


ဤစာတမ္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ဤစာတမ္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 

ပဋိပကၡ - ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဆိုးသံသရာ အစီရင္ခံစာ၏ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ကြဲလြဲမႈ ပဋိပကၡ - ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဆိုးသံသရာ အစီရင္ခံစာ၏ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ကြဲလြဲမႈ 

သို႔မဟုတ္ မရွင္းလင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာမူရင္းကို ဖတ္႐ႈပါ။ သို႔မဟုတ္ မရွင္းလင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာမူရင္းကို ဖတ္႐ႈပါ။ 



3

မာတိကာမာတိကာ
အတိုေကာက္မ်ား/ေက်ာက္စိမ္း က႑အတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ အဓိက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ........................... ၄

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပုံ ................................................................................................................................ ၅

နိဒါန္း ............................................................................................................................................. ၇

၁။ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ပဋိပကၡ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆိုးသံသရာ ......................................................................................... ၁၀
၁.၁ ေက်ာက္စိမ္း- ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ NLD ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ................................................................................ ၁၀

၁.၂ လမ္းေၾကာင္းလြဲေနေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ........................................................................... ၁၁

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ............................................................................................................. ၁၂

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ MGE တြင္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

မသမာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနသည္။ ......................................................................................................................... ၁၈

၁.၃ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း .................................................................................................................. ၂၂

၂။ ေက်ာက္စိမ္းမွရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို မွီခိုအားထားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား .................................................... ၂၆
၂.၁ တပ္မေတာ္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမွ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိေနသည္။ .................................................... ၂၆

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိသားစုသည္ ေက်ာက္စိမ္းဆိုင္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား မွ မည္သို႔ အျမတ္အစြန္းမ်ား 

ရရွိေနသနည္း? .......................................................................................................................................................... ၃၁

၂.၂ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑ ............................................................................................... ၃၃

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ေက်ာက္စိမ္း -ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ခါးသီးေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အေတြ႕အႀကဳံ ................................................ ၃၄

၂.၃ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ........................................................................................................................................................ ၃၉

၂.၄ ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ .......................................................................................................................... ၄၂

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ UWSA ၏ လက္နက္မ်ား ................................................................................................ ၄၆

၂.၅ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ ........................................................................................................ ၄၇

၃။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖားကန႔္ ................................................................................................... ၄၈
ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - အႏၲရာယ္ရွိသည့္ တူးေဖာ္မႈ၊ အသက္ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္သည့္ ရလဒ္မ်ား .................................................................. ၄၈

၃.၁ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ ............................................................................................ ၅၀

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ မည္မွ် ႀကီးမားသနည္း? .................................................................. ၅၁

၃.၂ ျမင့္တက္လာေနသည့္ ေက်ာက္စိမ္းေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ ........................................................................................................ ၅၂

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ေက်ာက္စိမ္းမွ အခြန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း .............................................................................................. ၅၅

၃.၃ ဖားကန႔္ရွိ တ႐ုတ္စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ..................................................................................................................... ၅၆

၃.၄ ေရမေဆးသမားမ်ား ေပါမ်ားလာမႈ ................................................................................................................................. ၅၆

၃.၅ အေၾကာက္တရား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနရျခင္း ........................................................................................ ၅၉

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡ ႏွင့္ ထိခိုက္မႈတို႔အတြက္ လမ္းစတစ္ခု .......................................... ၆၀

၃.၆ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း .................................................................................................... ၆၂

၄။ နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္ ...................................................................................................................................... ၆၃
၄.၁ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ........................................................................................ ၆၃

၄.၂ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ................................................................................................................................................. ၆၄

မွတ္စုမ်ား ......................................................................................................................................................... ၆၈



CHINA

LAOS

THAILAND

INDIA
BANGLADESH

MYANMAR

Sagaing

Mandalay

Shan

Kayah

Kayin

Tanintharyi

YangonAyeyarwady

Rakhine

Chin

Magway

Bago

Mon

Mandalay

Paletwa

Kutkai

Muse Laukki 

Nay Pyi 
Taw 

Kyauktaw Taunggyi 

Sagaing 

Sittwe 

Hakha

Kachin

Myitkyina

Laiza

Tanai

Hpakant

Pangkham

Hkamti

Lashio

အတိုေကာက္မ်ားအတိုေကာက္မ်ား
AA ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕

CRPH ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ

DICA ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

EITI တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး

KIO/A ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ / ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

MEC ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

MEHL ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ 

MEITI ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး

MONREC သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

MGE ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း

MGJEA ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

MNDAA ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

KNDPC ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီ

NCA တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

NUG အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ

SAC ႏုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ

UWSP/A ဝ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ပါတီ / ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္

ေက်ာက္စိမ္းက႑အတြင္းလႈပ္ရွားေနေသာ အဓိကလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားေက်ာက္စိမ္းက႑အတြင္းလႈပ္ရွားေနေသာ အဓိကလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား

အဖြဲ႕အစည္းအမည္ လႈပ္ရွားသည့္ နယ္ေျမ (မ်ား) အဆင့္အတန္း

တပ္မေတာ္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္ ႏွင့္ ေလတပ္တို႔ အပါအဝင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ 
စစ္ကိုင္းတိုင္း အေရွ႕ပိုင္း

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ 
တည္ရွိသည္။ 

ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ 
တည္ရွိသည္။ 

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္း

ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ 
အဓိက လႈပ္ရွားသည့္ နယ္ေျမမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ဌာနခ်ဳပ္မွာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ 
မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန႔္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း 
အေျခစိုက္သည္။ 



CHINA

LAOS

THAILAND

INDIA
BANGLADESH

MYANMAR

Sagaing

Mandalay

Shan

Kayah

Kayin

Tanintharyi

YangonAyeyarwady

Rakhine

Chin

Magway

Bago

Mon

Mandalay

Paletwa

Kutkai

Muse Laukki 

Nay Pyi 
Taw 

Kyauktaw Taunggyi 

Sagaing 

Sittwe 

Hakha

Kachin

Myitkyina

Laiza

Tanai

Hpakant

Pangkham

Hkamti

Lashio

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပုံျမန္မာႏုိင္ငံေျမပုံ
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဖားကန႔္သည္ 
ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ 
ရွိပါသည္။ ၎၏ ႐ႈခင္းမ်ားသည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီး 
ေစခဲ့ေသာ အႀကီးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ 
Global Witness

ဖားကန႔္ေဒသရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေျပာင္တလင္းခါ 
သြားသည္အထိထုတ္ယူရန္ ႀကီးမားသည့္ တူးေဖာ္ေရး 
စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေနရာညပါ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
Global Witness

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေရမေဆးသမားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ 
ဆက္ႏုိင္႐ုံမွ်အတြက္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ ေျမစာပုံမ်ားမွ 
ရွာေဖြေရြးထုတ္ၾကရစဥ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားေသာ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  ဖားကန႔္ရွိ တန္ဖိုး 
အႀကီးဆုံး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ 
Global Witness
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ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ‘ရတနာသိုက္”အမ်ားစုတို႔သည္ 
အထက္ပါပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေရႊလီရွိ 
ၾကယ္ေခါင္ လက္ဝတ္ရတနာ ေစ်းကြက္တြင္ 
အဆုံးသတ္သြားခဲ့သည္။  
Global Witness

နိဒါန္းနိဒါန္း
ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိေက်ာက္စမိ္းႏငွ့ ္ပဋပိကၡတို႔သည ္ဆယစ္ုႏစွ ္ႏစွခ္ုေက်ာၾ္ကာ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၏ အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ေပးေနၾက 
ေသာ အဆုိးသံသရာတစ္ခုအတြင္း ပိတ္မိေနခဲ့သည္။ ကမ႓ာေပၚတြင္ တန္ဖုိးအႀကီး 
ဆုံးျဖစၿ္ပီး ေဒၚလာ ဘလီီယံႏငွ့ခ္်ီေသာ ႏစွစ္ဥတ္ူးေဖာသ္ည့ ္တြင္းထြကသ္ယဇံာတ 
ေပါႂကြယ္ဝမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း 
မ်ားသည ္အစိုးရႏငွ့ ္အစိုးရမဟတု္ေသာ လကန္ကက္ိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားအား ႏစွ္ေပါင္း 
မ်ားစြာ ေငြေၾကးေထာကပ္ံလ့ာခဲၿ့ပီး ေက်ာက္စမိ္းတြင္းမ်ားရွရိာ ေဒသမ်ားႏငွ့ ္၎ 
ေဒသမ်ားရွ ိႂကြယဝ္မႈမ်ားအေပၚ ခ်ဳပကုိ္ငထ္ားႏိငု္ေရးအတြက ္တုိကပ္ြဝဲငရ္န ္လက္ 
နကက္ိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားအတြက ္မကလ္ုံးအျဖစ ္တညရ္ွိေနျခင္းျဖင့ ္ပဋပိကၡမ်ားကိ ုပိမုိ ု
ဆိုးရြားေစကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္။ အျပန္ 
အလွန္အားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတစ္ဝိုက္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိ 
သည့္ တူးေဖာ္မႈ အေလ့အထမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ေမွာင္ခိုမႈမ်ား၊ အခြန္ 
ေရွာင္တိမ္းျခင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးျခင္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ေပါမ်ားလာေစရန္ ေထာက္ကူေနသည့္ ဥပေဒမဲ့ ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုကို အားေပးခဲ့သည္။  

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (NLD) ကုိ အာဏာရရိွလာေစခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားအတြင္း၌သာမကဘဲ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း 
လုံး၌ စစတ္ပမ္ ွခ်နထ္ားခဲသ့ည့ ္အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈ ႏငွ့ ္ဆိုးေမြမ်ားကိ ုကန႔သ္တ္ႏုငိ ္
မည့ ္အခြင့အ္လမ္းတစရ္ပက္ိ ုယူေဆာငလ္ာခဲပ့ါသည။္ တပမ္ေတာ(္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ 
စစ္တပ္) တြင္ ၎အေပၚ အရပ္သားအစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ ကာကြယ္ေပးထား 
သည့္ သိသာေသာ အာဏာမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရး 
အေျခအေနအတြင္း ဤသို႔ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ေပၚေပါက္လာမႈ 
ေၾကာင့ ္ပိမုိုေတာကပ္သည့ ္အနာဂတတ္စခ္အုတြက ္ေမွ်ာလ္င့ခ္်ကမ္်ားဆကလ္က ္
ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကို ဆန႔္က်င္ကာ တပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ 
ထိသုို႔ေသာ ေမွ်ာလ္င့ခ္်က္မ်ားမွာ တမဟတုခ္်င္း ခ်ဳပၿ္ငမိ္းသြားခဲရ့သည။္ အာဏာ 
သိမ္းမႈသည္ တိုင္းျပည္အား စစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေစ 
ရန ္ၿခမိ္းေျခာက္ေနၿပီး ျမနမ္ာႏုငိင္အံား လြနခ္ဲသ့ည့ ္ဆယ္ႏစွ္ေက်ာက္ာလအတြင္း 
ရရွိလာခဲ့သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားေစခဲ့သည္။ 

စစတ္ပသ္ည ္ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ တုိင္းရင္းသား လနူည္းစမု်ားေနထိငုရ္ာ အစြနအ္ဖ်ား 
ေဒသမ်ားအတြင္း အေရးယ ူဒဏခ္တခ္ရံမႈ လံုးဝမရွဘိ ဲလႈပရ္ွားေနခဲရ့ာမ ွအာဏာ 
သိမ္းမႈသည္ ယခုအခါတြင္ တပ္မေတာ္၏ရက္စက္မႈမ်ားအား တိုင္းျပည္၏ ဗမာ 
လူမ်ိဳးအမ်ားစု အခ်က္အခ်ာေဒသအတြင္းသုိ႔ ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ 
သည ္၎၏ အာဏာလယုမူႈကိ ုဆန႔က္်ငသ္ည့အ္ေနျဖင့ ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ျပညသ္မူ်ား၏ လမ္းမထကတ္ြင ္ဆႏၵျပျခင္းမ်ား၊ သပတ္ိေမွာက္ျခင္းမ်ားႏငွ့ ္ႏုငိင္ ံ
တစ္ဝန္း အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ(CDM)တြင္ ပါဝင္ၾကျခင္းတို႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္ 

၏ အံုႂကြလာမႈအား အလြန္အမင္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ တုန႔္ျပန္ခဲ့ၿပီး အရပ္ 
သား ၈၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ကာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။၁

အာဏာသမိ္းမႈသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ႏုငိင္ံေရးအကူးအေျပာင္းသည ္မညမ္ွ် အခက္ 
အခမဲ်ားရွိေနခဲၿ့ပီး ပ်က္စီးလြယသ္ညက္ိလုည္းေကာင္း၊ ၎၏ ဒမီိကုေရစ ီအသြင ္
ကူးေျပာင္းမႈသည ္မညမ္ွ်မျပည့စ္ု ံမလုံေလာကခ္ဲသ့ညက္ိလုည္းေကာင္း သတိေပး 
ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ NLD ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရ အာဏာ 
ရရွိလာၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ၎၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
အမွန္တကယ္ လက္လြတ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ၂

တပ္မေတာ္သည္ ၎အေပၚ အရပ္သားမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈမွ အကာအကြယ္ေပး 
ထားၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ၎အေနျဖင့္ ဗီတို 
အာဏာျဖင့္ ကန႔္သတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း 
ေနရာအလံုအေလာက္ရရွိေစရန္ အာမခံထားကာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရးတို႔ကို ႀကီးၾကပ္သည့္ အဓိကက်သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေပၚထိန္းခ်ဳပ္
ႏုင္ိေစေသာ ၎ေရးဆြခဲဲ့သည့္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ အေရးပါ 
သည့္ အာဏာမ်ားကို ဆက္လက္ရယူထားခဲ့သည္။ ၃

အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ ၎သည္ တပ္မေတာ္အား အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ 
အေထာက္ အပံ့ေပး႐ုသံာမကဘ ဲအာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင ္ဗိလုခ္်ဳပမ္ႉးႀကီး မင္း 
ေအာငလ္ႈငိအ္ပါအဝင ္အရာရွတိစဦ္းခ်င္းစအီလုိက ္ကိယု္ေရးကိယုတ္ာ ႂကြယ္ဝ 
မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား 
ပါဝင္သည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုကိုလည္း လက္လွမ္းမီေစခဲ့သည္။ 

အာဏာသိမ္းမႈ၏ေနာကက္ြယရ္ွ ိႏုငိင္ံေရးဆုိငရ္ာလွ်ဳ႕ိဝကွႀ္ကစံညမ္ႈမ်ားကိ ုအေသး 
စိတ္ ဆန္းစစ္ေရးသည္ ဤစာတမ္း၏ နယ္ပယ္ျပင္ပတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။ 
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ NLD ၏ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ 
ျပန္လည္အႏုိင္ရရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးရွိ စစ္တပ္၏ အကာအကြယ္ေပး 
ထားသည့္ အခန္းက႑အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာျခင္းႏွင့္တကြ မျဖစ္မေန 
အၿငိမ္းစားယူရမည့္ အသက္အရြယ္ နီးကပ္လာသည့္ မင္းေအာင္လႈင္ိ၏ကုိယ္ေရး 
ကိုယ္တာ ရည္မွန္းခ်က္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို 
ေနာက္ေၾကာင္းျပနလွ္ည့ရ္န၊္ NLD ၏ ေခါင္းေဆာငပ္ိငု္း အားလံုးကိ ုဖမ္းဆီးရန္ႏငွ့ ္
တိငု္းျပညအ္ား အက်ပအ္တည္းအတြင္းသို႔ က်ေရာကသ္ြားေစရန ္တပမ္ေတာ၏္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၄

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားမွ ဆန႔က္်င္ခဲ့ၾကသည့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစ္စဥ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဆင့္တြင္သာမကဘ ဲျပည္နယ္ ႏွင့္ 
တိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏငွ့တ္ကြ ခ႐ုငိ၊္ ၿမိဳ႕နယ ္ႏငွ့ ္ေက်းရြာအပုစ္အုဆင့မ္်ားရွ ိ
ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ားအၾကားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ 
တပ္မေတာ္၊ ၎၏ အႀကီးတန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မဟာမိတ္မ်ားအေနျဖင့္ 
စီးပြားေရးစနစ္၏ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆက္လက္ရွိေနသည့္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ဝန္းတြင္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာတန္ဖိုးရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ 
ဤျဖစ္စဥ္၏ စံနမူနာျဖစ္သည့္ သာဓကတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
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Global Witness ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ ‘ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္” တြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအား 
စစအ္ာဏာရငွအ္ပုခ္်ဳပမ္ႈ၏ အေမွာငမ္ိကုဆံု္းေန႔ရကမ္်ားမ ွအျမစတ္ြယလ္ာခဲသ့ည့ ္
စစဘ္ကဆုိ္ငရ္ာ ထပိပ္ိငု္းေခါင္းေဆာငမ္်ား၊ မူးယစရ္ာဇာမ်ားႏငွ့ ္ခ႐ုနိကီမုၸဏမီ်ား 
၏ ကြန္ရက္မ်ားမွ မည္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ယင္းသည ္တပမ္ေတာ ္ႏငွ့ ္ေက်ာကစ္မိ္း လပုင္န္းတို႔ အၾကားရွ ိနက႐္ႈငိ္းစြာ အျမစ ္
တြယ္ေနမႈမ်ားသည ္ယေန႔ထတိိငု ္တိငု္းျပညက္ိ ုမညသ္ို႔ ဝမ္းနည္းဖြယရ္ာ ထခိိကု ္
ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။ 

NLD သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရရွိလာခဲ့သည့္အခါ၌ ျပႆနာမ်ား ရွိေန 
သည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကုိစတင္ 
ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းပင္ 
အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္သည္ NLD ၏ ပထမ ငါးႏွစ္ သက္တမ္း 
အတြင္း ၿပီးေျမာက္မႈႏွင့္ ေဝးကြာေနဆဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ 
NLD ၏ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ အဆက္အသြယ္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အတိုက္အခံျပဳျခင္း၊ 
ေက်ာကမ္်က္ရတနာ စမီအုံပခ္်ဳပ္ေရးအတြက္ တာဝနရ္ွသိည့ ္အငစ္တကီ်ဴးရငွ္းမ်ား 
အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိ ုဆန႔က္်ငခ္ဲ့ျခင္းႏငွ့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်ာကစ္မိ္း 
တြင္းမ်ားသည္ ကာလရွည္ၾကာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗဟိုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ 
ေသာ တိငု္းရင္းသားလနူည္းစ ုအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေနရာတစခ္တုြင ္တညရ္ွိျခင္းတို႔ 
အပါအဝင ္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ေၾကာင့ ္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔ၾ္ကာေနခဲသ့ည။္ မညသုိ္႔ 
ပငဆ္ိုေစကာမ ူအျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားထက ္သသိာထငရ္ွားသည့အ္ေၾကာင္း 
အရင္းမွာ - ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား(တပ္မေတာ္သည္ 
၎တို႔အနက္ အမ်ားဆံုးျဖစသ္ည)္မ ွအဓကိ ထနိ္းခ်ဳပထ္ားခဲ့ျခင္းႏငွ့ ္ဆကလ္က္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈသည္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားအားလုံးကို ပိုမိုဆိုးရြား 
ေစႏုငိသ္ည့အ္လားအလာရွၿိပီး ေက်ာကစ္မိ္းလုပင္န္းအား စစအ္ာဏာရငွအ္ပုခ္်ဳပ ္
မႈလက္ထက္ရိွ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာေန႔ရက္မ်ားဆီသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ 
ရွိသြားေစႏုိင္သည္။ ရပ္တန႔္ေနခဲ့သည့္ NLD ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္သည္ ယခုအခါတြင္ လံုးဝနီးပါး ပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ 
အာဏာရွိေနသေ႐ြ႕ စစ္အာဏာရွင္၏ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီး 
ပြားေရး မဟာမိတ္မ်ားသည္ အႂကြယ္ဝဆံုးေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားကို 
ဆက္လက္ ရရိွေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္တပ္သည္ ယခင္ 
စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ အထိန္းအကြပ္မရွိ၊ စက္ယႏၲရား 
ႀကီးမ်ားျဖင့္ အႀကီးစား ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္မႈမ်ား၏ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနဆဲ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ 

ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာသ္ည့ ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွ ိလက္နကကုိ္ငပ္ဋပိကၡမ်ားသည ္

ပိမုိဆုိုးရြားလာခဲၿ့ပီးျဖစက္ာ အာဏာသမိ္းမႈသည ္တပမ္ေတာ္ႏငွ့ ္ကခ်ငလ္ြတ္လပ ္
ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(KIO)ႏွင့္ ၎၏လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔အၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ဖားကန႔တ္ြင္ပင္ ျပန္လည္ ေပၚ 
ေပါက္လာေစခဲ့သည္။၅

ဤသို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈသည္ အာဏာသိမ္းမႈကို တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ အရပ္သားမ်ားအား တပ္မေတာ္ထံမွ အကာအကြယ္ 
ေပးရန္ျဖစ္သည္ဟု KIO/A က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။၆

မညသ္ည့အ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တိကုပ္ြမဲ်ားသည ္အနမိ့ဆ္ုံးအေနျဖင့ ္ယာယ ီ
အားျဖင့္ ဖားကန႔္ရွိ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကို အလ်ဥ္ျပတ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ၏ က်န္ရိွေနေသးသည့္ အပုိင္းသည္ လုပ္ငန္းအတြင္းရွ ိအေၾကာင္း 
သိသူမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း 
ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔ ္စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု 
တို႔ကိ ုအေျခခကံာ အဆိပုါ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ အေသးစတိ ္စစိစ္ေလလ့ာသြားမည ္
ျဖစသ္ည။္ ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ္ေရး လပုင္န္း၏ လကရ္ွအိေျခအေန 
ႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာအတြင္း မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း ႏႈိက္ႏႈိက္ 
ခၽြတ္ခၽြတ္ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းသည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ NLD ၏ ႀကိဳးပမ္း အား 
ထတုမ္ႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လကန္ကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့ ္ေက်ာကစ္မိ္းတြင္း 
မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ဩဇာလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာဝ 
သယဇံာတႂကြယဝ္မႈမ်ားကိ ု၎တို႔ႏငွ့ ္၎တုိ႔၏ မတ္ိဖကမ္်ား၏ ဘ႑ာတိကုမ္်ား 
အတြင္းသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဖိုးအတန္ဆုံး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျခင္း မရွိသည့္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားအေပၚ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမွ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ေနၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ရယူေနသေ႐ြ႕ ေက်ာက္စိမ္းသည္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈမ်ားႏငွ့ ္သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ႏငွ့ ္လမူႈေရးဆိငုရ္ာ ထခိိကုပ္်ကစ္ီးမႈမ်ားကိ ု
ဆက္လက္ အေထာက္အပ့ံေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈ၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနႏွင့္ အစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနႏွင့္ 
အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္
Global Witness အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို 
စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အေျခအေနသည္ ယေန႔အေျခအေနႏွင့္ 
အလြန္ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ Global Witness အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကိုဆန႔္က်င္သည့္ ဖားကန႔္ေနျပည္သူမ်ားသည္ KIO/A ႏွင့္ NUG တို႔အား ေထာက္ခံေၾကာင္း အလံမ်ားလႊင့္ထူကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
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ယင္းအတြက ္အေျခခထံားသည့ ္စုစံမ္းေဖာ္ထုတမ္ႈမ်ားအား NLD ၏ေက်ာကစ္မိ္း 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ က်႐ႈံးမႈမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္တုိင္ 
တပမ္ေတာ္ ႏငွ့ ္အျခားေသာ လက္နကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကလ္်က္ 
ရွိၾကေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ပါ 
သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေက်ာက္စိမ္း 
လပုင္န္းအေနျဖင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္ံေျမာကပ္ိငု္းရွ ိပဋပိကၡမ်ားကိ ုဆကလ္ကအ္ေထာက ္
အပံ့ေပးေနသည့္အတိုင္းအတာကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဤေက်ာက္စိမ္း -ပဋိ 
ပကၡ ဆက္စပ္မႈကုိ အေကာင္းဆံုး ျဖတ္ေတာက္ရန္အတြက္ NLD အစုိးရထံ အႀကံ 
ျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအား 
လတ္တေလာကာလအတြင္း ထပ္မံသန႔္ရွင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္ 
မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ထိုစဥ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ႏုိင္ငံေရး 
အေျခအေနတို႔ကို သိသိသာသာေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသည္။ ကိုဗစ္-၁၉၊ ဆက္သြယ္ 
ေရး ျပတ္ေတာကမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာကပ္ိငု္း လုၿံခဳံေရး အႏရၲာယမ္်ား 
ျမင့မ္ားလာခဲ့ျခင္းတို႔၏ ႐ုကိခ္တ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ေၾကာင့ ္၂၀၂၁ ခုႏစွ ္ေဖေဖာဝ္ါရလီ 
မွ စတင္ကာ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား အေပၚ ေျပာင္းလမဲႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ 
အတုိင္းအတာကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းရိွ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ေတြ႔ရိွခ်က္ 
မ်ားအေပၚ မညသ္ို႔ သက္ေရာကမ္ႈရွိႏုငိခ္ဲ့ေၾကာင္းႏငွ့ ္အေျခအေနကိ ုအျပည့အ္ဝ 
ဆန္းစစရ္န ္မေရရာမႈမ်ားကိ ုအစရီငခ္စံာအတြင္း ရငွ္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

ထိုသို႔ေသာ မေရရာမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ 
ဆီေလ်ာ္မႈရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ဆန႔္က်င္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးရရွိရန္အတြက္ ခါးသီးသည့္ ရန္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အဆိုပါ ေငြေၾကးမ်ားအား တိုင္းျပည္၏ အျခားေနရာမ်ားရွိ 
ပဋပိကၡမ်ားကိ ုတုကိ႐္ုကိ ္ရနပ္ုံေငြ ပံပ့ိုးရန ္အသုံးျပဳလ်ကရ္ွိေနမႈတို႔အေၾကာင္းကိ ု
ေဖာ္ျပထားပါသည။္ ယင္းသည ္အစိုးရအေနျဖင့ ္သတၱဳတူးေဖာသ္ည့န္ယ္ေျမမ်ား 
အတြင္း ဥပေဒကို လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈ 
မ်ား ေပါမ်ားေနမႈ ႏငွ့ ္ေရမေဆးသမားမ်ား၏ ဆင္းရဒဲကုၡမ်ား အေၾကာင္းကုိလည္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရမေဆးသမား အမ်ားစုတို႔သည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာရန္ 
ေမွ်ာလ္င့ခ္်ကမ္်ားျဖင့ ္ႏုငိင္တံစဝ္န္းမ ွဖားကန႔သ္ို႔ လာေရာက္ၾကသည့ ္ဆင္းရဲႏြမ္း 
ပါးသမူ်ားျဖစၾ္ကၿပီး အျခားသူမ်ား၏ ေလာဘအတြက္ ျဖည့ဆ္ည္းေပးရန ္ဆိုးရြား 
သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနရၿပီး ခက္ခစဲြာ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ ယင္း 
တုိ႔အားလံုးသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆီေလ်ာ္မႈရိွေနဆဲ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမွန္ 
စင္စစ္တြင္ သမုိင္းကုိ ျပန္လည္ၾကည့္ပါက ယင္းတုိ႔သည္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု 
တည္ေဆာကရ္န ္စုေပါင္းညႇိႏႈငိ္းအားထတ္ုမႈတစခ္မုရွပိါက ဖားကန႔၏္ အနာဂတ ္
၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ဆက္လက္ျဖစ္ေနမည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
တပမ္ေတာအ္ေနျဖင့ ္အာဏာသမိ္းျခင္းမတုိငမ္ ီအေနအထားတြင ္အက်ိဳးအျမတ ္
ရရွိခဲ့သည့္ အတိုင္းအတာကို ၾကည့္ရႈပါက ထိုသို႔ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အာ 
ဏာသိမ္း စစ္အစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ မရွိသည့္ 
အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ဆိုရာတြင္ ဤအစီရင္ခံစာအား အခန္း ၄ ခန္းတို႔ျဖင့္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

အခန္း ၁အခန္း ၁ သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း NLD ၏ ေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ သုံး 
သပ္ၿပီး ထုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပ 
ထားပါသည။္ ၎တြင ္စစတ္ပပ္ိငု ္ကမုၸဏမီ်ားႏငွ့ ္ဩဇာႀကီးမားေသာ အၿငမိ္းစား 
တပမ္ေတာအ္ရာရွမိ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ မညက္ဲသ့ို႔ဆန႔က္်ငခ္ဲၾ့ကေၾကာင္း 
ႏငွ့ ္သတၱဳတူးေဖာသ္ည့ ္ေဒသမ်ားတြင ္ယင္းကိ ုထခိိကု္ေစရန ္မညသ္ို႔ လႈပရ္ွားခဲ ့
ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းတုိ႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ယင္းသည္ 
အာဏာသမိ္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာခ်နိတ္ြင ္ေက်ာက္စမိ္း လုပင္န္း၏ အလားအလာမ်ားကုိ 
ေလ့လာၾကည့္ရႈၿပီး ေက်ာက္စိမ္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဗဟုိတြင္ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ရႈသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

အခန္း ၂အခန္း ၂ သည္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ သံသရာကုိ လည္ပတ္ေနေစသည့္ အဓိက 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တစ္ခုခ်င္းစီ ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္ - တပ္မေတာ္၊ KIO/
KIA, ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA)၊ ဝ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ / ဝျပည္ 
ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (USWP/A), ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ 
မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGF မ်ား)။ ဤအခန္းတြင္ NLD 
အာဏာရရွိၿပီးေနာက္၌ပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ေက်ာက္စမိ္းလုပင္န္းကုိ မညသ္ို႔ဆကလ္ကလ္ႊမ္းမိုးခဲပ့ုံႏငွ့ ္အခ်ိဳ႕ေသာ ကမုၸဏမီ်ား 
သည ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆုိငရ္ာ ကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ားကုိ လ်စလ္်ဴ႐ႈထားခဲ့ေၾကာင္း 
တို႔ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အခန္း ၃အခန္း ၃ သည္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္း၏ 
ေျပာင္းလဲသြားပုံကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ NLD ၏ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ တရားမဝင္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့သျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ေရး အေလ့အထမ်ားကို မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားမွ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ပိုမို 
မဆငမ္ျခင ္တူးေဖာလ္ာသည့ ္အမအူက်င့မ္်ားေၾကာင့ ္ပိမုိအုႏရၲာယ ္မ်ားျပားလာ 
ေသာ တူးေဖာ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ကာ တူးေဖာ္သူမ်ား 
အတြက ္အသကဆ္ုံး႐ႈံးေစႏုငိသ္ည့အ္က်ိဳးဆကမ္်ား မညသုိ္႔ျဖစလ္ာေစခဲ့ေၾကာင္း 
ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္း ၄အခန္း ၄ သည္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို 
တု႔န္ျပနသ္ည့အ္ားျဖင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္းကိ ုမညသ္ို႔ ဆက္ဆသံင့ ္
ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို အာဏာမွ စြန႔္လႊတ္ေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါ 
သည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳး 
သား ညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တရားဝင္ 
အက်ိဳးစီးပြား ပတသ္ကဆ္က္ႏႊယသ္မူ်ားအေနျဖင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ျပညသူ္အားလုံး 
အတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မွ်တၿပီး အားလံုးပါဝင္ေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းသည့ ္သေဘာတညူမီႈတစခ္အုတြက ္အေျခခ ံ
အုတ္ျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ရိွ လမ္းတစ္ခု၌ စစ္အာဏာသိမ္း 
မႈကို ဆန႔္က်င္သည့္အားျဖင့္ သေကၤတမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားအလံမ်ားကို 
ကိုင္ေဆာင္ကာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP
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၁။ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပဋိပကၡ - ၁။ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပဋိပကၡ - 
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆိုးသံသရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆိုးသံသရာ

လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရရိွလာခဲၿ့ပီး မၾကာမီတြင္ အစုိးရ၏ ပထမဦးဆံုး လႈပ္ရွား 
မႈမွာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္အသစ္မ်ား ထုတ္ 
ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲလိုင္စင္မ်ား၏ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ရပ္ 
တန႔္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၇

လိုင္စင္ခ်ထားျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ 
စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ဝန္းက်င္တစ္ခု ေပးအပ္ေရး၊ 
သဘာဝ ပတဝ္န္းက်ငပ္်ကစ္ီးမႈ ႏငွ့ ္အားနည္းသည့ ္ေဘးကင္းလံုၿခဳမံႈဆိငုရ္ာအေလ ့
အထမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး၊ သယံဇာတမ်ားအား ဩဇာအာဏာရွိေသာ 
လူတစ္စုက အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ားကို ရင္ဆိုင္ 
ေျဖရွင္းေရး၊ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား 
ဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာင္ခို တင္သြင္းမႈမ်ား 
ေလ်ာ့က်ေစေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ားအျပားတို႔တြင္ အေျခခံထားပါ 
သည္။ ၈

အဆုိပါ ရပ္ဆိုင္းမႈကုိ ေၾကညာခဲ့စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း(MGE)၏ မွတ္တမ္းႏွင့္လုိင္စင္ဌာန လက္ေထာက္ 
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးသက္ခိုင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လိုင္စင္သက္တမ္း 
တိုးတာေတြကုိ ရပဆုိ္င္းထားရတဲ ့အေၾကာင္းအရင္း အမ်ားႀကီး ရွပိါတယ။္ ဒါေပမဲ ့
အဓိကကေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒ ေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။” 
ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ၉

တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ အစီရင္ 
ခစံာအရ လိငုစ္ငထု္တ္ေပးမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းခဲသ့ည့ ္အခ်နိတ္ြင ္အစိုးရႏငွ့ ္ကမုၸဏမီ်ား 
၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၁၉၀၀၀ ေက်ာ္ အပါ 

၁.၁ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို ၁.၁ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို 
ျဖတ္ေတာက္ရန္ NLD၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖတ္ေတာက္ရန္ NLD၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ KIO/A ထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ေဒသျဖစ္ေသာ ဖားကန႔္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ 
အစိုးရႏွင့္ KIO/A တို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသို႔ ဦးတည္ခဲ့သည္။ ယင္း 
သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ 
သယံဇာတမ်ားအေပၚ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစသည့္ စီမံခန႔ခ္ြမဲႈကုိ အစပ်ိဳးခဲၿ့ပီး စစ္တပ္ 
သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ အေလး 
ထားမႈ မရွဘိ ဲ၎၏ မဟာမတိမ္်ား၊ ခ႐ုနိမီ်ားႏငွ့ ္၎၏ ကိယုပ္ိငုက္မုၸဏမီ်ားထံသို႔ 
လိငုစ္ငမ္်ား ထတု္ေပးခဲသ့ည ္(စာမ်က္ႏွာ ၃၄ ရွ ိ“ေက်ာက္စမိ္း- ကခ်င္ျပညန္ယ္၏ 
ခါးသီးသည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေတြ႔အႀကဳံ” ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈကုိ ၾကည့္ရႈပါ)။ 
၂၀၁၅ ခုႏစွတ္ြင ္ေျမၿပိဳမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစပ္ြားခဲ့ျခင္း၊ ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္း 
၏ အလြနမ္်ားျပားေသာ ေငြေၾကးအတိငု္းအတာမ်ားအေပၚ အာ႐ုပံိမုိစုိကုမ္လိာၾက 
ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈအေပၚ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္ 
၏ မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွ ဂ႐ုျပဳမိ 
လာခဲ့ၾကသည္။ 

NLD အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရၿပီး မၾကာမီ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ 
ငန္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားအၾကားရွိဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ပထမဦးဆံုး အဓိက လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္တစ္ခုမွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ပိုမို က်ယ္ျပန႔္သည့္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ပါမစ္အသစ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈကုိ ရပ္ဆုိင္း 
ျခင္း ႏငွ့ ္လကရ္ွိေက်ာကမ္်က ္တူးေဖာခ္ြင့ပ္ါမစမ္်ားအား အသစ ္ထပမ္ ံသကတ္မ္း 
တိုးေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ ႏစွလ္ယပ္ိငု္းတြင ္ဆိငု္းငံထ့ားခ်နိမ္စွ၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလပုင္န္း လုပက္ိငုခ္ြင့ ္လုိငစ္ငအ္ေရအတြကမ္ွာ လ်င္ျမနစ္ြာက်ဆင္းသြားသည။္ ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ဘ႑ာေရးႏစွက္ိ ုေအာကတုိ္ဘာ 
၁ ရက္မွ စတင္ရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ တသမတ္တည္းရွိေစေရးအတြက္ ဧၿပီ-မတ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို အသုံးျပဳ 
ထားပါသည္။ ၁၃
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အဝင္ လိုင္စင္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၀

EITI သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေသာ ကမ႓ာလံုးဆုိင္ရာ 
စံႏႈန္းတစခ္ုျဖစၿ္ပီး အာဏာသမိ္းမႈေနာကပ္ိငု္း ေဖေဖာဝ္ါရလီတြင ္၎ကိ ုရပဆ္ိငု္း 
ခဲ့ပါသည္။ ၁၁

ကုမၸဏီမ်ားအား ရွိၿပီးသားလိုင္စင္မ်ားေအာက္တြင္ တူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းတုိ႔အေနာက္ ေနာက္ဆံုးလုိင္စင္မ်ားသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္း ကုန္ 
ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ ၁၂

လိငုစ္ငခ္်ထားေပးမႈရပဆ္ိငု္းျခင္းသည ္ဤစာတမ္းကိ ုေရးသားေနဆကဲာလတြင ္
တရားဝင္ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး NLD ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ 
မ်ားကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့ေသာ မရည္ရြယ္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး 
ဖားကန႔္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား၏ ဘဝကို ပိုမို အႏၲရာယ္ရွိ 
ေစခဲသ့ည ္(ယင္းကိ ုအခန္း ၃ တြင ္ထပမ္ံေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည)္။ လိငုစ္င ္
ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းျခင္းသည္ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေရာေထြး 
ေနေသာ္လည္း ရပ္ဆုိင္းျခင္းသည္ NLD ၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပရ္ွားမႈမ်ားကိ ုအရွနိအ္ဟနု္ျဖင့ ္စတင္ေရးအတြက ္အေရး 
ႀကီးပါသည္။

NLD သည္ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းအတြက္ NLD သည္ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား စတင္ေရးဆြဲခဲ့သည္စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား စတင္ေရးဆြဲခဲ့သည္
လိငုစ္ငခ္်ထားျခင္းကုိ ရပဆ္ိငု္းလိကုၿ္ပီးေနာက ္အစိုးရသည ္ေက်ာက္မ်က္ က႑ 
အေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အလုံးစုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အေရးပါသည့္ 
ကနဦးအဆင့္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲသ့ည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နုိဝင္ဘာလတြင္ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန(MONREC)သည္ အစုိးရ၊ 
ေက်ာက္မ်က္လပုင္န္း ႏငွ့ ္အရပဘ္က္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ ွကိယ္ုစားလယ္ွမ်ား ပါဝင ္
သည့္ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီ 
တစခ္ကုိ ုတည္ေထာငခ္ဲၿ့ပီး မဝူါဒသစက္ိ ုေရးဆြရဲန ္ေဆြးေႏြးတိငုပ္ငမ္ႈမ်ား ျပဳလပု ္
ခဲ့သည္။၁၄ အစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳ 
လုပ္ရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑အား ေရရွည္ 
တည္တံ့မႈရွိေစၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစကာ အစိုးရဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ 
မ်ား၏ဘဝမ်ားအေပၚ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေစရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။” ၁၅

