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ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ ၁ ရက ်၊ ၂၀၂၃၊ ြမန်မာ 

 
ရတနာသဘာဝဓာတေ်ငွ- စမံီကန်ိးမ5ာ MTI Energy က ရငး်65းီြမ89ပ်65 ံ

MOGE ကိ; ဒဏ်ခတပိ်တဆ်ိ;ဖိ့; ့ ကေနဒါ65င့ ်ယDေကတိ;က့ိ;  Justice For Myanmar ေတာငး်ဆိ; 

 
အေမရိကန ်ေရနကံ*မ+ဏ.ီကးီ Chevron က ရတနာဓာတေ်ငွ5 စမံီကနိး်မ7ာပါတဲ ့သ=ရဲ့ ့ >7ယယ်ာ ၄၁.၁ 

ရာခိ*ငC်Dနး်ကိ* ကေနဒါေရနကံ*မ+ဏ ီMTI Energy ရဲ ့ လ*ပ်ငနး်ခွတဲစခ်*ဆကီိ* ေရာငး်ချခဲပ့ါတယ။် 

အဒဲအီေရာငး်အဝယ ်သေဘာတ=ညခီျကက်ိ* Chevron က*မ+ဏကီ ဂါးဒးီယနး်သတငး်စာကိ* ပထမဆံ*း 

ထ*တေ်ဖာ်ေြပာQကားခဲတ့ာ ြဖစပ်ါတယ။် 

 
ရတနာစမံီကနိး်က ြမနမ်ာCိ*ငင်မံ7ာ အ.ကးီဆံ*းသဘာဝဓာတေ်ငွ5စမံီကနိး်ြဖစR်ပီး၊ တရားမဝငစ်စအ်*ပ်စ* 

အတကွ ်Cိ*ငင်ြံခား၀ငေ်ငအွများဆံ*းရ>7ိတဲ ့လ*ပ်ငနး်တစခ်*ြဖစပ်ါတယ။် ဓာတေ်ငွ5ကရ>7ိတဲေ့ငေွတဟွာ 

စစအ်*ပ်စ*ကကျVးလနွေ်နတဲ ့စစရ်ာဇ၀တမ်Dေတနွဲ ့ လ=သားမျိXးCယွအ်ေပY ကျVးလနွတ်ဲ ့ရာဇ၀တမ်Dေတ ွ

အတကွ ်ေငေွQကးေထာကပံ်ေ့နပါတယ။် 

 
ရတနာစမံီကနိး်ကိ* အရငတ်ံ*းက TotalEnergies မ7 ေအာ်ပေရတာအြဖစ ်လ*ပ်ကိ*ငခ်ဲR့ပီး၊ ၂၀၂၂ ခ*C7စမ်7ာ 

TotalEnergies က စမံီကနိး်ကေန CDတထ်ကွသ်ာွးပါတယ။် အဲဒ့လီိ*CDတထ်ကွသ်ာွးတဲအ့တကွေ်Qကာင့ ်

Chevron က*မ+ဏရဲီ ့ အစ*>7ယယ်ာပိ*ငဆ်ိ*ငမ်Dက ၄၁.၁ ရာခိ*ငC်Dနး်အထ ိတိ*းလာခဲR့ပီး၊ အများဆံ*း>7ယယ်ာ>7င ်

ြဖစလ်ာခဲပ့ါတယ။် စမံီကနိး်မ7ာ ပါဝငတ်ဲ ့အြခားက*မ+ဏေီတကွေတာ ့လက>်7ိေအာ်ပေရတာအြဖစ ်

လ*ပ်ေဆာငတ်ဲ ့PTTEP က*မ+ဏနီဲ ့ စစအ်*ပ်စ*က တရားမဝငထ်နိး်ချXပ်ထားတဲ ့Cိ*ငင်ပိံ*ငစ်းီပာွးေရးလ*ပ်ငနး် 

ြမနမ်ာေ့ရနCံ7င့ ်သဘာဝဓာတေ်ငွ5 လ*ပ်ငနး် (MOGE) တိ* ့ ြဖစပ်ါတယ။် 

 
MTI Energy နဲ ့ Chevron တိ*အ့ေနနဲ ့ အဲဒ့အီေရာငး်အဝယက်တဆင့ ်စစအ်*ပ်စ*ကိ* ဘ[ာေငေွတ ွ

