
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ11/5/2020 

သိၵုး်မၢၼႈ်ၶႃၸႄႂလႈၶႃႈႁမႅၵ်ၼူး်မိငူး်၊ တၵဵး်ၸႉႂႁငႅး်လၽငွး်ပိတုႇ်ၼႃႈသိၵုး်တၢငး်ဢၵွႇ်ဝငဵး်လႃႈသဝဵႈ် 
ၽငွး်တိၵုႉ် မးီပၼႁ်ႃ တၢငး်ပၼဵ ်ၶဝူႊ်ဝတိႊ် -19 

ၼႂးလိူၼ်ေဢႊပ ိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼုိင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂေသၶႃႈတ ႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၼပ်ႉပၢၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ  ၽွင်းပိတု်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းေတႃးၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇ 
ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉသႂႇၸႂ ႄႁႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် 
ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19။ 

ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပတူ်းၵွင်ႈပျီႇတၸုိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶ ၼႂးလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝူင်ႈ 
လိုၼ်းသုတ်း ပီ 2020 မႃးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇထႅမႁႅ်င်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂးပိုၼ်ႉတႈီ ပိူဝ်ႈတႃႇ ပႈ်သိမ်း ဢဝ် 
ပိုၼ်ႉ တီႈဢၼ်ပျီႇတၸုိတ်ႉၶဝ်ၵုမ်းၵမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလငူ် 99 သူင်ႇ“ႁႅင်းသိုၵ်းပုငႈ်တိုၵ်း” ပိူဝ်ႈ 
တႃႇ ပ်ႈယုိတ်းဢဝ်ပၢငသ်ဝ်းတပ်ႉပျီႇတုၸိတ်ႉၶၢင် တီႈပၢင်ႁႅဝ် ဝၢၼ်ႈၶၢင ် ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 
50 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ေသတူင်ႉၼုိင်သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းႁိမ်း မ်းၼၼ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 21/4/2020 ႄလႈဝၼ်းထ ိ 28/4/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸမု်းလူင် 99 ႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်း 
မၢၼ်ႈ ၶမယ 365 တဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃး/ထူဝ်ႈလ လ တီႈ တီႈမိငူ်းၵႅတ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႃႈ 
တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁၢငႇ်ၵႆ 60 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ ်ႈဢဝ်ၵႃး/ထူဝ်ႈ ၶဝ်ေတႃႉ တၢင်ႇၶိငူ်ႈၵမ်ႉ ၵႅမ်သိုၵ်း 
ၶဝ်ၵႂႃႇပၼ်တီႈ ပၢငသ်ဝ်းတပ်ႉပျီႇတုၸိတ်ႉၵဝ်ႇ ပၢင်ႁႅဝ်။ 

မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလ း မိူဝ်ႈၼႂး လိူၼ် 
ေၾႊ ေၾႃႊဝႃႊရီႊ 2020 လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝ်ပၢၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ ေတႃႉမႆႉ ပၼ်ၶဝ် ပိူဝ်ႈ 
တႃႇ သၢင်ႈတပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်လ းတိုၵ်းၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ8/4/2020 ႄလႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/4/2020 
ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 365 တဵၵ်းၸႂႉဢဝ်မႆႉသူင်ႇပၼ်ၶဝ် 100 လႅမ်ႈ 
တႃႇႄမးတပ်ႉမႂႇၶဝ်။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 24/4/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်း မ်းမိူင်းေယႃ 
ဢၼ် ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 40 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ ဝ းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း ၸမု်းဢူၺ်းလမီူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ 
(Brotherhood Alliance) ယဝ်ႉ ၶဝ်လႆႈ ပ်ႉၺႃးဢ ႈသူၺ်ႇ ဢႃယု 27 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝ်သိူဝ် ၽွင်းမၼ်း ၸ းၵႂႃႇ 



