
သတင််းထတုပ်ြန်ချက်                                                                                            

 

ဧပြြီ ၂၈၊ ၂၀၂၂ -ပြန်ြာ 

 

Justice For Myanmar ၏ ဒတုိယနစှ် : စစ်ရာဇဝတဂုိ်ဏ််းအတငွ််း အက်က ကာင််းြျာ်း 

 

Justice For Myanmar အဖ  ွဲ့ တည်ထ ောငခ်ြင််း ၂ နစ်ှခြည ်ထခ ောက်သည ်အြ ျိနတ် င ် စစ်တြ်စ ်းြ ော်းထ ်း 

 ောဇဝတ်ဂျိိုဏ််းဖ က်သျိ ််းထ ်း လှုြ်ရှော်း ှုသည် အရှျိန ်လောြ  ပြ  ခဖစ်ြါသည်။ ခြည်သူ  ော်း အနျိိုင ်ရှျိထနြါပြ ။ 

 

လှည််းထနထလှထအောင််း ခ င််းထဇောင််း က န ် လူ ိုလူတန််းစော်းအငအ်ော်းစိုအသ ်းသ ်းက အကက ််းဖက်စစ်အိုြ်စို 

ကျိို အငန်ငှ် အော်းနငှ်  ဆန်  က ငထ်တေ်ာလှနထ်နကကပြ  ခဖစ်သည်။ အထ ောင််းဆျိိုငြ်ျိိုငရ်ငှ ် ော်းနငှ  ် သ ို်းစ  သူ  ော်းက 

စစ်တြ် ိုတ်ကိုန ် ော်းကျိို တြ နက် သြျိတ်ထ ှောက်ထနကကပြ  ခဖစ်သည်။ စစ်တြ်၏ဝငထ်င   ော်း ြျိတ်ဆျိို   

ခဖတ်ထတောက် ြ ထန ပြ  ခဖစ်သည်။  

 

ခ န ်ောဘ ယော၊ Red Ruby နငှ  ်  ျိိုငတ် လ်အ ှတ်တ ဆျိြ်  ော်းသည် ခြနလ်ည်ထြါင််းထဖေ်ာ လောနျိိုငထ်အောင ်

 ျိြျိိုက်ထစြ  ပြ  ခဖစ်သည်။ 

  

 ျိို ိုတ်ကိုနန်ငှ်  အ ှတ်တ ဆျိြ်  ော်းသည် စစ် ောဇဝတ်ထကောင ် ော်းက ၎င််းတျိို  ကကယ်ဝြ  ််းသောထစ န် 

အသ ို်းခြြုသည်  ခ န ်ောခြည်သူ  ော်းအော်း သတ်ခဖတ် ောတ ငသ် ို်းထသော ဗ ို်းသ ်းဗ ို်းဆ   ော်းနငှ  ်က ည်ဆ   ော်းအတ က် 

ထင ထကက်းြ  ြျိို်းသည ်  င််းခ စ်  ော်းအခဖစ် အပ   ောဝ  သတ် ှတ်လျိိုက်ကကပြ  ခဖစ်သည်။  

 

ခ န ်ောခြည်တ င််းနငှ ် က ဘောတဝန််း ှ တက်ကကလှုြ်ရှော်းသူ  ော်းနငှ  ် ဂ ောနယ်လစ်  ော်းသည် ခ န် ောစစ်တြ်၏ 

စ ်းြ ော်းထ ်းက န ်က်အတ င််းရှျိ ဆက်န ယ်ထနသည ် ဆက်  ို်း  ော်းကျိို ထဖေ်ာ ိုတ်ထနကကပြ  ခဖစ်သည်။ 

 

အကက ််းဖက်စစ်တြ်နငှ်  ဆက်န ယ် ှု  ော်းအော်းလ ို်းကျိို ခဖတ်ထတောက်ခြစ် န ် ကို ပဏ   ော်းနငှ  ်င််းနှ ်းခ  ြုြ်နှ သူ 

  ော်းအထြေါ်  ထ ောနျိိုင ်ြန််းနျိိုင ်ဖျိအော်းထြ်းထနကကပြ  ခဖစ်သည်။ 

  

