သေဘာထာားထုတ ္ျ ပ္ေ ေျကာငာေ္
ေပန႔ဲ၊စြ ၂၈ ရေ္ ၅ လ ၂၀၁၈

တီေ ာ႔္ေ သ ေောာေ္္ ီားေသစား သ တ ၳဳတစက ္ား တ ားေ ာ္္ ာ္မက ္ႏွင့္ လမ ာ ္႔႔္ဓာတ္္ ာားေ ား႔ေ္္ ုုံ ္မ ေ သေပ
လ ထု္ ာာား ္ေ ၚ ဆဆုားောၳဳဆား သေ္ေရာေ္္ဆဆက
ု ္ရာ ထုတျ္ ပ္ေ ေျကာငာေ္
တီော႔္

ေောာေ္္ီားေသစား

႔ေ္္ုုံ

တ႔္ာ္မ႔္တာ

႔္္ားသ ္လလ္ တ္္

လလ္ တ္သစာား္လ္ေဆု တီော႔္ေ သရမဆလထု္ာာား ္လစပ္႔ုဆားရဆ္္
ဆေ္လေ္လလ္ တ္ ါေ

ဆု္ဆုဆုဆားရစာား္လ္ႏွင့္

္ေျင္ေပေဆု

္ျ ီား

႔ီ္ုံေဆပ္ား

ပ္လာေ္ရမဆေပသလ္သည္။

ဆေ္လေ္

တီော႔္ ႔ီ္ုံေဆပ္ား

ေလႏွင့္လာာ္ုဆက္ရပ္ဲ၊ ေ သငုံလထု္ာာား

ုေၡထ ္

္ေရာေ္ေ႔ရပ္ ာ္မကႏွင့္္ တီော႔္ ေောာေ္္ီားေသစားသုုံားလမာ ္႔႔္ဓာတ္္ာားေ ား ႔ေ္္္
ုုံ ာား ဆေ္လေ္ လလ္ တ္္
္ျ ၳဳရပ္ ္တစေ္ ရလ္ရစယ္ထုတ္ျ ပ္သလ္သည္။
တီေ ာ႔္ေောာေ္္ားီ ေသစားသတၳဳတ စက္ား
တီော႔္ေောာေ္္ီားေသစားသတၳဳတစက္ားသလ္

ျ္ပ္္ာာ္ဆုက္ကုံ္ငံ၏

ေပန႔စဥ္

ေောာေ္္ီားေသစားတပ္ငာဆပ္

၂၀၀၀

္ႀေီားဆုုံား္ စက္ႏွင့္ေောာေ္္ီားေသစားတစက္ား

ျ ႔္သလ္

တားေ ာ္ထုတ္လု ္ျငက္ားျ ႔္ျ ီားဲ၊

၎

္ာေ္ာ္မာျ က္

္ႀေီားဆုုံား္ စက္ႏွင့္ေောာေ္္ီားေသစားတစက္ား

ငပ္န

ထုတ္လု ္ေပသလ္ဟု

္ဓဆေ
၅၀၀

ဧေ

ေောာေ္္ီားေသစားတစက္ား္မ
္ထဆ

ျ ႔္ျ ီား

ျ္ပ္္ာာ္ဆုက္ကုံ္ငံ၏
ေျ္ေ ၚ္ စက္ႏွင့္

ောယ္ဝပ္ားျ ီား

ယငုလေ္ရမဆတစက္

ထ ္္ုံတဆုားငာြ႕တားေ ာ္္္ာာားရမဆေပသလ္ေဆု ေတစနရသလ္သည္။ ၂၀၀၂ ငုာ္မ႔္တစက္ ႔တက္တားေ ာ္ငြႏွင့္ျ ီား

ဆုက္ားပ္ဆုေ္္ာာားျ က္ႏွင့္

္သုုံားျ ၳဳသလ္သည္။ တီော႔္ေောာေ္္ီားေသစားသုုံား လမာ ္႔႔္ဓာတ္္ာားေ ား႔ေ္္ုုံေဆု ္ဓဆေထာား ထုတ္ယေပသလ္ႏွင့္
္ဆုက္ားတစက္ား

