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ကိuတင်တည်းြဖတ်ထားေသာ အစီရင်ခံစာ

ြဖန်ချီ - အများဖတ်ိုင်ရန်
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၁
မူရင်းဘာသာစကား - အဂလိပစ
် ာ

လူ့အခွင့်အေရး ေကာင်စီ
ငါးဆယ့်တစ်ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး

၁၂ စက်တင်ဘာလ - ၇ ေအာက်တိုဘာလ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊
အစီအစ် အမှတ် ၂ ှင့် ၄

ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အေရး မဟာမင်းကီး၏ နှစအ
် လိုက် အစီရင်ခံစာနှင့်

ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အေရး မဟာမင်းကီးရံုးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အေထွေထွ အတွင်းေရးမှူးချuပ်၏ အစီရင်ခံစာများ
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အေရး ေကာင်စီ၏ အာရံစ
ု ိုက်မု လိအ
ု ပ်ေနေသာ လူ့အခွင့်အေရး အေြခအေန
ြမန်မာနိုင်ငံဆိုငရ
် ာ လွတ်လပ်ေသာ နိုင်ငံတကာ အချက်အလက် ရှာေဖွေရး မစ်ရင
ှ ၏
်

အြကံြပuတိက
ု တ
် ွန်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရရှိလာေသာ တိုးတက်မုနှင့် ကျန်ရှိေနေသးေသာ
စိန်ေခါ်မုများ
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အေရး မဟာမင်းကီးရံုး၏ အစီရင်ခံစာ*

အှစ်ချပ်
၄၆ ကိမ်ေြမာက် ကုလသမဂ လူအခွငအ
့် ေရး ေကာင်စီ အစည်းအေဝး၏ ဆံုးြဖတ်ချက်

အမှတ် ၄၆/၂၁ အရ ယခု အစီရင်ခစ
ံ ာတွင် ြမန်မာိုင်ငံဆင
ို ်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငတ
ံ ကာ
အချက်အလက် ရှာေဖွေရး မစ်ရှင်က ြမန်မာစစ်တပ်၏ စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ အကျိးစီးပွားများ

အေကာင်း ေဖာ်ြပထားေသာ ညီလာခံ စာတမ်းအား ၂၀၁၉ ခုစ
ှ ်တွင် ထုတ်ြပန်ပီးေနာက်

သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ၏ ေဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ အေပ ဆန်းစစ်ေလ့လာချက် တစ်ရပ်အား
ထည့်သွင်းထားပါသည်။

မီးေမာင်းထိုး

ေဖာ်ြပရန်

ဤအစီရင်ခစ
ံ ာတွင်
အလိုငှာ

ဆက်စပ်ေသာ

ဆက်လက်

ြပဿနာအေရးကိစများအား

ြဖစ်ပွားေနေသာ

အခက်အခဲများှင့်

ေပေပါက်လာေသာ စိန်ေခမများအား ဥပမာများ ေပး၍ တင်ဆက် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

* ေနာက်ဆးုံ ရ သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ိုင်ေစရန် အတွက် လက်ရှိ အစီရင်ခံစာကို
ေနာက်ဆံုးသတ်မှတ်ရက် ေကျာ်လွန်၍ တင်သွင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
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၁။

အဖွင့်မိတ်ဆက်နှင့် နည်းနာ
၁။

ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရး ေကာင်စီ အစည်းအေဝး ဆံးု ြဖတ်ချက် အမှတ် ၄၆/၂၁ အရ

ြမန်မာိုင်ငံဆိုငရ
် ာ

လွတ်လပ်ေသာ

ိုင်ငံတကာ

အချက်အလက်

ရှာေဖွေရး

မစ်ရှင်က

ြမန်မာစစ်တပ် (တပ်မေတာ်)၏ စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ အကျိးစီးပွားများ အေကာင်း ြပစုခသ
ဲ့ ည့်
ညီလာခံ

စာတမ်းပါ

တိုးတက်မှင့်

အြကံြပတိက
ု ်တွန်းချက်များှင့်

ကျန်ရှိေနေသးေသာ

စိနေ
် ခမများ

ဆက်စပ်၍

အေပ

ရရှိြဖစ်ထန
ွ ်းလာေသာ

ြခံငံြု ပည့်စံုေသာ

အစီရင်ခစ
ံ ာ

တစ်ေစာင်အား ငါးဆယ့် တစ်ကိမေ
် ြမာက် ကုလသမဂ လူအခွငအ
့် ေရး ေကာင်စီ အစည်းအေဝး၌

တင်သွင်းရန်ှင့် ထိအ
ု စီရင်ခစ
ံ ာ အတွင်း ထပ်တးို အြကံြပ တိုကတ
် ွန်းချက်များ ေပးရန် ကုလသမဂ

ီ
ကုလသမဂ လူအခွငအ
့် ေရး မဟာမင်းကီးံးု (OHCHR) အား
လူအခွငအ
့် ေရး ေကာင်စက

ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။1
၂။

တပ်မေတာ်သည် ကီးေလးေသာ ိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မမ
 ျား ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်မ

အပါအဝင်

၎င်း၏

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအား

အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန်

ပံ့ပိုးေပးိုငသ
် ည့် ဝင်ေငွရင်းြမစ်များစွာ ရရှိေအာင် လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းှင့် ေခါင်းေဆာင်မ စွမ်းရည်
ရှိသည်ဟု ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငံတကာ အချက်အလက် ရှာေဖွေရး မစ်ရှင်က

၎င်း၏ စာတမ်းတွင် ဆံုးြဖတ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ မစ်ရင
ှ သ
် ည် စစ်တပ်၏ စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ
အကျိးစီးပွား နယ်ပယ်ငါးရပ်ကုိ စံုစမ်းစစ်ေဆးခဲ့ပီး ၎င်းှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ လူပုဂိလ်များှင့်
ကုမဏီများကို သီးြခား ေနာက်ဆက်တွဲ ကများတွင် ေကာက်ချက်ချ၊ စာရင်းြပစုခဲ့ပါသည်။
စာတမ်းပါ

အြကံြပတိုက်တန
ွ း် ချက်များ

ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါသည်။

မူရင်း

စာတမ်း

အရ

ပတ်သက်ေသာ

အတွက်

2

အဖွဲ အစည်း

ေနာက်ဆံုးရ

ခုှစ်ဖွဲအား

အချက်အလက်များှင့်

တံုြပန်မများအား လူသိရှင်ကား ဖတ်ေလ့လာိင
ု ်ပါသည်။
၃။

ယခု အစီရင်ခစ
ံ ာတွင် မစ်ရှင်၏ စာတမ်း ထုတ်ြပန်သည့်ေန မှစ၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇူလင
ုိ လ
် ၃၁

ရက်ေန အထိ အဖွဲအစည်း များစွာ၏ ေဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ အေပ ဆန်းစစ်ေလ့လာမ တစ်ရပ်အား
ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခစ
ံ ာတွင် သက်ဆင
ို ်ရာ ြပဿနာ အေရးကိစများအား

မီးေမာင်းထိုးေဖာ်ြပရန်

အလိုငာှ

ဆက်လက်

ြဖစ်ပွားေနေသာ

အခက်အခဲများ

ေပေပါက်လာေသာ စိန်ေခမများအား ဥပမာများ ေပး၍ တင်ဆက် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

၄။

ှင့်

လက်ရှိ အစီရင်ခစ
ံ ာကို Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative ၏

ေဒတာေဘ့စ်များ၊ ကုမဏီ ေကာ်ပရ
ုိ တ
ိ ် မှတ်တမ်းများ၊ ယံုကည်စိတခ
် ျရေသာ ရင်းြမစ်များမှ

ံ ာများ၊
ကိယ
ု ေ
် တွ သတင်းအချက်အလက်များ ပါရှေ
ိ သာ အများသိ ထုတြ် ပန်ေသာ အစီရင်ခစ
ဂိလ်တု

ဓာတ်ပံုများှင့်

ဆန်းစစ်ေလ့လာနည်းြဖင့်
အချက်အလက်များြဖင့်

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ

စုေဆာင်း၊

သံုးသပ်မတို

သံုးသပ်ထားေသာ

ြပင်ဆင်ေရးသားထားြခင်း

အပါအဝင်

အများဝင်ေရာက်ေလ့လာိင
ု ်သည့်

ြဖစ်ပါသည်။

3

ယံုကည်စတ
ိ ်ချရေသာ

ဤအစီရင်ခံစာ

အတွက်

ု ်ငံ၊ ကုမဏီ ၄၁ ခုှင့် အဖွဲ အစည်း
ေပးပိုတင်သွင်းကရန် ပွငလ
့် င်းြမင်သာစွာ ဖိတေ
် ခခဲပီး (၂၆ ိင

၁၁

1
2
3

ဖွဲ တိုသည်)

အမည်ေပးထားေသာ

အားလံုးကို

မူကမ်း

ေရးဆွဲြခင်း

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
Ibid.

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2022/call-submissions-report-progress-and-challenges-

regarding-recommendations.
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အဖွဲအစည်း
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လုပ်ငန်းစ်အတွင်း
လက်ခံရရှိေသာ

ြဖစ်င
ို ်သမ

ေပးပိုတင်သွင်းမ

အတိင
ု ်းအတာအထိ
၄၂

ခုကို

ပါဝင်ရန်

ေလးနက်စွာ

ဆက်သွယခ
် ဲ့ပါသည်။

စ်းစားသံုးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ဘာသာရပ်ဆိုငရ
် ာ ကမ်းကျင်သူများ၊ အရပ်ဘက် လူမအဖွဲ အစည်းများမှ သက်ဆိုငသ
် ူများှင့်
သတင်းမီဒီယာသမားများြဖင့် အေဝးမှ ေတွဆံုေမးြမန်းမများ

ြပလုပ်ခပ
ဲ့ ါသည်။ ထိလ
ု ိဝှက်

အစည်းအေဝးများမှ မှတ်တမ်းမှတ်စုများကို ဖိင
ု တ
် ဲွ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင်

စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပီး ေနာက်ပိုင်း လူတစ်ဦးချင်းစီ ြကံေတွေနရသည့် ဆိုးရွားလှေသာ
လံုြခံေရး အရာယ်များေကာင့်

4

OHCHR သည် အြခား ထည့သ
် ွင်း စ်းစားမများထက်

အြပန်အလှန် ေဆွးေွးသူ အားလံုး၏ လံြု ခံေရးကို အဓိက ဦးစားေပးခဲသ
့ ည်။

၂။

အခင်းအကျင်း

က။

ေနာက်ခံ အေြကာင်းအရာ
၅။

ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရး ေကာင်စီက ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ိုင်ငံတကာ

အချက်အလက် ရှာေဖွေရး မစ်ရှင်အား ခနအ
် ပ်တာဝန်ေပးသည့် ၂၀၁၇ ခုစ
ှ ်တွင် ြမန်မာိင
ု ်ငံ၌
အမျိးသား ဒီမက
ို ေရစီ အဖွဲချပ် ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရ တာဝန်ယူထားစ် ကာလ ြဖစ်ပီး ၂၀၁၈

ခုှစ
် ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် မစ်ရှင်အဖွဲသည် လုပ်ပိုင်ခွင့် အရ ထုတ်ြပန်သည့် အစီရင်ခစ
ံ ာှင့်

အေကာင်းအရာ အလိုက် စာတမ်းများအား ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ဖွဲစည်းပံု အေြခခံဥပေဒအရ

အပ်ှင်းထားေသာ အခွင့်အာဏာများကို တပ်မေတာ်က ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားေသာ်လည်း

အမျိးသား ဒီမက
ို ေရစီ အဖွဲချပ် ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရသည် ဒီမိုကေရစီ အသွင်ကးူ ေြပာင်းေရး၊

ေကာင်းမွနေ
် သာ အုပ်ချပ်ေရးှင့် စီးပွားေရး လွတ်လပ်မ ပိုမို ရရှိေရးတိုအတွက် ပထမဆံးု
ေြခလှမး် များအား အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့သည်။

၆။

ထိက
ု ာလအတွငး် တပ်မေတာ်သည် အကမ်းဖက်မ ြဖစ်ေစသည့် လံေဆာ်တိုက်ခိုက်မများ

ဦးေဆာင် ြပလုပ်ခဲ့ရာ ိဟ
ု င်ဂျာများအား ဘဂလားေဒ့ရှ် ိုင်ငံအတွင်းသို တတိယ အကိမ်
ို ်ရာ
အစုလိုက် အြပံလိုက် ထွက်ေြပးကရသြဖင့5် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တရားံုးှင့် အြပည်ြပည်ဆင
ရာဇဝတ် ခံ
ု းုံ များတွင် တရားရင်ဆိုင်ေနရသည်။ တပ်မေတာ် တပ်ဖွဲများသည် လွန်ခဲ့သည့်
ဆယ်စုစ
ှ ်များအတွင်း အြခားတိုင်းရင်းသား လူနည်းစု အသိုင်းအဝန်းများကို ပစ်မှတထ
် ား၍
အလားတူ ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ လုပ်ရပ်များအား ကျးလွန်ခသ
ဲ့ ည်။
၇။

တပ်မေတာ်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွင် အာဏာသိမ်းပီးေနာက်

ြမန်မာိုင်ငံ တဝှမ်းရှိ ြပည်သူများအေပ သက်ေရာက်မရေ
ှိ သာ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ

များအား စနစ်တကျ ကျးလွန်ခဲ့သည်။ ထိခ
ု ျိးေဖာက်မမ
 ျားတွင် အရပ်ဘက်၊ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊
လူမေရးှင့် ယ်ေကျးမဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ အားလံုးအေပ လမး် ြခံသက်ေရာက်မ ရှသ
ိ ည်။
အချိ ကျးလွနမ
် များသည် လူသားမျိးွယ်အေပ ကျးလွနသ
် ည့် ရာဇဝတ်မမ
 ျားှင့် ဆက်စပ်မ

ရှိသလို အချိေနရာတွင် စစ်ရာဇဝတ်မများှင့်ဆက်စပ်မ ရှိင
ို ်သည်ဟု ယံု ကည်ရန် ကျိးေကာင်း

4

5

ြမန်မာစစ်တပ်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် အာဏာသိမ်းခဲ့ေသာ်လည်း ိင
ု င
် ံကုိ စုစည်းရန်

ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။

အေစာပိင
ု း် ကာလ၌ ထိုသို အတင်းအဓမ ှင်ထုတ်ခဲ့မသည် ၁၉၇၈ ှင့် ၁၉၉၁ - ၁၉၉၂ ခုစ
ှ ် တိုတွင်

ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

3
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ဆီေလျာ်ေသာ အေကာင်းြပချက်များအား OHCHR က ေတွရှခ
ိ ဲ့သည်။ ထိအ
ု ချက်များအား သီးြခား
အစီရင်ခစ
ံ ာတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။6

ခ။

စီးပွားေရး မူဝါဒများနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများ
၈။

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ် ဦးေဆာင်ေသာ “ိင
ု င
် ေ
ံ တာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စ”ီ အြဖစ် 7

အသွင်ယထ
ူ ားေသာ တပ်မေတာ်သည် ကိုန
ို ာဗိုင်းရပ်ေရာဂါ (ကိုဗစ်-၁၉) ကပ်ေရာဂါေကာင့်
ဆိုးဝါးစွာ ခံစားေနရေသာ စီးပွားေရးကို နက်ိင်းေသာ အကျပ်အတည်းအြဖစ်သုိ `တွန်းပိုခဲ့ပီး

၂၀၂၀ ခုှစ် မတ်လ ေနာက်ပင
ုိ း် တွင် ဆင်းရဲမွဲေတမန်း ှစဆ
် တိုးလာသည်ဟု ခန်မှန်းရသည်။ 8
အမျိးသား

ဒီမိုကေရစီ

အဖွဲ ချပ်

အစိုးရ၏

ေနာက်ဆးံု အကိမ်

ှစအ
် လိုက်

ရသံုးမှန်းေြခ

ေငွစာရင်းှင့် ိင်းယှ်ပါက ိုင်ငံေတာ် စီမအ
ံ ုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသည် ၎င်း၏ ၂၀၂၂/၂၀၂၃

ရသံုးမှနး် ေြခ ေငွစာရင်းတွင် ပညာေရး အသံုးစရိတ်အား (၈.၄ မှ ၇ ရာခိုင
် န်း)၊ ကျန်းမာေရး
အသံးု စရိတအ
် ား (၄.၂ မှ ၂.၈ ရာခိုင်န
 ်း) ှင့် လူမဖူလံုေရး အသံးု စရိတအ
် ား (၀.၅ မှ ၀.၃

ရာခိုင်န်း) အထိ ေလာ့ချခဲစ
့ ်တွင် ကာကွယ်ေရး အသံုးစရိတ်ကို ၁၀ ရာခိုင်န်းမှ ၁၂

ဲ့ ည်။
ရာခိုင်န်းအထိ တိုးြမင့်ခသ
၉။

ြမန်မာ့ ဘာေရးကသည် အကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်မ လပ်ရှားမတင
ွ ် ပါဝင်သည့်

ဘဏ်ဝန်ထမ်းများှင့်

အင်တာနက်လိုင်း

ထိခက
ုိ သ
် က်ေရာက်မမ
 ျား

ြမန်မာိုင်ငံေတာ်

ရှိခဲ့ ပီး

ဗဟိုဘဏ်မှ

အာဏာသိမး် မေကာင့်

ြဖတ်ေတာက်ပတ
ိ ်ဆိုမများေကာင့်

ဘဏ်များတွင်

ထုတ်ြပန်ေသာ

ဘဏ်များအား

အပ်ေငွများ

အစပိင
ု း် တွင်

ရယူသံုးစွဲမှင့်

ေနာက်ဆက်တွဲ

ဆက်စပ်၍

ကနသ
် တ်ချက်များှင့်

အယံုအကည် မရှိြဖစ်လာကာ ြမန်မာကျပ်ေငွတန်ဖိုး

ကျဆင်းမကို တားဆီးကာကွယရ
် န် ေရှင့် အေမရိကန် ေဒလာ ဝယ်လိုအား ြမင့တ
် က်လာသည်။
၁၀။

ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်သည် ြမန်မာကျပ်ေငွ တည်ငိမ်ေစရန် ရည်စူး၍ ၎င်း၏

အေမရိကန် ေဒလာ အရန်ေငွများကို ကနဦး ေလလံတင် ေရာင်းချခဲ့ေသာ်လည်း ိုငင
် ံေတာ်
စီမံအုပ်ချပ်ေရး
ြဖစ်ေစြခင်း

9

ေကာင်စသ
ီ ည်

အေမရိကန်

ေဒလာှင့်

ကျပ်ေငွလဲန
 ်းကို

အတည်တကျ

၊ ို◌်ငငံြခားေငွ ကိင
ု ေ
် ဆာင်မ အေပ အေထွေထွ ပိတ်ပင်တားြမစ်ြခင်း

10

ှင့်

သွင်းကုန်ပက
ို ုန် လိင
ု စ
် င်များ ရယူရန် လိလ
ု ာသည့် ကုန်စည်ှင့် ကုနပ
် စည်း အမျိးအစား
တိုးလာြခင်း

6

11

စသည်တုိ အေပ တြဖည်းြဖည်း မှီခိုလာရပါသည်။ ိုင်ငံြခားေငွ လဲလှယမ
် 

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

7
8

9
10

11

/A_HRC_48_CRP2_EN.pdf).

https://bangkok.ohchr.org/5902-2/
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-july2022-reforms-reversed

ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်၊ န်ကားချက် ၄/၂၀၂၂ ှင့် သတင်းထုတ်ြပန်ချက် အမှတ် ၃၆/၂၀၂၂

ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်၊ သတင်းထုတ်ြပန်ချက် အမှတ် ၁၂/၂၀၂၂၊ န်ကားချက် ၅/၂၀၂၂၊ စာအမှတ် FE1/69 ှင့် စာအမှတ် FE-1/754

https://www.vdb-loi.com/mm_publications/an-increasing-number-of-goods-are-now-subject-toimport-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

တင်းကျပ်ေသာ

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ

ချမှတ်သည့်

အြခား

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များတွင် ိုင်ငံြခား ေကွးမီ ဆပ်ရန်၊ အချိ သတ်မှတ်ကုန်ပစည်းများ တင်သင
ွ ်းရန်၊
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစည်းများှင့် စစ်ေထာက်ပေ
ံ့ ရး ပစည်းများ ဝယ်ယူိုင်ရန်၊ှင့် စစ်တပ်ပိုင်

ွ ခ
် ျက်များ ပါဝင်ပီး
ကုမဏ
 မ
ီ ျား 12 အတွက် ိုင်ငံြခား သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူရန် စသည့် ရည်ရယ
၎င်းတိုအား လုပ်ေဆာင်ရန် ိုငင
် ံြခားေငွေကးြဖင့် ေပးေချဖို လိုအပ်ပါသည်။
၁၁။

ထိုအြပင် ိင
ု င
် ေ
ံ တာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသည် ိုင်ငံြခားေငွ ရရှိရန် ေကျာက်မျက်၊
13

သတှင့် သစ် ေလလံပွဲ အများအြပားကို ကျင်းပခဲသ
့ ည်။

ိုင်ငံေတာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအတွက် ိုင်ငံြခားေငွ ရရှိေစေသာ အြခား ကဆိုင်ရာ ရင်းြမစ်များတွင် ိင
ု င
် ပ
ံ ုိင်

စီးပွားေရး လုပင
် န်းများ အပါအဝင် ေရနံှင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ၊ သတတွင်း၊ ဆက်သယ
ွ ်ေရး

လုပ်ငန်းှင့် အေကာက်ခန
ွ မ
် ျား ပါဝင်သည်။
၁၂။

ိုင်ငံ့ အစိုးရ အြဖစ် ိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ြပမ ရရှိရန် ကိးပမ်းေနေသာ အမျိးသား

ဦးွတ်ေရး အစိးု ရသည်14 တာဝန်သိ စီးပွားေရးကို အားေပးရန်ှင့် စစ်တပ်ထံ ေငွေကးစီးဆင်းမ
အေပ ကန်သတ်ရန် တပိင်တည်း ရည်ရယ
ွ ်သည့် မူဝါဒအချိကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတွင်
တာဝန်သိ

ရင်းှီးြမပ်ှံမ
 ှင့်

ဆက်လက်

လည်ပတ်ေနေသာ

စီးပွားေရး

လုပ်ငန်းများအား

လမ်းန်ချက်ေပးေနသည့် မိင်-သံုးရပ် ပါဝင်ေသာ မူေဘာင်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းမိင်
သံုးရပ်မှာ လူမေ
 ရး အရ တာဝန်သိ လုပ်ငန်းုတသ
် ိမ်းမ မူဝါဒ၊ ြမန်မာိင
ု ်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ

ေကာ်မရှငက
်
၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန ေနာက်ပင
ုိ း် တွင် အတည်ြပထားေသာ

ရင်းှီးြမပ်ှံမ

စီမက
ံ ိန်းများ

အားလံုးကို

အသိအမှတ်

မြပေရးှင့်

လည်ပတ်ေနေသာ

၎င်းစီမံကန
ိ ်းများအား ဥပေဒေကာင်းအရ အေရးယူရန် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း မူဝါဒ၊ ှင့် အေရးယူ

ပိတ်ဆိုေရး မူဝါဒတို ြဖစ်ကပါသည်။
၁၃။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် က ၁၂ ခု၌ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း

သိုမဟုတ်

တစ်ဦးတည်းပိုင်

ရှိေနပါသည်။

15

လုပ်ငန်းြဖင့်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို

လက်ဝါးကီးအုပ်ပိုင်ခွင့်

သယံဇာတ တူးေဖာ်ထတ
ု ယ
် သ
ူ ည့် ိုင်ငံပိုင် လုပင
် န်းများသည် စီးပွားေရးတွင်

ိင်းယှ်ပါက အေရးပါေသာ အခန်းကမှ ပါဝင်ေနပီး ၂၀၁၇ ခုှစတ
် ွင် ဂျီဒီပီ၏ ၇ ရာခိုင
် န်းခန်
ပံ့ပိုးိုင်ခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ယခုအခါ ိုင်ငံေတာ် စီမအ
ံ ုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ ထိန်းချပ်မ ေအာက်တွင်

အစိုးရ ရသံးု မှနး် ေြခ ေငွစာရင်း အတွက် အကီးဆံးု ပံပ
့ းုိ ေပးေသာ ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရး လုပင
် န်း

ြဖစ်သည့် ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပင
် န်း အပါအဝင် ိုင်ငံပိုင် 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
12

13

14
15

%80%BE%E1%80%AC.

စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားေရးတွင် ြမန်မာ စီးပွားေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းှင့် ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင် လီမိတက် အြပင်

၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းခွဲများ ပါဝင်သည်။

ဥပမာ၊ ြမန်မာ့အလင်း၊ အတွဲ ၈၊ အမှတ် ၉၊ ၂၈ ရက် သဂုတ်လ ၂၀၂၁ ခုစ
ှ 
် င
ှ ့် အတွဲ ၈၊ အမှတ် ၇၀၊ ၂၈ ရက်

ဇွန်လ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ှင့် https://www.mte.com.mm/index.php/en/annoucements/1433-1152022-02
A/HRC/48/67, အပိုဒ် ၇၀-၇၂

ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၉ ခုစ
ှ ်

5
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အများစုသည်

သီးြခားရပ်တည်ေသာ စီးပွားေရး လုပင
် န်းများ အြဖစ် ရပ်တည်သည်ထက်

ဝန်ကီးဌာနများအတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဌာနများအြဖစ် လုပ်ေဆာင်ေနကပါသည်။16
၁၄။

ြမန်မာ့ေရနံှင့်

သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း၊

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းှင့်

ြမန်မာ့

ေကျာက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်း အပါအဝင် အေရးကီးဆံးု ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအချိသည်

ကုန်ပစည်းများကို ိုင်ငံတကာေဈးကွက်တွင် အေမရိကန် ေဒလာ ှင/့် သိုမဟုတ် ယူိုြဖင့်

ေရာင်းဝယ်ေနေသာေကာင့် ၎င်းိင
ု င
် ပ
ံ င
ုိ ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ိုင်ငြံ ခားေငွ အသားတင်
တင်သင
ွ း် သည့်

အဖွဲ အစည်းများ

17

ြဖစ်ကသည်။

ထိုေကာင့်

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင်

သိမး် ဆည်းထားသည့် ေငွစာရင်းများအြပင်18 ေဖာ်ြပပါ ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည်လည်း
ု ါ ြမန်မာ့ ိုင်ငံြခား
ြမန်မာ့ိုင်ငံြခား ကုနသ
် ွယ်မဘဏ်ှင့် ကမ်းလွန် ေငွစာရင်းများ ရှသ
ိ ည်။19 အဆိပ

ကုန်သွယ်မဘ
 ဏ်၏ (ိုင်ငံြခားေငွ) Nostro ဘဏ်စာရင်းများကို တစ်ကမာလံုးရှိ သက်ဆိုင်ရာ
ဘဏ် ၅၀ ေကျာ်တင
ွ ် ဖွငလ
့် စ
ှ သ
် မ
ိ း် ဆည်းထားသည်။20 ိင
ု င
် ြံ ခားေငွ ရရှိမများကို ေယဘုယျအားြဖင့်

အုပ်ထန
ိ ်းဘဏ်များတွင် ကမ်းလွန်ေငွစာရင်းများြဖင့် အပ်ှံထားကပီး ြမန်မာ့ စီးပွားေရးဘဏ်ရှိ

ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏ ကျပ်ေငွစာရင်းများကို တချိန်တည်း ထည့သ
် င
ွ း် ထားသည်။

ြမန်မာိုင်ငသ
ံ ို မည်သည့် ိင
ု င
် ြံ ခားေငွမှ တိုက်က
ို ် ဝင်ေရာက်ြခင်း မရှိေပ။

၃။

အြကံြပuတိုက်တွန်းချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မု
၁၅။

မစ်ရှင်အဖွဲ၏

၂၀၁၉

ခုှစ်ထတ
ု ်

စာတမ်းတွင်

တပ်မေတာ်သည်

၎င်း၏

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများှင့် ဝန်ထမ်းများအား ပံ့ပိုးိုင်ရန် ေငွေကး အရင်းအြမစ်များ လံြု ခံေစေရး
အတွက် ၎င်း၏ စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ အကျိးစီးပွားများအား အသံုးချေနေကာင်း၊ တာဝန်ခံမှင့်

အရပ်သား ကီးကပ်မတိုမှ ၎င်းတိုကယ
ုိ က
် ုိ တားဆီးကာကွယ်ထားေကာင်း မစ်ရှင် အဖွဲက
အခိုင်အမာ

ေဖာ်ြပထားသည်။

ထိစ
ု ာတမ်းတွင်

ေကာ်ပိုရတ
ိ ်

လုပင
် န်းအဖွဲ အစည်းများသည်

စစ်တပ်၏ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မများှင့် ရာဇဝတ်မမ
 ျားအား ပံပ
့ းုိ ကူညေ
ီ ရး သိုမဟုတ်
ထိုချိးေဖာက်မမ
 ျားမှ

အကျိးအြမတ်

ရရှိေရး

အတွက်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်

အခန်းကများကိုလည်း ရည်န်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ မစ်ရှင်သည် တပ်မေတာ် စီးပွားေရးအရ

ုိ ရ
် ာ အဖွဲအစည်း
အထီးကျန်ေစရန် ေတာင်းဆိထ
ု ားကာ လမ်းြပေြမပံု တစ်ရပ် အြဖစ် သက်ဆင
ခုှစ်ဖွဲကို

ပစ်မှတထ
် ားကာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

အေရးယူ

ေဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်

အြကံြပတိက
ု တ
် ွန်းချက်များအား

ေြခာက်ချက်အား

ထုတ်ြပန်ထားပီး

၎င်းတိုအား

ေအာက်တွင် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေဆွးေွးထားပါသည်။ အြကံြပချက်များအား အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်မင
ှ ့်

16

17

18

19

20

6

ဆက်စပ်၍

အချိ

တိးု တက်မမ
 ျား

ရှေ
ိ သာ်လည်း

သိသာထင်ရှားေသာ

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.pdf?sequence=1&isAllowed=y (စာမျက်ှာ ၁၁)
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/state-owned-economicenterprise-reform-in-myanmar_0.pdf (စာမျက်ှာ ၃၀)

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.pdf?sequence=1&isAllowed=y (စာမျက်ှာ ၁၁)
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/state-owned-economicenterprise-reform-in-myanmar_0.pdf (စာမျက်ှာ ၃၀)
Ibid.
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လစ်ဟာချက်များ ရှိေနဆဲ ြဖစ်ကာ ၎င်းတိသ
ု ည် အာဏာသိမ်းပီးေနာက် ပိုမို အေရးကီးသည့်

အချက်များ ြဖစ်လာေကာင်း ဤေဆွးေွးချက်များက ေဖာ်ြပေနပါသည်။

က။

အေရးယူ ပိတ်ဆို့မုများ
၁၆။

လံုြခံေရးေကာင်စီသည် လူအခွင့်အေရးှင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆိုင်ရာ ဥပေဒ

ချိးေဖာက်မမ
 ျား အတွက် တာဝန်ရှိေသာ တပ်မေတာ် အကီးတန်းအရာရှိများှင့် စစ်တပ်ပုိင်

ကုမဏီများအေပ ဘာေရးဆိင
ု ရ
် ာ ပိတ်ဆို အေရးယူမများအား ပစ်မတ
ှ ထ
် ား ေဆာင်ရက
ွ ်ရန်

မစ်ရှင်အဖွဲက အြကံြပ တိုကတ
် ွန်းထားပါသည်။ သိုေသာ် အဆိပ
ု ါ အြကံြပချက်များကို ယေနတုိင်

အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း

မရှိေသးေပ။

ပိတ်ဆို

အေရးယူမမ
 ျားကို

ေရှာင်လဲရန်

အတွက်

အကျိးေဆာင်သူများ သိမ
ု ဟုတ် ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျား အြဖစ် ေဆာင်ရွကတ
် တ်သည့် ေနရာများ

ြဖစ်ေသာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစုများှင့် လုပ်ငန်းခွဲများ၏ ပိုင်ရှင်များ၊ စစ်တပ်ှင့် ၎င်း၏

စစ်ဆင်ေရးများအား

ပံ့ပိုးကူညီေနေသာ

သိုမဟုတ်

၎င်းမှ

စီးပွားေရးအရ

အကျိးအြမတ်

ု ိလ်များ၊ှင့် တပ်မေတာ် မိသားစုဝင်များှင့် အေပါင်းအသင်းများ
ရရှိေနေသာ တရားဝင် လူပဂ

အေပ ပစ်မှတထ
် ား၍ လူပုဂိ လ်အလိက
ု ် အေရးယူပိတ်ဆိုရန်၊ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ရန်ှင့်
ပိုင်ဆိုင်မဥစာ

ပစည်းများ
21

သိမး် ဆည်းရန်

အလားတူ

ိုင်ငံအစိးု ရများထံ ေပးပိုထားပါသည်။
၁၇။

မစ်ရှင်အဖွဲက

ပထမဆံုး

အစီရင်ခစ
ံ ာအား

အြကံြပတိုက်တွန်းချက်များအား

မထုတ်ြပန်မီ

သိုမဟုတ်

ထုတ်ြပန်ပီး

များမကာမီ အချိနအ
် တွင်း သစေတးလျ၊ ကေနဒါှင့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု သာမက
ဥေရာပသမဂ အပါအဝင် ိုင်ငံ အများအြပားသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် လူပုဂိ လ် အချိအား အေရးယူ
ို ်ငံသည်လည်း ြမန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ ှစ်ဖွဲကို ဒဏ်ခတ်
ပိတ်ဆိုခဲ့ပါသည်။22 အေမရိကန်င

အေရးယူခဲ့ ပီး ကေနဒါိုင်ငသ
ံ ည် အထူးသြဖင့် ြမန်မာ့ိုင်ငံြခား ကုနသ
် ွယမ
် ဘဏ် အြပင် အြခား
အေရးယူ ပိတဆ
် ိုမများအား ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၈။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ မှစ၍ ကေနဒါ၊ ဗိတန
ိ ၊် ေြမာက်အိုင်ယာလန်ှင့် အေမရိကန်

ြပည်ေထာင်စတ
ု ိုအြပင် ဥေရာပသမဂ၏ အေရးယူ ပိတဆ
် မ
ုိ 
 င
ှ ့် သေဘာထား တိက
ု ဆ
် င
ုိ ေ
် သာ
ိုင်ငံများှင့် ဥေရာပသမဂ တစ်ခုလံုးသည် ထပ်တိုး အေရးယူ ပိတဆ
် ုိမမ
 ျား၊ တခါတရံတွင်

ညိိင်းေပါင်းစပ်၍ အေရးယူ ပိတ်ဆိုမများ ချမှတ်ခဲ့သည်။ လူပုဂိလ် တစ်ဦးချင်းစီ အေပ
ပိတဆ
် ုိအေရးယူမမ
 ျားအား အဆင့်ြမင့် တပ်မေတာ် အရာရှိ အဖွဲဝင်များ၊ ၎င်းတို၏ မိသားစုများ၊

ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီမှ

ခနအ
် ပ်ထားေသာ

အရာထမ်းများကိုသာ အဓိက ပစ်မှတ်ထား ချမှတ်ခဲ့သည်။
၁၉။

“ဝန်ကီးများ”ှင့်

အြခား

(ြမန်မာ စီးပွားေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းှင့် ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင် လီမိတက်) ကဲ့သို တပ်ပင
ုိ ်

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းစုများ၊ ြမန်မာ့ စစ်မထ
 မ်းေဟာင်း အဖွဲှင့် ြမန်မာ့ ေကျာက်မျက်ရတနာ
လုပ်ငန်းှင့်

ြမန်မာ့သစ်လုပင
် န်း

လုပ်ငန်း၊ှင့်

ြမန်မာ့ေရနံှင့်

အပါအဝင်

ိုင်ငံပိုငစ
် ီးပွားေရး

လုပ်ငန်းအချိကိုလည်း

ပစ်မတ
ှ ထ
် ား၍ ပိတဆ
် ုိအေရးယူမမ
 ျား ချမှတ်ထားပါသည်။ ထိုအြပင် အမှတ် ၁ သတတွင်း

21
22

သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းတိုအား

ဥေရာပသမဂက

ပိတ်ဆို

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
A/HRC/39/64.
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အေရးယူထားပါသည်။ 23 ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပင
် န်း အေပ ိုငင
် ံတကာမှ ပိတ်ဆို

အေရးယူမမ
 ျားေကာင့် သက်ေရာက်မ အချိ ရှသ
ိ ည် ဟူသည့် ကိးု ကားနး် ဆိခ
ု ျက်များ ရှိပါသည်။

ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းသည် Shwe စီမံကိန်းမှ ဓာတ်ေငွ ေငွေပးေချမများ
မြပိုင်ေကာင်းကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖဖဝါရီလတွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ကီး တစ်ခုမှ

အေကာင်းကားခဲ့ပီး

အဆိပ
ု ါေငွေကးများကို

အကာအကွယ်ေပးထားသည့်

ေငွစာရင်း

တစ်ခအ
ု တွင်း ထားရှိမည် ြဖစ်ေကာင်း သိရသည်။ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းသည်

ပိတဆ
် ုိအေရးယူမမ
 ျားအား ေရှာင်ရှားရန် ၎င်း၏ ေငွေပးေချမ န်ကားချက်များကို ေြပာင်းလဲဖို

ကိးပမ်းေနဖွယရ
် ှိေကာင်း သိရသည်။
၂၀။

IGE Group၊ ဝမ်ေပါင် သတတွင်း တူးေဖာက်ေရး ကုမဏ
 ီ၊ King Royal Technologies

ီ ီမိတက် အပါအဝင်
ကုမဏီလီမိတက်၊ Htoo Group ှင့် KT Services & Logistics ကုမဏလ

အချိကုမဏီများသည် စစ်တပ်ကို ဘာေငွေကး သိုမဟုတ် အြခား ပံပ
့ းုိ ကူညမ
ီ မ
 ျား ေပးသည့်

အတွက် တရားစီရင်ေရး အဖွဲအစည်း တစ်ခု သိုမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ အဖွဲ အစည်းများက
ထိက
ု မ
ု ဏ
 မ
ီ ျားကို
ကုမဏီစ
ှ ်ခု၏

ဒဏ်ခတ်အေရးယူထားသည်။
ထိပ်တန်း

အမေဆာင်

အေမရိကန်ိုင်ငသ
ံ ည်
အရာရှိများကို

အဆိပ
ု ါ

ေနာက်ဆံုး

ဒဏ်ခတ်အေရးယူခသ
ဲ့ ည်။

ေယဘုယျအားြဖင့် အထူး သတ်မတ
ှ မ
် ထားေသာ်လည်း ပိတဆ
် ိုအေရးယူ ခံရေသာ လူပုဂိ လ်များ
သိုမဟုတ်

အဖွဲ အစည်းများက

အများစုပိုင်ဆိုင်သည့်

စီးပွားေရး

လုပ်ငန်းများအေပ

ပိတဆ
် ုိအေရးယူမမ
 ျားအား အလိအ
ု ေလျာက် ချမှတ်ေလ့ရှိသည်။ အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စုသည်

၎င်းိုင်ငံ၏ ဘာေရး စနစ်မှ တဆင့် အေမရိကန် ေဒလာြဖင့် ေငွေပးေချမ အများစု

အေပလည်း ပိတ်ဆိုအေရးယူေလ့ရှိသည်။ တမူထူးြခားစွာပင် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုသည်
နယူးေယာက်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်၏ ခနမ
် ှန်းေြခ ေဒလာ ၁
ဘီလီယံခနရ
် ှိ အရန်ေငွအား ထိန်းချပ်ခဲ့သည်။24

၂၁။

အိမ်နီးချင်း ိုငင
် ံများှင့် အေရှေတာင် အာရှင
ို ်ငံများ အသင်းမှ ိင
ု င
် မ
ံ ျား အထူးသြဖင့်

ေဒသတွင်း

ဘာေရး

ပိတဆ
် ုိအေရးယူမမ
 ျား၏

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုကသည်။

အချက်အချာြဖစ်ေသာ

အကျိးသက်ေရာက်မကို

25

သစေတးလျ၊

စင်ကာပူိုင်ငံ၏

ဂျပန်ှင့်

အေရးမယူြခင်းေကာင့်

ေဆွးေွးသူများက
ကိုရီးယား

စိုးရိမ်တကီး

သမတိုင်ငံတိုသည်

အာဏာသိမး် မအား တခ
် ျေသာ်လည်း ဘာေရး ဆိုင်ရာ အေရးယူ ပိတ်ဆိုမ အသစ်များအား
အြခားိင
ု င
် မ
ံ ျား လတ်တေလာ ချမှတ်သကဲသ
့ ို အေရးယူ ချမှတ်ြခင်း မရှေ
ိ သးေပ။
၂၂။

ထိေရာက်မ မရှိေသာ ပိတဆ
် ိုအေရးယူမများသည် စစ်တပ်အား ဘာဝင်ေငွများြဖင့်

ဆက်လက် ပံ့ပးို ေပးေနပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဥေရာပ ေကာ်မရှင်သည် ြမန်မာ့ကန်းသစ်အား

သင့်ေလျာ်ေသာ စည်းမျ်းများှင့် မကိက
ု ည
် ေ
ီ ကာင်း ၂၀၁၈ ခုှစ် ေနာက်ပင
ို ်း သတ်မှတ်ခဲ့ကာ

23

24

25

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

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

စင်ကာပူိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ဘာေရး အဖွဲအစည်းများကို ေငွေကးခဝါချမအရာယ်များ ေလျာ့ပါးေစရန်ှင့်
တရားမဝင် လုပ်ေဆာင်မများမှ ရန်ပေ
ုံ ငွများအား တားြမစ်ြခင်း အပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံ အေြခအေနှင့်

ပတ်သက်၍ တိုးြမင့်သတိေပးချက် ချမှတ်ထားေကာင်း မှတ်ချက်ေပးခဲ့ပါသည်။
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၎င်းအား ဆက်လက် ခံယူကျင့်သံုးဆဲ ြဖစ်ပီး 26 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် (သစ်ထုတ်ယူြခင်းှင့်

သစ်ေရာင်းချြခင်းတွင် တရားဝင် ကုနသ
် ွယ်ခွငရ
့် ှိသည့် တစ်ခတ
ု ည်းေသာ အဖွဲအစည်း ြဖစ်သည့်)

ုိ ငွ တန်ဖိုး ၁၉ သန်း နီးပါး ရှိေသာ
ြမန်မာ့သစ်လုပင
် န်းကို ပိတဆ
် ို အေရးယူခဲ့ပါေသာ်လည်း27 ယူေ
ြမန်မာ့ကန်းသစ်သည် ဥေရာပသမဂ အထူးသြဖင့် အီတလီ ိင
ု ်ငံသို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ

် န်းအား ပိတ်ဆို
ေနာက်ပိုင်း ဝင်ေရာက်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။28 အေမရိကန် ိုင်ငံသည် ြမန်မာ့သစ် လုပင

အေရးယူထားေသာ်လည်း အေမရိကန် ိုင်ငသ
ံ ို ြမန်မာိုင်ငမ
ံ ှ သစ်တင်ပမ
ို  ေြခာက်ဆယ့်ငါးကိမ်

ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး ကေနဒါ၊ ဆွစဇ
် ာလန်ှင့် ဗိတိန် ိုင်ငံအတွင်းသို သစ်ပမာဏာ အနည်းအကျ်း
ဝင်ေရာက်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။29
၂၃။

အေရးယူ

ေလျာ့နည်းသမ

ပိတ်ဆိုများ

ချမှတရ
် ာတွင်

ေလျာ့နည်းရန်

ြမန်မာလူထု

ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်

အေပ

ြဖစ်ပီး

ထိခက
ို ်သက်ေရာက်မ

အထူးသြဖင့်

အေရးယူ

ပိတဆ
် ုိမမ
 ျားသည် ြမန်မာ စစ်တပ်၏ ိုင်ငံြခားေငွ သံုးစွဲခွင့်ကို ပစ်မှတထ
် ားသင့်ပါသည်။ သိုေသာ်

လက်ရှိ အချိန်အထိ ကေနဒါ ိုင်ငံသာလင် ပင်မ ကားခံိုငင
် ံြခားေငွ လဲသည့် ေနရာ ြဖစ်သည့်

ြမန်မာ့ ိင
ု င
် ြံ ခား ကုန်သွယမ
် ဘ
 ဏ်ှင့် ၎င်းဘဏ်အေပ ပိတ်ဆိုအေရးယူမအား ေရှာင်ကွင်းရန်
အသံးု ချိုင်သည့်

ြမန်မာ့

ရင်းှီးြမပ်ှံမ
 င
ှ ့်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး

ဘဏ်တုိအား

ပိတ်ဆို

အေရးယူထားပါသည်။ အြခားိင
ု င
် မ
ံ ျား အေပ မကာေသးမီက ချမှတ်ခသ
ဲ့ ည့် ဘဏ်လပ
ု ်ငန်း

ု ်ငံြခားကုနသ
် ယ
ွ ်မဘဏ်ှင့် ြမန်မာ့
ဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို အေရးယူမမ
 ျားမှ စံနမူနာ ယူရလင် ြမန်မာ့ ိင

ရင်းှီးြမပ်ှံမ
 င
ှ ့်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး

ဘဏ်တို

အေပ

ပစ်မှတ်ထား

ပိတ်ဆို

အေရးယူမများသည် အကနအ
် သတ် ရှိေသာ ဒုတိယတန်းစား သက်ေရာက်မမ
 ျားှင့် အတူ

တစ်စ
ှ ်လင် အေမရိကန် ေဒလာ ၂ ဘီလယ
ီ ံ အထိ စစ်တပ်မှ ဆံုးံးိုင်ေကာင်း စီးပွားေရး
ပညာရှငမ
် ျား၏ ယံုကည်ရေလာက်ေသာ ဆန်းစစ်ေလ့လာချက် တစ်ရပ်က ေဖာ်ြပေနပါသည်။
ြမန်မာ့

ေရနံင
ှ ့်

သဘာဝ

ဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းသည်

ကမ်းလွန်

ပင်လယ်ြပင်ှင့်

ပိက
ု လ
် ုိင်း

စီမံကိန်းများမှ ှစ်စ် အေမရိကန် ေဒလာ ၁.၅ ဘီလီယံ ရရှိိုင်ပီး ၎င်း၏ သဘာဝ ဓာတ်ေငွမှ

ိ ါေသာ်လည်း ၂၀၂၂
ဝင်ေငွသည် ိုငင
် ံ၏ ိုင်ငံြခား ေငွလဲလှယ်မ ဝင်ေငွ၏ ၅၀ ရာခိုင်န်း အထိ ရှပ

ခုှစ်၊ ဇူလင
ုိ လ
်
အထိ ြမန်မာ့ ေရနံှင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းအား ဥေရာပ သမဂ သာလင်
ပိတဆ
် ုိအေရးယူထားပါသည်။30

ခ။

လက်နက် ေရာင်းဝယ်တင်ပို့မု အေပါ် ပိတ်ဆို့အေရးယူြခင်း
၂၄။

ြမန်မာိုင်ငသ
ံ ို တင်ပိုေသာ လက်နက်များအားြဖင့် ရာဇဝတ်မမ
 ျား ကျးလွန်ြခင်း သိုမဟုတ်

ကျးလွန်ရာတွင်

အေထာက်အပံ့

ြဖစ်ြခင်း

ရှိိုငသ
် လို

ငိမ်းချမ်းေရးှင့်

လံြု ခံေရးကို

ထိခိုက်ေစသည့် လွနစ
် ွာ ကီးေလးေသာ ေဘးအရာယ် ြဖစ်ေစိုငသ
် ည်ကို ေထာက်သံုးသပ်သည့်

26

27
28

29

30

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-

register/core/api/front/document/39135/download.
အီတလီင
ုိ ်င
ံ င
ှ ့် ဥေရာပသမဂတိုသည် ထိက
ု စ
ိ အ
 ား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေနေကာင်း မှတ်ချက်ြပခဲ့ပါသည်။

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

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/03/Forest-Trends_Myanmars-TimberTrade-One-Year-Since-the-Coup.pdf (စာမျက်ှာ ၁၃-၁၄)

https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2021/06/Financing-the-Military-in-Myanmar.pdf.
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အတွက်

ိင
ု င
် မ
ံ ျား

အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငသ
ံ ို

လက်နက်များ

31

မစ်ရှင်အဖွဲက အြကံြပတိက
ု တ
် ွန်းခဲ့ပါသည်။

၂၅။

ထိုအြပင်

လံုြခံေရးေကာင်စသ
ီ ည်

လက်နက်

တင်ပိုြခင်း

ေရာင်းဝယ်တင်ပုိမ

မြပသင့်ေကာင်း
အေပ

ပိတ်ဆို

အေရးယူေရး ြပာန်းရန်ှင့် ိင
ု င
် မ
ံ ျားသည်လည်း လက်နက်တင်ပိုမအား ပိတ်ဆိုအေရးယူရာတွင်

လက်ေတွ ေဆာင်ရွက်ကရန် မစ်ရင
ှ က
်
အြကံြပတိက
ု တ
် ွန်းပါသည်။ 32 ကုလသမဂ လံြု ခံေရး

ေကာင်စီသည် ဤကိစှင့် ဆက်စပ်၍ ဆံးု ြဖတ်ချက် မချမှတ်ေသးေပ။ သိုေသာ် ကုလသမဂ

အေထွေထွ ညီလာခံ ဆံုးြဖတ်ချက် အမှတ် ၇၅/၂၈၇ တွင် ြမန်မာိုင်ငံ အတွင်းသို လက်နက်များ

စီးဆင်းမကို တားဆီးပိတ်ပင်ရန် ိုင်ငံများအား ေတာင်းဆိုခသ
ဲ့ ည်။ မစ်ရှင၏
် အစီရင်ခစ
ံ ာ 33 အား

မထုတ်ြပန်မီ ိင
ု ်ငံေပါင်း ေလးဆယ့် ှစ
် ိုင်ငံက လက်နက် တင်ပိုေရာင်းချမ ပိတ်ပင်ထားပီး
အာဏာသိမး် ပီးေနာက်တွင် ဘဂလားေဒ့ရှ်၊ ဘရာဇီး၊ ဟွနဒ
် ူးရပ်စ်၊ အစေရး၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား

သမတိုင်င
ံ ှင့် ဥဇဘက်ကစတန် ိင
ု င
် တ
ံ ုိက ြမန်မာိုင်ငံသို လက်နက် ေထာက်ပံ့တင်ပိုြခင်း
မြပေကာင်း သိုမဟုတ် ေနာင်တွင် ေထာက်ပမ
ံ့ ည် မဟုတေ
် ကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာခဲသ
့ ည်။34

၂၆။

မစ်ရှင်၏ ေတွရှခ
ိ ျက်များ အရ ိင
ု ်ငံအများအြပားသည် ြမန်မာိင
ု ်ငံသို စစ်လက်နက်များှင့်

စစ်လက်နက် ဆိုင်ရာ ဆက်စပ် ပစညး် များအား လဲေြပာင်းပိုေဆာင်မကို ခွင့်ြပခဲ့ေကာင်းှင့်

ေထာက်ပံ့ ကူညီခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ထိုကိစရပ်အား ကုလသမဂအေနြဖင့် ဆက်လက်
စံုစမ်းစစ်ေဆးရန် မစ်ရှင်က အြကံြပ တိုကတ
် ွန်းထားပါသည်။

35

ြမန်မာိုငင
် ံ လူအခွငအ
့် ေရး

ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ်သည် ထိုကစ
ိ ှင့် ဆက်စပ်၍ ေဆာင်ရွကခ
် ဲ့ပါသည်။ မစ်ရှင်၏

စာတမ်းကို

ထုတြ် ပန်ပီး

တင်ပိုေရေြပာင်းေပးမအား
သမတိုင်ငံတသ
ို ည်

၂၀၁၉

ေနာက်ပင
ုိ း်

ဆိုင်းငံ့ထားပံု

ိင
ု ်ငံအများအြပားသည်

ရပါသည်။

ခုှစတ
် ွင်

သိေ
ု သာ်

ေရတပ်သေဘာများကို

စစ်လက်နက်

အစေရးှင့်

ကိုရီးယား

လဲေြပာင်းေပးခဲေ
့ ကာင်း

သတင်းရရှိပါသည်။ ယူကရိန်း ိုင်ငံ၏ စစ်လက်နက် ေထာက်ပံ့မသည် ၂၀၂၀ ခုစ
ှ အ
် ထိ
ဆက်လက်ရှိေနပီး ဘီလာုစ် ိုင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် တိုက်ခိုက်ေရး ရဟတ်ယာ်များကို

ေထာက်ပံ့ေပးခဲပ
့ ါသည်။

ေဖာ်ြပပါ

ိုင်ငံများသည်
36

စစ်လက်နက်များ ေထာက်ပံ့ေပးပံု မေပေပ။
၂၇။

၂၀၂၁

ခုှစ်၊

ေဖဖဝါရီလ

ေနာက်ပင
ုိ ်း

စစ်တပ်သည် အရပ်သားြပည်သူ တည်ရေ
ိှ နထိင
ု သ
် ည့် ေဒသများတွင် အရပ်ဖက် စစ်ဖက်

ပစ်မှတ်များအား ခွဲြခားသတ်မတ
ှ ်ြခင်း မရှိဘဲ ပစ်ခတ်တိုက်ခက
ို ်မများ ြပခဲ့မ 37 အပါအဝင် နယ်ေြမ
ထိန်းချပ်မ ရရှေ
ိ ရး အတွက် ကိးပမ်းရာတွင် ေလေကာင်းအင်အား အေပ ကီးစွာ ဆက်လက်

အားြပမှီခိုလျက်

31

32
33

34

35
36

37

10

ရှသ
ိ လို

ငိမ်းချမ်းစွာ

ဆန်ကျင်ဆြပသူများ

အပါအဝင်

အြခား

A/HRC/39/64, အပိုဒ် ၁၁၄ ှင့် https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economicinterests-myanmar-military

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

paper-special-rapporteur-enabling-atrocities

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-paper-

special-rapporteur-enabling-atrocities.

