
                                                                                            
  

 

 

 

 

သတင််းထတုပ်ြန်ချက် 

မေ- ၄၊ ၂၀၂၂။ 

 

ENEOS' ၏ ပေန်ောန ငုင်ေံှထကွ်ခာွေှုက ု NGO ေျာ်း သတ ကက ်းစွာပြင  ်ကက ြိုဆ ုပြ ်း 

ရဲတခံွန်ဓါတမ်ငွွေ့စ ေံက န််းက ု စနစ်တကျြ တသ် ေ််း၍ တာဝန်ယူေှုရှ ရှ  ထကွ်ခွါရန် မတာင််းဆ ု 

 
 

ENEOS Holdings က မေလ ၂ ရက်မ ေ့တွင ်၎င််းတ  ေ့သည် မေ ေ်ာန  ငင်ေံှ န တ်ထွက်မ ကာင််း မ ကညာခ ေ့ သည်။ 

 

ENEOS ၏ ထ တ်မြ ခ်ျက်တွင ်မေ ေ်ာန  ငင်၏ံ “လူေှုမရ်းမြဿ ာေျာ်း” အြါအဝင ်လက်ရှ အမမခအမ ေျာ်းက   

ထညေ့်သွင််း စဉ်းစာ်းမ ကာင််း မ ာ်မြထာ်းမသာ်လည််း က ေပဏီက တာဝ ယ်ူရေညေ့် လူ ေ့အခွငေ့အ်မရ်းနငှေ့ ်သဘာဝ 

ြတ်ဝ ််းကျငဆ်  ငရ်ာ က စစရြ်ေျာ်းက   ထညေ့်သွင််းမမြာဆ  မခင််း ေရှ မြ။ 

 

Mekong Watch၊ FoE Japan နငှေ့ ်Justice for Myanmar (JFM) တ  ေ့က ENEOS အမ မ င်ေ့ မေ ေ်ာစစ်တြ် 

အတွက် ဘဏ္ဍာမငမွထာက်ြံေ့မ သညေ့် စီေံက  ််းလ ြ်င ််းက   ေူလကတည််းက ေလ ြ်သင်ေ့လျက်နငှ်ေ့ လ ြ်ခ ေ့မခင််း 

မ စ်ပြီ်း ယခ ထွက်ခွာမခင််းသည် မ ာက်ကျမ ပြီမ စ်မသာ်လည််း သတ ကကီ်းစွာမ င်ေ့ ကက ြိုဆ  ပြီ်း စီေံက  ််းေှ 

နှုတ်ထွက်မခင််းက   တာဝ ယ်ူတာဝ ခံ်ေှုမ င်ေ့ မဆာငရွ်က်ေှု ရှ  ေရှ က   သတ ကကီ်းကကီ်းထာ်းပြီ်း မစာငေ့ ်ကညေ့် 

သွာ်းေည် မ စ်သည်။ 

 

ENEOS နငှေ့ ် ၎င််း၏လ ြ်မ ာ်က  င ်က်ေျာ်းသည် ြွငေ့လ်င််းမေငသ်ာေှုရှ စွာ မေသခံလူထ ေျာ်း အြါအဝင ်

သက်ဆ  ငသူ်ေျာ်းနငှေ့ ် မဆွ်းမန်ွးတ  ငြ်င်မခင််းမ ငေ့ ်တာဝ ယ်ူတာဝ ခံ်ေှု အမြည်အဝမ ငေ့ ်နှုတ်ထွက်ရ  ်ကျွန် ြ်တ  ေ့ 

အမ မ ငေ့ ်မလ်းမလ်း က် က် တ  က်တွ ််းြါသည်။ 

 

မေ ေ်ာန  ငင်ေံှ ထွက်ခွာရာတွင ်ENEOS နငှေ့ ်၎င််း၏ န  ငင်တံကာ ေ တ် က်အ ွ ွဲ့အစည််းေျာ်းသည် က  ခ်ေ််းလ  ်ီး 

