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စစ်တပ်စ ီးပွာီးရ ီးလုပ်ငန်ီးမ ာီးမှတဆင  ်မမန်မာန ငုင်အံတငွီ်း 

လူ  အခွင အ်ရ ီး ခ   ီးရ ာက်မှုမ ာီးတငွ ်ပါဝငက်ူည ရနမှုအတကွ် POSCO, 

LOTTE နငှ  ်အမခာီးရသာ ရတာငက် ု  ီးယာီးရကာ်ပ ုရ ီးရှငီ်း သံီုးခုအရပေါ် 

တ ငုက်ကာီးခ ကမ် ာီး 

 

၂၆၊ န ိုဝငဘ်ာ၊ ၂၀၂၀၊ ဆ ိုလ််းမ   ြို့ နငှ  ်ရနက်ိုနမ်   ြို့ - မ န ်ာစစ်တပ်နငှ  ်စ ်းပွာ်းရရ်းဆက်နယ်ွ ှု  ာ်းရှ ရနမပ ်း 

န ိုငင်တံကာရာဇဝတ်မပစ် ှု  ာ်းမြစ်သည ် လူ    ်းတိုန််းသတ်မြတ် ှု၊ စစ်ရာဇဝတ် ှု  ာ်းနငှ  ်

လူသာ်း    ်းနယ်ွအရပေါ် ဆန  က် ငသ်ည ် ရာဇဝတ်မပစ် ှု  ာ်းတွင ်ပါဝငကူ်ည ရန ှုရ ကာင  ်

ရတာငက် ိုရ ်းယာ်း စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း ၅ ခိုအရပေါ် ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းညွန  ရ်ပါင််း 

အရပ်ဘက်အြွ ြို့အစည််းနစ်ှြွ ြို့ နငှ  ်မ န ်ာ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသူအြွ ြို့တစ်ြွ ြို့တ ို  က တ ိုင ်ကာ်းခ က်  ာ်း 

မပ လိုပ်ခ  မပ ်း မြစ်ပါသည်။ တ ိုင ်ကာ်းခ က်  ာ်းက ို ရတာငက် ိုရ ်းယာ်း 

အ    ်းသာ်းလူ  အခွင အ်ရရ်းရကာ် ရှင၊် လူ  အခွင အ်ရရ်းနငှ  ်န ိုငင်မံြတ်ရက ာ် 

ရင််းနှ ်းမ   ပ်နှံ ှုရကာ်ပ ိုရရ်းရှင််း  ာ်းနငှ  ်အမခာ်းရသာ စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း  ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ကိုလသ ဂ္ဂအလိုပ်အြွ ြို့ (ကိုလသ ဂ္ဂ လူ  အခွင အ်ရရ်းနငှ  ်စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း  ာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အလိုပ်အြွ ြို့)၊ စ ်းပွာ်းရရ်းပူ်းရပါင််း ရဆာငရွ်က် ှုနငှ  ်ြွံြို့ မြ  ်းရရ်းအြွ ြို့၏ ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းန ိုငင် ံ

န ိုငင်အံဆင  ်ဆက်သွယ်ရနအ်ြွ ြို့တ ို  ထသံ ို   ယရန  တွင ်ရပ်းပ ို  ခ  ပါသည်။  

 

အဆ ိုပါတ ိုင ်ကာ်းခ က်တွင ်ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းအစ ို်းရနငှ  ်တ ိုင ်ကာ်းခံရရသာ စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း  ာ်း

အာ်း မ န ်ာ စစ်တပ်နငှ  ်စစ်တပ်ပ ိုငစ် ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း  ာ်းနငှ  ်ဆက်နယ်ွ ှုအာ်းလံို်းက ို 

မြတ်ရတာက်မခင််းအပါအဝင ်န ိုငင်တံကာလူ  အခွင အ်ရရ်းတာဝန ် ာ်းက ို ရလ်းစာ်း 

လ ိုက်နာမြည ်ဆည််းရရ်း အတွက်  တွန််းအာ်းရပ်းရန ်ရတာင််းဆ ိုထာ်းပါသည်။  

တ ိုင ်ကာ်းခံရသူ  ာ်းတွင ်ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းရကာ်ပ ိုရရ်းရှင််း ၅ ခို ပါဝငပ်ါသည်။ POSCO, Pan-

