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ကရင္/
ကယား

တနသာၤရီ

ရန္ကုန္ဧရာဝတီ

ရခိုင္

ခ်င္း

မေကြး

ပဲခူး

မြန္

လုိင္ဇာ

ဖားကန္႔

ေရႊလီ

ရင္က်န္း

ထိန္ခ်ံဳး

ဆီ၀ီ

ေဟာင္ေကာင္

ကြမ္တုံ
ပင္က်ိဳး

ကြမ္တုံျပည္နယ္

တ႐ ုတ ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမပံုႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာမ်ား
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အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ i
 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိ ု
တံဆိပ္ေျပာင္းလဲကပ္ထားေသာ အစုိးရသည ္
ရက္စက္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့ ္အပယ္ခံႏိုင္ငံတစ္ခုအား 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့ ္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္မည့ ္အရပ္သားအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံအျဖစ ္ေျပာင္းလဲေနၿပ ီျဖစ္ေၾကာင္း 
ကမၻာအား ေၾကညာခဲ့သည္။

အေရးႀကီးသည့္က႑အမ်ားအျပားတြင္ အမွန္တကယ္ပင ္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေပသည္။ မၾကာခဏ ကုိးကားၾကသည့ ္
ဥပမာမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားအေရးႀကီးသည့ ္
ေနရာမ်ားတြင္မူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သူမ်ား အေနျဖင့ ္
ဂရုတစိုက္ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သိပ္မရွိပါ။ အထူးသျဖင့ ္
ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက ္စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ 
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက ္ကမၻာေပၚတြင ္အဖုိးအတန္ဆံုး 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားတြင ္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာက္စိမ္း 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈ အတြက ္ေဒၚလာသန္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကု ိ
ယင္းစစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ ွပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ 
မူးယစ္ရာဇာမ်ား ႏွင့ ္ယခင္အတိတ္တုန္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟ ု

အစုိးရမွဆုိေနေသာ ခရုိနီကုမၸဏီမ်ားက မည္သုိ႔ တင္းက်ပ္စြာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္းကိ ုဤအစီရင္ခံစာတြင ္ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ ္
ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့ ္အျခားနာမည္ဆုိးျဖင့ ္
ေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏ ီ
မ်ားသည ္ႏုိင္ငံ၏ အဖုိးအတန္ဆံုး သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့ ္
ကမၻာေပၚတြင ္အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးျဖင့ ္အေတာက္ပဆံုး 
ဆြဲမက္ဖြယ္ရာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကု ိစိတ္ႀကိဳက္ေရြးယူ၍ 
၎တို႔အတြက ္အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္။ ထုိ႔အျပင ္ဖားကန္႔ 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိတုိင္းရင္းသားမ်ား 
သုိ႔မဟုတ ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ဆုိရလွ်င ္ျမန္မာ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ကုိမ ူအလြန္နည္းသည့ ္
အက်ိဳးအျမတ္ကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သမုိင္းတြင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုဆီသုိ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္လာသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက ္
ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေျပာဖို႔ ခက္ပါသည္။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ပြင့္လင္းၿပီး သာတူညီမွ်ရွိသည့ ္
အနာဂတ္ကာလတစ္ခုတြင္ အမ်ားဆုံး ဆုံးရႈံးမႈႀကံဳရမည့ ္
ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ တရားမ၀င ္
ရံပံုေငြ အေျမာက္အမ်ားကို အလြယ္တကူ ရရွိေနၾကသည္။ 
ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ႏုိင္ငံတကာရွိ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားအေပၚ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္ ဤေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ 
ေငြေၾကးမ်ား ဘယ္ေရာက္ သြားသနည္း။ ထုိေငြေၾကးမ်ားကု ိ
အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ ၿပိဳင္ကားမ်ားႏွင့္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္သည့ ္
ပါတီပြဲမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေနပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ၎ကုိ ႏုိင္ငံေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ေနပါသလား။

ရိုးရာစဥ္ဆက ္တရုတ္နန္းတြင္း 
ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္တုိ႔ႏွင့ ္ဆက္စပ္ၿပီး 
သိထားၾကသည့ ္ေက်ာက္စိမ္းသည ္
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင ္ေရႊ ႏွင့ ္ေငြထက္ကိုပင ္
ပုိတန္ဖိုးထားၾကၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့ ္
အလြန္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ သူတုိ႔အတြက ္
အဆင့္အတန္း တစ္ရပ္ကု ိ
ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သေကၤတတစ္ခ ု
ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္လ ူ၇ 
ဦးၾကား ေလလံအၿပိဳင္ဆြဲၿပီးေနာက ္
ေဂ်ဒိုက္ေက်ာက္စိမ္း ၂၇ လံုးျဖင့ ္
သီကုံးထားသည့ ္လည္ဆြဲကု ိ
ေဟာင္ေကာင္တြင ္အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၇.၄၄ သန္း ျဖင့ ္စံခ်ိန္တင ္ 
အျမင့္ဆုံးေစ်းျဖင့ ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
ဓါတ္ပံ ု- Tyrone Siu/Reuters/Corbis)

i  ဤအပိုင္းတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားအတြက ္ကုိးကားခ်က္မ်ားကု ိအစီရင္ခံစာ၏ အဓိက စာကုိယ္တြင ္ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ကုိးကားခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ၂၀၁၄ 
ႏွင့ ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္Global Witness မ ွျပဳလုပ္ထားေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္မႈမ်ားအားလံုးထဲမ ွထုတ္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေျပာသည့ ္“အစုိးရ၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႀကီး” တြင ္ပါ၀င္ေနေသာ စုစုေပါင္းပမာဏသည ္
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေအာင ္မ်ားျပားလွသည္။ ယခ ုအခ်ိန္အထ ိ
ေက်ာက္စိမ္းက႑၏ တန္ဖုိးကု ိဆံုးျဖတ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပင ္
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္သုေတသနႏွင့္သံုးသပ္ခ်က ္အသစ္တစ္ခုအရ 
Global Witness က ခန္႔မွန္းသည္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ 
သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းပင္လွ်င ္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပထားၿပီး 
လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏ တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံခန္႔ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္းကိ ုႏႈိင္းယွဥ္ျပရလွ်င ္ယင္းသည ္
အစိုးရ၏ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္၏ ၄၆ ဆရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ 
စုစုေပါင္းျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ၄၈% ရွိသည္။ 

ရွင္းေနသည္မွာ ပြင့္လင္း မွ်တၿပီး ေရရွည္အက်ိဳးအတြက ္
စီမံေဆာင္ရြက္ပါက ဤလုပ္ငန္းသည ္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိျပည္သူမ်ား၏ 
ကံဇာတာကု ိေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရန ္တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔ျဖစ္ရမည့္အစား ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေနရသည္ကို 
ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီး၊ ၎တို႔၏ တန္ဖိုးအရိွဆုံးပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အလုအယက္ 
ထုတ္ယူေနၾကသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားလည္း တစတစ 
ေျပာင္းလဲပ်က္စီးသြားေနရသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ လက္နက္ႏွင့္ 
စက္ယႏၱယားမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို တားဆီးရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ား သိမ္းပိုက္ခံရမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ျဖင့္ 
ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွ ိအေျခအေနမ်ားသည္လည္း 
အသက္အႏၱရာယ ္ျဖစ္သည္ထ ိဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္လာၾကသည္။

“ဖားကန္႔ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အဖုိးအတန္ဆံုး ေနရာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့
ေနရာငယ္ေလး တစ္ေနရာကေန သန္းေထာင္နဲ႔ခ် ီရေနတာပါ။ … ဒါေပမယ့္ လူနည္းစုေလးကပဲ

ဒီိအက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ရယူခံစားေနၾကပါတယ္။” 
ေဒသခံအသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ျမန္မာႏုိင္င ံေျမာက္ဘက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သည ္ကမၻာေပၚတြင ္
အႀကီးဆံုးႏွင့ ္အဖုိးအတန္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ထြက္ရွိရာေဒသျဖစ္သည္။ 
အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနေသာ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကု ိ
တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား၊ ထို႔အျပင ္သာမန္လူတန္းစားမ်ား အတြက ္
အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့ ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင ္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား ယင္းၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားကု ိအင္အားႀကီးေသာ လူနည္းစ ု
ေငြရွင္ေၾကးရွင္တုိ႔က ၎တို႔၏အိတ္ထဲကိ ုထည့္ေနၾကသည္။

‘‘ေက်ာက္စိမ္းေတာင္ေတြဟာ 
ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ  
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတယ္။’’ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး

အစိုးရမ ွလုိင္စင္ထုတ္ေပးထားေသာ  
ကုမၸဏီမ်ားသည ္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း  
တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကု ိတုိးခ်ဲ႕  
လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၿပီး ဖားကန္႔ေဒသရွ ိ
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကု ိအေျမာက္အျမား 
ထုတ္ယူသံုးစြဲရန ္စက္ယႏၱယားမ်ားစြာကု ိ
သြင္းယူလာခဲ့သည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ဤသုိ႔ေသာ တရား မမွ်တမႈမ်ားသည ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိ
အဆင္းရဲဆံုးႏွင့ ္တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဆံုး ေဒသမ်ားအနက ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ဤေဒသထဲတြင ္ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားႏွင့ ္မေက်နပ္မႈမ်ားကိ ု
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္ဗဟုိအစိုးရႏွင္ ့
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ/္ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ 
(KIA/KIO) တုိ႔ၾကား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတင္းမာဆံုး လက္နက္ကုိင ္
ပဋိပကၡကု ိျဖစ္ေပၚေစသည္မွာ ထင္ရွားေပသည ္၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္
တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈမွစ၍ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးခဲ့ရၿပီး 
ျပည္သူလူထုေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရေသာ စစ္ပြဲအတြင္း 
ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက ္ရံပံုေငြမ်ားကု ိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွ
ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္။

အေျခအေန ဆိုးရြားေနသကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲရန ္အခြင့္အေရးမ်ားလည္း 
အမွန္တကယ္ရွိေနပါသည္။ အစုိးရတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ျပဳလုပ္သူမ်ားသည ္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကု ိတုိက္ဖ်က္ေရး အတြက ္ႏုိင္ငံ
တကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား  
ထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ ္(EITI) 
တြင္ပါဝင္ရန ္ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့ ္လက္မွတ္ထုိးထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင ္KIA/KIO တုိ႔ျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္အလား
အလာရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုး 
သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကု ိစီမံခန္႔ခြဲရန ္ပုိ၍ တာဝန္ယူေသာ၊ တရားမွ်တမႈ  
ရွိေသာ စနစ္တစ္ခ ုလုိအပ္ေနမႈအား တုိက္ရုိက္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
မျပဳလုပ္ပါက ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင ္အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 

အစိုးရကို ေထာက္ပ့ံသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ဤေနရာတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိက 
အခန္းက႑တြင္ ရိွေပသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင ္နာမည္ႏွင့္တကြ 
ေဖာ္ျပထားသည့ ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ထားသကဲ့သို႔ 
EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း အေရးပါသည့ ္အခန္းက႑တြင ္ရွိသ ူ
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည ္စစ္တပ္အတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့ ္
ခရုိနီကုမၸဏီမ်ားကိ ုေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း အတြင္းမ ွဆြဲထုတ္ႏိုင္သည့ ္
ထူးျခားသည့ ္အေျခအေနတစ္ခုကိ ုပို္င္ဆိုင္ထားပါသည္။ 
အေမရိကန္အေနျဖင့ ္၎၏အေနအထားကိ ုအသုံးခ်ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးမေနဘဲ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည့ ္အေၾကာင္းျပခ်က္ကိ ုဤအစီရင္ခံစာတြင ္
အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမ ွေျပာင္းလဲရန ္ေတာင္းဆိုသံ

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတည္ရွိရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္သ ူ၄၉၂၃ ဦးသည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အလြဲသံုးစားျပဳေနမႈကု ိရပ္ဆုိင္းေပးရန ္ေတာင္းဆုိထားသည့ ္စာကု ိလက္မွတ္ေရးထုိးကာ ႏုိင္ငံေတာ ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထ ံ
ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါစာတြင ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့ ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ပ်က္စီးေစမႈမ်ားႏွင့ ္လူေနမႈဘဝတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားကု ိ
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ဖားကန္႔ေဒသရွ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္
ကြက္မ်ားအတြက္ အရင္းရွင္တခ်ိဳ႕ကိုသာ လုပ္ပုိင္ခြင့ ္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခ ံတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကိုမ ူ
မည္သည့ ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ကိုမ ွလုပ္ပုိင္ခြင္ ့ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီမ်ားသည ္
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့ ္ႏွီးႏြယ ္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုအုပ္စုမ်ားသည ္အမည္ခံသာျဖစ္ၿပီး 
ထိုကုမၸဏီမ်ားကု ိႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမ ွလႊမ္းမုိးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။”

“ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမ ီေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
ပုိမုိရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္မ်ားႏွင့ ္ေတာင္ကုန္းမ်ားကု ိမုိင္းခြဲ၍ ရွာေဖြေနၾကသည္။ ၎တုိ႔သည ္
ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ ္လုပ္ကိုင္ရမည္ထက္ ေရတိုလုပ္ကိုင္ၿပီး အဖုိးထိုက္တန္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား တူးေဖာ္ကာ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက ္ေနၾကသည္။ 
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့ ္ေဒသခံမ်ားအတြက ္က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစသည့ ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၊ 
ထုိ႔အျပင ္ေရာဂါဘယမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ေသဆုံးမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေစသည္။”

“ကုမၸဏီမ်ားသည ္စနစ္တက်ျဖင့ ္ပတ္ဝန္းက်င္ေနအထား မပ်က္စီးေအာင ္တူးေဖာ္ရမည့္အစား 
နက္ရႈိင္းေသာ တူးေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေရေလွာင္ကန္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ရလဒ္အျဖစ ္
မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသည့္အခါ ယင္းေရေလွာင္တမံမ်ား ၿပိဳက်ၾကသည္။ ထို႔အျပင ္
ထိုေရေလွာင္တမံမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံတြင ္တမင္ရည္ရြယ္လ်က ္ဖ်က္စီးၾကၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့ ္

ကြၽဲႏြားမ်ားကို ေသဆုံးေစကာ အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကိုလည္း ဆုံးရံႈးေစသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည ္
မည္သည့္အခါကမ ွတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေပ။”

“ကုမၸဏီမ်ားမ ွအသုံးျပဳေသာ ဧရာမ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားသည ္လမ္းမ်ားေပၚတြင ္ပိတ္ဆို႔ေနၿပီး မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေစသည္။”

“အဖုိးထုိက္တန္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ားႏွင့ ္ေရႊမ်ားသည ္ကုမၸဏီမ်ား၏ 
စက္ယႏၱယားမ်ားျဖင့ ္တူးေဖာ္မႈေၾကာင့ ္တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုကမ ူထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမ ွ
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိျခင္း မရွိေပ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္သာ ကုမၸဏီမ်ား၏ မုိင္းခြဲေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့ ္ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ကာ 
ျပည္သူလူထုသည ္က်န္းမာေရး ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္မႈ ခံစားၾကရသည့္အျပင ္ေသဆုံးမႈပင္လွ်င ္ျဖစ္ပြားေနသည္။”

“ထိုကုမၸဏီမ်ားအား ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့ ္ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့ ္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား လွ်င္ျမန္စြာ 
ေလ်ာ့နည္းသြားေစရံုသာမက ေဒသတြင္းရွ ိတန္ဖုိးရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစကာ ေနာက္လာမည့ ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ 
ဆိုးရြားေသာ ဂယက္ရုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။”
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သားသမီးသံုးေယာက္ရွိၿပီး ဖားကန္႔ေဒသရွ ိေမွာ္ဆီဇာတြင ္၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနထုိင္လုပ္ကုိင္သ ူမိခင္တစ္ဦးမ ွစစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း 
ဦးသန္းေရႊမိသားစုမွ ွပုိင္ဆုိင္သည့ ္ေက်ာက္စိမ္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီေၾကာင့ ္ထိခုိက္ရမႈမ်ားကု ိ

ေဒသခ ံသုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားထ ံထုတ္ေဖာ ္ေျပာျပခဲ့သည္။

“၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္ အနည္းအက်ဥ္းလုပ္ၿပီးေတာ ့ကြ်န္မမိသားစုအတြက္  
ဝင္ေငြရွာဖုိ႔ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကုမၸဏီေရာက္လာၿပီးေတာ့ ကြ်န္မရဲ႕ အိမ္ကေန  
ထြက္ခြာေပးရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႔ က်ပ ္၁၀ သိန္းကု ိလက္ခံေပးရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း  

ကြ်န္မကို ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ လက္မခံခ်င္ေပမယ့္ ေျမေကာ္တဲ့စက္ေတြနဲ႔ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ 
ကြ်န္မအိမ္ကို ဖ်က္စီးလိုက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီအခိ်န္က မုိးတြင္းဆိုေတာ့ ကြ်န္မနဲ႔ ကြ်န္မမိသားစ ုေနစရာ မဲ့ခဲ့ပါတယ္။ 

တျခားသူေတြလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ခဏ  
ရပ္ထားရပါတယ္၊ ကုမၸဏီပုိင ္နယ္ေျမထဲမွာ ေရမေဆးေက်ာက္သမားေတြတူးတဲ ့ေက်ာက္စိမ္းအနည္းအက်ဥ္းကို  

အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖုိ႔ ကြ်န္မအတြက္လမ္း အခြင့္အလမ္းေတြ ထပ္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ 
အဲ့ဒီရပ္တန္႔ထားတာကု ိျပန္ရုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေတာ့ ရဲေတြက ေက်ာက္တူးသမားေတြကို လိုက္ဖမ္းခဲ့ပါတယ္၊ 

ကုမၸဏီကေတာ့ ေနာက္တစ္ခါျပန္ၿပီး ဒီေန႔ရာကု ိသူတို႔အတြက ္အသုံးခ်ဖုိ႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။"

ဖားကန္႔ရွ ိအလွ်င္အျမန ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေဘးက ဘ၀တစ္ခု

ေရွးရုိးစဥ္ဆက္ကတည္းက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းျဖင့ ္အသက္ေမြးလာခဲ့ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အစုိးရက လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့ ္လုပ္ပုိင္ခြင့ ္
ရရွိထားသူမ်ားက စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္လုိက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ကုမၸဏီမ်ားမ ွစြန္႔ပစ္ထားေသာ ေျမစာပံုမ်ားထဲမ ွေက်ာက္စိမ္းအစအနမ်ားကု ိေကာက္ယူၿပီး 
အသက္ေမြးေနၾကရသည္။ ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ

“[ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကေန] ရရွိတဲ ့ပုိက္ဆံေတြထဲကေန ၁% ေလာက္ကုိပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ အသုံးခ်မယ္ဆိုရင္ေတာင ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ကု ိအခုလက္ရွိနဲ႔ လုံးဝမတူေအာင ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကထြက္တဲ ့
အက်ိဳးအျမတ္ေတြအားလံုးက လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္ပဲရွိတဲ ့လူနည္းစုဆီကိုဘဲ ေရာက္ေနတယ္။”

ေဒသခံအသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
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ကခ်င္ျပည္နယ ္ျမစ္ႀကီးနားတြင ္မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူတစ္ဦး - 
ဘိန္းျဖဴႏွင့ ္မီသာဖက္တမင္းတုိ႔ကု ိအသံုးျပဳမႈသည ္ဖားကန္႔ေဒသရွ ိ
ေက်ာက္စိမ္းတူးသူမ်ားအတြင္း အလြန္အမင္း မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့ ္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားမ ွ၎တုိ႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား 
ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့ ္အႏၱရာယ္ကု ိသိသိသာသာ တုိက္ဖ်က္ေနၾကပါသည္။  
ဓါတ္ပံ-ု Adam Dean

ကုမၸဏီမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးမ်ားကု ိအရွိန္ျမႇင့္တင ္
ေဆာင္ရြက္လာသည့္အတြက ္အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ဆံုးရံႈးမႈ 
ျဖစ္ေစႏုိင္သည့ ္ေျမၿပိဳက်မႈမ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္။ 
ဤေနရာတြင ္မုိးသည္းထန္မႈေၾကာင့ ္ေျမပံုမ်ား ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ ္ဇန္နဝါရီလတြင ္အနည္းဆုံး လူေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္
ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ

ကသုတ္ကရက္ျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ထုတ္ယူေနျခင္းသည ္ဖားကန္႔ေဒသ၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကု ိဖ်က္စီးေနၿပီး ေတာေတာင္မ်ားကု ိခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီးမ်ား ျဖစ္သြားေအာင ္
ျပဳလုပ္ကာ၊ ၎ေဒသ၏ သဘာဝ ေရကန္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားကု ိညစ္ျငမ္းမႈ 
ျဖစ္ေစသည့္အျပင ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ရုိက္ကူးထားေသာ  
ဤပံုတြင ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။  
ဓါတ္ပံ-ု KDNG

ဧရာမ စက္ယႏၱယားမ်ားကု ိေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားမ ွအသံုးျပဳမႈေၾကာင့ ္
ဖားကန္႔ေဒသတြင ္ေနထုိင ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား အေပၚ ေန႔စဥ ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေနသည္။ ဤပံုတြင ္မိခင္တစ္ဦးသည ္ကုမၸဏီ၏ စြန္႔ပစ ္ေျမစာပံုတြင ္
ေက်ာက္စိမ္းရွာရင္း မေတာ္တဆ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ သူမ၏  
ဒုတိယသား၏ ဓါတ္ပံုကု ိကုိင္ေဆာင္ထားသည္။  
ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ

“ျပည္နယ္တြင္းရွ ိသဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကု ိစီမံေဆာင္ရြက္ရန ္ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရတြင ္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့ ္ရွိရမည္။ ထို႔အျပင ္ေဒသအစုိးရႏွင့ ္ေဒသခ ံျပည္သူမ်ားသည္လည္း ထိုသို႔ 

စီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင ္ပါဝင္ရမည္။”  
KDNG / ကခ်င္ျပည္နယ ္သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က ္စာတမ္း



 10       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

ဘယ္သူေတြလဲ။ သူတုိ႔ေတြ  
ဘယ္ေလာက ္ရယူေနၾကသလဲ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑သည ္
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖင့ ္ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။ သာမန္လူတန္းစားမ်ားသည ္
မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး လုိင္စင္မ်ား 
ရယူထားၾကသည္၊ ထုိကုမၸဏီမ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားသည ္မည္သူမည္ဝါ 
ျဖစ္သည္၊ လုိင္စင္မ်ားကု ိမည္သုိ႔ ခြဲေဝခ်ထားေပးသည္၊ ၎တုိ႔၏ 
စာခ်ဳပ္ထဲတြင ္မည္သုိ႔ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါရွိသည္၊ ၎တုိ႔က 
အစုိးရအား မည္သည့္အရာမ်ား ေပးကမ္းေနၾကသည္၊ ၎တုိ႔က မည္မွ် 
ထုတ္လုပ္ေနၾကသည ္ဟူေသာ အေျခခ ံအခ်က္အလက္မ်ားကုိပင ္
ရယူႏုိင္ခြင့ ္မရွိၾကေပ။ 

ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင ္ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အလ်င္စလုိတူးေဖာ္ေနျခင္းမ ွ
မည္သူတို႔ အမွန္တကယ ္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနၾကသည ္
ဆိုသည့္အခ်က္အေပၚ အာရုံစိုက္ႏိုင္မႈ နည္းေနၾကၿပီး သုိ႔မဟုတ ္
၎အခ်က္သည ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန ္ႀကိဳးစားရာ၌ 
မည္သည့္အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနသည္ကိ ုအနည္းငယ္မွ်သာ 
စိတ္ဝင္စားႏိုင္ၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည ္အစုိးရက 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးသည့ ္ကုမၸဏီမ်ား၏ေနာက္ကြယ္ရွ ိ 
အဓိက ပါ၀င ္ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ားကု ိပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ ္
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ယင္းအခ်က္ကိ ုေျပာင္းလဲရန ္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက ္
လုိင္စင္ခ်ထားေပးသည့္စနစ္သည ္အက်င့္ပ်က ္ျခစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့ ္
ခရုိနီတုိ႔အတြက ္အခြင့္အလမ္းဖြင့္ေပးထားသည့ ္စနစ္ျဖစ္သည္။ 
အဓိက လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးသည့ ္ေနရာမ်ားသည ္ကခ်င္ျပည္နယ ္
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိအစုိးရမ ွထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့ ္ေဒသမ်ားတြင ္ျဖစ္ၿပီး 
အင္အားႀကီးမားသည့ ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့ ္ရာထူးႀကီးႀကီး အရာရွိမ်ားႏွင့ ္
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့ ္ကုမၸဏီမ်ားကု ိမ်က္ႏွာသာေပးထားေသာ 
ဗဟုိမ ွထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ျဖင့ ္လုပ္ကြက္မ်ားကု ိခ်ထားေပးသည္ဟ ု
ဤလုပ္ငန္းအတြင္းမ ွပုဂိၢဳလ္အမ်ားအျပားက ေျပာၾကသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပရာတြင ္“[ေလလံဆြဲတဲ့ေနရာမွာ] 
ထိပ္ပုိင္းက ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ေယာက ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနရင္ေတာ ့
ေသခ်ာတယ ္သူတုိ႔ပဲ ေလလံေအာင္လိမ့္မယ္”။

ယေန႔ေခတ္ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင ္ပါဝင္ေသာ  
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔စာရင္းတြင ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရသူတုိ႔သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့ ္အေမွာင္မုိက္ဆံုးကာလမ်ားထဲမ ွ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင ္ျဖစ္ပံုရသည္။
အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစုတြင ္ပါဝင္သူမ်ားအျပင ္
ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္တုိ႔လည္း ပါဝင္ေပသည-္

– အာဏာရပါတီမ ွအဆင့္ျမင့ ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့ ္-

• ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့ ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ဝန္ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ ္တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္၊ 

• ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း။ 

• လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့ ္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ 
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေဆြ၊

• ႏွင့ ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက ္ 
နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊  
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္း 
ဝယ္ယူေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သ ူဦးဝင္းသန္း။ 

၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းမွေငြပမာဏအေျမာက္
အျမားရရွိေနေၾကာင္း Global Witness ၏ သုေတသနက 
ညႊန္ျပထားပါသည္။ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းႏွင့ ္
ဦးအုန္းျမင့္တို႔၏ မိသားစုမ်ားသည ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစြာကိုခ်ဳပ္ကိုင္
ကာ ၎တို႔အားလုံးသည ္၂၀၁၄ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းျပပြ ဲ(အစိုးရ 
တရားဝင္ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းျပပြ)ဲ တြင ္အခြန္မေဆာင္မ ီေရာင္းခ်ေငြ 
ေဒၚလာသန္း ၂၂၀ ႏွင့ ္၂၀၁၃ အေရာင္းျပပြဲတြင ္အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၆၇ သန္းရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဦးသန္းေရႊမိသားစုပါဝင္ေနသည္ဟ ုGlobal 
Witness မွယံုၾကည္ထားသည့ ္အျခားကုမၸဏ ီတစ္ခုသည ္၂၀၁၃ 
ႏွင့္၂၀၁၄ အေရာင္းျပပြဲႏွစ္ခုေပါင္းတြင ္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ တန္ဖိုး 
ထပ္မံေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံတြင ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန ္
နီးကပ္လာျပ ီျဖစ္သလိ ုသေဘာထားတင္းမာသူမ်ားသည ္
ဂိုဏ္းဂဏကြဲအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့ ္ညစ္ပတ္သည့ ္လွည့္စားမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစရန ္ရံပုံေငြထုတ္ေပးလာႏိုင္သည္ကိ ုစိုးရိမ္သ ူတခ်ိဳ႕ ရွိေနခ်ိန္တြင ္
ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းမ ွရရွိေသာဝင္ေငြမ်ား 
မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ရွိသြားသည္ကိ ုအျမန္ဆံုးသိရွိရန ္လိုေပသည္။

အာဏာရွင္ေဟာင္း အျငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့ ္ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ တုိင္းမွဴးေဟာင္းႏွင့ ္ဝန္ႀကီးျဖစ္သ ူ
ဦးအုန္းျမင့္၊ ဘိန္းရာဇာ ေဝေရွာက္ခန္ႏွင့ ္Ever Winner ကုမၸဏီကု ိဦးစီးေနသ ူဦးအုိက္ေထြးတုိ႔သည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္အစိုးရ ေက်ာက္စိန္းေရာင္းခ်ပြဲတစ္ခုတည္း 
ကပင္လွ်င ္အခြန္မေဆာင္မ ီေရာင္းခ်ရေငြသည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၃၀ ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ ေဝေရွာက္ခန္ ဦးအုိက္ေထြး
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-ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္တပ္ - တပ္မေတာ္သည ္၎၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 

ဦးပိုင္လီမိတက ္ႏွင့ ္ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔မ ွ

တစ္ဆင့ ္ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင ္တရားဝင ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကု ိ

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။ Global Witness ၏ ၂၀၁၄ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအေပၚ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ၎ကုမၸဏီမ်ားသည ္ 

အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးေက်ာက္စိမ္းကိုေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး 

ပ်မ္းမွ်တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င ္ေဒၚလာ ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ ္ေစ်းႏႈန္းျဖင့ ္

ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟ ုသိရသည္။ ၎တို႔အနက ္စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ 

တရားဝင္ျပပြဲမ်ားမ ွေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာ ၂၀၁၄ တြင ္ေဒၚလာသန္း 

၁၈၀ ႏွင့ ္၂၀၁၃တြင ္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားကိ ု

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အတြက ္ဘတ္ဂ်က္ျပင္ပ ရန္ပံုေငြအျဖစ ္

မွတ္ယူထားၾကသည္။ ေက်ာက္စိမ္းမွရသည့္ဘ႑ာေငြမ်ားသည ္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ/္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ 

(KIA/KIO) ကိုတိုက္ခိုက္မည့ ္စစ္တပ္၏တို္က္ပြဲတြင ္

အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္ဟ ုကခ်င္ျပည္နယ္ရွိလူအမ်ားစုက 

ယံုၾကည ္ထားၾကသည္။

-‘ခရုိနီ’ ကုမၸဏီမ်ား - ဦးသန္းေရႊစစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေပၚေပါက္ 

ၾကြယ္ဝ လာခ့ဲၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အဓိက 

အခရာ က်လွသည္။ အထင္ရွားဆုံးမွာ ကုိးကန္႔မူးယစ္ရာဇာ ေလာ္စစ္ဟန္ 

တည္ေထာင္သည့္ ေအးရွားေဝါလ္ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ နံပါတ္တစ္ခရုိနီ 

ဦးေတဇ၏ ထူးလုပ္ငန္းစုတုိ႔ျုဖစ္ၾကျပီး ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ပုိမုိထင္ရွား ေသာ္လည္း လူသိနည္းေနသည္ကား ေက်ာက္စိမ္း 

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ၁၂ ခု ပါဝင္ပုံရသည့္ Ever Winner 

လုပ္ငန္းစုျဖစ္သည္။ Ever Winner ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ 

တရားဝင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြ၌ဲ ေရာင္းခ်မႈ ေဒၚလာသန္း ၁၉၀ ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

၂၀၁၃ တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ရရိွခ့ဲသည္။ ၎ကုမၸဏီမ်ား၏ 

ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အၾကီးဆုံးဘဏ္ႏွင့္ KBZ လုပ္ငန္းစုေခါင္းေဆာင္ 

ဦးေအာင္ကုိဝင္း ႏွင့္ Skynet ျဂိဳဟ္တုစေလာင္း တီဗီလုပ္ငန္းမွ 

မီဒီယာလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ဝင္းတုိ႔ အပါအဝင္ နုိင္ငံေရးအရၾသဇာရိွသည့္ 

လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု 

Global Witness သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

“စစ္တပ္မိသားစုေတြမွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီေတြသာမရွိရင ္က်န္တဲ့သူေတြက
သူတုိ႔ကိ ုကန္ထုတ္ပစ္ၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုကုမၸဏီမရွိတဲ့လူကိ ုစုန္းျပဴးလုိ႔ ျမင္ၾကလိမ့္မယ္။  

သူတုိ႔က တန္းတူဆက္ဆံမွာမဟုတ္ဘူး”  
အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့ ္
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီး 
ဦးအုန္းျမင့္သည ္ယခင္က
 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴး 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးအျဖစ ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္လူေတြကိ ု
ပါးရိုက္ပစ္မည္ဟ ုလူသိရွင္ၾကား 
ျခိမ္းေျခာက္စကားေျပာၾကားမႈႏွင့ ္
အစိုးရအား ဆန္႔က်င္သူ မည္သူမဆိ ု
ေထာင္ခ်ခံရႏိုင္သည္ဟ ု
စကားတို႔ေၾကာင့ ္၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင ္နာမည္ဆိုးျဖင့ ္
ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဓါတ္ပံ-ု DVB
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- မူးယစ္ရာဇာမ်ား - ေဝေရွာက္ခန္သည ္အေမရိကန္အစိုးရက  

ေဒၚလာ၂ သန္း ဆုေၾကးေငြ ထုတ္ျခင္း ခံထားရသည့ ္“ဝ” ျပည ္

ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ ္/ပါတ ီ(USWA/UWSP) 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အား ကာလၾကာရွည္စြာ 

ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ႔ေပးေနသ ူမူးယစ္ရာဇာတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 

သူသည ္လက္ရွ ိျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္လႊမ္းမိုးထားသည့ ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုတစ္ခုကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ထားသ ူျဖစ္သည္ကိ ုခုိင္လံုသည့ ္

အေထာက္အထားမ်ား ရွိေပသည ္ေဝေရွာက္ခန္္ဦးစီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့ ္

တျခား UWSA/UWSP အဆက္အႏြယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္၁၉၉၀ 

ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္နာမည္ႀကီး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့ ္

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ ္အလယ္ပုိင္းတြင ္အေျခအေန အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ 

ျဖစ္ေစခဲ ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္တြင ္ေဝေရွာက္ခန္၏ေက်ာက္စိမ္း 

လုပ္ငန္းအတြက ္လွ်ိဳ႕ဝွက ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ကုမၸဏ ီ၅ ခ ု

ရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ယံုၾကည္ထားၿပီး Global Witness ၏ စံုစမ္းမႈမ်ားအရ 

အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့သည္။ ၎ ကုမၸဏီမ်ားက ၂၀၁၃ ႏွင့ ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ 

အစိုးရေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းျပပြဲမ်ားတြင ္အခြန္မေဆာင္မီ

တန္ဖိုး ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းရွိခဲ့ပါသည္။

ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္တြင ္ဤကဲ့သို႔ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့ ္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္လာၾကျခင္းသည ္

ျမန္မာနိုင္ငံအတြက ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျပီး သာယာဝေျပာသည့ ္ 

အနာဂတ္တည္ေဆာက္ေရးတြင ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက ္

သတိထားသင့္သည့ ္အခ်က ္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမွာ နိုင္ငံေရးအရ 

စိုးရိမ္ရသည့ ္ကိစၥရပ္တစ္ခုမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာက္စိမ္း 

က႑တြင ္လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈႏွင့ ္အလြဲသံုးစားမႈ ရွိေနျခင္းသည ္

နိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ေနသည့ ္တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ျပႆနာၾကီးမ်ား  

ျဖစ္လာေစနိုင္သည္။

ဥပမာ - ကိုကာကိုလာ (Coca-Cola Company) ႏွင့ ္

Caterpillar Inc. တို႔ႏွစ္ခုစလံုးႏွင့ ္ပတ္သက္သည့ ္နိုင္ငံတြင္း 

လုပ္ငန္းဖက္ႏွင့ ္တြဲဖက္လုပ္သူမ်ားအေၾကာင္း မၾကာေသးမီကမ ွ

အခ်က္အလက ္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အဆင္ ့၇ ခုပါ 

ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း Coca-

Cola ကုမၸဏီအေနျဖင့ ္ယင္း၏ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းဖက္သည ္

စစ္တပ္ပိုင ္ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ကုမၸဏ ီလီမိတက္ႏွင့ ္

ကာလရွည္ၾကာလက္တြဲခဲ့မႈႏွင့ ္ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းအတြင္းမ ွ

အက်ိဳးအျမတ ္ရယူမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ 

မရွိခဲ့ပါ။ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီႀကီးက “Coca-Cola 

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြႏွင့ ္ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးသိေအာင ္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တာ၀န္သိသည့္ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက သတ္မွတ္ထားတ့ဲ 

အစီရင္ခံဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြအတိုင္း ျပည့္မ ီေက်ာ္လြန္ဖို႔ ဆက္လက ္

လုပ္ကုိင္သြားမွာပါ” ဟ ုေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပ ဲ

Caterpillar ကုမၸဏီသည ္မူးယစ္ရာဇာ ေဝေရွာက္ခန္မ ွခ်ဳပ္ကိုင ္

ထားသည္ဟ ုGlobal Witness မ ွယူဆထားသည့ ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းစ ု

တစ္ခုအတြက ္လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ကုိင္ေပး ေနသ ူတစ္ဦးကိ ုနိုင္င ံ၅ ခ ု

ထက္မနည္းတြင ္ဧည့္ခံျပဳစုခဲ ့သည္။ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ရာ၌ 

ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ႀကိဳတင္စုံစမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္Global 

Witness မ ွအမည္ေဖာ္ျပထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကု ိ‘‘ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရသ ူ

တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႔’’မ ွပုိင္ဆုိင္သည ္သို႔မဟုတ ္ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟ ု

ေဖာ္ျပမထားေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ 

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး 
တပ္မေတာ ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကိ ု
ကာလရွည္ၾကာ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔သ ူ
နာမည္ၾကီးမူးယစ္ရာဇာ 
ေဝေရွာက္ခန္္သည ္ဖားကန္႔တြင ္
အမ်ားဆံုးလႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည္ဟ ု
ယူဆရေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ 
ေနာက္ကြယ္တြင ္ရွိေနသည္ဟ ု
Global Witness ၏ သုေတသနက 
ေဖာ္ျပသည္။ 
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Caterpillar Inc.သည ္ဖားကန္႔ မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းအတြက ္လိုအပ္ေသာ စက္ယႏၱယားမ်ား ပံ့ပိုးေနသည့ ္နိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအနက ္တစ္ခ ုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 
၎၏ ျပည္တြင္း အေရာင္းကို္ယ္စားလွယ္မ်ားသည ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကု ိခံထားရေသာ မူးယစ္ရာဇာ ေဝေရွာက္ခန္မ ွထိန္းခ်ဳပ္ထားပံုရသည့ ္
ကုမၸဏီအုပ္စုႏွင့ ္ပတ္သက္မႈရွိေနေၾကာင္း Global Witness ၏ သုေတသနျပဳလုပ္မႈတြင ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ဖားကန္႔သုိ႔သြားသည့ ္လမ္းမေပၚရွ ိ
တံတားေပၚတစ္ခုေပၚမ ွေက်ာက္စာတုိင္တြင္
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းစုမ်ားျဖစ္ေသာ ရွယ္ဖယ္မလ ီ
ကုမၸဏ ီလီမိတက္ႏွင့ ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ ွအေရးယ ူ
ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက ္
(MEHL) တုိ႔မ ွတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ Coca Cola ၏ ႀကိဳတင္အကဲျဖတ ္
ဆန္းစစ္ခ်က ္ျပဳလုပ္မႈတြင ္၎တုိ႔၏ ေဒသတြင္း 
ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ၏ ရွယ္ဖယ္မလီတြင ္ပါဝင္ေနမႈ 
သုိ႔မဟုတ ္ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ၏ ေရရွည ္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းတုိ႔သည ္MEHL ႏွင့ ္
ဆက္ႏြယ္ေနမႈကု ိေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
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ေက်ာက္စိမ္းႏွင့ ္လက္နက္ကုိင ္ပဋိပကၡ

ေက်ာက္စိမ္းသည ္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိပဋိပကၡ ႏွင့ ္ခြဲျခားမရေအာင ္
ဆက္ႏြယ္ေနေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏အဆိုးဆံုးရန္သူမ်ားမ ွ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့ ္လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏ 
သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားကိ ုဝါးမ်ိဳေနသည္ကိ ုၾကည့္ေနရသည္မွာ 
ကခ်င ္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက ္တ ေငြ႔ေငြ႔ျဖစ္တည္လာေသာ မေက်နပ္မႈ၏ 
အရင္းခံတစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။ “ကိုယ့္ျခံထဲကအသီး ကိုယ္စားခြင့္မရွိ” 
ဆိုသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္ဟ ုတခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ဤသုိ႔ 
ေတြးျမင္ယူဆခ်က္မ်ိဳးသည ္အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဗဟုိအစိုးရ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိ ုကခ်င္လူမ်ိဴးမ်ားမ ွမယံုမၾကည္ျဖစ္လာေစေသာ၊ 
ေတာ္လွန္ခုခံလာေစေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၏ အေရးၾကီးသည့ ္
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည ္ေက်ာက္စိမ္းက႑ ႏွင့ ္ပဋိပကၡျဖစ္မႈတုိ႔ 
အၾကား ဆက္ႏြယ္ေနသည့ ္အျခားအေၾကာင္းရင္း သံုးခုမွာ-

• ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ စစ္တပ္မိသားစုမ်ား ႏွင့ ္
ကုမၸဏီမ်ားသည ္သာတူညီမွွ်ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခ ု
ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခါ ဆုံးရႈံးနစ္နာႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔တြင ္
ဖားကန္႔နယ္ေျမကိ ုဗဟုိအစိုးရမ ွထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္အခ်ိန ္
မေရာက္မခ်င္းတုိက္ပြကုိဲ ဆက္လက ္ဆြဆဲန္႔ထားနုိင္ရန္ 
ေငြေၾကးမက္လုံးမ်ား ရိွသက့ဲသုိ႔ နုိင္ငံေရး အၾကံအစည္မ်ား ရိွေနႏုိင္သည္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားသည္ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္ျခိမ္းေျခာက ္ေငြညွစ္ျခင္းျဖင့ ္ကိုယ္က်ိဳး
စီးပြားရွာေနႏိုင္သည့္အတြက ္၎တို႔၏တပ္အား နယ္ေျမတြင္း 
တာ၀န္ခ်ထားေစရန ္အေၾကာင္းျပခ်က္လည္း ရရွိေနၾကသည္။ 

ေငြေၾကးကိုလည္း ၎တို႔ထ ံဆက္လက္စီးဆင္းေစသည္။
• ေက်ာက္စိမ္းသည ္KIA/KIO အတြက ္ဝင္ေငြအဓိက ရရွိရာ 

အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္ေက်ာက္စိမ္းမွ၀င္ေငြမ်ားကု ိ
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန ္တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲျခင္းသည ္ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက ္ 

မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ဦးစားေပးမႈ ျဖစ္လာေစသည္။

‘‘ဒါေတြ အားလုံးက ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစတဲ ့
အေၾကာင္းရင္း တစ္ခ ုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင ္

ဖားကန္႔က ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးဆံုး 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ေဒသျဖစ္တယ္ဆိုတာ အစုိးရ 
သိထားတဲ့အတြက ္ဒီပဋိပကၡက ေနာက္လည္း 
ဆက္ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။ ေဒသခံေတြအတြက္ေတာ့ 
ေက်ာက္စိမ္းက ျမင္သာျမင္ရ မၾကင္ရေပါ့ေလ။”

ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈမ်ားကု ိမည္သူတုိ႔က 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး မည္သူတို႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနၾကသည္ဆိုသည့ ္
ေမးခြန္းကိ ုအဓိပၸာယ္ရွိရွ ိေျဖရွင္းခ်က ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့ ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္သည ္အလြန္တရာမ ွၾကာရွည္ခံႏိုင္ဖြယ ္မရွိပါ။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေက်ာက္စိမ္းက႑မ ွစနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ထားေသာ တရားမွ်တျခင္းမရွိသည့ ္စနစ္သည ္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
KIA/KIO ႏွင့ ္တပ္မေတာ ္[အစုိးရစစ္တပ]္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေနျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းက႑ကု ိထိန္းခ်ဳပ္ခြင့ ္ရရွိေရးသည ္အဓိကထားသည့ ္ဗ်ဴဟာျဖစ္ေနသည္။
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့ ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  
ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းဖက္မ်ား၏  
အခန္းက႑

ႏုိင္ငံတကာမ ွလုပ္ငန္းဖက ္အစုိးရမ်ားသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကု ိပံ့ပုိးေပးရန ္အေျမာက္အျမား 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွွံထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည ္
မွန္ကန္ေသာ္လည္း အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့ ္၎တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည ္ 
ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက ္အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန ္ႏွင့ ္
၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့ ္ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရရွိေစရန ္
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကု ိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည ္အနာဂတ္အကူအညီမ်ားကုိေဖးမရန္အတြက ္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ ္အသံုးျပဳသင့္သည့ ္ကိစၥရပ္မ်ားထဲမ ွ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထ ိျမန္မာအစိုးရႏွင့ ္ယင္း၏  
မိတ္ေဆြသစ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားတြင ္
ေက်ာက္စိမ္းက႑ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးေပ - ထုိအခ်က္သည ္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည့ ္မ်က္ကြယ္ျပဳခံထားရေသာ လစ္ဟာေနသည့ ္
အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္သမၼတအုိဘားမားသည ္“ျမန္မာႏုိင္ငံသာ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ရင ္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အထူး လိုက္ရွာစရာမလိုတဲ ့
လုပ္ငန္းဖက ္အသစ္တစ္ဦး ရသလိ ုျဖစ္လာမွာပါ” ဟ ုဆုိခဲ့သည္။ 
အေမရိကန္အစုိးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းသည ္အဓိကက်မည္မွာ 
ေသခ်ာေပသည္။ လက္ေတြ႔တြင ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  
ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ အတြက ္ႏိုင္ငံတကာဘက္မ ွအဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္
သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်က္ကု ိဝါရွင္တန္ႏွင့ ္ေနျပည္ေတာ ္အစုိးရတုိ႔လည္း 
သိၾကသည္။ အေမရိကန္သံအမတ္မ်ားက တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားကု ိအခုိင္အမာ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိပဋိပကၡကု ိ
ေျဖရွင္းရန ္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့ ္အခန္းက႑မ ွပါဝင္ႏိုင္ရန ္

ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ၎တုိ႔ အေနျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင ္
ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကိ ုအာရံုစုိက္လုပ္ေဆာင္ရန ္အလြန ္အေရးႀကီးေပသည္။ 

အေမရိကန္ႏွင့ ္အျခားအလွဴရွင္မ်ားတြင ္ေက်ာက္စိမ္းက႑ကိ ု
လႊမ္းမုိးႏိုင္သည့ ္အဓိက လမ္းေၾကာင္းသံုးခ ုရွိေပသည-္ EITI, 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့ ္အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

“ေက်ာက္စိမ္းသည ္ကမၻာေပၚတြင ္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းဆံုး

လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။”
ေဒသခ ံအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

EITI

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင ္ျမန္မာအစုိးရသည ္ေလာင္စာဆီ၊ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့ ္သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကု ိ
ဖြင့္ေပးရန္အတြက ္ႏုိင္ငံတကာမ ွအသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့ ္
သဘာဝ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ ္(EITI) တြင ္ပါဝင္ရန ္
လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္အတြက ္အေရးႀကီးသည္ ့ေျခလွမ္းကု ိ
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့့့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ ယူေက၊ ေနာ္ေဝး၊ 
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့ ္အေနာက္ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း 
၎လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကု ိအခုိင္အမာ ပံ့ပုိးကူည ီေပးခဲ့ၾကသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင ္EITI ကိ ုမည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိသည္မွာ အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု 
ကတိေပးထားခ်က္အေပၚ အဓိက စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အစုိးရအေနျဖင္ ့EITI၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကု ိ 
ထိထိေရာက္ေရာက ္အေကာင္အထည ္
ေဖာ္မည္ဆုိလွ်င ္EITI အေနျဖင့ ္
တန္ဖုိးအရွိဆံုး သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား 
ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့ ္လုပ္ငန္းတြင ္
လုိအပ္ေနသည့ ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရး  
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္
ေဒသခံမ်ားကလည္း အစုိးရသည ္ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင ္
၎ကတိေပးထားသည္မ်ားကု ိ 
ထိန္းသိမ္းရန ္ဆႏၵရွိမည္လား  
ဆုိသည္ကု ိေမးခြန္းထုတ္ေနခဲ့သည္။
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မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကု ိေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေပးထားၿပီး 

ထုိကုမၸဏီမ်ားကု ိမည္သူတုိ႔က ပုိင္ဆုိင္ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဆုိသည္ကုိ

 ျပည္သူတုိ႔ သိရွိခြင့္ရႏုိင္ရန ္EITI က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ 

ထုိ႔အျပင ္ထုတ္လုပ္လုိက္သည့ ္ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ၊ အခြန္ႏွင့ ္

ခိုင္းေၾကးတုိ႔မ ွရရွိသည့ ္ဘ႑ာေငြမ်ား၊ ထို႔အျပင ္ႏုိင္ငံပုိင ္

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ရရွိသည့ ္ဘ႑ာေငြမ်ားကိ ုေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ရမည့ ္

အခ်က္မ်ားႏွင့္အတ ူေပါင္းစပ္ထားေသာ ထုိအခ်က္အလက္တို႔ကု ိ

ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့ ္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့ ္ဘ႑ာေငြမ်ားကု ိ

တလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေနျခင္း အတြက ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့ ္အရာရွိမ်ားကု ိ

ေဒသခံလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တာ၀န္ခံခိုင္း ေစႏိုင္သည္။

“ဒါေၾကာင္ ့အစုိးရက ဒီေဆြးေႏြပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို 

ဖိတ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ ့
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ စိတ္နာဖုိ႔ေကာင္းတဲ ့

အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာၿပီး ကမၻာက 
ဒါေတြကိုု သိသြားမွာစုိးလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။’’ 

 ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ဆိုလွ်င ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္

အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္အျဖစ ္ထုိစီမံခ်က္၏ အေျခခံမူမ်ားကု ိ
အသံုးမျပဳပါက အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုးရံႈးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
EITI ၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့ ္လုပ္ရပ္မ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔သည ္

ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့ ္ေနရာမ်ားမ ွထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အစုိးရအရာရွိမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းက႑ ပုိမု ိ
ပြင့္လင္းလာေစေရးအတြက ္ခ်ီးက်ဴးအားေပးထုိက္သည့ ္
စိတ္ဆႏၵမ်ားရွိလာေၾကာင္း စတင္ျပသလာၾကၿပီး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကု ိမွ်ေဝလာၾကသည္။ 
အထူးသျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကု ိထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည ္ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့
အျခား သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့ ္ကုမၸဏီမ်ားကု ိ
ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည့္သူမ်ားသည ္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရန ္

EITI ၏ ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန ္အေရးႀကီးသည့ ္ပထမဆံုး 
ေျခလွမ္းတစ္ခ ုျဖစ္ေပသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပင္လွ်င ္EITI အရ ထုတ္ျပန္ရန ္

လုိအပ္သည့ ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ ကနဦး 
ကာလအတြင္း အံ့ၾသဖုိ႔ေကာင္းေလာက္ေအာင ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိသူမွာ ထူးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး ၎သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္အထင္ရွားဆံုး 
ခရုိနီတစ္ဦးျဖစ္သည့ ္ဦးေတဇပုိင္ဆုိင္သည့ ္ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 
၎ပုိင္ဆုိင္သည့ ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ကြက္မ်ား အေၾကာင္းကု ိ
အေစာလ်င္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၎၏ 

အေရာင္းဝင္ေငြႏွင့ ္EITI အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အည ီေက်ာက္စိမ္းက႑ 

လုပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက ္ထမ္းေဆာင ္ခဲ့ေသာ အခြန္မ်ားကုိပါ 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဓိက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကု ိလုပ္ကုိင္သ ူပတၱျမားနဂါးအုပ္စုမွာလည္း ၎၏ 

ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့ ္ပတ္သက္သည့ ္အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကု ိေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး 

အမည္မ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား အပါအဝင ္

ထုိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္ကုိပါ စစ္ေဆးႏုိင္သည့ ္

အေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့ ္လုိအပ္ေသာ 

အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့ ္မက္လံုးမ်ား ရရွိေနသ၍ ပုိ၍ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန ္၎တို႔အား ဟန္႔တားေနသည့ ္

အရာမ်ား ဤအလင္းေရာင္ေလးက ျပသေနေပသည္။ ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္တြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္၎၏ ပထမဆံုး EITI အစီရင္ခံစာကု ိ

ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရအေနျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း 

လုိင္စင္မ်ားတြင္ပါရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား၊ 

ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈအဆင့္မ်ားႏွင့ ္ရရွိသည့ ္ဝင္ေငြမ်ား အစရွိသည့ ္

အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကု ိအမ်ားသိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့ ္၎သည ္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရးအတြက ္ျပင္းျပင္းထန္ထန ္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း 

ျပသႏိုင္သည့ ္အခြင့္အလမ္း ရွိေပမည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့ ္

ယူေကတုိ႔အပါအဝင ္အေမရိကန္ႏွင့ ္အျခားအလွဴရွင္မ်ားသည ္

အဆုိပါ ရလဒ္ကု ိအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန ္၎တုိ႔၏ ၾသဇာကိ ု

အသံုးခ်သင့္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန ္
ျမန္မာအစုိးရမ ွလုိင္စင္ခ်ေပးေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည ္အစုိးရမ ွ
ဦးေဆာင္က်င္းပေပးေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္တရားဝင ္
ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင္ ့တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
တုိက္ရုိက ္ခုိးထုတ္ျခင္းတုိ႔ျဖင္ ့
ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ရရွိေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ ္
ထုိကုမၸဏီမ်ားသည ္
မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္၊ 
ေက်ာက္စိမ္းမွရရွိေသာ ဝင္ေငြသည ္
မည္သည့္ေနရာသုိ႔ အမွန္တကယ ္
ေရာက္ရွိသြားသည ္ဟူသည့ ္
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ဖုန္းကြယ္ထားဆ ဲျဖစ္သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အျခားေသာ အလားအလာရွိသည့ ္အဓိကပြင့္လင္းလာမႈအခ်က္မွာ 

ဗဟုိအစုိးရႏွင့ ္KIA/KIO တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
ပင္ျဖစ္သည္။ EITI ႏွင့္အတူ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံ 

အစိုးရမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္အေျမာက္အျမား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။ လက္ရွ ိအေျခအေန၊ ေက်ာက္စိမ္းေလာက ႏွင့ ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိလက္နက္ကုိင ္ပဋိပကၡတို႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းကိ ု
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့ ္အစုိးရႏွင့ ္၎၏ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ္
ဤျပႆနာကိ ုထပ္မ ံေရွာင္လႊဲထားပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္သည ္

ၾကာရွည္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန ္လုိအပ္ပါသည္။ 

ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကု ိ
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနေသာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိ
လက္နက္ကုိင ္ပဋိပကၡမ်ားကု ိေျဖရွင္းရန္သည ္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားကို 

မွ်ေဝသံုးစြရဲန္လိုအပ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား အေလးေပးေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ယေန႔အထ ိကခ်င္အေရးတြင ္ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းၿပီး 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး မရွိေသးေပ။

ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားစတင္ရန္အတြက ္အစုိးရႏွင့ ္KIA/KIO တုိ႔တြင ္

တာဝန္ရွိေနၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားသည္လည္း 
ဤေဆြးေႏြးမႈတြင ္ပါ၀င္ရန ္အလြန ္အေရးႀကီးေပသည္။ အနာဂတ္တြင ္

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကု ိစီမံခန္႔ခြဲရမည့ ္မူဝါဒမ်ား မည္သုိ႔ 
ျဖစ္သင့္သည္ဆုိသည္ကု ိကခ်င္တုိင္းရင္းသားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
မ ွအၾကံျပဳထားၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕မ ွ

လတ္တေလာ အဆုိျပဳထားေသာ Global Witness ၏ အစီရင္ခံစာ 

အျပည့္အစံုတြင ္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့ ္ႏွစ္ဘက္စလံုးသည ္ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအေပၚ 
အေရးတႀကီး တည္ေဆာက္သင့္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 
အရပ္ဘက ္အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့ ္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ 

ေက်ာက္စိမး္လုပ္ငန္းအတြက ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ခြဲေ၀ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ္
ဝင္ေငြျဖန္႔ေဝမႈ ပုံစံသစ ္တစ္ခုအေၾကာင္း စတင္ေဆြးေႏြး သင့္ပါသည္။

“ ‘ေအာက္ေျခမ ွအထက္သို႔’ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင ္ျပဳလုပ္သည့ ္

လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားကု ိပါဝင္ေစျခင္းသည ္

ေဒသခ ံျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း 
အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့ ္၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကု ိစီမံခန္႔ခြဲသည့ ္

လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ပါဝင္ျခင္း မရွိလွ်င ္
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ပုိမုိေပၚေပါက္လာၿပီး 

ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစမည္။” 
KDNG/ကခ်င္ျပည္နယ ္သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ

မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင ္ 
ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေဒသမ ွ 
ေဒသခ ံ၂၀၀၀ ခန္႔သည္
အစိုးရမ ွလုိင္စင္ခ်ေပးေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား၏ 
အလြဲသံုးစားျပဳမႈအတြက ္ 
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိပဋိပကၡကု ိ 
ေျဖရွင္းၿပီးသည္အထ ိ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကု ိ 
ရပ္ဆုိင္းထားရန ္
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဓါတ္ပံ ု- KDNG
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အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့ ္EITI လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုစလံုးသည ္
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကု ိဆြဲေဆာင္ေနေပသည္။ 
ဤအခ်က္က ထိေရာက္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိ ုတြန္းအားေပးရန ္
အလွဴရွင္မ်ားအတြက ္အထူးအခြင့္အလမ္းမ်ားပင ္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ျဖစ္လာႏုိင္သည့ ္အႏၱရာယ္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိ ု
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန ္ဆႏၵရွိေနၿပီး ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင ္
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ခက္ခဲသည့္ျပႆနာမ်ားကိုမ ူဖံုးကြယ္ထားႏုိင္သည့ ္
အႏၱရာယ္ပင ္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိပဋိပကၡႏွင့ ္ေက်ာက္စိမ္း  
က႑မ်ားသည္လည္း ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ 
မည္သည့္က႑ကုိမ ွတိမ္းေရွာင္ျခင္း၊ ေရွာင္လႊဲထားျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည ္
မဟုတ္ေပ။ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္လည္း အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားလုပ္ႏိုင္
ရန ္ထူးျခားသည့ ္အေျခအေနတစ္ရပ ္ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းတင္သြင္းျခင္းကု ိတားျမစ္ေသာ ၎၏ JADE ဥပေဒသည ္
“ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ [ဦးသန္းေရႊ]အစိုးရႏွင့ ္၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆက္လက ္ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီမက်ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့ ္
စစ္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက ္[ဘ႑ာေငြ ပံပိုးေပးသည့]္ 
၎အား ကူညီပံ့ပုိးေပးေနသူမ်ား”၏ လုပ္ရပ္မ်ားကု ိရပ္တန္႔ရန ္မူလက 
ေရးဆြဲ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူမ်ားပင္လွ်င ္လက္ရွ ိေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ငန္းတြင ္အဓိက အက်ိဳးခံစားသူမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနသည္ကိ ု
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္င ံ
ဘ႑ာေရးဌာနမွလည္း “ခရုိနီ” မ်ားအား အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး 
မူးယစ္ရာဇာမ်ားကုိလည္း ပစ္မွတ္ထားၿပီး အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား 

လုပ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ ္ထုိအုပ္စုမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ 
ထိပ္ပုိင္း၌ ရွိေနၾကသည္။ အဆုိပါ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကု ိထာဝရ 
လုပ္ေဆာင္ေန၍ မသင့္ေၾကာင္း Global Witness အေနျဖင့ ္
ယံုၾကည္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္မည္သူ႔ကုိမွလည္း အလ်င္စလု ိ
ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ထုိ႔အတ ူတင္းက်ပ္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ရုတ္တရက ္လံုးဝအကာအကြယ ္
မေပးႏိုင္ေတာ့သည့ ္အေျခအေနကိ ုေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ႀကီးမားသည့ ္“ဖြင့္/
ပိတ္” ခလုတ္တစ္ခုကဲ့သုိ႔လည္း မျပဳမူသင့္ေပ။ လုိက္ေဘးရီးယားႏုိင္င ံ
အေတြ႔အၾကံဳအရ အေမရိကန္အစုိးရသည ္လုပ္ကုိင ္ေဆာင္ရြက္ရမည့ ္
လုပ္ငန္းစဥ္ကု ိေသခ်ာစြာ သိထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့ ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးစ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင ္အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကိ ုအတိုင္းအတာ တစ္ခုအားျဖင့ ္
ဆက္လက္ထားျခင္းသည္လက္နက္ကုိင ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့ ္
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့ ္ပိတ္မိေနေသာ သဘာဝသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ ္လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုအဓိပၸါယ္ရွိရွ ိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန ္အေကာင္းဆံုး အာမခ ံတစ္ခုေပးႏိုင္သည္ကိ ု
သိရွိထားၾကပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ အျခားႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားႏွင့ ္ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ 
ႏွင့ ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ၎တုိ႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအ
တြက ္အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္မွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့ ္
သမုိင္းမွတ္တုိင္မ်ားကု ိသေဘာတူရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကိ ုပုိ၍ ပြင့္လင္းလာေစၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကု ိ
ပုိ၍ ညီညီမွ်မွ် မွ်ေဝလာသည္ႏွင့္အမွ် အေရးယ ူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိလည္း 
ေလ်ာ့ခ်ရမည ္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကိ ုသေဘာတူရန ္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ 
တိတိက်က် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္ထည့္သြင္းသင့္သည္ ့
အခ်က္မ်ားကု ိေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္က႑တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္သမၼတအုိဘားမား 
အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံျခားမူဝါဒ 
ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခ ုဟုတ္မဟုတ္ကု ိ
ၾကည့္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အေမရိကန္အေနျဖင့ ္
ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး 
ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင ္ပုိမု ိတရားမွ်တေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းကု ိပံ့ပုိးေပးရန ္၎၏ 
လႊမ္းမုိးမႈကု ိအသံုးျပဳပါက  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက ္
အေရးႀကီးသည့ ္အပုိင္းကု ိျဖစ္ေပၚေစမည ္
ျဖစ္သည္။
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ 
အတြက-္

• ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္နားလည္မႈျဖင့ ္ျပဳလုပ္မည့ ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ ္ေက်ာက္စိမ္းႏွင့ ္
အျခား သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့ ္ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ အစီအမံသစ္မ်ားကိ ုKIA/

KIO ႏွင့ ္ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္းၿပီး 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက ္အေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
ဤစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည ္ေဒသခံမ်ားႏွင့ ္ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ 

လူမႈေရးႏွင့ ္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကု ိပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း  
ေသခ်ာေစသင့္ၿပီး လက္ရွိႏွင့ ္အနာဂတ ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက ္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။
• ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင ္EITI ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ ္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ အလားတူပင ္

အခ်က္အလက္မ်ားကု ိအမ်ားသိေစရန ္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္အတြက ္ေလလံဆြဲသည့ ္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွ ိလုိင္စင္ရရွိထားသူမ်ား၏ စာရင္း၊ 
၎တုိ႔ကုိင္ေဆာင္ထားသည့ ္လုိင္စင္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း ထြက္ရွိမႈ 

ပမာဏ၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမ ွရရွိသည့ ္အစုိးရ၏ ဝင္ေငြမ်ား 

(စီမံကိန္းအလိုက ္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန)္၊ ႏုိင္ငံပုိင ္လုပ္ငန္း၏  

အစုိးရ ရွယ္ယာမ်ားမ ွရရွိသည့ ္ဝင္ေငြမ်ား အပါအဝင ္

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွရရွိေသာ အျခားဝင္ေငြမ်ား၊ 

(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္လူမႈေရး အကာအကြယ္မ်ားအပါအဝင)္ 

စာခ်ဳပ္အျပည့္အစံုႏွင့ ္လုိင္စင္တြင ္ပါရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့ ္

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့ ္စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ုထုတ္ျပန္ပါ။ 

•	 EITI ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ရရိွထားသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွရန္ ေလလံဆြသဲည့္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔ကု ိပုိင္ဆုိင္သူမ်ား ႏွင့/္သုိ႔မဟုတ ္

ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား (ေနာက္ဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူပုိင္ရွင္မ်ား) 

သည ္မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန ္ထုတ္ျပန္ဖို႔ 

လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင ္အစိုးရအရာရွိမ်ား (ယခင ္သို႔မဟုတ ္

ယခ)ုတို႔ႏွင့ ္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား ကု ိေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ယခင္က 

အက်င့္ပ်က္ျခစား ခဲ့မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္

သုိ႔မဟုတ ္လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား ႏွင့ ္

ယင္းတို႔ကိ ုမည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဆိုသည့ ္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ရန ္လုိအပ္သည္။ 

• အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားသည့ ္EITI ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိ ု

သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့ ္

ေက်ာက္စိမ္းက႑ကု ိလႊမ္းမိုးသည့ ္အျခားဥပေဒသစ္မ်ားတြင ္

ပါ၀င္ရန ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ ္ထည့္သြင္းပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖိုးအတန္ဆုံး သဘာဝသယံဇာတက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားတြင္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရိွေနၾကသည္။ သို႔မွသာ ၎သည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ကာ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္။ ဓါတ္ပုံ - မင္းေဇယ်ာ



 20       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

ii  ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင္ ့သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးအတြက ္လုိင္စင္ခ်ေပးရာတြင ္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကု ိကာကြယ္ရန္အတြက ္အေသးစိတ ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကု ိသိရွိရန ္
Global Witness ‘Rigged’ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ ‘Citizens’ Checklist’ ကု ိၾကည့္ပါ https://www.globalwitness.org/reports/rigged/ တြင ္
ရရွိႏုိင္ပါသည္။

• ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ေလလံဆြသဲည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ပြင့္လင္းၿပီး တရားမွ်တမႈ ရိွေစရန္ ကခ်င္ႏွင့ ္ျမန္မာ အရပ္ဖက ္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ခ်က္ခ်င္း ျပန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့ ္
ျပင္ဆင္ျခင္းကု ိလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင ္

ေလလံဆြဲသူမ်ားသည ္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကိ ု
၎တုိ႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ထည့္သြင္းရမည့ ္
အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ေရာယွက္မႈမ်ားႏွင့ ္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားမ ွ

အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ပါဝင္သင့္သည္။ii

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မ်ားရွ ိကုမၸဏ ီရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ 

အေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိျပန္လည္ထည့္သြင္းၿပီး 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး ပုိင္ဆုိင္သူဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ထုတ္ျပန္ျခင္းကု ိေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

• ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ား (စစ္တပ္မ ွ

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ၊ အားလံုးျဖစ္ေစ ပုိင္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား 
အပါအဝင)္ ႏွင့ ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွရရွိသည့ ္ဝင္ေငြ 
အေသးစိတ္မ်ားကု ိလြတ္လပ္စြာျဖင့ ္စာရင္းစစ္ရန ္လိုအပ္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထ ံလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔မႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရန ္

လိုအပ္ပါသည္။ 
• ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းက႑မ ွ

ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင ္

အဆံုးသတ္ေရာက္ရွိသြားသည္ကု ိသိရွိႏုိင္ရန ္အစုိးရ၏ 

အသံုးစရိတ္မ်ားကု ိအေသးစိတ ္တစ္ခုခ်င္းစ ီထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ။
•	 EITI ၏ အရပ္ဖက ္အဖြဲ႕အစည္း က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ား 

ႏွင့ ္ကုိက္ညီေစရန္၊ ႏွင့ ္အရပ္ဖက ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္
မီဒီယာတုိ႔သည ္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ 

သုိ႔မဟုတ ္အျခား ပုံစံျဖင့ ္တန္ျပန္ဒဏ္ခတ္ခံရမည္ကိ ု
ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလုိပ ဲေက်ာက္စိမ္းက႑ရွ ိစီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းႏွင့ ္
လုပ္ေဆာင္မႈအပုိင္းမ်ားအား အစိုးရႏွင့ ္ကုမၸဏီမ်ားက 

တာ၀န္ယူခိုင္းႏိုင္ေစရန ္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကု ိျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 
ႏွင့ ္ျပင္ဆင္ျခင္းကု ိေဆာင္ရြက္ပါ။

• ပုဂၢလိက က႑၊ ေဒသခံအစုိးရ၊ အရပ္ဖက ္အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မ ွ

ကူညီမႈျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းက႑ရွ ိအခြန္မ်ားကု ိ
ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့ ္အထူးသျဖင့ ္မုိင္းတြင္းမ်ားတြင ္

အခြန္ေရွာင္လႊဲေနမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန ္ဝင္ေငြမ်ား 
တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကု ိအားျဖည့္ေပးပါ။

• စစ္တပ္၊ ရဲ၊ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့ ္ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေသာ 

ေက်ာက္စိမ္းက႑ႏွင့ ္ဆက္ႏြယ္သည့ ္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကု ိ
စံုစမ္းျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကု ိတရားစြဲဆုိျခင္း 
ႏွင့ ္ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန ္အမိန္႔ေပးေစခုိင္းသူမ်ားကုိပါ 
ထည့္သြင္းတရားစြဲဆုိပါ။

• အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့ ္ရယူထားေသာ၊ သုိ႔မဟုတ ္ဥပေဒကု ိ
ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ ္လူ႔အခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ ္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကု ိအလြဲသံုးစားျပဳသူတို႔၏ 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္း တူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္မ်ားကု ိပယ္ဖ်က္ပါ။
• ေက်ာက္စိမ္းက႑ကု ိလႊမ္းမုိးထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့ ္မူဝါဒမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအတြက ္လုိင္စင္ပါ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္စာခ်ဳပ္မ်ားကု ိ
ျပန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့ ္ျပင္ဆင္ျခင္း။ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားတြင ္

ႏုိင္ငံတကာ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အည ီသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္
လူမႈဘဝအတြက ္အကာအကြယ္မ်ားကု ိထည့္သြင္းေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရမည္။ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္  

လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက ္ကုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ 

လမ္းညႊန ္အေျခခံမူမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့ ္လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့ ္
ပတ္သက္ေသာ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက ္ေဆာင္ရြက္ရမည့ ္
အေျခခံမူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ 

ေရရွည ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက ္မူေဘာင္၊ ႏွင့ ္သတၱဳတြင္းႏွင့ ္
သတၱဳမ်ား တူးေဖာ္ေရးအတြက ္ႏုိင္ငံတကာေကာင္စီ၏ 

ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရး အေျခခံမူမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 
အျခားအေရးယ ူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္နစ္နာမႈအတြက ္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့ ္အစီအစဥ္မ်ားကု ိထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူထုႏွင့ ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး 
သေဘာတူညီထားသည့္အတုိင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္
လူမႈဘဝ ကာကြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကု ိလုိက္နာရန ္

ပ်က္ကြက္သည့ ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္ထိေရာက္ေသာ 

အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားျဖင့္အတ ူထည့္သြင္းသင့္သည္။
• သဘာပတ္ဝန္းက်င ္ႏွင့ ္လူမႈဘဝကာကြယ္မႈမ်ားကိ ု

အျမန္ဆံံုးႏွင့ ္အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ခ ုတည္ေထာင္ျပီး 
စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့ ္၎တို႔ကိ ုမည္သို႔ေျဖရွင္းခဲ႔ေၾကာင္း 
ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေပးပါ။

• စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့ ္အျခားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးသည့ ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္

ကုမၸဏီမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ မိမိအက်ိဳးအျမတ ္ရယူျခင္းတုိ႔ကု ိ
တားျမစ္ထားသည့ ္ဥပေဒမ်ားကု ိျပ႒ာန္းပါ။

အလွဴရွင ္အစိုးရမ်ား၊
ႏုိငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား  
ႏွင့ ္ျမန္မာအစိုးရ၏ 
အျခားလုပ္ငန္းဖက္မ်ားအတြက ္- 

• ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ျခင္းႏွင့ ္အျခားကူညီမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ (အေမရိကန္အတြက္ဆိုလွ်င)္ 

အထက္ပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့ ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိ ုဖယ္ရွားေပးပါ။ 

• ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္၍ 

EITI ကိ ုအေကာင ္အထည္ေဖာ္ရန ္အစိုးရ၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား 
ႏွင့ ္သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင ္EITI ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု
ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းနိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက ္အစိုးရကိ ု
နည္းပညာ အကူအညီေပးပါ။
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• ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ ္

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့ ္အျခားသယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ၊  
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ႏွင့ ္၀င္ေငြခြဲေ၀ျခင္း အစီအမံသစ္မ်ားအတြက ္ 

အစိုးရ၊ KIA/KIO ႏွင့ ္ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား  
နည္းပညာ အကူအညီေပးပါ။

• သဘာဝသယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင ္ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း 
တိုးတက္ေစရန ္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့ ္
ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမ ွအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား
 ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္း ႏွင့ ္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အားေပးကူညီမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ပါ။

KIA/KIO အတြက ္-

•	 KIA/KIO ၏ အခြန္စနစ္၊ အသံုးစရိတ ္ႏွင့ ္ၾကီးၾကပ္မႈ 
အေသးစိ္တ္အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင ္EITI ၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အည ီKIA/KIO အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုထုတ္ျပန္ေပးပါ။
• ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမ ွ

အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္အတ ူျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ခုေအာက္တြင ္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အေနျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းက႑ကိ ုမည္သို႔  
စီမံခန့္ခြဲမည္ဆိုသည့ ္မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိ ုေရးဆြဲပါ။

•	 KIA/KIO အရာရွိမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့ ္ေက်ာက္စိမ္းႏွင့ ္
ပတ္သက္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိ ုစစ္ေဆး၍ တရားခံမ်ားကိ ု
တရားစြဲပါ။ ေစခိုင္းသည့ ္တာ၀န္ရွ ိသူမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ခံခိုင္းပါ။ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ႏွင့ ္ 
ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္-

•	 EITI သတ္မွတ္မ်ားႏွင့္အည ီအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ပါ။ 
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင ္(စီမံကိန္းအလိုက ္အေသးစိတ ္

ခြဲျပထားေသာ) ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားက အစိုးရဆီသို႔ 
ေပးေဆာင္သည့ ္အခြန္ေငြ ႏွင့ ္အျခားေပးသြင္းမႈမ်ား၊ 
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ား၏ (အမ်ိဳးသား 

မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားအပါအဝင)္ အမည္ႏွင့ ္အေထာက္အထား 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏွင့ ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္စာခ်ဳပ ္ႏွင့ ္
လိုင္စင္သက္တမ္း (ပတ္ဝန္းက်င ္သို႔မဟုတ ္လူမႈဘဝဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ား) ပါဝင္ပါသည္။ စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ား 
အပါအဝင ္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည ္EITI ႏွင့္အည ီေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ေရးတြင္ ေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ ၎တုိ႔၏ပါ၀င္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ႏွင့္ 

အစုိးရ၏ အျခားဌာနခြမဲ်ားထံသုိ႔ ေငြလႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ ္ 

ျပသသင့္ပါသည္။
• ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္ေသာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့ ္
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတို႔ႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံတြင္း ႏွင္ ့
နိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့စံႏႈန္းမ်ားကိ ုခ်ိဳးေဖာက္ပါက ခ်က္ခ်င္း 
စစ္ေဆးျပီး လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုရပ္တန္႔ရမည္။

• ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ စီးပြားေရးႏွင့ ္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့ ္
လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့ ္ပတ္သက္ေသာ မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက ္

ေဆာင္ရြက္ရမည့ ္အေျခခံမူမ်ား၊ ၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက ္

မူေဘာင ္ႏွင့ ္သတၱဳတြင္းႏွင့ ္သတၱဳဆိုင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး  
အေျခခံမူမ်ား အပါအဝင ္နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝႏွင့ ္
လူ့အခြင့္အေရး ထိခိုက္နစ္နာေစမႈတို႔ကိ ုေလ်ာ့နည္းေစရန ္မူဝါဒႏွင့ ္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လက္ရွ ိသို႔မဟုတ ္
ေနာင္ျဖစ္လာနိုင္သည့ ္နိုင္ငံတကာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက ္-

• ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑တြင ္ရွိႏွင့္ျပီးသား သို႔မဟုတ ္ 

ဤက႑ႏွင့ ္ဆက္ႏႊယ္လုပ္ကိုင္ရန ္အလားအလာရွိသည့ ္ 
ျပ ည္တြင္းလုပ္ငန္းဖက္မ်ားႏွင္ပတ္သက္ၿပီး 
ႀကိဳတင္စုံစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကိ ုအထူးအာရုံစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

• ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရွယ္ယာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သူ ႏွင့/္
သို႔မဟုတ ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသ ူလူပုဂၢိဳလ ္အားလံုး၏ အမည္မ်ားႏွင့ ္
အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားကိ ု၎တို႔၏ ေနာက္ခ ံကိုယ္ေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတ ူထုတ္ျပန္ပါ။
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Global Witness သည ္ဤအစီရင္ခံစာကု ိျပင္ဆင္သည္ ့ကာလျဖစ္ေသာ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင္ ့၂၀၁၅ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလအတြင္း 
သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္အစုိးရ အရာရွိေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္၊ 
လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလး တို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ 
ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ေဒသခံအသိုင္း အ၀ိုင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္း ရယူခဲ့ပါသည္။

အထူးသျဖင္ ့Global Witness သည ္ေအာက္ပါအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုျခင္း 
ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ ္အျပန္အလွန ္ဆက္သြယ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည-္

• သမၼတရံုးဝန္ႀကီး
• ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက ္

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင္ ့ကုမၸဏီမ်ား 
ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA)

• ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားကု ိကုိယ္စားျပဳေသာ 

လုပ္ငန္း၏ အဓိက အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္င ံ

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
• စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက ္ႏွင္ ့

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း
• ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းေလာကတြင ္ဦးေဆာင္ေနသည္ ့ပုဂၢလိက 

ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ထူးအုပ္စု၊ ကေမၻာဇ (KBZ)၊ မက္စ္ျမန္မာ၊ 
ပတၱျမားနဂါး အုပ္စု၊ အဲဗား၀င္းနားအုပ္စ ု(Ever Winner)၊ 
ျမန္မာတေကာင္း၊ ရွယ္ဖယ္မလ ီႏွင္ ့ဂိုးလ္ယူန(ီGold Uni). 

