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လၵ််းပ ိူငပ် ိုၼ််ႉထၢၼ ်တ ႃႇတတတ ်ႉၵင််ႈ တၢင််းပၼဵၶ်ိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 (ဢၼမ်ိူၼ််ႉမမ်းၽ ိူမ််ႉထမႅဝ် ်ႉ) 

မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈ SARS-CoV-2 ဢၼ်မ  ႃႇၼ ်ႉ  ဵတ််းႁ််ႈ ပဵၼ်မ ်း တၢင််းပဵၼ် ဢၼ်ႁွင််ႉဝ ်ႈ ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19။ 

 မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼ ်ႉ ပဵၼ်ၸပ််းင ်ႈတေ မၽ်ႈၸွတ်ႃႇလ ်ႈ ၵိူၼ််းတတ ႃႇၵိူၼ််း 

ၶၼၶ်ၼ်ဝ ်းဝ ်းယိူႃႇယဝ််ႉ။  

 ပ ိူင်ၾၢင်တၢင််းပဵၼ်မၼ််းၼ ်ႉ ၶ  ်ႈင ်းၵၼ်တင််း ပဵၼ်ၶ ်ႈဝတ််းယ  ႃႇ ဢမ်ႃႇၼၼ ်ပဵၼ်ၶ ်ႈပဵၼၼ်ၢဝ်ၼၼ််ႉတေ 

ဢမ်ႃႇၵ ်း ၸၢင််ႊပဵၼ်မ ်း ပၼ်   ၼ  ်းၵၢၼထ်ိူၺ််ႈၸ   ၼ  ်းတိူဝ်ၶ င််းၵိူၼ််းၵၼွ်ႃႇယဝ််ႉ။  

 ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 ၼ ်ႉ ပဵၼ ်တၢင််းပဵၼ ်ဢၼ်ပၼဵ်မ ်း မ ိူဝ််ႈမငႅ််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈ ၵိုမ််းၵမ ်ပၵ််းပ ိူင် 

 ႅင််းၸင််ႈၶၢမႃ်ႇတိူဝ်ၶ င််းၵိူၼ််း ဝ််း ဢၼ်တတၶ ်ႈတ ပႅတ််ႈ မႅင််းဝ ်းရႅတ််ႈၸ ိူဝ််းၼၼ််ႉ။  

o ၼ ်ႉၸၢင််ႊ ဵတ််းႁ််ႈ မ ်းပၼ်  ယ  ႃႇလိူင ်တ ်ႈပၵ််းပ ိူငေ်ဵၼ််ႈတၢင််းလွတ်ႃႇလိူမ််း ၵိူၼ််း ဝ််း တေ 

 ဵတ််းႁ််ႈထိူၺ််ႈၸ  ယၢပ်ႃႇမ ်းလ ိူဝ်ၵဝႃ်ႇယိူႃႇယဝ််ႉ။  

 ၽိူ်ႈလ  ၽ  တေဢမ်ႃႇဝ ်ႈ ၸၢင််ႊၸပ််းပဵၼ် ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 ယိူႃႇယဝ််ႉ၊ ၵိူၺ််းၵ ်ႈ တၵ ်ႉၼ ိုင််ႈတင််းတၵ ်ႉၼ ိုင််ႈ 

မတ်ႉ တတဢမ်ႃႇမ ိူၼၵ်ၼ ် 

o ၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ တတ ်ႉမတ်ႉမ ်းပ ိူငၾ်ၢင် ၸ ိူင််ႉၼင်ႃႇ ပဵၼ်ၶ ်ႈပၼဵၼ်ၢဝ်ၼၼ််ႉတေ 

ၸ ိုၼ််ႈၶၼႅ််းၸ ႃႇ  ၵ  ႃႇၶ ိုၼ််း င ်ႈငၢႆႈယယိူႃႇ 

o ၵိူၺ််းၵ ်ႈ ၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ လ ်ႈၶၢမႃ်ႇတတ်ႉတတ်ႉဝ ်ႈဝ ်ႈတေ ပဵၼ်ၶ ်ႈပဵၼ်ၼၢဝ ်

