
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝင်ဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ27/3/2020 

သိၵုး်မၢၼႈ်ယိဝုး်ၵႈူ းၵႈူတၢငး်၊ သၵွႈ်တဝၶ်ဝူး် ၼး်၊ တၵဵး်ၸႉႂႁငႅး်လၵၼူး်မိငူး် ၽငွး်ပိတုႇ်ၼႃႈသိၵုး်ယႇႂေတႃႇ RCSS/ SSA 
ဢၼလ်ငူး်လ းမိဝုး် NCA ၼးႂမိငူး်ၵိငု ်

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထ ိ27/2/2020 မႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႈတပ်ၵငွ ်မွၵ်ႈ 1500 ပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းၼႂးမူိင်းၵိငု ်ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင ်ပူိဝ်ႈ 
တႃႇ ပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်လႆွသုင် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး/တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး RCSS/SSA။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ ် မၢၵ်ႇ 
လူင်၊ ဢဝ်ၵွငႈ်ယိုဝ်းၵႈူ းၵူႈတၢင်းေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 800 လႆႈပ ႈ ၼ်းေယး၊ ဝ းၼၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၶူၼ ်သွၵ်ႈ 
တဝ် ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 17 ဝၢၼ်ႈလႆႈၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉ/ၶၢၼ်း ်ႈဢဝ်မႆပူၵ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်တီႈတပ် ဢၼ် 
ၶဝ ်ယိုတ်းလႆႈတီႈတပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ၼၼ်ထငႅ်ႈ။ 

လွင်ႈပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းၼ ႆ တုိၼ်းလႆႈေၶႃႈသင်ႇတီႈၸၼ်ပႃႈၼိူဝသုိ်ၵ်းမၢၼ်ႈမႃး၊ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၵဝႈ်တပ်ၵွငၼ် ႆ ယူႇပႃႈတႂႈတူိင်း 
သုိၵ်းသၢမ်တူိင်းသုိၵ်း- ၶမယ 520၊ 574ႄလႈ575 ယူႇပႃႈတႂႈတူိင်းသုိၵ်းဝၼ်းဢၵွ်ႇ (တူၼ်ႈတီး)၊ ၶမယ136၊ 325 ႄလႈၶ 
လယ 22၊ 33 ၼႆယူႇပႃႈတႂႈတူိင်းသုိၵ်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ႄလႈၶမယ 246၊ 525 ၼႆယူႇပႃႈတႂႈ တူိင်းသုိၵ်း 
ဝၼ်းဢွၵႇ်ၵၢင ်(ၶူဝ်လမ်) ၼၼ်ယဝ်။ 

တပ်ဢၼ်ယိုတ်းဢဝ်တီႈ သုိၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ပဵၼတ်ပ်လႆွတွၼ်း လမ်ႇလွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်သုိၵ်း၊ ဢၼ်မီးၼႂးႄၵႈ 
ႄၸႈဝဵင်းမူိင်းၵိငု်၊ ႄၵႇသီႇႄလႈသီႇေပႃႉ ၼၼ်ယဝ။် မူိဝ်ႈပီၵ ပူၼ်မႃးၼႂးလူိၼ်မၢတ်ၶျ် 2019 ၼၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပုိတ်ႇၼႃႈ 
သုိၵ်းမူိၼ်ၼႆေသ ပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်လႆွပၢင်ၶႃး ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး/တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး SSPP/ SSA 
ယူႇတၢင်း င်ႇလႆွတွၼ်း ႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝႊ်ေမႊတူိဝႊ် ၼၼ်ယဝ်။ လွင်ႈၼႆပဵၵသ်မ်ဝႃႈ သွင်တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈ တႆးလႆႈ 
လူင်းလ းမုိဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼႈ်ဝႆေၵႃႈယဝ ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇဝႆၼမ်ၼၵ်းသင ် ေသၸုမ်း RCSS/SSA 
ယင်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလ းမုိဝ်း NCA ဝႆထႅင်ႈၵၼွ်ႇၼၼ်ယဝ်။ 

