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ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ႄလႈ ၸုမး် ၽွမႉ် မ်ႈလုၵႈ် ႁဵၼး် တႆး
ဝၼ်းထိ 24/8/2022
ၵူၼး် ဝၢၼ်ႈၺႃးၶီႇၵူမႇ် ဢုငထ
် မ
ူ ဝ
် ၢၼ်ႈယွၼႉ် ၵၢၼ်သပ
ို ႇ် ၶုတး် ၶမ်းၼႂးထုငႉ် တၢင်းဢွၵႇ် ဝဵငး် တႃႈၶီႈလဵၵး်
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/7/2022 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉ

ၼ်လူင်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းေသ ႁဵတ်း ်ႈႄမႈၼမ်ႉၶမ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ၊ လုပ်ႇထူမ်ႈ

ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇ င်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 40 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝႊ် ေသ
ၶီႇၵူမ်ႇလိၼ်မႃးထူမသ
် ိူဝ်ႇသႂႇမူႇဝၢၼ်ႈ-

ၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်ၶီႈၵူမ်ႇလိၼ်

ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်းၼိူဝ်လွႆၶမ်း

ၼၼ်ႉ လူင်းမႃးထူမ်သႂႇၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းႁၢင်ႈႁ ႉမႃးၵူႈပီတင်ႈႄတႇဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမႃးၶုတ်းၶမ်းၼႂးပီ 2007 ဢွငႈ် တီႈလႅင်ႇ
ၼမ်ႉ ႄမႈၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂးဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈထၢင်ၶုတ်းၶမ်း
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ၼၼ်ႉေၵႃႈေမႇၶႂၢၵ်ႈၵႂၢင်ႈထိုင် 10 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊ ၸွမ်းထုင်ႉသၼ်လၶ
ွႆ မ်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇႄမႈၼမ်ႉၶွင်
ၼႃႈတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈလိၼဢ
် ၼ်လလ
ႆ ူင်းမႃး ပႃးတင်းၵွင်ႉသၢၼ်ႊ သ ႊယႃႊၼ ႊ ၼႂးၼွငၶ
် င
ို ်ၶမ်း
ၼၼ်ႉမႃးဢိုတ်းတၼ်ပတ
ႅ ်ႈႄမႈၼမ်ႉၶမ်းေသ ႁဵတ်း ်ႈၾင်ႇႄမႈၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်းၵမ်းလႆႈၵူၼ်ႇပင်း ၼႂးၶၢဝ်း

