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Asian Dignity Initiative  

Asian Dignity Initiative ဆ ိုသည်မ ှာ က ိုရ ီးယှာီးန ိုငင် ံ ဆ ိုလ်ီးမမ  ြို့တွင ် အခ ြေစ ိုက်သည ် အစ ိုီးရမဟိုတ်ခသှာ 

အဖွ ြို့အစည်ီးတစ်ြေို ဖစ်မ  ီး ထ ြေ ိုက်ြံေရသူမ ှာီးန င  ် ခေသခေ တက်ကကလှု ်ရ ှာီးသူမ ှာီးအှာီးကူည ခထှာက် ံ ြေငီ်း န င ် 

အှာရ န ိုငင်မံ ှာီး၏ ဋ  ကခမ ှာီးတွင ် ၎ငီ်းတ ို   ဂိုဏသ် ကခှာ မြှင တ်ငခ် ီးသည ် လို ်ငေီ်းမ ှာီးလို ်ခဆှာင ်ါသည်။ 

ထ ို  အ  င ် လူ  အြွေင အ်ခရီးြေ   ီးခဖှာက်ြံေရမှုမ ှာီးအှာီး မ တ်တမ်ီးတင ်ြေငီ်းန င  ် ြံေစှာီးရသူမ ှာီးအတွက် 

ဥ ခေခ ကှာငီ်းအရအကူခ ီး ြေငီ်း အ  င် ခေသခေတက်ကကလှု ်ရ ှာီးသူမ ှာီးက ိုလည်ီး 

စွမ်ီးရည် မြှင တ်င ်ြေငီ်းလို ်ငေီ်းမ ှာီးလည်ီး လို ်ခဆှာငလ် က်ရ   ါသည်။   ိုမ ိုသ ရ  လ ိုအ ်က www.adians.net တွင ်

ခလ လှာန ိုင ်ါသည်။ 

 

Mineral Inheritors Rights Association (MIRA)  

Mineral Inheritors Rights Association (MIRA) သည် အ နဒ ယန ိုငင်မံ  မတူကွ   ှာီးခသှာ 

အရ ်ဘက်အဖွ ြို့အစည်ီးအခ ါငီ်း န င  ် ကွေရ်က် (၃၀)  ဖင ဖ်ွ ြို့စည်ီးထှာီး ြေငီ်း ဖစ်မ  ီး  ါဝငသ်ည ် 

အဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီးအခေ ဖင  ် အေှာဂတ်တွင ်   ည်သူမ ှာီးမ  သယံဇှာတမ ှာီးက ို တေီ်းတူည မျှစွှာ အြွေင အ်ခရီး ဖင ် 

http://www.adians.net/
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ြံေစှာီးရရ  န ိုငရ်ေန် င  ် ခဂဟစေစ် က ိုလည်ီး ထ ေီ်းသ မ်ီးရေ ် ရည်ရွယ်ြေ က်မ ှာီးတူည စွှာ လို ်ခဆှာငခ်ေ က ြေငီ်း 

 ဖစ် ါသည်။ MIRA သည် သယံဇှာတစ မံအို ်ြေ   ်မှုကဏ္ဍတွင ်ေ မ ိုကခရစ က င သံ်ိုီး ြေငီ်း ၊ လူမှုခရီးတရှာီးမျှတှာမှု၊ 

သှာတူည မျှမှု၊  ွင လ်ငီ်း မငသ်ှာမှုန င  ် တှာဝေြံ်ေမှုရ  လှာရေ ် လို ်ခဆှာငလ် က်ရ  သည်။  ါဝငသ်ည  ်

အဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီးအခေ ဖင  ် သယံဇှာတစ မံအို ်ြေ   ်မှုတွင ် တရှာီးမျှတ ြေငီ်းန င ် ထ ခရှာက်မှုရ  ခသှာ စ မံအို ်ြေ   ်မှု 

 ဖစ်ခ ေါ်လှာခစခရီး၊ န ိုင်ငခံတှာ်မ    ည်သူလူထိုအှာီးလံိုီးန င  ် အေှာဂတ်မ   ီးဆက်မ ှာီးအတွက ်

အက   ီးြံေစှာီးြွေင ရ်ရ  န ိုင်သည ် အခ ြေအခေ ဖစ်ခ ေါ် န ိုငရ်ေ ် တူည သည ် အ မငက် ိုထှာီးရ   က ါသည်။ MIRA 

အခေ ဖင  ်ဖင လ်ည်ီး န ိုငင်တံကှာ Publish What You Pay (PWYP) န င  ်  ူီးခ ါငီ်းြေ  တ်ဆက် လို ်က ိုငလ် က် 

ရ   ါသည်။ 

 

Publish What You Pay (ဩစရတူးလ ) 

Publish What You Pay (ဩစခတီးလ ) က ို အရ ်ဘက်အဖွ ြို့အစည်ီး (၃၀)  ဖင  ် စိုခ ါငီ်းထှာီးမ  ီး 

အဂတ လ ိုက်စှာီးမှုတ ိုက်ဖ က်ခရီး၊ လူအြွေင အ်ခရီး၊  တ်ဝေီ်းက ငထ် ေီ်းသ မ်ီးခရီးန င ် ယံို ကည်မှုအခ ြေြံေခသှာ 

အဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီး ဖင  ်ဖွ ြို့စည်ီးထှာီး ါသည်။ အဆ ို ါအဖွ ြို့မ ှာီးသည် သတတ  ၊ ခရန င  ်သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ကဏ္ဍမ ှာီးတွင ်

 ွင လ်ငီ်း မငသ်ှာမှုန င  ်တှာဝေယ်ူမှု ရ  လှာခစရေအ်တွက် စိုခ ါငီ်းလို ်ခဆှာငလ် က်ရ   ါသည်။ Publish What You 

Pay ဩစခတီးလ  သည် အဖွ ြို့အစည်ီးခ ါငီ်း (၇၀၀) ခက ှာ်န င  ်န ိုငင် ံ(၅၀) ခက ှာ်မ   ါဝငခ်သှာ န ိုငင်တံကှာ Publish 

What You Pay လှု ်ရ ှာီးမှု ဖင ် ြေ  တ်ဆက်လို ်ခဆှာငခ်ေမ  ီး ခရေ၊ံ သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ န င  ်သတတ  ကဏ္ဍမ  ရရ  သည ် 

ဝငခ်ငမွ ှာီးက ို   ည်သူမ ှာီးြံေစှာီးြွေင ရ်ရ  န ိုငရ်ေတ်ွက် လို ်ခဆှာငလ် က်ရ   ါသည်။ ကျွန ို ်တ ို  ၏ ဘံိုသခဘှာတူသည ် 

အ မင ် သည် မည်သူမဆ ို သယံဇှာတမ  အက   ီးအ မတ်မ ှာီးက ို ယခေ  န င  ် မေက် ဖေတ် ိုငီ်းတွင် 

ရရ  ြံေစှာီးန ိုငြွ်ေင ရ်  ရမည် ဖစ် ါသသည်။   ိုမ ိုသ ရ  ရေ ်www.pwyp.org.au တွင ်ခလ လှာန ိုင ်ါသည်။ 

 

  

http://www.pwyp.org.au/
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အနစှ်ခ ျုပ် တ ဖ်ပခ က ်

 

 မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ သယံဇှာတမ ှာီး (ခရေနံ င  ် ဓှာတ်ခငွြို့ထိုတ်ယူမှုမ ှာီးအ ါအဝင)် က ို န ိုငင်ခံေ ၅၄ သေီ်းခသှာ 

  ည်သူမ ှာီးန င  ် အေှာဂတ်မ   ီးဆက်မ ှာီးမ  အက   ီးအ မတ်ရရ  ြံေစှာီးရမည် ဖစ် ါသည်။ ခရေနံ င  ်

ဓှာတ်ခငွြို့ထိုတ်ယူ ြေငီ်းသည် ကကယ်ဝခသှာ ကမ်ီးလွေသ်ဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ ခရှာငီ်းြေ  ြေင်ီးအတွက် အဓ က ဖစ် ါသည်။ 

ထိုတ်ယူမှုမ  ဆကစ် ်သည ် အြွေေအ်ခကှာက်၊ တွငီ်းဝြွေေ၊် လ ိုငစ်ငြ်ေ န င  ် အ ြေှာီးကဏ္ဍအလ ိုက်ခ ီးခြေ ရသည ် 

ခငခွ ကီးမ ှာီးသည ် အစ ိုီးရမ  လက်ြံေရရ  သည် ဖစ်မ  ီး   ေလ်ည်မ  ည ်မဖ  ီးန ိုငခ်သှာ သယံဇှာတက ို 

ထိုတ်ယူခရှာငီ်းြေ ရသည ်အလ လ ယ် ဖစ် ါသည်။ ယြေို စှာတမ်ီးတွင ် အဓ  ပှာယ်ည မျှမှုအတွက် “ဝငခ်င”ွဆ ိုသည  ်

စကှာီးရ ်အစှာီး “ခရှာငီ်းရခင”ွ ဟို သံိုီးစွ မည် ဖစ် ါသည။်  

 မေမ်ှာ  ကမ်ီးလွေဓ်ှာတ်ခငွြို့ ထိုတ်ယူ ခရှာငီ်းြေ မှုတွင ်န ိုငင်ခံတှာ်အစ ိုီးရ၏ ၂၀၂၁-၂၂ ဘဏ္ဍှာခရီးန စ်အတွက် (ဇယှာီး 

၁)1 အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၁.၅၄ ဘ လ ယံ ရရ  မည် ဖစ်ခ ကှာငီ်း ၎ငီ်း၏ဘဏ္ဍှာခရီးအစ ရငြံ်ေစှာတွငြ်ေေ  မ် ေီ်းထှာီးသည်။ 

ဓှာတ်ခငွြို့ထိုတ်ယူခရှာငီ်းြေ မှုသည်   ေလ်ည် ဖည ်တငီ်းသည ်သယံဇှာတ မဟိုတ်သည ်အတွက် 

အှာဏှာသ မ်ီးစစ်တ ်မ  သံိုီးစွ  ါက ခေှာငအ်ေှာဂါတ်မ   ီးဆကမ် ှာီးအတွက် အက   ီးြံေစှာီးြွေင ရ်ရ  မည်မဟိုတ်သလ ို၊ 

 မေမ်ှာ  ည်သူလူထိုအှာီးလံိုီး မျှခဝြံေစှာီးရမည ် အက   ီးအ မတ်အှာီးလံိုီးက ို လိုယူက  သ ို   ဖစ်လှာမည် ဖစ် ါသည်။2  

ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ထိုတ်လို ်ခရီးလို ်ငေီ်းသည်  မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ ၄ ြေိုခ မှာက် အကက ီးဆံိုီး စ မံက ေီ်း ဖစ်မ  ီး၊ 

 မေမ်ှာန ိုငင် ံ ဘဂဂလှာီး ငလ်ယ်ခအှာ်ရ   ခရွှေ၊ ခရွှေ ဖြူ န င  ်  မ ကမ်ီးလွေဓ်ှာတ်ခင ွ စ မံက ေီ်းမ ှာီး စိုခ ါငီ်းထှာီးသည ် 

စ မံက ေီ်းကက ီးတစ်ြေို ဖစ်သည်။ စ မံက ေီ်းသည် ၂၀၁၃ ြေိုန စ်တွင ် ဓှာတ်ခငွြို့စတငထ်ိုတ်လို ်ြေ  မ  ီး က ိုရ ီးယှာီးန ိုငင်ံ 

POSCO International3 မ  လို ်က ိုငက်ှာ အ နဒ ယ န ိုငင်မံ  Gail JJ လ မ တက်၊ ONGC Videsh လ မ တက်၊ 

က ိုရ ီးယှာီးန ိုငင်မံ  Korean Gas Corporation (KOGAS) န င  ်  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းတ ို  မ  

အက   ီးတူ ူီးခ ါငီ်းကှာ ခဆှာငရွ်က်ခေသည ် စ မံက ေီ်း ဖစ်သည်။ အဆ ို ါစ မံက ေီ်းမ  ၂၀၁၅ မ  ၂၀၁၉ ြေိုန စ် အတွငီ်း 

အစ ိုီးရထံသ ို   အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၂၁၄ သေီ်း မ  ၄၇၁ သေီ်း ကှာီး န စ်စဉ် ဝငခ်ငအွ ဖစ်ရရ  ြေ   ါသည်။  

 
1 Ministry of Planning, Finance and Industries, (2020), “FY 2020-2021 Budget Brief on the Oil and Gas Sector, Ministry of 
Planning, Finance and Industries” July 
2 Basu R., Pegg, S., (2020). “Mminerals are a Shared Inheritance: Accounting for the Resource Curse”, Extractive Industries & 

Society. Available at: https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.001 
3 Nam Hyun-woo, POSCO Daewoo renamed as POSCO International, The Korea Times, 18/3/2020, Available at: 
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/02/693_265546.html 

 

https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.001
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သ ို  ရှာတွင ် ၂၀၁၅ န င  ် ၂၀၂၀ ြေိုန စ်အတွငီ်း အရ ်သှာီးအစ ိုီးရ အို ်ြေ   ်သည ်ကှာလတွငလ်ည်ီး သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ 

ထိုတ်ယူခရှာငီ်းြေ မှု (ဝငခ်င)ွ က ို   ိုမ ိုထ ေီ်းြေ   ်ရေ ်လို ်ခဆှာငြ်ေ  ခသှာ်လည်ီး န စ်ကှာလရ ည် ကှာစွှာ က င သံ်ိုီးြေ  သည ် 

မခလျှှာ်ကေခ်သှာ စှာရငီ်းစေစ်မ ှာီး4န င  ်ခငခွ ကီး လ လ ယ်နှုေီ်း5မ ှာီးခ ကှာင  ်အဆငမ်ခ  ြေ  ခ ။ ခဖခဖှာ်ဝါရ လ ၂၀၂၁ 

ြေိုန စ်မ  စတငြ်ေ  သည ်  မေမ်ှာစစ်တ ်၏ အှာဏှာသ မ်ီး ြေငီ်းမ  အ  စ်မ     ည်သူ ရှာြေ   သတ် ဖတ်ြေ  မှုန င  ်  လူဦီးခရ ၄ 

ခထှာငခ်က ှာ် မတရှာီးဖမ်ီးဆ ီးြေ  မှုမ ှာီးခ ကှာင  ် အဆ ို ါအှာဏှာသ မ်ီးစစ်တ ်၏ စ ီး ှွာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီး 

အှာီးေည်ီးခသီးသ မ်သွှာီးခစရေအ်တွက် န ိုငင်တံကှာ အစ ိုီးရမ ှာီးန င  ်ကိုမပဏ မ ှာီးအခ ေါ် ဖ အှာီးမ ှာီးခရှာက်ရ  ြေ  သည်။ 

အဆ ို ါန ိုငင်တံကှာကိုမပဏ မ ှာီးတွင ် ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့တွင ် ရငီ်းန  ီး မြှ ်န ထံှာီးသည ် POSCO International, 

KOGAS, Gail JJ န င  ်ONGC Videsh စသည ် ကိုမပဏ မ ှာီး အ ါအဝင ်ဖစ်သည်။  

အခရီးကက ီးဆံိုီးအြေ က်မ ှာ  မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ အကက ီးဆံိုီး ကမ်ီးလွေစ် မ်ံက ေီ်း (၄) ြေိုတွင် အ ါအဝင ်ဖစ်သည ် 

ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်းသည် အစ ိုီးရအတွက် ေိုတ ယအကက ီးဆံိုီး န ိုငင်ံ ြေှာီးဝင ်ခငွ ရ ှာခဖွခ ီးခေသည ် 

စ မံက ေီ်းတစ်ြေို ဖစ်သည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ြေိုန စ်တွင ်  မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ ၃၀ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်း ခသှာ သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့က ို 

ထိုတ်ယူရေအ်တွက် ြေေ  မ် ေီ်းထှာီးသည်။6 ထိုတ်ယူထှာီးသည  ် ဓှာတ်ခငွြို့ မ  ၈၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းက ို တရိုတ်န ိုငင်သံ ို   

တင ် ို  ခေသည် ဖစ်မ  ီး က ေ ် ၂၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းက ို   ည်တွငီ်းအသံိုီး   လ ှာထှာီးခသှာလည်ီး  မေမ်ှာစစ်တ ်န င  ်

စ ်ဆက်သည ်စက်ရံိုမ ှာီး၊ တ ်  ိုငလ်ို ်ငေီ်းမ ှာီး၊ စစ်တ ်န င  ် စ ်နယွ်သည ် စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးန င  ်  မေမ်ှာ  

လျှ ်စစ်ဓှာတ်အှာီးခ ီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးသ ို   ြွေ ခဝခရှာငီ်းြေ သည်။ 7 

အှာဏှာသ မ်ီး ြေငီ်း၏ ခေှာက်ဆက်တွ အခေ ဖင  ်  မေမ်ှာစစ်တ ်မ   မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းအှာီး 

ထ ်မံအသံိုီးြေ ကှာ န ိုငင်ခံတှာ်သ ို  ခ ီးသွင်ီးသည ် ခငခွ ကီးမ ှာီး ( ခရေခံရှာငီ်းြေ ခင၊ွ   ိုက်လ ိုငီ်းအ မတ်ြွေ ခဝ ြေငီ်းန င ် 

အြွေေအ်ြေ) အှာီးလံိုီးက ို ၎င်ီးတ ို   အို ်ြေ   ်မှု အှာဏှာတည ်တံရ ည် ကှာခစရေ၊် ခငခွ ကီးမ ှာီးအှာီး   ည်သူလူထို 

သခဘှာန င  ်ဆေ  က် ငစ်ွှာ အသံိုီးြေ  ြေငီ်းန င  ်က ိုယ်  ိုင ်အက   ီးအ မတ်အတွက် ရရ  ရေထ် ေီ်းြေ   ် ြေငီ်းမ ှာီးလို ်ခဆှာင် 

