
 

အ ောက်တ ိုဘောလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခိုနစှ် 

 

သတင််းထတုပ်ြန်ချက ်

                                                                                  

စစ်အကောငစီ်နငှ  ်ဆက်န ွှယ်သည  ်မြန်ြောန ိုငင် ံတွင််း စီြံက န််းြျော်းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဂျပနဘ်ဏ ်၃ ခိုတ ို   ော်း 

အဆွ်းအန်ွးအြ်းမြန််းရန ်တ ိုက်တွန််းသည ် အပ်းစောတစ်အစောငက် ို ကိုြပဏ ီဖွ ွဲ့ စည််း ၁၆၀ထံ အပ်းပ ို   

 

ရင််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှံြှုဆက်လက်လိုပ်အဆောငမ်ခင််းက မြန်ြောစစ်တပ်၏ လ   ခွင  ်အရ်းချ ြှု်းအဖောက်ြှုြျော်းက ို 

အငအွ က်းအထောက်ပံ ြှုမဖစ်အစန ိုင် 

  

Mekong Watch 

Friends of the Earth Japan 

Justice For Myanmar 

Network Against Japan Arms Trade (NAJAT) 

ayus:Network of Buddhists Volunteers on International Cooperation 

Japan International Volunteer Center (JVC) 

 

မြနြ်ောစစ်တပ် တွက်  ကျ ြှု်းမဖစ်ထွန််းအစန ိုငအ်သော စီြံက န််းြျော်းတွင ် ရင််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှမံခင််း 

အသေ်ာလည််းအကောင််း၊ အချ်းအငအွပ်းအဆောငမ်ခင််းအသေ်ာလည််းအကောင််းရှ သည ်၊ သ ို  ြဟိုတ် မြနြ်ောန ိုငင် ံတွင််း 

လ   ခွင  ်အရ်းချ ြှု်းအဖောက်ြှုြျော်းတွင ်  ကံရောပါပတ်သက်အနန ိုငသ်ည ် ဂျပနက်ိုြပဏြီျော်းတွင ် ရှယ်ယောြျော်း 

ပ ိုငဆ် ိုငထ်ော်းမခင််းရှ သည ်  အရ်းပါအသော ဂျပနဘ်ဏ ်၃ ခို (MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation, and Mizuho Bank) တ ို  တွင ်  ဓ ကရင််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှသံည ် ဖွ ွဲ့ စည််း ၁၆၀ တ ို  ထံ 

စီ်းပွော်းအရ်းနငှ  ်လ   ခွင  ်အရ်းဆ ိုငရ်ောနယ်ပယ်တွင ်လိုပ်အဆောငအ်နသည ်  ရပ်ဘက် ဖွ ွဲ့ စည််း ၆ ဖွ ွဲ့ တ ို  ြှ 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ောလ ၃၀ ရက်အန   ရက်စွ မဖင  ်အပ်းစောတစ်အစောငက် ို အပ်းပ ို  ခ  ပါသည်။ 

 

၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ၊ အဖအဖေ်ာဝါရီလ တွင််း မြနြ်ောစစ်တပ်၏  ောဏောသ ြ််းကက ြှု်းပြ််းြှုအနောက်ပ ိုင််းြှစ၍ 

မြနြ်ောန ိုငင် ံတွင််းရှ  စီြံက န််းြျော်းတွင ် ရင််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှလံျက်ရှ သည ် ဂျပနက်ိုြပဏ ီချ ြှု ွဲ့ အနမဖင  ်

မြနြ်ောစစ်တပ် ော်း  ကျ ြှု်းမဖစ်ထွန််းအစသည ် စီ်းပွော်းအရ်းလိုပ်ငန််းြျော်းြှတဆင  ် မြန်ြောစစ်တပ်က 

ကျ ်းလွနသ်ည ် လ   ခွင  ်အရ်းချ ြှု်းအဖောက်ြှုြျော်းတွင ်  ကံရောပါပတ်သက်ြှုမဖစ်အစန ိုငအ် ကောင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

အထောက်မပအမပောဆ ိုခ  ပပီ်း မဖစ်ပါသည်။  



 

ပန ်ကော်းချက်အပ်းစောြျော်းနငှ  ်  စည််း အဝ်းြျော်းြှတဆင လ်ည််း  ဆ ိုပါကိုြပဏြီျော်း ော်း ၎င််းတ ို  ၏ 

လ   ခွင  ်အရ်းဆ ိုငရ်ောြ ဝါဒြျော်း၊ န ိုငင်တံကောလ   ခွင  ်အရ်းဆ ိုငရ်ော တောဝနဝ်တတ ရော်းြျော်းနငှ  ်ညီ 

လ ိုက်နောလိုပ်အဆောငရ်န ်အတောင််းဆ ိုခ  ပပီ်းလည််း မဖစ်ပါသည်။  

 

