
 
 

စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များကို လိုက်နာခခင်းမှ ကင်းလွတ်ဘစနုိင်သည် ့

မဘမျှော်လင့်ဘသာခြစ်ရပ်များ (Force Majeure) နှင့်  အခခားဘသာ ကိုရုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ဘရာဂါ 

ခြစပွ်ားချနိ် ကကုံဘတွ့နုိင်သည့် ဥပဘေဘ ကာင်းဆုိင်ရာ စနိဘ်ခါ်မှုများ 

သယံဇာတအဘပါ်  မီှခိုဘနရသည့် နိုင်ငံများအတွက် Glencore ကုမ္ပဏီနှင့် ဇမ်ေီးယားနုိင်ငံအ ကား 

အခငင်းပွားမှုမှ သင်ခန်းစာများ 

 

ကုိရိုနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ရရာဂါသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများအရပါ်  သက်ရရာက်မှုရိှသလုိ သယံဇာတ 

တူးရော်ထုတ်လုပ်သည့်ကဏ္ဍအားလည်း အထိနာရစပါသည်။ ယခုဆုိလျှင် ရရနံရေးများ အထိန်းအကွပ်မရိှ 

ကျဆင်းခ့ဲပပီ ဖေစ်သည်။ သတ္တုအများစု၏ ရေးနှုန်းများကလည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပထမသံုးလတွင် 

ထုိးစိုက်ကျဆင်းသွားခ့ဲပပီး တစ်နှစ်လံုး ဆက်လက် ရေးည့ံရနဦးမည်ဟု မှန်းဆရသည်။ 

သယံဇာတထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများမှာ ဝယ်လုိအားကျဆင်းမှုများ၊ ပစ္စည်းသယ်ယူပ့ုိရဆာင်ဖခင်း နှင့် 

ရထာက်ပံ့ပို့ရဆာင်ဖခင်း တို့တွင် ကကုံရတွ့ရသည့် အခက်အခဲများ၊ ထုတ်လုပ်သည့် ကဏ္ဍတစ်ရလျာက် 

ကရမာက်ကမ ဖေစ်ရနသည့် အရဖခအရနတ့ုိရ ကာင့် နိုင်ငံရပါင်း ၃၄ နိုင်ငံရိှ သတ္တုတွင်း ၂၆၅ ခုမှာ 

လုပ်ငန်းရပ်တန့်သွားခဲ့ပပီ ဖေစ်ပါသည်။ 

 

ထုိက့ဲသ့ုိ ခက်ခဲသည့် အ ကပ်အတည်းများကုိ နေူးရတွ့၊ ဒူးရတွ့ကကုံရတွ့ရသည့်အခါ 

သယံဇာတတူးော်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအရနဖေင့်  ၎င်းတို့ချုပ်ဆုိထားသည့် စာချုပ်များနှင့် ဥပရဒအရ 

လုိက်နာရမည့် အချက်များမှ ရရှာင်လွှဲရန်၊ ဆုိင်းင့ံရန်၊ သ့ုိ ဖပင်ဆင်ရန် ကကိုးစားနိုင်ပါသည်။ 

  

ထုိက့ဲသ့ုိ ကုမ္ပဏီများအရနဖေင့် ကိုးကားနုိင်သည့် နည်းလမ်းတစ်မျ ို းမှာ force majeure ဟု အမည်ရသည့် 

"စာချုပ်ပါ သရောတူညီချက်များကုိ လုိက်နာဖခင်းမှ ကင်းလွတ်ရစနိုင်သည့် မရမျှာ်လင့်ရသာဖေစ်ရပ်များ" 

ဖေစ်ပါသည်။ Force majeure ကိစ္စရပ်များတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် မိမိတို့ စွမ်းရဆာင်နုိင်သည့် 

ရောင်ထက်ရကျာ်လွန်သည့် ရမျှာ်လင့်မထားရသာ အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများရ ကာင့် လုိက်နာရမည့် 

အချက်များအား မလုိက်နာနုိင်ပါက ထုိလုပ်ငန်းအား စာချုပ်အရ လုိက်နာရမည့်အချက်များမှ 

ကင်းလွတ်ရစပါသည်။ နိုင်ငံအသီးသီး၏ ဥပရဒေဲွ့စည်းပုံကုိ မူတည်၍ force majeure ဆုိင်ရာ 

ဖပဌာန်းချက်များအား ဥပရဒ၊ စာချုပ်စာတမ်း၊ သ့ုိ နှစ်မျ ို းစလံုးတွင် ထည့်သွင်းရော်ဖပထားနိုင်ပါသည်။ 

စာချုပ်စာတမ်းများတွင် force majeure နှင့် အကျုံးဝင်သည့် အဖေစ်အပျက်များကုိ ထည့်သွင်းရော်ဖပရလ့ရိှပပီး 

ရန်သူမျ ို းငါးပါးကဲ့သ့ုိ မိမိထိန်းချုပ်နုိင်မှုမရိှရသာ ရယေုယျကင်းလွတ်ခွင့်များလည်း ပါဝင်တတ်ပါသည်။ 