ပြ ်းြ  သည ်နစ်ှအတ င််း နျိိုငင် တကောကို ပဏ   ော်းက စစ်တြ်စ ်းြ ော်းထ ်း  ောဇဝတ်ဂျိိုဏ််းနငှ်  လိုြ်ထနသည် လိုြ်ငန််း 

  ော်း ှ ရိုတ်သျိ ််း  က်ြ ော သ ော်းကကသည်။ 



 ျိိုနျိိုငင် တကောကို ပဏ   ော်းတ င ် စစ်တြ်စ ်းြ ော်းထ ်းလိုြ်ငန််းစိုကက ်း ခ န ်ော စ ်းြ ော်းထ ်းဦ်းြျိိုငလ်ျိ ျိတက် (ဦ်းြျိိုင)် 

နငှ  ် ျိတ်ဖက်ထဆောင ် က်သည ် ဂ ြနဘ် ယောကို ပဏ ကက ်း က  ငဟ်ျိို်းဒင််း Kirin Holdings ြါသည်။ 

 

ခ န ်ော စ ်းြ ော်းထ ်းထကေ်ာြျိိုထ ်းရှင််း (MEC)    ှ ငေှာ်း  ််း ော်းသည ် ထခ ထန ောထြေါ်တ င ်က နတ်ျိနန်ောဆျိြ်က ််း 

တည်ထဆောက်ထနသည ် Adani Ports ြါသည်။ 

 

စစ်တြ်၏ စစ်ထ ောက်ြ ြုြ်ရ ို်း   ှ ငေှာ်း  ််း ောသည ် ထခ ထန ောထြေါ်တ င ်Golden City တည်ထဆောက်ထ ်း 

လိုြ်ကျိိုငသ်ူ Emerging Towns and Cities Singapore လည််းြါသည်။ 

 

စစ်ထကောငစ် ၏အကက ်းဆ ို်းနျိိုငင် ခြော်းဝငထ်င ခဖစ်သည ် သဘောဝဓါတ်ထင ွဲ့စ   ကျိန််း  ော်း ှ ရိုတ်သျိ ််း  က်ြ ောလျှက် 

ရှျိသည ် ထ န ကို ပဏ ကက ်း  ော်းခဖစ်ထသော TotalEnergies, Chevron, ENEOS Holdings နငှ  ် Mitsubishi 

Corporation တျိို   ြါဝငသ်ည်။ 

 

သျိို  ထသေ်ာ အ  ော်းကက ်း က နြ်ါထသ်းသည်။ 

 

ယင််းသျိို   အကက ််းဖက်စစ်တြ်နငှ်  လိုြ်ငန််း  ော်း ရိုတ်သျိ ််း  က်ြ ော ှု  ော်းသည် အကက ််းဖက်စစ်ထကောငစ် အော်း 

ဆန  က် ငထ်တေ်ာလှနထ်နကကသည်  ခ န် ောခြည်သူလူ ို၏ အ ောငပ် ွဲမ ောျား ခဖစ်သည်။ 

 

သျိို  ထသေ်ာ အဆျိိုြါကို ပဏ   ော်းသည် တောဝန်ယူ ှုရှျိစ ော နိုတ်  က် န ် လျိိုအြ်သည်။  ျိိုသျိို   ထဆောင ် က် န ်

အ  ျိြု်းသော်းည ည တ်ထ ်းအစျိို်း နငှ  ်ည ျိနှုျိင််းထဆ ်းထန ်း န ်လျိိုအြ်သည်။ 

 

စစ်တြ် ျိန််းြ ြုြ်အဖ  ွဲ့အစည််း  ော်း   ထင ထြ်းထြ  ှု အော်းလ ို်းကျိို ြ က်ြ င််း ြ်တန   ်န ်လျိိုအြ်သည်။ 

 

 ျိိုသျိို   လိုြ်ထဆောငလ်ော န ် ြ်  ဖျိအော်းထြ်းလိုြ်ထဆောငစ် ော  ော်း လျိိုအြ်ြါသည်။ 

 

ပြ ်းြ  သည ်နစ်ှအတ င််း  င််းနှ ်းခ  ြုြ်နှ သူ  ော်းသည် ခ န ်ောခြည်သူ  ော်း၏ အသ   ော်းကျိို နော်းထ ောငြ်  သည်။ 

 

