
 
 

အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ တရာားရ ို ား (ICJ) ၏ မြန်ြာန ိုငင်လံမူ   ားတိုန်ားသတပ်ြတမ်ှုဆ ိုငရ်ာ ရ ို ားတငစ်စ်ဆဆားဆရားတငွ ်

ကဆနဒါနငှ  ်နယ်သာလန် ြူားဆြါငာ်းြါဝငမ်ှုက ို Justice For Myanmar ြကှက  ဆ ို၊ 

စစ်တြ်ရာဇဝတဂ် ိုဏ်ားအာား အဓ ကထာား အဆရားယူြ တဆ် ို  မှုမ ာား ပြ လိုြ်ရန် ဆတာငာ်းဆ ို 

 

စက်တငဘ်ာ ၈၊ ၂၀၂၀၊ မြနြ်ာ - အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာတရာားရ ို ား၌ မြနြ်ာန ိုငင် အပြေါ် စ ွဲဆ ိုထာားသည  ်

လူြ   ားတိုနာ်းသတ်မြတ်ြှုဆ ိုငရ်ာအြှုတ င ် ြူားပြေါငာ်းြေါဝငသ် ာားြည်မြစ်ပ ကာငာ်း ကပနဒေါနငှ  ် နယ်သာလနန် ိုငင် တ ို  ၏ 

၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ စက်တင ် ဘာ ၂ ရက်ပန   ပ ကညာခ က်က ို Justice For Myanmar အပနမြင  ် ကက  ဆ ိုြေါသည်။ 

ယငာ်းနစှ်န ိုငင် ၏ ြူားတ ွဲပ ကညာ ခ က်အရ မြနြ်ာန ိုငင် အပြေါ် စ ွဲဆ ိုထာားသည ် ဂြ်ဘီယာန ိုငင် ဘက်ြှ 

ြ  ြ ိုားကူညီပြားသ ာားြည်မြစ်ပြီား “ြိုဒ နာ်းြှုြ ာားအြေါအဝင ် လ ငြ် ိုငာ်းဆ ိုငရ်ာနငှ  ် ဂ ွဲနဒ်ေါအပမခမြ  အ ကြ်ားြက်ြှုြ ာားနငှ ် 

ဆက်န ယ်သည ် ရာဇဝတ်ြှုြ ာားက ို အထူားအပလားပြား” သ ာားြည ် မြစ်သည် ဟိုသ ရသည်။ 

လူြ   ားတိုနာ်းသတ်မြတ်ြှုဆ ိုငရ်ာ အြှုတ င ် လ ငြ် ိုငာ်းဆ ိုငရ်ာနငှ  ် ဂ ွဲနဒ်ေါအပမခမြ အ ကြ်ားြက်ြှုအာား 

ြ ိုြ ိုအပရားထာားလာမခငာ်းက ို အထူားအာားမြင်  အသ အြှတ်မြ ြေါသည်။  ယငာ်းသည် “နယ်ပမြရှငာ်းလင်ားပရားစစ်ဆငပ်ရား” 

ပ ကာင  ်ထ ခ ိုက်ခ စာားခွဲ ရသည ် လ ငစ် တ်ခ ယူြှု အြ   ားြ   ားရှ  ကသူရ ိုဟငဂ် ာြ ာား အာားလ ိုားအတ က် တရာားြှုတြှုရရှ ရန၊် 

အမခာားပသာတ ိုင်ားရငာ်းသာား လူထိုြ ာားအပြေါ် ြိုဒ နာ်းက င ြ်ှုနငှ  ် လ ငအ် ကြ်ားြက်ြှုက ို လက်နက်တစ်ခိုအမြစ် 

အသ ိုားမြ ကာ အမြစ်ပြားအပရားယူခ ရြှု လ ိုားဝြရှ ဘွဲ ကာလရှည် ကာ က  ားလ နခ်ွဲ  သည ် မြနြ်ာစစ်တြ်၏ တာဝနခ် ြှု 

