၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလင
ို ္ ၂၈ ရက္။

အဆိပသ
္ င့္ ေက်ာက္စမ
ိ း္ လုပ္ငန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ျမန္မာအစိးု ရက
ေျခလွမး္ သစ္ကို ေၾကညာလိက
ု သ
္ ည္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ ႏိုငင
္ ံရွိ ေဒၚလာ ဘီလီယံ မ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာ စီးပြားေရး လုပင
္ န္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို ေၾကညာလိုက္သည္။
နက္နက္ရႈိင္းရိင
ႈ ္း ျခစားလ်က္ရွိေသာ ကုနသ
္ ြယ္မႈတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ Global Witness၊ ကခ်င္ လူမႈ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြ႔ဲ (KDNG)၊ သဘာ၀ သယံဇာတ
ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြ႔ဲ (NRGI) ႏွင့္ အျခား ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ျမန္မာႏိုင္င႐
ံ ွိ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္
္ ဆာင္မႈ ေပ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤသမိုင္း၀င္ လုပေ
ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
လူအမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေျမစာပံု ၿပိဳက်မႈမ်ားႏွင့္ ခ်စားမႈ၊ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာျခင္းႏွင့္ လူမႈ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားစြာ လုပေ
္ ဆာင္ၿပီးေနာက္ပိင
ု း္
လုပ္ငန္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေနသူက တူးေဖာ္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ ပါမစ္မ်ားကို သက္တမ္းတိုးမည္မဟုတ္ပဲ ဥပေဒဆိုင္ရာ
မူေဘာင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခ်မွတ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ပါမစ္ အသစ္မ်ား ခ်ေပးမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
ယခင္ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုငမ
္ ီတြင္ Global Witness မွ စံုစမ္းေလ့လာခဲသ
့ ည့္ ေက်ာက္စိမ္း ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ "ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္" အစီရင္ခံစာတြင္ နာမည္ပ်က္ရွိေသာ
တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ ရာဇာမ်ားက ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းကို လွိ်ဳ႕၀ွက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး
အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွေ
ိ နမႈ အမ်ားအျပားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
တစ္ႏွစ္တည္းအတြင္းတြင္ပင္ ခန္႔မွန္းေခ် အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံ အထိ တရား၀င္ထုတ္လုပ္မႈရွိသည့္
ယင္းက႑၏ ႀကီးမားလွသည့္ အတိုင္းအတာကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ ႏိင
ု ္ငံတစ္ခုလုးံ ၏
GDP တန္ဖိုး တစ္ခုလံုး၏ ထက္၀က္နီးပါးႏွင့္ ညီမွ်ေနေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ အက်ဳိးခံစားခြင့္
အနည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိခစ
ံ ားရသည္။
“ဒါဟာ ကစားပြဲကို ေျပာင္းလဲေစတာပါ” ဟု Global Witness မွ အႀကီးတန္း စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွဴး ဂ်ဴမန္ကဘ္ဘာ
(Juman Kubba) က ေျပာသည္။ "ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမေ
ႈ တြအေပၚ
အေလးအနက္ထားတယ္ဆိုတာျပေနၿပီး မၾကာေသးခင္ အတိတ္မွာ ရွိခတ
ဲ့ ဲ့ အညွာအတာကင္းတဲ့ စစ္တပ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ခရိုနီ ႀကီးစိုးမႈ ေတြကို ေျပာင္းျပန္လွန္တာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။"

“လိုင္စင္ေတြ ဆိုင္းငံ့လိုက္တာဟာ သဘာ၀ ပါတ္၀န္းက်င္န႔ဲ လူမႈဘဝ ဆံုးရံႈးမႈေတြကို လံုး၀ ဂရုမစိုကပ
္ ဲ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုငင
္ ံရဲ႕ ၾကြယ္၀လွတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းေတြကုိ တူးေဖာ္ရယူေနတဲ့ ေရေပၚဆီ အလႊာေတြကို
ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဖ႔ို အေရးႀကီးတဲ့ ပထမ ေျခလွမး္ ျဖစ္တယ္။” ဟု KDNG အဖြ႔ဲ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ဆာဂ်ီက ေျပာသည္။ "အခုဆိုရင္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြန႔ဲ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဦးစားေပးတဲ့ လိုင္စင္ထုတ္ေပးတဲ့
နည္းလမ္းသစ္ လိုအပ္ေနၿပီ။"

