
 
 

ရေနံရေးများကျဆင်းချနိ်တွင် အဂတိလုိက်စားမှု မမင့်တက်လာနိုင် 

 

ရေနံရေးနှုန်း ရေးကွက်သမိုင်းတစ်ရ ျှောက် အများဆံုးမမင့်တက်ခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အကကား 

ရေနံထုတ် ုပ်သည့် နိုင်ငံများတွင် အဂတိ ုိက်စားမှုများ အကကီးအကျယ်မြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ 

ထုိအရကကာင်းအောကုိ မကကာရသးမီက ကျွန်မရေးသားခ့ဲသည့် Crude Intentions: How Oil Corruption 

Contaminates the World စာအုပ်တွင် ရြာ်မပထားသည်။ စာအုပ်အရကကာင်းကို များမကကာမီက 

ရဆွးရနွးောတွင် “ယခုအခါ ရေနံရေးများ သမိုင်းဝင်ကျဆင်းသွားပပီး ကုမ္ပဏီများနှင့် ရေနံထုတ် ုပ်သည့် 

အစုိးေများအရနမြင့်  ုပ်ငန်းဆက် က် ည်ပတ်နိုင်ေန်  ကကိုးပမ်းရနေသည့် အချန်ိမှာ 

ရေနံကဏ္ဍအဂတိ ုိက်စားမှုများ မည်သည့်ပုစံံေိှရနပါသ ဲ” ဟု ကျွန်မကုိ ရမးခ့ဲပါသည်။ 

 

 က်ေိှအရမခအရနတွင် မြစ်နိုင်သည့် အဂတိ ုိက်စားမှုများကုိ အရမေိကန်နိုင်ငံတွင် ရတွ့မမင်ရနေပပီ 

မြစ်ပါသည်။ ထင်ရပါ်အောရောက်ရသာ ရေနံ ုပ်ငန်းေှင်ကကီးများက အစုိးေနှင့်  ွှတ်ရတာ်အတွင်းေိှ သူတို့၏ 

နိုင်ငံရေးမိတ်ရဆွများထံမှ အကူအညီများ ရတာင်းခံရနကကသည်။ ကုမ္ပဏီကကီးများအရနမြင့် 

ကုန်ကျစေိတ်သက်သာရစေန်  ုပ်ငန်းများကုိ ရတာ်ေိရ ျာ်ေိ ုပ်ေန် အရမခအရနရပးသည့်အခါ၊ 

အစုိးေများအရနမြင့် ရငွရကကးကကပ်တည်းရနသည့် ရေနံကုမ္ပဏီများအား 

 ုပ်ငန်းဆက် က် ည်ပတ်နုိင်ရစေန် နားချရနေသည့်အခါများတွင် အဂတိ ုိက်စားမှုများ 

မြစ်ရပါ် ာနုိင်ပါသည်။ 

 

အဂတိ ုိက်စားမှုသည် ရငွကုန်ရကကးကျ များသည်။ ထ့ုိရကကာင့် ရငွရကကးေှားပါး ာသည့်အခါ 

အမခားပုိက်ဆံသံုးေသည့် အ ုပ်များက့ဲသ့ုိပင်  ာဘ်ထုိးေန် အသံုးစေိတ်ကုိ ရ ျှော့ချ ိမ့်မည်ဟု 

မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ ရေနံရေးကွက်ရကာင်းခဲ့သည့် အချန်ိတွင် ကုမ္ပဏီများအရနမြင့် 

 ုပ်ငန်း ည်ပတ်မှုစေိတ်အမပင် အကျို းစီးပွား ပါဝင်ပတ်သက်ရနသူများ၊ ဆုိင်ောပိုင်ော အြဲွ့အစည်းများ 

အား ံုးတို့အတွက် ရပးနုိင်ခဲ့သည်သာမက အမမတ်အစွန်း ည်း ထွက်ရစနုိင်ခ့ဲသည်။  

 

ဘောဇီးအစုိးေမှ ေှယ်ယာအများစုပါဝင်သည့် Petrobras ကုမ္ပဏီသည် “Car Wash” ဟု 

အမည်ဝှက်ရပးထားသည့် အဂတိ ုိက်စားမှုမြစ်စဉ် သတင်းအရမွှးဆံုး မြစ်ရနသည့်အချနိ်တွင်  ာဘ်ရငွများ၊ 

ပူရဇာ်ပသရကကးများ၊ မတန်တဆရေးနှုန်းများမြင့် ချုပ်ဆုိထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများအတွက် 

ရေါ် ာသန်းရထာင်ရပါင်းများစွာ သံုးစွဲခ့ဲသည့်တုိင် အသားတင်ဝင်ရငွ အများဆံုး  ေေိှရကကာင်း 

မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရေနံရေးမမင့်ရနမခင်းက ည်း (အမမတ်များများ ထွက်နိုင်ရမခေိှသည့်အတွက်) 

ကုမ္ပဏီများကုိ ပိုမိုအေဲစွန့်ရစနုိင်သည်။ ဥပမာ - သံသယမြစ်ြွယ် အရပးအယူများ မပု ုပ်မခင်း၊ 

https://resourcegovernance.org/blog/when-oil-prices-drop-corruption-risks-can-rise
https://global.oup.com/academic/product/crude-intentions-9780190940706
https://global.oup.com/academic/product/crude-intentions-9780190940706
https://www.youtube.com/watch?v=uMXumMJZYYI
https://www.youtube.com/watch?v=uMXumMJZYYI
https://www.nationaloilcompanydata.org/company


 
 

ရနာက်ရကကာင်းမေှင်းသူများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်း တို့ မြစ်ပါသည်။ Shell နှင့် Eni ကုမ္ပဏီတ့ုိသည် 