 ၢဝ််ႈ ၢဝ််ႈ ႅင််း ႅင််းယိူႃႇယဝ််ႉ  

o ၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ ယင်ၸၢင််ႊတ ၵွၼ်ႃႇယဝ််ႉ  

 ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 ၼ ်ႉ ၸၢင််ႊ ဵတ််းႁ််ႈ ၵိူၼ််းၸ ိူဝ််းမၼဝ ်ႉ တ  ်ႈၼ ်ႉ တ ၵ  ႃႇပႅတ််ႈ  

 ၵိူၼ််းထဝ််ႈၵိူၼ််းမၵႃႇ 

 ၵိူၼ််း ႅင််းဢိူၼ််ႈ ဢမ်ႃႇၼၼ ် ႅင််းၸင််ႈၶၢမ်ႃႇတိူဝၶ် င််း ဢမ်ႃႇလ   

 ၵိူၼ််းၸ ိူဝ််းမ ်းတၢင််းပဵၼ ်လ ်ႈထိုၵႃ်ႇယိူတ််းယ ဝ ်ႉ  

 ၵိူၼ််းၸ ိူဝ််း ဢမ်ႃႇလ ်ႈယိူတ််းယ  ၸဵမၸ်ဝ််ႉ  

 ၵိူၼ််းၽၢၼ ်ၸ ိူဝ််းဢမ်ႃႇမ ်းတ ႃႇၵ ၼ်တ ႃႇယႅမ််ႉ တမဵ်ထိူၼ််ႈတေ 

ဢမ်ႃႇမ ်းတ ်ႈယိူႃႇတ ်ႈေဝ််း  

 ၵိူၼ််းၽၢၼ ်ၸ ိူဝ််းဢမ်ႃႇမ ်းတ ိုဝ််ႉတၢင််း၊ ဢမ်ႃႇမ ်းင ိုၼ််းတငွ််း 

တ ႃႇၵ  ႃႇယိူတ််းယ လ ်ႈ တ ်ႈလ တ ်ႈငၢမ််း  

တၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 ၼ ်ႉ လ ်ႈဢဝ်ၶၢဝ််းယၢမ််း 2 ဝၼ််းတတ ႃႇ 14 ဝၼ််းတေ တ ႃႇတင််ႈတိူဝ်ၶ ိုၼ််ႈမ ်း။ 

 “ၶၢဝ််းယၢမ််းတင််ႈတိူဝ်ၶ ိုၼ််ႈမ ်း” ဢၼ်ဝ ်ႈၼ ်ႉ ပဵၼၶ်ၢဝ််းယၢမ််း ဢၼ ်မႅင််းဝ ်းရႅတ််ႈ မတႃႇၶဝ််ႈမ ်း 

တတ ႃႇထ ိုင ်ၶၢဝ််းယၢမ််း ဢၼ်ပ ိူငၾ်ၢင ်တၢင််းပဵၼ်ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 ဢၵွ်ႃႇပၼဵ်မ ်းၼၼ််ႉယဝ််ႉ 

o ၼ  ်းၶၢဝ််းယၢမ််းၼၼ််ႉ ၸၢင််ႊၶ ်ႈၸၢင််ႊၼၢဝ်၊ ၸၢင််ႊၶႅၼ််း  ၶ ိုၼ််း ဢမ်ႃႇၼၼ ်တတၸၢင််ႊႁ်ႉဝ ်ႈ 

ဢမ်ႃႇမ ်း တၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-  

o ၵွပ််ႈၼ  ၸင်ႃႇမၼ်ႉၼမ််းဝ ်ႈ ႁ််ႈၸႅၵႃ်ႇယိူႃႇတၶ တၶ  ႁိုင ်14 ဝၼ််း ၼ ယဝ််ႉ 

 တ ်ႈၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ မၼပ ိူင်ၾၢင်တၢင််းပဵၼ်မ ်း ၼ  ်းၶၢဝ််းတၢင််း  ေွငေ်ၢမ်ဝၼ််း  

 တ ်ႈၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ မၼပ ိူင်ၾၢင်တၢင််းပဵၼ်မ ်း ၼ  ်းၶၢဝ််းတၢင််း 10 ဝၼ််း ဢမ်ႃႇၼၼ ်12 ဝၼ််း  

