ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မ 02/2018
ဝၼ်းထိ 01/03/2018
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး သၢၼ်ၶတ်းလွငႈ် ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵႈ် ဢမ်ႇပဵၼထ
် မ်း ( တႃး) ေတႃႇၵူၼး် မိင
ူ း်
ၼႂးထုငႉ် ဝ်ပင
ူ း် ထိင
ု သ
် ပ
ိ း် ပီ
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတ်ႇေၵႃႉၼႂးထုင်ႉပူင်း

ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/02/2018 တင်ႈႄတႇ သီႇပီထိုင်သိပ်းပီ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃး ၺႃးတိမတ်ႉ တင်ႈႄတႇလိူၼ် ၵျ ႊလ ႊ 2017 ေသလႆႈထုၵ်ႇ ၵုမ်းၶင် ဝႆႉၼႂးၶွၵ်ႈ
ဝ်ပူင်း ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵ ႇၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/
SSA ဝ းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/07/2017။ ဝ းပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉ ဝ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ႈၼႂးပိုၼ်ႉတီႈေသ

ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉႄလႈေပႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇ

လိူၵ်ႈၼႃႈသင် ယဝ်ႉမၢပ်ႇႄၼးဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိမတ်ႉယွၼ်ႉမီးၶူဝ်းၶွင် ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်း
ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂႉတိုဝ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်းတၢမ်ၾိင်ႈထုင်း ပႂႉႁႆႈႄလႇထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတိၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼႂးၶွၵ်ႈ ဝ်ပူင်းႄလႈ လႆႈၶဝ်ႈလုမ်း တႃးလ လ ပွၵ်ႈေသ ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း
ထိုင် ၵ်းလိူၼ်ပ ၵွပ်ႈဝႃႈၽူႈမၢပ်ႇႄၼးတၢင်းၽိတ်း (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ဢမ်ႇၶဝ်ႈ မ်ႈၸွမ်းႄၼလၵ်းထၢၼ်
(သၢၵ်ႈေသႇ) လႆႈတႅတ်ႈေတႃး ဢမ်ႇၼၼ်ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၼႂးလုမ်း တႃး။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/02/2018 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးတိမတ်ႉၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂးၶွၵ်ႈႄလႈ ၽူႈၵွၼ်း
ဢိူင်ႇ (ဢုၵ်ႉၵထ)

တ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၶွၵ်ႈ ဝ်ပူင်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 ၵၢင်ၼႂေသ ၽူႈႄၵႈတၢင် (lawyer) ၶဝ်

လၢတ်ႈဝႃႈ ေတပူတ်းထွၼ်ပတ
ႅ ်ႈေၶႃႈႄၼး/ေၶႃႈႁႃ တင်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉၵိုင်ႉ ၵၢင်ႉပၼ်
တၢမ်ႇၶွၵ်ႈေသဢဝ်လ ႈသူင်ႇၸူးၶွၵ်ႈ တွင်ႇေလးလူင်း တီႈႄၸႈဝဵင်းယွင် ၺ်ႈ (ၺင်ႇသူၺ်ႇ) ႄလႈႁဵတ်း
်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်ၽိုၵ်ႉၽၢၵ်ႉတူၵ်းၸႂၸွမ်းႄတႉ။ ၽွင်းဢဝ်တူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း
ၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ်။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၺႃးေၶႃႈႄၼး/ေၶႃႈႁႃ ေၶႃႈ 67 ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် (ယွၼ်ႉမီးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ)၊
ပၵ်းပိူင် မ 3/3 ႄလႈ 5/4 ပီ1956 ပၵ်းပိူင်ၾ ႇ မ်ႇလူမ်ႈမိူင်း မ်ႈတုမ-် ၵၢၼ်ပတ
ို ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶိၵ
ု ်ႉတွၼ်း
(ယွၼ်ႉမီးၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသိၵ
ု ်းသိူဝ်ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ) ႄလႈပၵ်းပိူင်ေၶႃႈ 12 ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ (ယွၼ်ႉမီး
ၵွင်ႈ

ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ေသလွင်ႈလွင်ႈ)

ႄလႈေၶႃႈ

ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

8

ပၵ်းပိူင်ၾ ႇေတႃႉသူင်ႇ

(ယွၼ်ႉမီး ူတ်ႉ/ၵႃး

မ ၶပ်ႉ

ၸိဝ
ု ႈ် ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈ

ဢႃယု

ဝၢၼ်ႈတီႈၺႃး

တပ်ႉၵွင် သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈ
ဢၼ်တမ
ိ တ်ႉ ၵူၼး်
ဝၢၼ်ႈ

