
 
 

စစ်တ ွေဆပ်ိကမ််း လုပ်ငန််းရှင ်ခန  ်အပ်ခခင််းအတပေါ်  JFM  နု  ်ခပန် 

ဒမုိီကတေစီေရိှခ ိန်အထ ိစီမံကိန််းကုိ ခ က်ခ င််းေပ်ဆိုင််းထ ်းေန ်တ  င််းဆို 

 

၅ ဇူလ ိုင၊် ၂၀၂၁၊ မြနြ်ာ -  စစ်တ ွေဆ ပ်ကြ််းနငှ  ် ပ ်သက်၍ အ နဒ ယန ိုငင်၏ံ လက် တလာ 

တ ကညာချက်ြျာ်းအတပေါ်  ိုန  မ်ပန်ြှုအတနမြင  ် ကိုလာ်း နမ်ြစ်တ ကာင််း ဘက်စံိုသံို်း သယ်ယူပ ို  တဆာငတ် ်း 

စီြံက န််းက ို ချက်ချင််း ပ်ဆ ိုင််းထာ်း န ်Justice For Myanmar ြှ တ ာင််းဆ ိုလ ိုက်သည်။ အ နဒ ယအစ ို်းသည် 

စစ်တ ွေဆ ပ်ကြ််း  ည်တဆာက် နန်ငှ  ်လိုပ်ငန််းလည်ပ ် န ်စာချျုပ် စ် ပ်က ို Bharat Freight Group 

၏ လက်တေခံကိုြပဏ ီA to Z EXIM Private Limited သ ို   တပ်းအပ်ခ  တ ကာင််း the Hindu Business Line 

သ င််းစာက ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ ဇူလ ိုငလ် ၄  က်တန   ွေင ် တ ်းသာ်း  တြာ်မပခ  သည်။ ယခိုစာချျုပ်တပ်းအပ်မခင််း 

ြ  ိုငြီ် စစ်တ ွေဆ ပ်ကြ််း နငှ  ်ကိုလာ်း နမ်ြစ်  ို   ွေင ်သ တသာင ူ််းမခင််း လိုပ်ငန််းအ ွေက်  ငဒ်ါ စ် ပ်က ို 

တခေါ်ယူခ  ပပီ်း၊ ယင််း ငဒ်ါ တခေါ်ယူြှု ွေင ်လူသ ြျာ်းထငရ်ှာ်းတသာ Knowledge Marine and Engineering 

Works Limited (KMEW) ကိုြပဏသီည်  စ်ခို ည််းတသာ ေငတ် ာက်ယှဉ်ပပ ျုငသ်ူ မြစ်ခ  သည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ တခပ တေ်းဆိုခွေင ရိှ်သ ူမေ န တမ ငက် “မြနြ်ာန ိုငင်ြှံာ  က်စက်ယို ်ြာ    

  ာ်းြေင ်အာဏာသ ြ််းကက ျု်းပြ််းြှု မြစ်ပွော်းပပီ်း တနာက်ပ ိုင််းြှာလည််း မြန်ြာန ိုငင်နံ   ပံိုြှနအ်  ိုင််း စီ်းပွော်းတ ်း 

ဆက်လိုပ်တန   အ ွေက် အ နဒ ယအစ ို်း က ို ကျွန်ြ  ို   မပစ် ငရ်ှု ်ချပါ ယ်။ အ နဒ ယန ိုငင် ံ   

ကိုလာ်း နစီ်ြံက န််းက ပဋ ပကခတ ွေက ို ပ ိုြ ိုဆ ို်း ွော်းတစပပီ်း   ိုင််း င််းသာ်း လူ  အသ ိုင််းအေ ိုင််းအတပေါ် 

ပခ ြ််းတမခာက်တန ာမြစ် ယ်။ အာဏာသ ြ််းစစ်အစ ို်း တအာက်ြှာ ဒစီီြံက န််းက ို အရှ နမ်ြင လ်ိုပ်တဆာင ်

သွော်းြ ို  ဆ ို ာက ြဆငြ်မခငလ်ိုပ် ပ်သာမြစ်ပပီ်း တဒသခံဘေတ ွေက ို အနတ ာယ် ကာ်းထ  ပ ို  တဆာငတ်စ ာပ  

မြစ် ယ်။ စစ် ပ်က ို အ ပ်သာ်းအစ ို်း    အမပည ်အေ ထ ြ််းချျုပ်ြှုတအာက်ြှာ ထာ်းရှ ပပီ်း၊ ဒြီ ိုကတ စီ 

 ရှ ချ နအ်ထ  ဒစီီြံက န််းက ို ချက်ချင််း ပ်ဆ ိုင််း ထာ်းရှ ြ ို   ကျွနြ်  ို  တ ာင််းဆ ိုပါ ယ်။ Bharat Freight န   

