
 

ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ7/9/2018 

သိၵုး်မၢၼႈ်ၺပး်ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ႁၢပႇ်ေၶျႃး၊ ၵမုး်ၶငၵ်ၼူး်ထဝႈ် ႄလႈလၵုႈ်ဢၼွႇ်ၽငွး် “ၽဝဵႈ်မၺူႉ်ပိၼုႉ်တႈီ” 
ႁမိး် မး် ၽေယးယႃႂႇတၼွႈ်ၼိဝူ ် ၸိငုႈ်တးႆပတွး် ငႇ်- တၺိပး်ေပႃႉထပုႉ် ၵၼူး်ဝၢၼႈ် ၼးႂၸိငုႈ်တးႆပတွး် 
ၸၢၼး် 

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထ ိ 23/07/2018 ထိုင် ဝၼ်းထ ိ 9/8/2018 သုိၵ်းမၢၼ်ႈႁႃႈတပ်ႉၵွင် ၸူိဝ်းပဵၼ် ၶမယ 115၊ 
501၊ 504၊ 505 ႄလႈ 506 ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ/ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂးဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတၢင်း င်ႇ ၽ ေယးယႂႃႇ 
တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းေမး ၸုိင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတၵဵ်းၸႂႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 21 ေၵႃႉ ႁၢပ်ႇေၶျႃး 
ႄလႈသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၸူိဝ်းၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ေပႃႉထုပ်ႉႄလႈ 
ဢဝ်တိၼ်ပတိ်ႉယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း ဝ း တႅၼ်း ၽွင်းပႃႇ 
တီႇ ဝ်သူိဝ်ၵ ၵ်းေမး ၶဝ်ႈၸႆွႈႄၵႈလိတ်ႈ။ လူိဝ်ၼၼ်ႉသုိၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈ းၵူႈတၢင်း ၼႂး 
ဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဢၼၶ်ဝ်ၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ပ ပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းႄလႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 
ၼႂးသုိင်ႇၵႂ း/ၶွၵ်ႈၵႂ းတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ၶိုၼ်း။ 

ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတႈီ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ေယးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၼိူဝ် ႄမႈၼမ်ႉ 
တူႈ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းေသ မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ11/08/2018 ၼၼ်ႉတၼႅ်းၽွင်းပႃႇတီႇ ဝ်သူိဝ် သိပ်းဢဵတ်းေၵႃႉ လူင်းၵႂႃႇ 

ပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸူိဝ်းေတၺႃးေၽးယွၼ်ႉၽ ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ႄလႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ်ႈၵိုတ်းပတႅ်ႈ 
ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ  ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ မူိင်းသဝိတ်ႊၸူိဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ ၵျိ ဝ်ႊမၼီႊ၊ ၵျႃႊပၢၼ်ႊႄလႈ မူိင်းႄၶႇၶဝ် 
လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၵမ်းၵမ်းလႆႈၾၢင်ႉထိုင်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသုိၵ်းသူိဝ် ယွၼ်ႉ 
ႁဵတ်း ်ႈၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃေသ လႆႈၵဵပ်း မ်ေၶႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁိမ်း 
ၽ ေယးယႂႃႇတၼွ်ႈၼိူဝ် ၽွင်းသွင်ပီပူၼ်ႉမႃး။ မူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2018 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ 
ၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းသုိၵ်းမၢၼႈ်ဢၼ်ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈၽ ၼၼ်ႉယိုဝ်းၵူၼ်းမူိင်းၶီႇ 

ူတ်ႉၶိူင်ႈတ ။ 

ၼႂးၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႂးၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းေၵႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 430၊ 518၊ ၶလယ 249၊ 295၊ 
296၊ 284 ၵ်းတပ်ႉၵွင် ႄလႈပျီႇတုၸိတ်ႉ မ်ႈၵၼ်ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ႁႃႈႄၸႈဝဵင်း 
တင်ႈႄတႇၼႂးၸဝ်ႉလူိၼ ်ၵျ ႊလ ႊ 2018။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၺပ်းၵူၼ်းမူိင်းဢၼ်ဢမ်ႇ မီးတၢင်းၽိတ်းေသ 
ေပႃႉထုပ်ႉႄလႈမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႄလႈ သွၵ်ႈတဝ် ၶူဝ်း ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။ လွင်ႈၸူိဝ်းၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ 



ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ ်လူင်းလ းမုိဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း 
တူဝ်ႈမူိင်း NCA ဝႆႉေသတႃႉေၵႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ ်လွၵ်းလ း မိပ်ႇငႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉ 
သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ်ႈထွၼ်သုိၵ်းဢွၵ်ႇၼႂးပိၼု်ႉတီႈၵုမ်းၵမ် ၼႂးၸုိင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 



ဝ်ယွႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႈႂၼႆႉ 

မိငူး်တးႆပတွး် ငႇ် 

ေပႃႉထပုႉ်၊ တၵဵး်ႁၢပႇ်ေၶျႃး၊ ဢဝၵ်ငွႈ်ယိဝုး်လငူၵ်ႃႂႇၵႈူ းၵႈူတၢငး်၊ သၵွႈ်တဝဢ်ဝၶ်ဝူး်ၶငွလ်  “ၽငွး်ၵၢႂတႉ် 
လၢငႉ်/ ၽဝဵႈ်မၺူႉ်” ပိၼုႉ်တႈီ ႁမိး် မး်ဢငွႈ်တႈီၽေယးယႃႂႇတၼွႈ်ၼိဝူ ် ၼးႂဝငဵး်ၼငွၶ်ဝဵႄ်လႈ ႄၸႈဝငဵး် 
ၵၵး်ေမး  

