
 
 

ပ ေါက်ကကာြားလာသည ် စာရွက်စာတမ်ြားမ ာြားအရ စစ်အာဏာရှင၏် 

အကကမ်ြားဖက်လု ်ပ ာငမ်ှုမ ာြားအတက်ွ သဘာ၀ဓာတပ်ငွွေ့ မှဝငပ်ငသွည် 

အဓိကက ပကကာငြ်ားပ သပေပ  ြား၊  

ပငပွ ြားပ  မှုမ ာြားကုိ လု ်ပ ာငပ် ြားပေ သည ် မပလြားရှာြားေိငင်မှံ CIMB ဘဏ်ကုိ 

ဒဏ် တ ိ်တ ်ို  အပရြားယူရေ် အပရြားတကက ြားလုိအ ်ပေမှုကုိ ပဖာ်ပ ပေ 

 

၂၀၂၁ ၊ ဒဇီငဘ်ာလ၊ ၁၆ ရက်၊ မြနြ်ာန ိုငင်။ံ မြနြ်ာာ့အကကြ််းဖက်စစ်အိုပ်စို၏ တရာ်းဝင ်စာရွက် 

စာတြ််းြ ာ်း အရ ဆ ို်းရွာ်းလှသညာ့် စစ်အာဏာသ ြ််းရန်ကက  ်းပြ််းြှုခ ေါင််းခဆာင ် (ြင််းခအာငလ်ှု င)် 

က ိုယ်တ ိုငသ်ည်ပင ် ရဲတံ ွန ် ကြ််းလွနသ်ဘာဝဓာတ်ခငွွေ့စီြံက န််း ြှ ခငခွပ်းခ  ြှုအခပေါ် စ ို်းရ ြ် 

ပူပနြ်ှုြ ာ်းရှ ခကကာင််း ခဖာ်မပခနသည်။  

 

Justice For Myanmar ြှ လက် ံရရှ ပပီ်း Wall Street Journal သ ို ာ့ခပ်းပ ို ာ့ ဲာ့သညာ့် စာရွက် 

စာတြ််းြ ာ်းတွင ် န ိုငင်ခံတာ်အိုပ်   ပ်ခရ်းခကာငစီ် (SAC) ခ ေါ် တရာ်းြဝင ် စစ်အိုပ်စို၏ 

အဆငာ့အ်မြငာ့ဆ်ံို်း အစိုအဖွဲွေ့ ြှ ြှတ်  က်ြ ာ်းလည််း ပေါဝငခ်နသည်။ ြှတ်  က်ြ ာ်းတွင် 

ြင််းခအာငလ်ှု ငက် ရဲတံ ွနစီ်ြံက န််းသည် န ိုငင်မံ ာ်းသ ို ာ့ ဓာတ်ခငွွေ့ မပနလ်ည်တငပ် ို ာ့ ဲာ့ပပီ်း 

လက်ရှ ခငခွပ်းခ  ြှု အခမ အခနနငှာ့ ် အကယ်၍ ခငြွခပ်းခ   ပေါက ြည်သ ို ာ့လိုပ်ခဆာငြ်ည်က ို 

ခြ်းမြန််းထာ်းမ င််း မဖစ်သည်။ အဆ ိုပေါခြ်း ွန််းက ို မပန်လည်ခမဖကကာ်းရနအ်တွက် မြနြ်ာာ့ခရနနံငှာ့ ်

သဘာ၀ဓာတ်ခငွွေ့လိုပ်ငန််း (MOGE) ြှ ၂၀၂၁  ိုနစ်ှ၊ ခအာက်တ ိုဘာလ ြှ ၂၀၂၂  ိုနစ်ှ၊ ြတ်လအထ  

န ိုငင်မံ ာ်းတငပ် ို ာ့ြှုြှဝငခ်င ွ အခြရ ကနခ်ဒေါ်လာ (၂၂.၃၇) သန််းြျှ ရရှ ြညာ့်အခကကာင််း အစီရင ်ံရန ်

မပငဆ်ငထ်ာ်းသည်က ို ခတွွေ့ရသည်။ 

 

ရဲတံ ွနစီ်ြံက န််းအာ်း ြခလ်းရှာ်းန ိုငင်ြှံ Petronas Carigali ကိုြပဏကီ ဦ်းခဆာင ် လည်ပတ် 

လိုပ်က ိုငခ်နပေါသည်။ ြ တ်ဖက်ြ ာ်းအခနမဖငာ့ ် ထ ိုင််းန ိုငင်ြှံ PTTEP၊ ဂ ပန ် အစ ို်းရ၊ ဂ ပနန် ိုငင်ြှံ 

ကိုြပဏြီ ာ်းမဖစ်သညာ့် Nippon Oil & Gas Exploration နငှာ့ ်Mitsubishi Corporation တ ို ာ့အမပင် 

