
ၽိၼုတ်ၢမ်းငဝ်းလ း ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼုႇ်လႈႆၵူၼး်ၸိင်ုႈတးႆ 

ဝၼ်းထိ 16/10/2018  

ၸဝ်ႈၼႃးေၵႃႉၼုိင်ႈၶီႇ ူတ်ႉၶိူင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတ ႁိမ်းေတႃႈၵႅတ်ႉ ႄလႈ ၼမႉ်မၼ်းမဵၼ် ဢၼ် 
လတ်း ၽၢၼ်ႇ မူိင်းမၢၼ်ႈမူိင်းႄၶႇ ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/10/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 6 မူင်း ဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃးဢႃယု 34 ဢၼ်ၶီႇ ူတ်ႉၶိူင်ႈ 
ေၵႃႉၼုိင်ႈ ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶမယတပ်ႉ 504 ဢၼ်ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ပုိၼ်ႉတီႈ ယုိဝ်းတ  ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်း 
ႄမး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ ႁိမ်း မ်းေတႃႈၵႅတ်ႉႄလႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ဢၼ်လတ်းၶၢမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်း 
ႄၶႇ။ 

ၸ းဢ ႈထုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း ဢၼ်ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵ ၵ်းႄမးႁၢင်ႇၵႆ မွၵ်ႈ 
10 လၵ်း ၶီႇ ူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈေသ ၺႃးၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 15 ေၵႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈတပ်ႉၶမယ 
504 ပၵ်းတပ်ႉတီႈသီႇေပႃႉ ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈမၼ်း။ ၵွပ်ႈၵူဝ်ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ 
မၼ်း ၸ းၶုိၼ်း ဝ ႇ ူတ်ႉၶူိင်ႈမၼ်းေသၶီႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ တ်း င်ႉသႂႇ ်ႈၵုိတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇ ၵုိင်ႉ 
ၵၢင်ႉၵိုတ်း လႆႈၵမ်းလဵဝ်ႄလႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင်။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ 
တူိဝ်ႉၺႃး တၢင်းလင်မၼ်းၸ းေသတ ပႅတ်ႈ။ 

မိူဝ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ် ဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 504 ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၼ်ႊ ထူဝ်းႁႃ လုင်း 
ေၵျႃႇလႃႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ င်ႈႁႅင်ႈႄလႈ ပူႇႄၵႇဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်းသွင်ေၵႃႉ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်း ယုိဝ်း 
ၵူၼ်းၽိတ်း။ မႃးၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းႄလႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ”  

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7:30 မူင်းၶုိင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ တ်ႈ 
ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉ ေသ တွင်း လႆႈဝႃႈၵူၼ်း 
ေၵႃႉဢၼ်တ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸ းဢ ႈထုၼ်း။ ၽူႈဢွၼ် ဝ်  
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ၶိုၼ်းထၢမ် ပူႇႄၵႇၶဝ်ဝႃႈ 
ေတႁဵတ်း ဝ်လိ ူင်ႈၼႆႉ။ “ႁဝ်းၶႃႈၸႂဢမ်ႇလီ ၸွမ်းေတႉ 
ေတႉႄလႈ ယွမ်းၼွမ်း လွင်ႈဢၼ်လႆႈယိုဝ်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ 
ေတႉ ေတႉ”ဝႃႈၼႆ။ 

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ င်ႉ 
ဢဝ် ၵႃးၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ မႃး ဢဝ်ၶၢပ်ႈ တူဝ် 
တ  မၼ်းၵႂႃႇတီႈ င်းယႃၵ ၵ်းႄမးတႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵၢၼ် တ  
မၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