လွင်ႈၼႆသုိၵ်းမၢၼႈ်တုိၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းဢ သင်ေသပူၼပႅ်ၼ်ေၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၼင်ႇ ဝေ်တလႆႈၶႂၢၵ်ႈသုိၵ်း သုိပ်ႇ 
ၵုမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈၼႂးၸုိင်ႈတႆးေသ တုိၼ်းႄၼဝႃႈသုိၵ်းမၢၼႈ်တုိၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂသုိဝ်ႈယဝူ်းေတႃႇၶၵ်ၵၢၼ်လွငႈ်ငမ်း ယဵၼ် 
ၼၼ်ယဝ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းႄၼၼမ်ၸႂပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢ ေသ ၸႂႉတုိဝ်းငိုၼ်းၸုိင်ႈမူိင်းပုိတ်ႇၼႃႈ 
သုိၵ်းၼႂးမူိင်းယူႇ ၽွင်းထုၵ်ႇလီဢဝ်ငိၼု်းၸူိဝ်းၼၼ်မႃးၸႂႉတုိဝ်း ႄႁႉၵငႈ် တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉ ၸူိဝ်မႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 
(Covid-19) ဢၼ်ပဵၼ်ေၽးလူင်ေတႃႇလုမ်ႈၾႃႉယၢမ်းလဵဝ ်ပႃးၸဵမ်မူိင်းမၢၼ်ႈ။ 

ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ႈ်တူင်ႇဝငူ်းလုမ်ႈၾႃႉ ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း (ၵၢၼ်လူင်းတုိၼ်းလၢင်း) ၸွမ်း 
မူိင်းမၢၼ်ႈ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂႉလ းၽွင်းၶဵဝ်ႄလႈႁႅတ်ပ းမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႁႅင်းၸုိင ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈတုိၼ်းေတႁတ်းသုိပ်ႇပူၼ်ပႅၼ ်ၶႂၢၵ်ႈ 
ၼႃႈသုိၵ်းေသသုိပ်ႇပူၼ်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼၵ်ူၼ်းႄလႈ သဵၼ်ႈတၢင်းငမ်းယၼဵ်ၼၼ်ေတႁၢင်ႇၵႆယိငူ်းမ မၼ်းၵႂႃႇ တိၵ်း 
တိၵ်းၵူၺ်း။ 



 

ဝယ်ွႈႆလငွႈ်သိၵုး်မၢၼႈ်ပၼူပ်ၼႅသ်ၼုႇ်လႈႆၵၼူး် 

လငွႈ်သိၵုး်မၢၼႈ်သၼူး်ၾးႆပၢငတ်ိၵုး်ယိဝုး်ၵႈူ းၵႈူတၢငး်၊ ႁတဵး် ႈ်ၵၼူး်ဝၢၼႈ်လႈႆပ ႈေၽးသိၵုး် 

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထ ိ18/2/2020 သုိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 ၶီႇၵႃးသုိၵ်းေသထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၼႂးပုိၼ်တီႈမူိင်းၵိငု်။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 27/2/2020 သုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိတ်ႇပၢင်တုိၵ်းတီႈတပ်လႆွတွၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းယူႇႁိမ်း မ်းလႆႈငၼိ်းသဵင်ၵငွ်ႈ 
သဵင်မၢၵ်ႇေသ ႁၼ် ဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈမိၼ်ၼိဝူ်ၵၢင်ႁၢဝ်။ 

ဝ းၼၼ်ထငႅ်ႈသၢမ်ဝၼ်းသုိၵ်းမၢၼႈ်ပုိတ်ႇပၢင်တုိၵ်း ဢမ်ႇၵွမ်ၵႃႈတီႈ လႆွ 
တွၼ်းၵူၺ်း ၸူိဝ်းႁိမ်း မ်းမူိၼ်တီႈလႆွၽႃပႅၼ၊် တီႈလႆွလႅမ် ၽ ႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈ 
ၼၢင်းေယႃး၊ တီႈႄၵႈၵၢင် ဝၢၼႈ်ပၢင်ႇၵၢတ်ႇ ႄလႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇပူဝ်ႇ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ 
ၶူငႄ်ၸႈဝဵင်းႄၵႇသီႇ/ေၵးသီး၊ တီႈလႆွ ၼ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႆွတွင်ႇ ဢိငူ်ႇၼငွ ်သွမ်း 
ႄၸႈဝဵင်းႄၵႇသီႇ ၸူိဝ်းၼႆပႃး။  

မူိဝ်ႈၸဝ်ၼႂဝၼ်းထ ိ 2/3/2020 ၼၼ်မီးပၢင်တုိၵ်းၼႂးႄၵႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ 
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိငႈ်တႆး RCSS/SSA တီႈ မူိင်းၵၢဝ်ႄလႈၼငွ်သွမ်း ႄၸႈ 

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼႈ်ဢၼတ်ူၵ်းဢမႇ်တၵႅ်ႇတႈီႁိမ်း 
ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺငႇ်-ၽႃၸႃး 



