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ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 27/2/2023 

ၵၼူး်ဝၢၼႈ် ၵး်ေၵႃႉၺႃးသိၵုး်မၢၼႈ်ၶႃၸ၊ႂ ဢဝတ် သငွေ်ၵႃႉ ၽငွး်သိၵုး်မၢၼႈ်ပိတုႇ်ၼႃႈသိၵုး် ၼးႂႄၸႈ ဝငဵး် 
ၼငွၶ်ဝဵ ်ၸိငုႈ်တးႆပတွး် ငႇ် 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵ်းေၵႃႉၺႃးၶႃၸႂ၊ ထႅင်ႈေၵႃႉၼုိင်ႈၺႃးယုိဝ်းတ ႄလႈထငႅ်ႈေၵႃႉၼုိင်ႈသမ်ႉၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 
ဢဝ် ဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၺႃးသႂႇတ ထင်တီႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇသိုၵ်းတိုၵ်းေတႃးၸုမ်းၵႅတ်ႇ ႄၶၵူၼ်းမိူင်း 
PDF ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ႄၸႈဝဵင်းၼွငၶ်ဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပတွ်း င်ႇ ဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်း ၵူိတ်ႇ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 
10/2/2023။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 502 ႄလႈၶမယ 505 ဢၼ်ယူႇပႃႈ တႂႈငဝ်ႈ 
ငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ1) ပႆတၢင်း တ်ႈၽႅဝ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူငၶ်ၢၼ် တၢင်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈ 
ၶဝ် တ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵူိတ်ႇၶိုၼ်ႈၸမွ်းၸုမ်း PDF ဢၼ် တူင်ႉၼုိင ်
ယူႇၸွမ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ။ 

ထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းမႃး ပၢင်တိုၵ်းသိပု်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈေသ သိုၵ်း 
မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅတ်ႉသၢမ်လမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႂး 
ဝၢၼ်ႈႄလႈၸွမ်းထိူၼ်ႇဢၼ်ယူႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ 
မၢၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂႇဝတ်ႉ/ၵ င်း ပႃး 
ၸဵမ် ေၸႇတီႇၵွင်းမူး လုၵႆွယူႇယဝ်ႉ။ 

ထိုင်ဝ းဝၼ်းမႃး ပၢငတ်ိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ဢွၼ် ၵၼ်ဢဝ်တင်း ထူဝ်ႈေသပ ႈေၽးသိုၵ်း ပ ႈၵႂႃႇ 
ၼႃႈ တၢင်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇပိုင်ႈ မ်ႈသွၼ်ႈေၽး တီႈဝတ်ႉ/ 
ၵ င်းဝၢၼ်ႈ ဝ်ၶူဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵုိတ်း 
ယူႇဝႆႉ ၼႂး ဝၢၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇပႂႉလူလွမၶ်ူဝ်းၶွင် ၼ်းေယး။ 

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝ းဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးဝၢၼ်ႈ လူင ်
ၶၢၼ် ေသ သွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်း ၼ်းေယးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸ းၸဵတ်း ေၵႃႉၸွမ်း 

ၼ်း ၶဝ်မတ်ႉမိုဝ်းၶဝ်ေသ ဢဝ်ၵႂႃႇၸမွ်းၶဝ်ၼႂးထိူၼ်ႇ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸ း 
ၸဵတ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ ဢႃယုၶဝ် ယူႇၼႂးႄၵႈ 18-35။  

ဝတႉ်ဝႃး ဢၼ်ၺႃးမၢၵႇ်ၶူိင်ႈမိၼသ်ိၵု်းမၢၼ်ႈပႆွႇလူငး် တၵႅႇ်သႇႂ 
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ဝၼ်းထိ 11/2/2023 ယၢမ်း ဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယႅၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဵတ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လ ၵုမ်ႇ ေသၸႅတ်ႈ 
ထၢမ်ၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸ းၵႂႃႇၸမွ်းၶဝ်သွင်ေၵႃႉေသ ထၢမ်လွင်ႈ PDF ယဝ်ႉဢဝ်တႃမိုဝ်း 
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ထုပ်ႉၶဝ်။ ဝ းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်သွင်ေၵႃႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႃးေသ ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸ းသၢမ်ေၵႃႉ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈ 
ထၢမ်ၸိူင်ႉၼၼ်ထႅင်ႈ။ ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸ းသၢမ်ေၵႃႉ မႃးသူင်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၸ းဢၼ်ၵုိတ်းဝႆႉေၵႃႉၼုိင်ႈ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၸိူငႉ်ၼၼ်ထႅင်ႈ ေသ ဝ းၶဝ်ဢဝ်မၼ်းၸ းမႃး သူင်ႇ 
ၶိုၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်း င်ႉဢဝ် ဢ းၸ း ဢႃယု 24 ၵႂႃႇေၵႃႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ ဢမ်ႇႁၼ် 
မၼ်းၸ းၶိုၼ်းမႃးႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸ းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သင်။ သိုၵ်း 
မၢၼ်ႈ တွပ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ယုိဝ်းတ ပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းပၼ်ဵၸုမ်း PDF ၼႆယဝ်ႉ။ 

