
ၵ ႂၢမ််းထႂၢမ် တ ႃႇၶငူ််းၵႂၢၼယ် ႃႈမဝ််းၵမ် 

(1) ႁၢပ််ႇၵ ိုတ််ႉၼ ႃႈၵၢၼသ်င ်(ႁတဵ််းၵၢၼသ်င ်) 

(2) ႁပ််ႉၼ ႃႈတ ႃႈပိုၼႃ်ႈၽၼွ််းသင ်

(3) ၵပ်ွႃႈသငလ် ႃႈႁဵတ််းၵၢၼဢ်ၼၼ် ်ႉ။ လတ်ႇႁဵတ််းၵၢၼမ် ်းမ ်း ၢ  ပ ယဝ််ႉ။ မ ိူဝႃ်ႈတ ိုၵ််ႉႁၢပ််ႇၵၢၼ ်

ၼ ႃႈတ ႃႈပိုၼႃ်ႈၽၼွ််းယိူ်ႇၼၼ််ႉ ႁူပ််ႉတၢင််းယၢပ််ႇၽ ိုတ််ႇၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ 

(4) ၼ ႃႈၵၢၼဢ်ၼ ် ႃႈႁဵတ််းသမ််ႉမ ်းသင ်ၢ   ၢ  ၊ ဢၼ ် ႃႈႁဵတ််းယိူ်ႇၼ ႃႈၵၢၼၸ် ိူဝ််းၼ ်ႉသမ််ႉ 

ႁူပ််ႉတၢင််းယၢပ််ႇၽ ိုတ််ႇၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ 

(5) ၶိူဝ််းၵိုၼ််ႇဢၼဢ်ၵွ််ႇၼ ််းပ ိုၼ််ႉတ ႃႈမ ်းသင၊် သမ််ႉတၢင််ႇၶၢ  တၢင််း ်ႂ  ၊ ဢၼႁ်ပ််ႉသ ိုဝ််ႉ ၼ ််း ၵွ််းၵၢတ််ႇ 

သမ််ႉပဵၼၽ် ၊် ၶိူဝ််းၵိုၼ််ႇဢၼ ်သင််ႇသ ိုဝ််ႉမ ်း ိူ်း သင််ႇဢဝတ်ၢင််း ်ႂ  ။ 

(6) ၵိူၼ််းယိူ်ႇၼ ််းပ ိုၼ််ႉတ ႃႈ ၵမႃ်ႈၼမ်ႁဵတ််းၵၢၼသ်ငႁ် ၵ ၼ ်ငဵ််ႉတငွ််ႉ။ 

(7) ပၢ  ်းမၢၵႃ်ႈမ ်း မ ိူဝႃ်ႈပ ်ႇပဵၼပ်ၢငတ် ိုၵ််းသသ ဢမ််ႇၼၼဝ်ၢ  ်းပၢငတ် ိုၵ််းယဝ််ႉ ၸငွ််ႇမ ်း ငွႃ်ႈ ၵႅႃ်ႈ ၢ  ႃႈ။ 

 ၵႅႃ်ႈ ၢ  ႃႈၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ 

(8) ငဝ််း ၢ  ်း ပၢ  ်းပၺ်ၺ ၼ ််းပ ိုၼ််ႉတ ႃႈသမ််ႉပဵၼဝ် ်ႉၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ 

(9) ၵိူၼ််းၼိုမ််ႇၼ ််းပ ိုၼ််ႉတ ႃႈသမ််ႉ ပ ိူင ်ိူငၶ်ဝ်ႁဵတ််းၵၢၼသ်င။် ၵၢၼတ်ၢင််ႇပ ိူင ်ိူ်း ၶဝႁ်ဵတ််းသငၽ်ငွႃ်ႈ (ပ ိူငတ်ၵႅႃ်ႈ 

- ၶ ႃႈႁၢပ််ႇၵၢၼၵ်ိူၼ််းမ ိူင််း၊ ႁွငႃ်ႈၵၢၼ ််ႂ  ၊ ၼ ႃႈတ ႃႈတၼ််းႁဵင််းသင၊် င ိုၼ််း  ိူၼ ်ၶၼပ်ိူပ ိုၼ််ႉ  ႃႈၵ ႃႈႁ ိုဝ၊် 

ၸ ိူဝ််းႁဵတ််းၵၢၼ ်ၵ ၼၸ်ၢငႃ်ႈ ၢ  ်းဝၼ််းႁဵတ််းၵၢၼသ်င၊် ၼ ိုငႃ်ႈဝၼ််းင ိုၼ််းၶဝ်ႃႈၵ ႃႈႁ ိုဝ်) 

