
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 13/12/2021 

ၶမွႊ်ပၼႊီ တႈႂမိဝုး်သိၵုး် ငၺူႇ်ယႇီပႄလး ႄတႇၶတုး်ႁႃထၢၼႇ်ႁၼိ် တႈီ ဝၼ်ႃးၾႃႉ ထငုႉ်ၼမႉ်မႃႉ 
ႄၸႈဝဵငး်သႇီေပႃႉ 

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 23/11/2021 မႃး ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပႄလး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ 
(မၼ်းတေလး) ဢၼ်မီးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းမႃးၶၢဝ်း င်ၼၼ်ႉ ႄတႇၶုတ်းႁႃထၢၼ်ႇ 
ႁိၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉ လႅင်ႇၼမ်ႉ ၼႂးထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ဢွၼသ်ၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁႅင်းႁႅင်း။ 

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ ်ဢဝ်လူတ်ႉ/ၵႃး ထုၺ်ႇၼိုင်ႈလမ်း တီႇၽဵဝ်ႈၸွမ်းတၢပ်ႈ ဝ်လွႆ ၵၢင ်
ထိူၼ်ႇ လွႆ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ဢွင်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႉ တႃႇပုိၼ်ႉတီႈႁႃႈေဢႊၵႃႊ ပ  ေသ ၶုတ်း း ၸၢမ်း ၶူၼ်ႉ ႁႃ 
ထၢၼ်ႇႁိၼ်။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်း ်ႈသ ႄမႈၼမ်ႉမ ဢၼ်လႆတၢင်း င်ႇလူင်းမႃး ေသ သုိပ်ႇလႆေလႃႇ 
လဵင်ႉပၼႁ်ႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢုိတ်ႇတၼ်ပႅတ်ႈ။ 

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် 12 ေၵႃႉယူႇဝႆႉဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းဝၼ်း၊ ၸၢမ်းၶုတ်းႄလႈ 
ၸုပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇၼႂးထၢင်ဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်း။   

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊေပႃးသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၶဝ်ႈၸူးဢွင်ႈတီႈၼႆႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈထၢင် 
ထၢၼ်ႇ ၵဝ်ႇၶဝ်တီႈၼႃးၵုၼ ် ၼႃႈတၢင်းတူၵ်းႄလႈ ဢၼ်လၵု်ႉတီႈဝၢၼ်ႈလူင ် ၼႃႈတၢင်း င်ႇ 

ဢွငႈ်တီႈၸၢမ်းၶတ်းႁႃထၢၼႇ်ႁိၼတ်ီႈႁ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ၵၼး်ႁဵတ်းၵၢၼၶ်မွ်ႊပၼႊီ တိၵ်ႉၸၢမ်းၶတ်းႁႃထၢၼႇ်ႁိၼ ်တီႈႁ ဝ်ၼႃးၾႃႉ 



ၼၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂႇၼႆႉဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးေတတတ်းၼႂးထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉ ဝ်ၼႃးၾႃႉၵူၺ်း 
ယင်းေတ တတ်း ပႃးၼႂးႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ။ 

ဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႆႉပဵၼ်ထိူၼ်ႇၶူိဝ်းပႃႇမႆႉၶဵဝ်တဵမ်လွႆႄလႈပဵၼ် ဝ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇ တႃႇၸဝ်ႈၼႃး ၼႂးထုင်ႉ 
ၼမ်ႉမႃႉ လႆႈပုိင်ႈဢိင ် ဢဝ်ၸႂႉတိုၼ်းတႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူႈပီ။ ဝ်ၼႃးၽႃႉၼႆႉ ၸဵမပ်ၢၼ်ပူႇ 
ပၢၼမ်ွၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼႁ်ၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းၼႂးဝၢၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇပၼ်တႅပ်းမႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ် 
သ ၼမ်ႉဢွၵ်ႇတႃႇဢဝ်ၼမ်ႉႁဵတ်းၼႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

ငူၺ်ႇယီႇပႄလးႁႃတၢင်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉၼႆႉမႃး ၶၢဝ်း င်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ 
ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ယႃႉမႃးလႃးလႃး။ လိုၼ်းသုတ်း ဢၼၶ်ဝႁ်ႃတၢင်းၶုတ်းတီႈ ဝ်ၼႃး 
ၾႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၼႂးပီ 2012 ၽွင်းၶဝလ်ၵ်ႉလွမ်ၵႂႃႇၶုတ်းဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်တႃႇ 25 လမ်း (လူတ်ႉေတႃႉ 
တၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်) ေသ ၺႃးပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ႄႁႉႁၢမ်ႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈ 2017 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ဝ်ထိူၼ်ႇၶူိဝ်းပႃႇမႆႉ 
တီႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ေတသုိပ်ႇယိုၼ်း ယၢဝ်း 
ၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼႆ ေသ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၼႂး ပုိၼ်ႉ 
တီႈ 15 တူၼ်/ ပႃးႄလႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 600 ေၵႃႉ 
ဢွၼ ်ၵၼ် ၸတ်းပၢငသုိ်ပ်ႇၸႃႇတႃႇ ႄႁႉၵင်ႈ 
ေၽး ၶဵၼပ်ၼ် ဝ်ၼႃးၾႃႉ။ ပၢင်သုိပ်ႇ ၸႃႇ 
တႃႇ ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဢၼ် ငူၺ်ႇယီႇ ပ 
ႄလး ၶုတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ။  