 
4 State owned Enterprises (SOE), such the Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) retained 55% of their ‘profits’ which were 
held in the Myanma Economic Bank (MEB), another SOE, in funds called ‘Other Accounts’. As of 2016, MOGE’s cash in hand 
“represented more than 3 times revenues and more than 7.5 times expenditures … MOGE’s cash-on-hand also represents the 
highest share of total assets of any national oil company in the world” and as of March 31, 2018, MOGE’s ‘Other Accounts’ held 
USD 4.75 billion (see Bauer et al, ‘State-owned Economic Enterprise Reform in Myanmar: The Case of Natural Resource 
Enterprises’, Report, Natural Resource Governance Institute, 2018: pg 18.). The absence of transparency means it is 
unconfirmed, but it is thought that large sums were loaned to military-linked businesses and will never be 
5 Up until 2012, the military government exchanged its revenue from natural gas exports at a rate of 6 kyat to the dollar, while 
the market exchange rate was 1,000 kyat to the dollar. For the Yadana project, from 2000 to 2009, USD 4.83 billion of earnings 
based on the market exchange rate would have been recorded by the military government as USD 30 million in the national 
budget. This leaves about USD 4.8 billion of natural gas revenue unaccounted for in the national budget during this period (see 
TOTAL Impact: The Human Rights, Environmental, and Financial Impacts of Total and Chevron’s Yadana Gas Project in Military-
Ruled Burma’, EarthRights International, September 2009, p. 43.). 
6FY 2020-2021 Budget Brief on the Oil and Gas Sector”, Ministry of Planning, Finance and Industries, July 2020  
7 Ibid, EITI Report (2017-18) available at: https://eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-
2018_final_signed_31st_march_2020.pdf and Publish What You Pay Australia, (2021), “The military or the people. Who will 
benefit from Myanmar’s offshore gas projects?”, https://www.pwyp.org.au/publications/who-benefits-from-myanmar-gas 

https://d.docs.live.net/Volumes/NO%20NAME/O&G/%20https:/eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf
https://d.docs.live.net/Volumes/NO%20NAME/O&G/%20https:/eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf
https://www.pwyp.org.au/publications/who-benefits-from-myanmar-gas
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လှာန ိုငမ်ည် ဖစ် ါသည်။  မေမ်ှာစစ်တ ်အခေ ဖင  ်  မေမ်ှာခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း၏ 

ဘဏအ်ခကှာင မ် ှာီးအှာီး ထ ေီ်းြေ   ် ြေငီ်းမ ှာီးလည်ီး  ယြေငက် လို ်ခဆှာငြ်ေ  မ  ီး ဖစ် ါသည်။8 သ ို   ဖစ်၍ 

သယံဇှာတန င  ် စ မံက ေီ်း၊   ိုက်လ ိုငီ်း အစသ ဖင ဆ်က်စ ်သည ် ခရှာငီ်းြေ ရခငအွှာီးလံိုီးသည်  မေမ်ှာစစ်တ ်မ  

ထ ေီ်းြေ   ်ခေမ   ဖစ် ါသည်။ န ိုငင်တံကှာ ခရေနံ င ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ကိုမပဏ မ ှာီးမ   မေမ်ှာခရေနံ င  ်

သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသ ို   ခ ီးခြေ ၊ ခ ီးသွငီ်းသည ် ခငခွ ကီးမ ှာီးအှာီးလံိုီးသည်  မေမ်ှာစစ်တ ်အတွက ်

အခထှာက်အ ံ ဖစ်မည် ဖစ်ရှာ ၎ငီ်းတ ို  ၏ လူအြွေင အ်ခရီးြေ   ီးခဖှာက် ြေငီ်း၊ ခငွခ ကီးခထှာက် ံ ြေငီ်းန င ် 

အစ ိုီးရ ဖစ်သည်ဟို တရှာီးဝငမ်ှု    ြေငီ်းတ ို  က ိုလည်ီး အခထှာက်အ ံ ဖစ်ခေမည် ဖစ် ါသည်။  

ရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံမ ှာီးအခေ ဖင လ်ည်ီး  မေမ်ှာခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းမ တဆင  ်

 မေမ်ှာစစ်တ ်အှာီးခထှာက် ံခေသက  သ ို   ဖစ်ခေမည် ဖစ်မ  ီး  မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ ေ မ ိုကခရစ  အသွငက်ူီးခ  ှာငီ်းမှုက ို 

ဖ က်စ ီး ြေငီ်း၊ လူအြွေင အ်ခရီးြေ   ီးခဖှာက်မှုမ ှာီးတွင ်ါဝင ်ြေင်ီး န င  ်  မေမ်ှာန ိုငင်အံှာီး က ဆံိုီးန ိုငင်အံဆင သ် ို   

ခရှာက်ရ  ခအှာင ်  ါဝငလ်ို ်ခဆှာငခ်ေသ ို   ဖစ် ါမည်။ အဆ ို ါရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံမ ှာီးတွင ် BlackRock, Vanguard 

Group, Lazard Asset Mangers, the Norwegian Sovereign Wealth Fund, Canadian pension funds, 

the Dutch pension fund asset managers – PGGM Vermogensbeheer B.V န င  ် APG Asset 

Management N.V9  ါဝင ်က ါသည်။ ရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံအှာီးလံိုီးသည် မ မ တ ို   ရငီ်းန  ီးထှာီးသည ် လို ်ငေီ်းမ ှာီးတွင် 

လူ  အြွေင အ်ခရီးြေ   ီးခဖှာ်မှုမ ှာီးတွင ် ါဝငခ်ေ ြေငီ်းမရ  ခ ကှာင်ီးက ို တှာဝေြံ်ေ ကရသည် ဖစ်သည်။  

 မေမ်ှာန ိုငင်ရံ   အရ ်ဘက်အဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီးန င  ် CRPH (ခေှာက်  ိုငီ်းတွင ် အမ   ီးသှာီးည ညွတ်ခရီးအစ ိုီးရ (NUG) 

အ ဖင  ် ဖွ ြို့စည်ီးြေ  ) မ  အဆ ို ါခ ီးသွငီ်းသည ် ဓှာတ်ခငွြို့ ခရှာငီ်းြေ ရခင၊ွ (အြွေေအ်ြေ၊ တွငီ်းဝြွေေ် စသ ဖင )် 

  ိုက်လ ိုငီ်းအ မတ်ြွေ ခဝမှုမ ှာီးန င  ် အြွေေမ် ှာီး) မ ှာီးက ို သ ီးသေ  အ်ခကှာင တ်ွင ် ေ မ ိုကခရစ ေည်ီးလမ်ီးရ 

ခရွီးခကှာက်ထှာီးသည ်အစ ိုီးရ မတက်မ ြေငီ်း ထ ေီ်းသ မ်ီးထှာီးခ ီးရေ ်ခတှာငီ်းဆ ိုလ က်ရ   ါသည်။ ၎ငီ်းတ ို  အခေ ဖင ် 

ထိုတ်လို ်မှုရ ်တေ  ရ်ေ ် ခတှာငီ်းဆ ိုခေသည်မဟိုတ်ခ ကှာငီ်းက ိုလည်ီး ခတွြို့ရသည်။ အှာဏှာသ မ်ီးစစ်တ ်၏ 

အ ကမ်ီးဖက်လို ်ရ ်မ ှာီး မ ှာီး  ှာီးလှာသည ်န င  ် အမျှ န ိုငင်ံတကှာ အစိုအဖွ ြို့မ ှာီးအခေ ဖင  ်  မေမ်ှာန ိုငင်သံှာီးမ ှာီး၊ 

အရ ်ဘက်အဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီးန င  ် အမ   ီးသှာီးည ညွတ်ခရီးအစ ိုီးရမ  ခတှာငီ်းဆ ိုြေ က်မ ှာီးက ို မ ဖစ်မခေ 

ခထှာက် ံခ ီးရေ ်လ ိုအ ်ခေမ   ဖစ် ါသည်။  

 
8 The Myanma Economic Bank and the Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) and potentially the Myanma Investment and 
Commercial Bank (MICB).   
9 Justice for Myanmar reports that these two Dutch Pension Fund Managers - PGGM Vermogensbeheer B.V. and APG Asset 

Management N.V – have shares totalling USD $9.12 million in GAIL JJ Ltd, $8.9 million in ONGC Videsh Ltd, and $45.76 million in 
POSCO International. See: https://uploads-
ssl.webflow.com/5e691d0b7de02f1fd6919876/6062b51d35da5bd684b03b61_Investing%20in%20the%20Military%20Cartel.pd
f 
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KOGAS, POSCO International, ONGC Videsh Ltd န ှ  ် Gail JJ အပါအဝ  ် ဖမန်မာန  ု ်ရံှ  

ရ နံန ှ သ်ဘာဝဓာတရ်  ွေ့လပ်ု န်ူးမ ာူး အရနဖ    ် 

- ၎ငီ်းတ ို  ၏ ရ ယ်ယှာအစိုအဖွ ြို့ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းအသံိုီး   ကှာ  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းန င ် 

ဖက်စ ်လို ်ငေီ်းမ ှာီးတွင ် မ မ တ ို  ခ ီးခြေ မည ်ခငခွ ကီးမ ှာီးသည်  မေမ်ှာစစ်တ ထ် ေီ်းြေ   ်ထှာီးသည  ်

ဘဏအ်ခကှာင မ် ှာီး၊ ၎ငီ်းတ ို  န င  ် ဆက်စ ်သည ် လို ်ငေ်ီးမ ှာီးထံသ ို   မခရှာက်ခစခရီးအတွက် 

ခဆှာငရွ်က်ရေ၊် 

- ဓှာတ်ခငွြို့ ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးအှာီးလံိုီးက ို အရ ်သှာီးအစ ိုီးရ ခရွီးခကှာက်ြံေ ြေငီ်း မမ  ီးသည်အထ  

သ ီးသေ   ်အခကှာင မ် ှာီးတွင ်ထ ေီ်းသ မ်ီးခ ီးထှာီးရေ ်

- ဓှာတ်ခငွြို့ဆက်လက်ထိုတ်လို ်ခေသည ်ကှာလမ  င ် ဓှာတ်ခငွြို့ မ ခရှာငီ်းြေ ရရ  သည ်ခငမွ ှာီးအှာီးလံိုီးက ို 

 မေမ်ှာစစ်တ ်၏ ထ ေီ်းြေ   ်မှုခအှာက်မခရှာက်ခစခရီးအတွက် စ ီး ွှာီးခရီး  တ်ဆ ို   (Sanction) 

 ြေငီ်းမ ှာီးက ို  ါဝငက်ူည ခ ီးရေ ်

- လူအမ ှာီး သ ရ  န ိုငရ်ေအ်တွြို့် စှာြေ   ်စှာတမ်ီးမ ှာီး ဖွင ြ်ေ   သ ြေင်ီးက ို ခဆှာငရွ်က်ရေန် င ် 

၎ငီ်းဖွင ြ်ေ   သ ြေငီ်းက ို  မေမ်ှာန ိုငင်နံ င ် အ ြေှာီးလို ်က ိုင်ခေသည ်န ိုငင်မံ ှာီးတွင ် လို ်က ိုငခ်ေသည ် 

စ မံက ေီ်းမ ှာီးက ိုလည်ီး တက်ကကစွှာ  ါဝငခ်ဆှာငရွ်က်ရေ ်

- အ မတ်ရရ  မှုက ို ခဖှာ်  ခ ီးရေန် င ် အစ ိုီးရသ ို  ခ ီးသွငီ်းသည ် 

အ ြေှာီးခငွခ ကီးလမ်ီးခ ကှာငီ်းမ ှာီးက ိုလည်ီး စ မံက ေီ်း တစ်ြေို ြေငီ်းအလ ိုက် ခဖှာ်  ခ ီးရေလ် ိုအ ်သည်။  

ရတာ က် ု ီူးယာူးန ှ  ်အ နဒ ယ န  ု ်မံှ အစ ုူး  မ ာူးအရနဖ    ် 

-  မေမ်ှာန ိုငင်ရံ   အမ   ီးသှာီးည ညွတ်ခရီးအစ ိုီးရမ  ခတှာငီ်းဆ ိုထှာီးသည ်  မေမ်ှာ ခရေနံ င သ်ဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ 

လို ်ငေီ်း၊ စစ်တ ်၊ စစ်တ ်ခြေါငီ်းခဆှာငမ် ှာီး၊ ၎ငီ်းတ ို  ၏ စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးန င  ်စ ီး ွှာီးဖက်မ ှာီးက ို 

အခရီးယူ  တ်ဆ ို  မှုမ ှာီးလို ်ခဆှာငခ် ီးရေ ်

-  မေမ်ှာစစ်တ ်န င  ် ၎ငီ်းတ ို  ၏ စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီး  ဖစ်သည ်  မေမ်ှာ စ ီး ွှာီးခရီးဦီး  ိုင ် ကိုမပဏ  

(MEHL)၊  မေမ်ှာ စ ီး ွှာီးခရီးခကှာ်  ိုခရီးရ ငီ်း (MEC) တ ို  န င  ်အ နဒ ယကိုမပဏ မ ှာီး (အစ ိုီးရ  ိုငအ် ါအဝင)် 

 ကှာီး စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီး ရ ်တေ  ရ်ေ ်

- သံတမေ ် ဆက်ဆံခရီးက ို အသံိုီး   ကှာ လက်ရ   မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ တရှာီးဥ ခေစ ိုီးမ ိုီးမှုရ  လှာခစခရီး၊ 

ေ မ ိုကခရစ စံနှုေီ်းမ ှာီး   ေလ်ည် ရရ  ခစခရီး၊ အရ ်သှာီးအစ ိုီးရ  ေလ်ည်အို ်ြေ   ်န ိုငခ်ရီးန င ် 

ဖမ်ီးဆ ီးထှာီးခသှာ အ  စ်မ    ည်သူမ ှာီး၊ ဂ ှာေယ်လစ်မ ှာီး၊ 

အရ ်ဘက်အဖွ ြို့အစည်ီးက ိုယ်စှာီးလ ယ်မ ှာီးန င  ် လွှေတ်ခတှာ်အမတ်မ ှာီးအှာီး 

ြေ က်ြေ ငီ်း  ေလ်ည်လွှေတ်ခ ီးရေအ်တွက် ခတှာငီ်းဆ ိုခ ီးရေ၊် 
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- ကိုမပဏ မ ှာီးအှာီးလံိုီးက ို ၎ငီ်းတ ို  ၏ အက   ီးအ မတ်ြံေစှာီးသူ (Beneficial Ownership), စ မံက ေီ်း 

အ မတ်အစွေီ်းမ ှာီးန င  ် အစ ိုီးရသ ို  ခ ီးသွငီ်းခငမွ ှာီးက ို န ိုငင်တံစ်ြေ ငီ်းဆ အလ ိုက်၊ 

စ မံက ေီ်းတစ်ြေိုြေ ငီ်းဆ အလ ိုက် အမ ှာီး  ည်သူသ ရ  ခအှာငခ်ဖှာ်  ခ ီးရေအ်တွက် ဥ ခေ 

သတ်မ တ်ခ ီးရေ၊် (အဆ ို ါဥ ခေက ို   ဌှာေီ်းမ  ီး ဖစ်သည ် ဥခရှာ  န ိုငင် ံ၂၇ န ိုင်င၊ံ ယူခက၊ ကခေေါ၊ 

ခေှာ်ခဝ၊ ဆွစ်ဇလေန် ိုငင်တံ ို  န င  ် လက်ရ  အခကှာငအ်ထညခ်ဖှာ်ခေသည ် အခမရ ကေန် ိုငင်တံ ို  န င ် 

တည တည်ီး ဖစ်ခအှာငလ် ိုအ ်သည်။) 

ဖမန်မာန  ု ်ရံှ  ရ နံန ှ  ်သဘာဝဓာတရ်  ွေ့ကဏ္ဍတ   ်  ူ်းနှူီးဖမြှပ်နှထံာူးသ မ ာူး အရနဖ    ် 

- ဩဇှာလွှေမ်ီးမ ိုီးမှုက ို အသံိုီး   ကှာ  မေမ်ှာ ခရေနံ င သ်ဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း၊  မေမ်ှာစစ်တ ် န င  ်

၎ငီ်းတ ို  ၏ စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေ်ီးန င  ်ဆက်နယွ်သူမ ှာီးန င  ်ခငွခ ကီးဆ ိုငရ်ှာန  ီးခေှာမှုမ ှာီး  ဖတ်ခတှာက်ရေ ်
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ဖမန်မာစစ်အာဏာသ မ်ူးဖခ ူ်း 

 

၂၀၂၁ ြေိုန စ် ခဖခဖှာ်ဝါရ လ ၁ ရက်ခေ  တွင ် မေမ်ှာစစ်တ မ်  ခရွီးခကှာက်ြံေအစ ိုီးရက ို  ဖ တ်ြေ ကှာ အစ ိုီးရဌှာေမ ှာီးက ို 

ထ ေီ်းသ မ်ီးမ  ီး အှာဏှာသ မ်ီး ြေငီ်း   လို ်ြေ   ါသည်။ ထ ိုမ စတင၍် န ိုငင်တံစ်ဝ မ်ီးတွင ် အှာဏှာဖ ဆေ ်ြေငီ်းလှု ်ရ ှာီးမှု 

(CDM) က ို စတငြ်ေ  မ  ီး  ါဝငသ်ည ်   ည်သူလူထိုမ ှာီးမ  စစ်အှာဏှာသ မ်ီးမှုက ို ဆေက် င လ် က်  မေမ်ှာစစ်တ ်၏ 

စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးအခ ေါ် ဖ အှာီးခ ီးရေ ် ခတှာငီ်းဆ ိုြေ   ကသည်။ လှု ်ရ ှာီးမှုသည ် စစ်အှာဏှာသ မ်ီး ြေငီ်းက ို 

တရှာီးဝငမ်ှုမရ  ခစရေန် င  ်အသ မ တ်    ြေငီ်းမရ  ခစရေတ်ွက်   ည်သူမ ှာီးမ  “အသ အမ တ်မ    ြေငီ်းန င  ်မ ါဝင ်ြေငီ်း” 

က ိုရ ်တည်ကှာ လို ်ခဆှာငလ် က်ရ   ကသည်။ အဆ ို ါလှု ်ရ ှာီးမှုသည် အလံိုီးစံို သ  တ်ခမ ှာက် ြေငီ်းန င ် 

 မေမ်ှာစစ်တ ်၏ ဝငခ်ငလွမ်ီးခ ကှာငီ်းက ို  ဖတ်ခတှာက်ရေအ်တွက်ရည်ရွယ်မ  ီး စစ်ခြေါငီ်းခဆှာငမ် ှာီး 

