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ဖားကန္႔ေဒသထြက္ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ တုိက္႐ုိက္သယ္ယူေရာင္းခ်
ခြင့္ရရွိေရးကို သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနထံ ထပ္မံတင္ျပေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္
မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းၾကည္က မဇၥ်ိမသုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ေသာ
ၾကာေန႔က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ မႏၱေလးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္
ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံစဥ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာပစၥည္း
ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္ႏွင့္ ဖားကန္႔မွျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ေဒသတြင္း ေက်ာက္မ်က္သယ္ယူခြင့္စသည့္ ႏွစ္ခ်က္ကို
ေတာင္းဆုိခဲ့ သည့္အနက္ ေရာင္းခ် ခြင့္လုိင္စင္ကိစၥတစ္ခုတည္းကုိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းၾကည္က“ေတာင္းဆုိ
တာက
ႏွစ္ခုကုိေတာင္းဆုိေပမယ့္။ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရတနာပစၥည္းေရာင္းခ်ခြင့္ လုိင္စင္ေပးဖုိ႔ကိစၥတစ္ခု
ကုိပဲရခဲ့တယ္။
ေဒသခံေတြ တကယ္လုိခ်င္ေနတဲ့ ဖားကန္႔ကေန ျမစ္ႀကီးနားကုိ ေက်ာက္မ်က္တရား၀င္ သယ္ယူခြင့္ေပးဖုိ႔
ကိစၥက
ေတာ့ မရခဲ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။
ထုိသုိ႔ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနထံ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈကုိ
ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ မုိးကုတ္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းတုိ႔မွလည္း ၀ုိင္း၀န္းေထာက္ခံ ေတာင္းဆုိမႈ
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းလွေအာင္က“ အဲဒီေန႔က
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကေန ၀န္ႀကီးဌာနဆီ တင္ျပတာကုိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ၀ုိင္း၀န္းၿပီး ေထာက္ခံေတာင္းဆုိေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္မျပဳဘူးဆုိတာကေတာ့
ဖားကန္႔ကေန ျမစ္ႀကီးနားကုိ သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းက ဆုိးတာလည္းပါလိမ္႔မယ္ အဲဒါက ကၽြန္ေတာ့္
အထင္ေပါ့”ဟု ေျပာသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္
ေက်ာက္ မ်က္ ရတနာမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ေက်ာက္မ်က္ ျပပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေလလံဆြဲ
၀ယ္ယူရျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆုိပါေက်ာက္မ်က္မ်ားမွ ဖားကန္႔မွထြက္ရွိသည့္ေက်ာက္မ်ားကုိ ဗန္းေမာ္-မုိးေကာင္းလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္
ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲသုိ႔ တင္သြင္းထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖစ္ရာ ေဒသထြက္
ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ
ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သယ္ယူကာ ျပန္လည္၀ယ္ယူေနရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စရိတ္ႀကီးမားကာ ထုိက္သင့္သည့္
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။
ဦးေသာင္းၾကည္က“ ေဒသကထြက္တဲ့ ေက်ာက္ကုိပဲ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ၿပီးမွ ေနျပည္ေတာ္ကေန
ေလလံဆြဲၿပီး
ျပန္၀ယ္ရတာနဲ႔စာရင္ ဖားကန္႔ကေန ျမစ္ႀကီးနားကုိတုိက္ရုိက္သယ္ယူႏုိင္ရင္ အဆင့္ဆင့္
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သယ္ယူရတဲ့စရိတ္ေတြ သက္သာၿပီး အက်ိဳးပုိျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ အဲဒီအတြက္ ထုိက္သင့္တဲ့အခြန္ကုိ
ေပးေဆာင္မွာပါ တရား၀င္သယ္ခြင့္ရရင္ အဆင္ေျပပါၿပီ”ဟုေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ၉၀ရာ ခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေက်ာက္ေသြးေက်ာက္ျဖတ္ျခင္း၊
ေက်ာက္ပန္းခ်ီကားေရးဆြဲ
ျခင္း၊ ေက်ာက္ပန္းပုထုျခင္း၊ ေက်ာက္စစ္ျခင္းစေသာ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
မွီခုိကာ စား၀တ္ေနေရးေျဖရွင္းေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းၾကည္က ေျပာသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဒသထြက္ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ေဒသတြင္းတရား၀င္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိပါက ပုိမိုအက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းႏုိင္ျခင္း
ေၾကာင့္ ဖားကန္႔မွ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ေက်ာက္မ်က္တရား၀င္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခြင့္ ရရွိေရးအား
အထူးလုိလားေနၾကျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။
မႏၱေလး ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးသုိက္ထြန္းက“ ကုိယ့္ေဒသက ထြက္တဲ့
ပစၥည္းကုိ ကုိယ့္ဆီမွာ တရား၀င္ေရာင္းခြင့္ေတာ့ ရခ်င္မွာပဲ။ ၀န္ႀကီးဌာနက မေပးဘူးဆုိတာကလည္း
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိတာေတာ့ မသိႏုိင္ဘူးေပါ့”ဟု ေျပာသည္။
ထုိသုိ႔ တရား၀င္ သယ္ယူခြင့္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖားကန္႔ေဒသထြက္ ေက်ာက္မ်က္အားလုံးမွာ ေနျပည္ေတာ္ သုိ႔
ေရာက္ရွိသြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဖားကန္႔မွ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ဖားကန္႔မွ ျပည္ပသုိ႔လည္းေကာင္း
တရားမ၀င္ သယ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အခြန္ေငြမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈပုိမ်ားေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔က
ေထာက္ျပ
ေျပာသည္။
ေက်ာက္စိမ္း တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေနျခင္းသည္ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈ အားလံုးနီးပါး၏
တစ္၀က္နီးပါး
ေလာက္ရွိေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ အထူးသတင္းေပးပို႕ခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အေရာင္းအ၀ယ္ေတြက တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ အခြန္အနည္းအက်ဥ္း သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း
မရွိဘဲ
ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ
ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီဆံုး႐ႈံးေနရသည္။ “ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္နီးပါးမွ် စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ၿပီး
ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ျပန္လည္ ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဘ႑ာေငြေတြ လည္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု လည္းေဖာ္ျပ ထားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒသတြင္း ေက်ာက္မ်က္ တရား၀င္
ေရာင္းခ်မႈလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္ ရတနာေစ်းအား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္
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"//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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