Ever Flow River ကုမ္ပဏီက ရန်ကုန်စတတ ော့အတ
ိ ခ
် ိန််းတွင် ရှယ်ယ အတရ င််းအဝယ်စ ရင််းဖွငရ
်ော့ န်
ပြင်ဆင်တနပခင််းသည် ကကီ်းမ္ ်းတသ အက ငော့ြ
် က်ပခစ ်းမ္ှုမ္ ်း တြေါ်တြေါက်လ မ္ညော့ ်
အန္တရ ယ်အလ ်းအလ ြင်ပဖစ်သည်
EFR ဝင်ငငွေသည် မြန်ြာစစ်တပ်အတွက် အဓိကကျသည့်် အက ျိုးအမြတ်ြ ာျိုး ရရစစနင
ို ပ် ပျိုး
မြစ်ပွာျိုးစနဆဲမြစ်စသာ စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးနင် လူသာျိုးြ ျိုးနယ
ွ ်အစပေါ် က ျိုးလွနစ
် သာ
ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးကို ပပိုျိုးစ

ာက်ပစပျိုးနင
ို စ
် ကာင်ျိုး လအခွေ
့်် င ေး လှုပ်ရှ ေးတက်ကကသမျ ေးမှ သတစပျိုး
့် ငအ

၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် စြလ ၂၅ ရက်၊ မြန်ြာနင
ို င
်
ာဝရနဒအိုပ်စို ကိုြပဏြ ာျိုး (အြ ာျိုးနင်သက်ဆိုငစ
် သာ)လြတက် (Ever Flow River - EFR) သယ်ယူပို
စဆာင်စရျိုး နင် စ

ာက်ပပိုစဆာင်စရျိုးလိုပ်ငန်ျိုးစိုကကေးသည် ၂၀၂၀ စြလ ၂၈ ရက်စနတွေင် အြ ာျိုးနင်

သက်ဆိုငစ
် သာကိုြပဏအမြစ်

ရန်ကိုနစ
် စတာအတ်ခ န်ျိုး (Yangon Stock Exchange - YSX) ၌

အြ ာျိုးမပည်သူ

စမခာက်ခိုစမြာက်

သရနင
ို စ
် စရန်

စာရင်ျိုးသွငျိုး်

စြာ်မပခ

ရသည်

ကိုြပဏတစ်ခို

မြစ်လာြည်မြစ်သည်။ EFR သည် မြန်ြာစစ်တပ်၏ ပင်ြ စေးပွေ ေးင ေး လိုပ်ငန်ျိုးစိုကကေး တစ်ခိုမြစ်စသာ
မြန်ြာစျိုးပွာျိုးစရျိုးဦျိုးပိုင် အမျ ေးနှငသ
့်် က်ဆိုငင
် သ ကုမပဏ လြတက် (Myanma Economic Holdings
Public

Company

Limited

ရန်ကိုနစ
် စတာအတ်ခ န်ျိုးတွင်
စနစ်တက
မြစ်သည်

-

MEHL)

စျိုးပွာျိုးစရျိုး

စာရင်ျိုးတင်သွငျိုး် မခင်ျိုးမှ

အက ငပ
် က်မခစာျိုးမခင်ျိုးြ ာျိုး
စစ်ရာဇဝတ်ြှုနင်

က်အပ့်မပ လ ငစနိင
ု သ
် ည်။

EFR

နင်

တိုသည်

ရန်ကိုနရ
်

ြတ်ြက်တစ်ဦျိုးမြစ်ပပျိုး

အကျိ ေးအမမတ်မျ ေးသည်

ပ်ြစပေါ်စပေါက်လာစစနင
ို ပ် ပျိုး

လူသာျိုးြ ျိုးနယ
ွ ်အစပေါ်

အင

MEHL

နင်

ဆနက
် င်စသာ

EFR

၏

မြန်ြာစစ်တပ်၏

ဆက်လက်မြစ်ပွေ ေးငေဆဲ
ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးကို

ကိုနျိုး် တွငျိုး် ဆပ်ကြ်ျိုးငပေါငေး် စပ်

ပိုမို

အငဆ က်အအုတခု

ငြေါ်ငဆ င်င ေးကို လှုင်အင်(န်)လဲ(န်ဒ)် တာြနဲ(လ်)အဲနစ
် လာဂ စ်စတစ်(စ်)ကိုြပဏ လြတတ် (Hlaing
Inland Terminal and Logistics Co. , Ltd.) အြည်မြင် ြတ်ပိုတင်၍ စဆာင်ရွက်လ က်ရပေါသည်။ EFR
က အဆိုပေါ စြကန်ျိုးအတွက် အစြရကန်စဒေါ်လာ ၄၇ သန်ျိုး

