
            
 

ရက်စက်ကကမ််းကကြုတသ် ောလုပ်ရပ်မ ော်းက ြု်းလွန်ထော်း ည ် မမန်မောစစ်အစ ု်းရ နငှ ်  ပတသ်က် 

ဆက်စပ်လ က်ရှ  သ ော ကုမပဏီမ ော်းထတံငွ ်န ငုင်တံကောဘဏ်ကကီ်း ၉ ခု အသမရ ကန်သ ေါ်လော ၂၄ 

ဘလီီယံသက ော် ရငန်ှ်ီးမမ ြုပ်နှထံော်း 

 

ထ ပ်တန််းစောရင််းဝင ်ဘဏ်မ ော်းထမဲှ Mitsubishi UFJ Financial Group ၊ Sumitomo Mitsui 

Financial Group၊ JPMorgan Chase ၊ UBS ၊ Credit Suisse ၊ Morgan Stanley ၊ Bank of 

America, ၊ Wells Fargo နငှ  ်BNP Paribas တ ု  မှော မမန်မောစစ်အောဏောရှငမ် ော်းနငှ  ်ဆက်နယ်ွမှုမ ော်းရှ သန။ 

 

မေ ၂၇၊ ၂၀၂၁ ။ သုမေသနမေ ွေ့ ရ ှိချက်အသစ်ေျ ျားအရ နှိငုင်ံေက အဆင ဘ်ဏ ်၉ ခု သည် 

မေနေ် စစ်အ ဏ ရ ငေ်ျ ျားန င  ်ဆက်စပ်လျက် ရ ှိမသ  ကုေပဏနီ င  ်စီျားပ  ျားမရျားလုပ်ငနျ်ားကကီျား ၁၈ ခုေ င ်

အမေရှိကနမ် ေါ်လ  ၂၄ ဘီလီယံေနဖ်ှိုျားရ ှိ ရ ယ်ယ ေျ ျားကှို ဝယ်ယူပှိုငဆ်ှိုငထ် ျားကကသည်။ 

အဆှိုပါကုေပဏေီျ ျားသည် မေနေ် စစ်ေပ်န င မ်ဖစ်မစ၊ မဖမဖ ်ဝါရီ ၁ရက်မန   စစ်အ ဏ သှိေ်ျားေှုမန က်ပှိုငျ်ား 

စစ်ေပ်ထှိနျ်ားချျုပ်ေှုမအ က် မရ က်ရ ှိသ  ျားပပီမဖစ်မသ  အစှိုျားရဌ နဆှိုငရ် ေျ ျားန င မ်ဖစ်မစ 

စီျားပ  ျားမရျားလုပ်ငနျ်ားေျ ျားကှို က လကက ရ ည်စ   ေှိုက်ရှိုကဆ်ကသ် ယ် လုပ်ကှိုငလ်ျက်ရ ှိသည်။ 

၎ငျ်ားကုေပဏေီျ ျားေ င ်မေနေ် စစ်ေပ်ကှို က က ယ်မရျားဆှိုငရ် ပစစည်ျားေျ ျား မရ ငျ်ားချလျက်ရ ှိမသ  Bharat 

Electronics Inc၊ မေနေ် စစ်ေပ်န င  ်အနျီားကပဆ်ံုျား စီျားပ  ျားဖက်မဖစ်မသ  POSCO န င  ်Chevron, Shell, Total 

အပါအဝင ်မရနနံ င  ်သဘ ဝဓ ေ်မင ွေ့ကုေပဏ ီ၈ခု ေှို   ပါဝငသ်ည်။ 

 

ဤသုမေသနလုပ်ငနျ်ားစဉ်ကှိုထုေ်မဝသည ် BankTrack န င  ်Justice For Myanmar အဖ  ွေ့ ေ  နှိငုင်ေံက  

ဘဏေ်ျ ျားန င  ်အမခ ျားမသ ရငျ်ားန ျီားမေ ျုပ်န ေံှုအဖ  ွေ့အစည်ျားကကီျားေျ ျားအ ျား စစ်ေပ်န င ၊် စစ်ေပ်၏ စီျားပ  ျားမရျား 

