
 

ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ မ  01/2018 

ဝၼ်းထ ိ26/01/2018 

သိၵုး်မၢၼႈ်ပိတုႇ်ပၢငတ်ိၵုး်ပ ပႄီလႈပၼူႉ်ပၼႅသ်ၼုႇ်လႈႆၵၼူး် ၼးႂၸိငုႈ်တးႆၵႈူပတွး်တၼွႈ် 

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထ ိ31/12/2017 ထိုင်ဝၼ်းထ ိ07/01/2018 သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၵ်းတပ်ႉၵွင်ဢၼယ်ူႇပႃႈတႂႈ တိူင်း 
သုိၵ်း သီႇတိူင်းၼႂးၸုိင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းေတႃႇတပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး၊ တိုၼ်းဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇ 
သႂၢင်းၵိၼ်ဝ  ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလ းမုိဝ်း NCA ေသသုိပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမူိင်း ၼႂးၸုိင်ႈတႆး ပွတ်း 

င်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း ႄလႈပွတ်းဢၵွ်ႇ။ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈၵူၼ်း ပႃးၸွမ်းလွင်ႈ ေပႃႉထုပ်ႉ၊ တိမတ်ႉ၊ 
တဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ ၊ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႄလႈ တဵၵ်းၶၢၼ်း လူတ်ႉၵႃးၵၼူ်းမူိင်းေသ လွၵ်ႇ 
ငုိတ်ႈ ေတဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ ၸူိဝ်းၼႆႉ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ31/12/2017 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 147 ႁႅင်းၵူၼ်း100 ပ  ႄလႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈ 243 ဢၼ်ယူႇ ပႃႈ 
တႂႈ တိူင်းသုိၵ်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉ ပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်း ၸုိင်ႈ 
တႆး SSPP/SSA ေသဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ င်းတိုတ်းယႃႈၵူၼ်းမူိင်း ဢၼ်တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆးသၢင်ႈဝႆႉ တီႈ 
ၼမ်ႉယမ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသီႇေပႃႉ ယၢၼ်သီႇေပႃႉမွၵ်ႈ 30 လၵ်း။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတိမတ်ႉၵၼူ်းမူိင်းသီႇေၵႃႉ- ေၵႃႉၼိုင်ႈၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇတဵၵ်း 
ၶၢၼ်းၸႂႉလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမူိင်းထႅင်ႈႁႃႈလမ်း။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 03/01/2018 ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 292 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂႈတိူင်းသုိၵ်းဝၼ်းဢၵွ်ႇၵၢင် (ၶူဝ် 
လမ်) ႄလႈၶမရ 332 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂႈတိူင်းသုိၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး) ပိုတ်းယိုဝ်းပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ် 
ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈလႆွလႅမ် ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းထ ိ 05/01/2018 
သမ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၵႂႃႇတၵဵ်းၸႂႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈသူင်ႇတၢင်းၶဝ်ဢၼ်ၵ ႆ5 လၵ်း။ 

ဝၼ်းထ ိ05/01/2018 ႄလႈဝၼ်းထ ိ06/01/2018 သမ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 333 ႄလႈ ၶလရ 43 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႈႂ 
တိူင်းသုိၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (ၵဵင်းတုင်) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼတ်င်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်း ၸုိင်ႈ 
တႆး RCSS/SSA သၢမ်ပွၵ်ႈ ၼႂးႄၸႈဝဵင်းမူိင်းပဵင်း ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းဢၵွ်ႇ၊ ဝ းၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ် 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သုိၵ်းတႆးေသ လွၵ်ႇငုိတ်ႈပႃးဝႃႈေတဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ ႄလႈတဵၵ်း ၶၢၼ်းၵိၼ ်
ၶဝ်ႈၶွင်တီႈၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ။ 



