
 
 

မြန်ြာမြည်သြူ ာျား၏ဘဝနငှ  ်အနာဂတက် ို ဖ က်ဆ ျားနနသည ် ကိုြပဏ ြ ာျားတငွ ်

ဩစတ  ြေးလျ အနာဂတရံ်ြံိုနင(ွFuture Fund)က ရငန်ှ ျားမြ ြှုြ်နှနံန 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ်ာလ ၂၉ ရက်၊ မြနြ်ာ - ဩစတ  ြေးလျန ငုင်တံတာ်ပ ုငဓ်နရံပုံတငွေတစ်ရပ်မြစ်သည ် 

အနာဂတ်ရံပုံတငွေ (Future Fund) သည် မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ်တ ုက်ရ ုက်ဆက်နွေယ်တနသည ် စတတာ အ တ်ခ  န််း 

စာရင််းဝငကု်ြပဏ ီ၁၄ ခုတွေင ်ဩစတ  ြေးလျတ ေါ်လာ ၁၅၇.၉ သန််းအထ  တနြ် ု်းရှ တသာ ရှယ်ယာြ ာ်း ပ ုငဆ် ုင ်

ထာ်းတ ကာင််း သတင််းအခ က်အလက်လွေတ်လပ်ခွေင အ်ရအဆ ုမပြုတြ်းမြန််းခ က် (Freedom of Information 

request) တစ်ရပ်နငှ  ် Justice For Myanmar ၏ သုတတသနမပြုလုပ်ြှုြ ာ်းအရ သ ရသည်။ အဆ ုပါ 

ကုြပဏြီ ာ်းအနက် ကုြပဏ ီ၆ ခုသည် မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ ် စစ်လက်နက်ကုနသ်ွေယ်တရ်းတွေင ်ဆက်နွေယ်တနပပီ်း၊ 

အမခာ်းတသာ ကုြပဏြီ ာ်းသည် အ ြ်မခံတမြလုပ်ငန််း၊ ခရီ်းသွော်းလုပ်ငန််း၊ သယ်ယူပ ု  တဆာငတ်ရ်းလုပ်ငန််းနငှ  ်

အတြ ာ်ယြကာလုပ်ငန််းြ ာ်းတွေင ် ပါဝငပ်တ်သက်တနကာ ရက်စက် ကြ််း ကြုတ်တသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းက ု 

က  ်းလွေနတ်နသည ် စစ်တပ်အာ်း တငွေတ က်းတထာက်ပံ န ငုရ်န ် အခွေနဝ်ငတ်ငွေနငှ  ် လက်နက်ပစစည််းြ ာ်းနငှ  ်

ပတ်သက်တသာ  ရင််းမြစ်အြ  ြု်းြ  ြု်းက ု တပ်းအပ်လ က်ရှ သည်။   

 

မြနြ်ာစစ်တပ်၊ ၎င််း၏ စီ်းပွော်းတရ်းလုပ်ငန််းစုကကီ်းြ ာ်းနငှ  ် စီ်းပွော်းတရ်းလုပ်တဆာငလ် က်ရှ သည ် ကုြပဏြီ ာ်း၊ 

မြနြ်ာစစ်တပ်ထံ စစ်လက်နက်နငှ  ် ဆက်စပ်ပစစည််းြ ာ်း တရာင််းခ လ က်ရှ သည ် ကုြပဏြီ ာ်းထံတွေင ်

ထည ်ဝငထ်ာ်းသည ် ရင််းနှ်ီးမြ ြုပ်နှံြှုြ ာ်းအာ်း ခ က်ခ င််းရုပ်သ ြ််းထွေက်ခွောရန ် Future Fund နငှ ် အမခာ်းတသာ 

ရင််းနှ်ီးမြ ြုပ်နှထံာ်းသည ် အြွေ ွဲ့အစည််းအာ်းလုံ်းအာ်း Justice For Myanmar က  တတာင််းဆ ုလ ုက်သည်။ 

ထ ု  အမပင ်မြနြ်ာစစ်တကာငစီ်၊ ၎င််းတ ု  ၏ စီ်းပွော်းတရ်းလုပ်ငန််းြ ာ်းနငှ  ်အထငက်ရ စီ်းပွော်းတရ်းြ တ်ြက်ြ ာ်းအာ်း 

