
ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင် ေန ကဆ်ံုးရ သတင်းထုတြ်ပနခ်ျက ်

ေကာဇာသကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုစှ၊် တေပါင်းလြပည့်ေကျာ ်၅ ရက ်ကာသာပေတးေန 

ဧပီလ (၁) ရက၊်  ၂၀၂၁ ခုစှ ်

အကမ်းဖကအ်ာဏာသိမ်း စစေ်ကာင်စ၏ီ ရကစ်ကယု်တမ်ာမ ကားမှ ရမ်ှးအေရှတင်ွ ေအာစ်လူီမျိး ဥးီေဆာင်သည့် 

သတတင်ွး တးူေဖာေ်ရး ကမုဏသီည် ေရတးူေဖာေ်ရးလုပ်ငနး် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဖာေ်ဆာင်ရနစ်စီဥေ်န  

မတလ် ၈ ရကေ်နသည် အကမ်းဖကအ်ာဏာသိမ်း စစေ်ကာင်စကီ ြပည်လုံးကတ ်ဆန်ကျင်ဆြပ ြပည်သူများအား 

ှိမ်င်ှးရာတင်ွ ေသွးထွကသံ်ယုိ အြဖစ်ဆံုးေန တေနပင်ြဖစသ်ည်။ ယင်းေနတင်ွ သစေတးလီးယား ိုင်ငံသား ဥးီ 

ေဆာင်သည့် Access Resources Asia (ARA) က ရမ်ှးြပည်အေရှပုိင်း မုိင်းြဖတ်မိနယ်ခ ံအရာရှိများင့်ှ ေတွဆံု 

ကာ ေရတးူေဖာေ်ရးလုပ်ငနး်ကို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဖာေ်ဆာင်ရန ်ဥးီစားေပး ေဆးွေးွခဲ့သည်။   

ARA ၏ ကနဥးီ ေရရာှေဖွေရး အကျယ်အဝနး် ဧရယိာမှာ 574 စတရုနး် ကလုိီမီတာြဖစ်ပီး ရမ်ှးြပည်အေရှပုိင်းတင်ွ 

စမံီကနိး်ရာထားသည့် 1,800 စတရုနး် ကလုိီမီတာ ေြမဧရယိာအတင်ွးြဖစသ်ည်။ ဤကးီမားလှသည့် ေရတးူေဖာ ်

ေရး လုပ်ငနး်ကို ေဒသခြံပည်သူတိုက ြပင်းြပင်းထနထ်န ်ကန်ကကွ်ကပါသည်။ အေကာင်းရင်းမှာ ရမ်ှးြပည်အေရှ 

ပုိင်းတင်ွ ရှိရင်းစွဲ ေရတးူေဖာေ်ရးလုပ်ငနး်မှ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်း ပျကစ်းီမ င့်ှ လူမအသုိင်းအဝုိင်း ဆိုးကျိးသက ်

ေရာက ်မများ ရှိခဲ့ြခင်းေကာင့်ြဖစသ်ည်။ ယင်းလုပ်ငနး်ေကာင့် အထူးသြဖင့် တာချလိီတေ်ဒသတင်ွ ေတာင်များဖိ 

ဖျက ်ခရံကာ စိုကမ်ျိးေြမယာများ င့်ှ ေရေကာရင်းြမစမ်ျားအား ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် အဆပ်ိသင့်ေစခဲ့သည်။ 

2017 င့်ှ 2018 ခုစှမ်ျားတင်ွ မုိင်းြဖတေ်ဒသခတံိုက ARA စမံီကနိး်များ ရပ်တန်ရန ်NLD အစိုးရအား ေမတာရပ်ခစံာ 

ေပးပုိခဲ့ေသာလ်ည်း အေကာင်းမထူးခဲ့ေချ။ ိုဝင်ဘာလ 26, 2020 ရကေ်နတင်ွ သဘာဝင့်ှ ပတဝ်နး်ကျင် ထိနး်သိမ်း 

ေစာင့်ေရာှကေ်ရး ဝန်ကးီဌာနက ARA အား မုိင်းြဖတတ်င်ွ လုပ်ပုိင်ခင့်ွလုိင်စင် 3-စှ ်သကတ်မ်းေပးခဲ့သည်။ 

