
ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင် ေန ကဆ်ံုးရသတင်းထုတြ်ပနခ်ျက ်

2021 ခုစှ် ိုဝင်ဘာလ 23 ရက ်

ရမ်ှး/ေြမာက ်သီေပါမိနယ် နမ့်မေရေဝေကာေဒသတင်ွ သတတင်ွး စတင်ရန ်ေငွရည်ပုလဲက စစီေ်န  

မေလးအေြခစိုက ် ေငွရည်ပုလဲ အစစုပ်ကမုဏကီ သီေပါမိနယ် နမ့်မ ဟုိန းဖာ ့ ေရေဝေကာတင်ွ သတ တင်ွး 

သစ ်တစခ်စုတင်ရနြ်ပင်ဆင်လျကရ်ှိေနသည်။ ၎င်းေရရင်းြမစအ်ား အမီှြပပီး စိုကပ်ျိးေရးအမြဖင့် အသကေ်မွးဝမ်း 

ေကာင်း ြပေနသူ ေဒသတင်ွး ရာသူ/သား ြပည်သူလူထုက အချနိက်ာလ တစိုကမ်တမ်တ ်ဆန်ကျင်ကန်ကကွသ်ည့် 

ကားမှလုပ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစသ်ည်။ 

2004 ခုစှက်ပင် ေငွရည်ပုလဲက သတတင်ွး စတင်တးူေဖေနြခင်းြဖစရ်ာ လကရ်ှိတင်ွ န းကနွ်ေကျးရာ င့်ှ ကနုး် 

ေပါင်းေကျးရာ အနးီတင်ွ တင်ွးစှခ် ု တးူေဖလျကရ်ှိသည်။ တးူေဖ ေရးလုပ်ငနး်ေကာင့် လယ်ယာေြမများ ဆည် 

ေြမာင်း ှင့်ေရအရင်းြမစမ်ျား ဆံုးံးပျကစ်းီေစသည်သာမက ေရထု ေလထုညစည်မ်းမများ ြဖစေ်စကာ လူဦးေရ 

ေပါင်း 3000 ေကျာတ်ိုအား ဆိုးကျိးခစံားခဲ့ရပီးြဖစသ်ည်။  

ေငွရည်ပုလဲအား ေဒသခမံျားက တးူေဖေရးလုပ်ငနး်များ ရပ်ဆိုင်းေပးရန ် ထပ်ကာထပ်ကာ ေမတာရပ်ခခံဲ့သည်။ 

2021 ခုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ 2 ရကေ်နတင်ွ န းကနွ်မှ ေကျာကမီ်းေသွးတးူေဖေရးလုပ်ငနး်များအားလုံး ရပ်ဆိုင်းေပး ေရး 

သေဘာတညီူချကက်ို ကမုဏကီ ေကျးရာသူကးီများင့်ှ လကမှ်တထုိ်းခဲ့သည်။ ေဒသတင်ွးေရေဝေကာအား ကျး 

ေကျာမ်များ င့်ှ ထိခိုကပ်ျကစ်းီမများ မြပလုပ်ရနလ်ည်း ကမုဏကီအာမခခံဲ့သည်။  

သုိေသာလ်ည်း ြမနမ်ာစစတ်ပ်မှ ိုင်ငံေတာအ်ာဏာသိမ်းယူပီးေန က ်ေလးပတအ်ကာ ေဖေဖဝါရ ီ25 ရကေ်နတင်ွ 

ကမုဏကီ ေဒသခရံမ်ှးအရာရှိများင့်ှ ေတွဆံုကာ အရင်လကထ်ကက် သေဘာတညီူချကမ်ျားပျကြ်ပယ်ပီြဖစ် 

ေကာင်း ေြပာကာ ယင်းေဒသတင်ွးရှိ ေကျာကမီ်းေသွးများ လုံးဝမကျနေ်အာင် တးူေဖမည်ဟုေြပာသည်။ ေကျးရာ 

သား များက ယင်းေြပာဆိုချကအ်ား ြငင်းဆနက်န်ကကွရ်န ်အခင့်ွမသာခဲ့ပါ။  

ထုိအချနိမှ်စပီး ေငွရည်ပုလဲက နမ့်မတင်ွရှိသည့် သတတင်ွး ၂ - ခစုလုံး အားကနုသုံ်း စတင်တးူေဖခဲ့သည်။ န းကနွ် 

