
            
 

 

မြန်ြာစစ်က ာငစ်ီနငှို့ ်၎င််းတ  ို့၏ ရ ်စ ်ယ တ်ြာြှုြ ာ်းနငှို့ ်ဆ ်နယွ်ကနသညို့် 

ဘဏ် ွင််းဆ ် အသစ်ြ ာ်း ကတွွေ့ ရှ  

န  ငင်တံ ာဘဏ် ၁၉ ခ  တ  ို့သည် မြန်ြာစစ်က ာငစ်ီနငှို့ဆ် ်နယ်ွြှုြ ာ်းရှ သညို့် 

  ြပဏီြ ာ်းတငွ ်အကြရ  န်က ေါ်လာ သန ်းပ ေါင ်း ၆၅,၀၀၀ က  ာ် ရှယ်ယာြ ာ်း 

အတတူ ွ ရင််းနှမီြ ြှုပ်နှထံာ်းက သည်။ 

ရက်စ ွဲ - ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဇူလ ုငလ် ၂၈ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူူးန ေ့ 

ဘဏ္ဍာငငွေနငှ ့် ပ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုဆ ိုင့်ရာ စီမံခန  ့်ခွေွဲငရေးကိုမပဏခီွေွဲမ ာေးဖြစ့်ကကင ာ Amundi၊ Nikko Asset 

Management၊ Natixis နငှ ့် DWS investments စ ည့်  ကိုမပဏမီ ာေးက ို စ ေးစမ့်ေးငလ လာထာေး ည့်  

 ိုငေ နအ စ့်အရ ဖမန့်မာစစ့်ငကာင့်စီအာေး ပံ ပ ိုေးငပေးလ က့်ရှ  ည ့် ကိုမပဏမီ ာေးနငှ ့် ပေ့် က့် 

ငနင ာ စီေးပွောေးငရေးဘဏ့်မ ာေး ည့် ယခင့်ငေွေွေ့ ရှ ထာေး ည့်ထက့် ပ ိုမ ိုမ ာေးဖပာေးငကကာင့်ေး ငြာ့်ထိုေ့် 

  ရှ ရ ည့်။ န ိုင့်ငေံကာဘဏ့် ၁၉ ခိုေ ို   ည့် ဖမန့်မာန ိုင့်ငရံှ  စစ့်ငကာင့်စီနငှ ့် ၎င့်ေးေ ို  ၏ စီေးပွောေးငရေး 

လိုပ့်ငန့်ေးစိုကကီေးမ ာေးနငှ ့် ဆက့်နွေယ့်မှုရှ  ည ့် ကိုမပဏ ီ ၁၈ ခိုေွေင့် အငမရ ကန့်င ေါ်လာ  န့်ေးငပေါင့်ေး 

၆၅,၀၀၀ ငက ာ့် ေန့်ြ ိုေးပမာဏရှ  ည ့် အစိုရှယ့်ယာမ ာေးက ို ပ ိုင့်ဆ ိုင့်ထာေးကက ည့်။ အဆ ိုပေါ 

ကိုမပဏမီ ာေး ည့် ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်   ို  မဟိုေ့် ငြငြာ့်ဝေါရီ ၁ ရက့်ငန   အာဏာ  မ့်ေး ကက  ေးပမ့်ေးမှု၏ 

ရလာ ့်အဖြစ့် လက့်ရှ ေွေင့် ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်က ထ န့်ေးခ  ပ့်ထာေး ည ့် န ိုင့်ငပံ ိုင့် လိုပ့်ငန့်ေးကကီေးမ ာေးနငှ ့် 

ေ ိုက့်ရ ိုက့် ာမက ကာလကကာရှည့်စွောေည့်ရှ ခွဲ  ည ့် စီေးပွောေးငရေးဆ ိုင့်ရာ ဆက့်နွေယ့်မှုမ ာေး ရှ ကက ည့်။ 

 

