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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား SPA ကုမၸဏီအုပ္စုက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ရန္ကုန္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္။  Serge Pun & Associates (SPA Group) သည္ First Myanmar Investment 

ႏွင့္ Yoma Strategic Holdings ကုမၸဏီတို႕ႏွင့္အတူ မၾကာေသးမီက ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ခဲ့ၾက ေသာ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိေဒသမ်ားသုိ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ 

ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။  

 ေဒါက္တာရမုိဲးျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာပန္းလိႈင္စီလုံေဆးရံု (PHSH) မွအဖြ႕ဲသည္ မၾကာေသးမီက စစ္ေတြျမိဳ႕မွျပန္ 

လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည္သီ့တင္းပတ္ကုန္ရက္မ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ပုဏၰားကြ်န္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ 

မင္းျပား ျမိဳ႕မ်ားႏွင္ ့နန္းက်ရြာတုိ႕တြင္ အၾကိဳေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒါက္တာရမုိဲးျမင့္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာေသာင္းလိႈင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ 

၎ကေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသရိွျပည္သူ ၈၅၄၀၀မွာ ေရေဘးသင့္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ 

၅၅ဦးရွိျပီး ေနအိမ ္၁၁၀၀၀ခန႕္ႏွင့္လယ္ေျမ ၂၁၇၅၈၀ ဧကေက်ာ္ပ်က္စီးခ့ဲပါသည္။ 

 ေရသန္႕ရွင္းမႈမရွိျခင္းမွာ မိမိတုိ႕သြားေရာက္ခဲ့ေသာရြာမ်ားတြင္ ေက်းးရြာသားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 

အၾကီးမားဆုံးျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း။ ေရသန္႕စင္ေဆးမ်ားအသုံးျပဳရန္အတြက္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း၊ 

သန္႕ရွင္းမႈမရိွေသာ ေသာက္ေရကန္မ်ားရိွေရမ်ားရိွေရမ်ားအား စုပ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေရစုပ္စက္မ်ားအသုံးျပဳရန္ အသိပညာ 

ေပးခ့ဲေၾကာင္း “ေဒါက္တာရဲမုိးျမင့္” က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ေဆး၀ါးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး 

ပစၥည္းမ်ားအားျဖန္႕ေ၀ေပးႏုိင္ရန္ လာမည့္ရက္မ်ားအတြင္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မေရာက္ရိွ ေသးသည့္ 

ေက်းရြာမ်ားသုိ႕ျပန္လည္သြားေရာက္ရန္ မိမိတို႕အဖြဲ႕ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ အဖြ႕ဲ၀င္(၅)ဦးပါ နယ္လွည္ ့ေဆးအဖြ႕ဲႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ  



 [Type here]  

Serge Pun & Associates Ltd. 
FMI Centre, 10th Floor 

380 Bogyoke Aung San Road 
Pabedan Tsp, Yangon, Myanmar 

Tel: +95 (0)1 240 363  
www.spa-myanmar.com 

 

 

အလွည့္က်ေစလႊတ္၍ ေဆးကုသေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး လာမည့္တစ္လေက်ာ္ၾကာ ေျမာက္ဦးခရုိင္တြင္ 

မိမိတုိ႕လုပ္ငန္းမ်ားအေျခစုိက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ၎ကေျပာၾကားခ့ဲ ပါသည္။ SPA ကုမၸဏီအုပ္စု၏ 

အဓိကအေလးထားမႈမွာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ေရကုိ က်ိဳခ်က္ေသာက္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး 

အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သန္႕ရွင္းမႈမရိွေသာ ေရျပႆနာအားေျဖရွင္းသြားေရး ျဖစ္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ေသာက္ေရမ်ား၊ ေရသန္႕စင္ေဆးျပားမ်ား၊ ေရစစ္မ်ားႏွင့္ ေရမသန္႕ရွင္းမႈေၾကာင့္ ဆက္ စပ္ေသာ 

ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမရွိေစေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေရစုပ္စက္မ်ားကုိလည္း ေထာက္ပံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 “မိမိတို႕အေနျဖင့္ ယခုအခါရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရ၊ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားေထာက္ပံ့ ကူညီေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း 

တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ကိစၥမ်ားကုိ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ 

အဆုိပါေဒသရိွ အရပ္ဖက္လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ မိမိတုိ႕ရည္မွန္းထား ပါေၾကာင္း၊ 

ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ နားလည္မႈရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အကူအညီလုိအပ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားထံေရာက္ရွိေရး၊ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈတုိ႕ျဖင္ ့မိမိတုိ႕ အျမင့္ဆုံး၊အထိေရာက္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ကာလအတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ SPA 

ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံးကုိ ေဆာ္ၾသစည္းရံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း” ျဖင့္  SPA အုပ္စု၏ လူမႈတာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ 

အၾကီးအကဲ Mr.Martin Pun က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 ပန္းလႈိႈ္င္စီလုံေဆးရံု ႏွင့္အတူ FMI Air ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ SPA အုပ္စုႏွင့္အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ေထာက္ 

ပံ့ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ျဖန႕္ေ၀ေပးလ်က္ရိွေသာ စစ္ေတြျမိဳ႕သုိ႕ အလြန္အေရးပါေသာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလမ္း 

ေၾကာင္းတစ္ခုအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ၁၀,၀၀၀ ကီလိုအား သီးျခားေလေၾကာင္း 

ခရီးစဥ္(၂)ခုျဖင့္ FMI Air ကေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ FMI Air ေလေၾကာင္းလုိင္းသည ္တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ အထိ 
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ေန႕စဥ္ရန္ကုန္မွ စစ္ေတြျမိဳ႕သုိ႕ပ်ံသန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး အေရးၾကီးလုိအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား 

