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ဇွန်လ ၂၈ရက် ၂၀၂၂ - ပြန်ြာ 

 
 

Petronas၊ PTTEP၊ ENEOS၊ Mitsubishi Corp နငှ  ်ဂျြနအ်စ ု်းရ 

ရဲတခံွန်သဘာဝဓါတင်ငွွေ့စီြံက န််းြှ တာဝနြဲ် ထကွ်ခွာြှု 

 

Gulf Petroleum Myanmar က ု လုြ်ငန််းရှငသ်စ်အပြစ် စစ်ငကာငစ်ီခန  ်အြ် 

 
မြနြ်ာစစ်က ာငစီ်ဟာ ရဲတံခွနသ်ဘာဝဓါတ်ကငွွေ့စီြံ ိန််း ိို တာဝနယူ်က ီ်းက ပ်လိုပ် ိိုငြ်ယ့််  ိုြပဏ ီ

အမြစ် Gulf Petroleum Myanmar (GPM)  ိို ခန ့်အ်ပ်တာဝနက်ပ်းလိို ်တယ်လိို ့် အဲဒလီိုပ်ငန််းနဲ ့် ရင််းန ်ီး 

 ျွြ််းဝငတဲ့်် Justice For Myanmar ရဲ ့် သတင််းရင််းမြစ်တစ်ရပ် နဲ ့် Myanmar Now ရဲ ့် သတင််းကြာ်မပချ ် 

အရ သိရပါတယ်။  

 

Petronas နဲ ့် ြိတ်ြ ်ကတွရဲ ့် ခိုလိိုတာဝနြဲ့်် ရိုပ်သိြ််းထွ ်ခွာတဲ့် လိုပ်ရပ်  အက ြ််းြ ် မြနြ်ာစစ်အိုပ်စို 

အတွ ် အခွနဝ်ငက်ငရွင််းမြစ် ဆ ်ကပ်းအပ်ကနြိို ့် မြစ်ပပီ်း၊ ြက ာခင ်ိုနခ်ြ််းကတာ့်ြယ့်် ဒဓီါတ်ကငွွေ့တွင််း ိို 

ပိတ်သိြ််းတဲ့်အခါ မြစ်လာြယ့်် သဘာဝပတ်ဝန််း ျငဆ်ိိုငရ်ာ အနတရာယ်ကတွ ိိုလည််း မြင့်တ် ်ကစြ ာ 

မြစ်ပါတယ်။  

 

Petronas ဟာ PTTEP နဲ ့် ENEOS တိို ့် ကပါင််းထာ်းတဲ့်  ိုြပဏခီွဲတစ်ခိုမြစ်တဲ့် Nippon Oil Exploration 

(Myanmar) နဲ ့် ြိတ်ြ ်သကဘာတူညီချ ်တစ်ရပ်အရ ရဲတံခွနဓ်ါတ်ကငွွေ့စီြံ ိန််းရဲ ့် လ ်ရ ိ က ီ်းက ပ် 

လိုပ် ိိုငသ်ူ လိုပ်ငန််းရ င ်ိုြပဏ ီမြစ်ပါတယ်။  

 

ရဲတံခွနဓ်ါတ်ကငွွေ့စီြံ ိန််းရဲ ့် ရင််းန ်ီးမြ ြှုပ်န သံူကတွ ိို ဒစီီြံ ိန််း ကန တာဝနယူ်ြှုအမပည့််နဲ ့် နှုတ်ထွ ်ကပ်း 

က ြိို ့် Friends of the Earth Japan, Justice For Myanmar နဲ ့် Mekong Watch တိို ့်  အက ိြ်က ိြ် 

ကတာင််းဆိိုတိို ်တွန််းခဲ့်ပပီ်း မြစ်ပါတယ်။ တာဝနယူ်ြှုအမပည့််နဲ ့် နှုတ်ထွ ်တယ်ဆိိုတာြ ာ အက ြ််းြ ် 

မြနြ်ာစစ်အိုပ်စိုဆီ ိို အခွနဝ်ငက်ငကွတွ အနာဂတ်ြ ာ ြစီ်းဆင််းကအာင ် ကသကသချာချာစီစဉ်ြိို ့်နဲ ့် လ ်ရ ိ 

လူ ့်အခွင့်အ်ကရ်းနဲ ့် သဘာဝပတ်ဝန််း ျငဆ်ိိုငရ်ာ ထိခိို ်ြှုကတွ ိို ကရ ာငရ် ာ်းနိိုငြ်ယ့်် နည််းလြ််းကတွနဲ ့် 

