
 
ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး  

ဝၼ်းထ ိ23/04/2018 

သိၵုး်မၢၼႈ်တၵဵး်ၵၼႉ်ၸၼထ်ဝႈ်ယငိး်ဢႃယ ု73 ၼးႂမိငူး်ၽျၢၵႈ် ပၼဵလ်ငွႈ်ထၢငႇ်ၸငႅႈ်ဝႃႈ ၼၢငး်ယငိး်မးီ 
ေၽး ၶၼဵၼ်မ ်ၼးႂပိၼုႉ်တႈီၶၢႂၵႈ်သိၵုး် ၼးႂၸိငုႈ်တးႆပတွး်ဢၵွႇ် 

လွင်ႈဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ထဝ်ႈယိင်းဢႃယု 73 ေသဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇ  ၼႂးမူိင်း 
ၽျၢၵ်ႈ ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းဢၵွ်ႇ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/04/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈထၢင်ႇၸႅင်ႈႄၼဝႃႈ ၼၢင်း 
ယိင်း မီးေၽးၶဵၼ်ၼမ်ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈသုိပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၶႂၢၵ်ႈသုိၵ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။  

ဝဵင်းမူိင်းၽျၢၵ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂးႄၵႈၵၢင် တႃႈၶီႈလဵၵ်းႄလႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉၶဝ်လွမ်ႉ 
ပ်ႈဝႆႉ မီးပႃးၸဵမ် တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼယ်ၼ်ႇသုိၵ်း 18၊ ၶလရ 329၊ ၶလရ 330၊ တပ်ႉၵႃး 

ၵၢပ်ႇလဵၵ်း၊ တပ်ႉၵမ်ႉထႅမ် ႄလႈတပ်ႉ င်းယႃသုိၵ်းမ  1 ၸူိဝ်းၼႆႉ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ် ၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်း 
မႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်မႃးတင်ႈႄတႇပ ီ 2012 ယဝ်ႉေသတႃႉ ယင်းပႆႇမီး ၵၢၼ်လူတ်းထွၼ ် ႁႅင်းသုိၵ်းဢွၵ်ႇ ၼႂး 
ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းဢၵွ်ႇသင်။ 

ၼႂးဝဵင်းမူိင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉမီး ဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 6,000၊ မီးသုိၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းသုိၵ်းမွၵ်ႈ 1,000 ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ပ်ႈ ဝဵင်းဝႆႉ။ 
ၵွပ်ႈမီးသုိၵ်းတင်းၼမ်ယူႇဢိူမ်ႈသဝ်းၸမ်ဝႆႉႄလႈၵႆႉၵႆႉပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်း ်ႈ ၵူၼ်းမူိင်း၊ ပိူင်လူင် 
မၼ်း ၼၢင်းယိင်းလႆႈလွမ်ၵူဝ် ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈၶႂၢင်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽတိ်းေတႃႇသုိၵ်းဢၼပ်ူၼ်ႉပႅၼ်လူလ  
ၼၢင်းယိင်း။ မူိဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်း မ်ေၶႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းသုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ မူိင်းၽျၢၵ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းႁိမ်း မ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ ်
ၼၼ်ႉထုၵ်ႇဢဝ်သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼႂးမူိင်းၽျၢၵ်ႈေသ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၼတ်ၢမ်ႇ တၢင်း 
ၽိတ်းသင်မၼ်းထႅင်ႈ။ 

လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးမူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/04/2018 ၼႆႉေၵႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းလ လ လွင်ႈဢၼ်ေတ 
ၸၢင်ႈႁဵတ်း ်ႈေၵႃႉၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉႁၢမ်းတၢင်းၽိတ်းထႅင်ႈယူႇ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းေသ 
ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၸမ်ပၢင်မၢၵ်ႇၵွပ်ႊၾ ် ႄလႈၸမ်တပ်ႉဢၼ်လုၵ်ႈသုိၵ်းၼႂးတပ်ႉၼၼ်ႉ ေၵႃႉၵၼ်ႉၸၼ် 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝ းပဵၼ်လူိင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လ ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ႄယးၶဝ် တိမတ်ႉမၼ်း ႁိမ်းဢွင်ႈ 
တီႈပဵၼ ် ၼၼ်ႉေသ မုိဝ်းမၼ်းႄလႈသူိဝ်ႈၶူဝ်းမၼ်းေၵႃႈတိုၵ်ႉၼၵု်းလူိတ်ႈဝႆႉ ပႃးတင်းပီႇ  ေၵႃႉၺႃးၵၼ်ႉ 
ၸၼ်ေသ တိုၼ်းပၼဵ ်လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယႃႉလုပႅတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢင်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵၼူ်းသုိၵး်ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ တိုၼ်း 
ပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငုိတ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်းတင်းမူိင်းပတ်းပိၼု်ႉေသ လွင်ႈၼႆႉတၵ်းေတလႆႈၵိတု်းပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼၵ်ဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး ႁၼ်လီၸွမ်းၽိုၼ်ႁ းငၢၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼၵ်ူႈ လွင်ႈလွင်ႈ 
ၸၢတ်ႈၸုိင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼႂးပိၼု်ႉတီႈယုင်ႈယၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းသုိၵ်းသူိဝ် ဢၼ်လူင်း 