သ့ုိရသာ် အဂဂလိပ်ဥပရဒတွင်မ ူရေးနှုန်းကျဆင်း၍ လုပ်ငန်း၏ အဖမတ်ထိခုိက်ဖခင်းကုိ force majeure 

အရနဖေင့် အကျုံးမဝင်ပါ။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ယခုက့ဲသ့ုိ ကုိရိုနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ရရာဂါအား 

ရင်ဆုိင်ရနရသည့်ကာလတွင် force majeure ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များအရပါ် အစုိးရများ နှင့် ကုမ္ပဏီများ 

အရနဖေင့် ရင်ဆုိင်ရဖေရှင်းနိုင်မည့် လမ်းညွှန်ချက်များအား ထုတ်ဖပန်ထားပပီး ဖေစ်ပါသည်။ 

 

https://resourcegovernance.org/blog/force-majeure-coronavirus-legal-challenges-resource-dependent-zambia-glencore
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https://resourcegovernance.org/blog/force-majeure-coronavirus-legal-challenges-resource-dependent-zambia-glencore
https://blogs.worldbank.org/voices/outlook-commodity-markets-and-effects-coronavirus-six-charts
https://platform.spgi.spglobal.com/web/client?auth=inherit&bmctx=1305DE25F219961752D2443C2563A499&contextType=external&username=string&enablePersistentLogin=true&OverrideRetryLimit=0&SwitchGetToPostLimit=50000&contextValue=%2Foam&password=secure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fplatform.spgi.spglobal.com%2Fweb%2Fclient%3Fauth%3Dinherit&request_id=2710000157598905306&authn_try_count=0&locale=en_US&resource_url=https%253A%252F%252Fplatform.marketintelligence.spglobal.com%252FSNL.Services.Application.Common.Service%252Fv1%252Fclient%252Flanding%253FignoreIDMContext%253D1%2526target%253Dnews%25252Fdocviewer%25253FKeyProductLinkType%25253D2%252526mid%25253D137019511
https://www.reuters.com/article/us-otc-covid19/chinese-force-majeure-certificates-presage-complexity-of-resolving-post-crisis-disputes-idUSKBN2133MQ
https://www.nortonrosefulbright.com/en-fr/knowledge/publications/8c4a71b8/oil-price-volatility-10-points-to-consider-when-facing-termination-or-renegotiation-of-a-contract#autofootnote7
https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/coronavirus-force-majeure.html
https://www.squirepattonboggs.com/-/media/files/insights/publications/2020/04/how-can-the-oil-and-gas-industry-prepare-to-deal-with-the-impact-of-covid-19/how-can-the-oil-and-gas-industry-prepare-to-deal-with-the-impact-of-covid-19.pdf
https://www.jdsupra.com/legalnews/coronavirus-in-the-mining-sector-and-65525/
https://www.igfmining.org/force-majeure-and-covid-19/
https://www.petroleum-economist.com/articles/corporate/finance/2020/pe-live-covid-19-may-not-justify-force-majeure


 
 

ကုမ္ပဏီများမှ force majeure ကုိ မကုိးကားသည့်တိုင် အလားတူနည်းလမ်းများကုိ အသံုးဖပုနုိင်ပါသည်။ 

ဥပရဒ၊ သ့ုိ စာချုပ်စာတမ်းတွင်ပါဝင်ရသာ လုိက်နာရမည့် အချက်များကုိ ညှိနှိုင်းဖခင်း၊ ဥပရဒမှ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရတာင်းဆုိဖခင်းတို့ ဖေစ်ပါသည်။ 

 

သယံဇာတအရပါ်  မှီခုိရနရသည့်နိုင်ငံများရိှ အစိုးရများအရနဖေင့် ထုိကဲ့သ့ုိ ရတာင်းဆုိချက်တို့တွင် 

အငုိက်မမိရအာင် ဖပင်ဆင်ထားေို့ လုိအပ်ပါသည်။ အထူးသဖေင့် ယခုက့ဲသ့ုိ ကျန်းမာရရး နှင့် 

စီးပွားရရးအ ကပ်အတည်းများအား တ့ံုဖပန်ရန် ရငွအရရးတကကီးလုိရနသည့် အချနိ်မျ ို းတွင် ဖေစ်သည်။ 

မ ကာရသးမီက Glencore ကုမ္ပဏီ နှင့် Zambia နိုင်ငံတို့အ ကား သတ္တုတွင်းများပိတ်သိမ်းရရး 

အစီအစဉ်များအရပါ် ဖငင်းခုံတင်းမာရနမှုတွင် အဖခားအစုိးရများအတွက် ကကိုတင်ဖပင်ဆင်နိုင်ရစမည့် 

အသံုးဝင်သည့် သင်ခန်းစာအချ ို ့  ရတွ့ရပါသည်။  

 

 

ဇမ်ေီယာနုိင်ငံ နင့်ှ Glencore ကုမ္ပဏီတ့ုိအ ကား တင်းမာမှုများ 

 

