
ၽိၼုတ်ၵုး်ယၼွး်ၶိၵုႉ်ၶၵႉ် ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ28/11/2017 

တၵုး်ယၼွး် ႈ်ပတူး်ထၼွေ်ၶႃႈမၢပႇ်ၽၢမး်ႁႃလိငူႈ်ၵၼူး်ဝၢၼႈ် ဝပ်ငူး်ၼးႂလမုး်တႃး ၸိဝူး်ၺႃးၺပး်လၺူႈ်ဢမႇ်တႃး 
ၽငွး်ပၼူႉ်မႃးသႇီလိၼူ ်

ၵဝ်ႉငဝႈ်သၼု်ႇလႆႈၵၼူ်းၸိငုႈ်တႆးႁဝ်းၶႃႈတၵု်းယွၼ်း ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈေၶႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်း/ၵၢဝႇ်ႁႃလိူငႈ်ၵၼူ်းဝၢၼႈ် 
ၵဝ်ႈေၵႃႉ ပႃးတင်းဢွၼ်ႇၸ းဢႃယု 12 ပီေၵႃႉၼိငုႈ် ၼႂး ဝ်ပူင်း ၸိငု်ႈတႆးပွတး်ၸၢၼး်၊ ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼႈ် 
တိမတ်ႉ မၢပ်ႇၽၢမ်းေၼးတၢင်းၽိတး်သႂႇလူၺ်ႈဢမ်ႇ တႃး ၽွင်းပူၼ်ႉမႃးၼးႂလိူၼၵ်ျ ႊလ ႊ 15 ထိုငလ်ိူၼေ်ဢႃး 
ၵၢတ်ႉ 4 ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵပ်းၵ ႇၸွမ်းသိုၵး်တႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတ်ႇေၵႃႉၺႃးၺပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂး င်းပလိၵႊ်/ႄယးတီႈ ဝ်ပူင်း၊ ၼႂးၼၼ်ႉ ၵ်းေၵႃႉၵူၺ်းဢၼလ်ႆႈၶဝ်ႈ 
လုမ်း တႃးတီႈ ဝ်ပူင်းေသ သိၵု်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃတၢင်းၽိတ်းသႂႇၶဝ်ၼၼႉ် ဢမ်ႇေပႃးႁတ်းသူႈလိူငႈ်မၼ်း 
ႄလႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈလုမ်း တႃးေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈေသ ႁႃတၢင်းႄဝႈ ဝ် ႄၵႈတူဝ ်ထူငႇ်ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း။ 

