ၽိုၼ်းတၢမ်းငဝ်းလ း ေၵႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ၼိင
ု ်တႃႇႄမႈၼမ်မိူင်းတႆး
ဝၼ်းထိ 6/12/2019
ပဵၵသမ်
် ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းေသတႃႉ ယင်းႄတႇၶုတး် ထၢၼ်ႇႁိၼၵ
် ၢႂ င်ႈၶႂၢင်
ပဵၵ်သမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းေသတႃႉ ၽ ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ် ယင်းေတႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တီႇၽဵဝ်ႈ တီႈ
လိၼ် ၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၼႂးမိူင်းၵူၵ်းၸိုငႈ် တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇယူႇ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/10/2019 ၼၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 300 ပ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၼမ်လိၼ်ႁိၼၾ
် ႃ သိုပ်ႇၸႃတႃ ပိူဝ်ႈတႃႇ
ပဵၼ်လွင်ႈၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈ ယႃႇ ်ႈမီးေၽးၶဵၼ် မႃးယႃႉ မႃးၶုတ်းတီႈလိၼ်တႃႇဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ယဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်ႈ
ႄတႇ ၼၼ်မႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊထႆးၶဝ် ဢဝ် ူတ်ၶုတ်းၸူင်တီႈလိၼ်ႄလႈ ူတသိ
် ပ်းေလႃႉ ေတႃႉတၢင်ႇ ၶဝ်ၶဝ်ႈ တီႇ
ၽဵဝ်ႈဢွင်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂးမိူင်းၵူၵ်းေသ ႄတႇတီႇၽဵဝ်ႈၼႃႈလိၼ် တႃႇ
3,200 ေဢႊ ၵႃႊ တႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ယဝ်။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/11/2019 ၼၼ်ေၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾ ႇၵုမ်းၵမ်တီႈလိၼ် မိူင်းသၢတ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ပႅတ်ႇ
ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂးဢိင
ူ ်ႇမိူင်းၵူၵ်းတင်းသဵင်ႈၼႂးၵဝ်ႈဝၢၼ်ႈေသမီး ဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 2,500 ၼၼ် တၵ်းေတလႆႈၸႂႉၶ ဝၢၼ်ႈ
ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းတၢင်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ႄလႈ င်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႆယဝ်။
ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် 28 ပီၼႂးမိူင်းၵူၵ်းၼႆ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶိူင်ႈၸႂႉတိုဝ်းသႁႃၵွၼ်း (Thaiand’s
Sahakol Equipment) ထႆးႄလႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွင်ၶမ်းမၢၼ်ႈ (Golden Lake) ၶဝ် မ်ႈလူင်းလ းမိုဝ်းဝႆၼႂးလိူၼ် ၵျ ႊ လ ႊ
2019။ ၵူၺ်းၵႃႈမီးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႆဝႃႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွင်ၶမ်းမၢၼ်ႈၼႆ ၶွမ်ႊပၼီႊပ းမၢၵ်ႈမီးမၢၼ်ႈ Myanmar Economic
Corporation (MEC) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွငယ
် ူႇပိင
ူ ်ႈလင်ဝ။ႆ မိူဝ်ႈၸ းၼူၼ်း ေၵႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ
ၼွင်ၶမ်း မႃးႄလႇမိူင်းၵူၵ်းၼၼ် မၼ်းၵႂႃႇၼွၼ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂးတပ်။
MEC ၼႆတိုၼ်းပဵၼ်ၽူႈ မ်ႈလူင်းတိုၼ်းၸွမ်း သႃႊရႃႊပူႊရီႊၶူဝ်ႊ (Saraburi Coal) (ပဵၼ်ၵင
ိ ်ႇႄၽ ၶွမ်ႊပၼီႊ Italian
Thai Development Company) ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2008 တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်မိူင်းၵူၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ် ၼၼ်
လႆႈထုၵ်ႇၵိုတ်းယင်ၼႂးပီ 2011 ဝ းၵူၼ်းမိင
ူ ်းထႆး မ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႁႅင်းၼၼ်ယဝ်။
ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်း MEC သိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼေသ
ႆ
ၼႂးၽိုၼ်ႁ းငၢၼ်း ၸုမ်း Myanman EITI ၼၼ်လၢတ်ႈဝႆဝႃႈ
MEC ၼႆလႆႈၶႂၢင်တႃႇၶူင်းၵၢၼ် 20 ပီ (တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 18/11/2018 ထိုင်ဝၼ်းထိ 17/3/2035) ပိူဝ်ႈတႃႇၶုတ်း
ထၢၼ်ႇႁိၼၼ
် ႂးပိုၼ်တီႈ 13.7596 သီႇၸဵင်ႇၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝႊ် ၼႂးမိူင်းၵူၵ်း ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၼၼ်ယဝ်။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/7/2017 ၼၼ်ၽ ႇၵုမ်းၵမ်တီႈလိၼေ
် ၸႈဝဵငး် မိူင်းသၢတ်ႇၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၽႈူ ၵွၼ်းပွၵ် ၼႂးမိင
ူ ်းၵူၵ်း
တင်းသၢမ်ပွၵ်ဝႃႈ MEC ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸႂႉတိုဝ်းတီႈလိၼ် 200 ေဢႊၵႃႊ တႃႇၸႂႉတိုဝ်းသၢင်ႈ

င်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ႄလႈ

တၢင်ႇလွင်ႈၼႆေသ ထၢမ်ထိုင်လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းပႃးဝႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇလႆႈၸႂၽွမ်ၸွမ်းၸိုင်ႁဵတ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်
လႆႈၼႃႈဝၼ်းထိ 15/8/2017 ၼႆယဝ်။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းသၢမ်ပွၵ်ေၵႃႈလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ေသ မ်ႈၵၼ်ဝႃႈေတသၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်ထၢၼ်ႇႁိၼၼ
် ႆယဝ်။

