
ၽိၼုတ်ၢမး်ငဝး်လ း ၵဝႉ်ငဝႈ်သၼုႇ်လႈႆၵၼူး်ၸိငုႈ်တးႆ 

ပီေၵႃးၸႃႇ 1382၊ လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၽတ်း၊ ပီတႆး 2115 ၼီႈ 

ဝၼ်းထ ိ1/4/2021 

ဢၵွႇ် ၶမွႊ်ပၼႊီ မိငူး်ဢတွႊ်သေတးယႃႊ သိပုႇ်ၸၢမး်ၶတုး်ၶၼူႉ်ႁႃၶမး် ပိၼုႉ်တႈီၵၢႂငႈ်ၶၢႂငၼ်းႂ ၸိငုႈ်တးႆ 
ပတွး်ဢၵွႇ် ၽငွး်သိၵုး်မၢၼႈ်ၶႃႈႁမႅၵ်ၼူး်မိငူး်တ  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 8/3/2021 ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူတႈ်လၼွႆင်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉလ း ၵ်းႁ ႉ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ 
ၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းႄၼၵၢင်ၸႂသၢၼ်ၶတ်းၸမု်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယုိတ်းဢႃႇၼႃႇ (ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ) ၸိုင်ႈမိူင်း 
ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ Australian-led Access Resources Asia (ARA) မိူင်းဢွတ်ႊသေ တး 
ယႃႊၶဝ်ၵႂႃႇ ပ်ႉထပူ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၼႂးမိူင်းၽျၢၵ်ႈၸိုင်ႈတႆးပတွ်းဢွၵ်ႇ ပိူဝ်ႈသိုပႇ်ၶူၼ်ႉႁႃ ၶမ်းၼႂး 
ပိုၼ်ႉ တီႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။ 

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ARA ၶဝ်ႄတႇၶူၼ်ႉႁႃၼၼ်ႉတၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 547 ၵီႊလူဝ်ႊႄမႊတိူဝ်ႊ သီႇၼႃႈၽဵင်ႇ ၼႂးပိုၼ်ႉ 
တီႈၶဝ်တင်းမူတ်း 1,800 ၵီႊလူဝ်ႊႄမႊတိူဝ်ႊ သီႇၼႃႈၽဵင်ႇ ၼႂးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ လွင်ႈ ေတၶုတ်းၶမ်း 
ပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လူင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိုၼ်ႉ တီႈသၢၼ် ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၵွပ်ႈဝႃႈေတႁဵတ်း ်ႈ သၽႃဝ 
ၾိင်ႈတိုၼ်း ပဵၼ်ႄလႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လုသုမ်းတင်းၼမ် ၼႂးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်မီး ၺ်ႈ လွႆ၊ ႁႆႈၼႃး 
ႄလႈ လႅင်ႇသ ၼမ်ႉတင်းၼမ ်ပိူင်လူင်မၼ်း ၼႂးႄၸႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ 

မိူဝ်ႈပ ီ 2017 ႄလႈ 2018 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လႆႈ မ်ႈၵၼ်လူင်းလ းမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းေသ တၢင်ႇထိုင ်
လူင်ပွင်ၸိုငႈ် ၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ပိူဝ်ႈ ်ႈ ARA ၵုိတ်းၶူင်းၵၢၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလၢၵ်ႇလ းသင်မႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ
26/11/2020 င်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽ ႇမတႅ်ႇပႅင်းပႂႉပႃး ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ မိူင်းမၢၼ်ႈပၢၼ်လူင်ပငွ်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉ 
ယုင်းပၼ်ၶႂၢင်ႉၶမွ်ႊပၼီႊ ARA တႃႇၶူၼ်ႉႁႃၶမ်းၼႂး ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 6/1/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ၵႂႃႇေလႇယဵမ်ႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ 
ေသ ပ်ႉထပူ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ၽွင်းေတပိတု်ႇလုမ်းႄၽ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 24/1/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၵၢင်ႉ ႄၵႇ ေပႃႈႁႆႈႄမႈၼႃး ၼႂး 13 ဢိူင်ႇႄလႈ 3 ပွၵ်ႉ လႆႈ 
တႅမ်ႈလိၵ်ႈယုိၼ်ႈထိုင ်ၸွမ်ၸိုင်ႈႄလႈ ၽူႈၵူိဝ်းၵုမၸ်ိုင်ႈမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႈ်ၵုိတ်းပႅတႈ် ၶူင်းၵၢၼ် မီး ၵူၼ်းမိူင်း 
3,883 ေၵႃႉ မ်ႈလူင်းလ းမိုဝ်း။  ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇသႂႇၸႂလွငႈ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ သင်ေသ 
ဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈလဵဝ်ပ မ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယုိတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုငႈ်မိူင်း ၼၼ်ႉေသသိုပ်ႇ ၶိုင်လူင်းတိုၼ်း 
မၼ်းယူႇ။ 



မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇယုိတ်းဢႃႇၼႃႇၸိငုႈ်မိူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး 
လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Access Asia Mining Pte Ltd (ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈလူင ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA ေသပၵ်းဝႆႉ 
တီႈမိူင်းသိငႊ်ၵပူဝ်ႊ) ်ႈၵုိတ်းပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶတု်းၶၼ်ူႉႁႃၶမ်း ၼႂးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း 
ဢမ်ႇလႈႆၸ ႂ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းယုင်ႈယၢင်ႈႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသိုၵ်းမၼ်းၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ ်
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႂးလိူၼ်ေဢႊပ ိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလႆႈၵဵပ်း မ်ေၶႃႈမုၼ်းလွငႈ် 
ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 73 ပီေၵႃႉၼုိင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်  ၼႂးမိူင်းၽျၢၵ်ႈေသတိုၵ်းသူၼ်းၶမွ်ႊပၼီႊ 
Access Asia Mining (AAM) ၶဝ်ၵုိတ်းပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းႁႃၶမ်းၼႂးပိုၼ်ႉတႈီ ဢမ်ႇၼၼ်တီႈဢၼ် 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈ မ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ။ 

တႃႇတုမ်ႉတွပႇ်ပၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ၶဝ် 
လႆႈ သူင်ႇလိၵ်ႈ ထိုင်ၸုမ်း Business and Human Rights Resource Centre မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ14/5/2018 ၼၼ်ႉ ေသ 
လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵ ႇၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ်ႈၸွႆႈဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈပၼ်သင်။ လွင်ႈ 
ၼႆႉႁဝ်းတိုၼ်းႁတ်းလၢတ်ႈပုတ်းၶၢတ်ႇၸႅင်ႈလငႅ်း။ ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ႁဝ်းတိုၼ်းႁၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ႁဝ်း 
ၸၢင်ႈၶတု်းမီးလွင်ႈ မ်ႇလူမႈ်ႄလႈၵၢင်းေၽးၶဵၼ်ေသ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈေၵႃႈႁပ်ႉတွၼ်ႈႁဝ်းလီ။ ႁဝ်း 
တိုၼ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇလွင်ႈ မႇ်လူမ်ႈေသဢိတ်း၊ မိူၼ်ၼငႇ်ဢၼ်ဝႃႈမႃးပႃႈၼူိဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းယင်းပႆႇ ႄတႇ 
ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မီးၶူင်းၵၢၼ်မၼ်ႈၵုိမ်းယူႇၼႂးမိငူ်းတႆးႄလႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမႇ်လူဝ်ႇလွငႈ်လႆႈ ၸွႆႈႄႁႉ 
ၵင်ႈပၼ်သင”် ဝႃႈၼႆ။ 

လွင်ႈၼႆႉတိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈ ARA/AAM ၶဝ်“ၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ”ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈၼႂးမိငူ်းတႆး၊ ပိူင်လူင ်
မၼ်း ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုိတ်းဢႃႇၼႃႇ/ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 1/2/2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ေသ မိူဝ်ႈ 
လဵဝ်ႄတႉဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်ယဝ်ႉလွင်ႈဝႃႈ ၶဝ် မ်ႈၵၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတႈီသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ႄတႇၶိုင ် ႁဵတ်း 
သၢင်ႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း။ ARA/AAM ၶဝ်တိုၼ်းမီးလွင်ႈၶဝ်ႈ မ်ႈၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ ႄယးၶဝ် 
ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂပတ်းပိုၼ်ႉၸိုငႈ်မိူင်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယုိတ်းဢႃႇ ၼႃႇၸိုင်ႈ 
မိူင်းပႃးတင်းလငွ်ႈသိပု်ႇၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ဵသိုၵ်းသိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉ လူင်းတၢင်ႇမ ၽၢင်ဝႆႉၼႂးမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊေသတႃႉ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် မၼ်း 
ႄတႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းၸၢဝ်း ဢွတ်ႊသေ တးယႃႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ ် (ေၵျႇၺႃႇ/ ၶူဝ်ႊသၼႃႊ) 
ၸိူင်ႉၼင်ႇ “လၵ်းပိူင်ပႃႈလင ်ယင်းမီးၸုမ်းေၵႃႇသၢငႈ်ပ းၸၢၵ်ႈတင်းၼမ”် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီ 
ၶႆႈၸႂဝႃႈလွင်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးၼႂးမိငူ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေၽးၶၼ်ဵၼမ် လိူဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်ေတလႆႈ။ 

