
  

သတင််းထတုပ်ြနခ်ျက်  

 

န ိုဝငဘ်ာလ ၂ရက်၊ ၂၀၂၂ | မြနြ်ာ 

 

ဒဏ်ခတြိ်တဆ်ို ို့ထ ်းတ ို့ကက ်းက  ANZ, UOB န ို့ BIDV ဘဏ်တို ို့ 

ပြန်ြ စစ်တြ်ထနိ််းချျုြ်တ ို့ အင််းဝဘဏ်န ို့ ငငွေလ  ငြ်းြုိ ို့ြှုငတွေရ ိ 

 

Distributed Denial of Secrets က ထိုတ်မြနလ် ိုက်တ ဲ့ အင််းဝဘဏြှ်တ်တြ််းဖ ိုငတ်တွေအရ 

န ိုငင်တံကာဘဏတ်တွေမဖစ်ကကတ ဲ့ ANZ, UOB, BIDV ဘဏတ် ို ဲ့န ဲ့ အင််းဝဘဏတ် ို ဲ့အကကာ်း မြနြ်ာကျြ်တငွေန ဲ့ 

တငွေလ  တြ်းြ ို ဲ့ြှုတတွေရှ တနတာက ို တဖာ်မြတနြါတယ်။ 

 

အ ဲ့ဒြှီတ်တြ််းဖ ိုငထ် ြှာ တငွေလ  ြှတ်တြ််းတြါင််း ၂၀,၀၀၀ န်ီးြါ်း ြါဝငြ်ါတယ်။ တရာ်းြဝငအ်ာဏာသ ြ််း 

ကက  ်းြြ််းြှုအတွေင််း စစ်တကာငစီ်က ကျ ်းလွေနခ် ဲ့တ ဲ့ ကကီ်းတလ်းတ ဲ့ လ ဲ့အခွေငဲ့အ်တရ်းချ  ်းတဖာက်ြှုတတွေန ဲ့ 

ရက်စက်ကကြ််းကက တ်တ ဲ့ ရာဇဝတ်ြှုတတွေက ို တိုန ဲ့်မြနတ် ဲ့အတနန ဲ့ အင််းဝဘဏရ် ဲ့ ြ ခငက်ိုြပဏ၊ီ 

မြနြ်ာဲ့စီ်းြွော်းတရ်းတကာ်ြ ိုတရ်းရှင််း (MEC) က ို အတြရ ကနမ်ြည်တထာငစ်ို၊ ယ တကန ဲ့ အီ်းယ တ ို ဲ့က 

ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ို ဲ့ြှု ချြှတ်ပြီ်းတနာက်ြ ိုင််း အတရ်းြါတ ဲ့န ိုငင်တံကာဘဏတ်တွေက အင််းဝဘဏန် ဲ့ 

တငွေလ  တြ်းြ ို ဲ့ြှုတတွေ ဆက်လိုြ်ခ ဲ့တကကာင််းက ို အ ဲ့ဒြှီတ်တြ််းတတွေက တဖာ်မြတနြါတယ်။ 

 

ANZ ဘဏက် ဩစတကတ်းလျန ိုငင် ံ အတမခစ ိုက်မဖစ်ပြီ်း၊ UOB ဘဏက် 

စငက်ာြ န ိုငင်အံတမခစ ိုက်မဖစ်ြါတယ်။ ဩစတကတ်းလျန ဲ့ စငက်ာြ နစ်ှန ိုငင်တံ ို ဲ့က 

မြနြ်ာဲ့စီ်းြွော်းတရ်းတကာ်ြ ိုတရ်းရှင််းက ို ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ို ဲ့ြှုချြှတ်ဖ ို ဲ့ မငင််းဆ ိုထာ်းပြီ်း၊ အ ဲ့ဒဘီဏတ်တွေက ို 

အင််းဝဘဏန် ဲ့ မြနြ်ာကျြ်တငွေန ဲ့ တငွေလ  တြ်းြ ို ဲ့ြှုတတွေလိုြ်ဖ ို ဲ့ ခွေငဲ့မ်ြ ထာ်းြါတယ်။ 

 

အင််းဝဘဏဟ်ာ စစ်တြ်စီ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််းစိုကကီ်းတတွေ ထ န််းချ ြ်ထာ်းတ ဲ့ ဘဏန်စ်ှခိုထ က တစ်ခိုမဖစ်ပြီ်း၊ 

