
1

SHAN HUMAN RIGHTS FOUNDATION

ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈႁဝ်းငိုပ်းတၼ်
ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလႄး လႄႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈ 
ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး
JANUARY 2021



2

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းလၢႆပီမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလလး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလလး) လလႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ 
ႁူမ်ႈၵၼ် ၶႂၢၵ်ႈ ၼႃႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းသိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ယႃႉလု တီႈ 
လိၼ်ႁႆႈၼႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉ ဢူၼ် ၶုၼ်ႇ၊ လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈလလႈပႃးၸဵမ်လွင်ႈတဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ 
ၵိူတ်ႇမိူင်း ၼွၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလလး လလႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်မွၵ်ႈသွင်ပုၼ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈ တႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်း 
ၸိငု်ႈတႆး ပတွ်း ႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိပု်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈၶတု်းထၢၼ်ႇၶဝၼ်ႂ်းသၢမလ်ၸႈဝငဵ်း- လၸႈဝငဵ်းသီႇလပႃႉ၊ လၸႈဝငဵ်း 
တၢင်ႉယၢၼ်းလလႈ လၸႈဝဵင်း မိူင်းယႆ။
 
ၼႂ်းလၸႈဝဵင်းသီႇလပႃႉလတႉၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလလး ၶဝ်ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼႃးၵုၼ် 
ဢိငူ်ႇၼမ်ႉမ တီႈဢၼ ်ႁွင်ႈၵၢၼၽ်ၢႆႇၵႅတ်ႇလၶ (ဢၼႁ်တဵ်းဢၵွ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇသိၵု်းမၢၼ်ႈ) ၶဝလ်တႇလႆႈလၶႃႈၶႂၢင်ႉၶတု်း 
ထၢၼ်ႇ ထၢင်ယႂ်ႇမႂ်ႇၼႂ်း ၶၢဝ်း တၢင်း 25 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉမၶဝ် ၵႆႉၵႆႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ
ၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉလူမ်းဢမ်ႇ ၸိုၼ်ႈ သႂ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႆႈၼႃးလလႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၸဵမ်ၸိူဝ်း
ၼႆႉ။ 

ၼႂ်းလၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသမ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလလး ၶဝ် ၶုတ်းပိုင်ႈႁူးတၢင်းတႂ်ႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ 
လသမီးလွင်ႈ တဵၵ်း ယႃႉၸီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတႂ်ႈလိၼ်လလႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၼ်ႇၶွၼ်းၸဵမ်ၵၢင်ၶိုၼ်းၵၢင်
ဝၼ်းလသ ႁတဵ်းႁႂ်ႈလၼိတ်ၵႅ်ႇဢႃႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉဢၼၸ်ႂ်ႉၼႂ်းထၢငထ်ၢၼ်ႇၶဝ ်ၼၼ်ႉၵမ်ႇၵမ်ႇလမလ်မ ်လသ 
လ ႆၶဝ်ႈၼႂ်းလမႈၼမ်ႉပၢင ်ဢၼပ်ၼဵလ်မႈ ၼမ်ႉယ်ႂႇ လမႈၼိငု်ႈလၶႆဝ်ႈၸူးလမႈၼမ်ႉၶငူ်း။ မိဝူ်ႈၼႂ်းၵၢငလ်ိၼူၸ်ၼ်ႊ
ၼႃႊဝႃႊရီႊ 2021 ၼၼ်ႉ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလတႅ်ႇ ဢၼမ်ီး လင ်ႁိူၼ်း 82 လင ်ၼၼ်ႉလႆႈထၵု်ႇတၵဵ်းၶၢႆႉ ၵႂႃႇယူႇ 
တီႈမႂ်ႇဢၼႁ်ၢင်ႇၵဝႆၢၼ်ႈၵဝ်ႇ လလႈသၼူႁႆ်ႈၼႃး ၶဝၼ်ၼ်ႉတင်းမတူ်းယဝ်ႉ။ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ ၸိဝူ်းတၵု်းယၼွ်းသၼု်ႇ 
လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်လၵႃႈၺႃးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ တိမတ်ႉ ၶႃၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ 
 
ၼႂ်းလၸႈဝငဵ်းမိငူ်းယလႆၵႃႈ ၶမွ်ႊပၼီႊ ငၺူ်ႇယီႊပလလး ၶဝၶ်ႂၢၵ်ႈထၢငၵ်ဝ်ႇၵႂႃႇၸူးထၢငမ်ႂ်ႇထငႅ်ႈသငွတ်ီႈၼႂ်းဢိငူ်ႇ
ၶဝူသ်ၢႆး တီႈ ဢၼ ်ၶမွ်ႊပၼီႊလၽ ငၺူ်ႇယီႊပလလး ဢၼပ်ၼဵတ်ၢၼ်ႇတငွ်ႇဢူး ၶဝႁ်တဵ်းဝႆႉႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိဝူဝ်ၢၼ။် 
ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈလႆႈ လသုမု်း တီႈလၼိႁ်ႆႈၼႃးလလႈၶၺူၶ်ီႈလၼိထ်ၢငထ်ၢၼ်ႇၶဝၼ်ၼ်ႉၵႂႃႇဢိတု်းတၼပ်တႅ်ႈသၼဵ်ႈ
သၢႆလမႈၼမ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ 

ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႊပလလးၶဝ်ၶုတ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလတႃႉတၢင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၸူးတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ် 
ဝၢၼလ်လႈ ႁူင်း ၸၢၵ်ႈလိၼ်ယၢင(်ၽိလတ်ႉလမႇ) ၶဝ်တီႈၼႂ်းလၸႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တင်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၶဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်း
ဝငဵ်းတႃႈလိဝူ်ႇ (မၼ်းတလလး) လလႈလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၼႂ်းမိငူ်းမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၶမွ်ႊပၼီႊငၺူ်ႇယီႊပလလး ဢၼ ်
ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၼ်ယၢင် လလႈၵိူဝ်ဝၢၼ် သိၼ်း သူၺ်ႇလီ ၼႆႉပဵၼ်ဝႆႉၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ 
ဝၼ်ိႊပရႃႊတူိဝ်ႊၵရပု်ႉ (Win Brothers Group of Companies) ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၼ်ႂးဝင်ဵးလိဝူ်ႇ (မၼ်းတလလး) 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢင်ၶုတ်းမိူင်လႁႈထၢၼ်ႇ ၼႆႉမီးယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်တင်းမူတ်း၊ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း 
ပိၼု်ႉတီႈလႆႈ လမွၵ်ဝူ ်သိၵ်ုးမၢၼ်ႈလလႈၸမု်းပျီႇတၸုတိ်ႉမၼ်းဢၼၸ်ၢင်ႈၶိငုလ်ၵွ်ႇငိတု်ႈလပႉၵိၼၵူ်ၼ်းမိငူ်း ၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉသငဝ်ႃႈၵၼူ်းမိငူ်း ဢၼွ ်ၵၼ ်သၢၼၶ်တ်းၵၢၼၶ်တု်းမိငူလ်ႁႈ/ထၢၼ်ႇႁၼိ။် မိဝူ်ႈပ ီ2016 ၼၼ်ႉၵၼူ်း ဝၢၼ်ႈ 
ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃၸႂ်လလႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ထၢင် 
ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမ တူင်ႇဝဵင်းသီႇလပႃႉ။
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

တဝူထ်ပူ်းဢၼၵ်ၼူ်းဝၢၼ်ႈလႆႈႁူပ်ႉၺႃးယွၼ်ႉမီးၵၢၼၶ်တု်းထၢၼ်ႇႁိၼၼ်ႂ်းပိၼု်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၸီႉၸငႅ်ႈလၼပၼႁ်ႃ 
ၵၢၼ် ၶုတ်း ထၢၼ်ႇ ႁိၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူင်ပွင် 
ၸိုင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းလၵႃႉပဵၼ် ၵူၼ်း ၵမု်းၵမ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်တင်းပိုၵ်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်လလႈလွင်ႈၵမု်း
ၵမ်ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမလ်သ ၶႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းမိူင်လႁႈၽႂလ်ၵႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇထွမ်ႇၵၢင်ၸႂ်
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈလလႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လတႉလႆႈႁပ်ႉၼမ်ႉ 
တွၼ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇမိူင်လႁႈတင်းမူတ်းလသ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈလတႉ ၵူၺ်းလႆႈၺႃးတၢင်းတုၵ်ႉယၢပ်ႇ 
ပဵၼ်ၽၢႆႇသုမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

လွင်ႈယူႇၽၢႆႇလပႉပုၼ်ႈ ႁုပ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႂ်းလၸႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇ 
လငူဢ်ၼ ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵိတူ်ႇပၼဵသ်ိၵု်းၵၢငမ်ိငူ်း(သိၵ်ုးၼႂ်းမိငူ်း)မႃးၼပ်ႉႁူဝသ်ပိ်းပၼီၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၼဵၼ်ယႆူႇလသတႃႉ 
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၼႇပျီႇ လတႃႇၶဝ်တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ
သိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇလသႇယူင်းပူင်းယႃႉႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးယူႇၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း 
ၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ 
လတႃႇထိုင်လပႃးမီးပိူင် ပိုင်းလၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း 
ပိုၼ်ႉ တီႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလႁႉၵင်ႈတီႈလိၼ်၊ ၸၢတ်ႈပၢၼ် လသ ၸၢင်ႈလႁႉၵင်ႈပၼ်သၢႆလၵးလမႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၵၢၼ် 
ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယႃႉၵဝ်းမၼ်းလႆႈပႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 



4

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

လမ်းၼႂ်း

လွင်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းလၸႈဝဵင်းသီႇလပႃႉ
• ၼမ်ႉမ - ငူၺ်ႇယီႇပလလး 6

8

6

• ၼမ်ႉမ - ႁူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

လွင်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းလၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
• ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ- ငူၺ်ႇယီႇပလလး 12

12

လွင်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းလၸႈဝဵင်းမိူင်းယႆ
• ဢိူင်ႇၶူဝ်သၢႆး - ငူၺ်ႇယီႇပလလး 20

20

ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႊပလလးလလႈႁူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း 
မၢၼ်ႈၶိုင်ဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼမ်သုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 

24

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ 2



5

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး



6

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ငၺူ်ႇယီႇပလလးၼႆႉ ၶတု်းထၢၼ်ႇႁၼိၼ်ႂ်းထငု်ႉၼမ်ႉမ မႃးၸမဵမ်ိဝူ်ႈပ ီ2004။ ၸမွ်းၼင်ႇၽိၼုႁ်ၢႆးငၢၼ်း ပ ီ2017 
ၸုမ်းၸဝ်ႈ ႁႆႈၼႃးၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ “ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉမ1” ၼႆၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်ၼႆႉ ယႃႉ 
လုတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးလလႈ လႅင်ႇသၢႆလၵးလမႈၼမ်ႉလသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉ ၶုၼ်ႇဢူၼ ်ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်၊ လူမ်းလၵႃႈဢမ်ႇ 
ၸိၼု်ႈသႂလ်သ တမု်ႉတိဝူ်ႉၵၼူ်းမိငူ်း 3,000 ပၢႆ။ ၵၼူ်းမိငူ်းၼႂ်းထငု်ႉၼမ်ႉမၶဝတ်ၵု်းယၼွ်းႁႂ်ႈၵုိတ်းပတႅ်ႈၵၢၼ ်ၶတု်း 
ထၢၼ်ႇႁိၼ်တင်ႈလတႇပီ  2016 မႃးယူႇလသတ ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႊပလလး ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်  
ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉသင်။

