
 
 

မြန်ြာန ိုငင်ံ စီြံအိုပ်ခ ျုပ်ရ ေးရ ာငစီ်ြှ စစ်ဖ ်အဖ  ွဲ့ဝင်ြ ာေးနငှ  ်ြ သာေးစိုြ ာေး၊ ၎ငေ်းတ ို  ၏ 

စီေးပ ာေးရ ေးလိုပ်ငန်ေးြ ာေးနငှ ် စီေးပ ာေးဖ ်ြ ာေး  ို Justice For Myanmar   စာ ငေ်းမပျုစို 

ရဖာ်ထိုတလ် ို ်ပပီေး န ိုငင်တံ ာြှ ခ  ်ခ ငေ်း စီေးပ ာေးရ ေး မပစ်ဒဏ်ခတ ်ပ တဆ် ို  အရ ေးယူ န် ရတာငေ်းဆ ို 

 

၂၀၂၁ခုနစ်ှ ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁၁ရက်ဖ ေ့။ ။ မြ ြ် န ငုင် ံစီြံအုပ်ခ ျုပ်ဖရေးဖက ငစီ်ြှ စစ်ေက်အေ  ွဲ့ဝငြ်  ေးနငှေ့ ်

ြ သ ေးစုြ  ေး၊ ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ စီေးပ  ေးဖရေးလုပ်င ေ်းြ  ေးနငှေ့ ်နှေီးန ယ်ပတ်သက်ဖ ဖသ  စီေးပ  ေးေက်ြ  ေးက ု 

သီေးမခ ေးပစ်ြှတ်ထ ေးပပီေး ပပီေးမပညေ့်စုံဖသ  စီေးပ  ေးဖရေး မပစ်ဒဏခ်တ် ပ တ်ဆ ု ေ့အဖရေးယူြှုက ု 

အမြ ဆ်ံုေးမပဋ္ဌ  ေ်းဖပေးပါရ  ်န ငုင်တံက  အသ ုငေ်းအဝ ေ်းက ု Justice For Myanmar က 

ဖတ ငေ်းဆ ုလ ုက်ပါသည်။  

 

မပည်သူ ေ့အ ဏ က ု ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁ရက်ဖ ေ့က ြတရ ေးသ ြ်ေးယူခ ေ့ဖသ  မြ ြ် စစ်တပ်၏ 

ြတရ ေးေြ်ေးဆီေးြှုြ  ေး၊ ပင ြ်ေးခ ြ်ေးစ   ဆနဒမပသူြ  ေးအဖပေါ် အကကြ်ေးေက် ပခ ြ်ေးဖမခ က် 

ပစ်ခတ်သတ်မေတ်မခငေ်းြ  ေး၊ အငတ်  က် က ေ့သ်တ်မေတ်ဖတ က်မခငေ်းြ  ေး စသညေ့် က  ေးလ  ြ်ှုြ  ေးအမပင ်

န ငုင်တံက  လူ ေ့အခ ငေ့အ်ဖရေးဥပဖဒနငှေ့ ်လူသ ေးခ ငေ်းစ   ြှုဆ ုငရ်  ဥပဖဒတ ု ေ့က ု 

ဆက်တ ုက်ခ  ျုေးဖေ က်ဖ သညေ့် တ ုငေ်းရငေ်းသ ေး ဖဒသြ  ေးတ င ်က  ေးလ  ဖ် ဖသ  စစ်ရ ဇဝတ်ြ  ေး၊ 

လူသ ေးြ  ျုေးန ယ်စ တစုလုံေးအဖပေါ် က  ေးလ  သ်ညေ့် ရ ဇဝတ်ြှုြ  ေးနငှေ့ ်ရ ုဟငဂ်  ြ  ေးအဖပေါ် က  ေးလ  ဖ် သညေ့် 

လူြ  ျုေးတုံေး သုတ်သငရ်ှငေ်းလငေ်းမခငေ်းတ ု ေ့က ု အမြ ဆ်ံုေး ရပ်တ ေ့တ် ေးဆီေးန ငုရ် အ်တ က် န ငုင်တံက ြှ 

စစ်အ ဏ ရှငက် ု တ က မပတ်သ ေးစ   လ ငမ်ြ စ်   အဖရေးယူအမပစ်ဖပေးရ  ်လ ုအပ်ပါသည်။  

 

အ ဏ သ ြ်ေးဖခါငေ်းဖဆ င ်ဗ ုလ်ခ ျုပ်ြ ေးကကီေး ြငေ်းဖအ င်လှု ငသ်ည် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ဖရေး ဖေ ်ဖဆ ငန် ငုရ်  ်

န ငုင်ဖံတ ် အုပ်ခ ျုပ်ဖရေးဖက ငစီ် SAC က ု ေ  ွဲ့စည်ေးလ ုက်သည်။ တရ ေးြဝငသ်ညေ့် အုပ်ခ ျုပ်ဖရေး 

