ၶွင်ႇ် သ်ႇဢဝ်ၶၼ
ို ်း် ၸင
ို ်ႈ် တ်း
ၶၶ ်ႈပၼ
ို ၽ
် ၢဝ််ႇပၢင်ၵမ
ို ၶ
် ပ
ွ ်ႈ် ၶူပ်ႇ် ပွၵ်း် ၵမ််း(15) ပီႊ2014
ဝၼ််းထ 15/01/2015
ၶွင်ႇ် သ်ႇဢဝ်ၶၼ
ို ််းၸင
ို ်ႈ် တ်း/

တပ််ႉသၵ
ို ်း် ၸင
ို ်ႈ် တ်း(RCSS/SSA)

လ်းၸတ််းပၢင်ၵမ
ို ်ၶွပ်ႈ် ၶူပ်ႇ်

ပွၵ််ႈၵမ််း(15) ပီႊ2014 တ်ႈငဝ််ႈၸင
ို ််ႈ လွတ်းလႅင်း် မူဝ််ႈဝၼ််းထ 12-14/01/2015 ႁင
ို ၶ
် ၢဝ််းယၢမ််း
(3)ဝၼ််းၶသ

တ်ႈၵဝ
ူ ််းၵိုမ်၊

ၶၵ ၵမ်ၵၢၼ်ငဝ််ႈၸင
ို ််ႈ၊

ၶၵ ၵမ်ၵၢၼ်ပင
ွ ၵ
် ၢၼ်လင
ူ ၊်

ၽူ်ႈၵွၼ်း် ႁွင််ႈၵၢၼ်လင
ူ ်၊

ၶၵ ၵမ်ၵၢၼ်ဢွၼႁူ
် ဝ်ငဝ််ႈၸင
ို ်ႈ် ၊

ၽူ်ႈၵွၼ််းတပ််ႉလလ်ႈ

ၽူ်ႈမ်းပိုၼ််ႈၽွၼ်း် ၶဝ်

(272)ၶၵ ်ႉ ၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶၼ
ို ််ႈ ႁွတ််ႈ တ်ႈပၢင်ၵမ
ို ၼ
် ်ႉယူ်ႇယဝ််ႉ။
တ်ႈၼ်း် ပၢင်ၵမ
ို ်

ၶွပ််ႈၶူပ်ႇ်

ပွၵ်ႈ် ၵမ််း(15)

ပီႊ2014ၼ်ႉလ်ႈဢွၼၵ
် ၼ်

ထတ််းသၢင်ၶိုၼ်း်

ၵၢၼ်ငၢၼ််းမိုၵ်ႉ် ၸိုမ်း် ၵူ်ႈလွင််ႈလွင်ႈ် ဢၼ်လ်ႈႁဵတ်း် သၢင််ႈမ ်း ၶၢဝ််းတၢင််း(1)ပီႊၼၼ််ႉၶသ ၸင််ႇလ်ႈ
ဢွၵ်ႇ် ၶၶ ်ႈပၼ
ို ၽ
် ၢဝ််ႇမ ်း ၼင််ႇတ်ႈတ်ႈ် ၼ်ႉယူ်ႇယဝ််ႉ။
1. ၶွင်ႇ် သ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း် ၸင
ို ်ႈ် တ်း/တပ််ႉသၵ
ို ်း် ၸင
ို ်ႈ် တ်း(RCSS/SSA) ၶတၸိုၵ်း် ၼဝ
ူ ် ၶၶ ်ႈတူၵ််းလူင်း်
ၵၢၼ်ၵတ
ို ်း် သၵ
ို ်း်

ဢၼ်လ်ႈလူင်း် လၢ်းမဝ
ို ််း

တင််းလူင်ပင
ွ ၸ
် င
ို ််ႈဝ်ႉ

ၸၼ််ႉလၸ်ႈမင
ူ ််း၊

ၸၼ််ႉမူင်း် ႁူမ််ႈတိုမ် ဢၼ်မ်း(31)ၶၶ ်ႈၼၼ််ႉ ၵ ်ႇလလ်ႈၶတၶတ််းၸ် ယ ်ႇႁ််ႈၽၢ်ႇ မိုၵ််ႉၸိုမ်း်
ႁဝ််းၶ ်ႈ ပဵၼၽ
် ၢ်ႇၽတ််း ၶၶ ်ႈတူၵ်း် လူင်း် ၵၢၼ်ၵတ
ို ်း် တၵ
ို ်း် ဢွၼတ
် ၢင််း။
2. ပၼ်ႁ