လွင်ႈဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸူိဝ်းယူႇပႃႈတႂႈ တိူင်းသုိၵ်းၼးႂမူိင်းတႆးတင်းသဵင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိၵု်းႄလႈ ပူၼ်ႉ 
ပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမူိင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီလႆႈမႆႈၸႂေတႉေတႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈတိုၼ်းပဵၼၵ်ႂၢမ်းသင်ႇ ၸၼ်ႉ 
ပႃႈၼိူဝ် တီႈႄၼႇပျီႇေတႃႇ လူင်းၸူးတပ်ႉသုိၵ်း ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်းယိုဝ်းပၼဵ်ပၢင်တိၵု်းၸွမ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ 
ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလ းမုိဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတဝ်ူႈမူိင်း NCA ႄလႈဢမ်ႇၸႂႈၸုမ်းဢၼ်လူင်း လ း 
မုိဝ်း NCA ၼၼ်ႉေၵႃႈယဝ်ႉ ၼၼ်ႉေသ သုိပ်ႇပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်း 
မႅၵ်ႇ ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ပၢင် ပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမူိင်း ဢၼ် RCSS/SSA ဢွၼ်ၸတ်းပိူဝ်ႈတႃႇ 
ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉတိၼု်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈဝႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႂႈပဵၼ်ပၢင် 
တိုၵ်းၼႂးပ ီ2018 ဢမ်ႇၸႂႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 



ဝယ်ွႈႆလငွႈ်ပၼူႉ်ပၼႅသ်ၼုႇ်လႈႆၵၼူး်တၢမပ်ႃႈတႈႂၼႉႆ- 

ၸိငုႈ်တးႆပတွး် ငႇ်- 

သိၵုး်မၢၼႈ် ၶလရ 147 ႄလႈ 243 တမိတႉ်ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၼးႂႄၸႈဝငဵး်သႇီေပႃႉ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/12/2017 ၼၼ်ႉသုိၵ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉ 147 ၼွင်ေၵႃႈ 243 ၼမ်ႉလၼ်ႈ မ်ႈၵၼ် 
100 ပ  ေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉၼမ်ႉယမ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇသီႇေပႃႉ ယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 30 လၵ်းေသ ၽဝ် 
ပႅတ်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး SSPP/SSA။ တပ်ႉၼမ်ႉယမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး/ 
တပ်ႉ သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ပိုတ်ႇဝႆႉပဵၼ် င်းတိတု်းယႃႈ၊ မူၼ်ႉေမးတူဝ်ၸႂ ပၼ်ၵူၼ်းမူိင်း ၸူိဝ်းတိတ်း ယႃႈမဝ်း 
ၵမ်။  

ဝ းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸူိဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း 3 ေၵႃႉဢၼ်ယူႇႁိမ်း မ်း 
ၽွင်းၶဝ် ၵႂႃႇဢိတ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁဵဝ်းေသ ပွၵ်ႈမႃး ၼ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈၸၢၵ်ႈ လၢတ်ႈ 
တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈေသ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈထႅၵ်ႇ ၵွၵ်း ဝ် ေပႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ 

ၼႂးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း (ၸၢဝ်းတဢၢင်း/လႆွ) သွင်ေၵႃႉၽူဝ်ႄမး လုၵ်ႉတၢင်းသွင်ေၵးမႃး 
ႁၼ်သႂႇ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉၵၼူ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ေၵႃႉ ဢဝ်ထူင်သုပ်း ဝ်ၶဝ်ဝႆႉ တီႈၼမ်ႉယမ်း မူိဝ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်း 
(2) မူင်းဝ းဝၼ်း။  သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ေႁႉၵူၼ်းသွင်ေၵႃႉၼၼ်ႉဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်းေသ ၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ 
ပဵၼ်ၽႂလႂ၊ လုၵ်ႉလႂမႃး၊ ေတၵႂႃႇတီႈလႂၸဵမ်ၸူိဝ်း ၼႆႉၸင်ႇပွႆႇ ေသလၢတ်ႈဝႃႈ သူၶႂႈမူိဝ်းလၢတ်ႈၽႂေၵႃႈ 
လၢတ်ႈလႃႈ ႁဝ်းေတယူႇတီႈၼမ်ႉယမ်းၼႆႉထႅင်ႈ 1 ၶိုၼး် ၼႆယဝ်ႉ။  

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂႇ ယွၼ်ႉပႃးၵွင်ႈလူမ်း (ၵွင်ႈယိုဝ်းၼူၵ်ႉ)။ 

