
 
 

သတငး်ထတြ်ပန်ချက ်

ကလသမဂ၏ ြမန်မာ ငိင်ဆံငိရ်ာ သးီသန ့်လတွလ်ပ်ေသာ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး 

မစ် ငး်က စစတ်ပ်၏ စးီပွားေရးအဆကအ်သယွမ်ျားက ိ ေဖာ်ထတက်ာ၊ ပစမ်တထ်ားသည့ ်

အေရးယပိတဆ်ိမ့များ င့ ်လကန်ကေ်ရာငး်ချမက ိပိတဆ်ိရ့န် ေတာငး်ဆ။ိ ။    

 

(၂၀၁၉) ဩဂတလ် (၅)ရက၊် ဂျနီဗာ မိ ၊ ကလသမဂ။ ။ တနလာေနတ့ငွ၊် ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ သးီသန ့ ်

လတွလ်ပ်ေသာ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်က အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ အသငိး်အဝိငး်အား 

ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ် င့ ်၎ငး်မ ထနိး်ချ ပ်၍ အားကးိေသာ ကမဏကီနွရ်ကေ်ပါငး်များစွာတိ ့ င့ ်အဆက်အသယွ ်

ြဖတ်ေတာကရ်န ် တကိတ်နွး်ခဲသ့ည။် ြပညတ်ငွး် င့ ် ြပညပ် စးီပွားေရးလပ်ငနး်များမ ရ ိေသာ ဝငေ်ငမွျားက 

စစတ်ပ်၏ ဆးိရွားေသာ လအ့ခငွ့အ်ေရးချိ းေဖာကမ်များအား ြပစဒ်ဏက်ငး်ဝတစ်ွာ ေဆာငရွ်က် ငိစ်ွမး်က ိ

သသိသိာသာ ြမင်တ့ငေ်ပးလျက် ိသည ်ဟ မစ် ငး်က ေြပာ ကားခဲသ့ည။် 

 

အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒလကေ်အာက် ိ ေလးနကေ်သာ ရာဇဝတမ်များ အရာေရာက်သည့၊် တငိး်ရငး်သား 

အပ်စများအေပ  ရကရ်ကစ်ကစ်က ်စစဆ်ငေ်ရးများက ိ ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်က အရကဘ်ကအ်စးိရ၏ ကးီ ကပ်မ 

ေအာကမ်လတွ၍်၊ တာဝနခ်မံကလိေဲ ာငက်ာ ကျ းလနွ် ငိခ်ဲသ့ည်။ ဤကဲသ့ိ ့ ကျ းလနွခ်ျကမ်ျား လပ်ေဆာင ်

ငိရ်န ် ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်က ၎ငး်တိ၏့ စးီပွားေရးလပ်ငနး်များ၊ ြပညပ်ကမဏမီျား င့ ် လက်နကေ်ရာငး်ချမ 

သေဘာတညီချကတ်ိအ့ား မည်သည့ ် ပမာဏအထ ိ အသးံြပ ခဲေ့ ကာငး်က ိ အစရီငခ်စံာက ပထမဦးဆးံ 

အေန င့၊် အေသးစတိ ်အချကအ်လကမ်ျားြဖင်၊့ အတညြ်ပ ခဲသ့ည်။ 

 

ကလသမဂလြံခံ ေရးေကာငစ်ီ င့ ်  အဖဲွဝင် ငိင်မံျားက တပ်မေတာ်ေခ  စစတ်ပ်မ ထနိး်ချ ပ်လပ် ားေသာ 

ကမဏမီျားအေပ  ပစမ်တထ်ားသည့ ် အေရးယပိတဆ်ိမ့များ ချကခ်ျငး် ချမတသ်င့သ်ညဟ် မစ် ငး်က 

ဆသိည်။ ြပညတ်ငွး် င့ ် ြပညပ် ိ စားသးံသများ၊ ရငး် းီြမ ပ် သံများ င့ ် ကမဏမီျားအား တပ်မေတာ် င့ ်

ဆက်သယွမ် မ ိေသာ စးီပွားေရးလပ်ငနး်များ င့သ်ာ ဆကဆ်ရံနက်လိညး် မစ် ငး်က တကိတ်နွး်ခဲသ့ည။် 

 

(၂၀၁၆)မ စ၍၊ ြမနမ်ာ ငိင်သံိ ့ တကိေ်လယာ များ၊ သခံျပ်ကာ တကိယ်ာ များ၊ စစသ်ေဘာများ၊ ဒးံများ င့ ်