ပစ်ြှတ်ထာ်း  ဏခ်တ်ပ တ်ဆ ု  ြှုြ ာ်း မပြုလုပ်ရနန်ငှ  ် ကြဘာလုံ်းဆ ုငရ်ာ လက်နက်တရာင််းခ ြှုပ တ်ပငတ်ရ်း 

အတွေက် အာ်းတပ်းတထာက်ခံြှုြ ာ်းတပ်းရန ် ဩစတ  ြေးလျန ငုင်အံစ ု်းရအာ်း Justice For Myanmar က 

တတာင််းဆ ုသည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ နမြာနရျားဆ ိုခွင ရှ် သ ူြရတနာနြာငက် “ဩစတ  ြေးလျန ငုင်ရံ   Future Fund 

အတနန   မြနြ်ာစစ်တပ်က ု လက်နက်တရာင််းခ တနတ  ကုြပဏတီတွေ၊ စစ်တပ်ရ   အ ကြ််းြက်စစ်ဆငတ်ရ်းတတွေ 

အတွေက် တငွေတ က်းတထာက်ပံ တနတ  ကုြပဏတီတွေဆီကတန အက  ြု်းအမြတ်ရှာတြွေတနတာကတတာ  စ တ်ပ က် 



 
 

ဝြ််းနည််းစရာပါပ ။ တြတြာ်ဝါရီ ၁ ရက်တန   တရာ်းြဝငစ်စ်အာဏာသ ြ််းကက ြု်းပြ််းြှုတနာက်ပ ုင််း စစ်တပ်က 

ကတလ်းသူငယ်တတွေအပါအဝင ်မပည်သူ ၁၂၀၀ တက ာ်က ု သတ်မြတ်ခ  တယ်၊ တထာငတ်ပါင််းြ ာ်းစွောက ု နှ ပ်စက် 

ည ဉ်းပြ််းခ  တယ်၊ ြု  န််းြှုတတွေ က  ်းလွေနခ်  တယ်၊ ရွောလုံ်းကျွတ်ြီ်းရှု  ွဲ့တာတတွေ လုပ်ခ  တယ်၊ အရပ်သာ်းတတွေ 

အတပေါ် ြဆငြ်မခင ် တလတ ကာင််းတ ုက်ခ ုက်ြှုတတွေ လုပ်ခ  တယ်။ မြနြ်ာစစ်တပ်အတွေက် တ ုက်ခ ုက်တရ်း 

ဂ က်တလယာဉတတွေ၊  ံ်ုးက ည်တတွေ၊ တရ ါတတွေ တထာက်ပံ တပ်းသွေင််းတနပပီ်း၊ စစ်ရာဇဝတ်တကာငတ်တွေအတွေက် 

သန််းတပါင််းြ ာ်းစွောတသာ နစ်ှစဉအခွေနတ်ငွေတတွေက ု တပ်းအပ်တနတ    လီ ုကုြပဏတီတွေဆီြှာ ဩစတ  ြေးလျရ   

“အနာဂတ်” ဆ ုတ  နာြည်န   ဩစတ  ြေးလျအခွေနထ်ြ််းမပည်သူတတွေရ   ရံပုံတငွေတတွေက ု ရင််းနှ်ီးမြ  ြုပ်နှတံနတာ 

မြစ်ပါတယ်။ ဩစတ  ြေးလျအတနန   မြနြ်ာမပည်သူတတွေရ   အသက်တတွေန   မြန်ြာ အနာဂတ်က ု အထ ခ ုက်ခံပပီ်း  

အက  ြု်းအမြတ် ရရှ တနြှုတတွေက ု ရပ်တန  ြ် ု   အခ  နတ်နပ်ါပပီ” ဟု တမပာ ကာ်းခ  သည်။  

 

ရင််းနှ်ီးမြ ြုပ်နှသံူြ ာ်းတွေင ်လ ုက်နာရြည ် လူ  အခွေင အ်တရ်းဆ ုငရ်ာတာဝနတ်စ်ရပ်ရှ တ ကာင််းက ု ကုလသြဂဂနငှ  ်

