
ၽိၼုတ်ၢမ်းငဝ်းလ း ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼႇ်လႈႆၵူၼး်ၸိင်ုႈတႆး 

ဝၼ်းထိ 24/2/2020 

သုိၵ်းမၢၼႈ်တဵၵ်းတဵင် ၸႂႉႁႅင်းလ ၵူၼး်ဝၢၼႈ်ၼပပ်ၢၵ်ႇ တႃႇသၢငႈ် တပၽ်ၼႅ်ၵၢၼလ် းတုိၵ်းမႂႇ တၢင်းၸင်ဵႇ 
ဝၼး်ဢၵွႇ်လႃႈသဵဝ်ႈ ႁိမ်းႄမႈၼမ်ၶင်ူး 

တင်ႈႄတႇလူိၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပူိဝ်ႊ 2019 မႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်း င်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 ဝၢၼ်ႈ ၼႂးဢိူင်ႇမူိင်း 
ၵႅတ်ႈ ေၸႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸုိင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ ၼပ် ဝ်ပၢၵ်ႇေၵႃႉ ေတႃႉမႆေတႃႉၵႂႃႇပၼ်ၶဝ် ပူိဝ်ႈတႃႇ သၢင်ႈတပ် 
ၽႅၼ်ၵၢၼ်လ းတုိၵ်းမႂႇ (တပ်ပျ ႇႁႃႇ) ႄလႈ ပ်ႈသိမ်း ဢဝ်ပႃးတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼ်းလႂၼုိင်ႈေၵႃႉ ၼႂး ဝ် ၼ်းၵူၼ်းၸမ်မွၵ်ႈ 500 ပၢၵ်ႇ ၼႂးဢိူင်ႇမူိင်းၵႅတ်ႈ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
တဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ ၊ ၵႂႃႇတႅပ်းမႆ ေသေတႃႉသူင်ႇပၼ်တီႈတပ်ၶဝ် ၼိုင်ႈလူိၼ်မွၵ်ႈ 6 ဝၼ်းပႃးၸဵမ် တဵၵ်းၶၢၼ်း 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွမ် ဝ်တပ်ပၼ်ၶဝ်ၸူိဝ်းၼႆ။ 

မူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ် ၻီႊသိမ်ႊပူိဝ်ႊ 2019 ၼၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၸႂႉႁႅင်းလ  တီႇၽဵဝ်ႈတီႈ 
လိၼ် 4 ဝၼ်း သၢင်ႈတပ်ပျီႇတုၸိတ် မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်မႂႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈ။ 

တပ်မႂႇၶွင်သုိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ် မီးၼူိဝ်ၵွင်းလႆွ ၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 60 ၵီႊ လူဝ်ႊ 
ေမႊတူိဝ်ႊ ၸမ်ႁိမ်းႄမႈၼမ်ၶူင်းႄလႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈမီးမွၵ်ႈ 300-400 ပၢၵ်ႇ၊ ယူႇပႃႈတႂႈတပ် ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ် 
ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသုိၵ်းမ  10 (MOC10)၊ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸူိဝ်းပဵၼ ် တပ်ၶမရ 362၊ 365 ႄလႈ 366 ၼႆမီး 
လွင်ႈလႅၵ်ႈလ ႈတပ်ၵၼ် ေသ မၢင်ပွၵ်ႈတပ်ၸုမ်းလူင် (တပ်မ) 11 ႄလႈ 88 ၸူိဝ်းၼႆေၵႃႈတူင်ၼိုင်ပႃး။ 

တပ်မႂႇၶွင်သုိၵ်းမၢၼ်ႈၼ ႆ လႅပ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်တႃႇႄႁႉၵင်ႈတတ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း 
င်ႇဢၼ်ၵႆၽႅတ်ႈတၢင်းၼႂးပုိၼ်တီႈၼႆေသ ၶဝ်ႈတုိၵ်းၼႂးႁိမ်း မ်းလႃႈသဵဝ်ႈ မူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ်ေဢႃးၵၢတ် 2019 

ၼၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶ ၸူးလႅၼ်လိၼ်မူိင်းတႆး-မူိင်းႄၶႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း 
မူႇေၸႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ-တႃႈလူိဝ်ႇ (မၼ်းတေလး) ၸူိဝ်းၼႆ ပႃးတင်းသဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ-ၵုၼ်လူင်- ၼမ်ၽႃႈ 
(ၶျိၼ်းသူၺ်ႇေႁႃႇ)။   

တပ်ၼႆတႃႇၸႆွႈဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႆွဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းၾင်ႇၶူင်း တွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၼႆ တပ်ၼႆ ယင်းေတ 
ၸၢင်ႈပုိတ်ႇတၢင်းပၼ်တႃႇသၢင်ႈၽ ၵုၼ်လူင်ႄလႈၼွင်ၾႃ ဢၼ်ေတသၢင်ႈၼူိဝ်ႄမႈၼမ်ၶူင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမူိင်း 
သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႁႅင်းၼၼ်ေသ ေတဢဝ်ႁႅင်းၾႆးသူင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မူိင်းႄၶႇၼၼ်ပႃးထႅင်ႈ။ 



လွင်ႈဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ  ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈတုိၼ်း 
ဢမ်ႇၵွတ်ႇၵႆႇတူၺ်းလ  ၵၢၼ်ပူၼ်ပႅၼ်ၼႆၼၼ ် တုိၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇသင်၊ မူိဝ်ႈပူၼ်မႃးပႆႇ င်ၼႆေၵႃႈ ယူႇ 
တီႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈေသ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈတႃႇၵၢၼ်တုၵ်းယွၼ်း တၢင်ႇလၢတ်ႈၸူိဝ်ၸၢတ်ႈ (National 
Complaints Mechanism) တႃႇ ်ႈလွင်ႈတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ  သုတ်းဝ း ၼၼ်ယဝ်။ 

 

ဝ်ယွႈႆလင်ွႈတဵၵ်းၸႉႂႁႅင်းလ  

မူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပူိဝ်ႊ 2019 ၼၼ ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ႄတႇ သၢင်ႈတပ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်လ းတုိၵ်းမႂႇ တီႈတၢင်း ၸၢၼ်း 
မူိင်းၵႅတ်ႈႁၢင်ႇၵႆတပ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆၸဵမ်မူိဝ်ႈ ဢွၼ် 
တၢင်းၼၼ ် မွၵ်ႈ 300 ေမႊတူိဝ်ႊ။ ဢွင်ႈတီႈတပ် မႂႇၼႆ 
မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် တပ်ပျီႇတုၸိတ်မၢၼ်ႈပၢင်ႇၶဝ် ယူႇ 
ဝႆ ေသသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶုိၼ်းၸႂႉ ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇယူႇၼႃႈတၢင်း 
တူၵ်းႁၢင်ႇၵႆၼၼ ်မွၵ်ႈ 500 ေမႊတူိဝ်ႊ။ 

ၼႂးဝူင်ႈထိၼိုင်ႈ လူိၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပူိဝ်ႊၼၼ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ၶမရ 366 ဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇ ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမူိင်းၵႅတ်ႈ ်ႈ တပ်မၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂးထုင်မူိင်းၵႅတ်ႈ 



ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးဢိူင်ႇတင်း 11 ဝၢၼ်ႈ ႁႃမႆ၊ တႅပ်းမႆပၼ် ပူိဝ်ႈတႃႇႄမးၵုမ်းလုၵ်းတပ်မႂႇၶဝ်။ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ လႂ 
လႆႈႁႃမႆပၼ် (25) လႅမ်ႈ၊ ( 1 လႅမ်ႈလႂေတလႆႈမီးတၢင်းယၢဝ်း (2) ဝႃးႄလႈယၢဝ်းမွၵ်ႈ 7 ထတ်း)။ ၼႆေသ ပူႇၵၢင် 
ပူႇႄၵႇဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈလႂဝၢၼ်ႈၼၼ်လႆႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼ်းလႂ ၼ်းၼၼ်ႁႃတႅပ်းမႆေတႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် 
တီႈ ၵွင်းလႆွတပ်ၶဝ်။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 ေၵႃႉၺႃးတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ  ၼႂးၼၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ 80 ေၵႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ 75 
ေၵႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈလူင် 78 ေၵႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးေဢႃႈ 80 ေၵႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ် 15 ေၵႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈ ဝ်လဵင်း 35 ေၵႃႉ၊ 
ဝၢၼ်ႈၼမ်လိၼ်းၶၢၼ် 35 ေၵႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးယီး 28 ေၵႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသ း 30 ေၵႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၶ း 30 ေၵႃႉ၊ 
ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅင်း 10 ေၵႃႉ။  

