ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင် ေန က်ဆံုးရသတင်းထုတ်ြပန်ချက်
2021 ခုစ
ှ ် ိုဝင်ဘာလ 23 ရက်
ရှမ်း/ေြမာက် သီေပါမိနယ် နမ့်မေရေဝေကာေဒသတွင် သတတွင်း စတင်ရန် ေငွရည်ပုလဲက စီစ်ေန
မေလးအေြခစိုက် ေငွရည်ပုလဲ အစုစပ်ကုမဏ
 က
ီ သီေပါမိနယ် နမ့်မ ဟိုန းဖာ့ ေရေဝေကာတွင် သတ တွင်း
သစ် တစ်ခုစတင်ရန်ြပင်ဆင်လျက်ရေ
ှိ နသည်။ ၎င်းေရရင်းြမစ်အား အမှီြပပီး စိက
ု ်ပျိးေရးအမြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်း
ေကာင်း ြပေနသူ ေဒသတွင်း ရာသူ/သား ြပည်သူလူထုက အချိနက
် ာလ တစိက
ု ်မတ်မတ် ဆနက
် ျင်ကနက
် က
ွ ်သည့်
ကားမှလုပ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်သည်။
2004 ခုှစ်ကပင် ေငွရည်ပုလဲက သတတွင်း စတင်တူးေဖေနြခင်းြဖစ်ရာ လက်ရတ
ှိ ွင် န းကွန်ေကျးရာ ှင့် ကုန်း
ေပါင်းေကျးရာ အနီးတွင် တွင်းှစခ
် ု တူးေဖလျက်ရှိသည်။ တူးေဖေရးလုပ်ငန်းေကာင့် လယ်ယာေြမများ ဆည်
ေြမာင်း ှင့်ေရအရင်းြမစ်များ ဆံးု ံးပျက်စီးေစသည်သာမက ေရထု ေလထုညစ်ညမ်းမများ ြဖစ်ေစကာ လူဦးေရ
ေပါင်း 3000 ေကျာ်တိုအား ဆိုးကျိးခံစားခဲရ
့ ပီးြဖစ်သည်။
ေငွရည်ပုလဲအား ေဒသခံများက တူးေဖေရးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းေပးရန် ထပ်ကာထပ်ကာ ေမတာရပ်ခံခဲ့သည်။
2021 ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ 2 ရက်ေနတွင် န းကွန်မှ ေကျာက်မးီ ေသွးတူးေဖေရးလုပ်ငန်းများအားလံးု ရပ်ဆိုင်းေပး ေရး
သေဘာတူညီချက်ကို ကုမဏ
 ီက ေကျးရာသူကီးများှင့် လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ေဒသတွင်းေရေဝေကာအား ကျး
ေကျာ်မများ ှင့် ထိခက
ို ်ပျက်စီးမများ မြပလုပ်ရန်လည်း ကုမဏီကအာမခံခဲ့သည်။
သိုေသာ်လည်း ြမန်မာစစ်တပ်မှ ိုင်ငံေတာ်အာဏာသိမ်းယူပီးေန က် ေလးပတ်အကာ ေဖေဖဝါရီ 25 ရက်ေနတွင်
ကုမဏက
ီ
ေဒသခံရှမး် အရာရှိများှင့် ေတွဆံုကာ အရင်လက်ထက်က သေဘာတူညီချက်များပျက်ြပယ်ပီြဖစ်
ေကာင်း ေြပာကာ ယင်းေဒသတွင်းရှိ ေကျာက်မီးေသွးများ လံုးဝမကျန်ေအာင် တူးေဖမည်ဟုေြပာသည်။ ေကျးရာ
သား များက ယင်းေြပာဆိုချက်အား ြငင်းဆန်ကနက
် ွကရ
် န် အခွင့်မသာခဲ့ပါ။
ထိုအချိန်မှစပီး ေငွရည်ပုလဲက နမ့်မတွင်ရှိသည့် သတတွင်း ၂ - ခုစလံးု အားကုန်သံုး စတင်တူးေဖခဲ့သည်။ န းကွန်
တွင်လည်း ေြမေပ ေြမေအာက်တွင်း ှစခ
် ု တိုးချဲတူးေဖတာေကာင့် တွင်းလိင်ေခါင်းအေပစီးတွင် ေြမအက် ကွဲမ
များေပေပါက်လျက်ရှိပီး ေြမပျိကျမှာကို ပိုမိုစိုးရိမ်စရာ ြဖစ်လာသည်။
တူးထားသည့် ေကျာက်မးီ ေသွးများကို ထရပ်ကားကီးများြဖင့် နမ့်မေဒသကေန ေနစ် အေခါက် 100 ခန် ေငွရည်
ပုလဲပိုင် သကားစက်ံု ၂-ံု (ဆင်းေရလီသကားလုပ်ငန်း) ှင့် ဘိလပ်ေြမစက်ံု (ကေရာင်းဘိလပ်ေြမလုပ်ငန်း)
တိုတည်ရရ
ှိ ာ ေန င်ချိမိနယ်သို တင်ပိုသည့်ြပင် မေလးရှိ စက်ံုများှင့် အြခားေဒသသိုလည်း တင်ပိုသည်။

