
ေကျးသးီရပသ်ရူာသားများ၏ ထတုြ်ပနခ်ျက ်

ေအာက်တိုဘာလ ၂၂ ရက် ၊ ၂၀၁၈ခု ှစ် 

ေြမဧရယိာ ၅၄၅၉ ဧကကိ ု သမံဏစိက် ု(ံပငး်ပက)်သိ ု လေဲြပာငး်သည့အ်ေပ  ေကျးသးီရပသ်ရူာသား 
များက ကနက်ကွစ်ာေပးပိ ု

စက်မဝန် ကီးဌာနေအာက် ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေရးအတွက် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ဟုိပုံးရှိ အမှတ် 
(၂) သံမ ဏိစက် ုံ (ပင်းပက်) သုိ လဲေြပာင်းေပးသည့် ေြမဧရိယာ ၅၄၅၉ ဧကအေပ ကုိ မိ နယ ် ှင့် 
ြပည်နယ် အာဏာ ပိုင် များထံသုိ ယေန ေကျးသီး မိ နယ် မုိင်းနင် ှင့် မုိင်းေကာင်ေကျးရာ အုပ်စုမှ ေဒသ 
ခံများက ကန်ကွက်စာ ေပးပိ ုမည်ြဖစ်သည်။ 

ေအာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၈ခု ှစ် မုိင်းနင် ှင့် မုိင်းေကာင်ရပ်သူရာသားများက ေြမလဲေလ ာက် 
ထားချက် အေပ  မည်သည့်ကန်ကွက်လာမဆုိ သတမှ်တ်ရက်(၁၅)ရက်အတွင်း တင်သွင်းသင့်ေ ကာင်း 
ေကျးသီး မိ နယအ်ေထွေထွအုပ်ချ ပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ အသိေပးေ ကြငာစာတစ်ေစာင်ကုိ လက်ခံရရှိ ခ့ဲ 
သည်။ 

လဲေြပာင်းမည့်ေြမကွက်မှာ လယ်ယာေြမများ၊ စားကျက်ေြမများ၊ နတ်စင်ေရကန်များ၊ သစ်ေတာများ၊ 
ေရထိန်းေတာေြမ၊ ဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းများ၊ သ ျိ င်းေြမများ၊ စာသင်ေကျာင်း ှင့် ေကျးလက် ကျန်းမာ 
ေရးဌာနခဲွေဆးခန်းတိုပါဝင်ပါသည်။ 

“က န်ေတာ်တို ဒီေြမေနရာကုိ မီှဝဲေနထိုင်လာေနခ့ဲ ကတာ သားစ ်ေြမးဆက်ကပါ။ အရပ်သားအစုိးရ 
အေနနဲ ဒီေြမေနရာေတွကုိ မသိမ်းယူသင့်ဘူး” ဟု ရပ်ရာဦးေဆာင်သူ စုိင်းေအာင်ထွန်းက ဆုိပါသည်။ 

အဆုိပါအြငင်းပွားေနသည့၄်င်းေြမေနရာမှာ ရှမ်းြပညအ်လယ်ပိုင်းတွင် ၁၉၉၆ ခု ှစ်ကအ ကီးစားအတင်း 
အဓမ ေရ ေြပာင်းခုိင်းမ၏ အပိုင်းထဲမှ တခုအြဖစ်သည်။ အ ကီးစားအတင်းအဓမေရ ေြပာင်းခုိင်း မ 
ေ ကာင့် ြပည်သူလူထု ၃၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ရပ်ရာများေရ ေြပာင်းခ့ဲ ကရသည်။ ေကျးသီး မိ ပတ်လညတ် ဝုိက် 
တွင် မိ ေစာင့်တပရ်င်း(၃)ရင်း ှင့် ခမရ ( ၁၃၁)စစ်တပ်အပါအဝင်တို တည်ရှိလျက်ရှိပါသည်။ 