(10) ၸငွ််ႇယၢမႃ်ႈၸွ ႃႈ ၼ ််းၸိုမ််းတိူင််ႇဝိူင််းၵိူၼ််း ပိူၵ််းပငွပ် ိုၼ််ႉတ ႃႈ။ သပ ်းမ ်း ပဵၼၸ်ိုမ််း ်ႂ  ၊ 

လတ်ႇၶဝႃ်ႈႁၢပ််ႇၵၢၼမ် ိူဝႃ်ႈ ်ႂ  ၊   ႃႈႁပ််ႉႁဵတ််းပၼၵ်ၢၼသ်င၊် ၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ ဢၼ ် ႃႈႁဵတ််းၵၢၼ ်

ပၼမ်ိူ်ႇၸိုမ််းၸ ိူင််ႉၼ ၼ ်ႉ ၵိူၼ််းဝၢၼႃ်ႈၵိူၼ််းသိူၼတ်ိုမ််ႉတပ်ွ်ႇၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ 

(11) ၵဝဵ််ႇၵပ််းယ ႃႈမဝ််းၵမ်သသ မ ်းၵၢငၸ်  ်တၢင််းႁၼထ် ိုင ်ၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ်ၽငွႃ်ႈ။ 

(12) ဢၼၵ်ိူၼ််းၸ ််ႉတ ိုဝ််းသိူ်ႇသမ််း ယ ႃႈမဝ််းၵမ်ၼမမ် ်းၸ ိူင််ႉၼ ၼ ်ႉ လတ်ႇမ ိူဝႃ်ႈ ်ႂ  ၊ 

ဢ ငၼ် ိူဝင်ဝ််း ၢ  ်းသငသ်သ ၵိူၼ််းၸ ််ႉယ ႃႈမဝ််းၵမ်ၼမ်တ ိူဝ််းမ ်း။ 

(13) ၵိူၼ််းသိူ်ႇသမ််းၸ ််ႉတ ိုဝ််းယ ႃႈမဝ််းၵမ်ပဵၼၽ် ၊် ၵိူၼ််းသၼႅ််း ်ႂ  ။ 

(14) ၵိူၼ််းသ ိုဝ််ႉၶၢ  ၵ ၼသ်ိူ်ႇသမ််ႉ ိူ်း ပဵၼၵ်ိူၼ််းၶ ိူဝ််းသင ်သ ိုဝ််ႉၶၢ   ၵၼၵ်မႃ်ႈၼမ်။ 

(15) ၵၢၼၽ်ိုၵ််ႇသမွ်ႃႈၾ ၼ််ႇ ိူ်း ၽိုၵ််ႇသမွႃ်ႈတ ႃႈ  ၼ်မ၊် ဢၼၽ်ိုၵ််ႇၼမ်  ိူဝ်ပ ိူၼႃ်ႈ 

တၢင််းၵ ၢငႃ်ႈ ၢ  သဢ်ႇၶ ိူဝ််ႉ/တ ိုင််ႇ။   



(16) ၸဝ်ႃႈၶငွသ်ိူၼယ် ႃႈသမ််ႉပဵၼၽ် ၊် ယ ႃႈ မ်ဢၼ ် ႃႈမ ်းၼၼ််ႉ သိူင််ႇၶၢ   သတ ်ႇၽ ၊် 

တ ်ႇ  ႃႈၽိုၵ််ႇသမ််ႉယၼွ််းၶ ၢင််ႉတ ႃႈၽ ။် သ ််ႇၶၼွ််ႇတ ႃႈၽ ၊် ၸိုမ််း ်ႂ  ။ 

(17) ၵိူၼ််းၵ ၼၸ်ၢငႃ်ႈႁဵတ််းၵၢၼသ်ိူၼယ် ႃႈ ၸမွ််းဝၼ််းသမ််ႉပဵၼၽ် ၊်  ိုၵ််ႉတၢင််း ်ႂ  မ ်း။ 

ၼ ိုငႃ်ႈဝၼ််း  ႃႈင ိုၼ််းၵ ႃႈႁ ိုဝ်။ 

(18) ၵဝဵ််ႇၵပ််းယ ႃႈမၢဝ််းၵမ်သသ ဢၼတ်ိုမ််ႉယၼွႃ်ႈတိူင််ႇဝိူင််းၵိူၼ််း၊ ၵၢၼ ်ိူ်ႇၵၢၼတ်ၢၼ််း၊ ၽ သ  

သ သၼ ၾ ငႃ်ႈလငႃႈ  ၵႃ်ႈ ၢ  ်းမ ်းသင။် ဢၼတ်ိုမ််ႉယၼွႃ်ႈတၢင််ႇၸ ိူဝ််ႉတၢင််ႇပ ိူင ်ိူ်း မ ်းသငၽ်ငွႃ်ႈ။ 