ျ ႔္သလ္ႏွင့္္တစေ္

ေငတတရ ္ဆဆုက္ားငြႏွင့္ရသလ္သည္။

၂၀၁၄

ငုာ္မ႔္

႔ေ္္ုုံရ ္ဆဆုက္ငာဆပ္တစက္လလ္ား

တီော႔္ေောာေ္္ီားေသစားသုုံား

လမာ ္႔႔္ဓာတ္

္ဆုက္ားတစက္ားတားေ ာ္္္မာ

္ာားေ ား႔ေ္္ုုံေဆု

၂၀၀၁

ာ္ဆုက္ကုံေတာ္ျကဆ္္ဝ ္ ဆျ ာားေရား ္႔ဆုားရလေ္ထေ္တစက္ ႔တက္္ေောက္ ္ထလ္ေ ာ္ေဆာက္ရစေ္ငြႏွင့္သလ္သည္။ ႔ေ္္ုုံေဆု
တ္ုတ္ာ္ဆုက္ကုံ ္္ာၳဳဆားသာား ္ႀေီား႔ာား ႔ေ္္လု ္ကပ္ား ေော္ ဆုေရားရမက္ားေု္းကုမၸဏီ (China National Heavy
Machinery

Corporation-CHMC)

ေ

၂၀၀၂

ငုာ္မ႔္တစက္

႔တက္၍

လလ္ တ္ငြႏွင့္သလ္သည္။

2015

ငုာ္မ႔္ ေ္ာေ္တဆုဘာလ (၂၂) ရေ္ေပနတစက္ ဓါတ္္ာားေ ား႔ေ္္ုုံ ျ ပ္လလ္ တ္ာ္ုဆက္ေရား္တစေ္ တ္ုတ္ာ္ဆုက္ကုံ္မ
Wuxi Huanggaung Electric Power Engineering ေု္းကုမၸဏီာ္မကႏွင့္္ ရက္ားာ္မီားျ္ၳဳ ္ာ္မုံ္ဆဆုက္ရာ သေဘာတ႔ာငာၳဳ ္ေုဆ
လေ္္မတ္ေရားထဆုားငြႏွင့္ ေသလ္သည္။

(၁၀) ာ္မ႔ ္တ ာ ႔ီ္ ုံေ ဆပ ္ား သေ္ေ ရာေ္္
ေောာေ္္ီားေသစားသတၳဳတစက္ား႔တက္တားေ ာ္သလ္ႏွင့္္ငာဆပ္

၂၀၀၃

ငုာ္မ႔္တစက္

္ဆုက္ားတစက္ားာ္မက္ႏွင့္

္လစတ္ေက္ား

သလ္ႏွင့္ ေတာက္ ဆုနလာ္မက္ႏွင့္ လဆုက္ငါားေောားရစာ ၂ ရစာရမဆ လစဦားေရ ၄၀၀ ေောာ္ ္ဆ္္ေထာက္႔ု ၇၀ ေောာ္ငပ္န ေျ ာက္ားေရ္႕
ေပထဆုက္ငြႏွင့္ရျ ီားျ ႔္သလ္သည္။
္ပလ္ားကယ္ရရမဆေသာ

ေလာာ္ေ ေား္ေ ား ြ
ေ သငုံ္ာာားလလ္ားရမဆသလ္သည္။

ေ သငုံလထု္ာာား္ ောား
႔ဆုေ္ ာၳဳဆားေရားျ

ေျ္ယာသဆ္္ားဆလ္ား္္ာာား

လ္ေရား

ဆုဆက္ရာ

သဘာ၀ တ္၀ပ္ားောက္

ထဆငဆုေ္္္ာာား

႔လ္ားလုုံားလီီစတ္္ ာေ္ျ ာားျငက္ား

ပာ္ာာားျ ႔္သလ္ႏွင့္ ေျ္ယာ္ာာားဆုုံား္ုံားျငက္ား ေျ္ဆီလ္ာ္ာာား

သစာားလာေရား ငေ္ငြျငက္ားာ္မက္ႏွင့္ ောပ္ား္ာေရား ဆဆုက္ရာျ
လ္ေ႔ႏွင့္

ရမဆေပငြႏွင့္ျ ီား

ေလာာ္ေ ေား
ေၳဳုံေတစ႕ငြႏွင့္ရျ ီားဲ၊

ေောားရစာလထု္ာာား္မ

ာေ္႔ီားျငက္ား ေရင္္ားေျငာေ္ျငက္ား္ျ က္

ပာ ္ာာားျ ႔္သလ္ႏွင့္ ေသစားတုဆားျငက္ား ေငါက္ားေဆုေ္ျငက္ား

ေ ါက္္ျ လ္ႏွင့္ဘြ ေေလားေ္စား စာား္ ာ္ပ္ားျ္က္ႏွင့္္ာား လာျငက္ား္ာာား ယာားယုံျငက္ားေဝ ပ္ာာား ငုံ႔ာားရျငက္ား

