
ေၶႃႈပိၼုၽ်ၢဝႇ် ၵၼူး်မိငူး်ၼးႂပိၼုႉ်တႈီႄလႈတၼႅး်ၽငွး် ၼးႂႄၸႈဝငဵး်သႇီေပႃႉ 

ဝၼ်းထ ိ12/10/2018 

ပၢင် ပႉ်ထပူး်ၵၼူး်မိငူး်သႇီေပႃႉ သၢၼၶ်တး် လငွႈ်ေၼႇပျႇီေတႃႇၽိမူႉ်ထမႅင်ိၼုး်တႃႇၽ ေယးယႃႂႇတၼွႈ်ၼိဝူ ်

ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတႈီႄလႈတႅၼ်းၽွင်း မွၵ်ႈ 1,000 ေၵႃႉ ပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မူိဝ်ႈၼႆႉ ၼႂးႄၸႈဝဵင်း သီႇ 
ေပႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈၽ ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈေသ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈၵိတု်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽ  
ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်သၽႃးေၼႇပျီႇေတႃႇ ၸင်ႇႁႃၽိူမ်ႉထႅမ်ငုိၼ်းေၵႃႇသၢင်ႈထႅင်ႈ။ 

တႅၼ်းၽွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈေၵႃႈ ၶဝ်ႈ မ်ႈပၢင် ပ်ႉထူပ်းဢၼ်ၸတ်းတီႈ င်းေႁႃေၵႃလိၵ်ႈလ း ႄလႈၾိင်ႈႄငႈတးႆ 
ပႃး တင်းၸ းၸုိၼ်ႈသႂ (ၸ းတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ) တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇ ဝ်သူိဝ် ႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉေၵႃႉဢၼ်ဢဝ် လွင်ႈ 
ၽ ေယးယႂႃႇတၼွ်ႈၼိူဝ် ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂးသၽႃးၵူၼ်းမူိင်း၊ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈေတ ၽိူမ်ႉထႅမ်ငုိၼ်းၵၢၼ ် ေၵႃႇ 
သၢင်ႈၽ ေသယုၵ်ႉဢဝ်လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းၸႂဢၼ်ၽ ေတယႃႉလုၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝႄလႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂး ၶဵတႇ် 
လူိၵ်ႈတင်ႈမၼ်း ပႃးၸွမ်းလွင်ႈလွမ်ၵူဝ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ ၽ ေတၵႅၼ်ႇၶႅင် ၵႃႈ ဝ်ယွၼ်ႉၽွင်းပူၼ်ႉ မႃးပႆႇ 

င်ၼၼ်ႉ မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ ်ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၽ ယူတ်ႇလူင်းႄလႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ႁိမ်း မ်းၼမ်ႉတူႈၼႂး ႄၸႈ 
ဝဵင်းသီႇေပႃႉ။ 

ဝႆႉမဝ်မၢင်ၼိူဝ်လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းၸႂၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈေသ မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ11/09/2018 ၼၼ်ႉ သၽႃး ပၼ်ၶႅပ်း 
ၵၢင်ၸႂၵမ်ႉထႅမ် 501 ၶႅပ်းတႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ငုိၼ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ  သၢမ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ ၵျၢပ်ႈပ  (တူၵ်းငုိၼ်း ေတႃႇလႃႇ 
မွၵ်ႈသွင်လၢၼ်ႉ)၊ သဵင်သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉပႃးတင်းတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇ ဝ်သူိဝ် 12 ေၵႃႉဢၼ်ယူႇၼးႂ 
သၽႃးၵူၼ်းမူိင်း ၵူၺ်းမီး 28 ၶႅပ်း ၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

ၽ ေယးယႂႃႇတၼွ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉၵၼူ်းမူိင်းၼႂးထုင်ႉသီႇေပႃႉ သၢၼ်ၶတ်း မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ၵွပ်ႈဝႃႈၼမ်ႉ ေတ 
လုပ်ႇ ထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် တင်းသွင်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး ဝ်ၵူၼ်း 653 ေၵႃႉ၊ ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢၵ်ႇ 
ဝၢၼ ် 637 ေဢႇၵႃႉ၊ ပိုၼ်ႉတီႈၼႃး 140 ေဢႇၵႃႉ ႄလႈႁႆႈသူၼ်တီႈလိၼ ် ၸူိဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၼပ်ႉလႆႈ ပႃး ၸဵမ် 
ဝတ်ႉဝႃး ၵွင်းမူးႄလႈ င်းႁဵၼ်းတင်းမူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽ ၼႆႉလႆႈႄတႇသၢင်ႈမႃးၼႂးပ ီ 2008 ပၢၼ်လူင် ပွင် 
ၸုိင်ႈသုိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လွင်ႈေတသၢင်ႈၽ ၼၼႆၼ်ႉ ၵူၼ်းမူိင်းၸင်ႇႁႃ ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လီလီ ၼႂး ပ ီ
2014 ၵူၺ်း။ 

