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ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင် ှင့် သမ်းေကျာင်းသားများသမဂ မှ ေန က်ဆံုးရထုတ်ြပန်ချက်
၂၀၂၂ ခုှစ် သဂုတ်လ ၂၄ ရက်
တာချီလိတ်မိအေရှဘက်ြခမ်း၌ အလွန်အကံေရတူးေဖာ်မများ၏အကျိးဆက်ေကာင့်ရံွံေရလမ်းမိုးမကို ေဒသ
ခံ များ ကံေတွေနရ
၂၀၂၂ ခုနစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ေနတွင် တာချီလိတ်မိ အေရှေြမာက်ဘက်မှ ၄၀ ကီလိုမီတာကွာေ၀းေသာ န း
ဟိုင်း လံုေကျးရာ၌ မိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းမေကာင့် နမ်ခ
့ မ်းေချာင်းေရကီးေရလံမြဖစ်ပွားလာကာ လွယ်ခမ်း
ေတာင် များ တွင်တူး ေဖာ်ေနေသာေရတွင်းများမှ တိက
ု ်ိုက်စီးဆင်းလာေသာ စွန်ပစ်န်းများသည် ေကျးရာတစ်ခု
လံုးကို ဖံုးလမ်းသွားခဲ့သည်။
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မိုင်းလင်းေကျးရာအုပ်စု န ဟိုင်းလံုေကျးရာေတာင်ဘက်ရှိ နမ့်ခမ်းေချာင်း၏ ေချာင်းြဖားတွင် ၂၀၀၇ ခုနစ် မှ
စတင်ကာ စက်ယရားကီးများြဖင့်ေရတူးေဖာ်မများစတင်လာသည့်ေန က်ပိုင်းတွင် ေရကီးေရလံမသည်ှစ် စဥ်
ပိုမိုဆိုးရားလာခဲ့သည်။ မဲေခါင်ြမစ်အေန က်ဘက်ကမ်းတေလျာက်ရှိ လွယ်ခမ်း ေတာင်တန်း များကိုြဖတ် ၍တည်
ရှိေသာ တွင်းဖွင့်နည်းစနစ်ြဖင့်တူးေဖာ်ေသာ ေရတွင်းများသည် ယခုအခါ ၁၀ကီလိုမီတာ အထိရှည်လျားကျယ်
ြပန်သည်။ မိုင်းတွငး် များအပါအ၀င် ဆိုင်ယာိုက်စွန်ပစ်ေရကန်များမှ စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့စီးဆင်းလာေသာ စွန်ပစ်
ပစည်း များသည် ေချာင်းကိပ
ု ိတ်ဆိုကာ မိုးရာသီတွင် ကမ်းပါးပိြခင်း ကိုြဖစ်ေပေစိုင်သည်။
န းဟိုင်းလံုတွင် ယခုနစ်ပျက်စီးမက အဆိုးရားဆံုးြဖစ်သည်။ရံွံများသည် ေနအိမ်၁၇လံုးအတွင်းသို ၀င်ေရာက်
ခဲ့ပီး ၄င်းတိုထဲမှအမ
ိ ်ကိုးလံုးသည် ဆိုးရားစွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။ သတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီများ ှင့် ထိခိုက်
ခံစားရေသာေဒသခံြပည်သူများအကား ညိိင်းေပးသည့် တာေလမိနယ်တာ၀န်ရှိသူများသည် ရံွံများကိရ
ု ှင်း
လင်းရန် ေြမေကာ်ကားများအားြပင်ဆင်ထားသည်မလ
ှ ွဲ၍ အြခားမည်သည့် ေလျာ်ေကးကိုမှ ေထာက်ပံ့ေပး အပ်
ချင်း မရှိေပ။