နိုင်ငံရေးအေ ကသဇာအာဏာေိှသည့် ရငွရကကးခဝါချသူ တစ်ဦးနှင့် အရပးအယူ ုပ်ခဲ့သ ုိ နိုင်ဂျးီေီးယား 

ထိပ်သီးအာဏာပုိင်များက မိမိတို့မှ  ုပ်ငန်းအတွက် အစုိးေကို ရပးသွင်းသည့် ရငွများကုိ သူတ့ုိ၏ 

ကုိယ်ကျ ို းအတွက် အ ဲွသံုးစားမပု ုပ် ိမ့်မည်ဟု သံသယ ေိှသည့်တုိင် ဆက် က်ရဆာင်ေွက်ခ့ဲသည်။ 

ထုိကုမ္ပဏီနှစ်ခုက အဂတိ ုိက်စားမှုအတွက် ရ ာရ ာဆယ် တေားေင်ဆုိင်ရနေပပီး ၎င်းတို့အရနမြင့် 

အမှားမ ုပ်ခဲ့ရကကာင်း မငင်းဆန် ျက် ေိှပါသည်။ 

 

ကံရသကံမ ဆုိေန်ခက်ရသာ် ည်း ယခုကဲ့သ့ုိ ရေနံရေးကျရနသည့်အခါတွင် ထုိကဲ့သ့ုိ ရမပာင်ရမပာင်တင်းတင်း 

ပိုက်ဆံမြင့်  မ်းခင်းမခင်း၊ အေဲစွန့်မခင်းကိစ္စများ အနည်းငယ်ပငိမ်သွားမည်ဟု ယူဆေသည်။ သ့ုိရသာ် 

ရေနံ ုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆုိင်သူများအရနမြင့် သမိုင်းတွင်ရ ာက်သည့် အကကပ်အတည်းနှင့် 

ကကုံရတွ့ရနေသည့်အချနိ်တွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆုိင်ော အချ ို ့အရကကာင်းအောများ ပုိမိဆုိုးဝါး ာနုိင်ပပီး 

ထုိထက်ပို ာပါက အဂတိ ုိက်စားမှုများ အဆုိးဆံုးအရမခအရန ည်း မြစ် ာနိုင်ပါသည်။ 

 

စေိတ်များ ရလျှော့ချမခင်း၊ ရတာ်ေိရလျာ်ေိရဆာင်ေွက်မခင်း 

 

ပထမအချက်မှာ ကုမ္ပဏီများအရနမြင့် ကုန်ကျစေိတ်များ ရ ျှော့ချေမည့် အရမခအရနရောက်ရနပါသည်။ 

သတင်းရခါင်းစီးများတွင် ကုမ္ပဏီများမှ အရေးကကီးသည့် စီမံကိန်းများ ပိတ်သိမ်းမခင်း၊ ထုတ် ုပ်မှုများ 

ေပ်နားထားမခင်း၊ ဝန်ထမ်းရ ျှော့ချမခင်း၊ အရှုံးရပါ်မခင်းတို့မြင့် မပည့်နှက်ရနသည်။ ခက်ခဲသည့်ကာ များကုိ 

မြတ်ရကျာ်နုိင်ေန် ကုမ္ပဏီရခါင်းရဆာင်များအရနမြင့် ရငွမဝင်သည့် ဌာနများ (ဥပမာ -  ဥပရေ၊ 

စည်းမျဉ်းများအတုိင်း  ုိက်နာေန် ရဆာင်ေွက်သည့် ဌာန) အတွက်  ျာထားစေိတ်ကုိ မြတ်ရတာက်မခင်း၊ 

အဂတိ ုိက်စားမှု တုိက်ြျက်ရေး ုပ်ငန်းများ (ဥပမာ ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချမခင်း၊ စီမံကိန်းအား 

ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးမခင်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ တဲွြက် ကုမ္ပဏီများ၊  ုပ်ထံုး ုပ်နည်းများအရပါ်   ွတ် ပ်ရသာ 

ကကားအြဲွ့အစည်းတစ်ခုမှ အရသးစိတ်စစ်ရဆးရစမခင်း၊ အများမပည်သူသ့ုိ အစီေင်ခံမခင်း) အတွက် အသံုးစေိတ် 

ရ ျှော့ချမခင်း တို့ကုိ မပု ုပ် ာနုိင်သည်။ 

 

အစုိးေ ကကီးကကပ်သည့်ဌာနများအရနမြင့် ကုမ္ပဏီများကုိ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးေန် မ ွယ်သည့် 

ယခုအချနိ်မျ ို းတွင် ကုမ္ပဏီများဘက်မှ ရတာ်ေိရ ျာ်ေိ ရဆာင်ေွက်ေန် ည်း မြစ် ာနုိင်သည်။ 

ရပးရဆာင်ေမည့် အခွန်များကုိ မပည့်မပည့်ဝဝ ရပးရဆာင်မခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးော၊ အ ုပ်သမားရေးော နှင့် 

 ုပ်ငန်းခွင်စိတ်ချေမှုဆုိင်ော တာဝန်ဝတ္တေားများအတုိင်း  ုိက်နာရဆာင်ေွက်မခင်းတို့သည် 

စေိတ်စကကကီးသည်။ အသံုးစေိတ် ရ ျှော့ချေန် ကုမ္ပဏီများအရနမြင့် ၎င်းတ့ုိ ုိက်နာေမည့် 

https://www.bbc.com/news/business-39561822
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/shell-knew/
https://www.reuters.com/article/us-shell-trial-nigeria-appeal/italy-top-court-rejects-appeal-to-stymie-shell-eni-corruption-trial-idUSKBN1J922L
https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2017/12/eni-opl-245-board-of-directors-expresses-full-confidence-in-the-correctness-and-integrity-of-both-the-companys-and-chief-executives-actions.html


