
 

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရးအကျိ�းစီးပွားများ 

ြမန်မာ�ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ သးီသန်လ့ွတလ်ပ်ေသာ �ိ�ငင်တံကာ အချက်အလက်��ာေဖွေရး မစ်��င ်

    

ပဓာန အကျ"းချ�ပ် ��င် ့အဓိကအ#ကံြပ�ချက်များ 

၁။ ြမနမ်ာ	ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ သးီသန်လွ့တ်လပ်ေသာ 	ိ�ငင်တံကာ အချက်အလက်��ာေဖွေရးမစ်��င ်(ယခ�မ�စ၍ 
"မစ်��င"်) မ� လ&အ့ခွင်အ့ေရးေကာငစီ်၏ (၃၉)*ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးပဲွသိ� ့ ထ�တ်ြပနခ့ဲ်ေသာ အစီရငခံ်စာ 
များတွင ်ကချင၊် ��မ်း	�င် ့ရခိ�ငြ်ပည်နယ်တိ�၌့ ေလးနက်ေသာ လ&အ့ခွင်အ့ေရး ချ1ိးေဖာက်မ2များ တသမတ်တည်း 
ကျ3းလွနခ့ဲ်ပံ�များကိ�သာမက၊ (၂၀၁၁)မ� (၂၀၁၈) ကာလအတွငး် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ&သားချငး်စာနာ 
ေထာက်ထားမ2 ဥပေဒကိ� ဆိ�းဆိ�းရွားရွား ချ1ိးေဖာက်ခ့ဲမ2တိ�ကိ့�လည်း အတည်ြပ1ခ့ဲသည်။၁ ဤချိ1းေဖာက်မ2 
အများစ�သည ် လ&သားတမျိ1း	ယ်ွလံ�းအေပ: သက်ေရာက်သည့် ရာဇဝတ်မ2များ အရာေရာက်<ပီး၊ လ&သတ်မ2၊ 
အကျ=းချမ2၊ အစေဖျာက်မ2၊ 	�ပ်ိစက်ည>=းပနး်မ2၊ မ�ဒမ်ိးမ2၊ လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာေကျးက?နြ်ပ1မ2 	�င် ့ တြခား 
လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အ@ကမ်းဖက်မ2များ၊ လ&မျ1ိးြခား၊ ဘာသာြခားများကိ� ခဲွြခား	�မ့်ိချဆက်ဆံမ2	�င် ့ေကျးက?နြ်ပ1မ2 
တိ�ပ့ါဝငသ်ည်ဟ� မစ်��ငက် ေကာက်ချက်ချခ့ဲသည်။ ထိ�အ့ြပင ် ရခိ�ငြ်ပည်နယ်တွင ် လ&သားတမျိ1း	ယ်ွလံ�း 
အေပ: သက်ေရာက်သည် ့ရာဇဝတ်မ2များြဖစ်ေသာ လ&အစ�လိ�က် အြပံ1လိ�က်သတ်ြဖတ်မ2	�င် ့ ြပည်	�ငထ်�တ်မ2 
တိ�၏့ လကDဏာများလည်း ေတွF ��ိခ့ဲသည်။ ချိ1းေဖာက်မ2များကိ� အဓိကကျ3းလွနခ့ဲ်သ&မ�ာ ြမနမ်ာ့လံ�ြခံ1ေရး 
တပ်ဖဲွFများ၊ အထ&းသြဖင် ့တပ်မေတာေ်ခ: စစ်တပ်ြဖစ်သည။် မ�တ်တမ်းတငခ့ဲ်ေသာ ချိ1းေဖာက်မ2 အများစ�သည ်
အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဥပေဒလက်ေအာက်��ိ အဆိ�းရွားဆံ�းေသာ ရာဇဝတ်မ2များ အရာေရာက်သည်။ “ရခိ�င ်
ြပည်နယ်၌ ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာကိစI	�င့ ် ပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်ကွပ်ကဲမ2 အဆင်ဆ့င်�့�ိ အ*ကီးတနး်အရာ��ိများ 
အား ဂျန	်ိ�ဆိ�က် (ေခ:) မျိ1းြဖ1တ်ြခငး်ြပစ်မ2အတွက် အရည်အချငး်ြပည့်ဝေသာ တရားခံ�Kံ� းတစ်Kံ�းမ� စံ�စမ်း 
စစ်ေဆး<ပီး၊ တရားစဲွဆိ�ရန ် အချက်အလက် လံ�လံ�ေလာက်ေလာက်��ိသည်”၂ ဟ�လညး် မစ်��ငက် 
ေကာက်ချက်ချခ့ဲသည်။ 

၂။ ြပစ်ဒဏက်ငး်ဝတ်ြခငး် ဓေလထ့ံ�းစံသည် ြပညတွ်ငး်အဆင်တွ့င ် ေနရာတကာ ပျံF 	�ံလ့ျက်��ိေ@ကာငး် 
မစ်��ငက် ေတွF ��ိခ့ဲသည။် ထိ�ေ့@ကာင် ့ တာဝနခံ်မ2��ိေစရန ် 	ိ�ငင်တံကာ အသိ�က်အဝနး်က တွနး်အားေပးမ� 

                                                             

၁ (၂၀၁၈)ခ�	�စ၊် စကတ်ငဘ်ာလ (၁၂)ရက်ေနထ့�တ် သးီသန်လ့တွ်လပ်ေသာ 	ိ�ငင်တံကာ အချကအ်လက်��ာေဖွေရး 
မစ�်�ငး်၏ ြမနမ်ာ	ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ အစရီငခံ်စာ A/HRC/39/64၊ 	�င် ့ (၂၀၁၈)ခ�	�စ်၊ စကတ်ငဘ်ာလ (၁၇)ရက်ေနထ့�တ ်
ြမနမ်ာ	ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ သးီသန်လ့ွတလ်ပ်ေသာ 	ိ�ငင်တံကာ အချကအ်လက�်�ာေဖွေရးမစ�်�ငး်၏ အေသးစိတ ် ေတွF ��ိချက ်
များ စာေစာင ်A/HRC/39/CRP.2။ 
၂ A/HRC/39/64 ပါ စာပိ�ဒ ်(၈၇)။ 

 
 



ရမည်ဟ� ဆံ�းြဖတ်ခ့ဲ<ပီး၊ ဤကဲသ့ိ� ့ တွနး်အားေပး	ိ�ငရ်န ် အတိအကျ အ@ကံြပ1ချက်များကိ� ြပ1လ�ပ်ခ့ဲသည်။ 
ဂျန	်ိ�ဆိ�က် (ေခ:) မျိ1းြဖ1တ်ြခငး်ြပစ်မ2၊ လ&သားတမျိ1း	ယ်ွလံ�းအေပ: သက်ေရာက်သည့် ရာဇဝတ်မ2များ	�င် ့
စစ်ရာဇဝတ်မ2များအတွက် စံ�စမ်းစစ်ေဆး<ပီး တရားစဲွဆိ�ရန ် တပ်မေတာ်မ� ဗိ�လ်ချ1ပ်မ[း*ကီးတိ�ကိ့� မစ်��ငက် 
အမည်တပ်ခ့ဲသည်။ ေတွF ��ိချက်များ၏ ေလးနက်ဆိ�းရွားမ2တိ�ေ့@ကာင် ့ မစ်��ငက် အ@ကံြပ1ခ့ဲသည်မ�ာ 
“ြမနမ်ာ	ိ�ငင်တွံင ် လည်ပတ်ေနေသာ သိ�မ့ဟ�တ်၊ က�နသွ်ယ် ေရာငး်ဝယ်ေဖာက်ကားလျက်��ိေသာ သိ�မ့ဟ�တ်၊ 
ြမနမ်ာ့စီးပွားေရးအဖဲွFအစည်းများ၌ ရငး်	�းီြမ>1ပ်	�ေံနေသာ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ အားလံ�းအေန	�င်၊့ ြမနမ်ာ ့
လံ�ြခံ1ေရးတပ်ဖဲွFများ၊ အထ&းသြဖင် ့ တပ်မေတာ်က မစ်��င ် အ@ကံြပ1ထားသည့်အတိ�ငး် မြပ1ြပငမ်ေြပာငး်လဲ 
မချငး် 	�င် ့ ြပ1ြပငေ်ြပာငး်လဲ<ပီးသည်အထိ၊ ၎ငး်တိ�	့ �င် ့ သိ�မ့ဟ�တ်၊ လက်ခဲွလ�ပ်ငနး်များအပါအဝင၊် ၎ငး်က 
သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွFဝငပ်�ဂ]ိ1လ်တစ်ဦးစီက ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ၊ ထိနး်ချ1ပ်ေသာ စီမံကိနး်များ	�င် ့ စီးပွားေရးရာ၊ 
ဘ_ာေရးရာ အဆက်အသွယ် မြပ1လ�ပ်ရနပ်င”်၃ ြဖစ်သည်။ တရားဝငစ်စ်တပ် အသံ�းစရိတ်အြပင၊် တြခား 
သမားKိ�းကျ မဟ�တ်ေသာ ဝငေ်ငရွငး်ြမစ်များမ� ေငေွ@ကး ထ�တ်ယ&သံ�းစဲွေန	ိ�ငေ်သာေ@ကာင် ့ တပ်မေတာ်က 
အရပ်ဘက် *ကီး@ကပ်မ2မပါဘ ဲလည်ပတ်ေန	ိ�ငြ်ခငး်ြဖစ်သည်။ မစ်��င၏် (၂၀၁၈) အစီရငခံ်စာတွင ်ပါဝငေ်သာ 
ဤအ@ကံြပ1ချက်က တပ်မေတာကိ်� စီးပွားေရးအထီးကျန ် ြဖစ်ေစရန ်ရည်ရွယ်ပါသည။် အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာ 
လ&အ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒ	�င် ့အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာလ&သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ2ဥပေဒတိ�ကိ့� လက်��ိဆက်လက် 
ကျ3းလွနေ်နသည့်၊ အနာဂတ်တွင ် ကျ3းလွနလ်ာမည် ့ အေြခအေနများကိ� ဟန်တ့ားရန	်�င်၊့ အတိတ်က 
မစ်��င၏် (၂၀၁၈) အစီရငခံ်စာတွင ်ေဖာ်ြပထားသည်အ့တိ�ငး် ကျ3းလွနခ့ဲ်သည့် ြပစ်မ2များအတွက် တာဝနခံ်မ2 
��ိေစရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ	ိ�ငင်တွံင ် လ&အ့ခွင်အ့ေရးကိ� ေလးစားလိ�က်နာြခငး် ��ိေစရန ် တပ်မေတာ ်
ြပ1ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးက မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်ပါသည်ဟ� မစ်��င၏် (၂၀၁၈) အစီရငခံ်စာက ေရးသားခ့ဲသလိ�၊ 
ြပ1ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး ေပ:ထွနး်လာေစရန ်ထိ�ကဲသ့ိ� ့ အ@ကံြပ1ခ့ဲြခငး်ြဖစ်သည်။ 

