ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 27/3/2020
သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈယိဝ
ု း် ၵူႈ းၵူႈတၢင်း၊ သွၵႈ် တဝ်ၶဝ
ူ း် ၼ်း၊ တဵၵး် ၸႂႉႁႅငး် လ ၵူၼး် မိင
ူ း် ၽွငး် ပိတ
ု ႇ် ၼႃႈသိၵ
ု း် ယႂႇေတႃႇ RCSS/ SSA
ဢၼ်လင
ူ း် လ းမိဝ
ု း် NCA ၼႂးမိင
ူ း် ၵိင
ု ်
တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 27/2/2020 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႈတပ်ၵွင် မွၵ်ႈ 1500 ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂးမိူင်းၵိင
ု ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် ပိူဝ်ႈ
တႃႇ ပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်လွႆသုင် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိင
ု ်ႈတႆး/တပ်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇ
လူင်၊ ဢဝ်ၵွငႈ် ယိုဝ်းၵူႈ းၵူႈတၢင်းေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 800 လႆႈပ ႈ ၼ်းေယး၊ ဝ းၼၼ်သိၵ
ု ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၶူၼ် သွၵ်ႈ
တဝ် ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 17 ဝၢၼ်ႈလႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉ/ၶၢၼ်း ်ႈဢဝ်မႆပူၵ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်တီႈတပ် ဢၼ်
ၶဝ် ယိုတ်းလႆႈတီႈတပ်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ထႅင်ႈ။
လွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆ တိုၼ်းလႆႈေၶႃႈသင်ႇတီႈၸၼ်ပႃႈၼိူဝသ
် ိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႈတပ်ၵွငၼ
် ႆ ယူႇပႃႈတႂႈတိူင်း
သိုၵ်းသၢမ်တိူင်းသိုၵ်း- ၶမယ 520၊ 574ႄလႈ575 ယူႇပႃႈတႂႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး)၊ ၶမယ136၊ 325 ႄလႈၶ
လယ 22၊ 33 ၼႆယူႇပႃႈတႂႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ႄလႈၶမယ 246၊ 525 ၼႆယူႇပႃႈတႂႈ တိူင်းသိုၵ်း
ဝၼ်းဢွၵႇ် ၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၼၼ်ယဝ်။
တပ်ဢၼ်ယိုတ်းဢဝ်တီႈ သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ပဵၼတ
် ပ်လွႆတွၼ်း လမ်ႇလွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ဢၼ်မီးၼႂးႄၵႈ
ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၵိင
ု ်၊ ႄၵႇသီႇႄလႈသီႇေပႃႉ ၼၼ်ယဝ်။ မိူဝ်ႈပီၵ ပူၼ်မႃးၼႂးလိူၼ်မၢတ်ၶျ် 2019 ၼၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈ
သိုၵ်းမိူၼ်ၼႆေသ ပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တပ်လွႆပၢင်ၶႃး ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA
ယူႇတၢင်း င်ႇလွႆတွၼ်း ႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝႊ် ေမႊတိူဝႊ် ၼၼ်ယဝ်။ လွင်ႈၼႆပဵၵသမ်
်
ဝႃႈ သွင်တပ်သိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆးလႆႈ
လူင်းလ းမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႆေၵႃႈယဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇဝႆၼမ်ၼၵ်းသင် ေသၸုမ်း RCSS/SSA
ယင်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလ းမိုဝ်း NCA ဝႆထႅင်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ယဝ်။
လွင်ႈၼႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းဢ သင်ေသပူၼပႅ
် ၼ်ေၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၼင်ႇ ဝ်ေတလႆႈၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်း သိုပ်ႇ
ၵုမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈၼႂးၸိင
ု ်ႈတႆးေသ တိုၼ်းႄၼဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂသိုဝ်ႈယူဝ်းေတႃႇၶၵ်ၵၢၼ်လွငႈ် ငမ်း ယဵၼ်
ၼၼ်ယဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းႄၼၼမ်ၸႂပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢ ေသ ၸႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းပိုတ်ႇၼႃႈ
သိုၵ်းၼႂးမိူင်းယူႇ ၽွင်းထုၵ်ႇလီဢဝ်ငၼ
ို ်းၸိူဝ်းၼၼ်မႃးၸႂႉတိုဝ်း ႄႁႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉ ၸိူဝ်မႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19
(Covid-19) ဢၼ်ပဵၼ်ေၽးလူင်ေတႃႇလုမ်ႈၾႃႉယၢမ်းလဵဝ် ပႃးၸဵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ။
ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိင
ု ်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ႈ် တူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉ

်ႈၵိုတ်းယိုတ်း (ၵၢၼ်လူင်းတိၼ
ု ်းလၢင်း) ၸွမ်း

မိူင်းမၢၼ်ႈ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂႉလ းၽွင်းၶဵဝ်ႄလႈႁႅတ်ပ းမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႁႅင်းၸိင
ု ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းေတႁတ်းသိုပ်ႇပူၼ်ပႅၼ် ၶႂၢၵ်ႈ
ၼႃႈသိုၵ်းေသသိုပ်ႇပူၼ်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼၵ
် ူၼ်းႄလႈ သဵၼ်ႈတၢင်းငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ေတႁၢင်ႇၵႆယင
ိူ ်းမ မၼ်းၵႂႃႇ တိၵ်း
တိၵ်းၵူၺ်း။

ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈပူၼပႅ
် ၼသ
် ၼ
ု ႇ် လႆႈၵူၼး်
လွငႈ် သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈသူၼး် ၾႆးပၢင်တၵ
ို း် ယိဝ
ု း် ၵူႈ းၵူႈတၢင်း၊ ႁဵတး် ႈ် ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈလႆႈပ ႈေၽးသိၵ
ု း်
တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 18/2/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 500 ၶီႇၵႃးသိုၵ်းေသထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၼႂးပိုၼ်တီႈမိင
ူ ်းၵိင
ု ်။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/2/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတီႈတပ်လွႆတွၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ
ူ ်းယူႇႁိမ်း မ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵင
ွ ်ႈ
သဵင်မၢၵ်ႇေသ ႁၼ် ဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈမိၼ်ၼဝ
ိူ ်ၵၢင်ႁၢဝ်။
ဝ းၼၼ်ထႅင်ႈသၢမ်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း

ဢမ်ႇၵွမ်ၵႃႈတီႈ

လွႆ

တွၼ်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းႁိမ်း မ်းမိူၼ်တီႈလွႆၽႃပႅၼ၊် တီႈလွႆလႅမ် ၽ ႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈ
ၼၢင်းေယႃး၊ တီႈႄၵႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵၢတ်ႇ ႄလႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇပူဝ်ႇ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ
ၶူငႄၸႈဝဵ
်
င်းႄၵႇသီႇ/ေၵးသီး၊ တီႈလွႆ ၼ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆတွင်ႇ ဢိင
ူ ်ႇၼွင် သွမ်း
ႄၸႈဝဵင်းႄၵႇသီႇ ၸိူဝ်းၼႆပႃး။
မိူဝ်ႈၸဝ်ၼႂဝၼ်းထိ 2/3/2020 ၼၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းၼႂးႄၵႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုငႈ် တႆး RCSS/SSA တီႈ မိူင်းၵၢဝ်ႄလႈၼွင်သွမ်း ႄၸႈ
မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူၵ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်း
ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ-ၽႃၸႃး

ဝဵင်း ႄၵႇသီႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးဢိင
ူ ်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် 276 ပ လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ ၼ်းေယးေသ ပ ႈႁႃတီႈပိုင်ႈ မ်ႈ ပ ႈေၽးသိုၵ်း ၼႂးဝတ်
/ၵ င်းၼႂးဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶႅမ် ႄၸႈဝဵင်းႄၵႇသီႇ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/3/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝ းဝၼ်း 1:50 ထိုင် 3:30 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ-ၽႃၸႃး ဢိူင်ႇ
ႁမ်းင း ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢဝ်ၵင
ွ ်ႈလူင်ႄလႈၵွငႈ် ၸၢၵ်ႈယိုဝ်းၸွမး် ႁိမ်း မ်းဝၢၼ်ႈေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ တိုၼ်ႇၵူဝ်
လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇ ၼ်းႁႃတၢင်းပ ႈၵႂႃႇပိုင်ႈ မ်ႈတီႈဝတ်/ၵ င်း၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်တိူဝ်သႂႇ ၼ်း ႄလႈ င်းႁဵၼ်းၼႂးဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၺင်ႇ
ၽႃၸႃး။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၸႃးေၵႃႉၼိုငႈ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂးဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးသိုၵ်းတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵင
ွ ်ႈယိဝ
ု ်းသႂႇ ၼ်းၵူၼ်း လူင်
ၵႂႃႇၸိူင်ၼၼ်ယဝ်။ သဵင်ၵွင်ႈေၵႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်မွၵ်ႈသိပ်းလုၵ်ႈၼႆ။ မၢင်ၸိူဝ်းေၵႃႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇ” ဝႃႈ ၼႆ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၸႃး ထႅင်ႈေၵႃႉၼိင
ု ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ၽွင်းမၼ်း
ၸ း ပွၵ်ႈတီႈၵ င်းဢၼ်ၵႂႃႇပိုင်ႈ မ်ႈပ ႈ ေၽးသိုၵ်းၼၼ်မႃး။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ
ထၢမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းထိူၼ်ႇမီးလႂ?။ မၼ်းၸ းတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇ ႉ ဢမ်ႇႁၼ်
ၼႆေသသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၸီၵႂႃႇတၢင်း ၼိူဝ်လွႆပုၼယဝ်
်
ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ေၶႃး
မၼ်းၸ းေသဝႃႈ “ၸွင်ႇႁပ် င်း (ဢမၶၢမ်ႇ)လႆႈႁဝႃႈ တီႈလွႆပုၼ် ဢမ်ႇ
မီးသိုၵ်းတႆး” ၼႆယဝ်။
ၵွပ်ႈလွမ်ၵူဝ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူႈ းၵူႈတၢင်းၼၼ်ေသ ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈ
သၢမ်ဝၢၼ်ႈ- ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ-ၽႃၸႃး၊ ၸၢမ်ပွင်ႇ ႄလႈ ႁ းငိုၼး် 500
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပ ႈေၽးမႃးပိုငႈ် မ်ႈတီႈၵ င်းလွႆ
ၸၢၵ်ႈ ဢိူင်ႇႁမ်းင း ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပ ၼႂး ဢိူင်ႇႁမ်းင း လႆႈပိုၼ်ပွႆႇပႅတ်ႈ ၼ်းေယး ႄလႈၶူဝ်းၶွင်ေသ ပ ႈ
ေၽးသိုၵ်းၵႂႃႇပိုင်ႈ မ်ႈတီႈဝတ်လွႆ ၸၢၵ်ႈ ႄလႈဝတ် ၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁမ်း
င း။

သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈၶူၼသွ
် ၵႈ် တဝ်ဢဝ်ၶဝ
ူ း် ၶွငၵ
် ၼ
ူ း် ဝၢၼ်ႈ
ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵၼ
ူ ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ ၼ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ
6/3/2020 ၼၼ်မႃးၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ ၽႃၸႃးၸိူဝ်းပ ႈ ေၽး ၼၼ်ၶိုၼ်းပွၵႈ် ၼ်း ေယး
လႆႈ ထူပ်းႁၼ်ၶူဝ်း ၼ်း ၶဝ်ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈ
တဝ်မၢၵ်ႇမိူဝ်ေသမၢင်ၸဝ
ိူ ်းေၵႃႈ ၺႃးလၵ်ဢဝ်ၵႂႃႇ။
ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 51 လင်ပႃးၸဵမ် ၶူးသွၼ် င်း
ႁဵၼ်း (ဢၼ် ူတ်ႊၶိူငႈ် မၼ်းၺႃးလၵ်ဢဝ်ၵႂႃႇ) လႆႈ
သုမ်း ငိုၼ်းႄလႈၶူဝ်းၶၼ်ယႂႇ (ပႃးၸဵမ်ၶမ်း)၊ ယၢမ်း
မူင်း၊

ၼ်ႊ၊ ၸၢၵ်ႈတီႇသူၼ်၊ ႄလႈ ၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈမႆ၊

ၽၵ်းတူ ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉၵွႆေသၶဝ်ႈ ၼ်း

ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်း ၵိၼ် (ၵႆႇ၊ ပဵတ်းႄလႈမူ)၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ၊ ၶူဝ်းၼႂးသွင်ႇၾႆး၊ ၽႃႈ မ်ႇႄလႈ ူတ်ၶိူင်ႈ သၢမ်ၵၼ်းၵႃႈၶၼ်
မွၵ်ႈႁိမ်း 13,732,000 ၵျၢပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆသုမ်းၵႂႃႇ။

