မြန်ြာစစ်က

ာင်စီနင
ှ ို့် ၎င််းတ၏
ို့ ရ
ဘဏ်

နင်ငတ
ံ

်စ

ွင်း် ဆ

်ယတ်ြာြှုြ ာ်းနှင ို့် ဆ

် အသစ်ြ ာ်း ကတွွေ့ ရှ

ာဘဏ် ၁၉ ခ တသည်
မြန်ြာစစ်က
ို့

ြပဏီြ ာ်းတွင ် အကြရ

ာင်စီနင
ှ ဆ
ို့်

်နယ
ွ ်ြှုြ ာ်းရှသညို့ ်

န်က ေါ်လာ သန်းပ ေါင်း ၆၅,၀၀၀ က

အတူတ

န
် ယ
ွ ်ကနသညို့ ်

ွ ရင််းနှမီ ြြှုပ်နထ
ံှ ာ်းက

ာ် ရှယ်ယာြ ာ်း

သည်။

ရက်စွဲ - ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ ဇူလုငလ
် ၂၈ ရက်၊ ဗုဒ္ဟ
ဓ ူူးန ေ့
ဘဏ္ဍာငငွေနင
ှ ့် ပိုငဆ
့် ိုငမ
့် ှုဆင
ို ရ
့် ာ စီမံခနခ
့် ွေွဲငရေးကိုမပဏခ
ီ ွေွဲမ ာေးဖြစ့်ကကင
Management၊ Natixis နှင့် DWS investments စ
ိုငေ
ငနင

နအ

ရှရ

ည့် ကိုမပဏမ
ီ ာေးကို စေးစမ့်ေးငလလာထာေး

စ့်အရ ဖမန့်မာစစ့်ငကာင့်စီအာေး ပံပိုေးငပေးလ က့်ရှ

ာ စီေးပွောေးငရေးဘဏ့်မ ာေး

ည့် ယခင့်ငေွေွေ့ ရှထာေး

ည့်။ နင
ို င
့် ေ
ံ ကာဘဏ့် ၁၉ ခိုေို

ာ Amundi၊ Nikko Asset
ည့် ကိုမပဏမ
ီ ာေးနှင့် ပေ့်

ည့် ဖမန့်မာနင
ို င
့် ရ
ံ ှ စစ့်ငကာင့်စီနင
ှ ့် ၎င့်ေးေို၏ စီေးပွောေးငရေး

ည့် ကိုမပဏီ ၁၈ ခိုေွေင့် အငမရကန့်င ေါ်လာ

၆၅,၀၀၀

ည့်

ကိုမပဏမ
ီ ာေး

ေန့်ြိုေးပမာဏရှ

ည့် ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်

အစိုရှယ့်ယာမ ာေးကို

ပိုငဆ
့် ိုငထ
့် ာေးကက

ိုမဟိုေ့် ငြငြာ့်ဝေါရီ ၁ ရက့်ငန အာဏာ

ရလာ အ
့် ဖြစ့် လက့်ရှေွေင့် ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်က ထန့်ေးခ ပ့်ထာေး
ေိုက့်ရို က့်

ာမက ကာလကကာရှည့်စွောေည့်ရှခွဲ

ည့်။

န့်ေးငပေါငေး့်
အဆိုပေါ

မ့်ေး ကက ေးပမ့်ေးမှု၏

ည့် နင
ို င
့် ပ
ံ ိုင့် လိုပ့်ငန့်ေးကကီေးမ ာေးနှင့်

ည့် စီေးပွောေးငရေးဆိုငရ
့် ာ ဆက့်နယ
ွေ ့်မှုမ ာေး ရှကက

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ့် ငမလေွေင့် BankTrack နှင့် Justice For Myanmar ေို ပထမအကကမ့် ထိုေ့်ငဝထာေး
မွေနေး့် မံဖြည့်စွေက့်

ိုငေ

န

က့်

ည့်ထက့် ပိုမိုမ ာေးဖပာေးငကကာင့်ေး ငြာ့်ထိုေ့်

လိုပ့်ငန့်ေးစိုကကီေးမ ာေးနှင့် ဆက့်နယ
ွေ ့်မှုရှ
ငက ာ့်

ည့်

စ့်ေစ့်ရပ့်အရ ကိုမပဏီ ၁၈ ခိုေွေင့် အငမရကန့်င ေါ်လာ

ည့်။
ည့်

န့်ေး ၁၀၀၀

အထက့် အစိုရှယ့်ယာမ ာေး ပိုငဆ
့် ိုငထ
့် ာေး

ည့် စီေးပွောေးငရေးဆိုငရ
့် ာဘဏ့် ၁၉ ခိုကို ငေွေွေ့ ရှခွဲ

အဆိုပေါ ကိုမပဏမ
ီ ာေးေွေင့် ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်

