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တရုတ္ေရနကံုမၸဏီမွျမန္မာျပည္အတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားႏွင္ဆ့က္ႏြယ္မႈ 

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ  CNPC  ၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏ ီတခုျဖစ္ေသာ PeteroChina  ကုမၸဏ ီ အတြင္းေဒၚလာသန္းေပါင္း  
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ  ၄င္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုိ   ျမန္မာျပည္အတြင္း  ျဖစ္ေပၚေနသည့္ခ်ိဳးေဖါက္မႈအေပၚ  ႏုတ္ထြက္ 

ရုပ္သိမ္း  ရန္အေရးပါေသာအၾကံေပးဆုံးျဖတ္ခ်က္။ 

 ဘန္ေကာ္ျမိဳ႔၊  ထုိင္းႏိုင္ငံ   - ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံျမိဳ႔ေတာ္ေအာ္စလိုတြင္   အစိုးရဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ  ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ  က်င့္၀တ္ေကာင္စီ  မွအေရးပါေသာအၾကံေပးဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုအား ထုတ္ေဖၚ တင္ျပခဲ့ပါ 
သည္။     ယင္းအၾကံျပဳခ်က္တြင္  တရုတ္ေရနံထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏ ီမွေဆာက္လုပ္ေနသည့္ စီမကိံန္းတြင္ 
ျမန္မာျပည္အတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေ ဖါက္မႈမ်ား  ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု  ေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊  
ေနာ္ေ၀အစိုးရမွွ တရုတ္ျပည္ေရနံ (PeteroChina) ကုမၸဏီတြင္၄င္းတုိ႔၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသား 
မ်ား၏ပင္စင္စားရန္ပံုေငြ  Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG) ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၉၀ 
အားရုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆုိအၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ၂၀၁၀တြင ္EarthRights International 
အဖြဲ႔အစည္းမွထုတ္ေဖၚတင္ျပခဲ့သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာျပည္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပါတ္သက္ရွဳပ္ေထြးနက္နေဲသာ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနေသာကုမၸဏ ီေပါင္း ၁၅ ခုအတြင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃.၇ ဘီလီယံအားရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ေနသည္ဟုမီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည့္။ ယင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားထတဲြင္ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္း ႏွင္ ့
တရုတ္-ျမန္မာေရနံစိမ္း ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏ ီမ်ားထတဲြင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ 
အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၅၇ သန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပါရွိေနပါသည္။ 

ၾသဇာအာနာရွိသည့္  က်င့္ ၀တ္ေကာင္စီသည္ ကမၻာေပၚတြင္  က်င့္ ၀တ္ႏွင့္ညီေသာ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ရာတြင္  
ဦးေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။  ယင္းအဖြဲ႔မွေနာ္ေ ၀ႏိုင္ငံရွိ  ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန  ထံသုိ႔အစီရင္ခံစာ  
တင္သြင္းရာတြင္  က်င့္၀တ္ေကာင္စီ၏ေဖၚျပခ်က္တြင္၊  

ျမန္မာျပည္တြင္း  ကုန္းတြင္းပုိင္း  ေရနံႏွင့္သဘာ ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းတြင္  ပါ ၀င္ပါတ္ 
သက္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားမွာ  စနစ္တက်လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ၊   အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈ  ႏွင့္  ေဒသခံျ ပည္သူ 
လူထုုအေပၚ  ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  အေျခခံမူအားျဖင့္ ယင္းခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကုိ စီမံကိန္းတြင္း 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏ ီမ်ားမမွူအားျဖင့္တုိက္ရိုက္လုပ္ေဆာင္မႈရွိမညဟု္တ္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအာဏာ 
ပိုင္မ်ားမွလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ မိမိတုိ႔ကုမၸဏ ီမ်ား၏စီမံကိန္း အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
ယင္းခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားဆက္ႏြယ္ေနသည္ကုိေတြ႔ျမင္သိရွိႏိုင္ပါသည္။  

