ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ

ိ င် ေနာက်ဆုံးရ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

2021 ခု ှစ် ဒီဇင်ဘာလ 13 ရက်
စစ်ေကာင်စီ ခ န
ို ပ
ီ င
ို ် ေငွရည်ပလ
ု ဲ သတ တူးေဖ ေရးလုပင
် န်းက သီေပါ မိ နယ် ေဒသခံြပည်သူ
တိပိ
ု င
ု သ
် ည့် နမ့မ
် ေရေဝေ ကာတွင် ေကျာက်မးီ ေသွးစမ်းသပ်တးူ ေဖ
ေဒသခံတိုက ဆန်ကျင်ကန်ကွက်သည့် ကားမှ စစ်ေကာင်စီခ ိုနီပိုင် မ ေလးအေြခစိုက် ေငွရည်ပုလဲ ကုမ
ဏီက သီေပါ မိ နယ် နမ့်မေဒသ၏ ပင်မ ေရဝင်ေ ကာ ဧရိယာတွင်

ိုဝင်ဘာလ 23 ရက်ေနကတည်းက

ေကျာက်မီးေသွး စမ်းသပ်တူးေဖ ေရးများစတင်ေနသည်။
ကုမဏီအလုပသ
် မားများက ေြမတူးစက် တစီးြဖင့် ေတာရိပထ
် ထ
ူ ပ်သည့် ဟိုနားဖာ့ ေရဝင်ေ ကာ ဧရိယာ ၅
ဧကတွင် သတ စမ်းသပ်တူးေဖ ရန် စီစ ထ
် ားသည့်ေနရာတွင် သစ်ပင်များ ှင့် အေပ ယံေြမဆီလာများကို
ရှင်းလင်းခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။ ဤအချက်တစ်ခုပင်လ င် နမ့မ
် ြမစ် ှင့် ေကျးရာသားတိ၏
ု စိုကပ
် ျ ိ းေသာ စပါး င
ှ ့်
ေြပာင်း ခံသို စီးဆင်းသွားသည့် ပင်မေရစီးေချာင်း လမ်းေ ကာင်းအား ပိတဆ
် ိုထား ပီး ြဖစ်သည်။
အလုပ်သမား ၁၂ ေယာက်က လုပင
် န်းခွင်မှာ ေနထိုင် ပီး တွင်းတူးြခင်း တွင်းမှေရများစုပထ
် ုတ်ြခင်း စ သည်
ြဖင့် တေနကုန် လုပ်ေန ကသည်။

စမ်းသပ်တးေဖ ရာ/ေရဝင်ေ ကာ

ေရဝင်ကန်းတန်းေဒသတွင ် အလပ်သမားများ ေကျာက်မီးေသွး စမ်းသပ်တးေဖ စဥ်

အလုပ်သမားတိုက ေငွရည်ပလ
ု ဲ၏ လက်ရှိ နားကုနေ
် ကျာက်မီးေသွးတွင်း အေနာက်ဘက်

ှင့် ဝမ်လုံ

ေကျးရာ ေြမာက်ဘက်မှ တွင်းအသစ်ဆီသသွ
ို ားရန် လမ်းေဖါက်ထား ပီး ြဖစ်သည်။ ဤလမ်းသစ်က သစ်

ေတာဖုံးလမ်း သည့်ေရဝင်ေ ကာကိုြဖတ်ေတာက်ယုံသာမက ေကျးရာသားတိ၏
ု ေတာင်ယာေတာကို လည်း
ြဖတ်သွားေသးသည်။
ဟိုနားဖာ့ ေရဝင်ေ ကာက ဆည်ေြမာင်းသည် ဆန်စပါး ေြပာင်း စသည့် လယ်ယာစိုက်ပျ ိးြခင်းြဖင့် အသက်
ေမွးဝမ်းေ ကာင်းမ ြပ ကသည့် နမ့်မ ေကျးရာသားတိ၏
ု အသက်ေသွးေ ကာသဖွယ် ြဖစ်သည်။ သစ်ေတာ ဖုံး
လမ်းသည့် ေရဝင်ကုန်းတန်းသည် ေဆွစ ်မျ ိ းဆက် ဓေလ့ထုံးတမ်းစ ်လာ ဥပေဒြဖင့် ထိန်းသိမ်း ေစာင့်
ေရှာက်လာတာြဖစ် ပီးသစ်ပင်များ ခုတ်လှဲြခင်း၊ ေတာင်ယာ လုပ်ြခင်းများကို တားြမစ်ပိတ်ပင် ထားသည်။