NLD အစိုးရသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ေဒသမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံခန႔ခ္ြဲေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကုိလည္း ေရးဆြခဲဲ့ၿပီး (၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့သည္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ 
ေရးအတြက္ အခင္းအက်င္းကို သတ္မွတ္ရန္ ပုံစံေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒသစ္တစ္ခုကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။၁၆ ထုိ႔ျပင္ EITI သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI (MEITI) 
အစရီငခ္တံင္ျပမႈ မူေဘာင္ေအာကတ္ြင ္“ႏုငိင္ံေရးအရဩဇာတိကမၠ ရွသိည့ပ္ဂုၢိဳလ္ 
မ်ား” ျဖစၾ္ကသည့ ္ပိငုရ္ငွမ္်ားရွၾိကေသာ အျခားေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏ ီ
အခ်ိဳ႕တို႔အား ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ 
စတင္ေတာင္းဆိခုဲသ့ည။္ ဤသတင္းအခ်က္အလကမ္်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ ႏငွ့ ္
ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(DICA)မွ စီမံခန႔္ခြဲသည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္ အစုအေဝးတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုတို႔ 
အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲရ့သည္။ 
ယင္းသည္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္မ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို မည္သို႔ 
ဆက္ဆံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္ထားပုံ၏ ရွင္းလင္းသည့္ ဥပမာတစ္ရပ္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့ ္အစိုးရသည ္အထူးသျဖင့ ္လက္ျဖင့တ္ူးေဖာမ္ႈႏငွ့ ္အေသးစား 
တူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑၏ အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား 
အတြင္း စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈကိ ုအကန႔အ္သတ္ႏငွ့ ္ဗဟိခု်ဳပက္ိငုမ္ႈေလွ်ာခ့်ခဲသ့ည။္ ယင္း 
တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ား စတင္ 

ေရးဆြရဲန္ႏငွ့ ္လိငုစ္ငမ္်ား စတငထ္တု္ေပးရနအ္တြက ္အခ်ိဳ႕ေသာေဒသႏရၲ အစိုးရ 
မ်ားအား ခြင့္ျပဳျခင္း တုိ႔ ပါဝငခ္ဲသ့ည။္၁၇ ယင္းသည္ ထုိစဥ္က အကယ္၍ အလ်င္စလုိ 
လုပ္ေဆာင္ပါက ဤမူဝါဒသည္ ထိုသို ႔ေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို 
စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အရင္းအျမစ္ မလုံေလာက္သည့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ‘အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈကုိ ဗဟိခု်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ျခင္း’ သို႔ ဦးတည္ေစမည္ျဖစသ္ည။္ အက်င့ပ္်က ္
ျခစားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်မည့္အစား ယင္းသည္ ရွိၿပီးသားပုံစံအား ေအာက္ေျခ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္မ်ားတြင္ ပုံစံတူ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ဤစုိးရိမ္ပူပန္မႈသည္ သီအုိရီအားျဖင့္သာမကေပ။ ႏိုင္ငံတကာ၏ အေထာက္အပ့ံ 
ရွသိည့ ္ေဒသႏရၲ အုပစ္မု်ားအေနျဖင့ ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး မဝူါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏငွ့ ္
ႀကီးၾကပ္ေရး စြမ္းရညတ္ို႔ကိ ုျမႇင့တ္င္ျခင္းတုိ႔တြင ္ပါဝင္ႏုငိၾ္ကေသာလ္ည္း အဆုိပါ 
ေဒသႏရၲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ုအေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏုငိမ္ည့ ္အေနအထားရွၾိကသည ္
မွာ က႑ကုိ လႊမ္းမိုးလ်ကရ္ွၿိပီးျဖစ္ေသာ အဆကအ္သြယ္ေကာင္းသည့ ္ခ႐ုနိမီ်ား 
ႏင့္ွ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။၁၈ ဤအစီရင္ခံစာ 
အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈကုိ ရပ္တန႔ခ္ဲ့ျခင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္မွ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအား ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ 
ေဒသအဆင့ ္စစဘ္က္ဆိငုရ္ာ ေခါင္းေဆာငမ္်ားႏငွ့ ္လကန္ကကုိ္ငအ္ဖြ႕ဲမ်ားထသုိံ႔ 
ေရြ႕လ်ားလာေစခဲ့ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာ လုပ္ေဆာင္ပါက 
သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားက ပိုမို တရားဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အျဖစ္ 
မၾကာခဏ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကသည့္ KIO/A တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား 
အဖြဲ႕မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပါက အထူးထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည္။၁၉ 
မညသ္ို႔ပင ္ဆုိေစကာမ ူထိသုို႔ေသာ အကန႔အ္သတ္ႏငွ့သ္ာရွိေသာ ဗဟုိခ်ဳပက္ိငုမ္ႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ NLD ၏ ပထမ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုံေလာက္ျခင္းမရွိေပ။ 

၁.၂ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လမ္းေခ်ာ္ ၁.၂ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လမ္းေခ်ာ္ 
သြားခဲ့ျခင္းသြားခဲ့ျခင္း

အဆုိပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ အလားအလာ 
ေကာင္းေသာ္လည္း ေၾကညာထားသည့္အတုိင္း  ျဖစ္မလာခဲ့ၾကေပ။ အဆုိပါ အား 
ထတုမ္ႈမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့ ္မေအာင္ျမငခ္ဲရ့ေၾကာင္း နားလညသ္ေဘာေပါက္ေရး 
သည္ လုပ္ငန္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ အျမစ္တြယ္ 
ေနသည့ ္အက်ိဳးစီးပြား ပတသ္ကဆ္က္ႏႊယ္သမူ်ား အေၾကာင္းကိ ုေဖာ္ျပႏုငိမ္ည ္
ျဖစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း က႑ကို မည္သို ႔ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ယင္းသည္ စစ္တပ္အား အာဏာမွဖယ္ရွားၿပီး တရားဝင္ 
အရပသ္ားအစိုးရတစရ္ပ္ျဖင့ ္အစားထုိးႏုငိသ္ည့အ္ခါ အနာဂတ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 

လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီးတြင္ အစိုးရသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကို 
လ်စလ္်ဴ႐ႈခဲၾ့ကသမူ်ား အပါအဝင ္ဆုိးရြားသည့ ္ပါဝငပ္တသ္ကသ္မူ်ားကိ ုတာဝန ္
ခံေစရန ္ႀကိဳးပမ္းအားထတ္ုမႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွခိဲသ့ည။္ စည္းကမ္းထနိ္းသမိ္း 
ေရးမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အျမစ္တြယ္ 
ေနသည့ ္အက်ိဳးစီးပြားပဋပိကၡမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရနလ္ည္း အားထတုမ္ႈ အနည္းငယ ္
မွ်သာ ရွခိဲသ့ည။္ ထို႔ျပင ္အဆိပုါ အားနည္းခ်ကမ္်ားကုိ သသိိသာသာ ေျဖရငွ္းမည္ ့
ဥပေဒစနစ္တစ္ခုကို က်င့္သုံးေရး သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း အနည္း 
ငယ္တုိ႔ကုိ လုိက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားစြာ မရွိခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ 
အေျခခံက်သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ၏ အေျခခံ ျဖစ္ 
သည့ ္သဘာဝသယဇံာတမ်ားမ ွအက်ိဳးေက်းဇူး ရွပိိငုခ္ြင့တ္ို႔ကိလုည္း ေျဖရငွ္းရန ္
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
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ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပသြားမည့္အပိုင္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အတြက ္NLD မ ွက်င့သ္ုံးခဲ့ေသာ အျပစအ္နာအဆာမ်ားရွိေနသည့ ္ခ်ဥ္းကပမ္ႈကုိ 
ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစသ္ည။္ ယင္းသည ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ရပတ္န႔္ေနသည္ႏငွ့ ္
အမွ် ေပါမ်ားလာသည့ ္အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အားထတ္ုမႈ 
မ်ားကို ထိခုိက္ေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္
ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား၏ အတိုက္အခံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အဓိက အက်ဆုံးအျဖစ္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ 
ဆက္စပ္မႈ၏ အဓိက ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈအတြက္ အျပစအ္နာအဆာမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈအတြက္ အျပစအ္နာအဆာမ်ား 
ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အစိုးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ 
အတြင္းရွိ အေျခခံက်သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ ၎၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 
စနစ္တက်မရိွဘဲ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
က႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မည္သုိ႔ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ေစာင္ကို Natural Resource 
Governance Institute က ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၂၀ ပထမဆံုး အႀကံျပဳ 
တင္ျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း မျပဳမီ 

တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေက်ာက္မ်က္ မူဝါဒတစ္ခုကို 
ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အစီအစဥ္ခ်ထား လုပ္ 
ေဆာင္ရန္” ျဖစ္ပါသည္။ ၂၁ 

ထို႔ေနာကတ္ြင ္စီးပြားေရးလပုင္န္းႏငွ့ ္အရပဘ္ကအ္ဖြ႕ဲအစည္းတို႔မ ွအက်ိဳးစီးပြား 
ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ကာ MONREC က ေရးဆြဲထား 
သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေက်ာက္မ်က္ မူေဘာင္သစ္တစ္ခုကို အေျခခံၿပီး က႑ 
တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေျဖရွင္း 
ႏုိင္မည့္ ဥပေဒ မူေဘာင္သစ္တစ္ခုကို အၿပီးသတ္ ျပ႒ာန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွ 
သာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ 
ရြက္သည့္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ျပႆနာရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ရွိ အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
အျပည့္အဝမရွိေသးသည့္ သတၱဳတြင္းနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဥပေဒကို လိုက္နာမႈ 
ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ မရွိဘဲ 
အရင္းအျမစ္မ်ား မလံုေလာက္သျဖင့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္ 
ဟူ၍ MGE ကိုယ္တိုင္က Global Witness အား ဝန္ခံခဲ့ပါသည္။ ၂၂ 

ဤသုိ႔အစီအစဥ္တက် လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည့္အစား 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္သည္ MONREC ၏ ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒကို 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ၏ ျပႆနာမွာ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေက်ာက္မ်က္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသို႔ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ 
ျပ႒ာန္းခ်ကသ္စမ္်ားကိ ုမတိဆ္ကထ္ည့သ္ြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့မ္ဟတုဘ္ ဲက႑တြင ္
ရငဆ္ိငု္ေနရသည့ ္အေရးတႀကီး ေျဖရငွ္းရမည့ ္ျပႆနာမ်ားကိ ုေျဖရငွ္း မေပးႏုငိ ္
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစသ္ည။္ ၎တို႔တြင ္ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ေဆာငရ္န ္လိအုပခ္်ကပ္ါဝင ္
ပါသည္ - 

>  ကပ္လ်က္ လုပ္ကြက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ အႀကီးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ကပ္လ်က္ လုပ္ကြက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ အႀကီးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ 
ျခင္းကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းျခင္း။ျခင္းကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းျခင္း။ ဥပေဒတြင္ အလတ္စား၊ အေသးစား ႏွင့္ 
လက္လုပ္လက္စားထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔သာ ပါဝင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရ 
ေသာ္ အႀကီးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ သီအိုရီအားျဖင့္ 
ကန႔သ္တ္ထားပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဥပေဒသည္ ကပ္လ်က္လုပ္ကြက္ 
အမ်ားအျပားကိ ုေလွ်ာကထ္ားကာ စုေပါင္းျခင္းျဖင့ ္အရြယ္အစားဆိငုရ္ာကန႔သ္တ ္
ခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားသည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ေျဖရွင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေပ။ ၂၄

>  က႑အတြင္းရိွ MGE ၏ အခန္းက႑ကုိ ရွင္းလင္းျခင္း။က႑အတြင္းရိွ MGE ၏ အခန္းက႑ကုိ ရွင္းလင္းျခင္း။ အႀကီးတန္းအရာရွမိ်ား 
အားလံုးနီးပါးပင္ တပ္မေတာ္အရာရိွေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ MGE သည္ လက္ရိွ 
တြင ္ေက်ာကမ္်ကစ္ည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိ ုႀကီးၾကပ္ျခင္းႏငွ့ ္လိကုန္ာေအာင္ေဆာင ္
ရြက္ျခင္းတုိ႔အတြက္ တာဝနယ္ထူားစဥ ္တစခ္်နိတ္ည္းတြင ္အႀကီးစားစမီကိံန္းမ်ား 
တြင ္စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ မတိဖ္ကအ္ျဖစလ္ည္း ေဆာငရ္ြက္ေနျခင္းေၾကာင့ ္အက်ိဳး 
စီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ေနသည္။၂၅ အမွန္စင္စစ္တြင္ ဥပေဒအတြင္း၌ MGE ကုိ 
အႀကိမ္ေရ အနည္းငယ္မွ်သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး MONREC အေနျဖင့္ “ဤဥပေဒ 
အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ၎၏အာဏာမ်ားကို MGE ထံသို႔ အပ္ႏွင္းရန္” ခြင့္ျပဳ 
ထားေသာ အေရးပါသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုသာ ရိွပါသည္။ ယင္းသည္ ဤဥပေဒ 
၏ ရလဒအ္ျဖစ္ MGE ၏ အခန္းက႑ မည္သုိ႔ေျပာင္းလသဲြားေၾကာင္းကုိ အနည္း 
ငယ္မွ်သာ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး MGE အေနျဖင့္ အနာဂတ္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ ထုတ္ 
လုပ္မႈမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
ရန္ လမ္းဖြင့္ ေပးထားသည္။  ၂၆

>  လုိငစ္ငထ္တ္ုေပးျခင္းဆိငုရ္ာ စခံ်နိစ္ံႏႈန္းမ်ားကိ ုအေသးစတိသ္တမ္တွ္ေဖာ္ျပ လုိငစ္ငထ္တ္ုေပးျခင္းဆိငုရ္ာ စခံ်နိစ္ံႏႈန္းမ်ားကိ ုအေသးစတိသ္တမ္တွ္ေဖာ္ျပ 
ျခင္း။ျခင္း။ ဥပေဒသည္ ေက်ာက္မ်က္ လိုင္စင္တစ္ခု ရရွိရန္အတြက္ မည္သည့္ စံခ်ိန္ 
စံႏႈန္းကိုမွ် ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ MONREC သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ 
သို ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို ႔က “ေလွ်ာက္ထားမႈကို စိစစ္ၿပီးေနာက္ 

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္သည္” ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၇ တစ္ဖန္ ယင္းသည္ လိုင္စင္ 
ထတ္ုေပးျခင္းအား ရပဆ္ိငု္းထားျခင္းမတိငုမ္ီႏငွ့ ္မ်ားစြာကြာျခားမႈမရွဘိ ဲ- ေရရညွ ္
တည္တံ့ေရးထက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ 
စာအုပ္ပိတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခြင့္အလမ္း 
တစ္ခု ရွိေနေစပါသည္။ 

>  သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ အကာအကြယမ္်ားကိ ုပိမုိတုိုးတက္ေကာင္းမြန ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ အကာအကြယမ္်ားကိ ုပိမုိတုိုးတက္ေကာင္းမြန ္
ေစျခင္း။ေစျခင္း။ ဥပေဒသည္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန႔ခ္ြမဲႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးအတြက ္ေဖာ္ျပထားျခင္း သို႔မဟတု ္ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ သတမ္တွခ္်က ္
မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို မည္သို႔ အေရးယူမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 

>  က႑အတြင္း တာဝန္ခံမႈကုိ မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းျခင္း။က႑အတြင္း တာဝန္ခံမႈကုိ မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းျခင္း။ ဥပေဒသည္ ေက်ာက္ 
မ်ကရ္တနာမ်ားကိ ုတရားမဝင ္တငပ္ို႔ျခင္း၊ သတမ္တွထ္ားသည့ ္လပုက္ြကမ္်ား၏ 
ျပင္ပတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါမစ္မရွိဘဲ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ မည္သုိ႔ 
ပင္ဆုိေစကာမူ ယင္းသည္ တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ရာဇဝတ္ ရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ လုိင္စင္သစ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းကုိ 
တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ၂၈

>  တိငု္းရင္းသားမ်ား၏ မေက်နပမ္ႈမ်ားကုိ ေျဖရငွ္းျခင္း သို႔မဟတု ္ေျမယာအခြင့ ္တိငု္းရင္းသားမ်ား၏ မေက်နပမ္ႈမ်ားကုိ ေျဖရငွ္းျခင္း သို႔မဟတု ္ေျမယာအခြင့ ္
အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္အျဖစ္ 
ဥပေဒသည္ က႑၏ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနမႈ၏ အဓိကျဖစ္ေသာ သယံဇာတ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အျပင္းအထန္ေထာက္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
ကိုမူ ေျဖရွင္းထားမႈ လုံးဝမရွိေပ။ ေဒသအဆင့္၌ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ 
လပု္ေဆာငမ္ည့အ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မတွ္ေရး လပုပ္ိငုခ္ြင့ ္အာဏာအမ်ားစသုည ္
MONREC, သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ MGE တုိ႔အျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစုိးရထံ 
တြငသ္ာ ရွိေနဆဲျဖစသ္ည။္ အစိုးရက ဗဟုိခ်ဳပက္ိငုမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ေရး တရားေဟာေန 
ေသာ္လည္း ဤဥပေဒသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစသည္။ 

တပမ္ေတာအ္ေနျဖင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ အစိုးရယႏရၲားမ်ားအားလံုးကိ ုျပနလ္ည ္ထနိ္း 
ခ်ဳပ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။ ယင္းသည္ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ား အလြန္မ်ားျပားစြာ ရွိခဲ့ 
သည့္ နယ္ပယ္စီမံခန႔ခ္ြမဲႈရိွခဲ့ေသာ MGE ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးမွန္ကန္ပါသည္။ ၂၉ 
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အျပည့္အဝ ေရးဆြဲရျခင္းမရွိေသးမီတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ MGE မွ 
သတ္မတွထ္ားသည့ ္ပတဝ္န္းက်ငစ္မီခံန႔ခ္ြမဲႈ အစအီစဥမ္်ားႏငွ့ ္သီးျခားစီျဖစ္ေသာ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ 
၄/၂၀၁၉) ကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၂၃ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းထံမွ အႀကံဉာဏ္ 
အနည္းငယ္မွ်ကုိသာ ရယူခဲ့သည့္ တံခါးပိတ္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ေရးဆြ ဲ
ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒတြင္ အျပစ္အနာအဆာ မ်ားစြာရိွေနျခင္းသည္ 
အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ မဟုတ္ေပ။

ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့ ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စည္းမ်ဥ္း ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့ ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စည္းမ်ဥ္း 
ထိန္းသိမ္းမႈထိန္းသိမ္းမႈ
အကယ္၍သာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ သေဘာတူညီသည့္ မူဝါဒမူေဘာင္တစ္ခုကို 
အေျခခံ၍သာ လုပ္ေဆာင္ခဲပ့ါက အဓိကက်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒ၏ မေရရာမႈႏွင့္ အဘက္ဘက္မွ အားနည္းမႈတို႔ကို 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရမည့္အစား အမ်ိဳးသား ေက်ာက္မ်က္ 
မူဝါဒသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ မေရမရာသာ ရွိေနခဲ့သည္။ 
MONREC သည္ ဤမူဝါဒကို ေရးဆြဲရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ 
အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑ အေထာက္အကူျပဳေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါ 
သည္။ ၃၀ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္လည္း အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္အား  
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ United 
States Agency for International Development မွတစ္ဆင့္ အေထာက္အပံ့ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ၃၁ အဆုိပါ ေကာ္မတီသည္ မူဝါဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံဉာဏ္ 
မ်ား စုေဆာင္းရယူရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တို႔ အတြင္း ရန္ကုန္၊ 
ေနျပည္ေတာ ္ႏငွ့ ္ေက်ာကစ္မိ္းႏငွ့ ္ပတၱျမား အဓကိ တူးေဖာထ္တုလ္ပုသ္ည့္ေဒသ 
မ်ားတြင ္ေဆြးေႏြးတိငုပ္ငမ္ႈမ်ား ျပဳလပုခ္ဲပ့ါသည။္ မညသ္ို႔ပငဆ္ိုေစကာမ ူမဝူါဒကုိ 
အၿပီးသတ္ရျခင္းမရွိေသးသလို ၎၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အမ်ား 

ျပည္သူထံသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
တူးေဖာထ္တ္ုလပု္ေရးလပုင္န္းကိ ုပိမုိမု်က္ႏွာသာေပးရန ္ထိေရာက္မႈကုိ ေလွ်ာခ့် 
ထားေကာင္း ေလွ်ာ့ခ်ထားႏုိင္သည္ ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာ 
ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားသည္ႏွင့္အတူ အစိုးရ 
သစ္အေနျဖင့္ ဤမူဝါဒအား ၎၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမရွိဘဲ တတ္ 
ႏုိင္သမွ် ေဆာလ်င္စြာ အၿပီးသတ္၍ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ 

Global Witness အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ႏွစ္လည္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၉ ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာ ဥပေဒမ်ား၏ မူၾကမ္းမ်ားကိုလည္း သုံးသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ မူၾကမ္း 
ေရးဆြသဲည့လ္ပုင္န္းစဥရ္ွ ိကၽြမ္းက်ငပ္ညာရငွမ္်ားကုိလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲၿ့ပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနေသးပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္း 
မ်ားသည္ MGE ၏ အခန္းက႑ကုိ ေျပာင္းလထဲားေၾကာင္း မေတြ႕ရေသးသည္မွာ 
စုိးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ MGE သည္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ား သတ္မွတ္ 
ျခင္း၊ အခြနမ္်ား ေကာကခ္ံျခင္းႏငွ့ ္တူးေဖာထ္တုလု္ပ္ေရး စမီကံနိ္းမ်ားအား စည္း 
မ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ကုိ တာဝနယ္ထူားဆဲျဖစပ္ါသည။္ ကမုၸဏမီ်ားအေနျဖင့ ္
ကပ္လ်က္လုပ္ကြက္ အမ်ားအျပားကို ေလလံဆြဲျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ သတၱဳတြင္း 
မ်ား၏ အရြယ္အစားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
သို႔မဟတု ္လပုသ္ားမ်ား ေဘးကင္းေရးဆိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိ ုခ်ိဳးေဖာက ္
သည့ ္ကမုၸဏမီ်ားအတြက ္ရငွ္းလင္းသည့ ္ျပစဒ္ဏမ္်ား မရွိေသးေပ။ တိတုိ ုေျပာရ 
လွ်င္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရ 
မည္ျဖစ္ပါက ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ခိုင္မာ အား 
ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ေဖေဖာဝ္ါရလီ ၁ ရက္ေန႔ စစအ္ာဏာသိမ္းမႈသည ္အဆိပုါမဝူါဒမ်ားႏငွ့ ္နည္းဥပေဒ 
မ်ားကို တုိးတက္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သည္။ အာဏာ 
သမိ္းမႈမတိငုမ္တီြင ္အမ်ိဳးသားေက်ာကမ္်က္ရတနာ မဝူါဒသည ္ထတု္ျပန္ေၾကညာ 
ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္လုနီးပါးရွိေနခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္ခြင့္ျပဳမႈအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေန 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Global Witness ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ သိရိွရပါသည္။ ယခု 

အဓပိၸာယ္ျပည့ဝ္သည့ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ တြန္းအားေပးရန ္အစိုးရ၏ ပ်ကက္ြကမ္ႈသည ္ေက်းရြာမ်ားအား ဖားကန႔ရ္ွ ိယခုေက်းရြာကဲသ့ို႔ပင ္တတဲမဲွ်သာက်နရ္ွိေနသည့ ္အေနအထားသုိ႔ 
ေရာက္ရွိေစကာ အထိန္းအကြပ္မရွိလုနီးပါးျဖစ္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္ေစ ႏုိင္ပါသည္။ Global Witness
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အခါတြင္မူ စစ္အစုိးရသည္ မူဝါဒအား ထုတ္ျပန္ျခင္းျပဳမည္ သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒသည္ 
MONREC ၏ စားပြအံဲဆြအဲတြင္း၌သာ ရိွေနဦးမည္ဆုိသည္မွာမူ မေရရာေတာ့ေပ။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္သည္ အာဏာ ျပန္လည္ရရွိေနၿပီ 
ျဖစသ္ျဖင့ ္အျပဳသေဘာေဆာငသ္ည့ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည ္ဟ ု
ယုံၾကည္ႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရင္း အလြန္နည္းပါးပါသည္။ 

အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္ပူးေပါင္းမႈလွ်ဳိ႕ဝွက္ပူးေပါင္းမႈ
အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္း 
ေက်ာင္းမႈ မရိွေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ လုိင္စင္ရပ္ဆုိင္းမႈအၿပီး 
တြင ္ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ္ေရးလပုင္န္းမ်ားသည ္လိငုစ္ငသ္ကတ္မ္းကနုဆ္ုံးသြား 
သည္ႏငွ့အ္မွ် ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာမ္ႈမ်ားကုိ ဆကလ္က္ ျပဳလပုခ္ဲသ့ည ္(အခန္း ၃ 
ရွိ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၏ တူးေဖာ္မႈ ပမာဏအေပၚ သက္ေရာက္မႈအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈကို 
ၾကည့္ပါ)။ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူး 
သျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ျခင္းကိ ုပိမုိလုြယက္ူေခ်ာေမြ႕ေစရန ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈ၊ အဂတ ိလိကု ္
စားမႈ ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

တိုက္ပြဲမ်ား ဖန္တီးျခင္းမရွိဘဲ ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္းတိုက္ပြဲမ်ား ဖန္တီးျခင္းမရွိဘဲ ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္း

ရပ္ဆိုင္းမႈေနာက္ပိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ ထူးျခားသည့္ ရန္ဘက္ 
မ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ စစ္တိုက္ 
ေနေသာ အပုစ္မု်ားသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္ ံေျမာကပ္ိငု္းရွ ိအျခားေနရာမ်ားတြင ္ပဋပိကၡ 
မ်ား ျဖစပ္ြားေနသည့တ္ိငု ္ဖားကန႔တ္ြငမ္ ူပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကလ္်က ္ရွၾိကေၾကာင္း 
ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ၃၂

“ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ ဖားကန႔္တြင္ ကာရာအိုေက “ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ ဖားကန႔္တြင္ ကာရာအိုေက 
အတူဆိုရန္ အျပင္ထြက္ၾကေသာ္လည္း အတူဆိုရန္ အျပင္ထြက္ၾကေသာ္လည္း 

တိုက္ခိုက္ရန္ ဟန္ေဆာင္ေနၾကသည္။” တိုက္ခိုက္ရန္ ဟန္ေဆာင္ေနၾကသည္။” ၃၃  
– – ေဒသခံ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး 

ဤအေျခအေနသည္ လံုးဝအသစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးျခင္းကုိ ရပဆ္ိငု္းခဲ့ျခင္းသည ္ဤလမ္းေၾကာင္းကိ ုအရွနိအ္ဟနု ္ျမင့တ္က္ေစခဲ ့
သည္။ ယင္းကုိ လက္ေတြ႕ စစ္ေရးအေျခအေနက အေထာက္အပ့ံ ေပးခဲ့ပါသည္။ 
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း KIA ထံမွ ဖားကန႔္၏ ေက်ာက္စိမ္း 
ထတုလ္ပုသ္ည့ ္နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈကုိ အခိငုအ္မာရယူႏုငိခ္ဲၿ့ပီးေနာက္ 
တြင ္တုိင္းရင္းသားလကန္ကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့ ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက ္
ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရ 
သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ လာမည့္အပုိင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဤအေျခအေနကို ယာယီရပ္တန႔္ေနေစခဲ့ပါသည္။ ၃၄

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈမတုိင္မီတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ 
မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးသာ ရွာေဖြရန္ ဦးစားေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ KIO/A, 
တပ္မေတာ္၊ UWSP/A တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
လက္နက္ကိုင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းမကုန္မီ 
တတ္ႏုငိသ္မွ် ေက်ာကစ္မိ္းပမာဏမ်ားမ်ား တူးေဖာထ္တုလ္ပု္ႏုငိရ္န ္တညူသီည့ ္
အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ရွာေဖြခဲ့ ၾကသည္။ “ယခုအခါတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ 
ေငြေၾကး ရွာေဖြေနၾကၿပီး အတတူကြလပု္ကိငု္ေနၾကသည္” ဟ ုအရပ္ဘကအ္ဖြဲ႕ 
အစည္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက Global Witness အား အာဏာသိမ္းမႈ မတုိင္မီ 
တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၃၅

Global Witness အေနျဖင့္ KIA, တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
ကမုၸဏမီ်ားအေနျဖင့ ္သတၱဳတူးေဖာသ္ည့ ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းမ ွေက်ာကစ္မိ္းမ်ား 
ကို တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္၊ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အက်ပ္ကိုင္ရန္ 
ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 

ေဒၚလာဘီလယီံေပါင္းမ်ားစြာ တနဖ္ိုးရွသိည့ ္လပုင္န္းတစခ္အုတြင္း တိက္ုခိကုမ္ည့ ္
အစား အဘယ့္ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳမည္နည္း? 

“တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIA တို႔သည္ စစ္တိုက္ေနၾက “တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIA တို႔သည္ စစ္တိုက္ေနၾက 
ေသာ္လည္း ဖားကန႔္တြင္မူ အလြန္ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ္လည္း ဖားကန႔္တြင္မူ အလြန္ၿငိမ္းခ်မ္း 

ၾကသည္။” ၾကသည္။” ဟု ေဒသခံ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက 
ဆိုပါသည္။ “အကယ္၍ တစ္ဖက္သည္  “အကယ္၍ တစ္ဖက္သည္ 

အလြန္အင္အားႀကီးထြားလာပါက တိုက္ပြဲမ်ား အလြန္အင္အားႀကီးထြားလာပါက တိုက္ပြဲမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ 
ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္ 

ပူးေပါင္းႀကံစည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။” ပူးေပါင္းႀကံစည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။” ၃၆

လုပ္ငန္းအတြင္းမွ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအရ ဖားကန႔ရိွ္ တပ္မေတာ္၏ တပ္မ ၁၀၁ မွ 
တပ္မမႉးသည္ ဖားကန႔တ္ြင္  အေျခစိက္ုေသာ KIA တပရ္င္းအမွတ္ ၆ မွ တပ္မႉးႏွင့္ 
တုကိ႐္ုကိဖ္နု္းအခ်တိအ္ဆကရ္ွၿိပီး ေက်ာကစ္မိ္း ႏငွ့ ္ဆကစ္ပလ္ပုင္န္းမ်ားအေပၚ 
အခြန္မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းရန္အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း ဤ 
ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ၃၇

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
တုိ႔သာ မကေပ။ KIA တပ္ရင္း ၆ သည္ UWSA ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရိွေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားရွိသည္။ ယင္းသည္ UWSA ႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေလာဘေဇာတုိက္ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ၾက 
သည္ဟု အမ်ားစုက ႐ႈျမင္ၾကသည့္ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ 
သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားကိ ုတစခ္ါတစရ္ ံျဖစ္ေစႏုငိပ္ါသည။္ ၃၈ ရပရ္ြာေခါင္းေဆာင ္
တစ္ဦးက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ KIO/A အား “ခင္ဗ်ားတို႔က ဘာေၾကာင့္ 
ေဒသခံေတြထက္ ဝေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးေနတာလ”ဲ ဟု ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း 
ျပန္လည္ေျပာျပသည္။ ၃၉

အႏစွခ္်ဳပဆုိ္ရပါက တပမ္ေတာ ္ႏငွ့ ္KIA တုိ႔ကဲသ့ို႔ေသာ တိက္ုပြမဲ်ားျဖစပ္ြားေနသည့ ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ား၏အလယ္မွ 
ဝင္ေငြမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရ 
ေလာက္သညအ္ထ ိဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိေနပါသည။္ ဤသို႔ သတၱဳတြင္းမ်ားအတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို ရွည္ၾကာေစရန္ အေရးပါသည့္ အရင္း 
အျမစမ္်ား ေထာကပ္ံ့ျခင္း ႏငွ့ ္လက္နကကုိ္င ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့ ္၎တို႔၏ 
လက္ဝါးႀကီးအပု ္အျမတ္ထတ္ုသည့ ္လပုင္န္းမ်ားကိ ုဆကလ္က ္လပု္ေဆာင္ႏုငိ ္
ေစရန္အတြက္ ရွိရင္းစြဲအေျခအေနတစ္ခုကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေငြ 
ေၾကးဆိုင္ရာ မက္လံုးမ်ားေပးအပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ ပဋိပကၡတစ္ခု 
ကို အေထာက္အပံ့ေပးေန ပါသည္။ 

ယင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာတြင္ KIO ၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
က KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ UWSA ႏွင့္ျဖစ္ေစ 
တပမ္ေတာ္ႏငွ့္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္KIA တပရ္င္း 
၆ ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တပ္မ ၁၀၁ တုိ႔အၾကားတြင္ တိုက္႐ိုက္အဆက္အသြယ္ မရိွ 
ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ KIO ကိုယ္စားလွယ္က ၎တို႔အေန 
ျဖင့္ KIO ကို တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ 
တူးေဖာထု္တလ္ပုမ္ႈႏငွ့ ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက ္ပုမံနွအ္ခြန ္ေကာကခ္ံျခင္းမ်ားသာ 
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ရွိၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆို 
ခဲ့ပါသည္။ USWA ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း KIO/A ႏွင့္ UWSP/A တို႔ 
အၾကားတြင ္ေက်ာကစ္မိ္း တူးေဖာ ္ထတုလ္ပု္ျခင္းႏငွ့ပ္တ္သက၍္ စီးပြားေရးဆုိင ္
ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားကမူ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တုန႔္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းသည္ တရားမဝင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းသည္ တရားမဝင္ 

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ျဖစ္ေစသည္။တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း ႏွစ္ရွည္လမ်ားရွိလာခဲ့သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား 
ျဖစၾ္ကေသာ တရားမဝင ္တူးေဖာထ္တုလ္ပု္ျခင္း ႏငွ့ ္အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ားသည ္
လိငုစ္ငထ္တု္ေပးမႈကုိ ရပဆ္ိငု္းခဲစ့ဥက္တည္းက ဆက္လကတ္ိုးပြားလာခဲသ့ညဟု္ 
လပုင္န္းအတြင္းရွ ိပဂုၢိဳလအ္မ်ားအျပားတို႔က ဆိပုါသည။္ အဓကိ အက်ိဳးခစံားခြင့ ္
ရသမူ်ားသည ္ေဒသခတံပမ္ေတာတ္ပမ္ႉးမ်ား အထူးသျဖင့ ္ေျမာက္ပိငု္းတိငု္း စစ ္
ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖားကန႔္ရိွ တပ္မ ၁၀၁ ၏ တပ္မမႉးႏွင့္တကြ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ရဲ 
တပ္ဖြဲ႕၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေလာပန္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄၀

Global Witness အေနျဖင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ရဲ 
တပ္ဖြဲ႕တို႔ထံသို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္တကြ KIO/A ထံ တရားမဝင္ ေငြ 
ေပးေခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ အေလ့အထမ်ားကုိ 
အားေပးအားေျမႇာက္ျဖစ္ေစသည္ဟူေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္း 
ရရွိခဲ့သည္။ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တ႐ုတ္ 
ႏုငိင္မံ ွစီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားမ ွေက်ာေထာက္ေနာကခ္ံျပဳထားသည့ ္အျခား 
ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမြန္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ 
အစိုးရထံမွ လိုင္စင္မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္မဝင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ 
အလြတ္သေဘာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝသည့္ အစီအမံမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ 
တူးေဖာထု္တလ္ပုလ္်က္ရွခိဲၾ့ကပါသည။္ ၄၁ ယင္းတို႔ အားလုံးသည ္စစ္ျဖစပ္ြားေနဆ ဲ
ျဖစသ္ည့ ္ကမုၸဏမီ်ားအၾကားရွ ိစတိမ္ခ်ရေသာ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားဆိငုရ္ာ 
အေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း ျဖစ္ပြားပါသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔အတြက္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနသည့္ လိုင္စင္တစ္ခုသည္ တူး 
ေဖာထ္တ္ုလုပ္ေရးလပုင္န္းမ်ားကုိ ဆက္လကလ္ပု္ေဆာင္ျခင္းကိ ုအမနွတ္ကယ ္
တားဆီးႏုငိ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထငရ္ွားပါသည။္ ျမနမ္ာအစိုးရထံမ ွတရားဝငလ္ိငုစ္င ္
မ်ား သကတ္မ္းကနုဆံု္းသြားခဲသ့ည့ ္ကမုၸဏမီ်ားသည ္ဆကလ္ကတ္ူးေဖာ ္ထတ္ု 
လုပ္ခြင့္အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ အဓိကဝင္ေငြ ရရွိေနေသာ KIO ထံသို႔ 
မၾကာခဏ အားကိုးအားထားျပဳၾကသည္။ ၄၂

စစတ္ပပ္ိငု ္ကမုၸဏမီ်ားသညလ္ည္း ထိသုို႔ေသာ တရားမဝင ္တူးေဖာထ္တုလု္ပ္ျခင္း 
မ်ားကို အကူအညီေပးၾကၿပီး သတင္းရင္းျမစ္ အမ်ားအျပားတို႔တြင္ စစ္တပ္ပိုင္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းကို လိုက္နာရန္ ဆႏၵမရွိ 
ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄၃

 “စစ္တပ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့သူေတြပဲ  “စစ္တပ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့သူေတြပဲ 
တူးေဖာ္ႏုိင္တယ္။”တူးေဖာ္ႏုိင္တယ္။”

– လုပ္ငန္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ 
ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ၄၄

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားအား  Myanmar 
Imperial Jade အပါအဝင္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံခန႔ခ္ြ ဲ
သည့္ MEHL ၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုအား သက္တမ္းက်န္ရိွေနျခင္း ရိွမရွ ိေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္- “လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ [MEHL] ထံတြင္ တူးေဖာ္ရန္ 
အခြင့္အေရးရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ ၎၏ လုိင္စင္ 

သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးသား လုပ္ကြက္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္း က်န္ရွိေနေသးပါက 
ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ ထိုေနရာတြင္ တူးေဖာ္ရန္ဆႏၵရွိၾက 
သည္။” ၄၅ ၎၏သတၱဳတြင္းမွာ အလြတ္သာက်န္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ 
ျဖစ္ရပ္အရ စစ္တပ္ပုိင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥပေဒ၏အထက္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနၾက 
ေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပေနပါသည္။ 