ဇူလိုင်လအတွင်းက ၃-၄ ပတ်ခန် ကိုဗစ်-19 ထိန်းချပ်ရန် ေလာ့ေဒါင်းထားတာေကာင့် ေကျာက်မီးေသွး တင်ပိုမ များ
ဆိုင်းငံ့ထားေသာ်လည်း တူးေဖေရးလုပ်ငန်းများကိုမူ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

န းကွန်ရှိ ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်သည့်ေနရာ

န းကွနအ
် နီးရှိ ေဒသခံ၏ လယ်ယာေြမများ

ြမန်မာ့စစ်ေကာင်စီပိုင် ကာကွယ်ေရးပစည်းထုတ်လုပ်ေရးဌာနချပ် အား အကျိးေဆာင်ေပးသည့် မင်းေရလာ
ကုမဏီ သည် န းနန်းေကျးရာေြမာက်ဘက် နမ့်မတွင်ရှိသည့် ပင်မသတတွင်းလုပ်ငန်းမှ ေကျာက်မးီ ေသွး ထုတ်ယူ
မများ ဆက် လက်ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။ နမ့်မေချာင်းတွင် ေရဆင်းချိးကသည့် ေဒသခံရာသူရာသားများ အဆိအ
ု ရ
ေရထဲတွင် အဆိမ့်သင့်မပမာဏ ပိုမိုြမင့်မားလာတာ သတိြပမိေကာင်း ေြပာသည်။

န းနန်းရှိ ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်သည့်ေနရာ

ေကျာက်မီးေသွးစွန်ပစ်ေြမေကာင့် ေန က်ကျိေနေသာ ဝမ်လံုရာအနီးရှိ နမ့်မေချာင်း

ေအာက်တိုဘာ 14 ရက်ေနတွင် ေငွရည်ပုလဲကုမဏီ မန်ေနဂျာက နမ့်မဘုနး် ကီးေကျာင်းသိုသွားေရာက်ကာ ဟို
န းဖာ့ ေရေဝကားတွင် သတတွင်းစီမက
ံ ိန်းစတင်လိုပီြဖစ်ေကာင်း ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်အား ေလာက်ထား
ေလသည်။ ကုမဏီဘက်ပါေနသည့် ဆရာေတာ်က အသာတကည် သေဘာတူ ခွင့်ြပလိုက်သည်။ ေအာက်တိုဘာ
20 ရက်ေနတွင် ေဒသတွင်း ရာသူရာသားများ ေကျာင်းတက်ကုသိုလ်ြပလုပ်ေနစ် ဆရာေတာ်က ဟိုန းဖာ့ တွင်
သတတွင်း စမ်းသပ်တူးေဖရန် ကုမဏ
 ီအား ခွင့်ြပလိုက်ပီြဖစ်ေကာင်း ေြပာြပသည်။ ေဒသဆိုင်ရာ ရှမး် အ ရာရှိ
များက သေဘာတူထားပီးသားမို ဆရာေတာ်အေနြဖင့် တူးေဖေရးလုပ်ငန်းကိစရ
 ပ်ေတွ ရပ်ခိုင်းလို ရေတာ့ မည်မ
ဟုတ်ေကာင်း ေြပာသည်။

