
လူ့အခွင့်အ ေရး ေကာင်စ ီ
ငါးဆယ့်တစ်ကမိ်ေြမာက ်အစည်းအေဝး  
၁၂ စက်တင်ဘာလ - ၇ ေအာက်တိုဘာလ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
အစအီစ ်အမတ်ှ ၂ ှင့် ၄ 
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အေရး မဟာမင်းကီး၏ နှစအ်လိုက ်အစရီင်ခံစာနှင့်  
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အေရး မဟာမင်းကီးရံုးနငှ့် ကုလသမဂ္ဂ အေထွေထ ွအတွင်းေရးမှူးချuပ်၏ အစရီင်ခံစာများ  

ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အေရး ေကာင်စီ၏ အာရံုစိုက်မ ုလိအုပ်ေနေသာ လူ့အခငွ့်အေရး အေြခအေန  

  ြမန်မာနိုင်ငံဆိုငရ်ာ လွတ်လပ်ေသာ နုိင်ငံတကာ အချကအ်လက ်ရှာေဖွေရး မစရှ်င်၏ 
အြကြံပuတိုကတွ်န်းချက်များနငှ့် ပတ်သက၍် ရရှိလာေသာ တိုးတက်မုနှင့် ကျန်ရှိေနေသးေသာ 
စိန်ေခါ်မုများ  

   ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အေရး မဟာမင်းကီးရံုး၏ အစရီင်ခံစာ* 

 အစှ်ချပ ်
 ၄၆ ကိမ်ေြမာက ် ကလုသမဂ လူအခွင့်အေရး ေကာင်စီ အစည်းအေဝး၏ ဆံုးြဖတ်ချက ်
အမှတ ် ၄၆/၂၁ အရ ယခု အစီရင်ခစံာတွင ် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငတံကာ 
အချက်အလက ် ရာှေဖေွရး မစ်ရှင်က ြမန်မာစစ်တပ်၏ စီးပာွးေရး ဆုိင်ရာ အကျိးစီးပွားများ 
အေကာင်း ေဖာ်ြပထားေသာ ညီလာခ ံ စာတမ်းအား ၂၀၁၉ ခုစှ်တွင ် ထုတ်ြပန်ပီးေနာက် 
သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ၏ ေဆာင်ရွက်ချကမ်ျား အေပ ဆန်းစစ်ေလလ့ာချက ်တစ်ရပအ်ား 
ထည့်သင်ွးထားပါသည။် ဤအစီရင်ခစံာတွင ် ဆက်စပေ်သာ ြပဿနာအေရးကိစများအား 
မီးေမာင်းထိုး ေဖာ်ြပရန ် အလိုငှာ ဆက်လက ် ြဖစ်ပွားေနေသာ အခက်အခဲများှင့် 
ေပေပါက်လာေသာ စနိ်ေခမများအား ဥပမာများ ေပး၍ တင်ဆက် ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

  

 * ေနာက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ိုင်ေစရန် အတွက် လက်ရှိ အစရီင်ခံစာကုိ 
ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက ်ေကျာ်လွန်၍ တင်သွင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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၁။ အဖွင့်မိတ်ဆက်နှင့ ်နည်းနာ 
၁။ ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရး ေကာင်စီ အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက် အမှတ ် ၄၆/၂၁ အရ 
ြမန်မာိုင်ငံဆိုငရ်ာ လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငံတကာ အချက်အလက ် ရှာေဖွေရး မစ်ရှင်က 
ြမန်မာစစ်တပ ် (တပ်မေတာ်)၏ စးီပွားေရး ဆုိင်ရာ အကျိးစီးပွားများ အေကာင်း ြပစုခဲ့သည့် 
ညီလာခ ံ စာတမ်းပါ အြကံြပတိုက်တွန်းချက်များှင့် ဆက်စပ၍် ရရှိြဖစ်ထနွ်းလာေသာ 
တိုးတက်မှင့် ကျန်ရှိေနေသးေသာ စနိေ်ခမများ အေပ ြခံငံြုပည့်စံုေသာ အစရီင်ခံစာ 
တစ်ေစာငအ်ား ငါးဆယ့် တစ်ကိမ်ေြမာက် ကလုသမဂ လူအခွင့်အေရး  ေကာင်စ ီအစည်းအေဝး၌ 
တင်သွင်းရန်ှင့် ထိုအစရီင်ခစံာ အတွင်း ထပ်တိုး အြကံြပ တုိက်တွန်းချက်များ ေပးရန ်ကုလသမဂ 
လူအခွင့်အေရး ေကာင်စကီ ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရး မဟာမင်းကီးုံး (OHCHR) အား 
ေတာင်းဆုိခ့ဲပါသည။်1 

၂။ တပ်မေတာ်သည် ကီးေလးေသာ ိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မများ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ 
အပါအဝင ် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအား အေကာင်အထည ် ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်  
ပံ့ပိုးေပးိုငသ်ည့် ဝင်ေငွရင်းြမစ်များစွာ ရရှိေအာင ်လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းှင့် ေခါင်းေဆာင်မ စမွ်းရည် 
ရှိသည်ဟ ု ြမနမ်ာိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငံတကာ အချက်အလက ် ရှာေဖွေရး မစရ်ှင်က 
၎င်း၏ စာတမ်းတွင် ဆံုးြဖတသ်တ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ မစ်ရှင်သည် စစ်တပ်၏ စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ 
အကျိးစီးပွား နယ်ပယ်ငါးရပ်ကုိ စံုစမ်းစစေ်ဆးခဲ့ပီး ၎င်းှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ လူပုဂိလ်များှင့် 
ကုမဏမီျားကုိ သီးြခား ေနာကဆ်ကတဲွ် ကများတွင် ေကာက်ချက်ချ၊ စာရင်းြပစုခ့ဲပါသည်။ 
စာတမ်းပါ အြကံြပတိုက်တနွး်ချက်များ အရ ပတ်သကေ်သာ အဖဲွအစည်း ခုှစ်ဖွဲအား 
ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါသည်။ မူရင်း စာတမ်း အတွက ် ေနာက်ဆံုးရ အချက်အလကမ်ျားှင့် 
တံုြပန်မများအား လသူိရှင်ကား ဖတ်ေလ့လာိုင်ပါသည်။2 

၃။ ယခု အစီရင်ခံစာတွင် မစ်ရှင်၏ စာတမ်း ထတု်ြပန်သည့်ေန မှစ၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၃၁ 
ရက်ေန အထိ အဖွဲအစည်း များစာွ၏ ေဆာင်ရက်ွချက်များ အေပ ဆန်းစစေ်လ့လာမ တစရ်ပ်အား 
ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် သကဆ်ိုင်ရာ ြပဿနာ အေရးကိစများအား 
မီးေမာင်းထိုးေဖာ်ြပရန ် အလုိငှာ ဆက်လက ် ြဖစ်ပွားေနေသာ အခက်အခဲများ ှင့် 
ေပေပါက်လာေသာ စနိ်ေခမများအား ဥပမာများ ေပး၍ တင်ဆက် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၄။ လက်ရှိ အစရီင်ခံစာကုိ Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative ၏ 
ေဒတာေဘစ့်များ၊ ကုမဏ ီ ေကာ်ပုိရိတ် မှတ်တမ်းများ၊ ယံုကည်စိတခ်ျရေသာ ရင်းြမစ်များမှ 
ကုိယ်ေတွ သတင်းအချက်အလက်များ ပါရှေိသာ အများသိ ထုတြ်ပန်ေသာ အစီရင်ခစံာများ၊ 
ဂိလတ်ု ဓာတ်ပံုများှင့် ခွဲြခမ်းစတိ်ြဖာ သံုးသပ်မတို အပါအဝင ် ယံုကညစ်တ်ိချရေသာ 
ဆန်းစစ်ေလလ့ာနည်းြဖင့် စေုဆာင်း၊ သံုးသပ်ထားေသာ အများဝင်ေရာက်ေလ့လာိုင်သည့် 
အချက်အလကမ်ျားြဖင့် ြပငဆ်င်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ အတွက် 
ေပးပုိတင်သင်ွးကရန် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ဖိတေ်ခခဲပီး3 (၂၆ ိုင်ငံ၊ ကုမဏ ီ၄၁ ခုှင့် အဖဲွအစည်း 
၁၁ ဖဲွတုိသည်) အမည်ေပးထားေသာ အဖွဲအစည်း အားလံုးကို မူကမ်း ေရးဆဲွြခင်း 

  

 1 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 2 Ibid. 
 3 https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2022/call-submissions-report-progress-and-challenges-

regarding-recommendations.   
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လုပ်ငန်းစအ်တွင်း ြဖစ်ိင်ုသမ အတိုင်းအတာအထ ိ ပါဝင်ရန ် ဆကသ်ွယခ်ဲ့ပါသည်။ 
လက်ခံရရှိေသာ ေပးပိုတငသ်ွင်းမ ၄၂ ခုကို ေလးနကစ်ွာ စ်းစားသံုးသပခ်ဲ့ပါသည်။ 
ဘာသာရပ်ဆိုငရ်ာ ကမ်းကျင်သူများ၊ အရပဘ်က ် လူမအဖွဲအစည်းများမ ှ သက်ဆိုငသ်ူများှင့် 
သတင်းမဒီီယာသမားများြဖင့် အေဝးမှ ေတွဆံုေမးြမနး်မများ ြပလုပ်ခဲပ့ါသည်။ ထိုလိဝှက် 
အစည်းအေဝးများမ ှ မှတ်တမ်းမှတ်စုများကို ဖုိင်တဲွ သိမ်းဆည်းထားပါသည။် ြမန်မာိုင်ငံတွင် 
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပးီ ေနာက်ပိုင်း လတူစ်ဦးချင်းစ ီ ြကံေတွေနရသည့် ဆိုးရွားလေှသာ 
လံုြခံေရး အရာယ်များေကာင့် 4  OHCHR သည ် အြခား ထည့်သွင်း စ်းစားမများထက ်
အြပန်အလှန ်ေဆွးေွးသ ူအားလုံး၏ လံုြခံေရးကို အဓကိ ဦးစားေပးခ့ဲသည်။ 

 ၂။ အခင်းအကျင်း 

 က။ ေနာက်ခ ံအေြကာင်းအရာ 

၅။ ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရး ေကာင်စီက ြမနမ်ာိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငံတကာ 
အချက်အလက ် ရာှေဖေွရး မစရ်ှင်အား ခန်အပ်တာဝန်ေပးသည့် ၂၀၁၇ ခုစှ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ 
အမျိးသား ဒီမိုကေရစ ီအဖွဲချပ ်ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရ တာဝန်ယူထားစ ်ကာလ ြဖစ်ပးီ ၂၀၁၈ 
ခုှစ်ှင့ ် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် မစရ်ှင်အဖွဲသည ် လုပ်ပုိင်ခွင့် အရ ထုတ်ြပနသ်ည့် အစီရင်ခစံာှင့် 
အေကာင်းအရာ အလိုက ် စာတမ်းများအား ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ဖွဲစည်းပံု အေြခခံဥပေဒအရ 
အပ်ှင်းထားေသာ အခွင့်အာဏာများကို တပ်မေတာ်က ဆကလ်က ် ထိန်းသိမ်းထားေသာလ်ည်း 
အမျိးသား ဒီမိုကေရစ ီ အဖွဲချပ် ဦးေဆာင်ေသာ အစုိးရသည် ဒီမိုကေရစ ီ အသွင်ကးူေြပာင်းေရး၊ 
ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချပ်ေရးှင့် စီးပွားေရး လွတ်လပ်မ ပုိမုိ ရရှိေရးတိုအတွက ် ပထမဆုံး 
ေြခလှမ်းများအား အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့သည်။  

၆။ ထုိကာလအတွင်း တပ်မေတာ်သည် အကမး်ဖက်မ ြဖစ်ေစသည့ ် လံေဆာတိ်ုက်ခိုက်မများ 
ဦးေဆာင ် ြပလုပ်ခဲ့ရာ ုိဟင်ဂျာများအား ဘဂလားေဒ့ရှ် ိုင်ငံအတွင်းသို တတိယ အကိမ် 
အစလုိုက ်အြပံလိုက ်ထကွ်ေြပးကရသြဖင့5် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တရားံုးှင့် အြပညြ်ပည်ဆိင်ုရာ 
ရာဇဝတ် ခုံုံးများတွင် တရားရင်ဆိုင်ေနရသည်။ တပ်မေတာ် တပ်ဖွဲများသည ် လနွ်ခဲ့သည့် 
ဆယစ်ုစှမ်ျားအတွင်း အြခားတိုင်းရင်းသား လူနည်းစ ု အသိုင်းအဝန်းများကို ပစ်မှတထ်ား၍ 
အလားတ ူရကစ်က်ကမး်ကတ်ေသာ လပု်ရပ်များအား ကျးလွန်ခဲ့သည်။ 

၇။ တပ်မေတာ်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရက်ေနတွင ် အာဏာသိမ်းပီးေနာက် 
ြမန်မာိုင်င ံ တဝှမ်းရှိ ြပညသ်ူများအေပ သက်ေရာက်မရှိေသာ လူအခငွ့်အေရး ချိးေဖာက်မ 
များအား စနစတ်ကျ ကျးလနွ်ခဲ့သည်။ ထုိချိးေဖာက်မများတွင် အရပဘ်က်၊ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ 
လူမေရးှင့် ယ်ေကျးမဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ အားလုံးအေပ လမ်းြခံသက်ေရာက်မ ရိှသည်။ 
အချိ ကျးလနွမ်များသည ် လသူားမျိးွယ်အေပ ကျးလနွသ်ည့ ် ရာဇဝတ်မများှင့် ဆကစ်ပ်မ 
ရှိသလို အချိေနရာတွင် စစ်ရာဇဝတ်မများှင့်ဆက်စပ်မ ရှိိုင်သည်ဟ ုယံုကည်ရန ်ကျိးေကာင်း 

  

 4 ြမန်မာစစ်တပ်သည ်၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်အာဏာသိမ်းခဲ့ေသာ်လည်း ုိင်ငံကုိ စုစည်းရန် 
ပျက်ကွက်ခဲ့သည။် 

 5 အေစာပုိင်း ကာလ၌ ထိုသို အတင်းအဓမ ှင်ထုတ်ခဲ့မသည ်၁၉၇၈ ှင့် ၁၉၉၁ - ၁၉၉၂ ခုှစ် တိုတွင် 
ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။  
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ဆီေလျာ်ေသာ အေကာင်းြပချက်များအား OHCHR က ေတွရှိခဲ့သည်။ ထိုအချက်များအား သီးြခား 
အစီရင်ခစံာတွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။6  

 ခ။ စီးပွားေရး မူဝါဒများနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများ 
၈။ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ ် ဦးေဆာင်ေသာ “ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စ”ီ အြဖစ် 7 
အသွင်ယထူားေသာ တပ်မေတာ်သည် ကိုိုနာဗိုင်းရပ်ေရာဂါ (ကိုဗစ-်၁၉) ကပ်ေရာဂါေကာင့် 
ဆိုးဝါးစွာ ခံစားေနရေသာ စီးပာွးေရးကို နက်ိင်းေသာ အကျပ်အတည်းအြဖစ်သို `တွန်းပိုခဲ့ပီး 
၂၀၂၀ ခုှစ ် မတ်လ ေနာက်ပုိင်းတွင် ဆင်းရမဲွဲေတမန်း စှဆ်တိုးလာသညဟ် ု ခန်မှန်းရသည်။8 
အမျိးသား ဒမီိုကေရစ ီ အဖွဲချပ် အစိုးရ၏ ေနာက်ဆံုးအကိမ ် စှအ်လိုက ် ရသံုးမနှ်းေြခ 
ေငွစာရင်းှင့် ိင်းယှ်ပါက ိုင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသည ် ၎င်း၏ ၂၀၂၂/၂၀၂၃ 
ရသံုးမှနး်ေြခ ေငွစာရင်းတွင ် ပညာေရး အသုံးစရိတ်အား (၈.၄ မှ ၇ ရာခိုင်န်း)၊ ကျနး်မာေရး 
အသံးုစရိတအ်ား (၄.၂ မ ှ ၂.၈ ရာခိုင်န်း) ငှ့ ် လူမဖူလံုေရး အသုံးစရိတ်အား (၀.၅ မှ ၀.၃ 
ရာခိုင်န်း) အထိ ေလာ့ချခဲ့စ်တွင ် ကာကွယ်ေရး အသံုးစရတ်ိကို ၁၀ ရာခုိင်န်းမှ ၁၂ 
ရာခိုင်န်းအထိ တိုးြမင့်ခဲ့သည်။ 

၉။ ြမန်မာ ့ ဘာေရးကသည ် အကမ်းမဖက ် အာဏာဖီဆနမ် လပ်ရှားမတင်ွ ပါဝငသ်ည့် 
ဘဏ်ဝနထ်မ်းများှင့် အင်တာနက်လိုင်း ြဖတ်ေတာက်ပိတ်ဆုိမများေကာင့် အစပုိင်းတွင် 
ထိခုိက်သက်ေရာက်မများ ရှိခဲ့ပီး ဘဏ်များတွင် အပ်ေငွများ ရယူသံုးစွဲမှင့် ဆကစ်ပ်၍ 
ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏမ် ှ ထုတ်ြပနေ်သာ ေနာက်ဆက်တွဲ ကန်သတ်ချက်များှင့် 
အာဏာသိမး်မေကာင့် ဘဏမ်ျားအား အယုံအကည ် မရှိြဖစ်လာကာ ြမန်မာကျပ်ေငတွန်ဖိုး 
ကျဆင်းမကို တားဆီးကာကွယရ်န် ေရှင့် အေမရိကန ်ေဒလာ ဝယ်လိုအား ြမင့်တက်လာသည်။ 

၁၀။ ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏသ်ည ် ြမန်မာကျပ်ေင ွ တည်ငိမ်ေစရန ် ရည်စူး၍ ၎င်း၏ 
အေမရိကန ် ေဒလာ အရန်ေငွများကို ကနဦး ေလလတံင ် ေရာင်းချခဲ့ေသာ်လည်း ိုငငံ်ေတာ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စသီည် အေမရကိန ် ေဒလာှင့် ကျပ်ေငွလဲန်းကို အတညတ်ကျ 
ြဖစ်ေစြခင်း 9 ၊ ို◌်ငငံြခားေင ွ ကုိင်ေဆာင်မ အေပ အေထေွထ ွ ပိတ်ပငတ်ားြမစြ်ခင်း 10  ှင့် 
သွင်းကုန်ပိုကုန ် လုိင်စင်များ ရယူရန ် လိုလာသည့် ကနု်စည်ှင့် ကုနပ်စည်း အမျိးအစား 
တိုးလာြခင်း 11  စသည်တုိ အေပ တြဖည်းြဖည်း မှီခိုလာရပါသည်။ ိုင်ငံြခားေင ွ လဲလှယ်မ 

  

 6 A/HRC/48/67; A/HRC/49/72; 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Documents
/A_HRC_48_CRP2_EN.pdf).  

 7 https://bangkok.ohchr.org/5902-2/  
 8 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-july-

2022-reforms-reversed  
 9 ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ဗဟိုဘဏ်၊ န်ကားချက် ၄/၂၀၂၂ ှင့်  သတင်းထုတ်ြပန်ချက ်အမှတ ်၃၆/၂၀၂၂ 
 10 ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ဗဟိုဘဏ်၊ သတင်းထုတ်ြပန်ချက ်အမှတ ်၁၂/၂၀၂၂၊ န်ကားချက် ၅/၂၀၂၂၊ စာအမှတ် FE-

1/69 ှင့် စာအမှတ ်FE-1/754 
 11 https://www.vdb-loi.com/mm_publications/an-increasing-number-of-goods-are-now-subject-to-

import-licensing/ ှင့် 
https://www.commerce.gov.mm/en/category/%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%
B7%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%84%
E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%94%E1%
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စီးဆင်းြခင်း အေပ တင်းကျပေ်သာ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်သည့် အြခား 
ရည်ရွယ်ချက်များတွင် ိုင်ငံြခား ေကွးမ ီ ဆပရ်န်၊ အချိ သတ်မှတ်ကုန်ပစည်းများ တင်သင်ွးရန်၊ 
စစ်ဘကဆ်ိုင်ရာ ပစည်းများှင့် စစ်ေထာက်ပံ့ေရး ပစည်းများ ဝယ်ယူိုင်ရန်၊ှင့် စစ်တပ်ပိုင် 
ကုမဏီများ12 အတွက် ိုင်ငံြခား သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူရန ် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ ပါဝင်ပီး 
၎င်းတိုအား လပု်ေဆာင်ရန ်ုိင်ငံြခားေငွေကးြဖင့် ေပးေချဖို လိုအပ်ပါသည်။  

၁၁။ ထိုအြပင ် ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသည ် ိုင်ငံြခားေင ွ ရရှိရန ် ေကျာက်မျက်၊ 
သတှင့် သစ ် ေလလံပွဲ အများအြပားကို ကျင်းပခ့ဲသည်။ 13  ိုင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပေ်ရး 
ေကာင်စီအတကွ ် ိုင်ငံြခားေင ွ ရရှိေစေသာ အြခား ကဆုိင်ရာ ရငး်ြမစ်များတွင ် ုိင်ငံပုိင် 
စီးပွားေရး လုပင်န်းများ အပါအဝင ် ေရနံှင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ၊ သတတွင်း၊ ဆကသ်ယ်ွေရး 
လုပ်ငန်းှင့် အေကာက်ခွန်များ ပါဝငသ်ည်။  

၁၂။ ိုင်ငံ့ အစိုးရ အြဖစ ် ိုင်ငံတကာ အသိအမတှ်ြပမ ရရှိရန ် ကိးပမ်းေနေသာ အမျိးသား 
ဦးွတ်ေရး အစုိးရသည်14 တာဝန်သိ စီးပွားေရးကို အားေပးရန်ှင့် စစ်တပ်ထ ံ ေငွေကးစးီဆင်းမ 
အေပ ကန်သတ်ရန ် တပိငတ်ည်း ရည်ရယ်ွသည့် မူဝါဒအချိကို ထတု်ြပန်ခဲ့ပါသည်။  ၎င်းတွင် 
တာဝန်သ ိ ရငး်ှီးြမပ်ှံမှင့် ဆက်လက ် လည်ပတ်ေနေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များအား 
လမ်းန်ချက်ေပးေနသည့် မိင်-သံုးရပ ် ပါဝင်ေသာ မေူဘာင်တစ်ခ ု ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းမိင် 
သံုးရပ်မှာ လူမေရး အရ တာဝနသ်ိ လုပ်ငန်းုတသ်ိမ်းမ မူဝါဒ၊ ြမန်မာိင်ုင ံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မရှင်က ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ေနာက်ပုိင်းတွင် အတည်ြပထားေသာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ စီမကံိန်းများ အားလုံးကုိ အသိအမှတ် မြပေရးှင့် လည်ပတေ်နေသာ 
၎င်းစီမံကနိ်းများအား ဥပေဒေကာင်းအရ အေရးယူရန ် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း မဝူါဒ၊ ှင့် အေရးယူ 
ပိတ်ဆိုေရး မူဝါဒတို ြဖစ်ကပါသည်။  

၁၃။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ိုင်ငံပိုင် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများသည ် က ၁၂ ခု၌ ဖကစ်ပ်လုပ်ငန်း 
သိုမဟတ်ု တစ်ဦးတည်းပိုင ် လုပ်ငန်းြဖင့် စီးပွားေရးလပု်ငန်းများကို လက်ဝါးကီးအပု်ပိုင်ခွင့် 
ရှိေနပါသည်။ 15  သယံဇာတ တူးေဖာ်ထုတ်ယူသည့် ုိင်ငံပုိင် လုပ်ငန်းများသည် စီးပွားေရးတွင် 
ိင်းယှ်ပါက အေရးပါေသာ အခန်းကမှ ပါဝင်ေနပီး ၂၀၁၇ ခုှစတ်ွင ်ဂျဒီပီီ၏ ၇ ရာခိုင်န်းခန ်
ပံ့ပိုးိုင်ခဲ့ပါသည။် သိုေသာ ်ယခအုခါ ုိင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စ ီထနိ်းချပ်မ ေအာကတွ်င် 
အစိုးရ ရသံးုမှနး်ေြခ ေငွစာရင်း အတွက ် အကီးဆုံး ပ့ံပုိးေပးေသာ ုိင်ငံပုိင် စီးပွားေရး လုပင်န်း 
ြဖစသ်ည့ ် ြမနမ်ာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း အပါအဝင ် ုိင်ငံပုိင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်း 

  

80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%
9E%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC-
%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%BD%E1
%80%BE%E1%80%AC.  