ၽွင်းႁႃႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလလး လႆႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သွင်တီႈ ၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမ- 
ပဵၼ်တီႈၼႃးၵုၼ် လလႈ ပၢင်ငႃး(ဝၢႆးၶဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇၶုတ်းတီႈပဵင်းသၢႆးထႅင်ႈ)။ ထၢင်ထၢၼ်ႇတီႈၼႃးၵုၼ်ၼၼ်ႉ 
ပၼဵထ်ၢငထ်ၢၼ်ႇတႂ်ႈလၼိ ်ဢၼၵ်ႆႉႁတဵ်းႁႂ်ႈလၼိၵ်ၼူ်ႇပင်းလလႈမီးၵႂၢၼ်းၾႆးဢွၵ်ႇမႃးတီႈပၢၵ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 
ၼႂ်းလၢႆပပီၼူ်ႉမႃးၼႆႉ ၶမွ်ႊပၼီႊၶဝ ်တီႇၽဝဵ်ႈဢငွ်ႈတီႈလလႈၶတု်းႁူးတႂ်ႈလၼိလ်သသိပု်ႇၶႂၢၵ်ႈၶတု်းထၢၼ်ႇထငႅ်ႈ၊ 
ႁတဵ်းႁႂ်ႈတမု်ႉတိဝူ်ႉႁႆႈၼႃးၵၼူ်းၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်းႁႃႈလၵႃႉ။ ၶဝတ်င်းႁႃႈလၵႃႉဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတၼႅ်း
သင်-

တီႈလၼိ ်30 လဢႊၵႃႊၸိူဝ်းၼႆႉလၵႃႈၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလလးၶဝဢ်ဝႁ်တဵ်းသုမ်ႉႁဵတ်းႁိူၼ်းတႃႇၵၼူ်းႁတဵ်း
ၵၢၼ်ၶဝ်ယူႇ လသ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်လတႉဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်။ တီႈၼႃးၵုၼ်ၼႆႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပ
ၼီႊၶဝ်မီး 55 လၵႃႉ တႃႇ 25 လၵႃႉပဵၼလ်ၶႇဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းလၶႇမႃးမူတ်း ဢမ်ႇလမႃၵႂၢမ်းတႆး ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈသင်။

တင်ႈလတႇ လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2020 မႃး ငူၺ်ႇယီႊပလလးၶဝ် လႆႈၶႂၢၵ်ႈဢွင်ႈတီႈ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈ 
ၼႃးၵုၼ် လသသိုပ်ႇၶုတ်းထၢင်မႂ်ႇထႅင်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်။ ထၢင်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇမႂ်ႇတီႈၼႃးၵုၼ်ၼၼ်ႉ 
မီး 5 လဢႊၵႃႊ ပဵၼ်ၼႂ်း သူၼ်မႆႉၶီႈလဵၵ်း (သူၼ်မွၵ်ႇၸီႇလီႇ) မီးႁိမ်းၸမ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်လၵႃႉ 
ၸၢႆးတိင်ႇလလႈလုင်းယီႈ ဢၼ်မီး လၢႆးလႆႈ လတႃႇ ပီ 1,500,000 လသလွမ်ၵူဝ်လွင်ႈၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် 
ဢၼ် လွမ်ၽိုတ်ႉၸမ် ႁႆႈၼႃးၶဝ်မႃးၼၼ်ႉယူႇ။ 
1 http://www.shan.shanhumanrights.org/index.php/newsletter/323-2017-06-28-02-11-14

လွင်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပပႃႉ

ၼမ်ႉမ - ငူၺ်ႇယီႇပလလး

ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈတီႈလိၼ်

ၼၢႆးထွၼ်း 2.5 လဢႊၵႃႊ

လုင်းမူး 4 လဢႊၵႃႊ

ၼၢႆးမွၼ်း 2 လဢႊၵႃႊ

လုင်းဝုၼ်ႇတိ 5 လဢႊၵႃႊ

ၸၢႆးပဵမ်ႇမိူင်း -
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မိဝူ်ႈဝၼ်းထ ိ2/1/2021 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶမွ်ႊပၼီႊငၺူ်ႇယီႊပလလးၶဝႁ်ူပ်ႉထပူ်း ၽူႈယႂ်ႇၵၼူ်းလငူၼ်ႂ်းဝၢၼ်ႈ 
တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၼမ်ႉမလသ ႁႃတၢင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလၶႃႈလႆႈၸႂ်တႃႇသိုပ်ႇပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ 
ၶဝသ်ိပု်ႇၶတု်း ထၢၼ်ႇႁၼိ ်ၼႂ်းထငု်ႉၼမ်ႉမၵႂႃႇထငႅ်ႈႁူၵ်းလိၼူ ်ပိဝူ်ႈတႃႇလၵႅ်ႈၵၼတ်င်းၵႃႈသၢႆႈတၼႅ်းမၵွ်ႈ ငိၼု်း 
1,100 ႁဵင်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ တင်းၵႃႈလမးၵုမ်း လုမ်းလႃးၽၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈလုၵႆွၵွပ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၵၢၼ် 
ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။
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တင်ႈလတႇၸဝ်ႉပီ 2020 ၼႆႉမႃးမီးၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ မိၼ်းသူၺ်ႇလႂႃႇ မႃးလတႇၶုတ်းလုၵ်းထၢင်ထၢၼ်ႇ
ႁိၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇၼႃးၼၼ်း မွၵ်ႈ 500 လမႊတိူဝ်ႊလသ ယူႇတၢင်းႁွင်ႇလမႈၼမ်ႉမ။ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ၼႆႉ 
ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇႁူင်း ၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇလၶသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇ 
လမႃႇထၢၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵႃႉ ပဵၼ် ၽူႈၶုတ်းမၼ်းမႃးၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈ 1980 ၼၼ်ႉလသ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 
2010 ၼၼ်ႉ။ တၢမၼ်င်ႇၽိၼ်ုႁၢႆးငၢႆးၸမု်း EITI ပ ီ2018-20191 ၼၼ်ႉၶဝလ်ၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁူင်းၵၢၼၽ်ၢႆႇၵတႅ်ႇလၶ 
မၢၼ်ႈၼႆႉလႆႈၶႂၢင်းၶတု်းထၢၼ်ႇတီႈၼမ်ႉမ ထိငု ်6/5/2010 လသမီး ပိၼု်ႉတီႈ 2.22197 သီႇၸငဵ်ႇ ၵီႊလူဝ်ႊလမႊ 
တိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ လတသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ။ 
မိူ ဝ်ႈလဵဝ် လတႉၸွမ်းႁိမ်း  ႁွမ်းတႅဝ်းသၼ်လွႆၼၼ်ႉမီးလွင်ႈယႃႉလုလႅဝ်ၵႂႃႇမွ ၵ်ႈ  25  လဢႊၵႃႊလသ 
လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇ လိုၵ်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႈ 30 ထတ်း ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်းသၢမ်လၵႃႉလႆႈလုသုမ်းသူၼ်
ႁႆႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်သူၼ်မႆႉၶီႈလဵၵ်း (မွၵ်ႇၸီႇလီႇ) လလႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လသ လႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈ
ၼႆႉ-