လွန်ခဲ့ေသာှစ်များက ကုမဏီများသည် ရံွံေရလမ်းခံရေသာ အိမ်ေြခများကို ေကျးရာမှေရေြပာင်းရန် တစ်လံုး
တစ်ရင်းတည်းေငွေပးေချမများကိုြပလုပ်ခဲ့သည်။၂၀၁၉ ခုနစ်ကတည်းက ယေနအထိ န းဟိုင်းလံု ေကျးရာရှိ အိမ်
ေထာင်စု ၅၂ စုမှ အိမ်ေထာင်စု ၁၂ စုသည် အိမ်အရယ်အစားေပမူတည်၍ ဘတ်ေငွ တသိန်းခွဲ မှ ၆သိန်း ကားရ
ယူ၍ ေြပာင်းေရခဲ့ကရသည်။ထိုေငွပမာဏမှာ အြခားေနရာတွင် ေြမ၀ယ်ရန်ှင့် အိမအ
် သစ်ေဆာက် ရန်လံု
ေလာက် ေသာပမာဏမဟုတ်ေသာ်လည်း ှစ်စဥ်ရံွန်များလမ်းမိုးြခင်းကို ခံေနရ ြခင်းထက် ပိုေကာင်းေသာ
အရာြဖစ်သည်။
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သတတွင်းများမှလာေသာ စွန်ပစ်အညစ်အေကးများသည် န းဟိုင်းလံုှင့် အနီးေကျးရာ ၀ိန်းမေန ်ေကျးရာ
ေဒသခံများ၏ စိုက်ပျိးေနထိုင်မ အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းြခင်းကို လံုး၀ဖျက်ဆီးခဲ့ပီးသားြဖစ်သည်။၂၀၁၅ ခုနစ်က
ထွက်ရှိေသာ ရှမ်းြပည်ေတာင်သူလယ်သမားများကွန်ယက်၏မှတ်တမ်း1တွင် ၁၆၈ဧကေသာ စပါးခင်းများှင့်
အဆိုပါေကျး ရာအနီးရှိ ဥယျာဥ် ခံေြမများမည်ကဲ့သို လံးု ၀အဖျက်ဆီးခံလိုကပ
် ံုှင့် ၁၃၀ဧကေကျာ်ေသာ လယ်ကွင်း
များှင့်ငါးကန်များသည် ေြမဆီလာှင့် ေရအရင်းအြမစ်တိုညစ်ညမ်းမေကာင့် အသံုးြပ၍ မရေတာ့သည့် အ
ေကာင်းများကိုေဖာ်ြပထားသည်။ြမစ်ေချာင်းများှင့်ေရတွင်းများ၏ အဆိပ်သင့် ညစ်ညမ်းမေကာင့် ေမွးြမေရး
တိရာစာန်များှင့် ငါးများကိုေသဆံုးေစခဲ့ပီး ေဒသခံရာသားများ၏ ကျန်းမာေရးကိုထိခိုက်ေစခဲ့သည်။
ထိခိုက်ခံစားေနရေသာေဒသခံများ၏ သတတူးေဖာ်မမ
 ျားကိုရပ်တန်ရန် ေတာင်းဆိုေသာလူထုလပ်ရှားမ များ
သည် အကမ်းဖက်မှင့်သာ ကံေတွခဲ့ရသည်။ သတတူးေဖာ်မက
 ိုကန်ကွက်ေသာ န းဟိုင်းလံု ရပ်ရာေခါင်း
ေဆာင်တစ်ဦးသည် ၂၀၁၅ခုနစ် ေအာက်တိုဘာလ ၁၃ရက်ေနတွင်ဗမာစစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ြခင်းကို
ခံခဲ့ရသည်။

ထိုအချိန်မှစ၍

ေဒသခံများသည်

ေရတူးေဖာ်မကဆ
ို န်ကျင်ရန်

အလွန်ေကာက်ရံသွားခဲ့ကပီး

ကုမဏီမှ ေပးအပ်ေသာ ှစ်စဥ်ေလျာ်ေကးကို လက်ခံရန်ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည်။ ှစ်စဥ်လယ်ယာေြမဆံုး

ှံး

ခဲ့ရေသာ လယ်သမားများကိုတစ်ဧကလင် ထိုင်းဘတ်ေငွတစ်ေသာင်းန်းြဖင့် စုစုေပါင်း ဘတ်ေငွေလးသန်းကို
တာေလမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးမှတစ်ဆင့် ေပးအပ်ခဲ့သည်။

