
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 23/11/2021 

ငၺူႇ်ယႇီပႄလး ေတႄတႇၶတုး်ထၢၼႇ်ႁၼိမ်ႇႂ တႈီ ဝၼ်ႃးၾႃႉ ထငုႉ်ၼမႉ်မႃႉ ႄၸႈဝငဵး်သႇီေပႃႉ 
ၸိငုႈ်တးႆပတွး် ငႇ် 

ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင် ၼမ်ႉတီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉ တႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃး 
ၶၢဝ်း င်ေသတႃႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ဢၼ်ပၵ်းတီႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတေလး) ၼၼ်ႉႁၢင်ႈ 
ႁႅၼ်းေတႄတႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂႇ တီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႂးထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉထႅင်ႈ။ 

ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ႄတႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂးထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉၼႆႉမႃးတင်ႈႄတႇ 2004 ေသမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉသိပု်ႇ 
ၶုတ်းတီႈၼၼ်ႈထႅင်ႈသွင်တီႈ- 1 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်ႄလႈ 2 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း။ ၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် 
ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ်ႈႁႆႈၼႃး သ ၼမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵႆွေသ ယင်းႁဵတ်း ်ႈၼမ်ႉႄလႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈ သႂယဝ်ႉ 
တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 3000 ပ ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ်ႈ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ၵုိတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇေသ မိူဝ်ႈ 
ဝၼ်းထိ 2/1/2021 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လႆႈလူင်းလ းမိုဝ်းၸွမ်းၽႈူဢွၼ် ဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ေတ ၵုိတ်း 
ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႃးၵုၼ်ၼၼ်ႉ သဵငႈ်လိူၼ်ၵျ ၼ်ႊ 2021။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းပ လၢတ်ႈဝႃႈ ေတ 
ဢမ်ႇသိပု်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းယႃႉလထုၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/2/2021 ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုိတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉ ၶွမ်ႊပ 
ၼီႊ ၶဝ်မႃးထပူ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈေသလၢတ်ႈဝႃႈ ေၶႃႈလႆႈၸႂဢၼ်လႈႆတူၵ်းလူင်း ၵၼ်မႃး 
ၼၼ်ႉေတဢမ်ႇသိပု်ႇႁဵတ်းၸမွ်းယဝ်ႉႄလႈ ေတသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ေတႃႇေပႃးမတူ်းသဵင်ႈၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ 
ၼႆႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတူၵ်းလူင်း လၢတ်ႈသငၸ်ွမ်းလွငႈ်ၼႆႉ။ 

 
ဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႃးၵုၼ် ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းၼႃးၵုၼ် 



တင်ႈႄတႇၼၼ်ႉမႃး ငူၺ်ႇယီႇပႄလး သိုပ်ႇၶတု်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂၶဝ် တင်းသွင်တီႈ -တီႈၼမ်ႉမႃႉ 
ႄလႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶတု်းၼူိဝ်လိၼ်တႂႈလိၼ် တီႈၼႃးၵုၼ် တီႈဢၼ်မီးလိၼ်တႅၵ်ႇၸတ်ႉၼူိဝ်ထၢင်ထၢၼ်ႇ တႈႂ 
လိၼ်ၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်မႆႈၸႂၵူဝ်လၼ်ိေတၸၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူင်း။ 

ၼုိင်ႈဝၼ်းမီး ူတ်ႉ/ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် 100 လမ်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈၼမ်ႉမႃႉ ၵႂႃႇၸူး င်းၸၢၵ်ႈၵူိဝ်ဝၢၼ် 
ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ႄလႈ င်းၸၢၵ်ႈယၢင်လိၼ် (ၽလိတ်ႉေြမႇ) ဢၼ်မီးၼႂးႄၸႈဝဵင်းၼွငၶ်ဵဝ် တင်း င်းၸၢၵ်ႈ 
တၢင်ႇဢၼ် ၸိူဝ်းမီးၼႂးတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇႄလႈ လ လ တႈီ ၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႂးလိူၼ် ၵျ ႊလ ႊ ၼၼ်ႉ 
ၵၢၼ်ေတႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်လႈႆၵုိတ်းၵႂႃႇၵုိတ်းၵႂႃႇၵမ်းၼုိင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19၊ ၵူၺ်းၵႃႈ 
ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ႄတႉဢမ်ႇယွမ်းၵုိတ်းယင်ႉ။ 

