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Justice For Myanmar 

ြ  

POSCO ၏ ရ ကညာခ က်အရပေါ်  တန်မပန် တံို ံ့မပန်ခ က်တစ်ေပ် 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မတ်လ ၁၀ ရက်တွင ်POSCO သည် က ုရ ီးယာီးအရပ်ဘက်အဖွွဲွဲ့အစည်ီးမ ာီး၏ သတငီ်းစာရှငီ်းလငီ်းပွွဲနငှ  ်

ပတ်သက်၍ က ကငငာခ က်ထုတ်ငပနခ်ွဲ သည်။ က ကငငာခ က်တငွ ်“ရနက်ုနရှ်  Lotte ဟ ုတယ်ကငမက ု ငမနမ်ာအစ ုီးရကပ ုငဆ် ုငပ်ပ ီး  

ငပည်ကထာငစု်ဘတ်ဂ က် ဥပကေပုေမ် ၂ အရ ငာှီးရမ်ီးခက ု ဘဏ္ဍာကရီးဝနက်က ီးဌာနသ ု   ကပီးကသာက ကာင  ်စစ်တပ်မှ မတရာီး 

အသ ုီးငပြုရနအ်တွက် မငဖစ်န ငု”် ဟု ငငငီ်းဆ ုထာီးသည်။ ထ ု  ငပင ်ငမနမ်ာအကငခစ ုက် POSCO C & C သည် ငမနမ်ာ စ ီးပွာီးကရီး 

ဦီးပ ုငလ် မ တက်(MEHL) သ ု   မည်သည့််နငှ့််နည််းမျှ တရာီးမဝင ်ကငကွ ကီးကထာက်ပ  ကပီးတာမ  ြုီး မရှ သည ်အငပင ်၂၀၁၇ 

ကနာက်ပ ုငီ်း အငမတ်ကဝစုက ုလည်ီး မကပီးခွဲ က ကာငီ်း ထည ်သွငီ်းကငပာ ကာီးခွဲ သည်။  

 

အဆ ုပါ POSCO ၏ထုတ်ငပနက် ကညာခ က်နငှ  ်ပတ်သက်၍ က ုရ ီးယာီးအရပ်ဘက်အဖွွဲွဲ့အစည်ီးမ ာီးနငှ  ်Justice For 

Myanmar မှ ကအာက်ကဖာ်ငပပါအတ ုငီ်း တ ု  ငပနလ် ုပါသည်။  

 

POSCO International ၏ ဟှိိုတယ်စီေးပွာေးရေေး အရပေါ် တံိုံ ံ့မပန်ြှု 

 

ပထမဦီးစွာ မြန်ြာစစ်အိုပ်စိုသည် POSCO မှ ရည်ညွှနီ်းကသာ Lotte ဟှိိုတယ်၏ ရမြရနောကှိိုပ ုငဆ် ုငပ်ပ ီး င ာေးေြ်ေးခ 

ရပေးရခ ြှုြ ာ ကာကွယ်ရေေးဝန်ကကီေးဌာန (MoD) ၏ ဘဏ်အရကာငံ့သ်ှိို ံ့ စီေးဆငေ်းသည်။ ထ ု  အငပင ်စာခ ြုပ်က ု တည်ရဆာက်၊ 

လည်ပတ၊် လ  ရမပာငေ်းဟုရခေါ်သည ့် BOT စနစ်မဖငံ့ ်ကာကွယ်ကရီးဝနက်က ီးဌာနနငှ့်် ဆက်နယွ်နနကသာ စစ်ကထာက်ခ ြုပ်ရ ုီးနငှ  ်

စာခ ြုပ် ခ ြုပ်ဆ ုခွဲ သည်။ နစ်ှကပါငီ်း (၅၀)  ကာ စ မ က နီ်းအပပ ီးတွင ်ဟ တုယ်ပ ုငဆ် ုငမ်ှုအာီး စစ်တပ်က ိုပင ်ငပနလ်ည် 

လွှွဲကငပာငီ်းန ်းရလ မ ်မည်ဖြစ်နသောန ကောင့်် ၎င််းတ ို ့်၏ အက   ်းဖမတ်ဖြစ်ထွန််းမှုက ို   ့်  ို်းန ်းရောနရောက်သည်။ ဤက စစရပ်အာီး 

ကုလသမဂဂ အခ က်အလက် ရှာကဖွကရီးမစ်ရှင ်(FFM) က ကထာက်ငပထာီးပပ ီးငဖစ်သည်။  

 

ေတု ယအခ က်မှာ POSCO ၏အ က ငပြုထော်းသလ ို ငပည်ကထာငစု်ဘတ်ဂ က်ဥပကေပုေမ် ၂ နငှ အ်ည  ငမနမ်ာစစ်တပ်သည် 