ေရတွင်းများမှလာေသာရံွံများြပည့်ေနေသာ နမ့်ခမ်းေချာင်း

၂၀၂၂ ဇူလင
ိူ ်လတွင်န းဟိုင်းလံုေကျးရာ၌ေရလွမ်းမိုးမှ

မိုင်းလျန်းမိနယ်ရှိ တိုးချဲတူးေဖာ်လာေသာ ေရတွင်းများေကာင့် ထိခိုကမ
် သည် သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင် ှင့်လူ
ေနမြပသန များကို အမဲတိုးပွားေစေလ့ရှိပီး လူနည်းစု စစ်တပ်ှင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင် များကိုသာ အကျိး ြဖစ်
ထွန်းေစသည်။ တရား၀င်လိုင်စင်ထုတ်ေပးြခင်းများရှိေသာ်လည်း ကုမဏီကီးများကသာ ပါ၀င်ိုင်သည်။ လက်ရှိ
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ကာလတွင် စစ်ေကာင်စီှင့်အလွန်နီးကပ်စွာပတ်သက်မရှိေသာ ကုမဏီ ၁၂ ခုတသ
ို ည် ၁၁ှစ်ကာတူး ေဖာ်ခင
ွ ့်ကို
ရရှိထားသည်။ ဒါဇင်ှင့်ချီေသာ မိုငး် တွင်းအေသးစားများ၏ ပိင
ု ်ရှင်များသည် ၄င်းေဒသများကိုထိန်းချပ်ထားေသာ
စစ်တပ်ှင့် ြပည်သူစစ်များကိုေငွေပးကာ တူးေဖာ်မလ
 ုပ်ေနကသည်။ တူးေဖာ်ခင
ွ ့်လိုင်စင်ရှိသည့် ကုမဏ
 ီြဖစ်
ေစမရှိသည့်ကုမဏီြဖစ်ေစ လံုေလာက်ေသာသဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းများမရှပ
ိ ါ။
သမ်းအရပ်ဘက်အဖွဲများမှ ဖက်ဒရယ်အာဏာခွဲေ၀မှင့် ေဒသခံလူထု၏ ေြမယာများှင့် အသက်ေမွး၀မ်း
ေကျာင်းကို သယံဇာတထုတ်ယူသံုးစွဲမမှမထိခိုက်ေစရန် အာမခံေပးိုငမ
် မရှိေသးသမ ရှမး် ြပည်နယ်အတွင်း
သတတူးေဖာ်မမ
 ျားကို ဆိုင်းငံ့ထားရန်ေတာင်းဆိုလာသည်မှာ ကာြမင့်ေနပီ ြဖစ်သည်။၂၀၂၁ေဖေဖာ်၀ါရီ စစ်အာ
ဏာသိမ်းမေန က်ပိုငး် တွင် စစ်အစိုးရသည် ၄င်းတို၏၀င်ေငွအတွက် သတတွငး် အသစ်များကို အြမန် လိုက်လံ
ေြခရာခံ တူးေဖာ်ေနကျရာ ထိုေတာင်းဆိုချက်မှာ ခါတိင
ု ်းအချိန်ထက်ပို၍ အေရးကီးလာသည်။
ထိုဧရိယာများတွင် ေရတူးေဖာ်ရန်ေဆာင်ရက်ေနေသာကုမဏီများထဲမှ သစေတးလျိုင်ငံသားများ ဦးစီးသည့်
Locrian Precious Metalsကုမဏီသည် ေဒသခံလူမအဖွဲအစည်း၏ ဆန်ကျင်မများကို လျစ်လျ ှ ေနသည်။
၂၀၂၀ ဇူလိုင်တွင် ေလာ်ကရီရန်ကုမဏီသည် ၄၅၆ ကီလိုမီတာစကွဲ အကျယ်အ၀န်းရှိသည့် ၅ှစ်သက်တမ်းရှေ
ိ ရ
တူး ေဖာ်စမ်းသပ်ခွငက
့် ို တာချီလိတ်မိအေရှဘက်တွင်ရရှိခဲ့ပီး စစ်အာဏာသိမ်းပီးေန က်တွင် ၄င်း၏အဓိက
ရင်းှီး ြမပ်ှံသူ ြမန်မာမက်တယ်လ်ကတ်ထွက်ခဲ့ေသာ်လည်း စမ်းသပ်တူးေဖာ်မမ
 ျားကို ဆက်လုပ်ေနဆဲ ြဖစ်
သည်။လိုကရီရန်ကုမဏီသည် လူသတ်စစ်ေကာင်စီှင့် စက်ဆုပဖ
် ွယ်ရာေကာင်းေသာ လက်တွဲလုပ်ေဆာင်မ
များကို လျင်ြမန်စွာရပ်တန်သင့်ပီး ြမန်မာြပည်တင
ွ ်းရှိ သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ အားလံုးမှ လျင်ြမန်စွာ
တ်ထွက်သင့်သည်။