 12 စစ်တပ်ပိုင ်စီးပွားေရးတွင် ြမန်မာ စီးပွားေရး ေကာ်ပုိေရးရှင်းင့်ှ ြမန်မာ ့စီးပွားေရး ဦးပိုင ်လီမိတက ်အြပင် 
၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းခွဲများ ပါဝင်သည။်  

 13 ဥပမာ၊ ြမန်မာ့အလင်း၊ အတဲွ ၈၊ အမှတ် ၉၊ ၂၈ ရက ်သဂုတ်လ ၂၀၂၁ ခုှစ်ှင့် အတဲွ ၈၊ အမှတ ်၇၀၊ ၂၈ ရက် 
ဇွန်လ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ှင့် https://www.mte.com.mm/index.php/en/annoucements/1433-1152022-02  

 14 A/HRC/48/67, အပိုဒ ်၇၀-၇၂   
 15 ုိင်ငံပုိင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၉ ခုှစ်  
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အများစသုည်  သီးြခားရပ်တည ်ေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ အြဖစ ် ရပ်တည်သညထ်က် 
ဝန်ကီးဌာနများအတွင်း လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဌာနများအြဖစ ်လုပ်ေဆာင်ေနကပါသည်။16 

၁၄။ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊ ြမန်မာသ့စလ်ုပ်ငန်းှင့် ြမန်မာ့ 
ေကျာက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်း အပါအဝင ်အေရးကးီဆုံး ုိင်ငံပုိင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအချိသည် 
ကုန်ပစည်းများကုိ ိုင်ငံတကာေဈးကွက်တွင ် အေမရိကန ် ေဒလာ ှင့်/သိုမဟုတ် ယူုိြဖင့် 
ေရာင်းဝယ်ေနေသာေကာင့် ၎င်းုိင်ငံပုိင် စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများသည ် ိုင်ငြံခားေင ွ အသားတင် 
တင်သွင်းသည့် အဖဲွအစည်းများ 17  ြဖစ်ကသည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာစ့ီးပွားေရးဘဏ်တွင် 
သိမ်းဆည်းထားသည့် ေငစွာရင်းများအြပင1်8 ေဖာ်ြပပါ ုိင်ငံပုိင် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များသည်လညး် 
ြမန်မာ့ိုင်ငံြခား ကုနသ်ွယ်မဘဏ်ှင့် ကမ်းလနွ ်ေငွစာရင်းများ ရိှသည်။19 အဆိုပါ ြမန်မာ့ ိုင်ငံြခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ်၏ (ိုင်ငံြခားေငွ) Nostro ဘဏ်စာရင်းများကို တစ်ကမာလံုးရှိ သကဆ်ိုင်ရာ 
ဘဏ ်၅၀ ေကျာ်တွင် ဖွင့်လှစ်သမ်ိးဆည်းထားသည်။20 ုိင်ငံြခားေငွ ရရိှမများကုိ ေယဘုယျအားြဖင့် 
အုပ်ထနိ်းဘဏမ်ျားတွင ် ကမ်းလွန်ေငွစာရင်းများြဖင့် အပ်ှံထားကပီး ြမန်မာ့ စီးပွားေရးဘဏ်ရှိ 
ုိင်ငံပုိင် စးီပာွးေရး လုပ်ငနး်များ၏ ကျပ်ေငွစာရင်းများကုိ တချနိ်တည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ 
ြမန်မာိုင်ငသံို မည်သည့် ုိင်ငံြခားေငွမှ တုိက်ုိက် ဝင်ေရာက်ြခင်း မရှိေပ။ 

 ၃။ အြကံြပuတိုက်တွန်းချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ ု

၁၅။ မစ်ရှင်အဖွဲ၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်ထတု် စာတမ်းတွင ် တပ်မေတာ်သည ် ၎င်း၏ 
လုပ်ငန်းေဆာငတ်ာများှင့် ဝနထ်မ်းများအား ပ့ံပုိး ိုင်ရန ် ေငွေကး အရင်းအြမစ်များ လံုြခံေစေရး 
အတွက ် ၎င်း၏ စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ အကျိးစီးပွားများအား အသံုးချေနေကာင်း၊ တာဝနခ်ံမှင့် 
အရပ်သား ကးီကပ်မတိုမ ှ ၎င်းတုိကုိယ်ကုိ တားဆီးကာကယွ်ထားေကာင်း မစ်ရှင ် အဖွဲက 
အခိုင်အမာ ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိစာတမ်းတွင် ေကာ်ပုိရိတ် လုပ်ငန်းအဖဲွအစည်းများသည် 
စစ်တပ်၏ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မများငှ့် ရာဇဝတ်မများအား ပ့ံပုိးကူညီေရး သိုမဟုတ် 
ထိုချိးေဖာက်မများမ ှ အကျိးအြမတ ် ရရှိေရး အတွက ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် 
အခန်းကများကိုလည်း ရည်န်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ မစရ်င်ှသည် တပ်မေတာ် စီးပွားေရးအရ 
အထီးကျန်ေစရန ် ေတာင်းဆုိထားကာ လမး်ြပေြမပံု တစရ်ပ် အြဖစ ် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်း 
ခုှစ်ဖွဲကို ပစ်မှတထ်ားကာ အေရးယ ူ ေဆာင်ရွက်ချက် ေြခာက်ချက်အား 
အေကာင်အထည ်ေဖာ်ရန ် အြကြံပတိုကတ်ွန်းချက်များအား ထုတ်ြပန်ထားပီး ၎ငး်တိုအား 
ေအာက်တွင ်ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန ်ေဆွးေွးထားပါသည်။ အြကံြပချက်များအား အေကာငအ်ထည် 
ေဖာ်ေဆာင်မင့်ှ ဆက်စပ၍် အချိ တုိးတက်မများ ရှိေသာ်လည်း သိသာထင်ရှားေသာ 

  

 16 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067-
PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.pdf?sequence=1&isAllowed=y (စာမျက်ှာ ၁၁) 

 17 https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/state-owned-economic-
enterprise-reform-in-myanmar_0.pdf (စာမျက်ှာ ၃၀) 

 18 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067-
PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.pdf?sequence=1&isAllowed=y (စာမျက်ှာ ၁၁)  

 19 https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/state-owned-economic-
enterprise-reform-in-myanmar_0.pdf (စာမျက်ှာ ၃၀) 

 20 Ibid. 
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လစ်ဟာချက်များ ရှိေနဆ ဲ ြဖစ်ကာ ၎င်းတိုသည ် အာဏာသိမ်းပးီေနာက ် ပုိမုိ အေရးကီးသည့် 
အချက်များ ြဖစလ်ာေကာင်း  ဤေဆွးေွးချက်များက ေဖာ်ြပေနပါသည်။  

 က။ အေရးယ ူပိတ်ဆို့မုများ 
၁၆။ လံုြခံေရးေကာင်စီသည ်လူအခွင့်အေရးှင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆိုင်ရာ ဥပေဒ 
ချိးေဖာက်မများ အတွက ် တာဝန်ရှိေသာ တပ်မေတာ် အကီးတန်းအရာရှိများှင့် စစ်တပ်ပုိင် 
ကုမဏီများအေပ ဘာေရးဆုိင်ရာ ပိတ်ဆို အေရးယူမများအား ပစ်မတှထ်ား ေဆာင်ရကွ်ရန် 
မစ်ရှင်အဖွဲက အြကြံပ တိုကတွ်န်းထားပါသည်။ သိုေသာ် အဆုိပါ အြကြံပချက်များကို ယေနတုိင် 
အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း မရှိေသးေပ။ ပတိ်ဆို အေရးယူမများကုိ ေရှာင်လဲရန ် အတွက် 
အကျိးေဆာင်သူများ သိုမဟတ်ု ကုိယ်စားလှယ်များ အြဖစ ် ေဆာင်ရွကတ်တ်သည့် ေနရာများ 
ြဖစ်ေသာ စစဘ်က်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစုများငှ့် လုပ်ငန်းခွဲများ၏ ပိုင်ရှင်များ၊ စစ်တပ်ှင့် ၎င်း၏ 
စစ်ဆင်ေရးများအား ပံ့ပိုးကညူီေနေသာ သိုမဟတ်ု ၎င်းမှ စီးပွားေရးအရ အကျိးအြမတ ်
ရရှိေနေသာ တရားဝင ် လူပဂုိလ်များ၊ှင့် တပ်မေတာ် မသိားစုဝင်များငှ့် အေပါင်းအသင်းများ 
အေပ ပစမ်တ်ှထား၍ လူပုဂိလ်အလိုက ် အေရးယူပိတ်ဆိုရန်၊ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ရန်ှင့် 
ပိုင်ဆိုင်မဥစာ ပစညး်များ သိမ်းဆည်းရန် အလားတူ အြကံြပတိုက်တွန်းချကမ်ျားအား 
ိုင်ငံအစိုးရများထ2ံ1 ေပးပိုထားပါသည်။  

၁၇။ မစ်ရှင်အဖွဲက ပထမဆံုး အစီရင်ခစံာအား မထုတ်ြပနမီ် သိုမဟုတ ် ထုတ်ြပန်ပီး 
များမကာမ ီ အချနိအ်တွင်း သစေတးလျ၊ ကေနဒါှင့် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စ ု သာမက 
ဥေရာပသမဂ အပါအဝင ်ိုင်င ံအများအြပားသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ်လူပုဂိလ် အချိအား အေရးယူ 
ပိတ်ဆိုခဲ့ပါသည။်22 အေမရိကန်ိုင်ငံသည်လည်း ြမန်မာစစဘ်ကဆ်ိုင်ရာ တပ်ဖဲွ ှစ်ဖွဲကို ဒဏ်ခတ် 
အေရးယူခဲ့ပီး ကေနဒါိုင်ငသံည် အထူးသြဖင့် ြမန်မာ့ိုင်ငံြခား ကုနသ်ွယမ်ဘဏ ် အြပင် အြခား 
အေရးယူ ပတိဆ်ိုမများအား ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

၁၈။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရလီ မစှ၍ ကေနဒါ၊ ဗိတိန်၊ ေြမာကအ်ိုင်ယာလန်ှင့် အေမရိကန် 
ြပည်ေထာင်စတိုုအြပင ် ဥေရာပသမဂ၏ အေရးယူ ပိတ်ဆုိမှင့် သေဘာထား တုိက်ဆိုင်ေသာ 
ိုင်ငံများှင့် ဥေရာပသမဂ တစ်ခုလံုးသည ် ထပ်တိုး အေရးယူ ပိတ်ဆုိမများ၊ တခါတရံတွင် 
ညိိင်းေပါင်းစပ၍် အေရးယူ ပိတ်ဆုိမများ ချမှတ်ခဲ့သည်။ လူပုဂိလ ် တစ်ဦးချင်းစ ီ အေပ 
ပိတ်ဆုိအေရးယူမများအား အဆင့်ြမင့် တပ်မေတာ် အရာရှိ အဖွဲဝင်များ၊ ၎င်းတို၏ မိသားစုများ၊ 
ုိင်ငံေတာ် စမီံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီမ ှ ခနအ်ပ်ထားေသာ “ဝန်ကီးများ”ှင့် အြခား 
အရာထမ်းများကိုသာ အဓိက ပစ်မှတ်ထား ချမှတ်ခဲ့သည်။  

၁၉။ (ြမန်မာ စီးပွားေရး ေကာ်ပိုေရးရငှ်းှင့် ြမန်မာ ့စးီပွားေရး ဦးပိုင ်လီမိတက)် ကဲ့သို တပ်ပုိင် 
စီးပွားေရး လပု်ငန်းစုများ၊ ြမန်မာ ့ စစ်မထမး်ေဟာင်း အဖွဲှင့် ြမန်မာ ့ ေကျာက်မျက်ရတနာ 
လုပ်ငန်းှင့် ြမန်မာ့သစ်လုပင်န်း အပါအဝင် ိုင်ငံပိုငစ်ီးပွားေရး လုပ်ငန်းအချိကိုလည်း 
ပစ်မှတ်ထား၍ ပိတ်ဆုိအေရးယူမများ ချမှတ်ထားပါသည်။ ထိုအြပင ် အမှတ် ၁ သတတွင်း 
လုပ်ငန်း၊ှင့် ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းတိုအား ဥေရာပသမဂက ပိတ်ဆို 

  

 21 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 22 A/HRC/39/64. 
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အေရးယူထားပါသည်။23 ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း အေပ ုိင်ငံတကာမှ ပိတ်ဆို 
အေရးယူမများေကာင့် သက်ေရာက်မ အချိ ရိှသည် ဟသူည့် ကုိးကားန်းဆုိချက်များ ရိှပါသည်။ 
ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းသည် Shwe စီမံကိန်းမှ ဓာတ်ေငွ ေငွေပးေချမများ 
မြပိုင်ေကာင်းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖဖဝါရလီတွင ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ကီး တစ်ခုမှ 
အေကာင်းကားခဲ့ပီး အဆိုပါေငွေကးများကို အကာအကွယ်ေပးထားသည့် ေငွစာရင်း 
တစ်ခအုတွင်း ထားရှိမည ် ြဖစေ်ကာင်း သိရသည်။ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းသည် 
ပိတ်ဆုိအေရးယူမများအား ေရှာင်ရှားရန ် ၎င်း၏ ေငွေပးေချမ န်ကားချက်များကို ေြပာင်းလဲဖို 
ကိးပမး်ေနဖွယရ်ှိေကာင်း သိရသည်။ 

၂၀။ IGE Group၊ ဝမ်ေပါင် သတတွင်း တူးေဖာက်ေရး ကုမဏီ၊ King Royal Technologies 
ကုမဏီလီမိတက်၊ Htoo Group ှင့် KT Services & Logistics ကုမဏလီီမိတက ် အပါအဝင် 
အချိကုမဏီများသည ် စစတ်ပ်ကုိ ဘာေငေွကး သိုမဟတ်ု အြခား ပ့ံပုိးကူညီမများ ေပးသည့် 
အတွက ် တရားစီရင်ေရး အဖွဲအစည်း တစခ် ု သိုမဟုတ ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ အဖဲွအစည်းများက 
ထုိကုမဏီများကုိ ဒဏ်ခတအ်ေရးယူထားသည်။ အေမရိကန်ိုင်ငသံည ် အဆုိပါ ေနာက်ဆုံး 
ကုမဏီစှ်ခု၏ ထိပ်တန်း အမေဆာင် အရာရှိများကို ဒဏခ်တ်အေရးယူခဲ့သည်။ 
ေယဘုယျအားြဖင့် အထူး သတ်မှတ်မထားေသာ်လည်း ပိတဆ်ိုအေရးယူ ခရံေသာ လူပုဂိလ်များ 
သိုမဟတ်ု အဖဲွအစည်းများက အများစပုိုင်ဆိုင်သည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအေပ 
ပိတ်ဆုိအေရးယူမများအား အလိအုေလျာက ် ချမှတ်ေလရ့ှိသည်။ အေမရိကန ် ြပည်ေထာင်စုသည ်
၎င်းိုင်ငံ၏ ဘာေရး စနစ်မှ တဆင့် အေမရိကန ် ေဒလာြဖင့် ေငွေပးေချမ အများစု 
အေပလည်း ပတ်ိဆုိအေရးယေူလ့ရှိသည်။ တမူထူးြခားစာွပင ် အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စုသည် 
နယူးေယာကတွ်င ် သမိ်းဆညး်ထားသည့ ် ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ ် ဗဟိုဘဏ်၏ ခနမ်ှန်းေြခ ေဒလာ ၁ 
ဘီလီယံခနရ်ှိ အရန်ေငအွား ထိန်းချပခ်ဲ့သည။်24 

၂၁။ အိမ်နီးချင်း ိုငငံ်များှင့် အေရှေတာင် အာရှုိင်ငံများ အသင်းမှ ုိင်ငံများ အထူးသြဖင့် 
ေဒသတွင်း ဘာေရး အချက်အချာြဖစ်ေသာ စငက်ာပူိုင်ငံ၏ အေရးမယူြခင်းေကာင့် 
ပိတ်ဆုိအေရးယူမများ၏ အကျိးသက်ေရာက်မကုိ ေဆွးေွးသူများက စိုးရိမ်တကီး 
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုကသည်။ 25  သစေတးလျ၊ ဂျပန်ှင့် ကုိရီးယား သမတိုင်ငံတိုသည် 
အာဏာသိမး်မအား တ်ချေသာ်လည်း ဘာေရး ဆုိင်ရာ အေရးယူ ပတိ်ဆိုမ အသစမ်ျားအား 
အြခားုိင်ငံများ လတ်တေလာ ချမှတ်သကဲ့သို အေရးယူ ချမှတ်ြခင်း မရိှေသးေပ။   

၂၂။ ထိေရာက်မ မရှိေသာ ပိတဆ်ိုအေရးယူမများသည ် စစ်တပ်အား ဘာဝင်ေငွများြဖင့် 
ဆက်လက ် ပံ့ပိုးေပးေနပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဥေရာပ ေကာ်မရှင်သည် ြမန်မာ့ကန်းသစအ်ား 
သင့်ေလျာ်ေသာ စညး်မျ်းများှင့် မကုိက်ညီေကာင်း ၂၀၁၈ ခုှစ ် ေနာကပ်ိုင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကာ 

  

 23 ြပဿနာ ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ ခွင်းချက်များရှိိုင်ပါသည်။ – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0401-20220423. 

 24 https://home.treasury.gov/system/files/126/14014.pdf;  ှင့် https://www.reuters.com/article/us-
myanmar-politics-usa-fed-exclusive-idUSKCN2AW2MD  

 25 စင်ကာပူိုင်ငံသည ်၎င်း၏ ဘာေရး အဖွဲအစည်းများကို ေငွေကးခဝါချမအရာယ်များ ေလျာ့ပါးေစရန်ှင့် 
တရားမဝင် လုပ်ေဆာင်မများမ ှရန်ပံုေငွများအား တားြမစ်ြခင်း အပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံ အေြခအေနှင့် 
ပတ်သက်၍ တိုးြမင့်သတိေပးချက ်ချမှတ်ထားေကာင်း မှတ်ချက်ေပးခဲ့ပါသည်။  
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၎င်းအား ဆကလ်က ် ခံယူကျင့်သံုးဆ ဲ ြဖစ်ပးီ 26  ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင ် (သစထ်ုတ်ယူြခင်းှင့် 
သစ်ေရာင်းချြခင်းတွင ် တရားဝင် ကုနသ်ွယ်ခွင့်ရှိသည့် တစ်ခတုည်းေသာ အဖွဲအစည်း ြဖစသ်ည့်) 
ြမန်မာ့သစ်လုပင်န်းကို ပတ်ိဆို အေရးယူခဲ့ပါေသာ်လည်း27 ယူုိေငွ တန်ဖိုး ၁၉ သန်း နီးပါး ရိှေသာ 
ြမန်မာ့ကန်းသစ်သည ် ဥေရာပသမဂ အထးူသြဖင့် အီတလ ီ ိုင်ငံသို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
ေနာက်ပိုင်း ဝငေ်ရာက်ေနဆ ဲြဖစ်သည်။28 အေမရကိန ်ိုင်ငံသည ်ြမန်မာ့သစ ်လုပင်န်းအား ပိတ်ဆို 
အေရးယူထားေသာ်လည်း အေမရိကန ် ိုင်ငသံို ြမန်မာိုင်ငမှံ သစ်တင်ပိုမ ေြခာက်ဆယ့်ငါးကိမ် 
ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ကေနဒါ၊ ဆစွဇ်ာလန်ှင့် ဗတိိန ် ိုင်ငံအတငွ်းသို သစ်ပမာဏာ အနည်းအကျ်း 
ဝင်ေရာက်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။29  

၂၃။ အေရးယူ ပတ်ိဆုိများ ချမှတ်ရာတွင် ြမန်မာလူထ ု အေပ ထခိိုကသ်ကေ်ရာကမ် 
ေလျာ့နည်းသမ ေလျာ့နည်းရန ် ေဆာင်ရက်ွရမည် ြဖစ်ပီး အထးူသြဖင့် အေရးယူ 
ပိတ်ဆုိမများသည် ြမန်မာ စစ်တပ်၏ ိုင်ငံြခားေင ွသံုးစွဲခွင့်ကို ပစ်မှတထ်ားသင့်ပါသည်။ သိုေသာ် 
လက်ရှိ အချနိအ်ထ ိ ကေနဒါ ိုင်ငံသာလင ် ပင်မ ကားခံိုငငံ်ြခားေင ွ လဲသည့် ေနရာ ြဖစသ်ည့် 
ြမန်မာ ့ ုိင်ငံြခား ကုန်သွယမ်ဘဏ်ှင့် ၎င်းဘဏ်အေပ ပတိ်ဆိုအေရးယမူအား ေရှာငက်ွင်းရန် 
အသံုးချိုင်သည့် ြမန်မာ ့ ရင်းှီးြမပ်ှံမငှ့ ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ဘဏ်တုိအား ပိတ်ဆို 
အေရးယူထားပါသည်။ အြခားုိင်ငံများ အေပ မကာေသးမီက ချမှတ်ခဲ့သည့် ဘဏလ်ပ်ုငန်း 
ဆုိင်ရာ ပိတ်ဆို အေရးယူမများမှ စံနမူနာ ယူရလင် ြမန်မာ ့ိုင်ငံြခားကုနသ်ယ်ွမဘဏ်ှင့် ြမန်မာ့ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမငှ့် ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး ဘဏ်တို အေပ ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို 
အေရးယမူများသည ် အကနအ်သတ် ရှိေသာ ဒုတိယတန်းစား သက်ေရာက်မများှင့် အတူ 
တစ်စှ်လင ် အေမရိကန ် ေဒလာ ၂ ဘီလီယံ အထ ိ စစ်တပ်မှ ဆံုးံးိုင်ေကာင်း စးီပွားေရး 
ပညာရှင်များ၏ ယံုကည်ရေလာက်ေသာ ဆန်းစစ်ေလ့လာချက် တစ်ရပက် ေဖာ်ြပေနပါသည်။ 
ြမန်မာ ့ ေရနံငှ့ ် သဘာဝ ဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းသည် ကမ်းလွန ် ပင်လယြ်ပင်ှင့် ပုိက်လိုင်း 
စီမံကိန်းများမ ှှစ်စ ်အေမရကိန ် ေဒလာ ၁.၅ ဘီလီယံ ရရှိိုင်ပီး ၎င်း၏ သဘာဝ ဓာတ်ေငွမှ 
ဝင်ေငွသည ်ိုငငံ်၏ ိုင်ငံြခား ေငွလဲလှယ်မ ဝင်ေငွ၏ ၅၀ ရာခိုင်န်း အထ ိရှိပါေသာ်လညး် ၂၀၂၂ 
ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ အထ ိ ြမနမ်ာ ့ ေရနံှင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွလပု်ငန်းအား ဥေရာပ သမဂ သာလင် 
ပိတ်ဆုိအေရးယူထားပါသည်။30 

 ခ။ လက်နက် ေရာင်းဝယ်တင်ပို့မ ုအေပါ် ပိတ်ဆို့အေရးယူြခင်း  

၂၄။ ြမန်မာိုင်ငသံို တင်ပိုေသာ လက်နက်များအားြဖင့် ရာဇဝတ်မများ ကျးလနွ်ြခငး် သိုမဟုတ် 
ကျးလွန်ရာတငွ် အေထာက်အပံ ့ ြဖစြ်ခင်း ရှိိုငသ်လို ငိမ်းချမ်း ေရးှင့် လံုြခံေရးကို 
ထိခိုက်ေစသည့် လွနစ်ွာ ကီးေလးေသာ ေဘးအရာယ် ြဖစ်ေစိုငသ်ည်ကို ေထာက်သုံးသပ်သည့် 

  

 26 https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-
register/core/api/front/document/39135/download.  

 27 အီတလီုိင်ငံှင့် ဥေရာပသမဂတိုသည ် ထုိကိစအား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေနေကာင်း မှတ်ချက်ြပခဲ့ပါသည်။   
 28 https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/03/Forest-Trends_Myanmars-Timber-

Trade-One-Year-Since-the-Coup.pdf (စာမျက်ှာ ၁၂) 
 29 https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/03/Forest-Trends_Myanmars-Timber-

Trade-One-Year-Since-the-Coup.pdf (စာမျက်ှာ ၁၃-၁၄)  
 30 https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2021/06/Financing-the-Military-in-Myanmar.pdf.  