1. သိၵုး်မၢၼႈ်သၵွႈ်တဝၽ်ငွး်တငဵႈ်ၶိၼုး် ဢဝင်ိၼုး်ပႇူၵၢငႉ်လ  

ၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းထ ိ23/07/2018 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 115 မွၵ်ႈ 40 ေၵႃႉၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼ်းပူႇ 
ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်လူင် ဢၼ်ယူႇၼႃႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းၵ ၵ်းေမး 12 လၵ်း၊ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
မၢပ်ႇ ေၼးသႂႇလုင်းၵၢင်ႉဝႃႈ ၸႆွႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်သုိၵ်းတႆး။ 

ယၢမ်း 2 မူင်းၵၢင်ၼႂၸဝ်ႉ ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇၵႃးသၢမ်လမ်းေသ တ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼ်း ပူႇၵၢင်ႉ လုင်းၸ း 
ၼွင်ႉ ဢႃယ ု50။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ပ်ႈ ၼ်းေသ ဢဝ်တိၼ်ပတိ်ႉၽၵ်းတူ ၼ်းၶဝ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ။ သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ ေၼးပူႇၵၢင်ႉဝႃႈ မီးၵွင်ႈ၊ ပိူၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈမႃးၸူးႁဝ်းဝႃႈ သူၸႆွႈၵဵပ်း ၶွၼ်ႇပၼ်သုိၵ်းတႆး ၼႆ။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂး ၼ်းႄလႈႁိမ်း မ်းထိုင်ယၢမ်း 3 မူင်းၵၢင်ၼႂၸဝ်ႉဢမ်ႇႁၼ်သင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢဝ် 
ငုိၼ်း ၵႂႃႇ 50,000 ၵျၢပ်ႈေသ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်။  

ၽွင်းေတပွၵ်ႈၶိၼု်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈပူႇၵၢင်ႉဝႃႈ ယႃႇပၼ်ၽႂ ႉ၊ ယႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ 
ဢွၵ်ႇ ၼႂးၾဵတ်ႊပၵု်ႊ ႄလႈဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼတႅ်ႊၼႆ။  

2. ၵၼူး်ဝၢၼႈ်သႇီေၵႃႉၺႃးသိၵုး်မၢၼႈ်တၵဵး်ၸႉႂသငူႇ်တၢငး် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 2/08/2018 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ တပ်ႉ 501 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၵ ၵ်းေမး မွၵ်ႈ 70 ေၵႃႉ 
ဢၼ် ၸဝ်ႈသုိၵ်းလူင် ဢွင်ႇၼ ႇထူး ဢွၼ် ဝ် လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇေသဢွၵ်ႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ /ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ 
ၼႃႈလိၼ်။ ၽွင်းၶဝ်ထိုင်ၼမ်ႉပႅၼ်ေသသုိပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇေလႃႉ ဢိူင်ႇ ပၢင်ႇေလႃႉ ႄၸႈ 
ဝဵင်းၵ ၵ်းေမး ယၢမ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃပူႇႁဵင် ပၢင်ႇေလႃႉ ်ႈႁႃေထႃႈႄလႈ ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်။  
ပူႇႁဵင်ႁႃပၼ်ၶဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (4) ေၵႃႉ ႄလႈေထႃႈၼိုင်ႈလမ်း ၵႂႃႇသူင်ႇၶဝ်တၢင်းပဵင်းၼိမ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇေလႃႉ။ 
ၶဝ်ၵႂႃႇလူင်းတီႈပၢင်ၶိုၵ်ႉၶၺူ်ႇေသၶိုၼ်းသုိပ်ႇပႆတၢင်းလတ်း ၵႂႃႇထိုင်ပဵင်းၼိမ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ် 1 မူင်းဝ း 
ဝၼ်း။  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇေလႃႉသီႇေၵႃႉ ဢၼ်ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉသူင်ႇတၢင်းၼၼ်ႉ 

1. ၸ းတၢၼ်းမွင်ႇ (ၸဝ်ႈေထႃႈ) 
2. ၸ းပႃႉေဢး (ၵူၼ်းၸွမ်းၵူၼ်းေႁႃႈေထႃႈ) 
3. ၸ းၸၢမ်ႇလူႇ (ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းထိုင်ပဵင်းၼိမ်လႆႈၼွၼး်ၸွမ်းၶဝ်တီႈဢႅတ်ႉၵျီး(2)ၶိုၼ်း) 
4. ၸ းေၵျႃႇ (ၵူၼ်းသူင်ႇတၢင်းထိုင်ပဵင်းၼိမ်လႆႈၼွၼ်းၸွမ်းၶဝ်တီႈဢႅတ်ႉၵျီး(2)ၶိုၼ်း ) 



3. သိၵုး်မၢၼႈ်ဢဝၵ်ငွႈ်ယိဝုး်လငူၵ်ႃႂႇၵႈူ းၵႈူတၢငး်၊ ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 11 ေၵႃႉၺႃးႁၢပႇ်ေၶျႃး၊ ၺႃးပတိႉ် ႄလႈ 
ေပႃႉထပုႉ်၊ ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 50 ပ  ၺႃးၵမုး်ၶငၼ်းႂသိငုႇ်ၵႂ း၊ ဢဝၶ်ငွလ် ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ႄလႈယႃႉၵွ ႆ ၶဝူး် ၼး် 
ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 