ို ကာကွေယ့်ငရေးပစစည့်ေးမ ာေး ငထာက့်ပံငနင

ည့်။

ာ Bharat

Electronics Inc ကိုမပဏက
ီ ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်၏ အနီေးကပ့်ဆံိုေး နင
ို င
့် ေ
ံ ကာ စီေးပွောေးငရေးမေ့်ြက့်ဖြစ့်ပပီေး
ငရနံနင
ှ ့်

ဘာဝဓေါေ့်ငငွေွေ့ကိုမပဏေ
ီ စ့်ခိုဖြစ့်

ည့် POSCO နှင့် ဖမန့်မာနင
ို င
့် ေ
ံ ွေင့် ဖမန့်မာငရနံနင
ှ ့်

ဘာဝဓေါေ့်ငငွေွေ့လိုပ့်ငန့်ေး နှင့် အေေကွေလည့်ပေ့်ငန
အပေါအဝင့် ငရနံနင
ှ ့်

ဘာဝဓေါေ့်ငငွေွေ့ ကိုမပဏီ ၈ ခိုေို ပေါဝင့်

စစ့်ငကာင့်စီနင
ှ ့် ဆက့်နယ
ွေ ့်ငန
ဘဏ့်မှာ အငမရကန့်င ေါ်လာ
ဖပင့်

ည့် Chevron, Shell နှင့် Total ကိုမပဏေ
ီ ို
ည့်။

ည့် ကိုမပဏမ
ီ ာေးေွေင့် ရှယ့်ယာပိုငဆ
့် ိုငမ
့် ှုအမ ာေးဆံိုေး ပိုငဆ
့် ိုငထ
့် ာေး

ည့်

န့်ေးငပေါငေး့် ၁၂,၀၀၀ ငက ာ့် ရှယ့်ယာေန့်ြိုေး ပိုငဆ
့် ိုငထ
့် ာေး

ည့်

စ့်နင
ို င
့် ၏
ံ
Crédit Agricole ဘဏ့် ဖြစ့်

ည့်။ ယင့်ေးရှယ့်ယာအမ ာေးစိုကို ပိုငဆ
့် ိုငမ
့် ှုဆိုငရ
့် ာ

စီမံခနခ
့် ွေွဲငရေးလိုပ့်ငန့်ေး Amundi ကိုမပဏီ က ထန့်ေးခ ပ့်ထာေးပပီေး အဆိုပေါကိုမပဏ၏
ီ ၇၀ ရာခိုငန
့် န
ှု ေး့် ကို
Crédit Agricole ဘဏ့်က ပိုငဆ
့် ိုင့် ည့်။ အဖခာေးအမ ာေးဆံိုေး ရှယ့်ယာရှငမ
့် ာေးမှာ ဂ ပန့်ဘဏ့်မ ာေး
ဖြစ့်ကက

ည့် Sumitomo Mitsui Trust နှင့် Mitsubishi UFJ Financial ဘဏ့်မ ာေး၊ အငမရကန့်

ဘဏ့်မ ာေး ဖြစ့်ကက

ည့် Bank of America နှင့် JPMorgan Chase ဘဏ့်မ ာေး ဖြစ့်ကက

ည့်။

အဆိုပေါဘဏ့်အာေးလံိုေးအငနဖြင့် ယင့်ေးကိုမပဏမ
ီ ာေးနှင့် စီေးပွောေးပေးငပေါငေး့် လိုပ့်ကိုငမ
့် ှုမ ာေးနှင့် ၎င့်ေးေို၏
လိုပ့်ရပ့်မ ာေးအေွေက့် ောဝန့်ခံရမည့် ဖြစ့်

ည့်။ OECD ၏ နင
ို င
့် ေ
ံ ကာ စီေးပွောေးငရေးလိုပ့်ငန့်ေးကကီေးမ ာေး

အေွေက့် လမ့်ေးညွှနခ
့် က့်မ ာေးနှင့် စီေးပွောေးငရေးနှငလ
့် အခွေငအ
့် ငရေးဆိုငရ
့် ာ ကိုလ