ဒဓီါတ်ကငွွေ့တွင််း ိို ပိတ်သိြ််းြိို ့် သင့််ကလျာ်တဲ့် နည််းလြ််းအဆင့််ဆင့််နဲ ့် လိုပ်ကဆာငသ်ွာ်းြိို ့် မြစ်ပါတယ်။ 

 

https://www.myanmar-now.org/mm/news/11692
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/civil-society-groups-reiterate-call-on-japanese-investors-in-myanmars-yetagun-gas-project-to-responsibly-disengage
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/mekong-watch-foe-j-and-jfm-cautiously-welcome-mitsubishi-corporations-withdrawal-from-the-yetagun-project-and-call-for-responsible-disengagement


အက ြ််းြ ်စစ်အိုပ်စို ထိန််းချြှုပ်ထာ်းတဲ့် မြန်ြာ့်ကရနံန င့်သ်ဘာဝဓါတ်ကငွွေ့လိုပ်ငန််း (MOGE) အကပေါ် 

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ့်က ြိို ့် အရပ်ဘ ်အြွဲွေ့အစည််းကတွရဲ ့် တစိို ်ြတ်ြတ်ကတာင််းဆိိုြှုကတွ ိိုလည််း 

လျစ်လျျူရှုခဲ့်က ပါတယ်။ ဒကီန ့်အချိနအ်ထိ ဥကရာပသြဂဂ တြွဲွေ့တည််း သာ MOGE အကပေါ် ဒဏခ်တ် 

ပိတ်ဆိို ့်တာ ရ ိပါကသ်းတယ်။ 

 

Gulf Petroleum Myanmar က ဘယ်သလူဲ? 

 

GPM  ိုြပဏဟီာ ထိိုင််းနိိုငင်ဝံနက် ီ်းချြှုပ်ကဟာင််း သ ်ဆငရ် ငန်ဝါထရာရဲ ့် စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ်ငန််း 

ဒါရိို ်တာအြွဲွေ့ ြ ာ အိုပ်ချြှုပ်ြှုဒါရိို ်တာတစ်ဦ်းမြစ်ခဲ့်ပပီ်း ဝနက် ီ်းချြှုပ်ကဟာင််း ချာဗလစ် ကယာငခ်ျိြှုငယ်ိုရဲ ့် 

အက ံကပ်းမြစ်ခဲ့်တဲ့် ထိိုင််းသူက ်းက ီ်း ချတ်ချိြှုင််း ယြ်ဘနရွ်န််း  က ျာကထာ ်ကနာ ်ခံ ကပ်းထာ်းတဲ့် 

ပိုဂဂလိ  ကရနနံဲ ့်ဓါတ်ကငွွေ့ ိုြပဏတီစ်ခို မြစ်ပါတယ်။  

 

ဒ ီိုြပဏဟီာ စင ်ာပူနိိုငင်နံဲ ့် ဩစကကတ်းလျနိိုငင်တိံို ့်ြ ာ စီ်းပွါ်းကရ်းလိုပ်ငန််းကတွရ ိတဲ့် Northern Gulf 

Petroleum group ရဲ ့် အစိတ်အပိိုင််းတစ်ရပ်လည််း မြစ်ပါတယ်။ 

 

ယြ်ဘနရွ်န််းရဲ ့် အက ြ််းြ ် မြနြ်ာစစ်အိုပ်စိုနဲ ့် စီ်းပွါ်းကရ်းဆ ်နယ်ွြှုဟာ ၁၉၉၅ ခိုန စ် အကစာပိိုင််း ာလ 

Myanmar Yellow Pages ထိုတ်လိုပ်ြိို ့်အတွ ် မြနြ်ာစစ်တပ်ထိန််းချြှုပ်ထာ်းတဲ့် မြနြ်ာ့်စာတိို ်နဲ ့် 

ကက ်းနန််းဆ ်သွယ်ကရ်းလိုပ်ငန််း  ဆယ်န စ်လိိုငစ်ငတ်စ်ခို ရခဲ့်တာ  စတငခ်ဲ့်ပါတယ်။  

 

GPM ဟာ ထိိုင််းနိိုငင်အံကမခစိို ် Northern Gulf Petroleum  ိုြပဏအီိုပ်စိုရဲ ့် အစိတ်အပိိုင််းတစ်ခို 

မြစ်ပါတယ်။ GPM ရဲ ့် ဝဘ်ဆိိုဒ ်ြ ာကြာ်မပထာ်းချ ်အရ Northern Gulf Petroleum  ိုြပဏအီိုပ်စို ိို 