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္ ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ားထားရွိေရးေနရာကုိ ခြဲေ၀ရယူသြားမည္ျဖစ္ျပီး အေရးပါေသာ 

ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အခဲမဲ့လုိက္ပါစီးနင္းႏိုင္ရန္ ခံုေနရာအခ်ိဳ႕ထားရိွသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

   သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ဆယ္ေရလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 

ရက္ေရာစြာျဖင့္ လွဴဒါန္းေပးၾကေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ကုမဏီမ်ားကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။ 

သဘာ၀ေဘးအႏရာယ္ကယ္က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံမ်ား 

ကုိ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့NGO မ်ားမွတႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ျဖန္႔ ၾကက္ ေပးလ်က္ရွိ ေသာ္လည္း အခ်ိ ႔ဳေဒသမ်ားသည္ 

သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ ကို စိုးရြားစြာျဖင့္ ဆက္လက္ခံစားရလ်က္ရိွၿပီး အကူအညီမ်ားလုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သဘာ၀ေဘး 

အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာေဒသရိွေဒသခံမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈ႔မ်ားကုိSPA Group Flood Relife 

Fund (မွတဆင့္) ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားNGOမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ဆက္လက္လွဴးဒါန္းၾကပါရန္တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း  

Mr.Martin Pun မွေျပာၾကားသြားပါသည္။ 

  ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/SPAFloodReliefFund မွ တဆင့္ 

ကၽြန္ေတာ္၏ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကုိ တင္ျပသြားပါမည္။ 

 

----------ၿပီးဆုံး---------- 

SPA အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ 

SPA သည္ ပုဂၢလိက ဦးပုိင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ SPA ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံ မႈအားလုံးကုိ ၄င္း၏ စံျပ အမ်ားပုိင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ ေသာ First Myanmar Investment Co.Ltd (FMI) ႏွင့္ Yoma Strategiv Holdings Ltd (YSH) 

တုိ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ FMI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္သည္။ YSH သည္ စကၤာပူတြင္ 

ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပကုိ္င္သည္။ SPA, FMI ႏွင့္ YSH တုိ႕သည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ တြဆဲက္ေနၾကၿပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းက႑ (၈)ခုတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ပါ၀င္ သည္။ အိမ္ၿခံေျမ၊ 

https://www.facebook.com/SPAFloodReliefFund
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က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ၊ အဆင့္ျမင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အစားအစာႏွင္ ့

အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တုိ႕ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီစုႀကီးတြင္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း SPA၊ FMI ႏွင့္ 

YSH တို႕သည္ သီးျခားစီ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ပြင့္လင္း ျမင္သာရိွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တစ္ေျပးညီလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။ 

 

FMI အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ 

First Myanmar Investment Co.,Ltd.(FMI) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ 

ကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ (၆၅၀၀) ေက်ာ္ရိွၿပီး စတင္ 

တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အျမတ္အစြန္းႏွင့္ အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀မွဳ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိခဲ့ပါသည္။ FMI ကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရး ၀န္ 

ေဆာင္မွဳက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ ႏွင္ ့ က်န္းမာေရးက႑ ဟူေသာ အဓိကက႑(၃)ခုတြင္ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံ မွဳ မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ဤကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံတကာထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ 

မစ္ဆူဘီရီွ၊ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ လစ္ပိုဂရု(ပ္)၊ တယ္လီေနာ ႏွင့္ 

ပါက္ဆန္တုိ႔ႏွင့္လည္း အက်ဳိးတူ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

 

Yoma Strategic Holdings Ltd အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ 

 Singapore Securities Exchange Trading Limited (SGX-ST) တြင္စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ ထားသည့္ Yoma 

Strategic Holdings Ltd.သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပုိ႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ကုိင္ေနေသာထိပ္တန္းစီးပြားေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္း၏စီးပြားဖက္ျဖစ္သူ SPA Group 

ႏွင့္အတူဤကုမၸဏီအုပ္စုသည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိ 

ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ 

ဓာတ္ပံုမ်ားအား မီဒီယာမ်ား အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြျဲဖင့္ ပူးတြေဲဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 
ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ Balloons Over Bagan (BOB) သည္ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား 

ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားျဖန္႕ေ၀ေပးရာတြင္ တက္ၾကြစြာကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ BOB အဖြ႕ဲသည္ ပခုကၠဴ 

ျမိဳ႕နယ္ၾကက္ရွာေက်းရြာသုိ႕ စက္ေလွျဖင့္သြားေရာက္၍ မိသားစု(၃၆၈)စုအား ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးေသတၱာဗူး၊ ေရႏွင္ ့တီရွပ္အက်ၤ ီ

မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 
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ၾကက္ရွာေက်းရြာေရာက္ Ballon over Bagan အဖြဲ႕ 

 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ စစ္ေတြေလဆိပ္တြင္ FMI အဖြ႕ဲသားမ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးပစ ၥည္းမ်ားခ်ေပးေနစဥ္ 
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ပန္းလိႈင္စီလံုေဆးရံုမွ ေဒါက္တာရဲမိုးျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ဦးေဒသရွိ ဇီးကုန္းေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား 

ၾကည့္ရွႈေနစဥ္ 
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ရိုးမဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးပစ ၥည္းမ်ား ခ်ေပးေနစဥ္ (စစ္ေတြ) 

 

Group Media ကို ဆက္သြယ္ရန္ 

Ms Sylvia Saw McKaige, Tel: (65) 9476 2581 Email: sylviamckaige@yomastrategic.com 

Ms Ann-mon San, Tel: (95) 9 2 6225 4841 Email: annmonsan@yomastrategic.com  