ဢွၼ်ႇၸ းဢႃယု 12 ပီ (ၺႃးၺပ်းယွၼ်ႉပႃးၸၢၵႈ်လၢတ်ႈ) ၼၼ်ႉၺႃးၵုမ်းၶငဝ်ႆႉသၢမ်ပၢတ်ႈေတႃႇထိငု ်ေပႃႈႄမႈပီႈ 
ၼွင်ႉမႃးယုိၼ်ယၼ်ႁပ်ႉ င်းဢဝ်တႈီ င်းပလိၵ်ႊ ဝ်ပူငး်။ မၼ်းၸ းလႈႆထၵု်ႇပႆွႇမူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ05/08/2017 ၵူၺ်းၵႃႈ 
တိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇႁ းငၢၼ်းတဝူ်ပၼၸ်ဝႈ်ၼႃႈတႈီၶဝသ်ိပ်းပွၵႈ်ပ  ႄလႈလႆႈၵႂႃႇလုမ်း တႃးၸွမ်းပူိၼႈ်ၵႈူမူိဝ်ႈ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႆႉ ၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇငိၼု်းတငွ်း တႃႇႁႃၽူႈႄၵႈတၢင၊် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵၼိ ်
ၽွင်းယူႇၼးႂၶွၵ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးလငွႈ်ပီႈၼငွ်ႉၵႂႃႇမႃးသႇူၸႂးဢၼလ်ုၵ်ႉဢဝ်တႈီဝၢၼႈ်ၶဝၵ်ႂႃႇၸူး င်းသဝ်းတီႈၵုမ်းၶင်ၶဝ ်
ၼၼ်ႉေတႉေတႉ ၵွပ်ႈဝႃႈလႈႆၵႂႃႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုငႈ်ဝၼး်။ ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ၸိဝူ်းၺႃးၵုမ်းၶင ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပ း 
ယူႇလ ီဢမ်ႇေပႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵွပ်ႈၺႃးေပႃႉထုပ်ႉ ၽွင်းၶဝထ်ၵု်ႇၺပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၺပ်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼႈ်ဢဝႁ်ႅငး်သိၵု်းၼပ်ႉပၢၵႇ်ေသထူဝ်းသိုၵး်ၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသၵွ်ႈ တဝ်ၼးႂ 
ပုိၼ်ႉတီႈ ဝ်ပူင်းၼႃႈတၢင်း င်ႇ ဝ းပဵၼ်ပၢင်တိၵု်း မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ14/07/2017 ၸွမ်းၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶုိၼ်းၸိငု်ႈတႆး/ 
တပ်ႉသိၵု်းၸိငုႈ်တႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလငူ်းလ းမုိဝ်းၵိုတ်းတိၵု်းပတ်းပုိၼ်ႉတဝူ်ႈမူိင်း NCA ၼၼ်ႉယဝႉ်။ သိၵု်းမၢၼ်ႈ 
ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ေသ သွၵ်ႈႁႃေပႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလိၵူ်ႈၼႃႈသင်၊ မၢပ်ႇၽၢမ်းေၼးဝႃႈၸွႆႈထႅမ်သိၵု်းတးႆ ၼ ႆ
ယဝ်ႉ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝႈ်ေၵႃႉၼႆႉၺႃးၺပ်းယွၼ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်မူိၼ ်ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၼ်း၊ ၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းႄလႈမၢၵ်ႇၵွငႈ် ပဵၵ်ႉ 
သမ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸိဝူ်းၼႉႆပဵၼ်ၶူိငႈ်ၸႂႉဢၼ်ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၸႂႉတိဝု်းၵၼ်ၵႈူဝၼး်ယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်းေၵႃႈယဝႉ်။ လွင်ႈသိုၵ်း 
မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ(်သၢၵ်ႈေသႇ)ေသႁႃလိငူ်ႈမၢပ်ႇၽၢမ်းသႂႇၵၼူ်းဝၢၼႈ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ်ႈသိၵု်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇေပႃး 
ႁတ်းသူႈလိငူ်ႈ တွပ်ႇထၢမ်ၼးႂလုမ်း တႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 

ဝယ်ွႈႆၶၵႉ်တၼွႈ်ၵၢၼၶ်ဝႈ်လမုး်တႃး ၶငွၵ်ၼူး်ဝၢၼႈ်ၵဝႈ်ေၵႃႉၸိဝူး်ၺႃးမၢပႇ်ေၼးၼၼႉ်ၼငႇ်ပႃႈ တႈႂၼႉႆ 

မ ၶပႉ် ၸိဝုႈ် ဢႃယ ု ဝၢၼႈ်တႈီၺႃးၺပး် သိၵုး်မၢၼႈ်ဢၼၺ်ပး် ၶၵႉ်ၵၢၼလ်မုး်တႃးမိဝူႈ်လဝဵ ်
1 ၸ းဝိၼ်း 12 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တငွ်း ၶမရ 424 လႆႈၵႂႃႇၶဝႈ်လုမ်း တႃးၸွမ်း ၵူၼ်း 

ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးမၢပ်ႇၽၢမ်း ႁႃလိငူ်ႈ 
သႂႇ၊ ၶဝ်ႈလုမ်း တႃး သိပ်းပွၵႈ်ပ  



2 လုင်းေဢႃးၼႃႉ 40 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 ၊ ၶလရ 249 ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼႈ်ဢမ်ႇမႃးႄလႈ ပႆႇ 
လႆႈၶဝ်ႈလုမ်း တႃးၸႅတႈ်လိငူ်ႈမၼ်း 

