
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ေၵႃၵပး်သၢၼတ်ငူႉ်ၼိငုတ်ႃႇႄမႈၼမႉ် ၼးႂၸိငုႈ်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ11/5/2018          

ၵၢၼယ်ိဝုး်ၵၼူး်ၶႇီ ဝး်ၺႃးယိဝုး်တ  ၼးႂၸိငုႈ်တးႆပတွး်ဢၵွႇ် ၸႈီၸငႅႈ်ဢၵွႇ်ႄၼဝႃႈႁၢမး်လငွႈ် မႇ်လမူႈ် 
တႃႇၽၼႅၵ်ၢၼသ်ၢငႈ်ၽ  ၼိဝူႄ်မႈၼမႉ်ၶငူး် 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 10/4/2018 ၼၼ်ႉ ဝ်းဢွၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈေလႇလဵပ်ႈထွင်ၶိုၼ်ႈၸွမ်းႄမႈၼမ်ႉၶူင်းေသၺႃး 
ၸုမ်းဢမ်ႇ ႉၸုိဝ်ႈယိုဝ်း၊ ၸ းေၵႃႉၼိုင်ႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းထိုင်တ  ေသဢွၼ်ႇၸ းဢႃယ ု 9 ၶူပ်ႇေၵႃႉ ၼိုင်ႈ 
မၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ႁိမ်း မ်းဢွင်ႈတီႈၸုမ်းၾ ႇေၵႃႇသၢင်ႈႄၶႇၶဝ် တိုၵ်ႉလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉ တီႈ 
တႃႇသၢင်ႈ ၽ လူင်မူိင်းတူၼ ်ၼႂးၸုိင်ႈတႆးပတွ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 9/4/2018 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃလႃး ၼႂးႄၸႈဝဵင်းမူိင်းတူၼ ် ၵဝ်ႈေၵႃႉ (ၸ းသီႇေၵႃႉ၊ 
ယိင်းသီႇေၵႃႉ ႄလႈဢွၼ်ႇၸ းေၵႃႉၼိုင်ႈ) ဢဝ်တင်း ဝ်းၸၢၵ်ႈဢွၼ်ႇေသေလႇၵႂႃႇတီႈဢွင်ႈတႅပ်းမႆႉ ဢၼ် 
မီး တွၼ်ႈၼိူဝ် ၸွမ်းၾင်ႇႄမႈၼမ်ႉၶူင်းယဝ်ႉယင်ႉလုိဝ်ႈၼွၼ်းတီႈၼၼႈ်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်ၵၢင်ၼႂမူိင်း 
လႅင်းမႃး ၸုမ်းၶဝ်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇ ဝ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉမႃး။ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းယၢမ်း ဝ းဝၼ်း 2 မူင်း ၼၼ်ႉ 
ၸုမ်းၶဝ်ၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇ ႉၾ ႇယိုဝ်းသႂႇတီႈ ၾင်ႇၶူင်းၾ ႇတၢင်းတၵူ်း တွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈသႃလႃး 
ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈသႃလႃးမွၵ်ႈ 6 လၵ်း။ ၸ းေပႇတ ိ ဢႃယ ု 42 ၺႃးယိုဝ်းတီႈ ဝ်ၼဝ်ႇပွင်ႇၽၢတ်ႇ တၢင်းလင်၊ 
ဢွၼ်ႇၸ း ၸ း ဝ်လူင် ဢႃယ ု 9 ၶူပ်ႇ ေၵႃႉဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ း ၸ းထုၼ်းငူၺ်ႇ ၵူၼ်းေႁႃႈ ဝ်းၼၼ်ႉ 
ၺႃးတီႈမၢၵ်ႇ ၵၢဝ်ႈၾ ႇၶႂႃ။ 