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အျမတ္ေဝစုမ်ားကို ဆက္လက္ရရွိေနဆဲ 
ျဖစ္ၾကသည္။ KIO/A သည္ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ လုိင္စင္မဲ ့တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကုိ 
လပု္ေဆာငသ္ည့အ္ျပင ္ဖားကန႔ရ္ွ ိတူးေဖာ္ထတ္ုလပုမ္ႈ မ်ားကုိ အကအူညီေပးရန ္
အတြက္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရတဲပ္ဖြ႕ဲတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ၾကသည္ဟု  ေဒသခံ ရင္းျမစ္ 
အမ်ားအျပားတို႔က Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ KIO/A သည္ 
အခြနမ္်ား ႏငွ့ ္ခြင့္ျပဳေၾကးမ်ားကုိ ေကာကခ္ၿံပီး ေဒသခ ံတပမ္ႉးမ်ားမွာ ထတ္ုလပုမ္ႈ 
၏ တန္ဖုိးအေပၚ လာဘ္ေငြမ်ား ရယူၾကကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွေစ 
သည့္ အစီအမံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၄၆

 “NLD အစိုးရသည္  “NLD အစိုးရသည္ 
လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ရပ္တန႔္ခဲ့သည္။ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ရပ္တန႔္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ 
KIA, စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ KIA, စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ 

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိၾကသည္။” အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိၾကသည္။” 
– ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းသူတစ္ဦး၄၇

လိငုစ္ငထ္တု္ေပးမႈကုိ ရပဆ္ိငု္းထားျခင္းသည ္စစတ္ပ၏္ အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ား 
ႏငွ့ ္တရားမဝင ္လပု္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက ္အခြင့အ္လမ္းသစမ္်ားကိ ုလမ္းဖြင့္ေပး 
ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွေန၍ ေက်ာက္ 
စိမ္း တူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း’ ကို ဦးတည္ 
ေစခဲ့ပုံလည္း ရပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အႀကီးတန္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
အရာရွမိ်ားႏငွ့ ္ဆုံးျဖတခ္်ကခ္်မတွသ္မူ်ားအား တိုက႐္ုကိပ္စမ္တွထ္ားကာ တနဖ္ိုး 
ရွသိည့ ္လပုက္ြကမ္်ား ရရွရိနအ္တြက ္ေငြေၾကးႏငွ့ ္အက်ိဳးအျမတခ္ြဲေဝေရး အစအီမ ံ
မ်ားျဖင့ ္လာဘထ္ိုးျခင္းတို႔ကိ ုျပဳလပုခ္ဲၾ့ကသည။္ ၄၈ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရိွ လုိင္စင္ ထုတ္ေပး 
မႈ ရပဆ္ိငု္းခ်နိမ္စွတငက္ာ ဗဟိအုစိုးရထမံ ွရယရူမည့ ္ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရွိေတာသ့ျဖင့ ္
တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ား အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္အေပၚ ေဒသခံတပ္မေတာ္ တပ္မႉး 
မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ျခင္းေၾကာင့ ္အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ား၏ တည္ေနရာသည ္ေဒသႏရၲအဆင့သ္ို႔ ပိမုိ ု
ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၄၉ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ခ်ိန္တြင္ 
ေနျပည္ေတာ္ အေျချပဳ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာျခင္း ရွိမရွိ 
သည္ မသိရွိႏုိင္ေသးသည့္ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း

အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ားႏငွ့ ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ား ေပါမ်ားေနျခင္းသည ္NLD 
၏ ေလးလံသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပိုမို ခက္ခဲ 
ေစသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား သတၱဳ 
တူးေဖာ္မႈ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ 
အဓိက အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား၏ ဆန႔္က်င္တြန္းလွန္မႈတို႔ကို 
အကူအညီေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ က်င့္သုံးသည့္ စီးပြားေရး ဗ်ဴဟာမ်ားကလည္း 
ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ 
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တရားမဝင္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ တရားမဝင္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ 
ပူးေပါင္းမႈမ်ားပူးေပါင္းမႈမ်ား
လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို တရားဝင္ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း၏ အနီးစပ္ဆုံးႏွင့္ အသိ 
သာဆုံး ရလဒမ္်ားမွာ တရားမဝင ္သတၱဳတူးေဖာထ္တုလု္ပရ္န ္ပူးေပါင္းထားသည့ ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ ပူးေပါင္းထားသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္သြားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း စက္ 
ယႏရၲားမ်ား၊ ကိရယိာမ်ားႏငွ့ ္လပုသ္ားမ်ား ေပးအပၿ္ပီး အျမတအ္စြန္းမ်ားကိ ုမွ်ေဝ 
ရန္ လုိင္စင္သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းၾက 
သည္။ လိုင္စင္သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အခ်ိန္အတြင္း တတ္ႏုိင္သမွ် လ်င္ျမန္စြာ 
တူးေဖာ္ရန္ဆႏၵျဖင့္ အဆုိပါ တရားမဝင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း 
က်င္ႏငွ့ ္ေဘးအႏရၲာယ္ ကင္းရငွ္းေရးဆိငုရ္ာ စသံတ္မတွခ္်ကမ္်ားကုိ မၾကာခဏ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေလ့ရွိၾကသည္။ ၅၀

 “အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔  “အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း 

ယခုအခါတြင္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳကာ ယခုအခါတြင္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳကာ 
အတူအတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။” အတူအတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။” ၅၁

– ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး 
က႑အတြင္းရိွ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ UWSA ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရိွေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ ထိုသုိ႔ေသာ အစီအမံမ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္ ပြဲစားမ်ားအျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၂၀ အၾကားတြင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
လိငုစ္ငမ္်ား ကနုဆံု္းခါနီး ကုမၸဏမီ်ားအား ၎တို႔၏ အခ်နိ ္မကနုမ္ ီပိမုိလု်င္ျမနစ္ြာ 
တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ တရားမဝင္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား - အမ်ားအား 
ျဖင့္ ၆၀:၄၀ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ားအျဖစ္ - စတင္ ကမ္းလွမ္းလာၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပုိမုိျမင့္တက္လာခဲသ့ည္။ ၅၂ အဆုိပါ တရားမဝင္မဟာမိတ္မ်ားတြင္ 
စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းတူးေဖာ္ျခင္းအပါအဝင္ ဖက္စပ္တူးေဖာ္ ထုတ္ 
လပုမ္ႈ လပုင္န္းမ်ားပါဝငခ္ဲၿ့ပီး တရားမဝငပ္်ကစ္ီးမႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ သတၱဳ တူးေဖာ ္
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၅၃

ဥပမာအားျဖင့္ KIA အႀကီးတန္းအရာရိွေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ ္ထတုလု္ပ္သူတစ္ဦး၏ အဆိအုရ UWSA ႏွင့္ဆကစ္ပ္ေနေသာ ထင္ရွား 
သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာတေကာင္းကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ 
လ ကတည္းမ ွစတငက္ာ ဖားကန႔၏္ ေဝခွါ (ဂြခီါ) ေဒသတြင ္တရားမဝင ္ဖကစ္ပ ္
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ့အ္တ ူတူးေဖာထ္တုလု္ပလ္်ကရ္ွခိဲသ့ည။္ ၅၄ ေဝွခါသည္ ၂၀၂၀ 
ခုႏစွ ္ဇလူိငုလ္အတြင္း လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ ္ေသဆုံးခဲ့ေသာေျမၿပိဳမႈ ျဖစပ္ြားခဲရ့ာ 
ေနရာျဖစ္သည္။၅၅ မီဒီယာမ်ား၏တင္ျပခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါျဖစ္ရပ္သည္ ယင္း 
ကမုၸဏပီိငုဆ္ိငုသ္ည့ ္လပုက္ြက္ေဟာင္းတစခ္တုြင ္ျဖစပ္ြားခဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး ေအာကပ္ါ 
အပိုင္း ၃.၅ တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အျခားေသာ UWSA ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ ဧရိယာအတြင္း တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၅၆

UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာရွိၿပီး 
KIA ႏငွ့ ္တပမ္ေတာ ္ႏစွဖ္ကစ္လုံးႏငွ့ ္ေကာင္းမြနသ္ည့ ္ဆကဆံ္ေရးရွၿိပီး လံုၿခဳံေရး 
ေပးအပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ 
အက်ိဳးရွိႏုငိပ္ါသည။္ အဆိပုါ ျဖစစ္ဥမ္်ားတြင ္ကုမၸဏငီယ္မ်ားသည ္အက်ိဳးအျမတ ္
မ်ား၏ ၂၅% သို႔မဟုတ္ ၄၀% သာ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ထိုသို႔ 
ေသာ အစီအမံမ်ားကို အခြင့္အေရးယူတတ္ၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ၅၇

အစိုးရမ ွထုတ္ေပးသည့ ္ပါမစမ္်ား၏ သကတ္မ္းတိုေတာင္းမႈေၾကာင့ ္တရားမဝင ္
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအျဖစ ္ပူးေပါင္း၍ တူးေဖာ္ထတုလ္ပု္ျခင္းသည ္လုိငစ္ငထ္တ္ုေပး 

ျခင္းကိ ုရပဆ္ိငု္းျခင္း မျပဳမကီပင ္ျဖစ္ေနက်ျဖစသ္ညဟ္ ုေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာသူ္ 
တစ္ဦးက Global Witness အား ရွင္းျပခဲ့သည္။ အဆိုပါအစီအမံတြင္ ကုမၸဏီ 
အခ်ိဳ႕ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး လိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္သူသည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ ၂၀% ဝန္းက်င္ 
ကိ ုရယူၿပီး က်နက္မုၸဏမီ်ားသည ္စကယ္ႏရၲားမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏငွ့ ္ေထာကပ္ံ့ေရး 
ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္ - “ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ တျခားကုမၸဏီ 
ေတြကို ေခၚလာၿပီး [လိုင္စင္သက္တမ္း မကုန္ခင္] တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေန႔ေရာ 
ညပါ တူးေဖာ္လို႔ရႏုိင္တယ္။” ၅၈

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း Global Witness ႏွင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ MGE က 
အဆိုပါ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒမ်ားအရ တရားမဝင္ျခင္းမရိွဟု ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ၅၉ 

မီဒီယာမ်ားထံ ေျပာဆိုရာတြင္ MGE ၏ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ခိုင္က 
အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားကို 
“ငွားရမ္းျခင္း” သာျပဳလပုသ္ည့ ္ကမုၸဏမီ်ားသည ္ဥပေဒကိ ုခ်ိဳးေဖာက္ေနသညဟု္ 
မဆိုႏိုငဟ္ ုအရပိအ္ႁမြက္ေျပာၾကားခဲသ့ည။္ ၆၀ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဥပေဒတြင္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ “ရရွိထားသည့္ ပါမစ္အား ထပ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို လႊဲေျပာင္းျခင္း” မျပဳရဟု ၆၁ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ထား 
သျဖင့္ ဤဆင္ေျခကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲပါသည္။  

ေက်ာကမ္်က္ရတနာဆုိငရ္ာ ဥပေဒသစမ္်ားသည ္ပါမစမ္်ားအား အမ်ားဆုံး သုံးႏစွ ္
အထိသာ ကန႔္သတ္ထားသျဖင့္ ၆၂ အလ်င္အျမန္တူးေဖာ္ရန္ မက္လုံးမ်ားသည္ 
ဆက္လကရ္ွိေနႏုငိဖ္ြယ္ရွပိါသည။္ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနတြငပ္ငလ္ွ်င ္ထိသုို႔ 
ေသာ ျပႆနာမ်ား၏ တရားဝင္မႈ၏ အနားသတ္မ်ဥ္းတြင္ရွိေနသည့္ စီးပြားေရး 
အေလ့အထမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဖားကန႔္ရွိ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအား အလြယ္တကူ လ်စလ္်ဴ႐ႈ႐ုမံွ်ျဖင့ ္ထခိိကု္ေစရန ္မညမ္ွ် လြယ ္
ကူေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။၆၃ ထုိ႔ျပင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အျပင္းအထန္ 
အေရးယမူႈမ်ားသည ္ျဖစ္ေပၚလာႏုငိဖ္ြယမ္ရွိေပ။ ျမနမ္ာႏုငိင္ ံရတဲပဖ္ြ႕ဲကိ ုထနိ္းခ်ဳပ ္
ထားသည့္ တပ္မေတာ္တပ္မႉးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ ယင္းကို ခြင့္ျပဳမည္နည္း? 

ကုမၸဏီမ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ ကြယ္ဝွက္ထားျခင္းကုမၸဏီမ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ ကြယ္ဝွက္ထားျခင္း

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး ပို၍ လ်င္ျမန္စြာ တူးေဖာ္ရန္အတြက္ 
ရနဘ္ကအ္ဖြ႕ဲမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာငရ္ြက္ေနၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
သည္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာပါသည္။ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ 
ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနျခင္း ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားျပားသည့္ တူးေဖာ္ေရး အေလ့ 
အထမ်ား ေပါမ်ားေနျခင္းတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အက်ိဳး 
အျမတမ္်ား အမ်ားဆုံးရရွိေစေရးအတြက ္တရားဝငမ္ႈႏငွ့ ္ေဘးကင္းလုၿံခဳမံႈဆိငုရ္ာ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ ဖားကန္႔၊ လံုးခင္ရိွ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၏ ျပင္ပ ေနဝင္ရီတေရာ 
အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ေျမစာကားမ်ား။ ေဒသခံ တူးေဖာ္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ဤလုပ္ငန္း 
ခြငအ္ား တရားမဝင ္ယာယီပူးေပါင္းထားသည္ ့ကမုၸဏီေပါင္း ၉ ခ ုတုိ႔မ ွမွ်ေဝအသုံး ျပဳလ်က ္
ရွိခဲ့ၾကသည္။ Global Witness/M.O.
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ကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန႔က္်င္ရန္ ဆႏၵရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ဆက္လက္ ဆန႔္က်င္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အျပည့္အစုံရွိပါသည္။ 

၎တို႔၏ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားေပၚလုိက္၍ ေျပာင္းလဲလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာေနရာခ်ထားသည့္ 
ရင္းျမစ္မ်ားအရ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ကုမၸဏီငယ္ အမ်ားအျပား တည္ေထာင္ကာ 
၎တုိ႔၏ ပါမစမ္်ားအား ပိမုိႀုကီးမားသည့ ္လပုက္ြက္မ်ားအျဖစသ္ို႔ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့ ္
လုပ္ကြက္ဆုိင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ ေရွာင္တိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၾက 
ႏုိင္ပါသည္။ ၆၄ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ DICA မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပုံတင္မႈ စနစ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီ 
မ်ားအား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ၾကည့္ရန္အတြက္ ပိုမို ခက္ခဲေစရန္ ျပန္လည္ 
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္ဟူ၍ လုပ္ငန္းအတြင္းရိွ အတြင္းလူတစ္ဦးထံမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ဩဂုတ္လတြင္ Global Witness အေနျဖင့္ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ နည္းလမ္းမွာ 
ဆက္စပ္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္ကာ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ဒါ႐ုိက္တာ 
ဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ကြန္ရက္တစ္ခု 
တြင္ ထပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီ အရာရွိဦး ေရ ပိုမိုနည္းပါးမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
ဆက္စပ္မိရန္ ပုိမုိခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ ၆၅ ယင္းသည္ အရည္အေသြး၊ တိက်မႈ 
ႏင့္ွ လုိက္နာမႈတုိ႔ကုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး ခိုင္မာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ 
ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ား၏ အေရးမႈကို အထူးျပသေနပါသည္။ 

Global Witness ၏ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားတြင္ ယခင္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာကုမၸဏီ 
မ်ားအပါအဝင္ နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီေဟာင္းအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္တြင္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
မရိွၾကေပ။ မူးယစ္ရာဇာ Wei Hsueh Kang ၏ အေယာင္ျပ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္ဟု 
စြပ္စြဲခံထားရေသာ Myanmar Takaung Gems ကုမၸဏီသည္ ၎တုိ႔အနက္ 
တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။  ၎၏ တြဖဲက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myanmar Takaung 
Trading သည္ DICA တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ၿပီး မၾကာမီ ဖ်က္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ 
ကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၆၆ DICA ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္အရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း 
ဦးသန္းေရႊ၏ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myanmar Naing Group သည္ ၎၏ ႏွစ္စဥ္ 
အစီရင္ခံစာကို တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း ခံထားရသည္။၆၇ 

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသြင္သစ္ 
တစမ္်ိဳး၊ ဒါ႐ုကိတ္ာသစမ္်ား သို႔မဟတု ္အုပခ္်ဳပ္ေရးဆိငုရ္ာ အားနည္းခ်ကမ္်ားကုိ 
ေရွာင္လႊဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္ရန္ အျခားေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈအခ်ိဳ႕ျဖင့္ 
ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာမည္ ဟုတ္မဟုတ္သည္ အေျဖမသိရ ေသးေသာ ေမးခြန္း 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  

ထိေရာက္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးစနစ္မ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာ က႑အတြင္းရွိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကြန္ရက္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္႐ုံသာမကဘဲ ျပန္လည္ေျဖရွင္းသည့္ စနစ္မ်ား -  ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ 
အခက္အခသဲည္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၆၂ ခု တုိ႔အား ၎တုိ႔၏ ပုိင္ရွင္အစစ္အမွန္မ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ သက္ 
ေရာက္လာခဲ့သည့္အခါ၌ ပိုမိုသိသာလာခဲ့ပါသည္။ Global Witness အေနျဖင့္ 
အဆုိပါ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ပြင့္လင္း 
ျမငသ္ာမႈအတြက ္တြန္းတိကုလ္ပု္ေဆာငရ္ာတြင ္သသိာသည့ ္ကြာဟမႈမ်ား ရွိေန 
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။၆၈ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၂၅% ေက်ာ္ (၁၆၂ ခုအနက္ ၄၁ 
ခု) တုိ႔သည္ ထုတ္ေဖာ္မႈကို ေနာက္က်ၿပီးမွျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္မႈ 
လုံးဝမျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈကုိ ထိခိုက္ေစသည္။ ၎တို႔၏ အက်ိဳး 
အျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအား “ႏုိင္ငံေရးအရ ဩဇာတိကၠမ ရွိသူမ်ား” အျဖစ္ 
ထုတ္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲသ့ည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုတုိ႔ အပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ 
၂၁ ခတုို႔သည ္မျပည့စ္ုံေသာ သို႔မဟုတ ္တကိ်မႈမရွိေသာ တင္ျပမႈမ်ားကိုျပဳလပုခ္ဲ ့
သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အခါမ်ားတြင္ပင္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ား မည္သူမည္ဝါတို႔ ျဖစ္ၾက 

ေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအႀကီးတန္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ အဆက္အသြယမ္်ားကိ ုနားလညသ္ေဘာေပါက္ေရးသည ္လိကုန္ာေစ 
ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အတား 
အဆီးမ်ားေၾကာင့္ အေရးပါသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ပို၍ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္ 
မွာ အဆိုပါ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကုမၸဏီ ၈၄ ခု - အစုိးရထံ အခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သည့္ 
ကုမၸဏီ ၈၄ ခု - တို႔သာ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရိွ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၂၆၀၀ ခန႔္အနက္ ၈၄ ခုသာ 
ပါဝင္ပါသည္။ အခြန္အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာ ပါဝင္သည့္ 
အခ်က္အရ ပမာဏအမ်ားအျပားကို ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ၿပီး အခြန္ပိုမို နည္းပါးစြာ 
ေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိႏုိင္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ရၿပီး ကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ေလ်ာ့၍ သတင္းေပးပို႔ၿပီး အခြန္မ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲရန္ 
ေနာက္ထပ္မက္လုံး တစ္ခုကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ၆၉