ဒးံလတအ်ေြမာကမ်ျားက ိ ေပးအပ်ခဲေ့သာ ြပညပ် ငိင် ံ (၇) ငိင်မံ ငိင်ြံခားကမဏေီပါငး် အနညး်ဆးံ (၁၄)ခ 

ိသည ်ဟဆကိာ၊ ြမနမ်ာ ငိင်အံား လက်နက်ေရာငး်ချမက ိ ပိတဆ်ိရ့နလ်ညး် မစ် ငး်က ေတာငး်ဆခိဲသ့ည။် 

ိဟငဂ်ျာ တငိး်ရငး်သားေပါငး် (၇)သနိး်ေကျာက် ိ ဘဂလားေဒ့ ် ငိင်သံိ ့ အငအ်ားသးံကာ ြပည် ငထ်တြ်ခငး် 

အပါအဝင၊် ဤကာလအတငွး်၌ ကချင၊် မး် င့ ် ရခငိြ်ပညန်ယတ်ိ ့ ိ အရပ်သားများအေပ  လအ့ခငွ့အ်ေရး 

ချိ းေဖာကမ်များက ိ စစတ်ပ်က ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ် င့ ်စနစတ်ကျ ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည။် 



 

 

"လက် ိအစရီငခ်စံာပါ အ ကြံပ ချကေ်တကွ ိအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်ြဖင့၊် စစတ်ပ်ရဲ ့ စးီပွားေရး ရငး်ြမစက် ိ

တကိစ်ားေစတယ်။ ြပ ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအစအီစ က ိစစတ်ပ်က ပိတဆ်ိ ့ ငိြ်ခငး်က ိအားနညး်လာေစတယ။် 

စစတ်ပ်ရဲ ့ စစဆ်ငေ်ရးေတကွ ိ ကးီ ကပ်မ မ ိဘ ဲလပ်ေဆာင် ငိြ်ခငး်ကလိညး် ထခိကိေ်စတယ။် အြပညြ်ပည ်

ဆငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒနဲ ့ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမဥပေဒ ချိ းေဖာကမ်က ိ

ေလျာက့ျလာေစလမိ့်မယ။် ေနာက် ပီး ယာယ ီတာဝနခ်မံစနစတ်စမ်ျိ း အေနနဲလ့ည်း သကေ်ရာကေ်စတာေပါ"့ 

ဟ မစ် ငး်၏ ဥက  မာဇကးီဒါ စမနး်က ဆသိည်။ 

 

ြမနမ်ာစ့းီပွားေရးလပ်ငနး်စများအနက ်သိ ိနားလညရ်န ်အခကခ်ဆဲးံြဖစေ်သာ စစတ်ပ် ထပ်ိသးီ ေခါငး်ေဆာင ်

များက ပိငဆ်ငိ၊် ထနိး်ချ ပ်သည့၊် ြပညေ်ထာငစ်ြမနမ်ာ ငိင် ံ စးီပွားေရးဦးပိငလ်မီိတက ် (MEHL) င့ ်  ြမနမ်ာ ့

စးီပွားေရးေကာ်ပိေရး ငး် (MEC) တိအ့ား မစ် ငး်၏ အစရီငခ်စံာက ထတေ်ဖာ်ခဲသ့ည်။ ပိငဆ်ငိသ်များ ကား 

တငွ ်ဂျန် ဆိကိ ်(ေခ ) မျိ းြဖ တြ်ခငး်ြပစမ်၊ လသားတမျိ း ယွလ်းံအေပ  သကေ်ရာကသ်ည့ ်ရာဇဝတမ်များ င့ ်

စစရ်ာဇဝတမ်များ အတကွ ်စစံမ်းစစေ်ဆး ပီး တရားစွဆဲရိန ်လအိပ်သညဟ် မစ် ငး်မ အရငက် ေြပာ ကား 

ထားသများြဖစေ်သာ၊ တပ်မေတာ် ကာကယွေ်ရးဦးစးီချ ပ် ဗိလခ်ျ ပ်မး ကးီ မငး်ေအာငလ်ငိ ် င့ ် ဒတယိ 

တပ်မေတာက်ာကယွေ်ရးဦးစးီချ ပ် ဒတယိဗိလခ်ျ ပ်မး ကးီ စးိဝငး်တိ ့ ပါဝငသ်ည။် 

 

