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ရှမ်းလူအခင့်ွအေရးမိင် ှင့် သမ်းေကျာင်းသားများသမဂ မှ ေန က်ဆံုးရထတုြ်ပန်ချက် 

၂၀၂၂ ခှုစ် သဂတုလ် ၂၄ ရက် 

တာချလိီတ်မိအေရှဘကြ်ခမး်၌ အလွန်အကေံရတးူေဖာမ်များ၏အကျိးဆကေ်ကာင့်ရံံွေရလမး်မိုးမကို  ေဒသ 

ခံ များ ကံေတွေနရ 

 ၂၀၂၂ ခနုစ် ဇလုိူငလ် ၁၉ ရကေ်နတငွ ်တာချလိီတ်မိ အေရှေြမာကဘ်ကမ် ှ၄၀ ကလုိီမတီာကာွေ၀းေသာ န း 

ဟိုငး် လုံေကျးရာ၌ မိုးသညး်ထန်စွာရာသွန်းမေကာင့် နမ့်ခမး်ေချာငး်ေရကးီေရလမံြဖစ်ပာွးလာကာ လွယ်ခမး် 

ေတာင် များ တငွတ်းူ ေဖာေ်နေသာေရတငွး်များမ ှတိုက်ိုကစီ်းဆငး်လာေသာ စွန်ပစ်န်းများသည ်ေကျးရာတစ်ခု 

လုံးကို ဖံုးလမး်သွားခဲ့သည။်  
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မိုငး်လငး်ေကျးရာအပုစု် န ဟိုငး်လုံေကျးရာေတာငဘ်ကရ်ှိ နမ့်ခမး်ေချာငး်၏ ေချာငး်ြဖားတငွ် ၂၀၀၇ ခနုစ် မှ 

စတငက်ာ စကယ်ရားကးီများြဖင့်ေရတးူေဖာမ်များစတငလ်ာသည့်ေန ကပ်ိုငး်တငွ ်ေရကးီေရလမံသညှ်စ် စဥ် 

ပိုမိုဆိုးရားလာခဲ့သည။် မေဲခါငြ်မစ်အေန ကဘ်ကက်မး်တေလျာကရ်ှိ လွယ်ခမး် ေတာငတ်န်း များကိုြဖတ် ၍တည် 

ရှိေသာ တငွး်ဖငွ့်နညး်စနစ်ြဖင့်တးူေဖာေ်သာ ေရတငွး်များသည် ယခအုခါ ၁၀ကလုိီမတီာ အထိရညှလ်ျားကျယ် 

ြပန်သည။် မိုငး်တငွး်များအပါအ၀င် ဆိုငယ်ာုိကစွ်န်ပစ်ေရကန်များမ ှ စညး်မဲ့ ကမး်မဲ့စီးဆငး်လာေသာ စွန်ပစ် 

ပစညး် များသည် ေချာငး်ကိုပတိဆ်ိုကာ မိုးရာသီတငွ် ကမး်ပါးပိြခငး် ကိုြဖစ်ေပေစုိငသ်ည။် 

န းဟိုငး်လုံတငွ် ယခနုစ်ပျကစီ်းမက အဆိုးရားဆံုးြဖစ်သည။်ရံံွများသည် ေနအမိ၁်၇လုံးအတငွး်သုိ ၀ငေ်ရာက် 

ခဲ့ပးီ ၄ငး်တိုထဲမအှမိက်ိုးလုံးသည် ဆိုးရားစွာထိခိုကပ်ျကစီ်းခဲ့သည။် သတတးူေဖာေ်ရး ကမုဏီများ ှင့် ထိခိုက် 

ခစံားရေသာေဒသခြံပညသူ်များအကား ညိိငး်ေပးသည့် တာေလမိနယ်တာ၀န်ရှိသူများသည ် ရံံွများကိုရငှး် 

လငး်ရန် ေြမေကာက်ားများအားြပငဆ်ငထ်ားသညမ်လဲွှ၍ အြခားမညသ်ည့် ေလျာေ်ကးကိုမ ှ ေထာကပ်ံ့ေပး အပ် 

ချငး် မရှိေပ။  

လွန်ခဲ့ေသာှစ်များက ကမုဏီများသည် ရံံွေရလမး်ခရံေသာ အမိေ်ြခများကို ေကျးရာမှေရေြပာငး်ရန် တစ်လုံး 

တစ်ရငး်တညး်ေငေွပးေချမများကိုြပလုပခ်ဲ့သည။်၂၀၁၉ ခနုစ်ကတညး်က ယေနအထိ န းဟိုငး်လုံ ေကျးရာရှိ အမိ် 

