
 
 

စစ်အာဏာသမ်ိ်းကကိ ်းပမ််းမှုန ာက်ပိိုင််း မမ ်မာနငှ သ်စ်ကို ်သယ်ွမှုကိို 

အနမရိက ်ဒဏ်ခတ်ပိတဆ်ိို  မှုမ ာ်းက တာ်းဆ ်းမနပ်းနိိုငန်သ်း 

မြနြ် ာ့သစ်တငသ်ွင််းြှုက ို ပ တ်ပငရ်န ်Justice For Myanmar တတ င််းဆ ို 
 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ ဇ ် ဝါရ လ(၁၁) ရက်၊ မမ ်မာ - အတြရ ကနမ်ပည်တ  ငစ်ိုအတွင််းရ   ကိုြပဏြီ  ်းသည် 

၂၀၂၁ ခိုန စ် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ စစ်တပ်၏ စစ်အ ဏ သ ြ််းကက  ်းပြ််းခ ာ့စဉ်ြ စ၍ မြနြ် န ိုငင်ြံ  ကျွန််းသစ် 

၁၆၀၀ တနန်ီ်းပ ်းက ို တငသ်ွင််းခ ာ့ပပီ်း မြစ်ပ သည်။ 

 

စစ်အ ဏ သ ြ််းကက  ်းပြ််းြှုတန က်ပ ိုင််း တရ ်းြဝငစ်စ်တက ငစီ်အတွက် အက   ်းအမြတ်ရရ  တစြညာ့် 

မြနြ်  န ငာ့ ် ကိုနသ်ွယ်ြှုြ  ်းက ို ပ တ်ပငရ်န ် အတြရ ကနဘ်ဏ္ဍ တရ်းဝနက်ကီ်းဌ န၏ မပည်ပပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု 

ပစစည််း  န််းခ  ပ်တရ်းရံို်း (OFAC) က ပစ်ြ တ်  ်းဒဏခ်တ်အတရ်းယူြှုအြ  ်းအမပ ်းက ို မပဌ န််းခ ာ့ 

သည်။  

 

သစ်တငပ် ို ာ့ြှုအတွက် ပိုဂ္ဂလ ကကိုြပဏြီ  ်းအ ်း သစ်တလလံတရ င််းခ တပ်းပပီ်း မြနြ် န ိုငင်ရံ   

သစ်တရ င််းဝယ်ြှုြ  ်းက ို အဓ ကစီြံခန ာ့ခ်ွ ရသညာ့် န ိုငင်ပံ ိုင ် မြနြ် ာ့သစ်လိုပ်ငန််းအတပေါ် 

ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို ာ့အတရ်းယူြှုြ  ်း က ို မပဌ န််းခ ာ့သည်။  

 

မြနြ် ာ့သစ်လိုပ်ငန််းြ တဆငာ့ ် အခွနအ်ခအြ   ်းြ   ်းတက က်ယူမခင််းမြငာ့ ် စစ်တက ငစီ်က သစ်တငပ် ို ာ့ြှု 

ဝငတ်ငအွ ်းလံို်း၏ ြ  ်းမပ ်းသညာ့် ရ ခ ိုင််းနှုန််းတစ်ခိုက ိုရယူပပီ်း အဆ ိုပ ဝငတ်ငြွ  ်းသည် 

မြနြ် မပည်သူြ  ်းအတပေါ် ၎င််းတ ို ာ့၏ အကကြ််းြက်စစ်ဆငတ်ရ်းအတွက် တငတွကက်းတ  က်ပံာ့ရ တွင ်

အပံာ့အပ ို်းမြစ်တစသည်။ 

 

တြတြ ်ဝ ရီ ၁ ရက်တန ာ့တန က်ပ ိုင််း မြနြ် စစ်တပ်က လက်နက်ြ ာ့အရပ်သ ်းမပည်သူ ၁၄၀၀ 

တက  ်အ ်း သတ်မြတ်ခ ာ့ပပီ်း၊ ၁၁,၀၀၀ တက  ်အ ်း ြြ််းဆီ်းတ  ငခ် ခ ာ့သည်။ 

 

ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို ာ့အတရ်းယူြှုြ  ်း ခ ြ တ်  ်းတသ ်လည််း ကြ္ ာ့ကိုနသ်ွယ်တရ်းအခ က်အလက်ြ  ်း 

စိုစည််းတြ ်မပသညာ့် Panjiva  ံြ  အခ က်အလက်ြ  ်းအရ ပပီ်းခ ာ့သညာ့်န စ် တြတြ ်ဝ ရီြ  
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န ိုဝငဘ် လကိုနအ်   အတြရ ကနစီ််းပွ ်းတရ်းလိုပ်ငန််းြ  ်းက မြနြ် မပည်ြ  သစ်တငသ်ွင််းြှုြ  ်းက ို 

ဆက်လက်လိုပ်တဆ ငခ် ာ့သည်။ 

 

သစ်တငသ်ွင််းြှုြ  ်းသည် ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ တြတြ ်ဝ ရီ (၁) ရက်တန ာ့ြ  န ိုဝငဘ် လ (၃၀) ရက်တန ာ့အတွင််း 

ြတူညီသညာ့် ကိုနတ်ငပ် ို ာ့ြှု (၈၂) ခိုမြငာ့ ် တရ က်ရ  ခ ာ့ပပီ်း တငသ်ွင််းသညာ့်သစ်ြ  ်းတွင ် သတဘဘ  

တည်တဆ က်တရ်း၊ အတဆ က်အဦ်းမပငပ်အလ ဆငတ်ရ်းန ငာ့ ်ပရ တဘ ဂ္လိုပ်ငန််းြ  ်းအတွက် အသံို်းမပ  

သညာ့် ကျွန််းသစ်ပ ဉ်ြ  ်းန ငာ့ ်မြတ်စြ  ်း သည် အြ  ်းစိုပ ဝငသ်ည်။ 

 

East Teak Fine Hardwoods, J. Gibson McIlvain, Kingsley Bate Warehouse, Lumberbest, 

World Panel Products န ငာ့ ်အမခ ်းတသ ကိုြပဏြီ  ်းအပ အဝင ်အတြရ ကနသ်စ်လက္ ်း တရ င််းခ  

သူြ  ်းန ငာ့ ်သစ်အတမခခံ ိုတ်လိုပ်သူအြ  ်းအမပ ်း ပ ဝငပ်တ်သက်တနသည်။ 

 

တတွွေ့ ရ  သညာ့်အခ က်အလက်ြ  ်းအရ အဆ ိုပ ကိုြပဏြီ  ်းသည် ကိုနသ်ွယ်ြှုက ို ကက ်းခံပွ စ ်းြ  ်းြ  

တဆငာ့ ် တဆ ငရွ်က်က  မြနြ် ာ့သစ်လိုပ်ငန််းအ ်း သွယ်ဝ ိုက်ဆက်နယ်ွမခင််းမြငာ့ ် ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို ာ့ 

အတရ်းယူြှုြ  ်းက ို တရ  ငရ်  ်းလ က်ရ  တကက င််း မပသတနသည်။ 

 

အတြရ ကနမ်ပည်တ  ငစ်ိုသ ို ာ့ တငသ်ွင််းြှုြ  ်းအတွက် လ ိုအပ်သညာ့် စ ရွက်စ တြ််းက စစြ  ်းတွင် 

ကက ်းခံပွ  စ ်းြ  ်း၏ အတသ်းစ တ်အခ က်အလက်ြ  ်းသ  ပ ဝငြ်ွယ်ရ  ပပီ်း၊   ိုအခ က်က 

တရ ်းြဝငတ်ငသ်ွင််းြှုြ  ်း က ို အတြရ ကနအ် ဏ ပ ိုငြ်  ်း၏ စ စစ်တရ်းတရဒ ြ  ်းတအ က်ြ  

တက  ်မြတ်ရန ်ခွငာ့မ်ပ တပ်းအပ်တနမခင််း မြစ် န ိုငတ်ပသည်။   

 

