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ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 5/7/2022 

ၵၼူး်မိငူး်ၼမႉ်ၶမး်ၶၢတႇ်ၾးႆၾႃႉပၼဵပ် ီယၼွႉ်ပၼႁ်ႃလၼႅလ်ၼိၶ်ၼႅႈ်ၵၼ ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ႄၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸိုငႈ်တႆးပတွ်း င်ႇ ၶၢတ်ႇၾႆးၾႃႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း င် ယွၼ်ႉတၢင်း 
ၾ ႇႄၶႇ တတ်းပတႅ်ႈ တင်ႈႄတႇၼႂးလိူၼ်ၵျ ႊလ ႊ 2021 မႃးၵွပ်ႈပၼ်ႁႃလႅၼ်လိၼ်တီႈၶႅၼ်ႈၵၼ်။ 

ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း မီး ဝ် ၼ်းၵူၼ်းယူႇသဝ်း 161 လင် တင်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၾင်ႇတၢင်း ငႇ်ၼမ်ႉမၢဝ်း ေသ တိတ်း 
ၸပ်း လႅၼ်လိၼ်ႄၶႇ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၼႆႉႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသငွ် ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ ေသ 
ယူႇဝႆႉၼႃႈတၢင်း င်ႇေသတႃႉ ဢမ်ႇမီးသ ၾႆးၾႃႉေတႃႇၸူးႄမႈၼမ်ႉမၢဝ်းသင်၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈဝၢၼ်ႈ ၼွင် 
ၶမ်းၵႃႈလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၾႆးၾႃႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွငသ်ွင ် ၾင်ႇတၢင်းမိူင်းႄၶႇေသ ၸႂႉတိုဝ်းမႃးၶၢဝ်း င်ယၢဝ်း 
ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ 

မိူဝ်ႈၼႂးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႄၶႇၶဝ် ႄတႇႁဵတ်း ဝ်ႉသွငထ်ၢပႈ် ႁၢင်ႇလႅၼ် 
လိၼ်မွၵ်ႈ 15- 20 ႄမႊတိူဝ်ႊၸွမ်းလႅၼ် လိၼ် ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းေသ လၢတ်ႈဝႃႈလူဝ်ႇႄႁႉ ၵင်ႈ 
တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၼႆယဝ်ႉ။ ဝ်ႉၼၼ်ႉသုင် 7 ေမႊတိူဝ်ႊ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းႄၶႇႄလႈထႅငႈ်ၸၼ်ႉ 
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ၼုိင်ႈသမ်ႉ သုင်သငု် 5 ေမႊတိူဝ်ႊ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး တတ်းလတ်းၶၢမ်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ေသၺၢပ်ႈဝႆႉလႅၼ် 
လိၼ် တႆး-ႄၶႇယဝ်ႉႁဵတ်း ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးတၢင်းၾင်ႇမိူငး်တႆး ၶၢတ်ႇလ းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။  

ဝ းၼၼ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/7/ 2021 ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ငၢဝ်းသင ်ေသ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်း ၾ ႇ မိူင်း ႄၶႇၶဝ် 
ႄတႇႁဵတ်း ဝ်ႉလဵၵ်း ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးဢဝ် ၼင်လိၼ် ၾင်ႇ မိူင်းတႆး ၼႂးၼႃးၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၶမ်း။ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၶဝ် ေၵႃႈ ဢွၼ် ၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးႄႁႉ ႁၢမ်ႈ ႄလႈ င်ႉ ဢဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈ 
တီႈမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းႄၸႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾ ႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ်ၶဝ်မႃး တီႈပဵၼ် ပၼ်ႁႃ။ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ င်ႉပႃးၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ ၾ ႇ မိူင်းႄၶႇၶဝ်မႃးပႃး ပိူဝ်ႈ တႃႇေတႄၵႈၶႆပၼ်ႁႃ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 
ႄၶႇၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းမႃး။ 

 

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႄႁႉႁၢမ်ႈႄၶႇလွမ်ႉ ဝ်ႉၶဝ်ႈၼႂးၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾင်ႇမိူင်းတႆး 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/7/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႄၶႇၶဝ်မွၵ်ႈ 50 ေၵႃႉမႃးတီႈပဵၼ်ပၼ် ႁႃ 
ၼၼ်ႉထႅင်ႈေသ ဢဝ် တူ်ႊထုၺ်ႇ/ထၼုိႆငႈ်လမ်း မႃးၶုတ်းလုၵ်း ၶတု်း းတႃႇေတၾငသ်ဝ် ဝ်ႉ။ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႄႁႉႁၢမ်ႈၶဝ်ထငႅ်ႈႄလႈ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႄၶႇၶဝ် လႆႈပွႆႇပႅတႈ်ဝႆႉၶိူငႈ် 
ၸၢၵ်ႈ ူတ်ႊထုၺ်ႇ/ထႆ ၶုတ်း းၶဝ်ေသ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၾ ႇမိူင်းႄၶႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၵႃးသိုၵ်းႄၶႇသၢမ ်
လမ်း ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလွင်ႈလငွ်ႈယူႇ တီႈလႅၼ်လိၼ်တၢင်းၾ ႇမိူင်းႄၶႇ ႄၼလွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ 