ၽွင်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 501 တ်ႈတီႈၵုင်း ဝ်ဝၢၼ်ႈ ပဵင်းၼိမ် ဢၼ်မီးလင် ၼ်း 38 လင် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ 
ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉဢၼ်ၶဝ် င်ႉမႃးသူင်ႇတၢင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ တၢင်း 
ၼႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇ ႉလီ ပႂႉဝႆႉတီႈၼႆႈ ၶႃႈေတၶဝ်ႈၵႂႃႇ င်ႉၵၼူ်း ႉတၢင်းမႃးသူင်ႇ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ 
ေပႃးထိင်ုဝၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇပႂႉ ယဝ်ႉတီႈၼႆႈ။ ႁဵတ်းၼၼ်ေသ ၶဝ်ဢွၼ် 
ၵၼ ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်းၵႂႃႇ။ မူိဝ်ႈၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ဝ်သုိၵ်းၶဝ်ေပႃးထိုင် ၼႂးဝၢၼ်ႈ 
ယဝ်ႉ ႁၢင်မၼ်းသမ်ႉမီးတီႈၵုင်း ဝ်ဝၢၼ်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈ ဝ်ဝၢၼ်ႈ (2)လုၵ်ႈ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ 45 
ဝႃးေသ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂႇ သုိၵ်း ၶဝ် တ (2) ေၵႃႉတီႈ ၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ႁဵတ်းၼၼ်ေသသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢင်ႇ 
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မီးႁိမ်းၼၼ်ႉၼႆႄလႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိဝ်ုးၸွမ်းၸူိဝ်းၼၼ်ႉမွၵ်ႈ (30) ၼႃးထီး။ ယွၼ်ႉၶဝ် 
ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်းႄလႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂႇ ၼ်းၼိုင်ႈလင် ပဵၼ် ၼ်းပႃႈၵုၺ်။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း သုိပ်ႇၶဝ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈ ေသ 
သွၵ်ႈ တဝ် ၼ်း ပူႇၵၢင်ႉ လုင်းေတႇဝိင်ႇ ပႃႈ 
ၼၢင်း ပီးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ေပႃႉၵွ ႆ ူတ်ႉၶိူင်ႈ (3) 
လမ်း ႄလႈ ဢဝ်ငုိၼ်း ၵႂႃႇ (500,000)ၵျၢပ်ႈ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ ် တိုၼ်ႇ 
သၢၼ်ႈ ပ ႈၵႈူ းၵူႈတၢင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈ 
ၽွင်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ ် ၼႂး ႁႆႈ ၼႂးသူၼ်ေသ 
ဢမ်ႇႁတ်း ပွၵ်ႈ ၼ်း။ ၵူၼ်းၸူိဝ်းၵိုတ်းၼႂး 
ဝၢၼ်ႈ 50 ပ  ၵမ်ႈၼမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈႄလႈ 
လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ ် ၵႂႃႇၵၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ 
သုိင်ႇ ၵႂ းၸ းထုၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၼွၼ်း 
တီႈၼၼႈ် (3) ၶိုၼ်း တင်ႈႄတႇဝၼ်းထ ိ

3/8/2018 ထိုင် ဝၼ်းထ ိ5/8/2018။ ၽွင်းမူိဝ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉမီးၼႂးဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယႃႇ 
ၵႂႃႇ တၢင်းလႂ ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈသုိင်ႇၵႂ းၼၼ်ႉၼ ႆမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ တိုဝ်ၵႂႃႇတူၺ်း ၼ်းမၼ်း ႄလႈၺႃး 
ပၢပ်းၼိုင်ႈၵမ်း။ 

ၸ းေတႃးၼ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶင်ဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၼ်း ေသမၼ်းၶႂႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႄလႈၵႂႃႇ 
လၢတ်ႈတီႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႂၢမ်းၶဝ်ဢမ်ႇ ပွင်ႇၵၼႄ်လႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈထၢင်ႇ မၼ်းလၵ်ႉပ ႈ ၼႆေသမူိဝ်ႈ 
မၼ်းေတလူင်း ၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိၼပ်ိတ်ႉ တူၵ်း ၼ်း။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၺပ်းၵူၼ်းၸ းၼႂးဝၢၼ်ႈ 11 ေၵႃႉေသတဵၵ်းၸႂႉႁၢပ်ႇေၶျႃး၊ တဵင်ႇထူင်ၶူဝ်းၶွင်ပၼ်ၶဝ် ၽွင်းၵႂႃႇ 
တီႈ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ေသၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ ယၢမ်း 2 မူင်းဝ းဝၼ်း။ တီႈပဵင်းၼိမ် ႄတႉၵိုတ်းသုိၵ်းမၢၼႈ်မွၵ်ႈ 
5 ေၵႃႉယူႇဝႆႉ။  

တ်ႉၶိငႈ်ဢၼသ်ၵိး်မၢၼႈ်ေပႃႉၵွ ႆ



ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 ေၵႃႉၼႆႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉၶဝ်တဵင်ႇၶဝ်ူးၶဝ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းေတႃႇထိုင်ဝၼ်းထ ိ
5/8/2018။ မၢင်ၸူိဝ်းၺႃးပိတ်ႉႄလႈၺႃးေပႃႉ ၵွပ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇတၢင်းၽ ႇမၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 
ေၵႃႉၸူိဝ်းၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ- 

