
သတင််းထတုပ်ြန်ချက်                                                                                            

 

ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၂၊ မြနော်ြ  

 

မြန်ြာစစတ်ပ်က ို ငငွေင ကြေးနငှ  ်လက်နက်ပ  ပ ိုြေးငနသည ် 

အာဆယီ အစ ိုြေးရြ ာြေး နငှ  ်ကိုြပဏီြ ာြေး 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်အတွက် စစ်လက်နက်ြ ာျား၊ ငငငွ ကျားနငှ  ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြှုပ်နှှံြှုြ ာျား င ာက်ပှံ ငပျားသွငျ်ားခ  သည  ်

အငရှှေ့ငတာငအ်ာရှန ိုငင်ှံြ ာျားအသငျ်ား (အာဆ ယှံ) ြှ အဓ ကက သည ် အစ ိုျားရြ ာျားနငှ  ်စ ျားပွာျားငရျားလိုပ်ငနျ်ား 

ြ ာျားအာျား Justice For Myanmar ၏ စီြေးပွောြေးငရြေးရာဇဝတဂ် ိုဏ်ြေးဘဏ္ဍာငရြေးငမြပ ို၊ အပ ိုငြ်ေးသစ် တွင ်

ယငန   ိုတ်မပနခ်  သည်။ 

 

မပြေြ ုက ု ကကည ်ရှုြါ 

 က ရာပါ အစ ိုြေးရြ ာြေး၊ ကိုြပဏီြ ာြေးနငှ  ်လူပိုဂ္ ိုလ်ြ ာြေး 

 

အာဏာသ ြ်ျားကက ြှုျားပြ်ျားြှုငနာက်ပ ိုငျ်ား မြနြ်ာစစ်တပ်သည် အရပ်သာျားမပည်သူ ၁,၅၀၀ ငက ာ်အာျား 

သတ်မြတ်ခ  ပပ ျား (၁၂,၀၀၀) ငက ာ်အာျား ြြ်ျားဆ ျားခ  ပပ ျား မြစ်သည်။  

 

မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ၎ငျ်ား၏ ရက်စက် ကြ်ျား ကြှုတ်ငသာ ငလင ကာငျ်ားတ ိုက်ခ ိုက်ြှုြ ာျားက ို ဆက်လက် 

လိုပ်ငဆာငင်နပပ ျား တ ိုက်ပွ ြ ာျားသည် ပ ိုြ ိုမပငျ်ား န ်က ယ်မပန  လ်ာသည်။ အရပ်သာျားမပည်သူ ရာငပေါငျ်ား 

ြ ာျားစွာအာျားငသင ကငစခ  ပပ ျား သ နျ်ားနငှ ခ်  သည ် မပည်သူြ ာျားအာျား  ွက်ငမပျားတ ြ်ျားငရှာငင်စခ  ကာ 

လူသာျားခ ငျ်ားစာနာြှုဆ ိုငရ်ာ ကပ်ဆ ိုျားင ျားဆ ိုျားတစ်ရပ်က ို မြစ်ငပေါ်ငစခ  သည်။  

 

အာဆ ယှံန ိုငင်ှံ အစ ိုျားရြ ာျား၊ ကိုြပဏ ြ ာျားနငှ  ် လူပိုဂ္ ြှုလ်ြ ာျားသည် မြန်ြာစစ်တပ်၏ ကက ျားငလျားငသာ 

လူ  အခွင အ်ငရျားခ  ြှုျားငြာက်ြှုြ ာျားနငှ  ် ရက်စက် ကြ်ျား ကြှုတ်သည ် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျားတွင ် တ ိုက်ရ ိုက်၊ 

 ကှံရာပေါ အမြစ် ပေါဝငပ်တ်သက်ငနသည်။  

 

ဥပြာအငနမြင  ်အငဒ် နု ်းရ  ်း န ိုငင်ှံပ ိုငစ် ျားပွာျားငရျားလိုပ်ငနျ်ားစိုကက ျား PT. Pindad သည် ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင် 

မြနြ်ာန ိုငင်ှံသ ို   က ည်ဆှံြ ာျား တငပ် ို  ခ  သည်။ Pindad သည် မြနြ်ာစစ်ငကာငစ် ၏ စ ြှံက န်ျားနငှ  ် ဏ္ဍာ 

