
 
ၽုိၼ်တၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝႈ်သၼု်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုငႈ်တႆးမ  12/2017 

ဝၼ်းထ ိ21/12/2017 

သိၵုး်မၢၼႈ်ထမႅႁ်ငႅး်တငူႉ်ၼိငု၊် တၵဵး်ၸႉႂၵၼူး်ဝၢၼႈ်ေတႃႉၶငွသ်ငူႇ်တၢငး်ႄလႈႁၢငႈ် မၢၵႇ်ၾငလ်ၼိ ်ၼးႂပိၼုႉ်တႈီ 
လငူး်လ းမိဝုး်ၵိတုး်ယိဝုး် ၸိငုႈ်တးႆပတွး်ဢၵွႇ် 

ၽွင်းၼႂးလိူၼၻ်ီႊသိမ်ႊပူိဝ်ႊ 2017 ၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးလွငႈ်ၵိတု်းယုိဝ်းၵၼဝ်ႆႉယဝ်ႉၼႆေသတႃႉသိၵု်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ် 
ႁႅင်းသိုၵး်တငူ်ႉၼိငု်ႁႃတၢင်း ပဵၼ်ပၢငတ်ိုၵ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝၶုိ်ၼ်းၸိငု်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုငႈ်တးႆ RCSS/SSA ၼႂး 
ႄၸႈဝဵင်း မူိင်းပဵငး် ၸိငု်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇယူႇ။ လငွ်ႈၼႆႉႁတဵ်း ႈ်ပဵၼ်ပၢင်တိၵု်း ၵၼ်မူိဝ်ႈ ဝၼ်းထ ိ04/12/2017 ေသ 
ဝ းၼၼ်ႉသိၵု်းမၢၼ်ႈၶမရ 519 ႄလႈၶလရ 278 တဵၵ်းၸႂႉၵၼူ်းဝၢၼႈ် သၢမ်ဝၢၼႈ် ေတႃႉၶွင ်ႄလႈသငူ်ႇတၢင်းပၼ ်
ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မူိဝ်ႈဝၼး်ထ ိ12/12/2017 ၼၼ်ႉသမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼိငုႈ် မႆႈၸၵႂူဝ ်ႄႁေသႁႃတၢင်းေတႃႉၶူဝ်း 
ပ ႈ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼႈ် ၶလရ 278 ၶုိၼ်းၸသိငႇ် ႈ် ပွၵ်ႈ ၼ်း ၽႂမၼ်းၶုိၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၾငဝ်ႆႉၸွမ်း 
ႁိမ်း မ်းဝၢၼ်ႈေသၵူၼး်ဝၢၼႈ်ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇသၼူ်ႁႈႆၼႃး။ 

ဝယ်ွႈႆလငွႈ်ပၼူႉ်ပၼႅမ်းီၼငႇ်ပႃႈတႈႂၼႉႆ 

ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၸတဵး်ေၵႃႉ သၢမဝ်ၢၼႈ်ၺႃးသိၵုး်မၢၼႈ်မၵွႈ်ၶမရ 519 ႄလႈၶလရ 278 မၵွႈ် 100 တၵဵး်ၸႉႂေတႃႉ ၶငွသ်ငူႇ် 
တၢငး်ပၼၶ်ဝ ်

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ29/11/2017 ဝ းမီးပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတႈီၼႂးပုိၼ်ႉပူိဝ်ႈတႃႇလိူၵႈ်ႁႃၽူႈၵွၼ်းဢူိင်ႇၼႂးမူိင်းပဵင်းယဝ်ႉ 
ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼႈ်ၶုိၼ်း င်ႉၵၼူ်းၶုိၼ်ႈပၢငၵ်ုမ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ပ်ႉထူပ်းတႈီတပ်ႉ ၶလရ 43 (ယူႇပႃႈတႂႈတိူင်း 
သိုၵ်းသၢမ်ၸငဵ်ႇၶမ်း ပၵ်းငဝ်ႈတပ်ႉဝႆႉတီႈၵဵငး်တငု)် ၶဝ်။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိၵု်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉၼၼ်ႉလၢတႈ် တီႈၵူၼ်း 
ၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼႉ်ဝႃႈ ၽႂၶုိၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢူိင်ႇ (ဢုၵ်ႉၵထ) ေၵႃႈယဝ်ႉေတလႆႈသငူ်ႇၶၢဝႇ်ငၢဝ်း လွင်ႈသိုၵး်တႆး 
တူင်ႉၼိုငၸ်ွမ်းဝၢၼ်ႈပၼ်ၶဝ်ၶုိတး်တၼး် ၼႆယဝ်ႉ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ04/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 2:30 ၶုိင်ႈ သိုၵ်းတးႆႄလႈသိုၵ်းမၢၼႈ်ၶမရ 519 မူိင်းတူၼ ်မွၵ်ႈ 50 လႆႈပဵၼ ်
ပၢင်တိၵု်းၵၼ်တႈီၾ ႇ င်ႇ ၺ်ႈၼွတႈ် ယၢၼ် ၺ်ႈၼွတႈ်မွၵ်ႈၶုိင်ႈလၵ်း ၼႂးဢူိင်ႇမူိင်းပူးဢွၼႇ် ႄၸႈဝငဵ်းမူိင်းပဵင်း။ 
ပၢင်တိၵု်းၼၼ်ႉ င်မွၵ်ႈ 30 ၼႃးထီး။ 

