ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 19/4/2022
သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈတဵၵး် ၸႂႉၵူၼး် ဝၢၼ်ႈသၢင်ႈတပ်ႉမႂႇပၼ်ၶဝ် ႁိမး် ဢွငႈ် ထၢၼ်ႇႁိၼဢ
် ၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼး် ေတၶုတး် ၼႂး
ႄၸႈ ဝဵငး် ၼမ်ႉၸၢင် ၸိင
ု ႈ် တႆးပွတး် ၸၢၼ်း
ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ႄၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုငႈ် တႆး ပွတ်း
ၸၢၼ်း 100 ပ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ ၵႂႃႇႁဵတး် ပၼ်တပ်ႉမႂႇၶဝ်ဢၼ်မီး ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၵိင်ႇ
ႄၽ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပႄလးႁၢင်ႈႁႅၼ်းေတၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢွင်ႈယႂႇ ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 1 လၵ်း။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29-30/3/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ် ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇ င်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁၢင်ႇၵႆ
မွၵ်ႈ 15 လၵ်းၼၼ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂႉႁႅင်းလ ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းတပ်ႉမႂႇပၼ်ၶဝ် ဢၼ်မီးတၢင်း တူၵ်း ဝၢၼ်ႈ
ၵုင်းတီး ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၶုတ်းလုၵ်း/လိၼ၊် တႅပ်းတူၼ်ႈမႆႉ ႄလႈလွမ်ႉ ဝ်ႉတပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
တပ်ႉမႂႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၼႂးသူၼ်ႁႆႈ လုင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ်။ လွင်ႈဝႃႈေတ ပ်ႈဢဝ် ႁဵတ်း
တပ်ႉၼႆ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်တီႈလုင်းသႃႇႄလႈ ၵႃႈသ ႈတႅၼ်းသင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇ
ပၼ်။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/3/2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 553 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈမိူင်းၵၢၼ်း ပႃႈတႂႈတိူင်း
သိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဵၼ်ႁင
ႅ ်းမွၵ်ႈ 35 ေၵႃႉ လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၶူဝလ
် မ်ၼမ်ႉၸၢင် ၼၼ်ႉေသၶဝ်ႈၼႂးဝၢၼ်ႈၵုၼသ
် း ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယင်ႉၼွၼ်းတီႈ င်းႁဵၼ်း ၵုၼ်
သ း လ လ ၶိုၼ်း၊ ဝ းၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ တိုဝ်ႉလႅင် ယင်ႉတီႈၼၼ်ႈၶိုၼ်းၼိုင်ႈေသ သိုပ်ႇၶၢဝ်း
တၢင်း
မူဝ်ေသ

တ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/3/2022။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်ႉၼႂးဝတ်ႉ/ ၵ င်းၼမ်ႉ
ဝ်ၶမ်ႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ င်ႉဢဝ်ပူႇႄၵႇ ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈ ဝ် ၼ်း ၵူၼ်း

ဝၢၼ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ်မီး ဝ် ၼ်း 63 လင်၊ ဝ းၼၼ်ႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼ်းလႂ ၼိုင်ႈေၵႃႉ တိုၼ်း
ေတ လႆႈမႃး ႁဵတ်းတပ်ႉပၼ်ႁဝ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႅပ်း တတ်းသူင်ႇ ၵူၼ်းၵႂႃႇ
ႁဵတ်းတပ်ႉ ပၼ်ၶဝ်ၼိုင်ႈဝၼ်း 106 ေၵႃႉေသ ႁဵတ်းယဝ်ႉၼႂးၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/3/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶ ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်ၼႂးဝတ်ႉ/ၵ င်းၼမ်ႉမူဝ်ေသၵႂႃႇယူႇတီႈတပ်ႉမႂႇ
ၶဝ်ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆတင
ိူ ်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် တီႈၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်မႆႈ
ၸႂၵူဝ်ဝႃႈ တပ်ႉမႂႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းၼႆႉ ႄၶးၸၢင်ႈႁဵတ်း ်ႈငဝ်းလ းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂး ပိုၼ်ႉတီႈ
ႁၢင်ႈႁ ႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂးသ မ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းႄႁႈတူဝႈ် မိူင်း ဢၼ် င်ႈၵၢၼ်ၽ ႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၶွငလ
် ူင်
ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂးလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ပီၵ ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ေတၶုတ်း

ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂးဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ႄၸႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁႃႈဢၼ် တင်းမူတ်း 500 ေဢႊၵႃႊ။ တင်းမူတ်းၼႆႉ ပၼ်
ၶႂၢင်ႉ ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Mandalay Distribution and Mining Company ဢၼ်ပဵၼ်ၵိင်ႇႄၽၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇရီႇပ
ႄလး။
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈႄၼဝႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၽ ႇၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႄၸႈဝဵင်း ၼမ်ႉ
ၸၢင် မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ေတႄတႇလူင်းယင်ႇထတ်းတူၺ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂးဢိူငႇ် ၼွင်ႁီး ၼႂးဢမ်ႇ င်
သင်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။
လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်း ်ႈပဵၼ်လင
ွ ်ႈမႆႈၸႂတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂးပိၼ
ု ်ႉတီႈ

ၵွပ်ႈဝႃႈဢွင်ႈတီႈဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းေတၶုတ်း

ထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂႇၼႆႉ ယူႇၼႂးပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိုင်ႈဢိင်ႁဵတ်းႁႃလဵင်ႉသ ၸႂမႃး ၼႂးၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ
သွမ်ႈပဵၼပ
် ိူင်လူင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တႃႇငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႃႈ ၼ်းၽႂမၼ်းပဵၼ်ပိူငလ
် ူင်ယဝ်ႉ။
ဝႅပ်ႉသ ႊ င်ႈၵၢၼ်ၽ ႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၶွငလ
် ူင် ပွငၸ
် ိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ
မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပႄလး ပဵၼၶ
် ွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂးမိူင်းတႆးပွတ်း င်ႇ
ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း၊ ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်မၼ်းမီးၼႂးႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉေသ
ႁဵတ်း ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းသၽႃဝ လုၵွႆ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပ းယူႇလီႄလႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ်
ေတႉေတႉၼႆယဝ်ႉ။
ၶွမ်ႊပၼီႊ Mandalay Distribution and Mining Company ၼႆႉယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တၢင်ႇထၢင်
ထႅင်ႈၼႂးႄၸႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။
တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66: 94-728-6696

ၸ းသၼ်လွႆ

+66: 88 680 4913

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)
(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