ၵူၼ်းေႁႃႈ ဝ်းေၵႃႈၵိုတ်းၸၢၵ်ႈမၼ်းေသ ပွႆႇ ဝ်း 
လွင်ႈ ၼမ်ႉေတႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈသႃလႃး ေသ ၸင်ႇႁႃ 
ၵႃးမႃး ဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတီႈ င်း ယႃမူိင်း 
တူၼ်။ ၸ းေပႇတ ိႄတႉယၼွ်ႉၸဵပ်းႁၢဝ်ႉ ႁႅင်း ႄလႈ 
လႆႈလုတ ၵၼွ်ႇၼႃႈ ၵႃးေတမႃးႁပ်ႉၵႂႃႇ င်းယႃ 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ႇၸ း ဝ်လူင်ၼၼ်ႉႄတႉ ဢဝ် 
ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ င်းယႃ မူိင်းတူၼ ် ေသယူတ်းယႃၶႃမၼ်း 
ၸ း။ ထိုင်မူိဝ်ႈလဵဝ်ေၵႃႈယင်းလႆႈၵႂႃႇႁႃေမႃယူႇၵူႈ 
ဝူင်ႈ ယူႇ။ 

ၶၢပ်ႈတူဝ်တ ၸ းေပႇတ ိ ႄတႉဢဝ်မူိဝ်းတီႈ ၼ်းၶဝ် 
ၼႂးဝၢၼ်ႈသႃလႃး ေသထိုင်မႃးထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ 
ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း တဵင်ႈၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ေၵႃႉ 
တီႈတပ်ႉႁိမ်းၶူဝ်တႃႈသၢင်းမႃးတီႈ ၼ်းၸ းေပႇတ ိ
ေသထၢမ်လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်း။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တ  
ၸ း ေပႇတိၼၼ်ႉဢဝ်ဝႆႉတီႈ ၼ်းၶဝ် သွင်ၶိုၼ်း။ 
ထိုင်မႃးဝၼ်းထ ိ 12/4/2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈ 
တီႈႄယး မူိင်းတူၼ်ၶဝ်မႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈ တူဝ်တ  မၼ်း 
ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁႃလၵ်းထၢၼ(်သၢၵ်ႈေသႇ) တီႈ င်း 



ယႃမူိင်းတူၼ်။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပီႈၼွင်ႉၸူိဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းဢမ်ႇၶႂႈ ပၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇေသတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂႁတ်း လၢတ်ႈ 
ထဵင်သင်ႄလႈၵႃႈလႆႈပၼ်ၵႂႃႇ။ ဝ းၵတူ်ႇထတ်းၶၢပ်ႈတဝ်ူတ ၸ းေပႇတ ိ ယဝ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇ ်ႈ 
ပီႈၼွင်ႉ ၸ းေပႇတ ိမႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တ မၼ်းမူိဝ်း လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မူိင်းတူၼ ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ 

ၸ းေပႇတိၼႆႉ ပဵၼ်ပျီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈ ပႃႈတႂႈပျီႇတၸိုတ်ႉ မူိင်းၵၢင် ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈႄမႈၵၼႅ်း ပွတ်း 
ၸၢၼ်းမူိင်းတူၼ်ေသ တိၼ်ႇဝိၼ်း ၵုမ်းၵမ်ဢွၼ် ဝ်ဝႆႉ။ ၸ းေပႇတိ ၵူပ်ႉၵူႈတင်း ၼၢင်းၼိူင်းေသ မီးလုၵ်ႈ 
ယိင်းေၵႃႉ ၼိုင်ႈၸုိဝ်ႈ င်ႉၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ။ ၸ းေပႇတၼိႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼတ်တ်းမႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂႈသႅၼ်းယႂႇ 
မူိၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ၸႂႉလူိဝ်ႈမႆႉမုိဝ်းေသမီးလုၵ်ႈၼွင်ႉၸွမ်းၽွင်ႈ။ ၽွင်းမၼ်းၺႃး ယိုဝ်းတ ၼၼ်ႉ မၼ်းၼုင်ႈ 
သူိဝ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ။ မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းေပႃးေတၵႂႃႇၼႂးထိၼူ်ႇ ဢွင်ႈတီႈတတ်းမႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၼုင်ႈသူိဝ်ႈ ၶူဝ်း 
ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝ းၸုမ်းေၵႃႇသၢင်ႈ ႄၶႇၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂးပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ တႃႇၵတူ်ႇထတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ  
မူိင်းတူၼ်ၼႂး လူိၼ်ၾႅပ်ႊပ ူႊဝႃႊရီႊ 2018 ၼႆႉမႃးမၼ်းေၵႃႈသႂႇၶူဝ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် 
လၢတ်ႈႄၼဝႃႈ ဝ းၸုမ်းႄၶႇၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ၽ ႇ မ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃမႃးလူိဝ်ၵဝ်ႇ ေသ မၼ်းေၵႃႈထၢင်ႇဝႃႈ 
မၼ်ႈၸႂလွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈလႆႈယဝ်ႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းပျီႇတုၸိတ်ႉလႆႈယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