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုငႈ်တႆးတုၵ်းယွၼ်း ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ARA/AAM ၵုိတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ် လူင်းတိုၼ်း ၼႂး 
မိူင်းမၢၼ်ႈတင်းမတူ်းၵမ်းလဵဝ်။ 

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုငႈ်တႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်း ်ႈငိူင်ႉႄဝႈၵၢၼ်လူင်း တိုၼ်း 
လၢင်း ၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ ေတႃႇေပႃးမီးလွငႈ်ငမ်းယဵၼ်ႄလႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း မ်ႈတုမ ် ၾႅတ်ႊၻိူဝ်ႊ ိူဝ်ႊ တီႊ 
မူဝ်ႊၶေရႊသီႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈေပႃးၸၢငႈ်မီး သုၼ်ႇလႆႈ ႄႁႉၵင်ႈ ၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ် 
ၽႃၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼင်ႇ ဝ်ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ် ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 



ၶၵႉ်တၼွႈ်ၶၢဝး်ယၢမး် ဢၼၶ်မွႊ်ပၼႊီ AAM ၶဝၶ်ိငုၸ်ၢမး်ၶတုး်ႁႃၶမး်ၼးႂၸိငုႈ်တးႆပတွး်ဢၵွႇ် 

ဝၼ်းထ ိ26/1/2015 ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ေၵႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈၼႂးမိူင်းသငိ်ႊၵပူဝ်ႊ 

ဝၼ်းထ ိ13/10/2015 ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM လူင်းမ ၽၢင်ၵိင်ႇႄၽမၼ်းဢၼ်ပဵၼ် Access Resources Asia Co. 
Ltd ၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် 

လိူၼ်ၵျ ႊလ ႊ 2017 ၽူႈ မ်ႈပုၼ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ လႆႈႄတႇ“ၶၵ်ႉၵၢၼ် ဢုပႇ် 
ဢူဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ဝၢၼ်ႈၼႂးပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉဝႆႉ ၼႂး မိူင်း တႆးပွတ်း 
ဢွၵ်ႇေသ ေတၸႂႉၶၢဝ်းယၢမ်း 2 လိူၼ် ႄလႈေတႄလႇ ယဵမ်ႈ တူၺ်းၵူႈဝၢၼ်ႈ” 
ပိူဝ်ႈ တႃႇဢပု်ႇဢူဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၶုတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်း ပႃးၸဵမ် 
လွင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈမီးၸ ႂလွမ်ၵူဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ” 

ဝၼ်းထ ိ10/9/2017 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၵ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းထိငု ် လူင်ပွငၸ်ိငု်ႈမိူင်းတႆး ပိူဝ်ႈတႃႇ ်ႈ 
ၵုိတ်း ပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA။ 

ဝၼ်းထ ိ14/5/2018 ၶွမ်ႊပၼီႊ AAM တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုငၸ်ုမ်း Business and Human Rights Resource 
Centre လၢတ်ႈဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵွင်ႉၵ ႇ ၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 
ေသ ပွၵ်ႈ ႄလႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶမွ်ႊပၼီႊမိူင်းသငိ်ႊၵပူဝ်ႊ ဢၼ်ၼုိင်ႈေသ 
ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် မၼ်းသမ်ႉပဵၼ်လ းၸတ်းၵၢၼ် ဢွတ်ႊသေ တးယႃႊႄလႈ 
ႁဝ်းတိုၼ်းမီး လၵ်းၸဵငဢ်ၼ်ၶိုၵ်ႉသတု်း ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇေတ သိုပ်ႇ 
ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇဝ းလႆႈ ပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸမွ်း ၵူၼ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ၵူၺ်း 
”  ဝႃႈၼႆ။ 

လိူၼ်ၵျ ႊလ ႊ 2018 ၽူႈ မ်ႈပုၼ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ AAM ၶဝ်ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉေၶႃႈၶႂၢင်း ပၼ် တႃႇ 
ၸၢမ်းၶုတ်းႁႃၶမ်း ၼႂးမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တီႈလူင်ပငွ်ၸိငု်ႈ မိူင်းတႆး။ 

ဝၼ်းထ ိ13/9/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မ်ႈၵၼ်လူင်းလ းမိုဝ်း 3,300 ေၵႃႉပ ေသသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင ် ၽူႈ 
ၵူိဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶမွ်ႊပၼီႊ ARA ဢၼ်ေတ ၸၢမ်း 
ၶုတ်း ၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း 

