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ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 2/12/2022 

ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 700 ပ လႈႆပ ေၽးယၼွႉ်သိၵုး်မၢၼႈ်ဢဝမ်ၢၵႇ်လငူယ်ိဝုး်လငူၵ်ႃႂႇ ၵႈူ း ၵႈူတၢငး် ၽငွး်တိၵုး် 
ယိဝုး် SSPP/SSA ၼးႂႄၸႈဝငဵး်သႇီေပႃႉ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 700 ပ လႆႈၼီပ ႈေၽးသိုၵ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလငူ်ယုိဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈ းၵူႈတၢင်း ၽွင်း 
တိုၵ်းယုိဝ်းပႃႇတီႇမႂႇသငု်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂးႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ၸိုငႈ်တႆးပွတ်း 

င်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/11/2022။ 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 80 ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ယူႇ ၼူိဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 
ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ-မူႇႄၸႈ ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇေပႃႉ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊႄမႊတိူဝ်ႊ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶီႇ 
ၼူိဝ် ူတ်ႊ/ၵႃး 11 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းသီႇေပႃႉမႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွငႈ်လုၵ်ႉမႃးတီႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ဢၼ် 
ပၵ်းတီႈလႃႈ သဵဝ်ႈေသ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတႈီၶူဝ်လူင် ဢၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယူႇႁၢင်ႇ ၵႆဝၢၼ်ႈ 
မွၵ်ႈ 3 ၵီႊလူဝ်ႊႄမႊတိူဝ်ႊႄလႈမၢင်ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတႈီတပ်ႉ ၶလယ 23 ဢၼ် ပၵ်းတပ်ႉတီႈသီႇေပႃႉမႃး။  
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ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူိင်းၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မႃးမီးယူႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ 
ၽွင်း ၶၢဝ်း တၢင်းပီမႂႇတႆး။ တင်းသွငၽ် ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိၵ်ုးၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းေသ ၽွင်းၼၼ်ႉ 
သိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယုိဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၼႂးဝၢၼ်ႈ ၵူႈ းၵူႈတၢင်းႄလႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၼ်းေယးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 14 
လင်လု ၵႆွ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီေသ ဢမ်ႇမီးၽႂလႂလႈႆမၢတ်ႇၸဵပ်း။ 

ယွၼ်ႉတူၵ်းၸႂၵူဝ်ႄႁ မၢၵ်ႇလူင်ေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း သႃႇႄလႈ ဝၢၼ်ႈႁိမ်း မ်းမွၵ်ႈ 700 လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပ ႈ 
ေၽးသိုၵ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပ ႈေသႃႉ မ်ႈၸွမ်း ဝတ်ႉၼႂး ဝၢၼ်ႈ၊ ၵ င်း ၽႃးလရိယၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွငႈ်ပ ႈ ေသႃႉ မ်ႈ 
တီႈဝတ်ႉ ၼႂးဝဵင်းသီႇေပႃႉ။ 

 

သဵၼ်ႈမ ၵူၼ်းပ ႈေၽးမီးၼင်ႇပႃႈတႂႈၼႆႉ- 

ၶပႉ်မ  ဢငွႈ်တႈီပ ႈေၽး လင် ၼး်ၵၼူး် မႈ် ဝၼ်ပႉ်ၵၼူး် 18 ၶိၼုႈ် 
ၼိဝူ ်

ပႃႈတႈႂ 18 

1 ဝတ်ႉ/ၵ င်းၽူဝ်းေတႃႇ ဝဵင်းသႇီေပႃႉ 117 350 170 180 
2 ဝတ်ႉ/ၵ င်းၵုင်းသႃႇ  73 224 148 76 
3 ဝတ်ႉၵ င်းသူပ်းလင်း 91 166 133 33 
4 ၵ င်းၶရိယၼ်ႇ ၵုင်းသႃႇ  5 n/a n/a n/a 
5 ဝတ်ႉ/ၵ င်း မႁႃႇသီႇ ဝဵင်းသီႇေပႃႉ  3 n/a n/a n/a 
 မႈ်တငး်သငဵႈ် 289 740 + 451 + 289 + 

 

မၢၵႇ်လငူသ်ိၵု်းမၢၼ်ႈဢၼတ်ၵူ်းၼႂးဝၢၼ်ႈၵငုး်သႃႇ 
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ဝ းပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွဢႆၵ်ွႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ၵူၺ်း ၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇယူႇ 
ဝႆႉ ၸွမ်း င်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ထိုင်ဝၼ်းထိ 30/11/2022 မႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၼ်းၶိုၼ်း။ 
ၵမ်ႈ ၽွင်ႈေၵႃႈႁၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၼ်းၶဝ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၵ်ွႈတဝ်။ 

 

ပႃႈတႂႈၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ် ၼ်းၶဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈေသလုၵႆွ မိူဝ်ႈ 
ဝၼ်း ထိ 25/11/2022- 

ၶပႉ်မ  ၸိဝုႈ်ၸဝႈ် ၼး် လငွႈ်လၵုွယႆၼွႉ်မၢၵႇ်လငူ ်
1 ပႃႈၸၢင်းလႇူ ၼ်းလုၵႆွ 
2 ပႃႈမူၺ်းသႃႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႃႈ ၼ်းေသ သ ၾႆးၾႃႉၼႃႈ ၼ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ 
3 လုင်းေၸႃးမွင်ႇ ၼ်း၊ တူႈယဵၼ်( တိူၵ်ႈၵတ်း ) ႄလႈ လွတ်ႇၼမ်ႉၵႆွ 
4 ပႃႈၸၢင်းမႂႇ လဵၵ်းမုင်းလငၶ်ႃး ၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ 
5 ၼ းမွၼ်ႇၵျႃႇ လဵၵ်းမုင်း ၼ်း ၵႆွ 20 ၽႅၼ်ႇ 
6 ပူႇၸၢင်းမၢတႈ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ 20 ၽႅၼ်ႇ 
7 လုင်းၸိင်ႇ သ ၾႆးၾႃႉၼႃႈ ၼ်းၶၢတ်ႇ 
8 ပႃႈၵျႃႇ လဵၵ်းမုင်း ၼ်း 2 ၽႅၼ်ႇ 
9 လုင်းေၵျႃႇတႅတ်ႉ ၺႃးလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ 
10 လုင်းယီႈ လင်ၶႃးပငွ်ႇ 
11 ေဢးယႆွႇ ၺႃးထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ် ႄလႈ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ 
12 ပႃႈသူၺ်ႇၸငိ်ႇ လဵၵ်းမုင်း ၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ 
13 လုင်းထုၼ်းသႃႇ လဵၵ်းမုင်း ၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ 
14 မၵျ ၺ်ႇ ၽႃ ၼ်းႄလႈ လငၶ်ႃး ၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ 

 

 

 

ၵူၼး်ပ ႈေၽးၸိူဝး်ပုိင်ႈ မ်ႈဝႉႆၸူဝ်ႈၶၢဝး်ၸွမ်းဝတႉ်/ၵငး် 
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တငွႈ်ထၢမ ်

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

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်           +66 62 569 5220      (မၢၼ်ႈ) 

လၵဵ်းမုင်းလင် ၼ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၵငုး်သႃႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵႇ်မၢၵ်ႇလငူသ်ိုၵး်မၢၼ်ႈ 