မဂဂ၏ လမ့်ေးညွှန့်

အငဖခခံမမ ာေး နှစ့်ရပ့်လံိုေးေွေင့် ဘဏ့်မ ာေးအပေါအဝင့် နင
ို င
့် ေ
ံ ကာ ရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နံှ
၎င့်ေးေိုရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နထ
ံှ ာေး

ည့် ကိုမပဏမ
ီ ာေးအာေး လအခွေငအ
့် ငရေး ခ ေးငြာက့်မှုမ ာေးကို ကာကွေယ့်ရန့်

ိုမဟိုေ့် ငလ ာခ ရန့် ၎င့်ေးေို၏ ဩဇာအရှန့်အဝေါကို အ
ဖပဌာန့်ေးထာေး

ည့်။

ပ က့်ကွေက့်ငန
စစ့်ေပ့်နင
ှ ့်

ရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နံှ

မ ာေး

အငနဖြင့်

ထို

ံိုေးဖပ ရန့် ောဝန့်ရှ

လိုပ့်ကိုငလ
့် က့် ရှကက

စီေးပွောေးငရေးလိုပ့်ငန့်ေးစိုကကီေးမ ာေးနှင့်

ကာလရှည့်ကကာ

ည့် အြွေွဲွေ့အစည့်ေးမ ာေး

ရပ့်ဆိုငေး့် ရန့် နင
ို င
့် ေ
ံ ကာဘဏ့်မ ာေးနှင့် အဖခာေးရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နံှ
Myanmar ေိုက ငောင့်ေးဆိုလ က့်ရှ

ည့်။

ေိုက့်ရို က့်လက့်ေွေွဲ
မ့်ေးရန့်၊ ထိုဖပင့်

ို ငငွေငပေးငခ မှုအာေးလံိုေး ခ က့်ခ င့်ေး

မ ာေးကို BankTrack နှင့် Justice For

ည့်။

BankTrack အဖွဲ့၏ လူအခ
ူ့ ငူ့အပ ်းလှု ရော်းပ

ိုငေ နအရ

အကကမ့်ကကမ့်

မ့်ေးရန့် ငြာ့်ဖပထာေးပေါ

ည့် ကိုမပဏမ
ီ ာေးထံမှ ရင့်ေးနှီေးဖမ ပ့်နမ
ံှ ှုမ ာေးကို ခ က့်ခ င့်ေးရိုပ့်

အဖခာေးကိုမပဏမ
ီ ာေးအာေး စစ့်ေပ့်ထန့်ေးခ ပ့်

ငလလာထာေးေွဲ

ည့်ဟို ရှငေး့် လင့်ေးစွော

ိုလိုက့်နာလိုပ့်ငဆာင့်ရန့်

ည့် ကိုမပဏီ မ ာေးမှ ရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နံမ
ှ ှုမ ာေးကို ဖပန့်လည့်ရိုေ့်
၎င့်ေးေို၏

မ ာေးအငနဖြင့်

ောင်းဆိုသ ူ Hannah Greep က “အခိုေိုေးခ ွဲွေ့

နင
ို င
့် ေ
ံ ကာဘဏ့်ငေွေဟာ

ဘဏ္ဍာငငွေနွဲ

ပိုငဆ
့် ိုငမ
့် ှုဆိုငရ
့် ာ

စီမံခနခ
့် ွေွဲ ေိုရွဲ ကိုမပဏခ
ီ ွေွဲငေွေကေဆင့် အဆိုပေါကိုမပဏင
ီ ေွေမှာ ရှယ့်ယာငေွေပိုငမ
့် ှုဟာ အရင့် ရှ
ငြာ့်ထိုေ့်ထာေးောထက့် ပိုမ ာေးကကေယ့်ဆိုောကို ဖပ

ငနပေါေယ့်။ OECD လမ့်ေးညွှနခ
့် က့်မ ာေးနွဲ

ကိုလ မဂဂလမ့်ေးညွှနအ
့် ငဖခခံမငေွေအရငော ဘဏ့်ငေွေလိုက့်နာရမယ့် ောဝန့်နွဲ ကိုမပဏခ
ီ ွေွဲငေွေ
လိုက့်နာရမယ့်

