
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝင်ဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ22/7/2020 

သိၵုး်မၢၼႈ်ဢဝလ်ိငူႈ်ဢမႇ်ပၼဵထ်မး်/တႃးၸဝႈ်ႁႈႆၼႃး 47 ေၵႃႉ ဝႃႈပၼူပ်ၼႅၼ်ိဝူလ်ၼိ ် ဢၼၶ်ဝ် ပႈ်ယိတုး်ဝႁႆမိး်တိငူး် 
သိၵုး်ဝၼး်ဢၵွႇ်ၵၢင ်ၼးႂၶဝူလ်မ ်ႄၸႈဝငဵး်ၼမၸ်ၢင ်

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး 47 ေၵႃႉၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ဢဝ်လူိင်ႈ(ဢမူႉ)ဝႃႈ ပူၼ်ပႅၼ်ၼိူဝ်လိၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ ်ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လမ် ႄၸႈ 
ဝဵင်းၼမ်ၸၢင ် ပ်ႈယိုတ်း/သိမ်းဝႆေသ ပဵၼ်တီႈတင်ႈတူိင်းသုိၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်။  

သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 66 ဢၼ်လႅၼ်တပ်ၶဝ်ၸၢပ်ႈၸပ်းတၢင်းဢွၵ်ႇၶူဝ်လမ်ေသတိတ်းၸပ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃး 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပ်ႈယိုတ်းဝႆၼၼ ်ဢဝ်လူိငႈ်ဢၼဝ်ႃႈပူၼ်ပႅၼၼ်ိူဝတီ်ႈလိၼ်ပႃႈတႂႈပၵ်းပူိင်မ  447 ၼႆယဝ။်  



ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး 47 ေၵႃႉလႆႈထုၵ်ႇ င်ၵႂႃႇၶုိၼႈ်လုမ်းတႃးတီႈၼမ်ၸၢင်မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 9/6/2020 ပူိဝ်ႈႁပ် ႉ လွင်ႈဝႃႈၺႃးဢဝ် 
လူိင်ႈ (ၸႆွးတႃး) ၼႆေသၶုိၼ်း ႈ်လ းငၢၼ်းတူဝ်တီႈလုမ်းတႃးထႅင်ႈမူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ18၊ 24၊ 29 လူိၼ်ၵျ ၼႊ်ႄလႈဝၼ်းထ ိ10 
ၼႂးလူိၼ်ၵျ ႊလႊထႅငႈ်။ 

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၸူိဝ်းၼၼ်ပဵၼ်ၵၼူ်းၼႂးပွၵ ်1၊ 2၊ 3 ႄလႈ ပွၵ ်6 ဝငဵ်းၶူဝ်လမ်။ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ ်ပုိင်ႈဢိင်တီႈ 400 ေဢႊၵႃႊပ  
ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝငဵ်းၼၼ်ေသၽၵု်ႇသွမ်ႈၸူိဝ်ၽၼ်းမူိၼ ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၶဝ်ႈ၊ ငႃးႄလႈထူဝ်ႇလိၼ ် ၸူိဝ်းၼႆမႃး မီးလ း လႆႈပီ 
လႂမွၵ်ႈ 2 လၢၼ်ၵျၢပ်ႈ။ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝၺ်ႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 66 ဢဝ်ပ ပူၵ်းၸွမ်းႁႆႈၼႃးၶဝ်ေသဝ းၼၼ ် ၶုိၼ်းသူင်ႇ 
သုိၵ်းမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၽၵု်ႇ သွမ်ႈ ၸဵမ်မူိဝ်ႈလူိၼ်ေဢႃးၵၢတ် 2019။ 

လွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပ်ႈယိုတ်း/ သိမ်း 
တီႈလိၼ ်ႁိမ်းၶူဝ်လမ်ၼႆၸဵမ် မူိဝ်ႈ 
ပီ 1996-1998 ၽွင်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ပုိတ်ႇ ၼႃႈသုိၵ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ/ ၵႂၢတ်ႇ 
လၢင်ပုိၼ်တီႈၼႂးၸုိငႈ်တႆး ပွတ်း 
ၵၢင ် ႄလႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ပူိဝ်ႈတႃႇ 
မိပ်ႇငႅၼ်းတပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ဢၼ် 
ၸင်ႇႁႃၶုိၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ (မူိဝ်ႈလဵဝ ်
ပဵၼ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်း ၸုိင်ႈ 
တႆး / တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး RCSS/ 
SSA ၼၼ်ယဝ)်။ ၼႂး ႄၸႈ ဝဵင်း 
ၼမ်ၸၢင်ၼႃႈ တၢင်းဢွၵ်ႇၼၼ် 
ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉ လုိပ်ႈ 
ေႁႃႈၶ ပ ႈ ပႅတ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 
40,000 ေၵႃႉ၊ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ဢဝ်ပ ၵွငႈ်ၸမ်ႈေသတဵၵ်း ်ႈၵႂႃႇ 
ယူႇ သွင်တီႈ- ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႄလႈ တီႈၶူဝ်လမ်ၼၼ်ယဝ။် 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႁဵင ်ၺႃးတဵၵ်းတဵင် ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂးပၢင်သဝ်းဢၼ်ပဵၼ်သုမ်သွင်းတီႈဝူၺ်ႇႁင်ႈ ႁိမ်းၶူဝ်လမ် တီႈဢၼ်မီး တၢင်း 
ပဵၼ်ႄလႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ ်ဢမ်ႇၼၼ ်ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃတၢင်းလၵ ် ၵႂႃႇမူိဝ်း ႁႃ 
ၸႂး ၼ်းၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၸူိဝ်းၼ။ႆ ၵမ်ႈၼမ်ပ ႈၶဝ်ႈၼႂးမူိင်းထႆးေသ ယဵၼ်းပဵၼ်ႁငႅ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်းထိငု်မူိဝ်ႈလဵဝ။် 



တင်ႈႄတႇၼၼ်မႃး သုိၵ်းမၢၼ်ႈႄတႇ ပ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ၼပ်ႁဵင်ေဢႊၵႃႊေသတငႈ်တပ်ၶဝ်ႁိမ်းၶူဝ်လမ် ၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ ်ၼႃႈ 
တီႈ လမ်ႇလွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်သုိၵ်း ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶႆွႈၵၼ ်ဢၼၵ်ွင်ၵ ႇပၼ်ၵူႈပွတ်းတွၼႈ် ၼႂးၸုိင်ႈတႆးၼၼ်ယဝ်။ မူိဝ်ႈၼႂး 
ပီ 2010 ၼၼ ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႄတႇတင်ႈတပ်တူိင်းသုိၵ်း ဝၼ်းဢွၵႇ်ၵၢင်ၶဝ ်တီႈၶူဝ်လမ် ပဵၼ်တူိင်းသုိၵ်းဢၼ်မႂႇသုတ်းၼႂး 14 
တူိင်းသုိၵ်းၶွင်သုိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ေသ ပဵၼ်တူိင်းသုိၵ်းထူၼ်ႈသီႇ ၼႂးၸုိင်ႈတႆး မီးတပ်ၵွင်ထႅင်ႈ 26 တပ်ၵွင်ယူႇ ပႃႈတႂႈမၼ်း၊ 
ဢဝ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်း တုိၼ်းသၽႃဝ ၼႂးၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်ႄလႈ ပွတ်းၸၢၼ်းဢၼ ် တဵၵ်းၸႂႉ ၵူၼ်းမူိင်းၶ  
ပ ႈမူိဝ်ႈပူၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပၼၼ်ယဝ်။  

ပဵၵ်သမ်မီးလွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းေတႃႇၵၼ်ယဝ်ေသတႃႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈပႃႈတႂႈတူိင်းသုိၵ်းဝၼ်းဢၵွ်ႇၵၢင ် ၼႆယင်း ၵမ်းၵမ်း ၵႆေသႇ 
ယူင်းပူင်းယႃႉ ၸွမ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ- တုိၵ်းပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး/ တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ် 



မီးၸွမ်းလႅၼ်တႆး-ထႆးၸူိဝ်းၼႆ။ လူိဝ်ေသၼၼ်ယင်းတငႈ်ၸႂ ယႃႉၵဝ်း လွင်ႈတူင်ၼိငု်ပႃႈတႂႈၶၵ်ၵၢၼင်မ်းယဵၼၼ်ၼ်ထငႅ်ႈ- 
ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈပၢင် ပ်ထူပ်းၵူၼ်းမူိင်း ဢၼ ်RCSS/SSA ၸတ်း၊ ႄႁႉႁၢမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၶဝ်ႈ မ်ႈပၢင ်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယၼဵ ်
ႄလႈ ဢၼ်လုိၼ်းသုတ်း ႄတႄႁႉႁၢမ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းပုိၼ်တီႈပၼ်ပုိၼ် ႉ လ းႄႁႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-
19 ၼႂးပုိၼ်တီႈ ၸူိဝ်းၼႆယဝ။် 

