
 

 

၂၀၁၅  ေအာက္တိုဘာလ  ၂၃  ရက္၊  ေသာၾကာေန႔  ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန ္ ၂  နာရီထ ိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရန ္ 

သမုိင္း၀င္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲဆီ  နီးကပ္လာေသာ  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  
လွ်ိဳ႕၀ွက္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွာ  ေဒၚလာ  ၃၁  ဘီလ်ံတန္ဖုိးရိွေၾကာင္း  ႏွင့္  ယင္းကုိ  

စစ္တပ္ေရေပၚဆီမ်ားႏွင့္  မူးယစ္ရာဇာမ်ားက  ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း  အစီရင္ခံစာသစ္က  
ေဖာ္ထုတ္ၿပီ  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ  ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကိ ု စစ္တပ ္ ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ား၊  
မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင္ ့ စစ္အစိုးရလက္ထက ္ အေမွာင္ဆုံးေန႔မ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေနသည္ ့ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားက  
တိတ္တဆိတ ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကာင္း  Global  Witness  ၏  ၁၂  လၾကာ  အျပင္းအထန ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားက  
ယေန႔  ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါသည္။    

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ႏိ၀ုင္ဘာလ  ၈  ရက္ေန႔႔႔တြင ္ က်င္းပမည္ ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ  နီးကပ္လာခ်ိန္တြင ္ 
‘‘ေက်ာက္စိမ္း  -  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ ွက္ခ်က္ႀကီး’’  ဆိုသည္ ့ ဤအစရီင္ခံစာသည ္ 
ပြင့္လင္းမွ်တေသာ  အနာဂတ္တြင ္ အမ်ားဆုံး  ဆုံး႐ႈံးရန္ရွိသည္ ့ ေရေပၚဆီမ်ားက  ေဒၚလာသန္း  
ေထာင္ႏွင္ခ့်တီန္ေသာ  တရားမ၀င္ကိစၥမ်ားအတြက္သုံးရန္ထားသည္ ့ ရံပုံေငြမ်ားကိ ု လက္လွမ္းမ ီ 
ရရွိေနၾကသည္ကိ ု ေဖာ္ျပထားပါသည္။  ယင္းသည ္ ျမန္မာအစိုးရတြင္းက  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားႏွင္ ့ 
ျမန္မာအစိုးရ၏  ႏိုင္ငံတကာ  လုပ္ငန္းဖက္မ်ား၊  အထူးသျဖင္ ့ အေမရိကန္အေနျဖင္ ့ အခ်က္ေပး  
ေခါင္းေလာင္းသံတစ္ခ ု ျဖစ္သင့္ပါသည္။    

Global  Witness  မ ွ ေတြ႕ရွိခ်က ္ အသစ္မ်ားႏွင္ ့ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ေက်ာက္စိမ္း  
ထုတ္လုပ္မႈသည ္ ၂၀၁၄  ခုႏွစ ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္လွ်င ္ အေမရိကန ္ ေဒၚလာ  ၃၁  ဘီလ်ံထ ိ 
မ်ားျပားေၾကာင္း  ေတြ႕ရွိရပါသည္။  ယင္းကိန္းဂဏန္းသည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ျပည္တြင္း  အသားတင္  
ကနု္ထုတ္လုပ္မႈ  တန္ဖိုး  GDP  ၏  တစ၀္က္နီးပါး  ရွိၿပီး  က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္၏  ၄၆  ဆ  ရွိပါသည္။  
သို႔ေသာ ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ  အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား  သိပ္မခံစားရပါ။    