ငရျားဝနက်က ျားဝငျ်ားရှ န်၏ သာျားမြစ်သူ  ူျား ူျားရှ နဦ်ျား ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည ် စစ်လက်နက်ပွ စာျားကိုြပဏ  တစ်ခိုနငှ  ်

ပူျားငပေါငျ်ားငဆာငရွ်က်ငရျား သင ာတူစာခ ြှုပ်တစ်ရပ် ရရှ  ာျားသည်။  

 

https://data.justiceformyanmar.org/
https://aappb.org/?cat=109
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https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/


ထ ငု််းန ိုငင်ှံအစ ိုျားရက ရှယ်ယာအြ ာျားစိုပေါဝငင်နသည ်   ိုငျ်ားကိုြပဏ  PTT Public Co. Ltd ၏ ကိုြပဏ ခွ  

တစ်ခိုသည် မြနြ်ာန ိုငင်ှံအတွငျ်ား ဓေါတ်ငငွှေ့ ရှာငြွ ိုတ်ယူငရျား စ ြှံက နျ်ား အြ ာျားအမပာျားတွင ် လိုပ်ငနျ်ား 

ငဆာငရွ်က်သူနငှ  ်ရငျ်ားနှ ျားမြ ြှုပ်နှှံသူ မြစ်သည်။  

 

၂၀၁၇-၁၈ ခိုနစ်ှတွင ် မြနြ်ာအစ ိုျားရသည် ယငျ်ားဓေါတ်ငငွှေ့စ ြှံက နျ်ားြ ာျား  ြှ တစ်ခိုအတွက် အငြရ ကန် 

င ေါ်လာ သနျ်ား ၄၀ ငက ာ် ရရှ ခ  ပပ ျား ယခိုအခေါတွင ်ယငျ်ား ဏ္ဍာငငြွ ာျားသည် တရာျားြဝငစ်စ်ငကာငစ်  ှံ 

စ ျားဆငျ်ားဝငင်ရာက်ငနဆ ပင။် 

 

ဗ ယက်နြ်ေအြ  ြှုျားသာျားကာကွယ်ငရျားဝနက်က ျားဌာနပ ိုင ် ဆက်သွယ်ငရျားကိုြပဏ  Viettel Global သည် 

မြနြ်ာစစ်တပ်စ ျားပွာျားငရျားလိုပ်ငနျ်ားစိုကက ျားနငှ အ်တူ ြ ို  ိုငျ်ားြိုနျ်ားကိုြပဏ  ြ ိုငတ် လ်တွင် ပူျားတွ ရငျ်ားနှ ျားမြ ြှုပ်နှှံ 

 ာျားသည်။  

 

ြ ိုငတ် လ်သည် မြနြ်ာစစ်တပ်အတွက် အငရျားပေါသည ် အခွနဝ်ငင်ငရွငျ်ားမြစ်တစ်ရပ်က ို ငပျားအပ်ပပ ျား 

စစ်တပ်အတွက် အခွနဝ်ငင်ငနွငှ  ်နည်ျားပညာဆ ိုငရ်ာ အဓ ကရငျ်ားမြစ်တစ်ခိုလည်ျား မြစ်သည်။  

 

ဖ လစ်ြ ုငစ်စ်လက်နက် ိုတ်လိုပ်သည ်ကိုြပဏ  United Defense Manufacturing Corporation 

(UDMC) သည် ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ၊ ဩဂိုတ်လတွင ် မြနြ်ာစစ်တပ်က ရ ိုဟငဂ် ာြ ာျားအငပေါ် လူြ  ြှုျားတိုနျ်ား 

သတ်မြတ်ြှုစစ်ဆငင်ရျား စတငခ်  နတွ်င ်မြနြ်ာသ ို   ၄၅၀ က လ ိုရှ  လက်နက်ြ ာျား တငပ် ို  ငပျားခ  သည်။  

 

တရိုတ်န ိုငင်ှံြှ ဝရြ်ျားငမပျားမြစ်သူ ကမြေဘ ဒ ်းယ ်းန ိုငင်ှံသာျားလက်ြှတ် က ိုငင်ဆာင ်ာျားသည ် She Zhi 

