
 

ၶွင််ႇသ ်ႇဢဝၶ် ိုၼ််းၸ ိုင််ႈတ ်း 

ၶၶ ်ႈပ ိုၼၽ်ၢဝ််ႇပၢငၵ်ိုမၶွ်ပ််ႈၶူပ််ႇ ပၵွ််းၵမ််း(15) ပ ီႊ2014 

ဝၼ််းထ  15/01/2015 

ၶွင််ႇသ ်ႇဢဝၶ် ိုၼ််းၸ ိုင််ႈတ ်း/ တပ််ႉသ ိုၵ််းၸ ိုင််ႈတ ်း(RCSS/SSA) လ ်းၸတ််းပၢငၵ်ိုမ်ၶွပ််ႈၶူပ််ႇ 
ပွၵ််ႈၵမ််း(15) ပ ီႊ2014 တ ်ႈငဝ််ႈၸ ိုင််ႈ လွ တ ်းလငႅ််း မ ူဝ််ႈဝၼ််းထ  12-14/01/2015 ႁ ိုငၶ်ၢဝ််းယၢမ််း 
(3)ဝၼ််းၶသ တ ်ႈၵ ဝူ််းၵိုမ်၊ ၶၵ ၵမၵ်ၢၼ်ပငွၵ်ၢၼလ်ငူ၊် ၶၵ ၵမၵ်ၢၼဢ်ွၼႁ်ူဝင်ဝ််ႈၸ ိုင််ႈ၊ 
ၶၵ ၵမၵ်ၢၼ်ငဝ််ႈၸ ိုင််ႈ၊ ၽ်ူႈၵွၼ််းႁွင််ႈၵၢၼလ်ငူ်၊ ၽ်ူႈၵၼွ််းတပ််ႉလလ်ႈ ၽ်ူႈမ ်းပိုၼ််ႈၽၼွ််းၶဝ ်
(272)ၶၵ ်ႉ ၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶ ိုၼ််ႈ ႁွတ််ႈ တ ်ႈပၢငၵ်ိုမ်ၼ ်ႉယ်ူႇယဝ််ႉ။ 

တ ်ႈၼ ််းပၢငၵ်ိုမ ် ၶွပ််ႈၶူပ််ႇ ပွၵ််ႈၵမ််း(15) ပ ီႊ2014ၼ ်ႉလ ်ႈဢၼွၵ်ၼ ် ထတ််းသၢငၶ် ိုၼ််း 
ၵၢၼင်ၢၼ််းမိုၵ််ႉၸိုမ််း ၵူ်ႈလငွ််ႈလငွ််ႈ ဢၼလ် ်ႈႁတဵ််းသၢင််ႈမ ်း ၶၢဝ််းတၢင််း(1)ပ ီႊၼၼ််ႉၶသ ၸင််ႇလ ်ႈ 
ဢၵွ််ႇၶၶ ်ႈပ ိုၼၽ်ၢဝ််ႇမ ်း ၼင််ႇတ ်ႈတ ််ႈၼ ်ႉယ်ူႇယဝ််ႉ။ 

1.  ၶွင််ႇသ ်ႇဢဝၶ် ိုၼ််းၸ ိုင််ႈတ ်း/တပ််ႉသ ိုၵ််းၸ ိုင််ႈတ ်း(RCSS/SSA) ၶတၸိုၵ််းၼ ဝူ ် ၶၶ ်ႈတၵူ််းလငူ််း 
ၵၢၼၵ် ိုတ််းသ ိုၵ််း ဢၼလ် ်ႈလငူ််းလၢ ်းမ ိုဝ််း တင််းလငူ်ပငွၸ် ိုင််ႈဝ ်ႉ ၸၼ််ႉလၸ်ႈမ ငူ််း၊ 
ၸၼ််ႉမ ူင််းႁူမ််ႈတိုမ ် ဢၼမ် ်း(31)ၶၶ ်ႈၼၼ််ႉ ၵ  ်ႇလလ်ႈၶတၶတ််းၸ  ် ယ ်ႇႁ််ႈၽၢ ်ႇ မိုၵ််ႉၸိုမ််း 
ႁဝ််းၶ ်ႈ ပဵၼၽ်ၢ ်ႇၽ တ််း ၶၶ ်ႈတၵူ််းလငူ််း ၵၢၼၵ် ိုတ််းတ ိုၵ််း ဢွၼတ်ၢင််း။ 