အစီရင္ခံစာက  ေဖာ္ျပသည္မွာ  အာဏာရွင္ေဟာင္း  ဦးသန္းေရႊ၊  အာဏာရပါတီမ ွ ထိပ္ပိုင္း  ေခါင္းေဆာင္မ်ား  
ျဖစ္သည္ ့ ၀န္ႀကီး  ဦးအုန္းျမင္ ့ ႏွင္ ့ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းတို႔  အပါအ၀င ္ နာမည္ဆုိုးျဖင္ ့ ေက်ာ္ၾကားသည္ ့ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏  မိသားစုမ်ားသည ္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္ အဓိက  လုပက္ိုင္သူမ်ား  ျဖစ္ၾကပါသည္။  
ထို႔အျပင ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက  ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသည္ ့ မူးယစ္ရာဇာ  ေ၀ေရွာက္ခန္သည ္   
နာမည္ခကံုမၸဏ ီ အမ်ားအျပားမ ွ တဆင္ ့ ဤလုပ္ငန္းတြင ္ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည္ ့ အခန္းက႑ကိ ု 
ယူထားပါသည္။  တခ်ိန္တည္းမွာပင ္ ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း  ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားမ ွ 
အျမတ္ေ၀စုႀကီးႀကီးကိ ု ရယူထားသည့္အျပင ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း  အရာရွိမ်ားကလည္း  ၿခိမ္းေျခာက ္ 
ေငြညႇစ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။    

‘‘ျမန္မာျပည္က  ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းဟာ  ေခတ္သစ္သမိုင္းမွာ  သဘာ၀သယံဇာတေတြကိ ု အႀကီးမားဆုံး  
ခိုးယူလုယက္မႈႀကီးလို႔  ဆိုေကာင္း  ဆိုႏိုင္ပါတယ္။  ၂၀၁၁  က  စလုိ႔  တံဆိပ္ေျပာင္းတပ္ထားတဲ ့ အစိုးရက  
သူတို႔ဟာ  အတိတ္က  ရက္စက္တဲ ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊  ခ႐ိုနီစနစ ္ နဲ႔  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ  
စာမ်က္ႏွာကိ ု လွန္လိုက္ေတာ့မယလ္ို႔  ကမၻာကိ ု ေၾကညာခဲတ့ယ္။  ဒါေပမယ္ ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕  အဖိုးတန္ဆုံး  
သဘာ၀အရင္းအျမစ ္ နဲ႔  ဆြဲမက္စရာ  အရည္အေသြးနဲ႔  ေတာက္ပတဲ ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ  ျဖစ္တဲ ့ 



 

 

ေက်ာက္စိမ္းက႑မွာေတာ ့ လက္ေတြ႕အေျခအေနက  တမ်ိဳးတဖု ံ ျဖစ္ေနပါတယ’္’  ဟ ု Global  Witness  ၏  
ေလ့လာသုံးသပ္သ ူ ဂ်ဴမန ္ ခတ္ဘာက  ေျပာၾကားသည္။    

‘‘ဒီလိ ု အလြန ္ ႀကီးမားၿပီး  ညစ္ပတ္ထားတဲ ့ လုပ္ငန္းကိ ု စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ၊  အေမရိကန္က  ပိတ္ဆို႔  
အေရးယူထားတဲ ့ ဘိန္းရာဇာေတြ  နဲ႔  ေသနတ္ကိုင္ထားသူေတြက  ဆက္ၿပီး  ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကပါတယ္။  
နာမည္ခံကုမၸဏီေတြနဲ႔  နာမည္ခပံိုင္ရွင္ေတြရဲ႕  ေနာက္ကြယ္ကေန  ဒီေရေပၚဆီေတြက  ႀကီးမားတဲ ့ 
အျမတ္ေတြကိ ု ထုတ္ယူေနၾကတယ္။  ဒါေပမယ္ ့ ေဒသခံေတြကေတာ ့ အခြင့္အေရး  ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရၿပီး  
သူတို႔ရဲ႕  သဘာ၀အရင္းအျမစ ္ အေမြအႏွစ္ေတြဟာ  သူတို႔ေျခေထာက္ေအာက္ကေန  လုယက္ခံေနရတာကိ ု 
ဒီအတိုင္း  ၾကည့္ေနရတယ္။’’  