• ႏုိင္ငံတကာမ ွကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Coca-Cola ကုမၸဏီႏွင္ ့
caterpillar Inc., ႏွင့္
အျခား စက္ယႏၱယား ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမ ွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

• ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ/္ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕
• ျမန္မာႏုိင္င ံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
• ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလလုပ္ကိုင္ေသာ 

ေက်ာက္စိမ္း “ေရာင္းဝယ္ေရးသမားမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 

ေက်ာက္တူးသမားမ်ား”
ထုိ႔အျပင ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္တရုတ္ႏုိင္ငံရွ ိေက်ာက္စိမ္း 
ေရာင္းဝယ္ေရးျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း 
မ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံ ုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာ၏ အထိအခိုက္မခံသည္ ့အေျခအေနေၾကာင္ ့
ယခုအစီရင္ခံစာတြင ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခံရသည္ ့ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစု၏ 

အမည္မ်ားကု ိေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ၊ သုိ႔ေသာ ္၎တုိ႔ႏွင့္အတ ူ

ေတြ႔ဆံုခဲ့ရေသာ ကုိးကားခ်က္မ်ားကုိမ ူအဆံုးသတ ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင ္

ေဖာ္ျပထားေပးပါသည္။

ေဒတာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ-

Global Witness သည ္ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအပါအဝင ္

ဤအစီရင္ခံစာအတြက ္ေဒတာ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာကု ိ
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း 
တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည-္

• သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမ ွရရွိေသာ ဖားကန္႔ေဒသရွ ိ
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ရရွိမႈ ေျမပံုအေသးစိတ ္အပါအဝင ္

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 

ေဒတာမ်ား။ ဤေျမပံုမ်ားကု ိဤအစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၁ တြင ္

ျပန္လည ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
• ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ားကု ိDICA ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက ္http://dica. 

gov.mm.x-ass.net/ တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္တြင ္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အားလံုးအတြက ္အမည္မ်ား၊ မွတ္ပံုတင ္

နံပါတ္မ်ား၊ ဒါရုိက္တာမ်ား၏ လိပ္စာမ်ားႏွင္ ့ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ 

အမည္မ်ားအားလံုးကု ိဤဝက္ဘ္ဆုိက္တြင ္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကု ိ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အကုန္တြင ္

ရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္လယ္တြင္တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကု ိ
ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ ္ကမၻာ့အႀကီးဆံုး အခမဲ့သံုး 
ေဒတာေဘ့စ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ OpenCorporates သည ္၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္တြင ္မွတ္တမ္းမ်ားကု ိစုစည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ The 

Open Knowledge Foundation ႏွင္ ့OpenCorporates တုိ႔သည ္

ဤမွတ္တမ္းမ်ားကု ိေလ့လာဆန္းစစ္ရာ၌ Global Witness ကု ိ
အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။

• ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ ခုႏွစ္အသီးသီးတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ 

(ႏုိင္ငံျခားမ ွဝယ္ယူသူမ်ားကု ိဦးတည္သည္)့ ၅၀ 

ႀကိမ္ေျမာက္၊ ၅၁ ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင္ ့၅၂ ႀကိမ္ေျမာက ္

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္ေရာင္းခ်ရေသာ စာရင္းကု ိ
အေသးစိတ ္ခြဲျခား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူပင ္၂၀၀၂ ႏွင္ ့
၂၀၁၂ အၾကား က်င္းပခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားႏွင္ ့
၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ဇန္နဝါရီလႏွင္ ့ေအာက္တုိဘာလတုိ႔တြင ္

ျမန္မာနုိင္ငံမ ွေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္သာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ 

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲႏွစ္ခုရွ ိေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ရမႈအႏွစ္ခ်ဳပ ္

အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ တရုတ္ႏုိင္ငံမ ွ

တင္သြင္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းမ ွခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအပါအဝင ္

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကု ိေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေနာက ္Global 

Witness သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ တန္ဖုိးႏွင္ ့
လုပ္ငန္းအတြင္းရွ ိအဓိက ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္သူမ်ားအတြက ္

စုစုေပါင္း ေရာင္းခ်ရသည္ ့ပမာဏ ခန္႔မွန္းေျခတစ္ခုကု ိထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ တြက္ခ်က္မႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• ထူးအုပ္စုအေနျဖင့္လည္း ၎ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းတြင္း အသီးသီး၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ၊ ဆက္စပ ္ေရာင္းခ်ရမႈ ပမာဏႏွင္ ့မုိင္းတြင္း 

အသုံးျပဳနည္းလမ္းႏွင္ ့ အစီရင္ခံစာ ပံ ုစံ
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တစ္ခုခ်င္းစီအတြက ္အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ ပမာဏတုိ႔ႏွင့္အတ ူ

ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းအဆင့္ရွ ိေဒတာမ်ားသည ္

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ Global Witness ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရာ၌ ျဖည့္စြက ္ကူညီေပးပါသည္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္ ့
လူမႈဘဝႏွင္ ့သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားအေၾကာင္း 
ကခ်င္ျပည္နယ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕မ ွ

စုစည္းရယူေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ
အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ ဤလုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကု ိ
ေဖာ္ထုတ္ရန ္ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔ႏွင္ ့ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားသုိ႔ 
Global Witness မ ွသြားေရာက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး 
ရရွိေသာ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကု ိကြ်ႏ္ုပ္္တုိ႔ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

အစီရင္ခံစာပံုစ-ံ

ဤအစီရင္ခံစာတြင ္ေက်ာက္စိမ္းက႑ရွ ိGlobal Witness ၏ 

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကု ိအခန္း ၄ ခန္းခြဲ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည-္

• အခန္း ၁ - ‘ဘယ္ေလာက ္တန္ဖိုးရွိသလဲ။ ဘယ္လိုပုံစ ံ

အလုပ္လုပ္သလဲ။’ - ဤအခန္းတြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ေက်ာက္စိမ္းက႑အေပၚ Global Witness မ ွခန္႔မွန္းထားသည္ ့
တန္ဖုိးကု ိေဖာ္ျပထားၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုိင္စင္မ်ားကု ိ
မည္သုိ႔ ခ်ထားေပးသည္၊ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိမည္သုိ႔ 
ေရာင္းဝယ္သည္ဟူသည္ ့အခ်က္မ်ားကု ိအက်ဥ္းခ်ဳပ ္ရွင္းျပထားၿပီး 
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အက်င့္ပ်က ္ျခစားမႈမ်ားႏွင္ ့လြဲမွားသည္ ့
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံမ်ားကု ိေဖာ္ျပထားပါသည္။

• အခန္း ၂ - ‘ဘယ္သူေတြ အက်ဳိးအျမတ ္ရယူေနၾကသလဲ။’ - 

ဤအခန္းတြင ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွ ိအစုိးရမ ွ

လုိင္စင္ခ်ထားေပးေသာ အႀကီးဆံုးကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မ ွ

အင္အားႀကီးမားသူမ်ားကု ိေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ဤက႑တြင ္

အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုး ထုတ္ယူေနသည္ ့ကုမၸဏီမ်ားကု ိ
Global Witness မ ွအမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးျဖင္ ့ခြဲျခားသတ္မွတ ္

ေဖာ္ျပထားပါသည ္- စစ္တပ္မိသားစုမ်ားမ ွပုိင္ဆုိင္သည္ ့
ကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ‘ခရုိနီ’ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင္ ့
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အုပ္စုဝင ္ကုမၸဏီမ်ား။

• အခန္း ၃ - ‘ဘယ္သူေတြ လက္လြတ ္ဆုံးရႈံးေနသလဲ။’ - 

ဤက႑တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ 

လက္ရွ ိလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ေၾကာင္ ့ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္

အေျခခ်ေနထုိင္ေနၾကေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္ ့ရွမ္း၊ 
ဗမာ၊ ရခုိင္တုိ႔အပါအဝင ္အျခား တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ 
မည္သုိ႔ ထိခုိက္ေနသည္ကု ိေရးသားထားၿပီး ၎တုိ႔သည ္

ပ်က္စီးယုိယြင္းေနေသာ လူမႈဘဝႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္

ထိခိုက္မႈမ်ား ခံစားေနရပံုကု ိေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
• အခန္း ၄ - ‘ေက်ာက္စိမ္းႏွင့ ္လက္နက္ကုိင ္ပဋိပကၡ’ - 

ဤအခန္းတြင ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၊ ႏွင္ ့ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ/္ ကခ်င ္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔ၾကား 
ကာကရွည္ၾကာျဖစ္ေနသည္ ့လက္နက္ကိုင ္ပဋိပကၡတို႔ၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကိ ုျပန္လည ္သုံးသပ္ထားပါသည္။ 



 24       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

အခန္း ၁ - ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိ ုးရွ ိသလဲ။ ဘယ္လိုပု ံစ  ံ
အလုပ္လုပ္သလဲ။ 

 

နိဒါန္းiii

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဖ်ားပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိဖားကန္႔ေဒသတြင ္

ကမၻာတြင ္အဖုိးအထုိက္တန္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားျဖင္ ့ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား 
တူးေဖာ္ေရးအတြက ္ခြဲေဝခ်ထားေပးမႈႏွင္ ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တြင ္

အက်င့္ပ်က ္ျခစားမႈမ်ား ရွိေနၿပီး အင္အားႀကီးမားေသာ 

ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားအတြက ္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
သိမ္းက်ံဳးရယူခြင့္ျပဳေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိမွ် မ်ားျပားလွေသာ 

ပမာဏမ်ားအနက္မ ွအနည္းငယ္ကိုသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ
ျပည္သူလူထုႏွင္ ့ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွ ိျပည္သူမ်ားအတြက ္အေျခခ ံ

အေဆာက္အဦ၊ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ပညာေရးအတြက ္အသံုးျပဳသည္။ 

အစုိးရသစ ္ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး KIA/KIO တုိ႔ျဖင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကိ ုခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့လုိင္စင္ခ်
ထားေပးသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကု ိအလ်င္အျမန္ျဖင္ ့အေျမာက္အျမား ထုတ္ယူလုပ္ကုိင္ေနၾကသည္၊ 
ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင္ ့၎တုိ႔အတြက ္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
ဆံုးရံႈးသြားမည္ကု ိစုိးရိမ္ေသာေၾကာင္ ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိအတတ္ႏုိင္ဆံုး 
အမ်ားဆံုး ထုတ္ယူရန ္စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားကု ိအသံုးျပဳေနၾကသည္။ 

ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
တန္ဖုိးရွ ိႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္” အျဖစ ္
ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံက်သည္ ့
အခ်က္အလက္မ်ားကုိပင ္ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိဘ ဲလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားၾကသည္။၂

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက ္တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွတင္သြင္းသည္ ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင ္ 
ေက်ာက္စိမ္းအဓိက ျဖစ္ၿပီး တန္ဖုိးအားျဖင္ ့အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၂.၃ ဘီလီယံရွိေပသည္။၃ ၎သည ္အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္ ့
ပမာဏတစ္ခ ုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္ေအာက္တြင္ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း 
လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားက ေက်ာက္စိမ္း ၅၀% မ ွ၈၀% 
ခန္႔ကု ိျမန္မာ-တရုတ ္နယ္စပ္မွတဆင္ ့ခုိးထုတ္ေနေၾကာင္း Global 

Witness အား ေျပာၾကားခဲ့သည္္ (ခုိးထုတ္ရာတြင ္အသံုးျပဳသည္ ့
ေျမပံုကု ိေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင ္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည)္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
တရားဝင ္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ 
တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းကိ ုတရုတ္ႏုိင္ငံ၏ 
အေကာက္ခြန ္အခ်က္အလက္မ်ားက သက္ေသျပေနေပသည္။ 
သုိ႔ေသာ ္တရုတ္္ႏုိင္ငံသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အားလံုးနီးပါး 
ပုိ႔ေဆာင္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။၄ ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၂.၃ ဘီလီယံဟူေသာ ပမာဏသည ္အ့ံ့မခန္းမ်ားျပားေနေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ၏ တန္ဖုိးအမွန ္မဟုတ္ေသးေပ။ 

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ဘာေၾကာင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး ႏုိင္င ံ[LDC] ျဖစ္ေနရတာလဲ။ ႏုိင္ငံမွာ 
ေရနံေတြ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေတြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္၊ ဒီလို [LDC] 
နုိင္င ံမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အဲဒီအေျဖအတြက္ စစ္တပ္ကိုသာ ၾကည့္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ

သဘာဝအရင္းအျမစ္အားလုံးကို ထုတ္ယူခံေနရပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဒီေလာက္ မဆင္းရဲသင့္ပါဘူး။
လုံးဝ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အဓိက ျပႆနာက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပါ။”

အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး၁

iii  ‘ေက်ာက္စိမ္း’ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည ္ထင္ရွားသည့ ္စကားလံုးႏွစ္လံုးျဖစ္ေသာ ေဂ်ဒိုက ္(jadeite) ႏွင့ ္နက္ဖရိုက ္(nephrite) တုိ႔အတြက ္ေယဘုယ်က်ေသာ 
အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Jadeite သည ္nephrite ထက ္ပုိရွားပါးၿပီး တန္ဖုိးပုိရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္jadeite ကု ိထုတ္လုပ္ရာ၌ ကမၻာေပၚတြင ္ထင္ရွားသည့္ႏုိင္ငံ
တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိထုတ္လုပ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင ္ညႊန္းဆုိထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတုန္းမွာ jadeite ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဤစာတမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင ္ေက်ာက္စိမ္းဟုသာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ သံုးႏႈန္းထားပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိေတာင္တန္းမ်ားသည ္
အဖုိးအတန္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္ရွိရာ၊ အႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္ရွိရာ 
ေဒသအျဖစ ္ကမၻာတြင ္ထင္ရွားပါသည္။ တူးေဖာ္ရာ၌ အေရာင္အေသြး 
အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအနက ္ေဈးအျမင့္ဆံုး ရရွိသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိအရည္ေက်ာက္အဆင္ ့ေဂ်ဒိုက ္(jadeite) 
ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္သည္၊ အျပစ္အနာအဆာလံုးဝကင္းသည္ ့ေက်ာက္စိမ္း၏ တန္ဖုိးသည ္
စိန္တန္ဖုိးနီးပါးပင္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံ ု- Adam Dean
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ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား 
လမ္းမ်ားမွ ေက်ာက္စိမ္း
သယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္း  
ျမစ္မ်ားမွ ေက်ာက္စိမ္း
သယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္း 

လူသြားလမ္းမွ ေက်ာက္စိမ္း
သယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္း

 

ရထားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း
သယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္း

 

ျမစ္မ်ား

အစိုးရဌာနမ်ား စုေပါင္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္   

တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရဲ စစ္ေဆးေရးဂိတ္  

ရဲ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ 

KIA စစ္ေဆးေရးဂိတ္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း နယ္စပ္မ်ဥ္း 

  အညႊန္း

၀ ၅၀ ကီလုိမီတာ 

ခ်င္းတ
ြင္း

ခ်င္းတ
ြင္း

မလ
ိခ

မလ
ိခ

ေမ
ခ

ေမ
ခ

ေရႊလီ
ေရႊလီ

အင္းေတာ္ႀကီးအင္းေတာ္ႀကီး
ကန္ကန္

ဧရ
ာဝ

တ
ီ

ဧရ
ာဝ

တ
ီ

ဥ႐ုဥ႐ု
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ဖားကန္႔ၿမိဳ႕

မိုးမိတ္ၿမိဳ႕မိုးမိတ္ၿမိဳ႕

လားရႈိးၿမိဳ႕လားရႈိးၿမိဳ႕

ကာမိုင္းၿမိဳ႕ကာမိုင္းၿမိဳ႕

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕

ထိန္ခ်ဳံး

ယင္က်န္း

ေရႊလီ

ဟိုပင္ၿမိဳ႕ဟိုပင္ၿမိဳ႕

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕

အဓိက ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား

တာပင္
တာပင္

ေက်ာက္စိမ္း သယ္ထုတ္ေနေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား - အထက္ျမန္မာျပည္

အိႏၵိယ

စစ္ကုိင္း
တုိင္း

ရွမ္း
ျပည္နယ္

ကခ်င္
ျပည္နယ္

မေကြး
တုိင္း

တရုတ ္
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ထို႔ေၾကာင့္ Global Witness သည ္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသာ 
အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ အေျခခံလ်က ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ 
တန္ဖုိးကု ိထဲထဲဝင္ဝင ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အသစ္တစ္ခ ုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္တြင ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္တစ္ႏွစ္ထဲတြင္ပင ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင ္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးသည ္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံခန္႔ ရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း 
(၂၀၀၅ မ ွ၂၀၁၄ အထ)ိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂.၈ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း 
ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကု ိလက္ေတြ႔က်က် ၾကည့္မည္ဆုိပါက 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင ္GDP 
တစ္ခုလံုး၏ ၄၈% ႏွင့္ညီမွ်သည္။၅ အေသးစိတ ္တြက္ၾကည့္မည္ဆုိပါက 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ေဒသျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္
လူတစ္ဦးလွ်င ္အနည္းဆံုး အေမရိကန ္ေဒၚလာ ၂၁၀၀၀ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ အတြက ္တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ထက ္
၄၆ ဆ ရွိေပသည္။၆

ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ ျမင့္မားေနရသလဲ၊  
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔တြက္ခ်က္မႈျပဳလုပ္ပါသလဲ။ 

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည္ ့ေက်ာက္စိမ္းသည ္
မခန္႔မွန္းႏုိင္ေလာက္ေအာင ္တန္ဖုိးရွိၿပီး ထုိေက်ာက္စိမ္းမ်ား အဓိက 
ထြက္ရွိရာေနရာသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ျပပြဲသည ္ႏုိင္ငံတကာမ ွဝယ္ယူသူမ်ားကု ိ
ဆြဲေဆာင္သည္ ့အစုိးရ၏ တရားဝင ္ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းျပပြဲျဖစ္ၿပီး 
တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈၉ သန္းျဖင္ ့ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ 
အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္း တန္ဖုိးသည ္စိန္၏ 
တန္ဖုိးနီးပါး ရွိသည္။၇

တြက္ခ်က္မႈမ်ားကု ိဤအစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင ္အေသးစိတ ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အက်ဥ္းအားျဖင့္ဆုိရေသာ ္ထုိအခ်က္မ်ားသည ္
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ရယူၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမ ွ
ရရွိေသာ အေသးစိတ္ခြဲျပထားသည္ ့ေရာင္းခ်မႈမ်ားမ ွရရွိေသာ 
ေဈးႏႈန္းအခ်က္အလက္ႏွင္ ့ေပါင္းစပ္တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
၎တြက္ခ်က္မႈတြင ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက ္အရည္အေသြးနိမ္ ့
ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကု ိေရာင္းခ်ရန ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ေက်ာက္စိမ္းပြဲေတာ္မ ွရရွိေသာ 
ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲႏွင္ ့ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်င္းပခဲ့ေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမ်ားမ ွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ေပါင္းစပ္ အေျခခံထားပါသည္။

အေျမာက္အျမား ခိုးထုတ္ေနျခင္းဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ား၏ ေရာင္းခ်ရမႈ ပမာဏသည္ အရည္အေသြးျမင့္ 

‘အရည္ေက်ာက္’ ႏွင့္ အရည္အေသြးအလယ္အလတ္ရိွ ‘အသားေက်ာက္’ 
အဆင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ စုစုေပါင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ 
အလြန္နည္းေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိသာ ျပသေနျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကြ် ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ရာ၌ Harvard Ash Center and Proximity Designs 
တို႔ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အရည္ေက်ာက္၊ အသားေက်ာက္၊ အထည္ေက်ာက္ 
(အဆင့္နိမ့္) ေက်ာက္စိမ္းဟူ၍ ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုက္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။၈ ဤခန္႔မွန္းခ်က္မွာ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္ဖုံးကြယ္ထားမႈ 
ဆုိသည္မွာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မျပည္စုံမႈႏွင္ ့
တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ားတြင ္မတူညီသည္ ့နည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့ယူဆခ်က္မ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင္ ့ရွိေနျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈအေပၚ လံုးဝမတူညီသည္ ့နည္းလမ္းကု ိ
အသံုးျပဳ၍ အကဲျဖတ္ရာတြင ္တန္ဖုိးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင ္တရုတ္အစုိးရမ ွေၾကျငာခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတင္သြင္းမႈ 
တစ္ကီလုိဂရမ္အတြက ္ေပးေခ်ရသည္ ့ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးကု ိထုိႏွစ္အတြက ္
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမ ွထုတ္ျပန္ထားသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ 
အေရအတြက္ႏွင္ ့ေပါင္းလုိက္ပါက ခန္႔မွွန္းတန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃၈ ဘီလီယ ံရွိေပသည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအားလံုးသည ္
တရားဝင္ေၾကညာထားသည္ ့ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္အေပၚ 
အေျခခံထားၿပီး သတၱဳတြင္းမ်ားတြင ္ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင္ ့
မည္သည့္အခါမ ွမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွိဘ ဲလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈ အေရအတြက္ကုိမ ူထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း 
မရွိပါ။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားသည ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈ တန္ဖုိးအစစ္အမွန္ထက ္
သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေကာင္း ေလ်ာ့နည္းေနမည္ျဖစ္သည္။  

ဤခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအားလံုးသည ္- ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။  တိက်ေသာ အခ်ိဳ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိထုတ္ျပန္ရာ၌ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
အေျခခံၿပီး ရယူထားရေသာေၾကာင္ ့ျမန္မာႏုိင္င ံေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္း၏ 
တန္ဖုိးကု ိအလံုးစံုသတ္မွတ္ရန ္ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘ ဲလက္ရွ ိ
ျဖစ္ပြားေနသည္မ်ားကု ိျပည္သူလူထုအေနျဖင္ ့ပုိ၍ တိတိက်က် 
သိရွိရန ္လုိအပ္သျဖင္ ့ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကု ိေဖာ္ထုတ္လာေစရန ္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က အားေပးတုိက္တြန္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံတကာမွ ကူညီပံ့ပုိးေပးေနေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ဖားကန္႔၏ ေမွာ္ဆီဇာတြင ္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားသည ္အရည္အေသြးျမင္ ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိထုတ္ေပးသည့္အတြက ္ထင္ရွားသည္။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကု ိ
ရွာေဖြရန္အတြက ္ေလလံဆြဲသူမ်ားသည ္တရားဝင္လုိင္စင္မ်ား ရရွိေရးအတြက ္အရာရွ ိႀကီးႀကီးမ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနရၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယ ူလုပ္ၾကရသည္။  
ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ေရနံ လုပ္ငန္းအေပၚတြင္သာ အာရံုစုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ ဘီလီယံခန္႔ 
ဝင္ေငြရရွိေစခဲ့ေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဓိက 

စီးပြားေရးရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆထားၾကသည္။၁၄ သုိ႔ေသာ ္

ေက်ာက္စိမ္းမွ ရရွိေငြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သည ္

မေျပာပေလာက္ေတာ့ေပ။ ေနာက္က်မွရသည့္ အႀကံတစ္ခုကု ိ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာေနျခင္းထက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန ္

ႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူေနသည့္ လုပ္ငန္းမွ ရရွိေငြမ်ားကု ိ
အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည့္ ျပည္သူလူထုထံ ေရာက္ရွိရန ္

ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင ္အလြန္တရာလိုအပ္ေနသည္ ့
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ဦးတည္ေစႏိုင္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္း၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကု ိျမင္ေတြ႔သင့္ေပသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
သက္တမ္းအားျဖင္ ့အတိုဆုံး ႏိုင္ငံစာရင္းထဲတြင ္အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိျပည္သူမ်ားသည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္မွ် ၾကာရွည္ေနသည္ ့
ပဋိပကၡဒဏ္ကု ိအလူးအလဲ ခံေနၾကရသည္။၁၅ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္အျမင့္ဆံုး ေဈးႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္း 
တစ္ကီလုိဂရမ္သည္ပင ္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိက်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းေပါင္း 
၁၄၇ ခုခန္႔ကု ိတစ္ႏွစ္စာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္ ့
ပမာဏရွိသည္။၁၆

“အစုိးရက [ေက်ာက္စိမ္းေဒတာ] လွ်ိဳ႕ဝွက္တယ္ဆိုတာ အမ်ားသိေအာင ္ထုတ္ျပန္လုိက္ရင ္
ျပည္သူေတြ ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွမရဘူးဆိုတာကို ကမၻာက သိသြားလိမ့္မယ္...ဒါ့အျပင ္အစုိးရအေနနဲ႔ 

ဒီသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကေန အခြန္ဘယ္ေလာက္ ရသင့္တယ္ဆုိတာကိုလည္း 
သိသြားလိမ့္မယ္။ ဒါကို သူတုိ႔က ကမၻာကုိ မသိေစခ်င္ဘူးေလ။”

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၉

 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွျမန္မာအစုိးရထ ံအခြန္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ခုိင္းေၾကးေပါင္းမ်ားစြာႏွင္ ့အခေၾကးေငြေပါင္းမ်ားစြာ ေပးသြင္းေနရသည္။ ထုိအဖုိးအခမ်ားတြင ္

လုိင္စင္ႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္မ်ား၊ မုိင္းတြင္းမ ွထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖုိးအေပၚ ၂၀% အခြန္၊ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေရာင္းခ်ရမႈအေပၚ ၁၀% အခြန္၊ 
ကုန္သြယ္ခြန္အပါအဝင ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားပါဝင္သည္။၁၀ ထုိ႔အျပင ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 

ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း (MGE) ႏွင္ ့ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္ကဲ့သုိ႔ စစ္တပ္ပုိင္ကုမၸဏီမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေပါင္းမ်ားစြာတြင ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ 
ရွယ္ယာမ်ား ထည့္ဝင္ထားၾကကာ အခြန္ေဆာင္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ေငြေပၚမ ွ၄၀% ကု ိရရွိၾကသည္။၁၁ ထို႔ေၾကာင္ ့သီအိုရီအားျဖင့္ဆိုလွ်င ္ေက်ာက္စိမ္း၀င္ေငြမ ွ

ပမာဏမ်ားမ်ားကိ ုႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ ္ရသင့္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ ္အစုိးရမ ွထုတ္ျပန္ထားေသာ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိသည္ ့ေဒတာမ်ားတြင ္အေျခခံလ်က ္၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ေက်ာက္စိမ္းမ ွတရားဝင ္ရရွိေငြသည ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၄ သန္းေအာက ္ရရွိသည္ဟ ုGlobal Witness က ခန္႔မွန္းသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံႏွင္ ့
ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င ္၂% ေအာက ္ျဖစ္ေနသည္။၁၂ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင္ ့အသံုးစရိတ္ႏွင္ ့ပတ္သက္သည္ ့အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမရွိဘ ဲ

ေက်ာက္စိမ္းမ ွရရွိသည္ ့ေငြမ်ားကု ိအစုိးရမ ွမည္သုိ႔အသံုးခ်ေနသည္၊ မည္ေရြ႕မည္မွ်ကု ိအမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည္ ့ကခ်င္ျပည္နယ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင္ ့
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက ္အသံုးခ်ၿပီးျဖစ္သည္ကု ိေျခရာခံရန ္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ ္သိသာထင္ရွားေနသည္မွာ ေက်ာက္စိမ္းမ ွရရွိေငြမ်ားကု ိထူးထူးျခားျခား 
အက်ိဳးခံစားေနသူတစ္ဦးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္တပ္ပင ္ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည ္ႏုိင္ငံေတာ ္ဘတ္ဂ်က္၏ ရွယ္ယာ ၁၂% မွတဆင္ ့ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြမ်ားကု ိတုိက္ရုိက ္ျဖတ္ယူေနၿပီး ျမန္မာ့စီး
ပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ကဲ့သို႔ စစ္တပ္ပုိင ္ကုမၸဏီမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာတြင ္ရွယ္ယာမ်ား ထည့္ဝင္ထားၾကသည္။၁၃ ပုိ၍ 

ထင္ရွားသည္မွာ အခန္း ၂ တြင ္ေရးသားထားသည့္အတုိင္း စစ္တပ္အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္အဓိက 

ျခယ္လွယ္ေနသူမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင ္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမွာင္ထုထဲတြင ္ယေန႔အခ်ိန္အထ ိဖံုးကြယ္ထားဆဲျဖစ္ေသာ အဓိက ရရွိေငြမ်ားကု ိ

ရယူသံုးစြဲေနၾကသည္။  

“သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြ အသုံးျပဳရင ္ေကာက္တဲ ့အခြန္အခေတြ၊ ဝင္ေငြေတြကို ဒီမုိကေရစီက်က် 
ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ ့ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရက ေကာက္ခံသင့္တယ္၊ ၿပီးေတာ ့အဲ့ဒီလု ိ
လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာလည္း ျပည္သူေတြကု ိရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွ ိ

ရွင္းျပထားတဲ့အတိုင္း လုပ္သင့္တယ္။” 
KDNG / ကခ်င္ျပည္နယ ္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က ္စာတမ္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖုိးတန္သည္ ့ေက်ာက္စိမ္းအေပၚ 
ႏုိင္ငံေတာ္က ဘာေတြ ရရွိၿပီးၿပီလဲ။ ေနာက္ၿပီး ပုိက္ဆံေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ။



 28       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

“ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီေတြက သူတို႔လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ 
ထုတ္ျပန္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ႏုိင္ငံတကာကသိေအာင္လည္း ေသခ်ာ ေၾကညာမွာ မဟုတ္ဘူး။ 
ဒါေၾကာင္ ့အစုိးရက ဒီေဆြးေႏြးပြဲ [EITI အေၾကာင္း] မွာ ပါဝင္ဖုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းက 

ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း ဖိတ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ ့အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ 
စိတ္ပ်က္စရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာၿပီး ကမၻာက ဒါေတြကိုု သိသြားမွာစုိးလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။’’

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၁၇

 
သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ေအာင ္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္ ့သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမႈအား ကုိင္တြယ္မည္ဟ ုကတိေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင ္ျမန္မာႏုိင္သည ္ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင္ ့သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး 
က႑မ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးေနေသာ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ့သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ ္(EITI) ၏ အဖြဲ႕ဝင ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။၁၈

EITI က သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္လုပ္ငန္းႏွင္ ့သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေရးအတြက ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကု ိခ်ျပခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားတြင-္ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ၊ လုိင္စင္ခ်ထားေပးသည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္၊ 
လုပ္ပုိင္ခြင္ ့သေဘာတူညီခ်က္လုိင္စင္ႏွင္ ့စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင္ ့သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင ္
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသည့္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သည္ ့သုိ႔မဟုတ ္ေလလံဆြဲသည္ ့ကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ရွ ိပုဂၢိဳလ္မ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဟူေသာ 
အေထာက္အထားမ်ား၊ ထုိကုမၸဏီမ်ားမ ွအစုိးရထ ံေပးသြင္းေသာ ေငြပမာဏ (ႏုိင္ငံပုိင ္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင)္၊ ထုိကုမၸဏီမ်ားထံမ ွအစုိးရက လက္ခံရရွိမႈ 
ပမာဏ တုိ႔ ပါဝင္သည္။၁၉ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကု ိခ်ဳပ္ကုိင္ေနမႈႏွင္ ့ဆက္စပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
၎တို႔သေဘာထားအျမင္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရရန ္လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း EITI က ေထာက္ျပခဲ့သည္။၂၀

“EITI လို အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ရွိတဲ ့အကာအကြယ္ေပးေရး နည္းလမ္းေတြ 
မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ 

ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ လြတ္လပ္မႈ ရွိရပါမယ္။ စစ္တပ္၊ ရဲနဲ႔ အစုိးရအရာရွိေတြလုိမ်ိဳး 
ဗဟိုအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ေတြက မီဒီယာ၊ CSO နဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ေႏွာင့္ယွက္တာ၊ 

ျခိမ္းေျခာက္တာေတြ ရွိတဲ့အတြက ္ဒီလို လြတ္လပ္မႈဆိုတာကို လက္ရွိမွာေတာ ့အာမခံလုိ႔ မရပါဘူး။” 
KDNG / ကခ်င္ျပည္နယ ္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က ္စာတမ္း

သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ ကတိျပဳလုပ္ေဆာင္သည့္ အဆင့္အေပၚ မူတည္၍ EITI ၏ သက္ေရာက္မႈသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီဘဲ ကြျဲပားသည္။ 
ဥပမာ- လိုက္ေဘးရီးယားအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားတြင္ EITI ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရုံသာမက အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကို 
တိုက္ဖ်က္ေသာ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။၂၁ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္တြင္ EITI ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မေအာင္ျမင္ခ့ဲဘဲ ႏိုင္ငံ၏ ေရနံလုပ္ငန္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရိွခ့ဲေပ၊ 
အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြသဲည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား တာ၀န္ခံေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အရပ္ဖက္အဖြကဲအစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ 
အရပ္ဖက္အဖြကဲအစည္းမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းခ့ဲသည္။၂၂ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာအစုိးရ အရာရွိမ်ားက ပုိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးအတြက ္မိမိတုိ႔၏ ကတိေပးထားမႈကု ိအမွန္တကယ ္
ျပသလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက ္သုေတသနျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးႏွင္ ့ႏုိင္ငံပုိင ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ 
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း(MGE) တုိ႔သည ္အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၿပီး Global Witness ထ ံေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္လည္း EITI အား ပုိ၍ သတိမူမိလာၾကသည္။ အခန္း ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွအထင္ကရ အုပ္စုႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ထူးအုပ္စုႏွင္ ့ပတၱျမားနဂါးအုပ္စုတုိ႔သည ္၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Global Witness 
ထ ံအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားေပးၿပီး ျဖစ္သည္။၂၃

၎သည ္အလားအလာေကာင္းေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္ ့စမ္းသပ္မႈမွာ လာမည္ ့လအနည္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး EITI အစီရင္ခံစာပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတြင ္ေဒသခံျပည္သူမ်ား သိရွိေအာင ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့
ပတ္သက္သည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားကု ိထုတ္ျပန္သည္ ့အတုိင္းအတာသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္ ့EITI အား ေပးထားေသာ အမ်ားယံုၾကည္ႏုိင္သည္ ့
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္မည္ဟူသည္ ့ကတိကု ိထိန္းျခင္းေလာ၊ ဗလာသက္သက ္ကတိစကားပင ္ျဖစ္သေလာဆုိသည္ကု ိမွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။၂၄

EITI - အေပၚယံ ဟန္ျပလား သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္သူလား။



  ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္      29

ေက်ာက္စိမ္း အျမတ္ေ၀စုမ်ား 
ခြဲေ၀ယူေနျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာေနရာမ်ားသည ္အစုိးရအေနျဖင္ ့

စီမံခန္႔ခြဲရန ္သုိ႔မဟုတ ္ထိန္းသိမ္းရန္မျဖစ္ႏိုင္သည္ ့ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ 

ေနရာမ်ား ျဖစ္ေနေပသည္။ ပဋိပကၡ အစိတ္အပုိင္းသည ္(အခန္း ၄ 

ကုိၾကည့္ပါ) ဤအပိုင္းတြင ္ပါ၀င္မႈရွိေသာ္လည္း - အျခားအပိုင္းမ်ားတြင္မ ူ

ယင္းႏွင္ ့သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိပါ။ လက္ေတြ႔တြင ္ေနျပည္ေတာ္ရွ ိ

အာဏာပုိင္မ်ားသည ္ဖားကန္႔ေဒသရွ ိအဓိကေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကု ိ

ႀကိဳးကုိင ္ျခယ္လွယ္ေနၾကသည္။ အဖုိးတန္သည့္အပုိင္းကု ိမည္သူက 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိမည္၊ မည္သုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားေပၚတြင ္အေျခခံသည ္

ဆုိသည္ကု ိ၎တုိ႔က ဆံုးျဖတ္သည္။ 

Global Witness မ ွစုစည္းရယူထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ 

လုိင္စင္ခ်ထားေပးရာတြင ္ျပည္ေထာင္စ ုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတ ီ

(USDP) ႏွင္ ့မိမိမည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကု ိဖံုးကြယ္ရန ္အမည္မသ ိ

ကုမၸဏီမ်ား၊ ၾကားခံကုမၸဏီမ်ားစြာကု ိအသံုးျပဳေနသည္ ့စစ္တပ ္

ႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ ္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

အင္အာႀကီးမားသည္ ့ေရေပၚဆီလူတန္းစားထဲမ ွတစ္ဦးကိ ုအထူးမ်

က္ႏွာသာေပးေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ညႊန္ျပေနသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိအခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားကု ိထိန္းခ်ဳပ္မရႏိုင္သျဖင္ ့

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအား EITI ကဲ့သုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွ ိ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိဟူေသာ  

စိတ္ကူးကု ိဤအခ်က္ေၾကာင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ၊မွ်တမႈကင္းမဲစြာႏွင့္ 

၎တို႔တြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားရွာေပးလွ်က္ ရိွရင္းစဲြအေျခအေန 

အတိုင္း ဆက္လက္ရိွေနသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား 
ခ်ေပးျခင္း - တရားဝင္စာရင္း

သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာက္စိမ္းဌာနခြ ဲMGE ၏ 

စာရင္းအရ ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနေသာ ဧရိယာသည ္၃၅၀၀၀ 

ဧကခန္႔ရွိေသာ္လည္း ထုိေနရာအားလံုးကု ိတူးေဖာ္ေနျခင္း ရွိပံုမေပၚေပ။၂၅ 

ေက်ာက္စိမ္း၏ တန္ဖိုးသည ္ေက်ာက္စိမ္း အဆင့္ႏွင္ ့အမ်ိဳးအစားေပၚတြင ္

မူတည္ၿပီး ဖက္ရွင္ေျပာင္းလဲလာမႈ၊ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္အေသြးမ်ိဳး

စံုႏွင္ ့အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ိဳးစံုအေပၚ ဝယ္လုိအားတုိ႔ေပၚ မူတည္သည္။၂၆ 

ေမွာ္ဆီဇာ၊ ေကာင္းစံ၊ ကရင္ေခ်ာင္း၊ နမ့္ေမာ္ႏွင္ ့ဂြီခါးကဲ့သုိ႔ 

ေနရာမ်ားသည ္အဖုိးအတန္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားရွိသည္ ့ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး 

ထုိေနရာမ်ားတြင ္ေက်ာက္စိမ္းကု ိအထူးရွာေဖြ တူးေဖာ္ေလ့ရွိသည္။၂၇

လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးသည္ ့ေနရာမ်ားသည ္သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမ ွ

သတ္မွတ္ထားသည္ ့မုိင္းတြင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္သတၱဳတြင္း 

ဝန္ႀကီးဌာနထံမ ွခြင့္ျပဳခ်က ္ရယူထားသူမ်ားမ ွရွာေဖြထားေသာ 

မုိင္းတြင္းမ်ားျဖစ္သည္။၂၈ ျပည္သူတုိ႔သိရွိေသာ မုိင္းတြင္းမ်ားအတြက ္

အစုိးရသည ္သတင္းစာမ်ားထဲတြင ္တင္ဒါေခၚယူေလ့ရွိၿပီး 

စိတ္ဝင္စားသည္ ့ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္င ံရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ 

ေကာ္မရွင္တြင ္မွတ္ပံုတင္ရသည္။၂၉ ထုိ႔ေနာက ္MGE ရွ ိေျမပံုမ်ားကု ိ

ေလ့လာရန ္အခ်ိန္တစ္လ ရၿပီး တင္ဒါမတင္မ ီလုပ္ကုိင္မည့္ေနရာထ ံ

သြားၾကည့္ခြင့္ရွိသည္။၃၀ မုိင္းတြင္းအသစ္ကု ိရွာေဖြေတြ႔ရွိပါက 

ထုိေနရာကု ိစံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး MGE က ေလွ်ာက္ထားသူထ ံ

ထုိေနရာကု ိလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးမည္ဟ ုဆံုးျဖတ္လွ်င ္လက္မွတ္ထုိးခ 

အပုိေၾကးကု ိထပ္ေပးရလိမ့္မည္။၃၁ လုိင္စင္ကု ိ၃ ႏွစ ္သုိ႔မဟုတ ္

၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြက ္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အထ ိ

သက္တမ္းတုိးပုိင္ခြင္ ့ရွိသည္။၃၂

ကုမၸဏီမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ကု ိပံုစ ံ

သံုးမ်ိဳးျဖင္ ့ရရွိႏုိင္သည ္-

• ‘အက်ိဳးတူ‘ လုပ္ကုိင္ျခင္းစနစ္ေအာက္တြင ္ရရွိလာသည္ ့

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကု ိသတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ 

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ MGE ႏွင္ ့မွ်ေဝယူျခင္း။ 

ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက အခြန္ေဆာင္ၿပီး ရရွိသည့္ေငြပမာဏ၏ 

၆၀% ကု ိရယူၿပီး အစုိးရက ၄၀% ကု ိရယူသည္။၃၃ အက်ိဳးတ ူ

လုိင္စင္ကု ိရယူသည့္အခါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိေပသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ား နယ္ပယ္ပုိမုိ၍ ရယူႏုိင္ျခင္း (၅၀ 

ဧကအထ)ိ၊ လုိင္စင္သက္တမ္း ပုိၾကာရွည္ျခင္းႏွင္ ့‘ပုဂၢလိက’ 

လုိင္စင္မ်ားထက ္သက္တမ္းတုိးရာတြင ္ပုိမု ိလြယ္ကူျခင္းတုိ႔ 

ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရ 

အက်ိဳးတ ူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ ့ကုမၸဏီမ်ားသည ္

လုိင္စင္ေၾကး ေပးေဆာင္ရန ္မလုိအပ္ေပ။၃၄ သုိ႔ေသာ ္ပုဂၢလိက 

လုပ္ငန္းဖက္ကုမၸဏီမ်ားက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိ ုတာဝန္အလံုးစံုယူကာ ေဆာင္ရြက္ရသည္။၃၅

 

• ေရာင္းခ်မႈအေပၚ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး 

က်န္ရွိသည့္၀င္ေငြအားလုံးကိ ုကုမၸဏီမ်ားက ရယူႏုိင္သည္ ့ပုဂၢလိက 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား။ ‘ပုဂၢလိက’ ပါမစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအတြက ္

တစ္ဧကသာရွိေသာ လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးၾကၿပီး ၎တုိ႔သည ္

‘ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ‘ သုိ႔မဟုတ ္‘ရွာေဖြ ရယူႏုိင္ေသာ’ 

လုိင္စင္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င ္ဧက ၅၀ အထ ိ

ကန္႔သတ ္လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ရွိၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုသည ္ကုမၸဏ ီ

လုိင္စင္ေပါင္းမ်ားစြာကု ိေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။၃၆ သုိ႔ေသာ ္

လူတစ္ဦးတည္းက ကုမၸဏီမ်ားစြာ တည္ေထာင္ျခင္းကိ ု

ကန္႔သတ္ထားမႈ ရွိပု ံမရပါ။

• ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက ္(MEHL) ကဲဲ့သုိ႔ 

စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ျခင္း။ 

ယင္းလုပ္ငန္းပုံစံမ်ားကိ ု‘ပုဂၢလိက’ လုိင္စင္မ်ားအျဖစ ္

သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ားကု ိပုဂၢလိက 

လုပ္ငန္းဖက္ႏွင္ ့စစ္တပ္ကုမၸဏီတုိ႔က မွ်ေဝယူၾကသည္။ 

မွ်ေဝယူသည္ ့ရွယ္ယာပမာဏကု ိလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေသာ္လည္း 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ ွကြ်မ္းက်င္သူမ်ားေျပာျပခ်က္အရ 

စစ္တပ္ကုမၸဏီသည ္အမ်ားအားျဖင္ ့အခြန္ေဆာင္ၿပီး 

ပမာဏ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းယူေလ့ရွိသည္ဟ ုသိရသည္။၃၇ 

စစ္တပ္ကုမၸဏီႏွင္ ့၎၏ လုပ္ငန္းဖက္မ်ား အၾကား ထူးျခားသည္ ့္ ့

ဆက္ဆံေရးမရွိေၾကာင္း MGE ႏွင MEHL က ျငင္းဆုိထားသည္။၃၈ 



 30       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

သုိ႔ေသာ ္လုပ္ငန္းတြင္း သတင္းရင္းျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာထံမွရရွိေ

သာစာရင္းမ်ားအရ စစ္တပ္ကုမၸဏီႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည ္

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းရယူသည္ ့စနစ္ကု ိက်င့္သံုးေၾကာင္း 

ညႊန္ျပထားသည္။၃၉

MGE ၏အဆိုအရ ‘ေဖာ္ထုတ္’ လုပ္ကြက္တစ္ခုအတြက ္

ေလလံဆြဲရသည္ ့အနည္းဆံုး ပမာဏမွာ ၅၀၀,၀၀၀ 

က်ပ ္(အၾကမ္းအားျဖင္ ့အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀) ျဖစ္ၿပီး 

“သတ္မွတ္” လုပ္ကြက္တစ္ခုအတြက ္အနည္းဆံုး က်ပ ္

၁၀ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ခန္႔) ရွိသည္။၄၀ 

သုိ႔ေသာ ္ေလလံဆြဲရသည္ ့ပမာဏသည ္သိန္း ၅၀၀ အထ ိ

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀,၀၀၀) ေဈးတက္သြားႏုိင္သည္။၄၁ 

လုိင္စင္မ်ားကု ိလက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ျခင္းကု ိတင္းတင္းက်ပ္က်ပ ္

တားျမစ္ထားသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ကုမၸဏီအေနျဖင္ ့

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းတစ္ခုကု ိစြန္႔လႊတ္လုိပါက ထုိလုပ္ကြက္ကု ိ

အျခားအဖြဲ႔ထ ံလႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ ္ေရာင္းခ်ရမည့္အစား 

သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနထ ံျပန္လည္အပ္ႏွံရမည ္ျဖစ္သည္။၄၂

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက ္လုိင္စင္ခ်ထားေပးေရးကု ိ

သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ ္မႈ 

ဒါရုိက္တာမ်ားျဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ့ေကာ္မတီမ ွဆံုးျဖတ္ၿပီး 

ခိ်တ္ပိတ္ထားေသာ ေလလံဆြဲသည္ ့စာရြက္မ်ားႏွင္ ့

ေလလံဆြဲသူ၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္တုိ႔ကု ိျပန္သံုးသပ္ၿပီးမ ွ

ေပးေလ့ရွိသည္။၄၃ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကု ိသတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန 

ဝန္ႀကီး၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ 

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင္ ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန 

ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင္ ့ျမစ္ေၾကာင္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ 

သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစံ ုပါဝင္သည္ ့

“ဦးေဆာင္” ေကာ္မတီမ ွအတည္ျပဳသည္။၄၄ ယခင္က လံုးဝ 

ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဘ ဲမည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက ဖားကန္႔ေဒသရွ ိအဓိက 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင ္လုပ္ကုိင္ရန ္တရားဝင္လုိင္စင္မ်ား 

ရယူထားသည္ကု ိျပသေသာ ေျမပံုကု ိေအာက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင ္

ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က ္- ဤေျမပံုႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲ ေျမပံုႏွစ္ပံုတြင ္DICA တြင ္မွတ္ပံုတင္ထားသည္ ့ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္မ်ားအတုိင္း အမည္မ်ားကု ိတတ္ႏုိင္သမွ် ေရးသားထားပါသည္။ 
မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ကို ပို၍ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္္ ေရာမႏွင့္ အဂၤလိပ္စာလုံးျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အမည္မ်ားကို ေရးသားရာတြင္ စာလုံးေပါင္းအားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွသည့္ 
အခါမ်ိဳးလည္း ရိွပါမည္။

ေဂြခါ (၃၀)
မဥၨဴသာ

ေဂြခါ (၁၆)
ပြင့္ထူးဆန္

ဂ်န္ကာ (၈)
ေရႊၾကယ္

ဂ်န္ကာ (၄)
ျမန္မာမီး
ေမာင္း

ဂ်န္ကာ (၁၂)
ေအာင္ေစာမင္း ဂ်န္ကာ (၅)

အားျမန္မာ

ဂ်န္ကာ (၁၁)
ေရႊၾကယ္ ဂ်န္ကာ (၆)

ဟူးပိုး

ေဂြခါ (၇)
ဒဂုံ

ရတနာ

ေဂြခါ (၆)
ျမတ္ႏိုး
စံအိမ္

ေဂြခါ (၃)
တစ္က်င္းတည္း

ေဂြခါ (၄)
ဆိုင္း ႏွင့္ ၀ိုင္း

ေဂြခါ
(၂၇) ဂိုးယူနီ

ေဂြခါ (၅) မိုးမင္းထက္

ေဂြခါ (၁)
ေလာင္းဗ်စ္

ဂ်န္ကာ (၁)
ေက်ာက္စိမ္းေျမ

ဂ်န္ကာ (၇)
အနာဂတ္
ရတနာေျမ

ဂ်န္ကာ (၂)
ေရြေဂါင္ေဂါင္

ေမွာ္ဂ
လုံ (၁၅)
ဆရာစံ

ေကာင္းေတာ္

ေမွာ္ဂ
လုံ (၁၀)

ေက်ာက္မ်က္ၿမိဳ႕ေတာ္

ေမွာ္ဂလုံ (၁၄)
ေက်ာက္စိမ္းအလင္းတန္း

ေမွာ္ဂလုံ (၂)
အားျမန္မာ

ေမွာ္ဂလုံ (၁၂)
KBZ ေရႊေတာင္ၾကား

ေမွာ္ဂလုံ (၃)
ပန္းဟုတ္ဒူး၀ါး

ေမွာ္ဂလုံ (၁၁)
ပင္လယ္ေနၾကယ္

ေမွာ္ဂလုံ (၈)
ထူးအုပ္စု

ေမွာ္ဂလုံ (၄)
ျမန္မာ၀င္းဂိတ္ေမွာ္ဂလုံ (၅)

သီရိဘက္စုံ

ေမွာ္ဂလုံ (၁၁)
လူငယ္

ေမွာ္ဂလုံ (၁၁)
လူငယ္

ေမွာ္ဂလုံ (၁၃)
ေနလင္းႏွင့္သားမ်ား

ဂ်န္ကာ (၃)
ေက်ာက္စိမ္းေျမ

ေမွာ္ဂလုံ (၉)
ေဆြသီဟေအာင္

ေမွာ္ဂလုံ (၁)
ေရႊေဂါင္ေဂါင္

ေမွာ္ဂလုံ (၆)
ေရႊေဂါင္ေဂါင္

ေဂြခါ (၁၀)
စိမ္းလဲ့ေအာင္

ေဂြခါ (၉)
ေက်ာက္စိမ္းပေဒသာ

(ေက်ာက္စိမ္း
ပေဒသာ)

ေဂြခါ 
ဖက္စပ္ (၂)
ျမန္မာစည္သူ

ေဂြခါ
ေဘာဂကုန္း

ေဂြခါ (၂၃)
သက္ဟိန္း

ဂြီ
ခါး -
ေရႊ
၀င့္

ထည္

မကာပင္ (၁)
သဘာ၀ေျမ

ဟိုပင္သို႔

ေဂြခါ
(၂၅) ဥ
ရုစိမ္း

ေဂြခါ
(၂၄) စိန္မင္း

ေဂြခါ (၂၂)
ေက်ာက္ေအာင္ဆရာ

ေဂြခါ (၁၈)
ေဌးပိုင္

ေ၀ွခါ (၁၃)
၀င္းဖိုး

ေဂြခါ (၁၂)
ေက်ာက္စိမ္းရတနာ

ေဂြခါ (၃၇)
အလင္းတန္း မိသားစု

ေဂြခါ (၃၈)
ေက်ာက္စိမ္းအလင္းတန္း

ေဂြခါ (၃၆)
နီလာလင္းလက္

ေဂြခါ (၃၄)
သူရေရႊ

ရည္ေအာင္

ေဂြခါ (၁)
ျမန္မာ

ႏိုင္လုပ္ငန္းစု

ေဂြခါ (၈) နယူးဂ်ိတ္

ေဂြခါ (၈)
နယူးဂ်ိတ္

ေဂြခါ (၁၄)
ေက်ာက္စိမ္းေရွ႕ေဆာင္

ေဂြခါ (၁၉)
စိမ္းျမေအာင္

ေဂြခါ (၂၃)
မဟာေက်း

ေဂြခါ (၁၇)
ရတနာဆင္သီရိ

ေဂြခါ (၁၅)
ေက်ာက္စိမ္းမင္း

ေဂြခါ (၂၈)
ပန္းျမတ္ႏိုးရုံ

ေဂြခါ (၃၀)
စိန္ၿဖိဳး

ေဂြခါ (၂၉)
ေဘာဂကုန္း

ေဂြခါ (၂၆) လင္းမိုး

ေဂြခါ (၃၅)
ေက်ာက္စိမ္း၀င္း

ေမွာ္ဂလုံ (၁၄)
ေက်ာက္စိမ္းအလင္းတန္း

ေဂြခါ (၃၀)
မဥၨဴသာ

ေဂြခါ (၁၆)
ပြင့္ထူးဆန္

ဂ်န္ကာ (၈)
ေရႊၾကယ္

ဂ်န္ကာ (၄)
ျမန္မာမီး
ေမာင္း

ဂ်န္ကာ (၁၂)
ေအာင္ေစာမင္း ဂ်န္ကာ (၅)

အားျမန္မာ

ဂ်န္ကာ (၁၁)
ေရႊၾကယ္ ဂ်န္ကာ (၆)

ဟူးပိုး

ေဂြခါ (၇)
ဒဂုံ

ရတနာ

ေဂြခါ (၆)
ျမတ္ႏိုး
စံအိမ္

ေဂြခါ (၃)
တစ္က်င္းတည္း

ေဂြခါ (၄)
ဆိုင္း ႏွင့္ ၀ိုင္း

ေဂြခါ
(၂၇) ဂိုးယူနီ

ေဂြခါ (၅) မိုးမင္းထက္

ေဂြခါ (၁)
ေလာင္းဗ်စ္

ဂ်န္ကာ (၁)
ေက်ာက္စိမ္းေျမ

ဂ်န္ကာ (၇)
အနာဂတ္
ရတနာေျမ

ဂ်န္ကာ (၂)
ေရြေဂါင္ေဂါင္

ေမွာ္ဂ
လုံ (၁၅)
ဆရာစံ

ေကာင္းေတာ္

ေမွာ္ဂ
လုံ (၁၀)

ေက်ာက္မ်က္ၿမိဳ႕ေတာ္

ေမွာ္ဂလုံ (၁၄)
ေက်ာက္စိမ္းအလင္းတန္း

ေမွာ္ဂလုံ (၂)
အားျမန္မာ

ေမွာ္ဂလုံ (၁၂)
KBZ ေရႊေတာင္ၾကား

ေမွာ္ဂလုံ (၃)
ပန္းဟုတ္ဒူး၀ါး

ေမွာ္ဂလုံ (၁၁)
ပင္လယ္ေနၾကယ္

ေမွာ္ဂလုံ (၈)
ထူးအုပ္စု

ေမွာ္ဂလုံ (၄)
ျမန္မာ၀င္းဂိတ္ေမွာ္ဂလုံ (၅)

သီရိဘက္စုံ

ေမွာ္ဂလုံ (၁၁)
လူငယ္

ေမွာ္ဂလုံ (၁၁)
လူငယ္

ေမွာ္ဂလုံ (၁၃)
ေနလင္းႏွင့္သားမ်ား

ဂ်န္ကာ (၃)
ေက်ာက္စိမ္းေျမ

ေမွာ္ဂလုံ (၉)
ေဆြသီဟေအာင္

ေမွာ္ဂလုံ (၁)
ေရႊေဂါင္ေဂါင္

ေမွာ္ဂလုံ (၆)
ေရႊေဂါင္ေဂါင္

ေဂြခါ (၁၀)
စိမ္းလဲ့ေအာင္

ေဂြခါ (၉)
ေက်ာက္စိမ္းပေဒသာ

(ေက်ာက္စိမ္း
ပေဒသာ)

ေဂြခါ 
ဖက္စပ္ (၂)
ျမန္မာစည္သူ

ေဂြခါ
ေဘာဂကုန္း

ေဂြခါ (၂၃)
သက္ဟိန္း

ဂြီ
ခါး -
ေရႊ
၀င့္

ထည္

မကာပင္ (၁)
သဘာ၀ေျမ

ဟိုပင္သို႔

ေဂြခါ
(၂၅) ဥ
ရုစိမ္း

ေဂြခါ
(၂၄) စိန္မင္း

ေဂြခါ (၂၂)
ေက်ာက္ေအာင္ဆရာ

ေဂြခါ (၁၈)
ေဌးပိုင္

ေ၀ွခါ (၁၃)
၀င္းဖိုး

ေဂြခါ (၁၂)
ေက်ာက္စိမ္းရတနာ

ေဂြခါ (၃၇)
အလင္းတန္း မိသားစု

ေဂြခါ (၃၈)
ေက်ာက္စိမ္းအလင္းတန္း

ေဂြခါ (၃၆)
နီလာလင္းလက္

ေဂြခါ (၃၄)
သူရေရႊ

ရည္ေအာင္

ေဂြခါ (၁)
ျမန္မာ

ႏိုင္လုပ္ငန္းစု

ေဂြခါ (၈) နယူးဂ်ိတ္

ေဂြခါ (၈)
နယူးဂ်ိတ္

ေဂြခါ (၁၄)
ေက်ာက္စိမ္းေရွ႕ေဆာင္

ေဂြခါ (၁၉)
စိမ္းျမေအာင္

ေဂြခါ (၂၃)
မဟာေက်း

ေဂြခါ (၁၇)
ရတနာဆင္သီရိ

ေဂြခါ (၁၅)
ေက်ာက္စိမ္းမင္း

ေဂြခါ (၂၈)
ပန္းျမတ္ႏိုးရုံ

ေဂြခါ (၃၀)
စိန္ၿဖိဳး

ေဂြခါ (၂၉)
ေဘာဂကုန္း

ေဂြခါ (၂၆) လင္းမိုး

ေဂြခါ (၃၅)
ေက်ာက္စိမ္း၀င္း

ေမွာ္ဂလုံ (၁၄)
ေက်ာက္စိမ္းအလင္းတန္း

- ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္မ်ား (၁ ဧကစ)ီ

- ထပ္တိုး အက်ိဳးတူလုပ္ကြက္မ်ား (MGE ႏွင့္ ဖက္စပ)္

- ထပ္တိုး အက်ိဳးတူလုပ္ကြက္မ်ား (MGE ႏွင့္ ဖက္စပ)္

အညႊန္း

ဂြခီါး (ေဝွခါး) ေဒသရိွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ရေနရာမ်ား
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ဆန္ခါထန္
ဖက္စပ္ (၁)

ေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ညီမ်ား

ဆန္ခါထန္ (၇)
ေရႊအိမ္စည္ကုမၸဏီ

ဆန္ခါထန္ (၈)
ေရႊနဂါး
သစၥာ

ဆန္ခါထန္ (၉)
ေအာင္ျမင္မႈ

အထြဋ္အထိပ္

ဆန္
ခါ

ထန္ (၁၀)

ဆန္ခါထန္
ဖက္စပ္ (၃)
ရဲမာန္ဟိန္း

ဆန္ခါထန္
ဖက္စပ္ (၁၄)
ျမန္မာ ေရႊ
ရတနာ

ရတနာစည္

ဂ်င
္စီသ

ို႔ဦးပိုင္ ဆန္ခါ
ေမွာ္ ၁၂၅ လုပ္ကြက္

ဖ၀ါ (၃)
ေရႊျပည္တန္

ဆန္ခါထန္ (၆)
ရဲလြင္ဦးကုမၸဏီ

ဦးပိုင္

ေတာေမွာ္ (၁)
ဂ်ိန္းေဖာအကယ္ဒမီ

လေမာင္း (၂)
လုံးစိမ္းခိုင္

ခရင္လုပ္ကြက္

ဆန္ခါထန္ (၄)
စူပါစိမ္း

ဖ၀ါ (၂)
ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴ

ဆန္ခါထန္ (၃)
ရဲမာန္ဟိန္း

ဆန္ခါတန္ ဖက္စပ္
ေအာင္ေငြမိုး

ေဌးေအာင္ေက်ာ္

နမ္ဂ်န္း

ဆန္ခါထန္ (၂) ေလာလူ

ဆန္
ခါ

စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ
နမ္ဂ်န္း (၆)
ေက်ာက္စိမ္း

ရတနာ

နမ္ဂ်န္း (၆)
ၾကယ္တံခြန္

နမ္ဂ်န္း
ျပည္

ရတနာမြန္

၀ါက်ဲ ဖက္
စပ္ (၇)

တစ္သုံးလုံး

နမ္ဂ်န္း (၈)
ကင္း ျမန္မာ

ဆန္ခါျမစ္

ဆန္ခါထန္ ဖက္စပ္ (၁) ဦးရ

၀ါက်ဲ (၁)
ျမန္မာပထမ

၀ါက်ဲ (၄)
Great Genesis

(မဟာအစ
ပထမ)

၀ါက်ဲ
ဖက္စပ္ (၅)

ျမန္မာ၀င္းဂိတ္
(ေအာင္ႏုိင္ေရး

မုခ္ဦး)

၀ါက်ဲ
ဖက္စပ္ (၆)

Richest Gems
(ၾကြယ္၀ဆုံး)

၀ါက်ဲ (၇)

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၉)

ေရႊရြက္
လႊာ

ျမစိမ္း
ေဂါက္ကြင္း

ကုေဋ
ဖက္စပ္ (၆)

ေရႊေက်ာက္စိမ္း
နဂါး

ကုေဋ
ဖက္

စပ္ (၇)
ရတနာၾကာ

ျဖဴ

ကုေဋ ဖက္စပ္ (၂)
ျမတ္ယမုံ

မေလာင္ (၃)
ျမန္မာစိမ္းလဲ့ေအာင္

ၿငိမ္းခ်မ္း
သာယာ (၁)

ေက်ာက္စိမ္းျမတ္

မလန္ ဖက္စပ္ (၂)
ေအာင္ျမင္သည့္ ရတနာေျမ

မလန္ ဖက္စပ္ (၃)
စံျမတ္ ရတနာ

မလန္
ဖက္စပ္ (၁)

သိမ္းကမၻာေအာင္

နမ့္မျဖစ္

နမ့္မျဖစ္
ဖက္စပ္

နမ့္မျဖစ္ ဖက္စပ္
ျမန္မာ့အင္အားႀကီးမားၾကယ္

နမ့္မျဖစ္ (၃)
မွန္ေရႊသစၥာ

(၁) ဂ်ံခတ္ (၄)
ေရႊ၀ါေျမ (မႏၱေလး)

(၂) ဂ်ံခတ္ (၂)
ယူနတီ

(၃) ဂ်ံခတ္ (၁)
ဘရဏီ

(၄) ဂ်ံခတ္ (၃)
ေတာင္နီေတာင္

(၅) ဂ်ံခတ္ (၅)
နန္းဦးရတနာ

(၆) ဂ်ံခတ္ (၆) မဟာေက်ာက္စိမ္း

ဂ်ံခတ္ (၇)
ျပည္ေတာ္ေ၀ဆာၿဖိဳး

၁

၂
၃

၄

၄

၅
၆

လြယ္ငူ
ဘမ္လုပ္ကြက္

နမ့္မျဖစ္

ေမာ္၀မ္းႀကီး (၁၇)
ေအးေအးခိုင္

ေမာ္၀မ္းႀကီး ဖက္စပ္
စိမ္းျမေအာင္

လြယ္ငူ
ဘမ္လုပ္ကြက္ေမာ္၀မ္းကေလး ဖက္စပ္ (၄)

ၿဖိဳးစည္သူ

ေမာ္၀မ္းကေလး (၂)
ထြန္းေတာက္စ

ေမာ္၀မ္း
ကေလး (၃)
ေအးေအးခိုင္

ေမာ္၀မ္း
ရပ္ကြက္

ေက်ာက္စိမ္းဧကရာဇ္

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္ (၂၄)
ေအးေအးခိုင္

ေမွာ္ဆီဇာ အက်ိဳးတူ (၂၁)
ေဇာ္ေက်ာက္မ်က္ သမ

မီးစိမ္းကုမၸဏီ

ေမွာ္ဆီဇာ လုပ္ကြက္

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္ (၉)
ရတနာအင္း၀

ေမွာ္ဆီဇာ
ဘုံစြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ

မိုး
ေသာက္ၾကယ္

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္
(၉) ေက်ာက္စိမ္းစြမ္းအား

မေလာင္
ဖက္စပ္ (၂)
သိေရာမဏိ

ကုေဋ
ဖက္စပ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္လုပ္ငန္းစု

ဘုံစြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ

လုံးခင္း

ကုေဋ
ဖက္
စပ္

ျမန္မာ့
ဂုဏ္ရည္

မိုးပင္း ဖက္စပ္ (၄)
ရွယ္ဖယ္မလီ

ကုေဋ (၄)
ပန္ဟုတ္ဒူး၀ါး

ကုေဋ
ဖက္စပ္ (၃)
ထူးအုပ္စု

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၇)

၀ါက်ဲ
ဖက္စပ္ (၃)

Shining Star Light
(ေတာက္ပေသာ
ၾကယ္အလင္း)

၀ါက်ဲ
ဖက္စပ္ (၂)

ေငြဆင္
(ေငြဆင္)မိုးပင္း ဖက္စပ္ (၅)

ေ၀ေအာင္ကမၻာ

သတ္မွတ္လုပ္ကြက္

ေအာင္စိမ္း ဖက္စပ္
စိမ္းမိတ္ေဆြ

မာဆား

ဖ၀ါ (၁)
ဖိုးသာထူး

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၁)

မက္စ္ျမန္မာမွ
ဧရာေက်ာက္စိမ္းသို႔ လႊဲေျပာင္းထား

ကုေဋ
ဖက္စပ္ (၁)

Jade Mountain
(ေက်ာက္စိမ္းေတာင္)

အင္မား (၁၆)
ေက်ာက္စိမ္းစြမ္းအား

ကုေဋ ဖက္စပ္၂
ျမတ္ယမုန္

ကုေဋ ဖက္စပ္ (၁)
Jade Mountain (ေက်ာက္စိမ္းေတာင္)

အင္မားျမစ္

မေလာင္ ဖက္စပ္ (၁)
ျမန္မာသီရိ ရတနာ

အင္မား
ဖက္စပ္ (၁)

ၿဖိဳးသီဟေက်ာ္

ေမွာ္ဆီဇာ (၃)
ျမန္မာၾကြယ္၀ေသာေျမ

ေမွာ္ဆီဇာ (၁)
စည္ထြန္း

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္စပ္ (၄)
ဧရာျပည္ျဖိဳး

အင္မား (၂)
သံလြင္
ဧရာ

အင္မား
ဖက္စပ္ (၁၁)
စိန္ေရႊေက်ာ္

အင္မား
ဖက္စပ္ (၁၀)
သိမ့္၀င္းထက္

အင္းမ ဖက္စပ္ (၄)
ေအအာရ္အက္စ္ ကုမၸဏီ

အင္မား (၁၂)
၀င္းပိုင္ေက်ာ္

အင္မား
ဖက္စပ္ (၁၃)
ျမန္မာ့ ေန
ေရာင္ျခည္
ေမာ္၀မ္းႀကီး
ဖက္စပ္ (၄)

ေဂြခါ

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္စပ္

(၁၃) ေဟာ္ႀကီး

ေမာ္၀မ္း
ႀကီး ဖက္
စပ္ (၂)

ေအာင္ေရႊ
နန္း

ေမာ္၀မ္းႀကီး
ဖက္စပ္ (၃)

ေက်ာက္စိမ္းဧကရာဇ္

ေမာ္၀မ္း
ႀကီး ဖက္
စပ္ (၁)
ေငြဟိန္း
ထက္

အင္မား
လုပ္ကြက္သစ္

အင္မား
ဖက္စပ္ (၈)
ေကာင္းဆု

ရတနာ

ေမာ္၀မ္းႀကီး (၁၅)

အင္မား
ဖက္

စပ္ (၇)
နယူးဂိုးဒင္း

အင္မား
ဖက္

စပ္ (၅)
ေက်ာက္
မ်က္မင္း

အင္မား
ဖက္စပ္ (၄)

Northern Star
(ဓူ၀ံၾကယ္)

အင္မား (၃)
စံမိသားစု

ဆုေတာင္း
ကုန္း

အင္မား ဖက္စပ္ (၁၅)
လုံးခင္းေအာင္ေျမ

အ
င္မားျမစ္

အင္မား
ဖက္

စပ္ (၆)
ေအာင္ဟိန္း

မင္း

ေမာ္၀မ္းကေလး
ဖက္စပ္ (၁)

ဘ၀တက္လမ္း

ဦးပိုင္

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္
(၁၆) ဆုထူးပန္

ေမွာ္ဆီဇာ (၂) မဟာေက်ာက္စိမ္း

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္ (၁၇)
ေက်ာက္မ်က္မင္း

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္စပ္ (၁၇)
ေကာင္းမြန္

ရတနာ

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္
စပ္

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္
စပ္

ေမွာ္ဆီဇာ (၆)
ျပည္တန္ရတနာ

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္ (၂)
ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

မိုးပင္း ဖက္စပ္ (၃)
ခြန္ပအို၀္း

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၂)

လင္းလက္၀င္းရတနာ

မိုးပင္းး ဖက္စပ္ (၆)
ခင္ေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ ညီအစ္ကိုမ်ား

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၈) ယူနတီ

၆၁ ဧက
ေက်ာက္မ်က္

ၿမိဳ႕ေတာ္

Key

ပုဒ
္မ 

၁၄
၄ 
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ာ

ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားသည့္ ဧရိယာ

ဆန္ခါျမစ္

ဥ႐
ု ျမ

စ္

ဥ႐
ု ျမ

စ္

ဆန္ခါထန္
ဖက္စပ္ (၁)

ေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ညီမ်ား

ဆန္ခါထန္ (၇)
ေရႊအိမ္စည္ကုမၸဏီ

ဆန္ခါထန္ (၈)
ေရႊနဂါး
သစၥာ

ဆန္ခါထန္ (၉)
ေအာင္ျမင္မႈ

အထြဋ္အထိပ္

ဆန္
ခါ

ထန္ (၁၀)

ဆန္ခါထန္
ဖက္စပ္ (၃)
ရဲမာန္ဟိန္း

ဆန္ခါထန္
ဖက္စပ္ (၁၄)
ျမန္မာ ေရႊ
ရတနာ

ရတနာစည္

ဂ်င
္စီသ

ို႔ဦးပိုင္ ဆန္ခါ
ေမွာ္ ၁၂၅ လုပ္ကြက္

ဖ၀ါ (၃)
ေရႊျပည္တန္

ဆန္ခါထန္ (၆)
ရဲလြင္ဦးကုမၸဏီ

ေတာေမွာ္

ဦးပိုင္

ထည္လုံးစိမ္း

ေတာေမွာ္ (၂)
ေက်ာက္စိမ္းေျမ

စံေဖ (၁)
ေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ညီမ်ား

စံေဖ (၁)
ေက်ာ္ႏိုင္
ႏွင့္ညီမ်ား

စံေဖ (၂)
၀င္းနား

စံေဖ
(၃) စိန္
မိတ္ေဆြ

စံေဖ
ျမစ္

ဆမား
လုပ္ကြက္

ေတာေမွာ္
ရြာ

ဦးပိုင္

ေတာေမွာ္ (၁)
ဂ်ိန္းေဖာအကယ္ဒမီ ခတၱာ (၂)

ေကာင္းမြန္ ရတနာ
ခတၱာ (၁)
ပြင့္ဖူးနဒီ

လေမာင္း (၅) ခိုင္လုံ

လေမာင္း (၂)
လုံးစိမ္း

ဘန္ငူ (၂)
Jade Mountain

(ေက်ာက္စိမ္းေတာင္)

လေမာင္း ဖက္စပ္ (၁)
ေအာင္ဆုျမတ္

လေမာင္း
ဖက္စပ္ (၄)

ယြမ္ေက်ာက္မ်က္
ခိုင္

ခရင္လုပ္ကြက္

ဘန္းငူ (၁)
၀မ္းညီအကိုမ်ား

မာရန္ဂမ္
ေမွာ္

၀ါးဘိုး
ေမွာ္

အဘ
ေမွာ္

ဘန္းဂါ
ေမွာ္

ဆန္ခါထန္ (၄)
စူပါစိမ္း

ဖ၀ါ (၂)
ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴ

ဆန္ခါထန္ (၃)
ရဲမာန္ဟိန္း

ဆန္ခါတန္ ဖက္စပ္
ေအာင္ေငြမိုး

ေဌးေအာင္ေက်ာ္

နမ္ဂ်န္း

ဆန္ခါထန္ (၂) ေလာလူ

ဆန္
ခါ

စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ
နမ္ဂ်န္း (၆)
ေက်ာက္စိမ္း

ရတနာ

နမ္ဂ်န္း (၆)
ၾကယ္တံခြန္

နမ္ဂ်န္း
ျပည္

ရတနာမြန္

၀ါက်ဲ ဖက္
စပ္ (၇)

တစ္သုံးလုံး

နမ္ဂ်န္း (၈)
ကင္း ျမန္မာ

ဆန္ခါျမစ္

ဆန္ခါထန္ ဖက္စပ္ (၁) ဦးရ

၀ါက်ဲ (၁)
ျမန္မာပထမ

၀ါက်ဲ (၄)
Great Genesis

(မဟာအစ
ပထမ)

၀ါက်ဲ
ဖက္စပ္ (၅)

ျမန္မာ၀င္းဂိတ္
(ေအာင္ႏုိင္ေရး

မုခ္ဦး)

၀ါက်ဲ
ဖက္စပ္ (၆)

Richest Gems
(ၾကြယ္၀ဆုံး)

၀ါက်ဲ (၇)

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၉)

ေရႊရြက္
လႊာ

ျမစိမ္း
ေဂါက္ကြင္း

ကုေဋ
ဖက္စပ္ (၆)

ေရႊေက်ာက္စိမ္း
နဂါး

ကုေဋ
ဖက္

စပ္ (၇)
ရတနာၾကာ

ျဖဴ

ကုေဋ ဖက္စပ္ (၂)
ျမတ္ယမုံ

မေလာင္ (၃)
ျမန္မာစိမ္းလဲ့ေအာင္

ၿငိမ္းခ်မ္း
သာယာ (၁)

ေက်ာက္စိမ္းျမတ္

မလန္ ဖက္စပ္ (၂)
ေအာင္ျမင္သည့္ ရတနာေျမ

မလန္ ဖက္စပ္ (၃)
စံျမတ္ ရတနာ

မလန္
ဖက္စပ္ (၁)

သိမ္းကမၻာေအာင္

နမ့္မျဖစ္

နမ့္မျဖစ္
ဖက္စပ္

နမ့္မျဖစ္ ဖက္စပ္
ျမန္မာ့အင္အားႀကီးမားၾကယ္

နမ့္မျဖစ္ (၃)
မွန္ေရႊသစၥာ

(၁) ဂ်ံခတ္ (၄)
ေရႊ၀ါေျမ (မႏၱေလး)

(၂) ဂ်ံခတ္ (၂)
ယူနတီ

(၃) ဂ်ံခတ္ (၁)
ဘရဏီ

(၄) ဂ်ံခတ္ (၃)
ေတာင္နီေတာင္

(၅) ဂ်ံခတ္ (၅)
နန္းဦးရတနာ

(၆) ဂ်ံခတ္ (၆) မဟာေက်ာက္စိမ္း

ဂ်ံခတ္ (၇)
ျပည္ေတာ္ေ၀ဆာၿဖိဳး

၁

၂
၃

၄

၄

၅
၆

လြယ္ငူ
ဘမ္လုပ္ကြက္

နမ့္မျဖစ္

ေမာ္၀မ္းႀကီး (၁၇)
ေအးေအးခိုင္

ေမာ္၀မ္းႀကီး ဖက္စပ္
စိမ္းျမေအာင္

လြယ္ငူ
ဘမ္လုပ္ကြက္ေမာ္၀မ္းကေလး ဖက္စပ္ (၄)

ၿဖိဳးစည္သူ

ေမာ္၀မ္းကေလး (၂)
ထြန္းေတာက္စ

ေမာ္၀မ္း
ကေလး (၃)
ေအးေအးခိုင္

ေမာ္၀မ္း
ရပ္ကြက္

ေက်ာက္စိမ္းဧကရာဇ္

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္ (၂၄)
ေအးေအးခိုင္

ေမွာ္ဆီဇာ အက်ိဳးတူ (၂၁)
ေဇာ္ေက်ာက္မ်က္ သမ

မီးစိမ္းကုမၸဏီ

ေမွာ္ဆီဇာ လုပ္ကြက္

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္ (၉)
ရတနာအင္း၀

ေမွာ္ဆီဇာ
ဘုံစြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ

မိုး
ေသာကၾ္ကယ္

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္
(၉) ေက်ာက္စိမ္းစြမ္းအား

မေလာင္
ဖက္စပ္ (၂)
သိေရာမဏိ

ကုေဋ
ဖက္စပ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္လုပ္ငန္းစု

ဘုံစြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ

လုံးခင္း

ကုေဋ
ဖက္
စပ္

ျမန္မာ့
ဂုဏ္ရည္

မိုးပင္း ဖက္စပ္ (၄)
ရွယ္ဖယ္မလီ

ကုေဋ (၄)
ပန္ဟုတ္ဒူး၀ါး

ကုေဋ
ဖက္စပ္ (၃)
ထူးအုပ္စု

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၇)

၀ါက်ဲ
ဖက္စပ္ (၃)

Shining Star Light
(ေတာက္ပေသာ
ၾကယ္အလင္း)

၀ါက်ဲ
ဖက္စပ္ (၂)

ေငြဆင္
(ေငြဆင္)မိုးပင္း ဖက္စပ္ (၅)

ေ၀ေအာင္ကမၻာ

သတ္မွတ္လုပ္ကြက္

ေအာင္စိမ္း ဖက္စပ္
စိမ္းမိတ္ေဆြ

မာဆား

ဖ၀ါ (၁)
ဖိုးသာထူး

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၁)

မက္စ္ျမန္မာမွ
ဧရာေက်ာက္စိမ္းသို႔ လႊဲေျပာင္းထား

ကုေဋ
ဖက္စပ္ (၁)

Jade Mountain
(ေက်ာက္စိမ္းေတာင္)

အင္မား (၁၆)
ေက်ာက္စိမ္းစြမ္းအား

ကုေဋ ဖက္စပ္၂
ျမတ္ယမုန္

ကုေဋ ဖက္စပ္ (၁)
Jade Mountain (ေက်ာက္စိမ္းေတာင္)

အင္မားျမစ္

မေလာင္ ဖက္စပ္ (၁)
ျမန္မာသီရိ ရတနာ

အင္မား
ဖက္စပ္ (၁)

ၿဖိဳးသီဟေက်ာ္

ေမွာ္ဆီဇာ (၃)
ျမန္မာၾကြယ္၀ေသာေျမ

ေမွာ္ဆီဇာ (၁)
စည္ထြန္း

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္စပ္ (၄)
ဧရာျပည္ျဖိဳး

အင္မား (၂)
သံလြင္
ဧရာ

အင္မား
ဖက္စပ္ (၁၁)
စိန္ေရႊေက်ာ္

အင္မား
ဖက္စပ္ (၁၀)
သိမ့္၀င္းထက္

အင္းမ ဖက္စပ္ (၄)
ေအအာရ္အက္စ္ ကုမၸဏီ

အင္မား (၁၂)
၀င္းပိုင္ေက်ာ္

အင္မား
ဖက္စပ္ (၁၃)
ျမန္မာ့ ေန
ေရာင္ျခည္
ေမာ္၀မ္းႀကီး
ဖက္စပ္ (၄)

ေဂြခါ

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္စပ္

(၁၃) ေဟာ္ႀကီး

ေမာ္၀မ္း
ႀကီး ဖက္
စပ္ (၂)

ေအာင္ေရႊ
နန္း

ေမာ္၀မ္းႀကီး
ဖက္စပ္ (၃)

ေက်ာက္စိမ္းဧကရာဇ္

ေမာ္၀မ္း
ႀကီး ဖက္
စပ္ (၁)
ေငြဟိန္း
ထက္

အင္မား
လုပ္ကြက္သစ္

အင္မား
ဖက္စပ္ (၈)
ေကာင္းဆု

ရတနာ

ေမာ္၀မ္းႀကီး (၁၅)

အင္မား
ဖက္

စပ္ (၇)
နယူးဂိုးဒင္း

အင္မား
ဖက္

စပ္ (၅)
ေက်ာက္
မ်က္မင္း

အင္မား
ဖက္စပ္ (၄)

Northern Star
(ဓူ၀ံၾကယ္)

အင္မား (၃)
စံမိသားစု

ဆုေတာင္း
ကုန္း

အင္မား ဖက္စပ္ (၁၅)
လုံးခင္းေအာင္ေျမ

အ
င္မားျမစ္

အင္မား
ဖက္

စပ္ (၆)
ေအာင္ဟိန္း

မင္း

ေမာ္၀မ္းကေလး
ဖက္စပ္ (၁)

ဘ၀တက္လမ္း

ဦးပိုင္

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္
(၁၆) ဆုထူးပန္

ေမွာ္ဆီဇာ (၂) မဟာေက်ာက္စိမ္း

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္ (၁၇)
ေက်ာက္မ်က္မင္း

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္စပ္ (၁၇)
ေကာင္းမြန္

ရတနာ

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္
စပ္

ေမွာ္ဆီဇာ
ဖက္
စပ္

ေမွာ္ဆီဇာ (၆)
ျပည္တန္ရတနာ

ေမွာ္ဆီဇာ ဖက္စပ္ (၂)
ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

မိုးပင္း ဖက္စပ္ (၃)
ခြန္ပအို၀္း

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၂)

လင္းလက္၀င္းရတနာ

မိုးပင္းး ဖက္စပ္ (၆)
ခင္ေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ ညီအစ္ကိုမ်ား

မိုးပင္း
ဖက္စပ္ (၈) ယူနတီ

၆၁ ဧက
ေက်ာက္မ်က္

ၿမိဳ႕ေတာ္

- ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္မ်ား (၁ ဧကစီ)

- အက်ိဳးတူလုပ္ကြက္မ်ား (MGE ႏွင့္ ဖက္စပ္)

အညႊန္း

ပုဒ
္မ 

၁၄
၄ 

ထ
ုတ

္ထ
ား

သ
ည

့္ ဧ
ရိယ

ာ

ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားသည့္ ဧရိယာ

ဆန္ခါျမစ္

ဥ႐
ု ျမ

စ္

ဥ႐
ု ျမ

စ္

ဧရိယာ ၁

ဧရိယာ ၅

ဧရိယာ ၄

ဧရိယာ ၃

ဧရိယာ ၂

ဖားကန္႔၏ လုံးခင္းေဒသရိွ  
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ရေနရာမ်ား
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ဦးပိုင္

ေမွာ္ေမာင္း (၁၁)
ေငြစည္ဟိန္း /
ေအာင္ေစာမင္း

ေမာ္၀မ္းကေလး (၅)
ပန္းျမတ္ႏိုးရုံ

ေမွာ္ေမာင္း (၂)
ဆြတ္ကမၻာ

ေမွာ္ေမာင္း
(၈) ယူနတီ

ေမွာ္ေမာင္း
ေရႊ၀ါေျမ
(မႏၱေလး)

ဘလာခါ (၁)
ထြန္းႏိုင္
ေအာင္

ေတာင္ခ်ိဳ (၇)
ေက်ာက္စိမ္းဘုရင္ ႏွင့္ ဘုရင္မ

ဘလာခါ (၂)
၀က္သစ္ခ်

ဘလာခါ (၂)
ရတနာဆင္သီရိ

ဘလာခါ (၁)
ထြန္းႏိုင္ေအာင္

ကုလားေမွာ္
ဖက္စပ္ (၁)
ေရႊျပည္သာ

ကုလား ေမွာ္ (၃)
စိန္သရဖူ

ကုလား ေမွာ္ (၂)
အဂၢရတနာ

ေျမာက္ျဖဴ
ရြာ

ကုလား ေမွာ္ (၄)
ရတနာဆိုင္းေတာင္

ျမတ္ေက်ာ္
ရွေရာ္ခ လုပ္ကြက္

- ေရႊအင္း၀
ျမန္မာ

စီးပြားေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း

ကုလား ေမွာ္
ဘုံစြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ

ေမွာ္ေမာင္း (၈)
ကခ်င္တိုင္းရင္းသား

ေမွာ္ေမာင္း
သီဟ ႏွင့္ညီအကိုမ်ား

ေသာင္းခ်ိဳ (၃)
နယူးဂိုးဒင္းေသာင္း 

ခ်ိဳ (၂)
Richest Gems
(ၾကြယ္၀ဆုံး) ထူး

ေသာင္း
ခ်ိဳ

ေသာင္းခ်ိဳ (၅) 
ျမတ္ဘုန္းစည္

ဧရိယာ ၆
သတ္မွတ္ လုပ္ကြက္သစ္

ဖားကန္႔ႀကီး ေမွာ္

ဖားကန္႔ႀကီး (၁)
ေက်ာက္စိမ္း

နဂါး

ဆန္ခ်ိဳ
ရြာ

ရတနာမိုးေျမ (၁)

ယူမာ

ဆိတ္မူရြာေဟာင္း

ဆိတ္မူ
ဘုံ

စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ

ဆိတ္မူ

ဆိုင္းေတာင္ (၂)
စိတ္ဓာတ္ကြင္းအဟာ

ဘဇံေခ်ာက္ (၆)
စိတ္ဓာတ္ကြင္းအဟာ

ဘဇံေခ်ာက္ (၇)
လုံးစိမ္း

ေက်ာက္စိမ္း ဖက္စပ္ (၁)
ခိုင္ျမန္မာ

အဂၤါေျခာက္
ဖက္စပ္ (၃)

ဘ၀တက္လမ္း

ဆိုင္းေတာင္ (၁)
နယူးဂိ်တ္

ဆိတ္မူ

တာကထန္ (၁)
ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ

စိမ္းလိုက္

တာကထန္ (၁)
၀င္းနား

အထက္စေပါ့ (၂)
သဘာ၀စြမ္းအားေခါက္ေၾကာ္ (၁)

ထူးျမင့္ ေမွာ္

ေမွာ္ရွန္/ စေပါ့ (၄)
ေကာင္းစုေ၀လ်ံ

ေမွာ္ရွန္/ စေပါ့ (၇)
ေရႊ၀ါေျမ (မႏၱေလး)

ေမွာ္ရွန္/ စေပါ့ (၈)
ကံပြင့္ဦး

ဆိုင္းေအာင္ (၁)
လင္းထက္ေအာင္

ေမွာ္ရွန္
စေဘာ္ (၅)

စိမ္းဥ႐ု
ေမွာ္ရွန္ စေပါ့
ဖက္စပ္ (၃)
ဆုထူးပန္

ေမွာ္ရွန္/ စေပါ့ (၂)
ေရႊဟိန္းထက္

ေမွာ္ရွန္ စေပါ့ (၁)
ျမန္မာေျမႀကီး

ေရႊသီး

ကရင္ေခ်ာင္
စိမ္လုံေတာင္တန္း

ရတနာ
ဆန္းရႊင္

ရတနာ
ေရာင္ျခည္

ဆဲဗင္းစတား
ကံသာဦး

ကရင္ေခ်ာင္ (၁)
ျမန္မာတေကာင္း

မွ
ရာဇဌာဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းထား

မမုံ (၁)
ျမန္မာစည္သူ

မမုံ (၅)
ျမန္မာႏိုင္လုပ္ငန္းစု

မမုံ (၆)
သိမ့္၀င္းထက္

မမုံ (၂)
သံလြင္
ဧရာ

မမုံ (၃)
Richest Gems
(ၾကြယ္၀ဆုံး)

မက္လင္ေခ်ာင္ (၃)
ေက်ာက္စိမ္းနန္းေတာ္

ေရႊေဂါင္ေဂါင္

မက္လင္ေခ်ာင္ (၁)
ေရႊေဂါင္ေဂါင္

မက္လင္ေခ်ာင္ (၂)
ရတနာေတာင္တန္း

မန (၁)
မ်ိဳးႏြယ္

မန (၃)
လ်ံရွန္

ၾကက္ေပါင္
ေခ်ာင္း (၂)

ကံေကာင္းေသာ
ေက်ာက္စိမ္းဘုရင္

ရွေရာ္ခလုပ္ကြက္
-ျ မန္မာ့ဂုဏ္ရည္

ရွေရာ္ခလုပ္ကြက္
- ကံလင္း၀င္း

မန (၆)
ဆန္က်ဲပြင့္

ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္း (၁)
ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္း (၃)
မက္စ္ျမန္မာမွ

ဧရာေက်ာက္စိမ္းသို႔ လႊဲေျပာင္းထား

မမုံ (၄)
ေက်ာက္စိမ္းနဂါး

ေနလပြင့္

ဆိုင္းေတာင္

အဂၤါေခ်ာက္ (၅)
ေခ်ာင္ညီအကိုမ်ား

အဂၤါေခ်ာက္
ဖက္စပ္ (၄)
ေနလပြင့္

ေမွာ္မြန္
ဖက္စပ္ (၆)

ျမန္မာစိမ္းလဲ့ေအာင္

ေတာင္ေကာ္ (၁)
ထူးအုပ္စု

ေဟာင္ပါး (၁)
ညြန္႔ညြန္႔ေအာင္

ေမ်ာက္ျဖဴ (၁)
ပတၱျမားျခေသၤ့

ေမ်ာက္ျဖဴ (၃)
ေက်ာက္စိမ္း
ေရာင္ျခည္

ေမ်ာက္ျဖဴ (၂)
စိန္လင္း

ေမ်ာက္ျဖဴ (၁)
ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ေမ်ာက္ျဖဴ (၄)
၀င္းပိုင္ေက်ာ္

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕

ေသာင္း
ခ်ိဳ (၁)

ေရႊေခတ္
ေနျပည္ေတာ္

ေမွာ္ေမာင္း ေခ်ာင္း

- A kyo thu blocks (joint venture with MGE)

- Private blocks (1 acre each)

Key

ေျမာက္

ဂြီခါးေခ်ာင္း

ဥ႐ုျမစ္

ဧရိယာ ၆

ဦးပိုင္

ေမွာ္ေမာင္း (၁၁)
ေငြစည္ဟိန္း /
ေအာင္ေစာမင္း

ေမာ္၀မ္းကေလး (၅)
ပန္းျမတ္ႏိုးရုံ

ေမွာ္ေမာင္း (၂)
ဆြတ္ကမၻာ

ေမွာ္ေမာင္း
(၈) ယူနတီ

ေမွာ္ေမာင္း
ေရႊ၀ါေျမ
(မႏၱေလး)

ဘလာခါ (၁)
ထြန္းႏိုင္
ေအာင္

ေတာင္ခ်ိဳ (၇)
ေက်ာက္စိမ္းဘုရင္ ႏွင့္ ဘုရင္မ

ဘလာခါ (၂)
၀က္သစ္ခ်

ဘလာခါ (၂)
ရတနာဆင္သီရိ

ဘလာခါ (၁)
ထြန္းႏိုင္ေအာင္

ကုလားေမွာ္
ဖက္စပ္ (၁)
ေရႊျပည္သာ

ကုလား ေမွာ္ (၃)
စိန္သရဖူ

ကုလား ေမွာ္ (၂)
အဂၢရတနာ

ေျမာက္ျဖဴ
ရြာ

ကုလား ေမွာ္ (၄)
ရတနာဆိုင္းေတာင္

ျမတ္ေက်ာ္
ရွေရာ္ခ လုပ္ကြက္

- ေရႊအင္း၀
ျမန္မာ

စီးပြားေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း

ကုလား ေမွာ္
ဘုံစြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ

ေမွာ္ေမာင္း (၈)
ကခ်င္တိုင္းရင္းသား

ေမွာ္ေမာင္း
သီဟ ႏွင့္ညီအကိုမ်ား

ေသာင္းခ်ိဳ (၃)
နယူးဂိုးဒင္းေသာင္း

ခ်ိဳ (၂)
Richest Gems
(ၾကြယ္၀ဆုံး) ထူး

ေသာင္း
ခ်ိဳ

ေသာင္းခ်ိဳ (၅) 
ျမတ္ဘုန္းစည္

ဧရိယာ ၆
သတ္မွတ္ လုပ္ကြက္သစ္

ဖားကန္႔ႀကီး ေမွာ္

ဖားကန္႔ႀကီး (၁)
ေက်ာက္စိမ္း

နဂါး

ဆန္ခ်ိဳ
ရြာ

ရတနာမိုးေျမ (၁)

ယူမာ

ဆိတ္မူရြာေဟာင္း

ဆိတ္မူ
ဘုံ

စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ

ဆိတ္မူ

ဆိုင္းေတာင္ (၂)
စိတ္ဓာတ္ကြင္းအဟာ

ဘဇံေခ်ာက္ (၆)
စိတ္ဓာတ္ကြင္းအဟာ

ဘဇံေခ်ာက္ (၇)
လုံးစိမ္း

ေက်ာက္စိမ္း ဖက္စပ္ (၁)
ခိုင္ျမန္မာ

အဂၤါေျခာက္
ဖက္စပ္ (၃)

ဘ၀တက္လမ္း

ဆိုင္းေတာင္ (၁)
နယူးဂိ်တ္

ဆိတ္မူ

တာကထန္ ေမွာ္

တာကထန္ (၁)
ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ

တာမခံ (၃)
ျပည္တန္ရတနာ

စိမ္းလိုက္

တာကထန္ (၁)
၀င္းနား

ကိုမာ (၁)
စိမ္းလိုက္

အထက္စေပါ့ (၂)
သဘာ၀စြမ္းအား

တာကထန္ (၁)
၀င္းနား

ေခါက္ေၾကာ္ (၁)
ထူးျမင့္ ေမွာ္

ေမွာ္ရွန္/ စေပါ့ (၄)
ေကာင္းစုေ၀လ်ံ

ေမွာ္ရွန္/ စေပါ့ (၇)
ေရႊ၀ါေျမ (မႏၱေလး)

ေမွာ္ရွန္/ စေပါ့ (၈)
ကံပြင့္ဦး

ဆိုင္းေအာင္ (၁)
လင္းထက္ေအာင္

ေမွာ္ရွန္
စေဘာ္ (၅)

စိမ္းဥ႐ု
ေမွာ္ရွန္ စေပါ့
ဖက္စပ္ (၃)
ဆုထူးပန္

ေမွာ္ရွန္/ စေပါ့ (၂)
ေရႊဟိန္းထက္

ေမွာ္ရွန္ စေပါ့ (၁)
ျမန္မာေျမႀကီး

ေရႊသီး

ကရင္ေခ်ာင္
စိမ္လုံေတာင္တန္း

ရတနာ
ဆန္းရႊင္

ရတနာ
ေရာင္ျခည္

ဆဲဗင္းစတား
ကံသာဦး

ကရင္ေခ်ာင္ (၁)
ျမန္မာတေကာင္း

မွ
ရာဇဌာဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းထား

မမုံ (၁)
ျမန္မာစည္သူ

မမုံ (၅)
ျမန္မာႏိုင္လုပ္ငန္းစု

မမုံ (၆)
သိမ့္၀င္းထက္

မမုံ (၂)
သံလြင္
ဧရာ

မမုံ (၃)
Richest Gems
(ၾကြယ္၀ဆုံး)

မက္လင္ေခ်ာင္ (၃)
ေက်ာက္စိမ္းနန္းေတာ္

ေရႊေဂါင္ေဂါင္

မက္လင္ေခ်ာင္ (၁)
ေရႊေဂါင္ေဂါင္

မက္လင္ေခ်ာင္ (၂)
ရတနာေတာင္တန္း

မန (၁)
မ်ိဳးႏြယ္

မန (၃)
လ်ံရွန္

ၾကက္ေပါင္
ေခ်ာင္း (၂)

ကံေကာင္းေသာ
ေက်ာက္စိမ္းဘုရင္

ရွေရာ္ခလုပ္ကြက္
-ျ မန္မာ့ဂုဏ္ရည္

ရွေရာ္ခလုပ္ကြက္
- ကံလင္း၀င္း

မန (၆)
ဆန္က်ဲပြင့္

ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္း (၁)
ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္း (၃)
မက္စ္ျမန္မာမွ

ဧရာေက်ာက္စိမ္းသို႔ လႊဲေျပာင္းထား

မမုံ (၄)
ေက်ာက္စိမ္းနဂါး

ေနလပြင့္

ဆိုင္းေတာင္

အဂၤါေခ်ာက္ (၅)
ေခ်ာင္ညီအကိုမ်ား

အဂၤါေခ်ာက္
ဖက္စပ္ (၄)
ေနလပြင့္

ေမွာ္မြန္
ဖက္စပ္ (၆)

ျမန္မာစိမ္းလဲ့ေအာင္

ေတာင္ေကာ္ (၁)
ထူးအုပ္စု

ေဟာင္ပါး

ေဟာင္ပါး (၁)
ညြန္႔ညြန္႔ေအာင္

ေမ်ာက္ျဖဴ (၁)
ပတၱျမားျခေသၤ့

ဆိတ္မူသို႔

ေမ်ာက္ျဖဴ (၃)
ေက်ာက္စိမ္း
ေရာင္ျခည္

ေမ်ာက္ျဖဴ (၂)
စိန္လင္း

ေမ်ာက္ျဖဴ (၁)
ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ေမ်ာက္ျဖဴ (၄)
၀င္းပိုင္ေက်ာ္

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕

ေသာင္း
ခ်ိဳ (၁)

ေရႊေခတ္
ေနျပည္ေတာ္

ေမွာ္ေမာင္း ေခ်ာင္း

- အက်ိဳးတူလုပ္ကြက္မ်ား (MGE ႏွင့္ ဖက္စပ္)

- ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္မ်ား (၁ ဧကစီ)

အညႊန္း

ေျမာက္

ဂြီခါးေခ်ာင္း

ဥ႐ုျမစ္

ဧရိယာ ၁၀

ဧရိယာ ၆

ဖားကန္႔ၿမိ ႕ဳပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ရေနရာမ်ား
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ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ားႏွင္ ့
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား - သင့္ကိုယ္ပိုင ္
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းကိ ုဘယ္လိ ုရယူႏိုင္သလဲ

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းထဲရွ ိအထင္ကရ လုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင္ ့Global 
Witenss တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္အရ လူႀကိဳက္မ်ားသည္ ့
ေမွာ္မ်ားအတြက ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိေရး ေသခ်ာေစရန ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ ွ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္မႈ လုိအပ္သည့္အျပင ္လာဘ္ေပးလာ္ယ ူ
ျပဳလုပ္ရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန 
ဝန္ႀကီးသည ္ခြဲတမ္းခ်ေဝေပးသည္ ့ေကာ္မတီတြင ္အခရာတစ္ဦးအျဖစ ္
ပါဝင္ၿပီး ၎ထက ္အဆင့္ျမင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပုိင္းမ ွအရာရွိတစ္ဦးလည္း 
ပါဝင္ေနကာ ထုိသူသည ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကု ိအဓိက ခ်မွတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း 
အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။၄၅

လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးသည္ ့စနစ္သည ္အင္အားႀကီးမားသည္ ့
ေရေပၚဆီလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေပၚ မည္သုိ႔ မ်က္ႏွာသာေပးေနသည္ကု ိ
လုပ္ငန္းတြင္းမ ွရင္းျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေဖာ္ျပထားသည္။ လုိင္စင္မ်ား 
ခ်ထားေပးသည္ ့နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ ္
မူဝါဒမ်ား မရွိဘဲ ေလလံဆြဲသည္ ့ကုမၸဏီတြင ္စစ္တပ္ပုိင္းမ ွ
အရာရွိႀကီးတစ္ဦး ပါဝင္ပါက ထုိကုမၸဏီသည ္ေလလံေအာင္မည္ ့
ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀% ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ရွင္းျပထားသည္။၄၆ 
အရည္အေသြးျမင္ ့ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားသည ္အဆင့္ျမင္ ့
အရာရွိမ်ားႏွင္ ့၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အျခား ေဆြမ်ိဳးမ်ားအျပင ္
အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည္ ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက ္ျဖစ္ၿပီး 
အရည္အေသြးနိမ္ ့ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ားထြက္ရွိသည္ ့ေမွာ္မ်ားသည ္
အဆက္အသြယ္မေကာင္းသည္ ့သာမန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက ္
ျဖစ္သည္ကုိလည္း ဒုတိယလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ရွင္းျပထားေပးသည္။၄၇ 
အဆက္အသြယ္မေကာင္းသည္ ့ကုမၸဏီမ်ားသည ္
လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးနိမ္ ့
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္ရွိသည္ ့ေမွာ္မ်ားကုိသာ ရရွိရန ္ေသခ်ာေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွအျခား လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း အတည္ျပဳ 
ေျပာၾကားထားသည္။၄၈

 “ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက လူတစ္ဦး ပါဝင္ေနရင ္
ေသခ်ာတယ္၊ သူတို႔ [လုပ္ပိုင္ခြင္]့ 

ေတြ ရလိမ့္မယ္။”
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၄၉

“အစုိးရနဲ႔ အဆက္အသြယ္ မရွိရင္
ေက်ာက္စိမ္းတူးဖုိ႔ လိုင္စင္လည္း 

ရမွာမဟုတ္ဘူး။”
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၅၀

“အရည္အေသြးျမင့္တဲ ့
ေက်ာက္စိမ္းေတြအကုန္လုံးကု ိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ မိသားစုေတြ ပုိင္တာေလ။”
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၅၁

“အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးတုိင္းက 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ ္- 

ဒါေတြနဲ႔ သူတို႔ ဝင္ေငြေတြ ေသာက္ေသာက္လဲ 
ရေနတာေလ၊ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ေတာ့ 
ဖားကန္႔ကုိေတာင ္မေရာက္ဖူးဘူး။”

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၅၂

ခရုိနီသူေဌးတစ္ဦးက ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ကု ိခ်ဥ္းကပ္ၿပီး “အဘ၊ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးဖုိ႔ ဖားကန္႔မွာရွိတဲ ့ဒီေနရာကု ိကြ်န္ေတာ ္တစ္ကယ္ကု ိ
လုိအပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ကုန္ကုန ္ကြ်န္ေတာ ္ေပးပါ့မယ္” 
ဟုသာ ေျပာရံုပင္ဟ ုလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း လုပ္ရုိးလုပ္စဥ ္
ပုံစံတစ္ခုအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုဝန္ႀကီးက လိုင္စင္ရေအာင္ 
ေသခ်ာလုပ္ေပးၿပီး ရရွိသည္ ့အျမတ္ထဲမ ွျပန္လည ္ရယူသည္။၅၃

အက်ိဳးတူႏွင္ ့စစ္တပ္ကုမၸဏီႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက ္
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းပုိင္းမ ွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဝဖန္ေနၾကၿပီး 
စစ္တပ္ကုမၸဏီႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္ ့
စိန္ေခၚမႈမ်ားကု ိေနာက္လာမည္ ့အခန္းတြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ကာလၾကာရွည္စြာ အက်ိဳးတူအျဖစ ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ ့
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း- 

“အက်ိဳးတူကုမၸဏီအားလုံးက ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားတဲ ့စစ္တပ္က 
အရာရွိအားလံုးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ.္.. လက္ေတြ႔ကေတာ့ [အက်ိဳးတူ] 
ဆိုတာ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ ့မိသားစုေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ ့
လူတိုင္းအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးထားတာပါ။ ပုိက္ဆံရွိရင္ေတာင ္
အခ်ိတ္အဆက္ မရွိဘဲနဲ႔ ဖားကန္႔က ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းထဲကို တိုးလုိ႔ 
မရပါဘူး။’’၅၄

ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့သူေတြကလည္း ျပင္ပက ေစ့ေစ့စပ္စပ ္
လာစစ္တာေတြ မႀကိဳက္ပါဘူး၊၅၅ ၎တို႔က “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကု ိ
ေၾကာက္သည္’’။ စစ္တပ္မိသားစုႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ဟ ု
ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုကု ိသိရွိသြားပါက ထုိသူ၏ အမည္ကု ိ
ကုမၸဏီထဲမ ွဖယ္ရွားလုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း 
ရွင္းျပခဲ့သည္။၅၆ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ဆုိရေသာ ္ 
အျခားလုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက-

“လူသိမ်ားလာမွာကို ကုမၸဏီေတြက ေၾကာက္ၾကပါတယ္ - အစုိးရက 
သူတို႔ကု ိပုိၿပီး အာရံုစုိက္လာၿပီး KIO ကလည္း သူတို႔ကု ိပစ္မွတ္ 
ထားလာလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင္ ့[သူတို႔] ကိုယ္သူတို႔ ဖံုးကြယ္ဖုိ႔အတြက္ 
လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေတြကု ိကုမၸဏ ီငယ္ေလးေတြအျဖစ ္ခြဲၿပီး လုပ္တဲ ့
နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးပါတယ္။”၅၇

ထုိေဖာ္ျပခ်က္ကု ိအျခားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း 
ျဖည့္စြက္ေျပာျပခဲ့သည္မွာ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည ္၎တုိ႔၏ 
ဇနီး၊သားသမီးတုိ႔၏ အမည္မ်ားျဖင္ ့“ကုမၸဏီခြဲမ်ား” ကု ိ
တည္ေထာင္ထားၾကၿပီး ဧကေပါင္းမ်ားစြာကု ိကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုထ ဲ
(သုိ႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲမ ွကုိင္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိသာထင္ရွားလာျခင္းကု ိေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္ဟ ုဆုိသည္။၅၈

အက်ိဳးဆက္အျဖစ ္အမွန္တကယ ္လုပ္ကုိင္ေနသည္မွာ ကုမၸဏီႀကီးေပါင္း 
၁၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း (ခြင့္ျပဳေပးထားသည္မွာ ၉၃၇ ဦး) ၎တုိ႔ကု ိပုိင္ရွင ္
၁၀ ဦး၊ ၁၅ ဦးခန္႔ကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားက 
ခန္႔မွန္းေျပာၾကားထားသည္။ ေမွာ္မ်ားသည ္ထိပ္တန္း 
နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္အနည္းငယ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင ္ရွိသည္။၅၉



 34       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

“ရာထူးႀကီးတဲ ့အရာရွိေတြနဲ႔ သြားေတြ႔ရင ္လက္ခ်ည္းဗလာ မသြားနဲ႔။” 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၆၀

 
လုိင္စင္မ်ားရယူရန ္ပံုမွန ္ေပးရေလ့ရွိေသာ လာဘ္ထုိးသည့္စနစ္ႏွင္ ့ပတ္သက္သည္ ့အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိလုပ္ငန္းထဲမ ွ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဖာ္ျပေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ အလြန္တန္ဖိုးရိွသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ ျဖစ္သည္။၆၁ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ ပုံစံမ်ိဳးစုံကို 
၎တို႔က ေဖာ္ျပထားပါသည္-

• လုိင္စင္လုိခ်င္လွ်င ္ေပးရန္လုိအပ္သည္ ့တံဆုိးလာဘ္ေဆာင ္အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစံုရွိသည-္ 
– ပထမအေနျဖင္ ့ေက်ာက္မ်က ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အည ီေျမတုိင္းရန ္လာဘ္ထုိးရသည္။
– ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင္ ့ပုိ၍ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည္ ့လုပ္ကြက္ရရွိေရးအတြက ္ေက်ာက္စိမ္းဌာနအပါအဝင ္ 
 ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားကု ိလာဘ္ထုိးရန ္လုိအပ္သည္။
– တတိယအခ်က္အေနျဖင္ ့တပ္မေတာ္၏ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး (ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိအႀကီးဆံုး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ)္၊ 
 ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္သုိ႔မဟုတ ္ေနျပည္ေတာ္ရွ ိအရာရွိမ်ားအား လာဘ္ထုိးရန ္လုိအပ္သည္။၆၂

“ကုမၸဏီအားလုံးက ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက အရာရွိႀကီး တစ္ေယာက္၊  
ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ လိုတယ္” 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၆၃

• လူတုိင္းမ်က္စိက်ေနသည္ ့လုပ္ကြက္အတြက ္လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိအပ္ပါက အင္အားႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့မိသားစုခ်င္း ဆက္ႏြယ္မႈ သုိ႔မဟုတ ္

မိတ္ေဆြကဲ့သုိ႔ ရင္းႏွီးမႈရွိရန ္လုိအပ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိပါက စရံေငြအျဖစ ္ထားရွိရမည္ ့ေငြပမာဏလည္း ေလ်ာ့က်သြားေစႏုိင္သည္။၆၄

• ဥပမာ သင္သည ္မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦးျဖစ္ပါက ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ကြက ္ရရွိေရးအတြက ္စစ္တပ္မ ွဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အကူအညီကု ိရယူၿပီး ၎ထ ံ

လာဘ္ထုိးေငြကု ိကမ္းလွမ္းႏုိင္သည္။ လုိင္စင္က်လာပါက ဤဗုိလ္ခ်ဳပ ္သုိ႔မဟုတ ္သူ၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးသည ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန ္

တည္ေထာင္ထားေသာ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတြင ္ရွယ္ယာတစ္စုကု ိရရွိလိမ့္မည္။၆၅

• ‘ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ ွပုဂၢိဳလ္’ မပါေသာ ကုမၸဏီျဖစ္လွ်င ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိေသာ ပြဲစားရွိသည္ ့ကုမၸဏီကု ိခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္သည္။ 
ဤသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ကုမၸဏီကု ိ၎၏ အမည္ျဖင္ ့လုိင္စင္ေလွ်ာက္ရန ္ကမ္းလွမ္းႏုိင္ၿပီး သင့္အား ထုိလုိင္စင္ကု ိ
လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳရန ္ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ “ပြဲစားအျဖစ္” ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ ့ကုမၸဏီအခိ်ဳ႕သည ္ဖားကန္႔သုိ႔ လံုးဝ မေရာက္ဖူးၾကေပ၊ 
[လုိင္စင္ရရွိရန္သာ] ကုမၸဏီအမည္ကု ိအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။၆၆

• သင္သည ္သတ္မွတ ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းကု ိထိန္းခ်ဳပ္လုိသည္ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ သားျဖစ္ပါက ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုခုႏွင့္အတ ူ

အေပါင္းအဖြဲ႕လုပ္ႏုိင္သည္။ အမည္သစ္တစ္ခုျဖင္ ့ကုမၸဏီအသစ္ကု ိသင့္အတြက ္၎တုိ႔က ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး သင္ႏွင့္အတူ ပိုင္ဆိုင္မႈကို 

မွ်ေဝမည္ျဖစ္သည္။ ဤကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ အျခားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ သားမ်ားအတြက္လည္း အလားတူ ထပ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။၆၇

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ လာဘ္ထိုးျခင္း - လက္ေတြ႔ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနၾကပံု - 
အခြန ္ေရွာင္ျခင္း ေငြေၾကး ခဝါခ်ျခင္း 
ေဈးကစားျခင္း ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းျခင္းႏွင္ ့
ေမွာင္ခိ ုေရာင္းခ်ျခင္း

စာရြက္ေပၚတြင္မ ူျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအတြက ္တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမး္မ်ား 
ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကု ိ
တူးေဖာ္ရရွိ္သည့္အခါ ၎တုိ႔ကု ိတရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင္ ့

တန္ဖုိးျဖတ္ရန္လုိအပ္ၿပီး ၂၀% ကု ိအခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။၆၈ 

ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္အဓိက ေဈးကြက္ျဖစ္ေသာ တရုတ္လူမ်ိဳး 

ဝယ္ယူမည့္သူမ်ားထ ံေက်ာက္စိမ္းတုံးကု ိတရားဝင ္ေရာင္းခ်လုိပါက 

ကုမၸဏီမ်ားက တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ အစုိးရမ ွ

တာဝန္ယူက်င္းျပသည္ ့ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင ္

ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန ္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ရသည္။ အရည္အေသြးနိမ္ ့

ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကု ိျမန္မာႏုိင္ငံမ ွကုန္သည္မ်ားအတြက္သာ 

ရည္ရြယ္က်င္းပေသာ ေနျပည္ေတာ္ရွ ိ‘ျပည္တြင္း’ 

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသးသည္။၆၉ 

အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အရည္အေသြးနိမ္ ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ား 

ေရာင္းခ်ရာေနရာျဖစ္ေသာ မႏၱေလး ေဈးကြက္တစ္ခုပင ္ျဖစ္ပါသည္။၇၀
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ျမန္မာ ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲႀကီးမ်ားတြင ္အရည္အေသြးကု ိ
ျပသရန ္ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း အရုိင္းတံုးမ်ားကုိသာ 
ကုမၸဏီမ်ားက ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။၇၁ ပံုမွန္အားျဖင္ ့စိတ္ဝင္စားေသာ 
ေဈးၿပိဳင္ေလလံဆြဲသူမ်ားက ၾကမ္းခင္းေဈးထက္ပုိေပး၍ ခ်ိတ္ပိတ ္
ေဈးေခၚကာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကု ိတင္ဒါျဖင္ ့ေရာင္းခ်သည့္နည္းကု ိ
အသံုးျပဳၿပီး ပုိ၍ အဖုိးတန္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကုိမ ူ
ေလလံတင္၍ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။၇၂ ထုိေနရာတြင ္ေရာင္းခ်ရေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္ေရာင္းခြန ္၁၀% ထပ္ေပးရၿပီး ထုိ႔ေနာက္မွသာ 
ႏုိင္ငံျပင္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ခြင့္ရွိသည္။၇၃

လက္ေတြ႔တြင္မ ူထုိသုိ႔ တရား၀င ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားကု ိ
ေရွာင္တိမ္းေနၾကသည္။ လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွအထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမ ွပံုမွန ္
ေျပာျပေလ့ရွိေသာ ျပႆနာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံေသာ 
ပံုစံမွာ ဥပေဒကု ိလုိက္နာရံုျဖင္ ့ေငြေၾကးအရ မည္သည့္အရာကုိမွ် 
ရရွိမည္မဟုတ္သျဖင္ ့ကုမၸဏီမ်ားက အခြန္ႏွင္ ့တရားဝင ္ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ
ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကု ိခုိးထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၇၄ ထုိ႔အျပင ္
ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္အေျခခံအားျဖင္ ့သတ္မွတ္ထားေသာ 
ႏႈန္းထားမရွိဘဲ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည ္အေရာင္အေသြးႏွင္ ့
ေခတ္ကာလအလုိက ္ဝယ္သူအႀကိဳက္အေပၚ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိသည္။ 
၇၅ထုိအခ်က္ေၾကာင္ ့ကုမၸဏီမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းေဈးႏႈန္းကု ိ
ျခယ္လွယ္ရန ္ပုိလြယ္ကူၿပီး ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက ္
က်သင့္အခြန္မ်ားကု ိမေပးဘဲ ေရွာင္လႊဲေနႏုိင္သည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းထဲမ ွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္စနစ္ကု ိလွည့္ဖ်ားရန ္
ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င ္နည္းဗ်ဴဟာ မ်ိဳးစံုကု ိအသံုးျပဳၾကသည္။ 

• ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေနရာတြင ္- အခြန္ေရွာင္ျခင္း - ေက်ာက္စိမ္းကု ိ
စတင ္တူးေဖာ္ရရွိခ်ိန္တြင ္၂၀% အခြန္ေဆာင္ရန ္
တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ထုိအခြန္ကိ ုေရွာင္ရန ္သုိ႔မဟုတ ္
ႏႈန္းထားကုိေလွ်ာ့ေပးရန ္အရာရွိမ်ားအား လာဘ္ထုိးသည္ ့
ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကု ိGlobal Witness မ ွရွာေဖြသိရွိခဲ့ရသည္။၇၆ 

ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခု၏ မန္ေနဂ်ာက “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလံုး၊ 
ကုမၸဏီေတြ အားလံုး ဒီအတုိင္းပဲ လုပ္ေနၾကတာပါ” ဟ ု
ေျပာခဲ့သည္။၇၇ တရားဝင ္တန္ဖုိးျဖတ္သည့္အခ်ိန္တြင ္

အရည္အေသြးျမင္ ့ေက်ာက္စိမ္းတံုးကု ိအရည္အေသြးနိမ့္သည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းျဖင္ ့အစားထုိးလဲလွယ္သည္ဟုလည္း အျခားသူမ်ားက 
ေျပာျပသည္။၇၈ ထုိကဲ့သုိ႔ လွည့္စားျခင္းက ေအာက္တြင ္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ခုိးထုတ္ျခင္းအတြက ္ပဏာမ 
ေျခလွမ္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။၇၉ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္
ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ ့ေဈးႏႈန္းႏွင္ ့၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္စိမ္း 
ထုတ္လုပ္မႈႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြးတုိ႔ကု ိအေျခခံေသာ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ရရွိသည္ ့အခြန္ႏွင္ ့
အစုိးရအေနျဖင္ ့အမွန္တကယ ္ရရွိရမည္ ့ပမာဏအျခား 
ကြာျခားခ်က္သည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံအထ ိရွိေၾကာင္း 
ညႊန္ျပေနပါသည္။ ဤအခ်က္သည ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင္ ့
သဘာဝက်ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင္ ့
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဖားကန္႔မ ွေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းကု ိ
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရသည္ ့စရိတ္ႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင ္
အခ်က္အလက္မရွိေသာေၾကာင္ ့ထုိကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက ္
ကြာဟခ်က္ကု ိညႇိယူႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ အလားတူပင ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္မေရာင္းခ်မ ီေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကု ိ
တန္ဖုိးတက္ေစရန ္ျပဳလုပ္ရေသာ ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင္ ့အေရာင္တင္မႈ 
အတုိင္းအတာကုိလည္း ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင္ ့ထုိအတြက္လည္း 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ညႇိယူႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔ 
တူးေဖာ္ရရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းကု ိေနျပည္ေတာ္တြင ္
ေရာင္းခ်ျခင္းထက ္အခ်ိဳ႕ကု ိလက္ဝယ ္ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ ္ေဖာ္ျပထားေသာ ကြာဟခ်က္အရ 
အမ်ားစုမွာ အခြန္ေရွာင္လုိ၍ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

 
• တရားဝင ္ေရာင္းခ်သည့္ပြဲမ်ားတြင ္- အခြန္ေရွာင္ျခင္း- 

ကုမၸဏီတစ္ခုသည ္တန္ဖုိးရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းကု ိေတြ႔ရွိလွ်င ္
အရုိင္း ေက်ာက္စိမ္းတံုးကု ိအျခား ေက်ာက္မ်ားထက ္
အရည္အေသြးနိမ့္မည္ ့အပုိင္းသာ ျမင္ရရန ္တမင္ရည္ရြယ္၍ 
ျဖတ္ေတာက္ေကာင္း ျဖတ္ေတာက္ထားႏိုင္သည္။ 
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ေက်ာက္စိမ္း၏ အမွန္တကယ္တန္ဖုိး၏ 
အစိတ္အပိုင္းေလးမွ်သာရွိေသာ ေဈးကု ိၾကမ္းခင္းေဈးအျဖစ ္
သတ္မွတ္လုိက္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေနာက ္ကုမၸဏီက ၎၏ 
ကုိယ္ပုိင္ေအးဂ်င္ ့သုိ႔မဟုတ ္ၾကားခံလုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားကု ိ
ထုိေက်ာက္စိမ္းတုံးအတြက ္ေလလံဆြဲရာတြင ္ေလလံေအာင္ေစရန ္
ေဆာင္ရြက္လုိက္သည္။ အေရာင္းေဈးကု ိတမင္ရည္ရြယ္၍ 
ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာေၾကာင္ ့ကုမၸဏီမ ွေပးရမည္ ့အခြန္သည္လည္း 
ပံုမွန္ႏႈန္းထက ္ေလ်ာ့က်သြားသည္။ (ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ) 
အခြန္ကု ိေပးေဆာင္ၿပီးသည္ႏွင္ ့ကုမၸဏီက ေက်ာက္စိမ္းကု ိ
တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင ္တင္ပုိ႔သည္။ တရုတ္တြင ္ေက်ာက္စိမ္းကု ိ
ထပ္၍ ျဖတ္ေတာက္သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မ ူေက်ာက္စိမ္း၏ 
တန္ဖုိးရွိေသာ အပုိင္းကု ိျပသရန ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ပုိ၍ ျမင့္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင္ ့ေရာင္းခ်သည္။ လုပ္ငန္းပုိင္းတြင ္
ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲေရာင္းခ်ရမႈ၏ ၆၀% တြင ္မိမိေက်ာက္စိမ္းကု ိ
မိမိျပန္ဝယ္ယူသည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားက 
၎တုိ႔ေရာင္းခ်သည္ ့ေက်ာက္စိမ္း ၈၀% ခန္႔အတြက ္
ဤနည္းလမ္းကိ ုအသံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။၈၀

• ေဈးကြက္ကု ိျခယ္လွယ္ျခင္း- ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္ 
ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးကု ိစုစည္းဝယ္ယူထားၿပီးသူမ်ားက 
တစ္ခါတစ္ရံတြင ္အလားတ ူေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစားအတြက ္
ေလလံဆြဲရာတြင ္ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ေငြေပးေခ်ရန ္ႏွင္ ့
ေရြးယူရန ္ပ်က္ကြက္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းလိုအားကိ ုကန္႔သတ္လိုက္ရာေရာက္ၿပီး 
၎တုိ႔တြင ္ရွိထားၿပီးသားျဖစ္သည္ ့ေက်ာက္စိမ္းအတြက္မ ူ
ေဈးအျမင့္ကု ိေတာင္းဆုိႏုိင္ၾကသည္။၈၁

‘မ်က္ႏွာစာ’ မ်ားကု ိေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေရာင္းခ်မည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ားတြင ္
ျဖတ္ေတာက္လုိက္သည္။ သုိ႔မွသာ ဝယ္ယူမည့္သူမ်ားက ေက်ာက္စိမ္း အရည္အေသြးကု ိ
အကဲျဖတ္ႏုိင္မည္။ ေရာင္းခ်သူအမ်ားစုက ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ား၏ တန္ဖုိးအစစ္အမွန္ကု ိ
ဖံုးကြယ္ရန ္တန္ဖုိးနည္းသည့္အသြင္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ားျဖစ္ေအာင ္
တမင္ရည္ရြယ္၍ ျဖတ္ေတာက္ၾကသည္။ ၎တုိ႔အတြက ္ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားဝယ္ယူရန ္
ၾကားခံပုဂၢိဳလ္မ်ားကု ိစီစဥ္ၾကၿပီး ေဈးႏႈန္းသည္လည္း အလြန္နိမ့္သည္၊ သုိ႔မွသာ 
ထုိေရာင္းခ်မႈအတြက ္အခြန္ကု ိေလွ်ာ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက ္
ထုိေက်ာက္စိမ္းကု ိတရုတ္ျပည္သုိ႔ တင္ပုိ႔ၿပီး ထပ္မ ံျဖတ္ေတာက္ၾကသည္။ 
ဤတစ္ႀကိမ္တြင ္၎၏ တန္ဖုိးအရွိဆံုး အပုိင္းကု ိျပသရန ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
သုိ႔မွသာ အျမတ ္အလြန္အမင္းတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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ဖားကန္႔တြင ္တူးေဖာ္ရရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္အတြက ္ပင္မ 
တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ ္ေနျပည္ေတာ္တြင ္က်င္းျပေသာ 
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးျမင့္၊ အလယ္အလတ္တန္းစားႏွင္ ့
အရည္အေသြးနိမ္ ့ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ားကု ိႏုိင္ငံတကာမ ွဝယ္ယူသူမ်ား အထူးသျဖင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္အဓိက ဝယ္ယူသူမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံမ ွဝယ္ယူသူမ်ားထ ံ
ေရာင္းခ်ၾကသည္။

• ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း- အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ေရာင္းခ်သူမ်ားက 
၎တုိ႔၏ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကု ိမယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္သည္ ့
အျမင့္ေဈးျဖင္ ့ျပန္လည ္ဝယ္ယူၾကသည္။ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးက 
“ဒီလုိလုပ္တာက ေငြေၾကးခဝါခ်တယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ 
မရွိပါဘူး” ဟ ုGlobal Witness ထ ံေျပာျပခဲ့သည္။၈၂

• ေမွာင္ခု ိေရာင္းခ်ျခင္း- ကုမၸဏီမ်ားသည ္နယ္စပ္မ်ားတြင ္တရားဝင ္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကု ိျဖတ္ေက်ာ္လ်က ္ေက်ာက္စိမ္းတံုး ၅၀% ႏွင္ ့
၈၀% ၾကားကု ိတရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တုိက္ရုိက ္ေမွာင္ခုိေရာင္းခ်ေၾကာင္း 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။၈၃ (တရုတ္နယ္စပ္သုိ႔ 
ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ား သယ္ယူသည္ ့လမ္းေၾကာင္းကု ိျပသေသာ 
ေျမပံုကု ိအထက္ပါ စာမ်က္ႏွာ ၂၅ တြင ္ျပသထားသည၈္၄) 

အခ်ိဳ႕ေသာ လုိင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားက ‘‘အရည္အေသြးေကာင္း 
ေက်ာက္စိမ္းအခ်ိဳ႕ကု ိ... အျပသေဘာအေနျဖင့္” အရည္အေသြး
နိမ့္ေက်ာက္စိမ္းတုံးအေရအတြက္မ်ားမ်ားႏွင္ ့ေရာကာ အစုိးရမ ွ

ခြင့္ျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ေရာင္းခ်ၾကၿပီး အရည္အေသြး
အျမင့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအပါအ၀င ္အျခားေက်ာက္စိမ္းမ်ားကိုမ ူ

ေမွာင္ခိုနည္းျဖင္ ့ေရာင္းခ်ေလ့ရွိေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က ေျပာျပသည္။၈၅ 

ယင္းသည ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ကုိက္ညီၿပီး ထုိအခ်က္အလက္မ်ားတြင ္

ေရာင္းခ်ရမႈေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက ္ႏွစ္ခုသည္သာ 

အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ရွ ိအရည္အေသြးအျမင့္ဆံုး 
ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၈၆

အစုိးရအရာရွိမ်ားသည ္ဖားကန္႔တြင ္ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကု ိလာေရာက္စစ္ေဆးၾကၿပီး 
၎၏ တန္ဖုိးကု ိအကဲျဖတ္ကာ ေဈးကြက္သုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိမတင္ပုိ႔မ ီ
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းအတြက ္ေကာက္ယူရမည္ ့အခြန္ပမာဏကု ိတန္ဖိုးျဖတ္ၾကသည္။ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင္ ့အက်င့္ပ်က ္ျခစားမႈႏွင္ ့ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစၿပီး 
အထူးသျဖင္ ့တန္ဖုိးအျမင့္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားအတြက ္ပုိျဖစ္ေစသည္။  
ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ

အလယ္အလတ္အဆင့္ရွ ိတန္ဝက္ခန္႔ရွိေသာ 
အသားေက်ာက္ (အရည္အေသြး 
အလယ္အလတ္အဆင့္) တန္ဝက္ခန္႔ရိွသည္။ 
သုိ႔ေသာ ္လုပ္ငန္းအတြင္းမ ွပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ေျပာျပခ်က္အရ လိုင္စင္ကုမၸဏီမ်ားသည ္
ေနျပည္ေတာ္ရွ ိအစုိးရမ ွက်င္းျပေသာ 
အေရာင္းပြဲေတာ္တြင ္တန္ဖုိးအထုိက္တန္ဆံုး 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား၏ ပမာဏ အနည္းငယ္ကုိသာ 
ကမ္းလွမ္းေလ့ရွိသည္။ က်န္ရွိသည္မ်ားကု ိ
တရုတ္သုိ႔ တရားမဝင္ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအားလံုးကု ိေရွာင္ၾကသည္။ 
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ေကာင္းကင္ဘုံက 
ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ 
အာသာဆႏၵ

ေက်ာက္စိမ္းသည ္တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈတြင ္
အထူးက႑တစ္ခုအျဖစ ္ရပ္တည္ေနသည္။ “ေရႊက တန္ဖုိးရွိပါတယ္၊ 
ေက်ာက္စိမ္းကေတာ ့တန္ဖုိးေတာင ္ျဖတ္လုိ႔မရဘူး”၈၇ ဟူေသာ 
ဆိုရိုးစကားပင္ ရိွေပသည္။ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ ေတာ္ဝင္ အခြင့္ထူးခံမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနၿပီး ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္ခါတြင ္တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ အလြန္အမင္း 
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းသည္ ထိုခ်မ္းသာမႈကိုျပသသည့္ 
ျပယုဂ္ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အရည္အေသြးျမင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားအတြက ္ဝယ္လုိအားမ်ားလာၿပီး ေဈးႏႈန္းလည္း 
ျမင့္တက္လ်က္ရိွသည္။ ၎အတြက္ အဆင္ေျပသည္မွာ ကမၻာေပၚရိွ အဓိက 
ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံသည ္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္ေနျခင္းပင္။၈၈

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းအားလံုးနီးပါးသည ္တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
ေရာက္ရွိၿပီး တရားဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တရားမ၀င္သည္ ့
နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိေနသည္။၈၉ ေဈးႏႈန္းသည ္
တရုတ္ႏုိင္ငံရွ ိဝယ္လိုအားေပၚတြင ္မူတည္သည္။ လုပ္ငန္းပုိင္းရွ ိ
ရင္းျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာထံမ ွရရွိေသာ သတင္းအရ တရုတ္ႏုိင္င ံသမၼတ 
Xi Jinping ၏ လက္ရွ ိအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျဖိဳခြင္းေရး လႈပ္ရွားမႈသည ္
ေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္အေပၚ တုိက္ရုိက ္သက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီး 
ႏုိင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ေက်ာက္စိမ္းပါဝင္ေနသည္။ ဥပမာ တရုတ္ႏုိင္င ံ
ဗဟုိစစ္တပ္ေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သ ူဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
Xu Caihou ၏ ေျမေအာက္ခန္းထဲတြင ္ေက်ာက္စိမ္းတံုး ၁၀၀ 
ကီလုိဂရမ္ေက်ာ္ကု ိရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၉၀ ျပည္နယ ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သ ူNi Fake သည္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ 
သန္းခန္႔ကု ိလာဘ္ေပးလာဘ္ယူအျဖစ ္လက္ခံထားၿပီး ၈၀% ခန္႔သည ္
ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း 
သူေဌးႀကီး Li Huan သည္လည္း အစုိးရ အရာရွိမ်ားအား 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားေပး၍ လာဘ္ထုိးေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခံထားရသည္။၉၁ 

ေက်ာက္စိမ္းဝယ္ယူျခင္းအျပင ္တရုတ္ႏုိင္ငံမ ွရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားသည ္

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင ္တုိက္ရုိက္ပတ္သက ္

ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ရရွိေရး 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင ္စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားကု ိ
ယူေဆာင္လာေပးသည္။၉၂ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အေပၚ 
ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားအား ေရွာင္တိမ္းရန ္‘‘အမည္ခ ံကုမၸဏီမ်ား” 

ကု ိအသံုးျပဳေနေၾကာင္းႏွင္ ့တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခ ံ

ျပဳေပးေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ ္တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက 

ျမန္မာႏုိင္ငံသားကတ္ကုိင္ေဆာင္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကု ိ
ကုိယ္တုိင္ထိန္းခ်ဳပ္၍ျဖစ္ေစ လုပ္ကုိင္ေၾကာင္း Global Witness က 

ၾကားသိရသည္။၉၃

တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေပးေသာ  

ဖက္စပ္စီစဥ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သူမ်ားသည ္စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားကု ိ
ဝယ္ယူရန္အတြက ္အေၾကြးစနစ ္သုိ႔မဟုတ ္အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင္ ့
ဝယ္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္မ ူထုိသုိ႔ 
ဝယ္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း Global Witness ထ ံေျပာျပခဲ့သည္။ 
ျပည္တြင္း ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည ္ထုိစက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္ ့ၾသဇာရွိေသာ ပြဲစားမ်ားႏွင္ ့
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ေရးအတြက ္စီမံရေၾကာင္း သိရသည္။၉၄ 

ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန ္စိတ္ဝင္စားသည္ ့တရုတ္ႏုိင္ငံမ ွ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးကလည္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင ္အသံုးျပဳရန ္

ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားကု ိတရုတ္ႏုိင္ငံမ ွတင္သြင္းရန ္

ကမ္းလွမ္းဖူးေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။၉၅ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္အဓိက လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည ္၎တုိ႔အတြက ္

ဝင္ေငြ၏ ၇၀% ကု ိတရုတ္ႏုိင္ငံမ ွရရွိေၾကာင္း သူက ခန္႔မွွန္းသည္။၉၆ 

ထုိသုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္အဆင္ေျပေစရန ္အမည္ခံကုမၸဏီမ်ားကု ိ
အသံုးျပဳေသာေၾကာင္ ့လုပ္ငန္းသည ္ပုိ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္လာၿပီး 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက ္မည္သူမ်ားအား အမွန္တကယ္လုပ္ပုိင္ခြင္ ့
ေပးေနသည္၊ မည္သူမ်ားက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကု ိ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန ္ပုိ၍ ခက္ခဲလာေစသည္။

ေက်ာက္စိမ္းကု ိတရုတ္တြင ္ေဈးေကာင္းေပး၍ ဝယ္ၾကၿပီး ၎သည ္ေတာ္ဝင္မႈ ႏွင္ ့
အဆင့္အတန္းဂုဏ္ကု ိျပသမႈႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင ္မၾကာေသးမီက 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာ၌ နာမည္အႀကီးဆံုး 
ကိစၥရပ္တြင ္အဖုိးထုိက္တန ္ေက်ာက္စိမ္း လက္ဝတ္လက္စားမ်ားကု ိေတြ႕ရွိရျခင္းလည္း 
ပါဝင္သည္။ ဓါတ္ပံ ု- Adam Dean

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ဖခင ္ဦးေအာင္ဆန္း ႏွင္ ့ဥကၠဌ ေမာ္တို႔၏ ပုံမ်ားကိ ု
ကခ်င္ျပည္နယ ္နယ္စပ္အနီးရွ ိတရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းက ေက်ာက္စိမ္း 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည္ ့အခ်က္အခ်ာေနရာ Yingjiang က အေရာင္းျပခန္းတြင ္
ေတြ႕ရပုံ။ 
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၁၉၉၀ ခုႏွစ္အထ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကု ိလက္ျဖင့္သာ တူးေဖာ္ၾကၿပီး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားသည ္မ်ားစြာပ်က္ယြင္းျခင္းမရွိဘ ဲက်န္ရွိသည္။ 
ဤဓါတ္ပံုတြင ္KIA/KIO ႏွင္ ့အစုိးရတုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကု ိ
လက္မွတ္ေရးထုိးသည္ ့၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ေက်ာက္စိမ္းတြင္းျဖစ္ေသာ ဖားကန္႔ႀကီး၏ 
ပံုျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန ္အလ်င္စလိုျဖစ္ေနၾကေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားသည ္ဖားကန္႔ေဒသရွ ိၿပိဳပ်က္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေျမတြင ္တစ္စီးလွ်င ္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းခန္႔ ကုန္က်ေသာ “ႏွစ္ထပ္အိမ္တစ္လံုးခန္႔ အရြယ္အစားရွ ိ
စက္တပ္ယာဥ္မ်ား” ကု ိအသံုးျပဳၾကသည္။၁၀၁

လုပ္ငန္းတြင္းမ ွပုဂၢိဳလ္မ်ားေျပာျပခ်က္အရ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က ရက္ေပါင္း ၃၀ 
လုပ္ရန ္လုိအပ္ေသာ အလုပ္ကု ိယခုအခါ ၄ ရက္အတြင္း တူးေဖာ္ႏုိင္သည္ဟ ုဆုိသည္။ 
အဓိကေမးခြန္းမွာ ဖားကန္႔မ ွထုတ္ယူေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ  
မည္သူက အမွန္တကယ ္အက်ိဳးအျမတ ္ရယူခံစားေနျခင္းျဖစ္သနည္း။၁၀၂ 

ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ

စက္ယႏၱရားမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း

အခန္း ၄ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၁၉၉၀ 
ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက 
KIA/KIO တုိ႔ကု ိဖားကန္႔မ ွထြက္သြားရန ္တြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက ္
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အဖုိးအထုိက္တန္ဆံုး ရင္းျမစ္မ်ားကု ိ
တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေပါင္းစည္း ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နည္းလမ္းျဖင္ ့၎မ ွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္လုပ္ကြက္မ်ား ခြဲေဝ 
ခ်ထားေပးခဲ့သည္။၉၇ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ ္လုိင္စင္ကု ိရယူထားၿပီး 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အေျမာက္အျမား ထုတ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ေရးအတြက ္
ဧရာမ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားကု ိယူေဆာင္အသံုးျပဳေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင္ ့ယခင္က တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္တူးေဖာ္ေနၾကေသာ 
ေက်ာက္တူးသမားမ်ားအတြက ္လုပ္ကြက ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရသည္။ 

ယေန႔ေခတ ္ဖားကန္႔တြင ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရာတြင္အႀကီးဆံုး 
စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားကု ိအသံုးျပဳေနၾကၿပီး ထုိအခ်က္ေၾကာင္ ့သဘာဝ 
သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကု ိအလြန္လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္ယူေနႏုိင္ၾကသည္။ 
ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈသည ္မေလ်ာ္မကန ္ရရွိေသာ မက္လံုးမ်ားမ ွ
အစျပဳလာျခင္းျဖစ္သည-္

• လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ား အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ရန ္လိုအပ္ျခင္းသည ္
အရည္အေသြးေကာင္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းတစ္တြင္း 
ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္အလြန္ကုန္က်စရိတ ္
မ်ားလာေစသည္။ လုိင္စင္ရယူထားသူမ်ားက ထုိသုိ႔ ကနဦး 
ရင္းႏွီးရေငြမ်ားကု ိကာမိေစရန ္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိအလ်င္အျမန ္
ကသုတ္ကယက ္ထုတ္ယူေနၾကသည္။၉၈

• ၃ ႏွစ ္သုိ႔မဟုတ ္၅ ႏွစ္လုိင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ကာလသည ္
တုိေတာင္းသျဖင္ ့မိမိရသည့္အခ်ိန္တြင ္ရသလု ိဖမ္းဆုပ္ယူရန ္
တြန္းအားေပးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။၉၉

• ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင ္ဤကုမၸဏီႀကီးမ်ားကု ိစစ္တပ္မိသားစုႏွင္ ့
အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမ ွပုိင္ဆုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္၎တုိ႔မ ွ
အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင္ ့
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင ္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး 
သုိ႔မဟုတ ္ေနျပည္ေတာ္ႏွင္ ့KIA/KIO တုိ႔အၾကား တန္းတူညီမွ်ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အၿပီးတြင ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း 
ပုံစံေျပာင္းသြားခဲ့လွ်င ္၎တို႔အေနျဖင္ ့အားလုံး ဆံုးရံႈးရႏိုင္သည္။၁၀၀

ၿဂိဳလ္တုမ ွရုိက္ကူးထားေသာ ပံုမ်ားသည္ ဖားကန္႔တြင္ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကာလ၌ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို 
အခ်ိန္တိုအတြင္း ထုတ္ယူအသံုးခ်ေနပံုကု ိျပသထားသည္။ 
ဤေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားအေပၚ မည္သူက အက်ိဳးအျမတ ္
ရယူေနသနည္းဟူသည္ ့ေမးခြန္းကု ိေနာက္လာမည္ ့အခန္းတြင ္
ေလ့လာေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္
လုိင္စင္ရယူၿပီး အမ်ားဆံုး ႀကိဳးကုိင္ေနသူအခ်ိဳ႕အေၾကာင္းကု ိကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေနာက ္ထုိသူတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင္ ့
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ေစပံုကု ိအခန္း ၃ တြင ္
ေဖာ္ျပထားသည္။
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၀ ၅ ကီလုိမီတာ 

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ဖားကန္႔ရိွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လာမႈ

၁၉၈၈ ၁၉၉၄ ၂၀၀၅

၂၀၁၅
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အခန္း ၂- ဘယ္သူေတြ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူေနၾကသလဲ။
 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိေက်ာက္စိ္မ္းလုပ္ငန္းတြင ္
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖင္ ့ျပည့္ႏွက္ေနေသာေၾကာင္ ့
အမွန္တကယ ္အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသူမ်ားကု ိ
ေျခရာခံရန ္ခက္ခဲလြန္းလွေပသည္။ 
ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ဤကိစၥရပ္အေပၚႏိုင္ငံတကာမွ 
အခုခ်ိန္ထိ အာ႐ံုစိုက္မႈ မရိွျခင္းကိုလည္း 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ေနေပသည္။

Global Witness သည္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန/ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ထံမ ွလုိင္စင္မ်ား ရယူထားေသာ 
ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကု ိထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ေနာက္ကြယ္တြင ္မည္သူတုိ႔ 
ရပ္တည္ေနသည္ကုိလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင္ ့သိရွိခဲ့သည္။ အဓိက 
ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ေနသူမ်ားကု ိအမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္သည္၊ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုထက္မကတြင ္အက်ံဳးဝင္ေနႏုိင္သည္။

• စစ္တပ္ႏွင္ ့အာဏာရပါတီမ ွမိသားစုဝင္မ်ား - ဦးသန္းေရႊ စစ္တပ ္
အာဏာရွင္ႏွင္ ့အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင္ ့
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတ ီ(USDP) တုိ႔ႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ ္
မိသားစုမ်ား။ အခ်ိဳ႕သည ္လက္ရွ ိအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

• စစ္တပ ္ကုမၸဏီမ်ား- အထူးသျဖင္ ့ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္
• ‘ခရုိနီ’ ကုမၸဏီမ်ား - ဦးသန္းေရႊ စစ္အာဏာရွင္၏ ၾကားခံအျဖစ ္

အသံုးခ်ခံရေသာ၊ ၎ႏွစ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား

• မူးယစ္ရာဇာမ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး 
မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဝေရွာက္ခန္ႏွင္ ့
အေပါင္းအပါမ်ား၊ ၎တို႔ထဲမ ွအခ်ိဳ႕သည ္မူးယစ္ေဆးဝါး 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင္ ့ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားအတြက ္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈကု ိခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ အဆုိပါ အဓိကႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္သူမ်ားသည ္
၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ 
တရားဝင္ အခြန္မေဆာင္မီ ေရာင္းခ်ရမႈမ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ ္
ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္
ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင္ ့
အဆုိပါေရာင္းခ်မႈမ်ား ၿပီးေျမာက္ျခင္း မရွိေပ၊ (သတၱဳတြင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္းခ်ရမႈ၏ 
၅၅% သည္သာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားေျပာျပခ်က္အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀% သာရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။၁၀၃ အလားတူပင္ အခန္း ၁ တြင္ အေသးစိတ ္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လုပ္ငန္းပုိင္းမွ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ 
လုိင္စင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေက်ာက္စိမ္း ၅၀% ႏွင့္ ၈၀% 
အၾကားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခုိးထုတ္ေနေၾကာင္း ညႊန္ျပထားသည္။ 
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဤကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည ္
ေက်ာက္စိမ္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအမွန္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည ္
အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ေက်ာက္စိမ္းကေန ဘယ္သူေတြ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားေနသလဲ။

အမ်ိဳးအစား အမည္ ၂၀၁၄ ေရာင္းခ်မႈ၁၀၄ ၂၀၁၃ ေရာင္းခ်မႈ၁၀၅ စုစုေပါင္း ေရာင္းခ်ရမႈ

စစ္တပ ္/ USDP
မိသားစုဝင္မ်ား

ဦးသန္းေရႊ မိသားစုႏွင္ ့ဆက္စပ္ေသာ 
ၾကြယ္ဝဆံုးကုမၸဏီ

ေဒၚလာ ၁၁၆,၅၄၁,၈၈၀ ေဒၚလာ ၁၀၃,၄၉၉,၇၈၈ ေဒၚလာ ၂၂၀,၀၄၁,၆၆၈

ဦးအုန္းျမင့္မိသားစု ေဒၚလာ ၈၀,၄၂၉,၅၄၄  – ေဒၚလာ ၈၀,၄၂၉,၅၄၄

ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းမိသားစု ေဒၚလာ ၁၀၅,၄၃၀,၅၂၁ ေဒၚလာ ၃၆,၆၂၁,၀၄၉ ေဒၚလာ ၁၄၂,၀၅၁,၅၇၀

ေဒၚလာ ၄၄၂,၅၂၂,၇၈၂  

စစ္တပ္
ကုမၸဏီမ်ား

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ ေဒၚလာ ၁၄၉,၄၂၅,၅၀၆ ေဒၚလာ ၈၀,၄၉၂,၄၅၉ ေဒၚလာ ၂၂၉,၉၁၇,၉၆၅

ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း ေဒၚလာ ၃၂,၀၀၀,၀၀၈ ေဒၚလာ ၂၀,၈၂၆,၄၁၅ ေဒၚလာ ၅၂,၈၂၆,၄၂၃

ဓူ၀ံၾကယ္ ေဒၚလာ ၁,၀၇၀,၃၅၅  – ေဒၚလာ ၁,၀၇၀,၃၅၅

ေဒၚလာ ၂၈၃,၈၁၄,၇၄၃

‘ခရုိနီ’
ကုမၸဏီမ်ား

အဲဗားဝင္းနားအုပ္စ ုကုမၸဏီမ်ား ေဒၚလာ ၁၉၂,၄၅၇,၆၉၃ ေဒၚလာ ၁၂၃,၈၈၁,၆၀၂ ေဒၚလာ ၃၁၆,၃၃၉,၂၉၅

ေအးရွားေ၀ါလ ္(Asia World) ေဒၚလာ ၂၇,၂၆၄,၄၃၃ ေဒၚလာ ၂၀,၉၄၄,၅၂၀ ေဒၚလာ ၄၈,၂၀၈,၉၅၃

ထူးအုပ္စု ေဒၚလာ ၁၃,၂၂၃,၆၃၄  – ေဒၚလာ ၁၃,၂၂၃,၆၃၄

ေဒၚလာ ၃၇၇,၇၇၁,၈၈၂

‘အပစ္အခတ ္ရပ္စဲေရး
အဖြဲ႕’ 

ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

ေဝေရွာက္ခန ္/ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး 
တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ 

ေဒၚလာ ၄၃,၀၀၉,၈၄၂ ေဒၚလာ ၅၈,၇၇၀,၄၀၀ ေဒၚလာ ၁၀၁,၇၈၀,၂၄၂

ပတၱျမားနဂါး (Ruby Dragon) အုပ္စ ု/ ပအိုး၀္တုိ
င္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ

ေဒၚလာ ၅၈,၆၃၇,၉၇၃ ေဒၚလာ ၄၆,၁၄၁,၆၉၈ ေဒၚလာ ၁၀၄,၇၇၉,၆၇၁

ေဒၚလာ ၂၀၆,၅၅၉,၉၁၃

စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၃၁၀,၆၆၉,၃၂၀
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ယင္းသည ္ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့၎၏ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားအတြက ္

အေရးႀကီးသည္ ့သတိေပးသံပင ္ျဖစ္သည္။ အဓိကႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္သ ူ

အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးလံုးသည ္ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူမႈတုိ႔ေၾကာင္ ့၎တို႔အတြက ္

အေျမာက္အျမား ဆံုးရံႈးရေပေတာ့မည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ 
၎တုိ႔ လႊမ္းမုိးေနမႈေၾကာင္ ့ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
ျပည္သူလူထု၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကု ိဆံုးရံႈးေနေစသည္။ သုိ႔ေသာ ္သြယ္ဝုိက္၍ 

ပတ္သက္ေနမႈသည ္က်ယ္ေျပာလွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွ ိ
ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတြင ္ေငြေၾကးသည ္အင္အားျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီကု ိ
ျမင္ေတြ႔လုိသူတုိင္းသည ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိ ုအျပင္းထန္ဆုံး 
ဆန္႔က်င္ေနသူအခ်ိဳ႕က ႏွစ္စဥ ္ေဒၚလာ သန္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အျမတ္ထုတ္ယူႏိုင္ေနမႈအေပၚ အလွ်င္အျမန ္ဆင္ျခင္စဥ္းစားသင့္သည္။ 

စစ္တပ္ႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရးပုိင္းမ ွ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင္ ့၎တို႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား

၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ

ဦးသန္းေရႊသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္စစ္တပ္မ ွအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ 

အေမွာင္မုိက္ဆံုးေန႔မ်ားကု ိဖန္တီးခဲ့သူပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ ွ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထ ိသူဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္အစိုးရသည္ 
ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကု ိျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး 
ေသာင္းက်န္းသူတုိက္ဖ်က္ေရးအျဖစ ္ရက္စက္ေသာ 

တုိက္ပြဲမ်ားကု ိဆင္ႏႊဲခဲ့ကာ ၎တို႔အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကု ိ
ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ေအာင္ပင ္ၿဖိဳခြဲခဲ့ၾကသည္။၁၀၆

အာဏာရွင္ေဟာင္းက အရွိန္အ၀ါရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္တပ္အေပၚ 

သူ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကု ိဆက္ထိန္းထားေနေသးေၾကာင္း 

ယံုၾကည္ရေပသည္။၁၀၇ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင ္၎က 

“ငါ့လက္ထဲေရာက္ေအာင ္အကုန္ျပန္ယူႏုိင္တယ္” ဟူ၍ 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတ ီ(USDP) ေခါင္းေဆာင ္

သူရေရႊမန္း၊ သမၼတသိန္းစိန္ႏွင္ ့တပ္မေတာ ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔အား သတိေပးခဲ့သည္ဟ ုသတင္းမ်ားက 

ဆိုသည္။၁၀၈ ၾသဂုတ္လတြင ္အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအတြက ္

စစ္တပ္၏ ဗီတုိအာဏာအသုံးျပဳႏိုင္ေနမႈကု ိအဆံုးသတ္မည္ဟ ု

ယင္းမတိုင္မီက အဆုိျပဳခဲ့သ ူသူရဦးေရႊမန္းသည ္ရာထူးမ ွ

ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။၁၀၉

   

ထုိအခ်ိန္တြင ္ဦးသန္းေရႊမိသားစုသည ္ျမန္မာ့စီးပြားေရးကု ိ

ျဖတ္ထုတ္ယူရန ္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 

အမ်ားမွေလးစားရေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦး၏ အဆုိအရ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္တြင ္ေငြေၾကးသည ္အာဏာပုိင္မ်ားအတြက ္

အေျခခံျဖစ္ၿပီး “လုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္ရင ္ဦးသန္းေရႊမိသားစုနဲ႔ 

ဆက္ဆံရမယ္။”၁၁၀

ယခင္က ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရိွေသာ အစုိးရမ ွေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ား 

ခ်ထားေပးသည္ ့ေျမပံုႏွင္ ့ကုမၸဏ ီမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဦးသန္းေရႊ၏ 

သားျဖစ္သ ူဦးႀကိဳင္စန္းေရႊႏွင္ ့ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊတုိ႔သည္ 

ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင္ ့ဖားကန္႔ေဒသတြင ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္း 

၆ တြင္းအတြက ္လုိင္စင္ရယူထားေသာ ျမန္မာႏုိင္အုပ္စ ု

ဟုေခၚသည္ ့ကုမၸဏီမ်ားကု ိထိန္းခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနေပသည္။ 

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးေျပာျပ

ခ်က္အရ မည္သည္ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ွျပဳလုပ္ရန္မလုိဘဲ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးအတြက ္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကု ိ

ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီထ ံခ်ေပးရသည္ဟ ုဆုိသည္။၁၁၁

တရားဝင္အားျဖင္ ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည ္၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအႀကီးအကဲအျဖစ္မ ွဆင္းေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္၎သည ္
လက္ရွ ိအာဏာရျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး သူ႔အာဏာကု ိ
အသံုးျပဳေနေသးေၾကာင္း ယံုၾကည္ရသည္။ သူ၏ မိသားစုသည ္ေနာက္ကြယ္တြင ္
ဆက္လက္လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန ္အသံုးျပဳေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွေငြေၾကးမ်ား 
ရရွိေနျခင္းျဖစ္သလား။

အာဏာရွင္ေဟာင္းဦးသန္းေရႊသည ္မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
သူ၏ထိန္းခ်ဳပ္ေနမႈမ်ားကု ိသားသမီး၊ ေျမးမ်ားထ ံလႊဲေျပာင္းထားေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဇနီးေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကမ ူလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင ္ပါဝင္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။၁၁၂ 
မိသားစုပုိင ္ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဟ ုေခၚသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖားကန္႔ေဒသရွ ိေရအိုင္ေနေသာ 
ခ်ိဳင့္တြင္းႀကီးကုိပင ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဏာရွင္ေဟာင္း၏ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကု ိအစြဲျပဳ၍ 
မွည့္ေခၚထားေၾကာင္း ဖားကန္႔ရွ ိေဒသခံမ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
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ၾကြယ္ဝဆံုး ကုမၸဏ ီအဂၤလိပ္အမည္အားျဖင္ ့Richest Gems 

အျဖစ ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီကု ိႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင္ ့
ျမန္မာႏုိင္အုပ္စုတုိ႔၏ ဒါရုိက္တာျဖစ္သ ူဦးဝင္းတင္မ ွ

လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လိပ္စာမွာ ဦးသန္းေရႊ၏ 

သားႏွစ္ေယာက္လိပ္စာႏွင္ ့တူညီသည္။၁၁၃

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကု ိေရရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက 

ဤကုမၸဏီသည ္ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင္ ့တစ္အုပ္စုထဲျဖစ္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ၾကသည္။၁၁၄ ၾကြယ္ဝဆံုး ကုမၸဏီသည ္ဖားကန္႔တြင ္ေနာက္ထပ ္

ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ၃ တြင္းကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသးသည္။

၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၃ ခုႏွစ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ 

ေရာင္းခ်ပြဲႏွစ္ခုစလံုးတြင ္ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင္ ့
ျမန္မာႏုိင္အုပ္စုတုိ႔သည ္အခြန္မေဆာင္မ ီေရာင္းရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

သန္း ၇၀ ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ၾကြယ္ဝဆုံး ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားအရ ထပ္ေပါင္းမည္ဆိုလွ်င္ 

ျပပြဲႏွစ္ခုမ ွစုစုေပါင္းပမာဏသည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀ အထ ိ

ခုန္တက္သြားမည္။၁၂၄

ဦးသန္းေရႊမိသားစ ုကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့ၾကြယ္ဝဆံုးတုိ႔မ ွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား 
မွတ္ခ်က္ - ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၏ အမည္မ်ားတြင္ နံပါတ္မ်ား ပါဝင္ေလ့ရွိသည္၊ ဥပမာ-ေမွာ္ဆီဇာ (#၂)

ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္အုပ္စု ၾကြယ္ဝဆံုး 

ေမွာ္ဆီဇာ (#၂)၁၁၅ ကုေဋ (#၅)၁၁၆ ဝါက်ဲ (#၆)၁၁၇

ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္းဖ်ား (#၁)၁၁၈ မမု ံ(#၅)၁၁၉ ေသာင္းခ်ိဳ (#၂)၁၂၀

ေမ်ာက္ျဖဴ (#၁)၁၂၁ ဂြီခါး (#၁)၁၂၂ မမု ံ(#၅)၁၁၉

    ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊမိသားစုမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ား

မွတ္ခ်က ္- ဒါရုိက္တာမ်ားသည ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအထ ိ
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ DICA ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စာရင္းအရ 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလရွ ိDICA ၏ ပုိ၍ 
ၿပီးျပည့္စံုေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဒါရုိက္တာမ်ားသည ္
ရွယ္ယာရွင္မ်ားလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၃ ခုႏွစ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ 

ေရာင္းခ်ပြဲႏွစ္ခုစလံုးတြင ္ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင္ ့
ျမန္မာႏုိင္အုပ္စုတုိ႔သည ္အခြန္မေဆာင္မ ီေရာင္းရေငြ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

သား သား

ဇနီးသည ္

အမည္ကုိ

သား

ဇနီး/ခင္ပြန္း

တူညီေနသည့္
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္

လိပ္စာ

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ဥကၠဌ
ဒါရုိက္တာ

ျမန္မာ
ႏုိင္

အုပ္စု
ေက်ာက္မ်က္

ႀကိဳင ္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ေက်ာက္မ်က္

ၾကြယ္ဝ ဆံုး 
ေက်ာက္မ်က္

(RICHEST 
GEMS)

ေဒၚခင္သႏၱာ

ဦးသန္းေရႊ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ေမွာ္ဆီဇာ ႀကိဳင္ကန္

ဦးထြန္းႏုိင္
ေရႊ (ေခၚ)

ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္

ဦးႀကိဳင္စန္းေရႊ ဦးဝင္းတင္ဦးသန္႔ေဇာ္ ေရႊ

မွည့္ေခၚထား 
သည္
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ဦးသန္းေရႊမိသားစ ုေက်ာက္စိမ္းအင္ပါယာႏွင္ ့တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႕အၾကား 
ဆက္ဆံေရးမွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရိိွေသာ္လည္း ထိုမိသားစု၏ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။၁၂၅ 
ႀကိဳင္ႏွင့္ ႏိုင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤအစီရင္ခံစာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ေသာ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး 
တပ္မေတာ္ / ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSA/UWSP) 
တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီအုပ္စုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း 
အစီရင္ခံတင္ျပၾကသည္။၁၂၆ မၾကာေသးမီအခ်ိန္အထိ 
ၾကြယ္ဝဆုံးကုမၸဏီသည္ ဝ အုပ္စုျဖစ္ေသာ တက္ခမ္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 
ဒါရိုက္တာ ရာထူးမ်ားကို မွ်ေဝရယူထားၿပီး ထိုကုမၸဏီကို UWSA/
UWSP ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်မ္း၏ သားမက္ျဖစ္သူ ဦးအိုက္ေဟာ္မွ 
ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၁၂၇ တက္ခမ္း ေက်ာက္မ်က္၊ 
ဦးအိုက္ေဟာ္ႏွင့္ ဦးေပါက္ယူခ်မ္းတို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ 
အေရးယူပိတ္ဆို႔ခံထားရသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔သည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။၁၂၈

ဖားကန္႔တြင္ ဦးသန္းေရႊမိသားစုက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  
လုပ္ကုိင္ရာ၌ စက္ယႏၱယားမ်ားကု ိအသံုးျပဳၾကၿပီး ထုိေဒသတြင ္
ေနထုိင္သည္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိမ ူ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း သိပ္မရွိေပ။၁၂၉ ၎တုိ႔ကုမၸဏီမ်ား၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကု ိလက္နက္ကုိင ္စစ္တပ ္ႏွင္ ့ရဲအရာရွိမ်ားမ ွ
ကာကြယ္ေပးထားၿပီး မလုိလားအပ္သည္ ့လာေရာက္သူမ်ားကု ိ
ဟန္႔တားရန္ ဦးစီး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။၁၃၀ ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ကုမၸဏီမ ွလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင္ ့ထင္ရွားသည္ ့ေမွာ္ဆီဇာေက်ာက္စိမ္း
လုပ္ကြက္တြင ္ေရမ်ားျဖင့္ ခ်ိဳင့္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သြားေစခ့ဲၿပီး ထိုေနရာကို 
ဦးသန္းေရႊ၏ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကို အစြျဲပဳ၍ ‘ေမွာ္ဆီဇာ ႀကိဳင္ကန္’ စု 
အမည္ေပးထားျခင္းအတြက္ မေကာင္းသတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည္။၁၃၁

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရိွေနၿပီး စစ္တပ္မွ အုပ္စိုးေနေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ဦးသန္းေရႊမိသားစုမွ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွထားမႈေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းအတြက္ 
အစစ္အမွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ယူေဆာင္လာရန္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေရရွည္ တည္တ့ံခိုင္ျမဲမည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ 
အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ 
ဂယက္ရိုက္မည့္အလားအလာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုထဲတြင္ 
က်ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။ အာဏာရွင္ေဟာင္း၏ မိသားစုသည္ 
အခမ္းနားဆုံးက်င္းပသည့္ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ၊ ဇိမ္ခံ အိမ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ 
အလြန္ႀကီးက်ယ္ေသာ ေဈးဝယ္ထြက္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ 
သတင္းႀကီးလွသည္။၁၃၂ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သမိုင္းတြင္မည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္လွ်က္ရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ 
ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားက ဂိုဏ္းဖြဲ႕၍ ဆူပူ
အုံၾကြမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ မသမာေသာ နည္းျဖင့္ 
လွည့္စားမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးရန္ ၎တို႔၏ 
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသားမႈကို ဥပေဒႏွင့္မေလ်ာ္ညီဘ ဲအသုံးျပဳေကာင္း 
ျပဳႏိုင္သည္ကုိ အခ်ိ ႕ဳက စုိးရိမ္ၾကသည္။၁၃၃ ဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစုသည္ 
မသမာေသာနည္းျဖင့္ ရယူထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းေၾကာင့္ 
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားႏွင့္အတူ မည္သည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက အပူတျပင္း သိရန္ လုိအပ္သည္။ 

ဦးသန္းေရႊမိသားစုပုိင ္ႀကိဳင ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမ ွလုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ဆန္ဂ်ာဘန္ရြာ၊ ဖားကန္႔အနီး မို္င္းတြင္းမ ွေျမစာပံုသည့ ္ကားမ်ားကု ိရြာသားတစ္ဦးမ ွ 
ၾကည့္ေနစဥ္။ ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ

ဦးသန္းေရႊ၏ သမီးျဖစ္သ ူမသႏၱာေရႊႏွင္ ့ဗုိလ္မွဴးေဇာ္ျဖိဳးဝင္းတုိ႔၏ 
ခမ္းနားလွေသာ လက္ထပ္ပြဲကု ိရုိက္ကူးထားသည္ ့ဗီဒီယုိသည ္၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင ္
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားလက္ဝယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။၁၃၄ ထုိဗီဒီယုိတြင ္
မိသားစု၏ အထက္တန္းက်က် ေနထုိင္တတ္ပံု၊ ၿပိဳးျပက ္ေတာက္ေျပာင္ေနသည္ ့
အဝတ္အစားမ်ားေၾကာင္ ့၎တုိ႔၏ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကု ိထင္ဟပ္ျပသေနၿပီး 
ျပည္သူမ်ားကလည္း အဆုိပါေက်ာက္မ်က ္ဝတ္ရံုမ်ား၊ ျပင္သစ္ရွမ္ပိန္္ႏွင္ ့ေဒၚလာ 
သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖုိးရွိေသာ လက္ေဆာင္မ်ား မည္သည့္ေနရာမ ွရရွိသည္ကု ိ
သိလုိေနၾကသည္။ 

အကဲခတ္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္ရင္၊ 
ဦးသန္းေရႊမိသားစုနဲ႔ ဆက္ဆံရမယ္”။၁၃၅ ဦးသန္းေရႊ၏ သားမ်ားျဖစ္ေသာ 
ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊႏွင္ ့ဦးႀကိဳင္စန္းေရႊတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းမ ွ
အမ်ားဆံုးရရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိမုန္႔ဆုိင္ျဖစ္ေသာ J’s Donuts 
ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည ္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ
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၂။ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့ ္ေက်းလက္ေဒ 
သဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္

“ပါးရုိက္ရဲတယ္။”
ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္

ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္သည ္ဖားကန္႔ေဒသရွ ိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ 

ကာလအတန္ၾကာ လႊမ္းမုိးခဲ့သ ူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သ ူ

ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ တာဝန္မ်ားတြင ္ဖားကန္႔ေဒသအတြက ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိရာထူးအျမင့္ဆံုးဗိုလ္ခ်ဳပ္တ

စ္ဦး- တပ္မေတာ ္ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး တုိ႔ပါဝင္သည္။၁၃၆ 

ဦးအုန္းျမင့္သည္ ့တံဆိုးလက္ေဆာင္မ်ား ရယူရန္၊ ေတြ႔ရွိသည္ ့

ေက်ာက္စိမ္းတံုမ်ားထဲမ ွရွယ္ယာခြဲယူရန္၊ ‘ခရုိနီ’ ကုမၸဏီမ်ား၏ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကု ိျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိတုိင္းရင္းသား

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားအၾကား ေသြးခြဲရန ္ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း 

စစ္ဌာနခ်ဳပ ္တုိင္းမွဴးအျဖစ ္၎တာဝန္ယူခဲ့ရမႈကု ိအျပည့္အဝ 

အသံုးခ်သည္ဟ ုကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားက စြပ္စြဲၾကသည္။၁၃၇

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွရင္းျမစ္မ်ားေျပာျပခ်က္အရ ဦးအုန္းျမင့္၏ 

မိသားစုသည ္ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ၿဗိတိသွ် ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ေအာ့ဝင္းဂိတ္ကု ိ

အစြဲျပဳ၍ မွည့္ထားေသာ ျမန္မာ ဝင္းဂိတ ္(ျမန္မာေအာင္ႏိုင္ေရးမုခ္ဦး) 

ဟုေခၚသည္ ့အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ ္

ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကု ိပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။၁၃၈ DICA 

ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ားအရ -

• ျမန္မာ ေအာင္ႏိုင္ေရးမုခ္ဦး ေက်ာက္မ်က ္

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏ ီလီမိတက္ကု ိဦးအုန္းျမင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ ္တုိင္းမွဴးအျဖစ ္

ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ျပသထားသည္။၁၃၉

• ထုိကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာလည္းျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ၏ ၄၀% 

ကု ိကုိင္ေဆာင္ထားသူမွာ ဦးေက်ာ္သီဟျဖစ္ၿပီး ဦးအုန္းျမင့္၏ 

သားနာမည္ပင ္ျဖစ္သည္။၁၄၀

• အျခားတစ္ေယာက္မွာ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ 

၃၀% ကု ိရယူထားသည္ ့ဦးေက်ာ္သီဟ၏ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေသာ 

ေဒၚေႏြးအိအိဇင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၁၄၁

အစုိးရ၏ ေျမပံုမ်ားႏွင္ ့KIA/KIO ၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင ္ျမန္မာ ေအာင္ႏိုင္ေရးမုခ္ဦးသည ္

ဖားကန္႔ေဒသတြင ္ဝါက်ဲ (#၅)ႏွင္ ့ဂြီခါးလံုး (#၄) ေမွာ္မ်ားကု ိ

လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။၁၄၂ 

စစ္တပ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္က 

ျမန္မာေအာင္ႏိုင္ေရးမုခ္ဦးသည ္၎၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း 

လုပ္ငန္းဖက္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness ထ ံေျပာျပခဲ့သည္။၁၄၃

ျမန္မာေအာင္ႏိုင္ေရးမုခ္ဦးသည ္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိသည္ ့၂၀၁၃ 

ခုႏွစ ္ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင ္

ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုGlobal Witness 

မ ွသံုးသပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္၂၀၁၄ ခုႏွစ္ပြဲတြင ္ကုမၸဏီသည ္

အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ရွိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၁၄၄ ဤပမာဏတြင ္အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ 

နီးပါးတန္ဖုိးရွိေသာ အေလးခ်ိန ္၂၄ ကီလုိဂရမ္ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတံုး 

ေရာင္းခ်ရမႈလည္း ပါဝင္သည္။၁၄၅

၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ဦးအုန္းျမင့္အား ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာ
နခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အထူးအာဏာေပးအပ္ခံရသည္။ 
ယေန႔ေခတ္တြင္သူသည္ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်း
လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ အရပ္ဘက္ရာထူးကု ိ
ရယူထားသည္၊ သုိ႔ေသာ္သူသည ္ 
၎မိသားစု၏ျမန္မာဝင္းဂိတ္ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမွတဆင္ ့ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိစိတ္ဝင္စားေနဆဲျဖစ္သည္။

စစ္သမုိင္းေၾကာင္းကုိစိတ္ဝင္စားသ ူ
ဦးအုန္းျမင္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြ
င္းျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အေျခခ်ခဲ့သည့္အ
ထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္၏ တပ္မွဴးၿဗိတိသွ်
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာ္ဒီဝင္းဂိတ္ကုိ အစြဲျပဳ၍ 
သူ၏ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီကုိ အမည္တ ူ
မွည့္ေခၚခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။  
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဦးအုန္းျမင့္သည ္ေရသန္႔စနစ ္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ မေကြးတုိင္းရွ ိရြာသားအဖြဲ႕မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္ ့
စကားမ်ားသည ္သတင္းေခါင္းစီးမ်ားတြင ္ေနရာယူခဲ့သည ္- 

“ဘယ္ႏုိင္ငံကမ ွျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ခ်စ္လြန္းလို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ကူညီသြားတာ မရွိဘူး။ ေရွ႕ကခ်ရင္ခ်၊ မခ်ရင ္
ေနာက္က ခ်မယ့္ေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဟုတ္ၿပီလား၊ ေရွ႕ကခ်ရင္ခ်၊ မခ်ရင ္ေနာက္ကပဲ။ ဘယ္သူမ ွ

အလကား မေပးဘူး။

“ကြ်န္ေတာ့္ကိုစစ္တပ္က လႊတ္ထားတာ၊ ကြ်န္ေတာ္က ႏုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘူး။  
ကြ်န္ေတာ့္ကိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေရြးခ်ယ္ထားတာ။ 

ကြ်န္ေတာ္ေျပာေနတာကို သိတယ္မွတ္လား။

“ဘယ္ႏုိင္ငံေရးသမားကိုမွလည္း ကြ်န္ေတာ္ ေစာက္ဂရုမစုိက္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ မွတ္ထား။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ဆိုၿပီးေတာ ့နယ္တကာလွည့္ၿပီး ပါးရုိက္ရဲတယ္ကြဆိုၿပီးေတာ့ 

မိန္႔ခြန္းေျပာလာတာ။”

“ခုႏုိင္ငံေရးစကား စေျပာတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးစကားဆိုတာ ခုတက္ေနတဲ့အစုိးရေပၚမွာ 
ေစာ္ကားတဲ့ေကာင္ကို တြယ္မွာပဲ ပါးစပ္နဲဲ႔တြယ္လို႔မရရင ္အခ်ဳပ္ထဲထည့္မွာပဲ ႏုိင္ငံတကာမွာ 

ဒီလိုပဲက်င့္သုံးတယ္ အစုိးရကိုဆန္႔က်င္တဲ့ေကာင္ေတာ့ သြား.. မင္းအခ်ဳပ္ထဲေန ငါတုိ႔အစုိးရထြက္ရင ္
မင္းထြက္ ဒါပဲ။”၁၄၆

ဤသုိ႔ေသာမွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ရန္ကုန္တြင္ဆႏၵျပမႈမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ၎တုိ႔အား ပါးရုိက္ရဲလွ်င ္ရိုက္ရန ္ဝန္ႀကီးကု ိစိန္ေခၚခဲ့သည္။၁၄၇

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီး...ႏွင့္ ပါးရိုက္ဇာတ္လမ္း
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၃။ အာဏာရပါတ၏ီ
အေထ ြေထ ြ အတ ြငး္ေရးမ ွဴ းေဟာငး္ 
ဥးီေမာငေ္မာငသ္မိး္

အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ ္ေမာင္ေမာင္သိမ္းသည ္အာဏာရ 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတ ီ(USDP) ၏ လတ္တေလာ 

ျဖဳတ္ခ်ခံလုိက္ရသည္ ့အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ 

ငါးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္

(ေအာက္လႊတ္ေတာ)္ ကိုယ္စားလွယ ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၄၈ 

သူသည ္သေဘာထားတင္းမာသ ူႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ ္

ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ Global Witness က သူ၏ သားသည ္

တရားမဝင ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈတြင ္ပါဝင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကု ိ

ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။၁၄၉

ဖားကန္႔ေဒသရွိ အဓိက ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္

သက္၍ ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိသူ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးက 

ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းသည္ ကုေဋ (#၂) ႏွင့္ မန (#၁) 

ေမွာ္မ်ားအျဖစ္ အစုိးရေျမပံုမ်ားတြင ္စာရင္းျပထားေသာ 

ျမတ္ယမံုႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကု ိ

ထိန္းခ်ဳပ္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness အား ေျပာျပခဲ့သည္။၁၅၀ 

ကုေဋေမွာ္ (#၂) အနီးေနထုိင္သူ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း

ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းသည္ ျမတ္ယမံုကုမၸဏီပုိင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သတ္မွတ္ထားသည္။၁၅၁

ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မွန္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 

အျခားအခ်က္အလက္မ်ားက ပ့ံပိုးေပးထားသည္။

• ျမတ္ယမံုႏွင္ ့မ်ိဳးႏြယ္ကုမၸဏီတုိ႔သည ္ရံုးတစ္ရံုးထဲတြင ္

အတူဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဒါရုိက္တာႏွင္ ့ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္လည္း 

အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင ္မွတ္တမ္းမ်ားက 

ျပသေနသည္။၁၅၂

• မ်ိဳးႏြယ္ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာႏွင္ ့ရွယ္ယာရွင္သံုးဦးအနက ္

တစ္ဦးသည ္ဦးေနေအာင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္င ံလႊတ္ေတာ ္

ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွ ိႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းတြင ္

ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၏ သားတစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၅၃

• မ်ိဳးႏြယ္ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာျဖစ္သ ူဦးေနေအာင္၏ မွတ္ပံုတင္နံပါတ ္

(ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား) နံပါတ ္(၁၃/ကမန(န)၀၀၁၅၉၂) 

သည ္ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၏ သားျဖစ္သ ူဦးမင္းသိမ္း- (၁၃/

ကမန(န)၀၀၁၅၉၃) ၏ နံပါတ္ႏွင္ ့ကပ္လ်က္ျဖစ္သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည ္ၿမိဳ႕နယ ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင ္

တစ္ၿပိဳင္တည္း မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထားဖြယ္ရွိေၾကာင္း 

ျပသေနသည္။၁၅၄

မ်ိဳးႏြယ္ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ေသာ ဦးေနေအာင္သည္ ဦးမင္းသိမ္း၏ 

အစ္ကုိတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိက္ဆုိင္စြာပင ္

နာမည္တူၿပီး မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္လည္း တူညီျခင္း၊ 

ေနရာလည္း တူညီျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ႀကိမ္လွ်င ္

ကေလးတစ္ဦးထက္ပုိ၍ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ၾကျခင္းသည ္

ျမန္မာမိသားစုတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမာင္ႏွမမ်ားသည ္

မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ကုိ ေရွ႕ေနာက္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေစ၊ 

နီးကပ္လ်က္ျဖစ္ေစ ရရွိၾကသည္။၁၅၅

Global Witness က မ်ိဳးႏြယ္ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာျဖစ္သ ူဦးေနေအာင္ထ ံ

စာေရးသားခဲ့ၿပီး သူသည ္ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၏ သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့

ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းသည ္ျမတ္ယမံုႏွင္ ့မ်ိဳးႏြယ္ကုမၸဏီတုိ႔၏ 

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူပုိင္ရွင္မ်ားဟုတ္မဟုတ ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 

ထုိေမးခြန္းမ်ားကု ိယခုတစ္ႀကိမ္တြင ္ေျဖဆုိႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း 

ဦးေနေအာင္က စာျပန္ၾကားခဲ့သည္။၁၅၆

အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိမ္းသည ္မၾကာေသးခင္ကအထ ိ 
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားတင္းမာသူဟုနာမည္ႀကီးေသာ 
ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းသည္၂၀၁၃ ႏွင္ ့၂၀၁၄ တြင ္အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ 
အေမရိကန ္ေဒၚလာသန္း ၁၄၀ ေက်ာ ္ရရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ 
ေနာက္ကြယ္တြင ္ရွိေနသူျဖစ္သည္။
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ျမတ္ယမံုေက်ာက္စိမ္းတြင္း ကုေဋ (#၂)၊ ကုေဋရြာ၊ လံုးခင္းအနီး၊ ဖားကန္႔။ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ ျမတ္ယမံုေမွာ္သည ္ဖားကန္႔တြင ္လုံၿခဳံေရးအေစာင့္အမ်ားဆံုးမုိင္း
တြင္းျဖစ္ၿပီး အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္ ့အေျခအေနရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ

ဖားကန္႔ရွ ိကုေဋရြာအနီး ျမတ္ယမံ ုေမွာ္မ ွေရဆုိးေရညစ္မ်ား စီးဆင္းေနျခင္း။ ေဒသခ ံျပည္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ကုမၸဏီမ ွျပဳလုပ္ထားသည္ ့ေျမာင္းမ်ားမ ွ
စီးဆင္းေသာ ေရမ်ားသည ္အနီးရွ ိအိမ္မ်ားကု ိပ်က္စီးေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ
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ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ျမတ္ယမံုကုမၸဏီ၏ ေမွာ္သည ္

ဖားကန္႔တြင္ လုံျခံဳေရးအေစာင့္အမ်ားဆံုး ေမွာ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့
အေျခအေနမ်ားသည္ အလြန္အမင္း အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း 
သိရသည္။၁၅၇ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီတြင္ ျမတ္ယမံု၏ ကုေဋ (#၂) ေမွာ္မ ွ

ဒလေဟာ စီးဆင္းလာေသာ ရႊံ႕ႏွင့္ ေရဆုိးေရညစ္မ်ားေၾကာင့္ လူ 
၃၀ ႏွင့္ ၆၀ အၾကား ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအဆိုအရ 

သိရသည္။၁၅၈

သုိ႔ေသာ ္ဤသုိ႔ လံုျခံဳေဘးကင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားက 

ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားရေနေသာ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၏ 

ကုမၸဏီမ်ားကိ ုရပ္တန္႔သြားေစခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့
၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္ျမတ္ယမံုႏွင္ ့
မ်ိဳးႏြယ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့၎တုိ႔ႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည္ ့ကုမၸဏီမ်ားသည ္

အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ေက်ာ ္

ေပးခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းေတြ႕ရသည္။

ဖားကန္႔ရွ ိျမတ္ယမံ ုကုမၸဏီမ ွခ်န္ထားရစ္ခဲ့ေသာ ေရလွ်ံေနသည္ ့တြင္းႀကီး ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ဧၿပီလတြင ္ျမတ္ယမံ ုကုေဋ (#၂) ေမွာ္တြင ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမၿပိဳက်မႈ ဗီဒီယုိထဲမ ွပုံမ်ား လ ူ၃၀ မ ွ၆၀ ေယာက္အထ ိေသဆံုးခဲ့သည္ဟ ုေဒသခံမ်ားက 
ေျပာသည္။ ကုမၸဏီသည ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္း အေပၚတြင္ရွိေသာ ရႊံ႕ရည္မ်ားျဖင္ ့ျပည့္ႏွက္ေနသည္ ့ေျမႀကီးေပၚတြင ္ေျမစာမ်ား ပံုျခင္းေၾကာင္ ့ထုိသုိ႔ မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက ္ေရဆုိးေရညစ္မ်ားသည ္ေရႊ႕ေျပာင္းစီးဆင္းသြားၿပီး ခ်ိဳင့္ႀကီးထဲတြင ္ေရမ်ားလွ်ံသြားကာ စီးဆင္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွ ိ
အလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့စက္မ်ားကု ိဝါးၿမိဳသြားခဲ့သည္။
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၄။ ျမဳပ္ေနတဲ ့ျပႆနာႀကီးတစ္ခုရဲ႕  
အစလား။

Global Witness- “ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့ကုမၸဏီအ
မ်ားစုမွာ စစ္တပ္မိသားစုေတြ ပါဝင္ေနႏိုင္တယ္လို႔ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကားထားပါတယ္။ ခင္ဗ်ားေရာ
ဘယ္လုိသိထားပါသလဲ။

အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး- “ပါဝင္ႏုိင္တာမဟုတ္ဘူး၊ 
ပါကု ိပါဝင္ေနတာပါ။ စစ္တပ္မိသားစုမွာ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီေတြသာရွိမေနရင ္က်န္တဲ့သူေတြက 

သူတုိ႔ကိ ုကန္ထုတ္ပစ္ၾကလိမ့္မယ္။ 
အဲဒီလိုကုမၸဏီမရွိတဲ့လူကိ ု

စုန္းျပဴးလုိ႔ ျမင္ၾကလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က 
တန္းတူဆက္ဆံမွာမဟုတ္ဘူး”၁၅၉

အျခား ၾသဇာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင ္ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလု

ပ္ရာ၌ အက်ိဳးအျမတ္ရယူေနသူမ်ားတြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဏာရပါတီမ ွ

ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း Global Witness ၏ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ သိရသည္။

• အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးဘုန္းေဆြသည္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပဋိပကၡေၾကာင္ ့

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည္ ့ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူေပါင္း 

၁၀၀,၀၀၀ ၏ လူမႈဘဝ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ သူ႔တြင္ တာဝန္ရိွသည္။ 

အနည္းဆုံးအားျဖင္ ့သူ၏ ေရႊအင္းဝေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ ွ

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသည္ ့ေနရာႏွင္ ့

ဆက္စပ္ေနသည္ ့ေနရာမ်ားအတြင ္တာ၀န္ရွိပါသည္။၁၆၀

ျပန္ၾကားေရးႏွင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန 

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းသန္းသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းဝယ္ယူေရးဌာန၏ 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။၁၆၁၂၀၁၄ 

ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 

DICA ၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင ္သူသည ္MEHL ၏ အဓိက 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည္ ့

လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္သည္ ့ျမန္မာအင္ပီရီရယ္လ္ဂိ်တ ္

(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီလီမိတက္၏ တစ္ဦးတည္းေသာ 

ရွယ္ယာရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၁၆၂

ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင ္MEHL က Global Witness ႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုရန ္

သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ကုမၸဏီကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀င္းသန္းအား 

ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ ္အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ရန ္

ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။၁၆၃ Global Witness ထံေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ 

ေနာက္ဆက္တြဲစာထဲတြင ္MEHL က သူသည ္ျမန္မာအင္ပီရီရယ(္လ)္

ဂ်ိတ္ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ကု ိျငင္းဆုိခဲ့သည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွ ိMEHL ၏ အခန္းက႑ကု ိေနာက္လာမည္ ့

အခန္းက႑တြင ္အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ေဖာ္ျပေရးသားထားပါသည္။၁၆၄ 

ဤရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည ္ျမဳပ္ေနေသာ ျပႆနာႀကီးတစ္ခု၏ 

အစပင္ရွိေသးသည္ဟ ုကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ 

အဓိက ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ား၏ အေပၚယံ အခြံကု ိ

ခြာၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အထဲတြင္ စစ္တပ္မိသားစုကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မည္ဟ ု

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ 

ဤအခ်က္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအေနျဖင္ ့

စုိးရိမ္ရမည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္- USDP / တပ္မေတာ္အတြင္းရွ ိ

အျခားမည္သူမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအေပၚ 

အက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ယူေနၾကသနည္း။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး 
ဦးဘုန္းေဆြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းထဲတြင္ အေျမာက္အျမား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားသည္ ့
USDP ပါတီမွ နာမည္ႀကီး ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သည္။  
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စစတ္ပက္မု ၸဏမီ်ား

စစ္တပ္မိသားစု၀င္မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားက 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ လႊမ္းမုိးေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ 

ပါဝင္မႈမ်ားမွာ အဆုံးမသတ္ေပ။ စစ္တပ္တြင္ ကုိယ္ပုိင ္ 

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနၿပီး  

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ အျမတ္မ်ားစြာကုိ ရယူေနသည္။ 

ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသာ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က ္

ျပပြဲမ်ားမွ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ထုိပြဲႏွစ္ခုစလံုးမ ွ

အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခြန္မေဆာင္မီ ေရာင္းရေငြ အနည္းဆံုး 

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၈၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။၁၆၅ 

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ထုိေငြမ်ား ဘယ္ေရာက္သြားသနည္း၊ ထုိအခြန္မ်ားကု ိ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIA/KIO ကုိ တုိက္ေနသည့္ အစုိးရ၏ စစ္ပြဲမ်ားကု ိ

ဆင္ႏႊဲရန္ အသံုးျပဳေနျခင္းေလာဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း 

ထြက္ေပၚလာသည္။  

တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္းအဆင့္လုပ္ငန္း- 
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက၁္၆၆

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္စစ္တပ္ကုမၸဏ ီအနည္းဆံုး 

၄ ခုခန္႔ ပါဝင္ေနသည္ကု ိGlobal Witness မ ွသတိမူမိပါသည-္ ျမန္မာ့

စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက ္(MEHL)၊ ျမန္မာ ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း 

(MEC)၊ ေရႊအင္းဝ ေက်ာက္မ်က ္(ယခင ္အခန္းတြင ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး)၊ 

ႏွင္ ့ဓူ၀ံၾကယ ္ေက်ာက္မ်က ္တုိ႔ျဖစ္သည္။၁၆၇ ဤေလးခုအနက ္

အေရးအႀကီးဆံုးႏွင္ ့နာမည္ဆုိး အရွိဆံုးကုမၸဏီမွာ အေမရိကန္အစုိးရမ ွ

အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက ္

(MEHL) ျဖစ္သည္။ ဤကုမၸဏီသည ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ေအာင ္

တန္ဖုိးႀကီးကုန္ပစၥည္းမ်ားကု ိတင္သြင္းရန္အတြက ္အထူးသီးသန္႔ 

လုိင္စင္မ်ား ရယူျခင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ရွိျခင္း၊ႏွင္ ့

ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားကု ိ၎တုိ႔ႏွင့္အတ ူအတင္းအက်ပ ္

ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းတုိ႔ျဖင္ ့အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာကု ိရယူေနသည္။၁၆၈ 

၎၏ အလားတူကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ MEC ႏွင့္အတ ူလွ်ိဳ႕ဝွက ္

စစ္တပ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက ္အထူးဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးၿပီး 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အၿငိမ္းစား စစ္တပ္အရာရွိမ်ားအတြက ္

ဝင္ေငြရရွိေရးကု ိေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟ ုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

နားလည္းထားၾကသည္။၁၆၉

အခ်ိဳ႕ေသာ အကဲျဖတ္ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပသည္မွာ MEHL ႏွင္ ့

MEC တုိ႔သည ္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင္ ့၎တို႔၏ လက္ဝါး

ႀကီးအုပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္ဟ ုေျပာၾကေသာ္လည္း 

အျခားသူမ်ားက ေထာက္ျပသည္မွာ ေနာက္ကြယ္တြင္မ ူ

ပမာဏအလြန္မ်ားသည္ ့ေငြေၾကး ရေပါက္ရလမ္းမ်ားကိ ုဆက္လက ္

ဆုတ္ကိုင္ထားဆဲဟ ုဆုိသည္။၁၇၀ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ 

ေက်ာက္စိမ္းသည ္နမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္။

MEHL ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္း- “အဓိက ေ၀စုႀကီးကိ ု
ေနာက္ကြယ္က ရယူေနေသာ လုပ္ငန္းဖက္”၁၇၁  

MEHL သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသည့္ 

လုပ္ငန္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ လက္ပံေတာင္း 

ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခြင္းမႈ၊ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူမႈ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း 

စြပ္စြခံဲေနရသည္။၁၇၂ သို႔ေသာ္ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကိုမူ ေသခ်ာ 

စစ္ေဆးျခင္း မရိွေသးေပ။

ဖားကန္႔ကု ိKIA/KIO တုိ႔လက္ထဲမ ွအစုိးရက လႊဲေျပာင္းထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးသည္ ့