ၵူၼ်း

ဝၢၼ်ႈ လူင်းလ းမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်းေသတၢင်ႇလိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းထိုင်တီႈၽ ႇၵုမ်းၵမ်တီႈလိၼ် ေၸႈဝဵင်းမိင
ူ ်းသၢတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း
ထိ 9/8/2017 ၼၼ်ေသဢမ်ႇလႆႈႁပ်ေၶႃႈတွပ်ႇသင်မႃး။
ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂးပီၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/8/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈၼၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၶဝ်ႈမိူဝ်း
ပ်ထူပ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵၼႂ
် းမိူင်းၵူၵ်းေၵႃႉၼိုင်ႈေသလၢတ်ႈဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဢၼ်တၢင်ႇဝႆ မိူဝ်ႈသွင်ပီပူၼ်မႃးၼၼ်

ထုၵ်ႇ လီထွၼ်ၶိုၼ်းယဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းေတႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ႈၸႂၽိတ်းၵၼ်။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ေတဢမ်ႇ
တူၺ်းၼႃႈၵၼ်လႆႈ၊ ၸွင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၸႂလီလီယူႇႁႃႉ ဢၼ်ၶဝ်လူင်းလ းမိုဝ်းၼၼ်၊ ၸွင်ႇမီးၽႂေသၸုမ်းၸုမ်းမႃး တဵၵ်း
ၸႂႉၶဝ်လူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်လၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်ေတမႃးသပ်းလႅင်းႄၼၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁ ၵၢၼ်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႄၼၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ထႅင်ႈ
ၼႆယဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/10/2019 ၼၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊထႆး ၶဝ်ၶဝ်ႈ
ၵႂႃႇၼႂးမိူင်းၵူၵ်းေသ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၵ င်းဝၢၼ်ႈ
ဝဵင်း တင်ႈႄတႇၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မိူင်း 5 မူင်းဝ းဝၼ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈ တီႈ
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ေတ“ၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်း” ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ
ွ တ
် ၢင်း
တင်ႈ ႄတႇဝၼ်းထိ 25/10/2019 ၼႆၼႆယဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်ႈႄတႇ
ၼၼ် မႃး လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ေတ ၶုတ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼႆမၼ်းေၵႃႈၸႅင်ႈ လႅင်း
မႃး ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်တီႇၽဵဝ်ႈပိုၼ်တီႈႄလႈ မီးၵွင်ထၢၼ်ႇႁိၼၵ
် ွင်ယႇၵွ
ႂ င်
လူင် မႃးေသ မၼ်း ၼမ်လိူဝ်လွင်ႈဝႃႈ“ၸၢမ်းတူၺ်း”ၼႆၼၼ်ယဝ်။
သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၽၼ
ႅ ်ၵၢၼ်ေတၶုတ်း ထၢၼ်ႇ

တီႇၽဵဝ်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တႃႇၶုတး် ထၢၼ်ႇႁိၼ်

ႁိၼ် 300,000 တၢၼ်ႊေတႃႇ ပီ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း တွၼ်ႈ တႃႇမိူင်းထႆးေသ ေတႁဵတ်း ပႃး င်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် 600 ေမႊၵႃႊ
ဝတ်ႊ ပိူဝ်ႈတႃႇၸႅၵ်ႇေၽသူင်ႇႁႅင်းၾႆးၶဝ်ႈပၼ် ႁႅင်းၾႆး ၾႃႉမိူင်းထႆးၼႆယဝ်။
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ထႆးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ထၢၼ်ႇႁိၼၼ
် ႆေတေတႃႉသူင်ႇလုၵ်ဢဝ်တီႈမိူင်းၵူၵ်းၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလုင်း-မိူင်းႁႆး
ထိုင်ေတႃေၵႃႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်းေသေတဢဝ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းမ 2 ထိုင်ႄမႈသ ၼႂးမိူင်းထႆး။

ယင်းမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ထင
ႅ ်ႈဝႃႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈေတ ဢဝ်ၸႂႉ
ၽဝ်တီႈ င်းၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် 23 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ ဢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ
မိၼ်းၶဵတ်တိတ်လႆႈၶႂၢင်တီႈ
(Myanmar

Investment

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းမၢၼ်ႈ
Commission)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ

22/12/2017 ၼၼ်ေသတိုၵ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႁႅမ်း ဢၼ်
မီးၼႂးႄၵႈၵၢင်မင
ိူ ်းႁႆးႄလႈတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၼၼ်ယူႇၼႆယဝ်။ ၶွမ်ႊပၼီႊ
မိၼ်းၶဵတ်တိတ်

ၼႆယင်းလႆႈၶႂၢင် တႃႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂးပိၼ
ု ်တီႈ

ၼၼ်တႃႇပိုၼ်တီႈ 0.2003 သီႇၸဵင်ႇ ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ တႃႇၶၢဝ်း
တၢင်းႁႃႈပီ (တင်ႈႄတႇ ဝၼ်းထိ 24/6/2015 ထိုင် 10/2/2020)။
တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ

ၵပ်းသိပ
ု ႇ် တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းၶိူဝ်းသႅင်

+95 98-893-712-91

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း

+66 87 658 9551

(တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်း မ်

+66 82 189 0684

(တႆး၊ ထႆး)

ၸ းေႁႃသႅင်

+66 94-728-6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