လုပ်ငနျ်ားကကီျားေျ ျားန င  ်က လရ ည်ကက စ  ေှိုက်ရှိုက်ဆက်န ယ်ေှုရ ှိမသ  ကုေပဏေီျ ျားထံေ ငရ် ှိမသ  ၄ငျ်ားေှို  ၏ 

ရငျ်ားန ျီားမေ ျုပ်န ေံှုေျ ျားကှို ရုေ်သှိေ်ျားမပျားရနန် င  ်စစ်ေပ်ထှိနျ်ားချျုပ်ေှုမအ က်ရ ှိ အစှိုျားရဌ နဆှိုငရ် ေျ ျားထံ 

မင မပျားမချမနေှုေျ ျား ေမပျုလုပ်ရန ်မေ ငျ်ားဆှိုထ ျားသည်။  

 

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)၊ Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG)၊ 

JPMorgan Chase၊ UBS၊ Credit Suisse၊ Morgan Stanley၊ Bank of America၊ Wells Fargo နငှ်  

BNP Paribas ေှို  သည် အဆှိုပါကုေပဏကီကီျား ၁၈ ခုေ င ်အမေရှိကနမ် ေါ်လ  ၁ ဘီလီယံ မကျ ်ေနဖ်ှိုျားရ ှိမသ  

ရ ယ်ယ ေျ ျား အသီျားသီျားပှိုငဆ်ှိုငထ် ျားကကသည်။ MUFG ကုေပဏေီစ်ခုေည်ျားပင ်အမေရှိကနမ် ေါ်လ  ၅ 

ဘီလီယံမကျ ် ေနဖ်ှိုျားရ ှိ ရ ယ်ယ ေျ ျား ပှိုငဆ်ှိုငထ် ျားပပီျား SMFG နငှ်  JPMorgan Chase ေှို  ေ  လည်ျား 

အမေရှိကနမ် ေါ်လ  ၄ ဘီလီယံမကျ ် ေနဖ်ှိုျားရ ှိမသ ရ ယ်ယ ေျ ျား ကှိုယ်စီပှိုငဆ်ှိုငထ် ျားကကသည်။  

http://www.justiceformyanmar.org/stories/banks-investing-in-the-military-cartel


            
 

အထူျားအ ျားမဖင်  Goldman Sachs ကုေပဏ ီအမနမဖင်  မေနေ် နှိငုင်အံ ျား စစ်ေပ်သုံျားပစစည်ျားေျ ျား 

မပျားပှို  မရ ငျ်ားချလျက်ရ ှိမသ  Bharat Electronics ေ င ်ရ ယ်ယ  ၅.၇% ပှိုငဆ်ှိုငထ် ျားသည်။ 

အဆှိုပါဘဏအ် ျားလံုျားသည် ၄ငျ်ားေှို  ၏ လုပ်မဆ ငခ်ျက်ေျ ျားန င ပ်ေ်သက်၍ အမရျားေယူရ ှိစ  မဖင  ်

ေ ဝနခံ်ေှုေျ ျားရ ှိမစရန ်ေ ဝနရ် ှိမပသည်။  

 

OECD ၏ နှိငု်ငေံက ကုေပဏေီျ ျားဆှိုငရ်  လေ်ျားညွှနခ်ျက်န င်  ကုလသေဂ္ဂ၏ စီျားပ  ျားမရျားန င် လူ  အခ င် အမရျား 

ဆှိုငရ်  အမမခခံစည်ျားေျဥ်ျားစည်ျားကေ်ျား န စ်ခုလံုျားေ င ်ဘဏလ်ုပ်ငနျ်ားအပါအဝင ်နှိငုင်ေံက  ရငျ်ားန ျီားမေ ျုပ်န သူံေျ ျား 

အမနမဖင်  ရငျ်ားန ီျားမေ ျုပ်န ထံ ျားမသ  ကုေပဏေီျ ျားေ င ်လူ  အခ င် အမရျားဆှိုငရ်  ကျ ျားလ နမ်ဖ က်ဖျက်ေှုေျ ျား 

