
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ29/8/2019 

သိၵုး်မၢၼႈ် ၶလယ 68 ယိဝုး်မၢၵႇ်လငူၼ်းႂၵငး်၊ တၵူး်သႇႂၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၸ းဢႃယ ု52 ေၵႃႉၼိငုႈ်တ  ၼးႂ လႃႈ 
သဝဵႈ် 

မူိဝ်ႈ ဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 18/8/2019 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 68 ယူႇၼႂးဝၢင်းၵ င်းေသယိုဝ်းမၢၵ်ႇေသ ၼႂး 
ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ 
ေသ မၢၵ်ႇတၵူ်းတၵႅ်ႇႄလႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵၼူ်းၸ းၸဝ်ႈၼႃး ဢႃယ ု52 ေၵႃႉၼိုင်ႈတ ။ 

မူိဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသုိၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်း င်ႇၶဝ် လႆႈလတ်းၽၢတ်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ။ ဝ းၼၼ်ႉ 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 68 ေၵႃႈႄတႇယိုဝ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇႄလႈ ဝၢၼ်ႈၸူိဝ်း ယူႇႁိမ်း 
မ်း ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈ 5 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ၼႃႈတၢင်းတူၵ်းေသ ႁဵတ်း ်ႈ ၼ်းေယးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လု ၵွ ႆ

ၸွမ်းၽွင်ႈ။ လူိဝ်ၼၼ်ႉ ဝ်းမိၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းၸွမ်းထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ် ထႅင်ႈ 
ႄလႈႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂတိၼု်ႇသၢၼ်ႈႁႃတၢင်းပ ႈပွႆႇပႅတ်ႈ ၼ်းေယးၶဝ်။ 

ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 68 မွၵ်ႈ 50 ေၵႃႉဢၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ ်ဢွင်ႇၵျီးဢွၼ် ဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇပၵ်း 
လုိဝ်ႈသဝ်းၼႂးဝတ်ႉ/ၵ င်း တီႈဢၼၵ်ူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼၵ်ၼ်ပ ႈမႃးပိုင်ႈ မ်ႈလုိဝ်ႈသဝ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်း 
ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 6 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ႄတႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇ 60 mm ၶဝ်ၶဝ်ႈၼႂး ဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ။ 

မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းႁိမ်း လုင်းေဢး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 52 ေၵႃႉဢၼ်ၸွမ်းႁႃ လုၵ်ႈေမးမၼ်းၸွမ်း 
ၼ်းၵူၼ်းႁိမ်း ၼ်း ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝတ်ႉ/ၵ င်း မွၵ်ႈ 200 မီႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၽူင်ႉ သႂႇ တီႈ 

ၼႃႈဢူၵ်းမၼ်းေသ တထင်တႈီၵမ်းလဵဝ်။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တ မၼ်း တႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း  ၵူၼ်းၸုမ်း ၼိုင်ႈ 
မႃးဢဝ် ၵႂႃႇတီႈ င်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈေသ လုမ်းလႃးပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်တီႈၼၼ်ႈ။ 

လုင်းေဢးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸဝ်ႈၼႃးေၵႃႉၼိုင်ႈ။ တၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင် ၵိုတ်းဝႆႉေၵႃႉပဵၼ်ၼၢင်းေမးမၼ်း 
ၼၢင်း ၵဵင်ႄလႈလုၵ်ႈၽႃႄၽၶဝ်သွင်ေၵႃႉဢၼ်ဢႃယၸုင်ႇႁႃလႆႈ 13 ၶူပ်ႇ၊ လုၵ်ႈၸ းမၼ်း ၸ း ၸၢမ်ႇ 
ပုၼ်ႉ (ေၵႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ယူႇတီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းၵုင်းသႃႇ) ႄလႈလုၵ်ႈယိင်းမၼ်း ၼၢင်းၸၢမ် ဝ်ႇ။ 