Jiang သည် ငရွှေကိုက္ ြှုလ်ရှ  ရ  ိုက်ပြ ြှု ှေ့ငတာ်စ ြှံက နျ်ားက ို   နျ်ားခ ြှုပ် ာျားငသာ အဓ ကရငျ်ားနှ ျားမြ ြှုပ်နှှံသူ 

မြစ်သည်။ ယငျ်ားစ ျားြှံက နျ်ားသည် မြနြ်ာန ိုငင်ှံတွင ် ၎ငျ်ားတ ို  ၏က ိုယ်ပ ိုင ်  စ်ဂ စ်တယ်လ်ငငငွ ကျား 

cryptocurrency နငှ အ်တူ ကက ျားြာျားသည ် အ ြ်မခှံငမြလိုပ်ငနျ်ား၊ ကာစ န ိုလိုပ်ငနျ်ားနငှ  ် ဖေ  ော်ငမြငရျား 

လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား လိုပ်က ိုငရ်န ်မြစ်သည်။  

 

ရ  ိုက်ပြ ြှု ှေ့ငတာ်က ို စစ်တပ်၏ ကွပ်က ြှုငအာက်ရှ  မပည်သူ  စစ်အြွ ှေ့အစည်ျားတစ်ရပ်မြစ်သည ် 

ကရငမ်ပည်နယ် နယ်မခာျားငစာင တ်ပ်ြွ ှေ့ နငှ အ်တူ ြက်စပ်လိုပ်ငနျ်ားအမြစ် လိုပ်က ိုငလ် က်ရှ သည်။  

 

ယငျ်ားစ ြှံက န်ျားသည် အိုပ်စိုြွ ှေ့ရာဇဝတ်ြှု၊ ငမြယာသ ြ်ျားဆ ျားြှုြ ာျားနငှ  ်ဆက်နယ်ွငနပပ ျား မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ်

၎ငျ်ား၏ ြ တ်ြက်ြ ာျားအတွက် အက  ြှုျားအမြတ်ကက ျားြာျားသည ် အခွနဝ်ငင်ငရွငျ်ားမြစ်တစ်ရပ် မြစ်သည်။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-military


စငက်ာပူန ိုငင်ှံ၏  ဏ္ဍာငရျားဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငနျ်ားသည်  ဏ္ဍာငငဆွ ိုငရ်ာပှံ ပ ိုျားကူည ငပျားသည ် အဓ က 

ရငျ်ားမြစ်တစ်ရပ် မြစ်သည်။ စငက်ာပူန ိုငင်ှံသည် မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ်  ၎ငျ်ား၏ ြ တ်ြက်ြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငင်သာ 

စ ျားပွာျားငရျားဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက်  ဏ္ဍာငငဆွ ိုငရ်ာ ဗဟ ိုခ က်ြ မြစ်သည်။ 

 

ဥပြာအာျားမြင  ် မြနြ်ာစစ်တပ်အတွက် စစ်လက်နက်ဝယ်ယူငရျားက ို အဓ ကလိုပ်က ိုငရ်သည ် 

စစ်င ာက်ခ ြှုပ်ရှံိုျားအတွက် ငမြငာှျားရြ်ျားခအငနမြင်  သနျ်ားနငှ် ခ  သည ် အငြရ ကနင် ေါ်လာြ ာျား ငပျားငခ  

ရငသာ အ ြ်ရာအငဆာက်အဦျား တည်ငဆာက်ငရျားလိုပ်ငနျ်ားအတွက်  ဏ္ဍာငငရွှာငြွရန ် Emerging 

Towns & Cities Ltd (ETC) က စငက် ြူန ိုငင်ှံ၏ စငတာ အ တ်ခ  နျ်ားက ို အသှံိုျားမပြှုခ  သည်။  

 

ETC သည် စစ်င ာက်ခ ြှုပ်ရှံိုျား ှံ ငငငွပျားငခ ြှုြ ာျားအတွက် စည်ျားကြ်ျား  န်ျားသ ြ်ျားငရျားဆ ိုငရ်ာ 

အငရျားယူငဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာျားင ကာင  ်ကိုနသ်ွယ်ငရျားက ို ရပ်ဆ ိုင ်ာျားရပပ ျား လွတ်လပ်သည ် မပနလ်ည် 