န းကွနခ
် ွင်တွင် ေကျာက်မီးေသွးများ ကုန်ခန်းသွားလင် ပိန်းဆိုင်းေကျးရာ၌ အသံးု မြပသည့် ေကျာက်မီးေသွး
တွင်းတွင် ေရများစုတ်ထုတ်ပီး တူးေဖေရးများ တဖန်စတင်မည်ဟု ဆရာေတာ်က ဆက်မိန်သည်။ ပိနး် ဆိုင်း
ဆိုသည်မှာ ေငွရည်ပုလ၏
ဲ ကနဦး နမ့်မသတတွင်းများ တည်ရှိရာ အဓိက ဌာနြဖစ်ပီး၊ 2005 မှ 2015 ခုှစ်ထိ
ေြမေပတူးေဖေရးလုပ်ငန်းကီး

တစ်ခုအြဖစ်လည်ပတ်ခသ
ဲ့ ည်။

လိင်ေခါင်းအတွင်းေရအဆက်မပျက်စးီ ဝင်တာ

ေကာင့် ေြမပျိမရခ
ှိ ဲ့သြဖင့် တူးေဖေရးလုပ်ငန်းများ ရပ်တန်ခဲ့သည်။ အသံုးမြပသည့် တွင်းကိုပိတေ
် ပးရန် ရာသား
များက ကုမဏီအား ေတာင်းဆိုေသာ်လည်း မပိတခ
် ဲ့ပါ။ ထိုစ်မှစ၍ ၎င်းတွင်းေဟာင်းလည်း ေရအိုင်ထွနး် ေနခဲ့
ေတာ့သည်။

ိုဝင်ဘာလ 3 ရက်ေန ေဒသခံရာသူရာသားများေကျာင်းတွငစ
် ုေဝးေနစ် ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်က ေကျးရာသူ/
သားများအား ဟိုန းဖာ့ ေရေဝကားတွင် ေငွရည်ပုလဲကုမဏ
 ီက တူးေဖေရးလုပ်ငန်းများ မကာခင် စတင်ေတာ့
မည်ဟုေြပာသည်။

ဟိုန းဖာ့ေတာင်ကုန်းေဒသသည် နမ့်မအုပ်စုတစ်ခွင်လံုးအတွက် အဓိကေရဝင်ေကာကီး ြဖစ်တာေကာင့် မည်
သည့် ပုဂိလ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမှ သစ်ပင်ခတ
ု ်လှဲြခင်း လယ်ယာလုပြ် ခင်းများ ခွင့်မြပပဲ ေဆွစ်မျိးဆက် ေပါင်း
များစွာ ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သည့် ေဒသခံအများပိုင် အေမွအနစ်သစ်ေတာအုပ်ြဖစ်သည်။ ဟိုန းဖာ့မှ စီးဆင်း လာသည့်
ေရေချာင်းသည် ဧကရာေပါင်းများစွာေသာ လယ်စိုကခ
် င်းများ အတွက် ြဖစ်ပီး နမ့်မေကျးရာသူ/သား လယ်ယာ
သမား တို သမာအာဇီဝ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းြပမ၌ အလွန်ပင်အေရးပါလှသည်။
2009 ခုှစ်တွင် ေငွရည်ပုလဲက ဟိုန းဖာ့၌ တူးေဖေရးလုပ်ငန်းများ စတင်အေကာင်အထည်ေဖဖို ကိးစားခဲ့
ေသးေသာ်လည်း ေဒသခံလူထုေခါင်းများက ဆနက
် ျင်တားဆီးိုင်ခဲ့ကသည်။ သိုေသာ်လည်းပဲ 2012 ခုှစ် ဧပီလမှ
စတင်၍ ကုမဏက
ီ မသိမသာေရဝင်ကားခွင်တွင် တူးေဖေရးများ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ တူးထားသည့် ေကျာက် မီး
ေသွးများမှာ ထရပ်ကားစီးေရအားြဖင့် 25 စီးခန်ပင်ရှိပီး ေဒသခံရာသားများ၏ တိုင်တန်း အကူအညီေတာင်းခံမအရ
ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်က ရပ်ဆိုငး် ေစခဲ့သည်။

