
 
 

 

မြန်ြာစစ်တပ်က နိိုငင်မံခာြား အရံငငွေ အငြရိကန် င ေါ်လာ ၅.၇ ဘလီီယံခန ာ့်ကိို ထန်ိြားခ ျုပ်ထာြားပပီြား ကြ္ာာ့ 

ဘဏ္ဍာရ ေးစနစ်ကိို လက်လှြ်ြားြီငနသည်။ 

 

အကကြ်ြားဖက် ပဖိျုခွေွဲြှုနငှ်ာ့ စစ်အိုပ်ခ ျုပ်ငရြား တိိုြားခ ွဲျဲ့လာြှုကိို တာြားဆြီားရန် အငရြားငပေါ် ငဆာငရ်ွေက်ြှု 

လိိုအပ်ငနပပီ။ 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်။ မြနြ်ာ။ မြန်ြာစစ်တပ်က ၎င််းတ ု ို့၏ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်ဖန ို့ 

ရက်စက်ကကြ််းကကြုတ်ပပီ်း တရာ်းြဝငသ်ည်ို့ အာဏာသ ြ််းြှု ဖနာက်ပ ုင််းြှာ မြနြ်ာန ငုင်၏ံ န ငုင်မံခာ်း အရံဖငွေ 

အဖြရ ကန ်ဖ ေါ်လာ ၅.၇ ဘီလီယံခန ို့က် ု ယခုအခါ ထ န််းခ ြုပ်ထာ်းသည်။ မြန်ြာန ိုငင်၏ံ န ငုင်မံခာ်း 

အရံဖငွေြ ာျားအနက် ဖ ေါ်လာ ၁ ဘီလီယံက ု အဖြရ ကန ်အစ ု်းရက ထ န််းခ ြုပ်လ ုက်ပပီ်း ဖနာက်တွေင ်

ဘီလီယံြ ာ်းစွော က နရ်ှ ဖပ ာက်ဆံု်းဖနဖသ်းဖကကာင််း ြ ြ တ ု ို့ြှ သတ မပြုြ သည်။ န ငုင်မံခာ်း အရံဖငွေြ ာျားသည် 

န ငုင်၏ံ အခ ြုပ်အမခာ ပ ုငဆ် ုငြ်ှုြ ာ်းမြစ်သသာသ ကာင  ်မြနြ်ာမပည်သူြ ာ်း၏ ပ ုငဆ် ုငြ်ှု မေစ်သည်။ ယခု 

ခ က်ခ င််း အဖရ်းယူဖဆာငရ်ွေက်ြှု ြရှ ပါက ဤအရံဖငွေြ ာ်းသည် မြနြ်ာန ငုင်တံွေင ်စစ်တပ်အုပ်ခ ြုပ်ဖရ်းက ု 

တည်တံို့ခ ုငပ်ြြဲသွော်းဖစြည်ို့အမပင၊် တ ု်းြ ာ်းလာဖနဖသာ စစ်အာဏာေီဆနဖ်ရ်း လူထုလှုပ်ရှာ်းြှုက ု 

ရက်စက်ကကြ််းကကြုတ်စွောနငှို့ ်က ယ်မပန ို့စ်ွော ေ နှ ပ်ြှုြ ာ်းက ု ဖငွေဖကက်းဖထာက်ပံို့ ဖပ်းဖစန ငုပ်ပီ်း 

ထ ပ်တန််းဗ ုလ်ခ ြုပ်ကကီ်းြ ာ်းက ု ပ ုြ ု ကကယ်ဝ ခ ြ််းသာဖစလ ြို့်ြည်။ 

  

Justice For Myanmar ြှ ဘဏလု်ပ်ငန််း ကဏ္ဍအတွေင််းသ ု ို့စုံစြ််းစစ်ဖဆ်းရာတွေင ်မြနြ်ာစစ် တပ်သည် 

န ငုင်တံကာ ဘဏ္ဍာဖရ်း စနစ်အတွေင််းသ ု ို့ န ငုင်မံခာ်း ဖထာက်ပံို့ြှုြ ာ်းနငှို့ ်ဘဏဆ် ုငရ်ာ ကွေနမ်ပြူတာနည််း 

ပညာြ ာ်း အကူအညီြ ာ်းအာ်းမေငို့ ်SWIFT ၊ န ိုငင်မံ ာျားအဆက်အသွယ် ဘဏြ် ာ်း၊ နငှို့ ်အသ ကျားဝယ်ကပ် 