၂၀၂၁ ခိုနစှ့် ငမလေွေင့် BankTrack နငှ ့် Justice For Myanmar ေ ို   ပထမအကက မ့် ထိုေ့်ငဝထာေး ည ့် 

မွေန့်ေးမံဖြည ့်စွေက့် ိုငေ န စ့်ေစ့်ရပ့်အရ ကိုမပဏ ီ ၁၈ ခိုေွေင့် အငမရ ကန့်င ေါ်လာ  န့်ေး ၁၀၀၀ 

အထက့် အစိုရှယ့်ယာမ ာေး ပ ိုင့်ဆ ိုင့်ထာေး ည ့် စီေးပွောေးငရေးဆ ိုင့်ရာဘဏ့် ၁၉ ခိုက ို ငေွေွေ့ ရှ ခွဲ  ည့်။ 

အဆ ိုပေါ ကိုမပဏမီ ာေးေွေင့် ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်  ို   ကာကွေယ့်ငရေးပစစည့်ေးမ ာေး ငထာက့်ပံ ငနင ာ Bharat 

Electronics Inc ကိုမပဏကီ ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်၏ အနေီးကပ့်ဆံိုေး န ိုင့်ငေံကာ စီေးပွောေးငရေးမ ေ့်ြက့်ဖြစ့်ပပီေး 

ငရနနံငှ ့်  ဘာဝဓေါေ့်ငငွေွေ့ကိုမပဏေီစ့်ခိုဖြစ့် ည ့် POSCO နငှ ့် ဖမန့်မာန ိုင့်ငေံွေင့် ဖမန့်မာ ငရနနံငှ ့် 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/60ae33de56ace3df6497c693_Banks%20investing%20in%20the%20military%20cartel%20brief.pdf


            
 

 

 ဘာဝဓေါေ့်ငငွေွေ့လိုပ့်ငန့်ေး နငှ ့် အေ ေကွေလည့်ပေ့်ငန ည ့် Chevron, Shell နငှ ့် Total ကိုမပဏေီ ို   

အပေါအဝင့် ငရနနံငှ ့်  ဘာဝဓေါေ့်ငငွေွေ့ ကိုမပဏ ီ၈ ခိုေ ို   ပေါဝင့် ည့်။ 

 
စစ့်ငကာင့်စီနငှ ့် ဆက့်နွေယ့်ငန ည ့် ကိုမပဏမီ ာေးေွေင့် ရှယ့်ယာပ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုအမ ာေးဆံိုေး ပ ိုင့်ဆ ိုင့်ထာေး ည ့် 

ဘဏ့်မှာ အငမရ ကန့်င ေါ်လာ န့်ေးငပေါင့်ေး ၁၂,၀၀၀ ငက ာ့် ရှယ့်ယာေန့်ြ ိုေး ပ ိုင့်ဆ ိုင့်ထာေး ည ့် 

ဖပင့် စ့်န ိုင့်င၏ံ Crédit Agricole ဘဏ့် ဖြစ့် ည့်။ ယင့်ေးရှယ့်ယာအမ ာေးစိုက ို ပ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုဆ ိုင့်ရာ 

စီမံခန  ့်ခွေွဲငရေးလိုပ့်ငန့်ေး Amundi ကိုမပဏ ီက ထ န့်ေးခ  ပ့်ထာေးပပီေး အဆ ိုပေါကိုမပဏ၏ီ ၇၀ ရာခ ိုင့်နှုန့်ေးက ို 

Crédit Agricole ဘဏ့်က ပ ိုင့်ဆ ိုင့် ည့်။ အဖခာေးအမ ာေးဆံိုေး ရှယ့်ယာရှင့်မ ာေးမှာ ဂ ပန့်ဘဏ့်မ ာေး 

ဖြစ့်ကက ည ့် Sumitomo Mitsui Trust နငှ ့် Mitsubishi UFJ Financial ဘဏ့်မ ာေး၊ အငမရ ကန့် 

