
 
 

ဒဏ်ခတပိ်တဆ်ိ ို့ထျောားသ ျ်ောလည်ား မြန်ြျောို့သကျျောက်ြျက်ြျျောားအျောား အနိ္ဒယိက ြပဏီက 

အသြရိကန်တငွ ်သရျောငာ်းချသန 

မြနြ် ာ့ကကျေက်ြျေက်တငပိ် ာ့ြှုအ ားပိတ်ပငရ်န ်Justice For Myanmar ကတ ငာ်းဆိ  

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ်ာလ ၂၃ ရက်၊ မြနြ်ာ - ကေကေ ်ဝါရီ ၁ ရက်ကန ာ့ တရ ားြဝငစ်စ်အ ဏ သိြ်ားြှု 

မေစ်ပ  ားခ ာ့ပပီား၊ စစ်တပ်၏ ထိနာ်းချေျုပ်ြှုကအ က်တ င ် ကရ က်ရ ိသ  ားပပီမေစ်သညာ့် မြန်ြ ာ့ကကျေ က်ြျေက် 

လ ပ်ငနာ်းအ ား အကြရိကနမ်ပည်ကထ ငစ် ၊ ဥကရ ပသြဂ္ဂန ငာ့ ် ယူကကနိ ငင်တိံ ာ့က ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိ ာ့ြှုြျေ ား 

ရ ိကနခ ာ့ကသ ်လည်ား အိနဒယိစကတ ာ့အိတ်ချေိနာ်းစ ရငာ်းဝင ် လက်ဝတ်ရတန က ြပဏ ီ Vaibhav Global က 

မြနြ် ကကျေ က်ြျေက်က နသ် ယ်ြှုကိ  ဆက်လက်မပျုလ ပ်လျေက်ရ ိသည်။ မြနြ် ာ့ာ့ ကကျေ က်ြျေက်လ ပ်ငနာ်းာ့

ြ တဆငာ့ ်ကကျေ က်ြျေက်ကရ ငာ်းချေြှုအ ားလံ ားြ  အခ နဝ်ငက်င  ကဝစ တစ်ခ ကိ  မြနြ် စစ်တပ်က ရရ ိသည်။  

 

Vaibhav Global သည် မြနြ် ာ့ကကျေ က်ြျေက်ြျေ ားမေငာ့ ်မပျုလ ပ်ထ ားသညာ့် လက်ဝက်ရတန ြျေ ားကိ  Amazon 

န ငာ့ ် Overstock တိ ာ့ အပါအဝင ် အ နလိ် ငာ်းက ားအကရ ငာ်းက ြပဏကီကီားြျေ ားြ တဆငာ့က်သ ် လည်ားကက ငာ်း၊ 

၎ငာ်းတိ ာ့၏ ကိ ယ်ပိ ငဝ်က်ဘ်ဆိ က်န ငာ့ ် တီဗီချေနန်ယ်မေစ်သညာ့် The Jewellery Channelာ့

ြ တဆငာ့လ်ည်ားကက ငာ်း ကရ ငာ်းချေသည်။ အကြရိကနမ်ပည်ကထ ငစ် တ ငလ်ည်ား Vaibhav Global က 

မြနြ် နိ ငင်၊ံ ြိ ားက တ်ပြိျု ြို့ န ငာ့ ် ြိ ငာ်းရှုားပြိျု ြို့တိ ာ့ြ  လက်ဝတ်ရတန ြမပျုလ ပ်ရကသားသညာ့်ာ့ ပတတ မြ ားြျေ ားာ့ ကိ လည်ား 

ကရ ငာ်းချေသည်။ သိ ာ့ရ တ င ်အဆိ ပါပတတ မြ ားြျေ ား၏ ြူရငာ်းနိ ငင်ကိံ  “အိနဒယိနိ ငင်”ံ ဟ  ကေ ်မပထ ားသည်။ 

 

မြနြ် ာ့ကကျေ က်ြျေက်က နသ် ယ်ြှုကိ ာ့ ရပ်တန ာ့ရ်နအ်တ က် မြနြ် နိ ငင်ြံ ာ့ ြူရငာ်းထ က်ရ ိသညာ့ ်

ကကျေ က်ြျေက်ြျေ ားအ ား တ ားမြစ်ပိတ်ပငရ်န ်အကရားတကကီားလိ အပ်သည်။ ပပီားခ ာ့သညာ့်ာ့ကအ က်တိ ဘ ာ့လတ င ်

စတငအ်ဆိ မပျုြိတ်ဆက်ခ ာ့ပပီား၊ ယခ အချေိနတ် င ် က နက်ရက်သိ ာ့ ကရ က်ရ ိကနသညာ့် ၂၀၂၁ ခ န စ် 