(ကရပ်ဒစ်ကပ်) ကုြပဏြီ ာ်း ြှ တဆငို့ ် လက်လှြ််းြီလ က်ရှ ဖကကာင််း ဖတွေွေ့ ရှ ခြဲို့ရသည်။ အလ ငအ်မြန ်

အဖရ်းယူဖဆာငရ်ွေက်မခင််း ြရှ ပါက ယင််း ကြဘာလုံ်းဆ ုင်ရာ ကွေနရ်က်ြ ာ်းနငှို့ ်အေွေြဲွေ့အစည််းြ ာ်းသည် မြနြ်ာ 

စစ်တပ်၏ ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းက ု ဖငွေဖကက်းဖထာက်ပံို့ ဖပ်းသလ ု မေစ်ဖတာို့ြည်။ 

  



 
 

န ငုင်တံကာ အသ ုင််းအဝ ုင််းနငှို့ ်စီ်းပွော်းဖရ်း လုပ်ငန််းြ ာ်း အဖနမေင်ို့ ဖအာက်ပါ လုပ်ဖဆာငြ်ှုြ ာ်း ခ က်ခ င််း 

ဖဆာငရ်ွေက်ရန ်Justice For Myanmar က ဖတာင််းဆ ုလ ုက်သည်။ 

• မြနြ်ာန ငုင်၏ံ ဘီလီယံနငှို့ ်ခ ီဖသာ န ငုင်မံခာ်း အရံဖငွေြ ာ်း က ု ဗ ုလ်ခ ြုပ်ကကီ်း ြ ာ်း အလွေြဲသံု်းမခင််း 

ြမပြုန ငုရ်န ်သ ု ို့ြဟုတ် ၎င််းတ ု ို့၏ ရက်စက်ကကြ််းကကြုတ်ဖသာ စစ်အုပ်စုက ု ဖငွေဖကက်းပံို့ပ ု်းြှုြ ာ်း 

ြလုပ်န ငုရ်န ်ရှာဖေွေ ထ န််းခ ြုပ်ပါ။ 

• မြနြ်ာန ငုင်ရံှ  စစ်တပ် ထ န််းခ ြုပ်ထာ်းဖသာ ဘဏြ် ာ်းနငှို့ ်လုပ်ဖဆာငဖ်နဖသာ လုပ်ငန််းအာ်းလုံ်းက ု 

ရပ်တန် ို့ပါ။ ထ ုဘဏြ် ာ်းအဖနမေငို့ ်SWIFT ဆက်သွေယ်ဖရ်း ကွေနရ်က်က ု ဆက်လက် အသံု်းြမပြု 

ဖစန ငုရ်န ်လုပ်ဖဆာငရ်နလ်ည််း ဆ ုလ ုသည်။ 

• ယခုအခါ စစ်တပ် ထ န််းခ ြုပ်ြှုဖအာက်သ ု ို့ ဖရာက်ရှ သွော်းပပီမေစ်ဖသာ ဗဟ ုဘဏ ်အပါအဝင ်

မြနြ်ာန ငုင်ရံှ  န ငုင်ပံ ုင ်စီ်းပွော်းဖရ်း ဖအဂ ငစီ်ြ ာ်းနငှို့ ်န ငုင်ပံ ုင ်ဘဏြ် ာ်းအာ်း ဖပ်းဖနဖသာ 

လူသာ်းခ ငစ်ာနာြှုဆ ုငရ်ာ ြဟုတ်သညို့် အကူအညီြ ာ်းအာ်းလုံ်းက ု ရပ်ဆ ုင််းပါ။ 

• န ငုင်ဖံတာ်က အမပညို့်အဝ သ ု ို့ြဟုတ် တစ်စ တ်တပ ုင််း ပ ုငဆ် ုငဖ်သာ ဘဏြ် ာ်းနငှ  ်စစ်တပ်ပ ုငသ်သာ 

ဘဏြ် ာျားအပါအဝင ်စီ်းပွော်းဖရ်း လုပ်ငန််းြ ာ်း အဖပေါ် ပစ်ြှတ်ထာ်း အဖရ်းယူပ တ်ဆ ု ို့ြှုက ု ခ ြှတ်ပါ။ 

 

Justice For Myanmar ငမပာငရြား ဆိိုခွေငာ့ရိှ်သ ူြရတနာငြာငက် “ရက်စက်ပပီ်း အက င်ို့ပ က်ခ စာ်းဖနတြဲို့ 