 

 



မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/11/2019 ၼၼ်ေၵႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်း 
ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ်ႈဢဝ်မႆ ်ႈၵႂႃႇလွမ် ဝ်တပ်ပၵ်းၶၢၵ်ႇ ပၵ်း 
ၼၢမ်ပၼ်ၶဝ်တႃႇ (2) ၸၼ် တင်းသီႇၼႃႈ သီႇၾ ႇ။ ဝၢၼ်ႈ 
ယႂႇ (ဢၼ်မီးလင် ၼ်း 50 ၶိုၼ်ႈၼူိဝ်) လႆႈေတႃႉပၼ်မႆၶဝ် 
25 လႅမ်ႈႄလႈဝၢၼ်ႈလဵၵ် (ဢၼ်မီးလင် ၼ်း 50 လူင်းတႂႈ) 
လႆႈႁႃေတႃႉမႆပၼ်ၶဝ် 15 လႅမ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼ်း 
ၼိုင်ႈ ေၵႃႉလႆႈႁႃတႅပ်းမႆေသမႃးဝႆ တီႈ ၼ်းပူႇၵၢင် ပူႇႄၵႇ။ 
ေပႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ် မႆမႃးေၸးၵၼ်ယဝ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶုိၼ်း 
လႆႈေတႃႉဢဝ်မႆ ၸူိဝ်းၼၼ်ၵႂႃႇပၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ် ၶဝ် 
မၢင်ၸူိဝ်းေၵႃႈမႅၵ်ႇၵႂႃႇ မၢင်ၸူိဝ်းေၵႃႈသႂႇထူဝ်ႈၵႂႃႇ။ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈ လႆႈလွမ် ဝ်တပ်ပၵ်းၶၢၵ်ႇပၵ်းၼၢမ်ပၼ် သွင်ၸၼ်/ 
ထၢပ်ႈ။ ထၢပ်ႈတၢင်းၼႂးႄလႈထၢပ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇၸႅၵ်ႇပဵၼ်လ ၵုမ်ႇေသလွမ် ဝ်တပ် သုိၵ်း မၢၼ်ႈ 
ေတႃႇေပႃးယဝ် တူဝ်ႈ။ ၶဝ်လႆႈၸႂႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ သၢမ် ဝၼ်း 
ၸင်ႇလွမ်ယဝ်။ ၶဝ် လႆႈလုၵ် ၵႂႃႇႁဵတ်း တင်ႈႄတႇၶၢဝ်းယၢမ်း 
6 မူင်းၵၢင်ၼႂထုိင် 4 မူင်းဝ းဝၼ်း။ လႆႈပႃးၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ် ၵႂႃႇႁင်းၽႂ ႁင်းမၼ်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႆွႈထႅမ် 
ပၼ်သင်။ 

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 9/11/2019 မႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈပႃးၵွင်ႈေသပႂႉၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ တၢင်း င်ႇထုိင် 
တၢင်းၸၢၼ်း ေတႃႇထုိင် သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းတပ်မႂႇၶဝ်ၼၼ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈပႂႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ 
ႁိမ်းၵၢတ်ႇေသထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ပႂႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 ေမႊတူိဝ်ႊ။ 
သုိၵ်း မၢၼ်ႈၸူိဝ်းၼၼ်ၸႂႉၵူၼ်းေႁႃႈ ူတ်/ၵႃးၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်းၵုိတ်းေသၸႅတ်ႈထၢမ်၊ ၶဝ်ယူႇတင်ႈတင်ႈႄတႇ 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂထုိင် 4 မူင်းဝ းဝၼ်းၵူႈဝၼ်း။ ၶဝ် ်ႈၵူၼ်းေႁႃႈ ူတ်/ၵႃးၵုိတ်းေသ သွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်း 

