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လိၵ ်ႈပိိုၼ ၽၢဝ ်ႇ ၵၵ ်ႇမတ ်ႇၵူၼ ်းမိူင ်းတ ်းပ ်ႈၵၽ်း (လႅၼ လိၼ ထ ်း) 

ဝၼ ်းထ ီႉ 2 April 2021 

 

ၵၼူ ်းမ ူင ်းတ ်းပ ၢႆႈၽ ်း 6,000 ပ  လ ်ႈၵဝူ ၵေယၼွ ီႉတပ ်းသိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈ လၵွ ်ႇငိိုတ ်ႈ ၵတၵလ ်ႇတိိုၵ ်း 

 
ၵၵ ်ႇမတ ်ႇၵၼူ ်းမိူင ်းတ ်းပ ်ႈၵၽ်း (လႅၼ လိၼ ထ ်း) Shan State Refugee Committee (Thai Border) မ ်းလွင ်ႈမ ်ႈၸ ႂ် တ ်ႇလွင ်ႈ 

ႁူမ ်ႇလူမ ်ႈၵူၼ ်းပ ်ႈၵၽ်း 6,000 ေဵင ပ ဢၼ ပၵ ်းယူ်ႇၸွမ ်းလႅၼ လိၼ တ ်း-ထ ်း ဝ ်းၵသသိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈပိိုၼ ၽၢဝ ်ႇဝ ်ႈ ၵတၶဝ ်ႈ 

ၵလ ်ႇတိိုၵ ်းပိိုတ ်ႇၼ ်ႈသိိုၵ ်းၵတ ်ႇ ၶွင ်ႇသ ်ႇဢဝ ၶိိုၼ ်းၸိိုင ်ႈတ ်း / တပ ီႉသိိုၵ ်းၸိိုင ်ႈတ ်း (RCSS/SSA) ဢၼ ပၵ ်းဝ ီႉၸွမ ်းလႅၼ လိၼ  

ထ ်းၸိူဝ ်းၼ ီႉ။ 

 

မ ူဝ ၢႆႈဝၼ ်းထ ီႉ 30 လ ူၼ  March 2021 ၵၵ ်ႇမတ ်ႇတ ်ႇၵပ ်းသၢၼ ႁူမ ်ႈသၢင ်ႈလႅၼ လိၼ မၢၼ ်ႈ-ထ ်း လိုမ ်းတ ်ႈၶ ်ႈလိၵ ်ႈပၼ ၸိုမ ်း 

ၽ ်ႇထ ်းတ ်ႈမမ်ႈသ ဝ ်ႈ သိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈၵတၵလ ်ႇတိိုၵ ်းၼ ်ႈတ ်ႈ ၶွင ်ႇသ ်ႇဢဝ ၶိိုၼ ်းၸိိုင ်ႈတ ်း/တပ ီႉသိိုၵ ်းၸိိုင ်ႈတ ်း ၸွမ ်းလႅၼ လိၼ  

တ ်း-ထ ်း လ တ ်ႈ ယွၼ ီႉပိူဝ ်ႈတပ ီႉသိိုၵ ်းၸိိုင ်ႈတ ်းၼ ီႉ ၵမ ီႉထႅမ ၵူၼ ်းမိူင ်းဢၼ မၼၵၢင ၸ ႂ်သၢၼ ၶတ ်း လွင ်ႈသိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈယိိုတ ်း 

ဢ ်ႇၼ ်ႇဝၢၼ ်ႈမိူင ်း ၼၼ ီႉယဝ ီႉ။ 

 

ၽိိုၼ လိၵ ်ႈၼၼ ီႉလၢတ ်ႈဝ ်ႈ ၼင ်ႇႁိုဝ ၵတဢမ ်ႇတိုမ ီႉတူိဝ ီႉလွင ်ႈၸမ ၸ ႂ်ၼ ႂ််းမၵ်ႈသွင မိူင ်းၼၼ ီႉ သိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈတိိုၼ ်းၵတဢမ ်ႇ 

ပၼ မၢၵ ်ႇၵွင ်ႈၸိိုၼ ်းယၢမ ်းတူၵ ်းၶဝ ်ႈၼ ႂ််းလိၼ ထ ်း ဢၼ ပၼဵ လႅၼ လိၼ ဢၼ ယူ်ႇတိတ ်းၸပ ်းၵၼ တင ်း မၸ်ႈတွၼ ်ႈၵဵင ်းေ ်း၊ 

ၵဵင ်းမ ်ႇ မလ်ႈ မမ်းႁွင ်ႈသွၼ  မိူင ်းထ ်းပွတ ်းႁွင ်ႇ။ 

 

ယွၼ ီႉၶၢဝ ်ႇၽိိုၼ လိၵ ်ႈဢၼ ၽ ်ႇသိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈသူင ်ႇၸူ်းထ ်းၼ ီႉ လ ်ႈဢွၵ ်ႇၸွတ ်ႇတူဝ ်ႈၵ  ်ႇၵူ်ႈတ ်ႈမလ်ႈ ေဵတ ်းႁ ်ႈၵူၼ ်းပ ်ႈၵၽ်းၸွမ ်း 