ဘဏ့်မ ာေး ဖြစ့်ကက ည ့် Bank of America နငှ ့် JPMorgan Chase ဘဏ့်မ ာေး ဖြစ့်ကက ည့်။ 

 

အဆ ိုပေါဘဏ့်အာေးလံိုေးအငနဖြင ့် ယင့်ေးကိုမပဏမီ ာေးနငှ ့် စီေးပွောေးပ ေးငပေါင့်ေးလိုပ့်က ိုင့်မှုမ ာေးနငှ ့် ၎င့်ေးေ ို  ၏ 

လိုပ့်ရပ့်မ ာေးအေွေက့် ောဝန့်ခံရမည့် ဖြစ့် ည့်။ OECD  ၏ န ိုင့်ငေံကာ စီေးပွောေးငရေးလိုပ့်ငန့်ေးကကီေးမ ာေး 

အေွေက့် လမ့်ေးညွှန့်ခ က့်မ ာေးနငှ ့် စီေးပွောေးငရေးနငှ ့်လ  အခွေင ့်အငရေးဆ ိုင့်ရာ ကိုလ မဂဂ၏ လမ့်ေးညွှန့် 

အငဖခခံမ မ ာေး နစှ့်ရပ့်လံိုေးေွေင့် ဘဏ့်မ ာေးအပေါအဝင့် န ိုင့်ငေံကာ ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှ ံ မ ာေးအငနဖြင ့် 

၎င့်ေးေ ို  ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှထံာေး ည ့် ကိုမပဏမီ ာေးအာေး လ  အခွေင ့်အငရေး ခ   ေးငြာက့်မှုမ ာေးက ို ကာကွေယ့်ရန့် 

  ို  မဟိုေ့် ငလ ာ ခ ရန့် ၎င့်ေးေ ို  ၏ ဩဇာအရှ န့်အဝေါက ို အ ံိုေးဖပ ရန့် ောဝန့်ရှ  ည့်ဟို ရှင့်ေးလင့်ေးစွော 

ဖပဌာန့်ေးထာေး ည့်။ ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှ ံ မ ာေး အငနဖြင ့် ထ ို    ို  လ ိုက့်နာလိုပ့်ငဆာင့်ရန့် အကက မ့်ကက မ့် 

ပ က့်ကွေက့်ငန ည ့် ကိုမပဏ ီမ ာေးမှ ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှံမှုမ ာေးက ို ဖပန့်လည့်ရိုေ့်  မ့်ေးရန့် ငြာ့်ဖပထာေးပေါ ည့်။ 

 

စစ့်ေပ့်နငှ ့် ၎င့်ေးေ ို  ၏ စီေးပွောေးငရေးလိုပ့်ငန့်ေးစိုကကီေးမ ာေးနငှ ့် ကာလရှည့်ကကာ ေ ိုက့်ရ ိုက့်လက့်ေွေွဲ 

လိုပ့်က ိုင့်လ က့် ရှ ကက ည ့် ကိုမပဏမီ ာေးထံမှ ရင့်ေးနှီေးဖမ  ပ့်နှမံှုမ ာေးက ို ခ က့်ခ င့်ေးရိုပ့်  မ့်ေးရန့်၊ ထ ို  ဖပင့် 

အဖခာေးကိုမပဏမီ ာေးအာေး စစ့်ေပ့်ထ န့်ေးခ  ပ့် ည ့် အြွေွဲွေ့အစည့်ေးမ ာေး  ို   ငငွေငပေးငခ မှုအာေးလံိုေး ခ က့်ခ င့်ေး 

ရပ့်ဆ ိုင့်ေးရန့် န ိုင့်ငေံကာဘဏ့်မ ာေးနငှ ့် အဖခာေးရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှ ံ မ ာေးက ို BankTrack နငှ ့် Justice For 