ေနာက္ပုိင္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္MEHL 

က ေရွးဦးစြာ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး ၎က ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ၾကာသည္အထ ိ

လုပ္ငန္းကု ိဆက္လက္လႊမ္းမုိးခဲ့သည္။၁၇၃ ဤကာလအတြင္း 

ယင္းလုပ္ငန္းစုက သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင္ ့

အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ လုပ္ကြက္အမ်ားအျပားကု ိ

ရရွိရန ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၇၄ ဖားကန္႔ရိွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 

ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ကန္ထရိုက္အခြရဲယူ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။၁၇၅ 

မွတ္သားေလာက္သည္ ့ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ဤအစီရင္ခံစာ၏ 

ေနာက္ပုိင္းတြင ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ 

ရွယ္ဖယ္မလီကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိCoca-

Cola ႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္သည္ ့လုပ္ငန္းဖက္တစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၇၆ 

MEHL သည ္၎၏ ကုိယ္ပုိင ္ေက်ာက္စိမ္း ေလလံပြဲမ်ားကု ိ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသးသည္။၁၇၇

စစ္ဘက ္ေထာက္လွမ္းေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့ႏုိင္ငံေတာ ္

ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ(ဦးသန္းေရႊ၏ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္သည ္လက္ပံေတာင္းတြင ္ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရး 
စီမံကိန္းကု ိဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရာ၌ ေဒသခံမ်ားႏွင္ ့အျငင္းပြားဖြယ ္ပဋိပကၡမ်ားႏွင္ ့
ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူမႈ၊ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက ္ႏွိမ္နင္းမႈ၊ 
ေဖာ့စဖရတ္မ်ား သံုးမႈတုိ႔ေၾကာင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတြင္သာမက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ 
အမည္ဆုိးျဖင္ ့လူသိမ်ားေနသည္ ့စီမံကိန္းတစ္ခ ုျဖစ္ေနသည္။ ဓါတ္ပံ-ု Burma 
Partnership/ဦးဟန္ဝင္းေအာင္
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အာဏာရွင္အစိုးရ) အတြင္းေရးမွဴး ၁ ဦးခင္ညြန္႕ဦးေအာင္မႈေအာက္တြင ္

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစတင္၍ အစစအရာရာ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္၊ 

အစုိးရသည ္ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတ ူ

ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန ္စတင ္တြန္းအားေပးလာခဲ့သည္။၁၇၈ ဤေနရာတြင ္

MEHL ၏ လႊမ္းမုိးမႈ ေနာက္ေရာက္သြားသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎သည ္

ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားတြင ္အႀကီးမားဆံုးႏွင္ ့

အရွိန္အဝါအႀကီးဆံုး ကုမၸဏီအျဖစ ္ဆက္လက္တည္ရွိေနေသးသည္။၁၇၉ 

ေက်ာက္မ်က္ႏွင္ ့တြင္းထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားကု ိကာလၾကာရွည္စြာ 

စူးစမ္းေလ့လာခဲ့သူတစ္ဦး၏ အဆုိအရ “MEHL သည ္အျမဲတမ္း 

ပါဝါရွိေနဆဲ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။”၁၈၀

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ MEHL သည္ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္း

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ EITI တြင္ ပါဝင္ေရးေဆြးေႏြးရန္ Global 

Witness ႏွင့္အတူ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ လွ်ိဳ ႕ဝွက္သည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ 

ကုမၸဏီအတြက္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည ္ခြန္အားျဖစ္ေစသည္ ့

လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။၁၈၁ MEHL အရာရွိမ်ားတြင ္

လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္သည္ ့ျမန္မာ အင္ပီရီရယ္လ္ဂ်ိတ္ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္လတ္ပါဝင္ၿပီး EITI 

အေပၚ ၎တုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင္ ့ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားကု ိေအာက္ပါအတုိင္း 

အေလးထား ျပသခဲ့သည-္

“EITI သည ္သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲသည္ ့

လုပ္ငန္းအတြက္ ထူးျခားသည္ ့အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည.္.. MEHL 

သည ္EITI လိုအပ္သမွ်အရာအားလုံးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။ 

အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူတကြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည ္

ျမန္မာႏုိင္င ံEITI ကိုေလးစားလိုက္နာၿပီး EITI အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အတူ 

လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္’’။၁၈၂

ကုမၸဏ ီကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည ္MEHL ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့

ပတ္သက္၍ မ်ားျပားလွသည္ ့တိက်ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 

ေပးခဲ့သည္။ အျခားလုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကု ိ

အတည္ျပဳေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကလည္း လံုးဝမတူညီသည္ ့ဘက္မ ွ

ေျပာျပၾကသည-္

MEHL က ၎သည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း

မ်ားတြင ္ဦးေဆာင္ေနသည္ ့ကုမၸဏီမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင္ ့

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိေက်ာက္စိမ္းေမွာ ္၁၅၀-၂၀၀ ဧကအတြက္သာ 

လုိင္စင္မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။၁၈၃ သုိ႔ေသာ ္ဤအေရအတြက္က 

တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းတြင္းရွ ိ

အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမ ွရရွိေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင္ ့မတူဘဲ 

ကြဲျပားေနသည္။ အစုိးရေျမပံုတြင ္MEHL အတြက ္ဧက ၃၀၀ ခန္႔ 

လုိင္စင္ခ်ထားေပးေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။၁၈၄ ဤအေရအတြက္တြင ္

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းဖက္အမည္မ်ားျဖင္ ့လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေမွာ္မ်ား 

မပါဝင္ပါ။ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးကလည္း ဖားကန္႔ေဒသရွ ိMEHL 

၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ေပါင္းသည ္၁၀၀၀ ဧက ခန္႔ရွိေၾကာင္း 

ခန္႔မွန္းထားသည္။၁၈၅

MEHL က ၎သည္ ႏွစ္ဦးအက်ိဳးတူလုပ္ငန္းဖက္မ်ားအေနျဖင့္ 

အလုပ္ လုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။ထိုကုမၸဏီမ်ားတြင္ 

တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။၁၈၆ MEHL မွ အမည္ေဖာ္ျပေသာ 

လုပ္ငန္းဖက္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္မိသားစု ပိုင္ဆိုင္ေသာ 

ျမန္မာေအာင္ႏုိင္ေရးမုခ္ဦးကုမၸဏီႏွင့္ KBZ အုပ္စုမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ 

ဂ်ိန္းေဖာေအာင္ကုမၸဏီတို႔ ပါဝင္သည္။၁၈၇ MEHL က ၎၏ 

လုပ္ငန္းဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ခြေဲဝယူေသာ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏကုိ 

လွ်ိဳ ႕ဝွက္ထားေၾကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္တပ္ကုမၸဏီအတြက္ 

၂၀%ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအတြက္ ၈၀% ရိွေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။၁၈၈ 

၎အခ်က္သည္ MEHL ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ ေလးဦးႏွင့္ 

လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံမွ ရရိွေသာ အခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး 

အားလုံးက MEHL သည္ ရွယ္ယာ ၄၀% ကို ရယူေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။၁၈၉

MEHL က ၎သည္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေ

ရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စစ္တပ္က စည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

မ်ိဳး မရိွေၾကာင္း ေျပာသည္။၁၉၀ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္

လုပ္ငန္းရိွ အျခားသူမ်ားက ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေမွာ္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး 

အျခားလုပ္ငန္းစုမ်ားအေပၚ ဆုိးသြမ္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ေျပာဆိုၾကသည္၊ အထူးျဖင့္ ဦးေတဇ၏ ထူး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေ

ရးကုမၸဏီက့ဲသို႔ ‘ခရိုနီ’ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 

အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနၾကသည္ဟု ေျပာဆုိသည္။၁၉၁ 

Global Witness ထံ ေရးသားထားေသာ စာထဲတြင္ MEHL က 

ဤသို႔စြပ္စြေဲျပာဆိုမႈမ်ားကို ျငင္းဆိုထားသည္။၁၉၂

MHEL ၏ လုပ္ငန္းဖက္တစ္ဦးမ ွစြပ္စြဲေသာ အျခားတစ္ခ်က္မွာ 

စစ္တပ္ကုမၸဏီသည ္၎၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

တန္ဖိုးရိွေသာ ေက်ာက္စိမ္းေျမကို ရွာေဖြရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇသတ္ႀကီး - 

ပုဒ္မ ၁၄၄ - ပါ အေရးေပၚ အာဏာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳေၾကာင္း 
စြပ္စြထဲားသည္။ “လူတိုင္းက ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ေၾကာက္တယ္၊ 
ကေလးေတြေတာင္ ေၾကာက္ၾကတယ္။၁၄၄ ဆုိလုိတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
အ့ဲဒီကိုသြားရင္ သူတို႔က ပစ္မယ္လို႔ ေျပာတာ။ သူတို႔မွာ ၁၄၄ 

ရိွၿပီဆိုရင္ သူတို႔ႀကိဳက္တာ လုပ္လို႔ရတယ္။”၁၉၃ Global Witness မွ 

ျပန္သုံးသပ္ထားေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ေျမပုံတြင္ ဆန္ခါရြာအနီးရိွ MEHL ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ပတ္ဝန္းက်င္ကို 

ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နယ္ေျမအျဖစ္ အမွတ္အသားျပဳထားသည္၊ 
သို႔ေသာ္ ထိုေနရာကို တူးေဖာ္ၿပီးျခင္း ရိွမရိွကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။၁၉၄ 

ဤစြပ္စြခဲ်က္အေပၚ MHEL က “MEHL အေနနဲ႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ထုတ္ျပန္ဖို႔ 
အာဏာ မရိွပါဘူး။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြအရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာပဲ 

ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာဖို႔ အာဏာရိွပါတယ္” ဟုဆိုသည္။၁၉၅

MEHL ၏ ျမန္မာအင္ပီရီရယ္လ္ဂ်ိတ ္လုပ္ငန္းခြဲ၏ 

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သ ူဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္လတ္ကလည္း ၎သည ္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းတာဝန္ယူသည္ ့ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔ ေက်ာ
က္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကု ိလုပ္ကုိင္ရန ္MEHL သည ္

လုပ္ငန္းဖက္မ်ားအေပၚ မွီတည္ေနရသည္ဟ ုရွင္းျပခဲ့သည္။၁၉၆ 
ဤအခ်က္က ယခင္က MEHL ႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးေသာ ကုမၸဏီမ ွ

ေျပာျပခ်က္ႏွင္ ့တူေနသည္။ ဤလုပ္ငန္းဖက္သည္ စစ္တပ္ကုမၸဏီက 

စစ္တပ္အရာရွိမ်ား အထူးသျဖင္ ့အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးကု ိ
၎ရွယ္ယာဝင္ထားေသာ ေမွာ္မ်ားတြင ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ ္ခန္႔အပ္ပံုကု ိ



 52       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

ရွင္းျပထားသည္။၁၉၇ ကုမၸဏီမ်ားက ထုိသုိ႔ အရာရွိမ်ားရွိေနျခင္းကု ိ
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ၾကသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ထုိအရာရွိမ်ားသည ္
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ ဗဟုသုတအနည္းငယ္သာ ရွိၾကၿပီး အမိန္႔မ်ားသာ 
ေပးေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၉၈ တစ္ခုေသာ ကိစၥရပ္တြင ္ဤသုိ႔ 
ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္မႈသည ္အလြန္ဆုိးရြားခဲ့ၿပီး MEHL ၏ လုပ္ငန္းဖက္က 
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနအား ၎၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
လုိင္စင္ကု ိဖ်က္သိမ္းခုိင္းသည္အထ ိျဖစ္ခဲ့သည္။၁၉၉ လုပ္ငန္းအတြင္းမ ွ
အျခားသူမ်ားကလည္း MEHL ၏ ကပ္ပါးရပ္ပါးႏုိင္ေသာ အျပဳအမူေၾကာင္ ့
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ ့ကိစၥရပ္မ်ားကု ိရပ္တန္႔ေစခဲ့ေၾကာင္း 
မေက်မနပ္တုိင္ၾကားၾကသည္။၂၀၀

သုိ႔ေသာ ္အခ်ိဳ႕ကမ ူMEHL ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မသိနားမလည္မႈကိ ု
ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုအျဖစ ္မွတ္ယူၾကသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက လုပ္ငန္းဖက္ကုမၸဏီမ်ားသည ္
၎တုိ႔၏ ေက်ာက္တြင္းမ ွေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈ အေထာက္အထားအျဖစ ္
“အစိမ္းပါသည္ ့ေက်ာက္တစ္ခုခု” ကုိသာ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားထ ံ
ျပသၾကၿပီး က်န္ရွိသည္ ့အရာမ်ားကု ိေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင ္
ခုိးထုတ္ယူသည္။၂၀၁ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့အဖုိးတန္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းကု ိေတြ႕သည့္အခါတုိင္း ၎ေက်ာက္စိမ္းကု ိမွတ္တမ္းထဲတြင ္
မသြင္းရန ္MEHL ကုိယ္စားလွယ္ကု ိလာဘ္ထုိးလုိက္သည္ဟ ု
ေျပာျပသည္။၂၀၂ Global Witness ထ ံေပးပုိ႔ထားေသာ စာတြင ္MEHL 
က “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကု ိဘယ္လု ိလာဘ္ထုိးတာမ်ိဳးကုိမ ွလက္မခံဖုိ႔၊ 
လာဘ္ထုိးတဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာလည္း မပါဝင္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္” 
ဟ ုေရးသားထားသည.္.. ဒီလုိလုပ္တဲ ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ရင ္
ဝန္ထမ္းေတြအားလံုးအေပၚမွာလည္း တင္းက်ပ္တဲ ့မူဝါဒေတြ 
ျပဌာန္းထားပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတြင ္ပါဝင္သည္ ့
ဝန္ထမ္းကု ိအျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”၂၀၃

ပငစ္ငဘ္႑ာရနပ္ ံေုင ြအတ ြကလ္ား၊ 
အေရးေပၚအတ ြက ္ စေုဆာငး္ထားျ ခငး္လား။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္MEHL ၏ လုပ္ငန္းခြဲ 
ျမန္မာအင္ပီရီရယ(္လ)္ဂ်ိတ ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီသည ္
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္အတ ူအေရာင္းပမာဏ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ နီးပါးျဖင္ ့ဒုတိယအမ်ားဆံုး 
ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ ့ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။၂၀၄ 
MEHL ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ ွရရွိေငြမ်ားကု ိ
ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက ္ဝယ္ယူရေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက ္
အသံုးျပဳရေၾကာင္းႏွင္ ့ဝင္ေငြမ်ားကု ိစစ္သားမိသားစုမ်ား၏ 
လူမႈဖူလုံေရးႏွင္ ့ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္သာ 
အသံုးျပဳေၾကာင္း ေျပာသည္။၂၀၅ သုိ႔ေသာ ္MEHL ႏွင္ ့အလားတူကုမၸဏ ီ
MEC တုိ႔က ၎တုိ႔၏ အလုပ္သည ္“စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိယ္စား 
တရားမဝင္အသံုးျပဳရန ္ထားရိွသည့္ရန္ပံုေငြမ်ား” ျဖစ္ေနျခင္း 
မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ ္ဒီထက ္ပိုဆုိးသည္ ့၎တုိ႔သည ္
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ဆင္ႏႊဲေသာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ပြဲ စက္ယႏၱယား၏ 
အဓိက ေခြးသြားစိတ ္တစ္ခ ုျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း လူထုကိ ု
ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးႏိုင္ရန ္လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကိ ုေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။၂၀၆

ဤကိစၥရပ္တြင ္EITI အတြက ္MEHL ၏ ပံ့ပုိးမႈသည ္ေကာင္းမြန္သည္ ့
ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင ္ထုတ္ျပန္ျခင္းလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္လုပ္ငန္းခြမဲ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ အစိုးရထံ ေပးသြင္းရသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ လုိင္စင္မ်ား၊ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲသည္ ့ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ပုိင္ရွင္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏကု ိခြဲေဝမႈႏွင္ ့ေကာက္ခံထားေသာ 
အျခားဝင္ေငြမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္သည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ ္လုိအပ္ေနေသးသည္မွာ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား၊ 
ရဲ၊ အျခားလံုျခံဳေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့
သီးျခားေဆာင္ရြက္ေပးသည္ ့အရာရွိမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ 
ေခါင္းပံုျဖတ္၍ အက်ိဳးအျမတ္ပုိင္ဆုိင္မႈ ရယူျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ေစရန ္
တားျမစ္သည္ ့ဥပေဒမ်ားကိ ုေနျပည္ေတာ ္အစုိးရႏွင္ ့ဥပေဒ 
ျပဌာန္းေရးဆြဲသူမ်ားမ ွေရးဆြဲၿပီး စစ္တပ္ကုမၸဏီႀကီးစုိးသည္ ့

ေခတ္တစ္ေခတ္ကိ ုအဆုံးသတ္ရမည ္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွရရွိသည္ ့၀င္ေငြမ်ားႏွင္ ့စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ားက 
ဘာလုပ္ၾကသနည္း။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွွ ရရွိေငြမ်ားကု ိျမန္မာစစ္တပ္အတြက ္
တရားမဝင္အသံုးျပဳသည္ ့ရံပံုေငြအျဖစ ္ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကု ိ
MEHL က ျငင္းဆုိထားၿပီး ၎က ကုမၸဏီမ ွရေငြမ်ားကု ိစစ္သားမိသားစုမ်ား၏ 
လူမႈဖူလုံေရးႏွင္ ့ႏုိင္ငံေတာ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက ္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာျပထားသည္။ ေကာလာဟလမ်ား ရပ္တန္႔သြားရန္ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းမ ွရရွိသည္ ့
ေငြမ်ား မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ကု ိသိလုိသည္ ့ျပည္သူတုိ႔၏ စိုးရိမ္စိတ္ကိ ု
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကု ိအျပည့္အဝ လုိအပ္ေနသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ MEHL အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားတြင ္၎သည ္
ဖားကန္႔ေဒသကု ိထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကု ိဖယ္ထုတ္ရန ္ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မတြင ္
ပါရွိေသာ အေရးေပၚအာဏာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကု ိအသံုးျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။  
ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ
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ခရုိနီကုမၸဏီမ်ား

သာမန္လူတန္းစားမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကု ိ

အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်ယ္ေျပာလွေသာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း 

ဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ ွအျမတ္ထုတ္ေနသူမ်ားသည ္စစ္တပ္တစ္ခုတည္း 

မဟုတ္ေပ။ အဓိက ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားကု ိ၂၀၁၁ မတိုင္မ ီ

စစ္အစိုးရႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကေသာ ‘ခရုိနီ’ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ႏွင္ ့

ဆက္စပ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုနီမ်ားကိုယ္တိုင္ ပုိင္ဆိုင္ၾကသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္ပုိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရန ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင္ ့ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန ္ျပင္းထန္ေသာ အဟန္႔အတားမ်ား 

ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ အထူးသျဖင္ ့ကုမၸဏီမ်ားအား 

ေနာက္ဆံုးပုိင္ဆုိင ္အက်ိဳးခံစားသူမ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကု ိ

အျမန္ဆံုး ထုတ္ေဖာ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။

၁။ အဲဗား ၀င္းနား (Ever Winner)

အဲဗားဝင္းနားသည ္ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားထဲတြင ္

ပါဝါအရွိဆံုး လုပ္ငနး္စုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ အခန္းက႑သည ္

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း ထိခိုက္မႈအျဖစ္ဆုံး ဥပမာမ်ားကိ ု

ျပသေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအုပ္စု၏ အစမူလ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို ဖုံးဖိထားသည္။ ၎သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 

အဖိုးအတန္ဆံုး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ကု ိထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အျမတ္မ်ား ရယူေနကာ 

ဖားကန္႔ေဒသမွ မည္သည့္အရာမ်ား ထုတ္ယူေနသည္၊ ရရိွသည့္ ပိုက္ဆံမ်ား 

မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ- 

ကခ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာျဖစ္ေစ - အမ်ားျပည္သူ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သိခြင့္ မရရိွၾကေပ။ 

အဲဗားဝင္းနားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာလႊမ္းမိုးထားၾကေသာ 

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရိွေနၿပီး အထူးသျဖင့္ 

KBZ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ကိုဝင္းႏွင့္ ေရႊသံလြင္ 

ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ ပိုင္ရွင္ မီဒီယာေလာက၏ ဘုရင္တစ္ဆူ ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔ 

ျဖစ္သည္။ KBZ ႏွင့္ အဲဗားဝင္းနားတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို 

ေနာက္အခန္းက႑တြင္ ပို၍ အေသးစိတ္က်က် ေရးသားထားပါသည္။ 

ထိုသို႔ အဆင့္ျမင့္ပုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရသြားသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံရိွ ဘုရားတစ္ဆူတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ 

လွဴဒါန္းထားခ့ဲေသာ အဲဗားဝင္းနား ကုမၸဏီမွ ေတြ႕ရိွသည့္ ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ 

ျပဳလုပ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။၂၀၇

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဲဗားဝင္းနားအုပ္စုန႔ဲအတူ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု Global Witness မွ ယုံၾကည္ထားသည့္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၉၀ ေက်ာ္ ရိွေၾကာင္း မွတ္တမ္းရိွခဲ့သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အုပ္စုႏွင့္ ၎၏ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားစုေပါင္းၿပီး 

စုစုေပါင္း အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ 

ေက်ာ္ ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္၂၀၈

အဗဲားဝငး္နားက ြနရ္က ္

အဲဗားဝင္းနားကုမၸဏီသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္အဓိက 

လုပ္ငန္းစုတစ္ခုအျဖစ ္အနည္းဆံုး ဆယ္စုႏွစ္ၾကာမွ် လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ 

ယင္း၏ အႀကီးဆံုးသူေဌးမွာ ဦးအုိက္ေထြးျဖစ္ၿပီး တရုတ္အမည္မွာ 

Zhang Yingchun ျဖစ္သည္။ သမီးငါးေယာက္ရွိသည့္အနက ္

အနည္းဆံုး ႏွစ္ဦးသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္ပါဝင္သည္။၂၀၉ 

ဦးအုိက္ေထြး၏ အဓိကလက္ေထာက္မ်ားမွာ သူ၏ 

ေယာက္ဖျဖစ္သ ူေဒါက္တာထြန္းၾကည္အျပင ္လက္ထပ္မႈမွတဆင့္ ့

ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္လာခဲ့သ ူေဒါက္တာေစာလင္းျဖစ္သည္ဟ ုအခ်ိဳ႕က 

ေျပာဆိုေဖာ္ျပၾကသည္။၂၁၀ ထုိပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည ္စာမ်က္ႏွာ ၅၅ရွ ိ

ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အဲဗားဝင္းနားအုပ္စုအတြက ္ေက်ာက္

စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကု ိစီမံခန္႔ခြဲသည္။၂၁၁

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင ္အဲဗားဝင္းနားကုမၸဏီမ ွရရွိေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္သည္ ့ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကု ိ
သမၼတဦးသိန္းစိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံရွ ိဘုရားတစ္ဆူသုိ႔ 
လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ဤအခ်က္က အဲဗားဝင္းနား အုပ္စ ု
ေနာက္ကြယ္ရွ ိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့အစိုးရထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈကု ိျပသေနၿပီး
ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကု ိေဖာ္ထုတ္ရန ္
ပုိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း 
မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။
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ဖားကန္႔ နမ့္ေမာ္ အနီး Ever Winner မ ွလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမ ွတစ္ခ ုျဖစ္သည္။ အဲဗားဝင္းနားအုပ္စုသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္
အင္အားအႀကီးမားဆံုးသူမ်ားထဲမ ွတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ၾသဇာရွိသည္ ့သူေဌးႀကီးမ်ားႏွင့ ္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ဤအုပ္စု၏ ဇစ္ျမစ္၊ ပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့ ္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိဖံုးကြယ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ
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ျမစ္ဆုံဧရာ 
ေက်ာက္မ်က္

ရတနာဆင ္
သီရိထေရးဒင္း

ရတနာျပည့္ၿဖိဳး 
ေအာင္ 

ေက်ာက္မ်က္

ခုိင္ျမန္မာ 
ေက်ာက္မ်က္

ARS
အျပည္ျပည ္

ဆုိင္ရာ 

ေကာင္း
ျမတ္သုခ

သံလြင္ဧရာ 
ေက်ာက္မ်က္

လင္းလတ္ဝင္း
ရတနာ 

ေက်ာက္မ်က္

ေရႊ
သံလြင္
အုပ္စု

ဖုိးသာထူး 
ေက်ာက္မ်က္

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ
ဒါရုိက္တာ

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ဒါရုိက္တာ

ေက်ာက္စိမ္း 
အတူတကြ ေရာင္းခ်

လိပ္စာတူ

ပင္မ ေက်ာက္စိမ္း
လုပ္ငန္း 

မန္ေနဂ်ာမ်ား ဥကၠဌ

ေယာက္
ဖမ်ား

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ
ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

သူငယ္ခ်င္းအရင္း

ဒါရုိက္တာ

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူ

ညီအမမ်ားလား။
ဖခင္

ဖခင္

ဥကၠဌ

ကုမၸဏီခြဲ

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ငန္း 

တြင္း 
ရွိလုပ္ငန္း 
ဖက္မ်ား 

ထေရးဒင္းကုမၸဏီကု ိ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္

ပတၱျမားတြင္း

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ဥကၠဌ
လိပ္စာတူ

လိပ္စာတူ
(ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးလား။)

လိပ္စာတူ
(ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးလား။)

ဒါရုိက္တာ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္

ကနဦး
ရင္းႏွီးမတည္ေငြ

ပံ့ပုိးေပးသူ

ထေရးဒင္း 
ကုမၸဏီ၏  

ဒါရုိက္တာ

ပတၱျမားတြင္း
မန္ေနဂ်ာေဟာင္း

ရတနာ 
ေရႊရညဝင္း 

ေက်ာက္မ်က္

ဘရဏ ီ
ေက်ာက္မ်က္

ေဒၚရင္ရင္ေအး

ေဒၚအိအိေထြး

ဦးေအာင္ကုိဝင္း

ဦးအုိက္ေထြး (ေခၚ)
Zhang Yingchun

ဂိ်န္းေဖာေအာင ္
ေက်ာက္စိမ္း

အဲဗား
ဝင္းနား 

ေက်ာက္မ်က္

ေဒၚေဝေဝေထြး

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္အဲဗားဝင္းနားအုပ္စ ု

ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့၎၏ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားသည ္အခြန္မေဆာင္မ ီ

ေရာင္းရေငြ စုစုေပါင္း အေမရိကန ္ေဒၚလာ သန္း ၁၉၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ၂၀၁၃ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္စုစုေပါင္း ေရာင္းရေငြသည ္

အေမရိကန ္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က ္- ဒါရုိက္တာအျဖစ ္တာ၀န္ယူထားသူမ်ားသည ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအထ ိ

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စာရင္းမ ွျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလရွ ိDICA ၏ ပုိ၍ ၿပီးျပည့္စံုေသာ 

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဒါရုိက္တာမ်ားသည ္ရွယ္ယာရွင္မ်ားလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ေဒၚၾကည္ၾကည္ေထြး

ေဒၚၾကည္ၾကည္ေအး

ဦးေက်ာ္ဝင္း

ေဒါက္တာေစာလင္း ေဒါက္တာထြန္းၾကည္

(ျဂိဳလ္တ ုတီဗ)ီ

(အေမရိကန္၏
အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈခံရ) 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဦးပုိင္ လီမိတက္
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ဦးအုိက္ေထြးအား သူ၏ အလုပ္ရွင္ေဟာင္းျဖစ္သ ူKBZ ကုမၸဏီက 

“ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္အေအာင္ျမင္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္” ဟ ု

သတ္မွတ္ၿပီး တရုတ္လူမ်ိဳး အကဲခတ္တစ္ဦးကမ ူျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အႀကီးဆုံးေက်ာက္စိမ္းတြင္း ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ၎အား သတ္မွတ္ထားသည္။၂၁၂ 

တရုတ္မီဒီယာႏွင္ ့အစုိးရတုိ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင ္သူသည ္

တရုတ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ 

ဂုဏ္ထူးေဆာင ္ဒုဥကၠဌတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွ ိယူနန ္

ကုန္သြယ္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ ဥကၠဌတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၂၁၃

အျခားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည္ ့ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာကဲ့သုိ႔ပင ္

အဲဗားဝင္းနားသည ္အမည္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင္ ့ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ ့
ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအတြင္းရွ ိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့
ဖားကန္႔မ ွေဒသခံမ်ားကမ ူတူညီသည့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အျဖစ္သာ 

ရႈျမင္ၾကသည္။၂၁၄ အမည္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳျခင္းသည ္

အဲဗားဝင္းနားအုပ္စု၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈႏွင္ ့
အဆံုးသတ ္အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူပုိင္ရွင္မ်ားကု ိဖံုးကြယ္ထားရန ္

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတစ္ခ ုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထပ္တူညီေနသည္ ့
ဒါရုိက္တာအျဖစ္ခံယူထားသူမ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကု ိျပသေသာ 

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မွတ္တမ္းမ်ား၊ အစုိးရ မွတ္တမ္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမ ွရရွိေသာ 

ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအရ ဖားကန္႔ သုိ႔မဟုတ ္ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈတြင ္

လႈပ္ရွားပါဝင္ေနေသာ အဲဗားဝင္းနားကုမၸဏီမ်ားမွာ အနည္းဆုံး 

တစ္ဒါဇင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။၂၁၅

Global Witness ထံ ေပးပို႔ထားေသာ စာထဲတြင္ ဦးအိုက္ေထြး၏ 
သမီး ေဒၚအိအိေထြးသည္ ရတနာ ေရႊရည္ဝင္းေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၏ 
ဒါရိုက္တာျဖစ္ၿပီး အဲဗား ဝင္းနားကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာမဟုတ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ သူမက အဲဗားဝင္းနားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ၎သည္ ကုမၸဏီ တစ္အုပ္စုထဲျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ 
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ “ကြ် န္မရ႕ဲ မိသားစုဝင္ေတြက ရတနာျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ 
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီန႕ဲ ဘရဏီေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီေတြမွာ 
တျခားလုပ္ငန္းရွင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသူေတြလိုပ ဲျမႇပ္ႏံွခဲ့တာပါ။ 
ဒါေပမယ့္ ဒီကုမၸဏီေတြမွာ ရွယ္ယာရွင္ေတြလည္းမတူသလို 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အဖြဲ႕ေတြလည္း မတူပါဘူး၊ သူတို႔ေတြက 
အဲဗားဝင္းနားကုမၸဏီေအာက္က မဟုတ္ပါဘူး။ စာထဲမွာေရးထားတဲ့ 
တျခားကုမၸဏီ [အဲဗားဝင္းနားေအာက္တြင္ ရိွသည္ဟု ညႊန္ျပထားသည့္ 
ကုမၸဏီ ၈ ခု] ေတြက အဲဗားဝင္းနားန႔ဲ ဆက္စပ္ေနတာမ်ိဳး မရိွပါဘူး။” ဟု 
ေျပာခဲ့သည္။၂၁၆

ဥပေဒအရဆုိရေသာ ္ထုိအခ်က္သည ္မွန္ကန္ေကာင္း 
မွန္ကန္ေနႏုိင္သည္။ အဲဗားဝင္းနားကု ိအုပ္စုတစ္စုအျဖစ ္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္သကဲ့သုိ႔ တရားဝင ္ေဖာ္ျပထားေသာ 
လုပ္ငန္းခြဲမ်ားလည္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ ္လက္ေတြ႔တြင္မ ူအခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ႏြယ္လုပ္ကုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေနပံုရသည္။ 

အဲဗားဝင္းနားအုပ္စု၏ လူေသေစေသာ ျဖစ္ရပ ္

ဦးသန္းေရႊမိသားစုမ ွလုပ္ကုိင္သည္ ့ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ကုမၸဏီကဲ့သုိ႔ပင ္ဖားကန္႔ေဒသရွ ိအဲဗားဝင္းနား၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည ္
ဖ်က္၍မရေသာ အမွားတစ္ခ ုျဖစ္ခဲ့သည ္- ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင္ ့
ေရမ်ားျဖင္ ့ျပည့္ေနသည္ ့ခ်ိဳင့္ႀကီးတစ္ခ ုျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီအမည္ကု ိ
အစြဲျပဳကာ အဲဗားကန္ဟ ုအမည္မွည့္ခဲ့သည္။၂၁၇ ယင္းအုပ္စုသည ္
ေက်ာက္စိမ္းထုတ္ယူမႈကု ိအရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရ
န ္Komatsu PC2000 ေျမေကာ္စက္ႀကီးမ်ားကု ိမၾကာေသးမီက 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ
အနည္းငယ္ထဲမ ွတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားကု ိ
ပံ့ပုိးေပးသြင္းသူတစ္ဦး၏ အဆုိအရ အဲဗားဝင္းနားသည ္ထုိသုိ႔ေသာ 
စက္ေပါင္း အစီး ၄၀ ကု ိမၾကာေသးမီက ဝယ္ယူထားၿပီးျဖစ္ကာ 
တစ္စီးလွ်င ္တန ္၂၀၀ ခန္႔ အေလးခ်ိန္ရွိေၾကာင္းႏွင္ ့အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ 
သန္း တန္ဖုိးရွိေၾကာင္း သိရသည္။၂၁၈

ေဒါက္တာထြန္းၾကည္သည္ 
အဲဗားဝင္းနား၏ သူေဌးျဖစ္သူ 
ဦးအုိက္ေထြး၏ ေယာက္ဖျဖစ္ၿပီး 
အဲဗားဝင္းနားထေရးဒင္းကုမၸဏီ၏ 
မန္ေနဂ်ာလည္းျဖစ္သည္ဟု 
သိရသည္။ သူသည္ အဲဗားဝင္း
နားေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးအုပ္
စုဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီသံုးခု၏ 
ဒါရုိက္တာလည္းျဖစ္သည္- 
ယင္းတို႔မွာ လင္းလက္ဝင္းရတနာ၊ 
ဖုိးသာထူးေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 
ေကာင္းျမတ္သုခတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ စတုတၳအေနျဖင့္ 
၎သည္ ARS အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ကုမၸဏီတြင္လည္း 
ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

ဖားကန္႔ 
ဆိုင္းဂ်ာဘြမ္ရြာရွိ“အဲဗားကန္”၊ 
အဲဗားဝင္းနားကုမၸဏီ၏ ယခင္က
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္
ထုိအမည္တြင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယခုအခါ ထုိေနရာသည္ ေက်ာ
က္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအ
တြက္ လုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိေသာ 
အညစ္အေၾကးမ်ားစုပံုရာေနရာ 
ျဖစ္ေနၿပီး ေဒသခံမ်ားက 
ထုိကန္ႀကီးျပည့္လွ်ံကာ  
ေရႀကီးမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။
ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ
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အဲဗားဝင္းနားကုမၸဏီမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ

ရရွိေသာ ေျမစာပံုမ်ားကု ိစနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိသျဖင္ ့
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင ္

အားနည္းမႈရွိသည္။ ေဒါက္တာေစာလင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့
ရတနာဆင္သီရိကုမၸဏီသည ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင ္

ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ ေမာ္ေမာင္းဘန္ေဒသရွ ိေျမစာပံုမ်ားကု ိအသံုးျပဳသည္ ့
ကုမၸဏီသံုးခုထဲတြင ္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထုိေျမစာပံုေၾကာင္ ့
ေရမေဆးေက်ာက္သမားေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။၂၁၉ 
မတ္လတြင ္အျခား အဲဗားဝင္းနားအုပ္စုကုမၸဏီျဖစ္ေသာ 

ေဒါက္တာထြန္းၾကည္ဦးစီးသည္ ့လင္းလက္ဝင္းရတာကုမၸဏီ၏ 

စက္ယႏၱရားေၾကာင္ ့လံုးခင္းနားရွ ိေျမစာပံုတြင ္အျခား 
ေရမေဆးေက်ာက္သမားတစ္ဦးကု ိအသက္ဆံုးရံႈးေစခဲ့သည္။ 
ေသဆံုးသြားသူ၏ မိသားစုက ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းသည္ကု ိကုမၸဏီက 

ျငင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ထုိမိသားစုက ေျပာျပခဲ့သည္။၂၂၀

၂။ ကေမၻာဇအုပ္စ ု(KBZ Group)

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ကုိဝင္းႏွင့္ သူ၏မိသားစုတုိ႔ 
ပုိင္ဆုိင္သည့္ ကေမၻာဇ သုိ႔မဟုတ္ KBZ အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး 
ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ဘဏ္တစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။ KBZ တြင ္

သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုရွိ
သည္၊ သုိ႔ေသာ္ Global Witness ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင္ ့
ဆက္စပ္မႈမ်ားအရ ၎သည္ ထုိလုပ္ငန္းတြင ္

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆုိအရ KBZ 

ဘဏ္သည ္ပုဂၢလိကပုိင္းမ ွ၎၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက ္သံုးဆနီးပါး 

ႀကီးမားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား မလုပ္ကုိင္သည္ ့

မည္သည့္အရာကု ိ၎က လုပ္ေဆာင္ေနသနည္း။ ေက်ာက္စိမ္းသည ္

ထုိေမးခြန္းအတြက ္အေျဖတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပင္ေလာ၊ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င ္

ယင္းမွာ မည္သည့္ေနရာႏွင္ ့မည္သူ႔ထံမ ွလာသနည္း။၂၂၁

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား

KBZ သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ႏုိင္ငံတကာတြင ္

ဆုတံဆိပ္ေပါင္းမ်ားစြာကု ိရရွိထားသည္။၂၂၂ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွျပဳစုေသာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက ္

ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည္ ့ကုမၸဏီမ်ားတြင ္၎သည ္

ထိပ္ဆံုးတြင ္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။၂၂၃ ၂၀၁၄ တြင ္ျမန္မာ့စီးပြား 
ေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနမ ွျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုးကုမၸဏီမ်ားကု ိစစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင ္

၎သည ္ထိပ္ဆံုးတြင ္ရပ္တည္ေနၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္မ ူ

ထိုစစ္တမ္းတြင္ပင ္တတိယေနရာတြင ္ရွိသည္။၂၂၄ ၎၏ 

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင ္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကု ိတုိက္ဖ်က္ေသာ မူဝါဒ 

ပါဝင္သည္။၂၂၅ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္ထူးျခားသည့္ကိစၥျဖစ္ေသာ 

၎၏ အက်ိဳးအျမတ္ကု ိပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ရွင္းတမ္းကု ိ

ကုမၸဏ ီဝက္ဘ္ဆုိက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္။၂၂၆

ပုိ၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးအတြက ္ကုမၸဏီ၏ 

ကတိျပဳေဆာင္ရြက္မႈသည ္ခ်ီးက်ဴးေလာက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနမႈသည ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

Global Witness ႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအရ KBZ သည ္ယင္း၏ 

အခန္းက႑ကု ိေလ်ာ့ေပါ့ေျပာရန ္ႀကိဳးစားထားသည္။ ကုမၸဏီ၏ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက KBZ သည ္၂၀၀၀-၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဖားကန္႔ရွ ိ

ဖားကန္႔ႀကီး (#၂) ေမွာ္တြင ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း

ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ဇနီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ငါးႏွစ္အရြယ္ 
သားတစ္ေယာက္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေရမေဆးေက်ာက္သမား ဦးေဇာ္ဝင္းေမာင္၏ 
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အဲဗားဝင္းကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
လင္းလက္ဝင္းရတနာကုမၸဏီမွ အသံုးျပဳသည့္ ေျမစာပံုတြင္ ေျမေကာ္စက္ျဖင့္ 
တုိက္မိသည့္အတြက္ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ေသဆံုးမႈအတြက္ 
မည္သည့္တာဝန္မွ မယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း 
က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားက ေျပာသည္။ ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ

ကေမၻာဇ သို႔မဟုတ္ KBZ အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ 
တစ္ခုပါဝင္ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ အႀကီးဆုံး ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းက KBZ 
၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ကို၀င္းအား ၎၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားထက္ အသာစီးရေစရန္ 
အကူအညီေပးခ့ဲသလား။ KBZ က ၎သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖားကန္႔ရိွ  
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း 
ရင္းျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ထိုသို႔မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ဓါတ္ပုံ- မင္းေဇယ်ာ



 58       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင္ ့ျပည္သူမ်ား မၿငိမ္သက္မႈမ်ားေၾကာင္ ့
လုပ္ငန္းကု ိရပ္ပစ္ခဲ့သည္ဟ ုသိရသည္။၂၂၇ ထုိ႔ေနာက ္၎တုိ႔၏ 

ဦးတည္ခ်က္ကု ိဖားကန္႔ေဒသထက ္ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈ နည္းပါးေသာ 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးရွ ိႏုန္းေျမရွိရာ ခႏၱီးသုိ႔ ေျပာင္းလုိက္ေၾကာင္း 
ထပ္ေဆာင္းေျပာျပခဲ့သည္။၂၂၈ KBZ အေနျဖင္ ့လတ္တေလာ 

ေရာင္းဝယ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည ္ခႏၱီးရွ ိေက်ာက္စိမ္းတြင္း 
ႏွစ္တြင္းမွျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။၂၂၉

အျခားရင္းျမစ္မ်ားကမူ ယင္းႏွင့္ကြလဲြေဲနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွေၾကာင္းႏွင့္ 

ဖားကန္႔တြင ္ပါဝင္သည္ ့အတုိင္းအတာကု ိေျပာျပၾကသည္။ ၂၀၀၈ 

အေမရိကန ္သံရံုးေၾကးနန္းစာတြင ္ဦးေအာင္ကို၀င္းႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုမႈကိ ု
တင္ျပရာ ၎အား “မိုင္း႐ႈး [ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိပတၱျမားမုိင္းတြင္း] ႏွင္ ့
ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့ေက်ာက္မ်က ္မုိင္းတြင္းမ်ား၏ ပုိင္ရွင္” 

အျဖစ ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၂၃၀

ထုိအခ်ိန္တြင ္KBZ ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထုတ ္လက္ကမ္းစာေစာင္တြင ္

ဖားကန္႔ႏွင္ ့ခႏၱီးရွ ိကုမၸဏ ီေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကု ိေဖာ္ျပထားသည္။၂၃၁ 

၎သည ္ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတြင္း ဓါတ္ပံုမ်ားျဖစ္ေနၿပီး “KBZ 

အုပ္စုအတြက ္ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မႈသည ္

မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေရာင္းခ်ရမႈမွအပ ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲ
တစ္ပြဲစီလွ်င ္အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၄၀-၅၀ ခန္႔ ရွိသည္။”၂၃၂ KBZ 

သည ္ဘဏ္ခြဲမ်ားအားလံုးတြင ္ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတြင္းတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင္ ့အလွဆင္ထားၿပီး ထုိပံုမ်ားသည ္

KBZ အေနျဖင္ ့ဖားကန္႔တြင ္လုပ္ေဆာင္ေတာ့ျခင္းမရွိဟ ု

ေျပာသည့္အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ရုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။၂၃၃ ကုမၸဏီ၏ 

အၾကံေပးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွ၀ါရင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ 

KBZ ၏ ဝင္ေငြမ်ားသည ္မူးယစ္ေဆးဝါးမ ွရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်ာက္စိမ္းမ ွ

ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန ္ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျပာျပခဲ့သည္။၂၃၄

KBZ က ၎သည ္၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
ပါဝင္ေတာ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း Global Witness ထ ံေျပာျပခဲ့သည္။ ၎အစား 
ဖားကန္႔ေဒသထက ္အထြက္နည္းသည္ ့စစ္ကုိင္းတုိင္းရွ ိခႏၱီးေဒသတြင္း 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ႏွစ္တြင္းကု ိတူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္ဟ ုဆိုသည္။ ဤအခ်က္က 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္KBZ မ ွတင္ျပခ်က္ႏွင္ ့ကုိက္ညီျခင္း မရွိေပ၊ ထုိတင္ျပခ်က္တြင ္၎က 
ဖားကန္႔တြင ္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတစ္ပြဲစီလွ်င ္အေမရိကန ္
ေဒၚလာ သန္း ၄၀-၅၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ ္တင္ျပခ်က္အရ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပံုကို ျပသထားသည ္- ထုိပံုအားလံုးကု ိဖားကန္႔တြင ္
ရုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည.္..

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္ယူရု ိ၃၃ သန္းေက်ာ္ျဖင္ ့ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္း 
သံုးတံုးအပါအဝင ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ား၏ ပံုမ်ား...

ဤပံုတြင ္KBZ ဥကၠဌဦးေအာင္ကုိဝင္းသည ္ျမန္မာႏုိင္င ံသမၼတဦးသိန္းစိန္အား 
ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးတစ္တံုးကု ိျပသေနသည္။ 
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KBZ ႏွင္ ့အဲဗားဝင္းနား – 
မိတ္ေဆြေကာင္းေတြလား။

“KBZ သည ္ရွယ္ယာရွင္မ်ားအားလုံးႏွင္ ့
ဆက္ဆံရာတြင ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည္။” 

KBZ ၏က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း၂၃၅

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွ ိေသခ်ာေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုမ ွ

ေျပာျပသည္မွာ KBZ သူေဌး ဦးေအာင္ကုိဝင္းသည ္

အဲဗားဝင္းနားကုမၸဏီ၏ သူေဌးဦးအုိက္ေထြးႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္မႈ  

ရွိေၾကာင္းႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္၎ႏွင့္အတ ူ

ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။၂၃၆ ၎၏ အပုိင္းအတြက ္KBZ 

က အဲဗားဝင္းနားအတြက ္ကနဦး ရင္းႏွီးမတည္ေငြကု ိကုမၸဏီမ ွ

ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးအုိက္ေထြးသည ္KBZ အတြက ္ 

ပတၱျမားေက်ာက္တြင္းမန္ေနဂ်ာေဟာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့

သူသည ္ဦးေအာင္ကုိဝင္းႏွင္ ့ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း 

Global Witness ထ ံေျပာျပခဲ့သည္။၂၃၇ KBZ ၏ လုပ္ငန္းဖက္တစ္ဦး၏ 

ေျပာျပခ်က္အရ ထုိပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည ္မိသားစုအရလည္း 

ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္ကုိဝင္း၏ “တူ” သည ္ဦးအုိက္ေထြး၏ 

သမီးျဖစ္သ ူေဒၚေဝေဝေထြး၏ ခင္ပြန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၂၃၈ သုိ႔ေသာ ္

KBZ က ဤအခ်က္ကု ိျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင ္ဦးေအာင္ကုိဝင္းသည ္အဲဗားဝင္းနား၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူ

ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိမ ူKBZ က ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ားတြင ္

ျပသထားသည္မ်ားကု ိအတည္ျပဳေပးခဲ့သည-္ ထုိအခ်က္မွာ 

ဦးအုိက္ေထြး၏ သမီးမ်ားသည ္၎၏ ကုမၸဏီအသစ္ျဖစ္ေသာ IKBZ ၏ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၊ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။၂၃၉ IKBZ 

၏ အျခားဒါရုိက္တာမ်ားႏွင္ ့ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွာ ဦးေအာင္ကုိဝင္းႏွင္ ့

ဇနီး၊ ၎တုိ႔၏ သမီးႏွစ္ဦးတုိ႔ျဖစ္သည္။၂၄၀ ဦးအုိက္ေထြးသည ္

အာမခံကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသူပုိင္ရွင္မဟုတ္ေၾကာင္း KBZ က 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။၂၄၁ သုိ႔ေသာ ္ဦးအုိက္ေထြး၏ သမီးက ဦးအုိက္ေထြးသည ္

IKBZ တြင ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္းကု ိGlobal Witness ထ ံ

အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။၂၄၂

ဒါေတြအားလံုးကိ ုဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ေကာက္ႏိုင္မလဲ။ ဦးအုိက္ေထြးသည ္

IKBZ ၏ ဖံုးကြယ္ထားေသာ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ပါက ဦးေအာင္ကုိဝင္းသည္လည္း 

အဲဗားဝင္းနား၏ ဖံုးကြယ္ထားေသာ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ႏုိင္သည ္သုိ႔မဟုတ ္

အံ့မခန္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ 

အနည္းဆံုးအေနျဖင္ ့လုပ္ငန္းဖက္တစ္ဦး ျဖစ္ေနပါသလား။ KBZ က 

ဤအခ်က္ကု ိျငင္းဆုိခဲ့သည္။၂၄၃ သုိ႔ေသာ ္KBZ ႏွင္ ့အဲဗားဝင္းနားတုိ႔မွ

၎တုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအသီးသီး၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူ

ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင္ ့တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 

ဆက္စပ္ပံုကု ိထုတ္ျပန္ႏုိင္လွ်င ္ဤျပန္လည္ေခ်ပခ်က္သည ္ပုိ၍ 

အဓိပၸါယ္ရွိေပမည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈကု ိ
ဖံုးကြယ္ထားေသာ KBZ

KBZ က ၎သည္ “MEHL ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္ငန္း လုံးဝ 

လုပ္ကိုင္ခ့ဲဖူးျခင္းမရိွေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရန္လည္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွေၾကာင္း” Global Witness ထံ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။၂၄၄ 

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတင ္က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွ 

အခ်က္အလက္မ်ားအရ KBZ ၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းခြဲ 
ဂ်ိန္းေဖာေအာင္သည္ အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၂၄ သန္းအထိ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားေတြ႕ရိွရၿပီး အဆိုပါ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၏ လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္ေသာ 

ျမန္မာအင္ပီရီရယ္လ္ဂ်ိတ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္အတူ 

ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။၂၄၅ Global Witness ထံေပးပို႔ခ့ဲေသာ 

စာတြင္ MEHL က ဂ်ိန္းေဖာေအာင္သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ၎၏ 

လုပ္ငန္းဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ့ဲသည္။၂၄၆

KBZ၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ အစီအစဥ္ႏွင္ ့ပုိ၍ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန ္ထိထိေရာက္ေရာက ္
သြားရန ္လုိအပ္ခ်က္

KBZ ၏အၾကံေပးမ်ားက KBZ ၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးႏွင္ ့
သက္ဆုိင္သည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ရံုးတြင္းပုိင္းတြင ္

အဆုိျပဳထားေသာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကု ိGlobal Witness ထ ံမွ်ေဝထားသည္။ 
အားရဖြယ္မွာ ကုမၸဏီအေနျဖင္ ့အနာဂတ္တြင ္ေမွာ္လုပ္ကြက ္

တည္ေနရာမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့
ပုိင္ဆုိင္မႈ ရွယ္ယာမ်ား၊ ေျမ ရယူမႈတုိ႔ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကု ိထုတ္ေဖာ္မည္ ့အလားအလာရွိေနပါသည္။၂၄၇

KBZ အေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသည္ဟု စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 

ေျပာထားသည္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါက ဒီထက္ပုိ၍ 

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု Global 

Witness က ယုံၾကည္ထားသည္။ KBZ ၏ ထိပ္တန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ်က္အရ EITI ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ 

ျခံဳငုံမိမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တုိ႔အုပ္စုအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း 
ထုတ္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ကြ် ႏု္ပ္တို႔က အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာ-

•	 KBZ မ ွလုပ္ပုိင္ခြင့္လုိင္စင္ရရွိထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၏ 

တည္ေနရာ၊ အမ်ိဳးအစားႏွင္ ့သက္တမ္း၊
•	 KBZ ၏ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူပုိင္ရွင္မ်ား

လုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင္ ့ပုိင္ဆုိင္မႈ အဆင့္၊
•	 KBZ ၏ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင္ ့အသီးသီးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ 

ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစုိးရထ ံေပးသြင္းခဲ့ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ၊
• စုစုေပါင္း ထုတ္ယူမႈ ပမာဏ ႏွင္ ့KBZ ၏ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းတစ္ခုစီမ ွ

ထုတ္ယူရရွိေသာ စုစုေပါင္း တန္ဖုိး
• ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အစုိးရႏွင္ ့KBZ အၾကား 

ခ်ဳပ္ဆုိထားသည္ ့စာခ်ဳပ္ပါအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
• ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင္ ့MEHL 

ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံပုိင ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့KBZ တု ိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။
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၃။ ေအးရွားေ၀ါလ္ (Asiaworld)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Asiaworld 

ကု ိကုိးကန္႔မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦးျဖစ္သ ူေလာ္စစ္ဟန္ႏွင္ ့သူ၏ 

သားျဖစ္သ ူ၊ လက္ရွ ိလုပ္ငန္းကု ိလုပ္ကုိင္ေနၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ 

အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ စာရင္းတြင ္ပါဝင္သ ူSteven Law တုိ႔က 

တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၂၄၈ Asiaworld သည ္

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ(SPDC) ထိပ္တန္း 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင္ ့ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးမ်ားရွိေၾကာင္း အမ်ားစုက 

အစီရင္ခံထာားသည္။ ယင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားတြင ္ဦးသန္းေရႊ၊ နံပါတ ္၂ 

ေနရာရွိသ ူဦးေမာင္ေအးႏွင္ ့၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ဦးသိန္းစိန ္အစုိးရလက္ထပ္တြင ္

ဒုတိယသမၼတအျဖစ ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔ 

ပါဝင္သည္။၂၄၉

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ေအးရွားေ၀ါလ ္(Asiaworld) သည ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္မ ွ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ေသာ 

အျငင္းပြားေနသည္ ့ျမစ္ဆံ ုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင ္

လုပ္ငန္းဖက ္တစ္ဦးအျဖစ ္လုပ္ကုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း 

လူသိမ်ားၾကသည္။၂၅၀ သုိ႔ေသာ ္Global Witness မ ွလတ္တေလာ 

သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ ၎ကုမၸဏီသည ္ဖားကန္႔ေဒသတြင ္

ရတနာေတာင္တန္းေက်ာက္မ်က္ဟူေသာ ကုမၸဏီအမည္ျဖင္ ့ေက်ာက္

စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကု ိအဓိက လုပ္ကုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

တရားဝင ္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ယင္းသည ္၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္တြင ္အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္း ႏွင္ ့

ယခင္ႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။၂၅၁

Mr Asiaworld ၏ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏ ီ

မွတ္တမ္းမ်ားကု ိျပန္သံုးသပ္ရာတြင ္Steven Law သည ္- 

ျမန္မာအမည ္ထြန္းျမင့္ႏုိင္၊ တရုတ္အမည ္Lo Ping Zhong 

မ်ားအျပင ္- ‘Mr. Asiaworld’ ဟူေသာ အျခားဒါရုိက္တာအမည္ျဖင္ ့

ရတနာေတာင္တန္းကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာ ႏွင္ ့

ရွယ္ယာပုိင္ရွင္အျဖစ ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း Global Witness က 

သတိျပဳမိပါသည္။၂၅၂၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္္ EITI မ ွ

တဆင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကု ိပုိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာလုပ္ကုိင္ေရး 

ေဆြးေႏြးရန္အတြက ္ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးရန ္Steven Law ထ ံကၽြန္ႏိုပ္တို႔ 

စာေရးသားခဲ့ပါသည္။ Mr. Law မ ွစာျပန္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင ္ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ႏွင္ ့Lo Ping Zhong ဟူေသာ 

အမည္မ်ားကု ိရတနာေတာင္တန္းကုမၸဏ ီမွတ္ပံုတင္အမည္စာရင္း 

သြင္းထားသည္ထဲမ ွဖယ္ရွားထားၿပီး ျဖစ္သည္။၂၅၃

သုိ႔ေသာ္ ရတနာေတာင္တန္းေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၏ Lo Ping 

Zhong အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ကာ Steven Law သည္ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ကုန္သြယ္ေရးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ ္

ကေနဒါႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။၂၅၄ ကေနဒါႏုိင္ငံမွ အစုိးရ

ပုိင္းေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက “ကေနဒါက လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး 

အရာရွိေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒနဲ႔အည ီ

ဝင္လာသူတုိင္းကုိ ေသခ်ာစစ္ေဆးဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု 
မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။၂၅၅

ရတနာေတာင္တန္းတြင ္ဖားကန္႔၏ အေနာက္ဘက ္မက္လင္ေခ်ာင ္

(#၂) တြင ္ႀကီးမားေသာေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ကြက္တစ္ကြက္ရွိသည္။၂၅၆  

လုပ္ငန္းအတြင္းပုိင္းကု ိေသခ်ာစြာသိရွိထားသူမ်ားက 

ကုမၸဏီသည ္ဖားကန္႔၏ ေတာင္ဘက ္ဂြီခါးဧရိယာတြင္လည္း 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း Global 

Witness ထ ံေျပာျပခဲ့သည္။၂၅၇ တရားဝင ္ေျမပံုမ်ားသည္လည္း 
ဤစြပ္စြဲခ်က္ကု ိအတည္ျပဳေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂြီခါးဖက္စပ္လုပ္ငန္း 
(#၇) ကု ိဒဂံုရတနာေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားမ ွရယူထားၿပီး 
ထုိကုမၸဏီကု ိရတနာေတာင္တန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာႏွစ္ဦးက 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။၂၅၈ ဤဒါရုိက္တာႏွစ္ဦးအနက ္တစ္ဦးျဖစ္သ ူ

Law Sni Chant ၏ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္သည ္Steven Law ၏ 

မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ႏွင္ ့ဂဏန္းေလးလံုးအထ ိတူညီသည္။၂၅၉ အမည္ႏွင္ ့
မွတ္ပံုတင္နံပါတ ္ဆင္တူေနျခင္းျဖင္ ့မိသားစုအျဖစ ္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟ ု

ဆုိ၍ မရေသာ္လည္း Steven Law က ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့သူ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 

အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကု ိမေျဖဆုိပဲ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ကုိးကန္႔မူးယစ္ရာဇာ ေလာ္စစ္ဟန္၏ သားျဖစ္သ ူSteven Law သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္
လက္ရွ ိအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းစုထဲမ ွတစ္ခုျဖစ္ေသာ Asiaworld ကု ိလုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ၿပီး 
ရတနာေတာင္တန္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမွတဆင္ ့ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကု ိ
ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ သူသည ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ ွအေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္စာရင္းတြင ္
ပါဝင္သူျဖစ္ၿပီး Asiaworld သည ္စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၊ နံပါတ ္၂ 
ဦးေမာင္ေအး၊ ေနာင္တြင ္ဒုတိယသမၼတျဖစ္လာသည္ ့ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔အပါအဝင ္
စစ္တပ္ပုိင္းမ ွအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင္ ့ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အစီရင္ခံထားၾကသည္။ 
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သုံးေယာက္ေပါင္း၍ ေလာင္းမေက်ာ္

ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင္ ့လုပ္ငန္းအတူလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက စတီဗင္ေလာ 

(Steven Law) သည ္ရတနာေတာင္တန္း၏ ဂြီခါးေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကု ိ

စစ္တပ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ႏွင့္အတ ူ

ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင္ ့ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness ထ ံ

ေျပာျပခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင္ ့ဂြီခါးေဒသအား သမုိင္းတေလွ်ာက ္

လႊမ္းမုိးထားသည္ဟ ုမွတ္ယူထားသည္ ့KIA/KIO တုိ႔ႏွင္ ့ကုမၸဏီအၾကား 

ပဋိပကၡျဖစ္ေစခဲ့သည္။၂၆၀ ထုိအျငင္းပြားမႈကု ိSteven Law ႏွင္ ့

KIA ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ (N’ban La) တုိ႔ လုိင္ဇာရွ ိKIA/KIO 

ဌာနခ်ဳပ္တြင ္ေတြ႔ဆံုၿပီး ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ Steven Law က KIA/KIO ကု ိ

ေအးရွားေ၀ါလ္ေဝါလ္ (Asiaworld) ၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း

မ်ားတြင ္ပါဝင္ရန ္ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ ကလည္း  

လက္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္သူသည ္KIA/KIO ၏ ကုိယ္စား ထုိသုိ႔ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေလာ သုိ႔မဟုတ ္သူ၏ ကုိယ္ပုိင္အက်ိဳးအတြက ္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလာဆိုသည္ကမ ူရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေပ။၂၆၁ 

ဤအခ်က္ကုိမ ူဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။  

မည္သုိ႔ဆုိေစ ျမန္မာစစ္တပ္ကုမၸဏီ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ ွရရွိေသာ 

ပုိက္ဆံမ်ားျဖင္ ့ဖြဲ႕စည္းထားပံုရသည္ ့‘ခရုိနီ’ ကုမၸဏ ီႏွင္ ့KIA/KIO ၏ 

ေခါင္းေဆာင္တုိ႔အၾကား သုံးပြင့္ဆိုင ္ဆက္ႏြယ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ေနပံုရသည္။ 

ဤအခ်က္က စစ္ေျမျပင္တြင ္ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသူမ်ားသည ္

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားမ ွအက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ယူမႈတြင္မ ူ

ရပ္တည္ခ်က္ခ်င္း တူညီေၾကာင္း ျပသေနေပသည္။

၄။ ထူးအုပ္စု - ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ 
ထင္မွတ္မထားသူက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလား။ 

အျခား မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ 

အမ်ားအျပားရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွထားသည့္ ခရိုနီလုပ္ငန္းစုတစ္ခုမွာ ထူးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္းရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းရွိခဲ့သည္။၂၆၂

ထူးအုပ္စု၏ ထင္ရွားသည္ ့သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္သ ူဦးေတဇသည ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “နံပါတ္တစ ္ခရုိနီစီးပြားေရးသမား’ တစ္ဦးအျဖစ ္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင ္ရပ္တည္ေနသူျဖစ္သည္။၂၆၃ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက 

ႏုိင္ငံတကာမ ွစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကု ိခံယူထားရၿပီး 

အေမရိကန္အစုိးရက ၎အား “လက္နက္မ်ား 

ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္သူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိဖိႏွိပ္သည့္အစိုးရအတြက ္

ဘ႑ာေရးအရ လူယံုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သူ” အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ 

ထူးအုပ္စုသည ္စစ္လက္နက္ကိရိယာမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက ္

ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူေပးျခင္းအပါအဝင ္“ျမန္မာ့စစ္အစိုးရကုိယ္စား 

အဓိက စီမံကိန္းမ်ားကု ိေဖာ္ေဆာင္သည့္” ကုမၸဏီအျဖစ ္

မွတ္ယူထားျခင္းခံရသည္။၂၆၄ ၎သည ္စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီဝင္ 

ပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈခံရျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုပုဂၢိဳ လ္မ်ားတြင္ ယခင္က စစ္အစိုးရ၏ 

တတိယအျမင့္ဆုံး ရာထူးကို ရရိွထားၿပီး လက္ရိွ ပါလီမန္ဥကၠဌ 

သူရဦးေရႊမန္း၏သားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္သက္မန္းႏွင့္အတူ သူ၏ လုပ္ငန္းတို႔ 

ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။၂၆၅

KIA/KIO ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လသည ္Asiaworld သူေဌး Steven 
Law ႏွင္ ့အေပးအယူလုပ္ၿပီး ရတနာေတာင္တန္းကုမၸဏီ၏ ဂြီခါးေဒသရွ ိ
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင ္ပါဝင္ပတ္သက္လာခဲ့သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ 
သေဘာသဘာဝ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ အေနျဖင္ ့ဤလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား (၎သည ္KIA/KIO 
ကုိယ္စားလုပ္ေဆာင္ျခင္းေလာ၊ မိမိကုိယ္က်ိဳးအတြက ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းေလာ) မွာမ ူ
ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေသးေပ။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထံမ ွမွတ္ခ်က္ရယူရန ္
Global Witness က ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

‘နံပါတ ္၁ ခရုိနီ’ ျဖစ္ေသာ ဦးေတဇသည ္စစ္အစိုးရႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၎၏ 
စီးပြားေရးအင္ပါယာကု ိတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈကု ိ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ခံထားရသူျဖစ္သည္။ သူကုိယ္တုိင္ကပင ္ေက်ာက္စိမ္းႏွစ္သက္သူ
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ႏွင္ ့လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ
သင္းတြင ္ဥကၠဌအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။



 62       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

ထုိသုိ႔ ဦးေတဇႏွင္ ့ထူးအုပ္စုအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ကု ိဦးေတဇက 

ျပန္လည္ေခ်ပရန ္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း အေရးယ ူပိတ္ဆုိ႔ထားဆဲပင ္

ျဖစ္သည္။၂၆၆ သူသည္ ယခုအခါ ေငြေၾကးပုိင္းတြင ္

ဒုကၡေရာက္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရၿပီး သူ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကု ိ

“ဝ ကုမၸဏီမ်ား” ထံ ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား 

ထြက္ေပၚေနသည္။ (ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ဝ တုိ႔ ပါဝင္ေနျခင္းကု ိ

ေနာက္အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။]၂၆၇ သို႔ေသာ္္ ထုိသုိ႔ 

ေရာင္းထုတ္ပစ္ျခင္းကုိမူ ကုမၸဏီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

ျငင္းဆုိထားသည္။၂၆၈

ထူးအုပ္စု၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္ ့

လုပ္ငန္းအတြင္းရွ ိအျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့ဖားကန္႔ရွ ိေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 

ေဝဖန္မႈကု ိခံေနရသည္။ အျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသည္ ့ကုမၸဏီမ်ားက 

တန္ဖုိးျမင့္မားေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိေတြ႕ရွိသည့္အခါ 

ထူးအုပ္စုက MEHL ထ ံသတင္းေပးသည္ဟ ုစြပ္စြဲၾကသည္။ 

ထုိသုိ႔ ထူးအုပ္စု၏လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင္ ့စစ္တပ္ကုမၸဏီကု ိ

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ငန္းတြင ္ခြန္အားႀကီးမားလာေစရန ္

လမ္းေၾကာင္းေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။၂၆၉ ထုိ႔အျပင ္ထူးအုပ္စုသည ္

ေတာင္ေကာရြာ တည္ရွိရာ ေတာင္ေပၚေဒသတြင ္ေတာင္တစ္၀က္ကိ ု

ၿဖိဳခ်ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြႏုိင္ရန ္ထုိရြာကု ိေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေစရေအာင ္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုကုိလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။ ယခုအခါ 

ပံုစံျပန္ေျပာင္းသြားေသာ ေတာင္ကု ိေဒသခံမ်ားက “ထူးကမ္းပါး” (Htoo 

Cliff) အျဖစ ္အသိမ်ားၾကသည္။၂၇၀ Global Witness က အဆုိပါ 

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကု ိထူးအုပ္စုထ ံေမးျမန္းထားေသာ္လည္း

တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါ ထူးအုပ္စုက 

ေက်ာက္စိမ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန ္

ကတိေပးထားသည္။ EITI ပုံစံအတိုင္း ေလးေလးနက္နက ္

ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပသရန္ ထူးလုပ္ငန္းစုသည္ Global 

Witness ထံ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္း တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရာင္းခ်ရမႈႏွင္ ့

အခြန္ေပးသြင္းမႈ ပမာဏတုိ႔ကုိ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ အေသးစိတ ္

ေဖာ္ျပေပးထားသည္။၂၇၁ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိ

အလွ်ိဳ႕ဝွက္ဆံုးက႑တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္ ့

စံနမူနာလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစၿပီး EITI ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကု ိ

မလုိက္နာႏုိင္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ လုိက္နာမည္မဟုတ္ေသာ 

ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားသည ္

မွားယြင္းေနေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလိုက္သလို ျဖစ္ပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္ ့အဖြဲ႕မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားမ ွ

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မႈမ်ား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက ္

စစ္အစုိးရသည ္၁၉၈၉ မ ွ၁၉၉၅ အထ ိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားကု ိေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ‘အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္ ့

အဖြဲ႕မ်ား’ ဟ ုေခၚေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည ္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားအျပင ္အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ကုိင္ရန ္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။၂၇၂ အထူးသျဖင္ ့

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန ္

လုိအပ္ေနသည္ ့အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ ္/ 

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီႏွင္ ့ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္

တုိ႔ျဖစ္သည္။

၁။ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ ္/ 
ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ ္(UWSA)/ ဝ 

ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတ ီ(UWSP) တုိ႔သည ္၁၉၉၀ 

ခုႏွစ္အေစာပုိင္းမွစတင္ကာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္

ၾသဇာရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ Global Witness မ ွ

စုစည္းရယူထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ဖားကန္႔ေဒသတြင ္

လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ့ဝႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ား၏ 

ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူသူေဌးမွာ UWSA/UWSP 

အတြက ္ဘ႑ာေရးရာ အႀကီးအကဲေဟာင္းျဖစ္ေသာ မူးယစ္ရာဇာ 

ေဝေရွာက္ခန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အေမရိကန္အစုိးရက 

ေဝေရွာက္ခန္ကု ိဖမ္းမိရန ္သုိ႔မဟုတ ္ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန ္

သတင္းေပးႏုိင္သူကု ိအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းခ်ီးျမႇင့္မည္ဟ ု

ကမ္းလွမ္းထားၿပီး ေဝေရွာက္ခန္အပါအဝင ္သူ၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့

ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ 

ထူးအုပ္စုက ၎၏ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမ ွထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
ေရာင္းခ်ရာမွရရွိေသာ ဝင္ေငြ၊ ၎၏ ေမွာ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက ္ေပးရေသာ 
အခြန္မ်ားအပါအဝင ္ဖားကန္႔ရွ ိ၎၏ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိGlobal Witness ထ ံ
ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့အျခားေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးႏွင္ ့ေရာင္းဝယ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန ္အေသအခ်ာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိ ုျပသေနေပသည္။ ဦးေတဇက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဆုိလွ်င ္
အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း အလားတ ူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။  
ဓါတ္ပံ-ု ထူးအုပ္စု
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ေဝေရွာက္ခန္ႏွင္ ့သူ၏ အေပါင္းပါမ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကု ိ

လက္ရွ ိထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္းမွာ တစ္သီးပုဂၢလလုပ္ႏိုင္စြမ္းျဖင္ ့UWSA/

UWSP ကုိယ္စား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေလာ၊ သို႔မဟုတ ္အျခားစြမ္းအားျဖင္ ့

လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေလာဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ 

ျဖစ္ေနသည္။ ၀ျပည ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက UWSA/UWSP အတြင္း 

ေ၀ေရွာက္ခန္၏ဦးေဆာင္မႈကု ိေလ်ာ့ခ်ထားရန ္ႀကိဳးစားေနၾကေသာ္လည္း 

ဝ ျပည္အား ကာလၾကာရွည ္ေလ့လာအကဲျဖတ္သူမ်ားကမ ူ

၀ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည ္ေဝေရွာက္ခန္ႏွင့္အတ ူအနီးကပ္ပူးေပါင္းလု

ပ္ေဆာင္္ေနသည္ဟ ုဆုိသည္။ သို႔ေသာ ္ယင္းကိ ုခန္႔မွန္းတိုင္တာရန ္

ခက္ခဲပါသည္။၂၇၃

သုိ႔ေသာ ္ရွင္းလင္းသည္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့KIA/KIO တုိ႔မ ွ

ရန္လုပ္လုိျခင္းမရွိသည္ ့UWSA/UWSP ကု ိကိုယ္စားျပဳေနမႈ 

အခ်က္အေပၚ ဤေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီအုပ္စုက အျမတ္ထုတ္လွ်က ္

ရွိေနျခင္းပင္။၂၇၄ ဝ အမည္ကု ိအသံုးျပဳလွ်က ္ၾသဇာအဆမတန္ရရွိေစရန ္

ဖားကန္႔ေဒသအား မာဖီးယားဂုိဏ္းပံုစ ံအုပ္စုိးလွ်က္ရွိသည္။

ေအာက္ပါတုိ႔မွာ ဤအစီရင္ခံစာတြင ္သီးျခားထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ ဝ 

ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ေလ့လာထားသည္ ့

စာတမ္းရွည္တစ္ေစာင ္ျဖစ္ပါသည္။

ေဝေရွာက္ခန္ႏွင္ ့UWSA/
UWSP တုိ႔သည ္အေမရိကန္၏ 
အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကု ိ
ခံထားရဆဲျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား 
တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက ္
စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည္။ 
ယေန႔ေခတ္တြင ္
ေဝေရွာက္ခန္သည ္ဝ အမည ္သံုးၿပီး 
ဖားကန္႔တြင ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
အင္အားႀကီး ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏ ီ
အုပ္စုမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင ္
ရပ္တည္ေနသည္။

ဝ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကု ိကုိယ္စားျပဳလ်က ္UWSA/UWSP သည ္တရုတ္နယ္စပ္ရွ ိ
ရွမ္းျပည္နယ္ထဲတြင ္တည္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ 
အႀကီးဆံုးဇုန္ကု ိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ UWSA/UWSP တုိ႔အား ၿပိဳင္ဘက္မရွ ိ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကု ိေပးထားသည္။ ၎သည ္တပ္သားေပါင္း ၂၀၀၀၀ - 
၃၀၀၀၀ ႏွင္ ့အရန္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္း ၅၀၀၀၀ ခန္႔ျဖင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္အႀကီးဆံုး၊ 
စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားသည္ ့အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည္။
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ေပါက္ယူခ်န္း
(အေမရိကန္၏

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈခံရ)

ေဝေရွာက္ခန္
(အေမရိကန္၏

အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈခံရ) 

ဦးအုိက္ေဟာ္
(အေမရိကန္၏

အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈခံရ) 

ျမန္မာတ-
ေကာင္း 

ေက်ာ က္မ်က္ 

MSP
သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး

ဧရာရတနာ-
ေက်ာက္မ်က္

ဟုန္ပန္း

ကုမၸဏီမ်ား

(အေမရိကန္၏

အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈခံရ) 

ဘ႑ာေရး
ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ

ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း

ေခါင္းေဆာင္

ဝ ျပည ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
တပ္မေတာ/္ပါတီ

(တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕)

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး
တပ္မေတာ္/အဖြဲ႕
(တိုင္းရင္းသား-

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕)

ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားထံမွ
အခြန္ေကာက္ခံမႈ

ေယာကၡမ

တည္ေထာင္သူ
ဒါရုိက္တာ

ေက်ာက္စိမ္းတူး 
ေဖာ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကု ိ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္

ဒါရုိက္တာ

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသူပုိင္ရွင္

မန္ေနးဂ်င္း ဒါရုိက္တာ

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသူပုိင္ရွင္

မန္ေနးဂ်င္း 
ဒါရုိက္တာ

မန္ေနဂ်ာေဟာင္း

မန္ေနဂ်င္း
ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္

ဒါရိုက္တာ
တူညီ

စက္ရုံမ်ားကိ ု
လာေရာက္လည္ပတ္ရန ္

ဖိတ္ေခၚခဲ့သည ္ႏိုင္ငံမ်ား -
ၾသစေၾတးလ် / ဂ်ာမဏ ီ/

စပိန ္/ ယူေက / ျပင္သစ္

အဆုိပါ ကုမၸဏ ီငါးခုသည ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ၅၀ ကု ိတစ္စုတစ္စည္းထဲ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။

တရားဝင ္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ႏွင္ ့၂၀၁၄ 

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္၎တုိ႔၏ အခြန္မေဆာင္မ ီေရာင္းရေငြသည ္အေမရိကန ္

ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အထိ ရွိခဲ့သည္။ ဤပမာဏတြင ္၎တုိ႔ တရားမဝင ္ေရာင္းဝယ္ေနသည္ဟု 

စြပ္စြဲခံေနရေသာ ပို၍ မ်ားျပားလွသည္ ့ပမာဏမ်ား မပါဝင္ေသးပါ။

    မူးယစ္ရာဇာ ေဝေရွာက္ခန္၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကြန္ရက္

ကုိယ္စားလွယ္

ဒါရုိက္တာ

ဒါရုိက္တာ

ေဆြမ်ိဳးမ်ား

ဒါရုိက္တာ

လုပ္ငန္းဖက္မ်ား

တုိက္ရုိက္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ညီအကိုေတာ္သူက 

ဒီမွာ အလုပ္လုပ္

လိပ္စာတူျဖင္ ့
မွတ္ပံုတင္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားကု ိ

အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 

ရာဇ
ဌာဏ ီ

ေ က်ာ က္မ်က္အဖုိးတန္စ ံခ်ိန္မီ
(မွတ္ပံုတင္ထား-
သည့္အမည္မွာ 

Value Standard  

General Trading)

ေသာ္တာဝင္း-
ေက်ာက္မ်က္

ဦးစုိင္းဖိလစ္ရီ

ကုိယ္စားလွယ္

ကုိယ္စားလွယ္

ဒါရုိက္တာ

ဦးလီျမင့္

(အေမရိကန္၏
အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈခံရ) 

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ဦးရန္ေအာင္ဝင္း ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔

မွတ္ခ်က ္- ဒါရုိက္တာအျဖစ ္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ႏုိဝင္ဘာလအထ ိDICA တြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စာရင္းမ ွျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလရွ ိDICA ၏ ပုိ၍ ၿပီးျပည့္စုံေသာ
မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဒါရိုက္တာမ်ားသည ္ရွယ္ယာရွင္မ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။ Hong Pang အုပ္စုဒါရုိက္တာ တစ္ဦးမ ွေျပာျပခ်က္အရ
Hong Pang ကုမၸဏီမ်ားသည ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ 

သုိ႔ေသာ ္၎တုိ႔သည ္စာရင္းဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။



  ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္      65

အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနမႈ - ပံုစ ံ
ေျပာင္းလဲလာေသာ ဝႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းမ်ား

“ကုမၸဏီ နာမည္တစ္ခ ုပ်က္စီးသြားရင္ေတာင ္
ဒီကုမၸဏီေနာက္က လူေတြကေတာ့ 
တျခားနာမည္တစ္ခ ုသုံးၿပီး အတူတူ 

ဆက္လုပ္ေနၾကပါတယ္။”
 ဝႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားရွ ိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း

ရွင္တစ္ဦး၂၇၅

မူလက ဖားကန္႔ေဒသတြင ္UWSA/UWSP တုိ႔ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမွာ ေဝေရွာက္ခန ္
တည္ေထာင္ထားေသာ ဟုန္ပန္း (Hong Pang) လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။၂၇၆ 
သုိ႔ေသာ ္အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင္ ့ေဝေရွာက္ခန္၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
ဖိအားေပး ဖိႏွိပ္လာသည့္အတြက ္Hong Pang နာမည္ကု ိ
ေခ်ာင္ထုိးလုိက္သည္။၂၇၇ ေနာက္ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လဲ။ Global 
Witness က စာရြက ္အေထာက္အထားမ်ားစြာကု ိျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး 
ေအာက္ပါမွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိေစရန ္အေထာက္အကူျဖစ္သည္ ့
သတင္းစံ ုသိရွိေသာ ရင္းျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာထံမ ွထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကု ိ
စုစည္းရယူခဲ့သည-္၂၇၈

•	 Hong Pang ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္အျခား လုိင္စင္ရ 
သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေလးခုႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး 
ျမန္မာတေကာင္းကုမၸဏီမ ွလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္ ့
ဖားကန္႔ေဒသရွ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲ
သုိ႔ တစ္စတစ္စ တုိးဝင္လာခဲ့သည္။ ထုိကုမၸဏ ီေလးခုမွာ 
ဧရာရတနာ၊ ရာဇဌာန ီေသာ္တာဝင္းႏွင္ ့အဖုိးတန ္စံခ်ိန္မီတုိ႔ 
ျဖစ္သည ္(၎၏ အဂၤလိပ္နာမည ္Value Standard ျဖင္ ့
မွတ္ပံုတင္ထားသည)္။ ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ယခင ္Hong 
Pang ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင္ ့မန္ေနဂ်ာမ်ားသည ္ကုမၸဏ ီငါးခုစလံုးကု ိ
လည္ပတ္ရာ၌ အဓိက လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။၂၇၉

• ဤကုမၸဏီငါးခုသည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကု ိအတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ 
လုပ္ငန္းအုပ္စုအျဖစ္ပင ္မွတ္ယူႏုိင္ေပသည္။၂၈၀

• ေဝေရွာက္ခန္သည ္ထုိကုမၸဏ ီငါးခု၏ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္အဓိက 
အက်ိဳးခံစားသူပုိင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ 
အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ ္လုပ္ကုိင္သည္။၂၈၁

• ဤကုမၸဏီငါးခုပါဝင္ေသာ အုပ္စုသည ္UWSA/UWSP တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းအက်ိဳးအျမတ္မ်ားပင ္ျဖစ္ေပသည္။၂၈၂ 

ေဝေရွာက္ခန္၏ လက္ေအာက္တြင ္ဤေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနသည္ ့အဓိက ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ 
UWSA/UWSP ၏ အႀကီးအကဲ ေပါက္ယူခ်န္း၏ သားမက္ျဖစ္သ ူ
ဦးအုိက္ေဟာ္၊ ကုမၸဏ ီငါးခုစလံုး၏ ဒါရုိက္တာျဖစ္သ ူသုိ႔မဟုတ ္
ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သ ူဦးေဇာ္ဘုိခန္႔ႏွင္ ့ဦးလီျမင့္တုိ႔ ျဖစ္သည္။၂၈၃ 
ဤပုဂၢိဳလ္သံုးဦးစလံုးသည ္ယခင္က Hong Pang အုပ္စုႏွင္ ့အတူလက္တြဲ 
လုပ္ကုိင္ဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။၂၈၄ ဦးအုိက္ေဟာ္ႏွင္ ့ဦးလီျမင့္တုိ႔သည ္
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကု ိလုပ္ကုိင္သျဖင့္ 
အေမရိကန္အစုိးရ၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈကု ိခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။၂၈၅

ေ၀စ ုခ်ဲ႕ထြင္ယူလာေနမႈ

“ဖားကန္႔က ေက်ာက္စိမ္းေတြအားလံုးကို
၃ ႏွစ္အတြင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အကုန ္

ထုတ္ယူႏုိင္တယ္။” 
ျမန္မာတေကာင္းကုမၸဏ ီကုိယ္စားလွယ၂္၈၆

Global Witness မ ွကုိယ္တုိင ္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ 
စာရြက္အထာက္အထားတစ္ခုတြင ္ျမန္မာတေကာင္းႏွင္ ့၎၏ 
ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမ ွထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ ေမွာ ္၄၉ ကြက္ကု ိ
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ေနာက္ထပ ္အခ်က္မ်ားကု ိ
စုစည္းရယူခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားအရ ေဖာ္ျပပါအေရအတြက္သည ္
နည္းလြန္းသည္ဟ ုယူဆႏိုင္သည္။၂၈၇ အေၾကာင္းမွာ UWSA/UWSP 
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည ္အျခား မုိင္းတြင္းမ်ားသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ၾကၿပီးျဖစ္ကာ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ဦးေတဇ၏ 
ထူးအုပ္စုအတြက ္လိုင္စင္ခ်ထားေပးေသာ မိုင္းတြင္းတစ္ခုလည္း 
ပါဝင္သည္။၂၈၈

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားအတြင္း ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
ခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္အတူ UWSA/UWSP ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ထိပ္ဆုံးေရာက္ေနသည့္အေနအထားကို အဲဗား၀င္းနား 
ကုမၸဏီအသံုးျပဳေနေသာ စက္မ်ားကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ 
တန္ဖုိးရွိသည့္ Komatsu PC2000 ေျမေကာ္စက္ႀကီးေပါင္း အလံုး ၄၀ 
ကုိ အသံုးျပဳေနျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထင္ထင္ရွားရွား သိႏိုင္ပါသည္။၂၈၉ 
ထုိစက္မ်ားကုိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက “ႏွစ္ထပ္တုိက္တစ္လံုး
စာေလာက္ရွိတယ္” ဟု ပံုေဖာ္ေျပာျပခဲ့သည္။၂၉၀

UWSA/UWSP ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည ္
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားတူးေဖာ္ရန္ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားအေပၚ 
အေျမာက္အျမား အကုန္က်ခံေနေသာ္လည္း ေျမစာမ်ားကု ိ

 ဖားကန္႔ေဒသ ဂြီခါးရွ ိျမန္မာတေကာင္းကုမၸဏီထံမ ွစြန္ပစ္ေျမစာတင ္ထရပ္ကားမ်ား
ေရမေဆးေက်ာက္သမားမ်ား ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြရာ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား 
စုပံုရာေနရာ ျမန္မာတေကာင္းႏွင္ ့၎ႏွင့္ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားသည ္ဖားကန္႔တြင ္
အင္အားႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အနည္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ၅၀ 
ခန္႔ကု ိထိန္းခ်ဳပ ္လုပ္ကုိင္ေနသည္။ ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ
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စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ နည္းစနစ္မ်ားအတြက္မူ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ 
ရွိပံုမေပၚေပ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဆိပ္မူ / ဆိုင္းေတာင္ ေဒသတြင ္
ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ပင္ ရာဇဌာနီႏွင့္ ေအာင္ဟိန္းမင္းကုမၸဏီတုိ႔မ ွ

စုပံုထားေသာ အျမင့္ေပ ၅၀၀ ရွိေျမစာပံု ျပိဳက်ခဲ့သည္။ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတုိ႔မွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၁၂ ဦးခန္႔ 
အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။၂၉၁

ျမန္မာတေကာင္းႏွင္ ့၎၏ 
ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင ္ေမွာ္တြင္းမ်ားတြင္သာမက 
အျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက ္
လုိင္စင္ခ်ထားေပးေသာ 
ေမွာ္မ်ားတြင္လည္း လုပ္ကုိင္ေပးေၾကာင္း 
သိရသည္။ ဦးေတဇ၏ ထူးအုပ္စုအတြက ္
လုိင္စင္ခ်ထားေပးေသာ ကုေဋ 
(#၃) ေမွာ္တြင ္ျမန္မာတေကာင္းက 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

UWSA/UWSP ၏ အႀကီးအကဲ ေပါက္ယူခ်န္း ဖားကန္႔ရွ ိဝ ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည ္၎တုိ႔ႏွင့္အတ ူလုပ္ငန္းတြဲဖက္လုပ္ကုိင္ေစ
ရန္အတြက ္အျခားကုမၸဏီမ်ားကု ိအႏုိင္က်င့္ရန ္UWSA/UWSP အမည္ကု ိအသံုးျပဳၿပီး 
တရားမ၀င္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္။

“ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းကု ိလုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္”၂၉၂

“ဝ ေတြက ပုိက္ဆံ၊ ပါဝါနဲ႔
လက္နက္ေတြကို သုံးတယ္၊ သူတို႔က 
လူေတာင္ သတ္တယ္။ ေဒသခံေတြက  

သူတို႔နဲ႔ ထိပ္တုိက္မေတြ႕ရဲဘူး။’’ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၂၉၃

၎တုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ပမာဏအျပင ္

ဝ တုိ႔ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အဓိက ထင္ရွားသည္ ့
လကၡဏာရပ္တစ္ခုမွာ ၎တုိ႔သည ္UWSA/UWSP အမည္ႏွင္ ့၎တို႔၏ 

ထူးျခားသည္ ့မဟာဗ်ဴဟာက် က် အေနအထားကိ ုအသံုးျပဳၿပီး ၎တုိ႔၏ 

ဆႏၵအတုိင္း အျခားကုမၸဏီမ်ားအား လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းပင ္

ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ အသံုးျပဳေနသည္ဟ ုအစီရင္ခံတင္ျပသည္ ့
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည ္လူဆုိးဂုိဏ္းတုိ႔၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည-္

•	 UWSA/UWSP အမည္ျဖင္ ့အကာအကြယ္ေပးမည္ဟ ု

ကုမၸဏီမ်ားကု ိကမ္းလွမ္းၿပီး အျပန္အလွန္အျဖစ ္ေငြေၾကးပမာဏ 

တစ္ခုခ ုသုိ႔မဟုတ ္တူးေဖာ္ရရွိမႈထဲမ ွေဝစုတစ္ခုကု ိေပးရန္။၂၉၄ 

ဤသုိ႔ ကာကြယ္ေပးမည္ဟူေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကု ိ
ကုမၸဏီေသးမ်ားသာမက ဦးသန္းေရႊ၏ သားမ်ားမ ွ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္အုပ္စု၊ Asiaworld သူေဌးႀကီး 
Steven Law လုပ္ကုိင္သည္ ့ရတနာေတာင္တန္း ကုမၸဏီကဲ့သုိ႔ 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း လက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။၂၉၅

• ေမွာ္ထဲသုိ႔ သြားရမည္ ့လမ္းမ်ားကု ိပိတ္ဆုိ႔ျခင္းျဖင္ ့
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကု ိUWSA/UWSP ၏ လက္ေအာက္သုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ရန ္အတင္းအက်ပ္ျပဳမူေလ့လည္း ရွိသည္။၂၉၆

• ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း - USWA/USWP ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

မိမိတုိ႔လက္ေအာက္ခံအျဖစ ္မဝင္ေရာက္သူမ်ားကု ိယခင္က 

မည္သုိ႔ သတ္ျဖတ္သည္ဆုိသည္ကု ိျပန္ေျပာျပျခင္းျဖင္ ့
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔လည္း ျပဳလုပ္သည္။၂၉၇

• ၎တုိ႔၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိခုိးထုတ္ေနသည္ဟ ု

အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကု ိစြပ္စြဲကာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးရန ္

တရားစြဲမႈမ်ားကိ ုအသံုးျပဳျခင္း။၂၉၈
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၂။ Ruby Dragon (ပတၱျမားနဂါး) 

UWSA/UWSP သည ္အႀကီးဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဖားကန္႔တြင္လုပ္ကိုင္သည္ ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ားထဲတြင ္
ဤအဖြဲ႕တစ္စုတည္းသာ မကေပ။ ပအုိး၀ ္အမ်ိဳဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္(PNO) က 
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင ္လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက ္အစုိးရက ပအုိ၀္းကုမၸဏီအုပ္စ ု
ျဖစ္ေသာ ပတၱျမားနဂါးထ ံေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကုိင္ခြင္ ့လုပ္ကြက္မ်ား 
ခ်ထားေပးခဲ့သည္။၂၉၉

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္အခါ ပတၱျမားနဂါးကုမၸဏီအုပ္စုသည ္
ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့ပတၱျမားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင ္ထင္ရွားသည္ ့အုပ္စုတစ္ခ ု

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္္ ၎သည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန ္
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတ ူဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည္ ့
ပထမဆံုးကုမၸဏီမ်ားထဲမ ွတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကမၻာေပၚတြင ္အႀကီးဆံုး 
ေက်ာက္စိမ္းတံုးျဖစ္ေသာ တန ္၃၀၀၀ ရွိေက်ာက္စိမ္းတံုးကု ိ
ျမန္မာစစ္အစိုးရထ ံလက္ေဆာင္အျဖစ ္ေပးအပ္လုိက္သည့္အခါ 
ကမၻာေက်ာ္သြားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခ ုျဖစ္သြားခဲ့သည္။၃၀၀

ဤအဖြဲ႕သည ္၎၏ မူလအစျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
လုပ္ငန္းအျပင ္ဝုိင္ထုတ္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျပင ္ယခုေခတ ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္ဆံုးအ
ခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္းတြင ္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတ ူ
လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုကု ိလုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။၃၀၁

သုိ႔ေသာ ္၎၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ ွရရွိေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ သိသာထင္ရွားသည္ ့ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုအျဖစ ္
ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ ပတၱျမားနဂါးကုမၸဏီအုပ္စုႏွင္ ့
ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားသည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္
အခြန္မေဆာင္မီေရာင္းရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ သန္းေက်ာ္ႏွင္ ့
ယခင္ႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆ သန္းေပးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းရွိခဲ့သည္။၃၀၂

စီးပြားေရးႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရး ဆုံေတြ႔ၾကရာဝယ္

PNO အတြက ္စီးပြားေရးႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရးသည ္အနီးကပ ္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ 

“ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းႏွင္ ့သတၱဳတြင္း 

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ ွရရွိေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကိ ုPNO ႏွင့္

[ပအုိ၀္း] ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက ္အသံုးျပဳေၾကာင္း” Ruby 

Dragon က Global Witness ထ ံေဖာ္ျပထားသည္။၃၀၃

Ruby Dragon ၏ ဥကၠဌျဖစ္သ ူဦးေနဝင္းထြန္းသည ္ပအို၀္းေဒသ ၏ 

“အထူးစီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ား” အတြက ္တာဝန္ရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ 

ခုႏွစ ္ပါလီမန ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္PNO ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ ္

၎ႏွင့္ၿပိဳင္ဆိုင္သူမရွိဘ ဲအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ(္အထက္လႊတ္ေတာ)္တြင ္

ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။၃၀၄

Global Witness ၏ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ 

ပအုိ၀္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၏ ဥကၠဌျဖစ္သ ူ

ဦးေစာလြင္ႏွင္ ့အျခား PNO ၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သ ူ

ဦးခင္သိန္းေဖတုိ႔သည ္ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာတြင ္ဒါရုိက္တာမ်ားအျဖစ ္

လုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ဦးေနဝင္းထြန္းႏွင့္အတ ူ

လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည္ဟ ုသိရသည္။၃၀၅

ပါလီမန္တြင ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ ္ကာလအတြင္း Ruby 

Dragon ဥကၠဌသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ 

အာဏာသက္ေရာက္ေစမည္ ့ဥပေဒမ်ားကု ိျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင ္

အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မ ွပါဝင္ခဲ့သည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားႏွင္ ့

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္

ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌအျဖစ ္သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင္ ့

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒသစ္မ်ား အတြက ္တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳ

လုပ္ရာတြင ္သူသည ္ေရွ႕ဆုံးမ ွပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။၃၀၆

လုပ္ငန္းတြင ္အဓိက ႀကိဳးကုိင္ေနသူက သူ၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းအေပၚ 

ခ်မွတ္မည္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားျပဌာန္းရာတြင ္ထိေရာက္စြာ 

ကုိယ္တုိင ္ပါဝင္ေနျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကလည္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစသည္ ့

အက်ိဳးစီးပြားျခင္းေရာေထြးမႈ ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ ္

ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက ္ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားကု ိ

ေရးဆြဲရန ္အခြင့္အလမ္းကိ ုအားနည္းေစပါသည္။ 

Ruby Dragon အုပ္စု၏ ဥကၠဌျဖစ္သ ူဦးေနဝင္းထြန္းသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးႏွင္ ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္အတြက ္
တာဝန္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ ္ေကာ္မတီတြင ္ေခါင္းေဆာင္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒျပဌာန္းရာတြင ္ျပည္သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈကု ိတည္ေဆာက္ျခင္းအျပင ္ဥပေဒႏွင္ ့
စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိသာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက ္အေကာင္းဆံုးအ
က်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင ္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ဤသုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း 
ေရာေထြးသည္ ့ျပႆနာမ်ားကု ိေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္အေရးႀကီးသည္ ့
အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။
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၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ္Ruby Dragon သည ္ဖားကန္႔တြင ္နာမည္ႀကီးေသာ နန္႔ေမာ္ေဒသရိွွ ိ၎၏ ေမွာ္တြင ္
စံခ်ိန္ခ်ိဳးသည္ ့တန ္၃၀၀၀ ေလးေသာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကု ိေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၃၀၇

ထုိေက်ာက္စိမ္းတံုးသည ္“အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရြယ္အစားႏွင္ ့
တန္ဖုိးအရဆုိလွ်င ္ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း” ကုမၸဏီက ေျပာသည္။၃၀၈

၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ တြင ္ထုိေက်ာက္စိမ္းတံုးကု ိဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ပါဝင္ေသာ အခမ္းအနားတြင ္အစုိးရထ ံ
လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဦးခင္ညြန္႔သည ္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး PNO ႏွင္ ့UWSA/UWSP 
ကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကု ိဦးေဆာင ္ဖန္တီးခဲ့သူျဖစ္သည္။၃၀၉

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လုိက္သည္ ့အခမ္းအနားတြင ္ဦးခင္ညြန္႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အဖုိးတန္ေသာေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိ
ျမန္မာအစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္မည္သုိ႔ အသံုးျပဳခဲ့သည္ကု ိေျပာျပခဲ့သည-္

“ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွာ  
မကုန္မခမ္းႏုိင္တဲ ့

အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ေတြရွိတယ္လုိ႔ 
ကမၻာေပၚမွာထင္ရွားတဲ့အတြက ္

တျခားႏုိင္ငံေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကို 
မ်က္စိက်ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ 
ႏုိင္ငံ့တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းယူတဲ့အခါ 
စည္းလုံးညီညြတ္တဲ ့စိတ္ဓါတ္နဲ႔အတ ူ

ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး 
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ ့

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကို 
ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ကေတာ ့

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
၁၇ ဖြဲ႕ဟာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း 

ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္... 
အစုိးအရအေနနဲ႔လည္း..