ဘာမြျူဒါြ ာ ြ တ်ပံိုတငထ်ာ်းတဲ့် ဟနမ်ပ ိုြပဏကီတွ တဆင့် ် ြွဲွေ့စည််းထာ်းတာမြစ်ပပီ်း စင ်ာပူနိိုငင်ြံ ာ 

ဦ်းပိိုင ်ိုြပဏတီစ်ခို ရ ိပါတယ်။ ချတ်ချိြှုင််းယြ်ဘနရွ်န််း နဲ ့် Northern Gulf Petroleum တိို ့်ဟာ British 

Virgin Islands ြ ာလည််း နိိုငင်မံခာ်းြ တ်ပံိုတင ်ိုြပဏီကတွ ိို တည်ကထာငထ်ာ်းကက ာင််း နိိုင်ငတံ ာ 

စံိုစြ််းကထာ ်လ ြ််း သတင််းသြာ်းညွှန ့်က်ပါင််းအြွဲွေ့အစည််း (International Consortium of 

Investigative Journalists) ရဲ ့် နိိုငင်မံခာ်းြ တ်ပံိုတင ်ိုြပဏြီျာ်းဆိိုငရ်ာ လ ိြှု ွေ့ ဝ  ်ကပါ ်က ာ်းချ ် 

သတင််းအချ ် အလ ်ကတွအရ သိရပါတယ်။ 

 

https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/call-on-president-macron-and-the-french-government-to-refuse-to-allow-totalenergies-to-use-exemptions-to-eu-sanction
https://gulfpetroleummyanmar.com/
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/178999


ဘာမြျူဒါ၊ British Virgin Islands နဲ ့် စင ်ာပူနိိုငင်တိံို ့်ဟာ စီ်းပွာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းက ီ်းကတွအကပေါ် အခွနက်ငွ 

ကရ ာငလိ်ိုသူကတွအတွ ် နတ်မပည်ကတွ မြစ်က ပါတယ်။ 

 

Northern Gulf Petroleum  ိို ၂၀၀၄ ခိုန စ် သ ်ဆငအ်စိို်းရလ ်ထ ် ၁၉ က ိြ်ကမြာ ် ကရနတူံ်းကြာ် 

ထိုတ်လိုပ်ခွင့်ြ် ာ ကလလံဝငပ်ပိြှုငြ်ိို ့် ြွဲွေ့စည််းခဲ့်တယ်လိို ့် ထိိုင််းသတင််းြီဒယီာကတွ  ကြာ်မပ ခဲ့်ပါတယ်။ ဒ ီ

 ိုြပဏဟီာ အရည်အချင််းသတ်ြ တ်ချ ် မပည့််ြီမခင််းြရ ိကပြဲ့် ကရနတူံ်းကြာ်ထိုတ်လိုပ်ခွင့် ိ်ို ရရ ိခဲ့်ပပီ်း၊ 

၂၀၀၆ ခိုန စ် သ ်ဆင ိ်ို မြြှုတ်ချခဲ့်တဲ့် ထိိုင််းစစ်တပ်အာဏာသိြ််းြှုကနာ ်ပိိုင််း လိုပ်ပိိုငခ်ွင့်က်တွ 

ကပ်းအပ်ခဲ့်ပါတယ်။ ယြ်ဘနရွ်န််းဟာ  ကနဒါနဲ ့် ဩစကကတ်းလျြ ာရ ိတဲ့် ကရနနံဲ ့်သတတ ြှုတူ်းကြာ်ကရ်းလိုပ်ငန််း 

 ိုြပဏကီတွြ ာလည််း ရင််းန ်ီးမြ ြှုပ်န ထံာ်းပါတယ်။ 

 

GPM ရဲ ့် ဥ က    SMART Group of Companies ရဲ ့် ဒါရိို ်တာ နဲ ့် ဥ က  မြစ်တဲ့် က ျာ်က ျာ်လှုိင် 

မြစ်ပါတယ်။ အဲဒ ီိုြပဏ ိီို ၁၉၉၄ ခိုန စ်ြ ာ မြနြ်ာနိိုငင်ံရဲ ့် အရငအ်ာဏာရ ငလ် ်ထ ် စစ်တပ်ထိန််းချြှုပ် 

ထာ်းတဲ့် ကရနလံိုပ်ငန််း ိို ဝနက်ဆာငြ်ှုကပ်းြိို ့်အတွ ် စတငတ်ည်ကထာငခ်ဲ့်တာပါ။ GPM ရဲ ့် ဒိုတိယ 

ဒါရိို ်တာ  SMART Group of Companies ရဲ ့် ဒါရိို ်တာတစ်ဦ်းမြစ်တဲ့် ဇာနည်ကဆွ မြစ်ပါတယ်။ 