မြနြ် ာ့သစ်လိုပ်ငန််းအတပေါ် အတြရ ကန်မပည်တ  ငစ်ိုက မပဌ န််းခ ာ့သညာ့် ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို ာ့ြှုြ  ်း တွင် 

“ပ တ်ပင ် ်းသညာ့် ြည်သညာ့်ပိုဂ္ဂ  လ်တစ်ဦ်းဦ်း၏ အက   ်းအမြတ်အတွက် သ ို ာ့ြဟိုတ် ဘဏ္ဍ တငြွ  ်း၊ 

ကိုနပ်စစည််းြ  ်း သ ို ာ့ြဟိုတ် ဝနတ်ဆ ငြ်ှုြ  ်း တပ်းအပ်မခင််း၊ ရယူမခင််း သ ို ာ့ြဟိုတ်  ညာ့်ဝငကူ်ည ီ

တ  က်ပံာ့ြှုတစ်စံိုတစ်ခို မပ လိုပ်မခင််း” က ို တ ်းဆီ်း  ်းသည်။  

 

အတရ်းယူဒဏခ်တ်ပတ်ဆ ို ာ့ြှုြ  ်းသည် မြန်ြ ာ့သစ်လိုပ်ငန််းန ငာ့ ် ကိုနသ်ွယ်ြှုက ို ပ တ်ပငရ်န၊် 

မြနြ် ာ့သစ်လိုပ် ငန််းက တလလံတငတ်ရ င််းခ လ ိုက်သညာ့် မြနြ် န ိုငင်ြံ  တငပ် ို ာ့တသ သစ်ြ  ်းအ ်း 
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ကိုနသ်ွယ်တရ င််းဝယ်ြှုက ို ပ တ်ပငရ်န ်ရည်ရွယ်လိုပ်တဆ ငမ်ခင််းမြစ်တသ ်လည််း၊ အဆ ိုပ သစ်ြ  ်းက ို 

တရ ်းဝငအ် ်းမြငာ့ ် ြည်သူက တငပ် ို ာ့သည်မြစ်တစ စစ်တက ငစီ်အတနမြငာ့ ်   ိုကိုနသ်ွယ်တရ င််းဝယ်ြှု 

ြ  ်းြ  ဘဏ္ဍ တငြွ  ်း ရရ  တနဆ  မြစ်သည်။ 

 

အတြရ ကနမ်ပည်တ  ငစ်ိုအတွင််းရ   ကိုြပဏြီ  ်းန ငာ့ ်မြန်ြ ာ့သစ်လိုပ်ငန််းတ ို ာ့အကက ်း အဆ ိုပ သွယ်ဝ ိုက် 

တရ င််းဝယ်ကိုနသ်ွယ်ြှုသည် ယခိုအဆငာ့အ်   မပည်ပပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုပစစည််း  န််းခ  ပ်တရ်းရံို်း ံြ  

မပစ်ဒဏြ်  ်းက ို တိုန ာ့်မပနရ်ရ  ခ ာ့မခင််းြရ  တသ်းတသ ်လည််း၊ ယခိုအခ  နတွ်င ် အတရ်းယူတဆ ငရွ်က်ခ က် 

ြ  ်း အတရ်းတကကီ်း လ ို အပ်ပ သည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ နမပာနရ်းဆိိုခွင ရိှ်သ ူ မရတ ာနမာငက် “ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို ာ့ြှုတတွက ို 

  တရ က်ြ ို ာ့အတွက် အသက်ဝငတ်အ င ်လိုပ်ရပ ြယ်။ မြနြ် ာ့သစ်လိုပ်ငန််းအတပေါ် ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို ာ့ြှု 

တတွ ခ ြ တ်ပပီ်းတန က်ပ ိုင််း အတြရ ကနရ် ာ့ မြနြ် န ိုငင်ကံ သစ်တငသ်ွင််းြှုတတွက ို စံိုစြ််းစစ်တဆ်းြှုတတွ 