ငာှီးရမ်ီးခက ု ငပည်ကထာငစု်ဘတ်ဂ က်သ ု   တငင်ပသင သ်ည်ဟု ဆ ုသည်။ သ ု  ကသာ် ငမနမ်ာန ငုင်  ၂၀၀၈ ဖွွဲွဲ့စည်ီးပ ု 

အကငခခ ဥပကေအရ စစ်တပ်အနေဖြင ့် လွှတ နတ  န ငံ့ ်မပငပ်စာေငေ်းစစ်မှုမ  ျားက ု ခံယူစရ  မလ ုပါ။  ကာကွယ်ရေေး 

၀န်ကကီေးဌာနအရနမဖငံ့ ်ရမြင ာေးေြ်ေးခရငရွပေးရခ ြှုကှိို နြေါ်ထတု ဖပသရမည ့် မည်သည့််နငစွောရင််းန ေါင််းစဥ်မျှ 

မရှ သည်က ိုလည််း အတည်ဖ  ထော်းပ  ်းဖြစ်သည်။  

 

ငမနမ်ာစစ်တပ်သည် ၎ငီ်းတ ု   ထငသ်လ ုခ ယ်လှယ် လည်ပတ်န ငုပ်ပ ီး၊  အကရီးယူခ ရငခငီ်း လ ုီးဝ ရှ မကနဘွဲ၊ အရပ်သာီးအစ ုီးရ၏ 

စစ်ကဆီးမှုမှလည်ီး ကငီ်းလွတ်ကနခွဲ ရသည်။ ငမနမ်ာန ငုင်  ဖွွဲွဲ့စည်ီးပ ု အကငခခ ဥပကေ အခနီ်း (၁) အပ ုေ ်(၂၀) (ခ) အရ 

တပ်ြရတာ်သည် လက ေက က ုင တပ ြ  ွဲ့မ  ျားဆှိိုငေ်ာ ကှိစစအာေးလံိုေးကှိို လွတလ်ပ်စွာ စီြံခန ံ့်ခွ  စီေငရ်ဆာငေွ်က်ပှိိုငခွ်ငံ့ ်



ေရ  ထာေးသည်။ ကာကွယ်ကရီး ၀နက်က ီးဌာနသည် ငမနမ်ာစစ်တပ်၏ ထ နီ်းခ ြုပ်မှုကအာက်တွငရှ် ပပ ီး ကာကွယ်ကရီး၀နက်က ီးက ု 

ကာကွယ်ကရီး ဦီးစ ီးခ ြုပ်ကခန  အ်ပ်သည်။ ငပည်ကထာငစု်စာရငီ်းစစ်ခ ြုပ်ဥပကေပုေမ် ၃၉ အရ ကာကွယ်ရေေးဝန်ကကီေးဌာနသည် 

စာေငေ်းစစ်ရဆေးမခငေ်းြ  ကငေ်းလွတသ်ည်။ လွှတ်နတော်အကနငဖင  ်စစ်တပ်၏ ရသ ို်းနငစွောရင််းအာီး စစ်ကဆီး၍မရပါ။  

Justice For Myanmar ၏ အဆ ိုအရ ကောကွယ်နရ်းဝနက်က ်းဌောန၏ ရသ ို်းနငစွောရင််းရှင််းတမ််း၏ 

နေတောအ  က်အလက်ထဲတွင ်နဖမငေှာ်းရမ််း  န ်းန  မှုနငှ့််  တ်သက်၍ မည်သည့်် စောရင််းန ေါင််းစဥ်မျှ မရှ  ေါ။ 

(https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-and-procurement-files)  

 

တတ ယအခ က်မှာ  ငပည်ကထာငစု်ဘတ်ဂ က်သ ု   ဖ  လို ်သည ် ကငမယာကငကွပီးကခ မှုမ ာီးမှာ စစ်တပ်၏ လက်လွတ်စ ယ် 

အသ ို်းဖ  မှုသ ို ့် မနရောက်ရှ န ိုငဟ်ို ဆ ိုသည်မှော စစ်အာဏာသ မ်ီးမှု ဖြစ်ပပ ီးကနာက်တွင ်  ိုမ ိုယ ု ကည်န ငုစ်ရာ နည််း ေါ်းသွော်း ေါသည်။ 

အစှိိုေးေအာေး လ  ရမပာငေ်းယူလှိိုက်ရသာ စစ်အိုပ်စိုအရနမဖငံ့ ်ရမြယာရငရွပေးရခ ြှုကှိို ြတောေးသမဖငံ့ ်အသံျုားဖပြုရေ  