ၽွင်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၵႂႃႇ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/8/2019 ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ င်ႉဢဝ် 
တင်းၽူႈၵၼွ်းဢိူင်ႇ (ဢုၵ်ႉၵထ)ၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇတၢင်းၶဝ်ေသလၢတ်ႈတီႈၽူႈၵၼွ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ေပႃးၶၢဝ်ႇ လူိင်ႈ 
မူိဝ်ႈ ၶမ်ႈဝႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇႄတႉ ႁဝ်းေတလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းသူထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ 

 



ဝယ်ွႈႆပိငူပ်ၼဵၶ်ပႉ်တၢမး် လငွႈ်သိၵုး်မၢၼႈ်ဢဝ် ဝး်မၼိမ်ႃးပွႇႆမၢၵႇ်ႄလႈယိဝုး်မၢၵႇ်လငူ ် ၼးႂေၸႈဝငဵး်လႃႈ 
သဝဵႈ် ၸိငုႈ်တးႆ ပတွး် ငႇ် (ဝၼး်ထ ိ17-19/8/2019) 

ဝၼး်ထ ိ17/8/2019 

ၶၢဝး်ယၢမး် 8 မငူး်ၵၢငၼ် ႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ၽ ႇ င်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈပုင်ႇ (တီႈ 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ပၵ်းတပ်ႉၶဝ်) ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵၼ ်မွၵ်ႈ 
4 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။ သဵင်ၵွင်ႈၵမ်ႉၵိတု်း ၵမ်ႉယိုဝ်း ေတႃႇထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၵုင်းၸူင် ၵမ်ႈၽွင်ႈဢွၼ်ၵၼပ် ႈေၽးၵႂႃႇပိုင်ႈ မ်ႈတီႈ ဝတ်ႉ/ၵ င်းတႃႈပုင်ႇ။ 

ၵၢင်ၼႂၼၼ်ႉ မီးသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁၢၼ်ႉၶၼမ်ႉမၼ်း တဵင်ႇၽိဝ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝ်ပိုၵ်ႉ ဢၼ်ယူႇတၢင်း 
င်ႇေသယူႇၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ။ မီး ၵႂၢၼ်း ၾႆး ပဵဝ် 

ၾႆး လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈတီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶ  ၼမ်ႉမၼ်း။ ဝ းၼၼႉ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝ်ပိုၵ်ႉ ႄလႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂးဢိူင်ႇ 
မၢၵ်ႇ ၶီႈၼ ူဢွၼ်ၵၼ်ပ ႈၶဝ်ႈၸူးလႃႈသဵဝ်ႈ။ 

ဝၼး်ထ ိ18/8/2019 

ၶၢဝး်ယၢမး် 4 မငူး်ၵၢငၼ် ႂၸုမ်းသုိၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်း င်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၽၢတ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဝ်ၼႃး ဢၼ် ယူႇ 
တၢင်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႇၵႆလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 11 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။ 



ၶၢဝး်ယၢမး် 7 မငူး်ၵၢငၼ် ႂ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 68 ပၢၵ်ႇပ  တ်ႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼ ူ (ယူႇတၢင်းတူၵ်း 
ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၼႃး 3 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ) ေသ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵ င်းမၢၵ်ႇ 
ၶီႈၼူ။ 

ၶၢဝး်ယၢမး် 8 မငူး်ထိငု ်11 မငူး်ၵၢငၼ် ႂ  သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူေသယိုဝ်းမၢၵ်ႇၶဝ် 
ၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းဢၵွ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူိင်း၊ ၵွင်းၽိဝ်၊ ဝ်ၼႃး၊ ၵုင်းသႃႇ ႄလႈၵွင်း င်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇ 
မၢၵ်ႇ တၵူ်းသႂႇ ၼ်းလုင်းလုိၼ်းႄလႈပႃႈၼု ၼႂးဝၢၼ်ႈ ဝ်ၼႃးႄလႈ ဝ်ႉလုင်းဢွင်ႇ ပႃႈ ၼ်ႉ ၼႂးဝၢၼ်ႈ 
ၵွင်း င်းေသ လုလႅဝ်ၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီႄလႈၵၼူး်ဝၢၼ်ႈႄတႉတၼ်းဢွၼၵ်ၼ်ပ ႈဢွၼ ်တၢင်းယဝ်ႉ 
ဢမ်ႇမီးၽႂလႂလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။ 