သုိ႔ေသာ္လည္းဘဲ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနာ္ေ၀ႏိငု္င ံ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္အားလစ္လွ်ဴးရႈကာ 
တရုတ္ျပည္ေရနံ (PetroChina) ႏွင္ ့ CNPC ကုမၸဏ ီႏွစ္ခုအား တစ္ခုတည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ မျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ အမွန္တြင္ ယင္းကုမၸဏ ီႏွစ္ခုအား စီမံကြပ္ကေဲနသူအဖြဲ႔၀င္မ်ားတဖြဲ႔တည္းျဖစ္ေနသလို 
ဘ႑ာေရးပိုင္းတြင္လည္းတခုတည္းျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ယင္းကုမၸဏ ီႏွစ္ခုသည္ အမွန္တကယ္တြင္ ကုမၸဏ ီတခ ု



တည္းျဖစ္ေနပါသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ က်င့္၀တ္ေကာင္စီ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ အဆုိျပဳ 
ထားသည္မရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ပယ္ခ်ျခင္းအားျပဳလုပ္ျခင္းမွာမရွိသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။ 

"ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ တရုတ္ျပည္ေရနံ (PeteroChina) ကုမၸဏ ီအတြင္းသူတုိ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းလုပ္ရျခင္းမွာ CNPC ကုမၸဏ ီႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေရနံ (PetroChina) ကုမၸဏ ီႏွစ္ခုအားတစ္ခုတည္းအျဖစ္ 
မျမင္သင့္ဘဲ ကုမၸဏ ီႏွစ္ခုအျဖစ္ ျမင္သင့္ေၾကာင္းယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆက္လုပ္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္"ဟု EarthRights International လႈပ္ရွားႏိုးေဆာ္ေရး တာ၀န္ခ ံ ေပါလ္ ေဒၚႏိ၀ုစ္ 
မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒါကုိ EarthRights International မွလက္မခံပါဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားျပီး 
"အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ကုိသိရမွာက ၀န္ၾကီးဌာနမွ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ 
ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ဆုိးရြားေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ မ်ားကုိပယ္ခ်ျခင္းမျပဳခဲ့ပါဘ၊ဲ 
သူတုိ႔ရဲ့အဓိကေျပာဆုိခ်က္ကေတာ့ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေပၚ မွာဘဆုံဲးျဖတ္သြားပါတယ္။" 
သူမွဆက္လက္ျပီး "ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမ ွ ျမန္မာျပည္အတြင္း ျပသနာရႈပ္ေထြး ေပြလီေနေသာ ေရနံကုမၸဏ ီမ်ား 
တြင္းဆက္လက္ျပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိမိတို႔ခ်မွတ္ထားသည့္ က်င့္၀တ္အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ 
ခ်ိဳးေဖါက္ေနျပီး၊ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွလည္း ျမန္မာျပည္အတြင္းျဖစ္ေပၚ ေနေသာခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ GPFG 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွတဆင့္ ဆက္လက္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနပါတယ္။" ဟုဆက္လက္ေျပာဆုိသြားပါသည္။ 

က်င့္၀တ္ေကာင္စီမွ ေရြသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ 
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ တိုတယ္ ကုမၸဏ ီ ႏွင့္ အေမရိကန္ရွိ ရွယ္ဘရြန္ (ယခင္ ယူႏိုကယ္)တုိ႔မွေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ 
၁၉၉၅-၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ရတနာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ခ်ိန္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ဆေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကုိလည္း ၾကိဳတင္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းရတနာစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာလူ႔အခြင္းအေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအေပၚတရားစြဲဆုိမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး 
၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ကုမၸဏ ီမွေလွ်ာ္ေၾကးေပးေက်ေအးခဲ့ပါသည္။ 

"ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိပုိက္လိုင္းစီမံကိန္းအသစ္မွာ လူ႔အခြင္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚ 
ေနျပီးျဖစ္ပါတယ္္”ဟု EarthRights International မွႏိုင္ထူးမွေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ "က်င့္၀တ္ေကာင္စီမွ 
တရုတ္ကုမၸဏ ီေတြကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခံတာမွန္ခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည့္အျခားေသာ ကုမၸဏ ီမ်ားကုိလစ္လွဴရႈထားပါတယ္"ဟုဆက္လက္ေျပာဆုိျပီး "ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအေန 
နဲ႔မိမိတုိ႔နဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွာပါ၀င္ပါတ္သက္ေနေသာကုမၸဏီအားလုံးမ်ားကုိစူးစမ္းေလ့လာသင့္ျ
ပီးထိေရာက္ေသာလွဳပ္ရွားမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ကာ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသားပိုက္ဆံမ်ားအား ယင္းကုမၸဏ ီမ်ားတြင္ 
ယင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ကာစီမံကိန္းမွျဖစ္ေပၚလာမည့္ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ဆုိးက်ိဳးမ်ားတြင္ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀
င္မႈမရွိေစရန္ကာကြယ္ရပ္တန္႔သင့္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသား၏ ခ်ိဳးေဖါက္မႈခံစားရမႈအေပၚတြင္ 
ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ဆက္လက္အျမတ္ထုတ္ယူေနျခင္းႏွင့္တူေနပါသည္"ဟု ေျပာဆုိသြားပါသည္။ 