႔သလ္ႏွင့္ျ

ပာ္ာာား

ရက္ဆဆုက္ေပရသလ္ႏွင့္
ေ သေပလထု္ာာား္ငံ၏
႔ီ္ုံငပ္နင္
စြ ္ာာားဲ၊

ရက္ဆဆုက္ငြႏွင့္ရျ ီားျ ႔္သလ္သည္။
္ငေ္္ငြ္ာာားေဆု
္သုံေဆု

ေျ ရမက္ားျငက္ား

လာ႔္လာ်ဴ္

ဆုုံားျ တ္ငာေ္္ာာား

၁၀
လာေ္ရမဆ

္မာားယစက္ားျငက္ား

႔ုာ္မ႔္တာောလ

္တစက္ား

္ျ ၳဳဘြ

ထ ္္ုံ၍

သလ္ေဆု

ေတစနရသလ္သည္။

ေ သေပ

လထု္ာာား

႔ေ္္ုုံလလ္ တ္ေပျငက္ားသလ္
္ဓဆေ္ေ ောက္ားရက္ား္မာ

ာ္မကႏွင့္္ ္ရလ္္ေသစား ္ျ လ္ႏွင့္္မီေသာ ပလ္ား လာ္ာာားျ ကႏွင့္္

တလ္ေဆာေ္ျငက္ားျ ႔္သလ္သည္။ ထဆု႕ေ ောက္ႏွင့္ ္ ေ္ ေ္ ္မ ္္ုံားေ ၚေသာ ႔ီ္ုံေဆပ္ားျ ႔္သလ္သည္။
႔ီ္ ုံေပ
ဆ ား္ (၁) ာ္မ႔ ္ ျ ပ္လလ္ ႔္္ားသ ္လလ္ တ္႔စဥ္ သေ္ေရာေ္္
၁သည္။ တီော႔္႔ေ္္ုုံ္မ ၁ ာ္မ႔္္တစက္ား ျ ပ္လလ္႔္္ားသ ္လလ္ တ္္ျ ၳဳလု ္ရာ္မ ႔ေ္္ုုံလလ္

တ္သလ္ႏွင့္ ္ငာဆပ္တစက္

႔ေ္သုံာ္မက္ႏွင့္ ေောာေ္္ီားေသစားေ ါေ္ေသ
စြ လ္ႏွင့္ ဆလုံသုံ္ာာားေ ောက္ႏွင့္ ္ပီားပာား္ဝဆုေ္ ေ သေပလထု္ာာား္မာ
ေပနဘေ္ က္ ပ္ား႔စာ ျငုံ္လု ္လု ္ျ ီား ္ပာားယ္ဆ ္႔ေ္ရပ္္ငာဆပ္ျ ႔္သလ္ႏွင့္ လဘေ္တစက္ ေောက္ား္စပ္႔စာ
္ဆ ္႔ေ္္္ာာား္ရရမဆငြႏွင့္ ေေ သည္။
၂သည္။ တီော႔္ေ သတစက္ ောပ္ား္ာေရားဆဆုက္ရာျ
ထ ္္ုံ၍

လလ္ တ္္လ္ဆဆု ါေ

ဆု္ဆုဆဆုားရစာလာ စယ္သာရမဆျ ီား

ပာ္ာာားေဆုလလ္ား ယငက္ထေ္ ဆု္ဆုျ ႔္ စာား လာေ္ရမဆ ျ ီား ၂၂ ာ္မ႔္ ော
ေ သေပလထု္ာာား္ငံ၏