1. လုင်းသၢင်ႇၵၢၼ်း  
2. ၸ းေဢး  
3. လုင်းဢွင်ႇၸၢမ်ႇ (ၺႃးၵၢင်ႇပိုတ်းၵွင်းလင်(3)ၵမ်းႄလႈၺႃးထုပ်ႉတီႈတႃေပႃးၵမ်ႇ) 
4. ၸ းၸၼ်ႇတႃႇ  
5. ၸ းၶမ်းလူႇ (ၺႃးပိတ်ႉၼိုင်ႈၵမ်း) 
6. ၸ းဢ ႈလၢၼ ်(ၺႃးပိတ်ႉ(3)ၵမ်း) 
7. ၸ းဢွင်ႇၶိင်ႇ (ၺႃးပိတ်ႉ(3)ၵမ်း) 
8. ၸ းဢွင်ႇၸိင်ႇ (ၺႃးသူၼ်ႈၵွင်ႈၼိုင်ႈၵမ်း) 
9. ၸ းလူႇ  
10. ၸ းဢ ႈထွၼ်း (ၺႃးမတ်ႉေပႈပိၵ်ႇ) 
11. လုင်းၸ းထူး 

4. ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 6 ေၵႃႉၺႃးႁၢပႇ်ေၶျႃး၊ ႄၼတၢငး်၊ ႄပၽႃႇသႃႇ- ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ေၵႃႉဢမႇ်ေပႃးတမဵ ် ၺႃး 
တၼိပ်တိႉ်ႄလႈေပႃႉ၊ ေၵႃႉၼိငုႈ်ၺႃးပၢပး်မပႅႉ် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 3/8/2018 ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 501 ၵမ်ႈၼမ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ်ေသ ၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈ 
ဢႅၵ်ႉၵျီး ဢိူင်ႇပၢင်ႇေလႃႉ မွၵ်ႈ ဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်း။ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီးၼႆႉ မီးလင် ၼ်း 80 လင်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ 
ၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈ ၸွမ်း ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ေသဢဝ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေတႃႇထိုင် ဝၼ်းထ ိ
8/8/2018။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းထိူၼ်ႇႁိမ်း မ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸႂႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် 11 ေၵႃႉၼၼ်ႉသူင်ႇ တၢင်း 
ပၼ်ၶဝ်။ လူိဝ်ၼၼ်ႉယင်းၸႂႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး 3 ေၵႃႉ- ၸ းေၶႇမိင်ႇ၊ လုင်းၸိၵ်ႉတ ႄလႈၸ းေၵႃး 
ထႅင်ႈ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉၶဝ်ယူႇၸွမ်းၶဝ်ၽွင်းၵၢင်ၶိၼု်း။ ၸ းပီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ 
ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈတၵဵ်းၸႂႉၵႂႃႇၸွမ်းႄပၽႃႇသႃႇပၼ်ၶဝ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသီႇဝၼ်း။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ4/8/2018 ၼၼ်ႉ ၸ းေတႃးၼ ဢႃယ ု30 (ၵူၼ်းဢမ်ႇေပႃးတဵမ်) ေၵႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသုိၵ်း မၢၼ်ႈ 
ဢဝ်တိၼ်ပတိ်ႉတၵူ်း ၼ်းေသေပႃႉထုပ်ႉ။ လုင်းၸၢင်းထုၼ်း ဢႃယ ု50 ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈဢၼ် 
တိုၵ်ႉဢွႆႇၵႂ းမၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈပၢပ်းမႅပ်ႉေသ လွၵ်ႇငုိတ်ႈ ဢဝ်ၶဵဝ်းငႃေၶႃး ၵွပ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇ လွင်ႈ 
တၢင်း ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈေတႃႇမၼ်း။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ5/8/2018 သုိၵ်းမၢၼ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ၸိသင်ႇ လုင်းၶမ်း ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ ်(ယူႇ တၢင်း 
ၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး) ႄလႈၸ းေသႃး ဢႃယ ု40 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ မႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈ 
ဢႅၵ်ႉၵျီးေသတဵၵ်းၸႂႉၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းပၼ်ၶဝ်။ 



5. သိၵုး်မၢၼႈ်သၵွႈ်တဝၸ်မွး် ၼး်-ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၸိဝူး်ၺပး်ဝႉႆၼၼႉ် ပွႇႆၶိၼုး်ဝ းတၼႅး်ၽငွး် ပႃႇတႇီ 
ဝသ်ိဝူတ်ၵုး်ယၼွး် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 8/8/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼ ႂ 5 မူင်းၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢၵႅ်ႉၵျီးေသ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ 
ပၢင်ၵႅၼ ် ဢိူင်ႇႁ းၵုၺ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိၵု်ႉၸႂႉၵၼူ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် 11 ေၵႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၵႅ်ႉၵျီး 4 
ေၵႃႉႄလႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၼႅ ်2 ေၵႃႉ ၸွမ်းသူင်ႇတၢင်းပၢၼ်ၶဝ်ယူႇ။ 

ၽွင်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵၼႅ်ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ၼ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ သွင် ၼ်း- 
ၼ်းၸ းၸၢမ်ႇပႃႉ ႄလႈၼၢင်းမျႃႉမွၼ်း ထႅင်ႈ ၼ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ် ၼ်း ၼ းလ ႈ ၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ။ 