ူတ်/ ၵႃး ေတႃႇထုိင်ယၢမ်းလဵဝ်။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/11/2019 ၼၼ်ေၵႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ်ႈႁႃမႆပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈမိူၼ်မူိဝ်ႈဝၼ်း 
ထိ 4/11/2019 ၼၼ်ေသၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 လႆႈၵႂႃႇလွမ် ဝ်တပ်မႂႇပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/12/2019 ၼၼ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃးၸူး ပူႇၵၢင်၊ ပူႇႄၵႇဝႃႈ ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ 
ၽဵဝ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ် ်ႈတႅပ်းဢဝ်ၽုိၼ်းဢဝ်မႆယႃႇ ်ႈဝႆသင် ၽ ႇတပ် ေတယုိတ်းဢဝ်တီႈလိၼ ်ဢၼ် 
မီး ႁိမ်းၵွင်း လႆွ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်တႃႇေတပၵ်းတပ် ပၢင်သဝ်းတပ်ၶဝ်ၼႆေသ ဝ းၼၼ်မႃးဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 
ၵႂႃႇ မႃး တၢင်းၼၼ်ယဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႄလႈၽၵ်းယူိဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၼႂးပုိၼ်တီႈၼၼ် 
ေသ ၸႂႉတုိဝ်းတီႈလိၼ်ပႃႇမႆၼၼ်ဢဝ်ႁဵတ်းၽုိၼ်းႄလႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းသၢၼ်ၶတ်း ေၶႃႈ 
ၸီသင်ႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/12/2019 ၼၼ်ေၵႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၸီသင်ႇ ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်မႆ ၵႂႃႇလွမ် ဝ်ပၼ်တပ်ၶဝ် 
ထႅင်ႈ။ မူိဝ်ႈၼၼ်ေၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၸႂႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈသၢမ်ဝၼ်းေသႁဵတ်းပၼ်ၶဝ်။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/12/2019 ၼၼ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸီသင်ႇ ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် 
ပူိဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈတပ်မႂႇၶဝ်ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းတပ်မႂႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈေတႃႉမႆမွၵ်ႈၵႃႈဢၼ် 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉၵႂႃႇလွမ် ဝ်တပ် 



ၶဝ်ေတႃႉပၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ၵႂႃႇပၼ်တီႈတပ်ပျီႈတုၸိတ် မၢၼ်ႈပၢင်ႇၼိုင်ႈ ၼ်းၼိုင်ႈလႅမ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၺႃးၸႂႉတီႇၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ်တႃႇသွင်ဝၼ်းေသ လႆႈႁဵတ်းတပ်ပၼ်ၶဝ်ဢဝ်မႆၸူိဝ်းၼၼ်ၶုိၼ်းႁဵတ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၸႆွႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်သင်။  

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/12/2019 ၼၼ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ ပႃႇတီႇ မႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး/တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး   ပဵၼ်ပၢင် 
တုိၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းတၢင်းေၽလူင်းၵႂႃႇမူိင်းေယႃ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂးဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်း-11 မူင်း။ 
ဝၼ်းထိ 27/12/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝ းဝၼ်း 1 မူင်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈပႆွႇမၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိၼ်းသဵင် 
မၢၵ်ႇၼၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တၢင်း င်ႇဝၢၼ်ႈေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းမူိင်း တူၵ်းၸႂတုိၼ်ႇသၢၼ်ႈ၊ ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 6/2/2020 ပီၼၼႆၼ် ေၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီသင်ႇ ်ႈေတႃႉမႆၵႂႃႇပၼ်ၶဝ် 15 ထုိင် 
25 လႅမ်ႈတႃႇတပ်မႂႇၶဝ်။ ပွၵ်ႈၼႆႄတၸႂႉဢဝ်မႆၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်လ လ ၸူိင်ၼၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/2/2020 ၼၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈလႆႈေတႃႉမႆၵႂႃႇပၼ်တီႈတပ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 15 ထုိင် 25 
လႅမ်ႈထႅင်ႈ။ 

တွင်ႈထၢမ ်

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

ၸ းတုိၼ်းႁၢၼ်  +66 93- 297-7754  (တႆး မၢၼ်ႈ) 

 

 

 