ဘဝတေလာာေ္လုုံား

သေ္ဆဆုက္ရာောပ္ား္ာေရားရာပ္ာာား္မလလ္ား
ဆဆုားရစာေပသလ္ေဆု

ေတစနရေသာ္လလ္ား

႔ဆုားရဆ္္

ေရရမလ္
ပ္္္ာာားျ က္ႏွင့္

ောပ္ား္ာေရား
ေပထဆုက္သစာား

တီော႔္ေ သဝပ္ားောက္တစက္
ုုံ္မပ္

သဘာဝ

ောပ္ား္ာေရား

ျ ႔္္ဆုားျ ႔္႔စဥ္ဟုသာ

ျ

ပာ္ာာား

ရ္လ္ျ ႔္သလ္သည္။
္ေျင္ေပ

္ေ ောက္ားျ

ေျ ာဆဆု

ေပသလ္ေဆုလလ္ား ောားသဆရသလ္သည္။ ္ဆ္္တဆုက္ားလဆုလဆုေ္စားျ္်ဴ ေသလ္ႏွင့္ ေေ္ေြႏွင့္သဆုန ္ဆ္္ေ္စား တဆရဆ႔ာၦပ္္ာာား
္မာလလ္ား ုုံ္မပ္္ဟုတ္သလ္ႏွင့္ ေရာာါလေၡကုမၸဏာ္ာာား ေတစနရမဆေပရ သလ္ေဆု ေတစနရသလ္သည္။
၃သည္။ ႔ဆုေ္ ာၳဳဆားေရား္တစေ္ ္သုုံားျ ၳဳသလ္ႏွင့္ ေရ္ရက္ား္ျ္႔္သလ္လလ္ား ္ဆုက္ားတစက္ား္မ ႔စပ္န ႔္သလ္ႏွင့္ ေရေဆုသာ
္ျ ႔္္ေပ

္သုုံားျ ၳဳရသလ္ႏွင့္

္တစေ္

ေ သေပလထု္ာာား္ငံ၏

သီားာ္မုံ္ာာား

ျငုံေျ္္ာာား

္တစေ္္ာာား႔စာ

္ာ္တာရာယ္ျ ၳဳာ္ဆုက္သလ္သည္။
၄သည္။ ႔ေ္္ုုံ႔္္ားသ ္လလ္ တ္႔စဥ္ရရမဆသလ္ႏွင့္ ရလာ ္ဆုဆား္ာာား္ာား ေ ာ္ျ ျငက္ား္ရမဆ ြ ရလာ ္ ေောက္ား္ာာား ေုဆသာ လ ထု
္ငာဆၳဳ႕ေဆုငာျ ျ ီား ႔ီ္ုံေဆပ္ားဆေ္လေ္ လလ္ တ္ရပ္ ေ ာ္ေဆာက္ေပသလ္သည္။

႔ေ္္ျုုံ ပ္၍ လလ္ တ္ ါေ ေ သငုံ္ာာား္ငံ၏ ႔ုဆားရဆ္ ္

ပ္ငာေ္္ာာား

ေပာေ္ထ ္ ္ာ္မ႔္ (၂၂) ာ္မ႔္ လလ္ တ္ ါေ ္ပာာါတ္ ္ာဆၳဳားဆေ္သ႔္္ာာား္တစေ္ ္ေတစား၀ုံႏွင့္႔ရာ ျ ႔္ျ ီား
လလ္ တ္ငြႏွင့္သလ္ႏွင့္ ၁၀ ာ္မ႔္ေောာ္ ္တစက္ား ္လ္သလ္ႏွင့္ ေောက္ားောဆၳဳား္မ ္ရရမဆငြႏွင့္ေ သည္။ ၎ေ သရမဆ လထု္ာာား္မ
လ႔္လ္္ားေသာ ေလထု ္ာာား ဆေ္လေ္ ္ရဆေ္ေပရ္လ္္ေရားာ္မက္ႏွင့္ ္ဆ္ဆတဆုန္ငံ၏ ႔ုဆေ္ ာဆၳဳားေရားဲ၊ ၀္္ား႔ာေရား္တစေ္
ငေ္ငြလာ္လ္ေဆု

႔ဆုားရဆ္္

ပ္လာေ္ရမဆသလ္သည္။

ေောာေ္္ီားေသစား္မ

္ီားရဆ႕ျ ီား

႔စပ္န ႔္ျ ာ္ပ္္ာာားေ ောက္ႏွင့္ ေသာေ္သုုံားေရ္ာာား္မာ သပ္နရမက္ား္္ာာား ္ရမဆျငက္ား ေရရမာား ါားလာျငက္ား ျ
ထ ္္ုံျ ႔္ေ ၚ လာ္လ္ေဆု

ထစေ္ရမဆလာသလ္ႏွင့္
ပာ္ာာားလလ္ား

ပ္လာေ္ရမဆသလ္သည္။”