ၼ်ယူႇ

ယဝ်ႉ။
လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလုသုမ်းတီႈၼႃးႁႆးလူင်ပီၼႆႉ လႆႈဝႃႈလုယႂႇသုမ်းလူငလ
် ၢင်ေတႉေတႉ။ ၶီႈလိၼလ
် ႆလုပ်ႇၶဝ်ႈ ၼ်း
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းၸဵတ်း ၼ်းေသ ႁဵတ်း ်ႈၼႂးၼၼ်ႉၵဝ်ႈ ၼ်း ပ်ႉၺႃးတၢင်းလုသုမ်းယႂႇၼမ်ေတႉေတႉ။ ၽူႈၵွၼ်း
ႄၸႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ေၵႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵပ်းသၢၼ်ပၼ်ၼႂးႄၵႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းထူပး် ၺႃး
လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်လူတ်ႉၸူင/် ၶုတ်း မႃးၵိူၵ်ႇၸူငဢ
် ွၵ်ႇၶီႈလိၼ်ၼၼ်ႉပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇ
ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈသ ႈတႅၼ်းသင်ႄတႉဢမ်ႇႁၼ်ၸွႆႈပႃး။
မိူဝ်ႈလ ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၸႈွႆ တီႈ ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၶီႈၵူမ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၼိုင်ႈၶိင
ု ်ႈ ၽွင်း
ေတ ၶ ႉဢွၵ်ႇယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။ တင်ႈႄတႇပီ 2019 မႃးမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းသွင် ၼ်း ၼႂးလင် ၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
တင်းမူတ်း 52 လင်ၼၼ်ႉၶ ႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈေသ လႆႈႁပ်ႉငိၼ
ု ်းၵႃႈသ ႈတႅၼ်း 150,000 ထိုင် 600,000 ဝၢတ်ႇ ေတႃႇၼိုင်ႈ
လင် ၼ်း (ၵၢၼ်သ ႈတႅၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သႅၼ်း ၼ်းလဵၵ်ႉ/ယႂႇေသပၼ် ဢမ်ႇပၼ်ပဵင်းၵၼ်တင်းမူတ်း)၊ ၵႃႈသ ႈ
တႅၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵုမႇ် /ပဵင်းေပႃးတႃႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ႄလႈႁဵတ်း ၼ်းမႂႇသင် ၵူၺ်းၵႃႈလီလိူဝ်ၺႃးၶီႈၵူမ်ႇ ၶီႈ
လိၼ် ထူမ်သႂႇၵူႈပီၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၼမ်ႉၶီႈၵူမ်ႇ ၶီႈလိၼဢ
် ၼ်လႆမႃးတီႈထၢင်ၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉ မႃးထူမ်ယႃႉလုပတ
ႅ ်ႈႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူငႄ
် လႈ
ဝၢၼ်ႈႁိမ်း မ်းမိူၼ် ဝၢၼ်ႈဝဵင်းမၢၵ်ႇေၼႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၽိုၼ်ႁ းငၢၼ်းၶွင် ေၵႃ မ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈ
ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်လႆႈၵဵပ်း မ်ေၶႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလုသုမ်းဝႃႈ မီးတီႈလိၼ်ႁႈႆ ၼႃး 168 ေဢႊၵႃႊ ပ လႆႈ လုသုမ်း
တင်းပိုၵ်းယဝ်ႉေသ တႃႇထႅင်ႈ 130 ေဢႊၵႃႊပ ၸိူဝ်းပဵၼ်တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး၊ သူၼ်ႄလႈၼွငပ
် ႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း
ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂႉတိုဝ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ လႅင်ႇၼမ်ႉယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ႉသၢၼ်ႊ(မိူဝ်ႇ)ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၼမ်ႉ
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ၶမ်း ႄလႈၼမ်ႉေမႃႇဢၼ်ယဵၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉသၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉေၵႃႈႁဵတ်း ်ႈ သတ်းႄလႈပႃတ မၢၵ်ႇမိူဝ်ေသ လိူဝ်
ၼၼ်ႉ ယင်းႁဵတ်း ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပ းယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

4
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ႈ် ၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ

လႆႈၺႃးတၢင်းႁဵတ်းႁ ႉၸႃႉ

သႂႇ။ ၽူႈဢွၼ် ဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူငဢ
် ၼ်ဢွၼသ
် ၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶတ
ု ်းၶမ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတ
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/10/2015။ တင်ႈႄတႇၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်တႃႇလုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း၊
ၺႃးတဵၵ်း ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်ၵႃႈသ ႈတႅၼ်းဢၼ်ၶမ
ွ ်ႊပၼီႊၶဝ်ပၼ်ၸွမ်းပီလႂပီၼၼ်ႉမႃး။ ပီလႂၼိုင်ႈပွၵ်ႈၽ ႇၶွမႊ် ပ
ၼီႊၶဝ် ေတပၼ်ၵႃႈသ ႈတႅၼ်း 4 လၢၼ်ႉငိုၼ်းထႆးတီႈလုမ်းႄၸႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈၵႃႈလႆႈဢဝ်ဢၼ်
ၼၼ်ႉမႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ် ေတတူၵ်းမႅၼ်ႈမွၵ်ႈ ေဢႊၵႃႊလႂ 10,000 ဝၢတ်ႇ တႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၽုၵ်ႇ
သွမ်ႈသင်ၼႂးလွၵ်းၼႃးၶဝ်ထင
ႅ ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွင်ႈသိုပႇ် ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းၶမ်းၼႂးမိူင်းလဵၼ်းၼႆႉ ၵူၺ်းႁဵတ်း ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃဝႄလႈ တူင်ႇ
ဝူင်းၵူၼ်းေသ ဢၼ်လႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းသမ်ႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းႄလႈၽူႈလူင်းတိုၼ်းၶဝ်ၵူၺ်း။
ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ပၼ်ဝႂၶႂၢင်ႉၶုတ်းၼႆေသတႃႉ

ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊယႂႇလူင်ၶဝ်ႄတႉတိုၵ်ႉပဵၼ်တီႈၵ းတႃၶဝ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵ ႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉမီး 12 ဢၼ်ေသ လႆႈဢႃယု ၶႂၢင်ႉၶုတ်း
ထိုင် 11 ပီ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇႄတႉၼပ်ႉ ဝ်သိပ်းမၼ်းယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းပျီႇတုၸတ
ိ ်ႉဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၼႂးပိၼ
ု ်ႉတီႈၼႆႉေသႁဵတ်း။ ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်
ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်း ဝ် ပဵၼၶ
် ွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းေၵႃႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်ယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်းၼမ်ႉ
လိၼ် ႁိၼ် ၾႃသၽႃဝ ၼၼ်ႉၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်သင်။

ႄမႈၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၶီႈလိၼ်ၶုတး် ၶမ်းမႃးဢိတ
ု း် တၼ်ပတ
ႅ ်ႈ

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂးလိူၼ် ၵျ ႊလ ႊ 2022

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁိၵ်ႈ င်ႉ ်ႈၵိတ
ု ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းႄႁႈ/ထၢၼ်ႇႁိၼ်/ၶမ်း ၼႂးမိူင်းတႆး တင်း
မူတ်းေတႃႇေပႃးမီးလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊတိူဝ်ႊ ိူဝ်ႊ ဢၼ်ၸၵ
ႅ ်ႇႄၽဢႃႇၼႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ မီးသုၼ်ႇ လႆႈ
တႅပ်း တတ်း ႄႁႉၵင်ႈ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၾႃ တီႈယူႇတီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇ ဝ်ေတဢမ်ႇမီးေၽးၶဵၼသ
် င်
မႃးယႃႉၵဝ်း ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼၼ်ႉမႃးယူႇဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇယင်ႉယဝ်ႉ။
တင်ႈႄတႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုငႈ် မိူင်းမႃးမိူဝႈ် ၼႂးလိူၼ် ၾႅပ်ႊပ ူႊဝႃႊရီႊ 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးၶူင်းၵၢၼ်
ၶုတ်းမိူင်/ၶမ်း မႃးၽႂးၶၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လွၵ်းလ းႁႃလ းလႆႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေသ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိုင်ႉ
ၵၢင်ႉႁဵတ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇေတႉေတႉ။
ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းထွမ်ႇၵၢင်ၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶုတ်းၶမ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈေၵႃႈ ပႃးတင်း ၶွမ်ႊပ
ၼီႊ မိူင်းဢွတ်ႊသေ တးယႃႊ Australian-led Locrian Precious Metals ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian လႆႈၶႂၢင်ႉ
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ၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ မီးပိုၼ်ႉတီႈ 456 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈ
လဵၵ်း ၼႂးလိူၼ်ၵျ ႊလ ႊ 2020 ေသလႆႈႄတႇၸၢမ်းၶုတး် ႁႃတူၺ်းယဝ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၽူႈ မ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ယႂႇ
လူင်မၼ်းဢၼ်ပဵၼ် Myanmar Metals ၼၼ်ႉထွၼ်တဝ
ူ ်ဢွၵ်ႇ ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိင
ူ ်းယဝ်ႉ ေသ
တႃႉ။ Locrian ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈ မ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂႈဢမ်ႇမီးတၢင်းဢ ယွၼ်ႉတၢင်းႁဵတး် ႁ ႉ
ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉေသ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂးၵၢၼ်ၶတ
ု ်းမိူင်/ႄႁႈၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉယူႇ။

ၶွမႊ် ပၼီႊ ဢၼ်မးီ သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈၵွငႉ် ၵ ႇၸွမး် ပဵၼတ
် ၢင်းၵၢၼ် ေသလႆႈၶႂၢင်ႉၶုတး် ၶမ်းၼႂးပိၼ
ု ႉ် တီႈမိင
ူ း် လဵၼး်
တၢမ်ၼင်ႇသဵၼ်ႈမ ဢၼ်လုမ်း င်ႈၵၢၼ်လင
ူ ်ၽ ႇႁၵ်ႉသႃႄလႈမႅတ်ႇပႅင်းၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ

လူင်ပင
ွ ်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂးလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးၶွမ်ႊပၼီႊ 12 ဢၼ်လႆႈဝႂၶႂၢင်ႉတႃႇၶုတ်းၶမ်း ၼႂး
ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းလဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 11 ပီေသၸိူဝ်းလႆႈဝႂၶႂၢင်ႉၶုတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းဢႃယုမူတ်း 1 ပီသမ်ႉမီးၶွမ်ႊပၼီႊ 9
ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။
ၼႂးၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းလႆႈဝႂၶႂၢင်ႉၶုတ်းၼႆႉ
မီးၶွမ်ႊပၼီႊ 13 ဢၼ်လႆႈ (ထိုင်ၶမ
ွ ်ႊ
ပၼီႊ 8 ဢၼ်) လႆႈဝႂၶႂၢင်ႉၼႂးၵၢင်ပီ
2020 ေသတႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ 7 ဢၼ် (ထိုင်
ၶွမ်ႊ ပၼီႊ 5 ဢၼ်) သမ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉၼႂးပီ
2021 ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ
ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/2/2021။ ၼႂးဝႂ
ပၼ်ၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊလႂ လႆႈ
ဝႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈလွၵ်းၶုတ်းမၼ်း 20 ေဢႊ
ၵႃႊ ယူႇယဝ်ႉ။
ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းလႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်း

ၼၼ်ႉ

ၵမ်ႈ ၼမ်တၢင်ႇမ ၽၢင် ၼႂးတႃႈၶီႈ လဵၵ်း
။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးၶွမ်ႊ ပၼီႊ Mayflower
Mining Enterprises ဢၼ်ၽူႈေၵႃႇ တင်ႈ
ပဵၼ် ေၵျႃႇဝိၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈမီး ၸိုဝ်ႈ
သဵင်ၼဝ်ႈေသ ပၵ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝဵင်း တႃႈ
ၵုင်ႈ

ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၶွမ်ႊပၼီႊ

Mayflower Mining မီးဝႂၶႂၢင်ႉပဵၼ် တၢင်း
ၵၢၼ်ယႂႇလူင်(သီႇဢၼ်)၊

တင်းမူတ်း

လႆႈ ၶႂၢင်ႉၼႂးလိူၼ် ၵျ ႊလ ႊ 2020။ ၶွမ်ႊ
ပၼီႊ Mayflower Mining ၼႆႉၸိုဝ်ႈ
ၼဝ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ေသ
ႁဵတ်း ်ႈၼမ်ႉဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ

ၼႂးႄမႈ

ၼမ်ႉပၢၼ်း ၼႂးတိူင်းတ ၼၢဝ်းသီ
ၵၼ်တင်းၶွမ်ႊပၼီႊထႆး။

မ်ႈ
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ၶွမ်ႊပၼီႊ ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉမီးလွငႈ် ၵွင်ႉၵ ႇၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်ဢွၼ်တၢင်းမိူၼတ
် ီႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်
ၸဵင်ႇ၊ ေၵႃႉဢၼ်တိုၼ်းဢဝ်ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းေသဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶုတ်းၶမ်းၼႂးပိၼ
ု ်ႉတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇ
မၼ်း မိူၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ လွၶ
ႆ မ်းလူင် ဢၼ်ယႂႇလူငဢ
် ၼ်ၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 11 ပီ (ပႃးတင်း
ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုငႈ် ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း) ၼႆႉမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵ ႇၸွမ်း ၽူႈၵွၼ်း တိူင်း
သိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ေၵျႃႇၽဵဝ်း။ တၢင်ႇမ ၽၢင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂးပီ 2009 (ၽွင်းၸွမ်ႁၢၼ် ေၵျႃႇၽဵဝ်း တိုၵ်ႉ
ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ၽႈူ ၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ပီ 2008-2010) ေတႃႇထိုင်ပီ 2018၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လူင်မၼ်း ပဵၼ်
လုၵ်ႈၸ းၸွမ်ႁၢၼ် ေၵျႃႇၽဵဝ်း ၸိုဝ်ႈ င်ႉ ၶျႅမ်းပျီႉေၵျႃႇၽဵဝ်း။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂးသဵၼ်ႈမ ပဵၼဢ
် ူးေလႃး
တႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃႇၶႃႇ မိူင်းလႃး ယၢမ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႂးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။
ၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်ၵွင်ႉၵ ႇၸွမ်းတိင
ူ ်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ထႅငႈ် ၼၼ်ႉႄတႉပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇဝုၼ်းေၼႇ
ဢၼ်ေၵႃႇတင်ႈမႃးၼႂးပီ 2012 ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်း ေၸႃႇထုၼ်းမျိၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၽႈူ ၸတ်းၵၢၼ်လူင်မၼ်း ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉႄတႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ေၸႃႇထုၼ်းမျိၼႉ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂးတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်
ၸဵင်ႇၵူၺ်း။ ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢွင်ႇဝုၼ်းေၼႇ လႆႈဝႂၶႂၢင်ႉ ၶုတ်းၶမ်း 11 ပီ
သွင်ဢၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶုတး် ၶမ်း ၼိူဝလ
် ွႆၶမ်း