ြမန်မာစစ်တပ်က ိုင်ငံေတာ်အာဏာသိမ်းယူမက
 ို အခွင့်ေကာင်းယူပီး ေငွရည်ပုလဲသည် ေရရှည်စီမံကိနး် အရ
ေဒသခံ ြပည်သူများအဖို ကျန်းမာေရး အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း ဒါမှမဟုတ် ေဒသတွင်းေဂဟစနစ် မည်သိုပင်
ဆိုးရားေနပါေစ မည်သိုေသာဆိုးကိးမမျိး ရှေ
ိ နပါေစ ဆိုသည့်သေဘာြဖင့် နမ့်မေဒသတွင်းရှိ ေကျာက်မီးေသွးများ
လံုးဝ ကုန်စင် ေအာင်ထုတ်ယူအြမတ်ထုတ်မည်မှာ ထင်ရှားလှေပသည်။
ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင် အေနြဖင့် ေငွရည်ပုလက
ဲ ုမဏက
ီ ေဒသခံြပည်သူတ၏
ို ဆကိုအေလးထားရန်၊ နမ့်မ ေဒ
သတွင်း သတတူးေဖေရးလုပ်ငန်းများအားလံးု ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းေပးရန်၊ တူးေဖေရး စက်ပစည်း ကရိယာ များ
အားလံုး ှင့် ဝန်ထမ်းလုပ်သားများအားလံးု ေဆာလျင်စွာ ုတ်သိမ်းေပးပါရန်ေတာင်းဆိသ
ု ည်။

အာဏာမသိမ်းမီ ေဒသခံေကျးရာေခါင်းေဆာင်များှင့် သေဘာတူညီချက် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့်ေငွရည်ပုလဲ
(ရှမ်းမူမှ ဘာသာြပန်သည်)
2021 ခုစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ 2 ရက်
2021 ခုစ
ှ ်အတွင်း ေဒသတွင်းဖွံဖိးတိးု တက်ေရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးရန်
ေငွရည်ပုလဲ ကုမဏ
 ီ၏ သေဘာတူညီချက် (န းကွန်- ကုန်းေပါင်း တူးေဖေရးလုပ်ငန်းခွင်)
ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ

1.

ေဒသတွင်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးရန် ေငွ

(က) နမ့်မအတွက် လျာထားချက် ရန်ပေ
ံု ငွ

ကျပ်ေငွ 100,000,000

(ခ) ေကျးရာအုပ်စုအတွက် လျာထားချက် ရန်ပံုေငွ ကျပ်ေငွ 10,000,000

2.

သေဘာတူညီချက်

၁။

သေဘာတူညီချက် လက်မှတေ
် ရးထိုးသည့် ေနမှစ၍ ကုမဏ
 ီက တူးေဖေရးလုပ်ငန်းများ ေချာေမွစွာ
ေဆာင်ရက်မည်။

၂။

ေဒသခံလယ်ယာသမားတိ၏
ု လယ်ယာေြမများအား ထိခက
ို န
် စ်န မမရှိေစပဲ 2021 ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ
ဇွန်လအထိ ခွင့်ြပချက်ရထားေသာ ေဒသ၌သာ တူးေဖေရးလုပ်ငန်းများြပန်လည်လုပ်ကိုင်မည်။