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

A/HRC/48/67 အပိုဒ် ၆၊ ၅၉ ှင့် A/HRC/49/72 အပိုဒ် ၄
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ပစ်မှတ်များကိလ
ု ည်း အေြမာက်လက်နက်ကီးများ အသံးု ြပ၍ ပစ်ခတ်တက
ို ်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။

38

အြပည်ြပည်ဆင
ို ်ရာ ဥပေဒများအား ချိးေဖာက်ရာတွင် အေထာက်အပံ့ ြဖစ်ေစသည့် စစ်လက်နက်
ပစည်းများအား

ပိုေဆာင်လဲေြပာင်းေပးြခင်းသည်

ချိးေဖာက်မများအား

အေထာက်အပံ့

အချိအေြခအေနများတွင်

ေပးြခင်း

သိုမဟုတ်

လူအခွငအ
့် ေရး

အကူအညီ

ေပးြခင်း

သေဘာေဆာင်သည့် အတွက် စစ်လက်နက် ေထာက်ပေ
့ံ သာ ိင
ု င
် မ
ံ ျား အေနြဖင့် တာဝန်ယူမ

ု ိုေသာ စက်လက်နက် ပိေ
ု ဆာင်မများသည် ိုငင
် ံသားှင့် ိုင်ငသ
ံ ား
ခံရပါမည်။ 39 ထိုအြပင် ထိသ

ှ ်၊ သဂုတလ
်
၁၂ ရက်ေနတွင်
အခွင့်အေရး ဆိင
ု ်ရာ ိုင်ငံတကာ ပဋိညာ်စာချပ် 40 ၊ ၁၉၄၉ ခုစ
သေဘာတူခသ
ဲ့ ည့် ဂျီနီဗာ သေဘာတူညီ စာချပ်
စာချပ်

42

ေအာက်ရှိ

41

ှင့် လက်နက်ကန
ု သ
် ွယ်မ သေဘာတူ

စာချပ်ပါ တာဝန်ဝတရားများအား ချိးေဖာက်ရာ ကျသည့် အတွက်

စက်လက်နက် ပိုေဆာင်ေပးေသာ ိုင်ငံများ၏ တာဝန်ယူမ ခံရပါမည်။
၂၈။

ိုင်ငံအများအြပားသည်

အာဏာသိမ်းမ

ြဖစ်ပွားပီးေနာက်

ြမန်မာစစ်တပ်အတွက်

ေသေစေလာက်ေသာ လက်နက်အမျိးမျိးအား ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း သိုမဟုတ် ပံ့ပိုးကူညီြခင်းတိုကို

ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။ ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း ိင
ု င
် သ
ံ ည် တိုက်ေလယာ်များ

တင်ပိုခဲ့ပီး သံချပ်ကာယာ်များကိလ
ု ည်း လဲေြပာင်းပိုေဆာင်ခဲ့ကာ လက်နက် သေဘာတူညခ
ီ ျက်

ံ စ်ဝှမ်းတွင် အနည်းဆံုး လူေပါင်း
အသစ်များကိလ
ု ည်း ထုတြ် ပန်ေကညာခဲသ
့ ည်။ 43 ြမန်မာိုင်ငတ
(၁၃၀) ေသဆံးု ခဲ့ေသာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ တပ်မေတာ်ေနတွင်

ကာကွယေ
် ရး

ဝန်ကီးသည်

စစ်တပ်

အခမ်းအနားသို

44

ုရှားဖက်ဒေရးရှင်း၏ ဒုတိယ

တက်ေရာက်ခဲ့ပီး

စစ်ေရးနည်းပညာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများအား ေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုစ
ှ ်၊ ဇူလင
ုိ လ
် တွင် စစ်ဦးစီးချပ်သည်

ုရာှ း ဖက်ဒေရးရှင်း ိုင်ငံသို သွားေရာက်ခဲ့ပီး စစ်ေရး၊ စီးပွားေရးှင့် စွမး် အင်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း

ု ်ငံသည် ၂၀၂၀ ခုှစ် ကတည်းက
ေဆာင်ရွက်မကို ြမင့်တင်ရန် ေဆွးေွးခဲသ
့ ည်။45 ဆားဘီးယား ိင

ဒံုးကျည်များှင့် အေြမာက်လက်နက်ကီး ကျည်များအား တင်ပိုခဲ့ပီး ယံု ကည်ရေလာက်သည့်
သတင်းအချက်အလက်များ အရ အာဏာသိမ်းပီးေနာက် စစ်လက်နက် တင်ပိုမ အနည်းဆံုး

38

A/HRC/48/67 အပိုဒ် ၂၄ ှင့်

https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Documents
39

40

41

/A_HRC_48_CRP2_EN.pdf.

အြပည်ြပည်ဆိုငရ
် ာ မှားယွင်းေသာ လုပ်ရပ်များ အတွက် ိုင်ငံများ၏ တာဝန်ဝတရား ဆိင
ု ရ
် ာ ပုဒ်မများ၊ ပုဒ်မ

၁၆

သက်ဆိုင်ေသာ ိုင်ငံများ - အစေရး၊ ုရှား၊ ဆားဗီးယားှင့် ယူကရိနး် ။ လူအခွင့်အေရး ေကာ်မတီ၊ အေထွေထွ

မှတ်ချက်၊ အမှတ် ၃၆ (၂၀၁၈)၊ အပိုဒ် ၂၂ ှင့် ၆၃

သက်ဆိုင်ေသာ ိုင်ငံများ - ဘီလာုစ်၊ တုတ်၊ အိိယ၊ အစေရး၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ ုရှား၊ ဆားဗီးယားှင့်

ယူကရိနး် ။ ဂျနီဗာ ညီလာခံှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကက်ေြခနီ အဖွဲသို တင်သွင်းသည့် အေထွေထွ ပုဒ်မ ၁၊
စစ်သံုပန်းများအား ဆက်ဆံြပမူမျ ဆိင
ု ရ
် ာ ဂျနီဗာ သေဘာတူ စာချပ်ပါ သေဘာထား မှတ်ချက်၊ ပုဒ်မ ၁၊

42

43

44

အပိုဒ် ၁၉၅ အား ကည့်ပါ။

သက်ဆိုင်ေသာ ိုင်ငံများ - တုတ်၊ ေတာင်ကရ
ုိ းီ ယားှင့် ဆားဗီးယား။ အစေရးှင့် ယူကရိန်းတိုသည်

သေဘာတူ လက်မတ
ှ ထ
် းုိ ထားေသာ ိုင်ငံများ ြဖစ်သည်။ လက်နက်ေရာင်းဝယ်မ စာချပ်၊ ပုဒ်မ ၆-၇။

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-paper-

special-rapporteur-enabling-atrocities.

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

/A_HRC_48_CRP2_EN.pdf.
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ြမန်မာ့အလင်း၊ အတွဲ ၇၊ အမှတ် ၃၄၅၊ ၂၇ ရက် မတ်လ ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်င
ှ ့် အတွဲ ၉၊ အမှတ် ၈၈၊ ၁၃ ရက်

ဇူလိုင်လ ၂၀၂၂ ခုှစ်
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တစ်ကိမ်

ရှိခပ
ဲ့ ါသည်။

စစ်လက်နက်များ

46

အိယ
ိ ရှိ

ိုင်ငံပိုင်

ကာကွယ်ေရးှင့်

စီးပွားေရး

ေလေကာင်းရန်

လုပ်ငန်းတစ်ခသ
ု ည်

အေဝးထိန်း

ကာကွယ်ေရးစခန်းတစ်ခုကို

ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပီး တုတ်ိုငင
် ံသည် ၎င်း၏ ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်ေသာ

တိုက်ေလယာ်များှင့် စစ်ဘက် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး ေလယာ်များကို လဲေြပာင်းေပးခဲသ
့ ည်။47

ထိုအြပင် အေရှေတာင် အာရှိုင်ငံများ အသင်း၏ ကာကွယေ
် ရး အစီအစ်ှင့် ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဂျပန်ိုင်င၏
ံ ေလ့ကျင့်ေရး အစီအစ်များ အပါအဝင် ိုငင
် ံအများအြပားသည်

တပ်မေတာ်ှင့်
48

စစ်တပ်ချင်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကို

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနေကာင်း

သိရပါသည်။

ဂ။

စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများအား အဆက်အသွယ် ြဖတ်ေတာက်ြခင်း
၂၉။

မစ်ရှင်၏ အဓိက အြကံြပတိက
ု ်တွန်းချက်မှာ မည်သည့် စီးပွားေရး အဖွဲ မဆို စစ်တပ်ပုိင်

သိုမဟုတ် စစ်တပ် ထိနး် ချပ်ထားေသာ အဖွဲ အစည်းများှင့် စီးပွားေရး ဆိင
ု ်ရာ ဆက်ဆံမမ
 ျား

စတင်ြခင်း သိုမဟုတ် ဆက်လက် မလုပ်ကိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။49
၃၀။

မစ်ရှင်သည်

ထိုစာတမ်းအား

ထုတ်ြပန်ပီးေနာက်

ကုမဏ
 ီအချိက

၎င်တိုအေနြဖင့်

ေဖာ်ြပထားေသာ စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ သိမ
ု ဟုတ် စီးပွားေရး အစုအဖွဲများှင့်
စီးပွားေရး ဆိုငရ
် ာ ဆက်ဆံေရးအား ရပ်စေ
ဲ ကာင်း 50 သိုမဟုတ် ြပန်လည် သံုးသပ်ေနေကာင်း 51

ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ အမည်ေပးထားေသာ ထပ်တိုး ကုမဏ
 ီ ၃၈ ခုသည် ရရှိိုင်ေသာ သတင်း
အချက်အလက်များ အေပ အေြခခံ၍ ယခုထိ အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း မရှိခေ
ဲ့ ပ။
၃၁။

အရပ်ဘက် လူမအဖွဲအစည်းများသည် ထိစ
ု ာတမ်းမထုတြ် ပန်မီကတည်းက စစ်တပ်ှင့်

 ျား ရှိခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။
ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကုမဏအ
ီ ချိ 52 အား ပစ်မှတ်ထား စည်းံးု လံ ေဆာ်မမ

ဥပမာအားြဖင့် Burma Campaign UK အဖွဲသည် ၎င်း၏ “Dirty List” ကို ၂၀၁၈ ခုစ
ှ ်တွင်

ြပန်လည် အသက်သွင်းခဲသ
့ ည်။53 စာတမ်း ထုတြ် ပန်ပီးေနာက်တင
ွ ် စီးပွားေရးှင့် လူအခွငအ
့် ေရး

အရင်းအြမစ် ဗဟိုဌာနသည် ကုမဏီ အများအြပားထံ အေရးဆို ေရးသားခဲ့ပီး

54

Amnesty

International အဖွဲသည် ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပိင
ု ် လီမိတက်၏ စီးပွားေရး လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက် ရှစ်ဖွဲ

ထံသို
46

47
48

ေရးသား

အေရးဆိုခသ
ဲ့ ည့်

အြခား

ကမ်ပိန်းလပရ
် ှားမများအား

ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့သည်။

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-paper-

special-rapporteur-enabling-atrocities.
Ibid.

https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarysatrocity-crimes; ှင့် https://www.hrw.org/news/2022/05/23/myanmar-japan-trained-officeramong-abusive-forces. ဂျပန်ိုင်ငံက ထိုသင်တန်းသည် ပညာေရး အစီအစ် တစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း၊ ၎င်းတွင်

49
50
51
52
53
54

အြပည်ြပည်ဆိုငရ
် ာ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဥပေဒကိုလည်း ထည့်သွင်းထားေကာင်း ဆိုပါသည်။

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
Newtec, Esprit, Portia Management Services, Maersk ှင့် Western Union.
H & M ှင့် Marks and Spencer.

စစ်တပ်ပိုင် ကုမဏီှင့် စီးပွားေရး ဆိင
ု ရ
် ာ ဆက်ဆံမ ရှိေသာ လုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းများ
https://burmacampaign.org.uk/take-action/dirty-list/.

https://www.business-humanrights.org/de/latest-news/myanmar-fact-finding-mission-identifiesbusinesses-linked-to-the-military-that-is-accused-of-serious-rights-violations-some-companiesrespond/.
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ရလာဒ်အားြဖင့် ကုမဏအ
ီ ချိက အေရးယူမည် ြဖစ်ေကာင်း ေကညာခဲသ
့ ည်။55 အရပ်ဘက် လူမ

အဖွဲ အစည်းများသည် စစ်တပ်ှင့်

ဆက်ယေ
် သာ အဖွဲအစည်းများှင့် စီးပွားေရး ဆိင
ု ်ရာ

ဆက်ဆမ
ံ မ
 ျား ြပလုပ်ေနသည့် ကုမဏ
 မ
ီ ျား အေပ ေလ့လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့် Justice for
Myanmar အဖွဲသည် ြမန်မာ စီးပွားေရး ေကာ်ပေ
ို ရးရှင်းက ပိုငဆ
် ိုင်ေသာ ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ရက်

ေအာ်ပေရတာ အစိတအ
် ပိုင်း ြဖစ်သည့် Mytel ှင့် ချိတဆ
် က်ထားေသာ ကုမဏီ ၁၀၁ ခုကို

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။56
၃၂။

၂၀၂၁ ခုစ
ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ေနာက်ပိုင်းတွင် ကုမဏီအချိသည် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မများ

ြပလုပခ
် ဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် Infosys ကုမဏီက ၎င်းတိသ
ု ည် စစ်တပ်ှင့် ဆက်ွယေ
် သာ

ဘဏ်စ
ှ ်ခုအတွက် အလုပ်မလုပ်ေတာ့ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ ပီး Adani Ports and Special Economic
Zone Ltd. က ြမန်မာ စီးပွားေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းမှ ငှားရမ်းထားေသာ ေြမများတွင် ဆိပက
် မ်း

တည်ေဆာက်ေရး

ေရာင်းချမအား

စီမက
ံ ိန်းအား

ထံးု တမ်း

ုတသ
် မ
ိ ်းေတာ့မည်

အစ်အလာ

အတိုင်း

ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ြပလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့ပ
် ါသည်။
ြမန်မာ့စီးပွားေရး

ဦးပိုင်လီမတ
ိ က်သို

57

ငှားရမ်းခှင့်

ြဖစ်ေကာင်း

လူအခွင့်အေရး

ေကညာခဲ့ကာ
ဆိုင်ရာ

ထိုသို

အထူးဂုြပ

Posco Steel ကုမဏီ လီမိတက်သည်
အြမတ်ေဝစုများ

ေပးေဆာင်ြခင်းကို

ဆိုင်းငံ့လိုက်ပီး ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်၏ အစုရှယယ
် ာကို ဝယ်ယူရန် စီစ်ထားေကာင်း
ေကညာခဲ့ကာ

၎င်းတွင်

ြမန်မာ့

စီးပွားေရး

ဦးပိုင်လမ
ီ ိတက်အား

သိသာ

များြပားေသာ

ေငွေကးပမာဏြဖင့် ေငွေပးေချမ ပါဝင်ိုင်ေကာင်း ေဖာ်ြပကပါသည်။ ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင်

လီမတ
ိ က်သည် စာချပ်ရပ်စဲြခင်း လုပ်ငန်းစ်တွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ေကာင်း

သတင်းရရှိပါသည်။58
၃၃။

အာဏာသိမး် ပီးေနာက် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ထင်ရှားေသာ သပိတေ
် မှာက် လပရ
် ာှ းမများ

ေပေပါက်ခသ
ဲ့ ည်။ အရပ်ဘက် လူမအ
 ဖွဲအစည်းများှင့် အမျိးသား ညီတ
ွ ေ
် ရး အစိးု ရတိုသည်
သပိတ်ေမှာက်ရန် ရည်ရယ
ွ ၍
်
တပ်မေတာ်င
ှ ့် ဆက်ယသ
် ည့် ကုမဏ
 မ
ီ ျား၏ စာရင်းများကို
ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး

59

စစ်တပ်ှင့်

ဆက်ယသ
် ည့်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို

ေဖာ်ထုတ်သည့်

အက်ပလီေကးရှင်းကို အကိမေ
် ရ ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ် ေဒါင်းလုဒ် လုပ်ခဲ့ ကသည်။ တိုင်းရင်းသား

55

ဥပမာအားြဖင့်၊ အထည်ချပ် လုပ်ငန်းြဖစ်သည့် Pan-Pacific Co. Ltd. က ၎င်းသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရး
ဦးပိုင်လီမိတက်ှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်း အြဖစ် ရပ်ဆိုင်းထားေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA1629692020ENGLISH.pdf (p. 8)
56

တွင် ကည့်ပါ။ ထိုသိုလုပ်ေဆာင်ြခင်း ရှိ၊ မရှိ မရှင်းလင်းပါ။
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-

57

military.

https://burmacampaign.org.uk/infosys/; ှင့်
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067-

58

PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

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-

59

joint-venture-2021-04-16/.

https://mopfi.nugmyanmar.org/boycott-list/.
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လက်နက်ကိုင် အဖွဲအစည်း အချိသည် ၎င်းတို၏ ထိန်းချပ်ရာ ေဒသများတွင် တပ်မေတာ်မှ
ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်ပစည်းများအား ပိတ်ပင်တားြမစ်ေကာင်း ေကညာထားသည်။60

၃၄။

Kirin Holdings ကုမဏီလီမတ
ိ က် ေတွြကံခဲရ
့ ေသာ အြဖစ်အပျက်သည် ပ်ေထွးေသာ

အခင်းအကျင်းများ၏

ဥပမာ

တစ်ခြု ဖစ်သည်။

၎င်းကုမဏ
 ီသည်

ြမန်မာ့စီးပွားေရး

ဦးပိုင်

လီမိတက်မှ Myanmar Brewery ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ် ကတည်းက စတင် ပူးတွဲလပ
ု ်ကိုင်ခဲ့ကာ ၎င်းမှ
Mandalay Brewery တိုှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်မှ စတင်၍ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ Myanmar

Brewery သည် တပ်မေတာ်သို အလှေငွများ ေပးေနေကာင်း မစ်ရှငက
်
ထပ်မံ အချက်ြပ
ိ ကာင်း
ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ 61 Amnesty International သည် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် စိုးရိမ်ပူပန်မ ရှေ

ေကညာခဲ့ပီးေနာက်

Kirin

Holdings

ကုမဏီ

လီမတ
ိ က်သည်

၎င်း၏

လှဒါန်းမ

လုပ်ငန်းစ်များအား ြပန်လည် သံုးသပ်မည် ြဖစ်ေကာင်းှင့် လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂုြပ
ဆန်းစစ်ေလ့လာမ တစ်ရပ် ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပးထားပီ ြဖစ်ေကာင်း ေကညာခဲ့ေသာ်လည်း

၎င်းတိုသည် ၂၀၁၅ ခုစ
ှ ်တွင် လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂုစိုက်ကာ ေဆာင်ရက
ွ ခ
် ေ
့ဲ ကာင်းှင့်
ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင် လီမတ
ိ က်ြဖင့် စီးပွားေရး အရ ဆက်ဆေ
ံ ရးသည် လူအခွငအ
့် ေရး အေပ
ဆိုးကျိး သက်ေရာက်မ ရှိခသ
ဲ့ ည် မဟုတ်ေကာင်း၊ Myanmar Brewery ရံပံုေငွအား စစ်ေရး

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက် အတွက် အသံးု မြပရန် တားြမစ်သည့် စာပိုဒ်ပါရှိေကာင်း မှတ်ချက်ေပးပါသည်။ 62

မစ်ရှင် အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပြခင်း ခံရပီးေနာက် Kirin Holdings ကုမဏီ လီမိတက်သည်
စီမံအုပ်ချပ်ေရး ပိုမို ေကာင်းမွန်ရန် ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိင
ု ်လီမိတက်အား ပန်ကားခဲသ
့ လို

စီးပွားေရး ဆိုငရ
် ာ ြပန်လည်သးံု သပ်မ တစ်ရပ် ြပလုပ်မည် ြဖစ်ေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပီး

Myanmar Brewery မှ အြမတ် ေဝစုေပးေချမအား ဆိင
ု း် ငံခ
့ သ
့ဲ ည်။ သိေ
ု သာ် လူအခွငအ
့် ေရးဆိင
ု ်ရာ
ကတိကဝတ်များအား

လဲေြပာင်းြခင်းသည်

ေချပေြပာဆိုခသ
ဲ့ ည်။
၎င်း၏

63

မေဝလက်ခံြခင်း

အေြခအေန

မရှိခဲ့ေသာ

အြခား

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစမည်

အဖွဲအစည်း

မဟုတ်ေကာင်း

တစ်ခုထံသို

ကုမဏီက

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Kirin Holdings ကုမဏ
 ီ လီမတ
ိ က်သည်

ြပန်လည်သံုးသပ်မ

ရလဒ်များမှာ

“အှစ်ချပ်၍

မရေကာင်း”

ေကညာခဲ့သည်။

အာဏာသိမး် ပီးေနာက် ၎င်းကုမဏီသည် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများအား ရပ်စဲေရး 64 ှင့် ဘီယာချက်

လုပ်ငန်းများရှိ ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်၏ ရှယယ
် ာများ အားလံုးကို ဝယ်ယူေရး အတွက်

ဦးစားေပး ေဆာင်ရက
ွ မ
် ည် ြဖစ်ေကာင်း ကုမဏ
 ီက ထုတြ် ပန်ခဲ့သည်။ အြပန်အလှန် ေဆွးေွး၍

ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်မှ တရားစွဆ
ဲ ိုမများ စတင်ပီးေနာက် Kirin Holdings ကုမဏီ

လီမတ
ိ က်သည် ၂၀၂၂ ခုစ
ှ ် ဇူလင
ုိ လ
် မတိင
ု မ
် ီ ြမန်မာိုင်ငံမှ ထွကခ
် ာွ မည် ြဖစ်ေကာင်း ၂၀၂၂ ခုှစ်

60

ဥပမာ၊ https://www.bnionline.net/en/news/junta-beer-eliminated-kio-controlled-areas-kachinstate; ှင့် https://myanmar-now.org/en/news/taang-national-liberation-army-bans-sale-of-

61
62

goods-from-military-companies-in-its-territory တိုအား ကည့်ပါ။

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
Kirin Holdings Company Ltd. သည် Amnesty International အား ၂၂ ေမ ၂၀၁၈ ခုှစတ
် င
ွ ်

စာြပန်ခဲ့ပါသည်။ https://app.box.com/s/1zxkmaey5oi3hmy3z133cldtuh7j03y9/file/296610226111
63

64

14

တွင် ကည့်ပါ။

Amnesty International အဖွဲထံသို Kirin Holdings Company Ltd. ၏ ြပန်ကားချက်, ၂၀၂၂ ခုစ
ှ ၊် ဇွန်လ ၂

ရက် ေနစွဲ။ See https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2969/2020/en/.
https://www.kirinholdings.com/en/newsroom/release/2021/0204_01.html.
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ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ထုတြ် ပန်ေကညာခဲ့သည်။ 65 အဆံးု တွင် ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင် လီမိတက်ကို