မြနြ် နိ ငင်ဆံိ ငရ် ဥပကဒ (Burma Act) ၏ ပ ဒြ် ၂၀၃ တ င ်အကြရိကနန်ိ ငင်သံိ ာ့ မြနြ် ာ့ကကျေ က်ြျေက် တငပိ် ာ့ြှု 

အ ားလံ ားကိ  ပိတ်ပငတ် ားမြစ်ရန် မပဌ နာ်းကပားထ ားသည်။ မြနြ် နိ ငင်ဆံိ ငရ် ဥပာ့ကဒ (Burma Act) အ ား 

အတည်မပျုကပားပပီား၊ မြန်ြ ာ့ကကျေ က်ြျေက်တငပိ် ာ့ြှုအ ားလံ ားအ ား တ ားမြစ်ပိတ်ပငမ်ခငာ်းမေငာ့ ်

https://foreignaffairs.house.gov/2021/10/chairman-meeks-senator-cardin-and-rep-chabot-introduce-burma-act
https://foreignaffairs.house.gov/2021/10/chairman-meeks-senator-cardin-and-rep-chabot-introduce-burma-act


 
 

မြနြ် မပည်သူြျေ ားန ငာ့အ်တူ ရပ်တည်ကပားပါရန ် အကြရိကနက် နက်ရက်အြတ်ကကီားြျေ ားကိ  Justice For 

Myanmar က တိ က်တ နာ်းကတ ငာ်းဆိ ပါသည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ပ  ြောပရေးဆှိိုခွင ့်ရ ှိသ ူမရတနြောပမြောင့်က “မြနြ်ာာ့ကကျာက်ြျက်လုပ်ငန််း အကပေါ် 

ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ု ာ့ြှုကတွေ မပဌာ်းနထ်ာ်းတာ ကမခာက်လကကျာ်လာချ နြှ်ာကတာင ် ကုြပဏကီတွေက အကြရ ကနန် ာ့ 

တမခာ်းတရာ်းစီရငပ် ုငခ်ွေငာ့န်ယ်ကမြအတွေင််းြှာ မြနြ်ာာ့ကကျာက်ြျက်ကတွေက ု 

ကမပာငက်မပာငတ်င််းတင််းကုနသ်ွေယ်ကရာင််းချကနတာကကတာာ့ လက်ခံန ငုစ်ရာက ု ြရှ ပါဘ ်း။ ဒါဟာ 

အကကြ််းဖက်စစ်ကကာငစီ်ရ ာ့ လက်ထ ြှာ ဒကုခအကကီ်းအကျယ်ကရာက်ကနကကတ ာ့ မြနြ်ာမပည်သ ကတွေက ု 

ကစာ်ကာ်းပပီ်း ြျက်နာှက ု မဖတ်ရ ုက်တ ာ့ လုပ်ရပ်ပ  မဖစ်ပါတယ်။ အကြရ ကနအ်စ ု်းရအကနန ာ့ 

မြနြ်ာာ့ကကျာက်ြျက်တငပ် ု ာ့ြ အာ်းလုံ်းက ု ပ တ်ပငတ်ာ၊ မြနြ်ာာ့ကရနနံ ာ့သဘာဝဓါတ်ကငွေွေ့လုပ်ငန််းက ု 

ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ု ာ့တာကတွေ အပါအဝင ်အကရ်းယ ြှုကတွေ ပ ုပပီ်းလုပ်ကဆာငဖ် ု ာ့ လ ုအပ်ပါတယ်။” 

 

မြနြ်ာစစ်တပ်ရ ာ့ အကကြ််းဖက်စစ်ဆငက်ရ်းကတွေအတွေက် ကငွေကကက်းကထာက်ပံာ့ကနတ ာ့ ကငွေစီ်းဝငတ် ာ့ 

လြ််းကကကာင််းက ု ရပ်တန ာ့န် ငုြ်ယာ့် ပစ်ြှတ်ထာ်းအကရ်းယ ြှုကတွေ အကရ်းတကကီ်း မပဌာန််းကပ်းဖ ု ာ့  ကျနတ် ာ့ 

န ငုင်တံကာအစ ု်းရကတွေက ုလည််း ကျွန်ြတ ု ာ့ ကတာင််းဆ ုပါတယ်။ မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ ဥပကဒက  ု

အမြနဆ်ံု်းအတည်မပြုကပ်းပပီ်း၊ မြနြ်ာာ့ကကျာက်ြျက်တငပ် ု ာ့တာြှနသ်ြျှ ပ တ်ပငက်ပ်းဖ ု ာ့ အကြရ ကန် 

ကွေနက်ရက်အြတ်ကတွေက ု ကျွန်ြတ ု ာ့ ကြတတ ာရပ်ခံ ကတာင််းဆ ုပါတယ်။ Vaibhav Global ြှာ 

