
ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏  
အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သို႔ ထြက္လာ
ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၄



1 ဥခြ ံစ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သုိ႔ ထြက္လာ

ကမၻာတစ္ဝန္းရိွ အက်င့္ပ်က္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီတန္သည့္ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
သိမ္းယူရန္ ပုိင္ရွင္ကုိ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ထရပ္စ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကပါသည္။1 ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အသံုးျပဳခြင့္ မရေတာ့သက့ဲသုိ႔ 
တာဝန္ခံမႈမရိွေသာ အခြင့္ထူးခံပုဂၢိဳ လ္မ်ားကုိမူ ပုိမုိအင္အားႀကီးေစပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ကုိ ပ်က္ျပားေစလၽွက္ ၎ပုဂၢိဳ လ္မ်ားအား အာဏာရိွေစေအာင္၊ အာဏာကုိ ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။ 

စစ္တပ္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကဲ့သို႔ သဘာဝ 
သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မႈမွ ကာလရွည္ၾကာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္သည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားေနာက္ကြယ္မွ အစစ္အမွန္ပုိင္ရွင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
ယခုအခ်ိန္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္ - ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သယံဇာတထုတ္ယူမႈဆိုင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္(EITI) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္း ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ EITI သည္ ေရနံ၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မည္သူ မည္ဝါျဖစ္သည္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ 
အႀကံျပဳထားသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။2 အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားကို 
ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္လၽွင္ ႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္ဆုံးေသာ သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို မည္သူမ်ားက 
အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္သနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေတာ္ ခရီးတြင္ပါလိမ့္မည္။ 

အေျခအေနကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္အတြက္ Global Witness သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂ လ ကာလအတြင္း ေရနံႏွင့္ 
သဘဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးခံရသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီကို ယင္းတို႔၏ ေနာက္ဆုံး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ 
ပိုင္ရွင္ကို ေၾကညာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။3 ယင္းလုပ္ကြက္မ်ားကို ခ်ေပးခဲ့သည္မွာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑ကို အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အထ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မည့္အျပင4္ 

ထိပ္တန္းစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေစလၽွက္ စီမံခန္႔ခြဲမည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ကတိေပးခဲ့ၿပီးမွ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။5

ယင္းတို႔ေၾကာင့္ပင္ လုပ္ကြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္သူကို ဖြင့္ခ်ျပရန္ ဆႏၵရွိမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ တိုးတက္မႈရွိမရွိ တိုင္းတာသည့္ အေရးႀကီးသည့္ ကိုက္တံပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• ၿပီးခ့ဲသည့္ ၁၂ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၄၆ ခုအား6 ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ 

၃၆ ခုကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ေပးခ့ဲပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုမွလြ၍ဲ က်န္လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ ၂ ခု သုိ႔မဟုတ္ ၂ ခုထက္ပုိေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားက အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ကြက္ ၁၇ ခုတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွၾကေသာ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ 
Global Witness က ေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆံုးပုိင္ရွင္ကုိ အျပည့္အဝ ေၾကညာခ့ဲၾကသည္။ ဤအရာေၾကာင့္ပင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေလာေလာဆယ္ ကမၻာတြင္ ဦးေဆာင္လၽွက္ရွိၿပီး အေရးႀကီးသည့္ 
ေရွ႕ေျပးသာဓကတစ္ခုကုိ သတ္မွတ္လုိက္ႏုိင္ကာ ယင္းမွတဆင့္ အစုိးရ၊ ဥပေဒျပဳသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ EITI တုိ႔သည္ ေရွ႕ကုိ 
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

• လုပ္ကြက္ ၂၆ ခုအတြက္ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသည့္ ျမန္မာပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၁၅ ခုတြင္ ရွစ္ခု (ဆုိလုိသည္မွာ တစ္ဝက္ေက်ာ္)
က ယင္းတုိ႔ကုိ ေနာက္ဆံုးတြင္ မည္သူပုိင္ဆုိင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သည္ကုိ အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ့ဲၾကသည္။ ထုိ္႔အျပင္ 
ႏုိင္ငံတကာပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၅ ခုကလည္း ပုိင္ရွင္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Global Witness ထံသုိ႔ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္။ 

• Global Witness က အေစာပုိင္းက ထုတ္ျပန္ခ့ဲမႈတစ္ခုသည္ ဖံုးကြယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ဆုိင္ရာ ျပႆနာ ႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ဂုဏ္သိကၡာၫိႇဳ းႏြမ္းထိခုိက္ႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ အမ်ားအာ႐ံုစုိက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲၿပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္
လာၾကသည့္ႏႈန္းသည္ အလြန္ပင္ တုိးျမင့္လာခ့ဲသည္။7 ေနာက္ဆက္တြ ဲအလံုးအရင္းႏွင့္ ေၾကညာလာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ 
အကယ္၍ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွန္ကန္သည့္ မက္လံုးမ်ားရိွပါက ၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ 
ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ေၾကညာႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သလုိ ေၾကညာလာၾကမည္လည္း ျဖစ္သည္။ 

ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္



ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သို႔ ထြက္လာ 2

• အမာခံ ျမန္မာကုမၸဏီ ၇ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ၁၁ ခုတုိ႔ကမူ ယင္းတုိ႔အား ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကုိ မေၾကညာႏုိင္ၾကေသးပဲ 
ယင္းမွာ အဂတိလုိက္စားႏုိင္ေခ်အႏၲရာယ္ကုိ ကုိင္တြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာ အမ်ားအျပား က်န္ေနေသးသည္ကုိ 
ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

• အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ားက အမွားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ လုပ္ကြက္ကုိ မည္သည့္ 
ကုမၸဏီက ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ 
အႀကံျပဳေဖာ္ျပလာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားက Global Witness သုိ႔ တံု႔ျပန္လာမႈတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွေသာ 
ကုမၸဏီနာမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ မျပည့္စံုေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ဤအရာက 
ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူအမ်ားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ 
သုိ႔မွသာ ယင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ လူအမ်ားက လြတ္လပ္စြာ စိစစ္ႏုိင္ၾကည္မည္၊ ထုိ႔အျပင္ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ တမင္သက္သက္ျဖစ္ေစ 
မည္သည့္ အမွားအယြင္းမ်ိဳ းကုိမဆုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ 

အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား
• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ယင္းတုိကုိ မည္သူက 

ေနာက္ဆံုးတြင္ ပုိင္ဆုိင္ထိန္းခ်ဳပ္သည္ကုိ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ 
• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EITI လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး 

သယံဇာတထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသင့္သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္မ်ားကို အထူးအာ႐ုံစိုက္သင့္သည္။ 

• ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ 
ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကို ေၾကညာရန္လိုအပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္တို႔က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ေရာယွက္မႈ၊ 
သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံတို႔အေပၚ ထားရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးသင့္သည္။ 

• ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း သယံဇာတထုတ္ယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆုံး အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရသည့္ 
ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္၊ သက္ေသျပရန္ ႏွင့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ား ေပးရန္တို႔အတြက္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို သေဘာတူထားသင့္ပါသည္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယံဇာတထုတ္ယူမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အေမရိကန္၊ 
ယူေက၊ ေနာ္ေဝး၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အျခားအလႉရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေၾကညာျခင္းကို 
EITI ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမူေဘာင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေထာက္ခံ 
အားေပးသင့္သည္။ 

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လြဲမွားသည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ 
၎တို႔၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြႏွင့္ 
သတၱဳမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
မရရွိေစရန္ တားဆီးေနသည္မွာ 
ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကို 
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ 
အခြင့္ထူးခံ လူနည္းစု၏ အိတ္ကပ္ထဲသို႔ 
မေရာက္ရွိေစေတာ့ပဲ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားမွ 
တြန္းအားေပးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီသို႔ 
ကူညီေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

(ရင္းျမစ္ - Greenshoots Communications/
Alamy).



3 ဥခြ ံစ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သုိ႔ ထြက္လာ

၁) ကုမၸဏီပိုင္ရွင္သည္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။ 

အမ်ားျပည္သူ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကို ဖြင့္ခ်ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို 
ပို၍ ပို၍ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကပါသည္။ ၁၉၈၀ မွ ၂၀၁၀ အတြင္း ႏိုင္ငံ ၈၀ ရွိ အဓိက အဂတိလိုက္စားမႈ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္၏ သုံးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ၇၀% ေက်ာ္သည္ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ကို ဖုံးကြယ္ရန္ 
ေကာ္ပိုရိတ္ယႏၲရားမ်ားကို အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသထားသည္။8 ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ကိုဆိုဘိုတို႔ကို တိုက္ခိုက္သည့္ 
စစ္ပြဲအတြက္ လက္နက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္ ဆလိုဘိုဒန္ မီလိုဆဗစ္သည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆိုက္ပရပ္စ္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဗန္းျပအျဖစ္ 
အသုံးအျပဳျခင္းမွသည္ အီတလီမွ မာဖီးယားမ်ားသည္ ဥေရာပ၏ အဆင္းရဲဆုံးေဒသမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ 
ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြမ်ားကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားယူႏိုင္ရန္ အေပၚယံ မ်က္ႏွာဖုံးကုမၸဏီမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းတို႔သည္ 
ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို ဖုံးကြယ္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ဥပမာမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။9

ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑မ်ားမွ ဝင္လာသည့္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
အဂတိလိုက္စားႏိုင္ေခ်သည္ အလြန္ပင္ ႀကီးမားလွပါသည္။ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံသား ၄ ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲၾကပ္တည္းေနသည့1္0 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ တရားဝင္စာရင္းထဲသို႔ 
ေရာက္ရွိဟန္မရွိသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရွရွိေသာ ‘ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္’ 
ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကာလရွည္ၾကာ ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့ၾကပါသည္။11

အကြက္ ၁။ အမည္မသိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္သည္ ဇင္ဘာေဘြ အစိုးရကိုယ္စား တပ္သားမ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး 
Marange စိန္တူးေဖာ္ရာနယ္ေျမမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ဤသို႔လုပ္ေဆာင္မႈအတြင္း တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ 
စိန္တူးသမား အမ်ားအျပား ေသေၾကဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေသာ 
ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ထံသို႔ စိန္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ေပးခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ၿဗိတိသၽွ အပ်ိဳစင္ကၽြန္းမ်ား 
ႏွင့္ ေမာ္ေရးသၽွ ႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ Mbada 
Diamonds လည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းကုမၸဏီကို ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ မူဂါဘီ၏ ရဟတ္ယာဥ္မႉးေဟာင္းက ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုလၽွက္ ရွိၾကသည္။12

ယူကရိန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ပါဗယ္ လာဇာရန္ကိုသည္ ယူကရိန္းျပည္သူတို႔ ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေဒၚလာသန္း 
ရာဂဏန္းကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္ အေမရိကန္၌ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။13 ၎သည္ ဒယ္လာဝဲ ႏွင့္ 
ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမည္မသိကုမၸဏီမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ 
ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။14 ယင္းတို႔ထဲမွ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေငြမ်ားကို အေမရိကန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
အသုံးျပဳၿပီး ၎အား ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ သန္းတန္သည့္ အိမ္ကို ဝယ္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။15 

ႏိုင္ဂ်ီယားႏိုင္ငံ၏ ေရနံလုပ္ငန္းရွိ အမည္မသိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လၽွိဳ႕ဝွက္မႈမ်ားသည္ သန္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒၚလာမ်ားကို 
ျပည္သူမ်ားထံမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ ေငြေခ်းခဝါခ်သူ၏ လက္ထဲသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း Global Witness က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္မွာ Royal Dutch Shell ႏွင့္ အီတလီ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ 
Eni တို႔သည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ဝင္ေငြအမ်ားဆုံးရရွိေသာ ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ OPL245 အတြက္ 
ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၀၉၂ ဘီလ်ံေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ယင္းေငြကို Shell ႏွင့္ Eni တို႔သည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား 
အစိုးရထံသို႔ ေပးေခ်မႈလုပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရသည္လည္း အျခားသေဘာတူညီမႈတစ္ခုတြင္ ယခင္ေရနံဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းအျပစ္ေပးခံရသည့္ Chief Dan Etete က ထိုအခ်ိန္က ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ယုံၾကည္ယူဆရသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Malabu Oil and Gas ထံသို႔ ယင္းႏွင့္တူညီေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို 
ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။16 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တစ္ခုက Malabu ကုမၸဏီ၏ 
ေနာက္ကြယ္က ပိုင္ရွင္မွာ Etete ျဖစ္သည္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။17 Etete သည္ အက်င့္ပ်က္အာဏာရွင္ Abacha 
၏ လက္ေအာက္တြင္ ဝန္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က Malabu ကုမၸဏီထံ ေရနံလုပ္ကြက္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ဂ်ီရီးယား၏ 
ဝင္ေငြအမ်ားဆုံးရေသာ ေရနံလုပ္ကြက္တစ္ခုထံမွ ၎ကိုယ္တိုင္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဝင္ေငြရွာေပးခဲ့သည္။18 

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မွာ Malabu ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကို လၽွိဳ႕ဝွက္ထားသည့္အတြက ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 



ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သို႔ ထြက္လာ 4

ျမန္မာအစုိးရသည္ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင္လင္းျမင္သာမႈရိွေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ကတိကဝတ္ကုိ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ကုိ ဖြင့္ခ်ျပရန္မွာ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ 
မည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္မဆုိ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ မည္သူက အသံုးျပဳခြင့္ရေနသည္ကုိ သိျမင္ႏုိင္မည့္အျပင္ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေရာယွက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မမွန္မကန္လုပ္မႈမ်ား ရိွမရိွ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ စိစစ္ကာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားႏုိင္သည့္ 
အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရိွၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ရန္ 
အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အက်ိဳးဆက္ဂယက္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္သိုက္ အမ်ားအျပားသည္ 
လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစသည့္ မက္လုံးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ရံပုံေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ကြက္ A, B1/2, J, R, S, T, U ႏွင့္ V တို႔အားလုံးသည္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကုိ ခံၾကရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရိွၾကပါသည္။19 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးတြင္ လိုအပ္သည့္ 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ဤလုပ္ကြက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားကို ဖြင့္ထုတ္ခ်ျပရန္ 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

ဤအရာကို ျမန္မာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက Global Witness ထံသို႔ ေပးပို႔ေသာ ေအာက္ပါ 
စာပိုဒ္တြင္ ထပ္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါတယ္ - 

“… ပဋိပကၡဇုန္ေတြအတြင္းက လုပ္ကြက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူေပးဖုိ႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကူညီပါ။ 
ဒီအခ်က္အလက္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီဖုိ႔ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးပါလိမ့္မယ္ …  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူေတြအေနနဲ႔ သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္မွာ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႏိုင္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ လုိအပ္ပါတယ္။” 20

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ႏိုင္ငံေရးသမား
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရာဇဝတ္သားမ်ားသည္ 
၎တို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ 
ဖုံးကြယ္ထားႏိုင္ရန္ အမည္မသိ ကုမၸဏီမ်ားကို 
အသံုးျပဳၾကသည္။

(ရင္းျမစ္ - TED/Megan Jett)

၂) ကုမၸဏီမ်ားထံမွ မည္သည္တုိ႔ ေဖာ္ျပေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတာင္းခံခ့ဲသနည္း။

ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၄ မတ္လအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးခဲ့သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ 
၃၆ ခုမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီထံသို႔ ယင္းတို႔၏ ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံရန္ Global Witness က ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ 



5 ဥခြ ံစ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သုိ႔ ထြက္လာ

အကြက္ ၂ ။ “ေနာက္ဆုံး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီအား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆုံးပိုင္ဆိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး) ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ အျမတ္ကို ေနာက္ဆုံးလက္ခံရရွိသူကို 
ဆိုလိုသည္။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ အေနျဖင့္ဆိုလၽွင္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္သည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ရမည္၊ 
အသက္ရွင္ေနသူျဖစ္ရမည္၊ အျခားကုမၸဏီ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသည့္ ထရပ္စ္ အဖြဲ႕တစ္ခု မျဖစ္ေစရ။ 
မတူကြဲျပားသည့္ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားမ်ားပါဝင္သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ သီးသန္႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္ပုံမ်ားရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ကြင္းဆက္၏ 
ထိပ္ဆုံးရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။21

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီအားလုံးကို ၎တို႔၏ ပိုင္ရွင္ကြင္းဆက္ ထိပ္ဆုံးရွိ 
အစစ္အမွန္၊ သက္ရွိထင္ရွားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ နာမည္မ်ားကို ေပးရန္ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသည့္ 
ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ (ေအာက္ပါ အကြက္ ၃ ကို ၾကည့္ပါ)။

လုပ္ကြက္ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ အမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ျဖစ္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆုံးပိုင္ရွင္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူက သိရွိႏိုင္ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္အဖြဲ႕အစည္းကို အျပည့္အဝ 
ပိုင္ဆိုင္မႈရွိမရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမးျမန္းပါသည္။ အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ေနာက္ဆုံးပိုင္ဆိုင္သူအေၾကာင္း 
ျပည့္ျပည့္စုံစုံ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတာင္းခံပါသည္။

အကြက္ ၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးခံရသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ 
အစုရွယ္ယာပါဝင္ၾကေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေတာင္းခံသည့္ ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား22 

• ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ နာမည္။
• ကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိသူ၏ နာမည္။ ဤေတာင္းခံမႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္တြင္ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိသူ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးသ
မားတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္စပ္သူ သို႔မဟုတ္ နီးစပ္သည့္ မိသားစုဝင္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ 

• ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ား အားလုံးအတြက္ 
ေနာက္ထပ္ စိစစ္ႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ ေမြးသကၠရာဇ္ ၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ 
ေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံ)၊ ၎တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ႏွင့္ ကုမၸဏီကို ၎တို႔က မည္သို႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဆိုသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္။

ကိစၥရပ္အားလုံးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီက ေပးပို႔သည့္ ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ 
မွီခိုအားထားၿပီး ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္၊ မွတ္ပုံတင္စာရင္း သို႔မဟုတ္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို မွီခိုအားထားမႈ မျပဳပါ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပိုင္ရွင္မ်ားကို သိၾကၿပီး လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္မမၽွေအာင္ 
ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက ႏႈိက္ထုတ္ေနရမည့္အစား ဤအခ်က္အလက္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္မွာ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
တာဝန္သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

၃) ကုမၸဏီမ်ားက ဘာေျပာခဲ့ၾကသနည္း။ 

အစပိုင္းတြင္မူ Global Witness က ေတာင္းခံသည့္ ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အျပည့္အဝ တုံ႔ျပန္ေပးပို႔သည့္ ကုမၸဏီမွာ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ ဇြန္လတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ျပန္သည့္ 
စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ရလဒ္မွာ ထိုအခ်ိန္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၃၆ ခုမွ ၃ ခု၏ 



ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သို႔ ထြက္လာ 6

ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရရွိခဲ့ပါသည္။23 သို႔ေသာ္ ထို႔ေနာက္ 
မ်ားမၾကာမီတြင္ ေနာက္ထပ္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားက ၎တို႔၏ ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ 
ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေၾကညာရန္ ဆုံးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဤအရာက 
ျပသေနသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို 
ကာကြယ္ႏိုင္မႈကဲ့သို႔ေသာ မက္လုံး တစ္ခုခုရွိလၽွင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ေပးလိမ့္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ ၂၈ ခုသည္ Global Witness ၏ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၁၇ ခုတြင္ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္သူအားလုံးက 
၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို 
ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။ 

အေရးႀကီးသည္မွာ ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ 
အျပည့္အစုံကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၁၀ ခုက ေပးပို႔ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ ၈ ခုလည္း ပါဝင္သည္ - Apex 
Geo Services; Machinery & Solutions; Myanmar Petroleum Exploration and 
Production; Oil Star Management Services; ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Royal Marine 
Engineering; Smart E&P International; ႏွင့္ Win Precious Resources တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည့္ ယူေကမွ Siren E&P ႏွင့္ ပါကစၥတန္မွ Petroleum Exploration (PVT)
တို႔ထံမွလည္း တုံ႔ျပန္မႈအျပည့္အစုံရရိွခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသၽွအပ်ိဳစင္ကၽြန္းမ်ားမွ MPRL ၊ ၾသစေၾတးလ်မွ 
Transcontinental Group ႏွင့္ ကေနဒါမွ Canadian Foresight တို႔ထံမွလည္း တုံ႔ျပန္မႈ 
တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ ရရွိခဲ့သည္။

အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီ ၁၅ ခုတို႔သည္လည္း စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီအမ်ားစုက ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း 
ေဖာ္ျပသည္မွာ အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းခြဲမ်ားမွတဆင့္ ေရနံႏွင္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ 
အစုရွယ္ယာမ်ားပါဝင္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္မွ MOECO မွာမူ လုပ္ငန္းခြဲမွ ၇၃.၅၈% ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး 
ဂ်ပန္အစိုးရက ၂၀.၀၃% ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားက ၆.၃၉% ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ MOECO သည္ ယင္းလုပ္ငန္းခြဲမွ ၀.၂၃% ႏွင့္ 
၀.၃၀% ကို မည္သူက ပိုင္ဆိုင္သည္ ဆိုသည္အထိ ကုမၸဏီတြင္ ပိုင္ဆုိင္သူ အေသးစိတ္ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံခြဲျခားေဖာ္ျပေပးၿပီး 
ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသူမ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ပူးတြဲ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ 

တံု႔ျပန္ေျဖၾကားၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ‘ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရိွသူမ်ား’ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခ့ဲပါသည္ - 
ဆိုလိုသည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသူပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံေရးရာထူးမ်ားကို ရယူထားမႈရွိမရွိ သို႔မဟုတ္ 
ယင္းအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္သူမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ကို တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္မူ ယင္းကဲ့သို႔ မရွိပါဟူ၍သာ ခပ္ရွင္းရွင္းပင္ ေျဖၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Oil 
Star Management Services Co., Limited ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္ကမူ ယခင္က စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာပါသည္။ 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈ အတိုင္းအတာမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ျမန္မာသာမက ႏိုင္ငံတကာတြင္မွာပါ 
အေရးႀကီးသည့္ ေရွ႕ေျပး သာဓကတစ္ခု ခ်ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ေတာင္းခံေသာ္လည္း ကုမၸဏီ ၁၈ ခုကမူ မည္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကိုမၽွ Global Witness သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း 
မရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ ယင္းတို႔ထဲတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ကေနဒါမွ Pacific Hunt, နယ္သာလန္မွ CAOG s.a.r.l., 
အိႏၵိယမွ Oilmax Energy Pvt Ltd, ထိုင္းမွ Palang Sophon Offshore ႏွင့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ IGE Pte. Limited, 
KMA Group ႏွင့္ Young Investment Group တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူတို႔ 
အမွန္တကယ္ ရပ္တည္ေနၾကသည္ကို အမ်ားျပည္သူက သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္မႈ မရွိျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ 
အဂတိလိုက္စားႏိုင္ေခ် အႏၲရာယ္ရွိေနၿပီး ယင္းကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အျခားစာမ်က္ႏွာရွိ ေျမပုံတြင္ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အရိပ္ျခယ္ထားသည့္ အရာမ်ားမွာ Global Witness ၏ အခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုမႈကို 
တစ္စိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ၊ အျပည့္အဝျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၫႊန္ျပထားသည္။ လုပ္ကြက္အား 
တစ္ဝက္မၽွသာ အရိပ္ျခယ္ထားသည့္ေနရာတြင္ အနည္းဆုံး အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္သူ တစ္ေယာက္က စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို 
ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ျပသသည္။

ကုမၸဏီမ်ားက အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ 
ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္သည့္အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေ
ငြ႕သိုက္မ်ားကုိ မည္သူမ်ားက 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားေနသည္ကုိ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။

(ရင္းျမစ္ - TED/Megan Jett)



7 ဥခြ ံစ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သုိ႔ ထြက္လာ

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္ ဇယားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်င္းစီမွ 
ေပးပို႔သည့္ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

သတိျပဳသင့္သည္မွာ Global Witness သည္ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခား အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိပါ။ 
သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၾကသည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနသည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ စိစစ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၾကရန္ 
လမ္းဖြင့္ေပးထားပါသည္။ 

အကြက္ ၄။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ 
အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၁၆ 
ခုအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား စာရင္းကိုပါ 
ပူးတြဲၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ (သို႔ေသာ္ ျမန္မာအက်ိဳးတူကုမၸဏီမ်ားစာရင္း မပါဝင္ပါ)။24 ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကမ္းလြန္ ေရတိမ္ႏွင့္ ေရနက္လုပ္ကြက္ ၂၀ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး 
ယင္းတြင္မူ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ၎တို႔ႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကိုပါ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။25

Global Witness ၏ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတာင္းခံမႈကို တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားၾကရာတြင္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမွား 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ အႀကံျပဳေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ တိတိက်က်ဆိုရလၽွင္ -

• ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ M-15 တြင္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာအက်ိဳးတူကုမၸဏီမွာ လင္း၀င္းကုမၸဏီလီမိတက မဟုတ္ပဲ KMA 
Group ၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ Century Bright Gold Co., Limited ျဖစ္သည္။26

• ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၄ မတ္လ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္မွာ Myanmar Petroleum E&P Co. 
Ltd သည္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ေသာ AD-2 သို႔မဟုတ္ AD-5 တို႔တြင္ အစုရွယ္ယာ ပါဝင္မႈမရွိပါ။ 
ယင္းလုပ္ကြက္ႏွစ္ခုစလုံးကို ၾသစေၾတလ်မွ Woodside ႏွင့္ ယူေက မွ BG တို႔က အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။27

• ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ O ႏွင့္ J တို႔ကို 
ပါကစၥတန္မွ Petroleum Exploration (PVT) Limited (PEL)က လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ 
သို႔ေသာ္ ယူေကမွ Siren E&P Limited က ေဖာ္ျပသည္မွာ ယင္းသည္ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ PEL ႏွင့္ 
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္ O အတြက္ ျမန္မာအက်ိဳးတူကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ကုမၸဏီ လီမိတက္ ႏွင့္ Precious Stone Mining Co. Limited တို႔ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ကြက္ J အတြက္ 
Parami Energy Development. Ltd ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။28