 ၵိူၼ််းၵမ််ႈတဢႃႇမတ်ႉ ဢမ်ႃႇမၼပ ိူင်ၾၢငေ်င်တေဢ တ််း၊ ၵိူၺ််းၵ ်ႈ ၸၢင််ႊဢဝ်မငႅ််းတၢင််းပဵၼ် 

မၽ်ႈပၼ်တ ်ႈ ၵိူၼ််းတၢင််းတၵ ်ႉၵွၼႃ်ႇယဝ််ႉ 
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မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼ ်ႉ ၸၢင််ႊပ ်းၵ  ႃႇ ၼ  ်းၼမ််ႉဢၼ်လိုၵ််ႉတ ်ႈတိူဝ်ၶ င််းၵိူၼ််း 

ဢၼ်မ ်းမႅင််းၼၼ််ႉတေ ဢၵွ်ႃႇၵ  ႃႇယိူႃႇယဝ််ႉ။ ပ ိူင်ယ  ႃႇမၼ််း ပဵၼ်တမွ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇ ဢၼ်ၽိူင််ႉဢၵွႃ်ႇမ ်း မ ိူဝ််ႈဢ  

မ ိူဝ််ႈၶ ႃႇၸၢမ်ၼၼ််ႉ။ 

တမွ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၸ ိူဝ််းဢၼ်ပ ်းဝ ်ႉ မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈတေ ၸၢင််ႊၽႅဝ်မ ်းထ ိုင် တ ်ႈၶိူ်ႈၼင်၊ ေိူပ််း 

မလ်ႈ မၢၵ်ႃႇတ   ဝ််းတေ  ဵတ််းႁ််ႈမႅင််းၸပ််းတ ်ႈ ဝ််းယိူႃႇယဝ််ႉ။ 

 ၵိူၼ််းတၵ ်ႉၼ ိုင််ႈတင််းတၵ ်ႉၼ ိုင််ႈ ယိူႃႇ ၢင်ႃႇၵ ၵၼ ်မွၵ််ႈ 2 မ ႃႇတ ႃႇၼ ်ႉ တတၸၢင််ႊလွတ််ႈတၽ်းၶဵၼၼ် ်ႉယိူႃႇ 

 တပ ်းတတဢ  ၶ ႃႇၸၢမ်ၼ တၵ ်ႈ ႁ််ႈဢဝင်ွၵ််းေွၵႃ်ႇၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ တိူမ််းတေတ ်ႉၵင််ႈ ၼင်ႃႇႁိုဝ ်

တမွ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ ်တတဢမ်ႃႇၽိူင််ႉပ ဝၵ်  ႃႇၼ  ်းလိူမ််း   မ််းႁွမ််းၸဝ််ႈၵဝႃ်ႇၼၼ််ႉ 

 ၵွပ််ႈၼ  ၸင်ႃႇလ ်ႈၸ  ်ႉ ၵိူၼ််းၶ ်ႈၵိူၼ််းၼၢဝ ်ၸ ိူဝ််းၼ ်ႉ ေ  ႃႇၽႅၼႃ်ႇတိူမ််းေိူပ််း  

o ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််းၼ ်ႉ တတတ ်ႉပၼ် တမွ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ ်ၸ ိူဝ််းတတဢွၵ်ႃႇမ ်း မ ိူဝ််ႈဢ  

မ ိူဝ််ႈၶ ႃႇၸၢမ်တေ တတဢမ်ႃႇၸၢင််ႊၸပ််း တ ်ႈပ ိူၼ််ႈယဝ််ႉ 

 မ ိူဝ််ႈလဵဝမ်တ်ႉ ပၼ်တၢင််းၶ ်ႈၸ  တ ိုၵ််းေိူၼ််းဝ ်ႉဝ ်ႈ ၵိူၼ််းၵိူ်ႊတၵ ်ႉ တတလ ်ႈေ  ႃႇၽႅၼႃ်ႇတိူမ််းေိူပ််း မ ိူဝ််ႈၵ  ႃႇမ ိူဝ််ႈပ  

တၢင််းၼွၵ််ႈ ဢမ်ႃႇၼၼ ်မ ိူဝ််ႈႁပ််ႉထိူပ််းၵိူၼ််းတၢငႃ်ႇတၵ ်ႉ ၼ ယဝ််ႉ 

o ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််းၼ ်ႉ တတတ ်ႉၵင််ႈပၼ ်တမွ်ႃႇၼမ််ႉလၵဵ််ႉလၵဵ််ႉဢၼွ်ႃႇၶဝ ်တတဢမ်ႃႇၶဝ််ႈမ ်းထ ိုင ်