သၵိ်းမၢၼႈ်ႄလႈၶၢပ်ႈတဝ်တၢၸႆၢးႆဢၢႈႆထၼး် 

ဢၼၺ်ႃးမၢၵ်ႇၵွငႈ်ၼၼွး်တၢၼႆဝိ်လိၼ ်



ယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ  ပူႇႄၵႇၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်းေသ မႃးပွင်ႇလၢတ်ႈပၼ် ႄမႈ ႄလႈ 
ေမး ၸ းဢ ႈထုၼ်း လွင်ႈမၼ်းၸ းၺႃးယိုဝ်းတ ၼၼ်ႉ။ ဝ းၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၸမ်တဵင်ႈၶိ ုၼ်း 
ပူႇႄၵႇၶဝ်ႄလႈႄမႈမၼ်းၸ းၵႂႃႇၸူး င်းပလိၵ်ႊ/ႄယး ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈၵၢၼ်ယိုဝ်းတ ၼႆႉၵႂႃႇပွင်ႇ 
လၢတ်ႈ။ 

ဝၼ်းထိ 2/10/2018 မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉ ၶမယ 501 
ႄလႈ 504 ပႃးတင်းၵူၼ်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 15 ေၵႃႉ ၶီႇၵႃးသၢမ်လမ်း မႃးတီႈ ၼ်း ပူႇႄၵႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း 
ေသမႃး လၢတ်ႈတီႈႄမႈၸ းဢ ႈထုၼ်းႄလႈ ေမးမၼ်းၸ း လွင်ႈမၼ်းၸ းၺႃး ယိုဝ်းတ ၼၼ်ႉ။ 

 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ထၢမ်ႄမႈမၼ်းၸ းဝႃႈ ၶႂႈႁဵတ်းဢီသင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူိင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇၶႂႈဢဝ်လူိင်ႈၶိုၼ်ႈ လုမ်း 
တႃး ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႂႈႁဵတ်းၸူိင်ႉ ဝ်ေၵႃႈႁဝ်းၽွမ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသင် ဝႃႈ 
ေတ ဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉၶိုၼ်ႈလုမ်း တႃးၸိုင် မၼ်းေတၵိၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇသူ ႄလႈတႃႇႁဝ်းပႃး၊ မၼ်း 
ေၵႃႈေတဢမ်ႇႁဵတ်း ်ႈလုၵ်ႈၸ းသူၼၼ်ႉပွၵ်ႈမႃးၶုိၼ်း” ဝႃႈၼႆ။ 

လုိၼ်းသုတ်း  ပူႇႄၵႇႄလႈ ႄမႈမၼ်းၸ းလၢတ်ႈဝႃႈ ေတဢမ်ႇဢဝ်လူိင်ႈၶုိၼ်ႈလုမ်း တႃးယဝ်ႉ ်ႈမၼ်း 
ယဝ်ႉၼွၵ်ႈလိူင်ႈလုမ်း တႃးေသလႃႈ။ ဝ းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ထူင်ၼိုင်ႈ မႅၼ်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ 
35,000 ၵျၢပ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်သၢမ်တဝ်ႈ၊ ၵူိဝ်ဝၢၼ်ၼုိင်ႈ 1 လူဝ်း၊ ၵွပ်ႊၾီႊ ပူၵ်ႉၼုိင်ႈ(ၽႃႇၼုိင်ႈ) ႄလႈ 
ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလၢၼ်ႉၼိုင်ႈ (သိပ်းသႅၼ်) ပၼ်တီႈေမးမၼ်းၸ းယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်း 
ႄလႈ ၶဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂႈဝႃႈပဵၼ်ၵႃႈသ ႈတႅၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၵႃႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇၼႃႈ ၼ်းသူၵူၺ်း ၼႆ 
ယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊  ပူႇႄၵႇ၊ ႄမႈမၼ်းၸ းႄလႈေမး မၼ်းၸ းေၵႃႈလႆႈၸႂတူၵ်းလူင်းမိုဝ်း ပၼ်ဝႃႈ 
ႁၢၼ်ႉၸႂၸွမ်း လူိင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝ းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝ း ဝၼ်းသုိၵ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ် 
ၶုိၼ်း ဢွၵ်ႇတီႈ ၼ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဝ းၼၼ်ႉ  ပူႇႄၵႇ၊ ႄမႈမၼ်းၸ း ႄလႈေမး မၼ်း ၸ းၶိုၼ်း ၵႂႃႇ 