 
 

တာဝန်ဝတ္တေားများမှ ရသွြယ်ရဆာင်ေွက်မခင်း၊ ကကီးကကပ်သူများအား ၎င်းတို့စစ်ရဆးေမည့်အ ုပ်အား 

မ ုပ်ေန် စည်းရုံးမခင်း၊ ကကီးကကပ်သည့်  ုပ်ငန်းများေိှ အားနည်းချက်များကုိ အခွင့်ရကာင်းယူမခင်း စသည်မြင့် 

မပု ုပ် ာနုိင်သည်။ ယင်းတို့အနက် ရနာက်ဆံုး အချက်သည် ယခုကာ တွင် ပုံမှန်အရမခအရနထက်ပင် 

ပိုမုိဆုိးေွားနိုင်ပါသည်။  

 

အစုိးေဌာနများအရနမြင့် ကုိဗစ်-၁၉ ရောဂါပျ ံ့ န့ံှမှုကုိ ထိန်းချုပ်နုိင်ေန် ထုတ်မပန်ထားသည့် 

ခေီးသွား ာမခင်းဆုိင်ော ကန့်သတ်ချက်များ နှင့် အိမ်တွင်ရနထုိင်ေန် အမိန့်များအတုိင်း 

 ုိက်နာရနေမခင်းရကကာင့် ကုမ္ပဏီအချ ို ့၏  ုပ်ငန်းများအား စစ်ရဆးနုိင်ေန် ခက်ခဲပါ ိမ့်မည်။ ထ့ုိအမပင် 

အ ျင်အမမန်ရမပာင်း ဲရနသည့် အရမခအရနများနှင့် ေင်ရပါင်တန်း ရဆာင်ေွက်နုိင်ေန် ည်း အခက်အခဲ 

ကကုံရတွ့ေပါ ိမ့်မည်။ ဥပမာ - ဝယ် ုိအားနည်းသည့် ရေနံများကုိ ရ ာရ ာဆယ်သုိရ ှာင်ေန် 

အ ုအယက် မြစ်ရနရသာရကကာင့် ရေနံများ တစ်ရနောမှ တစ်ရနော ရမပာင်းရေွှေ့မခင်းများ ယခင်က 

မကကုံြူးသည့် အရနအထားမျ ို းမြင့် ည်း မြစ်ရနသည် (အစုိးေများမှ ဝယ်ယူသုိရ ှာင်ထားသည့် ရေနံပမာဏ 

အဆမတန် များမပား ာမခင်း၊ ပိတ်သိမ်းထားသည့် ဂုိရထာင်များ မပန်ြွင့်ေမခင်း၊ ဝန်တင်သရဘောများကုိ 

ရေနံသုိရ ှာင်နိုင်ေန် မပင်ဆင်အသံုးမပုမခင်း၊ ရကျာက်ချေပ်နားြူးမခင်းမေိှသည့် ကမ်းရိုးတမ်း တစ်ရ ျှောက် 

ရေနံတင်သရဘောများ တန်းစီေပ်နားထားမခင်း)။  

 

အထက်ပါ ုပ်ငန်းများအား ံုးအတွက် အေည်အရသွးထိန်းသိမ်းမခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ော 

အကာအကွယ်များ ထားေိှမခင်း၊ ရဘာင်ရကျာ် ုပ်ရဆာင်မခင်းများအတွက် မပစ်ေဏ်ရပးမခင်းနှင့် 

အမခားကကီးကကပ်မခင်းမှုများ ေိှေန်  ုိအပ်ပါသည်။ သ့ုိရသာ် ၎င်းတ့ုိကို  က်ေိှအရမခအရနတွင် သက်ဆုိင်ော 

ဌာနများအရနမြင့် အချတ်ိအဆက်ရကာင်းရကာင်းမြင့်  ုပ်ရဆာင်နုိင်ေန်မှာ မြစ်နိုင်ပါမည် ားဟု ည်း 

ရမးခွန်းထုတ်ြွယ်ေိှသည်။ အမခားကကပ်မတ်ရပးသူများမြစ်သည့် သတင်းရထာက်များနှင့် 

ရစာင့်ကကည့်အြဲွ့များက ည်း  (နိုင်ငံအများစုတွင် ပိုမိုဆုိးေွား ာသည့် ြိနှိပ်မှုများ နှင့် အတူ) အ ားတူ 

အခက်အခဲများ ေင်ဆုိင်ရနေသည်။ ထ့ုိရကကာင့် တာဝန်မ့ဲ အမပုအမူများကုိ အဟန့်မြစ်ရစနုိင်သည့် 

ရစာင့်ကကည့်သူများ၏ မျက် ံုးပိတ်ခံရနေသည့် အရမခအရနဆုိက်ရောက်ရနပါသည်။ 

 

ရေနံဝယ် ုိအား အ ွန်အမင်း ထုိးကျရနမခင်းရကကာင့် ပုဂ္ဂ ိကပုိင်ကုမ္ပဏီများက့ဲသ့ုိပင် 

နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီများသည် ည်း ၎င်းတို ့ ုိက်နာေမည့် စည်းကမ်းများ မ ုိက်နာမခင်း၊ 

အခွန်ရေှာင်မခင်းတို့ကုိ မပု ုပ်ေန် စဉ်းစားမိနုိင်သည်။ ဝင်ရငွနည်းပါး ာမခင်းက ည်း အခက်အခဲကုိ 

ပိုဆုိးေွားရစပါသည်။ NRGI ၏ သုရတသန အေ နိုင်ငံပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီများအရနမြင့် ရေနံရေးကျသည့် 