ႁႃဝူဝ်းၵႂ း ေသပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈေပႃႉထုပ်ႉမၼ်းေသယုိဝ်းတ  တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ယၢၼ် 
ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 2 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ။ ၵူၼ်း ၼ်းမၼ်းၸ းႄလႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တ  မၼ်းၸ း 
ၼွၼ်းဝႆႉယူႇတီႈၶၢင်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 26/4/2020 ေသတီႈတူဝ်မၼ်းၸ းမီး ႆးေပႃႉထုပ်ႉ ႆးမၢၵ်ႇ ၵွင်ႈ 
တီႈပုမ်မၼ်းလ ႆး။ 

မိူင်းေယႃၼႆႉပဵၼ်တီႈလိုဝ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုိဝ်းၵူၼ်းမိူင်း 7 ေၵႃႉတ  မိူဝ်ႈၼႂးလိူၼ်ၵျ ၼ်ႊ 2016။ သိုၵ်း 
မၢၼ်ႈ ၶမယ 362 မွၵ်ႈ 100 ယုိဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ေၵႃႉဢၼ်ၶီႇ ူတႊ်ၶိူင်ႈ ႄလႈသိုပ်ႇတိၺပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ 
5 ေၵႃႉေသယုိဝ်းတ ယဝ်ႉ ဢဝ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းသႇႂပၼ်တီႈတူဝ်တ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈ ်ႈပိူၼ်ႈထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ် 
ၵူၼ်းသိုၵ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုငႈ်တႆးႁဝ်း သၢၼ်ၶတ်းလွငႈ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႃၸႂႄလႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း 
တ လ လ  ပႃးၸဵမ်လငွ်ႈတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၽွင်း 
ယၢမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႃတၢင်းႄႁႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ေသ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ်ႈ 
ယူႇ ဝဵင်းၽႂဝဵင်းမၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇလီႁႃတၢင်းၸွႆႈႄႁႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ်ႈ လတွ်ႈ ၵၢင်းယၢၼ် 
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတႊ်-19 ၼႆႉလိူဝ်ေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႄလႈၸႂႉတိုဝ်းငိုၼ်း ၸိုင်ႈ 
မိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႈ်သိုၵ်းၶဝ်မီးဢႃႇၼႃႇ ယုိၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းၵႆ ၼၼ်ႉယူႇ။ 



ဝယ်ွႈႆလငွႈ်သိၵုး်မၢၼႈ်ပၼူႉ်ပၼႅသ်ၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၼးႂႄၸႈဝငဵး်လႃႈသဝဵႈ် ၼးႂလိၼူ ်ေဢႊပ ိဝူႊ် 2020 

သိၵုး်မၢၼႈ်တပႉ်ၸမုး်လငူ ်99 ႄလႈ ၶမယ  365 တၵဵး်ၸႉႂၸဝႈ်ၵႃးၶဝေ်တႃႉသငူႇ်ၶိငူႈ်ၵမႉ်ၵမႅသ်ိၵုး်ၶဝ ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 21/4/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 င်ႉဢဝ် ၵႃးသီႇလမ်းတႃႇတၢင်ႇ ၶူဝ်းၶဝ် လုၵ်ႉဢဝ် 
တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈေသေႁႃႈၵႂႃႇၵုိတ်းယင်ႉတႈီ ၵ င်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၽွင်းၶဝ်ဢွၵ်ႇတၢင်း၊ တူဝ်ၸဝ်ႈၵႃးႄတႉ လႆႈႁႃ 
ယွၼ်း ၼွၼ်းတီႈ ၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းႁိမ်းၸမ ် ၵူၺ်းၵႃးၶဝ်ႄတႉလႆႈဝႆႉၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈ ၸလွပႈ် 
မိူင်းၵႅတ်ႈၼၼ်ႉ။ 