ဝ းၼၼ်ႉဝၼ်းထ ိ05/12/2017 သိုၵ်းမၢၼႈ်တၵဵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺ်ႈၼွတႈ်ႁႃႈေၵႃႉ သငူ်ႇတၢင်း ႄလႈေတႃႉၶူဝ်း 
ၶွင်ပၼၶ်ဝၵ်ႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း ဢၼ်ယူႇၼႂးဢူိင်ႇယၢင်းၶမ်း မီးၼႂးႄၵႈမူိင်းပဵင်း 
ႄလႈမူိင်းပူးဢွၼ်ႇ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈေၵႃႉၼၼ်ႉ- လုင်းၼၢမ်းသငႅ ်ဢႃယု 48၊ လငု်းၶမ်း င်း ဢႃယု 55၊ လငု်းၽူမ်းမ ဢႃယု 45၊ လုငး်ၵင်း 
ငိုၼ်း ဢႃယု 47 ႄလႈလငု်းဢ ႈၵမ်ႇ ဢႃယု 45။ လုင်းဢ ႈၵမ်ႇႄလႈလုငး်ၵင်းငိုၼ်းလႆႈေတႃႉၶူဝ်း ၶွင်သိၵု်းမၢၼ်ႈ။ 
ဝၢၼ်ႈ ၺ်ႈၼတွ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼႈ်ပလငွ်ႈ မီး ဝ် ၼး်မွၵ်ႈ 30 လငေ်သမီး ဝ်ၵၼူ်း ပၢၵ်ႇပ ။ 

ၼႂးဝၼ်းထ ိ05/12/2017 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼႈ်ၶလရ 278 မူိင်းသၢတ်ႇၸိသင်ႇ ်ႈလုငး်ၼၼ်ႇတႃႇ ဢႃယု 40 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၵႇ် (ၼႃးၵၵွ်ႇ ယူႇၾ ႇၸၢၼ်းဝၢၼႈ်ယၢဝ်မွၵႈ်ၼိုငႈ်လၵ်း) ေတႃႉၶူဝ်းသငူ်ႇတၢငး်ပၼ ်ၶဝ်ထိငု်တငူ်ႈ 



လႅင်ႉ ဢူိင်ႇတႃႈၶႅၵး် ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လၵ်း ႄၸႈဝငဵ်းမူိင်းပဵင်း။ လုင်းၼၼ်ႇတႃႇလႆႈေတႃႉၶူဝ်းၶွင ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၵ်း 10 
ၸွႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶုိၼ်းပႆွႇလုင်းၼၼ်ႇ တႃႇတႈီတငူ်ႉလႅငႉ်။ 

ဝၼ်းထ ိ06/12/2017 သိုၵး်မၢၼ်ႈ ၶလရ 278 ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇတဵၵ်း င်ႉလငု်းေၼႃႇ ဢႃယု 40 ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ယၢဝ ်
ၵႂႃႇေတႃႉ ၶွင်သငူ်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်လၵု်ႉဢဝ်တႈီဝၢၼႈ်ယၢဝၵ်ႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႅၵ်ႇ ဢူိင်ႇပၢငဝ်  ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လၵ်း 
ၾ ႇဢွၵ်ႇဝၢၼႈ်ယၢဝ်။ မၼ်းလႆႈၼွၼ်းတၢင်းၸွမ်းၶဝ်ၶုိၼ်းၼိုင်ႈ ေသသိုၵး်မၢၼ်ႈပႆွႇ ပွၵ်ႈ ၼ်းၶုိၼ်း။ 