ည်ဝင်ရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နသွာျိုးြည်မြစ်စ ကာင်ျိုး

စ ကညာခဲပပျိုး MEHL ၏ လက်စအာက်ခ လိုပ်ငန်ျိုးခွဲတစ်ခိုမြစ်သည် လန်ျိုးပပပင်လယ်စရစ ကာင်ျိုး
ကိုြပဏလြတက် (Lann Pyi Marine) က နစ် ၅၀ သက်တြ်ျိုးမြင့်် စမြငာျိုးရြ်ျိုးငပေးမည်မြစ်သည်။

EFR ၏ အဆိုအရ လန်ျိုးပပပင်လယ်စရစ ကာင်ျိုးကိုြပဏလြတက်က စြကန်ျိုးစဆာင်ရွက်ြည်စမြကွက်
(စြကန်ျိုးစမြကွက်)

နငပ
် တ်သက်၍

“အကနအ
် သတ်ြရစသာ အသိုျိုးခ ပိုငခ
် ွင”်

ရရ

ာျိုးစ ကာင်ျိုး

သရသည်။
အဆိုပေါ စြကန်ျိုးစမြစနရာသည် စအာင်စဇယ တတာျိုးနင် စရွှေမပည်သာတတာျိုးအ ကာျိုး လှုင်သာယာရှိ
ဧက ၁၅၀ အက ယ်အဝန်ျိုးရစသာ စမြစနရာ၏ အစတ်အပိုငျိုး် တစ်ခိုလည်ျိုးမြစ်ပေါသည်။

MEHL

သည်

၎င်ျိုး၏လက်စအာက်ခလိုပ်ငန်ျိုးခွဲတစ်ခိုမြစ်စသာ

လန်ျိုးပပပင်လယ်စရစ ကာင်ျိုး

ကိုြပဏလြတက်ြ တစ်ဆင် Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. တွင် ရယ်ယာ ၅၁% ကို
ပိုငဆ
် ိုင်

ာျိုးပပျိုး EFR က က န် ၄၉% ကို ပိုငဆ
် ိုင်

စြကန်ျိုးအတွငျိုး်

အစကာက်ခွနန
် င်

ဆပ်ကြ်ျိုးဝန်စဆာင်ြှုြ ာျိုး

ာျိုးသည်။

ကိုနပ
် စစည်ျိုးသိုစလာင်ရို တစ်ခု၊

တငပေါငေး် တည်ေးပေါဝင်မခင်ျိုးသည်

အစကာက်ခွနင
် ဆ င်မခင်ေးနင်
အဂတလိုက်စာျိုးြှုအနတရာယ်ကို

မမင်မ
့် ေးစစပေါသည်။

MEHL

၏

ဒေါရို က်တာတစ်ဦျိုးမြစ်စသာ

အပငြ်ျိုးစာျိုးဗိုလ်ြျိုးခ ပ်စက ာ်

င်သည်လည်ျိုး

မြန်ြာ

အစကာက်ခွနဦ
် ျိုးစျိုးဌာန ညွှေန် ကာျိုးစရျိုးြျိုးခ ပ်လည်ျိုး မြစ်သည်။ MEHL ၏ ဒိုတယစမြာက် ဒေါရို က်တာ
တစ်ဦျိုးမြစ်စသာ အပငြ်ျိုးစာျိုးဗိုလ်ြျိုးနစအာင်သည် ဆပ်ကြ်ျိုးြ ာျိုးကို စည်ေးမျဥ်ေးချမှတ် စြခနခ
် ွဲသည်
အစိုျိုးရစအဂ င်စမြစ်စသာ မြန်ြာဆပ်ကြ်ျိုးအာဏာပိုင်အြွေွဲ့၏ ြန်စနျိုးဂ င်ျိုး ဒေါရို က်တာ မြစ်ပေါသည်။
ိုစ ကာင် ဗိုလ်ြျိုးခ ပ်စက ာ်
စဆာင်ရွက်မခင်ျိုးမြင့််

င်နင် ဗိုလ်ြျိုးနစအာင်တိုသည် MEHL ၏ EFR နင် စျိုးပွာျိုးစရျိုး

၎င်ျိုးတိုရယူ

ာျိုးစသာ

အရပ်ဘက်ရာ

ူျိုးြ ာျိုးြတစ်ဆင်

တိုက်ရို က်

အက ျိုးအမြတ်ြ ာျိုး ရရ ကလြ်ြည်မြစ်ရာ ကကေးမ ေးစသာ အက ျိုးစျိုးပွာျိုး ပဋိပကခမျ ေး စပေါ်စပေါက်လာြည်
မြစ်ပေါသည်။