 

GPM ဒါရိို ်တာမြစ်တဲ့် နလွီငစိ်ို်းဟာ Thaisat Global’s Myanmar unit၊ Northern Gulf Petroleum 

Myanmar Limitedနဲ ့် Myanmar Gulf LNG Company Limited တိို ့်အပါအဝင ် ယြ်ဘွနရွ်န််းရဲ ့် 

 ိုြပဏအီကမြာ ်အမြာ်းြ ာ ဘိုတ်အြွဲွေ့ဝငအ်မြစ် တာဝန်ယူထာ်းပါတယ်။  

 

တရာ်းြဝငစ်စ်က ာငစီ်  Petronas  ိုြပဏရီဲ ့် ကနရာြ ာ အစာ်းထိို်းနိိုငြ်ိို ့် ရဲတံခွနစီ်ြံ ိန််းြ ာ က ီ်းက ပ် 

လိုပ် ိိုငလိ်ိုတဲ့်  ိုြပဏကီတွနဲ ့် ရ ယ်ယာရ ငက်တွ ိို ကြလ ၂၀ ရ ်ြ ာ ကနာ ်ဆံို်းထာ်းပပီ်း ကလလံဆွဲြိို ့် 

ြိတ်ကခေါ်တဲ့် ကက ညာချ ်တစ်ကစာင ်  ိို ၂၀၂၂ ခိုန စ် ကြလ ၁၄ ရ ်ကန ့်ြ ာ တ ်သိုတ်ရိို ် 

ထိုတ်မပနခ်ဲ့်ပါတယ်။ 

 

အမခာ်းကလလံဝငပ်ပိြှုငတဲ့်် သူကတွထဲြ ာ ခရိိုန ီိုြပဏ ီ ကရွှဗျိြှုင််းမြျူအိုပ်စိုနဲ ့် ဆ ်နယ်ွတဲ့်  ိုြပဏတီစ်ခို 

လည််း ပါဝငပ်ါတယ်။  

 

GPM ဟာ ကြ ၃၁ ရ ်ကန ့်  တည််း  စီြံ ိန််း ိို လွှဲကမပာင််းရယူခဲ့်တယ်လိို ့် အဲဒနီယ်ပယ်  

သတင််းရင််းမြစ်တစ်ရပ်  Justice For Myanmar  ိို ထိုတ်ကြာ်ကမပာက ာ်းခဲ့်ပါတယ်။ Petronas 

https://cthi.taxjustice.net/en/
https://cthi.taxjustice.net/en/
https://mgronline.com/daily/detail/9600000006760
https://smartmyanmargroup.com/
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အကနနဲ ့် သူ ့်ရဲ ့် Acid Gas Removal Unit (AGRU) စီြံ ိန််းပပီ်းစီ်းတာနဲ ့် GPM  ိို အပပီ်းသတ် 

လွှဲကမပာငက်ပ်းအပ်ရြ ာမြစ်ပါတယ်။ Petronas ဟာ အရင ် GPM နဲ ့် အကရာင််းအ၀ယ် 

သကဘာတူညီချ ်တစ်ခို ရ ိြူ်းပါတယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရဲ  ငပြာငရ်းဆ ုခွင ရှ် သ ူြရတနာငြာင ် “ရဲတံခွနဓ်ါတ်ကငွွေ့စီြံ ိန််း ိို Gulf 

Petroleum Myanmar   လွှဲကမပာင််းရယူလိို ်တာဟာ စစ်ရာဇဝတ်ြှုနဲ ့် လူသာ်းြျိြှု်းနယ်ွအကပေါ် 

 ျျူ်းလွနတဲ့််ရာဇဝတ်ြှုကတွ ိို အကရ်းယူအမပစ်ကပ်းခံရမခင််းအလျဉ််းြရ ိဘဲ  ျျူ်းလွနခ်ွင့််ရကနတဲ့် 

အက ြ််းြ ်အြွဲွေ့အစည််းတစ်ခိုမြစ်တဲ့် မြနြ်ာစစ်က ာငစီ်အတွ ် ဘဏ္ဍာကငကွတွ ဆ ်ပပီ်းစီ်းဆင််းြိို ့် 

ကသချာသွာ်းကစတာ မြစ်ပါတယ်။ 

 

 

“Gulf Petroleum Myanmar နဲ ့် သူရဲ ့် ဒါရိို ်တာကတွ၊ ရ ယ်ယာရ ငက်တွအကနနဲ ့် မြန်ြာစစ်အိုပ်စိုရဲ ့် 