ရနာက်ဆက်တဲွ ကုန်ကျစေိတ်များကုိ ေှယ်ယာပုိင်ေှင်များအား ရဝမျှေကျခံရစောတွင် အစုိးေကုိသာ မတန်တဆ 

https://www.reuters.com/article/us-column-russell-oil-china/china-doubled-crude-oil-storage-inflows-during-coronavirus-demand-hit-russell-idUSKBN2220CF
https://www.reuters.com/article/us-column-russell-oil-china/china-doubled-crude-oil-storage-inflows-during-coronavirus-demand-hit-russell-idUSKBN2220CF
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-storage-tankers-exclusive/exclusive-oil-traders-book-expensive-us-vessels-to-store-gasoline-ship-fuel-overseas-in-sign-of-desperation-idUSKCN2292NI
https://www.wsj.com/articles/storage-crisis-worsens-for-glut-of-crude-caused-by-coronavirus-11587755805
https://rsf.org/en/tracker19-Coronavirus-Covid19
https://resourcegovernance.org/blog/oil-price-plunge-warning-state-companies
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/massive_and_misunderstood_data_driven_insights_into_national_oil_companies.pdf


 
 

ဝန်ထမ်းရစသည်ဟု ရတွ့ေိှေပါသည်။ စီးပွားရေးအကျဘက်သ့ုိ ရောက်သည့် အချန်ိများတွင် 

နိုင်ငံပိင်ုရေနံကုမ္ပဏီများ၏ အသံုးစေိတ် ကျဆင်းရ ့ေိှရသာ် ည်း အစုိးေထံ ရငွရပးရချမှုများသည် ပုိ၍ 

သိသိသာသာ ရ ျာ့နည်းရနသည်။ ထုိသ့ုိမပု ုပ်မခင်းမှာ အချ ို ့ကိစ္စများတွင် နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီများမှ 

တာဝန်ေိှသူများက မိမိတ့ုိ ထိန်းချုပ်ခွင့်ေိှသည့် စီးပွားရေးစီမံကိန်းများအရပါ်  ဦးစားရပး ုိ၍ 

(အသံုးစေိတ်ချန်ထား ုိ၍) မြစ်သည်။ အချ ို ့ကိစ္စများတွင်မူ ဆုိင်ောပိုင်ောများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရနောများသ့ုိ 

အသံုးစေိတ်များကုိ  ွှဲရပး ုိ၍မြစ်သည်။ 

 ွန်ခ့ဲရသာနှစ်များက ရေနံရေးနှုန်း ကျဆင်းချန်ိတွင် အန်ဂုိ ာနိုင်ငံပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် 

အစုိးေအား ရေါ် ာ ရမခာက်ဘီ ီယံသာ  ွှဲရမပာင်းရပးနုိင်ခဲ့သည် (၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် 

ရေါ် ာနှစ်ဆယ့်ငါးဘီ ီယံ ရပးနုိင်ခဲ့ပါသည်)။ ထုိသ့ုိအစုိးေဝင်ရငွ ထုိးကျသွားမှုမှာ နိုင်ငံစီးပွားပျက်ကပ် 

ဆုိက်ရောက်သွားသည့် အရကကာင်းများအနက် တစ်ခုမြစ်သည်။ သ့ုိရသာ် စီးပွားရေးအခက်အခဲကကုံရနေသည့် 

ယင်းကာ အရတာအတွင်းတွင်ပင် နိုင်ငံပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီအရနမြင့် တာဝန်ထမ်းရဆာင်ရနဆဲမြစ်သည့် 

သမ္မတ၏ သမီးနှင့် ဆက်နွယ်ရနသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆုိ ခ့ဲပပီး ၎င်းတို့ကုိ 

ရေါ် ာသန်းငါးဆယ်ရကျာ် ည်း ရပးခ့ဲပါသည်။ (သမ္မတသမီးကမူ မည်သည့် အမှားမှ မကျူး ွန်ထားပါဟု 

ဆုိပါသည်။) 

 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလွန်အမင်း ရမြေရလျှော့မှုများ 

ေုတိယအချက်မှာ မိမိတ့ုိနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးေင်းနှီးမမှုပ်နံှမှုများ ဝင် ာရစေန်၊ ေိှပပီးသား 

စီးပွားရေး ုပ်ငန်းများ မပန်မထွက်သွားရစေန်  ုိအပ်ချက်များကုိ အမခားနိုင်ငံများနှင့်အပပိုင်အဆုိင် 

ရမြရ ျှော့ရပးမခင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အဂတိ ုိက်စားမှု အန္တောယ်များမြစ်သည်။ ရမမာက်ပင် ယ် မ ှ

ဂီနီပင် ယ်ရကွ့ အထိ ရေနံထုတ် ုပ်ောရေသအသီးသီးတွင် ရေနံရေးနှုန်း ကျဆင်း ာပါက၊ အထူးသမြင့် 

ထုတ် ုပ်စေိတ် မမင့်မားရနဆဲမြစ်ပါက ရေနံကုမ္ပဏီများအတွက် အချ ို ့စီမံကိန်းများကုိ ဆုိင်းင့ံေန်၊ သ့ုိ 

ြျက်သိမ်းေန် တွန်းအားမြစ် ာပါ ိမ့်မည်။ ထုိရေသတ့ုိေိှ အစုိးေများအတွက်မူ စီမံကိန်းေပ်တန့်မခင်းသည် 

၎င်းတ့ုိေေိှမည့် ဝင်ရငွများကုိ မတည်မပငိမ်မြစ်ရစနိုင်သ ုိ နိုင်ငံရေးအေ ေပ်တည်နုိင်မှုကုိပါ 

ေုက္ခရပးနုိင်ရမခေိှသည်။ ထုိသ့ုိ "အ ွန်အမင်း ရမြရ ျှော့မှုများ" မြစ် ာသည့်အခါ ကုမ္ပဏီများ 

