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ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ းၵဝင်ဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ19/10/2020 

သိၵုး်မၢၼႈ်ယိဝုး်ၵငွႈ်/ယိဝုး်မၢၵႇ်လငူၵ်ႈူ းၵႈူတၢငး်၊ ၶႃၸ၊ႂ တမိတၵ်ၼူး်ဝၢၼႈ်ႄလႈသၵွႈ်တဝ် ၼး်ေယး ၽငွး်ပိတုႇ်ၼႃႈသိၵုး် 
ယႇႂ ေတႃႇ RCSS/SSA ၼးႂပိၼုတ်ႈီၵၵး်ႄမးပတွး်ၸၢၼး် 

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထ ိ 30/9/2020 မႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းေတႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး/ တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး 
RCSS/SSA တၢင်းလိၼ ် ႄလႈ တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ ် ၼႂးပုိၼ်တီႈ ၵ ၵ်းႄမးပွတ်းၸၢၼ်း၊ သုိၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း 
ပႃးၸဵမ် လွင်ႈယိဝု်းၵွငႈ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူငၵ်ူႈ းၵႈူတၢင်း၊ ၶႃၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တိမတ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႄလႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင ်
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝယ်ႃႉလႅဝ ်ၸူိဝ်းၼႆ။  

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵင်ပ လုၵ်တီႈတပ် ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼၵ်ၢၼ်ယၼ်ႇသုိၵ်း (ၸၵၶ 1) ၵ ၵ်းႄမး၊ တပ်ၸုမ်းလူင ် 101၊ ႄလႈ 
တပ်ၸုမ်းလူင် 99 ၸူိဝ်းၼႆ၊ လူိဝ်ၼၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉ ဝ်းမိၼမႅ်င်းမီႈ ၶဝ်ႈၸႆွႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸၢၼ်း ဝဵင်း 
ၵ ၵ်းႄမးေသ ဢဝ်ၵငွ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂႇၵူႈ းၵႈူတၢင်းႄလႈ ႁတ်ဵး ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4,500 ပ လႆႈ ပုိၼ်ပႆွႇပႅတ်ႈ ၼ်းေယး ေသ 
ပ ႈေၽးသုိၵ်း။ 

လွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ပႅၼ်ၼၼ ် ၵဝ်ငဝႈ်သုၼ်ႇလႆႈၵၼူ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်း မ်ေၶႃႈမုၼ်း ဝ်ယွႆႈမၼ်းပႃးၸဵမ် လွင်ႈသုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူႈ းၵူႈတၢင်းၼႂးဝၢၼႈ်ၶၢင်ႈၶ းေသ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူိဝ်ၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုငႈ်ဢႃယ ု45 ပီ၊ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼ်း 
ေယးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝယ်ႃႉလုၵွႆၶူဝ်း ၼ်းေယးၼႂးဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ းတင်းဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ်၊ လူိဝ်ၼၼ ် တိမတ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ်သွငေ်ၵႃႉတင်းၶႃၸႂႄလႈဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုငႈ်ေၵႃႉၼိငု်ႈဢႃယ ု19 ႁ လ ။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝၼႆႂးပုိၼ်တီႈေသဢမ်ႇပၼၵ်ူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵႈ် ၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းပ ႈေၽးေသၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆၸွမ်းဝတ်/ 
ၵ င်းၼႂးပုိၼ်တီႈၼၼ်ေၵႃႈထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်ႄလႈ လွမ်ၵူဝ်တၢင်းပဵတ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၵၼ။် 

ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းၵမ်းၼ ႆ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ပႅၼေ်ၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမူိင်း (NCA) ၵွပ်ႈဝႃႈ 
RCSS/SSA ေၵႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလ းမုိဝ်း NCA ဝႆယဝေ်သ ထႅင်ႈပူိငၼ်ိုငႈ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇႁႃပုိၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်း 
ယၢမ်းၵိုတ်းသုိၵ်းၽ ႇလဵဝ်ပူိဝ်ႈႁႃတၢင်းၸႆွႈၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ ် ၶူဝႊ်ဝိတ်ႊ19။ လွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းေတႃႇ RCSS 
/SSA ၼႂးထုင်ၵ ၵ်းႄမးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈပွၵႈ်ၼႆပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႂးပီၼႆ။  ပၢင်တုိၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွငႈ်တၢင်းေသ ပုိတ်ႇ 
ေတႃႇ RCSS/SSA ၼၼ်ပဵၼ်ၼႂးလူိၼ်ၵျ ၼ်ႊပူၼ်မႃး၊ ၼၼ်ေၵႃႈသုိၵ်းမၢၼႈ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈၶႃၸႂၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 
ေသႁဵတ်း ်ႈၵၼူ်းဝၢၼႈ် 15,000 လုၵ်ႄၼၵၢင်ၸႂမူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ10/7/2020။ 

လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၼႆသုိၵ်းမၢၼ်ႈႄၼးဝႃႈ RCSS/SSA ပူၼ်ပႅၼ်ၼႃႈတီႈၼႂး လိၵ်ႈတူၵ်းလူင်း NCA ၼ ႆ ၵူၺ်းၵႃႈၽ ႇ 
RCSS /SSA တွပ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ ၼႂးတူၵ်းလူင်း NCA ၼၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတတ်းမၵ်းၼႃႈတီႈႄလႈ ၵဵဝ်ႇလူၺႈ်လွင်ႈၼႆယင်းပႆႇ 
လႆႈတူၵ်း လူင်းသင်ၵၼၼ်ႆယဝ။် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 10/10/2020 ၼၼ်ထိမ်းၽ ႇေၶႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ ် လၢတ်ႈၵႅတ်ႇ လွင်ႈပုိတ်ႇပၢင်တုိၵ်းၼေႆသ 
လၢတ်ႈဝႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ ်“ဢဝ်လွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈ” ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်တႃႈလူိဝ်ႇ (မၼ်းတေလး)-လႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်းၼ။ႆ လွင်ႈ 
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ၼႆလႅပ်ႈပဵၼ်ပူိင်လူင်တႃႇပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်း- ပူိဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈမႂႇၼႂးၵ ၵ်းႄမး ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ ၶႂၢၵ်ႈ 
သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢၼ်ပ းမၢၵ်ႈမီးႄၶႇ-မၢၼ်ႈႄလႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈသ ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်မီးၼႂးႄၵႈၽႅၼ ်ၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽ  
ၸွမ်းသ ႄမႈၼမ်တူႈၼၼ်ယဝ်။ လွင်ႈလူင်းထတ်းတႃႇသ ၾႆးၾႃႉႁႅင်း 230 ဝူတ်ႊၼၼ ်တၢင်းယၢဝ်းမီး 75 ၵီႊလူဝ်ႊ မဵတ်ႊ 
တင်ႈႄတႇဢဝ်တီႈၽ ေယးယႂႃႇတွၼႈ်ၼိဝူ ် ထိုင်ၽ ၼမ်တူႈ ၼႂးသီႇေပႃႉ။ လွင်ႈၼႆၸင်ႇႁႃမီးၵၢၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂး 
လူိၼ ်မူိဝ်ႈပူၼ်မႃးပႆႇ င်ၼႂးပီၼႆ။  
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ၼွၵ်ႈေသၼၼယ်င်းမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းၼ ႆ ယွၼ်ၶဝ်ၶႂႈယႃႉၵဝ်းပၢင်လူိၵ်ႈ 
ၼႂးဝၼ်းထ ိ 8/11/2020 ၼ ႆ ယႃႇ ်ႈပဵၼ်လူိၵႈ်ၼႂးၵ ၵ်းႄမး ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ပုိၼ်တီႈပႃႇတီႇတႆး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇ 
ၸီႇၸူိဝ်ၶူိဝ်းတႆး/ပႃႇတီႇ ဝ်သူိဝ ် (SNLD) ႄပတင်းသဵင်ႈၼႂးပၢင်လူိၵ်ႈတငႈ်ပီ 2015 ပူၼ်မႃး (သၽႃးၸူိဝ်ၸၢတ်ႈ၊ သၽႃး 
ၵူၼ်းမူိင်းႄလႈသၽႃးႄၸႈမူိင်း)။ မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ16/10/2020 ၼႆေၵႃႊမသိၼႊ် လူိၵ်ႈတင်ႈမူိင်းမၢၼႈ်ၶဝ်ပုိၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ေတ 
ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လူိၵ်ႈတင်ႈၼႂး 12 ဢိူင်ႇၼႂးၵ ၵ်းႄမး ပႃးၸဵမ်သီႇဢိူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂးႄၸႈဝငဵ်းၵ ၵ်းႄမးတၢင်းၸၢၼ်း-ၸူိင်ၼင်ႇ 
ဢိူင်ႇၼငွ်သိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇပၢင်ေလႃႉ၊ ဢိူင်ႇႁ းၵၺု်ႄလႈ ဢိူင်ႇၶူိဝ်းၼမ်ိး ၸူိဝ်းၼႆ။  

ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်ၼႆႄလႈ တုၵ်း 
ယွၼ်း ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈထၼွ်သုိၵ်းဢၵွ်ႇၼႂးမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမးၼၼၵ်မ်းလဵဝ ်ၼင်ႇ ဝ်ၵၼူ်းဝၢၼႈ်ေပႃး ၸၢင်ႈပွၵ်ႈ 
ၶုိၼ်း ၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိငု်တူင်ႇဝငူ်းလုမ်ႈၾႃႉ ်ႈမိပ်ႇဢီးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းၵၢၼ်ပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းႄလႈ လွင်ႈပူၼ ်
ပႅၼ ်သုၼ်ႇလႆႈၵၼူ်းၼႂးၸုိင်ႈမူိင်းတင်းမူတ်း ၼင်ႇ ဝေ်ပႃးၸၢင်ႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မူိင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈယၢင်ႈၸူးပူိင်ပုိင်း 
လၵ်းမူိင်းမႂႇ ဢၼ်ဢဝ်လွၵ်းပူိင ်ၾႅတ်ႊၻူိဝ်ႊ ိဝူ်ႊသူိဝ်ႇပုိၼ်ၶုိငသ်ၢင်ႈတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။  

ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမူိင်းထွၼ်ဢၵွ်ႇၼႂးပုိၼတီ်ႈသၢင်ႈၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိဝူ ်ပူိဝ်ႈတႃႇငိူင်ႄဝႈလွင်ႈ သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ ၵူတ်လႅၼ်ႄလႈ လွင်ႈၶဝ်ပူၼ်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵၼူ်းႁၢဝ်ႁငႅး် တႃႇဢဝ်လွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽ ၼႆ။ 

ဝယ်ွႈႆလငွႈ်သိၵုး်မၢၼႈ်ပၼူပ်ၼႅသ်ၼုႇ်လႈႆၵၼူး် 

သိၵုး်မၢၼႈ်ယိဝုး်မၢၵႇ်လငူၵ်ႈူ းၵႈူတၢငး်ၸၢၵႇ်မၢၵႇ်တိဝူၺ်ႃးၵၼူး်ဝၢၼႈ်၊ သၵွႈ်တဝယ်ႃႉလၵုွၶႆဝူး် ၼး်ၵၼူး်ဝၢၼႈ် ၼးႂဝၢၼႈ် 
ၶၢငႈ်ၶ း 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ3/10/2020 ၼၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵႈ် 50 ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼးႂဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ း တီႈဢၼ်ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ် ပ ႈေၽး ၵႂႃႇ 
ပုိင်ႈ မ်ႈဝတ်/ၵ င်းၼႂးဝၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးပၢင်တုိၵ်းၸွမ်းႁိမ်း မ်းၼၼ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂးဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ေသပၵ်း 
ပၢင်သဝ်းၶဝ်ဝႆၼႂးဝတ်/ၵ င်း။ 

ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လူိၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈပ ီ2015 

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ ၶွင် MIMU 
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သႃႇမ ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇႄလႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းႄတယူႇဝၼႆႂး ၼ်း ပႃးၸွမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ ်လုင်းၵျႃႇေဢး ဢႃယု 45 (ပဵၼ ်
လုၵ်ႈၸ းလုင်းမွင်ႇ င်းႄလႈပႃႈသုိဝ)် ၵွပ်ႈၶဝ်ၶႂႈပႂႉၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်တီႈ ၼ်း။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 4/10/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈၼၼ ်
သုိၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတၢပ်ႈလႆွတၢင်းၸၢၼ်းဝတ်/ၵ င်းေသ ယိုဝ်း 
မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈၵမ်းသုိဝႈ်။ မၢၵ်ႇလူင်သွင်လုၵ်ႈ တူၵ်း 
သႂႇ ၺႃး ၼ်းၼၢင်းၶမ်းေသ ႁဵတ်း ်ႈ ၼ်းေယးလုၵွ ႆ ႄလႈ 
လုင်း ၵျႃႇေဢးၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈ ၽ ႇသ ၊ တီႈဢႅင်ႈ၊ မုိဝ်း 
ႄလႈၶႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈလုၵႈ်ၼိငု်ႈ တူၵ်း 
သႂႇၼႂး ဝၢင်း ၼ်းေသတူိဝ်ၺႃး ူတ်/ၵႃး။ 

ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇႄတပႆႇႁတ်းၽၢတ်ႇ ၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းသုိပ်ႇ ၼ်းႁႃၸဝ်ႈ သႃႇၼငႈ်ဝတ်/ၵ င်းၶၢင်ႈၶ းေသ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈ 
ၸဝ်ႈ သႃႇမႃးၸႆွႈတူၺ်း။ ၸဝ်ႈ သႃႇၶုိၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇဝၢင်းၵ င်း ၵူၺ်းေတထၢမ်ၶဝ်တူၺ်းၵွၼ်ႇ ၼႆ။ 
ယူႇၵမ်းၼိုငႈ်ၵၼူ်းလူင်သၢမ်ေၵႃႉႄလႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈသီႇေၵႃႉၸင်ႇမႃးၸူးမၼ်းၼၢင်းေသ ၶဝ်ၶုိၼ်းၸူဝ်းၵၼၵ်ႂႃႇတူၺ်း လုင်း 
ၵျႃႇ ေဢးယဝ ်ဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇတီႈဝတ်/ၵ င်းေသလၢင် ႆးၸဵပ်းမၼ်း။ ယူႇၵမ်းၼိုငႈ်ၶုိၼ်းဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇတီႈ င်းယႃၵ ၵ်းႄမး မူိဝ်ႈ 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 ၵၢင်ၶမ်ႈတႃႇယႃၶုိၵ်ၶၵ်ၼၼ်ယဝ်။ 

လုင်းၵျႃႇေဢး ေၵႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႁႅင်း 
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သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶုိၼ်းဢဝၵ်ူၼႈ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသွင်လုၵ်ႈဢၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂႇ ၼ်းၼၼေ်သလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼႈ်ဝႃႈ ၼႆဢမ်ႇၸႂႈ 
မၢၵ်ႇႁဝ်း ပဵၼ်မၢၵ်ႇၵူၼ်းသူ RCSS/SSA ၵူၺ်းဝႃႈၼ။ႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၼၼ ် ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်း 60 
mm ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈၸႂႉမႃးယူႇတႃႇေသႇၼၼ်ယဝ်။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇပွၵ်ႈၶုိၼ်း ၼ်းမၼ်းၼၢင်းဝ းဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိဝု်းၺႃးသႂႇယဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇ 
တီႈဝတ်/ၵ င်းၶဝႁ်ၼ်သုိၵ်းမၢၼႈ်သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်တီႈ ၼ်းမၼ်းၼၢင်းေသ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈပႅၼ်ႈၽႃ ၼ်းၼၼ်။ 
လူိဝၼ်ၼ်သုိၵ်းမၢၼႈ်ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝၼ်ႂး ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယႃႉလုၶူဝ်းၶွင ်ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ။် 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုငႈ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ေပႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃး သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈထငႅ်ႈေသသွၵ်ႈတဝ ်ႁႃၵိၼ်ၶဝႈ်ၼမ် 
တၢင်းၵိၼ်။ ၶဝ်ႈ ၼမ်မၼ်း(ၸူိဝ်းၵိုတ်းလူိဝ)် ၸူိဝ်းၼၼ ်
ေၵႃႈၶဝ်ဢဝ်ထၵွ်ႇပႅတ်ႈမူတ်း။ ၽႃႈသူိဝ်ႇၶူဝ်း ၼွၼ်း 
ၸူိဝ်း ၼႆေၵႃႈထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်မႃးပႅတ်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈ။ ၶဝ ်
သွၵ်ႈတဝ်ၵူႈ ၼ်းေသ ယႃႉလုၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵႈူ 

ၼ်းယဝ”် ဝႃႈၼႆ။ 

ဝ းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လုင်းၵျႃႇေဢး ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇ 
ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼၼ်ဢွၵ်ႇၼိူဝ ်ဢွၼ်း လ ႊ မူိဝ်ၵႂႃႇမူတ်း 
ယဝ်ၽ ႇထိမ်း ေၶႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ ်

ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇမူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ6/10/2020 ေသႄၼးဝႃႈပဵၼ ်သုိၵ်း တႆး RCSS /SSA ေၵႃႉယိုဝ်းၼ။ႆ  

လိၵ်ႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇၽ ႇသုိၵ်းမၢၼႈ်ၶဝ်ၼၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ “မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ4/10/2020 ယၢမ်းဝ းဝၼ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ းၼၼ ်
သ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈေသလႆႈပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၸွမ်းၸုမ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပူၼ်ပႅၼၼ်ႃႈတီႈၶဝ်ေသ မႃး 
တူင်ၼိုင။် ၼႂးပၢင်တုိၵ်းၼၼ ်ပဵၼ်တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ းဢၼ်ႁၢင်ႇယၢၼ ်3,000 ေမႊတူိဝ်ႊ၊ သုိၵ်း RCSS/ SSA 
ၶဝ ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တူၵ်းေသတႅၵ်ႇၼႂးဝၢၼ်ႈၶၢငႈ်ၶ း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူိဝ်ၺႃး ဢူးၵျႃႇေဢး ေၵႃႉဢၼ်တုိၵယ်ူႇၼႂး ၼ်း 
ေတႃႇၶမ်းၼုမ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။ 

ၵၼူး်ဝၢၼႈ်သငွေ်ၵႃႉၺႃးတမိတ-်သိၵုး်မၢၼႈ်ၶဝႈ်သၵွႈ်တဝၶ်ဝူး် ၼး်ေယးၵၼူး်ဝၢၼႈ်ၼမမ်ၢၵႇ်ႁၼိ ်

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ4/10/2020 ၼၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝု်းၵႂ းတ တူဝ်ၼိငု်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ။် ၽွင်းၵၼူ်းဝၢၼႈ်ႁၼ်ၸူိင်ၼၼ ်
ၶဝ်ေၵႃႈႁႃၵႅတ်ႇၵႂ းၶဝ်မႃးမတ်ဝႆတီႈ ၼ်းၼင်ႇ ဝ်ေတလွတ်ႈေၽး။ ၵူၼဝ်ၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉ လုင်းၶႅၼ်ႄလႈလုင်းယူင်ႇေၵႃႈ ႁႃ 
ၵႅတ်ႇၵႂ းၶဝ်ေသၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵငွ်ႈငႃသႂႇၶဝ်ယဝ ် င်ၶဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼ်းၼိုငႈ်တီႈဢဝ် ဝၼ်ႃႈၶဝ်ယူႇဝႆ ၼ်းတၢင်း တူၵ်း 
ဝၢၼ်ႈၼၼ်။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးတိမတ်ၶုိၼ်းလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈႄၼၶဝ်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈၼႆႄလႈပဵၼ်ၵၼူ်း 
မူိင်းထမ်းမတႃး (ယူဝ်းယူဝ်း) ၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈယၼွ်းတွင်းပၢၼ်ႇၶဝ်ယႂႇယႂႇၼမ်ၼမ်ဝႃႈယႃႇႁဵတ်းသင်တီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸူိဝ်း 
ၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်မတ်မုိဝ်းႁဝ်းၶႃႈႄပလင်ေသမတ်ၵိုၵ်းသဝ်တႂႈလၢင်ႈ ၼ်းဝ”ႆ ၼႆယဝ်။ 

