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အေမရိကန္စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ 

ႏွံမႈမ်ားဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာအား ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း စည္းမ်ဥ္းလုိအပ္ခ်က္တြင္ 

လူမႈေရး၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လံုျခဳံေရး၊လဘ္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ ေျမယာမူ၀ါဒႏွင့္ 
လက္ေတြ႕အသုံးျပဳမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား အက်ံဳး၀င္သည္။ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း 

စည္းမ်ဥ္းလုိအပ္ခ်က္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
 

၀ါရွင္တန္ ဒီစ၊ီ ဇူလွဳိင္ ၁၁၊ ၂၀၁၃။ အေမရိကန္စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၎တုိ႕ရင္းႏီွး 
ျမဳပ္ႏံွထား မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူအစီရင္ခံစာအား လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  
အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရျခင္းသည္ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ခြင့္ျပဳထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအား တာ၀န္ယူထားေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တျခားေအဂ်င္စီမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းလုိ 
အပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး၊ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စင္ကာပူအေျခစုိက္ 
ကုမၸဏီတခုတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီလည္းပါ၀င္သည္။ ကုိကာကုိလာ အပါအ၀င္ တျခား 
အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ အစီရင္ခံစာမ်ား ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။  

 “ပထမဦးဆုံး ထြက္လာတဲ့အစီရင္ခံစာေတြမွာ ဘာေတြ႕ရသလဲဆုိေတာ့ အစီရင္္ခံစာေတြကုိယ္တိုင္ရဲ႕ 
အသုံး၀င္မႈအျပင္ အေမရိကန္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းလုိအပ္ခ်က္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိလည္း 
ျမင္ေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။” ဟု EarthRights International (ERI) အဖြဲ႕၏ ဥပေဒအၾကံျပဳတာ၀န္ခံ ဂၽြန္နသန္ 
ကူဖ္မန္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ဥပမာ Hercules Offshore  ကုမၸဏီက ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လဘ္ေပး 
လဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သူ႕၀န္ထမ္းေတြ၊ ဖက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ 
ကြန္ထရက္ေတြ လုိက္နာရမည့္ ကုမၸဏီက လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို အေသးစိတ္ေဖၚ 
ျပထားပါတယ္။ ဒါ ေကာင္းတဲ့ ရလဒ္တခုပါ။ အေမရိကန္အစုိးရကခ်မွတ္တဲ့ ဒီစည္းမ်ဥ္းလိုအပ္ခ်က္ေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ 
ဘယ္ကုမၸဏီကမွ အခုလုိ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳး လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။” 

သုိ႕ေသာ္ စည္းမ်ဥ္းတြင္ တခ်ိဳ႕အေရးႀကီးေသာ ဟာကြက္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ Hercules Offshore 
သည္အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္က်က် ေဖၚျပထားေသာ္ျငားလည္း ၎၏ ဖက္စပ္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
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လက္ေအာက္ခံ ကန္ထရုိက္မ်ား၏အမည္ကုိ ထုတ္ေဖၚျပသျခင္း မရွိေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာႏုိင္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ သဘာ၀တ္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တျခား 
ေနာက္ဆက္တြဲခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ာ မျဖစ္ေပၚေရး ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
၎ကုမၸဏီမ်ားက လုိက္နာျခင္း ရွိမရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ရန္ ခက္ခ ဲေစသည္။  

ထုိ႕အျပင္ Capital Bank and Trust ကုမၸဏီ ႏွင့္ Capital International Inc (ေငြေၾကး 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။) မ်ားက ရုိးမမဟာဗ်ဴဟာဦးပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ တြင္ ျမဳပ္ႏံွထားေသာ ၎တုိ႕၏ 
“ ႏွစ္ရွည္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ” တြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဟု ၎တို႕ အစီရင္ ခံစာတြင္ 
ထုတ္ေဖၚေရးသားထားသည္။ ရိုးမမဟာဗ်ဴဟာဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး 
စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦးပုိင္သည့္ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည္။ 
ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးတာ၀န္ရိွမႈႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ “ႏွစ္ရွည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ 
ရွယ္ရာအမ်ားစုပုိင္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ” အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုအၾကား ခြဲျခားသတ္မွတ္ ထားျခင္းမရွိေပ။ သာဓကအားျဖင့္ 
ႏ္ုိင္ငံစံုလုပ္ငန္းမ်ား (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလက္ခံခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား)   ဆုိင္ရာ  OECD 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ အစုရွယ္ရာအနည္းစုပိုင္ဆိုင္သူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွ သူမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ အားေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
၎တုိ႕တြင္ရိွေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ၎စည္းမ်ဥ္းလုိအပ္ခ်က္သည္ 
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ 
ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊သဘာ၀တ္ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရုိးမကုမၸဏီ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္  စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကဲ့သုိ႕ 
ေနရာမ်ားအတြက္ ပိုအက်ုံး၀င္သည္။  