ထွက်ခွာမသွားရစေန် အစုိးေမှ ကင်း ွတ်ခွင့်များ ကမ်း ှမ်းနိုင်သ ုိ ကုမ္ပဏီများမှ ည်း 

အထူးအခွင့်အရေးများကုိ ရတာင်းဆုိ ာနုိင်သည်။  

ဥပမာ ကို ံဘီယာနုိင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗုိင်းေပ်စ် ကပ်ရောဂါအား ေင်ဆုိင်ရနေသည့်အတွက် ရေနံ နှင့် 

သတ္တုကဏ္ဍအပါအဝင် ကဏ္ဍစံုမှ စီးပွားရေးရခါင်းရဆာင်များသည် အခွန်ရ ျှော့ချရပးေန်၊  ုပ်သားဆုိင်ော 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ ရမြရ ျှော့ရပးေန် ရတာင်းဆုိခဲ့ကကသည်။ ရေသခံ ဌာရနတုိင်းေင်းသားအြဲွ့များနှင့် 

https://www.nationaloilcompanydata.org/company
https://www.wsj.com/articles/angola-to-seek-imf-aid-to-cope-with-looming-financial-crisis-1459957868
https://www.nytimes.com/2020/01/19/world/africa/isabel-dos-santos-angola.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/19/angola-state-oil-company-sonangol-isabel-dos-santos-investigation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-21/billionaire-isabel-dos-santos-denies-any-wrongdoing-at-sonangol?sref=O8KdDNXG
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-21/billionaire-isabel-dos-santos-denies-any-wrongdoing-at-sonangol?sref=O8KdDNXG
https://www.nytimes.com/2020/04/22/business/north-sea-oil-coronavirus.html
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/it-was-time-for-africa-now-covid-19-and-cheap-oil-are-set-to-hit-new-projects-and-slash-state-budgets/
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cuarentena-empresarios-piden-simplificar-licencia-ambiental-y-consulta-previa-482604


 
 

ရဆွးရနွးညိှနှိုင်းပွဲများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးော  ုိင်စင်ချထားရပးသည့်  ုပ်ထံုး ုပ်နည်းများအား အကျဉ်းချုံး 

ရဆာင်ေွက်နုိင်ေန် ည်း ကကိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ ထုိအောများကုိ သူတို့က "ယခု အကျပ်အတည်းမြစ်ရနသည့် 

အချနိ်ကာ တွင် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကုိ ရနှာင့်ရနှးရစသည့် အောများ"ဟု တံဆိပ်ကပ်ခဲ့ကကသည်။ 

 

ထုိက့ဲသ့ုိ "ရကျးဇူးမပု၍ ထွက်မသွားပါနှင့်" ဟု ဆဲွထားေသည့် အရပးအယူများက အဂတိ ုိက်စားမှုနှင့် ပငိ၊ 

မပငိ ရမပာေန်ခက်ပါသည်။ အစုိးေဝန်ထမ်းများအရနမြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ရပးရဆာင်ေမည့်အခွန်၊ 

 ုိက်နာေမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးော၊ အ ုပ်သမားရေးော ကိစ္စများ၊ သ့ုိ အမခားရသာ တာဝန်ဝတ္တေားများ 

ရ ျာ့ရပါ့ရစေန် မပည်သူကုိ ချမမပဘဲ တံခါးပိတ်ရဆွးရနွးပဲွများ ကျင်းပ၍ ဆံုးမြတ်မခင်းများ မပု ုပ်နုိင်သည်။ 

ထုိသ့ုိ  ုပ်ရဆာင်မခင်းမြင့် အဂတိ ုိက်စားမှုများမမြစ်ရစေန် ထားေိှသည့် ထိန်းရကျာင်းသည့် စနစ်များကုိ 

ရကျာ် ွှားနိုင်ပါသည်။  က်ေိှ ထုတ် ုပ်ခွင့် ုိင်စင်ေထားပပီးသူများသည် အာဏာပုိင်များနှင့် 

အ ျဉ်းသင့်သ ုိ မကကာခဏ မပန် ည်ညှိနှိုင်းေန် ည်း အခွင့်အရေးများေိှသမြင့် အမပင် ူများအရနမြင့် 

ရစာင့်ကကည့်ေန် အ ွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အထူးသမြင့် အာဏာေှင်စနစ် အုပ်ချုပ်သည့် နိုင်ငံများတွင် 

ပိုဆုိးနိုင်ပါသည်။ အချ ို ့အရပးအယူများကုိမူ  ျှေ ို ့ဝှက်မခင်းပင် မမပုရတာ့ဘဲ ရမပာင်ရမပာင်တင်းတင်းပင် 

ရဆွးရနွးသရဘာတူညီကကပါ ိမ့်မည်။ 

 

 ျှေ ို ့ဝှက်ပပီး တံခါးရနာက်ကွယ်တွင် မပု ုပ်သည်မြစ်ရစ၊ အများအမမင်တွင် ရပါ်ရပါ်တင်တင် 

မပု ုပ်သည်မြစ်ရစ ထုိအရပးအယူများမှာ နုိင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးရခါင်းရဆာင်များ၏ ရေတုိအကျို းကိုသာ 

ရေှးရှုပပီး မပည်သူ ူထု၏ အကျ ို းစီးပွားကို ယုတ်ရ ျာ့ရစပါက တေားဥပရေရဘာင်အတွင်းမှ 

ရဆာင်ေွက်သည့်တုိင် ၎င်းတို့ကို  ကျွန်မအရနမြင့် အဂတိ ုိက်စားမှုအမြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ NRGI မှ 