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ေၵႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆႉ 
ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းႄလႈ ၸႂဢမ်ႇလီၸွမ်းႄတႉလွင်ႈဢၼ်သၽႃးၶဝ်တႅပ်းတတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၸူိင်ႉၼၼ”်။ လွင်ႈ 
ယူႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းေသၵုမ်းၵမ် ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼၼ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ႁဵတ်း ်ႈပဵၼ ်သုိၵ်း 
သူိဝ်ၼႂးမူိင်းတႆးထိုင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈသုိပ်ႇၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း ၼိူဝ်ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃဝ ၼႂး 
ႄၸႈမူိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဢမ်ႇထွမ်ႇသင်ေသသၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈယူႇတၵိ်းတၵိ်းၸုိင် ပၼ်ႁႃ 
သုိၵ်းသူိဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းေတဢမ်ႇမီးဝၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂၼႂးသၽႃးၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းၼ ႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾ ႇၾႆးၾႃႉ တွပ်ႇထဵင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇ 
ၽ ေယး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈလူဝ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼ ႆၵူၺ်းဢမ်ႇတၵူ်ႇလၢတ်ႈပႃး လွင်ႈဝႃႈ ၸွင်ႇ ပႃး 
ၼႂးၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်တႃႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ေတသၢင်ႈၽ မႂႇယႂႇလူင် 50 ဢၼ်ၼၼ်ႉ၊ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း တိၼု်း 
ပဵၼ်တႃႇသူင်ႇႁႅင်းၾႆးၸူး မူိင်းႁိမ်း မ်းၵူၺ်း။ 

ဢူးထုၼ်းၼ ႇ ယင်းပ တၵူ်ႇပႃးၸုိဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ မူိင်းယူး ူပ်ႉ ၽူႈေၵႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈ မ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း 
ၽ ေယးယႂႃႇတၼွ်ႈၼိူဝ်၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶႂႈ ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂၼိူဝ်ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇပၼီႇ 
ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးၶွမ်ႇပၼီႇ Lahmeyer ၵျိ ဝ်ႇမၼီႇ၊ Stuckey SA သဝိတ်ႉၸူိဝ်ႇလႅၼ်ႇ ႄလႈၾရင်ႇသဵတႈ် 
France’s joint venture IPGRB ပႃး။ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ Lahmeyer ၼႆႉ ပဵၼ်ၵိင်ႇႄၽ Tractebel 



ENGIE ဢၼ်ပၼ်ပ းဝူၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ေသႊပဵၼ်ႊ ေသႊၼမ်ႉၼွႆႉ ၽ ဢၼ်တႅၵ်ႇ ၼႂးမူိင်းလၢဝ်း ၼႂးလူိၼ် 
ၵျ ႊလ ႊ ေသႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းမူိင်းလႆႈတ ၸွမ်းၼပ်ႉ ဝ်ပၢၵ်ႇႄလႈႁၢမ်း ၼ်းေယးတီႈယူႇ ၼပ်ႉ ဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ။ 

မူိဝ်ႈလဵဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ်ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းလွင်ႈၵၼူ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းၽ ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈ။ 
ၶွမ်ႇပၼီႇ SN Power ဢၼ်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမူိင်းေၼႃႇဝူၺ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇသၢင်ႈ ၽ  
ႁႅင်းၼမ်ႉ 700 ေမႇၵႃႇဝတ်ႉ တီႈေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ထႅင်ႈ။ ၵွင်တိုၼ်း ငုိၼ်း ၵူႈၸုိင်ႈမူိင်း 
International Finance Corporation (IFC) ၼၼ်ႉေၵႃႈယင်းပ ပၼ်ႁႅင်းဝႃႈ “ႄမႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ ်
ႄမႈၼမ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ေၵႃႇသၢင်ႈၽ ႁႅင်းၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ”ၼႆ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ႉဝႃႈမီးေၽးၶဵၼ ် သုိၵ်း 
သူိဝ်ၼမ်ယူႇေၵႃႈ။  

ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းေဢးတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးႄၸႈမိငူ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ“ႁဝ်းတုၵ်းယွၼ်းၼွၵႈ်မူိင်းၶဝ် ်ႈ 
ၵိုတ်း ပႅတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းႄလႈလူင်းတိုၼ်းတႃႇ သၢင်ႈၽၼႂးမူိင်း မ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼတ်ိုၵ်ႉယူႇၼႂးပၢင်တိုၵ်း 
သုိၵ်းသူိဝ်လူင်။ လွင်ႈပၼ်ႁႅင်း လူင်းတိုၼ်းၸူိဝ်း ၼၼ်ႉမၼ်းတိုၼ်း ပဵၼ ်ၼဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်း ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိၵု်း 
ႄလႈႁဵတ်း ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ ်ၼၼ်ႉ ယူပ်ႈယွမ်း ႁႅင်းေဢႇလူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ 

 

ၵပး်သိပုႇ်တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းထမ်းဢ း                               +95 (0) 9-453-132-755 

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း                             +95 (0) 9-262-108-062     

ၼၢင်းၸၢမ်ဢိၼ်း    +95 (0) 9-784-291-299 

 

 

 

 

 

 