2. ပၼႁ်  ၵၢၼမ် ငူ််းတ ်း၊ ပၼႁ် ၼ ််းမ ငူ််းႁူမ််ႈတိုမ ် ဢၼဢ်မ််ႇၼ မသ်ဝ််းၼ ်ႉ လဝူ််ႇဢဝ ်
လၢ ်းၵၢၼမ် ငူ််း ဢိုပ််ႇဢူဝ််းၵၼ်ၶသ လၵ်ႈလ တ််ႈၵ  ်ႇလလ်ႈႁၼထ် ိုငဝ် ်ႈ လဝူ််ႇမ ်းပၢငဢ်ိုပ််ႇဢဝူ််း 
ၵၢၼမ် ငူ််းဝ ်းဝ ်းယ်ူႇ။ 

3. ၸိုမ််းယ ပ််းၵငွ််ႈၵၢင််ႇလိုၵ််ႉၽ ိုၼ််ႉ ၸၢဝ််းၶ ဝူ််း ၼ ််းမ ငူ််းႁူမ််ႈတိုမၼ်ၼ််ႉ ၶတၶတ််းၸ ၶ်ဝ််ႈဢိုပ််ႇ 
ဢူဝ််း ႁ််ႈမ ်းလငွ််ႈၸမၸ် ၵ်ၼ်၊ ႁ််ႈၸၢင််ႈႁူမ််ႈ ယ ငူ််းမၢ ၵၼလ်ၵ်ႈလ တပ်ၼႁ် ၵၢၼမ် ငူ််းၵ  ်ႇ။  

4. ဢၼၵ်ူၼ််းမ ငူ််းထူပ််း ၶၽ်းယ ်ႈမဝ််းၵမၼ်ၼ််ႉ ၶတၶတ််းၸ  ် လႁ်ႉၵင််ႈပၼ ် လလ်ႈႁူမ််ႈမ ိုဝ််း 
ၵၼူ််းမ ငူ််းၶသ ၵတႅ််ႇလၶလႁ်ႉၵင််ႈပၼၵ်  ်ႇ။  

5.  လငွ််ႈၵ ်ႉၶၢ ၵၼူ််းၼၼ််ႉၼၼ််ႉ ၶွင််ႇသ ်ႇဢဝၶ် ိုၼ််းၸ ိုင််ႈတ ်း/ တပ််ႉသ ိုၵ််းၸ ိုင််ႈတ ်း(RCSS /SSA) 
ၶတသၢၼၶ်တ််း ၵတႅ််ႇလၶလႁ်ႉၵင််ႈၵ  ်ႇ။  

6. ၼင််ႇႁ ိုဝ်ၶဝူ််းၶငွသ်ၽ ်ႇဝ ၼ ််းမ ငူ််းတ ်း ၶတဢမ််ႇလိုလဝႅ်ၼၼ််ႉ ၶတၵတႅ််ႇလၶလႁ်ႉၵင််ႈၵ  ်ႇ။ 



7. ၶပ ်ႈလငဵ််ႉၵူၼ််းၵ ်ႉလလ်ႈၵငူ််ႇပၼ ်ႇ ၶဝၸ် ဝူ််းမ ်းၵ ်ႉၶၢ  မ ်းႁ ၵ ၼယ််ူႇ ၼ ််းမ ငူ််းတ ်းၼၼ််ႉ 
ၶတဢဝတ်ၢင််းၸွ ်ႈထမႅ ်တ ်ႈၶဝၵ်  ်ႇ။ 

8. ၵၼူ််းမ ငူ််းတ ်း ဢၼၵ်  ်ႇႁ  ႁတဵ််းၵၢၼ ် မ ငူ််းထ ်း၊ မ ငူ််းလၶ်ႇၼၼ််ႉ ၶတသၼူ််းတိုမႁ်််ႈ 
မ ်းႁတဵ််းဝ ၵ်ပ််း တူဝလ်လ်ႈ မ ်းယ်ူႇၶ ိုၼ််းၼ ််းမ ငူ််းတ ်းၶ ိုၼ််း။ 

9. ၵၼူ််းသ ိုၵ််းလၵ််ႉပၢ ်ႈ ၸ ဝူ််းဢမ််ႇဢဝၶ်ူဝ််းၶငွ ်မိုၵ််ႉၸိုမ််းပ ်းၵ  ်ႇၼၼ််ႉ ႁ််ႈပၵွ််ႈမ ်းၶ ိုၼ််း ႁၢပ််ႇၵၢၼ ်
ၶ ိုၼ််း၊ ယ်ူႇတ ်ႈမိုၵ််ႉၸိုမ််း ၶတဢမ််ႇဢဝ် ဢပတႅ််ႈတၢင််းၽ တ််းသင။်  

 

ၶၵ ၵမၵ်ၢၼ်ပွငၵ်ၢၼလ်ငူ ်ငဝ််ႈၸ ိုင််ႈ 

     ၶငွ််ႇသ ်ႇဢဝၶ် ိုၼ််းၸ ိုင််ႈတ ်း 

 


