ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ း ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 7/2/2022
သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈေႁႃႈ တ
ူ ႉ် /ၵႃးၽႃႇၵူၼး် ဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိင
ု ႈ် တ ၼႂးမိင
ူ း် သူႈ ၸိင
ု ႈ် တႆး ပွတး် ၸၢၼ်း
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 28 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈေႁႃႈ တ
ူ ်ႉ/ၵႃးသိုၵ်းၽႃႇသႂႇတ ၼႂးမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း
ၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/1/2022။
ၸ းမွင်ႇ

ဝ်ႇ ဢႃယု 28 ၽွင်းတိုၵ်ႉေတၶဝ်ႈၼႂး တ
ူ ်ႉ/ၵႃးမၼ်းၸ း ဝ းၵႂႃႇၸွႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ဢူၺ်း

ေၵႃႉ ၼႂးဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸွႆး (ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသၢပ်ႇဝဵင်းမိူငး် သူႈ)၊ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေႁႃႈ
(ဢမ်ႇတၢင်ႇသင်)

ူတ်ႉ/ၵႃးပဝ်ႇ

မႃးဝႆးဝႆးတၢင်း

လင်မၼ်း

ေသၽႃႇသႂႇႁႅင်းႁႅင်း တူဝ်မၼ်းၸ း ေပႃးသဵၼ်
လူင်ၵႂႃႇ 15 ဝႃး။ ၵူၼ်းႁိမ်း မ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ
သဵင်မၼ်းေပႃးလင်လူင်ၵႂႃႇမိူၼသ
် ဵင်

ူတ်ႉ/ ၵႃး

တၢင်ႇယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ် တိုၵ်ႉတၵ်းဝူၵ်ႉ ဢဝ်
ယိူဝ်ႇ တၢင်ႇသႂႇ ၼိူဝ် မၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇသႂႇ
ယဝ်ႉသိုပ်ႇေႁႃႈ ူတ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇ ၵိုတ်း ူတ်ႉ
မႃးတူၺ်းသင်။
ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁိမ်း မ်းၸင်ႇႁိပ်ႈဢဝ်တူဝ် ၸ းမွင်ႇ
ဝ်ႇ ၵႂႃႇ င်းယႃမိူင်းသူႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ေမႃ
ယႃ တီႈ င်း ယႃလၢတ်ႈဝႃႈ

ႆးၸဵပ်း

ႆးၸတ်ႉ

ၸွမ်းတူဝ် ၸွမ်း ဝ်မၼ်းၸ းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇႄလႈ
ဢမ်ႇ ႁပ်ႉယူတ်း ယႃပၼ် ေသ ၶိုၼ်းႄၼႉ ၼမ်း
်ႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸ း ၵႂႃႇတီႈ င်းယႃ တူၼ်ႈတီႈ
ဢမ်ႇၼၼ်

တီႈၶူဝ်လမ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ

ယွၼ်ႉ

တၢင်းၸဵပ်း

ႆးၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈ မႃးေသ ငဝ်း

လ းလႅပႈ် ဢမ်ႇေပႃးၶႂႈလီယဝ်ႉ ႄလႈ ပီႈ ၼွင်ႉ
လုၵ်ႈ ေမးမၼ်းၸ းၸင်ႇတႅပ်း တတ်းဢဝ်တူဝ်
မၼ်းၸ း မိူဝ်း ၼ်းေသ လႆႈလုသဵင်ႈ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ
ၶၢဝ်း ယၢမ်း 1.30 ဝ းဝၼ်း ဝ းမၼ်းၸ း ၺႃးၵႃး
ၽႃႇသႂႇယဝ်ႉ သွငၸ
် ူဝ်ႈမူင်း။

ဝ းေႁႃႈ

ူတ်ႉၽႃႇသႂႇမၼ်းၸ းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼၼ်ႉ ေႁႃႈ ူတ်ႉ/ၵႃး မၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးတပ်ႉ ၶလယ
149 ၼႂးဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸွႆး၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉ မၼ်း
ၸ းၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ

တီႈတပ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ

ၼၼ်ႉ တုၵ်း ယွၼ်း ်ႈဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်း
လဝ်ႈၼၼ်ႉပၼ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈ ပ်ႉ ၽူႈမီး ၸၼ်ႉ
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ ၼၼ်ႉေသ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းမဝ်းလဝ်ႈ ၼႃႇ
ႄလႈ ေတပၼ်တၢမ်ႇ

်ႈမၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈၼၼ်ႉ
ၸ းမွင်ႇ

ဝ်ႇ

သမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်း

ထႅင်ႈ တပ်ႉၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉ ၸၢင်၊ ဢမ်ႇၸႂႈလုၵ်ႈ
သိုၵ်းတီႈတပ်ႉပၢင်ႇၸွႆး။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိပ်းေၵႃႉ တီႈတပ်ႉ ၶလယ 149 ၼၼ်ႉ မႃးၸူး
ၼ်းၸ းမွင်ႇ

ဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂးပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းမိူင်းသူႈေသ ထ ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈေမးၼၢင်း မၼ်းႄလႈ ဝႂၵပ်းတူဝ်

မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇပႃး။ ေမးၼၢင်းမၼ်းလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈ ေတၸွႆႈ
ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼႃႈ ၼ်းမၼ်းၼၢင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉၸိူင်ႉ ဝ်
ၵွပ်ႈဝႃႈလႆႈလုသုမ်းၽူႈၵွၼ်းၼႃႈ ၼ်းယဝ်ႉ။ ၸ းမွင်ႇ

ဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းေႁႃႈ

ူတ်ႉ/ၵႃးေတႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်း/

ၶူဝ်းၶွင်။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽ ႇလိူမ်ႈလႆႇႄၸႈဝဵင်း ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ေတႁႃႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းပၼ်တႃႇ
ၼႃႈ ၼ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ယင်း ပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင်။

ပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈေမးၸ းမွင်ႇ

ဝ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၸႃႉ ၾင်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ ၼႂးမိူင်းသူႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ

31/1/2022 ေသလႆႈၸႂႉၸ ႇ 100 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။

တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66: 94-728-6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸ းသၼ်လွႆ

+66: 88 680 4913

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