ယနတယ ေးမေစ်ဖသ  ထ ုဖက ငစီ်တ င ်ဖက ငစီ်ဝင ်၁၆ဦေး ပါဝငပ်ပီေး၊ ၈ဦေးြှ  စစ်တပ်တ င ်လက်ရှ  

ရ ထူေးရယူထ ေးဖသ  အရ ရှ  ၈ဦေး ပါဝငပ်ါသည်။  



 
 

 

ဖ မပည်ဖတ ်၊ ဖဇယ  သီရ ပြ ျု ွဲ့ ယ်၊ အဖ  ်ရထ ရပ်က က် ဖရ ေးဖက က်ပ  ဖက ်ြရှငက် ထုတ်မပ ထ် ေးဖသ  

ြ ဆနဒရှငစ် ရငေ်းြှတဆငေ့ ်အဆ ုပါ စစ်အရ ရှ ကကီေး ၈ဦေးတ ု ေ့၏ ြှတ်ပုံတင ်ပံတ်နငှေ့ ်ဖြ ေးသကက ရ ဇ်က ု 

ရှ ဖေ ဖတ ွဲ့ ရှ ခ ေ့ပပီေး၊ ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ အရငေ်းအခ   ြ သ ေးစုဝင ်၂၂ဦေး၊ စီေးပ  ေးဖရေးလုပ်င ေ်း ၁၇ခုနငှေ့ ်စီေးပ  ေးေက် 

၂၃ဦေးတ ု ေ့က ု ရှ ဖေ ဖေ ်ထုတ်န ငုခ် ေ့ပါသည်။ မြ ြ် စစ်တပ်၏ ရ ဇဝတ်ဂ ုဏေ်းဆ ဆ်  ်

ေံုေးက ယ်သ ုဝှက်ြှုြ  ေးနငှေ့ ်အတ ုငေ်းအဆြရှ ဖသ  ြတရ ေးစီေးပ  ေးဖရေးဖလ ဘတ ု ေ့က ု 

ထ ေ့သ ငေ်းစဉေးစ ေးြည်ဆ ုပါက ယခုထုတ်မပ လ် ုက်ဖသ  စ ရငေ်းသည် ပပီေးမပညေ့်စုံမခငေ်းြရှ ၊ ယခုထက်ြက 

ြ  ေးမပ ေးန ငုေ် ယ်ရှ သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ စစ်အ ဏ ရှင ်အစ ုေးရအေ  ွဲ့ဝင ်အ ေးလုံေးက ုလည်ေး 

စီေးပ  ေးဖရေးမပစ်ဒဏခ်တ် ပ တ်ဆ ု ေ့အဖရေးယူရ  ်လ ုအပ်ပါသည်။  

 

Justice for Myanmar ၏ ရမပာရ ေးဆ ိုခ င ရှ် သ ူြ တနာရြာင ် ြှတခ်  ်ရပေးသည်ြှာ- 

''စစ်အုပ်ခ ျုပ်ဖရေးစ စ်ရ ေ့ စ စ်တက အက ငေ့ပ် က်မခစ ေးြှုဖတ ြှ  အက  ျုေးအမြတ် 

အြ  ေးဆံုေးရဖ သူဖတ ကဖတ ေ့ ဘယ်သူရှ ြလ ၊ ဗ ုလ်ခ ျုပ်ကကီေးဖတ   ေ့ သူတ ု ေ့ြ သ ေးစုဖတ ပ ဖပါေ့။ ဖေဖေ ်ဝါရီ 

၁ရက်ဖ ေ့က အ ဏ သ ြ်ေးတ အပါအဝင ်စစ်တပ်က ထငတ် ုငေ်းကက ဖ တ ေ့ စက်ဆုပ်စရ  ရ ဇဝတ်ြှုဖတ   ေ့ 

တရ ေးြဝငလု်ပ်ခ ငေ့ရ်ဖ တ ဟ  စီေးပ  ေးဖရေးလုပ်င ေ်းဖတ ကဖ  ဝငဖ် တ ေ့ ပ ုက်ဆံဖကက ငေ့ဖ်ပါေ့။ 

မြ ြ် စစ်တပ် ရ ဇဝတ်ဂ ုဏေ်း ဖခါငေ်းဖဆ ငဖ်တ ဟ  မပည်သူဖတ  ခံစ ေးထ ုက်တ ေ့ အရငေ်းအမြစ်ဖတ က ု 

ခ ုေးဝှက်လုယူ က ုယ်က  ျုေးရှ ယုံြကဘ ၊ အ ဒဝီငဖ်င ဖတ က ု မပည်သူဖတ က ု ေ နှ ပ်နှ ပ်စက်တ ေ့ စစ်ဆငဖ်ရေး 

