
 
 

 

လူမ   ျိုးတန်ုျိုးသတဖ်ြတမ်ှုအပ ေါ်  ဖ စ်မှုပဖမြောက်သည ် KBZ နငှ  ်Max Myanmar တ ု  ၏ 

ပ ြောက်   မှုမ ြောျိုးအတကွ် တြောဝန်ခ ရန် Justice For Myanmar မှ ပတြောငျ်ိုးဆ လု ုက်သည်။ 

 

KBZ နငှ  ်Max Myanmar တ ု  ၏ န ငုင် တကြော စ ျိုး ွြောျိုးမ တြ်က်မ ြောျိုးအပနဖြင  ်တရြောျိုးမျှတမှု ပြြောပ်ဆြောငရ်မည်။ 

 

သသဂုတ ်၂၄ ၂၀၂၀။ ဖမန်မြောန ငုင်  

 

မြနြ်ာစစ်တပ်၏ ရ ိုဟငဂ် ာြ ာျားအပပေါ်က  ျားလွနပ် ာ လူြ   ျားတိုနျ်ား တ်မြတ်ြှု စစ်ဆငပ် ျား   ိုျားနစှ်မပည ်ခ  နတ်ွင် 

Justice For Myanmar ြှ ခရ ိုနလီိုပ်ငနျ်ားစိုြ ာျားမြစ် ည ် KBZ  နငှ  ် Max Myanmar တ ို  အာျား 

န ိုငင် တကာတ ာျားဥပပေနငှ အ်ညီ  ာဇဝတ်ြှုစ ိုစြ်ျားစစ်ပဆျားပ ျား ပဆာင ွ်က် နပ်တာငျ်ားဆ ိုလ ိုက် ည်။ အဆ ိုပါ 

လိုပ်ငနျ်ားကကီျားနစှ်ခိုလ ိုျား ည် ကိုလ ြဂဂ၏စီျားပွာျားပ ျား နငှ  ် လူ  အခွင အ်ပ ျားဆ ိုင ်ာ လြ်ျားညွှနခ် က်ြ ာျားအ  

တ ာျားြျှတြှုနငှ ၊် လူြ   ျားတိုနျ်ား တ်မြတ်ခ  ြှုြှ နစ်နာ ူြ ာျားနငှ  ် အ က်ရှငက် န ်စ် ူြ ာျားက ို ကိုစာျားြှုပပျား န ်

တာဝနရ်ှ  ည ် န ိုငင် တကာစီျားပွာျားြ တ်ြက်ြ ာျားနငှ  ်ကွနယ်က်ြ ာျား တည်ပဆာက်ထာျားကက ည်။  

 

KBZ နငှ  ် Max Myanmar တ ို  ၏ စီျားပွာျားြ တ်ြက်ြ ာျား ည် နစ်နာ ူြ ာျား နငှ  ် အ က်ရှငက် န ်စ် ူြ ာျားအတွက် 

တ ာျားြျှတြှုနငှ  ် တာဝနခ် ြှု ရှ ပစ နအ်တွက် ခ က်ခ ငျ်ားပဆာင ွ်က် ပါြည်။ လက်ရှ အခ  နထ် ြူ ၎ငျ်ားတ ို   ည် 

လူ  အခွင အ်ပ ျားဆ ိုင ်ာ ပ ခ ာပစပ ျား လိုပ်ပဆာင ်ြည ် တာဝနရှ် ြှုြ ာျားက ို ပ က်ကွက်ပနဆဲပငမ်ြစ်ပါ ည်။ အဆ ိုပါ 

စီျားပွာျားြ တ်ြက်ြ ာျားတွင ်အပြ  ကန၊် ဥပ ာပ ြဂဂ၊ ဗ  တ န၊် ဆွစ်ဇာလန ်နငှ  ်ဂ ပနတ် ို  ြှ ကိုြပဏကီကီျား ြ ာျားမြစ် ည  ်

Shell ၊ AIA ၊ Accor ၊ Sumitomo Mitsui Banking Corporation ၊ Hughes Network Systems နငှ  ်Kempinski 

AG တ ို  ပါဝငပ်နပါ ည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ပဖ ြောပရျိုးဆ ခုွင ရှ် သ ူ မရတနြောပမြောငက် "မြနြ်ာစစ်တပ်ဟာ 

စစ်တပ်နဲ  ခရ ိုနစီီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငနျ်ားပတွ ဲ   အပထာက်အပ  ပတွနဲ   ရ ိုဟငဂ် ာလူြ   ျားပတွအပပေါ် ‘နယ်ပမြရှငျ်ားလငျ်ားပ ျား’ 



 
 

စစ်ဆငပ် ျားပတွ ဆငန် ွှခဲဲ တာပါ။ န ိုငင် တကာ  ာဇဝတ်ြှုပတွအတွက် ပငပွကကျားပထာက်ပ  ပပျားတယ်ဆ ိုတာက ိုက 

