စစ်တပ်စီးပ ီးရ ီးမိတဖ
် က်မ ီးထံ ရ

င်ီးခ မှုပိတပ
် င်ရ က င်ီး LafargeHolcim

ကုမပဏ ရ ကည ခ က်အရပေါ် Justice For Myanmar ၏ တုန်ပပန်မှု
ဇူလိုင်

၂၇၊၂၀၂၀၊

မြန်ြာ

-

LafargeHolcim

ကိုြပဏအ
ီ နနမြင်

၎င််းတို၏

မြန်ြာနင
ို င
် ရ
ံ

စီ်းပာ်းန ်းကို စာ င််းရင််းြျက်သြ််းလိုက်န ကာင််း န ကညာချက်အနပေါ် Justice For Myanmar ြ
ကကြိုဆိုပါ

သည်။ LafargeHolcim

ကိုြပဏအ
ီ နနမြင် စစ်တပ် ာဇဝတ်ဂိုဏ်း်

နသာ ၎င််းတို၏ မြန်ြာစီ်းပာ်းန ်းြတ်ြက်ြျာ်းသို

န ာင််းချ န်

အန ာင််းအဝယ်တစ် ပ်ကို ယခိုလို ပ်ဆိုင်း် လိုက်မခင််းသည်
မြန်ြာစစ်တပ်အတက်
ရှု မြင်ပါသည်။

အနာဂတ်ဝင်နငစီ်းဆင််းြှုကို

LafargeHolcim

အနနမြင်

ကိုလသြဂဂလြ််းညွှနအ
် နမခခံြှုြျာ်းနအာက်တင်
တာဝန်ဝတတ ာ်းြျာ်းနငအ
် ညီ

လူအခငအ
် န ်းအနပေါ်

Justice

For

မငင််းပယ်လိုက်မခင််းမြစ်သည်ဟို
စီ်းပာ်းန ်းနင်

၎င််းတို

Myanmar

လိုက်နာနဆာင် က်

ကကြိုဆိုပါတယ်။

ဝင်နငလြ််းန ကာင််း

ြ

လိုပ်နဆာင် န်

နတာင််းဆိုလိုက်သည်။

တန ရမ င်က “မြန်ြာစစ် ာဇဝတ်ဂိုဏ်း် န

ဆံို်းမြတ်ချက်ကို Justice For

ဘလပ်နမြလိုပ်ငန််းဟာ

တစ်ခိုမြစ်ပါတယ်။

ြည်

ပငလ
် င််းမြင်သာြှုအမပည်အဝမြင်

စီ်းပာ်းန ်းဆက်နယ်ြှုကို မြတ်နတာက်ြို LafargeHolcim
က

ြြတိုြ

လူအခငအ
် န ်းဆိုင် ာ

အကျြို်းသက်န ာက်ြှုြျာ်းြရနအာင်

Justice For Myanmar ၏ ရပပ ရ ီးဆိခ
ု ငရ
် ိသ ူ

Myanmar

စီစဉ်ထာ်းသည်
စစ် ာဇဝတ်ြှုကျ ်းလန်သူ

စာ င််းရင််းြျက်သြ််းြှုကို

နဆာင် က် န်နင်

အြွဲ့ဝင်ြျာ်းမြစ်

မြန်ြာစစ်တပ်အတက်

ဒီဝင်နငနတက

အဓက

မြန်ြာစစ်တပ်အတက်

ဆို်း ာ်းတလူအခငအ
် န ်းချြို်းနြာက်ြှုနတကို အန ်းယူခံ မခင််းြရဘ ကျ ်းလန်နင
ို န
် စတာမြစ်ပပီ်း
အြျာ်းပိုငပ
် စစည််း ဝယ်ယူန ်းလိုပ်ငန််းနတြာ အကျငပ
် ျက် ချစာ်းတာနတ၊ မပည်သူပိုငပ
် စစည််း
ခို်းယူတာနတကနန

စစ်ဗိုလ်ချြိုပ်ကကီ်းနတန

ကူညီနထာက်ပံနပ်းနနတာ

ခရို နန
ီ တ

မြစ်ပါတယ်”

ကကယ်ဝ

ချြ််းသာနအာင်လိုပ် ာြာ

ဟို

နမပာ ကာ်းသည်။”