ရရှ ရန ် ကူညီန ိုငြ်ည် မြစ်ြေါသည။် သ ို  ရာတ င ် ထ ိုြူားပြေါငာ်း ြေါဝငြ်ှုတ င ် ကိုလသြဂဂ အခ က်အလက ်

ရှာပြ ပရားြစ်ရှငက် အ က မြ ထာားသည ် စစ်တြ်စီားြ ာားပရား လိုြ်ငနာ်းြ ာားြှ ရငာ်းနှာီးမြ ြ်နှ ြှုြ ာား ရိုြ်သ ြ်ားပရားနငှ်  

ြစ်ြှတ်ထာား အပရားယူ ြ တ်ဆ ို  ြှုြ ာားက ိုလည်ား ြမြစ်ြပန လိုြ်ပဆာငသ် ာားရြည် မြစ်ြေါသည်။ 

 

မြနြ်ာစစ်တြ်၏ ဆ ိုားရ ာားရက်စက်သည ် လူ  အခ င အ်ပရားခ   ားပြာက်ြှုြ ာားအာား ပထာက်ြ   ကူညီပြားပနသည  ်

စီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းြ ာား၏ အခနာ်းကဏ္ဍက ို ကိုလသြဂဂ အခ က်အလက်ရှာပြ ပရား ြစ်ရှငက် ၂၀၁၉ ခိုနစှ်တ င် 

ထိုတ်ပြာ်ပရားသာားခွဲ သည်။ န ိုငင် တကာလူ  အခ င အ်ပရားဥြပဒ ခ   ားပြာက်သူြ ာား၊ စစ်တြ်ြ ိုငစ်ီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းြ ာား၊ 

စစ်တြ်က ို စီားြ ာားပရားအာားမြင  ် အာားပြားကူညီပနသည ် စီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းြ ာားနငှ  ် ယငာ်းတ ို  ၏ ြ ိုငရ်ှငြ် ာားက ိုြေါ 

တြေါတည်ား ြစြ်ှတ်ထာား အပရားယူြ တ်ဆ ို  ြှုြ ာား မြ လိုြ်ရန ်ပတာငာ်းဆ ိုထာားသည်။ 



 
 

 

ကပနဒေါန ိုငင် သည် စစ်တြ်စီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းစိုြ ာားမြစ်သည ် မြနြ်ာ စီားြ ာားပရားပကာ်ြ ိုပရားရှငာ်းနငှ ် 

မြနြ်ာ စီားြ ာားပရားဦားြ ိုငလ်ီြ တက်၊ ၎ငာ်းတ ို  ၏ လက်ပအာက်ခ ကိုြပဏခီ ွဲြ ာားနငှ  ် ြက်စြ်လိုြ်ငနာ်းြ ာား အပြေါ် 

ြစ်ြှတ်ထာားအပရားယူြ တဆ် ို  ြှုြ ာားက ို ၂၀၀၇ ခိုနစှ်ကတည်ားက လိုြ်ပဆာငခ်ွဲ ပြီား မြစ်သည်က ို Justice For Myanmar 

ြှ အသ အြှတ်မြ သည်။ သ ို  ပသာ်လည်ား ယငာ်းခ ြှတ်ထာားသည ် အပရားယူြှုြ ာား ထ ပရာက်ြှု ပသခ ာပစပရားအတ က် 

ဟနခ် က်ညီ စိုပြေါငာ်း အာားထိုတ်ြှုတစ်ရြ် လ ိုအြ်ြေါသည်။ လက်ရှ  အပရားယူြ တဆ် ို  ြှုြ ာားတ င ်

စစ်တြ်ြ ိုငစ်ီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းြ ာား၊ ၎ငာ်းတ ို  ၏ ြ ိုငဆ် ိုငသူ်ြ ာား၊ ဒေါရ ိုက်တာြ ာားနငှ  ်ြတ်သက်သည ် မြည ်စ ိုက ိုလ ိုပသာ 