ဝၼ်းထ ိ 8/8/2018 ယၢမ်း11 မူင်းၵၢင်ၼ ႂ ၼၼ်ႉ ၸ းထုၼ်းဝိၼ်း တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇ ဝ်သူိဝ် ၵ ၵ်းႄမး 
ႄလႈဢူၺ်း ေၵႃႉ မ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ ်4 ေၵႃႉ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ေသ ႁႃတၢင်းၸႆွႈထႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ တႅၼ်း 
ၽွင်း ၶဝ် ပ်ႉထူပ်း ဝ်ၼႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွင်ႇၼ ႇထူး ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသုိၵ်းလူင် တီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းပၢင်ၵႅၼ ်
ၼၼ်ႉ ေသ တွင်ႈထၢမ်တၵု်းယွၼ်း ်ႈပွႆႇပၼၵ်ူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်း ၸူိဝ်းဢၼ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉႁၢပ်ႇ ေၶျႃး 
ၸူိဝ်း ၼၼ်ႉ။ 

ၸဝ်ႈသုိၵ်းလူင် ဢွင်ႇၼ ႇထူး လၢတ်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ဝႃႈ “ၽွင်းႁဝ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ/ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၼႂးပိုၼ်ႉ 
တီႈ ယူႇၼႆႉ ႁဝ်း င်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄၼတၢင်းႁဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၶႂႈၺပ်းၺႃး ၵူၼ်း ၽိတ်း။ ႁဝ်းဢမ်ႇ ႉ 
လႆႈဝႃႈ ေၵႃႉလႂပဵၼ်ၵၼူ်းမူိင်း ႄလႈေၵႃႉလႂပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ ်ႁဝ်းၸင်ႇ င်ႉၶဝ်မႃး ၸွမ်း 
ႁဝ်း။ ဢမ်ႇ င်သင်ၼႆႉႁဝ်းေတပွႆႇပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ 

ဝ းၼႆႉယဝ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼၵ်ူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵင်းၼိမ်ႄလႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၵႅ်ႉၵျီး 15 ေၵႃႉ မူိဝ်း ၼ်း 
ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ထႅင်ႈ 2 ေၵႃႉၼၼ်ႉႄတႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပႆႇပွႆႇ ဝၼ်းၼၼ်ႉ၊ ၶဝ်လႆႈ 
ယူႇ ၸွမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈေတႃႇထိုင်ဝၼ်းထ ိ9/8/2018 ဝၼ်းဢၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၵၼး်ဝၢၼႈ်ဢၼသ်ၵိး်မၢၼႈ်ႁငႉ်ၵႃႂႇသငႇ်တၢငး် 



6. သိၵုး်မၢၼႈ်သၢမတ်ပႉ်ၵငွ ်ဢဝၶ်ငွလ် ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 9/8/2018 ယၢမ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်တပ်ႉၵွင်- ၶမယ 504 ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၶမယ 
505 ၼမ်ႉလၼ်ႈ ႄလႈၶမယ 506 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂႈ တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼယ်ၼ်ႇသုိၵ်း ၸၵၶ 1 
ၼႂး တိူင်းသုိၵ်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးဝၢၼ်ႈပဵင်းေသႃႉ ဢိူင်ႇပၢင် ၸၢမ် ႄၸႈဝဵင်း ၵ ၵ်း 
ႄမး ေသတဵၵ်းယႃႉၶဝ်ႈ ၼ်းပႃႈမၼ်ႈ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉဢဝ် ငုိၼ်း 190,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၼ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ၊ 
ၶိူင်ႈသႂၢင်းႁႅင်း/ထၢတ်ႈ (Power Bank) ႄလႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်တိၵူ်ႈ ၶူဝ်း ၼ်း ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇမူတ်း။ 

 

 

 

မိငူး်တးႆပတွး်ၸၢၼး် 

ၶဝ်းႁိ ၼး်ၵၼး်ဝၢၼႈ်ဢၼၺ်ႃးသၵိး်မၢၼႈ်ၶၼႉ်သၵွႈ်တဝ ်



 

သိၵုး်မၢၼႈ် တၺိပး်ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ဢၼဢ်မႇ်မးီတၢငး်ၽတိး်၊ ေပႃႉထပုႉ်၊ ဢဝၶ်ဝူး်ၶငွလ်  ၼးႂ 5 ႄၸႈဝငဵး် 
ပိဝူႈ်တႃႇမပိႇ်ငၼႅး် ၶငွႇ်သႇီဢဝၶ်ိၼုး်ၸိငုႈ်တးႆ/တပႉ်သိၵုး်ၸိငုႈ်တးႆ RCSS/SSA ၼးႂၸိငုႈ်တးႆ ပတွး်ၸၢၼး် 

1. သိၵုး်မၢၼႈ်ၺပး်ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 4 ေၵႃႉ ၼးႂႄၸႈဝငဵး်လွလႆမွ ် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 6/7/2018 ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 430 တပ်ႉၵွင်းသ း ဢၼ်ၶုၼ်သုိၵ်းလူင် တွင်းလိၼ်း 
ထုတ်ႉဢွၼ် ဝ် 30 ပ  ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂးထိူၼ်ႇႄလႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ၼႂးႄၸႈဝဵင်း လႆွလႅမ် ပွတ်းၸၢၼ်း။ 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတီႈလႆွႄယး ေသလတ်းလူင်းသႂႇပွၵ်ႉၵုင်းၼွင် ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင်။  



