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အမပညမ်ပညဆ် ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးခ ြ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့သည ် 
တကက်ကလှုပ်ရ ာေးသ ရပေါငေ်း၊ ရ ာကခ်ံအာေးရပေးသ ရပေါငေ်း ၇ သန်ေးရက ာ်ပေါဝငရ်သာ 

ကြဘာတဝန်ေးလံိုေး လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးက ို ရ  ခံန ိုငရ်စ န် ကက  ေးပြ်ေးလှုံွဲ့ရဆာ်ရနသည်ူ့ အ ွ ွဲ့ မ စသ်ည။် 

 

 

ကျွန်ိုပ်တ ို ူ့၏ ရြ ာ်ြ န်ေးခ ကြ် ာ လ သာေးတ ိုငေ်း ကိုလသြဂ္ဂ၏ လ ူ့အခငွ်ူ့အရ ေး  

ရ ကညာစာတြ်ေးပေါ အခွင်ူ့အရ ေးြ ာေးန င်ူ့ အမခာေးရသာ န ိုငင်တံကာ  

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးစနံှုန်ေးြ ာေးက ို  ရ  ခံစာေးရစ န်မ စသ်ည။်  

 

ကျွန်ိုပ်တ ို ူ့သည ်အစ ိုေး ၊ န ိုငင်ရံ ေးအယ ဝေါဒ၊ စေီးပွေါေးရ ေးအက   ေးအမြတန် င်ူ့ ဘာသာရ ေးတ ို ူ့ြ  

ကငေ်းလတွရ်သာအ ွ ွဲ့ တစခ်ိုမ စင်ပီေး အဓ က န်ပံိုရငအွမ စ ်

အ ွ ွဲ့ဝငရ် ကေးန င်ူ့ လှူဒေါန်ေးရငြွ ာေးမ င်ူ့  ပ်တညရ်နရသာအ ွ ွဲ့ မ စသ်ည။်  
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စစ်တပ် လီမိတက် - မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်း လ ူ့ခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးအာေး ဘဏ္ဍာရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့နေန ော ကိုမပဏီ  

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမိ်ေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ 3 

အစရီငခ်ံစော အက ဉေးခ  ပ် 

မမနမ်ာစစ်တပ်(တပ်မရတာ်) သည် ဆယ်စိုနစ်ှရပေါငေ်းမ ာေးစွာ နိိုငင်ကံိို တငေ်းက ပ်စွာ အိုပ်ခ  ပ်ခ ူ့ငပီေး ၄ငေ်းတိို ူ့၏ 

လိုပ်ရဆာငခ် က်မ ာေးမှာ အ ပ် က်ကွပ်က မှု တာဝနယ်  တာဝနခ်ံမှုမ ာေးနငှ်ူ့ ကငေ်းလွတ်စွာ လိုပ်ရဆာငခ် ူ့သည်။ 

စစ်တပ်အော်း  အော်းဖြည ့်နေ ည ့် အဓိကကျန ောအချက မ ော ၄ငေ်းတိို ူ့ ရှိရနရသာ တ ာေးဝင ်

ဘတ်ဂ က်အသံိုေးစ ိတ်အမပင ်ရမမာက်မ ာေးစွာရသာ ရငရွ ကေးမ ာေးကိို  ယ ရနနိိုငမ်ှုပင ဖြစ  ည ။ 

ယငေ်းအရနအ ာေးတွင ်နိိုငင်တံွငေ်းမှ အကကီေးမာေးဆံိုေး စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းစိုကကီေးတစ်ခိုမ စ်သည်ူ့ 

မမနမ်ာူ့စီေးပွာေးရ ေးဦေးပိိုငလ်ီမိတက်(ဦေးပိိုင)် ၏ကဏ္ဍက ဤဖြစ စဉ်၏ရရှ ွဲ့တနေ်းမှ ပေါဝငရ်နသည်။  

ဦေးပိိုငက်ိို ၁၉၉၀ ခိုနစ်ှတွင ်စစ်အစိိုေး က တည်ရ ာငခ် ူ့ငပီေး၊ ကိုမပဏကီိို လက်ရှိတာဝေ  မ်ေးရဆာငဆ် နငှ်ူ့ 

အငငမ်ိေးစာေးယ ငပီေးရသာ တပ်မရတာ်အ ာရှိမ ာေးက ပိိုငဆ်ိိုင၍် ဆက်လက်စီမံခန် ူ့ခွ ရနသည်။ ဦေးပိိုငသ်ည် 

သတတ  တ ေးရ ာ်မခငေ်း၊  ဘယီာခ က်လိုပ်ငနေ်း၊ စီေးက က်၊ အ ည်ခ  ပ်၊ ဘဏလ်ိုပ်ငနေ်း၊ ဟိိုတယ်မ ာေး၊ အမ်ိမခံရမမ၊ 

သရဘဘာပိို ူ့ရဆာငရ် ေးန င ့် သယ်ယ ပိို ူ့ရဆာငရ် ေးတိ ့်ပါဝင  ည ့် အလွနက်ကီေးမာေးရသာ စီေးပွာေးရ ေး 

အငပ်ေါယာကကီေးတစ်ခို အမ စ်တည်ရ ာင ်လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိသည်။ လိုပ်ငနေ်းအမ ာေးအမပာေးကိို ဦေးပိိုငသ်ည် 

နိိုငင်မံခာေးကိုမပဏီမ ာေး အပေါအဝင ်အမခာေးရသာ ကိုမပဏမီ ာေးနငှ်ူ့  က်စပ်လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိပေါသည်။  

 

အမ ာေးက သပ်ိမသ ိကရသေးရသာ အခ က်မှာ ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ စစ်တပ်တိို ူ့အ ကာေး ဆက်နယွ်မှု သဘာဝ အတိအက  

နငှ်ူ့ ဦေးပိိုင၏် စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးက တပ်မရတာ်အာေး မည်မျှရလာက  အက ိ ေးအမမတ် ရနရစ ည် 

ဆိိုရသာအခ က်မ ာေး မ စ်သည်။ အမ ာေးပိိုငက်ိုမပဏတီစ်ခို မ စ်ရသာ်လည်ေး ဦေးပိိုငသ်ည် ကိုမပဏီပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုနငှ်ူ့ 

ပတ်သက်၍ လွနစွ်ာ လျိှ ွဲ့ဝ က  ာေးပေါသည်။ 

ယခိုအစီ ငခ်ံစာတွင ်အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့က ယငေ်းအခ က်နငှ်ူ့ပတ်သက်ငပီေး 

အရ ေးပေါရသာ အရ ာက်အ ာေးအသစ်မ ာေးကိို တငမ်ပ ာေးပေါသည်။ နိိုငင်တံကာဥပရေ ခ ိ ေးရ ာက်ရသာ 

 ာဇဝတ်မှုမ ာေးန င ့် အမခာေးလ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးမ ာေးကိို ကကီေးကကီေးမာေးမာေးခ ိ ေးရ ာက်ရသာ အမှုမ ာေးတွင ်

ပေါဝငပ်တ်သက်ခ ူ့ရသာ တပ် ငေ်းတပ် ွ ွဲ့မ ာေးနငှ်ူ့ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏတီိို ူ့ အ ကာေး ဆက်စပ်မှုကိို ရ ာ် ိုတ် 

 ွင်ူ့မပ ာေးပေါသည်။ ယငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးမှာ မမနမ်ာနိိုငင်သံာေးမ ာေးနငှ်ူ့ မမနမ်ာအစိိုေး တိို ူ့အတွက်သာ 

သက်ရ ာက်မှုမ ာေးရှိသည်မဟိုတ်ဘ  ဦေးပိိုငက်ိုမပဏ၏ီ မပည်တွငေ်းနငှ်ူ့ နိိုငင်မံခာေး က်စပ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေး 

အတွက်လည်ေး သက်ရ ာက်မှုရှိမည်မ စ်သည်။ ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ စီေးပွာေးရ ေး က်စပ်လိုပ်မခငေ်းမ င်ူ့ 

ယငေ်းကိုမပဏမီ ာေးသည်လည်ေး  ာဇဝတ်မှုမ ာေး၊ ခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးနငှ်ူ့ ဆက်စပ် ပတ်သက်မှု ရှိနိိုငသ်ည်။ 



 

စစ်တပ် လီမိတက် - မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်း လ ူ့ခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးအာေး ဘဏ္ဍာရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့နေန ော ကိုမပဏီ  

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမိ်ေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ 4 

ယခိုရတွွဲ့ ရှိခ က်မ ာေးသည် ၂၀၁၉ စက တင ဘောလက  ိုတ်မပနခ် ူ့ရသာ ကိုလသမဂဂ၏ မမနမ်ာနိိုငင်ဆံိိုင ်ာ 

လွတ လပ န ော အဖပည ဖပည ဆိ င ရော အခ က်အလက်ရှာရ ွရ ေးအ ွ ွဲ့၏ မမနမ်ာစစ်တပ်၏ 

စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးဆိိုင ်ာ အစီ ငခ်ံစာကိိုလည်ေး အရမခမပ  ာေးပေါသည်။ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏ ီမှံ  ရှိရသာ 

ရငရွ ကေးမ ာေးသည် “တပ်မရတာ်၏ နိိုငင်တံကာလ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးနငှ်ူ့ လ သာေးခ ငေ်းစာနာမှုဆိိုင ်ာ ဥပရေမ ာေးကိို 

က ယ်မပန် ူ့မ ာေးမပာေးစွာ ခ ိ ေးရ ာက်က  ေးလွနရ်သာ  စစ်ဆငရ် ေးမ ာေးကိို ရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့မှုမ ာေး 

မပ လိုပ်ရနသည်” ဟို ယငေ်းအစီ ငခ်ံစာတွင ်ရ ာ်မပ ာေးသည်။  ိို ူ့အမပင ်ဦေးပိိုငက်ိုမပဏနီငှ်ူ့ 

 က်စပ်လိုပ်ကိိုငရ်နသာ စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးကိိုလည်ေး ယငေ်းဆက် နယွ်မှုကိို မ တ်ရတာက် န ်

တိိုက်တွနေ်း ာေးသည်။  

 

ဦေးပိိုင၏် ရှယယ်ာရှငမ် ာေးအာေး ရ ာ် ိုတ်မခငေ်း 

 

ယခိုအစီ ငခ်ံစာတွငပ်ေါဝငရ်သာ ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်ကိုမပဏနီငှ်ူ့ ပတ်သက်သည်ူ့ အခ က်အလက်အသစ်မ ာေးမှာ 

သတငေ်း ငေ်းမမစ်နစ်ှခိုမှ ရသာ အခ က်အလက်မ ာေးကိို ပိိုငေ်းမခာေးစိတ်မ ာသံိုေးသပ် ာေးမခငေ်းမ စ်သည်။ 

ပ မတစ်ခိုမှာ ဦေးပိိုငက် မမနမ်ာနိိုငင် ံငေ်းနှေီးမမ ပ်နှမံှုနငှ်ူ့ကိုမပဏမီ ာေးညွှန ်ကာေးမှုဦေးစီေးဌာန (DICA)   ံ၂၀၂၀ 

ဇနန်ဝေါ ီလတွငတ်ငသ်ွငေ်းရသာ မ စ်သည်။ ယငေ်းအစီ ငခ်ံစာတွင ်မမနမ်ာူ့စီေးပွာေးရ ေးဦေးပိိုငလ်ီမိတက်ကိို 

လက်ရှိတာဝန ်မ်ေးရဆာငဆ် နငှ်ူ့ အငငမ်ိေးစာေးစစ်မှု မ်ေး ၃၈၁၆၃၆ ဦေးတိို ူ့က တစ်ဦေးခ ငေ်း 

အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေးအမ စ်လည်ေးရကာငေ်း၊ “တိိုငေ်းစစ်ဌာနခ  ပ်မ ာေး၊ တပ်မမ ာေး၊ တပ် ငေ်းမ ာေး၊ တပ် ွ ွဲ့မ ာေးနငှ်ူ့ 

စစ်မှု မ်ေးရဟာငေ်းအ ွ ွဲ့မ ာေး” စရသာ “အ ွ ွဲ့အစည်ေး” ၁၈၀၁  ွ ွဲ့တိို ူ့က ရှယ်ယာဝငမ် ာေး အမ စ် ပိိုငဆ်ိိုငရ် ကာငေ်း 

ရ ာ်မပ ာေးသည်။ အ ွ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးက ပိိုငဆ်ိိုငရ်သာ ရှယ်ယာမ ာေးမှာ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏ၏ီ ရှယ်ယာစိုစိုရပေါငေ်း၏ 

သံိုေးပံိုတစ်ပံိုခန် ူ့ရှိပေါသည်။  

 

ယငေ်းအစီ ငခ်ံစာတွင ်ဦေးပိိုငက်ိုမပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာရှငမ် ာေးအနက် အရယာက် ၅၀ ၏အမည်မ ာေးနငှ်ူ့ ၄ငေ်းတိို ူ့ 

အရ ကာငေ်းအခ က်အလက်အခ ိ ွဲ့ကိိုလည်ေး ရ ာ်မပ ာေးသည်။ ယငေ်းအရ အတွက်မှာ 

ဦေးပိိုငက်ိုမပဏီအစိုရှယ်ယာရှင ်အရ အတွက်၏ ရသေးငယ်လှရသာ အစိတ်အပိိုငေ်းမျှသာမ စ်ပေါသည်။ 

ယငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးမှ အရ ေးကကီေးရသာ အခ က်အလက်မ ာေးကိိုလည်ေး ရတွွဲ့ နိိုငသ်ည်။ 

ယငေ်းအစိုရှယ်ယာရှင ်၅၀ အနက် ရှစ်ခိုမှာ စစ်တပ်၏ တိိုငေ်းစစ်ဌာနခ  ပ်မ ာေး သိို ူ့မဟိုတ် တပ် ငေ်းတပ် ွ ွဲ့မ ာေး 

မ စ် ကသည်။ က န ်အစိုရှယ်ယာရှင ်၄၂ ဦေးအနက်အမ ာေးစိုမှာ အငငမ်ိေးစာေးမ ာေးနငှ်ူ့  

စစ်မှု မ်ေးရဟာငေ်းအ ွ ွဲ့ နစ်ှ ွ ွဲ့တိို ူ့ မ စ် ကသည်။  

 

ေိုတိယ သတငေ်း ငေ်းမမစ်မှာ တက်ကကလှုပ်ရှာေးသ အ ွ ွဲ့တစ် ွ ွဲ့ မ စ်သည်ူ့ မမနမ်ာနိိုငင်အံတွက်တ ာေးမျှတရ ေးအ ွ ွဲ့ 

(Justice For Myanmar) က အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာ လွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ကိို သေီးသန် ူ့ မျှရဝရပေးခ ူ့သည်ူ့ 

၂၀၁၀-၁၁ ခိုနစ်ှအတွက် ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်က ရှယ်ယာရှငမ် ာေးသီေးသန် ူ့ ကန် ူ့သတ်မ န် ူ့ရဝရသာ 

အစီ ငခ်ံစာမ စ်သည်။ ယငေ်းအစီ ငခ်ံစာအ  ယခငက်  ိုတ်မပနခ် ူ့  ေးမခငေ်းမရှိသည်ူ့ ဦေးပိိုငအ် ွ ွဲ့၏ 

အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေးအရ ကာငေ်း ရ ာ်မပ ာေးသည်။ ယငေ်းအစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေးတွင ်မမနမ်ာစစ်တပ်၏ တပ် ငေ်း 

တပ် ွ ွဲ့အာေးလံိုေး ( ကည်ေး၊ရ ၊ရလ) ပေါဝငရ်နပံို ပေါသည်။ ၁၉၉၀န င ့် ၂၀၁၁ခ န စ အတွင ်း 



 

စစ်တပ် လီမိတက် - မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်း လ ူ့ခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးအာေး ဘဏ္ဍာရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့နေန ော ကိုမပဏီ  

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမိ်ေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ 5 

အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေးရရ ိ ည ့် မျော်းစွောန ော န စ စဉ်အဖမတ နငမွျော်းန င ့်ပတ  က န ော အချက အလက ကိ လည ်း 

အစီ ငခ်ံစာတွင  နတွွေ့ရပါ ည ။ 

 

ဤကာလအတွငေ်း အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေး ရံပေးအပ်ခ ူ့ရသာ အမမတ်ရင ွစိုစိုရပေါငေ်းမှာ မမနမ်ာက ပ် ၁၀၈ 

ဘလီ ံနေီးပေါေး (၁၀၇၈၆၉၅၁၉၈၃၀) မ စ်ငပီေး တ ာေးဝငရ်ငလွ လှယ်နှုနေ်းအ  အရမ ိကန ်ရေေါ်လာ ၁၈ 

ဘလီ ံခန် ူ့မ စ်သည် ။ ယငေ်းပမာဏ  မှ အရမ ိကနရ်ေေါ်လာ ၁၆ ဘလီ ံခန် ူ့နငှ်ူ့ညီမျှရသာ က ပ်၉၅ ဘလီ ံကိို 

“တပ် ငေ်း တပ် ွ ွဲ့မ ာေး” သိို ူ့ လွှ နဖပောင ်းရပေးအပ်ခ ူ့ပေါသည်။ 

(ဤအစီ ငခ်ံစာတွငပ်ေါရသာ အရမ ိကနရ်ေေါ်လာပမာဏမ ာေးမှာ  ိိုအခ ိနက်တ ာေးဝင ်ရငလွ လှယ်နှုနေ်းအ  

တွက်ခ က် ာေးမခငေ်းမ စ်သည်။ တ ာေးမဝငရ်ငလွ လှယ်နှုနေ်းအ ဆိိုလ ငမ်  ယခိုပမာဏ က် မ ာေးစွာရလ ာူ့နည်ေး

ပေါလိမ်ူ့မည်။ ပမာဏအတိအက ကိိုတွက်ခ က် နမ်မ စ်နိိုငရ်ပ။) 

 

ယခိုက ူ့သိို ူ့ ရတွွဲ့ ရှိခ က်မ ာေးနငှ်ူ့ ပတ်သက်ငပီေး အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့က ဦေးပိိုင ်

လီမိတက်  ံနစ်ှကကိမ်တိိုင ်စာရ ေးသာေးခ ူ့ပေါသည်။ စာမ ာေးလက်ခံ ရှိရ ကာငေ်း ဦေးပိိုငက် 

အရ ကာငေ်းမပနခ် ူ့ရသာ်လည်ေး မိမိတိို ူ့၏ရတွွဲ့ ရှိခ က်မ ာေး မမှနက်နပ်ေါဟ ၍လည်ေး မငငေ်းဆိိုမခငေ်းမမပ ၊ မိမိတိို ူ့၏ 

စောမျော်းပါ ရမေးခွနေ်းမ ာေးကိိုလည်ေး ရမ  ကာေးမခငေ်း မမပ ခ ူ့ပေါ။  

 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးတွင ်ပတသ်က်ရနမှုမ ာေး 

 

စာ ွက်စာတမ ်းနစ်ှခိုစလံိုေးတွင ်ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်၏ အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေး  တွင ်နိိုငင်တံကာဥပရေအ  ၂၀၁၆ 

ခိုနစ်ှကတည်ေးက  ခိိုင၊် ကခ ငန်ငှ်ူ့ ရှမ်ေးမပည်နယ်ရမမာက်ပိိုငေ်းတွင် မ စ်ပွာေးခ ူ့ရသာ  ာဇဝတ်မှုရမမာက်ရသာ 

က  ေးလွနမ်ှုမ ာေးနငှ်ူ့ ဆိိုေးဝေါေးရသာလ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးကိို က  ေးလွန ်ာတွင ်

တိိုက်ရိိုက်ပတ်သက်ခ ူ့ရသာ စစ်တပ် တပ် ငေ်းတပ် ွ ွဲ့မ ာေးနငှ်ူ့ အဆင်ူ့မမင်ူ့တပ်မရတာ်အ ာရှိကကီေးမ ာေးလည်ေး 

ပေါဝငရ်နရ ကာငေ်း အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့မ  မှတ်တမ်ေးတင ်ာေးချက မျော်းအရ 

ရ ာ်မပ ာေးပေါသည်။  

 

ယငေ်းတိို ူ့အ  တွင ် ခိိုငမ်ပည်နယ်အတွငေ်း စစ်ဆငရ် ေးမ ာေးကိို မပ လိုပ် ကကီေး ကပ်ကွပ်က  ရသာ 

အရနာကပ် ိုငေ်းတ ိုငေ်းစစ်ဌာနခ  ပ်လည်ေး ပေါဝငပ်ေါသည်။  

 

၂၀၁၇ ခိုနနစ်ှ  သဂိုတ်လတွင ်စစ်တပ်သည်  ခိိုငမ်ပည်နယ်မှ မွတ်ဆလငမ် ာေးမ စ်ရသာ 

ရိိုဟငဂ် ာလ နည်ေးစိုအရပေါ် အ ကမ်ေး က်နှမ်ိနငေ်းမခငေ်းမ ာေး မပ လိုပ်ခ ူ့သည်ူ့အတွက် အမ ိ ေးသမီေး၊ အမ ိ ေးသာေးနငှ်ူ့ 

ကရလေးသ ငယ် ၇၃၀၀၀၀ ရက ာ်တိို ူ့ အမ်ိနေီးခ ငေ်း ဘဂဘလာေးရေူ့ရှ်နိိုငင်သံိို ူ့ ကွ်ရမပေးခ ူ့ က သည်။ ၂၀၁၈ 

ခိုနစ်ှတွင ်ိုတ်မပနရ်သာ ကိုလသမဂဂအခ က်အလက်ရှာရ ွရ ေးအ ွ ွဲ့၏ အစီ ငခ်ံစာတွင ်စစ်တပ်သည် 

“လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးမ ာေးကိို ဆိိုေးဝါ်းစွာ ဆက်တိိုက် ခ ိ ေးရ ာက်ခ ူ့မှုမ ာေးကိို လိုပ်ရနက ပံိုစံမ ိ ေးအတိိုငေ်း” 

လိုပ်ခ ူ့ရ ကာငေ်း ရတွွဲ့ ခ ူ့ သည်ူ့အမပင ်“နိိုငင်တံကာလ သာေးခ ငေ်းစာနာသည်ူ့ဥပရေကိို 

ဆိိုေးဝါ်းစွာခ ိ ေးရ ာက်ခ ူ့မှုမ ာေး” အတွက်လည်ေး တာဝနရ်ှိရ ကာငေ်း ကိိုလည်ေး ရ ာ်မပ ာေးသည်။  

 



 

စစ်တပ် လီမိတက် - မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်း လ ူ့ခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးအာေး ဘဏ္ဍာရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့နေန ော ကိုမပဏီ  

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမိ်ေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ 6 

အကကမ ်းြက မှုမျော်းတွင  ပါဝင န ော တပ မျော်းမ ော ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ သဂိုတ်လတွင ်မမနမ်ာူ့တပ်မရတာ် ထပိ တေ ်း 