3 ၸ းၸိငႇ်တႃႇ 28 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 ၊ ၶလရ 249 ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼႈ်ဢမ်ႇမႃးႄလႈ ပႆႇ 
လႆႈၶဝ်ႈလုမ်း တႃးၸႅတႈ်လိငူ်ႈမၼ်း 

4 ၸ းၵူဝ်ႇ 37 ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၶလရ 225 ၊ ၶလရ 249 ၶဝ်ႈလုမ်း တႃး 1 ပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ 
သိုၵ်းမၢၼႈ်ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင ်

5 ၸ းလႃႉထုၼ်း 24 ဝၢၼ်ႈၶူဝ်တငွ်း ၶမရ 424 ၶဝ်ႈလုမ်း တႃး 3 ပွၵ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ 
တႃႇထႅငႈ် 2 ပွၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃး 

6 ၸ းၸၢမ်ႇ 29 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း ၶမရ 424 ၶဝ်ႈလုမ်း တႃး 1 ပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ 
သိုၵ်းမၢၼႈ် ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတႈ်သင ်

7 ၸ းပၼႇ်တ 30 ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉလဝ်း ၶမရ 424 ၶဝ်ႈလုမ်း တႃး 1 ပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ 
သိုၵ်းမၢၼႈ် ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတႈ်သင ်

8 လုင်းသၢင်ႇၸ း 47 ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵငု်း ၶလရ 249 ၶဝ်ႈလုမ်း တႃး 7 ပွၵ်ႈ၊ သိုၵ်း 
မၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃး 4 ပွၵ်ႈႄလႈဢမ်ႇ 
တွပ်ႇၵႂၢမ်းလၢတႈ်သင ်2 ပွၵ်ႈ 

9 ၸ းၶုၼ ် 30 ဝၢၼ်ႈမၢၵႇ်လၢင်း ၶလရ 249 ၶဝ်ႈလုမ်း တႃး 4 ပွၵ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼႈ် 
ဢမ်ႇမႃး 3 ပွၵ်ႈႄလႈဢမ်ႇ တွပ်ႇၵႂၢမ်း 
လၢတႈ်သင ်1 ပွၵ်ႈ 

 

ၵဝ်ႉငဝႈ်သၼု်ႇလႆႈၵၼူ်းၸိငုႈ်တႆး ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလငွ်ႈတိၺပ်းမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃတၢငး်ၽိတ်းသႂႇ ၵူၼ်းဝၢၼႈ် ေသ 
ဢဝ်ၶဝ်ႈလုမ်း တႃးၸိူဝ်းၼႉႆ ဢိၵ်ႇတင်းလငွ်ႈႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃးၸဵမ်ပီႈၼငွ်ႉၸိဝူ်ႉၶူိဝ်းၶဝ ်လႆႈတၵု်ႉယၢပ်ႇၸွမ်း 
ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်း ၼၼ်ႉယဝႉ်။ 

ၵွပ်ႈၼၼၵ်ဝႉ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိငု်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ ေၶႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃတၢငး်ၽိတ်း 
သႂႇ ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ၵဝ်ႈေၵႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉေသ တုၵ်းယွၼး် ႈ်ပႆွႇပၼ်ၶုိၼ်းၽႂးၽႂးလၺ်ူႈဢမ်ႇမီးေၶႃႈၼငွ်ႇမတ်ႉသင်။ 

ဝ်ယႆွႈလငွႈ်ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ၺႃးၺပ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတူၺ်းတႈီၽုိၼ်တၢမ်းငဝ်းလ းၼးႂဝႅပ်ႉသ ႉၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႈႆၵၼူ်း 
ၸိုငႈ်တႆးၵႃႈၼႆႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလ တီႈ၊   သိုၵ်းမၢၼႈ်သိုပ်ႇေပႃႉထုပ်ႉ တိၺပ်းၵၼူ်းဝၢၼႈ်။ 

 

ၵပး်သိပုႇ်တငွႈ်ထၢမ ်

 

ၸ းေႁႃသႅင ်  +66: (0) 62- 941-9600  

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅငး် +66: (0) 63-838-9029         

 

 

 

 

 