Myanmar ေ ို  က ငောင့်ေးဆ ိုလ က့်ရှ  ည့်။ 

BankTrack အဖ  ွဲ့၏ လူ ူ့အခ ငူ့ အပ ်းလှု  ရ ော်းပ ောင ်းဆ ိုသ ူ Hannah Greep က “အခိုေ ိုေးခ ွဲွေ့ 

ငလ လာထာေးေွဲ   ိုငေ နအရ န ိုင့်ငေံကာဘဏ့်ငေွေဟာ ဘဏ္ဍာငငွေနွဲ   ပ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုဆ ိုင့်ရာ 



            
 

 

စီမံခန  ့်ခွေွဲ  ေ ို  ရွဲ   ကိုမပဏခီွေွဲငေွေကေဆင ့် အဆ ိုပေါကိုမပဏငီေွေမှာ ရှယ့်ယာငေွေပ ိုင့်မှုဟာ အရင့်  ရှ  

ငြာ့်ထိုေ့်ထာေးောထက့် ပ ိုမ ာေးကကေယ့်ဆ ိုောက ို ဖပ ငနပေါေယ့်။ OECD လမ့်ေးညွှန့်ခ က့်မ ာေးနွဲ   

ကိုလ မဂဂလမ့်ေးညွှန့်အငဖခခံမ ငေွေအရငော  ဘဏ့်ငေွေလ ိုက့်နာရမယ ့် ောဝန့်နွဲ   ကိုမပဏခီွေွဲငေွေ 

လ ိုက့်နာရမယ ့် ောဝန့်ဟာ အေ ေ ပေါပွဲ။ အဆ ိုပေါစံနှုန့်ေးငေွေနွဲ  အညီ လ ိုက့်နာလိုပ့်ငဆာင့်ြ ို   

ပ က့်ကွေက့်မယ့်ဆ ိုရင့် ၎င့်ေးေ ို  ဟာ ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်က က  ေးလွေန့်ေွဲ  ရာဇဝေ့်မှုငေွေမှာ ကကံရာပေါ 

ပေါဝင့်ပေ့် က့် ငနကကော ဖြစ့်ပေါေယ့်” ဟို ငဖပာကကာေးခွဲ  ည့်။ 

 

ကိုလ မဂဂ၏ ဖမန့်မာန ိုင့်ငဆံ ိုင့်ရာလွေေ့်လပ့် ည ့် န ိုင့်ငေံကာအခ က့်အလက့်ရှာငြွေငရေးမစ့်ရှင့်၏ 

၂၀၁၉ ခိုနစှ့် အစီရင့်ခံစာအရ စစ့်ေပ့် ည့် ဖမန့်မာ စီေးပွောေးငရေးဦေးပ ိုင့်လ မ ေက့်နငှ ့် ဖမန့်မာ စီေးပွောေးငရေး 

ငကာ့်ပ ိုငရေးရှင့်ေးဟ  ည ့် ဦေးပ ိုင့်ကိုမပဏကီကီေး ၂ ခိုက ို ပ ိုင့်ဆ ိုင့်လည့်ပေ့်ငနငကကာင့်ေး ငြာ့်ဖပခွဲ  ည့်။ 

အဆ ိုပေါကိုမပဏကီကီေးမ ာေးက ထ န့်ေးခ  ပ့်ထာေး ည ့် စီေးပွောေးငရေးအင့်ပေါယာက စစ့်ေပ့်က ို ၎င့်ေးေ ို  ၏ 

ဥပင မွဲ လိုပ့်ငန့်ေးမ ာေးအာေး ငထာက့်ပံ န ိုင့်ရန့် ဘဏ္ဍာငငွေအရင့်ေးအဖမစ့်မ ာေးက ို ရရှ ငအာင့် ငဆာင့်ရွေက့် 

ငပေးငန ည့်။  ကိုလ မဂဂအခ က့်အလက့်ရှာငြွေငရေးမစ့်ရှင့်က န ိုင့်ငဖံခာေးကိုမပဏမီ ာေးက ို ယင့်ေးစီေးပွောေး 