ေန်နီေယ် ရကာ့ြ်မန်းန် (Daniel Kaufmann) နှင့် အမခားသူများ၏ သုရတသနအေ၊ Crude Intentions 

စာအုပ်တွင် ရြာ်မပထားသည့် မြစ်ေပ်များအေ အဂတိ ုိက်စားမှုကုိ ဥပရေရဘာင်ဝင်ရစေန် 

ရဆာင်ေွက်နုိင်ရကကာင်း ရတွ့ေိှေသည်။ အထူးသမြင့် အစုိးေရခါင်းရဆာင်များမှာ အဂတိ ုိက်စားမှုများမှ 

အကျ ို းအမမတ်ေေိှရနသူများ မြစ်ရုံသာမက  ုိက်နာေမည့်  ဥပရေသများကုိ  

သတ်မှတ်မပဌာန်းရပးသည့်သူများမြစ်ရနပါက မြစ်နိုင်ရမခပုိများသည်။ ထ့ုိမပင် အချ ို ့ရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ 

ရေတုိအတွက်ဟုဆုိကာ (ကာ ကကပ်တွင် အသက်ရှုရချာင်ရစသည့် နည်း မ်းများအမြစ်) 

အရကကာင်းမပနိုင်ရသာ် ည်း ဆုိင်ောပုိင်ော အကျ ို းစီးပွားများ ရနာက်ခံရကာင်းရနပါက ရနာင်တွင် 

အပမဲတမ်းအမြစ် ည်း ရမပာင်း ဲသတ်မှတ် ာနုိင်သည်။ 

 

 

https://www.scribd.com/document/455639387/02-04-20-Carta-Presidente-Duque-Recomendaciones-ICP-VFinal-pdf-PDF-1#from_embed
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2579300


 
 

ကုမ္ပဏီများမှ မသင့်ရတာ်သည့်နည်းလမ်းမြေင့် လွှမ်းမိုးလာမှု 

 

တတိယ၊ ရနာက်ဆံုးအချက်မှာ ကုမ္ပဏီများအား အကကပ်အတည်းမှ ကယ်တင်ေန် ဘဏ္ဍာရေးနည်း မ်းများ၊ 

အမခားသက်သာခွင့်များနှင့် စပ် ျဉ်းသည့် အစုိးေဆံုးမြတ်ချက်များအရပါ် ရေနံ ုပ်ငန်းေှင်များက 

မသင့်ရတာ်သည့် နည်း မ်းမြင့်  ွှမ်းမိုးေန် ကကိုးစား ာနုိင်သည်။ အရမေိကန်မပည်ရထာင်စု 

 က်ေိှအရမခအရနအေ ရေနံရေး ကျဆင်းသည့်အချနိ်တွင် အဆက်အသွယ်ရကာင်းရကာင်းေိှသည့် 

 ုပ်ငန်းေှင်များက သက်သာခွင့်ေေိှေန် တန်းစီရစာင့်ဆုိင်းရနပုံကုိ ရတွ့နုိင်ပါသည်။ ထုိ ုပ်ငန်းေှင်များသည် 

အာဏာေိှသူများနှင့် ခင်မင်ေင်းနှီးစွဲ ေိှသူများ မြစ်ကကသည်။ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံတဝန်းမှ 

 ွှတ်ရတာ်အမတ်များ၏ ရေွးရကာက်ပဲွ မဲဆွယ်ချနိ်တွင် တိုက်ရုိက်မြစ်ရစ၊ ကုိယ်စားမပု 

အသံုးစေိတ် က်ခံသံုးစွဲရပးရသာ အြဲွ့အစည်းများမြစ်သည့် super PAC များသ့ုိ သွယ်ဝိုက်ပပီးမြစ်ရစ 

အ ှူရငွများ ေက်ေက်ရောရော  ှူေါန်းခဲ့ပပီးမြစ်သည်။ 

 

ကုမ္ပဏီများက မိမိတ့ုိ၏ အကျို းစီးပွား နှိုးရဆာ်သည့်  ုပ်ငန်းမြစ်ရသာ ရ ာ်ဘီ ုပ်သည့် ရနောတွင် ည်း 

ပိုက်ဆံအရမမာက်အမမား သံုးစွဲကကပပီး ရ ာ်ဘီ ုပ်သူများက ည်း အရမေိကန်မပည်ရထာင်စု 

ဥပရေမပုောရနောမြစ်ရသာ Capitol Hill တွင် အ ုပ် ုပ်ြူးသူများ၊ အဝင်အထွက်ေိှပပီးသူများ မြစ်ကကသည်။ 

(ရေနံကဏ္ဍမှ ရ ာ်ဘီ ုပ်သူများက အစုိးေပိုင်းသ့ုိ မပန်သွားသည် ည်း မြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ  က်ေိှ 

မပည်ထဲရေးဝန်ကကီးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ် ရစာင့်ရေှာက်ရေးရအဂျင်စီတို့၏ အကကီးအကဲ 

နှစ်ဦး ံုးမှာ ယခင်က ရေနံကဏ္ဍ ရ ာ်ဘီ ုပ်သူများ မြစ်ကကသည်။) အထက်ပါ နည်း မ်းရပါင်းစုံအမပင် 

ပုဂ္ဂို ်ရေးခင်မင်မှုများကုိပါ အသံုးချပပီး သူတို့ ရတာင်းဆုိ ုိသည့်အချက်များကုိ မူဝါေ မပင်ဆင်သူ၊ 

ဆံုးမြတ်သူများထံသ့ုိ ရေှ့ရတာ်အရောက်သွင်းနိုင်ပါသည်။ 

 