Pacific နငှ  ်Inno Group တ ို  က မ န ်ာစစ်တပ်တပ်ရင််းတပ်ြွ ြို့  ာ်းနငှ  ်လက်ရှ စစ်ရခါင််းရဆာင ် ာ်း၊ 

ယခငစ်စ်ရခါင််းရဆာင ် ာ်းနငှ  ်စစ်တပ်အြွ ြို့ဝင ် ာ်း ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည ် စစ်တပ်ပ ိုင ်

စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းစိုကက ်းမြစ်သည်  မ န ်ာ စ ်းပွာ်းရရ်းဦ်းပ ိုငလ်   တက် (ဦ်းပ ိုင)် နငှ  ်



 
 

ြက်စပ်လိုပ်ငန််း  ာ်း လိုပ်က ိုငရ်ဆာငရွ်က်ရနပါသည်။ POSCO က မ န ်ာ စ ်းပွာ်းရရ်းဦ်းပ ိုငန်ငှ  ်

သံ ဏ  ြက်စပ်လိုပ်ငန််း ၂ ခိုက ို လိုပ်က ိုငရ်ဆာငရွ်က်ရနမပ ်း Pan-Pacific သည် 

မ န ်ာ စ ်းပွာ်းရရ်းဦ်းပ ိုငန်ငှ  ်အဝတ်အထည်စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုငက်ာ မ န ်ာ စ ်းပွာ်းရရ်းဦ်းပ ိုင ်

ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည ် စက် ှုဇိုနတ်စ်ခိုတွင ်ရမ ရနရာငာှ်းရ ််းထာ်းပါသည်။ POSCO နငှ  ်Pan-Pacific 

ကို ပဏ  နစ်ှခိုလံို်းသည် က ိုရ ်းယာ်းစရတာ အ တ်ခ  န််းစာရင််းဝင ်ကို ပဏ   ာ်း မြစ်ပါသည်။ Inno 

Group သည် မ န ်ာ စ ်းပွာ်းရရ်းဦ်းပ ိုငန်ငှ  ်ြက်စပ်လိုပ်ငန််း ၃ ခိုက ို လိုပ်က ိုငရ်နမပ ်း 

မ န ်ာ စ ်းပွာ်းရရ်းဦ်းပ ိုင ်ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည ် စက် ှုဇိုနတ်စ်ခိုတွင ်ရမ ရနရာ ငာှ်းရ ််းထာ်းပါသည်။  

 

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လွတ်မင  ််းခ  ််းသာခွင အ်ြွ ြို့က Justice For Myanmar  ှ ရပ်းပ ို  ရသာ 

စာရွက်စာတ ််း  ာ်းက ို အသံို်းမပ ကာ ထိုတ်ရဝခ  သည ် သိုရတသနအစ ရငခ်ံစာအရ မ န ်ာ စ ်းပွာ်းရရ်း 

ဦ်းပ ိုင၏် အမ တ်ရင ွ ာ်းက ို ရ ိုဟငဂ်္ ာ  ာ်းအရပေါ် ၂၀၁၆-၁၇ လူ    ်းတိုန််းသတ်မြတ် ှုအတွင််း 

အဆ ို်းရွာ်းဆံို်းရက်စက် ှု  ာ်းက ို က  ်းလွနခ်  သည ် အရနာက်ပ ိုင််းတ ိုင််းစစ်ဌာနခ  ပ်၊ တပ်  ၃၃ နငှ  ်

တပ်  ၉၉ တ ို   အပါအဝင ်မ န် ာစစ်တပ်တစ်ခိုလံို်းသ ို   မြန  ရ်ဝရပ်းပါသည်။ 

လူ    ်းတိုန််းသတ်မြတ် ှုက ို အ  န  ရ်ပ်း ခ ိုင််းရစခ  မပ ်း တ ိုင််းရင််းသာ်းရေသ  ာ်းတွင ်လက်ရှ မြစ်ပွာ်းရနစ  

စစ်ရာဇဝတ် ှု  ာ်းနငှ  ်လူသာ်း    ်းနယ်ွအရပေါ်ဆန  က် ငသ်ည ် ရာဇဝတ် ှု  ာ်းအတွက် တာဝနရ်ှ သည ် 