ပနာက်ဆ ိုားစာရငာ်းြ ာားြေါ ြေါဝငလ်ာပအာင ်ထည် သ ငာ်းပစမခငာ်းမြင်  အာားပကာငာ်းပစရန ်ပဆာငရ် က်ရြည်မြစ်သည်။  

 

Justice For Myanmar ဆပြာဆရားဆ ိုခွင ရှ် သ ူ မရတနာဆမာငက် “မြနြ်ာစစတ်ြ်ရွဲ   လူြ   ားတိုနာ်းသတ် မြတ်ြှု၊ 

စစ်ရာဇဝတ်ြှုပတ နွဲ   လူသာားြ   ားန ယ်အပြေါ်က  ားလ နတ်ွဲ  ရာဇဝတ်ြှုပတ ဟာ သူတ ို  ရ ဲ့  

စီားြ ာားပရားအက   ားစီားြ ာားပ ကာင မ်ြစ်ပြီား ဒရီာဇဝတ်ြှုပတ  အဆ ိုားသတ်ြ ို  ၊ က  ားလ နခ် ရသူပတ နွဲ   အသက်ရှင ်

လ တ်ပမြာက်လာသူပတ အတ က် တရာားြျှတြှု ပဆာင ်ကဉားန ိုငြ် ို  ၊ မြည်တ ငာ်းစစ် အဆ ိုားသတ်ြ ို  ၊ မြနြ်ာ  

ဒြီ ိုကပရစီအသ ငက်ူားပမြာငာ်းပရားက ို လြ်ားပ ကာငာ်းြှနပ်ြေါ်  မြနပ်ရာက်ြ ို  အတ က် အွဲ ဒ ီ လျှ  ျှို့ ဝှက် 

ပင ပ ကားအရငာ်းအမြစ်ပတ က ို မြတ်ပတာက်ြစ်ရြေါြယ်” ဟို ပမြာ ကာားသည်။ 

 

ကပနဒေါနငှ  ် နယ်သာလနန် ိုငင် တ ို  အပနမြင  ် မြနြ်ာစစ်တြ်ြ ိုင ် စီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းြ ာား၊ မြနြ်ာစစ်တြ် က ို 

အက   ားအမြတ်မြစ်ထ နာ်းပစသည ် စီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းြ ာားြှ ရငာ်းနှာီးမြ ြ်နှ ြှုြ ာား ရိုြ်သ ြ်ားရနလ်ည်ား လ ိုအြ်သည်။ 

အဆ ိုြေါ စီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းြ ာားထွဲတ င ် Kirin Holdings လည်ား ြေါဝငက်ာ စစ်တြစ်ီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းစိုမြစ်သည်  

မြနြ်ာ စီားြ ာားပရား ဦားြ ိုငလ်ီြ တက်နငှ  ် ြက်စြ်လိုြ်ငနာ်းတစ်ခို ပဆာငရ် က်လျှက်ရှ ပြီား ၂၀၂၀ ခိုနစှ် သ ိုားလြတ်ကာလ 

နစှ်ခိုအတ ငာ်း ြှာြင ်မြနြ်ာစစ်တြ်အတ က် အပြရ ကနပ်ဒေါ်လာ ၃၃.၅ ြီလီယ  ရှာပြ ပြားခွဲ သည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် ြတ်လ 

၃၁ ရက်ပန   စာရငာ်းအရ Canada Pension Plan (CPP) ၏ Kirin တ င ်ရငာ်းနှာီးမြ  ြ်နှ ြှုတနြ် ိုားသည် အပြရ ကန်ပဒေါ်လာ 

၅၇ ြီလီယ ပက ာ် ရှ ခွဲ ပြီား Kirin ၏ မြနြ်ာ ကိုြပဏခီ ွဲမြစ်သည ် Myanmar Brewery တ င ် CPP ရှယ်ယာြ ာား 