MEHL င့ ် MEC တိက့ ေဆာကလ်ပ်ေရး င့ ် ေဆးဝါးထတလ်ပ်ေရးလပ်ငနး်ကအစ၊ ကနထ်တလ်ပ်ငနး်၊ 

အာမခလံပ်ငနး်၊ ခရီးသာွးလပ်ငနး် င့ ် ဘဏလ်ပ်ငနး်စသည့ ် က မျိ းစတံိမ့ အနညး်ဆးံအေန င့ ် စးီပွားေရး 

လပ်ငနး်ေပါငး် (၁၂၀)က ိ ပိငဆ်ငိသ်ည်။ ၎ငး်တိ၏့ လက်ခွလဲပ်ငနး်ေပါငး် အနညး်ဆးံ (၂၆)ခ င့ ် အတ၊ 

ထကိမဏီ စခ်စလးံက၊ ကချင် င့ ် မ်းြပည်နယတ်ိတ့ငွ ် ေကျာကစ်မိ်း င့ပ်တြမား တးေဖာ်ထတယ်ေရး 

လငိစ်ငမ်ျားက ိ ရယထား ကသည။်  ြမနမ်ာ ငိင်ေံြမာက်ပိငး်တငွ၊် ေခ းတပ်ဆွြဲခငး် င့ ် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

အ ကမး်ဖကြ်ခငး်တိ ့ အပါအဝင၊် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒ င့ ် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ 

လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမဥပေဒ ချိ းေဖာကမ်တိက့ ိတပ်မေတာ်က ၎ငး်တိ၏့ စးီပွားေရးလပ် ားမ င့ ်

ပတသ်က်၍ ကျ းလနွခ်ဲ့ ကသည်။  

 

"ြမနမ်ာ ငိင် ံ ေြမာကပိ်ငး်၊ ေကျာကစ်မိ်းနဲပ့တြမား တးေဖာ်ထတယ်ေရးလပ်ငနး်ေတမွာပါတဲ ့ တပ်မေတာရဲ် ့ 

ပတသ်က်မ အတငိး်အတာေ ကာင်၊့ စးီပွားေရးလပ်ငနး်ေတွနဲ ့ စားသးံသေတွက၊ လအ့ခငွ့အ်ေရး လံလ့ဝရိီယ 

သးံသပ်ချကက် ိအ ိနြ်မင့် ပီး ေဆာငရွ်ကသ်င့တ်ယ။် မမိတိိက့ ေရာငး်ဝယ၊် ကနသ်ယွ၊် ဒါမမဟတ ်အသးံြပ  

ေနတဲ ့ ေကျာကမ်ျကရ်တနာေတကွ ဒလီမိျိ း တပ်မေတာ ် စးီပွားေရးလပ်ငနး်စေတကွ ထတလ်ပ်၊ ေရာငး်ချ 

တာေတ ွမဟတေ် ကာငး် ေသချာေစဖိပ့ါ" ဟ မစ် ငး်၏ က မ်းကျငပ်ညာ င ်ရဒကီာကမရာဆာွမိက ဆသိည်။ 

 

တငိး်ရငး်သားအပ်စများ၏ လအ့ခငွ့အ်ေရးများက ိြမနမ်ာစ့စတ်ပ်က ရကရ်ကစ်ကစ်က ်ချိ းေဖာကခ်ဲပံ့များက ိ

မတတ်မ်းတင် ပီးေနာက်၊ မစ် ငး်၏ က မ်းကျငပ်ညာ ငမ်ျားက ယမန် စက် ြပ လပ်ခဲေ့သာ အ ကြံပ ချက ်

များမတဆင့၊် လက် ိ စစံမ်းစစေ်ဆးေရး အစရီငခ်စံာ ေပ ေပါကလ်ာြခငး်ြဖစသ်ည်။ (၂၀၁၈)ထတ ်



အစရီငခ်စံာက၊ (၂၀၁၇)ခ စ၊် ဩဂတလ် (၂၅)ရကတ်ငွ ် စတငခ်ဲေ့သာ၊ ရခငိြ်ပညန်ယ် ိ ိဟငဂ်ျာတိအ့ေပ  

စစတ်ပ်က ြပ လပ်ခဲသ့ည့ ်" ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ"အေပ  အထးဂ စကိခ်ဲသ့ည။် ၎ငး် ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရး 