(19) တ ်ႇႁ ်ႃႈၵိူၼ််းမ ိူင််းၶဝ်ႃႈပ ်းၼ ််းၵၢၼတ် ိုၵ််းသတ ်း ယ ႃႈမဝ််းၵမ်ၼၼ််ႉ ပဵၼၽ််ႂ   ၽိူႃႈ ်ႂ  တ ိုၵ််းသိူၼ််း။ 

(20) ၼ ႃႈၵၢၼဢ်ၼၵ်ိူၼ််းမ ိူင််းၶဝ်ႃႈပ ်းတိူင််ႉတ ိုၼ််ႇတ ိုၵ််းသတ ်းယ ႃႈမဝ််းၵမ်ၼၼ််ႉမ ်းသင ်ၢ   ၢ  ။ 

ၽၼႅၵ်ၢၼၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ်သသ တမ််းဝၢင််းတ ိုၵ််းသတ ်းယ ႃႈမဝ််းၵမၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ 

(21) ၵိူၼ််းၶ ိူဝ််းသင ်ႁူမ်ႃႈႁဵတ််းႁူမႃ်ႈသၢငႃ်ႈ ၵၢၼၽ်ဝဵ်ႃႈမိူၺ််ႉယ ႃႈမဝ််းၵမ်။ 

ဢၼယ်ၢပ််ႇၽ ိုတ််ႇသမ််ႉမ ်းသင ်ၢ   ၢ  ။ 

(22) ဢၼႁ်ူမ်ႃႈတင််း ိူငပ်ွငၸ် ိုငႃ်ႈသသ ႁဵတ််းၵၢၼၽ်ဝဵ်ႃႈမိူၺ််ႉယ ႃႈမဝ််းၵမ်ၸငွ််ႇမ ်း။ 

ဢၼႁ်ူမ်ႃႈၵၼႁ်ဵတ််းသမ််ႉမ ်းသင ်ၢ   ၢ  ။ 

(23) ဢၼ ် ႃႈႁူမႃ်ႈတင််း ိူငပ်ွငၸ် ိုငႃ်ႈႁဵတ််းသၢငႃ်ႈၼၼ််ႉ ဢၼဢ်ငွ််ႇမၢၼယ်ဝ််ႉတိူဝ်ႃႈမ ်းသင။် 

(တိူဝ်ယၢင််ႇ - ႁူမႃ်ႈၾၢ  ်ႇ ိူငပ်ငွၸ် ိုငႃ်ႈသသ ႁဵတ််းၵၢၼ ်ၸငွ််ႇပဵၼၵ်ၢၼ)် 

(24) ၵၢၼဢ်ၼႁ်ူမႃ်ႈၵၼႁ်ဵတ််းႁူမ်ႃႈၵၼသ်ၢငႃ်ႈသမ််ႉ ၼ ််းလၵႃႈၸိုမ််းသတ ်ႇၸိုမ််း 

မ ်း ငွႃ်ႈယၢပ််ႇၽ ိုတ််ႇသငၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ 

(25) ဢၼဢ်ဝၵ်ိူၼ််းမ ိူင််းပဵၼ ်ၵ််းသသၽဝဵႃ်ႈမိူၺ််ႉယ ႃႈမဝ််းၵမ်ၼၼ််ႉ ငဝ််း ၢ  ်း ယၢမ််း ဝဵ် 

ႁဵတ််းသၢငႃ်ႈၵၢၼသ်ငဝ် ်ႉ။ တ ်ႇႁ ်ႃႈပဵၼၵ်ၢၼ ်ႁဵတ််းႁ ိုဝ် ႁူမႃ်ႈၵၼတ်ိူင််ႉၼ ိုင။်  

(26) ငဝ််း ၢ  ်းမ ိူဝ်ႃႈပ ်ႇလတ်ႇၵၢၼတ် ိုၵ််းသတ ်းယ ႃႈမဝ််းၵမ်သသ ဝၢ  ်းႁဵတ််းယဝ််ႉ ၸငွ််ႇပ ိူငႃ်ႈၵၼ။် 

သမ််ႉပ ိူငၵ်ၼၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ်။  

(27) ယိူ်ႇတ ႃႈ ိူငပ်ငွၸ် ိုငႃ်ႈသသ ၸငွႃ်ႈမ ်း ငွႃ်ႈၸွ ႃႈထမႅ်ပၼ ်ၵၢၼၽ်ိုၵ််ႇသမွႃ်ႈ တၼႅ််းတၢင ်သိူၼၾ် ၼ််ႇ။ 

