
 သတင််းထတုပ်ြန်ချက်                                                                                            

ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၂၊ မြနော်ြ  

 

တယလ်ီနနာ်ပြနြ်ာဝယယ်သူ ူန ွှေဗျ ျိုင််းပ ြူအြ်ုစု၏ စစ်န ်းဆ ုင ်ာ 

နက်နက်ရ  င််းရ  င််း ဆက်နယွြ်တသ်က်နနသည ် အနထာကအ်ထာ်းသစ ်

 

မြနြ်ာခရ ိုနစီီီးပ ာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းစိုက ီီးမြစ်သည ် ရ ွှေဗ  ျိုငီ်းမြြူအိုပ်စိုသည် မြနြ်ာစစ်ရ ာငစီ်နငှ  ်၎ငီ်း၏ 

စီီးပ ာီးရ ီး လိုပ်ငနီ်းစိုက ီီးြ ာီးနငှ  ်ြ ာီးမပာီးစ ာရသာ စီီးပ ာီးရ ီးခ  တ်ဆ ်ြှုြ ာီး ရှ ရနပါသည်။ 

 

ယငီ်းခ  တ်ဆ ်ြှုြ ာီးတ င ် ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  အရ ီးယူခံထာီး သည ် အြ  ွဲ့အစည်ီးြ ာီးနငှ  ်

လူပိုဂ္ ျိုလ်ြ ာီးနငှ  ်စီီးပ ာီးရ ီးဆ ်န ယ်ြှုြ ာီး ပါဝငသ်ည်။  

 

ရ ွှေဗ  ျိုငီ်းမြြူသည် ရနာ်ရဝအစ ိုီး ထ နီ်းခ ျိုပ်ထာီးရသာ စီီးပ ာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်း တယ်လီရနာအိုပ်စို၊ M1 

Group နငှ  ်မြနြ်ာစစ်ရ ာငစီ်တ ို  ပါဝငသ်ည ် လ  ျို ွဲ့ ဝှ ်ရဆ ီးရန ီးည  နှု ငီ်းြှုြှတဆင  ်တယ်လီရနာမြန်ြာ 

လိုပ်ငနီ်း၏ ၈၀  ာခ ိုငီ်းနှုန်ီးအာီး  ယူပ ိုငဆ် ိုငန် ိုင ်န ်လိုပ်ရဆာငရ်နသည်။ 

 

ရ ွှေဗ  ျိုငီ်းမြြူသည် ပြန်ြာန ငုင်စံက်သံ်ုးဆတီငသ်ငွ််းန ာင််းချပ န  ်ပ ြူ်းန ်းအသင််း (MPTA) ၏ 

တည်ရထာငသ်ူ အြ  ွဲ့ဝင ်ိုြပဏမီြစ်ပပီီး၊ ယငီ်းအိုပ်စို၏ ဥ က ဌမြစ်သူ သ နီ်းဝငီ်းရ ာ်သည် MPTA ၏ 

ဗဟ ိုအလိုပ်အြှုရဆာင ်ရ ာ်ြတီအြ  ွဲ့ဝငတ်စ်ဦီး မြစ်သည်။  

 

MPTA သညော် မြနော်ြ န ိုငော်ငအံတွငော််း စကော်သံို်းဆီမေန  ော်မေ ်းဖရ်းလိုပော်ငနော််းက ို ကကီ်းကကပော်ပပီ်း၊ ၎ငော််း၏ 

အေွ ွဲ့ဝငော်ြ  ်းတွငော်  ဥဖရ ပသြဂ္ဂ၊ ယူဖကနငှ ော် အဖြရ ကနော်မပညော်ဖ  ငော်စိုတ ို  တွငော် ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို  ြှုြ  ်း 

အဖရ်းယူခ ြှတော်   ်းသညော်  စစော်တပော်စီ်းပွ ်းဖရ်းလိုပော်ငနော််းစိုကကီ်း မြနော်ြ  စီ်းပွ ်းဖရ်းဦ်းပ ိုငော်လ ြ တကော် 

(ဦ်းပ ိုငော်) ပါဝငော်သညော်။ 

 