လွင်ႈ ပ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵၼူ်းမူိင်းေသ ၶႂၢၵ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ ် ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလွငႈ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ သုိဝ်ႈယူဝ်း 
ေတႃႇၶၵ်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႄလႈ လူလ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပုိၼ်တီႈၼၼ်ယဝ်။ 

ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈတုိၵ်သုိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသုိၵ်းႄလႈ ပ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမူိင်း ၼႂးမူိင်း ပတ်းပုိၼ ်ၼၼ် 
ေသ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈလွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လူိင်ႈ/ၸႆွးတႃး ေတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 47 ေၵႃႉ ၼႂးၶူဝ်လမ် ၼၼ်ၵမ်း 
လဵဝ်ယဝ် ်ႈပႆွႇပၼ် ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၸႂႉတုိဝ်းတီႈလိၼ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်တွင ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းလႅဝ်း။ 

ဝယ်ွႈႆလငွႈ်သိၵုး်မၢၼႈ်ဢဝလ်ိငူႈ် (ၸွးႆတႃး) ၸဝႈ်ႁႈႆၼႃး 47 ေၵႃႉၼးႂၶဝူလ်မ ်

သုိၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈေတဢဝ်လူိင်ႈ (ၸႆွးတႃး) ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးဢၼွ်တၢင်းသုတ်းမူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ်ေဢႃးၵၢတ် 2019။ ၶုၼ်သုိၵ်း 
လူငၺ်ၢၼ်ႇလိၼ်းထၼု်း ၽူႈမီးၸၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈၼႂးတပ်ၶလယ 66 င်ဢဝ်ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ ်ႈၵႂႃႇထူပ်း တီႈၽ ႇဢုပ်ပူိင်ႇ 
လုမ်းၵွၼ်းႄၸႈဝဵင်းၼမ်ၸၢင ် မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 12/8/2019 ေသ ်ႈၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ လူင်းလ းမုိဝ်း ၼႂးၽိုၼ်လိၵႈ်ဢၼဝ်ႃႈ ၶဝ် 
ၸႂႉတီႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ ်ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းပၼ ်ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်း ႈ်ပဵၼဝ်ႃႈ 
ၶဝ်ယွမ်းသုမ်းလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းၶုိၼ်းတီႈလိၼ်ၶဝၼ်ၼယ်ဝ်။ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး သွင်ေၵႃႉမီးၽိုၼ်တီႈလိၼ ် 105 ၼၼ်ယူႇေသ 
တႃႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ် င်း/ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်။  

တီႈလိၼဢ်ၼသ်ၵိး်မၢၼႈ်ႁ ပ်ႈ/ယတိ်းဢဝ ်



ၼႂးလူိၼ ်ေဢႃးၵၢတ် 2019 ၼၼ်သုိၵ်းမၢၼႈ်ဢဝ်ပ ၵႂႃႇပူၵ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ယိုတ်းေသ တီႈပၼၼ ် တႅမ်ႈဝႆဝႃႈ လိၼ် 
တပ်သုိၵ်းၼႆယဝ်။ 

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၵမ်းၵမ်းလႆႈၺႃး င်ၵႂႃႇတီႈ ၽ ႇဢုပ်ပူိင်ႇလုမ်းၵွၼ်းႄၸႈဝဵင်းၼမ်ၸၢင ်ေသ ်ႈလူင်းလ းမုိဝ်း ပၼ်ဝႃႈ တီႈလိၼ် 
ၼၼ်ပဵၼ်ၶွင်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ- မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ23/9/2020 ပွၵ်ႈၼိငု်ႈ၊ 27/10/2019 ပွၵ်ႈၼိငု်ႈ ႄလႈ မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ17/12/2019 
ပွၵ်ႈၼိငု်ႈ။ ၵႂႃႇမူိဝ်ႈလႂေၵႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလ းမုိဝ်းပၼ ်ေသ သုိပ်ႇႁဵတ်းႁႆႈၼႃးၶဝ်ၵႂႃႇ မူိၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ20/12/2019 ၼၼ ်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၸဵတ်းေၵႃႉၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ႄယးမၢၼ်ႈၶဝ် င်ၵႂႃႇတီႈလုမ်း ပလိၵ်ႊ/ ႄယး 
တီႈၶူဝ်လမ်ေသ လၢတ်ႈႄၼၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ဝႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝလူိ်င်ႈ (ၸႆွးတႃး) ၶဝ်ၼႆ။ ဝ းၼၼ်မႃး ၸဝ်ႈၼႃး ၸူိဝ်းလူိဝ် 
ၼၼ်ေၵႃႈၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ငၵ်ႂႃႇၵမ်းၸုမ်းသိပ်းေၵႃႉေသ လၢတ်ႈဝႃႈၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လူိင်ႈ (ၸႆွးတႃး) ၶဝ်ၼႆယဝ်။ 

