
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 11/5/2022 

သိၵု်းမၢၼႈ် ႁမႅၵ်ၼူး်မိငူး်တ ႁၢမး်ပၵး်ႁၢမး်ပိငူ၊် တမိတႉ်၊ ၶႃၸ၊ႂ သၵွႈ်တဝႁ်မိဢ်ဝၶ်ဝူး်ၶငွ ်ၵၼူး် 
ဝၢၼႈ် ၼးႂႄၸႈဝဵငး်ယႃႂႇငၢၼႇ် ၸိငုႈ်တးႆပတွး်ၸၢၼး် ၼးႂလိၼူ ်ေၾႊေၾႃႊဝႃႊရႊီထိငု ်လိၼူ ်
ေဢႊပ ိဝူႊ် 2022 

ၼႂးၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလ းၼႆႉ လႆႈၵဵပ်း မ်ဝႆႉ ဝ်ယႆွႈလငွ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂးႄၸႈဝဵင်း 
ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၽွင်းၼႂးလိူၼ် ေၾႊေၾႃႊဝႃႊရီႊထိုင် လိူၼ်ေဢႊပ ိူဝ်ႊ 2022။ ၼႂး ႄၸႈ 
ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉပဵၼ်တီႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈယူႇၼႂးပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ပၼ် 
ၸၢဝ်း ထၼု ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ႁႅင်းသိုၵ်း ၶမယ 112 ႄလႈၶမယ 117 တီႈၵၢတ်ႇ 
ေလႃႉ (ၵေလႃး) တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 502 ႄလႈၶမယ 509 လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်း 
ဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၸုမ်း ၵႅတ်ႇႄၶၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ။ 

ၼႂးၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းေၵႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တ  (တႃႇၵဝ်ႈေၵႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈတ ပဵၼ်ေၵႃႇ ပဵၼ်ၵွင်) 
ႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိမတ်ႉ 25 ေၵႃႉ။ ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လင်ၺႃးယႃႉၵႆွသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ ႄလႈ 
ၺႃး ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ထႅင်ႈ 7 ၼ်း။ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လ း ေၵႃႇၵၢၼ်ႁ ႉေသ ႁဵတ်း ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး၊ လႂႃႉသိၼ်ႇ၊ ေလႇၵ းႄလႈဝၢၼ်ႈႄပးယိၼ်းတွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ 800 ပ လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ ၼ်း ေယးေသ 
ပ ႈေၽးယူႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈႁိမ်း မ်းႄလႈမူၵ်းယူႇၸွမ်းၼႂးထိူၼ်ႇ။ 

ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၶႇီလတူႉ်ၶိငူႈ်ၺႃးသိၵုး်မၢၼႈ်ယိဝုး်တ  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/2/2022 ယၢမ်းဝ းဝၼ်းၼၼ်ႉ မွင်ႇၸိၼ်ႇမိၼ်းၶ ႇ ဢႃယု 21 ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉတီႈသူၼ် 
မၢၵ်ႇၽႃႈေသ ပွၵ်ႈ ၼ်းၺႃးသႂႇၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂးၵၢငဝ်ၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး ဢိူင်ႇၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး ႄၸႈဝဵင်း 
ယႂႃႇ ငၢၼ်ႇေသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယုိဝ်းသႇႂတ ထငတ်ီႈ။ 

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ေႁႃႈၵႃးၼႂးမူႇဝၢၼ်ႈဝႆးဝႆးၼၼ်ႉပဵၼ်တပ်ႉၶမယ 112၊ ႄလႈၶမယ117။ ဝ းသိုၵ်း 
မၢၼ်ႈ ယုိဝ်းမၼ်းၸ းတ ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၶၢပႈ်တူဝ်တ မၼ်းၵႂႃႇတႈီ င်းယႃ ၵၢတ်ႇေလႃႉေသ ၽဝ်/ 
ၾင်ၵႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းႁပ်ႉ ႉၸွမ်းသင်။ 

မွင်ႇၸိၼ်ႇမိၼ်းၶ ႇ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈထၢင်မိငူ်ေမႃႇၶျီး ႄၸႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ေသ မၼ်းၸ းပွၵ်ႈ 
ၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းယူႇၸမွ်းေပႃႈႄမႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ။ 

 



 



တမိတႉ်ၵမုး်ၶငၵ်ၼူး်ဝၢၼႈ် 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/3/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 8 ေၵႃႉၵႂႃႇတိမတ်ႉၵူၼ်းၸ းၼႂးဝၢၼ်ႈႄပးယိၼ်း တွင်ႇ 
ဢိူင်ႇၼၼ်းၶူငႇ် မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ေသဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇတီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉေသ 
ယင်းပႆႇ ႉၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉတႈီလႂ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းၵၢင်ၼႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတိမတ်ႉ ယဝ်ႉၵုမ်းၶင် ဢူးေၼႇဝိၼ်း ၼႂး 
ဝၢၼ်ႈႄပးယိၼ်းတွင်ႇ။ ဝ းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းသိပုႇ်သူင်ႇတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇတႈီ ၶွၵ်ႈတွင်ႇေလးလူင်း ၸမ ်
ယွင် ၺ်ႈ။ 

ဝၼ်းထိ 26/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 ၶဝ်ႈမႃးၼႂးဝၢၼ်ႈေလႇၵ း ဢိူင်ႇေလႇၵ း 
ေသ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း ၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂးဝၢၼ်ႈ။ ဝ းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ 21 
ေၵႃႉ ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ၵၢတ်ႇေလႃႉ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢတ်ႇလွငႈ်ၵပ်းသိပု်ႇဝႆႉ။ 

