
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 5/4/2022 

သိၵု်းမၢၼႈ်ေပႃႉထပုႉ်ၵၼူး်မိငူး်တ  ဝ းမၢၵႇ်တၵႅႇ်ၼးႂဝဵငး်ၵ ၵး်ႄမး 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/3/2022 ဝ းမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတႅၵ်ႇၼႂးဝဵင်းၵ ၵ်းႄမးယဝ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈႄႁႉၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈ သွင်ေၵႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉၶီႇ ူတ်ႊၶူိင်ႈယူႇၼၼ်ႉၵိုတ်းေသေပႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႄလႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 
ေၵႃႉၼိုင်ႈတ  ယွၼ်ႉ ႆးၸဵပ်းမၼ်း။ 

လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼႁ်ဵတ်းဢဝ် တႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းၽ ႇလိူမ်ႈလႆႇ ၵ ၵ်းႄမး ၽွင်း 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းဝ းဝၼ်း။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇေသႁဵတ်း ်ႈလင်ၶႃးလမု်းၽ ႇလိူမ်ႈလႆႇ ၶဝ်လႆႈ လုၵွ ႆ
ၽွင်ႈ။ 

ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸ းသွင်ေၵႃႉ၊ ၸ းပီး ဢႃယု 43 ႄလႈလၢၼ်မၼ်း ၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇဢူး ဢႃယု 
28 ၶီႇ ူတ်ႊၶူိင်ႈေသၵႂႃႇႁႃသုိဝ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းၼႂးပွၵ်ႉ 9 ဝ းသုိဝ်ႉ ၼ်းယဝ်ႉတီႈပွၵ်ႉ 6 ၼႂးဝဵင်း 
ၵ ၵ်းႄမး။ ဝ းသုိဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်/ၶဝ်ႈၽၵ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ၶုိၼ်းသုိပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၼွင် 
ပိငေ်သ ပ်ႉၺႃးၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပ  ႄႁႉၶဝ်ၵိုတ်း တီႈၾႆးၶဵဝ်/ ၾႆးလႅင်ပွၵ်ႉ 6 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇဢူး ေၵႃႉေႁႃႈ ူတ်ႊၶူိင်ႈေသ ၸ းပီးၼင်ႈသွၼ်ႉတၢင်းလင်။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၶဝ ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉေသ ေပႃႉထုပ်ႉ တဵၵ်း 
ဢီးယဝ်ႈလူင်းၸူးလိၼ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉၶဝ ် လ  လ  ၵမ်း 
ၸွမ်း ဝ် ၸွမ်းၼႃႈဢူၵ်းၸူိဝ်းၼႆႉ ေတႃႇထိုင်ၶဝ် သွင ် ေၵႃႉေပႃး လိုမ်း 
တူဝ်။ ဝ းၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶုိၼ်းဢဝ်ၶဝၶုိ်ၼ်ႈ ၵႃးသုိၵ်းၶဝ်ေသ ဢဝ ်
ၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇဢူး ၵႂႃႇတီႈ င်းပလိၵ်ႊ/ႄယးၶဝ် ႄလႈ ဢဝ်တူဝ်ၸ း 
ပီးၵႂႃႇ င်းယႃ ၵ ၵ်းႄမး။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶုိၼ်းေႁႃႈ ူတ်ႊ 
ၶူိင်ႈ ၶဝ်သွင်ေၵႃႉၵႂႃႇတီႈ င်းႄယးၶဝ်။  

ဝ းၼၼ်ႉမွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶုိၼ်းသုိပ်ႇ ၼ်း ၸူး 
ပလိၵ်ႊ/ႄယးၶဝ်ေသ လၢတ်ႈ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၸ းပီးလႆႈတ ၵႂႃႇ တီႈ င်း 
ယႃ ယဝ်ႉ ၼႆ။ ဝ းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႊ/ႄယး ၶဝ်ၸင်ႇ ၶုိၼ်းပႆွႇ ပၼ်ၸ း ဢွင်ႇ 
ေၵျႃႇဢူး၊ ဢဝ်ေသႃး ူတ်ႊၶူိင်ႈ ပၼ်မၼ်းၸ းၶုိၼ်းေသ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇတီႈ င်းယႃလႆႈယဝ်ႉ ၼႆ။ 

ၶၢပ်ႈတဝူ်တ  ၸ းပီး 



ဝ းၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼၼ်ႉႄတႉ ၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇဢူး ဢမ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းၶၢပ်ႈတူဝတ်  လုင်းမၼ်းၸ း၊ 
ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸ းသုိပ်ႇ င်း ်ႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸ းတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း မႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ လုင်း 
မၼ်းတီႈ င်းယႃ။ 

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 30/3/2022 မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝ းဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸ းတီႈပုင်ႇဝူဝ်းၸင်ႇမႃး 
တီႈ င်းယႃ။ ၶဝ်လႆႈပၼ်ၵႃႈၽႃႇတတ်းတႃႇ 54,000 ၵျၢပ်ႈ ေသဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ  မိူဝ်းၽဝ်/ၾင် 
တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵျႂ ၵ်းႄမး မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်းဝ းဝၼ်း။ 

ၵႃႈလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်တ /ပၢင်ၸႃႉ (မႃႇသႃႇ) ၼၼ်ႉတူၵ်းမႅၼ်ႈ 500,000 ၵျၢပ်ႈ ပ  ၵူၺ်းၵႃႈ သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႆွႈထႅမ် သ ႈတႅၼ်းသင်ေသၸူိဝ်ႉေသပူိင်တႃႇၼႃႈ ၼ်းမၼ်းၸ း၊ လွင်ႈပၢင်ၸႃႉ 
ၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႆွႈထႅမ်သင်။ ၸ းပီးၼႆႉ ပဵၼ်ေပႃႈမ ႈေသ ယူႇၸွမ်းပီႈၼၢင်းမၼ်းဝႆႉ။ မၼ်းၸ း 
မီးပီႈ ၼၢင်း ႁႃႈ ေၵႃႉႄလႈမၼ်းၸ းပဵၼ်ေၵႃႉလဵၵ်ႉ၊ ေၵႃႉလိုၼ်းသုတ်း။ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဢွင်ႈႄမး 

ူတ်ႊ/ ၵႃး ၼႂးၵ ၵ်းႄမး။ 

ၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇဢူးလၢတ်ႈႄၼ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းလွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၵိတူ်ႇၶုိၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ “ ၽွင်း 
မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇၼၼ်ႉႁဝ်းၶီႇ ူတ်ႊၶူိင်ႈ ေသဢွၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၶ င်းမႃး။ ၽွင်းႁဝ်းတိုၵ်ႉေႁႃႈ ူတ်ႊ 



ၽၢတ်ႈ တီႈလုမ်းၽ ႇလိူမ်ႈလႆႇယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈငၼိ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းေၵႃႈသုိပ်ႇေႁႃႈ 
ူတ်ႊၶူိင်ႈႁဝ်းယူႇ။ ႁဝ်းေႁႃႈ ူတ်ႊၶူိင်ႈၵႂႃႇသုိဝ်ႉၽၵ်းႁိမ်း မ်းၼၼ်ႉ။ ၽွင်းႁဝ်းၶုိၼ်းပွၵ်ႈမႃး 

ၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈ ပ်ႉၺႃးၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း။ ၶဝ်ႄႁႉႁဝ်းၵိုတ်း ေသေပႃႉထုပ်ႉ ဢဝ် 
တိၼ်ပိတ်ႉႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇဢူး ၺႃးၺပ်းၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းမၼ်းၸ း 45,000 ၵျၢပ်ႈႄလႈ 
မ ၽၢင် (မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) ဢၼ်မီးၼႂးဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၸ း။ ငိုၼ်းၸ းပီးဢၼ်ပႃးၵိုၵ်းတူဝ်တႃႇ 
ႄမးပဵၼ်ႇမ ၽၢင်မႂႇ 700,000 ၵျၢပ်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်။ မၼ်းၸ းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွင် 
ပိင်ေသ သုိပ်ႇ င်း င်ႉလၢၼ်ၸ းမၼ်း ်ႈဢဝ်သဵၼ်ႈမ ဝ် ၼ်းမႃးေတပဵၼ်ႇမ ၽၢင်မႂႇ။ ၸ း 
ဢွင်ႇ ေၵျႃႇဢူး ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ၵၢင်ၼႂဝၼ်းထိ 29/3/2022 ၼၼ်ႉေသ မႃးၸူး ဝဵင်းၵ ၵ်း ႄမး။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/3/2022 ဝ းလုမ်းလႃး/ၾင်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ ၸ းပီးယဝ်ႉ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉ 
ၶူင်း ၵႂႃႇၸူး င်းပလိၵ်ႊ/ႄယးၶဝ်ေသ ယွၼ်းၶုိၼ်းမ ၽၢင်ၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇဢူးႄလႈငိုၼ်းဢၼ် ၶဝ် 

ပ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ။ ႄယးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ငိုၼ်းသင်ေသပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈၶဝ် ဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂးမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႄယး ၼၼ်ႉႄတႉ ပဵၼ်လူတ်ႊၶူိင်ႈ ၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇ ဢူး 
ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ 

ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၸ းဢွင်ႇေၵျႃႇဢူး ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ယွၼ်ႉ ႆးၸဵပ်း ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ေပႃႉ 
ထုပ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပ းတူဝ်ႄလႈပ းၸႂပႃး ယူႇယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 3/2/2022 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽ ႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ေပႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ ေၵႃႉၼိုင်ႈ ၸုိဝ်ႈ င်ႉၸ းထုၼ်းဝိၼ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 
ၶဝ် ေပႃႉထုပ်ႉ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉမၼ်းထိုင်တ ၼႂး ဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး မိူၼ်လွင်ႈၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈ 
တီႈ မၢၼ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ၽိတ်း ႄၼးဝႃႈမၼ်းၸ းပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈႄလႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PDF 
ၼႆယဝ်ႉ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈၶဝ် “တိၺပ်းမတ်ႉၺႃး ၵူၼ်း 
ၽိတ်း” ၼႆေသတႃႉ ပီႈၼွင်ႉၼႂးၼႃႈ ၼ်းမၼ်းၸ းယင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸႆွႈထႅမ်သင်ေသလွင်ႈ 
ထိုငယ်ၢမ်းလဵဝ်။ 

 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

ၸ းသၼ်လွႆ     +66: 88 680 4913     (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 