တင်ွလည်း ေြမေပ ေြမေအာကတ်င်ွး စှခ် ုတိုးချဲတးူေဖတာေကာင့် တင်ွးလိင်ေခါင်းအေပစးီတင်ွ ေြမအက ်ကွဲမ 

များေပေပါကလ်ျကရ်ှိပီး ေြမပျိကျမှာကို ပုိမုိစိုးရမ်ိစရာ ြဖစလ်ာသည်။ 

တးူထားသည့် ေကျာကမီ်းေသွးများကို ထရပ်ကားကးီများြဖင့် နမ့်မေဒသကေန ေနစ ်အေခါက ်100 ခန် ေငွရည် 

ပုလဲပုိင် သကားစကုံ် ၂-ုံ (ဆင်းေရလီသကားလုပ်ငနး်) င့်ှ ဘိလပ်ေြမစကုံ် (ကေရာင်းဘိလပ်ေြမလုပ်ငနး်) 

တိုတည်ရှိရာ ေန င်ချိမိနယ်သုိ တင်ပုိသည့်ြပင် မေလးရှိ စကုံ်များင့်ှ အြခားေဒသသုိလည်း တင်ပုိသည်။ 



ဇူလုိင်လအတင်ွးက ၃-၄ ပတခ်န် ကိုဗစ်-19 ထိနး်ချပ်ရန ်ေလာေ့ဒါင်းထားတာေကာင့် ေကျာကမီ်း ေသွး တင်ပုိမ များ 

ဆိုင်းင့ံထားေသာလ်ည်း တးူေဖေရးလုပ်ငနး်များကိုမူ ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရကခ်ဲ့သည်။  

 

ြမနမ်ာ့စစေ်ကာင်စပုိီင် ကာကယ်ွေရးပစည်းထုတလု်ပ်ေရးဌာနချပ် အား အကျိးေဆာင်ေပးသည့် မင်းေရလာ 

ကမုဏီ သည် န းနနး်ေကျးရာေြမာကဘ်က် နမ့်မတင်ွရှိသည့် ပင်မသတတင်ွးလုပ်ငနး်မှ ေကျာကမီ်းေသွး ထုတယူ် 

မများ ဆက် လကေ်ဆာင်ရကခ်ဲ့သည်။ နမ့်မေချာင်းတင်ွ ေရဆင်းချိးကသည့် ေဒသခရံာသူရာသားများ အဆိုအရ 

ေရထဲတင်ွ အဆမ့်ိသင့်မပမာဏ ပုိမုိြမင့်မားလာတာ သတြိပမိေကာင်း ေြပာသည်။ 

 

န းကန်ွရှိ ေကျာကမီ်းေသွးတူးေဖာသ်ည့်ေနရာ န းကန်ွအနီးရှိ ေဒသခ၏ံ လယယ်ာေြမများ 

န းနန်းရှိ ေကျာကမီ်းေသွးတူးေဖာသ်ည့်ေနရာ ေကျာကမီ်းေသွးစွန်ပစ်ေြမေကာင့် ေန က်ကျေိနေသာ ဝမ်လံုရာအနီးရှိ နမ့်မေချာငး် 



ေအာကတ်ိုဘာ 14 ရကေ်နတင်ွ ေငွရည်ပုလဲကမုဏ ီ မနေ်နဂျာက နမ့်မဘုနး်ကးီေကျာင်းသုိသွားေရာကက်ာ ဟုိ 

န းဖာ့ ေရေဝကားတင်ွ သတတင်ွးစမံီကနိး်စတင်လုိပီြဖစေ်ကာင်း ေကျာင်းထုိင်ဆရာေတာအ်ား ေလာကထ်ား 

ေလသည်။ ကမုဏဘီကပ်ါေနသည့် ဆရာေတာက် အသာတကည် သေဘာတ ူခင့်ွြပလုိကသ်ည်။ ေအာကတ်ိုဘာ 

20 ရကေ်နတင်ွ ေဒသတင်ွး ရာသူရာသားများ ေကျာင်းတကက်သုိုလ်ြပလုပ်ေနစ ်ဆရာေတာက် ဟုိန းဖာ ့တင်ွ 