ဆနျ်ားစစ်ြှုက ို ဆ ိုငျ်ားငှံ  ာျားသည်။  

 

စငက်ာပူန ိုငင်ှံ၏ စငက်ာပူအ တ်ခ  နျ်ားနငှ  ်ငငငွ ကျားအာဏာပ ိုငအ်ြွ ှေ့သည် မြနြ်ာစစ်တပ်အာျား ငငငွ ကျား 

င ာက်ပှံ လ က်ရှ သည ် ETC နငှ  ်အမခာျားငသာအ တ်ခ  နျ်ားစာရငျ်ားဝငက်ိုြပဏ ြ ာျားင ကာင  ်မြစ်ပွာျားခ  သည ် 

  ခ ိုက်နစ်နာြှုြ ာျားအတွက်န ိုငင်ှံတကာဥပင ြ ာျား အရ တာဝနခ်ှံရန ိုငပ်ပ ျား   ခ ိုက်နစ်နာြှု ငလ ာ်င ကျား 

ြ ာျား ငပျားငခ ရန ိုငြ်ွယ် ရှ သည်။  

 

အာဆယီ င ါငြ်ေးငဆာငြ် ာြေးထ ြှ အငရြေးငပေါ်ငဆာငရ်ွေက်  က် လ ိုအပ် 

 

တရာျားြဝငအ်ာဏာသ ြ်ျားကက ြှုျားပြ်ျားြှုငနာက်ပ ိုငျ်ား ြည်သည ်အာဆ ယှံန ိုငင်ှံကြှ မြနြ်ာစစ်ငကာငစ် နငှ ် 

၎ငျ်ား၏ စ ျားပွာျားငရျားလိုပ်ငန်ျားြ ာျားအငပေါ်  ဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  ြှုြ ာျား ခ ြှတ်ခ  မခငျ်ား ြရှ ငပ။  

 

၂၀၂၀ခိုနစ်ှ၊ ဧပပ လတွင ်အာဆ ယှံငခေါငျ်ားငဆာငြ် ာျားသည် ြငျ်ားငအာငလ်ှု ငန်ငှ အ်တူ မြနြ်ာန ိုငင်ှံအတွငျ်ား 

မြစ်ပွာျားငနသည် အငမခအငနြ ာျားနငှ် ပတ်သက်ငသာ  ှံိုသင ာတူည ခ က်ငေါျားရပ် က ို  ခ ြှတ်ခ  သည်။ 

 

အဆ ိုပေါသင ာတူ ာျားသည ် ရည်ြှနျ်ားခ က်ြ ာျားအတွက် တ ိုျားတက်ြှုတစ်စှံိုတရာရရှ မခငျ်ားြရှ သည  ်

အငမခအငနတွင ် အာဆ ယှံအငနမြင  ် တရာျားြဝငမ်ြနြ်ာစစ်ငကာငစ် အာျား ၎ငျ်ားတ ို  ၏ အစည်ျားအငဝျား 

ြ ာျားတွင ်ဆက်လက်ပေါဝငတ်က်ငရာက်ရနန်ငှ  ်အာဆ ယှံစာရငျ်ားစစ်ခ ြှုပ်ြ ာျားအြွ ှေ့ ၏ အလှည ်က ဥက္ဌ 

ရာ ူျားအာျား လက်ခှံရယူရန ်ခွင မ်ပြှုငပျား ာျားသည်။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/international-legal-issues-arising-for-the-singapore-stock-exchange-from-its-listing-of-emerging-towns-cities-singapore
https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
https://www.justiceformyanmar.org/stories/international-audit-institutions-are-legitimising-the-illegal-myanmar-military-junta


Justice For Myanmar ၏ မပြ မ ်းဆ ုခွင ရ်  သ ူြေ တန မြေ ငက် “အာဆ ယှံန   သူ  ရ   အြွ ှေ့ဝငန် ိုငင်ှံ 

ငတွက အ ကြ်ျားြက်စစ်ငကာငစ် အတွက် တရာျားြဝငင်ငငွ ကျားရှာငြွရာြှာ  ကှံရာပေါပတ်သက်ငန 

 ကပပ ျား သူတ ို  ရ  ကက ျားငလျားတ   ရာဇဝတ်ြှုငတွက ို ပှံ ပ ိုျားငပျားငန ကပေါတယ်။ 

 