မိုင်းလျန်းေဒသအတွင်းရှိ

တရား၀င်ေရတူးေဖာ်ခွင့်ရရှိထားေသာ

စစ်ေကာင်စီှင့်ပတ်သက်ဆက်ွယ်ေနသည့်

ကုမဏီများ
၂၀၂၁ ခုနစ် ို၀င်ဘာလတွင် ြမန်မာစစ်ေကာင်စီ၏ သယံဇာတှင့်သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ၀န်ကီး
ဌာနံုးမှ ထုတ်ြပန်ေသာ သတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့် စာရင်းအရ မိင
ု ်းလင်းေဒသတွင် ကုမဏီ ၉ခုသည် တစ်ှစ်
ခွင့်ြပသက်တမ်းကုန်သွားခဲ့စဥ် ကုမဏီ ၁၂ ခုသည် ၁၁ှစ်သက်တမ်းရှိေသာ သတတူးေဖာ်ခွင့် ကိုရရှိခဲ့သည်။
တရား၀င်တူးေဖာ်ခွင့်ြပချက်များထဲမှအနက် ၁၃ခုက(ို ကုမဏီ ၈ခုမှရရှ)ိ ၂၀၂၀ ှစ်လည်ပိုင်းတွင်ခွင့်ြပခဲ့ပီး ၇ခု
(ကုမဏီ ၅ခုမှရရှ)ိ ကို ၂၀၂၁ ခုနစ်ေဖေဖာ်၀ါရီ ၁ရက်အာဏာသိမ်းအပီးတွင် ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ခွင့်ြပဧရိယာ
တစ်ခုစီသည် ၂၀ ဧကကျယ်၀န်းသည်။
ခွင့်ြပချက်ရရှိေသာကုမဏီအများစုမာှ တာချီလိတ်မိတွင်မှတ်ပံုတင်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ခွင်းချက်တစ်ခုမှာ န
မည် ဆိုးြဖင့်ေကျာ်ကားေသာ စစ်တပ်ခိုနီ ေကျာ်၀င်းတည်ေထာင်ထားေသာ ေမဖလား၀ါးမိုင်းနင်းအင်တာဗ
ိုက်မှာရန်ကုန်မိတွင်အေြခစိုက်သည်။ေမဖလား၀ါးမိင
ု ်းနင်းသည် တရား၀င်တးူ ေဖာ်ခင
ွ ့် အေရအတွက် အများဆံုး

6

(၄ခု)ရထားပီး

အားလံုးမှာ

တွင်ခွင့်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

၂၀၂၀

ဇူလိုင်

ေမဖလာ

၀ါး

မိုင်းနင်းသည် တနသာရီ တိင
ု ်း ဘန်းေချာင်း
ရှိထိုင်းကုမဏီများှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ကိုင်သည့်
ညစ်ညမ်းေသာ

ေကျာက်မးီ ေသွး

လုပ်ငန်း

ေကာင့် န မည်ဆိုး ြဖင့်ေကျာ်ကားသည်။
ကုမဏီအများစုမှာ တိဂံတိုင်းစစ် ဌာန ချပ်မှ
စစ်ေကာင်စီအရာရာရှိ ေဟာင်း များှင့် ပတ်
သက်ေနပီး ေဒသတွင်း ေရတူး ေဖာ်အခွင့် အ
လမ်းများအတွက် ၄င်းတို၏ရာ ထူးများကိုအ
သံုးြပခဲ့သည် မှာထင်ရှားသည်။ ဥပမာအား
ြဖင့် အကီးဆံုးကုမဏီတစ်ခုြဖစ်ပီး လက်ရှိ
တွင် ၁၁ ှစ်တူးေဖာ်ခွင့် ၃ခုရထားေသာ (အာ
ဏာ သိမ်းပီးေန က်ပိုင်း တွင်ခွင့် ြပခဲ့ေသာ
တစ်ခုအပါအ၀င်) လွယ်ခမ်း လံု ကုမဏီသည်
တိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချပ် တိုင်းမှးေဟာင်း ဗိုလ်
ချပ်ေကျာ်ဖိးှင့်