၂၀၀၉ခု ှစ်က ခမရ (၁၃၁)စစ်တပ်သည် မုိင်းေကာင်ေကျးရာအုပ်စုအတွင်းရှိ ေြမဧရိယာ ၅၄၅၉ ဧကကုိ 
ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေရးအတွက် စစ်အစုိးရထံမှ ခွင့်ြပ ချက်ပါမစ်ရရှိခ့ဲသည်။ ယင်းေကျာက်မီးေသွး 
သုိက်တွင်းသည် ေကျးသီး မိ နယ်ရှိ ရပ်ရာ(၅၀)ရာေကျာ်၏ လယ်ယာများကုိ ေရေပးသွယ်သွင်း ေနသည့် 
နမ့်ဟင် ေရစီးေ ကာင်းအတွင်း (၆)ကီလုိမီတာခန် တိုက် ိုက်တည်ေနပါသည်။ ယင်းြမစ် ေချာင်းသည် 
ေကျးသီး ြပည်သူ(၁၈၀၀၀)ေကျာ်အတွက် အဓိက အေရးပါေသာ ြမစ်ေချာင်း တစ်စင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁ဝခု ှစ်တွင် ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေရး ခွင့်ြပ ချက်ရရှိေသာ ေြမဧရိယာအတွင်း လယ်ယာ စုိက်ပျိ း 
ေရးလုပ်ေနသည့် ရပ်သူရာသား(၅၅)ဦးကုိ ေလျာ်ေ ကးအြဖစ် ေြမတစ်ဧကလ င် ၂၄ဝဝဝကျပ် ြဖင့်သာ 
ဇွတ်အဓမ ေငွေပးသိမ်းဆည်းယူခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၁၅ ခု ှစ်တွင်လည်းဦးပိုင်ကုမဏသီည် မုိင်းေကာင်ခွင့်ြပ ချက်ဧရိယာအတွင်း အြခားေသာကုမဏ ီ
များ တူးေဖာ် ိုင်ရန် အတွက် လုိင်စင်များေရာင်းချေပးခ့ဲပါသည်။ ၄င်းခွင့်ြပ ချက်ပါမစ်တစ်ေစာင်လ င် 
သိန်း ၁၀၀၀ ကျပ်ြဖစ် ပီး ထိုသုိစတင်တူးေဖာ်ခ့ဲမည်ဆုိပါလ င် ဦးပိုင် ကုမဏီသည် ၁ရ ရာခုိင်း န်းအ 
ကျိ း အြမတ်ထွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 



မုိင်းေကာင်တွင် ပါဝင်စီစ ်တူးေဖာ်သည့် ကုမဏီများမှာ - ကေမာဇ ဖံွ ဖိ းေရး ကုမဏီ၊ စုိးလွင်ေအာင် 
ကုမဏီ  ၊ စိန်နဂါး ကုမဏီ ၊ ယုေဝယံ ကုမဏီ ှင့်  ေငွရည်ပုလဲ ကုမဏီတိုြဖစ် ကသည်။ 

အဆုိပါ မုိင်းေကာင်မှတူးေဖာ်ထုတ်ခ့ဲေသာေကျာက်မီးေသွးကုိ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းရှိ ဟုိပုံး အမှတ ်
(၂) သံမဏိစက် ုံ (ပင်းပက်)သုိ တစ်ေနလ င် ေကျာက်မီးေသွးတန ် (၁၅၀၀) ပိုေဆာင်ရမည် ဟု ရာသား 
များ က သတင်းရရှိေ ကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေနြခင်း ှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းတိုေ ကာင့် နမ့်ဟင် ြမစ်ေချာင်း ှင့် ေလထုညစ် 
ညမ်းမ ဆုိးကျိ းများကုိ စုိးရိမ်ပူပန်ြခင်းအေနြဖင့် ၂၀၁၆ခု ှစ် ဇူလုိင်လ ၂၂ ရက်ေနတွင် (၃၃) ေကျးရာမှ 
ေဒသခံြပည်သူ (၁၆၄၈) ဦး ၊  ဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်း( ၂၂) ေကျာင်းမှ ေကျာင်းတိုက်ဆရာေတာ်(၇)ပါး ှင့် 
ရဟန်းသံဃာေတာ်(၂၃)ပါး အပါအဝင် မုိင်းေကာင်အတွင်းရှိ ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းကုိ 
ဆန်ကျင်ကန်ကွက်ရန် အစည်းအေဝးတစ်ရပ်ကျင်းပခ့ဲြခင်း ှင့် တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းြဖစ် မဲခဲွဆံုးြဖတ် 
ခ့ဲြခင်းများြပ လုပ်ခ့ဲ ကသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆကသ်ယွရ်န ်

စုိင်းေအာင်ထွန်း  + 95 978-2178-809 

ေကျးသီး မိ နယ် အတွင်းတူးေဖာ်ရန် စစီ ထ်ားသည့် 
ေကျာက်မးီေသွးသတ တွင်းဧရိယာေြမပံု 