ထိုင်ဝၼ်းထိ 23/4/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇၸႂႉ ်ႈၶဝ်တၢင်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းၶဝ် ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ထိုင်တီႈ ပၢင် 
ႁႅဝ် ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းမိူင်းၵႅတႈ်မွၵ်ႈ 12 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ ယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇၸဝ်ႈၵႃးသီႇလမ်းၼၼ်ႉ မႃး 
ၸူး ၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇလႆႈၵႃႈယၢပ်ႇ ၵႃႈေတႃႉသူင်ႇသင် ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵူၺ်းေၵႃႈ ဢမႇ်လႆႈ။ 
ေပႃးၵႃးၵႆွၸၢၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇေပႃးတတိ်းပ လၢတ်ႈဝႃႈ ေပႃးဢမ်ႇၵႂႃႇလႈႆေၵႃႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတႈ်ေသ ၼႆထႅငႈ်။ 

ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုငႈ်မၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 365 တႂႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ၵုမ်းၵမ် 
ဢၼ်ၵႂႃႇ တူင်ႉၼုိင်ပၵ်းသဝ်းတၢင်း ဢိငူ်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၶၢၼ်းေထႃႈ/ ထူဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂးဢိူင်ႇ မိူင်း ၵႅတ်ႈ 2 
လမ်း။ ၸႂႉေတႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်၊ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းႄလႈ ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇၸူးတီႈ တပ်ႉပၢင ်
သဝ်းၶဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၶၢင် ပၢင်ႁႅဝ်။ 

တင်ႈႄတႇၶဝ်ႈၸဝ်ႉပီ 2020 မႃးၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၸိူဝ်းမီးၵႃး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်း 
လ ေတႃႉသငူ်ႇပၼ်သိုၵ်းၶဝ်၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်းၶဝ်လ တီႈလ တၢင်းပႃး- ၼႃႈတၢင်းတူၵ်းထိုငပ်ၢင်ႁႅဝ် 
ႄလႈမိူင်းေယႃ၊ ၼႃႈတၢင်း င်ႇထိုင်ၵၢင်မိငူ်း၊ ၼႃႈတၢငး်ဢွၵ်ႇထိုင ် ၼမ်ႉလုၵ်း ၾင်ႇၶငူ်း ႄလႈၼႃႈတၢင်း 
ၸၢၼ်းထိုင ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

သိၵုး်မၢၼႈ် ၶမယ 365 တၵဵး်ၸႉႂႁငႅး်လ ၵၼူး်ဝၢၼႈ် ႈ်သငူႇ်ပၼမ်ႉႆ တႃႇသၢငႈ်တပႉ်မႇႂၽၼႅၵ်ၢၼလ် း 
တိၵုး်ၶဝ ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/4/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 365 မိူင်းၵႅတ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းယွၼ်း မႆႉပူၵ်ႇ၊ မႆႉၸိင် 100 
လႅမ်ႈပ တႃႇ သၢင်ႈတပ်ႉမႂႇၽႅၼ်ၵၢၼ်လ းတိုၵ်းၶဝ် တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးဢိူင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈ  သိပ်း 
ဢဵတ်း ဝၢၼ်ႈ လႈႆေတႃႉသူငႇ်ပၼ်တီႈတပ်ႉ ၼုိင်ႈဝၢၼ်ႈသိပ်းလႅမႈ် တၢင်းယၢဝ်း 5 ဝႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈ မႅၵ်ႇ 
ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈတပ်ႉၶဝ်။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/4/2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ(365) မိူင်းၵႅတ်ႈ ယွၼ်းမႆႉပူၵ်ႇ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂးဢိူင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈ။ 

တင်ႈႄတႇႁၢင်ပီ 2019 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢင်ႈတပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်လ းတိုၵ်းမႂႇ ၼႂးမိူင်းၵႅတ်ႈေသ တဵၵ်းၸႂႉ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈႁႃမႆႉပူၵ်ႇ မႆႉၸိင် ပၼ်ၶဝ်သၢင်ႈတပ်ႉၶဝ် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ 