တနဂဂနနနနက SonntagsZeitung တင် နြာ်မပခသည် နဆာင််းပါ်းတစ်ပိုဒအ
်

LafargeHolcim

အနနမြင် ၎င််းတိုအာ်း အနတ ာယ်ရသည်ဟို သတ်ြတ်ခံထာ်း ြှုအနပေါ် မပန်လည်ဆန််းစစ်ြှုြျာ်း
မပြိုလိုပ်

ပပီ်းနနာက်

၎င််းတို၏

မြန်ြာစီ်းပာ်းန ်းြတ်ြက်ြျာ်းထံ

န ာင််းချြှုြျာ်း

ပ်ဆိုင်း် န်

ဆံို်းမြတ်ခသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနစ်တင် ကိုလသြဂဂအချက်အလက်ရာနြန ်းြစ်ရင်က LafargeHolcim

အာ်း

“မြန်ြာစီ်းပာ်းန ်းဦ်းပိုင၊်

ပဋဉာဏ်ဆိုင် ာဆက်နယ်ြှုြျာ်း၊

မြန်ြာစီ်းပာ်းန ်းနကာ်ပိုန ်းရင််းတိုနင်
စီ်းပာ်းန ်းဆိုင် ာ

ဆက်နယ်ြှုြျာ်းရသည်”

နင
ို င
် မံ ခာ်းစီ်းပာ်းန ်းလိုပ်ငန််းအမြစ် အြည်စာ င််းသတ်ြတ်ခပပီ်း စီ်းပာ်းန ်း လိုပ်ငန််းြျာ်းအာ်းလံို်းအ
နနမြင် စစ်တပ်နင် ဆက်နယ်ြှုြျာ်းကို မြတ်နတာက် န် နတာင််းဆိုခသည်။ ဆစ်ဇာလန်နင
ို င
် တ
ံ င်
အနမခစိုက်သည်

LafargeHolcim

ကိုြပဏသ
ီ ည်

ကြ္ာအကကီ်းဆံို်း ဘလပ်နမြ ထိုတ်လိုပ်သူ

မြစ်သည်။
Lafarge အနနမြင် ၂၀၁၄ ခိုနစ်တင် M.Y. Holding ၊ Aung Myin Thu Group တိုနင်
ြက်စပ်လိုပ်ငန််း တစ် ပ်ကို ဖွငလ
့် ှစခ
့် သည်။ စစ်တပ်စီ်းပာ်းန ်းလိုပ်ငန််းစို ဦ်းပိုင၏
်
ဘလပ်နမြ
ထိုတ်လိုပ်သူမြစ်သည် ဆင်ြင််းကိုြပဏတ
ီ င် ဘိုတ်အြဝ
ွဲ့ င်မြစ်သူ ဦ်း မြငက
်
M.Y. Holding ကို
ဦ်းနဆာင်သည်။

Lafarge

နင်

ဆင်ြင််းကိုြပဏီ

ဘိုတ်အြွဲ့ ြ

နှုတ်ထက်ခ

ြက်စပ်လိုပ်ငန််းတစ် ပ်အမြစ်

သည်။

သို ာတင်

ဆင်ြင််းဘလပ်နမြစက်ရို ံ

ဆက်လက်လည်ပတ်ခသည်။
ကိုနသ
် ယ်ြှုြျာ်းလည််း

ြတ်ြက်နဆာင် က်ြှုြွဲ့စည််းပပီ်းနနာက်ြာနတာ

M.Y.

Holding

လိုပ်ကိုငသ
် ည်။

မြန်ြာစီ်းပာ်းန ်းဦ်းပိုငန
် င်

ကို

အနနမြင်

ဦ်း မြငက
်

နကျာက်ဆည်ပြြိုွဲ့တင်

ဆင်ြင််းထိုတ်ကိုန်

နအာင်မြင်သူကိုြပဏက
ီ ို

ြျာ်းကို

ဆင်ြင််းကိုြပဏ၏
ီ

လက်ရဘိုတ်အြွဲ့ဝင်တစ်ဦ်းမြစ်သူ ဦ်းနစာပငြ််းက တည်နထာင်ခပပီ်း ခရို နပ
ီ ိုငစ
် ီ်းပာ်းန ်းလိုပ်ငန််းစို
မြစ်သည်။ နအာင်မြင်သူကိုြပဏသ
ီ ည် ဗိုလ်ချြိုပ်ြ်းကကီ်း ြင််းနအာင်လှုင်ြသာ်းစိုနင် နီ်းကပ်သည်
ဆက်နယ်ြှု