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္ လူထုအတြက ္ ကေသာင္းကနင္း  ဒုကၡေရာက္ေစသည့္အျပင ္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား  
တူးေဖာ္ထုတ္ယူသည္ ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၏  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိလုည္း  ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါသည္။  
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည္ ့ ပတ္၀န္းက်င္က  အေျခအေနမ်ားသည ္ လူကိ ု ေသဆုံးသည္အထ ိ 
အႏၱရာယ္မ်ားေလ ့ ရွပိါသည္။  ထို႔အျပင ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္ ့ ျပည့္တန္ဆာမ်ားလည္း  
ပ်ံႏွံ႔ေရာက္ရွိေနပါသည္။  ေသနတ္္ကိုင္သူမ်ားႏွင္ ့ စက္ယႏၱရားမ်ားကိ ု ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွာမ ူ 
ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ား၊  ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ားအျပင ္ အၾကမ္းဖက ္ ခရံမႈမ်ားႏွင္ ့ ရင္ဆိုင္ရပါသည္။  
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွ ိ လူတစ္ဦးခ်င္စီအတြက ္ တစ္ႏွစ္လွ်င ္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၂၁,၀၀၀  တန္ဖိုးႏွင္ ့ ညီမွ်ေသာ  ၀င္ေငြပမာဏကိ ု ရွာေပးႏိုင္မည္ ့ လုပ္ငန္း  
ျဖစ္ေသာ္လည္း  ေဒသခံမ်ားမ ွ ဤလုပ္ငန္းမ ွ စနစ္တက်  ဖယ္ထုတ္ခံထားရသည္။  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း  
လုပ္ငန္းမ်ား  ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင္ ့ သဘာ၀  ပတ္၀န္းက်င ္ အႀကီးအက်ယ္  ပ်က္စီးမႈမ်ားသည ္ အလြန္မတည္ၿငိမ္သည္ ့ 
ေဒသတြင ္ ဆူပူမႈ  ႏွင္ ့ မေက်နပ္မႈမ်ားကိ ု ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။    

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္ ဗဟိုအစိုးရႏွင္ ့ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ ္ /  ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕  
(KIA/KIO)  တို႔ၾကား  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အျပင္းထန္ဆုံး  လက္နက္ကိုင ္ ပဋိပကၡကိ ု ျဖစ္ေစသည္ ့ အဓိက  
တြန္းအားတစ္ခ ု ျဖစ္ပါသည္။  ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္ စစ္ပြဲအတြင္း  ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက ္ ရံပုံေငြမ်ားကိ ု 
ရွာေဖြေပးၿပီး  ယင္းစစ္ပြဲသည ္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည္ ့ လူ႔အသက္မ်ားကိ ု ဆုံး႐ႈံးေစသည့္အျပင ္ ၂၀၁၁  ခုႏွစ ္ 
စစ္ပြဲမ်ား  ျပန္ျဖစ္ၿပီးကတည္းက    လ ူ ၁၀၀,၀၀၀  ကိ ု ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ပါသည္။  ယင္းအေျခအေနသည ္ 
စစ္ဗို္လ္ခ်ဳပ္မ်ား  ႏငွ္ ့ အစိုးရအတြင္းရွ ိ သေဘာထား  တင္းမားသူမ်ားအတြက ္ ပဋိပကၡကိ ု အခ်ိန္ဆြဲထားရန ္ 
ႏွင္ ့ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း  ပိုမိုပြင့္လင္းမွ်တလာပါက  ၎တို႔  ဆုံး႐ႈံးႏိုင္မည္ ့ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကိ ု 
ကာကြယ္ထားရန ္ တြန္းအားမ်ား  ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။  ဤအစီရင္ခံစာက  ေထာက္ခံသည့္အခ်က္မွာ  
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွ ိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွ မည္သူတို႔  စီမံခန္႔ခြဲၿပီး  မည္သူတို႔  အက်ိဳးအျမတ ္ 
ျဖစ္ေနေၾကာင္း  ေမးခြန္းကိ ု ယခုပင ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး  ပဋိပကၡကိ ု အဆုံးသတ္မည္ ့ ျပည့္စုံေသာ  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ခုဆ ီ တက္လွမ္းသြားရန္ပင ္ ျဖစ္သည္။      