ဇဝါရလီ 6, 2021 ေနတင်ွ ARA အမေဆာင်များက မုိင်းြဖတသုိ်လာေရာကက်ာ ုံးခွဲဖွင့်ိုင်ရန ်အရာရှိများင့်ှ ေတွ 

ဆံုေဆးွေးွခဲ့သည်။ 

ဇဝါရလီ 24, 2021 ေနတင်ွ ေကျးရာအပ်ုစ ု၁၃ အပ်ုစ ုင့်ှ မိေပရပ်ကကွ ်၃-ရပ်ကကွတ်ိုမှ ေဒသခ ံလူထု ေခါင်း 

ေဆာင်များ အပါအဝင် မုိင်းြဖတေ်ဒသခ ံ 3,883 ဥးီေသာ ြပည်သူများက လကမှ်တေ်ရးထုိးကာ ိုင်ငံေတာအ်တိုင် 



ပင်ခ ံင့်ှ ိုင်ငံေတာသ်မတ တိုထံ ေမတာရပ်ခစံာ ေပးပုိခဲ့သည်။ သုိေသာလ်ည်းပဲ ARA က လျစလ်ျခဲ့ကာ အာဏာ 

သိမ်း စစေ်ကာင်စီင့်ှ ေပတင် ေပါင်းသင်းကာ ရင်းှီးြမပ်ှံ ေနေလသည်။ 

ေဒသခမံျားက ဆန်ကျင်ကန်ကကွ်ြခင်း၊ စစေ်ရးပဋိပကင့်ှ ြမနမ်ာစစတ်ပ် အာဏာ စိုးမုိးေရးေဒသအြဖစ ် ဖနတ်းီ 

ြခင်းတိုေကာင့် စစတ်ပ် အာဏာမသိမ်းခင် ကာလအတန်ကာကပင်လျင် ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင်က စကာပူ 

အေြခစိုက ်Access Asia Mining Pte Ltd. (ARA ၏ မိခင်ရင်း ကမုဏ)ီ ထံသုိ သတလုပ်ငနး် င့်ှ ေရရာှေဖွ ေရးလုပ် 

ငနး်များ ရပ်တန်ေပးရန ် ေတာင်းဆိုခဲ့ဖူးသည်။ 2018 ဧပီလပုိင်းတင်ွ မုိင်းြဖတ ် အေြခစိုက ် စစေ်ကာင်စတီပ်သား 

တဥးီက အသက ်73 စှအ်ရယ် အမျိးသမီးအား မုဒမ်ိးကျင့်မ င့်ှ ဓားြပတိုကက်ျးလွနမ်များ ရှိခဲ့ေကာင်း SHRF က 

စာတမ်းထုတခ်ဲ့ပီး၊ စစတ်ပ်၏ ရကစ်ကယု်တမ်ာမများင့်ှ ကံေတွိုင်တာေကာင့် သတရာှေဖွေရး လုပ်ငနး်များ 

အား လုံး ရပ်ဆိုင်းရန ်Access Asia Mining (AAM) ကမုဏအီား ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။  

ေမလ 14, 2018 ေနတင်ွ SHRF ၏ စိုးရမ်ိပူပနမ်ကို တနု်ြပနရ်ာမှာေတာ ့AAM က စးီပွါးေရးင့်ှလူအခင့်ွအေရး ရင်း 

ြမစ ်ဌာနသုိ ေပးပုိေသာစာတင်ွ -- “ကနေ်တာတ်ိုက တပ်မေတာ်င့်ှ ေပါင်းဖက်ပီး အကအူညီ ရယူတာမျိး လံ ခံေရး 

ယူေပးဖုိ ေတာင်းဆိုတာမျိး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကနေ်တာတ်ို ရင်ှးရင်ှးလင်းလင်း ေြပာပီးသားပါ။ AAM က ြမနမ်ာိုင်ငံရဲ 