ရခေါငေ်းရဆာငမ် ာေးက  ခိိုငမ်ပည်နယ်ရမမာက်ပိိုငေ်းသိို ူ့ပိို ူ့ခ ူ့သည်ူ့ အြ တ ်၃၃ န င်ူ့ ၉၉ ရမခမြန်တပ်ြ လက်ရအာက်ခံ 

တပ် ငေ်းမ ာေးမ စ်သည်။ 

 

၂၀၁၆ ခိုနစ်ှနစ်ှကိုနပိ်ိုငေ်းနငှ်ူ့ ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှအရစာပိိုငေ်းတွင ်ယငေ်းတပ် ွ ွဲ့မ ာေးသည် ရှမ်ေးမပည်ရမမာက်ပိိုငေ်းတွင ်

စစ်ရ ေးလှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးမပ လိုပ်ခ ူ့ငပီေး အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့၏ 

ရလူ့လာရတွွဲ့ ရှိခ က်မ ာေးအ  ယငေ်းရေသမ ာေးတွငလ်ည်ေး စစ် ာဇ၀တ်မှုမ ာေးက  ေးလွနခ် ူ့ရ ကာငေ်း ရတွွဲ့ သည်။ 

၂၀၁၈ နငှ်ူ့ ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှမ ာေးတွငလ်ည်ေး တပ်မ ၉၉ တပ်သာေးမ ာေးသည် ရှမ်ေးမပည်ရမမာက်ပိိုငေ်းတွင ်

စစ် ာဇဝတ်မှုမ ာေးနငှ်ူ့ ဆိိုေးဝါ်းရသာ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေး က  ေးလွနခ် ူ့ရ ကာငေ်း 

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့က မှတ်တမ်ေးမ ာေးလည ်း ရှိခ ူ့သည်။  

 

၂၀၁၉ ခိုန စ်တငွလ်ည်ေး စစ်တပ်က  ခ ိုငမ်ပည်နယအ်တငွေ်းတငွ ်လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ   ေးရ ာကြ်ှုြ ာေး 

က  ေးလန်ွခ ူ့ရ ကာငေ်း အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့က ရနာက် ပ်မှတ်တမ်ေးမ ာေး  ရှိခ ူ့သည်။ 

အြ တ ်၂၂ န င်ူ့ ၅၅ ရမခမြန်တပ်ြမ ာေးနငှ်ူ့ အရနာက်ပိိုငေ်းတိိုငေ်း စစ်ဌာနခ  ပ်လက်ရအာက်ခံတပ်မ ာေးအပါအဝင  

အ  ေးသမ င်ူ့ စစ်ဆငရ် ေးကပ်ွက ြှုဌာနခ  ပ် ၅၊ ၉ န င်ူ့ ၁၅ တိို ူ့မှ တပ်မ ာေးမ စ်သည်။  

 

ယငေ်းတပ် ွ ွဲ့မ ာေးအာေးလံိုေးနငှ်ူ့ အမခာေးရသာ ပေါဝငပ်တ်သက်သည်ူ့ တပ် ငေ်းမ ာေး၏ ဌာနခ  ပ်မ ာေးမှာ ဦေးပိိုင ်၂၀၁၀-

၁၁ အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေး အစီ ငခ်ံစာအ  အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေးအမ စ်ပေါဝငရ်နရ ကာငေ်းရတွွဲ့ ငပီေး န စ စဉ်ရန ော 

အမမတ်ရငနွပါင ်း က ပ် ၁၈၆.၅ ေ ်းခေ ့် (အရမ ိကနရ်ေေါ်လာ ၃၁သနေ်း)  ရှိခ ူ့ရ ကာငေ်း ရ ာ်မပ ာေးသည်။ 

စင စစ  အစ ရ ယ ယောရ င မျော်း ိ ့် အစီရင ခံစောတွင  နြော ဖပထော်းချက အရ အနေောက ပိ င ်းတိ င ်းစစ ဌောေချျုပ  

လက နအောက ရ ိ တပ ရင ်း တပ ြွ ွေ့ စ စ နပါင ်း ၉၅ ခ  တိ ့်မ ော ဦေးပိိုငက် မပဏ၏ီ အစ ရ ယ ယောဝင မျော်းဖြစ ကကပပီ်း 

၄င ်းတိ ့်အော်းလံ ်းနပါင ်းလျင  အစ ရ ယ ယော ၄.၃ ေ ်း ပိ င ဆိ င ပပီ်း ၂၀၁၀-၁၁ ခ န စ အတွက  အမမတ်နငပွါင ်း ၁.၂၅ 

ဘလီျံကျပ  (အနမရိကေ န ေါ်လော ၂၀၈  ေ ်း) ရရ ိခ ့်နကကောင ်းနတွွေ့ရ ည ။ DICA တွင  တင  ွင ်းန ော 

အစီရင ခံစောတွင လည ်း အနေောက ပိ င ်းတိ င ်းစစ ဌောေချျုပ ကိ  ဦေးပိိုငက် မပဏ၏ီ အစ ရ ယ ယောရ င အဖြစ  

နြော ဖပထော်း ည ။  

 

 ိို ူ့အမပင ်အစီ ငခ်ံစာ  တွင ် ပ်ိတနေ်းတပ်မ ေးကကီေးမ ာေးကိိုလည်ေး အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေး အမ စ် 

ရ ာ်မပ ာေးသည်။ ၄ငေ်းတိို ူ့အ  တွင ်၂၀၁၆ ခိုနစ်ှ မတိ င ခင  န င ့် ၂၀၁၆ ခ န စ ကတည ်းက  ခိိုငမ်ပည်နယ်  တွင ်

နိိုငင်တံကာဥပရေအ   ာဇဝတ်မှုရမမာက်ရသာခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးကိို က  ေးလွနခ် ူ့ ကသည်ူ့ တပ် ွ ွဲ့မ ာေးအာေး 

ကကီေး ကပ်ကွပ်က ခ ူ့ရသာ တပ်မ ေးကကီေးမ ာေးလည်ေး ပေါဝငရ်နသည်။ ယငေ်းအ  တွင ်

တပ်ြရတာ်ကာကယွ်ရ ေးဦေးစီေးခ  ပ် ဗ ိုလခ်  ပ်ြှူေးကကေီး မငေ်းရအာငလ်ှုိငလ်ည်ေးပေါသည်။ သ သည် ၂၀၁၆ 

ခိုနစ်ှမှစ၍ ကခ င၊်  ခိိုင ်နငှ်ူ့ရှမ်ေးမပည်နယ်မ ာေးရှိ စစ်ဆငရ် ေးမ ာေးအပေါအဝင ်စစ်ဆငရ် ေးမ ာေးကိို 

အမိန် ူ့ရပေးညွှန ်ကာေးရသာ စစ်ရံိုေးခ  ပ်၏ အကကီေးအက လည်ေးမ စ်သည်။ ၂၀၁၀-၁၁ ခိုနစ်ှတွင ်

ဗိိုလ်ခ  ပ်မ ေးကကီေးမငေ်းရအာငလ်ှုိငက် အစိုရှယ်ယာငေါေးသနေ်း ပိိုငဆ်ိိုင ်ာေးငပီေး အမမတ်ရင ွက ပ်တစ်သနေ်းခွ  

(အရမ ိကန ်ရေေါ်လာ နစ်ှသိနေ်းခွ ) ခ ူ့ရ ကာငေ်းရတွွဲ့ သည်။ 

 



 

စစ်တပ် လီမိတက် - မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်း လ ူ့ခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးအာေး ဘဏ္ဍာရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့နေန ော ကိုမပဏီ  

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမိ်ေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ 7 

ခွ ရဝရပေးခ ူ့ရသာ အမမတ်ရငမွ ာေးက စစ်တပ်၏ စစ်ဆငရ် ေးစ ိတအ်ာေး 

ရ ာက်ပံူ့ရပေးခ ူ့ 

 

စစ်တပ်တပ် ငေ်း တပ် ွ ွဲ့မ ာေးက ဦေးပိိုငမှ် ရသာ အမမတ်ရငမွ ာေးကိို မည်သိို ူ့သံိုေးစွ သည်ဆိိုသည်ကိို အမပငလ် မ ာေး 

သနိိိုငရ်သာ နည်ေးလမ်ေးမရှိပေါ။ သိို ူ့ ာတွင ် ရှိရသာ အမမတ်ရငပွမာဏနငှ်ူ့ ပံိုမှန ်ရနမခငေ်းကိို ရ ာက်ခ င်ူ့၍ 

ယငေ်းရငမွ ာေးမှာ စစ်ဆငရ် ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးအတွက် အရ ာက်အပံူ့ရပေးရနသည်ဟို ယ ဆနိိုငစ် ာ ရှိပေါသည်။  

 

ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်က ၄ငေ်းတိို ူ့၏  ည် ွယ်ခ က်မှာ လက်ရှိနငှ်ူ့ အငငမ်ိေးစာေးယ ငပီေးရသာ စစ်မှု မ်ေးမ ာေး၏ 

“သက်သာရခ ာငခ် ိရ ေး” အတွက် ရ ာက်ပံူ့ နမ် စ်သည်ဟို ဆိိုပေါသည်။ ဦေးပိိုငက်ရှယ်ယာဝငမ် ာေး၏ ပငစ်င၊် 

က နေ်းမာရ ေးစ ိတ် နငှ်ူ့ အမခာေး “သက်သာရခ ာငခ် ိရ ေး” နငှ်ူ့ ဆက်စပ်ရသာ စ ိတ်မ ာေးကိို 

ရ ာက်ပံူ့သည်ဆိိုရစဦေး၊ ယငေ်းရ ာက်ပံူ့မှုမ ာေးမှာ စစ်တပ်၏လိုပ်ငနေ်းမ ာေးလည်ပတ်နိိုင ်နအ်တွက် အဓိက 

ရက ာရိိုေးအမ စ် ယ ဆနိိုငပ်ေါသည်။  

 

စစ်တပ်တပ် ွ ွဲ့ရတွကိို ဤက ့် ိ ့် ရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့ရပေးမခငေ်းမ င်ူ့ ဦေးပိိုငသ်ည် ယခငက်ရ ာ 

ယခိုဆက်လက်၍ပေါ စစ်တပ်က ကခ င၊်  ခိိုငန်ငှ်ူ့ ရှမ်ေးမပည်နယ်ရမမာက်ပိိုငေ်းရေသမ ာေးတွင ်မ စ်ပွာေးခ ူ့ငပီေး 

ဆက်လက်၍လည်ေးမ စ်ပွာေးရနရသာ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးကိို ပေါဝငအ်ာေးရပေးက ညီ ာ 

ရ ာက်ပေါသည်။  ိို ူ့အမပင ်ဦေးပိိုငက်ိုမပဏအီရနနငှ်ူ့ မသ ိသတိမမပ မိဘ  စစ်တပ်ကိို 

ရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့ရနမိသည်ဟို ယ ဆ၍မ ပေါ။ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏကီိို တည်ရ ာင၊် စီမံခန် ူ့ခွ ၍ ပိိုငဆ်ိိုငရ်နသည်မှာ 

စစ်တပ်မ စ်ပေါသည်။  

 

ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်၏ေေါရိိုက်တာဘိုတ်အ ွ ွဲ့ဝငမ် ာေးသည် ကိုမပဏီ၏ အမမတ်ရငမွ ာေးကိို မည်က ူ့သိို ူ့ သံိုေးစွ သည်ကိို 

