ဝၼ်းထိ 26/05/2016
လိၵ်ႈယိၼ်ႈထိင် လင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈမၢၼ်ႈ ၵဵ ဝ်ႇၵပ် းၽႅၼၵ
် ၢၼ် ဢၼ်ၸမ် း SN Power မိ င်းေၼႃႊဝၺ်ႊ ၶဝ်ေတသၢင်ႈ
ၽၢႆႄယးယႂႃႇတွၼႈ် ၵၢင် ၼိဝ်ႄမႈၼမ် ႉတႈ
ထိင်- ၼၢင်းဢွငႇ် သၢၼ်းသၵျီႇ ၽႈၵိဝ်းၵမ်ၸိင်ႈမိင်းႄလႈၽွငး် လင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိင်း ေၼႇပျီႇေတႃႇ
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/03/2016 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပိၼ်ဢွၵ်ႇၽိၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်ၼင်
ိ ႈၸိဝ်ႈဝႃႈ ”လီဢွၼၵ
် ႅတ်ႇႄၶ
ႄမႈၼမ်ႉတႈ” ေသပိတ်ႇၶႆႈႄၼလွငႈ် မႆႈဢၵ်း မႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽႅၼၵ
် ၢၼ်ၶင်းၵၢၼ်ၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉတႈသီႇဢၼ် ႁ မ်ႈ
တင်းၽၢႆႄယးယႂႃႇတွၼႈ် ၵၢင် ဢၼ်ေတဢွၵ်ႇႁႅငး် ၾႆး 700 မီႊၵႃႊဝတ်ႊေသ ယႇၼႂး် ၶၵ်ႉၽႅၼၵ
် ၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်
လင်ၸိင်ႈမိင်းေၼႃႊဝၺ်ႊ ပဵၼၸ
် ဝ်ႈၶွင၊် ယႇၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ၼွငၶ
် ဵဝ် ႄၸႈတွၼႈ် ၵ ၵ်းႄမးၸိင်ႈတႆးပွတး် ႁင်ႇ။
တင်ႈႄတႇႁဝ်းၶႃႈပိၼ်ဢွၵ်ႇၽိၼ်ႁၢႆငၢၼ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉၽိၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး် ဢွငႈ် တီႈေသ တိၵ်းသၼ်း ၶွငၸ
် မ်း
SN Power မိင်းေၼႃႊဝၺ်ႊၶဝ် တွၼႈ် တႃႇၽၢႆတႈီ ႄယးယႂႃႇတွၼႈ် ၵၢင်၊ ၽိၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး် ၼၼ်ႉယဝ်ႉတဝ်ႈ ၼႂး်
လိၼ်ၵျ ၼ်ႊ 2015 (တၺ်းလႆႈၼႂး် ၽိၼ်ၼပ
ႅ ်ႇ)။ မိဝ်ႈလဵဝ်ၸမ်း SN Power ၶဝ်တိၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး် ဢွငႈ် တီႈ
ေတသၢင်ႈၽၢႆ ယွၼႉ် မီးေၶႃႈလႆႈၸႂ်ၸွမ်းႁင်ႈၵၢၼ်လင်ၾၢႆႇႁႅငး် ၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယႇ။
ႁဝ်းၶႃႈမီးလွငႈ် မႆႈၸႂ်လင်လၢင် ၸွမ်းလွငႈ် ၽိၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး် ဢွငႈ် တီႈ ေတသၢင်ႈၽၢႆ ဢၼ်လၢတ်ႈႄၼဝႃႈ ဢမ်ႇမီး
ပၼ်ႁႃ ေၶႃႈၵိတ်ႇၶွငႈ် ၶမ်သင် တႃႇၶင်းၵၢၼ်ၼၼ
ႆ ၼ်ႉယႇ။ တၢင်းမႆႈဢၵ်းမႆႈၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ
1. ၼႂး် ၽိၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး် ၼၼ်ႉ တိၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈႄၼလွငႈ် ပၢင်တိၵ်းဢၼ်တိၵ်ႉၵိတ်ႇၶိၼ်ႈၶိဝ်းယႂ်းယႇ ၼႂး်
မိင်းတႆး ႄလႈလွငႈ် ဢၼ်ပၢင်တိၵ်း ေတတမ်ႉတိဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် တိၼ်းတမ်ႉတိဝ်ႉၶင်းၵၢၼ်ၽၢႆ ၼႆႉသင်။