မ စ်ေည်ဟ  ခ ေ့ေ်ှ ််းထာ်းသညေ့် ဓါတ်မငွွဲ့တွင််းေျာ်းက   အဆင်ေ့ဆင်ေ့ ြ တ်သ ေ််းရ  ် အစီအစဥ်တကျ လ ြ်မဆာင် 

မြ်းရေည်မ စ်သည်။ ထ  သ  ေ့ စ စ်တကျမဆာငရွ်က်ေှသာ ကျ ရ်ှ မ မသ်းသည်ေ့၀ငမ်ငေွျာ်းသည် မေ ေ်ာစစ်တြ် 

သ  ေ့ေမရာက်ရှ ရ  ်  မသချာမစေည်မ စ်ပြီ်း လူ ေ့အခွငေ့အ်မရ်းနငှေ့် သဘာဝြတ်ဝ ််းကျငဆ်  ငရ်ာ ထ ခ  က်ေှုေျာ်းက   

လည််း မရှာငရ်ှာ်းန  ငေ်ည်မ စ်သည်။ 

 

ဓာတ်မငွွဲ့တွင််းေျာ်းက   သဘာဝြတ်ဝ ််းကျငဆ်  ငရ်ာ တာဝ ယ်ူတာဝ ခံ်သည်ေ့  ည််းလေ််းေျာ်းမ င်ေ့ ြ တ်သ ေ််း 

မခင််းသည် မငကွ  မ် က်းကျလည််း ေျာ်းလှသည်ေ့အတွက် တရာ်းေဝငစ်စ်မကာငစ်ီ၏ ထ  ််းချြိုြ်ေှုမအာက်ရှ  

မေ ေ်ာေ့မရ နံငှေ့ ်သဘာဝဓာတ်မငွွဲ့လ ြ်င ််း (MOGE) သည် ဓာတ်မငွွဲ့တွင််းေျာ်းက   စ စ်တကျ ြ တ်သ ေ််းေည်ဟ   

ယံ  ကည် န  င ်ွယ်ေရှ မြ။ ထ  ေ့မ ကာငေ့ ် ရ တံခွ စ်ီေံက  ််းေှ အကျ ြို်းအမေတ် ရရှ ခ ေ့မသာ ဂျြ ရ်င််းနှ်ီးမေ ြိုြ်နှသူံေျာ်း 

https://www.hd.eneos.co.jp/english/newsrelease/upload_pdf/20220502_01_02_0960492.pdf


                                                                                            
  

 

 

 

 
သည် သဘာဝဓာတ်မငွွဲ့တွင််းက   တာဝ ယ်ူတာဝ ခံ်၍ ြ တ်သ ေ််းပြီ်း ဆ  ်းကျ ြို်းသက်မရာက်မစေညေ့် လူေှုမရ်းနငှေ့ ်

သဘာဝြတ်ဝ ််းကျငဆ်  ငရ်ာ ထ ခ  က်ေှုေျာ်းက   မြ လ်ည်က စာ်းမြ်းရေည်မ စ်ြါသည်။ 

 

ENEOS သည် ၎င််း၏လ ြ်င ််းခွ မ စ်မသာ Nippon Oil Exploration (Myanmar) ေှတဆငေ့ ်ရ တံခွ သ်ဘာဝ 

ဓာတ်မငွွဲ့စီေံက  ််းတွင ်ရင််းနှ်ီးမေ ြိုြ်နှထံာ်းပြီ်း ဂျြ အ်စ  ်းရနငှေ့ ်ေစ်ဆူဘီရီှမကာ်ြ  မရ်းရှင််းတ  ေ့၏ ရင််းနှ်ီးမေ ြိုြ်နှေံှုေျာ်း 

လည််း ြါဝငသ်ည်။ 

 

ဂျြ အ်စ  ်းရအြါအဝင ် ENEOS နငှေ့ ် Mitsubishi မကာ်ြ  မရ်းရှင််း၏ အစ ရှယ်ယာရှငေ်ျာ်းသည် ရ တံခွ ် 

စီေံက  ််းေှ နှုတ်ထွက်မခင််းနငှ်ေ့ ြ တ်သ ေ််းမရ်းလ ြ်င ််းစဥ်ေျာ်း စ စ်တကျမ စ်မစမရ်းအတွက် တက်ကကမသာ 