စ မ ျားဆနဆ င န ငု စ မ ျားရ  ပါသည ။ POSCO သည် ရငရွပေးရခ ြှုကှိို ခ က်ခ ငေ်း ေပ်ဆှိိုငေ်းေြည်။ 

 

PSOCO ကွဲ သ ု   င ်Emerging Towns & Cities Singapore Ltd. သည်လည်ီး တည်ကဆာက်၊ လည်ပတ်၊ 

လွှွဲကငပာငီ်းကပီးသည ် (BOT) စာခ ြုပ်နအောက်တွင ်စစ်တပ်နငှ  ်စ ီးပွာီးကရီးဆက်ဆ မှုက ု ဆက်လက် 

ထ နီ်းသ မ်ီးထာီးလ က်ရှ သည်။ သ ု  ကသာ် စကကာပူစကတာ အ တ်ခ  နီ်းမှ စစ်တပ်အာဏာသ မ်ီးမှုအပပ ီးတွင ်

စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းနရ်းဆ ိုငရ်ော အနရ်းယူမှုတစ် ို ဖ  လို ် ဲ့်ပ  ်း ကုမပဏ အနနဖြင့်် လွတ်လပ်ကသာ 

ကျွမ််းက ငသူ် ညောရှစ်တစ်ဥ ်းဖြင့်် ကငကွပီးကခ မှုမ ော်းအာီး ငပနလ်ည်သ ုီးသပ်ကနသည်။ ထ ုကာလတွငီ်း ကုမပဏ က ၎ငီ်းတ ု  ၏ 

စကတာ အ တ်ခ  နီ်းစာရငီ်းသွငီ်းငခငီ်းက ု ဆ ုငီ်းင  ထာီးရန ်ကတာငီ်းဆ ုခွဲ သည်။ POSCO အကနငဖင  ်ယကန  အခ  နထ်  

လုပ်ကဆာငခ်ွဲ ကသာ မည်သည ် လုပ်ကဆာငခ် က်မ ာီးက ုမဆ ု သ ို ့်အဟိုတ် အနောဂေါတ်တငွ ်ဖ ငဆ်ငထ်ော်းသည့်် နည််းလမ််းမ ော်းက ို 

ထိုတ်ဖ နန် ်းရန ်မ မ တ ို ့်မှ တ ုက်တွနီ်းလ ုက်ပါသည်။  

 

POSCO C&C န ငံ့ ်MEHL အ ကာေး စီေးပွာေးရေေးတံို ံ့မပန်ြှု  

 

2017 ခိုန စ်တငွ ်POSCO သည်  ဦေးပှိိုင ်(MEHL) သှိို ံ့ အမြတမ်  ျား ခွ ရပေးရ ကာငေ်း ယမနန်န ့်က ဝနခ် ခွဲ သည်။ ထ ုနစ်ှသည် 

စစ်တပ်မှ ရ ုဟငဂ် ာ ငပည်သူမ ာီးအကပေါ် လူမ  ြုီးတုနီ်းသတ်ငဖတ်မှု က  ီးလွနသ်ည ်ခွဲ သည ်၊ ၎င််းတ ို ့်၏ မ တ်ြက်မ ော်းသ ို ့် 

အဖမတ်နငမွ ော်း ွဲန ်းသည့််နစ်ှ ငဖစ်သည်။ လူမ  ြုီးတ ုီးသတ်ငဖတ်မှုတွင ်နသနသ  ော  ော တာဝနရှ် သည ် တ ်ြဲွွဲ့မ ော်းအ ေါအဝင ်

တပ်ရငီ်း တပ်မမ ာီးဆ သ ု   ငမနမ်ာ စ ီးပွာီးကရီးဦီးပ ုငလ် မ တက် (MEHL) မှတစ်ဆင  ်အငမတ်ကငမွ ာီး ခွွဲကဝကပီးခွဲ သည်။ 

 

POSCO C&C သည်  ငမနမ်ာ စ ီးပွာီးကရီး ဦီးပ ုငလ် မ တက် (MEHL) မှ ပ ုငဆ် ုငသ်ည ် အထူီးစ ီးပွာီးကရီးဇုနတ်ွင ်တည်ရှ သည်။ 

POSCO C&C သည် အဆ ုပါ စ ီးပွာီးကရီးဇုနက်ပေါ်တွင ်ကငမယာ အသ ုီးငပြုမှုအတွက်  ငမနမ်ာ စ ီးပွာီးကရီး ဦီးပ ုငလ် မ တက် (MEHL) 

အာီး အလွဲအလှယ်အငဖစ် ရှယ်ယာ ၃၀ % ခွွဲကဝကပီးခွဲ သည်။ သ ု  ကသာ် POSCO C&C က စ ီးပွာီးကရီးလုပ်ငနီ်းအနနဖြင့်် 