တ ာီးြဝငအ်ာဏာသ ြ်ီးက  ျိုီးပြ်ီးြှုရနာ ်ပ ိုငီ်း MPTA   မြနြ်ာစစ်တပ်၏ အက ြ်ီးြ ် 

စစ်ဆငရ် ီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီးအာီး ပံ ပ ိုီး ူညီ န ် မြန်ြာစစ်တပ်အတ  ် စ ်သံိုီးဆီလှူဒါန်ီးြှုြ ာီး  ို ဦီးစီီး 

ရဆာင ်  ်ရပီးခ   သည်။  

 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/telenor-myanmars-buyers-have-financed-atrocities-and-cosied-up-to-dictators
https://www.justiceformyanmar.org/stories/telenor-myanmars-buyers-have-financed-atrocities-and-cosied-up-to-dictators
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/norwegian-government-must-urgently-stop-telenor-myanmar-sale-or-it-will-be-complicit-with-terrorist-junta


MPTA ဥ က ဌမြစ်သူ ရတ အာီး ယူရ နငှ  ် အရြ   နမ်ပည်ရထာငစ်ိုတ ို  တ င ် ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို   

အရ ီးယူြှုြ ာီး ခ ြှတ်ထာီးသည်။  

 

ရ ွှေဗ  ျိုငီ်းမြြူ၏ စ ်သံိုီးဆီတငပ် ို  ြှု၊ မြန  မ်ြြူီးြှုနငှ  ်လ ်လီရ ာငီ်းခ ြှုလိုပ်ငနီ်းြ ာီး  ို ဦီးပ ိုင ်ိုြပဏနီငှ  ်

ြ တ်ြ ်မပျို ာ လိုပ်ရဆာငခ်  သည်။ 

 

သ နော််းဝငော််းဖ  ော်သညော် လကော်ရှ တွငော် ဖတ ၏သ ်းမေစော်သူ အဖြရ ကနော်မပညော်ဖ  ငော်စိုတွငော် ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို   

အဖရ်းယူ  ်းသညော်  မပည ော်ပေ  ်းဖတ နငှ ော်အတူ ပြန်ြာ စွြ််းအငက်ဏ္ဍ ံွွံ့ ဖ  ျို်းန ်း၏ 

ဘိုတော်အေွ ွဲ့တွငော် ပါဝငော်သညော်။ 

 

ရ ွှေဗ  ျိုငီ်းမြြူသည် ြဟာရ ု ်းြ အြျာ်းြ ုငက်ုြပဏီ ြှတဆင  ် မြနြ်ာစစ်တပ်စီီးပ ာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းစိုက ီီး 

မြနြ်ာ  စီီးပ ာီးရ ီးရ ာ်ပ ိုရ ီးရှငီ်း (MEC)   ပူီးတ  ပ ိုငဆ် ိုငထ်ာီးသည ် အမြတ်အစ နီ်းက ီီးြ ာီးရသာ 

ြ ိုဘ ိုငီ်းြိုနီ်း ရအာ်ပရ တာ ြ ုငတ်လဲ်တ င ်  ငီ်းနှီီးမြ ျိုပ်နှထံာီးသည်။ MEC အာီး ဥရ ာပသြဂ္၊ 

ယူရ နငှ  ်အရြ   န ်မပည်ရထာငစ်ိုတ ို  တ င ်ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  ြှုြ ာီး ခ ြှတ်ထာီးသည်။ 

 

အန်ီးစပော်ဆံို်းက လ အခ ကော်အလကော်ြ  ်းအရ ၂၀၁၇-၁၈ ခိုနစှော်တွငော် ဖရွှေဗ   ငော််းမေ အိုပော်စိုသညော် လကော်ရှ  

စစော်ဖက ငော်စီ၏   နော််းခ  ပော်ြှုဖအ ကော် ဖရ ကော်ရှ ဖနသည ော် န ိုငော်ငပံ ိုငော်စီ်းပွ ်းဖရ်းလိုပော်ငနော််း 

ပြန်ြာ နကျာက်ြျက်လုြ်ငန််းနငှ  ် ေကော်စပော်လိုပော်ငနော််းမေင ော် ဖက  ကော်စ ြော််းတူ်းဖေ ော်ဖရ်းလ ိုငော်စငော်ြ  ်းက ို 