‘‘ဒီအစီရင္ခံစာမွာ  ေဖာ္ထုတ္လုိက္တဲ ့ အေျခအေနက  အလြန္ဆိုးရြားေနသလိိုပဲ  အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔  
အခြင့္အလမ္းေတြက  အမွန္တကယ္ရွိေနၿပီး  အေရးတႀကီး  ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း  လိုေနပါတယ္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  
ေဆြးေႏြးပြဲေတြ  လုပ္ေနတုန္းမွာပဲ  အစိုးရတြင္း  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူေတြက  ၿပီးခဲ့တဲႏ့ွစ္က  သဘာဝ  
သယံဇာတ  အရင္းအျမစ္မ်ား  ထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာ  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ  ေဖာ္ေဆာင္ေရး  အစီအစဥ ္ (EITI)  မွာ  
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္။  EITI  ဆိုတာက  ေရနံ၊  သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင္ ့ သယံဇာတ  တူးေဖာ္ေရး  
လုပ္ငန္းေတြမွာ  အဂတိလိုက္စားမႈ  နဲ႔  အခြင့္အေရး  ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ  ရပ္တန္႔ေအာင ္ လုပ္မယ္ ့ ႏိုင္ငံတကာ  



 

 

အစီအစဥ္ပါ။  EITI  ကေတာ ့ အေျပာင္းအလဲအတြက ္ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္မယ္ ့ မူေဘာင္တစ္ခကုိ ု 
အႀကံဳျပဳ  ကမ္းလွမ္း  ထားပါတယ္။  ဒါေပမယ္ ့ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက ္ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကိ ု 
တကယ္လို႔  အာဏာပုိင္ေတြ  ဘက္က  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔  အျပည့္အ၀  အေရးတႀကီး  မေဆာင္ရြက္ဘူးဆိုရင ္ 
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ  အတုအေယာင ္ တစ္ခုသာ  ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ’္’  ဟ ု ဂ်ဴမန ္ ခတ္ဘာက  ေျပာသည္။    

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆိုင္သည္ ့ အေမရိကန္၏  ႏိုင္ငံျခားေရးမ၀ူါဒအေပၚ  အဓကိ  
စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလည္း  ျဖစ္ပါသည္။  အေမရိကန္သည ္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား  ထုတ္ယူသည္ ့ 
လုပ္ငန္းတြင ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင္ ့ လုပ္ငန္းဖက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  EITI  ကိ ု အဓိက  ေထာက္ခံသည္ ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိငု္င ံ 
ျဖစ္သည္။  အေမရိကန္သည ္ အာဏာရွင ္ ဦးသန္းေရႊ  အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္းမ ွ စတင္ကာ  ေက်ာက္စိမ္း  
က႑အေပၚ  သီးသန္႔ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားလည္း  လုပ္ထားၿပီး  စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏  အက်င့္ပ်ကအ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚ  
ေငြေၾကးႏွင္ ့ အာဏာမ်ား  မေရာက္ရွိေစရန ္ ျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ ္ ဤအစီရင္ခံစာက  ေဖာ္ျပေနသညမ္ွာ  
ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား  သည္ပင္လွ်င ္ ယေန႔  ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကိ ု လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုငထ္ားၾကၿပီး  မူးယစ္ေဆး၀ါး  
လုပ္ငန္းတြင ္ ပါ၀င္မႈေၾကာင္ ့ အေမရိကန္က  ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားေသာ  အျခားနာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း  
ပါ၀င္ပါသည္။    

Global  Witness  က  အႀကံျပဳေထာက္ခံသည့္အခ်က္မွာ  အေမရိကန္အျပင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အျခားေသာ  
လုပ္ငန္းဖက္မ်ားအေနျဖင္ ့ ပိတ္ဆိုမႈ  ေလ်ာ့ခ်ေရး  ႏွင္ ့ အနာဂတ္အတြက ္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအတြက ္ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိ ု စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင္ ့ ထားရွိသင့္ပါသည္။  
ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ  ႏွင္ ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ု ကခ်င္ျပည္နယ ္ ႏွင္ ့ သာတူညီမွ်  ခြဲေ၀သုံးစြဲရန ္ 
ဦးစားေပးသင့္ၿပီး  ဤလုပ္ငန္းအေပၚ  ျမန္မာ  ျပည္သူလူထုထံသို႔  တာ၀န္ခံမႈ  ျပဳရပါမည္။    