လွငႈ် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼး် မိင
ူ း် ၵႂႃႇမႃး
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/32020 ၽွင်းၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႄၽပၢင်ႇႄၵႇတုၼႂးမိူင်းၵိုငေ
် သ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း
ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ႄႁႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိင
ူ ်းၸိူဝ်းေတၵႂႃႇၼႂးဝဵင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 131 ၼႂးဝဵင်းႄၵႇသီႇ ႄလႈၶလယ 9 မိူင်းၼွင်ေၵႃႈ
ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸွမ်း ႄၵႇသီႇ-မိူင်းၼွင်ေသ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂၵႂႃႇမႃးလတ်းၽၢၼ်ႇ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/3/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းဝ းဝၼ်းၼၼ်မီးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၽ ဢိူင်ႇႁမ်းင း။ ဝ းၼၼ်
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 574 ႄလႈ 575 ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇၽႃၸႃး ဢိူင်ႇႁမ်းင းေသပၵ်းတပ်ၶဝ်။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။
ယိဝ
ု း် ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈတၢမ်ၼႃႈတၢမ်တႃ
ဝၼ်း 3/3/2020 ၼၼ်ယၢမ်းဝ းဝၼ်း မီးလုင်းသႅင်ႄလႈ လုင်းထုၼ်းလူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇၽႃၸႃး သွင်ေၵႃႉဢၼ်ပ ႈ
ေၽးသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ် ဢၢင်ႈမိူဝ်းဢွႆႇၶဝ်ႈမူတီႈၼႂးဝၢၼ်ႈၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမုင်ႈႁၼ်ၶဝ်ယဝ်ဢမ်ႇထၢမ်သင်ေသ
ဢဝ်ၵွငႈ် ယိုဝ်းသႂႇၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢမ်ႇလီႄလႈၶဝ်တၼ်းလႅၼ်ႈပ ႈလွတ်ႈေသ မၢၵ်ႇၵွငႈ် ဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ၺႃးၶဝ်။
ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈၺႃးသိၵ
ု း် မၢၼ်ႈတဵၵး် ၶၢၼ်း ႈ် ေတႃႉမႆပူၵႇ် ႄလႈ တ
ူ ႊ် တႃႇေတႃႉၶူဝး် ၶွငသ
် ၵ
ို း် ၶဝ်
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/3/2020 ၼၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆတီႈလွႆတွၼ်း တပ်ၵဝ်ႇသိုၵ်းတႆး ၼၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝ်ၶ းၵႂႃႇ
ထူပ်းၶဝ်ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇ ဝ်ၶ း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်မႆပၼ်ၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵုမ်းတပ်ၵဝ်ႇ တႆးတီႈ လွႆ
တွၼ်း။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11-12/3/2020 ၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလွႆတွၼ်း လူင်းလွႆၵႂႃႇတဵၵ်းေၶျႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇ ဝ်ၶ း
်ႈဢဝ်ထဝ
ူ ်ႈ 2 လမ်း ႄလႈ ူတ်ႊၶိူင်ႈ 7 လမ်း ေတႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၼမ်တၢင်းၵိၼ် သူင်ႇပၼ်တီႈၼိဝ
ူ ်လွႆတွၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ
တၢင်ႇၵႂႃႇပၼ်ၶဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ေၵႃႈသုမ်း ၼမ်မၼ်း ူတ်ႊေၵႃႈလႆႈသႂႇႁင်းၵူၺ်း။
ဝၼ်းထိ 13/3/2020 ၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလွႆတွၼ်း တဵၵ်းေၶျႃးထႅင်ႈ ထူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 လမ်း ႄလႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ်ႈႁၢင်ႈ
ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆပႃး ူတ်ႊၶိူင်ႈ 7 လမ်း ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆပၼ်တီႈၵ င်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ လူဝ်ႇၸႂႉမိူဝ်ႈလႂေၵႃႈ ်ႈၸႂႉၵၢၼ်လႆႈ ၵမ်း
လဵဝ် ၼႆယဝ်။

မႆပူၵ်ႇဢၼ်ဢဝ်မႃး မ်ႈၵၼ်ဝႆတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢပ်ႇမႆပူၵ်ႇၵႂႃႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄမးတပ်

ဝၼ်းထိ 19/3/2020 ၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈလွႆတွၼ်းယွၼ်းမႆပူၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ (17) ဝၢၼ်ႈ ၼႂးဢိူင်ႇႁမ်းင း ်ႈတႅပ်း
ပၼ်မႆပူၵ်ႇ တႃႇမွၵ်ႈ (200) လႅမ်ႈ၊ ႁႅင်းၵူၼ်း ႄလႈ ထူဝ်ႈ/ၵႃး (2) လမ်းတႃႇတၢင်ႇမႆပူၵ်ႇ သူင်ႇ တ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈတပ်။
ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁမ်းင း 5 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၶမ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢမ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊
ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၼွင် 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢင
ု ် 15 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ ဝ်ၽ 20
လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိူဝ်ႇ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ဢူတ်း 20 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသ း 12 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈ 5 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသၢင်း
10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသၢၼ်ႈ 10 လႅမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈေၼႃႇသႅင် 5 လႅမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆယဝ်။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးငိုၼ်း ႄလႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ သမ်တဵၵ်းၶၢၼ်း ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း ႄလႈ ထူဝ်ႈ/ၵႃး တႃႇတၢင်ႇမႆၵႂႃႇဝႆပၼ် ၶဝ်တီႈ
ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်းပွငၵၼ်
်
ဝႃႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈႄလႈမႆေၵႃႈႁႃယၢပ်ႇႁႃယဵၼ်း တႃႇေတၵႂႃႇသၢင်းပၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ယွၼ်းမႃးၼၼ် ၼႆယဝ်။

ၵပ်းသိပ
ု ႇ် တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66 94-728-6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း

+66: 97-173-1530

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