ရပါသည်။

ြ ကာနသ်းခင်အချန်ကအထ

ြင််းနအာင်လှုင်၏

နခ ်းြမြစ်သူ

ြျြို်း တနာထိုက်သည် Apower Co. Ltd ၏ ရယ်ယာရင်နင် ဒါရို က်တာ တစ်ဦ်းမြစ်ခပပီ်း
သာ်းြက်မြစ်သူ လင််းမြငန
် ြ်းသည် Minn Pyae Tagon Industrial Co. Ltd ၏ ရယ်ယာရင်နင်
ဒါရို က်တာတစ်ဦ်း မြစ်ခသည်။ အဆိုပါကိုြပဏန
ီ စ်ခိုလံို်းသည်
ကိုြပဏခ
ီ ြျာ်း

မြစ် ကသည်။

Aung

စက်တင်ဘာလတင် မြန်ြာမပည်

Myin

Aung Myin Thu Group ၏

Thu

Group

သည် ၂၀၁၇

အနနာက်ပိုင်း် တင် ရို ဟင်ဂျာလူြျြို်းြျာ်းအနပေါ်

လူြျြို်းတိုန််းသတ်မြတ်ြှုကို

နထာက်ပံကူညီ န် မြန်ြာစစ်တပ်သို စိုစိုနပါင််း

တန်ြို်းရသည်

လဒါန််းြှု

မြန်ြာစစ်တပ်၏

ခိုနစ်

နစ်ကကြ်

စီ်းပာ်းန ်းကန် က်မြနက
် ျက်ြှုအနပေါ်

အချက်အလက်ရာနြန ်းြစ်ရင်ြ

အစီ င်ခံစာထိုတ်မပန်ပပီ်းချန်ကတည််းက

သန််း

၆၀၀

မပြိုလိုပ်ခသည်။
ကိုလသြဂဂ
ြျြို်း တနာထိုက်နင်

လင််းမြတ်နြ်းတိုနစ်ဦ်းအာ်း

နအာင်မြင်သူကိုြပဏြ
ီ ျာ်း၏

ဘိုတ်အြွဲ့ ြ

ြယ်ရာ်းခသည်။

အယ်ဒတ မ ီးသို မတ်ခ က်
LafargeHolcim

၏

မြန်ြာစစ်တပ်စီ်းပာ်းန ်းလိုပ်ငန််းစိုနင်

စီ်းပာ်းန ်းလိုပ်ငန််းြျာ်းအနပေါ်

SonntagsZeitung

၏

ရနနသည်

အစီ င်ခံန ်းသာ်းြှုြျာ်းနင်

စီ်းပာ်းန ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း စာ င််းရင််းြျက်သြ််း န် န ကညာချက်ကို ဂျာြန်ဘာသာမြင် ဤနန ာတင်
ကည်ရှုပါ။
Justice

For

Myanmar

သည်

မြန်ြာမပည်သူြျာ်းအတက်

တ ာ်းြျှတြှုနင်

တာဝန်ခံြှု ရန ်းအတက်

စည််းရံို်းလှုံွဲ့နဆာ်နနသည်

အြည်ြနြာ်လိုနသာ

တက်ကကလှုပ်ရာ်းသူတစ်စိုမြစ်ပပီ်း

ြက်ဒ ယ်ဒြ
ီ ိုကန စီနင်

န ရည်တည်တံခိုငပ် ြနသာ

ပငြ််းချြ််းန ်းကို

နရ်းရှု လျက်

စစ်တပ်စီ်းပာ်းန ်းလိုပ်ငန််းြျာ်း

အာ်းလံို်း

ပ်ဆိုင်း် န်

နတာင််းဆိုလျက်ရသည်။
ကိုလသြဂဂအချက်အလက်ရာနြန ်းြစ်ရင်၏ ၂၀၁၉ ခိုနစ် အစီ င်ခံစာ - (ပမန်မ စစ်တပ်၏
စီးပ ီးရ ီးအက ိ ီးအပမတ်မ ီး)

ကို

အန်လိုင်း် တင်

အင်္ဂလိပ်ဘ သ ၊

ပမန်မ ဘ သ ြျာ်းမြင်

ရနင
ို ပ
် ါ သည်။
ထပ်မံသရ
ိ ိလိုပါက
တန ရမ င်
အီ်းနြ်းလ်

- media@justiceformyanmar.org

ဝဘ်ဆိုဒ ်

- https://www.justiceformyanmar.org/
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