ငရေးလိုပ့်ငန့်ေးမ ာေးနငှ ့် ဆက့်နွေယ့်မှုမ ာေး ဖြေ့်ငောက့်ရန့် ငောင့်ေးဆ ိုခွဲ ပပီေး ထ ို  ို   ဖြေ့်ငောက့်ဖခင့်ေး 

မရှ ပေါက စစ့်ေပ့်အေွေက့် ဘဏ္ဌာငငွေအရင့်ေးအဖမစ့်မ ာေး ထည ့်ဝင့်က ညီမှုဖြင ့် ကကံရာပေါ ဖြစ့်ငစမည ့် 

အနတရာယ့်ေွေင့်ရှ ငနငကကာင့်ေး ငြာ့်ဖပထာေး ည့်။ 

 

ဖမန့်မာန ိုင့်ငေံွေင့် စစ့်အာဏာ  မ့်ေးကက  ေးပမ့်ေးမှု ည့် ယခိုဆ ိုလျှင့် ၅ လငက ာ့် ကကာဖမင ့်ခွဲ ပပီဖြစ့် ည့်။ 

ထ ိုကာလအေွေင့်ေး ဖမန့်မာ လံိုဖခံ ငရေးေပ့်ြွေွဲွေ့မ ာေးက ဖပည့်   ၉၀၀ ငက ာ့်အာေး  ေ့်ဖြေ့်ခွဲ ပပီေး ဖပည့်   

၅၀၀၀ ငက ာ့်အာေး ြမ့်ေးဆီေးခွဲ ငကကာင့်ေး န ိုင့်ငငံရေးအက ဉေး ာေးမ ာေးက ညီငရေးအြွေွဲွေ့ (ဖမန့်မာ) ၏ 

အခ က့်အလက့်မ ာေးအရ   ရ ည့်။ စစ့်ေပ့် ည့် စစ့်ရာဇဝေ့်မှုမ ာေးနငှ ့် လ  ာေးမ   ေးနွေယ့်အငပေါ် 

က  ေးလွေန့် ည ့် ရာဇဝေ့်မှုမ ာေးအေွေက့် “ေစံိုေရာအငရေးယ  အဖပစ့်ငပေးခံရဖခင့်ေးမရှ ပွဲ”  ဆက့်လက့် 

က  ေးလွေန့်လ က့်ရှ  ည့်။ စစ့်ေပ့် ည့်  မီ ိုကငရစီက ို ရ ိုေး ာေးစွော ဆက့်လက့်ငောင့်ေးဆ ိုကက ည ့် 

အဖပစ့်မွဲ  ဖပည့်  မ ာေးက ို  ေ့်ဖြေ့်ဖခင့်ေး၊ ဥပင မွဲ  ြမ့်ေးဆီေးဖခင့်ေး၊ အကကမ့်ေးြက့်ည င့်ေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊ 

မို  မ့်ေးက င ့်ဖခင့်ေး၊ လ င့်မှုဆ ိုင့်ရာ အကကမ့်ေးြက့်က  ေးလွေန့်ငစာ့်ကာေးဖခင့်ေးမ ာေး လိုပ့်ငဆာင့်ငနခွဲ  ည့်။ 

အဆ ိုပေါ ရာဇဝေ့်လိုပ့်ရပ့်မ ာေးအေွေက့် န င့်ငေံကာရင့်ေးနှေီးဖမ ေ့်နှ ံ မ ာေးအငနဖြင ့် ခ က့်ဖခင့်ေး အငရေးယ  

ငဆာင့်ရွေက့်ရန့် ပ က့်ကွေက့်ခွဲ ပေါက အလ ိုေ  ကကံရာပေါ က  ေးလွေန့်  မ ာေးအဖြစ့် က ငရာက့်ကကမည့် 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf
https://aappb.org/


            
 

 