ဝၼ်းထ ိ26/11/2020 င်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလငူ်ၽ ႇမႅတ်ႇပႅင်းပႂႉပႃး ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ မိူင်း မၢၼ်ႈပၢၼ် လူင် 
ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းပၼ်ၶႂၢင်ႉၶမွ်ႊပၼီႊ ARA ပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် တႃႇၸၢမ်းၶုတ်း 
ၶူၼ်ႉ ႁႃၶမ်းၼႂးမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလဝ်း ၼႂးမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႄလႈၵဵင်း 
တုင်တႃႇ 141,904.628 ေဢႊၵႃႊ (547.2802 ၵီႊလူဝ်ႊႄမႊ တိူဝ်ႊသီႇၼႃႈၽငဵ်ႇ)  

တၢမ်ၶပ်ႉမ ပႃႈတႂႈၼႆႉ 

1.      ၶၢဝ်းယၢမ်းၶူၼ်ႉႁႃ                        26.11.2020 ထိုင ်25.11.2021 



2.      ၵၢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းႁႃ                        26.11.2021 ထိုင ်25.11.2022 

3.     ဢၼ်ၸၢငႈ်လူင်းမိုဝ်းပဵၼ်လႆႈ      26.11.2022 ထိုင် 25.11.2023 

ဝၼ်းထ ိ7/12/2020 င်ႈၵၢၼ်လူင်ၽ ႇမိူင်ႄႁႈ သူင်ႇၽိုၼ်ဝႂၶႂၢင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၸူး ၶွမ်ႊ ပၼီႊ ARA 
ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းတူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂးမိူငး်ၽျၢၵ်ႈ။ ၼႂးၽိုၼ်လိၵ်ႈ 
ၶႂၢင်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈတူင်ႉၼုိင်ႁဵတ်း သၢင်ႈၼႂးၶၢဝ်းတၢင်း 
3 လိူၼ်ၸိုင ် ငိုၼ်းၵႃႈဢၼ် ပၼ်ဝႆႉလူင်ႈ ၼႃႈၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းေတ ပ်ႈ ယုိတ်း 
ဢဝ်ေသဝႂၶႂၢင်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈေတၶိုၼ်း ပ်ႈ ယုိတ်း ယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆ။ 

ဝၼ်းထ ိ6/1/2021 ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ARA ၶဝ်လူင်းႄလႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈေသ ပ်ႉထူပ်း တင်းၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ 
မၢၼ်ႈၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈေတပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇႄၽ။ 

ဝၼ်းထ ိ24/1/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုငၸ်ွမ်ၸိုငႈ်ႄလႈၽူႈၵူိဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း သၢၼ်ၶတ်း 
ၶွမ်ႊ ပၼီႊ ARA ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း၊ မီးၵူၼ်းမိူင်း 3,883 ေၵႃႉ လူင်းလ းမိုဝ်း။ 

ဝၼ်းထ ိ1/2/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုိတ်းဢႃႇၼႃႇ /ဢၢမ်းၼၢတႈ် ၸိုင်ႈမိူင်း 

ဝၼ်းထ ိ19/2/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၺႃးတဵၵ်းတဵင် ်ႈ မ်ႈပၢငပ်ၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယုိတ်းဢႃႇၼႃႇ 
ၸိုင်ႈမိူင်း 

ဝၼ်းထ ိ8/3/2021 ၵူဝ်ႇမျႅတ်ႉတူႇလႃႉ (ဢမ်ႇၼၼ် ေၵျႃႇမျႅတ်ႉတူႇ) ၽ ႇၼႃႈလိၼ်မိူင်း လုၵ်ႉတီႈ 
ၶွမ်ႊပၼီႊ ARA မႃး ပ်ႉထပူ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၼႂးမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇ 
ဢူဝ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း။ 

 

 

 

 

 

 

 



တွင်ႈထၢမ ်

ၸ းေႁႃသႅင်                +66: 94-728-6696                         (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း         +66: 97-173-1530                        (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

လၵု်ႈလွႆၶမ်းလုၵွ ႆယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ၼႂးႄၸႈတၼွ်ႈတႃႈၶီႈလၵဵး် 
ၸိငု်ႈတးႆပွတ်းဢွၵ်ႇ 

ၼႃးၵၼူ်းမူိငး်ၺႃးၶူၺ်ၶီႈလၼိ်ၶုတ်းၶမ်းထူမ်သႂႇလၵုွႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၽုၵႇ်သွမ်ႈ 
ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလငူ်၊ ၵငိႇ်ႄၸႈဝငဵ်းတႃႈလိဝူ်ႇ ႄၸႈတၼွ်ႈတႃႈၶီႈလၵဵ်း 

ၸိငု်ႈတးႆပွတ်းဢွၵ်ႇ 