သူတို႔ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ 
လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို 
ျမင္ေတြ႔ထားပါတယ္။ 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ တူးေဖာ္တဲ ့
လုပ္ငန္းေတြလို လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖုိ႔ 
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကို 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ 
ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္္ 
ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ 

ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ 
လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။’’၃၁၀

ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးနဲ႔ သင ္ဘာလုပ္မလဲ။



  ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္      69

ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ“သစ္”သည ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ုလမ္းဖြင့္ေပးေနသည္။ 
မပါ၀င္ရေသးသည္ ့ေဈးကြက္သစ္မ်ား မရွိသေလာက ္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင ္

ႏုိင္ငံတကာ အင္အားႀကီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက ္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ သုိ႔ေသာ ္ကာကြယ္ထားရမည္ ့
နာမည္ဂုဏ္သိကၡာမ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင္ ့အႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားလည္း 
ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင ္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈႏွင္ ့အလြဲသံုးစားျပဳမႈတုိ႔ေၾကာင္ ့အႏၱရာယ္မ်ားရွိေၾကာင္းကု ိ
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးကုမၸဏီမ်ားတြင ္ပါ၀င္သည္ ့- Coca-

Cola ႏွင္ ့Caterpillar - ကုမၸဏီတုိ႔က မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ အမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည္ ့
ကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့အမွတ္မထင ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္မိသြားျခင္းေၾကာင္ ့ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င ္ပြင့္လင္းမႈ 
ပုိမုိလုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ျပသေနသည္။

၁။ တကယ့္ျဖစ္ရပ ္– MEHL ႏွင္ ့
ကုိကာကုိလာတုိ႔၏ လုပ္ငန္းဖက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင ္Coca-Cola ကုမၸဏ ီျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္
တည္ေထာင္ေသာအခါ ၎ႏွင့္အတ ူဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မည္ ့
ပင္းယထုတ္လုပ္ေရးဟုေခၚသည္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံအခ်ိဳရည္ထုတ ္လုပ္ငန္း၏ 
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သ ူေဒၚေရႊစင္အား ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္ခ်င့္တြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန ္Kroll ႏွင္ ့PWC တုိ႔အပါအဝင ္ထင္ရွားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကု ိ
ငွားရမ္းကာ “ဂဏန္း ၇ လုံးပါ” ကုန္က်စရိတ္ကိ ုသုံးၿပီး အကဲျဖတ္မႈ 
ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။၃၁၁

ယင္းမွာ မွန္ကန္သည္ ့လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုပင ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေဒၚေရႊစင္သည ္ထင္ရွားသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီျဖစ ္
ေသာ ရွယ္ဖယ္မလီတြင ္၂၀% ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့
စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္အတြက ္ကာလရွည ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသူ
တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူကမွ် ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။၃၁၂ သူမ၏ 
ခင္ပြန္းျဖစ္သ ူဦးေခ်ာင ္ႏွင့္အတ ူျမန္မာ့အႀကီးဆံုးေက်ာက ္
စိမ္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားထဲမ ွတစ္ခုျဖစ္ေသာ Gold Uni တြင ္
သူမသည ္ဒါရုိက္တစ္ဦးျဖစ္ရံုသာမက အဓိက ရွယ္ယာမ်ားကုိလည္း 
ပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္သည္။ Gold Uni သည ္ဖားကန္႔ေတာင္ဘက္ရွ ိ
ဂြီခါး (#၂၇) ေက်ာက္စိမ္းတြင္းကု ိလုပ္ကုိင္ေနသူအျဖစ ္အစုိးရ၏ 
ေျမပံုမ်ားတြင ္ျပသထားသည္။၃၁၃ တရုတ္မီဒီယာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္ ့
လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားထံမ ွအခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား တရားမဝင ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကိုု 
ႏွိမ္နင္းသည္ ့စီမံခ်က္ေၾကာင္ ့တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ဤလုပ္ငန္းကိ ု
စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။၃၁၄

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္ပါဝင္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည ္
အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ စစ္တပ္ပါဝင္မႈ၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အလြဲသံုးမႈ၊ 
ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့MEHL အပါအဝင ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွ ိ
အဓိကပါဝင္သူမ်ားသည ္အေမရိကန္အစုိးရ၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား 
ခံေနရျခင္း စသည္ ့အခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။၃၁၅

ရွယ္ဖယ္မလီသည ္၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္တပ္ကုမၸဏီအတြက ္

အဓိကေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့ၿပီး 
MEHL ႏွင္ ့စတင္ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္။၃၁၆ MEHL ၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင ္

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင ္ရွယ္ဖယ္မလီသည ္စစ္တပ္ကုမၸဏီ၏ 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ၉၈% ခန္႔ကု ိလုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း ျပသထားသည္။၃၁၇ 

ထိုစာရြက္စာတမ္းမွာပင ္ရွယ္ဖယ္မလီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိတပ္မေတာ ္

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ထ ံ“ႀကီးၾကပ္ခ” မ်ား ေပးထားသည္ကုိလည္း 
ေတြ႕ရသည္။၃၁၈ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ အတြက ္MEHL ၏ ႏွစ္စဥ ္အစီရင္ခံစာတြင္
“MEHL ပုိင္ဆုိင္သည္ ့လုပ္ငန္းမ်ား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ 

ရွယ္ဖယ္မလီကု ိေဖာ္ျပထားသည္။၃၁၉

MEHL ၏ ေက်ာက္စိမ္းဌာနခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ 

ျမန္မာအင္ပီရီရယ္လ္ဂ်ိတ္က ၎သည ္ရွယ္ဖယ္မလီႏွင္ ့အလုပ္လုပ္ကုိ
င္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၿပီး ေဒၚေရႊစင္ႏွင္ ့ဦးေခ်ာင္တုိ႔ကလည္း 
ရွယ္ဖယ္မလီသည ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ MEHL ႏွင့္အတ ူ
သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း 
ေျပာျပခဲ့သည္။၃၂၀ သုိ႔ေသာ ္အဆုိပါကုမၸဏီႏွစ္ခုသည ္ဆက္လက္၍ 
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပံုရသည-္ ၂၀၁၄ အတြက ္
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ယူရု ိ၅ သန္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းကု ိကုမၸဏီႏွစ္ခုက 
တြဲဖက္ေရာင္းခ်ထားသည္ကု ိေတြ႔ရသည္။၃၂၁ MEHL ႏွင္ ့
ဆက္ႏြယ္လုပ္ကုိင္ျခင္းအျပင ္တရားဝင္ေျမပံုမ်ားအရ ရွယ္ဖယ္မလီသည ္
ဖားကန္႔တြင ္ျမန္မာ ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အတ ူ
ေက်ာက္စိမ္းကု ိဖက္စပ္တူးေဖာ္ေၾကာင္း ျပသထားသည္။၃၂၂ ဦးေခ်ာင္၏ 
ေျပာျပခ်က္အရ ကုမၸဏီသည ္အျခားေသာ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုိင ္
စင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း ကုိင္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။၃၂၃

Global Witness ထံေပးပုိ႔ထားေသာ စာထဲတြင ္ေဒၚေရႊစင္က သူမသည ္
ရွယ္ဖယ္မလီတြင ္အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါရုိက္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ရွယ္ယာအနည္းစုသာ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္းႏွင္ ့ကုမၸဏီ၏ နိစၥဓူဝ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

ဖားကန္႔သို႔သြားရာလမ္းရွ ိတံတားေပၚတြင ္ေက်ာက္စာတိုင္တစ္ခုရွိၿပီး တံတားကု ိ
MEHL ႏွင္ ့ရွယ္ဖယ္မလီတုိ႔မ ွတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၉၅ 
ခုႏွစ္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုအၾကား လုပ္ငန္းအရ ဆက္ဆံေရးကု ိ
ေဖာ္ျပထားသည္။



 70       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

ရွယ္ဖယ္မလီမ ွဦးေခ်ာင္အားေပးရန္ရွိေသာ အေၾကြးေၾကာင့္သာ ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္တြင ္လုပ္ငန္း၏ ၂၀% ကုိသာ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူမက 
ေျပာျပခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည ္ရွယ္ဖယ္မလီအေနျဖင္ ့MEHL ႏွင့္အတ ူ
စတင္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည ္၁၉၉၅ 
ခုႏွစ္တြင ္စက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူရန ္ဦးေခ်ာင္မ ွရွယ္ဖယ္မလီအတြက ္
ေခ်းေပးခဲ့ေသာ ေငြေၾကးႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသည္။ Gold Uni 
ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေရႊစင္က ၎သည ္သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင္ ့
ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ၿပီး ေမာ္လကင္ေဒသရွ ိေက်ာက္စိမ္းတြင္း 
တူးေဖာ္ရန ္လုိင္စင္ရယူထားေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ Gold Uni ကု ိ
တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အခ်က္ကုိမ ူ
သူမက ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ဤအခ်က္ေၾကာင္ ့Coca-Cola အေနျဖင္ ့ဘာလုပ္ႏုိင္မည္နည္း။ 
ေက်ာက္စိမ္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းသည ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ 
အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ ခံေနရၿပီး MEHL လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏ ီပုိင္ရွင္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ ္MEHL ၏ စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆုိထားသူမ်ားႏွင့္အတ ူဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ပါက အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈကု ိ
ခံရမည္မဟုတ္ေပ။ မည္သည္ ့ဥပေဒကုိမ ွခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မရွိေပ။ 
သုိ႔ေသာ ္ရွယ္မိသားစုႏွင္ ့MEHL ႏွင့္အတ ူCoca-Cola တုိ႔ သြယ္ဝုိက္၍ 
ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင္ ့လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖင္ ့ဖံုးလႊမ္းေနေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္ပုိ၍ တာဝန္ခံလုပ္ကုိင္တတ္ျခင္းကု ိ
တြန္းအားေပးရန ္၎၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိသံုးရန္သည ္
တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ့အဆင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Global Witness က 
Coca-Cola ႏွင္ ့လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ 
ဆက္သြယ္မႈမ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင ္ကုမၸဏီသည ္၎၏ ေဒသခ ံ
လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင္ ့ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကု ိ
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင ္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု
အစီရင္ခံျခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ၎တင္ျပခဲ့သည္ ့
အစီရင္ခံစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ ္ရွယ္ဖယ္မလီႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားကု ိေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။၃၂၄

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည ္ေကာင္းမြန္သည္ ့ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း 
အစီရင္ခံစာတြင ္အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာမ်ားကု ိေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ Coca-Cola 
Myanmar Overseas Holding Pte. Ltd ႏွင္ ့Pinya Manufacturing 
တုိ႔၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကု ိေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း - ဤလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူပုိင္ရွင္မ်ားသည ္မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္၊ ၎တုိ႔၏ 
အျခားလုပ္ငန္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေနသူမ်ားသည ္
မည္သူတုိ႔ျဖစ္သည္ကုိမ ူအေသးစိတ ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ Coca-Cola 
က ရွယ္ဖယ္မလီသည ္MEHL ႏွင့္အတ ူကာလၾကာရွည ္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္
ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ေၾကာင္းကုိမ ူအစီရင္ခံစာတြင ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 
ယမန္ႏွစ ္ၾသဂုတ္လတြင ္ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ စာထဲတြင ္Global Witness 
က Coca-Cola Myanmar Overseas Holding Pte. Ltd ႏွင ္
Pinya Manufacturing တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားသ ူ
ပုိင္ရွင္မ်ားကု ိCoca-Cola ထ ံေမးျမန္းခဲ့သည္။ Coke က ဤေမးခြန္းကု ိ
မေျဖဆုိခဲ့ေပ။၃၂၅ သုိ႔ေသာ ္ကုမၸဏီက “၎သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္တာဝန္သိေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ
မႈျဖစ္ေစေရးအတြက ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမ ွသတ္မွတ္ထားေသာ 
အစီရင္ခံျခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပည့္မ ီေက်ာ္လြန္ရန္ဆက္
လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။၃၂၆

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္Global Witness ၏  

ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင္ ့Coca-Cola သည ္Global Witness 
ႏွင္ ့ေဒၚေရႊစင္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာဆုိႏုိင္ရန ္စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ 
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေပးမႈေၾကာင္ ့Global Witness သည ္ရွယ္ဖယ္မလီထ ံ
တုိက္ရုိက ္အဆုိျပဳေမးျမန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး EITI ႏွင့္အည ီေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိေစာစီးစြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေစႏုိင္ခဲ့သည္။ ၎တူးေဖာ္ရရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ၊ 
အစုိးရထ ံေပးသြင္းရသည္ ့ေငြေၾကးပမာဏ၊ စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင ္
ႏုိင္ငံပုိင ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတ ူစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကု ိအေသးစိတ ္
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ရွယ္ဖယ္မလီတြင ္ေဒၚေရႊစင ္၂၀% ရွယ္ယာ 
ပါဝင္မႈႏွင္ ့ကုမၸဏီအတြက ္ေငြေၾကးအဓိက ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့သူမ 
ခင္ပြန္း၏ အခန္းက႑ေၾကာင္ ့ကုမၸဏီအား ပုိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ 
လုပ္ေဆာင္ေစရန ္သူမတြင ္ခိုင္မာသည္ ့အေနအထားတစ္ရပ ္
ရွိေနပုံရသည္။၃၂၇ သုိ႔ေသာ ္သူမက “ရွယ္ဖယ္မလီတြင ္သူမ၏ 
ရွယ္ယာအနည္းစုပါဝင္မႈသည ္ထူးျခားမႈတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအေပၚ 
မည္သည့္လႊမ္းမုိးႏိုင္မႈမွ် မရွိေၾကာင္း” စာထဲတြင ္ေဖာ္ျပထားေသးသည္။ 

လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင ္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိကာ 
ေဒၚေရႊစင္ႏွင့္အတ ူမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက ္
ရွယ္ဖယ္မလီသည ္အရိပ္အာဝါသမ်ားေအာက္မ ွ
ထြက္လုိစိတ္ရွိေၾကာင္းႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင ္
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္က႑မ ွပါဝင္လုိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 
Coca-Cola ကုမၸဏီမ ွအေသးစိတ္ရွင္းျပထားေသာ ကမၻာ့ေခတ္မ ီ
နာမည္ႀကီးအဖြဲ႕အစည္း၏ ပုံရိပ္ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွ ိ
လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ သြင္ျပင္လကၡာတို႔ၾကား ကြာဟခ်က္သည ္
အလြန္သိသာထင္ရွားလြန္းေနသည္။
 
ဇူလုိင္လတြင ္Coca-Cola ကုမၸဏီက “Global Witness သည ္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမည္ ့
ေျပာင္းလဲမႈကု ိျဖစ္ေပၚေစရန ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိသက္ဆုိင္ရာအ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတ ူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္လုိစိတ ္ရွိမည္ဟ ု
ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း” မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။၃၂၈ သုိေသာ ္
ကုမၸဏီအေနျဖင္ ့၎၏ ကိုယ္ပိုင္အခန္းက႑ကု ိမည္သုိ႔ 
ရႈျမင္ထားပါသနည္း။ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွေသာ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး 
အၾကပ္အတည္းကိ ုတာဝန္သိသည္ ့စီးပြားေရး က်င့္စဥ္မ်ားကိ ု
လုပ္ကိုင္ပါမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္အျဖစ ္ေျပာင္းလဲ ျပသႏုိင္မည္ ့
အခြင့္အေရးကု ိCoca-Cola ကုမၸဏီအတြက ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ ၎၏ လုပ္ငန္းဖက္အား 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေစေရး တြန္းအားေပးရန ္
၎၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိအသံုးျပဳၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈသည ္မည္သုိ႔မ ွ
အရာထင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ “တကယ္ျဖစ္ေအာင ္လုပ္ရန္” ဟ ုတခ်ိန္က 
ကမၻာကိ ုထုတ္ေဖာ္တိုက္တြန္းထားသည္ ့ကုမၸဏီက ျပႆနာသည ္
အလြယ္တကူပင ္ၿပီးသြားလိမ့္မည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္ေနပါသလား။၃၂၉

ရွင္းေနသည္မွာ Coca-Cola ၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ား မီးေလာင္ခံလုိက္ရသည္၊ 
သုိ႔ေသာ ္ဤဇာတ္လမ္းမွာ ပုိ၍ နက္နဲေသာ ျပႆနာ၏ 
လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့ပုိ၍ 
ခုိင္မာမည္ ့ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားႏွင္ ့အမ်ားျပည္သူသိရန ္
ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန ္Global Witness က အဘယ္ေၾကာင္ ့
တိုက္တြန္းေနသည္ကု ိကုမၸဏီ၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ျပသေနသည္။ 
အလားတူပင ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင္ ့ႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိလုပ္ငန္းမ်ားကု ိ
ပုိင္ဆုိင္သူ၊ ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့
၎တုိ႔၏ အမည္ကု ိထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အျခားလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရးပုိင္းမွျဖစ္ေစ၊ 
စစ္တပ္မွျဖစ္ေစ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ထုတ္ျပန္သင့္သည္။
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၂။ ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔၏ CAT ႏွင္ ့ခရီးစဥ္မ်ား

မူးယစ္ရာဇာ ေဝေရွာက္ခန္၊ UWSA/UWSP တုိ႔ႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာကု ိGlobal Witness မ ွစံုစမ္းစစ္ေဆးရာ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စက္ယႏၱယားကုမၸဏီျဖစ္ေသာ 

Caterpillar Inc. ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈကုိလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ 

ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔သည ္ျမန္မာတေကာင္းကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၎သည ္ေဝေရွာက္ခန္ႏွင္ ့ဤအစီရင္ခံစာ၏ 

ၿပီးခဲ့ေသာအပုိင္းတြင ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမ ွ

ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည္ဟ ုGlobal Witness မ ွယံုၾကည္ထားေသာ၊ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏ ီအုပ္စုအတြက ္အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ 

သူသည ္ျမန္ေရႊျပည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ၊ 

ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္၊ ထုိကုမၸဏီႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ 

ျမန္ေရႊျပည္ထြန္စက ္ကုမၸဏီက ၎သည ္“Caterpillar ၏ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္” ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့

MSP CAT ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကု ိအသံုးျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၃၃၀ 

ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔၏ အကုိသည ္ျမန္ေရႊျပည္၏ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ 

မန္ေနဂ်ာမ်ားထဲမ ွတစ္ဦးျဖစ္သည္။၃၃၁

၂၀၁၁ မွစတင္ကာ ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔အား ကမၻာအႏွံ႔ရွ ိCaterpillar 

ဧည့္ခန္းမေဆာင္မ်ားတြင ္ဧည့္ခံျပဳစုခဲ့သည္။ 

ၾသစေၾတးလ်၃၃၂

ယူေက၃၃၄

စပိန၃္၃၃

ဂ်ာမဏ၃ီ၃၅

ျပင္သစ၃္၃၆

... ခရီးစဥ္တေလ်ာက္လုံးမွာလ ဲ
လည္ပတ္ၾကည့္ရႈတာေတြ၊ အီဖဲလ္ေမွ်ာ္စင္မွာ 
ရွန္ပိန္ေသာက္တာ၊ ရုိးလက္စ္နာရ ီ၀ယ္တာ၊ 
ေဂါက္ရုိက္တာေတြကုိလည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။၃၃၇
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Caterpillar က ၎သတိထားမိသေလာက ္Golobal Witnes ကိ ု
ေျပာရာတြင ္Caterpillar ဧည့္ခန္းမေဆာင္မ်ားသုိ႔ ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔
လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ၎အတြက ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
လုပ္ငန္းအရ ေလာကဝတ္မ်ားသည ္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္မႈ၊ 
မသမာေၾကး၊ သုိ႔မဟုတ ္က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီသည္ ့ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္မႈ 
သုိ႔မဟုတ ္Caterpillar ၏ “ရုိးသားမႈႏွင္ ့ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈဟူေသာ 
ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈ” တုိ႔ကု ိထိခုိက္ႏုိင္သည္ ့အရာမ်ားကု ိ
တားျမစ္ထားေသာ ကုမၸဏီ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အည ီ
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness ထ ံေဖာ္ျပခဲ့သည္။၃၃၈ 
ထုိ႔အျပင ္Caterpillar Inc. က ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင ္၎၏ 
စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း
မရွိေသာ္လည္း ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင္ ့၎၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကု ိ
တာဝန္ယူတတ္ေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ 
နည္းမ်ားျဖင္ ့အသံုးျပဳရန ္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။၃၃၉

အေမရိကန္၏ ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုအျဖစ ္၎သည ္လြတ္လပ္ေသာ 
ကုန္သည္မ်ားမွတဆင္ ့၎၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကု ိအဓိက 
ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ ၎၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အည ီ
၎သည ္“၎၏ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည ္သက္ဆုိင္ရာ
ပုိ႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမ်ားကု ိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း” 
ေျပာျပခဲ့သည္။၃၄၀ ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔ႏွင္ ့ျမန္မာတေကာင္းတုိ႔သည ္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ ွအေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားသည္ ့စာရင္းတြင ္
မပါဝင္ေၾကာင္းႏွင္ ့Caterpillar Inc. ၏ ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္
ခ်က္မ်ားတြင ္Global Witness မ ွေဖာ္ျပထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကု ိ
“အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ခံထားရသည္ ့တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕” မ ွပုိင္ဆုိင္သည ္(သုိ႔) 
ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟ ုမေဖာ္ျပထားေၾကာင္း အေလးထား ေျပာျပခဲ့သည္။၃၄၁

Global Witness မ ွCaterpillar Inc. ထ ံေပးထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကု ိအေလးအနက္မထားသည္ ့Caterpillar 
Inc. သည ္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ေရတုိကုိသာ ၾကည့္သည္ ့
သေဘာရွိသည္။ အထက္တြင ္ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း ေဝေရွာက္ခန္ႏွင္ ့
၎၏ တြဲဖက္မ်ားသည ္အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင္ ့
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကု ိေရွာင္ၾကဥ္ရန ္အမည္ခံကုမၸဏီမ်ားကု ိ
အသံုးျပဳေနသည္မွာ သက္ေသအေထာက္အထားအားျဖင္ ့
ခုိင္လံုေနသည္။ အလားတူပင ္UWSA/UWSP ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ “အမည္ခ ံကုမၸဏီမ်ား” သည ္အေမရိကန္၏ 
အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္စာရင္းတြင ္လက္တေလာအားျဖင္ ့
မပါဝင္ရသည္ ့ခုိင္လံုသည္ ့အေၾကာင္းရင္းရွိသည္။ ထုိ႔အျပင ္
ေဝေရွာက္ခန္၏ Hong Pang ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔သည ္

မန္ေနဂ်ာအျဖစ ္ယခင္က လုပ္ကုိင္ခဲ့ဘူးေၾကာင္းကု ိအမ်ားမ ွ
သိရွိေနၾကၿပီး ထူိအခ်က္က ေနာက္ထပ ္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္
တာဝန္ယူတတ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခ ု
ျဖစ္သင့္သည္။၃၄၂

ဖားကန္႔ေဒသရွ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္
စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားကု ိပံ့ပုိးေပးသည္ ့ႏုိင္ငံတကာမ ွကုမၸဏီမ်ားသည ္
လြဲမွားေနသည့္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက ္
ဆုိးရြားေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင ္
မိမိတုိ႔ႏွင္ ့လုပ္ငန္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင္ ့ပတ္သတ္လွ်င ္
အျပည့္အဝ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္သည ္ထုတ္လုပ္သူကုမၸဏီမ်ား၏ 
တာဝန္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ ွ
အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ စာရင္းႏွင္ ့တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးလုိက္ျခင္းထက ္
၎တုိ႔ႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ ့ေဒသခ ံလုပ္ငန္းဖက္မ်ားႏွင္ ့
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ႀကိဳတင ္ရွာေဖြသင့္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန ္ရွာေဖြေနေသာ အေနာက္ႏုိင္င ံ
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့အႏၱရာယ္မ်ားျဖင္ ့ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကု ိ
အေမရိကန္အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည ္၎တုိ႔ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့
အျခားေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ၎တုိ႔၏ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကု ိထုတ္ျပန္ရန ္လုိအပ္သည္။၃၄၃

  
ဤသို႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည ္ဥပမာ လြတ္လပ္ေသာ 
ကုန္သည္မ်ားမွတဆင္ ့လုုပ္ေဆာင္သည္ ့ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ 
ေလာေလာဆယ ္က်င့္သံုးျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း Global Witness က 
Caterpillar Inc. အား သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အတူ
မိမိစိတ္သေဘာဆႏၵအေလ်ာက ္အစီရင္ခံစာကု ိထုတ္ျပန္ေပးရန ္
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။၃၄၄ ကံမေကာင္းသည္မွာ “Caterpillar သည ္
‘‘ထုိသုိ႔ေသာ အစီရင္ခံစာကု ိထုတ္ျပန္ရန ္တာဝန္ယူျခင္းမရွိေပ၊ 
Caterpillar သည ္ထုိသုိ႔ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ိဳးထုတ္ျပန္ရန္လည္း 
ရည္ရြယ္ထားျခင္းမရွိေပ။”၃၄၅ ထုိ႔ေၾကာင္ ့အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင္ ့
Caterpillar Inc. ကဲ့သုိ႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပုိ၍ 
တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေစရန ္အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကု ိခ်ဲ႕ထြင္ရန ္လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ျပသေနေသးသည္။

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
အေျမာက္အျမားထုတ္ယူႏုိင္ေရးအတြက္
ႏုိင္ငံတကာ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားထံမ ွ
ဧရာမစက္ႀကီးမ်ားကု ိဝယ္ယူရန ္
ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳသည္။ 
ဤအခ်က္က ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ 
အရြယ္အစားကု ိထင္ထင္ရွားရွားျပသေနၿပီး 
Caterpillar Inc. ကဲ့သုိ႔ 
စက္ယႏၱယားမ်ားထုတ္လုပ္သည္ ့ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္
ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနခဲ့သည ္- 
သူတုိ႔နဲ႔အတ ူလုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြဟာ 
ဘယ္သူေတြလဲဆုိတာကု ိသူတုိ႔ တကယ္ေရာ 
သိၾကရဲ႕လား။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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အခန္း ၃- ‘ဘယ္သူေတြ လက္လြတ္ ဆုံးရႈ ံးေနသလဲ။’
 

ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကု ိခ်ဲ႕တြင္လုပ္ကုိင္လာမႈႏွင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
ေရေပၚဆီလူတန္းစားႀကီးမ်ား၏ 
လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈသည ္သဘာဝက 
အေမြေပးထားေသာ အရာမ်ားကု ိ
လုယူခံလုိက္ရသည္ ့ကခ်င္ျပည္နယ္မ ွ
ေဒသခံမ်ား၏ ဘဝကု ိဖ်က္စီးပစ္လုိက္သည္။ 
ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည္ ့
ေဒသအတြင္းတြင ္ေဒသခံမ်ားသည ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့လူမႈဘဝတုိ႔ 
ပ်က္ယြင္းေနသည္ ့အေျခအေနႏွင္ ့ေန႔စဥ ္
ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းေၾကာင္ ့
ဆုိးရြားလွသည္ ့အသံုးျပဳ၍ မရေသာ 
စြန္႔ပစ္ေျမတစ္ခ ုျဖစ္ေစခဲ့သည္။  

အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ခံစားရမည္ ့အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကု ိ
ခံစားရယူေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ထုိသုိ႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန ္

လုိင္စင္ခ်ေပးေသာ ေနျပည္ေတာ္အာဏာပုိင္တုိ႔အေပၚ ယမ္းပံုမီးက် 
ေဒါသထြက္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္လွ်က ္ျမန္မာအစုိးရကု ိဆန္႔က်င္မႈ 
ခုိင္ခုိင္မာမာျဖစ္ေစရန ္ပံ့ပုိးေပးသည္ ့အခ်က္ျဖစ္ေစပါသည္။ လက္နက္
ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းကု ိေနာက္လာမည့္အခန္းတြင ္အေသးစိတ ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင ္အေျပာင္းအလ ဲျပဳလုပ္ရန္အတြက ္လူအမ်ားစုက 
ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ ့နည္းလမ္းမ်ားကု ိအသံုးျပဳေနၾကသည္။ ယမန္ႏွစ္က 
ဖားကန္႔ရွ ိေဒသခံျပည္သူေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔သည ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ထ ံ
လက္မွတ္ေရးထုိး စာေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္၊ ထုိစာတြင ္ေဒသခံမ်ားအား 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းထဲမ ွဖယ္ထုတ္ေနမႈ၊ တာဝန္မဲ့ေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ား၊ ေရတုိကုိသာၾကည့္၍ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုိင္စင္ရ 
ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္းကု ိေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။၃၄၆ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 
ႏုိဝင္ဘာလတြင ္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု၏ အလုပ္သမားတစ္ဦးက ေဒသခ ံ
ေရမေဆးေက်ာက္သမားတစ္ဦးကု ိသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက ္
၂၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ လူအုပ္ႀကီးက လမ္းေပၚထြက ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။၃၄၇ 
ေဒသခံမ်ားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကု ိအစုိးရအေနျဖင္ ့
စတင္ေျဖရွင္းေပးလုိစိတ္၊ နားေထာင္လုိစိတ္ရွိေၾကာင္း ျပသရန ္အခ်ိန ္
ေကာင္းက်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမ ွေျပာင္းလဲရန ္ေတာင္းဆိုသံ
၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား တည္ရွိရာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္သ ူ၄၉၂၃ ဦးသည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အလြဲသံုးစားျပဳေနမႈကု ိရပ္ဆုိင္းေပးရန ္ေတာင္းဆုိထားသည့ ္စာကု ိလက္မွတ္ေရးထုိးကာ ႏုိင္ငံေတာ ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထ ံ
ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါစာတြင ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့ ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ပ်က္စီးေစမႈမ်ားႏွင့ ္လူေနမႈဘဝတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားကု ိ
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ဖားကန္႔ေဒသရွ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ အရင္းရွင္တခ်ိဳ႕ကိုသာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့ ္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခ ံတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကိုမ ူမည္သည့ ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ကိုမ ွလုပ္ပုိင္ခြင္ ့ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 
အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည ္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့ ္ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုအုပ္စုမ်ားသည ္အမည္ခံသာျဖစ္ၿပီး ထိုကုမၸဏီမ်ားကု ိ
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားမ ွလႊမ္းမုိးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။”

“ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမ ီေက်ာက္စိမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္မ်ားႏွင့ ္
ေတာင္ကုန္းမ်ားကု ိမုိင္းခြဲ၍ ရွာေဖြေနၾကသည္။ ၎တုိ႔သည ္ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ ္လုပ္ကိုင္ရမည္ထက္ ေရတိုလုပ္ကိုင္ၿပီး အဖုိးထိုက္တန္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား တူးေဖာ္ကာ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက ္ေနၾကသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့ ္ေဒသခံမ်ားအတြက ္
က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစသည့ ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၊ ထုိ႔အျပင ္ေရာဂါဘယမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ေသဆုံးမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေစသည္။”

“ကုမၸဏီမ်ားသည ္စနစ္တက်ျဖင့ ္ပတ္ဝန္းက်င္ေနအထား မပ်က္စီးေအာင ္တူးေဖာ္ရမည့္အစား နက္ရႈိင္းေသာ တူးေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး 
ေရေလွာင္ကန္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ရလဒ္အျဖစ ္မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသည့္အခါ ယင္းေရေလွာင္တမံမ်ား ၿပိဳက်ၾကသည္။ ထို႔အျပင ္
ထိုေရေလွာင္တမံမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံတြင ္တမင္ရည္ရြယ္လ်က ္ဖ်က္စီးၾကၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့ ္ကြၽဲႏြားမ်ားကို ေသဆုံးေစကာ 
အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကိုလည္း ဆုံးရံႈးေစသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည ္မည္သည့္အခါကမ ွတာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေပ။”

“ကုမၸဏီမ်ားမ ွအသုံးျပဳေသာ ဧရာမ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားသည ္လမ္းမ်ားေပၚတြင ္ပိတ္ဆို႔ေနၿပီး မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေစသည္။”

“အဖုိးထုိက္တန္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ားႏွင့ ္ေရႊမ်ားသည ္ကုမၸဏီမ်ား၏ 
စက္ယႏၱယားမ်ားျဖင့ ္တူးေဖာ္မႈေၾကာင့ ္တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုကမ ူထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမ ွ
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိျခင္း မရွိေပ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္သာ ကုမၸဏီမ်ား၏ မုိင္းခြဲေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့ ္ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ကာ 
ျပည္သူလူထုသည ္က်န္းမာေရး ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္မႈ ခံစားၾကရသည့္အျပင ္ေသဆုံးမႈပင္လွ်င ္ျဖစ္ပြားေနသည္။”

“ထိုကုမၸဏီမ်ားအား ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့ ္ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့ ္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား လွ်င္ျမန္စြာ 
ေလ်ာ့နည္းသြားေစရံုသာမက ေဒသတြင္းရွ ိတန္ဖုိးရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစကာ ေနာက္လာမည့ ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ 
ဆိုးရြားေသာ ဂယက္ရုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။”
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“ကုိယ့္ျခံထဲကအသီး ကုိယ္စားခြင့္မရွိ” ဆုိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
ေက်ာကစ္မိး္လပုင္နး္ရငွတ္စဦ္း၃၄၈

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ႏုိဝင္ဘာလတြင ္ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္တူးသမားမ်ားႏွင္ ့ေဒသခံေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔သည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကု ိလက္ရွ ိစီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ 
၎တုိ႔အေနျဖင္ ့ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျပသရန ္လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ဓါတ္ပံ ု- KDNG
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ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အခုိးခံလုိက္ရေသာ 
အေမြအႏွစ္မ်ား

ကခ်င္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ႏွင့္အတ ူေက်ာက္စိမ္းအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါက သူတုိ႔သည ္ယခင္အတိတ္ကာလမ်ားကု ိ
ေအာက္ေမ့တသ ေျပာဆုိတတ္ၾကသည္။ ဖားကန္႔ရွ ိ
သဘာဝသယံဇာတမ်ားကု ိမွီခိုၿပီး မိသားစုမ်ားအေနျဖင္ ့
အိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင္ ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္ ့အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္း 
စစ္အစုိးရမ ွေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားကု ိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်ိန္မွစ၍ 
လုပ္ငန္းသည ္ေဒသခ ံေက်ာက္တူးသမားေပါင္းမ်ားစြာ 

ပါဝင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္ ့တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္လုပ္ငန္းအျဖစ္မွ စစ္တပ္၏ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားေသာ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားမ ွလုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။၃၄၉ 
ဘုရားေက်ာင္း၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ေဒသခံျပည္သူေတြမွာ 
ေျပာပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတာေတြလုပ္ၿပီးေတာ ့ကုမၸဏီေတြကု ိ
အာဏာပုိင္ေတြက ေခၚလာခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ္ ့သူတုိ႔ေတြက ေဒသခံေတြရဲ႕ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကု ိလံုးဝ မေလးစားဘူး။” ဟ ုေျပာျပခဲ့သည္။၃၅၀

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန ္ကခ်င္ကုမၸဏီအနည္းငယ္ကိုသာ 
လုိင္စင္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ယခင္က ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္
ဖူးသူတစ္ဦးက “အိတ္ကလည္းနက္နက္၊ အာဏာကလည္း မ်ားမ်ား” 

ဟ ုေျပာျပခဲ့သည္။၃၅၁ အခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္လုပ္ကုိင္သည္ ့
ကခ်င္လူမ်ိဳး ေက်ာက္တူးသမားမ်ားသည ္“သူတို႔ကုိယ္ပုိင္ေျမေပၚတြင္ပင ္

အလုပ္သမားမ်ား” ျဖစ္လာခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ ္လုိင္စင္ရယူထားေသာ 

ကုမၸဏီအမ်ားစုသည ္အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားမ ွအလုပ္သမားမ်ား 
ခန္႔ထားမႈကုိ ပိုႏွစ္သက္ၾကသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေဒသခံမ်ားက 

အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရသည ္သုိ႔မဟုတ ္ႏုိင္ငံျခားသြား၍ 

အလုပ္လုပ္ရသည္။၃၅၂

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ အေရာင္တင္ျခင္းမ်ားကု ိ
ကန္႔သတ္ထားေသာ အစုိးရ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းအ
နည္းငယ္မွ်သာပုိင္ဆုိင္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မ ွေဒသခံမ်ားအတြက္မ ူ

ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈျဖစ္ေနသည္။၃၅၃ ဤအခ်က္က “အစုိးရသည ္

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ခ်မ္းသာလာမည္ကု ိမလုိလားေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င ္ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကု ိ
ခြဲျခားဆက္ဆံလုိသည္” ဟ ုယူဆလာေစပါသည္။၃၅၄ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အျပင္းအထန ္

ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးမႈေၾကာင္ ့ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့ပယင္းအတြက ္

ေဈးကြက္ကု ိျမစ္ႀကီးနားတြင ္တရား၀င ္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။၃၅၅ 

ယင္းလုပ္ရပ္သည ္လမ္းေၾကာင္းမွန္ေသာ္လည္း ေဈးကြက္တြင ္

အနိမ့္ဆံုးအရည္အေသြးအဆင္ ့ေက်ာက္စိမ္းကုိသာ 

ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားၿပီး ကုန္ၾကမ္း သုိ႔မဟုတ ္အရည္အေသြးျမင္ ့
အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ရွ ိေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိကုိင္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည ္ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္တရားမဝင္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ယေန႔အခ်ိန္တြင ္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိတုိင္းရင္းသားမ်ားကု ိအေအးထဲတြင ္ပစ္ထားၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားကုိမ ူ“စစ္တပ္၊ ခရုိနီႏွင္ ့ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားကု ိ
ကုိယ္စားျပဳေသာ... ေဒသခံမ်ားမဟုတ္သည္.့..ေျမျပန္႔သားမ်ားမ ွထိန္းခ်ဳပ္ေသာ...ကုမၸဏီႀကီးမ်ား” ထ ံခ်ေပးေနသည္။ လုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည ္ထုိလုိင္စင္ကုမၸဏီမ်ားမ ွခ်ထားေပးေသာ စြန္႔ပစ္ေျမမ်ားမွတဆင္ ့တူးယူေနသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ဤမေက်နပ္ခ်က္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း လုိင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားမ ွ

အေျမာက္အျမားထုတ္ယူေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းေၾကာင္ ့ပုိ၍ 

ႀကီးထြားလာရသည္။ “ေက်ာက္စိမ္းေတာင္ေတြက တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက ္

ေပ်ာက္ကုန္ၿပီ”၊ မၾကာခင ္“ေက်ာက္စိမ္းအားလံုးကုန္ေတာ့မယ္” 

ကခ်င္ျပည္နယ္မ ွမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက ္မည္သည့္အရာမ ွ

ခ်န္မထားႏုိင္ခဲ့မည္ကု ိအားလံုးက စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။၃၅၉

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွဝင္ေငြမ်ား အေျမာက္အျမား ရရွိမႈေၾကာင္ ့

ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္မွာ “ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေဝစုက ဘယ္မွာလဲ”၊ 

“ပုိက္ဆံေတြ ဘယ္ေနရာကု ိေရာက္ကုန္သလဲ” ဆုိသည္ပင္။ ေဒသခံအ

သိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “...ခုဆုိရင ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ 

မရွိဘူး၊ ေက်ာက္စိမ္းအေၾကာင္းနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြကိ ုခြဲေ၀ယူဖို႔ 

အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတာေတြ မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကု ိ

လုိအပ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္ ့ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ဗဟုိအစုိးရတုိ႔ၾကားမွာ 

ယံုၾကည္မႈ လုိအပ္ပါတယ္။”၃၅၆

ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရာေနရာသုိ႔ သြားေနေသာ ေက်ာက္တူးသမားတစ္ဦး။ ကခ်င္အသုိင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမ ွရွင္းျပထားသည့္အတိုင္း ‘ကုမၸဏီႀကီးမ်ား’ 
ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက ္ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစုသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္အလုပ္အကုိင္မ်ား ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ၾကသည ္- “လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္
တဲ့လုပ္ငန္းကေန ပုိက္ဆံမရၾကဘူး၊ ဒီေတာ ့‘ဦးေနွာက္စီးယုိမႈ’ ေတြ ျဖစ္တာေပါ့။ သူတုိ႔ တျခားတုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကုိသြားတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္လည္း ႏုိင္ငံျခားသြားၿပီး 
အလုပ္ရွာၾကတယ္။ ဒီေတာ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သဘာဝရင္းျမစ္ေတြကုိတင ္ဆံုးရံႈးတာမဟုတ္ဘူး၊ လူသားရင္းျမစ္ေတြကုိလည္း ဆံုးရံႈးေနတာပါ။” ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ

“မွ်တတာေတြ မမွ်တတာေတြ - ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့။ ႏွစ ္၅၀ ေလာက္ သက္တမ္းရွိတဲ ့ဒီမူဝါဒသာ 
ဆက္ရွိေနရင္ေတာ့ တရားမွ်တမႈဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိလုပ ္ေျပာႏုိင္မွာလဲ။” 

ကခ်င ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၃၅၇

‘‘ခုဆိုရင ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ မရွိဘူး၊ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြ ခြဲေ၀ဖို႔အေၾကာင္း
 ေဆြးေႏြးတာေတြ မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို လိုအပ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္ ့

ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ဗဟိုအစုိးရတို႔ၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈ လိုအပ္ပါတယ္။” 
ကခ်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင၃္၅၈
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တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္္တူးေဖာ္သည္ ့ေက်ာက္တူးသမားတစ္ေယာက္က စြန္႔ျပစ္ေျမစာပံုတြင ္ေတြ႔ရသည္ ့သူ၏ေက်ာက္ကု ိစစ္ေဆးေနစဥ ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကမ ူ
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကု ိသူ႔ေနာက္တြင္ပင ္အသည္းအသန ္ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေနသည္။ လုိင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားသည ္ယခင္ကထက ္ပုိႀကီးေသာ စက္ႀကီးမ်ားကုိ ု
ယူေဆာင္လာၾကသျဖင္ ့ကမၻာေပၚတြင ္အေရးပါဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ရွိေနေသာ ဖားကန္႔သည ္မၾကာမ ီမည္သည့္ေက်ာက္မ ွ
မရွိေတာ့မည္ကု ိေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ

ဖားကန္႔သြားသည္ ့ရႊံ႕ထူေသာ လမ္းမေပၚတြင ္ႏြံနစ္ေနေသာ ကားကိ ုဆင္မ်ားျဖင္ ့ဆြဲရန ္ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္။ ကခ်င္အသိုင္းအ၀ိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ ွရွင္းျပထားသည္မွာ - 
“ဖားကန္႔မွာ အဖုိးတန္တဲ့ေက်ာက္စိမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကု ိဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး တူးေဖာ္ထားၿပီးပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြ 
မလံုေလာက္ေသးဘူး၊ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ လမ္းေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ကု ိဆုိးပါတယ္။” ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ဖားကန္႔ရွ ိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့
လူမႈေရး ပ်က္စီးယုိယြင္းေနမႈမ်ား

လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ေနရာတစ္ခုတြင ္
သဘာဝသယံဇာတၾကြယ္၀မႈ မ်ားႏွင္ ့စစ္ေဘာင္သြင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့
ဖားကန္႔ေဒသသည ္အေမရိကန္အေနာက္ပိုင္းရွ ိတခ်ိန္က 
ဥပေဒမ့ဲေနရာတစ္ခုလုိ ျဖစ္လာသည္ - ေငြေၾကးႏွင့္ လက္နက္ရိွသူမ်ားသည္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမႈမ ွလြတ္ကင္းေနသကဲ့သို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့
ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိလည္း အလြန ္ေလးစားမႈ မရွိသည္ ့ေနရတစ္ခ ု
ျဖစ္ေနသည္။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင္ ့ထုိေဒသတြင ္
အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက ္ကပ္ဆုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။၃၆၀

ငယ္စဥ ္ကေလးဘဝကတည္းက ထုိေဒသသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ 
ရွမ္းလူမ်ိဳး တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူတစ္ဦးက ဖားကန္႔၏ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင ္၎ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကု ိ
ပံုေဖာ္ေျပာျပသည္မွာ -

‘‘လြန္ခဲ့တဲ ့ႏွစ ္၄၀ ေလာက္က ဒီကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက 
ဖားကန္႔က ေတာေတာင္ေတြထူထပ္ေနတဲ ့ေတာႀကီးတစ္ေတာပါပဲ။ 
ခုေတာ့ ဖားကန္႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားက ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ 

လြန္ခဲ့တဲ ့ႏွစ ္၄၀ က ျမစ္ထဲက ေရေတြက အရမ္းသန္႔ရွင္းတယ္။ 
အဲ့ဒီမွာ က်ားေတြေတာင ္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က BSPP 
[ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ/ဦးေနဝင္း အာဏာရွင]္ ေခတ္ေပါ့။ 
လူေတြ ေက်ာက္စိမ္းတူးတိုင္း ေက်ာက္ရဖို႔ မလြယ္ခဲ့ဘူး။ ခုေတာ့ 
ျမစ္ေတြလည္း ခမ္းေျခာက္ကုန္ၿပီ။ ေတာေတြလည္း ျပဳန္းကုန္ၿပီ၊ 
က်ားေတြလည္းမရွိေတာ့ဘူး... ခုဆို ေက်ာက္စိမ္းေတာင္ေတြက ၁ 
ရက္၂ ရက္အတြင္းမွာကု ိေပ်ာက္ကြယ္သြားကုန္တယ.္.. ဒီေနရာမွာ 
ငွက္ဖ်ားလည္းမရွိေတာ့ဘူး၊ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သစ္ေတာေတြမ ွ
မရွိေတာ့တာ။’’၃၆၁

ေက်ာက္တူးသမားေဟာင္းတစ္ဦးကလည္း ေက်ာက္စိမ္းအေျမာက္
အျမားတူးေဖာ္မႈေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာေသာ တျခားျပႆနာတစ္ခုကု ိ
ေထာက္ျပခဲ့သည္မွာ -

”အရင္တုန္းက ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမွာ လုပ္တုန္းက ဥရုျမစ္က အရမ္းကို 
သန္႔တယ္၊ ေရလည္းၾကည္တယ္။ အ့ဲဒီေရကို ေသာက္လို႔ေတာင္ရတယ္။ 
ခုေတာ့ အ့ဲလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဥရုျမစ္ထဲကိုဝင္တ့ဲ စမ္းေခ်ာင္းေတြက 
မိုးတြင္းမွာပဲ ေရရိွေတာ့တယ္။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းက ထြက္တ့ဲ 
ေျမစာပုံေတြက သဘာ၀အတုိင္း ေရစီးတ့ဲ လမ္းေၾကာင္းေတြကို 
ပိတ္ဆို႔ပစ္လိုက္လို႔ပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ KIO က ေတာေတာင္ေတြကို 
ထိန္းခ်ဳပ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့ ဘာေတာမွ မရိွေတာ့ဘူး။ ေတာင္ေတြက 
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတြျဖစ္ၿပီး ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတြက ေတာင္ေတြ ျဖစ္လာၾကၿပီ။”၃၆၂

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိေန႔စဥ္ဘ၀ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဇာတ္ကားအမည ္‘Seng Htu 
Brang and Ja Hnang Shayi’ (ျမန္မာဘာသာစကားျဖင္-့ 
‘ေက်ာက္တူးသမားေလးနဲ႔ ဂုဏ္ျမင့္သ ူမိန္းကေလး’) ဟ ု
ေခၚေသာ ကခ်င္ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းထဲရွ ိသူရဲေကာင္းသည ္
နာမည္ႀကီး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိရွာေဖြၿပီး 
အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္ရန ္ရဲအႏၱရာယ္ႏွင္ ့ေျမျပိဳက်မႈ 
အႏၱရာယ္မ်ားၾကားက ေက်ာက္တူးသမား လူငယ္ေလးတစ္ဦး 
ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိကသုတ္ကရက ္ထုတ္ယူေနၾကသျဖင္ ့
ဖားကန္႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကု ိပ်က္စီးေစၿပီး 
ေတာင္မ်ားသည ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ား ျဖစ္ကုန္သည္။ ေရကန္ႏွင္ ့
ေခ်ာင္းမ်ား သန္႔စင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ၊ သစ္ေတာမ်ားလည္း 
ျပဳန္းတီးကုန္သည ္- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ရုိက္ထားသည္ ့ပံုထဲတြင ္
ျပထားသည့္အတုိင္း - ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။
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အဟန္႔အတားမရွ ိေက်ာက္စိမ္းမ်ား တူးေဖာ္ေနျခင္းေၾကာင္ ့
ဖားကန္႔ေဒသသည္္ လမ်က္ႏွာျပင္ကဲ့သုိ႔ ခ်ိဳင့္ခြက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနသည္၊ 
“ေက်ာက္စိမ္းေတာင္မ်ား” ကု ိၿဖိဳခ်ၿပီး ေရမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ 
ခ်ိဳင့္ႀကီးမ်ားကု ိျဖစ္ေစကာ ေနရာအႏွံ႕ေရႀကီးၿပီး ေရထုညစ္ညမ္းမႈ 
ျဖစ္ေနသည္။၃၆၃ မၾကာေသးမီ လမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည ္
စြန္႔ပစ္ေျမမ်ားကု ိကန္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ၿပိဳက်လြယ္ေသာ 
ေျမစာပံုမ်ားေပၚသုိ႔ ပံုျခင္းေၾကာင္ ့အသက္ဆံုးရံႈးေစသည္အထ ိ
မေတာ္တဆမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေမွာ္ဆီဇာ မုိင္းတြင္းအနီးရြာ
တစ္ရြာတြင္ေနထုိင္ေသာ အသက ္၂၈ ႏွစ္အရြယ ္ဆရာတစ္ေယာက္က 
ေျမၿပိဳက်မႈေၾကာင္ ့သူ၏အိမ ္မုိင္းတြင္းထဲ မည္သုိ႔ က်သြားခဲ့ရသည္ကု ိ
ေျပာျပခဲ့သည္။ သူကုိယ္တုိင ္ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လ
ည္း သူအလုပ္လုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေန
သည့္ေနရာမ်ားႏွင္ ့ကပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင္ ့ကေလးမ်ားအတြက ္
အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးေပသည္။၃၆၄

 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင ္ျမတ္ယမံုကုမၸဏီမ ွလုပ္ကုိင္ေသာ ကုေဋ 
(#၂) မုိင္းတြင ္ေဒသခံတုိ႔၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးေစခဲ့ေသာ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိကုမၸဏီကိ ုUSDP ၏ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းမ ွထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး 
ထုိအေၾကာင္းကု ိအခန္း-၂ တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ကု ိ
ရုိက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယုိထဲတြင ္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ေနသည္ ့
ခ်ိဳင့္အစြန္းမ်ားေပၚမွတဆင္ ့ရႊံ႕ရည္မ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင္ ့
သြယ္က်စီးဆင္းေနပံု၊ စီးဆင္းသည္ ့လမ္းေၾကာင္းေပၚရွ ိစက္မ်ားႏွင္ ့
စက္ေမာင္းသမားမ်ားကု ိဝါးမ်ိဳသြားပံုတုိ႔ ပါဝင္သည္။၃၆၅

၁၁ ဦးေသဆံုးသည္ဟ ုကုမၸဏီမ ွေၾကညာေသာ္လည္း 
အမွန္တကယ္ေသဆံုးသည္ ့အေရအတြက္မွာ ၃၀ ႏွင္ ့၆၀ ၾကားရွိသည္ဟ ု
ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။ ေက်ာက္တြင္းအေပၚတြင္ရွိေသာ 
ရြံ႕ေျမေပၚတြင ္ျမတ္ယမံုကုမၸဏီမ ွေျမစာမ်ားပံုေသာေၾကာင္ ့
ထုိသုိ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။ ထုိစြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား ၿပိဳက်ၿပီး 
ခ်ိဳင့္ႀကီးထဲသို႔ စီး၀င္ေရာက္ရွိသြားသည္။၃၆၆ Global Witness မ ွ
သိသေလာက္ေျပာရမည္ဆုိလွ်င ္ထုိျဖစ္ရပ္အတြက ္ကုမၸဏီမ ွ
တာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္ရန ္မည္သည္ ့တရားစီရင္မႈကုိမ ွျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ မဆင္မျခင္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္ရသည္ ့
ထိခုိက္မႈမ်ားတြင ္ေျမၿပိဳမႈတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
မတ္လတြင ္လုိင္စင္ခ်ထားေပးသည္ ့ကုမၸဏီမ်ားမ ွဖားကန္႔သုိ႔ 
စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား ယူေဆာင္လာသျဖင္ ့မေတာ္တဆမႈ အခ်ိဳ႕ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကုိလည္း KDNG က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိမေတာ္တဆမႈမ်ားတြင ္- ေျမသယ္စက္ႀကီးမ ွျမစ္ကူးတစ္ေနရာတြင ္
အဝတ္ေလွ်ာ္ေနသူမ်ားကု ိတုိက္မိၿပီး အသက ္၂၂ ႏွစ္အရြယ္ႏွင္ ့၁၃ 
ႏွစ္အရြယ ္ကေလးငယ္တုိ႔ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း၊ ေနာက္ထပ ္မေတာ္တဆမႈမွာ 
ေျမသယ္စက္ႀကီးကပင ္ယာဥ္ငယ္တစ္စီးကု ိတုိက္မိၿပီး ယာဥ္ထဲမ ွ
ခရီးသည္တစ္ဦးထြက္က်ကာ ေနာက္မွတက္လာေသာ စက္မ ွ
ႀကိတ္မိျခင္း၊ အျခားတစ္ခုမွာ ဘရိတ္ေပါက္ျခင္းေၾကာင္ ့အသက ္
၃၈ ႏွစ္အရြယ ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကု ိအျပင္းအထန ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရေစျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။၃၆၇

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကု ိ
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင္ ့ေဒသခံမ်ားသည ္မိမိတုိ႔ ေနအိမ္မ်ားကု ိစြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးရေၾကာင္းႏွင္ ့ထိုေပါက္ကြဲမႈသည ္“ဥ မဥေတာ့ေသာ 
ၾကက္မ်ား” အတြက္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေၾကာင္း အျပစ္တင္ၾကသည္။၃၆၈ 

ဖားကန္႔ေဒသ၏ ေတာေတာင္မ်ားကု ိေျပာင္တလင္းခါေအာင ္
လုပ္ျခင္းေၾကာင္ ့“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည ္ယခင္ကထက ္
ပုိ၍ ေျခာက္ေသြ႔လာသည္”။၃၆၉ မိရုိးဖလာ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ေသာ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးတုိ႔သည ္
ေျမယာဆံုးရံႈးရမႈ၊ ေလထ ုေရထ ုညစ္ညမ္းမႈႏွင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကု ိအစုိးရမ ွလုိင္စင္ခ်ထားေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားမ ွ
လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈတုိ႔ေၾကာင္ ့ပ်က္သြားခဲ့ရသည္။၃၇၀ ၁၉၉၁ 
ခုႏွစ္ကတည္းက ေမွာ္ဆီဇာတြင္ေနထုိင္ခဲ့သ ူကေလးသံုးေယာက္အေမ 
မုဆုိးမ တစ္ဦးက စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊမိသားစုပုိင္ဆုိင္သည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္ ့ထိခုိက္ခဲ့ရပံုမ်ားကု ိေျပာျပရာတြင ္-   

“၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္ 
အနည္းအက်ဥ္းလုပ္ၿပီးေတာ ့ကြ်န္မမိသားစုအတြက္ 
ဝင္ေငြရွာဖုိ႔ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဒီကုမၸဏီေရာက္လာၿပီးေတာ့ ကြ်န္မရဲ႕ အိမ္ကေန 
ထြက္ခြာေပးရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႔ က်ပ ္၁၀ 
သိန္းကု ိလက္ခံေပးရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကြ်န္မကို ေျပာပါတယ္။ 
ကြ်န္မအေနနဲ႔ လက္မခံခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေျမေကာ္တဲ့စက္ေတြနဲ႔ 
ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ကြ်န္မအိမ္ကို ဖ်က္စီးလိုက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီအခိ်န္က 
မုိးတြင္းဆိုေတာ့ ကြ်န္မနဲ႔ ကြ်န္မမိသားစ ုေနစရာမဲ့ခဲ့ပါတယ္။ 
တျခားသူေတြလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ 
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ခဏ ရပ္ထားရပါတယ္၊ 
ကုမၸဏီပုိင ္နယ္ေျမထဲမွာ ေရမေဆးေက်ာက္သမားေတြတူးတဲ ့
ေက်ာက္စိမ္းအနည္းအက်ဥ္းကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖုိ႔ 
ကြ်န္မအတြက္လမ္း အခြင့္အလမ္းေတြ ထပ္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္မွာ အဲ့ဒီရပ္တန္႔ထားတာကု ိျပန္ရုပ္သိမ္းလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ 
ရဲေတြက အေသးစား ေက်ာက္တူးသမားေတြကို လိုက္ဖမ္းခဲ့ပါတယ္၊ 
ကုမၸဏီကေတာ့ ေနာက္တစ္ခါျပန္ၿပီး ဒီေနရာမွာ အျမတ္ထုတ္ဖို႔ 
ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။"၃၇၁

ေက်ာက္တူးသမားမ်ားအၾကားတြင ္မူးယစ္ေဆးဝါးကု ိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အသံုးျပဳေနၾကသည္။ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ေဖာေဖာသီသီရၾကသျဖင္ ့
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႏွင္ ့ေလာင္းကစားမ်ားလည္း ေပါမ်ားလာသည္။၃၇၂ 
အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဥပကၡာျပဳထားမႈ သုိ႔မဟုတ ္ၾကံရာပါလုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ျဖင္ ့
ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားသည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့
အႏၱရာယ္မ်ားကု ိမိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အားျဖင္ ့တုိက္ထုတ္ေနရသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင ္ဥပမာ - ဖားကန္႔ရွ ိအဓိက 
မူးယစ္ေဆး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူမ်ားထဲမ ွတစ္ဦးကု ိ
ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးရန ္မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီတစ္ခုကု ိ
ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းက စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ မ်ားျပားလွေသာ 
မူးယစ္ေဆးမ်ားကု ိတစ္ခ်ီထဲ ဖမ္းဆီးရမႈႏွင္ ့တန္ဖုိးအားျဖင္ ့အေမရိကန ္
ေဒၚလာ ၃ သန္းခန္႔ရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကု ိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး 
ရဲ၊ အထူးေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင္ ့ေဒသခ ံအရာရွိမ်ားအား 
မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းသူမ ွေပးရသည္ ့လာဘ္ထုိးေငြ အေမရိကန ္ေဒၚလာ 
၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းစာရြက္ကုိလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၃၇၃

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေတာင္းဆိုသံမ်ားက ခုိင္မာအားေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း 
ေဒသခံမ်ားအတြက ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး အႏၱရာယ ္
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက ္
နည္းလမ္းအသစ္လုိအပ္္ေနသည္ကုိမ ူခုခ်ိန္ထ ိလ်စ္လ်ဴရႈခံထားသည္။ 
ေနာက္အခန္းတြင ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာထားသည္ ့ပဋိပကၡအေပၚ 
ဤအခ်က္က တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
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“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘဝအတြက္ ဒီေနရာမွာ ဘာလံုၿခံဳမႈမ ွမရွိဘူးလို႔ ခံစားရပါတယ္။ မၾကာေသးမီကပဲ 
ကုမၸဏီေတြဒီကု ိျပန္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္လည္း ေျမေကာ္စက္ေၾကာင္ ့
ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးဖုိ႔ ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့စက္ေတြကိုသာ သုံးေနမယ္ဆုိရင ္

ဖားကန္႔ဟာ ေဒသခံေတြအတြက္ ဘာအက်ိဳးစီးပြားမ ွမျဖစ္ထြန္းေစပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့ပါမယ္။ 
သူတို႔ဟာ ေဒသအတြက္ အသုံးမ၀င္ပါဘူး။ ကုမၸဏီတုိင္းက စစ္တပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးဦးနဲ႔ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ တရုတ္ေတြလည္း သူတို႔ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနပါတယ္။ အင္ဒုိနီးရွားဆိုရင ္
အာေခ်းမွာရွိတဲ ့သဘာဝရင္းျမစ္ေတြကို ထုတ္ယူသုံးစြဲၿပီးရင ္အျမတ္ရဲ႕ ၇၀% ကုိ အဲ့ဒီေဒသအတြက္ 

ျပန္ၿပီးအသုံးျပဳပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ေရာ ဒီလိုအရင္းအျမစ္ေတြထုတ္ယူၿပီး 
အက်ိဳးအျမတ္္ေတြက ဘယ္မွာလဲ။ ဒါေၾကာင္ ့ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆႏၵျပၾကတာပါ။” 

ေဒသခ ံဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ဖားကန္႔၃၇၈

ေက်ာက္စိမ္း အလ်င္စလုိတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြင္း ေနထုိင္ရျခင္း

ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမ ွေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ားသည ္၎တုိ႔၏ ေက်ာက္တူးသမားအိပ္မက္ကု ိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္

ေက်ာက္ေအာင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင္ ့ေရာက္လာၾကသည္။၃၇၄

အသက ္၄၁ ႏွစ္အရြယ္ရွ ိေက်ာက္တူးသမားတစ္ဦးက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ ္၂၀ ခန္႔က သူ႔အိပ္မက္ကု ိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ဖားကန္႔သုိ႔ 

ေရာက္ရွိလာခဲ့ပံုကု ိေျပာျပထားသည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုိင္စင္ရရွိရန ္မည္သည္ ့အရင္းအျမစ္မ ွမရွိသည့္အတြက ္သူသည ္ေရမေဆး ေက်ာက္သမားတစ္ဦး 

ျဖစ္လာခဲ့သည ္- ကုမၸဏီမ ွစြန္႔ပစ္ထားသည္ ့ေျမစာပံုထဲမ ွေက်ာက္စိမ္းကု ိလက္ျဖင့္ေရြးေကာက္ယူသ ူျဖစ္သည္။၃၇၅ ၂၀၁၂-၂၀၁၄ တြင ္

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းကု ိေခတၱဆုိင္းငံ့ထားရသည္ ့ကာလအတြင္း လုိင္စင္ကုမၸဏီမ်ား ဖားကန္႔မ ွထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင ္သူသည ္ေမွာ္ဆီဇာရွ ိ

ေတာင္စြန္းရွ ိလုပ္ကြက္ထဲသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ “အႏၱရာယ္မ်ားေပမယ္ ့အဲ့မွာက ေက်ာက္စိမ္းေကာင္းေတြ ရွိတယ္ေလ”။ 

သိန္း ၅၀ တန္ဖုိးရွိေက်ာက္တစ္လံုး (အေမရိကန ္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ခန္႔) ႏွင္ ့သိန္း ၆၀ တန္ဖုိးရွ ိေက်ာက္တစ္လံုး (အေမရိကန ္ေဒၚလာ ၆၀၀၀ ခန္႔) ကု ိ

ကံေကာင္းစြာျဖင္ ့ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္“ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့မူးယစ္ေဆးဝါး ဝဲဂယက္တြင္” မိသြားခဲ့ၿပီး ပုိက္ဆ ံမစုႏုိင္ခဲ့ေပ။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လက ဘုန္းႀကီးဝတ္ရန ္ေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးသံုးျခင္းကု ိရပ္ပစ္လုိက္သည္၊ သုိ႔ေသာ ္စိတ္ပင္ပန္းမႈႏွင္ ့စိတ္ဓါတ္က်မႈတုိ႔ 

ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သူသည ္တစ္ေန႔တြင ္ေလာပန္း [ေက်ာက္စိမ္းသူေဌး] ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ က်ပ ္သိန္း ၁၀၀ တန္ဖုိးရွ ိ

ေက်ာက္စိမ္းကု ိေတြ႔ပါက အိမ္ျပန္၍ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္လုပ္ေတာ့မည္ဟုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်ထားသူျဖစ္သည္။

ဤအေတြ႔အၾကံဳသည ္ဖားကန္႔ရွ ိသာမန္ေက်ာက္တူးသမားမ်ား၏ ပံုမွန္ဘ၀တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန ္တရားဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္မေပးထား

သျဖင္ ့၎တုိ႔သည ္အဖမ္းခံရႏုိင္သျဖင္ ့အျမဲ ထြက္ေျပးရသည ္သုိ႔မဟုတ္ပါက ရဲကု ိေပးကမ္းရသည္။ ကုမၸဏီပုိင္ေျမထဲသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈကု ိ

ေတြ႔ရွိပါက အက်ိဳးဆက္သည ္ပုိ၍ ဆုိးသြားႏုိင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္ဂြမ္ဂ်ာေအာင္ဟုေခၚသည္ ့ေရမေဆး ေက်ာက္သမား

တစ္ဦး ေက်ာက္စိမ္းရွာေနစဥ ္သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးႏွင္ ့ကြဲသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔နာက္ ကုမၸဏီယာဥ္ေမာင္းေၾကာင္ ့ေသဆံုးခဲ့ရေသာ အပုိင္းပုိင္းျပတ္ေနေသာ 

သူ၏ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေတာက္ပၾကယ္ ကုမၸဏီ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ထဲတြင ္သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက 

သူ႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။၃၇၆ သူ႔တြင္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ဇနီးသည္ႏွင္ ့အသက္တစ္ႏွစ္အရြယ ္သမီးတစ္ေယာက ္

က်န္ရွိခဲ့သည္။၃၇၇
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ေက်ာက္စိမ္းအလုပ္သမားေဟာင္းတစ္ဦးကလည္း “ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံဖုိ႔ အရင္းအႏွီးရွိရင္ေတာ ့ေပ်ာ္စရာေပါ့။ ဒါေပမယ္ ့သာမန္ေက်ာက္တူးသမားေတြကေတာ ့
စြန္႔ပစ္အမိႈက္သရိုက္လိုပ ဲ- သူတို႔မွာ ေျမႀကီးပဲ ရတယ္” ဟ ုရွင္းျပသည္။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကသူအမ်ားစုသည ္“ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမ ွခ်န္ထားခဲ့ေသာ 
အပ်က္အစီးမ်ားထဲမ ွေက်ာက္မ်ားကု ိရွာေဖြရေသာ” ‘ေရမေဆး’ ေက်ာက္သမားမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။၃၇၉ ဓါတ္ပံ-ု မင္းေဇယ်ာ

ဖားကန္႔တြင ္သူေဌးျဖစ္ရန ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိအျခားေဒသမ်ားမ ွေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကေသာ ေက်ာက္တူးသမားတစ္စုသည ္၎တုိ႔တစ္ေန႔တာအတြင္း ရွာေတြ႕ခဲ့ေသာ ေက်ာက္ကု ိ
စစ္ေဆးေနစဥ္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ေရမေဆးေက်ာက္သမားမ်ားသည ္ဖားကန္႔၏ ေတာင္ဘက္၊ ဂြီခါးေဒသတြင ္လုိင္စင္ရ ကုမၸဏီ၏ ကုန္တင္ကားမ်ား စုပံုထားသည္ ့စြန္႔ပစ္ေျမမ်ားထဲတြင ္
ေက်ာက္ရွာၾကသည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ

ညဘက္တြင ္ေရမေဆးေက်ာက္သမားမ်ားက ဓါတ္မီးမ်ားျဖင္ ့ဖားကန္႔ေဒသ ေမွာ္ဆီဇာရွ ိလုိင္စင္ရယူထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမ ွစုပံုထားသည္ ့အညစ္အေၾကးပံုမ်ားထဲမ ွ
ေက်ာက္စိမ္းအရုိင္းတံုးမ်ားကု ိရွာေဖြၾကသည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ုဆုိင္းငံ့ထားသည့္ကာလျဖစ္ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင ္ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင ္
ေက်ာက္ရွာရန ္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္လုပ္ကုိင္ေသာ ေက်ာက္တူးသမားအဖြဲ႕မ်ားက လက္သုံးေျမတူးစက္ငယ္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳၾကသည္။ ဆိုင္းငံ့တားျမစ္ထားမႈကု ိ
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက ္ဖားကန္႔သုိ႔ လုိင္စင္ရယူထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွစ၍ ဤ ‘တရားမဝင္’ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္
ေက်ာက္တူးသမားမ်ားကု ိပင္မေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားမ ွပထုတ္ခံလုိက္ရသည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္လုပ္ကုိင္သည္ ့ေက်ာက္တူးသမားမ်ားသည ္အစုိးရ လုိင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပံုတြင ္ေက်ာက္တူးသမားအုပ္စုကု ိရဲက 
စစ္ေဆးေနပါသည္။ စက္မ်ားကု ိသိမ္းယူသြားၿပီး ၎တုိ႔၏ ေလာပန္း (သူေဌး) ကိုလည္း ေနာက္တစ္ရက္တြင ္ရဲစခန္းသုိ႔ လာရန ္ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ႏွင္ ့ကပ္လ်က္တြင ္
ရွိေသာ ေက်ာက္တူးသမားမ်ားသည ္ရဲမ်ားထ ံလာဘ္ထုိးထားသျဖင္ ့မည္သည့္အေႏွာင့္အယွက္မွမရွိဘ ဲေက်ာက္တူးႏုိင္ေသာ္လည္း ဤေက်ာက္တူးသမားမ်ားကမ ူ
ရဲမ်ားကု ိလာဘ္ထုိးထားျခင္းမရွိသျဖင္ ့၎တုိ႔အား ပစ္မွတ္ထား၍ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္တူးသမားမ်ားက ေျပာျပသည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ

အစုိးရလုိင္စင္ရယူထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကု ိဆုိင္းငံ့ထားသည္ ့ကာလအတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင ္လံုးခင္းေဒသ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အနီးရွ ိ
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ကြက္တြင ္တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းကု ိအလြတ္တန္းေက်ာက္တူးသမားအုပ္စုက ကုိင္ေဆာင္ထားပု ံျဖစ္ပါသည္။ 
ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ေတာက္ပၾကယ ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ လုပ္ကြက္ထဲတြင ္ေတြ႔ရွိရေသာ အပုိင္းပုိင္းျပတ္ေနသည္ ့ေရမေဆးေက်ာက္သမားတစ္ေယာက ္ေသဆံုးရမႈအတြက ္
ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္ေမာင္းေၾကာင္ ့ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံ ု- KDNG

ဘိန္းျဖဴေရာင္းခ်သူသည ္၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင္ ့ေရာင္းမည္ ့မူးယစ္ေဆး တစ္ခါထုိးစာကု ိျပင္ဆင္ေနသည ္- ထုိပမာဏသည ္ေက်ာက္စိမ္းတံုးေလးတစ္တံုး၏ အနိမ့္ဆံုးေဈးႏွင္ ့
တန္ဖုိးတူညီသည္။ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္တူးသမားမ်ားသည ္တစ္ေန႔လွ်င ္ငါးခါအထ ိထုိးေလ့ရွိသည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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အခန္း ၄ - ‘ေက်ာက္စိမ္းႏွင့ ္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ’ -
 

၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီးေနာက ္၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ဇြန္လတြင ္

ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည္ ့ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိစစ္မီးေၾကာင္ ့

လ ူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ေဒသခံေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ 

အုိးမဲ့အိမ္မဲ ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။၃၈၁ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

က်ဴးလြန္ၾကသည္ဟ ုစြပ္စြဲခံရသည္။ ကခ်င ္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ ္/ 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ (KIA/KIO) သည ္ကေလးငယ္မ်ားကု ိ

ေခၚယူျခင္းႏွင္ ့ေျမျမႇပ္မုိင္းမ်ား အသံုးျပဳသည္ဟ ုစြပ္စြဲခံရသည္။၃၈၂ 

တပ္မေတာ္ကမ ူတရားလက္လြတ ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင္ ့

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင္ ့အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းျခင္း 

တုိ႔အပါအဝင ္ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာအတြက ္စြပ္စြဲခံရသည္။၃၈၃ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေ၀ဖန္သုံးသပ္သူမ်ားက တပ္မေတာ္သည ္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကု ိအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင္ ့အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက ္တမင္ရည္ရြယ္၍ ပစ္မွတ္ထားေၾကာင္း 

မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။၃၈၄ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့ပတ္သက္၍ 

သုေတသနျပဳလုပ္ၾကရာတြင ္Global Witness က တပ္မေတာ္သည ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေစာပုိင္း၊ ဖားကန္႔ေျမာက္ဘက္၊ ေအာင္ဘာေလ 

တုိက္ပြဲတြင ္အရပ္သားမ်ားကု ိလူသားဒုိင္းမ်ားအျဖစ ္အသံုးျပဳေၾကာင္း 

ေျပာၾကမႈမ်ားကိ ုၾကားသိရသည္။၃၈၅

ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။

 
“လက္ရွိမွာေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ေနျပည္ေတာ္အစုိးရနဲ႔ ကုမၸဏီေတြက 

စီမံတဲ ့အထက္ကေန ေအာက္ကိုသြားတဲ ့
လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ။ ျပည္နယ္အစုိးရေတြနဲ႔ 

ေဒသခံျပည္သူေတြကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ 
ပါဝင္ဖုိ႔ ဘာအခြင့္အေရးမ ွမရၾကဘူး။ 

သူတို႔လုပ္တဲ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ဆိုတာ 
ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ 

အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစမဲ့အစား အႏၱရာယ္ပဲ 
ျဖစ္ေစတယ္၊ ပဋိပကၡေတြကို ဖန္တီးေပးတယ္။” 

KDNG / ကခ်င္ျပည္နယ ္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က ္စာတမ္း

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင ္အေၾကာင္းရင္း 

မ်ားစြာ ရွိသည္။ အမ်ားစုသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိဖိႏွိပ္ေသာအစုိးရ၏ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား 

ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၃၈၆ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းသည ္

ထင္ရွားသည္ ့အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က ္ျဖစ္ေနသည္။ 

ယခင္က႑တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားက 

၎တုိ႔၏ ေက်ာက္စိမ္းကု ိစစ္တပ္မိသားစုမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့

ခရုိနီကုမၸဏီမ်ားက ခုိးယူေနသည္ဟ ုယူဆထားသည့္အတြက ္

ထုိသုိ႔ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား အားေကာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းက႑ႏွင့ ္ပဋိပကၡျဖစ္မႈတုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္ေနသည့ ္

အျခားအေၾကာင္းရင္းသံုးခုမွာ -

• ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားစြာကု ိထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စစ္တပ္မိသားစုမ်ားႏွင့ ္

ကုမၸဏီမ်ားသည ္သာတူညီမွွ်ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခ ု

ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည့္အခါ ဆုံးရွံဴးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ဖားကန္႔နယ္ေျမကိ ုဗဟုိအစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည့္

အခ်ိန္အတြင္း ပဋိပကၡကိ ုဆက္လက္ဆြဲဆန္႔ထားရန္မွာ 

၎တို႔တြင ္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မက္လံုးမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရး 

အၾကံအစည္မ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သည္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည ္

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွျခိမ္းေျခာက ္ေငြညွစ္ျခင္းျဖင့ ္ကိုယ္က်ိဳး

စီးပြားရွာေနႏိုင္ရန္အတြက ္၎တို႔၏တပ္အား နယ္ေျမတြင္း 

တာ၀န္ခ်ထားေစရန ္အေၾကာင္းရင္းလည္း ရွိေနၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက ္ေငြေၾကးကိုလည္း ၎တို႔ထ ံဆက္လက္စီးဆင္းေစသည္။

• ေက်ာက္စိမ္းသည ္KIA/KIO အတြက ္ဝင္ေငြအဓိက ရရွိရာ 

အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္ေက်ာက္စိမ္းမွ၀င္ေငြမ်ားကု ိ

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန ္တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲျခင္းသည ္ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက ္

မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ဦးစားေပးမႈ ျဖစ္လာေစသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈမ်ားကု ိမည္သူတုိ႔က 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး မည္သူတို႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနၾကသည္ဆိုသည့ ္

ေမးခြန္းကိ ုအဓိပၸာယ္ရွိရွ ိေျဖရွင္းခ်က ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့ ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

သေဘာတူညီခ်က္သည ္အလြန္တရာမ ွၾကာရွည္ခံႏိုင္ဖြယ ္မရွိပါ။ 

“ဘာေၾကာင္ ့ဒီတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြက အစုိးရကို ဆန္႔က်င္ေနၾကတာလဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့့ 
သူတို႔ေတြက မမွ်တမႈ၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေတြ သူတို႔ကု ိေပးရပါမယ္။ အဲ့လို လုပ္ဖုိ႔ဆိုရင္လည္း အာဏာအျပင ္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို 
ခြဲေဝဖုိ႔လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္တာဝန္ရွိေသာ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၃၈၀
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ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္

KIA/KIO သည ္၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖားကန္႔တြင ္စတင ္

ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာေအာင ္ေက်ာက္စိမ္းသည ္

ထုိအဖြဲ႕အတြက ္ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ရာ အဓိကရင္းျမစ္တစ္ခ ု

ျဖစ္လာခဲ့့သည္။၃၈၇ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကာလတြင ္

အျခားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက ္တပ္မေတာ္သည ္KIA/

KIO တုိ႔အေပၚ ပုိ၍ အာရံုစုိက္တုိက္ခုိက္ႏုိင္ခဲ့ကာ တဆင့္ထက္တဆင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကု ိအျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။၃၈၈ ထုိအခ်က္သည ္

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင ္KIA/KIO တုိ႔ အစုိးရႏွင္ ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကု ိ
လက္မွတ္ေရးထုိးရန ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ ု

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။၃၈၉

ျမန္မာအစုိးရသည ္တပ္မေတာ္မိသားစုမ်ား၊ မိန္ေဆြမ်ားႏွင္ ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားအျပင ္ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ ္

/ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတ ီကဲ့သုိ႔ အပတ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္ ့

အဖြဲ႕မ်ားကိ ုေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့သည္။၃၉၀ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္ ့၁၉၉၄ မွ၂၀၁၁ ထ ိကာလမ်ားသည ္

KIA/KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့တပ္မေတာ္အရာမ်ားအား ပုိ၍ 

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာေစေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့
ကြ်န္းသစ္ကဲ့သုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကု ိ
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ရန ္အလုအယက္ႀကိဳးပမ္းသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။၃၉၁ 
သုိ႔ေသာ ္ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ားစုအတြက္မ ူအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင္ ့
သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊ လယ္ေျမမ်ား အသိမ္းခံရျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင ္

ဗမာလူမိ်ဳးမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင္ ့အထူးသျဖင္ ့
တပ္မေတာ္က ေနရာအႏွံ႔ ပိုမိုေရာက္ရွိလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။၃၉၂

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မ ွစတင္ကာ အစုိးရက KIA/KIO ႏွင္ ့
အျခားအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္ ့အဖြဲ႕မ်ားကု ိျမန္မာစစ္တပ္ေအာက္တြင ္

‘နယ္ျခားေစာင့္တပ္’ မ်ား အျဖစ ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန ္

အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။၃၉၃ ယင္းမွာ KIA/KIO တုိ႔အေနျဖင္ ့
ေနာက္အစုိးရသစ ္တက္လာသည္အထ ိလက္နက္ခ်ေရးမခ်ေရးကိစၥ 
ေဆြးေႏြးခ်က္ကု ိဆုိင္းငံ့ထားရန ္ကတိကိ ုခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး 
၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ဇြန္လတြင ္ပဋိပကၡကု ိအထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစသည္ ့
အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဆက္တုိက ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။၃၉၄

KIA အား ဖားကန္႔မ ွဖယ္ထုတ္လုိက္ၿပီးေနာက ္ယခင္က ၎တုိ႔ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိလည္း စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ဤပံုသည ္KIA အရာရွိမ်ား ယခင္က 
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဆန္ခါေဒသအနီးရွ ိေဂါက္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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KIA ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္နယ္ေျမ  
၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီတြင္ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူခဲ့

KIA ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္နယ္ေျမ
၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီတြင္ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူခဲ့

   

တပ္မေတာ္အေျခစိုက္စခန္း ႏွင့္
ဗ်ဴဟာမွဴးဌာနခ်ဳပ္

တပ္မေတာ္စခန္းမ်ား

KIA တပ္ရင္း ၆ ေနရာမ်ား
တပ္မေတာ္က သိမ္းပုိက္ခဲ့။

အဓိက 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ 
ေက်ာက္တြင္းမ်ား

ရြာမ်ား

လမ္းမ်ား

ျမစ္မ်ား

  အညႊန္း

KIA ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္နယ္ေျမ
၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီတြင္္ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူခဲ့

KIA ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္နယ္ေျမ
၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီတြင္ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူခဲ့

၀ ၅၀ ကီလိုမီတာ 

KIA ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္နယ္ေျမ
၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာတြင္ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူခဲ့