  ‘‘ဒီအစီရင္ခံစာမွာ  နာမည္တပ္ေဖာ္ျပထားတဲ ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚ  အေမရိကန္က  ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြ၊  
သယံဇာတအရင္းအျမစ ္ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္း  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြမွာ  အေမရိကန္က  ဦးေဆာင ္ 
ပါ၀င္ေနတာေတြက  ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကေန  စစ္တပ္၊  ခ႐ိုန ီ နဲ႔  မူးယစ္ရာဇာေတြကိ ု ဆြဲထုတ္ဖို႔  
အေမရိကန္အတြက ္ ထူးျခားတဲ ့ အေျခအေနတစ္ရပ ္ ဖန္တီးေပးထားသလိ ု ျဖစ္ပါတယ္။  ႏိ၀ုင္ဘာ  
ေရြးေကာက္ပြဲကေန  ထြက္လာမယ္ ့ အစိုးရသစ္နဲ႔  ပူးတြဲေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ  ဒီအခ်က္ကိ ု အေမရိကန္အေနနဲ႔  
ဦးစားေပး  ေဆာင္ရြက္ရမွာ  ျဖစ္ပါတယ’္’  ဟ ု ဂ်ဴမန ္ ခတ္ဘာက  ေျပာၾကားပါသည္။      

ၿပီးဆုံး။    

  

ဆက္သြယ္ရန ္ 

လန္ဒန ္ -  အိုလီဗာ  ေကာ့တ္န ီ +၄၄  (၀)  ၇၉  ၁၂  ၅၁၇  ၁၄၇,  ocourtney@globalwitness.org;;  

အေရွ႕ေတာင္အာရ ွ -  ဂ်ဴမန ္ ခတ္ဘာ  +၉  ၅  (၀)  ၉  ၉  ၇၀၄၉၈၅၃၅,  jkubba@globalwitness.org,  မိုက ္ 
ေဒးဗစ ္ Mike  Davis  +၈၅၅  ၇၇၉၇  ၅၀၀၂,  mdavis@globalwitness.org    

  

အယ္ဒီတာမ်ားအတြက ္ မွတ္ခ်က ္ 



 

 

  

၁။  အစီရင္ခံစာကိ ု ၂၃  ေအာက္တိုဘာ  ၂၀၁၅  မ ွ စ၍  www.globalwitness.org/myanmarjade  တြင ္ 
ရယူႏိုင္ပါသည္။    
၂။  ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊  ယင္း၏  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား  ႏွင္ ့ ဖားကန္႔ရွ ိ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ား  
ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ အရည္အေသြးျမင္ ့ ဓာတ္ပုံမ်ားကိ ု အသုံးျပဳခြင္ ့ ရယူလိုလွ်င ္ မင္းေဇယ်ာဦး  -  
minzayar88@gmail.com  -  ကိ ု ေက်းဇူးျပဳ၍  ဆက္သြယ္ပါ။    
၃။  ၂၀၁၄  ခုႏွစ္တြင ္ ျမန္မာေက်ာက္စိမ္းက႑၏  ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး  အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၃၁  
ဘီလ်ံရွိသည္ဆိုသည္ ့ တြက္ခ်က္မႈအေျခခံကိ ု အစီရင္ခံစာ၏  ေနာက္ဆက္တြဲ  ၁  တြင ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  တြက္ခ်က္ထားမႈကိ ု အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင္ ့ ေဖာ္ျပရလွ်င ္ -    

a. ၂၀၁၄  ခုႏွစ္အတြင္း  ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈအေၾကာင္း  ျမန္မာအစိုးရ၏  
အခ်က္အလက္မ်ား    

