
 
 

မြန်ြာစစ်တပ်အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းနငှ  ်စစ်က ာငစ်ီအဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်းအကပေါ်  ကနဒါ၊ ယူက နငှ  ်

အကြရိ န်မပည်က ာငစ်ုတို  ြှ ဒဏ်ခတ်ပိတဆ်ို  ြှုြ ာ်းအာ်း Justice For Myanmar 

က ိြိုဆို 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ၊ ၁၁ ရက်၊ မြနြ်ာ - န ငုင်တံကာလ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးရန ူ့တွင ်ကရနဒါန ငုင်၊ံ ယ ရကန ငုင်နံငှူ့ ်

အရြရ ကနမ်ြည်ရ ာငစု်တ ု ူ့က မြန်ြာအကကြ်ေးဖက်စစ်ရကာငစီ်အရြေါ် ချြှတ်ခ ူ့သညူ့် ယခုရနာက်ဆံုေး 

အလှညူ့် ြစ်ြှတ် ာေးဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုြျာေးက ု Justice For Myanmar က ကက ြိုဆ ုလ ုက်သည်။ ယခုအကက ြ် 

ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုြျာေးတွင ် စစ်တြ်၏ စစ်ရ ာက်ချြိုြ်ရံုေး၊ ကာကွယ်ရရေးြစစည်ေး ုတ်လုြ်ရရေး 

ညွှနက်ကာေးရရေးြှုေးရံုေးနငှူ့ ် မြနြ်ာန ငုင်စံစ်ြှု ြ်ေးရ ာငေ်းြျာေးအဖွ ွဲ့တ ု ူ့က ု ကရနဒါန ငုင်၊ံ ယ ရကန ငုင်နံငှူ့ ်

အရြရ ကနမ်ြည်ရ ာငစု်တ ု ူ့က ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့မခငေ်း၊ စစ်တြ်၏ ကာကွယ်ရရေးြစစည်ေး ဝယ်ယ ရရေး 

ညွှနက်ကာေးရရေးြှုေးရံုေးအာေး ကရနဒါန ငုင်နံငှူ့ ် ယ ရကန ငု်ငတံ ု ူ့က ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့မခငေ်းြျာေး ြါဝငသ်ည်။ 

အရြရ ကန ် မြည်ရ ာငစု်က စစ်ရကာငစီ်၏ ဝနက်ကီေးချြိုြ်ြျာေးမဖစ်သညူ့် ကချငမ်ြည်နယ်ဝနက်ကီေးချြိုြ် 

ခက်  နန်န၊် ကရငမ်ြည်နယ်ဝနက်ကီေးချြိုြ် ရစာမြငူ့ဦ်ေး၊ ြ ခ ေးတ ုငေ်းဝနက်ကီေးချြိုြ် ြျ ြိုေးရဆွဝငေ်းနငှူ့ ် ြနတရလေးတ ုငေ်း 

ဝနက်ကီေးချြိုြ် ရြာငက် ု တ ု ူ့က ုလည်ေး ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့ အရရေးယ ခ ူ့သည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ပ  ြောပ ေးဆှိိုခွင ့်ရ ှိသ ူ မ တနြောပမြောင့်က “အခုန ောက်ဆ ုုံး ဒဏခ်တ် 

ပိတ်ဆို ို့မှုနတွေက ပပည်သူနတွေအနပေါ်  ပမ မ်ောစစ်တပ်ရ ို့ အကကမ်ုံးဖက်စစ်ဆငန်ရုံးရတွ ရပ်တ ို့ရ်စဖို ို့အတွေက် 

ပမ မ်ောစစ်တပ်ဆီ အခွေ န်ငွေ  ို့စစ်လက် က်စီုံးဆငု်ံးမှုြျာေး ပဖတ်နတောက်န ငုရ်ရေး အနရုံးပါတ ို့နပခလှမ်ုံးတစ်ရပ် 

ပဖစ်ပါတယ်။ ဒါနပမယို့် စစ်နကောငစီ်ရ ို့အခွေ န်ငွေ  ို့ လက် က်ရရှိမှုနတွေကုိ အဆ ုုံးသတ်နိငုဖ်ို ို့ ပစ်မှတ်ထောုံး 

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ို့မှုနတွေ အမ ောုံးကကီုံးထပ်လုပ်ဖို ို့ အနရုံးတကကီုံး လုိအပ်န ပါနသုံးတယ်။ အထူုံးသပဖငို့န်တောို့ 

ပမ မ်ောို့နရ    ို့ သဘောဝဓောတ်နငွေလုပ်င ု်ံး (MOGE)  ို့ စစ်တပ်ရ ို့ ပုဂ္ဂလိက စစ်လက် က်ပွေ စောုံးကွေ ရ်က်တုိ ို့ 