ဗ ိုလ်ခ  ပ်  ်းကက ်း  င််းရအာငလ်ှု ငန်ငှ  ်ေိုတ ယဗ ိုလ်ခ  ပ်  ်းကက ်းစ ို်းဝင််း တ ို  သည်လည််း 

မ န ်ာ စ ်းပွာ်းရရ်းဦ်းပ ိုင၏် ရှယ်ယာရှင ် ာ်း မြစ် ကသည်။  

 

ထ ို  အမပင ်POSCO နငှ  ်LOTTE ရကာ်ပ ိုရရ်းရှင််း၏ လိုပ်ငန််းခွ မြစ်သည ် LOTTE ဟ ိုတယ်နငှ  ်

အပန််းရမြ ရ ပ်သာ  ာ်းလိုပ်ငန််းသည် မ န် ာစစ်တပ်ထံ ှ ငာှ်းရ ််းထာ်းသည ်ရမ ရနရာရပေါ်တွင ်

ဟ ိုတယ်တစ်လံို်း က ို တည်ရဆာက်ခ  ပါသည်။ ဤသ ို  မြင်  ဘ အ ိုတ  (တည်ရဆာက်၊ လိုပ်က ိုင၊် 

လ  ရမပာင််း) သရဘာတူည ခ က်အရ ယင််းဟ ိုတယ်လိုပ်ငန််းက မ န ်ာစစ်တပ်အတွက် 

ရငရွ က်းပံ ပ ို်းရပ်းရနပါသည်။ အဆ ိုပါဟ ိုတယ်က  သ ို  ရသာ အ  ်မခံရမ လိုပ်ငန််း လိုပ်က ိုင ်ှု  ာ်း ှ 

ဝငရ်င ွ ာ်းသည် မ န ်ာစစ်တပ် အတွက် အရပ်ဘက်ထ န််းကွပ် ှုရအာက်တွင ် ရှ ဘ  

က ိုယ်ပ ိုငစ်  ံအိုပ်ခ  ပ်ခွင အ်တွက် ပံ ပ ို်းကူည ရပ်းရနသည ် ဘတ်ဂ္ က်မပငပ် တ ိုက်ရ ိုက်ဝငရ်င ွ

အရင််းအမ စ်တစ်ခိုအမြစ် ရှ ရနမပ ်း န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ် ှု  ာ်းအတွက် ရငရွ က်းပံ ပ ို်းရနသည်။ 

LOTTE သည်လည််း က ိုရ ်းယာ်း စရတာ အ တ်ခ  န််းစာရင််းဝင ်လိုပ်ငန််းတစ်ခိုမြစ်ပါသည်။  

 

အ  ာ်းမပည်သူပ ိုငလ်ိုပ်ငန််းတစ်ခိုမြစ်သည ် က ိုရ ်းယာ်း Eximbank က အ  ာ်းစိုပ ိုငဆ် ိုငသ်ည်  

သရဘဘာတည်ရဆာက်ရရ်းကို ပဏ  Daesun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd. က 

မ န ်ာ ရရတပ်ထံ က ််းတက်အတွက်ပါ သံို်းန ိုငသ်ည ် Landing Platform Dock (LPD) 



 
 

အ    ်းအစာ်း စစ်သရဘဘာတစ်စင််း က ို ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ေ ဇင်ဘာလတွင ်လ  ရမပာင််းရပ်းခ  သည်။ 

အဆ ိုပါသရဘဘာသည် မ န ်ာ ရရတပ်တွင ်အကက ်းဆံို်းစစ်သရဘဘာမြစ်မပ ်း တပ်ြွ ြို့  ာ်းနငှ  ်

အရမ ာက်တငက်ာ်း  ာ်းနငှ  ်ရဟတ်ယာဉ်  ာ်းက  သ ို  ရသာ စစ်လက်နက်ပစစည််း  ာ်း 

သယ်ယူပ ို  ရဆာငရ်ရ်းအတွက် ရရတပ်စွ ််းရည်က ို သ သ သာသာ မ  င တ်ငရ်ပ်းသည်။ 

အဆ ိုပါလ  ရမပာင််းရပ်းအပ် ှုသည် စစ်လက်နက်ကိုနသ်ွယ်ရရ်းသရဘာတူစာခ  ပ်တွင ်

ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းန ိုငင် ံလ ိုက်နာရ ည ် ဝတတ ရာ်း  ာ်းက ို ခ   ်းရြာက်ရာ ရရာက်န ိုငပ်ါသည်။  