လုပ္ကြက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားကို စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
က႑တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာသည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုရမည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အမ်ားျပည္သူၾကည့္ႏိုင္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီနာမည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ Global Witness က ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစျပဳႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္က ထုတ္ေဖာ္ေထာက္ျပခဲ့ၾကေသာ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္မ်ားထဲမွ 
သိသာသည့္ အမွားအယြင္းမ်ားရွိေနျခင္းသည္ ယင္းကဲ့သိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို - ကုမၸဏီမ်ားကိုယ္တိုင္ 
စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အျပင္ - အမ်ားျပည္သူက ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏိုင္ရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၿပီး သို႔မွသာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ မည္သည့္ မတိက်မႈကိုမဆို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ မတိမက်လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ Global Witness အေနျဖင့္ အျပည့္အဝ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးပါ။ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ သာမန္ပင္ အမွားအယြင္းပါဝင္ေနသလား သို႔မဟုတ္ 
ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးမွ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ခဲ့သလား ဆိုသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါ။ အကယ္၍ 
ဒုတိယအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္လၽွင္လည္း ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပုံမွန္ေစ်းၿပိဳင္ေလလံ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသုံးမျပဳပဲ ေရွာင္ကြင္းၿပီး လုပ္ခဲ့မႈ ရွိမရွိကို စစ္ေဆးရန္ လိုေကာင္းလိုပါမည္။
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၄) ကမၻာတြင္ ပထမ

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္ကို ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာရန္ကိစၥမွာ တကမၻာလုံးတြင္ ယခုအခါ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ျဖစ္ထြန္းလာလၽွက္ ရွိသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က G8 အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို မည္သူက ပိုင္ဆိုင္သည္၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ထရပ္စ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မည္သူက အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံသည့္ 
အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း G8 က ေၾကညာခဲ့သည္။29 ထို႔ထက္ပို၍ 
ယူေကႏိုင္ငံတြင္မူ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ား လူသိရွင္ၾကား မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းမည္ဟု အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး30 
ျပင္သစ္တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။31 ဥေရာပပါလီမန္သည္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ 
ပိုင္ရွင္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ မွတ္ပုံတင္ဖို႔ မဲေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။32 EITI လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ဟြန္းဒူးရပ္စ္၊ 
ကာဂစ္ဇ္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္ ႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ၁၄ ႏိုင္ငံတို႔သည္လည္း သယံ
ဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေလာေလာဆယ္ 
လုပ္ေဆာင္လၽွက္ရွိသည္။33

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအားလုံးသည္ ကနဦးအဆင့္တြင္ပင္ ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရၾကသူမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္တြင္မူ 
ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္ကို စနစ္တက် ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သာဓကတစ္ခုကို 
ခ်ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ဤေျခလွမ္းအစမွ 
တစ္ဆင့္ တိုးတက္မႈလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေနမႈမ်ားဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ ႐ႈေထာင့္အေပၚအေျခခံ၍ 
ကမၻာ့ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။
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ျမန္မာ

အိႏၵိယ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

တရုတ္

ထုိင္း

လာအုိ

ကုမၸဏီမွ အျပည့္အဝေျဖၾကားခ်က္ကို 
ရရွိခဲ့သည္။

ေျဖၾကားမႈ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား လုိေနေသးသည္။ 

ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္

အညႊန္း

မွတ္ခ်က္ - ဤသုံးသပ္ခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ Global Witness သည္ ၂၀၁၃ 
ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးခံရသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးထံ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ အာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးေသာ လုပ္ကြက္မ်ားထဲမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ထားျခင္းမခံရသည့္ 
လုပ္ကြက္မ်ားကိုမူ ျခံဳငုံမိျခင္း မရွိေသးေပ။ အဆိုပါ လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ 
အမည္မ်ားကို မထည့္သြင္းရေသးေပ။

ကုမၸဏီမွ အျပည့္အဝေျဖၾကားခ်က္ကို 
ရရွိခဲ့သည္။

ေျဖၾကားမႈ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား လုိေနေသးသည္။ 

ပိုင္းထားသည့္အကြက္ - ႏွစ္ပိုင္းခြထဲားသည့္ 
အကြက္သည္ တစ္ခုထက္မကေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားထံ ခ်ေပးထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာကုမၸဏီမ်ားမွ မတူညီေသာ 

ေျဖၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရိွသည္။

ပိုင္းထားသည့္အကြက္ - ႏွစ္ပိုင္းခြထဲားသည့္ 
အကြက္သည္ တစ္ခုထက္မကေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားထံ ခ်ေပးထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာကုမၸဏီမ်ားမွ မတူညီေသာ 

ေျဖၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရိွသည္။

ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း မရွိပါ။

ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း မရွိပါ။

မည္သည့္လုပ္ကြက္ရရွိသူက အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေၾကညာသည္ကို ျပသသည့္ ေျမပုံ 
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နိဂုံး - အစေကာင္းတစ္ခု၊ သို႔ေသာ္ အခု ဘာလုပ္မလဲ။ 

၂၀၁၄ ဇူလိုင္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ EITI ၏ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ EITI ၏ ေနာက္လာမည့္ 
ႏိုင္ငံတကာဘုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအေဝးကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက မၾကာမီ လက္ခံက်င္းပပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EITI 
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္က႑မ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ခ်ျပရန္ 
၎တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ Global Witness သို႔ ေပးပို႔ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၂၈ မွ 
ေၾကညာခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိေနၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလားတူ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို 
အျခားေသာ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ၾကသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားကို ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္လၽွက္ရွိပါသည္။ သယံဇာတထုတ္ယူမႈ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အသစ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ခ်ေပးလ်က္ ရွိၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈႏွင့္ ထုတ္ယူမႈ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မ်တ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းလၽွက္ ရွိသည္။ ဤဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား အားလုံးတြင္ 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေဖာ္ျပရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသင့္ၿပီး သို႔မွသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဖံုးကြယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လၽိဳွ ႕ဝွက္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အဆံုးသတ္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားရသင့္ရထုိက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
သာယာဝေျပာေရးရရိွေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကူညီထိန္းေက်ာင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ (ရင္းျမစ္ - Martin Sojka. ဓာတ္ပုံလုိင္စင္အတြက္ http://bit.ly/1xHut8x#)

အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားက အက်ိဳးစီးပြားေရာယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုရွိလၽွင္ တာဝန္ခံမႈ 
ရွိေစရန္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ပိုင္ရွင္ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံသားမ်ားက အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္မူ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ဥပေဒအရ 
ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ တန္ျပန္သက္ေရာက္ခံရႏိုင္သည့္ အေၾကာက္တရားမ်ား မရွိပဲ 
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ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္မွာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္မႈကို ႀကီးမားစြာ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္၊ အေမရိကန္၊ ယူေက၊ ေနာ္ေဝး ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔အပါအဝင္ အလႉရွင္အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံ၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြမ်ား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီတို႔ ေပးျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းေနာက္မွ 
အရွိန္အဟုန္ကို ဆက္ထိန္းထားႏိုင္ေစရန္ ၎တို႔က ကူညီႏိုင္ၾကပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
အလႉရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားတုိ႔ျဖင့္ ကုမၸဏီပိုက္ရွင္မ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ျပသထားႏိုင္သည့္ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာတစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 
သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆုံး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ဆိုရလၽွင္မူ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိေစရန္ 
လိုအပ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ အျခား ေဆာင္႐ြက္မ်ားကိုလည္း အာ႐ုံစိုက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ EITI အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းျဖစ္ၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ 
ေအာက္တိုဘာလက လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားသည့္ ကုန္းတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ား 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုမူ 
ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 

ဤသည္မွာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ထြန္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EITI အစီအစဥ္ကို 
ၿခဳံငုံမိေစရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္တင္ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက 
အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ား မသိေအာင္ 
အေမွာင္ခ်ထားျခင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ လူထု မေက်မနပ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
လူထု၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားမွတဆင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား34 ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ မည္သည္တို႔ သေဘာတူထားသည္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အစကတည္းက 
ျမင္ေတြ႕ထားႏိုင္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔အေနျဖင့္ လုံေလာက္မႈ ရွိမရွိ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္ ဤကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္စာခ်ဳပ္မ်ား၏ သေဘာတူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ 
သိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဤဆုတ္ယုတ္မႈကို ျမန္ျမန္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ 
ေဆြးေႏြး ၫွိႏႈိင္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ေနာက္လာမည့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ အေကာင္းဆုံး 
က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 



ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သို႔ ထြက္လာ 12

မွတ္ခ်က္ - တုံ႔ျပန္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ မိခင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
အမ်ားပိုင္ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရမွ ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု နားလည္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို 
ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ မွတ္ခ်က္ေရးသားထားပါသည္။

လုပ္ကြက္
လုပ္ကြက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ကုမaၸဏီအခ်ိဳ႕မွ 
ေပးပို႔သည့္ ပုိင္ရွင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာအက်ိဳးတူကုမၸဏီမွ 
ေပးပို႔သည့္ 

ပုိင္ရွင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၂၀၁၃ တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့သည့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား

PSC B-2

ONGC Videsh Limited [အိႏိၵယ] - အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ့ဲသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံရိွ ဘံုေဘ 
စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ အိႏိၵယိအမ်ိဳးသား စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း 
တို႔တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ Oil and Natural Gas 
Corportation Limited မွ အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္သည့္ 
လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အိႏၵယိအစိုးရ ၏ 
သဘာဝေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ တည္ရိွသည္။

Machinery & Solutions Co. Limited - 
ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္း

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးျခင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအား 
ေလလံဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ပန္ၾကားသည့္ စာမ်ားကို Global Witness ကေန 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပန္ၾကားလႊာမ်ားကို စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္ သို႔မဟုတ္ စာတိုက္မွတဆင့္ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားသို႔ 
ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ထံ စာမ်ား ေရာက္ရွိရန္မွာ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အဆိုပါစာမ်ားကို 
ကုမၸဏီ၏ ရန္ကုန္႐ုံးမ်ားထိ သြားေရာက္ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတြင္ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။ Global Witness သည္ 
EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္ေပးပို႔ရန္ ပန္ၾကားထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 
၎တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား 
အားလုံးကို ထိုရက္တြင္ပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ Global Witness သည္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း မရွိေသးသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီကို 
ထပ္မံဆက္သြယ္ၿပီး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ စာမ်ားကို ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီကို 
လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေဝခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားကိုမူ အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္ ႏွင့္ စာတိုက္မ်ားမွတဆင့္ 
ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းမရွိေသးသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔လာေစဖို႔ 
အားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖုန္းျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အၫႊန္း
 အျပည့္အဝ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္
 တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တုံျပန္ေျဖၾကားခ်က
 တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈ မရွိ

ေနာက္ဆက္တြဲ - အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ 
ပုိင္ရွင္ဆုိင္ရာ Global Witness ၏ စစ္တမ္းအေပၚ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ား 



13 ဥခြ ံစ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သုိ႔ ထြက္လာ

PSC C-1 Pacific Hunt Energy Corp [ကေနဒါ] - ေျဖၾကားျခင္းမရိွ။ Young Investment Group - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

EP-1

Brunei National Petroleum Company 
[ဘရူႏုိင္း] - အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကား 
ခဲ့သည္။ PetroleumBURNEI အျဖစ္ သိထားေသာ 
ကုမၸဏီအား ဘရူႏုိင္း ဒါရုစလမ္ အစုိးရ၏ ဘ႑ာ 
ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဝန္ၾကီးဌာနက အျပည့္ အဝ 
ပုိင္ဆိုင္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန (အင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း) 
အမိန္႔ ၂၀၁၁ အရ ျပဌာန္းထားသည့္ တရားဝင္ 
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

IGE Pte. Limited - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

EP-3

ONGC Videsh Limited [အိႏိၵယ] - အျပည့္အဝ ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားခ့ဲသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံရိွ ဘံုေဘ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ 
အိႏၵယိအမ်ိဳးသား စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတို႔တြင္ 
စာရင္းသြင္းထားသည့္ Oil and Natural Gas 
Corportation Limited မွ အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္သည့္ 
လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အိႏၵယိအစိုးရ၏ 
သဘာဝ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ဝန္ၾကီးဌာန၏ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈေအာက္တြင္ တည္ရိွသည္။

Machinery & Solutions Co. Limited - 
ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

EP-4
JSOC Bashneft [ရုရွား] - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။
[မွတ္ခ်က္ -JSOC Bashneft သည္ အမ်ားပိုင္ 
ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]

UNOG Pte. Limited - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

H Pacific Hunt Energy Corp [ကေနဒါ] - 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။ Young Investment Group - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

IOR-4

MPRL E&P Pte. Limited [ျဗိတိသွ် အပ်ိဳစင္ 
ကြ်န္းမ်ား] - အနီးစပ္ဆံုးရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္အတူ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံး အက်ိဳး 
အျမတ္ခံစားသည့္ ပုိင္ရွင္မ်ား မေဖာ္ျပပါ။

Myanmar Petroleum E&P Co., Limited 
(MPEP) - ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