၃။ မစ်��ငက် ဤြမနမ်ာ့တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရးအကျိ1းစီးပွားများ အစီရငခံ်စာကိ� ထ�တ်ြပနြ်ခငး်မ�ာ 
ြမနမ်ာ	ိ�ငင်အံစိ�းရ၊ က�လသမဂ]လံ�ြခံ1ေရးေကာငစီ်၊ အဖဲွFဝင	်ိ�ငင်မံျား၊ ေဒသခံ	�င် ့ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ 
အစိ�းရများ@ကား အဖဲွFအစည်းများ၊ ရငး်	�းီြမ>1ပ်	�သံ&များ၊ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ၊ 	ိ�ငင်တံကာစီးပွားေရး 
အဖဲွFအစည်းများ 	�င် ့ က�လသမဂ] 	�င် ့ ၎ငး်၏ ရနပံ်�ေငမွျား၊ အစီအစ=များ 	�င် ့ ေအဂျနစီ်တိ�က့ အထက်ပါ 
အ@ကံြပ1ချက်များကိ� အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတွင ်လွယ်က&ေချာမွတ်ေစရနအ်တွက် ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ တပ်မေတာ်၏ အဆမတနေ်သာ အာဏာက ြမနမ်ာ	ိ�ငင်အံေန	�င် ့(၂၀၁၀) 	ိ�ဝငဘ်ာလ 	�င် ့ဆက်လက် 
၍ (၂၀၁၅) 	ိ�ဝငဘ်ာလ ေရွးေကာက်ပဲွတိ� ့ ေနာက်ပိ�ငး်တွင ် စစ်တပ်၏ တိ�က်Kိ�က်၊ အြပည်အ့စံ� အာဏာပိ�င ်
လက်ေအာက်မ� က&းေြပာငး်သည့် အစီအစ=ကိ� ထိခိ�က်ေစခ့ဲသည်။ ေဒ:ေအာငဆ်နး်စ�@ကည ် ဦးေဆာငသ်ည် ့
အမျိ1းသားဒမိီ�ကေရစီအဖဲွFချ1ပ်က (၂၀၁၅)ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်အ	ိ�ငရ်��ိကာ၊ အရပ်ဘက် အစိ�းရအြဖစ် (၂၀၁၆) 
မတ်လမ� စတငတ်က်ေရာက်ခ့ဲသည။် သိ�ေ့သာ်၊ (၂၀၀၈) ဖဲွFစည်းပံ�အေြခခံဥပေဒက  ြပဌာနး်ထားသည့်အတိ�ငး်၊ 

                                                             

၃ A/HRC/39/CRP.2 ပါ စာပိ�ဒ ်(၁၇၀၈)၊ (၁၇၁၆) 	�င် ့(၁၇၁၇)။ 



တပ်မေတာ်သည် အရပ်ဘက်အစိ�းရ၏ *ကီး@ကပ်မ2 သိ�မ့ဟ�တ်၊ အာဏာလက်ေအာက်တွင ် မ��ိဘ ဲ ကိ�ယ်ပိ�င ်
အ�ပ်ချ1ပ်ခွင်�့�ိသည် ့ အဖဲွFအစည်း ြဖစ်သည။် ၎ငး်က ကာကွယ်ေရး၊ နယ်စပ်ေရးရာ	�င် ့ ြပည်ထေဲရး စသည် ့
ဝန*်ကီးဌာန (၃) မျ1ိးကိ� ထိနး်ချ1ပ်	ိ�င<်ပီး၊ ယငး်ဌာနတိ�၏့ ဝန*်ကီးချ1ပ်များသည ် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချ1ပ်မ� 
ေရွးချယ်ထားေသာ တာဝနထ်မ်းေဆာငလ်ျက်��ိသည် ့ စစ်တပ်အရာ��ိများလည်း ြဖစ်@ကသည။်၄ ဖဲွFစည်းပံ� 
အေြခခံဥပေဒ ြပငဆ်ငေ်ရးအားလံ�းကိ� ပိတ်ဆိ�	့ိ �ငသ်ည့် အာဏာြဖစ်ေသာ ဥပေဒြပ1ေရးဆိ�ငရ်ာ ေနရာ (၂၅) 
ရာခိ�င	်2နး်ကိ� တပ်မေတာ်က ဆက်လက် ေနရာယ&ထားသည်။၅ 

၅။  တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရးအကျ1ိးစီးပွားများေ@ကာင် ့ ၎ငး်၏ လ�ပ်ရပ်များကိ� အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ်
	ိ�ငြ်ခငး်ြဖစ်သည်။ မစ်��ငက် စီးပွားေရးအကျ1ိးစီးပွားေရးရာ က_ (၅)ရပ်ကိ� စံ�စမ်းစစ်ေဆးခ့ဲသည။် 

(က) တပ်မေတာ်၏ အဓိက စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်စ�များြဖစ်ေသာ ြပည်ေထာငစ်�ြမနမ်ာ	ိ�ငင် ံ စီးပွားေရးဦးပိ�င ်
လီမိတက် (MEHL) 	�င် ့ ြမနမ်ာ့စီးပွားေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး် (MEC)၊ ၎ငး်တိ� ့ ပိ�ငေ်သာ သိ�မ့ဟ�တ် 
ထိနး်ချ1ပ်ထားေသာ လက်ခဲွလ�ပ်ငနး်များ၊ 	ိ�ငင်ေံတာပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်များတွင ်ပါဝငေ်သာ တပ်မေတာ်၏က_ 	�င် ့
“ခKိ�နကီ�မgဏမီျား”ဟ� ေခ: @ကေသာ ြပည်တွငး် ပ�ဂ]လိကစီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်အ�ပ်စ�	�င် ့တပ်မေတာ်တိ� ့ အနးီကပ် 
ချိတ်ဆက်ေနမ2၊ 

(ခ) ြမနမ်ာ	ိ�ငင်ေံြမာက်ပိ�ငး်��ိ ကချင	်�င် ့ ��မ်းြပည်နယ်တိ�၌့ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ လက်နက်ကိ�င ်
တိ�က်ပဲွ 	�င် ့ပတ်သက်သည့် တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရးအကျိ1းစီးပွားများ၊ 

(ဂ) (၂၀၁၇) ဩဂ�တ်လတွင ် စတငခ့ဲ်သည် ့ ရခိ�ငြ်ပည်နယ်ေြမာက်ပိ�ငး်��ိ Kိ�ဟငဂ်ျာတိ�အ့ေပ: စစ်တပ်၏ 
“��ငး်လငး်စစ်ဆငေ်ရးများ”ကိ� ေထာက်ပ့ံသည့် တပ်မေတာ်က ေတာငး်ဆိ�ေသာ အလ[ေငမွျားကိ� ေပးအပ် 
ခ့ဲေသာ က�မgဏမီျား၊ အဖဲွFအစညး်များ 	�င် ့ ရခိ�ငြ်ပည်နယ်ေြမာက်ပိ�ငး်၌ အေြခခံအေဆာက်အအံ�	�င် ့ ဖံွF <ဖိ1းမ2 
ဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်က်ေနေသာ စီးပွားေရးအဖဲွFများ၊ 

(ဃ) တပ်မေတာ်၏ ဖက်စပ်လ�ပ်ငနး်များအပါအဝင ် ၎ငး်	�င် ့ တြခား စီးပွားြဖစ်လ�ပ်ငနး် အဆက်အသွယ် 
��ိေသာ ြပည်ပက�မgဏမီျား၊ 

(င) (၂၀၁၆) ေအာက်တိ�ဘာလမ�စ၍ တပ်မေတာ်အား လက်နက်များ	�င် ့ သက်ဆိ�ငရ်ာ ပစIည်းကိရိယာ 
များ ေရာငး်ချလျက်��ိေသာ က�မgဏမီျား	�င် ့	ိ�ငင်မံျား စသည်တိ� ့ ြဖစ်သည။် 

၆။ လက်��ိအစီရငခံ်စာတွင ် တပ်မေတာ်	�င် ့ ၎ငး်၏ ဗိ�လ်ချ1ပ်မ[း*ကီးများအား စီးပွားေရးအကျိ1းေဆာင ်
ြဖည့်ဆည်းေပးေနသည် ့ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ၊ လ&ပ�ဂ]ိ1လ်များ	�င် ့ တိ�ငး်ြပည်အားလံ�း ြပည်ြ့ပည့်စံ�စံ�ပါသည် ့
စာရငး်ကိ� မေဖာ်ြပေပးထားပါ။ ဤကဲသ့ိ� ့ ေဆာငရွ်က်ရန ်မစ်��ငတွ်င ်��ိေသာ အချိန	်�င် ့ စွမ်းအားအေလျာက် 

                                                             

၄ (၂၀၀၈)ခ�	�စ် ြပည်ေထာငစ်� သမjတ ြမနမ်ာ	ိ�ငင်ေံတာ ်ဖဲွFစည်းပံ�အေြခခံဥပေဒ၊ ပ�ဒမ် (၂၃၂) (ခ)(၂)၊ (၂၃၂) (ည)(၂)။ 
၅ (၂၀၀၈)ခ�	�စ ်ြပည်ေထာငစ်� သမjတ ြမနမ်ာ	ိ�ငင်ေံတာ ်ဖဲွFစညး်ပံ�အေြခခံဥပေဒ၊ ပ�ဒမ် (၁၀၉) (ခ)၊ (၄၃၆)။ 



မြဖစ်	ိ�ငခ့ဲ်ပါ။ သိ�ေ့ပမ့ဲ၊ လက်��ိအစီရငခံ်စာက ဤကိစIအတွက် ြခံ1ငံ�သံ�းသပ်ချက်	�င် ့ အေြခခံအ�တ်ြမစ်ကိ� 
ထ&ေထာငေ်ပးထားသည်။ ထိ�အ�တ်ြမစ်အေပ:တွင ် တြခားစံ�စမ်းစစ်ေဆးသ&များ	�င် ့ သ�ေတသတိီ�က့ 
ဆက်လက်၍ တည်ေထာင	်ိ�ငသ်ည်။ ေအာက်ပါေဖာ်ြပထားေသာ ေတွF ��ိချက်များကိ� ဤအစီရငခံ်စာ၏ ပ&းတဲွ 
စာရွက်စာတမ်းတွငပ်ါေသာ အချက်အလက်များက ပ့ံပိ�းထားသည။် စံ�စမ်းစစ်ေဆးချက်များအေပ: မ&တည်၍ 
ယ�တk ိ��ိေသာ စံချိနအ်ေပ: အေြခခံကာ၊ မစ်��ငက် ေအာက်ပါအတိ�ငး် ေကာက်ချက်ချလိ�က်သည။် 

(က) တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်စ� 	�စ်စ�ြဖစ်ေသာ ြမနမ်ာ	ိ�ငင် ံ စီးပွားေရးဦးပိ�င ်လီမိတက် (MEHL) 
	�င် ့ ြမနမ်ာ့စီးပွားေရးေကာ်ပိ�ေရး��ငး် (MEC) တိ�ကိ့� အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ&အ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒ 	�င် ့
အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ&သားချငး် စာနာေထာက်ထားမ2ဥပေဒတိ�အ့ား ဆိ�းရွားစွာ ချိ1းေဖာက်ခ့ဲေသာ တပ်မေတာ ်
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချ1ပ် ဗိ�လ်ချ1ပ်မ[း*ကီး မငး်ေအာငလ်2ိင ် 	�င် ့ ဒ�တိယ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချ1ပ် 
ဒ�တိယဗိ�လ်ချ1ပ်မ[း*ကီး စိ�းဝငး်တိ� ့ အပါအဝင၊် တပ်မေတာ် ထိပ်သးီ ေခါငး်ေဆာငမ်ျားက ပိ�ငဆ်ိ�ငက်ာ၊ 
ဩဇာ��ိ��ိ ထိနး်ချ1ပ်ထားသည်။ MEHL 	�င် ့ MEC တိ�က့ ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ စီးပွားေရးက_အမျ1ိးေပါငး်စံ�၊ 
ေဆာက်လ�ပ်ေရး 	�င် ့ ေကျာက်မျက်ထ�တ်ယ&ေရးကအစ က�နထ်�တ်လ�ပ်ငနး်၊ အာမခံလ�ပ်ငနး်၊ ခရီးသွား 
လ�ပ်ငနး်	�င် ့ ဘဏလ်�ပ်ငနး်စသည့် က_တိ�မ့� စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်ေပါငး် (၁၀၆)ခ� ကိ�လညး်ေကာငး်၊ 
ေကာ်ပိ�ေရး��ငး် ဖဲွFစည်းပံ�မ�တဆင် ့ MEHL၊ MEC တိ�	့ �င် ့ အနးီကပ် ဆက်စပ်မ2��ိေသာ ေနာက်ထပ် 
စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်ေပါငး် (၂၇) ခ�တိ�ကိ့� လည်းေကာငး် မစ်��ငက် ေဖာ်ထ�တ်	ိ�ငခ့ဲ်သည်။ ထိ�စစ်တပ်လ�ပ်ငနး်တိ�မ့� 
ရ��ိေသာ ဝငေ်ငကွ အရပ်ဘက် အစိ�းရ၏ *ကီး@ကပ်မ2မ� လွတ်လပ်ေသာ တပ်မေတာ်၏ 
ကိ�ယ်ပိ�ငအ်�ပ်ချ1ပ်ခွင်အ့ာဏာကိ� ပိ�မိ� ခိ�င<်မဲေစသည။် ထိ�အ့ြပင ်၎ငး်တိ�က့ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာလ&အ့ခွင်အ့ေရး 
ဥပေဒ 	�င် ့ အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာ လ&သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ2 ဥပေဒတိ�ကိ့� ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ 
ချိ1းေဖာက်လျက်��ိေသာ တပ်မေတာ်၏ စစ်ဆငေ်ရးများအတွက် ေငေွရးေ@ကးေရး 
ေထာက်ပ့ံေပးလျက်��ိသည။်  