သရိှိရနမည်ဆိိုသည်မှာ သသံယမ စ် ွယ် မရှိပေါ။ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏ၏ီ ေေါရိိုက်တာဘိုတ်အ ွ ွဲ့ဝငမ် ာေး အာေးလံိုေးမှာ 

လက်ရှိနငှ်ူ့ အငငမ်ိေးစာေး တပ်မရတာ်အ ာရှိကကီေးမ ာေး မ စ် ကသည်။ ဘိုတ်အ ွ ွဲ့ကိို ကကီေး ကပ်ရသာ 

နာယကအ ွ ွဲ့ကိို ဦေးရဆာငသ် မ ာေးမှာ လက်ရှိတပ်မရတာ်မှ  ပ်ိဆံိုေး ရခေါငေ်းရဆာငန်စ်ှဦေးမ စ်သည်ူ့ 

တပ်မရတာ်ကာကွယ်ရ ေးဦေးစီေးခ  ပ်နငှ်ူ့ ေိုတိယတပ်မရတာ်ကာကွယ်ရ ေးဦေးစီေးခ  ပ်တိို ူ့ မ စ် ကပေါသည်။ ၄ငေ်းတိို ူ့ 

နစ်ှဦေးစလံ ်းသည် တစ်နိိုငင်လံံိုေးရှိ ငပီေးခ ူ့သည်ူ့နစ်ှမ ာေးအတွငေ်း ဆိိုေးဝါ်းရသာလ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးတွင ်

အကကိမ်ကကိမ် ပေါဝငပ်တ်သက်ခ ူ့ ည ့် တပ် ွ ွဲ့မ ာေးကိို အမိန် ူ့ရပေးညွှန ်ကာေးသ မ ာေးမ စ် ကသည်။  

 

ဦေးပိိုငက်ိုမပဏ၏ီ စီေးပွာေး က်မ ာေးတငွ ်တာဝနရိှ်မှု 

 

ဦေးပိိုငက်ိုမပဏတီစ်ခိုတည်ေးတွင ်အမှာေးရှိသည်မဟိုတ်ပေါ။ ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ စီေးပွာေး က်စပ်လိုပ်ရနရသာ မပည်တွငေ်းနငှ်ူ့ 

နိိုငင်မံခာေးကိုမပဏီမ ာေးသည်လည်ေး ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ဆက်စပ်၍  စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ရနသည်ူ့အတွက် နိိုငင်တံကာဥပရေအ  

 ာဇဝတ်မှုမ ာေးနငှ်ူ့ အမခာေးရသာ ဆိိုေးဝေါေးသည်ူ့ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးက  ေးလွနမ်ှုမ ာေး မ စ်ရပေါ် ာတွင ်

ဆက်နယွ်မှုရှိရနပေါသည်။ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏသီည် ယငေ်းစီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးနငှ်ူ့ မမနမ်ာနိိုငင်အံတွငေ်း 

 က်စပ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေးမ စ်ရစ၊ အက ိ ေးအမမတ်ခွ ရဝရ ေး သရဘာတ ညီခ က်မ ာေးမ စ်ရစ မပ လိုပ်ခ ူ့သည်။ 



 

စစ်တပ် လီမိတက် - မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်း လ ူ့ခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးအာေး ဘဏ္ဍာရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့နေန ော ကိုမပဏီ  

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမိ်ေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ 8 

 ိို ူ့ရ ကာင်ူ့ အကျိျု်းအဖမတ မျော်းရ ိလ င ယငေ်းစီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး၏ အက ိ ေးအမမတ် ကိို ဦေးပိိုငအ်ာေးလည်ေး 

ရှယ်ယာဝငအ်မ စ် ခွ ရပေးခ ူ့ က သည်။ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏကီ ယငေ်းရငမွ ာေး  မှ အမမတ်ရငမွ ာေးကိို ၄ငေ်း၏ 

ရှယ်ယာရှငမ် ာေး  ံ ပ်ဆင်ူ့ခွ ရဝရပေးခ ူ့ပေါသည်။  

 

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့သည် မိမိတိို ူ့၏ ရတွွဲ့ ရှိခ က်မ ာေးကိို ဦေးပိိုငက်ိိုသာမက ၄ငေ်း၏ 

အဓိက စီေးပွာေး က် ကိုမပဏကီကီေး ရှစ်ခို ကံိိုလည်ေး ရပေးပိို ူ့ခ ူ့သည်။ ယငေ်းတိို ူ့အနက် ရမခာက်ခိုမှာနိိုငင်မံခာေး 

ကိုမပဏီမ ာေးမ စ် ကငပီေး နစ်ှခိုမှာ မပည်တွငေ်းမှ မ စ်သည်။ ၄ငေ်းတိို ူ့ မှံ မပန ်ကာေးခ က်မ ာေးတွင ်သံိုေးခိုက 

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာ လွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့ အ ွ ွဲ့၏ရတွွဲ့ ရှိခ က်မ ာေးနငှ်ူ့ စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးကိို ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ 

ဆက်ဆရံ ေးမ ာေး  ပ်တန် ူ့ န ်နှုေိးရဆာ် ာေးရသာ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှက ကိုလသမဂဂအခ က်အလက်ရှာရ ွရ ေးအ ွ ွဲ့၏ 

 ိုတ်မပနခ် က်မ ာေး ကွ်လာအငပီေးတွင ်ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်နငှ်ူ့ စီေးပွာေးရ ေး က်စပ်လိုပ်ကိိုငမ်ှုမ ာေးကိို 

မပနလ်ည်သံိုေးသပ်ရနသည်ဟို ရ ကညာခ ူ့သည်။ အဖခော်းက မပဏီမျော်းကမူ ယင ်းက ့် ိ ့် ကတိကဝတ်မမပ  

 ိ ့်မဟ တ  မည  ိ ့်မျှ အနကကောင ်းမဖပေ ခ ့်ကကပါ။ 

 

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. (EFR) - စီေးပွာေးရ ေးကဏ္ဍ အရတာ်မ ာေးမ ာေးတွင ်

လိုပ်ငနေ်းခွ မ ာေးရှိရသာ မမနမ်ာကိုမပဏတီစ်ခိုမ စ်သည်။ EFR ကိုမပဏသီည်  နက်ိုနင်မိ ွဲ့ ရှိ ဆပ်ိကမ်ေးတစ်ခိုကိို 

တည်ရဆာက် န ် ငေ်းနှေီးမမ ပ်နှ ံာေးသည်။ ယငေ်းလိုပ်ငနေ်းကိို EFR ကိုမပဏနီငှ်ူ့ ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်၏ 

လက်ခွ ကိုမပဏတီစ်ခိုတိို ူ့က  က်စပ်လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိသည်။ EFR က 

အဖပည ဖပည ဆိ င ရောလွတ ပငမိ ်းချမ ်း ောခွင့် အြွ ွေ့ န င့် ဆက  ွယ နဖပောဆိ ရောတွင  ဆိပ ကမ ်း စီမံကိေ ်း ည  

လ ပ ငေ ်းလည ပတ မှု မစတင န ်း ဖြင့်  အဖမတ အစွေ ်းရရ ိရေ အေည ်းဆံ ်း ၁၀န စ ခေ ့် ကကောဖမင့် မည  

ဖြစ န ောနကကောင့်  လူ ့်အခွင့် အနရ်းချိျု်းနြောက မှုမျော်းတွင  ၎င ်းတိ ့်အနေန င ့် ပါဝင ဖခင ်းလည ်းမရ ိ၊ 

အခွင ့်အနရ်းချိျု်းနြောက မှုမျော်းန င ့် ပတ  က ဖခင ်းလည ်း မရ ိနကကောင ်းနဖပောကကော်းခ ့် ည ။  

 

ကရမဘာဇအိုပ်စို (KBZ) - ၁၉၉၄ ခိုနစ်ှတွငတ်ည်ရ ာငခ် ူ့ရသာ ကရမဘာဇကိုမပဏသီည် 

စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းအမ ိ ေးမ ိ ေးကိို လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိရသာ မမနမ်ာနိိုငင်အံတွငေ်းမှ အကကီေးဆံိုေး 

စီေးပွာေးရ ေးအိုပ်စိုကကီေးမ ာေး  တွင ်တစ်ခိုအပေါအဝငမ် စ်သည်။ ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်သည် ကရမဘာဇအိုပ်စိုနငှ်ူ့ 

ရက ာက်စိမ်ေးနငှ်ူ့ ပတတ မမာေးတ ေးရ ာ်ရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးတွင ် က်စပ်လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိသည်။ အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာ 

လွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ကိို မပန ်ကာေး ာတွင ်ကရမဘာဇအိုပ်စိုက ၄ငေ်းတိို ူ့အရနနငှ်ူ့ ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ 

လိုပ်ငနေ်းမ ာေးပ ေးတွ လိုပ်ကိိုငရ်နမှုကိို  ပ်ဆိိုငေ်း နလ်ိုပ်ရဆာငလ် က်ရှိသည်ဟို ဆိိုရသာ်လည်ေး အရသေးစိတ်ကိို 

မရမပာ ကာေးခ ူ့ပေါ။  

 

Kirin   

ဂ ပနန်ိိုငင်မှံ Kirin Holdings  ည ကမဘာရပေါ်တွင ်အကကီေးဆံိုေးရသာ အရ  ာ်ယမကာ 

 ိုတ်လိုပ်ရ ေးလိုပ်ငနေ်းကကီေးမ ာေး  မှ တစ်ခိုမ စ်သည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှမှ စတင၍် ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်နငှ်ူ့ 

 က်စပ် ငေ်းနှေီးမမ ပ်နှ ံာေးရသာ လိုပ်ငနေ်းနစ်ှခိုမှ မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ တိိုေးတက်လ ကကိ က်မ ာေးလာရနငပီေး 

အက ိ ေးအမမတ်မ ာေးရသာ ဘယီာရစ ေးကွက်၏ ၈၀  ာခိိုငန်ှုနေ်းကိို  ရှိ ာေးသည်ဟို Kirin က ဆိိုသည်။ Kirin က 

ယခိုအစီ ငခ်ံစာ၏ ရတွွဲ့ ရှိခ က်မ ာေးကိို ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်နငှ်ူ့ ရဆွေးရနေွး န ် ည် ွယ် ာေးငပီေး 



 

စစ်တပ် လီမိတက် - မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်း လ ူ့ခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးအာေး ဘဏ္ဍာရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့နေန ော ကိုမပဏီ  

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမိ်ေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့ 9 

“ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ က်စပ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေးမှ  ရှိရသာ အက ိ ေးအမမတ်မ ာေးကိို စစ် က်လိုပ်ငနေ်းမ ာေးတွင ်အသံိုေးမပ မခငေ်းရှိမရှိ 

ရသခ ာရအာင ်မပ လိုပ်မည်” ဟို စာမ င်ူ့အရ ကာငေ်းမပနခ် ူ့သည်။  ိို ူ့မပင ်“မမနမ်ာနိိုငင်တံွငေ်းမှ 

 က်စပ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေးကိို ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုနငှ်ူ့ပတ်သက်ငပီေး အမခာေးရသာနည်ေးလမ်ေးမ ာေးကိိုလည်ေး 

ရလူ့လာရှာရ ွသွာေးမည်”ဟို ရ ကညာခ ူ့သည်။  

 

 

INNO Group  

၁၉၉၁ ခိုနစ်ှတွင ်စတငတ်ည်ရ ာငရ်သာ နတောင ကိို ီေးယာေးကိုမပဏသီည် လွနခ် ူ့သည်ူ့ ၁၄ နစ်ှမှ စတင၍် 

မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေး လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင ်ကိုမပဏ ီ၁၃ ခို ွင်ူ့လှစ် ာေးငပီေး 