IOR-5

PETRONAS Carigali Myanmar Inc [မေလးရွား] - 
အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအား 
Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) က 
အျပည့္အဝပုိင္ဆိုင္ သည့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ PETRONAS အုပ္စု၏ 
ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာအရ PETRONAS အား မေလးရွား 
အစုိးရမွ အျပည့္အဝ ပုိင္ဆိုင္သည္။

UNOG Pte. Limited - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

IOR-6

MPRL E&P Pte. Limited [ျဗိတိသွ် အပ်ိဳစင္ 
ကြ်န္းမ်ား] - အနီးစပ္ဆံုး ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင့္အတူ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံး အက်ိဳး 
အျမတ္ခံစားသည့္ ပုိင္ရွင္မ်ားမဟုတ္ပါ။

Myanmar Petroleum E&P Co., Limited 
(MPEP) - ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

IOR-7

PETRONAS Carigali Myanmar Inc. [မေလးရွား] - 
အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခ့ဲသည္။ ဤကုမၸဏီအား 
Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) က 
အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ သည့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ 
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ PETRONAS အုပ္စု၏ 
ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာအရ PETRONAS အား မေလးရွား 
အစိုးရမွ အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္သည္။ 

UNOG Pte. Limitd - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။
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PSC-J

Siren E&P Limited1 [ယူေက] - ကုမၸဏီကုိ 
ပုိင္ဆိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ 

ကုမၸဏီကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။ Petroleum Exploration (PVT) Limited 

[ပါကစၥတန္] - ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

PSC-K
Eni Myanmar B.V. [အီတလီ]: အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Myanmar Petroleum E&P Co., Limited 
(MPEP) - ကုမၸဏီအား ပုိင္ဆိုင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကုိင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

MOGE-4 CAOG s.a.r.l. [လူဇင္ဘတ္] - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

Apex Geo Services Company Limited - 
ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

MOGE-3

PTTEP South Asia Limited [ထိုင္း] - ေျဖၾကားျခင္းမရိွ။
[မွတ္ခ်က္ - PTTEP သည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။] Win Precious Resources Pte. Limited - 

ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။Palang Sophon Offshore [Thailand] - 

ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

PSC-O

Siren E&P Limited2 [ယူေက]: ကုမၸဏီကုိ 
ပုိင္ဆိုင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ လီမိတက ္
ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။.

Petroleum Exploration (PVT) Limited - 
[ပါကစၥတန္] - ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Precious Stone Mining Co. Limited - 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

RSF-5
Eni Myanmar B.V [အီတလီ] - အမ်ားပိုင္ 
ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Myanmar Petroleum E&P Co., Limited 
(MPEP) - ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့သည္ ကမ္းလြန္ ေရတိမ္ပုိင္းလုပ္ကြက္မ်ား

A-4

BG Asia Pacific Pte Limited [ယူေက] - အမ်ားပုိင္ 
ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။ Myanmar Petroleum E&P Co., Limited 

(MPEP) - ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Woodside Energy (Myanmar) Pte Limited 
[ၾသစေၾတးလ်]: အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အ၀ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

1. ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ လုပ္ကြက္ O ႏွင့္ လုပ္ကြက္ J တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူအျဖစ္ Pakistan Exploration (Pvt) Limited (PEL)ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ Siren E&P Limited (Siren) က Global Witness 
သို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ ယင္းလုပ္ကြက္မ်ားကို အမွန္တကယ္တြင္မူ ၿဗိတိသၽွ-ပါကစၥတန္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး Siren 
သည္ ၿဗိတိန္ဘက္မွ ပါဝင္ၿပီး PEL သည္ ပါကစၥတန္ဘက္မွ ပါဝင္ပါသည္။

2. Ibid.
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A-5
Chevron (Unocal Myanmar Offshore Co. 
Limited) [အေမရိကန္ႏုိင္ငံ] - အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Royal Marine Engineering Co., Limited - 
ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

A-7

Woodside Energy (Myanmar) Pte Limited - 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ Myanmar Petroleum E&P Co., Limited 

(MPEP) - ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။BG Asia Pacific Pte Limited [ယူေက] - 

အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

M-4

Oil India Limited [အိႏိၵယ] - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။ 
[မွတ္ခ်က္ - Oil India သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]

Oil Star Management Services Co., Limited - 
ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Mercator Petroleum Limited [အိႏိၵယ] - 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။ [မွတ္ခ်က္ - Mercator သည္ 
အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]

Oilmax Energy Pvt Limited [အိႏိၵယ] - ေျဖၾကားျခင္းမရိွ။ 

M-7

ROC Oil Company Limited [ၾသစေၾတးလ်] - 
အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ Smart E&P International Co., Limited - 

ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။Tap Oil Limited [ၾသစေၾတးလ်] - 

အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

M-8 Berlanga Holding BV [နယ္သာလန္] - ေျဖၾကားျခင္းမရိွ။ A-1 Mining Co., Limited - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

M-15

Transcontinental Group (TRG) [ၾသစေၾတးလ်] - 
ဤကုမၸဏီသည္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံ၏ 
ပုဂၢလိကပုိင္ ကုမၸဏီအျဖစ္လည္ပတ္ေနျပီး 
ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည့္ Simon 
Trevisan အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ မိသားစုမွ ပုိင္ဆိုင္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ မည္သည့္ 
ပုိင္ရွင္မွ် ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာျခင္း 
မရွိဟု ေဖာ္ျပသည္။

Century Bright Gold Co., Limited - KMA အုပ္စု၏ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏ3ီ - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

Canadian Foresight Group Ltd. [ကေနဒါ] - 
မည္သည့္ ပုိင္ရွင္မွ် ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ 
ႏွီးေႏွာျခင္း မရွိဟုေဖာ္ျပလ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
အားျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမွလည္း 
ရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ 
ပုိင္ရွင္မ်ား မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ဟူေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို Global Witness ထံ တိုက္ရုိက္ 
ဆက္သြယ္ ေျပာျပရန္ ေတာင္းဆုိ ဆက္သြယ္ထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္အထိ 
အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားသည့္ ပုိင္ရွင္ႏွစ္ဦးသည္ 
ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္အတြက္ အခ်က္အလက္ 
ေပးၿပီးျဖစ္သည္။

3. ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ လုပ္ကြက္ M-15 အတြက္ ျမန္မာအက်ိဳးတူကုမၸဏီကို လင္း၀င္းကုမၸဏီလီမိတက္  
အျဖစ္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ Canadian Foresight Group Limited မွ Global Witness သို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ ေဒသခံအက်ိဳးတူ 
ကုမၸဏီမွာ အမွန္တကယ္တြင္မူ KMA Group ၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ Century Bright Gold Co., Limited ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ 
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M-17
Reliance Industries Limited [အိႏိၵယ] - 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။ [မွတ္ခ်က္ - Reliance Industries 
သည္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]

United National Resources Development Services 
Co., Limited - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

M-18
Reliance Industries Limited [အိႏိၵယ] - 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။ [မွတ္ခ်က္ - Reliance Industries 
သည္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]

United National Resources Development Services 
Co., Limited - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။

YEB

Oil India Limited [အိႏိၵယ] - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။
[မွတ္ခ်က္ - Oil India သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]

Oil Star Management Services Co., Limited – 
ကုမၸဏီကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Mercator Petroleum Limited [အိႏိၵယ] - 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။ [မွတ္ခ်က္ - Mercator သည္ 
အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]

Oilmax Energy Pvt Ltd [အိႏိၵယ] - ေျဖၾကားျခင္းမရိွ။

မတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့ေသာ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ား

AD-2

BG Exploration and Production Myanmar Limited 
[ယူေက] - အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီက အျပည့္အဝ ပုိင္ဆိုင္သည္။

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။4

Woodside Energy (Myanmar) Pte Limited 
[ၾသစေၾတးလ်] - အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

AD-3

Ophir Energy Plc [ယူေက] - 
လန္ဒန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ထားသည့္ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ Ophir မွ အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ၿပီး 
အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ 
ကုမၸဏီကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

AD-5

Woodside Energy (Myanmar) Pte Limited  
[ၾသစေၾတးလ်] - အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။5

BG Asia Pacific Pte Limited [ယူေက] - 
အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

4. ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသူမ်ားကို ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာရာတြင္ လုပ္ကြက္ D-2 ႏွင့္ AD-5 တို႔အတြက္ 
ေဒသခံကုမၸဏီအျဖစ္ Myanmar Petroleum E&P Co., Limited ေ႐ြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ Woodside Energy 
(Myanmar) Pte. Limited မွ Global Witness သို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ ထိုလုပ္ကြက္ ၂ ခုစလုံးအတြက္ ေဒသခံအက်ိဳးတူကုမၸဏီ ပါဝင္မႈ 
မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ 

5. Ibid.
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AD-9

Shell Myanmar Energy (Pte) Limited [အန္ဂလုိ-
ဒတ္ခ်္] - အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိင္ၿပီး 
အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။
Mitsui Oil Exploration Co Ltd (MOECO) 
[ဂ်ပန္] - အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
MOECO ၏ ၇၉.၉၇%ကုိ ပုိင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း 
ကုိးခုမွာ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ အမ်ားပိုင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပိုင္ဆုိင္သည္။ 
က်န္ရွိသည့္ ၂၀.၀၃% ကို စီးပြား ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပုိင္ဆိုင္သည္။

AD-10

Statoil [ေနာ္ေ၀း] - အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။
ConocoPhillips Myanmar E&P Pte. Limited 
[အေမရိကန္] - အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

AD-11

Shell Myanmar Energy (Pte) Limited [အန္ဂလုိ-
ဒတ္ခ်္] - အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိင္ၿပီး 
အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။
Mitsui Oil Exploration Co Ltd (MOECO) 
[ဂ်ပန္] - အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
MOECO ၏ ၇၉.၉၇%ကုိ ပုိင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း 
ကိုးခုတြင္ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ အမ်ားပိုင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပိုင္ဆုိင္သည္။ 
က်န္ရွိသည့္ ၂၀.၀၃% ကို စီးပြား ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပုိင္ဆိုင္သည္။

MD-2

Eni Myanmar B.V. [အီတလီ] - အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Petrovietnam Exploration Production Corporation 
Limited [ဗီယက္နမ္] - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။ [မွတ္ခ်က္ - 
Petrovietnam သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။

MD-4

Eni Myanmar B.V. [အီတလီ] - အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။
Petrovietnam Exploration Production Corporation 
Limited [ဗီယက္နမ္] - ေျဖၾကားျခင္းမရွိ။ [မွတ္ခ်က္ - 
Petrovietnam သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။]
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MD-5

Shell Myanmar Energy (Pte) Limited [အန္ဂလုိ-
ဒတ္ခ်္] - အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိင္ၿပီး 
အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။
Mitsui Oil Exploration Co Limited (MOECO) 
[ဂ်ပန္] - အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။ 
MOECO ၏ ၇၉.၉၇%ကုိ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း 
၉ ခုမွာ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ အမ်ားပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပုိင္ဆုိင္သည္။ 
က်န္ရိွသည့္ ၂၀.၀၃% ကို စီးပြား ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ပိုင္ဆိုင္သည္။

YWB
Total E&P Activités Pétrolières [ျပင္သစ္] - 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အ၀ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒသခံ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္သူ မရွိ။

6. ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရ မွ စ၍ ကုမၸဏ မ်ာ ထံသို႔ Global Witness မွ ေတာင္ ခံခဲ့သည့္ အခ်က္အ က္မ်ာ အျ ည့္အစုံကို www.globalwitness.
org/myanmaroilandgas တြင္ ရရွိႏိုင္ ါသည္။  

7. ေမြ သကၠရာဇ္ ႏွင့္ အမ်ိဳ သာ မွတ္ ုံတင္နံ ါတ္မ်ာ ကို GLOBAL WITNESS ထံသို႔ ေ ို႔သည့္ ကိစၥရ ္မ်ာ အတြင္ ေအာက္ ါတိုင္ ေဖာ္ျ ခဲ့ ါသည္။ 
ကိုယ္ေရ ကိုယ္တာအခ်က္အ က္ ခို ယူမႈခံရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ာ ကို စို ရိမ္ၾကသည့္အတြက္ ေ ာေ ာဆယ္ ယင္ အခ်က္အ က္မ်ာ ကို ကၽြႏ္ု ္တို႔ 
မထုတ္ျ န္ ါ။ သို႔ေသာ္ GLOBAL WITNESS ထံသို႔ ၫႊန္ ဆို ာသည့္ ူ ုဂၢိဳ ္တစ္ဦ ဦ ႏွင့္ တ္သက္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳ မ္ 
မႈမ်ာ ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္မူ ကၽြႏ္ု ္တို႔ အသုံ ျ ဳ ါမည္။  

ကုမၸဏီမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစု6ံ

Global Witness ၏ ပန္ၾကားခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ ကုမၸဏီ ၂၈ ခုမွ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံကို 
အကၡရာစဥ္အတိုင္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။7

(၁) Apex Geo Services Company Limited -

Apex Geo Service Company သည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ပုဂၢလိက 
လီမိတက္ ကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ ဦးရွိသည္ဟု 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္ - 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္ ၁ -

• အမည ္- ဦးမင္းေမာင္ေမာင္
• ရာထူး - မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ
• ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ -

• အမည ္- ေဒၚဥမၼာၫို
• ရာထူး - ဒါ႐ိုက္တာ
• ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ

Apex Geo Services Company ကို ၁၀၀% ကို အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေၾကာင္းကိုလည္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာ ၅၀ ရွိၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီက ရွယ္ယာ ၂၅ ခုစီ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ကုမၸဏီရွိ 
၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၎တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီက အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ၾကသည္။ 
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အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူတစ္ဦး ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္လၽွင္ (ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရး
သမားတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္စပ္သူ သို႔မဟုတ္ နီးစပ္သည့္ မိသားစုဝင္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။) ၎တို႔သည္‘ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုႏွင့္ 
ပတ္သက္မႈမရွိ’ ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါသည္ (sic)။

ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ ေအာက္ပါ ႐ုံးလိပ္စာမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ - 

No.8(A), Kha Paung Street (Martin Avenue), 6 Miles, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
Tel/Fax: (951) 504610, 536559

(၂) BG Asia Pacific Pte Limited and BG Exploration and Production Myanmar Limited -

တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈက ေဖာ္ျပသည္မွာ လုပ္ကြက္ A-4, A-7, AD-2 ႏွင့္ AD-5 တြင္ ပါဝင္သည့္ BG ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုးသည္ FTSE 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ BG Group plc က အျပည့္အဝပုိင္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 

ဤကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါ ထပ္တိုး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္ -

‘BG Group ၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အေသးစိတ္ကိ ု http://www.bg-group.com/16/sustainability/  

တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ စြမ္းအင္က႑ကို ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံးက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 
ကတိကဝတ္ေပးထားမႈကို BG Group က ေလးနက္စြာ ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈဆိုင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ ေလ်ာက္ထားမႈကို ကူညီႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေပးသည့္ Myanmar 
Development Resource Institute မွ အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ UNCAC 
ညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္၌ မၾကာခင္က က်င္းပရာတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္က႑တြင္ ထိေရာက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒရွိရန္ အေရးႀကီးပုံအေၾကာင္း BG Group က မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါသည္။ Myanmar Centre for Responsible 
Business ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။’

(၃) Brunei National Petroleum Company -

ဤကုမၸဏီ၏ ျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ PetroleumBRUNEI ဟုလည္း သိထားၾကသည့္ Brunei National Petroleum 
Company သည္ Ministry of Finance Corporation ကတဆင့္ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ုဆလမ္ အစိုးရက အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ 
ေရနံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ Ministry of Finance (Incorporation) Order 2011 အမိန္႔အရ 
တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ PetroleumBRUNEI ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ www.pb.com.bn တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

(၄)Canadian Foresight Group Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ - 

‘… Canadian Foresight Group Limited (the “ကုမၸဏ”ီ) သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံသားက ထိန္းခ်ဳပ္သည့္၊ အယ္လ္ဘာတာ ျပည္နယ္တြင္ 
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီကုိ မည္သည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္မွာမွ စာရင္းတင္မထားပဲ 
ကုမၸဏီ၏ ႀကီးမားသည့္အစိတ္အပုိင္းကုိ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားက တုိက္႐ုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး 
၎တုိ႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ ကေနဒါႏုိင္ငံ အယ္လ္ဘာတာျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ သာမန္ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ …

ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
Personal Information and Privacy Act (Alberta) ႏွင့္ Personal Information and Protection and Electronic 
Documents Act (Canada) အပါအဝင္ အယ္လ္ဘာတာႏွင့္ ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒအရ ဤကုမၸဏီကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ႀကိဳတင္မရယူပဲ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စာရင္းကိုမၽွ ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

သို႔ေသာ္ ထိုင့္သင့္ေသာ ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီက သိရွိရသေလာက္တြင္မူ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစား
ရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားတြင္ [Global Witness] ၏ စာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ‘ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ား’ မပါဝင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
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ထို႔အျပင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး 
၎တို႔သည္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတည္ျပဳပါသည္။ စိစစ္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ေပးပို႔ပါသည္။

Kevin Flaherty အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ 
  A603 City Garden Apartments, 59 Ngo Tat To, Binh Thanh, HCMC, Vietnam

Songning Shen ဥကၠဌ ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ 
  1020, 903-8 Avenue S.W., Calgary, AB, Canada T2P 0P7

Gregory G. Turnbull ဒါ႐ိုက္တာ
  Suite 4000, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary, AB, Canada T2P 4K9

Raymond S. Fong ဒါ႐ိုက္တာ
  1020, 903 – 8 Avenue, S.W., Calgary, AB, Canada T2P 0P7

Perla Woo ဘ႑ာေရးမႉး
  1020, 903 – 8 Avenue, S.W., Calgary, AB, Canada T2P 0P7

Rick Pawluk ေကာ္ပိုရိတ္အတြင္းေရးမႉး
  Suite 4000, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary, AB, Canada T2P 4K9

ဤတုံ႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ Global Witness က ၎တို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေပးရန္ ပန္ၾကားမႈႏွင့္အတူ Canadian Foresight သည္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ရန္ 
သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ Canadian Foresight ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၄ ဦးသည္ ၎တို႔ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Global Witness ကို ေပးပိုခဲ့ပါသည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၁ -

• အမည္အျပည့္အစု ံ- Kevin Flaherty
• ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္ - မေပးပို႔ခဲ့ပါ။ 
• ႏိုင္ငံသား - ကေနဒါ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ဗီယက္နမ္
•  လက္ရွိအေနအထား - Canadian Foresight တြင္ ၎၏နာမည္ျဖင့္ ပါဝင္သည့္ အစုရွယ္ယာအားလုံး၏ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ၁၀၀% ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ 
•  Canadian Foresight တြင္ ပါဝင္သည့္ အစုရွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ - Canadian Foresight တြင္ 

အေႂကြးက်န္ေနသည့္၊ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ထားၿပီးသည့္ ရွယ္ယာမ်ား၏ ၁၅.၁၂% ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ရွယ္ယာ ၂၂ သန္း 
•  Canadian Foresight တြင္ တုိက္႐ိုက္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ရွယ္ယာ ရာခိုင္ႏႈန္း - ၁၅.၁၂% 

တိုက္႐ိုက္ မဲေပးခြင့္။ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ မဲေပးခြင့္ မရွိပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ မည္သူမည္ဝါဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ Global Witness သည္ ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္ကုိလည္း ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ဤအက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္သည္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထားမ်ား ခိုးယူခံရမည္ကုိ စိုးရိမ္သျဖင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ -

•	 အမည္အျပည့္အစု ံ- Minglin Li
• ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ကေနဒါ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ေကာ္ဂါရီ၊ အယ္လ္ဘာတာ၊ ကေနဒါ 
• Canadian Foresight တြင္ ပါဝင္သည့္ အစုရွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ - ၁၀၀,၀၀၀ ရွယ္ယာ
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•  Canadian Foresight တြင္ တုိက္႐ိုက္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ရွယ္ယာ ရာခိုင္ႏႈန္း -  
၁၀၀,၀၀၀ ရွယ္ယာ (ရာခိုင္ႏႈန္းကို မေပးပို႔ခဲ့ပါ။)

•  အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသူသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါက ေနာက္ထပ္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား - မရရွိပါ။ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၃ -

•	 အမည္အျပည့္အစု ံ- Li Zhang
• ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ကေနဒါ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ကေနဒါ 
• Canadian Foresight တြင္ ပါဝင္သည့္ အစုရွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ ရွယ္ယာ ၂ သန္း၊ ၁.၄%
•  Canadian Foresight တြင္ တုိက္႐ိုက္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ရွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္း -  

၁.၄% တိုက္႐ိုက္မဲေပးခြင့္

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၄ -

• အမည္အျပည့္အစု ံ- Rui Yang
• ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ကေနဒါ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ကေနဒါ 
• Canadian Foresight တြင္ ပါဝင္သည့္ အစုရွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ - ရွယ္ယာ ၂.၅ သန္း၊ ၁.၇%
•  Canadian Foresight တြင္ တုိက္႐ိုက္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ ရွယ္ယာ ရာခိုင္ႏႈန္း -  

၁.၇% တိုက္႐ိုက္မဲေပးခြင့္

ထို႔အျပင္ Canadian Foresight Group Limited သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါ 
မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္ - 

‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ … ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ၊ အဂတိတရားကင္းေသာ၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေစေသာ ပံုစံျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္က႑တြင္ ျမန္မာအစုိးရ၊ [Global Witness] ႏွင့္ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အတူ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေနပါသည္။

… ကုမၸဏီသည္ လုပ္ကြက္ M-15 ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝယူသည့္ စာခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းရန္ အခြင့္အေရး ရရွိထားေသာ္လည္း 
ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မၿပီးျပတ္ေသးသလို ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝယူသည့္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းလည္း 
မရွိေသးပါ။ 

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေနဒါကုမၸဏီႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကေနဒါ၏ 
Corruption of Foreign Public Officials Act ဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အေလးေပး ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ယင္း၏ အက်ိဳးတူ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား အၾကားက Joint Bidding 
Agreement သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါ အာမခံလည္း ပါဝင္ပါသည္ - 

ေပးေဆာင္မႈမရွိျခင္းမ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းယူမႈမ်ားဆိုင္ရာ အာမခံမ်ား 

(က)သက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳ လ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ယင္းပုဂၢိဳ လ္အဖြဲ႕အစည္း၊ ယင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဤစာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာ၏ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ အစုိးရအရာရိွ (ဆုိလုိသည္မွာ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေအဂ်င္စီ၊ လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြက္ အလုပ္လုပ္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ေသာ ပုဂၢိဳ လ္အပါအဝင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးရာ 
႐ံုးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳ လ္ကုိမဆုိ)သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမဆုိ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီအရာရိွတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဝင္အေ႐ြးခံမည့္သူကုိ အက်ိဳးခံစားႏုိင္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ မျပဳလုပ္ရေသးေသာ၊ မကမ္းလွမ္းရေသးေသာ သုိ႔မဟုတ္ 



ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သို႔ ထြက္လာ 22

လုပ္ပုိင္ခြင့္မေပးရေသးေသာ၊ ႏွင့္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ၊ ကမ္းလွမ္းလိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးမည္ 
မဟုတ္ေသာ မည္သည့္ ေပးေခ်မႈ၊ လက္ေဆာင္၊ ကတိ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ အျခားပုဂၢိဳ လ္၊ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုခုမွ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ ေပးေဆာင္မႈ၊ လက္ေဆာင္၊ ကတိ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးေက်းဇူးတုိ႔သည္ (i)ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အသံုးျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ (ii) ထုိပုဂၢိဳ လ္အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးမိခင္ ကုမၸဏီ၏ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးမိခင္ကုမၸဏီ၏ 
လုပ္ငန္းလုပ္ရာ အဓိကေနရာ၏ ႏုိင္ငံမွ ဥပေဒမ်ား(iii)၁၉၉၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၁၉၉၉ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ အသက္ဝင္သည့္ Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 

Business Transactions တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ ယင္းကြန္ဗင္းရွင္း၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အခါ 
အာမခံေပးပါသည္။ သက္ဆုိင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး အာမခံေပးႏုိင္သည့္အျပင္ ပထမပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးက 
အာမခံခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုခုမွ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ ဆံုး႐ႈးံနစ္နာမႈမ်ား၊ ဆံုး႐ႈးံမႈမ်ား၊ 
ဒဏ္ေငြမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွ အျခားသူတစ္ဦးအား အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည့္ တာဝန္သည္ သေဘာတူညီမႈကုိ ရပ္စဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျဖစ္ မျဖစ္ေစႏုိင္ပါ။’

(၅) Chevron (Unocal Myanmar Offshore Co. Limited)

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈက ေဖာ္ျပသည္မွာ Unocal Myanmar Offshore Co., Limited သည္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ရွိ လုပ္ကြက္ 
M5 ႏွင့္ M6 တို႔တြင္ရွိသည့္ ရတနာႏွင့္ စိန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
ခြဲေဝယူသည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းမလုပ္ရေသးသည့္ အစုရွယ္ယာ ၂၈.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ၿပီး လုပ္ကြက္ A5 အတြက္လည္း 
စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရကာ Chevron ေကာ္ပိုေရးရွင္းက အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္ - 
www.chevron.com/documents/pdf/chevron2013annualreportsupplement.pdf 

(၆) ConocoPhillips Myanmar E&P Pte. Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈက ေဖာ္ျပသည္မွာ ConocoPhillips Myanmar E&P Pte. Limited သည္ Statoil AS ႏွင့္အတူ ပူးတြဲကာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံတင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ConocoPhillips Myanmar E&P 
Pte. Limited သည္ နယူးေယာက္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ ConocoPhillips က အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

(၇) Eni Myanmar B.V. -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈက ေဖာ္ျပသည္မွာ Eni SpA သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ေစ်းၿပိဳင္ေလလံပြဲမ်ားတြင္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ Eni Myanmar B.V. မွတဆင့္  
ေစ်းၿပိဳင္ေလလံတင္ခဲ့ပါသည္။ Eni Myanmar B.V. သည္ (Eni က ၁၀၀% ပိုင္ဆိုင္သည့္ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ) 
Eni International B.V. က အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလတြင္ Eni 
Myanmar B.V.ကို RSF-5 ႏွင့္ PSC-K ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ လိုင္စင္မ်ား ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ ကမ္းလြန္ 
ေရနက္လိုင္စင္မ်ား MD-2 ႏွင့္ MD-4 မ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သူအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။ Eni SpA သည္ အီတလီႏွင့္  
နယူးေယာက္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတို႔တြင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈက ေနာက္ထပ္ ေဖာ္ျပသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ 
ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္းပင္လၽွင္ ၂၀၁၂ က 
Transparency International အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ ‘Transparency in Corporate Reporting’ ေလ့လာမႈစာတမ္း၏ 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္ Eni ကို အျမင့္ဆုံးအမွတ္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

(၈) Machinery & Solutions -

ေနာက္ဆုံး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ ဦး ရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေဖာ္ျပပါသည္ - 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၁ -

• အမည ္- ဦးေအာင္ရဲစိုး (မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ)
• ေမြးသကၠရာဇ ္- ေမြးသကၠရာဇ္ကို Global Witness ထံ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ
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အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ -

• အမည္ - ေဒါက္တာ ေဌးေဌး (ဒါ႐ိုက္တာ)
• ေမြးသကၠရာဇ ္- ေမြးသကၠရာဇ္ကို Global Witness ထံ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ

ဦးေအာင္ရဲစိုးႏွင့္ ေဒါက္တာ ေဌးေဌးတို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား -
•	 Address:	No.	146	(L-2)	Shwe	Hnin	Si	Street,	Mayangone	Township,	Yangon,	Myanmar.