 
 

ြေါဝငပ်နသည်။ Myanmar Brewery သည် (ယခငန်ာြည် Burma Brewery မြင )် ကပနဒေါန ိုငင် ၏ 

အထူားစီားြ ာားပရားဆ ိုငရ်ာ အပရားယူပဆာငရ် က်မခငာ်း ခ ရသည ် စီားြ ာားပရား လိုြ်ငနာ်းတခိုလည်ား မြစ်သည်။ Kirin အမြင ်

စစ်တြ်ပမြ ပြေါ်တ င ်အဓ ကအ ြ်မခ ပမြစီြ က နာ်းြ ာား တည်ပဆာက်ပနသည ် Daiwa House Industry, Sumitomo 

Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group နငှ ် Tokyo Tatemono အြေါအဝင ်

ဂ ြနပ်ကာ်ြ ိုပရားရှငာ်းြ ာားတ ငလ်ည်ား CPP အပနမြင်  ရှယ်ယာြ ာား ြ ိုငဆ် ိုငထ်ာားသည်။ 

 

မရတနာဆမာငက် “မြနြ်ာန ိုငင်  ဒြီ ိုကပရစီစနစဆ်ီ ပအာငပ်အာငမ်ြငမ်ြင ်အသ ငက်ူားပမြာငာ်းြ ို  နွဲ   ပရရှည်တည်တ  တွဲ  

ပင ြ်ားခ ြ်ားပရားရရှ ြ ို  ရာ ကူညီြ ို  အတ က် န ိုငင် တကာအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းက အပရားြေါတွဲ  အခနာ်းကဏ္ဍြှာ ရှ ပနြေါတယ်။ 

သ ို  ပြြယ ်လည်ား မြနြ်ာစစ်တြ်က ို သူတ ို  ရွဲ   က  ျူးလွနမ်ှုြ ာားအတ က် တာဝနခ် ပစတာ၊ လူြ   ားတိုနာ်းသတ်မြတ်ြှု၊ 

စစ်ရာဇဝတ်ြှုနွဲ   လူသာားြ   ားန ယ်အပြေါ် က  ားလ နတ်ွဲ  ရာဇဝတ်ြှုပတ ြှာ က  ားလ နခ် ရသူပတ နွဲ   

ရှငသ်နလ် တ်ပမြာက်လာသူပတ အတ က် တရာားြျှတြှု ရရှ ပအာင ် ပဆာငရ် က်န ိုငတ်ာပတ  ြရှ ရင ် အွဲဒေါပတ  

ြမြစ်န ိုငြ်ေါဘူား။ ICJ နွဲ   ICC တ ို  ကပနတဆင  ် န ိုငင် တကာ ရာဇဝတ်ြှုဆ ိုငရ်ာ တာဝနခ် ြှုအတ က ် ြ  ြ ိုားကူညီတာ၊ 

စစ်တြ်စီားြ ာားပရားပတ ကပန ရငာ်းနှာီးမြ ြ်နှ ြှု ရိုြ်သ ြ်ားတာ၊ ဦားတည်အပရားယူြ တဆ် ို  ြှုလိုြ်တာ၊ တ က မြတ်သာားတွဲ  

စစ်လကန်က်ကိုနသ် ယ်ြှု ြ တ်ြငတ်ာပတ ကတဆင  ်စစ်တြရ်ာဇဝတ်ဂ ိုဏာ်းက ို ြ က်သ ြာ်းြစ်တာပတ  ြေါဝငြ်ေါတယ်။ 

ဥပရာြသြဂဂ၊ ယူပကနငှ  ် အပြရ ကနန် ိုငင် တ ို  အပနနွဲ   စစ်တြ်စီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းပတ နွဲ   ြေါဝငသူ်တစ်ဦားခ ငာ်းက ို 