ဧပပီလအရစာပုိင်းတွင် Glencore ၏ ကုမ္ပဏီခဲွဖေစ်သည့် ဇမ်ေီယာနုိင်ငံရိှ မိုပါနီ ရ ကးနီ ကုမ္ပဏီ (Mopani 

Copper Mines) မှ “ရ ကးနီရေးနှုန်းအလျင်အဖမန်ကျဆင်းမှု၊ […] ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်ရရာဂါပျ ံ့ န့ံှမှုနှင့်အတူ 

နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားလာမှု၊ သယ်ယူပိုရ့ဆာင်ရရး နှင့် သတ္တုထုတ်လုပ်သည့် ကဏ္ဍတစ်ရလျာက် 

အရရးရပါ်အကန့်အသတ်များရ ကာင့် ထပ်မံကျဆင်းခဲ့သည့် ရ ကးနီရေးနှုန်း” ကုိ အရ ကာင်းဖပု၍ 

သတ္တုလုပ်ကွက်များ "ဖပင်ဆင်မွမ်းမံဖခင်း" (ထုတ်လုပ်မှုရပ်နားဖခင်း) အစီအစဉ်အား ရ ကညာခ့ဲပါသည်။ 

ထုိရ ကညာချက်သည် force majeure ကုိ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကိုးကားထားဖခင်း မရိှပါ။ ဇမ်ေီယာနုိင်ငံ 

ဥပရဒအရ ကုမ္ပဏီများက force majeure မဟုတ်သည့် အဖခားအရ ကာင်းဖပချက်များဖေင့် 

ထုတ်လုပ်မှုရပ်နားလုိလျှင် အစိုးရအား ရက် ၉၀ ကကိုတင်အရ ကာင်း ကားပပီး သတ္တုတွင်းဝန်ကကီး၏ 

အတည်ဖပုချက် ရရိှရန်သာ လုိအပ်ပါသည်။   

 

သ့ုိရသာ် ဇမ်ေီယာသတ္တုတွင်းဝန်ကကီး၏ အဆုိအရ ကုမ္ပဏီသည် ထုိမတိုင်ခင်က force majeure ကုိ 

ကုိးကားခ့ဲသည်။ ထုတ်လုပ်မှု ရပ်နားလုိက်ပါက အလုပ်အကုိင်ရပါင်း တစ်ရသာင်းတစ်ရထာင်ကုိလည်း 

ထိခုိက်လာမည့်အတွက် သရောမတူပါက ဝန်ကကီးက ရဖပာ ကားခ့ဲသည်။ လက်ရိှအရဖခအရနသည် 

ရ ကးနီဆက်လက်မတူးနုိင်သည့်တုိင်ရအာင် ဆုိးဝါးရနဖခင်းမဟုတ်ရသာရ ကာင့် force majeure 

ဟုသတ်မှတ်ရန် အရ ကာင်းဖပချက် မခုိင်လံုသလုိ မိုပါနီကုမ္ပဏီသည် ကကိုတင်အရ ကာင်း ကားရမည့် 

ဖပဌာန်းချက်များ အားလည်း လုိက်နာခ့ဲဖခင်း မရိှဟုလည်း ဆုိပါသည်။ 

 

ဇမ်ေီးယားအစုိးရက မိုပါနီကုမ္ပဏီ၏ လုိင်စင်များကုိ ဖပန်လည်ရုတ်သိမ်းမည်ဟု ပခိမ်းရဖခာက်ရသာရ ကာင့်  

အဖငင်းပွားမှု ပိုမိုဖပင်းထန်ခ့ဲပါသည်။ ထ့ုိရနာက် ကုမ္ပဏီမှ အရလျှာ့ရပးလုိက်ဖခင်း၊ လုပ်ငန်းဖပန်စရန် 

သရောတူဖခင်း နှင့် သတ္တုလုပ်ကွက်များ "ဖပင်ဆင်မွမ်းမံဖခင်း" ကိစ္စအတွက် “ရက် ၉၀ ကကိုတင်အရ ကာင်း 

 ကား ခဲ့ပါသည်။ 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-zambia-mining-idUSL8N2BV38O
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-14/zambia-moves-to-revoke-glencore-license-over-shaft-closures
https://www.reuters.com/article/us-zambia-mining-glencore/zambian-official-says-glencore-reverses-plan-to-shutter-copper-mines-idUSKBN2210QR
https://www.reuters.com/article/us-zambia-mining-glencore/glencore-to-reopen-zambia-copper-mines-pending-agreement-with-government-idUSKBN2222SA
https://www.reuters.com/article/us-zambia-mining-glencore/glencore-to-reopen-zambia-copper-mines-pending-agreement-with-government-idUSKBN2222SA
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2CL0M2
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2CL0M2


 
 

 

လက်ရိှတွင်မူ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းမှုများသည် အရကာင်းေက်သ့ုိ ဦးတည်လာသည်ဟု ထင်ရပါသည်။ 