့ ားရန် လမ်းသစ်
ေကျာက်မီးေသွး စးစမ်း ာေဖွရာ ေရဝင်ကန်းတန်းအား အေပါစီးမ ေတွ ြမင်ရပံ ေကျာက်မီးေသွး စးစမ်း ာေဖွရာ ေရဝင်ကန်းတန်းတွငး် သိ သွ

ေငွရည်ပလ
ု ဲက ဟိုနားဖာ့ ေဒသတွင် တိုးချဲ သတ တူးေဖ ေရးများ လုပက
် ိုင်ရန် ကိ းစားလာခဲတ
့ ာ

ှစ်အ

လွန် ကခဲ့ေသာ်လည်း ေဒသခံတိုက ဆန်ကျင်ပိတ်ဆို င
ို ်ခဲ့ ကသည်။ ဟိုနားဖာ့တွင် တူးေဖ ေရးများ လုပ်
ကိုင် ိုင်ရန် 2012 ခု ှစ်က ေနာက်ဆုံး ကိ းစားခဲသ
့ ည်။ ထိုစ ်က ထရပ်ကား 25 စီးစာ တူးေဖ ပီး ေကျာက်
မီးေသွးများကို ေဒသခံလထ
ူ ုတိုက ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် (SSPP/SSA) အား တိုင်
တန်း အကူအညီေတာင်းသြဖင့် ရပ်တန်ေစခဲ့သည်။
2017 ခု ှစ်တွင် ေဒသခံ ဆရာေတာ် 15 ပါးတိုက
ဦးေဆာင် ပီး 600 ေကျာ်ခန်ရရှိ ေသာ ေကျးရာ
သား တိုစု ေပါင်းကာ ဟိုနားဖာ့ သစ် ေတာ ေရ
ေဝကုန်းတန်း အား အကာအကွယ် ေပးရန် ဆု
ေတာင်း မ လာ ေမတာ သုတ် တရားေတာ် များ
ရတ်ဖတ်ပူေဇာ်ခ့ဲ ကသည်။ အခမ်း အနား ကို
ယင်းေငွရည်ပလ
ု ဲ ကုမဏီက တူးေဖ ေနသည့်
ေနရာတွင် ကျင်းပခဲ့ ြခင်း ြဖစ် သည်။
၂၀၁၇ ခ စ်တင
ွ ် ေရေဝကန်းတန်းအား အကာအကွယ်ေပးရန်
ဆေတာင်းပွဲအခမ်းအနား

ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ

ိ င်က ေနာက်ကျဆုံး သတင်းထုတ်ြပန် ခဲ့သည့်အတိုင်း ေငွရည်ပုလဲက 2021 ဇန်န

ဝါရီ 2 ရက်ေနတွင် ရာသားများ ှင့် လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် သေဘာတူစာချ ပ် ဝန်ခံချက်အား ချ ိ း
ေဖါက်ခဲ့သည်။ ယင်းစာချ ပ်တွင် တူးေဖ ေရးများအားလုံး 2021 ခု ှစ် ဇွန်လကုန်တွင် ရပ်ဆိုင်းမည်၊ ေရဝင်
ကုန်းတန်းေဒသကိုလည်း ထိခိုကပ
် ျက်စီးမ မရှိေစရ (ရှခ
ိ ဲ့လ င် ကျပ်ေငွ 1 ဘီလီလျံ ေလျာ်ေ ကးေပး ေဆာင်
မည်) ဟုပါရှိသည်။ လယ်ယာေြမများ ပျက်စီးြခင်း ေရထု ေလထု အဆက်ဆက် ညစ်ညမ်းြခင်းတိုေ ကာင့်
ေဒသတွင်းေနထိုငသ
် ူ ြပည်သလ
ူ ူထုေပါင်း 3,000 ေကျာ်တိုက ေငွရည်ပုလဲအား ေကျာက်မီးေသွး တူးေဖ
ေရးများအားလုံး ရပ်ဆိုင်းေပးရန် ေမတာရပ်ခံခသ
ဲ့ ည်မာှ ှစ်ေပါင်းရှည် ကာခဲ့ ပီ။
ေငွရည်ပလ
ု ဲ ကုမဏီသည် အစကတည်းက ြမန်မာစစ်တပ် ှင့် ဖက်စပ်လပ
ု ်ကိုင်ခဲ့သည်။ 2004 ခု ှစ် နမ့်မ
တွင် တူးေဖ ေရးများ စတင်ချိန်က အေရှ ေြမာက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချ ပ် တိင
ု ်းမူးက သုံးပုံ တစ်ပုံ အစု
ရှယ်ယာ ဝင်ထားသည်။ လတ်တေလာတွင် ထုတ်လပ
ု ေ
် ရးမှ အစုအစပ် ပါဝင်မ ပမာဏကို မသိရေသာ်
လည်း စစ်ေကာင်စီက ယင်းတူးေဖ ေရးလုပ်ငန်းမှ အကျ ိ းအြမတ် ရရှိမာှ ေသချာသည်သာမက တရား ဝင်မ
ရှိ-မရှိ အဓိက မဟုတပ
် ဲ တူးေဖ ေရးများ တိုးချဲ လုပက
် ိုင် ိုင်ရန် တိုက် ိုက်လုပက
် ိုင်ခွင့် ေပးထား သည်။
စစ်တပ်မှ