သတတင်ွး စမ်းသပ်တးူေဖရန ် ကမုဏအီား ခင့်ွြပလုိက်ပီြဖစေ်ကာင်း ေြပာြပသည်။ ေဒသဆိုင်ရာ ရမ်ှးအ ရာရှိ 

များက သေဘာတထူားပီးသားမုိ ဆရာေတာအ်ေနြဖင့် တးူေဖေရးလုပ်ငနး်ကစိရပ်ေတ ွရပ်ခိုင်းလုိ ရေတာ့ မည်မ 

ဟုတေ်ကာင်း ေြပာသည်။ 

န းကနွခ်င်ွတင်ွ ေကျာကမီ်းေသွးများ ကနုခ်နး်သွားလင် ပိနး်ဆိုင်းေကျးရာ၌ အသုံးမြပသည့် ေကျာကမီ်းေသွး 

တင်ွးတင်ွ ေရများစတုထု်တ်ပီး တးူေဖေရးများ တဖနစ်တင်မည်ဟု ဆရာေတာက် ဆကမိ်န်သည်။ ပိနး်ဆိုင်း 

ဆိုသည်မှာ ေငွရည်ပုလဲ၏ ကနဦး နမ့်မသတတင်ွးများ တည်ရှိရာ အဓိက ဌာနြဖစ်ပီး၊ 2005 မှ 2015 ခုစှထိ် 

ေြမေပတးူေဖေရးလုပ်ငနး်ကးီ တစခ်အုြဖစလ်ည်ပတခ်ဲ့သည်။ လိင်ေခါင်းအတင်ွးေရအဆကမ်ပျကစ်းီဝင်တာ 

ေကာင့် ေြမပျိမရှိခဲ့သြဖင့် တးူေဖေရးလုပ်ငနး်များ ရပ်တန်ခဲ့သည်။ အသုံးမြပသည့် တင်ွးကိုပိတေ်ပးရန ်ရာသား 

များက ကမုဏအီား ေတာင်းဆိုေသာလ်ည်း မပိတခ်ဲ့ပါ။ ထုိစမှ်စ၍ ၎င်းတင်ွးေဟာင်းလည်း ေရအိုင်ထွနး် ေနခဲ့ 

ေတာသ့ည်။  



ိုဝင်ဘာလ 3 ရကေ်န ေဒသခံရာသူရာသားများေကျာင်းတင်ွစေုဝးေနစ် ေကျာင်းထုိင်ဆရာေတာက် ေကျးရာသူ/ 

သားများအား ဟုိန းဖာ ့ ေရေဝကားတင်ွ ေငွရည်ပုလဲကမုဏကီ တးူေဖေရးလုပ်ငနး်များ မကာခင် စတင်ေတာ ့

မည်ဟုေြပာသည်။  

ဟုိန းဖာ့ေတာင်ကနုး်ေဒသသည် နမ့်မအပ်ုစတုစခ်င်ွလုံးအတကွ ် အဓိကေရဝင်ေကာကးီ ြဖစတ်ာေကာင့် မည် 

သည့် ပုဂိလ် တစဦ်းတစေ်ယာကက်ိုမှ သစပ်င်ခတုလဲှ်ြခင်း လယ်ယာလုပ်ြခင်းများ ခင့်ွမြပပဲ ေဆစွမ်ျိးဆက ်ေပါင်း 

များစာွ ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သည့် ေဒသခအံများပုိင် အေမွအနစသ်စေ်တာအပ်ုြဖစသ်ည်။ ဟုိန းဖာ့မှ စးီဆင်း လာသည့် 

ေရေချာင်းသည် ဧက ရာေပါင်းများစာွေသာ လယ်စိုကခ်င်းများ အတကွ ် ြဖစ်ပီး နမ့်မေကျးရာသူ/သား လယ်ယာ 

သမား တို သမာအာဇီဝ အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်းြပမ၌ အလွနပ်င်အေရးပါလှသည်။  

2009 ခုစှတ်င်ွ ေငွရည်ပုလဲက ဟုိန းဖာ့၌ တးူေဖေရးလုပ်ငနး်များ စတင်အေကာင်အထည်ေဖဖုိ ကိးစားခဲ့ 

ေသးေသာလ်ည်း ေဒသခလူံထုေခါင်းများက ဆန်ကျင်တားဆးီိုင်ခဲ့ကသည်။ သုိေသာလ်ည်းပဲ 2012 ခုစှ ်ဧပီလမှ 

