ၽိၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး မႆၢ 01/2016
ဝၼ်းထိ 18/01/2016
သိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းဝၢၼ်ႈတဢၢင်း ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် လႃႈသဵဝ်ႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ ပႃးတင်းၵၼ်း ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇ
ေပႃးတဵမ် ၼႂး် ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ် းမိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈ
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/01/2016 ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈ ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈႁ မ်ႈၸတ်းပၢင်ဝၼ်းမိ င်း လွတ်ႈလႅဝ်း
တီႈ ေၼႇပျီႇေတႃႇ ႄလႈတႃႈၵင်ႈယႇၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃ ႇပိ တ်းယိဝ်း ဝၢၼ်ႈၸၢဝ် းတဢၢင်း (ပလွငႈ် ) ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် လႃႈ
သဵဝ်ႈ ၸိင်ႈတႆးပွတ်းႁင်ႇ၊ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ ပႃးတင်းၵ ၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇေပႃးတဵမ်ေၵႃႉၼိင်ႈ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/01/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွ ၵႈ် 5 မင်းဝႆၢးဝၼ်း သိၵ်းမၢၼ်ႈမွ ၵ်ႈ 20 ဢၼ်လၵ်ႉမႃးတီႈတပ်ႉ ၶလယ 213 ႄလႈ
ၶလယ 217 မိင်းၵႅတ်ႈ ႁတ်ႈၽႅဝ်ၵႃႂ ႇတီႈဝၢၼ်ႈတဢၢင်း (ပလွငႈ် ) ဝၢၼ်ႈပၢင်လမ်း ဢိင်ႇၼႃးၼၢင်း ႄၸႈဝဵငး် လႃႈသဵဝ်ႈ
ၸိင်ႈတႆး ပွတ်းႁင်ႇ ဢၼ်မီးယႇႁၢင်ႇၵႆဝဵငး် ႄလႈယႇၼိဝ် လွႆ။ ဝၢၼ်ႈပၢင်လမ်းၼႆႉမီ းလင်ႁိ ၼ်းၵၼ်းမွၵ်ႈ 40 ပၢႆႄလႈမီး ႁ ဝ်
ၵၼ်း ဝၢၼ်ႈမွ ၵႈ် 200 ပဵၼဝ
် ၢၼ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း။
ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈေတႇၶဝ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယဝ်
ိ းၵွငႈ် ၶိၼ်ႈၾႃႉ ႄလႈယိဝ်း ၶဝ်ႈၸးၵၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉ
ၺႃးယိဝ်းတၢႆပႃႈၼႃႈႁိ ၼ်းၶဝ်။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉဢၼ်ၺႃးယိဝ်းတႆၢၼၼ်ႉ
1.

ဢၢႆႈသၢမ် ဢႃယ 30 ပဵၼၵ
် ၼ်းဢမ် ႇေပႃးၶႂ်ႈတဵမ်၊ ပဵၼလ
် ၵ်ႈၸၢႆးပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈ

2.

ဢႆၢ ႈလႃႉ ဢႃယ 38

ဢႆၢ ႈၸၢမ်ႇပီႈဢၢႆႈ ဢၢႆႈသၢမ် ႄတႉမီ းယႇၼႂး် ႁိ ၼ်းၶဝ်ေသ မၼ်းလႆႈႁၼ်ၼင
ွ ႉ် ၸၢႆးမၼ်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွငႈ် လၢႆလၢႆလၵ်ႈ ၸွမ်း
ဢၵ်း ႄလႈၸွမ်းလင်မၼ်းယႇယဝ်ႉ။
ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂး် ဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ

ၶဝ် တိၺ ွပ် းဢွၼႇ် ၸၢႆးၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းထႅငႈ်

သွင်ေၵႃႉေသႁင်ႉဢဝ်

ၵႂႃ ႇတီႈ ဝတ်ႉ/ၵ င်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈ တီႈဢၼ်တိၵ်ႉၶၢမ်ႇသၢင်ႇၼႂး် ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈ လင်းထၺ်း ဢႃယ 70
ႄတႉတိၵ်ႉမီးတီႈဝတ်ႉၸွမ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၽွငး် မၼ်းႁၼ်သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ဢွၼႇ် ၸၢႆးသွငေ
် ၵႃႉၵႂႃ ႇၸးၶဝ်တီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉ
မၼ်းလၢတ်ႈတီႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ဢွၼႇ် ၸၢႆးသွငေ
် ၵႃႉၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂႈ် သိၵ်း ႄလႈဢမ်ႇထၵ်ႇလီတိၺ ွပ်းၶဝ်ၼယ
ႆ ဝ် ႉ။
ၵမ်းၼၼ်ႉ

သိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈပွႆႇဢွၼႇ် ၸၢႆးၶဝ်ေသ

ေၵႃႉၼိင်ႈ ေသဢဝ် ၵႃႂ ႇၸွမ်း ၶဝ်ယႇယဝ် ႉ။

ၶိၼ်းတိၺ ွပ်းပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈ

ႄလႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉထႅငႈ်

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉဢၼ်လႆႈထၵ်ႇတိၺ ွပ်းၼၼ်ႉ
1.