အြပည့အ
် ဝ

လီမိတက်သို

ထိန်းချပ်ခွင့်

ေပးအပ်ပီး

ေရာင်းချသွားမည်ဟု

၎င်း၏

အစုရှယယ
် ာများကို

ေြပာကားခဲ့သည်။

66

၂၀၂၀

Myanmar

ခုှစ်၊

Brewery

ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်

အြမတ်အစုများ ေပးမ ရပ်ဆင
ုိ း် သည့် အချိနအ
် ထိ ဘီယာချက် စက်မ
ုံ ျားသည် ြမန်မာ့ စီးပွားေရး

ဦးပိုင်

လီမိတက်

အတွက်

သိသာများြပားေသာ

အြမတ်အစွန်းများ

ဆက်လက်ရရှိေစမည်

ြဖစ်ပါသည်။ အြခား အေကာင်းအရာများ အြပင် သပိတေ
် မှာက်မေကာင့် ၂၀၂၁ ခုစ
ှ အ
် တွင်း
၎င်း၏ ေရာင်းအားမှာ ၄၀ ရာခိုင်န်း အထိ ကျဆင်းခဲပ
့ ါသည်။ ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင်

လီမတ
ိ က်သည် Myanmar Brewery လီမိတက်မှ အြမတ်အစွန်းများ ေလျာ့နည်းလာြခင်းေကာင့်

၎င်း၏ စစ်တပ် ရှယယ
် ာရှငမ
် ျားအား ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ် အြမတ်ေဝစုများ ေပးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်းေကာင့်
ြဖစ်ိုငသ
် ည်။67

၃၅။

စစ်တပ်ှင့်

ဆက်ွယသ
် ည်ဟု

ယူဆေသာ

ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုက်ခက
ို ်မများလည်း ရှခ
ိ ဲ့ပါသည်။

68

အကျိးစီးပွား

လုပ်ငန်းများ

အေပ

တန်ြပန်သည့် အေနြဖင့် စစ်တပ်သည်

ထိုသိုေသာ တိက
ု ခ
် က
ုိ မ
် မ
 ျားအား တားဆီးရန် ေရနံပိုက်လိုင်း တေလာက်တင
ွ ် မိုင်းေထာင်ထားပီး69
လက်ပေ
ံ တာင်းေတာင် ေကးနီစီမံကန
ိ ်း အတွငး် တပ်များ ချထားြခင်းတိုေကာင့်

70

ထိုေဒသ

အနီးတဝိုက်တင
ွ ် ေကျးရွာ အများအြပားကို ဝင်ေရာက်စီးနင်း တိုက်ခိုက်ြခင်းများ ရှိခဲ့သည့် အြပင်
လူကိုးဦး ေသဆံးု ေစခဲ့ေကာင်း သတင်း ရရှိပါသည်။71

ဃ။

လူ့အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂရုြပuေဆာင်ရွက်ြခင်း
၃၆။

တပ်မေတာ် မိသားစုဝင်များ ပိုင်ဆိုင်ေသာ သိုမဟုတ် ထိနး် ချပ်ထားေသာ ကုမဏီများှင့်

တွဲဖက် လုပ်ကင
ို ်ြခင်း၊ ပဋိပကဒဏ်ခံေဒသများ အတွင်း လုပင
် န်းလုပ်ကိုင်ြခင်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံမှ
သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအြမစ်များ ဝယ်ယြူ ခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး

ဂုြပေဆာင်ရက
ွ ်ရန် မစ်ရှငက
်
ေတာင်းဆိခ
ု ဲ့သည်။ ိုင်ငမ
ံ ျားသည် ၎င်းတို၏ တရားစီရင်မ

နယ်ပယ်များတွင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအား လူအခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတရားများှင့်

အညီ တသမတ်တည်း ေဆာင်ရွက်ေစရန်လည်း မစ်ရှငအ
် ဖွဲက တိုက်တွန်းထားပါသည်။72

65

https://pdf.irpocket.com/C2503/OMfg/VvCP/LpVE.pdf; ှင့်

https://www.reuters.com/business/japan-brewer-kirin-exit-myanmar-operations-nikkei-2022-0266
67

14/.

https://pdf.irpocket.com/C2503/efCi/kzVe/oCjp.pdf.
https://www.irrawaddy.com/news/burma/military-owned-corporation-fails-to-pay-dividends-tomyanmar-troops.html; ှင့် https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-

68
69

70

sa/2020.html (စာမျက်ှာ ၅၁-၅၂)

ဥပမာ၊ Mytel တာဝါတိုင်များအား တိုက်ခိုက်ြခင်း၊ A/HRC/49/72 အပိုဒ် ၅၄ အား ကည့်ပါ။

https://shanhumanrights.org/villagers-security-threatened-by-burma-army-landmines-alongchinese-pipelines-in-hsipaw-northern-shan-state/.

တုတ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းခွဲြဖစ်သည့် Wanbao Mining Ltd. သည် ြမန်မာ့စးီ ပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်ှင့်
အမှတ် ၁ သတတူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းတိုှင့် အကျိးအြမတ်ခွဲေဝမ သေဘာတူညီချက်တွင် ကျန်ရှိေနသည်။

71
72

သတတူးေဖာ်မကို လက်ရှိတွင် ေခတရပ်ထားသည်ဟု သိရသည်။

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/raids-06292022215758.html.

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
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၃၇။

ကုမဏ
 မ
ီ ျား အေနြဖင့် ြမန်မာိင
ု ်ငံ အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနသည့် အချိန် အပါအဝင်

လူအခွငအ
့် ေရးှင့် ဆက်စပ်၍ အထူး ဂုြပစစ်ေဆး ေဆာင်ရွက်ကရန် သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ

ကုမဏီများအား ိုင်ငအ
ံ ချိက ေတာင်းဆိထ
ု ားသည်။

73

ဥေရာပသမဂ ဥပေဒ မူကမ်းသည်

ထိုအချက်အား ကိုးကား၍ ကုမဏ
 ီအချိအတွက် သတ်မတ
ှ ်ြပဌာန်းမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း 74 သစ် 75
ှင့် ပဋိပက ေဒသ အတွငး် ရှိ သတ သယံဇာတ

76

ဆိုင်ရာ အထူး ကများ အလိက
ု ်

နည်းဥပေဒများတွင်လည်း လူအခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ အေလးထား ေဆာင်ရွက်ရန် အချက်အား

ထည့သ
် င
ွ း် ထားရန် လိုပါသည်။ ကေနဒါ၊ ယူေကှင့် အေမရိကန် ိုင်ငတ
ံ ိုသည် ြမန်မာိုင်ငံအထူးြပ ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်၊ စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ အြကံေပးချက်များတွင် လူအခွငအ
့် ေရးှင့် ပတ်သက်၍
အထူး ဂုြပစစ်ေဆး ေဆာင်ရွက်ကရန် အြကံေပးထားပါသည်။

77

သိုေသာ် ြမန်မာိင
ု င
် တ
ံ ွင်

ပမာဏ ကီးမားစွာ ရင်းှီးြမပ်ှံထားေသာ ိုင်ငံအများအြပား ရှိသည် ြဖစ်ရာ ၎င်းတိုအား
လူအခွငအ
့် ေရးှင့်

အားေပးေသာ်လည်း

ဆက်စပ်၍

အထူးဂုစိုက်ရန်

ဥပေဒလမ်းေကာင်းအရ

ေယဘူယျအားြဖင့်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်

တိုက်တွန်း

မလိုအပ်ေသးေပ။

78

ိုင်ငံြခားမှ ိုငင
် ံပိုင် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအချိသည် စစ်တပ်ပင
ုိ ် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများှင့်လည်း

ဆက်ွယ်ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ (အထက် စာပိဒ
ု ် ၂၈ ကိုကည့ပ
် ါ)။
၃၈။

ဆိုင်ရာ

မစ်ရှင်၏ စာတမ်းကို ထုတ်ြပန်ပီးေနာက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအချိသည် လူအခွငအ
့် ေရး
အထူး

ဂုြပစစ်ေဆးမများ

စတင်

လုပလ
် ာသလို

မူဝါဒများ

အေြပာင်းအလဲ

လုပ်လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားြဖင့် အမှတ်တဆ
ံ ိပ်ရှိ ကုမဏလ
ီ ုပ်ငန်း အချိသည် အထည်ချပ်

စက်ံုများ တည်ရှိရာ စက်မဇ
 ံုများှင့် ဆက်စပ်ေသာ ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင် လီမတ
ိ က်၏

အသင်းအဖွဲများ အေကာင်း ပိုမို နားလည်ေစရန် အလိုငှာ လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး

ံု ချိသည် လုပ်ငန်းများ ရပ်တန်ပစ်ခဲ့ကသည်။ 79
ဂုြပစစ်ေဆးမများ ြပလုပခ
် ဲ့ပီးေနာက် စက်အ
ထိုအြပင် ၂၀၁၇ ခုစ
ှ ်တွင် ရခိုငြ် ပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း၌ တပ်မေတာ်၏ အကမ်းဖက် စစ်ဆင်ေရး

အပီး ရခိုင်ြပည်နယ် အတွင်း လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ အကူအညီ ေပးေရး၊ ြပန်လည်
ေနရာချထားေရးှင့် ဖွံဖိးေရး လုပင
် န်းစ်များ အတွက် အစိုးရ၏ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများှင့်
တပ်မေတာ်

ထံသို

ကုမဏ
 ီများက

လှဒါန်းမကလ
ို ည်း

မစ်ရှင်

အဖွဲ က

မီးေမာင်းထိုး

ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ အေနြဖင့် တပ်မေတာ်မှ ေငွေကးရံပေ
ုံ ငွ အားလံုးကို

73

74
75
76
77

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

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

AMC_affaires_Myanmar.aspx?lang=eng; https://www.gov.uk/government/publications/overseasbusiness-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-processes78
79

facilitating-corruption-and-committing-human-rights-abuses-in-burma/ အား ကည့်ပါ။
https://www.dica.gov.mm/sites/default/files/document-files/bcy_2.pdf.

https://eurocham-myanmar.org/wp-content/uploads/2022/01/Myanmar-Garment-SectorFactsheet_January-2022.pdf.
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လက်မခံဘဲ တားြမစ်ဖို မစ်ရင
ှ အ
် ဖွဲ က အြကံြပခဲသ
့ ည်။ 80 ကုမဏီ တစ်ခုြဖစ်သည့် ကေမ◌္ဘာဇ

ကုမဏီ

အုပ်စသ
ု ည်

အလှေငွများအား

မည်သို

တစ်ရပ်အား ေနာက်ပိုင်းတွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

81

ကိုင်တယ
ွ ်ခဲ့သည်

ဆိသ
ု ည့်

သံုးသပ်ချက်

ြမန်မာ့စီးပွားေရး က တာဝန်ယူမရှိေရး

အေထာက်အကူြပ ဌာန Myanmar Center for Responsible Business မှ ှစ်စ်ကျင်းပေသာ
ေကာ်ပိုရိတ်လုပင
် န်း စီမံအုပ်ချပ်ေရးှင့် ေရရှည် တည်တခ
့ံ င
ုိ ် မဲမတ
 ုိ အေပ ြမန်မာ့ စီးပွားေရး

လုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ဆိုင်ရာ စံနး် သတ်မှတသ
် ည့် ေဆွးေွးပွဲတွင် လှဒါန်းမများှင့်
ပရဟိတ မူဝါဒ ဆိုင်ရာ စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက် တစ်ခုကို ထည့သ
် ွင်းခဲ့ပါသည်။ 82 တပ်မေတာ်သည်

လူသရ
ိ င
ှ ် ကား ထုတ်ြပန်ြခင်း မရှိေသာ်လည်း စီးပွားေရး လုပင
် န်းများမှ အလှေငွ ေတာင်းခံမမ
 ျား

ဆက်လက် ရှိေနေကာင်း ကားသိရသည် ြဖစ်ရာ ထိုသို ထုတြ် ပန်ချက်ှင့် ဆက်စပ်မ ရှိပါသည်။
၃၉။

အာဏာသိမး် မှင့် အတူ ေဘးအရာယ်များ တိုးလာေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံ အတွင်း

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနေသာ သိုမဟုတ် ြမန်မာမှ အရင်းအြမစ်များ ထုတယ
် ူေနေသာ ကုမဏီ

အေြမာက်အများသည် လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူးဂုြပ ေဆာင်ရွက်မများအား လံုေလာက်စွာ

မြပလုပ် ကေသးေကာင်း သိရသည်။ ဥပမာအားြဖင့် Global Witness အဖွဲသည် ိုငင
် ံတကာ
ေကျာက်မျက်ရတနာ

လုပ်ငန်းများ၊

ေလလံအိမ်လုပ်ငန်းများှင့်

လက်လေ
ီ ရာင်းဝယ်ေရး

လုပ်ငန်းများ စသည့် လုပ်ငန်း ၃၀ အား ဆက်သွယခ
် ဲ့ပီးေနာက် အများစုသည် စီးပွားေရး
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးှင့် ဖွံဖိးတိးု တက်ေရး အဖွဲ အစည်း (OECD) ၏ Due Diligence

Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and HighRisk Areas (ပဋိပကဒဏ်သင့် ေဒသများှင့် ေဘးအရာယ် ြမင့်မားသာ ေဒသများမှ တာဝန်ယူမ
ရှိေသာ သတတွင်း သယံဇာတ ေထာက်ပံ့ေရး ကွငး် ဆက်များ ရှိေစေရး အတွက် အထူး ဂုြပ

ေဆာင်ရွက်ေရး ဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်)ှင့် အညီ ေဆာင်ရက
ွ ်ရန် လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး
ဂုြပ

ေဆာင်ရွက်မ
83

လုပင
် န်းစ်များအား

လံုေလာက်စာွ

ချမှတ်ထားြခင်း

မရှေ
ိ ကာင်း

ေတွခဲ့ရသည်။
၄၀။

လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂုြပေဆာင်ရက
ွ ်မ ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်များှင့် ၎င်းတို၏

ေလ့လာေတွရှခ
ိ ျက်များအား

လူသရ
ိ င
ှ ် ကား

ထုတ်ြပန်မမာှ

အလွန်

နည်းပါးေလ့ရသ
ှိ ည်။

84

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ဆိုင်ရာ အထူး ဂုြပေဆာင်ရက
ွ ်မ ကိစသ
 ည် ေရရှညတ
် ည်တ့ံမ

ဆိုင်ရာ အစီရင်ခစ
ံ ာ၌ ပါဝင်ေသာ စာပိုဒ် တစ်ခု အြဖစ်သို မကာခဏ ေလာ့ချြခင်း ခံေနရေကာင်း

ေဆွးေွးသူ တစ်ဦးက မှတ်ချက်ေပးခဲ့ပါသည်။ ထိုဆန်းစစ် ေလ့လာချက်များသည် သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ
ြပဿနာအေရးကိစများ အားလံုးကို လံုလံုေလာက်ေလာက် ေဖာ်ထုတစ
် ်းစားပီး ခိုင်မာေသာ
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မဆိုင်ရာ အေြပာင်းအလဲများဆီသို ဦးတည်သွားြခင်း ရှ၊ိ မရှိ အကဲြဖတ်ရန်

ခက်ခဲေစသလို

အကဲြဖတ်ရန်

၎င်းတိုသည်

ေနာက်ထပ်

ခက်ခဲေစပါသည်။

အမည်ခံ

ယခုအခါ

ေဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ

ြမန်မာိုင်ငံ

အဝှမ်းရှိ

ဟုတ်မဟုတ်ကို

ေဒသအများစုသည်

အကမ်းဖက်မများ ြကံေတွေနရေသာေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံ အတွငး် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနေသာ
် ူေနေသာ ကုမဏီအားလံးု သည် လူအခွငအ
့် ေရး
သိုမဟုတ် ြမန်မာမှ အရင်းအြမစ်များ ထုတယ
80
81
82
83

84

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2969/2020/en/ (စာမျက်ှာ ၆၅)

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2020.html.

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/conflict-rubies-howluxury-jewellers-risk-funding-military-abuses-myanmar/ (စာမျက်ှာ ၈)

သိုေသာ် ခွင်းချက်အချိ ရှိပါသည်။ - ဥပမာ Kirin Holdings Company Ltd. သည် အှစ်ချပ်င
ှ ့်

ေနာက်ဆးုံ ရ အေြခအေန တင်ြပချက်အား ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။
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ဆိုင်ရာ

အထူး

ေဖာ်သင့်ပါသည်။
၄၁။

ဂုြပ

လူအခွငအ
့် ေရး

ေဆာင်ရွက်သည့်
ဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

အထူး

လုပ်ငန်းစ်အား

ဂုြပေဆာင်ရွက်ေရး

ကုမဏီများအား

လက်ေတွ

အေကာင်အထည်

လုပ်ငန်းစ်အား

တွနး် အားေပးရာတွင်

လက်ေတွ

ရင်းှီးြမပ်သ
ှံ ူများသည်

အေရးကီးတတ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ Domini Impact Investments ရင်းှီးြမပ်ှံမ ကုမဏ
 သ
ီ ည်

ြမန်မာိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်ေနေသာ ဂျပန်ကုမဏ
 ီများကို လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ ဆိင
ု ်ရာ
အရာယ်များှင့်

၎င်းတို၏

ြပန်လည်ကစ
ု ားေရး

လုပင
် န်းစ်များအား

မည်သုိအကဲြဖတ်

ေဆာင်ရက
ွ မ
် ည်ကုိ ေမးြမန်း ေတာင်းဆိခ
ု ပ
့ဲ ါသည်။85 ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ေဖဖဝါရီလ ေနာက်ပိုင်း၌ အြခား

အစြပ ေဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များတွင် Investor Alliance for Human Rights လူအခွင့်အေရး ဆိင
ု ်ရာ

ရင်းှီးြမပ်သ
ှံ မ
ူ ျား မဟာမိတ်အဖွဲမှ ေရးဆွခ
ဲ ေ
ဲ့ သာ ြမန်မာိင
ု ်ငံရှိ လူအခွငအ
့် ေရးှင့် စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်သ
ှံ ူများ၏ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး

ဂုြပ

ေဆာင်ရွက်မ

လုပင
် န်းစ်များအား

တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ကရန်

ေတာင်းဆိုမမျိး

86

ပါဝင်ပါသည်။ ပင်စင်ရံပံုေငွ စနစ်အချိသည် ြမန်မာိင
ု င
် ံ အချပ်အြခာပိုင် ေငွေချး စာချပ်များကို

ံ ွင်
ဖယ်ထုတ်ပီး ြဖစ်သည်ဟု သိရသည်။ 87 EIRIS Conflict Risk Network သည် ြမန်မာိုင်ငတ

လူသရ
ိ င
ှ ် ကား အေရာင်းအဝယ် ြပေနသည့် ိင
ု ်ငံြခား ရင်းှးီ ြမပ်သ
ှံ ူများကို စာရင်းြပစုထားပီး
ပဋိပက အေြခအေနများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ိင
ု ်ငံတကာ စံန
 ်းများှင့် အညီ ေဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း

 မ
ီ ျားတွင်
ရှိမရှိကို ဆန်းစစ် ေလ့လာထားပါသည်။88 သိုေသာ် စစ်တပ်ှင့် ဆက်ယ်ေနသည့် ကုမဏ

ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဆက်လက် ရှေ
ိ နေကာင်း သိရသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမေရးှင့်
အုပ်ချပ်ေရး အမည်ခထ
ံ ားေသာ ရံပေ
ုံ ငွများတွင် စစ်လက်နက်များ ေထာက်ပံ့ေနသည့် သိမ
ု ဟုတ်

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

ှစ်မျိးသံုးိုင်ေသာ

ကုန်ပစည်းများအား

စစ်တပ်သို

ပံပ
့ းုိ ေပးေနသည့်

ကုမဏ
 မ
ီ ျားတွင် ရင်းှးီ ြမပ်ှံမ အချိ အပါအဝင် အလားတူ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဆက်လက်

ပါဝင်ေနဆဲ ြဖစ်ေကာင်း အစီရင်ခံစာများတွင် စိုးရိမ်စဖွယ် ေတွရပါသည်။89

င။

လူသားချင်း စာနာမု အကူအညီ၊ ဖွံ့ြဖိuးေရး ဘာေငွနှင့် ပရိုဂရမ် ေရးဆွဲြခင်း
၄၂။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ေနာက်ပိုင်းတွင် ကုလသမဂ ဌာေနအဖွဲသည် ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီှင့် အြပန်အလှန် ဆက်ဆံမ ဆိုငရ
် ာ ေစ့စပ်ည
ိ င
ိ ်းေရး အေြခခံမူများကို

ေရးဆွဲခဲ့ပီး

ပိုဂရမ်

ထိုြပန်လှနသ
် ံုးသပ်မ

အရ

တစ်ရပ်လံုးအား
လိုအပ်ချက်

ြပန်လည်

အေြခြပ

သံုးသပ်မတစ်ရပ်ကို

စတင်ခဲ့သည်။

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ

ဆိုင်ရာ

အကူအညီများ၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ ဆိင
ု ်ရာ ဝန်ေဆာင်မများှင့် ကိုဗစ်-၁၉ တန်ြပန်ေရး

အစီအစ်များ မှအပ အစိုးရ ဌာန အဖွဲအစည်းများသို ေပးေနသည့် နည်းပညာ အေထာက်အပံ့

သိုမဟုတ် အြကံေပး ပံ့ပိုးမများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းေဆာင်တာ အားလံးု ကို ေခတရပ်စခ
ဲ ဲ့သည်။

85
86

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

07/Investor%20Statement%20on%20Human%20Rights%20in%20Myanmar%2016%20July%2020
87
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89
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21.pdf.

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

https://eiriscrn.net/burma-myanmarcompanylist/.

https://www.inclusivedevelopment.net/myanmaresgfiles/.
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စစ်တပ်ှင့်

ဆက်ွယ်ေသာ

အကျိးစီးပွားများ

အေပ

လူအခွငအ
့် ေရး

ဆိုင်ရာ

ဂုြပ

ေဆာင်ရွက်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်များအား ထည့်သွငး် စ်းစားမ အပါအဝင် အဓိက ေသာ့ချက်ကျေသာ

ေဘးြဖစ်ိုင်ေချများအား ြပန်လည် သံုးသပ်ြခင်းသည်လည်း ေဖာ်ြပပါ သံုးသပ်မ၏
 အဓိကကျေသာ
အစိပအ
် ပိုင်း တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။
၄၃။

သိုေသာ် ကုလသမဂ အဖွဲ အစည်းများသည် ိင
ု င
် အ
ံ စိးု ရပိင
ု ် ဘဏ်အား ဆက်လက်

အသံးု ြပေနြခင်းရာ အရပ်ဘက် လူမအဖွဲအစည်းအချိက စိးု ရိမပ
် ပ
ူ န်မမ
 ျား ြမင့တ
် က်ေနသည်။

ကုလသမဂ အဖွဲအစည်း တစ်ခုက အာဏာသိမ်းမ ေနာက်ပင
ုိ း် တွင် ၎င်းတို၏ စီမံကန
ိ ်းများ၌
လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂုြပ ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစ်များအား ေဖာ်ေဆာင်ခေ
့ဲ ကာင်း၊

စီးပွားေရး

လုပ်ငန်းများှင့်

လုပ်ငန်းကွန်ရက်များြဖင့်

ထိေတွ

ဆက်ဆံမ

အားလံးု ကို

ဆန်းစစ်ေလ့လာခဲ့ေကာင်း၊ အဖွဲအစည်း တစ်ခုှင့် မိတဖ
် က်ြပထားမအား ရပ်စဲခဲ့ေကာင်းှင့်
ထိုနယ်ပယ်၌

ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။
၄၄။

စွမ်းေဆာင်ရည်

လိအ
ု ပ်ချက်များကို

အသိအမှတြ် ပခဲ့ေကာင်း

န်းဆို

၂၀၂၀ ခုစ
ှ ်တွင် ကမာ့ဘဏ် အုပ်စသ
ု ည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မမ
 ျား အတွက် The

International Finance Corporation ိုင်ငံတကာ ဘာေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်း အစု၏ ံးု တွငး် ပိင
ု ်း

ုိ ရးရှငး် သည်
စာရင်းစစ်မကို ြပလုပ်ရန် ကတိကဝတ် ြပခဲ့သည်။90 ိုင်ငံတကာ ဘာေရး ေကာ်ပေ
ြမန်မာိုင်ငံှင့် ပတ်သက်သည့် လူအခွငအ
့် ေရးှင့် ဆက်စပ်၍ အထူး ဂုြပ ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း

ဆိုင်ရာ

စ်ဆက်မြပတ်

လုပ်ငန်းစ်များ၏

အစိတအ
် ပိင
ု း်

အြဖစ်

ဆန်းစစ်ေလ့လာရာတွင်

တပ်မေတာ်၊ အကီးတန်း စစ်ဗလ
ို ်ချပ်ကီးများ သိုမဟုတ် ၎င်းတို၏ မိသားစုဝင်များမှ ပိုင်ဆိုင်ေသာ
သိုမဟုတ် ချပ်ကိုင်ထားေသာ

တိက
ု ်ိုက် ရင်းှီးြမပ်ှံမမ
 ျား မရှိေကာင်း ေဖာ်ြပခဲသ
့ ည်။

ကမာ့ဘဏ်အုပစ
် ုသည် တပ်ပင
ုိ ် ေြမေပတွင် တည်ေဆာက်ထားသည့် ပုဂလိက စီမံခနခ
် ွဲထားေသာ

Sule Square complex တွင် ံုးခန်း ငှားရမ်းြခင်း အပါအဝင် သွယ်ဝိုက်ေသာ အြခားနည်းများြဖင့်
ဆက်စပ်မ ရှေ
ိ နေကာင်း အရပ်ဘက် လူမအ
 ဖွဲအစည်းများက မီးေမာင်းထိုး ေဖာ်ြပထားပါသည်။91
၄၅။