ဝ းဝၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၺပ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်း 2 ေၵႃႉ 

1. လုင်းထွၼ်း ဢႃယ ု58 လုၵ်ႈၸ း လုင်းေတႇဝိင်ႇ ပႃႈမ  ပွၵ်ႉၵုင်းၼွင် ၼွင်ပႃတႅပ်း၊ ၺႃးၺပ်းၽွင်း 
6 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ တီႈၵွင်းမူးၼွင် ၾ ႇ င်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတပႅ်း။  
 

2. ၸ းတႅမ်ႇ ဢႃယ ု 35 လုၵ်ႈၸ းလုင်းႄငႇ ပႃႈမႅင်ႉ ပွၵ်ႉၵုင်းဢွၵ်ႇ ၼွင်ပႃတႅမ်း၊ ၺႃးၺပ်းယၢမ်း 8 
ၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈၵွင်းမူး ၵုင်းဢွၵ်ႇၼွင်ပႃတႅပ်း 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 12/7/2018 ၼၼ်ႉေၵႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 430 ၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတၢင်း ၼွင်မူဝ်မႃး၊ 
တိၺပ်းၵၼူ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶိင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ႄၸႈဝဵင်းလႆွလႅမ် 2 ေၵႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ 
သုိဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၼွင်မူဝ်ေသ ဢၢၼ်းပွၵ်ႈ ၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မႃးၺႃးသုိၵ်း မၢၼ်ႈၸွမ်းတၢင်း ႄလႈ 
ၺႃးၺပ်း။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉၼၼ်ႉ- 

1. ၸ းငူၺ်ႇ ဢႃယ ု22 လုၵ်ႈၸ း လုင်းပီႉ ပႃႈဢိၼ်း ယူႇဝၢၼ်ႈမူးသူိဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ႄၸႈဝဵင်းလႆွ 
လႅမ် 

2. ၸ းၵျ ၼ်း ဢႃယ ု22 လုၵ်ႈၸ း လုင်းေၵျႃႇ ပႃႈဢူၵ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ေလး ဢိူင်ႇၼႃးယ ႈ/ယႆး 
ႄၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼတ်ီႈ ၶၢမ်းၼမ်ႉယွၵႈ် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ႄၸႈဝဵင်းလႆွလႅမ်။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ေၵႃႉၼႆႉၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၺပ်းေသ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်း ဝ် 
ပူင်း။ ပီႈၼွင်ႉ ၸူိဝ်ႉၶိူဝ်း ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉေသယွၼ်း ပ်ႉထူပ်းေၵႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ် ပ်ႉထူပ်း။ (မူိဝ်ႈ 
ပ လူိၼ ် ေဢႃးၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ ် ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး တိုၵ်ႉတတိ်းတၢမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ 
ယိုၼ ်ယၼ ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၼႆႉႄလႈ ငဝ်းလ းၵျၢမ်ႇၸမႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းတိၵု်ႉထုၵ်ႇၺပ်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။)  

2. သိၵုး်မၢၼႈ်ဢဝလ် ၶဝူး်ၶငွၵ်ၼူး်ဝၢၼႈ် ၼးႂႄၸႈဝငဵး်မိငူး်ၼ း 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ25/7/2018 ယၢမ်း 7 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 518 ႄလႈၶလယ 284 ဢၼ်ၶုၼ ်
သုိၵ်းလူင် ေၵျႃႇသဵင်ႇလတ်ႉ ဢွၼ် ဝ် ပၵ်းတပ်ႉတီႈမူိင်းၼ း ပႃႈတႂႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇ 
သုိၵ်း ၸၵၶ 2 မွၵ်ႈ 30 ေၵႃႉ ၶဝ်ၵႂႃႇၼႂးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသပ်ႉေပႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ႄၸႈဝဵင်းမူိင်းၼ းေသ ၵႂႃႇ 
ဢဝ် လ ၵႆႇႄလႈငုိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။  

1. လုင်းတႃႇ ပႃႈထုၼ်း သုမ်းၵႆႇသွင်တူဝ် မႅၼ်ငုိၼ်း 9,000 ၵျၢပ်ႈ 
2. ၸ းေဢႃးတ ၼၢင်းလဵၵ်ႉ သုမ်းငုိၼ်း 33,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸ းေဢႃးတ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ ဝ်ၼႃႈ ၶဝ် 

ႄလႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ငုိၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း။ 

3. ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 6 ေၵႃႉပႃးၸမဵ ်ပႇူၵၢငႉ်ၺႃးၸမုး်ပျႇီတၸုတိႉ် ၼးႂ ဝပ်ငူး် ေပႃႉထပုႉ် 



မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 26/7/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း ၼႂးတပ်ႉမုၵ်ႉ 9 လုၵ်ႉတၢင်း 
ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉ းလႅင် ဢိူင်ႇမူၺ်ႇေတႃႇ ႄၸႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးေသၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂး ဝၢၼ်ႈၼႃးလႅင် ဢိူင်ႇမူိင်းပဵင်း 
ႄၸႈ ဝဵင်း ဝ်ပူင်း။ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၶဝ် သွၵ်ႈတဝ် ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေသ ေပႃႉႁႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵ်းေၵႃႉ 
ပႃးၸဵမ်ပူႇၵၢင်ႉ။  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ 

