
ေၶႃႈပိၼုၽ်ၢဝႇ် ၸမုး်တငူႇ်ဝငူး်ၵၼူး်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ16/6/2020 

တိၵုပ်ႉႂတႃႇလငွႈ်ပၼဵထ်မး်/တႃး- ၶၵုး်ထပူး်လငွႈ်ၵၼူး်မိငူး်သ းၶၢဝႄ်လႈတၢတႇ်ၾႃႉ ဝႈ် ၺႃးႁမႅတ် ပၼဵေ်ၵႃႇပၼဵၵ်ငွ ်

မူိဝ်ႈၼႆႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵၼူ်းတႆး လႆႈ မ်ႈၵၼႁ်ဵတ်းတၢင်းလူႇတီႈဝတ်/ၵ င်းၼႂးပုိၼ်တီႈပူိဝ်ႈပဵၼလွ်င်ႈၶုၵ်းထူပ်း ႁဵတ်း 
ၵုသူဝ်ႇပၼ ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 56 ေၵႃႉဢၼၺ်ႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တ ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵုၼႁ်ဵင ်မူိဝ်ႈပူၼ်မႃး 23 ပီ၊ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈမူိၵ်ႈမႂႈၶႃႈႁႅမ်တ ၵူၼ်းမူိင်းတႆးယႂႇလူင်လၢင ် ၽွင်းၶဝ ် “ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပုိၼ်တီႈ” ၼႂးမူိင်းတႆးပွတ်းၵၢင်ႄလႈ ပွတ်း 
ၸၢၼ်းၼႂးပီ 1996-1998။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 16/6/1997 ၼၼ ် ၵူၼ်းမူိင်း 56 ေၵႃႉတင်းၸ း၊ ယိင်းႄလႈလုၵ်ႈဢၼွ်ႇၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တ  သွင်တီႈ 
ၼႂးႄၸႈ ဝဵင်းၵုၼႁ်ဵင်ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸူိဝ်းၶဝ်ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းလုိပ်ႈၶ ပ ႈ ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂးဝငဵ်း ၼႂးလူိၼပူ်ၼ်မႃး ၼၼ်ေသ 
ၶုိၼ်းပၼ်ၶႂၢင် ်ႈဢဝ်ေလႃႉၵႂ း/ေလႃႉဝူဝ်းပွၵ်ႈၵႂႃႇေတႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၶဝ ်ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ပၢင်။ ၸူိဝ်းၶဝ် ပ်ၺႃး သႂႇ 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းေသ ၺႃးတိမတ်ႄလႈယိုဝ်းတ  ၸွမ်းေၶႃႈၸီသင်ႇ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 29 ေၵႃႉ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 
246  ၶႃႈႁႅမ်တ တီႈ သ းၶၢဝ်ႄလႈ ထႅင်ႈ 27 ေၵႃႉၺႃး သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 513 ၶႃႈႁႅမ်တ ႁိမ်းတၢတ်ႇၾႃႉ ဝ်ႈ။ ၶၢပ်ႈတူဝ် 
တ ၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈပႆွႇပႅတ်ႈၼဝ်ႈ ဝႆၸူိင်ၼၼ်။  

ထိုင်ေတႃႈလဵဝ်ေၵႃႈလွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တ ၵၼူ်းမူိင်းတႆးပဵၼေ်ၵႃႇပဵၼ်ၵငွ ် ၽွင်းၶဝ်ပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်း “ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပုိၼ် 
တီႈ” ၼႂးမူိင်းတႆးပွတ်းၵၢင ်ႄလႈပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထၺူ်ႈပႃးႁၢၵ်ႈပႃးေတႃ တႃႇ ဝ်ၵူၼ်း 400,000 ပ  ၼႂး 15 ႄၸႈ ဝဵင်း 
ၽွင်းပီ 1996-1998 ၼႆယင်းပႆႇ လႆႈႁပ်လွင်ႈပဵၼ်ထမ်း/ တႃး ၸူိဝ်းၺႃးၶႃၸႂ၊ ၺႃးၵၼ်ၸၼ ်ဢဝ်တ ၼပ် ဝ်ပၢၵ်ႇ ၸူိဝ်း 
ၼၼ ်ေၵႃႈမူိၼ်ၵၼ်။ 