A/HRC/51/41 

10  

အတွက် ုိင်ငံများ အေနြဖင့ ် ြမန်မာိုင်ငသံို လက်နက်များ တင်ပိုြခင်း မြပသင့်ေကာင်း 
မစ်ရှင်အဖွဲက အြကြံပတိုကတ်ွန်းခဲ့ပါသည်။31 

၂၅။  ထိုအြပင် လံုြခံေရးေကာင်စသီည် လက်နက် ေရာင်းဝယ်တင်ပုိမ အေပ ပိတ်ဆို 
အေရးယူေရး ြပာန်းရန်ှင့ ် ုိင်ငံများသည်လည်း လက်နက်တင်ပုိမအား ပတိ်ဆိုအေရးယရူာတွင် 
လက်ေတွ ေဆာင်ရွက်ကရန ် မစရှ်င်က အြကြံပတိုကတ်ွန်းပါသည်။ 32  ကုလသမဂ လံုြခံေရး 
ေကာင်စီသည ် ဤကိစှင့် ဆက်စပ်၍ ဆံုးြဖတ်ချက ် မချမတ်ှေသးေပ။ သိုေသာ် ကလုသမဂ 
အေထွေထ ွညလီာခံ ဆံုးြဖတခ်ျက် အမှတ ်၇၅/၂၈၇ တွင် ြမန်မာိုင်င ံအတင်ွးသို လက်နကမ်ျား 
စီးဆင်းမကို တားဆီးပိတ်ပင်ရန ် ိုင်ငံများအား ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ မစ်ရှင၏် အစီရင်ခစံာ 33အား 
မထုတ်ြပန်မ ီ ိုင်ငံေပါင်း ေလးဆယ့် ှစ်ိုင်ငံက လကန်က ် တင်ပိုေရာင်းချမ ပိတ်ပင်ထားပီး 
အာဏာသိမး်ပီးေနာက်တွင ် ဘဂလားေဒ့ရှ်၊ ဘရာဇီး၊ ဟွနဒ်ူးရပ်စ်၊ အစေရး၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား 
သမတိုင်ငံှင့် ဥဇဘက်ကစတန ် ုိင်ငံတုိက ြမန်မာိုင်ငံသို လက်နက ် ေထာက်ပံ့တင်ပိုြခင်း 
မြပေကာင်း သိုမဟုတ ်ေနာင်တွင် ေထာက်ပ့ံမည် မဟုတ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။34  

၂၆။ မစ်ရှင်၏ ေတွရိှချက်များ အရ ိုင်ငံအများအြပားသည ်ြမန်မာိုင်ငံသို စစလ်ကန်က်များှင့် 
စစ်လက်နက ် ဆုိင်ရာ ဆကစ်ပ ် ပစည်းများအား လဲေြပာင်းပိုေဆာင်မကို ခွင့်ြပခဲ့ေကာင်းှင့် 
ေထာက်ပံ့ ကညူီခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ထုိကိစရပ်အား ကုလသမဂအေနြဖင့် ဆက်လက် 
စံုစမ်းစစ်ေဆးရန ် မစ်ရှင်က အြကြံပ တိုကတွ်န်းထားပါသည်။ 35  ြမန်မာိုငငံ် လူအခွင့်အေရး 
ဆုိင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလယှ်သည ် ထိုကစိှင့် ဆကစ်ပ၍် ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ မစရ်ှင်၏ 
စာတမ်းကို ထုတြ်ပန်ပီး ေနာကပုိ်င်း ိုင်ငံအများအြပားသည ် စစလ်က်နက ်
တင်ပိုေရေြပာငး်ေပးမအား ဆိုင်းငံ့ထားပံု ရပါသည်။ သိုေသာ ် အစေရးှင့ ် ကိုရီးယား 
သမတိုင်ငံတိုသည် ၂၀၁၉ ခုှစတ်ွင ် ေရတပ်သေဘာများကို လဲေြပာင်းေပးခဲ့ေကာင်း 
သတင်းရရှိပါသည်။ ယူကရိန်း ိုင်ငံ၏ စစလ်က်နက ် ေထာက်ပံ့မသည ် ၂၀၂၀ ခုစှအ်ထိ 
ဆက်လက်ရှိေနပီး ဘီလာုစ ် ိုင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် တိုက်ခိုက်ေရး ရဟတ်ယာ်များကုိ 
ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပါသည်။ ေဖာြ်ပပါ ိုင်ငံများသည ် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖဖဝါရီလ ေနာကပုိ်င်း 
စစ်လက်နက်များ ေထာက်ပံ့ေပးပံု မေပေပ။36 

၂၇။ စစ်တပသ်ည ် အရပ်သားြပညသ် ူ တည်ရိှေနထုိင်သည့် ေဒသများတွင် အရပ်ဖက် စစ်ဖက် 
ပစ်မှတ်များအား ခွဲြခားသတ်မတှ်ြခင်း မရှိဘ ဲပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မများ ြပခဲ့မ 37 အပါအဝင ်နယ်ေြမ 
ထိန်းချပ်မ ရရှိေရး အတကွ ် ကိးပမ်းရာတွင ် ေလေကာင်းအင်အား အေပ ကီးစွာ ဆကလ်က် 
အားြပမှီခိုလျက ် ရိှသလုိ ငိမ်းချမ်းစာွ ဆန်ကျငဆ်ြပသူများ အပါအဝင ် အြခား 

  

 31 A/HRC/39/64, အပိုဒ ်၁၁၄ ှင့် https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-
interests-myanmar-military  

 32 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 33 Ibid.; ှင့် https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-

paper-special-rapporteur-enabling-atrocities  
 34 https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-paper-

special-rapporteur-enabling-atrocities.  
 35 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 36 https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-paper-

special-rapporteur-enabling-atrocities. 
 37 A/HRC/48/67 အပိုဒ ်၆၊ ၅၉ ှင့် A/HRC/49/72 အပိုဒ ်၄ 
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ပစ်မှတ်များကိုလည်း အေြမာက်လက်နက်ကးီများ အသံးုြပ၍ ပစခ်တ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ 38 
အြပညြ်ပည်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအား ချိးေဖာကရ်ာတွင ်အေထာက်အပံ့ ြဖစ်ေစသည့ ်စစလ်က်နက် 
ပစည်းများအား ပိုေဆာင်လဲေြပာင်းေပးြခင်းသည ် အချိအေြခအေနများတွင ် လူအခွင့်အေရး 
ချိးေဖာက်မများအား အေထာက်အပ့ံ ေပးြခင်း သိုမဟုတ ် အကူအညီ ေပးြခင်း 
သေဘာေဆာငသ်ည့် အတွက ် စစလ်က်နက ် ေထာက်ပ့ံေသာ ုိင်ငံများ အေနြဖင့် တာဝန်ယူမ 
ခံရပါမည်။ 39  ထိုအြပင ် ထိုသိုေသာ စက်လကန်က် ပိုေဆာငမ်များသည် ိုငငံ်သားှင့် ိုင်ငသံား 
အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာ ပဋိညာ်စာချပ်40 ၊ ၁၉၄၉ ခုစှ်၊ သဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေနတွင ်
သေဘာတူခဲ့သည့် ဂျနီဗီာ သေဘာတူည ီ စာချပ် 41 ှင့် လက်နက်ကနုသ်ွယ်မ သေဘာတူ 
စာချပ် 42 ေအာက်ရှိ  စာချပပ်ါ တာဝန်ဝတရားများအား ချိးေဖာက်ရာ ကျသည့် အတကွ် 
စက်လကန်က ်ပိုေဆာင်ေပးေသာ ုိင်ငံများ၏ တာဝန်ယူမ ခရံပါမည်။  

၂၈။ ိုင်ငံအများအြပားသည် အာဏာသိမ်းမ ြဖစ်ပွားပီးေနာက ် ြမန်မာစစ်တပ်အတွက် 
ေသေစေလာကေ်သာ လက်နက်အမျိးမျိးအား ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း သိုမဟုတ ် ပံ့ပိုးကူညီြခင်းတိုကို 
ဆက်လက ် ေဆာင်ရွက်ေနဆ ဲ ြဖစ်သည်။ ရုှားဖက်ဒေရးရင်ှး ုိင်ငံသည် တိုက်ေလယာ်များ 
တင်ပိုခဲ့ပီး သံချပ်ကာယာ်များကုိလည်း လဲေြပာင်းပုိေဆာင်ခ့ဲကာ လက်နက ် သေဘာတူညခီျက် 
အသစ်များကိုလည်း ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲသည်။ 43  ြမန်မာိုင်ငတံစ်ဝှမ်းတွင ် အနည်းဆံုး လေူပါင်း 
(၁၃၀) ေသဆံးုခဲ့ေသာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တပမ်ေတာ်ေနတွင် 44  ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း၏ ဒုတိယ 
ကာကွယ်ေရး ဝန်ကီးသည် စစ်တပ ် အခမး်အနားသို တက်ေရာက်ခဲ့ပီး စစ်ေရးနည်းပညာ 
ပူးေပါင်းေဆာငရ်ွက်မများအား ေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုစှ်၊ ဇူလုိင်လတွင် စစ်ဦးစီးချပသ်ည် 
ုရှား ဖက်ဒေရးရှင်း ိုင်ငံသို သွားေရာက်ခဲ့ပးီ စစ်ေရး၊ စးီပွားေရးှင့ ် စွမ်းအင်ဆုိင်ရာ ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက်ွမကုိ ြမင့်တင်ရန ်ေဆွးေွးခဲ့သည်။45 ဆားဘီးယား ိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ ခုှစ ်ကတည်းက 
ဒံုးကျည်များှင့် အေြမာက်လက်နက်ကးီ ကျည်များအား တင်ပိုခဲ့ပီး ယုံကည်ရေလာက်သည့် 
သတင်းအချကအ်လက်များ အရ အာဏာသိမ်းပးီေနာက ် စစလ်က်နက ် တင်ပိုမ အနည်းဆံုး 

  

 38 A/HRC/48/67 အပိုဒ ်၂၄ ှင့် 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Documents
/A_HRC_48_CRP2_EN.pdf.  

 39 အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ မှားယွင်းေသာ လုပ်ရပ်များ အတွက် ိုင်ငံများ၏ တာဝန်ဝတရား ဆုိင်ရာ ပုဒ်မများ၊ ပုဒ်မ 
၁၆  

 40 သက်ဆိုင်ေသာ ိုင်ငံများ - အစေရး၊ ုရှား၊ ဆားဗီးယားှင့် ယူကရိန်း။ လူအခွင့်အေရး ေကာ်မတီ၊ အေထွေထွ 
မှတ်ချက်၊ အမှတ ်၃၆ (၂၀၁၈)၊ အပိုဒ် ၂၂ ှင့် ၆၃  

 41 သက်ဆိုင်ေသာ ိုင်ငံများ - ဘီလာုစ်၊ တုတ်၊ အိိယ၊ အစေရး၊ ေတာင်ကုိရီးယား၊ ုရှား၊ ဆားဗီးယားှင့် 
ယူကရိန်း။ ဂျနီဗာ ညီလာခံှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကက်ေြခန ီအဖွဲသို တင်သွင်းသည့် အေထွေထွ ပုဒ်မ ၁၊ 
စစ်သံုပန်းများအား ဆက်ဆံြပမူမျ ဆုိင်ရာ ဂျနီဗာ သေဘာတူ စာချပ်ပါ သေဘာထား မှတ်ချက်၊ ပုဒ်မ ၁၊ 
အပိုဒ ်၁၉၅ အား ကည့်ပါ။ 

 42 သက်ဆိုင်ေသာ ိုင်ငံများ - တုတ်၊ ေတာင်ကုိရီးယားှင့် ဆားဗီးယား။ အစေရးှင့် ယူကရိန်းတိုသည ်
သေဘာတူ လက်မှတ်ထုိးထားေသာ ိုင်ငံများ ြဖစ်သည်။ လက်နက်ေရာင်းဝယ်မ စာချပ်၊ ပုဒ်မ ၆-၇။  

 43 https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-paper-
special-rapporteur-enabling-atrocities.   

 44https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Documents
/A_HRC_48_CRP2_EN.pdf.  

 45 ြမန်မာ့အလင်း၊ အတဲွ ၇၊ အမှတ ်၃၄၅၊ ၂၇ ရက ်မတ်လ ၂၀၂၁ ခုှစ်ှင့် အတဲွ ၉၊ အမှတ ်၈၈၊ ၁၃ ရက ်
ဇူလိုင်လ ၂၀၂၂ ခုှစ်  
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တစ်ကိမ ် ရှိခဲ့ပါသည်။ 46  အိယိရှ ိ ုိင်ငံပုိင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းတစ်ခသုည ် အေဝးထိန်း 
စစ်လက်နက်များ ကာကွယ်ေရးှင့် ေလေကာင်းရန ် ကာကွယ်ေရးစခန်းတစ်ခုကို 
ေထာက်ပ့ံေပးခ့ဲပီး တုတ်ိုငငံ်သည် ၎င်း၏ ုိင်ငံပုိင် စးီပာွးေရး လုပ်ငနး်မ ှ ထုတ်လုပ်ေသာ 
တုိက်ေလယာမ်ျားှင့် စစဘ်က် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ေလယာ်များကုိ လဲေြပာင်းေပးခဲ့သည်။47 
ထိုအြပင ် အေရှေတာင ် အာရှိုင်ငံများ အသင်း၏ ကာကွယ်ေရး အစအီစ်င့်ှ ဆကလ်က ်
ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဂျပန်ိုင်င၏ံ ေလ့ကျင့်ေရး အစအီစ်များ အပါအဝင် ိုငငံ်အများအြပားသည် 
တပ်မေတာ်င့်ှ စစတ်ပ်ချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကို ဆက်လကလ်ုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း 
သိရပါသည်။48 

 ဂ။ စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများအား အဆက်အသွယ ်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း  

၂၉။ မစ်ရှင်၏ အဓိက အြကံြပတိုက်တွန်းချက်မှာ မည်သည့် စီးပာွးေရး အဖွဲ မဆို စစ်တပ်ပုိင် 
သိုမဟတ်ု စစတ်ပ ် ထိနး်ချပထ်ားေသာ အဖွဲအစည်းများှင့် စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမများ 
စတင်ြခင်း သုိမဟတ်ု ဆကလ်က ်မလုပ်ကိုင်ရန ်ြဖစ်ပါသည်။49  

၃၀။ မစ်ရှင်သည ် ထုိစာတမး်အား ထုတ်ြပန်ပီးေနာက ် ကုမဏီအချိက ၎င်တိုအေနြဖင့် 
ေဖာ်ြပထားေသာ စစတ်ပ်ပိုင ် စီးပွားေရးလပု်ငန်းများ သိုမဟုတ ် စီးပွားေရး အစအုဖွဲများှင့် 
စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ ဆက်ဆံေရးအား ရပ်စဲေကာင်း 50  သိုမဟတ်ု ြပန်လည ် သံုးသပ်ေနေကာင်း 51 
ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အမညေ်ပးထားေသာ ထပတုိ်း ကုမဏ ီ ၃၈ ခုသည် ရရှိိုင်ေသာ သတင်း 
အချက်အလက်များ အေပ အေြခခံ၍ ယခုထ ိအေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။ 

၃၁။ အရပ်ဘက ် လူမအဖွဲအစညး်များသည် ထုိစာတမ်းမထုတ်ြပန်မီကတည်းက စစ်တပ်ှင့် 
ချတ်ိဆက်ထားေသာ ကုမဏအီချိ52အား ပစမ်ှတ်ထား စည်းုံးလံေဆာ်မများ ရှိခဲ့ပီး ြဖစသ်ည်။ 
ဥပမာအားြဖင့် Burma Campaign UK အဖွဲသည် ၎င်း၏ “Dirty List” ကို ၂၀၁၈ ခုစှ်တွင် 
ြပန်လည ် အသက်သွင်းခဲ့သည်။53 စာတမ်း ထုတြ်ပန်ပီးေနာက်တင်ွ စီးပွားေရးှင့် လူအခွင့်အေရး 
အရင်းအြမစ ် ဗဟုိဌာနသည် ကုမဏ ီ အများအြပားထ ံ အေရးဆိ ု ေရးသားခဲ့ပီး 54  Amnesty 
International အဖွဲသည် ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပုိင် လီမိတက၏် စီးပွားေရး လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက် ရှစ်ဖွဲ 
ထံသို ေရးသား အေရးဆိုခဲ့သည့် အြခား ကမ်ပိန်းလပရ်ှားမများအား ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲသည်။ 

  

 46 https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-paper-
special-rapporteur-enabling-atrocities.  

 47 Ibid. 
 48 https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarys-

atrocity-crimes; ှင့် https://www.hrw.org/news/2022/05/23/myanmar-japan-trained-officer-
among-abusive-forces. ဂျပန်ိုင်ငံက ထိုသင်တန်းသည ်ပညာေရး အစီအစ် တစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းတွင် 
အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဥပေဒကိုလည်း ထည့်သွင်းထားေကာင်း ဆိုပါသည်။ 

 49 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military. 
 50 Newtec, Esprit, Portia Management Services, Maersk ှင့် Western Union. 
 51 H & M ှင့် Marks and Spencer. 
 52 စစ်တပ်ပိုင ်ကုမဏီှင့် စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ ဆက်ဆံမ ရှိေသာ လုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းများ  
 53 https://burmacampaign.org.uk/take-action/dirty-list/. 
 54 https://www.business-humanrights.org/de/latest-news/myanmar-fact-finding-mission-identifies-

businesses-linked-to-the-military-that-is-accused-of-serious-rights-violations-some-companies-
respond/. 
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ရလာဒ်အားြဖင့် ကုမဏအီချိက အေရးယူမည် ြဖစ်ေကာင်း ေကညာခ့ဲသည်။55 အရပဘ်က ်လူမ 
အဖဲွအစည်းများသည် စစတ်ပ်ှင့် ဆက်ယ်ေသာ အဖွဲအစည်းများှင့် စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ 
ဆက်ဆံမများ ြပလုပ်ေနသည့် ကုမဏီများ အေပ ေလ့လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့် Justice for 
Myanmar အဖွဲသည် ြမန်မာ စးီပွားေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းက ပိုငဆ်ိုင်ေသာ ဆကသ်ွယ်ေရး ကွန်ရက် 
ေအာ်ပေရတာ အစိတအ်ပိုင်း ြဖစသ်ည့် Mytel ှင့် ချတ်ိဆက်ထားေသာ ကုမဏ ီ ၁၀၁ ခုကို 
သတ်မှတ်ေဖာထ်ုတ်ခဲ့သည်။56  

၃၂။ ၂၀၂၁ ခုစှ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ေနာက်ပိုင်းတွင ်ကမုဏီအချိသည ်အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မများ 
ြပလုပခ်ဲ့ပါသည။် ဥပမာအားြဖင့် Infosys ကမုဏီက ၎င်းတိုသည ် စစ်တပ်ှင့် ဆက်ယ်ွေသာ 
ဘဏ်စှ်ခုအတကွ် အလုပ်မလပု်ေတာ့ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ပီး Adani Ports and Special Economic 
Zone Ltd. က ြမန်မာ စီးပွားေရး ေကာ်ပုိေရးရှင်းမှ ငှားရမ်းထားေသာ ေြမများတွင ် ဆိပက်မ်း 
တည်ေဆာက်ေရး စီမကံိန်းအား ုတသ်မိ်းေတာ့မည ် ြဖစေ်ကာင်း ေကညာခဲ့ကာ ထိုသို 
ေရာင်းချမအား ထုံးတမ်း အစအ်လာ အတိုင်း လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထးူဂုြပ 
ေဆာင်ရက်ွြခင်းြဖင့် ြပလိမ့်မည်ဟ ု ေမာ်လင့်ပါသည်။ 57  Posco Steel ကုမဏ ီ လီမိတကသ်ည် 
ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမတိက်သို ငှားရမ်းခှင့် အြမတ်ေဝစုများ ေပးေဆာင်ြခင်းကို 
ဆိုင်းငံ့လိုက်ပီး ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်၏ အစုရှယယ်ာကို ဝယ်ယူရန ်စစီ်ထားေကာင်း 
ေကညာခဲ့ကာ ၎င်းတွင် ြမန်မာ ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင်လမီိတက်အား သိသာ များြပားေသာ 
ေငွေကးပမာဏြဖင့် ေငွေပးေချမ ပါဝင်ုိင်ေကာင်း ေဖာ်ြပကပါသည်။ ြမန်မာ ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင် 
လီမိတက်သည် စာချပရ်ပ်စဲြခင်း လုပ်ငနး်စတ်ွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန ် ပျက်ကွက်ခဲ့ေကာင်း 
သတင်းရရှိပါသည်။58 

၃၃။ အာဏာသိမး်ပီးေနာက ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ထင်ရှားေသာ သပိတ်ေမှာက် လပ်ရှားမများ 
ေပေပါက်ခဲ့သည်။ အရပ်ဘက ် လူမအဖွဲအစည်းများှင့် အမျိးသား ညီွတ်ေရး အစိးုရတိုသည် 
သပိတ်ေမှာက်ရန ် ရည်ရွယ်၍ တပ်မေတာ်င့်ှ ဆက်ယသ်ည့် ကုမဏမီျား၏ စာရင်းများကို 
ထုတ်ြပနခ်ဲ့ပးီ 59  စစတ်ပ်ှင့ ် ဆက်ယသ်ည့် စီးပွားေရးလပု်ငန်းများကို ေဖာ်ထုတ်သည့် 
အက်ပလီေကးရှင်းကို အကိမေ်ရ ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ် ေဒါင်းလဒု ် လုပ်ခဲ့ကသည်။ တိုင်းရင်းသား 

  

 55 ဥပမာအားြဖင့်၊ အထည်ချပ ်လုပ်ငန်းြဖစ်သည့် Pan-Pacific Co. Ltd. က ၎င်းသည ်ြမန်မာ့စီးပွားေရး 
ဦးပုိင်လီမိတက်ှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်း အြဖစ် ရပဆုိ်င်းထားေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA1629692020ENGLISH.pdf (p. 8) 
တွင် ကည့်ပါ။ ထိုသိုလုပ်ေဆာင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ မရှင်းလင်းပါ။  

 56 https://www.justiceformyanmar.org/stories/nodes-of-corruption-lines-of-abuse-how-mytel-
viettel-and-a-global-network-of-businesses-support-the-international-crimes-of-the-myanmar-
military. 

 57 https://burmacampaign.org.uk/infosys/; ှင့် 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067-
PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.pdf?sequence=1&isAllowed=y.   

 58 https://www.posco.co.kr/homepage/docs/eng6/jsp/irinfo/irdata/s91b6000073l.jsp?schidx=379 ; 
and https://www.reuters.com/business/skoreas-posco-cc-says-end-myanmar-military-backed-
joint-venture-2021-04-16/.  

 59 https://mopfi.nugmyanmar.org/boycott-list/.  
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လက်နက်ကိုင ် အဖွဲအစည်း အချိသည ် ၎ငး်တို၏ ထနိ်းချပ်ရာ ေဒသများတွင် တပ်မေတာ်မှ 
ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်ပစည်းများအား ပိတ်ပင်တားြမစ်ေကာင်း ေကညာထားသည်။60 

၃၄။ Kirin Holdings ကုမဏီလီမတိက ် ေတွြကံခ့ဲရ ေသာ အြဖစ်အပျကသ်ည ် ပ်ေထွးေသာ 
အခင်းအကျင်းများ၏ ဥပမာ တစ်ခြုဖစသ်ည်။ ၎င်းကုမဏီသည ် ြမနမ်ာ့စီးပွားေရး ဦးပုိင် 
လီမိတက်မ ှMyanmar Brewery ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ် ကတညး်က စတင် ပူးတွဲလပု်ကိုင်ခဲ့ကာ ၎င်းမှ 
Mandalay Brewery တိုှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်မှ စတင်၍ ဖက်စပ် လုပ်ကုိင်ခ့ဲပါသည်။ Myanmar 
Brewery သည ် တပ်မေတာ်သို အလှေငွများ ေပးေနေကာင်း မစ်ရှငက် ထပ်မ ံ အချက်ြပ 
ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည။် 61  Amnesty International သည ် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် စိုးရမိ်ပူပန်မ ရိှေကာင်း 
ေကညာခဲ့ပီးေနာက ် Kirin Holdings ကုမဏ ီ လီမိတက်သည် ၎င်း၏ လှဒါနး်မ 
လုပ်ငန်းစ်များအား ြပန်လည ်သံုးသပ်မည ် ြဖစ်ေကာင်းှင့် လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထးူ ဂုြပ 
ဆန်းစစ်ေလလ့ာမ တစ်ရပ ်ေဆာင်ရွက်ရန ်တာဝန်ေပးထားပ ီ ြဖစေ်ကာင်း ေကညာခဲ့ေသာလ်ည်း 
၎င်းတိုသည ်၂၀၁၅ ခုစှ်တွင် လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး ဂုစိုက်ကာ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေကာင်းှင့် 
ြမန်မာ ့စီးပွားေရး ဦးပိုင ်လီမတိက်ြဖင့် စီးပွားေရး အရ ဆကဆံ်ေရးသည် လူအခွင့်အေရး အေပ 
ဆိုးကျိး သကေ်ရာက်မ ရှိခဲ့သည ် မဟုတ်ေကာင်း၊ Myanmar Brewery ရံပံုေငွအား စစေ်ရး 
ရည်ရွယ်ချက် အတွက် အသံးုမြပရန ် တားြမစ်သည့် စာပိုဒ်ပါရှိေကာင်း မှတ်ချက်ေပးပါသည်။62 
မစ်ရှင ် အစီရငခ်ံစာတွင် ေဖာ်ြပြခင်း ခံရပီးေနာက ် Kirin Holdings ကုမဏ ီ လီမိတကသ်ည် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရး ပိုမို ေကာင်းမွန်ရန ် ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်အား ပန်ကားခဲ့သလို 
စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ ြပနလ်ည်သံးုသပ်မ တစ်ရပ ် ြပလုပ်မည ် ြဖစေ်ကာင်း ထတု်ြပန်ေကညာခဲ့ပီး 
Myanmar Brewery မ ှအြမတ ်ေဝစုေပးေချမအား ဆုိင်းင့ံခ့ဲသည်။ သိုေသာ ်လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ 
ကတိကဝတ်များအား မေဝလက်ခံြခင်း မရှိခဲ့ေသာ အြခား အဖွဲအစည်း တစခ်ုထံသို 
လဲေြပာင်းြခင်းသည ် အေြခအေန တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစမည ် မဟတ်ုေကာင်း ကုမဏီက 
ေချပေြပာဆိုခဲ့သည်။ 63  ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Kirin Holdings ကုမဏ ီ လီမိတက်သည် 
၎င်း၏ ြပနလ်ည်သံုးသပ်မ ရလဒ်များမှာ “အစှ်ချပ၍် မရေကာင်း” ေကညာခဲ့သည်။ 
အာဏာသိမး်ပီးေနာက ် ၎င်းကမုဏီသည ် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများအား ရပ်စဲေရး 64 ှင့် ဘီယာချက် 
လုပ်ငန်းများရှိ ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်၏ ရှယ်ယာများ အားလံုးကို ဝယ်ယူေရး အတွက် 
ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ေကာင်း ကုမဏီက ထုတြ်ပန်ခဲ့သည်။ အြပန်အလနှ ် ေဆးွေွး၍ 
ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်မ ှ တရားစဲွဆိုမများ စတင်ပီးေနာက် Kirin Holdings ကုမဏ ီ
လီမိတက်သည် ၂၀၂၂ ခုစှ ်ဇူလုိင်လ မတုိင်မီ ြမန်မာိုင်ငံမ ှထွက်ခွာမည် ြဖစ်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ် 

  

 60 ဥပမာ၊ https://www.bnionline.net/en/news/junta-beer-eliminated-kio-controlled-areas-kachin-
state; ှင့် https://myanmar-now.org/en/news/taang-national-liberation-army-bans-sale-of-
goods-from-military-companies-in-its-territory တိုအား ကည့်ပါ။   

 61 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 62 Kirin Holdings Company Ltd. သည ်Amnesty International အား ၂၂ ေမ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် 

စာြပန်ခဲ့ပါသည်။ https://app.box.com/s/1zxkmaey5oi3hmy3z133cldtuh7j03y9/file/296610226111 
တွင် ကည့်ပါ။  

 63 Amnesty International အဖွဲထံသို Kirin Holdings Company Ltd. ၏ ြပန်ကားချက,် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂ 
ရက ်ေနစဲွ။ See https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2969/2020/en/.  