အရမေိကန်မပည်ရထာင်စုေိှ ရေနံ နှင့် သဘာဝဓါတ်ရငွ့ ကဏ္ဍတ့ုိမှ မည်သည့်သက်သာခွင့်များ 

ေေိှမည်ဆုိသည်ကုိ ရမပာေန် ရစာ ွန်းပါရသးသည်။ ဗဟိုဘဏ်၏ Main Street Lending Programs 

(အရသးစားနှင့် အ တ်စား ုပ်ငန်းများမှ ယူထားသည့် ဘဏ်ရချးရငွများအတွက် ဗဟုိဘဏ်က 

ကကားဝင်တာဝန်ခံသည့် အစီအစဉ်) တွင် ရေနံကုမ္ပဏီများ ပိုမုိပါဝင် ာနိုင်ရစေန်၊ ရထာက်ပံမှု ေေိှနိုင်ေန် 

ပပီးခဲ့သည့် အပတ်က ရမပာင်း ဲရပးခ့ဲသည်။ အမခားအဆုိမပုထားသည့် အစီအစဉ်များတွင် 

မပည်တွင်းရေနံထုတ် ုပ်သူများကုိ ကာကွယ်ေန် ရေနံသွင်းကုန်များအတွက် အခွန်စည်းကကပ်မခင်း၊ 

ကုမ္ပဏီများ ရေနံမတူးရြာ်သည့်အချနိ်တွင်  ုပ်ငန်း ည်ပတ်စေိတ်ကာမိရစေန် ရထာက်ပံ့ရငွရပးမခင်း၊ 

အခွန်ရ ျှော့ရပးမခင်းနှင့် ရေနံကဏ္ဍအတွက် အထူးရငွရချးဌာန ထူရထာင်မခင်းတို့ ပါဝင်သည်။ 

https://www.opensecrets.org/industries/contrib.php?cycle=2020&ind=e01
https://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/03/oil-and-gas-industry-has-pumped-millions-into-republican-campaigns
https://www.opensecrets.org/industries/lobbying.php?cycle=2020&ind=e01
https://www.kqed.org/news/11625675/big-oil-pulls-democratic-lawmakers-through-the-revolving-door
https://www.nytimes.com/2019/10/18/climate/trump-cabinet-lobbyists.html
https://www.nytimes.com/2019/10/18/climate/trump-cabinet-lobbyists.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/fed-opens-door-for-oil-company-loans-after-lobbying-campaign?sref=O8KdDNXG
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-15/u-s-says-oil-tariffs-still-on-the-table-even-after-opec-deal?sref=O8KdDNXG
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-15/u-s-weighs-paying-drillers-to-leave-oil-in-the-ground-amid-glut?sref=O8KdDNXG
https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2020/04/14/gulf-of-mexico-oil-operators-seek-federal-royalty-relief-with-louisianas-support/#4bac219279ac
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-23/mnuchin-weighs-lending-facility-for-struggling-oil-companies?sref=O8KdDNXG


 
 

ထုိအစီအစဉ်များမှာ မကကာရသးမီက မပု ုပ်ရပးပပီးသား သက်သာခွင့်များအမပင် ထပ်ရ ာင်း၍ 

ရဆာင်ေွက်ရပးေန် ရဆွးရနွးရနကကမခင်းမြစ်သည်။  

 

သမ္မတထေမ့် ဦးရဆာင်သည့် အစိုးေသည် ရေနံရ ာ်ဘီများ၊ ဆွယ်တေားရဟာသူများ၏ အ ုိကို ုိက်ေန် 

ပွင့် င်းမမင်သာမှုဆုိင်ော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ ချ ို းရြာက်ခ့ဲသည့်အမပင် အဓိကကျသည့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးဆုိင်ော  ုိက်နာေမည့်အချက်များကုိ ည်း ကိုရိုနာဗုိင်းေပ်ကပ် 

အရကကာင်းမပ၍ ေပ်ဆုိင်းခ့ဲပါသည်။ ရုေှား၊ ရဆာ်ေီအာရေဗျ နှင့် အမခား OPEC နိုင်ငံများအရပါ် 

ရေနံထုတ် ုပ်မှုရ ျှော့ချေန် တွန်းအားရပးခ့ဲမခင်း မှာ ည်း မပည်သူများသက်သာရစေန်မဟုတ်ဘဲ အရမေိကန် 

ရေနံကုမ္ပဏီများအတွက် အရထာက်အပ့ံမြစ်ရစေန်သာ ေည်ေွယ်သည်။ ဧပပီ  ၃ ေက်ရန့ သမ္မတထေမ့် နှင့် 

စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ ေှစ်ခုမှ အမှုရဆာင်အောေိှချုပ်များ ရတွ့ဆံုရဆွးရနွးပွဲတွင် စွမ်းအင်ဝန်ကကီးမြစ်သူ ေန် 

ဘရူး က် (Dan Brouillette) က "ကျွန်ရတာ်အရနမြင့် ခင်ဗျားတ့ုိအား ံုးနဲ့ ေီမှာရောက်ရနတ့ဲ 

ရေနံ ုပ်ငန်းေှင်ရတွကို သိရစချင်တာက ကျွန်ရတာ်တ့ုိ အစုိးေက အင်တုိက်အားတုိက်  ုပ်ရနပါတယ်။ 

စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနအရနနဲ့ တတ်နုိင်တဲ့ နည်း မ်းအား ံုးသံုးပပီး ရေနံကဏ္ဍနဲ့ 

တမခားစီးပွားရေးကဏ္ဍရတွကုိပါ အမမန်ဆံုးအရထာက်အပ့ံရပးနုိင်ြို ့ ုပ်ရနတယ်။ ေါ့အမပင် 

ေီရေနံကဏ္ဍအတွက် အချနိ်နှင့်အမျှေ ကုန်ကျစေိတ်ရတွကုိ ရ ျှော့ချရပးနုိင်မယ့် နည်းပညာရတွကုိ ည်း 