ဝၼ်းထ ိ01/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်း လုင်းၸ းၶမ်းဢွင်ႇ တႅၼ်းၽွင်းသီႇေပႃႉတင်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ 
သွင်ေၵး ႄလႈၽူႈၵၼွ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်သၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထပူ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈတီႈသွင်ေၵး တီႈဢၼၶ်ဝ်ၵိတု်းယင်ႉ 
လုိဝ်ႈ ဝႆႉၼႂးဝတ်ႉ/ ၵ င်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ၾ ႇတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်တုၵ်းယွၼ်း ်ႈပွႆႇပၼၵ်ူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ေၵႃႉၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ ၶုၼ်သုိၵ်းလူင် မဵဝ်းေၵျႃႉၶ ႇ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ေတပွႆႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉ ၼႂးဢမ်ႇ င် 
ၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈထႅင်ႈသွင်ေၵႃႉ ဢၼ်ႁၼ်ၺႃးၵွင်ႈလူမ်းႄလႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉႄတႉ ေတဢဝ်သႂႇ 
ၶွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ေၵႃႉဢၼ်ၶဝ်တိမတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼွင်ေၵႃႈ 
မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ02/01/2018။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ22/01/2018 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸူိဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ေၵႃႉၼၼ်ႉလႆႈ ႉဝႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶဝ် 
သူင်ႇၵႂႃႇပၼ ် င်းပလိၵ်ႊ လႃႈသဵဝ်ႈေသဢဝ်သႂႇၼႂးၶွၵ်ႈယဝ်ႉ ၼႆ။ 

 

 

 



ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 4 ေၵႃႉဢၼၺ်ႃးတမိတႉ်ၵႃႂႇၼၼႉ် 

1. ၸ းလူႇဢႃႇယ ု 30 ပီပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းေသႃးယ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း (လင် ၼ်း 30 ၼႂးဢိူင်ႇ 
သႅင်ၵႅဝ်ႉ) (မၼ်းၸ းၼႆႉ ထုၵ်ႇ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၽႃႉ မိတ်ႈထႅၵ်ႇ ၵွၵ်း ဝ်ေပႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႉ 
ႁႅင်းယွၼ်ႉ ႁၼ်ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈတူဝ်မၼ်း) 

2. ၸ းလူႇဢႃႇယ ု35 ပ ီပဵၼ်လုၵ်ႈၼ းၼၢင်း ယူႇဝၢၼ်ႈၵင်ုးယူမ်း 
3. ၸ းဢုင်းေၵျႃႇဢႃႇယ ု40 ပ ီပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းေၵျႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း 
4. ၸ းထူး ဢႃယ ု 30 လုၵ်ႈၸ း ၶိင်းဢွင်ႇ ၼ းမ  ဝၢၼ်ႈမႂႇ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ ႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ။  

ပ်ႉသႂႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းႄၵႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈမႂႇ ႄလႈၼမ်ႉႁဵဝ်း ပႃးၵွင်ႈလူမ်း (ဢၼ် 
ယိုဝ်းၼူၵ်ႉ)။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းယူမ်း ႁၼ်ၽွင်းလုၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂႇေတၽၢတ်ႈၵုင်းယူမ်း။ 

 

 

သိၵုး်မၢၼႈ် ၶလရ 243 ႄလႈ 147 တၵဵး်ၶၢၼး်ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ဢဝလ်တူႉ်ၵႃးေတႃႉသငူႇ်ၶဝထ်ိငုသ်ငွႄ်ၵး ၽငွး် 
ပိတုး် ယိဝုး် SSPP/SSA  

ဝၼ်းထ ိ 31/12/2017 ၵၢင်ၼ ႂ (8) မူင်းပ  ဝၼ်းဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 243 ႄလႈ ၶလရ 147 ပိုတ်းယိုဝ်း 
ပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂႇ သုင်ၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆးတီႈတပ်ႉၼမ်ႉယမ်းယဝ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇ 



ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶူး ၵႂႃႇတၢင်း ဢွၵ်ႇေသၵႂႃႇတၵဵ်းၶၢၼ်းဢဝ်ၵႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပူး (2) လမ်းေသၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်း 
ၼိဝ်ႉထိုင်တီႈ ၼမ်ႉယမ်း (11) မူင်း။   