တငွ၊် လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွများက ေထာငေ်ပါငး်များစွာေသာ ိဟငဂ်ျာအရပ်သားများက ိ သတြ်ဖတ၍်၊ 

အမျိ းသမးီများ င့ ် မိနး်ကေလးများက ိ မဒမိ်းကျင့် ပီး လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာအ ကမ်းဖက်ကာ၊ ၎ငး်တိ၏့ 

ေကျးရွာများက ိြပာကျသညအ်ထ ိမီးတင် ိ ခဲ့ ကသည။် 

 

တနလာေနတ့ငွ၊် ဂျနဗီာ မိ ၌ ထတေ်ဝခဲသ့ည့၊် စာမျက် ာ (၁၁၁) မျက် ာ ညေ်သာ အစရီငခ်စံာတငွ ်

တပ်မေတာ ် င့ ်၎ငး်၏စစဆ်ငေ်ရးများအား ေထာကပံ့်ေနေသာ၊ သိမ့ဟတ ်၎ငး်တိထ့မံ အြမတ်ထတေ်နေသာ၊ 

စစတ်ပ်စးီပွားေရးလပ်ငနး်များ င့ ် ြပညတ်ငွး်၊ ြပညပ် စးီပွားေရးလပ်ငနး်များအား ေနာကဆ်ကတ်ွစဲာရငး် 

(၅)ခ မတဆင့ ်တငြ်ပခဲသ့ည။် 

 

၎ငး်တိက့ ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များအတွက ် ြမနမ်ာအာဏာပိငမ်ျားအား တာဝနခ်မံ 

ိေစရန ် လအိပ်သညမ်ာ ငး်လငး်ထင် ားေသာလ်ညး်၊ ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ် လအ့ခငွ့အ်ေရး ေလးစားမ ိေစရန ်

လအိပ်ေသာ စးီပွားေရးလပ်ငနး်များ၏ တာဝနဝ်တရားကလိညး် တကိျေသာ လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားြဖင့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်မညဟ် အစရီငခ်စံာက အေလးေပး ေြပာ ကားခဲသ့ည။် 

 

(၂၀၁၇)  ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ ရခငိြ်ပညန်ယတ်ငွ ် စတင် ပီး  ရကသ်တပတ ် အနညး်ငယအ် ကာတငွ၊် 

ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ ကမဏမီျား င့ ်အဖဲွအစည်းေပါငး် (၄၅)ခက စစတ်ပ်အား ေဒ လာ (၁၀)သနး်ေကျာ်တန ်အလေင ွ

များ ေပးအပ်ခဲေ့ ကာငး်က ိ အစရီငခ်စံာတငွ ် အေသးစတိေ်ဖာ်ြပထားသည။် ေနာကပိ်ငး်၌၊ တပ်မေတာ် င့ ်

အနးီကပ်ဆကဆ်မံ ိေသာ “ခ ိနကီမဏမီျား”ဟ လသမိျားသည့ ် စးီပွားေရးများက၊ ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ်

ိဟငဂ်ျာတိ ့ ဇာတခိခံဲေ့ ကာငး် သကေ်သခလံကဏာတိ ့ ေပျာက်ပျကေ်စရန၊် ထေိဒသက ိ ပံစအံသစေ်ဖာ်ရန ်

ရညမ်နး်ေသာ စစတ်ပ်၏ ဆ အား ြဖည့ဆ်ည်းေပးသည့ ်အေန င့၊် ရခငိြ်ပညန်ယ် ိ ဖံွ ဖိ းေရးစမီံကနိး်များက ိ

ေငေွ ကးေထာကပံ့်ခဲ့ ကသည။်  

 

"အဒဲီက့မဏအီရာ ိေတကွ လသားတမျိ း ယွလ်းံအေပ  သကေ်ရာကတ်ဲ ့ ရာဇဝတမ်ေတ ွ  အပါအဝင၊် 

အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒလက်ေအာက် ိ ရာဇဝတမ် ကျ းလနွမ်က ိ သသိသိာသာနဲ ့ တကိ် ိက ် ေထာကပံ် ့

ခဲတ့ာြဖစလ်ိ ့၊ သတိေ့တကွ ိ ရာဇဝတမ်အတကွ ် တရားစွဆဲိ ငိဖိ် ့၊ စးံစမ်းစစေ်ဆးသင့တ်ယ"် ဟ မစ် ငး်၏ 