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝ်ၶမ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်း ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိၵ်ုးမၢၼ်ႈၵျႅတ်ႉလမ်းၼုိင်ႈ ၶိုၼ်းမႃးဢဝ် မၢၵ်ႇပွႆႇတီႈ 
ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ထႅင်ႈ။ မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂႇ ၼ်းလင်ၼုိင်ႈေသ ၺႃးပႃးၸ းဢငွ်ႇ တဵင်း ဢႃယု 23 တ ။  

ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်း ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေသ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇ။ သိုၵ်း 
မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈႁၢၼ်ႉၶ  (သႅင်ႇၶ ၶွင်) ၶွင်ၵႂႃႇသၢမ်ႁၢၼ်ႉ မႅၼ်ႈငိုၼ်း 20 သႅၼ် ပ ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/2/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵ်းေၵႃႉ ၼၼ်ႉ လွင်ႈ PDF ထႅင်ႈေသ 
ၶိုၼ်းပွႆႇ ၶဝ်ပွၵ်ႈ ၼ်း ၶိုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ေသ ေၵႃႉ ေၵႃႉၸွႆႈထႅမ် PDF 
ၸိုင်ေတဢဝ်ၾႆး ၽဝ်ပႅတႈ်တင်းဝၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလၢတ်ႈ ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း 
ပ ႈေၽးၵႂႃႇ သွၼ်ႈ မ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈ ဝ်ၶူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ်ႈပွၵ်ႈ ၼ်းၶိုၼ်းသင ်ဝႃႈဢမႇ်ပွၵ်ႈၸိငု် ေတဢဝ်ၾႆး 
ၸုတ်ႇ ၽဝ် ၼ်းၶဝ်ပတႅ်ႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပ ႈေၽး ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ၼ်းမိူဝ်ႈ 
ဝၼ်းထိ 14/2/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
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ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၼႆႉမီးလင် ၼ်းမွၵ်ႈ 80 ေသမီး ဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်း 200 ပ  ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႄလႈ 
ပီႈၼွင်ႉထၼု ယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ 

တင်းသဵင်ႈေတမီး ဝ်ၵူၼ်း 552 ေၵႃႉ ဢမ်ႇၸႂႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်ၶၢၼ်ဝၢၼ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ယူႇႁိမ်း 
ၸမ်မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်း ဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ႄလႈဝၢၼ်ႈ ၵၢတ်ႇလၵ်းၵႂ း ၸိူဝ်း 
ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပ ႈေၽးၵႂႃႇပိုငႈ် မ်ႈတႈီဝတ်ႉ ဝ်ၶူဝ် မိဝ်ူႈဝၼ်းထိ 10/2/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပ ႈေၽး 
တင်း သဵင်ႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼ်းၽ ႂမၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/2/2023 ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႇ ငိုတ်ႈ 
ဝႆႉဝႃႈ သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ ၼ်းၶိုၼ်းေတ ဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇ ၽဝ်ပႅတ်ႈ တင်း ဝၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇဢၼ်မီးၸွမ်းဝၢၼ်ႈလငူ်ၶၢၼ်ၼၼ်ႉေသ ပႂႉၸတႅ်ႈထၢမ် ၵူၼ်း ၵႂႃႇ မႃးၸွမ်း 
သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေသမၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ သွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။  

 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်          +66 62 569 5220          မၢၼ်ႈ 

ၵူၼး်ဝၢၼ်ႈၸိဝူ်းဢွၼၵ်ၼ်ပ ႈေၽးသၼွႉ် မ်ႈတီႈဝတႉ်/ၵင်း ဝ်ၶူဝ ်