 64 https://www.kirinholdings.com/en/newsroom/release/2021/0204_01.html.   
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ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် ထုတြ်ပနေ်ကညာခဲ့သည။်65 အဆုံးတွင် ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင ် လီမိတက်ကို 
အြပည့အ်ဝ ထိန်းချပခ်ွင့် ေပးအပ်ပးီ ၎င်း၏ အစရုယ်ှယာများကို Myanmar Brewery 
လီမိတက်သို ေရာင်းချသွားမည်ဟု ေြပာကားခ့ဲသည်။ 66  ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ စှ်ဆနး်ပိုင်းတွင် 
အြမတအ်စုများ ေပးမ ရပ်ဆိုင်းသည့် အချနိအ်ထိ ဘီယာချက် စက်ုံများသည် ြမန်မာ ့စီးပွားေရး 
ဦးပိုင ် လီမိတက ် အတကွ ် သသိာများြပားေသာ အြမတ်အစနွ်းများ ဆက်လက်ရရှိေစမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ အြခား အေကာင်းအရာများ အြပင ် သပိတေ်မှာက်မေကာင့် ၂၀၂၁ ခုစှအ်တွင်း 
၎င်း၏ ေရာင်းအားမှာ ၄၀ ရာခိုင်န်း အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာ့စီးပွားေရး ဦးပုိင် 
လီမိတက်သည် Myanmar Brewery လီမိတက်မ ှအြမတ်အစနွး်များ ေလျာ့နည်းလာြခင်းေကာင့် 
၎င်း၏ စစ်တပ် ရှယ်ယာရှင်များအား ၂၀၂၁ ခုစှ ်အြမတ်ေဝစုများ ေပးရန ်ပျကက်ွက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် 
ြဖစ်ိုငသ်ည်။67 

၃၅။ စစ်တပ်ှင့် ဆက်ွယသ်ညဟ် ု ယူဆေသာ အကျိးစီးပာွး လုပ်ငန်းများ အေပ 
ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ တုိက်ခုိက်မများလညး် ရိှခဲ့ပါသည်။ 68  တန်ြပန်သည့ ် အေနြဖင့် စစ်တပ်သည် 
ထိုသိုေသာ တုိကခုိ်က်မများအား တားဆီးရန် ေရနံပိုက်လိုင်း တေလာက်တွင် မိုင်းေထာင်ထားပီး69 
လက်ပံေတာင်းေတာင် ေကးနီစီမံကနိ်း အတွင်း တပ်များ ချထားြခငး်တိုေကာင့် 70  ထိုေဒသ 
အနီးတဝိုက်တင်ွ ေကျးရွာ အများအြပားကို ဝင်ေရာက်စီးနင်း တိုက်ခိုက်ြခင်းများ ရှိခဲ့သည့် အြပင် 
လူကိုးဦး ေသဆုံးေစခ့ဲေကာင်း သတင်း ရရိှပါသည်။71  

 ဃ။ လူ့အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂရုြပuေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၃၆။ တပ်မေတာ် မသိားစုဝင်များ ပိုင်ဆိုင်ေသာ သိုမဟတ်ု ထိနး်ချပ်ထားေသာ ကုမဏီများှင့် 
တဲွဖက် လုပ်ကိုင်ြခင်း၊ ပဋိပကဒဏ်ခံေဒသများ အတွင်း လုပင်န်းလုပ်ကိုင်ြခင်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံမှ 
သဘာဝ သယဇံာတ အရင်းအြမစမ်ျား ဝယ်ယူြခင်းှင့် စပလ်ျ်း၍ လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး 
ဂုြပေဆာင်ရကွ်ရန ် မစ်ရှငက် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ ိုင်ငမံျားသည် ၎င်းတုိ၏ တရားစရီင်မ 
နယ်ပယ်များတွင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအား လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ တာဝန်ဝတရားများှင့် 
အည ီတသမတ်တည်း  ေဆာငရ်ွက်ေစရနလ်ညး် မစ်ရှငအ်ဖွဲက တုိက်တွန်းထားပါသည်။72 

  

 65 https://pdf.irpocket.com/C2503/OMfg/VvCP/LpVE.pdf; ှင့် 
https://www.reuters.com/business/japan-brewer-kirin-exit-myanmar-operations-nikkei-2022-02-
14/.    

 66 https://pdf.irpocket.com/C2503/efCi/kzVe/oCjp.pdf. 
 67 https://www.irrawaddy.com/news/burma/military-owned-corporation-fails-to-pay-dividends-to-

myanmar-troops.html; ှင့် https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-
sa/2020.html (စာမျက်ှာ ၅၁-၅၂)  

 68 ဥပမာ၊ Mytel တာဝါတိုင်များအား တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ A/HRC/49/72 အပိုဒ ်၅၄ အား ကည့်ပါ။  
 69 https://shanhumanrights.org/villagers-security-threatened-by-burma-army-landmines-along-

chinese-pipelines-in-hsipaw-northern-shan-state/.  
 70 တုတ်အစုိးရပုိင် လုပ်ငန်းခွဲြဖစ်သည့် Wanbao Mining Ltd. သည ်ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပုိင်လီမိတက်ှင့် 

အမှတ ်၁ သတတူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းတိုှင့် အကျိးအြမတ်ခွဲေဝမ သေဘာတူညီချက်တွင ်ကျနရိှ်ေနသည်။ 
သတတူးေဖာ်မကို လက်ရှိတွင် ေခတရပ်ထားသည်ဟ ုသိရသည်။  

 71 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/raids-06292022215758.html.   
 72 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military. 
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၃၇။ ကုမဏီများ အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်င ံအတွင်း လပု်ငန်းလည်ပတေ်နသည့် အချနိ ်အပါအဝင် 
လူအခွင့်အေရးှင့် ဆက်စပ၍် အထူး ဂြုပစစ်ေဆး ေဆာင်ရွက်ကရန ် သတ်မှတ်ထားေသာ 
ကုမဏီများအား ိုင်ငအံချိက ေတာင်းဆုိထားသည်။ 73  ဥေရာပသမဂ ဥပေဒ မူကမး်သည ်
ထိုအချကအ်ား ကိုးကား၍ ကုမဏီအချိအတကွ ် သတ်မတှ်ြပဌာန်းမည ် ြဖစ်ေသာ်လည်း74 သစ်75 
ှင့် ပဋိပက ေဒသ အတွင်းရိှ သတ သယံဇာတ 76  ဆုိင်ရာ အထူး ကများ အလုိက် 
နညး်ဥပေဒများတွင်လည်း လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အေလးထား ေဆာငရ်ွက်ရန ် အချက်အား 
ထည့်သွင်းထားရန် လိုပါသည။် ကေနဒါ၊ ယူေကှင့် အေမရိကန ် ိုင်ငတိံုသည ် ြမန်မာိုင်ငံ-
အထူးြပ ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ အြကံေပးချက်များတွင် လူအခွင့်အ ေရးှင့် ပတ်သက်၍ 
အထူး ဂြုပစစ်ေဆး ေဆာငရ်ွက်ကရန ် အြကံေပးထားပါသည်။ 77  သိုေသာ် ြမန်မာုိင်ငံတွင် 
ပမာဏ ကီးမားစွာ ရင်းှီးြမပ်ှံထားေသာ ိုင်ငံအများအြပား ရှိသည် ြဖစ်ရာ ၎င်းတုိအား 
လူအခွင့်အေရးှင့် ဆကစ်ပ်၍ အထူးဂုစိုက်ရန ် ေယဘူယျအားြဖင့် တိုက်တွန်း 
အားေပးေသာလ်ည်း ဥပေဒလမ်းေကာင်းအရ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန ် မလိုအပ်ေသးေပ။ 78 
ိုင်ငံြခားမ ှ ိုငငံ်ပိုင ် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအချိသည ် စစ်တပ်ပုိင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများှင့်လည်း 
ဆက်ွယ်ေနဆ ဲြဖစ်ပါသည်။ (အထက ်စာပိဒု ်၂၈ ကိုကည့်ပါ)။ 

၃၈။ မစ်ရှင်၏ စာတမ်းကိ ု ထုတ်ြပန်ပီးေနာက ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအချိသည ် လူအခွင့်အေရး 
ဆုိင်ရာ အထးူ ဂုြပစစ်ေဆးမများ စတင် လုပလ်ာသလို မူဝါဒများ အေြပာင်းအလဲ 
လုပ်လာခဲ့သည။် ဥပမာအားြဖင့် အမှတ်တဆံိပ်ရှိ ကုမဏလီုပ်ငန်း အချိသည ် အထည်ချပ် 
စက်ံုများ တည်ရှိရာ စက်မဇံုများှင့် ဆက်စပ်ေသာ ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင ် လီမတိက်၏ 
အသင်းအဖွဲများ အေကာင်း ပုိမုိ နားလည်ေစရန ် အလိုငှာ လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး 
ဂုြပစစ်ေဆးမများ ြပလုပခ်ဲ့ပးီေနာက် စက်ံအုချိသည ် လပု်ငန်းများ ရပတ်န်ပစခ်ဲ့ကသည်။ 79 
ထိုအြပင ် ၂၀၁၇ ခုစှ်တွင ်ရခုိင်ြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း၌ တပ်မေတာ်၏ အကမ်းဖက ်စစဆ်င်ေရး 
အပီး ရခိုင်ြပည်နယ် အတွင်း လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမ အကူအညီ ေပးေရး၊ ြပနလ်ည် 
ေနရာချထားေရးှင့် ဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းစ်များ အတွက် အစိုးရ၏ စးီပွားေရး လုပ်ငန်းများှင့် 
တပ်မေတာ် ထံသို ကုမဏမီျားက လှဒါန်းမကိုလည်း မစ်ရှင ် အဖဲွက မီးေမာင်းထိုး 
ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည။် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ အေနြဖင့် တပ်မေတာ်မှ ေငွေကးရံပုံေငွ အားလုံးကုိ 

  

 73 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-
mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/.  

 74 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071.  
 75 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0995. 
 76 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017R0821. 
 77 https://www.tradecommissioner.gc.ca/countries-pays/myanmar/GAC_advisory_Myanmar-

AMC_affaires_Myanmar.aspx?lang=eng;  https://www.gov.uk/government/publications/overseas-
business-risk-myanmar-burma/overseas-business-risk-myanmar-
burma#:~:text=The%20UK%20Government%20expects%20businesses,do%20not%20meet%20su
ch%20standards; ှင့် https://www.state.gov/risks-and-considerations-for-businesses-and-
individuals-with-exposure-to-entities-responsible-for-undermining-democratic-processes-
facilitating-corruption-and-committing-human-rights-abuses-in-burma/ အား ကည့်ပါ။  

 78 https://www.dica.gov.mm/sites/default/files/document-files/bcy_2.pdf.  
 79 https://eurocham-myanmar.org/wp-content/uploads/2022/01/Myanmar-Garment-Sector-

Factsheet_January-2022.pdf.  
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လက်မခံဘ ဲ တားြမစ်ဖို မစရှ်င်အဖဲွက အြကံြပခဲသ့ည်။80 ကုမဏ ီ တစ်ခုြဖစသ်ည့် ကေမ◌ဘ္ာဇ 
ကုမဏ ီ အုပ်စသုည် အလှေငွများအား မည်သို ကိုင်တယ်ွခဲ့သည ် ဆုိသည့် သံုးသပ်ချက် 
တစ်ရပ်အား ေနာက်ပိုင်းတွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည။် 81  ြမန်မာ့စီးပွားေရး က တာဝန်ယူမရှိေရး 
အေထာကအ်ကြူပ ဌာန Myanmar Center for Responsible Business မှ ှစ်စက်ျင်းပေသာ 
ေကာ်ပိုရိတ်လုပင်န်း စီမံအုပ်ချပ်ေရးှင့် ေရရှည် တည်တ့ံခုိင်မဲမတုိ အေပ ြမန်မာ ့ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ဆုိင်ရာ စံနး်သတ်မှတသ်ည့ ်ေဆွးေွးပွဲတွင ်လှဒါန်းမများှင့် 
ပရဟိတ မူဝါဒ ဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 82  တပ်မေတာ်သည် 
လူသိရှင်ကား ထုတ်ြပနြ်ခင်း မရှိေသာ်လည်း စီးပွားေရး လုပင်န်းများမှ အလှေင ွေတာင်းခံမများ 
ဆက်လက ်ရှိေနေကာင်း ကားသိရသည ်ြဖစ်ရာ ထိုသို ထုတြ်ပန်ချက်ှင့် ဆကစ်ပ်မ ရှိပါသည်။  

၃၉။ အာဏာသိမး်မှင့် အတူ ေဘးအရာယ်များ တိုးလာေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်င ံ အတွင်း 
လုပ်ငန်းေဆာငရ်ွက်ေနေသာ သိုမဟတ်ု ြမနမ်ာမ ှ အရင်းအြမစ်များ ထုတယ်ူေနေသာ ကမုဏီ 
အေြမာကအ်များသည ်လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူးဂြုပ ေဆာင်ရွက်မများအား လံုေလာက်စွာ 
မြပလုပ်ကေသးေကာင်း သိရသည်။ ဥပမာအားြဖင့် Global Witness အဖွဲသည ် ိုငငံ်တကာ 
ေကျာက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းများ၊ ေလလံအိမ်လုပ်ငန်းများှင့် လက်လီေရာင်းဝယ်ေရး 
လုပ်ငန်းများ စသည့ ် လုပ်ငန်း ၃၀ အား ဆက်သွယခ်ဲ့ပီးေနာက ် အများစုသည ် စီးပာွးေရး 
ပူးေပါင်းေဆာငရ်ွက်ေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အဖဲွအစည်း (OECD) ၏ Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-
Risk Areas (ပဋိပကဒဏသ်င့် ေဒသများှင့် ေဘးအရာယ ် ြမင့်မားသာ ေဒသများမ ှတာဝန်ယူမ 
ရှိေသာ သတတွင်း သယံဇာတ ေထာကပ်ံ့ေရး ကွင်းဆက်များ ရှိေစေရး အတွက ် အထူး ဂုြပ 
ေဆာင်ရက်ွေရး ဆုိင်ရာ လမ်းန်ချက)်ှင့် အည ီ ေဆာင်ရကွ်ရန ်လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး 
ဂုြပ ေဆာင်ရွက်မ လုပင်န်းစ်များအား လံုေလာကစ်ာွ ချမှတ်ထားြခင်း မရိှေကာင်း 
ေတွခဲ့ရသည်။83 

၄၀။ လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး ဂုြပေဆာင်ရကွ်မ ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်များှင့် ၎င်းတို၏ 
ေလ့လာေတွရှိချက်များအား လူသိရှင်ကား ထုတ်ြပန်မမာှ အလွန ် နည်းပါးေလ့ရှိသည်။ 84  
ြမန်မာိုင်ငံ၌ ပငွ့်လင်းြမင်သာမ ဆုိင်ရာ အထူး ဂုြပေဆာင်ရကွ်မ ကိစသည ် ေရရှည်တည်တ့ံမ 
ဆုိင်ရာ အစရီင်ခံစာ၌ ပါဝင်ေသာ စာပိုဒ ်တစခ် ုအြဖစသ်ို မကာခဏ ေလာ့ချြခင်း ခံေနရေကာင်း 
ေဆွးေွးသ ူ တစဦ်းက မှတ်ချက်ေပးခဲ့ပါသည။် ထိုဆန်းစစ ် ေလ့လာချက်များသည ် သက်ဆိုင်ရာ 
ြပဿနာအေရးကိစများ အားလုံးကုိ လံုလံုေလာက်ေလာက ် ေဖာ်ထုတစ််းစားပီး ခုိင်မာေသာ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မဆိုင်ရာ အေြပာင်းအလမဲျားဆီသို ဦးတည်သွားြခငး် ရိှ၊မရိှ အကြဲဖတ်ရန် 
ခက်ခဲေစသလို ၎င်းတုိသည ် ေနာက်ထပ ် အမည်ခ ံ ေဆာင်ရွက်ချက်များ ဟုတ်မဟုတ်ကို 
အကဲြဖတရ်န ် ခက်ခဲေစပါသည်။ ယခအုခါ ြမန်မာိုင်င ံ အဝှမ်းရိှ ေဒသအများစသုည် 
အကမး်ဖက်မများ ြကံေတွေနရေသာေကာင့် ြမန်မာိုင်င ံ အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနေသာ 
သိုမဟတ်ု ြမနမ်ာမ ှ အရင်းအြမစမ်ျား ထုတယ်ူေနေသာ ကမုဏီအားလံုးသည ် လူအခွင့်အေရး 

  

 80 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 81 https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2969/2020/en/ (စာမျက်ှာ ၆၅)   
 82 https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2020.html.  
 83 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/conflict-rubies-how-

luxury-jewellers-risk-funding-military-abuses-myanmar/ (စာမျက်ှာ ၈) 
 84 သိုေသာ် ခွင်းချကအ်ချိ ရှိပါသည်။ - ဥပမာ Kirin Holdings Company Ltd. သည ်အှစ်ချပ်ှင့် 

ေနာက်ဆုံးရ အေြခအေန တင်ြပချက်အား ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။  
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ဆုိင်ရာ အထးူ ဂုြပ ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစအ်ား လက်ေတွ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်သင့်ပါသည။်  

၄၁။ လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး ဂြုပေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ငန်းစအ်ား လက်ေတွ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ကုမဏီများအား တွန်းအားေပးရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် 
အေရးကီးတတပ်ါသည်။ ဥပမာ၊ Domini Impact Investments ရင်းှီးြမပ်ှံမ ကုမဏသီည် 
ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လုပ်ကုိင်ေနေသာ ဂျပန်ကုမဏီများကို လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ ဆိုင်ရာ 
အရာယ်များငှ့် ၎င်းတို၏ ြပန်လည်ကစုားေရး လုပင်န်းစ်များအား မည်သိုအကဲြဖတ် 
ေဆာင်ရွက်မည်ကုိ ေမးြမန်း ေတာင်းဆုိခ့ဲပါသည်။85 ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ေဖဖဝါရီလ ေနာက်ပုိင်း၌ အြခား 
အစြပ ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် Investor Alliance for Human Rights လူအခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံသမူျား မဟာမိတ်အဖွဲမ ှ ေရးဆွခဲဲေ့သာ ြမန်မာိုင်ငံရှိ လူအခွင့်အေရးှင့် စီးပာွးေရး 
လုပ်ငန်းများ ဆုိင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ထုတ်ြပနခ်ျက်တွင ် လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး 
ဂုြပ ေဆာင်ရွက်မ လုပင်န်းစ်များအား တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ကရန ် ေတာင်းဆုိမမျိး 86 
ပါဝင်ပါသည်။ ပင်စင်ရပုံံေငွ စနစအ်ချိသည် ြမန်မာုိင်ငံ အချပ်အြခာပိုင ် ေငွေချး စာချပ်များကို 
ဖယ်ထုတ်ပီး ြဖစသ်ည်ဟု သရိသည်။87 EIRIS Conflict Risk Network သည် ြမန်မာိုင်ငတွံင် 
လူသိရှင်ကား အေရာင်းအဝယ ် ြပေနသည့် ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို စာရင်းြပစထုားပီး 
ပဋိပက အေြခအေနများတွင ် သက်ဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာ စံန်းများှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်း 
ရှိမရှိကို ဆနး်စစ် ေလ့လာထားပါသည်။88 သိုေသာ် စစ်တပ်ှင့် ဆက်ယ်ေနသည့် ကုမဏီများတွင် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဆက်လက ် ရိှေနေကာင်း သိရသည်။ သဘာဝ ပတဝ်န်းကျင်၊ လူမေရးှင့် 
အုပ်ချပ်ေရး အမည်ခံထားေသာ ရံပုံေငွများတွင် စစ်လကန်က်များ ေထာက်ပံ့ေနသည့် သိုမဟုတ် 
ရည်ရွယ်ချက် စှ်မျိးသံုးိုင်ေသာ ကနု်ပစည်းများအား စစ်တပသ်ို ပ့ံပုိးေပးေနသည့် 
ကုမဏီများတွင် ရင်းှးီြမပ်ှံမ အချိ အပါအဝင ် အလားတူ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဆကလ်က် 
ပါဝင်ေနဆ ဲြဖစေ်ကာင်း အစီရင်ခံစာများတွင ်စိုးရိမ်စဖွယ ်ေတွရပါသည်။89 

 င။ လူသားချင်း စာနာမု အကူအညီ၊ ဖွံ့ြဖuိးေရး ဘာေငွနှင့ ်ပရိုဂရမ် ေရးဆွဲြခင်း  

၄၂။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ေနာက်ပုိင်းတွင် ကုလသမဂ ဌာေနအဖွဲသည ် ိုင်ငံေတာ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီှင့် အြပန်အလှန ်ဆက်ဆံမ ဆုိင်ရာ ေစ့စပ်ညိိင်းေရး အေြခခမံူများကို 
ေရးဆွဲခဲ့ပီး ပိုဂရမ ် တစ်ရပ်လံုးအား ြပန်လည ် သံုးသပမ်တစ်ရပ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ 
ထိုြပနလ်ှနသ်ံုးသပ်မ အရ လိုအပ်ချက ် အေြခြပ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆုိင်ရာ 
အကအူညီများ၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများှင့် ကိုဗစ-်၁၉ တန်ြပန်ေရး 
အစအီစ်များ မှအပ အစိုးရ ဌာန အဖွဲအစည်းများသို ေပးေနသည့် နည်းပညာ အေထာက်အပံ့ 
သိုမဟတ်ု အြကံေပး ပ့ံပုိးမများ အပါအဝင ် လုပ်ငန်းေဆာငတ်ာ အားလုံးကုိ ေခတရပ်စခဲဲ့သည်။ 

  

 85 https://domini.com/insights/can-japanese-companies-help-uphold-human-dignity-in-burma/  
 86 https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2021-

07/Investor%20Statement%20on%20Human%20Rights%20in%20Myanmar%2016%20July%2020
21.pdf.  

 87 https://www.responsible-investor.com/industriens-pension-sells-myanmar-and-belarus-govvies-
as-pension-funds-continue-human-rights-push/.   

 88 https://eiriscrn.net/burma-myanmarcompanylist/.   
 89 https://www.inclusivedevelopment.net/myanmaresgfiles/.   
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စစ်တပ်ှင့် ဆက်ွယ်ေသာ အကျိးစီးပွားများ အေပ လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ ဂုြပ 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်များအား ထည့်သွငး်စ်းစားမ အပါအဝင် အဓိက ေသာ့ချက်ကျေသာ 
ေဘးြဖစ်ိုင်ေချများအား ြပန်လည် သံုးသပ်ြခင်းသည်လည်း ေဖာ်ြပပါ သံုးသပ်မ၏ အဓကိကျေသာ 
အစိပအ်ပိုင်း တစရ်ပ် ြဖစ်ပါသည်။ 

၄၃။ သိုေသာ် ကလုသမဂ အဖဲွအစည်းများသည် ုိင်ငံအစုိးရပုိင် ဘဏ်အား ဆကလ်က ်
အသံးုြပေနြခင်းရာ အရပ်ဘက ် လူမအဖွဲအစည်းအချိက စုိးရိမ်ပူပန်မများ ြမင့်တက်ေနသည်။ 
ကုလသမဂ အဖွဲအစည်း တစခ်ုက အာဏာသိမ်းမ ေနာက်ပုိင်းတွင် ၎င်းတုိ၏ စီမံကနိ်းများ၌ 
လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး ဂုြပ ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစ်များအား ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲေကာင်း၊ 
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများှင့် လုပ်ငန်းကနွ်ရက်များြဖင့် ထိေတွ ဆက်ဆံမ အားလုံးကုိ 
ဆန်းစစ်ေလလ့ာခဲ့ေကာင်း၊ အဖွဲအစည်း တစ်ခုှင့် မိတ်ဖက်ြပထားမအား ရပ်စဲခဲ့ေကာင်းှင့် 
ထိုနယ်ပယ်၌ စွမ်းေဆာင်ရည ် လုိအပ်ချက်များကုိ အသအိမှတြ်ပခဲ့ေကာင်း န်းဆို 
ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည။်   

၄၄။ ၂၀၂၀ ခုစှ်တွင ်ကမာ့ဘဏ ်အုပ်စသုည ်စစ်ဘက်ဆုိင်ရာ ချတ်ိဆက်မများ အတွက ် The 
International Finance Corporation ိုင်ငံတကာ ဘာေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်း အစု၏ ုံးတွင်းပုိင်း 
စာရင်းစစ်မကို ြပလုပ်ရန ်ကတကိဝတ ်ြပခဲ့သည်။90 ိုင်ငံတကာ ဘာေရး ေကာ်ပုိေရးရှင်းသည် 
ြမန်မာိုင်ငံှင့် ပတ်သက်သည့် လူအခွင့်အေရးှင့် ဆကစ်ပ်၍ အထူး ဂုြပ ေဆာင်ရကွ်ြခင်း 
ဆုိင်ရာ စဆ်က်မြပတ ် လပု်ငန်းစ်များ၏ အစိတ်အပုိင်း အြဖစ ် ဆန်းစစ်ေလ့လာရာတွင် 
တပ်မေတာ်၊ အကီးတန်း စစ်ဗိုလ်ချပ်ကးီများ သိုမဟတ်ု ၎င်းတုိ၏ မသိားစုဝင်များမ ှပိုင်ဆိုင်ေသာ 
သိုမဟတ်ု ချပ်ကိုင်ထားေသာ  တုိကုိ်က် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ မရှိေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 
ကမာ့ဘဏ်အုပစ်ုသည ်တပ်ပုိင် ေြမေပတွင ်တည်ေဆာက်ထားသည့် ပုဂလိက စီမံခနခ်ွဲထားေသာ 
Sule Square complex တွင် ံုးခန်း ငှားရမ်းြခင်း အပါအဝင် သွယ်ဝိုက်ေသာ အြခားနည်းများြဖင့် 
ဆက်စပ်မ ရိှေနေကာင်း အရပဘ်က ်လူမအဖွဲအစည်းများက မီးေမာင်းထိုး ေဖာ်ြပထားပါသည်။91 

၄၅။ Asian Infrastructure Investment Bank အာရှ အေြခခ ံအေဆာကအ်အံ ုရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ဘဏ်သည ် ြမန်မာိုင်ငံအတငွ်းရှိ ၎င်းတို၏ ယခင် စီမကံိန်းများ အေပ ဆနး်စစသ်ည့် 
လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထးူ ဂုြပ ေဆာင်ရွက်မ လုပ်ငန်းစ် အရ ၎ငး်တိုသည ် ၎င်းတို၏ 
မူဝါဒများ၊ မဟာဗျဟာများ ှင့်အညီ ေဆာငရ်ွက်ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည။် အလားတူပင ်Asian 
Development Bank အာရှဖွံဖိးေရး ဘဏ်သည ် အကျိးစီးပွား ပဋိပကများှင့် ပိတ်ဆို 
အေရးယမူများအား လုိက်နာမ မူေဘာင်များ အပါအဝင် ၎င်း၏ ကမာလံုးချ ီ ဝယ်ယူေရး ဆုိင်ရာ 
ထိန်းချပ်မ မူေဘာင်များကုိ အားေကာင်း ခိုင်မာေစခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းမ မတိုင်ေသးမ ီကာလ၌ 
ိုင်ငံတကာ ေငေွကးရန်ပံုေငွအဖွဲသည ် ြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ဗဟိုဘဏ်သို အေမရိကန ်ေဒလာ ၃၇၂ 
သန်း ထုတ် ေပးခ့ဲပးီ ရံပုံေငွများကုိ ရည်ရွယထ်ားသည့် အတုိင်း စစ်တပ်က သံုးစွဲြခငး် ရိှမရိှကို 
အတိအကျ မသုိိင်ေကာင်း ဝန်ခံခဲ့ပါသည်။92 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမ ှစတင်၍ ိုင်ငတံကာ 

  

 90 https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/malpass_ltr_mnuchin_3202020.pdf.  
 91 https://www.justiceformyanmar.org/stories/shangri-la-financing-crimes-against-humanity. 