ၼင်ႇဢၼ် လႆႈပိတ်ႇလၢတ်ႈႄၼ ၼႂး် ၽိၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉႄတႉ လိင်ႈၶဝ်းတိၼ်းသၽႃဝ ၼႆႉတိၼ်း
ပဵၼင
် ၼ်
ိ ႈၼဵၼ ် တႃႇပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်း ၸွမ်းၸမ်းမႅၵ်ႇၵွငႈ် ၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိဝ်းၸိဝ်း လၵ်ႉေတႃႇသႈ သၢၼ်ၶတ်း
လွၵ်းပိင်လင်ပွငၸ
် ိင်ႈ ၸိင်ႈမိင်းလဵဝ် ဢၼ်ၵမ်းၵမ်ဝႆႉၶဝ်းတိၼ်းသၽႃဝ ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၸၢဝ်း ၶိဝ်းတင်းပိၵ်း
ေသ ပဵၼလ
် ွငႈ် ဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ သိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉ ၽိမ်ႉထႅမ် ဢဵၼႁ
် ႅငး် ၶဝ်ႈ ၸွမ်းၶင်းၵၢၼ် ယႃႉၶဝ်း တိၼ်း
သၽႃဝ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢင်တိၵ်းႄတႉတိၵ်ႉၵိၼ်း ယႇၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းႁင်ႇ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼၽ
် င
ွ း် ၵတ်ႇ
ထတ်း လဵပ်ႈႁဵၼး် ပိၼ်ႉတီႈ ေတသၢင်ႈၽၢႆ ၼႆေသတႃႉ ၵၺ်းၵႃႈ လွငႈ် ၸိဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈ
ပႃးသင်။ ပိင်လင်မၼ်း ဢၼ်သပ်
ိ ႇပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းယႇၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ၵ ၵ်းႄမး (ယႇတၢင်းဢွၵ်ႇၼွငၶ
် ဵဝ် ၵမ်း
သိဝ်ႈ) ၼႆႉ ပဵၼတ
် ီႈဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းယႂ်ႇလင် ၸႂ်ႉပႃးၶိင်ႈမိၼတ
် ိၵ်းေတႃး ၼႃႈတီႈပႃႇတီႇ
မႂ်ႇသင် ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး ဢၼ်ယႇတၢင်းႁင်ႇ ဢွငႈ် တီႈၽၢႆႄယး ယႂႃႇတွၼႈ် ၼိဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈႄတႉတိၼ်းသွၼႇ် ဝႃႈ လွငႈ် ၼႆႉမၼ်းပဵၼလ
် ွငႈ် တင်ႈၸႂ်ပႆႇွ ပႅတ်ႈ (ဢမ်ႇသႂႇ် ၸွမ်း) ႄလႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ
ၶႂၢင်းပၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွငႈ် လၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီး ပၼ်ႁႃပၢင်တိၵ်း ဢၼ်မၢတ်ႇငၢႆႈၸဵပ်းငၢႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ တိၼ်းပဵၼတ
် ၢင်းမႆႈဢၵ်း
ၸႂ်လင်ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ SN Power ၼႆႉမၼ်းပဵၼၶ
် မ
ွ ်ႊပၼီႊၶွငလ
် င်ပွငၸ
် ိင်ႈမိင်းေၼႃႊဝၺ်ႊေသ လင်
ပွငၸ
် ိင်ႈမိင်းေၼႃႊဝၺ်ႊသမ်ႉ ပဵၼၽ
် ႈဢွၼၼ
် မ်းၸွႆႈထႅမ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွငႈ် ငမ်းယဵၼ ် ၼႂး် မိင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ။
2. ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး် ထတ်းသၢင်လွငႈ် တမ်ႉတိဝ်ႉသၽႃဝ
ယိင်းၸး