ၼင်ႇႁိုဝ်လတလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းလပႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်းပဵၼ်သိပ်းပွၵ်ႈ 
ၵၼွ်ႇ၊ ၵၺူ်းၵႃႈ ၶမွ်ႊပၼီႊၶဝလ်ၢတ်ႈ လႆႈၵႃႈႁိုဝလ်ၵႃႈဢဝၵ်ႃႈၼၢၼ်ႉလႃႈၼယႆဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵၼူ်းႁတဵ်းၵၢၼ ်
တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ လၵႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ “တီႈလတႉမၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်သင်သူလၵႃႈလႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ
ႁဝ်းလပႃးလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႃႇမႃး ၶုတ်းတီႈၼႆႈၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသူၶဝ်ယင်းပႆႇၵိူတ်ႇၵွၼ်ႇ။ 
ႁဝ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသင်တီႈၽႂ်လၵႃႈလႆႈ။ ငိုၼ်းဢၼ် ႁဝ်းပၼ်သူၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈသူႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူဝ်ႉ 
ယၢပ်ႇ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉၼိူဝ်လိၼ်သူၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ထၢၼ်ႇႁၼိဢ်ၼၶ်တု်းယဝ်ႉၼၼ်ႉလတႃႉတၢင်ႇသႂ်ႇၼိဝူရ်တူ်ႉ/ၵႃး 12 မၢၵ်ႇ လသလတႃႉၵႂႃႇတၢင်းသၼဵ်ႈတၢင်းလငူ ်
ဢၼလ်တၵႂႃႇ ၼမ်ႉပွင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိၼု်းဢဝသ်ႂ်ႇၼိဝူရ်ူတ်ႉ/ၵႃး လသၶိၼု်းလတႃႉၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉပွင်ႈ။ 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးရူတ်ႉ/ၵႃး 22 မၢၵ်ႇ/လလႃႉလတႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်မွၵ်ႈ 30 လမ်း။ 
ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ၶဝလ်တႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လၵႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်သင်ႁူမ်ႇလလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽုၼ်ႇမုၵ်ႉမၢၵ်ႇမိူဝ်လူင်
ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵႃႈယင်းတဝ်ထိူၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။
1 Myanmar EITI Annual Progress Report 2018-2019 | Extractive Industries Transparency Initiative

ၼမ်ႉမ - ႁူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တီႈတတႉမၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်သင်သူၵေႃႈလႆႈ ေွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင် 
ၸိုင်ႈ တႃႇမႃးၶုတ်းတီႈၼႆႈၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသူၶဝ်ယင်းပႆႇေိူတ်ႇေွၼ်ႇ။ 
ႁဝ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသင်တီႈၽႂ်ၵေႃႈလႆႈ။ ငိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းပၼသ်ူ 
ၼႆႉ ပဵၼ်ေႃႈသူႁဵတ်းေၢၼ်ႁိူဝ်ႉယၢပ်ႇၽုေ်ႇမၢေ်ႇတဝ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ ၼိူဝ်လိၼ်သူ 
ၼၼ်ႉေူၺ်း” 

ၸိုဝ်ႈ တီႈလိၼ် ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း

လုင်းၽတ်း 5 လဢႊၵႃႊ 7,000,000 ၵျၢပ်ႈ

လုင်းထုၼ်း 3 လဢႊၵႃႊ 5,000,000 ၵျၢပ်ႈ

လုင်းတႃႇ 3 လဢႊၵႃႊ 5,000,000 ၵျၢပ်ႈ
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

လွင်ႈၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈတီႈၼႃးၵုၼ် 

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းလၸႈဝဵင်းၵျွၵ်းလမး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇတီႈၼႃးၵုၼ်

ၵႂၢၼ်းၾႆးဢွၵ်ႇတီႈပိုင်ႈႁူးလုၵ်းလတႃႉထၢၼ်ႇႁိၼ် ႁိမ်းၼႃးၵုၼ်
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇတီႈၼႃးၼၼ်း

ရူတ်ႉ/ၵႃးလတႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႁိၼ် ငူၺ်ႇယီႇပလလး တီႈၼႃးၵုၼ်
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 82 လင်လသယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ လၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈႁဵတ်းသူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈလလႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပႃးၸဵမ်ထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၼဵင်ႈလလႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၶီႈလဵၵ်း 
(မွၵ်ႇၸီႇလီႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လတႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢမ်ႈမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ 900,000 ၵျၢပ်ႈ လတႃႇၼိုင်ႈ 
ႁိူၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉလတႇတီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2002 ဝၢႆးလသ ၸွမ်သိုၵ်းၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် 
ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 1 ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼဢၽ မႃးလလႇတူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ - ငူၺ်ႇယီႇပလလး

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းလတႉဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ပတ်ႉတမျႃး လလႈ သူၺ်ႇသၼ်ႇလူင်ႇ။ ဢွင်ႈ 
တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး လၵႃႈႁုပ်ႈယိုတ်း (သိမ်း) ဢဝလ်သဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 
ၸိူဝ်းသုမ်းတီႈလိၼ် ႁႆႈ ၼႃး မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉမီးၼင်ႇၼႆ-
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ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