သိၵုး်မၢၼႈ်တပႉ်ၸမုး်လငူ ်99 ႄလႈ ၶလယ 79 ၶႃၸၵႂၼူး်မိငူး်ယဝႉ်ယိုဝး်တ  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 24/4/2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိငု်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ဢၼ်ၵႂႃႇတငူ်ႉၼုိင ် တၢင်းၾ ႇ 
ဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈယၢၼ်ဝဵင်း 50-60 လၵ်းတၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ၊ မိူင်းေယႃ၊ မိူင်းၵႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး 
ၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ (TNLA ႄလႈMNDAA) တီႈဝူင်ႈၵၢင ် တိုင်းၶဵဝ် ႄလႈ 
ပၢင်ၼႆွႉ ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းေယႃ ေသသွင်ၽ ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် င်ၼုိင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ 
ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ ႄတႇပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ 6 မူင်းထိုင် 7 မူင်းၶၢဝ်း။ ဝ းပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 
သမ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယုိဝ်းၸွမ်း ၵုင်းလွၸႆိူဝ်း ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈ။  

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝ းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 ႄလႈတပ်ႉၶလယ 79 
သိုပ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်း ပၢငတ်ိုၵ်းၼၼ်ႉ ေသသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဝ်သိူဝ်။ ၽွင်း 5 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ ႄလႈတီႈ 
တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဝ်သိူဝ် မွၵ်ႈသငွ်ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပ်ႉၺႃး ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈ ဢ ႈသူၺ်ႇၽငွ်းမၼ်းၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂ းေသပွၵ်ႈ ၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈေပႃႉထပု်ႉမၼ်းၸ း ေသယုိဝ်း တ  
ပႅတ်ႈ။  

ထိုင်မႃးဝၼ်းထ ိ 25/4/2020 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉဢ ႈသူၺ်ႇ 
ဢမ်ႇပွၵ်ႈ ၼ်းႄလႈ ေပႃႈႄမႈဢ ႈသူၺ်ႇ ႄလႈ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈ ဝ်သိူဝ်ဢွၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ ၸွမ်းၼႂးထိူၼ်ႇ 
ႄလႈၸွမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်။  

ဝၼ်းထ ိ 26/4/2020 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈႁႃထႅင်ႈ  ၸင်ႇၵႂႃႇႁၼ် ၶၢပႈ် 
တူဝ် တ  မၼ်းၸ းၾင်ဝႆႉၼႂး င်ႈဢမႇ်ေပႃးၶႅမ်ႉ တႈီ 
ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ် ဝၢၼ်ႈ ဝ်သိူဝ်။ တႈီ 
ၶၢပ်ႈ တူဝ်တ မၼ်းၸ းၼၼ်ႉ မီး ႆးေပႃႉ ထုပ်ႉႄလႈ းႆ 
မၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈပမု်မၼ်းၸ းလ ႆး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ် ၸငႇ် 
ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ မၼ်းၽဝ် မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9 ၵၢငၼႂ် 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

ဢ ႈသူၺ်ႇဢႃႇယု (27) ပီ  ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ းလုင်းဢ ႈသူၺ်ႇ 
ႄမႈပႃႈသူၺ်ႇ  ယူႇဝၢၼ်ႈ ဝ်သိူဝ် ဢိူင်ႇ ဝ်သိူဝ် ႄၸႈဝဵငး် 
လႃႈသဵဝ်ႈ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 26/4/2020 ႄလႈဝၼ်းထ ိ 28/4/2020 ၼၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂးႄၵႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်း 
ဢူၺ်းလီမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ႁိမ်း မ်းတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုိဝ်းဢ ႈသူၺ်ႇတ ။ ပၢင်တိုၵ်းဝၼ်းထ ိ 26/4/2020 

ဢ ႈသၺူႇ်ေၵႃႉၺႃးၶႃႈတ  



ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂထိုင် 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ တီႈပၢင်ဝူဝ်းလႅင ် ႄလႈမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝ ႇ 2 မူင်း တီႈၶူဝ်မုင်း၊ 
မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ28/4/2020 ၼၼ်ႉသမ်ႉပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈပၢင်ဢုင် ႁိမ်းၵၢတ်ႇေလႃႉ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ။  

 

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

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