ေမဖစ်ပ  ျားမစရန ်သှို  ေဟုေ် မလ   ချနှိငုရ်နအ်ေ က် ၎ငျ်ားေှို  ၏ဩဇ ၊ အငအ် ျားကှို အသုံျားမပျုလုပ်မဆ ငရ်န ်

ေ ဝနရ် ှိမကက ငျ်ား ရ ငျ်ားလငျ်ားစ  မပဌါနျ်ားထ ျားပပီျားမဖစ်ပါသည်။ အမရျားယူလုပ်မဆ ငရ်နပ်ျက်က က်မသ  

ကုေပဏေီျ ျားထံေ င ်မပျုလုပ်ထ ျားမသ  ရငျ်ားန ျီားမေ ျုပ်န ေံှုေျ ျား မပနလ်ည်ရုေ်သှိေ်ျားရနအ်ေ က်လည်ျား ရငန် ျီားမေ ျုပ်န  ံ

သူေျ ျားထံေ  ယံုကကည်မေ  ်လင် ထ ျားကကသည်။  

 

Hannah Greep ၊ BankTrack ၏ လူ  အခွင အ်သရ်းဆ ငုရ်ော ကန်ပ န််းလုပ်သဆောင ်-ူ “OECD လေ်ျားညွှနခ်ျက် 

မေ န   UNGPs မအ က်ေ   ဘဏမ်ေ ဟ ဘ မေ လုပ်ရေယ်ဆှိုေ  ရ ငျ်ားလငျ်ားပါေယ်။ မေနေ် စစ်ေပ်န   

က လကက ရ ည်စ   ေှိုက်ရှိုကဆ်က်စပ်လုပက်ှိုငမ်နေ   ကုေပဏမီေ ေ  ရ ှိေ   သူေှို  ရ  ရငျ်ားန ျီားမေ ျုပ်န ေံှုမေ ကှို 

ချက်ချငျ်ားဆှိုသလှို ရုေ်သှိေ်ျားရေ  ပါ။ အမခ ျားကုေပဏမီေ န  လည်ျား ချှိေ်ဆက်လုပ်ကှိုငရ်ေ  မဖစ်သလှို 

အ  ကီုေပဏမီေ အမနန   UN ရ   လေ်ျားညွှနခ်ျက်မေ ကှို လှိုက်န ကကရဖှို  န    စစ်အ ဏ ရ ငမ်ေ ကှို 

မင မပျားမချေှုမေ  ရပ်ဆှိုငျ်ားမပျားဖှို   ဖှိအ ျားမပျားေှိုက်ေ နျ်ားလုပ်မဆ ငဖ်ှို  လည်ျား လှိုပါေယ်။ အ   လီှို 

ေလုပ်မဆ ငဘူ်ျားဆှိုရငမ်ေ    ဘီဏမ်ေ ကှို မေနေ် စစ်ေပ်ကျ ျားလ နမ်နေ   ဆှိုျားဝါျားလ ေ   ရ ဇဝေ်ေှုမေ ရ   

ကကံရ ပါမေ လှို   ေ ေ်ယူကကရေ   မဖစ်ပါေယ်။” 

 

မရတနောသမောင၊် Justice For Myanmar ၏ သမပောသရ်းဆ ခုငွ် ရှ  -ူ “ကျွနေ်ေှို   ေီျားမေ ငျ်ားထှိုျားမဖ ်မပထ ျားေ   

နှိငုင်ေံက ဘဏမ်ေ ဟ  လူ  အခ င် အမရျားအရ ေ ဝနယ်ူေှုရ ှိရေယ်ဆှိုေ  ထငရ်  ျားရ ငျ်ားလငျ်ားပါေယ်။ 

စစ်ေပ်ဟ  သူေှို  ရရ ှိထ ျားေ   စီျားပ  ျားမရျားအကျှိျုျားအမေေ်မေ မကက င်  အမေ ေသေ်နှိငုေ်   အကကေ်ျားဖက်ေှု 

မေ ကှို လုပ်မဆ ငမ်နနှိငုေ် မဖစ်ပပီျား ဘဏ်မေ က သှိပ်ကှိုအမရျားအကကီျားေ  အခန်ျားကဏ္ဍေ   ပါဝငမ်နပါေယ်။ 