ေထာငစု် ၅၂ စုမ ှအမိေ်ထာငစု် ၁၂ စုသည်  အမိအ်ရယ်အစားေပမတူည၍် ဘတေ်င ွတသိန်းခွဲ မ ှ၆သိန်း ကားရ 

ယူ၍ ေြပာငး်ေရခဲ့ကရသည။်ထုိေငပွမာဏမာှ အြခားေနရာတငွ် ေြမ၀ယ်ရန်ှင့် အမိအ်သစ်ေဆာက် ရန်လုံ 

ေလာက် ေသာပမာဏမဟတုေ်သာလ်ညး် ှစ်စဥရ်ံွန်များလမး်မိုးြခငး်ကို ခေံနရ ြခငး်ထက် ပိုေကာငး်ေသာ 

အရာြဖစ်သည။် 
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သတတငွး်များမလှာေသာ စွန်ပစ်အညစ်အေကးများသည ် န းဟိုငး်လုံှင့် အနီးေကျးရာ ၀န်ိးမေန ေ်ကျးရာ 

ေဒသခမံျား၏  စုိကပ်ျိးေနထုိငမ် အသကေ်မးွ၀မး်ေကျာငး်ြခငး်ကို လုံး၀ဖျကဆ်းီခဲ့ပးီသားြဖစ်သည။်၂၀၁၅ ခနုစ်က 

ထွကရ်ှိေသာ ရမှး်ြပညေ်တာငသူ်လယ်သမားများကန်ွယက၏်မတှတ်မး်1တငွ ် ၁၆၈ဧကေသာ စပါးခငး်များှင့် 

အဆိုပါေကျး ရာအနီးရှိ ဥယျာဥ် ခေံြမများမညက်ဲ့သုိ လုံး၀အဖျကဆ်းီခလုိံကပ်ံုှင့် ၁၃၀ဧကေကျာေ်သာ လယ်ကငွး် 

များှင့်ငါးကန်များသည ် ေြမဆလီာှင့် ေရအရငး်အြမစ်တိုညစ်ညမး်မေကာင့် အသုံးြပ၍ မရေတာသ့ည့် အ 

ေကာငး်များကိုေဖာြ်ပထားသည။်ြမစ်ေချာငး်များှင့်ေရတငွး်များ၏ အဆပိသ်င့် ညစ်ညမး်မေကာင့် ေမးွြမေရး 

တရိာစာန်များှင့် ငါးများကိုေသဆံုးေစခဲ့ပးီ ေဒသခရံာသားများ၏ ကျန်းမာေရးကိုထိခိုကေ်စခဲ့သည။် 

ထိခိုကခ်စံားေနရေသာေဒသခမံျား၏ သတတးူေဖာမ်များကိုရပတ်န်ရန် ေတာငး်ဆိုေသာလူထုလပရ်ာှးမ များ 

သည ် အကမး်ဖကမ်ှင့်သာ ကံေတွခဲ့ရသည။် သတတးူေဖာမ်ကိုကန်ကကွေ်သာ န းဟိုငး်လုံ ရပရ်ာေခါငး် 

ေဆာငတ်စ်ဦးသည ် ၂၀၁၅ခနုစ် ေအာကတ်ိုဘာလ ၁၃ရကေ်နတငွဗ်မာစစ်တပ၏် ပစ်ခတသ်တြ်ဖတြ်ခငး်ကို 

ခခံဲ့ရသည။် ထုိအချန်ိမစှ၍ ေဒသခမံျားသည ် ေရတးူေဖာမ်ကိုဆန်ကျငရ်န် အလွန်ေကာကရ်ံသွားခဲ့ကပးီ 

ကမုဏီမ ှ ေပးအပေ်သာ ှစ်စဥေ်လျာေ်ကးကို လကခ်ရံန်ဖအိားေပးခခံဲ့ရသည။် ှစ်စဥလ်ယ်ယာေြမဆံုး ှံး 

ခဲ့ရေသာ လယ်သမားများကိုတစ်ဧကလင ် ထုိငး်ဘတေ်ငတွစ်ေသာငး်န်းြဖင့် စုစုေပါငး် ဘတေ်ငေွလးသန်းကို 