ောဝန့်ဟာ

အေေပေါပွဲ။

အဆိုပေါစံနနှု ့်ေးငေွေနအညီ
ွဲ

လိုက့်နာလိုပ့်ငဆာင့်ြို

ပ က့်ကွေက့်မယ့်ဆိုရင့် ၎င့်ေးေိုဟာ ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်က က ေးလွေနေ
့် ွဲ ရာဇဝေ့်မှုငေွေမှာ ကကံရာပေါ
ပေါဝင့်ပေ့် က့် ငနကကော ဖြစ့်ပေါေယ့်” ဟို ငဖပာကကာေးခွဲ ည့်။
ကိုလ

မဂဂ၏ ဖမန့်မာနင
ို င
့် ဆ
ံ ိုငရ
့် ာလွေေ့်လပ့်

၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ့် အစီရင့်ခံစာအရ စစ့်ေပ့်
ငကာ့်ပိုငရေးရှငေး့် ဟ

ည့် နင
ို ့်ငေ
ံ ကာအခ က့်အလက့်ရှာငြွေငရေးမစ့်ရှင၏
့်

ည့် ဖမန့်မာစီေးပွောေးငရေးဦေးပိုငလ
့် မေက့်နင
ှ ့် ဖမန့်မာစီေးပွောေးငရေး

ည့် ဦေးပိုငက
့် ိုမပဏကီ ကီေး ၂ ခိုကို ပိုငဆ
့် ိုငလ
့် ည့်ပေ့်ငနငကကာင့်ေး ငြာ့်ဖပခွဲ

အဆိုပေါကိုမပဏကီ ကီေးမ ာေးက ထန့်ေးခ ပ့်ထာေး

ည့်။

ည့် စီေးပွောေးငရေးအင့်ပေါယာက စစ့်ေပ့်ကို ၎င့်ေးေို၏

ဥပင မွဲလိုပ့်ငန့်ေးမ ာေးအာေး ငထာက့်ပံနင
ို ရ
့် န့် ဘဏ္ဍာငငွေအရင့်ေးအဖမစ့်မ ာေးကို ရရှငအာင့် ငဆာင့်ရွေက့်
ငပေးငန

ည့်။ ကိုလ

မဂဂအခ က့်အလက့်ရှာငြွေငရေးမစ့်ရှငက
့် နင
ို င
့် ဖံ ခာေးကိုမပဏမ
ီ ာေးကို ယင့်ေးစီေးပွောေး

ငရေးလိုပ့်ငန့်ေးမ ာေးနှင့် ဆက့်နယ
ွေ ့်မှုမ ာေး ဖြေ့်ငောက့်ရန့် ငောင့်ေးဆိုခွဲပပီေး ထို

ို ဖြေ့်ငောက့်ဖခင့်ေး

မရှပေါက စစ့်ေပ့်အေွေက့် ဘဏ္ဌာငငွေအရင့်ေးအဖမစ့်မ ာေး ထည့်ဝင့်ကညီမှုဖြင့် ကကံရာပေါ ဖြစ့်ငစမည့်
အနတရာယ့်ေွေငရ
့် ှငနငကကာင့်ေး ငြာ့်ဖပထာေး
ဖမန့်မာနင
ို င
့် ေ
ံ ွေင့် စစ့်အာဏာ

ည့်။

မ့်ေးကက ေးပမ့်ေးမှု

ည့် ယခိုဆိုလျှင့် ၅ လငက ာ့် ကကာဖမငခ
့် ွဲပပီဖြစ့်

ထိုကာလအေွေငေး့် ဖမန့်မာလံိုဖခံ ငရေးေပ့်ြွေွဲွေ့မ ာေးက ဖပည့်
၅၀၀၀

ငက ာ့်အာေး

ြမ့်ေးဆီေးခွဲငကကာင့်ေး

အခ က့်အလက့်မ ာေးအရ
က ေးလွေန့်

ရ

၉၀၀ ငက ာ့်အာေး

နင
ို င
့် င
ံ ရေးအက ဉေး

ည့်။ စစ့်ေပ့်

ည့်။

ေ့်ဖြေ့်ခွဲပပီေး ဖပည့်

ာေးမ ာေးကညီငရေးအြွေွဲွေ့

ည့် စစ့်ရာဇဝေ့်မှုမ ာေးနှင့် လ

(ဖမန့်မာ)

