
 
 

ပ ူးတ ွဲမီဒယီာထတုပ်ပန်ချက် - အရ ူးယ ဒဏ်ခတထ်ာူးသည ် ပမန်မာစစ်တပ်၏ စီူးပ ာူးဖက် Adani Ports 

စီူးပ ာူးရ ူး လုပ်ငန်ူးလ ုင်စငက် ု ပငငူ်းပယ် န် အရမ  ကန်ဘဏ္ဍာရ ူးဝန်ကကီူးဌာနအာူး ရတာငူ်းဆ ု 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဩဂုတ်လ၊ ၁၂ ရက် - Adani Ports & SEZ Ltd သည် မြနြ်ာစစ်တပ်ပ ုင ်စ ီးပ ာီးရရီး 

လုပ်ငနီ်းစုကက ီးတစ်ခုမြစ်သည ် မြနြ်ာ စ ီးပ ာီးရရီးရကာ်ပ ုရရီးရှငီ်း (MEC) နငှ  ်ဘ အ ုတ  (တည်ရ ာက်၊ 

လုပ်က ုင၊် လ ွှဲရမပာငီ်း) သရဘာတူည ြှုအရ လက်ရှ တည်ရ ာက်လျက်ရှ သည ် ၎ငီ်းတ ု  ၏ က နတ် နန်ာ 

  ပ်ကြ်ီးအတ က် အရ  ရ  လ ုငစ်ငတ်စ်ရပ်က ု ချ ာီးရပီးရန ်အရြရ ကနမ်ပည်ရ ာငစု်၊ ဘဏ္ဍာရရီး 

ဝနက်က ီးဌာန၏ န ငုင်မံခာီးပ ုင ် ုငြ်ှု  နီ်းချျုပ်ရရီးရံုီး (OFAC) သ ု   ရတာငီ်း  ု ာီးသည်။ MEC သည် 

အရြရ ကနမ်ပည်ရ ာငစု်ြှ အရရီးယူဒဏခ်တ် ာီးသည ် အြ ွှဲွဲ့အစည်ီး တစ်ရပ် မြစ်သည်။ 

 

Adani Ports ကုြပဏ က ၎ငီ်းတ ု  ၏ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနစ်ှ ပ ြသံုီးလပတ်အစ ရငခ်ံစာတ င ်“APSEZ အရနမြင  ်

OFAC က  ုတ်မပန ်ာီးသည ် ြည်သည ်အရရီးယူဒဏခ်တ်ြှုစည်ီးြျဉီးက ုြျှ ချ ျုီးရြာက်မခငီ်းြရှ ဟု 

ယုံကကည်သည် အတ က်ရကကာင  ်  ပ်ကြ်ီးလည်ပတ်လုပ်ရ ာငန် ငုရ်န ်အရ   ရ  လ ငုစ်ငတ်စ်ရပ်က ု 

OFAC သ ု   ရလျှာက် ာီးခွှဲ မခငီ်းမြစ်သည်” ဟု ရြာ်မပ ာီးသည်။ 

 

  ုအချက်က ု တုန  မ်ပနသ်ည ်အရနမြင  ်Australian Centre for International Justice (ACIJ) နငှ  ်Justice 

For Myanmar တ ု  သည် OFAC သ ု   ယခုရက်သတတ ပတ်အတ ငီ်း စာရရီးသာီးရပီးပ ု  ခွှဲ ပပ ီး အ  ု ပါစာတ င ်

Adani Ports သည် စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာီးနငှ  ်လူသာီးြျ ျုီးန ယ်အရပေါ်ကျ ီးလ နသ်ည ် ရာဇဝတ် ြှုြျာီး 

ပါဝငသ်ည ် စစ် ငရ်ရီးြျာီးရ ာငရ် က်န ငုရ်န် စစ်တပ်သ ု   ရင ရကကီးရ ာက်ပံ ရနသည ် စစ်တပ် 