 ာဇဝတ်ြှုတစ်ခိုပဲမြစ်လ ို   ေစီီျားပာွျားပ ျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို တာဝနခ် ြှုရှ ပအာငလ်ိုပ် ပါြယ်။ KBZ နဲ   Max Myanmar တ ို   ဲ   

န ိုငင် တကာစီျားပွာျားြ တ်ြက်ပတွဟာလည်ျား နှုတ်ဆ တ်ပနမခငျ်ားအာျားမြင  ် အလ ိုတူအလ ိုပါ မြစ်ပနကကပါတယ်။ 

 ူတ ို  အခိုပဲ စတငပ်ဆာင ွ်က်ြ ို   အခ  နတ်နပ်ါဗပီ။" ဟိုပမပာကကာျားခဲ  ည်။  

 

ရ ိုဟငဂ် ာြ ာျားအပပေါ် လူြ   ျားတိုနျ်ား တ်မြတ်ြှုက  ျားလွနမ်ခငျ်ားက ို အပထာက်အကူမပ  န ် စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၇ တွင် 

မြနြ်ာစစ်တပ်ြှ ခရ ိုနနီငှ  ် တပ်ပ ိုငစ်ီျားပာွျားပ ျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားဆီြှ အလှူပငပွကာက်ခ ၍   ပ ိုပငရွှာပြွမခငျ်ားြ ာျားစွာ 

မပ လိုပ်ခဲ  ည်။ စစ်တပ်၏ လ ိုမခ  ပ ျားတပ်ြွဲွဲ့ြ ာျားက ို ပငွပကကျားပထာက်ပ  ပပျားရ ိုြျှြက ပန ပ်စွန  ခွ်ာ ထွက်ပမပျား  ည ် 

ရ ိုဟငဂ် ာြ ာျား ြ ြ တ ို  ပန ပ်  ို   မပနြ်လာန ိုငပ်စ နအ်လ ို  ငာှ နယ်စပ်စည်ျားရ ို ျားခတ်ြ ို  အတွက်လည်ျား လှူေါနျ်ားြှုြ ာျား 

မပ လိုပ်ခဲ ကက ည်။ အလှူရှငြ် ာျားအနက် မြနြ်ာန ိုငင် ရှ  အကကီျားဆ ိုျား ခရ ိုနလီိုပ်ငနျ်ားစိုကကီျားြ ာျားမြစ်ကက ည ် KBZ Group 

 ည် အပြ  ကနပ်ေေါ်လာ ၂.၄၇  နျ်ား လှုေါနျ်ားခဲ ဗပီျား Max Myanmar ကလည်ျား အပြ  ကန ် ပေေါ်လာ ၉၇၆၈၅၇ 

လှူေါနျ်ားခဲ ကက ည်။  

 

န ိုငင် ပတာ်၏အတ ိုငပ်ငခ် ပိုဂဂ  လ် ပေေါ်ပအာငဆ်နျ်ားစိုကကည် ဥကက ဌအမြစ် ပဆာင ွ်က်ခဲ  ည ် မပည်ပထာငစ်ိုလူ ာျားခ ငျ်ား 

စာနာြှု အကူအညီအပထာက်အပ  ပပျားပ ျား၊ မပနလ်ည်ပန ာခ ထာျားပ ျားနငှ  ် ြွ ွဲ့ ဗြ  ျားပ ျားစီြ က နျ်ား (UEHRD) ကလည်ျား 

နယ်စပ်စည်ျားရ ို ျားခတ်ပ ျားအတွက်   ပ ိုပငရွှာပြွမခငျ်ားြ ာျား ထပ်ြ မပ လိုပ်ခဲ ပါ ည်။ KBZ ြှ အပြ  ကန ်ပေေါ်လာ ၂.၂  နျ်ား 

နငှ  ် Max Myanmar ြှ အပြ  ကနပ်ေေါ်လာ ၆၅၄၀၀၀ လှူေါနျ်ားခဲ ကာ အဓ ကအလှူရှငြ် ာျား မြစ်ပနမပန ်ည်က ို 

ပတွွဲ့  ည်။  

 

၂၀၁၉ က ဂိုတ်လတွင ် ကိုလ ြဂဂ၏ မြနြ်ာန ိုငင် ဆ ိုင ်ာ လွတ်လပ်ပ ာ န ိုငင် တကာအခ က်အလက် 

ရှာပြွပ ျားြစ်ရှင ် (UN FFM) က အထက်ပြာ်မပပါ လှူေါနျ်ားြှုြ ာျားက ို စ ိုစြ်ျားစစ်ပဆျားဗပီျားပနာက် "ြစ်ရှငအ်ပနနငှ  ်KBZ 