KMEW  ကိုြပဏ ီ ို   အပါအေင ် အ နဒ ယကိုြပဏြီျာ်း အတနမြင  ် ကိုလာ်း နစီ်ြံက န််းြှာ ပါေငြ်ှုတ ကာင  ်

https://www.kolkataporttrust.gov.in/tendersdetails.php?tender_id=6076&utm_source=justiceformyanmar&utm_medium=email
https://www.kolkataporttrust.gov.in/tendersdetails.php?tender_id=6076


 
 

မြနြ်ာစစ် ပ်န    ကံ ာပါမြစ်တန ာက ို ချက်ချင််းအဆံို်းသ ်ြ ို   ကျွနြ်  ို   တ ာင််းဆ ိုပါ ယ်” ဟို 

တမပာ ကာ်းသည်။ 

 

ကိုလာ်း နစီ်ြံက န််းက ို ယခငစ်စ်အာဏာရှငလ်က်ထက် ၂၀၀၈ ခိုနစ်ှ ွေင ်   ာ်းေငစ် ငခ်  ပပီ်း အ နဒ ယ 

အတရှှေ့တမြာက် ကိုန််း ွေင််းပ  ်တဒသအ ွေက် တနာက်ထပ် တ ွေ်းချယ်စ ာ တ တ ကာင််းကိုနသ်ွေယ်တ ်း 

လြ််းအမြစ် အသံို်းမပျုန ိုင ်န ် ဒဇီ ိုင််းတ ်းဆွေ ထာ်းမခင််းမြစ်သည်။ ၎င််းစီြံက န််း ွေင ် နယ်စပ်မြ ်တကျာ်လြ််း 

 စ်လြ််း၊ ပလက်ေ ွေင ်ကိုန််း ွေင််းဆ ပ်ကြ််း စ်ခိုနငှ  ်စစ်တ ွေ ွေင ်ပငလ်ယ်ဆ ပ်ကြ််း စ်ခို  ို   ပါေငပ်ပီ်း 

အဆ ိုပါတဒသြျာ်းသည် မြနြ်ာစစ် ပ်က လူြျ ျု်း ိုန််းသ ်မြ ်ြှု ကျ ်းလွေနခ်  ပပီ်း စစ် ာဇေ ်ြှုြျာ်းနငှ  ်

လူသာ်းြျ ျု်းနွေယ်အတပေါ် ကျ ်းလွေနသ်ည ်  ာဇေ ်ြှုြျာ်းက ို ဆက်လက်ကျ ်းလွေန်လျက်ရှ သည ် တန ာြျာ်း 

မြစ်သည်။ ယင််းစီြံက န််းသည် ည  နှု င််း  ိုငပ်င ် တဆွေ်းတနွေ်းြှုြျာ်း ြရှ မခင််း၊ ပွေင လ်င််းမြငသ်ာြှုြရှ မခင််း၊ 

တမြယာသ ြ််းဆည််းြှုြျာ်း၊ သဘာေပ ်ေန််းကျင ်ထ ခ ိုက် ပျက်စီ်းတစမခင််းနငှ  ်ယဉ်တကျ်းြှု အတြွေအနစ်ှြျာ်း 

အတပေါ် ပခ ြ််းတမခာက်ြှု အနတ ာယ်ရှ မခင််းြျာ်းအ ွေက် ၂၀၁၃ ခိုနစ်ှ ွေင ် ထို ်မပနတ်သာ အ ပ်ဘက် 

အြွေ ှေ့အစည််း စ်ခို၏ အစီ ငခ်ံစာ ွေင ်တေြန ်မပစ် ငခ်  သည်။  

 

အယ်ဒတီာမျာျားသ  ို့မှတခ်ျက ်

 

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမြည်သူြ ာျားအတွက် တရာျားြျှတြှုနငှ တ်ာဝနခ်ံြှုရရှှိစေစရျား အတွက် 

ေည်ျားရံ ျားလှုံှုံ့စ ာ်စနသည ် အြည်ြစ ာ်လှိ စသာ တက်ကကလှုြ်ရှာျားသူ တေ်ေ မ ေ်ပြ ျား  က်ဒရယ်ဒ ြှိ ကစရေ နငှ  ်

စရရှည်တည်တံ ခှိ ငပ်ြြဲစသာ ပငှိြ်ျားခ ြ်ျားစရျားကှိ  စရှှုံ့ ရှုလ က် ေေ်တြ် ေ ျားြွာျားစရျားလ ြ်ငနျ်ားြ ာျားအာျားလံ ျား 

ရြ် ှိ ငျ်ားရန ်စတာငျ်ား ှိ လ က်ရှှိ သည်။  

 

 

 

http://burmariversnetwork.org/images/stories/publications/english/ENG_text_final(1).pdf
https://www.justiceformyanmar.org/


 
 

ထပ်မံသ ရှ လ  ပါက -  

ရတနာမမာင ် 

အ ျားစြျားလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

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

တွေ်တာ  - @justicemyanmar 

စ  ဘ တ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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