ကမာ့ဘဏ်သည ် ကမာလံုးချ ီ ကျင့်သံုးေနေသာ ၎င်း၏ ဝယ်ယူေရး မူဝါဒများအေပ အေြခခံ၍ လွန်ခဲ့သည့် 
ှစ်အနည်းငယ်က ချပ်ဆိုထားသည့် အငှားစာချပ်အရ ရန်ကုန်မိတွင် ံုးခန်းေနရာများကို ရရှိ 
ထိန်းသိမ်းထားေကာင်း သိရသည်။  

 92 https://www.imf.org/en/Countries/MMR/FAQ; ှင့် 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/09/16/tr091621-transcript-of-imf-press-briefing.   
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ဘာေရး အဖဲွအစည်းများသည် ြမန်မာိုင်ငတွံင ်စီမံကိနး်သစ်များှင့် ရငး်ှီးြမပ်ှံမသစမ်ျားကို 
ဆုိင်းင့ံထားပါသည်။93 

၄၆။ ုိင်ငံများ အေနြဖင့် ၎င်းတို၏ လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ အကအူညီငှ့် ဖွံဖိးေရး 
ဆုိင်ရာ ပံ့ပိုးမ အစအီစ်များသည ်စစ်တပ ်သိုမဟတ်ု စစ်တပ်ပုိင် ကုမဏီများကုိ အကျိးမြပေစရန် 
ေသချာ ေဆာငရ်ွက်သင့်ပါသည။် အာဏာသိမ်းပီးေနာက ် ိုင်င ံ အများအြပားသည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ 
ဝန်ကီးဌာနများသို တုိက်ိုက် ေထာက်ပံ့ေပးေနေသာ ဘတ်ဂျက်ပံ့ပိုးမများအား ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။94 
ကူညီကယ်ဆယ်ေရး ရံပံုေငွေကးြဖင့် စစတ်ပ်ပိုင ် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများမှ ကုန်ပစည်းများှင့် 
ဝန်ေဆာင်မများအား ဝယ်ယသူံုးစွဲြခင်း မြပမိဖုိ ေထာက်ပံ့ေရး ကွင်းဆက်များအား ြပန်လည် 
သံုးသပ်ရန ် မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်းများအား ဗိတိန်ကလည်း ေတာင်းဆိုထားပါသည်။ 95  Japan 
International Cooperation Agency ဂျပန ် ိုင်ငံတကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကေ်ရး ေအဂျငစ်ီ၏ 
ေငွေကးေထာက်ပံ့မြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဆာကလ်ုပ်ေရး လုပ်ငန်း စမီံကိန်း တစ်ခသုည် 
၎င်း၏ ေထာကပ်ံ့မ ကွင်းဆက်တွင် ြမန်မာ ့ စီးပွားေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းအား အသံုးြပေနေကာင်း96 
အရပ်ဘက ် လမူ အဖွဲအစည်းများက မီးေမာင်းထိုး ေဖာ်ြပခဲ့ပီး ဂျပနအ်စိုးရ ရံပံုေငွှင့် ဂျပန် 
စီးပွားေရး လုပင်န်းများှင့် ချတ်ိဆက်ေနေသာ အြခား စီမကံိန်းများ 97  ရိှေနမ အေပ များစွာ 
စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကပါသည်။  

 စ။ ြပည်တွင်း ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမုများ 

၄၇။ မစ်ရှင်သည ် တပ်မေတာ်၏ စးီပွားေရး ဆုိင်ရာ လကလ်ှမ်းမီမအား ေလာ့ချရန ် အလိုငှာ 
အစိုးရထ ံ အြကံြပတုိက်တွန်းချက်များ ေပးခဲ့ပါသည်။ 98  အစိးုရသည် အချိနယ်ပယ်များတွင် 
သိသာထင်ရှားေသာ ေြခလှမး်များအား ချမှတ် အေကာင်အထည် ေဖာ်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း အချိမှာ 
၎င်းအား မြဖစစ်ေလာက ်တိုးတက်မ အြဖစသ်ာ ြမင်ခဲ့ပါသည်။  

၄၈။ အမျိးသား ဒီမိုကေရစ ီ အဖွဲချပ် ဦးေဆာင်သည့် အစိုးရသည် တပ်မေတာ် အေပ 
အရပ်သား ကးီကပ်မ တိုးြမင့်ေစေရး အတွက် ကိးပမး်မ အချိ ရိှခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် 
အေစာပိုင်း ကာလတွင် အစိးုရသည် စစ်တပ် ထိန်းချပထ်ားသည့် ြပညထ်ဲေရး ဝန်ကးီဌာနအား 
ြပည်ေထာင်စ ု အစိုးရအဖွဲ၏ အရပသ်ား ထိန်းချပေ်သာ ဝန်ကးီဌာန ေအာက်သို 
ေြပာင်းိုင်ခဲ့သည်။ 99  အမျိးသား ဒီမိုကေရစ ီ အဖွဲချပ ် ဦးေဆာင်ေသာ အစုိးရသည် ဖဲွစည်းပုံ 
အေြခခ ံဥပေဒ ြပင်ဆင်ေရး လပု်ငန်းစ်ကို စတင်ခ့ဲသည်။ သိုေသာ် တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ် 
ကိုယ်စားလှယမ်ျားက ဗီတုိအာဏာ ချပ်ကိုငထ်ားြခင်းေကာင့် အစိုးရ အတွင်း တပ်မေတာ်၏ 

  

 93 https://www.adb.org/news/adb-statement-new-developments-myanmar; 
https://www.imf.org/en/Countries/MMR/FAQ#q10; ှင့် 
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/02/01/developments-in-myanmar.  

 94 ဥပမာ၊ ဥေရာပ သမဂသည ်၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် ြမန်မာအတွက် ဖွံဖိးေရးရံပံုေင ွရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ 
https://www.bangkokpost.com/world/2078279/eu-suspends-development-funds-for-myanmar.   

 95 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2019-10-04/294694.   
 96 https://www.hrw.org/news/2021/04/27/japan-suspend-aid-benefitting-myanmar-junta.  

၎င်းေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေခတရပ်ဆိုင်းထားေကာင်း သိရသည်။ 
 97 www.mekongwatch.org/PDF/rq_20210601_Eng.pdf.  
 98 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 99 ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသည ်၎င်းအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ေြပာင်းြပန်လှန်ခဲ့သည်။  
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တာဝန်ယူမ အခနး်ကကုိ ေလာ့ချသည့် အေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ချက်များ အပါအဝင် ြပငဆ်င်ေရး 
အဆိုြပချက ် အားလံုးနီးပါးကို ၂၀၂၀ ခုစှတ်ွင ် ပယ်ချခဲ့သည်။ 100  စစ်တပသ်ည ် ၎င်းကုိယ်တုိင် 
ြပန်လည ် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ေရးှင့် စီးပာွးေရး လုပ်ငနး်များတွင ် တပ်မေတာ် တုိက်ုိက် 
ပါဝင်ခွင့် လံုးဝ မရှိေစ ေရးသုိ ေရှးသည့် ကိးပမ်းချက်များအား အလျ်း မေတွရေပ။  

၄၉။ အမျိးသား ဒမီိကုေရစ ီ အဖွဲချပ ် ဦးေဆာင်ေသာ အစုိးရသည် အေြခခ ံ အေဆာကအ်အံု 
စီမံကိန်းများအား ပုိမုိ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိေစရန ် အေရးစိုက ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အစအ်လာ အရ 
ခိုနီ စနစ ် အားေကာင်းပီး တရားမတစွာ ယှ်ပိင်မ မရှိဘ ဲ လုပ်ပုိင်ခွင့် လုိင်စင်များ ေပးသည့် 
အေလအ့ထ ရှေိသာ အေြခအေနတွင ် ေဖာ်ြပပါ ေဆာင်ရွက်ချက်သည် အေရးကးီလှပါသည်။ 
အစိုးရသည် ြမန်မာိုင်င ံ စဆ်က်မြပတ ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အစအီစ် အရ စီမကံိန်းများ၏ 
ထိေရာက်မ၊ ေရရညှတ်ည်တ့ံမှင့် တိကျလုိကန်ာမတုိအား စစိစ်ရန ် အတွက် နည်းကရိိယာ 
တစ်ခုှင့် အတူ ကီးမားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား စီမံခန်ခွဲိုင်ေရး အတွက် 
ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊ အများသူငါ ေလလ့ာိုင်ေသာ စနစ ် တစ်ရပ ် ြဖစသ်ည့ ် Project Bank 
“စီမံကိန်းဘဏ”်101 အား ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။  

၅၀။ တပ်မေတာ် အတွက ် အကျိးရလဒ်များ ရှေိစသည့ ် အြပင် များစွာေသာ လူအသက် 
ဆံုးံးမရှိေသာ သယံဇာတ တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများကိုလည်း မစ်ရှငအ်ဖွဲက ေဖာထ်ုတ်ခဲ့ပီး 
အစိုးရ အေနြဖင့် Extractive Industries Transparency Initiative သယံဇာတ တူးေဖာ်သည့် 
စက်မ လုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိေရး အဖွဲ၏ ကတိကဝတ်များှင့် အည ီ ခုိင်မာေသာ 
မူေဘာင်များအား ေရးဆွဲရန ်အြကံြပ တိုက်တနွ်းခဲ့ပါသည်။102 ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလတွင် 
Extractive Industries Transparency Initiative ၏ ဘုတ်အဖွဲက ြမန်မာိုင်ငသံည် 
နယ်ပယ်အချိတွင ် အဓိပာယ်ြပည့်ဝေသာ တိုးတက်မ ြဖစ်စ်များအား အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ခဲ့ေကာင်း ေတွရှိခဲ့ပီး အြခား နယ်ပယ ် ၁၂ ခုတွင် မှနက်န်ေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မများ 
ြပလုပ်ရန ် ၂၀၂၁ ခုှစ ် ဧပလီအထ ိ ြမန်မာိုင်ငံအား အချန်ိေပးခ့ဲပါသည်။ 103  ဤကိစှင့် 
ပတ်သက၍် အစုိးရသည် အေရးကီးေသာ အဆင့်များစွာကို ေဆာင်ရွက်ုိင်ခ့ဲပါသည်။   

၅၁။ သယံဇာတ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငနး် ကုမဏီများ အေနြဖင့် တင်းကျပ်တိကျေသာ အဓိပာယ် 
ဖွင့်ဆုိချက်များ အေပ အေြခခံ၍ အကျိးခံစားခွင့် ရှိေသာ ပိုင်ဆိုင်သူကို ဖငွ့်ချေဖာ်ထုတ်ရန်ှင့် 
ထိုပိုင်ဆိုင်သူများသည ် “ိုင်ငံေရးအရ ထိရှလယွ်သူများ” ဟတု်မဟုတ်ကို သတ်မှတ်ေဖာထ်ုတ်ရန် 
လိုအပ်ေကာင်း သမတ၏ အမိန်ေကညာစာ အမှတ ် ၁၀၄/၂၀၁၉ ြဖင့် န်ကားခဲ့ပါသည်။ 104 
ရင်းှီးြမပ်ှံမငှ့် ကုမဏီများ န်ကားမ ဦးစီးဌာနသည် ေနာက်ပိုင်းတွင ် ထုိသိုေသာ 
အချက်အလက်များအား အများသငူါ ဝငေ်ရာက်ကည့်ိုင်သည့် ေဒတာေဘစ့ ် အြဖစ် 
တီထွင်ခဲ့သည်။ 105  ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် အပီးသတ်ရန ် ြပင်ဆင်ထားခဲ့ေသာ တွင်းထွက်ှင့် 
ေကျာက်မျက်ရတနာ ကွင်းေြမပုံ တစရ်ပ်သည် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် စနစ်ကျေသာ ခွင့်ြပမိန ်
တင်သည့် ြဖစစ် ် တစရ်ပ်အား ေဖာ်ေဆာင်မည် ြဖစ်ေသာေကာင့် လာဘေ်ပးလာဘယူ်မှင့် 
အကျင့်ပျက် ြခစားမ အရာယမ်ျား ေလျာ့နည်းသွားေစုိင်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် 

  

 100 ၂၀၀၈ အေြခခံဥပ ေဒ၊ ပုဒ်မ ၄၃၆ ှင့် A/HRC/45/5 အပိုဒ ်၅၁ 
 101 ုိင်ငံေတာ် သမတံုး၊ ထုတ်ြပန်ချက ်အမှတ ်၂/၂၀၁၈။  
 102 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 103 https://eiti.org/board-decision/2019-58.   
 104 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/myanmar/out-of-the-shadows/ စာမျက်ှာ ၃ 
 105 https://bo.dica.gov.mm/.   
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ြပန်လည ် ဆန်းစစ်သံုးသပထ်ားေသာ Extractive Industries Transparency Initiative 
သယံဇာတ တူးေဖာ်သည့် စကမ် လုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိေရး အဖွဲ၏ စံချနိ်စံန်းှင့် 
ဆက်စပ်ေသာ စည်းမျ်းလိုအပ်ချက်သစ်ကို စတင် အသက်သင်ွး ကျင့်သံုးေစခဲ့ေသာေကာင့် 
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်သယံဇာတ ကဆုိင်ရာ သေဘာတ ူစာချပမ်ျားှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် လိုင်စင်များအား 
အသစ ်ထုတ်ေဝရန ်လိုအပ်လာပါသည်။106 

၅၂။ Extractive Industries Transparency Initiative သယံဇာတ တူးေဖာ်သည့် စက်မ 
လုပ်ငန်းများ ပငွ့်လင်းြမင်သာမ ရှိေရး အဖွဲ၏ စံချနိ်စံန်းများအား လက်ေတွ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အားနည်းချက်များှင့် စိန်ေခမ အခက်အခဲများစွာ ကျန်ရှိေနဆ ဲ ြဖစ်ပီး 
၎င်းသည ် စစ်တပ်၏ စးီပွားေရး ဆုိင်ရာ အကျိးစီးပွားများအား ကာကွယ်ရန် ကိးပမ်းမများအား 
န်ြပသကဲ့သို ြဖစသ်ည်။ ဥပမာ၊ ြမန်မာ ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်ှင့် လုပ်ငန်းခွဲ အချိသည် 
အကျိးခစံားခွင့ရ်ှိေသာ ပုိင်ဆိုင်မ အချက်အလကမ်ျားကို တင်ြပေသာ်လည်း ၎င်းတွင် 
ကန်သတ်ချက်များစွာ ရိှပါသည်။ ြမန်မာ ့ စီးပွားေရး ေကာ်ပုိေရးရှင်းမှာမူ သတင်းအချကအ်လက ်
လံုးဝမေပးထားေပ။ 107  ကာလရှည်ကာခဲ့ေသာ အများပါဝငသ်ည့် လုပ်ငနး်စ်ြဖင့် အစပိုင်း၌ 
ေရးဆွဲခဲ့ ေသာ ြပည်ေထာငစ် ု အဆင့် ေကျာက်မျက်ရတနာ မူဝါဒ မူကမ်းတစရ်ပ်တွင် 
ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် Extractive Industries Transparency Initiative ၏ စံန်းှင့အ်ညီ 
ေဖာ်ြပထားေသာ ြပာန်းချက်များ ပါရှိသည။် သိုေသာ် စစ်တပ်ှင့် ဆက်စပ်ေသာ အစိုးရ 
ကိုယ်စားလှယမ်ျားှင့် တသီးပုဂလများ၏ စညး်ံုးမေကာင့် ထိုြပာန်းချက်များအား 
ေနာက်ပိုင်းတွင် မူကမး်မ ှဖယရ်ှားခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ဇွန်လတွင် ုိင်ငံပုိင် စီးပွားေရးလုပင်န်း၏ 
“အြခားအေကာင့်များ”အား ပိတ်သိမ်းမည ် ြဖစေ်ကာင်း အစိုးရက ေကညာခ့ဲပီး ၎င်းမှ 
အေကာင့်အချိသည ် ေငွပမာဏ ေြမာကမ်ျားစွာ ရိှကာ သူေကာင်းြပရန ် ရည်ရွယ်၍ 
ထိုအေကာင့်များအား အသံုးြပခဲ့ပါသည။် 108  သိုေသာ် အဆိုပါ အေကာင့်များအား အမနှ်တကယ် 
ပိတ်သိမ်းြခင်း ရှိ၊မရှိင့်ှ ၎င်းမ ှ ေငွေကးရံပံုေငွများအား မည်သည့်ေနရာသို ေပးပိုသည ် ဟသူည့် 
အချက်အလက်များ အပါအဝင ် အဆိုပါ အေကာင့်များ၏ အေြခအေနကိ ု အာဏာသိမ်းချနိ်တွင် 
ရှင်းလင်းစွာ မသိိုင်ေပ။  

၅၃။ စိန်ေခမ အခက်အခဲများ ဆကလ်ကရ်ှိေနေသာ်လည်း ရရိှလာေသာ တိုးတက်မ 
ြဖစ်စ်များသည် စစ်တပ်ပုိင် စီးပွားေရး လုပင်န်းများှင့် ဆက်စပ်မ အပါအဝင ်ပွင့်လင်းြမင်သာမ 
ဆုိင်ရာ ကိးပမး်မများ ေနာင်တွင် ပုိမုိ ရှိလာေစေရး အတကွ ် မရှိမြဖစ ်အေရးကီးေသာ အေြခခ ံ
အချက်များဟ ုသတ်မှတ်ိုင်ပါသည်။ သိုေသာ ်ကံမေကာင်းစာွပင ်ထိုတိုးတက်မ ြဖစစ််များသည် 
ယခုအခါ ေနာက်ေကာင်းလညှ့် ေြပာင်းြပနြ်ဖစ်သွားပါသည။် “စီမံကိန်းဘဏ”် “Project Bank” ၏ 
ဝဘ်ဆိုဒ ် အငတ်ာနက် စာမျက်ှာအား ဝင်ကည့်၍ မရေတာ့သလို 109  Extractive Industries 
Transparency Initiative ကလည်း ြမန်မာိုင်ငံအား အဖဲွဝင် အြဖစ်မ ှ ဆိုင်းငံ့လိုက်ပါသည်။ 110 
သယံဇာတ တးူေဖာ်ေရး လုပင်န်းများအေပ ယခင်က ေစာင့်ကည့်ခ့ဲသည့် အရပ်ဘက ် လူမ 

  

 106 https://eiti.org/contract-transparency.   
 107 https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/TiME/2020-Pwint-Thit-Sa_en.pdf (စာမျက်ှာ 

၅၁-၅၂)၊ https://myanmareiti.org/en/publication/review-first-meiti-beneficial-ownership-
disclosure; ှင့် https://www.globalwitness.org/en/campaigns/myanmar/out-of-the-shadows/ 
(စာမျက်ှာ ၇)  

 108 ြမန်မာ့အလင်း၊  အတဲွ ၆၊ အမှတ ်၆၂၊ ၁၈ ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၉ ခုှစ်  
 109 https://projectbank.gov.mm/en/. ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်ေနတွင် ဝင်ကည့်ိုင်ခဲ့သည်။  
 110 https://eiti.org/articles/myanmar-suspended-due-political-instability.  
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အဖဲွအစည်းများမှာ လက်ရှိအချနိ်တွင် ပုန်းေအာင်းေနရပီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သ ူ၂၁ ဦးမှာလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရေကာင်း သိရပါသည်။111 

 ၄။ ဆက်တိုက်ြဖစ်ေနေသာ စိန်ေခါ်မုများနှင့် ေပါ်ေပါက်လာေသာ စိန်ေခါ်မုများ  

၅၄။ သိသာထင်ရှားစာွ ေြပာင်းလလဲာေသာ အေြခအေနများေကာင့် မစ်ရှင်၏ အြကံြပ 
တိုက်တွန်းချကမ်ျားအား အေကာင်အထည ် ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် စိန်ေခမ အခကအ်ခဲ များစွာ 
ကျန်ရှိေနပါေသးသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမ ှ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ြဖစ်ရပ်များသည် 
ေစျးကွက်ှင့် မဆိုင်ေသာ ကားဝင်စကွ်ဖက်မများှင့် ထိန်းချပ်မများ တိုးြမင့်လာသည့် 
သွင်ြပင်လကဏာရှိေသာ စီးပွားေရး စမီံအုပ်ချပ်မသို ြပနသ်ွားေနေကာင်း ယူဆေစသလုိ 
စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမများအား လွယ်ကေူချာေမွေစရန ်ဆက်ဆံေရး အေပ 
ပုိမုိ အေလးထားေနရေကာင်း  ယုံကည်ေစပါသည်။ ေကျာက်စိမ်းှင့် ပတြမား တးူေဖာ်ြခင်း 
အပါအဝင ် တပ်မေတာ်၏ စးီပွားေရး ေဆာင်ရွက်မှင့် စစ်ေရး မဟာဗျဟာတို အကား 
ချတ်ိဆက်မများ ရှိေနမ အေပ မစ်ရင်ှကုိယ်တုိင်က မီးေမာင်းထုိးြပခ့ဲသည်။ ကုန်အမျိးအစားများ 
အေပ ုိင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စမှီ ကုနသ်ွယ်မ ကန်သတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်းသည် 
ယခင် စစ်အစိုးရများ၏ စးီပာွးေရး မူဝါဒများ 112  ကဲ့သို လူေနမ အဆင့်အတန်းအား 
ကျဆင်းေစပါလမိ့်မည်။ 113  အာဏာသိမ်းပီးေနာက ် ုိင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ၏ 
မူဝါဒများမှာ ပ့ံပုိးမတညမ် မရှိဘ ဲအကျိးအြမတ ်ရှာသည့် အမူအကျင့်ှင့် လက်ဝါးကီးအုပမ်အား 
ဆက်လက်ခွင့်ြပြခင်း၊ ကုနသ်ွယ်မှင့် ရငး်ှီးြမပ်ှံမ လိုင်စင်များအား ထိန်းချပြ်ခင်း က့ဲသို 
အကျင့်ပျက် ြခစားမများ အြပင် စီးပွားေရး အခင့်ွထူးခံများ၏ သစာေစာင့်သိမ ရရှိရန်ှင့် စစတ်ပ်၏ 
စီးပွားေရးှင့် ိုင်ငံေရး ဆုိင်ရာ ထိန်းချပမ်များ ပုိမုိ အားေကာင်းေစရန ် ရည်ရွယ်၍ အချိ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အုပ်စုများ အကား စးီပွားေရး အကျိးအြမတ်များ ဖန်တးီေရးှင့် ြဖနေ်ဝေရး 
အတွက ် တမင်ရည်ရွယ်ေသာ စည်းမျ်းစည်းကမ်း ချမှတ်ြခငး်တိုအား ြမင့်တင် 
ေဆာင်ရွက်ိုငသ်ြဖင့် စိုးရိမ်ပူပန်မများစွာ ရှိေနပါသည်။114 

၅၅။ ထိုအြပင ် အာဏာသိမ်းပီးေနာက်ပိုင်း တပ်မေတာ်မှ ကျးလနွ်သည့် လူအခွင့်အေရး 
ချိးေဖာက်မများှင့် ရာဇဝတ်မများသည် ကုမဏီများကုိ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ထွကခ်ွာေစဖို 
စ်းစားသံုးသပရ်န ်ဦးတည်ေစခဲ့ပါသည်။  

 

  

 111 https://www.frontiermyanmar.net/en/losing-the-freedom-to-protect-the-shattered-dreams-of-
environment-defenders/.   