“သူတ ို  အငနန   စစ်တပ်ရ  ရာဇဝတ်ြှုငတွက ို ငငငွ ကျားပှံ ပ ိုျားငပျားငနရှံိုသာြက ကငလျားသူငယ်ငတွက ို 

သတ်မြတ်၊ အြ  ြှုျားသြ ျားငတွက ိုြို  နျ်ားက င ၊် စစ်ငရှာငမ်ပည်သူငတွက ို အဆငမ်ခငြ်   ငလင ကာငျ်ား တ ိုက် 

ခ ိုက်ြှုငတွ ငန  စဥ်ရက်ဆက် က  ျားလွနင်နတ   စစ်တပ်အတွက် ဂိုဏသ် ကခာပ ိုငဆ် ိုငရ်ာ ခဝေါခ ငပျားငန 

တာလည်ျား မြစ်ပေါတယ်။ 

 

“အာဆ ယှံအစ ိုျားရငတွ၊ ကိုြပဏ ငတွဟာ စစ်ငကာငစ် န   သူတ ို  ြ တ်ြက်ငတွရ   စ ျားပွာျားငရျားလိုပ်ငနျ်ားငတွ 

က ိုခ က်ခ ငျ်ားအဆှံိုျားသတ်ရပေါြယ်၊ အ ကြ်ျားြက်စစ်တပ်က ို စစ်လက်နက်န   စစ် က်ပစစည်ျား င ာက်ပှံ  

ငနတာက ို ခ က်ခ ငျ်ားရပ်တန  ရ်ပေါြယ်။ 

 

“အာဆ ယှံရ   ငဆွျားငနျွားြက်ြ ာျားမြစ် ကတ   ဩစင တျားလ ၊ ဂ ပန၊် ငတာငက် ိုျားရ ျားယာျား၊ ယူငက၊ ကငန ေါ၊ 

ဥငရာပသြဂ္န   တမခာျားန ိုငင်ှံငတွဟာ စစ်ငကာငစ် န   သူ  ရ   စ ပွာျားငရျားလိုပ်ငနျ်ားငတွ၊ ြ တ်ြက်ငတွအငပေါ် 

ပစ်ြှတ် ာျား ဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို  ြှုငတွ ြမြစ်ြငနခ ြှတ်ရြှာမြစ်ပပ ျား စစ်တပ်က ို ငငငွ ကျားင ာက်ပှံ မခငျ်ား 

ြမပြှုြ ို   အာဆ ယှံအစ ိုျားရငတွက ို ြ အာျားငပျားြှုငတွလ  မပြှုလိုပ်ရြှာမြစ်ပေါတယ်” ဟို ငမပာ ကာျားခ  သည်။  

 

ပ ိုြ ိုသ ရှ ရန် 

 

သတငျ်ားငဆာငျ်ားပေါျားအမပည ်အစှံိုက ို JFM ၏ ဝ ်ဆ ို တွ်င် ြတ်ရှုပေါ။ 

 

ယခိုအင ကာငျ်ားအရာတွင ်ပေါရှ သည ် အာဆ ယှံကိုြပဏ ြ ာျားနငှ အ်စ ိုျားရြ ာျား၏ငမြပှံိုက ို  ကည ်ရှုပေါ။ 
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Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သူြ ာျားအတွက် တရာျားြျှတြှုနငှ  ် တာဝနခ်ှံြှုရရှ ငစရန၊် 

စစ်တပ်စ ျားပွာျားငရျားြ ာျားအဆှံိုျားသတ်ရနင်တာငျ်ားဆ ိုငနပပ ျား ြက် ရယ်  ြ ိုကငရစ နငှ  ် ငရရှည်တည်တှံ  

ခ ိုငပ်ြ ငသာ ပင ြ်ျားခ ြ်ျားငရျားအတွက် စည်ျားရှံိုျားလှုှံှေ့ငဆာ်ငနငသာ အြည်ြငြာ်မပသည်  တက်ကကလှုပ်ရှာျား 

သူြ ာျား အစိုအြွ ှေ့ မြစ်သည်။ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/