 
သိၵုး်မၢၼႈ်ၶလရ 278 လၵွႇ်ငိတုႈ်ၵၼူး်ဝၢၼႈ်၊ ႁၢမႈ်တၢပႈ်ဢမႇ်ပၼပ် ႈေသၾငမ်ၢၵႇ်ဝႉႆၸမွး် ႁမိး် မး်ဝၢၼႈ် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ12/12/2017 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 278 လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼႈ်ၼႃးၵၵွ်ႇေသၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈယၢဝ်။ ၽွင်းၵၢင ်
ၼႂၸဝႉ်မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶုိငႈ်ထိငု ်5 မူင်းၶုိင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼႈ်ၶဝႈ်ၶူၼ်ႉသၵွ်ႈတဝႁ်ႃသိုၵ်းတႆး ၵူႈ ၼး်။ ၶဝ်ႁၼ်ၺႃးၵွငႈ် 
သတ်ႉယၢမ်းၵဝ်ႇတီႈ ၼ်းလငု်းငိုၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈယၢဝ်ေသ ေၼးဝႃႈၵွငႈ် ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵငွ်ႈသိုၵ်းတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ 
မၼ်းၶုိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၵွင်ႈၼၼ်ႉပဵၼၵ်ငွ်ႈသိုၵ်းမၢၼႈ် ဢၼဢ်ၢပ်ႈပၼ်ဝႆႉတႃႇပျီႇတၸုိတႉ် ၼႂးဝၢၼႈ်ၼေႆသ 
ၸငႇ်ယဵၼ်ၵႂႃႇ။ 

ထိငု်ၵၢင်ၼႂမူိင်းလငႅ်းမႃး မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼႈ် င်ႉၵၼူ်းဝၢၼႈ်မႃးပၢင်ၵုမ်ၼိငု်ႈ ၼ်း ၼိုငႈ်ေၵႃႉ တီႈ 
ၼ်းလုငး်ငိၼု်း။ 

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ သိုၵး်မၢၼ်ႈထၢမ်ၵၼူ်းဝၢၼႈ်ဝႃႈ “ၸွငႇ်ႁၼ်သိုၵး်တႆး? ၶဝ်ယူႇတီႈလ?ႂ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တွပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်း 
ဢမ်ႇႁၼ ်ႁဝ်းဢမ်ႇ ႉဝႃႈၶဝ်ယူႇၵႃႈလ ႂၼႆေသ သိုၵ်းမၢၼႈ်ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးသိုၵး်တႆး ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး 
ေၼၵၼူ်းဝၢၼႈ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတႈ်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇ ႉဢၼၼ်ၼ်ႉ မၼ်းလႅပ်ႈၵႁႆဝ်းၼႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉၽူႈ 



ၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼႈ်ၼၼ်ႉၶုိၼ်းလၢတႈ်တႈီလငု်းငိုၼ်းဝႃႈ ေပႃးလႈႆငၼိ်းသငဵၵ်ွငႈ်တၵႅ်ႇႁိမ်းဝၢၼႈ်ထႅငႈ်ၵမ်းၼိငုႈ် 
မႂးေတလႆႈၺႃးမတ်ႉ။ 

ယွၼ်ႉလႈႆငၼိ်းသိၵု်းမၢၼ်ႈလွၵႇ်ငိတု်ႇလုငး်ငိၼု်းၼၼ်ႉႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ဢွၼၵ်ၼ်ၵဝူ်ေသ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်း 
ၶုိင်ႈဝ းဝၼ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈဢွၼၵ်ၼေ်တႃႉၶူဝ်းလဵင်းၽႂမၼ်းေသပ ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵႃး သီႇလမ်းထိငု်ဝၢၼ်ႈၽိတ်ႉ ဢၼၵ် ႆ
မွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼႃႈတၢငး်ၸၢၼး်ႄလႈတႈီဝၢၼႈ်လၼွသ်ႆး ဢၼ်ၵႆထငႅႈ် မွၵ်ႈ 3 လၵး်လၵု်ႉဢဝ ်ဝၢၼ်ႈၽိတ်ႉ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈယၢဝၼ်ႆႉ ယူႇၼႂးဢူိင်ႇတႃႈၶႅၵ်း မီးလင် ၼ်း 17 မီး ဝ်ၵူၼ်း 50 ပ ။ 

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းဝ းဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼႈ်ႁၼၵ်ူၼ်းဝၢၼ်ႈတိၼု်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်ပ ႈႄလႈၸင်ႇ င်ႉၸ းဝႃႇလငိ်ႇ 
တင်းၸ းသုၼၼ်ႇတႃႇေသ ထၢမ်ဝႃႈ “ၽႂၸႂႉသူပ ႈ? သိုၵ်းတႆးႁႃႉဢမ်ႇၼၼ်ႁဝ်းႁႃႉ?” ၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ၶုိၼ်းတွပ်ႇ 
ဝႃႈဢမ်ႇၸႂႈၶႃႈ ႁဝ်းပ ႈႁင်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ 

ၵမ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼႈ်ၶုိၼ်းၸသိင်ႇ ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶုိၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼႈ်လၢတ်ႈဝႃႈ ေပႃးႁဝ်းႁၼၵ်ႃးသ ူေတႃႉၶွင ်
ပ ႈထႅငႈ် ႁဝး်ေတၺပ်း ေတမတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝ းၼၼႉ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵႈ်ၶုိၼ်း ၼ်း ၽႂမၼ်းၼႂးဝၼ်း 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