OECD ကတရ်းသာ်းမပဌာန််းထာ်းသည ် တာဝနယူ်ြှုရှ တသာ ရငန်ှ်ီးမြ ြုပ်နှြံှုဆ ုငရ်ာ န ငုင်တံကာလြ််းညွှနခ် က် 

ြ ာ်းတွေင ်  ရှင််းလင််းစွော မပဌာန််းထာ်းပပီ်းမြစ်သည်။ ရငန်ှ်ီးမြ ြုပ်နှသံူြ ာ်းအတနမြင  ် လူ  အခွေင အ်တရ်းအတပေါ် 

တလ်းစာ်းလ ုက်နာရန ်အကက ြ်ကက ြ် ပ က်ကွေက်တနသည ် ကုြပဏြီ ာ်းထံြှ ရင််းနှ်ီးမြ ြုပ်နှံြှုြ ာ်းအာ်း မပနလ်ည် 

ရုတ်သ ြ််းရန၊် မြနြ်ာစစ်တပ် ထ န််းခ ြုပ်ခံကုြပဏြီ ာ်းနငှ  ် ပူ်းတပါင််းစီ်းပွော်းလုပ်တဆာငြ်ှုြ ာ်း ရပ်ဆ ုင််းမခင််း၊ 

တငွေတပ်းတခ ြှု ရပ်ဆ ုင််းမခင််းြ ာ်းအပါအဝင ် တာဝန်ယူြှုရှ စွော မပြုြှုတဆာငရ်ွေက်တရ်းအတွေက် ရင််းနှ်ီးမြ ြုပ်နှ ံ

ထာ်းတသာ ကုြပဏြီ ာ်းအာ်း တွေန််းအာ်းတပ်းတဆာငရ်ွေက်ရန ် တြ ာ်လင ပ်ါသည်။ တာဝန်ယူြှုရှ တသာ 

လုပ်ငန််းတဆာငရ်ွေက်ြှုအတွေက် OECD ၏ လ ုက်နာရြည ် မပဌာန််းခ က် လြ််းညွှနခ် က် ြ ာ်းအတ ုင််း 

ရင််းနှ်ီးမြ ြုပ်နှသံူြ ာ်းအတနမြင  ် လ ုက်နာမခင််း ြရှ လ င ် ၎င််းတ ု  အတနနငှ  ် နက်ရှု ှိုငြ်ေးသည ် ဆက်နယ်ွမှုမျ ြေးနငှ  ် 

မြနြ်ာန ငုင်အံတွေင််းရှ  ရက်စက် ကြ််း ကြုတ်ြှုြ ာ်းတွေင ်   ဝနရ်ှ ြှုြ ာ်းအတွေက် အနတရ ယ်ရှ လာြည် 

မြစ်သည်။ OECD လြ််းညွှနခ် က်ြ ာ်းအရ ပ ုငဆ် ုငြ်ှုပစစည််းြ ာ်း စီြံခန  ခ်ွေ သူသည် အလွေ သံု်းစာ်းြှုြ ာ်းတွေင် 

ဆက်နွေယ်သည်ဟု ယူဆြည်ြဟုတ်ဘ ၊ ထ ုအလွေ သံု်းစာ်းြှုြ ာ်းအတွေက် ပါဝငတ်ထာက်ပံ ခ  သည်ဟု ယူဆြည် 

မြစ်ပပီ်း၊ OECD ၏ ြတက နပ်ခ က်တ ုင ်ကာ်းတရ်းယနတရာ်းအရ ထ ုအလွေ သံုစာ်းြှုအက  ြု်းဆက် တရာ်းဝင ်

တ ုငတ်န််းခ က်အတွေက် တရာ်းရငဆ် ုငရ်ြည်မြစ်သည်။ 

 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm


 
 

ကုလသြဂဂ၏ မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ လွေတ်လပ်သည ်န ငုင်တံကာအခ က်အလက်ရှာတြွေတရ်းြစ်ရှင်၏ ၂၀၁၉ 

ခုနစ်ှ အစီရငခ်ံစာတွေင ် မြန်ြာစစ်တပ်ပ ုငဆ် ုငပ်ပီ်း၊ လုပ်က ုငလ်ည်ပတ်တနသည ် ဦ်းပ ုငကု်ြပဏကီကီ်း နစ်ှခု 