ိုင်ငံေတာ်အာဏာရယူချိန်မှ စ၍ နမ့်မေဒသရှိ နားကုန်

ှင့် ကုန်းေပါင်း တူးေဖ ေရး စခန်း

ှစ်ခုလုံး တူးေဖ ေရးလုပ်ငန်းများ အရှိန်ြမင့်လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ ရရှိသည့် ေကျာက်မီးေသွးများကို တစ်
ေနလ င် ထရပ်ကား အစီး 100 ခန် တင်ေဆာင် ပီး ေနာင်ချ ိ မိ နယ်ရှိ ရှင်းေရလီသ ကားစက် ုံများ

ှင့် ခ

ေရာင်း ဘိလပ်ေြမစက် ုံသို တင်ပိုသည်၊ မ ေလး ှင့် အြခား မိ များသိုလည်း တင်ပိုသည်။ မ ှစ်က တရား
ဝင် ထုတ်ြပန်ထားသည့် ရှမ်းြပည် ေြမာက်ပိုင်းမှ ထုတ်လုပ်သည်ေ
့ ကာက်မီးေသွး၏ တဝက်မှာ ေငွရည်
ပုလဲမှ ထုတလ
် ုပ်ြခင်းြဖစ်သည်။
ေငွရည်ပလ
ု ဲ ကုမဏီက ရှမ်းြပည် ေဒသခံြပည်သလ
ူ ူထတ
ု ို၏ အခွင့်အေရး ကျန်းမာေရး

ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်

ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို ပမာမထားပဲ သဘာဝ သယံဇာတများအား ဆက်လျက်ခိုးထုတ်ြခင်းအတွက် ရှမ်းလူ
အခွင့်အေရးမ
တိုင် ေဖ

ိ င်က ြပင်းထန်စွာ တ်ချသည်။ ဤအချက်သည် ၎င်းတိုကုမဏီ၏ ဝဘ်က်ဆိုဒ်တွင် ကိုယ်

န်းသည့် CSR ကတိကဝတ် ကိတ
ု ိုက် ိုက် ချ ိ းေဖါက်ရာေရာက်ေ ကာင်း ထင်ရှားလှသည်။ ၎င်းတို

လုပ်ေဆာင်သည့် တူးေဖ ေရးလုပ်ငန်းများသည် ယင်းကုမဏီ ှင့် စစ်ေကာင်စီတိုအတွက် အကျ ိ း အြမတ်
သာြဖစ် ပီး ိုင်ငံ့တဝှမ်း ြပည်သူလထ
ူ ု ိုင်ငံသားများအဖိုေတာ့ လူသတ်ပွဲအားေပးသလို ြဖစ်ေနသည်။
က ်ုပ်တို အေနြဖင့် ြမန်မာ ိုင်ငံသူ/သား များအားလုံးတိုအား ရှင်းေရလီသ ကား

ှင့် ခေရာင်းဘိလပ်ေြမ

အပါအဝင် ေငွရည်ပလ
ု ဲ ကုမဏီ၏ ထုတ်ကုန်များအားလုံး ဝယ်ယူ အသုံးမြပ ဘဲ သပိတ်ေမှာက် ကရန်
ေဆာ်အပ်ပါသည်။

း

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အ လိပ်)

စိုင်းရက်လင
ွ ်

+66: 97-173-1530

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