ဆကေ်ပးေနတာ ြဖစR်ပီး၊ စစအ်*ပ်စ*ရဲ ့ Cိ*ငင်တံကာရာဇ၀တမ်Dေတမွ7ာ သ=တိ*က့ိ*ယတ်ိ*င ်Qကရံာပါ 

ပတသ်ကေ်နတာ ြဖစပ်ါတယ။်  

 
MTI Energy က ဘယသ်Dလ ဲ

 
ကေနဒါCိ*ငင်၊ံ အယဘ်ာတာြပညန်ယ၊် အကမ်နတ်နR်မိX5 အေြခစိ*က ်MTI Energy Inc က ေရနလံ*ပ်ငနး် 

စကပ်စ\ညး်ေတ ွထ*တလ်*ပ် တဲ ့Mitey Titan Industries ရဲ ့ က*မ+ဏခီွတဲစခ်*ြဖစR်ပီး၊ လပ်ိစာတစခ်*တညး်မ7ာ 



တည>်7ိပါတယ။် MTI Energy နဲ ့ ပတသ်ကR်ပီး စအီးီအိ*ြဖစသ်= Mehtab (Tab) Khehra က “ကငမ်ရွနး်၊ ကနွဂိ်*၊ 

ဂါဘနွ၊် အေီကတွိ*ရီရယဂီ်နနီဲ ့ အထ=းသြဖင့ ်Cိ*ငဂ်ျီးရီးယားမ7ာ လ*ပ်ကိ*ငေ်နတဲ ့ထင>်7ားတဲ ့ဝနေ်ဆာငမ်D 

က*မ+ဏအီစ*အဖဲွ5တစရ်ပ်" ြဖစတ်ယလ်ိ* ့ ေြပာQကားထားပါတယ။် 

 
အယဘ်ာတာြပညန်ယက်*မ+ဏမီ7တပံ်*တငဌ်ာနမ7ာ >7ာေဖွQကည့တ်ဲအ့ခါ အဒဲကီ*မ+ဏမီ7ာ ဒါ^ိ*ကတ်ာ ၄ ဦး 

>7ိပါတယ၊် သ=တိ* ့ ထမဲ7ာ တိ*ရနတ်ိ*ေကာ်ပိ*ရိတေ်>7 5ေန Ralph Lean နဲ ့ Cိ*ကဂ်ျီးရီးယား-ကေနဒါ 

က*နသ်ည.်ကးီများဘဏ ်Rein Capital ရဲ ့ ေခါငး်ေဆာင ်Adewale Olorunsola (Wale Sola ဟ*လညး်ေခY) တိ* ့ 

ပါဝငပ်ါတယ။် Rein Capital က*မ+ဏခီွ ဲRein Energy က MTI က*မ+ဏခီေွတြွဖစQ်ကတဲ ့Shibah Energy နဲ ့ 

Caxes Energy တိ*မ့7ာ >7ယယ်ာ>7ငြ်ဖစေ်Qကာငး် ဒတခ်ျ်က*မ+ဏမီ7တပံ်*တငဌ်ာနက အချကအ်လကေ်တအွရ 

သရိပါတယ။် 

 
၂၀၂၁ ခ*C7စမ်7ာ Shibah Energy နဲ ့ Caxes Energy တိ*က့ ဘရာဇီးCိ*ငင် ံPapa-Terra လ*ပ်ကကွမ်7ာ>7ိတဲ ့Chevron 

ရဲ ့ >7ယယ်ာကိ* လ`ေဲြပာငး်ရယ=ခဲပ့ါတယ။် MTI Energy က ၂၀၂၁ ခ*C7စအ်တငွး်မ7ာ အနဂိ်*လာCိ*ငင်ကံ လ*ပ်ကကွ ်