လက်မခလ ှာ မ ြေငီ်း စ ီး ွှာီးခရီးဖ အှာီးမ ှာီးခ ီးရေလ်ို ်ခဆှာင ်ြေငီ်း ဖစ်သည်။ အှာဏှာဖ ဆေ ်ြေငီ်းလှု ်ရ ှာီးမှု (CDM) 

ခအှာင ်မငမ်ှုသည် အဓ ကက သည ်လို ်ခဆှာငြ်ေ က်တစ်ြေို ဖစ်လှာမ  ီး စစ်တ ်၏ 

အှာဏှာြေ   ်က ိုငမ်ှုြေ ိုငမ်မ လှာခစခရီးမရ  ရေအ်တွက်လည်ီး ဖစ်သည်။ ခရွီးခကှာက်ြံေ လွှေတ်ခတှာ်က ိုယ်စှာီးလ ယ်မ ှာီး 

မ လည်ီး   ည်ခထှာငစ်ိုလွှေတ်ခတှာ်က ိုယ်စှာီး   ခကှာ်မတ  (CRPH)က ို ဖွ ြို့စည်ီးကှာ တ ိုငီ်းရငီ်းသှာီး 

လက်ေက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ ှာီးန င  ် အတူတကွ ူီးခ ါငီ်းလို ်ခဆှာငရ်ေအ်တွက် အမ   ီးသှာီးည ညွတ်ခရီး အစ ိုီးရ (NUG) 

က ိုဖွ ြို့စည်ီးခ ကှာငီ်းခ ကညှာြေ  သည်။  
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အှာဏှာသ မ်ီးစစ်တ ်မ  တိုေ   ် ေမ်ှုအခေ ဖင  ်အ  စ်မ    ည်သူခ ါငီ်း (၇၆၉)ဦီးအှာီး သတ် ဖတ်ြေ  ကှာ၊ လူဦီးခရ 

(၃၆၀၀)10 ခက ှာ်က ို မတရှာီးဖမ်ီးဆ ီးထ ေီ်းသ မ်ီးြေ  သည်။ အဆ ို ါလို ်ရ ်မ ှာီးတွင ်မင မ်ီးြေ မ်ီးစွှာဆနဒ  သူမ ှာီးအှာီး  

က ည်အစစ်မ ှာီးအသံိုီး    ြေငီ်း၊ လက် စ်ဗံိုီးမ ှာီးအသံိုီး    ြေငီ်း န င  ်တ ိုငီ်းရငီ်းသှာီးခေသမ ှာီးတွင ်

ခလတ ်အသံိုီး   ကှာ တ ိုက်ြေ ိုက် ြေငီ်းမ ှာီးလို ်ခဆှာငြ်ေ   ါသည်။ လံို ြံေ ခရီးတ ်ဖွ ြို့ဝငမ် ှာီးမ လည်ီး ဆနဒ  သူမ ှာီးက ို 

ဥ ခေမ   သတ် ဖတ် ြေငီ်း11န င  ်န   ်စက် ြေငီ်းမ ှာီး12လည်ီး လို ်ခဆှာငြ်ေ  သည်။ အရ ်ဘက်တက်ကကလှု ်ရ ှာီးသူမ ှာီး၊ 

ေ မ ိုကခရစ လ ိုလှာီးသည ်ဆနဒ  သူမ ှာီးန င  ်သတငီ်းမ ေ ယှာသမှာီးမ ှာီးသည် ၎ငီ်းတ ို  လံို ြံေ ခရီးအတွက် 

တ မ်ီးခရ ှာငခ်ေရဆ  ဖစ်သည်။  

န ိုငင်တံကှာအဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီးမ  က ိုယစ်ှာီးလ ယ်မ ှာီးမ လည်ီး စစ်အှာဏှာသ မ်ီးမှုက ို ရှုတ်ြေ   စ်တငြ်ေ  ခသှာ်လည်ီး 

န ိုငင်တံကှာအသ ိုငီ်းအဝေီ်းမ  စစ်ခြေါငီ်းခဆှာငမ် ှာီးန င  ် ၎င်ီးတ ို  ၏ မ သှာီးစိုဝငမ် ှာီး၊ စစ်တ ်န င  ် စ ်နယွ်သည  ်

လို ်ငေီ်းမ ှာီး ဖစ်သည ်  မေမ်ှာစ ီး ွှာီးခရီးခကှာ်  ိုခရီးရ ငီ်း (MEC) န င  ်  မေမ်ှာ စ ီး ွှာီးခရီးဦီး  ိုငလ် မ တက် (MEHL)၊ 

အစ ိုီးရ  ိုငစ် ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းအြေ   ြို့က ို န ိုငင်ကံှာကိုမပဏ မ ှာီးန င ် တရှာီးဝင ်ူီးခ ါငီ်းလို ်ခဆှာငခ်ေမှုမ ှာီးက ို တှာီးဆ ီး 

  တ် င ် အခရီးယူမှုမ ှာီးလို ်ခဆှာငရ်ေအ်တွက် အကေ  အ်သတ် ဖစ်ခေဆ  ဖစ်သည်။ လတ်တခလှာအခေ ဖင ် 

လို ်ခဆှာငထ်ှာီးသည ် အခရီးကက ီးအြေ က်မ ှာီးတွင် 

ကုလသမမဂ : ကိုလသမမဂ လံို ြံေ ခရီးခကှာ်စ မ  ခဖခဖှာ်ဝါရ လ ၄ ရက်ခေ  တွင် 

“ မေမ်ှာန ိုငင်တံွင ်ဖစ်ခ ေါ်လှာသည ်အခ ြေအခေမ ှာီးခ ကှာင ် စ ိုီးရ မ်ရခ ကှာငီ်း”13 ခ ကညှာြေ က်ထိုတ်  ေြ်ေ  မ  ီး 

မတ်လ ၁၀ ရက်ခေ  တွင ် ဥကက ဌမ  “မင မ်ီးြေ မ်ီးစွှာဆနဒ  သူမ ှာီးက ိုအ ကမ်ီးဖက်န  မ်ေငီ်းမှုမ ှာီးက ို ရှုတ်ြေ ခ ကှာငီ်း”14 

ခ ကညှာြေ က် ထိုတ်  ေြ်ေ  သည်။ တရိုတ်န င  ်ရရိုှာီးန ိုငင်မံ  ကိုလသမမဂ လံို ြံေ ခရီးခကှာငစ် ၏ ဆံိုီး ဖတ်ြေ က်မ ှာီးက ို 

  တ် ငြ်ေ  သည်။ ကိုလသမမဂမ   မေမ်ှာန ိုငင်အံတွက် အထူီးက ိုယ်စှာီးလ ယ်မ လည်ီး  မေမ်ှာလံို ြံေ ခရီးတ ်ဖွ ြို့ဝငမ် ှာီးက ို 

အထူီးသတ ခ ီးရေလ် ိုအ ်မ  ီး  မေမ်ှာ  ည်သူမ ှာီးန င ် ရ ်တည်ခ ကှာငီ်း ထိုတ်  ေရ်ေအ်တွက် 

လံို ြံေ ခရီးခကှာငစ် အှာီး အဆ ိုတငသွ်ငီ်းြေ  သည်။15 ကိုလသမမဂ၏ လူအြွေင အ်ခရီးဆ ိုငရ်ှာ အထူီးစံိုစမ်ီးစစ်ခဆီးသူ 

တွမ်အေေ်ရူီးမ လည်ီး  မေမ်ှာစစ်တ ်၏ အှာဏှာသ မ်ီး ြေငီ်းသည် ဖွ ြို့စည်ီး ံိုဥ ခေအရလည်ီး 

 
10 Association for Assistance for Political Prisoners (Burma), (2021), See: https://aappb.org/ 
11 Amnesty International, (2021), “Myanmar Arsenal Troops Deployed Crackdown”, Available at: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/myanmar-arsenal-troops-deployed-crackdown/ 
12 Hardington, L., “Outrage in Myanmar after activist allegedly tortured to death”, The Guardian, 15/3/2021, Available 
at: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/15/the-death-of-zaw-myat-lynn-allegations-torture-used-on-opposition-
activist-in-myanmar      
13 United Nations, “Security Council Press Statement on Situation in Myanmar”, United Nations Meeting Coverage and Press 
Releases, 4/2/2021. Available at: https://www.un.org/press/en/2021/sc14430.doc.htm 
14 United States Mission to the United Nations. “Statement by the President of the Security Council on Myanmar”, 10/3/2021. 

Available at: https://usun.usmission.gov/statement-by-the-president-of-the-security-council-on-myanmar-march-10-
2021/?fbclid=IwAR2ytKvHa7IPQufzswCyo0X-Ccu98gTtitMsvAqwa7EwrXqg0vQqzErABfE 
15 United Nations, “Hopes for UN Security Council action against Myanmar military coup ‘waning’ fast, warns Special Envoy” UN 
News, 5/3/2021. Available at: https://news.un.org/en/story/2021/03/1086572 

https://usun.usmission.gov/statement-by-the-president-of-the-security-council-on-myanmar-march-10-2021/?fbclid=IwAR2ytKvHa7IPQufzswCyo0X-Ccu98gTtitMsvAqwa7EwrXqg0vQqzErABfE
https://usun.usmission.gov/statement-by-the-president-of-the-security-council-on-myanmar-march-10-2021/?fbclid=IwAR2ytKvHa7IPQufzswCyo0X-Ccu98gTtitMsvAqwa7EwrXqg0vQqzErABfE
https://news.un.org/en/story/2021/03/1086572
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တရှာီးဝငမ်ှုမရ  ခ ကှာငီ်းက ိုလည်ီး ခ  ှာဆ ိုြေ  မ  ီး စစ်တ ်၏ ရခငလွမ်ီးခ ကှာငီ်းမ ှာီး၊  မေမ်ှာ ခရေနံ င ် 

သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းအ ါအဝင ်အခရီးယူ  တ်ဆ ို  မှုမ ှာီး လို ်ခဆှာငရ်ေလ် ိုအ ်ခ ကှာငီ်း အ ကံခ ီးြေ  သည်။16  

အာဆယံီ : ၂၀၂၁ြေိုန စ် ဧမ  လ ၂၄ ရက်ခေ  တွင ်အှာဆ ယံခြေါငီ်းခဆှာငမ် ှာီးအစည်ီးအခဝီးက ို အငေ် ိုေ ီးရ ှာီးန ိုငင်တံွင် 

   လို ်ြေ  မ  ီး ဗ ိုလ်ြေ   ်မ ီးကက ီး မငီ်းခအှာငလ်ှု င ် တက်ခရှာက်ြေ  ကှာ  ဋ  ကခမ ှာီး ရ ်တေ  ရ်ေအ်တွက ်

သခဘှာတူည ြေ က် ၅ ြေ က်က ို ထိုတ်  ေြ်ေ  သည်။ မခလီးရ ှာီးဝေက်က ီးြေ   ်မ  

“ခမျှှာ်လင ထ်ှာီးသည်ထက်ရလေ ် ိုခကှာငီ်းြေ  သည်”17 ဟိုထိုတ်  ေခ် ကညှာြေ  ခသှာ်လည်ီး ခေှာက်န စ်ရက် 

အ ကှာတွင ်  မေမ်ှာစစ်တ ်မ  အှာဆ ယံ၏ အ ကံ   ြေ က်မ ှာီးက ို အခ ြေအခေတည်မင မ်မ သှာလျှင်  

“သတ ထှာီးမ  ီးစဉ်ီးစှာီးမည် ဖစ်ခ ကှာငီ်း” ထိုတ်  ေြ်ေ  သည်။18 အမ   ီးသှာီးည ညွတ်ခရအစ ိုီးရမ လည်ီး 

စစ်ခြေါငီ်းခဆှာငမ် ှာီးတက်ခရှာက် ြေငီ်းသည် န ိုငင်ကံ ိုယ်စှာီး   မှုမရ  ခ ကှာငီ်း၊ န ိုငင်ံခရီးအက ဉ်ီးသှာီး 

မ ှာီး  ေလ်ွှေတ်ခ ီးရေအ်ှာဆ ယံမ  သခဘှာတူြေ  ခသှာ်လည်ီးထိုတ်  ေြ်ေ က်တွင ်မ ါလှာ ြေငီ်းန င  ်အှာဆ ယံအခေ ဖင ် 

အမ   ီးသှာီးည ညွတ်ခရီးအစ ိုီးရန င  ် ခဆွီးခနီွးတ ိုင ်ငရ်ေက် ို ထိုတ်  ေြ်ေ  သည်။19 အဆ ို ါရက်သတတ  တ်မ ှာ င ်

အှာဏှာသ မ်ီးစစ်တ ်မ  ခလခ ကှာငီ်းတ ိုက်ြေ ိုက်မှု (၆၁) ကက မ် လို ်ခဆှာငြ်ေ  သည်။ 20 

အ နဒ ယ : အ နဒ ယအခေ ဖင  ် မေမ်ှာစစ်တ ်န င  ်မင မ်ီးြေ မ်ီးခရီးရယူလ ိုသည ်  ံိုစံ ဖင  ်အှာဏှာသ မ်ီးမှုအှာီးရှုတ်ြေ  ြေငီ်းက ို 

လို ်ခဆှာငြ်ေ   ြေငီ်းမရ  ခ ။ ၂၀၂၁ ြေိုန စ် ခဖခဖှာ်ဝါရ လ ၁ ရက်ခေ  တွင ်ခ ကညှာြေ က်တစ်ခစှာငက် ိုသှာ ထိုတ်  ေြ်ေ  မ  ီး 

စစ်အှာဏှာသ မ်ီး ြေငီ်းန င  ် ၎ငီ်းတ ို  ၏ လို ်ရ ်မ ှာီးက ို ခဝဖေ ်ြေငီ်းမရ  ြေ  ခ ီး။ သ ို  ရှာတွင ် အ နဒ ယန ိုင်ငဘံက်မ  

ေယ်စ ်မ ှာီး   တ်ြေ  ြေငီ်းန င ် ခထှာငခ် ီးမ ှာီးစွှာခသှာ စစ်ခ  ီး ေိုကခသည်မ ှာီးက ို   ေ ် ို   ြေင်ီးက ို    လို ်ြေ  သည်။ 

အ  စ်မ    ည်သူ ၁၀၀ ခက ှာ် သတ် ဖတ်ြံေြေ  ရသည ် မတ်လ ၂၇ ရက်ခေ  တွင ်    လို ်ြေ  ခသှာ  မေမ်ှာ တ ်မခတှာ်ခေ   

အြေမ်ီးအေှာီးတွင ်တက်ခရှာက်ြေ  သည ် န ိုငင်မံ ှာီးအြေ   ြို့တွင် အ နဒ ယန ိုငင် ံအ ါအဝင ်ဖစ်မ  ီး စစ်တ ်ေ  စ ်ဆက်သည  ်

လို ်ငေီ်းမ ှာီး၊ ကိုေသွ်ယ်ခရှာငီ်းဝယ်မှုမ ှာီးက ိုလည်ီး ယခေ  ထ  ရ ်တေ  ြ်ေ   ြေငီ်းမရ  ခ ။  

 
16 Andrews, T., (2021), “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Report No. 
A/HRC/46/56”, United Nations, 4/3/2021, pg 18. Available at: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Documents/A_HRC_46_56.pdf 
17Allard, T., Potkin, F., Rizki, N., Widianto, S., “SE Asian nations say consensus reached on ending Myanmar crisis”, Reuters, 
(23/4/2021), Available at: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/southeast-asian-leaders-discuss-myanmar-with-coup-
leader-2021-04-23/ 
18 State Administration Council, (2021), “Press Release on ASEAN Leaders’ Meeting”, Available at: 

https://cincds.gov.mm/node/12094?d=1 
19 CRPH, (2021), Statement on Facebook, title unknown, Available at: 
https://www.facebook.com/crph.official.mm/photos/pcb.163485679110745/163485229110790 
20 ALTSEAN, (2021), “Factsheet”, Available at: https://twitter.com/Altsean/status/1389831084754366465 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Documents/A_HRC_46_56.pdf
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ရတာ က် ု ီူးယာူး : ခဖခဖှာ်ဝါရ လတွင ် ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီးန ိုငင် ံ အမ   ီးသှာီးည လှာြံေမ  အ  စ်မ    ည်သူမ ှာီးအှာီး 

အ ကမ်ီးဖက်မှုရ ်တေ  ခ်ရီးအတွက် လွှေတ်ခတှာ် တွင ်အဆ ို တငသွ်ငီ်းြေ  သည်။21 မတ်လ တွင ် ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီး 

သမမတ မွေခ်ဂ အင ်မ   မေမ်ှာစစ်တ ်န င  ်ရ တ ်ဖွ ြို့တ ို  ၏ ဆနဒ  သူမ ှာီးအှာီး အ ကမ်ီးဖက် ြေငီ်းအှာီး ရှုတ်ြေ  ြေငီ်းန င ် 

ခေေါ်ခအှာငဆ်ေီ်းစို ကည်အ ါအဝင ် ဖမ်ီးဆ ီးထ ေီ်းသ မ်ီးြံေရသူမ ှာီးက ို ြေ က်ြေ ငီ်းလွှေတ်ခ ီးရေ် 

ခ ကညှာြေ က်ထိုတ်  ေြ်ေ  သည်။22 အဆ ို ါ လ  ိုငီ်းမ ှာ င ်ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီးအစ ိုီးရမ  ခအှာက် ါအခရီးယူြေ က် (၄) 

ြေ က်က ိုလို ်ခဆှာငြ်ေ  သည်။ (၁) ကှာကွယ်ခရီး၊ လံို ြံေ ခရီးန င  ်  တ်သက်သည ် 

 ူီးခ ါငီ်းလို ်ခဆှာငမ်ှုမ ှာီးရ ်တေ   ်ြေငီ်း (၂) စစ်ခရီးန င  ် စ ်ဆက်သည ်  စစည်ီးမ ှာီးတင ် ို  မှုရ ်ဆ ိုငီ်း ြေငီ်းန င ် 

စစ်န င အ်ရ ်သှာီးသံိုီး  စစည်ီးမ ှာီးက ိုတင ် ို   ြေငီ်းက ို  က ်မတ် ြေငီ်းမ ှာီးလို ်ခဆှာင ်ြေငီ်း (၃)  မေမ်ှာ  ည်သ ို   