ရင််းနှ်ီးမြ  ြုပ်နှသံ ကတွေအကနန ာ့လည််း OECD လြ််းညွှနခ်ျက်ကတွေအရ သ တ ု ာ့လ ုက်နာရြယာ့် တာဝနက်တွေအတုီင််း 

လုပ်ကဆာငက်ကရပါြယ်။ Vaibhav Global အကနန ာ့ မြနြ်ာာ့ကကျာက်ြျက် ကုနသ်ွေယ်ြှုက ု ြရပ်တန ာ့ရ်င ်

ရှယ်ယာရှငက်တွေက ရင််းနှ်ီးမြ  ြုပ်နှံြှုကတွေ ရုပ်သ ြ််းကပ်းရပါြယ်။ ဒကီကျာက်ြျက်ကတွေဟာ မြနြ်ာမပည်သ ကတွေရ ာ့ 

ကသွေ်းကတွေ စွေန််းထင််းကနတ ာ့ ကကျာက်ြျက်ကတွေပါ။ အကြရ ကနဝ်ယ်ယ သ ကတွေြှာ လုပ်န ငုတ် ာ့ 

အာဏာရှ ပါတယ်။ မြန်ြာာ့ကကျာက်ြျက်ကတွေက ု ြဝယ်ယ ဘ  သပ တ်ကြှာက်ကကပပီ်း၊ Amazon န ာ့ Overstock 

တ ု ာ့လ ု စီ်းပွော်းကရ်းလုပ်ငန််းကတွေက ု ဒကီသွေ်းစွေန််းထုတ်ကုနက်တွေ ြကရာင််းချဖ ု ာ့ ကတာင််းဆ ုကကပါ” ဟု 

ကမပာကကာ်းခ ာ့သည်။ 

 



 
 

စ ရ က်စ တြ်ားြျေ ားအရ Vaibhav Global ၏ ရ ယ်ယ ရ ငအ်ေ  ြို့အစည်ားြျေ ားတ င ်အကြရိကန် အကမခစိ က်ာ့

အေ  ြို့အစည်ားကကီားြျေ ား မေစ်ကကသညာ့် The Vanguard Group, Dimensional Fund Advisors, State Street 

Global Advisors, BlackRock န ငာ့ ် the Florida State Board of Administration တိ ာ့ ပါဝငသ်ည်။ 

က ြပဏ၏ီ ကန က်ဆံ ားန စ်စဉ်အစီရငခ်ံစ အရ ၂၀၂၁ ခ န စ် ဘဏ္ဍ န စ်အတ က် အခ နဝ်ငက်င  

အကြရိကနက်ဒေါ်လ  ၂၃၄.၉ သနာ်းာ့ ရ ိခ ာ့ပပီား၊ အကြရိကနာ့် မပည်ကထ ငစ် ာ့ သည် Vaibhav Global ၏ 

အကကီားဆံ ားက ားက က် မေစ်သည်။ 

 

အယ့်ဒတီြောမျြောေးသှိို  မ တ့်ချက့်  

 

Vaibhav Global အကကက ငာ်း Justice For Myanmar ၏ စံ စြ်ားကထ က်လ ြ်ားသတငာ်းကဆ ငာ်းပါားကိ  

ယခ ကနရ တ င ်ေက်ရှုပါ။ာ့www.justiceformyanmar.org/stories/us-retailers-trading-in-myanmar-

gems-despite-sanctions 

  

Justice For Myanmar သည် မြနြ်ာမပည်သ ြျာ်းအတွေက် တရာ်းြျှတြှုနငှာ့တ်ာဝနခ်ံြှုရရှ ကစကရ်း အတွေက် 

စည််းရံု်းလှုံွေ့ကဆာ်ကနသညာ့် အြည်ြကဖာ်လ ုကသာ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ  တစ်စုမဖစ်ပပီ်း ဖက်ဒရယ်ဒြီ ုကကရစီနငှာ့ ်

ကရရှည်တည်တံာ့ခ ငုပ်ြ ကသာ ပင ြ််းချြ််းကရ်းက ု ကရှ ွေ့ ရှုလျက် စစ်တပ် စီ်းပွော်းကရ်းလုပ်ငန််းြျာ်းအာ်းလုံ်း 

ရပ်ဆ ုင််းရန ်ကတာင််းဆ ုလျက်ရှ  သည်။  

 

ထပ်ြံသ ရှ လ ုပါက -  

ရတနာကြာင ် 

အီ်းကြ်းလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်ဆ ုဒ ် - https://www.justiceformyanmar.org/  

ပုံတ ဝဘ်ဆ ုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွေစ်တာ  - @justicemyanmar 

ကဖာ့ဘုတ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 

 

https://www.vaibhavglobal.com/sites/default/files/report-management/VGL_AR_2020-21.pdf
http://www.justiceformyanmar.org/stories/us-retailers-trading-in-myanmar-gems-despite-sanctions
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