
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထိ 26/03/2018 

သိၵုး်မၢၼႈ် ေပႃႉထပုႉ်ၶႃႈႁမႅၵ်ၼူး်မိငူး် ၼးႂႄၸႈဝငဵး်ၵ ၵး်ႄမးႄလႈႄၸႈဝငဵး်မိငူး်ၵိငု ်

1. ၵၼူး်ဝၢၼႈ်သငွေ်ၵႃႉၺႃးသိၵုး်မၢၼႈ်ၶလရ 23 ယိဝုး်တ ႁမိး် မး်ၽ ႄယးယႃႂႇတၼွႈ်ၼိဝူ ်ၼးႂ 
ႄၸႈဝငဵး်ၵ ၵး်ႄမး 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/03/2018 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉၽွင်းၶီႇ ူတ်ႉၶိူင်ႈ တ  
ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵ င်းၶမ်း (ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၵ င်း) ဢိူင်ႇလႆွၸွင်ႈ ႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဢွင်ႈတီႈၽ ႄယး 
ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမးၸုိင်ႈတႆးပတွ်း င်ႇမွၵ်ႈ 5 လၵ်း။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၸ းပႃႉ ဢႃယု 43 ႄလႈၸ းေတႃးၼဢႃယု 29 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇ 
ၵ င်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇ ူတ်ႉၶိူင်ႈေသေတၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်။ ၸ းပႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းၶပ်း ူတ်ႉၶိူင်ႈေသ ၸ းေတႃး 
ၼႃႉ သွၼ်ႉတၢင်းလင်။ ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ်ထႅင်ႈသွင်ေၵႃႉေၵႃႈ ၶီႇ ူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလင်။ 

မူိဝ်ႈၽွင်း 5:30 ၵၢင်ၼႂၽွင်းၶဝ်ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵ င်းၶမ်း (သူၺ်ႇၵ င်း) မွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပ်ႉၺႃး 
သႂႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၵႃးၶဝ်ၵိုတ်းေသ ပႂႉဝႆႉတီႈၶၢင်ႈတၢင်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂႇၶဝ်။ 

ၸ းပႃႉႄလႈၸ းေတႃးၼႃႉ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈေသပိၼ်ႈတၵူ်း ူတ်ႉၶိူင်ႈတ ထင်တီႈ။ တႃႇထႅင်ႈသွင် ေၵႃႉ ဢၼ ်
ၶီႇ ူတ်ႉ ၶိူင်ႈၸွမ်းတၢင်းလင်ၶဝ်ၼၼ်ႉႄတႉ ေပႃးလႆႈႁၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းဢူၺ်း ေၵႃႉၶဝ်ယဝ်ႉေၵႃႈ ၵိုတ်း 

ူတ်ႉ ၶိူင်ႈေသလႅၼ်ႈပ ႈလွတ်ႈၵႂႃႇ။ 

ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉဢၼယ်ူႇႁိမ်းတၢင်းႁၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း။ ၶဝ်တွင်းၵႃး ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ၵိုတ်းေသယူႇဝႆႉၸွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉႁိမ်း ဢွင်ႈတီႈၽ ႄယး 
ယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ဝ းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉၺႃးယိုဝ်းတ ယဝ်ႉ သုိၵ်းမၢၼႈ်ၵႂႃႇဢဝ် ူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ၶီႇၵႂႃႇတၢင်းတပ်ႉၶဝ်။ သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈၸူိဝ်းၵိုတ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေႁႃႈၵႃးၶဝ်မူိဝ်းၸူးတီႈတပ်ႉၶဝ် ပွႆႇတူဝ် တ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဝႆႉၼိူဝ် သဵၼ်ႈ 
တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 



ဝ းသုိၵ်းမၢၼ်ႈမူိဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးသွင်ေၵႃႉဢၼ်ႁၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်း 
ၵႂႃႇတူၺ်း  တူဝ်တ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်းမူိဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵ င်းၶမ်း (သူၺ်ႇၵ င်း) ယဝ်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႇ လၢတ်ႈ 
ၽူႈယႂႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း။ ၵမ်းၼၼ်ႉၽူႈယႂႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ႄလႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 15 
ေၵႃႉ ၸင်ႇၵႂႃႇလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်တ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉၼၼ်ႉေသ ဢဝ်ၾင်မူိဝ်ႈယၢမ်း 2.30 ဝ းဝၼ်း 
ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတ ၼႆႉ ပႆႇမီးၽႂႁတ်း ဢဝ်လူိင်ႈၼႆႉ ၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇဢဝ်လူိင်ႈ သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ။ 

 

ဝ်ယွႆႈလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတ  



1. ၸ းပႃႉ ဢႃယု 43 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ းလုင်းေသႃးေပႇတ ႄလႈပႃႈပုင်ႇ (ၵူပ်ႉၵူႈတင်းၼၢင်း ေဢးၶိၼ်ႇ 
မီးလုၵ်ႈယိင်း မ်ႈၵၼ် 2 ေၵႃႉ) 

2. ၸ းေတႃးၼႃႉ ဢႃယု 29 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ းလုင်းၼၼ်ႇတိယ ႄလႈပႃႈယၺူ်း (ၵူပ်ႉၵူႈ တင်းၼၢင်း 
မျႃႉဢူးသႃႇ) 

ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တိၵု်ႉၶိုင်သၢင်ႈယူႇၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ မူိင်းသဝိတ်ႊ ၸ 
လႅၼ်ႊ၊ ၵျိ ဝ်ႊမၼ်ႊ၊ ၵျပၢၼ်ႇ ႄလႈႄၶႇ ၶဝ် မ်ႈလူင်းတိုၼ်း။ ၶူင်းၵၢၼ်ၽ ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉေတ 
ပဵၼ်ေၽးၼမ်ႉ ထူမ်ႈႄလႈၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိၼု်ႉတီႈဢွၼၵ်ၼ်သၢၼၶ်တ်း မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁႅင်း 
ေသ မူိဝ်ႈလူိၼ်ေမႊ 2016 ၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်း 
လ းမုိဝ်းၵိုတ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂးပီ 2012 ယူႇယဝ်ႉေသတႃႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသုိၵ်း 
ယႂႇလူင်တိုၵ်းေတႃး ပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ၸူိဝ်းတူင်ႉၼိုင် ယူႇႁိမ်း မ်း ဢွင်ႈတီႈ 
ၽ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိၵု်းၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈေပႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်ႄလႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမူိင်းႁဵတ်း ဝ်ႉ 
ႄၶတူဝ် ၶဝ်ပႃး။ 

ဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽ ၼၼ်ႉ မီးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 မွၵ်ႈ 30 ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈ ပၼ် 
ၵူၼ်းသၢင်ႈၽ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

2. ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၺႃးသိၵုး်မၢၼႈ်ၶမရ 578 ေပႃႉထပုႉ်ၼးႂမိငူး်ၵိငုယ်ၼွႉ်ထၢငႇ်ထိမူဝ်ႃႈ ပၼဵသ်  လပႉ် 
ၶငွႇ်သႇီဢဝၶ်ိၼုး်ၸိငုႈ်တးႆ/တပႉ်သိၵုး်ၸိငုႈ်တးႆ RCSS/SSA  

ၸၢႆးပႃႉ ေၵႃႉဢၼၺ်ႃးသၵ်ိးမၢၼႈ်ယိဝ်းတၢ ႆ ၸၢႆးေတႃးၼႃႉ ေၵႃႉဢၼၺ်ႃးသၵ်ိးမၢၼႈ်ယိဝ်းတၢ ႆ



သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 578 ႄလႈသုိၵ်းတႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/03/2018 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမူိင်း 
ႄၸႈဝဵင်းမူိင်းၵိုင် ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယဝ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉၵၼူ်း ဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ေသ ေပႃႉထုပ်ႉ 
ၸႅတ်ႈ ထၢမ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႄၼးဝႃႈပဵၼ်သ လပ်ႉ ၽူႈၸွပ်ႇ RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။  

ၼႂးဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း သုိၵ်းတႆးႄလႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 578 ဢဵၼ်ႁႅင်း 95 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ တီႈ လၢင်း 
ၶိူဝ်းေသ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၼႂးႄၸႈဝဵင်းမူိင်းၵိုင် ၵိူတ်ႇၶိုၼႈ်ယၢမ်း 9 မူင်း။ သဵင်ၵွင်ႈ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်း 



ဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမူိင်း (မီးလင် ၼ်းမွၵ်ႈ 100) ႄလႈလုၵ်ႈဢၼွ်ႇဢၼ်တိၵု်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈ င်းႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 80 
တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ င်ႉႁႆႈႁႃတၢင်းပ ႈမူိဝ်းႁႃ ၼ်းၶဝ်။ ပၢင်တိုၵ်း င်မွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း။ 

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝ းဝၼ်းယၢမ်း 4:30 ၸ းမျိၼ်ႉ ဢႃယု 35 ေၵႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸ း လုင်းေသႃးသူၺ်ႇ ႄလႈပႃႈ 
သႅင်ထုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမူိင်း ၵႂႃႇတူၺ်းဝူဝ်းမၼ်းၼႂးၼႃး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 2 လၵ်း ယူႇတၢင်း 

င်ႇဝၢၼ်ႈဝၢင်ႈမူိင်း။ ၽွင်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸူးမၼ်းေသ ၸႅတ်ႈထၢမ်။ သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ ႄၼးဝႃႈ မႃးၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် RCSS/SSA။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်မၼ်းဝႃႈ “မႂးမႃးတီႈၼႆႈ တႃႇမႃးၸွပ်ႇ 
တူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇႁဝ်းပႃႈဢွၵ်ႇၼႂးပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈယဝ်ႉ ပႆႇဢွၵ်ႇ ၼႆဢမ်ႇၸႂႈႁႃႉ?။ 

ၸ းမျိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းမၼ်းၵူၺ်းၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇမၼ်းၸ း။ သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈမတ်ႉမုိဝ်းမၼ်းႄပလင်ေသ ေပႃႉထုပ်ႉမၼ်း၊ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈသွင်ႉသႂႇႄလႈဢဝ်တိၼ် ပိတ်ႉမၼ်း 
ၸူိဝ်းၼႆႉ ေတႃႇလူိတ်ႈေပႃးတူၵ်းယၢင်ေပႃးဢွၵ်ႇ ၸွမ်း ဝ် ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းယဝ်ႉ။ 

ၽွင်း 6 မူင်းၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇမၼ်းေသ ပၼၵ်ႃႈယူတ်းယႃ 10,000 ၵျၢပ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇယတူ်း ယႃ ႆး 
ၸဵပ်း။ 

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆးၼႆႉ ပၼဵ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလ းမုိဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမူိင်း 
NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ 

ၵပး်သိပုႇ်တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းေႁႃသႅင ်   +66: 62- 941-9600 (တႆး၊ ဢင်းၵတိ်း) 

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း   +66: 97- 143-1530 (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

ၸ းသႅငတ်ႆး   +66: 81- 474-5604 (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

 

 

 