လွင်ႈၶုတ်းယႃႉဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ေၵႃႈတိုၵ်ႉသိုပႇ်ႁဵတ်းယူႇတီႈထၢငထ်ၢၼ်ႇႁိၼ် ၼမ်ႉမႃႉ ဢၼ်မီးတၢင်း ငႇ် 
ဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊမၼ်းပဵၼ် မိၼ်းသူၺ်ႇလႂႃႇ ဢၼ်တၢင်တူဝ် င်းၵၢၼ်ၽ ႇၵႅတ်ႇႄၶ တပ်ႉသိုၵ်း 
မၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၸႂႉၼမ်ႉမႃႉ ဢၢပ်ႇၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼၼ်ႈမႃးၶုၼ်ႇ 
ဢူၼ် ၵမ်ႇလမ် ဢမႇ်ၸိုၼ်ႈသႂ။ 

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/10/2021 ၼၼ်ႉၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး မႃး ပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ 
/ၵ င်းၼမ်ႉမႃႉေသ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႂႈႄတႇၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ 
ၼၼ်ႉ ယူႇၶၢင်ႈၽ ႇၶမွ်ႊပၼီႊ သၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ လႆႈဢိူဝ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် 
တႃႇ မႃးႄတႇၶတု်းတူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/10/2021 ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈဝတ်ႉ/ၵ င်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ၵွၼ်း 
ဝတ်ႉ/ၵ င်းၶိုၼ်းလၢတ်ႈႄၼ တၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ေတႄတႇ ၶုတ်း 
ၸၢမ်း တူၺ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တႈီ ဝ်ၼႃးၾႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸိူင်ႉ ဝ်ေၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇႁၢမႈ်လႆႈ ၵွပႈ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ 
တီႈၶဝ်ေပႃးတူၵ်းလူင်းၸမွ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ေပႃးထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼႃးၵုၼ်သဵင်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ 
ၶဝ်ႄတႇ ၸုပ်ႇၼမ်ႉၼွင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသ းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇေသ ေတၶုတ်းတီႈၼၼ်ႈထငႅ်ႈ။ ထၢငထ်ၢၼ်ႇႁိၼ် 
တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသ းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ငၺ်ူႇယီႇပႄလး ထၢင်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂးၼမ်ႉမႃႉ 
တီႈဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်းေတႃႇေပႃးယဵၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၼွငလ်ူင ် တင်ႈႄတႇပီ 2005 ထိုင် 2015။ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ 
ႁိၼ် လႆႈၵုိတ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၶႂၢၵ်ႈၸူင် းတႂႈလိၼ်ေသ ႁဵတ်း ်ႈၼမ်ႉၶဝ်ႈထူမ်ႈႄလႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇလူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

ဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႃးၼၼ်း ႄမႈၼမ်ႉမႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၶုၼ်ႇဢူၼ်ဢမ်ႇၸုိၼ်ႈသႂ ယွၼ်ႉၶူၺ်ၶီႈလိၼ် 
ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် 



ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်း ယွၼ်း ်ႈထူမပ်ၼ်ယူႇေသတႃႉၼွင်ထၢငထ်ၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇ 
တွၼ်ႉမႃးထူမပ်ၼ်ေသပွၵ်ႈ၊ ဝ းၼၼ်ႉၸင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၼွင်လူင်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/11/2021 ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈဝတ်ႉ/ၵ င်းလူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ/ၵ င်း 

ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈႄၼတၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ေတႄတႇၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ထၢၼ်ႇ 
ႁိၼ်တီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆ။ 

ၵုၼ် ဝ်ၼႃးၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉဢွင်ႈတီႈလႅင်ႇၼမ်ႉ တႃႇၼႂးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂးထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမႃႉ 
ေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူလွမ်ႁၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇပႃႇထိူၼ်ႇ ၼႂးထုင်ႉ 
ၼႆႉ ေသ ၽႂတိုၼ်းေတဢမ်ႇလႆႈယႃႉၵဝ်း ႁဵတ်းႁႆႈ တႅပး်မႆႉ ယႃႉထိူၼ်ႇလူႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉ င်ႈသ ၼမ်ႉ 
ဢၼ် လႆ တီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉၼႆႉေၵႃႈ ေလႃႇလဵင်ႉပၼ် ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉ ဝ်ပၢၵ်ႇေဢႊၵႃႊေသ ပဵၼ်ဝႆႉ 
ပိုၼ်ႉ တီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႆႈၸႂယႂႇ ပိုင်ႈဢိင်ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉမႃးပၢၼ် 
သိုပ်ႇ ပၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈပီ 2009 ၼၼ်ႉ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ၶိုင်ႁႃလ းၶုတ်းထၢၼ်ႇတီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႆႉေသ ၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈ 
ၽူႈဢွၼ် ဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးသၢၼ်ၶတ်းၸိူင်ႉၼႆေသတႃႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ေဢႊပ ိူဝ်ႊ ပီ 
2012 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် လၵ်ႉလွမ်ၶတု်းတီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉေသ ၶုတ်းထၢၼ်ႇထိငု် မွၵ်ႈ 25 လမ်း ူတ်ႉ/ ၵႃး၊ 



ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႄလႈပႃႇတီႇမႂႇသုငၸ်ိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႈႆမႃးႁၢမ်ႈ ်ႈ 
ၵုိတ်း။ 

ငူၺ်ႇယီႇပႄလး လွမ်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုိတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ/ ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉေသ 
သိုပ်ႇ တိုဝ် ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ/ဢမ်ႇသႂႇၸလႂွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေတလုသုမ်း၊ ေတ 
တုမ်ႉ တိူဝ်ႉပ းယူႇလီႄလႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ဢၼ်ေတယဵၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈယူင်ႉသၢငႈ် ၾိင်ႈ တိုၼ်း 
သၽႃဝ ၸၢင်ႈလုၵႆွင ႈၼၼ်ႉသင်။ 

ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်း ်ႈ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ထမွ်ႇဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈၵုိတ်းပႅတႈ်ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ 
ႁိၼ်တင်းသဵင်ႈ ၼႂးထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉေသ ေတႃႉဢဝ်ၶိငူ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ႄလႈၵူၼ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းမူတ်းမူတ်း 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ေၶႃႈတၵူး်လငူး်ဢၼင်ၺူႇ်ယႇီပႄလး လငူး်ၸမွး်ၽႈူဢၼွ် ဝၵ်ၼူ်းဝၢၼႈ် ဢၼွတ်ၢငး်သိၵုး်မၢၼႈ်ေတ 
ယိတုး်ဢၢမး်ၼၢတႈ် (ဢႃႇၼႃႇ) ၸိငုႈ်မိငူး် 

မ ဝၼ်း 2.1.2021 

ၽိၼုလ်ၵိႈ်ၵၼိၵ်ၼႅႇ်လငူး်လ းမိဝုး် ၵမုႇ်ပၼႇီ ၶတုး်ထၢၼႇ်ႁၼိလ်မ ်ငၺူႇ်ယႇီပႄလး (ေမႃႇၼႃးၵၼု-်
ၵငုး်ပဝး်) 

ေတၸွႈႆထမႅပ်ၼ ်လငွႈ် ၼႈ်မၼုး်ၶိၼုႈ်ယႇႂ တႃႇၵၼူး်မိငူး် ၼးႂပ ီ2021 ၼႈီ 

ေတႇပၢတႈ်(1)လိၼူေ်တႃႇထိငုပ်ၢတႈ်(6)လိၼူသ်တုး် 



1 ၸွႆႈထႅမပ်ၼ်ငိုၼ်း တႃႇေၵႃႇသၢငႈ်လွင်ႈ ၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂႇ 
(ၵ) ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႂးမိူင်းၼမ်ႉမႃႉ  (1000) သႅၼ် 
(ၶ) ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢိူင်ႇ  (100) သႅၼ် 