စစ်တြ်လစာတတွေတြ်းဖ ို ဲ့န ဲ့ စစ်တြ်စီ်းြွော်းတရ်းကွေနရ်က်တတွေ ြံဲ့ြ ို်းက ညီတြ်းဖ ို ဲ့အတွေက် အသံို်းမြ တာ 

မဖစ်ြါတယ်။ ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှြှာ မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာကိုလသြဂ္ဂရ ဲ့လွေတ်လြ်တ ဲ့ န ိုငင်တံကာအချက်အလက် 

ရှာတဖွေတရ်းြစ်ရှငအ်ရ အင််းဝဘဏဟ်ာ စစ်တြ်စီ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််းစိုကကီ်းတတွေ၊ သ တ ို ဲ့ရ ဲ့ ကိုြပဏခီွေ တတွေန ဲ့ 

ြ ိုငရ်ှငတ်တွေက ို န ိုငင်တံကာဘဏ္ဍာတရ်းစနစ်က ို အသံို်းမြ ခွေငဲ့တ်ြ်းပြီ်း၊ စစ်တြ်ရ ဲ့ အကျ  ်းစီ်းြွော်း 

အဓွေန ဲ့ရ်ှည်တစတရ်း အဓ က အခန််းကဏ္ဍတစ်ရြ်ကတန ြါဝငတ်နတကကာင််း တတွေွေ့ ရှ ခ ဲ့ြါတယ်။  

 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military


အင််းဝဘဏြှ်တ်တြ််းဖ ိုငတ်တွေြှာ ရ ိုဟငဂ်္ျာလ ြျ  ်းတိုန််းသတ်မဖတ်ြှု၊ စစ်ရာဇဝတ်ြှုတတွေန ဲ့ 

လ သာ်းြျ  ်းနွေယ်အတြေါ်ကျ ်းလွေနတ် ဲ့ရာဇဝတ်ြှုတတွေြှာတာဝနရ်ှ တ ဲ့ တ ိုင််းစစ်ဌာနချ ြ်တတွေရ ဲ့ လက်တအာက်ခံ 

တြ်ရင််းတြ်ဖွေ ွေ့တတွေန ဲ့ မြန်ြာဲ့စီ်းြွော်းတရ်းတကာ်ြ ိုတရ်းရှင််းတ ို ဲ့အကကာ်း တငွေလ  ထာ်းတာတတွေက ို တဖာ်မြတနပြီ်း၊ 

မြနြ်ာဲ့စီ်းြွော်းတရ်းတကာ်ြ ိုတရ်းရှင််းန ဲ့ မြနြ်ာစစ်တြ်တ ို ဲ့အကကာ်း အဖွေ ွေ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ ဆက်သွေယ်လိုြ်က ိုငြ်ှု 

အတထာက်အထာ်းက ိုလည််း တဖာ်မြထာ်းြါတယ်။ အ ဲ့ဒတီငွေလ  တြ်းြ ို ဲ့ြှုတတွေြှာ 

စစ်အာဏာသ ြ််းကက  ်းြြ််းြှုတနာက်ြ ိုင််း အတနာက်ြ ိုင််းတ ိုင််းစစ်ဌာနချ ြ်လက်တအာက်ခံ၊ အြှတ် (၉၆၂) 

တဆာက်လိုြ်တရ်းအငဂ်္ျငန်ယီာတြ်ခွေ ၊ အတနာက်တမြာက်တ ိုင််းစစ်ဌာနချ ြ်လက်တအာက်ခံ၊ အြှတ် (၉၆၁) 

တဆာက်လိုြ်တရ်းအငဂ်္ျငန်ယီာတြ်ခွေ ၊ အလယ်ြ ိုင််းတ ိုင််းစစ်ဌာနချ ြ်လက်တအာက်ခံ၊ အြှတ် (၉၅၈) 

တဆာက်လိုြ်တရ်းအငဂ်္ျငန်ယီာတြ်ခွေ တတွေဆီ တငွေလ  တြ်းြ ို ဲ့ြှုတတွေ ြါဝငြ်ါတယ်။ 

 

အင််းဝဘဏြှ်တ်တြ််းတတွေြှာ မြနြ်ာဘဏတ်စ်ခိုမဖစ်တ ဲ့ ရ ို ်းြဘဏန် ဲ့ အကက ြ် ၂၀၀ တကျာ် တငွေလ  ထာ်းတာ 