တစ္ဖန္ စစ္တပ္ ႏွင့္ စစ္တပ္၏ မဟာမိတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုိက္နာမႈ အနည္းဆံုး 
ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္တပ္၏ လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ MEC သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဟ ု
လူသိထင္ရွား ေၾကညာျခင္းမရိွဘ ဲမည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိမွ် ထုတ္ 
ျပနခ္ဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ၇၀ MEHL သည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ထုတ္ေဖာ္မႈကုိသာ ျပဳ 
လပုခ္ဲၿ့ပီး ၎၏ ရယွယ္ာရငွမ္်ားႏငွ့ ္ေခါင္းေဆာငပ္ိငု္းမ်ားအေၾကာင္း လိအုပသ္ည့ ္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။၇၁ ဦး 
သန္းေရႊ၏ ေျမးျဖစသ္ူႏငွ့ ္အနီးကပဆ္ကဆ္ံေရးရွိေသာ ယခင ္မတိဖ္က္ေဟာင္း 
ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ Max (Myanmar) Manufacturing Company 
သည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈကုိ မျပဳလုပ္ခဲဘ့ ဲဦးသန္းေရႊ၏  သားျဖစ္သူမွ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ Kyaing International Gems Company Limited မွာမူ 
သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးကို မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိ 
ေပ။၇၂ Global Witness မွ သိရွိထားမႈအရ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ 
ၫႊနၾ္ကားခ်ကမ္်ားကိ ုလ်စလ္်ဴ႐ႈျခင္းအတြက္ အဆိပုါကမုၸဏမီ်ားကိ ုတစစ္ုတံစရ္ာ 
အေရးယူခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆန႔္က်င္ျခင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆန႔္က်င္ျခင္း

အငအ္ားႀကီးမားသည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္းဆုိငရ္ာ ပဂုၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့ ္အက်ိဳး 
အျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚေပၚထင္ထင္ ဆန႔္က်င္ 
လာခဲ့ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီအမ်ားစုတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ အခြန္ ႏွင့္ ဝင္ေငြဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိၾကေသးေပ။ 

ေက်ာကမ္်ကရ္တနာ ႏငွ့ ္သဘာဝသယဇံာတ စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈဆိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ကို အားနည္းေစရန္ အင္အားႀကီး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ လုပ္ငန္း၏ 
ယခင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြင္း ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရွ ိEITI အေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈ၊ အထူးသျဖင့ ္ခိငုမ္ာ အားေကာင္းေသာ အက်ိဳး 
အျမတ္ ရရွိပိုင္ဆုိင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ေရး စနစ္တစ္ခု ေရးဆြဲမႈကို ႐ႈပ္ေထြးေစရန္ 
သို႔မဟုတ္ အားနည္းသြားေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတြင္းရွိ အင္အားႀကီးမားသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္တကြ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္ရာ မူဝါဒသစ္ 
တစခ္ ုက်င့သ္ုံးျခင္းကိ ုအားနည္းေစရန ္သုိ႔မဟတု ္တားဆီးရနအ္တြက ္ႀကိဳးပမ္းမႈ 
မ်ားအား လပုင္န္းအတြင္းရွ ိအတြင္းလမူ်ားႏငွ့တ္ကြ အစိုးရ၏ အတြင္းလမူ်ားကပါ 
Global Witness အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အစဥ္ 
အၿမဲ ခက္ခဲေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ 
ဩဇာႀကီးမားသည့ ္လႈပရ္ွားသမူ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကိ ုဆန႔က္်င္ျခင္းႏငွ့တ္ကြ 
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ားတြင ္ပါဝငသ္ည့ ္ေဒသဆိငုရ္ာ လႈပရ္ွားသမူ်ားကိ ုအားေပး 
သည့္ ဖားကန႔္ရွိ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပို၍ပင္ ခက္ခဲေစသည္။ 
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အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ MGE တြင္ အက်ိဳး တစ္ခုျဖစ္ေသာ MGE တြင္ အက်ိဳး 
စီးပြား ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ စီးပြား ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ 
ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသမာ ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသမာ 
ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနသည္။ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနသည္။
အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားမွ ဩဇာ 
လႊမ္းမိုးေနၿပီး ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္းဆိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိ ု
ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတုိ႔အတြက္ တာဝန္ရိွသည့္ MGE 
သည ္လုိငစ္ငထု္တ္ေပးျခင္းႏငွ့ ္တရားမဝင ္တူးေဖာ္ျခင္းတုိ႔ႏငွ့ ္ဆကစ္ပ္ေနေသာ 
အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ ၇၉ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ 
ငန္းတြင္းရိွ အႀကီးတန္းအဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦး၏ အဆုိအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ 
အၿငမိ္းစားယခူဲ့ေသာ MGE ဦးေဆာင္ၫႊနၾ္ကားေရးမႉးေဟာင္း ဦးေအာင္ၫြန႔သ္နိ္း 
အပါအဝင္ MGE ၏ အႀကီးတန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိန္း 
သိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၈၀

ေအာင္ၫြန႔္သိန္းသည္ အထက္ပါ ေဇာ္ဘုိခန႔္အပါအဝင္ ဩဇာႀကီးမားေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဝႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္/အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကတည္းမွစတင္ကာ 
ဖားကန႔တ္ြင္ လုိင္စင္မရိွဘ ဲတရားမဝင္အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ ေအာင္ၫြန႔္သိန္းႏွင့္ ေဇာ္ဘိုခန႔္ 
တုိ႔အား ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႕ဲအစည္း၏ အႀကီးအက ဲ
ျဖစ္သူ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ႏုိင္ငံတကာေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာဆုိင္ရာ အခမ္းအနားတစ္ခုသုိ႔ အထက္တန္းေလယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြား 
ျခင္း၊ အေပ်ာခ္ရီးသြားျခင္း၊ ေဂါက႐္ိက္ုျခင္းႏွင့ ္ဘရုားတစဆ္ကူိ ုအတတူကြ ျပဳျပင ္
မြမ္းမံျခင္းတို႔ကို ေဇာ္ဘိုခန႔္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ၌ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ 
မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရိွသည္။၈၁ အေရးပါသည့ ္စည္းမ်ဥ္းထိန္းသမိ္းေရးအဖြ႕ဲ 
အစည္းတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြင္းရိွ အေရးပါသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိျခင္းကို ဖုံးကြယ္မႈ မျပဳျခင္းသည္ 
လပုင္န္းအတြင္းရွ ိအငအ္ားႀကီးမားေသာ ပဂုၢိဳလ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာေျပာငတ္ိကု ္ဒဏ ္
ခတ္မခံရျခင္းကုိ ျပသေနၿပီး MGE အေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြား 

ပဋိပကၡမ်ားကို ေထာက္ျပေနပါသည္။

MGE ႏွင့္ ၎၏ မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ MONREC ရိွ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ား 
ႏငွ့ ္ပတသ္ကသ္ည့ ္စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားအား “၎တို႔သည ္တူးေဖာထု္တလ္ပုမ္ႈမ်ားမ ွ
၎တို႔ကိယုတုိ္င ္အက်ိဳးအျမတမ္်ားရရွိေနသျဖင့ ္ကုမၸဏမီ်ားကိ ုအေရးယူလိုျခင္း 
မရိွ” ဟု အစုိးရအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။၈၂ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းအတြင္း 
အဆက္အသြယ္ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက MGE သည္ ဖားကန႔္ရိွ တရားမဝင္ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္မ်ားကို “လိမ္ေနသည္” ဟု စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။ ၈၃ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ MGE အေန 
ျဖင့ ္အဆိုျပဳထားသည့ ္ေက်ာကမ္်က္ရတနာ စမီခံန႔ခ္ြမဲႈဆုိငရ္ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ 
မ်ား၊ အထူးသျဖင့ ္ေက်ာကစ္မိ္းဆိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေပၚ ၎၏ ထနိ္းခ်ဳပ ္
မႈကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစမည့္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမဆို ကန႔္ကြက္ေနမႈအေပၚ  
စိုးရမိ ္ပပူနမ္ႈမ်ားရွိေၾကာင္း သီးသန႔ထ္တု္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲၾ့ကပါသည။္ ဥပမာအား 
ျဖင့ ္MGE သည ္ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိသတၱဳတူးေဖာ္ေရး လိငုစ္ငမ္်ားအားလုံးကိ ုႀကီးၾကပ ္
မည့္ သီးျခားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ လိုင္စင္ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္တစ္ခု ဖန္တီးမႈကို ဆန႔္က်င္ခဲ့ၾကသည္ဟု EITI အတြင္းလူ 
မ်ားက စြပ္စြခဲဲ့ၾကသည္။၈၄ အေၾကာင္းသိ ရင္းျမစ္တစ္ခုက ေဇာ္ဘုိခန႔သ္ည္ သတၱဳ 
တြင္းလုပ္ကြက္ လုိင္စင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆန႔္က်င္ျခင္းႏွင့္ MGE တြင္ ၎၏ မဟာမိတ္ 
မ်ားကုိယ္စား ျပည္ပပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ကန႔က္ြက္ျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ အဆုိပါ ေစ့စပ္ 
ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ MGE အတြက္ ၾကားခံတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ 
ရြက္သည္ဟု ဆုိခဲပ့ါသည္။၈၅ ေနာက္ထပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးက MGE 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့ ္MGJEA အတြင္းရိွ အင္အားႀကီး 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက “ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရသည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၈၆

MGE သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္တပ္ႏွင့္လည္း နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိပါ 
သည္။ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း MGE အရာရွိမ်ားသည္ “စစ္တပ္၏ 
ကမုၸဏမီ်ားထမံ ွေတာင္းဆိမုႈမ်ားကုိ ေဆာငရ္ြက္ေပးရသည့ ္စာေရးမ်ားကဲသ့ို႔ျဖစ ္
ၾကသည္” ဟု အရင္းအျမစ္တစ္ခုက ဆိုပါသည္။ ဆက္လက္၍ အဆိုပါ အရင္း 
အျမစ္က “လိုင္စင္ထုတ္ ေပးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
ေကာငစ္မီ ွခ်မတွသ္ျဖင့ ္ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ားကိ ုအမနွတ္ကယခ္်မတွသ္မူွာ စစတ္ပ ္
မွ ျဖစ္ၿပီး MGE သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လြယ္ကူေစရန္သာျဖစ္သည္။” 
ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၈၇

မွတ္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ MGE ႏွင့္ ေဇာ္ဘုိခန႔္တုိ ႔အား ဆက္သြယ္ရာတြင္ 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
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ေဇာ္ဘိုခန႔္ေဇာ္ဘိုခန႔္
Global Witness ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအတြင္း ေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ငန္းအတြင္းရိွ ၎၏ အခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဝမူးယစ္ေဆးဝါး 
ကုန္သြယ္သူ Wei Hseuh Kang ၏ ကုိယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ဟု 
သံသယရိွသည့္ ေဇာ္ဘုိခန႔သ္ည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ 
ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။၇၃  ၎သည္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အစပုိင္းတြင္ အေသး 
စတိ ္ေဖာ္ျပထားသည့အ္တုိင္း MEITI အက်ိဳးစီးပြား ပတသ္က္ဆက္ႏႊယ ္
သူမ်ားအဖြ႕ဲအတြင္း MGJEA ၏ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေနၿပီး ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာမ္ႈဆိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းသည့ ္အဖြ႕ဲ 
အစည္းျဖစ္ေသာ MGE ရွ ိသူေဌးမ်ားႏငွ့ ္အနီးကပဆ္ကဆ္ံေရးမ်ား ရွၿိပီး 
ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိအက်ိဳးအျမတ ္ရရွပိိငုဆ္ိငုမ္ႈဆုိငရ္ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိ ု
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက အတုိက္အခံတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၇၄ ၎သည္ 
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်ာကမ္်ကရ္တနာဆိငုရ္ာမဝူါဒ မၾူကမ္းအတြင္း တူးေဖာ ္
ထတုလ္ပု္ေရးကမုၸဏမီ်ားအား အက်ိဳးအျမတရ္ရွပိိငုဆ္ိငုမ္ႈဆိငုရ္ာ ထတု ္
ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ EITI အေၾကာင္း ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားကို ဖယ္ 
ရွားရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ရင္းျမစ္မ်ားစြာတုိ႔က ဆိုၾကပါသည္။၇၅ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦးက ၎သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေႏွာင့္ 
အယွက္ေပးရန္ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ လက္ရွိတာဝန္ကို ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
ရွိသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ၇၆

“၎ႏွင့္ အျခားေသာ ပုဂၢလိကက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အက်ိဳး 
အျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္းမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္” ဟု 
ရင္းျမစ္က ဆိုပါသည္။ ၇၇ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ေဇာ္ဘိုခန႔္ 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ 
သည့ ္အက်ိဳးစီးပြား ပတသ္ကဆ္က္ႏႊယသ္ ူအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာအဖြ႕ဲ 
၏ အစည္းအေဝးမ်ားကိ ုအေႏွာင့အ္ယက္ွေပးရာတြင ္အလြန ္ကၽြမ္းက်င ္
သည္ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ၇၈

ဤသုိ႔ ဆန႔္က်င္မႈသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈက႑အတြင္း ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္ 
လပုင္န္းစဥမ္်ားအတြင္း၌ပင ္သိသာသည့ ္အက်ိဳးစီးပြားပဋပိကၡမ်ား ရွိေန 
ေၾကာင္းကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္း -ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ၏ ဇစ္ျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ 
တစ္ခုသည္ စစ္မွန္ၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တစ္ခုရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္တုိးတက္မႈ ရရိွေစမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
အစည္းအမ်ားအျပားတို႔အၾကား လက္မတွ္ေရးထုိးခဲသ့ည့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ တစ္ႏုငိင္ ံ
လံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ ႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး မူေဘာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ NCA တြင္ 
အျပစ္အနာအဆာမ်ားစြာ ရိွေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD 
တို႔သည ္ယင္းအား တိငု္းျပည၏္ ဆယစ္ုႏစွမ္်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနခဲ့ေသာ ျပညတ္ြင္း 
ပဋပိကၡမ်ားကိ ုအဆုံးသတ္ႏုငိမ္ည့ ္ယႏရၲားတစခ္အုျဖစ ္ဆက္လကအ္သုံးျပဳခဲပ့ါ 
သည္။ တစ္ဖန္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္တိုင္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ယင္းကို အလြန္ခက္ခဲေစပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ပြားေနျခင္း
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္ အျပင္းထန္ဆံုးပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ကုိ လက္ရိွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔အတြင္း ပဋိပကၡသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။၉၁ 
အဆုိပါ ပဋိပကၡအတြင္း တပ္မေတာ္သည္  ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ 
ပင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အစိုးရမွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) ႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡအတြင္း ပိတ္မိေနခဲ့သည္။ ၉၂ 
တပ္မေတာ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလအတြင္း တစ္ဖက္သတ္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ရခိုင္ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ AA သီးသန႔္ ဖယ္ၾကဥ္ထားခဲ့သည္။ ၎အေနျဖင့္ အဆိုပါ 
အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈမ်ားအေပၚ လုိက္နာမႈမွာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခသဲာျဖစ္ေသာ္လည္း 
AA ကို ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
တိုက္ပြဲမ်ား၏ ျပင္းထန္မႈကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ၉၃

၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ပဋိပကၡသည္ အရပ္သား ၁၃၀၀၀၀ ႏွင့္ 
၂၃၀၀၀၀ အၾကားကုိ အုိးအိမ္ စြန႔ခ္ြာထြက္ေျပးရေစကာ ၁၀၀၀ ခန႔ကုိ္ ေသဆံုးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၉၄ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
NLD အစိုးရသည္ AA အေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ၂၀၂၀ 
ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အဆိုပါ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
တစ္ႏွစ္ၾကာ အင္တာနက္ ပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုကို ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ 

အာဏာသမိ္းမႈသည ္ဤအေျခအေနကိ ုေျပာင္းျပန္ျဖစသ္ြားေစခဲသ့ည။္ အာဏာ 
သိမ္းၿပီးေနာက္ တစ္လမွ်သာ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္မွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ 
ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ (SAC) သည္ AA အား အၾကမ္း ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး နိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ 
ပြဲမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ AA မွ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကို ဆက္လက္ 
အေလးထားခဲ့သည္။၉၅ AA သည္ အာဏာသိမ္းမႈအား ကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ 
ႏုင္ိငံတစ္ဝန္းရိွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္သာ ျပစ္တင္ရႈ႕ံခ် 
ခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ အေတာ္အသင့္ 
ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ပါသည္။၉၆ ရလဒ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အာဏာသိမ္းစဥ္မွ 
စတငက္ာ ႏုငိင္၏ံ အျခားေသာအစတ္ိအပိငု္းမ်ားကဲသုိ့႔ မဟတုဘ္ ဲအေတာအ္သင့ ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေနဆဲျဖစ္ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဤၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ မလြယ္ 
ကူေပ။ AA သည္ ေမလ ေႏွာင္းပိုင္း၌ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
စစ္သားအနည္းဆုံး ၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အေပၚ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား 
အတြင္း မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ ၉၇

ထိစုဥအ္ခ်နိအ္တြင္း ကခ်င္ျပညန္ယ္ႏငွ့ ္ရမွ္းျပညန္ယ ္ေျမာကပ္ိငု္းတို႔တြင ္ထပမ္ ံ
ေပၚေပါက္လာသည့္ ပဋိပကၡသည္ အာဏာသိမ္းမႈမတုိင္မီ၌ပင္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း 
သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ “အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့ၿပီး ရက္စက္သည္” ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ စစ္တပ္သည္ အရပ္သား ျပည္သူ 
လူထုအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ 

ပဋိပကၡ၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ပဋိပကၡ၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း
အထက္ပါ အေျခအေနမ်ား၊  အစီအစဥ္တက်မရိွေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား၊ ရန္ 
ဘက္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
မ်ားေပါမ်ားေနျခင္းႏငွ့ ္ဗ်ဴ႐ိကုေရစဆီိငုရ္ာ ဆန႔က္်ငမ္ႈမ်ားအားလံုးတို႔သည ္NLD 
၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ အခ်က္ 
မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအနက္ 
မည္သည့္ အေျခအေနမွ် မရွိလွ်င္ပင္ NLD ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဆိုပါ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡဆက္စပ္မႈ၏ အဓိက အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ - ေက်ာက္စိမ္းက႑အတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ ဆက္လက္ရိွေနေသာ အခန္းက႑၊  ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ သယံဇာတ 
ႂကြယ္ဝမႈမ်ာအား ျပည္နယ္တြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ အားလံုးအတြက္ အလြန္ 
ႀကီးမားသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားခဲ့မႈ မရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး 
ယင္းသည ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့ ္မေဝးေတာသ့ည့အ္နာဂတအ္တြင္း ပိမုိဆုိုးရြား 
လာေစႏုိင္ပါသည္။ 
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႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားရာဇဝတ္မႈမ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကတိကဝတ္သည္ သူမ၏ အစိုးရအာဏာရၿပီး 
လပိုင္းမွ်သာၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
႐ုိဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ လူနည္းစုအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေသာင္း 
က်န္းသူ ႏွိမ္ႏွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို တပ္မေတာ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ၿပီးေနာက္ အစမ္းသပ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ေနာက္ဆက္တြဲ 
စစ္ေရးဆိငုရ္ာ လႈပရ္ွားမႈအတြင္း ေထာင္ႏငွ့ခ္်ီေသာ ႐ုဟိငဂ္်ာမ်ား အဓမၼျပဳ 
က်င့ခ္ရံျခင္း ႏငွ့ ္သတ္ျဖတခ္ရံျခင္းမ်ားရွခိဲၿ့ပီး ႐ုဟိငဂ္်ာ ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ ္တုိ႔ 
သည္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး 
ခဲ့ၾကရသည္။၈၈ ဤတုိက္ခုိက္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ခဲ့ၾကၿပီး 
ယင္းအတြက ္တာဝနရ္ွသိမူ်ားအား တာဝနခ္ံေစရန ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွခိဲသ့ည။္ 