နငှ  ် Max Myanmar တ ို  ၏ တာဝနရ်ှ  ူြ ာျားအာျား  ာဇဝတ်ပကကာငျ်ားအ  စ ိုစြ်ျားစစ်ပဆျား င ဗ်ပီျား၊  လ ိုအပ်ပါက 

လူ ာျားြ   ျားနယွ်အပပေါ် ဆန  က် ငပ် ာ  ာဇဝတ်ြှု တွငပ်ါဝင ်ည ် "အမခာျားလူြဆနပ် ာလိုပ် ပ်ြ ာျား" က  ျားလွန ်န် 

ပငအွြ ာျားအမပာျားမြင  ် တ ိုက်ရ ိုက်ပထာက်ပ  ပပျား ည ်အပပေါ်  ာဇဝတ်ပကကာငျ်ားအ  အပ ျားယူြှုြ ာျား မပ လိုပ်န ိုင ်န် 

ခ ိုငလ် ိုပ ာအခ က်အလက်ြ ာျားလည်ျား  ရှ ထာျားဗပီ" ဟို   ိုျား ပ် ပမပာကကာျားထာျားပါ ည်။  



 
 

 

ကိုလ ြဂဂအခ က်အလက်ရှာပြွပ ျားြစ်ရှင၏် အကက မပ ခ က်ြ ာျားက ို လက်ရှ အခ  နထ်  ဂရိုြစ ိုက်ကကပ ျားပါ။ KBZ နငှ  ်

Max Myanmar တ ို  ၏ စီျားပွာျားြ တ်ြက်ြ ာျား ည်လည်ျား လူ  အခွင အ်ပ ျား ပ ခ ာပစပ ျားအပပေါ် တာဝနရှ်  ည ်အတ ိုငျ်ား 

အပ ျားယူ ပဆာင ွ်က်ပပျား န ်လ ိုပါ ည်။  

 

KBZ နငှ  ် Max Myanmar တ ို  ၏ စီျားပွာျားပ ျားြ တ်ြက်ြ ာျားအာျား ၎ငျ်ားတ ို  တာဝနရ်ှ ြှု၏ အစ တ်အပ ိုငျ်ားတစ်ခိုအပနမြင  ်

ပအာက်ပါတ ို  က ို ပဆာင ွ်က်ပပျား န ်Justice For Myanmar ြှ ပတာငျ်ားဆ ိုလ ိုက် ည်။ 

 

၁။ စစ် ာဇဝတ်ြှုြ ာျား ၊ လူ ာျားြ   ျားနယွ်က ိုဆန  က် ငပ် ာ  ာဇဝတ်ြှုြ ာျားအာျား ကူညီပထာက်ပ  ပနပ ာ (ဝါ) အာျားပပျား 

အာျားပမြ ာက် မပ ပနပ ာ ပကာ်ပ ိုပ ျားရှငျ်ားြ ာျားနငှ  ်စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်က ိုငမ်ခငျ်ားြမပ ပါ န။် 

 

၂။ KBZ နငှ  ်Max Myanmar ြှ မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ်ပတ် က်ပ ာ စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလ ိုျား၊ မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ်

UEHRD အာျား လှူေါနျ်ားထာျားြှုြ ာျားအာျားလ ိုျားက ို အြ ာျားမပည် ူ  ပစ န ်ထိုတ်မပနပ်ပျား န။် အကယ်၍ KBZ နငှ ် Max 

Myanmar တ ို  ြှ လ ိုက်နာ န ်ပ က်ကွက်ပါက စီျားပွာျားပ ျားအ  ပတ် က်ြှုအာျားလ ိုျားက ို မြတ်ပတာက်  ပ်ဆ ိုငျ်ားပစ်ပါ န။်  

 

၃။ KBZ နငှ  ် Max Myanmar တ ို  အပနမြင  ်လက်ရှ အခ  န် (ဝါ) ပနာငအ်နာဂါတ်တွင ် မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ်ြည် ည  ်

စီျားပွာျားပ ျားအ ဆက်ဆ ြှုြ   ျားြှ ြရှ ပတာ ပကကာငျ်ား၊ လက်ရှ အခ  န ် (ဝါ) ပနာငအ်နာဂါတ်ကာလတွင ် မြနြ်ာစစ်တပ်  ို   

ပထာက်ပ  လှုေါနျ်ားမခငျ်ား ြမပ လိုပ်ပတာ ပကကာငျ်ား  က်ပ အပထာက်အထာျား တစ်စ ိုတစ် ာ ြမပန ိုငြ်ခ ငျ်ား 

စီျားပွာျားပ ျားအ  ဆက်ဆ ပ ျားြ ာျားအာျား မြတ်ပတာက်ပစ် န။်   

 