သၵွႈ်တဝႄ်လႈဢဝၾ်းႆၽဝ် ၼး်ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/3/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵွၵ်ႈ 2 မူင်းၵၢင်ၼႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၵႆွၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၼႂးဝၢၼ်ႈႄပးယိၼ်းတွင်ႇ။ 

ဝၼ်းထိ 12/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ပ  ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတႈ်သီႇၵႂႃႇ ၸတု်ႇၽဝ် ၼ်း 
ေတႃႇသူၺ်ႇဝႃႇဝႃႇ ေၵႃႉဢၼ် မႈ်ၸွမ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼုိင ် CDM၊ ၼႂးဝၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်း 
ၼၼ်ႉ ဝၢင်းပၢင်သဝ်းတပ်ႉၶဝ်ၼႂးဝတ်ႉ/ၵ င်းၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး မႃးလိူၼ်ပ ယဝ်ႉေသ ၵႆႉၵႆႉ ႄလႇၸႅတ်ႈထၢမ် 
ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂးဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ 

ဝၼ်းထိ 13/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၵၢင်ၼႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 ၶီႇၵႃးမႃးၽဝ် ၼ်းဢူးၼီႇ ႄလႈဢူး 
သီႇ ၼႂးဝၢၼ်ႈလႂႃႉသိၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼၼ်းၶူင်ႇ။ 

 
ၼ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈလႂႃႉသၼိ်ႇ ဢၼသ်ိုၵး်မၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸတုႇ် 



ဝၼ်းထိ 18/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၼ်းၵူဝ်ႇဝိၼ်းၶ ႇ ေၵႃႉ 
ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႇူႄၵႇဝၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး။ 

ဝၼ်းထိ 20/4/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၼ်းၵူဝ်ႇၽူဝ်းၶ ႇ ၼႂးဝၢၼ်ႈ 
ၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼ်မႃးေသၾႆးဢမႇ်တၼ်းလုၵ်ႉလၢမ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းမႃးယႃႉၵႆွေသသွၵ်ႈ 
တဝ်ၶူဝ်းၶွငၵႂ်ႃႇ။ 

ဝၼ်းထိ 21/4/2022 ဝ းဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ် ၼ်းၵူဝ်ႇတႅတ်ႉဢူး ၼႂးဝၢၼ်ႈၼႂႃးပၢၼ်းၵျီး။ 

ဝၼ်းထိ 22/4/2022 ယၢမ်း 1 မူင်းၵၢင်ၼႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၼ်းဢူးေၼႇဝိၼ်းႄလႈ ထငႅ်ႈ ၼ်း 
ၼုိင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂးဝၢင်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႂးဝၢၼ်ႈႄပးယိၼ်းတွင်ႇ။ 

ၶႃၸ၊ႂ ၶႃႈႁမႅၵ်ၼူး်ဝၢၼႈ်ၵဝႈ်ေၵႃႉ ၵငွၵ်ၼ ်

ဝၼ်းထိ 19/4/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄပးယိၼ်းတွင်ႇၵဝ်ႈေၵႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉ ၽငွ်းၶဝ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၶဝ် ဝ းလႆႈပ ႈေၽးသိုၵ်းမူၵ်းယူႇၼႂးထိူၼ်ႇ တင်ႈႄတႇပၢင်တိုၵ်းၼႂးႄၵႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ PDF မိူဝ်ႈ 
ဝၼ်းထိ 15/4/2022။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇထိူဝ် ၼူိဝ်ႉၼင် ၸွမ်းမိုဝ်း၊ ပုမၶ်ဝ်ယဝ်ႉ 
ယုိဝ်းတ ေသ ဢဝ်မၢၵ်ႇယၢင် တူ်ႊ/ၵႃးၽဝ်ၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈႄပးယိၼ်းတွင်ႇ။ 

ဝၼ်းထိ 20/4/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၼ်ၵွင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ ၶဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၾႆးပႆႇတၼ်း မႈႆမူတ်း ႄလႈ 
ယင်းတိုၵ်ႉႁၼ် ႆးၾႃႉထိူဝ်၊ ႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းတူဝ်ၶဝ်ယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ် 
ၶၢပ်ႈတူဝ်တ ၶဝ်ၾင်လိၼ်။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်- ၵူဝ်ႇတိၼ်ႇေၽႇ ဢႃယု (48)၊ ၵူဝ်ႇလႃႉၸူဝ်း ဢႃယု (30)၊ ၵူဝ်ႇထုၼ်း ဢူး ဢႃယု 
(43)၊ ၵူဝ်ႇတႅတ်ႉဢွင်ႇ ဢႃယု (37)၊ ၵူဝ်မဵဝ်းထူၺ်း ဢႃယု (27)၊ ၵူဝ်ႇဝိၼ်းၼႅင်ႇ ဢႃယု (50)၊ ၵူဝ်ႇပထူး၊ 
ၵူဝ်ႇလႃႉသူၺ်ႇႄလႈၵူဝ်ႇၽူဝ်းပ င်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 

ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႄပးယိၼ်းတွင်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၼီပ ႈဝႆႉယူႇႄလႈယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼ်း ၽ ႂ
မၼ်း။ 

 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်      +66 62 569 5220         (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

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

 

 