b. ၂၀၁၄  ခုႏွစ ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင ္ (ယင္းႏွစ္က  က်င္းပသည္ ့ ထိုျပပြဲသည ္ 
ႏိုင္ငံတကာ  ၀ယ္ယူသူမ်ားကိ ု ရည္ရြယ္သည္ ့ အဓိက  တရား၀င ္ ျပပြဲျဖစ္သည)္  
ေရာင္းခ်ရမႈမ်ားကိ ု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး  ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီ၏  
ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္း  ခန္႔မွန္းေခ်  ႏွင္ ့ ၂၀၁၄  ေအာက္တိုဘာလက  အထည္ေက်ာက ္ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား  (အရည္အေသြးနိမ္)့  ျပည္တြင္း  ေရာင္းခ်ရမႈတစ္ခုမ ွ အခ်က္အလက္မ်ား  

c. ၂၀၁၃  ခုႏွစ္ထုတ ္ Harvard  Ash  Center/Proximity  Designs    အစီရင္ခံစာတြင ္ 
ေဖာ္ျပသည္ ့ ‘အရည္ေက်ာက’္  (အရည္အေသြးျမင္)့၊  ‘အသားေက်ာက္’  
(အလယ္အလတ္အရည္အေသြး)ႏွင္ ့ ‘အထည္ေက်ာက’္  (အရည္အေသြးနိမ္)့  
ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ  အခ်ိဳးအစား  ခန္႔မွန္းေၿခ်မ်ား  

အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၃၁  ဘီလ်ံဆိုသည္မွာ  တရား၀င ္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ  တစ္ခုတည္းမ ွ 
ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးပင ္ ျဖစ္သည္။  ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေနရာမ်ားမ ွ တရားမ၀င ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ  
တစ္စုံတစ္ရာမွ်  မပါ၀င္ပါ။    

၄။  ၂၀၁၄  ခုႏွစ္အတြင္း  ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ  ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးကိ ု Global  Witness  က  
ေနာက္တစ္နည္းျဖင့္လည္း  တြက္ခ်က ္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။  တ႐ုတ္အစိုးရ၏  ၂၀၁၄  ခုႏွစ္အတြက ္ 
သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ -  ေက်ာက္စိမ္း  အမ်ားအျပားပါ၀င္ေသာ  -  
ေက်ာက္မ်က္မ်ား  တင္သြင္းမႈ  တန္ဖိုးသည ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၁၂.၃  ဘီလ် ံ ရွိပါသည္။  သို႔ေသာ ္ 
ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားသည ္ ၂၀၁၄  ခုႏွစ္အတြင္း  စုစုေပါင္း  ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ၏  သုံးပုံတစ္ပုံမွ်ပင ္ 
မရွိပါ။  ျမန္မာျပည္မ ွ ေက်ာက္စိမ္းအားလုံးနီးပါးမွာ  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  ေရာက္ရွိေသာ္လည္း  က်န္ရွိသည္ ့ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားမွာ  တ႐ုတ္အစိုးရ၏  တရား၀င ္ သြင္းကုန္စာရင္းတြင ္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပမႈ  မရွိပါ။  
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏  ၂၀၁၄  ခုႏွစ္အတြင္း  သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားအရ  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိ ု တငသ္ြင္းသည္ ့ 
ေက်ာက္စိမ္းတစ္ကီလိုဂရမ္၏  ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္း  ႏွင္ ့ ထိုႏွစ္အတြင္း  ျမန္မာအစိုးရ၏  ထုတ္လုပ္မႈ  
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိ ု တြက္ခ်က္ၾကည့္မည္ဆိလုွ်င ္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး  အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၃၈  ဘီလ်ံနီးပါး  
ရရွိပါသည္။  ထို႔ေၾကာင္ ့ ၂၀၁၄  ခုႏွစ္တြင ္ ေက်ာက္စိမ္းက႑၏  စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ  အေမရိကန္ေဒၚလာ  
၃၀  ဘီလ်ံေက်ာ ္ ရွိမည္ဟ ု ထပ္ေလာင္း  ၫႊန္းဆိုေနေပသည္။    