 112 https://fulcrum.sg/myanmar-returns-to-import-substitution-primed-to-fail/.   
 113 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067-

PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.pdf?sequence=1&isAllowed=y.   
 114 https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/2013_The_Political_Economy_ 

of_Myanmar_s_Transsition-en-red.pdf.    
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 က။ တရားမ၀င ်စီးပွားေရး၊ ပ့ံပုိးမတည်မု မရှိဘ ဲအကျuိးအြမတ ်ရှာြခင်းနှင့ ်
သူေကာင်းြပuြခင်း  

 ၁။ ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်မု  

၅၆။ တပ်မေတာ်က ပံုေဖာ်မွမ်းမံထားေသာ အကျိးအြမတ် ရှာေဖွသည့် အမူအကျင့်၏ 
အရှင်းလင်းဆုံး ပံုစံအချိကို ကချင်ြပည်နယ်တွင် ြမင်ုိင်ပါသည်။ ေကျာက်စမိ်း တူးေဖာ်မ115 အြပင် 
ကချင် ဒီမိုကရက်တစ ် တပ်ေတာ် ထနိ်းချပသ်ည့် ချေီဖ ွ မိနယ် အတွင်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် 
အေပ အကျိးြပသည့ ် နညး်ပညာပစည်းများ ထုတ်လုပ်ိုင်ေရး အတကွ ် အေရးပါသည့် 
ရှားပါးေြမများကိုလည်း တပ်မေတာ်က တူးေဖာ်ခွင့်ြပထားသည်။116  

၅၇။ ၂၀၀၉ ခုှစတ်ငွ် ကချင် ဒီမိုကရက်တစ ် တပ်ေတာ်သည် တပ်မေတာ် ထိန်းချပ်ေသာ 
နယ်ြခားေစာင့်တပ ် ြဖစ်လာခဲသ့ည်။ 117  ၎င်း၏ တပ်ရင်း ၃ ရင်းကို နယ်ြခားေစာင့်တပ ် အမတ်ှ 
၁၀၀၁၊ ၁၀၀၂ ှင့် ၁၀၀၃ တပ်ရင်းများ အြဖစ ် တပ်မေတာ်စစ်သည်များှင့် တပ်ဖဲွ တစ်ခစုီတွင် 
ေပါင်းစည်းခ့ဲသည်။ ၎င်းတပ်ရင်းများသည ် တပ်မေတာ်၏ ကွပ်ကဲမ ဖဲွစည်းပုံအတွင်း တည်ရိှပီး 
လက်နက်ခဲယမး်များ၊ ေထာကပ်ံ့ေရး ပစည်းများှင့် အြခား ဘာေရးဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးမများအား 
လက်ခံရယူေနသလို 118  တပ်မေတာ်၏ ုိင်ငံေတာ် ကာကွယ်ေရး အစအီစ် 119၏ အစိတအ်ပိုင်း 
အြဖစ ်တပ်မေတာ်ှင့် အတ ူတိုက်ပွဲဝင်ေနေကာင်း120 သိရသည်။ 

၅၈။ ကချင် ဒီမိုကရက်တစ ် တပ်ေတာ် အဖဲွဝင်ေဟာင်းများသည် သတတူးေဖာ်ေရးတွင် 
အကျိးစီးပွားများ ပါဝင်ေနကပါသည်။ Myanmar Extractive Industries Transparency 
Initiative 2016-2017 ြမနမ်ာ ့ သယံဇာတ တူးေဖာ်မ လုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းြမငသ်ာစွာ 
ေဆာင်ရွက် ေရး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှတ်တမ်း များအရ ယခင် ကချင် ဒီမိုကရက်တစ ် တပ်ေတာ် 
ေခါင်းေဆာင ် ဇခုန်တိန်းယနိ်းှင့် ၎င်း၏ သားများသည ် Myanmar Myo Ko Ko Medical 
Instrument Company Ltd. ှင့် San Lin International Export and Import Company Ltd. 
ဟူသည့် ကုမဏီှစ်ခအုား မတှ်ပံုတင်ထားပးီ အဆုိပါေဒသတွင် သံ၊ ခဲှင့် သွပ် သတတူးေဖာ်ရန် 
လိုင်စင ် ၁၇ ခုရှိခဲ့ကာ လက်ရှိအချနိ်တွင ် အဆိုပါ လိုင်စငအ်ားလံုးမှာ တရားဝင် 
သက်တမ်းကုနဆ်ံုးသွားပ ီ ြဖစသ်ည်။ မှတ်ပံုမတင်ထားသည့် ကုမဏီစှ်ခုြဖစသ်ည့် Chain Yein 
Taung Mining ှင့် San Lin International တိုသည ် စကျင်ေကျာက်ှင့် သသံတ တူးေဖာ်ရန် 

  

 115 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
 116 https://www.irrawaddy.com/news/burma/illegal-rare-earth-mines-china-border-multiply-since-

myanmars-coup.html; https://www.frontiermyanmar.net/en/weapons-power-and-money-how-
rare-earth-mining-in-kachin-enriches-a-tatmadaw-ally/; ှင့် 
https://www.mekongeye.com/2022/05/23/myanmars-environment-hit-by-rare-earth-mining-
boom/.  

 117 https://www.bnionline.net/en/kachin-news-group/item/7388-nda-k-changes-to-burma-juntas-
bgf.html; ှင့် https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Militias-in-Myanmar.pdf 
(စာမျက်ှာ ၁၃)  

 118 ြမန်မာ့အလင်း၊ အတွဲ ၁၉၊ အမှတ ်၁၁၄၊ ၁၃ သဂုတ်လ ၂၀၁၁ ခုှစ်။ 
 119 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Militias-in-Myanmar.pdf (စာမျက်ှာ ၂၄)  
 120 https://www.irrawaddy.com/news/burma/kachin-rebels-clash-with-burma-army-and-govt-

backed-militia.html; ှင့် https://www.bnionline.net/en/news/kachin-state/item/1503-kia-clashes-
with-pro-government-militia-in-poppy-growing-area-of-kachin-state.html.   
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အတွက ်သက်တမ်း မကနု်ေသးေသာ လုပ်ငန်းလုိင်စင်များကုိ အသီးသီး ကုိင်ေဆာင်ထားပါသည်။ 
ေနာက်ဆံုး ရရှိထားသည့် မှတ်တမ်းများအရ 121  မည်သည့်ကုမဏီမှ ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်ခွင့် 
လိုင်စင်ကို ကိုင်ေဆာင်ထားြခင်း မရှိသည့်အြပင ် အဆိုပါေဒသရှ ိ အြခားကုန်စည်များအတွက် 
လိုင်စင ် ရယထူားသည့် ကုမဏီအများစမုှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ န်ကားမ 
ဦးစီးဌာနတွင ်မတှ်ပံုတင်ထားြခင်း မရှိေပ။  

၅၉။ ချေီဖွမိနယ်တငွ် ေနထိုင်သတူစ်ဦးက နယ်ြခားေစာင့်တပ ် အမှတ ် ၁၀၀၂ ထိန်းချပ် 
နယ်ေြမများတငွ် ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်မများ ရှိခဲ့ေကာင်းှင့် အာဏာသိမး်ပီး ေနာက်ပိုင်း ေြမနမူနာ 
စမ်းသပမ်များ သသိိသာသာ များြပားလာကာ ချေီဖွဘက်သို ဦးတည်၍ ေြမာက်ဘက်သို 
တိုးချဲလာေကာင်း ဆိုခဲ့သည်။ သတတွင်း ဧရိယာရှိ ဗဟိုချိင့်ဝှမ်းတစခ်လုံုးအား မှတ်တမ်း 
တင်ထားေသာ ဂိလ်တုပုံရပ်ိများ အရ အာဏာမသိမ်းမီကာလ၌ ရှားပါးေြမ သတ တူးေဖာမ်သည် 
၅၀ ရာခိုင်န်းခန် ြမင့်တက်ခဲ့ပးီ ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ် တူးေဖာ်မ အဆံုးသတခ်ဲ့ေကာင်း 
ြပသေနပါသည။်  

၆၀။ ရာှးပါးေြမ သတတူးေဖာ်ေရးတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသည့် တုတ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ 
ကိုယ်စားလှယမ်ျားသည ် ေဒသအေြခစိုက ် ကုမဏီများ တည်ေထာင်ရန ် အတွက် ယခင် ကချင် 
ဒီမိုကရက်တစ ် တပ်ေတာ် ေခါင်းေဆာင်များှင့် ၎င်းတို၏ မသိားစုဝင်များကို ေတွဆုံလုိေကာင်း 
ှင့် ၎င်းတုိသည် ရှယ်ယာ အြမတ်ေငွများ လက်ခံရရိှေကာင်း အြခား ယံုကည်စိတခ်ျရေသာ 
သတင်းရင်းြမစတ်စ်ခုက ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ယင်းေနာက ် ၎င်းကုမဏီများသည် ိုင်ငံရပ်ြခား၌ 
ရှားပါးေြမ သတအား စူးစမး်ရှာေဖွြခင်း၊ တူးေဖာ်ရယူြခငး်ှင့် သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်းတိုတွင် 
ပါဝင်ေဆာင်ရကွ်လာကသည။် 122  အေသးစားင့ှ ် အလတစ်ား ဓာတ်သတ ထုတ်လုပ်မတွင် 
ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်ြခင်း က့ဲသို  လုပ်ငန်းအေပ ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းအား တားြမစ်ထားပီး123 
မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ကုမဏ ီ တစ်ဖွဲဖွဲအား ရာှးပါးေြမ တူးေဖာ်ိုင်သည့် လိုင်စင်ထုတ်ေပးသည် 
ဟူသည့် သတင်း အချကအ်လက ် မရိှြခင်းေကာင့် လကရ်ှိ လည်ပတ်ေနေသာ လုပ်ငန်းများမှာ 
တရားမဝင်ေပ။ ိုင်ငံတကာ အဆင့် မဟတ်ုေသာ လကန်က်ကိုင ် ပဋိပကများ ဆက်လက် 
ြဖစ်ပွားေနသည့ ် ပထဝီနယ်ေြမတစ်ခုတွင ် သတတူးေဖာ်မများ ေဆာင်ရွက်ေနသည် ြဖစ်ရာ 124 
ဖျက်ဆီးလုယက်ြခင်း က့ဲသို စစ်ရာဇဝတ်မလည်း ကျးလနွ်ေနသြဖင့် စိုးရမိ်ဖွယ်ရာ ေကာင်းလှပီး 
၎င်းရာဇဝတ်မ အေပ ဆကလ်က ်စံစုမ်းရန ်ေသချာေစပါသည်။  

၆၁။ ရှားပါးေြမ တးူေဖာ်မေကာင့် ေရရှည်တွင် ေဘးထွကဆ်ိုးကျိးြဖစ်ေစေသာ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင ်ပျက်စီးမများ အြပင် ေရထုညစည်မ်းမှင့် ေရကီးေရလံမများလည်း ြဖစ်ေစိင်ုသလို 
အနီးတဝိုက်ရှိ ရပရ်ာွ လူအသိုက်အဝန်း အေပ လူမေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း 
ဆုိင်ရာ ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများ ရှိိုင်ေကာင်း ေဆွးေွးသူများက မီးေမာင်းထိုးြပခဲ့ပါသည်။ 
ထိုသိုေသာ ေဂဟစနစ ် ပျက်စီးယိုယွင်းမကို ေရှာင်ရှားရန ် ြမန်မာိုငငံ်တွင ် လိုအပေ်သာ 
လံုေလာက်ေသာ ေလှင့် ေရ စံန်းများမှာလည်း မရှိေပ။ ုိင်ငံများ၏ တရားစီရင်ပိုင်ခင့်ွအား 
လိုက်နာရေသာ ုိင်ငံသားများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် ဆက်စပ်၍ International Covenant 

  

 121 https://datatools.myanmareiti.org/tools/licenses/.   
 122 https://www.globalwitness.org/documents/20381/Heavy_rare_earths_supply_chain_risks_EN_-

_August_2022.pdf.  
 123 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-

files/notification26englishversion.pdf.  
 124 A/HRC/49/72၊ အပိုဒ ်၁၅  
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on Economic, Social and Cultural Rights စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယ်ေကျးမ အခွင့်အေရးများ 
ဆုိင်ရာ ိုင်ငံတကာ သေဘာတူ စာချပ်ပါ အခွင့်အေရး ြပာန်းချက်များအား တတိယ ိုင်ငံများ 
အပါအဝင ် ြမန်မာုိင်ငံက ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာိုင်ရန ် အလိုငှာ ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်မ 
လုပ်ငန်းစတ်ိုင်းတွင် ြမန်မာ ြပညသ်ူလထူု၏ ကျန်းမာေရးှင့် ေရရရှိေရး ဆိုင်ရာ 
အခွင့်အေရးများအား အာမခံချက်ေပးရန ်အေရးကီးလှပါသည်။125 

 ၂။ အင်တာနက်ဖနုး်လိုင်း ဆက်သယ်ွေရး   

  ၆၂။ တပ်မေတာ်သည် ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှ စတင်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာ 
ပလက်ေဖာင်းများ ပိတ်ြခင်း၊ အနွ်လိုင်း လပ်ရှားမအား ရာဇဝတ်မ အြဖစ ်သတမ်ှတ်ြခင်းှင့် ေဒတာ 
ဝန်ေဆာင်မများအား ြဖတ်ေတာက်ြခင်းှင့် ဆိုင်းငံ့ပိတပ်င်ြခင်း မှတဆင့် အငတ်ာနက် 
အသံုးြပခွင့်အား ကနသ်တ်ြခင်းတုိြဖင့် လွတလ်ပ်စွာ ထုတေ်ဖာ်ေြပာဆိုခွင့်အား ကနသ်တ်ရန် 
အလျင်အြမန ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်။ အချနိတ်စ်ခုကာေသာ အခါ အင်တာနက် သံုးစွဲခွင့်အား 
စစ်တပ်က ြပန်လည ် ခွင့်ြပခဲ့ေသာ်လည်း သတ်မှတ်ထားေသာ အင်တာနက် ဝဘဆ်ိုကမ်ျား 
သိုမဟတ်ု အပလီေကးရှင်းများ အတွက်သာ သံုးစွဲခွင့်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။ 126  အချနိ်ကာလာသည် 
ှင့်အမ အကမး်ဖက်မ အများဆုံး ခံစားရသည့်ေဒသများတွင် အင်တာနက ် ြဖတ်ေတာက်ြခင်းအား 
ထပ်မ ံ ြကံေတွရြပနသ်ည်။ အချိေဒသတွင ် အထုိင်ဖုန်းလုိင်းှင့် လက်ကုိင်ဖုန်းလုိင်းများကုိ 
လိုင်းြဖတ်ထားသြဖင့် လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ အကူအညီများ ထေိရာက်စွာ ပ့ံပုိးုိင်ေရး 
အတွက် အခက်အခ ဲ ြဖစ်ေစသလိ ု လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မများှင့် စပ်ဆိုင်ေသာ သတင်း 
အချက်အလက်များ မေဝေပးပိုရန်လည်း အတားအဆီး ြဖစေ်စသည်။127  

  ၆၃။ ိုင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသည ် ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလမ ှ ၂၀၂၂ ခုှစ် 
ဇန်နဝါရီလ အတွင်းတွင် အင်တာနက ် သံုးစွဲေကးများအား စှ်ဆတိုးခဲ့သည်။ ဆင်းကဒ ်
တစ်ကဒ်လင် ြမန်မာကျပ်ေငွ ၂၀,၀၀၀ အခွန်ေဆာင်ေစပီး အင်တာနက ် ဝန်ေဆာင်မေပးသူ 
အားလံုးအေပ ဝင်ေငွခွန ် ၁၅ ရာခိုင်နး် ချမှတ်ခဲ့ရာ 128  အငတ်ာနက်သံုးစွဲခများ သသိိသာသာ 
တိုးလာပီး ိုငငံ်ေတာ ် စီမအံပု်ချပ်ေရး ေကာင်စီ၏ ၀င်ေငွများ တိုးလာခဲ့သည်။ တယ်လေီနာ 
ေရာင်းချမတွင် ဝင်ေရာကစ်ကွ်ဖက်ြခင်းြဖင့် သံုးစွဲသမူျားင့်ှ ဆကသ်ယ်ွေရး လုပ်ငန်း အေပ 
ထိန်းချပလ်ိုသည့် ၎င်း၏ ရညမ်ှန်းချက်အား ထပ်မ ံြပသရာေရာက်သည်။ 

၆၄။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒဇီင်ဘာလတွင ် တယ်လီေနာ၏ ေနာက်ဆုံးအကိမ် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမ 
ဆုိင်ရာ မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲ၌ အာဏာပိုင်များသည ် သံုးစွဲသမူျား၏ ကိုယ်ေရးအချကအ်လက်များ 
ေတာင်းယူြခင်း၊ အငတ်ာနက ် ပိတ်ြခင်း၊ အင်တာနက ် စာမျက်ှာ ဝဘ်ဆိုဒ်ပိတြ်ခင်းှင့် 

  

 125 ဥပမာ၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဆုိင်ရာ အခွင့်အေရး၊ အေထွေထွ မှတ်ချက်၊ အမှတ ်၁၄၊ အပိုဒ ်၃၉ 
ှင့် အမှတ ်၁၅၊ အပိုဒ ်၃၃ ှင့် 
https://www.shuzih.com/pub/828c6c3612f75ee3c231d093700d0fe7/99be7d05238b42c79c1fd932a
e2c9890.pdf. တိုအား ကည့်ပါ။   

 126 A/HRC/48/67.  
 127 A/HRC/49/72.  
 128 ြမန်မာ့အလင်း၊ အတွဲ ၈၊ အမှတ ်၂၆၃၊ ၇ ရက ်ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ https://www.myanmar-

now.org/en/news/junta-says-hefty-new-telecoms-taxes-will-curb-extreme-use-of-internet-
services; ှင့် https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-raises-sim-and-internet-
taxes-to-silence-opposition.html.   
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အချက်အလက်များ ကားြဖတယ်ူြခင်း တုိအား ပုိမုိ ြပလုပ်ေနေကာင်း တယလ်ီေနာ ကုမဏီက 
သတိေပးခဲ့ပါသည်။ 129  တယ်လီေနာသည ် ဆိုက်ဘာ လံုြခံေရးှင့် Privacy ပုဂိလ်ေရး 
အချက်အလက ်လံုြခံခွင့် ရှိေရး အတကွ ်လူအခွင့်အေရးအား ေလးစားေစာင့်ထိန်းေသာ ဥပေဒှင့် 
မူဝါဒ မူေဘာင် ရှိေရးကို တိုက်တွနး်အေရးဆိုရင်း တည်ဆဲ န်ကားချက်များအား 
ေမးခွန်းမထတ်ုရန ် သတိေပးချက်များ ရှိေကာင်း၊ ထိုသို ေမးခွန်းထုတပ်ါက အြပစ်ေပးခံရမည့် 
အရာယသ်ို ဦးတည်ေကာင်းဟု ဆိုကာ ၎င်းှင့် အစိုးရကား ထိေတွဆက်ဆံမ 
အေကာင်းကိုလည်း စကားရပ်ိသင်ွး ဆိုခဲ့ပါသည်။ ုိင်ငံေတာ် စီမံအုပခ်ျပ်ေရး ေကာင်စီသည် 
အာဏာသိမး်ပီးေနာက ်သတင်း အချကအ်လက ်ရယူခွင့်အား ဆိုင်းငံ့ရန်ှင့် ကနသ်တ်ပိတ်ပင်ရန် 
ေတာင်းဆုိမများ ရှိခဲ့ေကာင်းှင့် ၎င်းတုိသည် ကုမဏ ီ တစ်ရပအ်ေနြဖင့် 
ထိုေတာင်းဆိုချက်များအား ြဖည့်ဆည်းေဆာငရ်ွက်ရန ် မြဖစ်ိုင်ေတာ့သည ် အထ ိ ရှိလာေကာင်း 
တယ်လီေနာက လူသိရှင်ကား ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။130 

  ၆၅။ ၂၀၂၁ ခုစှ ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် ေနာ်ေဝေငွေကး ြဖစ်သည့ ် ခိုနာ ၆.၅ ဘီလီယံဖုိး131 
ုတ်သိမ်းပီးေနာက် တယ်လီေနာသည ် ၎င်း၏ ြမန်မာအေြခစိုက ် လုပ်ငနး်တစ်ရပ်လံုးကို M1 
Group သို အေမရိကန ် ေဒလာ ၁၀၅ သနး်ြဖင့် ေရာင်းချခဲ့ေကာင်း ၂၀၂၁ ခုစှ်၊ ဇူလုိင်လတွင် 
ေကညာခဲ့သည။် 132  ထိုသို ေရာင်းချလဲေြပာင်းမကို ုိင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီက 
ကနဦးတွင် ပယ်ချခဲ့ပီး M1 Group တွင် ြပည်တွင်း မိတ်ဖက် လုပ်ငန်း တစ်ခ ုြဖစသ်ည့ ်ေရဗျိင်းြဖ 
အုပ်စသုည် အစုရှယ်ယာ အများဆံုး ပုိင်ဆုိင်သည့် အဖွဲ အြဖစ ် ထည့်သွင်း ပါဝင်သည့် အချနိ်မှ 
၎င်းေရာင်းချမအား ခွင့်ြပခဲ့သည်။133 

၆၆။ ေရဗျိင်းြဖ အပု်စုသည ် တပ်မေတာ်ှင့် ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင ် လီမတိက်တိုြဖင့် 134 
ကာလကာရှည ် ချတ်ိဆက်ထားပီး ကိုယတိ်ုငပ်ါဝင်ေဆာင်ရကွ်ေနသည့် လပု်ငန်းတစ်ခ ု ြဖစ်သလို 
ေရနံတင်သွင်းမတွင်လည်း ပးူေပါင်းေဆာင်ရကွ်မများ ရှိေနပါသည်။ 135  ၎င်းကုမဏီသည ်
ကချင်ြပည်နယရ်ှိ ေကျာက်စိမ်းှင့် ေကျာက်မျက် တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများတွင် အကျိးစီးပွား 
လုပ်ငန်းများ ရှိေနသလို သစလ်ုပ်ငန်းတွင်လည်း ပါဝင်ေနေကာင်း သိရသည်။ 136ကေပါင်းစံု၌ 
ေရဗျိင်းြဖ အုပစ်ု၏ တိုးတကက်ျယ်ေြပာလာေသာ စီးပွားေရး အကျိးစီးပွားများ အရ ၎င်းအုပ်စု၏ 
စီးပွားေရး အကျိးစီးပွားသည ် စစတ်ပ်၏ ကုိယ်ပုိင် အကျိးစီးပွားှင့် ကုိက်ညီမ ရှိသည်ဟ ု

  

 129 https://youtu.be/oWJ85wgZAS4  ၅၃ မိနစ်၊ ၈ စကန်တွင် ကည့်ရန်။  
 130 https://www.telenor.com/sustainability/responsible-business/human-rights/human-rights-in-

myanmar/directives-from-authorities-in-myanmar-february-2021/.  
 131 https://www.reuters.com/business/media-telecom/telenor-posts-q1-loss-after-writing-off-

myanmar-business-following-coup-2021-05-04/.   
 132 https://www.telenor.com/media/newsroom/telenor-group-sells-telenor-myanmar-to-m1-group/.  
 133 https://www.telenor.com/media/newsroom/press-releases/sale-of-telenor-myanmar-approved-

by-myanmar-authorities/.   
 134 https://www.irrawaddy.com/news/burma/meet-myanmar-military-linked-crony-taking-stake-in-

telenor-sale.html; https://www.myanmar-now.org/en/news/the-crony-who-will-control-telenor-
myanmars-customer-data; ှင့် https://www.justiceformyanmar.org/stories/shwe-byain-phyus-
military-links-exposed.   

