
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ပီေၵႃးၸႃႇ 1382၊ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼ်၊ ပီတႆး 2115 ၼီႈ 

ဝၼ်းထိ 3/5/2021 

သိၵုး်မၢၼႈ်တၵဵး်ၸႉႂႁငႅး်လ ၊ ဢဝၵ်ၼူး်မိငူး်ႁတဵး် ဝႉ်ႄၶတဝူႄ်လႈသၵွႈ်တဝဢ်ဝလ် ၶဝူး်ၶငွၵ်ၼူး်ဝၢၼႈ် 
ၽငွး်ပိတုႇ် ၼႃႈသိၵုး်တိၵုး် RCSS/SSA ၼးႂၼမႉ်ၸၢင ်ၸိငုႈ်တးႆပတွး်ၸၢၼး် 

ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ေဢႊပ ိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတငး်ပျီႇတုၸိတ်ႉတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈဢဝ် 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်း ဝ်ႉႄၶတူဝ်ေသ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ငႃးသိုၵ်း လ  
ၽ ႇတိုၵ်းေတႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုငႈ်တႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင ်ၸိုင်ႈ 
တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ21/4/2021 ၸွမ်ႁၢၼ်ေၸႃႇေၸႃႇၼ ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင ်ၶၢၼ်း င်ႉဢဝ် ၽူႈ 
ၼမ်းၸုမ်းပျီႇတုၸတိ်ႉ သီႇၸုမ်း ပ်ႉၵၼ်ၼႂး င်ႈပၢငၵု်မ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင ် ေသၸီႉသင်ႇ 

်ႈသူင်ႇ ၵူၼ်း ၸွႆႈၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်ႄလႈ ၽဵဝ်ႈပႅတႈ်ၸုမ်းသိုၵ်း 
တႆး (RCSS/SSA) တၢင်းပိုၼ်ႉတႈီပွတ်းၸၢၼ်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပတွ်းၸၢၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ်ႈ ၸုမ်း 
ပျီႇတုၸိတ်ႉသငူ်ႇၵူၼ်းပၼ်ၶဝ်ၸုမ်းလ ႂ 100။ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၸုမ်းပျီႇတၸုိတ်ႉ မၢၵ်ႇ 
ၵႅင်း၊ ၼႃးယ ႈ၊ SSS တူဝ် (မႁႃႇၵျႃႇ) ႄလႈၸုမ်းပျီႇတၸုိတ်ႉၵႃလ ိ ၸိူဝ်းပၵ်းပိုၼ်ႉတႈီၼႂးၸိုင်ႈ တႆးပွတ်း 
ၸၢၼ်း။ 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 500 ၽိူမ်ႉထႅမၶ်ဝ်ႈၼႂးပိုၼ်ႉတီႈလုၵ်ႉတၢင်းပွတ်း င်ႇ၊ ၸၢၼ်းႄလႈတၢင်း 
တူၵ်းေသၶဝ်ႈၸူး ၼမ်ႉတဵင်း ဢၼ်မီးတၢင်းၸငဵ်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင ်ဢၼ်တိတ်းၸၢပ်ႈၵၼ် 
တင်းၵဵင်းတွင်း။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 22/4/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7-8 မူင်းၵၢင်ၼႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 332 ႄလႈ 575 ဢၼ်ပၵ်းၼႂး မိူင်း 
ပၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၶွင်ႇသႇီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိငု်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုငႈ်တႆး တၢင်း င်ႇ မိူင်းၼ း ႁိမ်း 

မ်း ၼႃးၶၢၼ်ႄလႈဝၢၼ်ႈၵွင်းယၢဝ်း။ 

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်းၼမ်ႉၸၢင်မႃး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇ 
သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင ် ယၢၼ်ဝဵင်း 
ၼမ်ႉၸၢင်မွၵ်ႈ 20 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 23/4/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:10 ဝ းဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 574 ႄလႈ576 100 ပ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ 
တီႈၵဵင်းတွင်း တင်းပျီႇတၸုိတ်ႉေသ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂးဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းၶူဝ်လမ ်မွၵ်ႈ 25 ၵီႊ 



လူဝ်ႊမဵတ်ႊ ႁိမ်းႄမႈၼမ်ႉတဵင်းယဝ်ႉ တဵၵ်းၸႂႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸ း 7 ေၵႃႉ ်ႈဢဝ်ေထႃႈ 2 လမ်း 
ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉဢၢပ်ႇပၼ်ၶဝ် တီႈၽ ႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းႄၽဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 3:30 ဝ းဝၼ်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢၼ်း င်ႉ ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈၽႃ 
သွၼ်ႉ ၵႂႃႇၸုတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းၽႃသွၼ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉၼႆႉမီး 80 လင ် ဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300 ေၵႃႉ။ 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄၽပဵၼ်သွင်ၸုမ်းေသ ၸုမ်းၼုိင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂးဝၢၼ်ႈႄလႈတႃႇထႅင်ႈၸုမ်းၼုိင်ႈသမ်ႉ 
ပႂႉဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵ င်း ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်။ 

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂးထိူၼ်ႇေသလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းၽႃ 
သွၼ်ႉၼၼ်ႉတိမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ေၵႃႉတီႈဝတ်ႉေသမတ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်။ 

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၸမ်ၶမႈ် ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂးဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ 
ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၼ်း။ 

ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းေသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ယူႇႁိမ်း 
မ်း ဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပ ႈေၽးသိုၵ်း ၶဝ်ႈၸူးႁိမ်းၸမ်ဝဵင်းႁိမ်း မ်းယူႇယဝ်ႉ။ 



မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ24/4/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈဝ းဝၼ်း ၵူၼ်းလူင်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ ၵႂႃႇ 
ငူပ်ႉငိတီႈၶဝ် ်ႈပွႆႇပၼ်ေသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတႈ်ဝႃႈ ေတပွႆႇပၼ်ယူႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပွႆႇလတိ်ႈပၼ်ၸိူၵ်ႈ 
ဢၼ်မတ်ႉဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ၶဝ်တိုၵ်ႉလႆႈယူႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵ င်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 24/4/2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတႈီဝၢၼ်ႈ 7 လၵ်း တၢင်းၸၢၼ်းၶူဝ်လမ ် 10 ၵီႊလူဝ်ႊ 
မဵတ်ႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ေၵႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းၶဝ်ထိုင်ၼႃးေလႃး ႁိမ်းႄမႈၼမ်ႉတဵင်း။ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈ 2 ေၵႃႉ ၼၼ်ႉၶိုၼ်းပွႆႇပွၵ်ႈ ၼ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈ7:30 မူင်းၸမ်ၶမႈ်။   

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 25/4/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ သိၵ်ုးမၢၼ်ႈႄလႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉတႈီဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ 
ၼၼ်ႉၸႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်း ၸုမ်းၼုိင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၸငဵ်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မုင်ႈၼႃႈ တၢင်းၵဵင်းၶမ်း။ ထႅင်ႈ 
ၸုမ်းၼုိင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ေၵႃႉ ဢၼ်သိၵ်ုး မၢၼ်ႈ 
ၺပ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းေသ ၸႂႉပႆၸွမ်းၶဝ် ဢဝ်ႁဵတ်းမိူၼ် ဝ်ႉႄၶတူဝ် ၶၢဝ်း 
တၢင်း 5 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊတိူဝ်ႊ ေတႃႇေပႃးထိုင်ဝၢၼ်ႈၶ း ဢၼ်ယူႇၶၢင်ႈႄမႈၼမ်ႉတဵင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ေၵႃႉ 
ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၶ းၼုိငႈ်ၶိုၼ်းေသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽႃသွၼ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ28/4/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ ၸိူဝ်းပ ႈေၽးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝဵင်းႁိမ်း 
မ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ၼ်းၽမႂၼ်းၶိုၼ်း။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ30/3/2021 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတႈီထႆးဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်ေတႄတႇ တိုၵ်း 
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵွပ်ႈဝႃႈ RCSS/SSA ယူႇ 
ၽ ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂေတႃႇၶဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုိဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၸွမ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပ ႈ 
ေၽး မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ18၊ 19 ႄလႈ 21/4/2021 ေသႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပ ႈေၽးဢၼ်မီးၸမွ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး 
တူၵ်းၸႂၵူဝ်ႄႁ ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။ 

သ မၶူဝ်းၶွင ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈပျီႇတၸုိတ်ႉ သွၵ်ႈတဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ
23/4/2021 

မ ၶပႉ် ၸိဝုႈ်ၵၼူး်ဝၢၼႈ် ၶဝူး်ၶငွ ် မၼႅႈ်ငိၼုး် 
1 ၸ းေပႇတိ+ၼၢင်းယိင်း ၽႃႉလူင်(2) မၢၵ်ႈ 15,000 ပျႃး 

 
ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် (1) တဝ်ႈ 3,000 ပျႃး 

 
ၶိူင်ႈၵိရီႉယႃႇၽၵ်း 5,000 ပျႃး 

 
2 ၸ းလႃႉ+ၼၢင်းၶႅၵ်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်(1)တၢင်   25,000 ပျႃး 

 
ၵႆႇ (10)တူဝ်(10)ၸွႆႉ 60,000 ပျႃး 

 
ၽႃႉလူင် (1) မၢၵ်ႈ 7,000 ပျႃး 

 



ၵိရီႉယႃႇၶဝ်ႈၽၵ်း 5,000 ပျႃး 
 

3 လုင်းၵုင်ႇမႃႇ+ပႃႈပူင်ႇ   ၽႃႉလူင်(1) မၢၵ်ႈ   7,000 ပျႃး 
 

ေမႃႈ င်ၶဝ်ႈလူင်(1) ၺ်ႇ 8,000 ပျႃး 
 

ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ (2) ၸွႆႉ   10,000 ပျႃး 
 

ၵိရီႉယႃႇၶဝ်ႈၽၵ်း 4,000 ပျႃး 
 

4 ၸ းသူႉၸိင်ႇတႃႇ+ၼၢင်းမၼ်ႈ ၵႆႇ (5) ၸွႆႉ 30,000 ပျႃး 
 

ၶဝ်ႈသၢၼ် (1) ၶႂ း 12,000 ပျႃး 
 

ၵိရီႉယႃႇၽၵ်း 5,000 ပျႃး 
 

5 ၸ းမႃႇလႃႇ+ၼၢင်းဢငု်ႇ ၵႆႇ (5) ၸွႆႉ  30,000 ပျႃး 
 

ၵိရီႉယႃႇၶဝ်ႈၽၵ်း 5,000 ပျႃး 
 

6 ၼၢင်း င်း ပုင်းလိူင်သႇႂၼမ်ႉ (15) 
ၺ်ႇ 

30,000 ပျႃး 
 

 

တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းေႁႃသႅင်                +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

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

 

 