ထိုင်မူိဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီးၽႂ ၸုမ်းလႂ ပိုတ်ႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽၼွ်းဝႃႈယိုဝ်းေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လွမ် 
ၵူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈသႃလႃးၼႆႉ မီးလင် ၼ်း 50 ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တႆး မၢၼ်ႈမီးမွၵ်ႈသၢမ်လင်။ 

 

ထငႉ်ဝၢၼႈ်သႃလႃး ၾၢႆႇဢၵွ်ႇၾငႇ်ႄမႈၼမ်ႉၶငး် ႄၸႈဝဵငး်မိငး်တၼ ်



ဢဝ် မႇ်လမူႈ်ၼၼႅႈ်ၼႃ တႃႇၸမုး်ႄၶႇလငူး်ထတး်သၢငႈ် ၵၢၼသ်ၢငႈ်ၽ  

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 26/1/2018 ၼၼ်ႉ ဢူးၼ ႇသူၺ်ႇဢူး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လုမ်းၸွမ်ၸုိင်ႈ 
င်ႈၵၢၼ်ၾ ႇပ းမၢၵ်ႈမီး သူင်ႇလိၵ်ႈ (လိၵ်ႈ လပ်ႉ) ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ထိုင် င်ႈၵၢၼ်ၾ ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ေသလၢတ်ႈ 

တုၵ်းယၼွ်း ်ႈသုိၵ်းၸႆွႈဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈပၼ ် ၵူၼ်းႄၶႇ 10 ေၵႃႉၸူိဝ်းပဵၼ ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈ 
ၶွမ်ႊပၼီႊ ႄၶႇ ၽ သၢမ်ၾႃ (China Three Gorges Corporation) မႃးေသေတဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ တႃႇ 
ေၵႃႇသၢင်ႈ ၽ မူိင်းတူၼ်။ ၽိုၼ်မူိၼ်မၼ်း သူင်ႇၸူးလုမ်းသုိၵ်း သုင်သုတ်း တပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈ၊ င်ႈ ၵၢၼ် 
ၾ ႇ မ်ႇလူမ်ႈ ႄလႈ င်ႈၵၢၼ်ၾ ႇၼႂးမူိင်း ၸူိဝ်းဢၼ ်ၶဝ်ယွၼ်းတၢင်း မ်ႈမုိဝ်းတႃႇ ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈပၼ် 
ၸုမ်းၵူၼ်းႄၶႇ ၼၼ်ႉ။ ၼႂးလိၵ်ႈၼၼ်ႉယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႄၶႇၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ေတ လုၵ်ႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈေသ 
ၵႂႃႇတီႈ တႃႈၶီႈ လဵၵ်း ယဝ်ႉေတသုိပ်ႇ ၽၢၼ်ႇတၢင်းမူိင်းတူၼ ်ယဝ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈသႃ လႃး ၼႆ ယဝ်ႉ။ 

မူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ်ၾႅပ်ႊပ ူႊဝႃႊရီႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 
သႃလႃး ႁၼ်ၵူၼ်းႄၶႇၶဝ်မႃးၵႃးလ လ လမ်း ဢၼ်ေႁႃႈ လတ်း 
ၽၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ေသပူၼ်ႉၵႂႃႇတီႈ ႄမႈပႃႉ တၢင်း င်ႇ ဝၢၼ်ႈသႃလႃး 
ဢၼ်ၵ ႆမွၵ်ႈ 12 လၵ်း။ ၶဝ်မႃးၸွမ်းၵႃး SURF လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း 
မႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃးၸူိဝ်း ၼၼ်ႉ မၢင်လမ်း ပဵၼ်ၵႃး ၶွမ်ႊ 
ပၼီႊမၢၼ်ႈ IGE (International Group of Entrepreneurs Company) 
ဢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၼႂးၵၢၼ ် ေၵႃႇသၢင်ႈ ၽ မူိင်းတူၼ်။ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 
လၢတ်ႈ ႄၼဝႃႈ မ်ႇလူမ်ႈတႃႇၵူၼ်း ႄၶႇၶဝ်ေၵႃႈ ၼၼႅ်ႈ ၼႃ ၼႃႇ 
ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႄၶႇၸူိဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း 
ၶဝ်ဢမ်ႇလူင်းမႃးၸူးဝၢၼ်ႈသႃလႃး။ သုိၵ်း မၢၼ်ႈ ၶမရ 580 (ပႃႈတႂႈ 
ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသုိၵ်း 14 မူိင်း သၢတ်ႇ) ႄလႈပျီႇတုၸိတ်ႉ 
(ပျီႇတ ုၸိတ်ႉမူိင်းၵၢင်တင်းတပ်ႉပႂႉ လႅၼ်လိၼ် 1007) ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈ 
ပၼ်ၶဝ်။ ေပႃးေတၵႂႃႇတၢင်းလႂ ေၵႃႈမီးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းဢဝ် မ်ႇ 
လူမ်ႈပၼ်ၶဝ်ၼိုင်ႈ ေၵႃႉေတႃႇသုိၵ်း မၢၼ်ႈ သွင်ေၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃလႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ 
ႁပ်ႉ ၼမ်ႉတၼွ်းၽွၼ်း လီမၼ်းၸွမ်း 
ၶဝ်သင်။ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁဵတ်း 
ၵၢၼ ် ႄလႈၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ 
ၸၢင်ႈ။ ေတႃႈၼင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ ်
ၽၵ်း ယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ်ေၵႃႈ ယင်းသုိဝ်ႉဢဝ် 
တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းမႃး၊ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇသုိဝ်ႉ 
တီႈဝၢၼ်ႈသႃလႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ 
လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႄတႉမီး ၽုၼ်ႇ 
မုၵ်ႉၵူၺ်း”။ (ၵွပ်ႈဝႃႈေပႃးၵႃးၶဝ် ၶဝ်ႈ 
ၽၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽုၼ်ႇမုၵ်ႉေပႃးၵုမ်ႈလူင်ၵႂႃႇ 
သဵင်ႈ) ၼႆယဝ်ႉ။ 

လိၵ်ႈလပ်ႉဢၼလ်ၵ်ႉတီႈလမ်းၸွမ်ၸိင်ႈ သင်ႇလင်း 

တၢင်းတႂ်ႈ 

ပၢငသ်ဝ်းႄမႈပႃႉ တႈီဢၼၽ်ႈေၵႃႇသၢငႈ်ႄၶႇၶဝ်လဝ်ိႈသဝ်း 



လူိဝ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းလွမ်ၵူဝ်တႃႇလၢတ်ႈလွင်ႈၵၼူ်းႄၶႇၸူိဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ေပႃးၸဝ်ႈၼႃႈ 
တီႈ ႄယးၶဝ် ႉဝႃႈ ၽႂ ႉ ၽႂလၢတ်ႈလွင်ႈႄၶႇၸူိဝ်းၼၼ်ႉၼ ႆၶဝ် င်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်တိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။  