•	 Telephone	numbers:	+95	1	667	110;	+95	1	966	9562;	+95	1	966	9563.

•	 Facsimile	number:	+95	1	667	110.

•	 Email:	info@mandsenergyservices.com.

ကုမၸဏီ၏ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ Machinery & Solutions ၌ မည္သည့္ ရွယ္ယာကိုမၽွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူက 
မပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပပါသည္။ [ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိသူ 
ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိပ္ပိုင္းႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ နီးစပ္သူ သို႔မဟုတ္ 
နီးစပ္သည့္ မိသားစုဝင္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။]

(၉) Mitsui Oil Exploration Co. Limited (MOECO) -

Mitsui Oil Exploration Co. Limited ကုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္သူမ်ားကုိ ယခုက့ဲသုိ႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ခြျဲခားေဖာ္ျပၿပီး တံု႔ျပန္ေျဖၾကားထားပါသည္ - 

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္၏ နာမည္
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အခ်ိဳး  

(%)
ရွယ္ယာပိုင္ရွင္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

Mitsui	&	Co.,	Limited ၇၃.၅၈% အမ်ားပိုင္ကုမၸဏ။ီ 

Ministry	of	Economy,	Trade	and	Industry	
of Japan ၂၀.၀၃% အစိုးရဌာန။

Nippon	Steel	&	Sumikin	Engineering	
Co.,	Limited ၁.၅၃%

Nippon	Steel	&	Sumikin	Engineering	Co.,	Limited	သည္ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Nippon Steel & Sumitomo 

Metal မိခင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

JX	Nippon	Oil	&	Gas	Exploration	
Corporation ၁.၄၅%

JX	Nippon	Oil	&	Gas	Exploration	Corporation	သည္ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ JX holdings မိခင္ကုမၸဏီမွ 
အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

INPEX	CORPORATION ၀.၉၂% အမ်ားပိုင္ကုမၸဏ။ီ

KYOKUTO	PETROLEUM	INDUSTRIES,	
LIMITED ၀.၈၅%

Kyokuto	Petroleum	Industries,	Limited	ကုိ	EMG	Marketing	

and MOC Marketing က ပုိင္ဆုိင္ပါသည္။ EMG	Marketing	
ကုမၸဏီကုိ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Tonen General 

Petroleum	Limited	ႏွင့္	Exxon	Mobil	တုိ႔က ပုိင္ၾကသည္။ MOC 

Marketing ကုမၸဏီကုိ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Tonen 

General	Petroleum	Limited,	Sumitomo	Mitsui	Banking	

Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank ႏွင့္ Mitsui	Life	
Insurance	Company	Limited	တုိ႔က ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။ 

The	Japan	Steel	Works,	Limited ၀.၆၉% အမ်ားပိုင္ကုမၸဏ။ီ

SHOWA	SHELL	SEKIYU	K.K. ၀.၄၂% အမ်ားပိုင္ကုမၸဏ။ီ

Toagosei	Co.,	Limited ၀.၃၀% အမ်ားပိုင္ကုမၸဏ။ီ

JGC Corporation ၀.၂၃% အမ်ားပိုင္ကုမၸဏ။ီ
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(၁၀) MPRL E&P Pte Limited -

ကုမၸဏီမွ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ - 

– MPRL သည္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမဟုတ္ပါ။ 
–  MPRL ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ားမဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 

မည္သည့္ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။ 
–  စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို MPRL E&P ႐ုံးမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရမည့္ 

အေသးစိတ္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
•	 	Address:	MPRL	E&P	Pte	Limited,	84-85,	Hlaing	Myint	Moh	Lane	#1,	10th Quarter, Hlainng Township, 

Yangon,	Myanmar.
•	 Telephone number: (95-1) 521 471 ~ 3, 521 461 ~ 2.
•	 Facsimile number: (95-1) 521 156.

– ဤကုမၸဏီသည္ မၾကာမီအနာဂတ္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ 

MPRL ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ MPEP ႏွစ္ခုစလုံးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားပါသည္ - 

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား အေျချပပုံစံ

MPRL E&P PTE LTD. MYANMAR PETROLEUM
EXPLORATION & PRODUCTION CO., LTD.

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ရွယ္ယာအေရအတြက္ ရွယ္ယာ %
၀.၁ ဦးမိုးျမင့္ ၁၀ ၁.၀%

၀.၂ Sharecorp ၁၅ ၁.၅%

၀.၃ Ashbury Asset 
Management	Ltd.

၉၇၅ ၉၇.၅%

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ရွယ္ယာအေရအတြက္ ရွယ္ယာ %
၀.၁ ဦးမိုးျမင့္ ၂၅,၀၀၀.၀၀ ၅၀.၀%

၀.၂ ဦးစည္သူမိုးျမင့္ ၁၂,၅၀၀.၀၀ ၂၅.၀%

၀.၃ ဦးဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္ ၁၂,၅၀၀.၀၀ ၂၅.၀%

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
၀.၁ ဦးမိုးျမင့္

၀.၂ ဦးမ်ိဳးတင္

၀.၃ Mr. Terence John Howe

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
၀.၁ ဦးမိုးျမင့္

၀.၂ ဦးစည္သူမိုးျမင့္

၀.၃ ဦးဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္

၀.၄ ဦးမ်ိဳးတင္

၀.၅ ဦးေဇာ္လြင္

၀.၆ ေဒၚႏုႏုလြင္

၀.၇ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဆြ

– ဤကုမၸဏီသည္ မၾကာမီအနာဂတ္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ 
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(၁၁) Myanmar Petroleum E&P Co., Limited (MPEP) -

ကုမၸဏီမွ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ - 

– MPEP သည္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမဟုတ္ပါ။ 
–  MPEP ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သို႔မဟုတ္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ားမဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 

မည္သည့္ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။ 
–  စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို MPRL E&P ႐ုံးမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရမည့္ 

အေသးစိတ္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
	 •  Address:	MPRL	E&P	Pte	Limited,	84-85,	Hlaing	Myint	Moh	Lane	#1,	10th Quarter, Hlainng Township, 

Yangon,	Myanmar.

	 • Telephone number: (95-1) 521 471 ~ 3, 521 461 ~ 2.

	 • Facsimile number: (95-1) 521 156.

MPEP ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ MPRL ႏွစ္ခုစလုံးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားပါသည္ - 

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား အေျချပပုံစံ

MPRL E&P PTE LTD. MYANMAR PETROLEUM
EXPLORATION & PRODUCTION CO., LTD.

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ရွယ္ယာအေရအတြက္ ရွယ္ယာ %

၀.၁ ဦးမိုးျမင့္ ၁၀ ၁.၀%

၀.၂ Sharecorp ၁၅ ၁.၅%

၀.၃ Ashbury Asset 
Management Ltd. ၉၇၅ ၉၇.၅%

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ရွယ္ယာအေရအတြက္ ရွယ္ယာ %

၀.၁ ဦးမိုးျမင့္ ၀.၇ ၅၀.၀%

၀.၂ ဦးစည္သူမိုးျမင့္ ၁၂,၅၀၀.၀၀ ၂၅.၀%

၀.၃ ဦးဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္ ၁၂,၅၀၀.၀၀ ၂၅.၀%

Directors

၀.၁ ဦးမိုးျမင့္

၀.၂ ဦးမ်ိဳးတင္

၀.၃ Mr. Terence John Howe

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
၀.၁ ဦးမိုးျမင့္

၀.၂ ဦးစည္သူမိုးျမင့္

၀.၃ ဦးဖုန္းေက်ာ္မိုးျမင့္

၀.၄ ဦးမ်ိဳးတင္

၀.၅ ဦးေဇာ္လြင္

၀.၆ ေဒၚႏုႏုလြင္

၀.၇ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဆြ

–  MPEP ၏ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ အထက္တြင္ ခြဲျခားျပၿပီး နာမည္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
အစုရွယ္ယာမ်ားကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ဤရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ MPEP ၏ 
ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္အတြက္မွာမွ ကိုယ္စားျပဳၿပီး သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး 
ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိပါ။)
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(၁၂) Oil Star Management Services Company Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Oil Star Management Services Company Limited သည္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္လာ ၂၈ ရက္က 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ အတြင္း ကမ္းလြန္ႏွင့္ကုန္းတြင္း 
ေစ်းၿပိဳင္ေလလံပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၏ ေဒသခံအက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္သူအျဖစ္လည္း 
မွတ္ပုံတင္ခဲ့ပါသည္။ 

ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
ေပးပို႔ပါသည္ -

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၁ -

အမည ္- ဦးေက်ာ္လႈိင္
ရာထူး - မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ
ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ
ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ - ကုမၸဏီ၏ ၁၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ဒုတိယအက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္သည္ ေလာေလာဆယ္ ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ -

အမည ္- ဦးလႈိင္မင္း (Jeffrey)
ရာထူး - ဒါ႐ိုက္တာ
ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ယူေက
ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ - ကုမၸဏီ၏ ၉၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီကို ဦးလႈိင္ဝင္းက အလြတ္သေဘာပုံစံျဖင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ 

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပသည္မွာ ဦးေက်ာ္လႈိင္သည္ ျမန္မာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးဌာနမွ အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမႉးတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဦးလႈိင္မင္း၏ ဖခင္လည္း 
ျဖစ္သည္။ ဦးေက်ာ္လႈိင္ႏွင့္ ဦးလႈိင္မင္းတို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ မည္သည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္မၽွ မဆက္စပ္သလို ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ 

ထို႔ထက္ပို၍ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈက ေဖာ္ျပသည္မွာ ဦးလႈိင္မင္းသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ပုဂၢလိက တကၠစီ အငွားကားပိုင္ရွင္ ႏွင့္ 
အငွားကား ေမာင္းဆရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေက်ာ္လႈိင္မွာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ၃၉ ႏွစ္ၾကာ အေတြ႕အႀကဳံရွိထားသူ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ ေအာက္ပါ ႐ုံးလိပ္စာမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ - 

No.101,	SH-2	Condo,	Eiksietan	Housing,	Wayzantar	Road,	Thingangyun	Township,	Yangon

(၁၃) ONGC Videsh Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ ONGC Videsh Limited သည္ Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) မွ 
အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယ၏ အဓိက ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ONGC 
သည္ အိႏၵိယအစိုးရ၏ Ministry of Petroleum & Natural Gas ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ Central Public Sector Enterprise (CPSE) 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ONGC သည္ Bombay Stock Exchange ႏွင့္ National Stock Exchange of India စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ 
စာရင္းဝင္ထားပါသည္။ 
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(၁၄) Ophir Energy Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ လန္ဒန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

(၁၅) ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ြ

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ သည္ ပါရမီ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု 
၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူ မပါရွိပါ။ [ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူ၏ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ 
ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ ဆက္စပ္သူ သို႔မဟုတ္ နီးစပ္သည့္ မိသားစုဝင္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။]

ေလာေလာဆယ္တြင္ ပါရမီ ကုမၸဏီအုပ္စု ၏ ကုမၸဏီ ၁၃ ခုသည္ မိသားစုပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ရွယ္ယာအမ်ားစုမွာ ယင္းရွယ္ယာပိုင္ရွင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ျပည့္ဝထြန္း (ကံထြန္း) ႏွင့္ သူ၏ ဖခင္ ဦးသန္းထြန္းတို႔က ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ 
ျမင့္ေနျခည္ထြန္းည္ ကံထြန္းႏွင့္ ေမာင္ႏွမေတာ္စပ္ၿပီး အိအိခက္သည္ သူ၏ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ပါရမီပိုင္ရွင္မ်ားအတြင္းတြင္ 
အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းထားမႈမ်ား မရွိပါ။ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ တိတိက်က်ကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္ - 

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ တိတိက်က်ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္ - 

လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ျပည့္ဝထြန္း (ကံထြန္း) သန္းထြန္း ျမင့္ေနျခည္ထြန္း အိအိခက္

ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၆၀% ၄၀% -- --

ပါရမီ စြမ္းအင္ ကုန္သြယ္ေရး 
(လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမရွိ)

၅၀% ၅၀% -- --

ပါရမီ စြမ္းအင္ ပိုက္လိုင္း ၄၀% ၆၀% -- --

မႏၱေလး ေရနံ ၀န္ေဆာင္မႈ ၉၈% -- ၂% --

PT & MM Travels & Tours ၉၆% ၄% -- --

PT	&	MM	Event	Ads ၉၆% ၄% -- --

မႏၱေလး ေရနံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၉၉% ၁% -- --

ေတာ္၀င္ရဲမြန္ ရင္းႏွီးျမွႇပ္ႏွံမႈ ၅၀% -- -- ၅၀%

မႏၱေလး ေလေၾကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ၉၉% ၁% -- --

သစၥာတိုင္ အာမခံ ၆၀% ၄၀% -- --

ပါရမီ စြမ္းအင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ၅၀% ၅၀% -- --

ပါရမီ စြမ္းအင္ ပုဂၢလိက ၁၀၀% -- -- --

ပါရမီ ပုဂၢလိက ၁၀၀% -- -- --

ျပည့္ဝထြန္း သို႔မဟုတ္ ကံထြန္းသည္ ပါရမီ ကုမၸဏီအုပ္စု ၏ စီအီးအိုႏွင့္ ဥကၠဌျဖစ္ၿပီး ပါရမီ ကုမၸဏီအုပ္စု သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ 
ယင္းကုမၸဏီ ၁၃ ခု စုဖြဲ႕ထားသည့္ အလြတ္သေဘာ အဖြဲ႕တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ ဦးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိစစ္ႏိုင္သည့္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးပို႔လာပါသည္ -

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၁ -

• အမည္အျပည့္အစံု - ျပည့္ဝထြန္း (ကံထြန္း)
• ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္ - ေမြးသကၠရာဇ္ကို Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ၊ စကၤာပူတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
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အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ -

• အမည္အျပည့္အစု ံ- သန္းထြန္း 
•  ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္ - ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ကို Global Witness ကို 

ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

ကုမၸဏီလိပ္စာ -	#14-02,	#15-07	Sule	Pagoda	Road,	Yangon	Myanmar
Tel: (951) 255104, 255106, 255450

ထို႔အျပင္ ပါရမီ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ဤေနရာမွ ရယူႏိုင္ပါသည္ -  
http://parami.com/wp-content/uploads/2014/05/Organizational-Transparency-Policy-for-Parami-Energy-
Group-of-Companies110414.pdf ယင္းမူဝါဒကို ၂၀၁၄ ဧၿပီလ ၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ခ်မ်တ္ထားၿပီး ကုမၸဏီတည္ေဆာက္ပုံ၊ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္တို႔ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ပါရမီ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု က ေနာက္ထပ္ 
ေဖာ္ျပသည္မွာ ‘[ယင္း၏] Due Diligence (ထိုက္သင့္ေသာ သတိဝီရီယ) လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနၿပီး စာရင္းစစ္ၿပီး 
(ကုမၸဏီတြင္း စာရင္းစစ္ ႏွင့္ KPMG စာရင္းစစ္ၿပီး) စာရင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္လၽွက္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ Group ၏ စီးပြားေရးဌာနမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ႏွင့္ စာရင္းကိုင္ က်င့္စဥ္မ်ားကို အျပည့္အစုံ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈကို အသားေပးသည့္ ပထမဆုံး ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစီရင္ခံစာကိုလည္း ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ 

(၁၆) Petroleum Exploration (PVT) Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Petroleum Exploration (PVT) Limited (‘PEL’)သည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၄ 
ဇြန္လက တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

PEL ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ - 

အမည္ ႏိုင္ငံသား ရာထူး ေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံ ေမြးသကၠရာဇ္

Mr. Zaheeruddin ပါကစၥတန္ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပါကစၥတန္ Global Witness သို႔ ေပးပို႔ခဲ့

Mr. Zafar Iqbal ပါကစၥတန္ ဒါ႐ိုက္တာ ပါကစၥတန္ Global Witness သို႔ ေပးပို႔ခဲ့

Mr. Moeenuddin ပါကစၥတန္ ဒါ႐ိုက္တာ ပါကစၥတန္ Global Witness သို႔ ေပးပို႔ခဲ့

Mr.	Shahzad	Zaheer	 ပါကစၥတန္ ဒါ႐ိုက္တာ ပါကစၥတန္ Global Witness သို႔ ေပးပို႔ခဲ့

ဤပိုင္ရွင္ ၄ ဦးတုိ႔ၾကားတြင္ ကုမၸဏီ၏ ၁၀၀% ကို ခြဲေဝပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၎တို႔ တစ္ဦးစီက 
အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ မစၥတာ Zaheeruddin တြင္ ေနာက္ဆုံး 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးႏိုင္သည့္ အာဏာရွိပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား - 

႐ုံးလိပ္စာ: House	20,	Main	Margalla	Road,	F-8/3,	Islamabad,	Pakistan	44000.

Tel: 0092 51 2287251-2 Fax: 0092 51 2287154-4

PEL ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို သြားၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္ - 

http://www.shahzadintl.com.pk	ႏွင့္

http://www.shahzadintl.com.pk/companies/PEL/#/home 
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(၁၇) PETRONAS Carigali Myanmar Inc -

PETRONAS Carigali Sdn Bhd ၏ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ ယင္း၏ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယင္းမွ 
အျပည့္အဝပုိင္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ PETRONAS မွ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမဟုတ္ပါ။ 

PETRONAS Carigali Myanmar Inc. ၏ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္း၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာ - http://www.petronas.my/investor-relations/Pages/default/aspx.

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ကို မေလးရွားအစိုးရက အျပည့္အဝ 
ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ 

(၁၈) ROC Oil Company Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Roc Oil Company Limited သည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Australian Securities 
Exchange Limited စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားပါသည္။ 

(၁၉) Royal Marine Engineering Co., Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Royal Marine Engineering Co., Limited (RME) သည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု 
မဟုတ္သကဲ့သို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုက ပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ RME သည္ ၁၀၀% 
မိသားစုပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမၽွ ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိပါ။ 

RME ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၁ -

• အမည္အျပည့္အစံု - ျမင့္ေအာင္ (ဦး)၊ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ
• ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္ - ေမြးသကၠရာဇ္ကို Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ -

• အမည္အျပည့္အစံု - စီစီေထြး (ေဒၚ)၊ ဒါ႐ိုက္တာ
•  ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္ - ေမြးသကၠရာဇ္ကို Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ

ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚစီစီေထြးတို႔ ႏွစ္ဦးက ကုမၸဏီ၏ ၁၀၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ RME မွ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၎တို႔ႏွစ္ဦးက 
ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦးကို ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမွာ - 

No.22,	2nd	floor,	Shwe	Pone	Nyet	Yeik	Mon,	Bayint	Naung	Road,	Kamayut	Township,	Yangon

Tel:	951-505665,	530830	Fax:	951-530830	Email:	office@royalmarinegroup.com

Web: www.royalmarinegroup.com

(၂၀) Shell Myanmar Energy Pte Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Shell Myanmar Energy Pte Limited သည္ Royal Dutch Shell plc က 
အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Royal Dutch Shell plc သည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ထပ္ ထပ္မံေဖာ္ျပသည္မွာ ‘Shell သည္ Shell General Business Principles အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ကမၻာတဝန္းလုံးတြင္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္လၽွက္ရွိၿပီး ယင္းအေျခခံမူမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ႐ိုးသားမူ၊ 



ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သို႔ ထြက္လာ 30

သိကၡာသမာဓိရွိမႈ ႏွင့္ မၽွတမႈရွိေစရန္ သံ႒ိဌာန္ခ်ထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကေသာ သူအားလုံးႏွင့္ 
ဆက္ဆံရာတြင္လည္း ယင္းမူမ်ားကို က်င့္သုံးရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားပါသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ Partnership against Corruption 
Initiative (PACI) ႏွင့္ Transparency International ၏Business Principles on Combating Bribery (2002)တို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားေပးေထာက္ခံပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
အစီအစဥ္(EITI)တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Shell 
သည္ Global Compact ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ယင္း၏ အေျခခံမူမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ပါသည္။’ 

(၂၁) Siren E&P Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Siren E&P Limited (‘Siren’)သည္ ‘ပုဂၢလိကပိုင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာ္ပိုရိတ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ ႏွင့္ အေကာင္းဆုံး 
လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သံဌိဌာန္ခ်ထားပါသည္။ Siren ကို အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္ အမႈေဆာင္မ်ားက 
ဦးေဆာင္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ အမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ယခင္က Shell ၏ ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႔ခြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ Siren ၏ အဆင့္ျမင့္ ထိပ္တန္း အဖြဲ႕၏ ဤလုပ္ငန္းအတြင္း လုပ္သက္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေပါင္းလိုက္လၽွင္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ကြက္ O ႏွင့္ လုပ္ကြက္ J တို႔ကို ၿဗိတိသၽွ-ပါကစၥတန္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး 
Siren သည္ ၿဗိတိန္ဘက္မွ ပါဝင္ၿပီး Pakistan Exploration (Pvt) Limited (‘PEL’) သည္ ပါကစၥတန္ဘက္မွ ပါဝင္ပါသည္။ 
(Shahzad International သည္ PEL ၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။) စာရင္းကိုင္ႏွင့္ အခြန္ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ပိုမို 
ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အဖြဲ႕မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

– လုပ္ကြက ္O အတြက:္	Petroleum	Exploration	(Myanmar	Block	O)	Pte.	Limited

– လုပ္ကြက ္J အတြက:္	Petroleum	Exploration	(Myanmar	J)	Pte.	Limited

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ရာ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူ 
ရရွိႏိုင္ၾကပါသည္။ စကၤာပူသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးလၽွက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိသည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ တရားစီရင္ရာႏိုင္ငံတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေဒသခံအက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္မည္ ကုမၸဏီ အနည္ဆုံးတစ္ခုႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္ကြက္ O ႏွင့္ J အတြက္ ပါရမီ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ 
ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ကြက္ O အတြက္ Precious Stone Mining Co. Limited ပါဝင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 

Siren သည္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္မ်ား သုံးသပ္မႈတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး ယင္းအပိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ သံဌိဌာန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို သိသိသာသာ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။’ 

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေနာက္ထပ္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Siren ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ - 

နာမည္ ႏိုင္ငံသား လတ္တေလာအဓိက အလုပ္ခန္႔ထားမႈႏွင့္ ရာထူးတာဝန္မ်ား

ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ 

Dr Neil Carmichael ယူေက Shell: ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာဥကၠဌ 

James Varanese အေမရိကန္ Clyde & Co.: အက်ိဳးတူ

Tim Linacre ယူေက Panmure Gordon & Co.: စီအီးအုိ

Shahzad Zaheer ပါကစၥတန္ Shahzad	International	Group:	စီအီးအုိ 

Dr Paul Featherstone ယူေက Shell: ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးမန္ေနဂ်ာ 

Dr Larry Marks ကေနဒါ Shell: ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ မန္ေနဂ်ာ 

Andrew Gifford ယူေက ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊	Family	Office	Association



31 ဥခြ ံစ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား လူအမ်ားေရွ႕သုိ႔ ထြက္လာ

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေမြးသကၠရာဇ္မ်ားကုိ Global Witness ထံသုိ႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

Siren တြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ မရွိပါ။ 

(၂၂) Smart E&P International Co., Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Smart E&P International Co., Limited ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္ - 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၁ -

• အမည္အျပည့္အစု ံ- မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ
• ပိုင္ဆုိင္သည့္အစုရွယ္ယာ - ကုမၸဏီ၏ ၄၀% ကို ပိုင္ဆိုင္သည္
• ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၂ -

• အမည္အျပည့္အစံု - ေဒၚရတနာစုလႈိင္ (ဒါ႐ိုက္တာ)
• ပိုင္ဆုိင္သည့္အစုရွယ္ယာ - ကုမၸဏီ၏ ၃၀% ကို ပိုင္ဆိုင္သည္
• ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္ငံ - ျမန္မာ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ ၃ -

• အမည္အျပည့္အစု ံ- ဦးခ်စ္ညီညီလႈိင္ (ဒါ႐ိုက္တာ)
• ပိုင္ဆုိင္သည့္အစုရွယ္ယာ - ကုမၸဏီ၏ ၄၀% ကို ပိုင္ဆိုင္သည္
• ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
• ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာ
• ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကုမၸဏီတြင္းမွ ၎တို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး 
ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ 

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေနာက္ထပ္ ေဖာ္ျပသည္မွာ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ကို ကုမၸဏီ၏ ေအာက္ပါ ႐ုံးလိပ္စာမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

Smart E&P International Co., Limited ၏ လိပ္စာ - 

City Bank Building, 5th floor, Bannyar Dalar Road, Myin Galar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar.