ဝဵင်း ႄၵႇသီႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ၼႂးဢိငူ်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် 276 ပ လႆႈပႆွႇပႅတ်ႈ ၼ်းေယးေသ ပ ႈႁႃတီႈပုိင်ႈ မ်ႈ ပ ႈေၽးသုိၵ်း ၼႂးဝတ် 
/ၵ င်းၼႂးဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် ႄၸႈဝဵင်းႄၵႇသီႇ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ2/3/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝ းဝၼ်း 1:50 ထိုင ်3:30 သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ-ၽႃၸႃး ဢိူင်ႇ 
ႁမ်းင း ႄၸႈဝဵင်းမူိင်းၵိုင ်ဢဝ်ၵငွ်ႈလူင်ႄလႈၵွငႈ်ၸၢၵ်ႈယိုဝ်းၸွမ်းႁိမ်း မ်းဝၢၼ်ႈေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ တုိၼ်ႇၵူဝ် 
လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇ ၼ်းႁႃတၢင်းပ ႈၵႂႃႇပုိင်ႈ မ်ႈတီႈဝတ်/ၵ င်း၊  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်တူိဝ်သႂႇ ၼ်း ႄလႈ င်းႁဵၼ်းၼႂးဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၺင်ႇ 
ၽႃၸႃး။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၸႃးေၵႃႉၼိုငႈ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂးဝၢၼႈ်ဢမ်ႇမီးသုိၵ်းတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵငွ်ႈယိဝု်းသႂႇ ၼ်းၵၼူ်း လူင် 
ၵႂႃႇၸူိင်ၼၼ်ယဝ်။ သဵင်ၵွင်ႈေၵႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်မွၵ်ႈသိပ်းလုၵ်ႈၼႆ။ မၢင်ၸူိဝ်းေၵႃႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇ” ဝႃႈ ၼႆ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၸႃး ထႅင်ႈေၵႃႉၼိငု်ႈ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ၽွင်းမၼ်း 
ၸ း ပွၵ်ႈတီႈၵ င်းဢၼၵ်ႂႃႇပုိင်ႈ မ်ႈပ ႈ ေၽးသုိၵ်းၼၼ်မႃး။ သုိၵ်း မၢၼ်ႈ 
ထၢမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းထိူၼ်ႇမီးလႂ?။ မၼ်းၸ းတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇ ႉ ဢမ်ႇႁၼ ်
ၼႆေသသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶုိၼ်းၸီၵႂႃႇတၢင်း ၼိူဝ်လႆွပုၼယ်ဝ်ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ေၶႃး 
မၼ်းၸ းေသဝႃႈ “ၸွင်ႇႁပ် င်း (ဢမၶၢမ်ႇ)လႆႈႁဝႃႈ တီႈလႆွပုၼ ်ဢမ်ႇ 
မီးသုိၵ်းတႆး” ၼႆယဝ်။  

ၵွပ်ႈလွမ်ၵူဝ်ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူႈ းၵႈူတၢင်းၼၼ်ေသ ၵူၼး်ဝၢၼ်ႈ 
သၢမ်ဝၢၼ်ႈ- ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ-ၽႃၸႃး၊ ၸၢမ်ပွင်ႇ ႄလႈ ႁ းငိုၼး် 500 
ပ ၼႂး ဢိူင်ႇႁမ်းင း လႆႈပုိၼ်ပႆွႇပႅတ်ႈ ၼ်းေယး ႄလႈၶူဝ်းၶွင်ေသ ပ ႈ 
ေၽးသုိၵ်းၵႂႃႇပုိင်ႈ မ်ႈတီႈဝတ်လႆွ ၸၢၵ်ႈ ႄလႈဝတ် ၵုင်းၸူင ်ဢိူင်ႇႁမ်း 
င း။  

သိၵုး်မၢၼႈ်ၶၼူသ်ၵွႈ်တဝဢ်ဝၶ်ဝူး်ၶငွၵ်ၼူး်ဝၢၼႈ် 

ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ ၼ်းၶုိၼ်းမူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ
6/3/2020 ၼၼ်မႃးၽွင်းၵၼူ်းဝၢၼႈ်ၵုင်းၺင်ႇ -
ၽႃၸႃးၸူိဝ်းပ ႈ ေၽး ၼၼ်ၶုိၼ်းပွၵႈ် ၼ်း ေယး 
လႆႈ ထူပ်းႁၼ်ၶူဝ်း ၼ်း ၶဝ်ၺႃး သုိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈ 
တဝ်မၢၵ်ႇမူိဝ်ေသမၢင်ၸူိဝ်းေၵႃႈ ၺႃးလၵ်ဢဝၵ်ႂႃႇ။ 

ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 51 လင်ပႃးၸဵမ် ၶူးသွၼ် င်း 
ႁဵၼ်း (ဢၼ် ူတ်ႊၶူိငႈ်မၼ်းၺႃးလၵ်ဢဝ်ၵႂႃႇ) လႆႈ 
သုမ်း ငိုၼ်းႄလႈၶူဝ်းၶၼယ်ႂႇ (ပႃးၸဵမ်ၶမ်း)၊ ယၢမ်း 
မူင်း၊ ၼ်ႊ၊ ၸၢၵ်ႈတီႇသူၼ်၊ ႄလႈ ၸၢၵ်ႈလူိဝ်ႈမႆ၊ 
ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်း ၵိၼ ်(ၵႆႇ၊ ပဵတ်းႄလႈမူ)၊ ၶဝ်ႈသၢၼ၊် ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ၊ ၶူဝ်းၼႂးသွင်ႇၾႆး၊ ၽႃႈ မ်ႇႄလႈ ူတ်ၶူိင်ႈ သၢမ်ၵၼ်းၵႃႈၶၼ် 
မွၵ်ႈႁိမ်း 13,732,000 ၵျၢပ်ႈ ၸူိဝ်းၼႆသုမ်းၵႂႃႇ။ 

 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပ ႈေၽးမႃးပိုင်ႈ မႈ်တီႈၵ င်းလႆွ 
ၸၢၵ်ႈ ဢိူင်ႇႁမ်းင း ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၵုိင် 

ၽၵ်းတူ ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼႈ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼႈ်ယႃႉၵႆွေသၶဝ်ႈ ၼ်း 



လငွႈ်ႁၢမႈ်တၢပႈ်ၵၼူး်မိငူး်ၵႃႂႇမႃး 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 3/32020 ၽွင်းၼၼ ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႄၽပၢင်ႇႄၵႇတုၼႂးမူိင်းၵိုငေ်သ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမူိင်း 
ၸူိဝ်းၵႂႃႇမႃး ႄႁႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမူိင်းၸူိဝ်းေတၵႂႃႇၼႂးဝဵင်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 131 ၼႂးဝငဵ်းႄၵႇသီႇ ႄလႈၶလယ 9 မူိင်းၼွင်ေၵႃႈ 
ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸွမ်း ႄၵႇသီႇ-မူိင်းၼငွ်ေသ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂၵႂႃႇမႃးလတ်းၽၢၼ်ႇ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 3/3/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းဝ းဝၼ်းၼၼမီ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၽ  ဢိူင်ႇႁမ်းင း။ ဝ းၼၼ် 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 574 ႄလႈ 575 ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼႈ်ၵငု်းၺင်ႇၽႃၸႃး ဢိူင်ႇႁမ်းင းေသပၵ်းတပ်ၶဝ်။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ ်ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ 

ယိဝုး်ၵၼူး်ဝၢၼႈ်တၢမၼ်ႃႈတၢမတ်ႃ 

ဝၼ်း 3/3/2020 ၼၼယ်ၢမ်းဝ းဝၼ်း မီးလုင်းသႅင်ႄလႈ လုင်းထုၼ်းလူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵငု်းၺင်ႇၽႃၸႃး သွင်ေၵႃႉဢၼ်ပ ႈ 
ေၽးသုိၵ်း ဝၼ်းဢၼွ်တၢင်းၼၼ ် ဢၢင်ႈမူိဝ်းဢွႆႇၶဝႈ်မူတီႈၼႂးဝၢၼ်ႈၶဝ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈမုင်ႈႁၼ်ၶဝ်ယဝဢ်မ်ႇထၢမ်သင်ေသ 
ဢဝ်ၵွငႈ်ယိုဝ်းသႂႇၶဝၵ်မ်းလဵဝ်။ ၵၢမ်ႇလီႄလႈၶဝ်တၼ်းလႅၼ်ႈပ ႈလွတ်ႈေသ မၢၵ်ႇၵွငႈ်ဢမ်ႇတၼ်းတူိဝ်ၺႃးၶဝ်။ 

ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၺႃးသိၵုး်မၢၼႈ်တၵဵး်ၶၢၼး် ႈ်ေတႃႉမပႆၵူႇ်ႄလႈ တူႊ်တႃႇေတႃႉၶဝူး်ၶငွသ်ိၵုး်ၶဝ ်