ၸုိဝ်ႈတပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈသႂႇၼႂးသဵၼ်ႈမ လမ် (Blacklists) ၵွပ်ႈ“ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈမီးလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ဢမ်ႇၼၼ ်
တိုၼ်းမီးၼႃႈတီႈတႃႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽၼွ်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလ ၼၢင်းယိင်း” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၸၢတ်ႈၸုိင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ထုၵ်ႇလႆႈမိပ်ႇငႅၼ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶၼ်ၶၼ်ၽႂးၽႂး ဢမ်ႇၵမ်ႉၵွႆး တႃႇၵိတု်းယိတု်းပႅတ်ႈ 
လွင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလ  ပဵၼ်ပၵ်းပဵၼ်ပိူင်တၢင်းၵၢၼၼ်ၼ်ႉၵူၺ်း လွင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသုိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈ ၼႃႈ 
သုိၵ်းေသ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၸူိဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈတၵ်းလႆႈၵိတု်းပႃး။ လွင်ႈၸူိဝ်းၼႆႉ 
တၵ်းလႆႈ ပႃးၸွမ်းလွင်ႈႁႅတ်ႉပ းမၢၵ်ႈမီး ပိူင်လူင်မၼ်းလွင်ႈယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႂးပိုၼ်ႉတႈီၸၢဝ်းၶိူဝ်း 
ဢၼ် ႁဵတ်း ်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းသုိၵ်းၶဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်လွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၶူင်းၵၢၼ် ေသ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း 
ဢၼ်ႁဵတ်း ်ႈၵိတူ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းႄလႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵၼူ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

ပိူင်လူင်မၼ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းသူၼ်း ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ Access Asia Mining 
မူိင်းဢွတ်ႊသ်ေ တးယႃႊ ဢၼ်ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းေတၶတု်းၶမ်း ထုင်ႉမူိင်းၽျၢၵ်ႈ တႃႇ 150,000 ေဢႊၵႃႊ ၼၼ်ႉ 
ၵိုတ်းယိတု်းေသထွၼ်ဢဝ်ၶူင်းၵၢၼ်မၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႉ 
ႁႅင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ ် တိုၼ်းပၼဵ်ေၽးၶဵၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈၼႂးမူိင်း မ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်း ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ပူၼ်ႉ 
ပႅၼ် ပဵၼ်ပၵ်းပဵၼ်ပိူင် ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၼႂးၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၽူႈ မ်ႈပုၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 02/03/2018 
(http://accessasiamining.com/pdf/shareholders/AAM_Shareholder%20Update%20020318.pdf) ၼၼ်ႉ 
လၢတ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ တိုၵ်ႉပႂႉေၶႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းၵမ်းလုိၼ်းသုတ်းတႃႇၶူင်းၵၢၼ ် မူိင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ 
တီႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈမူိင်းတႆး။ လူိဝ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ပိူၼ်ႈၵမ်းၵမ်းထၢမ်ႁဝ်း လွင်ႈ 
တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းပ ႈေၽးၸၢဝ်း ူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ေတႃႇၵၢၼ်ပ းမၢၵ်ႈမီးႁဝ်းယူႇ။ ပၼ်ႁႃ ၸူိဝ်းၼႆႉ 
ၽွင်း တူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸုိင်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈႁ ႉၸႃႉ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼႆယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇ 
မႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈသင်ၼႂးၵၢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းဝၼ်းသင် ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇယူႇၼႂး ပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉေသ 
ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉ ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသင်တီႈၼၼ်ႈ”။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၶႂႈၸီႉၸမ်ႈ ႄၼ 
ဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းပၼဵ်ၽွၼ်းႁ ႉလူင် မူိၼ်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၽတိ်း ၸဵမ်လွင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် 
လူလ  ပဵၼ်ပၵ်း ပဵၼ်ပိူင်၊ ေတႃႇၸၢဝ်း ူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ၊ ဢၼ်ေတဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Access Asia 
Mining ၶုတ်းၶမ်း ၼႂးမူိင်းတႆးပွတ်းဢၵွ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ဝယ်ွႈႆလငွႈ်ၵၼႉ်ၸၼ ်မိဝူႈ်ဝၼထ် ိ02/04/2018 