အကကြ််းဖက် စစ်အိုပ်စိုြှ ထ န််း   ပ်ထာ်းသညာ့် မြန်ြာာ့ခရနနံငှာ့ ် သဘာ၀ဓာတ်ခငွွေ့လိုပ်ငန််းတ ို ာ့ 

ပေါဝငသ်ည်။ 

 

https://www.wsj.com/articles/u-s-faces-pressure-to-sanction-myanmars-lucrative-energy-industry-11639661401


 
 

အခထာက်အထာ်းစာရွက်စာတြ််းအရ ခငခွပ်းခ  ြှုြ ာ်းက ို အခြရ ကနခ်ဒေါ်လာမဖငာ့ ်

လိုပ်ခဆာငမ် င််းမဖစ်ပပီ်း ြခလ်းရှာ်းန ိုငင် ံ CIMB ဘဏြှ် စငက်ာပူန ိုငင်တွံင ် ဖွငာ့လှ်စ် ထာ်းခသာ 

ဘဏ ်ွဲရှ  စစ်အိုပ်စိုြှထ န််း   ပ်ထာ်းသညာ့် ခငစွာရင််းသ ို ာ့ ခပ်းသွင််းခနခကကာင််း ခဖာ်မပထာ်းသည်။ 

ယင််းြှာ ြင််းခအာငလ်ှု ငန်ငှာ့ ် စစ်အိုပ်စိုအခပေါ် အခြရ ကန ် အစ ို်းရြှ   ြှတ်ထာ်းသညာ့် ဒဏ ်တ် 

ပ တ်ဆ ို ာ့ အခရ်းယူြှုက ို ခဖာက်ဖ က်က  ်းလွနြ်ှု မဖစ်န ိုငခ်ပသည်။  

 

Justice for Myanmar ၏ ပပ ာပရြား ို ွင ရိှ်သ ူမရတောပမာငမှ် “ဒအီခထာက ်  အထာ်းခတွက 

အခြရ ကနအ်စ ို်းရရဲ ာ့ စီ်းပွာ်းခရ်းပ တ်ဆ ို ာ့ ဒဏ ်တ်အခရ်းယူတာက ို  ံထာ်းရတဲာ့ ြင််းခအာငလ်ှု င် 

က ိုယ်တ ိုင ် ခရနသံဘာ၀ဓာတ်ခငွွေ့ ဝငခ်ငခွတွအခပေါ် ကကီ်းကကပ်ခနတယ်ဆ ိုတာ ရှင််းရှင််းလင််းလင််း 

ခဖာ်မပခနပေါတယ်။ မပည်သူခတွက ို အကကြ််းဖက်သတ်မဖတ်ြှု အရှ နမ်ြ ြှငာ့ပ်ပီ်းလိုပ်ခနတဲာ့ 

တ   နတ်ည််းြှာပဲ စစ်အိုပ်စိုရဲ ာ့ ခ ေါင််းခဆာငခ်တွဟာ ခရနသံဘာဝဓာတ်ခငွွေ့က ပ ိုက်ဆံခတွ 

ဘယ်အ   နရ်ြလဲဆ ိုတာ ပူပနခ်နတာက ိုကကညာ့်ရင ် အဲဒခီငခွကက်းခတွဟာ စစ်အိုပ်စိုအတွက် 

ဘယ်ခလာက် အခရ်းပေါတယ်ဆ ိုတာက ို သ န ငပ်ေါတယ်။ တရာ်းြဝငအ်ာဏာသ ြ််းဖ ို ာ့ ကက  ်းပြ််းတဲာ့ 

အ   နက်စပပီ်း မပည်သူခတွက ိုသတ်မဖတ်ဖ ို ာ့ အသံို်းမပ ခနတဲာ့ က ည်ဆံခတွ၊ ဗံို်းခတွနဲ ာ့ 

တ ိုက်ခလယာဉ်ဆီခတွဟာ ခရနနံဲ ာ့သဘာဝဓာတ်ခငွွေ့ကခနရလာတဲာ့ ရနပံ်ိုခငကွ ို အသံို်းမပ ပပီ်း 

ဝယ်ယူခနတာမဖစ်ပေါတယ်။ စစ်အိုပ်စိုရဲ ာ့ ခရနနံဲ ာ့သဘာဝဓာတ်ခငွွေ့ ခငခွပ်း ခ  ြှုအခပေါ် 

စ ို်းရ ြ်ပူပနခ်နတဲာ့ အ ိုသက်ခသအခထာက်အထာ်းဟာ အဲဒကီဏ္ဍြှာ ပေါဝငခ်နတဲာ့                  

တမ ာ်းစီ်းပွာ်းခရ်းလိုပ်ငန််းခတွက ိုလည််း အလာ်းတူသက်ဆ ိုငြ်ှုရှ ခနြှာ မဖစ်ပေါတယ်။ အထူ်းသမဖငာ့ ်