ယငေ်းတိို ူ့အနက ်သံိုေးခိုမှာ ဦေးပိိုငက် တစ်စိတ်တစ်ပိိုငေ်းပိိုငဆ်ိိုငရ်သာ ကိုမပဏီမ ာေးမ စ်သည်။ ယငေ်းတိို ူ့မှာ 

အ ည်ခ  ပ်စက်ရံိုတစ်ခို၊ အမ်ိမခံရမမနငှ်ူ့သယ်ယ ပိို ူ့ရဆာငရ် ေးစီမံကိနေ်းတစ်ခိုနငှ်ူ့ 

ရဂေါက်ကွငေ်းနငှ်ူ့အပနေ်းရမ စခနေ်းစီမံကိနေ်းတစ်ခိုတိို ူ့မ စ်သည်။  

 

Inno အိုပ်စို၏ အရ ကာငေ်းမပန ်ကာေးခ က်တွင ်၄ငေ်းတိို ူ့ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏနီငှ်ူ့ က်စပ်လိုပ်ရနရသာ လိုပ်ငနေ်းသံိုေးခိုမှ 

အမမတ်အစွနေ်းမ ာေး စတင ်ရှိမခငေ်းမရှိရသေးသည်ူ့အတွက် ဦေးပိိုငအ်တွက် ရငရွ ကေးမ ာေးမ ရှိရသေးဘ  

၄ငေ်းတိို ူ့ကိုမပဏအီရနနငှ်ူ့လည်ေး လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးနငှ်ူ့ ပတ်သက်မှုမရှိဟို ဆိိုသည်။ Inno 

အိုပ်စိုသည် စီေးပွာေးရ ေးလိုပ် ာတွင ်မိမိတိို ူ့နငှ်ူ့  က်စပ်လိုပ်မည်ူ့သ မ ာေးအရပေါ် စိစစ်အက မ တ်ခ က်မ ာေး 

မပ လိုပ်ခ ူ့မခငေ်း ရှိမရှိဆိိုသည်ူ့အခ က်ကိို အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာ လွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့  ံအခ က်အလက် 

တစ်စံိုတစ် ာ ရပေးအပ်ခ ူ့မခငေ်းမရှိပေါ။  

 

Pan-Pacific 

၁၉၇၂ ခိုနစ်ှတွင ်တည်ရ ာငရ်သာ Pan-Pacific သည်ရတာငက်ိို ီေးယာေးနိိုငင်တံွင ်မှတ်ပံိုတင ်ာေးရသာ 

အ ည်ခ  ပ်လိုပ်ငနေ်း ကိုမပဏတီစ်ခိုမ စ်ငပီေး ခ  ပ်လိုပ်ငပီေးအ ည်မ ာေးကိို ကမဘာတဝနေ်းရှိ အဓိက 

ကိုနအ်မှတ်တံဆိပ်  ိုတ်လိုပ်သ မ ာေး ံ တငပိ်ို ူ့ရ ာငေ်းခ ရနရသာ လိုပ်ငနေ်းမ စ်သည်။ ၂၀၁၂ ခိုနစ်ှတွင ်Pan-

Pacific သည်  နက်ိုနရ်ှိ အ ည်ခ  ပ်လိုပ်ငနေ်းတစ်ခို၏ ရှယ်ယာ ၅၅% ကိို  ယ ခ ူ့ငပီေး က နရ်ှယ်ယာမ ာေးမှာ 

ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်က ပိိုငဆ်ိိုငသ်ည်။  

 

Pan-Pacific ကအရ ကာငေ်းမပနရ်သာ စာတွင ်ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်သည် ငပီေးခ ူ့သည်ူ့ သံိုေးနစ်ှအတွင ်အမမတ်ရင ွ

ရေေါ်လာ ခိုနစ်ှရသာငေ်းခွ ခန် ူ့ နစ်ှစဉ် ရှိရနခ ူ့ရ ကာငေ်း၊  ိို ူ့အမပင ်စက်ရံိုတည်ရဆာက် ာေးရသာ ရမမကိို ဦေးပိိုငက် 

ပိိုငဆ်ိိုငသ်ည်ူ့အတွက် Pan-Pacific က နစ်ှစဉ်ရမမငာှေးခလည်ေး ရပေးရနရ ကာငေ်း ရ ာ်မပ ာေးသည်။ Pan-Pacific 

က “က င်ူ့ဝတပိ်ိုငေ်းအ  တာဝနရ်ှိမှုကိို လက်ခံက င်ူ့သံိုေးသည်ူ့” လိုပ်ငနေ်းစဉ်မ ာေးနငှ်ူ့ ပတ်သက်ငပီေး ဦေးပိိုင ်ံမှ 

အခ က်အလက်မ ာေးကိို ရတာငေ်းခံခ ူ့ ာတွင ်မ ခ ူ့သည်ူ့ရနာက် ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ ဆက်စပ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေးကိို 

 ပ်ဆိိုငေ်း နဆ်ံိုေးမ တ်ခ ူ့သည်ဟိုဆိိုသည်။ ၂၀၂၀ စက်တငဘ်ာလဆိိုလ င ်၄ငေ်းတိို ူ့ က်စပ်လိုပ်ငနေ်းမှ ဦေးပိိုင ်

ပိိုငဆ်ိိုငရ်သာရှယ်ယာမ ာေးကိို မပန ်ယ ငပီေးမ စ်လိမ်ူ့မည်ဟို ဆိိုသည်။ ယခိုအစီ ငခ်ံစာ ရ ေးခ ိနအ်  ိယငေ်းသိို ူ့ 

မမ စ်ရသေးပေါ။   
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POSCO 

ရတာငက်ိို ီေးယာေးတွင ်၁၉၆၈ ခိုနစ်ှက တည်ရ ာငခ် ူ့ရသာ POSCO ကိုမပဏီမှာ ကမဘာူ့အကကီေးဆံိုေး 

သမံဏိ ိုတ်လိုပ်သည်ူ့ ကိုမပဏကီကီေးတစ်ခို မ စ်သည်။ POSCO သည် မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ 

 က်စပ်လိုပ်ငနေ်းနစ်ှခို လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိသည်။ POSCO မှ အဖပည ဖပည ဆိ င ရော လွတ ပငမိ ်းချမ ်း ောခွင ့်အြွ ွေ့ ိ ့် 

ပထမဆံ ်းအရ ကာငေ်းမပန ်ာတွင် “ကိုမပဏီမ ာေးအရနနငှ်ူ့ အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေး  ံရပေးအပ်ရသာ 

အမမတ်ရငမွ ာေးကိို အသံိုေးမပ ပံိုကိို ရစာင်ူ့ ကည်ူ့ငပီေး အတည်မပ  န ်မည်သိို ူ့မျှ မလိုပ်နိိုငပ်ေါ” ဟို ဆိိုသည်။ 

နေောက ထပ  အနကကောင ်းဖပေ ကကော်းချက တွင မူ POSCO က “[Myanmar POSCO C&C Company Ltd] 

အနေန င ့် ၂၀၁၃ ခ န စ  စတင တည နထောင ချိေ မ စပပီ်း ဦေးပိိုငက် မပဏအီော်း နငနွကက်းအဖမတ အစွေ ်းမျော်း 

နပ်းအပ ခ ့်ဖခင ်းလံ ်းဝ မရ ိခ ့်ဘ ၊ [Myanmar POSCO Steel Company Ltd] ကလည ်း 

ြက စပ စီ်းပွော်းနရ်းလ ပ နဆောင မှုအတွက  ဦေးပိိုငအ်ော်း ၂၀၁၇ ခ န စ တွင  နေောက ဆံ ်း နပ်းနချစရော ရ ိန ောနငမွျော်း 

နပ်းခ ့်ပပီ်း နေောက ထပ  နပ်းနချမှု တစ စံ တစ ရော မရ ိခ ့်ပါ” ဟ  ရ င ်းလင ်းထော်း ည ။ ထိ ့်အဖပင  ၂၀၂၀ 

က ဂ တ လတွင လည ်း ၄င ်းတိ ့်မ  ဦေးပိိုင က မပဏီအော်းဆက  ွယ ၍ “ယခင ကနပ်းအပ ခ ့်န ော နငမွျော်းကိ  ဦေးပိိုင ၏ 

မူလစီ်းပွော်းနရ်း လ ပ ငေ ်းရည ရွယ ချက မျော်းအတွက  အ ံ ်းဖပျုခ ့်ဖခင ်းဖြစ နကကောင ်း” အတည ဖပျုနပ်းရေ   

နမ်းဖမေ ်းခ ့် ည  ဟ ဆိ ပါ ည ။ POSCO အနေန င ့် ဦေးပိိုင ဘက မ  တံ ့်ဖပေ မှု မရရ ိန ်းပါ။  

 

RMH Singapore 

RMH Singapore Pte သည် စကဘာပ နိိုငင်တံွင ်မှတ်ပံိုတင ်ာေးရသာ ဘဏ္ဍာရ ေးလိုပ်ငနေ်းတစ်ခိုမ စ်သည်။ 

၁၉၉၃ ခိုနစ်ှတွငတ်ည်ရ ာငရ်သာ ယခငက် Rothmans Myanmar Holdings Private Ltd အမည် ရသာ 

Virginia Tobacco Co. Ltd.,ကိုမပဏကီိို ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့  က်စပ် ပိိုငဆ်ိိုငသ်ည်။ ယငေ်းကိုမပဏီမှာ ယခငက် ငဗိတိနမှ် 

နိိုငင်တံကာ ကိုမပဏတီစ်ခိုမ စ်သည်ူ့ British American Tobacco က ၂၀၀၆ ခိုနစ်ှ မမနမ်ာနိိုငင်မှံ 

 ကွ်ခွာခ ိနအ်  ိပိိုငဆ်ိိုငခ် ူ့ရသာ လိုပ်ငနေ်းမ စ်သည်။ RMH Singapore ကိို အမှနတ်ကယ် ပိိုငဆ်ိိုငသ် မ ာေးမှာ 

စကဘာပ နငှ်ူ့ ဗာေးဂ ငေ်းကျွနေ်းတိို ူ့တွင ်မှတ်ပံိုတင ်ာေးရသာ  ငေ်းနှေီးမမ ပ်နှမံှု  နပံ်ိုရငအွ ွ ွဲ့မ ာေးအ ကာေးတွင ်

ရပ ာက်ကွယ်ရနပေါသည်။ အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာ လွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့၏ ဆက်သွယ်မှုကိို ၄ငေ်းတိို ူ့ဘက်မှ 

အရ ကာငေ်းမမပနခ် ူ့ပေါ။  

 

ဝြ်ရပေါငသ်တတ  ကိုြပဏီ 

ဝမ်ရပေါငမှ်ာ တရိုတ်သတတ  တ ေးရ ာ်ရ ေး ကိုမပဏတီစ်ခိုမ စ်သည်။ ၂၀၁၁ ခိုနစ်ှမှစ၍ လက်ခွ ကိုမပဏီနစ်ှခိုမှ 

တဆင်ူ့ ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး စတငလ်ိုပ်ကိိုငခ် ူ့သည်။ ယငေ်းတိို ူ့မှာ မမနမ်ာယနစီ်ရ ကေးနလီီမိတက်နငှ်ူ့ 

မမနမ်ာဝမ်ရပေါငသ်တတ  တ ေးရ ာ်ရ ေးရ ကေးနလီီမိတက်တိို ူ့မ စ်သည်။  ယငေ်းကိုမပဏီမ ာေးမှတဆင်ူ့ စပေါယ်ရတာင၊် 