ေိူပ််း ဝ််း ၶိူ်ႈၼင် ဝ််း  

 ၵွပ််ႈပ ိူဝ််ႈ ၵိူဝၽ်ႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း ဢၼ်ၸ  ်ႉၼ  ်း ၵၢၼ်ယိူတ််းယ  ေဵင််ႈမိူတ််းၵ  ႃႇမလ်ႈ 

ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််းၸ ်ႉၼ ်ႉ ႁ််ႈပဵၼ်တ ႃႇ တမ ယ ၶဝ ်မလ်ႈ ၽိူ်ႈ ၢပ်ႃႇၵၢၼ ်ၽ ႃႇပ ်းယိူႃႇလ ၶဝ ်

ၸ ိူဝ််းတတယိူတ််းယ ပၼ် ဝ််းၼ ်ႉၵွ ်း ၸ  ်ႉတ ိုဝ််းၼ ယဝ််ႉ 

  ဝ််းတတၸၢင််ႊၸ  ်ႉ ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း ဢၼ်ဢဝ်ၽႅၼႃ်ႇယိူဝ််းယိူဝ််း မလ်ႈ ၶိူဝ််းၶွင ်

တၢင်ႃႇမဵဝ််း  ဵတ််းဝ ်ႉၼၼ််ႉ ၸ  ်ႉတ ိုဝ််း 

o ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််းၼ ်ႉ တတလ ်ႈမ ်း ေၢမ်ၸၼ််ႉ ၸင်ႃႇတတတ ်ႉၵင််ႈလ ်ႈ 

ထ ိုငတ် ်ႈထ ိုငတ်ၢင််း- 

 ၸၼ််ႉၽ ႃႇၼၵွ််ႈ တတတ ်ႉလ ်ႈ တမွ်ႃႇၼမ််ႉလၵဵ််ႉလၵဵ််ႉဢွၼႃ်ႇၶဝ ်

ၼင်ႃႇႁိုဝ ်တတဢမ်ႃႇၽႅဝ်မ ်းထ ိုင ်ေိူပ််း ဝ််း ၶိူ်ႈၼင် ဝ််း 

 ၸၼ််ႉၽ ႃႇၼ  ်းမတ်ႉ တတတ ်ႉလ ်ႈ 

တမွ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ ်ဢၼ်တတလိုၵ််ႉၼ  ်းေိူပ််း ဝ််း 

ၶိူင််ႈၼင ်ဝ််း ဢၵွ်ႃႇမ ်းၼၼ််ႉ တတဢမ်ႃႇၽႅဝ်ၵ  ႃႇၼ  ်းလိူမ််း  

o ၵွပ််ႈၼ   ဝ််းလိူဝႃ်ႇမ ်း ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း ဢၼ်မ ်းေၢမ်ၸၼ််ႉ 

ၸင်ႃႇတတထ ိုငတ် ်ႈ  

 ဢၼ် ဵတ််းလ ်ႈထႅင််ႈၼၼ််ႉမတ်ႉ ဢဝ်ၽၼႅႃ်ႇတိူမ််းေိူပ််း 

ေွငၸ်ၼ််ႉၼၼ််ႉ ႁ််ႈပဵၼ်ၸ ိူင််ႉၼင်ႃႇ ထွင််းဢၼွ်ႃႇတေ 

ဢဝ်တၸ်ႈၸဵတ််ႉ ၸ  ်ႉပၵွ််ႈလဵဝၼ်ၼ််ႉ ေ  ႃႇလ ်ႈထႅင််ႈၵွၼႃ်ႇယဝ််ႉ  

o ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း မ ်းၸၼ််ႉလဵဝၼ်ၼ််ႉမတ်ႉ ဢမ်ႃႇထ ိုငတ် ်ႈေင်၊ 