ရှ တ ကာင််း၊ ၎င််းတ ု  ြှာ မြနြ်ာ စီ်းပွော်းတရ်းဦ်းပ ုငလ် ြ တက် (ဦ်းပ ုင)် နငှ  ် မြနြ်ာ စီ်းပွော်းတရ်းတကာ်ပ ုတရ်းရှင််း 

(အြ်အီ်းစီ) တ ု  မြစ်တ ကာင််း တြာ်မပခ  သည်။ ထ ုစီ်းပွော်းတရ်းအငပ်ါယာကကီ်းက မြန်ြာစစ်တပ်အတွေက် 

၎င််းတ ု  ၏ ရက်စက် ကြ််း ကြုပ်သည ် ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းအတွေက် တငွေတ က်းတထာက်ပံ ရနန်ငှ  ် ၎င််းတ ု  ၏ 

အုပ်ခ ြုပ်ခွေင က် ု ထ န််းသ ြ််းန ငုရ်န ်အလွေနြ် ာ်းမပာ်းလှသည ် တငွေတ က်းရင််းမြစ်ြ ာ်း တထာက်ပံ တပ်းလ က်ရှ သည်။ 

ကုလသြဂဂအခ က်အလက်ရှာတြွေတရ်းြစ်ရှငက် မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ  ် ၎င််းတ ု  ၏ စီ်းပွော်းတရ်းလုပ်ငန််းြ ာ်း၊ 

စီ်းပွော်းတရ်းဆက်နွေယ်ြှုြ ာ်းက ု မြတ်တတာက်ရန ် ကုြပဏီြ ာ်းနငှ  ် ရင််းနှ်ီးမြ ြုပ်နှသံူြ ာ်းအာ်း တတာင််းဆ ုခ  ပပီ်း၊ 

မြနြ်ာန ငုင်သံ ု   လက်နက်လွှ တမပာင််းတနြှုြ ာ်းအာ်းလည််း ရပ်တန  ရ်န ်တတာင််းဆ ုခ  သည်။ 

 

အယ်ဒ ီာမျာြေးသ  ို့မှ ခ်ျက်  
 

Justice For Myanmar ၏ အနစ်ှခ ြုပ်သံု်းသပ်ခ က်မြစ်တသာ “ဩစတ  ြေးလျ၏ အနာဂတ်အတွေက် 

မြနြ်ာအာ်း အလွေ သံု်းစာ်းမပြုမခင််း” အာ်း ြတ်ရှုရန ်

 

Justice For Myanmar သည် မမနမ် မြည်သူမျ ြေးအ ွက်  ရ ြေးမျှ မှုနငှ  ် ဝနခ်ံမှုရရှှိုတစတရြေး အ ွက် 

စည်ြေးရံိုြေးလှုံှုံ့တဆ ်တနသည ် အမည်မတြ ်လှိုိုတသ   က်ကကလှုြ်ရှ ြေးသူ  စ်စိုမြစ်ပြီြေး ြက်ဒရယ်ဒမီှိုိုကတရစီနငှ  ်

တရရှည် ည် ံ ခှိုိုငပ်မြဲတသ  ပငှိုမ်ြေးချမ်ြေးတရြေးကှိုို တရှ ှုံ့ ရှုလျက် စစ် ြ်စီြေးြွ ြေးတရြေးလိုြ်ငနြ်ေးမျ ြေးအ ြေးလံိုြေး 

ရြ်ဆှိုိုငြ်ေးရန ်တ  ငြ်ေးဆှိုိုလျက်ရှှို သည်။  

 

 

ထြ်မံသှိုရှှိုလှိုိုြါက -  

ရ န တမ င ် 

အီြေးတမြေးလ် -  media@justiceformyanmar.org 

ဝဘ်ဆှိုိုဒ ် - https://www.justiceformyanmar.org/  

ြံို ူဝဘ်ဆှိုိုဒ ် - https://justiceformyanmar.github.io/justiceformyanmar.org/  

 ွစ်    - @justicemyanmar 

တြ ဘို ်  - https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/ 
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