မိုပါနီကုမ္ပဏီမှလည်း ကကိုတင်အရ ကာင်း ကားရသည့် ရက် ၉၀ ကာလအတွင်း 

ရဖေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကုိ အစိုးရနှင့် ဆက်လက်ညိှုနှိုင်းမည်ဟု ဆုိပါသည်။ 

 

သ့ုိရသာ် အလားတူ စိန်ရခါ်မှုများကုိ ရင်ဆုိင်ရနရသည့် အစုိးရများအရနဖေင့် 

ရအာက်ပါအချက်အလက်များအား သတိဖပုရန်နှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

 

၁။ တွင်းထွက်သယံဇာတကဏ္ဍမှ သဘောတူစာချုပ်များ နင့်ှ ဥပဘေများအား ကကိုတင်၍ ခပန်လည်သံုးသပ်ပါ 

  

အစုိးရအရာရိှများအရနဖေင့် သရောတူစာချုပ်များနှင့် ဥပရဒများအား ကကိုတင်ဖပန်လည်သံုးသပ်ထားဖခင်းဖေင့်  

force majeure နှင့် အဖခားဖပဌာန်းချက်များ၊ ကုမ္ပဏီများမှ ၎င်းတို့ကုိ အသံုးဖပု၍ စာချုပ်၊ သ့ုိ 

ဥပရဒရ ကာင်းအရ လုိက်နာရမည့် အချက်များအား ဖပန်လည်ညှိနှိုင်းနိုင်ရန် ရတာင်းဆုိလာသည့်အခါ 

အတိမ်အနက်နှင့် လုိအပ်ချက်များကုိ နားလည်သရော ရပါက်ပပီး ဖေစ်ရစပါလိမ့်မည်။ 

 

Force majeure ကိစ္စရပ်များအား သံုးသပ်ရာတွင် အစိုးရအေဲွ့သည် ရအာက်ပါအချက်များ ကို ရစ့ရစ့စပ်စပ် 

စစ်ရဆးသင့်ပါသည်။  

• Force majeure ဟု အကျုံးဝင်နုိင်သည့် အရဖခခံအရ ကာင်းအရာ၊ အဖေစ်အပျက်များ 

• ရလျှာ့ရပါ့ရပးဖခင်း နှင့် ကကိုတင်အသိရပး အရ ကာင်း ကားဖခင်းဆုိင်ရာ ဖပဌာန်းချက်များ 

• Force majeure ကင်းလွတ်ခွင့်တွင် ပါဝင်သည့် အချက်များ (လုိက်နာရမည့် အချက်များမှ 

ကွင်းလံုးကျွတ် လွှတ်ရပးဖခင်းရလာ၊ သ့ုိမဟုတ် လုိက်နာရမည့် ကာလကုိ တိုးဖမှင့်ရပးဖခင်းရလာ) 

 

Force majeure ဆုိင်ရာ ရော်ဖပချက်များတွင် ရဒသတွင်းကပ်ရရာဂါ (epidemic) အရ ကာင်း 

သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖပဌာန်းဖခင်း ရိှချင်မှ ရိှပါလိမ့်မည်။ ResourceContracts.org database ရိှ 

တွင်းထွက်သယံဇာတကဏ္ဍမှ ကုမ္ပဏီ-အစုိးရ စာချုပ်ရပါင်း ၂,၀၀၀ နီးပါးအနက် စာချုပ် ၃၀၀ ရကျာ်ကသာ 

ရဒသတွင်းကပ်ရရာဂါ အရ ကာင်း ရော်ဖပထားသည်။ (မည်သည့်စာချုပ်တွင်မှ ကမ္ဘာ့ကပ်ရရာဂါ 

(pandemics) အရ ကာင်း ရှင်းလင်းစွာ ရော်ဖပမထားပါ။) သ့ုိရသာ်လည်း စာချုပ်ပါ ဖပဌာန်းချက်များတွင် 

အဖခားအကျုံးဝင်နိုင်သည့် အသွားအလာ အကန့်အသတ်ခံရသည့် ကိစ္စများ၊ ရန်သူမျ ို းငါးပါးက့ဲသ့ုိ 

မိမိထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရိှရသာ ရယေုယျကင်းလွတ်ခွင့်များလည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။  

 

မိုပါနီကုမ္ပဏီ နှင့် ဇမ်ေီယာနုိင်ငံအ ကား ချုပ်ဆုိထားသည့် Mufulira-Nkana စာချုပ်ပါ force majeure 

ရည်ညွှန်းချက်တွင်မူ  ရဒသတွင်းကပ်ရရာဂါနှင့် “ကုန် ကမ်း၊ သ့ုိ စက်ပစ္စည်း မရရိှနိုင်မှု” တ့ုိကိ ု

သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရော်ဖပထားပါသည်။ သ့ုိတုိင်ရအာင် ကုမ္ပဏီအရနဖေင့် စာချုပ်ပါအချက်များကုိ 