ရ ကေးစငရ်တာငန်ငှ်ူ့ လက်ပနရ်တာငေ်းရတာင ်ရ ကေးနသီတတ  မိိုငေ်းမ ာေးကိို တ ေးရ ာ်လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိသည်။ 

လက်ပနရ်တာငေ်းရတာငရ် ကေးနသီတတ  တွငေ်းမှာ မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်အကကီေးဆံိုေးမ စ်သည်။ ဝမ်ရပေါငက်ိုမပဏသီည် 

ယငေ်းစီမံကိနေ်းနစ်ှခိုစလံိုေးအတွက် ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ အက ိ ေးအမမတ်ခွ ရဝရ ေး သရဘာတ ညီခ က်ရှိ ာေးသည်။ 

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာလွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့၏ ဆက်သွယ်မှုကိို ဝမ်ရပေါင ်ကိုမပဏီမှ အရ ကာငေ်းမမပနခ် ူ့ပေါ။  
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လိုပ်သင်ူ့ရသာ စိစစမ်ှုမ ာေးလိုပ် န ်ပ က်ကကွခ် ူ့မခငေ်း 

 

ကိုမပဏီမ ာေးသည် ၄ငေ်းတိို ူ့ စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး လိုပ်ကိိုငသ်ည်ူ့ ကမဘာရပေါ် ရှိမည်သည်ူ့ရန ာတွင မဆိို 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးမ ာေးကိို ရလေးစာေးလိိုက်နာ န ်တာဝနရ်ှိပေါသည်။ ယငေ်းတာဝနရ်ှိမှုကိို လိုပ်ရဆာင ်န ်စံနှုနေ်းအမ စ် 

နိိုငင်တံကာမှ အသအိမှတ်မပ လက်ခံ ာေးသည်ူ့ ကိုလသမဂဂ၏ စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးနငှ်ူ့ 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးဆိိုင ်ာ လမ်ေးညွှနခ် က်မ ာေးတွင ်ရ ာ်မပ ာေးသည်။  

 

ယငေ်းတာဝနရ်ှိမှုတွင ်ကိုမပဏီမ ာေးအရနနငှ်ူ့ ၄ငေ်းတိို ူ့၏ စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးရ ကာင်ူ့ 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးမ ာေးခ ိ ေးရ ာက်မခငေ်း သိို ူ့မဟိုတ် ခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေး မ စ်ရစမခငေ်းတိို ူ့ကိို ရရှာငက် ဉ် နန်ငှ်ူ့ ၄ငေ်းတိို ူ့ 

ပေါဝငပ်တ်သက်မှုရ ကာင်ူ့  ခိိိုက်မှုမ ာေးကိို ရမ ရှငေ်းကိိုငတ်ွယ် န၊် တကယ်တမ ်း  ခိိိုက်မှုမ ာေးမ စ်ခ ူ့ပေါက 

မပနလ်ည်မပငဆ်ငက်ိုစာေးရပေး န ်လိိုအပ်ပေါသည်။  ိို ူ့အမပင ်ကိုမပဏမီ ာေးအရနနငှ်ူ့ ၄ငေ်းတိို ူ့ရ ကာင်ူ့ တိိုက်ရိိုက် 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးမ ာေးဆံိုေးရှု ံေးမခငေ်းမမ စ်ရသည်လည်ေး ၄ငေ်းတိို ူ့၏ လိုပ်ငနေ်းမ ာေး၊ ၄ငေ်းတိို ူ့နငှ်ူ့ 

ဆက်စပ်လိုပ်ကိိုငရ်နရသာ လိုပ်ငနေ်းမ ာေးရ ကာင်ူ့ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေး မမ စ်ရအာင ်ကာကွယ်မခငေ်း၊ 

မမ စ်ရအာင ်တာေးဆေီးမခငေ်းမ ာေးမပ လိုပ် နလ်ည်ေး လိိုအပ်ရ ကာငေ်း ရ ာ်မပ ာေးသည်။   

 

လ ူ့အခငွ်ူ့အရ ေးမ ာေးကိို ရလေးစာေးလိိုက်နာ နတ်ာဝနအ်  ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်နငှ်ူ့  က်စပ်လိုပ်ကိိုငလ် က်ရှိရသာ 

မပည်တွငေ်းနငှ်ူ့ နိိုငင်မံခာေးကိုမပဏမီ ာေးသည် ၄ငေ်းတိို ူ့၏ ဆက်စပ်ရနရသာ စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး လိုပ်ရဆာငမ်ှုနငှ်ူ့ 

ဆက်နယွ်၍ ဆိိုေးဝါ်းရသာ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး ခိိိုက်မှုမ ာေးကိို ကာကွယ်တာေးဆေီး န ်လိိုအပ်ပေါသည်။ ကိုမပဏီမ ာေး 

အရနနငှ်ူ့ ယငေ်းသိို ူ့ ခိိိုက်မှုမ ာေးကိို သနိိိုင ်န ်အရ ေးပေါရသာ နည်ေးလမ်ေးတစ်ခိုမှာ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးဆိိုင ်ာ 

စိစစ်ရလူ့လာမှုမပ လိုပ်မခငေ်း မ စ်သည်။  

 

ယခိုကိစစတွင ်လိိုအပ်သည်ူ့ စိစစ်မှုမ ာေးဆိို ာတွင ်ကိုမပဏီမ ာေးသည ်စီေးပွာေးရ ေးပ ေးရပေါငေ်းလိုပ်ရဆာငမ်ှုမ ာေး 

မမပ လိုပ်ခငန်ငှ်ူ့ ပ ေးတွ လိုပ်ရဆာငရ်နစဉ်ကာလတရလျှာက် ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်၏ 

အစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေးအရ ကာငေ်းကိို အရသေးစိတ်ရလူ့လာဆနေ်းစစ်မခငေ်းလည်ေး ပေါဝငခ် ူ့သင်ူ့ပေါသည်။ ဦေးပိိုင ်

ကိုမပဏီနငှ်ူ့ မမနမ်ာစစ်တပ်တိို ူ့၏ ဆက်စပ်မှု၊ နာမည်ရက ာ်ငပီေးမ စ်ရနသည်ူ့ နိိုငင်အံနှံ ူ့အမပာေးတွင ်စစ်တပ်၏ 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးတိို ူ့မှာ အမ ာေးသငိပီေးမ စ်ရနသမ င်ူ့ စိစစ် န ်ပိို၍လိိုအပ်ရ ကာငေ်း 

 ငရ်ှာေးပေါသည်။  

  

အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာ လွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့  ံအရ ကာငေ်းမပနခ် ူ့ရသာ ကိုမပဏနီဖခောက ခိုအနက် Kirin နငှ်ူ့ 

Pan-Pacific နစ်ှခိုကသာ စိစစ်ရလူ့လာမှုမ ာေး မပ လိုပ်ခ ူ့သည်ဟို ရ ာ်ညွှနေ်းခ ူ့ပေါသည်။ သိို ူ့ ာတွင ်မည်သိို ူ့ 

မပ လိုပ်ခ ူ့သည် မည်မျှက ယ်က ယ်မပန် ူ့မပန် ူ့ မပ လိုပ်ခ ူ့သည် ဆိိုသည်ူ့ အရသေးစိတ်အခ က်အလက်မ ာေးကိိုမ  

ရ ာ်မပခ ူ့မခငေ်းမရှိပေါ။  
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မိမိတိို ူ့၏  သဇာကိို အသံိုေးမပ  န ်ပ က်ကကွ်မှု 

 

က မပဏတီစ ခ  ည  ၄င ်းတိ ့်၏ စီ်းပွော်းနရ်းလ ပ ငေ ်းမျော်းန င ့် ဆက စပ ၍ လူ ့်အခွင ့်အနရ်းထခိိ က မှုမျော်းရ ိနကကောင ်း 

နတွွေ့ ရ ိရပါက ယင ်းထခိိ က မှုမျော်းနလျော့်ေည ်း က  ောနအောင   င ့်နတော န ော နဆောင ရွက မှုဖပျုလ ပ ရေ  

စဉ််းစော်းရမည ။ ယင ်းနဆောင ရွက မှုတွင  မိမိတိ ့်န င ့် ြက စပ လ ပ ကိ င နေန ော စီ်းပွော်းြက အနပေါ် ရ ိန င ့်ပပီ်း ော်း 

က ဇောကိ   ံ ်း၍လည ်းနကောင ်း ယင ်းက ဇောကိ  တိ ်းဖမြှင ့်၍လည ်းနကောင ်း လ ပ နဆောင နိ င  ည ။ ယခ ကိစစတွင  

ထခိိ က မှုမ ော ရ င ်းလင ်းပါ ည ။ ြက စပ လ ပ ငေ ်းမျော်းမ  ထကွ နပေါ်လောန ော အကျိျု်းအဖမတ မျော်းရ ိလ င  

ဦ်းပိ င လီမိတက မ  ရရ ိ ည ၊ ဦ်းပိ င က တြေ  အဖမတ နငမွျော်းကိ  အစ ရ ယ ယောဝင မျော်းထခံွ နပ်း ည ။ 

ယင ်းအစ ရ ယ ယောဝင မျော်းထ မ  အမျော်းအဖပော်းမ ော လူ ့်အခွင ့်အနရ်းချိျု်းနြောက မှုမျော်းအတွက  

တောဝေ ရ ိ ူမျော်းဖြစ ပါ ည ။  

 

 ိ ့်ရောတွင  က မပဏ ီံ ်းခ က ော ၄င ်းတိ ့်တွင ရ ိန ော က ဇောကိ  ဦ်းပိ င အနပေါ်  ံ ်းခ ့်ကကနကကောင ်းနတွွေ့ရ ည ။ 

၄င ်းတိ ့်က ဦ်းပိ င က မပဏထီံမ  အချက အလက အနထောက အထော်းမျော်းရယူရေ  ကကိျု်းစော်းခ ့်ကကဖခင ်းဖြစ ပပီ်း ၄င ်းတိ ့် 

ကကိျု်းပမ ်းချက မျော်း အမျော်းအော်းဖြင ့် မနအောင ဖမင ခ ့်ပါဟ  က မပဏီန စ ခ စလံ ်းက နဖပောဖပကကပါ ည ။  

 

Pan-Pacific က ၄င ်းတိ ့်၏ စီ်းပွော်းြက ဖြစ  ူက အချက အလက အေည ်းမျှ ော နပ်း ဖြင ့် ဦ်းပိ င က မပဏီန င ့် 

စစ တပ အကကော်း “စီ်းပွော်းနရ်းအရ ဆက စပ မှု”ကိ  “ ရိ ိနိ င ရေ  အနတော ပင  ခက ခ ့် ည ” ဟ ဆိ ပါ ည ။ 

အလော်းတူပင  Kirin ကလည ်း “ဦ်းပိ င ဘက မ  ကေဦ်းနပ်းအပ န ော အချက အလက မျော်းမ ော ဖပည ့်စံ မှုမရ ိ ဖြင ့် 

အနထောက အထော်းအချက အလက မျော်း တိတိကျကျ နပ်းအပ ပါရေ  အကကိမ ကကိမ  နတောင ်းဆိ ခ ့် ည ။ 

 ိ ့်ရောတွင  ယခ ကိစစေန င ့်ပတ  က ၍ ဦ်းပိ င ဘက မ  နေောက ထပ  အ နိပ်းဖခင ်း၊ အနထောက အထော်း 

အချက အလက နပ်းအပ ဖခင ်းမျိျု်း ထပ မံမရရ ိခ ့်ပါဟ ဆိ ပါ ည ။” 

 

ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ စီေးပွာေးရ ေးဆက်ဆမံှု  ပ်ဆိိုငေ်း န ်မမပ လိုပ်မခငေ်း 

 

ကိုမပဏတီစ်ခိုသည် လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးအရပေါ် ခိိိုက်မှုမ ာေးကိို သိသာရစပေါလ က် ယငေ်းတိို ူ့ကိို 

ကာကွယ်တာေးဆေီး နသ်ိို ူ့မဟိုတ် ရလ ာူ့နည်ေးသက်သာ န ်မလိုပ်နိိုငလ် င ်လ မှုရ ေး၊ စီေးပွာေးရ ေးနငှ်ူ့ 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးအ  ဆိိုေးဝါ်းန ော အက ိ ေးဆက်မ ာေးမ စ်ရပေါ်လာနိိုငသ်ည်ူ့ ယံို ကည်ရလာက်သည်ူ့ 

အက မ တ်ခ က်မ ာေးကိို  ည်ူ့သွငေ်းစဉ်ေးစာေးလ က် ယငေ်းကိုမပဏနီငှ်ူ့ စီေးပွာေးရ ေးအ  ဆက်ဆံမှုမ ာေးကိို 

မ တ်ရတာက်သင်ူ့သည်။ ဦေးပိိုငက်ိုမပဏလီိမိတက်သည် ယခိုကိစစတွင ်ယငေ်း၏ စီေးပွာေးလိုပ်ကိိုင ်က်မ ာေးနငှ်ူ့ 

ရဆွေးရနေွးလိိုစိတ်မရှိမခငေ်း သိို ူ့မဟိုတ် ရဆွေးရနေွးမှု မပ လိုပ် န ်မလိုပ်နိိုငမ်ခငေ်းတိို ူ့ရ ကာင်ူ့ စီေးပွာေး က်မ ာေး အရနနငှ်ူ့ 

ရ ွေးခ ယ်စ ာမ ာေးမ ာေး မရှိရတာူ့ပေါ။  

  

စငစ်စ် Pan-Pacific ကိုမပဏီဆိိုလ င ်ယငေ်းသိို ူ့ ဆံိုေးမ တ်ခ က်ကိို ခ မှတ်ငပီေး မ စ်ရနပေါငပီ။ အမပည်မပည်ဆိိုင ်ာ 

လွတ်ငငမ်ိေးခ မ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့သိို ူ့ ရ ေးသာေးလာရသာစာတွင ်Pan-Pacific က “လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးမ ာေးအရပေါ် 

ဆိိုေးဝါ်းစွာ ခိိိုက်မှုမ ာေး” ကိို ၄ငေ်းတိို ူ့ အသအိမှတ်မပ ရ ကာငေ်းနငှ်ူ့ “ကိုမပဏဘီက်မှ 



 

စစ်တပ် လီမိတက် - မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်း လ ူ့ခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးအာေး ဘဏ္ဍာရငရွ ကေးရ ာက်ပံူ့နေန ော ကိုမပဏီ  
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ဆက်လက်ခ ဉ်ေးကပ်မှုမ ာေးရှိရသာ်လည်ေး က င်ူ့၀တ်ပိိုငေ်းအ  တာဝနခ်ံမှုရှိလာ န ်ဦေးပိိုငက်ိုမပဏဘီက်မှ 

သသိာ ငရ်ှာေးရသာလိုပ်ရဆာငမ်ှုမ ာေး တိိုေးတက်မှုမ ာေး ရတွွဲ့လာ  န ်မရမျှာ်လင်ူ့ရ ကာငေ်း” ရ ာ်မပ ာေးသည်။ 

 ိို ူ့အတွက်ရ ကာင်ူ့ ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ ၄ငေ်းတိို ူ့၏ စီေးပွာေးရ ေးဆက်ဆမံှုမ ာေးကိို  ပ်ဆိိုငေ်း န ်ဆံိုေးမ တ်လိိုက်သည်ဟို 

ဆိိုပေါသည်။  

 

Kirin က မမနမ်ာနိိုငင်တံွင ်၄ငေ်းတိို ူ့လိုပ်ကိိုငရ်နရသာ  က်စပ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေးတွင ်ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုပံိုစံ ရမပာငေ်းလ  န ်

အမခာေးနည်ေးလမ်ေးမ ာေးကိို စတငစ် ေးစမ်ေးရလူ့လာရနငပီဟို ဆိိုပေါသည်။  

 

KBZ က ၄ငေ်းတိို ူ့  ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်နငှ်ူ့ လက်ရှိစီေးပွာေးရ ေး  က်စပ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေးကိို ရိုပ်သိမ်ေးမည်ဟို 

စာရ ေးသာေးငပီေး ရမပာဆိိုခ ူ့ရသာ်လည်ေး ရနာက် ပ် အရသေးစိတ်အခ က်အလက်မ ာေးကိို မရပေးခ ူ့ပေါ။  

 

POSCO မ  နပ်းပိ ့်န ောစောတွင  အေောဂတ တွင  နပ်းနချန ော အဖမတ နငမွျော်းကိ  ဦေးပိိုငက် မပဏကီ အ ံ ်းဖပျုမှုနငှ်ူ့ 

“ချိျု်းနြောက မှုမျော်းန င့်   ံယရ ိစရော တရော်းမဝင လ ပ ရပ မျော်း” ခ ိတ်ဆက်မှုရှိသည်ဟို “အရလေးအနက်” 

ယ ဆ လ င ်ဦေးပိိုငန် င ့် စီ်းပွော်းနရ်းဆက ဆမံှုမျော်းကိ လည ်း ဖပေ လည  ံ ်း ပ ရေ  စဉ််းစော်းမည ဖြစ  ည ဟ  

နြော ဖပထော်း ည ။  

 

Inno အိုပ်စို နငှ်ူ့ EFR က ၄ငေ်းတိို ူ့သည် ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ ၄ငေ်းတိို ူ့၏လက်ရှိစီေးပွာေးရ ေး ဆက်ဆမံှုမ ာေးကိို အဆံိုေးသတ်မည် 

သိို ူ့မဟိုတ ်အဆံိုေးသတ် နစ်ဉ်ေးစာေးမည် ဆိိုသည်ူ့ သရဘာကိိုပင ်ရ ာ်မပခ ူ့မခငေ်းမရတွွဲ့ ပေါ။  

 

RMH Singapore နငှ်ူ့ ဝမ နပါင တိို ူ့ မှံ တံို ူ့မပနမ်ှု လံိုေးဝမလိုပ်ခ ူ့မခငေ်းကလည်ေး ယငေ်းကိုမပဏီမ ာေးသည် ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ 

ဆက်လက်၍ လက်တွ လိုပ်ရဆာငရ်နဦေးမည်ဟို ယ ဆနိိုငစ် ာ ရှိပေါသည်။  
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ေိဂံ ်းနငှ  ်အကကပံ ြုချကမ်ျော်း 

ယခိုအစီ ငခ်ံစာတွငတ်ငမ်ပခ ူ့သည်ူ့ အခ က်အလက်အသစ်မ ာေးအ  ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်၏ 

အစိုရှယ်ယာရှငမ် ာေးနငှ်ူ့ မမနမ်ာစစ်တပ်၏ ဆက်နယွ်မှု၊  ိို ူ့အမပင ်ယငေ်းအစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေးနငှ်ူ့ 

တမခာေးကိုမပဏီမ ာေး၏ အက ိ ေးအမမတ်မ ာေးစွာ ရနရသာ ဆက်စပ်မှုအရ ကာငေ်း အရ ေးပေါသည်ူ့ 

အရသေးစိတ်အခ က်မ ာေးကိို ရ ာ် ိုတ်မပနိိုငခ် ူ့သည်။ ယငေ်းအစိုရှယ်ယာဝငမ် ာေး  တွင ်နိိုငင်တံွင ်းတွင ်

နိိုငင်တံကာဥပန အရ ပစ မှုနဖမောက န ော  ာဇဝတ်မှုမ ာေးနငှ်ူ့ အဖခော်းဆိ ်းဝါ်းန ော 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးကိို က  ေးလွနခ် ူ့ ဆက လက က  ေးလွနဆ် မ စ်ရသာ စစ်တပ် တပ် ငေ်း 

တပ် ွ ွဲ့မ ာေးလည်ေး ပေါဝငရ်နပေါသည်။ ဦေးပိိုငသ်ည် ယငေ်းတပ် ငေ်းတပ် ွ ွဲ့မ ာေးအာေး အမမတ်ရငမွ ာေးကိို 

ပံိုမှနရ်ပေးအပ်ရနမခငေ်းမ င်ူ့ သလိ က်နငှ်ူ့  နပံ်ိုရငရွ ာက်ပံူ့ရနမခငေ်းမှာ ယငေ်းခ ိ ေးရ ာက်မှုမ ာေးကိို မ စ်ရပေါ်ရအာင ်

အာေးရပေး ာရ ာက်ပေါသည်။ 

 

ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်၏ “နာယကအ ွ ွဲ့”တွင ်စစ်တပ်က ယငေ်းကာလမ ာေးအတွငေ်း ဦေးရဆာငခ် ူ့သ  အ ာရှိကကီေးမ ာေး 

ကိိုယ်တိိုငပ်ေါဝငရ်နပေါသည်။ ကိုလသမဂဂ အခ က်အလက်ရှာရ ွရ ေးအ ွ ွဲ့က ယငေ်း “နာယကအ ွ ွဲ့ဝင”် မ ာေး 

အပေါအဝင ် ပ်ိတနေ်း တပ်မရတာ်အ ာရှိကကီေးမ ာေးကိို ကခ င၊်  ခိိုငန်ငှ်ူ့ ရှမ်ေးမပည်နယ်ရမမာက်ပိိုငေ်းတိို ူ့တွင ်

လ သာေးမ ိ ေးနယွ်အရပေါ်က  ေးလွနရ်သာ ာဇ၀တ်မှုနငှ်ူ့ စစ် ာဇဝတ်မှု၊  ခိိုငမ်ပည်နယ်အတွငေ်းရှိ 

ရိိုဟငဂ် ာမ ာေးအရပေါ် လ မ ိ ေးတိုနေ်းသတ်မ တ်မှုစွ ခ က်မ ာေးမ င်ူ့ စံိုစမ်ေးစစ်ရဆေးငပီေး တ ာေးစွ ဆိို အရ ေးယ  န ်

ရတာငေ်းဆိို ာေးငပီေးမ စ်သည်။  

 

ဦေးပိိုင ်အရနနငှ်ူ့ ၄ငေ်းတိို ူ့ ာသာ မပ မပငရ်မပာငေ်းလ ရ ေးမ ာေး မပ လိုပ်လိမ်ူ့မည်ဟို ယံို ကည်၍ မ နိိုငပ်ေါ။  

 

မမနမ်ာအစိိုေး အရနနငှ်ူ့လည်ေး စစ်တပ်နငှ်ူ့ စီေးပွာေးရ ေးဆက်စပ်ရနမှုမ ာေးကိို မ တ်ရတာက်ရ ေးအတွက် 

 ကာေးဝငရ်ဆာင ွ်က် မည်။ ဤသိို ူ့လိုပ်ရဆာင ်မည်ူ့ အစိတ်အပိိုငေ်းတစ် ပ်မှာ ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်၏ ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုနငှ်ူ့ 

စီမံအိုပ်ခ  ပ်မှုတိို ူ့ကိို လံိုေးဝရမပာငေ်းလ ပစ် နမ် စ်သည်။ နေောက ဆံ ်းတွင  ဦေးပိိုငက်ိ  ြျက  မိ ်းဖခင ်း  ိ ့်မဟ တ  