အခ ််းကဏ္ဍေှ ြါဝငမ်ဆာငရွ်က်မြ်းရ  ်ကျွန် ြ်တ  ေ့က မတာင််းဆ  ြါသည်။ 

 

ဇ  ်၀ါရီလတွင ် Mekong Watch ၊ FOE Japan ၊ Justice For Myanmar နငှေ့ ် NGO ေျာ်းြါရှ မသာ 

ြူ်းမြါင််းအ ွ ွဲ့ေျာ်းသည် ENEOS နငှေ့ ် Mitsubishi တ  ေ့တွင ် ရင််းနှ်ီးမေ ြိုြ်နှသူံေျာ်း အြါအဝင ် မေ ေ်ာန  ငင်၏ံ 

မြဿ ာရှ မ မသာစီေံက  ််းေျာ်းေှတဆငေ့ ်ဆက်လက်၍ မငမွ က်းေျာ်းြံေ့ြ  ်းမြ်းမ သညေ့် ဂျြ က် ေပဏမီလ်းခ ၏ 

အ ွ ွဲ့အစည််းဆ  ငရ်ာရင််းနှ်ီးမေ ြိုြ်နှသူံ(၁၂၅)ဦ်းထံ စာမရ်းသာ်းမြ်းြ  ေ့ ခ ေ့သည်။ ယခ ကာလသည် ရင််းနှ်ီးမေြိုြ်နှသူံ 

ေျာ်း၏ ြါဝငေ်ှု အခ ််းကဏ္ဍေှာ အမရ်းြါမသာကာလမ စ်သည်။ 

 

က လသေဂဂ၏ စီ်းြွာ်းမရ်းနငှေ့လ်ူ ေ့အခွငေ့အ်မရ်းဆ  ငရ်ာလေ််းညွှ ေ်ူေျာ်း မအာက်တွင ်လူ ေ့အခွငေ့အ်မရ်းက   ကာကွယ် 

မစာငေ့မ်ရှာက်ရ  ်ဂျြ အ်စ  ်းရသည် ၎င််း၏န  ငင်ံမတာ်တာဝ ေ်တှဆင်ေ့ အထူ်းအမရ်းကကီ်းမသာ အခ ််းကဏ္ဍတွင် 

ရှ မ ြါသည်။ 

 

ENEOS န တ်ထွက်ေှုသည် ၎င််းတ  ေ့၏ စီေံက  ််းလ ြ်မ ာ်က  င် က် Mitsubishi ၊ Petronasနငှေ့ ်PTTEP တ  ေ့၏ 

မ ကညာချက်ေျာ်းထ တ်မြ ပ်ြီ်းမ ာက်ေှ မ ကညာခ ေ့မခင််း မ စ်သည်။ 

 

Mekong Watch အြွဲွေ့၏ ဒါရ ုက်တာ Yuka Kiguchi က  “ENEOS ရ ေ့ ထ တ်မြ ခ်ျက်မတွေှာ က ေပဏမီတွ 

န တ်ထွက်ပြီ်းတ ေ့မ ာက် ဓာတ်မငွွဲ့ထ တ်လ ြ်ေှုဆက်ပြီ်း ရှ  ေရှ  ဆ  တာေျ ြို်း  ေ့ ရ ြ်သ ေ််းတ ေ့က ေပဏမီတွအမ   ေ့ 

ဓာတ်မငွွဲ့တွင််းမတွ ြ တ်သ ေ််းတ ေ့လ ြ်င ််းအတွက် ဘယ်လ  တာဝ ယ်ူေယ်ဆ  တ ေ့ အမရ်းကကီ်းတ ေ့ အချက်အလက် 

မတွက   ထ တ်မ ာ်မမြာ ကာ်းတာေျ ြို်းေရှ ြါဘူ်း၊ သူတ  ေ့ ရ တ်သ ေ််းတာေှာ လူ ေ့အခွငေ့အ်မရ်း  ေ့ သဘာဝြတ်ဝ ််းကျင် 