ပတ်သက်ေနသည်။

အ

ဆိုပါ ကုမဏီ သည် ၂၀၀၉ ခုနစ်တွင်တရား
၀င်မှတ်ပံု တင်ခဲ့ပီး (ဗိုလ်ချပ်ေကျာ်ဖိး ၂၀၀၈
ခုနစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနစ်အထိ တိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချပ်တိုင်းမှးအြဖစ်တာ၀န်ယူသည့် ကာလ) ၂၀၁၈ခုနစ် မတိုင်ခင်အထိ
၄င်း၏ဒါိုက်တာချပ်မှာ ဗိုလ်ချပ်ေကျာ်ဖိး၏သားြဖစ်သူ ချမ်းြပည့်ေကျာ်ဖိး ြဖစ်သည်။ လက်ရှိဒါ ိုက်တာမှာ
ြမန်မာစစ်တပ်တွင်တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ခဖ
ဲ့ ူးသူ မိင
ု ်းလားမိမှအခါလူမျိး ဦးေလာတာြဖစ်သည်။
အြခားတိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချပ်ှင့်ပတ်သက်ေနေသာကုမဏီတစ်ခုမှာ ၂၀၁၂ ခုနစ်ခုနစ်တွင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ဗိုလ်
မှးကီးေဇာ်ထွန်းြမင့်မှ မန်ေနဂျင်းဒါိုက်တာအြဖစ်တာ၀န်ယူထားသည့် ေအာင်၀န်းေနကုမဏီြဖစ်သည်။ ထို
ကာလတွင် ဗိုလ်မှးကီးေဇာ်ထွန်းြမင့်သည်တိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချပ်၏ အေထွေထွအတွင်းေရးမှး အြဖစ်တာ၀န်
ယူေနသည်။ေအာင်၀န်းေနကုမဏီသည် ၁၁ှစ်သက်တမ်းရှိေသာ တူးေဖာ်ခင
ွ ့်ြပချက် ၂ခုကို အာဏာ သိမ်းအပီး
တွင်ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
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လွယခ
် မ်းေတာင်တန်းများရှိေရတွင်းများ