Asian Infrastructure Investment Bank အာရှ အေြခခံ အေဆာက်အအံု ရင်းှီးြမပ်ှံမ

ဘဏ်သည်

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ

၎င်းတိ၏
ု

ယခင်

စီမက
ံ ိန်းများ

အေပ

ဆန်းစစ်သည့်

လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂုြပ ေဆာင်ရွက်မ လုပ်ငန်းစ် အရ ၎င်းတိုသည် ၎င်းတို၏
မူဝါဒများ၊ မဟာဗျဟာများ ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ အလားတူပင် Asian

Development

Bank အာရှဖွံဖိးေရး ဘဏ်သည် အကျိးစီးပွား ပဋိပကများှင့်

ပိတ်ဆို

အေရးယူမများအား လိုကန
် ာမ မူေဘာင်များ အပါအဝင် ၎င်း၏ ကမာလံုးချီ ဝယ်ယူေရး ဆိုင်ရာ
ထိန်းချပ်မ မူေဘာင်များကို အားေကာင်း ခိုင်မာေစခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းမ မတိုင်ေသးမီ ကာလ၌
ု ဏ်သို အေမရိကန် ေဒလာ ၃၇၂
ိုင်ငံတကာ ေငွေကးရန်ပေ
ံု ငွအဖွဲသည် ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဗဟိဘ

သန်း ထုတ်ေပးခဲ့ပီး ရံပေ
ုံ ငွများကို ရည်ရွယထ
် ားသည့် အတိင
ု း် စစ်တပ်က သံုးစွဲြခင်း ရှိမရှိကို

ံ ကာ
အတိအကျ မသိင
ုိ ေ
် ကာင်း ဝန်ခံခဲ့ပါသည်။92 ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ စတင်၍ ိုင်ငတ

90
91

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

ကမာ့ဘဏ်သည် ကမာလံုးချီ ကျင့်သံုးေနေသာ ၎င်း၏ ဝယ်ယူေရး မူဝါဒများအေပ အေြခခံ၍ လွန်ခဲ့သည့်
ှစအ
် နည်းငယ်က
92

ချပ်ဆိုထားသည့်

ထိန်းသိမ်းထားေကာင်း သိရသည်။

အငှားစာချပ်အရ

ရန်ကန
ု ် မိတွင်

ံုးခန်းေနရာများကို

ရရှိ

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 အဖွဲ အစည်းများသည် ြမန်မာိုင်ငတ
ံ ွင် စီမံကိနး် သစ်များှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမသ
 စ်များကို

ဆိင
ု း် ငံထ
့ ားပါသည်။93
၄၆။

ိင
ု င
် မ
ံ ျား အေနြဖင့် ၎င်းတို၏ လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ အကူအညီင
ှ ့် ဖွံဖိးေရး

ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမ အစီအစ်များသည် စစ်တပ် သိုမဟုတ် စစ်တပ်ပင
ုိ ် ကုမဏမ
ီ ျားကို အကျိးမြပေစရန်

ေသချာ ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အာဏာသိမ်းပီးေနာက် ိုင်ငံ အများအြပားသည် ြမန်မာိင
ု ်ငံရှိ

ဝန်ကီးဌာနများသို တိုက်က
ို ် ေထာက်ပံ့ေပးေနေသာ ဘတ်ဂျက်ပံ့ပိုးမများအား ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။94

ကူညက
ီ ယ်ဆယ်ေရး ရံပံုေငွေကးြဖင့် စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားေရး လုပင
် န်းများမှ ကုန်ပစည်းများှင့်
ဝန်ေဆာင်မမ
 ျားအား ဝယ်ယသ
ူ ံုးစွြဲ ခင်း မြပမိဖုိ ေထာက်ပေ
ံ့ ရး ကွင်းဆက်များအား ြပန်လည်

သံုးသပ်ရန် မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်းများအား ဗိတိန်ကလည်း ေတာင်းဆိုထားပါသည်။ 95 Japan

International Cooperation Agency ဂျပန် ိုင်ငံတကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ်ေရး ေအဂျင်စီ၏
ေငွေကးေထာက်ပံ့မြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း စီမံကိန်း တစ်ခသ
ု ည်

၎င်း၏ ေထာက်ပံ့မ ကွင်းဆက်တွင် ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ေကာ်ပေ
ို ရးရှင်းအား အသံုးြပေနေကာင်း96

အရပ်ဘက် လူမ အဖွဲအစည်းများက မီးေမာင်းထိုး ေဖာ်ြပခဲ့ပီး ဂျပန်အစိုးရ ရံပံုေငွှင့် ဂျပန်

ိ နမ အေပ များစွာ
စီးပွားေရး လုပင
် န်းများှင့် ချိတ်ဆက်ေနေသာ အြခား စီမက
ံ ိန်းများ 97 ရှေ

စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ ကပါသည်။

စ။

ြပည်တွင်း ြပuြပင်ေြပာင်းလဲမုများ
၄၇။

မစ်ရှင်သည် တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ လက်လှမ်းမီမအ
 ား ေလာ့ချရန် အလိင
ု ှာ

အစိုးရထံ အြကံြပတိက
ု တ
် န
ွ း် ချက်များ ေပးခဲ့ပါသည်။

98

အစိးု ရသည် အချိနယ်ပယ်များတွင်

သိသာထင်ရှားေသာ ေြခလှမး် များအား ချမှတ် အေကာင်အထည် ေဖာ်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း အချိမှာ
၎င်းအား မြဖစ်စေလာက် တိုးတက်မ အြဖစ်သာ ြမင်ခဲ့ပါသည်။
၄၈။

အမျိးသား ဒီမက
ို ေရစီ အဖွဲချပ် ဦးေဆာင်သည့် အစိုးရသည် တပ်မေတာ် အေပ

အရပ်သား ကီးကပ်မ တိုးြမင့်ေစေရး အတွက် ကိးပမ်းမ အချိ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်
အေစာပိုင်း ကာလတွင် အစိးု ရသည် စစ်တပ် ထိန်းချပ်ထားသည့် ြပည်ထဲေရး ဝန်ကီးဌာနအား
ြပည်ေထာင်စု

အစိုးရအဖွဲ၏

ေြပာင်းိုင်ခသ
ဲ့ ည်။

99

အရပ်သား

ထိန်းချပ်ေသာ

ဝန်ကီးဌာန

ေအာက်သို

အမျိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖွဲချပ် ဦးေဆာင်ေသာ အစိးု ရသည် ဖွဲ စည်းပံု

အေြခခံ ဥပေဒ ြပင်ဆင်ေရး လုပ်ငန်းစ်ကို စတင်ခသ
့ဲ ည်။ သိုေသာ် တပ်မေတာ်သား လတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယမ
် ျားက ဗီတအ
ုိ ာဏာ ချပ်ကိုငထ
် ားြခင်းေကာင့် အစိုးရ အတွငး် တပ်မေတာ်၏

93

https://www.adb.org/news/adb-statement-new-developments-myanmar;
https://www.imf.org/en/Countries/MMR/FAQ#q10; ှင့်

94

95
96

97
98
99

20

https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/02/01/developments-in-myanmar.

ဥပမာ၊ ဥေရာပ သမဂသည် ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ၊် မတ်လတွင် ြမန်မာအတွက် ဖွံဖိးေရးရံပံုေငွ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။

https://www.bangkokpost.com/world/2078279/eu-suspends-development-funds-for-myanmar.
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2019-10-04/294694.
https://www.hrw.org/news/2021/04/27/japan-suspend-aid-benefitting-myanmar-junta.
၎င်းေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေခတရပ်ဆိုင်းထားေကာင်း သိရသည်။
www.mekongwatch.org/PDF/rq_20210601_Eng.pdf.

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
ိင
ု င
် ေ
ံ တာ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသည် ၎င်းအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ေြပာင်းြပန်လှန်ခဲ့သည်။
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တာဝန်ယူမ အခန်းကကို ေလာ့ချသည့် အေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ချက်များ အပါအဝင် ြပင်ဆင်ေရး

ု ်တိုင်
အဆိုြပချက် အားလံုးနီးပါးကို ၂၀၂၀ ခုစ
ှ တ
် ွင် ပယ်ချခဲ့သည်။ 100 စစ်တပ်သည် ၎င်းကိယ

ြပန်လည် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ေရးှင့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများတွင် တပ်မေတာ် တိုက်ိုက်
ပါဝင်ခွင့် လံးု ဝ မရှိေစေရးသို ေရှးသည့် ကိးပမ်းချက်များအား အလျ်း မေတွရေပ။
၄၉။

အမျိးသား ဒီမက
ို ေရစီ အဖွဲချပ် ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရသည် အေြခခံ အေဆာက်အအံု

စီမံကိန်းများအား ပိုမို ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ ရှိေစရန် အေရးစိုက် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အစ်အလာ အရ

ခိုနီ စနစ် အားေကာင်းပီး တရားမတစွာ ယှ်ပိင်မ မရှိဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် လိင
ု ်စင်များ ေပးသည့်

အေလ့အထ ရှေ
ိ သာ အေြခအေနတွင် ေဖာ်ြပပါ ေဆာင်ရွကခ
် ျက်သည် အေရးကီးလှပါသည်။
ံ ိန်းများ၏
အစိုးရသည် ြမန်မာိုင်ငံ စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိးု တက်ေရး အစီအစ် အရ စီမက

ထိေရာက်မ၊ ေရရှည်တည်တံ့မ
 ှင့် တိကျလိက
ု ်နာမတိုအား စိစစ်ရန် အတွက် နည်းကိရိယာ
တစ်ခုှင့်

အတူ

ကီးမားေသာ

ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား

စီမံခနခ
် ွဲိုင်ေရး

အတွက်

ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊ အများသူငါ ေလ့လာိုင်ေသာ စနစ် တစ်ရပ် ြဖစ်သည့် Project Bank
ဲ့ ါသည်။
“စီမံကိန်းဘဏ်”101 အား ၂၀၂၀ ခုှစ်တွင် စတင်ခပ
၅၀။

တပ်မေတာ် အတွက် အကျိးရလဒ်များ ရှေ
ိ စသည့် အြပင် များစွာေသာ လူအသက်

ဆံုးံးမရှိေသာ သယံဇာတ တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများကိလ
ု ည်း မစ်ရှငအ
် ဖွဲက ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ပီး
အစိုးရ အေနြဖင့် Extractive Industries Transparency Initiative သယံဇာတ တူးေဖာ်သည့်

စက်မ လုပင
် န်းများ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိေရး အဖွဲ၏ ကတိကဝတ်များှင့် အညီ ခိင
ု မ
် ာေသာ
ုိ ာလတွင်
မူေဘာင်များအား ေရးဆွဲရန် အြကံြပ တိုက်တန
ွ ်းခဲ့ပါသည်။102 ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တဘ

Extractive

Industries

နယ်ပယ်အချိတွင်

Transparency

အဓိပာယ်ြပည့်ဝေသာ

Initiative

တိုးတက်မ

၏

ဘုတ်အဖွဲက

ြဖစ်စ်များအား

ြမန်မာိုင်ငသ
ံ ည်

အေကာင်အထည်

ေဖာ်ခဲ့ေကာင်း ေတွရှိခဲ့ပီး အြခား နယ်ပယ် ၁၂ ခုတင
ွ ် မှနက
် န်ေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မများ
ြပလုပ်ရန် ၂၀၂၁ ခုှစ် ဧပီလအထိ ြမန်မာိုင်ငံအား အချိနေ
် ပးခဲပ
့ ါသည်။

103

ပတ်သက်၍ အစိးု ရသည် အေရးကီးေသာ အဆင့်များစွာကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။
၅၁။

ဤကိစှင့်

သယံဇာတ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း ကုမဏ
 မ
ီ ျား အေနြဖင့် တင်းကျပ်တက
ိ ျေသာ အဓိပာယ်

ဖွငဆ
့် ခ
ုိ ျက်များ အေပ အေြခခံ၍ အကျိးခံစားခွင့် ရှိေသာ ပိုင်ဆိုင်သူကို ဖွင့်ချေဖာ်ထုတ်ရန်ှင့်

ထိုပိုင်ဆိုင်သူများသည် “ိုင်ငံေရးအရ ထိရှလယ
ွ ်သူများ” ဟုတ်မဟုတ်ကို သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ရန်

လိုအပ်ေကာင်း သမတ၏ အမိန်ေကညာစာ အမှတ် ၁၀၄/၂၀၁၉ ြဖင့် န်ကားခဲ့ပါသည်။ 104

ရင်းှီးြမပ်ှံမ
 င
ှ ့်

ကုမဏ
 မ
ီ ျား

အချက်အလက်များအား
တီထွင်ခဲ့သည်။

105

န် ကားမ

အများသူငါ

ဦးစီးဌာနသည်

ေနာက်ပင
ို ်းတွင်

ဝင်ေရာက်ကည့်
 ိုင်သည့်

ထိသ
ု ုိေသာ

ေဒတာေဘ့စ်

အြဖစ်

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် အပီးသတ်ရန် ြပင်ဆင်ထားခဲ့ေသာ တွင်းထွက်ှင့်

ေကျာက်မျက်ရတနာ ကွငး် ေြမပံု တစ်ရပ်သည် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် စနစ်ကျေသာ ခွင့်ြပမိန်
တင်သည့် ြဖစ်စ် တစ်ရပ်အား ေဖာ်ေဆာင်မည် ြဖစ်ေသာေကာင့် လာဘ်ေပးလာဘ်ယမ
ူ ှင့်

အကျင့်ပျက် ြခစားမ အရာယ်များ ေလျာ့နည်းသွားေစိင
ု ပ
် ါသည်။ ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်

100
101
102
103
104
105

၂၀၀၈ အေြခခံဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၄၃၆ ှင့် A/HRC/45/5 အပိုဒ် ၅၁
ိင
ု င
် ေ
ံ တာ် သမတံုး၊ ထုတ်ြပန်ချက် အမှတ် ၂/၂၀၁၈။

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
https://eiti.org/board-decision/2019-58.

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/myanmar/out-of-the-shadows/ စာမျက်ှာ ၃
https://bo.dica.gov.mm/.
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ြပန်လည်

ဆန်းစစ်သးံု သပ်ထားေသာ

Extractive

Industries

Transparency

Initiative

သယံဇာတ တူးေဖာ်သည့် စက်မ လုပ်ငန်းများ ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ ရှိေရး အဖွဲ၏ စံချိန်စ
ံ န်းှင့်

ဆက်စပ်ေသာ စည်းမျ်းလိအ
ု ပ်ချက်သစ်ကို စတင် အသက်သွငး် ကျင့်သံုးေစခဲ့ေသာေကာင့်
ြမန်မာိုင်ငံတွင် သယံဇာတ ကဆိုင်ရာ သေဘာတူ စာချပ်များှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင်များအား
အသစ် ထုတ်ေဝရန် လိအ
ု ပ်လာပါသည်။106

၅၂။

Extractive Industries Transparency Initiative သယံဇာတ တူးေဖာ်သည့် စက်မ

လုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိေရး အဖွဲ၏ စံချိန်စ
ံ န်းများအား လက်ေတွ အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အားနည်းချက်များှင့် စိန်ေခမ အခက်အခဲများစွာ ကျန်ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပီး
၎င်းသည် စစ်တပ်၏ စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ အကျိးစီးပွားများအား ကာကွယရ
် န် ကိးပမ်းမများအား

န်ြပသကဲ့သို ြဖစ်သည်။ ဥပမာ၊ ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ဦးပိုင်လီမိတက်ှင့် လုပ်ငန်းခွဲ အချိသည်
အကျိးခံစားခွငရ
့် ှိေသာ

ပိင
ု ဆ
် င
ုိ မ
် 

အချက်အလက်များကို

တင်ြပေသာ်လည်း

၎င်းတွင်

ကနသ
် တ်ချက်များစွာ ရှပ
ိ ါသည်။ ြမန်မာ့ စီးပွားေရး ေကာ်ပိုေရးရှင်းမှာမူ သတင်းအချက်အလက်
107

လံုးဝမေပးထားေပ။

ေရးဆွဲခေသာ
ဲ့

ကာလရှည်ကာခဲ့ေသာ အများပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစ်ြဖင့် အစပိင
ု ်း၌

ြပည်ေထာင်စု

အဆင့်

ေကျာက်မျက်ရတနာ

မူဝါဒ

မူကမ်းတစ်ရပ်တွင်

ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် Extractive Industries Transparency Initiative ၏ စံန
 ်းှငအ
့် ညီ

ေဖာ်ြပထားေသာ ြပာန်းချက်များ ပါရှိသည်။ သိုေသာ် စစ်တပ်ှင့် ဆက်စပ်ေသာ အစိုးရ
ကိုယ်စားလှယမ
် ျားှင့်

တသီးပုဂလများ၏

စည်းံုးမေကာင့်

ထိုြပာန်းချက်များအား

ေနာက်ပိုင်းတွင် မူကမ်းမှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုစ
ှ ်၊ ဇွနလ
် တွင် ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရးလုပင
် န်း၏
“အြခားအေကာင့်များ”အား
အေကာင့်အချိသည်

ပိတ်သိမ်းမည်

ေငွပမာဏ

ြဖစ်ေကာင်း

ေြမာက်များစွာ

ရှိကာ

အစိုးရက

ေကညာခဲ့ ပီး

သူေကာင်းြပရန်

၎င်းမှ

ရည်ရယ
ွ ၍
်

် ျားအား အမှန်တကယ်
ထိုအေကာင့်များအား အသံုးြပခဲ့ပါသည်။ 108 သိုေသာ် အဆိုပါ အေကာင့မ
ပိတ်သိမ်းြခင်း ရှိ၊မရှိှင့် ၎င်းမှ ေငွေကးရံပံုေငွများအား မည်သည့်ေနရာသို ေပးပိုသည် ဟူသည့်

အချက်အလက်များ အပါအဝင် အဆိုပါ အေကာင့်များ၏ အေြခအေနကို အာဏာသိမ်းချိန်တွင်

ရှင်းလင်းစွာ မသိိုင်ေပ။
၅၃။

စိန်ေခမ

အခက်အခဲများ

ဆက်လက်ရှိေနေသာ်လည်း

ရရှလ
ိ ာေသာ

တိုးတက်မ

ြဖစ်စ်များသည် စစ်တပ်ပင
ုိ ် စီးပွားေရး လုပင
် န်းများှင့် ဆက်စပ်မ အပါအဝင် ပွင့်လင်းြမင်သာမ

ဆိုင်ရာ ကိးပမ်းမများ ေနာင်တွင် ပိုမို ရှိလာေစေရး အတွက် မရှိမြဖစ် အေရးကီးေသာ အေြခခံ
အချက်များဟု သတ်မှတ
် ိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် ကံမေကာင်းစွာပင် ထိုတိုးတက်မ ြဖစ်စ်များသည်
ယခုအခါ ေနာက်ေကာင်းလှည့် ေြပာင်းြပန်ြဖစ်သွားပါသည်။ “စီမံကိန်းဘဏ်” “Project Bank” ၏

ဝဘ်ဆိုဒ် အင်တာနက် စာမျက်ှာအား ဝင်ကည့၍
် မရေတာ့သလို 109 Extractive Industries
Transparency Initiative ကလည်း ြမန်မာိင
ု ်ငံအား အဖွဲ ဝင် အြဖစ်မှ ဆိင
ု ်းငံ့လိုက်ပါသည်။ 110
သယံဇာတ တူးေဖာ်ေရး လုပင
် န်းများအေပ ယခင်က ေစာင့်ကည့်ခဲ့သည့် အရပ်ဘက် လူမ

106
107

https://eiti.org/contract-transparency.

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/
108
109
110
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(စာမျက်ှာ ၇)

ြမန်မာ့အလင်း၊ အတွဲ ၆၊ အမှတ် ၆၂၊ ၁၈ ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၉ ခုစ
ှ ်

https://projectbank.gov.mm/en/. ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်ေနတွင် ဝင်ကည့်ိုင်ခဲ့သည်။
https://eiti.org/articles/myanmar-suspended-due-political-instability.
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အဖွဲ အစည်းများမှာ

လက်ရအ
ှိ ချိန်တွင်

ပုန်းေအာင်းေနရပီး

သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူ ၂၁ ဦးမှာလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရေကာင်း သိရပါသည်။111

၄။

ဆက်တိုက်ြဖစ်ေနေသာ စိန်ေခါ်မုများနှင့် ေပါ်ေပါက်လာေသာ စိန်ေခါ်မုများ
၅၄။

သိသာထင်ရှားစွာ

ေြပာင်းလဲလာေသာ

အေြခအေနများေကာင့်

မစ်ရှင်၏

အြကံြပ

တိုက်တွန်းချက်များအား အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် စိန်ေခမ အခက်အခဲ များစွာ
ကျန်ရှိေနပါေသးသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ြဖစ်ရပ်များသည်
ေစျးကွက်ှင့်

မဆိုင်ေသာ

သွင်ြပင်လကဏာရှိေသာ

ကားဝင်စက
ွ ်ဖက်မများှင့်

စီးပွားေရး

ထိန်းချပ်မမ
 ျား

စီမံအုပ်ချပ်မသ
 ို

တိုးြမင့်လာသည့်

ြပန်သွားေနေကာင်း

ယူဆေစသလို

စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမများအား လွယ်ကေ
ူ ချာေမွေစရန် ဆက်ဆံေရး အေပ
ပိုမို အေလးထားေနရေကာင်း
အပါအဝင်

တပ်မေတာ်၏

ယံု ကည်ေစပါသည်။ ေကျာက်စိမ်းှင့် ပတြမား တူးေဖာ်ြခင်း

စီးပွားေရး

ေဆာင်ရွက်မှင့်

စစ်ေရး

မဟာဗျဟာတို

အကား

့ ည်။ ကုန်အမျိးအစားများ
ချိတဆ
် က်မမ
 ျား ရှိေနမ အေပ မစ်ရှင်ကိုယတ
် င
ို ်က မီးေမာင်းထိုးြပခဲသ

အေပ ိင
ု င
် ေ
ံ တာ် စီမအ
ံ ုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စမ
ီ ှ ကုနသ
် ွယ်မ ကနသ
် တ်ချက်များ ချမှတြ် ခင်းသည်

ယခင်

စစ်အစိုးရများ၏

ကျဆင်းေစပါလိမ့်မည်။

113

စီးပွားေရး

မူဝါဒများ

112

ကဲ့သို

လူေနမ

အဆင့အ
် တန်းအား

အာဏာသိမ်းပီးေနာက် ိုင်ငံေတာ် စီမအ
ံ ုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီ၏

မူဝါဒများမှာ ပံပ
့ ိုးမတည်မ မရှိဘဲ အကျိးအြမတ် ရှာသည့် အမူအကျင့်ှင့် လက်ဝါးကီးအုပမ
် အ
 ား

ဆက်လက်ခွငြ့် ပြခင်း၊ ကုနသ
် ွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ လိင
ု ်စင်များအား ထိန်းချပ်ြခင်း ကဲ့သို
အကျင့်ပျက် ြခစားမများ အြပင် စီးပွားေရး အခွင့်ထူးခံများ၏ သစာေစာင့်သိမ ရရှိရန်ှင့် စစ်တပ်၏

စီးပွားေရးှင့် ိုင်ငံေရး ဆိုငရ
် ာ ထိန်းချပ်မမ
 ျား ပိုမို အားေကာင်းေစရန် ရည်ရယ
ွ ၍
်
အချိ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အုပ်စုများ အကား စီးပွားေရး အကျိးအြမတ်များ ဖန်တးီ ေရးှင့် ြဖနေ
် ဝေရး
အတွက်

တမင်ရည်ရွယ်ေသာ

စည်းမျ်းစည်းကမ်း

ေဆာင်ရွက်ိုငသ
် ြဖင့် စိုးရိမ်ပူပန်မများစွာ ရှိေနပါသည်။114

၅၅။

ထိုအြပင်

အာဏာသိမ်းပီးေနာက်ပိုင်း

ချိးေဖာက်မများှင့်

ရာဇဝတ်မမ
 ျားသည်

စ်းစားသံုးသပ်ရန် ဦးတည်ေစခဲ့ပါသည်။

111

112
113

114

တပ်မေတာ်မှ

ကုမဏ
 မ
ီ ျားကို

ချမှတ်ြခင်းတိုအား

ကျးလွန်သည့်

ြမန်မာိင
ု ်ငံမှ

ြမင့်တင်

လူအခွင့်အေရး

ထွကခ
် ွာေစဖို

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

https://fulcrum.sg/myanmar-returns-to-import-substitution-primed-to-fail/.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

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။

တရားမ၀င် စီးပွားေရး၊ ပံ့ပးုိ မတည်မု မရှိဘဲ အကျိuးအြမတ် ရှာြခင်းနှင့်
သူေကာင်းြပuြခင်း

၁။

ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်မု
၅၆။

တပ်မေတာ်က

ပံုေဖာ်မွမ်းမံထားေသာ

အကျိးအြမတ်

ရှာေဖွသည့်

အမူအကျင့်၏

အရှင်းလင်းဆံုး ပံုစံအချိကို ကချင်ြပည်နယ်တင
ွ ် ြမင်င
ုိ ပ
် ါသည်။ ေကျာက်စမ
ိ ်း တူးေဖာ်မ115
 အြပင်
ကချင် ဒီမက
ို ရက်တစ် တပ်ေတာ် ထိန်းချပ်သည့် ချီေဖွ မိနယ် အတွင်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်

အေပ

အကျိးြပသည့်

နည်းပညာပစည်းများ

ထုတ်လုပ
် ိုင်ေရး
116

အတွက်

အေရးပါသည့်

ရှားပါးေြမများကိုလည်း တပ်မေတာ်က တူးေဖာ်ခွင့်ြပထားသည်။
၅၇။

၂၀၀၉ ခုှစတ
် င
ွ ် ကချင် ဒီမက
ို ရက်တစ် တပ်ေတာ်သည် တပ်မေတာ် ထိန်းချပ်ေသာ

နယ်ြခားေစာင့်တပ် ြဖစ်လာခဲသ
့ ည်။ 117 ၎င်း၏ တပ်ရင်း ၃ ရင်းကို နယ်ြခားေစာင့်တပ် အမှတ်

၁၀၀၁၊ ၁၀၀၂ ှင့် ၁၀၀၃ တပ်ရင်းများ အြဖစ် တပ်မေတာ်စစ်သည်များှင့် တပ်ဖွဲ တစ်ခစ
ု ီတွင်
ေပါင်းစည်းခဲသ
့ ည်။ ၎င်းတပ်ရင်းများသည် တပ်မေတာ်၏ ကွပ်ကဲမ ဖွဲ စည်းပံအ
ု တွငး် တည်ရှိပီး

လက်နက်ခဲယမ်းများ၊ ေထာက်ပံ့ေရး ပစည်းများှင့် အြခား ဘာေရးဆိုငရ
် ာ ပံပ
့ းုိ မများအား

် ရး အစီအစ် 119 ၏ အစိတအ
် ပိင
ု ်း
လက်ခံရယူေနသလို 118 တပ်မေတာ်၏ ိုင်ငံေတာ် ကာကွယေ
အြဖစ် တပ်မေတာ်ှင့် အတူ တိုက်ပွဲဝင်ေနေကာင်း120 သိရသည်။
၅၈။

ကချင်

ဒီမိုကရက်တစ်

တပ်ေတာ်

အဖွဲ ဝင်ေဟာင်းများသည်

သတတူးေဖာ်ေရးတွင်

အကျိးစီးပွားများ ပါဝင်ေနကပါသည်။ Myanmar Extractive Industries Transparency
Initiative

2016-2017

ြမန်မာ့

သယံဇာတ

တူးေဖာ်မ

လုပ်ငန်းများ

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

ေဆာင်ရက
ွ ေရး၏
်
၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှတတ
် မ်း များအရ ယခင် ကချင် ဒီမက
ို ရက်တစ် တပ်ေတာ်

ေခါင်းေဆာင် ဇခုန်တိန်းယိန်းှင့် ၎င်း၏ သားများသည် Myanmar Myo Ko Ko Medical
Instrument Company Ltd. ှင့် San Lin International Export and Import Company Ltd.