ၶွမႊ် ပၼီႊ ဢၼ်လႈႆ ဝႂၶႂၢင်ႉၶုတး် ၶမ်းၼႂးထုငႉ် မိင
ူ း် လဵၼး်
မ ဝႂၶႂၢင်ႉ

ၸိဝ
ု ႈ် ၶွမႊ် ပၼီႊ

တၢင်းလဵၵႉ် /ယႂႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း

တင်ႈႄတႇ

ေတႃႇထိင
ု ်

0004/2020

Ngwetaungmin Company

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

14.3.2020

13.3.2031

0005/2020

Ngwetaungmin Company

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

14.3.2020

13.3.2031

0071/2020

Hein Metta

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

18.6.2020

17.6.2031

0072/2020

Hein Metta

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

18.6.2020

17.6.2031

0039/2020

Shwe Lat Kaung

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

15.5.2020

14.5.2031

0084/2020

Mayflower Mining

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

3.7.2020

2.7.2031

7
0091/2020

Mayflower Mining

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

9.7.2020

8.7.2031

0092/2020

Naung Tone Naga

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

9.7.2020

8.7.2031

0093/2020

Mayflower Mining

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

23.7.2020

22.7.2031

0094/2020

Mayflower Mining

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

23.7.2020

22.7.2031

0104/2020

Lwe Kham Lone Mining Company

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

20.8.2020

19.8.2031

0103/2020

Sai Saik Pyo Ye

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

13.8.2020

12.8.2031

0108/2020

Lin Lyan Htat Mining

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

4.9.2020

3.9.2031

0053/2021

Aung Shwin Li

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

21.6.2021

20.6.2032

0056/2021

Aung Woon Nay Company

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

26.8.2021

25.8.2032

0057/2021

Aung Woon Nay Company

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

26.8.2021

25.8.2032

0047/2021

Loi Kham Lone Mining Company

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

2.6.2021

1.6.2032

0052/2021

Loi Kham Lone Mining Company

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

21.6.2021

20.6.2032

0058/2021

Shan East Lin Latt

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

7.10.2021

6.10.2032

0062/2021

Phyaung Phyu Pyaw Shwin

20 ေဢႊၵႃႊ

11 ပီ

26.10.2021

25.10.2032

ၶွမႊ် ပၼီႊ ၸိဝ
ူ း် ဝႂၶႂၢင်ႉၶုတး် ၶမ်းမူတး် ဢႃယု ၼႂးထုငႉ် မိင
ူ း် လဵၼး်
မ ဝႂၶႂၢင်ႉ