“ခKိ�နကီ�မgဏမီျား”ဟ� လ&သမိျားေသာ ြမနမ်ာ့ပ�ဂ]လိက က�မgဏမီျား၊ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်စ�များ	�င် ့တပ်မေတာ်၊ 
၎ငး်၏ လ�ပ်ငနး်စ�များြဖစ်ေသာ MEHL၊ MEC စသည်တိ� ့@ကားတွင ်ခိ�င<်မဲေသာ စီးပွားေရးရာ	�င် ့မိသားစ�ေရးရာ 
ချိတ်ဆက်မ2များ��ိသည။် 

(ခ) သတk 1တွငး်၊ ေမ�ာ်တွငး်ေဒသများ၊ အထ&းသြဖင် ့ ကချငြ်ပည်နယ်တွင၊် ေခ?းတပ်ဆွဲြခငး်	�င် ့
လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အ@ကမ်းဖက်ြခငး်တိ� ့ အပါအဝင၊် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ&အ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒ 	�င် ့
အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ&သားချငး် စာနာေထာက်ထားမ2ဥပေဒ ချ1ိးေဖာက်ချက်တိ�ကိ့� တပ်မေတာ်က ၎ငး်တိ�၏့ 
စီးပွားေရးလ�ပ်��ားမ2	�င် ့ ပတ်သက်၍ ကျ3းလွနခ့ဲ်သည်။ ကချင	်�င် ့ ��မ်းြပည်နယ်တိ�၌့ MEHL ၊ MEC 	�င် ့
အမည်ေဖာ်ထားေသာ ၎ငး်တိ�၏့ လက်ခဲွလ�ပ်ငနး်စ= (၂၃)ခ�တိ�က့ ေကျာက်စိမ်း	�င် ့ပတk ြမားတ&းေဖာ်ခွင်လိ့�ငစ်င ်
အေြမာက်အြမားကိ� ကိ�င�်�ိထား@ကသည်။ 



(ဂ) (၂၀၁၇) ဩဂ�တ်လတွင ် စတငခ့ဲ်သည် ့ ရခိ�ငြ်ပည်နယ်ေြမာက်ပိ�ငး်��ိ Kိ�ဟငဂ်ျာတိ�အ့ေပ: စစ်တပ်၏ 

“��ငး်လငး်စစ်ဆငေ်ရးများ�ကိ� ေထာက်ပ့ံရန၊် (၂၀၁၇) စက်တငဘ်ာလတွင ်တပ်မေတာ် ထိပ်သးီ ေခါငး်ေဆာင ်
များက အလ[ေငမွျားကိ� ေတာငး်ခံခ့ဲရာ၊ က�မgဏ ီအဖဲွFအစည်းေပါငး် အနည်းဆံ�း (၄၅)ဖဲွFက အေမရိကနေ်ဒ:လာ 
(၆.၁၅) သနး်တန ်ေငေွ@ကးများကိ� တပ်မေတာ်အား ေပးအပ်ခ့ဲသည်။ ရခိ�ငြ်ပည်နယ်ေြမာက်ပိ�ငး်တွင ်Kိ�ဟငဂ်ျာ 
တိ� ့ ဇာတိခံခ့ဲေ@ကာငး် သက်ေသခံလကDဏာတိ� ့ ေပျာက်ပျက်ေစရန၊် သ&တိ�ဇ့ာတိေြမ	�င် ့ အသိ�ငး်အဝိ�ငး်တိ�ဆ့ ီ
ြပနမ်လာ	ိ�ငေ်စရန၊် ထိ�ေဒသကိ� ပံ�စံအသစ်ေဖာ်ရန ် ရည်မ�နး်ေသာ တပ်မေတာ်၏ ဆ	lအား ြဖည်ဆ့ည်းေပး 
သည့်အေန	�င်၊့ တပ်မေတာ်	�င် ့ ခိ�ငခိ်�င<်မဲ<မဲအဆက်အသွယ်��ိသည့် ပ�ဂ]လိကက�မgဏမီျားက ၎ငး်ေဒသတွင ်
ဖံွF <ဖိ1းေရးစီမံကိနး်များကိ� ေဆာက်လ�ပ်ေနေ@ကာငး်လည်း မစ်��ငက်ေတွF ��ိခ့ဲသည။် ရခိ�ငြ်ပည်နယ်အတွငး် 
လ&သားချငး်စာနာမ2 အက&အညီေထာက်ပ့ံေရး၊ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး၊ ဖံွF <ဖိ1းေရး စီမံကိနး် (UEHRD)မ� 
*ကီး@ကပ်<ပီး အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်နေသာ ၎ငး်စီမံကိနး်များက စစ်ရာဇဝတ်မ2များ၊ လ&သားတမျိ1း	ယ်ွလံ�း 
အေပ: သက်ေရာက်သည် ့ ရာဇဝတ်မ2များ	�င် ့ မျိ1းြဖ1တ်ြခငး်လ�ပ်ရပ်တိ�၏့ ရလဒကိ်� ေတာင့တ်ငး်ခိ�ငမ်ာ 
ေစသည်။၆ အထက်ပါ ေတွF ��ိချက်များအေပ:မ&တည်၍ မစ်��ငက် ပ�ဂ]လိကက�မgဏမီျားကိ� အမည်တပ် 
	ိ�ငခ့ဲ်သည်။ ထိ�က�မgဏတိီ�၏့ အရာ��ိများက လ&သားတမျိ1း	ယ်ွလံ�းအေပ: သက်ေရာက်သည့် ရာဇဝတ်မ2များ 
ြဖစ်ေသာ အြခားလ&မဆနသ်ည့် လ�ပ်ရပ်များ	�င် ့ လ&မျ1ိးြခား၊ ဘာသာြခားများကိ� ခဲွြခား	�မ့်ိချဆက်ဆံမ2တိ� ့ 
အပါအဝင၊် အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာ ဥပေဒလက်ေအာက်��ိ ရာဇဝတ်မ2များ ကျ3းလွနမ်2သိ� ့ သသိသိာသာ	�င် ့
တိ�က်Kိ�က်အလ[ေင ွ ေပးအပ်ခ့ဲ	ိ�ငေ်သာေ@ကာင်၊့ ၎ငး်ပ�ဂ]ိ1လ်များအား ရာဇဝတ်မ2အတွက် စံ�စမ်းစစ်ေဆးရန ်
လိ�အပ်သည်။ 

(ဃ) တပ်မေတာ်၏ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ	�င် ့ ြပည်ပက�မgဏေီပါငး် (၁၄)ခ�က  ဖက်စပ်လ�ပ်ငနး်များ��ိ<ပီး၊ 
ေနာက်ထပ် ြပည်ပက�မgဏေီပါငး် အနည်းဆံ�း (၄၄)ခ�က တြခားေသာ စီးပွားေရးဆက်ဆံမ2များ ��ိ@ကသည်။ 
ထိ�ဖက်စပ်လ�ပ်ငနး်များ	�င် ့စီးပွားေရးဆက်ဆံမ2များမ�တဆင်၊့ တပ်မေတာ်	�င် ့၎ငး်၏ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်စ�များ 
ြဖစ်ေသာ MEHL၊ MEC တိ�	့ �င် ့ ပတ်သက်သည့် ြပည်ပစီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်အားလံ�းက အြပညြ်ပညဆ်ိ�ငရ်ာ 
လ&အ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒ	�င် ့ အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာ လ&သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ2ဥပေဒတိ�အ့ား ချိ1းေဖာက်မ2 
တိ�အ့ေပ: ပ့ံပိ�းြဖည်ဆ့ည်း ေပးသ&၊ သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ြပစ်မ2တိ�	့ �င် ့ ဆက်	ယ်ွသ&အြဖစ် အသတ်မ�တ်ခံရ	ိ�ငေ်ချ 
များသည်ဟ� မစ်��ငက် ေတွF ��ိခ့ဲသည်။ အနည်းဆံ�းအေန	�င် ့ ထိ�ြပည်ပက�မgဏမီျားက တပ်မေတာ်အား 
ေငေွရးေ@ကးေရး ေထာက်ပ့ံ ေပးရာ ေရာက်သည်။ 

(င) တပ်မေတာ်၏ ဆိ�းရွားေသာ လ&အ့ခွင်အ့ေရးမ�တ်တမ်းကိ� ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ အများသြိဖစ်<ပီး 
ေနာက်ပိ�ငး်အချိနြ်ဖစ်ေသာ၊ (၂၀၁၆)မ�စ၍၊ (၇)	ိ�ငင်မံ� ြပညပ်က�မgဏေီပါငး် အနညး်ဆံ�း (၁၄)ခ�က တပ်မေတာ ်
                                                             

၆ (၂၀၁၇) ေ	ဦွးထ�တ၊် စတတိခ်Kိ�မ်းဂျာနယ၊် အတွဲ (၆)၊ အမ�တ ် (၁)ပါ ဂျနန်ဖီာ ဘာလင်၊့ ခရစစ်ရန ် လက်စလ်က် 	�င် ့
ကတိ်မကခ််ေဒ:နယ ် တိ�၏့ "ပဋပိကDအ<ပီး ြပနလ်ညတ်ညေ်ထာငေ်ရး၊ အာဏာ��ိသ&များ၏ ြပစမ်2များ	�င် ့ ေြပာငး်လဲမ2ကာလတငွ ်

လိ�အပ်ေသာ တရားမpတမ2၊ စာမျက်	�ာ (၄) မ� (၁၂)အထ။ိ ဆကလ်က်၍၊ (၂၀၁၇) နယ&းေယာက၊် ဗာဆိ�ထ�တ်၊ လိ�ဗငဆ်တိ�ငး်၊ ေအ ၏ 

"ကပ်ဆိ�းမ� သတ်ြဖတမ်2ကိ�လ�ပ်ေဆာငေ်နြခငး်" ကိ�လညး်@ကည့K်2ပါ။ 



အား လက်နက်များ	�င် ့ သက်ဆိ�ငရ်ာ ပစIညး်ကိရိယာများ ေပးပိ�ခ့ဲ့သည်။ ထိ� ့ြပင၊် ၎ငး်အဖဲွFအစည်းများက 
ထ�တ်ေပးလျက်��ိေသာ လက်နက်	�င် ့သက်ဆိ�ငရ်ာ ပစIညး်ကိရိယာ အများစ�ကိ� တပ်မေတာ်က အြပညြ်ပည ်
ဆိ�ငရ်ာ လ&အ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒ 	�င် ့ အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာ လ&သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ2 ဥပေဒတိ�အ့ား 
ဆိ�းရွားစွာ ချ1ိးေဖာက်ရာတွင ် အသံ�းြပ1ေနေ@ကာငး် လ&သ�ိ�င@်ကား မ�တ်တမ်းများက ��ငး်��ငး်လငး်လငး် 
ေဖာ်ြပထားခ့ဲ<ပီး ြဖစ်သည်။ ထိ�ေ့@ကာင်၊့ ယငး်	ိ�ငင်	ံ�င် ့ က�မgဏ ီ အများစ�က သ&တိ�၏့ လက်နက်လqဲေြပာငး် 
ေပးြခငး်ေ@ကာင် ့ ြမနမ်ာ	ိ�ငင်၏ံ လ&အ့ခွင်အ့ေရး အေြခအေနအေပ:တွင ် တိ�က်Kိ�က်	�င် ့ ယ�တk ိ��ိ��ိ ခန်မ့�နး် 
	ိ�ငေ်သာ သက်ေရာက်မ2��ိေ@ကာငး် သ<ိပီးသား၊ သိ�မ့ဟ�တ် သသိင်<့ပီးသား ြဖစ်သည။် မစ်��ငက် ေဖာထ်�တ် 
ခ့ဲေသာ လက်နက်ေပးအပ်သ&များအနက် က�မgဏ ီ(၁၂)ခ�မ�ာ 	ိ�ငင်ပိံ�ငလ်�ပ်ငနး်များ ြဖစ်သည။် 