ၵၢမ်ႇလီေသႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉၼၼ်ၸၢင်ႈၵႈီၸူိၵ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ေသလွတ်ႈဢွၵႇ်ပ ႈ ၼႂးႄၵႈလပ်းသိင်ႇလူင ်တင်းၶုိၼ်း 
ေသ ၵႂႃႇၸူးထႅင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုငႈ်။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼၼ်သုိပ်ႇလၢတ်ႈႄၼထႅငႈ်ဝႃႈ “သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းမူတ သွင်တူဝ်ႄလႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝၵ်ူႈ ၼ်းၼႂးဝၢၼႈ်။ 
ႁိၼ်ငိၼု်းၶမ်းေၵႃႈဢဝ်ငိၼု်းမူတ်း။ ၶဝ်ႁၼ်ပပ်လုၵ်ႈဢၼွ်ႇႁၼဵ်းလိၵ်ႈေသသမ်ႁၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းႄလႈထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ“ၽႂ 

ၶူဝ်း ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ းဢၼသ်ိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၵႆွ 
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မႃးသွၼ်ဢင်းၵိတ်းပၼ်သူ? ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈ သႃႇၵ င်းပုင်ႇဝဝူ်းသွၼ်ပၼ်လုၵႈ်ဢွၼႇ်ႁဝ်းၶႃႈ။ ၵမ်းၼၼ ် ၶဝ ်
ၶုိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ ေပႃးၼၼ်ၸဝ်ႈ သႃႇသူေၵႃႈပဵၼၵ်ူၼ်းသုိၵ်းဢိူဝ်ႈေၼႃႈ?”ၼ ႆ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶုတ်း းၸွမ်း ၼ်း ၼႂးဝၢၼ်ႈ 
ႁဝ်း။ ၶဝ်ယူႇၸွမ်းဝၢင်း ၼ်းႄလႈတႂႈလၢင်ႈ ၼ်းေသယိုဝ်း” ဝႃႈၼႆ။ 

ၼၢင်းယိင်းဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼဢ်ၼ်လႆႈပ ႈေၽးသုိၵ်းေၵႃႉၼိုငႈ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်း 
ၶႃႈ မႆႈၸႂၶူဝ်း ၼ်းၶူဝ်းေယးႁဝ်းေတ။ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆမူိၼ်ပဵၼတ်ပ်သုိၵ်း မၢၼ်ႈ 
ဝႆယဝ်။ မူိဝ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းၼၼ်ၶဝ်ယူႇတီႈလႅၼ် ဝ်ႄမႈၶႃႈ၊ ယူႇတီႈသုိင်ႇဝူဝ်းၸူိဝ်းၼ ႆ
ေသယိုဝ်း။ ၵမ်သမ်ၶ ၵႂႃႇယူႇတႂႈ ၼ်းႁဝ်းေသယိုဝ်း။ ၶဝ်ယူႇ ၼ်း လႂေၵႃႈ ယူႇ 
တီႈၼၼ်ႈေသယိုဝ်းယဝ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈၵဝူ်ေသၸင်ႇပ ႈ ဢမ်ႇ 
တၼ်း င်ၽႂလႂ။ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပ ႈၸူိင်ၼၼ်ေဢႃႈ” ဝႃႈၼႆ။ 

ဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁၼိ်မီးလင် ၼ်းမွၵႈ် 35 လင်။ ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ႄတဢွၼ ်ၵၼ်ပ ႈ မူိဝ်ႈ 
ဝၼ်းထ ိ 4/10/2020 ၵိုတ်းဝႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဵတ်းေၵႃႉ (ၽူႈၸ းႁႃႈေၵႃႉႄလႈၽူႈ 
ယိင်း သွင်ေၵႃႉ) ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢၵွ်ႇဝၢၼႈ်ေသ ်ႈယူႇၸွမ်းၶဝ်။ သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈတဵၵ်း ်ႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၶဝ်ထႅငႈ် ၼ်းၼိုင်ႈေတႃႇထိုင်ဝၼ်းထ ိ 11/10/2020 
ၽွင်းတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇ ဝ်သူိဝ ် SNLD ၸ းထုၼ်းဝိၼ်းႄလႈ လုင်းၸ းၵူး တင်း 
ၸုမ်းၼမ်ၶူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၶဝ်ၵႂႃႇၼႂးဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼေ်သ ၵႂႃႇလၢတ်ႈတုၵ်း 
ယွၼ်းတီႈ ဝ်ၼႃႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈပႆွႇပၼၵ်ူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸုမ်းၶဝ်ၸူဝ်းဢဝ်ၵၼူ်းဝၢၼႈ် 

ၸဵတ်းေၵႃႉၼၼ်မႃးတီႈ ဝတ်/ၵ င်းလႆွ 
ေတး (တွင်ႇထဵၵ်ႈ) တီႈၵူၼ်းပ ႈေၽးၶဝ ်
ယူႇ ဝႆၼၼ်ယဝ်။ 

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထ ိ 11/10/2020 မႃးဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁၼိၼ်ႆႁၢမ်း ၵူၼ်းယူႇ 
ပႅတ်ႈ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝဢ်ဝ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေသ ယႃႉလုၵွႆၶူဝ်း 

ၼ်း ၶူဝ်းေယးၵူႈ ၼ်း၊ ထူင်ၶဝ်ႈေၵႃႈဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇထွၵ်ႇၶဝ်ႈမၼ်း ပႅတ်ႈ၊ ယႃႉ 
ၽၢၵ်ႈ ၼ်း၊ ဢဝ်ၽႃႈသူိဝ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ထိမ်ႈပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမူိဝ ်ၼႂးၵၢင်ဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းၼႆ။ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃတၢင်းပွၵ်ႈၶုိၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁၼိ ် မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 12/10/2020 
ၼၼ်ယူႇၵူၺ်း ၼႃႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ 

သိၵုး်ဝ းေၵႃႉၼိငုႈ်ႁလဝ းသိၵုး်မၢၼႈ်ၶႃၸ ႂယၼွထ်ၢငႇ်ထိမူဝ်ႃႈပၼဵသ်ိၵုး်တးႆ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/10/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝ းဝၼ်း 4:30 ၼၼ် ၸ းမွင်ႇဢူး ဢႃယု 19 
ပီ ဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုငႈ် လုၵ်တီႈ ၼ်း တုိၵ ် ေတၵႂႃႇပႂႉသူၼ်ႁႆႈ မၼ်းၵႂႃႇထူပ်းသႂႇသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၽ ႇ င်ႇၼႃးၽိုင်ႈ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ၸႅတ်ႈထၢမ် မၼ်း ေသ သွၵ်ႈတူၺ်းၸွမ်း ထူင်ၸွမ်းထွင်းမၼ်း။ ႁၼ်ၽငူ်းမၼ်းေသဢဝ်ၸႅတ်ႈတူၺ်းၼႂးၽငူ်းမၼ်းႄလႈ 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်သႂႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်း သႂႇၶူဝ်း သုိၵ်းတႆးေသထ ႇႁၢင်ႈဝ။ႆ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈႄၼးမၼ်းဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သုိၵ်းတႆး။ 
မၼ်းၸ းၶုိၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇၸႂႈသုိၵ်း ၶႃႈၼုင်ႈၶူဝ်းမၼ်းေသေပႃႉပုင်ႇၵူၺ်း။  

သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇထွမ်ႇမၼ်း တိၼ်ပိၵ်သႂႇ ၸွမ်းၼႃႈ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်း ၵမ်းလဵဝ။် ႁဵတ်းၼၼေ်သ ၶုိၼ်းဢဝတူ်ဝ ်ၸ း 
မွင်ႇဢူးၼၼ် ၶုိၼ်းမႃးတီႈ ၼ်းမၼ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶုိၼႈ်သွၵ်ႈတဝ် ၶူဝ်းၼႂး ၼ်းမၼ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈမူတ်း။ ၶူဝ်းၶွငၼ်ႂး ၼ်း 
ေၵႃႈဢဝၵ်ိၼ်ဢဝ်မႃးၸွမ်းၶဝ်။ ၶဝ်ၶုိၼ်းသုိပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ၼွင်သိမ်ႇၼၼွ်းတီႈၼငွ်သိမ်ႇၶုိၼ်းၼိငု်ႈ။  ၵူၼ်းဝၢၼႈ်ႄလႈ 
သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၵႂႃႇထူပ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေသ လၢတ်ႈဝႃႈၸ းမွင်ႇဢူးၼႆမၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမူိင်းၵူၺ်းမၼ်းၸ းဢမ်ႇၸႂႈသုိၵ်း။ 
သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶုိၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသင်တီႈမၼ်း ႁဝ်းေတဢဝ်မၼ်းႁဵတ်းၵၼူ်းသူင်ႇတၢင်းႁဝ်းၵူၺ်း ၼႆ။ 

ၽႃႈၶူဝ်းၼၼွ်းၵူၼး်ဝၢၼ်ႈဢၼသ်ိုၵ်းမၢ
ၼ်ႈယႃႉပတႅႈ်မၢၵ်ႇမိူဝ် တႈီဝၢၼ်ႈ ၼမ ်

မၢၵ်ႇႁိၼ် 

လုၵ်းမႅပ်မၢၵ်ႇ ဢၼသ်ိုၵ်းမၢၼႈ် ၶုတ်း 
ၼႂးဝၢၼ်ႈ ၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ ်
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မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 10/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ 7 မူင်းတပ်ၸုမ်းၼႆၶုိၼ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸ းမႃးၶုိၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုငႈ် မႃး 
သွၵ်ႈတဝ်တီႈ ၼ်းမၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုငႈ်။ ၶုိၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼၼွ်းတီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူးထႅင်ႈၶုိၼ်းၼိုငႈ်။ ဝ းၼၼ်ၵၼူ်းဝၢၼႈ် ေၵႃႈ 
ဢမ်ႇလႆႈၶၢဝ်ႇမၼ်းၸ းယဝ်။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 14/10/2020 ၼၼ် သုိၵ်းမၢၼႈ်ၶဝပွ်င်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈၵူၼ်းလူငၼ်ႂးဝၢၼႈ်ၼၼ်ဝႃႈ မၼ်းၸ းလွတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ၼႆ 
ၵူၺ်းၵႃႈထိငု်မူိဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီးၽႂလႆႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမၼ်းဝႃႈတ ဝ်လိပ်း။  

ၸ းမွင်ႇဢူး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ းလုင်း ပၼ်ႇၸိၵ်တ ႄလႈပႃႈလႃႉေသး ဝၢၼ်ႈၼႃးၽိုငႈ်။ 

သိၵုး်မၢၼႈ်ပိတုႇ်ၼႃႈသိၵုး်တႃႇဢဝ် မႇ်လမူႇ်သၼဵႈ်သၾးႆၾႃႉ 

သဵၼ်ႈသ ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ေတႃႇၸွမ်းၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ထိငု်ၽႅၼၵ်ၢၼ်ၽႆ ၼမ်တူႈ ၼႂးသီႇေပႃႉ ၼၼ်လတ်းၶၢမ်ႈ 
တၢင်းၸၢၼ်းဝဵၵ်းၵ ၵ်းႄမးေသ ပဵၼ်ၸူိဝ်းဢငွ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်။  

လွင်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတုမ်ယွၼႈ်တႃႇသ ႁႅင်းၾႆး 230 ၵီႊလူဝ်ႊဝူတ်ႊ ၼၼ ် ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Resource and 
Environment Myanmar Company Ltd (REM) ၶဝ်ႄတႇႁဵတ်းပူၼ်မႃးပႆႇ င်သင်ၼ ႆၶွမ်ႊပၼီႊ Natural Current 
Energy Hydropower Co.Ltd. (NCEH) ၶဝ်ေၵႃႉႁပ်ၼႃႈတီႈ ပဵၼ်ၽူႈ မ်ႈပုၼ်ႈၶူင်းၵၢၼ ်ၽ ၼမ်တူႈၼၼ်ယဝ်။ 

ၶူင်းၵၢၼ်ၽ ၼမ်တူႈ ႁႅင်းၾႆး 210 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ ၼႆၽၼႅ်ၵၢၼ်ၶုိင်သၢင်ႈႁဵတ်းၼိဝူ်ႄမႈၼမ်တူႈ ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝဝဵ်းသီႇေပႃႉ 
မွၵ်ႈ 25 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတူိဝႊ်။ လွင်ႈၵၢၼ်လူင်းထတ်းလွင်ႈတုမ်တူိဝ်ၼႂးပုိၼ်တီႈတႃႇၽ ၼမ်တူႈႄတတုိၵ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ၊ 
ၵူၺ်းၵႃႈတငႈ်ႄတႇပီ 2017 မႃး ၸုမ်း NCEH ၶဝ်လႆႈတီႇၽဵဝ်ႈထိူၼ်ႇၶူိဝ်းပႃႇမႆၸူိဝ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆၸူိဝ်းၼၼ်ေသ သၢင်ႈ 
သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူးဢွင်ႈတီႈသၢငႈ်ၽ ႄလႈသၢင်ႈဢငွ်ႈတီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ဝယႆဝ်။ တႅၼ်းၽွင်းၼမ်တူႈ ၼၢင်း 
ၶမ်းေဢးလႆႈဢဝ်လွင်ႈၼႆဢုပ်ႇၼႂးသၽႃး တီႈေၼႇပျီႇေတႃႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း NCEH ၶဝ်သင်။ 

ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပုိၼ်တီႈႄတဢွၼၵ်ၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽ ၼမ်တူႈၼႁႆၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁငႅ်းႁငႅ်းယူႇ။ ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ၽ ၼမ်တူႈၼ ႆ ေတ 
ႁဵတ်း ်ႈၼမ်ႈမၼ်းယိုငႈ်ၶုိၼ်ႈထိငု ်15 ၵီးလူဝ်ႊမဵတ်ႊ တွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ႄလႈေတထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈလီလု ဢၼ်မီး 
လင် ၼ်း 47 လင်ႄလႈမီး ဝ်ၵူၼ်း 212 ေၵႃႉၼၼယ်ဝ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄတဢမ်ႇၶႂႈၶ ပ ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂးသီႇ 
ေပႃႉၸူိဝ်းယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂႈေၵႃႈလွမ်ၵဝူ်မူိဝ်ႈၽငွ်းၼမ်ၶုိၼ်ႈလူင်းေသ ၼမ်ေတၶုိၼ်ႈလူင်းႁငႅ်းမူိဝ်ႈလႂ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ လၢမ်း 
လႆႈႄလႈလူိဝ်ၼၼ်ေတဢိုတ်းတၼ်ပႅတ်ႈငႂႈလိၼ်လီ ၼၼ်ယဝ။် 