ၼႂး် တွၼႈ် ႄမႈၼမ်ႉ

ႄလႈတင်ႇဝင်းၵၼ်းတွၼႈ် ႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ

တီႈဢၼ်ေတသၢင်ႈၽၢႆႄယးယႂႃႇတွၼႈ် ၵၢင်ႄလႈ

ၵၺ်းသႂႇ် ၸႂ်

ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း

ၼၼ်ႉၵၺ်း။ တိၼ်းဢမ်ႇမီးလွငႈ် ၶႆႈၸႂဝ
် ၼ်ႉပႃး လွငႈ် ဢၼ်ေတတမ်ႉတိဝ်ႉတၢတ်ႇဢွၼႇ် ဢၼ်ပဵၼယ
် ွၼႉ်
ၽၢႆ ႁႃႈဢၼ် ၼိဝ်ႄမႈၼမ်ႉတႈ ႄလႈေတပဵၼႇ် ပႅငလ
် ႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ ယင်ႉပိင်သတ်းယႇၼမ်ႉႄလႈ တၢင်ႇ
ၸိဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးသတ်းတဝ်မီးၸႂ်ၸိဝ်းယႇႁိမ်းႁမ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅငး် ႁႅငး် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းတိၼ်း
ပဵၼ ် လွငႈ် ဢၼ်ၼမ်းတၢင်းၽိတ်းပိင်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်တၢင်းၾၢႆႇ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး် ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ပိၼ်ႉ
ထၢၼ်တွၼႈ် တႃႇ” တီႈလမ် ႇလွငႈ် ၵဵ ဝ်ႇၵပ် းသၽႃဝတင်းမတ်း” ၼႆႉလႆႈၸတ်းၵၢၼ် ၽွတ်ႈတင်ႈၶိၼ်ႈ
ယဝ်ႉ” ေသ ” တိၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ” ႄမႈၼမ် ႉႄလႈ ဢွငႈ် တီႈလမ် ႇလွငႈ် တႃႇၵၢၼ်ႁႃလဵငႉ် တွငႉ် ဢမ် ႇၼၼ်
ဢမ် ႇၸႂႈ် တီႈမီ းၶဝ်းတိၼ်းသၽႃဝ ၶိၵ် ႉၶၢႆးသင် ”ၼႆၼၼ်ႉယႇ။

3. လွငႈ် လၢတ်ႈဝႃႈ ”ႁ ပ်ႉထပ်းဢပ်ႇဢဝ်းဢဝ်တၢင်း ႁၼ်ထိင်ၵၼ်းမိင်း ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈႄလႈ ၽိၼ်ယင်ႇ
ၵၢင်ၸ်ပ
ႂ ၢႆးတင်ႇဝင်းၵၼ်း-ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယဝ်ႉတဝ်ႈယဝ်ႉ။ မီးသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးလီ ”ၵၼ်းမိ င်းၼႂး် ပိ ၼ်ႉတီႈ
ေၵႃႈႁၼ်လီၵမ် ႈၼမ်” လွငႈ် လၢတ်ႈတႅမ်ႈပႃးဝႆႉၼႂး် ၽိၼ်ၵၢၼ်ၶၼ်ႉႁႃလဵပ်ႈႁဵၼး် ၶဝ်ၼႉႆ ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတိၼ်း
သၢၼ်ၶတ်း။