(၂၀၁၆)မ�စ၍၊ ြပည်ပပ�ဂ]လိကက�မgဏ(ီ၇)ခ�ဆီမ� တပ်မေတာ်က အရပ်ဘက်သံ�း၊ စစ်တပ်သံ�း 	�စ်မျ1ိးသံ�း	ိ�င ်
ေသာ (Dual-use) အချက်အလက်	�င် ့ ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာများအား ဝယ်ယ&ခ့ဲေ@ကာငး်၊ သိ�မ့ဟ�တ် 
ဝယ်ယ&ရန ် *ကိ1းစားေနေ@ကာငး် ယံ�@ကည်ထိ�က်ေသာ အချက်အလက်များကိ�လညး် မစ်��ငက် ရ��ိခ့ဲသည။် 
ဤနည်းပညာများတွင ် ဆက်သွယ်ေရးဝနေ်ဆာငမ်2များ၊ ေစ့ေစ့စပ်စပ် ေြခရာခံစနစ်များ၊ လ&မပါဘပဲျံသနး် 
	ိ�ငေ်သာယာ=များ၊ အငတ်ာနက်	�င် ့ ေဒတာထ�တ်လqင့	်ိ �ငေ်သာ နည်းပညာများပါဝငသ်ည်။၇ ဤေရာငး်ဝယ်မ2 
	�င် ့ပတ်သက်၍ ေနာက်ဆံ�း အေြခအေနကိ� မစ်��ငက် မသပိါ။ 

၇။ ဤကဲသ့ိ� ့ သမားKိ�းကျ မဟ�တ်ေသာ ဝငေ်ငအွရငး်အြမစ်များ	�င် ့ စီးပွားေရးအကျ1ိးစီးပွားများကိ� 
ဖယ်��ားရန ် ြမနမ်ာ	ိ�ငင်အံစိ�းရက ဖဲွFစည်းပံ�အေြခခံဥပေဒအား ြပငဆ်င၍် အပါအဝင၊် လိ�အပ်ေသာ 
ဥပေဒများ	�င် ့ မ&ဝါဒများကိ� အတည်ြပ1ကာ၊ တပ်မေတာ်အား အရပ်ဘက် ထိနး်ချ1ပ်မ2	�င် ့ *ကီး@ကပ်မ2 
ေအာက်သိ� ့ အြပည့်အစံ� ေရာက်��ိရန ် စတငလ်�ပ်ေဆာငရ်မည်။ ထိ�သိ�လ့�ပ်ေဆာင<်ပီးသည့် အချိနအ်ထိ၊ 
က�လသမဂ] လံ�ြခံ1ေရးေကာငစီ်၊ အဖဲွFဝင	်ိ�ငင်မံျား၊ ေဒသခံ	�င် ့ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ အစိ�းရများ@ကား 
အဖဲွFအစည်းများက တပ်မေတာ်ပိ�င ် က�မgဏမီျားအားလံ�း၊ အထ&းသြဖင် ့ MEHL၊ MEC၊ ၎ငး်တိ�၏့ 
လက်ခဲွလ�ပ်ငနး်များအား ပစ်မ�တ်ထားသည့် စီးပွားေရး အေရးယ&ပိတ်ဆိ�မ့2များကိ� ချမ�တ်သင်သ့ည်။ ထိ�သိ� ့  
ပိတ်ဆိ�မ့2များ ချမ�တ်ရာတွင ် လ&အ့ခွင်အ့ေရးကိ� ေလးစားစွာ 	�င် ့ အရပ်သားလ&ထ�၏ လ&မ2စီးပွားေရးအေပ: 
ပိတ်ဆိ�မ့2များက မေကာငး်ကျိ1း သက်ေရာက်	ိ�ငမ်2 တိ�ကိ့� ေသချာစ=းစားချင်ခ့ျိန<်ပီး လ�ပ်ေဆာငသ်င်သ့ည်။ 
၎ငး်ကိ� ေစာင်@့ကည်ေ့လလ့ာ<ပီး ေသချာြပxာနး်ေသာ ယ	kရားတစ်ခ� အပါအဝင၊် ြမနမ်ာ	ိ�ငင်အံား 
လက်နက်ေရာငး်ချမ2 တရားဝင ်အြပည်အ့စံ� ပိတ်ဆိ�မ့2	�င် ့တဲွဖက်ချမ�တ်သင်သ့ည်။ 

၈။ မစ်��ငအ်ေန	�င် ့ မိမိ၏ (၂၀၁၈) စက်တငဘ်ာလ အစီရငခံ်စာပါ “အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ ဥပေဒ 
ချိ1းေဖာက်မ2များ၊ အထ&းသြဖင်၊့ ဆိ�းရွားေသာ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ&အ့ခွင်အ့ေရး ချ1ိးေဖာက်မ2များ	�င် ့
အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ ဥပေဒလက်ေအာက်��ိ ေလးနက်ေသာ ရာဇဝတ်မ2များဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ရပ်များအား 

                                                             

၇ ေနာက်ဆကတ်ွဲ နပံါတ်(၆)တွင ်ပါဝငေ်သာ တပ်မေတာ်အား လက်နကမ်ျား	�င် ့စစ်ဘက်ဆိ�ငရ်ာ ပစIည်းကိရိယာများ 
ထ�တ်ေပးေနသ&များ စာရငး်။ 



ေလpာ့ချရန၊် ခရီးသွားလာခွင် ့ ပိတ်ပငြ်ခငး်၊ ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်2များအား အသံ�းမြပ1	ိ�ငရ်န ် ပိတ်ဆိ� ့ြခငး်တိ� ့ အပါအဝင၊် 
ကျ3းလွနသ်& ပ�ဂ]ိ1လ်တစ်ဦးစီကိ� ပစ်မ�တ်ထားသည့် အေရးယ& ပိတ်ဆိ�မ့2များ ချမ�တ်ရမည်”၈ ဆိ�ေသာ 
အ@ကံြပ1ချက်ကိ� ထပ်မံေြပာ@ကား လိ�သည။် ြမနမ်ာ	ိ�ငင်အံစိ�းရ၊ က�လသမဂ]လံ�ြခံ1ေရးေကာငစီ်၊ 
အဖဲွFဝင	်ိ�ငင်မံျား၊ ေဒသခံ	�င် ့ အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာ အစိ�းရများ@ကား အဖဲွFအစည်းများ၊ ရငး်	�းီြမ>1ပ်	�သံ&များ၊ 
စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ၊ 	ိ�ငင်တံကာစီးပွားေရး အဖဲွFအစည်းများ 	�င် ့ က�လသမဂ]	�င် ့ ၎ငး်၏ ရနပံ်�ေငမွျား၊ 
အစီအစ=များ 	�င် ့ေအဂျနစီ်တိ�အ့ား ယငး်အ@ကံြပ1ချက်ကိ� အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်	ိ�ငရ်န၊် ဤအစီရငခံ်စာတွင ်
ပါဝငေ်သာ ေတွF ��ိချက်များက ��ငး်��ငး်လငး်လငး် လမ်းေ@ကာငး်ေဖာက်ေပးထားပါသည။် 
အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ ဥပေဒလက်ေအာက်��ိ ရာဇဝတ်မ2များအတွက် တာဝန�်�ိသ&များ	�င် ့ ချိတ်ဆက်ေနေသာ 
ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်2များအား သလွဲနစ်လိ�က်��ာြခငး်၊ အသံ�းမြပ1	ိ�ငေ်အာင ် ပိတ်ဆိ�ရ့ပ်တန် ့ြခငး်၊ သမ်ိးပိ�က်ြခငး်၊ 
ြပနလ်ည်ရယ&ြခငး်စသည်တိ� ့ ြဖစ်ေပ:ေစေသာ စံ�စမ်းစစ်ေဆးချက်များသည် တာဝနခံ်မ2��ိေစရန ်
မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်ေ@ကာငး်၊ အစီရငခံ်စာတွင ် အဓိက အာKံ�စိ�က်ရန ် လိ�အပ်ေသာ က_များက 
ေဖာ်ြပထားသည်။ ြမနမ်ာ့လ&အ့ခွင်အ့ေရးပဋိပကD	�င် ့ပတ်သက်၍၊ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ ဥပေဒလက်ေအာက်��ိ 
ေလးနက်ေသာ ရာဇဝတ်မ2များအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်ာတွင ်ပါဝငလ်2ပ်��ားခ့ဲသည်ဟ� စွပ်စဲွခံထားရေသာ 
က�မgဏအီရာ��ိများစာရငး် အစီရငခံ်စာတွင ် ပါသည။် အဖဲွFဝင	်ိ�ငင် ံ များအေန	�င် ့ အာဏာပိ�ငန်က်အတွငး်၌ 
တရားစီရငခွ်င်ကိ့� အသံ�းြပ1ကာ၊ ယငး်က�မgဏအီရာ��ိတိ�ကိ့� စံ�စမ်း စစ်ေဆးရန ် 	�င် ့ သင်ေ့တာ်လpင၊် 
တရားစဲွဆိ�ရနလ်ည်း မ��ိမြဖစ်လိ�အပ်သည။် 

၉။ ြမနမ်ာ	ိ�ငင်တွံင ် လညပ်တ်ေနေသာ သိ�မ့ဟ�တ်၊ က�နသွ်ယ် ေရာငး်ဝယ်ေဖာက်ကားလျက်��ိေသာ 
သိ�မ့ဟ�တ်၊ ြမနမ်ာ့စီးပွားေရးအဖဲွFအစည်းများ၌ ရငး်	�းီြမ>1ပ်	�ေံနေသာ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ အားလံ�းအေန	�င် ့
ြမနမ်ာ့လံ�ြခံ1ေရးတပ်ဖဲွFများ၊ အထ&းသြဖင် ့ တပ်မေတာ်	�င် ့ သိ�မ့ဟ�တ်၊ လက်ခဲွလ�ပ်ငနး်များအပါအဝင၊် ၎ငး်က 
သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွFဝငပ်�ဂ]ိ1လ်တစ်ဦးစီက ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ၊ ထိနး်ချ1ပ်ေသာ စီမံကိနး်များ	�င် ့ စီးပွားေရးရာ၊ 
ဘ_ာေရးရာ အဆက်အသွယ် မြပ1လ�ပ်သင်ပ့ါ။ စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်များ အေန	�င်၊့ ချိ1းေဖာက်မ2များအား 
ေထာက်ပ့ံြခငး်၊ သိ�မ့ဟ�တ် ၎ငး်တိ�ထ့ံမ� အြမတ်ထ�တ်ေနြခငး်တိ� ့ မြဖစ်ေစရန ်ေသချာစွာ သတိထား ေဆာငရွ်က် 
သင်သ့ည်။ ဤသိ� ့ သတိထားေဆာငရွ်က်ရန ်လိ�အပ်ြခငး်မ�ာ ြမနမ်ာ့ေကျာက်စိမ်း	�င် ့ပတk ြမားတိ�က့ ကမyာေကျာ ်
လက်လ�မ်းမီြဖစ်ေသာေ@ကာင် ့ လည်းေကာငး်၊ ၎ငး်တိ�ကိ့� တ&းေဖာ်ရာတွင ် တပ်မေတာ ် ပါဝငေ်သာေ@ကာင် ့
လည်းေကာငး်၊ သတk 1တွငး်၊ ေမ�ာ်တွငး်ေဒသများတွင ်  အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာ လ&အ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒ 	�င် ့
အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ&သားချငး် စာနာေထာက်ထားမ2ဥပေဒ ချိ1းေဖာက်မ2တိ�အ့တွက် တပ်မေတာ်က 
တာဝန�်�ိေသာေ@ကာင်လ့ည်းေကာငး် ြဖစ်သည။် တစ်<ပိ1ငန်က်၊ ပ�ဂ]လိကက_တွင ် ရငး်	�းီြမ>1ပ်	�ရံန ်
စိတ်ဝငစ်ားေသာ ပ�ဂ]လိက စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး် များကြဖစ်ေစ၊ 	ိ�ငင်တံကာ စီးပွားေရး အဖဲွFအစညး်များက 