ဢွငႈ်တီႈၸၢမ်းၶတ်းႁႃထၢၼႇ်ႁိၼႁ် ဝၼ်ႃးၾႃႉ ဢၼလ်ၵ်ႉတၢငး် ၵၢငႁ်ၢဝ် 

ထၢႇႆလငး် 
သဵၼႈ်တၢငး်မႂ်ႇတႃႇၸၢမ်းၶတ်းႁႃထၢၼႇ်ႁိၼ ်ႁ ဝ်ၼႃးၾႃႉ 

ပၢငသိ်ပ်ႇၸႃႇတႃႇ ယွၼး်သးပၼပ်ႃႇထိၼႇ် ႁ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ပီ 2017 



ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်းတၢမ်းငဝ်းလ းလိုၼ်းသုတ်းဝႆႉ လွင်ႈငူၺ်ႇယီႇပ 
ႄလး ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂၸွမ်းၽူႈၼမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 2/1/2021 
ဢၼ ်ဝႃႈငူၺ်ႇယီႇပႄလး ေတၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂးထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ တင်းမူတ်း ၼႂးလိူၼ ်
ၵျ ၼ်ႊ 2021 ႄလႈေတဢမ်ႇသုိပ်ႇႁဵတ်း ်ႈ ဝ်ၼႃးၾႃႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင် (ဢမ်ႇၼၼ် ေတပၼ်ၵႃႈ 
သ ႈ တႅၼ်းၶုိၼ်းမိုၼ်ႇသႅၼ်ၵျၢပ်ႈသင်ယႃႉမႅၼ်ႈ)။ ဝ်ၵူၼ်း 3,000 ႁဵင်ပ ၼႂးထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႆႈ 
တုၵ်းယွၼ်း ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်တင်းမူတ်း ၼႂးပုိၼ်ႉ 
တီႈၼႆႉမႃးလ ပီ လ ပွၵ်ႈယူႇ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁႆႈၼႃးႄလႈ ႁဵတ်း ်ႈ လမူ်းတင်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇ 
ၸုိၼ်ႈသႂ။ 

ငူၺ်ႇယီႇပႄလးၼႆႉ တိုၼ်း မ်ႈၵၢၼ်မႃးၸွမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈႄတႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမၼ်း ႄတႇ 
ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႂးထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ မိူဝ်ႈပီ 2004 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသုိၵ်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈ 
သဵဝ်ႈ) မ်ႈပုၼ်ႈဝႆႉ သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈ။ ၽွင်းယင်းပႆႇ ႉဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၽူႈ မ်ႈဝႆႉယူႇလ  လ ၼႆ 
ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈႄတႉတိုၼ်းလႆႈၼမ်ႉတွၼ်း ၸွမ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉၵမ်းသုိဝ်ႈ ယဝ်ႉ 
ႄလႈ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉသုိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ၽႂ 
ထႅင်ႈ။ တင်ႈႄတႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ၸုိင်ႈမိူင်းမႃး ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ေၵႃႈ 



သုိပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂးထၢင်ၵဝ်ႇဢၼ်မီးၼႂးထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ (ၼႃးၵုၼ် ႄလႈ ၵုင်းပဝ်း) ၼင်ႇ 
ၸႂၶဝ် ေသသုိပ်ႇေတႃႉသူင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ 100 လမ်းၵႂႃႇၸူး င်းၵၢၼ် ၵိူဝ်ဝၢၼ် သိၼ်း 
သူၺ်ႇလီႇ ၼႂးဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ႄလႈ တင်း င်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈၼႂးတိူင်းဝဵင်းလိဝူ်ႇ ပႃးၸဵမ်ထႅင်ႈ လ လ  
တီႈ ၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ေပႃးဢဝ်တူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵ ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ 
ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ၶုိင်ဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၶုိင်ႈၼိုင်ႈၼႂး ဝ်ၼပ်ႉတင်းမူတ်း ၼႂးၸုိင်ႈတႆး ပွတ်း င်ႇ။ 

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ၽူႈလၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းတိုၼ်း သ 
ၽႃဝ မိူင်းတႆး ဢၼလ်ူလ  သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸူိဝ်းႁႃတၢင်းၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း 
သၽႃဝႄလႈ ပ းယူႇလီၶဝ် (လွင်ႈလူလ  ေၶႃႈတူၵ်းလူင်းၶဝ် တိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်း ၼႂးဝႅပ်ႉသ ႉၶဝ်)။ 
ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆးၶဝ်ၵူၺ်းလႆႈၼမ်ႉတွၼ်း မၼ်းယင်းၵမ်ႉထႅမ ် သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈဢၼ် ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ႈမိူင်းယူႇၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ 

ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပုိၼ်ႉ မ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၶူိင်ႈၶူဝ်းၶွင် ငူၺ်ႇ 
ယီႇပႄလး တင်းမူတ်းပႃးၸဵမ် ၵိူဝ်ဝၢၼ်ႄလႈယၢငပု်ၼ် (ၽိလတ်ႉေမျႇ) သိၼ်းသူၺ်ႇလီႇ တင်း 
သဵင်ႈ။ 

 



 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

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

 

 