မိုင်းလင်းေဒသတွင်း တရား၀င်သတတူးေဖာ်ခင
ွ ့်ရရှိထားေသာကုမဏီများ
ခွင့်ြပချက်အမှတ်

အမည်

အရယ်အစား

ခွင့်ြပကာလ

မှ

အထိ

၀၀၀၄/၂၀၂၀

ေငွေတာင်မင်းကုမဏီ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၁၄.၃.၂၀၂၀

၁၃.၃.၂၀၃၁

၀၀၅/၂၀၂၀

ေငွေတာင်မင်းကုမဏီ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၁၄.၃.၂၀၂၀

၁၃.၃.၂၀၃၁

၀၀၇၁/၂၀၂၀

ဟိန်းေမတာ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၁၈.၆.၂၀၂၀

၁၇.၆.၂၀၃၁

၀၀၇၂/၂၀၂၀

ဟိန်းေမတာ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၁၈.၆.၂၀၂၀

၁၇.၆.၂၀၃၁

၀၀၃၉/၂၀၂၀

ေရလာဘ်ေကာင်း

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၁၅.၅.၂၀၂၀

၁၄.၅.၂၀၃၁

၀၀၈၄/၂၀၂၀

ေမဖလား၀ါးမိုငး် နင်း

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၃.၇.၂၀၂၀

၂.၇.၂၀၃၁

၀၀၉၁/၂၀၂၀

ေမဖလား၀ါးမိုငး် နင်း

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၉.၇.၂၀၂၀

၈.၇.၂၀၃၁

၀၀၉၂/၂၀၂၀

ေန င်တံုနဂါး

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၉.၇.၂၀၂၀

၈.၇.၂၀၃၁

၀၀၉၃/၂၀၂၀

ေမဖလား၀ါးမိုငး် နင်း

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂၃.၇.၂၀၂၀

၂၂.၇.၂၀၃၁

၀၀၉၄/၂၀၂၀

ေမဖလား၀ါးမိုငး် နင်း

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂၃.၇.၂၀၂၀

၂၂.၇.၂၀၃၁

၀၁၀၄/၂၀၂၀

လွယ်ခမ်းလံမ
ု ိုင်းနင်းကုမဏ
 ီ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂၀.၈.၂၀၂၀

၁၉.၈.၂၀၃၁

၀၁၀၃/၂၀၂၀

စိုင်းစိုကပ
် ျိးေရး

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၁၃.၈.၂၀၂၀

၁၂.၈.၂၀၃၁

၀၁၀၈/၂၀၂၀

လင်းလံထက်မိုငး် နင်း

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၄.၉.၂၀၂၀

၃.၉.၂၀၃၁

၀၀၅၃/၂၀၂၁

ေအာင်ရင်လီ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂၁.၆.၂၀၂၁

၂၀.၆.၂၀၃၁

၀၀၅၆/၂၀၂၁

ေအာင်၀န်းေနကုမဏီ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂၆.၈.၂၀၂၁

၂၅.၈.၂၀၃၂

၀၀၅၇/၂၀၂၁

ေအာင်၀န်းေနကုမဏီ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂၆.၈.၂၀၂၁

၂၅.၈.၂၀၂၃

၀၀၄၇/၂၀၂၁

လွယ်ခမ်းလံမ
ု ိုင်းနင်းကုမဏ
 ီ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂.၆.၂၀၂၁

၁.၆.၂၀၃၂
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၀၀၅၂/၂၀၂၁

လွယ်ခမ်းလံမ
ု ိုင်းနင်းကုမဏ
 ီ

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂၁.၆.၂၀၂၁

၂၀.၆.၂၀၃၂

၀၀၅၈/၂၀၂၁

သမ်းအေရှလင်းလက်

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၇.၁၀.၂၀၂၁

၆.၁၀.၂၀၃၂

၀၀၆၂/၂၀၂၁

ေြဖာင့်ြဖးေပျာ်ရင်

၂၀ဧက

၁၁ှစ်

၂၆.၁၀.၂၀၂၁

၂၅.၁၀.၂၀၃၂

မိုင်းလင်းေဒသတွင်း သက်တမ်းကုနဆ
် ံုးေနပီး သတတူးေဖာ်ခွင့်ရရှိထားေသာကုမဏီများ
ခွင့်ြပချက်အမှတ်