 ဆ ိုပါ စီ်းပွါ်းအရ်းလိုပ်ငန််းြျော်းက ို ဆက်လက်လိုပ်အဆောငမ်ခင််း သ ို  ြဟိုတ် စီစဉထော်းသည ် တ ိုင််း 

လိုပ်အဆောင ် မခင််းြျော်းသည် မြန်ြောစစ်တပ် ော်း ဘဏ္ဍောအင ွရင််း မြစ်ြျော်းအပ်းအနမခင််းမဖစ်ပပီ်း၊  

န ိုငင်သံော်းြျော်း ော်း သတ်မဖတ်မခင််း၊ တရော်းဥပအဒြ   ဖြ််းဆီ်းမခင််း၊ ဥပအဒြ   ချြှုပ်အနေှာငမ်ခင််း၊ 

လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော  ကြ််းဖက်မခင််း၊ ဖြ််းဆီ်းလက်စအဖျောက်မခင််းနငှ  ် ည ဉ်းပြ််းနှ ပ်စက်မခင််းြျော်း ပါဝငသ်ည ် 

စစ်တပ်၏ န ိုငင်တံကောရောဇဝတ်ြှုြျော်းက ို ပံ ပ ို်းက ညီအပ်းမခင််းမဖစ်သည်  တွက် ြျော်းစွောစ ို်းရ ြ်ပ ပနပ်ါသည်။ 

  

Mitsubishi UFJ Financial Group၊ Mitsui Sumitomo Financial Group နငှ  ်Mizuho Financial Group 

ဘဏတ် ို  က ို ကကီ်း ကပ်ကွပ်က သည ် အငအွ က်း ဖွ ွဲ့ စည််းြျော်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ 

လ   ခွင  ်အရ်းဆ ိုငရ်ောြ ဝါဒြျော်းတွင ် ကိုလသြဂဂကြဘောလံို်းဆ ိုငရ်ောသအဘောတ ညီချက်နငှ  ် ကိုလသြဂဂ၏ 

စီ်းပွော်းအရ်းနငှ လ်   ခွင  ်အရ်းဆ ိုငရ်ောလြ််းညွှန ်အမခခံြ ြျော်းက ို လ ိုက်နော၊  အကောင ်ထည်အဖေ်ာြည်မဖစ် 

အ ကောင််း တရော်းဝငအ်ဖေ်ာမပထော်းပါသည်။ 

  

 ဆ ိုပါဘဏ ် ၃ ခိုတွင ် ရှယ်ယောြျော်းပ ိုငဆ် ိုငထ်ော်း ကသည ်  ဖွ ွဲ့ စည််းြျော်း အနမဖင  ် ဘဏြ်ျော်းနငှ ် 

ချက်ချင််း အတွွဲ့ဆံိုပပီ်း အပ်းစောတွင ် အဖေ်ာမပထော်းသည ် “ဘဏြ်ျော်းလိုပ်အဆောငရ်ြည  ်

 အရ်းယ အဆောငရွ်က်ချက်ြျော်း” က ို လိုပ်အဆောင်အစအရ်း  တွက် အဆွ်းအန်ွးတ ိုက်တွန််းရန၊် 

ထ ိုသ ို  အဆွ်းအန်ွးတ ိုက်တွက်အသေ်ာလည််း  ဆ ိုပါဘဏ ် ၃ ခိုတ ို  က လ ိုက်နောလိုပ်အဆောငမ်ခင််း ြရှ ပါက 

ရင််းနှ်ီးမြ ြှုပ်နှံြှုရိုပ်သ ြ််းအရ်းက ို စဉ်းစော်းရန ်အပ်းစောတွင ်တ ိုက်တွန််းအတောင််းဆ ိုထော်းပါသည်။ 

 

 အသ်းစ တ်ထပ်ြံသ ရှ ရန ်အပ်းစောက ို  ကည ်ရှုပါ။ 

 

[ဂျပနဘ်ောသောမဖင ]် 「ミャンマーでの問題事業に投資を継続する日本の3銀行の株主として、

ミャンマー国軍の資金源を確実に断つ措置を講じるよう銀行にエンゲージメントを求める

要請書」（2022年9月30日付。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の主要株主160機

関に送付） 



http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220930Letter_Jp.pdf 

 

[ ဂဂလ ပ်ဘောသောမဖင ]် "Call for Engagement to Urge Banks to Take Measures to Stop the Flow 

of Funds to the Myanmar Military," dated September 30, 2022, sent to 160 institutional 

investors holding shares in MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, or Mizuho 

Bank 

http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220930Letter_Eng.pdf 

 

အပ်းစောလက်ခံ ဖွ ွဲ့ စည််း ၁၆၀ စောရင််း 

http://www.mekongwatch.org/report/burma/mbusiness/20220930List.pdf 

 

ပ ိုြ ိုသ ရှ ရန ်ဆက်သွယ်ပါ။ 

 

Mekong Watch 

3F Aoki Bldg., Taito 1-12-11, Taito-ku, Tokyo 110-0016 Japan  

Phone: +81-3-3832-5034 

E-mail: contact(@)mekongwatch.org 
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