ြါြါတယ်။ တနာ်တဝဖွေံွေ့ ပဖ  ်းတရ်းဆ ိုငရ်ာ ဘဏ္ဍာတရ်းအဖွေ ွေ့အစည််းမဖစ်တ ဲ့ Norfund၊ စငက်ာြ န ိုငင်ြံ ိုင ်

ဓနရံြံိုတငွေန ဲ့ ကြ္ာဲ့ဘဏအ်ိုြ်စိုရ ဲ့ အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာဘဏ္ဍာတရ်းတကာ်ြ ိုတရ်းရှင််း (IFC) တ ို ဲ့ဟာ ရ ို်းြဘဏြှ်ာ 

ရင််းနှ်ီးမြ  ြ်နှသံ တတွေ မဖစ်ကကြါတယ်။  

  

၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ၊ တဖတဖာ်ဝါရီလ၊ ၁ ရက်တန ဲ့ကစပြီ်း မြနြ်ာစစ်တကာငစီ်က မြန်ြာမြည်သ တတွေအတြေါ် 

အကကြ််းဖက်စစ်ဆငတ်ရ်းတစ်ရြ်က ို ဆငန်   ခ ဲ့ပြီ်း၊ န ိုင်ငတံရ်းအကျဉ်းသာ်းြျာ်းက ညီတစာငဲ့တ်ရှာက်တရ်းအဖွေ ွေ့ 

(AAPP) ရ ဲ့ စာရင််းတတွေအရ မြည်သ  ၂၄၀၀ တကျာ်က ို သတ်မဖတ်ထာ်းပြီ်း၊ ၁၅,၀၀၀ တကျာ်က ို တရာ်းဥြတဒြ ဲ့ 

ဖြ််းဆီ်းထာ်းြါတယ်။ စစ်တကာငစီ်ရ ဲ့ တရာ်းြ ဲ့တလတကကာင််းတ ိုက်ခ ိုက်ြှုတတွေန ဲ့ ဗံို်းကက တ ိုက်ခ ိုက်ြှုတတွေတကကာငဲ့် 

လ တြါင််းတစ်သန််းတကျာ် ထွေက်တမြ်းတ ြ််းတရှာင ် ခ ဲ့ရြါတယ်။ ြကကာတသ်းခင ် ရက်ြ ိုင််းအတွေင််းကြ  

စစ်တကာငစီ်တလယာဉတတွေက ကချငမ်ြည်နယ်အတွေင််း တဖျာ်တမဖြွေ တစ်ခိုက ို တ ိုက်ခ ိုက်ခ ဲ့တာတကကာငဲ့ ်

လ တြါင််း ၈၀ တကျာ် တသဆံို်းခ ဲ့ရပြီ်း၊ စစ်က ိုင််းတ ိုင််းအတွေင််း စာသငတ်ကျာင််းတစ်တကျာင််းက ို 

ဗံို်းကက တ ိုက်ခ ိုက်ြစ်ခတ်ြှုတကကာငဲ့ ် အနည််းဆံို်း ကတလ်းငယ် ၁၁ ဦ်းန ဲ့ အိုြ်ထ န််းသ တကျာင််းဆရာတစ်ဦ်း 

တသဆံို်းခ ဲ့ရတယ်။ ဒရီာဇဝတ်ြှုတတွေက ို စစ်တကာငစီ်ရ ဲ့ စီ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််းတတွေက 

အာ်းတြ်းက ညီတနတာမဖစ်ြါတယ်။  

 

Justice For Myanmar ရ ို့ ငပြ ငရ်းဆိုခွေငို့ရ် ိသ ူြရတန ငြ ငက် “မြနြ်ာန ိုငင်အံတွေင််းက ကိုြပဏတီတွေ၊ 

ရင််းနှ်ီးမြ  ြ်နှသံ တတွေအတနန ဲ့ အင််းဝဘဏန် ဲ့ တမခာ်းတသာမြနြ်ာစစ်တြ်စီ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််းတတွေန ဲ့ 

ဆက်န  ယ်ြှုတတွေက ို ချက်ချင််းမဖတ်တတာက်ဖ ို ဲ့ ကျွန်ြတ ို ဲ့ တတာင််းဆ ိုြါတယ်။ 

 

https://aappb.org/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/forced-returns-myanmar-must-stop-immediately-says-turk
https://www.nytimes.com/2022/10/25/world/asia/myanmar-coup-concert-killed.html
https://iimm.un.org/school-attack-in-let-yet-kone-village-may-be-considered-a-war-crime-with-commanders-criminally-liable-independent-investigative-mechanism-for-myanmar/
https://apnews.com/article/aung-san-suu-kyi-myanmar-813a18fd0ab77cd6ccdaaa36a0bf8965