ရာဇဝတ်ြှုကတွ ိို အာ်းကပ်း ူညီကနတဲ့်လိုပ်ရပ်ကတွအတွ ် ြမြစ်ြကန တာဝနခ်ံက ရပါြယ်။ 

 

“အက ြ််းြ ်မြန်ြာစစ်အိုပ်စို ထိန််းချြှုပ်ထာ်းတဲ့် မြနြ်ာ့်ကရနနံဲ ့် သဘာဝဓါတ်ကငွွေ့လိုပ်ငန််း ိို အကြရိ န၊် 

ဂျပနန်ဲ ့် အမခာ်းကသာ အစိို်းရကတွ  ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ့်ြိို ့် ပျ ် ွ ်ကနတဲ့်အတွ ်ကက ာင့်် သူတိို ့် အခိုလိို 

ဝငပ်ပီ်းလိုပ် ိိုငြ်ိို ့် မြစ်ခဲ့်တာပါ။ 

 

“ကရနနံဲ ့်သဘာဝဓါတ်ကငွွေ့ ရတဲ့် အခွနက်ငကွတွ စစ်က ာငစီ် ရကနတာ ိို ပိတ်ဆိို ့်ြိို ့်အတွ ် အကရ်းယူ 

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိို ့်ြှုကတွ ိို တ ်ညီလ ်ညီ အချိတ်အဆ ်ြိြိ အမြနဆ်ံို်းလိုပ်ကဆာငြ်ိို ့်  ျွန်ြတိို ့် 

ကတာင််းဆိိုပါတယ်။ 

 

“Petronas၊ PTTEP နဲ ့် Nippon Oil တိို ့်အကနနဲ ့် ရဲတံခွနဓ်ါတ်ကငွွေ့စီြံ ိန််း ကန အခိုလိိုပံိုစံနဲ ့် 

ရိုတ်သိြ််းထွ ်ခွာတဲ့်အတွ ် မြစ်ကပေါ်လာတဲ့်လူ ့်အခွင့်အ်ကရ်းနဲ ့် သဘာဝပတ်ဝန််း ျငဆ်ိိုငရ်ာ 

အ ျိြှု်းဆ ်ကတွအတွ ် တာဝနရ် ိက ပါတယ်။ 

 

“သူတိို ့်အကနနဲ ့် သူတိို ့်ရဲ ့် လူ ့်အခွင့်အ်ကရ်းနဲ ့် သဘာဝပတ်ဝန််း ျငဆ်ိိုငရ်ာ လိို ်နာရြယ့််မပ ာန််းချ ်ကတွ ိို 

အြျာ်းမပည်သူသိကအာင ်ထိုတ်မပနက်ပ်းရပါြယ်။ အြျိြှု်းသာ်းညီညွတ်ကရ်းအစိို်းရ၊ အရပ်ဘ ်အြွဲွေ့အစည််း 



ကတွ၊ အ ျိြှု်းဆ ်ရိို ်ခတ်တဲ့် လူ ့်အသိိုင််းအဝန််းကတွနဲ ့် ကဆွ်းကန်ွးတိိုငပ်ငပ်ပီ်း ဆိို်း ျိြှု်းသ ်ကရာ ်ြှု 

ကတွ ိို မပန်ပပီ်း  ိုစာ်းကပ်းရြ ာ မြစ်ပါတယ်။” 

 

ထြ်ြံသ ရှ လ ုြါက 

 

JFM ြ  ကြာ်ထိုတ်ထာ်းတဲ့် “ကပါ ်က ာ်းလာသည့်် စာရွ စ်ာတြ််းြျာ်း  ြင််းကအာငလ်ှုိင ်ိိုယ်တိိုငသ်ည်ပင် 

ကရနနံ င့် ်သဘာ၀ဓာတ်ကငွွေ့ ြ  ကငကွပ်းကချြှုြျာ်းအကပေါ် စိို်းရိြပ်ူပနက်နကက ာင််း ကြာ်မပ”ပါ သတင််းကဆာင််းပါ်း ိို 

ယခို ကနရာတွင ်ရယူပါ။  

 

“ကရနနံ င့် ် သဘာဝဓါတ်ကငွွေ့  မြနြ်ာစစ်အိုပ်စို ိို ြည်သိို ့်လ င ် အဓိ  ကငကွက ်းကထာ ်ပံ့်ြှု ရကစသလဲ။” 

JFM ၏ စံိုစြ််းကြာ်ထိုတ်ထာ်းြှုအာ်း ယခို ကနရာတွင ်ရယူပါ။  
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