ၵၢၼ်မင
ူ ််းတ်း၊

ပၼ်ႁ ၼ်း် မင
ူ ််းႁူမ််ႈတိုမ်

ဢၼ်ဢမ််ႇၼမ်သဝ််းၼ်ႉ

လူဝ်ႇ် ဢဝ်

လၢ်းၵၢၼ်မင
ူ ််း ဢိုပ်ႇ် ဢူဝ်း် ၵၼ်ၶသ လၵ်ႈလတ််ႈၵ ်ႇလလ်ႈႁၼ်ထိုငဝ
် ်ႈ လူဝ်ႇ် မ်းပၢင်ဢိုပ်ႇ် ဢူဝ်း်
ၵၢၼ်မင
ူ ်း် ဝ်းဝ်းယူ်ႇ။
3. ၸိုမ်း် ယပ််းၵွင််ႈၵၢင််ႇလိုၵ်ႉ် ၽၼ
ို ်ႉ် ၸၢဝ််းၶဝ
ူ ််း ၼ်း် မင
ူ ််းႁူမ််ႈတိုမၼ
် ၼ််ႉ ၶတၶတ််းၸၶ
် ဝ််ႈဢိုပ်ႇ်
ဢူဝ်း် ႁ််ႈမ်းလွင်ႈ် ၸမ်ၸၵ
် ၼ်၊ ႁ််ႈၸၢင််ႈႁူမ််ႈ ယင
ူ ်း် မၢၵၼ်လၵ်ႈလတ်ပၼ်ႁ ၵၢၼ်မင
ူ ််းၵ ်ႇ။
4. ဢၼ်ၵူၼ်း် မင
ူ ်း် ထူပ််း ၶၽ်းယ ်ႈမဝ််းၵမ်ၼၼ််ႉ ၶတၶတ််းၸ် လႁ်ႉၵင််ႈပၼ် လလ်ႈႁူမ််ႈမိုဝ်း်
ၵူၼ််းမင
ူ ်း် ၶသ ၵႅတ်ႇ် လၶလႁ်ႉၵင််ႈပၼ်ၵ ်ႇ။
5. လွင််ႈၵ ်ႉၶၢၵူၼ််းၼၼ််ႉၼၼ််ႉ ၶွင်ႇ် သ်ႇဢဝ်ၶၼ
ို ််းၸင
ို ်ႈ် တ်း/ တပ််ႉသၵ
ို ်း် ၸင
ို ်ႈ် တ်း(RCSS /SSA)
ၶတသၢၼ်ၶတ််း ၵႅတ်ႇ် လၶလႁ်ႉၵင််ႈၵ ်ႇ။
6. ၼင််ႇႁဝ
ို ်ၶဝ
ူ ််းၶွငသ
် ၽ ်ႇဝ ၼ််းမင
ူ ်း် တ်း ၶတဢမ််ႇလိုလဝ
ႅ ်ၼၼ််ႉ ၶတၵႅတ်ႇ် လၶလႁ်ႉၵင််ႈၵ ်ႇ။

7. ၶပ ်ႈလဵင်ႉ် ၵူၼ်း် ၵ ်ႉလလ်ႈၵူင်ႇ် ပၼ်ႇ

ၶဝ်ၸဝ
ူ ််းမ ်းၵ ်ႉၶၢ

မ ်းႁ ၵၼ်ယ်ႇူ

ၼ်း် မင
ူ ််းတ်းၼၼ််ႉ

မင
ူ ်း် လၶ်ႇၼၼ််ႉ

ၶတသူၼ်း် တိုမႁ
် ်ႈ်

ၶတဢဝ်တၢင််းၸွ်ႈထႅမ် တ်ႈၶဝ်ၵ ်ႇ။
8. ၵူၼ််းမင
ူ ်း် တ်း

ဢၼ်ၵ ်ႇႁ

ႁဵတ်း် ၵၢၼ်

မင
ူ ်း် ထ်း၊

မ ်းႁဵတ်း် ဝၵ
် ပ််း တူဝလ
် လ်ႈ မ ်းယူ်ႇၶၼ
ို ်း် ၼ်း် မင
ူ ််းတ်းၶိုၼ်း် ။
9. ၵူၼ််းသၵ
ို ်း် လၵ််ႉပၢ်ႈ ၸဝ
ူ ်း် ဢမ််ႇဢဝ်ၶူဝ်း် ၶွင် မိုၵ်ႉ် ၸိုမ်း် ပ ်းၵ ်ႇၼၼ််ႉ ႁ််ႈပွၵ််ႈမ ်းၶၼ
ို ််း ႁၢပ််ႇၵၢၼ်
ၶိုၼ်း် ၊ ယူ်ႇတ်ႈမိုၵ််ႉၸိုမ်း် ၶတဢမ််ႇဢဝ် ဢပႅတ်ႈ် တၢင််းၽတ််းသင်။

ၶၵ ၵမ်ၵၢၼ်ပွငၵ
် ၢၼ်လင
ူ ် ငဝ််ႈၸင
ို ်ႈ်
ၶွင််ႇသ်ႇဢဝ်ၶၼ
ို ််းၸင
ို ်ႈ် တ်း