ၵွပ်ႈလွင်ႈၸူိဝ်းၼႆေသ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼပ် ဝ်ပၢၵ်ႇဝၢၼ်ႈပ ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵၼု်ႁငဵ ် ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈပုိၼ်ပႆွႇပႅတ်ႈႁၢမ်း ဝႆထိုင် 
ယၢမ်းလဵဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈပ ႈေၽးၶဝ်ႈပုိင်ႈ မ်ႈၼႂးမူိင်းထႆး မူိဝ်ႈပူၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပ ၼၼ်ေၵႃႈပႆႇ 
ႁတ်းပွၵ်ႈ ၶုိၼ်း မူိဝ်း ဝၢၼ်ႈၵဝႇ်မူိင်းၼၼွ်း ၵွပ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈတုိၵ်မီးယူႇဝႆၼႂးပုိၼ်တီႈၶဝ်ေသ သုိပ်ႇမီးၶႂၢင်တႃႇၶႃၸႂ၊ ၵၼ်ၸၼ် 
ႄလႈၶႃႈ ႁႅမ် တ  ၵူၼ်းမူိင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ေတႃႇၶဝ်ၼၼ်ယူႇ။ 

ၼႂးသဵၼ်ႈမ မုင်ေႁႃ ၼ်းဢၼ်ၶုိၼ်းၵဵပ်းမူိဝ်ႈပီ 2014 ၼၼေ်ၵႃႈၵၼူ်းဝၢၼႈ်ၼပ် ဝ်ပၢၵ်ႇ ဝႁ်ဵင ် ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵုၼ်ႁငဵ ်
ယင်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃး ႄလႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈလူိၵ်ႈတင်ႈၼႂးပီ 2010 တင်းပီ 2015 ႄလႈပၢင်လူိၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ေတၸတ်း 
ႁဵတ်းၼႂးပီ 2020 ၼႆေၵႃႈေတဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈလူိၵႈ်တင်ႈမူိၼၵ်ၼ်ၼၼ်ယဝ်။ 

လွင်ႈတဵၵ်းလုိပ်ႈေႁႃႈ ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပုိၼ်တီႈၶ ပ ႈႄလႈလွငႈ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလူိၵ်ႈတင်ႈၼ ႆ တုိၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် 
လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼႈ် (ႄၼႇပျီႇေတႃႇ) ပူိဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ် ဢဝ်ၼမ်မျၢတ်ႈၼမ်တွၼ်းၼိူဝ်ၶူဝ်းတုိၼ်းသၽႃဝ ၼႂးပုိၼ ်ၸၢဝ်း 
ၶူိဝ်းၵူၼ်းၵိၵု်းမူိင်းေသ ပုိတ်ႇပၼ်တုိဝ်တၢင်းၶဝ်လႆႈၶုိင်သၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၽ မူိင်းတူၼ်ယႂႇလူင်ၼိဝူ်ႄမႈၼမ်ၶူင်း ဢၼ်ဢၢင်ႇ 
ၵဵပ်းၼမ် မၼ်းေတလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမူိင်းလင ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းၺႃးၶႃႈတ ပဵၼ်ေၵႃႇပဵၼ်ၵငွ ် ၼႂးလူိၼ ် ၵျ ၼႊ် 
1997 ၼၼ်ယဝ။် 

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၽ မူိင်းတူၼ်ၼ ႆ ၶွမ်ႊပၼီႊႄၶႇႄလႈ ၶွမ်ႊပၼီႊလူင်ပွင်ၸုိင်ႈမူိင်းထႆးၶဝ ် မ်ႈလူင်းတုိၼ်းလၢင်း ေသ 
ၽႅၼ်ၵၢၼေ်တသူင်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမူိင်း။ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ေၵႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈတုိၵ်သုိပ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ထိၼူ်ႇၸွမ်းႁိမ်း မ်း 
ဢွင်ႈတီႈေတသၢင်ႈၽ ေသ သုိပ်ႇပူၼ်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼၵ်ူၼ်းမူိင်းၼႂးပုိၼ်တီႈယူႇ။ 



ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ်ႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈၼွၵ်ႈမူိင်းႄလႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ ် ၵိုတ်းလွင်ႈတူၺ်းၶၢမ်ႈပႅတ်ႈတၢင်းၽိတ်းယႂႇလူင ် ဢၼ ်
သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၽိတ်းမူိဝ်ႈပူၼ်မႃး တင်းမူိဝ်ႈလဵဝ ် ပူိဝ်ႈတႃႇဢဝ် မ်ႇ လူမ်ႈၵၢၼ်လူင်းတုိၼ်းလၢင်းၶဝၼ်ၼေ်သ တုၵ်း 
ယွၼ်း ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ “လွင်ႈတုိၵ်သုိပ်ႇႁဵတ်းပ းမၢၵ်ႈမီးၸွမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈ မူိၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပူိငၵ်ဝ်ႇ” ေတႃႇထိုင ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ေပႃးႁပ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽၼွ်းတၢင်းႁဵတ်းၶဝေ်သ မီးမႃးပူိင်ငဝ်ႈပုိင်းမူိင်း (လၵ်းမူိင်း) ဢၼ်ပဵၼ်ပူိင်မူိင်း မ်ႈတုမ်ၸုိၼ်ႈၸၢင်ႇ 
(ႄၾႊ တ ိူဝ်ႊ) ဢၼ်ၵူၼ်းမူိင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းႄလႈ ၵူၼ်းၵိုၵ်းမူိင်းၶဝ်ေၵႃႈမီးလွငႈ် မ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈ 
ၺႃးပ ၵွင်ႈၸီၸမ်ႈ ်ႈဢွၵ်ႇၼႂးပုိၼ်တီႈ တီႈလိၼ်ၶဝၸူိ်ဝ်းၼၼၵ်ွၼ်ႇ။ 

1. ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး 
2. ေၵႃ မ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႈႆၸဝ်ႈၼႃးၸုိင်ႈတႆး 
3. ၸုမ်းသၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်လွမ်ၸုိင်ႈတႆး 
4. ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယငိ်းတႆး 
5. လိၼ်မွၵ်ႇမႂႇ 
6. မုၵ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆးၸုိင်ႈထႆး 
7. တုမ်းတူၼ်ႈတႆး 
8. မူႇၸုမ်းတႆးယၢၼ်မူိင်း မူိင်းမေလးသျႃး 
9. လုမ်းယွင် ၺ်ႈၼၵွ်ႈမူိင်း  
10. ေၵႃႇမတီႇၵူၼ်းမူိင်းတႆးပ ႈေၽး (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး) 
11. ေၵႃႇမတီႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽး လႆွတႆးလႅင်း 
12. ေၵႃႇမတီႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽး လႆွေၵႃႇဝၼ်း 
13. ေၵႃႇမတီႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽး ၵွင်းမုငႈ်မူိင်း 
14. ေၵႃႇမတီႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽး လႆွလမ် 
15. ေၵႃႇမတီႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽး လႆွသၢမ်သိပ်း 
16. ေၵႃႇမတီႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈေၽး ၵုင်းေၵျႃႇ 
17. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵၼု်ႁငဵ ်ၼႂးၸုိင်ႈထႆး- 
- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼု် ဝ်ယၢၼႈ်  (ဢိူင်ႇ ဝ်ယၢၼႈ် ႄၸႈဝဵင်းၵၼု်ႁငဵ)် 
- ဝၢၼ်ႈၼႃးလႃႉ (ဢိူင်ႇ ဝ်ယၢၼႈ် ႄၸႈဝဵင်းၵၼု်ႁငဵ)် 
- ဝၢၼ်ႈဝဝူ်းလူင ် (ဢိူင်ႇ ဝ်ယၢၼႈ် ႄၸႈဝဵင်းၵၼု်ႁငဵ)် 
- ဝၢၼ်ႈၼမ်ပုၼ်း  (ဢိူင်ႇ ဝ်ယၢၼႈ် ႄၸႈဝဵင်းၵၼု်ႁငဵ)် 
- ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ ် (ဢိူင်ႇ ဝ်ယၢၼႈ် ႄၸႈဝဵင်းၵၼု်ႁငဵ)် 
- ဝၢၼ်ႈ ဝၼ်ႃး (ဢိူင်ႇ ဝ်ယၢၼႈ် ႄၸႈဝဵင်းၵၼု်ႁငဵ)်  
- ဝၢၼ်ႈၵငဵ်းၶမ်း  (ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ႄၸႈဝဵင်းၵုၼႁ်ဵင)် 
- ဝၢၼ်ႈသ းၶၢဝ ် (ဢိူင်ႇသ းၶၢဝ ်ႄၸႈဝဵင်းၵုၼႁ်ဵင)် 

ၶဝ်ႈတူၺ်းၽိုၼ်ႁ းငၢၼ်းဢၼ်ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိငႈ်တႆး ၵဵပ်း မ်ဝႆမူိဝ်ႈပီ 1998 ၼၼ်လႆႈတီႈၼႈႆၶႃႈ 

ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ 

 

 



ၵပး်သိပုႇ်တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းလႅင်း   +66 86-188-9827  (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း  +66 81-603-6655  (ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

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

ေပႃႈထဝ်ႈလႃႉ      (ၵူၼ်း ႉႁၼ်ၸွမ်းပူိင်ပဵၼ်ဝၼ်းၼၼ)်    +66 82-182-7093/ +93-189-4494   (တႆး)          