မပ လိုပ်ြ ို ာ့ OFAC က ို ကျွန်ြတ ို ာ့ တတ င််းဆ ိုပ တယ်။ “တရာ်းမဝငစ်စ်နကာင်စ ဆ  န ာက်ထပ်အခွ ် 

ဝငန်ငနွတ ွ နရာက်န တာကိို ကာကွယ်ဖိို  အတကွ် မမ ်မာ သစ်တငသ်ငွ််းမှုအာ်းလ ို်းကိို ပိတပ်ငဖိ်ို   

အနမရိက ်အစိို်းရကိို ကျွ ်မတိို   နတာင််းဆိိုပါတယ်”  

 

“မြနြ် န ိုငင်ကံ သစ်တတွက ို ဆက်ပပီ်းတရ င််းဝယ်ကိုနသ်ွယ်တနတ က ကတလ်းသူငယ်တတွက ို 

အဆငမ်ခငြ် ာ့ သတ်မြတ်တ တတွအပ အဝင ် ရက်စက်ကကြ််းကက တ်တ ာ့ ရ ဇဝတ်ြှုတတွက ို အဖရေးယူ 

မခံရပဲ အလံုံေးစံုံလွတော်လွတော်ကငော်ေးကငော်ေးနဲ ဲ့ က  ်းလွနတ်နတ ာ့ တရ ်းြဝငစ်စ်တက ငစီ်က ို ပံာ့ပ ို်းတပ်း 

တနတ ပ ” 

 

“မြနြ် န ိုငင်ြံ  ရ  တ ာ့ စစ်တပ်  န််းခ  ပ်  ်းတ ာ့ လိုပ်ငန််းတတွဆီက တငသ်ွင််းြှုတတွက ို အခိုလ ို 

ပစ်ြ တ်  ်း ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ို ာ့ြှုတတွကတဆငာ့ ် အတြရ ကနမ်ပည်တ  ငစ်ိုန ာ့ တမခ ်းတသ န ိုငင်တံတွ 

အတနန ာ့ တရ ်းြဝငစ်စ်တက ငစီ်ဆီ ဘဏ္ဍ တငစီွ်းဝငြ်ှုက ို မြတ်တတ က်န ိုငတ် ာ့ အခွငာ့အ် ဏ ၊ 

ဒဆီ ို်းယိုတ်တ ာ့စစ်တက ငစီ်က ို အဆံို်းသတ်ြ ို ာ့န ာ့ ြက်ဒရယ်ဒြီ ိုကတရစီတည်တဆ က်ြ ို ာ့အတွက် မြနြ်  

မပည်သူတတွရ ာ့ ရိုန််းကနလ်ှုပ်ရ  ်းြှုက ို ကူညီြ ို ာ့ အခွငာ့အ် ဏ တတွ ရ  ကကပ တယ်” ဟို တမပ ကက ်းခ ာ့သည်။ 

 

 



 
 

အယ်ဒတီာမျာျားသ  ို့မှတခ်ျက်  

 

အတြရ ကနမ်ပည်တ  ငစ်ိုသ ို ာ့ မြနြ် ာ့ကျွန််းသစ်ကိုနသ်ွယ်ြှုအတကက င််း ကျွန်ိုပ်တ ို ာ့၏သတင််းတဆ င််းပ ်း 

က ို ယခိုတနရ တွင ်ကကည်ရှု ွေ့ပ ။ 

www.justiceformyanmar.org/stories/us-companies-imported-nearly-1-600-tonnes-

of-myanmar-teak-circumventing-sanctions   

 

Justice For Myanmar သညော် မမနော်မ မပညော်သူမ  ေးအတွကော် တရ ေးမျှတမှုနငှဲ့ော်တ ဝနော်ခံမှုရရှှိဖစဖရေး 

အတွကော် စညော်ေးရံုံေးလှုံှုံ့ဖ  ော်ဖနသညဲ့ော် အမညော်မဖေ ော်လှိုံဖသ  တကော်ကကလှုပော်ရှ ေးသူ တစော်စုံမေစော်ပပီေး 
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