1. လုင်းေၵႃးဝိ ဢႃယ ု 50 ပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉ 
ဝၢၼ်ႈ ၼႃးလႅင် ၺႃးပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢဝ် 
သူၼ်ႈၵွင်ႈ တွင်ႈတမ်သႂႇ တီႈၼိဝ်ႉမုိဝ်း 
ႄလႈ ၵွၵ်း ဝ် ထိုင်တီႈေပႃးတႅၵ်ႇ ဢွၵ်ႇ 
လူိတ်ႈ  

2. ၸ းၵိုတ်း ဢႃႇယု 27 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်း 
ေပး + ပႃႈၸၢမ်ႇ ၺႃးတိၼ်ပိတ်ႉလူမ်ႉ 
ယဝ်ႉ ၺႃးပႃး သူၼ်ႈ ၵွင်ႈ ေပႃႉသႂႇ တီႈ 
ၵွၵ်း ဝ်ေပႃးတႅၵ်ႇ ႄလႈ လႅၼ်ႈပ ႈ ဢွၵ်ႇ 
ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ယင်းပႆႇမီးၽႂလႂ ႉဝႃႈ ၵႂႃႇမီး 
ၵႃႈလႂ 

3. ၸ းပၼ်ႇတႃႉဝ ဢႃႇယု 21 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈ 
လုင်းလႆွ + ပႃႈၵွႆႇ ၺႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 
PNO ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်း ငႃသႂႇတီႈၵွၵ်း ဝ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇသင်  

4. ၸ းလူင် ဢႃႇယု 31 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ း လုင်းေပး + ပႃႈပွႆး ၺႃးပိတ်ႉလူမ်ႉေသ ၺႃးသၼ်ၵွင်ႈ 
သွင်ႉသႂႇ တီႈၵွင်းလင် 2 ၵမ်း 

5. ၸ းၵွႆႇ ဢႃႇယု 36 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းလုိၼ်း + ပႃႈလူိၼ် ၺႃးတိၼ်ပတိ်ႉသႂႇ 15 ၵမ်း ၺႃးသၼ်ၵွင်ႈ 
သွင်ႉသႂႇတီႈၵွၵ်း ဝ် 3 ၵမ်း ႄလႈ ၵွင်းလင် 1 ၵမ်း  

6. ၸ းသူႉၸိင်ႇတႃႇ ဢႃႇယု 38 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ း လုင်းေၵႃးၸၢမ်ႇလႃႉ + ပႃႈသုိဝ်ႉ ၺႃးေပႃႉထုပ်ႉ 20 
ၵမ်း။ 

 

4. ၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၸဝႈ်ၼႃး ၺႃးၸတႅႈ်ထၢမ၊် ေၵႃႉၼိငုႈ်ၺႃးၺပး် ယၼွႉ်မးီၸၢၵႈ်လၢတႈ် ၼးႂႄၸႈဝငဵး် 
မိငူး်ပၼႇ် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ3/8/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 296 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ မႆႉပူၵ်ႇ 
ပၢင်ပီႇ မွၵ်ႈ 35 ေၵႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ႄၸႈဝဵင်းမူိင်း ပၼ်ႇေသၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂးၼႃး။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ၺႃး ၸၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၸ း ၸိၵ်ႉတ (ဢၼ် 
မၼ်း ၸ းၸႂႉၵူႈဝၼ်း) ၼၼ်ႉေသ မၢပ်ႇေၼးဝႃႈ မၼ်းၸ း ပဵၼ်သုိၵ်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။ ဝ းၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ၺပ်းမၼ်းၸ းၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ။ 

လငး်ၵၢငႉ်ေၵႃးဝီႉ ဢၼၺ်ႃးေပႃႉတီႈႁ ဝတ်ႅၵႇ် 



ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမၼ်းေသဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈမၼ်းၸ းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇ 
ၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆႄလႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမူိဝ်ႈယၢမ်း 2 မူင်းဝ းဝၼ်း။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ တပ်ႉ 296  ပၵ်းတပ်ႉ ႁိမ်းမႆႉပူၵ်ႇ ပၢင်ပီႇ ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈ ႄလႈ ၾ ႇတၵူ်းမူိင်း 
ပၼ်ႇ ႁၢင်ႇ ယၢၼ ်မူိင်းပၼ်ႇ 30 လၵ်း။ ၼႂးလူိၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ ဝူင်ႈထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 
296 ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႇၼႅၼ်ႈ ၼႃေသ ၸွမ်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းမူိင်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈဢၵွ်ႇဝၢၼ်ႈ 
ၼိုင်ႈေသ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်း ၼႂးတူင်ႈၼႂးၼႃးေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႄႁ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႃ 
ႁဵတ်းၵၢၼ ် ၸွမ်းႁႆႈၼႃးၶဝ်။ သုိၵ်း မၢၼ်ႈ ၶလယ 296 ၼႆႉပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ တႃႈေၵႃႈ-ၵႃလိ ေသပႃးဝႆႉ 
ၼႂးတိူင်းသုိၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ 

 