လံ ခမံ စတိခ်ျရမ ရှိပီး ေဒသခံေတကွလည်း ကိဆိုတဲ့ ေဒသေတမှွာသာ ကနေ်တာတ်ို ေရးချယ်ပီး လုပ်ေဆာင် 

တာပါ။ အထကက်ေြပာတဲ့ အတိုင်းပဲ ကနေ်တာတ်ိုက ဘယ်ေတာမှ့ လံ ခံေရးအတကွ ်လုိအပ်မမရှိသလုိ ရမ်ှးြပည် 

အထဲမှာ အမဲတမ်း လုပ်ေဆာင်ေနတာမျိးလည်း မဟုတဘူ်း။ ဒါေကာင့် ဘာမှ အကာအကယ်ွေပးေနစရာ မလုိပါ 

ဘူး။” 

သုိေသာလ်ည်းပဲ ယခခုျနိခ်ါမှာ ရမ်ှးြပည်တင်ွ ARA/AAM ကမုဏ၏ီ လုပ်ငနး်လည်ပတမ်ေတ ွ တကယ်ရှိေနပါပီ။ 

အထူး အားြဖင့် ေဖေဖာဝ်ါရလီ 1 ရကေ်န စစတ်ပ်က ိုင်ငံေတာအ်ာဏာ ရယူချနိမှ်စပီး တပ်အရာရှိများင့်ှ ပူးေပါင်း 

ပီး လုပ်ငနး်လည်ပတေ်နသည့် အချကက်ိုေတာ ့ ြငင်းလုိမရပါ။ အမှနစ်င်စစ်မှာ ARA/AAM သည် စစတ်ပ်လံ ခံ 

ေရးတပ်ဖဲွများ၏ လူသားမဆန ် ရကရ်ကစ်ကစ်က ် ငိမ်းချမ်းစာွ ဆေဖာထု်တေ်နသည့် ြပည်သူများအား ှိမ်င်ှး 

ရာမှာြဖစေ်စ စစေ်ရးပဋိပကရှိေနသည့် တိုင်းရင်းသား ေကျးရာေဒသများတင်ွ ှိပ်စကည်င်းပမ်းသည်ြဖစေ်စ 

ကရံာပါများသာြဖစသ်ည်။ 

Access Asia Mining ကမုဏအီေနြဖင့် စကာပူိုင်ငံတင်ွ စမံီခန်ခွဲေရးဝနေ်ဆာင်မ လုပ်ငနး် အြဖစြ်ဖင့် မှတပုံ်တင် 

ထားေသာလ်ည်း သစေတးလီးယနး်ိုင်ငံသား များစာွပါဝင်ေနပါသည်။ “သစေတးလီးယနး် အင်ဂျင်နယီာ 

လုပ်ငနး် များ၏ ေကျာေထာကေ်န ကခ် ံဥးီပုိင်ကမုဏ”ီ ြဖစေ်ကာင်း ကိုယ်တိုင်ေကညာလျကရ်ှိသည်။ ဒအီချကက်ို 

ေထာကြ်ခင်းအားြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငံထဲ ဆကလ်ကရ်ှိေနြခင်းသည် အကျိးအြမတ ် ရိုင်တာထက ် ေဘးအရာယ် 

ဆိုးကျိးက ပုိမုိများိုင်ေကာင်း သိသာထင်ရာှးသည်။ 



Access Resources Asia/Access Asia Mining ြမနမ်ာိုင်ငံမှ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ အားလုံး ရပ်ဆိုင်ရန ်SHRF က 

ထပ်မံေတာင်းဆိုပါသည်။  

ိုင်ငံြခား ကမုဏမီျား အေနြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ ငိမ်းချမ်းေရးင့်ှ ေဒသခတံိုင်းရင်းသား ြပည်သူများ၏ ေြမယာ ပစည်း 

ဥစာ ပုိင်ဆိုင်မများ ေခါင်းပုံြဖတြ်ခင်းမှ အကာအကယ်ွေပးိုင်သည့် ဖကဒ်ရယ် ဒမုိီကေရစ ီအေြခခဥံပေဒ ေပေပါက ်

လာချနိအ်ထိ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ မလုပ်ေဆာင်ကရန ်SHRF က ေတာင်းဆိုပါသည်။ 