အမည်

အရယ်အစား

ခွင့်ြပကာလ

မှ

အထိ

၀၃၀၆/၂၀၁၄

ေဝတယ် ကုမဏီ

၂၀ဧက

၁ ှစ်

၃၀.၁၂.၂၀၁၈

၃၁.၅.၂၀၁၉

၀၀၇၂/၂၀၁၅

မဟာတံခွန် ကုမဏ
 ီ

၂၀ဧက

၁ ှစ်

၁၂.၃.၂၀၁၈

၁၁.၃.၂၀၁၉

၀၁၀၃/၂၀၁၅

စံပါရမီ ကုမဏ
 ီ

၂၀ဧက

၁ ှစ်

၃.၅.၂၀၁၇

၁၂.၅.၂၀၁၈

၁၀၄/၂၀၁၄

စံပါရမီ ကုမဏ
 ီ

၂၀ဧက

၁ ှစ်

၁၃.၅.၂၀၁၇

၁၂.၅.၂၀၁၈

၀၁၄၆/၂၀၁၅

စိုင်းစိုကပ
် ျိးေရး ကုမဏ
 ီ

၂၀ဧက

၁ ှစ်

၈.၇.၂၀၁၇

၇.၇.၂၀၁၈

၀၀၆၅/၂၀၁၅

ထွနး် ြပည်သိမး် စံ ကုမဏ
 ီ

၂၀ဧက

၁ ှစ်

၅.၈.၂၀၁၈

၃၁.၅.၂၀၁၉

၀၀၈၇/၂၀၁၅

ဆင့်ြမင့်ြမန်မာ ကုမဏီ

၂၀ဧက

၁ ှစ်

၂၃.၉.၂၀၁၆

၂၂.၉.၂၀၁၇

၀၂၁၂/၂၀၁၅

ဟုန်ယွမစ
် မ
ိ ့် ကုမဏီ

၂၀ဧက

၁ ှစ်

၄.၁၁.၂၀၁၆

၃.၁၁.၂၀၁၇

၀၀၇၂/၂၀၁၆

တာချီလတ
ိ ်ေရေတာင် ကုမဏီ

၂၀ဧက

၅လ

၂၄.၃.၂၀၁၆

၂၃.၃.၂၀၁၇

၀၀၀၂/၂၀၁၆

တာချီလတ
ိ ်ေရစင် ကုမဏီ

၂၀ဧက

၅လ

၆.၁.၂၀၁၉

၃၁.၅.၂၀၁၉

စစ်အာဏာသိမ်းမကာလြဖစ်ေသာ်လည်း သစေတးလျိုင်ငံသားများဦးစီးသည်က
့ ုမဏီမှ ကီးမားေသာ ေရတူး
ေဖာ် စမ်းသပ်မမ
 ျားကို တာချီလိတ်အေရှဘက်တင
ွ ်ဆက်လုပ်ေန
ိုင်ငံြခားသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏီတစ်ခုြဖစ်သည်
တာေလမိအေရှဘက်တွင်

၁၁၂

Locrian

Precious

၇၃၀ဧက(၄၅၆စတုရန်းကီလိုမီတာ)