ေလးခ*ကိ*လညး် ရယ=Cိ*ငခ်ဲပ့ါတယ။် 

 
MTI Energy ကိ* မ7တပံ်*တငရ်ာမ7ာ >7ယယ်ာ>7ငေ်တ ွမပါတာကိ* ေတွ5ရRပီး၊ က*မ+ဏရဲီ ့ အြမတအ်စနွး်ေတကွိ* 

ဘယသ်= ေတဆွ ီခွေဲဝေရာက>်7ိတယဆ်ိ*တာ >7ငး်လငး်မDမ>7ိပါဘ=း။  

 
MTI Energy က Chevron ရဲ ့ >7ယယ်ာေတကွိ* သ=ရဲ့ ့ ဘာြမVဒါလ*ပ်ငနး်ခွ ဲEt Martem Holdings ကတစဆ်င့ ်

ဝယယ်=တာ ြဖစပ်ါ တယ။် ဘာြမVဒါဆိ*တာက Cိ*ငင်ြံခားက*မ+ဏေီတအွတကွ ်အခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့ေ်တ ွ

ရ>7ိတဲေ့နရာြဖစR်ပီး၊ လaိX5 ဝ7ကတ်ဲ ့စရီငပိ်*ငခ်ငွ့န်ယေ်ြမတစခ်* ြဖစပ်ါတယ။် 

 
ယ=ေကရဲ ့ ြပညပ်ပိ*ငန်ကန်ယေ်ြမတစခ်*ြဖစတ်ဲ ့ဘာြမVဒါအေနနဲ ့ ၂၀၁၃ ခ*C7စ ်ပိ*ငန်ကန်ယေ်ြမအတကွ ်

Cိ*ငင်တံကာဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ* ့ မDဆိ*ငရ်ာြပဌာနး်ချကေ်တအွရ ြမနမ်ာCိ*ငင်အံေပY ယ=ေကရဲ ့ ဒဏခ်တ ်

ပိတဆ်ိ*မ့Dေတကွိ* လိ*ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်ပါတယ။်  

 
သိ*ေ့ပမယ့ ်ယ=ေကနဲ ့ ကေနဒါ C7စC်ိ*ငင်လံံ*းရဲ ့ ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ*မ့Dေတမွ7ာ MOGE ကိ* ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ*ထ့ားတာ 

>7ိမေနတဲအ့တကွ ်အခ* လ`ေဲြပာငး်ေရာငး်ချတာကိ* မတားဆးီနငိပ်ါဘ=း။ 

 
Justice For Myanmar ရဲ ့ ေြပာေရးဆိ;ခွင့G်5ိသD မရတနာေမာငက် “Chevron အေနနဲ ့ ရတနာစမံီကနိး်က 

>7ယယ်ာေတကွိ* MTI Energy ကိ* တာဝနမဲ်ေ့ရာငး်ချမDက တရားမဝင ်ြမနမ်ာစစအ်*ပ်စ*ဆကီိ* ဓာတေ်ငွ5 

ဘ[ာေငေွတ ွဆကေ်ပးေနမ7ာြဖစR်ပီး၊ ြမနမ်ာစစအ်*ပ်စ* Cိ*ငင်ကံိ* ထနိး်ချXပ်လိ*မ့ရေအာင ်တားဆးီခဲတ့ဲ ့



C7စC်7စတ်ာကာလအတငွး် လ=ထ*ခ*ခေံတာ်လ7နမ်DအေပY စစအ်*ပ်စ*က တ*န ့ြ်ပနတ်ဲ ့အQကမ်းဖက ်

စစဆ်ငေ်ရးအတကွ ်ေငေွQကးပံပိ့*းေပးတာပဲ ြဖစပ်ါတယ။် 

 
“MTI Energy ရဲ ့ အခ*ရငး်C7းီြမcXပ်C7မံDက စစအ်*ပ်စ* လက>်7ိကျVးလနွေ်နတဲ ့စစရ်ာဇ၀တမ်Dေတနွဲ ့ 