တၢမ်ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွငႈ် ထၢမ်ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၸိဝ်းယႇသဝ်းႁိမ်းႁမ်းဢွငႈ် ေတသၢင်ႈၽၢႆ
ၼၼ်ႉႄတႉ တိၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီးပၢင်ႁ ပ်ႉထပ်းဢပ်ႇဢဝ်း ဢၼ်ပဵၼလ
် ိင်ႈပဵၼလ
် ၢဝ်းေတႉေတႉ ဝႃႈဝႃႈၼၼ်ႉ
သင်။ ၵၼ်းမိင်းလႆႈထၵ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၽႅၼၵ
် ၢၼ်ၶင်းၵၢၼ်ၽၢႆ ၼႆေသ ႁ်ႈႂတွပ်ႇပၼ်ၵၢႂ မ်း ထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း
ၵၢၼ်ယႇသဝ်းၵိၼသ
် ၢင်ႈၼၼ်ႉၵၺ်း။ ၵၼ်းမိင်းတိၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉေၶႃႈမၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွငႈ် ၽွၼး် ႁႆၢႉ
ၸႃႉယွၼႉ် ၽၢႆ ၼၼ်ႉသင်ႄလႈဢမ်ႇမီးလွငႈ် တွငႈ် ထၢမ်တၢင်းႁၼ်ထိင်ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း
လွငႈ် ၽၢႆၼၼ်ႉသင်။ တႃႇလပ်းလင်ၼၼ်ႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉၶဝ် ”ၵမ် ႈၼမ် ႁၼ်လီၸမ
ွ ် း”
လွငႈ် ၽၢႆယႇၼႆၼၼ်ႉ တိၼ်းပဵၼလ
် ွငႈ် ၼမ်းတၢင်းၽိတ်းပိင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

4. ၼႂး် လွငႈ် ၽိၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး် ၼၼ်ႉယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅငႈ် လွငႈ် ဢွငႈ် တီႈၶင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ”တိၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ/ ဢမ်ႇ
ပဵၼ ် ပိၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶင
ွ ႉ် ၶမ်သင်”ၼႆ။ တိၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈႄၼလွငႈ် ဢၼ်ၸၢင်ႈ မီးေၽးၶဵၼ ် ဢိငႇ် သၼ်ႇ/
ၽႅၼႇ် လိၼ ် ဝႆၼၼ်ႉတင်းပိၵ်းယဝ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ၽႅၼၵ
် ၢၼ်ၽၢႆၼၼ်ႉတိၼ်းေတယႇၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် ဢမ်ႇၼၼ်
ယႇ ၸမ်ႁိမ်းႁမ်း သၢႆဢိငႇ် သၼ်ႇယႂ်ႇလင် ဢၼ်ၵိတ်ႇပဵၼႁ
် ၢဝ်ႉႁႅငး် သတ်းၼႂး် ပိၼ်းမိင်းမၢၼ်ႈ မိဝ်ႈပီ 1912
ၼၼ်ႉသင်။
လွငႈ် ၼႆႉပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼၶ
် ၵ်ႉတွၼႈ် ႁႅၵ်ႈၼႆေသတႃႉ တိၼ်းပဵၼလ
် ွငႈ် မႆႈၸႂ် လင်လၢင် ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂး် ၽိၼ်လဵပ်ႈႁဵၼး်
ၶဝ်ၼၼ်ႉ တိၼ်းဢမ်ႇသႂႇ် ပႃးေၶႃႈမၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၽွၼး် ၸႃႉသင် ဢမ်ႇၼၼ်လႆႈထၵ်ႇ SN Power ၶဝ်လၢတ်ႈ
ႄ◌ၼၽိတ်းၽိတ်းၽၼ်ၽၼ်ပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈပိဝ်ႈတွၼႈ် တႃႇ ၼမ်ႉတွၼး် ၽွၼး် လီၸမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ
ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁ်ႈႂ ၵၢမ်ႇၸတႃႇ ႄမႈၼမ်ႉဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁၵ်ႉႄလႈ ၵၼ်းမိင်းၼပ်ႉႁ ဝ်ႁဵငၸ
် ိဝ်း ပိင်ႈဢိငမ
် ၼ်း တၵ်းယႇ
ၼႂး် မိဝ်းၸမ်းၼၼ်ႉသင်။
ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶိၼ်းသိပ်ႇတၵ်းယွၼး် ေၶႃႈတၵ်းယွၼး် ႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ပႃးၼႂး် ၽိၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းႁဝ်း တၢမ်ၼင်ႇ
တႂ်ႈၼႆႉ
-