စစ်ထကောငစ် ၏ အကက ််းဖက်စစ်ဆငထ် ်းအော်း ဆက်လက်အော်းထြ်းြ  ြျိို်းထနသည ် စ ်းြ ော်းထ ်းလိုြ်ငန််း  ော်း   ှ 

နိုတ်  က်ြ  ကကသည်။  

https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/justice-for-myanmar-welcomes-kirins-withdrawal-from-joint-venture-with-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/australian-and-myanmar-groups-welcome-adani-ports-withdrawal-from-myanmar-and-renew-calls-to-shelve-carmichael-coal-project
https://investor.etcsingapore.com/newsroom/20220421_180314_1C0_9OR92O6PZTUPL7J8.1.pdf
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/justice-for-myanmar-welcomes-totalenergies-withdrawal-from-myanmar
https://www.chevron.com/stories/chevrons-view-on-myanmar
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/civil-society-groups-reiterate-call-on-japanese-investors-in-myanmars-yetagun-gas-project-to-responsibly-disengage
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/civil-society-groups-reiterate-call-on-japanese-investors-in-myanmars-yetagun-gas-project-to-responsibly-disengage


ဥြ ောအထနခဖင  ် အျိနဒျိယစစ်လက်နက် ိုတ်လိုြ်ထ ်းကို ပဏ  Bharat Electronics    ှ Nordea Asset 

Management နငှ  ်the Dutch fund PFZW တျိို   နိုတ်  က်ကကသည်။  

 

စစ်လက်နက်  ိုတ်လိုြ်ထ ်းကို ပဏ  AVIC    ှ ဩစထကတ်းလ နျိိုငင် ၏ Future Fund သည်လည််း နိုတ်  က် 

ြ  သည်။ 

 

ဒျိန််း တ် နျိိုငင် ၏ P Plus သည် KOGAS and Lotte Corporation တျိို     ှ နိုတ်  က်ြ  ပြ ်း အကက ််းဖက် 

စစ်ထကောငစ် နငှ  ် ဆက်န ယ်သည ် အခြော်းထသောစ ်းြ ော်းထ ်းလိုြ်ငန််းနငှ  ် နိုတ်  က် န ် ဆက်လက်လိုြ်ထဆောင ်

လျှက်ရှျိြါသည်။ 

  

ြရျိိုန လိုြ်ငန််းစိုကက ်း  ော်းနငှ  ်စစ်လက်နက်ြ  စော်း  ော်းအထြေါ် လွှ ််းခြ ြုြ  ှတ်နျိိုင ်န ်ကထနဒါ၊ အ ်းယူ၊ ယူထက နငှ  ်

အထ  ျိကနခ်ြည်ထ ောငစ်ိုတျိို  တ င ်ြစ် ှတ် ော်းဒဏြ်တ်ြျိတ်ဆျိို   ှု  ော်းကျိိုလည််း တျိို်းြ  ွဲ့ြ  ှတ်ြ  ကကသည်။ 

 

 ျိိုြစ် ှတ် ော်းဒဏြ်တ်ြျိတ်ဆျိို   ှု  ော်းတ င ် Htoo Group, IGE, Kyaw Thaung Group, Dynasty 

International, International Gateways Group, Myanmar Chemical & Machinery နငှ  ်Miya Win 

တျိို   ြါဝငက်ကသည်။ 

 

က ဘောလ ို်းဆျိိုင ်ော လှုြ်ရှော်းထတောင််းဆျိို ှု  ော်းထကကောင်  အ ်းယူက ခ န ်ော ထ န နငှ  ် သဘောဝဓါတ်ထင ွဲ့လိုြ်ငန််း 

(MOGE) အထြေါ်  ဒဏြ်တ်ြျိတ်ဆျိို   အထ ်းယူ ှု ြ  ှတ်ြ  သည်။ 

 

အကက ််းဖက်စစ်ထကောငစ် ၏ အြ နဝ်ငထ်င နငှ  ် စစ်လက်နက်  ော်း စ ်းဝင ်ှုကျိို တော်းဆ ်းြျိတ်ြင ်နန်ငှ  ်

 ောဇဝတ်သင  ် စစ်စ ်းြ ော်းထ ်းဂျိိုဏ််းကျိို အခ စ် ှ ဖ က်သျိ ််း နအ်တ က် လိုြ်ထဆောငစ် ော  ော်း အ  ော်းအခြော်း 