ေှာရနပါတယ်" ဟု ကတိရပးခ့ဲသည်။ 

 

မပည်သ့ူဝန်ထမ်းများအရနမြင့် နိုင်ငံအကျ ို းစီးပွားထက် ပုဂ္ဂ ိက အကျို းစီးပွားအချ ို ့အား ဦးစားရပး 

 ုပ်ရဆာင်ေန် ရသွးရဆာင်ခံေသည့်အခါ အဂတိ ုိက်စားမှုအန္တောယ် ရပါ်ရပါက် ာပါသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းေိှ 

အမခားအစုိးေများက့ဲသ့ုိ အရမေိကန်အစုိးေတွင် ည်း အများမပည်သူဆုိင်ော အရေးရပါ် အရမခအရနနှစ်ေပ် 

မြစ်သည့် ကုိရုိနာဗိုင်းေပ်၊ ဆက်စပ် စီးပွားရေးကျဆင်းမှု အကျပ်အတည်းအရပါ် သံုးစွဲေန် ဘဏ္ဍာရငွ 

အကန့်အသတ်ေိှသည်။ ရေနံ ုပ်ငန်းအတွက် သံုးစွဲ ုိက်ရသာ ပိုက်ဆံတစ်ရေါ် ာချင်းစီသည် 

ကပ်ရောဂါေဏ်ကုိ ခံရနေရသာ မပည်သူ ူထုများ၊ ထ့ုိအမပင် အ ုပ် က်မဲ့မြစ်ပပီဟု ရ ျှောက်ထားသည့် 

သန်းသံုးဆယ်ရသာ အရမေိကန်နိုင်ငံသားများအတွက် ည်း သံုးနိုင်ပါသည်။  

 

အသားတင်အမမတ်မေိှ၊ ရေေှည်မမြစ်နိုင်သည့် (“ရသွးစုတ်ြုတ်ရကာင်” က့ဲသ့ုိ ေှင်သန်ေန်အတွက် 

ရထာက်ပံ့ရငွကုိ မှီခိုရနေသည့်) ရကျာက်မှ ရေနံထုတ် ုပ်သူများကုိ (Shale producers) 

ကူညီရနမခင်းက ည်း နိုင်ငံအတွက် တတိယအရေးရပါ် အရမခအရနမြစ်သည့် ောသဦတုရမပာင်း ဲမှုအရပါ် 

တ့ံုမပန် ုပ်ရဆာင်ေမည့် အချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပင် မြစ်ရနပါရသးသည်။ အရမေိကန်မပည်ရထာင်စု၏ 

မူဝါေသည် အား ံုးအတွက် အရေးကကီးသည့် ကပ်ရဘးဆုိင်ော ကျန်းမားရေး စိုးေိမ်ပူပန်မှုများ၊ စီးပွားရေး 

https://resourcegovernance.org/news/proposed-us-oil-mining-transparency-rule-will-not-deter-corruption
https://www.nytimes.com/2020/03/26/climate/epa-coronavirus-pollution-rules.html
https://www.politico.com/news/2020/04/02/trump-calls-on-russia-and-saudi-arabia-to-cut-oil-production-161368
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-meeting-energy-sector-ceos/
https://www.ft.com/content/4a6494e2-7fbe-11ea-b0fb-13524ae1056b


 
 

အခက်အခဲနှင့် ောသဦတု ရြာက်မပန်မခင်းတို့ကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ရ ာ၊ သ့ုိမဟုတ် ရေနံကဏ္ဍ 

 ုပ်ငန်းေှင်များ၏ အကျို းစီးပွားကုိ ဦးစားရပးမည်ရ ာဟု ရမးခွန်းထုတ် ုိပါသည်။ 

 

ရေနံ ုပ်ငန်းတွင် ရေးကျဆင်းမှုရကကာင့် မပငိမ်မသက် မြစ် ာသည်နှင့်အမျှေ  ုပ်ရုိး ုပ်စဉ် အဂတိ ုိက်စားမှု 

ပုံစံများမြစ်သည့် ကုမ္ပဏီများက ကန်ထရုိက်ေေိှေန်  ာဘ်ထုိးမခင်း၊ နိုင်ငံပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီများက နုိင်ငံရေးအေ 

ကသဇာအာဏာေိှသူ ရေရပါ်ဆီများကုိ  ုပ်ပိုင်ခွင့်များရပးမခင်း စသည်တ့ုိ ဆက် က်မြစ်ရနဦးမည်ဟု 

ယူဆေသည်။ သ့ုိရသာ် အထက်တွင် ရြာ်မပခ့ဲရသာ အဂတိ ုိက်စားမှု ပုံစံအသစ်များက 

 က်ေိှအရမခအရနတွင် ပိုမိုမြစ်နုိင်ရမခေိှရသာရကကာင့် အဂတိ ုိက်စားမှု တိုက်ြျက်သူများ၊ 

ရစာင့်ကကည့်အြဲွ့အစည်းများ နှင့် ပွင့် င်းမမင်သာမှု ရထာက်ခံသူများအရနမြင့် ၎င်းတို့အား အထူးဂရုမပု 

ရစာင့်ကကည့်ေန်  ုိအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ထုိအဂတိ ုိက်စားမှု ပုံစံများအတုိင်း မြစ်ရပါ် ာမည်၊ 

ကျူး ွန် ာမည်ဆုိပါက ရေနံကကယ်ဝရသာ နိုင်ငံများေိှ နိုင်ငံသားများမှာ ယခုက့ဲသ့ုိ ခက်ခဲရသာ 

အချနိ်ကာ အတွင်းတွင် ပိုကကီးမားရသာ ဆုိးကျ ို းများ၊ နစ်နာမှုများကုိ ခံစားေပါ ိမ့်မည်။ 
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