က မ်းကျငပ်ညာ င ်ခရစစ်ဒီတိ ီကဆသိည်။ 

 

ြမနမ်ာ-့ဘဂလားေဒ့ ် နယစ်ပ်တစေ်လ ာကတ်ငွ ် ြခစံညး် ိးကာရန၊် ေငေွ ကးေထာကပံ့်ခဲေ့သာ ကမဏီ စခ် 

ြဖစသ်ည့ ် ကေမာဇအပ်စ (KBZ) င့ ် မကစ်ြ်မနမ်ာ (Max Myanmar) တိအ့ား အစရီငခ်စံာက 

အမည်တပ်ခဲသ့ည။် ထနိယစ်ပ်ြခစံညး် ိးကာြခငး်ြဖင်၊့ အးိအမိ်မဲ့ ိဟငဂ်ျာ ြပညသ်လထအား ၎ငး်တိ၏့ 

ေနအမ်ိ င့ ် ဇာတေိြမထသံိ ့ ြပနမ်လာ ငိေ်စရန ် တားဆးီြခငး်မတဆင်၊့ ၎ငး်တိအ့ား ပပနေ်သာက င့ ်

စတိဆ်ငး်ရဲမ ဆကလ်ကခ်စံားရေစရန ်ပံ့ပိးခဲရ့ာ ေရာကသ်ည။်  

 



ြပညပ်ကမဏေီပါငး် အနညး်ဆးံ (၁၅)ခက တပ်မေတာ် င့ ် ဖကစ်ပ်လပ်ငနး်များ ိ ပီး၊ ေနာကထ်ပ် 

ြပညပ်ကမဏေီပါငး်(၄၄)ခက တပ်မေတာ် င့ ်တြခားေသာ စးီပွားေရးဆကဆ်မံများ ိေ ကာငး် အစရီငခ်စံာက 

ေတွ ိခဲသ့ည်။ ထြိပညပ်စးီပာွးေရးကမဏမီျားက အြပည်ြပညဆ်ငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒ င့ ်အြပညြ်ပည ်

ဆငိရ်ာ လသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ ဥပေဒတိအ့ား ချိ းေဖာကမ်တိအ့ေပ  ပံ့ပိးြဖည့ဆ်ညး်ေပးသ၊ 

သိမ့ဟတ ် ထြိပစမ်တိ ့ င့ ် ဆက် ယွသ်အြဖစ ် အသတမ်တခ်ရံ ငိေ်ချများသည။် အနညး်ဆးံအေန င့ ်

၎ငး်တိက့ တပ်မေတာ်အား ေငေွရးေ ကးေရး ေထာကပံ့်ေပးရာ ေရာကသ်ည။် ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ်

စးီပွားေရးလပ်ကငိေ်နေသာ၊ သိမ့ဟတ ် ြမနမ်ာ ငိင်မံ ထကွက်နမ်ျားက ိ ေရာငး်ဝယသ်းံစွေဲနေသာ 

ကမဏမီျားအားလးံက မိမတိိက့ တပ်မေတာ်အား အကျိ းြပ ေထာကပံ့်ေနြခငး် မ ိေ ကာငး် ေသချာေစရန၊် 

လအ့ခငွ့အ်ေရး လံလ့ဝရိီယ သးံသပ်ချကက် ိအ ိနြ်မင့ ်ေဆာငရွ်ကသ်င့သ်ည။်  

 

"အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ အသငိး်အဝိငး်က ြမနမ်ာ ့လအ့ခငွ့အ်ေရး ပဋပိကက ိပိမ ိြပည့ြ်ပည့စ်စံ ံနားလည် ငိေ်စဖိ ့၊ 

လက် ိ စစံမး်စစေ်ဆးချကမ်ာပါတဲ ့ မစ် ငး်ရဲ ့ ေတွ ိချကေ်တကွ ေဖာ်ြပေပးထားပါတယ။် ဒကီတဆင်၊့ 

အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ အသငိး်အဝငိး်နဲ ့ အဖဲွဝင် ငိင်တံစ် ငိင်စံကီ တာဝနခ်မံ ိေစဖိ ့၊ တရားမ တမ ိေစဖိန့ဲ ့ 

ြမနမ်ာြပညတ်ငွး် လအ့ခငွ့အ်ေရးပဋပိကက ိ ရပ်ဆငိး် ငိေ်စဖိ ့ ဘကေ်ပါငး်စ ံ ပါဝငတ်ဲ ့ ညိ ငိး်ေဆာငရွ်ကမ် 