5. သိၵုး်မၢၼႈ်သၵွႈ်တဝဢ်ဝၶ်ငွၶ်ဝူး်ၶငွလ် ၵၼူး်ဝၢၼႈ် ၼးႂႄၸႈဝငဵး်မိငူး်ၵိငု ်

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ9/8/2018 ယၢမ်း 5 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 295 ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵုမ်းၵမ် 
ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသုိၵ်း ၸၵၶ 17 လုၵ်ႉတၢင်းပႃႇၵၢင်း ဢိူင်ႇမူိင်းၶုၼ ် ႄၸႈဝဵင်းမူိင်းၵိုင် မႃးေသမႃး ယင်ႉ 
လုိဝ်ႈၼွၼ်းတီႈၵ င်းၸၢၵ်ႈ ဢိူင်ႇမူိင်းၶုၼ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ၼိူဝ်ဝတ်ႉ/ၵ င်း တႂႈၵ င်း ၵ င်းၵဝ်ႇ 
ၵ င်းမႂႇ ပႃးၸဵမ် ၵ င်းသုင်းသွမ်း သွၵ်ႈမူတ်းဢမ်ႇထၢမ် ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၽႂလႂေသ သွၵ်ႈႁႃ ဢမ်ႇႁၼ် 
သင်။ 

ဝ းၼၼ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼ ႂသုိၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉဢွၵ်ႇတီႈၵ င်းၸၢၵ်ႈေသ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ 
တၢင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်း ဢိူင်ႇမူိင်းၶုၼ ်ႄၸႈဝဵင်းမူိင်းၵိုင်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင် 

ၼ်း ေသ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 

1. လုင်းဢႃေလႃးၵ ဢႃယ ု50 လုၵ်ႈၸ းလုင်းတႃႉ ပႃႈသူၺ်ႇ 
2. လုင်းသူၺ်ႇ ဢႃယ ု40 လုၵ်ႈၸ းလုင်းတႃႉ ပႃႈသႃႇ 

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႆႇသၢမ်တူဝ် မႅၼ်ႈငုိၼ်း 20,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ေမႃႈ ၶၢင် ၼိုင်ႈ 
လုၵ်ႈ မႅၼ်ႈငုိၼ်း 10,000 ၵျၢပ်ႈႄလႈၾႃႉၼိုင်ႈမၢၵ်ႈ မႅၼ်ႈငုိၼ်း 10,000ၵျၢပ်ႈ။ 

ထိုင်ယၢမ်းၵၢင် 11 မူင်းၶိုင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းယူမ်းေသၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၼႂးဢိူင်ႇမူိင်း ၶုၼ် မူိၼ် 
ၵၼ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼ်းၸ းပီး ဢႃယ ု25 လုၵ်ႈၸ းလုင်းသု ႄလႈပႃႈၼ ုေသလၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်း 
ၶွင်ၼႂး ၼ်း မႅၼ်ႈငုိၼ်း 125,000 ၵျၢပ်ႈ။ 

6. သိၵုး်မၢၼႈ်ၶၼူႉ်သၵွႈ်တဝၶ်ဝူး် ၼး်ၵၼူး်ဝၢၼႈ် 18 ၼး်ၼးႂႄၸႈဝငဵး် ဝပ်ငူး် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ15/8/2018 ယၢမ်း 4 မူင်းဝ းဝၼ်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 249 (ဢၼ်လုၵ်ႉပထူးမႃး)၊ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈ 
ၵီႇေတႃႇ ဝၢၼ်ႈေဢႃႈ ၾ ႇ င်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ႁၢင်ႇၵၼ ်မွၵ်ႈ 4 လၵ်း ေသၵႂႃႇၶူၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်း ၼ်း 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ယႃႈသႆး ပွၵ်ႉ င်ႇ ဢိူင်ႇမူိင်းပဵင်း ႄၸႈဝဵင်း ဝ်ပူင်း ႄၸႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸုိင်ႈတႆးပတွ်း 



ၸၢၼ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈငူပ်ႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း ၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူိဝ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်း ၼ်း ၼၼ်ႉ- 

1. ၼ်းလုင်းမ  + ပႃႈမၢတ်ႈ 
2. ၼ်းပႃႈမူၼ်း 
3. ၼ်းပႃႈၵျီႇ 
4. ၼ်းၸ းၸိၵ်ႉတ + ၼၢင်းဢူႉ 
5. ၼ်းၸ းဝိရိယ + ၼၢင်းၵိုတ်း 
6. ၼ်းပႃႈသီႇ 
7. ၼ်းၸ းၸိတ်ႉတ 
8. ၼ်းၸ းၼႃႇလိင်ႇတ + ၼၢင်းၼူၼ်း 
9. ၼ်းတုၸႃႇတ + ၼၢင်းတႅင်ႇ 
10. ၼ်းပႃႈၵျီႇႄလႈၸ းေဢႃးၼၼ်ႇတႃႇ 
11. ၼ်းပႃႈၵွႆႇ 
12. ၼ်းပႃႈၼူႉ 
13. ၼ်းၸ းပၼ်ႇတ ိ+ ၼၢင်းၸိင်ႇ 
14. ၼ်းလုင်းထုၼ်း + ပႃႈထုၼ်း 
15. ၼ်းလုင်းေဢႃး + ပႃႈၵျီႇ 
16. ၼ်းလုင်းေၵႃး 
17. ၼ်းလုင်းၼုမ်ႇ 
18. ၼ်းလုင်းေမႉ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃသင် ဢမ်ႇႁၼ်ေသ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼွၼ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ပွၵ်ႉၸၢၼ်း 
ဢိူင်ႇမူိင်းပဵင်း ႄၸႈဝဵင်း ဝ်ပူင်းယူႇယဝ်ႉ။ 

 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း     +66: 97- 173-1530             (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

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

 

 

 