ႁ်ႈႂၵိတ်းယိတ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼၵ
် ၢၼ် ဢၼ်ေတသၢင်ႈၽၢႆၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉတႈတင်းမတ်းပႃးၸဵမ် ၽၢႆႄယးယႂႃႇ
တွၼႈ် ၼိဝ်

-

ႁ်ႈႂၶႆႈၸႂ်ၶိၼ်းမိဝ်ႈမီးပၢင်ဢပ်ႇဢဝ်းပိဝ်ႈတႃႇ ေၵႃႇတင်ႈၸိင်ႈမိင်းႁ မ်ႈတမ် ၾႅတ်ႊၻ ိဝ်ႊ ၸိၼ်ႈၸၢင်ႇ
ပိဝ်ႈတႃႇႄၵႈၶႆပၼ်ႁႃပၢင်တိၵ်း၊ ဝၢင်းၸႂ်လႆႈ လွငႈ် ငမ်းယဵၼ ် ပတ်းပိၼ်ႉၸိင်ႈမိင်းေသ မီးၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇႄၽ
ၶဝ်းတိၼ်း သၽႃဝ ၸးႄၸႈမိင်း မိဝ်ႈလႂ် ၵိင်ႇထၵ်ႇပၵ်းပွငၾ
် းႆ ၾႃႉ ႁႅငး် ၼမ်ႉၼိဝ်ႄမႈၼမ်ႉတႈ ၸင်ႇၵွႆႈ
ဝၼ်ႉမႂ်ႇထႅငႈ် ၵမ်းၼိင်ႈ

-

ၽႅၼၵ
် ၢၼ်မိဝ်းၼႃႈ တႃႇၾႆးၾႃႉႁႅငး် ၼမ်ႉ ၼိဝ်ႄမႈၼမ်ႉတႈ တၵ်းလႆႈမီးလွငႈ် ၸႅငႈ် လႅငး် ႄလႈမီးလွငႈ်
ၵတ်ႇထတ်း လွငႈ် တမ်ႉတိဝ်ႉၸွမ်းသၢႆႄၵးႄမႈၼမ်ႉတႈတင်းမတ်း

-

တၵ်းလႆႈမီးလွငႈ် ပိတ်ႇလၢတ်ႈႄၼႄလႈဢဝ်ၵၢင်ၸ်ၵ
ႂ ၼ်းၵိၵ်းမိင်း ၸိဝ်းေတတမ်ႉတိဝ်ႉ တင်းသဵငႈ် တွၼႈ်
တႃႇၽႅၼၵ
် ၢၼ်ေသဢၼ်ဢၼ်မိဝ်းၼႃႈ ၸွမ်းေၵးႄမႈၼမ်ႉတႈ

ဢိငၼ
် ဝ်
ိ ၼမ်ႉၸႂ်ၸိၼ်ႈသႂေ
် သ
ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး

ေၵႃႁ မ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိင်ႈတႆး

မၢႆၾ ၼ်း

ၸၢႆးၶိဝ်းသႅင်

ၸမ်းသၽႃဝ သိငႇ် ဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိင်ႈတႆး

မၢႆၾ ၼ်း

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

ၸမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး

မၢႆၾ ၼ်း

ၽိၼ်မိၼ်သင်ႇၸး
-

ဢးေၽႇမျိၼႉ် ထၼ်း ၽွငး် လင် ႁင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅငး် ၾႆးၾႃႉ ေၼႇပျီႇေတႃႇ

-

ငဝ်ႈငၼ်းတီႇမဝ်ႇၶေရႇသီႇၸိဝ်ႉၶိဝ်းတႆး (လမ်းငဝ်ႈငၼ်း)

+99 (0) 94-5313-2755
+66 (0) 81-672-2031
+66 (0) 94-638-6759