တိက့ ိေဆာငရွ်ကလ်ပိါေစ" ဟ မစ် ငး်၏ က မ်းကျငပ်ညာ င ်ရဒကီာကမရာဆာွမိ ကဆသိည်။ 

 

"အဒဲီစ့စတ်ပ်လပ်ငနး်ေတွက ရတဲဝ့ငေ်ငကွ အရပ်ဘကအ်စးိရရဲ ့ ကးီ ကပ်မေအာကက်လတွတ်ဲ ့တပ်မေတာ်ရဲ ့ 

ကယိပိ်ငအ်ပ်ချ ပ်ခငွ့အ်ာဏာက ိပိမ ိခငိ် မဲေစတယ။် သတိေ့တကွ အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာလအ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒ 

နဲ ့ အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ လသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ ဥပေဒက ိကျယက်ျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ချိ းေဖာကလ်ျက် ိတဲ ့

တပ်မေတာ်ရဲ ့ စစဆ်ငေ်ရးေတအွတကွ ် ေငေွရးေ ကးေရး ေထာကပံ့်ေပးေနဆြဲဖစတ်ယ"် ဟ မစ် ငး်၏ 

က မ်းကျငပ်ညာ င ်ခရစတဖိာ စဒီတိ ီကဆသိည်။ . 

 

"တပ်မေတာ်က ိ ြမနမ်ာစ့းီပွားေရးဘဝက ဖယ် ားရန ် လပ်ရပ် စရ်ပ်က ိ ပိ ငတ် လပ်ေဆာငရ်မယ"် ဟ 

မစ် ငး်၏ ဥက  မာဇကးီဒါ စမနး်က ဆသိည်။ တပ်မေတာ်က ိ စးီပွားေရး အထးီကျနြ်ဖစေ်စရန ်လပ်ေဆာင ်

သည့အ်ြပင၊် ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ တပ်မေတာ်မဟတေ်သာ ကမဏမီျား၊ စးီပွားေရးလပ်ငနး်များ င့ ် စးီပွားေရး 

အဆက်အသယွမ်ျားက ိ ြမင့တ်ငေ်ပးရမည။် ဤသိ ့ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မတဆင့၊် ြပညသ်လထအားလးံအေပ  

တာဝနခ်မံ၊ သာတညီမ မ င့ ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ ထနွး်ကားေစသည့ ်သေဘာြဖင်၊့ သဘာဝသယဇံာတ က  

အပါအဝင၊် ြမနမ်ာ ငိင် ံ စးီပာွးေရးအား ဆကလ်က ် လတွလ်ပ်မ င် ့ ကးီထာွးမ ိေစရန ် ေြမေတာငေ်ြမာက ်

ေပး ငိသ်ည်။ 

  

(၂၀၁၉) စကတ်ငဘ်ာလတငွ၊် အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်က ၎ငး်တိ၏့ အ ပီးသတအ်စရီငခ်စံာက ိ

ကလသမဂ လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်သီိ ့ တငြ်ပမညြ်ဖစသ်ည။် 

 



ြမနမ်ာ ့ တပ်မေတာ်၏ စးီပွားေရးအကျိ းစးီပွားများ အစရီငခ်ံစာ အြပည့အ်စ၊ံ ၎ငး်၏ ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား၊ 

ေထာကက်ပစည်းများ င့ ် ြမနမ်ာဘာသာ၊ ဂျိနး်ေဖာဘာသာ (မ ကာမီလာမည)် င် ့ ိဟငဂ်ျာဘာသာတိ ့ြဖင် ့

ဘာသာြပန ်ထားေသာ အစရီငခ်စံာ အကျ းချ ပ်တိအ့ား ေအာကပ်ါအတငိး် ရယေလလ့ာ ငိသ်ည်။ 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/EconomicInterestsMyanmarMilitar
y.aspx 
 

နိဂံးချ ပ်။ ။  

(၂၀၁၇)ခ စ၊် မတ်လ (၂၄)ရကေ်နတ့ငွ၊် လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ကီ၊ ဆးံြဖတခ်ျက ် အစရီငခ်စံာ (၃၄/၂၂) မ 

တဆင့၊် ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ သးီသန ့လ်တွလ်ပ်ေသာ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်က ိ