မလုိက်နာနုိင်ဖခင်းသည် force majeure အဖေစ်အပျက် (ယခုကိစ္စတွင် ကိုရိုနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ရရာဂါ)ရ ကာင့် 

https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2CL0M2
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0639959550/view
https://resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0639959550/view#/pdf


 
 

ဖေစ်မှသာ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရိှမည်။ မိုပါနီကုမ္ပဏီမှ သတ္တုရေးနှုန်းများ ကျဆင်းဖခင်းနှင့် အဖခားအချက်များကုိပါ 

ကုိးကားထားသည့်အတွက် ၎င်းတို ့force majeure ဟု ရဖပာဆုိရာတွင် ကုိရိုနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ရရာဂါက 

အရ ကာင်းအရင်းအဖမစ်စင်စစ် ဖေစ်မှဖေစ်သလားဆုိသည့်အချက်ကုိလည်း တပ်အပ်မရဖပာနိုင် ဖေစ်ရနပါသည်။   

 

ထ့ုိဖပင် Mufulira-Nkana စာချုပ်၏ force majeure ဆုိင်ရာ ရည်ညွှန်းချက်တွင် ကုမ္ပဏီအရနဖေင့်  

“စာချုပ်အရ လုိက်နာရမည့် အချက်များမှ ပျက်ကွက်ဖခင်းမရိှရစရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား၍ 

လုပ်သင့်လုပ်ထုိက်သည့် ကကိုတင် အစီအမံများ၊ ဂရုဖပုမှုများ၊ သင့်ရတာ်သည့်အဖခားနည်းလမ်းများ”ကုိ 

ရဆာင်ရွက်ထားရန်လည်း လုိအပ်သည်ဟု ဖပဌာန်းထားသည်။ Glencore ၏ အစုိးရထံသ့ုိ ရနာက်ဆက်တဲွ 

တင်ဖပချက်ကုိ  ရထာက်ထားဖခင်းဖေင့် ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းများ ရပ်နားမည်ဟု 

ကနဦးထုတ်ဖပန်သည့်အချန်ိတွင် အဖခားနည်းလမ်းများကုိ ရစ့ရစ့ငှငှ ရလ့လာထားဖခင်းမရိှရ ကာင်း 

ယူဆနုိင်ပါသည်။ 

 

ထ့ုိရ ကာင့် အစိုးရအရနဖေင့် force majeure ကိစ္စရပ်များတွင် ရဒသတွင်းကပ်ရရာဂါ၊ သ့ုိ အဖခား အလားတူ 

အရဖခအရနများဟု ဆုိရုံမျှဖေင့် တစ်ခန်းရပ်သွားစရာမလုိရ ကာင်း သတိဖပုသင့်ပါသည်။ စာချုပ်တွင် force 

majeure ဖေစ်ရစသည့် အရ ကာင်းရင်းခံ၊ ရလျှာ့ရပါ့ရပးသည့် ဖပဌာန်းချက်များကုိ မည်သ့ုိ 

ရော်ဖပထားသည်ဆုိသည့် အချက်မှာ အခရာဖေစ်ပါသည်။ 

 

ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မ ကာရသးမီက ဖေစ်ပွားခ့ဲသည့် အဂဂလိပ် ဥပရဒစီရင်ချက်တစ်ခုက 

ဗဟုသုတရရစပါသည်။ Seadrill Ghana Operations Ltd နှင့် Tullow Ghana Ltd တို့ 

တရားရင်ဆုိင်ချက်တွင် Tullow ကုမ္ပဏီသည် Seadrill ကုမ္ပဏီနှင့် ချုပ်ဆုိထားသည့် ရရနံတူးရော်မှုလုပ်ငန်း 

ပျက်ကွက်ဖခင်းအတွက် force majeure ဖေစ်ရပ်ကို ကုိးကားခွင့်မရိှရ ကာင်း တရားရုံးက ဆံုးဖေတ်ခ့ဲသည်။ 

အေယ်ရ ကာင့်ဆုိရသာ် ပျက်ကွက်မှုအတွက် Tullow ကိုးကားရသာ အချက်သည် တစ်ခုတည်းရသာ 

အရ ကာင်းရင်း မဟုတ်ပါ။ အဖခားအချက်အလက်များစွာလည်း ရိှရနသည်။ ထ့ုိအဖပင် Tullow ကုမ္ပဏီ 

အရနဖေင့် force majeure ဖေစ်ရပ်မှ တိမ်းရရှာင်နိုင်ရန် “ထုိက်သင့်ရသာ ကကိုးစားအားထုတ်မှုများ” (ဥပမာ 

အကျို းအဖမတ် နည်းပါးရသာ်လည်း ကျန်ရိှသည့်လုပ်ကွက်များတွင် ဆက်လက်တူးရော်ဖခင်း) ကုိလည်း 

ရဆာင်ရွက်ထားဖခင်းမရိှခ့ဲပါ။ 

 

ထ့ုိဖပင် အစုိးရအရနဖေင့် သရောတူစာချုပ်များနှင့် ဥပရဒများပါ force majeure ကိစ္စရပ်များအဖပင် 