Metals

လွယ်ခမ်းေဒသအပါအ၀င်

အကျယ်အ၀န်းရှိ

ကီးမားေသာ

ေရစမ်းသပ်တူးေဖာ်ခင
ွ ့် လိုင်စင်ကိုရရှိထားသည်။အဆိပ
ု ါငါးှစ်သက်တမ်းရှိလိုင်စင်မှာ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၂၉ မှ
၂၀၂၅ ဇူလိုင် ၂၈ ထိြဖစ်သည်။
Locrian Precious Metals သည် လက်ရှိတွင်သစေတးလျိုင်ငံသားများဦးစီးေနေသာ်လည်း မူလက ၂၀၁၁
ခုနစ်တွင် Locrian Resources Inc. အြဖစ်ကေနဒါိုင်ငံတွင်စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး လာအိုှင့် ြမန်မာတွင်
သတတူးေဖာ် မအခွင့်အလမ်းများကို ရှာေဖွရန် ိုင်ငံတကာသတတူးေဖာ်ေရးကုမဏမ
ီ ျားြဖစ်သည့် Oceana
Gold ှင့် Anglo Americanတိုမှရင်းှီးြမပ်ှံခဲ့ကသည်။
Locrian Precious Metals ကိုဦးေဆာင်ေနကေသာသစေတးလျိုင်ငံသားများသည်(Michael Bui Phin
ှငL့် achlan Foy)သတတူးေဖာ်ေရးအေထာက်အပံ့ကမ
ု ဏီတစ်ခုြဖစ်သည့် Valentis Services Ltd. ကိုလည်း
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လုပ်ကိုင်ေနကသည်။ ေလာ်ကရီကန်ှင့် ဗယ်လင်တီလ်တိုသည်ရန်ကုန်မိတွင် ံုးတစ်ခုတည်းကို အတူတူ
အသံုးြပကသည်။
၂၀၂၀ ခုနစ်သဂုတ်လ ၂၆ရက်ေနတွင် သစေတးလျသတတူးေဖာ်ေရး ကုမဏီတစ်ခုြဖစ်ေသာ ြမန်မာ မက်
တယ်လ(် လက်ရှိ Mallee Resourcesဟုေြပာင်း)သည် Locrian Precious Metalsမှ အစုရှယ်ယာ ၅၁ရာ
န်းကိုရယူခဲ့ပီး ၄င်းမှာ ရှမ်းြပည်အေရှပိင
ု ်းရှိ ေရစမ်းသပ်တူးေဖာ်မမ
 ျားအတွက်ြဖစ်သည်။သိုေသာ်လည်း ၂၀၂၁
ေဖေဖာ်၀ါရီ အာဏာသိမ်းမြဖစ်စဥ်အပီးတွင် ြမန်မာမက်တယ်လ်သည် ၄င်း၏ သတတူးေဖာ်မ အကျိူစီးပွား များ
(ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပိုငး် ေဘာ်တွင်းသတတွငး် အပါအ၀င်)ကိုုတ်သိမ်းရန်ဆံုးြဖတ်ခဲ့ပီး ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅ရက်တွင်
ေလာ်ကရီယန်ပေရာဂျက်ှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်ဆိုင်းြခင်း သေဘာတူစာချပ်ကိုချပ်ဆိုခဲ့ပီး ၀ယ်ယူမ ကုန်ကျ
စရိတ်အားလံုးအတွက် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၉၀,၀၀၀ ှင့် ရပ်န းမေလျာ်ေကးအြဖစ် အေမရိကန်ေဒလာ
၉၀,၀၀၀ ကိုေရာင်းချသူထံသိုေပးအပ်ခဲ့သည်။2
ြမန်မာမက်တယ်လ်မှတ်ထွက်သွားေသာ်လည်း Locrian Precious Metals သည် အာဏာသိမ်းပီးေန က်ပိုင်း
တွင်ရှမ်းြပည်အေရှပိုငး် ၌ ေရစမ်းသပ်တးူ ေဖာ်မများဆက်လုပ်ေနရာ လူသတ်စစ်အစိုးရှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ေန
ပီး ဂုမစိုက်သည်မာှ ထင်ရှားသည်။၂၀၂၂ ေဖေဖာ်၀ါရီ ၂ရက်ေနတွင် ဗယ်လင်တီလ်ေအးရှား ၏ facebook မှ“
ြမန်မာအစိုးရ၀န်ကီးဌာနများှင့်အြပသေဘာေဆာင်ေသာဆက်ဆံေရးတစ်ခုကိုတည်ေဆာက်ရန်“အတွက် “ြမန်
မာိုငင
် ံရှိက်ုပ်တို၏ေလာ် ကရီကန်ပေရာဂျက်တင
ွ လ
် ုပ်ေဆာင်ရန် အစိုးရှင့်လူထုဆက်ဆံေရး အရာ ရှတ
ိ စ်ဦး“
လိုအပ်ေကာင်းေကညာခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ဗယ်လင်တီလ်ေအးရှား ၏ facebookမှ

“ရှမ်းြပည်အေရှပိုငး် တွင် ေြမဆီလာ

စမ်းသပ်ြခင်း၊ပီးြပည့်စံုေသာအဖွဲ၊ပီးြပည့်စေ
ံု သာ ှခင်း“ဟု ဓာတ်ပံုတင်ခဲ့ပီး ၂၀၂၂ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်တွင် “ရှမ်း
ြပည်နယ်တွင်ေရစမ်းသပ်တူးေဖာ်ေရးအတွက် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ေစာင့်ကည့်ြခင်း“ ဟူေသာဓာတ်ပံု ကိတ
ု င်
ခဲ့သည်။

Valentis Asis Facebook မှေြမဆီလာ စမ်းသပ်ေသာအဖွဲ၏ပံု(၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၂)

2

https://www.listcorp.com/asx/myl/mallee-resources-limited/news/half-yearly-report-and-accounts-2518669.html
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တာချီလိတ်အေရှဘက်ရှိေလာ်ကရီရန်မှ စမ်းသပ်တူးေဖာ်ရာေဒသ၏ေြမပံု( Myanmar Metals
ASX၏ေကညာချက်မှ)

ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696
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(SHRF)

ယိင်းလျန်းဟန် +66 62 569 5220

(ရှမး် ၊ ြမန်မာ)

(SHRF)

စိုင်းဇင်

(ရှမး် ၊ ြမန်မာ)
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+66: 82 868 8482