                                                             

၈ A/HRC/39/CRP.2 ပါ စာပိ�ဒ ်(၁၆၆၆)။ 



ြဖစ်ေစ၊ ရငး်	�းီြမ>1ပ်	�သံ&တိ�က့ တပ်မေတာ်	�င် ့ ၎ငး်၏တဲွဖက်လ�ပ်ငနး်များ မဟ�တ်ေသာ၊ အြခား 
စီးပွားေရးသမားများအား *ကီးပွားတိ�းတက်လာေစရန ်ေ�� Fတနး်တင ်ပ့ံပိ�းသင်သ့ည်။ 

 

အ#ကံြပ�ချက်များ 

၁၀။ ြမန်မာ�ိ�ငင်အံစိ�းရသိ�။့ ။ 

က။ ဖဲွ(စည်းပံ�အေြခခံဥပေဒအား ြပငဆ်င၍် အပါအဝင၊် လိ�အပ်ေသာ ဥပေဒများ��င် ့ မ0ဝါဒများကိ� 
အတည်ြပ�ကာ၊ တပ်မေတာ်အား အရပ်ဘက် ထန်ိးချ�ပ်မ3��င် ့4ကီး#ကပ်မ3ေအာကသ်ိ� ့ အြပည့်အစံ� ေရာက်��ိရန် 
လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ခ။ အရပ်ဘက်က တပ်မေတာ်ကိ� ထန်ိးချ�ပ်�ိ�ငသ်ည်အထ ိ ဖဲွ(စည်းပံ�အေြခခံဥပေဒအား ြပငဆ်င5်ပီး၊ 
တပ်မေတာ်အား 5ပီးြပည့်စံ�စွာ ြပန်လည်ဖဲွ(စည်း5ပီးသည့်အခါ၊ တပ်မေတာ်ရန်ပံ�ေငအွားလံ�းကိ� လ6တေ်တာ်၏ 
ေထာက်ခံချကပ်ါမ� ခွင်ြ့ပ�5ပီး၊ လ6တေ်တာ်၏ ထန်ိးချ�ပ်မ3ေအာက်တငွ ်မ��ိေသာ တပ်မေတာ်ဝငေ်ငအွားလံ�းကိ� 
တားြမစ်ပါ။ ဆကလ်က၍် တပ်မေတာ်ကိ� ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဝမ� ဖယ်��ားကာ၊ စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်း 
တစ်မျိ�းမ� မလ�ပ်ရန် တရားဥပေဒအရ တားြမစ်5ပီး၊ တာဝန်ထမ်းေဆာငလ်ျက်��ိေသာ တပ်မေတာ်အရာ��ိ 
များကိ� စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများ အားလံ�းတငွ ် ထန်ိးချ�ပ်�ိ�ငေ်သာ အကျိ�းစီးပွားများ��ိြခငး်၊ သိ�မ့ဟ�တ ်
စီးပွားေရးစီမံကိန်းများတငွ ်နာယကအဖဲွ(ဝငမ်ျား အေန��င်ပ့ါဝင ်လ3ပ်��ားေနြခငး်တိ�က့ိ� တားြမစ်ပါ။ 

ဂ။  ဤ#ကားကာလတငွ ် MEHL၊ MEC၊ ၎ငး်တိ�၏့ လက်ခဲွလ�ပ်ငန်းများ အားလံ�းက အခွန်ေဆာငမ်3၊ 
စာရငး်ကိ�င�်�င် ့ ဘAာေရးစည်းမျ"း အားလံ�းကိ� လိ�က်နာရန် ေသချာစွာ ေဆာငရွ်က်5ပီး၊ ၎ငး်တိ�၏့ 
စီးပွားေရး လ3ပ်��ားမ3များ၊ လည်ပတမ်3များ��င် ့ပတသ်ကသ်ည့် အချက်အလက်အားလံ�းကိ� အများသေိအာင ်
ထ�တေ်ဖာ် ေြပာ#ကားပါ။ 

ဃ။ ခိ�ငမ်ာေသာမ0ဝါဒများ��င် ့ ဥပေဒြပ�ေရးမ0ေဘာငတ်ိ�က့ိ� ေရးဆွအဲေကာငအ်ထည်ေဖာ်ပါ။ ၎ငး်တိ�မ့� 
တဆင် ့MEHL၊ MEC ��င် ့လက်ခဲွလ�ပ်ငန်းစ"တိ� ့ အပါအဝင၊် သဘာဝသယံဇာတပစDည်းများ တ0းေဖာ်ထ�တယ်0 
ေနေသာ က�မEဏီများအား ၎ငး်တိ�၏့ စီးပွားေရးမ�တတ်မ်းများကိ� ထ�တြ်ပန်ေ#ကြငာေစရန်၊ ��င် ့ ြမန်မာ�ိ�ငင် ံ
တငွး်ထကွ်သယံဇာတ တ0းေဖာ်ထ�တလ်�ပ်မ3လ�ပ်ငန်းများ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ3 ေဖာေ်ဆာငေ်ရး (EITI)တငွ ်
အစိ�းရက ကတြိပ�ထားသကဲသ့ိ� ့ ပိ�ငဆ်ိ�ငသ်0၊ အကျိ�းခံစားရသ0 အေသးစိတက်ိ� ထ�တေ်ဖာ်ေြပာ#ကားရန် 
လိ�အပ်ပါေစ။ 

င။ မစ်��င�်�င် ့ ပ0းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသ0အားလံ�းအား လက်တ�န်ြ့ပန်မ3များ၊ ေြခာက်လ�န ့်ခံရမ3��င် ့
တြခားေသာ အေ��ာက်အယ�က်ေပးမ3တိ� ့ မေတွ( #ကံ�ရေစရန် ေသချာေအာင ်ေဆာငရွ်က်ပါ။ ထေိရာက်ေသာ 
မ0ဝါဒများေရးဆွြဲခငး်၊ ဥပေဒြပ�ြခငး်၊ စည်းမျ"းစည်းကမ်းများချမ�တြ်ခငး် ��င် ့စီးပွားေရး��င် ့သက်ဆိ�ငေ်သာ 



လ�ပ်ငန်းများအတကွ် တရားစီရငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် တိ�မ့�တဆင် ့ လ0အ့ခွင်အ့ေရးအလွဲသံ�းစားမ3များအား 
မြဖစ်ေအာင ်ကာကယွ်ြခငး်၊ စံ�စမ်းစစ်ေဆးြခငး်၊ ြပစ်ဒဏ်ေပးြခငး် ��င် ့နစ်နာချက်များအတကွ ်ေလျာေ်#ကး 
ေပးြခငး် တိ�က့ိ� လိ�အပ်သလိ� ေဆာငရွ်က်ပါ။ စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများအေန��င် ့ လ0အ့ခွင်အ့ေရးအား 
ေလးစားရန် လိ�အပ်ပါေစ။ ထိ�ဥပေဒတိ�က့ ေလာကလ်ံ�ချက်��ိ၊ မ��ိ မ#ကာခဏအကဲြဖတ5်ပီး၊ ချိ�(ယွငး်ချက ်
များကိ� ညKိ�3ငိး်စီရငပ်ါ။ လ0အ့ခွင်အ့ေရး လံ�လ့ဝီရိယ သံ�းသပ်ချက် (Due Diligence) ြပ�လ�ပ်5ပီး၊ စီးပွားေရး 
လ�ပ်ငန်းများအား မိမိတိ�၏့ လ�ပ်ငန်းလည်ပတမ်3ဆိ�ငရ်ာ ကိစDအားလံ�းတငွ ် လ0အ့ခွင်အ့ေရးကိ� မညသ်ိ� ့ 
ေလးစားရမည်ကိ� ထေိရာက်ေသာ လမ်းT6န်ြဖင် ့အသေိပးပါ။ စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများကိ� မိမိတိ�၏့ လ�ပ်ငန်း 
လည်ပတမ်3ဆိ�ငရ်ာကိစDများ၏ လ0အ့ခွင်အ့ေရး သက်ေရာက်မ3ကိ� မညက်ဲသ့ိ� ့ ရငဆ်ိ�ငြ်ဖည့်ဆည်းေပးေန 
ေ#ကာငး် တငြ်ပရန်တိ�က်တန်ွးပါ၊ သင်ေ့လျာလ်Uင၊် ဤကဲသ့ိ� ့ မြဖစ်မေန တငြ်ပခိ�ငး်ပါ။  

 

၁၁။ လံ�ြခံ�ေရးေကာငစီ်သိ�။့ ။ 

က။ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ0အ့ခွင်အ့ေရး ဥပေဒချိ�းေဖာက်မ3များ၊ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ0သားချငး် 
စာနာေထာက်ထားမ3ဥပေဒ ချိ�းေဖာက်မ3များအတကွ် တာဝန်��ိေသာ တပ်မေတာ် အ4ကီးတန်းအရာ��ိ4ကီး 
များအား ပစ်မ�တထ်ားသည့် စီးပွားေရး အေရးယ0 ပိတဆ်ိ�မ့3များကိ� ချမ�တပ်ါ။ 

ခ။ လ0အ့ခွင်အ့ေရးကိ� ေလးစားစွာ၊ လ0မ3စီးပွားေရးအေပV ပိတဆ်ိ�မ့3များက မေကာငး်ကျိ�း သက်ေရာက ်
�ိ�ငမ်3ကိ� သသိသိာသာ ေလUာ့ချစွာ��င်၊့ တပ်မေတာ်ပိ�င ်က�မEဏီများအားလံ�း၊ အထ0းသြဖင် ့MEHL၊ MEC ��င် ့
၎ငး်တိ�၏့ လက်ခဲွလ�ပ်ငန်းများအား ပစ်မ�တထ်ားသည့် စီးပွားေရး အေရးယ0ပိတဆ်ိ�မ့3များကိ� ချမ�တပ်ါ။ 

ဂ။  ြမန်မာ�ိ�ငင်အံား လက်နက်ေရာငး်ချမ3ကိ� တရားဝင ် ြပည့်ြပည့်စံ�စံ� ပိတဆ်ိ�ပ့ါ။ ဤပိတဆ်ိ�ခ့ျကက်ိ� 
လိ�က်နာမ3 ��ိ၊ မ��ိ ေစာင်#့ကည့်ေလ့လာ5ပီး၊ ေသချာြပWာန်းေသာ ယ�Xရားတစ်ခ�ကိ�တညေ်ထာငပ်ါ။ 

 

၁ ၂။ အဖဲွ(ဝင�်ိ�ငင်မံျား၊ ေဒသခံ��င် ့အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ အစိ�းရများ#ကား အဖဲွ(အစည်းများသိ�။့ ။ 