အေမရိကန္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈကုိ လူထုအေျချပဳလူမႈအသုိင္းအ၀န္းက ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ERI  သည္ 
အေမရိကန္အစုိးရက ခ်မွတ္ထားသည္ တာ၀န္ရွိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း စည္းမ်ဥ္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
(အစီရင္ခံျခင္းစည္းမ်ဥ္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား) အား ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ 
ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံျခင္းစည္းမ်ဥ္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေရနံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ 
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား သုိ႕မဟုတ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သိန္းအထက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထားေသာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
အက်ံဳး၀င္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လဘ္ေပးလဘ္ယူမႈ၊ ေျမယာရရွိအသုံးျပဳမႈႏွင့္ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရထံသုိ႕ 
ထုတ္ေဖၚျပသရန္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၎တုိ႕၏ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျမန္မာအစုိးရ၊ အစုိးရလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းတခုခု ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း တခုခုသို႕ ေပးရသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အစီရင္ခံတင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၎အစီရင္ခံစာမ်ားအား 
အေမရိကန္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကုိယ္တြင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သကဲ့သုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ 
လူထုအေျချပဳလူမႈအသုိင္းအ၀န္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားက 
တုိင္းျပည္အတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနေသာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ အနီးကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ၎အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည္။  
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 “အစီရင္ခံျခင္းစည္းမ်ဥ္းလုိအပ္တာေတြကုိ ျပဌာန္းရတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လက္ရိွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ 
ရွိေနေသးသည့္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားေနေသးတဲ့ တုိင္းျပည္တခု 
ဆက္ျဖစ္ေနေသးတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။” ဟု ERI ၏ စည္းရံုးတုိက္တြန္းမႈလုပ္ငန္းဒါရုိက္တာ ေပါလ္ ဒိုႏို၀ဇ္က 
ေျပာဆုိသည္။ “ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူေတြအျပင္ ၎တို႕၏ သက္ဆုိင္ရာ မိခင္တုိင္းျပည္ေတြအေနနဲ႕ 
သူတို႕လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္ဆီးမႈ၊ ျခစားမႈ အျပင္ 
ေျမယာမလုံၿခံဳမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ နည္းသထက္နည္းေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားထုတ္မႈေတြ လုပ္ေနဖုိ႕ 
လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့အခါမွာ အထူးသျဖင့္ ေျမယာရရွိအသုံးျပဳတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး 
ဖက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ပံ့ပုိးသူေတြအားလုံး လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမူ၀ါဒႏွင့္ လက္ေတြ႕လိုက္နာ 
က်င့္သံုးမႈေတြ ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ လုိအပ္ပါတယ္။” 

အစုိးရမ်ားစြာသည္ လူ႕အခြင့္အေရးအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမရွိပ ဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ကုိသာ အားေပးေနၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
အေမရိကန္အစုိးရသည္သာ ၎၏ ကုမၸဏီမ်ားအား လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚျပသရမည္ဟု စည္းမ်ဥ္းထုတ္ထားေသာ တခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ 
စည္းမ်ဥး္လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ရိွအေနအထားထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ္ျငား ERI  
သည္ ယခုစံသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္အား လက္ခံၾကိဳဆိုလုိက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အေမရိကန္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ပုိရွိလာႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့့္သည္။  

EarthRights International (ERI) သည္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမဟုတ္၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရးအတြက္ ခုခံကာကြယ္ရာတြင္ ဥပေဒ၏ စြမ္းအား၊ လူထု၏ စြမ္းအား ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္၍ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္သူ 
မ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္း၊ေအာက္ေျခ ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ 
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ လူ ့အခြင့္အေရး ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္တန္႕ေရး ႏွင့္ လူ ့အခြင့္ 
အေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးတုိ႕အတြက္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။  

http://www.earthrights.org 

 

 