လႅၼ လိၼ တ ်း-ထ ်းတင ်း 5 ပၢင သဝ ်း လ ်ႈတိိုၼ ်ႇၵူဝ မတီႉမတီႉ။ ၼ ႂ််းၵူၼ ်းပ ်ႈၵၽ်းတင ်းသဵင ်ႈၵမ ်ႈၼမ  ပဵၼ ၼၢင ်းယိင ်းမလ်ႈ 

လိုၵ ်ႈဢွၼ ်ႇ ထႅင ်ႈၽ ်ႇၼိိုင ်ႈၵၵ ်ႈၵွပ ်ႈပိူဝ ်ႈပၢင သဝ ်းၵၼူ ်းပ ်ႈၵၽ်းတင ်ႈယူ်ႇၼိူဝ သၼ လွ မလ်ႈ တပ ီႉမၢၼ ်ႈၵၵ ်ႈပၵ ်းသ ီႉေိမ ်းႁွမ ်း 

ပၢင သဝ ်း ဢၼ ၸၢင ်ႈယိိုဝ ်းမၢၵ ်ႇလူင မ ်းတူၵ ်းသ ႂ််ႇၵူၼ ်းမိူင ်းလ ်ႈ ၵူၼ ်းမိူင ်းလ ်ႈမ ်ႈၸ ႂ်လွင ်ႈႁူမ ်ႇလူမ ်ႈယူ်ႇ၊ ယၢမ ်းလဵဝ ၶႅၼ ်းေဵတ ်းႁ ်ႈ 

ၵူၼ ်းပ ်ႈၵၽ်းလ ်ႈမ ်ႈၸ ႂ်လူိဝ ၵဝ ်ႇ ယွၼ ီႉမိူဝ ်ႈဝူင ်ႈပူၼ ီႉမ ်းၼၼ ီႉ လ ်ႈေၼ ၶၢဝ ်ႇဢၼ တပ ီႉသိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈ ဢဝ ႁိူဝ ်းမိၼ ပွ ်ႇမၢၵ ်ႇသ ႂ််ႇ 

ၵူၼ ်းမိူင ်း ၼ ႂ််းမိူင ်းယၢင ်းၽိူၵ ်ႇ။ 

 

ၵူၼ ်းဝၢၼ ်ႈပ ်ႈၵၽ်းၸင ်ႇလ ်ႈဢွၼ ၵၼ ၶပ ်းၶိိုင  ေၢင ်ႈေႅၼ ်းဢွင ်ႈတ ်ႈ ဢၼ ၸၢင ်ႈပ ်ႈႁ ်ႈမ ်းလွင ်ႈလွတ ်ႈၵၽ်းတ ်ႇၵူၼ ်းပ ်ႈၵၽ်း 

မလ်ႈ မ ်းၵၢၼ ၽိိုၵ ်းၽွၼ ီႉႁ ်ႈတူဝ ်ႈတၼ ်း သင သိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈၵလ ်ႇတိိုၵ ်းမလ်ႈပွ ်ႇမၢၵ ်ႇလူင မ ်း။ ၵူၺ ်းၵ ်ႈသင ငဝ ်းလ ်းေၢဝ ီႉေႅင ်းၵၵ ်ႈ 

တၵ ်းလ ်ႈပ ်ႈၶဝ ်ႈၽ ်ႇထ ်း။ 
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- ေၢင ်ႈၵူၼ ်းပ ်ႈၵၽ်းလ ်ႈေၢင ်ႈေႅၼ ်းဢွင ်ႈတ ်ႈတူဝ ်ႈတၼ ်း သင သိိုၵ ်းမၢၼ ်ႈပိိုတ ်ႇၼ ်ႈသိိုၵ ်းပိိုတ ်ႈယိိုဝ ်းတ ်ႈၼိိုင ်ႈ 
(ၶႅပ ်းေၢင ်ႈ - SSRC) 
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- ေၢင ်ႈၽႅၼ ်ႇလိၼ တ ်ႈတင ်ႈဝၢၼ ်ႈ ပ ်ႈၵၽ်းၸွမ ်းလႅၼ လိၼ တ ်း-ထ ်း 
 
 
ၽၵ ေႃႇမတ ေႃႇၵၼူ ်းမ ူင ်းတ ်းပ ၢႆႈၽ ်း (လႅၼ လ ၼ ထ ်း) ၸင ေႃႇလ ၢႆႈတုၵ ်းယွၼ ်းထ ုင လူင ပွင ၸ ုင ၢႆႈထ ်း ႁ ၢႆႈပ ုတ ေႃႇႁပ ီႉၸွ ၢႆႈထႅမ  ပ ၢႆႈၼွင ီႉ 

ၵူၼ ်းပ ၢႆႈၽ ်းၸ ူဝ ်းၽတၸၢင ၢႆႈထပူ ်းၽ ်းသ ုၵ ်းမၢၼ ၢႆႈ ႁ ၢႆႈမ ်းလွင ၢႆႈႁူမ ေႃႇလူမ ၢႆႈလွင ၢႆႈၸွ ၢႆႈထႅမ  တွၼ ၢႆႈတ ေႃႇၶ ူဝ ်းၶဝ  ၼ ယဝ ီႉ။ 

 

 
တ ၢႆႈၵပ ်းသ ပု ေႃႇ  

 

ၸ ်းလႅင ်း   +66 86-188-9827     

ၸ ်းပဵင ်း  +66 88-776-7107   
ၼၢင ်းႁွမ    +66 61-545-0655   

 