ထဝ်ႈယိင်းေၵႃႉၼိုင်ႈဢႃယ ု73 ၺႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ေသ ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ် ဝ်ႄလႈ ယဝ်ႉ 
ဢဝ်ပီႇ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽၵ်းတီႈၼႃး ဢၼ်မီးၸမ် ဝဵင်းမူိင်းၽျၢၵ်ႈ ၸုိင်ႈတႆးပတွ်းဢွၵ်ႇ မူိဝ်ႈ 
ဝၼ်းထ ိ02/04/2018။ 

ဝၼ်းၼၼ်ႉ မူိဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7:30 ၵၢင်ၼ ႂပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၺ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၼ်းၵႂႃႇႁႃၵဵပ်းၽၵ်းတီႈသူၼၼ်ႃး 
တၢင်းတူၵ်း ၼ်းဢၼ်ၵႆ ၼ်းမွၵႈ်ၶိုင်ႈလၵ်း။ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 9:30 ၵၢင်ၼႂၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႃး ႇ ေၵႃႉ 
ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈၸ းတိပ်ႉယီႈ ၽ ႇၽွင်းငမ်း (ဢုပ်ႉၶျ ၵ်ႉေယးမူး) ဝၢၼ်ႈ ၺ်ႈ လွင်ႈဝႃႈမီးၼၢင်းယိင်း 
ေၵႃႉၼိုင်ႈၼွၼ်းၵူဝ်ႈလူိတ်ႈဝႆႉၼိူဝ်လိၼ်တီႈၼႃးေသ ဢမ်ႇမီးသိၼ်ႈ၊ မီးႁိမ်းပၢင်လဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၵွပ်ႊၾ် 
တၢင်း င်ႇဝၢၼ်ႈ ၺ်ႈ။  

 

 



ၸ းတိပ်ႉယီႈ ေၵႃႈၵႂႃႇတူၺ်းၵၼူ်းေၵႃႉဢၼ ် ၸဵပ်းယူႇၼၼ်ႉေသ လႆႈ ႉဝႃႈပဵၼ်ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း 
ၼင်ႈၶွင်ႇယွင်ႇဝႆႉဢမ်ႇမီးသိၼ်ႈ တူဝ်ၶိင်းေၵႃႈၵူဝ်ႈလူိတ်ႈ။ ၺႃးမိတ်ႈပၢတ်ႇႄလႈတီႈ ဝ်မၼ်းမီး ႆးၾႃႉ 
မိတ်ႈသၢမ် ႆး။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈႄၼ ၸ းတိပ်ႉယီႈဝႃႈ ၺႃးပိူၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉ။ ၸ းတိပ်ႉယီႈ ေၵႃႈ 
ၼႅတ်ႈဢဝ်လူိင်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈ င်းႄယး ေသၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇေၵႃႉသမ်ႉၼတႅ်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈ ၼ်း ပႃႈ 
ၵွင်ၵႅဝ်ႈ။ ၸ းတိပ်ႉယီႈ တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႄယးသွင်ေၵႃႉေၵႃႈၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈေသ ၽႅဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်း တီႈပဵၼ ်
ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸ းမၼ်းမႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတီႈ င်းယႃၵူၼ်းမူိင်းၽျၢၵ်ႈ မူိဝ်ႈၶၢဝ်း 11:00 မူင်း တွၼႈ် 
ၼႂ။ ေမႃယႃ တီႈ င်းယႃလၢတ်ႈလုၵ်ႈၸ းမၼ်းဝႃႈ ၵပွ်ႈလူိတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ၼႃႇႄလႈ ထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ တီႈ 

င်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၵဵင်းတုင်။ လုၵ်ႈၸ းမၼ်းေၵႃႈ လူိၵ်ႈ င်းယႃၵဵင်းတုင်ေသ ဢဝ်တူဝ် 
မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇထိုင် င်းယႃၵဵင်းတုင်မူိဝ်ႈ 1:00 ဝ းဝၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းလူဝ်ႇလူိတ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈ င်းယႃ သမ်ႉ 
ဢမ်ႇမီးလူိတ်ႈပဵင်းေပႃး။ ဝ းၵူၼ်းၼႂး ၼ်းမၼ်းလၢတ်ႈ ႄၼၸ းတိပ်ႉယီႈႄလႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ႄယးၶဝ် 
ယဝ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုိၵ်းသွင်ေၵႃႉ ၵႂႃႇတီႈ င်း ယႃၵဵင်း တုင်ေသ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢဝ်ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈ သူင်ႇၵႂႃႇ 
တီႈ င်းယႃသုိၵ်း တီႈၵဵင်းတုင် မူိဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 မူင်းၸမ်ၶမ်ႈေသလႆႈၵႂႃႇသႂၢင်းလူိတ်ႈၵႃႈၼၼ်ႈ။ 