ရမ်ှးြပည်အေရှပုိင်းတင်ွ Access Asia Mining ကမုဏ၏ီ သတတင်ွးလုပ်ငနး် အချနိြ်ပဇယား 

Jan 26, 2015 Access Asia Mining Pte Ltd စကာပူိုင်ငံတင်ွ စဖဲွုတည်ေထာင်သည်။ 

Oct 13, 2015 Access Asia Mining ၏ လကေ်အာကခ်ကံမုဏ,ီ Access Resources Asia Co. Ltd, 

ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ တရားဝင် မှတပုံ်တင်ထားသည်။ 

July 2017 AAM အစရုယ်ှယာဝင်များ၏ ေန ကဆ်ံုးရ အချကအ်လက ် ေဖာြ်ပချက်တင်ွ ရှမ်းြပည် 

အေရှပုိင်း လုပ်ငနး်လုိင်စင်အတကွ ် ရာ 50 ရှိ ေဒသခရံာသားများင့်ှ ေဆးွေးွတိုင်ပင် 

လျကရ်ှိေန၊ ေဆးွေးွမရလာဒ်မှာ 2 လ အထိကာိုင်။ “စမံီကနိး်အေကာင်အထည်ေဖာရ်န ်

ေကျးရာများသုိ ကင်ွးဆင်းေလ့လာပီး စိုးရမ်ိပူပနမ်များ ေဆးွေးွတိုင်ပင်ရန”်။ 

Sep 10, 2017 ေရတးူေဖာေ်ရးလုပ်ငနး် စမံီကနိး်များ ရပ်ဆိုင်းရန ်မုိင်းြဖတေ်ဒသခြံပည်သူများက ရမ်ှးြပည် 

နယ် အစိုးရသုိ ေမတာရပ်ခစံာ ေပးပုိ။ 

May 14, 2018 AAM ကမုဏအီေနြဖင့် တပ်မ ေတာ်င့်ှ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း မရှိေကာင်း Business 

and Human Rights Resource Centre သုိ စာေရးသားေပးပုိ။ စာပါ အေကာင်းအရာမှာ 

“စကာပူအေြခစိုက ်သစေတးလီးယနး် စမံီကပ်ွကေဲရး အေနြဖင့် က်ုပ်တိုက ိုင်ငံတကာ 

စံနး်အတိုင်း အေကာင်းဆံုး ြဖစေ်အာင်လုပ် ေဆာင်ေနတာပါ၊ ေရှဆကလု်ပ်ေဆာင်ရာ မှာ 

လည်း ေဒသခြံပည်သူများင့်ှ ေကျေကျလည်လည် ေဆးွေးွတိုင်ပင်ပီးမှသာ လုပ်ေဆာင် 

တာြဖစပ်ါတယ်။” 

Jul 2018 ရမ်ှးြပည်နယ်အစိုးရထံမှ ရမ်ှးြပည်အေရှပုိင်း သတတးူေဖာေ်ရးလုပ်ငနး်လုိင်စင် ေထာက ်

ခစံာ ရရှိေကာင်း AAM အစရုယ်ှယာဝင်များက ထုတေ်ဖာေ်ြပာကား။ 

Sep 13, 2018 ARA ေရတးူေဖာေ်ရးလုပ်ငနး် မလုပ်ေဆာင်ရန ် မုိင်းြဖတေ်ဒသခြံပည်သူများက လူဥးီေရ 

ေပါင်း 3,883 ဥးီ လကမှ်တထုိ်းထားသည့် ေမတာရပ်ခစံာ ိုင်ငံေတာအ်တိုင်ပင်ခ ံပုဂိလ် ထံ 

ေပးပုိ။ 

Nov 26, 2020 ြမနမ်ာသ့ဘာဝသယံဇာတင့်ှ ပတဝ်နး်ကျင်ဆိုင်ရာ ထိနး်သိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန (MONREC) 

က ARA သုိ မုိင်းြဖတ်မိနယ်တင်ွ တရားဝင် စးူစမ်းရာှေဖွေရး စတင်ရန ်မုိင်းြဖတ-် ကျိင်းတံု 