စ ီးပ ာီးရရီးလုပ်ငနီ်းစုတစ်ရပ်မြစ်ရသာ MEC နငှ  ်စ ီးပ ာီးရရီး  ုငရ်ာ က်န ယ်ြှုြျာီး 

 က်လက်ရှ ရနသည ်အတ က် ကုြပဏ ၏ အရ  ရ  လ ုငစ်ငတ်စ်ရပ် ရလျှာက် ာီးြှုက ု မငငီ်းပယ်သ ာီးရန ်

ရတာငီ်း  ုခွှဲ သည်။ Adani Ports သည် က နတ် နန်ာ  ပ်ကြ်ီး ငါှီးရြ်ီးခရပီးမခငီ်းအမပင ်

ငါှီးရြ်ီးကာလမပည် သည် အခါ မြန်ြာစစ်တပ်ပ ုငအ်မြစ် လ ွှဲအပ်ြည်မြစ်သည်။  

https://www.adaniports.com/-/media/Project/Ports/Investor/Investor-Downloads/Operational-Highlights/Operational-and-Financial-Highlights-Q1-FY22-030821-WL.pdf
https://www.state.gov/sanctions-on-two-burmese-entities-in-connection-with-the-military-regime/


 
 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ြတ်လတ င ်အရြရ ကနအ်စ ုီးရက MEC အပါအဝင ်မြန်ြာစစ်တပ်၏ စ ီးပ ာီးရရီးလုပ်ငနီ်း 

စုနစ်ှခုအာီး အရရီးယူဒဏခ်တ်ြှု စတငခ်ျြှတ်ခွှဲ သည်။ Adani Ports ကုြပဏ ၏ MEC နငှ  ်စ ီးပ ာီးရရီး 

  ုငရ်ာတ ုက်ရ ုက် က်န ယ်ြှုြျာီးသည် န ငုင်တံကာဥပရဒအရ ကက ီးရလီးသည ် ရာဇဝတ်ြှုရမြာက်ရသာ 

မြနြ်ာစစ်တပ်၏ ကြ်ီးကုနရ်အာင ် ုီးရ ာီးသည ် လူ  အခ င အ်ရရီးချ ျုီးရြာက်ြှုြျာီးတ င ်

ကကံရာပါရနသလာီးဟု ြမြစ်ြရန ရြီးခ နီ်း ုတ်ရြည်မြစ်သည်။  

 

ACIJ နငှ  ်Justice For Myanmar တ ု  အရနမြင  ်Adani Ports ကုြပဏ ၏ ရှယ်ယာရှငြ်ျာီးအာီး ကုြပဏ  ြှ 

ရငီ်းနှ ီးမြ ျုပ်နှံြှုြျာီး ရုပ်သ ြ်ီးပါရန ် ပ်ြံရတာငီ်း  ုပါသည်။ Adani Ports ကုြပဏ ၏ MEC နငှ  ်

တ ုက်ရ ုက်စ ီးပ ါီးရရီးလုပ်ရ ာငြ်ှုရကကာင်  ရှယ်ယာရှငြ်ျာီးသည် ကက ီးြာီးသည်  ဥပရဒပ ုငီ်း  ုငရ်ာ နငှ  ်

ဂုဏသ် ကခာပ ုငီ်း  ုငရ်ာ အနတရာယ်ြျာီးရှ ရနကကသည်။  

 

Justice For Myanmar ၏ ရပပာရ ူးဆ ုခ င ရ်  သ  မ တနာရမာငက် “Adani Ports အရနနွှဲ   

တရာီးြဝငစ်စ်အာဏာသ ြ်ီးြှုရနာက်ပ ုငီ်း မပည်သူ ၉၆၀ ရကျာ်က ု သတ်မြတ်ပပ ီး အကကြ်ီးြက် 

စစ် ငရ်ရီးက ု ကျ ီးလ နရ်နတွှဲ  မြနြ်ာစစ်တပ်က ု ရင ရကကီးရ ာက်ပံ သည ်ကုြပဏ မြစ်တွှဲ  MEC အတ က် 