တင်ႈလတႇပီ 2008 မႃးၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလလး မႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၶုတ်းထၢၼ်ႇတင်းမူတ်းလသ ဢဝ်ၵူၼ်း 
ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လၶႇမႃး။ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉလၵႃႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် တီႈၼွင်ၶဵဝ် လလႈႁူင်း 
ၸၢၵ်ႈလိၼ်ယၢင် (ၽိလတ်ႉလမျႇ) တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလလး) မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼၶ်တု်းထၢၼ်ႇၼႆႉႁတဵ်းႁႂ်ႈတမု်ႉတိဝူ်ႉၼမ်ႉဢၼၵ်ၼူ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလတႅ်ႇလလႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းဢၼပ်ၼဵဝ်ၢၼ်ႈ
ႁၢတ်ႇပွတ်း (မီးလင်ႁိူၼ်း 80 လင်) ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉလမႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၵႃႈႁႅင်ႈ။ ၶီႈၶူၺ်လိၼ်လလႈ
ၼမ်ႉၵမ်ႇလမ်ဢၼ်ၸႂ်ႉ တီႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉမႃးဢိုတ်းတၼ်ပႅတ်ႈသၢႆလၵးလမႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁႆႈၼႃးသူၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉဢၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈထၢင်ႇထၢၼ်ႇလလႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်တီႈလုၵ်းထၢင်ႇထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းလမႈ 
ၼမ်ႉဢၼလ် ႆလတ်းၽၢၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇပတွ်းယဝ်ႉၶဝ်ႈၸူးလမႈၼမ်ႉပၢင။် ၶမွ်ႊပၼီႊၶဝလ်ၵႃႈဢဝၼ်မ်ႉၸိဝူ်းၼ
ၼ်ႉပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၼႂ်း ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈၼမ်ႉၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈ
သႂ်ၶုၼ်ႇဢူၼ်ၵမ်ႇလမ်ၼႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇတွၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈလမႈၼမ်ႉပၢင်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈထၢင်ထၢၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ 
“ႁဵတ်းႁႂ်ႈလမႈၼမ်ႉၵမ်ႇလမ်ပႅတ်ႈ” ၼႆ။

လငွ်ႈလတႃႉထၢၼ်ႇႁၼိလ်ၵႃႈႁတဵ်းႁႂ်ႈမီးၽၼု်ႇမၵု်ႉၽၵ်ုးသႂ်ႇၸမွ်းဝၢၼ်ႈႁမိ်းႁွမ်း၊ ပိငူလ်ငူမ်ၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈလငူလ်ၵႃႇ 
(မီးလင် ႁိူၼ်း 35 လင်) လလႈဝၢၼ်ႈၸိုၼ်း/ၸဵၼ်းယၢမ်း (မီးလင်ႁိူၼ်း 40)။ မီးရူတ်ႉသိပ်းသွင်မၢၵ်ႇ/လလႃႉ 
လတႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢမ်ႇႁူမ်ႇဢမ်ႇပူၵ်ႉသင်လသ လႁႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း မွၵ်ႈ 50 လမ်းၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၽွင်းၶွမ်ႊပၼီႊသူၺ်ႇလႅင်ႇၵႃႇ ၶဝ်လတႇၶုတ်း ထၢၼ်ႇ 
ႁၼိထ်ၢငမ်ႂ်ႇ တီႈ တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၵမ်းသိဝု်ႈ တီႈသၼူပ်ႃႇမႆႉၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈသၼူမ်ႆႉၶီႈလၵဵ်း လႆႈၵႃႈ 
သၢႆႈတႅၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ လႆႈ 10,000 ၵျၢပ်ႈတႃႇမႆႉၶီႈလဵၵ်းၼိုင်ႈတူၼ်ႈၵူၺ်းလသ လႆႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈတႃႇမႆႉ 
ၼိုင်ႈတူၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီဢၼ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈလႆႈမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 2019 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ သူၺ်ႇလိင်ႇၵႃႇ ၶဝ်ၶိုၼ်းမွပ်ႈ/ဢၢပ်ႈပၼ်ၶဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇ 
ယီႇပလလး သိုပ်ႇႁဵတ်းတင်းမူတ်း။

မိဝူ်ႈၼႂ်းလိၼူမ်ၢတ်ႉၶျ် 2020 ၼၼ်ႉ မီးၵၢၼတ်ၵ်ႅႇယႃႉထၢၼ်ႇႁၼိတ်ႂ်ႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလတႅ်ႇၵမ်းသိဝု်ႈ။ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ 
ၶဝ်လႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်းလလႈ လႆႈယူႇမိူၼ်မီးသင်တႅၵ်ႇတႂ်ႈလိၼ်မိူင်းၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်းလသ လႆႈထူပ်းႁၼ်လိၼ် 
မိူင်းတႅၵ်ႇဢႃႈတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းၶွၵ်ႈဝူဝ်း/ၵႂၢႆး ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈလိၼ်

1 လုင်းၼႃႇလိင်ႇ 2 လဢႊၵႃႊပၢႆ

2 လုင်းလၵႃး 2 လဢႊၵႃႊပၢႆ

3 လုင်းလဢႃး 1 လဢႊၵႃႊပၢႆ

4 သၢင်ႇလႅင် 1 လဢႊၵႃႊပၢႆ

5 သၢင်ႇလူႇ 1 လဢႊၵႃႊပၢႆ

6 သၢင်ႇလဢႃး 1 လဢႊၵႃႊပၢႆ
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လိၼ်မိူင်းတႅၵ်ႇဢႃႈ ၼႂ်းဢွင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ



16
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လိၼ်မိူင်းတႅၵ်ႇဢႃႈတႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

ဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ
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ၵွပ်ႈၼၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၵႃႈၸင်ႇဢဝ်လွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈလၼၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်လမႊ 
2020၊ ၶွမ်ႊ ပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလလးၶဝ်လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းဝႃႈလတသၢင်ႈႁိူၼ်းမႂ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႇ သိပ်းဢိတ်း 
လငႁ်ိူၼ်း တီႈဢွင်ႈတီႈ ဢၼ ်ၼမ်ႉလၼိႁိ်ၼၽ်ႃဢမ်ႇလပႃးၶိၵု်ႉၶမႅ်ႉတႃႇၵၢၼၽ်ၵု်ႇသမွ်ႈ၊ တီႈၼၼ်ႈလၵု်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ 
တၢၵ်ႇလတႅ်ႇၵႂႃႇမၵွ်ႈ ၶိငု်ႈၸဝူ်ႈမငူ်း လပႃး ၶီႇလတူ်ႉၶိငူ်ႈ/ၵႃးၵႂႃႇ၊ ပၼဵတ်ီႈတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈလတႉ လၢတ်ႈ 
ဝႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းလသ ၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတီႈ မႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၸမ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်။ ၶွမ်ႊပ
ၼီႊလၵႃႈၽွမ်ႉၸွမ်းဝႃႈလတပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇ  ၶႂ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇတီႈတၢင်းတူၵ်း 
ဝၢၼ်ႈ တီႈဢၼၵူ်ၼ်းဝၢၼ်ႈၶႂ်ႈၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႉ။ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းလိၵူ်ႈလသ ၵႃႈ လတလႆႈဢဝၸ်မွ်းၼင်ႇဢငွ်ႈ 
တီႈၵႃႈၶဝ်ၶိုင်ပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၶဝ်လွမ်ၵူဝ်ဝႃႈ လပႃးဢမ်ႇဢဝ်လၵႃႈယူဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈဢီသင်တင်း
ပိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်မီးၵၢၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈလတပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းဢိတ်းလင်ႁိူၼ်းၸိူဝ်းမီး 
လၼိ ်မိငူ်းတၵႅ်ႇဢႃႈတႂ်ႈႁိူၼ်းၶဝၼ်ၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႃႈသၢႆႈတၼႅ်းၼၼ်ႉလၵႃႈပၼၸ်မွ်းႁိူၼ်းလငလ်ၵဵ်ႉ လငယ်ႂ်ႇ၊ လင ်
လဵၵ်ႉ လၵႃႈလႆႈလဵၵ်ႉ လင်ယႂ်ႇလၵႃႈလႆႈယႂ်ႇ။

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈ ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း (ၵျၢပ်ႈ)

1 လုင်းပီး (ႁူဝ်ယႃႉ) မွၵ်ႈ 2 လဢႊၵႃႊ ၸမ်ၸမ် 35 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

2 သၢင်ႇလႅင် 2 လဢႊၵႃႊပၢႆ 35 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

3 ၼၢႆးမၼ်ႈ 1.6 လဢႊၵႃႊ 20 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

4 ပႃႈမူၼ်း 1.6 လဢႊၵႃႊ 20 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

5 ဢၢႆႈလႃႉ + လဢးဢွင်ႇ 1.6 လဢႊၵႃႊ 20 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

6 ဢၢႆႈဝီးရ 3.2 လဢႊၵႃႊ 35 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

7 လုင်းၼႃႇလိင်ႇ 3.2 လဢႊၵႃႊ 35 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

8 ၼၢႆးပီး 3.2 လဢႊၵႃႊ 35 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

9 ၼၢႆးဢွၼ်ႇ 1.6 လဢႊၵႃႊ 10 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

10 ၸဝ်ႈမိူင်း 1.6 လဢႊၵႃႊ 15 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