141,904.628 ဧက (574.2802 စတရုနး်ကလုိီမီတာ) ရှိနမ့်ေလာင် စမံီ ကနိး်ဧရီယာ တင်ွ 

ေအာကပ်ါအချနိဇ်ယားအတိုင်း လုပ်ေဆာင်ရန ်ခင့်ွြပမိန်ထုတြ်ပန ်

1. အလားအလာစးူစမ်းြခင်း 26.11.2020  မှ 25.11.2021 အထိ 



2. ရာှေဖွေရးကင်ွးဆင်းေလ့လာြခင်း 26.11.2021 မှ 25.11.2022 အထိ 

3. ြဖစ်ိုင်ေြခအလားအလာသုံးသပ်ြခင်း 26.11.2022 မှ 25.11.2023 အထိ 

Dec 7, 2020 သတတင်ွးလုပ်ငနး် ဌာနဆိုင်ရာက ARA သုိ မုိင်းြဖတေ်ဒသတင်ွ ကင်ွးဆင်းေလ့လာိုင်ရန ်

တရားဝင် န်ကားလာေပးပုိ။ စာပါအေကာင်းအရာမှာ အကယ်၍များ 3-လ အတင်ွး လုပ် 

ငနး်မစတင်ိုင်ပါက ကိတင်ေပးေချထားသည့်ေငွ ိုင်ငံေတာပုိ်င်အြဖစ ် သိမ်းပီး လုပ်ပုိင် 

ခင့်ွ ပါမစက်ိုပါ ုတသိ်မ်းမည်ြဖစေ်ကာင်း ေဖာြ်ပပါရှိသည်။ 

Jan 6, 2021 ARA ဝနထ်မ်းများ မုိင်းြဖတသုိ်သွားေရာကက်ာ ုံးခွဲဖွင့်လှစရ်န ်အရာရှိများင့်ှ ေတွဆံုေဆးွ 

ေးွခဲ့သည်။  

Jan 24, 2021 ARA ေရတးူေဖာေ်ရးစမံီကနိး်အား ဆန်ကျင်ကန်ကကွေ်ကာင်း မုိင်းြဖတေ်ဒသခမံျားက 

ိုင်ငံေတာ ်သမတ င့်ှ ိုင်ငံေတာအ်တိုင်ပင်ခပုံဂိလ် များထံသုိ 3,883 ဥးီ လကမှ်တေ်ရး ထုိး 

ထားသည့် ေမတာရပ်ခစံာ ေပးပုိ။ 

Feb 1, 2021 ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ စစတ်ပ် အာဏာသိမ်း 

Feb 19, 2021 မုိင်းြဖတ်မိနယ် ေကျးရာများမှ ရာသားများအား အာဏာသိမ်း စစေ်ကာင်စကီ စစတ်ပ် 

ေထာက ်ခပဲွံကျင်းပရန ်အတင်းအဓမ ေစခိုင်း။ 

Mar 8, 2021 ARA မှ ဘူမိေဗဒပညာရင်ှ ကိုြမတသူ်လှ က ကင်ွးဆင်းေလ့လာေရး စမံီကနိး်စတင်ရန ်ေဒ 

သခ ံအရာရှိများင့်ှ တွဆံုေဆးွေးွ။ 

 

 

ရမ်ှးြပည်အေရှပုိငး်တာချလီတ်ိခိုငတွ်င ်ေရတူးေဖာြ်ခငး်ေကာင့် လွိငခ်မ်းေတာင ်
ကန်ုးများပျကစီ်းေနပုံ 

ရမ်ှးြပည်အေရှပုိငး်၊ တာချလီတ်ိခိုင ်တာလာမိရှိ န းဟိုငး်လံုရာအနီးေရတွငး် 
တူးေဖာြ်ခငး်ေကာင့်လယယ်ာေြမများပျကစီ်းေနပုံ 



 

ဆကသွ်ယ်ရန ်

စိုင်းေဟာရ်ှဲန ် +66 94-728-6696                         (ရမ်ှး၊ အဂလိပ်) 

စိုင်းရကလွ်င်  +66: 97-173-1530                        (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ) 

 