ခထှာက် ံထှာီးသည်  ဖွံြို့ မဖ  ီးခရီးစ မံက ေီ်းမ ှာီး  ေလ်ည်သံိုီးသ ် ြေငီ်း (  ည်သူ  အသက်ခမွီးဝမ်ီးခက ှာငီ်းန င ် 

လူသှာီးြေ ငီ်းစှာေှာခထှာက်ထှာီးမှုအစ အစဉ်မ ှာီးမ ါဝင်) (၄)  မေမ်ှာန ိုငင်သံှာီးမ ှာီးအှာီး 

အခ ြေအခေမတည်မင မ်ခသီးသည်အထ  ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီးန ိုငင်တံွင ် ဆက်လက်ခေထ ိုငြွ်ေင  ်  ရေ ် အတွက် 

လို ်ခဆှာငြ်ေ  သည်။ 23 

ကုမပဏီမ ာူး : ခဖခဖှာ်ဝါရ လ ခန ှာငီ်း  ိုငီ်းတွင ် အရ ်ဘကအ်ဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီး၏ ခတှာငီ်းဆ ိုမှု ဖ အှာီးမ ှာီးခ ကှာင  ်

Woodside ကိုမပဏ မ   မေမ်ှာ  ည်တွငလ်ို ခ်ဆှာငခ်ေသည ် TransOcean မ  

ကမ်ီးလွေတ်ွေီ်းတူီးခဖှာ် ြေငီ်းလို ်ငေ်ီးမ ှာီးရ ်ဆ ိုငီ်းမ  ီး ၎ငီ်းတ ို  ၏ ဝေထ်မ်ီးမ ှာီးက ို  ခေရ ်သ ို   

  ေလ်ည်ခြေေါ်ယူြေ  သည်။24 Petronas မ လည်ီး ရ တံြွေေစ် မံက ေီ်း၏ မခမျှှာ်လင ဘ်  ထိုတ်လို ်မှု မှာဏ 

က ဆငီ်းသည ်အတွက် တူီးခဖှာ်မှုမ ှာီးရ ်ဆ ိုငီ်းခ ကှာငီ်းခ ကညှာြေ  သည်။25 Posco C&C မ လည်ီး 

စစ်တ ်  ိုငက်ိုမပဏ န င  ် အက   ီးတင ်ူီးခ ါငီ်း မှုမှာီးရ ်တေ  အ်တွက် လို ်ခဆှာငြ်ေ  မ  ီး ယြေိုတွင် 

 မေမ်ှာစ ီး ွှာီးခရီးဦီး  ိုငလ် မ တက်၏ အခရီးယူ  တ်ဆ ို  ြံေရမှုခ ကှာင  ် အ မတ်ြွေ ခဝခ ီးမှုမ ှာီးက ို ရ ်ဆ ိုငီ်းြေ  သည်။26 

သ ို  ရှာတွင ် Total စ အ ီးအ ိုမ  ဧမ  လ ၄ က်ခေ  တွင ်ဝေထ်မ်ီးမ ှာီး၏ ခဘီးအနတရယ်ရ  န ိုငသ်ည ်အတွက်န င  ်ရေက်ိုေန် င ် 

 
21 S. Korean parliament passes resolution condemning military coup in Myanmar, Yonhap News Agency, 27/2/2021, Available 
at: https://en.yna.co.kr/view/AEN20210226007100315 
22 Lee, JH., “South Korea Condemns Myanmar Violence, Urges Release of Suu Kyi”, Bloomberg, 6/3/2021, Available at: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-06/south-korea-condemns-myanmar-violence-urges-release-of-suu-kyi 
23 Ministry of Foreign Affairs, “Korean Government’s Measures on Situation in Myanmar”, 12/3/2021, Available at: 

https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=321574&srchFr&srchTo&srchWord&srchTp&multi_itm_seq=0&itm_se
q_1=0&itm_seq_2=0&company_cd&company_nm&page=1&titleNm 
24 Bucci, N., “Woodside will withdraw its workers from Myanmar for suspected human rights abuses”, The Guardian, 
27/2/2021, Available at: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/27/woodside-will-withdraw-workers-from-myanmar-
for-suspected-human-rights-abuses 
25 Yep, E., & Ang, S., “Petronas declares force majeure at Yetagun offshore gas filed in Myanmar”, SP Global, 4/5/2021, 
Available at: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/040521-petronas-declares-force-
majeure-at-yetagun-offshore-gas-field-in-myanmar 
26 Kim, C., “S.Korea steel giant POSCO weighs how to exit Myanmar military-backed venture -source”, Reuters, 5/4/2021, 
Available at: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-posco-exclusive/exclusive-south-korea-steel-giant-posco-
weighs-how-to-exit-myanmar-military-backed-venture-sources-idUSKBN2BS0K0 



14 
 

ထ ိုငီ်းန ိုငင်သံ ို   ခ ီး  ို  သည ် လျှ ်စစ်လ ိုအ ်ြေ က်ခ ကှာင ် ဓှာတ်ခငွြို့ ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးက ို  မေမ်ှာ ခရေနံ င ် 

သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသ ို   ဆက်လက်ခ ီးခြေ ခေခ ကှာငီ်း န င ် ရတေှာစ မံက ေီ်းအှာီး 

ဆက်လက်လို ်ခဆှာငမ်ည် ဖစ်ခ ကှာငီ်း ထိုတ်  ေခ် ကညှာြေ  သည်။27  

 

ဖမန်မာန  ု ်၏ံ ရ နံန ှ  ်သဘာဝဓာတရ်  ွေ့ကဏ္ဍ 

 မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ ကမ်ီးလွေဓ်ှာတ်ခငွြို့ တူီးခဖှာ်မှုမ  ခရှာငီ်းြေ ရခငွမ ှာီးသည် အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၁.၅၄ ဘ လ ယံ28 က ို 

၂၀၂၁-၂၂ ဘဏ္ဍှာခရီးန စ်တွင ် လက်ြံေရရ  မည် ဖစ်ခ ကှာငီ်း ြေေ  မ် ေီ်း ထှာီးသည်။ အဆ ို ါခငခွ ကီး မှာဏသည် 

  ည်ခထှာငစ်ိုအစ ိုီးရ၏ ဝငခ်င ွ ၁၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းန င  ် ည မျှခ ကှာငီ်း ခဖှာ်  ထှာီးသည်။ (ဇယှာီး -၁)29။ 

ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်းမ   ၂၀၁၅ မ  ၂၀၁၉ ြေိုန စ် အတွငီ်း အစ ိုီးရထံသ ို   အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၂၁၄ သေီ်း မ  ၄၇၁ 

သေီ်း ကှာီး န စ်စဉ် ဝငခ်ငအွ ဖစ် (အြွေေအ်ြေမ ှာီးအ ါအဝင)် ရရ  ြေ   ါသည်။ (ဇယှာီး - ၃) 

သ ို  ရှာတွင ် ၂၀၁၅ န င  ် ၂၀၂၀ ြေိုန စ်အတွငီ်း အရ ်သှာီးအစ ိုီးရ အို ်ြေ   ်သည ်ကှာလတွငလ်ည်ီး သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ 

ထိုတ်ယူခရှာငီ်းြေ မှု (ဝငခ်င)ွ က ို   ိုမ ိုထ ေီ်းြေ   ်ရေ ်လို ်ခဆှာငြ်ေ  ခသှာ်လည်ီး န စ်ကှာလရ ည် ကှာစွှာ က င သံ်ိုီးြေ  သည ် 

မခလျှှာ်ကေခ်သှာ စှာရငီ်းစေစ်မ ှာီး30န င  ် ခငခွ ကီး လ လ ယ်နှုေီ်းမ ှာီးခ ကှာင ်31 အဆငမ်ခ  ြေ  ခ ။ 

ရတေှာစ မံက ေီ်းတစ်ြေိုတည်ီးမ  င ် ၂၀၀၀ ြေိုန စ်မ  ၂၀၀၈ ြေိုန စ်အတွငီ်း ဝငခ်ငွ အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၈ ဘ လ ယံက ို 

ရ  ခဖွခ ီးြေ  မ  ီး ၄.၈ ဘ လ ယံသည် စစ်အစ ိုီးရ ထံသ ို  ခရှာက်ရ  ြေ  ကှာ ၂၀၀၇-၈ ြေိုန စ်ကှာလ၏ ၇၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းခသှာ 

 မေမ်ှာ  န ိုငင် ံြေှာီးခငွခ ကီး လ လ ယ်မှုတွငခ်တွြို့ ရ  ရသည်။ အဆ ို ါခငခွ ကီးလမ်ီးခ ကှာငီ်းမ ှာီးသည် 

 
27 Pouyann, P., (2021), “Total and the human rights crises in Myanmar”. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/total-
human-rights-crisis-myanmar-patrick-pouyann%C3%A9/ 
28 Petronas has declared force majeure on its gas field, thus the gas sale proceeds will be less than forecasted 
29 Myanmar Government, (2020), “FY 2020-2021 Budget Brief on the Oil and Gas Sector”, Ministry of Planning, Finance and 
Industries, July 2020 
30 State owned Enterprises (SOE), such the Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) retained 55% of their ‘profits’ which were 
held in the Myanma Economic Bank (MEB), another SOE, in funds called ‘Other Accounts’. As of 2016, MOGE’s cash in hand 
“represented more than 3 times revenues and more than 7.5 times expenditures … MOGE’s cash-on-hand also represents the 
highest share of total assets of any national oil company in the world” and as of March 31, 2018, MOGE’s ‘Other Accounts’ held 
USD 4.75 billion (see Bauer et al, ‘State-owned Economic Enterprise Reform in Myanmar: The Case of Natural Resource 
Enterprises’, Report, Natural Resource Governance Institute, 2018: pg 18.). The absence of transparency means it is 
unconfirmed, but it is thought that large sums were loaned to military-linked businesses and will never be repaid. Whilst the 
NLD government ordered that the Other Accounts be closed in 2019, the only civilian government officials that could confirm 
whether this took place have been detained since the coup. 
31 Up until 2012, the military government exchanged its revenue from natural gas exports at a rate of 6 kyat to the dollar, while 
the market exchange rate was 1,000 kyat to the dollar. For the Yadana project, from 2000 to 2009, USD 4.83 billion of earnings 
based on the market exchange rate would have been recorded by the military government as USD 30 million in the national 
budget. This leaves about USD 4.8 billion of natural gas revenue unaccounted for in the national budget during this period (see 
TOTAL Impact: The Human Rights, Environmental, and Financial Impacts of Total and Chevron’s Yadana Gas Project in Military-
Ruled Burma’, EarthRights International, September 2009, p. 43.). 
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အခရီးယူ  တ်ဆ ို  မှုမ ှာီးတွင ်မ ါဝငြ်ေ  သည ်အတွက် စစ်အစ ိုီးရအခေ ဖင  ်အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ရရ  န ိုငသ်ည ် အဓ က 

ခငခွ ကီးလမ်ီးခ ကှာငီ်းမ ှာီး ဖစ်ြေ  သည်။ စစ်တ ်မ  ခငွခ ကီးလ လ ယ်မှု တေဖ် ိုီး အတက်အက မ ှာီးက ို 

အလွ သံိုီးစှာီး   လို ်ကှာ ၉၉ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းခသှာ ခငွခ ကီးသံိုီးစွ မှုမ ှာီးက ို န ိုငင်ခံတှာ်ဘက်ဂ က်သ ို   မ တ်တမ်ီးဝင ်ြေင်ီး 

မရ  ခအှာင ် လို ်ခဆှာငြ်ေ  သည်။32 လက်ရ  အြေါတွင ် ၅၀% နှုေီ်းခသှာ  မေမ်ှာ  ခငခွ ကီးလ လ ယ်ခရီးခစ ီးကွက်က ို 

ဓှာတ်ခငွြို့ ခရှာငီ်းြေ ရခငွ မ ှာီးမ  က ိုယ်စှာီး   ထှာီးသည်။ အဆ ို ါစစ်တ ်၏ လို ်ရ ်မ ှာီးခ ကှာင  ် ယြေို 

အှာဏှာသ မ်ီးအြေါတွငလ်ည်ီး ဓှာတ်ခငွြို့ မ  ခရှာငီ်းြေ  ရခငမွ ှာီးက ို  မေမ်ှာစစ်တ ်မ  ထ ်မအံလွ သံိုီးစှာီး 

   လို ်မည် ဖစ် ါသည်။33  

ဓှာတ်ခငွြို့ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးသည်  မေမ်ှာစစ်တ ်အတွက် အခရီးကက ီးသည ် ခငခွ ကီးခထှာက် ံမှု ဖစ်ခေခသှာ်လည်ီး 

 မေမ်ှာ  ည်သူမ ှာီးအတွက် သက်ခရှာက်မှုမရ  ခ ကှာငီ်းက ိုလည်ီးခတွြို့ ရ  ရသည်။ ဓှာတ်ခငွြို့ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးသည် 

န စ်စဉ် GDP ၏ ၂ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းက ိုသှာ34 က ိုယ်စှာီး   မ  ီး အလို ်အက ိုငအ်ြွေင အ်ခရီးခ ီးန ိုငမ်ှုမ ှာလည်ီး 

အေည်ီးငယ်သှာရ  ခ ကှာငီ်းခတွြို့ရသသည်။ (၂၀၁၇-၁၈  မေမ်ှာ အ ီးအ ိုငတ် အ ိုငအ်စ ရငြံ်ေစှာအရ ၀.၅ 

ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းသှာရ  သည်။)  မေမ်ှာအစ ိုီးရ၏ ဝငခ်ငအွ ဖစ် GDP အေည်ီးငယ်သှာရ  သည် (ဥ မှာ. ၂၀၁၉ြေိုန စ်တွင ်၁၃.၉ 

ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်း)35။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍှာခရီးန စ်တွင ် အစ ိုီးရဘက်ဂ က်ြွေ ခဝမှုအရ ၁၂.၅ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းအ ဖစ်  ညှာခရီး၊ 

က ေီ်းမှာခရီး၊န င  ် လူမှုခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးသ ို    ြွေ ခဝခ ီးမ  ီးအဆ ို ါ မှာဏသည် အှာရ န ိုငင်မံ ှာီးတွင ်

အေည်ီးဆံိုီး ဖစ်သည်။36   ည်သူအမ ှာီးစိုသည် တရှာီးဝငမ်ဟိုတ်ခသှာ လူမှုခရီးခထှာက် ံမ ှာီးက ို 

မ  ြေ ိုခေရဆ  ဖစ်သည်။ ခ  ှာငီ်း  ေအ်ှာီး ဖင  ်  မေ်မှာစစ်တ ်၏ ကှာကွယ်ခရီးဘက်ဂ က်သည် 

က ေီ်းမှာခရီးဘက်ဂ က်ထက် ၃ ဆ မ ှာီး  ှာီးစွှာသံိုီးစွ ခေမ  ီး န ိုငင်ခံတှာ်ဘက်ဂ က်၏ ၁၅ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းထ  

 ံိုမ ေသံ်ိုီးစွ ခလ ရ  သည်။37 

ဖမန်မာကမ်ူးလ န်ဓာတရ်  ွေ့တ ူးရ ာ်ရ ူး စမံီက န်ူးမ ာူး 

 
32 32 Earth Rights International, (2009), “TOTAL Impact: The Human Rights, Environmental, and Financial Impacts of Total and 
Chevron’s Yadana Gas Project in Military-Ruled Burma”, p. 43. 
33 The military resisted reforms by the civilian-led government of 2015 to 2020 and has already unwound many that went 
through. In addition to its use of force, the military has arbitrarily detained key civilian government officials that could confirm 
whether the status of “Other Accounts”, appointed military generals in ministerial positions, removed all judges appointed by 
the civilian government, replaced members of the Constitutional Tribunal, repealed laws that protect civil rights and re-enacted 
oppressive laws used to search private residences. 
34 World Bank, ‘Revenue, excluding grants (% of GDP) -Myanmar’, The World Bank Group, 2020. Available at: 

https://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.XGRT.GD.ZS?locations=MM 

35 Ibid 
36 Tun Pa Pa Kyaw, ‘Social Policy for Children in Myanmar’, SocialProtection.org, Apr 19, 2020. Available at: 

https://socialprotection.org/discover/blog/social-policy-children-myanmar 
37 Nyein, N., “Myanmar Parliament Slashes Military’s Budget Request for First Time”, The Irrawaddy, 28/5/2020, Available at: 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-parliament-slashes-militarys-budget-first-time.html 
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 မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ လက်ရ  တူီးခဖှာ်ထိုတ်လို ်ခေခသှာ စ မံက ေီ်းခလီးြေို ရ  မ  ီး ၎ငီ်းစ မံက ေီ်းမ ှာီးမ  တဆင  ်

ကမ်ီးလွေလ်ို ်ငေီ်းန င  ်  ိုက်လ ိုငီ်းလို ်ငေီ်းဟူ၍ န စ်မ   ီးရ  သည်။ ရတေှာ38၊ ခဇှာတ က39 န င  ်ရ တံြွေေ်40 စ မံက ေီ်း သံိုီးြေိုမ  

ဓှာတ်ခငွြို့မ ှာီးက ို ထ ိုငီ်းန ိုငင်သံ ို   တင ် ို  မ  ီး ထ ိုငီ်းအစ ိုီးရ  ိုင်ကိုမပဏ  PTT မ  ဝယ်ယူသည်။ ခရွှေစ မံက ေီ်းမ  

ဓှာတ်ခငွြို့မ ှာီးက ို တရိုတ်  ည်သ ို   တင ် ို  ခရှာငီ်းြေ မ  ီး China National United Oil Corporation (CNUOC) မ  

ဝယ်ယူသည်။ ရ တံြွေေစ် မံက ေီ်းတစ်ြေိုတည်သှာလျှင ်   ည်တွငီ်းလ ိုအ ်ြေ က်အတွက် ြွေ ခဝ ဖေ   ်ဖြူီးခ ီးသည်။ 

အဆ ို ါစ မံက ေီ်းမ ှာီးတွင ် န ိုငင်တံကှာကိုမပဏ မ ှာီး ဖစ်သည ် Total, Chevron, KOGAS, Posco International, 