“မြနြ်ာမြည်သ တတွေအတြေါ် စစ်တကာငစီ်က အကကြ််းဖက်လိုြ်ရြ်တတွေ လိုြ်တဆာငန် ိုငဖ် ို ဲ့ အင််းဝဘဏက် 

အာ်းတြ်းက ညီတနတာမဖစ်ြါတယ်၊ ANZ, UOB, BIDV န ဲ့ အမခာ်းဘဏတ်တွေအတနန ဲ့ အင််းဝဘဏန် ဲ့ 

စီ်းြွော်းတရ်းဆက်လိုြ်တနတာဟာ ခွေငဲ့လ် တ်န ိုငဖ်ွေယ်ရာြရှ တ ဲ့က စစတတွေ မဖစ်ြါတယ်။ 

 

“ANZ, UOB န ဲ့ BIDV တ ို ဲ့အတနန ဲ့ သ တ ို ဲ့ရ ဲ့န ိုငင်တံကာလ ဲ့အခွေငဲ့အ်တရ်းတာဝနတ်တွေန ဲ့အညီ အင််းဝဘဏန် ဲ့ 

ဆက်ဆံတရ်းက ို ချက်ချင််းအဆံို်းသတ်တာ၊  ဒါြှြဟိုတ် မြနြ်ာန ိုငင်ကံတနထွေက်ခွေါတာက ို ြမဖစ်ြတန လိုြ်ကက 

ရြါြယ်။  

 

“အခိုတတွေွေ့ရတ ဲ့ MEC န ဲ့ တငွေလ  ြှတ်တြ််းတတွေက တရာ်းြဝငမ်ြန်ြာစစ်တကာငစီ်န ဲ့ သ ရ ဲ့ 

စီ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််းစိုကကီ်းတတွေအတြေါ် ကသစတကတ်းလျန ဲ့ စငက်ာြ အစ ို်းရတတွေရ ဲ့ ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ို ဲ့အတရ်းယ ဖ ို ဲ့ 

ြျက်ကွေက်ခ ဲ့တ ဲ့လိုြ်ရြ်ရ ဲ့ တ ိုက်ရ ိုက်ရလဒတ်စ်ခိုြ  မဖစ်ြါတယ်၊ ဒလီ ိုြျက်ကွေက်တ ဲ့အတွေက် 

သ တ ို ဲ့ရ ဲ့ဘဏတ်တွေက အင််းဝဘဏန် ဲ့ စီ်းြွော်းတရ်းဆက်လက်လိုြ်တဆာငဖ် ို ဲ့ ြ ိုပြီ်း အတငဲ့ရ် ခ ဲ့ကကတာ 

မဖစ်ြါတယ်။ 

 

“ဩစတကတ်းလျန ဲ့ စငက်ာြ န ိုငင်တံ ို ဲ့အတနန ဲ့ စစ်တကာငစီ်၊ MEC အြါအဝင ် ၎င််းရ ဲ့စီ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််းတတွေ၊ 

ဒါရ ိုက်တာတတွေန ဲ့ အင််းဝဘဏဒ်ါရ ိုက်တာတ ို ဲ့က ို ချက်ချင််းဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ို ဲ့အတရ်းယ ဖ ို ဲ့ ကျွနြ်တ ို ဲ့ 

တတာင််းဆ ိုြါတယ်။ 

 

“အင််းဝဘဏန် ဲ့ စီ်းြွော်းတရ်းလိုြ်တာဟာ မြနြ်ာစစ်တြ်၊ သ တ ို ဲ့ရ ဲ့ တရာ်းြဝငအ်ာဏာသ ြ််းကက  ်းြြ််းြှု၊ 

ကျ ်းလွေနလ်က်စရှ တ ဲ့ စစ်ရာဇဝတ်ြှုတတွေန ဲ့ လ သာ်းြျ  ်းနွေယ်အတြေါ်ကျ ်းလွေနတ် ဲ့ရာဇဝတ်ြှုတတွေက ို 