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်တုိၼ်းဢမ်ႇယွမ်းေသသုိပ်ႇႁဵတ်းႁႆႈၼႃး ၶဝ်မူိၼ်ၵဝ်ႇ။ 
မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 28/12/2019 ႄလႈမူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 10/3/ 2020 ၼၼ ်
သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ပ ၵႂႃႇပၵ်းၼိူဝ်လိၼ်တီႈၶဝယ်ိုတ်း ၼၼ်ထငႅ်ႈ ေသ 
ၼႂးၼၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈလိၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆထႅင်ႈ။ ၼွၵ်ႈေသ 
ၼၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပႆွႇသုိၵ်းၶဝႁ်ႃႈေၵႃႉၵႂႃႇတီႈ တီႈလိၼ်ႁႆႈ ၼၼ ်
်ႈ ပၼ်ၾၢင်ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ ်ဝႃႈ ယႃႇသုိပ်ႇႁဵတ်းတီႈၼၼ်ႈ။ 

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ေၵႃႈ တုိၼ်းဢမ်ႇထွမ်ႇသင်ေသ သုိပ်ႇႁဵတ်း သုိပ်ႇၽုၵ်ႇ 
သွမ်ႈၼိူဝ်လိၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇမူိၼၵ်ဝ်ႇ။ 

လုိၼ်းသုတ်းမူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 9/6/2020 ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး 47 ေၵႃႉၼၼ ်
ၺႃးလုမ်းတႃး ၼမ်ၸၢင် င်ၵႂႃႇ ေသ ၺႃးၸႅင်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈ ၺႃးသုိၵ်း 
မၢၼ်ႈၶလယ 66 ဢဝ်လူိင်ႈ (ၸႆွးတႃး) ယွၼ်ပူၼ်ပႅၼၼ်ိူဝ်တီႈလိၼ ်
ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်သုိၵ်းမၢၼႈ် ပႃႈတႂႈပူိင်မ  447 ၼၼၼ်ႆယဝ်။ 
ၽူႈၼမ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽငွ်ႈလႆႈၵႂႃႇၵမ် ယၼ်ပၼၸ်ဝ်ႈ ႁႆႈၼႃး 

ၶဝ်ေသ ဢမ်ႇလႆႈၺႃးၺပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်ႈႄတႇၼၼမ်ႃးၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝၺ်ႃး တဵၵ်းတဵင် ်ႈၵႂႃႇလ းငၢၼ်း တူဝ်တီႈ 
လုမ်းတႃး- မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ18 လူိၼ်ၵျ ၼႊ်၊ 24 လူိၼ်ၵျ ၼႊ်၊ 29 လူိၼ်ၵျ ၼႊ်ႄလႈ ဝၼ်းထ ိ10 လူိၼ်ၵျ ႊလႊ။ ၵႂႃႇပွၵ်ႈလႂ 
ေၵႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ၵႂႃႇသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶဝ်တင်းဝၼ်း တင်းဝၼ်း လႆႈၶီႇ ူတ်ႊၵႂႃႇတီႈလုမ်းတႃးၼမ်ၸၢင် ဢၼ် 
ၵႆမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းေပႃးလုၵ်ၶူဝ ်လမ်ေႁႃႈ ူတ်ႊ ၵႂႃႇ။ 

ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ်ၶုိင်ႁႃလ းေတႃႇသူႈလွင်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ်လႆႈထၵု်ႇ ပ်ႈယိုတ်းၼၼ်ၵႈူလ း ပူိဝ်ႈတႃႇေတလႆႈၶုိၼ်း။ 

 

 

သၼဵႈ်ၸဝႈ်ႁႈႆၼႃး ဢၼၺ်ႃးသိၵုး်မၢၼႈ်ဢဝလ်ိငူႈ် (ၸွးႆတႃး) 