Justice For Myanmar ၏ တပြ တရ်းဆိခ
ု ွငရ
်ော့ ှိသ ူ ရတန တမ္ င်က "EFR ရဲ အဓက စျိုးပွာျိုးစရျိုးလိုပ်ငန်ျိုး

တစ်ခိုဟာ မြန်ြာစစ်တပ် လိုပ်ငန်ျိုးစိုကကျိုးအတွက် အဓိကကျတ့် အက ျိုးအမြတ်ငတွေ အမျ ေးကကေး
ယလ ငပေးပပေး

သတို ့် ့်

အ ဏ ၊

က ျိုးလွန် ာျိုးသူစတွကို
လူသာျိုးြ ျိုးနယ
ွ ်အစပေါ်

ပ်ငလ င်ေးအ ေးမြည့််ငပေးတယ်၊

ကကယ်ဝခ ြ်ျိုးသာစစရို ြျှြက
က ျိုးလွနတ
် ့်

ရန်ကိုနစ
် စတာအတ်ခ န်ျိုးက
တ်လနစ
် ရာပဲ

ပေါဝေါကို

EFR

ရာဇဝတ်ြှုငတွေကို
ရဲ

မြစ်ပေါတယ်။

စပေါ်စပေါက်စနဆဲ
စ

စစ်ရာဇဝတ်ြှုစတွ၊

ာက်ပစပျိုးစနသလို

စာရင်ျိုးတင်သွငျိုး် ြှုကို

စစ်ရာဇဝတ်ြှု
မြစ်စနတယ်။

လက်ခအတည်မပ လိုက်တ ဟာ

ဒလိုအတည်မပ စပျိုးလိုက်တာဟာ

စစတာအတ်ခ န်ျိုးရဲ

ငစ င်က့် ကည့််ဆေ်ေးစစ်မှု (due diligence) စနှုေေး် ေ ့် စစ်တပ်နဲ ခရို နစတွရဲ သဇာလွှေြ်ျိုးြိုျိုးြှုကစန လွတ်လပ်စွာ
လိုပ်ကိုငစ
် ဆာင်ရွက်နင
ို ြ
် ှု စွေမ်ေးငဆ င် ည်အတွေက် စိုျိုးရြ်ြွယ်ရာ အလွနစ
် ကာင်ျိုးတဲ အစမခအစနပဲ
မြစ်ပေါတယ်။" ဟို စမပာ ကာျိုးခဲသည်။
ရန်ကိုနစ
် စတာအတ်ခ န်ျိုး၏

အခ က်အလက်ြ ာျိုး၊

စာရင်ျိုးသွေငေး် မှုစနှုန်ျိုးြ ာျိုးအရ

အြ ာျိုးမပည်သူသသငသ
် ည်

“ကိုြပဏနငသ
် က်ဆိုငသ
် ည်

အခ က်အလက်ြ ာျိုး”

သတင်ျိုး

ုတ်မပေ်ငြေါ် မပငပေးရန်

လိုအပ်သည့််အမပင် EFR အစနမြင် လန်ျိုးပပပင်လယ်စရစ ကာင်ျိုးကိုြပဏလြတက်သည် MEHL ၏
လက်စအာက်ခမြစ်ပပျိုး
အက ျိုးစျိုးပွာျိုး
စမပာ ကာျိုး

ဗိုလ်မေးခ ပ်စက ာ်

ပဋိပကခြ ာျိုးရစနသည်

င်နင်

ဗိုလ်မေးနစအာင်တို

လိုပ်ငန်ျိုးမြစ်သည်

ာျိုးမခင်ျိုး ြရသည်မှ စိုေး ိမ်ပပေ်ြွေယ်မြစ်သ ည်။

ဟူစသာ
ိုမပင်

ပေါဝင်ပတ်သက်ငေငသ

အခ က်ကိုလည်ေး

ိုတ်စြာ်

ေ်ကုေစ
် ငတ အ
့် ိတ်ချိေေး် အငေမြင့််

စြကန်ျိုးအတွက် ရန်ကိုနမ် မစ်ကြ်ျိုးစဘျိုး အချက်အမခ ကျသည့်် စက်ြှုလိုပ်ငန်ျိုးစမြစနရာ ဧက ၄၀ ကို
EFR မှ ြည်သိုြည်ပို ရယူအသိုျိုးမပ စနသည်ဆိုသည်နင
ှ ့်် MEHL ြ ဒေါရို က်တာြ ာျိုး၏ အက ျိုးစျိုးပွာျိုး
ပဋိပကခဆိုင်