ဂ်င္စီးေဟာ္ရြာဂ်င္စီးေဟာ္ရြာ

ဂ်င္စီးဆန္ရရြာဂ်င္စီးဆန္ရရြာ

လုံးခင္းရြာလုံးခင္းရြာ

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ဖားကန္႔ၿမိဳ႕

ေတာေမွာ္ရြာေတာေမွာ္ရြာ

ေမာ္ေမာင္းဘြမ္ရြာေမာ္ေမာင္းဘြမ္ရြာ

ေကာင္းဆန္ရြာေကာင္းဆန္ရြာ

ေသာင္းေကာ့ရြာေသာင္းေကာ့ရြာ

ေဂြခါရြာေဂြခါရြာ

နမ့္ေမာ္ရြာနမ့္ေမာ္ရြာ

ဥရုျမစ္
ဥရုျမစ္

တန္ေဂါရြာ
ေအာင္ဘာေလေမွာ္
တန္ေဂါရြာ
ေအာင္ဘာေလေမွာ္ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကု ိ

အစုိးရမ ွအျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္း
မဟုတ္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး 
ထုိအခ်က္ေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္းကု ိ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင္ ့
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက ္
ေစာင့္ဆုိင္းရဦးမည္။ သုိ႔ေသာ ္ဤေျမပံုတြင ္
ညႊန္ျပထားသည့္အတုိင္းဆုိလွ်င ္အစုိးရသည ္
အဓိကေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ားကု ိ
အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
KIA/KIO တုိ႔သည ္ထုိေဒသမ်ားတြင ္
အေတာ္အတန ္ဆက္လက္လႊမ္းမုိးေနၿပီး 
ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင ္
ေအာင္ျမင္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဤအခ်က္က 
အစုိးရအေနျဖင္ ့လုိင္စင္မ်ား 
ခြဲေဝခ်ထားေပးမႈ၊ လုပ္ကြက္မ်ားအေပၚ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈ သုိ႔မဟုတ ္ျပည္သူမ်ားထ ံ
သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့
အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုျပည္သူလူထုထ ံ
ထုတ္ျပန္ရန ္၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကု ိ
ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ဖားကန္႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္
တပ္မေတာ္ႏွင္ ့KIA တုိ႔ 
စခန္းခ်ထားမႈ ၂၀၁၂-၂၀၁၅
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အားလံုး ဆံုးရံႈးရေတာ့မည္ ့ 
လုိင္စင္ရ ေက်ာက္စိမ္းတူး 
ေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား
 

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတာပဲျဖစ္ျဖစ ္
မရပ္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ ္သူတို႔က ေက်ာက္စိမ္းကို 

တတ္ႏုိင္သေလာက္ အမ်ားဆံုး ရခ်င္တယ္။  
အဲ့ဒါ သူတို႔ အစီအစဥ္ပဲ။”
ေက်ာကစ္မိး္လပုင္နး္ရငွတ္စဦ္း၃၉၅

ဤအစီရင္ခံစာ အေစာပုိင္းတြင ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားခဲ့ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး အဓိကလုပ္ကုိင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည ္
ဖားကန္႔ေဒသအေပၚ အစုိးရအေနျဖင္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ ့
သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ ္ကခ်င္ျပည္နယ္၏ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက ္
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပုိမုိေပးကမ္းရမည္ ့စနစ္တစ္ခုကု ိ
စတင္မိတ္ဆက္သည့္အခါ အႀကီးမားဆံုး ဆံုးရံႈးမည့္သူမ်ား 
ျဖစ္လာၾကလိမ့္မည္။ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင ္
ရပ္တည္ေနၾကေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုမ်ားသည ္အာဏာအလြန္ရွိၿပီး 
အထူးထင္ရွားသည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ၊ 
ဝန္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္၊ ႏွင္ ့USDP ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း 
ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား ျဖစ္သည္။၃၉၆ 
ထုိ႔အျပင ္စစ္တပ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ MEHL သည ္ႏုိင္ငံေတာ ္
ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီစစ္အာဏာရွင္အဖြဲ႕ႏွင္ ့
ဆက္စပ္ေနေသာ အၿငိမ္းစားစစ္တပ္အရာရွိမ်ားအတြက ္
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈျပဳရာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။၃၉၇ အျခားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း အင္အားႀကီးမားေသာ စစ္တပ ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ရသည္။၃၉၈

၂၀၁၁ ခုႏွစ ္သုိ႔မဟုတ ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင ္ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည ္အစုိးရထ ံခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီး 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ေဒသတဝိုက္တြင္ KIA တို႔ ရိွေနသည္ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ 
ထုိးစစ္ဆင္ရန ္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟ ုသတင္းရင္းျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာအရ 
သိရသည္။၃၉၉ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဖားကန္႔ရိွ KIA 
တို႔ကို အထူးစစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊၿဲပီး တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ ဤအခန္းတြင္ ပါရိွေသာ 
ေျမပံုတြင ္ျပသထားသည့္အတုိင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားသည ္
ကုမၸဏီမ်ား မ်က္စိက်ေနေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြထဲက မာဖီးယား - 
တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္း

 
“ဒီေနရာမွာ ဘာစည္းမ်ဥ္းမ ွမရွိဘူး၊ 

တပ္ရင္းမွဴး၊ အရာရွိငယ္ေတြနဲ႔ 
အျခားသူေတြက ဒီေက်ာက္စိမ္းေတြကေန 

အက်ိဳးအျမတ္ပဲ လိုခ်င္တာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က 
လုံလုံေလာက္ေလာက္မေပးဘူးဆိုရင ္သူတို႔ရဲ႕ 

ၾကားခံအဖြဲ႕ေတြ ေရာက္လာၿပီး ပုိက္ဆံ 
ပုိေတာင္းၾကတယ္။” 

ေက်ာကစ္မိး္လပုင္နး္ရငွတ္စဦ္း၄၀၀

ဖားကန္႔ေဒသတြင ္တပ္မေတာ္၏ အဓိက ဦးစားေပးအခ်က္မွာ 

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွရႏုိင္သေလာက ္ပုိက္ဆံညႇစ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး 
ဤအေရးႀကီးသည့္အခ်က္ေၾကာင္ ့KIA ကု ိတုိက္ခုိက္ရန ္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကု ိအေလးထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနျဖင္ ့ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ား အဆင္ေျပေခ်ေမြ႔စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
တရားမဝင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက ္စစ္တပ္အား လာဘ္ထုိးရေသာ္လည္း 
တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္တူးေဖာ္သူမ်ားႏွင္ ့ေရာင္းဝယ္သူမ်ား ေပးကမ္းရျခင္းမွာမ ူ

မတန္တဆ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

စစ္တပ္အရာရွိမ်ားသည ္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္ေက်ာက္တူးသမားမ်ား 
ေတြ႕ရွိသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုး၏ ၂၀% ႏႈန္းကု ိၿခိမ္းေျခာက ္

ေတာင္းဆုိရန ္ပြဲစားမ်ား၊ သတင္းေပးမ်ားႏွင္ ့အရပ္ဝတ ္

ရဲမ်ားႏွင့္အတ ူအလုပ္လုပ္သည္။၄၀၁ တပ္မေတာ္သည ္

ကုမၸဏီမ်ားအတြက ္လံုျခံဳေရးယူေပးၿပီး ေငြေၾကးမ်ား ရယူေနသည္။၄၀၂ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည္ ့ကုမၸဏီတစ္ခုမ ွေျပာျပခ်က္အရ 

လုိင္စင္ကုမၸဏီမ်ားသည ္ဗ်ဴဟာမွဴး - ဖားကန္႔ရွ ိစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင ္- 

ထ ံတစ္ႀကိမ္လွ်င ္သိန္း ၅၀ မ ွ၁၀၀ အထ ိ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၀၀၀ 

မ ွ၁၀,၀၀၀) ေပးရၿပီး ၎တုိ႔၏ ေမွာ္တြင ္စတည္းခ်ေသာ စစ္သားမ်ား 
သုိ႔မဟုတ ္ရဲမ်ားအတြက ္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားလည္းေပးေဆာင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။၄၀၃

တပ္မေတာ္အတြက ္အျခား အဓိက ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုမွာ တရုတ္သုိ႔ 

ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ခုိးထုတ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့ကယ္ရီသမားမ်ားထံမ ွ

ရရွိေသာ လာဘ္ထုိးေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင္ ့

လုပ္ငန္းအထာက်ေနၿပီျဖစ္ေသာ ကယ္ရီသမားမ်ားသည ္

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ ္တုိင္းမွဴး - ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ

အဆင့္အျမင့္ဆုံး အရာရွ ိ- ႏွင္ ့အျခား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 

ရဲအရာရွိမ်ားႏွင္ ့အျခားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္ ့ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန ္

လံုးခင္းေဒသ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရာေနရာမွျဖတ္၍ တပ္ေတာ ္စစ္သားတစ္ေယာက ္
လမ္းေလွ်ာက္လာေနပံုျဖစ္သည္။ တရားမဝင ္ေက်ာက္တူးသမားမ်ားကု ိဖမ္းစီးရန ္ရဲႏွင္ ့
စစ္တပ္အဖြဲ႕မ်ား ေရာက္လာစဥ ္ေက်ာက္တူးသမား၏ မိသားစုမ်ားက ေနာက္ဖက္တြင ္
ရပ္၍ ေအာ္ေနၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည ္တရားမဝင္ေက်ာက္တူးသမားမ်ားထံမ ွ
စနစ္တက်ျဖင္ ့ေငြညႇစ္ၿပီး ေတြ႔သမွ် ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖုိး၏ ၂၀% ေပးေခ်ရန ္
ေတာင္းဆုိထားသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့အပုိဝင္ေငြမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ ္ရရွိေနၾကသည္။  
ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ခ်ဥ္းကပ္ထားရၿပီး ၎တုိ႔ထ ံစနစ္တစ္က် လာဘ္ထုိးရသည္။၄၀၄ 

၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ အတြင္း ဖားကန္႔ အျပင္ဘက ္လမ္းမ်ားေပၚရွ ိအဓိက 

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကု ိေနာက္စာမ်က္ႏွာ၏ ေျမပံုတြင ္ျပသထားသည္။၄၀၅ 

Global Witness က ထုိစစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္သည္ကု ိ

ေျပာျပသည္ ့အထူး ကယ္ရီသမားမ်ားအား ေတြ႔ဆံ ုေမးျမန္းခဲ့သည-္

• ပါဝါအႀကီးဆံုးႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္မႈအေကာင္းဆံုး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ 

ကုန္တင္ကားမ်ားကု ိေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၏ 

လက္ေထာက္အရာရွိႀကီးကဲ့သုိ႔ အရာရွ ိသုိ႔မဟုတ ္စစ္သားမ်ား 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာေၾကာင္ ့စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကု ိ

အဟန္႔အတားမရွ ိျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္သည္။၄၀၆

• အလယ္အလတ္တန္းစား ကယ္ရီသမားမ်ားကမ ူ

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင ္လာဘ္ထုိးရန ္ကားတစ္စီးကိ ု

ႀကိဳလႊတ္ထားရသည္။၄၀၇ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ရွ ိအရာရွိမ်ားထ ံ

လာဘ္ထုိးသည္ ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်ာက္စိမ္းသယ္လာေသာ 

ကားကု ိမွားယြင္းၿပီး ရပ္ခုိင္း စစ္ေဆးျခင္းမျပဳေစရန ္ထုိကား၏ 

နံပါတ ္ေပးထားရသည္။၄၀၈

• ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေသာ၊ ပုိက္ဆံမရွိေသာ ကယ္ရီသမားမ်ားကမ ူ

ေက်ာက္စိမ္းကု ိဝွက္၍ သယ္ယူရသည္။ ဖမ္းမိပါက ၎တုိ႔ 

သယ္ယူသည့္ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖုိးထက ္ျမင့္မားသည္ ့

ႏႈန္းတစ္ခုကု ိလာဘ္ထိုးရသည္။၄၀ ၉မေပးပါက တရားစြဲခံရၿပီး 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင ္ေထာင္က်ခံရႏုိင္သည္။၄၁၀

ဖားကန္႔ရွ ိအေျခအေနမ်ားကု ိအနီးကပ္ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးက 

တပ္မေတာ္ႏွင္ ့KIA/KIO တုိ႔သည ္ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္း 

အဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင ္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက ္ေရရွည ္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန ္

ပူးေပါင္းၾကံစည္ၾကသည္ဟ ုဆုိသည္။ တပ္မေတာ္သည ္KIA/

KIO ၏ ေက်ာက္စိမ္းသယ္ယူသည္ ့လမ္းေၾကာင္းမ်ားကု ိ

မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားေပးသည္ဟ ုအျခားေလ့လာသံုးသပ္သူတ

စ္ဦးကလည္း”ဘာေတြလည္းဆုိတာ သူတုိ႔ သိတယ္၊ ဒါေပမယ္ ့ဘာမ ွ

မေျပာဘူး” ဟ ုေျပာသည္။၄၁၁ အျခားတစ္ဦးကလည္း တပ္မေတာ္ႏွင္ ့

KIA တုိ႔သည ္ဖားကန္႔တြင ္ထူးျခားသည့္ေက်ာက္စိမ္းေတြ႕ရွိမႈမ်ားအ

တြက ္အသီးသီးက အခြန ္မည္မွ်ေကာက္ခံမည္ကု ိသေဘာတူညီခ်က ္

ျပဳလုပ္ထားပံုကု ိေျပာျပသည္။၄၁၂ 

 
“တိုက္တာက တိုက္တာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ 

စီးပြားေရးက စီးပြားေရးပဲ။ တစ္ခါတေလက်ေတာ ့
ဆက္ဆံေရးက အရမ္းေကာင္းပါတယ္။” ၄၁၃

KIA/KIO ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ

တပ္မေတာ္ဗ်ဴဟာမွဴးႏွင္ ့KIA တပ္ရင္း ၆ တုိ႔သည ္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္

လုပ္ကုိင္ၾကသည္ ့ေက်ာက္တူးသမားမ်ားထံမ ွေငြေၾကးေကာက္ခံရန္ႏွင္ ့

ဆက္ဆံေရးကု ိထိန္းသိမ္းထားရန ္တူညီသည့္ေက်ာက္စိမ္းပြဲစားမ်ား

ကု ိအသံုးျပဳသည္၊ သုိ႔မွသာ လက္နက္ကုိင္ၿပီး ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾကမည္ ့

နားလည္မႈ လြဲမွားမည့္အေျခအေနမ်ားကု ိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။၄၁၄ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင ္တပ္မေတာ္ႏွင္ ့KIA 

တုိ႔အၾကား လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနခ်ိန္အတြင္း ဖားကန္႔ရွ ိ

ဗ်ဴဟာမွဴးက ေက်ာက္စိမ္းပြဲစားမွတဆင္ ့အဆင့္တ ူKIA အရာရွိထ ံ

စာတုိတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ၎သည ္တုိက္ခုိက္လုိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ 

သုိ႔ေသာ ္ေနျပည္ေတာ္မ ွညႊန္ၾကားခ်က္ကု ိလုိက္နာရန ္

တြန္းအားေပးခံရေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။၄၁၅

ကမၻာေပၚရွ ိအျခား စစ္ပြဲစီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္စစ္မွန္သည္ ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့အလုံးစု ံစစ္ပြဲမ်ားသည ္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 

စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား၏ အဓိကရန္သူမ်ားပင ္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ 

ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ပုံစံမွာ အညိဳေရာင္နယ္ေျမ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ၿခိမ္းေျခာက ္ေငြညႇစ္ႏိုင္ရန္သာ လိုအပ္သည္ ့တပ္မ်ားကိ ု

ခ်ထားခ်င္ၿပီး အမွန္တကယ ္စစ္ျဖစ္မည္ကိုလည္း မလိုလားၾကေပ။ 

အစုိးရႏွင္ ့ျပင္ပအဖြဲ႕မ်ားအတြင္းရွ ိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသူမ်ား 

အေနျဖင္ ့ခိုင္မာသည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က ္ရရွိေရးအတြက ္

တပ္မေတာ္ကိ ုဆြဲေဆာင္စည္းရုံးမည္ဆိုလွ်င ္ဤကဲ့သို႔ေသာ 

မက္လံုးမ်ားႏွင္ ့အျပဳအမူပံုစံမ်ားရွိေနသည္ကိ ုအသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရမည ္ျဖစ္သည္။ 

KIA/KIO ၏ အဓိက ေသြးေၾကာ

 
“ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေျပာတာက KIA/KIO ရဲ႕ အဓိက 

ေသြးေၾကာက ဖားကန္႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့
ဒီအသက္ေသြးေၾကာကို ဖ်က္ဆီးရမယ္လို႔ 

ေျပာပါတယ္။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕ 
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿပီး မတိုက္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ 

ေနာက္ကြယ္ကေန လုပ္ေနတာပါ”
KIA/KIO အရာရွိ၊ ၂၀၀၂၄၁၆

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင ္ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည့္အ

ခါ KIA/KIO တုိ႔အတြက ္ဖားကန္႔ကု ိအဓိက ဗ်ဴဟာေျမာက ္

ပစ္မွတ္ျဖစ္လာသည္။ အဖြဲ႕၏ ကုိယ္စားလွယ္က Global Witness 

ထ ံစာေရးသား ေပးပုိ႔ရာ၌ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ထုိေဒသကု ိ

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကု ိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္” 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။၄၁၇ လက္ေတြ႔တြင္မ ူKIA တပ္မ်ားကု ိ

ဖားကန္႔ႏွင္ ့ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင ္တပ္ျဖန္႔ထားၿပီး 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ကြက္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ 

တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္လုပ္ကုိင္ၾကသည္ ့ေက်ာက္တူးသမားမ်ားႏွင္ ့ေက်ာ

က္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတို႔မွာ 

အေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခ ုျဖစ္သည္။၄၁၈
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KIA/KIO တုိ႔၏ ရႈေထာင္မွၾကည့္လွ်င ္အစုိးရသည ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကု ိခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ မဝင္ေရာက္ရန္ႏွင္ ့
ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အခြန ္မေကာက္ခံရန္ဟူေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္သည္လည္း တရားမဝင္ေတာ့ဘ ဲပ်က္ျပယ္သြားသည့ ္
အဓိပၸာယ ္ျဖစ္သည္။ KIA/KIO ၏လုိင္ဇာ ရံုးခ်ဳပ္ရွ ိအရာရွိမ်ားက 

အခြန္ေတာင္းခံေသာ စာကု ိပင္မ လုိင္စင္ရယူထားသူမ်ားထ ံေပးပုိ႔ခဲ့သည္၊ 
KIA/KIO ႏွင္ ့နီးစပ္ေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုထံမ ွေျပာျပခ်က္အရ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့
ရယူထားသည္ ့ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည ္အေမရိကန ္ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ 

ႏွင္ ့ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ ၾကားေပးရေၾကာင္း သိရသည္။၄၁၉ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္

ဇန္နဝါရီလတစ္လတည္းတြင္ပင ္KIA/KIO သည ္ကုမၸဏီမ်ားထံမ ွ

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေက်ာ ္ေကာက္ခံခဲ့သည္။၄၂၀ အႀကီးတန္း 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည ္ေဒါသထြက္ၾကၿပီး KIA/KIO ကိုယ္တိုင္လည္း 
ထုိသို႔ေအာင္ျမင္စြာ ေကာက္ခံႏိုင္မႈအတြက ္အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္။၄၂၁ 
ထုိ႔ေနာက ္ေနျပည္ေတာ္အစုိးရက KIA/KIO တုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွ

ဝင္ေငြရရွိေနသည္ကု ိရပ္တန္႔ရန ္ထင္ရွားသည္ ့ႀကိဳးစားမႈတစ္ခုအျဖစ ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစတင္ကာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကု ိ
ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည္။

 
“ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို 

မေျဖရွင္းရေသးခင ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
စီမံကိန္းႀကီးေတြကို စတင္မယ္ဆိုရင ္
အစုိးရနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင ္

အုပ္စုေတြအၾကားမွာ ပဋိပကၡေတြ 
ပုိၿပီး ႀကီးထြားလာပါမယ္၊ အစုိးရနဲ႔ 

ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာလည္း 
ပဋိပကၡေတြ ပုိၿပီး တိုးပြားလာပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္
စီမံကိန္းအသစ္အားလုံးကို ရပ္ထားရပါမယ္။”

KDNG / ကခ်င္ျပည္နယ ္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က ္စာတမ္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ား ဆုိင္းငံ့ထားသည္မ်ားကု ိရုပ္သိမ္းၿပီးေနာကK္IA/KIO တို႔သည ္

KIA ေရွ႕တန္းတပ္မ်ားႏွင္ ့ပင္မ အေျခစုိက္စခန္းတုိ႔အၾကား အစားအစာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးသည့္ ဆင္မ်ားသည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ဇူလုိင္လတြင ္ပင္မ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၏ 
ေျမာက္ဘက ္KIA စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကု ိျဖတ္ေက်ာ္ေနစဥ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အစုိးရႏွင္ ့KIA/KIO တုိ႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က ္
ပ်က္ျပယ္သြားသည့္အခါ KIA/KIO က ဖားကန္႔ကု ိအဓိက ဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာအျဖစ ္သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္လုပ္ကုိင္သည္ ့
ေက်ာက္တူးသမားမ်ားထံမ ွအခြန္ေကာက္ခံရန္ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္ေရးတြင ္၎ကုိယ္တုိင ္အဓိကအခန္းက႑မ ွပါဝင္ရန ္ဖားကန္႔ေဒသတြင္းႏွင္ ့
ေဒသတဝုိက္တြင ္တပ္မ်ား ျဖန္႔ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အစပုိင္းတြင ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းႀကီးမ်ားရွိသည္ ့ေဒသတြင ္စခန္းခ်ထားေသာ KIA ၏ တပ္မ်ားအား တပ္မေတာ္မ ွ
ဝင္ေရာက္စီးနင္းတုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္၍ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အခြန္စေကာက္ခဲ့သည္။၄၂၂ 

၎၏ အခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္သည္သတၱဳတြင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိထံမ ွလွ်ိဳ႕ဝွက္ရယူထားေသာ အစုိးရ၏ 

ကုိယ္ပုိင္မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။၄၂၃ အစုိးရ၏ 

အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ယူအက္စ္ဘ ီဖလက္ရွ္ဒ႐ိုက ္

တစ္ခုကိ ုအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ေပးၿပီး ၀ယ္ယူလိုက္ၿပီး 
ယင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင္ ့KIA/KIO တို႔သည ္

ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရသူမ်ားထံမ ွေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ 

အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့သည္။၄၂၄

Global Witness ထံ တုန္႔ျပန္ေျဖဆိုေသာ KIA/KIO ၏ စာထဲတြင္ ၎၏ 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဌာနသည္ “ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားအေပၚ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုးအေပၚ မူတည္၍ တန္ဖိုး၏  

၁၀-၂၀% ႏွင့္ ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္၏ သုံးပုံတစ္ပုံအထိ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအတြက္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း” ေရးသားခ့ဲသည္။ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေက်ာက္တူးသမားအေရအတြက္၊  
အသုံးျပဳသည့္ စက္ယႏၱရားအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ထိုစက္မ်ားကို 
ေမာင္းႏွင္ရန္အသုံးျပဳသည့္ စက္သုံးဆီတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနသည့္ ေနရာသို႔ 
ဝင္ေရာက္သူတိုင္းသည္ ဝင္ေၾကးေပးရသည္။”၄၂၅

ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ KIA/KIO တုိ႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈသည ္စာရြက္ေပၚတြင ္

စနစ္တက်ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မ ူကုမၸဏီမ်ားမ ွေပးရေသာ 

ပမာဏကု ိညႇိႏိႈင္း၍ရေၾကာင္း ၎၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက Global 

Witness ထ ံေျပာျပခဲ့သည္။၄၂၆ ထုိ႔အျပင ္KIA/KIO တုိ႔ ဝင္ေငြရရွိေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့အကြ်မ္းတဝင္ရွိသူမ်ားက အခြန္မ်ားကု ိ
ပြဲစားမွတဆင္ ့ကုမၸဏီမ်ားထံမ ွေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 
ထုိပြဲစားသည ္ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ ္/ ဝ 

ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတ ီေခါင္းေဆာင ္ေပါက္ယူခ်န္း၏ 

သားမက္ျဖစ္သ ူဦးအုိက္ေဟာ္ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ရာဇာ ေဝေရွာက္ခန္ႏွင္ ့
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟ ုသိရသည္။၄၂၇ KIA/KIO 

က ၎သည ္ဦးအုိက္ေဟာ ္သုိ႔မဟုတ ္အျခားၾကားခံအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတ ူ

လက္တြဲလုပ္ကုိင္သည ္ဆိုသည္ကု ိျငင္းဆုိထားသည္။၄၂၈ သုိ႔ေသာ ္

KIA/KIO ၏ ေက်ာက္စိမ္းအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈသည ္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင္ ့ဆုံးရွုံးသြားရသည္ဟူေသာ 

ယူဆခ်က္သည ္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည္။၄၂၉

တပ္မေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင ္KIA/KIO တုိ႔သည ္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖုိး၏ 

၁၀% ကု ိအခြန္အျဖစ ္ေကာက္ခံသည္။၄၃၀ တပ္မေတာ္မ ွ

ပိုမိုေကာက္ခံေသာ ၂၀% သည ္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
တရားမဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားၾကေသာ္လည္း KIA/
KIO မ ွေကာက္ခံမႈကုိမ ူကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားက တရားဝင္ေသာ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္တစ္ခုအျဖစ ္မွတ္ယူၾကသည္။ 
အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည္လည္း ေငြရေျပစာကု ိလက္ခ ံရရွိသည္။၄၃၁ 
ထုိလက္ခံေျပစာသည ္အျခား မည္သည္ ့အဖုိးအခမ်ားထပ္ေပးရန္မလုိဘ ဲ
တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းကု ိနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လ်က ္ေပးပုိ႔ရန ္

ခြင့္ျပဳခ်က္လည္းျဖစ္သည္။၄၃၂ 

KIA ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္သည ္ပုိ၍ ငယ္ရြယ္ၿပီး KIA/KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဆက္အနက ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိစိတ္ရွိသူတစ္ဦးအျဖစ ္ယူဆခံထားရသည္။ သုိ႔ေသာ KIA/
KIO မူလလက္ေဟာင္းႀကီးမ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ 
အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ႏွင္ ့ရရွိသည့္ေငြျဖင္ ့မည္သည့္အရာမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆုိသည္ကု ိဖြင့္ခ်ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိစိတ ္ရွိမရွိကမ ူ
ေမးခြန္းအျဖစ ္ရွိေနဆဲပင္။ ဓါတ္ပံ ု- David Mathieson

ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္ေပးေခ်ခဲ့ေသာ အခြန္အတြက ္KIA/KIO ထံမ ွေငြရေျပစာ။ 
ႏွစ္ဖက္စလုံးမ ွတပ္မ်ားသည ္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္ေက်ာက္တူးသမားမ်ားထံမ ွ
အခြန္ေကာက္ခံေနသည္။ သုိ႔ေသာ ္တပ္မေတာ္မ ွေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည ္
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖစ္သည္ဟ ုမွတ္ယူထားၾကၿပီး KIA/KIO မ ွေတာင္းခံမႈမ်ားကုိမ ူ
ကခ်င္အမ်ားစုက တရားဝင္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအျဖစ ္ယူဆထားသည္။  
ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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KIA/KIO ကုိယ္တုိင္သည္လည္း ဖားကန္႔မ ွေျမာက္ဘက္သုိ႔ 
သြယ္တန္းေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကု ိအသံုးျပဳလ်က ္

ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိအေျမာက္အျမား ေရာင္း၀ယ္ကာ ျပည္ပသုိ႔ 
တင္ပုိ႔သည္။၄၃၃ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္

အခြန္ေကာက္ခံသည့္အဖြဲ႕မ်ားက တန္ဖုိးအေပၚ အခြန္ေပးေဆာင္ကာ 

ေက်ာက္စိမ္းကု ိမိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင ္တင္ပုိ႔မည္လား သုိ႔မဟုတ ္KIA/

KIO ႏွင့္အတ ူသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခ ုယူကာ လုပ္ေဆာင္မည္လား 
ဆုိသည္ကု ိေရြးခ်ယ္ခုိင္းသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေပးအယူျပဳလုပ္မႈမ်ားတြင ္

ေက်ာက္စိမ္းကု ိKIA/KIO ထ ံတုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္

ေက်ာက္စိမ္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင္ ့ေရာင္းခ်ျခင္းတြင ္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေရာင္းခ်ရသည္ ့ႏႈန္းထားအေပၚ 

ေဝစုခြဲေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။၄၃၄ KIA/KIO လုိင္ဇာရံုးခ်ဳပ္မွတဆင္ ့

တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား သယ္ယူျခင္းႏွင္ ့၎ကု ိ

ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းသည ္တစ္ႏွစ္အထ ိၾကာႏုိင္ပါသည္။၄၃၅

ပဋိပကၡမျဖစ္မီတြင ္KIA/KIO တြင ္ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက ္

အထူးဖြဲ႕စည္းထားေသာ Yingchin ဟုေခၚသည္ ့ယူနန္ျပည္နယ္တြင ္

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခ ုရွိခဲ့သည္။၄၃၆ 

ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္း 

ရပ္သြားခဲ့သည္၊ ထုိကုမၸဏီအစား KIA/KIO မ ွအျခားကုမၸဏီတစ္ခုကု ိ

တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိမွာမ ူေသေသခ်ာခ်ာ မသိရပါ။၄၃၇

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား၏ ေျမာက္ဘက ္KIA စစ္ေဆးေရးဂိတ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ဇူလုိင္လတြင ္အနီးဆံုး တပ္မေတာ ္တပ္စြဲထားသည့္ေနရာမ ွမီတာ ၁၀၀၀ 
ခန္႔ အကြာတြင္ရွိသည္။ အစုိးရက လုိင္စင္ရေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံမ ွအခြန္ေကာက္ခံသည္ ့KIA/KIO ၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကု ိအားနည္းေစရန ္
လအနည္းငယ္အၾကာမွာပင ္ဤစစ္ေဆးေရးဂိတ္ကု ိတပ္မေတာ ္စစ္ဆင္ေရးျဖင္ ့စီးနင္းခဲ့သည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ
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နိဂံုး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည ္ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင ္အႀကီးမားဆံုး သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား 
လုယူမႈတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ ့စုစုေပါင္းေငြေၾကးပမာဏသည ္
နားမလည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင ္ျမင့္မားၿပီး တာဝန္ခံမႈ အဆင့္မွာမ ူေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္သာရိွသည္။ 
စစ္အာဏာရွင ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရိပ္မဲႀကီးမ်ားအား ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းကုန္ထုတ ္
လုပ္မႈတန္ဖိုး GDP တစ္ဝက္နီးပါးခန္႔ရွိသည္ ့လုပ္ငန္းအေပၚ လႊမ္းမုိးခြင့္ျပဳေနသ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ
ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္မည့္အခ်ိန္ကု ိခန္႔မွန္းရန ္ခက္ခဲေပမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္းအျပင ္
သယံဇာတက်ိန္စာမိခဲ့ၾကသည့္္ ့အျခားႏုိင္ငံမ်ားထံမ ွသင္ယူရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအရ ႏုိင္ငံ၏ 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင္ ့စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈတုိ႔အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အမွန္တကယ ္
ရွိေနသည္ကု ိျပသေနသည္။ 

ဖားကန္႔ “ရတနာေျမ” ၏ ျမင္ကြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းျဖင္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိလွ်င ္
ထဲထဲဝင္ဝင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန ္လုိအပ္သည္။ ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္၎တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္မႈအ

နည္းဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ရံုသာမက ဖားကန္႔ရွ ိေက်ာက္စိမ္းမ်ားေၾကာင္ ့

ခ်မ္းသာလာခဲ့သူမ်ားအၾကား အႏၱရာယ္အႀကီးမားဆံုး 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ပုိ၍ စုိးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေနသည္မွာ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္အေပၚယံကုိသာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္။ 

အမ်ားမ ွယူဆထားသလိ ုအဓိက ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကု ိ

စစ္တပ္မိသားစုမ်ားမ ွထိန္းခ်ဳပ္ေနလွ်င ္မည္သုိ႔ ျဖစ္ပြားမည္နည္း။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံရွ ိမည္သူက အက်ိဳးအျမတ္ခံစားေနသနည္း၊ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္၌ 

မည္သုိ႔ေသာ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားကု ိ၎တုိ႔ အသံုးျပဳေနၾကသနည္းဟူသည္ ့

ျပႆနာလည္း ရွိေနေသးသည္။ ဤေမးခြန္းသည ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 

မေျဖႏိုင္ေသးသည္ ့ေမးခြန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းမ ွရရွိေသာ 

ေငြအေျမာက္အျမားသည ္ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္း 

နယ္စပ္တြင္ စုပုံေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားေပသည္။

စိန္ေခၚမႈမွာ အလြန္ႀကီးမားပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွ ိျပဳျပင္ေျပာင္း

လဲေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွ ိျဖစ္ပြားေနသည္မ်ားကု ိ

ရင္ဆုိင္ရန ္အဘယ္ေၾကာင္ ့ဝန္ေလးေနသည္ကို အလြယ္တကူပင္ 

ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဖိႏိွပ္မႈတို႔မွ ထြက္ေပၚလာေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားရွ ိအစုိးရအမ်ားစုသည ္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားထံမ ွ
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မည္သူတုိ႔ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားေနသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကု ိေရွာင္ရန ္

ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ဤတြက္ခ်က္မႈသည ္ရွဥ္႔လည္းေလ်ာက္သာ 

ပ်ားလည္းစြဲသာ (grand bargain)ဟူေသာ မေရရာသည္ ့အယူအဆကိ ု

တစ္ခါတစ္ရ ံေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည္။ grand bargain 

ဆုိသည္မွာ အာဏာရွင္မ်ား၊ သူပုန္မ်ားႏွင္ ့တပ္မွဴးမ်ားအတြက ္ႏုိင္ငံ၏ 

အရင္းအျမစ္မ်ားထဲမ ွပမာဏႀကီးႀကီးမားမား ခြဲတမ္းခ်ေပးလိုက္ၿပီး 

၎တို႔မွလည္း လုိက္လံေႏွာက္ယွက ္ဖ်က္စီးမႈမျပဳရန ္သေဘာတူေစျခင္း 

ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းလမ္းသည ္သိပ ္အလုပ္မျဖစ္ေပ။ မ်ားျပားလွေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကု ိလုယူလုိက္ျခင္းသည ္ေဒသခံမ်ား ရသင့္ရထုိက ္

ခံစားသင့္ခံစားထုိက္ေသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္ ့ဘဝတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန ္

အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားကု ိဓါးျပတုိက ္လုယူလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းသည ္လူေထာက္ခံမႈမရွိသည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ဒီမုိကေရစီအေရး 

ဆန္႔က်င္သူမ်ားကု ိအားေကာင္းေစသကဲ့သို႔ ၎တို႔အား 

အေရးေပၚသုံးရန္ထားသည္ ့ပစၥည္းဘ႑ာတိုက္ေသာ့ကိ ု

ေပးအပ္လိုက္ပါက တစ္ေက်ာ့ျပန ္ေခါင္းေထာင္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ဤသုိ႔ေသာ ၾကမၼာဆုိးကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ရန ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္

အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခ ုရွိခဲ့သည္။ အကန္္႔အသတ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း 

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည ္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င ္အလြန္အေရးပါသည္ ့

စံသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္အခ်ိဳ႕ကု ိျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည ္ေနာက္ဆက္ခံသည္ ့အစုိးရအတြက ္

လက္ရွိအေျခအေနမ ွေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန ္မျဖစ္ႏုိင္ဟ ုမဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း 

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရန ္ခက္ခဲပါမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံကု ိ

တစ္ကမၻာလံုးက အာရံုစုိက္ေနၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္လာမည့္အစုိးရကု ိမည္သူပင ္ဦးေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ 

၎တြင ္လက္ရွ ိႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ က်ိန္စာကု ိကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင္ ့

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွ ိျပည္သူမ်ားအတြက ္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာတစ္ပါးအျဖစ ္

ေျပာင္းလဲမည္ဆိုလွ်င ္ေက်ာက္စိမ္းေလာကကု ိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္မွာ 

အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေနေပသည္။ အမွန္ဆုိရလွ်င ္ျမန္မာႏိုင္ငံကု ိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင္ ့ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေအာင ္

တည္ေဆာက္မည္ဆုိလွ်င ္ဤသုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကု ိ

ျပဳလုပ္ရန္လုိသည္။ ထုိ႔အျပင ္အဓမၼလုယူေနမႈမ်ားသည ္

အရွိန္ျမႇင့္တင္လာသည့္အတြက ္အစုိးရသည ္လွ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန ္

လုိအပ္လိမ့္မည္။

တက္လာမည္ ့အစုိးရသစ္အေနျဖင္ ့ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အ

ရာမ်ားကု ိအေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင ္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင္ ့တာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္ရန္အျပင ္

အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့ပတ္သက္ေနေသာ 

ျပႆနာမ်ားကု ိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈရေစရန ္ႏုိင္ငံတကာရွ ိ

လုပ္ငန္းဖက္မ်ားထံမ ွေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း လုိအပ္လိမ့္မည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့ဤအစီရင္ခံစာေရွ႕ပိုင္းတြင္ ျပည္ပမွ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ သမိုင္းတြင္မည့္ ႏိုင္ဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပဲြတြင္္ 

အႏုိင္ရရွိမည့္သူမ်ားအတြက ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ေဝါဟာရႏွင္ ့အတုိေကာက္မ်ား

အက်ိဳးတူ
ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတုိ႔အၾကား 
ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းက အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေရာင္းခ်ရေငြ၏ ၄၀% ကုိယူကာ၊ ကုမၸဏီက ၆၀% ယူျခင္းျဖစ္သည္။

အက်ိဳး အျမတ္ခံစား သူပုိင္ရွင ္

(သုိ႔မဟုတ ္‘ေနာက္ဆံုး-
အက်ိဳး အျမတ္ခံစား-
သူပုိင္ရွင္’)

ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ခံစားသူပုိင္ရွင္ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီကု ိတုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုးပုိင္ဆုိင္သူမ်ား (သုိ႔မဟုတ ္

ပုိင္ဆုိင္သူတစ္္ဦး) ကု ိဆုိလုိသည္။ ကုမၸဏီ၏လုပ္ကုိင္မႈမွန္သမွ်ကု ိထိန္းခ်ဳပ္သ ူႏွင္/့သုိ႔မဟုတ ္အက်ိဳးအျမတ္ကု ိေနာက္ဆံုးလက္ခံရရွိသူကု ိ
ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္ ့အခ်က ္အေနျဖင့္ဆိုလွ်င ္အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည္ ့ပုိင္ရွင္သည ္အစစ္အမွန္ျဖစ္ရမည္၊ 
အသက္ရွင္ေနသူျဖစ္ရမည္၊ အျခားကုမၸဏ ီတစ္ခ ုသုိ႔မဟုတ ္ထိန္းသိမ္းေပးသည္ ့ထရပ္စ္အဖြဲ႔တစ္ခ ုမျဖစ္ေစရ။ မတူကြဲျပားသည္ ့ကုမၸဏီအမ်ိဳး
အစားမ်ားပါဝင္သည့္အျပင ္အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက ္ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက ္ပိုင္ဆိုင္မႈ သီးသန္႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ေသာ ရႈပ္ေထြးလွသည္ ့ပုိင္ဆိုင္မႈ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင ္အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည္ ့ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းကြင္းဆက္၏ ထိပ္ဆံုးရွ ိပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

DICA
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင္ ့ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန DICA သည ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွ ိ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးကု ိစီမံေဆာင္ရြက္ရသည္ ့ဌာနျဖစ္သည္။

EITI
သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ ္EITI သည ္လက္ရွ ိျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင္ ့သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးအတြက ္

တစ္ကမၻာလံုးမ ွသတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔
ကမၻာေပၚတြင ္အဖုိးအတန္ဆံုး တန္ဖုိးျမင္ ့ေဂ်ဒိုက ္ေက်ာက္စိမ္း (jadeite) မ်ားထြက္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဖ်ားပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ရွိေသာ 

ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဂ်ိတ္အက ္ဥပေဒ
တႊမ ္လန္းေတာ့စ္၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္မ်ား အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒ (စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစ ီဆန္႔က်င္ေရး 
လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ အေရးယူသည္ ့ဥပေဒ) ယင္းသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့ပတၱျမားမ်ား တင္သြင္းျခင္းကု ိတားျမစ္ထားသည္ ့
အေမရိကန္ဥပေဒျဖစ္သည္။ 

KIA ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္။ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ကု ိကုိယ္စားျပဳေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မဟုတ္သည္ ့လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕

KIO ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

က်ပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကး

ေလာပန္း
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းသူေဌးကု ိရည္ညႊန္းေသာ ဖားကန္႔တြင္အသံုးျပဳသည္ ့တရုတ္စကားလံုး ဤေဝါဟာရသည ္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္လုပ္ကုိင္သည္ ့
(အမ်ားအားျဖင္ ့တရားမဝင္ပါ) ေက်ာက္တူးသမားမ်ားအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူကု ိရည္ညႊန္းပါသည္။

MEC ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း။ ျမန္မာစစ္တပ္ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

MEHL
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ MEC ႏွင္ ့မတူသည္မွာ MEHL တြင ္ျမန္မာ ့(Myanma) ဟူေသာ စာလံုးကိ ု‘r’ 
မထည့္ဘဲ အဂၤလိပ္လု ိေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

MGE
ျမန္မာ ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း။ ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့အျခားေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တူးေဖာ္ေရးႏွင္ ့ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးတုိ႔ကု ိ
စီမံေဆာင္ရြက္ရန ္တာဝန္ယူေသာ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနခြဲအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္သည္ ့ႏုိင္ငံပုိင ္လုုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

MGJEA
ျမန္မာႏိုင္င ံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကု ိကုိယ္စားျပဳေသာ 

အဓိကအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ ္(အဂၤလိပ္လို
Nay Pyi Taw သို႔မဟုတ ္
Naypyidaw)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ ္

NRC (သုိ႔မဟုတ ္CSC) နံပါတ္
အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္နံပါတ ္(သုိ႔မဟုတ ္ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးနံပါတ)္ ၎သည ္ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးနံပါတ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းအတြက ္

ထုတ္ေပးသည္။ 

OFAC
ႏုိင္ငံျခား ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ရံုး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင္ ့ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကု ိစီမံေသာ၊ 
အေရးယူကိုင္တြယ္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္င ံဘ႑ာေရးဌာန၏ ရံုး။

PNO
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္ပအုိ၀္း တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ကု ိကုိယ္စားျပဳၿပီး အစိုးရလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕၏ 

ႏိုင္ငံေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕။

SPDC ႏုိင္ငံေတာ ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ၁၉၉၇ ႏွင္ ့၂၀၁၁ ခုႏွစ္အၾကား အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့ျမန္မာစစ္အစုိးရမ ွအသံုးျပဳေသာအမည္။

SLORC ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕။ ၁၉၈၈ ႏွင္ ့၁၉၉၇ ခုႏွစ္အၾကား အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့ျမန္မာစစ္အစုိးရမ ွအသံုးျပဳေသာအမည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္တပ္

ေရမေဆး- ေက်ာက္သမား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ရွာမေတြ႔ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးေလးမ်ားကု ိစြန္႔ပစ္ေျမစာပုံတြင ္ရွာေဖြသည္ ့‘ေက်ာက္စိမ္းရွာသူ’ ျဖစ္သည္။

USDP
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင္ ့ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရပါတီျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စ ုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) ၏ 

အရုိက္အရာကု ိဆက္ခံၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေတာ ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ(ယခ ုမရွိေတာ)့ မ ွပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင္ ့
တည္ေဆာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု။

UWSA ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္။ ဝ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ကု ိကုိယ္စားျပဳေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မဟုတ္သည္ ့လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕

UWSP ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ။ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁- ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းက အမွန္တကယ ္
ဘယ္ေလာက္တန္ဖုိးရွိသလဲ။

 

ဤခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအားလံုးသည ္- ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။ တိက်ေသာ အခ်ိဳ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိထုတ္ျပန္ရာ၌ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
အေျခခံၿပီး ရယူထားရေသာေၾကာင္ ့ျမန္မာႏုိင္င ံေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္း၏ 
တန္ဖုိးကု ိအလံုးစံုသတ္မွတ္ရန ္ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘ ဲလက္ရွ ိ
ျဖစ္ပြားေနသည္မ်ားကု ိျပည္သူလူထုအေနျဖင္ ့ပုိ၍ တိတိက်က် သိရွိရန ္
လုိအပ္သျဖင္ ့ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကု ိေဖာ္ထုတ္လာေစရန ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က 
အားေပးတုိက္တြန္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာ၏ စာကုိယ္တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း-
ထြက္ရွိမႈတန္ဖုိးကု ိခန္႔မွန္းထားသည္ ့အေျခခံကိန္းဂဏန္းမ်ားကု ိ
ဤစာတမ္းက ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည-္

• အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခ်က္မ်ား
• အခ်က္အလက္ရရွိရာ ရင္းျမစ္မ်ား
• ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိအေျခခံေသာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈတန္ဖုိးမ်ားကု ိခန္႔မွန္းခ်က္
• အျခားနည္းျဖင္ ့ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈအျဖစ ္အသံုးျပဳရန ္

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးေဒတာမ်ားကု ိအသံုးျပဳျခင္း
• ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားမွတဆင္ ့ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈကု ိ

တြက္ခ်က္ရန ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲရွ ိအခ်က္အလက္မ်ားကု ိအေျခခံၿပီး 
၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးကု ိညႇိယူထားျခင္း

• စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးကု ိခန္႔မွန္းျခင္း၊ တရားဝင ္
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိဘ ဲတူးေဖာ္ရရွိေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းအပါအဝင္

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဖုိးအတန္ဖုိး သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားထဲမ ွျမန္မာအစုိးရ 
ရယူထားသည္မ်ားကု ိခန္႔မွန္းထားမႈ

(က) အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကု ိခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ရာတြင ္
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
အေသးစိတ ္ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသျဖင္ ့အလံုးစံ ု
အကဲျဖတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ တြက္ခ်က္မႈမ်ားသည ္ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင ္
အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင္ ့အနည္းငယ ္ရႈပ္ေထြးမႈ ရွိပါသည-္ 

• အခန္း ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အဖုိးအတန္ဆံုး 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င ္တရားမဝင ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား 
ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ႏုိင္ငံတကာ ေဈးကြက္သုိ႔ ေရာင္းခ်ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက ္တရားဝင ္
အဓိက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္
ေရာင္းခ်မႈသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္
မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ 

• ေက်ာက္စိမ္းကု ိတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္
အခြန္ေရွာင္လုိသည္သာမက ေက်ာက္မ်က္မ်ား အဓိက ေရာင္းခ်ရာ 
ေဈးကြက္ျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း အခြန္ေရွာင္လုိ၍ 
ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ ္တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ တင္သြင္းမႈ 
မွတ္တမ္းမ်ားကု ိျမန္မာႏုိင္ငံမ ွေက်ာက္စိမ္းတင္သြင္းမႈမ်ားႏွင္ ့

ပတ္သက္ေသာ ျပည့္စုံသည္ ့မွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္ 
အမီွျပဳႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

• ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ 
ေရာင္းခ်မႈေဒတာမ်ားသည ္ေဈးႏႈန္းမ်ားကု ိ
ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္မႈေၾကာင္ ့မွန္ကန္ျခင္းမရွိသည့္အျပင ္
အရည္အေသြးျမင္ ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိစနစ္တက် 
တရားမဝင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည္ ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲေရာင္းခ်မႈစာရင္းတြင ္ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ 

• ေရာင္းခ်မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိသည္ ့
အျခားတစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္
ေက်ာက္စိမ္းဝယ္ယူရန ္ေလလံေအာင္သူမ်ားသည ္
မၾကာခဏဆိုသလိုပင ္ေက်ာက္စိမ္းကု ိေငြအေၾကေပးသြင္းၿပီး 
ဝယ္ယူမႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံပုိင ္လုပ္ငန္းႏွင္ ့
စည္းမ်ဥ္းမ်ားျပဌာန္းသတ္မွတ္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ  
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း (MGE) မ ွ
ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္
ေရာင္းခ်ရမႈ၏ ၅၄.၈၄% ကုိသာ ေငြအေၾကေပးသြင္းေၾကာင္းႏွင္ ့
လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားက ခန္႔မွန္းသည္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေငြအေၾကေပးသြင္းဝယ္ယူမႈသည ္၃၀.၃၈% 
သုိ႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္
ေရာင္းခ်ရမႈ မွတ္တမ္းမ်ားသည ္စုစုေပါင္း ေရာင္းခ်ရမႈ ပမာဏႏွင္ ့
တန္ဖုိးမ်ား မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 

• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ ထူးျခားသည့္ႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ 
ထံ ေရာင္းခ်ရန္ က်င္းပေသာ တရားဝင္ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ပြဲ 
(၅၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ) အျပင္ တရားဝင္ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲႏွစ္ခု (သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ) ကိုလည္း ထပ္မံ က်င္းျပေပးခ့ဲသည္။ 
ထိုျပပြဲမ်ားတြင္ အရည္အေသြးနိမ့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကိုသာ ျပသၿပီး 
ဝယ္ယူသူမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွ ဝယ္ယူသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ 
ျပည္တြင္း ဝယ္ယူသူမ်ားျဖစ္သည္။

• အရည္အေသြးေပၚမူတည္၍ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖုိးသည ္
အလြန္အမင္းကြာဟမႈရွိသည့္အျပင ္ေဈးႏႈန္းသည ္အေရာင္၊ 
အရည္လဲ့မႈ၊ ေခ်ာမြတ္မႈႏွင္ ့သံုးစြဲသူတုိ႔ၾကား ေရပမ္းစားမႈဟူေသာ 
အခ်က္မ်ားအပါအဝင ္အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာေပၚ မူတည္ပါသည္။ 
အခန္း ၁ တြင ္ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္၁ ကီလုိဂရမ္လွ်င ္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ 
ေဈးႏႈန္းသည ္အေမရိကန ္၂ ေဒၚလာေအာက္မွစ၍ ေဒၚလာ ၂.၈၉ 
သန္းေက်ာ္အထ ိရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့တန္ဖုိးသတ္မွတ္မႈမ်ားသည ္
ထြက္ရွိသည့္ပမာဏအေပၚ အေျခခံရံုႏွင့္မလံုေလာက္ဘ ဲ
ေက်ာက္စိမ္း၏ အရည္အေသြးအဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေဒတာမ်ားကုိလည္း ရရွိရန ္လုိအပ္သည္။

(ခ) အခ်က္အလက္ေဒတာရရွိရာ ရင္းျမစ္မ်ား

Global Witness သည ္ျမန္မာႏုိင္င ံေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ 
တန္ဖုိးကု ိယခင္ကထက္ပုိ၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ခန္႔မွန္းႏုိင္မည္ ့
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ ္ျပင္ပသို႔ထုတ္ျပန္ထားျခင္း 
မရွိေသးေသာ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာကု ိရရွိထားသည္။ 
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ဤအခ်က္မ်ားတြင-္

• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္က်င္းပသည္ ့ႏုိင္ငံတကာေဈးကြက္အတြက ္
တရားဝင ္ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်သည့္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေသာ ၅၁ 
ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲ(‘၂၀၁၄ ေက်ာက္မ်က္ျပပြ’ဲ) တြင္ 
ေရာင္းခ်ရမႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
ေက်ာက္စိမ္းတြေဲပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္၏ အေလးခ်ိန္၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ 
ေဈးႏႈန္း၊ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဝယ္သူတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု ခြထဲားပါသည္-
–  တင္ဒါျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ား။ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တန္ဖိုးနိမ့္ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ား
ကို ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ အသုံးျပဳသည့္ 
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ တင္ဒါေခၚယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
ေက်ာက္စိမ္း၏ အရည္အေသြး အဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္၊ ေက်ာက္စိမ္းတြဲအမ်ားစုကို 
အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးခြဲထားသည္ - အရည္ေက်ာက္ 
(အရည္အေသြးျမင့္)၊ အသားေက်ာက္ (အလယ္အလတ္-
အဆင့္)၊ အထည္ေက်ာက္ (အရည္အေသြးနိမ့္) တို႔ျဖစ္သည္။

–  ေလလံတင္၍ ေရာင္းခ်ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြမဲ်ား။ 
ကြ် ႏု္ပ္တို႔တြင္ ရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ 
ေက်ာက္စိမ္း၏အရည္အေသြးအဆင့္ကို သတ္မွတ္ထား-
ျခင္းမရိွေသာ္လည္း အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာက္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ 
အသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေလလံတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

• ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ားကု ိအေသးစိတ ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပခ်က ္- ႏွင္ ့
အရည္အေသြးအဆင့္အလုိက ္အမ်ိဳးအစားခြဲထုတ္မႈမ်ား - 
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္၅၂ ႀကိမ္ေျမာက ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္
ေရာင္းခ်ရန္အတြက ္တင္ထားသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ားကိ ု
အေသးစိတ ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္။

• အမ်ားဆံုး ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္ ့ကုမၸဏီမ်ား၏ အေသးစိတ ္
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပခ်က္ႏွင္ ့၂၀၁၃ ခုႏွစ္၅၀ ႀကိမ္ေျမာက ္
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္၎တုိ႔၏ ေရာင္းခ်ရမႈမ်ား။

• ၂၀၀၅ ႏွင္ ့၂၀၁၄ ၾကားတြင ္က်င္းပခဲ့ေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတစ္ခုခ်င္းစီတြင ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ ့ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္၊ စုစုေပါင္းဝင္ေငြရရွိမႈႏွင္ ့
အေလးခ်ိန္တုိ႔ကု ိအေသးစိတ ္ေဖာ္ျပထားသည္။၄၃၈

• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကုိသာ ရည္ရြယ္က်င္းပသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္း ‘ျပပြဲမ်ား’ ရွ ိစုစုေပါင္း ေရာင္းခ်မႈပမာဏႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္။

• ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ ွရရွိေသာ 
တရားဝင ္ရရွိေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည ္ၿပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိသည့္အျပင ္
ဘက္လုိက္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိေသာ္လည္း ၎သည ္
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ယခင္က အကဲျဖတ္ခ်င့္တြက္ရာတြင ္
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထက ္ပုိ၍ ၿပီးျပည့္စံုမႈ ရွိသည္။ 
အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ထားေသာေဒတာမ်ားႏွင္ ့ေပါင္းစပ္လုိက္ပါက 
၎သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ တန္ဖုိးျဖတ ္
ခန္႔မွန္းခ်က္အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစခဲ့ပါသည္။ 

(ဂ) ကိန္းရွင္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအေပၚ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 
တြက္ခ်က္မႈသည ္ကိန္းရွင္သံုးခုေပၚတြင ္အေျခခံထားပါသည-္

(၁) စုစုေပါင္း ထြက္ရိွေသာ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ - ဤပမာဏတြင ္
တရားဝင ္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈပမာဏ 
ပါဝင္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းက႑၏ တန္ဖုိးကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ တြက္ခ်က္မႈ၏ 
အေျခခံအျဖစ ္အစုိးရမွထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
အသံုးျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္တရားဝင ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကု ိ

စနစ္တက်ေရွာင္လႊဲေနမႈမ်ားကု ိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ 
ရင္းျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အေထာက္အထားမ်ားျဖင္ ့ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ျဖစ္သျဖင္ ့လက္ေတြ႔တြင ္တရားဝင ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္သည ္ပမာဏအေတာ္မ်ားမ်ား 
ေလွ်ာ့တြက္ထားမႈသာျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ (မွတ္တမ္း၀င္ႏွင္ ့
မွတ္တမ္းမ၀င)္ သည ္မည္မွ်ရွိမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကု ိေအာက္ပါ 
အပုိင္း (ဆ) တြင ္ေလ့လာစစ္ေဆးထားပါသည္။ 

(၂) ေက်ာက္စိမ္း အရည္အေသြးအဆင္ ့တစ္ခုခ်င္းစီအတြက ္
(အရည္ေက်ာက္၊ အသားေက်ာက္ ႏွင္ ့အထည္ေက်ာက္) 
ထြက္ရွိမႈ အခ်ိဳးအစား- အဆင့္အလိုက္ ္ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈ 
ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ရရွိမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ကာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ႏွစ္စဥ္ထုတ္ယူေနသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြး 
အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပမာဏကု ိမည္သူမ ွမသိရွိၾကေပ။ သုိ႔ေသာ ္
ေဈးႏႈန္းသည ္အလြန္အမင္းကြာဟသည့္အတြက ္အဆင့္အားလံုးအတြက ္
အၾကမ္းဖ်င္း ရာခုိင္ႏႈန္းကု ိမျဖစ္မေန သိရန ္လုိအပ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ အခ်က္မ်ားကု ိ
အေျခခံၿပီး ထြက္ရွိသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြးအဆင္ ့
အခ်ိဳးအစားမ်ားကု ိတြက္ခ်က္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ပုိ၍ 
တန္ဖုိးျမင့္မားေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိတရားမဝင ္စနစ္တက် 
ေရာင္းဝယ္ေနသည့္အတြက ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာေဒတာသည ္
အမွန္တကယ္ထြက္ရွိသည္ ့အဖုိးတန္ေက်ာက္စိမ္းအခ်ိဳးအစားကု ိ
ေလ်ာ့ျပေနသည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္
Harvard University and Proximity Designs မ ွစုစည္းရယူထားၿပီး 
၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ေလ့လာထားခ်က္တြင ္
အသံုးျပဳထားေသာ ခန္႔မွန္းပမာဏအေပၚ အေျခခံၿပီး ထုတ္လုပ္မႈတြင ္
ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစားမ်ားအျဖစ ္ေက်ာက္စိမ္းအဆင့္သံုးဆင့္လံုး၏ 
သက္ဆုိင္ရာ ခန္႔မွန္းအခ်ိဳးအစားကုိလည္း အသံုးျပဳထားပါသည္။၄၃၉

(၃) ေက်ာက္စိမ္း အရည္အေသြးအဆင့္သုံးဆင့္၏ တန္ဖုိးမ်ား 
(အရည္ေက်ာက္၊ အသားေက်ာက္ ႏွင္ ့အထည္ေက်ာက)္- 
ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးအတြက ္ေဈးႏႈန္းကု ိတြက္ခ်က္ရာတြင ္
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ 
အရည္ေက်ာက္၊ အသားေက်ာက ္ႏွင္ ့အထည္ေက်ာက ္
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား၏ တစ ္ကီလုိဂရမ္ေဈးႏႈန္းကု ိပ်မ္းမွ် ရယူထားပါသည္။ 
ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း (စ)ေအာက္တြင ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
ေအာက္တုိဘာလတြင ္က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားမ ွ
ရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္
ဤပ်မ္းမွ်ပမာဏကု ိညႇိယူထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ထုိသုိ႔ေသာ 
ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားကု ိပံုမွန္က်င္းပေလ့မရွိျခင္း၊ 
ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကုိသာ အဓိကထားျခင္းႏွင္ ့အရည္အေသြးအနိမ့္
ဆံုးေက်ာက္စိမ္းကုိသာ အထူးအေလးထား ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့
ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကု ိကုိယ္စားျပဳျခင္း 
မရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 
ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ ေဒတာမ်ားကု ိအေျခခံၿပီး 
ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းသည ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပ်မ္းမွ်ခန္႔မွန္းေဈးႏႈန္းကု ိ
အမွန္တကယ ္ရွိရမည္ ့ပမာဏေအာက္သုိ႔ ဆြဲခ်သလိ ုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

(ဃ) ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကု ိအေျခခံေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈတန္ဖုိးမ်ား
ကု ိခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား

ဇယား ၁ တြင ္ေက်ာက္စိမ္း အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကု ိ
ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲ
ေဒတာမ်ားကု ိအေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ထားေသာ 
အရည္အေသြးအဆင့္တစ္ဆင့္စီအတြက ္ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းကု ိ
ေဖာ္ျပထားေပးပါသည္။



 100       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

မွတ္သားဖြယ္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အရည္ေက်ာက္အဆင့္ရွ ိ
ေက်ာက္စိမ္းအခ်ိဳးအစားသည္ အလြန္ နည္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ - ၁.၅% 
ေအာက္သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အထက္တြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း 
လုပ္ငန္းရင္းျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အရည္အေသြးျမင့္ ေက်ာက္စိမ္း 
(အထူးသျဖင့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အရည္ေက်ာက္) ကုိ တရားမဝင ္
ေရာင္းဝယ္ေနေၾကာင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲသုိ႔ ပုိ႔သည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးနိမ့္ၿပီး အေလးခ်ိန္ပုိမ်ားသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြးအဆင့္မ်ား
အား အခ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ တူးေဖာ္ရရွိသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္းမရွိဘဲ အရည္အေသြးအဆင့္ပုိျမင့္သည္ ့

ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ဖံုးကြယ္ထားျခင္း ရွိသည္ဟု ဆုိလုိေနသည္။ 
အရည္အေသြးပုိျမင့္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ေနရာအႏွံ႔ တရားမဝင ္
ေရာင္းဝယ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ  
ေဒတာမ်ား မမွန္ကန္ရျခင္းအေပၚ အစားထုိးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ 
Harvard University/Proximity Designs မွ စုစည္းရယူထားၿပီး  
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေက်ာက္စိမ္းေလ့လာမႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ 
အဆင့္သံုးဆင့္ထဲသုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ခန္႔မွန္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
သည့္နည္းလမ္းကုိသာ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ၎တုိ႔၏ ေလ့လာမႈအရ 
ညႊန္ျပထားေသာ ခြဲေဝမႈကုိ ဇယား ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အျမင့္ႏွင္ ့
အလယ္အလတ္တန္းစား အဆင့္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းအခ်ိဳး ပုိျမင့္မားေၾကာင္း 
ညႊန္ျပေနပါသည္။

ဇယား ၃ တြင ္လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ ္
တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ တန္ဖုိးမ်ားႏွင္ ့တူးေဖာ္ထားသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးကု ိခန္႔မွန္းရန ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏွစ္စဥ ္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အရည္အေသြးအဆင္ ့
တစ္ဆင့္စီအတြက ္တြက္ခ်က္ထားေသာ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းႏွင့္အတ ူ
အဆင့္သံုးဆင့္အတြင္း ခြဲျခားထားသည္ ့ဤရာခုိင္ႏႈန္းကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 
အသံုးျပဳထားပါသည္။ 

လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခ့ဲေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအားလုံးအတြက္ ေရာင္းခ်မႈ 
တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒတာကို မရရိွႏိုင္သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက 
ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရိွမႈ တန္ဖိုးကို ခန္႔မွန္းရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွ 
ရရိွေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းအဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ၏ 
အခ်ိဳးအစား ပါ၀င္မႈသည္ ေျပာင္းလဲမႈ မရိွဟု 
မွတ္ယူထားပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္း အဆင့္တစ္ဆင့္တိုင္းအတြက္ 
ေက်ာက္စိမ္းေဈးႏႈန္းသည္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 
အလားတူရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္း ေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု မွတ္ယူထားပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဥပမာ အဆင့္သုံးဆင့္လုံးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁ ေဒၚလာ၊ ၄ ေဒၚလာႏွင့္ ၁၀ ေဒၚလာအျဖစ္ ေဈးသတ္မွတ္ခ့ဲလွ်င္ 

ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ေဒၚလာ၊ ၈ ေဒၚလာႏွင့္ ၂၀ 

ေဒၚလာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ၿပီးျပည့္စုံမႈ မရိွေသာ္လည္း 
အခ်က္အလက္မ်ား မရိွသည့္အတြက္ ခန္႔မွန္းေခ်ကို ပုိမုိတိတိက်က် 
တြက္ခ်က္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ဤခန္႔မွန္းေဈးႏႈန္းမ်ားကု ိတရားဝင ္ထုတ္လုပ္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင္ ့
ေပါင္းစပ္လုိက္ၿပီး အရည္ေက်ာက္၊ အသားေက်ာက ္ႏွင္ ့အထည္ေက်ာက ္

ေက်ာက္စိမ္းတုိ႔အၾကား ခန္႔မွန္း ခြဲထုတ္လုိက္သည့္အတြက ္

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ေကာ္လ ံ(င) ႏွင္ ့(စ) တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့လြန္ခဲ့ေသာ 

၁၀ ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအတြက ္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ 
စုစုေပါင္းတန္ဖုိးကု ိတြက္ခ်က္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွ

ညႊန္ျပထားသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းအဆင့္မ်ားအတုိင္း ခြဲထုတ္ၿပီး ေကာ္လ ံ

(င) တြင ္ျပသထားသည္ ့တြက္ခ်က္မႈမ်ားကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ ္

လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားထံမ ွထြက္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင္ ့တရုတ္ႏုိင္င ံအေကာက္ခြန ္

အခ်က္အလက ္(ေနာက္လာမည္ ့အပုိင္းတြင ္ပုိ၍ အေသးစိတ္က်က် 
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည)္ မ်ားမ ွအေထာက္အထားမ်ားအရ 

ဤခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ပင ္အမွန္တကယ ္တန္ဖုိးထက ္သိသိသာသာ 

နိမ့္ေနႏုိင္ေသးသည္။ ေကာ္လ ံ(စ) တြင ္ပုိ၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဟ ု

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ယူဆထားေသာ Harvard/Proximity မ ွသတ္မွတ္ထားသည္ ့

အဆင့္မ်ားအတုိင္း ခြဲထုတ္ၿပီး ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကု ိတြက္ခ်က္ထားပါသည္။

ဇယား ၁- ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိအရည္အေသြးအလုိက ္ခြဲျခားထားမႈမ်ားႏွင္ ့ေဈးႏႈန္းမ်ား၄၄၀

ေက်ာက္စိမ္း 
အရည္အေသြး 

အဆင့္

စုစုေပါင္း 
အေလးခ်ိန္  

(ကီလုိဂရမ္ျဖင့္)

စုစုေပါင္း 
ပမာဏ၏  
ရာခုိင္ႏႈန္း

ေရာင္းခ်ရေသာ 
ေက်ာက္စိမ္း စုစုေပါင္း 
တန္ဖုိး (အေမရိကန 

္ေဒၚလာ သန္း)

ပ်မ္းမွ်ေဈး 
ႏႈန္း (တစ္ကီလု ိ

ဂရမ္လွ်င္)

ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲ
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ 

ရာခုိင္ႏႈန္း

အရည္ေက်ာက္ ၅၃,၅၃၇ ၁.၄၉% ေဒၚလာ ၁,၀၄၄ ေဒၚလာ ၁၉,၄၉၁.၉၇ ၂၉.၅၈%

အသားေက်ာက္ ၄၀၇,၁၃၇ ၁၁.၃၃% ေဒၚလာ ၉၀၁ ေဒၚလာ ၂,၂၁၃.၈၉ ၂၂.၅၅%

အထည္ေက်ာက္ ၃,၁၃၁,၈၇၀ ၈၇.၁၈% ေဒၚလာ ၁,၅၈၃ ေဒၚလာ ၅၀၅.၅၂ ၄၄.၈၇%

ဇယား ၂- Harvard/ Proximity မ ွအင္တာဗ်ဴးထားေသာ လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားထံမ ွရရွိသည့္အခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ 
ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြး အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စုစုေပါင္းေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈတြင ္ပါ၀င္သည္ ့ခန္႔မွန္းပမာဏ

အရည္အေသြးျမင္ ့ေက်ာက္စိမ္း (အရည္ေက်ာက)္ ၅%

အလယ္အလတ္တန္းစား ေက်ာက္စိမ္း (အသားေက်ာက)္ ၃၅%

အရည္အေသြးနိမ္ ့ေက်ာက္စိမ္း (အထည္ေက်ာက)္ ၆၀%
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(င) အျခားနည္းျဖင္ ့ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈအျဖစ ္
အသံုးျပဳရန ္တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ 
ကုန္သြယ္ေရးေဒတာမ်ားကု ိအသံုးျပဳျခင္း
 
အထက္ပါ ဇယား ၃ / ေကာ္လ ံ(စ) မ ွထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး 
ခန္႔မွန္းထားခ်က္မ်ားသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းကိ ု
အဓိက၀ယ္ယူသည္ ့တရုတ္ႏုိင္ငံမ ွရရွိသည္ ့ကုန္သြယ္ေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားထဲမ ွထုတ္ႏႈတ္ယူထားေသာ 
ေဈးႏႈန္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကု ိအေျခခံၿပီး ေနာက္တစ္နည္းျဖင္ ့
တန္ဖုိးတြက္ထားသည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ေဒတာမ်ားအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ 
အလယ္အလတ္တန္ဖုိးရိွ ေက်ာက္မ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ 
ဘီလီယံ တန္ဖိုးရိွသည္ဟု ညႊန္ျပေနသည္။ ဤတင္သြင္းမႈမ်ားကို 
အမ်ိဳးအစားခြဲရန္ အသုံးျပဳေသာ ကုဒ္မ်ားအလိုက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈအရ 
ဤအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယံသည္ ေက်ာက္စိမ္းဝယ္ယူမႈအတြက္ 
ေပးေခ်ရသည့္ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၂.၃ ဘီယီယံတန္ဖိုးရိွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တင္ပို႔မႈ ပမာဏသည္ 
၂၀၁၄ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရိွမႈ 
အေလးခိ်န္၏ သုံးပုံတစ္ပုံထက္ပင္ နည္းေနသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့တြက္ထားသည္မွာ 
ထင္ရွားေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ တင္သြင္းမႈေဒတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရိွမႈ ေဒတာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရိွမႈ တန္ဖိုးစုစုေပါင္းကို အျခားနည္းျဖင့္ 
ခန္႔မွန္းႏိုင္ေစခဲ့သည္။ 
 
ဆက္လက ္မရွင္းျပမ ီအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယံတန္ေသာ 
တန္ဖုိးရွ ိႏွင္ ့အလယ္အလတ္တန္းစားတန္ဖုိးရွ ိေက်ာက္မ်က္မ်ားသည ္
အမ်ားအားျဖင္ ့ေက်ာက္စိမ္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ 
သိရွိပါသနည္း။ 

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွတင္သြင္းေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ
လုိက္ဖက္ညီစနစ ္(HS) ဟုေခၚေသာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည္ ့
ကုန္စည္မ်ားကု ိမွတ္တမ္းတင္သည္ ့စနစ္အရ ကုဒ္မ်ားျဖင္ ့အမ်ိဳးအစား 
ခြဲထားသည္။ ဤကုဒ္မ်ားသည ္အမ်ားအားျဖင္ ့တိက်မႈရွိႏုိင္ေသာ္လည္း 
တစ္မ်ိဳးထက္မကေသာ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစားကု ိကုဒ္တစ္ခုထဲ 
ေပါင္းထည့္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ 

ဘီလီယံတြင ္ေအာက္ပါ HS ကုဒ္သံုးခ ုပါဝင္သည-္ HS710310 

(မေသြးရေသးေသာ တန္ဖုိးရွ ိသုိ႔မဟုတ ္အလယ္အလတ္တန္းစား 
ေက်ာက္မ်ား)၊ HS710399 (ေသြးထားၿပီးေသာ တန္ဖုိးရွ ိသုိ႔မဟုတ ္

အလယ္အလတ္တန္းစား ေက်ာက္မ်ား)၊ ႏွင္ ့HS711620 (တန္ဖုိးရွ ိ
သုိ႔မဟုတ ္အလယ္အလတ္တန္းစား ေက်ာက္တံုးေလးမ်ား)။ ဤ HS 

ကုဒ္မ်ားတြင ္စိန္၊ သုိ႔မဟုတ ္ေရႊတုိ႔ မပါဝင္သည့္အျပင ္ေသြးထားၿပီးေသာ 

ပတၱျမား၊ ျမ သုိ႔မဟုတ ္နီလာတုိ႔ မပါဝင္ဘဲ ၎တုိ႔သည ္HS710391 

(ေသြးထားၿပီးေသာ္လည္း တန္ဖုိးမသတ္မွတ္ရေသးေသာ ပတၱျမား၊ 
ျမႏွင္ ့နီလာ) ကုဒ္ေအာက္တြင ္ရွိသည္။ ဤေက်ာက္မ်က္အားလံုးသည ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယံတန္ဖုိးတြင ္ပါဝင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ 

ဤ HS ကုဒ္သံုးခုျဖင္ ့အက်ံဳးဝင္ေသာ ေက်ာက္မ်ားအနက ္HS710399 

ကုဒ္ျဖင္ ့တရုတ္ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ တင္သြင္းမႈမ်ားသည ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယံအနက္မ ွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၁ 

ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိသည္အထ ိတန္ဖုိးအျမင့္ဆံုး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
ဤသုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၁ ဘီလီယ ံျဖစ္ေစေသာ 

ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစားခြဲမ်ား၏ တန္ဖုိးကု ိျဖန္႔ထုတ္ျပရန ္

မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္ႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င္မ ူ၎တုိ႔ႏွင္ ့
သက္ဆုိင္သည္ ့အေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိရရွိႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့အဖုိးအတန္ဆံုးႏွင္ ့အလယ္အလတ္တန္ုးစား 
ေက်ာက္တံုးမ်ား၏ ၉၉.၂% ခန္႔သည ္HS71039910 (jadeite အတြက ္

ဇယား ၃- ၂၀၀၅ မ ွ၂၀၁၄ အထ ိတရားဝင္ေက်ာက္စိမ္းတြက္ရွိမႈအေပၚ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးတြက္ခ်က္မႈ

က ခ ဂ ဃ င စ

ႏွစ္

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္
ေရာင္းခ်သည္ ့

ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ 
(တစ္ေထာင္ကီလုိဂရမ)္၄၄၁

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ 
ေရာင္းခ်ရမႈ စုစုေပါင္း 

တန္ဖုိး (အေမရိကန္ေဒၚ 
လာသန္းျဖင့္)၄၄၂

ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ 
စုစုေပါင္း (တစ္ေထာင ္

ကီလိုဂရမ္)၄၄၃

စုစုေပါင္း ေက်ာက္စိမ္း 
က႑၏အရြယ္အစား (၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ 

ေက်ာက္စိမ္းကု ိ
အဆင့္အလုိက္ အမ်ိဳးအစား 

ခြဲထုတ္မႈ) (အေမရိကန္ 
ေဒၚလာသန္း)

စုစုေပါင္း ေက်ာက္စိမ္း 
က႑၏အရြယ္အစား 

(Harvard/ Proximit က 
ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြး 

အလုိက ္အမ်ိဳးအစား 
ခြဲထုတ္သည)္  

(အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း)

၂၀၀၅ ၃,၃၇၇ ေဒၚလာ ၁၆၅ ၂၀,၀၀၅ ေဒၚလာ ၉၇၄ ေဒၚလာ ၂,၀၃၉

၂၀၀၆ ၁၁,၀၇၃ ေဒၚလာ ၃၆၆ ၂၀,၄၅၈ ေဒၚလာ ၆၇၇ ေဒၚလာ ၁,၄၁၅

၂၀၀၇ ၁၅,၀၄၃ ေဒၚလာ ၆၉၃ ၂၀,၂၆၆ ေဒၚလာ ၉၃၃ ေဒၚလာ ၁,၉၅၁

၂၀၀၈ ၁၂,၈၃၀ ေဒၚလာ ၇၉၄ ၃၂,၉၂၄ ေဒၚလာ ၂,၀၃၉ ေဒၚလာ ၄,၂၆၂

၂၀၀၉ ၁၂,၉၃၈ ေဒၚလာ ၉၂၆ ၂၅,၇၉၅ ေဒၚလာ ၁,၈၄၇ ေဒၚလာ ၃,၈၆၀

၂၀၁၀ ၁၆,၄၁၆ ေဒၚလာ ၂,၈၉၀ ၄၆,၈၁၀ ေဒၚလာ ၈,၂၄၁ ေဒၚလာ ၁၇,၂၂၅

၂၀၁၁ ၁၆,၃၁၃ ေဒၚလာ ၅,၂၇၇ ၄၃,၁၈၅ ေဒၚလာ ၁၃,၉၆၉ ေဒၚလာ၂၉,၁၉၉

၂၀၁၂ ၄,၂၂၁ ေဒၚလာ ၆၇၇ ၁၉,၀၈၀ ေဒၚလာ ၃,၀၆၀ ေဒၚလာ ၆,၃၉၆

၂၀၁၃ ၃,၉၂၇ ေဒၚလာ ၃,၁၉၂ ၁၅,၀၆၂ ေဒၚလာ ၁၂,၂၄၂ ေဒၚလာ ၂၅,၅၈၉

၂၀၁၄ ၃,၈၆၅ ေဒၚလာ ၃,၅၈၀ ၁၆,၆၈၄ ေဒၚလာ ၁၅,၄၅၃ ေဒၚလာ ၃၄,၂၄၈

စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉,၄၃၅ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၆,၁၈၄



 102       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

ကုဒ္ခြဲ - အျမင့္ဆံုးတန္ဖုိးရွ ိေက်ာက္စိမ္း) သုိ႔မဟုတ ္HS71039940 
(nephrite အတြက ္ကုဒ္ခြဲ – အဆင့္ပုိနိမ့္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစား) 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ အျခား အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ ့
အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားသည ္အေလးခ်ိန္အားျဖင္ ့၀.၇% 
ရွိသည္။ ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဤေက်ာက္မ်ားတြင ္အျခား HS 
ကုဒ္ေအာက္ရွ ိစိန ္သုိ႔မဟုတ ္ပတၱျမားတုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း 
သလင္းေက်ာက ္ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ေနႏုိင္သည္။ HS710399 
ကုဒ္တင္သြင္းမႈစုစုေပါင္းအနက ္၀.၁% သည ္ဖရဲအူေက်ာက္ႏွင္ ့
ခရစၥတယ္ေက်ာက္တုိ႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၃၇ ကီလုိဂရမ္သာ ရွိသည္။
 
HS710399 ေအာက္တြင ္အက်ံဳးမဝင္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁.၂ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိေသာ အျခား HS ကုဒ္ႏွစ္ခုသည ္
အဘယ္နည္း။ HS710310 (မေသြးရေသးေသာ တန္ဖုိးရွ ိသုိ႔မဟုတ ္
အလယ္အလတ္တန္းစား ေက်ာက္မ်ား) တြင ္ေက်ာက္စိမ္းမွတပါး 
မေသြးရေသးေသာ တန္ဖုိးရွ ိသုိ႔မဟုတ ္အလယ္အလတ္တန္းစား 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ရိွေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအတြက္ တစ္ကီလီဂရမ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၂၇.၆၉ ဟူေသာ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းသည ္အရည္အေသြးအလြန္နိမ့္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ တန္ဖိုးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎သည ္
ပတၱျမားႏွင့္ နီလာက့ဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားနာမည္ႀကီး ေက်ာက္မ်က္မ်ား 
တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈမ ွရရွိေငြ လံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။
 
HS710399 (ေသြးထားၿပီးေသာ တန္ဖုိးရွ ိသုိ႔မဟုတ ္
အလယ္အလတ္တန္းစား ေက်ာက္မ်ား) အားလံုးနီးပါးသည ္
ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း HS711620 (တန္ဖုိးရွ ိ
သုိ႔မဟုတ ္အလယ္အလတ္တန္းစား ေက်ာက္တံုးေလးမ်ား) ကု ိ
သတ္မွတ္ရန ္သုိ႔မဟုတ ္ဖယ္ထုတ္ရန ္ခက္ခဲေနသည္။ (တန္ဖုိးရွ ိ
သုိ႔မဟုတ ္အလယ္အလတ္တန္းစား ေက်ာက္တံုးေလးမ်ား) တြင ္
ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအားလံုးလည္း 
ပါဝင္ႏုိင္ပံုရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၂.၃ ဘီလီယံအတြက ္မွတ္ယူထားေသာ တန္ဖုိးရွ ိသုိ႔မဟုတ ္
အလယ္အလတ္တန္းစား ေက်ာက္မ်ား အားလံုးသည ္
ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္သည္ဟု က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ မွတ္ယူထားလိုက္သည္။
 
ေက်ာက္စိမ္းတင္သြင္းမႈ၏ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းကိုတြက္ရန ္
တရုတ္ႏိုင္ငံမ ွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွ ိ
ေက်ာက္မ်က္ရတနာတင္သြင္းမႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 
အသံုးျပဳလွ်င ္ေက်ာက္စိမ္း တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င ္အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၂၇၆.၉၃ တန္ဖုိးရွိေစသည္။ ေက်ာက္စိမ္းက႑အေပၚ အျခားနည္းျဖင္ ့
တန္ဖုိးတြက္ရန ္ဤပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းကု ိ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
တရားဝင္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ ကီလိုဂရမ ္၁၆.၆၈၄ သန္း ရွိေသာ 
စုစုေပါင္း ပမာဏအတြက ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ဤတြက္ခ်က္မႈက ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ ္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိးကု ိအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇.၉၈၈ 
ဘီလီယံအထိျဖစ္ေစသည္။

ဤပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းမ ွဆင္းသက္လာေသာ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးသည ္
ျမင့္လြန္းေနျခင္းမျဖစ္ဘ ဲနိမ့္လြန္းေနျခင္းသာ ျဖစ္ေနသည္ကုိလည္း 
မွတ္သားထားသင့္သည္။ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း ဦးစြာ ပုိ၍ အဖုိး
တန္ေသာေက်ာက္စိမ္းမ်ားစြာကု ိတရားမဝင ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနၿပီး 
တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္မ်ားကု ိေရွာင္လႊဲေနမႈမ်ားေၾကာင္ ့
တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဒတာမ်ားမ ွညႊန္ျပထားသည့္အတုိင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္စိမ္း၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးကိ ုဆြဲခ်သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ 
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင္ ့နယ္စပ္တြင ္ေက်ာက္စိမ္း တရားဝင္တင္ပုိ႔သည္ ့

ကုန္သည္မ်ားကလည္း တန္ဖုိးကု ိပုိျပရန ္အေၾကာင္းမရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ 
တန္ဖိုး ပိုျပမိလွ်င ္အခြန္ပုိေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ ္
ထုိသုိ႔ တန္ဖုိးေလွ်ာ့၍ ေၾကညာရန ္သူတို႔အတြက ္မက္လံုး ရွိေနသည္။ 

ဤရလဒ္မ်ားသည ္အမွန္တကယ္ပင ္
အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းလွသည-္ 
ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင္ ့တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑မ ွ
ရရွိေငြသည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ 
ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပေနသည္။ 

နိဂံုးအေနျဖင့္ဆုိရေသာ ္တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားသည ္
ျမန္မာအစိုးရ၏ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့မည္သုိ႔ 
ဆက္ႏြယ္ေနရသနည္းဟူသည္ကု ိေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွ ိေက်ာက္စိမ္းတင္သြင္းမႈ၏ 
စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္သည ္ကီလုိဂရမ ္၅.၄၀၂ သန္းရွိၿပီး ၎သည ္
၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင ္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ၏ 
သံုးပံုတစ္ပံုေအာက္သာ ရွိေနသည္။ ဤအခ်က္က ေက်ာက္စိမ္း၏ 
၅၀-၈၀% ကု ိတရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္မ်ားမွတဆင္ ့
တုိက္ရုိက ္တရားမဝင္ေရာင္းခ်သည္ဟ ုလုပ္ငန္းပုိင္းမ ွ
အတြင္းလူမ်ားေျပာၾကားသည္ကု ိပံ့ပုိးေပးေနသည္ ့အခ်က္ျဖစ္သည္။၄၄၄

(စ) ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ား
တြင ္ေရာင္းခ်သည္ ့ေက်ာက္စိမ္း 
အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲေဒတာမ်ားကိ ုအေျခခံၿပီး 
၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ 
ခန္႔မွန္းပမာဏကု ိညႇိယူၾကည့္ျခင္း

ေက်ာက္စိမ္းေဈးႏႈန္းႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ခန္႔မွန္းထားခ်က္မ်ားသည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားႏွစ္မ်ားအတြက ္
ထုတ္လုပ္မႈပမာဏကု ိခန္႔မွန္းရန္လည္း ဤအခ်က္မ်ားကု ိ
အသံုးျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ယခင္က မွတ္သားထားသကဲ့သုိ႔ပင ္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ျပည္ပေဈးကြက္အတြက္မဟုတ္ဘ ဲ
ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက ္အရည္အေသြးနိမ့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိ
ေရာင္းခ်သည္ ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲႏွစ္ပြဲကု ိက်င္းပထားေသာေၾကာင္ ့
ဤႏွစ္သည ္ထူးျခားသည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ ္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ မတုိင္မီက 
ကုိးႏွစ္အတြင္းတြင ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကု ိ
တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပခဲ့သည္။ 

ရွင္းျပၿပီးသမွ် ျပန္ေကာက္ယူရလွ်င ္ဤပြဲမ်ားသည ္အဓိကက်င္းပေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲႀကီးမ်ားႏွင့္မတူဘ ဲ၎သည ္ျပည္တြင္းမ ွ
ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက ္အရည္အေသြးနိမ့္ေက်ာက္စိမ္း (အမွန္ဆိုရလွ်င ္
အနိမ့္တကာ့အနိမ့္ဆံုး) ကု ိေရာင္းခ်ရန္အတြက ္ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ 
က်င္းပေသာပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ထုတ္ေဖာ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည ္ႏုိင္ငံတကာ (တရုတ)္ 
ေဈးကြက္တြင ္ေရာင္းခ်ရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ေဈးႏႈန္းမဟုတ္သည္မွာ 
ေသခ်ာေပသည္။

ဤသုိ႔ ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
အသံုးျပဳျခင္းသည ္ေက်ာက္စိမ္းေဈးႏႈန္းကု ိခန္႔မွန္းရာတြင ္
အလြန္ေလွ်ာ့နည္းႏိုင္မည္ ့ျပႆနာရွိေသာ္လည္း ၎ကု ိ
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ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းထက ္အျခားအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတ ူ
ေပါင္းစပ္၍ အသံုးျပဳရန ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင ္
ေအာက္တုိဘာလတြင ္က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲႏွင္ ့
ပတ္သက္ေသာ ေရာင္းခ်မႈအခ်က္အလက္မ်ားကု ိထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္
၂၀၁၄ ခုႏွစ ္အရည္အေသြးနိမ္ ့(အထည္ေက်ာက ္အဆင္)့ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအတြက ္ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းကု ိျပန္လည္တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။၄၄၅ 
၂၀၁၄ အထ ိဤသုိ႔ေသာ ျပပြဲမ်ိဳးကု ိက်င္းပဖူးျခင္းမရွိသျဖင္ ့၂၀၀၅ မ ွ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက ္အလားတ ူျပန္လည္တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင ္ရရွိထားေသာ ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအခ်က ္
အလက္မ်ားကု ိ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ျပည္ပေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအခ်က ္
အလက္မ်ားႏွင့္အတ ူေပါင္းစပ္လုိက္ပါက အထည္ေက်ာက ္အဆင့္ရွ ိ
ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းသည ္တစ ္ကီလုိဂရမ္လွ်င ္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၆.၉၅ အထ ိေလ်ာ့က်သြားေစခဲ့သည္။ ဇယား 
၄ တြင ္၂၀၁၄ ခုနွစ ္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈကိ ုနည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးသံုး၍ 
တန္ဖိုးျဖတ္ထားသည္ကိ ုျပန္လည္တြက္ခ်က္ရန ္ဤျပင္ဆင္ထားသည္ ့
ကိန္းဂဏန္းကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ အသံုးျပဳထားပါသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲေရာင္းခ်မႈ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမ ွဆြဲယူထားေသာ အရည္ေက်ာက္၊ 
အသားေက်ာက ္ႏွင္ ့အထည္ေက်ာက ္ေက်ာက္စိမ္းအခ်ိဳးအစားကု ိ
အသံုးျပဳသည့္အခါ တန္ဖုိးသည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၃၄ 
ဘီလီယံသုိ႔ က်သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္၎ပမာဏသည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
တရုတ္ႏုိင္င ံအေကာက္ခြန္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွတင္သြင္းေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းပမာဏထက ္နည္းေနသျဖင္ ့ဤခန္႔မွန္းခ်က္သည ္
အားနည္းခ်က္ရွိေနမည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။ အထက္ပါ အခန္း  
(ဃ) တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွတင္သြင္းမႈအခ်က္အလက္မ်ားတြင ္ေက်ာက္မ်က ္
ရတနာအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ 
ဘီလီယံရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ထုိေက်ာက္မ်က္မ်ားတြင ္- 
အမ်ားအျပားပါ၀င္သည္မွာ - ေက်ာက္စိမ္းပင ္ျဖစ္သည္။ ဤပမာဏသည ္
ထုိႏွစ္အတြက ္ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္စိမ္းက႑အတြက္ အနည္းဆုံး 
ခန္႔မွန္းခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္သာ ယူဆႏိုင္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ ထိုပမာဏတြင္