ေၶႃႈႄၼး/ေၶႃႈ ႁႃ ဢၼ်ႄၼး
သႂႇၵူၼး် ဝၢၼ်ႈ

1

ၸ းၵူဝ်ႇ

37

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ

ၶလရ 225 ႄလႈ ၶလရ ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် - 4 ပီ
249
1 ပီ
ပၵ်းပိူင်ၾ ႇ မ်ႇလူမ်ႈ -3 ပီ

2

ၸ းလႃႉထုၼ်း

24

ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တွင်း

ၶမရ 424

3

လုင်းေဢႃးၼ

40

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ

ၶလရ 225 ႄလႈ ၶလရ ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ
249

7 ပီ

4

ၸ းၸိင်ႇတႃႇ

28

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ

ၶလရ 225 ႄလႈ ၶလရ ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ
249

7 ပီ

5

ၸ းၸၢမ်ႇ

29

ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း

ၶမရ 424

ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ

7 ပီ

6

ၸ းၶုၼ်

30

ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၶလရ 249

ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ

7 ပီ

7

ၸ းပၼ်ႇတ

30

ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း

ၶမရ 424

ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် - 8 ပီ
1 ပီ
ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ - 7

8

လုင်းသၢင်ႇၸ း

47

ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵုင်း

ၶလရ 249

ပၵ်းပိူင်ၾ ႇေတႃႉသူင်ႇ -3 ပီ
ပၵ်းပိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ - 7

ပၵ်းပိူင်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသၢၼ် - 4 ပီ
1 ပီ
ပၵ်းပိူင်ၾ ႇ မ်ႇလူမ်ႈ -3 ပီ

ဢွၼ်ႇၸ းဢႃယု ပီ ၸ းဝိၼ်းေၵႃႈၺႃးတိမတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉမီးၸၢၵ်ႈ
လၢတ်ႈၼႆေသ ၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၺႃးေၶႃႈႄၼး/ေၶႃႈႁႃယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈပၼ်
တၢမ်ႇ။
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးတိမတ်ႉပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ

ႁႃတၢင်းတၢင်ႇလိူင်ႈၼႂး ဝ်ပူင်း

သၢၼ် ၶတ်းလွင်ႈတႅပ်းတတ်း တႃး လုမ်း တႃးၼႆႉယူႇ။
လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်ႇႄၼဝႃႈ ၼႂးမိူင်း မ်ႈတုမ်
မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီး တႃးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းၶိၼ
ု ်ႈၶၼ်တဵၵ်းတဵင် ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ
ႁ ႉၵျၢမ်း တႃႇလွၵ်ႇငိတ
ု ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးၵူဝ် ေသ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ
သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယႃႇ ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိၵ
ု ်း ႄလႈ
လွင်ႈေသႇယူင်းပူင်းယႃႉ ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂးလ လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ RCSS/SSA
ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလ းမိုဝ်း ၵိုတ်းတိၵ
ု ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆေသတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂးပိုၼ်ႉ
တီႈ တင်းၼမ်။

တၢမ်ႇၶွၵႈ်

10 ပီ

ၸ းေႁႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂးၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ
ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈသင်”ၼႆ။ “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်ယိူဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ် မိပ်ႇ
ငႅၼ်း ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ ်ႈယွမ်းယူႇပႃႈတႂႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂးမိူင်း မ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ
်ႈဢဝ်လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးထုင်ႉ ဝ်ပူင်း ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း/ တႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈ
ႄၼၵူၼ်းမိူင်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ေသ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆးဝႆးလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးေၶႃႈၼွင်ႇမတ်ႉ
သင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဝ်ယွႆႈ လွင်ႈတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ ၽိုၼတ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း
ၸိုင်ႈတႆး တၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺပ်းလ တီႈ
သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇေပႃႉထုပ်ႉ၊ ၶႃႈႁႅမ်၊ တိၺပ်းၵူၼ်းမိူင်း
တုၵ်းယွၼ်း ်ႈပူတ်းထွၼ်ေၶႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵပ်းသိပ
ု ႇ် တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66: 62- 941-9600

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း

+66: 97- 143-1530

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

ၸ းသႅင်တႆး

+66: 94- 728-6696

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