ယင ်း၏ အစိတ်အပိိုငေ်းမ ာေးကိို  လွှတ နတော ၏ကကီ်းကကပ မှုဖြင ့် နိ င ငနံတော   ိ ့်မဟ တ  စစ တပ န င ့် 

ဆက စပ မှုမရ ိန ော အ ပ်သာေးမ ာေးသိို ူ့ ရ ာငေ်းခ လိိုက် နမ် စ်သည်။ 
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လတ်တရလာတွင ်ဦေးပိိုင၏်စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ကိိုင ်က်မ ာေးအနေနငှ်ူ့ ၄ငေ်းတိို ူ့နငှ်ူ့ ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်တိို ူ့အ ကာေး 

ရှိ ာေးရသာ စီေးပွာေးရ ေးဆက်ဆံမှုမ ာေးကိို ခ က်မခငေ်း အရသအခ ာမပနလ်ည် ရလူ့လာသံိုေးသပ် မည်မ စ်သည်။  

 

ဦေးပိိုငလ်ီမိတက်က စီေးပွာေး က်မ ာေးနငှ်ူ့ ပွင်ူ့လငေ်းမမငသ်ာစွာ ရဆွေးရနေွးလ က် ၄ငေ်းတိို ူ့ ာသာ 

မပ မပငရ်မပာငေ်းလ ရ ေးမပ လိုပ်နိိုငရ် ကာငေ်း မပသ န ်ဆနဒမရှိပေါ၊  ိို ူ့ရ ကာင်ူ့ ယငေ်းသိို ူ့မမပ လာမခ ငေ်း ၄ငေ်းတိို ူ့နငှ်ူ့ 

စီေးပွာေးအတ လိုပ်ရနသ မ ာေးအရနနငှ်ူ့ ဦေးပိိုငန်ငှ်ူ့ ဆက်နယွ်မှုမှ တာဝနသ်ိစွာ လမ်ေးခွ  မည်မ စ်သည်။ 
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အဓိက အ ကံမပ ခ ကမ် ာေး- 

 

မမနမ်ာအစိိုေး သိို ူ့  

 

• စစ တပ ကိ  အရပ  ော်းထေိ ်းချျုပ မှုနအောက တွင  ထော်းနိ င ရေ န င ့် စစ တပ အ ံ ်းစရိတ အော်းလံ ်းကိ  

ပါလီမေ က အတည ဖပျုနပ်းနိ င ရေ  အနဖခခံဥပန န င ့် အဖခော်း ဥပန ဆိ င ရော၊ မူဝါ ဆိ င ရော 

အနဖပောင ်းအလ မျော်းဖပျုလ ပ ရေ  

 

• စစ တပ ကိ  မည  ည ့်စီ်းပွော်းနရ်းလ ပ ငေ ်းမ  မလ ပ နစရေ န င ့် ဦ်းပိ င က ့် ိ ့်န ော 

စီ်းပွော်းနရ်းလ ပ ငေ ်းကကီ်းမျော်းကိ  တိ က ရိ က ဖြစ နစ  ွယ ဝိ က ၍ဖြစ နစ စစ တပ က ပိ င ဆိ င မှု 

မဖပျုနိ င နစရေ  တော်းဖမစ ရေ  

 

• ပါလီမေ ၏ကကီ်းကကပ မှုဖြင ့် လွတ လပ န ောနကော မရ င တစ ရပ  ြွ ွေ့စည ်းကော 

လူ ့်အခွင ့်အနရ်းချိျု်းနြောက မှုမျော်းတွင  စစ တပ ၏ စီ်းပွော်းနရ်းလ ပ ငေ ်းမျော်းန င ့် ၄င ်းတွင ပါဝင န ော 

အစ ရ ယ ယောရ င မျော်း၏ကဏ္ဍကိ  စံ စမ ်းစစ နဆ်းပပီ်း နတွွေ့ ရ ိချက မျော်းကိ  ထ တ ဖပေ အ နိပ်းရေ  

 

• လက ရ ိတောဝေ ထမ ်းနဆောင ဆ ဖြစ နစ၊ အပငမိ ်းစော်းယူပပီ်း ူဖြစ နစ တပ မနတော အရောရ ိမျော်းန င ့် 

စစ တပ န င ့်ဆက စပ နေ ော အြွ ွေ့အစည ်းအစ ရ ယ ယောဝင မျော်းကိ  ဦ်းပိ င က မပဏီ၏  ါရိ က တောဖြစ နစ 

အကကီ်းတေ ်းမေ နေဂျောဖြစ နစ ရောထ်ူးမျော်းမ  ြယ ရ ော်းပပီ်း ယင ်းရောထ်ူးနေရောယူဖခင ်းကိ လည ်း 

တော်းဖမစ ရေ  

 

• ဦ်းပိ င ကိ ပါလီမေ ကကီ်းကကပ မှုဖြင ့် နိ င ငပိံ င   ိ ့်မဟ တ  အရပ  ော်းပိ င  ဖပျုလ ပ ရေ ၊ 

စစ တပ တပ ရင ်းတပ ြွ ွေ့မျော်း ိ ့်မဟ တ  လက ရ ိန င ့် အပငမိ ်းစော်း တပ မနတော အရောရ ိကကီ်းက 

(တစ ဦ်းချင ်းဖြစ နစ ပူ်းနပါင ်း၍ဖြစ နစ) ဦ်းပိ င ၏ ရ ယ ယောအမျော်းစ ကိ  ပိ င ဆိ င ဖခင ်း မဖပျုနစရေ  

 

• Justice For Myanmar အြွ ွေ့၊ ယင ်းအြွ ွေ့၏ အြွ ွေ့ဝင မျော်း၊ မိတ ြက အြွ ွေ့မျော်းန င ့် 

ပူ်းနပါင ်းလ ပ နဆောင  ူမျော်းန င ့် ဦ်းပိ င န င ့် ပတ  က  ည ့် အချက အလက မျော်းကိ  

နြော ထ တ မျှနဝန ော  မည  ူကိ  မဆိ  လက တံ ့်ဖပေ အနရ်းယူဖခင ်း၊ ပခိမ ်းနဖခောက ဖခင ်းန င ့် 

မည  ည ့်ေည ်းန င ့်မျှ အနန ောက အယ က ဖပျုဖခင ်း မလ ပ နစရေ  
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ဦ်းပိ င က မပဏနီ င ့် ြက စပ စီ်းပွော်းလ ပ နေန ော ဖပည တွင ်း ဖပည ပ က မပဏမီျော်း ိ ့် 

 

• ဦ်းပိ င က မပဏ၊ီ ယင ်း၏ လက ခွ မျော်းန င ့် ြက စပ လ ပ ငေ ်းမျော်းန င ့် စီ်းပွော်းနရ်းဆက စပ မှုကိ  

အဆံ ်း တ ရေ ၊ ယင ်း ိ ့် လမ ်းခွ  ည ့် လ ပ ငေ ်းကိ  က လ မဂဂကချမ တ ထော်းန ော 

လမ ်းညွှေ ချက မျော်းန င ့် အညီ တောဝေ  ိစွော လ ပ နဆောင ရေ ၊  

 

• ဦ်းပိ င န င ့် ဆက စပ မှုကိ  ဖြတ နတောက ရေ  ေည ်းလမ ်းမျော်းကိ  စဉ််းစော်းရောတွင  ဖြစ လောနိ င န ော 

ဆိ ်းဝါ်းန ောအကျိျု်းဆက မျော်းကိ  န ချောစွော နလ့်လော ံ ်း ပ ရေ ၊ ယင ်း ိ ့်  ံ ်း ပ ရောတွင  

အလ ပ  မော်းမျော်း၏ အခွင ့်အနရ်းမျော်း ပိ မိ ဆံ ်းရှု ံ်းနိ င န ော အနဖခအနေ၊ ပိ င ဆိ င မှုမျော်းန င ့် 

နငနွကက်းမျော်းကိ  စစ တပ အော်းလွှ နဖပောင ်းနပ်းရပပီ်း စစ တပ အော်း ပိ မိ အော်းနကောင ်း ွော်းနစဖခင ်းမျိျု်းကိ  

 တိဖပျုရေ  

 

ဖမေ မောနိ င ငအံတငွ ်းတငွ  ဦ်းပိ င လီမတိက န င ့် ြက စပ စ်ီးပွော်းနရ်းလ ပ နေန ော 

 ိ ့်မဟ တ  ဖမေ မောနိ င ငတံွင  ရင ်းန ်ီးဖမျုပ န ရံေ  စဉ််းစော်းနေ ော 

က မပဏမီျော်းတည ရ ိရော နိ င ငမံျော်း ိ ့် 

 

• မိမိတိ ့်နိ င ငမံျော်းတွင  အနဖခစိ က ထော်းန ော နိ င ငစံံ နကော ပိ နရ်းရ င ်းကကီ်းမျော်း ည  

တောဝေ  ိစွောနဆောင ရွက ပပီ်း ဆိ ်းဝါ်းန ော လူ ့်အခွင ့်အနရ်းထခိိ က မှုမျော်းရ ိပါက တောဝေ ခံမှုရ ိြိ ့် 

နဆောင ရွက ရေ ၊ ယင ်းက မပဏီမျော်း ကမ္ော့်အဖခော်းန  မျော်းတွင  လ ပ နဆောင န ော 

စီ်းပွော်းနရ်းလ ပ ငေ ်းမျော်းအတွက  လူ ့်အခွင ့်အနရ်းဆိ င ရော  တိရ ိအက ဖြတ ချက မျော်း လ ပ နဆောင ြိ ့် 

ဥပန ဖြင ့်နဆောင ရွက ရေ   

 

• စစ တပ ကိ  နိ င ငံ့်စီ်းပွော်းနရ်း ေယ ပယ မ  ြယ ထ တ ရေ ၊ စစ တပ ကိ  အရပ ြက  ထေိ ်းချျုပ မှုနအောက  

ထော်းရ ိရေ  

 

က လ မဂဂ ိ ့် 

 

• ဖမေ မောစစ တပ ၏ စီ်းပွော်းနရ်းအကျိျု်းစီ်းပွော်းမျော်းန င ့်ပတ  က ၍ ၂၀၁၉ ခ န စ က ထ တ ဖပေ န ော 

က လ မဂဂအချက အလက ရ ောြွနရ်းအြွ ွေ့၏ အစီရင ခံစော (A/HRC/42/CRP.3)၊ 

က လ မဂဂ၏လူ ့်အခွင ့်အနရ်းနကော မရ င ေောမင ်းကကီ်းရံ ်း(OHCHR) န င ့် ဖမေ မောနိ င ငဆံိ င ရော 

လူ ့်အခွင ့်အနရ်းအနဖခအနေနစောင ့်ကကည ့်နရ်း အထ်ူးကိ ယ စော်းလ ယ  တိ ့်၏ နေောက ထပ  

စံ စမ ်းစစ နဆ်းချက မျော်း၊ အစီရင ခံစောမျော်းပါ အချက မျော်းကိ  အနကောင အထည နြော ရေ  



 

 

CONTACT US JOIN THE CONVERSATION 

info@amnesty.org 

 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

 

@Amnesty 

အမပညမ်ပညဆ် ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးခ ြ်ေးသာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့သည ်

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးအတကွ ်ကြဘာတဝန်ေး 

လှုပ်ရ ာေးြှုကကေီးတစခ်ိုမ စသ်ည။်  

လ တစဦ်ေးြတ ာေးမပ က င်ူ့ခံ မခငေ်းသည ်

လ တ ိုငေ်းက ို   ခ ိုကရ်စမခငေ်းမ စသ်ည။်  
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