ပၢႉႆဢၼသ်ၵိး်မၢၼႈ်ဢဝ်ၵႃႂႇပၵး်ဝႃႈပဵၼတ်ီႈလိၼၶ်ဝ ်



ၶပမ်  ၸိဝုႈ်ၸဝႈ်ႁႈႆၼႃး တၢငး်ယႇႂတႈီလၼိ ်(ေဢႊၵႃႊ) ဝၢၼႈ်တႈီယႇူ (ဝငဵး်ၶဝူလ်မ)် 

1. ဢူးလႃႉၵျီႇ 5 ပွၵ ်1 

2. ဢူးၵျႃႇေသး 7 ပွၵ ်1 

3. ဢူးမႃႇတိ 4 ပွၵ ်1 

4. ေတႃႇၼႃးပဵင်း 7 ပွၵ ်1 

5. ေတႃႇၼႃႇဝ 7 ပွၵ ်1 

6. ဢူးၵျႃႇတႃး 3 ပွၵ ်1 

7. ဢူးေတႃး 20 ပွၵ ်1 

8. ဢူးေၵျႃႇေမႃႉ 6 ပွၵ ်1 

9. ဢူးလုၵႃႇ 5 ပွၵ ်1 

10. ဢူးၸူဝ်းၸႅတ် 6 ပွၵ ်1 

11. ဢူးေၵျႃႉေၽႇ 7 ပွၵ ်1 

12. ေတႃႇပူးတီႇ 10 ပွၵ ်1 

13. ဢူးလ ႇမျိၼ်ဢူး 18 ပွၵ ်1 

14. ဢူးလုင်းထုၼ်း 3.84 ပွၵ ်2 

15. ဢူးေဢႃးၼၼႇ်တိ 2.56 ပွၵ ်2 

16. ဢူးလုင်းပၼ်ႇတိ 16.64 ပွၵ ်2 

17. ဢူးလုင်းၸၢမ်ႇ 5.12 ပွၵ ်2 

18. ဢူးေပႇတိ 7.68 ပွၵ ်2 

19. ဢူးလုင်းဢွင်ႇ 7.68 ပွၵ ်2 

20. ဢူးဢ ႈေၸႃး 6.4 ပွၵ ်3 

21. ဢူးဝႃႇလိၼ်ႇ 12.8 ပွၵ ်3 

22. ဢူးဢ ႈလႃႉ 10 ပွၵ ်3 

23. ဢူးယႃႇလိင်ႇ 18 ပွၵ ်3 



24. ဢူးဢွင်ႇထၼု်း 8.96 ပွၵ ်3 

25. ဢူးၸ းပၺ်ႇၺႃႇ 19.20 ပွၵ ်3 

26. ဢူးၼၼ်ႇတ 5 ပွၵ ်3 

27. ဢူးၸ းမွင်ႇ 19.20 ပွၵ ်3 

28. ဢူးၸ းပီး 12.80 ပွၵ ်3 

29. ဢူးလုင်းမူးလ 7.68 ပွၵ ်3 

30. ေတႃႇၼၢင်းလူႇ 3.84 ပွၵ ်3 

31. ေတႃႇပႃႈၶမ်း 7.68 ပွၵ ်3 

32. ေတႃႇလႃႉလႃႉယီႇ 5.12 ပွၵ ်3 

33. ေတႃႇႄမႈထဝ်ႈၶမ်း 3 ပွၵ ်3 

34. ဢူးၸ း ၼ ် 10.24 ပွၵ ်3 

35. ဢူးၼႃႇၼီး 25 ပွၵ ်3 

36. ဢူးမူဝ်းသႅတ် 10 ပွၵ ်3 

37. ဢူးေပးေလ 15 ပွၵ ်3 

38. ဢူးလုင်းတိယ 4 ပွၵ ်3 

39. ဢူးပႃႇသႃး 7 ပွၵ ်3 

40. ဢူးၼၼ်ႇတ 11.52 ပွၵ ်3 

41. ဢူးၵျီႇသွင်ႇ 5.12 ပွၵ ်3 

42. ဢူးယၢၼ်ၶျဵင်ႇ 10.24 ပွၵ ်3 

43. ဢူးယူဝ်ႇသျၼ်း 14 ပွၵ ်3 

44. ဢူးဢွင်ႇၶမ်း 5.12 ပွၵ ်3 

45. ဢူးၸ းၸိင်ႇတႃႇ 1.28 ပွၵ ်3 

46. ဢူးလုင်းေဢႃး 2.56 ပွၵ ်3 

47. ဢူးလုယူႇၵႂမ်း 10.24 ပွၵ ်6 



 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

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

 