မြနြ်ာစစ်ဖခါင််းဖဆာငဖ်တွေဟာ လူထုအဖပေါ် ေ နှ ပ်ြှုနြဲ ို့ တရာ်းြဝငတ်ြဲို့ သူတ ု ို့ရြဲ ို့ စစ်အုပ်စု အာဏာ 

တည်ဖဆာက်ြှုက ု လုပ်ဖဆာငန် ငုေ် ု ို့ ကျွနြ်တ ု ို့ရြဲ ို့ န ငုင်မံခာ်း အရံဖငွေဖတွေနြဲ ို့ ကြဘာို့ ဘဏ္ဍာဖရ်းစနစ် အဖပေါ် 

လက်လှြ််းြီန ငုြ်ှုက ု ြီှခ ုဖနရပါတယ်။ န ငုင်တံကာ အသ ုင််းအဝ ုင််းက အြဲလ ု မေစ်ခွေငို့ ်ြဖပ်းပါနြဲ ို့။ ခ က်ခ င််း 

အဖရ်းယူတုန ို့မ်ပနြ်ှုက ု အခု ြလုပ်ဘူ်းဆ ုရင ်စစ်တပ်က မပည်သူဖတွေအဖပေါ် ေ နှ ပ်ရက်စက်ြှုဖတွေက ု 

ဆက်လက်က ြူ်းလွေန်ြှာမေစ်ပပီ်း မပည်သူ ို့ပ ုငဆ် ုငြ်ှုဖတွေက ု သူတ ု ို့လက်ထြဲက ု လ ြဲဖမပာင််းယူကကြှာ မေစ်တယ်။ 

မြနြ်ာန ငုင်ြှံာ ရှ တြဲို့ မပည်သူဖတွေရြဲ ို့ ေက် ရယ် ြီ ုကဖရစီ၊ ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်း၊ တာဝနခ်ံြှုနြဲ ို့ လူ ို့အခွေငို့အ်ဖရ်း 

ကာကွေယ်ြှုအတွေက် ရုန််းကနလ်ှုပ်ရှာ်းြှုက ု ပံို့ပ ု်းတြဲို့ အဖနနြဲ ို့ ခ က်ခ င််း အဖရ်းယူလုပ်ဖဆာငဖ်ပ်းေ ု ို့ 

လ ုပါတယ်။ န ငုင်တံကာ အသ ုင််းအဝ ုင််းနြဲ ို့ ဘဏလု်ပ်ငန််းဖတွေအဖနနြဲ ို့ ခ က်ခ င််း အဖရ်းယူဖဆာငရ်ွေက်

ဖပ်းမခင််းအာ်းမေငို့ ်လူထုရြဲ ို့ ရုန််းကနလ်ှုပ်ရှာ်းြှုက ု ပံို့ပ ု်းအာ်းဖပ်းကကရပါြယ်။" 



 
 

  

အယ် တီာြ ာြားသိို ာ့ြှတခ် က ်

 

ဘဏလု်ပ်ငန််းအဖပေါ်  Justice For Myanmar ၏ ဝက်ဘ်ဆ ုက် အဖကကာင််းအရာြ ာ်းက ု ဤဖနရာတွေင ်

ကကညို့်ပါ။ www.justiceformyanmar.org/stories/revealed-the-international-banks-

providing-finance-to-the-myanmar-military 

  

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြ ာ်းအတွေက် တရာ်းြျှတြှုနငှို့တ်ာဝနခ်ံြှုရရှ ဖစဖရ်း အတွေက် 

စည််းရံု်းလှုံွေ့ဖဆာ်ဖနသညို့် အြည်ြဖော်လ ုဖသာ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသူ တစ်စုမေစ်ပပီ်း 

ေက် ရယ် ြီ ုကဖရစီနငှို့ ်ဖရရှည်တည်တံို့ခ ငုပ်ြြဲဖသာ ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်းက ု ဖရှ ွေ့ ရှုလ က် စစ်တပ် 

စီ်းပွော်းဖရ်းလုပ်ငန််းြ ာ်းအာ်းလုံ်း ရပ်ဆ ုင််းရန ်ဖတာင််းဆ ုလ က်ရှ  သည်။  

 

ထပ်ြံသရိှိလိိုပါက -  

ရတနာငြာင ် 

အီ်းဖြ်းလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

ပုံတူဝဘ်ဆ ု  ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွေစ်တာ  - @justicemyanmar 

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

 

 

 

 