အဖခားဖေစ်နိုင်သည့် အရဖခအရနများကုိပါ စိစစ်ထားသင့်ပါသည်။ အထက်တွင် ရော်ဖပခ့ဲသည့်အတုိင်း 

မိုပါနီကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ဖပန်ချက်တွင် force majeure ကုိ အတိအလင်း ကိုးကားထားဖခင်း မရိှပါ။ 

စာချုပ်အရဆုိလျှင်လည်း ဇမ်ေီယာသတ္တုတွင်း နှင့် သတ္တုအက်ဥပရဒအရ ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆုိင်းလုိပါက 

ညွှန်းဆုိနုိင်ရသာ အဖခားအချက်များရိှရနပါသည်။ ထ့ုိရ ကာင့် အစုိးရနှင့် ရဆွးရနွးရာတွင် ထုိအချက်များကုိ 

အသံုးဖပုရဆွးရနွးခွင့် ရိှပါသည် (သ့ုိရသာ် အသံုးမဖပုခ့ဲပါ)။ 

 

https://www.reuters.com/article/us-zambia-mining-glencore/glencore-to-reopen-zambia-copper-mines-pending-agreement-with-government-idUSKBN2222SA
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/10/summary-2018-ewhc-1640-comm.pdf


 
 

ထ့ုိရ ကာင့် အစိုးရအရာရိှများအရနဖေင့် ကုမ္ပဏီများသည် force majeure အဖပင် စာချုပ်ထဲရိှ 

အဖခားအခွင့်အရရးများ၊ သ့ုိ ဥပရဒရ ကာင်းဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ အသံုးချနုိင်ရ ကာင်း 

ရမျှာ်မှန်းထားသင့်ပါသည်။ ဥပမာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထိခုိက်ရစသည့် အရဖပာင်းအလဲများအရပါ် 

မူတည်ပပီး သက်တမ်းတုိးရပးဖခင်း၊ ဖပန်လည်ညှိုနှိုင်းဖခင်း ခွင့်ဖပုရစနုိင်သည့် စာချုပ်ထဲရိှ အချက်များအား 

ဖပန်လည်သံုးသပ်ထားသင့်ပါသည်။ 

 

မ ကာရသးမီက ရရနံထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံအချင်းချင်းအ ကား ရဆွးရနွးေလှယ်မျှရဝသည့် စီမံချက်၏ (New 

Producers Group Project) ရဆွးရနွးပွဲ၌ force majeure အရ ကာင်း ရဖပာဆုိခ့ဲပါသည်။ 

နိုင်ငံပိုင်ရရနံကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အရာရိှချုပ်မှ ၎င်းတို့သည် တွင်းထွက်သယံဇာတကဏ္ဍရိှ 

လက်ရိှစာချုပ်များအား ရစ့ရစ့စပ်စပ် ရလ့လာဆန်းစစ်ရနသလုိ အစုိးရ၏ တုံ့ဖပန်ချက်များကုိလည်း 

ဖပင်ဆင်လျက်ရိှရ ကာင်း မျှရဝခ့ဲပါသည်။  

 

၂။ ဥပဘေဘ ကာင်းဆုိင်ရာ ခပဌာန်းချက်များမှ ဘသွြယ်ဘဆာင်ရွက်ခွင့် ဘတာင်းဆုိမှုအား ဂရုခပုပါ 

 

တွင်းထွက်သယံဇာတကဏ္ဍရိှ ကုမ္ပဏီများသည် အလုပ်မဖေစ်သည့်အတွက် အဖခားနည်းလမ်းများ 

ရှာရေွရာတွင် ဥပရဒမှ ရသွေယ်ရဆာင်ရွက်မှုအမျ ို းမျ ို း၊ သ့ုိ ဥပရဒမှ ကင်းလွတ်ခွင့်များကုိ ရရိှရန် 

ကကိုးပမ်းနုိင်ရ ကာင်း အစုိးရအရာရိှများအရနဖေင့် သတိဖပုသင့်ပါသည်။ ထုိကဲ့သ့ုိ ရတာင်းဆုိချက်များကုိ 

သတိထား၍ ကုိင်တွယ်ရဖေရှင်းသင့်သည်။  

 

မိုပါနီကုမ္ပဏီသည် အစိုးရထံမှ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ အထူးသဖေင့် တန်ေုိးထပ်ဖေည့်ခွန် (value-added tax) 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ရတာင်းဆုိထားရ ကာင်း ဇမ်ေီယာသတ္တုတွင်းဝန်ကကီးဌာနက ရဖပာ ကားခ့ဲပါသည်။ ဇမ်ေီယာ 

သတ္တုလုပ်ငန်းရှင်များအေဲွ့ကလည်း မိုပါနီကုမ္ပဏီနှင့် အဖငင်းပွားမှုအား ကုိးကား၍ မိမိတ့ုိကဏ္ဍ စီးပွားရရး 

ကပ်ဆုိက်ရနပပီး "ဒုက္ခပင်လယ်ရဝရနသည်"ဟု ဆုိကာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရန် အစုိးရအား 