တမွ်ႃႇၼမ််ႉဢၼွ်ႃႇၸ ိူဝ််းၼၼ််ႉ ၸၢင််ႊၸပ််းဝ ်ႉ တ ်ႈၼၼ််ႉတေ 

ၸၢင််ႊၸ ိုမ််းၶဝ််ႈမ ်းထ ိုင ်တၢင််းၼ  ်းမလ်ႈ မႅင််းၸၢင််ႊၸပ််းယိူႃႇယဝ််ႉ  
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 မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼ ်ႉ ယိူႃႇဝ ်ႉ ၼ  ်းတမွ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇတေ 

ပ ဝ်ယိူႃႇဝ ်ႉၼ  ်းလိူမ််း ႁိုင ်30 မ ်ႉၼ တ််ႉ တတ ႃႇထ ိုင ်3 ၸိူဝ််ႈမိူင််း  

 မ ိူၼ်ၵၼတ်င််း တဝ််ႈေ တ််းၼ  ်းလိူမ််း (ၸ ိူင််ႉၼင်ႃႇ၊ တဝ််ႈေ တ််းႁ််ႈလိူမ််းေၼႅ််ႈေ  ၊ ၼမ််ႉႁွမ်၊ 

ယ ်ႈေ တ််းယိုင််း)၊ တမွ်ႃႇၼမ််ႉဢၼွ်ႃႇၽငွ်ၼမ််ႉဢၼွ်ႃႇၶဝ ်တတပ ဝယ်ိူႃႇဝ ်ႉ ၼ  ်းလိူမ််းတေ တတ ်ႉဢဝ် 

မႅင််းၵိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈ ပ ဝ်ဝ ်ႉ ၼ  ်းလိူမ််းယိူႃႇယဝ််ႉ  

 ၵွပ််ႈၼ  ၵၢၼ်ေ  ႃႇၽႅၼႃ်ႇတိူမ််းေိူပ််းၼ ်ႉ လမႃ်ႇလွင််ႈတတ်ႉတတ်ႉ 

 ၵိူၺ််းၵ ်ႈ လွင််ႈၼ ်ႉ ဢမ်ႃႇပွင်ႃႇဝ ်ႈ မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈ ပဵၼ်ၸ ်ႉဢၼ ်လိုၵ််ႉတ ်ႈလိူမ််းတေ 

ၸပ််းမၽ်ႈၵၼ်လ ်ႈ  

o ၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼ ်ႉ ဢမ်ႃႇပ ဝ်ယိူႃႇဝ ်ႉ ၼ  ်းလိူမ််းၵိူ်ႊယၢမ််း 

o မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼ ်ႉ ဢမ်ႃႇၸၢင််ႊၶဝ််ႈမ ်း မ ိူဝ််ႈ ဝ််းေိုတႃ်ႇလိူမ််း  

o  ဝ််းတၵ ်ႈ ဢမ်ႃႇၸၢင််ႊေိုတႃ်ႇဢဝ် မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈ ဢၼ်မ ်းၼ  ်းလိူမ််း ၶဝ််ႈမ ်းၼ  ်း ဝ််း၊ 

ယွၼ််ႉပ ိူဝ််ႈ တမွ်ႃႇၼမ််ႉဢၼွႃ်ႇ ဢၼ်ပ ်းမႅင််းၼၼ််ႉ မၼ််း ၢမ််ႉၶ  ်ႈၼၵ််းဝ ်ႉ 

 တမွ်ႃႇၼမ််ႉဢၼွ်ႃႇၸ ိူဝ််းၼၼ််ႉ ၵမ််ႉပ ်ႈၼမ ်တိူၵ််းၵ  ႃႇၼ ိူဝ်ပ ိုၼ််ႉ ဢမ်ႃႇၼၼ ်

ၼ ိူဝ်ၶိူဝ််းၶငွ်တေဢၼ်ဢၼ ်ဢၼ်ပငဵ််းဝ ်ႉၼၼ််ႉ  

ၵိူၼ််းၼ ်ႉ ၵ ်ႉမ ်းတၢင််းယၢမ််ႈ ဢဝ်မ ိုဝ််း ယ ပ််းၵမ်တ ိူဝ််ႉ ၶိူ်ႈၼင ်မလ်ႈ ေိူပ််း ၸဝ််ႈၵဝႃ်ႇ၊ ပ ိူင်ယ  ႃႇမၼ််း မ ိူဝ််ႈၶ ်ႈမ ိူဝ််ႈၼၢဝ်။ 