တာေလမိနယ်အပုခ်ျပေ်ရးမှးံုးမတှစ်ဆင့် ေပးအပခ်ဲ့သည။်  

မိုငး်လျန်းမိနယ်ရှိ တိုးချဲတးူေဖာလ်ာေသာ ေရတငွး်များေကာင့် ထိခိုကမ်သည ် သဘာ၀ ပတ၀်န်းကျင် ှင့်လူ 

ေနမြပသန များကို အမတဲိုးပာွးေစေလ့ရှိပးီ လူနညး်စု စစ်တပှ်င့်စီးပာွးေရးလုပင်န်းရငှ် များကိုသာ အကျိး ြဖစ် 

ထွန်းေစသည။် တရား၀ငလုိ်ငစ်ငထု်တေ်ပးြခငး်များရှိေသာလ်ညး် ကမုဏီကးီများကသာ ပါ၀ငုိ်ငသ်ည။် လကရ်ှိ 

 
1 https://shanhumanrights.org/wp-content/uploads/2021/02/02-23-16-english-by-shrf.pdf 
 

ေရတွငး်များမှလာေသာရံံွများြပည့်ေနေသာ နမ့်ခမ်းေချာငး် ၂၀၂၂ ဇလူိူငလ်တွငန် းဟိုငး်လံုေကျးရာ၌ေရလမ်ွးမုိးမှ 
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ကာလတငွ ်စစ်ေကာငစီ်ှင့်အလွန်နီးကပစွ်ာပတသ်ကမ်ရှိေသာ  ကမုဏီ ၁၂ ခတုိုသည ်၁၁ှစ်ကာတးူ ေဖာခ်ငွ့်ကို 

ရရှိထားသည။် ဒါဇငှ်င့်ချေီသာ မိုငး်တငွး်အေသးစားများ၏ ပိုငရ်ငှမ်ျားသည ်၄ငး်ေဒသများကိုထိန်းချပထ်ားေသာ 

စစ်တပှ်င့် ြပညသူ်စစ်များကိုေငေွပးကာ တးူေဖာမ်လုပေ်နကသည။် တးူေဖာခ်ငွ့်လုိငစ်ငရ်ှိသည့် ကမုဏီြဖစ် 

ေစမရှိသည့်ကမုဏီြဖစ်ေစ လုံေလာကေ်သာသဘာ၀ပတ၀်န်းကျင ်ဆိုငရ်ာ စညး်မျဥး်များမရှိပါ။ 

သမး်အရပဘ်ကအ်ဖွဲများမ ှ ဖကဒ်ရယ်အာဏာခွဲေ၀မှင့် ေဒသခလူံထု၏ ေြမယာများှင့် အသကေ်မးွ၀မး် 

ေကျာငး်ကို သယံဇာတထုတယူ်သုံးစဲွမမမှထိခိုကေ်စရန် အာမခေံပးုိငမ်မရှိေသးသမ ရမှး်ြပညန်ယ်အတငွး် 

သတတးူေဖာမ်များကို ဆိုငး်ငံ့ထားရန်ေတာငး်ဆိုလာသညမ်ာှ ကာြမင့်ေနပ ီ ြဖစ်သည။်၂၀၂၁ေဖေဖာ၀်ါရ ီစစ်အာ 

ဏာသိမး်မေန ကပ်ိုငး်တငွ ် စစ်အစုိးရသည ် ၄ငး်တို၏၀ငေ်ငအွတကွ ်  သတတငွး်အသစ်များကို အြမန် လုိကလံ် 

ေြခရာခ ံတးူေဖာေ်နကျရာ ထုိေတာငး်ဆိုချကမ်ာှ ခါတိုငး်အချန်ိထကပ်ို၍ အေရးကးီလာသည။် 

ထုိဧရယိာများတငွ ် ေရတးူေဖာရ်န်ေဆာငရ်ကေ်နေသာကမုဏီများထဲမ ှ သစေတးလျုိငင်သံားများ ဦးစီးသည့် 

Locrian Precious Metalsကမုဏီသည ် ေဒသခလူံမအဖွဲအစညး်၏ ဆန်ကျငမ်များကို လျစ်လျ ှ ေနသည။် 

၂၀၂၀ ဇလုိူငတ်ငွ ်ေလာက်ရရီန်ကမုဏီသည ်၄၅၆ ကလုိီမတီာစကွဲ အကျယ်အ၀န်းရှိသည့် ၅ှစ်သကတ်မး်ရှိေရ 

တးူ ေဖာစ်မး်သပခ်ငွ့်ကို တာချလိီတ်မိအေရှဘကတ်ငွရ်ရှိခဲ့ပးီ စစ်အာဏာသိမး်ပးီေန ကတ်ငွ ် ၄ငး်၏အဓကိ 