လင်းထၺ်း ဢႃယ 70 ပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈ

2.

ဢၢႆႈသၢမ် ဢႃယ 40

သိၵ်းမၢၼ်ႈယႇတီႈဝတ်ႉေသယိဝ်းၵွငႈ် လင်သီႇၵမ်းၵႂႃႇၸွမ်းႁိမ်းႁမ်း ၼၼ်ႉယႇ။
ပဵၵ်ႉသမ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ် ဢွၼၵ
် ၼ်ပၢႆႈၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းသႂႇ် ဝၢၼ်ႈေသတ ၵမ်ႈၽွငႈ် တိၵ်ႉမီးဝႆႉယႇၼႂး် ဝၢၼ်ႈ ႄလႈ
ႁၼ်သၵ်
ိ း မၢၼ်ႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးယိဝ်းၼၼ်ႉၾင်ယႇ။ ၶဝ် ၶတ်းႁ းၼႃႈႁိ ၼ်းဢၢႆႈသၢမ်ေသ ၾင်
ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၶဝ်သွငေ
် ၵႃႉၼၼ်ႉယဝ် ႉ။ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 06/01/2016 ၼၼ်ႉသိၵ်းၶဝ်ႄတႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃ ႇယဝ်ႉ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/01/2016 ၼၼ်ႉမီးၵႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈသီႇလမ် း လၵ်ႉတၢင်းမိ င်းၵႅတႈ် မႃး ႁ မ် ႈပႃးတင်း ၶလယ 291 ၼမ်ႉပွ ငႈ်
ႄလႈပျီႇတၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ တင်းၽႈၵွၼး် ဢိင်ႇ ၸႆၢ းမျႃႉထၼ်း ဝၢၼ်ႈေတႃးေၼႇ ေသၽႅဝ်ၵႃႂ ႇတီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်လမ်း။ ဝၼ်း
ထိ 08/01/2016 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶတ်းဢဝ် တဝ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉၼၼ်ႉေသၵႂႃ ႇၾင်ၼၵ
ွ ်ႈဝၢၼ်ႈ ယႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ
ၼင်ႇၵဝ်ႇၶဝ်ၶိၼ်းဢွၼၵ
် ၼ်ပွၵ်ႈေသ ၸမ် းပျီႇတၸိတ်ႉၶဝ်ၶိၼ်းသင်ႇႁ်ႈႂ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်း ပၢႆႈမႅပ်းၸွမ်း ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ
ပွၵ်ႈၶိၼ်းႁိ ၼ်းၶဝ်။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်း ၵႂႃႇမိ ဝ်ႈဝၼ်းထိ 04/01/2016 ၼၼ်ႉႄတႉတိၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉေသ ဢမ် ႇမီးၽႂလ
် ်ႂ
ႁပ်ႉႁ ႉႁၼ်ၸွမ်းလွငႈ် တၢင်းၶဝ် ။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ႄသႉႄၼး လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၵ်ႉသိပ်ႇ တင်ႈၸႂ်ဢဝ် ၵၼ်းမိင်းပဵၼပ
် ဝ် ႉမၢႆ ၼႆႉပႃး
ၸဵမ်လွငႈ် ပဵၵ်ႉသမ် ႉပဵၼၽ
် င
ွ း် ႁႃတၢင်းဢပ် ႇဢဝ်းလွငႈ် ငမ် းယဵၼ် ၸိင်ႈမိင်းေသတႃႉ သိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ တိၵ်ႉသိပ်ႇ
ပိတ်ႇ ၼႃႈသိၵ်း ၼႂး် ၼႃႈလိၼပ
် ိၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိဝ်းယႇသဝ် း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅငး် ႁႅငး် ၼၼ်ႉယႇ။
ထႅငႈ် လွငႈ် ၼိင်ႈဢၼ်သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိၵ်ႉသိပ်ႇၽိမ်ႉၵၢၼ်ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼႆႈၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ
မီးၽႅၼၵ
် ၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅ ၼး် တႃႇၶင်းၵၢၼ် ၽၢႆႁႅငး် ၼမ် ႉ ၽၢႆၼင
ွ ၾ
် ႃ ၼိဝ်ႄမႈၼမ်ႉၶင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၾႆၢ ၼႆႉေတ

ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅငး် ၾႆး

1,200

မီႊၵႃႊဝတ်ႊ

ပဵၼၶ
် င်းၵၢၼ်ႁ မ်ႈပၼ်ႈ ၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊႄၶႇ

Corporation ေသၼႂး် ႁႅ ငး် ၾႆး တင်းမတ်း ၼႆႉတႃႇ 90% ေတသင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်မိင်းႄၶႇ။

ဝၢၼ်ႈပၢင်လမ်း ဢၼ်ယႇတီႈ Google earth ေသတၺ်း

ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸႆၢ းေႁႃသႅင်

+66 (0) 62- 941-9600 (တႆး-ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

+95 (0)92-639-00807 (မၢၼ်ႈ-ဢင်းၵိတ်း)

Hydrochina