ၶၢဝး်ယၢမး် 11 မငူး်ၵၢငၼ် ႂသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 မွၵ်ႈ 50 ဢၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ ်ဢွင်ႇၵျီး လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ 
ၶီႈၼူေသမုင်ႈၼႃႈၸူးဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉပၵ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ၼႂးဝတ်ႉ/ၵ င်းၵုင်း 
သႃႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼၵ်ၼ်ပ ႈေၽးၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်တီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းၵုင်းသႃႇ ၼႂးဝၼ်းၼႆႉ 
ေသ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႄႁ ၽွင်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇ လုိဝ်ႈၼႂးဝၢင်းၵ င်းယူႇၸွမ်းၶဝ်။ 

ၶၢဝး်ယၢမး် 11 မငူး်ၵၢငၼ် ႂ ထိငု ် 12 မငူး်ၵၢငဝ်ၼး်တငဵႈ် ဝ်း 
မိၼ် သုိၵ်း မၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ မိၼ်မႃးတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ေသ မႃး 
ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၼႃး။ ၼ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂး ထိူၼ်ႇ 
ပႃႇမႆႉ ယူႇတၢင်း င်ႇဝၢၼ်ႈ ေသ ႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 မီႊ 
တိူဝ်ႊ။ ဝ းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ႁ ၵႂႃႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝ းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 
10 ၼႃးထီးၶိုၼ်း လႆႈႁၼ်မိၼ်မႃးတီႈဢွင်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ေသ ပွႆႇ 
မၢၵ်ႇမွၵ်ႈသိပ်းလုၵ်ႈ။ 

ၶၢဝး်ယၢမး် 1 မငူး်ဝ းဝၼး် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 400 ၼႂးဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ၊ ဢိူင်ႇ ဝ်ၼႃး၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸူင် ၸူိဝ်း 
တိုၵ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်း ၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၶူဝ်းလဵင်းေသပ ႈၵႂႃႇပိုင်ႈ မ်ႈတႈီ ဝတ်ႉ/ၵ င်းၵုင်းသႃႇ။ 

ၽငွး်ၶၢဝး်ယၢမး်မၵွႈ် 6 ဝၶ်မႈ် ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉေတႃႉၶူဝ်းၶဝ်တၢင်ႇသႂႇၼိူဝ် ေထႃႈ 
ပိူဝ်ႈတႃႇပ ႈၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸူိဝ်းပၵ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ဝႆႉၼႂးဝတ်ႉ/ၵ င်း ၵုင်းသႃႇ 
ႄတႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇ 60 mm ၶဝ်ၶဝ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇ ၵ်းလုၵ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ေၵႃႈတႅၵ်ႇ 
မၢင်ဢၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇတၵႅ်ႇ။ 

မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းယၢၼၵ် င်းၵုင်းသႃႇမွၵ်ႈ 200 မီႊတိူဝ်ႊေသ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉၺႃးသႂႇ ၵူၼ်းၸ းဢႃယ ု
52 လုင်းေဢးၸဝ်ႈၼႃးေၵႃႉၼိုင်ႈတထင်တီႈ။ 

ၼ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးလဵပ်ႈၸွမ်းႁိမ်း မ်း 
ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၼႃးေသပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း 