ONGC Videsh, PTTEP န င  ်Petronas ကိုမပဏ မ ှာီး ါဝင ်ကသည်။ Woodside Energy, Total, CNCP န င  ်BG 

group (Royal Dutch Shell) စသည ် ကိုမပဏ မ ှာီးသည် ခရရေနံ င ရ် ှာခဖွလ ိုငစ်ငမ် ှာီး ရရ  ထှာီး ကသည်။  

အဆ ို ါ စ မံက ေီ်းကက ီး (၄) ြေိုမ  (၁) ခရေနံ င  ် ဓှာတ်ခငွြို့  အက   ီးတူတူီးခဖှာ်ထိုတ်လို ် ြေငီ်း (အစ ိုီးရန င ် 

ထိုတ်လို ်မှုြွေ ခဝ ြေငီ်းစှာြေ   ် ဖင )် (၂) ထိုတ်ယူထှာီးသည ် ခရေနံ င  ်ဓှာတ်ခငွြို့မ ှာီးက ို သယ်ယူ  ို  ခဆှာငခ်ရီးလို ်ငေ်ီး 

(အမ ှာီးအှာီး ဖင  ် ထိုတ်လူမှုြွေ ခဝ ြေင်ီးစှာြေ   ်တွင ်ါဝငသ်ည ် ကိုမပဏ မ ှာီးန င  ်   ိုက်လ ိုငီ်းကိုမပဏ အ ါအဝင)် 

လို ်ခဆှာင ်ကသည်။ အစ ိုီးရ၏ ဌှာေတစ်ြေို ဖစ်ခသှာ  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသည် 

စ မံက ေီ်းမ ှာီး၏ (ခသတတ ှာ - ၁)  အဓ ကခေရှာတွင ်  ါဝငခ်ေသည် ဖစ်မ  ီး န ိုငင်ံခတှာ်အတွက် ခရှာငီ်းြေ ရခငနွ င ် 

ရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံအ ဖစ်န င  ်ါ ထိုတ်ယူ ြေငီ်းန င  ် သယ်ယူ  ို  ခဆှာငခ်ရီး သခဘှာတူစှာြေ   ်မ ှာီးအရ 

ခငခွ ကီးခကှာက်ြံေလ က်ရ  သည်။  

 

ဇယာူး - ၁ - ဖမန်မာန  ု ်အံတ က် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ န ှ  ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရ ူးနစှ်မ ာူးတ   ်  ရှ န  ုမ်ည ် ခန  ်မှန်ူး 

ဓာတရ်  ွေ့ရ ာ ူ်းခ   ရ  မ ာူး41 

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အတွက် ြေေ  မ် ေီ်းရခင ွ(အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ) 

တွငီ်းဝြွေေ် ၂၂၅,၅၇၃,၇၇၀ 

ထိုတ်လို ်မှုအ မတ်ြွေ ခဝ ြေငီ်း ၇၃၇,၇၀၄,၈၁၉ 

န ိုငင်ခံတှာ်သ ို   ထည ်ဝငခ်ငွ ၂၃၁,၇၇၀,၄၉၂ 

ခရေနံ င ဓ်ှာတ်ခငွြို့ကိုမပဏ မ ှာီးမ  ဝငခ်ငြွွေေ် ၅၃,၁၁၄,၇၅၄ 

ကမ်ူးလ န်စီမကံ န်ူးမ ာူးမှ စုစရုပါ ူ်း ရ ာ ူ်းခ  ရ   ၁,၂၃၀,၁၆၃,၉၃၄ 

န ိုငင်ခံတှာ်သ ို   ထည ်ဝငခ်ငွ ၁၃၉,၀၁၆,၃၉၃ 

 
38 A joint venture operated by Total with participation by Chevron, PTTEP and MOGE 
39 A joint venture operated by PTTEP, with participation by MOGE 
40 A joint venture operated by Petronas, with participation by Nippon Oil, PTTEP and MOGE 
41 Ministry of Planning, Finance and Industries, (2020), “FY 2020-2021 Budget Brief on the Oil and Gas Sector” 
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  ိုက်လ ိုငီ်းကိုမပဏ မ ှာီးမ  ဝငခ်ငြွွေေ ် ၁၇၅,၀၈၁,၉၆၇ 

ပ ုက်လ ု ူ်းကုမပဏီမ ာူးမှ စုစရုပါ ူ်း ဝ ရ်   ၃၁၄,၀၉၈,၃၆၁ 

ကမ်ူးလ န်န ှ  ်ပ ုကလ် ု ူ်းလပ်ု န်ူးမ ာူးမှ စုစရုပါ ူ်း ၁,၅၄၄,၂၆၂,၂၉၅ 

 

ရသတတ ာ - ၁ - ဖမန်မာန  ု ်၏ံ ရ နံန ှ သ်ဘာဝဓာတရ်  ွေ့လုပ် န်ူးမှ န  ု ်ပံ ု စ်ီူးပ ာူးရ ူးလပ်ု န်ူးမ ာူး၏ ကဏ္ဍ 

 

န ိုငင် ံ ိုငစ် ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်း (State Owned Enterprise) သ ို  မဟိုတ် (State Economic Enterprise) မ ှာီးသည် 

၁၉၈၈ ြေိုန စ် စစ်အှာဏှာသ မ်ီးမ  ီးခေှာက်  ိုငီ်းတွင ် အဓ ကအ  ိုငီ်းအ ဖစ် တည်ခထှာငြ်ေ   ြေငီ်း ဖစ်သည်။ 

န ိုငင် ံ ိုငစ် ီး ွှာီးခရီး လို ်ငေီ်းမ ှာီး၏ ယနတရှာီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးသည် ဥ ခေ ဖင  ် ခဖှာ်  ထှာီး ြေငီ်းမရ  ဘ  သက်ဆ ိုငရ်ှာ 

ဝေက်က ီးဌှာေမ ှာီး၏ အတွငီ်း အမ ေ  ည်ွှေေ ်ကှာီးြေ က်မ ှာီး ဖင သ်ှာ အခကှာငထ်ည်ခဖှာ်လို ်ခဆှာငခ်ေ ြေငီ်း ဖစ်သည်။  

 မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသည် ခရေံတူီးခဖှာ်ထိုတ်လို ် ြေငီ်းန င  ် ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးက ို 

ခကှာက်ြံေခ ီးသည ် န ိုငင် ံ ိုငစ် ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်း ဖစ်သည်။  မေမ်ှာ  ခရေနံ င  ်သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း က ို န ိုငင်ခံတှာ် 

အစ ိုီးရမ  အစ ိုီးရရံို ီးဌှာေ42 တစ်ြေိုအ ဖစ်သှာ သတ်မ တ်ထှာီးမ  ီး  မေမ်ှာ လျှ ်စစ်န င  ် စမွ်ီးအင ် ဝေက်က ီးဌှာေ၏ 

ခအှာက်တွင ် ထှာီးရ  သည်။  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသည် တွငီ်းဝြွေေခ်ကှာက်ြံေ ြေငီ်း၊ 

အ မတ်ြွေ ခဝမှုရယူ ြေင်ီး န င ် ဆိုခ ကီးမ ှာီးခကှာက်ြံေ ြေငီ်းက ို န ိုငင်ခံတှာအစ ိုီးရက ိုယ်စှာီးအ ဖစ် လို ်ခဆှာငသ်ည်။ 

ထ ို  အ  င ်စ မံက ေီ်းမ ှာီး တွငလ်ည်ီး အက   ီးတူ ူီးခ ါငီ်းသူအခေ ဖင  ် ါဝငမ်  ီး ထိုတ်လို ်မှုြွေ ခဝ ြေငီ်းမ  ရယူ ြေငီ်း န င ် 

  ိုက်လ ိုငီ်းစ မံက ေီ်း၏ ရ ယ်ယှာရ ငအ်ခေ ဖင  ်အ မတ်ခဝစိုြွေ  ရယူသည်။  

 မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသည် ထွက်ရ  လှာခသှာ ဓှာတ်ခငွြို့ မှာဏ၏ ၂၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းက ို 

  ည်တွငီ်းလ ိုအ ်ြေ က်အခေ ဖင  ် ရယူကှာ   ေလ်ည်ခရှာငီ်းြေ  ြေငီ်းမ ှာီးလည်ီး လို ်ခဆှာငသ်ည်။ 

အဆ ို ါရရ  လှာသည ် ဓှာတ်ခငွြို့မ ှာီးက ိုလည်ီး စစ်တ ်၊ စစ်တ ်  ိုငစ် ီး ွှာီးခရီးမ ှာီးန င  ် ၎ငီ်းတ ို  စ ်နယွ်သည ် 

စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းစိုမ ှာီးသ ို     ေလ်ည် ခရှာငီ်းြေ သည်။43 

 မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းအခေ ဖင  ် ၎ငီ်းတ ို  ၏၏ စှာရငီ်းစစ်အစ ရငြံ်ေစှာက ို   ည ်စံိုစွှာ 

ထိုတ်  ေ ်ြေငီ်းမရ  သလ ို အှာဏှာမသ မ်ီးမ အြေ  ေထ်  င ် ဥ ခေခ ကှာငီ်းရ  ွင လ်ငီ်း မင်သှာစွှာထိုတ်  ေရ်ေ ်

 
42 The main difference between Myanmar’s SOEs and other government departments is that whereas other departments are 

allocated a budget and must return unspent money at the end of the fiscal year, SOEs may retain a percentage of their profits 
which, as footnoted above, were held in “Other Account.” 
43 Publish What You Pay Australia, (2021), “The military or the people. Who will benefit from Myanmar’s offshore gas 
projects?”, Available at: https://www.pwyp.org.au/publications/who-benefits-from-myanmar-gas 
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အှာီးေည်ီးမှုမ ှာီး ရ  ခေြေ   ါသည်။ သ ို  ရှာတွင ်  မေမ်ှာ အ ီးအ ိုငတ် အ ိုငလ်ို ်ငေီ်းစဉ်အရ အဆ ို ါ 

ခငခွ ကီးစ ီးဆငီ်းမှုမ ှာီးက ို ခစှာင  ်ကည ်စစ်ခဆီးန ိုငခ်သှာ်လည်ီး ယြေိုအြေါအတွက် ရ ်တေ  သွ်ှာီးြေ  မ   ဖစ် ါသည်။44  

 

ရ ွှေသဘာဝဓာတရ်  ွေ့ စမံီက န်ူး 

ခရွှေသဘှာဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်းတွင ် ခရွှေ၊ ခရွှေ ဖြူန င  ်  မ ကမ်ီးလွေ ် လို ်ကွက်မ ှာီး ါဝငမ်  ီး  မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ 

ဘဂဂလှာီး ငလ်ယ်ခအှာ်ရ   လို ်ကွက် ခအ - ၁ န င ် ခအ - ၃ လို ်ကွက်တ ို    ါဝငသ်ည်။ စ မံက ေီ်းမ  ၂၀၁၃ ြေိုေစ်တွင် 

ဓှာတ်ခငွြို့ထိုတ်ယူမှု စတငြ်ေ  မ  ီး ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီးန ိုငင်မံ  Posco International45 ကိုမပဏ မ  ဦီးခဆှာငလ်ို ်က ိုငက်ှာ 

အ နဒ ယန ိုငင်မံ  Gail JJ၊ ONGC Videsh၊ ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီးန ိုငင်မံ  Korean Gas Corporation (KOGAS) န င ် 

 မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းတ ို  မ  အက   ီးတူ ူီးခ ါငီ်း က ါသည်။ ဇယှာီး ၂ တွင ်

အက   ီးတူ ူီးခ ါငီ်း ကသည ် ရ ယ်ယှာ မှာဏမ ှာီးခဖှာ်  ထှာီး ါသည်။ 

ဇယာူး ၂ ၊ ရ ွှေသဘာဝဓာတရ်  ွေ့ စမီံက န်ူးမှ ရှယ်ယာပ ု ဆ်  ုမ်ှုမ ာူး (ရအ ၁ လုပ်က က်) 

ကိုမပဏ  ရ ယ်ယှာ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်း 

Posco International ၅၁ % 

ONGC Videsh ၁၇% 

 မေမ်ှာ ခရေနံ င  ်သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း ၁၅% 

Gail JJ ၈.၅% 

Korea Gas Corporation 8% 

 

ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်းသည် ေိုတ ယအကက ီးဆံိုီး ဓှာတ်ခငွြို့ခရှာငီ်းြေ ရခင ွရရ  သည ် စ မံက ေီ်း ဖစ်သည်။ ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ြေိုန စ်တွင ်  မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ ၃၀ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်း ခသှာ သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့က ို ထိုတ်ယူရေအ်တွက် ြေေ  မ် ေီ်းထှာီးသည်။46 

ထိုတ်ယူထှာီးသည ် ဓှာတ်ခငွြို့ မ  ၈၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းက ို တရိုတ်န ိုင်ငံသ ို   တင ် ို  ခေသည် ဖစ်မ  ီး (တရိုတ်န ိုငင်သံ ို  တင ် ို  သည ် 

ဓှာတ်ခငွြို့ ၁၃ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းရ  သည်)။ က ေ ်၂၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းက ို   ည်တွငီ်းအသံိုီး   လ ှာထှာီးခသှာလည်ီး  မေမ်ှာစစ်တ ်န င  ်

စ ်ဆက်သည ်စက်ရံိုမ ှာီး၊ တ ်  ိုငလ်ို ်ငေီ်းမ ှာီး၊ စစ်တ ်န င  ် စ ်နယွ်သည ် စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးန င  ်  မေမ်ှာ  

 
44 EITI, (2020), “Myanmar suspended due to political instability”, Available at: https://eiti.org/news/myanmar-suspended-due-

to-political-instability 
45 Hyun-woo N., “POSCO Daewoo renamed as POSCO International”, The Korea Times, 18/3/2019, Available at: 
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/02/693_265546.html 
46 Ministry of Planning, Finance and Industries, (2020),“FY 2020-2021 Budget Brief on the Oil and Gas Sector”. 



19 
 

လျှ ်စစ်ဓှာတ်အှာီးခ ီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးသ ို   ြွေ ခဝခရှာငီ်းြေ သည်။47 ထိုတ်လို ်မှု မှာဏဆက်လက်တ ိုီးတက်ြေ   ါက 

အ  ိုထွက်ရ  မှုအ ါအဝင ်တစ်ရက်လျှင ်၅၀၀ ကိုဗခ သေီ်း ထ ခရှာက်ရ  မည်ဟိုြေေ  မ် ေီ်းထှာီးသည်။48 ဇယှာီး ၃ တွင ်

ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ လို ်ငေီ်း၏ ထိုတ်လို ်မှုန င  ်တင ် ို  မှု  မှာဏန င  ်တေဖ် ိုီးက ို ခဖှာ်  ထှာီးသည်။  

 

ဘဏ္ဍှာခရီးန စ် ဓှာတ်ခငွြို့ထိုတ်လို ်မှု 

 မှာဏ 

(ကိုဗခ သေီ်း) 

ထိုတ်လို ်မှုတေဖ် ို  ီး 

(ြေေ  မ် ေီ်း) 

အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ 

တင ် ို  မှု  မှာဏ 

(ကိုဗခ သေီ်း) 

တင ် ို  မှု တေဖ် ို  ီး 

(အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ) 

၂၀၁၇-၁၈ ၁၇၂,၀၂၃ ၁,၁၂၄,၇၉၁,၂၅၈ ၁၄၂,၃၃၉ ၉၃၀,၆၉၉,၁၆၈ 

၂၀၁၆-၁၇ ၁၇၄,၉၉၄ ၁,၀၄၆,၇၅၀,၈၃၇ ၁၄၄,၀၅၄ ၈၆၁,၆၇၈,၉၄၄ 

၂၀၁၅-၁၆ ၁၈၅,၀၅၉ ၁,၃၁၆,၁၃၇,၇၂၁ ၁၆၃,၈၀၇ ၁,၁၆၄,၉၉၃,၇၁၄ 

 

ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ က ို ရြေ ိုင်  ည်ေယ်၊ မခေီးကျွေီ်းမ  မူဆယ် ၊ တရိုတ်န ိုငင်ေံယ်စ ်သ ို    ဖတ်ခက ှာ်သည ်  

ခရွှေ  ိုက်လ ိုငီ်း (သ ို  )  မေမ်ှာ-တရိုတ် ဓှာတ်ခငွြို့   ိုက်လ ိုငီ်းမ  တဆင  ်သယ်ယူ  ို  ခဆှာငသ်ည်။   ိုက်လ ိုငီ်းက ို ၂၀၁၃ ြေိုန စ် 

ဇူလ ိုငလ် ၂၈ ရက်ခေ  တွင် စတငအ်သံိုီး   ြေ  သည်။ အဆ ို ါ  ိုက်လ ိုငီ်းက ို South East Asia Gas Pipeline 

ကိုမပဏ လ မ တက် (SEAGP)49 မ    ိုငဆ် ိုငမ်  ီး  ါဝငသ်ည ် ရ ယယ်ှာ  ိုငရ် ငမ် ှာီးက ို ဇယှာီး ၄ တွင ်ခဖှာ်  ထှာီးသည်။ 

ရ ယ်ယှာ  ိုငရ် ငမ် ှာီးမ  ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်းတွင ်  ါဝငသ်ည ် ရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံမ ှာီး ဖစ် ကသည်။ CNPC-

SEAP သည  တရိုတ်န ိုငင် ံ ိုငခ်ရေံခကှာ်  ိုခရီးရ ငီ်း (CNPC) ၏ လက်ြွေ ကိုမပဏ တစ်ြေို ဖစ်မ  ီး   ိုက်လ ိုငီ်း၏ 

ရ ယ်ယှာအမ ှာီးဆံိုီး  ိုငရ် ငန် င  ် လို ်က ိုငသူ် ဖစ်သည်။   ိုက်လ ိုငီ်းတည်ခဆှာက်စဉ် ကှာလတွငလ်ည်ီး 

တရှာီးမဝငခ် မယှာသ မ်ီးဆည်ီးမှုမ ှာီးန င  ် လူအြွေင အ်ခရီးြေ   ီးခဖှာက်မှု စသည ်  ဿေှာမ ှာီးရ  သည  ်