 

တ ိုင ်ကာ်းခ က်  ာ်းက ို Korean Civil Society in Solidary with Rohingya, Korean 

Transnational Corporations Watch နငှ  ်Justice For Myanmar တ ို  က ရပ်းပ ို  တငသ်ွင််းခ  မပ ်း 

မြစ်ပါသည်။ တ ိုင ်ကာ်းသူ အြွ ြို့အစည််း  ာ်း၏ တရာ်းဥပရေနငှ  ်

လူ  အခွင အ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာသံို်းသပ်ဆန််းစစ် ှု  ာ်းတွင ်တ ိုင ်ကာ်းခံရသူစ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း  ာ်းသည် 

ကိုလသ ဂ္ဂ၏ စ ်းပွာ်းရရ်းနငှ  ်လူ  အခွင အ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ လ ််းည န ်အရမခခံ ူ  ာ်းနငှ  ်OECD ၏ 

န ိုငင် ံ ာ်းစွာတွငလ်ိုပ်က ိုငရ်သာစ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း  ာ်းအတွက် လ ််းည နခ် က်  ာ်းအရ လ ိုအပ်သည ် 

လူ  အခွင အ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ တငက်က  စံိုစ ််းစစ်ရဆ်း ှု  ာ်း မပ လိုပ်ရန ်ပ က်ကွက်မခင််း၊ 

လူ  အခွင အ်ရရ်းခ   ်းရြာက် ှု  ာ်း  ကံ ရတွြို့လာရသည ်အခါ ခ   ်းရြာက် ှု  ာ်းက ို ကာကွယ်ရရ်း၊ 

ရလ ာ ခ ရရ်းနငှ  ်မပနလ်ည်ကိုစာ်းရပ်းရရ်းတ ို  က ို ရဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်မခင််းတ ို  မြင  ်၎င််းတ ို  ၏ 

န ိုငင်တံကာလူ  အခွင အ်ရရ်း တာဝန ် ာ်းက ို ခ   ်းရြာက်ပ က်ကွက်ရနရ ကာင််း ရတွြို့ ရှ ခ  ပါသည်။ 

 

Korean Civil Society in Solidarity with Rohingya အြွ ြို့၏ ရမပာရရ်းဆ ိုခွင ရ်ှ သူ Kinam Kim က 

“ရသခ ာတာကရတာ  လူ    ်းတိုန််းသတ်မြတ် ှုက ို ဘယ်အရာက ှ အရ ကာင််းမပခ က်ရပ်းလ ို   

 ရပါဘူ်း။ အမပစ်   ရေသခံမပည်သူရတွ ခံစာ်းခ  ရတ   အ ှုရတွ ှာ စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရတွက 

“    တ ို  အရနန   ေ န ိုငင်ရံ   ဥပရေအတ ိုင််း ရဆာငရွ်က်ခ  တာပါ” လ ို   ရမပာရလ  ရှ ပါတယ်။ 

အနည််းဆံို်းရတာ  ယခိုအခ  န ှ်ာ တစ်ကက  ်တစ်ခါရလာက်ရတာ  စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရတွ အရနန   

“ေ လိုပ်ရပ်ရတွ ရတာ်ရလာက်မပ ။ လူ    ်းတိုန််းသတ်မြတ် ှု က  ်းလွနသ်ူရတွန   ဘယ်စ ်းပွာ်းရရ်း ှ 

လိုပ်ရန ်ရှ ” လ ို   ရ ကညာန ိုငသ်င ပ်ါမပ ။ အရာရာရနာက် က ရသ်းခင ှ်ာ ၎င််းတ ို  အရနန   သင ရ်လ ာ်တ   

အရရ်းယူရဆာငရွ်က် ှုရတွက ို  ဆ ိုင််း တွ လိုပ်ရဆာင်သင ပ်ါမပ ။ ေ တပတ်ထ  ှာပ  ေိုတ ယ 

န ိုငင်မံခာ်းရရ်းဝနက်က ်း Kim Gunn ဦ်းရဆာငတ်   က ိုယ်စာ်းလှယ်အြွ ြို့တစ်ြွ ြို့ မ န ်ာမပည် သွာ်းရရာက်မပ ်း 

စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ  င တ်ငရ်ရ်းအတွက်လိုပ်ရဆာငရ်နပါတယ်။က ိုရ ်းယာ်းစ ်းပွာ်းရရ်း  ာ်း  မ န ်ာစစ်

တပ်န   စစ်တပ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငန််းရတွန   ပတ်သက်ဆက်နယ်ွ ှုအာ်းလံို်း မြတ်ရတာက် ှု ရသခ ာ

ရစရရ်းအတွက် ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းအစ ို်းရက ို ရတာင််းဆ ိုပါတယ်။ ေါဟာ 



 
 

န ိုငင်တံကာဥပရေအရ  အာ်းလံို်းအတွက် လူ  အခွင အ်ရရ်း  ာ်းက ို ရလ်းစာ်းရန၊် ကာကွယ်ရပ်းရနန်   

မြည ်ဆည််းရပ်းရနအ်တွက် အစ ို်းရရ   တာဝနရ်ှ  ှုတစ်ရပ်လည််း မြစ်ပါတယ်” ဟို ရမပာ ကာ်းသည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ရမပာရရ်းဆ ိုခွင ရ်ှ သူ  ရတနာရ ာငက် 

“လူ    ်းတိုန််းသတ်မြတ် ှုအတွက် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာတရာ်းရံို်း ှာ တရာ်းရငဆ် ိုငရ်နရတာ 

အပါအဝင ်စစ်တပ်ရ   န ိုငင်တံကာရာဇဝတ် ှုရတွအရပေါ် တ က တ  သက်ရသအရထာက်အထာ်းရတွ 

ရှ ရနတာရတာင ှ် ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းစ ်းပွာ်းရရ်း လိုပ်ငန််းရတွက စ ်းပွာ်းရရ်းဆက်နယ်ွ ှုရတွကတဆင  ်

မ န ်ာစစ်တပ်က ို ရငရွ က်းန   နည််းပညာ အကူ အည ရတွ ဆက်လက်ရပ်းအပ်ရနပါတယ်။ 

ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းအစ ို်းရအရနန   ၎င််းတ ို  ရ   လူ  အခွင အ်ရရ်း ဆ ိုငရ်ာ တာဝနရ်ှ  ှုရတွက ို  မြစ် ရန 

မြည ်ဆည််းရပါ ယ်။ မ န် ာန ိုငင်အံတွင််း လူ  အခွင အ်ရရ်း ခ   ်းရြာက် ှုရတွ ှာ ပါဝငကူ်ည ရနတ   

စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရတွအရနန   တာဝနခ်ံ ှုရှ ရ ှာမြစ်မပ ်း ယရန   ရပ်းပ ို  ခ  တ   တ ိုင ်ကာ်းစာရတွက 

ေ လ ််းရ ကာင််းအတွက် အရရ်းပါတ   အဆင ရ်တွမြစ်ပါတယ်။ ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းအစ ို်းရအရနန   

မ န ်ာစစ်တပ်က ို ပံ ပ ို်းကူည ရနတ   က ိုရ ်းယာ်းစ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရတွက ို တာဝန်ယူ ှု တာဝနခ်ံ ှုရှ ရစ

ရရ်း၊ မ န ်ာစစ်တပ်န   စစ်တပ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငန််းရတွန   ဆက်နယ်ွ ှုအာ်းလံို်း မြတ်ရတာက်ရစရရ်း 

ရသခ ာရအာင ်လိုပ်ရဆာငရ်ပ်းြ ို   ရတာင််းဆ ိုပါတယ်” ဟို ရမပာ ကာ်းသည်။ 

 

အယ်ဒ တာမ ာီးသ ု  မှတခ် က ်

 

ကိုလသ ဂ္ဂ လူ  အခွင အ်ရရ်းနငှ  ်စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း  ာ်းဆ ိုငရ်ာ အလိုပ်အြွ ြို့သ ို   

တငသ်ွင််းလ ာအမပည ်အစံိုက ို ယခိုရနရာတွင ် ကည ်ရှုပါ။ (အဂ္ဘလ ပ်ဘာသာမြင သ်ာ)  

 

OECD ၏ န ိုငင်အံဆင  ်ဆက်သွယ်ရနရ်နရာ (ရတာငက် ိုရ ်းယာ်း) သ ို   တ ိုင ်ကာ်းခ က်အမပည ်အစံိုက ို 