ဟူသည့် ကုမဏ
 ီှစ်ခအ
ု ား မှတ်ပံုတင်ထားပီး အဆိပ
ု ါေဒသတွင် သံ၊ ခဲှင့် သွပ် သတတူးေဖာ်ရန်
လိုင်စင်

၁၇

ခုရှိခဲ့ကာ

လက်ရှိအချိန်တွင်

အဆိပ
ု ါ

လိုင်စင်အားလံုးမှာ

တရားဝင်

သက်တမ်းကုနဆ
် ံုးသွားပီ ြဖစ်သည်။ မှတ်ပံုမတင်ထားသည့် ကုမဏီစ
ှ ်ခုြဖစ်သည့် Chain Yein
Taung Mining ှင့် San Lin International တိုသည် စကျင်ေကျာက်ှင့် သံသတ တူးေဖာ်ရန်

115
116

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
https://www.irrawaddy.com/news/burma/illegal-rare-earth-mines-china-border-multiply-sincemyanmars-coup.html; https://www.frontiermyanmar.net/en/weapons-power-and-money-howrare-earth-mining-in-kachin-enriches-a-tatmadaw-ally/; ှင့်
https://www.mekongeye.com/2022/05/23/myanmars-environment-hit-by-rare-earth-mining-

117

boom/.

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
118
119
120

(စာမျက်ှာ ၁၃)

ြမန်မာ့အလင်း၊ အတွဲ ၁၉၊ အမှတ် ၁၁၄၊ ၁၃ သဂုတ်လ ၂၀၁၁ ခုှစ်။

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Militias-in-Myanmar.pdf (စာမျက်ှာ ၂၄)
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-clasheswith-pro-government-militia-in-poppy-growing-area-of-kachin-state.html.
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အတွက် သက်တမ်း မကုန်ေသးေသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို အသီးသီး ကိုင်ေဆာင်ထားပါသည်။

ေနာက်ဆံုး ရရှိထားသည့် မှတတ
် မ်းများအရ

121

မည်သည့က
် မ
ု ဏ
 မ
ီ ှ ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်ခွင့်

လိုင်စင်ကို ကိင
ု ်ေဆာင်ထားြခင်း မရှိသည့အ
် ြပင် အဆိုပါေဒသရှိ အြခားကုနစ
် ည်များအတွက်
လိုင်စင်

ရယူထားသည့်

ကုမဏီအများစုမှာ

ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပံုတင်ထားြခင်း မရှိေပ။
၅၉။

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်

ကုမဏ
 မ
ီ ျား

န် ကားမ

ချီေဖွမိနယ်တင
ွ ် ေနထိုင်သတ
ူ စ်ဦးက နယ်ြခားေစာင့်တပ် အမှတ် ၁၀၀၂ ထိန်းချပ်

နယ်ေြမများတွင် ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်မမ
 ျား ရှိခဲ့ေကာင်းှင့် အာဏာသိမး် ပီး ေနာက်ပိုင်း ေြမနမူနာ
စမ်းသပ်မများ

သိသိသာသာ

များြပားလာကာ

ချီေဖွဘက်သို

ဦးတည်၍

ေြမာက်ဘက်သုိ

တိုးချဲလာေကာင်း ဆိုခဲ့သည်။ သတတွင်း ဧရိယာရှိ ဗဟိခ
ု ျိင့်ဝှမ်းတစ်ခလ
ု ံုးအား မှတတ
် မ်း

တင်ထားေသာ ဂိလ်တုပံုရိပ်များ အရ အာဏာမသိမ်းမီကာလ၌ ရှားပါးေြမ သတ တူးေဖာ်မသည်
၅၀ ရာခိုင်န်းခန် ြမင့်တက်ခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် တူးေဖာ်မ အဆံုးသတ်ခဲ့ေကာင်း
ြပသေနပါသည်။
၆၀။

ရှားပါးေြမ

သတတူးေဖာ်ေရးတွင်

ရင်းှီးြမပ်သ
ှံ ည့်

တုတ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ

ကိုယ်စားလှယမ
် ျားသည် ေဒသအေြခစိုက် ကုမဏ
 မ
ီ ျား တည်ေထာင်ရန် အတွက် ယခင် ကချင်

ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ေတာ် ေခါင်းေဆာင်များှင့် ၎င်းတို၏ မိသားစုဝင်များကို ေတွဆံလ
ု ေ
ုိ ကာင်း

ှင့် ၎င်းတိုသည် ရှယယ
် ာ အြမတ်ေငွများ လက်ခရ
ံ ရှေ
ိ ကာင်း အြခား ယံုကည်စိတခ
် ျရေသာ

သတင်းရင်းြမစ်တစ်ခုက
ရှားပါးေြမ

သတအား

ေဖာ်ြပခဲ့သည်။

စူးစမ်းရှာေဖွြခင်း၊

ပါဝင်ေဆာင်ရက
ွ ်လာကသည်။

122

ယင်းေနာက်

၎င်းကုမဏ
 မ
ီ ျားသည်

တူးေဖာ်ရယူြခင်းှင့်

ိုင်ငံရပ်ြခား၌

သယ်ယပ
ူ ိုေဆာင်ြခင်းတိုတွင်

အေသးစားှင့် အလတ်စား ဓာတ်သတ ထုတ်လုပ်မတွင်

ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်ြခင်း ကဲသ
့ ို လုပ်ငန်းအေပ ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ြှံ ခင်းအား တားြမစ်ထားပီး123
မှတ်ပံုတင်ထားေသာ ကုမဏီ တစ်ဖွဲဖွဲအား ရှားပါးေြမ တူးေဖာ်ိုင်သည့် လိင
ု ်စင်ထုတ်ေပးသည်

ဟူသည့် သတင်း အချက်အလက် မရှြိ ခင်းေကာင့် လက်ရှိ လည်ပတ်ေနေသာ လုပ်ငန်းများမှာ

တရားမဝင်ေပ။ ိုင်ငံတကာ အဆင့် မဟုတ်ေသာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပကများ ဆက်လက်

ြဖစ်ပွားေနသည့် ပထဝီနယ်ေြမတစ်ခုတွင် သတတူးေဖာ်မများ ေဆာင်ရွက်ေနသည် ြဖစ်ရာ 124
ဖျက်ဆီးလုယက်ြခင်း ကဲသ
့ ို စစ်ရာဇဝတ်မလ
 ည်း ကျးလွန်ေနသြဖင့် စိးု ရိမ်ဖွယ်ရာ ေကာင်းလှပီး
၎င်းရာဇဝတ်မ အေပ ဆက်လက် စံစ
ု မ်းရန် ေသချာေစပါသည်။
၆၁။

ရှားပါးေြမ

တူးေဖာ်မေကာင့်

ေရရှညတ
် င
ွ ်

ေဘးထွကဆ
် ိုးကျိးြဖစ်ေစေသာ

သဘာဝ

ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမများ အြပင် ေရထုညစ်ညမ်းမှင့် ေရကီးေရလံမမ
 ျားလည်း ြဖစ်ေစိင
ု ်သလို

အနီးတဝိုက်ရှိ ရပ်ရွာ လူအသိက
ု ်အဝန်း အေပ လူမေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း
ဆိုင်ရာ ဆိးု ကျိးသက်ေရာက်မမ
 ျား ရှိိုင်ေကာင်း ေဆွးေွးသူများက မီးေမာင်းထိုးြပခဲ့ပါသည်။
ထိုသိုေသာ

ေဂဟစနစ်

ပျက်စီးယိုယွင်းမကို

ေရှာင်ရှားရန်

ြမန်မာိုငင
် ံတွင်

လိုအပ်ေသာ

လံုေလာက်ေသာ ေလှင့် ေရ စံန်းများမှာလည်း မရှိေပ။ ိုင်ငံများ၏ တရားစီရင်ပိုင်ခင
ွ ့်အား
လိုက်နာရေသာ ိင
ု င
် သ
ံ ားများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် ဆက်စပ်၍ International Covenant

121
122

123

124

https://datatools.myanmareiti.org/tools/licenses/.

https://www.globalwitness.org/documents/20381/Heavy_rare_earths_supply_chain_risks_EN__August_2022.pdf.

https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/documentfiles/notification26englishversion.pdf.
A/HRC/49/72၊ အပိုဒ် ၁၅
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on Economic, Social and Cultural Rights စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယ်ေကျးမ အခွင့်အေရးများ

ဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာ သေဘာတူ စာချပ်ပါ အခွင့်အေရး ြပာန်းချက်များအား တတိယ ိုင်ငံများ

အပါအဝင်

ြမန်မာိင
ု င
် က
ံ

လုပ်ငန်းစ်တိုင်းတွင်

ေစာင့်ထိန်းလိုက်နာိုင်ရန်

ြမန်မာ

ြပည်သူလထ
ူ ု၏

အလိုငှာ

ရှားပါးေြမ

ကျန်းမာေရးှင့်

ေရရရှိေရး

125

အခွင့်အေရးများအား အာမခံချက်ေပးရန် အေရးကီးလှပါသည်။
၂။

တူးေဖာ်မ

ဆိင
ု ်ရာ

အင်တာနက်ဖန
ု း် လိုင်း ဆက်သယ
ွ ်ေရး
၆၂။

တပ်မေတာ်သည် ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနမှ စတင်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာ

ပလက်ေဖာင်းများ ပိတ်ြခင်း၊ အွန်လိုင်း လပရ
် ာှ းမအား ရာဇဝတ်မ အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းှင့် ေဒတာ
ဝန်ေဆာင်မမ
 ျားအား

ြဖတ်ေတာက်ြခင်းှင့်

ဆိုင်းငံ့ပိတပ
် င်ြခင်း

မှတဆင့်

အင်တာနက်

အသံးု ြပခွင့်အား ကနသ
် တ်ြခင်းတိုြဖင့် လွတလ
် ပ်စွာ ထုတေ
် ဖာ်ေြပာဆိုခွငအ
့် ား ကနသ
် တ်ရန်
အလျင်အြမန် ေဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည်။ အချိနတ
် စ်ခုကာေသာ အခါ အင်တာနက် သံုးစွဲခွငအ
့် ား

စစ်တပ်က ြပန်လည် ခွင့်ြပခဲ့ေသာ်လည်း သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ အင်တာနက် ဝဘ်ဆိုကမ
် ျား

သိုမဟုတ် အပလီေကးရှင်းများ အတွက်သာ သံုးစွခ
ဲ ွင့်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။ 126 အချိန်ကာလာသည်

ှင့်အမ အကမ်းဖက်မ အများဆံးု ခံစားရသည့်ေဒသများတွင် အင်တာနက် ြဖတ်ေတာက်ြခင်းအား
ထပ်မံ

ြကံေတွရြပန်သည်။

အချိေဒသတွင်

အထိင
ု ဖ
် န
ု း် လိင
ု း် ှင့်

လက်ကင
ုိ ဖ
် န
ု း် လိင
ု း် များကို

လိုင်းြဖတ်ထားသြဖင့် လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမ အကူအညီများ ထိေရာက်စွာ ပံပ
့ းုိ ိင
ု ေ
် ရး
အတွက် အခက်အခဲ ြဖစ်ေစသလို လူအခွငအ
့် ေရး ချိးေဖာက်မများှင့် စပ်ဆိုင်ေသာ သတင်း
အချက်အလက်များ မေဝေပးပိုရန်လည်း အတားအဆီး ြဖစ်ေစသည်။127
၆၃။

ိုင်ငံေတာ် စီမအ
ံ ုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသည် ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်

ဇန်နဝါရီလ

အတွင်းတွင်

အင်တာနက်

သံုးစွဲေကးများအား

ှစ်ဆတိုးခဲ့သည်။

ဆင်းကဒ်

တစ်ကဒ်လင် ြမန်မာကျပ်ေငွ ၂၀,၀၀၀ အခွန်ေဆာင်ေစပီး အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မေပးသူ

အားလံုးအေပ ဝင်ေငွခွန် ၁၅ ရာခိုင်နး် ချမှတ်ခဲ့ရာ 128 အင်တာနက်သးံု စွဲခများ သိသိသာသာ
တိုးလာပီး ိုငင
် ံေတာ် စီမအ
ံ ပ
ု ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ၏ ၀င်ေငွများ တိုးလာခဲသ
့ ည်။ တယ်လေ
ီ နာ

ေရာင်းချမတင
ွ ် ဝင်ေရာက်စက
ွ ်ဖက်ြခင်းြဖင့် သံးု စွသ
ဲ ူများှင့် ဆက်သွယေ
် ရး လုပ်ငန်း အေပ

ထိန်းချပ်လိုသည့် ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်အား ထပ်မံ ြပသရာေရာက်သည်။
၆၄။

၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တယ်လီေနာ၏ ေနာက်ဆးုံ အကိမ် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမ

ဆိုင်ရာ မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲ၌ အာဏာပိုင်များသည် သံုးစွဲသမ
ူ ျား၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ
ေတာင်းယူြခင်း၊

125

အင်တာနက်

ပိတြ် ခင်း၊

အင်တာနက်

စာမျက်ှာ

ဝဘ်ဆိုဒ်ပိတြ် ခင်းှင့်

ဥပမာ၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဆိင
ု ရ
် ာ အခွငအ
့် ေရး၊ အေထွေထွ မှတ်ချက်၊ အမှတ် ၁၄၊ အပိုဒ် ၃၉

ှင့် အမှတ် ၁၅၊ အပိုဒ် ၃၃ ှင့်

https://www.shuzih.com/pub/828c6c3612f75ee3c231d093700d0fe7/99be7d05238b42c79c1fd932a
126
127
128

e2c9890.pdf. တိုအား ကည့်ပါ။
A/HRC/48/67.
A/HRC/49/72.

ြမန်မာ့အလင်း၊ အတွဲ ၈၊ အမှတ် ၂၆၃၊ ၇ ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုစ
ှ ၊် https://www.myanmar-

now.org/en/news/junta-says-hefty-new-telecoms-taxes-will-curb-extreme-use-of-internetservices; ှင့် https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-raises-sim-and-internettaxes-to-silence-opposition.html.
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အချက်အလက်များ ကားြဖတ်ယူြခင်း တိုအား ပိုမို ြပလုပ်ေနေကာင်း တယ်လီေနာ ကုမဏီက
သတိေပးခဲ့ပါသည်။

129

တယ်လီေနာသည်

ဆိက
ု ်ဘာ

လံုြခံေရးှင့်

Privacy

ပုဂိလ်ေရး

အချက်အလက် လံုြခံခွင့် ရှိေရး အတွက် လူအခွငအ
့် ေရးအား ေလးစားေစာင့်ထိန်းေသာ ဥပေဒှင့်
မူဝါဒ

မူေဘာင်

ရှိေရးကို

တိုက်တွနး် အေရးဆိုရင်း

တည်ဆဲ

န်ကားချက်များအား

ေမးခွန်းမထုတရ
် န် သတိေပးချက်များ ရှိေကာင်း၊ ထိုသို ေမးခွန်းထုတပ
် ါက အြပစ်ေပးခံရမည့်
အရာယ်သို

ဦးတည်ေကာင်းဟု

ဆိုကာ

၎င်းှင့်

အစိုးရကား

ထိေတွဆက်ဆံမ

အေကာင်းကိလ
ု ည်း စကားရိပ်သွင်း ဆိုခဲ့ပါသည်။ ိင
ု င
် ေ
ံ တာ် စီမံအုပခ
် ျပ်ေရး ေကာင်စသ
ီ ည်

အာဏာသိမး် ပီးေနာက် သတင်း အချက်အလက် ရယူခွင့်အား ဆိုင်းငံ့ရန်ှင့် ကနသ
် တ်ပိတ်ပင်ရန်
ေတာင်းဆိမ
ု မ
 ျား

ရှိခဲ့ေကာင်းှင့်

၎င်းတိုသည်

ကုမဏီ

တစ်ရပ်အေနြဖင့်

ထိုေတာင်းဆိုချက်များအား ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရန် မြဖစ်င
ို ်ေတာ့သည် အထိ ရှိလာေကာင်း
တယ်လီေနာက လူသိရှင် ကား ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့သည်။130
၆၅။

၂၀၂၁ ခုစ
ှ ် ပထမ သံးု လပတ်တင
ွ ် ေနာ်ေဝေငွေကး ြဖစ်သည့် ခိုနာ ၆.၅ ဘီလီယံဖိုး131

ုတသ
် မ
ိ း် ပီးေနာက် တယ်လီေနာသည် ၎င်း၏ ြမန်မာအေြခစိုက် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်လးံု ကို M1

Group သို အေမရိကန် ေဒလာ ၁၀၅ သန်းြဖင့် ေရာင်းချခဲေ
့ ကာင်း ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်၊ ဇူလင
ုိ လ
် တွင်
ေကညာခဲ့သည်။

132

ထိုသို ေရာင်းချလဲေြပာင်းမကို ိုင်ငံေတာ် စီမအ
ံ ုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီက

ကနဦးတွင် ပယ်ချခဲ့ပီး M1 Group တွင် ြပည်တွင်း မိတ်ဖက် လုပ်ငန်း တစ်ခု ြဖစ်သည့် ေရဗျိင်းြဖ

အုပ်စသ
ု ည် အစုရယ
ှ ယ
် ာ အများဆံုး ပိင
ု ဆ
် င
ုိ သ
် ည့် အဖွဲ အြဖစ် ထည့သ
် ွင်း ပါဝင်သည့် အချိန်မှ

၎င်းေရာင်းချမအား ခွင့်ြပခဲသ
့ ည်။133
၆၆။

ေရဗျိင်းြဖ အုပ်စုသည် တပ်မေတာ်ှင့် ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဦးပိုင် လီမတ
ိ က်တိုြဖင့်

134

ကာလကာရှည် ချိတ်ဆက်ထားပီး ကိုယတ
် ိုငပ
် ါဝင်ေဆာင်ရက
ွ ်ေနသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ြဖစ်သလို
ေရနံတင်သွင်းမတွင်လည်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ်မများ

ရှိေနပါသည်။

135

၎င်းကုမဏီသည်

ကချင်ြပည်နယ်ရှိ ေကျာက်စမ
ိ း် ှင့် ေကျာက်မျက် တူးေဖာ်ေရး လုပင
် န်းများတွင် အကျိးစီးပွား

လုပ်ငန်းများ ရှေ
ိ နသလို သစ်လုပ်ငန်းတွင်လည်း ပါဝင်ေနေကာင်း သိရသည်။ 136 ကေပါင်းစံု၌

ေရဗျိင်းြဖ အုပစ
် ု၏ တိးု တက်ကျယ်ေြပာလာေသာ စီးပွားေရး အကျိးစီးပွားများ အရ ၎င်းအုပ်စု၏

စီးပွားေရး အကျိးစီးပွားသည် စစ်တပ်၏ ကိယ
ု ပ
် င
ုိ ် အကျိးစီးပွားှင့် ကိုက်ညီမ ရှသ
ိ ည်ဟု

129
130

131

132
133

134

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

myanmar/directives-from-authorities-in-myanmar-february-2021/.

https://www.reuters.com/business/media-telecom/telenor-posts-q1-loss-after-writing-offmyanmar-business-following-coup-2021-05-04/.

https://www.telenor.com/media/newsroom/telenor-group-sells-telenor-myanmar-to-m1-group/.
https://www.telenor.com/media/newsroom/press-releases/sale-of-telenor-myanmar-approvedby-myanmar-authorities/.

https://www.irrawaddy.com/news/burma/meet-myanmar-military-linked-crony-taking-stake-intelenor-sale.html; https://www.myanmar-now.org/en/news/the-crony-who-will-control-telenormyanmars-customer-data; ှင့် https://www.justiceformyanmar.org/stories/shwe-byain-phyus-

135
136

military-links-exposed.

https://www.fwpresearch.com/en/portfolio/thein-win-zaw/.

https://www.justiceformyanmar.org/stories/shwe-byain-phyus-military-links-exposed.
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စစ်တပ်က ယူဆေနေကာင်း ှင့်/သိမ
ု ဟုတ် ၎င်းအုပ်စ၏
ု
သစာေစာင့်သိမကို လံုေလာက်စွာ
အာမခံိုငသ
် ည်ဟု စစ်တပ်က ခံစားရေကာင်း န်းဆိသ
ု ကဲသ
့ ို ြဖစ်သည်။

၆၇။

တယ်လီေနာ၏ ေနရာ၌ ေရဗျိင်းြဖ အုပစ
် 
ု ှင့် M1 Group တို ေနရာယူလာြခင်းြဖင့်

ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ရက် ေအာ်ပေရတာ ေလးခု အနက်မှ သံုးခုသည် တပ်မေတာ်ှင့်

ု ွင့်
သိသာထင်ရှားေသာ အချိတအ
် ဆက်များ ရှိလာမည်ြဖစ်ပီး 137 လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိခ

အေပ

ထိထေ
ိ ရာက်ေရာက်

ကနသ
် တ်လာိုင်ကာ

ေထာက်လမ
ှ း် စံစ
ု မ်းမများ

ဆက်သွယ်ေရး ကုမဏ
 မ
ီ ျား အေပ လမ်းမိုးိုင်စွမ်း ပိုမို တိုးြမင့လ
် ာမည် ြဖစ်သည်။

ခ။

ြပလုပ်ရန်

ေကာ်ပရိတ် ကုမ္ပဏီများ ြကံuေတွ့ေနရသည့် အကျပ်ရိုက်မု - ဆက်လက်

လုပ်ကိုင်မည်ေလာ၊ သို့မဟုတ် စွန့်ခွာမည်ေလာ။
၆၈။

ိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မ ကီးကီးမားမား ကျးလွန
် ိုင်မကို ကနသ
် တ်ဟန်တားိုင်ရန်

ရည်ရယ
ွ ၍
်
တပ်မေတာ်အား စီးပွားေရးအရ အထီးကျန်ေစရန် မစ်ရှငက
်
ေတာင်းဆိခ
ု ဲ့သည်။
၎င်းေတာင်းဆိုမမ
 ျားတွင် တပ်မေတာ် အဖွဲဝင်များ ပိုင်ဆိုင်ေသာ သိုမဟုတ် ထိနး် ချပ်ထားေသာ
ကုမဏ
 မ
ီ ျား အပါအဝင် တပ်မေတာ်ှင့် ကုန်သွယ်ေရး သိုမဟုတ် ဘာေငွေကး ဆိုင်ရာ
ဆက်ဆမ
ံ မ
 ျား ဆက်လက် မလုပ်ေဆာင်ရန်ှင့် တပ်မေတာ်င
ှ ့် ဆက်ွယ်ြခင်း မရှိေသာ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်း

အဖွဲအစည်းများ

အားေကာင်းလာေရးှင့်

ပါဝင်ပါသည်။138
၆၉။

အာဏာသိမး် ပီးေနာက်

တပ်မေတာ်အား

ဖွံဖိးလာေရးကို

စီးပွားေရးမှ

အားေပးပံ့ပိုးကရန်တို

အထီးကျန်ေစပီး

ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ၏ ဝင်ေငွြပတ်လတ်ေစေရး အတွက် တဖန်ြပန်လည် ကိးပမ်းလာသည်။
သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ အစည်းများသည် ပ်ေထွးပီး စိန်ေခမ ရှေ
ိ သာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ဆိုင်ရာ

ပတ်ဝန်းကျင်တင
ွ ် ေဆာင်ရွက်ေနကသည့် စီးပွားေရး လုပင
် န်းများအား ေြမာက်များစွာေသာ

ေတာင်းဆိုမများ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆနက
် ျင်ဘက် ြဖစ်ေသာ ေတာင်းဆိမ
ု မ
 ျား ြပခဲသ
့ ည်။
ယင်းေတာင်းဆိမ
ု မ
 ျားတွင်