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 7/3/2020 ၼၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆတီႈလႆွတွၼ်း တပ်ၵဝ်ႇသုိၵ်းတႆး ၼၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝ်ၶ းၵႂႃႇ 
ထူပ်းၶဝ်ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇ ဝ်ၶ း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ ်ႈ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်မႆပၼ်ၶဝ ် ပူိဝ်ႈတႃႇၵုမ်းတပ်ၵဝ်ႇ တႆးတီႈ လႆွ 
တွၼ်း။  

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ11-12/3/2020 ၼၼ ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလႆွတွၼ်း လူင်းလႆွၵႂႃႇတဵၵ်းေၶျႃးၵူၼ်းမူိင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇ ဝ်ၶ း  
်ႈဢဝ်ထဝူ်ႈ 2 လမ်း ႄလႈ ူတ်ႊၶူိင်ႈ 7 လမ်း ေတႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၼမ်တၢင်းၵိၼ် သူင်ႇပၼ်တီႈၼိဝူ်လႆွတွၼ်း။ ၵူၼ်းမူိင်းလႆႈ 

တၢင်ႇၵႂႃႇပၼ်ၶဝ ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ေၵႃႈသုမ်း ၼမ်မၼ်း ူတ်ႊေၵႃႈလႆႈသႂႇႁင်းၵၺူ်း။ 

ဝၼ်းထ ိ13/3/2020 ၼၼ ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလႆွတွၼ်း တဵၵ်းေၶျႃးထႅင်ႈ ထူဝ်ႈ ၵၼူ်းမူိင်း 3 လမ်း ႄလႈၵူၼ်းဝၢၼႈ် ်ႈႁၢင်ႈ 
ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆပႃး ူတ်ႊၶူိင်ႈ 7 လမ်း ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆပၼ်တီႈၵ င်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ လူဝ်ႇၸႂႉမူိဝ်ႈလႂေၵႃႈ ်ႈၸႂႉၵၢၼ်လႆႈ ၵမ်း 
လဵဝ ်ၼႆယဝ်။ 

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼႈ်ႁၢပ်ႇမႆပူၵ်ႇၵႂႃႇပၼသ်ိုၵ်းမၢၼႈ်ႄမးတပ ်မႆပူၵ်ႇဢၼ်ဢဝ်မႃး မ်ႈၵၼ်ဝႆတႃႇသိုၵ်းမၢၼႈ် 



ဝၼ်းထ ိ19/3/2020 ၼၼ ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလႆွတွၼ်းယွၼ်းမႆပူၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းမူိင်းတႃႇ (17) ဝၢၼ်ႈ ၼႂးဢိူင်ႇႁမ်းင း ်ႈတႅပ်း 
ပၼ်မႆပူၵ်ႇ တႃႇမွၵ်ႈ (200) လႅမ်ႈ၊ ႁႅင်းၵူၼ်း ႄလႈ ထူဝ်ႈ/ၵႃး (2) လမ်းတႃႇတၢင်ႇမႆပူၵ်ႇ သူင်ႇ တ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈတပ်။ 
ဝၢၼ်ႈၼငွ်လႅင် 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁမ်းင း 5 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၶမ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢမ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊ 
ဝၢၼ်ႈ ဝၼ်ွင် 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢငု် 15 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၽ  20 
လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလူိဝ်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ဢူတ်း 20 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈလႆွသ း 12 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈ 5 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈလႆွသၢင်း 
10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသၢၼ်ႈ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈေၼႃႇသႅင် 5 လႅမ်ႈ ၸူိဝ်းၼႆယဝ်။  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးငိုၼ်း ႄလႈဝၢၼႈ်ၵငု်းၺင်ႇ သမ်တဵၵ်းၶၢၼ်း ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း ႄလႈ ထူဝ်ႈ/ၵႃး တႃႇတၢင်ႇမႆၵႂႃႇဝႆပၼ ်ၶဝ်တီႈ 
ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်။  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်းပွငၵ်ၼ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁငႅ်ႈႄလႈမႆေၵႃႈႁႃယၢပ်ႇႁႃယဵၼ်း တႃႇေတၵႂႃႇသၢင်းပၼ်ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ယွၼ်းမႃးၼၼ ်ၼႆယဝ်။  

 

ၵပး်သိပုႇ်တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းေႁႃသႅင ်                      +66 94-728-6696  (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၸ းယွတ်ႈလုိၼ်း  +66: 97-173-1530  (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

 