ရငျ်ားန ျီားမေ ျုပ်န သူံမေ အမနန   ေ ဝနယ်ူလုပ်မဆ ငရ်ေ  မေ ကှို အကကှိေ်ကကှိေ်ပျက်က က်ခ  ေ   ကုေပဏမီေ  

ဆီကမန သူေှို  ရ   ရငျ်ားန ျီားမေ ျုပ်န ေံှုမေ ကှို ရုေ်သှိေ်ျားရေ  ပါ။  စီီျားပ  ျားမရျားလုပ်ငနျ်ားမေ န   ဘဏ်မေ ကှို အမရျားယူ 

လုပ်မဆ ငေ်ှုမေ လုပ်ဖှို  အေ က်က အချှိနမ်ေ ်မေ ်ကှို ကက မနပါပပီ။ အခုချက်ချင်ျားေလုပ်ဘူျားဆှိုရင ်

မေနေ် လူေျှိျုျားမေ ကှို သူေှို   ေ ဝနေ်မကျပျက်က က်ရ  ကျပါေယ်။” 



            
 

Justice For Myanmar ၏ သီျားမခ ျားသုမေသနမေ ွေ့ ရ ှိချက်ေစ်ခုေ ငလ်ည်ျား အမခ ျားမသ ဘဏေ်စ်ခု 

မဖစ်သည်  Crédit Agricole ေ  လည်ျား  ထှိုကေုပဏေီျ ျားထ ေ  ေစ်ခုမဖစ်သည်  POSCO Asia ၏ 

လက်မအ က်ခံ ကုေပဏေီစ်ခုကှို အမေရှိကနမ် ေါ်လ  ၅၀ ေီလီယံ မင မကကျားအ ေခံမဖင်  

မကျ မထ က်မန က်ခံမပျု မပျားထ ျားသည်ဟု မဖ ်မပထ ျားသည်။ Myanmar POSCO C&C န င်  POSCO 

ေ ေစ်ဆင်  မေနေ်  စီျားပ  ျားမရျား ဦျားပှိုငက်ုေပဏလီီေှိေက်န င်  ဖက်စပ်လုပ်ငနျ်ား လုပ်ကှိုငမ်နပပီျား 

ထှိုလုပ်ငနျ်ား၏အကျှိျုျားအမေေ် ခံစ ျားကကရသူ ေျ ျားေ င ်မေနေ် စစ်ေပ်၏ ေပ်ရငျ်ားေျ ျားေ  စစ်အရ ရ ှိေျ ျား 

ပါဝငမ်နပပီျား၊ ၎ငျ်ားေှို  ထ ေ  အချှိျု ွေ့ ေ   စစ်ရ ဇဝေ်ေှုန င်  လူ  အခ င် အမရျားဆှိုငရ်  ရ ဇဝေ်ေှုေျ ျားကှို 

ကျ ျားလ နထ် ျားကက သူေျ ျားမဖစ်ကကသည်။ POSCOအမနမဖင်  ဧပပီလကုနေ် င ်အဆှိုပါဖကစ်ပ်လုပ်ငနျ်ားကှို 

ဆက်လက်လုပ်ကှိုငမ်ေ  ေည် ေဟုေ်ဟု မကကည ထ ျား မသ ်လည်ျား ယခုထှိေှိုင ်မေနေ်  စီျားပ  ျားမရျားဦျားပှိုင ်

ကုေပဏလီီေှိေက် (MEHL) ထှိနျ်ားချျုပ်ရ  စက်ေှုဇုနေ် င ် ဆကလ်က်လုပ်ကှိုငဆ် မဖစ်မနေ ကှို မေ ွေ့ရသည်။။ 

 

ကုလသေဂ္ဂ၏ မေနေ် နှိငုင်ဆံှိုငရ် သီျားသန  လ် ေ်လပ်မသ  နှိငု်ငေံက အချက်အလက်ရ  မဖ မရျားေစ်ရ င၏် 

၂၀၁၉ ခုန စ် အစီရငခံ်စ အရ မေနေ် စစ်ေပ်သည် စီျားပ  ျားမရျားလုပ်ငနျ်ားကကီျား န စ်ခုမဖစ်မသ  မေနေ်  စီျားပ  ျားမရျား 

