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ပိူဝ်ႈတႃႇၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းတူငၼိ
် ုင်တႃႇႄမႈၼမ်တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ႄလႈလ လ ႄၸႈဝဵင်း

မ်ႈၵၼ်

ၸတ်း ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ႄမႈၼမ်တူႈ ၼႂးႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ ေသ တုၵ်းယွၼ်း ႈ် ၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈ
ၽ ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်တင်းမူတ်းပႃးၸဵမ်လွင်ႈၶုတ်းမိူင်ႄႁႈၸွမ်းသၢပ်ႇႄမႈၼမ်တူႈ။
မိူဝ်ႈၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵႈ် 500 ပႃးၸဵမ်သင်ၶႃႇၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးႄလႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လ လ ႄၸႈဝဵင်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်
တီႈၾင်ႇ ၼမ်တူႈ တီႈတႃႈလူင်ေသ ယွၼ်းသူးပၼ် ်ႈႄမႈၼမ်လႆလွတ်ႈလႅဝ်း ဝ်ယၢဝ်းၶၢဝ်း င် ႄလႈတုၵ်းယွၼ်း ်ႈၵိုတ်း
ပႅတ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ယႂႇလူင်သီႇလုၵ်ႈ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈေတၶိုၼ်းပၼ်ၶႂၢင် ၵူၼ်းမိူင်းဢွတ်းသေ တးယႃး ၶုတ်းၸိုၼ်း-ငိုၼ်း
ယႂႇလူင်တီႈ ထၢင်ေပႃႇတုၺ်း-ၼမ်တူႈ ႁိမ်း ဝ်ႄမႈၼမ်တူႈ။
ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ဢၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈဝႆးသုတ်း ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝၼ
် ၼ် ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းႄၶႇ၊ ၵျႃႊပၢၼ်ႇ၊ သဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊ
လႅၼ်ႊႄလႈ ၾရင်ႊသဵတ်ႊ ၶဝ် မ်ႈလူင်းတိုၼ်း၊ ၽ ဢၼ်ၼေပႃးသၢင်
ႆ
ႈယဝ်တူဝ်ႈယဝ် ေတထူမ်ႈပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်
မီး ဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 700 ပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းႄလႈတီႈလိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ဢၼ်ၵၼ
ူ ်းဝႃႈပိင
ု ်ႈဢိင်မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။
ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ယင်းမီးၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈတႃႇၽႅၼၵ
် ၢၼ်သၢင်ႈၽ ၼမ်တူႈ/သီႇေပႃႉ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 210 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ ၼႃႈ
တၢင်း

င်ႇဝဵင်းသီႇေပႃႉမွၵ်ႈ 25 ၵီႊလူဝႊ် ေမႊတိူဝႊ် ထႅငႈ် ပဵၵသမ်
်
ပႆႇမီးၵၢၼ်လူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတုမ်တိူဝ်သၽႃဝ ႄလႈ

တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ESIA ေၵႃႈယဝ်၊ ၽ ဢၼ်ၼႆယင်းပႆႇမီးေၶႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (ၶဝ်ႈ တႃး)။
ၵူၼ်းၵုမ်း ၵမ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Natural Current Energy Hydropower co. Ltd. (NCEH)။
ၽ ၼမ်တူႈ/သီႇေပႃႉ ၼႆေတထူမ်ႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈလီလု ဢၼ်မီး ဝ်ၵူၼ်း 212 ၼၼ်ယဝ်။ ၵူၼ်းမိင
ူ ်းသီႇေပႃႉၸိူဝ်းယူႇတွၼ်ႈ
တၢင်းတႂႈေၵႃႈလွမ်ၵူဝ်မီးပၼ်ႁႃလွငႈ် ၼမ်ေတလႆ၊

ႄလႈလွင်ႈေတၵိုင်ၵၢင်ထူမ်ႈေပႃးၶင်ႇၼမ်ၽ ။

ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ၵူၼ်း

ဝၢၼ်ႈ ယင်းလွမ်ၵူဝၵ
် ွင်ၸိုၼ်းဢၼ်ေတမီးၼႂးဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ၽ ဢၼ်လုၵ်တီႈထၢင်ၶုတ်းၸိုၼ်း-ငိုၼ်း တီႈေပႃႇတုၺ်းၼမ်တူႈ ဢၼ်ယူႇတွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ေသႁၢင်ႇၵႆမွၵႈ် 40 ၵီႊလူဝႊ် ေမႊတိူဝႊ် ဢၼ်တိုၼ်းေတတုမ်တိူဝ်ပ းတူဝ် ပ းၸႂလုၵ်ႈ
ဢွၼ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ယဝ်။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Myanmar Metals ဢွတ်ႊသေ တးယႃး ပၵ်းဝႆၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈေသ လႆႈပုၼ်ႈဝႆ 51%
ၼႂးၵၢၼ်ၶုတ်းမိူင်ႄႁႈ ၼၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်

်ႈမီးၸိုၼ်း 2 လၢၼ်တၢၼ်ႊ ေတႃႇပီ ႄလႈ

်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းဢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

ၸိုၼ်းယႂႇသုတ်း မ သၢမ် ၼႂးလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်။
ၼၢင်းၶမ်းေဢး တႅၼ်းၽွင်းၼမ်တူႈ ယင်းလုၵ်တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၽ ၼမ်တူႈ/သီႇေပႃႉ ဢၼ်
ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႁဵတ်းၼႆ ၼႂးသၽႃးတီႈေၼႇပျီႇေတႃႇ ပဵၼ်သွင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ တၢင်းၽ ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢဝ်လၢဝ်း
သင်ပၼ်။
ၵူၼ်းၼႂးပိၼ
ု ်တီႈေၵႃႉၼိုငႈ် လၢတ်ႈဝႃႈ“ ၽ မႂႇႄလႈလွင်ႈၶုတ်းႄႁႈၼႆေတတုမ်တိူဝ်ပ းယူႇ လီႄလႈလွင်ႈ မ်ႇ လူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း
ၼပ်ႁဵင်ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇႄမႈၼမ်တူႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်း ႈ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆေသၵမ်း၊ ၽွင်းပႆႇ
တူၵ်းလိုၼ်းၼႆ” ဝႃႈၼႆ။
ၽ ယႂႇလူင်သွင်ဢၼ်ယင်းတိုၵ်ယူႇၼႂးၶၵ်တွၼႈ် ၽႅၼၵ
် ၢၼ်ေတႁဵတ်းၼိူဝ်ႄမႈၼမ်တူႈထႅင်ႈ၊ ပဵၼ်ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင်
ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်တိုၵ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိၵ
ု ်းသိူဝ် ၽ ဢၼ်ၼႆေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 735 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ ၵူၼ်း
လူင်းတိုၼ်းမၼ်းပဵၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ SN Power ဢၼ်လူင်ပွငၸ
် ိုင်ႈမိူင်းေၼႃႇဝူၺ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်၊ ထႅင်ႈဢၼ်ၼင
ို ်ႈသမ်

ပဵၼ်ၽ ၻီးၻူၵ် ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 60 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊ ၵူၼ်းလူင်းတိုၼ်းမၼ်းပဵၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ Austria’s Andritz Hydro
GmbH မိူင်းဢွတ်ႊထရီႊယႃႊ (မိူင်းၼႂးၵုၼ်ယူႊ ူပႊ် ) ႄလႈၶွမ်ႊပၼီႊ Japan’s Kansai Electric Power Co.
မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ။

ၵပ်းသိပ
ု ႇ် တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းထမ်းဢ း (ၽူႈ မ်ႈၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး)

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

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင)်

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