ပိၼုး်လငၽ်မိငူး်တၼူ ်

ၽ မူိင်းတူၼၼ်ႆႉ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽ  ဢၼ်ေတသၢင်ႈၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းလူင် ၼႂးၸုိင်ႈတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ 
ၼႂးသၢမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ ်ၽ သၢမ်ဢၼ် ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂးၸုိင်ႈတႆး။ မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ေတဢၵွ်ႇ 
ႁႅင်း ၾႆးၾႃႉ 7,000 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊေသ ေတသုင် 231 မီႊတိူဝ်ႊ၊ ေတပဵၼ်ၽ ဢၼယ်ႂႇသုတ်းၼႂးၵုၼ်ၸဵင်ႇ 
ၸၢၼ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇႄလႈ ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းေတယႂႇၵႂၢင်ႈ ပဵင်းတၢင်းယႂႇၵႂၢင်ႈမူိင်းသိင်ႊၵႃႊပူဝ်ႊေသ 
ေတယိုတႈ်ၵိၼ ် ပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းယၢဝ်းမၼ်းသၢမ်ပုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈၼႂးၸုိင်ႈတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မူႇဝၢၼ်ႈ ၼ်း၊ 
ၵူၼ်းၼပ်ႉ ဝ်မုိၼ်ႇ ေတၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈ ပႃးၸဵမ်ဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းယူႇႁိမ်း မ်း သ ႄမႈၼမ်ႉပၢင် ၸဵမ် 
ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢၼ်ၶူဝ်းတိၼု်းသၽႃဝ ၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼၸုိ်ဝ်ႈဝဵင်းဝႃႈ “ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်” (ယွၼ်ႉမီးၵုၼ်ႁဵင် ၵုၼ် 
ၼႂးၼမ်ႉပၢင်) ၼၼ်ႉပႃးယူႇယဝ်ႉ။  

ၽ ၼႆႉပဵၼၵ်ၢၼ် မ်ႈပုၼ်ႈ ၼႂးႄၵႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၽ သၢမ်ၾႃႄၶႇ (China Three Gorges Corporation), 
ၶွပ်ႊၼီႊ သိၼူဝ်ႊ ႁ ႊၻ ူဝ်ႊ (Sinohydro) ႄလႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶျ ႊၼႃႊ သၢဝ်ႊတိူၼ်ႊၵရတိ်ႊ (China 
Southern Grid from China) ၶဝ်ဢဝ် 56% ၼႂးၶူင်းၵၼၼ်ႆႉ၊  ၶွမ်ႊပၼီႊထႆး (Electricity Generating Authority 
of Thailand International Company – EGATi သမ်ႉဢဝ် 30%၊ င်ႈၵၢၼ်ၾ ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁႅင်း ၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈ 
Myanmar Department of Hydropower Planning (DHPP) သမ်ႉဢဝ် 10% ႄလႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵူႈမူိင်းမူိင်း 
မၢၼ်ႈ Burma’s International Group of Entrepreneurs - IGOEC သမ်ႉဢဝ် (4%)။ IGOEC ၼႆႉပဵၼ် 
လုၵ်ႈလၢင်း ဢူးဢွင်ႇတွင်း ၽွင်းလူင်ၾ ႇ င်းၸၢၵ်ႈ မူိင်းမၢၼ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ဢူးတဵင်းသဵင်ႇ ေသ 
ပဵၼ်တူဝ်တၼႅ်းတႃႇၵပ်းသၢၼ်ၵၢၼ်ဢပု်ႇဢူဝ်းၵိုတ်းယိဝ်ုးၵၼ်ၸွမ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ လ လ ၸုမ်း ၸူိဝ်း 
တူင်ႉ ၼိုင်ၸွမ်းသ ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂးၸုိင်ႈတႆးၼႂးပ ီ2012 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၼႂးဝႅပ်ႊသ ႊ EGAT ၼၼ်ႉတႅမ်ႈလၢတ်ႈႄၼဝႆႉဝႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉမူိဝ်ႈလဵဝ်ႄမးဢွၵ်ႇႁၢင်ႈၾၢင် (redesigned) 
မၼ်းဝႆႉ ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ “လူတ်းယွၼ်ႇလူင်းၽွၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႂးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႄလႈၾိင်ႈတိၼု်းသၽႃဝ” 
ေသမူိဝ်ႈလဵဝ်ႄတႉယိူင်းဢၢၼ်းေတၶူင်ဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 3,000 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ။ ၼႂးၼၼ်ႉ တႃႇ 90% ဢၼ် 
ဢွၵ်ႇတီႈၽ မူိင်းတၼူ်ၼႆႉ ေတဢဝ်သူင်ႇၸူးမူိင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။ (https://www.egati.co.th/en/investment/en-
mongton.html)။ 

ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတႈီႄတႉ တိုၼ်းသၢၼၶ်တ်းၽ ၼႆႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း ေသတိုၼ်းေတသုိပ်ႇေတႃႇသူႈသၢၼ်ၶတ်း 
ႄလႈေတတႅမ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈ သၢၼၶ်တ်းၼႆယဝ်ႉ။ ေၵႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ မ်ႈၸုိင်ႈတႆး CSSU ဢၼ်ပႃႇတီႇ 
ၵၢၼ်မူိင်း ႄလႈတပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး လ လ မူႇၸုမ်း မ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၽ မူိင်း 
တူၼ ် ႄလႈ ၽ တၢင်ႇဢၼ်ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းမႃး မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 29/8/2016 ေသလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽ ၼႆႉေတ 
ပဵၼ် လွင်ႈလွၵ်ႇငုိတ်ႈတႃႇၵူၼ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ ၼ်းေယးတီႈယူႇႄလႈေတယႃႉလုၵွႆပတႅ်းပိူင်ယူင်ႉ 
သၢင်ႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ” ေသ “လွင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉသုိပ်ႇမုင်ႈၼႃႈေၵႃႇသၢင်ႈၽ ယူႇၼႆႉေၵႃႈ ေတႁဵတ်း ်ႈ 
ၵိူတ်ႇပၼဵ်ပၢင်တိၵု်းၵူၺ်း”ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 



ဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽ ႄလႈပိုၼ်ႉတႈီဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉဢၼၽ်ႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးယူႇဝႆႉၼႂးပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်ၸိင်း 
ၶဵင်ႇတႃႉၵၼ ်ပဵၼ်တီႈဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသုိၵ်းယႂႇလူင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီပ ေသ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမူိင်း 
ပဵၼ်ေၵႃႇပဵၼ်ၵွင်၊ တဵၵ်းေပႃႉထုပ်ႉ၊ တၵဵ်းၵၼ်ႉၸၼၵ်ၼူ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းၼႆႉမႃး။ 

ပဵၵ်ႉသမ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈ ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂး ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တီႈတႃႈ 
သၢင်း ၼၼ်ႉဝႆႉ ေသ မီးတပ်ႉ မ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉဢွၼ်ႇ တပ်ႉ ဢိတ်းၶဝ် ပၵ်းဝႆႉၸွမ်း ႄမႈၼမ်ႉၶူင်း ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈ 
သႃလႃး ႄလႈဢွင်ႈတႈီသၢင်ႈၽ  ေသတႃႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵုမ်းၵမ် ၺ်ႈလႆွ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၸူိဝ်းယူႇ ဝႆႉပဵၼ် 
သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈ ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းႄလႈပဵၼ ် တီႈၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ လ လ ၸုမ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ပႃးၸဵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ် 
ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသုိၵ်း ၸုိင်ႈ တႆး (RCSS/SSA)။    

မူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးပၢင်တိုၵ်းၼႂး သုိၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈသုိၵ်းတႆး (RCSS/SSA) ၼႂးမူိင်းပဵင်း ၾ ႇ င်ႇ 
ဝၢၼ်ႈသႃလႃး ေသႁဵတ်း ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈ တိမတ်ႉၵၼူ်းဝၢၼ်ႈ ႄလႈေပႃႉထုပ်ႉ ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၵမ်ႉ ၸႆွႈ 
ထႅမ် သုိၵ်းတႆး ပဵၵ်ႉသမ်ႉ RCSS/ SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလ း မုိဝ်းၵိုတ်းတိၵု်းတူဝ်ႈမူိင်း NCA ဝႆႉ 
ၸွမ်းလူင် ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈမူိဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉမႃး ေၵႃႈ ယဝ်ႉ။  