ပ ိုငော်ဆ ိုငော်ခ  သညော်။ 

 

သ နော််းဝငော််းဖ  ော်၏  န်ီးမေစော်သူ၊ ဖရွှေဗ   ငော််းမေ အိုပော်စို ဒါရ ိုကော်တ  တငော်လတော်ြငော််းသညော် Mineral 

Development Bank ၏ ဒါရ ိုကော်တ တစော်ဦ်းမေစော်ပပီ်း၊ ယငော််းဘဏော်သညော် ဖက  ကော်စ ြော််းနငှ ော် 

ဖက  ကော်ြ ကော်လိုပော်ငနော််းြ  ်းအတွကော် ဖခ ်းဖငြွ  ်း ဖပ်းအပော်သညော်။ ယငော််းဘဏော်သညော် မြနော်ြ   

ဖက  ကော်ြ ကော်လိုပော်ငနော််းက   နော််းခ  ပော်  ်းသည ော် ကဏ္ဍတစော်ရပော်အတွကော် န ိုငော်ငတံက ဘဏော်လိုပော်ငနော််း 

ဝနော်ဖဆ ငော်ြှုြ  ်း ဆကော်လကော်ဖပ်းအပော်လ ကော်ရှ ပပီ်း၊ ယငော််းဘဏော်အဖနမေင ော် ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို  ြှုြ  ်းအ ်း 

ကကီ်းြ ်းစွ   ခ   ်းဖေ ကော်ရ ဖရ ကော်န ိုငော်သည ော် အဖမခအဖန ရှ ဖနသညော်။ မြနော်ြ  ဖက  ကော်ြ ကော်လိုပော်ငနော််းအ ်း 

ဥဖရ ပသြဂ္ဂ၊ ယူဖကနငှ ော် အဖြရ ကနော်မပညော်ဖ  ငော်စိုတ ို  တွငော် ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို  ြှုြ  ်း 

ခ ြှတော်  ်းသညော်။ 

 



ထူီးအိုပ်စို၏  ိုြပဏခီ   Htoo Jewellery Company Limited သည် Mineral Development Bank 

၏ ရှယ်ယာရှငတ်စ်ဦီးမြစ်သည်။ ထူီးအိုပ်စိုအာီး ယူရ န ိုငင်တံ င ် ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  ြှု 

ခ ြှတ်ထာီးသည်။  

 

တငလ်တ်ြငီ်းသည် စစ်ရ ာငစီ်ထ န်ီးခ ျိုပ်ထာီးသည ် သစ် ိုြပဏတီစ်ခိုမြစ်ရသာ Forest 

Products Joint Venture Corporation (FPJVC) တ င ်ရှယ်ယာရှငတ်စ်ဦီးမြစ်သည်။ FPJVC 

အာီး ဥရ ာပသြဂ္တ င ်ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  ြှု ခ ြှတ်ထာီးသည်။ 

 

Justice For Myanmar နပြာန ်းဆ ုခွင ရ်  သ ူြ တနာနြာငက် “ရ ွှေဗ  ျိုငီ်းမြြူ  အရငော်စစ်အစ ိုီး ၊ 

စစ်တပ် စီီးပ ာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းစိုက ီီးရတ ၊ ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  ြှုခံထာီး တ   အြ  ွဲ့အစည်ီးန   လူပိုဂ္ ျိုလ်ရတ  

အပါအဝင ် မြနြ်ာစစ်တပ်န   န ်န ်ရှု  ငီ်းရှု  ငီ်း  ာလရှည်က ာဆ ်န ယ်ြှုရတ ရှ တ   

စီီးပ ာီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းစိုက ီီးတစ်ခို မြစ်ပါတယ်။ 

 

“ဖန ော်ဖဝအစ ို်းရအဖနန   သူတ ို    နော််းခ  ပော်တ   ကိုြပဏတီစော်ခိုမေစော်တ   တယော်လီဖန အိုပော်စိုက 

တယော်လီဖန မြနော်ြ  လိုပော်ငနော််းက ို မပညော်သူ ၁၈ သနော််းဖက  ော်ရ   ပိုဂ္ဂ  လော်ဖရ်းအခ ကော်အလကော်ဖတွန  အတူ 