အမြနဆ် ိုား ြစ်ြှတ်ထာားြ တဆ် ို  အပရားယူပြားြ ို  ၊ ကပနဒေါန ိုငင် အပနမြင လ်ည်ား လက်ရှ အပရားယူြ တဆ် ို  ြှုြ ာားက ို 

ပ ိုမ ိုအောျူးကကောငျ်ူးကအောင ်တ ိုားခ ွဲျှို့လိုြ်ပဆာငဖ် ို ဲ့ Justice For Myanmar က ပတာငာ်းဆ ိုြေါတယ်”၊ ဟို ပမြာဆ ိုြေါသည်။ 

 

အယ်ဒတီာမ ာားသ ို  မတှခ် က ်

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမြည်သူြ ာားအတ က် တရာားြျှတြှုနငှ  ် တာဝနခ် ြှုရရှ ပစပရား အတ က် 

စည်ားရ ို ားလှု ျှို့ပဆာ်ပနသည်  အြည်ြပြာ်လ ိုပသာ တက်ကကလှုြ်ရှာားသူ တစ်စိုမြစ်ပြီား ြက်ဒရယ်ဒြီ ိုကပရစီနငှ  ်

ပရရှည်တည်တ  ခ ိုငပ်ြွဲပသာ ပင ြ်ားခ ြ်ားပရားက ို ပရှ ျှို့ ရှုလ က် စစ်တြ် စီားြ ာားပရားလိုြ်ငနာ်းြ ာားအာားလ ိုား ရြဆ် ိုငာ်းရန ်

ပတာငာ်းဆ ိုလ က်ရှ  သည်။ 

http://www.justiceformyanmar.org/


 
 

လူြ   ားတိုနာ်းသတ်မြတ်ြှုြ ာားအာား ပထာက်ြ  လှူဒေါနာ်းြှုြ ာားအပြေါ် ကိုလသြဂဂ အခ က်အလက် ရှာပြ ပရားြစ်ရှင၏် 

စ ိုစြ်ားစစ်ပဆားြှုြ ာားနငှ  ် အ က မြ  တ ိုက်တ နာ်းခ က်ြ ာားက ို အပသားစ တ် သ ရှ လ ိုလျှင-် ကိုလသြဂဂအခ က်အလက် 

ရှာပြ ပရားြစ်ရှငအ်စီရငခ် စာ (မြနြ်ာစစ်တြ်၏ စီားြ ာားပရားအက   ားအမြတ်ြ ာား) တ င ်ကည ်ရှုြေါ။ 

မြနြ်ာန ိုငင် အပြေါ် ကပနဒေါန ိုငင် ၏ အပရားယူြ တ်ဆ ို  ြှု အပသားစ တ်က ို ဤပနရာတ င ် ကည ်ရှုြေါ။ 

Canada Pension Plan ၏ ရငာ်းနှာီးမြ  ြ်နှ ြှု အပသားစ တ်က ို ဤပနရာတ င ် ကည ်ရှုြေါ။ 

Kirin ၏ ၂၀၂၀ သ ိုားလြတ်ကာလ နစှ်ခို၏ ဝငပ်င ြ ာားအပြေါ် Justice For Myanmar ၏ တိုန  မ်ြနခ် က်က ို 

ဤပနရာတ င ် ကည ်ရှုြေါ။ 

ထြ်မ သ ရှ လ ိုြါက 

ရတနာပြာင ် 

အီားပြားလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

ြ ိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ်- https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တ စ်တာ - @justicemyanmar 

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

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitary.aspx
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2007-285/
https://www.cppinvestments.com/the-fund/our-investments/holdings-and-relationships
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/justice-for-myanmar-responds-to-kirins-2q-financial-results-myanmar-military-earns-45-57-billion-mmk-usd-33-5-million-in-profits-from-their-business-with-kirin-bankrolling-genocide-war-crimes-and-crimes-against-humanity
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