ၶဝ်ၶိုၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၵုင်းၽ ႇတူၵ်းၼမ်ႉယမ်း ေသ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပွႆႇသႂႇ င်းတိုတ်းယႃႈၼမ်ႉယမ်း၊ ဝ းၶဝ် 
ယိုဝ်း ၼမ်ႉယမ်းယဝ်ႉ ယၢမ်း (12) မူင်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂးတပ်ႉၼမ်ႉယမ်း ေသဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၶွၵ်ႈ ႄလႈ 

င်းၼွၼ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတႈီၼၼ်ႈထိုင်12 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႃႈတင်းတူၵ်း မူိဝ်းၽႅဝ် 
ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁဵဝ်းယဝ်ႉ သုိပ်ႇၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း ေသတဵၵ်းၶၢၼ်းဢဝ်ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လမ်း သူင်ႇ 
တၢင်းၶဝ် တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်သၢၼ်ႈ တင်းသွင်ႄၵး။ 

ၵႃးၵၼူး်ဝၢၼႈ်ဢၼၺ်ႃးသိၵုး်မၢၼႈ်တၵဵး်ၶၢၼး်ၸႉႂလၼၼႉ် 

1. ၵႃးၼ းဢွင်ႇ ႄမႈမ ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း 
2. ၵႃးၸ းၶမ်းပၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း 
3. ၵႃးၸ းၶမ်းလူႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း 

 

ၸိငုႈ်တးႆပတွး်ၸၢၼး် 

သိၵုး်မၢၼႈ် ၶလရ 292 ႄလႈၶမရ 332 တၵဵး်ၸႉႂၵၼူး်ဝၢၼႈ်သငူႇ်တၢငး် 

ဝၼ်းထ ိ03/01/ 2018 ဝ းဝၼ်း မွၵ်ႈ 13:30 မူင်းၶိုင်ႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 292 ႄလႈ ၶမရ-332 ႁႅင်းမွၵ်ႈ 90-ေၵႃႉ 
ၶဝ်ႈ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း ၽွင်းၵူၼ်းသုိၵ်း RCSS/SSA 4 ေၵႃႉ ပႂႉဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈ ၼွၵ်ႈပၢင်သဝ်း ဝႆႉတီႈၸဝ်ႈမူိင်း 
ဝၢၼ်ႈ လူင်ၶိင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ႄၸႈဝဵင်းလႆွလႅမ် လုိဝ်ႈ ဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ေသႁဵတ်း ်ႈၾ ႇၵူၼ်းသုိၵ်း RCSS 
တူၵ်းသုမ်း ေၵႃႉၼိုင်ႈ ႄလႈမၢတ်ႇၸဵပ်းေၵႃႉၼိုင်ႈ။ 

ႁ ငး်တတိ်းယႃႈၼမ်ႉယမ်း ဢၼၺ်ႃးသၵိး်မၢၼႈ်ဢဝ်ၾးႆၽဝ်ပတႅ်ႈ 



ဝၼ်းထ ိ05/01/2018 သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 292 ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပႃတႅပ်းေသ တဵၵ်းတဵင် ်ႈလုင်းၵၢင်ႉ ႁႃ 
ပၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ် ၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႄလႈ ၸ းထုၼ်း ဢႃႇယ ု 19  ယူႇပွၵ်ႉၵုင်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃ 
တႅပ်း လုၵ်ႉၼႂးဝၢၼ်ႈ ၸႂႉႄၼတၢင်း ၵႂႃႇသူင်ႇသ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅင်ႈ ယၢၼ်ၵ ႆ 5 လၵ်း 
ဢၼ်မီး ၽ ႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆွၵိူၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ႄၸႈဝဵင်းလႆွလႅမ် ယဝ်ႉၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။  

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ 292 ၼႆႉပၵ်းတီႈၵွင်းသ း ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ ၼမ်ႉၸၢင် (ငဝ်ႈတပ်ႉမီး ၼွင်ဝူဝ်း-
ဢၢင်ႇေတႃး) ယူႇၽ ႇတႂႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသုိၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ၶူဝ်လမ်။ တပ်ႉ ၶမရ-332 
သမ်ႉပၵ်းတီႈ မူိင်းပၼ်ႇ ယူႇၽ ႇတႂႈၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသုိၵ်း (ၸၵၶ) မ -17 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသုိၵ်း 
ဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ရပၶ) တူၼ်ႈတီး ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။  