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ င်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ႄၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမႃး ပိူဝ်ႈ 
တႃႇႄၵႈၶႆပၼ်ႁႃလႅၼ်လိၼ် ၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႄၶႇၶဝ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမႇ်ၶႂႈသုမ်းတီႈ လိၼ် 
ႁႆႈ ၼႃး ၼႆေသလိုၼ်းသုတ်းတင်းသွင်ၾ ႇလႆႈၸႂတူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၵုိတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈသိပု်ႇလွမ်ႉ ဝ်ႉမႂႇ။ 
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႄၶႇၶဝ်ေၵႃႈၶိုၼ်း ထမူ်ပၼ်လုၵ်း းလၼ်ိဢၼ်ၶဝ်ၶတု်း တႃႇၾင်သဝ် ဝ်ႉ တင်းမူတ်းေသ 
ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၶိငူ်ႈၸၢၵ်ႈၶုတ်းထုၺ်ႇ/ ထၶႆဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းမူတး်။   

ဝ းၼၼ်ႉသွင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/7/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ ၾႆးၾႃႉႄၶႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်သွင ်
ဢၼ်သူင်ႇပၼ် ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၸႂႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၵုိင်ႉၵၢငႉ်တတ်းပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၶဝ် လႈႆ 
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တၢင်ႇထိုငၸ်ဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉ တီႈမိူင်းမၢဝ်း (သူၺ်ႇလီႇ) ေသလၢတ်ႈဝႃႈ ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွင် ၶဝ်ေတႃႇ 
ပၼ် ၾႆးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉႄတႉဢမ်ႇမႃးလႆႈသၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၼွင်ၶမ်း ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၸၢၵ်ႈၾႆးႄလႈၽႅၼ်ႇသႅင်လႅတ်ႇ (Solar panels) ေသၸႂႉတိုဝ်း 
ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇေပႃးမီးငိုၼ်းႄတႉလႆႈပိုင်ႈဢိငၾႆ်းတဵၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/10/2021 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉႄၶႇၶဝ် မႂတၢမ်ႇငိုၼ်းဝၢၼ်ႈၼွငသ်ွင ် 7,000 ယူၼ်ႊ 
ၵွပ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၾႆးဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းေသ ဝၼ်းၼၼ်ႉဝ းဝၼ်းၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၾႆးတႃႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း။ ၵူၺ်း 
ၵႃႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 19/10/2021 မီးၾႆးမႆႈ ၼ်းၵူၼ်းၼႂးဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းလင်ၼုိင်ႈေသ ၾႆးၾႃႉေၵႃႈ လႆႈ 
တတ်းၵႂႃႇၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵပ်းသၢၼ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉႄၶႇၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ်ႈ 
ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ယုင်ႈၼႃႇ ပႆႇတၼ်းႁဵတ်းပၼ်ၼႆေသ ဝ းၼၼ်ႉ ႄတႉ 
တိုၼ်း ဝႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉ ၼ်ႊၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွငၶ်မ်းယဝ်ႉ။ တင်ႈႄတႇၼၼ်ႉမႃး ၾႆးၾႃႉေၵႃႈၺႃးတတ်း မႃးထိုင ်
ယၢမ်းလဵဝ်။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းလႆႈသိုဝ်ႉၾႆးၾႃႉမိူင်းႄၶႇၸႂႉတိုဝ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ။ လႆႈၸ ႇပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈ တိတ်း 
တင်ႈပၼ် ႄမႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႊ ၼႂးပီ 2002၊ ၼုိင်ႈဢၼ်လႂမႅၼ်ႈငိုၼ်းႄၶႇ 560 ယူၼ်ႊ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လႆႈပၼ် 
ၵႃႈ ၾႆးၼုိင်ႈယူႊၼိတ်ႊလႂ 1 ယူၼ်ႊငိုၼ်းႄၶႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝ းၶူင်းၵၢၼ်ၽ ၾႆးၾႃႉ ႁႅင်းၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ပိုတ်ႇၸႂႉ 
တိုဝ်း ၼႂးပီ 2009 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵႃႈၾႆးေၵႃႈလူတ်းလူင်းၵႂႃႇလိူဝ် 0.6 ယူၼ်ႊ။ 
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ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄတႉဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ လွင်ႈၾႆးၾႃႉၺႃးတတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၼ် 
ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႄၶႇၶဝ်ၶတ်းၸႂႁႃတၢင်းၽိုတ်ႉၸိမ်ႁိမ်ဢဝ်လႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ။ 
လႅၼ်လိၼ်ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႄၶႇၶဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ေတႁဵတ်းၶူဝ်ၼူိဝ်ႄမႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၸူး 
ၼမ်ႉၶမ်း တီႈဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်မႆႈၸႂဝႃႈၸၢငႈ်သုမ်းတီႈလိၼ်ပႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ႄၶႇေပႃးလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ၼႂးၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ႄလႈ 
လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႄၶႇၶဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇပၼ်ၾႆးတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၸႂႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈလ ီ
ေသလ ႄလႈ ဢမ်ႇလပီဵၼ်ေသဢိတ်း။ 

ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ဢၼ်သူင်ႇႁႅင်းၾႆးၸႂႉတိုဝ်း    ေၶႃႈမုၼ်းတၢမ် င်ႈၵၢၼ်လူင်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉမိူင်းမၢၼ်ႈ 
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ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ ၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ၼၼ်ႉ မီးၶွမ်ႊပၼီႊႄၶႇ China’s Yunnan United Power 
Development Co. Ltd. ႄလႈ င်ႈၵၢၼ်လငူ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉမိူင်းမၢၼ်ႈ Burma’s Ministry of Electric Power မ်ႈ 
ပုၼ်ႈလူင်းလ းမိုဝ်းၵိၼ်ၵႅၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈသူင်ႇႁႅင်းၸႂႉတိုဝ်း Build-Operate-Transfer (BOT) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 
40 ပီ။ ႁႅင်းၾႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇ 600 ႄမႊၵႃႊဝတ်ႊ ၼၼ်ႉ တႃႇ 400 ႄမႊၵႃႊဝတ်ႊ ဢဝ်ၸႂႉတိုဝ်း ၼႂးမိငူ်းမၢၼ်ႈ 
ႄလႈတႃႇ 200 ႄမႊၵႃႊဝတ်ႊ သူင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မိူင်းႄၶႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉ တီႈၽ ၼမ်ႉမၢဝ်း 1 ၼၼ်ႉၵမ်ႈ 
ၼမ် ၸႂႉတိုဝ်းသ ၾႆးၾႃႉႁႅင်းသုင်ေသသူင်ႇၵႂႃႇၸႂႉတီႈ င်း င်ႁဵၵ်ႇ တီႈလွႆတႃႈၵွင် ဢၼ်မီးႁိမ်းထီးၶျ ႉ ၼႂး 
တိူင်းႄၸႈၵႅင်း ဢၼ်ၶမွ်ႊပၼီႊႄၶႇ China Nonferrous Metal Mining Group ေၵႃႉႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၺႃးလွင်ႈတမု်ႉတိူဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၶူင်းၵၢၼ်ႄၶႇ ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ၼမ်ႉ မၼ်း 
ႄလႈေတႃႈၵႅတ်ႊ ၶၢမ်ႈမိူင်း (China National Petroleum Corporation’s transnational oil and gas pipelines) 
ဢၼ်လတ်းၶၢမ်ႈဝၢၼ်ႈၼွငၶ်မ်းႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈ 200 ႄမႊတိူဝ်ႊ တၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိဝ်ူႈ 
ပီ 2010 ၽွင်းတိုၵ်ႉႄတႇၾင်ေတႃႈမၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ် လႆႈႁပ်ႉလွငႈ်သ ႈတႅၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၽွင်း 
မႃးၶုတ်းလုၵ်းၾင်ၼႂးၼႃးၶဝ်ႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးၾင်တႃႇဢဝ်လွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2011 ၼၼ်ႉ လုင်းဢွင်ႇ ၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ပွၵ်ႉဢွင်ႇမျႅတႈ်တႃႇ ၼႂးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဵပ်ႇၺႃး 
မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်ၾင်ဝႆႉၼႂးၼႃးမၼ်း ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၾင်ေတႃႈၵႅတ်ႊ ၼၼ်ႉလႆႈတိူဝ်ႉၸပဵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်း မ်းေတႃႈၵႅတ်ႉ ၼၼ်ႉေၵႃႈ မႆႈၸႂဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ယွၼ်ႉဝႃႈ ေတႃႈၸၢင်ႈၸတ်ႉပွင်ႇ 
ဢမ်ႇၼၼ် တႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းယင်းလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ လူငၸ်ဵင် ၼူိဝ်ႄမႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂးမိူင်း 
ႄၶႇ ႄၸႈတွၼ်ႈယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂႈႄမႈၼမ်ႉ 
ၼပ်ႉႁဵင် ၼႂးမိူင်းတႆးပွတ်း င်ႇ လႆႈ ပ်ႉၺႃးၵၢၼ်ႁႃလငဵ်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိတု်ႇ ၵွပ်ႈၼမ်ႉၵုိင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈ လူင်း 
ႁႅင်း ႄလႈ ႁဵတ်း ်ႈ ဝ်းေတႃႉသူင်ႇၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၾႃတတ်းၽ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁဵတ်း ်ႈၾင်ႇ 
ၼမ်ႉယူတ်ႇလူင်း၊ ပၼ်ႁႃတႃႈၶုတ်းသ းဢၼ်ႄၶႇႁဵတ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၵူၺ်း။ သ းဢၼ် 
ဢၼ်ၶုတ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢဝ်ေတႃႉသူင်ႇပၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၼႂးမိူင်းႄၶႇေသ ႁဵတ်း ်ႈမီးပၼ်ႁႃလူမ်းဢမ်ႇ ၸိုၼ်ႈ 
သႂၽွင်းေတႃႉသူင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

ၸ းသၼ်လွႆ     +66: 88 680 4913     (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်                  +66 62 569 5220         (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

 

 