၏

ာေးမ ေးနွေယ့်အငပေါ်

ည့် ရာဇဝေ့်မှုမ ာေးအေွေက့် “ေစံိုေရာအငရေးယ အဖပစ့်ငပေးခံရဖခင့်ေးမရှပွဲ” ဆက့်လက့်

က ေးလွေနလ
့် က့်ရှ
အဖပစ့်မွဲ ဖပည့်

ည့်။ စစ့်ေပ့်

မ ာေးကို

ည့်

မ
ီ ိုကငရစီကို ရို ေး

ာေးစွော ဆက့်လက့်ငောင့်ေးဆိုကက

ည့်

ေ့်ဖြေ့်ဖခင့်ေး၊ ဥပင မွဲ ြမ့်ေးဆီေးဖခင့်ေး၊ အကကမ့်ေးြက့်ညင့်ေးပန့်ေးနှပ့်စက့်ဖခင့်ေး၊

မို မ့်ေးက ငဖ့် ခင့်ေး၊ လင့်မှုဆိုငရ
့် ာ အကကမ့်ေးြက့်က ေးလွေန့်ငစာ့်ကာေးဖခင့်ေးမ ာေး လိုပ့်ငဆာင့်ငနခွဲ
အဆိုပေါ ရာဇဝေ့်လိုပ့်ရပ့်မ ာေးအေွေက့် နင့်ငေ
ံ ကာရင့်ေးနှေးီ ဖမ ေ့်နံှ

ည့်။

မ ာေးအငနဖြင့် ခ က့်ဖခင့်ေး အငရေးယ

ငဆာင့်ရွေက့်ရန့် ပ က့်ကွေက့်ခွဲပေါက အလိုေ ကကံရာပေါ က ေးလွေန့်

မ ာေးအဖြစ့် က ငရာက့်ကကမည့်

ဖြစ့်

ည့်။ နင
ို င
့် ေ
ံ ကာအ

စီေးဝင့်

ိုငေး့် အဝန့်ေးအငနဖြင့် စစ့်ေပ့်ပိုငစ
့် ီေးပွောေးငရေးလိုပ့်ငန့်ေးမ ာေးထံ

ည့် လမ့်ေးငကကာင့်ေးမ ာေးကို ရပ့်ေနဖ့် ခင့်ေး၊ စစ့်ရာဇဝေ့်ဂိုဏေး့် ကို ြ က့်

ဖမန့်မာဖပည့်

ို ငငွေငကကေး

မ့်ေးနင
ို င
့် ရေး ကညီဖခင့်ေးဖြင့်

မ ာေးကို မဖြစ့်မငန ပံပိုေးကညီရပေါမည့်။

Justice For Myanmar ၏ ပ ောပ ်းဆိုခငူ့ရသူ မ

နောပမောငက “နင
ို င
့် ေ
ံ ကာ ကိုမပဏင
ီ ေွေက

ေရာေးမဝင့်စစ့်ငကာင့်စီနွဲ ၎င့်ေးေိုရွဲ စီေးပွောေးငရေးလိုပ့်ငန့်ေးစိုကကီေးငေွေနွဲ အခိုလို စီေးပွောေးငရေး ဆက့်လက့်
လိုပ့်ကိုငင
့် နကကောဟာ ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်ရွဲ အကကမ့်ေးြက့်စစ့်ဆင့်ငရေးကို အလိုေကကံရာပေါ အာေးငပေး
ကညီငနကကော ဖြစ့်ပေါေယ့်။ စစ့်ေပ့်ရွဲ ရက့်စက့်ယိုေ့်မာမှုငေွေမှာ ကကံရာပေါအဖြစ့် ရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နံှ
ထာေးေွဲ ကိုမပဏင
ီ ေွေကို ဘဏ့်ငေွေအငနနွဲ အငရေးယြို ောဝန့်ရှပေါေယ့်။ အခိုလက့်ရှ ဖမန့်မာနင
ို င
့် မ
ံ ှာ
ကိုဗစ့်-၁၉ ကပ့်ငရာဂေါရွဲထိုေးနှက့်ေိုက့်ခိုက့်မှုကို ခံငနရပပီေး အွဲ အ
ီ ငပေါ် စစ့်ေပ့်ရွဲ ေိုနဖ့် ပန့်မှုကငော
စစ့်လက့်နက့်ငေွေ ပိုဝယ့်ော၊ ဆရာဝန့်ငေွေကို ြမ့်ေးဆီေးော၊ ငဆေးခန့်ေးငေွေကို ဝင့်စီေးပပီေး ငဆေးဘက့်
အငထာက့်အကပစစည့်ေးငေွေကို ခိုေးယငနောပေါပွဲ။ အခိုလိုအခ န့်မှာ ဖမန့်မာဖပည့်
ဝမ့်ေးနည့်ေးြွေယ့်