 

ၸိငုႈ်တးႆပတွး်ဢၵွႇ် 

သိၵုး်မၢၼႈ် ၶမရ 333 ႄလႈ ၶလရ 43 လၵွႇ်ငိတုႈ်ေတဢဝၾ်းႆၽဝဝ်ၢၼႈ်၊ တၵဵး်ၶၢၼး်ၵၼိၶ်ဝူး်ၶငွ ်
ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၼးႂ ႄၸႈဝငဵး်မိငူး်ပငဵး် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 05/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:40 ၵၢင်ၼႂ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး 
(RCSS/SSA) ၽႃႇၺႃး သုိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 333 ႁႅင်းၵူၼ်း 18 ေၵႃႉတီႈၼႂးေၵႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း ႄလႈ 
မၢၵ်ႇႁိၼ်တင်ႈ တီႈ ၺ်ႈ ဝ်ၶိုင်ႇ ဢိူင်ႇမူိင်းပူးလူင်ဝဵင်းမူိင်းလႅင်း။ ဝၼ်းထ ိ 06/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30 
မူင်းၵၢင်ၼ ႂ သုိၵ်းတႆးႄလႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 333 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၼႂးေၵႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈလွၼ်း 
ၵႅဝ်ႈႄလႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်းဢိူင်ႇမူိင်းပူးလူင်ဝဵင်းမူိင်းလႅင်း။ ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝ းဝၼ်း 5:30 မူင်း 
တပ်ႉသုိၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလရ 43) လႆႈ 
ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႈီလႆွၶိုင်ႇ ဢိူင်ႇယၢင်းၶမ်း ႄၸႈဝဵင်း မူိင်းပဵင်း။  

ထိုင်မႃးယၢမ်း ဝ်ၶမ်ႈ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/01/2018 သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ-333 င်ႉဢဝ်ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ 
ၵႂႃႇထတ်းထၢမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် RCSS/SSA တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း ဢိူင်ႇမူိင်းပူးလူင်။ ၼွၵ်ႈေသ 
ၼၼ်ႉတၵဵ်းတဵင်ယၼွ်းၵိၼၼ်ိူဝ်ႉမူ တီႈၼႃႈဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈတႃႇ 10-ၸႆွႉ၊ ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ ယွၼ်း 
ၼွမ်းႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈ ယႃႇ ်ႈလႆႈပၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးငုိၼ်းၵၼ် ၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ႄလႈ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈလႆႈ မ်ႈၵၼ်သုိဝ်ႉၼိူဝ်ႉမူပၼ် တႃႇ 8-ၸႆွႉ။ 

ဝၼ်းထ ိ 07/01/2018 ဝ းေသပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂႉတီႈတပ်ႉလႆွၶိုဝ်ႇၼၼ်ႉ င်ႉဢဝ် 
ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း ဢိူင်ႇယၢင်းၶမ်း ႄၸႈဝဵင်းမူိင်းပဵင်း ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်သ မ ၶၵႅ်ႇ ၼႂးဝၢၼ်ႈ ေသ 
လၢတ်ႈဝႃႈ ေပႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးထႅင်ႈပၵွ်ႈၼိုင်ႈ ႁဝ်းေတဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းသူတင်းမူတ်း 
ၼႆေသ ၶိုၼ်းၸႅတ်ႈထတ်းၵွင်ႈပီႇတုၸိတ်ႉၼႂးဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း ၼူမ်တူၺ်းပၢၵ်ႇၵွင်ႈၵူႈလဝ်းထႅင်ႈ။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ 333 မူိင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ယူႇတႂႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၼ်ယၼ်ႇသုိၵ်း (ၸၵၶ) မ -14 
ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသုိၵ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇ (တသၶ) ၵဵင်းတုင်။ 



 

တငွႈ်ထၢမ ်

လွၼ်ႉၸ း  +66: 93-297-7754 (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း +66: 81-603-6655 (တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

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

 