၃။

ကွဲအက်ြခင်း/ပျက်စီးြခင်းများရှိလင် လယ်ယာေြမများအား 2021 ခုစ
ှ ် ဧပီလအတွင်း၌ ပီးစီးေအာင်
ြပန်လည်ြပြပင် မွမ်းမံ ေပးရမည်။

၄။

ကုမဏက
ီ ေရလယ်ကန်း/ကုနက
် န်အား 2021 ခုှစ် ဧပီလအတွင်း၌ ပီးစီးေအာင် ြပန်လည်ြပြပင် မွမ်းမံ
ေပးရမည်။ သေဘာတူညီချက်အရ ပျက်ကွက်ပါက ကျပ်ေငွ သန်းတစ်ရာ (100,000,000) တိတိ နစ်န
ေကး ေပးေဆာင်ရမည်။ နမ့်မေကာ်မီတီမှတစ်ဆင့် သင့်ေတာ်ရာ အလုပ်သမားငှါးရမ်း ေဆာင်ရက်မည်။
(မှတ်ချက်။ ကုနက
် န် ဆိုသည်မှာ “ေရလယ်ကန်း” ဟု အဓိပါယ်ရပီး နမ့်မေချာင်းအတွင်း၌တည်ရရ
ှိ ာ
ပိန်းဆိုင်းတူးေဖေရးခွင်မှ အမိက်များ စွန်ပစ်ထားခဲ့ရာ ကန်းကိရ
ု ည်န်းသည်။)

၅။

ကျိးပျက်သွားသည့် တာတမံကို 2021 ခုှစ် ဧပီလ အတွင်းအပီးစီး ြပြပင်ေပးရမည်။ သေဘာတူညီချက်
အရ ပျက်ကက
ွ ်ပါက တာတမံြပြပင်ရန် ကျပ်ေငွ သန်းတစ်ရာ (100,000,000) တိတိ ေလျာ်ေကး ေပး
ေဆာင်ရမည်။

၆။

တူးေဖေရးလုပ်ငန်းအတွက် ခွင့်ြပချက်ေပးထားသည့်ေနရာမှ အပ စိက
ု ်ပျိးေရး ခံေြမ ှင့် ေရဝင်ေကာ
ေဒသများအား ကျးေကျာ်မ မြပလုပ်ရ။ ခွင့်ြပချက်မေပးထားေသာ ဧရိယာတွင် ထိခက
ို ်ပျက်စီးေစလင်
ကုမဏီမှ ကျပ်ေငွတန်ဘိုး 1 ဘီလီယန် (1,000,000,000) တိတိ ေလျာ်ေကးေပးေဆာင်ရမည်။

၇။

ဇွန်လကုန်မှ ကုမဏက
ီ ုတ်သိမး် မ မြပပဲ ဆက်လက်တးူ ေဖေရးလုပ်ကိုင်ေနလင် ေဒသဖွံဖိးေရး လုပ်
ငန်းအတွက် ထပ်မံ၍ ကျပ်ေငွသန်းငါးရာ (500,000,000) တိတိ ထည့်ဝင်ရမည်။

၈။

စုစုေပါင်း ကျပ်ေငွတန်ဘးို သန်းတစ်ရာ့တစ်ဆယ် (110,000,000) ကျပ်တိတက
ိ ို ေဒသခံရာသူ/သားများ
အားကူညရ
ီ န်အတွက် ေတာင်သဦ
ူ းကီးများမှတစ်ဆင့် ေဖေဖဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် ေပးအပ်ရမည်။

ေငွရည်ပုလဲ ကုမဏီမှ တာဝန်ခံပုဂိလ် လက်မတ
ှ ်များ
နံပါတ်

န မည်

အလုပ်တာဝန်

1.

ဦးရီချဲန်း

ေလာင်းပန်း သူေဌး ကိုယ်စား

2.

စိုင်းေမာင်

မန်ေနဂျာ

3.

လံုးေကျာ်ခိုင် (မိုင်းရယ်)

ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်)

စိုင်းရက်လွင်

+66: 97-173-1530

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