ၽွင်းၼႂးႄၵႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႄယးၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းႁႃ ၵူၼ်းႁ ႉၼၼ်ႉေသ ၵႂႃႇႁၼ်သႂႇသုိၵ်း 
မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသႂႇၶူဝ်း သုိၵ်းေၵႃႉၼိုင်ႈ ၸုိဝ်ႈ င်ႉ ေၼႇမဵဝ်းတူႇ ဢႃယ ု 25 တႂႈထဵင်ၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝ်ၼႃး 
ဢၼ် ဢမ်ႇေပႃးၵႆတီႈပၼဵ်လူိင်ႈၽွင်း 11:30 မူင်းၶိုင်ႈတွၼ်ႈၼႂ။ သူိဝ်ႈမၼ်းေၵႃႈၵူဝ်ႈလူိတ်ႈဝႆႉႄလႈ 
ထူပ်းႁၼ ် ပီႇ  ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈမၼ်း။ မၼ်းပဵၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉ င်းယႃသုိၵ်းမ  1 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၺ်ႈ။ 
ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈ ၶဝ်တိၺပ်းမၼ်းေသဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတႈီ င်းႄယး မူိင်းၽျၢၵ်ႈယဝ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်လွင်ႈတၢင်း 
တီႈမၼ်း။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ င်းယႃသုိၵ်းမ  1 ၼၼ်ႉေၵႃႈမႃးတီႈ င်းႄယးေသၸႅတ်ႈ ထၢမ်မၼ်းယဝ်ႉဢဝ် 
တူဝ်မၼ်း ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင် တီႈတပ်ႉ င်းယႃသုိၵ်းမ  1 မူိဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5:30 မူင်းၶိုင်ႈ ဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 



ဝၼ်းၼၼ်ႉ မူိဝ်ႈ 5:00 တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုိၵ်းသွင်ေၵႃႉ တီႈတပ်ႉ င်းယႃသုိၵ်းမ  1 ႄလႈၸ း 
တိပ်ႉယီႈ ၵႂႃႇတီႈလုင်းၸ းသႅင် ၽူဝ်ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈ ေသလၢတ်ႈတီႈမၼ်းဝႃႈ ယႃႇေပမႆႈၸႂလွင်ႈၵႃႈ ယူတ်းယႃ 
သင်။ ေတဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႃႈၸႂႉၸ ႇတင်းမူတ်းႄလႈ သင်ဝႃႈမၼ်းတ ၵႂႃႇေၵႃႈေတဢဝ်ပုၼ်ႈၽၼွ်း 
လုမ်း လႃးပၼ်ပႃးတင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းေၵႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၽတိ်းၼၼ်ႉ ေတဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်း တႃးသုိၵ်း။ မူိဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီး 
လွင်ႈၶဝ်ႈလုမ်း တႃးသင် ၵွပ်ႈဝႃႈတိုၵ်ႉပႂႉပႃးၵွင်ၵႅဝ်ႈ ႉတူဝ်လီလီယူႇ။ ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈၶၼႅ်းမႃးဢိတ်းဢွတ်း 
ေသၶိုၼ်းဢဝ်မႃးယူတ်းယႃတီႈ င်းယႃသုိၵ်းမ 1 မူိင်းၽျၢၵ်ႈ မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ15/04/2018 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ပီႇ  ပႃႈၵွင်ၵႅဝ်ႈဢၼ်ၺႃးမိတ်ႈပၢတ်ႇထိူဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈငုိၼ်း 150,000 ၵျၢပ်ႈ။ ပီႇ  ဢၼ်ထူပ်း 
ႁၼ်ၼၼ်ႉႄတႉ တိၵု်ႉဢဝ်ဝႆႉတီႈ င်းႄယး ပိူဝ်ႈတႃႇပၼဵ်လၵ်းထၢၼ ် (သၢၵ်ႈေသႇ) ၸွမ်းၾႃႉမိတ်ႈဢၼ် 
ဢဝ်ပၢတ်ႇထိူဝ် မၼ်းၼၢင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

 

တငွႈ်ထၢမ ်

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

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

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

ၸ းသႅင်တႆး   +66: 81- 474-5604 (တႆး၊ မၢၼ်ႈ) 

 