အစီအြံဖတ ြှ ပါ မပ သ်ံုေးဖ တ ပါ။ ဒါဖကက ငေ့ ်န ငုင်တံက  အသ ုငေ်းအဝ ုငေ်းအဖ   ေ့ 

မြ ြ် မပည်သူဖတ   ေ့အတူ ြ ေးြ ေးြတ်ြတ်ရပ်ပပီေး စစ်အ ဏ သ ြ်ေးတ က ု လုံေးဝလက်ြခံန ငုဘ်ူေးဆ ုတ က ု 

အဖမပ   ေ့တင ်ြဟုတ်ဘ  မပတ်မပတ်သ ေးသ ေး ခုခ က်ခ ငေ်း အလုပ်  ေ့ သက်ဖသမပေ ု ေ့ အခ   တ် ပ်ါပပီ။ 

ဗ ုလ်ခ ျုပ်ကကီေးဖတ   ေ့အတူ ြတရ ေး အ ဏ သ ြ်ေးထ ေးတ ေ့ အုပ်ခ ျုပ်ဖရေးယနတယ ေးတစ်ခုလုံေး၊ 

သူတ ု ေ့ြ သ ေးစုဖတ ၊ သူတ ု ေ့ ကုြပဏဖီတ   ေ့ သူတ ု ေ့  ေ့ ပတ်သက်ဖ တ ေ့ စီေးပ  ေးေက် လုပ်င ေ်းရှငဖ်တ က ုပါ 

သီေးမခ ေးပစ်ြှတ်ထ ေးပပီေး အမြ ဆ်ံုေး စီေးပ  ေးဖရေးမပစ်ဒဏခ်တ် ပ တ်ဆ ု ေ့အဖရေးယူဖပေးကကပါရှငေ့။်'' 



 
 

 

အယ်ဒတီာြ ာေးသ ို  ြတှခ်   ်

 

Justice For Myanmar ြှ စ ရငေ်းမပျုစဖုေ ထ်ုတလ် ုက်ဖသ  မြ ြ် န ငုင် ံစီြအံုပခ် ျုပဖ်ရေးဖက ငစ်ီြ ှ

စစ်ေက်အေ  ွဲ့ဝငြ်  ေးနငှေ့ ်ြ သ ေးစြု  ေး၊ ၎ငေ်းတ ု ေ့၏ စီေးပ  ေးဖရေးလုပ်င ေ်းြ  ေးနငှေ့ ်စီေးပ  ေးေကြ်  ေးစ ရငေ်းက  ုဒြီ ှ ကကညေ့ပ်ါ။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-sac-members-their-businesses-and-

associates-that-require-targeted-sanctions  
 

မြ ြ် စစ်တပ်ပ ုင ်စေီးပ  ေးဖရေးလုပ်င ေ်းြ  ေး၊ ယငေ်းတ ု ေ့၏ ဒါရ ုက်တ ြ  ေးနငှေ့ ်အဖရေးပါသညေ့ ်ယငေ်းတ ု ေ့၏ 

စီေးပ  ေးေကြ်  ေးက  ုJustice For Myanmar က စ ရငေ်းမပျုစ ုထုတ်ဖဝခ ေ့ပပီေး၊ န ငုင်တံက ြ ှယငေ်းတ ု ေ့က  ု

ပစ်ြှတ်ထ ေးပ တ်ဆ ု ေ့အဖရေးယူြှုခ က်ခ ငေ်းမပျုလုပ်ရ  ်ဖတ ငေ်းဆ ုသညက်  ုဒြီ ှကကညေ့်ပါ။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-controlled-businesses-associates-that-

require-targeted-sanctions  

 

Justice For Myanmar သည် မြ ြ် မပည်သူြ  ေးအတ က် တရ ေးြျှတြှုနငှေ့တ် ဝ ခံ်ြှုရရှ ဖစဖရေး အတ က် 

စည်ေးရံု ေးလှုံွဲ့ဖဆ ်ဖ သညေ့် အြည်ြဖေ ်လ ုဖသ  တက်ကကလှုပ်ရှ ေးသူ တစ်စုမေစ်ပပီေး ေက်ဒရယ်ဒြီ ုကဖရစီနငှေ့ ်

ဖရရှည်တည်တံေ့ခ ုငပ်ြ ဖသ  ပင ြ်ေးခ ြ်ေးဖရေးက ု ဖရှ ွဲ့ ရှုလ က် စစ်တပ် စီေးပ  ေးဖရေးလုပ်င ေ်းြ  ေးအ ေးလံုေး ရပ်ဆ ုငေ်းရ  ်

ဖတ ငေ်းဆ ုလ က်ရှ  သည်။  

 

ထပ်ြံသ ရှ လ ိုပါ  -  

 တနာရြာင ် 

အီေးဖြေးလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

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

တ စ်တ   - @justicemyanmar 

ဖေေ့ဘုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 