ေက်ာက္စိမ္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ "ၾကီးမားေသာ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္" အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မစ
ွ ၍
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ႏိုငင
္ ံ၏ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကုိ မတင္းတိမ္၊ မေရာင့္ရဲႏုိင္ဘဲ
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆက္လက္တူးေဖာ္ေနၾကျပီး အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝတုိ႔ကုိ
ပ်က္စီးေစသည္။ ဆိုးရြားလွေသာ ေျမဇာၿပိဳက်မႈသည္ လူရာေပါင္းမ်ားစြကို ေသေၾကေစခဲၿ့ ပီး ေဒသတြင္
ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေက်ာက္စိမ္းအေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြ႔အ
ဲ ၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ အ
အဓိကအားျဖင့္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္း ၾကြယ၀
္ မႈကို မည္သ႔ို ေ၀မွ်ၿပီး
စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းသည္ ေရရွညတ
္ ည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ရန္ အဓိက က်ေနသည္။
“၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေခ
ေခၚသံတစ္ခုျဖစ္ခပ
ဲ့ ါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အားလံုးအတြက္ အေရးပါတဲ့ သဘာဝသယံဇာတေတြကုိ စီ
စီမံခန္႔ခြဲမႈန႔ဲ စတင္ခဲ့ပါတယ္" ဟု သဘာ၀ သယံဇာတ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြ႔ဲ (NRGI) ျမန္မာႏိုင္ငံ မန္ေနဂ်ာ၊ မက္သရူး
ဆလိုမြန္ (Matthieu Salomon) က ေျပာသည္။ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္မယ္လုိ႔ ေပးထားတဲ့ကတိအတုိင္း အစ
ု င
္ ံတကာက
အစုိးရအေနနဲ႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏိင
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကိုလည္း သူတို႔ရဲ႔ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ရရွိသင့္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို
ပံ့ပိုးဖိ႔ု ဦးစားေပးဖိ႔ု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။”
္ န္းမ်ားတြင္
အစိုးရသစ္၏ ေၾကညာခ်က္သည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပိုမက
ို ်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပင
လက္ကားေရာင္းခ်မႈကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏင
ုိ ္ရန္ တံခါးဖြင့ေ
္ ပးလုိက္ၿပီး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ေစသည္။ ယခုအခါ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပိုမပ
ို ါ၀င္မရ
ႈ ွိသည့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ကို
္ လမ္း
ဖြဲ႕စည္းရန္ တာ၀န္ခံမရ
ႈ ွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ စီးပြားေရး မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ရန္ အခြင့အ
ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို အေရးေပၚအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ရမည္။



လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညလ
ီ ာခံမွ စတင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြက္
အက်ဳိးခံစားခြင့မ
္ ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ေ၀မွ်ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သေဘာတူျခင္း။



ေက်ာက္မ်က္ရတနာ က႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္
ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈ၊ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႏ
ႈ ွင့္ ၾကီးၾကပ္မတ
ႈ ို႔ အားေကာင္းသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊



ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈမ်ားကဲ့သို႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း၏ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္ႏင
ွ ့္ ေဒသခံတို႔၏ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းမႈမ်ားကို မွ်တစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ႏင
ွ ့္ လူမႈ ဆိုငရ
္ ာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။



ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း ကုမၸဏီ၏ ပိုငရ
္ ွင္ အစစ္အမွန္မ်ား၊
စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ အေရာင္းမွတ္တမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ေက်ာက္စိမ္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို ထုတ္ျပန္ရန္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (EITI) ကို အသံုးျပဳျခင္း။



လက္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရး သတ္မတ
ွ ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား လိုက္နာမႈ ရွမ
ိ ရွိ
စီစစ္ျခင္း။



၀င္ေငြ ဆံုးရံႈးမႈကို ေျဖရွင္းရန္ အခြနေ
္ ကာက္ခံမႈကုိ ျပန္သုးံ သပ္ၿပီး ပြ
ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈပိမ
ု ိရ
ု ွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။



ေရရွည္တြင္ ဤအကန္႔အသတ္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္၏ အက်ဳိးခံစားမႈကို အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေစရန္
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ေက်ာက္စိမ္း ျဖစ္တည္မႈ
လက္က်န္၏ အရြယ္အစား၊ အရည္အေသြးႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္



ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္မႈအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ပံုမွန္ အစီရင္ခံရန္အတြက္
ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္း။

ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကို လ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ
တစ္ခုမွာ ေက်ာက္စိမ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ညီလာခံကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ NRGI သည္
ယင္းကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို လာမည့္ လမ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏင
ို ္ရန္ အဆိုျပုလႊာတစ္ရပ္ကို
ျပင္ဆင္ေရးသားလ်က္ရွိသည္။
္ ႈမ်ား အျပင္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စု ၆၁ ခုတို႔သည္
အဆိုပါ ေက်ာက္ဆံုး လုပ္ငန္းဆိုငရ
္ ာ အေရးယူေဆာင္ရြကမ
အစိုးရအား ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိင
ု ္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္အတြငး္ တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။



ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ေသာ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးအား ဗဟို အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး တို႔ကို လႊမ္းၿခံဳေသာ
ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့စ
္ နစ္ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ျခင္း။



ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ
မ်ားအားလံုး၏ မူရင္းပိုငရ
္ ွင္မာွ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။



သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စီမခ
ံ န္႔ခြဲျခင္း၊ အခြနေ
္ ကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြ ေ၀မွ်ျခင္းတို႔
အေပၚ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအား မူရင္း အခြင့အ
္ ာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။



ႏိုင္ငေ
ံ ရး နည္းလမ္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းၿပီးသည္ အထိ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း။



စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မ်ား မခ်မွတ္မီ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ “လြတ္လပ္ေသာ၊
ႀကိဳတင္၊ အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္" ကို ရယူျခင္း။



သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အခြနေ
္ ကာက္ျခင္း၊ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္
၀င္ေငြ ေ၀မွ်ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို ေပးေလ်ာ္မႈ ယႏၱယားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ပြင့လ
္ င္းျမင္သာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းနွင့္ လူထုပညာေပးျခင္း။



သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခ်စားမႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ၊ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡႏွင့္ လူမႈ ျပႆနာမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း။ ႏွင့္



ေဒသတြင္း အေျခအေန၊ သမိင
ု ္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ အညီ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုငင
္ ံတကာ
သုေတသန ပညာရွငမ
္ ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ရရွိလာသည့္
သဘာ၀ သယံဇာတ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈႏွင့္ ၀င္ေငြ ေ၀မွ်ျခင္း မူ၀ါဒမ်ား။
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