Global Witness သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ေအာက္တုိဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၇။ ၁၅း၀၀ နာရီ ဟုိခ်ီမင္းစံေတာ္ခ်ိန္ (UTC+7) / ၀၉ း၀၀ နာရီ
လန္ဒန္စံေတာ္ခ်ိန္ (GMT-1) မတုိင္မီ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရန္

ရာဘာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင္႔
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကိစၥမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားက
ရဲရင္႔ေသာ ေျခလွမ္းစတင္

အစုိးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္႔

မဲေခါင္ေဒသတြင္း

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား

Global
ႏွင္႔

Witness

၏

အဆုိအရ

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈျပႆနာမ်ားကုိ

ေျဖရွင္းရာတြင္ ရာဘာလုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္
အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ
ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္
အဆုိပါ

ပါဝင္ႏုိင္ရန္

အလားအလာရွိပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ

အစုိးရမ်ားအၾကား က်င္းပေသာ ကြန္ဖရင္႔၌ ယေန႔ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္

ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္

အရြယ္အစားၾကီးမားေသာ

ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ားလုပ္ကုိင္သည္႔ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင္႔ လူမႈေရးႏွင္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
အဆိုးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကုိ

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္

ယေန႔အခ်ိန္အထိ

တုိးတက္မႈအရွိဆံုး

ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
“ရာဘာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အလြန္အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္တြင္

ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ခ်ဲ႕ထြင္လာသည္ႏွင္႔အတူ
ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊

အမ်ားျပည္သူမ်ားကုိ

ထုိ႔ေနာက္တြင္

လြန္ခဲ႔ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္
အေနျဖင္႔

မသမာေသာကုမၸဏီမ်ားသည္
သူတုိ႔၏

အဓိကသစ္ေတာမ်ားကုိ
ေတြ႕ျမင္ခဲ႔ရပါသည္။

ယင္းအဆိုးႀကံဳႏုိင္ေျခမ်ားျဖင္႔

ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ယင္းတုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေျမယာမ်ားေပၚမွ
ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား
သုိ႔ေသာ္လည္း

အလ်င္အျမန္
ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္ကုိ

ရာဘာလုပ္ငန္းမ်ား

စြန္းထင္းေနရန္မလုိအပ္ေတာ႔ပါ။

လမ္းညႊန္ခ်က္

အသစ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔အတုိင္း သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားရွိ အဆုိးႀကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကုိ
သိရွိျခင္းႏွင္႔ ေလ်ွာ႔ခ်ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင္႔ ဌာေနလူထုအခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္

သဘာဝရာဘာ

ထိပ္တန္းထုတ္လုပ္သူႏွင္႔

ထိပ္တန္းသံုးစြဲသူတစ္ဦးအေနျဖင္႔ စစ္မွန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ျပသႏုိင္ေပသည္။” ဟု Global
Witness ေျမယာအဖြဲ႕မွ Ali Hines က ဆုိပါသည္။
သဘာဝရာဘာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ
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ေရရွည္တည္တံ႔သည္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ စီးပြားေရးႏွင္႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္

ရွိသည္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ သတၱဳ၊ တြင္းထြက္ႏွင္႔ ဓါတုပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသူမ်ား၊ တင္ပို႔သူမ်ား
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CCCMC) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔ပါသည္။
အဆုိပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုအပါအဝင္ ေလးႏွစ္ၾကာ
မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု အသံုးျပဳျပီး Global Witness အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔
တရုတ္ႏုိင္ငံမွ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင္႔ လက္တြဲကာ ေရးဆြဲခဲ႔ပါသည္။
“လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

အမွန္တကယ္သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစရန္မွာ

မျဖစ္မေနအသံုးခ်ရန္
ကုမၸဏီမ်ားသည္

လုိအပ္ပါသည္။

ယင္းတုိ႔ကုိ

အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ

ကုမၸဏီမ်ားက

ယင္းတုိ႔ကုိ

လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ႔လ်င္

ခုိငမ
္ ာသည္႔

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ား

ႏွင္႔

ညီညြတ္ျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ႔ႏုိင္ပါသည္” ဟုလည္း Hines က ထပ္မံေျပာဆုိပါသည္။
သဘာဝရာဘာဝယ္လုိအား

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊

ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္း

လူမႈအသိုင္းအဝို္င္းဆုိင္ရာ

ႏွင္႔

ႏွင္႔

ဆက္စပ္ေသာ
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ

အဆုိးႀကံဳႏုိင္ေျခမ်ားစြာကုိ Global Witness ၏ စံုစမ္းေလ႔လာမႈမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။
အစုိးရက သတ္မွတ္ခ်ထားေပးေသာ စုိက္ခင္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင္႔ ညီညြတ္မႈရွိမရွိ ေသခ်ာေစရန္
စစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ႔လ်င္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္႔ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳရသည္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျပႆနာမ်ားကုိ ရာဘာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည္႔ Hoang Anh Gia Lai ႏွင္႔ Vietnam Rubber
Group တုိ႔ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားက ထင္ရွားေပၚလြင္ေစပါသည္။
လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ သဘာဝရာဘာ အဓိကသံုးစြဲသူေဖာက္သည္မ်ားသည္
ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ
မူဝါဒမ်ားကုိ