အဓိကအားြဖင့်

တပ်ပိုင်ြဖစ်ေသာ၊

တပ်ှင့်

ပူးေပါင်းထားေသာ

သိုမဟုတ် တပ်ှင့် ဆက်ယ
 ်မရှိေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအား လက်တြဲွ ဖတ်ြခင်း ှင့်
ိုင်ငံေတာ်

စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ထိေ
ု တာင်းဆိမ
ု မ
 ျားတွင်

ေကာင်စီသို

အလုပ်သမား

ေငွေပးေချမများကို

အခွင့်အေရးများ၊

ဆိင
ု း် ငံြ့ ခင်းများ

အထူးသြဖင့်

ပါဝင်သည်။

ေဘးကင်းေရးှင့်

လူမဖူလံုေရး ဆိုင်ရာ အခွငအ
့် ေရးများကို အေသအချာ ေလးစားလိက
ု န
် ာြခင်းြဖင့် လူအခွင့်အေရး

ဆိုင်ရာ အေရးကိစအား ဆထက်ပို၍ အထူး ဂုြပေဆာင်ရက
ွ ်ရန်၊ အလုပအ
် ကိုင် ရရှေ
ိ ရးအား
ပံပ
့ းုိ ရာတွင်

ကုမဏီများ၏

အခန်းကအား

သတ်မှတ်ထုတ်ေဖာ်ရန်၊

သင့်ေလျာ်ေသာ

လူအခွငအ
့် ေရး သက်ေရာက်မများှင့် ေလျာ်ေကးေပး ကုစားမ လုပင
် န်းစ်များ အပါအဝင်
တာဝန်ယူမ ရှေ
ိ သာ လုပ်ငန်း ုတ်သိမ်းထွက်ခွာမ ြပိုငေ
် ရး အတွက် လိုအပ်ချက်များအား
ဆန်းစစ်ေလ့လာရန်ှင့်

လူအခွင့်အေရး

ဆိုင်ရာ

အထူးဂုြပ

ေဆာင်ရက
ွ ်ိုင်ေရးှင့်

သက်ဆိုငသ
် ူများအား ေတွဆံုေဆွးေွးေရး ကိစရပ်များတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ လုပ်ေဆာင်ရန်တို

ပါဝင်ပါသည်။ လူအခွငအ
့် ေရးအား ေလးစားလိုက်နာရမည့် တာဝန်ဝတရားများတွင် ခိုင်မာေသာ

137

Mytel အား ြမန်မာ့စီးပွားေရး ေကာ်ပေရးရှင်းမှ တစ်စတ
ိ တ
် စ်ပင
ုိ ်း ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ြမန်မာ့ ဆက်သယ
ွ ေ
် ရး

လုပ်ငန်း MPT သည် ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ပင
ုိ ် လုပ်ငန်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုစ
ှ ၊် ဇူလိုင်လတွင် Ooredoo သည်
138

28

ြမန်မာိုင်ငံမှ တထ
် က
ွ ရ
် န် ေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/economic-interests-myanmar-military.
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ကျင့်ဝတ်သိကာ

ဆိုင်ရာ

ရပ်တည်ချက်များ

အကျိးြပသည့်

စီးပွားေရး

ချမှတ်ရန်ှင့်

တပ်မေတာ်အား

တိုင်းြပည်၏

စီးပွားေရးှင့် ိင
ု ်ငံေရး သက်တာမှ ဖယ်ရှားြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံှင့် ြပည်သူအေပ အေကာင်းဆံုး
ေဆာင်ရွကခ
် ျက်များအား

အေကာင်အထည်

ေဖာ်ရန်

အြပင်

ဆိုးရွားေသာ စီးပွားေရး အကျပ်အတည်းသို ကျေရာက်မည့် အရာယ်မှ လွတ်ေြမာက်ေစရန်
ိုင်ငံအား ကူညီေပးကဖို ေကာ်ပရိတ် လုပင
် န်း အဖွဲ အစည်းများ အတွက် ရည်စးူ ၍ ၎င်းတိုက

ေတာင်းဆိုထားပါသည်။ ထိုသို ေတာင်းဆိုမများမှ အများစုမာှ ြမန်မာိုင်ငံမှ အလိအ
ု ေလျာက်၊
ချက်ချင်း လုပ်ငန်းုတ်သိမး် ထွက်ခွာေစဖို ေတာင်းဆိခ
ု ျက်များ မပါဝင်ဘဲ
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တာဝန်သေ
ိ သာ

လုပ်ငန်းုတသ
် မ
ိ ်းမြပေရး အတွက် လိအ
ု ပ်ချက်များအား ဆန်းစစ်ေလ့လာရန်သာ ကုမဏီများကို

တိုက်တွန်း ိးေဆာ်ထားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ြဖစ်ရပ်မှန် အေြခအေနများအား ေလ့လာမတွင်

စီးပွားေရး ကသံုးရပ်ရှိ ကုမဏ
 မ
ီ ျား ြကံေတွရသည့် စိန်ေခမ အခက်အခဲများကို ေအာက်တွင်
မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။
၁။

အင်တာနက်ဖန
ု း် လိုင်း ဆက်သယ
ွ ်ေရး လုပ်ငန်းများ
၇၀။

တယ်လီေနာက ြမန်မာိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန် ဆံးု ြဖတ်ချက်ကို ထုတ်ြပန်ရာတွင် ၎င်းသည်

ကားြဖတ်ဖမ်းယူသည့်

ကိရယ
ိ ာများကို

၎င်း၏ဆအေလျာက်

အသက်သွင်းအသံုးြပမည်

မဟုတ်ေကာင်း 140 ှင့် ၎င်း၏ စံတန်ဖိုးများ၊ ိုင်ငံတကာ ဥပေဒှင့် လူအခွင့်အေရး အေြခခံ

မူများအား

ချိးေဖာက်ရာတွင်

ပါဝင်သည့်

အစိုးရေအာက်တွင်

လည်ပတ်ေတာ့မည် မဟုတေ
် ကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။

141

ဆက်လက်

လုပ်ငန်း

တယ်လီေနာ၏ ထိုဆံုးြဖတ်ချက်အား

အရပ်ဘက် လူမအဖွဲအစည်းများက ကန်ကွက
် ံချခဲ့ကာ Norwegian National Contact Point
for the Organisation for Economic Co-operation and Development သို လိပ်မူ

ွ ် Organisation for
တိုင်ကားချက် တစ်ခု ေပးပိုခဲ့ ပီး 142 တယ်လီေနာ ြမန်မာ၏ ေရာင်းချမတင

Economic Co-operation and Development ၏ လမ်းန်ချက်များအား လိုကန
် ာရန်
ပျက်ကက
ွ ခ
် ေ
့ဲ ကာင်း ေဖာ်ြပ၍ တယ်လေ
ီ နာ ေရာင်းချမ၏ အစိတ်အပိင
ု ်း အြဖစ် သံးု စွဲသူ၏

အချက်အလက်များအား လဲေြပာင်းေပးြခင်းမှ ရပ်တန်ရန် ရည်ရယ
ွ က
် ာ Norwegian Data

ီ နာအား တိင
ု ် ကားချက်များ အရ
Protection Authority သို လိပ်မူ တိုင်ကားခဲသ
့ ည်။143 တယ်လေ
၎င်းသည် ြမန်မာအေြခစိုက် လုပ်ငန်းအား ေရာင်းချရာ၌ ၎င်းဝန်ေဆာင်မအား သံုးစွသ
ဲ ူများ အေပ

လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ ေဘးထွက်ဆိုးကျိး ဆိးု ဆိးု ရွားရွား ြဖစ်ေစိုင်မည် ြဖစ်ရာ သင့်ေလျာ်ေသာ
လူအခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူးဂုြပ ေဆာင်ရွက်ြခင်း မရှခ
ိ ေ
့ဲ ကာင်း၊ သိုြဖစ်ပါ၍ ထိုအချက်သည်

ဥေရာပ သမဂ၏ General Data Protection Regulation အေထွေထွ အချက်အလက် ထိနး် သိမ်း
139

ဥပမာ၊ ခွင်းချက်အားြဖင့် ဆိုရလင် Myanmar Labor Alliance သည် ြခံငံုသက်ေရာက်ိုင်ေသာ စီးပွားေရး
ပိတ်ဆိုမ ချမှတ်ရန် ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။

140

141

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546648550010451&id=109901467018497.
https://www.telenor.com/media/newsroom/continued-presence-in-myanmar-not-possible-fortelenor/.

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

142

143

telenor-asia/.

https://www.responsiblebusiness.no/somo-on-behalf-of-474-csos-in-myanmar-vs-telenor-asa/.

တယ်လေ
ီ နာှင့် တိုင်ကားသူများ အကား ဆက်လက် ေဆွးေွးေနဆဲ ြဖစ်သည်။

https://www.somo.nl/myanmar-citizen-files-data-protection-complaint-against-telenor-fordangerous-breach-of-privacy/.
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ကာကွယေ
် ရး နည်းဥပေဒပါ တာဝန် ဝတရားများအား ချိးေဖာက်ရာ ေရာက်ေကာင်း စွပစ
် ွဲခဲ့ပီး
မစ်ရှင်၏ ဤအစီရင်ခစ
ံ ာတွင် M1 Group သည် စစ်တပ်ှင့် ဆက်ွယေ
် သာ ကုမဏီ အြဖစ်

ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင် တယ်လီေနာသည် သက်ဆိုငရ
် ာ ပါဝင်ပတ်သက်သူ အားလံုးှင့်
အဓိပာယ်ြပည့ဝ
် စွာ

ထိေတွဆက်ဆံရန်

ပျက်ကွကခ
် ဲ့ပီး

ြမန်မာိုင်ငံမှ

ုတထ
် ွက်ရန်

ဆံုးြဖတ်ချက်တင
ွ ် ပွင့်လင်းြမင်သာမ မရှိခဲ့ေကာင်း တိင
ု ် ကားစာများတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။
၇၁။

တယ်လီေနာသည် ရိုင်ေသာ အြခား ေရွးချယ်စရာ နည်းလမ်းများ အေပ ေစ့ေစ့စပ်စပ်

ေလ့လာဆန်းစစ်မများ

ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊

၎င်း၏

သံုးစွသ
ဲ ူ

ဦးေရ

၁၈

သန်း

အတွက်

ိ စေရး
ချိတ်ဆက်မအား ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကာ ဝန်ထမ်းများ အလုပအ
် ကိုင် ဆက်လက် ရရှေ
ေသချာေစသည့် အတွက် ေရာင်းချရန် ဆံးု ြဖတ်ချက်သည်သာလင် တစ်ခတ
ု ည်းေသာ ေနာက်ဆံုး

ေရွးချယ်မ၊ အရာယ် အနည်းဆံုး ေရွးချယ်မ ြဖစ်ေကာင်း အခိုင်အမာ ေြပာကားခဲ့သည်။ ဥေရာပ
သမဂ၏ General Data Protection Regulation အေထွေထွ အချက်အလက် ထိန်းသိမ်း

ကာကွယေ
် ရး နည်းဥပေဒသည် ယခုအေြခအေနတွင် သက်ေရာက်မ မရှိေကာင်း၊ ၎င်းသည်

သက်ဆိုငသ
် ူ အားလံုးှင့် ဆက်သွယ်ေနေကာင်း၊ ေရာင်းချမ အစီအစ်များကို လူသိရှင်ကား

ေဆွးေွးြခင်း

မြပရန်

စေတာ့အိတ်ချိန်း

စည်းမျ်းများြဖင့်

တားြမစ်ထားေကာင်း

ဟူ၍

၎င်းဘက်ကလည်း အခိုငအ
် မာ ေြပာကားခဲသ
့ ည်။
၇၂။

သီးြခားအေနြဖင့် Justice for Myanmar အဖွဲသည် ေနာ်ေဝှင့် ဗိတန
ိ တ
် ုိအြပင် ဥေရာပ

် င
ွ ် တယ်လေ
ီ နာမှ ေရာင်းချမ၏
သမဂ၏ ပိတဆ
် ိုအေရးယူမများ ချမှတ်ထားသည့် အချိနတ

တစ်စိတတ
် စ်ပင
ို ်း

ြဖစ်ေသာ

ကားြဖတ်ဖမ်းယူသည့်

ကိရယ
ိ ာများအား
144

လဲေြပာင်းေပးရာတွင်

သက်ညာ နားလည်ေပးမ အေပ စိုးရိမ်မများ ြမင့်တက်ခဲ့သည်။
၂။

ေရနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ့
၇၃။

ိုင်ငံေတာ် စီမအ
ံ ုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီသို ေငွေပးေချမများ ရပ်ဆိုင်းပစ်ရန် ရည်ရယ
ွ ်၍

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံြခား ဝင်ေငွ အများဆံုး ရင်းြမစ်ြဖစ်သည့် ြမန်မာ့ ေရနံင
ှ ့် သဘာဝဓာတ်ေငွ

လုပ်ငန်းသည် အရပ်ဘက် လူမအဖွဲအစည်းများ၏ စည်းံးု လံေဆာ်မ ပစ်မှတ် ြဖစ်လာသည်။

ကမ်းလွန်

သဘာဝဓာတ်ေငွ

စီမက
ံ ိန်းကီး

ေလးခုမှ

စီမံကိန်း

တစ်ခုစီတွင်

ဓာတ်ေငွ

ထုတ်ယူြခင်းှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း လုပ်ငန်းတိုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကပီး ေအာ်ပေရတာ

တစ်ခုှင့် အြခား မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ ေပါင်းစပ်၍ ဖက်စပ်ကမ
ု ဏ
 မ
ီ ျား အြဖစ် ဖွဲစည်းကကာ
ဓာတ်ေငွ တူးေဖာ်ြခင်း မြပေသာ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်း အဖွဲအစည်းများှင့် ိုင်ငံေတာ် အတွက်

ေရနံတူးေဖာ်ခွင့် ရေရး အတွက် ပံုမှန်ေပးေငွများ၊ ရှယယ
် ာ အြမတ်ခွဲေဝမများှင့် ဆုေကးေငွများ

အတွက် ဝင်ေငွေကာက်ယြူ ခင်းြဖင့် ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်းသည် အခန်းက

များစွာတွင် ပါဝင်ေနပါသည်။145 အာဏာသိမး် ပီး ေနာက်ပိုင်း စီမံကိန်း ၂ ခု၏ ေအာ်ပေရတာများ

ရပ်ဆိုင်းသွားေသာ်လည်း စီမက
ံ ိန်းများ အားလံးု ဆက်လက် လည်ပတ်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။

144

https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-violating-sanctions-throughinstallation-and-imminent-transfer-of-german-lawful-intercept-gateway; ှင့်

https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/telenor-group-is-aiding-and-abetting-m1-

145

group-to-violate-myanmar-sanctions.

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-ownedenterprises_full-report.pdf.
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၇၄။

ရဲတံခွန် စီမံကန
ိ ်းှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၀၃ ခုှစ်ကတည်းက လုပင
် န်းလည်ပတ်ခေ
့ဲ သာ

Petronas လက်ေအာက်ခံ PC Myanmar (Hong Kong) လီမိတက်သည် ဓာတ်ေငွ ကုန်ခမ်းသြဖင့်
ထုတ်လုပ်မ

ေလျာ့နည်းသွားြခင်းေကာင့်

ေြမြပင်၌

“စာချပ်ပါ

သေဘာတူညီချက်များကို

လိုက်နာြခင်းမှ ကင်းလွတ်ေစိင
ု ်သည့် မလွနဆ
် န်ိုင်ေသာ ြဖစ်ရပ်များ” (force majeure) အြဖစ်
ေကညာခဲ့သည်။

146

ြပန်လည်သးုံ သပ်မ”

တစ်ှစအ
် ကာတွင်

တစ်ရပ်

၎င်းသည်

ြပလုပ်ပီးေနာက်

“နည်းပညာ-စီးပွားကူးသန်းမ

စီမံကန
ိ ်းမှ

ုတ်ထက
ွ ်မည်

ဆိုင်ရာ

ြဖစ်ေကာင်း

ေကညာခဲ့သည်။ 147 အြခား ပင်မ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်းများ ြဖစ်ေသာ PTTEP ှင့်

ENEOS လက်ေအာက်ခံ JX Nippon Oil ှင့် Gas Exploration Corporation တိုသည်လည်း
ုပ်သိမ်းရန်

ရည်ရွယထ
် ားေကာင်း

ကျန်ရှိေနေသးေသာ

ထုတြ် ပန်ေကညာခဲ့သည်။

အစုရယ
ှ ယ
် ာရှငမ
် ျားအား

အစုရှယ်ယာများအတွက်
သတ်မှတ်ထားစ်တွင်

149

အချိးကျ

ကုန်သွယ်မတန်ဖိုးမဲ့

(No

148

ခွဲေဝေပးမည်

commercial

PTTEP

သည်

ြဖစ်ပီး

၎င်း၏

value)

အြဖစ်

ြပင်ဆင်ထားေသာ အစုရယ
ှ ယ
် ာများအား မည်သို ဖွဲစည်းသတ်မတ
ှ မ
် ည်

သိုမဟုတ် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ ထုတ်ယူမ ပီးဆံုးပါက လုပင
် န်း ဖျက်သမ
ိ း် ြခင်းအား မည်ကဲ့သို
အေရးယူ ေဆာင်ရက
ွ မ
် ည်ကုိ မေသချာေသးေပ။ JX Nippon ေရနံင
ှ ့် သဘာဝဓာတ်ေငွ
စူးစမ်းရှာေဖွေရး

ေကာ်ပိုေရးရှင်းသည်

"ိင
ု ်ငံ၏

လက်ရှိအေြခအေန"ကို

လူသိရှင် ကား

အသိအမှတြ် ပသည့် တစ်ခုတည်းေသာ အဖွဲအစည်း ြဖစ်သည်။ Petronas ှင့် PTTEP တိုသည်
၎င်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာ portfolio စီမံခနခ
် ွဲမဗျဟာများကို ရည်န်းခဲ့သည်။
၇၅။

စစ်တပ်သည် ြပန်လည်လည်ပတ်လာေသာ စီမံကိန်း ပိုကန
ု မ
် ျားှင့် ၎င်းမှ ရလာေသာ

ေငွေချမများအား ဆန်းစစ်ေနေကာင်းှင့် ေငွေပးေချမများ လက်ခရ
ံ ရှြိ ခင်း မရှိပါက ြဖစ်ိုငေ
် ချ

ရှိေသာ

အေရးယူမများကို

ဆန်းစစ်ေလ့လာေနသည်

ဟူသည့်

သက်ေသများ

ရှေ
ိ ကာင်း

ေပါက်ကားလာေသာ စာရွကစ
် ာတမ်းများ အရ Justice for Myanmar က ဆိခ
ု ဲ့သည်။ 150 OHCHR
မှ ြမင်ေတွေလ့လာရသည့် စာရွက်စာတမ်းများအရ ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ် ေအာက်တဘ
ို ာလမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊

ေအာက်တိုဘာလ အတွင်း ပေရာဂျက်မှ ရရှသ
ိ ည့် ခန်မန
ှ ်းေြခ ဝင်ေငွ အေမရိကန် ေဒလာ ၂၂.၄

သန်းသည် မေလးရှားဘဏ် CIMB ၏ စင်ကာပူ ဘဏ်ခရ
ွဲ ှိ ြမန်မာ့ိုင်ငြံ ခား ကုနသ
် ွယမ
် ဘဏ်
အေကာင့်ထသ
ဲ ို ေပးေဆာင်ခေ
့ဲ ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။
၇၆။

အရပ်ဘက်

လူမအဖွဲအစည်းများသည်

စီမံကိန်းမှ

အကျိးအြမတ်

ရရှိေနေသာ

ကုမဏ
 မ
ီ ျားအား၊ အထူးသြဖင့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ လုပ်ငန်းကမှ ကုမဏီ အဖွဲအစည်းများအား

146

147

148

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

https://www.petronas.com/media/press-release/petronas-withdraws-yetagun-field-offshoremyanmar.

https://www.pttep.com/en/Newsandnmedia/Mediacorner/Pressreleases/Pttep-With-DrawsFrom-Yetagun-Project-In-Myanmar.aspx; ှင့်

149

150

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

https://www.justiceformyanmar.org/stories/leaked-documents-show-min-aung-hlaingpersonally-concerned-over-oil-and-gas-payments.
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တာဝန်သိ ထွက်ခွာကရန်၊ လူမေရးှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆင
ုိ ရ
် ာ ထိခိုက်မ တစ်စံုတစ်ရာ

အတွက် ကုစားေလျာ်ေကး ေပးြခင်းြဖင့် ထွက်ခာွ ကရန် ေတာင်းဆိထ
ု ားသည်။151
၇၇။

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် TotalEnergies ှင့် Chevron တိုသည် ရတနာ စီမံကိန်းမှ

ုတ်ထွကလ
် ိုေကာင်း သီးြခားစီ ေကြငာခဲသ
့ ည်။

152

စီမံကိနး် သေဘာတူညခ
ီ ျက်များ အရ

TotalEnergies သည် ေအာ်ပေရတာှင့် အစုရှယ်ယာရှင် အြဖစ်မှ ထွက်ခွာရန် ေြခာက်လ

ေနာက်ဆံုးထား

သတ်မှတထ
် ားပီး

၎င်း၏

အစုရှယ်ယာများကို

ကုနသ
် ွယ်မတန်ဖးို မဲ့

(no

commercial value) အြဖစ် ကျန်မိတ်ဖက်များ အကား အချိးကျ ခွဲေဝေပးြခင်းြဖင့် ြမန်မာ့ေရနံှင့်
သဘာဝဓာတ်ေငွလုပ်ငန်း အပါအဝင် ကျန်လပ
ု ေ
် ဖာ်ကင
ုိ ဖ
် က်များ အားလံုး၏ အစုရှယ်ယာများကို

တိးု ပွားေစပါသည်။

153

Chevron

သည်

၎င်း၏

ထွက်ခွာမှင့်

ပတ်သတ်၍

အေသးစိတ်

အချက်အလက်များကို မေဖာ်ြပထားဘဲ PTTEP သည် ေအာ်ပေရတာ အြဖစ် တာဝန်ယူခသ
ဲ့ ည်။154

၇၈။

အရပ်ဘက် လူမအဖွဲအစည်းအချိသည် TotalEnergies အား ေဝဖန်ြပစ်တင်ခဲ့ကပီး 155

စာချပ်တရားဝင်ေရး အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ တန်ြပန်ဆက်ဆသ
ံ ည့် အဖွဲအစည်း အြဖစ်

ိုင်ငံေတာ် စီမအ
ံ ုပ်ချပ်ေရး ေကာင်စီ သိမ
ု ဟုတ် အမျိးသား ညီတ
ွ ေ
် ရး အစိုးရ ဟူသည့်
အဖွဲအစည်း

တစ်ခုခအ
ု ား

TotalEnergies

ှင့်

ိုင်ငံတကာ

Chevron

တိုက

ဥပေဒလမ်းေကာင်းအရ

ိုင်ငံတကာ

အေရးဆိုေဆာင်ရွက်ရန် ၎င်းတိုအား ေတာင်းဆိခ
ု ဲ့သည်။156

၃။

ဥပေဒ

သတ်မှတ်ဆံုးြဖတ်ေပးဖို

လမ်းေကာင်းြဖင့်

အစြပ

အထည်ချuပ်လပ
ု ်ငန်းများ
၇၉။

အထည်ချပ်လပ
ု ်ငန်း ကသည် အင်တာနက်/ဖုန်း ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းများှင့်

ေရနံ/သဘာဝဓာတ်ေငွ လုပ်ငန်းများှင့် မတူဘဲ တပ်မေတာ်ှင့် တိုက်ိုကထ
် ိေတွ ဆက်ဆံမအ
 ား

ကနသ
် တ်ထားပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Garment Advocacy Group of the

European Chamber of Commerce in Myanmar ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဥေရာပ ကုနသ
် ည်ကီးများ
အသင်း၏ အထည်ချပ်လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ တိက
ု ်တွန်းအေရးဆိုသည့် အဖွဲမှ အထည်ချပ်လုပ်ငန်း

151

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

152

project.

https://totalenergies.com/media/news/press-releases/totalenergies-withdraws-myanmar; ှင့်
https://www.chevron.com/stories/chevrons-view-on-myanmar. ၂၀၂၁ ခုှစ် ေမလအတွငး် သဘာဝ

ဓာတ်ေငွ သယ်ယူပိုေဆာင်သည့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အဖွဲများအား ေပးမည့် လစ်ေကး ေပးမအား ြမန်မာ့
153
154

ေရနံင
ှ ့် သဘာဝ ဓာတ်ေငွ လုပ်ငန်းက ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
https://totalenergies.com/media/news/press-releases/totalenergies-withdraws-myanmar.
https://www.pttep.com/en/Newsandnmedia/News/Changeofoperatorintheyadanaproject

155

inmyanmar.aspx.

https://globalmayday.net/wp-content/uploads/2022/03/Explainer-TotalEnergies-Chevron-

Exit.pdf; ှင့် https://globalmayday.net/wp-content/uploads/2022/03/GMSRxBMC-EU-Sanctions156

on-MOGE-Explainer-Final.pdf.

https://earthrights.org/wp-content/uploads/Responsible-Divestment-from-Myanmar-BrieferMarch-2022.FINAL_.pdf. TotalEnergies သည် ၂၀ ရက် ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၂ ခုှစတ
် င
ွ ် ြမန်မာိုင်ငံမှ

အပီးသတ် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပီ ြဖစ်သည်။
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ကှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထူး အချက် ငါးချက်အား ဆန်းစစ်ေလ့လာခဲပ
့ ါသည်။ ၎င်းငါးချက်မှာ