ရငး်ီှး ြမပံှ်သူ ြမန်မာမကတ်ယ်လ်ကတထွ်ကခ်ဲ့ေသာလ်ညး် စမး်သပတ်းူေဖာမ်များကို ဆကလု်ပေ်နဆ ဲ ြဖစ် 

သည။်လုိကရရီန်ကမုဏီသည ် လူသတစ်စ်ေကာငစီ်ှင့် စကဆ်ပုဖ်ယ်ွရာေကာငး်ေသာ လကတ်ွဲလုပေ်ဆာငမ် 

များကို လျငြ်မန်စွာရပတ်န်သင့်ပးီ ြမန်မာြပညတ်ငွး်ရှိ သတတးူေဖာေ်ရးလုပင်န်းများ အားလုံးမ ှ လျငြ်မန်စွာ 

တထွ်ကသ်င့်သည။် 

မိုငး်လျန်းေဒသအတငွး်ရိှ တရား၀ငေ်ရတးူေဖာခ်ငွ့်ရရိှထားေသာ စစ်ေကာငစီ်ှင့်ပတသ်ကဆ်ကွ်ယ်ေနသည့်  

ကမုဏီများ 

၂၀၂၁ ခနုစ် ုိ၀ငဘ်ာလတငွ် ြမန်မာစစ်ေကာငစီ်၏  သယံဇာတှင့်သဘာ၀ပတ၀်န်းကျငထိ်န်းသိမး်ေရး ၀န်ကးီ 

ဌာနံုးမှ ထုတြ်ပန်ေသာ သတတးူေဖာထု်တလု်ပခ်ငွ့် စာရငး်အရ မိုငး်လငး်ေဒသတငွ ်ကမုဏီ ၉ခသုည် တစ်ှစ် 

ခငွ့်ြပသကတ်မး်ကန်ုသွားခဲ့စဥ ်ကမုဏီ ၁၂ ခသုည ်၁၁ှစ်သကတ်မး်ရှိေသာ သတတးူေဖာခ်ငွ့် ကိုရရှိခဲ့သည။် 

တရား၀ငတ်းူေဖာခ်ငွ့်ြပချကမ်ျားထဲမအှနက်  ၁၃ခကုို(ကမုဏီ ၈ခမုရှရှိ)၂၀၂၀ ှစ်လညပ်ိုငး်တငွခ်ငွ့်ြပခဲ့ပးီ  ၇ခု 

(ကမုဏီ ၅ခမုရှရှိ) ကို ၂၀၂၁ ခနုစ်ေဖေဖာ၀်ါရ ီ၁ရကအ်ာဏာသိမး်အပးီတငွ် ခငွ့်ြပခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည။် ခငွ့်ြပဧရယိာ 

တစ်ခစီုသည ်၂၀ ဧကကျယ်၀န်းသည။် 

ခငွ့်ြပချကရ်ရှိေသာကမုဏီအများစုမာှ တာချလိီတ်မိတငွမ်တှပ်ံုတငထ်ားြခငး်ြဖစ်သည။်ခငွး်ချကတ်စ်ခမုာှ န  

မည် ဆိုးြဖင့်ေကျာ်ကားေသာ စစ်တပခ်ိုနီ ေကျာ၀်ငး်တညေ်ထာငထ်ားေသာ ေမဖလား၀ါးမိုငး်နငး်အငတ်ာဗ 

ိုကမ်ာှရန်ကန်ုမိတငွအ်ေြခစုိကသ်ည။်ေမဖလား၀ါးမိုငး်နငး်သည် တရား၀ငတ်းူေဖာခ်ငွ့် အေရအတကွ ်အများဆံုး 
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(၄ခု)ရထားပးီ အားလုံးမာှ ၂၀၂၀ ဇလုိူင ်