ေောာေ္္ီားေသစားေ ောက္ႏွင့္ ောပ္ား္ာေရားဆုဆက္ရာ ေပာေ္ဆေ္တစြ ျ

ပာ္ာာားေဆု ေဆုယ္ဝပ္ ေဆာက္္ဆငက္္ာာား ငေလား

သကယ္္ာာား သေ္လတ္ ဆုက္ားလကယ္္ာာား သေ္ ေီားရစယ္္ုဆ ဆုက္ား္ာာား္တစေ္ ႔ဆုားရဆ္္႔ရာ္ာာားျ က္ႏွင့္ ျ လ္ႏွင့္ေပလာေ္ ရမဆျ ီ ား
လ႕သေ္တ္္ားေ႔ႏွင့္ ္ေပာ္ုဆက္္လ္ေဆု
ေရထု ေျ္ထု

ပ္ လာေ္ရမဆသလ္သည္။ သဘာ၀

ာေ္ဆီား ဆုုံား္ုံား္္ာာား ေလထု

တ္ဝပ္ားောက္လ႔္လ္္ား္္ာာား္မာ ငါား႔လ္ား ငုံေပရ္လ္ ျ ႔္သလ္သည္။” “ေစ်ႏု္ာ္ု္ ္တဆနသ
ု လ္

႔ုံပ႔္ေ ၚေ ါေ္လဆု ါေ တာ၀ပ္ငုံဲ၊ တာ၀ပ္ယေသာ ္႔ဆုားရ
ေစ်ႏု္ပ္ေတာ္တုဆန

တ္၀ပ္ားောက္

သလ္

တရာား္မာတေသာဲ၊

ီ္ုဆေေရ႔ီ

ီ္ုဆေေရ႔ီ ဆပ္ေသာ ္႔ဆုားရ သာ လုဆ္ ္သလ္သည္။

သဘာ၀ တ္၀ပ္ားောက္

ာ္မကႏွင့္္

လေပ္ေဆု

္ ာေ္႔ီားေသာ

ေရရမလ္ ုံစ႕ျ ဆၳဳားေရားေုဆလဆု္ ္သလ္သည္။
္႔ဆုားရ ာ္မက္ ႏွင့္ ေု္ၼကုမၸဏ ီ္ာာားထုံ ေ သငုံ္ာာား္ငံ၏ ္ဓဆေ သေဘာထာား ဆုားုံ ျ တ္တုဆေ ္တစပား္ ငာေ္
၁သည္။ တီော႔္ ေောာေ္္ီားေသစားသုုံားလမာ ္႔႔္ဓာတ္္ာားေ ား႔ေ္္ုုံ္ာား ငာေ္ငာက္ားရ ္ဆဆုက္ားေ ားရပ္
၂သည္။ ေ သလထု ္ေ ၚ ထဆငဆုေ္ငုံ႔ာား္္ာာား ပ႔္ပာ္္ာာား ္ာား ေု႔ာားေ ားရပ္ ာ္မကႏွင့္္ ေလာာ္ေ ေား္ာာား ေ ားရပ္သည္။
၃သည္။ ေ သ ုံစ႕ျ ဆၳဳားေရား ဆဆုက္ရာ ေဆ႔ၥရ ္္ာာား ေဆာက္ရစေ္ရာတစက္ လစတ္လ ္ေသာ ေ သငုံ လထု္ာာားာ္မကႏွင့္္ ္တ
ေ သ္ောဆၳဳား႔ီား စာားျ ႔္ထစပ္ား္ဲ၊ ေ သ႔ီ္ုံငပ္နင္
စြ ာ္မကႏွင့္္ ေ သလထု

ါ၀က္ဆုုံားျ တ္္ေုဆ ္ေျငငုံေသာ ္ေဘာက္

္၀ါ ္ာာား ေရားဆစရ
ြ ပ္
လာ႔္လာ်ဴ္ငုံေပရသလ္ႏွင့္

ေ သငုံလထု္ာာား္ငံ၏

္သုံ

သေဘာထာား္ာာားေဆု

တီော႔္ေ သငုံ္ာာား

ာ္မက္ႏွင့္

“ ္ဆုဝ္ားလကယ္္႔လ္ား္္ုုံား” ္မ ားေ ါက္ား ထုတ္ျ ပ္လဆုေ္သလ္သည္။
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