တငႈ်ႄတႇၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢဝ်ႁၼသ်ိုၵး်မၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၾငဝ်ႆႉၸွမ်းႁိမ်း မ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ႁၼ ်
သိုၵ်းမၢၼႈ်ၾင်မၢၵ်ႇဝႉႆတၢင်းဢွၵႇ်ဝၢၼႈ် 1 လုၵႈ် ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵႈ်ၼိငု်ႈလၵ်း ႄလႈၾင ်ဝႆႉတၢင်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃး 
ၵွၵ်ႇ 12 လုၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉၵဝူ်မၢၵ်ႇၾငလ်ိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈ ၵႂႃႇသူၼ၊် ၶဝယုိ်ၼႈ်ယွၼ်းတၢငး် 
ၸွႆႈ ထႅမ်ၸဝ်ႈၼႃႈတႈီၽ ႇၵဵဝႇ်ၶွငႈ် ႈ်မႃးဢဝ်မၢၵႇ် ၾငလ်ၼိ ်ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇပၼၼ်ႆယူႇယဝ်ႉ။  

သိၵုး်မၢၼႈ်ၸိဝူး်တငူႉ်ၼိငုၼ်းႂထငုႉ်မိငူး်ပငဵး် 

သိုၵ်းမၢၼႈ်ၸိဝူ်းတူင်ႉၼိုငၼ်ႂးထုငႉ်ႄၸႈဝငဵ်းမူိင်းပဵင်းၼႆႉ မီးသိပ်းတပ်ႉၵငွ-် မီးတပ်ႉၶလရ 43 (ပၵ်းဝႉႆမူိင်းပဵင်း)၊ 
ၶလရ 246 (ၵုၼ်ႁငဵ)်၊ ၶလရ 247 (ၼမ်ႉၸၢင)်၊ ၶလရ 277 (မူိင်းတၼူ)်၊ ၶလရ 278 (လွသႆွင်း/မူိင်းသၢတ်ႇ)၊ ၶမရ 333 
(မူိင်းသၢတ်ႇ) ၶမရ 360 (မူိင်းပဵင်း)၊ ၶမရ 519 (မူိင်းတၼူ)်၊ ၶမရ 527 (မူိင်းသၢတ်ႇ) ႄလႈၶမရ 528 (မူိင်းပဵင်း) 
ၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

မူိဝ်ႈၼႂးလိူၼ ်ၵျ ႊလ ႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼႉ်ေၵႃႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုငႈ်တးႆလႈႆၵဵပ်း မ်ေၶႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇ 
ၵပ်းလငွ်ႈသိုၵး်မၢၼ်ႈ 277 ႄလႈ 527 ဢိၵ်ႇတင်းပျႇီတၸုိတ်ႉ တိၺပ်း၊ ၵုမ်းၶင်၊ ေပႃႉထုပ်ႉ ႄလႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင ်လၵူၼး် 
ဝၢၼ်ႈၼႂးႄၸႈဝငဵ်းမူိင်းပဵငး်။ 

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိငု်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိငု်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လငူ်းလ းၵိုတ်းယုိဝ်းၸွမ်းလငူ်ပွင ်
ၸိုငႈ်မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႄၸႈမူိင်းႄလႈၸၼ်ႉမူိင်း မ်ႈတုမ်ေသပဵၼ်ပႃးၸုမ်းဢၼလ်ငူ်းလ းမုိဝ်းၵိုတ်း ယုိဝ်းတဝူ်ႈမူိင်း 
NCA ၼႂးပၢၼ်လငူ်ပွငၸ်ိငု်ႈ တဵင်းသဵငႇ်ဢွၼ် ဝ ်မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ15/10/2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွငႈ်သိၵု်းမၢၼ်ႈ ေသႇ 
ယူင်းပူင်းယႃႉ ်ႈပဵၼ်ပၢငတ်ိုၵး်ေသပူၼ်ႉပႅၼသ်ုၼႇ်လႈႆၵူၼး်မူိင်းၼႂးပုိၼႉ်တႈီၼႆႉ ပဵၼ်လွငႈ်ယႃႉလ ုေၶႃႈတူၵ်း 
လူင်းၵိုတး်ယုိဝ်းတူဝႈ်မူိင်း NCA ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵပး်သိပုႇ်တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းေႁႃသႅင ်  +66: (0) 62- 941-9600        (တႆး၊ ဢင်းၵိတး်) 

ၼၢင်းလွၼ်ႉလႅငး် +66: (0) 63-838-9029         (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း) 

လုမ်း   +66: (0) 93-297-7754  

 