တငွခ်ငွ့်ြပခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည။် ေမဖလာ ၀ါး 

မိုငး်နငး်သည ် တနသာရီ တိုငး် ဘန်းေချာငး် 

ရှိထုိငး်ကမုဏီများှင့် ပးူေပါငး်လုပက်ိုင်သည့် 

ညစ်ညမး်ေသာ ေကျာကမ်းီေသွး လုပ်ငန်း 

ေကာင့် န မညဆ်ိုး ြဖင့်ေကျာ်ကားသည။် 

ကမုဏီအများစုမာှ တဂိတံိုငး်စစ် ဌာန ချပမ် ှ

စစ်ေကာငစီ်အရာရာရှိ ေဟာငး် များှင့် ပတ ်

သကေ်နပးီ ေဒသတငွး် ေရတးူ ေဖာအ်ခငွ့် အ 

လမး်များအတကွ ် ၄ငး်တို၏ရာ ထူးများကိုအ 

သုံးြပခဲ့သည် မာှထငရ်ာှးသည။် ဥပမာအား 

ြဖင့် အကးီဆံုးကမုဏီတစ်ခြုဖစ်ပးီ လကရ်ှိ 

တငွ် ၁၁ ှစ်တးူေဖာခ်ငွ့် ၃ခရုထားေသာ (အာ 

ဏာ သိမး်ပးီေန ကပ်ိုငး်  တငွခ်ငွ့် ြပခဲ့ေသာ 

တစ်ခအုပါအ၀င)် လွယ်ခမး် လုံ ကမုဏီသည် 

တဂိတံိုငး်စစ်ဌာနချပ ် တိုငး်မှးေဟာငး် ဗိုလ် 

ချပ်ေကျာ်ဖိးှင့် ပတသ်ကေ်နသည။် အ 

ဆိုပါ ကမုဏီ သည် ၂၀၀၉ ခနုစ်တငွတ်ရား 

၀င်မတှပ်ံု တငခ်ဲ့ပးီ (ဗိုလ်ချပေ်ကျာ်ဖိး ၂၀၀၈ 

ခနုစ်မ ှ၂၀၁၀ ခနုစ်အထိ တဂိတံိုငး်စစ်ဌာနချပတ်ိုငး်မှးအြဖစ်တာ၀န်ယူသည့် ကာလ) ၂၀၁၈ခနုစ် မတိုငခ်ငအ်ထိ 

၄ငး်၏ဒါိုကတ်ာချပမ်ာှ ဗိုလ်ချပေ်ကျာ်ဖိး၏သားြဖစ်သူ ချမး်ြပည့်ေကျာ်ဖိး ြဖစ်သည။် လကရ်ှိဒါ ိုကတ်ာမာှ 

ြမန်မာစစ်တပတ်ငွတ်ာ၀န်ထမး်ေဆာငခ်ဲ့ဖးူသူ မိုငး်လားမိမအှခါလူမျိး ဥးီေလာတာြဖစ်သည။် 

အြခားတဂိတံိုငး်စစ်ဌာနချပှ်င့်ပတသ်ကေ်နေသာကမုဏီတစ်ခမုာှ ၂၀၁၂ ခနုစ်ခနုစ်တငွတ်ညေ်ထာငခ်ဲ့ပးီ ဗိုလ် 

မှးကးီေဇာထွ်န်းြမင့်မ ှ မန်ေနဂျငး်ဒါိုကတ်ာအြဖစ်တာ၀န်ယူထားသည့် ေအာင၀်န်းေနကမုဏီြဖစ်သည။် ထုိ 

ကာလတငွ် ဗိုလ်မှးကးီေဇာထွ်န်းြမင့်သည်တဂိတံိုငး်စစ်ဌာနချပ၏် အေထွေထွအတငွး်ေရးမှး အြဖစ်တာ၀န် 

ယူေနသည။်ေအာင၀်န်းေနကမုဏီသည် ၁၁ှစ်သက်တမး်ရှိေသာ တးူေဖာခ်ငွ့်ြပချက် ၂ခကုို အာဏာ သိမး်အပးီ 

တငွရ်ရှိခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည။် 
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မိုငး်လငး်ေဒသတငွး် တရား၀ငသ်တတးူေဖာခွ်င့်ရရိှထားေသာကုမဏမီျား 

ခွင့်ြပချက်အမတှ ် အမည် အရယအ်စား ခွင့်ြပကာလ မ ှ အထ ိ

၀၀၀၄/၂၀၂၀ ေငေွတာငမ်ငး်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁၁စှ ် ၁၄.၃.၂၀၂၀ ၁၃.၃.၂၀၃၁ 

၀၀၅/၂၀၂၀ ေငေွတာငမ်ငး်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁၁စှ ် ၁၄.၃.၂၀၂၀ ၁၃.၃.၂၀၃၁ 

၀၀၇၁/၂၀၂၀ ဟိနး်ေမတာ ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၁၈.၆.၂၀၂၀ ၁၇.၆.၂၀၃၁ 

၀၀၇၂/၂၀၂၀ ဟိနး်ေမတာ ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၁၈.၆.၂၀၂၀ ၁၇.၆.၂၀၃၁ 