တီႈ င်းယႃေသ ဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တ မၼ်းၵႂႃႇၽဝ်တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵ ၵ်းႄမး မွၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်း ဝ းဝၼ်း 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၸ းဢ ႈထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ း လုင်းထုၼ်း ပႃႈဝႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်း ဢိူင်ႇ င်ႈႁႅင်ႈ ႄၸႈဝဵင်း ၵ ၵ်း 
ႄမး ၸုိင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ။ ေမးမၼ်းၸ း ပဵၼ်ၼၢင်းသူၺ်ႇယိင်း၊ ၶဝ်မီးလုၵ်ႈယိင်း မ်ႈၵၼ်ေၵႃႉ ၼုိင်ႈ 
ဢႃယုၸင်ႇႁႃလႆႈ 6 လူိၼ်။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/10/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈမီးၸၼ်ႉထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶမယ 504 
ဢၼ် ယူႇပႃႈတႂႈငဝ်ႈ ငုၼ်း ၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသုိၵ်း မ  - 1 (ၸၵၶ) ၵ ၵ်းႄမး တင်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈ 
မွၵ်ႈ 5 ေၵႃႉ မႃးတီႈ ၼ်း ပူႇႄၵႇၼွင်ဢၢင်းထႅင်ႈ ပူိဝ်ႈတႃႇမႃးႁႃလၢတ်ႈဝႃႈ လူိင်ႈမၼ်း ယဝ်ႉယဝ်ႉႄလႈ 
ၸွင်ႇၵူၼ်း ၼ်း ၸ းဢ ႈထုၼ်း ေတဢမ်ႇဢဝ်လူိင်ႈလၢဝ်းထႅင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယိုဝ်းၸ းဢ ႈထုၼ်းၼႆႉ ယူႇႁၢင်ႇၵႆေတႃႈ ေတႃႈၵႅတ်ႉႄလႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ႁၢင်ႇၵႆ 
ေတႃႈ မွၵ်ႈ 15 ေမႊတိူဝ်ႊ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း ေတႃႈၵႅတ်ႉႄလႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ႄၶႇဢၼ် လုၵ်ႉဢဝ်တၢင်း 
ဢၢဝ်ႇ ပၢင်ႇလ ႇ ပႅင်ႊေၵႃႊ တီႈၵ ၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ေသ လတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်း င်ႇ ထိုင်မိူင်း 
ႄၶႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေတႃႈၵႅတ်ႉႄလႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ႄၶႇၼႆႉ ၽႃႇလတ်းတတ်းၵၢင် ၵ ၵ်းႄမး သီႇေပႃႉ 
ႁိမ်းၸမ် ၵွင်းမူးလိုဝ်းလင် ေပႃႇ ၵျ ဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပီ 2012 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈ 
ၸဝ်ႈၼႃး သၢၼ်ၶတ်း ေတႃႈၵႅတ်ႉႄလႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႇ China National Petroleum 
Corporation ေၵႃႉေၵႃႈသၢင်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉၼင်ၶဝ်။ ၼွၵ်ႈေသ လႆႈသုမ်း 
တီႈလိၼ်ပၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႄၶႇယဝ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈ ေပႃႇၵျ ဝ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇၵိူဝ် ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်း 
ၼႂး ပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ သင်ဝႃႈ ၶၢဝ်း င် မႃး ၼမ်ႉၵိူဝ်ၵိၼ်ေသ ပဵၼ်ေႁႃၵႂႃႇႄလႈေတႃႈ ၵႅတ်ႇ 

ဝ်ႈပွင်ႇ လုၵ်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

မူိဝ်ႈၽွင်းၾင်ေတႃႈၵႅတ်ႉႄလႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်းသုမ်းသူၼ်တႃႇ 15 ၸဝ်ႈ 
မွၵ်ႈ 25 ေဢႊၵႃႊ ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။  

တင်ွႈထၢမ် 

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

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

 

 

 