ယခိုရနရာတွင ် ကည ်ရှုပါ။ (က ိုရ ်းယာ်းဘာသာမြင သ်ာ)  

 

Korean Civil Society in Solidarity with Rohingya အြွ ြို့သည် ရ ိုဟငဂ်္ ာ  ာ်း၏ 

လူ  အခွင အ်ရရ်း အရမခအရန  ာ်းက ို အ  ာ်းမပည်သူသ ရှ  ှု မ  င တ်ငရ်နန်ငှ  ်ရတာငက် ိုရ ်းယာ်းန ိုငင်တွံင ်

စည််းရံို်းလှုံြို့ရဆာ် ှု  ာ်းမပ လိုပ်ရရ်းအတွက် က ် ် ် ်ပ န််းလိုပ်ရန ်ရည်ရွယ်ခ က်မြင  ်

အရပ်ဘက်အြွ ြို့အစည််း  ာ်း ြွ ြို့စည််းထာ်းသည ် ညွန်  ရပါင််းအြွ ြို့တစ်ြွ ြို့ မြစ်ပါသည်။ 

ပါဝငသ်ည ်အြွ ြို့  ာ်း ှာ Asian Dignity Initiative, People’s Solidarity for Participatory 

Democracy, Korean House for International Solidarity, Jesuit Research Center for 

Advocacy and Solidarity, JPIC Committee, New Bodhisattva Network, Incorporated 

http://ow.ly/TONT50CvbM1
http://ow.ly/so0Z50Cvcb7


 
 

Organization Silcheon Bulgyo နငှ  ်Korea Committee For Overseas Community 

Organization တ ို   မြစ်သည်။  

 

Korean Transnational Corporation Watch အြွ ြို့သည် န ိုငင်တံကာရကာ်ပ ိုရရ်းရှင််း  ာ်း၏ 

လူ  အခွင အ်ရရ်းခ   ်းရြာက် ှု  ာ်းက ို ရစာင  ်ကည် ရနန်ငှ  ်က  ်းလွနခ်ံစာ်းရသူ  ာ်း၏ 

အခွင အ်ရရ်း  ာ်းက ို မ  င တ်ငရ်န ်ရည်ရွယ်ခ က်မြင်  ြွ ြို့ထာ်းရသာ အရပ်ဘက်အြွ ြို့အစည််း  ာ်း၏ 

ညွန  ရ်ပါင််းအြွ ြို့တစ်ြွ ြို့ မြစ်ပါသည်။ ပါဝငသ်ည ်အြွ ြို့  ာ်း ှာ Advocates for Public Interest Law, 

Corporate for All, Committee of Labor at MINBYUN-Lawyers for a Democratic 

Society, Gonggam Human Rights Law Foundation, Korean Confederation of Trade 

Unions, Korean House for International Solidarity, Korean Lawyers for Public Interest 

and Human Rights, Friend of Earth Korea တ ို   မြစ်သည်။  

 

Justice For Myanmar သည်တန််းတူည  ျှ ှု  ရှ မခင််း၊ အ က ််းြက် ှု  ာ်း၊ စစ်ရာဇဝတ် ှု  ာ်းနငှ်  

လူသာ်း    ်းနယ်ွအရပေါ် ဆန်  က ငသ်ည်  ရာဇဝတ် ှု  ာ်း မြစ်ရစရသာ အရ ကာင််းတရာ်း  ာ်းက ို 

ရြာ်ထိုတ်မခင််းအာ်းမြင်  မ န ်ာန ိုငင် ံမပည်သူ  ာ်းအာ်းလံို်း၏ဘဝ  ာ်း တ ို်းတက်ရကာင််း ွန်

ရရ်းအတွက် ရဆာငရွ်က်ရနသည်  အ ည် ရြာ်လ ိုရသာ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသူ တစ်စိုမြစ်သည်။ 

 

န ဂံ္ို်း  

 

ပ ို  ိုသ ရှ ရနအ်တွက် ရက ်းဇူ်းမပ ၍ ရအာက်ပါပိုဂ္ဂ  လ်  ာ်းက ို ဆက်သွယ်ပါ။  

 

Kinam Kim, esq. Korean Civil Society in Solidarity with Rohingya: kn.kim@adians.net  

 ရတနာရ ာင,် Justice For Myanmar: media@justiceformyanmar.org 