၀၀၃၉/၂၀၂၀ ေရလာဘေ်ကာငး် ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၁၅.၅.၂၀၂၀ ၁၄.၅.၂၀၃၁ 

၀၀၈၄/၂၀၂၀ ေမဖလား၀ါးမိုငး်နငး် ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၃.၇.၂၀၂၀ ၂.၇.၂၀၃၁ 

၀၀၉၁/၂၀၂၀ ေမဖလား၀ါးမိုငး်နငး် ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၉.၇.၂၀၂၀ ၈.၇.၂၀၃၁ 

၀၀၉၂/၂၀၂၀ ေန ငတ်ံုနဂါး ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၉.၇.၂၀၂၀ ၈.၇.၂၀၃၁ 

၀၀၉၃/၂၀၂၀ ေမဖလား၀ါးမိုငး်နငး် ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၂၃.၇.၂၀၂၀ ၂၂.၇.၂၀၃၁ 

၀၀၉၄/၂၀၂၀ ေမဖလား၀ါးမိုငး်နငး် ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၂၃.၇.၂၀၂၀ ၂၂.၇.၂၀၃၁ 

၀၁၀၄/၂၀၂၀ လယွခ်မး်လံုမိုငး်နငး်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၂၀.၈.၂၀၂၀ ၁၉.၈.၂၀၃၁ 

၀၁၀၃/၂၀၂၀ စိုငး်စိုက်ပျိးေရး ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၁၃.၈.၂၀၂၀ ၁၂.၈.၂၀၃၁ 

၀၁၀၈/၂၀၂၀ လငး်လထံက်မိုငး်နငး် ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၄.၉.၂၀၂၀ ၃.၉.၂၀၃၁ 

၀၀၅၃/၂၀၂၁ ေအာငရ်ငလ် ီ ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၂၁.၆.၂၀၂၁ ၂၀.၆.၂၀၃၁ 

၀၀၅၆/၂၀၂၁ ေအာင၀်နး်ေနကုမဏ ီ ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၂၆.၈.၂၀၂၁ ၂၅.၈.၂၀၃၂ 

၀၀၅၇/၂၀၂၁ ေအာင၀်နး်ေနကုမဏ ီ ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၂၆.၈.၂၀၂၁ ၂၅.၈.၂၀၂၃ 

၀၀၄၇/၂၀၂၁ လယွခ်မး်လံုမိုငး်နငး်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၂.၆.၂၀၂၁ ၁.၆.၂၀၃၂ 

လယွခ်မ်းေတာငတ်န်းများရှိေရတွငး်များ 
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၀၀၅၂/၂၀၂၁ 

 

လယွခ်မး်လံုမိုငး်နငး်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၂၁.၆.၂၀၂၁ ၂၀.၆.၂၀၃၂ 

၀၀၅၈/၂၀၂၁ သမး်အေရှလငး်လက် ၂၀ဧက   ၁၁စှ ် ၇.၁၀.၂၀၂၁ ၆.၁၀.၂၀၃၂ 

၀၀၆၂/၂၀၂၁ ေြဖာင့်ြဖးေပျာရ်င ် ၂၀ဧက    ၁၁စှ ် ၂၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၅.၁၀.၂၀၃၂ 

 

မိုငး်လငး်ေဒသတငွး် သက်တမး်ကုနဆ်ံုးေနပးီ သတတးူေဖာခွ်င့်ရရိှထားေသာကုမဏမီျား 

ခွင့်ြပချက်အမတှ ် အမည် အရယအ်စား ခွင့်ြပကာလ မ ှ အထ ိ

၀၃၀၆/၂၀၁၄ ေဝတယ ်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁ စှ ် ၃၀.၁၂.၂၀၁၈ ၃၁.၅.၂၀၁၉ 

၀၀၇၂/၂၀၁၅ မဟာတခွံန ်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁ စှ ် ၁၂.၃.၂၀၁၈ ၁၁.၃.၂၀၁၉ 

၀၁၀၃/၂၀၁၅ စပံါရမ ီကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁ စှ ် ၃.၅.၂၀၁၇ ၁၂.၅.၂၀၁၈ 

၁၀၄/၂၀၁၄ စပံါရမ ီကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁ စှ ် ၁၃.၅.၂၀၁၇ ၁၂.၅.၂၀၁၈ 

၀၁၄၆/၂၀၁၅ စိုငး်စိုက်ပျိးေရး ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁ စှ ် ၈.၇.၂၀၁၇ ၇.၇.၂၀၁၈ 