သက်စသအစ

ာက်အ

ာျိုးြ ာျိုးကို စြာ်

ိုတ်စမပာ ကာျိုးရန်လည်ျိုး ပ က်ကွက်စနဆဲ

မြစ်ပေါသည်။
MEHL ကို အ

ေးငြေါ် မပခ့်သည့်် ကိုလသြဂဂ၏ လွတ်လပ်စသာ အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာ အခ က်အလက်

ရာစြွစရျိုးြစ်ရင်၏ ၂၀၁၉ ခိုနစ်၊ သဂိုတ်လ အစရင်ခစာတွင် "မြန်ြာနင
ို င
် တွေင် လှုပ်ရှ ေးငေငသ

စျိုးပွာျိုးစရျိုးလိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုး၊

မမေ်မ နိင
ု င
် နှင့််

ကိုနသ
် ွယ်မှုလုပ်ငေငသ ၊

မမေ်မ နိင
ု င
်

စျိုးပွာျိုးစရျိုး

လိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုးတွင်

ရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နမှု

တပ်ြွဲွဲ့ဝင်ြ ာျိုး (......) အ

မပ လိုပ်စနစသာ

လိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုးအငေမြင့််

မြန်ြာနင
ို င
် လိုမခ စရျိုး

ူျိုးသမြင် မြန်ြာစျိုးပွာျိုးစရျိုးဦျိုးပိုငလ
် ြတက်၊ မြန်ြာစျိုးပွာျိုးစရျိုးစကာ်ပိုစရျိုးရင်ျိုး၊

၎င်ျိုးတို၏ လက်စအာက်ခကိုြပဏြ ာျိုး အ ေးလုေး၊ စေးပွေ ေးင ေးဆက်ဆမှုမျ ေးအ ေးလုေးနှင့်် မည်သည့််ပုစမျှမြင့််
စေးပွေ ေးင ေးလုပ်ငေ်ေး ဝင်င

က်လုပ်ကိုငမ် ခင်ေး ဆက်လက်လုပ်ကိုငမ် ခင်ေးမျ ေး မလုပ်သင်င
့် ကက င်ေး အကကမပ ခ့်

ပပေး စရာင် ကဥ်သငစ
် သာ စျိုးပွာျိုးစရျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ဆက်ဆမှုြ ာျိုးတွင် အဆိုပေါ စစ်တပ်ပိုင် ကိုြပဏြ ာျိုးသို
စခ ျိုးစငွ ိုတ်စပျိုးမခင်ျိုး၊ စစ်တပ်ပိုင် ကိုြပဏြ ာျိုး၏ စြကန်ျိုးြ ာျိုးတွင် ဝင်စရာက်ရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နမခင်ျိုးနင်
မြန်ြာစစ်တပ်ပိုင်

ကိုြပဏြ ာျိုး ြ

ဝန်စဆာင်ြှုြ ာျိုးရယူအသိုျိုးမပ မခင်ျိုး

(အြ်မခစမြ

ငာျိုးရြ်ျိုးမခင်ျိုး

အပေါအဝင်) တိုလည်ျိုး ပေါဝင်သည်။“
ရတန တမ္ င်က

ဆက်လက်တပြ ကက ်းသည်မ္ှ

-

"မြန်ြာစစ်တပ်အစနနဲ

ဆိုေးဝေါေးမပင်ေး ေ်လှတ့်

လူအခွငအ
် စရျိုး ခ ျိုးစြာက်ြှုစတွကို ဘာစ ကာင် ဆက်လက်က ျိုးလွနစ
် နနိင
ု တ
် လဆိုစတာ EFR တိုလို
ကိုြပဏစတွကစန တစ်ဆင် ဒြိုကစရစနည်ျိုးက