က။ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ0အ့ခွင်အ့ေရးဥပေဒ ��င် ့အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ0သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ3 
ဥပေဒတိ�က့ိ� ချိ�းေဖာကသ်0များြဖစ်သညဟ်� မစ်��ငက် အများသေိ#ကြငာထားသ0များအား ခရီးသာွးလာခွင် ့
ပိတပ်ငြ်ခငး်၊ ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်3များအား အသံ�းမြပ��ိ�ငရ်န် ပိတဆ်ိ� ့ြခငး်တိ� ့ အပါအဝင၊် ပ�ဂZိ�လ်တစ်ဦးစီကိ� ပစ်မ�တ ်
ထားသည့် အေရးယ0ပိတဆ်ိ�မ့3များကိ� ချမ�တပ်ါ။ အလားတ0၊ ကျ\းလွန်သ0များ၏ မိသားစ�ဝငမ်ျား၊ အဖဲွ(ဝင ်
အသမိိတေ်ဆမွျားက ၎ငး်တိ�အ့စား၊ စီးပွားေရးဦးပိ�ငမ်ျားအြဖစ်၊ သိ�မ့ဟ�တ ် ကိ�ယ်စားလ�ယ်များအြဖစ် 
ပိတဆ်ိ�မ့3များကိ� ေ��ာင#်က"ရန် 4ကိ�းစားလUင၊် ထိ�ပ�ဂZိ�လတ်ိ�က့ိ�လည်း၊ လ0အ့ခွင်အ့ေရးကိ� ေလးစားစွာြဖင်၊့ 
ပိတဆ်ိ�မ့3တိ�က့ိ� ချမ�တပ်ါ။ 



ခ။ လ0အ့ခွင်အ့ေရးကိ� ေလးစားစွာ၊ လ0မ3စီးပွားေရးအေပV ပိတဆ်ိ�မ့3များက မေကာငး်ကျိ�းသက်ေရာက ်
�ိ�ငမ်3ကိ� သသိသိာသာ ေလUာခ့ျစွာ��င်၊့ တပ်မေတာ်စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းစ�များ��င် ့ လကခဲွ်လ�ပ်ငန်းစ"များ၏ 
ပိ�င�်�ငတ်ိ�အ့ား ပ�ဂZိ�လ်တစ်ဦးစီကိ� ပစ်မ�တထ်ားသည့် အေရးယ0ပိတဆ်ိ�မ့3များ ��င် ့ ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်3များအား 
အသံ�းမြပ��ိ�ငရ်န် ပိတဆ်ိ�မ့3တိ�က့ိ� ချမ�တပ်ါ။ 

ဂ။  တပ်မေတာ် ��င် ့ ၎ငး်၏ လ�ပ်ငန်းလညပ်တမ်3တိ�က့ိ� စီးပွားေရးရာ အကျိ�းေပးေနေသာ၊ သိ�မ့ဟ�တ ်
၎ငး်တိ�ထ့မံ� အကျိ�းခံစားေနရေသာ ဥပေဒဆိ�ငရ်ာ လ0ပ�ဂZိ�လ်များ၊ သိ�မ့ဟ�တ ် အဖဲွ(အစည်းများအား 
တစ်ဦးစီကိ� ပစ်မ�တထ်ားသည့် အေရးယ0ပိတဆ်ိ�မ့3များကိ� ချမ�တပ်ါ။ အလားတ0 မိသားစ�ဝငမ်ျား၊ အဖဲွ(ဝင ်
အသမိိတေ်ဆမွျားက ၎ငး်တိ�အ့စား၊ စီးပွားေရးဦးပိ�ငမ်ျား အြဖစ်၊ သိ�မ့ဟ�တ ် ကိ�ယ်စားလ�ယ်များအြဖစ် 
ပိတဆ်ိ�မ့3များကိ� ေ��ာင#်က"ရန် 4ကိ�းစားလUင၊် ထိ�ပ�ဂZိ�လတ်ိ�က့ိ�လည်း၊ လ0အ့ခွင်အ့ေရးကိ� ေလးစားစွာြဖင်၊့ 
ပိတဆ်ိ�မ့3တိ�က့ိ� ချမ�တပ်ါ။ 

ဃ။ တာဝန်ခံမ3��ိေစရန်၊ တရားမUတမ3��ိေစရန် ��င် ့ြမန်မာ�ိ�ငင်တံငွး် လ0အ့ခွင်အ့ေရးပဋပိက^ကိ� ရပ်ဆိ�ငး်
�ိ�ငရ်န် ဘက်ေပါငး်စံ� ပါဝငေ်သာ ညKိ�3ငိး်ေဆာငရွ်က်မ3အေန��င် ့လက်နက်လ6ဲေြပာငး်ေပးြခငး်အား ပိတဆ်ိ�ပ့ါ။ 

င။  ဤအစီရငခံ်စာအား မိမိတိ�၏့ ပိ�ငန်က်အတငွး်တည်��ိ၍၊ ြမန်မာ�ိ�ငင်တံငွ ် စီးပွားေရးလ�ပ်ေနေသာ 
က�မEဏီများအားလံ�းကိ� ေပးဖတခိ်�ငး်ပါ။ 

စ။ မိမိတိ�၏့ နယ်နိမိတအ်တငွး်၌ သိ�မ့ဟ�တ၊် တရားစီရငခွ်င်�့�ိေသာ အာဏာပိ�ငန်က်အတငွး်၌ အလံ�းစံ� 
ြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတတ်စ်ပိ�ငး် ြဖစ်ေစ၊ လ3ပ်��ားေန5ပီး၊ ြမန်မာ�ိ�ငင်၏ံ လ0အ့ခွင်အ့ေရးအေြခအေနအေပVတငွ ်
တိ�က်`ိ�က် ��င် ့ ယ�တX �ိ�ိ��ိ ခန်မ့�န်းေချ သက်ေရာက်မ3��ိ�ိ�ငေ်သာ စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများက ခံရသ0များ၏ 
ရပိ�ငခွ်င်ြ့ဖစ်ေသာ သက်ေရာကသ်ည့် ေလျာ်ေ#ကးေပးြခငး်အပါအဝင၊် ၎ငး်တိ�၏့ လ0အ့ခွင်အ့ေရးဝတX ရား��င် ့
အညီ ေဆာငရွ်က်ေအာင ် သင်ေ့လျာ်သလိ�၊ ဥပေဒြပ�ေရးမ0ေဘာင ် ေရးဆွြဲခငး်��င် ့ တြခားလ�ပ်ရပ်များြဖင် ့
ေဆာငရွ်က်ပါ။ 

ဆ။ အထ0းသြဖင် ့ မိမိတိ��့ိ �ငင်ကံ ြမန်မာ�ိ�ငင်အံတငွး်၊ သိ�မ့ဟ�တ ် အမ်ိနီးချငး်�ိ�ငင်မံျားတငွ ် သတံမန်`ံ� း 
��ိလUင၊် မစ်��င�်�င် ့ပ0းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲေသာေ#ကာင် ့လက်တ�န်ြ့ပန်မ3ခံရသ0များ၊ သိ�မ့ဟ�တ ်ခံရမည့်သ0များ 
အား က0ညီေထာက်ပ့ံပါ။ 

ဇ။ ြမန်မာ့လ0အ့ခွင်အ့ေရးပဋပိက^��င် ့ ပတသ်က်5ပီး ကျ\းလွန်ခ့ဲေသာ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာဥပေဒ 
လက်ေအာက်��ိ ရာဇဝတမ်3များအား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတငွ ် ပါဝငလ်3ပ်��ားခ့ဲသညဟ်� ယ�တX �ိ�ိေသာ 
စံချိန်အရ ယံ�#ကည်ရသည့် ေကာပိ်�ေရး��ငး်များ၏ အရာ��ိများအား နယ်��ငအ်ပ်��ငး်ရန်၊ သိ�မ့ဟ�တ ်
စံ�စမ်းစစ်ေဆးရန်၊ 5ပီးလUင ်သက်ေသအေထာက်အထား အြပည့်အစံ���ိပါက၊ တရားစဲွဆိ�ရန်၊ အာဏာပိ�ငန်က ်
အတငွး်၌ တရားစီရငခွ်င်က့ိ� အသံ�းြပ�ပါ။ 



ဈ။ ြမန်မာြပည်မ�လာေသာ ပစDည်းများက တိ�က်`ိ�က်ြဖစ်ေစ၊ သယွ်ဝိ�က်၍ြဖစ်ေစ တပ်မေတာ်��င် ့
ဆက်စပ်၍ ထ�တလ်�ပ်၊ ေရာငး်ချ၊ တငပိ်�ခ့ဲ့သည ် ဟ�တ၊် မဟ�တ ် ခဲွြခားသတမ်�တေ်ပးြခငး် အပါအဝင၊် 
စားသံ�းသ0များအား MEHL၊ MEC ��င် ့ ၎ငး်တိ�၏့ လကခဲွ်လ�ပ်ငန်းများ၊ တြခား တပ်မေတာ်ပိ�င၊် သိ�မ့ဟ�တ ်
တပ်မေတာ်၏ ဩဇာေအာက်တငွ�်�ိေသာ က�မEဏီများအားလံ�း��င် ့ဆက်ဆမံ3မ��ိေစရန် ပ့ံပိ�းေပးပါ။ 

၁၃။ ရငး်��းီြမK�ပ်��သံ0များ ��င် ့စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများသိ�။့ ။ 

က။ ြမန်မာ�ိ�ငင်တံငွ ် လည်ပတေ်နေသာ သိ�မ့ဟ�တ၊် က�န်သယွ် ေရာငး်ဝယေ်ဖာက်ကားလျက်��ိေသာ 
သိ�မ့ဟ�တ၊် ြမန်မာ့စီးပွားေရးအဖဲွ(အစည်းများ၌ ရငး်��းီြမK�ပ်��ေံနေသာ စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများ အားလံ�း 
အေန��င် ့ ြမန်မာ့လံ�ြခံ�ေရးတပ်ဖဲွ(များ၊ အထ0းသြဖင် ့ တပ်မေတာက် မစ်��င ် အ#ကံြပ�ထားသည့်အတိ�ငး် 
မြပ�ြပငမ်ေြပာငး်လဲမချငး်၊ ��င် ့ြပ�ြပငေ်ြပာငး်လ ဲ5ပီးသည်အထ၊ိ ၎ငး်တိ��့ �င် ့သိ�မ့ဟ�တ၊် လက်ခဲွလ�ပ်ငန်းများ 
အပါအဝင၊် ၎ငး်က သိ�မ့ဟ�တ ် အဖဲွ(ဝငပ်�ဂZိ�လ်တစ်ဦးစီက ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ၊ ထန်ိးချ�ပ်ေသာ စီမံကိန်းများ��င် ့
စီးပွားေရးရာ၊ ဘAာေရးရာ အဆက်အသယွ် မြပ�လ�ပ်သင်ပ့ါ။ အရငက် အဆက်အသယွ်��ိခ့ဲလUင၊် 
ဆက်လက် ဆက်ဆေံရး မြပ�လ�ပ်သင်ပ့ါ။ ထိ�စီမံကိန်းများတငွ ် အထ0းသြဖင် ့ MEHL၊ MEC၊ ၎ငး်တိ�၏့ 
လက်ခဲွလ�ပ်ငန်းများအားလံ�း��င် ့ စီးပွားေရးအဆက်အသယွ်များအားလံ�း ပါဝငပ်ါသည်။ စီးပွားေရးရာ 
အဆက်အသယွ်များဆိ�သညမ်�ာ ထိ�က�မEဏီများကိ� ေငေွ#ကးေချးင�ားြခငး်၊ သိ�မ့ဟ�တ ် ၎ငး်တိ�၏့ လ�ပ်ငန်း 
လည်ပတမ်3ဆိ�ငရ်ာကAသိ� ့ အရငး်ေင ွ ရငး်��းီြမK�ပ်��ြံခငး်၊ ��င် ့ အမ်ိေြမရာ င�ားရမ်းြခငး် အပါအဝင၊် 
တပ်မေတာ်��င် ့ ဆက်စပ်ေသာ က�မEဏီများထမံ� ဝန်ေဆာငမ်3ကိ� ရယ0ြခငး်တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။ တပ်မေတာ ်
ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ မိသားစ�ဝငမ်ျားက ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ၊ ထန်ိးချ�ပ်ေသာ က�မEဏီများ��င် ့ ပတသ်က်၍၊ 
စီးပွားေရးစီမံကိန်းတိ�က့ အထ0းသတထိားသင်သ့ည်။ လ0အ့ခွင်အ့ေရး လံ�လ့ဝီရိယ သံ�းသပ်ချကက်ိ� အ��ိန်ြမKင့ ်
ေဆာငရွ်က်5ပီး၊ ၎ငး်တိ�က့ တပ်မေတာ်��င် ့ပတသ်ကမ်3မ��ိေသာ၊ တပ်မေတာက်ိ� မေထာက်ပ့ံေသာ တရားဝင ်
စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများြဖစ်ေ#ကာငး် အတည်ြပ�5ပီးမ�သာ၊ ၎ငး်တိ��့ �င်တ့ွဖဲကလ်�ပ်��ားသင်သ့ည်။ ြမန်မာ�ိ�ငင် ံ
တငွ ် လညပ်တေ်နေသာ သိ�မ့ဟ�တ၊် က�န်သယွ် ေရာငး်ဝယ်ေဖာက်ကားလျက်��ိေသာ သိ�မ့ဟ�တ၊် ြမန်မာ ့
စီးပွားေရးအဖဲွ(အစည်းများ၌ ရငး်��းီြမK�ပ်��ေံနေသာ၊ သိ�မ့ဟ�တ ် ဤသိ� ့ လ�ပ်ေဆာငရ်န် စ"းစားေနေသာ 
စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများက လက်��ိအစီရငခံ်စာ၊ (ဆကလ်က်5ပီး ေနာကဆ်ံ�းအေန��င် ့ ထကွ်ေပVလာေသာ 
အေ#ကာငး်အရာများ အပါအဝင)် ေနာက်ဆက်တွပဲါ က�မEဏီများစာရငး်��င် ့မစ်��င၏် (၂၀၁၈) အစီရငခံ်စာ 
အပါအဝင၊် ယံ�#ကည်စိတခ်ျရေသာ အချက်အလက်များကိ� အသံ�းြပ�၍ မိမိတိ�၏့ လ0အ့ခွင်အ့ေရး လံ�လ့ဝီရိယ 
သံ�းသပ်ချကက်ိ� ေဆာငရွ်ကသ်င်သ့ည်။ 