နယ္စပ္မွတဆင့္ အေျမာက္အျမား တရားမဝင ္ေရာင္းဝယ္ေသာ
ပမာဏကု ိထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။

Harvard/Proximity မွအသံုးျပဳေသာ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစား 
အဆင့္သံုးဆင့္၏ အခ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အသံုးျပဳလုိက္သည့္အခါ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ ခန္႔မွန္းပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃၀,၈၅၉ ဘီလီယံ ျဖစ္လာသည္။ Harvard/Proximity သည ္
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ အရည္အေသြးအလုိက္ ခြဲထုတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ထုိပမာဏသည္ ခန္႔မွန္းခ်က္သာ ျဖစ္သျဖင္ ့၎သည ္၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အတြက ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထက ္ပိုမိ ု
တိက်မည္ဟ ုကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တန္ဖိုးပိုရွိသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကိ ုတရားမဝင ္ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ားေၾကာင္ ့
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွအခ်က္အလက္မ်ားသည ္လြဲမွားမႈမ်ား ရွိေနမည ္
ျဖစ္သည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ အထက္ပါ ဇယား ၃ (ေကာ္လ ံ(စ)) တြင ္
ေဖာ္ျပထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄,၂၄၈ ထက ္ေဒၚလာ ၃၀,၈၅၉ 
ကိုသာ ျပသရန ္ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀,၈၅၉ သည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈ ပမာဏကု ိခန္႔မွန္းရာတြင ္ပုိ၍ 
စိတ္ခ်ရမႈရွိေသာ ခန္႔မွန္းေခ်အျဖစ ္မွတ္ယူထားပါသည္၊ ၎သည ္
ေက်ာက္စိမ္းအဆင့္မ်ားအၾကား လက္ေတြ႕အက်ဆံုး ခြဲထုတ္မႈႏွင္ ့
အနီးစပ္ဆံုး ေဈးႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္၎သည ္အထက္ပါ ေကာ္လ ံ(င) တြင ္
ေဖာ္ျပထားေသာ တရုတ္ႏုိင္င ံသြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားေသာ အျခားနည္းလမ္းျဖင္ ့တြက္ခ်က္လုိက္သည္ ့
ပမာဏထက ္နည္းေနသျဖင္ ့စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။

Harvard/Proximity မ ွေက်ာက္စိမ္း အဆင့္မ်ားခြဲထုတ္သည့္နည္း 
(ဇယား၃ ေကာ္လ ံ(စ) တြင္ေဖာ္ျပထားသည)္ ကု ိအသံုးျပဳၿပီး 
၂၀၀၅-၂၀၁၃ အတြင္း တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးအေပၚ ခန္႔မွန္း 
တန္ဖုိးျဖတ္ထားသည္ ့ပမာဏႏွင္ ့ဤပမာဏကိ ုေပါင္းစပ္လုိက္လွ်င ္
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏအတြက ္
ပ်မ္းမွ် ခန္႔မွန္းခ်က္သည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂.၈ ဘီလီယ ံရွိသည္။

ဇယား ၄- ၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာလတြင ္က်င္းပေသာ ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိသည္ ့ေရာင္းခ်မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
အသံုးျပဳၿပီး တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိးကု ိျပန္လည္တြက္ခ်က္ျခင္း၄၄၆

က ခ ဂ ဃ င စ

ႏွစ္

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္
ေရာင္းခ်ေသာ 

ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ
(တစ္ေထာင ္

ကီလုိဂရမ္ျဖင့္)၄၄၇

ေက်ာက္မ်က ္
ျပပြဲတြင္ 

ေရာင္းခ်ရမႈ 
စုစုေပါင္းတန္ဖုိး 
(အေမရိကန္ေဒၚ 
လာသန္းျဖင့္)၄၄

ႏွစ္စဥ္ထုတ ္
လုပ္မႈ စုစုေပါင္း 

(တစ္ေထာင ္
ကီလိုဂရမ္ျဖင္)့

စုစုေပါင္း ေက်ာက္စိမ္း 
က႑၏အရြယ္အစား  

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က 
ျ္ပပြတဲြင္ ေက်ာက္စိမ္း 

ကိုအရည္အေသြးအလိုက္ 
အမ်ိဳးအစားခြထုဲတ္သည္) 

(အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းျဖင့္)

စုစုေပါင္း ေက်ာက္စိမ္း 
က႑၏အ 

ရြယ္အစား (Harvard/ 
Proximit က ေက်ာက္စိမ္း 

အရည္အေသြး 
အလုိက ္အမ်ိဳးအစား 

ခြဲထုတ္သည)္  
(အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းျဖင္)့

၂၀၁၄
(ျပည္တြင္း 

ေက်ာက္မ်က ္
ျပပြဲမ ွအခ်က ္
အလက္မ်ား 
မပါဝင္ပါ)

၃,၈၆၅ ေဒၚလာ ၃,၅၈၀ ၁၆,၆၈၄ ေဒၚလာ ၁၅,၄၅၃ ေဒၚလာ ၃၄,၂၄၈

၂၀၁၄
(ျပည္တြင္း 

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွ
အခ်က္အလက္မ်ား 

အပါအဝင)္

၁၀,၉၄၃ ေဒၚလာ ၃,၇၀၁ ၁၆,၆၈၄ ေဒၚလာ ၅,၆၄၃ ေဒၚလာ ၃၀,၈၅၉
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(ဆ) တရားဝင ္မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိသည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအပါအ၀င ္ေက်ာက္စိမ္း 
ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးကု ိခန္႔မွန္းျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲေဈးႏႈန္း အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားသည္ ့ထုတ္လုပ္မႈခန္႔မွန္းပမာဏ ႏွင္ ့တရုတ္ႏုိင္င ံ
သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ 
အျခားနည္းျဖင္ ့တန္ဖုိးျဖတ္မႈတုိ႔တြင ္မည္သည့္အခါကမွ် 
တရားဝင ္မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းပမာဏကု ိ
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင္ ့တရုတ္ႏုိင္ငံရွ ိလုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားကု ိ
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအရ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကု ိ
တရားမဝင ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳမ ီတရားဝင ္မွတ္တမ္းတင္ထားေကာင္း 
တင္ထားႏိုင္ၾကေသာ္လည ္သိသာထင္ရွားသည္ ့ပမာဏတစ္ခုကုိလည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းစာအုပ္မ်ားထဲမ ွဖယ္ထုတ္ထားသည္ ့ကိစၥရပ္မ်ား 
ရွိေနေၾကာင္း (ဥပမာ- ထုတ္လုပ္မႈပမာဏကု ိေလွ်ာ့၍ မွတ္တမ္းတင္ရန ္
အရာရွိမ်ားကု ိလာဘ္ထုိးျခင္း) ညႊန္ျပေနသည္။၄၄၉ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင ္
လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားက ထုိသုိ႔ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ပါ အခြန္ေရွာင္လုိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည ္ျမန္မာနယ္စပ္ကုိသာမက 
တရုတ္နယ္စပ္ရွ ိထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိပါ ေရွာင္တိမ္းရန ္
ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ
တင္သြင္းေသာ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏကု ိေလွ်ာ့ျပထားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင္ ့လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားမ ွရရွိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု

ေပါင္းစပ္လုိက္လွ်င ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင ္
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား တရားမဝင ္
ခုိးထုတ္ေနသည့္တန္ဖုိးကု ိခန္႔မွန္းႏုိင္ေပသည္။ လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ား 
ေျပာျပခ်က္အရ စုစုေပါင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ၏ ၅၀-၈၀% 
ကု ိတရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိမႈမ်ားထဲမ ွ၂၀% ခန္႔သည္သာ 
တရား၀င္ေရာက္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တရားဝင ္ကုန္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ 
စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာက္စိမ္းအေလးခ်ိန ္ကီလုိဂရမ္ေပါင္း ၇၂ 
သန္းေက်ာ္ကုိသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွတရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။ တြက္ခ်က္ရန ္အေျခခံအျဖစ ္တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းသည ္၈၀% ရွိသည္ဟ ုခန္႔မွန္းထားလွ်င ္တရုတ္ႏုိင္င ံ
သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင ္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းပမာဏသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွတရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
ေရာက္ရွိသြားေသာ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ငါးပံုတစ္ပံုကုိသာ 
ကုိယ္စားျပဳေနသည္။ ၂၀၀၅ ႏွင္ ့၂၀၁၄ အၾကား စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ 
ပမာဏသည ္ကီလုိဂရမ ္၃၆၁ သန္းအထ ိျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

တန္ဖုိးကုိတြက္ခ်က္ရန ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္အရည္ေက်ာက္၊ 
အသားေက်ာက ္ႏွင္ ့အထည္ေက်ာက ္ေက်ာက္စိမ္းတုိ႔ကု ိ
အမ်ိဳးအစားအလုိက ္ခြဲထုတ္ထားသည္ ့Harvard/Proximity ၏ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွ
ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမ ွခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္ ့
ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းကု ိအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဇယား ၅ တြင ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
ဤအခ်က္မ်ားကု ိအေျခခံၿပီး ၿပီးခဲ့သည္ ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏသည ္- ‘တရားမဝင္’ / 
မွတ္တမ္းမသြင္းထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းအပါအဝင ္- အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၁၇၀.၇၆၄ ဘီလီယံ အထ ိရွိႏုိင္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

တြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေနာက္ထပ္မွတ္စုမ်ား
 
• အရည္ေက်ာက ္ေက်ာက္စိမ္းအတြက ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ တြက္ခ်က္ေသာ 

ေဈးႏႈန္းသည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေလလံတင ္
ေရာင္းခ်ရမႈ (တင္ဒါေခၚယူမႈ မဟုတ္ပါ) ၏ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းအေပၚ 
အေျခခံထားပါသည္။ တန္ဖုိးျမင့္သည္ ့ေက်ာက္စိမ္းကု ိေလ
လံတင္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင ္မည္သည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ားသည ္အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ျဖစ္သည္ကု ိ

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသာေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအတြက ္
မည္သည့္ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည ္မည္သည့္အဆင့္ရွိသည္ဟူေသာ 
အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုသည ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔တြင ္ရွိသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြ ဲ
၃၃၄ တြဲအနက ္ႏွစ္တြဲသည ္အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ရွ ိ
ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပသထားသည္။ အလားတူပင ္၂၀၁၄ 
ခုႏွစ ္ေက်ာက္စိမ္းေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈတြင ္အနည္းငယ္သည္သာ 
အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ၂၀၁၄ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအတြက ္

ဇယား ၅- ေက်ာက္စိမ္းက႑၏ အမ်ားဆုံးပမာဏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ခန္႔မွန္းမႈ 

က ခ ဂ ဃ င စ

ႏွစ္

တရားဝင ္
ေက်ာက္စိမ္း
တရုတ္ႏုိင္သုိ႔ 
တင္ပုိ႔မႈ၄၅၀

(ကီလုိဂရမ ္သန္းျဖင္)့

ေက်ာက္စိမ္း 
က႑တစ္ခုလုံး၏ 

အရြယ္အစား  
အမ်ားဆံုး 

ျဖစ္ႏိုင္သည္ ့
ခန္႔မွန္းခ်က ္

(မွတ္တမ္းထဲ 
ထည့္ထားျခင္း 

မရွိသည္ ့၈၀% အေပၚ 
အျမင့္ဆုံး ခန္႔မွန္းမႈကိ ု

အသံုးျပဳသည)္ 
(ကီလုိဂရမ ္သန္းျဖင္)့

၂၀၀၅-၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အတြင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္
တရားဝင ္

ထုတ္လုပ္မႈ
(ကီလုိဂရမ ္
သန္းျဖင္)့

၂၀၀၅-၂၀၁၄ 
အတြင္း တရားမဝင ္

ထုတ္လုပ္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား၏ 
ခန္႔မွန္းအရြယ္အစား
(ကီလုိဂရမ ္သန္းျဖင္)့ 

ေက်ာက္စိမ္းက႑၏ 
အမ်ားဆံုးခန္႔မွန္းတန္ဖုိး 
(ေကာ္လ ံဂ ရွ ိပမာဏႏွင္ ့

Harvard/Proximity 
၏ ေက်ာက္စိမ္းအရ

ည္အေသြးအဆင့္မ်ား
ကု ိခြဲထုတ္မႈအေပၚ 

အေျခခံထားပါသည)္
(အေမရိကန္ေဒၚလာ 

ဘီလီယ ံျဖင္)့

၂၀၀၅-၂၀၁၄ ၇၂.၃၈၉ ၃၆၁.၉၄၃ ၂၆၀.၂၆၉ ၁၀၁.၆၇၄ ေဒၚလာ ၁၇၀.၇၆၄
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ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းေသာ အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ေက်ာက္စိမ္း 
ေဈးႏႈန္းသည ္ထုိႏွစ္တြင ္ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ  
အဆင့္နိမ့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားေၾကာင္ ့ေဈးေလ်ာ့နည္းေနသည္ကု ိ
ျပသေနသည္။ ဤအခ်က္ကု ိထူးအုပ္စုကုမၸဏီမ ွ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ရွ ိ
ေက်ာက္စိမ္းတုံး တစ္တုံးအတြက ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ရရွိထားေသာ 
အခ်က္အလက္က ပံ့ပုိးေပးထားသည္။ ဤေက်ာက္စိမ္းကု ိ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံေသာ အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ရွိေက်ာက္စိမ္းအတြက ္
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းထားေသာ ေဈးႏႈန္းထက ္အဆ ၄၀ 
ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ႏႈန္းျဖင္ ့ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
အရည္ေက်ာက ္အဆင့္ေက်ာက္စိမ္း၏ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 
တြက္ခ်က္ရာတြင ္ေလွ်ာ့တြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ ္
ထုတ္လုပ္မႈအမွန္တကယ္တန္ဖုိးသည ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမ ွညႊန္ျပထားသည္ထက ္
ပုိျမင့္ေနႏုိင္သည္။

• အခန္း ၁ တြင ္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
အစိုးရေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္ေဈးႏႈန္းကု ိ
ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေနမႈ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ထုိသုိ႔ 
ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္မႈမ်ားသည ္ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္ကု ိ
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက ္တမင္လုပ္ယူထားေသာ ေဈးႏႈန္းနိမ့္နိမ့္ျဖင္ ့
ကုမၸဏီမ်ားက မိမိထ ံမိမိျပန္ေရာင္းရန္အတြက ္(ၾကားခံအဖြဲ႕မ်ား 
သုိ႔မဟုတ ္ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင္)့ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာျပသည္။ ေငြေၾကး ခဝါခ်ေရး သုိ႔မဟုတ ္
သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစားကု ိေဈးကြက္ျပင္ပသို႔ 
ေရာက္ရွိေရးအတြက ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ခ်ဲ႕ကားထားမႈမ်ားလည္း 
ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသူမ်ားက 
တမင္ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည ္ပုိ၍ မ်ားျပားသည္ဟ ု
ဆုိသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင ္ဤျပႆနာရပ္မ်ားကု ိ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္လံုေလာက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိသျဖင္ ့ေက်ာက္စိမ္းေဈးႏႈန္းအေပၚ ထုိသုိ႔ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္မႈ
မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအားလုံးကု ိဆံုးျဖတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ 

• ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ဇူလုိင္လ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္
ေရာင္းခ်ရမႈသည ္သိသိသာသာ ထုိးဆင္းသြားၿပီး ေလလံေအာင္ရန ္
ႀကိဳးစားၿပီးေနာက ္ေငြေပးေခ်ရန ္ပ်က္ကြက္သည္ ့ဝယ္ယူသူမ်ား 
မထြက္ေပၚေစေရးအတြက ္စရံေငြေပးသြင္းရသည္ ့စနစ္ကု ိ
ျပဌာန္းလုိက္ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္ဟ ုယူဆရသည္။ 
အေသးစိတ ္ေရာင္းခ်ရမႈအခ်က္အလက္မ်ား မရွိသျဖင္ ့
ထုိသုိ႔ ေရာင္းအားက်ဆင္းမႈအတြက ္မည္သည္ ့
ေက်ာက္စိမ္းအဆင့္မ်ား ထိခုိက္ခံရေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ ္
မည္သုိ႔ေသာ ဂယက္ရုိက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္းကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင္ ့
ေလ့လာဆန္းစစ္ရန ္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဤသုိ႔ တြက္ခ်က္ရန္အတြက ္
စရန္ေငြေပးသြင္းရသည္ ့စနစ္ကု ိမိတ္ဆက္လုိက္ျခင္းသည ္
ေက်ာက္စိမ္းအဆင္ ့အားလံုးအေပၚ တန္းတူသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယူဆထားၿပီး ထုိအတြက္ေၾကာင္ ့၎သည ္
ေဈးႏႈန္းတြက္ခ်က္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။

(ဇ) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အဖုိးအတန္ဆံုးအရင္းအျမစ္ထံမ ွျမန္မာအစုိးရ 
ရရွိမႈအေပၚ ခန္႔မွန္းထားမႈ

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ
အစုိးရ ရရွိမႈကု ိခန္႔မွန္းေျခ တြက္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 

တြက္ခ်က္ထားသည္ကု ိဇယား ၅ တြင ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တုိ႔သည ္
ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ယူဆခ်က္မ်ား / ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားပါသည-္

• လုိင္စင္ေၾကးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ျပည့္စံုစြာ ရရွိထားျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း(MGE) ထံမ ွအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ကုမၸဏီေပါင္း ၉၃၇ ခုသည ္၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက ္
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန ္လုိင္စင္မ်ား ရရွိထားသည္။ လုပ္ငန္းတြင္းမ ွ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ခန္႔မွန္းေျပာျပခ်က္အရ ဤကုမၸဏီမ်ားထဲမ ွ
၃၀% တုိ႔သည ္ပုဂၢလိကလုပ္ကုိင္ေနပံုရၿပီး (အက်ိဳးတ ူမဟုတ)္ 
၎တုိ႔သည ္လုိင္စင္ခမ်ားကု ိေပးေခ်ရန ္တာဝန္ရွိသည္ဟ ု
သိရသည္။ လုိင္စင္ရယူထားသူမ်ားသည ္တစ္ဧကခ်င္းစီအတြက ္
ပါမစ ္၅၀ အထ ိကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၉၃၇ 
ခုထဲမ ွ၃၀% သည ္ပ်မ္းမွ် ၂၅ ဧကကု ိရယူထားမည္ဆုိပါက 
သီးသန္႔လုိင္စင္အျဖစ ္ခ်ထားေပးေသာ ဧကေပါင္း ၇၀၂၇.၅ 
ဧကရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းပါသည္။ ဤပမာဏသည ္
လုိင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားအတြက ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးထားသည္ ့
ဧကေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ႏွင္ ့၃၅,၀၀၀ အၾကားရွိသည္ဟ ုခန္႔မွန္းသည္ ့
အျခားလုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားမ ွရရွိေသာ အခ်က္အလက္ႏွင္ ့
ကုိက္ညီေနသည္၊ ထုိပမာဏ၏ ပ်မ္းမွ်သည ္၂၃,၅၀၀ ဧက 
ျဖစ္သည္။၄၅၁ ဤသီးသန္႔ လုိင္စင္မ်ားေအာက္တြင ္ရယူထားေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္း၏ ၃၀% ကု ိအလားတ ူခန္႔မွန္းမည္ဆုိလွ်င ္
ဧကေပါင္း ၇,၀၅၀ ရရွိသည္။

• လုိင္စင္မ်ားအတြက ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည ္
အလြန္အမင္းကြာဟမႈ ရွိေသာ္လည္း MGE မ ွေပးထားသည္ ့
အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ပမာဏကု ိ
အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ရာတြင ္သံုးႏွစ္သက္တမ္းလုိင္စင္အတြက ္
ပ်မ္းမွ်က်ပ ္၁၆.၅ သန္းရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းပါသည္။၄၅၂ 
ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားကု ိအသံုးျပဳလွ်က ္လုိင္စင္ကုမၸဏီမ်ားထံမ ွ
ႏွစ္စဥ္ရရွိေငြသည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၆၁၅.၃၄ ရွိေၾကာင္း 
အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမိပါသည္။ 

•	 MGE က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွ
အခြန္ရရွိေငြ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိပံ့ပုိးေပးထားၿပီး 
ထုိပမာဏသည ္၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္လည္း 
အလားတူျဖစ္သည္ဟ ုကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ယူဆထားပါသည္။

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွရရွိေသာ ခန္႔မွန္းေျခ အခြန္ေပးေခ်မႈကု ိ
တြက္ခ်က္ရန ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင္ ့ဝင္ေငြခြန ္
အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ေနပံုရေသာ၊ ထို႔အျပင ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကု ိ
အျပည့္အဝျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက ္
ပ်မ္းမွ်ကိန္းကု ိအသံုးျပဳလွ်က ္၎တုိ႔ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈပမာဏမ်ားကု ိအေျခခံၿပီး ၎တုိ႔၏ 
ေပးသြင္းရေငြမ်ားကု ိတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ တြက္ခ်က္မႈတြင ္အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေရာင္းခ်ရေငြအေပၚ 
အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသည္ ့၁၀% ျဖင္ ့တြက္ခ်က္ထားေသာ ဝင္ေငြ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၈ သန္းသည ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမ ွအခြန္ရရွိေငြ 
၂၀% ထက္မ်ားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
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ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမ ွထြက္ရွိမႈအတုိင္း အခြန္ေပးေဆာင္ပါက ရရွိမည္ ့
ခန္႔မွန္းပမာဏကု ိဇယား ၇ တြင ္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္။ 
ဤသုိ႔တြက္ခ်က္ရန္အတြက ္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ ွ
ထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင္ ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေရာင္းခ်ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတုိ႔အၾကား ထူးျခားသည့္တန္ဖုိးအေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ မွတ္ယူထားပါသည္။ (ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤတည္ေနရာမ်ားအၾကားတြင ္
ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖုိးသည ္အေျခခံအားျဖင္ ့မေျပာင္းလဲသင့္ေပ။) 

စိတ္ခ်ရေသာ ခန္႔မွန္းေျခ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မရွိသျဖင့္
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းႏွင္ ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတုိ႔အၾကား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ႏႈန္းထားမ်ားကုိလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ညႇိယူထားျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ ္
သယ္ယူခမ်ားသည ္အမွန္တကယ ္ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ႏွင္ ့
ေကာက္ခံသင့္သည္ ့အခြန္တုိ႔အၾကား ကြာဟခ်က္ျဖစ္ေသာ 
တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၉.၅၆ နီးပါး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိေပ။

ဇယား ၆- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက ္ျမန္မာအစုိးရအတြက ္ေက်ာက္စိမ္းမွဝင္ေငြ ခန္႔မွန္း 

အမ်ိဳးအမည္ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္းျဖင္)့

ခန္႔မွန္း လုိင္စင္ေၾကး (တစ္ႏွစ္လွ်င ္ပ်မ္းမွ်လုိင္စင္ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၆၁၅.၃၄ ႏွင္ ့
ပုဂၢလိကေက်ာက္စိမ္းလုိင္စင ္၇၀၂၇.၅ လိုင္စင)္ ေဒၚလာ ၃၉.၄၆

ေက်ာက္စိမ္းတြင္း အခြန္ဝင္ေငြ (၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည)္ ေဒၚလာ ၆.၁၂

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ ွေရာင္းခ်ခြန ္၁၀% မ ွဝင္ေငြ (ေငြအေၾကေပးသြင္းႏႈန္းကု ိ၃၀.၃၈% ဟ ု
မွတ္ယူထားသည)္ ေဒၚလာ ၁၀၈.၇၇

MGE ၏ ေငြအေၾကရရွိသည္ ့အက်ိဳးတ ူေရာင္းခ်မႈမ ွ၄၀% (ခန္႔မွန္း) (ေငြအေၾကေပးသြင္းႏႈန္းကု ိ
၃၀.၃၈% အျဖစ ္မွတ္ယူထားသည)္၄၅၃ ေဒၚလာ ၁၃၈.၉၃

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ ွရရွိေသာ MEHL ႏွင္ ့MEC ၏ဝင္ေငြမ်ား (၄၀% ေဝစုယူသည္ဟ ုကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 
မွတ္ယူထားသည္ ့ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင)္ ေငြအေၾကေပးသြင္းႏႈန္းကု ိ၃၀.၃၈% အျဖစ ္
မွတ္ယူထားသည)္

ေဒၚလာ ၃၈.၇၄

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမ ွခန္႔မွန္းကုန္သြယ္ခြန္ေပးေခ်မႈ ခန္႔မွန္း (၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ ္
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည)္ ေဒၚလာ ၃၉.၈၆

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမ ွဝင္ေငြခြန္ေပးသြင္းမႈ ခန္႔မွန္း (၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ ္
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည)္ ေဒၚလာ ၂.၁၁

စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၃၇၃.၉၉

မွတ္ခ်က ္- ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ေရာင္းခ်ရမႈတိုင္းအတြက္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီထ ံေပးသြင္းရေသာ ထပ္ေဆာင္း ၁% အခြန္ေကာက္ခံမႈ 
ရွိပါသည္။ ထိုပမာဏသည ္ျမန္မာအစိုးရက ရရွိသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းမ ွ၀င္ေငြဟု တိတိက်က် ေျပာႏိုင္သည့္အပိုင္း မဟုတ္သျဖင္ ့၎ကု ိ
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဤသို႔အခြန္စည္းၾကပ္မႈမွတဆင္ ့
ရရွိေသာ ရံပံုေငြကို ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ စီစဥ္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္မ်ား၊ “ေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္ေစမည္ ့လုပ္ငန္းမ်ား” ႏွင္ ့“CSR” တို႔အတြက္ အသုံးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ဇယား ၇- ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမ ွအမွန္တကယ္ရရွိမႈႏွင္ ့ခန္႔မွန္းထားေသာ အခြန္ဝင္ေငြတုိ႔အၾကား ကြာဟခ်က ္

ထုတ္လုပ္မႈ ေဝစု
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲ

ေရာင္းခ်မႈ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္း 
(တစ္ကီလိုဂရမ္ႏႈန္း)

၂၀% 
‘ေက်ာက္စိမ္းတြင္း’ 

အခြန ္
(တစ္ကီလုိဂရမ္ႏႈန္း)

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ 
အေျခခံၿပီး ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင ္

စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိမည္ဟ ု
ယူဆရသည္ ့အခြန ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ 

သန္း) 

အထည္ေက်ာက္ ၆၀% ေဒၚလာ ၁၆၆.၉၅ ေဒၚလာ ၃၃.၃၉ ေဒၚလာ ၃၃၄.၂၅ 

အသားေက်ာက္ ၃၅% ေဒၚလာ ၂,၂၁၄ ေဒၚလာ ၄၄၂.၇၈ ေဒၚလာ ၂,၅၈၅.၅၆ 

အရည္ေက်ာက္ ၅% ေဒၚလာ ၁၉,၄၉၂ ေဒၚလာ ၃,၈၉၈.၃၉ ေဒၚလာ ၃,၂၅၂.၀၄ 

ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းအေပၚ ၂၀% အခြန္ေကာက္ခံမႈ 
စုစုေပါင္းတန္ဖုိး (သယ္ယူစရိတ္အတြက ္ညႇိယူထားျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းႏွင္ ့
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတုိ႔အၾကား ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖုိးျမင့္တက္လာမႈအတြက ္ညႇိယူထားျခင္းတုိ႔ မပါဝင္ပါ)

ေဒၚလာ ၆,၁၇၁.၈၅ 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းတြင ္အခြန ္ထမ္းေဆာင္မႈ ေဒၚလာ ၆.၁၂ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္MGE အတြက ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းအခြန္၀င္ေငြ ဆုံးရႈံးမႈ ခန္႔မွန္းပမာဏ ေဒၚလာ ၆၁၆၅.၇၃
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - ကခ်င္ျပည္နယ ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကြန္ရက ္အဖြဲ႕ - ‘လက္ရွ ိ
ပ်က္စီးေနေသာ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြက ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား’

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိသဘာဝသယံဇာတမ်ားကို သာတူညီမွ်ႏွင္ ့

ေရရွည္အက်ိဳးခံစားႏုိင္ေအာင ္စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရးႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္း’ 

ကခ်င္ျပည ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္အဖြ႕ဲ (KDNG)’ ၏ အခန္း ၅ ႏွင္ ့

၆ ထဲမ ွေအာက္ပါတို႔ကု ိေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 

ဇြန္လတြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာတမ္းအျပည့္အစံုကုိ http://www.kdng.

org/press-release/455-press-statement-of-kdng-kachin-state-

natural-resources-development-policy-discussion-paper.html တြင ္

ရရွိႏုိင္ပါသည္။ 

လက္ရွ ိပ်က္စီးေနေသာ သဘာဝသယံဇာတ 
ရင္းျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့
ဆက္စပ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြက ္
ေျဖရွင္းနည္းမ်ား’

၁။ ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ရမည္ ့ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး

သင့္ေလ်ာ္သည္ ့သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင္ ့လူမႈဘဝ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက ္

အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစရန ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င ္ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကု ိခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင္ ့

ပတ္သက္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကု ိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ အထူးသျဖင္ ့

ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္၂၀၀၈ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကု ိျပန္လည္ေရးဆြဲသင့္သည ္သုိ႔မဟုတ ္

အစားထုိးသင့္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင ္စစ္တပ္ကုိလည္း 

အရပ္သားအစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင ္ရွိေနေစၿပီး 

ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကု ိလံုးဝ တုိက္ရုိက ္ေရြးေကာက ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ 

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကု ိအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆြဲမႈမ်ား 

တြင ္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန ္တိတိက်က် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာ

မ်ားထဲတြင ္ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သင့္သည-္

က) ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္သဘာဝသယံဇာတအားလံုးကု ိျပည္နယ္က 

အျပည့္အဝ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစၿပီး ထုိအခ်က္ကု ိဖက္ဒရယ ္

ႏွင္ ့ျပည္နယ ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ျပဌာန္းထားေပးပါ

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင ္သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကု ိရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င ္ဗဟုိ၊ ျပည္နယ ္

ႏွင္ ့ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား အၾကား ျပႆနာမ်ားေပါက္ဖြားလာႏုိင္ၿပီး 

၎က ပဋိပကၡမ်ားကု ိအသစ္ျပန္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းသည္ ့

ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကု ိသတ္မွတ္ထားမွသာလွ်င ္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကု ိ

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင္ ့

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈျပဳရန ္ယံုၾကည္မႈ ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္လည္း 

၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရိွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၊ ပုဒ္မ 

၃၇ (က) တြင ္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဌာန္းထားခ်က္ကု ိ

ဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒထဲတြင ္ေျပာင္းလဲပစ္သင့္သည္။ 

ထုိျပဌာန္းခ်က္မွာ- ႏုိင္ငံေတာ္သည ္ႏုိင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလံုး၊ 

ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွ ိ

သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကု ိ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိျပည္သူလူထုသည ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေျမအားလံုး၊ 

ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွ ိ

သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟူ၍ 

ျပင္ဆင္သင့္သည္။

ထုိ႔အျပင ္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက ္ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္လည္း ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။

(က)  လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင ္ကုိယ္ပုိင ္ေျမႏွင္ ့အိမ္ျခံအေဆာက္အ

ဦးပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသည ္(ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ)္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားသည ္

အတူတကြ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

(ခ)  ယင္းအိမ္ျခံေျမပစၥည္းကု ိဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္အည ီျပည္သူတုိ႔ 

ပုိင္ဆုိင္လွ်င ္ေဒသခံျပည္သူအားလံုးကု ိအသံုးျပဳခြင္ ့ေပးရမည္။ 

(ဂ)  ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ၎တုိ႔ ပိုင္သည္ ့ေျမေပၚတြင ္

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကု ိထုတ္ယူရန ္ခြင့္ျပဳခ်က ္ေပးရမည္။ 

ခ) လုိင္စင္ခ်ေပးျခင္းအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ္

သဘာဝသယံဇာတမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဥပေဒျပဳမႈႏွင္ ့ဥပေဒစိုးမိုးမႈ 

အာဏာအျပည့္အဝရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ

လက္ရွိတြင္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည ္ေနျပည္ေတာ္အစိုးရႏွင့္စီး

ပြားေရးကုမၸဏီမ်ားမ ွႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ေနေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

အသြင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ေဒသခံျပည ္

သူတို႔အေနျဖင္ ့ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ခြင့္မရွိေပ။ ထိုသို႔ေသာဖြံ႔ျဖိဳး 

ေရးအစီအစဥ္မ်ိဳးေၾကာင္ ့ေဒသခံမ်ားအတြက္ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳး

ပိုမ်ားေစကာ ပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးေပးသည္။ ေအာက္ေျခမ ွအထက္သုိ႔ 

အဆင့္ဆင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင ္ျပဳလုပ္သည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ 

ေဒသခံမ်ားကိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္ပါဝင္ေစျခင္းသည ္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက ္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 
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ျပည္သူလူထုအေနျဖင့ ္၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကု ိ

စီမံခန္႔ခြဲသည့ ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ပါဝင္ျခင္း မရွိလွ်င ္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား 

ပုိမုိေပၚေပါက္လာၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလည္း ထိခိုက္ေစမည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့ျပည္နယ္တြင္းရွ ိသဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကု ိစီမံေဆာင္ရြက္ရန ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရတြင ္လုပ္ပုိင္ခြင့ ္ရွိရမည္။ ထို႔ျပင ္

ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရႏွင္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္လည္း စီမံခန္႔ခြဲ

မႈတြင္ပါဝင္ႏုိင္ရမည္။ ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားအေပၚ 

အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းပါ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာမ်ားကိ ုေဒသဆိုင္ရာက 

ရရွိျခင္းသည ္ထိခိုက္နစ္နာရသူမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာ 

ရရွိေစျခင္းအားျဖင္ ့လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားကိ ု

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည ္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္္အစိုးရ

တို႔ၾကားတြင ္သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ထားႏုိင ္

သည္။ ဥပမာ- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္သို႔မဟုတ ္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင္ ့

ပတ္သက္ေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကု ိႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင ္တိတိက်က် 

သတ္မွတ ္ထားရွိႏုိင္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာကု ိေပးလုိက္ျခင္းသည ္

သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင္ ့

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားကိ ုေပးအပ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၎တုိ႕က သဘာဝသယံဇာတမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင္ ့အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈတုိ႔ႏွင္ ့

ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ျပဌာန္းႏိုင္စြမ္းရွိမည့္သူကု ိ

ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ဤနည္းအားျဖင္ ့သဘာဝသယံဇာတမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအေပၚ 

ဥပေဒျပဳရန ္ႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္းၾကပ္မတ္ရန္အာဏာသည ္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင္ ့

ပတ္သက္သည္ ့အခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့လုပ္ပုိင္ခြင့္အတုိင္းအတာကု ိဆံုးျဖတ ္

ေပးေသာေၾကာင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈပုိင္းႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

ရရွိျခင္းသည ္ပုိင္ဆုိင္ခြင္ ့ရရွိျခင္းထက ္ပိုအေရးၾကီးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္ ့လက္ရွ ိ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း၁၊ အပိုဒ္ခြဲ ၃၇ 

(ခ) ကိ-ု “ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက 

ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကိ ုကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန ္လိုအပ္သည္ ့ဥပေဒကိ ု

ျပ႒ာန္းရမည္” ဟူေသာ ေရးသားခ်က္အစား “ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတ

ပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကိ ု

ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန ္လိုအပ္သည္ ့ဥပေဒကိ ုျပည္နယ္က 

ျပဌာန္းေပးရမည္” ဟူ၍ေျပာင္းလဲေပးရမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက ္သဘာဝသယံဇာတအေရး စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္သည ္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံထားသင့္သည-္

(က)  ျပည့္၀သည္ ့ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသည ္ 

ျပည္နယ္တြင္းရွိသဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္ ့

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အာ

ဏာရွိရမည့္အျပင ္အစိုးရ၏ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္ထ ံ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမ်ားအား ကိုယ္စား လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခြင္ ့ရွိရမည္။ 

(ခ)  ျပည့္၀သည္ ့ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသည ္

၎၏သဘာဝသယံဇာတမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္ ့

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိ ုစီမံပိုင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

(ဂ)  ဗဟိုအစိုးရႏွင့ ္ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့အရင္းအျမစ္ထု

တ္ယူသံုုးစြဲျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိ ု

တိုက္ရိုက္စီမံပိုင္ခြင္ ့သို႔မဟုတ ္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္မရွိရ

ပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင္ ့ဤကိစၥတြင ္ဗဟိုအစိုးရအေပၚ 

မွီေခၚမေနသင့္ဘဲ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း ရပ္တည္ရမည္။

(ဃ)  ျပည့္၀သည္ ့ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသည ္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု

အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ ျမိဳ႔နယ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေ

ဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာ 

ထပ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းခ်ထား ေပးႏိုင္သည္။

(င)  အဆင့္ဆင့္ေသာအစိုးရအားလံုးသည ္

အေျခအေနအရလိုအပ္လာသည့္အတိုင္း 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒအရ ေဒသခံလူထုက ျပဳလုပ္လိုက္သည္ ့

သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈကိ ုအသိအမွတ္ျပဳရမည္။

(စ)  သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကိ ုဖက္ဒရယ ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခခံဥ

ပေဒႏွစ္ရပ္စလံုးတြင ္ထည့္သြင္း ေရးသားထားရမည္။

ဂ) ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာဝသယံဇာတမ်ားထံမ ွရရွိသည့္အခြန္မ်ားကိ ု

ကခ်င္ျပည္နယ္က ေကာက္ယူစုစည္းႏိုင္ခြင့္ရရွိေစရန ္လုပ္ေဆာင္ပါ

သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းမ ွရရွိလာေသာအခြန္မ်ားကိ ု

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရက ေကာက္ယူစုစည္းရမည့္အျပင ္

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကု ိျပည္နယ္တြင္းေနထိုင္သူမ်ားကိ ုပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 

ရွင္းလင္းေျပာျပရမည္။ ေဒသႏၱရႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က 

အခြန္ေငြမ်ားကိုေဒသခံလူထု၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီအသံုးမျပဳခဲ ့

လွ်င ္အာဏာပိုင္မ်ားကိ ုထုတ္ပယ္ပစ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင္ ့

အစိုးရက ပို၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျပီး ေဒသခံလူထု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု

တာဝန္ယ ူေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက ္သဘာဝသယံဇာတအေရး စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္သည ္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံထားသင့္သည-္

(က)  ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသည ္သဘာဝသယံဇာတမ်ားထုတ္ယူျခင္း၊ 

အသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားထံမွရရွိေသာ 

အခြန္ေငြမ်ားကိ ုေကာက္ယူရမည္။ အခြန္ေငြအမ်ားစုကိ ု

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာပင ္ထားရွိၿပီး အသံုးျပဳသင့္သည္။ 

ႏိုင္ငံ့တ၀န္းလုံးအေရး အသံုးျပဳရန္အတြက ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိ ု

ဗဟိ(ုျပည္ေထာင္စ)ုအစိုးရထ ံမွ်ေဝေပးႏိုင္သည္။ 

(ခ)  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက ္ေကာက္ယူထားသည့္အခြန္ေငြမ်ားကိ ု 

ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ထပ္၍ 

ခြဲေဝေပးသင့္သည္။ ေဒသႏၱရ၊ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ျပည္ေထာင္စုအတြက ္

အစိုးရပိုင္းအဆင့္ဆင့္ကု ိဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ ေရြးခ်ယ္တင ္

ေျမွာက္ထားျခင္းျဖစ္ရမည္။
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(ဂ)  ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသည ္လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 

အေျခအခံအေဆာက္အအံု ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆဲြရန္၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင္ ့စီမံခန္႔ခဲြရန ္ေကာက္ယူထားသည္ ့

သယံဇာတဆိုင္ရာအခြန္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳရမည္။ ေဒသႏၱ

ရအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုသို႔ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ရာတြင ္ပါဝင္သင့္သည္။ 

(ဃ)  ဗဟိ ု(ျပည္ေထာင္စ)ု အစိုးရထံေပးအပ္သည့္အခြန္ေငြသည ္

ျမန္မာျပည္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ျပည္နယ္မ်ားထ ံ

၎တို႔၏က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက ္

“သာတူညီမွ် ခြဲထားေပးေသာ ရန္ပံုေငြ” ျဖစ္သင့္သည္။

သယံဇာတမ်ားမ ွအခြန္ေငြေကာက္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔တြင ္ေအာက္

ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာသင့္သည-္

(က)  သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ ္သက္ဆိုင္ေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္း

ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသည ္ရရွိလာေသာအက်ိဳးအျမတ္၏ 

ခြဲတမ္းတစ္ခုရရွိသင့္သည္။

(ခ)  အခြန္ေကာက္ယူမႈသည ္ျပည္သူလူထု၏စီးပြားေရးကိုအေထာက္အ

ပ့ံေပးျပီး ၎တို႔၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ရမည္။

(ဂ)  အက်ိဳးအျမတ္၏အၾကီးဆံုးရာခိုင္ႏႈန္းကိ ုႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား

ထ ံမေရာက္ရွိေစသင့္ပါ။

(ဃ)  ေဒသခံလူထုကုိ အလုပ္အကုိင္ေပးထားရမည္။ ၎တို႔အတြက ္

အလုပ္ခြင္သင္တန္းႏွင္ ့အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 

လမ္းဖြင့္ေပးသင့္သည္။

(င)  အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားကိ ုအသက္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက ္

လံုေလာက္ေသာဝင္ေငြရရွိေစရန ္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 

ဒီမိုကေရစီအရ သတ္မွတ္ထားရမည္ ့အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ 

ေပးထားရမည္။

၂။ ၾကားျဖတ ္လုပ္ေဆာင္မႈေျခလွမ္းမ်ား

က) ပဋိပကၡနည္းပါးေစရန ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအတြင္း သယံဇာတပမာ

ဏအမ်ားအျပားထုတ္ယူျခင္းႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိ ု

ရပ္နားထားပါ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္၊ 

အထူးသျဖင္ ့သယံဇာတအေရးစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္မ်ားသည ္

စစ္ပဲြအဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ္မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္င ံ

ေရးေျဖရွင္းခ်က္ထြက္မလာေသးမ ီအႀကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 

စတင္လိုက္မည္ဆိုလွ်င ္အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ား 

ၾကား စစ္ပြဲပိုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သလိ ုအစိုးရႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား 

ပဋိပကၡပိုမ်ားလာပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င ္ေဒသခံအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ

လူမႈေရးအရ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာေစႏိုင္ျပီး သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ဟက္တာ 

၅၀ ထက္ၾကီးမားသည့္ဧရိယာပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းအသစ္အားလံုးအတြက ္

ယာယီဆိုင္းငံ့ခ်က္တစ္ခ ုထားရွိရမည္။

ပမာဏမ်ားျပားေသာ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားႏွင္ ့စက္ရံုမ်ားကိ ု

ဟူးေကာင္းက်ားထိန္းသိမ္းေရး (Hugawng Tiger Reserve) 

၏နယ္နိမိ္တ္အတြင္း တည္ေဆာက ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့

သတ္မွတ္ထားေသာ ထိန္းသိမ္းရမည့္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္း 

သယံဇာတမ်ားကိ ုေနာက္ထပ ္ထုတ္ယူအသံုးခ်ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန ္

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးကု ိအတည္မျပဳမ ီႏွင္ ့ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက 

ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ဧရိယာမ်ားကိ ုစနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မ ီမလုပ္ႏိုင္မ ီ

အခ်ိန္တြင ္မည္သည္ ့ထိန္းသိမ္းေရး ေနရာမ်ား ႏွင္ ့ဥယ်ာဥ္မ်ားကိုမဆိ ု

တည္ေဆာက္မႈ ယာယီဆိုင္းငံ့ထားရမည္။ 

ရွိႏွင့္ျပီးသားစီမံကိန္းမ်ားကိ ုအေျခခံဥပေဒသစ္အရျပန္လည္ညွိႏိႈင္းရမည္။

ခ) ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေသာ အရပ္ဖက္ပါဝင္မႈကိ ုခြင့္ျပဳေပးပါ၊ 

ကာကြယ္ေပးပါ

အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားသည ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့ ္ဥပေဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

ႏွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားအသံုးျပဳျခင္းတို႔ကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ ့

ကိုယ့္က်ရာေနရာမ ွပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အဓိကအေရးၾကီးပါသည္။ 

1. ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံလူထု၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 

ေဒသခံမ်ားအၾကား ပိုမိုသိရွိလာရန ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

2. မီဒီယာႏွင့္အျခားေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားသည ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန ္လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္။

3. ေဒသခံလူထုသည ္၎တို႔၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အတြက ္

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန ္သယံဇာတဖြံ႔ျဖိဳးေရးအႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားအတြက ္

လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ 

ကုမၸဏီႏွင့္အစိုးရက ေျမကိုသိမ္း၊ ရပ္ရြာကိုအျမတ္ထုတ္ျပီး ကိုယ့္အက်ိဳးစီး

ပြားကိုသာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င ္လူထုအေနျဖင့္လြတ္လပ္စြာသေဘာထား 

ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင္ ့ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခြင့္ရွိရမည္။



 110       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

၁. အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 256-B)

၂. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 240-D)

၃. CTI (တရုတ္ႏုိင္င ံကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕) ႏွင္ ့UN Comtrade Database တုိ႔ထံမ ွရယူထားေသာ တရုတ္ႏုိင္င ံကုန္သြယ္မႈအခ်က္အလက ္အသံုးျပဳထားသည္ ့
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္တုိ႔ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိလုိပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကု ိၾကည့္ပါ။

၄. တြက္ခ်က္မႈ အေသးစိတ္အတြက ္ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကုိၾကည့္ပါ။

၅. World Bank ၏ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္’၊ ရက္စြဲမပါ၊ http://data.worldbank.org/country/myanmar ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလတြင ္
ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၆. တြက္ခ်က္မႈမ်ားကု ိေအာက္ပါတုိ႔အေပၚ အေျခခံထားပါသည ္- (၁) ကခ်င္ျပည္နယ ္လူဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၁,၄၄၂,၂၃၅ ဦး UNICEF ၏ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္’၊ ရက္စြဲမပါ၊ 
http://www.unicef.org/myanmar/Kachin_State_Profile_Final(1).pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လတြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ (၂) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက ္ျမန္မာအစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ထဲမ ွရယူထားေသာက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား။

၇. Roger Keverne (Ed.)၏ ‘Jade’, Anness Publishing; 1991၊ ၂၀၁၀ တြင ္ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့သည္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၈။

၈. ဒီမုိကေရစီက်က် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက ္Ash Center, Harvard Kennedy School/Proximity Designs/Rajawali Foundation Institute 
for Asia, ‘အနာဂတ္တစ္ခုကု ိဖန္တီးျခင္း- ဖက္ဒရယ္ဝါဒႏွင္ ့စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက ္သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကု ိအသံုးျပဳျခင္း’၊ ဇူလုိင ္၂၀၁၃၊ http://ash.
harvard.edu/links/creating-future-using-natural-resources-new-federalism-and-unity;၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ ၁ တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၉. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-B)

၁၀. ျမန္မာအစုိးရ၏ ၁၉၉၅ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ ေအာက္တြင ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေရာင္းခ်ရသည့္ပမာဏအတြက ္၁၀% အခြန္ေပးေဆာင္သည္ ့
လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည ္အျခားအခြန္မ်ားကု ိေပးေဆာင္ရျခင္းမ ွကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္ဟ ုျပဌာန္းထားသည္။ ဤသုိ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားရွိေသာ္လည္း MGE 
ႏွင္ ့လက္ရွိလုိင္စင္ရယူထားသူတစ္္ဦးမ ွေျပာျပခ်က္အရ ၁၉၉၅ ခုႏွစ ္ႏုိင္ငံေတာ္အခြန္ဥပေဒအရ ၁၅% ကုန္သြယ္ခြန္ကုိလည္းေပးေဆာင္ရသည္။ ထုိ႔အျပင ္က်ပ္ျဖင္ ့
အသားတင္ရရွိေငြအေပၚလည္း ကုမၸဏီမ်ားက ၂၅% အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္။

၁၁. လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ခန္႔မွန္းခ်က္အရ၊ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏ ီ၇၀% ခန္႔သည ္ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ MGE ႏွင္ ့၆၀%/၄၀% ျဖင္ ့
ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔အျပင ္အခန္း ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စစ္တပ္ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာသည ္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
၆၀%/၄၀% ျဖင္ ့လုပ္ကြက္မ်ား ရယူထားသည္။ 

၁၂. တြက္ခ်က္မႈမ်ားအတြက ္ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကုိၾကည့္ပါ။

၁၃. ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက ္ျမန္မာအစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္။

၁၄. ကမၻာ့ဘဏ ္၏ ‘ျမန္မာ- ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကု ိအဆံုးသတ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းသည္ ့ကာလတြင ္အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ားကု ိမွ်ေဝသံုးစြဲျခင္းအား ျမႇင့္တင္ျခင္း။ စနစ္က်ေသာ 
ႏုိင္ငံေပၚထြက္လာေရး ျပႆနာမ်ားရွာေဖြေျဖရွင္းျခင္း’- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/
Myanmar/WBG_SCD_Full_Report_English.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၁၅. အထက္ပါရည္ညႊန္းအတိုင္း

၁၆. လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာဝန္တစ္ဦးေျပာျပခ်က္အရ ငွားရမ္းခ၊ ဝန္ထမ္း (ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ႏွင္ ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္း အပါအဝင ္၁၀ ဦး)၊ ေဆးဝါးစရိတ္၊ 
ဆက္သြယ္ေရးစရိတ္တုိ႔အပါအဝင ္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိက်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း ၃ ခုအတြက ္လစဥ ္ကုန္က်စရိတ္သည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၉၀၀ ရွိသည္ဟ ုသိရသည္။ 

၁၇. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-H)

၁၈. EITI ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိလုိပါက http://eiti.org တြင္ၾကည့္ပါ။ စီမံကိန္းမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာျဖင္ ့အစီအစဥ္ကိ ုၾကည့္ရႈကြပ္ကဲေနသည္ ့EITI 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အလွည့္က်အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ ္Global Witness တြင ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးရွိေၾကာင္းကု ိမွတ္သားထားေစလုိပါသည္။

၁၉. EITI အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမႈးရံုး၊ ‘EITI စံႏႈန္း’၊ EITI၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္၊ https://eiti.org/files/English_EITI%20STANDARD_11July_0.pdf 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၂၀. EITI အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမႈးရံုး၊ ‘အရပ္သား လူမႈအဖြဲ႕အစည္း လုိက္နာက်င့္သံုးအပ္ေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း’၊ EITI - ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္၊ 
https://eiti.org/files/EITI_CivilSocietyProtocol_Jan2015.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၁. ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လုိက္ေဘးရီးယား ၏ ‘An Act Establishing the Liberia Extractive Industries Transparency Initiative’; ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္၊ 
http://www.leiti.org.lr/uploads/2/1/5/6/21569928/act.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Moore Stephens ေရးသားသည္ ့
‘Liberia Extractive Industries Transparency Initiative (LEITI) Post Award Process Audit, Final Report’; ေမလ ၂၀၁၃၊ http://www.leiti.org.lr/
uploads/2/1/5/6/21569928/leiti_post_award_process_audit_final_report.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၂၂. Global Witness ေရးသားသည္ ့‘Azerbaijan Anonymous’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ https://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/azerbaijan_
anonymous_lr.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Human Rights Watch ေရးသားသည္ ့‘Reporters’ Guide: 2015 European 
Games in Baku, Azerbaijan’; ၂၀၁၅ http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Azerbaijan_Reporter’s_Guide.pdf, ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 
၁၉ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

နိဂံ ုး မွတ္ခ်က္
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၂၃. ထူးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီႏွင္ ့ထူးေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ၊ ‘ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပခ်က္’၊ ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၃။ 
ေက်ာက္စိမ္းနဂါး (ေက်ာက္မ်က)္ကုမၸဏီလီမိတက္မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅

၂၄. EITI၊ ‘EITI အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ ္ျမန္မာႏုိင္င ံဝင္ေရာက္လာမႈ’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္၊ https://eiti.org/news/myanmar-admitted-eiti-candidate ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၁၉ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၅. (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅)

၂၆. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္ေရးသမားမ်ားႏွင္ ့မႏၱေလးတြင ္Global Witness ၏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global Witness 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 69, 124-B ႏွင္ ့155-156)

၂၇. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စစ္တပ္ကုမၸဏီရင္းျမစ္မ်ားႏွင္ ့မႏၱေလးရွ ိေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္ေရးသမားမ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global 
Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 155-156, 205-B ႏွင္ ့258)

၂၈. MGE ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ MGE ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ။

၂၉. MGE ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄

၃၀. အထက္ပါရည္ညႊန္းအတိုင္း

၃၁. အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 256-A)

၃၂. MGJEA ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ 

၃၃. MGE ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၃၄. လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္မ ွGlobal Witness ထံေပးအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား။ (Global Witness ရည္ညႊန္း 125)

၃၅. MGE ထံမွ Global Witness ထံေပးစာ။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 218-B ႏွင့္ 286)

၃၆. MGE ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ။ MGE ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ 

၃၇. စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ခြဲေဝသည္ ့အစီအမံမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကု ိအခန္း ၂၊ အပုိင္း ၂ (စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ား) တြင ္ၾကည့္ပါ။

၃၈. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ MGE ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄

၃၉. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၇ ဦးႏွင္ ့MEHL ၏ ဝန္ထမ္းတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ  
6, 14, 58, 135, 258, 384, 472 ႏွင္ ့473) 

၄၀. MGE ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၄၁. MGE ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄

၄၂. သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က ္(၁၂၁/၉၉)’၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိပါလ ၁ ရက္။ [ျမန္မာဘာသာမ ွအဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔  
Global Witness မ ွဘာသာျပန္ဆုိထားသည္။]

၄၃. MGE ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅

၄၄. MGE ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၄၅. အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 256-B)

၄၆. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135/137-A).

၄၇. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 218-B)။

၄၈. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-A)

၄၉. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-A)

၅၀. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 384-B)။

၅၁. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 241-B)။

၅၂. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 6-C)

၅၃. အထက္ပါရည္ညႊန္းအတိုင္း

၅၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 243-C)

၅၅. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းမ်ား၊ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားႏွင္ ့Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ  
218-B ႏွင္ ့243-C)
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၅၆. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 243-C)

၅၇. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135/137-A)

၅၈. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 243-C)

၅၉. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 218-B)။

၆၀. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 243-C)

၆၁. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 241-B)။

၆၂. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 310)

၆၃. အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 256-A)

၆၄. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 218-B)။

၆၅. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 243-C)

၆၆. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 241-B)။

၆၇. MGE ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၃ ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 
136-D, 136-E ႏွင္ ့218-B).

၆၈. MGE ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅

၆၉. MGJEA မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅

၇၀. MGE ထံမ ွေျပာျပခ်က္အရ ေက်ာက္စိမ္းကု ိမုိးကုတ ္ထပြဲေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္ႏွင္ ့ရန္ကုန္ေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္တြင ္ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင ္အခန္း ၃ 
တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အရည္အေသြးနိမ့္ေက်ာက္စိမ္း ေဈးကြက္သည ္မၾကာေသးမီကပင ္ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ MGE၊ MGJEA ႏွင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းနဂါး (ေက်ာက္မ်က)္ ကုမၸဏီလီမိတက္ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ MGJEA ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ေတြ႔ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅

၇၁. MGE ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅

၇၂. MGE ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄

၇၃. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ၁၉၉၅၊ ပုဒ္မ ၁၇။

၇၄. ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 124-B)။

၇၅. အထက္ပါရည္ညႊန္းအတိုင္း

၇၆. ေက်ာက္စိမ္း အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ 
၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 124, 54-AG, 14-G ႏွင္ ့427)။

၇၇. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-G)။

၇၈. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 54-AG)။

၇၉. အရာရွိတစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္သံုးဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 14-G, 
54-AG, 56 ႏွင္ ့124-B)

၈၀. ထင္ရွားသည့ ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးနွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 218). 

၈၁. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 218 ႏွင္ ့384)

၈၂. Bertil Lintner ႏွင္ ့Michael Black တို႔ေရးသားေသာ ‘Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle’, Silkworm 
Books၊ အခန္း ၆၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ ္ဧၿပီ။ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 256) 

၈၃. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား ႏွင့္ KIA/KIO အရာရိွမ်ားအား Global Witness မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း တရားဝင္ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြမဲ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ခ့ဲေသာ ေက်ာက္စိမ္း စာရင္းကို ေပးအပ္ခ့ဲသည္၊ က်န္ရိွသည့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကိုမူ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တိုက္ရိုက္ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ခ့ဲသည္။  
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္သုံးဦးကလည္း “ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ထုတ္လုပ္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းေက်ာက္စိမ္း အနည္းဆုံး ၅၀% ခန္႔ကို တရားမဝင္ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း” 
ခန္႔မွန္းၾကၿပီး ေနာက္တစ္ဦးကလည္း “ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ၅၀% ထက္မက [တရားမဝင္] သယ္ေဆာင္ၾက” ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာျပသည္။ ထင္ရွားသည့္  
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးကလည္း “၆၀-၇၀% သည္ နယ္စပ္သို႔ေရာက္သြားေၾကာင္း” ႏွင့္ အျခားတစ္ဦးကလည္း “ဖားကန္႔မွ ေက်ာက္စိမ္း ၈၀% ခန္႔ကို 
တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေၾကာင္း”၊ အေတြ႔အၾကံဳရိွသည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာက္စိမ္း၏ ၅၀% ကို 
တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳး ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးက “ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၈၀% ကိုတရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေၾကာင္း” ခန္႔မွန္းေျပာျပၿပီး 
အျခားတစ္ဦးကလည္း “ျပင္ပတြင္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ားသည္ တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈထက္ ၅-၁၀ ဆအထိ ပိုေၾကာင္း” ေျပာျပသည္။ KIA/KIO အရာရိွက ေက်ာက္စိမ္း၏ 
၈၀% ကို တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ၿပီး ေမွာင္ခိုေဈးကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူတစ္ဦးမွသာ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရိွမႈ၏ ၅၀ % ေအာက္ကို 
တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္၊ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ အမ်ားစုအတြက္ ေဈးႏႈန္းကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေနသည္မ်ားရိွေၾကာင္း၊ အခြန္ေရွာင္ေနၾကေၾကာင္း 
ဆက္လက္ေျပာျပခ့ဲသည္။ (Global Witness ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 6-C, 47, 135-G, 218, 259-260, 378/243/263-B, 384-A ႏွင့္ 411) Eleven တြင္ေဖာ္ျပသည့္ ‘တရားမဝင္ေရာင္း 
ဝယ္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားတြင္ ကြ်န္း၊ ေက်ာက္စိမ္းတုိ႔က တစ္၀က္ေက်္ရိွ’ ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္။
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၈၄. ဤေျမပံုတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္သည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၇ ဦး၊ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတုိ႔အေပၚ 
အေျခခံထားပါသည္၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 47, 101, 142, 234, 350, 352, 353 ႏွင္ ့377) 

၈၅. ထင္ရွားၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား၊ KIA/KIO အရာရိွမ်ားကလည္း 
အဖိုးတန္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွသြားေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ ႕သည္သာ ဗန္းျပရန္အတြက္သာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြသိုဲ႔ ေရာက္ရိွသြားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
အရည္အေသြးနိမ့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည္ အရြယ္ပမာဏ ႀကီးသည့္အျပင္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ၎တို႕ကို ေက်ာက္မ်က္ျပပြတဲြင္ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။  
Global Witness ထံ ေျပာျပခ့ဲေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြတဲြင္ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းလွ်င္ 
ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားကုိ ခ်င့္တြက္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔သာ တရားမဝင္ ေရာင္းခ်ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ သန္း ၄၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄၀,၀၀၀ ခန္႔မွန္း) ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေက်ာက္စိမ္းသည္ အလယ္အလတ္တန္းစား အသားေက်ာက္ အဆင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲေရာင္းခ်မႈကို 
အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ၎အတြက္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ျပန္ရမည္ဟု တြက္ခ်က္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။င (Global Witness ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 14-A, 14-G, 54-AI, 259 ႏွင့္ 287)

၈၆. ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၅၂ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအတြက ္အေရာင္း ကတ္တေလာက္စာအုပ္၊ [ျမန္မာဘာသာမ ွအဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ Global Witness မ ွ
ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္။]

၈၇. Wu Dingming ေရးသားသည္ ့စာအုပ ္‘A Panoramic View of Chinese Culture’, Simon & Schuster; ၂၀၁၄ ေမလ၊ 

၈၈. The British Museum ၏ ‘Chinese Jade’၊ ရက္စြဲမပါ၊ http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/asia/chinese_jade/chinese_jade.aspx၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ ရက္တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Celine Ge/AFP တြင ္ေဖာ္ျပသည္ ့‘Bubble Trouble hits Hong Kong jade market’; ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ http://www.chinapost.com.tw/business/asia/hong-kong/2013/09/16/389014/Bubble-trouble.htm၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ 
ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၈၉. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 142-A)

၉၀. Jeremy Page and Brian Spegele ၏ ‘Chinese Communist Party Ousts a Former Top General’, Wall Street Journal; ၂၀၁၄ ဇြႏ္လ ၃၀၊ http://www.wsj.
com/articles/chinese-communist-party-ousts-a-former-top-general-on-bribe-taking-allegations-1404126279၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ The Economist, ‘Rank and vile: Xi Jinping flexes his muscle against army corruption’; ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္၊ 
http://www.economist.com/news/china/21643225-xi-jinping-flexes-his-muscle-against-army-corruption-rank-and-vile၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ China Times တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Fallen PLA general Xu Caihu dies of cancer prior to trial’; ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၆ http://
www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20150316000079&cid=1101၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 
Reuters တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Former top China military official hoarded cash, jade in basement- Phoenix’; ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ http://www.reuters.
com/article/2014/11/20/us-china-politics-corruption-idUSKCN0J412Q20141120၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 
What’s on Weibo, ‘Money, Money, Money: General Xu Caihou’s House Filled With Cash & Jade’; ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁၊ http://www.whatsonweibo.com/
money-money-money-general-xu-caihous-house-filled-with-cash-jade/၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၉၁. Li Qian, ‘Craving for gemstone leads to deputy governor’s downfall’, Shanghai Daily; ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ http://www.shanghaidaily.com/national/
Craving-for-gemstone-leads-to-deputy-governors-downfall/shdaily.shtml၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ South 
China Morning Post တြင ္ေရးသည္ ့‘Chinese official ‘traded influence for jade in cash-free graft case’; ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္၊ http://www.scmp.
com/news/china/article/1400580/chinese-official-traded-influence-jade-cash-free-graft-case၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး 
ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ South China Morning Post တြင ္ေဖာ္ျပသည္ ့‘Provincial official Ni Fake jailed for 17 years over multimillion dollar jade bribes’; 
၂၀၁၅ မတ္လ ၁ ရက္၊ http://www.scmp.com/news/china/article/1726392/provincial-official-jailed-17-years-over-multimillion-dollar-jade-bribes၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Dan Levin ၏ ‘A Corruption Case Laden With Jade’, New York Times; ၂၀၁၄ 
ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက ္http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/12/15/a-corruption-case-laden-with-jade/?_r=0၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင ္
ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Harrison Jacobs, ‘Here’s the ridiculous loot that’s been found with corrupt officials’, Business Insider; ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္၊ http://uk.businessinsider.com/the-ridiculous-loot-thats-been-found-with-corrupt-chinese-officials-2015-1?r=US&IR=T၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Tom Philips, ‘China executes Ferrari-loving billionaire ‘gangster’, The Telegraph; ၂၀၁၅ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက ္http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11399732/China-executes-Ferrari-loving-billionaire-gangster.html၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Benjamin Kang Lim, David Lague ႏွင္ ့Charlie Zhu, ‘Special Report: The power 
struggle behind the corruption crackdown’, Reuters; ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေမလ ၂၃၊ http://www.reuters.com/article/2014/05/23/us-china-corruption-
special-report-idUSBREA4M00120140523၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၉၂. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့ေဒသခ ံေဒသခံအသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 142-C ႏွင္ ့242)

၉၃. Global Witness သည ္ထင္ရွားၿပီး တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္လုပ္ကုိင္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဒသခ ံအရာရွိတစ္ဦး၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမ ွအရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး၊ 
ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏ ီလံုျခံဳေရးအေစာင့္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာဝင ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး၊ ပါလီမန္အမတ ္၂ ဦးတုိ႔ႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ (Global 
Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 14-A, 142-C, 239-C, 243-A, 256, 323, 326 ႏွင္ ့339) 

၉၄. တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား/ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးသူမ်ား ႏွင္ ့လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသ ူေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ 
၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 311-B ႏွင္ ့320)

၉၅. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-B)။ 

၉၆. အထက္ပါရည္ညႊန္းအတိုင္း

၉၇. သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘ဖက္စပ ္တူးေဖာ္ေရးႏွင္ ့ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔အတြက ္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ကြက္ျပ ေျမပံ-ု ဖားကန္႔၊ လံုးခင္းႏွင္ ့
တာမခ ံေဒသမ်ား’၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္

၉၈. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းမ်ား၊ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 202-A ႏွင့္ 218-B)

၉၉. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-A)
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၁၀၀. စက္ယႏၱယားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global 
Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 416, 6-C ႏွင္ ့286) 

၁၀၁. စက္ယႏၱယားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global 
Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 65 ႏွင္ ့416)

၁၀၂. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 6-C ႏွင္ ့65)

၁၀၃. MGE ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ။ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင ္က်င္းပေသာ ၅၀ ႀကိမ္ေျမာက္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေက်ာက္စိမ္းတြဲေပါင္း ၈၄၉၁ ကု ိ
ယူရုိေငြ ၂,၄၀၃,၂၁၆,၂၆၇ ျဖင္ ့ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၆,၉၇၁ ေက်ာက္စိမ္းတြဲအတြက ္၁,၃၁၇,၉၁၆,၄၃၂ ယူရု ိရရွိခဲ့သည္။

၁၀၄. ဤေနရာတြင ္အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင္ ့ေဖာ္ျပထားေသာ စုစုေပါင္း ပမာဏသည ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲက်င္းပခဲ့သည္ ့၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် 
ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ တစ္ယူရုိလွ်င ္၁.၃၅၉၆ ေဒၚလာကု ိအေျခခံထားပါသည္။ http://www.oanda.com/currency/converter/.

၁၀၅. ဤေနရာတြင ္ေဒၚလာျဖင္ ့ေဖာ္ျပထားေသာ စုစုေပါင္း ပမာဏသည ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲက်င္းပခဲ့သည္ ့2013 ခုႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ 
တစ္ယူရုိလွ်င ္၁.၃၁၈၇ ေဒၚလာကု ိအေျခခံထားပါသည္။ http://www.oanda.com/currency/converter/

၁၀၆. International Human Rights Law Clinic at Harvard Law School, ‘Crimes in Burma’; ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2009/05/
Crimes-in-Burma.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ International Human Rights Law Clinic at Harvard Law School, ‘Legal 
Memorandum: ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2014/11/2014.11.05-IHRC-Legal-Memorandum.pdf, ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ 
၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Benedict Rogers ေရးသားသည့္ ‘Than Shwe – unmasking Burma’s Tyrant’, အခန္း ၄၊ Silkworm Press; ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ 

၁၀၇. Jared Ferrie / Reuters ေရးသားသည္ ့‘Photo of Myanmar’s reclusive former dictator Than Shwe surfaces on Facebook’; ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္မတ္လ ၂၇ ရက္၊ 
http://www.independent.ie/world-news/asia-pacific/photo-of-myanmars-reclusive-former-dictator-than-shwe-surfaces-on-facebook-31099311.
html, ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Min Zin / New York Times တြင္ေရးသားသည္ ့‘Return of the Myanmar Military?’ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ http://www.nytimes.com/2014/11/18/opinion/return-of-the-myanmar-military.html?_r=0, ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ 
၁၉ ရက္ေန႕တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Bertil Lintner / Foreign Policy တြင ္ေရးသားသည္ ့‘The Military’s Still in Charge’, http://foreignpolicy.
com/2013/07/09/the-militarys-still-in-charge, ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၀၈. Larry Jagan / Bangkok Post တြင ္ေရးသားသည္ ့‘Thein Sein in Palace Coup to Boost Support’;၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္၊http://www.bangkokpost.
com/opinion/opinion/655372/thein-sein-in-palace-coup-to-boost-support, ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၀၉. အထက္ပါရည္ညႊန္းအတိုင္း

၁၁၀. ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 381) 

၁၁၁. သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 54-D)

၁၁၂. ကာလရွည္ၾကာ ျမန္မာအေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 413)

၁၁၃. ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေဒါင္းလုဒ္ယူထားေသာ ႀကိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ႀကိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ အတြက္ DICA မွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ 
ဦးဝင္းတင္၊ အမွတ္ ၁၀၀၀/က၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္း၊ ရန္ကုန္အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားသည္။ ဤလိပ္စာသည္ ႏိုင္အုပ္စုအတြက္ DICA ၏ ေဒတာေဘ့စ္ထဲတြင္ 
ထည့္သြင္းထားရာတြင္၊ ႀကိဳင္စံေရႊ၊ သန္႔ေဇာ္ေရႊႏွင့္ ထြန္းႏိုင္ေရႊ၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္သႏၱာတို႔အတြက္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လိပ္စာႏွင့္ တူညီၿပီး ျမန္မာႏိုင္လုပ္ငန္းစု 
ေက်ာက္မ်က္အတြက္ ဒါရိုက္တာမ်ားစာရင္းတြင္ ဦးသန္႔ေဇာ္ေရႊသည္ ဒါရိုက္တာစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ (မွတ္တမ္းႏွစ္ခုစလုံးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
ထုတ္ယူထားသည္) http://dica.gov.mm.x-aas.net မွ ထုတ္ယူထားေသာ ႀကိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ႀကိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီအတြက္ DICA 
မွတ္တမ္း (ဤမွတ္တမ္းကို အျပည့္အဝ မရရိွႏိုင္ေတာ့ပါ) OpenCorporates မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ယူထားေသာ ျမန္မာႏိုင္လုပ္ငန္းစုကုမၸဏီလီမိ 
တက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္လုပ္ငန္းစုေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔အတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ Open Knowledge Foundation မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊

၁၁၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕မ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေဒသခံအသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္(Global 
Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 242)

၁၁၅. MGE ၏ ‘လံုးခင္း ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ား’ ေျမပံ ု(၂၀၁၄ အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)၊ MGE၊ ‘လံုးခင္းရတနာေျမတြင ္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား’ (၂၀၁၄ အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။ ကခ်င္ျပည ္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔မ ွမွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား 
‘ေမွာ္ဆီဇာလုပ္ကြက္’ (၂၀၁၄ခုႏွစ ္အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)၊ 

၁၁၆. MGE ၏ ‘လံုးခင္း ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ား’ ေျမပံ ု(၂၀၁၄ခုႏွစ ္အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)၊ MGE ၏ ‘လံုးခင္းရတနာေျမတြင ္
ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား’ (၂၀၁၄ခုႏွစ ္အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။ 

၁၁၇. MGE ၏ ‘လုံးခင္း ရတနာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ား’ ေျမပုံ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)၊ MGE ၏ ‘လုံးခင္းရတနာေျမတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား’ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ ကခ်င္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား ‘ဝါက်ဲေမွာ္’ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)၊ 

၁၁၈. MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၄ခုႏွစ ္အလယ္အထိ အသံုးျပဳဆဲ)။

၁၁၉. MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ား’ ျပေျမပံ ု(၂၀၁၂ခုႏွစ ္အလယ္အထိ အသံုးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင ္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေသာ 
လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၂ အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။

၁၂၀. MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၄ခုႏွစ ္အလယ္အထိ အသံုးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ား’ 
ျပေျမပံ ု(၂၀၁၂ခုႏွစ ္အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။ 

၁၂၁. MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၄ခုႏွစ ္အလယ္အထိ အသံုးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင ္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေသာ 
လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၂ အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။
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၁၂၂. MGE ၏ ‘ဂြီခါး ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၅ခုႏွစ ္အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။

၁၂၃. MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင ္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၂ အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။

၁၂၄. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္တရားဝင္ေရာင္းခ်ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၂၀၁၃ ႏွင္ ့၂၀၁၄။

၁၂၅. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕မ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ အသုိင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္၊ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏ ီဝန္ထမ္း၊ KIA/KIO အၾကံေပးအရာရွိႏွင္ ့
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္သံုးဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 142-B၊ 218-B၊ 242၊ 312၊ 
324 ႏွင္ ့338)။ 

၁၂၆. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၂ ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 177-B ႏွင္ ့218-B)။

၁၂၇. အနည္းဆုံး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအထိ၊ DICA ရိွ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားအရ ၾကြယ္ဝဆုံး / Richest Gems ကုမၸဏီတြင္ တက္ခမ္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ၏ 
ဦးတင္ဝင္းသည္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဦးတင္ဝင္းသည္ ၾကြယ္ဝဆုံး / Richest Gems ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ စာရင္းတြင္ 
ပါဝင္ေတာ့ျခင္းမရိွေပ။ တက္ခမ္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီအတြက္ DICA မွတ္ပုံတင္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဦးအိုက္ေဟာ္ကို (ခ) အမည္ ဦးေအာင္ဟိန္းအျဖစ္ စာရင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဦးအိုက္ေဟာ္အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းေရးသား 
ေဖာ္ျပထားသည္။ Global Witness ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းရိွ ႏိုင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူတုိ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 296-A)။ http://dica.
gov.mm.x-aas.net မွ ရယူထားေသာ တက္ခမ္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီအတြက္ DICA မွတ္တမ္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္။

၁၂၈. OpenCorporates မ ွထုတ္ယူထားေသာ ၾကြယ္ဝဆံုးေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင္ ့တက္ခမ္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔ႏွင့္ပတ ္
သက္သည္ ့DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ DICA ၏ 
‘ကုမၸဏီအခ်က္အလက္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။ အေမရိကန္ႏုိင္င ံဘ႑ာေရးဌာန၊ ‘ႏုိင္ငံအလုိက ္SDN စာရင္း’၊ http://www.treasury.gov/
ofac/downloads/ctrylst.txt၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္င ံႏုိင္ငံျခား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
ဘ႑ာေရးရံုး၊ ‘ေဝေရွာက္ခန ္ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ ္ဘ႑ာေရး ကြန္ရက္’၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ http://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/Programs/Documents/wa_chart_11292008.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၂၉. Global Witness ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင္ ့ေဒသခ ံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
382၊ 383 ႏွင္ ့424)။ 

၁၃၀. ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏ ီအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွင္ ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္သားတစ္ဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 202-E၊ 236-B၊ 378)။ 

၁၃၁. ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဝန္ထမ္းႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 72-B)။ KDNG ထ ံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

၁၃၂. BBC၊ ‘Burma leader’s lavish lifestyle aired’၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂ ရက္၊ http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6109356.stm၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 
၁၂ ရက ္တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Benedict Rogers ေရးသည္ ့‘Than Shwe – unmasking Burma’s Tyrant’၊ အခန္း ၅၊ Silkworm Press၊ ၂၀၁၀။ 

၁၃၃. ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္သူႏွစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ေတြ႔ဆုံးေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 127-B/C ႏွင့္197-D)။ ဧရာ၀တီတြင္ 
ေက်ာ္ဆုမြန္ေရးသည့္ ‘Aung Thaung Blacklisted for Links to Anti-Muslim Violence- Analysts’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္၊ http://www.irrawaddy.org/
burma/aung-thaung-blacklisted-links-anti-muslim-violence-analysts.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၃၄. ေပါက္ၾကားသြားေသာ YouTube ေပၚရိွ လက္ထပ္မဂၤလာပြ ဲဗီဒီယို၊ အပိုင္းမ်ားစြာျဖင့္ https://www.youtube.com/watch?v=j8-2Ggd5Ng0 တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္ (၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္)။ Jonathan Watts ေရးသားသည့္ ‘Burmese outraged at lavish junta wedding’၊ The Guardian၊ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္၊ http://www.theguardian.com/world/2006/nov/02/burma.jonathanwatts၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ 
ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Ed Cropley ေရးသားသည့္ ‘Lavish wedding video sparks outrage’၊ Reuters၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ http://uk.reuters.com/
article/2006/11/02/tech-myanmar-wedding1-dc-idUKBKK1738220061102၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၃၅. ျမန္မာ ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာမ်ားကု ိအခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေရးသားခဲ့သူႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 413).

၁၃၆. ေရႊယင္းမာဦး၊ ကိုကိုႀကီးႏွင့္ Thomas Kean / Myanmar Times ေရးသားသည့္ ‘Opposition MPs cleared of fraud’၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္၊ http://www.
mmtimes.com/index.php/national-news/2535-opposition-mps-cleared-of-fraud.html၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 
Maung Aung Myoe, ‘Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Forces Since 1948’, Institute of Southeast Asian Studies၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၁။ 
လူသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္သားႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 202-B)။ 

၁၃၇. KIA/KIO ကုိယ္စားလွယ္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ MEHL ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၄ ဦးႏွင္ ့Global Witness 
တုိ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 395-398၊ 185-A၊ 18-J၊ 197-B၊ ႏွင္ ့14-B၊ 349၊ 6-C၊ 310)။ Mandy Sadan ၏ 
‘Being and Becoming Kachin’၊ the British Academy / Oxford University Press; ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၈၊ ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က ္၁၉ ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။

၁၃၈. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၄ ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 14-B၊ 218၊ 349 ႏွင္ ့263)။

၁၃၉. http://dica.gov.mm.x-aas.net မ ွရယူထားေသာ ျမန္မာေအာင္နိုင္ေရး မုခ္ဦး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက ္(ဤမွတ္တမ္း အျပည့္အစုံကိ ုယခ ုမရရွိႏုိင္ေတာ့ပါ)။ ျမန္မာေအာင္ႏုိင္ေရးမုခ္ဦး ‘Welcome to MyanmarWingate.com’, http://www.
myanmarwingate.com ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႕တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ခဲ့သည္။

၁၄၀. http://dica.gov.mm.x-aas.net မွ ရယူထားေသာ ျမန္မာေအာင္နုိင္ေရး မုခ္ဦး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ (ဤမွတ္တမ္း အျပည့္အစံုကုိ ယခု မရရိွႏိုင္ေတာ့ပါ)။ OpenCorporates မွ ထုတ္ယူထားေသာ ျမန္မာေအာင္နုိင္ေရး မုခ္ဦး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ Open Knowledge Foundation မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ DICA ၏ 
‘ကုမၸဏီအခ်က္အလက္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။ European Commission ၏ ‘Commission Regulation (EU) No 411/2010’; ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၀ 
ရက္၊ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0411၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ခ့ဲသည္။
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၁၄၁. European Commission ၏ ‘Commission Regulation (EU) No 411/2010’; ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၀ ရက္၊ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32010R0411၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ခဲ့သည္။

၁၄၂. MGE ၏ ‘လုံးခင္း ရတနာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ား’ ေျမပုံ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)၊ MGE ၏ ‘လုံးခင္းရတနာေျမတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား’ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ KIA မွ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ‘ဝါးက်ီေမွာ္’ (၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဂြခီါး ရတနာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပုံ’ (၂၀၁၅ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။

၁၄၃. MEHL ႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၄၄. MGE၊ ‘၅၁ ၾကိမ္ေျမာက ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြဲစာရင္း’၊ ၂၀၁၄။ ဤေနရာတြင ္အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင္ ့ေဖာ္ျပထားေသာ စုစုေပါင္း 
ပမာဏ (ႏွင္ ့၂၀၁၄ ဇြန္လအတြက ္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး) သည ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကု ိက်င္းပခဲ့သည္ ့၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် 
ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ တစ္ယူရုိလွ်င ္၁.၃၅၉၆ အေမရိကန္ေဒၚလာကု ိအေျခခံထားပါသည္။ http://www.oanda.com/currency/converter/။

၁၄၅. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက ္၂၀၁၄။ 

၁၄၆. ဝန္ႀကီးဦးအုန္းျမင္ ့ေျပာစကားကု ိယူက်ဳတင္ထားသည္ကု ိၾကည့္လုိပါက https://www.youtube.com/watch?v=SxH7M9H1oDw တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ခဲ့သည္။

၁၄၇. DVB ၏ ‘Magwe demands ‘Slapper’ Ohn Myint step down; ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္၊ http://www.dvb.no/news/magwe-demands-slapper-ohn-
myint-step-down-burma-myanmar-2/37072၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၄၈. Larry Jagan / Asia Times၊ ‘Electoral test for Myanmar reforms’၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္၊ http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/
NC31Ae01.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္‘ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း’ 
http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/?q=representative%2F%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%8
0%B9%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၄၉. Larry Jagan / Mizzima News၊ ‘Splits emerge in Burma’s army over country’s roadmap’; ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ http://archive-2.mizzima.com/
edop/analysis/323-splits-emerge-in-burmas-army-over-countrys-roadmap.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 
ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 381)။ Global Witness ၏ 
သုေတသနျပဳလုပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အတ ူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၁ ခုႏွစ ္/ Global Witness၊ ‘အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက ္ပဋိပကၡျဖစ္မႈ’၊ စာမ်က္ႏွာ 
၄၃၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ https://www.globalwitness.org/sites/default/files/import/03sep3%20Conflict%20of%20Interests%2030-59.pdf။

၁၅၀. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 218-B ႏွင္ ့311)။ MGE၊ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့
ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၄ ခုႏွစ ္အလယ္ပုိင္းအထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင ္ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၂ 
အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၄ခုႏွစ ္အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။ 

၁၅၁. သတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 410)။ 

၁၅၂. OpenCorporates မ ွ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလတြင ္ထုတ္ယူထားေသာ ျမတ္ယမံုေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင္ ့မ်ိဳးႏြယ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမ ိ
တက္တုိ႔အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊ Open Knowledge Foundation မ ွေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ DICA အြန္လုိင္းေဒတာေဘ့စ ္http://dica.gov.
mm.x-aas.net/ မ ွေဒါင္းလုဒ္ရယူထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ။ စာပုိ႔ကုမၸဏီထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၅၃. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ‘ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း’ http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/?q=representative%2F%E1%80%A6%E1%80%
B8%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%
9E%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ခဲ့သည္။

၁၅၄. ဦးမင္းသိမ္း၏ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ကု ိကြ်န္းသစ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ သံုးပြင့္ဆုိင္ကုမၸဏ ီလီမိတက ္အတြက ္DICA မွတ္တမ္းမ်ားမွတဆင္ ့သိရသည္၊ ထုိကုမၸဏီကု ိဦးမင္းသိမ္းမ ွ
ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည္ဟ ုGlobal Witnss မ ွစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့သည-္ Global Witness ၏ သုေတသနျပဳလုပ္မႈႏွင္ ့လုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ားကု ိ
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ / Global Witness ၏ ‘A Conflict of Interests’ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ၄၃၊ https://www.globalwitness.org/sites/
default/files/import/03sep3%20Conflict%20of%20Interests%2030-59.pdf။ Global Witness ၏ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင ္ကုမၸဏီ၏ အမည္ကု ိThone 
Pwint Saing Co., Ltd ဟ ုစာလံုးေပါင္းထားခဲ့ပါသည္။ DICA မွတ္တမ္းမ်ားတြင ္စာလံုးေပါင္း ကြဲျပားရျခင္းမွာ ျမန္မာအမည္မ်ားကု ိအဂၤလိပ္အမည္မ်ားအျဖစ ္ဘာသာျပန ္
ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳသည္ ့စနစ္မတူညီမႈေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္ဟ ုကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏ ီလီမိတက္ႏွင္ ့သံုးပြင့္ဆုိင္ကုမၸဏ ီ
လီမိတက္အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊ http://dica.gov.mm.x-aas.net၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ခဲ့သည္။ 

၁၅၅. လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 18-J)။ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၅၆. ဦးေနေအာင္ထံမ ွGlobal Witness ထ ံဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၅၇. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့ေဒသခ ံျပည္သူတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 263 ႏွင္ ့18-J) 

၁၅၈. ေဒသခံမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးထားမႈ၊ ၂၀၁၅။ ယင္းျဖစ္ရပ္၏ ဗီဒီယိုကို (ယင္းတြင္ ျမတ္ယမုံမိုင္းတြင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ) Radio Free 
Asia၊ ‘Unbridled Jade Mining Triggers Deadly Landslides in Myanmar’၊ https://www.youtube.com/watch?v=rWd1PSluDe0 တြင္ ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ 
(Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 404 ႏွင့္ 128-G)။ Xinhua သတင္း၏ ‘Nearly 70 missing in landslide in Myanmar’s jade mining area’; ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလ၊ ၉ ရက္ http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/09/c_134138004.htm၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၅၉. အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 256-B)။

၁၆၀. သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပုံ’ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 381)။ http://dica.gov.mm.x-aas.net မွ ရယူထားေသာ ေရႊအင္း
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ဝေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီအတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္။ OpenCorporates မွ ထုတ္ယူထားေသာ ေရႊအင္းဝေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ
လီမိတက္အတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ Open Knowledge Foundation မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ Euro-Burma 
Office ၏ ‘Political Monitor / Official Media / ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ထိ’၊ စာမ်က္ႏွာ ၈-၉ https://euroburmaoffice.s3.amazonaws.com/
filer_public/84/e7/84e7871d-613b-41f9-b7de-d2e023b730da/pm_no_7_-_27-03-12.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၆၁. DICA ၏ ‘ကုမၸဏီအခ်က္အလက္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။ စာပုိ႔ကုမၸဏီထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ အေမရိကန္ႏုိင္င ံသံရံုး၊ ရန္ကုန္၊ ‘Burma: 
State-Owned Enterprise Demonstrates Military’s Hold on Economy’; ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္၊ https://www.wikileaks.org/plusd/
cables/09RANGOON83_a.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Mizzima News တြင္ေဖာ္ျပသည္ ့‘Junta-controlled 
firm opens shopping centre in Rangoon’၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္၊ http://archive-2.mizzima.com/business/4432-junta-controlled-firm-
opens-shopping-centre-in-rangoon.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၆၂. Global Witness ႏွင္ ့MEHL တုိ႔ ေတြ႔ဆံုမႈ။ OpenCorporates မ ွထုတ္ယူထားေသာ ျမန္မာအင္ပီးရီးရယ(္လ)္ဂ်ိတ ္(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔အတြက ္
DICA မွတ္တမ္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

၁၆၃. စာပုိ႔ကုမၸဏီ၏ အစီရင္ခံစာ- ၂၀၁၅။

၁၆၄. အေမရိကန္သံရုံး ရန္ကုန္၏ ‘Update On Myanmar Economic Holdings’ Activities’; ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၆ ရက္၊ https://search.wikileaks.
org/plusd/cables/09RANGOON77_a.html၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ OpenCorporates မ ွထုတ္ယူထားေသာ 
ျမန္မာအင္ပီးရီးရယ(္လ)္ဂ်ိတ ္(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွ
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၆၅. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂၀၁၃ ႏွင္ ့၂၀၁၄။

၁၆၆. အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင္ ့ထုတ္ျပန္ရာ၌ MEHL ကု ိMyanma Economic Holdings Limited ဟူ၍ Myanmar စာလံုးတြင ္‘r’ မပါဘဲ ေပါင္းထားပါသည္။ 
မတူကြဲျပားသည္မွာ အျခား စစ္တပ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Economic Corporation တြင ္Myanmar ကု ိ‘r’ ထည့္၍ ေပါင္းထားပါသည္။

၁၆၇. သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ MEC ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 302 ႏွင့္ 483)။ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄။ MGE ၏ ‘လုံးခင္းရတနာေျမႏွင့္ 
ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ’ ေျမပုံ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပုံ’ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ 
အသုံးျပဳဆဲ)။ Maung Aung Myoe, ‘Building the Tatmadaw: ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစတင္ေသာ ျမန္မာလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား’၊ Institute of Southeast Asian Studies၊ 
၂၀၀၉။ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၆။ http://dica.gov.mm.x-aas.net ထံမွ ရယူထားေသာ ေရႊအင္းဝေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ဓူဝံၾကယ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ 
လီမိတက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္။ OpenCorporates မွ ထုတ္ယူထားေသာ ေရႊအင္းဝေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ဓူဝံၾကယ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ကုမၸဏီတို႔အတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ Open Knowledge Foundation မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

၁၆၈. MEHL ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 484)။ Sean Turnell ၏ ‘Burma’s Economy and the 
Struggle for Reform’ in Mikael Gravers and Flemming Ytzen (eds) ‘Burma / Myanmar – Where Now?’၊ NIAS Press; International Crisis Group ၏ 
‘Myanmar: the politics of economic reform’၊ Asia Report N°231၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ http://www.crisisgroup.org/~/media/files/asia/south-east-
asia/burma-myanmar/231-myanmar-the-politics-of-economic-reform.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၆၉. Sean Turnell ၏ ‘Burma’s Economy and the Struggle for Reform’ in Mikael Gravers and Flemming Ytzen (eds) ‘Burma / Myanmar – Where 
Now?’၊ NIAS Press; International Crisis Group ၏ ‘Myanmar: the politics of economic reform’၊ Asia Report N°231၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ http://www.
crisisgroup.org/~/media/files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/231-myanmar-the-politics-of-economic-reform.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ 
၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၇၀. ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူႏွင့္ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
268 ႏွင္ ့256-B)။ International Crisis Group ၏ ‘Myanmar: the politics of economic reform’၊ Asia Report N°231၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ http://www.
crisisgroup.org/~/media/files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/231-myanmar-the-politics-of-economic-reform.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ 
၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Sean Turnell ၏ ‘Burma’s Economy and the Struggle for Reform’ in Mikael Gravers and Flemming Ytzen 
(eds) ‘Burma / Myanmar – Where Now?’၊ NIAS Press; 

၁၇၁. အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 256-B)။

၁၇၂. Amnesty International၊ ‘Open for Business? Corporate Crime and Abuses at Myanmar Copper Mine’; ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ https://www.amnesty.org/
en/documents/asa16/0003/2015/en၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Lawyers’ Network and Justice Trust၊ ‘Submission 
of Evidence to Myanmar Government’s Letpadaung Investigation Commission’၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္၊ http://www.humanrights.asia/news/press-
releases/pdf/2013/AHRC-PRL-007-2013.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ BBC၊ ‘Burma confirms phosphorus used at 
mine protest’; ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္၊ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21751357၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၇၃. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၃ ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 14-G-H၊ 218၊ 310 ႏွင္ ့236)။ Mary P Callahan၊ ‘Making Enemies’၊ Cornell Press၊ 
၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၄ တြင ္MEHL အား ယခုတစ္ႀကိမ္တြင ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနသူအျဖစ ္ေယဘုယ် ညႊန္းဆုိထားသည္။

၁၇၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-D)။

၁၇၅. ေရွ႕ေနတစ္ဦး၊ MEHL ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္တစ္ဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 360၊ 484 ႏွင္ ့218-B)။ 

၁၇၆. MEHL ၏ ‘Twelfth Annual Report of the Year 2001-2002’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္၊ Sein Htay / Federation of Trade Unions-Burma၊ ‘Economic 
Report on Burma 2004/05’ တြင ္ျပန္လည္ထုတ္ေဝထားသည္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ၃၊ ၂၀၀၅၊ http://www.burmalibrary.org/docs12/FTUB-Economic-Report-
Sein_Htay2004-05-red.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းကုိျပန္သံုးသပ္ရန ္Global Witness 
က MEHL ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးကု ိေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည ္မွန္ကန္သည္ဟ ု၎တုိ႔က 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-H)။
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၁၇၇. New Light of Myanmar တြင ္ေဖာ္ျပေသာ ‘Lt-Gen Tin Aye visits UMEHL jade၊ gem sales’၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇။ New Light of Myanmar တြင ္
ေဖာ္ျပေသာ ‘UMEHL Gem and Jade Sales’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၅။ New Light of Myanmar တြင ္ေဖာ္ျပေသာ ‘13th Gems and lade Sales of UMEHL 
continues’၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ ၁၄။ 

၁၇၈. New Light of Myanmar တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ‘Ministry of Mines Holds Coordination Meeting’၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀။ New Light of Myanmar တြင္ ေဖာ္ျပေသာ 
‘Commentary on Myanmar Jade Business’၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၉ ရက္။ New Light of Myanmar တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ‘Significant Mid-Year Myanmar Gems 
Emporium’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၃ ရက္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 218-B)။

၁၇၉. လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္သားႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 202၊ 135-C ႏွင္ ့6-C)။ 

၁၈၀. အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 256-B)။ 

၁၈၁. Andrew RC Marshall and Min Zayar Oo / Reuters ေရးသည္ ့‘Myanmar’s old guard runs a jade empire’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၉ ရက္၊ http://
graphics.thomsonreuters.com/13/09/MYANMAR-JADE.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၁၈၂. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၈၃. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၈၄. MGE ၏၊ ‘လုံးခင္းရတနာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ’ ေျမပုံ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္အလယ္ထိ အသုံးျပဳဆဲ) ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္လယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲျဖစ္ေသာ နာမည္တူျဖင့္ 
MGE ၏ေျမပုံ။ ဤေျမပုံမ်ားတြင္ MEHL ၏ လုပ္ကြက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္- ဆန္ခါ - ၁၂၅ ဧက၊ ေမွာ္ဝမ္းေဒသ - ၈၇ ဧက ႏွင့္ ေတာေမာ္ - 
ဧကအက်ယ္အဝန္းကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ ေတာေမွာ္မွ လုပ္ကြက္မ်ားကို စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းၾကည့္သည့္အခါ ဧကေပါင္း ၈၀-၁၀၀ ၾကားရိွလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ 

၁၈၅. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 6-C)။

၁၈၆. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၃ ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-C၊ 6-C ႏွင္ ့14-B).