က်င့္၀တ္ေကာင္စီႏွင့္ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံဘ႑ာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမ ွ အျခားက်န္ရွိေနေသးေသာ ကုမၸဏ ီမ်ားအေပၚ 
မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္ကိုျပသျခင္းမရွိေပ၊ ယင္းကုမၸဏ ီမ်ားထတဲြင္ ကုိးရီးယားႏိုင္ငံရွိ ေဒ၀ူး အင္တာေနရွင္နယ္မွ 
(၂၅%) ႏွင့္ယင္းမိခင္ ကုမၸဏ ီျဖစ္သည့္ POSCO၊ ကုိရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ Korea Gas Corporation (၄%) ႏွင္ ့
အိႏိၵယပိုင္ GAIL ကုမၸဏ ီမွ (၄%)မွလည္းစီမံကိန္းတြင္၀င္ပါရွိပါသည္။ 

EarthRights International ႏွင့္အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ားမွ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔လက္ရွိသြယ္တန္း ေနသည့္ပိုက္လိုင္း 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ စာေစာင္မ်ားတြင္ 



ထုတ္ေ၀ေျပာၾကားေနျပီး၊ ယင္းခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းခံရမႈ၊ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအား 
ကန့္ကြက္ပါက ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြင္း ပုိက္လုိင္းလမ္ေၾကာင္း 
ျဖတ္သြားမည့္ေဒသအတြင္း တြင္ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ 
ေဒသခံျပည္သူလူထုေပါင္း ၃၀၀၀၀ ခန္႔မွျပည္တြင္းအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဒုကၡသည္ အျဖစ္ေနထိုင္ရသည္မွာ လည္းပါ 
ရွိပါသည္။ 

ေဒ၀ူးအင္တာေနရွင္နယ္မွ လက္ရွိေဆာက္လုပ္ေနေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သုိေလွာင္ရံုႏွင့္ 
ကုန္းတြင္းပုိင္းပုိက္လိုင္းလမ္းစတင္သည့္ေနရာ ဂံုးခြ် ိန္ ရြာရွိရြာသားမ်ားမွ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁ တြင ္

EarthRights International အားေျပာၾကားရာတြင္။ 

"ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၁ တြင္ ေျချမန္တပ္ရင္း ၅၃၄ မွာရွိတဲ့ ဗုိလ္ၾကီး ေအးေသာင္းက 
ကြ်န္ေတာ္ပိုင္လယ္ ၂ဧက ကုိသိမ္းယူသြားပါတယ္။ သူေျပာတာကဒီလယ္ေတြကုိ စစ္သားေတြ 
ေသနတ္ပစ္ေလ့က်င့္ ကြင္းလုပ္ဖုိ႔ေျပာပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာကေတာ့ သူတုိ႔က 
စစ္တပ္ေတြအတြက္မသုံးခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာေရြသရဖူ (ေဒ၀ူး ကုမၸဏ ီမွငွားထားသည့္) ကုမၸဏ ီ 
ထံမွာသူတုိ႔ပိုက္ဆံလိုခ်င္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာကေတာ့ေတာင္ေျခနဲ႔ တအားနီးပါတယ္။ 
ဗိုလ္ၾကီးေအးေသာင္းနဲ႔ ေျမတုိင္းဌာနက ကုမၸဏ ီထံ သုိ႔ေရာင္းလိုက္ပါတယ္။ သူတုိ႔က 
ကုမၸဏ ီဆီမွာပိုက္ဆံရသြားျပီးေတာ့တကယ္လယ္ပိုင္ရွင္ကတျပားမွမရခဲ့ပါဘူး။" 
ဟုေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 