၀၀၆၅/၂၀၁၅ ထနွး်ြပည်သိမး်စ ံကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁ စှ ် ၅.၈.၂၀၁၈ ၃၁.၅.၂၀၁၉ 

၀၀၈၇/၂၀၁၅ ဆင့်ြမင့်ြမနမ်ာ ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁ စှ ် ၂၃.၉.၂၀၁၆ ၂၂.၉.၂၀၁၇ 

၀၂၁၂/၂၀၁၅ ဟုနယ်မွစ်မိ့် ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၁ စှ ် ၄.၁၁.၂၀၁၆ ၃.၁၁.၂၀၁၇ 

၀၀၇၂/၂၀၁၆ တာချလီတိေ်ရေတာင ်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၅ လ ၂၄.၃.၂၀၁၆ ၂၃.၃.၂၀၁၇ 

၀၀၀၂/၂၀၁၆ တာချလီတိ ်ေရစင ်ကုမဏ ီ ၂၀ဧက ၅ လ ၆.၁.၂၀၁၉ ၃၁.၅.၂၀၁၉ 

 

စစ်အာဏာသိမး်မကာလြဖစ်ေသာလ်ညး် သစေတးလျုိငင်သံားများဦးစီးသည့်ကမုဏီမ ှ ကးီမားေသာ ေရတးူ 

ေဖာ် စမး်သပမ်များကို တာချလိီတအ်ေရှဘကတ်ငွဆ်ကလု်ပေ်န 

ုိငင်ြံခားသတတးူေဖာေ်ရးကမုဏီတစ်ခြုဖစ်သည ် Locrian Precious Metals လွယ်ခမး်ေဒသအပါအ၀င် 

တာေလမိအေရှဘကတ်ငွ ် ၁၁၂ ၇၃၀ဧက(၄၅၆စတရုန်းကလုိီမတီာ) အကျယ်အ၀န်းရှိ ကးီမားေသာ 

ေရစမး်သပတ်းူေဖာခ်ငွ့် လုိငစ်ငက်ိုရရှိထားသည။်အဆိုပါငါးှစ်သကတ်မး်ရှိလုိငစ်ငမ်ာှ ၂၀၂၀ ဇလုိူငလ် ၂၉ မှ 

၂၀၂၅ ဇလုိူင် ၂၈ ထိြဖစ်သည။် 

Locrian Precious Metals သည ် လကရ်ှိတငွ်သစေတးလျုိငင်သံားများဦးစီးေနေသာလ်ညး် မလူက ၂၀၁၁ 

ခနုစ်တငွ ် Locrian Resources Inc. အြဖစ်ကေနဒါုိငင်တံငွစ်တငတ်ညေ်ထာငခ်ဲ့ပးီ လာအိုှင့် ြမန်မာတငွ် 

သတတးူေဖာ် မအခငွ့်အလမး်များကို ရာှေဖရွန် ုိငင်တံကာသတတးူေဖာေ်ရးကမုဏီများြဖစ်သည့် Oceana 

Gold ှင့် Anglo Americanတိုမရှငး်ီှးြမပံှ်ခဲ့ကသည။် 

Locrian Precious Metals ကိုဦးေဆာငေ်နကေသာသစေတးလျုိငင်သံားများသည်(Michael Bui Phin 

ှင့်Lachlan Foy)သတတးူေဖာေ်ရးအေထာကအ်ပံ့ကမုဏီတစ်ခြုဖစ်သည့် Valentis Services Ltd. ကိုလညး် 



9 
 
လုပက်ိုငေ်နကသည။် ေလာက်ရကီန်ှင့် ဗယ်လငတ်လ်ီတိုသညရ်န်ကန်ုမိတငွ ် ံုးတစ်ခတုညး်ကို အတတူူ 

အသုံးြပကသည။် 

၂၀၂၀ ခနုစ်သဂတုလ် ၂၆ရကေ်နတငွ ် သစေတးလျသတတးူေဖာေ်ရး ကမုဏီတစ်ခြုဖစ်ေသာ ြမန်မာ မက် 

တယ်လ်(လကရ်ှိ Mallee Resourcesဟေုြပာငး်)သည် Locrian Precious Metalsမ ှ အစုရယ်ှယာ ၅၁ရာ 

န်းကိုရယူခဲ့ပးီ ၄ငး်မာှ ရမှး်ြပညအ်ေရှပိုငး်ရှိ ေရစမး်သပတ်းူေဖာမ်များအတကွြ်ဖစ်သည။်သုိေသာလ်ညး် ၂၀၂၁ 