အနပေါ် ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ို့ဖို ို့ပ  ပဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဒဏခ်တ်ပိတ်ဆို ို့မှုနတွေက စစ်နကောငစီ်ရ ို့ 

ဆိုုံးရွေောုံးပပငု်ံးထ တ် ို့ အကကမ်ုံးဖက်မှုနတွေအနပေါ် လ ုနလောက် အောုံးနကောငု်ံးတ ို့ တု ို့ပ်ပ မ်ှုတစ်ရပ်နတောို့ 

မဟုတ်န နသုံးပါဘူုံး။ အီုံးယူ၊ ဩစနတ ုံးလ ၊ ဂ္ ပ ၊် နတောငကုိ်ရီုံးယောုံး  ို့ အိနဒယိတုိ ို့ကလည်ုံး 

ပမ မ်ောစစ်နကောငစီ်အနပေါ် နနေှာငို့န်နုှံးမန ကကပ  ခိုငမ်ောအောုံးနကောငု်ံးတ ို့ အနရုံးယူနဆောငရ်ွေက်ခ က်နတွေ 



 
 

လုပ်နဆောငရ်ပါမယ်။ နိငုင် တကောအသိုငု်ံးအဝ ု်ံးအန   ို့ ပမ မ်ော စစ်နကောငစီ်ကုိ တရောုံးဝငမ်ှု နပုံးန တောနတွေ 

ရပ်တ ို့ရ်ပါမယ်။ Justice For Myanmar အန   ို့ ကမဘောလ ုုံးဆိုငရ်ော စစ်လက် က်နရောငု်ံးခ မှုပိတ်ပငန်ရုံး  ို့ 

ပမ မ်ောနိငုင် အမှုကုိ နိငုင် တကောရောဇဝတ်ခ ုရ ု ုံးဆီ လ  အပ်ဖို ို့ ကုလသမဂ္ဂ လ ုပခ ြုံနရုံးနကောငစီ်ကုိ 

ထပ်မ နတောငု်ံးဆိုပါတယ်” ဟု နပပောကကောုံးခ ို့သည်။ 

 

အယ့်ဒတီြောမျြောေးသှိို  မ တ့်ချက့်  

 

Justice For Myanmar က မြြိုစု ာေးသညူ့် ြစ်ြှတ် ာေးဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့ရန ် လ ုအြ်ရသာ မြနြ်ာ 

စစ်တြ်  နေ်းချြိုြ်စီေးြွာေးရရေးလုြ်ငနေ်းြျာေးနငှူ့ ်ြ တ်ဖက်လုြ်ငနေ်းြျာေးစာရငေ်းက ု ကကည်ရှုြါ။ 

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

associates-that-require-targeted-sanctions 

 

ကရနဒါန ငုင်၏ံ ရနာက်ဆံုေးအကက ြ်ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုရကကညာချက်က ု ကကညူ့်ရှုြါ။ 

 https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/12/backgrounder-additional-

myanmar-sanctions.html 

 

ယ ရနန ငုင်၏ံ ရနာက်ဆံုေးအကက ြ်ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုရကကညာချက်က ု ကကညူ့်ရှုြါ။ 

 https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-target-human-rights-violations-

and-abuses-in-myanmar-and-pakistan 

 

အရြရ ကနမ်ြည်ရ ာငစု်၏ ရနာက်ဆံုေးအကက ြ်ဒဏခ်တ်ြ တ်ဆ ု ူ့ြှုရကကညာချက်က ု ကကညူ့်ရှုြါ။ 

 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0526 
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Justice For Myanmar သည် ပမ မ်ောပပည်သူမ ောုံးအတွေက် တရောုံးမျှတမှုနငှို့တ်ောဝ ခ် မှုရရှိနစနရုံး အတွေက် 

စည်ုံးရ ုုံးလှု ှုံ့နဆေ်ာန သညို့် အမည်မနဖေ်ာလုိနသော တက်ကကလှုပ်ရှောုံးသူ တစ်စုပဖစ်ပပီုံး ဖက်ဒရယ်ဒမုိီကနရစီနငှို့ ်

နရရှည်တည်တ ို့ခိငုပ်မ နသော ပငမ်ိုံးခ မ်ုံးနရုံးကုိ နရှှုံ့ ရှုလ က် စစ်တပ် စီုံးပွေောုံးနရုံးလုပ်င ု်ံးမ ောုံးအောုံးလ ုုံး 

ရပ်ဆိုငု်ံးရ  ်နတောငု်ံးဆိုလ က်ရှိ သည်။  

 

ဆံုေး 

 

ထပ်မ သိရှိလုိပါက -  

ရတ ောနမောင ် 

အီုံးနမုံးလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

ပ ုတူဝဘ်ဆိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွေစ်တော  - @justicemyanmar 

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