Chevro၊ Total ၊ Posco International နဲ ာ့  CNPC ကိုြပဏခီတွရဲ ာ့ ကြ််းလွနန်ဲ ာ့ 

ပ ိုက်လ ိုင််းစီြံက န််းခတွဟာ အကကြ််းဖက်စစ်အိုပ်စိုရဲ ာ့ အစိုလ ိုက်အမပံ လ ိုက ် သတ်မဖတ်ြှုခတွက ို 

ခငခွကက်းခထာက်ပံာ့ခနတဲာ့ အခထာက် အထာ်းပဲမဖစ်ပေါတယ်။ တကယ်လ ို ာ့ြ ာ်း အခြရ ကနခ်ဒေါ်လာက ို 

အသံို်းမပ ပပီ်း လိုပ်ခဆာငခ်နတဲာ့ ခရနနံဲ ာ့သဘာ၀ဓာတ်ခငွွေ့ ရဲ ာ့ ခငခွပ်းခ  ြှုခတွဟာ စီ်းပွာ်းခရ်းပ တ်ဆ ို ာ့ 

ဒဏ ်တ်အခရ်းယူြှုက ို ခဖာက်ဖ က်ခနတာဆ ိုရင ် အခြရ ကနအ်စ ို်းရအခနနဲ ာ့ အခရ်းခပေါ် 

စံိုစြ််းစစ်ခဆ်းြှုခတွ လိုပ်ခဆာငသ်ငာ့ပ်ေါတယ်။ ကျွနြ်တ ို ာ့အခနနဲ ာ့ မြန်ြာာ့ခရနနံငှာ့ ်

သဘာဝဓာတ်ခငွွေ့လိုပ်ငန််း (MOGE) က ို စီ်းပွာ်းခရ်းပ တ်ဆ ို ာ့ အခရ်းယူ ဒဏ ်တ်ဖ ို ာ့က ို 

ထပ်ပပီ်းခတာင််းဆ ိုပေါတယ်။ အ ိုသက်ခသအခထာက်အထာ်းခတွအရ အကကြ််းဖက် 

လူသတ်စစ်အိုပ်စိုအတွက် Petronas ကိုြပဏကီ အခြရ ကနခ်ဒေါ်လာ သန််းခပေါင််းြ ာ်းစွာက ို 

ရှာခဖွခပ်းခနပပီ်း CIMB ဘဏက် ခငခွပ်းခ  ြှုက ို အဆငခ်မပခအာင ် လိုပ်ခဆာငခ်ပ်းမ င််းအာ်းမဖငာ့ ် 



 
 

ြခလ်းရှာ်းန ိုငင်ရံဲ ာ့ စစ်အိုပ်စိုနဲ ာ့ပတ်သက်ြှုက ို ခဖာ်မပခနပေါတယ်။ CIMB ဘဏရ်ဲ ာ့ အဓ က 

ရှယ်ယာရှငမ်ဖစ်သလ ို Petronas ရဲ ာ့ ပ ိုငရ်ှငလ်ည််းမဖစ်တဲာ့ ြခလ်းရှာ်းအစ ို်းရဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်ရဲ ာ့ 

န ိုငင်တံကာရာဇဝတ်ြှုြှာ ပူ်းခပေါင််းပေါဝငခ်နတာက ို ြမဖစ်ြခန အဆံို်းသတ်ရြှာ မဖစ်ပေါတယ်”။ 

 

အယ်ဒ တာမ ာြားသို  မှတ ် က်  

ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့၏ အငတ်ာနက် ခဆာင််းပေါ်းက ို ကကညာ့်ရှုရန ်- ခပေါက်ကကာ်းလာသညာ့ ်

စာရွက်စာတြ််းြ ာ်းက ြင််းခအာငလ်ှု ငက် ိုယ်တ ိုငသ်ည်ပင ်ခရနနံငှာ့ ်သဘာ၀ဓာတ်ခငွွေ့ ြှ 

ခငခွပ်းခ  ြှုအခပေါ် စ ို်းရ ြ်ပူပနြ်ှုြ ာ်းရှ ခနခကကာင််း ခဖာ်မပ 

 

အငတ်ာနက်ခဆာင််းပေါ်းက ို ကကညာ့်ရှုရန ်- ခရနနံငှာ့ ်သဘာ၀ဓာတ်ခငွွေ့သည် မြနြ်ာစစ်တပ်အတွက် 

အဓ က ဝငခ်ငမွဖစ် 

 

ဂ ပန ်အရပ်ဘက်အဖွဲွေ့အစည််း Mekong Watch ၏ ရဲတံ ွန ်စီြံက န််းအခပေါ် အနစ်ှ   ပ် 

အစီရင ်ံစာအာ်း ကကညာ့်ရှုရန:် http://www.mekongwatch.org/PDF/Yetagun_BP_Eng.pdf  

 

ဆ  ုံး 

 

ထပ်ြံသ ရှ လ ိုပေါက -  

ရတနာခြာင ် 

အီ်းခြ်းလ် -  media@justiceformyanmar.org 

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

ပံိုတူဝဘ်ဆ ိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

တွစ်တာ  - @justicemyanmar 

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