အက   ်းအဖမတ်မရှ နသောန ကောင့််ကသာက ကာင  ်မည်သည့််အငမတ်အစွနီ်းက ိုမျှ မန ်း ဲ့်ရသဖြင့်် ငပဿနာရပ် မဟုတ်က ကာငီ်း 

ရ ်တည်နနသည်။ ဤသ ို ့်ဖြစ် ေါက POSCO C&C အရနမဖငံ့ ်အက  ြုျားအမြတ ်စတငေ်ရ ှိသည န င ့် အမြတရ်ဝစို ခွ ရဝမှု 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-and-procurement-files


လုပ မည လ ျား။ ယခုခ  နထ်  POSCO C&C ၏ သကဘာထာီးက ု သ ုီးသပ် ကည့်် ေါက MEHL န ငံ့ ်စီေးပွာေးရေေးဆက်နယ်ွြှုကှိို 

ြေပ်တန ံ့်နှိိုငသ်၍ အမြတခွ် ရဝရပေးရခ ြှုန ငံ့သ်က်ဆှိိုငရ်သာ ကိုြပဏီ၏ ေပ်တည်ခ က်ကှိိုလည်ေး ယံို ကည်စှိတခ် ၍ြေနှိိုငပ်ါ။ 

 

ငမနမ်ာစ ီးပွာီးကရီးဦီးပ ုငလ် မ တက် (MEHL) သည် စစ်တပ်မှ တည်ကထာငထ်ာီးကသာ ကုမပဏ တစ်ခုငဖစ်သည်။ ကုမပဏ က ု 

စစ်တပ်က ပ ုငဆ် ုငထ် နီ်းခ ြုပ်ထာီးသည်။ MEHL န ငံ့စီ်ေးပွာေးရေေးဆက်န  ယ်ြှု စဥ်ဆက်ြမပတ ်ထှိန်ေးသှိြ်ေးထာေးမခငေ်းမဖငံ့ ်POSCO 

C&C သည် ဆှိိုေးေွာေးလ သညံ့် လူ ံ့အခွငံ့အ်ရေေးခ ှိ ေးရဖာက်ြှုြ ာေးတငွ ်တာဝန်ရ ှိသညံ့် စစ်အစှိိုေးေ၏ တောေးဝငြ်ှုကှိို 

အသှိအြ တဖ်ပြုသည ့် အနှုတ လကခဏ ရဆာငရ်သာ သတင ျားစက ျားနပျားလှိိုက်မခငေ်းပငမ်ဖစ်သည်။ 

 

POSCO C&C သည် ၂၀၁၂ခုနစ်ှ Korea Corporate Governance Service မှ ကဆာငရွ်က်သည ် ESG အကွဲငဖတ်မှုတွင ်

အဆင  ်A သက်မှတ်ခ က်က ု လက်ခ ရရှ ခွဲ သည်။ ကုမပဏ အကနငဖင  ်၎ငီ်း၏ဂုဏ်သ ကခာက ု ထငဟ်ပ်ကစမည ် 

လုပ်ကဆာငမ်ှုမ ာီးက ု ငပြုလုပ်ရကပမည်။ အငမတ်အစွနီ်းမ ာီးက ု လူ  အခွင အ်ကရီးခ  ြုီးကဖာက်မှုမ ာီးတွင ်အသ ုီးငပြုငခငီ်းမရှ က ကာငီ်း 

MEHL ၏ တရာီးဝငစ်ာ လက်ခ ရရှ က ကာငီ်း ဆ ိုသည်မှော POSCO C&C အနနဖြင့်် တာဝနရှ် မှုအာီး 

ကရှာငလ်ွှွဲငခငီ်းသာငဖစ်သည်။ ဂ ပနန် ငုင် မှ Kirin ကုမပဏ သည် သေီးမခာေး လွတလ်ပ်နသ  ကျွြ်ေးက ငသ်တူစ ဥ ျား၏ 

လူ ့်အခ င ့်အနရျားဆ ငု ရ  တင ကက ြုစုံစမ ျားမှုမ  ျား (due diligence) ကှိို အရမခခံပပီေး နှိိုငင်တံကာ လူ ံ့အခွငံ့အ်ရေေး 

စံခ ှိန်စံည န်ေးြ ာေးန ငံ့အ်ညီ ရဆာငေွ်က်ြှုြ ာေးမပ လိုပ်ရနပပီေး MEHL န ငံ့ ်ပူေးရပါငေ်းြှုကှိို အဆံိုေးသတေ်န်ရ ှိသည်။ အလာေးတပူင ်

Posco C&C သည်လည်ေး MEHL န ငံ့ ်စီေးပွာေးရေေးဆက်ဆြံှုကှိို အဆံိုေးသတေ်ရပြည်။ 

 