ဖရွှေဗ   ငော််းမေ ကိုြပဏဆီီ လွှေ ဖမပ ငော််းဖရ ငော််းခ ေ ို   ဖဆွ်းဖန်ွးဖနတ က ို သ လ ကော်န   ြမြငော်သဖယ ငော် 

ြ ကော်ကွယော်မပ ဖနပါတယော်။ 

 

“ဒလီ ိုလိုပော်တ ဟ  အကကြော််းေကော်စစော်တပော်က ို အ ပ်ဘ ်အြ  ွဲ့အစည်ီး တ ်က လှုပ်ရှာီးသူရတ န   

ဂ ာနယ်လစ် ရတ   ို ရမခ ာခံြ ို  ၊ ြြ်ီးဆီီးြ ို  ၊ ည ဉီးပြ်ီးနှ ပ်စ ်ြ ို  န   သတ်မြတ်ြ ို  အတ  ် 

အစ ြ်ီးထ ်လ ်န ် တစ်ခို  ို လွှေ ရမပာငီ်းရပီးတာမြစ်တယ်။ ဒလီိုပ် ပ်  လူသာီးြ  ျိုီးန ယ်အရပေါ် 

  ြူီးလ နတ်    ာ ဝတ်ြှုရတ ြှာ က ံ ာပါ ပတ်သတ်ြှု ရမြာ ်ပါတယ်။ 

 

“တယော်လီဖန မြနော်ြ ရ  ဖရ ငော််းခ ြှုက မြနော်ြ မပညော်သူဖတွရ  ဘဝဖတွအဖပေါ် ဆ ို်းရွ ်းကကီ်းဖလ်းတ   

အနတရ ယော်ဖတွ မေစော်ဖစတယော်ဆ ိုတ  ရှငော််းရှငော််းလငော််းလငော််း  ငော်ရှ ်းဖပေါ်လွငော်ပါတယော်။ 

 

“တယော်လီဖန အဖနန   သူတ ို  လကော်ရှ လိုပော်ဖနတ ဖတွဟ  လူ  အခွင ော်အဖရ်းက ို အဖမခခံပပီ်း 

စဉ်းစ ်းလိုပော်က ိုငော် ဖနတ မေစော်ဖကက ငော််း  လိုပော်  တော်ဖတွန   လ ြော်လညော်ဖမပ ဆ ိုဖနတ ဖတွက ို ရပော်ပပီ်း၊ 

ဖရ ငော််းခ ြှုက ို ခ ကော်ခ ငော််း ရပော်တန  ော်ရပါြယော်။” ဟို ဖမပ ကက ်းခ  သညော်။ 

 



ထပ်မံသရိ ိလိိုပါက- 

သတငီ်းရဆာငီ်းပါီးအမပည ်အစံို  ို Justice For Myanmar ၏ ဝဘော်ဆ ိုဒော် စ ြ ကော်န ှတွငော် ြတ်ရှု 

န ိုငပ်ါသည်။ 

 

Justice For Myanmar 

အီ်းဖြ်းလော် - media@justiceformyanmar.org 

ဝဘော်ဆ ိုဒော်  - https://www.justiceformyanmar.org/  

ပံိုတူဝဘော်ဆ ိုဒော်  - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစော်တ   -  https://www.twitter.com/justicemyanmar 

ဖေ ဘိုတော်  -  https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြ ာီးအတ  ် တ ာီးြ တြှုနငှ  ် တာဝနခ်ံြှု ရှ ရစ န၊် 

စစ်တပ်စီီးပ ာီးရ ီးြ ာီးအဆံိုီးသတ် န ် ရတာငီ်းဆ ိုရနပပီီး ြ ်ဒ ယ်ဒြီ ို ရ စီနငှ  ် ရ ရညှ်တည်တံ  

ခ ိုငပ်ြ ရသာ ပင ြ်ီးခ ြ်ီးရ ီးအတ  ် စည်ီးရံိုီးလှုံွဲ့ရဆာ်ရနရသာ အြည်ြရြာ်မပသည်  တ ်က လှုပ်ရှာီး 

သူြ ာီး အစိုအြ  ွဲ့ မြစ်သည်။ 
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