
ေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ေၵႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ၼိုင်တႃႇႄမႈၼမ်ၼႂးၸုိင်ႈတႆး 

ဝၼ်းထိ 27/10/2020 

ၵၼူး်မိငူး်ၼးႂပိၼုတ်ႈီ မၸ်မူး်လငွႈ်ၶမွႊ်ပၼႊီ Stucky မိငူး်သဝတိႊ်ၸိဝူႊ်လၼႅႊ် ထၼွဢ်ၵွႇ်ၼးႂပိၼုတ်ႈီ ၶငူး် 
ၵၢၼသ်ၢငႈ်ၽ ႄယးယႃႂႇတၼွႈ်ၼိဝူ ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိုၼ်တီႈၸူိဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇႄမႈၼမ်တူႈ ၼႂးၸုိင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ မ်ၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈ 
ၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA မိူင်းသဝိတ်ႊၸူိဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼဢ်ွၵ်ႇၼႂးပိုၼ်တီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ  ႄယး ယႂႃႇတွၼ်ႈ 
ၼိူဝ်။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/8/2020 ၼၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA ၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸုမ်း Business and Human 
Rights Resource Centre (BHRRC) ၶဝ်ဝႃႈလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂးၵၢၼ်ၶဝ်ႈ မ်ႈသၢင်ႈၽ ၊ ၼႂးေၶႃႈ ၵႂၢမ်း 
ၼၼ ် လၢတ်ႈဝႃႈ “Stucky SA ႁဝ်းေတဢမ်ႇသုိပ်ႇၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂးၶူင်း ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ႄယး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် 
ထႅင်ႈယဝ်” ဝႃႈၼႆ။ 

ၸုမ်း BHRRC ၶဝ်လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူငး်ၸူိဝ်းၶဝ်ႈ မ်ႈလူင်းတုိၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၽ ႄယး ယႂႃႇ 
တွၼ်ႈၼိူဝ် ဝ းၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလ း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/7/2020 လွင်ႈ “သုိၵ်း 
မၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတ လ လ ႄလႈၶႃၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပိုတ်ႇယိုဝ်း RCSS/SSA ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈ ၽ ေယးယႂႃႇ 
တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး” ဢၼ်တုိၵ်းသူၼ်း ်ႈၶမွ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂးၵၢၼ်လူင်းတုိၼ်း 
လၢင်း သၢင်ႈၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ပိူဝ်ႈငိူင်ႄဝႈလွၵ်းလိင်လႅၼ်သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႃႈႁႅမ ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိၼု်တီႈ 
ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈ မ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၽ ။  

ၸုမ်း BHRRC လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆးသႂႇၸုိဝ်ႈဝႆတင်းမူတ်း 
ၼၼ ် ်ႈတုမ်တွပ်ႇပၼ်တၢင်းမႆႈဢူၵ်းၸႂတၢမ်ၼင်ႇၵဝ်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုိင်ႈတႆးလႆႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆၼႂး ၽိုၼ် 
တၢမ်းငဝ်းလ း၊ ၼႂးၼၼပ်ႃးၸဵမ်ၶွမ်ႊပၼီႊ High Tech Concrete Technology Co. Ltd; IPGRB 
(RAZEL-BEC’s joint venture in Burma); Stucky SA; Toshiba; Yunnan Machinery Import 
and Export Co. Ltd.; and Zhejian Orient Engineering. ၶဝ်ၸူိဝ်းၼႆ။ 

ၼွၵ်ႈေသၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA ယဝ်ၼၼ်မီးၶွမ်ႊပၼီႊ Toshiba ၵူၺ်းဢၼ်တုမ်တွပ်ႇပၼၶ်ိုၼ်း ၸုမ်း 
BHRRC မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ7/8/2020 ေသလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၶွမ်ႊပၼီႊႄၶႇ ၵိင်ႇႄၽယွႆႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵူၺ်းဢၼ်တုိၵ်သုိပ်ႇ 
ၶိုင ် ၵၢၼ်ၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊႄၶႇ China’s Zhejiang Orient Engineering တီႈၶူင်းၵၢၼ်ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈ 
ၼိူဝ်ၼၼ်ေသ တုိၵ်တိတ်းတၢမ်းၸွမ်းငဝ်းလ းၼႂးပိုၼ်တီႈဝႆယူႇ။ ၶဝ်တႅမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ဝ းေသ ႉၸွမ်းငဝ်းလ း 
ၼႂးပိုၼ်တီႈယဝ ် သင်ဝႃႈၸမ်ပဵၼ်ၸုိင်ၸင်ႇၵႆွႈတုၵ်းယွၼ်း ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Zhejiang Orient Engineering 
တွင်ႈ ထၢမ်ထိုင်တီႈ ၸုမ်းၵၢၼ်ၽ ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈ ၼင်ႇ ဝ်ေပႃးၸၢင်ႈၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇ ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းငဝ်းလ း 
ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း” ဝႃႈၼႆ။ 

ၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA ၼႆပဵၼၶ်ွမ်ႊပၼီႊထူၼ်ႈသွငဢ်ၼ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈ 
ၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထ ိ21/1/2020 ၼၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၾရင်ႊသဵတ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ ်Engie တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၸုမ်းတူင်ၼိုင် 



တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း Burma Campaign (BCUK) ေသလၢတ်ႈဝႃႈ ၵိင်ႇႄၽၶွမ်ႊ 
ပၼီႊၶဝ ်ဢၼ်ပဵၼ ်ၶွမ်ႊပၼီႊ  Lahmeyer ၵျ ိ ဝ်ႊမၼ်ႊၼီႊ ၼၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်း ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ 
ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ထႅင်ႈယဝ်ၼႆေသ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းတူင်ၼိုင် တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈ 
မိူင်း ဢင်းၵိတ်း Burma Campaign (BCUK)  ၶဝ်ထွၼသဵ်ၼ်ႈမ “ ၶွမ်ႊပၼီႊၸုိဝ်ႈၼဝ်ႈ” ဢွၵ်ႇပၼ်ၼႂး သဵၼ်ႈ 
မ  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်ပူၼ်ပၼႅ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂးမိငူ်းမၢၼ်ႈၼၼ ်ၼႆယဝ်။ 

ၸုမ်းတူင်ၼိုင် တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈ မိူင်းဢင်း ၵိတ်း Burma Campaign (BCUK)  ၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ 
ၸူး ၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA ေသတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းထိုင် လွင်ႈလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တီႈၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽ  
ႄယး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ယူႇ၊ ၸုမ်းၶဝ်ၶိုၼ်းလႆႈႁပ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 12/10/2020 ဢၼ်လုၵ်မႃးတီႈ ဝ် 
ပဝ်ႈ ပ းမၢၵ်ႈမီး Gruner/Stucky’s Head of Business Area Energy, Stefan Muetzenberg ၶဝ်ဝႃႈ 
ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ မ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၼႂးၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ  ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆေသတႃႉ “ေၶႃႈမုၼ်း 
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႃႈၸႂႈႄတဢမ်ႇၸႂႈႄတၼႆၼၼ်ယင်းပႆႇပိတ်ုႇၽိူၺ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်”။ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူိဝ်းေတၺႃးလွင်ႈတုမ်တူိဝ်ယွၼ်ၽ ၼၼ ် လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵူိဝ်းၵုမ် 
ၸုိင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈၼ ႆ ပႃးတင်းလ းမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2,000 ေၵႃႉ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈမၼ်းၼၢင်းၸႆွႈၵုိတ်းပၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈ 
ၽ ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်တူႈတင်းမူတ်းႄလႈ ်ႈႁပ်ထွမ်ႇပၼ်သဵငၵ်ၢင်ၸႂဝၢၼ်ႈႄလႈၶိုင်သၢင်ႈပၼ်တၢမ်ၼင်ႇဢၼ် ၵူၼ်း 
ဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်း။ 

သုိၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇပၢင်တုိၵ်းႁိမ်း မ်းၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂးပိုၼ်တီႈၽ ႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး မိူဝ်ႈပူၼ်မႃးပႆႇ 
င်ၼႂးလူိၼ်ၼႆ၊ သုိၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ/မၢၵ်ႇလူင်ၵူႈ းၵူႈတၢင်း၊ ၶႃၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၵႆွၶူဝ်းၶွင် 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂးပိုၼ်တီႈလႆႈပ ႈေၽးသုိၵ်း 4,500 ပ ။ 

တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းၶိူဝ်းသႅင ်          +95: 98-893-712-91  (တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း) 

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း         +66: 81-603-6655  (ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)  

ၸ းေႁႃသႅင်                 +66: 94-728-6696              (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း) 

 

 

 

 