ဦျားပှိုင ်အေျ ျားန င သ်က်ဆှိုငမ်သ  ကုေပဏလီီေှိေက် (MEHL) န င်  မေနေ်  စီျားပ  ျားမရျား မက ်ပှိုမရျားရ ငျ်ား (MEC) 

ေှို  ကှိုပှိုငဆ်ှိုငသ်ည်။ အဆှိုပါလုပ်ငနျ်ားကကီျား ၂ ခုေ  ချျုပ်ကှိုငထ် ျားမသ  စီျားပ  ျားမရျား အငပ်ှိုငယ် ကကီျားသည် 

စစ်ေပ်အ ျား ေရ ျားေဝငမ်သ  ဥပမ ေ  လုပ်ရပ်ေျ ျား မပျုလုပ်နှိငုရ်န ်မင မကကျားအ ျားမဖင်  ခှိုငခ်န  ်မသ  

အမထ က်အပံ ကှို မဖစ်မစသည်။ ကုလသေဂ္ဂ၏ အချက်အလက် ရ  မဖ မရျားေစ်ရ ငအ်မနမဖင်  

နှိငုင်ေံက ကုေပဏေီျ ျားအ ျား ထှိုအဖ  ွေ့အစည်ျားေျ ျားန င်  ၎ငျ်ားေှို  ကက ျား ဆက်န ယ်ပေ်သက်သည်ေျ ျားကှို 

မဖေ်မေ က်ပစ်ရနန် င်  ထှိုသှို   ေမပျုလုပ်နှိငုပ်ါက စစ်ေပ်အ ျား မင မကကျားအရငျ်ားအမေစ်ေျ ျား မထ က်ပံ ေှုေ င ်

အလှိုေူအလှိုပါေျ ျားအမဖစ် ေ ေ်ယူခံရေည်  အနတရ ယ်အလ ျားလ ကှို ရငဆ်ှိုငရ်ေည်ဟု ဆှိထု ျားပပီျားမဖစ်သည်။ 

 

မေနေ် နှိငုင်ေံ င ်စစ်အ ဏ သှိေ်ျားခ  သည်ေ   မလျားလနျီားပါျားရ ှိပပီ မဖစ်သည်။ ထှိုအချှိနေ် စ၍ မေနေ် နှိငုင်ေံ င ်

ကမလျားသူငယ် ေျ ျားအပါအဝင ်လူမပါငျ်ား ၈၁၀ မကျ ်ေ   မေနေ် လံုမခံျုမရျားေပ်ဖ  ွေ့ဝငေ်ျ ျား၏ သေ်မဖေ်မခငျ်ားကှို 

ခံခ  ရပပီျားမဖစ်သည်။ စစ်ေပ်ေ   ၄ငျ်ားေှို   ကျ ျားလ နခ်  မသ  ရ ဇဝေ်ေှုေျ ျားအေ က် မပစ် ဏေ် ကငျ်ားလ ေ်ခ င  ်

ရမနဆ ပငမ်ဖစ်ပပီျား စစ်ရ ဇဝေ်ေှုန င်  လူသ ျားေျှိျုျားန ယ်မေ အမပေါ် ကျ ျားလ နမ်သ မပစ်ေှုေျ ျား ဆက်လက် 

ကျ ျားလ နလ်ျက်ရ ှိသည်။ 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf


            
 

ဤ သုမေသနမေ ွေ့ ရ ှိေှု ေ    Justice For Myanmar ေ  ေေလ် ၂၀၂၁ ခုန စ်က ထုေ်မပနခ်  မသ  “Investing 

in the Military Cartel: Two Dutch pension funds invest US$2.3 billion in companies linked to 

the Myanmar military’s atrocities”  အစီရငခံ်စ  န င  ်ေေလ် ၂၀၂၁ ခုန စ်၏ “Public Companies 

Financially Supporting the Illegitimate Myanmar Junta” ေှို  ၏ မန က်ဆက်ေ  မဖစ်သည်။ 
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Justice For Myanmar: မရေန မေ င,် မမပ မရျားဆှိုခ င ရ် ှိသူ, media@justiceformyanmar.org  
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