အျခား ဂံုးခြ် ိန္ရြာသားတဦးမွ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၁ တြင္ EarthRights International အားတင္ျပရာတြင္။ 

"သူတုိ႔ကြ်န္ေတာ့လယ္ကုိသိမ္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ  ကြ်န္ေတာ္တကယ္၀မ္းနပဲါတယ္။ ညဆုိရင္ 
ကြ်န္ေတာ္အိပ္လုိ႔ မရဘူး။ လယ္ေတြကကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္တအားအေရးပါပါတယ္။  
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လယ္မရွိရင္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လိုအသက္ရွင္မလ၊ဲ အခုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ 
ဆန္အလုံအေလာက္မရွိပါဘူး ဘာျဖစ္လဆုိဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ က်န္ရွိေနတာက 
လယ္တစ္ဧကဘဲရွိေတာ့ပါတယ္။ အားလုံးပ်က္ဆီးသြားကုန္ပါျပီး။" 

မၾကာေသးခင္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္မွထြက္ရွိသည့္ 
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ားအားတရုတ္ျပည္သုိ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္အစား ျပည္တြင္းအတြင္းအသုံးျပဳမည့္လွ်ပ္စစ္မီး 
အျဖစ္ျငိမ္းခ်မ္းစြားဆႏၵျပေတာင္းဆုိရန္စီစဥ္ထားသည့္ေဒသခံတခ်ိဳ႔အား ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားအားျပဳလုပ္ေနပါသည္။ 
ႏို၀င္ဘာလအလယ္တြင္ေဒသခံတုိ႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိတုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွလံုျခံဳေရးတ
ပ္မ်ားကုိရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိစစ္ေတြျမိဳ႕တ၀ိုက္တြင္ထပ္မံတုိးခ်က္ထားလိုက္ပါသည္။  
ဒါကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ေဒသခံေတြကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ပံုစံနဲ႔ စီမံကိန္းအားကန္႔ကြက္ရန္ျပဳလုပ္တဲ့ 
ေဒသခံေတြကုိ ေၾကာက္စိတ္၀င္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဟု EarthRights International မ ွ

ကုိႏိုင္ထူး ကေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။  

၂၀၀၉ တြင္ ရခုိင္လူငယ္တဦးမွ စီမံကိန္းႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကုိျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္း  အာဏာပိုင္မ်ားကသူ႔ကုိ ဖမ္းဆီး၊ ညွင္း ပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး 
၆လၾကာေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခဲ့ပါသည္။ သူမွ EarthRights International အား "(စစ္ေထာက္လွန္းေရးေတြ) 
ကြ်န္ေတာ္ကုိ ေလးရက္အတြင္းမ်က္ႏွာနဲ႔အ၀တ္စည္းထားပါတယ္၊ ေလးရက္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ 



ဘာမွမျမင္ရဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္အဆက္မျပတ္ရိုက္ၾကတယ္၊ တခ်ိန္လုံးေမးခြန္းေတြ ေမးတယ္၊ ေလးရက္စလုံးအ 
တြင္းမွာေပါ့..." 

EarthRights International မ ွ ေနာ္ေ၀ က်င့္၀တ္ေကာင္စီအား ႔ကမၻာေပၚတြင္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ  
ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ရာတြင္  ဦးေဆာင္ေနသည့္  ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔မွယင္း ဦးေဆာင္မႈအား ဆက္လက္ 
ထိမ္းသိမ္းထားရန္၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖၚသည့္အေနျဖင့္ GPFG မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ အခန္းက႑တြင္ 
ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏ ီမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ က်င့္၀တ္ေကာင္စီမွ ေနာ္ေ၀ဘ႑ာေရး 
၀န္ၾကီးဌာနအား ယင္းကုမၸဏ ီမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိရုပ္သိမ္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာ္ေ၀ ဘဏ္မ်ားမွ 
ကုမၸဏ ီမ်ားႏွင့္တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ခ်က္ျခင္းတင္ျပ လုပ္ေဆာင္ 
သင့္ပါသည္။ 

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအတြင္း ယခုအေၾကာင္းအရာမွတဆင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပြားပါက ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ 
အခန္းက႑ာတြင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
အဖြဲ႔မ်ားကုိလည္းမိမိတို႔၏ယင္းအခန္းက႑အတြင္း ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈအားျမန္မာျပည္အတြင္းေသာ္လည္ေကာင္း 
အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ခံမႈတာ၀န္ယူမႈ ျဖစ္ေစေသာ စီပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ပိုမိုရွိလာမည္ကုိ EarthRights International မွေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  

ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္အား ၂၀၁၁ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ပင္စင္စားရံပံုေငြ (GPFG) 
ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိမထုတ္ျပန္ခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ေနာက္ခံသမိုင္း 

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ပင္စင္စားရံပံုေငြ (GPFG) သည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္းရွိေရနံခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမရွရွိျဖင္းျဖစ္ျပီး 
ကမၻာေပၚတြင္ဒုတိယအၾကီးဆုံး ပင္စင္စားရံပံုေငြျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ဘီလီယံ 
မွ်ေသာတန္ဖိုးရွိပါသည္။ က်င့္၀တ္ေကာင္စီအားဖြဲ႔စည္းျခင္းမွာ ယင္း အစိုးရပင္စင္စားရံပံုေငြ၏ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈအား 
ကုမၸဏ ီမ်ားမ ွ ယင္းခ်မွတ္ထားသည့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ လုိက္နာျခင္းရွိမရွိကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ ွ မိမိတုိ႔၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအား က်င့္၀တ္ေကာင္စီ၏ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ရုပ္သိမ္းျခင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ ၂၀၁၀ အထိ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသည ္ ျမန္မာ-တရုတ္ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေန 
ေသာကုမၸဏ ီ ၇ ခုအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉၃ သန္းျဖစ္ျပီး။ ျမန္မာျပည္အတြင္း ေရနံ 
ကုမၸဏ ီ ၁၅ ခုအတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာသန္း ၅ဘီလီယံရွိသည္ဟု EarthRights International 
မွေဖၚျပထားပါသည္။ 

ယခု က်င့္၀တ္ေကာင္စီမွ ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ လုံး၀ရႈပ္ေထြးနက္နေဲသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ေရြ ကုန္းတြင္းပိုင္း 
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းမ်ားအား တရုတ္အမ်ိဳးသားေလာင္စာဆီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏ ီ (CNPC) 
(တရုတ္-၅၀.၉၀%) ႏွင့္ ေရြ ပင္လယ္တြင္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ ေဒ၀ူး 
အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏ ီ (၂၅.၀၄%)၊ ONGC Videsh (၈.၃၅%)၊ GAIL (အိႏၵိယ) ကုမၸဏ ီ (၄.၁၇%)၊ 
KOGAS (၄.၁၇%) ႏွင္ ့MOGE (၇.၃၇%) တို႔မွပူးတြဲလုပ္ကုိင္ထားသည့္စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ဇြန္လ ၂၅၊ ၂၀၁၀ 



CNPC မွ ေရြ ပင္လယ္တြင္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းအတြက္ ယင္းကုမၸဏ ီႏွင့္အျခားေသာ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကုမၸဏ ီမ်ားႏွင့္အတူ ေဟာင္ေကာင္တြင္ မွတ္ပံုထားသည့္ အေရွ့ေတာင္အာရွ 

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေရးကုမၸဏ ီ (东南亚天然气管道有限公司) မွအမည္ခံျပီး  ယင္းစီမံ  
ကိန္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္   ကုမၸဏ ီမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳအက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ေရြကုန္းတြင္းပိုင္းသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္ဆကဲာလျဖစ္ျပီး ၂၀၁၃တြင ္
လုပ္ငန္းလည္ပါတ္မႈအဆင့္အျဖစ္အျပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  ထုိ႔အတူ ယင္းပိုက္လုိင္း တေလ်ာက္ 
တြင္CNPC (50.90%) ႏွင္ ့ MOGE (၄၉.၁၀%) ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ကုမၸဏ ီမ်ားမ ွ ၇၇၁ ကီလုိမီတာအရွည္ရွိ 
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းကုိလည္းေရြပိုက္လုိင္းႏွင့္ဒြန္တြဲကာ  တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔တင္သြင္းမည့္ 
အေရွ့အလယ္ပိုင္းႏွင့္အာဖရိကမွလာေသာ ေရနံစိမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွတဆင္ ့
တရုတ္ျပည္ ယူနန္ ျပည္အတြင္းသယ္ယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

  

 