ေဖေဖာ၀်ါရ ီအာဏာသိမး်မြဖစ်စဥအ်ပးီတငွ ် ြမန်မာမကတ်ယ်လ်သည ်၄ငး်၏ သတတးူေဖာမ် အကျိစီူးပာွး များ 

(ရမှး်ြပညေ်ြမာကပ်ိုငး်ေဘာတ်ငွး်သတတငွး်အပါအ၀င)်ကိုတုသိ်မး်ရန်ဆံုးြဖတခ်ဲ့ပးီ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅ရကတ်ငွ် 

ေလာက်ရယီန်ပေရာဂျကှ်င့်ပတသ်က၍် ရပဆ်ိုငး်ြခငး် သေဘာတစူာချပက်ိုချပဆ်ိုခဲ့ပးီ ၀ယ်ယူမ ကန်ုကျ 

စရတိအ်ားလုံးအတကွ် အေမရကိန်ေဒလာ ၃၉၀,၀၀၀ ှင့် ရပန် းမေလျာေ်ကးအြဖစ် အေမရကိန်ေဒလာ 

၉၀,၀၀၀ ကိုေရာငး်ချသူထံသုိေပးအပခ်ဲ့သည။်2 

ြမန်မာမကတ်ယ်လ်မှတထွ်ကသွ်ားေသာလ်ညး် Locrian Precious Metals သည် အာဏာသိမး်ပးီေန ကပ်ိုငး် 

တငွရ်မှး်ြပညအ်ေရှပိုငး်၌ ေရစမး်သပတ်းူေဖာမ်များဆကလု်ပေ်နရာ လူသတစ်စ်အစုိးရှင့်လကတ်ွဲလုပ်ကိုငေ်န 

ပးီ ဂမုစုိကသ်ည်မာှထငရ်ာှးသည။်၂၀၂၂ ေဖေဖာ၀်ါရ ီ ၂ရကေ်နတငွ ် ဗယ်လငတ်လ်ီေအးရာှး ၏ facebook မှ“ 

ြမန်မာအစုိးရ၀န်ကးီဌာနများှင့်အြပသေဘာေဆာငေ်သာဆကဆ်ေံရးတစ်ခကုိုတညေ်ဆာကရ်န်“အတကွ် “ြမန် 

မာုိငင်ရံှိကု်ပတ်ို၏ေလာ ်ကရကီန်ပေရာဂျကတ်ငွလု်ပေ်ဆာငရ်န် အစုိးရှင့်လူထုဆကဆ်ေံရး အရာ ရှိတစ်ဦး“  

လုိအပေ်ကာငး်ေကညာခဲ့သည။် 

၂၀၂၁ ဒီဇငဘ်ာ ၂၂ ရကတ်ငွ ် ဗယ်လငတ်လ်ီေအးရာှး ၏ facebookမ ှ  “ရမှး်ြပညအ်ေရှပိုငး်တငွ ် ေြမဆလီာ 

စမး်သပြ်ခငး်၊ပးီြပည့်စုံေသာအဖွဲ၊ပးီြပည့်စုံေသာ ှခငး်“ဟု ဓာတပ်ံုတငခ်ဲ့ပးီ ၂၀၂၂ ဇန်န၀ါရ ီ၂၁ ရကတ်ငွ ် “ရမှး် 

ြပညန်ယ်တငွေ်ရစမး်သပတ်းူေဖာေ်ရးအတကွ ် သဘာ၀ပတ၀်န်းကျငေ်စာင့်ကည့်ြခငး်“ ဟေူသာဓာတပ်ံု ကိုတင် 

ခဲ့သည။် 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.listcorp.com/asx/myl/mallee-resources-limited/news/half-yearly-report-and-accounts-2518669.html 
 

Valentis Asis Facebook မှေြမဆီလာစမ်းသပ်ေသာအဖဲွ၏ပုံ(၂၀၂၁ ဒီဇငဘ်ာ ၂၂) 
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ဆကသွ်ယ်ရန ်

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

ယိင်းလျနး်ဟန ်  +66 62 569 5220                 (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ)   (SHRF) 

စိုင်းဇင်  +66: 82 868 8482       (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ)  (TSU) 

 

တာချလီတ်ိအေရှဘကရ်ှိေလာက်ရရီန်မှ စမ်းသပ်တူးေဖာရ်ာေဒသ၏ေြမပုံ( Myanmar Metals 

ASX၏ေကညာချကမှ်) 