က နရ်ှျိထနဆ  ခဖစ်သည်။  

 

သျိို   ောတ င ် ခ န ်ောခြည်သူလူ ိုကက ်း၏ ကက ်း ော်းြျိိုင ်ောသည ် စျိတ်ဓါတ်စ  ််းအော်းသည် စစ်ထကောငစ် ၏ 

အကက ််းဖက်စစ်ဆငထ် ်းကျိို ထက ေ်ာလွှော်း ထအောငန်ျိိုင ်ည်သော ခဖစ်ြါသည်။ 

 

ကျွန်ိုြ်တျိို  သည် ခ န ်ောနျိိုငင် တ င ် ဖက်ဒ ယ်ဒ  ျိိုကထ စ  တည်ထဆောက် ည်  က ဘော လှုြ်ရှော်း ှုကက ်း၏ 

အစျိတ်အြျိိုင််းအခဖစ် ဆက်လက် တျိိုက်ြ  ဝငသ် ော်း ည် ခဖစ်သည်။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/bharat-electronics-limited-supplying-military-technology-to-myanmar-since-attempted-coup
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-exclusion-list0.pdf-0
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-exclusion-list0.pdf-0
https://www.responsible-investor.com/pfzw-ditches-danske-bank-and-swedbank-over-corruption-concerns/
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/complaints-filed-against-posco-lotte-and-three-other-south-korean-corporations-for-contributing-to-human-rights-violations-in-myanmar-through-military-business
https://www.justiceformyanmar.org/stories/htoo-groups-business-with-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/international-businesses-linked-to-the-quartermaster-general
https://www.justiceformyanmar.org/stories/the-kyaw-thaung-familys-business-with-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/arms-broker-with-links-to-belarus-russia-and-germany-supplied-myanmar-junta-since-coup-attempt
https://www.justiceformyanmar.org/stories/arms-broker-with-links-to-belarus-russia-and-germany-supplied-myanmar-junta-since-coup-attempt
https://www.justiceformyanmar.org/stories/military-linked-companies-procured-usd-millions-in-arms-and-military-equipment
https://www.justiceformyanmar.org/stories/ukraine-is-arming-the-myanmar-military
https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-arms-broker-supplied-uav-parts-from-austria-since-coup-attempt


 

ကျွန်ိုြ်တျိို  သည်  တ ော်း ှု ည  ျှ ှု  ော်း၊ အက င ြ် က်ခြစော်း ှု  ော်း၊ အကက ််းဖက် ှုနငှ  ်  က်စက်ကက ််းကကြုတ် 

သည ်  ောဇဝတ် ှု  ော်း၏ အ င််းြ အထကကောင််းတ ော်းခဖစ်ထသော  ောဇဝတ်ထကောင ် စ ်းြ ော်းထ ်းစစ်အိုြ်စိုကျိို 

အခ စ် ှ အပြ ်းတျိိုင ်ဖ က်သျိ ််းနျိိုငသ်ည်အ ျိ ဆက်လက်တျိိုက်ြ  ဝငသ် ော်း ည် ခဖစ်သည်။ 

 

ြျိို ျိိုသျိရှျိ န ်

 

Justice For Myanmar  

  ျားအများလ် - media@justiceformyanmar.org 

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

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

တ စ်တော  -  https://www.twitter.com/justicemyanmar 

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

 

Justice For Myanmar သည် ခ န ်ောခြည်သူ  ော်းအတ က် တ ော်း ျှတ ှုနငှ တ်ောဝနြ်  ှု ရှျိထစ န၊် စစ်တြ် 

စ ်းြ ော်းထ ်း  ော်း အဆ ို်းသတ် န ် ထတောင််းဆျိိုထနပြ ်း ဖက်ဒ ယ်ဒ  ျိိုကထ စ နငှ  ် ထ ရှည်တည်တ  ြျိိုငပ်  ထသော 

ပငျိ ််းြ  ််းထ ်းအတ က် စည််းရ ို်းလှု ွဲ့ထဆေ်ာထနထသော အ ည် ထဖေ်ာခြသည်  တက်ကကလှုြ်ရှော်းသူ  ော်း အစိုအဖ  ွဲ့ 

ခဖစ်သည်။ 
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