စ မံက ေီ်းလည်ီး ဖစ်သည်။50  

 
47 MEITI, (2020), “Myanmar EITI Report (2017-18)”, available at: 
https://eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf and Publish What 
You Pay Australia, (2021), “The military or the people. Who will benefit from Myanmar’s offshore gas projects?”, 
48 There is an agreement between CNPC and MOGE for Shwe gas project that production bonus will be paid 1 million USD when 
approval on initial production period, 2 million USD on (90) days after production with 150 mmscf per day, 3 million USD on 
(90) days after with the production of 300 mmscf per day. 4 million USD on (90) days after with the production rate 600 mmscf 
per day, 5 million USD on (90) days after with the production rate of 750 mmscf per day, 10 million USD on (90) days after with 
the production rate of 900 mmscf per day. 
49 Parallel to the gas pipeline, and oil pipeline owned by the South East Asia Crude Oil Pipeline Co., Ltd. (SEACOP) transports oil 
imported by tanker from Kyaukphyu to oil refinery in Yunan.  SEACOP is owned by CNPC-SEAP (51%) and MOGE (49%). It is 
operated by CNPC-SEAP 
50 Kyaw et al, (2017), “In Search of Social Justice along the Myanmar-China Oil and Gas Pipeline A Follow-up Report’ Myanmar-
China Pipeline Watch Committee (MCPWC)”, Available at https://media.business-
humanrights.org/media/documents/files/documents/Follow-up_Report_English_14092017.pdf 

https://d.docs.live.net/Volumes/NO%20NAME/O&G/%20https:/eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf
https://d.docs.live.net/Volumes/NO%20NAME/O&G/%20https:/eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-2018_final_signed_31st_march_2020.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Follow-up_Report_English_14092017.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Follow-up_Report_English_14092017.pdf
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SEAGP ၏ ရှယ်ယာရှ မ် ာူး၏ပ ု ဆ်  ုမ်ှု ာခ ု န်ှုန်ူး51 

ကိုမပဏ  ရ ယ်ယှာရှာြေ ိုငန်ှုေီ်း 

CNPC-SEAP ကိုမပဏ  ၅၁ % 

Posco International ၂၅% 

ONGC Caspian E&P B.V ၁၇% 

 မေမ်ှာခရေနံ င  ်သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း ၇% 

Gail (အ နဒ ယ) လ မ တက် ၈.၅% 

KG-SEAGP ကိုမပဏ  လ မ တက် ၈% 

 

ပ ုက်လ ု ူ်းဖ တသ်န်ူးသည ် ရဖမပုံ 

 

 
51 MEITI, (2020), “Myanmar EITI report 2017/8”, page 442. 
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ဓာတရ်  ွေ့ရ ာ ူ်းခ  ရ  မ ာူး 

ဖမန်မာ ရ နံန ှ သ်ဘာဝဓာတရ်  ွေ့လုပ် န်ူးသ ု  ရ ာက်ရှ ပုံန ှ  ် ဖမန်မာစစ်တပ်၏ 

မရလ ာ်ကနသ်ံူုးစ ွဲန  ုမ်ည ် အနတ ယ ်

 ံို ၂ တွင ်  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းမ  ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့စ မံက ေီ်း၏ သခဘှာတူစှာြေ   ်အရ 

ထိုတ်လို ်မှုြွေ ခဝ ြေငီ်းအ မတ်မ ှာီး ရရ   ံိုက ို ခဖှာ်  ထှာီးသည်။ 

 ံို ၂. ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်း၏ ဘဏ္ဍှာခရီးစ မံမှု 

 

 

ဝယ်ယူသည ် CNUOC မ  ခရှာငီ်းြေ သည ်  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း အ ကှာီးရ   

စှာြေ   ်စှာတမ်ီးမ ှာီးက ို ထိုတ်ခဖှာ်  သ ြေငီ်း မရ  သည ်အတွက် တ က ခသြေ ှာသည ် သခဘှာတူည ြေ က်က ို 
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မသ ရ  ရခ ။ သ ို  ခသှာ်လည်ီး  မေမ်ှာအ ီးအ ိုငတ် အ ိုင ် အစ ရင်ြံေစှာ (၂၀၁၇-၁၈) အရ ဘဏ္ဍှာခရီး စ မံမှုမ ှာီးက ို 

ခအှာက် ါအတ ိုငီ်းခတွြို့ရသည်။  

- ဓှာတ်ခငွြို့ခရှာငီ်းြေ ရရ  သည ် ၁၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းက ို  မေမ်ှာ ခရေနံ င သ်ဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသ ို   တွငီ်းဝြွေေ် 

အ ဖစ်ခ ီးခဆှာငသ်ည်။ 

- ခရှာငီ်းြေ ရရ  သည ် ဝငခ်ငမွ  ၆၀ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းက ို ထိုတ်လို ်မှုကိုေက် စရ တ် ဖင  ်နှုတ်ယူမ  ီး  မေမ်ှာ ခရေနံ င ် 

သဘှာဓှာတ်ခငွြို့ လို ်ငေီ်းမ  အဆ ို ါ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းတွင ်၁၅ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်း ါဝငသ်ည်။  

- တွငီ်းဝြွေေန် င  ် ထိုတ်လို ်မှုကိုေက် စရ တ်နှုတ်ယူမ  ီးသည ်အြေါ က ေသ်ည ်  မှာဏမ  ၁၅ ရှာြေ ိုငန်ှုေ်ီး 

န ိုငင်ခံတှာ်အ မတ်ခဝစိုအ ဖစ်  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ်သဘှာဓှာတ်ခငွြို့ လို ်ငေီ်းမ ခကှာက်ြံေသည်။  

- က ေသ်ည ် ၈၅ ရှာြေ ိုငန်ှုေ်ီးက ို  ါဝငသ်ည ် ရ ယ်ယှာရ င ် (ကေထ်ရ ိုက်တှာ) 

မ ှာီးမ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းအလ ိုက်ြွေ ခဝ ကသည် (အဆ ို ါ ကေထ်ရ ိုက်တှာမ ှာီးတွင ်  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ်

သဘှာဓှာတ်ခငွြို့ လို ်ငေီ်းမ  ကိုမပဏ အခေ ဖင  ်၁၅ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းအ ဖစ်လည်ီး ခဝစိုြွေ ယူသည်) 

 

CNUOC မ  စရေ်ခ ီးခငအွခေ ဖင  ်ခဟှာငခ်ကှာငတ်ွငရ်  သည ် China Development ဘဏသ် ို   ခ ီးသွင်ီးမ  ီး ထ ိုမ  

ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီးန ိုငင်၊ံ ဆ ိုီးလ်မမ  ြို့ ရ   China Development ဘဏသ် ို   ခ ီး  ို  သည်။ စ မံက ေီ်းခအှာ် ခရတှာ ဖစ်သည  ်

Posco မ   မေမ်ှာအစ ိုီးရ  ိုငဘ်ဏ ်ဖစ်ခသှာ  မေမ်ှာ န ိုငင် ံြေှာီးကိုေသွ်ယ်မှုဘဏ ် (MFTB) ၏ စကဂှာ ူဘဏအ်ခကှာင ် 

(Oversea-Chinese Bank Corporation – OCBC) သ ို   အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာအ ဖစ် ခ ီး  ို  သည်။52  

CNUOCမ  လစဉ် တွငီ်းဝေြွ်ေေအ်ခေ ဖင  ် အဆ ို ါခငခွ ကီးခ ီးသွငီ်းမှုမ ှာီးက ိုလို ်ခဆှာငမ်  ီး  မေမ်ှာ ခရေနံ င ် 

သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း သ ို  ခရှာက်ရ  သည်။ (န ိုင်ငခံတှာ်က ိုယ်စှာီးအ ဖစ် ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးက ို ခကှာက်ြံေ ြေငီ်း)53  

ဇယာူး ၅  - Posco International မှ ဖမန်မာအစ ုူး သ ု   နစှစ်ဉ်ရပူးသ  ူ်းသည ် ရ  ရပူးရခ မှုမ ာူး54 

ဘဏ္ဍှာခရီးန စ်  မေမ်ှာက  ်ခင ွ အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ 

၂၀၁၇-၁၈ ၂၆၂,၀၅၇,၀၀၈,၈၇၂ ၁၉၈,၀၈၅,၃၄၆ 

၂၀၁၆-၁၇ ၂၈၂,၄၂၅,၃၈၈,၉၉၀ ၂၀၆,၂၄၇,၇၇၄ 

 
52 52 Statement from LEE Jaejung, a member of the National Assembly of the Republic of Korea; "A risk of being using for 
criminal activities" - Where the revenue from Posco's Shwe gas project goes?”, Ilyoshinmun, 6/5/2021, Available at: 
https://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=400520 
53 EITI Report (2017-18) Available at: https://eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-
2018_final_signed_31st_march_2020.pdf 
54 Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative 2017-2018, BDO, March 2020; Myanmar Extractive Industries 

Transparency Initiative 2016-2017, PWC; Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative 2015-2016, Stephen Moore; 
Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative 2014-2015, Stephen Moore. 

 

https://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=400520


23 
 

၂၀၁၅-၁၆ ၅၇၆,၆၄၄,၆၈၀,၃၄၄ ၄၇၅,၀၉၇,၃၆၉ 

၂၀၁၄-၁၅ ၃၈၉,၁၇၉,၀၂၉,၈၅၉ ၃၈၆,၂၉၂,၈၀၀ 

 

ဓာတရ်  ွေ့ ပ ုက်လ ု ူ်းမှ ဝ ရ်  မ ာူး 

SEAGP မ  ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်း၏ သယ်ယူ  ို  ခဆှာင ်ြေငီ်းမ ှာီးက ို 

  ိုက်လ ိုငီ်း ဖတ်သေီ်းြေအ ဖစ်ခကှာက်ြံေသည်။ SEAGP မ လည်ီး  မေမ်ှာခရေနံ င သ်ဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းအ ါအဝင ်

အ ြေှာီး ါဝငသ်ည ် ရ ယ်ယှာရ ငမ် ှာီးက ို အှာီးလံိုီး၏ သခဘှာတူည အရ အ မတ်ခဝစိုအ ဖစ်  ေလ်ည်ြွေ ခဝမ  ီး 

အြွေေမ် ှာီး ါခ ီးခဆှာငသ်ည်။ ၂၀၁၇-၁၈ ြေိုန စ် တစ်ြေိုန စ်တည်ီးမ ှာ ါင ် ခငခွ ီးခြေ မှုစိုစိုခ ါငီ်းသည် 

အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ သေီ်း ၃၀ ေ ီး ါီးြေေ  က် ို ခ ီးခြေ ြေ  မ  ီး လှာမည ်န စ်မ ှာီးတွင ်   ိုမ ိုတ ိုီးတက်လှာမည် ဖစ်သည်က ို 

ခတွြို့ရသည်။55  

 

ဓာတရ်  ွေ့ရ ာ ူ်းခ  ရ  မ ာူးက  ုဖမန်မာစစတ်ပ်မှ  ယ န  ုသ်ည ်အရဖခအရန 

အှာဏှာသ မ်ီး ြေငီ်း၏ ခေှာက်ဆက်တွ အခေ ဖင  ်  မေမ်ှာစစ်တ ်မ   မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းအှာီး 

ထ ်မံအသံိုီးြေ ကှာ န ိုငင်ခံတှာ်သ ို  ခ ီးသွင်ီးသည ် ခငခွ ကီးမ ှာီး ( ခရေခံရှာငီ်းြေ ခင၊ွ   ိုက်လ ိုငီ်းအ မတ်ြွေ ခဝ ြေငီ်းန င ် 

အြွေေအ်ြေ) အှာီးလံိုီးက ို ၎င်ီးတ ို   အို ်ြေ   ်မှု အှာဏှာတည ်တံရ ည် ကှာခစရေ၊် ခငခွ ကီးမ ှာီးအှာီး   ည်သူလူထို 

သခဘှာန င  ်ဆေ  က် ငစ်ွှာ အသံိုီးြေ  ြေငီ်းန င  ်က ိုယ်  ိုင ်အက   ီးအ မတ်အတွက် ရရ  ရေထ် ေီ်းြေ   ် ြေငီ်းမ ှာီးလို ်ခဆှာင် 

လှာန ိုငမ်ည် ဖစ် ါသည်။ တရှာီးမဝင ် န ိုငင်ခံတှာ်အှာီး သ မ်ီး  ိုက်မ  ီးြေ  ေတ်ွင ်  မေမ်ှာစစ်တ ်မ  ၎ငီ်းတ ို  စ တ်ကက  က် 

  ည်ခထှာငစ်ိုဝေက်က ီးအသစ်မ ှာီး ြေေ  အ် ်ြေ  သည်။ အမ   ီးသှာီးေ မ ိုကခရစ အဖွ ြို့ြေ   ်(NLD) အစ ိုီးရကှာလတွင ်

ြေေ  အ် ်ထှာီးသည ်  မေမ်ှာ လျှ ်စစ်န င စ်ွမ်ီးအငဌ်ှာေ   ည်ခထှာငစ်ို ဝေက်က ီးက ို  မေမ်ှာစစ်တ မ်  

ဖမ်ီးဆ ီးထ ေီ်းသ မ်ီးြေ  မ  ီး ၎င်ီးအစှာီး ၂၀၁၁ ြေိုန စ်တွင် တှာဝေထ်မ်ီးခဆှာငြ်ေ  သည ် ေိုဝေက်က ီးက ို အစှာီးထ ိုီးြေ  သည်။ 

အဆ ို ါေိုဝေက်က ီးကှာလတွင ် ဘ လ ယံန င ြ်ေ  ခသှာ ခငွခ ီးခြေ မှုမ ှာီးန င  ် ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးက ို အလွ သံိုီးမှုမ ှာီး 

ရ  ြေ  သည်။  မေမ်ှာစစ်တ ်မ  ယြေငလ်ို ်ြေ  သည ်  ံိုစံမ ှာီးအတ ိုငီ်း အစ ိုီးရ  ိုငဘ်ဏမ် ှာီးမ မ ှာီးတဆင  ်  မေမ်ှာ ခရေနံ င ် 

 
55 EITI Report (2017-18) Available at: https://eiti.org/files/documents/meiti_reconciliation_report_2017-
2018_final_signed_31st_march_2020.pdf. There will increase after the pipeline cost recovery phase concludes; by way of 
comparison, the Yadana pipeline provided taxes and dividends to MOGE of USD 140 million in 2017-18 (noting that MOGE has a 
larger shareholding in the Yadana pipeline than the Shwe pipeline). 
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သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း၏ ခငခွ ကီးမ ှာီးက ို ထ ေီ်းြေ   ်မည် ဖစ် ါသည်။56 သ ို   ဖစ်၍ စ မံက ေီ်းမ ှာီးန င  ်

  ိုက်လ ိုငီ်းမ ှာီးမ  ရရ  မည ် (ဝငခ်င)ွ မ ှာီးအှာီးလံိုီးက ို  မေမ်ှာစစ်တ ်မ  ထ ေီ်းြေ   ်ရယူမည် ဖစ် ါသည်။ ထ ို  ခ ကှာင  ်

န ိုငင်တံကှာ ခရေနံ င  ် ဓှာတ်ခငွြို့ကိုမပဏ မ ှာီးမ   မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသ ို   ခ ီးခြေ လ ိုက်ခသှာ 

ခငခွ ီးခြေ မှုမ ှာီးအှာီးလံိုီးသည်  မေမ်ှာစစ်တ ်အတွက ် အခထှာက်အ ံ ဖစ်မည် ဖစ်မ  ီး ၎ငီ်းတ ို  ၏ 

လူ  အြွေင အ်ခရီးြေ   ီးခဖှာက်မှုမ ှာီးက ို အှာီးခ ီး ြေငီ်းန င  ် အစ ိုီးရတစ်ရ ်အ ဖစ် တရှာီးဝငအ်သ အမ တ်   သည ် 

အခ ြေအခေ ဖစ် ါသည်။  

 မေမ်ှာန ိုငင်ရံ   အရ ်ဘက်အဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီးန င  ် CRPH (ခေှာက်  ိုငီ်းတွင ် အမ   ီးသှာီးည ညွတ်ခရီးအစ ိုီးရ (NUG) 

အ ဖင  ် ဖွ ြို့စည်ီးြေ  ) မ  အဆ ို ါခ ီးသွငီ်းသည ် ဓှာတ်ခငွြို့ ခရှာငီ်းြေ ရခင၊ွ (အြွေေအ်ြေ၊ တွငီ်းဝြွေေ် စသ ဖင )် 

  ိုက်လ ိုငီ်းအ မတ်ြွေ ခဝမှုမ ှာီးန င  ် အြွေေမ် ှာီး) မ ှာီးက ို သ ီးသေ  အ်ခကှာင တ်ွင ် ေ မ ိုကခရစ ေည်ီးလမ်ီးရ 

ခရွီးခကှာက်ထှာီးသည ်အစ ိုီးရ မတက်မ ြေငီ်း ထ ေီ်းသ မ်ီးထှာီးခ ီးရေ ်ခတှာငီ်းဆ ိုလ က်ရ   ါသည်။ ၎ငီ်းတ ို  အခေ ဖင ် 

ထိုတ်လို ်မှုရ ်တေ  ရ်ေ ်ခတှာငီ်းဆ ိုခေသည်မဟိုတ်ခ ကှာငီ်းက ိုလည်ီး ခတွြို့ရသည်။ 

သူီးသန  ်အရကာ  မ် ာူးဆ သုည်မှာ 

သ ီးသေ  အ်ခကှာင မ် ှာီးဆ ိုသည်မ ှာ လွတ်လ ်ခသှာတတ ယအစိုအဖွ ြို့တွင ်   ိုငဆ် ိုငသူ်က ိုယ်စှာီး အ ်န ငီ်းထှာီးသည ် 

ဘဏအ်ခကှာင မ် ှာီး ဖစ်သည်။ ယြေိုက စစရ ်တွင ်   ိုငဆ် ိုငသူ်မ ှာ န ိုငင်ခံတှာ်အစ ိုီးရ (တရှာီးမဝင် 

အှာဏှာသ မ်ီးထှာီးသည ်စစ်တ ်မ ဖစ်ရေ)်  ဖစ် ါသည်။ ဥ မှာ ဖင  ် အ ရေန် င  ် အ ရတ်န ိုငင်ံ57၏ 

ခရေနံ င ဓ်ှာတ်ခငွြို့ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးက ို သ ီးသေ  ထ် ေီ်းသ မ်ီးထှာီးသည ်  ဖစ်စဉ်မ ှာီးရ  ြေ   ါသည်။ အဆ ို ါအခကှာင  ်

မ ှာီးက ို ခလီးစှာီးစ တ်ြေ  ယံို ကည်ရခသှာ န ိုငင်တံကှာ အဖွ ြို့အစည်ီးမ ှာီးမ  စ မံ ြေငီ်းက ိုလို ်ခဆှာင ်က ါသည်။ 

ခရေနံ င  ်ဓှာတ်ခငွြို့ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီး၏ သ ီးသေ  ဘ်ဏအ်ခကှာင မ် ှာီးသည် အခ ြေအခေအလ ိုက်ကွ   ှာီးန ိုင ်ါသည်။ 

သ ို  ရှာတွင ် အစ ိုီးရတစ်ရ ်သည် တရှာီးဝငမ်ှုမရ   ြေငီ်းန င  ် န ိုငင်တံကှာ ဥ ခေြေ   ီးခဖှာက်သည ် 

က စစရ ်မ ှာီးလည်ီး ါဝငသ်ည်။  

 
56 The Myanma Economic Bank and the Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) and potentially the Myanma Investment and 
Commercial Bank (MICB).   
57 Previous uses of the escrow strategy include the 1981 Executive Order No. 12276 which authorized the Secretary of the 
Treasury to work with the Federal Reserve Bank of New York to interdict payments passing through and assets held in U.S. 
financial institutions going to Iran. Assets were put in escrow until American hostages, captured by the Iranian government, 
were confirmed to be released. A more recent example of diverting revenues for humanitarian purposes comes from the Iraq 
Oil-for-Food program which placed funds for oil revenues into escrow with BNP Paribas. The Iraqi economy was heavily 
dependent on oil revenues, so the impacts on ordinary people were excessive and exacerbated by mismanagement and 
corruption. In contrast, Myanmar’s economy is not dependent on gas reserves; they are 2% of GDP and most people rely on 
informal social service systems and there are widespread calls for targeted sanctions from within Myanmar.  