မရတနြောပမြောငက် "KBZ နဲ   Max Myanmar တ ို  ဟာ အမပစ်ပပျားအပ ျားယူမခင်ျားြခ  ဘဲ 

လိုပ်ငနျ်ားဆက်ဗပီျားလည်ပတ်ပနတာဟာ လက် င ခ် ြွယ်ြရှ ပါဘူျား။ ေအီပမခအပနဟာ ဘဂဂလာျားပေ ရ်ှက ေိုကခ ည် 

စခနျ်ားပတွထဲြှာ စ တ်ပထာငျ်ားက ိုယ်ပကကမြစ်ပနတဲ  ၈၀၀,၀၀၀ ပ ာ အ က်ရှငက် နလ်ွတ်ပမြာက် ူ 

ရ ိုဟငဂ် ာပတွအတွက်  ာြက၊ မြနြ်ာန ိုငင် အတွငျ်ားြှာ က နရှ် ပနခဲ ဗပီျား လ ိုမခ  ပ ျားတပ်ြွဲွဲ့အပမြာက်အြ ာျား ဲ   

တငျ်ားတငျ်ားကကပ်ကကပ် ပစာင က်ကည ်ြှုပအာက်ြှာ အပမခခ လူ  အခွင အ်ပ ျားခ   ွဲ့ ငဲ စွာနဲ    က် က်စက်စက်က  ျားလွနမ်ခငျ်ား 



 
 

ခ ပန  ူပတွ အတွက်ပတာ  နာကကည်ျားြွယ် ာပါ။ န ိုငင် တကာအ  ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ားအပနနဲ   ကိုလ ြဂဂ အခ က်အလက် 

ရှာပြွပ ျားြစ်ရှင ဲ်   အကက မပ တ ိုက်တွန်ျားြှုပတွက ို အပကာငအ်ထည်ပြေါ်ပဆာင ွ်က်ပ ျားနဲ   ရ ိုဟငဂ် ာပတွအပပေါ် 

လူြ   ျားတိုနျ်ား  တ်မြတ်ြှု၊ လူ ာျားြ   ျားနယွ်အပပေါ်ဆန  က် င်တဲ   ာဇဝတ်ြှုနဲ   စစ် ာဇဝတ်ြှု က  ျားလွနခဲ်  ူပတွက ို 

က ိုယ ်လိုပ် ပ်အတွက် က ိုယ်မပနလ်ည်တာဝနခ် ြှုရှ ပ ျား ပ ခ ာပစြ ို   ဟနခ် က်ညီညီ စိုပပါငျ်ားပဆာင ွ်က်ကက ပါြယ်။”   

ဟို ဆက်လက်ပမပာကကာျား ည်။ 

 

အယ်ဒ တြောမ ြောျိုးသ ု  မတှခ် က ်

 

Justice For Myanmar  ည် မြနြ်ာမပည် ူြ ာျားအတွက် တ ာျားြျှတြှုနငှ တ်ာဝနခ် ြှု ရှ ပစပ ျား အတွက် 

စည်ျားရ ို ျားလှု ွဲ့ပဆာ်ပန ည်  အြည်ြပြာ်လ ိုပ ာ တက်ကကလှုပ်ရှာျား ူ တစ်စိုမြစ်ဗပီျား ြက်ေ ယ်ေြီ ိုကပ စီနငှ  ်

ပ ရှည်တည်တ  ခ ိုငဗ်ြဲပ ာ ဗင ြ်ျားခ ြ်ျားပ ျားက ို ပရှ ွဲ့ ရှုလ က် စစ်တပ် စီျားပွာျားပ ျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလ ိုျား  ပဆ် ိုငျ်ား န ်

ပတာငျ်ားဆ ိုလ က်ရှ   ည်။ 

 

လူြ   ျားတိုနျ်ား တ်မြတ်ြှုြ ာျားအာျား ပထာက်ပ  လှူေါနျ်ားြှုြ ာျားအပပေါ် ကိုလ ြဂဂ အခ က်အလက်ရှာပြွပ ျားြစ်ရှင၏် 

စ ိုစြ်ျားစစ်ပဆျားြှုြ ာျားနငှ  ်အကက မပ တ ိုက်တွနျ်ားခ က်ြ ာျားက ို အပ ျားစ တ်  ရှ လ ိုလျှင-် 

ကိုလ ြဂဂအခ က်အလက်ရှာပြွပ ျားြစ်ရှငအ်စီ ငခ် စာ (မြနြ်ာစစ်တပ်၏ စီျားပွာျားပ ျားအက   ျားအမြတ်ြ ာျား) 

တွငက်ကည ်ရှုပါ။  

 

  ်မ သ ရှ လ  ုါက -  

ရတနြောပမြောင ် 

အီျားပြျားလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်ဆ ိုေ ်- https://www.justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ - @justicemyanmar 

ပြ ဘိုတ် - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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