က   ထညေ့်သွင််းစဉ်းစာ်းရေှာမ စ်ပြီ်း န တ်ထွက်တ ေ့ က ေပဏမီတွဟာ မေ ေ်ာန  ငင် ံ ေ့ န  ငင်တံကာအသ  င််းအဝ  င််း 

အတွက် တာဝ ခံ်ရေှာ မ စ်ြါတယ်” ဟ  မမြာ ကာ်းခ ေ့သည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ မပြာမရ်းဆ ုခွင် ရှ သ ူေရတနာမောငက် “ENEOS Holdings ဟာ မေ ေ်ာမြည် 

သူမတွ  ေ့ ကေဘာတဝှေ််းက တက်ကကလှုြ်ရှာ်းသူမတွရ ေ့ ညီညီညာညာ  ေ့ ဆက်တ  က်  အာ်းမြ်းေှုမတွမ ကာငေ့ ်

https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/concern-expressed-over-japanese-companies-continuing-business-in-myanmar
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Mitsubishi-Corp.-to-offload-interest-in-Myanmar-gas-field
https://www.petronas.com/media/press-release/petronas-withdraws-yetagun-field-offshore-myanmar
https://www.pttep.com/en/Newsandnmedia/Mediacorner/Pressreleases/Pttep-With-Draws-From-Yetagun-Project-In-Myanmar.aspx


                                                                                            
  

 

 

 

 
မေ ေ်ာစစ်ရာဇဝတ်ဂ  ဏ််း  ေ့ ြူ်းတွ လ ြ်မ တ ေ့ သူတ  ေ့ရ ေ့လ ြ်င ််းက   ရြ်ဆ  င််းလ  က်ြါပြီ။ အခ မတာေ့ ENEOS က 

သူတ  ေ့ရ ေ့ လူ ေ့အခွငေ့အ်မရ်း  ေ့ သဘာဝြတ်ဝ ််းကျငဆ်  ငရ်ာလ ြ်င ််းမတွက   မကျြွ စ်ွာထေ််းမဆာငခ် ေ့   ေ့ တာဝ ရှ်  

မ ကာင််း မြသရေယေ့်အချ   ်မ စ်ြါတယ်။  ေလီ  လ ြ်မဆာငရ်ာောှ ENEOS အမ   ေ့ ြ  က်လ  င််းဧရ ယာအတွင််းက 

လူေှုအသ  င််းအဝ  င််းမတွအြါအဝင ်အေျ ြို်းသာ်းညီညွတ်မရ်းအစ  ်းရ NUG ရ ေ့ အဓ ကတာဝ ရှ် သူမတွ  ေ့ အ ်ီးကြ ်

တ  ငြ်ငမ်ဆွ်းမန်ွး   ေ့ လ  ြါတယ်။  ာ်းလညထ်ာ်းရေှာက စစမ်ကာငစ်ီဟာ မေ ေ်ာန  ငင်ရံ ေ့အစ  ်းရေဟ တ်ြါဘူ်း၊ 

အ ကေ််း က်စစ်ရာဇဝတ်ဂ  ဏ််းြါ၊ ENEOS  က်က စစ်မကာငစ်ီက   မေ ေ်ာန  ငင်ရံ ေ့ "အစ  ်းရ" တစ်ရြ်အမ   ေ့ 

ရည်ညွှ ််းမမြာဆ  မ တာမတွ ရြ်တ ေ့ပ်ြီ်း သူတ  ေ့ရ ေ့ ထ တ်မြ ခ်ျက်မတွေှာ စစ်မကာငစ်ီက   တရာ်းဝငေ်ှုမ စ်မစတ ေ့ 

အသံ ်းအနှု ််းေျ ြို်းမတွက    ယ်ရှာ်းြစ်   ေ့ လ  ြါတယ်” ဟ  မမြာ ကာ်းခ ေ့သည်။ 

 

ဆက်သယ်ွရန် 

Yuka Kiguchi, Mekong Watch: info@mekongwatch.org  
Yadanar Maung, Justice For Myanmar: media@justiceformyanmar.org 
 