ဖြစ့် ည့်။ န ိုင့်ငေံကာအ  ိုင့်ေးအဝန့်ေးအငနဖြင ့် စစ့်ေပ့်ပ ိုင့်စီေးပွောေးငရေးလိုပ့်ငန့်ေးမ ာေးထံ  ို   ငငွေငကကေး 

စီေးဝင့် ည ့် လမ့်ေးငကကာင့်ေးမ ာေးက ို ရပ့်ေန  ့်ဖခင့်ေး၊ စစ့်ရာဇဝေ့်ဂ ိုဏ့်ေးက ို ြ က့်  မ့်ေးန ိုင့်ငရေး က ညီဖခင့်ေးဖြင ့် 

ဖမန့်မာဖပည့်  မ ာေးက ို မဖြစ့်မငန ပံ ပ ိုေးက ညီရပေါမည့်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ ပ  ောပ ်းဆ ိုခ ငူ့ ရ  သ ူမ  နောပမောင က “န ိုင့်ငေံကာ ကိုမပဏငီေွေက 

ေရာေးမဝင့်စစ့်ငကာင့်စီနွဲ   ၎င့်ေးေ ို  ရွဲ   စီေးပွောေးငရေးလိုပ့်ငန့်ေးစိုကကီေးငေွေနွဲ   အခိုလ ို စီေးပွောေးငရေး ဆက့်လက့် 

လိုပ့်က ိုင့်ငနကကောဟာ ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်ရွဲ   အကကမ့်ေးြက့်စစ့်ဆင့်ငရေးက ို အလ ိုေ ကကံရာပေါ အာေးငပေး 

က ညီငနကကော ဖြစ့်ပေါေယ့်။ စစ့်ေပ့်ရွဲ   ရက့်စက့်ယိုေ့်မာမှုငေွေမှာ ကကံရာပေါအဖြစ့် ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှံ 

ထာေးေွဲ  ကိုမပဏငီေွေက ို ဘဏ့်ငေွေအငနနွဲ   အငရေးယ ြ ို   ောဝန့်ရှ ပေါေယ့်။ အခိုလက့်ရှ  ဖမန့်မာန ိုင့်ငမှံာ 

က ိုဗစ့်-၁၉ ကပ့်ငရာဂေါရွဲ  ထ ိုေးနကှ့်ေ ိုက့်ခ ိုက့်မှုက ို ခံငနရပပီေး အွဲ  အီငပေါ် စစ့်ေပ့်ရွဲ   ေိုန  ့်ဖပန့်မှုကငော  

စစ့်လက့်နက့်ငေွေ ပ ိုဝယ့်ော၊ ဆရာဝန့်ငေွေက ို ြမ့်ေးဆီေးော၊ ငဆေးခန့်ေးငေွေက ို ဝင့်စီေးပပီေး ငဆေးဘက့် 

အငထာက့်အက ပစစည့်ေးငေွေက ို ခ ိုေးယ ငနောပေါပွဲ။ အခိုလ ိုအခ  န့်မှာ ဖမန့်မာဖပည့်  ငေွေဟာ ငကကကွေွဲ 

ဝမ့်ေးနည့်ေးြွေယ့် အ က့်ဆံိုေးရှု ံေးငနရမှုက ို ရပ့်ေန  ့်န ိုင့်ငအာင့် အငရေးက ညီယ ငဆာင့်ရွေက့်ငပေးမယ ့် 

ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှ ံ ငေွေက ို လ ိုအပ့်ငနပေါေယ့်” ဟို ငဖပာကကာေးခွဲ  ည့်။ 

 

ယခို  ိုငေ န ည့် ၂၀၂၁ ခိုနစှ့် မေ့်လေွေင့် Justice for Myanmar နငှ ့် OECD Watch ေ ို  က 