11 ၶိင်းလဢႃး ပႆႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း 20 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ
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မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2020 ၽွင်းသိုပ်ႇမီးၵၢၼ်ၶုတ်းတႂ်ႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း 
ၵိုတ်း လိူဝ်ယူႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈလၢႆးလႂ်ထႅင်ႈ ၵူၺ်းလတလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈမႂ်ႇၵူၺ်းၼႆၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ 
ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇယိူၼ်ႉ လတႃႇ ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၶဝ်ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၵႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းတီႈ ၶွမ်ႊ 
ပၼီႊ ဢၼ်တူၵ်းလူင်းဝႃႈလတသၢႆႈတႅၼ်း ပၼ်ၶဝ်ထိုင် 35 သႅၼ်လတႃႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ႁိူၼ်းလဵၵ်ႉ 
ႁိူၼ်းယႂ်ႇလလႈၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁႆႈၶဝ်။ ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈမႃးၵူၺ်းလႆႈယွမ်းလိူဝ်ဢၼ် ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/12/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇလတလႆႈၶၢႆႉတင်းသဵင်ႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈမီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 30 
လင်ၵူၺ်း ဢၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးတီႈမႂ်ႇ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဝႆႉ ဝႃႈလပႃး ဝၢႆး 
ဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉလတပၼ်ၵႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းတင်းမူတ်းၼႆလသတႃႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း ၼၼ်ႉသၢမ် 
ပုၼ်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၵူၺ်း။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 30 လင်ႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇၼၼ်ႉလတႉ လၢတ်ႈတီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ် 
တိုၼ်းလတဢမ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈမႂ်ႇ။ ၶဝ်ၵူၺ်းတုၵ်းယွၼ်းတီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ဝႃႈႁႂ်ႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတီႈဢၼ်ၶဝ်ယၢမ်ႈ 
တုၵ်း ယွၼ်းၵႂႃႇယူႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈလလႈၸမ်ႁႆႈၸမ်ၼႃးၶဝ်ၼၼ်ႉ
ၵူၺ်းယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/12/2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉမွၵ်ႈ 20 လၵႃႉၶီႇၵႃးမႃးႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ၶဝ်ႁွင်ႉဢဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမလ်ၵႃႉလသဢဝ်လုၼ်ႈၽိုၼ်း လပႃႉ 
ထုပ်ႉ လၢၵ်ႈထလူတႃႇလိူတ်ႈယၢင်လပႃးတူၵ်း။ ၵမ်းၼၼ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမလ်ၵႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈ 
ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ် တီႈမိူင်းႁႃႉဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ 
မွၵ်ႈ 20 ၵီႇလူဝ်ႇမဵတ်ႉ ၼႂ်းလၸႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း သၢမလ်ၵႃႉၼၼ်ႉၺႃးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ၶႃၸႂ် ဢဝ် 
ၼမ်ႉလိူတ်ႇလူၵ်ႈ/ထွၵ်ႇသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ် လလႈပၢပ်းမႅပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉလသ ၶိုၼ်းပွႆႇဝၢႆးၶဝ်တိမတ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ 15 ဝၼ်း။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်လသလလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၵႃႈဢမ်ႇႁတ်းတုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ 
ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင်ယဝ်ႉ။ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ် လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပႆႇၶၢႆႉၵႂႃႇ ၼၼ်ႉလၵႃႈ 
ၺႃးတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ တီႈဢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉၼႆႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇတင်ႈလတႇၶွမ်ႊ
ပၼီႊၶဝ်မႃး ၶုတ်း ထၢၼ်ႇလသ လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝလ်ႁလလႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈ 
သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ၽွတ်ႈၸုမ်းပဵၼ် လၢဝ်းမႃး (ၸၢဝ်းလၶႇ) ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းပၢၼ် 
တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်း တႆး ပၢၼ် MTA ဢၼ်ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးမၢၼ်ႈၼႂ်းပီ 1996။ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၼႆႉ ယူႇပႃႈတႂ်ႈသိုၵ်း 
မၢၼ်ႈၵုမ်းၵမလ်သယူႇဝႆႉ ၼႂ်းလၵႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလလႈဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလတႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇဝႆႉၵမ်ႈၼမလ်သပိုတ်ႇႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်းယႂ်ႇလူင် တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ 
ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 7 ၵီႇ လူဝ်ႇမဵတ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇလၵႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ေႃႈၶၼ်တီႈလိၼ်တလႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ေႃႈလိူဝ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ပၼ်ၼႆႉၵတ 
ၵတႉ၊ ေူၺ်းေႃႈႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူေ်ႈ ေႃႈၵတလႆႈဢဝ်ၵသၶၢႆႉေူၺ်းယဝ်ႉ” 
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ၶိူင်ႈၶွင်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ
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မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼၼ်ႉငူၺ်ႇယီႇပလလးၶဝ် လတႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ
ယၢၼ်မွၵ်ႈ 15 ၵီႊလူဝ်ႊလမႊတိူဝ်ႊ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႉလလႈၽႃတၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်သၢႆး။ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ 
လၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႊပ လလး ၶဝ်ယၢမ်ႈႁႃတၢင်းတႃႇလတႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ 
ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ  ႁႅင်းႁႅင်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းလတတုမ်ႉတိူဝ်ႉသူၼ်ႁႆႈၼႃး 
လလႈလမႈၼမ်ႉ ဢၼပ်ိငု်ႈဢငိၸ်ႂ်ႉတိဝု်း။ ၵၼူ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇလၵိ်ႈၸူးတၼႅ်း ၽငွ်း ၼႂ်းပိၼု်ႉတီႈလသ ၼႂ်းပ ီ2016 
ၼၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလလးၶဝ်လႆႈလတႃႉဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉၽွမ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းလသ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝလ်ၵႃႈၸၢင်ႈၶုတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမႃး ယူႇယဝ်ႉ။ 
ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉၶုတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉလလႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၸုမ်ႉလီဢၼ်မီး 
တၢင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ယႃႉလလႈၽႃတၼ်လသ ၵႃႈလႆႈပဵၼ်တီႈထုၵ်ႇယႃႉၵဝ်းယွၼ်ႉမီးၵၢၼ်သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်း
ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

ဢိူင်ႇၶူဝ်သၢႆး - ငူၺ်ႇယီႇပလလး
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မိဝူ်ႈပ ီ2018 ၼၼ်ႉငၺူ်ႇယီႇပလလးၶဝလ်တႇၶတု်းထၢငထ်ၢၼ်ႇထသိငွၼ်ႂ်းဢိငူ်ႇၶဝူသ်ၢႆး ႁမိ်းၸမဝ်ၢၼ်ႈသၼႅလ်တႃ 
(မီးလင်ႁိူၼ်း 19 လင်) တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းထၢင်ထၢၼ်ႇဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 6 ၵီႊ 
လူဝ်ႊလမႊတိူဝ်ႊ။ ထၢင်ထၢၼ်ႇ မႂ်ႇၼႆႉမီးယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တွင်ႇတၢၼ်ႇ 
ဢူး ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ငူၺ်ႇယီႇ ပလလးၶဝ်သၢင်ႈ။ ၶီႈၶူၺ်လိၼ်တီႈထၢင်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉလႆၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး 
ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလသၵႂႃႇဢိုတ်းတၼ်ပႅတ်ႈ လမႈၼမ်ႉ ႁွင်ႈ ဢၼ် လႆလလႃႇလဵင်ႉႁႆႈၼႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈလဢႇသုတ်း 
မၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်မီးၵႃးလတႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇ 25 လမ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႅၼ်လတႃၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်းထၢင်ထၢၼ်ႇဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ် တီႈၼမ်ႉယိုင်ႈ ဢူိင်း 
ဝႆႉယဝ်ႉလသ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈထၢင်ထၢၼ်ႇ 
ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉလႆၶဝ်ၼႂ်းလမႈၼမ်ႉလွင်းလသသိုပ်ႇလႆၶဝ်ႈၼႂ်းလမႈၼမ်ႉပၢင်ထႅင်ႈ။

ႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်တွင်ႇတၢၼ်ႇဢူး ၼႆႉလတယဝ်ႉၼႂ်းပီ 2021 လသလပႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလတ
ဢဝမ်ႃးၸႂ်ႉတိဝု်း တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႆႉၼယႆဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလတႉလမွမ်ႆႈၸႂၸ်ၢင်ႈပၼဵၸ်ၢင်ႈမီးလမူ်းဢမ်ႇၸိၼု်ႈသႂ်
သင်ဝႃႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ လတႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉၵႂႃႇ။
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 ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅၼ်လတႃ

 ရူတ်ႉ/ၵႃး Crown Cement တီႈဢွင်ႈလၵႃႇသၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် တီႈသႅၼ်လတႃ
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ပိုင်ႈႁူးလိၼ် ဢၼ်ယႃႉထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈသႅၼ်လတႃ

ပၢႆႉ တၢင်းၵႂႃႇၸူးဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်သႅၼ်လတႃႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉလၵႃႇသၢင်ႈ တီႈသႅၼ်လတႃ
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ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႊပၸလးၸလႈႁူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 
ၶိုင်ဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼမ်သုတ်းၼႂ်းႄိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 

ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶုတ်းမိူင်လႁႈ/ထၢၼ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 20201 
ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ငူၺ်ႇယီႇ ပလလးလလႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် 60% ပၢႆၼႂ်း 
မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းသိပ်းသွင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။

ၸိငူ်ႉႁိုဝလ်ၵႃႈယဝ်ႉ ဢၼမ်ီးလငွ်ႈတဝူၼ်ပ်ႉပိၼုဢ်ၵွ်ႇမႃးၼႆႉ ပၼဵသ်ၢႆမၢႆ ၵၢၼၶ်တု်းထၢၼ်ႇႁၼိၶ်ငွ ်ငၺူ်ႇယီႊပလလး 
ၼႂ်းသီႇ လပႃႉလလႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵူၺ်း ပႆႇပႃးမိူင်းယႆ၊ ၶႂ်ႈဝႃႈလတႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ငူၺ်ႇယီႊပလလး 
ၼၼ်ႉဢၼ်လတႉမၼ်း ယင်း ၸၢင်ႈ မီးၼမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ။

ၽိၼုႁ်ၢႆးငၢၼ်းၶငွလ်ငူပ်ငွၸ်ိငု်ႈမၢၼ်ႈဢၼဢ်ၵွ်ႇမိဝူ်ႈလိၼူ ်ဢၵွ်ႊထဝူ်ႊပိဝူ်ႊ 20202 ၼၼ်ႉလၼဝႆႉဝႃႈ ငၺူ်ႇယီႊ 
ပလလး လလႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ထႅင်ႈသွငပ်ုၼ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼၶ်ုတ်းထၢၼ်ႇ
ႁိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇငူၺ်ႇယီႇပလလး လတႉ 
ၵၺူ်း လၼဢဝၼ်ႂ်းလၸႈဝငဵ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵၺူ်းၼႂ်းထငု်ႉၼမ်ႉမလလႈမိငူ်းယႆလတႉဢမ်ႇႁၼပ်ႃးလသ ၶႂ်ႈမၢႆထိငုဝ်ႃႈ
ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
1 http://www.mining.gov.mm/ME-1_mm/1.ME-1_mm/Website%20Oct%202020.pdf

2 http://www.mining.gov.mm/ME-1_mm/1.ME-1_mm/Website%20Oct%202020.pdf

ၶပ်ႉ 
မၢႆ

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶိုင်ဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် 
ၼႂ်း လိူၼ် သႅပ်ႊ 
ထႅမ်ႊ ပိူဝ်ႊ 2020 
(တၼ်ႊ)

ၶိုင်ဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်း 
လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 
2019 ထိုင် သႅပ်ႊထႅမ်ႊ 
ပိူဝ်ႊ 2020 (တၼ်ႊ)

လၸႈဝဵင်း

1 AAA (သၼ်ႇလူင်ႇ) 0 5,894 သီႇလပႃႉ

2 ငူၺ်ႇယီႇပလလး 
(ပိုၼ်ဢွၵ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ) (ၵုင်းပဝ်း) 0 32,661 သီႇလပႃႉ (ၼမ်ႉမ)

3 ငူၺ်ႇယီႇပလလး (ႁၢတ်ႇပွတ်း)        1,490        17,358 တၢင်ႉယၢၼ်း

4 ၶွမ်ႊပၼီႊ မၢႆးတႅတ်ႉ        5,000       20,000 တၢင်ႉယၢၼ်း

5 ထုၼ်းၵျူၺ်ႇလပႃႇ (ယႂ်ႇ) 
မျႅၼ်ႇမႃႇထုၼ်းဢႃးတိတ်ႉ           200       12,200 တၢင်ႉယၢၼ်း

6 ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢလိၼ်းတိတ်ႉ 
ၶုၼ်ႇၼိတ်ႉ (1,2,5,6)                0         1,100 တၢင်ႉယၢၼ်း

7 ၺိမ်းၶျႅၼ်းၵွင်းၵိၼ်ႇ 
(တၢင်ႉယၢၼ်း-မိူင်းမႃး) (1)           150         6,350 တၢင်ႉယၢၼ်း

8 ႁူင်းၸၢၵ်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း        3,731       21,731 သီႇလပႃႉ/လႃႈသဵဝ်ႈ 
(ၼမ်ႉမ)
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ၶပ်ႉမၢႆ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် 
ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႇ ထူဝ်ႊ ပိူဝ်ႊ 

2020 (တၼ်ႊ)

လၸႈဝဵင်း

1 ငူၺ်ႇယီႇပလလး (ပိုၼ်ဢွၵ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ) 
(ၵုင်းပဝ်း)                 - သီႇလပႃႉ (ၼမ်ႉမ)

2 ငူၺ်ႇယီႇပလလး (ႁၢတ်ႇပွတ်း)           1,510 တၢင်ႉယၢၼ်း

3 ငူၺ်ႇယီႇပလလး (ၺငွ်ႇလယႇ)                  - မိူင်းယႆ

4 ၶွမ်ႊပၼီႊ မၢႆးတႅတ်ႉ           1,000 တၢင်ႉယၢၼ်း

5 ဢလိၼ်းတိတ်ႉၶုၼ်ႇၼိတ်ႉ (1,2,5,6)                 - တၢင်ႉယၢၼ်း

6 ၺိမ်းၶျႅၼ်းၵွင်းၵိၼ်ႇ (တၢင်ႉယၢၼ်း-မိူင်းမႃး) 
(1)           2,000 တၢင်ႉယၢၼ်း

7 ႁူင်းၸၢၵ်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း (လိၼ်)           5,000 သီႇလပႃႉ/လႃႈသဵဝ်ႈ 
(ၼမ်ႉမ)

8 သူၺ်ႇလိင်ႇၵႃႇ                - တၢင်ႉယၢၼ်း 

ၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းပႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ
ဢၼ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းႁွင်ႇတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း 
ယင်းပႆႇၸၢင်ႈၵဵပ်းႁွမ်ႁူဝ်ယွႆႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇမိူငလ်ႁႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉတင်းမူတ်း။
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