ြံဲ့ြ ို်းက ညီတြ်းတနတာမဖစ်ြါတယ်။  တငွေလ  တ ဲ့ြြာဏဟာ ဘယ်တလာက်ြ တသ်းငယ်တစကာြ  

အ ဒတီငွေတတွေဟာ စစ်တြ်ရ ဲ့ န ိုငင်တံကာရာဇဝတ်ြှုတတွေက ို တငွေတကက်းတထာက်ြံဲ့ရာြှာတရာ၊ 

စစ်ရာဇဝတ်တကာငတ်တွေက ို ကကယ်ဝချြ််းသာတစဖ ို ဲ့ရာြါ အတထာက်အြံဲ့တြ်းတနတာ မဖစ်ြါတယ်။  

 

"တနာ်တဝအစ ို်းရ၊ စငက်ာြ အစ ို်းရန ဲ့ IFC တ ို ဲ့အတနန ဲ့ အင််းဝဘဏန် ဲ့ ြံိုြှနစီ််းြွော်းတရ်းလိုြ်တဆာငတ်နတ ဲ့ 

ရ ို ်းြဘဏြှ်ာ ဆက်ပြီ်းရင််းနှ်ီးမြ  ြ်နှတံနတာဟာ အငြ်တနရ်ှက်ဖ ို ဲ့တကာင််းြါတယ်။ သ တ ို ဲ့ရ ဲ့ ဩဇာက ိုသံို်းပြီ်း 

မြနြ်ာစစ်တြ်ရ ဲ့ ရ ို ်းြဘဏန် ဲ့စီ်းြွော်းတရ်း ြ ်းတြါင််းလိုြ်တဆာငတ်ာတတွေက ို ရြ်စ အဆံို်းသတ်ဖ ို ဲ့ ဒါြှြဟိုတ် 

ရိုြ်သ ြ််းတြ်းဖ ို ဲ့ ကျွနြ်တ ို ဲ့တတာင််းဆ ိုြါတယ်။ 

 



“န ိုငင်တံကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််းက အတရ်းယ တဆာငရ်ွေက်ဖ ို ဲ့ ြျက်ကွေက်တနချ နြှ်ာ စစ်တကာငစီ်ရ ဲ့ 

အကကြ််းဖက်စစ်ဆငတ်ရ်းက ြ ိုပြီ်းမြင််းထနလ်ာြါတယ်။ 

 

ကိုလသြဂ္ဂလံိုမခံ တရ်းတကာငစီ်အတနန ဲ့  အင််းဝဘဏအ်ြါအဝင ် မြနြ်ာစစ်တကာငစီ်ရ ဲ့ 

စီ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််းတတွေအတြေါ် ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ို ဲ့ြှုတတွေ မြဌာန််းဖ ို ဲ့၊ စစ်တကာငစီ်ဆီ 

လက်နက်စီ်းဝငြ်ှုရြ်တန ဲ့တ်ရ်း ကြ္ာလံို်းဆ ိုငရ်ာ စစ်လက်နက်တရာင််းချြှုြ တ်ြငတ်ရ်းတစ်ရြ် မြဌာန််းဖ ို ဲ့ 

ကျွနြ်တ ို ဲ့ တတာင််းဆ ိုြါတယ်။" 

 

ြုိြုိသရိ ိရန် - 

 

အင််းဝဘဏအ်တကကာင််း ကျွန်ိုြ်တ ို ဲ့၏ သတင််းတဆာင််းြါ်းက ို ယခိုတနရာတွေင ်ဖတ်ရှုြါ။ 

Distributed Denial of Secrets ြှ အင််းဝဘဏစ်ာဖ ိုငြ်ျာ်းက ို ယခိုတနရာတွေင ်Download ရယ ြါ။ 

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမြည်သ ြျာ်းအတွေက် တရာ်းြျှတြှုနငှဲ့ ် တာဝနခ်ံြှုရရှ တစရန၊် 

စစ်တြ်စီ်းြွော်းတရ်းြျာ်းအဆံို်းသတ်ရနတ်တာင််းဆ ိုတနပြီ်း ဖက်ဒရယ်ဒြီ ိုကတရစီနငှဲ့ ် တရရှည်တည်တံဲ့ 

ခ ိုငပ်ြ တသာ ပင ြ််းချြ််းတရ်းအတွေက် စည််းရံို်းလှုံွေ့တဆာ်တနတသာ အြည်ြတဖာ်မြသညဲ့် တက်ကကလှုြ်ရှာ်း သ ြျာ်း 

အစိုအဖွေ ွေ့ မဖစ်သည်။ 
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