ဢၼၸ်ွ ႃႈပိူၵ််းပွငပ်ၼၼ် ််းပ ိုၼ််ႉတ ႃႈၸငွ််ႇမ ်းသင။် 

(28) ဝၢ  ်းတ ိုၵ််းသတ ်းယ ႃႈမဝ််းၵမ်ယဝ််ႉ ၽၼႅၵ်ၢၼပ်ၢ  ်း  ိုၼ််း ၵဝဵ််ႇၵပ််းပၢ  ်းယိူ်ႇ   ၶ ိုငပ်ၼၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ်၊ 

ဝၢ  ်းတ ိုတ််းတၼွပ်ၼယ် ႃႈယဝ််ႉ ဢၼပ်ိူၵ််းပွငပ်ၼၶ် ိုၼ််းမ ်းသင၊် တမ််းၽၼႅၵ်ၢၼၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ်သသ ႁဵတ််းသၢငႃ်ႈ။ 

(29) ၵဝဵ််ႇၵပ််း ငွႃ်ႈယ ႃႈမဝ််းၵမ်သသ ၵိူၼ််းဝၢၼႃ်ႈဢၼ ် ႃႈပၢ  ႃႈ ၸငွ််ႇမ ်း။ ၶဝ်လတ်ႇပၢ  ႃႈမ ိူဝႃ်ႈ  ၊် 

ၵိူၼ််းၶ ိူဝ််းသင ်သမ််ႉၶၢ  ်ႉၵ  ်ႇတၢင််း  ။် 



(30) ဢၼ ် ႃႈၶၢ  ်ႉဝၢၼႃ်ႈၶၢ  ်ႉႁ ူၼ််း ၼၼ််ႉ ပဵၼၵ်ပ်ွႃႈသင ်

(31) ၵိူၼ််းဝၢၼႃ်ႈဢၼၶ်ၢ  ်ႉၶဝႃ်ႈမ ်းယိူ်ႇၼ ််းပ ိုၼ််ႉတ ႃႈသမ််ႉၸငွ််ႇမ ်း။  

(32) ၶဝ်ႃႈၽဝႅ်မ ်းယိူ်ႇထိုင််ႉၼ ်ႉမ ိူဝႃ်ႈ ်ႂ  ။ ၵိူၼ််းၶ ိူဝ််းသငဢ်ၼၶ်ၢ  ်ႉမ ်းယိူ်ႇ။  

(33) ၵပ်ွႃႈသငလ် ႃႈၶဝ်ၶၢ  ်ႉမ ်း 

(34) ၼ ််းပ ိုၼ််ႉတ ႃႈၼ ်ႉ ၸငွ််ႇမ ်းၸိုမ််းပ  ်ႇတိုၸ တ််ႉ၊ ၽ ဢ်ၼွႁ်ူဝ်၊ ၶဝ်ႁဵတ််းသငပ်ၼၵ်ိူၼ််းမ ိူင််း။ 

ၶဝ်ၵ ်ႉႁဵတ််းသငသ်တ ်ႇၵိူၼ််းမ ိူင််း။ ဢၼၸ်ိုမ််းပ  ်ႇတိုၸ တ််ႉ ႁတဵ််းသၢငႃ်ႈၸ ိူဝ််းၼ ်ႉ ၵိူၼ််းမ ိူင််းႁၼ ်

ထ ိုငၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ် တိုမ််ႉတပ်ွ်ႇသတ ်ႇၶဝ်ၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ်။ 

(35) ၸိုမ််း RCSS/SSA SSPP/SSA PSLF/TNLA KIO/KIA UWSP/UWSA MNDAA NDAA-ESS 

ၶဝ်ႁဵတ််းသၢငႃ်ႈၵၢၼင်ၢၼ််းမ ်းသင၊် ၶဝၵ် ်ႉႁတဵ််းသငသ်တ ်ႇ ၵိူၼ််းမ ိူင််း။ ဢၼၶ်ဝ်ႁတဵ််းသၢငႃ်ႈၸ ိူဝ််းၼ ်ႉ 

ၵိူၼ််းမ ိူင််းႁၼ ်ထ ိုငၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ် တိုမ််ႉတပ်ွ်ႇသတ ်ႇၶဝ်ၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ။် 

(36)  ိူငပ်ွငၸ် ိုငႃ်ႈ၊ သ ိုၵ််း ိူငပ်ငွၸ် ိုငႃ်ႈ ၶဝႁ်ဵတ််းသငပ်ၼၵ်ိူၼ််းမ ိူင််း။ ဢၼၶ်ဝ်ႁတဵ််းသၢငႃ်ႈၸ ိူဝ််းၼ ်ႉ 

ၵိူၼ််းမ ိူင််းႁၼထ် ိုငၸ် ိူင််ႉႁ ိုဝ် တိုမ််ႉတပ်ွ်ႇသတ ်ႇၶဝ်ၸ ိူင််ႉႁ ိုဝ။် 

 

 