2 *ေၶႃႈမၵ်းမ * 

1. ေတႇဢဝ်ဝၼ်းလူင်းလ းမိုဝ်းလႆႈၸႂၵၼ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ေတသိုပႇ်ၶုတ်းၵႂႃႇလီးငၢမ်း 
ယူႇယဝ်ႉ။ 

2 တီႈဢၼ်ေတ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶတု်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတႇပၢတ်ႈ(1)လိူၼ် ေတႃႇထိုင်ပၢတ်ႈ(6)လိူၼ်သတု်း ပီ 
2021 ပဵၼ်တီႈဢၼ် ဢမ်ႇမီးလွငႈ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼင်လိၼ်သူၼ် တီႈၽုၵ်ႇသမွ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ပဵၼ်တီႈ 
ဢၼ် လႆႈမၵ်းတတ်းၵၼ်ဝႆႉ တီႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ 

3 တီႈလိၼ်ဢၼ်တႅၵ်ႇ/ၸတ်ႉ/ၵူၼ်ႇ/လူႉၵႆွၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇပၼီႇေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႄမးထူဝ်း/ 
ထူမ်ပၼ် ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂးပၢတ်ႈ (4) လိူၼ်သုတ်း 2021 

4 တီႈၼႂးၵုၼ်ၵၢင် ဢၼ်လူဝ်ႇထူဝ်း/ထူမပ်ၼ်ၼၼ်ႉ ေတလႆႈေမးထမူ်ပၼ် ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂးပၢတႈ် 
(4) လိူၼ် ပီ2021 သင်ဝႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် ေတလႈႆပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈထူဝ်း/ထူမ် သၢင်ႉငိုၼ်း 
(1ႁဵင်သႅၼ်) လုၵ်ႉတီႈေၵႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်မိူင်းၼမ်ႉမႃႉ ေတၸၢင်ႈပိူၼ်ႈမႃး ထူဝ်း/ထူမ်ပၼ်။ 

5 တီႈၽ ဢၼ်ၸတ်ႉႄလႈ ဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂးပၢတႈ် (4)လိူၼ်သုတ်း ပီ 
2021 သင်ဝႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် ေတလႈႆပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽ  ငိုၼ်း (1ႁဵင်သႅၼ်)။ 

6 ၼႃႈတီႈဢၼ်ႁၢမႈ်သီး ၼႃးႄလႈ ဝ်ၼမ်ႉ တိုၼ်းေတဢမ်ႇလႈႆတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈ ၶုတ်း/ၸငူ်ဢဝ် 
သင်ဝႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ/လူႉၵႆွၵႂႃႇၸိုင် ေတလႆႈသ ႈတႅၼ်းငိၼ်ုး (1မုၼ်ႇသႅၼ်)။ 

7 သင်ဝႃႈပၢတႈ်(6)လိူၼ် ပီ 2021 သုတ်းၵႂႃႇႄလႈ ၵုမ်ႇပၼီႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်း ၵုမ်ႇပၼီႇ ၶႆႈၶိုၼ်းသိုပႇ် 
ၶုတ်းထငႅ်ႈၼႆ ေတလႆႈၸွႆႈထမႅ် လွင်ႈ ၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂႇ ၼႂးၵူၼ်းမိူင်းၼုိင်ႈပီ (5 ႁဵင်သႅၼ်)။ 

8 ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း (1100) သႅၼ်ၼၼ်ႉပၢတ်ႈ 2 လိူၼ်သုတ်းေတမႃးဢၢပ်ႈထိုင် ၼႂးမိုဝ်းၵူၼ်း 
မိူင်းလီငၢမ်း။ 

လ းမိဝုး် ၸမုး်ၵမုႇ်ပၼႇီငၺူႇ်ယႇီပႄလး 

မ ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင ် ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လ းမိုဝ်း 
1. ဢူးယီႇၶျႅၼ်း တၢင်တူဝ်လၢဝ်းပၢၼ်း  
2. ၸ းမွင်ႇ မၼ်ႇေၼႇၵျႃႇ  
3. လုင်းေၵျႃႇၶ ႇ မိငူ်းယႆ   

 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

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