မူိဝ်ႈၼႂးပီ 2011 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းေၵႃႇသၢင်ႈႄၶႇသၢမ်ေၵႃႉ လူင်းထတ်းတႃႇၽ မူိင်းတူၼ်ေသ လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်း 
မႅၵ်ႇၵွင်ႈၼႂးပိုၼ်ႉတီႈတိၺပ်းၵႂႃႇ (ၸုိဝ်ႈၶဝ်ႄတႉဢမ်ႇပိုတ်ႇၽိူၺ်ေသပၵွ်ႈ) ပႃးၸွမ်းၵူၼ်းၸႆွႈေပၽႃသႃ 
မၼ်း။ ဝ းတိၺပ်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လူိၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိၼု်းထုၵ်ႇပွႆႇပၼ်ၶိၼု်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီး းမီး ႆးၸဵပ်း 
မၢတ်ႇသင်။ (http://burmariversnetwork.org/news/china-asks-shan-army-to-chase-its-four-missing-guys)။ 

ပၵူး်တိၼုႇ် တိၵုး်သၼူး်ထိငုၽ်ႈူလငူး်တိၼုး်ၽ ၶဝ ်

ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်တၵူ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉေသတႃႉ ၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇ ဝ်း ၼႂးၶၢဝ်းယၢမ်း 
ၵၢင်ဝၼ်းၸႅင်ႈၸႅင်ႈ လူိင်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တိုၼ်းၸီႉၸႅင်ႈႄၼဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႄမႈ 
ၼမ်ႉ ၶူင်းၼႂးၸုိင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ပဵၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇ ႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂယိုဝ်းေသတႃႉ လွင်ႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၽွင်းၸုမ်းႄၶႇၶဝ်လူင်းၼႂး 
ပိုၼ်ႉ ထတ်းသၢင်ႈယူႇၼႆႉေၵႃႈ သမ်ႉဢဝ်လွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၶဝ်ၼႅၼ်ႈၼႃႄလႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂႈလွင်ႈ 
ဢၼ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႄလႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၼၼ်ႉသင် ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃဝႆႉ။  

ၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပၼဵ်လွင်ႈပူၵ်းတိၼု်ႇ တိုၵး်သူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈလူင်းတိုၼ်းသၢင်ႈ ၽ  
ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းတိုၼ်းမီးေၽးၶဵၼ်ၼမ်ေတႉေတႉ တႃႇေတသုိပ်ႇ ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ယႂႇလူင်ဢၼ ် တိုၵ်ႉ 
ပဵၼ် လွင်ႈထဵင်ေမႃးၵၼ်ယူႇၼႆႉ ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသုိၵ်းသူိဝ် ေသၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်းတိၼု်းသၽႃဝ ၼႆႉ 
ေၵႃႈတိုၼ်းပၼဵ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉ ဝ်ပီမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ေၵႃႈၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇႄမႈၼမ်ႉၼႂးၸုိင်ႈတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈလူင်းတိုၼ်းၽ  ၵူႈဢၼ်ၼိူဝ် 
ႄမႈၼမ်ႉၶူင်းႄလႈ ႄမႈၼမ်ႉတၢင်ႇသ ၼႂးမူိင်း မ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း ်ႈၵိုတ်းယိတု်းပတႅ်ႈၽႅၼၵ်ၢၼ ်
တႃႇသၢင်ႈၽ ၸူိဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းယူႇၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသုိၵ်းသူိဝ်။ လွင်ႈသုိပ်ႇမုင်ႈၼႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽ ၸူိဝ်း 
ၼႆႉေၵႃႈ မူိၼ်ၵၼတ်င်း သူၼ်းၾႆးပၼ်ပၢင်တိၵု်းဢၼ်ယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃးၶၢဝ်း င်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမွတ်ႇ 
လႆႈ ေသ ေတပဵၼ်လွင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမူိင်းယဵတႈ်ပူဝ်ႉသႂႇၼႂး ေၽးၶဵၼ်လူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ 

 



 

တငွႈ်ထၢမ ် 

ၸ းၶိူဝ်းသႅင်  +95: 926-436- 2973 (တႆး၊ ဢင်းၵတိ်း၊ မၢၼ်ႈ) 

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း +66: 81-603-6655   (တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၸ းေႁႃသႅင်  +66: 62- 941-9600 (တႆး၊ ဢင်းၵတိ်း) 

ၸ းယွတ်ႈလုိၼ်း  +66: 97- 143-1530 (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 