ရတာင်းဆုိထားပါသည်။ 

 

ကုိလံေီယာနုိင်ငံရိှ ကိုလံေီယာသတ္တုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် စီးပွားရရးရခါင်းရဆာင် ၂၅ ရယာက်သည် 

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတထံသ့ုိ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအား လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ရဖေရလျှာ့ရပးရန် 

ရတာင်းဆုိထားပါသည်။ ဓါတ်သတ္တုခွန်၊ ရဒသခံ ဌာရနတုိင်းရင်းသားများနှင့် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းပွဲများ၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ရရးရာ လုိင်စင်များ ရရိှရရးနှင့် ပတ်သက်၍ ဖေစ်ပါသည်။ သ့ုိရသာ် ထုိရပးစာကုိ 

ရဝေန်သူများကမူ လုပ်ငန်းရှင်များသည် ၂၀၁၄ခုနှစ်ကတည်းက ချည့်နဲ့ရနပပီးဖေစ်သည့် 

သောဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ စံနှုန်းများအား ထပ်မံအားနည်းသွားရစရန် ကပ်ရရာဂါကုိ အရ ကာင်းဖပ 

ယုိးမယ်ေွဲ့ရနသည်ဟု စိုးရိမ်လျက်ရိှသည်။ ထ့ုိအဖပင် ထုိအုပ်စုတွင်ပါသည့် အချ ို ့စီးပွားရရးရခါင်းရဆာင်များ 

ရထားသည့် လုိင်စင်များသည့် ဆုိင်းင့ံထားဖခင်းဖေစ်ပပီး လုပ်ငန်းစေ့ုိကလည်း နှစ်အရတာ် ကာ လုိရသးသဖေင့် 

ကပ်ရရာဂါရ ကာင့် အခက်အခဲဖေစ်လာဖခင်းဖေစ်သည့်အတွက်  ရဖေရလျှာ့ခုိင်းဖခင်းဖေစ်ပါသည်ဆုိသည့် 

အချက်မှာ ယုတ္တိမရိှပါဟု ရထာက်ဖပရန ကသည်။ 

https://www.chathamhouse.org/about/structure/eer-department/new-petroleum-producers-discussion-group-project
https://www.chathamhouse.org/about/structure/eer-department/new-petroleum-producers-discussion-group-project
https://www.reuters.com/article/us-zambia-mining-glencore/glencore-to-reopen-zambia-copper-mines-pending-agreement-with-government-idUSKBN2222SA
https://www.mining-technology.com/news/zambia-seek-government-relief-package/
https://www.mining-technology.com/news/zambia-seek-government-relief-package/
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/ministerio-del-interior-responde-sobre-las-consultas-previas-virtuales-485312
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cuarentena-empresarios-piden-simplificar-licencia-ambiental-y-consulta-previa-482604
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cuarentena-empresarios-piden-simplificar-licencia-ambiental-y-consulta-previa-482604
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cuarentena-empresarios-piden-simplificar-licencia-ambiental-y-consulta-previa-482604


 
 

 

ထုိရတာင်းဆုိချက်များကုိ မည်သ့ုိတ့ံုဖပန်မည်ဟု သံုးသပ်ရာတွင် အစုိးရအရာရိှများအရနဖေင့် သတ္တုကဏ္ဍ၏ 

လက်ရိှရည်ရွယ်ချက်များကုိ အရဖခခံ၍ ရအာက်ပါအချက်များကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနုိင်ပါသည်။ 

• နိုင်ငံစီးပွားရရးအရပါ် ရယေုယျအရရးပါမှု 

• နိုင်ငံရတာ်အဆင့်၊ သ့ုိ ရဒသအဆင့်တွင် သက်ဆုိင်ရာစီမံကိန်းများ၏ စီးပွားရရးအရ အရရးပါမှု 

• စမံီကိန်းများ ရရာက်ရိှရနသည့် အဆင့် (ဥပမာ - စမ်းသပ်ရှာရေွဖခင်း၊ တူးရော်ရန် 

စတင်ဖပင်ဆင်ဖခင်း၊ ထုတ်လုပ်တူးရော်ဖခင်း) 

• အစုိးရ၏ ယင်းကဏ္ဍမှ အလုိအပ်ဆံုးအရာ (အခွန်ေဏ္ဍာ၊ လုပ်သားများ အလုပ်ပမဲရရး၊ သ့ုိမဟုတ် 

နှစ်မျ ို းစလံုး) 

သယံဇာတကဏ္ဍ လုပ်ငန်းများမှ ရတာင်းဆုိသည့် အချက်များသည် အမှန်တကယ် လက်ငင်း အကျို းရကျးဇူး 

ရပးနုိင်ရဖခ ရိှ၊ မရိှ၊ ကိုရိုနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ရရာဂါ ပပီးဆံုးချန်ိတွင် ရရရှည်ဆုိးကျ ို းသက်ရရာက်မှုများ ရိှ၊ 