 135 https://www.fwpresearch.com/en/portfolio/thein-win-zaw/.   
 136 https://www.justiceformyanmar.org/stories/shwe-byain-phyus-military-links-exposed.   
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စစ်တပ်က ယူဆေနေကာင်း ှင့်/သိုမဟတ်ု ၎င်းအုပ်စ၏ု သစာေစာင့်သိမကို လံုေလာက်စွာ 
အာမခံိုငသ်ညဟ် ုစစ်တပ်က ခံစားရေကာင်း န်းဆိုသကဲ့သို ြဖစသ်ည်။ 
၆၇။ တယ်လီေနာ၏ ေနရာ၌ ေရဗျိင်းြဖ အုပစ်ုှင့ ် M1 Group တုိ ေနရာယူလာြခင်းြဖင့် 
ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ရက ်ေအာပ်ေရတာ ေလးခု အနက်မှ သံုးခုသည ်တပ်မေတာ်ှင့် 
သိသာထင်ရှားေသာ အချတ်ိအဆက်များ ရှိလာမည်ြဖစ်ပးီ 137  လွတ်လပ်စွာ ထတု်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင့် 
အေပ ထထိေိရာက်ေရာက ် ကနသ်တလ်ာိုင်ကာ ေထာက်လှမ်းစုံစမ်းမများ ြပလုပ်ရန် 
ဆက်သွယ်ေရး ကုမဏီများ အေပ လမ်းမိုးိုင်စွမ်း ပုိမုိ တိုးြမင့်လာမည ်ြဖစ်သည်။ 

 ခ။ ေကာ်ပရိတ ်ကုမ္ပဏီများ ြကuံေတွ့ေနရသည့ ်အကျပ်ရိုက်မ ု- ဆက်လက ်
လုပ်ကိုင်မည်ေလာ၊ သို့မဟုတ် စွန့်ခွာမည်ေလာ။  

၆၈။ ိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မ ကီးကီးမားမား ကျးလွန်ိုင်မကို ကနသ်တ်ဟန်တားိုင်ရန် 
ရည်ရွယ်၍ တပ်မေတာ်အား စီးပွားေရးအရ အထီးကျန်ေစရန ် မစ်ရှငက် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 
၎င်းေတာင်းဆုိမများတွင် တပ်မေတာ် အဖဲွဝင်များ ပိုင်ဆိုင်ေသာ သိုမဟတ်ု ထိနး်ချပ်ထားေသာ 
ကုမဏီများ အပါအဝင် တပမ်ေတာ်ှင့် ကုန်သွယ်ေရး သိုမဟတ်ု ဘာေငွေကး ဆုိင်ရာ 
ဆက်ဆံမများ ဆက်လက ်မလုပ်ေဆာင်ရန်ှင့် တပ်မေတာ်င့်ှ ဆက်ွယ်ြခင်း မရှိေသာ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းများ အားေကာင်းလာေရးှင့် ဖွံဖိးလာေရးကို အားေပးပံ့ပိုးကရန်တို 
ပါဝင်ပါသည်။138 

၆၉။ အာဏာသိမး်ပီးေနာက ် တပမ်ေတာ်အား စီးပွားေရးမ ှ အထီးကျန်ေစပးီ ိုင်ငံေတာ် 
စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ၏ ဝင် ေငွြပတ်လတေ်စေရး အတွက် တဖနြ်ပနလ်ည ် ကိးပမ်းလာသည်။ 
သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွအစည်းများသည် ပ်ေထးွပီး စိန်ေခမ ရှေိသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ဆုိင်ရာ 
ပတ်ဝန်းကျင်တင်ွ ေဆာင်ရွက်ေနကသည့် စးီပွားေရး လုပင်န်းများအား ေြမာက်များစွာေသာ 
ေတာင်းဆုိမများ၊ တစ်ခါတစရ်ံတွင ် ဆနက်ျင်ဘက ် ြဖစေ်သာ ေတာင်းဆုိမများ ြပခဲသ့ည်။ 
ယင်းေတာင်းဆုိမများတွင် အဓိကအားြဖင့် တပ်ပိုင်ြဖစ်ေသာ၊ တပ်ှင့် ပူးေပါင်းထားေသာ 
သိုမဟတ်ု တပ်ှင့် ဆက်ယ်မရှိေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအား လက်တဲွြဖတ်ြခင်း ှင့် 
ုိင်ငံေတာ် စမီံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသို ေငွေပးေချမများကုိ ဆုိင်းင့ံြခင်းများ ပါဝင်သည်။ 
ထုိေတာင်းဆုိမများတွင် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးများ၊ အထူးသြဖင့် ေဘးကင်းေရးှင့် 
လူမဖူလံုေရး ဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးများကို အေသအချာ ေလးစားလုိက်နာြခင်းြဖင့် လူအခငွ့်အေရး 
ဆုိင်ရာ အေရးကိစအား ဆထက်ပုိ၍ အထးူ ဂုြပေဆာင်ရကွ်ရန်၊ အလုပအ်ကိုင် ရရှိေရးအား 
ပ့ံပုိးရာတွင် ကုမဏမီျား၏ အခန်းကအား သတ်မှတ်ထုတ်ေဖာ်ရန်၊ သင့်ေလျာ်ေသာ 
လူအခွင့်အေရး သက်ေရာကမ်များှင့် ေလျာ်ေကးေပး ကစုားမ လုပ်ငန်းစ်များ အပါအဝင် 
တာဝန်ယူမ ရှေိသာ လုပ်ငနး် တ်ုသိမ်းထွက်ခွာမ ြပိုငေ်ရး အတွက ် လိုအပ်ချက်များအား 
ဆန်းစစ် ေလလ့ာရန်ှင့် လအူခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူးဂုြပ ေဆာင်ရကွ်ိုင်ေရးှင့် 
သက်ဆိုငသ်ူများအား ေတွဆံုေဆွးေွးေရး ကစိရပ်များတွင ်ပွင့်လင်းြမင်သာစာွ လုပ်ေဆာင်ရန်တို 
ပါဝင်ပါသည်။ လူအခွင့်အေရးအား ေလးစားလိုက်နာရမည့် တာဝန်ဝတရားများတွင် ခိုင်မာေသာ 

  

 137 Mytel အား ြမန်မာ့စီးပွားေရး ေကာ်ပေရးရှင်းမ ှ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ြမန်မာ ့ ဆက်သွယ်ေရး 
လုပ်ငန်း MPT သည ် ုိင်ငံေတာ်ပုိင် လုပ်ငနး်တစခု် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင ် Ooredoo သည် 
ြမန်မာိုင်ငံမ ှတ်ထွက်ရန် ေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ခဲ့သည်ဟ ုသိရသည်။  

 138 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.  
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ကျင့်ဝတ်သိကာ ဆုိင်ရာ ရပ်တည်ချက်များ ချမှတ်ရန်ှင့် တပ်မေတာ်အား တိုင်းြပည်၏ 
စီးပွားေရးှင့် ိုင်ငံေရး သကတ်ာမ ှဖယ်ရှားြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံှင့် ြပညသ်ူအေပ အေကာင်းဆံုး 
အကျိးြပသည့ ် စီးပွားေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များအား အေကာင်အထည် ေဖာ်ရန ် အြပင် 
ဆိုးရွားေသာ စးီပွားေရး အကျပ်အတည်းသို ကျေရာက်မည့် အရာယ်မှ လွတ်ေြမာက်ေစရန် 
ိုင်ငံအား ကညူီေပးကဖို ေကာ်ပရိတ် လုပင်န်း အဖဲွအစည်းများ အတကွ ် ရည်စးူ၍ ၎င်းတိုက 
ေတာင်းဆိုထားပါသည်။ ထိုသို ေတာင်းဆိုမများမ ှ အများစုမာှ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ အလိအုေလျာက်၊ 
ချက်ချင်း လုပ်ငန်းုတ်သိမး် ထွက်ခွာေစဖို ေတာင်းဆုိချက်များ မပါဝင်ဘဲ 139  တာဝန်သေိသာ 
လုပ်ငန်းုတသ်မိ်းမြပေရး အတွက် လိုအပ်ချက်များအား ဆန်းစစ်ေလ့လာရန်သာ ကုမဏီများကို 
တိုက်တွန်း ိးေဆာ်ထားပါသည။် ဆက်လက၍် ြဖစ်ရပမ်ှန ် အေြခအေနများအား ေလ့လာမတွင် 
စီးပွားေရး ကသံုးရပ်ရှိ ကုမဏီများ ြကံေတွရသည့် စိန်ေခမ အခကအ်ခဲများကို ေအာက်တွင် 
မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။   

 ၁။ အင်တာနက်ဖနုး်လိုင်း ဆက်သယ်ွေရး လုပ်ငန်းများ 

၇၀။ တယ်လီေနာက ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ထွက်ခွာရန ် ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ထုတ်ြပန်ရာတငွ် ၎င်းသည ်
ကားြဖတ်ဖမ်းယူသည့် ကိရိယာများကုိ ၎င်း၏ဆအေလျာက ် အသက်သွင်းအသံုးြပမည် 
မဟုတ်ေကာငး် 140 ှင့် ၎င်း၏ စံတန်ဖိုးများ၊ ိုင်ငံတကာ ဥပေဒင့်ှ လူအခွင့်အေရး အေြခခံ 
မူများအား ချိးေဖာက်ရာတွင် ပါဝငသ်ည့် အစိုးရေအာက်တွင ် ဆကလ်က ် လပု်ငန်း 
လည်ပတ်ေတာ့မည် မဟုတ်ေကာင်း ေြပာကားခ့ဲသည်။ 141  တယ်လီေနာ၏ ထိုဆံုးြဖတခ်ျကအ်ား 
အရပ်ဘက ် လမူအဖွဲအစည်းများက ကန်ကွက်ံချခ့ဲကာ Norwegian National Contact Point 
for the Organisation for Economic Co-operation and Development သို လိပ်မူ 
တိုင်ကားချက ် တစ်ခု ေပးပိုခဲ့ပီး 142  တယ်လီေနာ ြမန်မာ၏ ေရာင်းချမတွင် Organisation for 
Economic Co-operation and Development ၏ လမ်းန်ချက်များအား လိုကန်ာရန် 
ပျက်ကွက်ခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ြပ၍ တယ်လေီနာ ေရာင်းချမ၏ အစိတ်အပိုင်း အြဖစ ် သံးုစွဲသူ၏ 
အချက်အလက်များအား လဲေြပာင်းေပးြခင်းမ ှ ရပ်တန်ရန ် ရည်ရွယ်ကာ Norwegian Data 
Protection Authority သို လပိ်မ ူတိုင်ကားခဲ့သည်။143 တယ်လေီနာအား တုိင်ကားချက်များ အရ 
၎င်းသည ် ြမန်မာအေြခစိုက ်လပု်ငန်းအား ေရာင်းချရာ၌ ၎င်းဝန်ေဆာင်မအား သံုးစွဲသူများ အေပ 
လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ ေဘးထကွ်ဆိုးကျိး ဆုိးဆုိးရွားရွား ြဖစေ်စိုင်မည ် ြဖစရ်ာ သင့်ေလျာ်ေသာ 
လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူးဂုြပ ေဆာင်ရွက်ြခင်း မရိှခ့ဲေကာင်း၊ သိုြဖစ်ပါ၍ ထိုအချကသ်ည် 
ဥေရာပ သမဂ၏ General Data Protection Regulation အေထွေထ ွအချက်အလက ်ထိနး်သိမ်း 

  

 139 ဥပမာ၊ ခွင်းချက်အားြဖင့် ဆိုရလင် Myanmar Labor Alliance သည ်ြခံငံုသက်ေရာက်ိုင်ေသာ စီးပွားေရး 
ပိတ်ဆိုမ ချမှတ်ရန် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546648550010451&id=109901467018497.   

 140 https://www.telenor.com/media/newsroom/continued-presence-in-myanmar-not-possible-for-
telenor/.   

 141 https://www.telenor.com/media/newsroom/announcement/we-cannot-make-our-employees-in-
myanmar-delete-data-and-break-the-law-update-by-jorgen-c-arentz-rostrup-evp-and-head-of-
telenor-asia/.   

 142 https://www.responsiblebusiness.no/somo-on-behalf-of-474-csos-in-myanmar-vs-telenor-asa/. 
တယ်လီေနာှင့် တိုင်ကားသူများ အကား ဆက်လက် ေဆွးေွးေနဆဲ ြဖစ်သည်။  

 143 https://www.somo.nl/myanmar-citizen-files-data-protection-complaint-against-telenor-for-
dangerous-breach-of-privacy/.   
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ကာကွယ်ေရး နည်းဥပေဒပါ တာဝန် ဝတရားများအား ချိးေဖာက်ရာ ေရာက်ေကာင်း စွပစ်ွဲခဲ့ပီး 
မစ်ရှင်၏ ဤအစီရင်ခစံာတွင ် M1 Group သည ် စစ်တပ်ှင့် ဆက်ယ်ွေသာ ကုမဏ ီ အြဖစ် 
ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည။် ထိုအြပင် တယ်လီေနာသည ် သက်ဆိုငရ်ာ ပါဝင်ပတသ်ကသ် ူ အားလံုးှင့် 
အဓိပာယ်ြပည့်ဝစွာ ထိေတွဆက်ဆံရန ် ပျက်ကွကခ်ဲ့ပီး ြမန်မာိုင်ငံမှ ုတထ်ွက်ရန် 
ဆံုးြဖတ်ချက်တငွ် ပွင့်လင်းြမငသ်ာမ မရှိခဲ့ေကာင်း တုိင်ကားစာများတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။  

၇၁။ တယ်လီေနာသည ် ရိုင်ေသာ အြခား ေရးွချယ်စရာ နည်းလမ်းများ အေပ ေစ့ေစစ့ပ်စပ ်
ေလ့လာဆနး်စစ်မများ ြပလပု်ခဲ့ေကာင်း၊ ၎င်း၏ သံုးစွသဲ ူ ဦးေရ ၁၈ သနး် အတွက် 
ချတ်ိဆက်မအား ဆကလ်က ် ထိန်းသိမ်းကာ ဝန်ထမ်းများ အလုပအ်ကိုင် ဆက်လက ် ရရှိေစ ေရး 
ေသချာေစသည့် အတကွ ် ေရာင်းချရန ်ဆံုးြဖတ်ချကသ်ည်သာလင် တစ်ခတုည်းေသာ ေနာက်ဆံုး 
ေရွးချယ်မ၊ အရာယ ်အနည်းဆံုး ေရွးချယ်မ ြဖစေ်ကာင်း အခုိင်အမာ ေြပာကားခဲ့သည်။ ဥေရာပ 
သမဂ၏ General Data Protection Regulation အေထွေထ ွ အချက်အလက ် ထနိ်းသိမ်း 
ကာကွယ်ေရး နည်းဥပေဒသည် ယခုအေြခအေနတွင ် သက်ေရာက်မ မရှိေကာင်း၊ ၎င်းသည် 
သက်ဆိုငသ် ူ အားလံုးှင့် ဆက်သွယ်ေနေကာင်း၊ ေရာင်းချမ အစအီစ်များကို လသူိရှင်ကား 
ေဆွးေွးြခင်း မြပရန ် စေတာ့အိတ်ချနိ်း စည်းမျ်းများြဖင့် တားြမစထ်ားေကာင်း ဟ၍ူ 
၎င်းဘက်ကလည်း အခိုငအ်မာ ေြပာကားခဲ့သည်။ 

၇၂။ သီးြခားအေနြဖင့ ် Justice for Myanmar အဖွဲသည် ေနာ်ေဝငှ့် ဗိတိနတုိ်အြပင် ဥေရာပ 
သမဂ၏ ပိတဆ်ိုအေရးယူမများ ချမှတ်ထားသည့် အချနိတွ်င် တယ်လေီနာမ ှ ေရာင်းချမ၏ 
တစ်စိတတ်စ်ပိုင်း ြဖစ်ေသာ ကားြဖတ်ဖမး်ယူသည့် ကိရိယာများအား လဲေြပာင်းေပးရာတွင် 
သက်ညာနားလည်ေပးမ အေပ စိုးရိမ်မများ ြမင့်တက်ခဲ့သည်။144 

၂။ ေရနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ့ 

၇၃။ ိုင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသို ေငွေပးေချမများ ရပ်ဆိုင်းပစ်ရန ် ရည်ရွယ်၍ 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံြခား ဝင်ေငွ အများဆံုး ရင်းြမစ်ြဖစသ်ည့ ် ြမန်မာ ့ ေရနံငှ့ ် သဘာဝဓာတ်ေငွ 
လုပင်နး်သည် အရပ်ဘက ် လမူအဖွဲအစည်းများ၏ စည်းံုးလံေဆာ်မ ပစမှ်တ် ြဖစ်လာသည်။ 
ကမ်းလွန ် သဘာဝဓာတ်ေငွ စီမကံိန်းကီး ေလးခုမှ စီမံကိန်း တစခ်ုစီတွင ် ဓာတ်ေငွ 
ထုတ်ယြူခင်းှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း လုပ်ငန်းတိုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကပီး ေအာ်ပေရတာ 
တစ်ခုှင့် အြခား မိတ်ဖကအ်ဖွဲအစည်းများ ေပါင်းစပ်၍ ဖက်စပ်ကုမဏီများ အြဖစ ်ဖွဲစည်းကကာ 
ဓာတ်ေငွ တူးေဖာ်ြခင်း မြပေသာ မိတ်ဖကလ်ုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းများှင့် ုိင်ငံေတာ် အတွက် 
ေရနံတူးေဖာ်ခွင့် ရေရး အတွက် ပံုမှန်ေပးေငွများ၊ ရှယ်ယာ အြမတ်ခွဲေဝမများှင့် ဆုေကးေငမွျား 
အတွက ် ဝင်ေငွေကာက်ယူြခင်းြဖင့် ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းသည ် အခန်းက 
များစွာတွင် ပါဝင်ေနပါသည်။145 အာဏာသိမး်ပီး ေနာက်ပိုင်း စမီံကိန်း ၂ ခု၏ ေအာ်ပေရတာများ 
ရပ်ဆိုင်းသွားေသာ်လည်း စီမကံိန်းများ အားလုံး ဆကလ်က ်လည်ပတ်ေနဆ ဲြဖစသ်ည်။  

  

 144 https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-violating-sanctions-through-
installation-and-imminent-transfer-of-german-lawful-intercept-gateway; ှင့် 
https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-is-aiding-and-abetting-m1-
group-to-violate-myanmar-sanctions.    

 145 https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2021/06/Financing-the-Military-in-Myanmar.pdf; ှင့် 
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_myanmar-state-owned-
enterprises_full-report.pdf.   
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၇၄။ ရဲတံခွန ် စမီံကနိ်းှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၀၃ ခုှစ်ကတည်းက လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခ့ဲေသာ 
Petronas လက်ေအာက်ခ ံPC Myanmar (Hong Kong) လီမိတက်သည ်ဓာတ်ေငွ ကုန်ခမ်းသြဖင့် 
ထုတ်လုပ်မ ေလျာ့နညး်သာွးြခင်းေကာင့် ေြမြပင်၌ “စာချပ်ပါ သေဘာတူညီချက်များကုိ 
လိုက်နာြခင်းမ ှကင်းလွတ်ေစိုင်သည့် မလွနဆ်န်ိုင်ေသာ ြဖစ်ရပ်များ” (force majeure) အြဖစ် 
ေကညာခဲ့သည။် 146  တစ်စှအ်ကာတွင် ၎င်းသည ် “နည်းပညာ-စီးပွားကူးသန်းမ ဆုိင်ရာ 
ြပန်လည်သံုးသပ်မ” တစ်ရပ ် ြပလုပ်ပးီေနာက ် စီမံကနိ်းမှ ုတ်ထကွ်မည ် ြဖစ်ေကာင်း 
ေကညာခဲ့သည။်147  အြခား ပင်မ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်းများ ြဖစ်ေသာ PTTEP ှင့် 
ENEOS လက်ေအာက်ခ ံ JX Nippon Oil ှင့် Gas Exploration Corporation တုိသည်လည်း 
ုပ်သိမ်းရန ် ရည်ရွယထ်ားေကာင်း ထုတြ်ပန်ေကညာခဲ့သည။် 148  PTTEP သည ်
ကျန်ရှိေနေသးေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များအား အချိးကျ ခွဲေဝေပးမည် ြဖစ်ပီး ၎င်း၏ 
အစုရှယ်ယာများအတွက ် ကနု်သွယ်မတန်ဖိုးမဲ့ (No commercial value) အြဖစ ်
သတ်မှတ်ထားစတွ်င်149 ြပင်ဆင်ထားေသာ အစုရှယ်ယာများအား မည်သို ဖွဲစည်းသတ်မတှမ်ည် 
သိုမဟတ်ု သဘာဝ ဓာတ်ေငွ ထုတ်ယူမ ပးီဆံုးပါက လုပင်န်း ဖျက်သိမ်းြခင်းအား မည်ကဲ့သို 
အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မည်ကုိ မေသချာေသးေပ။ JX Nippon ေရနံငှ့် သဘာဝဓာတ်ေငွ 
စူးစမ်းရှာေဖွေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းသည ် "ိုင်ငံ၏ လက်ရှိအေြခအေန"ကို လူသိရှင်ကား 
အသအိမှတြ်ပသည့် တစ်ခုတည်းေသာ အဖွဲအစည်း ြဖစ်သည်။ Petronas ှင့် PTTEP တုိသည် 
၎င်းတို၏ သကဆ်ိုင်ရာ portfolio စီမံခန်ခွဲမဗျဟာများကို ရည်န်းခ့ဲသည်။  

၇၅။ စစ်တပသ်ည ် ြပန်လည်လည်ပတ်လာေသာ စမီံကိန်း ပိုကနုမ်ျားှင့် ၎င်းမ ှ ရလာေသာ 
ေငွေချမများအား ဆန်းစစေ်နေကာင်းှင့် ေငွေပးေချမများ လက်ခံရရိှြခင်း မရှိပါက ြဖစ်ိုငေ်ချ 
ရှိေသာ အေရးယူမများကို ဆန်းစစ်ေလလ့ာေနသည ် ဟသူည့် သက်ေသများ ရိှေကာင်း 
ေပါက်ကားလာေသာ စာရွက်စာတမ်းများ အရ Justice for Myanmar က ဆိုခဲ့သည်။ 150 OHCHR 
မှ ြမင်ေတွေလလ့ာရသည့် စာရွက်စာတမ်းများအရ ၂၀၂၁ ခုစှ် ေအာကတိ်ဘုာလမ ှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ 
ေအာက်တိုဘာလ အတွင်း ပေရာဂျက်မှ ရရိှသည့် ခန်မနှ်းေြခ ဝင်ေငွ အေမရိကန ် ေဒလာ ၂၂.၄ 
သန်းသည် မေလးရှားဘဏ ် CIMB ၏ စငက်ာပ ူ ဘဏ်ခွဲရှိ ြမန်မာ့ိုင်ငြံခား ကုနသ်ွယမ်ဘဏ် 
အေကာင့်ထသဲို ေပးေဆာင်ခ့ဲေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။  
၇၆။ အရပ်ဘက ် လူမအဖွဲအစညး်များသည် စမီံကိန်းမ ှ အကျိးအြမတ် ရရှိေနေသာ 
ကုမဏီများအား၊ အထူးသြဖင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ လုပ်ငန်းကမ ှကုမဏ ီအဖွဲအစည်းများအား 

  

 146 https://www.petronas.com/media/press-release/petronas-upstream-operations-myanmar-
declares-force-majeure-its-yetagun-field.   

 147 https://www.petronas.com/media/press-release/petronas-withdraws-yetagun-field-offshore-
myanmar.   

 148 https://www.pttep.com/en/Newsandnmedia/Mediacorner/Pressreleases/Pttep-With-Draws-
From-Yetagun-Project-In-Myanmar.aspx; ှင့် 
https://www.hd.eneos.co.jp/english/newsrelease/upload_pdf/20220502_01_02_0960492.pdf.  

 149 https://www.pttep.com/en/Newsandnmedia/Mediacorner/Pressreleases/Pttep-With-Draws-
From-Yetagun-Project-In-Myanmar.aspx.   

 150 https://www.justiceformyanmar.org/stories/leaked-documents-show-min-aung-hlaing-
personally-concerned-over-oil-and-gas-payments.   
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တာဝန်သ ိ ထကွ်ခွာကရန်၊ လူမေရးှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ထိခိုက်မ တစစ်ံုတစ်ရာ 
အတွက် ကုစားေလျာ်ေကး ေပးြခင်းြဖင့် ထွက်ခာွကရန ်ေတာင်းဆုိထားသည်။151 

၇၇။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင ် TotalEnergies ှင့် Chevron တိုသည ် ရတနာ စီမံကိန်းမှ 
ုတ်ထွက်လုိေကာင်း သီးြခားစ ီ ေကြငာခဲ့သည်။ 152  စီမံကိနး် သေဘာတူညီချက်များ အရ 
TotalEnergies သည ် ေအာ်ပေရတာှင့် အစုရှယ်ယာရှင ် အြဖစ်မ ှ ထကွ်ခွာရန ် ေြခာက်လ 
ေနာက်ဆံုးထား သတ်မှတထ်ားပီး ၎င်း၏ အစုရှယ်ယာများကို ကုနသ်ွယ်မတန်ဖိုးမဲ့ (no 
commercial value) အြဖစ ်ကျနမ်တ်ိဖက်များ အကား အချိးကျ ခွဲေဝေပးြခင်းြဖင့် ြမန်မာ့ေရနံှင့် 
သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း အပါအဝင ် ကျန်လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များ အားလံုး၏ အစုရှယ်ယာများကို 
တုိးပွားေစပါသည်။ 153  Chevron သည ် ၎င်း၏ ထွက်ခွာမှင့် ပတ်သတ၍် အေသးစတိ် 
အချက်အလက်များကုိ မေဖာ်ြပထားဘ ဲPTTEP သည ်ေအာ်ပေရတာ အြဖစ ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။154 

၇၈။ အရပ်ဘက ် လမူအဖွဲအစည်းအချိသည ် TotalEnergies အား ေဝဖန်ြပစတ်င်ခဲ့ကပီး 155 
စာချပတ်ရားဝင်ေရး အတွက ် သင့်ေလျာ်ေသာ တနြ်ပနဆ်ကဆ်သံည့် အဖွဲအစည်း အြဖစ် 
ုိင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ သိုမဟတ်ု အမျိးသား ညီွတ်ေရး အစိုးရ ဟူသည့် 
အဖွဲအစည်း တစ်ခုခအုား ိုင်ငံတကာ ဥပေဒလမ်းေကာင်းအရ သတ်မှတ်ဆံုးြဖတေ်ပးဖို 
TotalEnergies ှင့် Chevron တိုက ိုင်ငံတကာ ဥပေဒ လမ်းေကာင်းြဖင့် အစြပ 
အေရးဆိုေဆာင်ရွက်ရန ်၎င်းတုိအား ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။156  

 ၃။ အထည်ချuပ်လပု်ငန်းများ 

၇၉။ အထည်ချပလ်ပုင်နး် ကသည ် အင်တာနက်/ဖုန်း ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းများှင့် 
ေရန/ံသဘာဝဓာတ်ေငွ လုပ်ငနး်များှင့် မတူဘဲ တပ်မေတာ်ှင့် တုိက်ုိက်ထေိတွ ဆက်ဆံမအား 
ကနသ်တ်ထားပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Garment Advocacy Group of the 
European Chamber of Commerce in Myanmar ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဥေရာပ ကုနသ်ည်ကးီများ 
အသင်း၏ အထည်ချပ်လုပ်ငန်း ဆုိင်ရာ တုိကတွ်န်းအေရးဆုိသည့် အဖွဲမ ှ အထညခ်ျပလ်ုပ်ငန်း 

  

 151 https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/ngos-cautiously-welcome-eneos-withdrawal-
from-myanmar-call-for-responsible-disengagement-and-decommissioning-of-yetagun-gas-
project.   

 152 https://totalenergies.com/media/news/press-releases/totalenergies-withdraws-myanmar; ှင့် 
https://www.chevron.com/stories/chevrons-view-on-myanmar. ၂၀၂၁ ခုှစ် ေမလအတွင်း သဘာဝ 
ဓာတ်ေငွ သယ်ယူပိုေဆာင်သည့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အဖွဲများအား ေပးမည့ ်လစ်ေကး ေပးမအား ြမန်မာ ့
ေရနံှင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ လုပ်ငန်းက ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။  

 153 https://totalenergies.com/media/news/press-releases/totalenergies-withdraws-myanmar.   
 154

 https://www.pttep.com/en/Newsandnmedia/News/Changeofoperatorintheyadanaproject
inmyanmar.aspx.   

 155 https://globalmayday.net/wp-content/uploads/2022/03/Explainer-TotalEnergies-Chevron-
Exit.pdf; ှင့် https://globalmayday.net/wp-content/uploads/2022/03/GMSRxBMC-EU-Sanctions-
on-MOGE-Explainer-Final.pdf.  