အ

က့်ဆံိုေးရှု ံေးငနရမှုကို

ရပ့်ေနန
့် င
ို င
့် အာင့်

ရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နံှ

ငေွေကို လိုအပ့်ငနပေါေယ့်” ဟို ငဖပာကကာေးခွဲ

ယခို

န

ိုငေ

ထိုေ့်ငဝ ခွဲ

ငေွေဟာ ငကကကွေွဲ

အငရေးကညီယငဆာင့်ရွေက့်ငပေးမယ့်

ည့်။

ည့် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ့် မေ့်လေွေင့် Justice for Myanmar နှင့် OECD Watch ေိုက

ည့် “Investing in the Military Cartel: Two Dutch pension funds invest US$2.3

billion in companies linked to the Myanmar military’s atrocities” “ စစ့်ရာဇဝေ့်ဂိုဏေး့် ေွေင့်
ရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နံဖှ ခင့်ေး - ဖမန့်မာစစ့်ေပ့်၏ အကကမ့်ေးြက့်လိုပ့်ရပ့်မ ာေးနှင့် ပေ့်
ေ့်ခ ့် ပင့်စင့်ရန့်ပံိုငငွေအစီအစဉမ ာေးက အငမရကန့် င ေါ်လာ

က့်

ည့် ကိုမပဏမ
ီ ာေးေွေင့်

န့်ေး ၂၃၀၀ ရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နထ
ံှ ာေးဖခင့်ေး“

အစီရင့်ခံစာ နှင့် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ့် ငမလေွေင့် Justice For Myanmar က ထိုေ့်ငဝခွဲ
ေစ့်ခိုဖြစ့်

ည့်

“Public Companies Financially Supporting the Illegitimate Myanmar

Junta” “ေရာေးမဝင့်စစ့်အိုပ့်စိုကို ငငွေငကကေးပံပိုေးငန
ငနာက့်ပိုငေး့် ဆက့်လက့်လိုပ့်ငဆာင့်ထာေးဖခင့်ေး ဖြစ့်
အဆိုပေါ

ိုငေ

ရင့်ေးနှေးီ ဖမ ပ့်နထ
ံှ ာေး

ည့် အရင့်ေးအဖမစ့်

န

ည့် ယခင့်ထိုေ့်ငဝခွဲ
ည့်

ဘဏ့်

ငလလာဖြည့်စွေက့်ထာေးဖခင့်ေး” ဖြစ့်

၉

ခို

ည့်။

ည့် အမ ာေးပိုငက
့် ိုမပဏမ
ီ ာေး“ ေို ထွေက့်ရှပပီေး

ည့်။

ည့် ကျွနပ
့်ို ့်ေို၏အစီရင့်ခံစာ ရှ အဆိုပေါကိုမပဏမ
ီ ာေးေွေင့်
အငကကာင့်ေး

မီေးငမာင့်ေးထိုေးဖပထာေး

ည့်

ိုငေ

နကို

အယ် တ
ီ ာြ ာ်းအတွ

် ြှတစ
် ြ ာ်း

ကုမ္ပဏီ ၁၈ ခုတင် ဘဏ်တစ်ခုခခင်ူး ရှယ်ယာပုငဆ
် ုငမ္
် ှုတ ဖ
် ုူး အနမ္ရက န
် ဒ္ေါ်လာ သ ူး် ၁၀၀၀ နက ာ်
ပုငဆ
် ုငထ
် ာူးကကသညေ့် ဘဏ် ၁၉ ခုတသည်
ု ေ့
Crédit Agricole, Sumitomo Mitsui Trust,
Mitsubishi UFJ Financial, Bank of America, JPMorgan Chase, UBS, Deutsche Bank,
Morgan Stanley, BPCE Group, Credit Suisse, Mizuho Financial, Société Générale,
Wells Fargo, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Barclays, DZ
Bank နှင်ို့ Toronto-Dominion Bank တု ခဖစ်
ေ့ ပါသည်။