In 2013, the U.S. and Iran signed a deal to reduce some U.S. sanctions in exchange for reductions in Iranian nuclear activity. A 
key part of this deal was that the U.S. would grant waivers to some purchasers of Iranian oil, who would place money into 
escrow accounts that Iran could use to purchase humanitarian supplies. 
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ရ ွှေသဘာဝဓာတရ်  ွေ့လုပ် န်ူးမှ အက  ျုူးတ ပ ူးရပါ ူ်းသ မ ာူး 

POSCO International 

POSCO ကိုမပဏ က ို ၁၉၆၇-၆၈တွင ်သံမဏ ထိုတ်လို ်သည ် ကိုမပဏ အ ဖစ်တည်ခထှာငြ်ေ  မ  ီး သံမဏ ၊ စွမ်ီးအငန် င  ်

ထိုတ်လို ်ခရီးန င  ်အ ြေှာီးစက်မှုလို ်မ ှာီး ဖင  ်ဆက်လက်လို ်က ိုငြ်ေ  မ  ီး အှာရ - စ ဖ တ်န ိုငင်မံ ှာီး၊ ဥခရှာ ၊ အခမရ က 

န င  ် အှာဖရ ကန ိုငင်တံွင ် စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးက ယ်  ေ  လ်ှာြေ  သည်။ Korean Times သတငီ်းစှာ၏ 

အစ ရငြံ်ေြေ က်အရ Posco International ကိုမပဏ သည် ၂၀၂၀ ြေိုန စ်တွင ် ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်းမ  

အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၂၇၆ မ လ ယံ အ မတ်ခငရွရ  ြေ  မ  ီး ကိုမပဏ တစ်ြေိုလံိုီး၏ လို ်ငေီ်းအ မတ်ခငွ၏ ၆၄ 

ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းရ  သည်ဟို ခဖှာ်  ြေ  သည်။58 Posco အခေ ဖင  ် အခရီးယူ  တ်ဆ ို  ြေ  ရခသှာ စစ်တ ်  ိုင ်

 မေမ်ှာစ ီး ွှာီးခရဦီး  ိုငလ် မ တက်န င  ် အက   ီးတူ ူီးခ ါငီ်းမှု ရ ်တေ  ရ်ေအ်တွက်လို ်ခဆှာငခ်ေခသှာ်လည်ီး 

ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ မ  ရရ  သည ် ခငခွ ကီးမ ှာီးက ို  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းသ ို   

လို ်ငေီ်းခအှာ် ခရတှာအခေ ဖင  ်ဆက်လက် ခ ီးသွငီ်းခေဆ  ဖစ်သည်။  

KOGAS 

KOGAS ခကှာ်  ိုခရီးရ ငီ်းက ို ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီးအစ ိုီးရမ  ၁၉၈၃ ြေိုန စ်တွင ် စတငတ်ည်ခထှာငြ်ေ  မ  ီး ကမဘှာတွင ်

အကက ီးဆံိုီး LNG တငသွ်ငီ်းသည ် ကိုမပဏ  ဖစ်လှာြေ  သည်။ KOGAS သည် 

ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့တူီးခဖှာ်ထိုတ်လို ်ခရီးလို ်ငေီ်းတွင ်ရ ယ်ယှာ ၁၇ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်း ါဝငမ်  ီး ခရွှေ  ိုက်လ ိုငီ်း (SEAGP) 

တွင ် ၈.၅ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းအ ဖစ် ရ ယ်ယှာ ါဝငသ်ည်။ ၂၀၁၃ မ  ၂၀၂၀ ြေိုန စ် အတွငီ်း ကိုမပဏ အခေ ဖင ် 

အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၃၆၅ မ လ ယံ က ိုရငီ်းန  ီး မြှ ်န ြံေ  မ  ီး (ရ ယ်ယှာ ၈.၅ 

ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းအတွက်ဝယ်ယူသည ်ခငခွ ကီးမ ါဝင)် အဆ ို ါန စ်မ ှာီးတွင ်အသှာီးတငအ် မတ် အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၃၇၂ 

မ လ ယံ ရရ  ြေ  သည်။59  

ONGC Videsh လီမ တက ်

ONGC Videsh လ မ တက်သည် ONGC ကိုမပဏ ၏ န ိုငင်တံကှာလက်ြွေ ကိုမပဏ  တစ်ြေို ဖစ်မ  ီး  မေမ်ှာန ိုငင်တံွင် 

၂၀၀၂ ြေိုန စ်မ  စတငက်ှာ ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ ရ ှာခဖွ ြေငီ်းန င  ် အခကှာငအ်ထည်ခဖှာ် ြေငီ်းလို ်ငေီ်းမ ှာီးတွင် 

 ါဝငလ်ို ်က ိုငြ်ေ  သည်။ ONGC Videsh သည် လက်ရ  တွင ် ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့စ မံက ေီ်းအတွက် 

အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၇၂၂ မ လ ယံက ို ရင်ီးန  ီး မြှ ်န ြံေ  မ  ီး လှာမည ်န စ်မ ှာီးတွင ်အခမရ ကေခ်ေေါ်လှာ ၁၂၁.၂၇ မ လ ယံက ို 

 
58 Hyun-woo, N.,“Myanmar coup becoming risk for POSCO’s businesses there”, The Korea Times, 18/2/2021, Available at: 
http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2021/02/693_304185.html 
59 Taken from a public statement from Lee, Jaejung, a member of the National Assembly of the Republic of Korea 
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ထ ်မံ  မြှ ်န ရံေရ်  သည်ဟို ခဖှာ်  ထှာီးသည်။60 အ နဒ ယန ိုငင်၏ံ ေိုတ ယအကက ီးဆံိုီး 

ခရေကံိုမပဏ တစ်ြေိုလည်ီး ဖစ်သည်။  မေမ်ှာန ိုငင်ရံ   ခရေနံ င  ် ဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်း ၆ ြေို ါဝငလ် က်ရ  မ  ီး န ိုငင် ံ (၁၇) 

န ိုငင်ရံ   စ မံက ေီ်း (၃၇)ြေိုတွငလ်ည်ီး ရ ယ်ယှာမ ှာီး ဖင  ် ါဝငလ် က်ရ  သည်။  

GAIL JJ လမီ တက ်

GAIL သည် အ နဒ ယန ိုငင်တံွင ် ဦီးခဆှာငခ်ေခသှာ ဓှာတ်ခငွြို့ကိုမပဏ တစ်ြေိုမ  ီး ဓှာတ်ခငွြို့ ကိုေသွ်ယ်  ို  ခဆှာင ်ြေငီ်း၊ 

သယ်ယူ ြေင်ီး၊ LPG ထိုတ်လို ် ြေင်ီးန င  ်  ို  လွှေတ် ြေငီ်း၊ LNG အှာီး ဓှာတ်ခငွြို့   ေလ်ည်   လို ် ြေငီ်း၊ ဓှာတ်ဆ မ ှာီးန င  ်

အ ြေှာီး စွမ်ီးအငန် င ခ်လှာငစ်ှာစ ်ဆက်သည ် လို ်ငေီ်းမ ှာီး လို ်ခဆှာငသ်ည်။ အ နဒ ယန ိုငင်တံွင ်

တည်ခဆှာက်ထှာီးခသှာ ၁၃၂၅၀ က လ ိုမ တှာ အရ ည်ရ  သည ် ဓှာတ်ခငွြို့   ိုက်လ ိုငီ်းက ို   ိုငဆ် ိုငမ်  ီး 

ခအှာ် ခရတှာအ ဖစ်လို ်က ိုငလ် က်ရ  သသည်။ န ိုငင် ံ (၅) ြေို ဖစ်သည ် - အခမရ က (GGUI, GGUILL, GAIL-

Sabine Pass), အ ဂ စ် (ဓှာတ်ခငွြို့ကိုမပဏ  ၂ ြေိုတွင ်ရ ယ်ယှာ ါဝင)်, စကဂှာ ူ (GAIL Global Singapore Pte Ltd) 

 မေမ်ှာ (A1 န င ် A3 လို ်ကွက်၊  မေမ်ှာ-တရိုတ်ဓှာတ်ခငွြို့   ိုက်လ ိုငီ်း) န င ် တရိုတ် (တရိုတ်ဓှာတ်ခငွြို့) ကိုမပဏ မ ှာီးတွင် 

 ါဝငလ် က်ရ  သည်။  မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ ခရေရံ ှာခဖွခရီးန င  ် ထိုတ်လို ်သည ် လို ်ကွက်လ ိုငစ်င ် (၂) ြေိုတွငလ်ည်ီး 

 ါဝငလ် က်ရ   ါသည်။  

အဆ ို ါ အ နဒ ယကိုမပဏ  (၂) ြေိုလံိုီးသည် အ ြေှာီးန ိုငင်၏ံ စ မံက ေီ်းမ ှာီးန င  ် အြွေင အ်ခရီးြေ   ီးခဖှာက်မှုမ ှာီးရ  သည်ဟို 

စွ ်စွ ြံေရမှုမ ှာီးလည်ီး ရ  သည်။61  

 

  ူ်းနှူီးဖမြှပ်နှသံ  မ ာူးအတ က ်သတ ဖပျု မည ်အခ က်မ ာူး 

အှာဏှာသ မ်ီးသည ် ခေှာက်  ိုငီ်းတွင ် ရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံမ ှာီးအခေ ဖင လ်ည်ီး  မေမ်ှာခရေနံ င ် 

သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းမ တဆင  ်  မေမ်ှာစစ်တ ်အှာီးခထှာက် ံခေသက  သ ို   ဖစ်ခေမည် ဖစ်မ  ီး  မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ 

ေ မ ိုကခရစ  အသွငက်ူီးခ  ှာငီ်းမှုက ို ဖ က်စ ီး ြေငီ်း၊ လူအြွေင အ်ခရီးြေ   ီးခဖှာက်မှုမ ှာီးတွင ်ါဝင ်ြေငီ်း န င ် 

 မေမ်ှာန ိုငင်အံှာီး က ဆံိုီးန ိုငင်အံဆင သ် ို   ခရှာက်ရ  ခအှာင ် ါဝငလ်ို ်ခဆှာငခ်ေသ ို   ဖစ် ါမည်။ ရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံမ ှာီးတွင ်

 
60 ONGC, (2020), “Annual report 2019/20” Available at: https://www.ongcvidesh.com/wp-content/uploads/2020/11/OVL-
English-Annual-Report-19-20_24-11-2020_Low_res_compressed.pdf 
61 For example, ONGC remains listed List of Scrutinized Companies in the U.S. as having involvement in Iran because of oil-
related investments and other prohibited activities, has a track record of environmental damage in India and human rights 
abuses. There is a corruption case being investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI) that involved both GAIL and 
ONGC in connection with energy business related contracts with Rolls-Royce worth thousands of crores. See the following: 
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/competition-commission-orders-fresh-probe-against-gail-
india/59603737, https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/ongc-fined-rs-2-05-crore-for-green-norm-
violation-in-assam/articleshow/71167417.cms?from=mdr 

https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/competition-commission-orders-fresh-probe-against-gail-india/59603737
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/competition-commission-orders-fresh-probe-against-gail-india/59603737
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/ongc-fined-rs-2-05-crore-for-green-norm-violation-in-assam/articleshow/71167417.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/ongc-fined-rs-2-05-crore-for-green-norm-violation-in-assam/articleshow/71167417.cms?from=mdr
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 ငစ်ငရ်ေ ်ံိုခငမွ ှာီး၊ န ိုငင်ခံတှာ်ရေ ်ံိုခငမွ ှာီး န င  ် ရငီ်းန  ီး မြှ ်န ံသူ အစိုအဖွ ြို့မ ှာီး  ါဝငမ်  ီး ၎ငီ်းတ ို  ၏ တှာဝေြံ်ေမှုန င  ်

ခငခွ ကီးအှာမြံေြေ က်မ ှာီးအရ အှာဏှာသ မ်ီးစစ်တ ်အှာီး ခထှာက် ံ ြေငီ်းမရ  ခစရေလ် ိုအ ် ါသည်။  

 ဏှာမ ခတွြို့ ရ  ြေ က်အရ ခအှာက် ါရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံမ ှာီးသည် ခရွှေသဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ စ မံက ေီ်းတွင် 

 ါဝငလ်ျှက်ရ  သည် - BlackRoack, Vanguard Group, Lazard Asset Management LLC, Norges Bank 

(Norwegian Sovereign Wealth Fund), Dutch  ငစ်ငရ်ေ ်ံိုခင ွ– PGGM န င  ်APG62, Swedish  ငစ်ငရ်ေ ်ံိုခင,ွ 

the Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) န င  ် National Pension Service (NPS)63 

ခတှာငက် ိုရ ီးယှာီးတ ို   ဖစ်သည်။ ထ  ်ဆံိုီး ရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံ (၂၀) က ို ခေှာက်ဆက်တွ  ၁ တွင ် ကည ်ရှုန ိုငသ်ည်။  

ဇယာူး ၆   ူ်းနှူီးဖမြှပ်နှသံ  မ ာူးန ှ  ်ပ ု ဆ်  ုမ်ှု  ာခ ု န်ှုန်ူးမ ာူး 

 

GAIL (India) 

Ltd  

ONGC 

Ltd 
POSCO KOGAS 

Stake in Shwe 8.5 17 51 8.5 

Owners of Owners         

Government of Myanmar         

Government of India 60 60      

Government of Korea       34.1 

NPS Korea     12.8 5.37 

GAIL (India) Ltd  6.4   

CitiGroup Inc.   8.66  

Korea Electric Power Corporation       20.5 

BlackRock 0.644 0.65 6.107 1.415 

 
62 Justice for Myanmar, (2021), “Investing in the military cartel”, Available at: 
https://www.justiceformyanmar.org/stories/investing-in-the-military-cartel 
63 The National Pension Service was established in 1987 to help secure the retirement benefits of Korean citizens with income 
security, thereby promoting national welfare in the case of retirement, disability or death. The governance for administering 
and investing the Fund is strictly specified in the National Pension Act. According to the Act, the major agenda including 
investment plans and performance evaluation are discussed and approved by the Fund Management Committee of the 
National Pension Service ("Fund Management Committee") that, as the highest decision-making body, is comprised of 
representatives of employers, employees and the insured and the relative government agencies. While the Minister of Health 
and Welfare is responsible for administering and investing the Fund, the actual works are outsourced to and implemented by 
the NPSIM equipped with professional investors.  