၁၈၇. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ MEHL ထံမ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၁၈၈. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၈၉. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ ၅ ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 14-A၊ 135-C၊ 384-A၊ 472 ႏွင့္ 473)။ 

၁၉၀. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ MEHL ထံမ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၁၉၁. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၃ ဦးႏွင္ ့MEHL ၏ ဝန္ထမ္းတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 6-C၊ 
14-A၊ 58 ႏွင္ ့484)။ 

၁၉၂. MEHL ထံမ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၁၉၃. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 6-C)။

၁၉၄. MGE၊ ‘လံုးခင္းရတနာေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ’ ေျမပံ ု(၂၀၂ ေနာက္ပုိင္းအထ ိအသုံးျပဳဆဲ)။

၁၉၅. MEHL ထံမ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၁၉၆. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၁၉၇. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-G)။ 

၁၉၈. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-G)။

၁၉၉. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-G)။

၂၀၀. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-C ႏွင္ ့65-F) 

၂၀၁. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 67-B)။

၂၀၂. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-G)။

၂၀၃. MEHL ထံမ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၀၄. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက ္၂၀၁၄။ MGJEA ၏ ျမန္မာႏုိင္င ံေရႊရတ ု(၅၀) ႀကိမ္ေျမာက ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္
ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားဆံုးေရာင္းခ်သ ူ၇၀ ဦး၏ စာရင္း၊ ၂၀၁၃။ MGJEA ၏ ‘ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင္ ့ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ 
ဇူလုိင္လ ၁၃။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ။ MGJEA၊ ‘အႀကိမ ္၅၀ ေျမာက ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ၏ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ေလ့လာတင္ျပမႈ’၊ ၂၀၁၃။

၂၀၅. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ MEHL ထံမ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၀၆. Quote from Mary P Callahan၊ ‘Making Enemies’၊ Cornell Press; ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၄။ KIA/KIO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့Global Witness 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 395)။
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၂၀၇. Tan Yawen / Yang Zhe / Chinanews တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ‘President Thein Sein visited Lingguangsi in Beijing’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္။ http://www.
chinanews.com/gj/2014/06-28/6329769.shtml၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။</704> Jade-Juecui (a Wechat 
account / public blog) ‘Myanmar’s President praised the jade carving in the temple of Beijing; ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ ရက္၊ http://wx.paigu.
com/a/695620/32074824.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ဤ Jade-Juecai ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က 
ဗုဒၶသည္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ရင္းႏီွးမႈကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ယူဆၿပီး ယင္းသုိ႔ယူဆသည့္အေၾကာင္းမွာ ယင္းရုပ္ပြားေတာ္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထြင္းလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ Zhang Yingchun (အဲဗားဝင္းနား (Ever Winner) ၏ သူေဌးျဖစ္သူ ဦးအိုက္ေထြး၏ တရုတ္အမည္) အား 
ေက်ာက္စိမ္း လွဴဒါန္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ ရည္ညႊန္းခ့ဲၿပီး သူ၏ ဓါတ္ပံုကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

၂၀၈. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂၀၁၃ ႏွင္ ့၂၀၁၄။

၂၀၉. Global Witness က ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး၏ မိသားစုႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးတို႔အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 379 ႏွင္ ့380)။ ေဒၚအိအိေထြးထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ DICA အြန္လုိင္းေဒတာေဘ့စ ္http://dica.gov.mm.x-aas.net ထဲမ ွ
ရတနာျပည့္ၿဖိဳးေအာင ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ ီလီမိတက္အတြက ္မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၃၀ ရက္တြင ္ထုတ္ယူထားသည္။ 

၂၁၀. ေဒသခံလူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္သံုးဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 242၊ 218-B ႏွင္ ့309) 

၂၁၁. DICA မွတ္တမ္းတြင ္ပါ၀င္သည္ ့အဲဗားဝင္းနား ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ ီလီမိတက္၊ အဲဗာ၀င္းနား ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏ ီလီမိတက္၊ လင္းလက္ဝင္းရတနာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ ီလီမိတက္၊ ဖုိးသာထူးေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ ီလီမိတက္၊ ေကာင္းျမတ္သုခေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ ီလီမိတက္၊ သံလြင္ဧရာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ ီလီမိတက္၊ ရတနာဆင္သီရိေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏ ီလီမိတက္၊ ခုိင္ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ ီလီမိတက္၊ ေအအာရ္အက(္စ)္ 
အင္တာေနရွင္နယ ္လီမိတက္။ OpenCorporates မ ွထုတ္ႏႈတ္ရယူထားသည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ႏွင္ ့Open Knowldege Foundation မ ွ
ေလ့လာအကဲျဖတ ္ဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ DICA http://dica.gov.mm.x-aas.net အြန္လုိင္းေဒတာေဘ့စ္ထံမ ွအလားတ ူကုမၸဏီမ်ားအတြက ္
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ တြင ္ရယူထားသည္။ လုိင္စင္မ်ား ခြဲေဝခ်ထားမႈႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။

၂၁၂. KBZ ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ Sihui Shipin / Sihui Jade Article Credit Information၊ Event၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၁ ရက္၊ http://yqxy.sihui.gov.cn/
Item/2402.aspx၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၁၃. Gems and Jewellery Trade Association of China၊ ‘Leader of Gems၊ Jewellery Trade Association of China’၊ http://www.jewellery.org.cn/
wz.aspx?CID=0&ClassID=285&Maticsoft=1&Ms=285၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိသံရံုး / 
တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္င ံႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘Chinese Ambassador to Myanmar Accepts Donation for Earthquake Disaster Area in Yunnan 
from Yunnan Chamber of Commerce’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္၊ http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zwbd_602255/jghd_602270/t1184446.
shtml၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Houlan Yang / တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္င ံႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘Chinese 
Ambassador to Myanmar Houlan Yang made a speech in supervisory committee’s inauguration ceremony’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္၊ http://
www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/dszlsjt_602260/t1122980.shtml၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Myanmar Golden 
Phoenix၊ ‘People in Yunnan Chamber of Commerce to celebrate Chinese New Year’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္၊ http://www.mmgpmedia.com/
business/5634-2013-12-11-09-10-07၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၁၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၄။ အသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္
မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 242-B၊ 243-B၊ 218-B ႏွင့္ 348)

၂၁၅. ေအအာရ္အက္(စ္) အင္တာေနရွင္နယ္ လီမိတက္၊ အဲဗားဝင္းနားေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ေကာင္းျမတ္သုခ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ခိုင္ျမန္မာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္၊ လင္းလက္ဝင္းရတနာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ဖိုးသာထူးေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္၊ သံလြင္ဧရာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ရတနာျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ရတနာေရႊရည္ဝင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္၊ 
ရတနာဆင္သီရိေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္ အတြက္ DICA မွတ္တမ္းမ်ား။ OpenCorporates မွ ထုတ္ႏႈတ္ရယူထားသည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ႏွင့္ 
Open Knowldege Foundation မွ ေလ့လာအကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ DICA ၏ ‘ကုမၸဏီအခ်က္အလက္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။ 
MGE ၏ ‘လုံးခင္း ရတနာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ကြက္မ်ား’ ေျမပုံ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)၊ MGE ၏ ‘လုံးခင္းရတနာေျမတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား’ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘လုံးခင္းရတနာေျမႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား’ 
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္အကုန္ထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပုံ’ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင့္ 
ဆက္စပ္လုပ္ကြက္မ်ား’ ျပေျမပုံ (၂၀၁၂ခုႏွစ္ အလယ္အထိ အသုံးျပဳဆဲ)။ MGE ၏ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပုံ’ (၂၀၁၂ အလယ္အထိ 
အသုံးျပဳဆဲ)။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ Burma Free Rangers ထံမွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕မွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။ အသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္၊ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ား၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္၊ KIA အရာရိွမ်ားႏွင့္ Global 
Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 14-G၊ 218-B၊ 242၊ 236-A၊ 348၊ 345 ႏွင့္ 346)။ ေဒၚအိအိေထြးထံမွ ေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၁၆. ေဒၚအိအိေထြးထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၁၇. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 65-G)။ Eleven Media ၏ ‘Villages၊ including 
in Hpakant Township၊ are worrying about floods in the monsoon seasons because the waste soil from nearby jade projects run by seven 
companies is being thrown into Ever Lake’၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂ ရက္။ 

၂၁၈. လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 416, 248 ႏွင္ ့250)။

၂၁၉. OpenCorporates မွ ထုတ္ယူထားေသာ ရတနာဆင္သီရိ ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ Open Knowledge 
Foundation မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ ရတနာဆင္သီရိ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ http://ystgems.
com/index.php?option=com_contact&view=category&catid=8&Itemid=13၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ေက်ာက္စိမ္း
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူႏွင့္ အရာရိွတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 65-E ႏွင့္ 485)။ Aung Hla Htun and 
Jared Ferrie / Reuters ေရးသားသည့္ ‘Two dead၊ 30 missing after rockslide at Myanmar jade mine’၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္။ http://uk.reuters.com/
article/2015/01/07/uk-myanmar-mine-idUKKBN0KG1GL20150107၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Nyein Nyein / The 
Irrawaddy ေရးသည့္ ‘Death Toll Climbs to 4၊ Search Ongoing After Hpakant Rockslide’၊ ၂၀၁ ၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္။ http://www.irrawaddy.org/burma/
death-toll-climbs-4-search-ongoing-hpakant-rockslide.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၂၀. ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 345 ႏွင္ ့346)။



 120       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

၂၂၁. ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 217)။

၂၂၂. KBZ၊ ‘KBZ Cards’၊ https://www.facebook.com/KBZCards/info?tab=page_info၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 
KBZ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၂၂၃. ျမန္မာႏုိင္ငံဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက ္ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည္ ့ထိပ္ဆံုး ကုမၸဏ ီ၁၀၀၀’။

၂၂၄. Myanmar Centre for Responsible Business ၏ ‘Pwint Thit Sa – Transparency in Myanmar Enterprises / First Report’၊ ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ 
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-07-22-Pwint-Thit-Sa-First-Report.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး 
ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Myanmar Centre for Responsible Business ၏ ‘Pwint Thit Sa – Transparency in Myanmar Enterprises / Second Report’၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၊ http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/second-pwint-thit-sa-time-report.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ 
ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၂၅. KBZ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၊ ‘က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း’’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္၊ http://www.kbzgroup.com.mm/sites/default/files/kbz_coc_eng.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၂၆. KBZ အုပ္စ ု‘ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု’၊ http://www.kbzgroup.com.mm/corporate_structure၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင ္
ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၂၇. Global Witness ထ ံKBZ မ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ KBZ ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ KBZ ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။

၂၂၈. Global Witness ထ ံKBZ မ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ KBZ ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ 
၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 54 ႏွင္ ့486)။ 

၂၂၉. KBZ ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။

၂၃၀. အေမရိကန္သံရံုး ရန္ကုန္၊ ‘Sanctioning Private Burmese Companies under the JADE Act’၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉၊ https://wikileaks.org/
cable/2008/11/08RANGOON896.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၃၁. KBZ အုပ္စု၊ ‘KBZ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုအား ထဲထဲဝင္ဝင ္ေလ့လာမႈ’၊ ၂၀၁၁။

၂၃၂. KBZ အုပ္စု၊ ‘KBZ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုအား ထဲထဲဝင္ဝင ္ေလ့လာမႈ’၊ ၂၀၁၁။

၂၃၃. လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 236)။ 

၂၃၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၃ ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 218-B ႏွင္ ့236)

၂၃၅. KBZ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၊ ‘က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း’’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္၊ http://www.kbzgroup.com.mm/sites/default/files/kbz_coc_eng.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၃၆. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 218-B)။

၂၃၇. KBZ ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၂၃၈. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 379)။ 

၂၃၉. Global Witness ထ ံKBZ မ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ OpenCorporates မ ွထုတ္ယူထားေသာ IKBZ ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ DICA http://dica.gov.mm.x-aas.net 
အြန္လုိင္းေဒတာေဘ့စ္ထဲမ ွIKBZ အတြက ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ တြင ္ရယူထားသည္။

၂၄၀. OpenCorporates မ ွထုတ္ယူထားေသာ IKBZ ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွ
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ DICA http://dica.gov.mm.x-aas.net အြန္လုိင္းေဒတာေဘ့စ္ထဲမ ွIKBZ အတြက ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၁၉ တြင ္ရယူထားသည္။

၂၄၁. Global Witness ထ ံKBZ မ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၄၂. ေဒၚအိအိေထြးထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၄၃. Global Witness ထ ံKBZ မ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၄၄. Global Witness ထ ံKBZ မ ွေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၄၅. MGE၊ ‘၅၁ ၾကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြတဲြင္ ေရာင္းခ်ခ့ဲေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြစဲာရင္း’၊ ၂၀၁၄။ ဤေနရာတြင္ ေဒၚလာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ စုစုေပါင္း ပမာဏ (ႏွင့္ ၂၀၁၄ 
ဇြန္လအတြက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး) သည္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြကိုဲ က်င္းပခ့ဲသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ တစ္ယူရိုလွ်င္ 
၁.၃၅၉၆ ေဒၚလာကို အေျခခံထားပါသည္။ http://www.oanda.com/currency/converter/။ MEHL ႏွင့္ ျမန္မာအင္ပီးရီးရယ္(လ္)ေက်ာက္စိမ္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈ၊ ၂၀၁၅။

၂၄၆. MEHL မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၄၇. KBZ ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။
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၂၄၈. Bertil Lintner ေရးသားသည့္ ‘Blood Brothers – Crime, Business and Politics in Asia’, Silkworm Books၊ ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၂-၂၆၃၊ ၂၆၈။ အေမရိကန္သံရုံး 
ရန္ကုန္၊ ‘Dropping the Hammer on Crony Steven Law၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္၊ https://www.wikileaks.org/plusd/cables/07RANGOON1211_a.html၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ The Economist တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Obituary – Lo Hsing Han, heroin king and business 
tycoon, died on July 6th, aged about 80’၊ ၂၀၁၃၊ ဇူလိုင္ ၂၇၊ http://www.economist.com/news/obituary/21582234-lo-hsing-han-heroin-king-and-business-
tycoon-died-july-6th-aged-about-80-lo-hsing-han၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ 
ျဖန္႔ခ်ီသူအျဖစ္ ေလာ္စစ္ဟန္၏ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို သိလိုပါက Bertil Lintner – Opium and Insurgency Since 1948’, Silkworm Books၊ 
၁၉၉၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၀-၂၃၁၊ ၂၆၄-၂၆၅၊ ၂၇၀၊ ၃၆၅-၃၆၆ ကိုၾကည့္ပါ၊ Alfred W McCoy, ‘The Politics of Heroin – CIA Complicity in the Global Drug Trade’ (Revised 
Edition), Lawrence Hill Books; ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၂၃-၄၂၇၊ ၄၃၄၊ ၄၃၈၊ Martin Smith, ‘Burma-Insurgency and the Politics of Ethnicity’, Zed Books Ltd၊ ၁၉၉၉၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၉၅-၉၆၊ ၃၁၅၊ ၃၈၀၊ ၄၂၇-၄၂၈။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးဌာန၊ ‘ႏိုင္ငံအလိုက္ SDN စာရင္း’၊ http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ctrylst.txt၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္၊ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၄၉. လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၊ MGE အရာရိွတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 168 ႏွင့္ 215)။ အေမရိကန္သံရုံး 
ရန္ကုန္၊ ‘Dropping the Hammer on Crony Steven Law၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ https://www.wikileaks.org/plusd/cables/07RANGOON1211_a.html၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ The Irrawaddy တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Tracking the Tycoons’၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ 
အတြ ဲ၁၆ နံပါတ္ ၉၊ http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=14151&page=2၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၅၀. Flemming Ytzen ေရးသားသည့္ ‘The Myitsone Entanglement’ in Mikael Gravers and Flemming Ytzen (eds) ‘Burma / Myanmar – Where Now?’, NIAS 
Press၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္နွာ ၃၅၈။ Victoria Heather / DVB ‘VP pushed out over corruption, resistance to reforms’၊ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄၊ http://www.kdng.org/
news/34-news/248--vp-pushed-out-over-corruption-resistance-to-reforms.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၅၁. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂၀၁၃ ႏွင္ ့၂၀၁၄။

၂၅၂. OpenCorporates မွ ထုတ္ယူထားေသာ ရတနာေတာင္တန္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၊ Open 
Knowledge Foundation မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ DICA၊ ‘ကုမၸဏီအခ်က္အလက္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။ 
Steven Law ၏ အမည္ပြားမ်ားကို သိလိုပါက ဥပမာ ကိုၾကည့္ပါ- အေမရိကန္သံရုံး ရန္ကုန္၊ ‘Dropping the Hammer on Crony Steven Law၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
၂၈ ရက္၊ https://www.wikileaks.org/plusd/cables/07RANGOON1211_a.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၅၃. http://dica.gov.mm.x-aas.net မ ွရယူထားေသာ ရတနာေတာင္တန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီအတြက ္DICA မွတ္တမ္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္။

၂၅၄. Lin Thant ႏွင္ ့Seamus Martov / The Irrawaddy တြင ္ေရးသားသည္ ့‘Canada Says Burma Invited Controversial Tycoon on Trade Tour’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 
၃၀၊ http://www.irrawaddy.org/burma/canada-says-burma-invited-controversial-tycoon-trade-tour.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္
ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Lin Thant ႏွင္ ့Seamus Martov / The Irrawaddy တြင ္ေရးသားသည္ ့‘Canada Welcomes Tycoon Tied to Drugs, but Denies 
Visa to Kachin Activist’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄၊ http://www.irrawaddy.org/burma/canada-welcomes-tycoon-tied-drugs-denies-visa-kachin-activist.
html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၅၅. Lin Thant ႏွင္ ့Seamus Martov / The Irrawaddy, ‘Canada Says Burma Invited Controversial Tycoon on Trade Tour’; ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀၊ http://
www.irrawaddy.org/burma/canada-says-burma-invited-controversial-tycoon-trade-tour.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး 
ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Seamus Martov ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။

၂၅၆. MGE၊ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ကြက္မ်ား’ ျပေျမပံ ု(၂၀၁၂ခုႏွစ ္ကုန္အထိ အသံုးျပဳဆဲ)။ MGE၊ ‘ဖားကန္႔ ရတနာေျမႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ကြက္မ်ား’ 
ျပေျမပံ ု(၂၀၁၂ခုႏွစ ္ကုန္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။ ရတနာေတာင္တန္းအမည္သည ္MGE ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အလယ္အထ ိအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ‘ဖားကန္႔ရတနာေျမ ဖက္စပ္ေက်ာက္
စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားျပေျမပံု’ တြင ္ပါရွိေသာ အလားတ ူမက္လင္ေခ်ာင္း (#၂) တြင ္အမွတ္အသားျပဳထားေသာ အမည္ျဖစ္ပံုရပါသည္၊ စာသားမွာ သဲကြဲမႈ မရွိပါ။

၂၅၇. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက ္အတုိင္ပင္ခံႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 236 ႏွင္ ့168) 

၂၅၈. MGE၊ ‘ဂြီခါး ရတနာေျမႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၅ခုႏွစ ္အလယ္အထိ အသံုးျပဳဆဲ)။

၂၅၉. http://dica.gov.mm.x-aas.net ထံမ ွရယူထားေသာ ရတနာေတာင္တန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင္ ့ဒဂံုရတနာေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ ီလီမိတက ္
DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလအထိ၊ ထုိဒါရုိက္တာႏွစ္ဦးသည္ပင ္ကုမၸဏီ၏ အဓိက ရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖစ္သည-္ 
OpenCorporates မ ွထုတ္ယူထားေသာ ဒဂုံရတနာကုမၸဏီလီမိတက္အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွ
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ MGE၊ ‘ဂြီခါး ရတနာေျမႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၅ခုႏွစ ္အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။

၂၆၀. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 168)။ 

၂၆၁. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 168)။

၂၆၂. ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ၏ ေရာင္းခ်မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ ထူးအုပ္စု၏ ထူးႏုိင္ငံတကာႏွင္ ့ထူးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ (MG ႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္ကုမၸဏ)ီ သည ္
ေဒၚလာ၁၃,၂၂၃,၆၃၄ အထ ိေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထူးအုပ္စုသည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ရမႈ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိGlobal Witness 
ထ ံေပးအပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္တရားဝင ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင ္မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ထူးအုပ္စုမ ွGlobal Witness ထံေပးအပ္ေသာ ေဒတာတြင ္
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသျဖင္ ့ေက်ာက္စိမ္းတြ ဲ၁၆ တြဲ ကြာဟမႈ ရွိေနေသးသည္။ ထုိသုိ႔ ကြာဟရျခင္းမွာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင ္သေဘာတူထားသည့္အတုိင္း ေရာင္းခ်မႈကု ိ
ၿပီးေျမာက္ေအာင ္ဝယ္ယူသူမ်ားက အေငြအေၾကမေခ်ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ႏုိင္သည္။ Global Witness က ထူးအုပ္စုထံမ ွရွင္းလင္းမွတ္ခ်က္ေပးရန ္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း 
မည္သုိ႔ေသာ တုန္႔ျပန ္ေျဖၾကားမႈကုိမ ွလက္ခ ံရရွိျခင္း မရွိေသးေပ။

၂၆၃. အေမရိကန ္သံရံုး ရန္ကုန္၊ ‘The Burmese Regime’s Number One Crony: Tay Za’, Wikileaks၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္၊ https://www.wikileaks.org/plusd/
cables/07RANGOON328_a.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ အေမရိကန္သံရံုး ရန္ကုန္၊ ‘Tay Za’s Family Tell Their 
Side of the Story’, Wikileaks; ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၇ ရက္၊ https://www.wikileaks.org/plusd/cables/07RANGOON1093_a.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ 
ရက္တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၂၆၄. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရး ဌာန၊ ‘Treasury Action Targets Financial Network of Burmese Tycoon and Regime Henchman Tay Za’၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္၊ http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp807.aspx၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ခ့ဲသည္။



 122       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

၂၆၅. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရး ဌာန၊ ‘Treasury Action Targets Financial Network of Burmese Tycoon and Regime Henchman Tay Za’၊ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္၊ http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp807.aspx၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး 
ဝင္ၾကည့္ခ့ဲသည္။ Rieffel, L., ‘Myanmar/Burma: Inside Challenges, Outside Interests’, Brookings Institution Press၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၄ ရက္၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၄၁။ BBC၊ ‘Burma’s parliament opens new session’၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္၊ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12321085၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ မင္းဇင္၊ ‘In Myanmar, a Soft Coup Ahead of an Election’, The New York Times၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ http://www.nytimes.com/2015/09/12/opinion/in-myanmar-a-soft-coup-ahead-of-an-election.html?_r=0၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလ၊ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၆၆. Wikileaks, ‘Tay Za’s Family Tell Their Side of the Story’; ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၇ ရက္၊ https://www.wikileaks.org/plusd/cables/07RANGOON1093_a.
html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၂၆၇. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အထူး အာရံုစုိက္၍ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္သူႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ 
ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 109 ႏွင္ ့218-B)။ 

၂၆၈. ထူးအုပ္စ ုကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

၂၆၉. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၃ ဦးႏွင္ ့MEHL ၏ ဝန္ထမ္းတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 6-C၊ 
14-A၊ 58 ႏွင္ ့484)။ 

၂၇၀. ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအပါအဝင ္ဖားကန္႔တြင ္Global Witness မ ွကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄။ 
(Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 135-B ႏွင္ ့482)

၂၇၁. ထူးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီႏွင္ ့ထူးေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ၊ ‘ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပခ်က္’၊ ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၃။ 
ေက်ာက္စိမ္းနဂါး (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီလီမိတက္မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္။

၂၇၂. Global Witness၊ ‘အက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ – The Uncertain Future of Burma’s Forests’; ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၃၊ https://www.globalwitness.
org/sites/default/files/import/03sep3%20Conflict%20of%20Interests90-127.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၂၇၃. Tom Kramer ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ Global Witness ႏွင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ႏုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ 
(Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 296-A)။

၂၇၄. လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္သား၊ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ငါးဦးႏွင့္ Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ 
၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 187၊ 202-B၊ 8၊ 9၊ 263၊ 218-B၊ 205-B ႏွင့္ 377) UWSA/UWSP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆုံးႏွင့္ 
လက္နက္ခဲယမ္းအျပည့္စုံဆံုးရိွေသာ အစုိးရတပ္မဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္၊ ခန္႔မွန္းေခ် တပ္သည္ေပါင္း၂၀,၀၀၀မွ ၃၀,၀၀၀ အၾကားႏွင့္ အရံတပ္သားေပါင္း 
၅၀,၀၀၀ အထိ ရိွသည္။ Bertil Lintner / The Irrawaddy တြင္ ေရးသားသည့္ ‘Who are the Wa?’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂ ရက္၊ http://www.irrawaddy.org/magazine/
wa.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Tom Kramer, Transnational Institute ေရးသားသည့္ ‘Neither War nor Peace: 
The Future of the Ceasefire Agreements in Burma’၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၊ http://www.tni.org/files/download/ceasefire.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 
၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Burma News International တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Deciphering Myanmar’s Peace Process: A Reference Guide, 2014’၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ http://mmpeacemonitor.org/images/pdf/deciphering_myanmar_peace_process_2014.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး 
ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Ashley South ၏ ‘Ethnic Politics in Burma: States of Conflict’, Routledge Contemporary Series၊ ၂၀၀၈၊ အခန္း ၅။

၂၇၅. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135)။

၂၇၆. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ ၂ ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 310 ႏွင့္ 377-B)။ Bertil Lintner ႏွင့္ 
Michael Black တုိ႔ေရးသားေသာ ‘Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle’, Silkworm Books၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈။

၂၇၇. ဦးလီျမင့္ႏွင္ ့ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတုိ႔ထံမ ွGlobal Witness ထ ံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ ဟုန္ပန္းသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္
ပန္းခ်ည္မၽွင္ႏွင့္အထည္လုပ္ငန္း၊ ဟုန္ပန္း အီလက္ထေရာနစ ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းေမြးျမဴေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင္ ့ဟုန္ပန္းအေထြေထြ 
ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊ OpenCorporates မ ွရယူထားသည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွ
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ အေမရိကန္ႏုိင္င ံအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအတြက ္ကုိးကားခ်က္မ်ားကု ိUS Treasury တြင ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္၊ ‘Recent 
OFAC Actions’၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20081113.aspxz၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၇၈. ဤရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကု ိပံ့ပုိးေပးေသာ အေထာက္အထားအေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိUWSA/UWSP ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း ပူးတြဲပါ ေနာက္ခံစာတမ္းတြင ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၇၉. KIA/KIO ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအေပၚ သုံးသပ္သူ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းႏွစ္ဦး၊ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ ေလးဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 259၊ 260၊ 296၊ 310၊ 382၊ 383၊ 481၊ 
377-B ႏွင့္ 14-H)။ ဦးလီျမင့္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတို႔ထံမွ Global Witness ထံ ေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ထံမွ 
ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ အဖိုးတန္စံခ်ိန္မီ / တန္ဖိုးအရိွဆုံးကုမၸဏီ သုံးခုအတြက္ DICA မွတ္တမ္းမ်ား အဖုိးတန္စံခ်ိန္မီွနုိ႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ အဖုိးတန္စံခ်ိန္မီွ 
အေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ အဖုိးတန္စံခ်ိန္မီွစားေသာက္ကုန္စက္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ျမန္မာတေကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ဟုန္ပန္း 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းခ်ည္မၽွင္ႏွင့္အထည္လုပ္ငန္း၊ ဟုန္ပန္း အီလက္ထေရာနစ္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ 
ပန္းေမြးျမဴေရးဖြၿံဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ဟုန္ပန္းအေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ ေသာ္တာဝင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ေသာ္တာဝင္း 
ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ေသာ္တာဝင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၊ မိုးလက္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ေရႊျပည့္စံုထြန္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ 
လီမိတက္အတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ OpenCorporates မွ ရယူထားသည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ႏွင့္ Open Knowledge Foundation မွ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားသည္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ အဖိုးတန္စံခ်ိန္မီ / တန္ဖိုးအရိွဆုံးကုမၸဏီ သုံးခုအတြက္ DICA မွတ္တမ္းမ်ား http://dica.gov.mm.x-aas.net ထဲမွ ထုတ္ယူထားေသာ အဖုိးတန္စံခ်ိန္မီွ
နုိ႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ အဖုိးတန္စံခ်ိန္မီွအေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၊ အဖုိးတန္စံခ်ိန္မီွစားေသာက္ကုန္စက္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ျမန္မာ 
တေကာင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ဧရာရတနာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ေသာ္တာဝင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅-၇ ရက္။ MGE ၏ ‘Mining Blocks Owned by Myanmar Takaung Company’ MGE ထံမွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ Bertil Lintner ႏွင့္ Michael Black 
တုိ႔ေရးသားေသာ ‘Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle’, Silkworm Books၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၉။
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၂၈၀. MGE ၏ ‘Mining Blocks Owned by Myanmar Takaung Company’ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူအဖြဲ႕၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္မာတေကာင္း 
ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 6-C၊ 43၊ 242 ႏွင္ ့347)။ ဦးလီျမင့္ႏွင္ ့
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတုိ႔ထံမ ွGlobal Witness ထ ံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၂၈၁. ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာမ ွကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ႏွစ္ဦး၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္သံုးဦးႏွင္ ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕
တုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 296-B၊ 296-C၊ 303၊ 218-C၊ 310၊ 377၊ 473)။

၂၈၂. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၆ ဦးႏွင္ ့KIA/KIO ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး႔ႏွင္ ့Global Witness တို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 6၊ 218-B၊ 135၊ 377-B၊ 487၊ 434 ႏွင္ ့259)။

၂၈၃. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ ၆ ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 65၊ 14-D၊ 117၊ 187၊ 177-B ႏွင့္ 
6-C)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း သုံးသပ္သူ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ထံမွ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ ျမန္မာတေကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းခ်ည္မၽွင္ႏွင့္အထည္လုပ္ငန္း၊ ဟုန္ပန္း 
အီလက္ထေရာနစ္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းေမြးျမဴေရးဖြၿံဖိဳးတုိးတက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဟုန္ပန္းအေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက္ 
DICA မွတ္တမ္း၊ OpenCorporates မွ ရယူထားသည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ႏွင့္ Open Knowledge Foundation မွ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ http://dica.gov.mm.x-aas.net မွ ရယူထားေသာ ျမန္မာတေကာင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီအတြက္ DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ 
ရက္။ MGE ၏ ‘Mining Blocks Owned by Myanmar Takaung Company’ တြင္ ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔သည္ ေသာ္တာဝင္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ အဖိုးတန္စံခ်ိန္မီွ ေက်ာက္မ်က္တို႔၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ MGE ထံ စာေရးသား ဆက္သြယ္မႈတြင္ ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔အား ဖားကန္႔တြင္ ေသာ္တာဝင္းေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးလီျမင့္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတို႔ထံမွ Global Witness ထံ ေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ 

၂၈၄. ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း သံုးသပ္သ ူႏုိင္ငံတကာမ ွကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔ ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ 
ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ Bertil Lintner ႏွင္ ့Michael Black တို႔ေရးသားေသာ ‘Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden Triangle’, 
Silkworm Books၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၉။ ဦးလီျမင့္ႏွင္ ့ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတုိ႔ထံမ ွGlobal Witness ထ ံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ ဟုန္ပန္းသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ 
ဟုန္ပန္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းခ်ည္မၽွင္ႏွင့္အထည္လုပ္ငန္း၊ ဟုန္ပန္း အီလက္ထေရာနစ ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဟုန္ပန္းေမြးျမဴေရးဖြ ံ
ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင္ ့ဟုန္ပန္းအေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊ OpenCorporates မ ွရယူထားသည္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလ ႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

၂၈၅. US Treasury ၏ ‘Recent OFAC Actions’၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္၊ http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/
Pages/20081113.aspx၊ ၂၀၁၅၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၂၈၆. ဤမွတ္ခ်က္ကု ိGlobal Witness မ ွေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သ ူေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးထ ံျမန္မာတေကာင္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမ ွေျပာျပခဲ့့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (Global 
Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 250)။

၂၈၇. MGE ၏ ‘Mining Blocks Owned by Myanmar Takaung Company’

၂၈၈. ႏုိင္ငံေရး အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူ၊ KIA/KIO အရာရွိမ်ား၊ ေက်ာက္တူးသမားတစ္ဦး၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 18၊ 24၊ 177-B၊ 197-D 218-B ႏွင္ ့295)။

၂၈၉. လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၊ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏ ီဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 24၊ 416၊ 248 ႏွင္ ့250)။ 

၂၉၀. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 65-J)။

၂၉၁. ေဒသခ ံအရာရွိတစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 52 ႏွင္ ့65-E)။ 
Eleven Media, ‘Many buried in jade mine landslide’၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈၊ http://www.elevenmyanmar.com/local/many-buried-jade-mine-landslide၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Reuters တြင ္ေဖာ္ျပသည္ ့‘Rockslide at Burma Jade Mine Kills 9, Around 20 Missing’၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၁ ရက္၊ http://www.irrawaddy.org/burma/rockslide-at-burma-jade-mine-kills-9-around-20-missing.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၂၉၂. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ 

၂၉၃. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ 

၂၉၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၃ ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 218-C၊ 6-C ႏွင္ ့135-C).

၂၉၅. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္သံုးဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 218-B)။ 

၂၉၆. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ 

၂၉၇. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ 

၂၉၈. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 397-A)။

၂၉၉. Martin Smith ေရးသားသည့္ ‘Burma in Insurgency and the Politics of Ethnicity’, Zed Books Ltd၊ ၁၉၉၉၊ စာမ်က္ႏွာ၊၃၃၉။ Tom Kramer ေရးသားသည့္ ‘Neither 
War Nor Peace: The Future of the Cease-fire Agreements in Burma’, Transnational Institute၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ႏွင့္ ၂၇၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ https://www.
tni.org/files/download/ceasefire.pdf, last accessed ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္။ ပတၱျမားနဂါး ကုမၸဏီအုပ္စုမွ Global Witness ထံ ေပးပို႔ခ်က္အရ 
ဤကုမၸဏီသည္ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္အၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိလည္း ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ပတၱျမားနဂါးအုပ္စု၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎အတြက္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၇၁ ခုကို 
ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ၆၆ ခုကို ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ www.rubydragongroupcompanies.com ၏ ၂၀၁၃ ဗားရွင္းတြင္ (ပတၱျမားနဂါး 
အုပ္စု၏ လိပ္စာကတ္တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည္) ကို Way Back Machine ျဖစ္သည့္ website archive မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္သုံးစြႏိုဲင္သည္၊ http://web.archive.org/
web/20130725033738/http://www.rubydragoncompanies.com/၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ္ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ The New Light of Myanmar 
တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Secretary-1 addresses ceremony to donate over 3,000 tons Massive Jade Dyke to the State’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ 



 124       ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က”္

၃၀၀. ပတၱျမားနဂါးကုမၸဏီအုပ္စုမ ွGlobal Witness ထံေပးပုိ႔ေသာစာတြင ္၎သည ္၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ေၾကာင္းနွင့္၊ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္မွစတင္ကာ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည ္[Global Witness မ ွျမန္မာဘာသာကို အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့သည]္ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 218-B)။ The New Light of Myanmar တြင ္
ေဖာ္ျပသည္ ့‘Secretary-1 addresses ceremony to donate over 3,000 tons Massive Jade Dyke to the State’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္။ 

၃၀၁. ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ အခြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပတၱျမားနဂါး အုပ္စု၏ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီမ်ားသည္ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူ ထိပ္ဆံုး ၅၀၀ စာရင္းတြင္ 
ပါဝင္ခ့ဲၿပီး နဂါးဘိလပ္ေျမက ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေပးေခ်ခ့ဲသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ 
ကုန္သြယ္ကုန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္သူ ထိပ္ဆုံး ကုမၸဏီ (၅၀၀)’ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြအခြန္အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္သူ 
ထိပ္ဆုံး လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀၀ ဦး’။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ‘၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္သူ ထိပ္ဆုံး လုပ္ငန္းရွင္/ကုမၸဏီ ၁၀၀၀’။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ Global Witness ထံ ပတၱျမားနဂါး ကုမၸဏီအုပ္စုမွ ေပးထားေသာ လိပ္စာကတ္အရ ပတၱျမားနဂါးကုမၸဏီသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေရႊႏွင့္ ခေနာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ေရး၊ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဟိုတယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ဝုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၃၀၂. ၂၀၁၃ ႏွင္ ့၂၀၁၄ အတြက ္MGE တရားဝင ္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား။

၃၀၃. ပတၱျမားနဂါးအုပ္စုထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ 

၃၀၄. The New Light of Myanmar တြင ္ေဖာ္ျပသည္ ့‘Secretary-1 addresses ceremony to donate over 3,000 tons Massive Jade Dyke to the State’၊ ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္။ The New Light of Myanmar တြင ္ေဖာ္ျပသည္ ့‘The Union of Myanmar, Union Election Commission, Nay Pyi Taw, Notification No. 
119/2010’၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၈။ ပတၱျမားနဂါးအုပ္စုထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။

၃၀၅. ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ဦးစံလြင္သည္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ ၿမိ ႕ဳေတာ္ျဖစ္ေသာ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) အတြက္ ္PNO ၏ ကိုယ္စား 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲသည္။ သူ႔အား ထိုေဒသ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခ့ဲသည္။ The New Light of Myanmar တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘The Union of Myanmar, Union 
Election Commission, Nay Pyi Taw, Notification No. 120/2010’၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈။ The New Light of Myanmar တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Regular sessions 
of first Region and State Hluttaws go on. Approval sought for nomination of Advocate-General, Auditor-General of Regions or States. Nominations of 
executive committee members of Leading Bodies of Self-Administered Division and Self-Administered Zone approved’၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္။ 
Lwin, S, Myanmar Times တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘New self-administered areas struggle to assert authority’၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ http://www.mmtimes.
com/index.php/national-news/9589-new-self-administered-areas-struggle-to-assert-authority.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး 
ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ၂၀၁၄ တြင္ ဦးစံလြင္ႏွင့္ ဦးေနဝင္းထြန္းတို႔ႏွစ္ဦးစလုံးအား ကုိကာဂ်ိဳကာမိတ္သဟာခရီးသြားကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဒါရိုက္တာမ်ားအျဖစ္ စာရင္းေဖာ္ျပခ့ဲၾကၿပီး 
၎တို႔ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ Golden Island Cottages အုပ္စုတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဒါရိုက္တာမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနၾကသည္။ OpenCorporates က DICA မွ ထုတ္ယူထားေသာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီ မွတ္တမ္းမ်ား၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ Open Knowledge Foundation မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ ဦးခြန္သိန္းေဖႏွင့္ 
ဦးေနဝင္းထြန္းတို႔ လုပ္ငန္းခ်င္း ႏီွးႏြယ္ေနမႈ- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ဦးခြန္သိန္းေဖသည္ ဟိုပုံး မဲဆႏၵနယ္အတြက္ PNO အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မရိွဘဲ အႏိုင္ရရိွခ့ဲသည္။ 
၂၀၁၄ တြင္ အလားတူ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ျဖင့္ ဦးခြန္သိန္းေဖအား ေရႊကၽြန္းေမၽွာဟုိတယ္အုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္ (Golden Island Cottages Hotel) ၏ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြ ဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဦးေနဝင္းထြန္းကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ခ်င္းတူေနေသာ ဦးေနဝင္းစိုး/ဦးေနဝင္းထြန္းသည္ 
ယင္းကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ The New Light of Myanmar၊ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘The Union of Myanmar, Union 
Election Commission, Nay Pyi Taw, Notification No. 119/2010’၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၈ ရက္ကို ၾကည့္ပါ။ OpenCorporates မွ ထုတ္ႏႈတ္ရယူထားေသာ DICA ထံမွ 
ေရႊကၽြန္းေမၽွာဟုိတယ္အုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္ (Golden Island Cottages Hotel)၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ Open Knowledge Foundation မွ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

၃၀၆. ဦးေနဝင္းထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရိွေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱဳႏွင့္ 
သယံဇာတ ေရးရာေကာ္မတီတြင္ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးေၾကာင္း အတည္ျပဳေရးသားထားသည့္ ပတၱျမားနဂါးကုမၸဏီအုပ္စုမွ Global 
Witness ထံ ေပးစာ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္မွ စ၍ ဦးေနဝင္းထြန္းသည္ ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး (ဥကၠဌ မဟုတ္ေတာ့) ျဖစ္ခ့ဲသည္။

၃၀၇. The New Light of Myanmar တြင ္ေဖာ္ျပသည္ ့‘Secretary-1 addresses ceremony to donate over 3,000 tonnes Massive Jade Dyke to the State’၊ ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္။ 

၃၀၈. www.rubydragongroupcompanies.com ၏ ၂၀၁၃ ဗားရွင္းတြင ္(ပတၱျမားနဂါး အုပ္စု၏ လိပ္စာကတ္တြင ္ရည္ညႊန္းထားသည)္ ကု ိWay Back Machine ျဖစ္သည္ ့
website archive မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္၊ http://web.archive.org/web/20130725033738/http://www.rubydragoncompanies.com/၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၀၉. The New Light of Myanmar တြင ္ေဖာ္ျပသည္ ့‘Secretary-1 addresses ceremony to donate over 3,000 tons Massive Jade Dyke to the State’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ 
ေမလ၊ ၂၆။ ပတၱျမားနဂါးဥကၠဌမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅။ 

၃၁၀. The New Light of Myanmar တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Secretary-1 addresses ceremony to donate over 3,000 tons Massive Jade Dyke to the State’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္။

၃၁၁. ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ US Campaign ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅။ Coca-Cola ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၃၁၂. ေဒၚေရႊစင္ႏွင္ ့ဦးေခ်ာင္တုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ http://dica.gov.mm.x-aas.net ထံမ ွရယူထားေသာ ရွယ္ဖယ္မလီမိသားစ ု
ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက ္(ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကု ိအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဤ DICA မွတ္တမ္းကု ိ
အြန္လုိင္းတြင ္ယခ ုမရရွိႏုိင္ေတာ့ပါ)။ Coca-Cola ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ။

၃၁၃. MGE၊ ‘ဂြီခါး ရတနာေျမႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ကြက္မ်ားျပ ေျမပံု’ (၂၀၁၅ခုႏွစ ္အလယ္အထိ အသံုးျပဳဆဲ)။

၃၁၄. လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 488 ႏွင့္ 489)။ The Founder / Sina Daily တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ‘Jade Smuggling in Burma’၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္။ http://
style.sina.com.cn/news/b/2012-09-23/0942105939.shtml၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Pingzhou Jade ၏ ‘Holding of 
grand Chinese jewellery industry Summit Forum’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္၊ http://www.pzyq.org/Consulting_list.asp?id=746၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 
၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Ting Zhang / Chinese Jade, ‘Customs increased quoted price, caused thousands of tonnes of Pingzhou Jade 
to be stranded at Hong Kong port’၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္၊ http://feicui168.com/feicuixinwen/news62243.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ 
ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Pingzhou Jade ၏ ‘Pingzhou Jade and Jewellery Association holding half year work reporting along with the election of all 
the board of directors, board of supervisory members and representatives’၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္၊ http://www.pzyq.org/Association/news_list.
asp?id=335၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Judicial Opinions of China, ‘Written sentence of second instance for Liupei, 
Ye, Zhikang, Liu and Liao, Chen’s crime of smuggling goods and articles’၊ ၂၀၁၅ ခုႏ်စ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္၊ http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/gd/xs/201506/
t20150604_8418713.htm၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။
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၃၁၅. US Treasury, ‘SDN List by Country’, http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ctrylst.txt၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၁၆. ေဒၚေရႊစင္ႏွင္ ့ဦးေခ်ာင္တုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၃၁၇. MEHL၊ ‘Twelfth Annual Report of the Year 2001-2002’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္၊ Sein Htay / Federation of Trade Unions-Burma၊ ‘Economic Report 
on Burma 2004/05’ တြင ္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ထားသည္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ၃၊ ၂၀၀၅၊ http://www.burmalibrary.org/docs12/FTUB-Economic-Report-Sein_
Htay2004-05-red.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၁၈. MEHL ၏ ‘Twelfth Annual Report of the Year 2001-2002’၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္၊ Sein Htay / Federation of Trade Unions-Burma၊ ‘Economic Report on Burma 
2004/05’ တြင္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ထားသည္၊ ေနာက္ဆက္တြ ဲ၃၊ ၂၀၀၅၊ http://www.burmalibrary.org/docs12/FTUB-Economic-Report-Sein_Htay2004-05-red.pdf 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းကိုျပန္သုံးသပ္ရန္ Global Witness က MEHL ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲၿပီး ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္သည္ဟု ၎တို႔က ယုံၾကည္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၃၁၉. MEHL ၏ ‘၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ ္ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ’၊ အေမရိကန္သံရံုး ရန္ကုန ္ကိုးကားထားသည္၊ ‘Burma: State-Owned Enterprise Demonstrates 
Military’s Hold on Economy’; ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္၊ https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09RANGOON83_a.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၀ 
ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၂၀. MEHL ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။ ေဒၚေရႊစင္ႏွင္ ့ဦးေခ်ာင္တုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၃၂၁. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက ္၂၀၁၄။

၃၂၂. MGE၊ ‘လံုးခင္းရတနာေျမႏွင္ ့ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား’ (၂၀၁၄ ခုႏွစ ္အလယ္အထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။ MGE၊ ‘လံုးခင္းရတနာေျမႏွင္ ့
ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား’ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္အကုန္ထ ိအသံုးျပဳဆဲ)။

၃၂၃. ေဒၚေရႊစင္ႏွင္ ့ဦးေခ်ာင္တုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ၊ ၂၀၁၅။

၃၂၄. Coca-Cola ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ။ Coca-Cola ကုမၸဏ ီျမန္မာ၊ ‘Responsible Investment in Myanmar 2015 Update’၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၊ http://photos.state.gov/libraries/burma/895/pdf/20150630TCCCMyanmarDueDiligenceReport.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဇူလုိင္လ ၉ ရက္တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၂၅. Coca-Cola ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ။

၃၂၆. Coca-Cola ထံမ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ။

၃၂၇. ေဒၚေရႊစင္ႏွင့္ ဦးေခ်ာင္တို႔ႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံမႈ၊ ၂၀၁၅။ http://dica.gov.mm.x-aas.net ထံမွ ရယူထားေသာ ရွယ္ဖယ္မလီမိသားစု ကုမၸဏီလီမိတက္အတြက္ 
DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ (ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဤ DICA မွတ္တမ္းကို အြန္လိုင္းတြင္ ယခု မရရိွႏိုင္ေတာ့ပါ)။

၃၂၈. Melanie Keyte / Democratic Voice of Burma တြင ္ေဖာ္ျပသည္ ့‘Burma: Coca-Cola Hits Back At Military Link Claims’၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္။

၃၂၉. Coca-Cola, ‘A History of Coca-Cola Advertising Slogans’၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္၊ http://www.coca-colacompany.com/stories/coke-lore-
slogans၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ဇူလုိင္လ ၉ ရက္တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၃၀. MSP CAT ကုမၸဏီအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ http://www.mspcat.com.mm/2012-10-29-04-46-47/1company-overview.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ 
ရက္တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ OpenCorporates မ ွထုတ္ယူထားေသာ ျမန္ေရႊျပည ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင္ ့ျမန္ေရႊျပည ္စက္ယႏၲယား 
လီမိတက္တုိ႔အတြက ္DICA မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလႏွင္ ့Open Knowledge Foundation မ ွေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ။

၃၃၁. ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔၏ , ‘Family and Relationships: Family Members’, ေဖ့စ္ဘုတ ္စာမ်က္ႏွာ ေအာင္သူကို၏ ေဖ့စ္ဘုတ ္စာမ်က္ႏွာ ‘Work and Education: Work’ 
https://www.facebook.com/aung.t.ko.5/about?section=education&pnref=about၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၃၂. ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ ္အယ္လ္ဘမ ္‘Album: Austrial Trip [sic] (25.09.11-01.10.11’, ေဖ့စ္ဘုတ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္၊ https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=122023644568234&set=a.122018287902103.18257.100002817985172&type=3&theater၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ 
ရက္တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၃၃. ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ္ ‘Wheel loader 992, caterpillar at demo, spain’ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ https://www.facebook.com/photo.php?fb
id=417467618357167&set=a.334142283356368.65483.100002817985172&type=3&theater ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၃၄. ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ ္‘At articulated truck demo ground, peterlie, Newcastle, England’ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္၊ https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=416346311802631&set=a.334142283356368.65483.100002817985172&type=3&theater ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ 
ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၃၅. ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္္ႏွာ ‘cat office, Germany’ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=416783348425
594&set=a.334142283356368.65483.100002817985172&type=3&theater ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၃၆. ဦးေဇာ္ဘုိခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ ္‘Caterpillar’, ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=418522828251646&set
=a.334142283356368.65483.100002817985172&type=3&permPage=1၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၃၇. ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ အယ္လ္ဘမ္ Austrial Trip [sic] (25.09.11-01.10.11’, ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္၊ https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=122021834568415&set=a.122018287902103.18257.100002817985172&type=3&permPage=1၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ 
ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ ‘golf’ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄  ရက္၊ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=417
719048332024&set=a.334142283356368.65483.100002817985172&type=3&permPage=1၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 
ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ ‘Eiffel Tower .,, champagne …’၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉  ရက္၊ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=41964
1164806479&set=a.334142283356368.65483.100002817985172&type=3&permPage=1၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 
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ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ ‘ … Rolex … euro 39050’ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္၊ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=419400904830
505&set=a.334142283356368.65483.100002817985172&type=3&permPage=1၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၁၈. Caterpillar Inc. မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ဟ ုရက္စြဲတပ္ထားသည္။ Caterpillar Inc. ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္ကု ိhttp://s7d2.
scene7.com/is/content/Caterpillar/C10398712 တြင ္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

၃၃၉. Caterpillar Inc. မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ဟ ုရက္စြဲတပ္ထားသည္။

၃၄၀. Caterpillar Inc. မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ဟ ုရက္စြဲတပ္ထားသည္။

၃၄၁. Caterpillar Inc. မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ဟ ုရက္စြဲတပ္ထားသည္။

၃၄၂. Bertil Lintner ႏွင္ ့Michael Black တုိ႔ေရးသားေသာ စာအုပ္ကု ိၾကည့္ပါ- ‘Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden 
Triangle’, Silkworm Books၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၉။ 

၃၄၃. အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခ့ဲခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းပမာဏႏွင့္ အထက္ကုိ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလိုေသာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အက်ံဳးဝင္ၿပီျဖစ္ေသာ 
ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ ေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနသည္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ၿပီး 
၎တို႔လုပ္ငန္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ၎တို႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ 
သို႔မဟုတ္ လူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိုေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတူတကြ လက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရသည္။ အေသးစိတ္ သိရိွရန္အတြက္ ေအာက္ပါကို ၾကည့္ပါ- Embassy of the United States in Rangoon, Burma, ‘Reporting 
Requirements’; http://burma.usembassy.gov/reporting-requirements.html ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ဤစာတမ္းကို ေရးသားခ်ိန္တြင္ 
Caterpillar Inc. သည္ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၅ အတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ထားျခင္းမရိွေပးပါ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕က Caterpillar 
Inc., အပါအဝင္ ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံ ပူးတြစဲာကို ေရးသားခ့ဲၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ားကို အခ်ိန္မီတင္ရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္ေစရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ Conflict Risk Network, ‘Investors call for robust corporate reporting on Burma/Myanmar’၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လ ၂၄ ရက္၊ https://www.linkedin.com/company/zevin-asset-management-zam-၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၄၄. Caterpillar Inc. ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ဖုန္းေျပာဆုိမႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔။

၃၄၅. Caterpillar Inc. မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔အျဖစ ္ရက္စြဲတပ္ထားသည္။

၃၄၆. ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔ဟ ုရက္စြဲတပ္ထားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံေပးစာ မိတၱဴ အျပည့္အစံုကု ိၾကည့္လုိပါက https://www.globalwitness.org/
campaigns/myanmar/ ကု ိၾကည့္ေပးပါ။ 

၃၄၇. KDNG ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ- ၂၀၁၅

၃၄၈. Global Witness ႏွင္ ့ကခ်င္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-A)

၃၄၉. Global Witness ႏွင္ ့ဘုရားေက်ာင္း အႀကီးအကဲ၊ KIA/KIO ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 286, 130-B, and 139-B) 

၃၅၀. Global Witness ႏွင္ ့ကခ်င္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 139-B) 

၃၅၁. ေက်ာက္စိမ္း အေရာင္းအဝယ္သမားေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့KDNG တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (KDNG ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 31)။ 

၃၅၂. ကခ်င ္အသုိင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့Global Witness ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင္ ့KDNG ႏွင္ ့ဖားကန္႔ရွ ိေဒသခံမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄။ (Global 
Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 243-C၊ 239-A၊ KDNG ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 18-E)။

၃၅၃. လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ ္၂၀ အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကု ိကုိင္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္သယ္ယူျခင္းကု ိတင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားသည္ ့စည္းမ်ဥ္းေပါင္းမ်ားစြာကု ိ
အစုိးရမ ွျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ရလဒ္အျဖစ ္ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက ္ေက်ာက္စိမ္းပုိင္ဆုိင္မႈသည ္အမ်ားအားျဖင္ ့ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင ္ေအာက္ပါတုိ႔ 
ပါဝင္သည-္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔ ၁၁/၉၇ ‘ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းကု ိတားျမစ္ထားသည္ ့နယ္စပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစာရင္း’၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔ ၁၉/၂၀၀၀၊ ‘ေက်ာက္စိမ္းအရုိင္းတံုးမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္အတြက ္သတ္မွတ ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား’၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ 
မတ္လ ၉ ရက္၊ ‘ကခ်င္ျပည္နယ ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာင္စ ီေဒသတြင္း အမိန္႔နံပါတ ္၁/၂၀၀၀’၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ ္မတ္လ ၂၅ ရက္၊ သတၱဳတြင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန ‘ေက်ာက္စိမ္းအရိုင္းတံုးမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား’၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ ္မတ္လ ၉ ရက္၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔ 
‘ေက်ာက္စိမ္းအရုိင္းတံုးမ်ားကု ိတရားဝင ္သယ္ယူႏိုင္သည္ ့ေဒသမ်ားကု ိသတ္မွတ္ထားခ်က္’၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔၊ 
‘ေက်ာက္စိမ္းအရုိင္းတံုးမ်ားကု ိတရားဝင ္သယ္ယူႏိုင္သည္ ့ေဒသမ်ားကု ိသတ္မွတ္ျခင္း’၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ေမလ ၂၂ ရက္။

၃၅၄. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 142-A)

၃၅၅. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေလးဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135, 136, 240 ႏွင္ ့377)

၃၅၆. Global Witness ႏွင္ ့ကခ်င္အသုိင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 239-C) 

၃၅၇. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-E)

၃၅၈. Global Witness ႏွင္ ့ကခ်င္ေဒသခံလူထုေခါင္းေဆာင ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 239-C)

၃၅၉. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 6-C ႏွင္ ့65)

၃၆၀. ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေနအိမ္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္၊ အထူးသျဖင့္ လူဦးေရေပါင္း ၁.၇ သန္းရိွသည့္အနက္ တိုင္းရင္းသား ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
ခန္႔မွန္းေခ် ၃၈.၁% ရိွၿပီး၊ ဗမာႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ခန္႔မွန္းေခ် ၂၉.၃% ႏွင့္ ၂၄.၂% ရိွသည့္အျပင္ အျခား တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကသည္။ UNDP၊ 
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‘The State of Local Governance: Trends in Kachin’၊ ၂၀၁၅၊ http://www.mm.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Publications/PovRedu/Local%20
Governance%20Mapping/UNDP_MM_State_of_Local_Governance_Kachin_ENG.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၆၁. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 332)

၃၆၂. လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔အထိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည့္ ေဒသခံတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 243-C)

၃၆၃. လက္ရိွ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ Global Witness ႏွင့္ KDNG တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား- ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ (Global Witness 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 8, 9, 332, 239-C ႏွင့္ 136-E) (KDNG အင္တာဗ်ဴး35) The Irrawaddy, ‘Floods Displace Over 1,000 People in Hpakant’၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္၊ http://www.irrawaddy.org/burma/floods-displace-1000-people-hpakant.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္တြင္ 
ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Eleven Media, ‘Jade firms blamed for floods in Hpakant region’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္၊ http://www.euro-burma.eu/
news/show/1524/၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Aung Hein Min / Eleven Media, ‘Local residents of Hpakant town 
and surrounding villages worried about flooding in the rainy season due to soil dumping into Ever Lake by jade companies’ seven tracts’၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေမလ ၂ ရက္ [Global Witness က ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားသည္]

၃၆၄. ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့KDNG ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (KDNG ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 46)။

၃၆၅. ေဒသခံမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးထားမႈ၊ ၂၀၁၅။ အလားတူျဖစ္ရပ္၏ ဗီဒီယိုကို (ထိုေနရာသည္ ျမတ္ယမုံမိုင္းတြင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ) Radio 
Free Asia၊ ‘Unbridled Jade Mining Triggers Deadly Landslides in Myanmar’၊ https://www.youtube.com/watch?v=rWd1PSluDe0 တြင္ ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ 
(Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 404 ႏွင့္ 128-G)။ Xinhua၊ ‘Nearly 70 missing in landslide in Myanmar’s jade mining area’; ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္၊ 
http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/09/c_134138004.htm၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၆၆. ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 128-G တြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရည္ညႊန္းကိုးကားထားပါသည္) 

၃၆၇. မေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၊ ထိုသူတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ KDNG ၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၅ (KDNG ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 18-M တြင္ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရည္ညႊန္းကိုးကားထားပါသည္) မေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၊ ထိုသူတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ KDNG ၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ 
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကိုပါ ပူးတြေဲဖာ္ျပပါသည္-၂၀၁၅ (KDNG ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 18-J တြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရည္ညႊန္းကိုးကားထားပါသည္)

၃၆၈. ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့KDNG ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 33) ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့KDNG ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (KDNG 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 35)

၃၆၉. ဘုရားေက်ာင္း ေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့KDNG ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (KDNG ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 38)

၃၇၀. ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့KDNG ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (KDNG ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 35, 39, 40, 41, 50 ႏွင္ ့53) 

၃၇၁. ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့KDNG ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (KDNG ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 53)။

၃၇၂. ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳး ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 
72 ႏွင့္ 139-B)။ Andrew RC Marshall and Min Zayar Oo / Reuters၊ ‘Myanmar’s old guard runs a jade empire’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ http://
graphics.thomsonreuters.com/13/09/MYANMAR-JADE.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Dan Levin / The New 
York Times, ‘Searching for Burmese Jade, and Finding Misery’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္၊ http://www.nytimes.com/2014/12/02/world/searching-
for-burmese-jade-and-finding-misery.html?_r=0၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၇၃. အသုိင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 322 ႏွင္ ့428)။ 
သတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 410)။

၃၇၄. ဖားကန္႔တြင္ ယခုအခါ ရခိုင္လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၅၀၀၀၀ ဦးခန္႔ ရိွသည္ဟု ေျပာခ့ဲေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး ေက်ာက္တူးသမားတစ္မ်ားႏွင့္ Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ KIA/KIO ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တူးသမားတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 259, 492, 63 ႏွင့္ 68)။ 

၃၇၅. ေရမေဆးေက်ာက္သမားတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 336)။ ဤအကြက္ထဲရွ ိ
အျခားကုိးကားခ်က္မ်ားႏွင္ ့မွတ္ခ်က္မ်ားသည ္သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမပါရိွလွ်င ္အလားတ ူရင္းျမစ္ထံမ ွရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃၇၆. Lawi Weng, Irrawaddy, ‘Villagers to protest over grisly death of Kachin jade picker’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၁၈ ရက္၊ http://www.irrawaddy.org/
burma/villagers-protest-grisly-death-kachin-jade-picker.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Eleven 
Media Group, ‘Kachin protesters demand slice of mining wealth’; ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ http://www.kdng.org/news/34-news/430-kachin-
protesters-demand-slice-of-mining-wealth.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၇၇. ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့KDNG တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ကခ်င္အသုိင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၀၁၄ (KDNG 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 19-D တြင ္တစ္စုတစ္စည္းထဲ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္၊ Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 243-C)

၃၇၈. Eleven Media Group, ‘Kachin protesters demand slice of mining wealth’; ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ http://www.kdng.org/news/34-news/430-
kachin-protesters-demand-slice-of-mining-wealth.html၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၇၉. တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင ္လုပ္ကုိင္သ ူေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 135-F)။

၃၈၀. Transnational Institute / Burma Centrum Nederland ထဲတြင ္ကုိးကားေဖာ္ျပထားသည္၊ ‘The Kachin Crisis: Peace Must Prevail’; ၂၀၁၃၊ မတ္လ၊ စာမ်က္ႏွာ 
၁၃၊ http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb10.pdf၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးေဒါင္းလုဒ ္ခ်ထားသည္။ 
အျခား ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္လည္း ၾကည့္ရႈထားသည္။ ဥပမာ - https://www.xing.com/communities/posts/oliver-massmann-myanmar-news-and-
regulations-1004093807 and http://blog.sina.com.cn/s/blog_63ec24f50102ek1r.html၊ ႏွစ္ခုစလံုးအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္
ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ ဤမွတ္ခ်က္ကု ိပထမဆံုး အစီရင္ခံသည္ ့မူရင္းသတင္းေဆာင္းပါးကု ိအြန္လုိင္းတြင ္ၾကည့္ရႈ၍ မရေတာ့ပါ။
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၃၈၁. လူသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကု ိလုပ္ေဆာင္သူ၊ သတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
202-B ႏွင္ ့89-B) Yun Sun / Stimson Center, ‘China, the United States and the Kachin Conflict’; ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၊ http://www.stimson.org/images/
uploads/research-pdfs/Myanmar_Issue_Brief_No_2_Jan_2014_WEB_3.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၈၂. Human Rights Watch, ‘Untold Miseries: Wartime Abuses and Forced Displacement in Burma’s Kachin State’, အခန္း ၂၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ http://
www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0312ForUpload_1.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၈၃. Fortify Rights, ‘I thought they would kill me’, အခန္း ၂၊ ၃ ႏွင္ ့၄၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ www.fortifyrights.org၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင ္
ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၈၄. နမူနာအတြက ္Jenny Hedström ကုိၾကည့္ပါ၊ ‘Gender and Myanmar’s Kachin conflict’, New Mandala; ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္၊ http://asiapacific.anu.
edu.au/newmandala/2015/07/27/gender-and-myanmars-kachin-conflict၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Women’s 
League of Burma (WLB), ‘Same Impunity, Same Patterns – Sexual Abuses by the Burma Army Will Not Stop Until There Is a Genuine Civilian 
Government’, စာမ်က္ႏွာ ၁၄-၁၅၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ http://womenofburma.org/same-impunity-same-pattern-report-of-systematic-sexual-
violence-in-burmas-ethnic-areas၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၈၅. လူသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကု ိလုပ္ေဆာင္သူႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 202)။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရင္းျမစ္ထံမ ွ
ရရွိေသာ ဖားကန္႔ရွ ိလံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ- ၂၀၁၅

၃၈၆. Mandy Sadan, ‘Being and Becoming Kachin’, the British Academy / Oxford University Press, ၂၀၁၃၊ အခန္း ၆ ႏွင္ ့၇ Carine Jaquet, ‘The Kachin 
Conflict – Testing the Limits of the Political Transition in Myanmar’, IRASEC; ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂-၂၅ ႏွင္ ့အခန္း ၂၊ http://www.ifre.fr/c/35429၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၈၇. အရာရွိတစ္ဦးႏွင္ ့ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင္ ့Global Witness ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 8, 9 ႏွင္ ့45)။ KIA/
KIO မ ွGlobal Witness ထံေပးစာ၊ ၂၀၁၅ Kevin Woods, ‘Ceasefire capitalism: military–private partnerships, resource concessions and military–state 
building in the Burma–China borderlands’, Journal of Peasant Studies, 38:4; ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၅၀ Thant Myint-U, ‘Where China Meets India 
– Burma and the New Crossroads of Asia’; ၂၀၁၁၊ Farrar Strauss ႏွင္ ့Giroux၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၆။ Bertil Lintner, ‘Land of Jade’, Orchid Press; ၂၀၁၁ 
(၁၉၈၉ တြင ္ပထမဆံုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည)္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၄ Global Witness၊ ‘အက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ – The Uncertain Future of Burma’s Forests’; 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၃၊ https://www.globalwitness.org/sites/default/files/import/03sep3%20Conflict%20of%20Interests90-127.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၈၈. ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးႏွင္ ့KIA/KIO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့Global Witness ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 474 ႏွင္ ့474)။ 
Bertil Lintner ထံမွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅ Global Witness၊ ‘အက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ – The Uncertain Future of Burma’s Forests’; ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၉၃၊ https://www.globalwitness.org/sites/default/files/import/03sep3%20Conflict%20of%20Interests90-127.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 
၂ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၈၉. ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင္ ့KIA/KIO ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 387 ႏွင္ ့388)။ Bertil 
Lintner ထံမွဆက္သြယ္မႈ၊ ၂၀၁၅

၃၉၀. ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္(Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 139-B) Tom Kramer, ‘The United Wa State 
Party: Narco-Army or Ethnic Nationalist Party?’, Institute for Southeast Asian Studies; ၂၀၀၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၃၊ Global Witness၊ ‘အက်ိဳးအျမတ္ဆုိင္ရာ 
ပဋိပကၡျဖစ္မႈ – The Uncertain Future of Burma’s Forests’; ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၃၊ https://www.globalwitness.org/sites/default/files/
import/03sep3%20Conflict%20of%20Interests90-127.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၉၁. လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္တစ္ဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 185 ႏွင္ ့54)။ Kevin Woods, ‘Ceasefire capitalism: military–private partnerships, resource concessions and military–state 
building in the Burma–China borderlands’, Journal of Peasant Studies, 38:4; ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၅၆-၇၅၇ Global Witness, ‘A Choice for China – 
Ending the Destruction of Burma’s Northern Frontier Forests’၊ ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၇၊ https://www.globalwitness.org/archive/choice-china-ending-
destruction-burmas-frontier-forests,၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၉၂. ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား- ၂၀၁၄ 
(Global Witness ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 139-B၊ 10-B၊ 145-A ႏွင္ ့197-B) Global Witness, ‘A Choice for China – Ending the Destruction of Burma’s 
Northern Frontier Forests’၊ ၂၀၀၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၈ https://www.globalwitness.org/archive/choice-china-ending-destruction-burmas-frontier-
forests,၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ International Crisis Group, ‘A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin 
Conflict’; ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၊ http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b140-a-tentative-peace-
in-myanmars-kachin-conflict.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 

၃၉၃. Yun Sun / Stimson Center, ‘China, the United States and the Kachin Conflict’; ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၊ http://www.stimson.org/images/uploads/
research-pdfs/Myanmar_Issue_Brief_No_2_Jan_2014_WEB_3.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ 
International Crisis Group, ‘A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin Conflict’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆-၇၊ http://www.crisisgroup.org/~/media/
Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b140-a-tentative-peace-in-myanmars-kachin-conflict.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္
ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။ Transnational Institute / Burma Centrum Nederland, ‘The Kachin Crisis: Peace Must Prevail’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၅၊ http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb10.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၉၄. ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူႏွင္ ့KIA/KIO အရာရွိႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 197 ႏွင္ ့130-B) 
International Crisis Group, ‘A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin Conflict’၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅-၇၊ http://www.crisisgroup.org/~/media/
Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/b140-a-tentative-peace-in-myanmars-kachin-conflict.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္
ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၉၅. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 14-E)
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၃၉၆. ဤစာပုိဒ္တြင္ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ကုိးကားခ်က္မ်ားကု ိအခန္း ၂ တြင ္ေဖာ္ျပထားေပးပါသည္။

၃၉၇. KIA/KIO အရာရွိမ်ားႏွင္ ့Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 395-398) International Crisis Group, ‘Myanmar: the 
politics of economic reform’,

၃၉၈. Asia Report N°231၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ဇူလုိင္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁ ႏွင္ ့၁၂၊ http://www.crisisgroup.org/~/media/files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/231-
myanmar-the-politics-of-economic-reform.pdf ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၃၉၉. အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ေလးဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
256-B၊ 14၊ 135-B၊ 6-A ႏွင္ ့218-B) 

၄၀၀. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦး၊ KIA/KIO အရာရွ ိသံုးဦး၊ သတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင္ ့ေဒသခ ံသုေတသနျပဳလုပ္သူတစ္ဦးတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 130-B၊ 216၊ 313၊ 337-E၊ 404၊ 475 ႏွင္ ့476) 

၄၀၁. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 377-B)။

၄၀၂. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၇ ဦး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့အသုိင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 48၊ 49၊ 51၊ 65၊ 67၊ 68၊ 176၊ 218၊ 377-C) 

၄၀၃. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 218-B ႏွင္ ့377-B) 

၄၀၄. တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး၊ KIA/KIO ကုိယ္စားလွယ္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္၊ ေဒသခ ံႏုိင္ငံေရးသမား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ ွကုိယ္စားလွယ္၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားအဖြဲ႕ႏွင္ ့သီးသန္႔ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ေလးဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 14, 
140, 218-B, 234,243,259,350,353,377,479 ႏွင္ ့490)။

၄၀၅. ဤေျမပံုတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္သည ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္၇ ဦး၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတုိ႔အေပၚ 
အေျခခံထားပါသည္၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 47, 101, 142, 234, 350, 352, 353 ႏွင္ ့377) 

၄၀၆. တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းရွင ္သံုးဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 479, 14-B, 
263, 142-C)။

၄၀၇. ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္သား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့Global Witness တို႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ 
ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 234, 142-B ႏွင္ ့202-B) 

၄၀8. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 142-C ႏွင္ ့377-A)

၄၀၉. လူသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကု ိလုပ္ေဆာင္သူႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 202-C)

၄၁၀. လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 234)။

၄၁၁. လူသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္သားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 202-B)။

၄၁၂. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 404)။

၄၁၃. KIA/KIO အရာရွိမ်ားႏွင္ ့Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 66)။ 

၄၁၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 65 ႏွင္ ့67)

၄၁၅. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄။ (Global Witness ၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 65)။

၄၁၆. KIA/KIO အရာရွိႏွင္ ့Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၀၂ 

၄၁၇. KIA/KIO ထံမ ွေပးစာ ၂၀၁၅။

၄၁၈. KIA/KIO အရာရွိမ်ားႏွင္ ့အသုိင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 52 ႏွင္ ့66) 

၄၁၉. တိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness 
၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 2)။ KIA/KIO မ ွအခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ား- KIA/KIO ထံမ ွေပးစာ- ၂၀၁၅ ႏွင္ ့KIA/KIO 
အရာရွိမ်ားႏွင္ ့ေဒသခ ံႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 66 ႏွင္ ့239-C)။

၄၂၀. တိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူတစ္ဦး၊ စုစုေပါင္းပါ၀င္သည္ ့ပမာဏႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
ေယဘုယ်အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သ ူလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္သားတုိ႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄ (Global Witness 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 197-C ႏွင္ ့202)

၄၂၁. ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူႏွင္ ့ျမဴနီစီပယ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ (Global Witness 
၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 197 ႏွင္ ့134)။

၄၂၂. KIA/KIO အရာရိွမ်ား၊ ျမဴနီစီပယ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတို႔ႏွင့္ Global Witness တို႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ 
၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 134, 202 ႏွင့္ 395)။ 

၄၂၃. KIA/KIO အရာရွိတစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 135 ႏွင္ ့260)။
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၄၂၄. အထက္ပါရည္ညြန္းအတိုင္း

၄၂၅. KIA/KIO ထံမ ွေပးစာ ၂၀၁၅။

၄၂၆. KIA/KIO အရာရွိမ်ားႏွင္ ့Global Witness ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၅။ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 395)။

၄၂၇. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 187 ႏွင္ ့117)။ 

၄၂၈. KIA/KIO ထံမ ွေပးစာ ၂၀၁၅။

၄၂၉. ျမဴနီစီပယ္ေရးရာေကာင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္သံုးဦး၊ ေဒသခ ံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား- ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅ (Global 
Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 6-C၊ 10၊ 67၊ 68၊ 134-B ႏွင္ ့176)။

၄၃၀. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္အဖြဲ႕၊ ဘုရားေက်ာင္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင္ ့KIA/KIO ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး႔တို႔ႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့၂၀၁၅။ 
(Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 45, 130 ႏွင္ ့250)။

၄၃၁. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သူတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 142-C ႏွင္ ့197-B) KDNG ထံမ ွဆက္သြယ္မႈ- ၂၀၁၄ 

၄၃၂. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၄။ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 350)။ KIA/KIO ထံမ ွေပးစာ ၂၀၁၅။ KDNG ထံမ ွ
ဆက္သြယ္မႈ- ၂၀၁၄

၅၃၃. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ႏွင့္ Global Witness ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ (Global Witness ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 491 ႏွင့္ 232) 
Dan Levin / The New York Times, ‘Searching for Burmese Jade, and Finding Misery’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္၊ http://www.nytimes.com/2014/12/02/
world/searching-for-burmese-jade-and-finding-misery.html?_r=0၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၄၃၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင ္တစ္ဦး၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ကြ်မ္းက်င္သ ူပညာရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့
၂၀၁၅။ (Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 11, 176 ႏွင္ ့491)။

၄၃၅. Global Witness ႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ- ၂၀၁၅ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 176)။ 

၄၃၆. KIO အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness ၏ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၄။ (Global ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 181)။

၄၃၇. အထက္ပါရည္ညြန္းအတိုင္း

၄၃၈. Global Witness သည ္သမိုင္း၀င ္ႏွစ္စဥ ္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္ႏွစ္စံုကု ိရရွိခဲ့ပါသည္၊ တစ္စံုသည ္အစုိးရမ ွထုတ္ျပန္သည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
အျခားတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည ္ပုိ၍ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိၿပီး 
ေရာင္းခ်မႈဆုိင္ရာ အေလးခ်ိန္ ႏွင့္ တန္ဖို႔တုိ႔ ပါဝင္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ တြက္ခ်က္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင ္ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

၄၃၉. ဒီမုိကေရစီက်က် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက ္Ash Center၊ Harvard Kennedy School/Proximity Designs/Rajawali Foundation Institute 
for Asia, ‘အနာဂတ္တစ္ခုကု ိဖန္တီးျခင္း- Using Natural Resources for New Federalism and Unity’၊ ဇူလုိင ္၂၀၁၃၊ http://ash.harvard.edu/links/creating-
future-using-natural-resources-new-federalism-and-unity;၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ ၁ တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၄၄၀. ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲေရာင္းခ်မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားထဲမ ွအခ်ိဳ႕သည ္ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိသည့္အတြက ္အနည္းငယ္မွ်ကုိသာ ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့ပါသည္။ 
၎တုိ႔သည ္စုစုေပါင္းေရာင္းခ်ရမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာ ရွိပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္း ထုိသုိ႔ ဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖင္ ့ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား 
သက္ေရာက္မႈ မရွိဟ ုယူဆထားပါသည္။

၄၄၁. ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲေရာင္းခ်ရမႈမ်ားထဲမ ွေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ရမႈ အေလးခ်ိန္ႏွင္ ့တန္ဖုိးမ်ားအတြက ္လုပ္ငန္းပုိင္းမ ွမွတ္တမ္းမ်ား။

၄၄၂. အထက္ပါရည္ညြန္းအတိုင္း

၄၄၃. ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ‘ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားျပ ႏွစ္စဥ္စာအုပ ္၂၀၁၁’၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၇ Central Statistical Organization, ‘Production of Precious Minerals 
and Pearls’၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၅ အခ်က္အလက္၊ www.csostat.gov/s2.5MA02.htm၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင ္ေနာက္ဆံုးဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၄၄၄. ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား ႏွင္ ့KIA/KIO အရာရွိမ်ားအား Global Witness မ ွျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း တရားဝင ္ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင ္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္း စာရင္းကု ိေပးအပ္ခဲ့သည္၊ က်န္ရွိသည့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိမ ူတရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
တုိက္ရုိက ္တရားမဝင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္သံုးဦးကလည္း “ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည ္၎တုိ႔ ထုတ္လုပ္သည္ ့အရည္အေသြးေကာင္းေက်ာက္စိမ္း 
အနည္းဆံုး ၅၀% ခန္႔ကု ိတရားမဝင ္ေရာင္းခ်ေၾကာင္း” ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ထင္ရွားသည္ ့ေက်ာက္စိမ္းတြင္းပုိင္ရွင္တစ္ဦးကလည္း “၆၀-၇၀% သည ္
နယ္စပ္သုိ႔ေရာက္သြားေၾကာင္း” ႏွင္ ့အျခားတစ္ဦးကလည္း “ဖားကန္႔မ ွေက်ာက္စိမ္း ၈၀% ခန္႔ကို တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေၾကာင္း”၊ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည္ ့ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင္ ့ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ ွစတင္ကာ ေက်ာက္စိမ္း၏ ၅၀% ကု ိတရားမဝင ္ေရာင္းဝယ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ 
တရုတ္လူမ်ိဳး ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးက “ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၈၀% ကုိတရားမဝင ္ေရာင္းဝယ္ေၾကာင္း” ခန္႔မွန္းေျပာျပၿပီး အျခားတစ္ဦးကလည္း “ျပင္ပတြင ္
ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ားသည ္တရားဝင ္ေရာင္းဝယ္မႈထက ္၅-၁၀ ဆအထ ိပုိေၾကာင္း” ေျပာျပသည္။ KIA/KIO အရာရွိက ေက်ာက္စိမ္း၏ ၈၀% ကု ိတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ၿပီး 
ေမွာင္ခုိေဈးကြက္တြင ္ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးမွသာ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈ၏ တစ္ဝက္ေအာက္ကု ိတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္သည္ဟ ု
ခန္႔မွန္းခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ ္တရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ အမ်ားစုအတြက ္ေဈးႏႈန္းကု ိႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ေနသည္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ အခြန္ေရွာင္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ (Global 
Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 175/243/263-B, 5A-AG, 6-C, 135-G, 384-A, 218, 259-260 ႏွင္ ့411) Eleven, ‘Timber, jade account for more than half of 
smuggled goods seized’၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက ္ကုိလည္း ၾကည့္ပါ၊ http://www.elevenmyanmar.com/index.php?option%3Dcom_conten
t%26view%3Darticle%26id%3D7909:timber-jade-account-for-more-than-half-of-smuggled-goods-seized%26catid%3D44:national%26Itemid%
3D384၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင ္ေနာက္ဆံုး ဝင္ၾကည့္ထားသည္။

၄၄၅. ၂၀၁၄ တြင ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္မ်ားအတြက ္က်င္းပခဲ့ေသာ ပြဲႏွစ္ပြဲ ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြက ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အေလးခ်ိန္ႏွင္ ့
ပတ္သက္သည္ ့အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။ ယင္းသည ္၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ျပပြဲထက ္ပုိ၍ နည္းပါသည္။ 
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၄၄၆. ဤတြက္ခ်က္မႈမ်ားသည ္ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမ ွေပးထားေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္က်င္းပသည္ ့
ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက ္ေရာင္းခ်ေပးေသာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲႏွင္ ့ပတ္သက္သည္ ့အေလးခ်ိန္ႏွင္ ့ေရာင္းခ်မႈ ဝင္ေငြဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင ္
အေျခခံထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ျပပြဲသည ္ပြဲငယ္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ဤျပပြဲအတြက ္အေလးခ်ိန္ႏွင္ ့အေရာင္းဝင္ေငြမ်ားကု ိGlobal Witness ထ ံ
ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့၎ကု ိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားထဲတြင ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိပါ။ 

၄၄၇. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက ္၂၀၁၄။ MGJEA၊ ‘၅၀ ႀကိမ္ေျမာက ္ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲအစီရင္ခံစာ’၊ ေနာက္ဆက္တြဲ င- 
၂၀၀၆ ဇြန/္ဇူလုိင ္အထူးျပပြဲမ ွ၅၀ ႀကိမ္ေျမာက ္ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲ(ရက္စြဲမသိရပါ) အထ ိေရာင္းခ်ရေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြ ဲအေရအတြက္ႏွင္ ့အေလးခ်ိန္။

၄၄၈. ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲတရားဝင္ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ ၂၀၁၄။ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြ ဲဗဟိုေကာ္မတီ၊ ‘ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ 
ေရာင္းခ်ရမႈ (၁၉၆၄ မွ ၂၀၁၃)’၊ ရက္စြ ဲမသိရပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ကာလအလိုက္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္ ယူရိုမွ ေဒၚလာသို႔ ေျပာင္းထားေသာ ေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္။

၄၄၉. ေက်ာက္စိမ္း အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးႏွင္ ့ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင္ ့Global Witness တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ 
၂၀၁၅ (Global Witness ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 124, 54-AG, 14-G ႏွင္ ့427)။

၄၅၀. HS ကုဒ္မ်ားကု ိသံုးၿပီး UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/) ထံမ ွရယူထားေသာ တရုတ္ႏုိင္င ံကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား- 
710310 (အဖုိးတန္ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ား – အရုိင္းတံုး)၊ 710399 (အဖုိးတန ္ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ား)၊ ႏွင္ ့722620 (အဖုိးတန္ေက်ာက္စိမ္းတုံးေလးမ်ား) ဤတန္ဖုိးမ်ားထဲတြင ္
ေက်ာက္စိမ္းအျပင ္အျခားပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကု ိတင္ပုိ႔မႈမ်ားတြင ္အျခား HS ကုဒ္မ်ားျဖင္ ့
ျခံဳငံုပါဝင္ပါသည္။ HS 710399 တြင ္စိန္မ်ား မပါဝင္ပါ၊ ပတၱျမား၊ ျမႏွင္ ့နီလာတုိ႔သည္မ ူအျခားကုဒ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ (HS 710391) ထဲတြင ္ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင ္ေက်ာက္စိမ္းသည္သာ အမ်ားဆံုး ထြက္ရွိသျဖင္ ့HS 710399 အတြက ္ေပးထားေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္အမ်ားစုသည ္ေက်ာက္စိမ္းအေရာ
င္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈကု ိျပသေနပါသည္။ ေပ်ာက္ေနေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည ္တရုတ္ႏုိင္င ံအေကာက္ခြန္ထံမ ွရရွိေသာ အခ်က္အလက္တြင ္HS 710299 
အတြက ္၂၀၁၂ မွစတင္၍ တင္သြင္းေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိတင္ျပထားျခင္းမရွိသည္ကု ိညႊန္ျပေနပါသည္၊ ေဒတာမ်ား စုစည္းရာတြင ္မတူညီသည္ ့
နည္းလမ္းမ်ားကု ိအသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ UN Comtrade ေဒတာေဘ့စ္မွတဆင္ ့ကုဒ္ခြဲမ်ားကု ိမရရွိႏုိင္ပါ၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့တစ္ကီလုိဂရမ္အတြက ္
တိက်ေသာ အေလးခ်ိန္ကု ိဆံုးျဖတ္ရန ္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ ္တင္ပုိ႔မႈ တန္ဖုိးမ်ားကုိမ ူအစီရင္ခံထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ အတြက္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ တင္သြင္းမႈ 
ေဒတာမွတ္တမ္းမ်ားကု ိျမန္မာႏုိင္ငံႏွင္ ့ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ထပ္ေဆာင္းရင္းျမစ္အျဖစ ္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည ္(အလားတ ူကုဒ္မ်ားအတြက)္။ 
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