ေင်ဝ ်ႈ  ဝ််းမ ်း မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼ ၸ ိုင ်တမွ်ႃႇၼမ််ႉဢၼွ်ႃႇၸ ိူဝ််းပ ်း မႅင််းၼၼ််ႉ တတၸပ််းၵ  ႃႇၼ ိူဝ် မ ိုဝ််း ဝ််း။ 

 ၼ မလ်ႈ မ ိုဝ််းဢၼ်ၸပ််းမႅင််းဝ ်ႉၼၼ််ႉ ၸၢင််ႊ ဵတ််းႁ််ႈ မႅင််းမၽ်ႈလိူငၵ်  ႃႇ မၵ်ႈၵၢငၵ်ိူၼ််းယိူႃႇယဝ််ႉ 

o ေင် ဝ််းတ ိူဝ််ႉမ ိုဝ််း၊ တ ိူဝ််ႉၶိူင််ႈၼင်၊ ေိူပ််း မလ်ႈ မၢၵ်ႃႇတ  ဝ််း ၼ ၸ ိုင ်မႅင််းၸၢင််ႊၸပ််း 

 ၵွပ််ႈၼ   ဝ််းတတလ ်ႈၸ  ်ႉတ ိုဝ််း ၵွၼ််ႈေ  မလ်ႈ ၼမ််ႉတေ ၵ ်ႉေိုၵ််ႈေ မ ိုဝ််းလၢင််ႉမ ိုဝ််း၊ 

ေိုၵ််ႈၼ ိုင််ႈပွၵ််ႈ တ ်ႈတဢႃႇေိုတ််း ႁ််ႈႁိုင ်20 ေႅၵ််ႉၵၢၼ််ႉ ၼ ယဝ််ႉ 

 ေင်ဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ ်း ၵွၼ််ႈေ  တင််း ၼမ််ႉၼ ၸ ိုင ်ၸ  ်ႉတ ိုဝ််းလ ်ႈ ၼမ််ႉယ ်ႈလၢင််ႉမ ိုဝ််း 

ဢမ်ႃႇၸ  ်ႉတ ိုဝ််း ထၢတ််ႈဢယႅတ််ႈပ ၢၼ်ႃႇ ဵတ််းဝ ်ႉၼၼ််ႉ 

 ေင်ဝ ်ႈ ဢဝ်မ ိုဝ််း ဝ််းတ ိူဝ််ႉၺ ်း ၶိူ်ႈၼင ်ဢမ်ႃႇၼၼ ်ေိူပ််းယဝ််ႉ ေမ််ႉၵ  ႃႇယ ပ််းၺ ်း တ ်ႈပ ိုတ်ႃႇၾၵ််းတိူ မလ်ႈ 

တၢင်ႃႇတ ်ႈ ၼ ၸ ိုင ်မႅင််းၼ ်ႉ ၸၢင််ႊၸပ််းဝ ်ႉ တ ်ႈၼၼ််ႉ 

o ေင်ဝ ်ႈ ၵိူၼ််းတၢင်ႃႇတၵ ်ႉ မ ်းယ ပ််းၺ ်း တ ်ႈပ ိုတ်ႃႇၾၵ််းတိူ မလ်ႈ တၢင်ႃႇတ ်ႈ 

ၸ ိူဝ််းမ ်းမႅင််းဝ ်ႉၼၼ််ႉယဝ််ႉ တ ိူဝ််ႉယ ပ််း ၶိူင််ႈလင ်ေိူပ််း မၢၵ်ႃႇတ  ၼ ၸ ိုင ်မႅင််းတတၸပ််း 

တ ်ႈၵိူၼ််းတၵ ်ႉၼၼ််ႉယိူႃႇယဝ််ႉ  

 မႅင််းၼ ်ႉ ဢမ်ႃႇၸ ်းၶဝ််ႈလ ်ႈ တ ်ႈၽ ဝ်ၼင် ဝ််း  

o မႅင််းၼ ်ႉ ၶ ်းၸ ိုၼ််ႈမ ်းၸ  လ ်ႈ ႁိုင်လ ်ႈထ ိုင ်ေၢမ်ဝၼ််း ၼ ိူဝ်ၶိူဝ််းၶွငတ်ေဢၼ်ဢၼ ်