ခ။ တပ်မေတာ်သိ� ့ ေထာက်ပ့ံေ#ကး၊ အလeေင ွ ��င် ့ တြခား ရန်ပံ�ေငေွပးအပ်မ3တိ�က့ိ� တိ�က်`ိ�က်ြဖစ်ေစ၊ 
ြမန်မာ့က�မEဏီများ��င် ့စီးပွားေရး အချိတအ်ဆက်မ� တဆင်ြ့ဖစ်ေစ၊ မြပ�လ�ပ်ရန်တားြမစ်ပါ။ 



ဂ။ ပဋပိက^ထခိိ�ကခံ်ရေသာ ေဒသများ၊ အထ0းသြဖင်၊့ ကချင၊် ��မ်း��င် ့ ရခိ�ငြ်ပည်နယ်တိ�တ့ငွ ်
ြပည်ပရငး်��းီြမK�ပ်��မံ3 အပါအဝင၊် ရငး်��းီြမK�ပ်��မံ3များအားလံ�းကိ� စီးပွားေရး��င်လ့0အ့ခွင်အ့ေရးအတကွ် 
က�လသမဂZ လမ်းT6န်အေြခခံမ0များ��င် ့ အညလီ�ပ်ေဆာင5်ပီး၊ မစ်��င၏် ေတွ( ��ိချက်များအရ၊ အထက်ပါ 
အ#ကံြပ�ချက်များက မဟန်တ့ားရေသးေသာ ရငး်��းီြမK�ပ်��မံ3များအားလံ�းအေပV လ0အ့ခွင်အ့ေရး လံ�လ့ဝီရိယ 
သံ�းသပ်ချကက်ိ� အ��ိန်ြမKင့၍် လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ဃ။ လက်��ိ အစီရငခံ်စာတငွ ် မီးေမာငး်ထိ�းြပထားေသာ ြမန်မာ�ိ�ငင်မံ� သဘာဝသယံဇာတများ၊ 
အထ0းသြဖင်၊့ ကချင�်�င် ့ ��မ်းြပည်နယ်တိ�မ့� ေကျာက်စိမ်း၊ ပတX ြမား��င် ့ ကfန်းသစ်တိ�အ့ား ဝယယ်0ေသာ 
စီးပွားေရးစီမံကိန်းများအားလံ�းက လ0အ့ခွင်အ့ေရး လံ�လ့ဝီရိယ သံ�းသပ်ချက်ကိ� အ��ိန်ြမKင့၍် လ�ပ်ေဆာင ်
သင်သ့ည်။ ထိ�သယံဇာတတိ�မ့�ာ လက်ခဲွလ�ပ်ငန်းစ"��င် ့ ဖက်စပ်လ�ပ်ငန်းများအပါအဝင၊် တပ်မေတာ ်
သိ�မ့ဟ�တ ်အဖဲွ(ဝငပ်�ဂZိ�လတ်စ်ဦးစီက ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ၊ ထန်ိးချ�ပ်ေသာ စီမံကိန်းများမ� ထ�တလ်�ပ်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်
ေရာငး်ချြခငး် မဟ�တေ်#ကာငး် ေသချာေအာင ်ဤသံ�းသပ်ချက်ကိ� ေဆာငရွ်က်သင်ြ့ခငး်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တိ�က့ 
ထ�တလ်�ပ်ေရာငး်ချြခငး်ြဖစ်လUင ် တိ�က်`ိ�က်ြဖစ်ေစ၊ သယွ်ဝိ�က၍်ြဖစ်ေစ၊ ထိ�သယံဇာတတိ�က့ိ� ဝယယ်0ြခငး်၊ 
သံ�းစဲွြခငး်မြပ�လ�ပ်သင်ပ့ါ။ “ပဋပိက^ထခိိ�ကခံ်ရေသာ၊ အ�Xရာယ်ြမင့မ်ားေသာေဒသများ၌ တငွး်ထကွပ်စDည်း 
များအား အဆင်ဆ့င်ထ့�တလ်�ပ်မ3စနစ် (supply chain)တငွ ်တာဝန်��ိ��ိ ထမ်းေဆာငရ်န်အတကွ် OECD ၏ 

လ0အ့ခွင်အ့ေရး လံ�လ့ဝီရိယ သံ�းသပ်ချကလ်မ်းT6န်�က ဤအချက်��င် ့ပတသ်က၍် အသံ�းဝငေ်သာ လ�ပ်ကိ�င ်
ေဆာငရွ်က်နည်းကိ� ေဖာ်ြပထားသည်။ 

င။ ြမန်မာ�ိ�ငင်မံ� သံ�းက�န်ပစDည်းများ ဝယ်ယ0လျက်��ိေသာ စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများက ၎ငး်တိ�၏့ 

အဆင်ဆ့င် ့ ထ�တလ်�ပ်မ3စနစ်တငွ ် တပ်မေတာ်��င် ့ ပတသ်က်ေသာ စီးပွားေရးများမ� ထကွ်က�န်ပစDည်းများ 
မပါဝငေ်စရန်အတကွ်  တကိျေသာ လ0အ့ခွင်အ့ေရး လံ�လ့ဝီရိယ သံ�းသပ်ချက်ကိ� ေဆာငရွ်ကသ်င်သ့ည်။ 
စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများအေန��င်လ့ည်း၊ စားသံ�းသ0များက သတိတစွ်ာ ေရွးချယ်မ3 ြပ�လ�ပ်�ိ�ငေ်စရန်အတကွ ်
မိမိတိ� ့ ထ�တက်�န်များ၏ အရငး်အြမစ်များကိ� ��ငး်��ငး်လငး်လငး်ေဖာ်ြပသင်သ့ည်။ 
 
၁၄။ စားသံ�းသ0များသိ�။့ ။ 

က။ ဟိ�တယ်��င်ခ့ရီးသာွးလ�ပ်ငန်းတငွ ် တပ်မေတာက်�မEဏီများက ပါဝငပ်တသ်က်ေနမ3ေ#ကာင် ့ ြမန်မာ 
�ိ�ငင်သံိ� ့ ခရီးသာွးရန် စ"းစားေနသ0များအေန��င် ့ MEHL၊ MEC၊ ၎ငး်တိ�၏့ လကခဲွ်လ�ပ်ငန်းများ ��င် ့
တပ်မေတာ်ပိ�င ်သိ�မ့ဟ�တ၊် တပ်မေတာက် ဩဇာ��ိေသာ က�မEဏီများအားလံ�း��င် ့ဆက်ဆမံ3ကိ� ေ��ာင�်�ား5ပီး၊ 
(ဆက်လက်5ပီး ေနာက်ဆံ�းအေန��င် ့ ထကွ်ေပVလာေသာ အေ#ကာငး်အရာများ အပါအဝင)် လက်��ိ 
အစီရငခံ်စာ၏ ေနာက်ဆက်တွပဲါ က�မEဏီများစာရငး်ကိ� ကိ�းကား၍၊ မိမိတိ��့�ိ စားသံ�းသ0များ၏ ေရွးချယ ်
ပိ�ငခွ်င့က်ိ� အသံ�းြပ�ဆံ�းြဖတပ်ါ။ 



ခ။  ြမန်မာ�ိ�ငင် ံ ကချင�်�င် ့ ��မ်းြပည်နယ်တိ�မ့� အစြပ�ေသာ ပစDည်းများ ြဖစ်�ိ�ငေ်သာေ#ကာင် ့
လည်းေကာငး်၊ ေကျာက်စိမ်း��င် ့ ပတX ြမားတ0းေဖာ်ထ�တလ်�ပ်မ3တငွ ် တပ်မေတာက်�မEဏီများက ပါဝင ်
ေသာေ#ကာင်လ့ည်းေကာငး်၊ ေကျာကသ်တX � တ0းေဖVေရးလ�ပ်ငန်း��င် ့ ြမန်မာ့လ0အ့ခွင်အ့ေရးပဋပိက ̂ တိ�က့ 
အနီးစပ် ဆက်�ယွ်ေနေသာေ#ကာင်လ့ည်းေကာငး်၊ MEHL၊ MEC၊ ၎ငး်တိ�၏့ လက်ခဲွလ�ပ်ငန်းများ��င် ့
တပ်မေတာ်ပိ�င ် သိ�မ့ဟ�တ၊် တပ်မေတာ်က ဩဇာ��ိေသာ က�မEဏီများအားလံ�းတိ�က့ ထ�တလ်�ပ်၊ ေရာငး်ချ၊ 
တငပိ်�ခ့ဲ့ေသာ၊ သိ�မ့ဟ�တ ် ရငး်ြမစ် မေသချာေသာ ေကျာက်စိမ်း��င် ့ ပတX ြမားတိ�က့ိ� ဝယ်ယ0ြခငး်မ� 
ေ��ာင#်က"ပါ။ 
ဂ။ (ဆက်လက်5ပီး ေနာကဆ်ံ�းအေန��င် ့ ထကွ်ေပVလာေသာ အေ#ကာငး်အရာများ အပါအဝင)် 
လက်��ိအစီရငခံ်စာ၏ ေနာက်ဆကတ်ွပဲါ က�မEဏီများစာရငး်ကိ� အသံ�းြပ�၍၊ ြမန်မာြပည်အရငး်ခံေသာ 
ထ�တက်�န်များကိ� စိစစ်5ပီး၊ တပ်မေတာ်��င် ့ မပတသ်ကေ်သာ စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများမ� ထ�တလ်�ပ်ေသာ 
က�န်ပစDည်းတိ�က့ိ� ဝယယ်0ကာ၊ တပ်မေတာ် မဟ�တေ်သာ စီးပွားေရးများကိ� အားေပးပါ။ 
 