လ=သားမျိXးCယွ ်အေပY ကျVးလနွတ်ဲ ့ရာဇ၀တမ်Dများေတမွ7ာ က*မ+ဏကီိ* Qကရံာပါပတသ်ကေ်စမ7ာ 

ြဖစပ်ါတယ။်  

 
“ြမနမ်ာြပညသ်=ေတရဲွ ့ အသကအ်ိ*းအမ်ိေတနွဲ ့ ဒမိီ*ကေရစဆီCdကိ* လံ*းဝလျစလ်ျV D̂ Rပီး၊ Cိ*ငင်စံံ*စးီပာွးေရး 

လ*ပ်ငနး်.ကးီေတအွတကွ ်OECD လမ်းe`နခ်ျကေ်တ၊ွ စးီပါွးေရးလ*ပ်ငနး်ေတရဲွ ့ လ=အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ*ငရ်ာ 

က*လသမဂfလမ်းe`နအ်ေြခခမံ=ေတအွရ က*မ+ဏ ီလိ*ကန်ာရမယ့ ်တာဝနေ်တကွိ* အ>7ကမ်>7ိ ချိXးေဖာကမ်D 

ေတေွQကာင့ ်MTI Energy ကိ* ကျမတိ* ့ ြပစတ်င်̂ D ံချပါတယ။် 

 
“ဒေီရာငး်ချမDဟာ ြမနမ်ာေ့ရနနံဲ ့ သဘာဝဓာတေ်ငွ5လ*ပ်ငနး် (MOGE) ကိ* ကေနဒါနဲ ့ ယ=ေကအစိ*းရတိ*က့ 

ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ*ဖိ့* ့ ပျကက်ကွခ်ဲမ့DေတေွQကာင့ ်ြဖစေ်ပYလာတဲ ့ရလာဒပဲ် ြဖစပ်ါတယ။် 

 
“ကေနဒါက*မ+ဏတီစခ်*က တရားမဝင ်လ=သတစ်စအ်*ပ်စ*ကိ* gကယဝ်ချမ်းသာေစတဲ ့ဒလီိ*အေရးပါတဲ ့

ဓာတေ်ငွ5စမံီကနိး်တစခ်*ရဲ ့ အများဆံ*း>7ယယ်ာပိ*ငဆ်ိ*ငမ်Dကိ* လ`ေဲြပာငး်ရယ=လိ*ကတ်ာကိ* ကေနဒါအစိ*းရ 

အေနနဲ ့ က*မ+ဏဘီကက် ရပ်တညက်=ညမီ7ာလား ဆိ*တာေမးခနွး်ထ*တလ်ိ*ပါတယ။် 

 
“ကေနဒါနဲ ့ ယ=ေကအစိ*းရေတအွေနနဲ ့ MOGE ကိ* အြမနဆ်ံ*း ချကခ်ျငး် ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ* ့Rပီး၊ သ=တိ* ့ 

အာဏာပိ*ငန်ယေ်ြမမ7ာ>7ိတဲ ့က*မ+ဏေီတကွိ* စစအ်*ပ်စ*ရဲ ့ Cိ*ငင်တံကာရာဇ၀တမ်Dေတအွတကွ ်ေငေွQကး 

ေထာကပံ်တ့ာမလ*ပ်ေအာင ်တားဆးီဖိ* ့ ကျမတိ* ့ ေတာငး်ဆိ* ပါတယ။်” လိ* ့ ေြပာQကားခဲပ့ါတယ။်” 

 
 
ပိ;မိ;သGိ5ိရန် 

 
Justice For Myanmar သည ်ြမနမ်ာCိ*ငင်ြံပညသ်=များအတကွ ်တရားမaတမDC7င့ ်တာဝနခ်မံDရ>7ိေရး 

လDပ်>7ားမDကိ* လDံ5ေဆာ်ေနသည့ ်လaိX5 ဝ7ကတ်ကg်ကလDပ်>7ားသ=အ*ပ်စ*ြဖစR်ပီး စစဘ်ကဆ်ိ*ငရ်ာစးီပာွးေရးကိ* 

ရပ်တန ့ရ်နC်7င့ ်ဖကဒ်ရယဒ်မိီ*ကေရစCီ7င့ ်ေရ>7ညတ်ညတ်ံေ့သာ Rငမ်ိးချမ်းေရးရ>7ိရန ်ေတာငး်ဆိ*ထားသည။် 
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