ရနကု်နပ်ြ ျု ွဲ့ ြှာ   ပ်ကြ်ီးတစ်ခုတည်ရ ာက်ရပီးြ ု    က်လက်လုပ်ရ ာငရ်နတာက စက် ုပ်ရ ံရှာြ ယ် 

မြစ်ပါတယ်။အရြရ ကနဘ်ဏ္ဍာရရီးဝနက်က ီးဌာနအရနနွှဲ   Adani Ports ကုြပဏ နွှဲ   ပတ်သက်ပပ ီး ခ ုငြ်ာတွှဲ  

ရပ်တည်ြှုတစ်ရပ်  ာီးရှ သင ပ်ပ ီး မြနြ်ာစစ်တပ်   အခ နရ်င စ ီး ငီ်းြှုက ု ရပ်တန  ြ် ု   

စ စဉရ ာငရ် က်ြှုရတ က ု မြ  င တ်ငသ်င ပ်ါတယ်။ စစ်ရာဇဝတ်ရကာငရ်တ နွှဲ   စ ီးပ ါီးရရီးလုပ်ငနီ်းလုပ်ရနတွှဲ  

အမပစ်က ု ြံုီးြ ြာရ ီးြ ု   Adani Ports က ု လ ုငစ်ငြ်ရပီးပါနွှဲ  ” ဟု ရမပာကကာီးခွှဲ သည်။ 

 

Australian Centre for International Justice ၏ အမှုရဆာငဒ်ါရ ုက်တာ Rawan Arraf က 

“အရြရ ကနမ်ပည်ရ ာငစု် ဘဏ္ဍာရရီးဝနက်က ီးဌာနအရနနွှဲ   Adani Ports က ု MEC နွှဲ   စ ီးပ ာီးရရီး 

 က်လက်လုပ်ရ ာငခ် င်  လ ုငစ်ငြ်ရပီးပွှဲ မငငီ်း နြ် ု   ကျွန်ပ်ုတ ု   ရတာငီ်း  ုပါတယ်။ Adani Ports အရနနွှဲ   



 
 

MEC အနာဂတ်အတ က် အကျ ျုီးအမြတ်ကက ီးတွှဲ  ပ ုင ် ုငြ်ှုတစ်ရပ်က ု ြနတ် ီးရပီးရနတာ မြစ်တွှဲ အတ က် 

အရြရ ကနမ်ပည်ရ ာငစု်က အရရီးယူဒတ်ခတ် ာီးတွှဲ  အြ ွှဲွဲ့အစည်ီးတစ်ရပ်   Adani Ports ကုြပဏ က 

အရရီးကက ီးတွှဲ အရ ာက်အပံ ြျာီး ရပီးအပ်ရနတွှဲ အရပေါ် ရလီးရလီးနက်နက် စ ုီးရ ြ်ပူပနသ်င ပ်ါတယ်။ 

Adani Ports ဟာ ကုလသြဂဂ၏ မြနြ်ာန ငုင် ံ ုငရ်ာလ တ်လပ်သည ် န ငုင်တံကာအချက်အလက် 

ရှာရြ ရရီးြစ်ရှငက် အကကံမပျုရတာငီ်း  ု ာီးတွှဲ မြနြ်ာစစ်တပ်နွှဲ   လုပ်ရ ာငရ်နတွှဲ  

စ ီးပ ာီးရရီးလုပ်ငနီ်းြျာီးက ု မပန်လည်ရုပ်သ ြ်ီးြ ု   တရလျာက်လုံီး ပျက်က က်ရနခွှဲ ပါတယ်၊ Adani Ports 

အရနနွှဲ   လူ  အခ င အ်ရရီးြျာီးက ု ရလီးစာီးလ ုက်နာြ ု   တာဝနရ်ှ ပါတယ်“ ဟု ရမပာကကာီးခွှဲ သည်။ 

 