ထိုေ့်ငဝ ခွဲ  ည ့် “Investing in the Military Cartel: Two Dutch pension funds invest US$2.3 

billion in companies linked to the Myanmar military’s atrocities”  “ စစ့်ရာဇဝေ့်ဂ ိုဏ့်ေးေွေင့် 

ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှံဖခင့်ေး - ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်၏ အကကမ့်ေးြက့်လိုပ့်ရပ့်မ ာေးနငှ ့် ပေ့် က့် ည့်  ကိုမပဏမီ ာေးေွေင့် 

 ေ့်ခ ့် ပင့်စင့်ရန့်ပံိုငငွေအစီအစဉမ ာေးက အငမရ ကန့် င ေါ်လာ  န့်ေး ၂၃၀၀ ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှထံာေးဖခင့်ေး“ 

အစီရင့်ခံစာ နငှ့်  ၂၀၂၁ ခိုနစှ့် ငမလေွေင့် Justice For Myanmar က ထိုေ့်ငဝခွဲ  ည ့် အရင့်ေးအဖမစ့် 

ေစ့်ခိုဖြစ့် ည ့်   “Public Companies Financially Supporting the Illegitimate Myanmar 

Junta” “ေရာေးမဝင့်စစ့်အိုပ့်စိုက ို ငငွေငကကေးပံ ပ ိုေးငန ည့်  အမ ာေးပ ိုင့်ကိုမပဏမီ ာေး“ ေ ို   ထွေက့်ရှ ပပီေး 

ငနာက့်ပ ိုင့်ေး ဆက့်လက့်လိုပ့်ငဆာင့်ထာေးဖခင့်ေး ဖြစ့် ည့်။  

အဆ ိုပေါ ိုငေ န ည့် ယခင့်ထိုေ့်ငဝခွဲ  ည ့် ကျွန့်ိုပ့်ေ ို  ၏အစီရင့်ခံစာ ရှ  အဆ ိုပေါကိုမပဏမီ ာေးေွေင့် 

ရင့်ေးနှေီးဖမ  ပ့်နှထံာေး ည့်  ဘဏ့် ၉ ခို အငကကာင့်ေး မီေးငမာင့်ေးထ ိုေးဖပထာေး ည့်   ိုငေ နက ို 

ငလ လာဖြည ့်စွေက့်ထာေးဖခင့်ေး” ဖြစ့် ည့်။ 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/investing-in-the-military-cartel
https://www.justiceformyanmar.org/stories/investing-in-the-military-cartel
https://www.justiceformyanmar.org/stories/public-companies-financially-supporting-the-illegitimate-myanmar-junta
https://www.justiceformyanmar.org/stories/public-companies-financially-supporting-the-illegitimate-myanmar-junta
https://www.justiceformyanmar.org/stories/public-companies-financially-supporting-the-illegitimate-myanmar-junta
https://uploads-ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/60ae33de56ace3df6497c693_Banks%20investing%20in%20the%20military%20cartel%20brief.pdf


            
 

 

အယ် တီာြ ာ်းအတ ွ် ြှတစ် ြ ာ်း 

ကုမ္ပဏ ီ၁၈ ခုတ င ်ဘဏတ်စ်ခုခခငူ်း ရှယ်ယာပ ုငဆ် ုငမ်္ှုတ ဖ် ုူး အနမ္ရ က န်ဒ္ေါ်လာ သ ူ်း ၁၀၀၀ နက ာ် 

ပ ုငဆ် ုငထ်ာူးကကသညေ့် ဘဏ ် ၁၉ ခုတ ု ေ့သည် Crédit Agricole, Sumitomo Mitsui Trust, 

Mitsubishi UFJ Financial, Bank of America, JPMorgan Chase, UBS, Deutsche Bank, 

Morgan Stanley, BPCE Group, Credit Suisse, Mizuho Financial, Société Générale, 

Wells Fargo, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Barclays, DZ 

Bank နငှို့ ်Toronto-Dominion Bank တ ု ေ့ ခဖစ်ပါသည်။ 

 