 ၵွပ််ႈၼ   ဝ််းလိူဝႃ်ႇၸ  ်ႉ ၵွၼ််ႈေ  တင််း ၼမ််ႉတေ ၵ ်ႉေိုၵ််ႈမ ိုဝ််း တ ်ႈတဢႃႇေိုတ််း ႁိုင ်20 

ေႅၵ််ႉၵၢၼ််ႉ 

 ေင်ဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ ်း ၵွၼ််ႈေ  တင််း ၼမ််ႉၼ ၸ ိုင ်ၸ  ်ႉတ ိုဝ််းလ ်ႈ ၼမ််ႉယ ်ႈလၢင််ႉမ ိုဝ််း 

ဢမ်ႃႇၸ  ်ႉတ ိုဝ််း ထၢတ််ႈဢယႅတ််ႈပ ၢၼ်ႃႇ ဵတ််းဝ ်ႉၼၼ််ႉ 

o လိူဝႃ်ႇလ ်ႈၶ ်ႈမႅင််းပႅတ််ႈ တ ်ႈပ ိုတ်ႃႇၾၵ််းတိူ မလ်ႈ ၼ ်ႈပဵင််း တၢင်ႃႇဢၼ ်ၸ ိူဝ််းၼၼ််ႉမၢၼ်ႃႇမၢၼႃ်ႇ 
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ၼင်ႃႇလၢတ််ႈမ ်း မ ိူဝ််ႈၵ ်ႈၼၼ််ႉယဝ််ႉ၊ ေင် ဝ််း ဢ  ၶ ႃႇၸၢမ ်ၼ ၸ ိုင် တမွ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇ 

ၸ ိူဝ််းပ ်းဝ ်ႉ မႅင််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼၼ််ႉ တတပ ဝၵ်  ႃႇယိူႃႇဝ ်ႉ ၼ  ်းလိူမ််း တ ်ႈတဢႃႇေိုတ််း 30 မ ်ႉၼ တ််ႉ တတ ႃႇထ ိုင ်

3 ၸိူဝ််ႈမိူင််း။  

 

 တမွ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇ ၸ ိူဝ််းၼ ်ႉ တတတိူၵ််းမ ်းထ ိုင ်တ ်ႈၼ ်ႈပဵင််း  

 မႅင််းၼ ်ႉ ၸၢင််ႊယိူႃႇလ ်ႈ ၼ ိူဝ်ၼ ်ႈပဵင််း ၸ ိူဝ််းၼၼ််ႉ ႁိုင်ထ ိုငေ်ၢမ်ဝၼ််း 

o ေင်ဝ ်ႈ  ဝ််းတ ိူဝ််ႉၺ ်း ၼ ်ႈပဵင််းၸ ိူဝ််းၼၼ််ႉတၵ ်ႈယဝ််ႉ တ ိူဝ််ႉထႅင််ႈ ၶိူ်ႈၼင ်ေိူပ််း မၢၵ်ႃႇတ  

ၸ ိူဝ််းၼ ်ႉၸ ိုင ်မႅင််းၸၢင််ႊၸပ််း တ ်ႈ ဝ််းယဝ််ႉ  

o ၼ မလ်ႈ  ဝ််းလိူဝႃ်ႇၸ  ်ႉ ၵွၼ််ႈေ  တင််း ၼမ််ႉတေ ၵ ်ႉေိုၵ််ႈမ ိုဝ််း တ ်ႈတဢႃႇေိုတ််း ႁိုင ်20 ေႅၵ််ႉၵၢၼ််ႉ 

 ေင်ဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ ်း ၵွၼ််ႈေ  တင််း ၼမ််ႉၼ ၸ ိုင ်ၸ  ်ႉတ ိုဝ််းလ ်ႈ ၼမ််ႉယ ်ႈလၢင််ႉမ ိုဝ််း 