 156 https://earthrights.org/wp-content/uploads/Responsible-Divestment-from-Myanmar-Briefer-
March-2022.FINAL_.pdf. TotalEnergies သည ်၂၀ ရက ်ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံမ ှ
အပီးသတ် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပ ီြဖစ်သည်။  
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ကှင့် သကဆ်ိုင်သည့် အထးူ အချက ်ငါးချကအ်ား ဆနး်စစ်ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ ၎င်းငါးချက်မှာ 
ုိင်ငံေတာ် ဝင်ေငွအတွက် သိသာများြပားြခင်း မရှိေသာ ေငွေကးပမာဏ၊ ိင်းယှပ်ါက 
ိုင်ငံြခားေငွ ရရှိမ အကန်အသတ်သာ ရှိြခင်း၊ စစ်တပ်ှင့် အထည်ချပ် စက်ံုလုပ်ငန်းများ အကား 
ချတ်ိဆက်မ အနည်းဆံုး ရိှြခင်း၊ စက်မဇုနမ်ျားတွင် စက်ံုလုပ်ငန်းတည်မ နညး်ပါးြခင်း၊ှင့် 
စစ်တပ်ပိုင ်မဟုတ်ေသာ ဆိပ်ကမး်များ အသံုးြပိုငြ်ခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတုိသည် စစ်တပ်ပုိင် 
လုပ်ငန်းစုများငှ့် မဆက်ဆံဘ ဲလုံးလုံးလျားလျား လည်ပတ်ိုငသ်ည်ဟ ုေကာကခ်ျက်ချခ့ဲသည်။157 

၈၀။ ဥေရာပ ဝယ်လက်များ ထွက်သွားေသာအခါ စက်ံုလုပ်ငန်းများသည ် အြခား 
ေစျးကွက်များမ ှ ဝယ်လကသ်စ်များအား ဆွဲေဆာင်ရန ် ကိးပမ်းိုင်ပီး ၎င်းေစျးကွက်များသည် 
အလုပသ်မား အခွင့်အေရးအား ေလးစားလုိက်နာမ နည်းပါးတတ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဥေရာပ 
ကုန်သည်ကီးများ အသင်း European Chamber of Commerce in Myanmar မှ ၎င်းတို၏ 
ကုိယ်ပုိင် ထင်ြမင်ယူဆချက်များ အေပ အေြခြပ၍ ေကာကခ်ျက်ချခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံမှ 
ရင်းြမစ်ရယသူူများသည ်အထည်ချပ် လုပ်ငန်းတွင် အများစ ု ြဖစေ်သာ အမျိးသမီးများ အပါအဝင် 
အလုပသ်မားများ အားလံုးအတွက ် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ အလုပ်ခွငအ်ား အာမခံေပးရန်ှင့် 
လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ ဖွဲစည်းိုင်ခွင့်အား အာမခံချက်ေပးရန ် အာံုစိုက်ဖို လိုအပ်ေကာင်း 
၎င်းက အေလးေပး ေြပာကားခ့ဲပါသည်။158 

 ၅။ နိဂံုးချuပ်နှင့် အြကံြပu တိုက်တွန်းချက်များ  
၈၁။ နိုင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချuပ်ေရး ေကာင်စီသည ် နုိင်ငံေတာ်၏ အဖွဲ့အစည်း အဂင်္ါရပ်များကို 
ချuပကုိ်င်ထားေသာ်လညး် အဓပိ္ပါယ်ြပည့်ဝ၍ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် အုပခ်ျuပ်ရန် 
ပျက်ကွက်ခဲ့ြပီး ထုိ့အစား ြမန်မာြပည်သမူျားကို ဆကလ်က ် ဖိနှိပ ် အြကမ်းဖက်ေနပါသည်။ 
နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ေဒသအများအြပားတွင် ေဒသနရအဆင့် နိုငငံ်ေတာ ် စီမအံုပခ်ျuပ်ေရး ေကာင်စီ၏ 
အုပ်ချuပ်ေရး စနစ် ြပuိလဲသွားကာ ြပညသ်ူ့  ကျန်းမာေရးစနစ်မှာလည်း လနွ်စွာ ပျက်ြပားသွားြပီး 
ေကျာင်းေနအရယ်ွ ကေလးအားလုံး၏ ထကဝ်က်ေကျာ်သည် စာသင်နစှက်ာလ ၂ နစှ်တာ 
ပညာေရးကို မသင်ြကားနုိင်ြကေပ။ 159  စစတ်ပ်သည ် ဆိုးရာွးလှေသာ ဘာေရးက 
အကျပအ်တည်းကို မေြဖရှင်းနိုငဘ် ဲ ြပည်တွင်း ၀င်ေငွ အတကွ ်ေကာက်ယူစုေဆာင်းမုသည ်၂၀၂၁ 
ခုနှစ်မတိုင်မ ီ အဆင့်များထက် ဆုိးရွားလာပါသည်။ ြခuံငုံြကည့်လျှင် ဆင်းရဲတွင်းနက်ေနေသာ 
ြမန်မာနိုင်င ံလဦူးေရ၏ အချuိးအစားသည် ၂၀၂၂ ခုနစှ်တွင် ြမင့်တက်လာနိုင်ဖယွ ်ရှိသည်။ 

၈၂။ စစအ်ုပ်ချuပ်ေရးကုိ လူထုက မယံုြကည်မုနှင့် လက်မခံြခင်းသည ် ကျယက်ျယ်ြပန့်ြပန့ ်
ြဖစ်ေနသလို သသိာထင်ရှားလပှါသည်။ စစ်တပ် အားေပျာသ့ွားေစရန ် ရည်ရွယ်၍ တစ်ဦးချင်းနှင့် 
စုေပါင်း အနစန်ာခံမုများ ြပuလုပ်လုိသည့် ြမန်မာနုိင်ငံသား အများအြပားက ဆကလ်က်၍ 
ဆန္ဒြပခဲ့ြကသည်။ ၎င်းတုိ့တွင် အလုပ်အကုိင်၊ လစာနှင့် အိမ်ေနရာတို့ကို ေပးဆပ်၍ 
ဆန္ဒြပေနြကေသာ အစိုးရ ကမှ ဝန်ထမ်း အလုပသ်မားများ၊ သားသမီးများကုိ ေကျာင်းမပို့ရန ်
ြငင်းဆနသ်ည့ ် မိဘများ၊ လျှပစ်စ်မီး ြဖတ်ေတာက ် ခံရမညဟ် ု ြခိမ်းေြခာက်မုများ ရိှေသာ်လည်း 

  

 157 https://eurocham-myanmar.org/wp-content/uploads/2022/01/Myanmar-Garment-Sector-
Factsheet_January-2022.pdf.  

 158 https://www.business-
humanrights.org/documents/37865/2022_Myanmar_garment_sector_EN.pdf.   

 159 https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-19-28-june-2022.   
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လျှပ်စစ်မတီာခ ေပးေဆာင်ရန ် ြငင်းဆန်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများ ပါဝင်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ 
အရပ်ဘက ်လမူုအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အမျuိးသား ညီညွတ်ေရး အစိုးရတို့သည ် နုိင်ငံပုိင် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်အချuိ့ အပါအဝင ် နုိင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချuပ်ေရး ေကာင်စီ၏ 
နိုင်ငံြခားေငွလလဲှယ်ခွင့်ကို ကန့သ်တသ်ည့ ် ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို့အေရးယူမုများ အေပါ် 
ကuိဆုိခဲ့သလုိ ထိုသိ့ု ြပuလုပ်ရန ်ဆကလ်က ်ေတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။160 

၈၃။ လက်ရှိ အစရီင်ခံစာအရ တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရး အထီးကျန်မုကို ဦးတည် ေစသည့် 
တုိးတက်မုအချuိ့ ရှိခဲ့ေသာ်လညး် အထူးသြဖင့် ၂၀၂၁ ခနုှစ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ မစှ၍ ြမနမ်ာြပည်သူ 
အေပါ် တပ်မေတာ်က ဆက်တိုက ် ထုိးစစ်ဆင်ေနြခင်းကုိ ရပတ်န့်ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ 
ရာဇ၀တ်မုများကို တာဝန်ခံနိုငေ်ရး အတွက် လုပ်ေဆာင်ရန ်ကျန်ရှိေနေသးေြကာင်း မှတ်တမ်းတင် 
ေဖာ်ြပထားသည်။  

၈၄။ နိုင်ငံတကာ အသုိက်အဝန်းသည် ြမန်မာြပညသ်ူများအား ပံ့ပိုးကူညီရနန်ှင့် စစတ်ပ်အား 
ဘာေရးအရ အထးီကျနေ်စေရး ေတာင်းဆိုချက်များအား အေရးယ ူေဆာင်ရကွ်ရန ်လိုအပ်ေသာ 
ေြခလှမ်းများ အားလံုးကို ချမတ်ှေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အချနိမ်တိုင်မီ ေရှာင်လွဲှသည့် 
လုပ်ရပ်များကို ေလျှာ့ချရန ် အလို့ငှာ နိုးေဆာ်ညှိနိုင်းေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များအား ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ မည်သည့် ေြခလမှ်းမဆို ချမတှ်ရာ၌ တပမ်ေတာ်သည ် နိုင်ငံြခား 
အရံေငွများကို ဆက်လက ် ရရှိေနြခင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မုများကို ကျူးလွန်ေနသည့် 
အနရာယ်ကို အသိအမတှ်ြပuရင်း ြမန်မာြပည်သမူျား အေပါ် တကွ်ချက်မှနး်ဆနိုင်ေသာ လူမုစီးပွား 
ဆုိင်ရာ ဆိုးကျuိးသက်ေရာက်မမုျားအား ေလျှာ့ပါးသကသ်ာေစရန ် သသိာထငရ်ှားေသာ ကuိးပမ်း 
အားထုတ်မုများအား မြဖစ်မေန ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ အမျuိးသား ညီညွတ်ေရး အစိးုရနှင့် 
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင ် အရပ်ဘက ် လူမုအဖွဲ့အစညး်များနှင့် ဒီမိုကေရစီ 
လုပ်ရှားမုများမ ှအြကံဉာဏ်ရယ၊ူ ေဆွးေနွးတိုင်ပင်ြခင်းသည ်အလွန်တရာ အေရးကီးလှပါသည်။ 

၈၅။ အထက်ေဖာြ်ပပါ ေတွ့ ရှိချက်များနှင့် လက်ရှိ အေြခအေနများေြကာင့ ် OHCHR သည် 
စစ်တပ ်အာဏာပိုင်များက ြမနမ်ာြပည်သ ူအေပါ် ကျူးလနွ်ေနေသာ တိုက်ခိုက်မုများ အားလံုးကို 
ချက်ချင်း ရပတ်န့်ရန် အပါအဝင ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များထ ံ လူ့အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ 
မဟာမင်းကီး၏ ယခင်အြကံြပuချက်များကို ထပ်ေလာင်းေြပာြကားခ့ဲသည်။161 

၈၆။ ထို့အြပင ် OHCHR သည ် ကလုသမဂ္ဂ အဖွဲ့ ဝင် နိုင်ငံများနငှ့် သကဆ်ိုင်ရာ ေဒသတွင်း 
အဆင့်၊ နိုင်ငတံကာ အဆင့် အစိးုရ အဖွဲ့အစည်းများအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များကို 
အြကြံပu တိုကတွ်န်းထားပါသည်။   

(က) လက်နက ် ေရာင်းချလွှေြပာင်းေရး ဆုိင်ရာ ပိတ်ဆို့အေရးယူမအုား 
ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း မရိှေသးပါက ချမှတအ်ေရးယ ူေဆာင်ရွကပ်ါ။  

(ခ) နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနင့်ှ အရပ်ဘက ်လူမုအဖွဲ့အစညး်များအတကွ် လိုင်စင် 
ကင်းလွတ်ခွင့်များ အပါအဝင ် လူ့အခွင့်အေရးကို ေလးစားြခင်းနှင့် အေရးယူ 
ပိတ်ဆို့မုေြကာင့် ြဖစလ်ာေသာ ေဘးြဖစေ်စသည့် လူမုစီးပွား ဆုိင်ရာ 
သက်ေရာက်မုများအား ေလျှာ့ချြခင်းများ ြပuလပု်ရင်း ြမန်မာ ့နိုင်ငံြခား ကနု်သယွ်မု 

  

 160 https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/07/626-myanmar-international-civil-society-
organizations-and-over-220-000-people-call-on-the-us-to-sanction-myanmars-oil-and-gas-
revenues-and-stop-the-bankrolling-of-the-genocidal-military-ju/.  

 161 A/HRC/49/72, အပိုဒ ်၇၄ 
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ဘဏ်၊ ြမန်မာ ့ရင်းနှီးြမuပ်နှံမနုငှ့် ကူးသန်း ေရာင်းဝယ်ေရး ဘဏ်နှင့် ြမန်မာ့ေရနံနှင့် 
သဘာဝ ဓာတ်ေငွ့ လုပ်ငန်းတို့ အပါအဝင ် တပ်မေတာ်က နုိင်ငံြခားေငွကုိ 
ဆက်လကသ်ံုးစွဲခွင့် ြပuသည့် သို့မဟုတ ်ရရိှေအာင် ခွင့်ြပuနုိင်သည့် အဖွဲ့အစညး်များ 
အေပါ် ထပ်တိုး ပစ်မှတ်ထား ပတိ်ဆို့အေရးယမူုများကို အေကာင်အထည်ေဖာပ်ါ။ 

(ဂ) အ ေရးယ ူဒဏခ်တ်သူများမ ှပျက်ကွက်မု ရှိလျှင် သင့်ေလျာသ်လို အေရးယူြခင်းနှင့် 
အေရးယ ူ ဒဏခ်တ်ရန ် လံုေလာက်ေသာ အရင်းအြမစမ်ျားအား ေသချာေစြခင်း 
အားြဖင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရး စံချနိ်စနံုန်းများနှင့် တသမတ်တည်း 
ကိုက်ညီသည့် လက်ရှိ ပစ်မှတထ်ားေသာ အေရးယ ူပိတ်ဆိ့ုမမုျားအား ထိေရာက်စွာ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ပါ။   

(ဃ) အရပ်ဘက ် လူမုအဖွဲ့အစညး်များနှင့် တိုငပ်င်ြပီး နုိင်ငံေတာ် စီမအံုပ်ချuပ်ေရး 
ေကာင်စ ီ၀င်ေငမွျားကို ေလျှာ့ချနိုင်သည့် ထပတုိ်း အစအီမံများအား စူးစမ်းရှာေဖွပါ။ 

(င)  ေဘးသက်ေရာက်မ ု ခံေနရေသာ ဆကစ်ပ်သက်ဆိုင်သူများနငှ့် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် 
ေဆွးေနွးတုိင်ပင် ြပီးေနာက ် ၎င်းတို့၏ နယေ်ြမများအတွင်း သိ့ုမဟုတ ် ၎ငး်တို့၏ 
တရားစီရင်ပိုင်ခင့်ွ ေဒသများ ေအာက်တွင ် တစ်ရပ်လံုး ြဖစ်ေစ၊ တစတ်ိတပုိင်း 
ြဖစ်ေစ အေကာင်အထည ် ေဖာ်ေနေသာ စီးပာွးေရး လုပ်ေဆာင်ချက်များ အားလုံး 
အတွက် လူ့အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး ဂရုြပuေဆာင်ရွက်မအုား တိတိကျကျ၊ 
ထိထိေရာက်ေရာက ် မြဖစ်မေန ေဆာင်ရွကေ်သာ အုပ်ချuပ်ေရး စနစ်တစ်ရပ် 
ဖွဲ့ စည်းနိုင်ေရး အတွက် စဉ်းစားပါ။    

(စ) ြမန်မာနိုင်ငံတွင ် ကုနသ်ွယ်မနုှင့် ရင်းနှီးြမuှပ်နှံမကုို အားေပးြမင့်ှတင်သည့် နုိင်ငံပုိင် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ေအဂျင်စအီဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မုများတွင် 
လူ့အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူးဂရုြပuေဆာင်ရွက်မု ရှိေစရန ်ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရကွ်ပါ။ 
အဆိုပါ အဖဲွ့အစည်းများသည် စစ်တပ် ပိုင်ဆိုင်ေသာ သို့မဟုတ ် စစ်တပ ်
ထိန်းချuပ်ထားေသာ ကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံေရး စတင် 
တည်ေဆာက်ြခင်း သိ့ုမဟုတ ်ဆက်နွယ်ြခင်း မရှိေစရန ်စစိစေ်ဆာင်ရွက်ပါ။  

၈၇။ OHCHR မှ ရင်းနှီးြမuှပ်နှံသူများနှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ေအာက်ပါအတိုင်း 
လုပ်ေဆာင်ရန ်အြကြံပuထားသည်။  

(က) ြမန်မာနိုင်ငံတွင ် လုပ်ရှားေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အားလံုး သို့မဟုတ် 
ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက် ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ အပါအဝင ် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ စးီပာွးေရး 
လုပ်ငန်းများနှင့် ကုနသ်ွယ်မ ု ြပuေနေသာ သိ့ုမဟတ်ု ၎င်းတွင် ရင်းနှီးြမuပ်နံှေနေသာ 
စီးပွားေရး လပု်ငန်းများသည ် တပ်မေတာ် လက်ေအာက်ခ ံ အဖွဲ့အစည်းများ 
သို့မဟုတ ် လပူုဂ္ဂuလ်များ အပါအဝင် တပ်မေတာ်နှင့် သိ့ုမဟုတ ် တပ်ပုိင်/ 
တပ်ထိန်းချuပ်ေသာ မည်သည့် လုပ်ငနး်အဖွဲ့အစည်း တစမ်ျuိးမျuိးနှင့် စီးပွားေရး 
ဆက်ဆံမ ု စတင်ြခင်း သို့မဟုတ ် ဆကလ်က ် ဆကန်ယ်ွြခင်း မရှိေစရန် 
လူ့အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ ဂရုြပu ဆန်းစစ်ေလလ့ာမု ြပuသင့်ပါသည်။  

(ခ) ြမန်မာနိုင်ငံတွင ် လုပ်ရှားေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အားလံုး သို့မဟုတ် 
ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက် ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ အပါအဝင ် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ စးီပာွးေရး 
လုပ်ငန်းများနှင့် ကုနသ်ွယ်မ ု ြပuေနေသာ သိ့ုမဟတ်ု ၎င်းတွင် ရင်းနှီးြမuပ်နံှေနေသာ 
သို့မဟုတ ်ြမန်မာနိုင်ငံတွင ်စီးပာွးေရး စတင်လပု်ရန ်စဉး်စားသံးုသပ်ေသာ လုပင်န်း 
အဖွဲ့အစည်းများ အေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းများြဖင့် လူ့အခွင့်အေရး 
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ဆုိင်ရာ အထူးဂရုြပu ေလ့လာမုအား စနစတ်ကျ အေကာင်အထည ်
ေဖာ်သင့်ပါသည။်  

(၁) အဓိပ္ပါယ်ရှိေသာ သကဆ်ိုင်ရာပုဂ္ဂuလ ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိေတွ့ဆက်ဆမံုြဖင့် 
အချကအ်လက ် ရယသူင့်ြပီး အမနှ်တကယ် သိ့ုမဟတ်ု ြဖစ်နိုင်ေချ ရှိေသာ 
လူ့အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မုများအား ဆန်းစစ်ေလလ့ာရန ်ရည်ရယ်ွြခင်း 
အားြဖင့် စစတ်ပ်နှင့ ်စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ ဆက်ဆေံရးများကို ေရှာင်ရှားသင့်ပါသည်။  

(၂) ေတွ့ရိှချက်များကုိ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင ် ေပါင်းစပသ်င့်ြပီး 
ချမှတ်ထားေသာ အေရးယူမုများ၏ ထိေရာက်မကုို ေြခရာခ ံေလလ့ာသင့်ပါသည်။  

(၃) အလားအလာ ရှိေသာ၊ အမှန်တကယ် ြဖစ်နိုင်ေသာ သက်ေရာက်မုများအား 
စီမံခန့်ခွဲြခင်းကို ပွင့်လင်းြမငသ်ာစွာ ေဆာင်ရွက်သင့်ြပီး ဆန်းစစ်ေလ့လာမု 
ေတွ့ရိှချက်များကုိလည်း စံနနု်းနှင့ ်အည ီထုတြ်ပန်သင့်ပါသည်။  

(၄) ထိေရာက်မုအား ဆနး်စစ်ေလ့လာနိုင်ရန်နှင့် အသစ်ရရှိေသာ ယံုြကည်စိတခ်ျရသည့် 
အချကအ်လကမ်ျာအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန ်လူ့အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထးူဂရုြပu 
ေလ့လာြခင်းများအား စဉ်ဆကမ်ြပတ် အချနိက်ာလ အလိုက် ြပန်လညသ်ံုးသပ် 
သင့်ပါသည်။  

(ဂ) ပွင့်လင်းြမင်သာမုနှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အုပခ်ျuပ်ေရး စနစကုိ် အေထာကအ်က ူ
ြဖစ်ေစရနအ်တကွ် ြမန်မာနိုင်ငတွံင ်လုပ်ကိုင်ေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် 
သကသ်ာခွင့်နှင့် လိုင်စင်ေြကးများကဲ့သို့ေသာ ၎င်းတုိ့ ေပးေဆာင်သည့် အရာများကို 
ထုတ်ြပနသ်င့်သည်။ 

(ဃ) အေြခအေနအချuိ့တွင် လူ့အခငွ့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး ဂရုြပu ေဆာင်ရွကမ်ုနှင့် 
သတ်မှတ်ထားေသာ ကုစားေရး လုပ်ရပ်များသည် ေဘးအနရာယ်များ ေလျာပ့ါး 
သကသ်ာေစရန ် လံုေလာက်မ ု မရှိနိုင်သည ် ြဖစ်ရာ စီးပာွးေရး လုပ်ငနး်များ 
အေနြဖင့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့် အညီ ေဆာင်ရွကန်ိုင်သည့် လုပ်ငန်းမျuိးမှာ လကေ်တွ့ 
မြဖစ်နိုင်ေပ။ ထိုအေြခအေနမျuိးတွင ် တာဝန်ယူမုရိှစွာ လုပင်န်း ရုတ်သိမး်ြခင်းကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ 

(င) ရင်းနှီးြမuပ်နှံသူများသည ် စစ်တပ် ပိုင်ဆိုင်ေသာ သို့မဟတ်ု စစ်တပ်နှင့် 
ချတ်ိဆကထ်ားေသာ ကုမ္ပဏီများအား ရင်းနှီးြမuပ်နှံြခင်းမ ှေရှာင်ြကဉ်သင့်ြပးီ ၎င်းတုိ့ 
ရင်းနှီးြမuပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီများ အေပါ် လူ့အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထူး ဂရုြပu 
ဆန်းစစ်ေလလ့ာမု ြပuလုပ်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။  

၈၈။ OHCHR မှ နိုငငံ်တကာ ဘာေရး အဖွဲ့အစည်းများအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များကို 
အြကြံပuထားသည်။  

(က) တပ်မေတာ်မဟတ်ုေသာ စးီပွားေရးက၊ အထူးသြဖင့် စစ်တပ်ကို 
အကျuိးြပuြခငး်မရှိဘ ဲတာဝန်သိ စးီပွားေရး လပု ်ေဆာင်မု နိုင်ငတံကာ စံနုနး်များနှင့် 
အည ီ ေဆာင်ရကွ်ေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငနး်များအား ပ့ံပုိးရန် နည်းလမး်များကို 
ရှာေဖွပါ။  
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(ခ) အနာဂတလ်ုပ်ရာှးမုများနှင့် ပတ်သက၍် အရပ်ဘက် လူမအုဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
သင့်ေလျာ်ေသာ သကဆ်ိုင်သ ူ လူပုဂ္ဂuလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စဉဆ်ကမ်ြပတ် 
ထိေတွ့ဆက်ဆမံုြပuပါ။  

၈၉။ OHCHR သည် ကုလသမဂ္ဂ ဆုိင်ရာ ရံပံုေငွများ၊ ပရုိဂရမ ် အစအီစဉ်များနှင့် 
ေအဂျင်စမီျားနငှ့ ် ဆကစ်ပ၍် ကုလသမဂ္ဂအား ေအာက်ပါ အချက်များကို 
အြကြံပuထားသည်။ 

(က) ေနာက်ဆံုးေပါ် အချကအ်လက်များကို ရင်ေဘာင်တန်း ရရှိနိုင်ရန်၊ တံု့ြပန်ချက် 
ေဆာင်ရွက်ချက်များအား ေြခရာခ ံ နိုင်ရနန်ငှ့ ် လမ်းညွှန်ချက် ေပးနိုင်ရန ် အလို့ငှာ 
သတ်မှတ် ပုဂ္ိဂuလ်တစ်ဦးအား တာဝန်ေပးြခင်း သို့မဟုတ ် ရာထူးတစ်ရပ်အား 
ဖန်တီးခန့အ်ပ်ြခင်း အပါအဝင် လူ့အခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ အထးူဂရုြပu 
ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှ တဆင့် စစ်တပ်ပုိင် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များနှင့် 
၎င်း၏ ထုတက်ုန်များအား သတ်မှတ်ေဖာထ်ုတ်ရန ် ရည်ရွယ်၍ ကလုသမဂ္ဂ 
အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်အား ြမင့်တင်ရန်။  

(ခ) ြမန်မာနိုင်င ံ အေြခအေနအရ တာဝန်သ ိ လုပ်ငန်းေဆာငတ်ာများနှင့် 
လုပ်ငန်းရုတသ်မိ်းြခင်းတိ့ုအား ဖွင့်ဆိုသတမ်ှတ်နိုင်ရန ် အလို့ငှာ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးြမuပန်ှံသူများ အတကွ ် ထပ်တိုး လမ်းညွှန်ချက်များ 
ထုတ်ြပနန်ိုင်ေရး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။  

(ဂ) ဘာေရး ဆုိင်ရာ စံုစမ်းစစ်ေဆးမုများ အပါအဝင ် သက်ဆိုင်ရာ 
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကူအညီြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နယ်ပယ်များအား 
ထပ်တိုး စံုစမ်းစစ်ေဆးမုများ ြပuလုပ်ပါ။ 

(၁) မစ်ရှင်က ထုတြ်ပန်သည့် ြမန်မာတ့ပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရး ဆုိင်ရာ အကျuိးစးီပွားနှင့် 
ဆက်စပ်ေသာ စာတမ်း၏ အပိဒု ် ၁၉၁(ဂ) တွင် သတ်မှတထ်ားေသာ 
အေရးကစိ္စများ။  

(၂) ြမန်မာနိုင်င ံ အတွင်း ဖျကဆ်ီးလုယက်မုနှင့် ဆက်စပသ်ည့် စစ်ရာဇဝတ်မ ု ဆုိင်ရာ 
ြဖစ်နိုင်ေချရှိ ြဖစ်ရပ်များ။ 

    

 