မရိှကုိလည်း အစုိးရအရနဖေင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ အထူးသဖေင့် အခွန်သက်သာခွင့်ရပးဖခင်း နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ သတိရပးချက်ရတာ်ရတာ်များများကုိလည်း ထုတ်ဖပန်ထားပပီး ဖေစ်သည်။ 

၃။ မူဝါေပုိင်းဆုိင်ရာ ဆံုးခြတ်ချက်များကုိ ပွင့်လင်းခမင်သာစွာ ချမှတ်ပါ  

 

အစုိးရအရာရိှများအရနဖေင့် ကုမ္ပဏီများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ရပးမည့် အချက်သည် ဥပရဒပါ၊ စာချုပ်ပါ 

အချက်များနှင့် ရသွေယ်ရနသည်ဆုိပါက ထုိဆံုးဖေတ်ချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချမှတ်ရန် အရရးကကီးပါသည်။ 

ထုိသ့ုိ ရဆာင်ရွက်ဖခင်းဖေင့် ယင်းကင်းလွတ်ခွင့်များသည် နိုင်ငံ၏ အကျို းစီးပွားကို ဦးစားရပးဖပုလုပ်ဖခင်း 

ဖေစ်ရ ကာင်းနှင့် အဂတိလုိက်စားမှု ဖေစ်နိုင်ရဖခများကုိလည်း ရရှာင်တိမ်းပပီးဖေစ်ရ ကာင်း အများဖပည်သူသ့ုိ 

အာမခံပပီးဖေစ်ပါလိမ့်မည်။ 

အစုိးရများမှ သယံဇာတထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ရဖေရလျာ့ရပးသည့် သက်သာခွင့်များကုိ 

အရသးစိတ်ထုတ်ဖပန်သင့်ပပီး ရအာက်ပါအချက်တ့ုိ ပါဝင်သင့်ပါသည်။  

• ဖပန်လည်ဖပင်ဆင်ထားရသာ စာချုပ်များ၊ ဥပရဒများ၊ အမိန့်များ၊ သ့ုိ သက်သာခွင့်ဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် အဖခားစာရွက်စာတမ်းများ အဖပည့်အစံု 

• သက်သာ/ ကင်းလွတ်ခွင့်ရပးဖခင်းသည် ကဏ္ဍတစ်ရပ်လံုးအတွက် မဟုတ်လျှင် 

ထုိအခွင့်အရရးများကုိ ရတာင်းဆုိသည့်၊ ရရိှသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် စီမံကိန်းများ၏ အမည် 

• သက်သာ/ ကင်းလွတ်ခွင့် ရပးရန် ဆံုးဖေတ်ရသည့် အရ ကာင်းရင်း 

• သက်သာ/ ကင်းလွတ်ခွင့်  ကာချနိ် ခန့်မှန်းကာလ (ကုန်ဆုးံရက်အား အတိအကျမသိလျှင်ပင် 

အစုိးရအရနဖေင့် ရဖပာင်းလဲရနသည့်အရဖခအရနအား အများဖပည်သူသ့ုိ 

ဆက်လက်သတင်းထုတ်ဖပန်ရန်) 

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/mining-tax-policy-covid-19-en.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes
https://resourcegovernance.org/blog/proposals-mineral-dependent-countries-coronavirus-mining
https://resourcegovernance.org/blog/when-oil-prices-drop-corruption-risks-can-rise


 
 

 

ကုိရိုနာဗုိင်းရပ်စ် ကပ်ရရာဂါရ ကာင့် သယံဇာတကဏ္ဍတွင် စီးပွားရရးအထိနာ ကသည့် အရလျာက် 

ကုမ္ပဏီများစွာ၏ သက်သာခွင့် ရတာင်းဆုိမှုအမျ ို းမျ ို းကို အစုိးရအရနဖေင့် ကကုံရတွ့ရပါလိမ့်မည်။ 

သယံဇာတအရပါ်မီှခိုရနရရသာ အစုိးရများသည် ထုိရတာင်းဆုိချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကကိုတင်မဖပင်ဆင်ေဲ 

ခံစစ်ေက်မှ ကစားရသည့် အရဖခအရနကုိ ထုိင်ရစာင့်ရန် တတ်နုိင်မည်မဟုတ်ပါ။ အစုိးရများသည် ၎င်းတို့၏ 

နည်းဗျူဟာများကုိ စနစ်တကျ ကကိုတင်ဖပင်ဆင်၍ ပွင့်လင်းဖမင်သာစွာ ရဆာင်ရွက်ဖခင်းဖေင့် ကုမ္ပဏီများနှင့် 

တရားတရောင် အဖငင်းပွားမှုများ၊ ဆင်ဖခင်မှုနည်းရသာ သက်သာကင်းလွတ်ခွင့်များရ ကာင့် နိုင်ငံ၏ 

အကျို းစီးပွားကုိ ထိခိုက်ရစမည့် အဖေစ်မှ ရရှာင်လွှဲနုိင်မည် ဖေစ်သည်။ 
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https://resourcegovernance.org/about-us/nicola-woodroffe