စတင်၍ ကမုဏကီ မသိမသာေရဝင်ကားခင်ွတင်ွ တးူေဖေရးများ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ တးူထားသည့် ေကျာက ်မီး 

ေသွးများမှာ ထရပ်ကားစးီေရအားြဖင့် 25 စးီခန်ပင်ရှိပီး ေဒသခရံာသားများ၏ တိုင်တနး် အကအူညီေတာင်းခမံအရ 

ရမ်ှးြပည်တိုးတကေ်ရးပါတ/ီရမ်ှးြပည်တပ်မေတာက် ရပ်ဆိုင်းေစခဲ့သည်။  



ြမနမ်ာစစ်တပ်က ိုင်ငံေတာအ်ာဏာသိမ်းယူမကို အခင့်ွေကာင်းယူပီး ေငွရည်ပုလဲသည် ေရရည်ှစမံီကနိး်အရ 

ေဒသခံ ြပည်သူများအဖုိ ကျနး်မာေရး အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်း ဒါမှမဟုတ ် ေဒသတင်ွးေဂဟစနစ ် မည်သုိပင် 

ဆိုးရားေနပါေစ မည်သုိေသာဆိုးကိးမမျိး ရှိေနပါေစ ဆိုသည့်သေဘာြဖင့် နမ့်မေဒသတင်ွးရှိ ေကျာကမီ်းေသွးများ 

လုံးဝ ကနုစ်င် ေအာင်ထုတယူ်အြမတထု်တမ်ည်မှာ ထင်ရာှးလှေပသည်။  

ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင် အေနြဖင့် ေငွရည်ပုလဲကမုဏကီ ေဒသခြံပည်သူတို၏ ဆကိုအေလးထားရန်၊ နမ့်မ ေဒ 

သတင်ွး သတတးူေဖေရးလုပ်ငနး်များအားလုံး ချကခ်ျင်းရပ်ဆိုင်းေပးရန်၊ တးူေဖေရး စကပ်စည်း ကရယိာ များ 

အားလုံး င့်ှ ဝနထ်မ်းလုပ်သားများအားလုံး ေဆာလျင်စာွ ုတသိ်မ်းေပးပါရနေ်တာင်းဆိုသည်။  

 

အာဏာမသိမ်းမီ ေဒသခေံကျးရာေခါင်းေဆာင်များင့်ှ သေဘာတညီူချက ်လကမှ်တေ်ရးထုိးခဲ့သည့်ေငွရည်ပုလဲ  

(ရမ်ှးမူမှ ဘာသာြပနသ်ည်) 

2021 ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ 2 ရက ်

2021 ခုစှအ်တင်ွး ေဒသတင်ွးဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအတကွ ်ကညီူပ့ံပုိးရန ်

ေငွရည်ပုလဲ ကမုဏ၏ီ သေဘာတညီူချက ်(န းကနွ်- ကနုး်ေပါင်း တးူေဖေရးလုပ်ငနး်ခင်ွ) 

ဇနန်ဝါရလီ မှ ဇွနလ် အထိ 

 

1. ေဒသတင်ွးဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအတကွ ်ကညီူပ့ံပုိးရန ်ေငွ 

(က) နမ့်မအတကွ ်လျာထားချက ်ရနပုံ်ေငွ  ကျပ်ေငွ 100,000,000 

(ခ) ေကျးရာအပ်ုစအုတကွ ်လျာထားချက ်ရနပုံ်ေငွ ကျပ်ေငွ 10,000,000 

 

2. သေဘာတညီူချက ်

၁။  သေဘာတညီူချက ်လကမှ်တေ်ရးထုိးသည့် ေနမှစ၍ ကမုဏကီ တးူေဖေရးလုပ်ငနး်များ ေချာေမွစာွ 

ေဆာင်ရကမ်ည်။ 

၂။  ေဒသခလံယ်ယာသမားတို၏ လယ်ယာေြမများအား ထိခိုကန်စန် မမရှိေစပဲ 2021 ခုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ မှ 

ဇွနလ်အထိ ခင့်ွြပချကရ်ထားေသာ ေဒသ၌သာ တးူေဖေရးလုပ်ငနး်များြပနလ်ည်လုပ်ကိုင်မည်။  



၃။  ကွဲအကြ်ခင်း/ပျကစ်းီြခင်းများရှိလင် လယ်ယာေြမများအား 2021 ခုစှ ်ဧပီလအတင်ွး၌ ပီးစးီေအာင် 