သင်ၶႂႈ ႉ ဝ်ယွႆႈၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈ ၼႆႈေၵႃႈလႆႈ https://shanhumanrights.org/eng/images/2020/PDF/3-14-
2020_Namtu_Dam-Shan.pdf  

ၵၼူး်ပ ႈေၽးဢၼပ်ိငုႈ် မႈ်သဝး်တႈီဝတ/်ၵငး်ၼးႂပိၼုတ်ႈီတၢမေ်ၶႃႈမၼုး်မိဝူႈ်ဝၼး်ထ ိ13/10/2020 

မ ၶပ ် ၵၼူး်ဝၢၼႈ် ဢငွႈ်တႈီပိငုႈ် မႈ်ပ ႈေၽး ဝၵ်ၼူး် 
1 ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ း ဝတ်/ၵ င်းႁ းၵုၺ ် 125 
2  ဝတ်/ၵ င်းပုင်ႇဝူဝ်း 718 
3 ဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁၼိ်၊ ဝၢၼ်ႈၶၢငႈ်ၶ း ဝတ်/ၵ င်းလႆွေတး (တွင်ႇထဵၵ်ႈ) 646 
4 ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ း ဝတ်/ၵ င်းၶၢင်ႈၶ း 74 
5 ဝၢၼ်ႈၼမ်ၶႅမ်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးေဢႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်သိမ်ႇ၊ 

ဝၢၼ်ႈၼႃးၽိငု်ႈ 
ဝတ်/ၵ င်း ၼွင်သိမ်ႇ 452 
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6 ဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁၼိ်၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼႁ်ႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းထွၼႇ်၊ 
ဝၢၼ်ႈႁၢငၼ်ငွ်၊ ဝၢၼ်ႈေတႃလူိဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺင်ႇ 

ဝတ်/ၵ င်း ၵုၼ်ႁၼႅ ် 397 

7 ဝၢၼ်ႈၼႃးသွင်း ဝတ်/ၵ င်း ၼႃးသွင်း 170 
8 ဝၢၼ်ႈ ဝၼ်မ် ဝတ်/ၵ င်း ဝ်ၼမ် 386 
9 ဝၢၼ်ႈ ဝၼ်မ် ဝတ်/ၵ င်း ၵွင်းၶၢမ် 400 
10  ဝတ်/ၵ င်း ၵွင်းလၢင်း 286 
11  ဝတ်/ၵ င်း ၼွင်ၵႂၢင ် 95 
12  ဝတ်/ၵ င်း ၵွင်းမူးၶၢၼ ် 250 
13  ဝတ်/ၵ င်း ဢုမ်ႇႁိတ်း 430 
14 တႃႈလူင ် ၼႃးမၢၵ်ႇေၶႃ 100 

မႈ်တငး်မတူး် 4,529 

 

 

ၶၢဝး်တၢငး်ဢၼသ်ိၵုး်မၢၼႈ်ပိတုႇ်ၼႃႈသိၵုး်ၸးူ RCSS/SSA ၼးႂထငုပ်တွး်ၸၢၼး်ႄၸႈဝငဵး်ၵၵး်ႄမး (ဝၼး်ထ ိ30/9/2020 
- 10/10/2020) 

သိၵုး်မၢၼႈ်ဢဝႁ်ငႅး်သိၵုး်-  
 
1 တပ်ၵွင်ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂႈတပ်ၸုမ်းလူင ်99  

 
 

2 တပ်ၸုမ်းလူင် 101  
 

 

တငး်ၵဝႈ်တပၵ်ငွပ်ႃႈတႈႂ တပင်ဝႈ်ငၼုး်ၵမုး်ၵမၽ်ၼႅၵ်ၢၼယ်ၼႇ်သိၵုး်1 (ၸၵၶ1) ၵၵး်ႄမးတငး်မတူး်-  
 
1 ၶလယ 234 (သီႇေပႃႉ)၊ 

ၵူၼ်းပ ႈေၽးတႈီဝတ/်ၵ င်းၶၢင်ႈၶ း 
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2 ၶလယ 243 (ၼမ်လၼ်ႈ)  

 
3 ၶမယ 17 (ၼွင်ၶဵဝ)်  

 
4 ၶမယ 501 (ၵ ၵ်းႄမး)  

 
5 ၶမယ 502 (ၵ ၵ်းႄမး)  

 
6 ၶမယ 503 (သီႇေပႃႉ)  

 
7 ၶမယ 504 (ၼွင်ၶဵဝ)်  

 
8 ၶမယ 505 (ၼမ်လၼ်ႈ)  

 
9 ၶမယ 506 (ၼမ်လၼ်ႈ)  

 
10 တပ်ၵွင်ႈလူင ်352 (ၵ ၵ်းႄမး) 

ၸူိဝ်းၼႆ။ 

 

ဝၼး်ထ ိ29/9/2020  
သုိၵ်းမၢၼ်ႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းသုိၵ်းၽ ႇလဵဝ်တင်ႈႄတႇလူိၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပူိဝ်ႊသဵင်ႈထိငု ်လူိၼ်ဢွၵႊ် ထူဝ်ႊ 
ပူိဝ်ႊသဵင်ႈ 2020 
ဝၼး်ထ ိ30/9/2020 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 
မူင်းၵၢင်ၼ ႂ

သုိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 လုၵ်တၢင်းၵ ၵ်းႄမးထႅမ်ႁႅင်းသုိၵ်းၶဝ်ႈၼႂးဢိူင်ႇၼႃးပဵင်း (မွၵ်ႈ 8 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ 
ၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းဢၵွ်ႇဝငဵ်းၵ ၵ်းႄမး) ၸႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်း- ၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝၢၼ်ႈၵွင်း င်း 
ေသထႅင်ႈၸုမ်းၼိုငႈ်သမ်ၶဝ်ႈတၢင်းၼငွ်ပိင်ႇဢၼွ်ႇ။ ၶဝ်ႄတႇပၢင်တုိၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၽ ႇလဵဝ်ၸွမ်း ယုမ်း 
ယွမ်ႇ ၼႂးပုိၼ်တီႈ။ 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 
12:15  

သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵငွ်ႈပႃးၸဵမ်မၢၵ်ႇ 60 mm သႂႇႁိမ်းဢွင်ႈတီႈ RCSS/SSA တီႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပဵင်း။ 

ဝၼး်ထ ိ1/10/2020 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 
8:30 မူင်း 
ၶုိင်ႈ   