(၂၃) Statoil -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ မိခင္ကုမၸဏီသည္ Statoil ASA ျဖစ္ပါသည္။ ေရနက္တူးေ
ဖာ္ရွာေဖြေရးလုပ္ကြက္ျဖစ္သည့္ AD-10 ကို Statoil ႏွင့္ ယင္းႏွင့္အက်ိဳးတူ ConocoPhillips တို႔ကို ၂၀၁၄ မတ္လ ၂၆ ရက္က 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီက အစုရွယ္ယာ ၅၀% စီ ပိုင္ဆိုင္ၾကကာ Statoil က လုပ္ငန္းလည္ပတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဒသခံအက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမပါဝင္သကဲ့သို႔ ေရနက္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ယင္းသို႔ ေဒသခံအက်ိဳးတူကုမၸဏီမ်ား 
မျဖစ္မေန ပါဝင္ရန္ မလိုပါ။ 

(၂၄) Tap Oil Limited -

တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Tap Oil Limited သည္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ 
Australian Securities Exchange စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ စာရင္းဝင္ထားပါသည္။ 

Tap Oil Limited ၏ကုမၸဏီဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ASX ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္ -
http://www.asx.com.au/asx/research/companyInfo.do?by=asxCode&asxCode=TAP
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(၂၅) Total E&P Activités Pétrolières -

တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Total SA က အျပည့္အဝပုိင္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းခြတဲစ္ခုျဖစ္ေသာ Total E&P Activités 
Pétrolières ကတဆင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ ျဖစ္သည္။ Total SA 
သည္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ 

(၂၆) Transcontinental Group -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Transcontinental Group (‘TRG’) သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး 
ထိန္းေက်ာင္းသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ လီမိတက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ကာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုက ပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု 
မဟုတ္ပါ။ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ Simon Trevisan ႏွင့္ မိသားစုက အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ၾကၿပီး 
၎တို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိသူမ်ား (Global Witness က ယင္း၏ 
ေတာင္းခံပန္ၾကားမႈတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း) TRG တြင္ ပါဝင္မႈမရွိပါ။ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔မႈမရွိပဲ အေၾကာင္းမွာ 
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥေရာပရွိ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ဥပေဒမ်ား၏ ကာကြယ္ထားမႈေၾကာင့္ ယင္းတို႔သည္ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ TRG သည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အျပဳအမူပုံစံမ်ိဳးႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိရန္ ဥပေဒအရ က်င့္ဝတ္အရ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တာဝန္ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္ - ယင္းကို 
TRG ႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳးတူကုမၸဏီတို႔ၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ Joint Bidding Agreement တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္ (Joint Bidding 
Agreement တြင္ပါဝင္သည့္ စာသားမ်ားကို Canadian Foresight Group Limited ၏ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။)

(၂၇) Win Precious Resources Pte. Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Win Precious Resources Limited သည္ စကၤာပူတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ပုဂၢလိက 
လီမိတက္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ လက္ေအာက္ခံ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ 

Win Precious Resources Pte. Limited ၏ရွယ္ယာ ၁၀၀% ကို ကုမၸဏီ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္ 
ခံစားသည့္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းလင္းရွိန္က ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ဦးထြန္းလင္းရွိန္သည္ ကုမၸဏီရွိ ၎၏ ရွယ္ယာမ်ားကို 
အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အျခားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိပါ။ ကုမၸဏီထဲရွိ 
ရွယ္ယာမ်ားကို အျခားမည္သကမၽွ မပိုင္ဆိုင္ပါ။ 

ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသည့္ပိုင္ရွင္ကို ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ႏိုင္မည့္ အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္ - 

အမည ္- ထြန္းလင္းရွိန္
ေမြးသကၠရာဇ ္- Global Witness ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
ေနထုိင္သည့္ႏိုင္င ံ- ျမန္မာ
လိပ္စာ - Room 302, Shwe Than Lwin Condo, New University Avenue, Aye Yate thar 1 Road, Bahan Tsp, Yangon, Myanmar 

ဦးထြန္းလင္းရွိန္သည္ Win Precious Resources ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ 
ေနာက္ထပ္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myauk Kyun Thu Ma Ma Co Limited ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာလည္း ျဖစ္ၿပီး Myanma 
Precious Resources Co Limited တြင္ ရွယ္ယာဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 

(၂၈) Woodside Energy (Myanmar) Pte Limited -

တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ Woodside Energy (Myanmar) Pte Limited သည္ Woodside Energy Limited 
က အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Woodside Energy Limited ကမူ Australian Stock Exchange 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ Woodside Petroleum Limited က အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၂ ခု ဒီဇင္ဘာ ၃၁ တြင္ ကုန္ဆုံးသည့္ ႏွစ္အတြက္ Woodside Petroleum Limited ၏ ၂၀၁၂ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ၏ 
စာမ်က္ႏွာ ၁၃၂ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထုတ္ႏႈတ္ခ်က္)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈပုံစံ အေသးစိတ္ကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (http://www.woodside.com.au/Investors-Media/Annual-Reports/Documents/2012%20Annual%20
Report%20(Interactive).pdf) 
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Dutch Shell ကုမၸဏီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၆ တြင္ Malabu ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္ေပးခဲ့သည္။ 

19. Myanmar Centre for Responsible Business et al ၏ ‘Myanmar Oil & Gas Sector-Wide Impact Assessment’, စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄၊ စာ ၆၂။ ယင္းလုပ္ကြက္ 
၂ ခုကုိ ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာအသုတ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Global Witness က သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေသာ 
ကုမၸဏီတို႔ကို ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ 

20. ၂၀၁၄ ဇြန္လတြင္ Global Witness ၏ ‘Who are the real owners of Myanmar’s latest oil and gas block sales?’ ဟူေသာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ 
ေနာက္တြင္ ျမန္မာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက Global Witness ကို အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

21. အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္ဟူေသာ အယူအဆကို ေငြေခ်းခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမ်ားတြင္ ယခင္ကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ 
ေငြေခ်းခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ The Financial Action Task Force (FATF) က အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္ကို 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္မွာ ‘ေဖာက္သည္တစ္ဦးကို ေနာက္ဆုံးတြင္ ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လူတစ္ဦး’ ဟု ေဖာ္ျပၿပီး ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပိုင္ရွင္ 
သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္သူကုိ ရည္ၫႊန္းရာတြင္ ‘ပိုင္ဆုိင္မႈ/ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ပိုင္ရွင္ကြင္းဆက္တစ္ခုအျဖစ္ က်င့္သုံးျခင္း’ FATA (၂၀၁၂)။ ‘International Standards on 
Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation’, စာ ၁၁၀ 

22. ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ Global Witness သည္ ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံရန္ ကုမၸဏီမ်ားထံ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ 
EITI သည္ Global Witness ၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ပို၍ အေသးစိတ္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ပိုင္ရွင္ဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ ပုံစံတစ္ခုကို 
ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ယင္းပုံစံကို ဤေနရာတြင္ ရႏိုင္သည္ - http://eiti.org/pilot-project-beneficial-ownership/. 

23. ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ပါ - www.globalwitness.org/
myanmaroilandgas/ 

24. ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ‘Awarded Companies and Related Blocks for Myanmar Onshore Blocks Bidding Round—2013’၊ ရက္စြဲမပါ၊ ကုိ ဤေနရာတြင္ 
ေတြ႕ႏုိင္သည္ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644593565561513&set=pb.358148424206030.-2207520000.1397782048.&type
=3&theater. ၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ ဝင္ၾကည့္ခ့ဲပါသည္။

25. ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ‘Selected Candidates with local Companies for Myanmar Offshore Blocks Bidding Round—2013’ ၊ ရက္စြဲမပါ၊ ကုိ ဤေနရာတြင္ 
ေတြ႕ႏိုင္သည္ -https://www.facebook.com/photo.php?fbid=731330843554451&set=pb.358148424206030.-2207520000.1397636327.&type
=3&theater ၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ ဝင္ၾကည့္ခ့ဲပါသည္။ 

26. ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ ရရိွသူမ်ား ေၾကညာခ်က္တြင္ လုပ္ကြက္ M-15 အတြက္ ျမန္မာအက်ိဳးတူကုမၸဏီမွာ 
လင္း၀င္းကုမၸဏီလီမိတက္ ျဖစ္သည္။ (ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6445935655
61513&set=pb.358148424206030.-2207520000.1397782048.&type=3&theater) သုိ႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ကြက္တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားပါဝင္ထားသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Canadian Foresight Group Limited က Global Witness ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေဖာ္ျပရာတြင္ ယင္းလုပ္ကြက္အတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ 
ျမန္မာအက်ိဳးတူကုမၸဏီမွာ KMA Group ၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ Century Bright Gold Co., Limited က ပုိင္ဆုိင္ပါသည္။ 

27. ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ ရရွိသူမ်ား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ လုပ္ကြက္ A-7, AD-5, A-4 ႏွင့္ AD-2 တို႔အတြက္ 
ျမန္မာအက်ိဳးတူကုမၸဏီမွာ Myanmar Petroleum E&P Co. Limited ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ကြက္ ၅ ခုတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားပါဝင္ထားသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Woodside Energy (Myanmar) Pte. Limited က Global Witness ထံသို႔ ေပးပို႔ေဖာ္ျပရာတြင္ လုပ္ကြက္ AD-2 ႏွင့္ AD-5 
အတြက္ ေဒသခံအက်ိဳးတူကုမၸဏီမရွိပါ။ 

28. ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ ရရွိသူမ်ား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ လုပ္ကြက္ O ႏွင့္ J တို႔ကို Petroleum Exploration (PVT) 
Limited (PEL)ထံသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ (ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ ကို ၾကည့္ပါ - https://www.facebook.com/photo.php
?fbid=644593565561513&set=pb.358148424206030.-2207520000.1397782048.&type=3&theater) သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
Siren E&P Limited (Siren) က Global Witness ထံသို႔ ေပးပို႔ေဖာ္ျပရာတြင္ ယင္းလုပ္ကြက္မ်ားကို ၿဗိတိသၽွ-ပါကစၥတန္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ၿဗိတိန္ဘက္မွ 
Siren ႏွင့္ ပါကစၥတန္ဘက္မွ PEL တို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသည္ဟု ဆိုသည္။

29. G8, 2013 Lough Erne Leaders Communiqué, 2013 ကို ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္ - https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/207771/Lough_Erne_2013_G8_Leaders_Communique.pdf. 

30.  ယူေကအစိုးရသည္ Open Government Partnership Summit 2013 ကို လက္ခံက်င္းပစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္းသည္ ယူေကႏိုင္ငံအတြင္း 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ မွတ္ပုံတင္စနစ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၃၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ က မိန္႔ခြန္းစာသားအျပည့္အစုံကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ပါ https://www.gov.uk/government/speeches/pm-
speech-at-open-government-partnership-2013 ။ ၂၀၁၄ ဇြန္လတြင္ ဘုရင္မ၏ မိန္႔ခြန္း၌ ယူေကအစိုးရက ေၾကညာသည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ပိုင္ရွ
င္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား မွတ္ပုံတင္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းမည္ဟု ေၾကညာသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံး၊ ‘Queen’s Speech 2014’, ကို ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္ 
- www.gov.uk/government/publications/queens-speech-2014-what-it-means-for-you/queens-speech-2014-what-it-means-for-you.

31. Republic, 11 October 2013. Available at http://www.cfr.org/france/conversation-pierre-moscovici/p31546. ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပင္သစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Pierre Moscovici ၏ မိန္႔ခြန္း၊ ၁၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ ကို ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္ - http://www.cfr.org/france/conversation-
pierre-moscovici/p31546. 

32. ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဥေရာပပါလီမန္၏ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးၫႊန္ၾကားခ်က္ကို 
ျပင္ဆန္ရန္ မဲေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို မည္သူက အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သည္ကို လူသိရွင္ၾကား 
မွတ္ပုံတင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚမလာမီ ပါလီမန္အေနျဖင့္ ဥေရာပအစိုးရမ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တစ္ခု တရားဝင္ရရွိရပါမည္။ ဥေရာပပါလီမန္၊ ‘Parliament toughens up anti-money laundering rules, ၁၁ မတ္လ ၂၀၁၄ ကို 
ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္ - http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307ipr38110/html/Parliament-toughens-up-
anti-money-laundering-rules. 

33. EITI ၏ တရားဝင္ စမ္းသပ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေနာက္ဆုံး တုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္မ်ားကို 
ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ပါ - http://eiti.org/pilot-project-beneficial-ownership.
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34. လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳတြင္း ႏွင့္ ေ႐ႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေျမသိမ္းမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ 
ႏွင့္ အျခားေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားဆိုင္ရာ စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ လူထု၏ဆႏၵျပမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လက္ပံေတာင္းကိစၥကို 
ပါလီမန္က စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရသည္။ ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ မီဒီယာက ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ား - ဥပမာ International Business Times ၏ ‘China and Myanmar 
Activists Joust Over Controversial Shwe Oil and Natural Gas Pipeline’, ၆ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ ကို ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္ - http://www.ibtimes.com/
china-myanmar-activists-joust-over-controversial-shwe-oil-natural-gas-pipeline-1373579. ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ေရးသားသည့္ 
Radio Free Asia ၏ ‘Residents Protest Letpadaung Copper Mine Resumption’ ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္ - http://www.rfa.org/english/news/
myanmar/letpadaung-10152013190656.html.
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