လုင်းေဢး ပွၵ်ႈၼႃးမႃးႁႃလုၵ်ႈေမးတီႈ ၼ်းေသ ၽွင်း 
မၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇထၢမ်လုင်းတိင်း ၵၼူ်း 
ႁိမ်း ၼ်းမၼ်း လွင်ႈလုၵ်ႈေမး မၼ်း။ လုင်းတိင်း လၢတ်ႈ 
မၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈေမးမၼ်းၵႂႃႇ မီးတီႈၵ င်းယဝ်ႉ ၼႆႄလႈ 
လုင်းေဢး ေၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “လီယဝ်ႉေပႃးၼၼ် မူိဝ်ႈၼႆႉ 
ၵဝ် ပဵၼ်ၽူႈပႂႉဝၼ်း ၵဝ်ေတၵႂႃႇပႂႉဝၼ်း ေသၵွၼ်ႇ ဝႃႈ 
ၼႆ”။ ၽွင်းလုင်းေဢးေတဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈ ၽၵ်းတ ူ လုင်း 
တိင်း ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ တီႈၵ င်း ေသ 

ယိုဝ်း မႃးတူၵ်းၼိူဝ်တၢင်း ယၢၼ်မၼ်းမွၵ်ႈ 5 ဝႃး။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၸွမ်းၼႃႈဢူၵ်း မၼ်း ႄလႈ မၼ်း 
လႆႈ တထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်။ လုင်းတိင်းႄတႉၵၢမ်ႇလီေသ တၼ်းပ ႈ 
ၶဝ်ႈ ၼ်းႄလႈ ဢမ်ႇ တၼ်း ၺႃး။ 

ၽွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတၢင်ႇလုၵ်ႈမႃးတူၵ်းၼႂးဝၢင်း ၼ်း ပႃႈသႅင် ၼႂး 
ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇေသ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၾႃ ၼ်းႄလႈ ႁဵၵ်ႇ 
လဵၵ်း မုင်းၽွင်ႈ။ 

ၶၢဝး်ယၢမး်မၵွႈ် 7 မငူး် ဝၶ်မႈ် ဝ်းမိၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်မႃး တၢင်း 
င်ႇဝၢၼ်ႈ ဝ်ၼႃးေသ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ထႅင်ႈမွၵ်ႈ သိပ်းလုၵ်ႈ 

ၸွမ်းထိူၼ်ႇ ပႃႇမႆႉၼၼ်ႉ။ 

ဝၼး်ထ ိ19/8/2019 

ၶၢဝး်ယၢမး် 5 မငူး် ၵၢငၼ် ႂ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၼႂးဝတ်ႉၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ ႄတႇဢၵွ်ႇဝၢၼ်ႈ 
ၵုင်းသႃႇၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ-ဝူဝ်းလူင်၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၼႃး။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ င်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ(ဢုၵ်ႉၵထ) 
ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လုင်းဢွင်ႇလူႇ ၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်ထိုင်ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ-ဝူဝ်းလူင်။ ၽွင်းၶဝ်ထိုင်ၵႂႃႇ 
တီႈၼၼႈ် ၼၼ်ႉၽူႈၵၼွ်းဢိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈသုိၵ်းမၢၼႈ်ဝႃႈ ႁဝ်းမီးၵၢၼ်ေတလူဝ်ႇမူိဝ်းၶဝ်ႈလုမ်းၼႆယဝ်ႉ။ 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းလၢတ်ႈတီႈမၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈလွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမူိဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸုိင် ႁဝ်းေတလႆႈဢုပ်ႇ 
ၵၼ ်ဝႃႈၼႆ။ 

ၶၢဝး်ယၢမး် 12 ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပရႁိတ) ၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ လုင်းေဢး ၵႂႃႇတီႈ င်းယႃ 
လႃႈသဵဝ်ႈ ယဝ်ႉၶိုၼ်းလုမ်းလႃးႄလႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်တၼႂးဝၼ်းထိ 20/8/2019 ယူႇယဝ်ႉ။ 

ၶၢပ်ႈတူဝတ်  လုင်းေဢး 

ၼ်းပႃႈသႅင် ဢၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတူိဝ်ႉၺႃး 
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