The National Pension Service has been the largest shareholder of Posco by owning 11.36% of the shares as of March 2021. It 
purchased more shares by 0.26% compared to the previous month.  It sounds contradictory because what the company has 
emphasized over the recent years was responsible investments.  Part of responsible investment includes adopting the 
shareholders guideline that allows the company to exercise its power as a shareholder to resolve issues concerning the ESG. As 
of now, the National Pension Service has not taken any action for Posco in relation to the ongoing Myanmar military coup.  
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Nippon Steel     3.32   

KB Financial Services     2.08 KOGAS 

GIC Pvt Ltd     1.97   

KOGAS Employees Stock Ownership Association       3.19 

KOGAS Holding Company       7.03 

Lazard Asset Managers LLC 0.222  0.378  
                                               

0.873  

                                               

0.001  
 

The Vanguard Group, Inc. 1.34  0.421  
                                               

2.736  
0.72 

Samsung Asset Management Co., Ltd.       0.33 

Norges Bank Investment Management 1.138 0.378  0.343 

Teachers Insurance and Annuity Association of 

America - College Retirement Equities Fund 
    

                                               

0.158  

  

                                               

0.036  
 

Others 36.65  31.8  56 27 

Total 100 100 100 100 

Source: Company Websites and S&P Database 

 

အ ကံဖပျုခ ကမ် ာူး 

KOGAS, POSCO International, ONGC Videsh Ltd န ှ  ် Gail JJ အပါအဝ  ် ဖမန်မာန  ု ်ရံှ  

ရ နံန ှ သ်ဘာဝဓာတရ်  ွေ့လပ်ု န်ူးမ ာူး အရနဖ    ် 

- ၎ငီ်းတ ို  ၏ ရ ယ်ယှာအစိုအဖွ ြို့ ရှာြေ ိုငန်ှုေီ်းအသံိုီး   ကှာ  မေမ်ှာ ခရေနံ င  ် သဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်းန င ် 

ဖက်စ ်လို ်ငေီ်းမ ှာီးတွင ် မ မ တ ို  ခ ီးခြေ မည ်ခငခွ ကီးမ ှာီးသည်  မေမ်ှာစစ်တ ထ် ေီ်းြေ   ်ထှာီးသည  ်

ဘဏအ်ခကှာင မ် ှာီး၊ ၎ငီ်းတ ို  န င  ် ဆက်စ ်သည ် လို ်ငေ်ီးမ ှာီးထံသ ို   မခရှာက်ခစခရီးအတွက် 

ခဆှာငရွ်က်ရေ၊် 

- ဓှာတ်ခငွြို့ ခရှာငီ်းြေ ရခငမွ ှာီးအှာီးလံိုီးက ို အရ ်သှာီးအစ ိုီးရ ခရွီးခကှာက်ြံေ ြေငီ်း မမ  ီးသည်အထ  

သ ီးသေ   ်အခကှာင မ် ှာီးတွင ်ထ ေီ်းသ မ်ီးခ ီးထှာီးရေ ်
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- ဓှာတ်ခငွြို့ဆက်လက်ထိုတ်လို ်ခေသည ်ကှာလမ  င ် ဓှာတ်ခငွြို့ မ ခရှာငီ်းြေ ရရ  သည ်ခငမွ ှာီးအှာီးလံိုီးက ို 

 မေမ်ှာစစ်တ ်၏ ထ ေီ်းြေ   ်မှုခအှာက်မခရှာက်ခစခရီးအတွက် စ ီး ွှာီးခရီး  တ်ဆ ို   (Sanction) 

 ြေငီ်းမ ှာီးက ို  ါဝငက်ူည ခ ီးရေ ်

- လူအမ ှာီး သ ရ  န ိုငရ်ေအ်တွြို့် စှာြေ   ်စှာတမ်ီးမ ှာီး ဖွင ြ်ေ   သ ြေင်ီးက ို ခဆှာငရွ်က်ရေန် င ် 

၎ငီ်းဖွင ြ်ေ   သ ြေငီ်းက ို  မေမ်ှာန ိုငင်နံ င ် အ ြေှာီးလို ်က ိုင်ခေသည ်န ိုငင်မံ ှာီးတွင ် လို ်က ိုငခ်ေသည ် 

စ မံက ေီ်းမ ှာီးက ိုလည်ီး တက်ကကစွှာ  ါဝငခ်ဆှာငရွ်က်ရေ ်

- အ မတ်ရရ  မှုက ို ခဖှာ်  ခ ီးရေန် င ် အစ ိုီးရသ ို  ခ ီးသွငီ်းသည ် 

အ ြေှာီးခငွခ ကီးလမ်ီးခ ကှာငီ်းမ ှာီးက ိုလည်ီး စ မံက ေီ်း တစ်ြေို ြေငီ်းအလ ိုက် ခဖှာ်  ခ ီးရေလ် ိုအ ်သည်။ 

  

ရတာ က် ု ီူးယာူးန ှ  ်အ နဒ ယ န  ု ်မံှ အစ ုူး  မ ာူးအရနဖ    ် 

-  မေမ်ှာန ိုငင်ရံ   အမ   ီးသှာီးည ညွတ်ခရီးအစ ိုီးရမ  ခတှာငီ်းဆ ိုထှာီးသည ်  မေမ်ှာ ခရေနံ င သ်ဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့ 

လို ်ငေီ်း၊ စစ်တ ်၊ စစ်တ ်ခြေါငီ်းခဆှာငမ် ှာီး၊ ၎ငီ်းတ ို  ၏ စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီးန င  ်စ ီး ွှာီးဖက်မ ှာီးက ို 

အခရီးယူ  တ်ဆ ို  မှုမ ှာီးလို ်ခဆှာငခ် ီးရေ ်

-  မေမ်ှာစစ်တ ်န င  ် ၎ငီ်းတ ို  ၏ စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီး  ဖစ်သည ်  မေမ်ှာ စ ီး ွှာီးခရီးဦီး  ိုင ် ကိုမပဏ  

(MEHL)၊  မေမ်ှာ စ ီး ွှာီးခရီးခကှာ်  ိုခရီးရ ငီ်း (MEC) တ ို  န င  ်အ နဒ ယကိုမပဏ မ ှာီး (အစ ိုီးရ  ိုငအ် ါအဝင)် 

 ကှာီး စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေီ်းမ ှာီး ရ ်တေ  ရ်ေ ်

- သံတမေ ် ဆက်ဆံခရီးက ို အသံိုီး   ကှာ လက်ရ   မေမ်ှာန ိုငင်၏ံ တရှာီးဥ ခေစ ိုီးမ ိုီးမှုရ  လှာခစခရီး၊ 

ေ မ ိုကခရစ စံနှုေီ်းမ ှာီး   ေလ်ည် ရရ  ခစခရီး၊ အရ ်သှာီးအစ ိုီးရ  ေလ်ည်အို ်ြေ   ်န ိုငခ်ရီးန င ် 

ဖမ်ီးဆ ီးထှာီးခသှာ အ  စ်မ    ည်သူမ ှာီး၊ ဂ ှာေယ်လစ်မ ှာီး၊ 

အရ ်ဘက်အဖွ ြို့အစည်ီးက ိုယ်စှာီးလ ယ်မ ှာီးန င  ် လွှေတ်ခတှာ်အမတ်မ ှာီးအှာီး 

ြေ က်ြေ ငီ်း  ေလ်ည်လွှေတ်ခ ီးရေအ်တွက် ခတှာငီ်းဆ ိုခ ီးရေ၊် 

- ကိုမပဏ မ ှာီးအှာီးလံိုီးက ို ၎ငီ်းတ ို  ၏ အက   ီးအ မတ်ြံေစှာီးသူ (Beneficial Ownership), စ မံက ေီ်း 

အ မတ်အစွေီ်းမ ှာီးန င  ် အစ ိုီးရသ ို  ခ ီးသွငီ်းခငမွ ှာီးက ို န ိုငင်တံစ်ြေ ငီ်းဆ အလ ိုက်၊ 

စ မံက ေီ်းတစ်ြေိုြေ ငီ်းဆ အလ ိုက် အမ ှာီး  ည်သူသ ရ  ခအှာငခ်ဖှာ်  ခ ီးရေအ်တွက် ဥ ခေ 

သတ်မ တ်ခ ီးရေ၊် (အဆ ို ါဥ ခေက ို   ဌှာေီ်းမ  ီး ဖစ်သည ် ဥခရှာ  န ိုငင် ံ၂၇ န ိုင်င၊ံ ယူခက၊ ကခေေါ၊ 

ခေှာ်ခဝ၊ ဆွစ်ဇလေန် ိုငင်တံ ို  န င  ် လက်ရ  အခကှာငအ်ထညခ်ဖှာ်ခေသည ် အခမရ ကေန် ိုငင်တံ ို  န င ် 

တည တည်ီး ဖစ်ခအှာငလ် ိုအ ်သည်။) 
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ဖမန်မာန  ု ်ရံှ  ရ နံန ှ  ်သဘာဝဓာတရ်  ွေ့ကဏ္ဍတ   ်  ူ်းနှူီးဖမြှပ်နှထံာူးသ မ ာူး အရနဖ    ် 

- ဩဇှာလွှေမ်ီးမ ိုီးမှုက ို အသံိုီး   ကှာ  မေမ်ှာ ခရေနံ င သ်ဘှာဝဓှာတ်ခငွြို့လို ်ငေီ်း၊  မေမ်ှာစစ်တ ် န င  ်

၎ငီ်းတ ို  ၏ စ ီး ွှာီးခရီးလို ်ငေ်ီးန င  ်ဆက်နယွ်သူမ ှာီးန င  ်ခငွခ ကီးဆ ိုငရ်ှာန  ီးခေှာမှုမ ှာီး  ဖတ်ခတှာက်ရေ ်
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ခေှာက်ဆက်တွ  ၁ - POSCO International, KOGAS, ONGC န င  ်GAIL တွင ်ါဝငသ်ည ် ထ  ်ဆံိုီးရငီ်းန  ီး မြှ ်န သူံ 

(၂၀) စှာရငီ်း - POSCO International / POSCO (KOSE:A005490) 

Latest Holders       

Holder 

Common Stock Equivalent 

Held % Of CSO 

Market Value (KRW in 

mm) 

National Pension Service                                                 

9,679,228  

                                              

12.799  

                                      

3,561,904.3  

Citigroup Inc.,Banking and Securities Investments                                                 

6,549,199  

                                                 

8.66  

                                      

2,410,070.3  

BlackRock, Inc. (NYSE:BLK)                                                 

4,618,161  

                                               

6.107  

                                      

1,699,458.6  

Nippon Steel Corporation (TSE:5401)                                                 

2,894,712  

                                               

3.828  

                                      

1,065,238.6  

Samsung Asset Management Co., Ltd.                                                 

2,401,789  

                                               

3.176  

                                         

883,845.6  

The Vanguard Group, Inc.                                                 

2,068,942  

                                               

2.736  

                                         

761,359.6  

KB Asset Management Co., Ltd.                                                 

1,817,635  

                                               

2.403  

                                         

668,880.0  

GIC Pte. Ltd.                                                 

1,718,369  

                                               

2.272  

                                         

632,350.6  

POSCO Employee Stock Ownership Association                                                 

1,563,028  

                                               

2.067  

                                         

575,186.0  

Dimensional Fund Advisors L.P.                                                    

943,972  

                                               

1.248  

                                         

347,376.7  

T. Rowe Price Group, Inc. (NasdaqGS:TROW)                                                    

736,268  

                                               

0.974  

                                         

270,942.7  

Lazard Asset Management LLC                                                    

660,202  

                                               

0.873  

                                         

242,950.8  

J.P. Morgan Asset Management, Inc.                                                    

558,606  

                                               

0.739  

                                         

205,564.0  

Pzena Investment Management, Inc (NYSE:PZN)                                                    

533,432  

                                               

0.705  

                                         

196,300.1  

FMR LLC                                                    

488,882  

                                               

0.646  

                                         

179,906.0  

Northern Trust Global Investments                                                    

373,490  

                                               

0.494  

                                         

137,442.3  

Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN)                                                    

356,782  

                                               

0.472  

                                         

131,293.9  

Invesco Ltd. (NYSE:IVZ)                                                    

258,901  

                                               

0.342  

                                           

95,274.2  
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Caisse de dépôt et placement du Québec                                                    

255,014  

                                               

0.337  

                                           

93,843.8  

Geode Capital Management, LLC                                                    

249,557  

                                                 

0.33  

                                           

91,835.6  

Brandes Investment Partners, L.P.                                                    

239,759  

                                               

0.317  

                                           

88,230.0  

 

 

KOGAS / Korea Gas Corporation (KOSE:A036460) 

Latest Holders       

Holder 

Common Stock Equivalent 

Held % Of CSO 

Market Value (KRW in 

mm) 

South Korea                                               

24,144,353  

                                              

28.131  

                                         

784,680.1  

Korea Electric Power Corporation (KOSE:A015760)                                               

18,900,000  

                                              

22.021  

                                         

614,241.1  

National Pension Service                                                 

4,957,254  

                                               

5.776  

                                         

161,108.4  

Korea Gas Corp. ESOP                                                 

2,941,365  

                                               

3.427  

                                           

95,593.0  

BlackRock, Inc. (NYSE:BLK)                                                 

1,245,416  

                                               

1.451  

                                           

40,475.4  

The Vanguard Group, Inc.                                                    

815,002  

                                                 

0.95  

                                           

26,487.2  

Samsung Asset Management Co., Ltd.                                                    

595,505  

                                               

0.694  

                                           

19,353.6  

Norges Bank Investment Management                                                    

294,795  

                                               

0.343  

                                             

9,580.7  

Shinyoung Asset Management Co., Ltd.                                                    

249,401  

                                               

0.291  

                                             

8,105.4  

Dimensional Fund Advisors L.P.                                                    

205,604  

                                                 

0.24  

                                             

6,682.0  

AP Fonden 2                                                    

198,699  

                                               

0.232  

                                             

6,457.6  

Baring Asset Management Limited                                                    

159,329  

                                               

0.186  

                                             

5,178.1  

Caisse de dépôt et placement du Québec                                                    

118,623  

                                               

0.138  

                                             

3,855.2  

Mirae Asset Global Investments Co., Ltd                                                    

116,616  

                                               

0.136  

                                             

3,790.0  

Northern Trust Global Investments                                                    

103,858  

                                               

0.121  

                                             

3,375.3  



33 
 

KB Asset Management Co., Ltd.                                                     

94,455  

                                                 

0.11  

                                             

3,069.7  

Hanwha Asset Management Co. Ltd.                                                     

87,273  

                                               

0.102  

                                             

2,836.3  

Geode Capital Management, LLC                                                     

73,668  

                                               

0.086  

                                             

2,394.2  

Charles Schwab Investment Management, Inc.                                                     

65,742  

                                               

0.077  

                                             

2,136.6  

Goldman Sachs Asset Management, L.P.                                                     

64,551  

                                               

0.075  

                                             

2,097.9  

 

 

Oil and Natural Gas Corporation Limited (NSEI:ONGC) 

Latest Holders       

Holder Common Stock Equivalent Held % Of CSO Market Value (INR in mm) 

India                                           

7,599,608,458  

                                              

60.409  

                                         

788,428.6  

Life Insurance Corporation of India, Asset 

Management Arm 

                                          

1,367,721,993  

                                              

10.872  

                                         

141,895.6  

Indian Oil Corporation Limited (NSEI:IOC)                                             986,885,142                                                 

7.845  

                                         

102,385.3  

GAIL (India) Limited (NSEI:GAIL)                                             308,401,602                                                 

2.451  

                                           

31,995.4  

ICICI Prudential Asset Management 

Company Limited 

                                            292,011,519                                                 

2.321  

                                           

30,295.0  

Nippon Life India Asset Management 

Limited (NSEI:NAM-INDIA) 

                                            274,454,429                                                 

2.182  

                                           

28,473.5  

BlackRock, Inc. (NYSE:BLK)                                               81,065,217                                                 

0.644  

                                             

8,410.2  

FMR LLC                                               60,000,616                                                 

0.477  

                                             

6,224.8  

SBI Funds Management Private Limited                                               52,979,896                                                 

0.421  

                                             

5,496.4  

The Vanguard Group, Inc.                                               52,911,354                                                 

0.421  

                                             

5,489.3  

Norges Bank Investment Management                                               47,542,458                                                 

0.378  

                                             

4,932.3  

Lazard Asset Management LLC                                               47,517,664                                                 

0.378  

                                             

4,929.8  

HDFC Asset Management Company Limited 

(NSEI:HDFCAMC) 

                                              38,008,357                                                 

0.302  

                                             

3,943.2  



34 
 

UTI Asset Management Company Limited 

(BSE:543238) 

                                              27,479,752                                                 

0.218  

                                             

2,850.9  

Charles Schwab Investment Management, 

Inc. 

                                              20,345,780                                                 

0.162  

                                             

2,110.8  

BNY Mellon Asset Management                                               17,501,581                                                 

0.139  

                                             

1,815.7  

State Street Global Advisors, Inc.                                               10,831,670                                                 

0.086  

                                             

1,123.7  

Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC                                               10,195,157                                                 

0.081  

                                             

1,057.7  

Pacific Investment Management Company 

LLC 

                                                9,869,945                                                 

0.078  

                                             

1,024.0  

Geode Capital Management, LLC                                                 9,144,360                                                 

0.073  

                                               

948.7  

Dimensional Fund Advisors L.P.                                                 8,386,474                                                 

0.067  

                                               

870.1  

 

GAIL (India) Limited (NSEI:GAIL) 

 

Latest Holders       

Holder 

Common Stock 

Equivalent Held % Of CSO 

Market Value (INR in 

mm) 

India                                           

2,657,401,648  

                                              

59.846  

                                         

353,839.6  

Life Insurance Corporation of India, Asset Management 

Arm 

                                            

391,765,012  

                                               

8.823  

                                           

52,164.5  

Oil and Natural Gas Corporation Limited (NSEI:ONGC)                                             

217,810,924  

                                               

4.905  

                                           

29,002.1  

ICICI Prudential Asset Management Company Limited                                             

141,705,716  

                                               

3.191  

                                           

18,868.5  

Indian Oil Corporation Limited (NSEI:IOC)                                             

108,905,460  

                                               

2.453  

                                           

14,501.0  

HDFC Asset Management Company Limited 

(NSEI:HDFCAMC) 

                                              

86,743,071  

                                               

1.954  

                                           

11,550.1  

The Vanguard Group, Inc.                                               

59,254,889  

                                               

1.334  

                                             

7,889.9  

Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN)                                               

54,873,286  

                                               

1.236  

                                             

7,306.5  

Nippon Life India Asset Management Limited (NSEI:NAM-

INDIA) 

                                              

53,798,947  

                                               

1.212  

                                             

7,163.5  

BlackRock, Inc. (NYSE:BLK)                                               

51,677,074  

                                               

1.164  

                                             

6,880.9  
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SBI Funds Management Private Limited                                               

50,548,931  

                                               

1.138  

                                             

6,730.7  

Norges Bank Investment Management                                               

33,088,749  

                                               

0.745  

                                             

4,405.8  

Dimensional Fund Advisors L.P.                                               

26,173,061  

                                               

0.589  

                                             

3,485.0  

Deutsche Bank, Private Banking and Investment Banking 

Investments 

                                              

25,617,744  

                                               

0.577  

                                             

3,411.1  

Kotak Mahindra Asset Management Company Limited                                               

25,066,672  

                                               

0.565  

                                             

3,337.7  

AllianceBernstein L.P.                                               

21,556,345  

                                               

0.485  

                                             

2,870.3  

FMR LLC                                               

17,635,519  

                                               

0.397  

                                             

2,348.2  

UTI Asset Management Company Limited (BSE:543238)                                               

15,894,967  

                                               

0.358  

                                             

2,116.5  

Nordea Investment Management AB                                               

15,325,021  

                                               

0.345  

                                             

2,040.6  

BNY Mellon Asset Management                                               

14,893,616  

                                               

0.335  

                                             

1,983.1  

Lazard Asset Management LLC                                                 

9,877,968  

                                               

0.222  

                                             

1,315.3  

 

 

 

 