ၸိဝ
ု ႈ် ၶွမႊ် ပၼီႊ

တၢင်းလဵၵႉ် /ယႂႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း

တင်ႈႄတႇ

ေတႃႇထိင
ု ်

0306/2014

Waytay Company

20 ေဢႊၵႃႊ

1 ပီ

30.12.2018

31.5.2019

0072/2015

Mahatankhun

20 ေဢႊၵႃႊ

1 ပီ

12.3.2018

11.3.2019

0103/2015

Sanparami Company

20 ေဢႊၵႃႊ

1 ပီ

13.5.2017

12.5.2018

0104/2014

Sanparami Company

20 ေဢႊၵႃႊ

1 ပီ

13.5.2017

12.5.2018

0146/2015

Sai Saik Pyo Ye

20 ေဢႊၵႃႊ

1 ပီ

8.7.2017

7.7.2018

0065/2015

Tun Phye Thein San Company

20 ေဢႊၵႃႊ

1 ပီ

5.8.2018

31.5.2019

0087/2015

Sintmyint Myanmar Company

20 ေဢႊၵႃႊ

1 ပီ

23.9.2016

22.9.2017

0212/2015

Hongyonsein

20 ေဢႊၵႃႊ

1 ပီ

4.11.2016

3.11.2017

0072/2016

Tachileik Shwetaung

20 ေဢႊၵႃႊ

5 လိူၼ်

24.3.2016

23.3.2017

0002/2016

Tachileik Shwe Sin

20 ေဢႊၵႃႊ

5 လိူၼ်

6.1.2019

31.5.2019

ၶွမႊ် ပၼီႊမိင
ူ း် ဢွတႊ် သေ တးယႃႊ သိပ
ု ႇ် ၶုတး် ႁႃၶမ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၼႂးပိၼ
ု ႉ် တီႈတၢင်းဢွၵႇ် ဝဵငး် တႃႈၶီႈလဵၵး် ပဵၵႉ် သမ်ႉ
သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈယိတ
ု း် ဢႃႇၼႃႇ ၸိင
ု ႈ် မိင
ူ း် ဝႆႉေသတႃႉ
ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းမိူင်ႄႁႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၶွမႊ် ပၼီႊ Locrian Precious Metals လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းႁႃၶမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢင်ႈ
ၶႂၢင် တႃႇ 112,730 ေဢႊၵႃႊ (456 ၵီႊလူဝ်ႊႄမႊတိူဝ်ႊ) တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပႃးၸဵမ်ပိုၼ်ႉတီႈလွႆၶမ်း။ ဝႂၶႂၢင်ႉ
ၶုတ်းၼၼ်ႉတိုၵ်ႉၸႂႉတိုဝ်းလႆႈ တင်ႈႄတႇလိူၼ် ၵျ ႊလ ႊ 29, 2020 ထိုင်လိူၼ်ၵျ ႊလ ႊ 28, 2025 ယူႇယဝ်ႉ။
ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals မိူင်းဢွတ်ႊသေ တးယႃႊ ပိူင်တိုၼ်းမၼ်းေၵႃႇတင်ႈၼႂးမိင
ူ ်းႄၶႊၼႃႊတႃႊမိဝ
ူ ်ႈ ပီ
2011 ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Resources Inc., ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းမိူင်ႄႁႊ လ လ ၸိုင်ႈမိင
ူ ်း မ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၸိူင်ႉ
ၼင်ႇ Oceana Gold ႄလႈ Anglo American ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၶူၼ်ႉႁႃၶုတ်းမိင
ူ ်ႄႁႊ ၼႂးမိူင်း လၢဝ်း
ႄလႈ မိူင်း မ်ႈတုမမ
် ၢၼ်ႈ။
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မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းဢွတ်ႊသေ တးယႃႊ ၶဝ်ေၵႃႉသိပ
ု ်ႇယိပ်းၵမ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals (ပဵၼ် Michael
Bui Phin ႄလႈ Lachlan Foy) ၶဝ်ယင်းပိုတ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ Valentis Services Ltd., ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ၶုတ်းႄႁႈ
ၼၼ်ႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian ႄလႈ Valentis ၸႂႉလုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ေသ ပၵ်းဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/8/2020 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းမိူင်ႄႁႊ ဢွတ်ႊသေ တးယႃႊ Myanmar Metals (မိူဝ်ႈလဵဝလ
် ႈ
ၸိုဝ်ႈပဵၼ် Mallee Resources) လႆႈပုၼ်ႈၼႂး ၼ်ႉ 51% ၼႂးၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals ႄလႈလွင်ႈၸၢမ်း
ၶုတ်းႁႃၶမ်းၼႂးမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝ းေသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိင
ူ ်း မိူဝ်ႈၼႂးလိူၼ် ၾႅပ်ႊ
ပ ူႊဝႃႊရီႊ 2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ Myanmar Metals လႆႈတႅပ်းတတ်းဢမ်ႇလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၼႂးၵၢၼ် ၶုတ်း
မိူင်ႄႁ ၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ (ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၶုတ်းမိင
ူ ်ႄႁႈတီႈ ေမႃႇငိုၼ်း /ေပႃႇတုၺ်း ၼႂးမိူင်းတႆးပွတ်း င်ႇ) ေသ မိူဝ်ႈဝၼ်း
ထိ 15/3/2021 ၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “လႆႈၵိုတ်းယင်ႉေၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ် Locrian ေသ လႆႈၸႂ
တူၵ်းလူင်းဝႃႈ ေတၸ ႇၶိုၼ်းငိုၼ်းေတႃႊလႃႊ ဢႄမႊရိၵၼ်ႊ 390 ႁဵငဢ
် ၼ်ပဵၼ်ၵႃႈသိုဝ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ႄလႈ ပၼ်ၶၼ
ို ်း
ငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းၶ တႃႇငိုၼ်းေတႃႊလႃႊ ဢႄမႊရိၵၼ်ႊ 90 ႁဵင်” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ Myanmar Metals ထွၼ်တူဝဢ
် ၵ
ွ ်ႇေသတႃႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ Locrian Precious Metals သမ်ႉတိုၵ်ႉ
သိုပ်ႇၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်းၼႂးမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇယူႇ

တင်ႈႄတႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုငႈ် မိူင်းမႃး၊

မိူၼႁ
် ၢင်ႈ

ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင်သင်ေသ သိပ
ု ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸမ
ွ ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႂးၾဵၵ်ႊပုၵ်ႊ Valentis Asia
Facebook ၶဝ်ဢွၵ်ႇသူၼ်း ၺ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/2/2022 ၼၼ်ႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ “ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈၵပ်းသၢၼ် လူင်
ပွင်ၸိုင်ႈႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇၶူင်းၵၢၼ် Locrian ပိူဝ်ႈတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂးမိူင်း
မၢၼ်ႈ” တွၼ်ႈတႃႇ “ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်း င်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် လူင်ပင
ွ ်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တႃႇသိုပ်ႇ ႁဵတ်း
ၵၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/12/2021 ၼၼ်ႉ ၼႂးၾဵၵ်ႊပုၵ်ႊ Valentis Asia Facebook ၶဝ်တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈ “ ၸုမ်းၵဵပ်း
တူဝ်ယၢင်ႇတီႈလိၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းႄလႈ ပၢင်ႇမုင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း” ၼႆေသ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ
21/1/2022 ၼၼ်ႉသမ်ႉၶဝ်တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈေသႄၼဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ်လလ
ူ ွမ်တူၺ်းၸွမ်းၶူဝ်းတိုၼ်း သၽႃ
ဝ တႃႇၶူၼ်ႉႁႃၶမ်းၼႂးမိူင်းတႆး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸုမး် ၵဵပး် တူဝယ
် ၢင်ႇတီႈလိၼ် တီႈမိင
ူ ်းတႆးပွတး် ဢွၵႇ် ၼႂးၽဵတႉ် ပုၵႊ် Valentis Asis ၶဝ်
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ႁၢင်ႈၽႅၼႇ် တီႈလွင်ႈၸၢမ်းၶုတ်းႁႃၶမ်း Locrian ၶဝ်ၼးပိ
ႂ ုၼႉ် တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵး် ပွတ်းဢွၵႇ် (တၢမ်ၼင်ႇ
Myanmar Metals ASX ၶဝ်ပိုၼၽ
် ၢဝ်ႇ)

တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66: 94 728 6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ထႆး)

(SHRF)

ယိင်းလႅင်းႁၢၼ်

+66: 62 569 5220

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

(SHRF)

ၸ းၸိုၼ်ႈ

+66: 82 868 8482

(မၢၼ်ႈ)

(TSU)