ိုင်ငံေတာ်

ဝင်ေငွအတွက်

သိသာများြပားြခင်း

မရှိေသာ

ေငွေကးပမာဏ၊

ိင်းယှပ
် ါက

ိုင်ငံြခားေငွ ရရှမ
ိ  အကနအ
် သတ်သာ ရှိြခင်း၊ စစ်တပ်ှင့် အထည်ချပ် စက်ံုလုပ်ငန်းများ အကား
ချိတ်ဆက်မ အနည်းဆံုး ရှြိ ခင်း၊ စက်မဇ
 န
ု မ
် ျားတွင် စက်ံုလုပ်ငန်းတည်မ နည်းပါးြခင်း၊ှင့်

စစ်တပ်ပိုင် မဟုတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်းများ အသံုးြပိုငြ် ခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် စစ်တပ်ပုိင်
လုပ်ငန်းစုများှင့် မဆက်ဆံဘဲ လံးု လံးု လျားလျား လည်ပတ်ိုငသ
် ည်ဟု ေကာက်ချက်ချခဲသ
့ ည်။157
၈၀။

ဥေရာပ

ဝယ်လက်များ

ထွကသ
် ာွ းေသာအခါ

စက်ံုလုပ်ငန်းများသည်

အြခား

ေစျးကွက်များမှ ဝယ်လက်သစ်များအား ဆွေ
ဲ ဆာင်ရန် ကိးပမ်းိုင် ပီး ၎င်းေစျးကွကမ
် ျားသည်
အလုပသ
် မား အခွင့်အေရးအား ေလးစားလိက
ု န
် ာမ နည်းပါးတတ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဥေရာပ

ကုန်သည်ကီးများ အသင်း European Chamber of Commerce in Myanmar မှ ၎င်းတို၏
ကိယ
ု ပ
် င
ုိ ် ထင်ြမင်ယဆ
ူ ချက်များ အေပ အေြခြပ၍ ေကာက်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံမှ
ရင်းြမစ်ရယူသူများသည် အထည်ချပ် လုပင
် န်းတွင် အများစု ြဖစ်ေသာ အမျိးသမီးများ အပါအဝင်

အလုပသ
် မားများ အားလံးု အတွက် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ အလုပ်ခွငအ
် ား အာမခံေပးရန်ှင့်

လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ ဖွဲစည်းိုင်ခွငအ
့် ား အာမခံချက်ေပးရန် အာံုစက
ို ်ဖို လိအ
ု ပ်ေကာင်း
၎င်းက အေလးေပး ေြပာကားခဲ့ပါသည်။158

၅။

နိဂံုးချuပ်နှင့် အြကံြပu တိုက်တွန်းချက်များ
၈၁။

နိုင်ငံေတာ် စီမအ
ံ ုပ်ချuပ်ေရး ေကာင်စီသည် နိုင်ငံေတာ်၏ အဖွဲ့အစည်း အဂင်္ါရပ်များကို

ချuပ်ကိုင်ထားေသာ်လည်း အဓိပ္ပါယ်ြပည့်ဝ၍ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် အုပခ
် ျuပ်ရန်
ပျက်ကွက်ခြဲ့ ပီး ထိ့ုအစား ြမန်မာြပည်သမ
ူ ျားကို ဆက်လက် ဖိနှိပ် အြကမ်းဖက်ေနပါသည်။

နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ေဒသအများအြပားတွင် ေဒသနရအဆင့် နိုငင
် ံေတာ် စီမအ
ံ ုပခ
် ျuပ်ေရး ေကာင်စီ၏

အုပ်ချuပ်ေရး စနစ် ြပိuလဲသွားကာ ြပည်သူ့ ကျန်းမာေရးစနစ်မှာလည်း လွန်စွာ ပျက်ြပားသွားြပီး

ေကျာင်းေနအရွယ်
ပညာေရးကို

ကေလးအားလံးု ၏

မသင်ြကားနိင
ု ြ် ကေပ။

ထက်ဝက်ေကျာ်သည်

159

စစ်တပ်သည်

စာသင်နှစက
် ာလ

ဆိုးရွားလှေသာ

၂

နှစ်တာ

ဘာေရးက

အကျပ်အတည်းကို မေြဖရှင်းနိုငဘ
် ဲ ြပည်တွင်း ၀င်ေငွ အတွက် ေကာက်ယူစုေဆာင်းမုသည် ၂၀၂၁

ခုနှစ်မတိုင်မီ အဆင့မ
် ျားထက် ဆိးု ရွားလာပါသည်။ ြခံuငံြု ကည့လ
် ျှင် ဆင်းရဲတွင်းနက်ေနေသာ
ြမန်မာနိုင်ငံ လူဦးေရ၏ အချိuးအစားသည် ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ်တွင် ြမင့်တက်လာနိုင်ဖယ
ွ ် ရှိသည်။
၈၂။

စစ်အုပ်ချuပ်ေရးကို လူထုက မယံုြကည်မုနှင့် လက်မခံြခင်းသည် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်

ြဖစ်ေနသလို သိသာထင်ရှားလှပါသည်။ စစ်တပ် အားေပျာ့သွားေစရန် ရည်ရယ
ွ ၍
် တစ်ဦးချင်းနှင့်
စုေပါင်း

အနစ်နာခံမုများ

ဆန္ဒြပခဲြ့ ကသည်။

ြပuလုပလ
် သ
ုိ ည့်

၎င်းတိ့ုတင
ွ ်

ြမန်မာနိုင်ငံသား

အလုပအ
် ကိုင်၊

လစာနှင့်

အများအြပားက

အိမ်ေနရာတို့ကို

ဆက်လက်၍

ေပးဆပ်၍

ဆန္ဒြပေနြကေသာ အစိုးရ ကမှ ဝန်ထမ်း အလုပသ
် မားများ၊ သားသမီးများကို ေကျာင်းမပို့ရန်

ြငင်းဆန်သည့် မိဘများ၊ လျှပစ
် စ်မီး ြဖတ်ေတာက် ခံရမည်ဟု ြခိမ်းေြခာက်မုများ ရှေ
ိ သာ်လည်း

157

158

159

https://eurocham-myanmar.org/wp-content/uploads/2022/01/Myanmar-Garment-SectorFactsheet_January-2022.pdf.
https://www.business-

humanrights.org/documents/37865/2022_Myanmar_garment_sector_EN.pdf.

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-19-28-june-2022.
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လျှပ်စစ်မတ
ီ ာခ ေပးေဆာင်ရန် ြငင်းဆန်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများ ပါဝင်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ
အရပ်ဘက် လူမုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမျိuးသား ညီညတ
ွ ေ
် ရး အစိုးရတို့သည် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရး

လုပ်ငန်းများနှင့်

နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်အချိu့

နိုင်ငံြခားေငွလလ
ဲ ှယ်ခွင့်ကို

အပါအဝင်

ကန့သ
် တ်သည့်

နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်

ပစ်မှတ်ထား

စီမအ
ံ ုပ်ချuပ်ေရး

ေကာင်စီ၏

ပိတ်ဆို့အေရးယူမုများ

အေပါ်

160

ကိuဆိခ
ု သ
့ဲ လို ထိုသ့ို ြပuလုပ်ရန် ဆက်လက် ေတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။
၈၃။

လက်ရှိ အစီရင်ခံစာအရ တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရး အထီးကျန်မုကို ဦးတည်ေစသည့်

တိုးတက်မုအချိu့ ရှိခဲ့ေသာ်လည်း အထူးသြဖင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ မှစ၍ ြမန်မာြပည်သူ
အေပါ်

တပ်မေတာ်က

ဆက်တိုက်

ထိးု စစ်ဆင်ေနြခင်းကို

ရပ်တန့်ရန်နှင့်

နိင
ု ်ငံတကာ

ရာဇ၀တ်မုများကို တာဝန်ခံနိုငေ
် ရး အတွက် လုပ်ေဆာင်ရန် ကျန်ရှိေနေသးေြကာင်း မှတ်တမ်းတင်
ေဖာ်ြပထားသည်။
၈၄။

နိုင်ငံတကာ အသိက
ု အ
် ဝန်းသည် ြမန်မာြပည်သူများအား ပံပ
့ ိုးကူညီရန်နှင့် စစ်တပ်အား

ဘာေရးအရ အထီးကျန်ေစေရး ေတာင်းဆိုချက်များအား အေရးယူ ေဆာင်ရက
ွ ်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ
ေြခလှမ်းများ

အားလံုးကို

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။

အချိနမ
် တိုင်မီ

ေရှာင်လသ
ဲွှ ည့်

် င
ွ ်း
လုပ်ရပ်များကို ေလျှာ့ချရန် အလို့ငှာ နိုးေဆာ်ညှိနိုင်းေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များအား ထည့သ
စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

မည်သည့်

ေြခလှမ်းမဆို

ချမှတ်ရာ၌

တပ်မေတာ်သည်

နိုင်ငံြခား

အရံေငွများကို ဆက်လက် ရရှိေနြခင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မုများကို ကျူးလွန်ေနသည့်
အနရာယ်ကို အသိအမှတ်ြပuရင်း ြမန်မာြပည်သမ
ူ ျား အေပါ် တွက်ချက်မှနး် ဆနိင
ု ်ေသာ လူမစ
ု းီ ပွား

ဆိုင်ရာ ဆိုးကျိuးသက်ေရာက်မမ
ု ျားအား ေလျှာ့ပါးသက်သာေစရန် သိသာထင်ရှားေသာ ကိuးပမ်း
အားထုတ်မုများအား

မြဖစ်မေန

ေဆာင်ရက
ွ ရ
် ပါမည်။

အမျိuးသား

ညီညတ
ွ ေ
် ရး

အစိးု ရနှင့်

တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် အရပ်ဘက် လူမုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒီမိုကေရစီ
လုပ်ရှားမုများမှ အြကံဉာဏ်ရယူ၊ ေဆွးေနွးတိုင်ပင်ြခင်းသည် အလွန်တရာ အေရးကီးလှပါသည်။
၈၅။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေတွ့ရှိချက်များနှင့် လက်ရှိ အေြခအေနများေြကာင့် OHCHR သည်

စစ်တပ် အာဏာပိုင်များက ြမန်မာြပည်သူ အေပါ် ကျူးလွန်ေနေသာ တိုက်ခက
ို ်မုများ အားလံုးကို
ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရန် အပါအဝင် စစ်ဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာ အာဏာပိုင်များထံ လူ့အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ
မဟာမင်းကီး၏ ယခင်အြကံြပuချက်များကို ထပ်ေလာင်းေြပာြကားခဲ့သည်။161

၈၆။

ထို့အြပင် OHCHR သည် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ေဒသတွင်း

အဆင့်၊ နိုင်ငတ
ံ ကာ အဆင့် အစိးု ရ အဖွဲ့အစည်းများအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များကို

အြကံြပu တိုကတ
် ွန်းထားပါသည်။
(က)

လက်နက်

ေရာင်းချလွှဲေြပာင်းေရး

ဆိုင်ရာ

ပိတ်ဆို့အေရးယူမအ
ု ား

ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း မရှေ
ိ သးပါက ချမှတအ
် ေရးယူ ေဆာင်ရက
ွ ပ
် ါ။
(ခ)

နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရပ်ဘက် လူမုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် လိုင်စင်

ကင်းလွတခ
် င
ွ မ
့် ျား

အပါအဝင်

လူ့အခွငအ
့် ေရးကို

ပိတ်ဆို့မုေြကာင့်

ြဖစ်လာေသာ

ေလးစားြခင်းနှင့်

ေဘးြဖစ်ေစသည့်

လူမုစီးပွား

အေရးယူ
ဆိုင်ရာ

သက်ေရာက်မုများအား ေလျှာ့ချြခင်းများ ြပuလုပ်ရင်း ြမန်မာ့ နိင
ု ်ငံြခား ကုန်သယ
ွ ်မု
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ဘဏ်၊ ြမန်မာ့ ရင်းနှီးြမuပ်နှံမန
ု င
ှ ့် ကူးသန်း ေရာင်းဝယ်ေရး ဘဏ်နှင့် ြမန်မာ့ေရနံနှင့်

သဘာဝ

ဓာတ်ေငွ့

လုပ်ငန်းတို့

အပါအဝင်

တပ်မေတာ်က

နိင
ု င
် ြံ ခားေငွကုိ

ဆက်လက်သံုးစွခ
ဲ ွင့် ြပuသည့် သို့မဟုတ် ရရှေ
ိ အာင် ခွင့်ြပuနိင
ု သ
် ည့် အဖွဲ့အစည်းများ
အေပါ် ထပ်တိုး ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို့အေရးယူမုများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။
(ဂ)

အေရးယူ ဒဏ်ခတ်သူများမှ ပျက်ကက
ွ မ
် ု ရှိလျှင် သင့်ေလျာ်သလို အေရးယူြခင်းနှင့်

အေရးယူ ဒဏ်ခတ်ရန် လံုေလာက်ေသာ အရင်းအြမစ်များအား ေသချာေစြခင်း
အားြဖင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရး စံချိန်စန
ံ ုန်းများနှင့် တသမတ်တည်း

ကိုက်ညီသည့် လက်ရှိ ပစ်မှတထ
် ားေသာ အေရးယူ ပိတ်ဆ့ိုမမ
ု ျားအား ထိေရာက်စွာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ပါ။

(ဃ) အရပ်ဘက်

လူမုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်

တိုငပ
် င်ြပီး

နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်

စီမအ
ံ ုပ်ချuပ်ေရး

ေကာင်စီ ၀င်ေငွများကို ေလျှာ့ချနိုင်သည့် ထပ်တိုး အစီအမံများအား စူးစမ်းရှာေဖွပါ။
(င)

ေဘးသက်ေရာက်မု ခံေနရေသာ ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သူများနှင့် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်
ေဆွးေနွးတိင
ု ပ
် င် ြပီးေနာက် ၎င်းတို့၏ နယ်ေြမများအတွင်း သိ့ုမဟုတ် ၎င်းတို့၏
တရားစီရင်ပိုင်ခင
ွ ့် ေဒသများ ေအာက်တွင် တစ်ရပ်လံုး ြဖစ်ေစ၊ တစိတတ
် ပိင
ု ်း
ြဖစ်ေစ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေနေသာ စီးပွားေရး လုပ်ေဆာင်ချက်များ အားလံးု

အတွက် လူ့အခွင့်အေရး ဆိုငရ
် ာ အထူး ဂရုြပuေဆာင်ရွက်မအ
ု ား တိတိကျကျ၊

ထိထိေရာက်ေရာက်

မြဖစ်မေန

ဖွဲ့စည်းနိုင်ေရး အတွက် စဉ်းစားပါ။
(စ)

ေဆာင်ရွကေ
် သာ

အုပ်ချuပ်ေရး

စနစ်တစ်ရပ်

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ကုနသ
် ွယ်မန
ု ှင့် ရင်းနှးီ ြမှuပ်နှံမက
ု ို အားေပးြမှင့်တင်သည့် နိုငင
် ံပိုင်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့်

ေအဂျင်စအ
ီ ဖွဲ့များ၏

လုပင
် န်းေဆာင်ရက
ွ မ
် မ
ု ျားတွင်

လူ့အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ အထူးဂရုြပuေဆာင်ရက
ွ မ
် ု ရှိေစရန် ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက
ွ ်ပါ။
အဆိုပါ

အဖွ့ဲ အစည်းများသည်

စစ်တပ်

ပိုင်ဆိုင်ေသာ

သို့မဟုတ်

စစ်တပ်

ထိန်းချuပ်ထားေသာ ကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံေရး စတင်
တည်ေဆာက်ြခင်း သိ့ုမဟုတ် ဆက်နယ
ွ ြ် ခင်း မရှိေစရန် စိစစ်ေဆာင်ရွက်ပါ။
၈၇။

OHCHR

မှ

ရင်းနှးီ ြမှuပ်နသ
ှံ ူများနှင့်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို

ေအာက်ပါအတိုင်း

လုပ်ေဆာင်ရန် အြကံြပuထားသည်။
(က) ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ရှားေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အားလံုး သို့မဟုတ်

ေထာက်ပေ
့ံ ရးကွငး် ဆက် ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများနှင့် ကုနသ
် ွယ်မု ြပuေနေသာ သိ့ုမဟုတ် ၎င်းတွင် ရင်းနှီးြမuပ်နေ
ံှ နေသာ
စီးပွားေရး
သို့မဟုတ်

လုပ်ငန်းများသည်
လူပုဂu္ဂိ လ်များ

တပ်မေတာ်

အပါအဝင်

လက်ေအာက်ခံ

တပ်မေတာ်နှင့်

အဖွဲ့အစည်းများ

သိ့မ
ု ဟုတ်

တပ်ပုိင်/

တပ်ထိန်းချuပ်ေသာ မည်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း တစ်မျိuးမျိuးနှင့် စီးပွားေရး
ဆက်ဆံမု

စတင်ြခင်း

သို့မဟုတ်

ဆက်လက်

ဆက်နယ
ွ ်ြခင်း

် ါသည်။
လူ့အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ ဂရုြပu ဆန်းစစ်ေလ့လာမု ြပuသင့ပ
(ခ)

မရှိေစရန်

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ရှားေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အားလံုး သို့မဟုတ်

ေထာက်ပေ
့ံ ရးကွငး် ဆက် ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများနှင့် ကုနသ
် ွယ်မု ြပuေနေသာ သိ့ုမဟုတ် ၎င်းတွင် ရင်းနှီးြမuပ်နေ
ံှ နေသာ
သို့မဟုတ် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားေရး စတင်လပ
ု ်ရန် စဉ်းစားသံးု သပ်ေသာ လုပင
် န်း

အဖွဲ့အစည်းများ အေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းများြဖင့် လူ့အခွငအ
့် ေရး
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ဆိုင်ရာ

အထူးဂရုြပu

ေဖာ်သင့်ပါသည်။

(၁)

ေလ့လာမုအား

စနစ်တကျ

အေကာင်အထည်

အဓိပ္ပါယ်ရှိေသာ သက်ဆိုင်ရာပုဂu္ဂိ လ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိေတွ့ဆက်ဆမ
ံ ုြဖင့်
အချက်အလက်

ရယူသင့်ြပီး

အမှန်တကယ်

သိ့ုမဟုတ်

ြဖစ်နိုင်ေချ

ရှိေသာ

လူ့အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မုများအား ဆန်းစစ်ေလ့လာရန် ရည်ရယ
ွ ်ြခင်း

အားြဖင့် စစ်တပ်နှင့် စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ ဆက်ဆေ
ံ ရးများကို ေရှာင်ရှားသင့်ပါသည်။
(၂)

ေတွ့ရှိချက်များကို

သက်ဆင
ို ်ရာ

လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်

ေပါင်းစပ်သင့်ြပီး

ချမှတ်ထားေသာ အေရးယူမုများ၏ ထိေရာက်မက
ု ို ေြခရာခံ ေလ့လာသင့ပ
် ါသည်။
(၃)

အလားအလာ

စီမံခန့်ခွဲြခင်းကို

ရှိေသာ၊

အမှနတ
် ကယ်

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

ြဖစ်နိုင်ေသာ

သက်ေရာက်မုများအား

ေဆာင်ရွက်သင့်ြပီး

ဆန်းစစ်ေလ့လာမု

ေတွ့ရှိချက်များကိုလည်း စံနန
ု ်းနှင့် အညီ ထုတြ် ပန်သင့်ပါသည်။
(၄)

ထိေရာက်မုအား ဆန်းစစ်ေလ့လာနိုင်ရန်နှင့် အသစ်ရရှိေသာ ယံုြကည်စိတခ
် ျရသည့်

အချက်အလက်မျာအား ထည့သ
် ွင်းစဉ်းစားရန် လူ့အခွငအ
့် ေရး ဆိုင်ရာ အထူးဂရုြပu

ေလ့လာြခင်းများအား စဉ်ဆက်မြပတ် အချိနက
် ာလ အလိက
ု ် ြပန်လည်သံုးသပ်

သင့်ပါသည်။
(ဂ)

ပွင့်လင်းြမင်သာမုနှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အုပခ
် ျuပ်ေရး စနစ်ကုိ အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစရန်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် လုပ်ကိုင်ေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည်

သက်သာခွင့်နှင့် လိုင်စင်ေြကးများကဲ့သို့ေသာ ၎င်းတိ့ု ေပးေဆာင်သည့် အရာများကို
ထုတ်ြပန်သင့သ
် ည်။

(ဃ) အေြခအေနအချိu့တွင် လူ့အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂရုြပu ေဆာင်ရွကမ
် ုနှင့်
် ပ်များသည် ေဘးအနရာယ်များ ေလျာ့ပါး
သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ ကုစားေရး လုပရ

သက်သာေစရန် လံုေလာက်မု မရှိနိုင်သည် ြဖစ်ရာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ

အေနြဖင့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့် အညီ ေဆာင်ရွကန
် ိုင်သည့် လုပ်ငန်းမျိuးမှာ လက်ေတွ့

မြဖစ်နိုင်ေပ။ ထိုအေြခအေနမျိuးတွင် တာဝန်ယမ
ူ ရ
ု စ
ိှ ာွ လုပင
် န်း ရုတ်သိမး် ြခင်းကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
(င)

ရင်းနှီးြမuပ်နသ
ှံ ူများသည်

စစ်တပ်

ပိုင်ဆိုင်ေသာ

သို့မဟုတ်

စစ်တပ်နှင့်

ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ျားအား ရင်းနှီးြမuပ်နှံြခင်းမှ ေရှာင်ြကဉ်သင့်ြပီး ၎င်းတို့

ရင်းနှီးြမuပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီများ အေပါ် လူ့အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ အထူး ဂရုြပu
ဆန်းစစ်ေလ့လာမု ြပuလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၈၈။

် ံတကာ ဘာေရး အဖွဲ့အစည်းများအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များကို
OHCHR မှ နိုငင
အြကံြပuထားသည်။

(က)

တပ်မေတာ်မဟုတ်ေသာ

စီးပွားေရးက၊

အထူးသြဖင့်

စစ်တပ်ကို

အကျိuးြပuြခင်းမရှိဘဲ တာဝန်သိ စီးပွားေရး လုပေဆာင်
်
မု နိုင်ငတ
ံ ကာ စံနုနး် များနှင့်

အညီ ေဆာင်ရက
ွ ်ေသာ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအား ပံပ
့ းုိ ရန် နည်းလမ်းများကို

ရှာေဖွပါ။
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(ခ)

အနာဂတ်လုပ်ရာှ းမုများနှင့်

ပတ်သက်၍

အရပ်ဘက်

လူမအ
ု ဖွဲ့အစည်းများနှင့်

သင့်ေလျာ်ေသာ သက်ဆိုင်သူ လူပုဂu္ဂိ လ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်

ထိေတွ့ဆက်ဆမ
ံ ုြပuပါ။
၈၉။

OHCHR

သည်

ေအဂျင်စမ
ီ ျားနှင့်

ကုလသမဂ္ဂ

ဆက်စပ်၍

အြကံြပuထားသည်။
(က)

ဆိုင်ရာ

ရံပံုေငွများ၊

ကုလသမဂ္ဂအား

ပရိုဂရမ်

အစီအစဉ်များနှင့်

ေအာက်ပါ

အချက်များကို

ေနာက်ဆံုးေပါ် အချက်အလက်များကို ရင်ေဘာင်တန်း ရရှိနိုင်ရန်၊ တံု့ြပန်ချက်
ေဆာင်ရွက်ချက်များအား ေြခရာခံ နိုင်ရန်နင
ှ ့် လမ်းညွှန်ချက် ေပးနိုင်ရန် အလို့ငှာ

သတ်မှတ်

ပုဂu္ဂိ လ်တစ်ဦးအား

ဖန်တီးခန့အ
် ပ်ြခင်း

တာဝန်ေပးြခင်း

အပါအဝင်

သို့မဟုတ် ရာထူးတစ်ရပ်အား

လူ့အခွငအ
့် ေရး

ဆိုငရ
် ာ

အထူးဂရုြပu

ေဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် လုပင
် န်းစဉ်များမှ တဆင့် စစ်တပ်ပင
ုိ ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့်
၎င်း၏

ထုတက
် ုန်များအား

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ရန်

ရည်ရယ
ွ ၍
်

အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်အား ြမင့်တင်ရန်။
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငံ

အေြခအေနအရ

လုပ်ငန်းရုတသ
် မ
ိ ်းြခင်းတိ့ုအား

လုပ်ငန်းများနှင့်

တာဝန်သိ

ထုတ်ြပန်နိုင်ေရး ထည့သ
် ွင်းစဉ်းစားရန်။
(ဂ)

ဘာေရး

ဆိုင်ရာ

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏

အကူအညီြဖင့်

အလို့ငှာ

ထပ်တးို

လမ်းညွှန်ချက်များ

အပါအဝင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

စီးပွားေရး

သက်ဆိုင်ရာ
နယ်ပယ်များအား

် ာ အကျိuးစီးပွားနှင့်
မစ်ရှင်က ထုတြ် ပန်သည့် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရး ဆိုငရ
ဆက်စပ်ေသာ

အေရးကိစ္စများ။
(၂)

အတွက်

စံစ
ု မ်းစစ်ေဆးမုများ

ထပ်တိုး စံုစမ်းစစ်ေဆးမုများ ြပuလုပ်ပါ။

(၁)

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများနှင့်

ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်နိုင်ရန်

ရင်းနှီးြမuပ်နသ
ှံ ူများ

ကုလသမဂ္ဂ

စာတမ်း၏

အပိဒ
ု ်

၁၉၁(ဂ)

တွင်

သတ်မှတထ
် ားေသာ

ြမန်မာနိုင်ငံ အတွငး် ဖျက်ဆီးလုယက်မုနှင့် ဆက်စပ်သည့် စစ်ရာဇဝတ်မု ဆိုင်ရာ
ြဖစ်နိုင်ေချရှိ ြဖစ်ရပ်များ။
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