ကကျိုး ကပ်စစ်စဆျိုးခွငက
် ငေ လွတ်လပ်ခွေင့်် ငေတ့်

အမြတ်စငွစတွဟာ

စစ်တပ်ကို

စျိုးဆင်ျိုးစနပပျိုး၊

စစ်ဗိုလ်ခ ပ်ကကျိုးစတွကိုလည်ျိုး

တစ်ကိုယ်စရ

အက ျိုးအမြတ် အ

ူျိုးခစာျိုးခွင် အစမြာက်အြ ာျိုး ငပေးစနလိုမြစ်ပေါတယ်။ ရန်ကိုနစ
် စတာအတ်ခ န်ျိုး

အစနနဲ EFR ရဲ စာရင်ျိုး တင်သွငျိုး် မခင်ျိုးကို အတည်မပ လိုက်တာဟာ စစ်တပ်ရဲ အက ငပ
် က် မခစာျိုးြှုစတွ၊
စပေါ်စပေါက်စနဆဲ လူအခွငအ
် စရျိုး ခ ျိုးစြာက်ြှုစတွကို ဆက်လက်မြစ်ပွာျိုးငေငစပေါတယ်။"
EFR သည် စြကန်ျိုးကို ပပျိုးစျိုးရန် အရင်ျိုးအနျိုးကို အစိုျိုးရပိုင် မြန်ြာစျိုးပွာျိုးစရျိုးဘဏ်၊ Daiwa Institute of
Research (Daiwa Securities Group ၏ လက်စအာက်ခကိုြပဏ) နင် Japan Exchange Group တို
ြက်စပ်လိုပ်ကိုငစ
် သာ ရန်ကိုနစ
် စတာအတ်ခ န်ျိုး ြတစ်ဆင်
စဆာင်ရွက်သွာျိုးရန်မြစ်သည်။
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အယ်ဒတ
ီ ာမျာျားသ မှ
် ျက်။
ို့ တခ
Justice For Myanmar သည် မမေ်မ မပည်သမျ ေးအတွေက် တ

ေးမျှတမှုနင
ှ ့်် တ ဝေ်ယမှု၊ တ ဝေ်ခမှု

အတွေက် စည်ေးရု ေးလှုွဲ့ငဆ ်မှုမျ ေး ငဆ င် ွေ က်ငေသည့်် အမည်မငြေါ်လိုငသ တက်ကကလှုပ်ရှ ေးသ အစုအြွေွဲ့
တစ် ပ်မြစ်ပပေး
ငေမခင်ေးမှ

နိင
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က်ပ့်အ ေးငပေးကက ေ် တိုက်တွေေေး် ငေငသ

အစုအြွေွဲ့

မြစ်သည်။
ရန်ကိုနစ
် စတာအတ်ခ န်ျိုးကို ၂၀၁၅ ခိုနစ်တွင် တရာျိုးဝင်ြွငလ
် စ်ခဲပပျိုး ပ

ြဆိုျိုး အြ ာျိုးမပည်သူနင
ှ ့််

သက်ဆိုငင
် သ ကုမပဏ စာရင်ျိုးတင်သွငျိုး် မခင်ျိုးကို ၂၀၁၆ တွင် စတင်မပ လိုပ်ခဲပေါသည်။ ရန်ကိုနစ
် စတာ
အတ်ခ န်ျိုးကို
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ြတ်လတွင်
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် ွေယ်သြ ာျိုးအတွက်

ြွငလ
် စ်လိုက်စသာစ ကာင်

နင
ို င
် မခာျိုးရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နသူြ ာျိုးအငေမြင့်် EFR ြ တစ်ဆင် Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd
တိုတွင် အစိုရယ်ယာြ ာျိုး ပိုငဆ
် ိုငခ
် ွငရ
် ရငစခဲသည်။
ကိုလသြဂဂအခ က်အလက်ရာစြွစရျိုးြစ်ရင်အစရင်ခစာ

-

မြန်ြာစစ်တပ်၏

စျိုးပွာျိုးစရျိုး

အက ျိုးစျိုးပွာျိုးြ ာျိုးတွင် မြန်ြာစျိုးပွာျိုးစရျိုးဦျိုးပိုငလ
် ြတက်၊ လန်ျိုးပပပင်လယ်စရစ ကာင်ျိုး ကိုြပဏလြတက်
နင် Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd တိုကို
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အတည်မပ
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ာျိုးသည်။ ၎င်ျိုးတွင်
ေးပိုငဆ
် ိုငမ
် ှုကိုလည်ျိုး

ာျိုးသည်။
အချက်အလက်

ရှ ငြွေင ေးမစ်ရှင်
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တွေငန
် ပ
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EFR အာျိုး ရန်ကိုန် စစတာအတ်ခ န်ျိုးတွင် စြာ်မပ

ာျိုးခ က်ြ ာျိုးကို ကည်ရန် ဤစနရာကို နပ်ပေါ။

လန်ျိုးပပပင်လယ်စရစ ကာင်ျိုးကိုြပဏလြတက် ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် ဤစနရာကိုနပ်ပေါ။
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