အေရးေပ  တညေ်ထာငရ်န ် ဆးံြဖတခ်ျကခ်ျခဲသ့ည။် ၎ငး်က ိ လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်၏ီ သမတမး ကးီက 

ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်ရန ် ြဖစ် ပီး၊ ြမနမ်ာ ငိင်၊ံ အထးသြဖင့ ် ရခငိြ်ပညန်ယအ်တွငး်၊ မ ကာေသးမ ီ အချိန၌် 

တပ်မေတာ် င့ ်လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွများက လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များ ကျ းလနွခ်ဲသ့ညဆ်ေိသာ စွပ်စွခဲျက ်

များ၊ အလွသဲးံစားြပ မများ စသည်တိ ့ င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်အချကအ်လက၊် အေြခအေနများက ိအတညြ်ပ ရန ်

လပ်ပိငခ်ငွ့ေ်ပးအပ်ခဲသ့ည။် ချိ းေဖာကမ်များတငွ ် တရားမဲထ့နိး်သမိး်ြခငး်၊ ပ်ိစက်ည းပနး်ြခငး် င့ ် လသ 

မဆန ် ြပ မဆက်ဆြံခငး်၊ မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး် င့ ် တြခား လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကြ်ခငး်များ၊ တရားမဝင ်

လသတြ်ဖတြ်ခငး်၊ အစေဖျာက်ြခငး်၊ အငအ်ားသးံ၍ နယေ်ြမမ ဖယ် ားြခငး် င့ ်   တရားလကလ်တွ ်ပစညး် 

ဥစာများအား ဖျကဆ်းီြခငး် တိ ့ ပါဝင် ပီး၊  ြပစမ်ကျ းလနွသ်တိအ့ား တာဝနခ်မံအြပည့အ်ဝ ိေစ ပီး၊ ခရံသများ 

တရားမ တမ ိေစရန ်ရညရွ်ယ်ကာ၊ မစ် ငး်က ိတညေ်ထာငခ်ဲသ့ည်။ 

  

က မ်းကျငပ်ညာ ငမ်ျား။ ။ 

 ေ ေန င့ ် လအ့ခငွ့အ်ေရး လေံဆာ်သ၊ အငဒ်နိးီ ား ငိင်သံား၊ ေ ေနချ ပ်ေဟာငး် မာဇကးီ ဒါ စမနး်က 

အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်၏ ဥက ြဖစသ်ည်။  အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်၏ ေနာက ်

အဖဲွဝင် စဦ်းမာ ေ ေနြဖစသ်၊ ကလသမဂ အမျိ းသမီးများအေပ  အ ကမး်ဖကမ်များဆငိရ်ာ အထး 

ကယိစ်ားလယေ်ဟာငး် င့ ် ကလသမဂ ကေလးများ င့ ် လက်နက်ကငိတ်ကိပ်ွဲဆငိရ်ာ အထးကယိစ်ားလယ ်

ေဟာငး် ရဒကီာကမရာဆာွမိ င့ ် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရးေ ေန င့ ် ဩစေ တးလျ ငိင်သံား 

လအ့ခငွ့အ်ေရးမငး် ကးီေဟာငး် ခရစတဖိာစဒီတိတီိ ့ ြဖစ် ကသည။် 

 

ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ၊ သးီသန ့လ်တွလ်ပ်ေသာ၊ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်၏ ဝကဘ်ဆ်ကိ ် 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx 

  

ဆကလ်ကသ်ိ ိလပိါက ေအာကပ်ါအတငိး် ဆကသ်ယွ် ငိပ်ါသည။်  

ဂျကာတာ မိ ၊ သိမ့ဟတ ်ဘနေ်ကာက် မိ တငွ ်ေတာဒ့ပ်စမ်နး် (Todd Pitman)။ ။  

လက်ကငိဖ်နး် (+၆၆) ၆၃ ၂၁၆ ၉၀၈၀ (သိ ့) todd.pitman@un.org သိမ့ဟတ၊်  

ဂျနဗီာ မိ တငွ ် ိလနဒ်ဂိမိဲ့စ ်(Rolando Gómez)။ ။  

လက်ကငိဖ်နး် (+၄၁) ၂၂ ၉၁၇ ၄၄၁၁ (သိ ့) (+၄၁) ၇၉ ၄၇၇ ၄၄၁၁ (သိ ့) rgomez@ohchr.org 