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂႉထူဝ်ႈၸ းၼၼ်ႇတိယ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းသုိၵ်းၶဝ်လုၵ်ပၢင ်ေလႃႉၵႂႃႇ ၼမ်ၽၢတ်ႇ။ 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 
မူင်းဝ းဝၼ်း 

ပၢင်တုိၵ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈသုိၵ်းတႆး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ေလႃႉ (တၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်း 10 
ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ)။ 

ဝၼး်ထ ိ2/10/2020 
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ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 
မူင်းၵၢင်ၼ ႂ

သုိၵ်းမၢၼ်ႈႄတႇပၢင်တုိၵ်းၽ ႇလဵဝ ် တီႈလႆွလႅမ် တၢင်းတူၵ်းၶၢင်ႈၶ း တၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းၵ ၵ်းႄမးမွၵ်ႈ 25 
ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ၸုမ်းလူင် 101 ႁႅင်းသုိၵ်းမွၵ်ႈ 70 ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵႈူ းၵူႈတၢင်း ႁိမ်း 
ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ဝႃႉေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ဝႃႉ တုိၼ်ႇပ ႈေၽးသုိၵ်းၵႂႃႇပုိင်ႈ မ်ႈဝတ်/ၵ င်းႁ းၵုၺ်။ 

ဝၼး်ထ ိ3/10/2020 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 
ၵၢင်ၼ ႂ4 
မူင်း 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ၸုမ်းလူင ်101၊ ၶမယ 115 ႄလႈၶလယ 136 မွၵ်ႈ 300 ၸုၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈပုငႇ်ဝူဝ်းေသ 
ႄတႇပုိတ်းယိုဝ်းသုိၵ်းတႆး RCSS/SSA  တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း တၢင်းၸၢၼ်းၵ ၵ်းႄမး ႁၢင်ႇၵဝႆဵင်း 
ၵ ၵ်း ႄမးမွၵ်ႈ 30 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတ  4 ေၵႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။ ဝ းၼၼ ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
ယူႇၸွမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ႁႆႈ ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼႈ်ႁိမ်းဝၢၼႈ်ပုင်ႇဝူဝ်း။  သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈပုင်ႇ ဝူဝ်း ၼၼ် 
မႃးေတႃႉဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်ပွၵ်ႈၶုိၼ်းတီႈတပ်ၶဝ်ပုင်ႇဝူဝ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသုိၵ်း ဢၼ် 
လုၵ်တၢင်းေမႃႇမႃ (တၢင်းတူၵ်း) ၶဝ်ႈၼႂးပုိၼ်တီႈပုင်ႇဝူဝ်းထငႅ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပ ႈေၽးၸူး 
ဝၢၼ်ႈ ၶၢင်ႈၶ း။ 

ဝၼး်ထ ိ4/10/2020 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 
8:30 မူင်း 
ၵၢင်ၼ ႂ

ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼၼ်ႂးႄၵႈဝၢၼ်ႈၶၢငႈ်ၶ းႄလႈဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁၼိ ်

ၶၢဝ်းယၢမ်း 
11 မူင်းၵၢင ်
ၼ ႂထိုင ်ဝ း 
ဝၼ်း 3 မူင်း 

ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇပုင်ႇဝူဝ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ း ႄလႈၼမ် 
မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူႈ ၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ်သွင်ေၵႃႉၺႃးသုိၵး်မၢၼ်ႈမတ်ေသၸႅတ်ႈထၢမ် ၵၢင်ၶုိၼ်း 
မႃး ၶဝ်သွင်ေၵႃႉ ပ ႈလွတ်ႈလႆႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁၼိ်ၸဵတ်းေၵႃႉ (ၸ း 5 ယိင်း 2) ၸူိဝ်းပႂႉလူ လွမ် 
သတ်းလဵင်ၶဝ်ၼၼ်ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉ ႈ်ယူႇၸွမ်းၶဝ်ၼႂးဝၢၼ်ႈေတႃႇထိုငဝ်ၼ်းထ ိ11/10/2020 
ေတႃႇထိုင်တႅၼ်းၽွင်းပႃႇ ဝ်သူိဝ်သွငေ်ၵႃႉ ၸ းထုၼ်းဝၼိ်းႄလႈ လုင်းၸ းၵူး တင်းၸုမ်း ၼမ်ၶူင်း ၶႅၵ်ႇ 
လီပၢင်ၸႃႉ မႃးၸႆွႈပႃးၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 
12 မူင်း 

ဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိငု်ႈမႃးမိၼ်ၼိူဝဢ်ွင်ႈတီႈပဵၼပ်ၢင်တုိၵ်း 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 
3:30 
ဝ းဝၼ်း 

ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇပုင်ႇဝူဝ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်ႄလႈ တဵၵ်းၸႂႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃထူဝ်ႈ 
ပၼ်ၶဝ်ႁႃႈလမ်းတႃႇေတႃႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်ပွၵ်ႈၸူးတပ်ၶဝ်။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈႁႃယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ လူိတ်ႈ 
ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 
မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ း၊ ၼႂးသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂးဝတ်/ၵ င်း။ မၢင်ၸူိဝ်းယူႇၸွမ်းတၢပ်ႈလႆွ 
တၢင်းၸၢၼ်းဝတ်ၶၢင်ႈၶ းေသယိုဝ်းၵွငႈ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၶဝ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈၶၢငႈ်ၶ း။ မၢၵ်ႇလူင်သွင်လုၵ်ႈ 
တူၵ်းသႂႇ ၼ်း သႃႇမၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူိဝ်ၺႃးလုင်းၵျႃႇေဢး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်။ မၢၵ်ႇလူင် 
ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုငႈ်တူၵ်းသႂႇၼႂးဝၢင်း ၼ်းၼၢင်းၶမ်းၼုမ်ႇၶဝ်ေသတူိဝ်ၺႃး ူတ်/ၵႃး။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇထႅမ် 
ႁႅင်းသုိၵ်းထငႅ်ႈသွင်လမ်း လုၵ်တၢင်းဢိူင်ႇေမႃႇမႃ ၶဝ်ႈမႃးတီႈပုင်ႇဝူဝ်း။ 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 
မူင်း 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းပၢင်တုိၵ်းၽ ႇလဵဝ်ေသယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢိူင်ႇပ င်ႇၶွင်း 

ဝၼး်ထ ိ5/10/2020 
ၶၢဝ်းယၢမ်း 6-
7 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသုိၵ်းတႆးတီႈႁိမ်းဝၢၼႈ်လႆွေၶႃ တၢင်းဢွၵ်ႇၵ ၵ်းႄမး ယၢၼ်မွၵ်ႈ 7 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ 

ဝၼး်ထ ိ6/10/2020 
 သုိၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းဝဵင်းႁိမ်း မ်းၸူိင်ၼင်ႇ ႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉႄလႈၼွင်ၶဵဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသုိၵ်း 
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ၶၢဝ်းယၢမ်း 
10 ၵၢင်ၼ ႂ

သုိၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးလႅင် ဢိူင်ႇ 
ပၢင်တႅင်။ 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 
11 မူင်းၵၢင ်
ၼ ႂ

ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၢၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇႄလႈ ယိၼ်ႇၵႆွးတွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပ ႈ 
ေၽး ၸူးတီႈပုင်ႇဝူဝ်း 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 2-
5 မူင်းဝ း 
ဝၼ်း 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ် 
တီႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈႄလႈ ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းတီႈၵုၼ်ႁၼႅ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ သဵင်ၵွင်ႈသဵင ် မၢၵ်ႇ 
ေမႃး ပၼ်း ၸွမ်းတူၼ်းလႆွ။ 

10 ၵၢင်ၶမ်ႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇပုင်ႇဝူဝ်းတင်းၶမ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႈၵွင်ႈတူၵ်းသႂႇတၢင်းဢွၵ်ႇၵ င်း ပုင်ႇ 
ဝူဝ်းသၢမ်လုၵ်ႈ။ 

ဝၼး်ထ ိ7/10/2020 
ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ 
05:10 မူင်း 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသုိၵ်းတႆးတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ်။  

10 မူင်းၵၢင ်
ၼ ႂ

သုိၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ၵွင်ႈလူင ်352 ၼႂးဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၸႆွးၵူင်း ၸဵင်ႇ 
ၸၢၼ်းဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး။ လူိဝ်ၼၼ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၽ ႇလဵဝ် တီႈၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈ ပ င်ႇ 
ၶွင်း ဢိူင်ႇပ င်ႇၶွင်း ႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး။ 

12 မူင်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသုိၵ်းတႆးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ ်
 သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ဝ်းဝိၼ်မႃးၶျႃႉၶူဝ်းသုိၵ်းၶဝ်သၢမ်လမ်း တီႈ ဝ်လႆွၽ ႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း 

ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶ း ဝၢၼ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇႁိၼ်။ ဝ်းဝိၼ်ၼၼလု်ၵ်တၢင်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းတူၵ်း မႃးၶျႃႉ 
ၶူဝ်း ယဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိၼု်း။ ဝ်းဝိၼ်းၼၼ်လုၵ်တင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃး။ ၽွင်ႈၼၼ်ထႅင်ႈ တၢင်း 
ၼိုင်ႈ သမ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ၸုမ်းလူင် 99 ႁႅင်းသုိၵ်း 200 ပ  မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ တၢင်းတွင်ႇေၶျႇတႅင်ႈ။ 

1 မူင်း 
ဝ းဝၼ်း 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသုိၵ်း ၵႃးသွင်လမ်းပႃးတင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေၸးမိုဝ်း လုၵ်တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼမ် 
လၼ်ႈ ႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ။ 

2 မူင်း 
ဝ းဝၼ်း 

ဝ်းဝိၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈသွင်လမ်းမႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းႁၢတ်ႇ (ၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇပုင်ႇဝူဝ်း 
ယၢၼ်မွၵ်ႈ 8 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ) ၼႂးဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ တဝ်သွၵ်ႈႁႃသုိၵ်းတႆးေသယိုဝ်းလူင်း။ လွင်ႈ 
ၼႆႁဵတ်း ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းႁၢတ်ႇ၊ ၵွင်းၶၢမ်၊ လူင်ၶ း၊ႄလႈၵုင်းၸူင ်ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ လႆႈပ ႈ ၼ်း 
ေယး။ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂႇ ၼ်းလုင်းပၢၼ်းသႃႇႄလႈလုင်းဢူတ်တမ ဝၢၼ်ႈၵုင်းႁၢတ်ႇေသ လင် ၼ်း 
ၵႆွပႃး။ လုင်းၸၢမ်ႇသႃႇ ဢႃယု 45 ၺႃးၸၢၵ်ႇတီႈမိုဝ်းမၼ်း။ လူိဝ်ၼၼ် ဝ်းမိၼ်သုိၵ်း မၢၼ်ႈ 
ၼႆယင်းေတႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ႄလႈ ေတႃႉၵူၼ်းၸဵပ်းၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း။  

ၶၢဝ်းယၢမ်း 4 
မူင်း 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၽ ႇလဵဝ် ၶဝ်ႈၸွမ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝတ်/ၵ င်းပုင်ႇဝူဝ်း 

ၶၢဝ်းယၢမ်း 
5:15  

သုိၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသုိၵ်းၶဝ်ႈၼႂးပိုၼ်တီႈတႃႇၵႃးသီႇလမ်းေသ ပႆတင်ႈႄတႇတွင်ႇေၶျႇထိုင် ပုင်ႇ 
ဝူဝ်း 

ဝၼး်ထ ိ8/10/2020 
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ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 
မူင်း 

ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼတီ်ႈၼမ်ေမႃႇၽီလူး ဢိူင်ႇလႆွၸွင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပ ႈပိုငႈ် မ်ႈတီႈဝတ် ၼမ်ႁၢင်ႈ 
ၶိူင်ႈ ဢိူင်ႇႁ းၵုၺ်။  
 

11: 40 ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းၼမ်ႁၢင်ႈၶိူငႈ်  
 

12: 30 ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၼႂးႄၵႈႁ းၵုၺ်ႄလႈၼႃးသွင်း 
9 မူင်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၽ ႇလဵဝ်ေသယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ဢိူင်ႇပ င်ႇၶွင်း 
ဝၼး်ထ ိ9/10/2020 
12: 15 ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းၵၼ်ႁိမ်းသၼ်လႆွေတး (တွင်ႇထဵၵ်) 
7 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈ သုိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ၵွင်ႈလူင ် 352 ထႅမ်ႁႅင်းၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၸႆွးၵုင်းေသ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ 60 mm ၵႂႃႇၵူႈ 

းၵူႈတၢင်းၼႂးဝၢၼ်ႈၸႆွးၵုင်း။ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းၼႂးဝၢၼ်ႈၸႆွးၵုင်းေသ တူိဝ်ၺႃး ၼ်း 
လုၵႆွႄလႈဢွင်ႈၵဵပ်းၶွင ် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) လုင်းတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်းေၵႃႈၺႃးပႃး။ ၼၢင်းမၼ်းၸိင်ႇ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၸႆွးၵုင်းေၵႃႉၼိုင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈ ဝ်ႄလႈၶႃမၼ်းၼၢင်း။ မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇ ဢဝ် 
ၵႂႃႇၶဝ်ႈ င်းယႃ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈသုိၵ်းတႆးဢမ်ႇမီးၼႂးဝၢၼ်ႈေသ ေၵႃႉမိူဝ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ 
လူင်ၼၼ် ဝႃႈၼႆ။ 

ဝၼး်ထ ိ10/10/2020 
ၵၢင်ၼႂၸဝ ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၽ ႇလဵဝ် လုၵ်တီႈၵွင်းလႆွႁိမ်းပုင်ႇဝူဝ်းေသယိုဝ်း 
12:25 
ဝ းဝၼ်း 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၼ်းဝိၼ်လုၵ်တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃးလူင်းတီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင်တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း။ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝမ်ႃးထႅမ်ၵူၼ်းသုိၵ်းၶဝ်။ 

 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

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