စတင္ခ်မွတ္လာၾကကာ

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္
ထုိ႔အျပင္

ရာဘာျဖစ္ေစရန္အတြက္

ရယူသည္႔အရင္းအျမစ္ႏွင႔သ
္ က္ဆုိင္သည္႔

မ်ားေသာအားျဖင္႔

ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္မႈမရွိေသာ

အေျပာင္းအလဲမ်ားစတင္ျဖစ္လာေစခဲ႔ေၾကာင္း

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရာဇဝတ္မတ
ႈ ရားရံုးေအာက္တြင္

ျဖစ္ခဲ႔ျပီးေနာက္

ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊

ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင္႔

ဆက္စပ္ျပီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ

ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာရွမ
ိ ်ားကုိ

ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆုိႏုိင္ေပသည္။

ေတြ႕ျမင္ခဲ႔ရပါသည္။2
ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ား
ပ်က္စီးေစျခင္းစသည္႔
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားျဖင္႔
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ရာဘာကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ယင္းတုိ႔ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
CCCMC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း ရွိမရွက
ိ ုိ ေစာင္ၾ႔ ကည္႔ရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတလႊားရွိ
လူထုမ်ားကုိ Global Witness က တုိက္တြန္းပါသည္။
“ကုမၸဏီ၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင္႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား
ပေပ်ာက္ေစေရး အေရးပါေသာေျခလွမ္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ CCCMC
ကုိ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ တရုတ္ရာဘာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္႔

ယင္း စံမ်ားကုိ အင္တုိက္အားတုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး အျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္႔လည္း
အလားတူျပဳမူေစရန္ စံနမူနာျပ လုပ္ေဆာင္လာရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။” ဟု Hines က ဆုိပါသည္။
/ နိဂံုး
အင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ပုိမုိရရွိလုိပါက

George Boden - ေျမယာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
အီးေမးလ္ - gboden@globalwitness.org
ဖုန္း - +44 (0)207 492 5899,
လက္ကုိင္ဖုန္း- +44 (0)7808 767 134
Ali Hines - ေျမယာအဖြဲ႕ဝင္
အီးေမးလ္ - ahines@globalwitness.org
ဖုန္း- +44 (0) 207 492 5831,
လက္ကို္င္ဖုန္း- +44 (0) 7738 712955

အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္စုမ်ား -

1. လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။
•

ေျမယာႏွင္႔ အျခားသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ျပီး ေဒသခံလူထုမ်ား၏
အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္းႏွင္႔ ကာကြယ္ျခင္း။ ယင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ
ႀကိဳတင္အသိေပး
တုိင္ပင္မႈႏွင္႔
လူထုသေဘာထား
ရယူျခင္းဆုိင္ရာ
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားပါဝင္သည္။

•

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ႔ပါးေစရန္အတြက္ အလံုးစံုလႊမ္းၿခံဳေသာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။

•

ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားစံုလင္မႈကုိ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ႏွင္႔ သစ္ေတာမ်ား ထိခုိက္ျခင္း
မရွိေစရန္အတြက္ “သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈလံုးဝမရွိေစေရး” မူဝါဒကုိ အသံုးျပဳရန္

•

ရပ္ရြာလူထုအတြက္အဆင္မေျပနစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေပးသည္႔စနစ္ ထူေထာင္ထားရွိရန္
ႏွင္႔
သယံဇာတဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္
ရပ္ရြာလူထုကုိ
နစ္နာေၾကးအျပည္႔အဝ
ေပးအပ္ရန္။

2. တာယာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္႔ Michelin သည္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္
ေျမယာအခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈလံုးဝမရွိေစေရးအတြက္
ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ အေလးအနက္ထားမႈကုိ ေဖာ္ျပသည္႔ ၄င္း၏ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ
သဘာဝရာဘာရင္းျမစ္ရယူျခင္းမူဝါဒကုိ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္တြင္ စတင္ေၾကညာခဲ႔ပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားကုိ အျပည္႔အဝ ေျခရာခံႏုိင္ေစရန္အတြက္
ယင္းထံသုိ႔
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအားလံုး၏
ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ
စာရင္းျပဳစုရန္
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္
အေျခစုိက္ေသာကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္အသစ္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အဓိက
ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းလုပ္ခြင္႔မ်ား ဆံုးရံႈးႏုိင္ပါသည္။
3. အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရာဇဝတ္မႈတရားရံုး (ICC) ၏ တရားစြဲဆုိတင္ပုိ႔ေရးအရာရွိက ယင္း၏
လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ကုိ
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္
မၾကာေသးမီက
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းသည္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ေရးအတြင္း ထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ
မွတ္တုိင္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ ပံုစံတစ္ခုျဖင္႔
အတုိင္းအဆၾကီးမားစြာ ျဖစ္ပြားေနခဲ႔ရာ ယင္းကုိ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ
ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုအေနျဖင္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ICC က စဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။
ယခုအခါတြင္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊
သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္
ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားႏွင္႔
ဆက္စပ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္
အရာရွိမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိ၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားကဲ႔သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ရာဘာသည္
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို
ျဖစ္ေစေသာ
အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခု
ျဖစ္ေနပါသည္။