အယ်ဒတီာမျာူးသ ု  မ တခ်ျက ်

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ြတ်လ ၃၀ ရက်က  ုတ်မပနခ်ွှဲ သည ် ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အစ ရငခ်ံစာ Port of Complicity: Adani 

Ports in Myanmar တ င ်မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ်Adani Ports ၏  က်န ယ်ြှုအရသီးစ တ် 

အချက်အလက်ြျာီး၊ မြနြ်ာန ငုင်ရံှ  ၎ငီ်းတ ု  ၏ စ ီးပ ာီးရရီးလုပ်ငနီ်းြှတ င  ်န ငုင်တံကာဥပရဒ 

ချ ျုီးရြာက်ြှုြျာီးတ င ်ကကံရာပါပါဝငပ်တ်သက်ရနရကကာငီ်း စ ပ်စ ွှဲချက်ြျာီးက ု တုန  မ်ပနရ်န ်အကက ြ်ကက ြ် 

ပျက်က က်ခွှဲ ရကကာငီ်း ခ ုငလုံ်သည ် အရ ာက်အ ာီးြျာီး ရြာ်မပ ာီးသည်။ 

 

Adani Ports အရနမြင  ်MEC နငှ  ်၎ငီ်းတ ု  ၏ စ ီးပ ါီးရရီး က်န ယ်ြှုြျာီးအရပေါ် လှည ်စာီးသည ် 

 ုတ်မပနခ်ျက်ြျာီးက ု  က်လက် ုတ်မပန်လျက်ရှ သည်။ သတငီ်း ုတ်မပနခ်ျက်က ု ယခုရနရာတ င ်

ကကည ်ရှုပါ။ 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဧပပ လတ င ်Adani Ports ကုြပဏ အာီး မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ်ဩစရတျီးလျ၏ Carmichael 

ရကျာက်ြ ီးရသ ီးစ ြံက နီ်းြျာီးတ င ်၎ငီ်းတ ု  ၏  က်န ယ်ြှုြျာီးရကကာင  ်Dow Jones Sustainability Index 

ြှ ြယ်ရှာီးခွှဲ သည်။ သတငီ်း ုတ်မပနခ်ျက်က ု ယခုရနရာတ င ်ကကည ်ရှုပါ။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/port-of-complicity-adani-in-myanmar
https://www.justiceformyanmar.org/stories/port-of-complicity-adani-in-myanmar
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/joint-media-release-adani-ports-misleads-shareholders-in-statement-that-fails-to-disclose-myanmar-military-ties-nse-and-bse-must-take-regulatory-action
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/adani-ports-removed-from-dow-jones-sustainability-index


 
 

မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ်ဩစရတျီးလျ၏ Carmichael ရကျာက်ြ ီးရသ ီးစ ြံက နီ်းြျာီးတ င ်၎ငီ်းတ ု  ၏ 

 က်န ယ်ြှုြျာီး၏ အကျ ျုီး က်ရကကာင  ်SEB, Nordea နငှ  ်DNB အပါအဝင ်ရငီ်းနှ ီးမြ ျုပ်နှသံူ အြ ွှဲွဲ့အစည်ီး 

အချ ျု ွဲ့က Adani Ports ကုြပဏ ြှ ရငီ်းနှ ီးမြ ျုပ်နှြံှုြျာီး ရုပ်သ ြ်ီးရကကာငီ်း ရကကညာခွှဲ ပပ ီး မြစ်သည်။ 

 

ထပ်မံသ ရ  လ ုပါက -  

Australian Centre for International Justice: Rawan Arraf: +61 450 708 870 

Justice For Myanmar: media@justiceformyanmar.org 

 

https://fairfinanceguide.se/senaste-nytt/2021/nordea-och-ap-fonder-kopplas-till-militaerjuntan-i-myanmar/
https://fairfinanceguide.se/media/496849/nordeas-kommentar.pdf
https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/Ky4Kry/norske-banker-har-investert-i-selskap-som-skal-ha-finansiert-militaerregimet-i-myanmar