ဢမ်ႃႇၸ  ်ႉတ ိုဝ််း ထၢတ််ႈဢယႅတ််ႈပ ၢၼ်ႃႇ ဵတ််းဝ ်ႉၼၼ််ႉ 

o  ဝ််းတတလ ်ႈ ၶ ်ႈမႅင််းပႅတ််ႈ တ ်ႈၼ ိူဝ်ၼ ်ႈပငဵ််းၸ ိူဝ််းၼၼ််ႉ မၢၼ်ႃႇမၢၼ်ႃႇ  

ဢၼ ်ဝ််းတတလ ်ႈတငွ််းမ ဝ ်ႉၼၼ််ႉမတ်ႉ-  

 ယိူႃႇတၵ ်ႉလဝဵ၊် ၸၵႅႃ်ႇယိူႃႇတ ်ႈႁိူၼ််း င််းၵွ ်းတၶ တၶ ၊ ၸၵႅႃ်ႇယိူႃႇ င််းၵွ ်းတၶ တၶ  တ ်ႈပ ိူၼ််ႈၶပ််ႉၶ ိုငဝ် ်ႉပၼ ်ၸ ိူဝ််းၼ ်ႉ 

ပၼဵလ် ်းတၢင််း ဢၼၵ်တႅႃ်ႇတၶတ ်ႉၵင််ႈလ ်ႈ တၢင််းပၼဵ ်ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 

ဢၼတ်တမၽ်ႈတ ိူၼ််းၸတွႃ်ႇၸတႅႃ်ႇမ ်းၼၼ််ႉ 

 တပ ်း ဝ််းယိူႃႇတၵ ်ႉလဝဵတ်ၶ တၶ   င််းၽ   င််းမၼ််းၼ ၸ ိုင ်တ ိုဝ််ႉတၢင််း တ ႃႇမငႅ််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရတႅ််ႈ 

တတမၽ်ႈၸတွႃ်ႇၵ  ႃႇၼၼ််ႉ တဢႃႇၵ  ႃႇတတ်ႉတတ်ႉယဝ််ႉ  

 ယိူႃႇတၵ ်ႉလဝဵ၊် ၸၵႅႃ်ႇယိူႃႇ င််းၵွ ်းတၶ တၶ ၊ ယိူႃႇ ၢငႃ်ႇၵ ယၢၼၵ်ိူၼ််းၼမ၊် ၼငႃ်ႇၵ ်ႊပၼဵလ် ်ႈ ယိူႃႇတ ်ႈႁိူၼ််း ၸ ိူဝ််းၼ ်ႉ 

ၸၢင််ႊၸွ ်ႈထမႅလ် ်ႈ ႁ််ႈတ ိုဝ််ႉတၢင််း တ ႃႇမငႅ််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရတႅ််ႈ တတမၽ်ႈၸပ််း ၵိူၼ််းတၵ ်ႉတတ ႃႇတၵ ်ႉၼၼ််ႉ 

တဢႃႇၵ  ႃႇတတ်ႉတတ်ႉယိူႃႇယဝ််ႉ 

 မငႅ််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရတႅ််ႈတၵ ်ႈ တတဢမႃ်ႇမ ်းတ ်ႈၵ  ႃႇလ  ထငႅ််ႈယဝ််ႉ! 

 မ ိူဝ််ႈမငႅ််းၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇ ဝ ်းရတႅ််ႈ တတဢမႃ်ႇၸၢင််ႊၵ  ႃႇၸပ််း ၵိူၼ််းတၵ ်ႉလ  ယဝ််ႉ ၼ ၸ ိုင ်တတၸၢင််ႊၵိုမ််းၵမလ် ်ႈ 

တၢင််းပၼဵ ်ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 ၼၼ််ႉတၵ ်ႈ ၵ ၢတႃ်ႇၽဝဵ််ႈပတႅ််ႈလ ်ႈယိူႃႇယဝ််ႉ၊ ၵမ််းလ ိုၼ််းေိုတ််း တတ  ၵ  ႃႇယိူႃႇယဝ််ႉ။ 

တ ႃႇတငွ််းၼ ်ႉၸမ််း-  ဝ််းႁမ််ႈၵၼတ်တ ႃႇေိူ်ႈ တၢင််းပၼဵ ်ၶိူဝ််းဝ တ််ႈ-19 ၵိူၺ််း၊ ဢမႃ်ႇၸ  ်ႈဝ ်ႈ  ဝ််းတတ ႃႇေိူ်ႈ 

ၵိူၼ််းၸ ိူဝ််းမ ်းမငႅ််း ၶိူဝႃ်ႇရိူဝႃ်ႇၼ ႃႇဝ ်းရတႅ််ႈ ၼၼ််ႉ ၼ ယဝ််ႉ။ 

 