၁၅။ �ိ�ငင်တံကာ စီးပွားေရးအဖဲွ(အစည်းများသိ�။့ ။ 
က။ တပ်မေတာ်��င် ့ ၎ငး်တိ��့ �င်ဆ့က်စပ်ေသာ စီးပွားေရးလ�ပ်ငန်းများကလွဲ၍ တြခားစီးပွားေရးသမား 
များ 4ကီးထာွးလာေစရန်၊ တပ်မေတာ်��င် ့ပတသ်က်မ3မ��ိေသာ ပ�ဂZလိကကAတငွသ်ာ ရငး်��းီြမK�ပ်��မံ3များကိ� 
ေထာက်ခံအားေပးပါ။ 
ခ။ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ3၊ စွမ်းရည်ြမKင်ေ့ပးမ3၊ ေဒသခံပိ�ငဆ်ိ�ငမ်3 ��င် ့ေရ��ည်ခံေဆာငရွ်ကမ်3တိ� ့ အပါအဝင ်
လ0အ့ခွင်အ့ေရး အေြခြပ�လမ်းT6န်��င်အ့ညီ ဖံွ( 5ဖိ�းေရးစီမံကိန်းများကိ� အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ပါ။ 

ဂ။  ဖံွ( 5ဖိ�းေရး၊ ရငး်��းီြမK�ပ်��ေံရး၊ ြပန်လည်တညေ်ဆာငေ်ရး စီမံကိန်းများကိ� တရားမUတစွာ၊ 
သာတ0ညီမUစွာ၊ ခဲွြခားဆက်ဆမံ3ကငး်��ငး်စွာ၊ ေရ��ည်ခံစွာ��င် ့ �ိ�ငင်ေံရးမကစားေသာသေဘာြဖင် ့ ေထာက်ပ့ံ 
ေဆာငရွ်က်ပါ။ ထိ�ေ့#ကာင်၊့ ကျန်ရစ်ေနေသာ `ိ�ဟငဂ်ျာြပည်သ0လ0ထ�အေပV ��ိ ကန ့်သတခ်ျက်များအားလံ�း 
မဖွင်ေ့ပးမချငး်��င် ့ ဖွင်ေ့ပး5ပီးသည်အထ၊ိ အေရးေပV လ0သားချငး် စာနာေထာက်ထားမ3 အက0အညကီလွ၍ဲ၊ 
ရခိ�ငြ်ပည်နယ်တငွး် စီးပွားေရးရာ၊ ဖံွ( 5ဖိ�းေရးရာ လ�ပ်ငန်းစ"များကိ� မလ�ပ်ေဆာငပ်ါ��င်။့ 

ဃ။ အထ0းသြဖင် ့ မည်သည့်ေနရာတငွ၊် မည်ကဲသ့ိ� ့ ဖံွ( 5ဖိ�းေရးစီမံကိန်းများ��င် ့ အစီအစ"များကိ� 
ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်၊ သိ�မ့ဟ�တ ် အက0အညီ ေထာကပ့ံ်ေပးခ့ဲသည်တိ��့ �င် ့ ပတသ်က၍်၊ ဖံွ( 5ဖိ�းေရး 
စီမံကိန်းများအား 4ကိ�တငေ်ရးဆွေဲသာအခါ သိ�မ့ဟ�တ၊် အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်သာအခါ၊ လ0အ့ခွင်အ့ေရး၊ 
လ0မ3အသိ�ငး်အဝိ�ငး်��င် ့ ကာကွယ်မ3 လမ်းT6န်တိ�က့ိ� လိ�ကန်ာပါ။ စစ်ရာဇဝတမ်3များ၊ လ0သားတမျိ�း�ယွ်လံ�း 
အေပVသက်ေရာက်သည့် ရာဇဝတမ်3များ��င် ့ မျိ�းြဖ�တြ်ခငး်ရာဇဝတမ်3 အပါအဝင၊် အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ 
ဥပေဒလက်ေအာက်��ိ ရာဇဝတမ်3များအရာ သကေ်ရာက်ေသာ လ�ပ်ရပ်များတငွ၊် တရားဥပေဒ��င့မ်ည ီ



ပါဝငပ်တသ်ကခ့ဲ်သည်ဟ� သသံယ��ိ�ိ�ငသ်0များကိ� အစီအစ" ��င် ့ အေထာက်အပ့ံတိ�က့ စီးပွားေရးရာ၊ 
တြခားနည်းေရးရာ အကျိ�းစီးပွား မေပးသင်ပ့ါ။ 

င။ ကချင၊် ��မ်း��င် ့ရခိ�ငြ်ပည်နယ်တိ��့�ိ ဖံွ( 5ဖိ�းေရးစီမံကိန်းများတငွ ် ြပစ်မ3ကျ\းလွန်ခ့ဲသည့် ေနရာများ 
��င် ့တြခား တာဝန်ခံမ3��ိေစရန် ရည်ရွယခ်ျက်များအတကွ ်လိ�အပ်ေသာ အေထာက်အထားများကိ� ပျက်စီးေစ 
ေသာ သိ�မ့ဟ�တ၊် ညစ်ညမ်းေစေသာ လ�ပ်ရပ်များအား ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်၊ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်တိ� ့ 
မလ�ပ်ပါ��င်။့ 

စ။ ြမန်မာ�ိ�ငင်အံစိ�းရသိ� ့ တိ�က်`ိ�က်စီးပွားေရးေထာက်ပ့ံမ3အားလံ�းက ေရ��ည်တည်တံသ့ည့် ဖံွ( 5ဖိ�းေရး 
ရည်မ�န်းချက်များအား အေထာက်အက0ြဖစ်�ိ�ငေ်#ကာငး် ေသချာေအာငေ်ဆာငရွ်က်ပါ။ မညသ်0မU ေနာကက်ျ 
မကျန်ေစရန်အတကွ်၊ ခဲွြခားဆက်ဆမံ3ကငး်��ငး်စွာ��င် ့ ြမန်မာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ြပည်သ0လ0ထ�အားလံ�း၏ လ0မ3စီးပွား 
ရပိ�ငခွ်င်တ့ိ�က့ိ� ြဖည့်ဆည်းေပး�ိ�ငေ်#ကာငး်လည်း ေသချာေအာငေ်ဆာငရွ်က်ပါ။ 
 
၁၆။ က�လသမဂZ ��င် ့၎ငး်၏ ရန်ပံ�ေငမွျား၊ အစီအစ"များ ��င် ့ေအဂျန်စီများသိ�။့ ။ 
က။ ြမန်မာ�ိ�ငင်�ံ�င် ့ ပတသ်က်၍၊ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ လ0အ့ခွင်အ့ေရး ဥပေဒ��င် ့ အြပည်ြပညဆ်ိ�ငရ်ာ 
လ0သားချငး် စာနာေထာက်ထားမ3 ဥပေဒ ချိ�းေဖာက်မ3များအတကွ် တာဝန်ခံမ3 ��ိေစရန် ရည်မ�န်းချက်များကိ� 
ထခိိ�က်ေစ�ိ�ငေ်သာ အစီအစ"များ၊ အေထာက်အပ့ံများကိ� မေပးအပ်ပါ��င်။့ 
ခ။ အမျိ�းသမီးများ��င် ့ ကေလးသ0ငယ်တိ�၏့ အထ0းလိ�အပ်ချက်များကိ� လ0သားချငး်စာနာေထာက်ထား 
ေရး၊ ဖံွ( 5ဖိ�းေရး၊ ြပန်လည်တညေ်ဆာငေ်ရး အစီအစ"��င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ချကတ်ိ�တ့ငွ ် ေ�� (တမ်းတင ်
ေဆာငရွ်က်ပါ။ 
ဂ။  ေအာက်ပါကAများတငွ ်ဆက်လက် စံ�စမ်းစစ်ေဆးမ3များကိ� ြပ�လ�ပ်ပါ။ 
၁။ တပ်မေတာ်ကတိ�က်`ိ�က်ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ က�မEဏီများ ��င် ့ MEHL၊ MEC၊ ၎ငး်တိ�၏့ လက်ခဲွလ�ပ်ငန်း 
များ��င် ့ြမန်မာ ဓ0ဝံ#ကယ ်က�မEဏီလမိီတက်၊ 
၂။ MEHL ၊ MEC ��င် ့တပ်မေတာ်ပိ�င ်က�မEဏီများ၏ အတတိ�်�င် ့လက်��ိ ေခါငး်ေဆာငပိ်�ငး်၊ 
၃။ တပ်မေတာ်ပိ�င ်အမ်ိေြမရာစီမံကိန်းများ၊ 
၄။ ရခိ�င၊် ကချင�်�င် ့��မ်းြပည်နယတ်ိ�တ့ငွ ်ကျ\းလွန်ခ့ဲေသာ အြပည်ြပည်ဆိ�ငရ်ာ ဥပေဒလက်ေအာက်��ိ 
ရာဇဝတမ်3များ��င် ့ ပတသ်ကသ်ည့် တပ်မေတာ်အရာ��ိများက အပါအဝင၊် တပ်မေတာ်ေခါငး်ေဆာငပိ်�ငး်က၊ 
ထပ်ိသးီအရာ��ိ4ကီးများ၏ အနီးစပ်မိသားစ�ဝငမ်ျားက ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ က�မEဏီများ၊ 
၅။ ြပစ်မ3ကျ\းလွန်သ0များ ြဖစ်ေ#ကာငး် အမည်တပ်ခံရ5ပီးသ0များ၏ ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်3 ဥစDာများ၊ 
၆။ တပ်မေတာ်ပိ�င ် က�မEဏီများသိ� ့ ေပးခ့ဲေသာ ေချးေငမွျား ��င် ့ ၎ငး်တိ�တ့ငွ ် ရငး်��းီြမK�ပ်��ခ့ဲံေသာ 
ေငရွငး်များ၊ 



၇။ တပ်မေတာ်အား လက်နက်များ��င် ့ သက်ဆိ�ငရ်ာပစDညး်များ ေရာငး်ချမ3၊ လ6ဲေြပာငး်မ3တိ�က့ိ� 
ေထာက်ပ့ံအားေပးခ့ဲေသာ �ိ�ငင်မံျား��င် ့က�မEဏီများ၊ 

၈။ (၂၀၁၇) ဩဂ�တလ်တငွ ် စတငခ့ဲ်ေသာ ရခိ�ငြ်ပည်နယေ်ြမာက်ပိ�ငး်��ိ “��ငး်လငး်စစ်ဆငေ်ရးများ� 
ြဖစ်ေပVေနချိန်တစ်ဝိ�က်တငွ ် အမျိ�း ဘာသာ သာသနာ ထန်ိးသမ်ိးေစာင်ေ့��ာက်ေရးအဖဲွ( (မဘသ)၏ 
လ3ပ်��ားရန် ေခVဆိ�ချက်များ��င် ့စစ်စည်း`ံ� းြခငး်များ၊ `ိ�ဟငဂ်ျာဆန်က့ျငေ်ရး အ#ကမ်းဖက်မ3တငွ ်လ3ံ(ေဆာမ်3 
��င် ့ တြခားပါဝငပ်တသ်ကမ်3များ၊ တပ်မေတာ်၏ ြပစ်မ3များကိ� ေထာက်ခံအားေပးချကမ်ျား စသည်တိ��့ �င် ့
ဆက်စပ်၍၊ မဘသ အပါအဝင၊် အမျိ�းသားေရး ဗ�ဒsဘာသာဝငအ်ဖဲွ(အစည်းများ��င် ့ တပ်မေတာ်တိ� ့#ကား��ိ 
စီးပွားြဖစ်��င် ့စီးပွားေရးအဆက်အသယွ်များ၊ ��င် ့
၉။ ြမန်မာ့ လ0အ့ခွင်အ့ေရးပဋပိက^သိ� ့ တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�ငတ်ပ်ဖဲွ(များက အေထာက်အပ့ံေပး 
ခ့ဲပံ�၊ အေထာက်အပ့ံဆက်လက်ေပးေနဆ ဲ လ�ပ်ရပ်တိ��့ �င် ့ ဆက်စပ်၍၊ တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�ငတ်ပ်ဖဲွ( 
များ��င် ့ ြမန်မာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ၎ငး်တိ�၏့ စီးပွားေရးအကျိ�းစီးပွားများ၏ အခန်းကA စသညတ်ိ�က့ိ� ဆက်လက ်
စံ�စမ်းစစ်ေဆးရန်လိ�သည်။ 