ြပနလ်ည်ြပြပင် မွမ်းမံ ေပးရမည်။ 

၄။  ကမုဏကီ ေရလယ်ကနး်/ကနုက်နအ်ား 2021 ခုစှ ်ဧပီလအတင်ွး၌ ပီးစးီေအာင် ြပနလ်ည်ြပြပင် မွမ်းမံ 

ေပးရမည်။ သေဘာတညီူချကအ်ရ ပျကက်ကွပ်ါက ကျပ်ေငွ သနး်တစရ်ာ (100,000,000) တိတ ိနစန်  

ေကး ေပးေဆာင်ရမည်။ နမ့်မေကာမီ်တမှီတစဆ်င့် သင့်ေတာရ်ာ အလုပ်သမားငှါးရမ်း ေဆာင်ရကမ်ည်။ 

(မှတခ်ျက။် ကနုက်န ်ဆိုသည်မှာ “ေရလယ်ကနး်” ဟု အဓိပါယ်ရပီး နမ့်မေချာင်းအတင်ွး၌တည်ရှိရာ 

ပိနး်ဆိုင်းတးူေဖေရးခင်ွမှ အမိကမ်ျား စနွ်ပစထ်ားခဲ့ရာ ကနး်ကိုရည်နး်သည်။) 

၅။  ကျိးပျကသွ်ားသည့် တာတမံကို 2021 ခုစှ ်ဧပီလ အတင်ွးအပီးစးီ ြပြပင်ေပးရမည်။ သေဘာတညီူချက ်

အရ ပျကက်ကွပ်ါက တာတမံြပြပင်ရန ်ကျပ်ေငွ သနး်တစရ်ာ (100,000,000) တတိ ိေလျာေ်ကး ေပး 

ေဆာင်ရမည်။ 

၆။  တးူေဖေရးလုပ်ငနး်အတကွ ်ခင့်ွြပချကေ်ပးထားသည့်ေနရာမှ အပ စိုကပ်ျိးေရး ခေံြမ င့်ှ ေရဝင်ေကာ 

ေဒသများအား ကျးေကျာမ် မြပလုပ်ရ။ ခင့်ွြပချကမ်ေပးထားေသာ ဧရယိာတင်ွ ထိခိုကပ်ျကစ်းီေစလင် 

ကမုဏမှီ ကျပ်ေငွတနဘုိ်း 1 ဘီလီယန ်(1,000,000,000) တတိ ိေလျာေ်ကးေပးေဆာင်ရမည်။ 

၇။  ဇွနလ်ကနုမှ် ကမုဏကီ ုတသိ်မ်းမ မြပပဲ ဆကလ်ကတ်းူေဖေရးလုပ်ကိုင်ေနလင် ေဒသဖံွဖိးေရး လုပ် 

ငနး်အတကွ ်ထပ်မံ၍ ကျပ်ေငွသနး်ငါးရာ (500,000,000) တတိ ိထည့်ဝင်ရမည်။  

၈။  စစုေုပါင်း ကျပ်ေငွတနဘုိ်း သနး်တစရ်ာတ့စဆ်ယ် (110,000,000) ကျပ်တတိကိို ေဒသခရံာသူ/သားများ 

အားကညီူရနအ်တကွ ်ေတာင်သူဦးကးီများမှတစဆ်င့် ေဖေဖဝါရလီကနုပုိ်င်းတင်ွ ေပးအပ်ရမည်။ 

ေငွရည်ပုလဲ ကမုဏမှီ တာဝနခ်ပုံဂိလ် လကမှ်တမ်ျား  

နပံါတ် န မည် အလုပ်တာဝန ်

 

1. ဦးရခီျဲနး်  ေလာင်းပနး် သူေဌး ကိုယ်စား  

2. စိုင်းေမာင်  မနေ်နဂျာ  

3. လုံးေကျာခ်ိုင် (မုိင်းရယ်)   

 

ဆကသွ်ယ်ရန ်

စိုင်းေဟာရ်ှဲန ် +66 94-728-6696                         (ရမ်ှး၊ အဂလိပ်) 

စိုင်းရကလွ်င်  +66: 97-173-1530                        (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ)  