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ 
ဆိငုရ္ာ စုစံမ္းစစ္ေဆးမႈတစခ္ကုိ ုျပဳလပုရ္န ္ႏုငိင္တံကာ တရား႐ုံးထသံို႔ ဂမဘ္ ီ
ယာႏုငိင္မံ ွတင္ျပခဲၿ့ပီး ႐ုဟိငဂ္်ာမ်ားအေပၚ ျမနမ္ာႏုငိင္မံကွ်ဴးလြနသ္ည ္ဟ ု
စြပ္စြထဲားသည့္ ရာဇဝတ္မႈအခ်ိဳ႕အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္ 

အတြက ္ႏုငိင္တံကာတရား႐ုံးမ ွခြင့္ျပဳခဲက့ာ အာဂ်ငတီ္းနားႏုငိင္၏ံဖကဒ္ရယ္ 
တရား႐ုံးတြင္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ တရားစြဲဆို 
ထားပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ 
ႏွင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား 
အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ လက္ရိွတြင္ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လြတ္ 
လပ္ေသာ စုစံမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏရၲားသညလ္ည္း အႀကီးေလးဆံုးျဖစ္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
အတြက ္အေထာကအ္ထားမ်ားကိ ုစုေဆာင္းလ်ကရ္ွၿိပီး ရာဇဝတမ္ႈဆိငုရ္ာ 
တရားစြဲဆိုေရးအတြက္ အမႈတြဲမ်ား ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ၈၉

အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ 
ကြက္ခဲ့႐ုံသာမကဘဲ တပ္မေတာ္ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာတရား႐ုံးရွိ လူမ်ိဳးတုံး 
သတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားကို ခုခံေခ်ပရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း၌ ဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕သို႔ပင္ ခရီးထြက္လာခဲ့ 
သည္။ ၉၀ အစိုးရသညလ္ည္း ႏုငိင္အံတြင္းရွ ိအျခားေနရာမ်ားရွ ိတိက္ုပြမဲ်ား 
ကို ရပ္တန႔္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပုံရပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ Ukhia ရွိ Jamtoli ဒုကၡသည္ စခန္းအတြင္း ၎၏ အျဖစ္မွ်သာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္လမ္းေလ်ာက္လာစဥ္ ၾကက္တစ္ေကာင္ကို သယ္ေဆာင္ 
လာသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦး (အေရွ႕ဘက္)။ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု 
ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရလ်က္ရွိခဲ့သည္။ Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP
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ခဲ့သည္။၉၈ တပ္မေတာ္ ယူနစ္မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားကို မၾကာခဏ ဖမ္းဆီး 
ထနိ္းသမိ္းခဲၿ့ပီး တစဖ္ကသ္တ ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿခမိ္းေျခာက ္ေငြညႇစ္ျခင္း၊ ေခၽြးတပဆ္ြ ဲ
ျခင္းႏငွ့ ္ညႇဥ္းပန္းႏွပိစ္က္ျခင္းမ်ားကိ ုမၾကာခဏ ျပဳလပုၾ္ကသည။္ ၉၉ တိငု္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကကာ တုိင္းရင္းသား လက္ 
နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ညြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ 
တပ္ဖြ႕ဲမွ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ ျပင္ဦးလြင္ရိွ စစ္တကၠသုိလ္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေက်ာက္ 
စိမ္း တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ တံတားတစ္စင္း၊ အစရွိသည့္ 
ပစ္မွတ္မ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ႀကီးမားသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 
ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၁၀၀ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးျပႆနာ ပိုမိုျပင္းထန္လာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ သဘာဝသယံဇာတေပၚ အေျခခံသည့္ ပဋိပကၡသည္လည္း 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး ထိုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဆင္းရဲဒုကၡ ႏွင့္ အိုး
အိမ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (တပ္မေတာ္ဟု 
ေခၚသည့္) ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဖားကန႔ၿ္မိဳ႕ေျမာက္ဘက္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ပယင္း 
ႏငွ့ ္ေရႊတူးေဖာသ္ည့ ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသုိ႔ ထိုးစစဆ္င ္တိကုခ္ိကုမ္ႈအသစမ္်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ KIA ၏ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားျပားသည့္ ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္တစ္ခုကုိ 
ျဖတ္ေတာက္ပစရ္န ္ရညရ္ြယ္ျခင္းျဖစ္ေသာလ္ည္း အရပသ္ားျပညသ္ ူေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာတုိ႔ကုိပါ ပဋိပကၡမ်ားအလယ္တြင္ ပိတ္မိေနေစခဲ့သည္။ ၁၀၁  တပမ္ေတာ္ႏငွ့ ္
၎၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ ဝင္ေငြမ်ား ေပးေနသည့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေရးတို႔အတြက္ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ 
ထိုးေဖာက္ခ်ီတက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို ႔၏ 
အျခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

ကခ်င္ႏငွ့ ္ရမွ္းျပညန္ယတုိ္႔အတြင္းရွ ိတိက္ုပြမဲ်ားသည ္အဖြ႕ဲႏစွဖ္ြ႕ဲအၾကား တိကုပ္ြ ဲ
မ်ားမွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ေသာ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ား၏ ေနာက္ထပ္ အိုးအိမ္ 
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔ 
အရ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔ရွိ တည္ေနရာ ၁၆၉ ခု တို႔တြင္ ျပည္ 
တြင္းေနရပ္ စြန႔္ခြာထြက္ေျပးေနရသူ ၁၀၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရိွခဲ့ပါသည္။၁၀၂ KIO/A 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အစုိးရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္ 
လာခဲသ့ည့ ္ပဋပိကၡေနာက္ပိငု္းတြင ္ျပညတ္ြင္းေနရပစ္ြန႔ခ္ြာ ထြက္ေျပးေနရသမူ်ား 
အတြက ္လူသားခ်င္းစာနာေထာကထ္ားမႈ အကအူညမီ်ားအားလံုးကိ ုပတိဆ္ို႔ခဲၿ့ပီး 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ကိုဗစ္ ၁၉ အႏၲရာယ္ကို တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္း 
မ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၀၃

ရွာရခက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ခံျခင္းရွာရခက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ခံျခင္း

အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းသစ္တစ္ရပ္ကို 
က်င့္သုံးမည့္အစား NLD အစိုးရသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရပ္တန႔္ေနခဲ့သည့္ ယခင္ 
စစ္အစိုးရမွ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ 
တစ္ခု ျဖစ္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 
(NCA) ကုိသာ ဆက္လက္၍ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။၁၀၄ လပုင္န္းစဥ္ႏငွ့ ္နီးစပသ္ည့ ္
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပိုမို၍ ရည္မွန္းခ်က္ 
ႀကီးမားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကို တစ္ဦးတည္း စြန ႔္ပယ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္ကာ သူမ၏ပါတီမူဝါဒမ်ားအား 
တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ တျဖည္းျဖည္းေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ကာ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို ႔မွာမူ 
ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈ မရွိျခင္းကို 
ပိုမို၍ အားမလို အားမရ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၁၀၅

အမွန္စင္စစ္တြင္ NLD သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ 
ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည၏္ သမားေတာ ္ဦးတငမ္်ိဳးဝင္းကိ ုတာဝန္ေပးအပခ္ဲ့ေသာ ္
လည္း အမွန္တကယ္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈင္ိးမႈမ်ားတြင္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမွာ အလြန္ 
နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအား ယခင္စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းမ်ား၊ 
အဓကိအားျဖင့ ္အၿငမိ္းစားဒတုယိဗိလုခ္်ဳပႀ္ကီးခင္ေဇာဦ္းႏငွ့ ္ႏုငိင္ံေတာအ္တုိငပ္င ္
ခံ႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မႉးေဟာင္းတစ္ဦး 
ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဌးတို႔မွသာ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၀၆

ေရြးေကာကပ္ြဲ က်င္းပၿပီးေနာက ္၂၀၂၀ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာသ္ည္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ထားသည့ ္“ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေကာမ္တ”ီ တစခ္ ုဖြ႕ဲစည္းေၾကာင္း ေၾကညာ 
ခဲ့သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ေကာ္မတီဝင္ ၅ ဦးစလံုးတုိ႔သည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆ ဲ
ဒတိုယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၀၇ ေစစ့ပည္ႇိႏႈငိ္းမႈမ်ားတြင ္
တပမ္ေတာမ္ ွဦးေဆာင္ေနဆဲျဖစသ္ေ႐ြ႕ ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး လပုင္န္းစဥ ္
ကုိ မည္သည့္အခါတြင္မွ် အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္းရိွမည္မဟုတ္ေပ။ ယင္း 
သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္း၊ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္စိမ္း၊ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏငွ့အ္မွ် ေက်ာကစ္မိ္းမရွရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား 
ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအၾကားရွိ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရးမွာ ယခင္က 
ထက္ ပို၍ အေရးႀကီးလာသည္။ အကန႔္အသတ္ရွိေသာ NCA ကို တြန္းအားေပး 
မည့္အစား၊ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာျခင္းကို ဦးစားေပးၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း သဘာ၀သယံဇာတ၏ အခန္းက႑ကို ထည့္ 
သြင္း စဥ္းစားထားသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ တစ္ခု 
ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္သင့သ္ည္။ ယင္းတြင္ 
ဤအစရီငခ္စံာအရ လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳးေဖာကမ္ႈမ်ားကိ ုက်ဴးလြနၿ္ပီး ႏုငိင္တံစဝ္န္း 
ရွိ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္သည့္ တပ္မေတာ္ အပါ 
အဝင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်ာက္ 
စိမ္း ပါဝင္သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထု 
အတြက ္သိသာသည့ ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးႏုငိ္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔အစား ယင္း 
သည္ စစ္မွန္သည့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေထာင္ 
ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းႂကြယ္ဝမႈမ်ားအား ပိုမိုမွ်တစြာ စီမံခန႔္ခြဲၿပီး 
ခြဲေဝေပးႏုငိ္ေစမည့ ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရးဆုိငရ္ာ သေဘာတညူမီႈတစခ္ရုရွပိါက ေငြေၾကး 
ႏွင့္ အာဏာမ်ားစြာတို႔ကို ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ 
အင္အားႀကီး အတုိက္အခံမ်ားကုိသာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာေစသည္။ အဆုိပါအဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ မိသားစုမ်ားရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဩဇာလႊမ္းမိုးသည့္ အၿငိမ္းစား 
စစဗ္ိလုခ္်ဳပမ္်ား၊ စစတ္ပပ္ိငု ္ကမုၸဏမီ်ားတြင ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွၾိကသည့ ္အၿငမိ္း 

လိုင္ဇာႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္တုိ႔အၾကားရွိ KIA မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လမ္းတစ္ခုရွိ ဤစခန္းသည္ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား တုိက္ပြမဲ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ခ်ိန္တြင္ 
အိုးအမိဆ္ုံးရႈုံးခဲရ့သည့ ္ကခ်င္ျပညသူ္မ်ားအတြက္ ယာယ ီခိလုႈရံာစခန္းတစခ္အုျဖစ ္ရညရ္ြယ ္
ထားခဲ့ပါသည္။ ဆယ္ႏွစ္ခန႔ ္ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ယင္းသည္ လူေပါင္း ၅၀၀၀ ခန႔ကုိ္ 
ဆကလ္က္ေနရာထိငုခ္င္းေပးအပထ္ားကာ တိကုပ္ြမဲ်ား ဆကလ္က္ျဖစပ္ြားလာခဲသ့ည္ႏငွ့အ္
မွ်  အျမဲတမ္းနီးပါး ျဖစ္လာခဲ့သည့္ KIO နယ္ေျမအတြင္းရွိ စခန္းမ်ားစြာအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ Keel Dietz / Global Witness
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စား အရာရွမိ်ား၊ ၿခမိ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္းႏငွ့ ္လာဘ္ေပးလာဘယ္ ူျပဳလပု္ျခင္းတို႔ 
မွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားျပားစြာ ရယူေနသည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ 
တပမ္ေတာ္အရာရွမိ်ားႏငွ့ ္ေက်ာကစ္မိ္းကနုသ္ြယမ္ႈမ ွအျမတအ္စြန္း ရရွိေနသည့ ္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားစြာတို႔ 
ပါဝင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ယင္းတုိ႔တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ ဩဇာတိကၠမ အႀကီးမားဆုံးပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ မိသားစု 
မ်ားလည္း ပါဝင္ႏုငိဖ္ြယ ္ရွပိါသည။္ အဆိပုါ အငအ္ားႀကီးပဂုၢိဳလမ္်ားသည ္ေရရညွ ္
တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုိက္ေလ်ာမႈမ်ားကို ျငင္းဆန္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
မက္လုံးမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီမႈတို႔ 
ရွိၾကသျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အၾကားရွိ အားၿပိဳင္မႈကို ထပ္မံ 
ေတြ႕ျမင္ရသည္။ 

ေက်ာက္စမိ္းလပုင္န္းကိ ုလြမဲွားစြာစမီခံန႔ခ္ြဲျခင္းသည ္အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား 
ပဋိပကၡျဖစ္ေစသူမ်ား ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ယူေဆာင္သြားသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ 
ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူအမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေပၚ ခံစားရသည့္ 
မယံုၾကည္မႈကုိ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစသည္။ မိမိတုိ႔၏ ေမြးရပ္ေျမသည္ 
ျမနမ္ာႏုငိင္နံယန္မိတိအ္တြင္းရွ ိအႀကီးမားဆံုးေသာ သဘာဝ ဘ႑ာတိကုတ္စခ္ ု
ျဖစ္သည္ကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သိရိွၾကသည္။ ၎တုိ႔အတြက္ ရရိွသည့္ ေဝစု 
သည္ စားပြဲေပၚရွိ အစအနမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ၎တို႔၏ 
တိငု္းရင္းသားညအီစက္ိမု်ားႏငွ့ ္လကန္က္ကုိငပ္ဋပိကၡ ျဖစပ္ြားေနၾကသည့ ္အျခား 
သူမ်ားကသာ ဝါးၿမိဳလ်က္ရွိၾကေၾကာင္းကိုလည္း အလားတူပင္ သိရွိၾကပါသည္။ 
ယင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္မ်ားစြဲကိုင္ၿပီး အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ရ 
သည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ 
အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပမ္ႈကိ ုအဘယ့္ေၾကာင့တ္ြန္းလနွရ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်ငအ္မ်ိဳး 
သားေရးဇာတ္လမ္းတစ္ခုလံုး၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

ယင္းသို႔ဆိုလာခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ၾကာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ 
ပဋိပကၡသည္ ေက်ာက္စိမ္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္း 
မဟုတ္ေပ။ ပဋိပကၡသည္ အေၾကာင္းအရင္း အသစ္အေဟာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အမ်ားစုတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအစဥ္အဆက္၏ ရန္လို 
ေသာ ဗဟုိမခွ်ဳပက္ိငု္ေရး မဝူါဒမ်ားႏငွ့ ္ယင္းကိ ုတုံ႔ျပနသ္ည့ ္ကခ်ငအ္မ်ိဳးသားေရး 
ဝါဒ၏ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေက်ာက္စိမ္းသည္ အေရးပါ 
ပါသည္။ ယင္းကို မည္သူတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မည္သူတို႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေမးခြန္းကို ေျဖရွင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ 
တစ္ခုသည္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

၁.၃ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ၁.၃ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း 
ေက်ာက္စိမ္းက႑ေက်ာက္စိမ္းက႑

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲသ့ည့္အတုိင္းတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ NLD အေန 
ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ 
မ်ား၏ ဆန႔္က်င္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို ေမာင္းႏွင္သည့္ 
အဓိက ျပႆနာအခ်ိဳ႕တို႔ကို ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမရွိျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည့္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာခ္ဲ့ေသာ ေက်ာကစ္မိ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ လပု ္
ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ ဒုတိယသက္တမ္းကုိ စတင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့သည္။ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား က႑အတြင္း ပိုမို နက္႐ႈိင္းသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစား 
မႈမ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းတို႔ ရွိေနခဲ့သည့္ ကာလတစ္ခုကို ေပၚေပါက္ 
လာေစခဲ့သည့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စုေပါင္းဆန႔္က်င္မႈမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 

NLD အား ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း 
ေပးမည့္အစား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ တာဝန္မ်ားကို ရယူထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ကာ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ႏငွ့ ္တက္ႂကြလႈပရ္ွားသူမ်ားကိ ုဖမ္းဆီးျခင္းႏငွ့ ္တိငု္းျပညအ္ား ပ်ကသ္ဥု္းမႈကုိ ျဖစ ္
ေစႏုိင္သည္ဟု International Crisis Group မွ သတိေပးခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္း 
ေပၚသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၀၈ ဤရလဒ္သည္ ဤစာကုိ ေရးသားေနစဥ္အတြင္း 
အမွန္တကယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းရိွ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအတြက္ ယခငက္ ထားရွခိဲ့ေသာ ေမွ်ာလ္င့ခ္်ကမ္်ားအား ေခ်ဖ်က ္
လိက္ုၿပီး ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာမ္ႈလုပင္န္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ မျပဳလပုရ္ေသးမ ီ
ကာလႏွင့္ ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစမည့္ လမ္းစကုိ 
ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ 
အတြင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ အဆိုးၾကဳံႏုိင္ေျခမ်ား၊ စစ္တပ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းက႑အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ 
စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑တစ္ခု 
လုံးတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ 
သည္။ 

ဤႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 
ႏင့္ွ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပရပါက ဤစာတမ္း၏ နယ္ပယ္ထက္ 
ေက်ာလ္ြန္ေနမည္ျဖစ္ေသာလ္ည္း အာဏာသမိ္းမႈသည ္ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္း၏ 
အနာဂတ္အတြက္ သိသာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမွာမူ 
ထငရ္ွားပါသည။္ ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္းအားစစတ္ပ္ႏငွ့ ္လကန္ကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲမ်ားမ ွ
ဩဇာလႊမ္းမိုးေနၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ သယံဇာတမ်ားအား ၎၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ထပ္မံအျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ 
တစခ္ ုရွပိါသည။္ ေငြေပၚလြယမ္ႈ မ်ားစြာလုိအပ္ေနျခင္းအတြက္ႏငွ့ ္လကန္ကကုိ္င ္
အဖြ႕ဲမ်ားကိ ုလႊမ္းမိုးေရးအတြက္ ေက်ာက္စမိ္းမ ွဝင္ေငြမ်ားရယရူန ္အထူးေကာင္း 
မြန္သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ့ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း (MGE) မွတစ္ဆင့္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ပါသည္။ MGE သည္ ဝင္ေငြေကာက္ခံျခင္းအတြက္ အဓိက တာဝန္ယူၿပီး လုပ္ငန္း 
အေပၚ အဓိကႀကီးၾကပ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ သတၱဳ 

ဖားကန႔္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ အနည္းငယ္မွ်သည္သာ အနီးပတ္ 
ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွပါသည္။ ထုိ႔အစား ေဒသခံမ်ားသည္ ေရအုိင္တစ္ခုအျဖစ္ 
သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည့္ ယခုေတြ႕ျမင္ရေသာ စြန႔္ပစ္ထားသည့္ သတၱဳတြင္းတစ္ခုကဲ့သို႔ 
ထာဝရ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ႐ႈခင္းမ်ားျဖင့္သာ က်န္ရွိၾကပါသည္။  Global Witness
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တူးေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎၏ စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကုိ ထနိ္းခ်ဳပ္ႏုငိၿ္ပီး ထိေရာကသ္ည့ ္အပုခ္်ဳပ္ေရးႏငွ့ ္စစဘ္က ္
ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကို ရယူႏုိင္ပါက ေက်ာက္စိမ္းသည္ ယင္းကို ဆက္လက္ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးႏုိင္သည့္ ျမင့္မားသည့္ အႏၲရာယ္တစ္ခု ရွိပါသည္။ 

လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျပန္လည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျပန္လည္ 
ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကုိ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကုိ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ MGE ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အထူး 
အေရးႀကီးပါသည္။ Natural Resources Governance Institute က 
ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လိုင္စင္ေလလံမ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသျဖင့္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္မ်ားရရွိရန္ ေလလံဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ ႔လာမည္ျဖစ္သည္။၁၀၉ အတိတ္က ယင္းသည္ အဆက္ 
အသြယ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပဂုၢိဳလမ္်ားႏငွ့ ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့ ္စစတ္ပ ္
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ား ဦးစား 
ေပး ရရွရိန္ႏငွ့ ္ေလလလံပုင္န္းစဥအ္တြင္း ပြင့လ္င္းျမငသ္ာစြာ ယဥွၿ္ပိဳငရ္န ္စတိပ္ ူ
ရျခင္း မရွိဘဲ လိုင္စင္မ်ား ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 
မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ ၁၁၀

အစိုးရသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလအထိ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို ျပန္လည္စတင္ 
ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 
အၿပီးသတ္ရန္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီ၌ပင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ားကို ျပန္ 
လည္ စတင္ရန္ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိသိသာသာ ဖိအား 
ေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း အရင္းအျမစ္မ်ားက Global Witness ထံ ေျပာၾကား 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၁၁  ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္သည္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အလြယ္တကူ ျပန္လည္စတင္ကာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားျဖင့္ ပြေပါက္တစ္ခု 

ရရွိေစၿပီး သစၥာေစာင့္သိမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့အတြက္ အလဲ 
အလယ္ွအျဖစ ္အေကာင္းဆံုး ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ္ေရး လပုက္ြက္မ်ားထတု္ေပး 
ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ကာ ရန္သူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရအေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈ အလံု 
အေလာက္ ရွိေၾကာင္း မျပသသူမ်ားအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းဆိုႏုိင္သည့္ 
ႀကီးမားေသာ စိုးရိန္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ယင္းသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုိ႔ အၾကားတြင္ စစ္အာဏာရွင္မွ လုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည့္အတုိင္းပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ယခုအခါတြင္ ယင္းသည္ ဤသို႔ အဓိက က်သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီလုပ္ငန္း 
ကိ ုျပနလ္ညထိ္န္းခ်ဳပ္ႏုငိလ္်ကရ္ွၿိပီျဖစၿ္ပီး ၎၏လႈပရ္ွားမႈမ်ားအတြက ္အေထာက ္
အပံ့ႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ဆက္လက္ရရွိရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနမႈတို႔အတြက္ 
ဤအလားအလာ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈကုိ ျပန္လည္စတင္ပါက ယင္းကုိ 
MGE အတြင္းမွ မ်ားစြာ ကန႔က္ြက္ဖြယ္မရိွေပ။ အစုိးရ၏ ဗ်ဴရုိကေရစီစနစ္အတြင္း 
စစ္တပ္အေပၚ အေထာက္အပ့ံမ်ား၏ ခံတပ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူလာခဲ့သည့္ 
MGE ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား သီးသန႔္ နီးပါး 
ပါဝင္ပါသည္။ ၁၁၂

ေက်ာက္စိမ္းသည္ စစ္တပ္အတြက္ အဓိက ေက်ာက္စိမ္းသည္ စစ္တပ္အတြက္ အဓိက 
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။
လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ၎၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း ေငြေၾကးရရွိႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာ 
မဟုတ္ေပ။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ ပုလဲ၊ ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာ ႏငွ့ ္ေက်ာက္စမိ္းလုပက္ြကမ္်ားကိ ုေရာင္းခ်ရနအ္တြက္ ေနျပည္ေတာတ္ြင ္
၁၀ ရက္ၾကာ ပုလဲ ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲတစ္ခုကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအတြက္ အဓိကက်သည့္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ႏစ္ွစဥ္ အေရာင္းျပပြအဲား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကုိဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ ့
ရသည္။ ယခင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္လက္ထက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား 
ျပည္ပ ေငြေၾကး၏ အဓိက အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အခုိင္အမာ ထိန္းခ်ဳပ္ထာခဲ့ၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ၎တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ (အဓိကအားျဖင့္ 

အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း အစိုးရ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း အစိုးရ 
အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္၏ အာဏာကို ခိုင္မာေစသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ၎ကို ဆန႔္က်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟူ၍ 
အဖြ႕ဲအစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ ေပၚေပါက္လာခဲသ့ည္။ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း “ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရကုိ တရားဥပေဒမဲ့စြာ ျဖဳတခ္် 
ေရးတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္” တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ
ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၁၅ တပမ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင ္မင္းေအာငလ္ႈငိ ္
သည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ၏အဖြ႕ဲဝင္မ်ား ခန႔အ္ပ္ရန္ 
ကိုယ္တိုင္ အာဏာေပးအပ္ထားသည့္ SAC ၏ ဥကၠ႒ရာထူးကို ရယူ 
ခဲ့ပါသည္။ 

SAC ႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈတို႔ကို ဆန႔္က်င္သည့္အားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
အမ်ားအျပားတုိ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အာဏာသိမ္း 
မႈကို ဆန႔္က်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စုေပါင္း၍ 
အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ အတိုေကာက္ CDM ဟု ေခၚ 
ဆုိပါသည္။ CDM အား စစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ထိခုိက္ေစရန္ ဆႏၵ 
ျပသည့္ အစိုးရလုပ္သားမ်ားမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။၁၁၆ ထိုစဥ္မွ စတင္ကာ 
ယင္းတြင္ တုိက္႐ုိက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ပါဝင္လာရန္ 

အတြက္ လမ္းေပၚတြင္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားမွ စစ္တပ္၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုသပတိ္ေမွာကသ္ည့ ္အေထြေထြသပတိတ္စခ္ ုအထိ 
ပါဝင္ရန္ ႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။

အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါဝင္သည့္ 
အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲသည္ စစ္တပ္၏ တရားဝင္မႈဆုိင္ရာ အခုိင္အမာေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ 
တြန္းလွန္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH) 
ကိ ုတည္ေထာငခ္ဲၿ့ပီး ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ဖယရ္ွားခခံဲရ့ေသာ လႊတ္ေတာအ္မတ္ 
မ်ားကိုယ္စား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၁၁၇ ဧၿပီလ ၁၆ 
ရက္ ေန႔တြင္ CRPH သည္ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
တိငု္းရင္းသား လနူည္းစအုုပစ္မု်ားမ ွကိယုစ္ားလွယမ္်ားႏငွ့ ္အျခားတက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကုိ 
စစ္တပ္၏ SAC ႏွင့္အၿပိဳင္ တည္ေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၁၈ 

ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္အစိုးရျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာေျပာ 
ဆိုေသာလ္ည္း NLD အေနျဖင့ ္ႏုငိင္တံကာ အသိငု္းအဝိငု္းမ ွအဖြ႕ဲဝငမ္်ား 
ထံမွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္ခုကုိရရိွရန္ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစာေရးသားခ်ိန္တြင္ SAC ကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျငင္းဆုိခဲ့ ၾကၿပီး အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုသည္ SAC တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရး 
ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၁၉
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ယရူိုျဖင့ ္သတမ္တွထ္ားေသာ) ေဒၚလာ သန္း ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိ ုအစိုးရ ဝင္ေငြ 
အျဖစ္ ရရိွခဲသ့ည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ က်ပ္ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဤမၾကာေသး 
မီက အေရာင္းျပပြဲသည္ မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရ မီဒီယာမ်ား၌ ၁၀ 
ရက္တာ အခမ္းအနားတြင္ စုစုေပါင္း ေရာင္းရေငြမွာ က်ပ္ေငြ ၃၁.၆ ဘီလီယံ 
သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းခန႔သ္ာရရိွခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ၁၁၃ 

အေရာင္းျပပြမဲစတငမ္ ီမ်ားမၾကာမ၌ီ စမီကံနိ္း၊ ဘ႑ာေရး ႏငွ့ ္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွမံႈ ဝနႀ္ကီး 
ဌာနအတြက္ NUG ၏ ယာယီ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က 
အေရာင္းျပပြမဲ်ားသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ ၎က ယင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည့္ မည္သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ 
ကုိမဆုိ အမည္ပ်က္စာရင္းအတြင္း ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမွ တားျမစ္ႏုိင္ပါသည္။ ၁၁၄ ဤသို႔ေၾကညာမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
အတြင္းရွိ အေထြေထြ မေရရာမႈတို႔သည္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ သက္ 
ေရာကမ္ႈ တစခ္ကုိ ုျဖစ္ေစခဲပ့ါသည။္ အေရာင္းျပပြအဲေၾကာင္း တုကိ႐္ုကိသ္ရိွထိား 
သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသာ တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ယင္းသည္ စစ္အစုိးရအား ယခုႏွစ္တြင္ 
၎တုိ႔၏ ပံုမွန္ပမာဏထက္ ပုိမုိနည္းပါးေသာ အကန႔္အသတ္ႏွင့္သာ ရိွသည့္ 
ဝင္ေငြမ်ားကို ရရွိေစခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ကင္းကင္း 
ေနမည္ဟု အာမခံ၍ မရႏုိင္ေပ။ ထို႔ျပင္ ေဒၚလာ ၂၂ သန္း ရွိေသာ ေရာင္းခ်မႈ 
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုအတြက္ မ်ားျပားသည့္ ပမာဏ 
တစ္ခု ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ဝင္ေငြမ်ားအနက္ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းသည္ အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ က်ိန္းေသ 
ေပါက ္ရရွခိဲၿ့ပီး ယင္းတုိ႔အတြက ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြသဲည ္လြနစ္ြာ အက်ိဳးရွ ိ
ေစခဲ့ပါသည္။ 

စီးဆင္းမႈမ်ား ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္းစီးဆင္းမႈမ်ား ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္း
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ စစ္တပ္၊ ၎၏ အရာရိွမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ 
လက္ရိွဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစခု္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းမႈသည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အလား 
အလာ ေကာင္းမြန္မႈကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏုင္ိငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမတုိင္မီတြင္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ Tom Lantos Block Burmese JADE (စစ္ 
အာဏာရွင္၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေနေသာ အားထုတ္မႈမ်ား) ဆိုင္ရာ အက္ 
ဥပေဒအရ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအားလုံး တင္သြင္း 
မႈကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။၁၂၀ အဆုိပါ ကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ 
ထားသည့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကို 
ဖယ္ရွားခဲျ့ခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ 
အိုဘားမားမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းသည္ စစ္တပ္၏ေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္ေသာလ္ည္း ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်ာကစ္မိ္းႏငွ့ ္ေက်ာကမ္်က္ ရတနာမ်ား၏ ႏုငိင္ ံ
တကာ ေစ်းကြက္မ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကုိ ျပန္လည္ဆယ္တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
ရွခိဲသ့ည။္၁၂၁ ႐ုဟိငဂ္်ာမ်ားအေပၚ တပမ္ေတာမ္ ွ၂၀၁၇ ခုႏစွတ္ြင ္က်ဴးလြနခ္ဲသ့ည့ ္
ၾကမ္းၾကဳတ္ ရက္စက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
မွ ဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ ေက်ာက္ 
မ်ကရ္တနာ ကနုသ္ြယမ္ႈႏငွ့ ္တငသ္ြင္းမႈ ပတိဆုိ္႔ျခင္းမ်ားကိ ုျပနလ္ညခ္်မတွခ္ဲ့ျခင္း 
မရွိသည့္တုိင္ ျပန္လည္ဆယ္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို လမ္းေခ်ာ္သြားေစခဲ့ 
သည္။ 

ယခုအခါတြင္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ယခင္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
ခ်မွတ္ရန္ ႏွင့္ စစ္အစိုးရအတြက္ ရန္ပုံေငြပံ့ပိုးမႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ေရး 
အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းသည္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွၾကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူနုိက္တက္ကင္းဒမ္း ႏွင့္ 
ဥေရာပသမဂၢတုိ႔သည္ စစ္တပ္ပုိင္ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ MEC ႏွင့္ MEHL 
တို႔ႏငွ့ ္၎တို႔၏ လက္ေအာကခ္ ံကမုၸဏမီ်ားအေပၚ အေရးယမူႈမ်ားကိ ုခ်မတ္ွခဲၿ့ပီး 
အဆိပုါ ေနရာမ်ားမ ွပဂုၢိဳလ္မ်ား ႏငွ့ ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက ္ယင္းကမုၸဏမီ်ားႏငွ့ ္
စီးပြားေရးလပုက္ိငု္ျခင္းကုိ တရားမဝငသ္တမ္တွခ္ဲသ့ည။္၁၂၂ U.S ႏွင့္ U.K တုိ႔သည္ 

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား U.S ေစ်းကြက္မ်ားသို ႔ တုိက္႐ုိက္ 
ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ထပ္မံကန႔္သတ္သည့္အားျဖင့္ MGE အေပၚ 
ေနာက္ထပ္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၂၃

မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အေရာင္းျပပြဲသည့္ စစ္တပ္အ ေပၚ အေရးယူမႈ 
မ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၏ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေရာင္းျပပြဲမ်ားအား က်ပ္ ႏွင့္ ယူ႐ို ႏွစ္ခုစလုံး တို႔ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရာင္းခ်မႈအမ်ားစုတို႔အား ယူ႐ိုျဖင့္ ျပဳလုပ္ကာ ေပးေခ်ပါသည္။ 
ယင္းသည္ အစိုးရအတြက္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံျခား ေငြေၾကး အရန္သုိမီွးမႈမ်ား 
နည္းပါးေနေသာ္လည္း ဤအေရာင္းျပပြဲအား က်ပ္ေငြျဖင့္သာ သီးသန႔္ ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ၿပီး ယူရိုျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ 
တုိက္႐ုိက္ ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အေရာင္းျပပြဲ 
မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားရရွိႏုိင္ရန္ အစိုးရ၏စြမ္းရည္အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
တပ္မေတာ္သည္ တရားဝင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ က႑ကုိ အခုိင္အမာ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ပိတ္ဆို ႔ရာတြင္ ထုိသို ႔လိုက္ပါ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

အထက္ပါ အပိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း ၃.၂ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
၏ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ 

ရတနာ အေရာင္းျပပြဲမ်ားအပါအဝင္ တရားဝင္စနစ္မ်ား အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ 
လာျခင္းမရွိဘဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေမွာင္ခို ပို ႔ေဆာင္လ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မၾကာေသးမီက အေရာင္း 
ျပပြဲမ်ားမွ ရရိွလာခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀ သန္းရိွေသာ ဝင္ေငြသည္ 
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္အေနျဖင့္ ရရွိႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ပမာဏကုိ 
သသိသိာသာ ေလွ်ာခ့်တြကခ္်ကထ္ားျခင္းသာျဖစသ္ည။္ အေရးယမူႈမ်ားအား ထ ိ

အျမတ္ထုတ္မႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အျခားေသာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အျခားေသာ 
သဘာဝ သယံဇာတမ်ား သဘာဝ သယံဇာတမ်ား 
စစ္တပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏိွပ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးပံပုိ့းရန္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားမွ အျမတ္ထုတ္ျခင္းသည္ ေက်ာက္ 
စိမ္း က႑တြင္သာမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ 
ႏုငိင္ ံအစိုးရအတြက ္တစခ္တုည္းေသာ အက်ယ္ျပန႔ဆ္ုံး ႏုငိင္ံျခား ေငြေၾကး 
အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္ ႏွင့္ SAC 
တို႔မ ွလုယက္ျခင္း ခရံႏုငိ္ေျခရွသိည့ ္ေငြေၾကးမ်ားျဖစသ္ည။္ ၁၂၄ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိုင္း အဝိုင္းအေနျဖင့္ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံးအေပၚ အေရး 
ယမူႈမ်ားအား အထူးသျဖင့ ္သကဆုိ္ငရ္ာ လုပင္န္းမ်ားအလိကု ္MGW ကဲသ့ို႔ 
အလားတူအခန္းက႑ရွိေသာ ျမန္မာ့ေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း အမွတ္ ၁ (ခဲ၊ 
သြပ္၊ ေငြ၊ ေၾကး၊ သံ၊ နီကယ္၊ ခရုိမုိက္ ႏွင့္ ခေနာက္စိမ္း ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 
အမွတ္ ၂ (ေရႊ၊ သံျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ ေျမရွားျဒပ္စင္မ်ား၊ တုိက္ေတနီယမ္ ႏွင့္ 
ပလက္တီနမ္) တုိ႔ကုိ ပစ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ အဆုိပါ သယံဇာတမ်ား 
တငသ္ြင္းမႈကိ ုတားဆီးျခင္းႏငွ့ ္ယင္းတို႔အတြက ္ေငြေပးေခ်ေသာဘ႑ာေရး 
ဆိငုရ္ာ ေငြေပးေငြယ ူေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ားကိ ုပတိဆ္ို႔ျခင္းတုိ႔ျဖင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
၏ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္အတြက္ ရရွိႏုိင္ 
သည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေရာကမ္ႈရွိေစေရး အတြက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ အေလးေပး ေဖာ္ျပျခင္း 
အရ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမွ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေနာက္ 
ႏုိင္ငံမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ေက်ာက္စိမ္း၏ ၉၀% အထိအား တရားမဝင္ 
တငပ္ို႔လ်က္ရွသိည့ ္တ႐တ္ုႏုငိင္ံေလာက္ တပမ္ေတာ၏္ စစုုေပါင္းေငြေၾကး အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ မရွိျခင္းမွာ လက္ေတြ႕အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္း ပဋိပကၡ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းေက်ာက္စိမ္း ပဋိပကၡ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း
အာဏာသိမ္းမႈ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ အႀကီးမားဆံုး သက္ေရာက္မႈသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပထဝီအေနအထားကုိ ထာဝရ ျပန္ 
လည ္ပုံေဖာရ္နအ္တြက္ ကခ်င္ျပညန္ယ္ရွ ိအရွနိ္ျမင့တ္က္လာေသာ တိကုပ္ြဲမ်ား 
၏ အလားအလာမွ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အပုိင္း ၁.၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့ 
သုိ႔ပင္ NLD အစုိးရလက္ထက္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ဝန္း၌ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ KIA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ဖားကန႔္ေဒသ 
တြင္မူ အႀကီးစားပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အေတာ္အသင့္ ကင္းေဝးသည့္ ေဒသတစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက Global Witness ထံ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္ - 

“ဖားကန႔္သည္ တိုက္ပြဲမရွိသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး “ဖားကန႔္သည္ တိုက္ပြဲမရွိသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး 
ေငြေၾကးရွာေဖြသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။” ေငြေၾကးရွာေဖြသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။” ၁၂၅

ယင္းသည ္အာဏာသမိ္းမႈမစွတငက္ာ ေျပာင္းလလဲာခဲပ့ါသည။္ တိကုပ္ြမဲ်ားသည ္
ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ဝန္း ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး ဖားကန႔ေ္ဒသအတြင္း ႏွင့္ အနီးတစ္ဝုိက္ 
တို႔တြင္ အေရးပါသည့္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ 
ပုိင္းတြင္ KIO/A သည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္သား ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရန္ ႏွင့္ ရပ္တန႔္ျခင္းမရွိပါက လက္တုန႔္ျပန္တိုက္ခိုက္ 
မႈကို ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အဆုံး 
သတ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ - ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အာဏာသိမ္းစဥ္မွစတင္ကာ စစ္ 
တပ္၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဆႏၵျပသူဦးေရသည္ ၈၀၀ ေက်ာ္ရိွလာခဲ့ၿပီး 
ကခ်င္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြင္း၌ပင္ ၁၆ ဦး ရိွလာခဲ့သည္။ ၁၂၆ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူတစ္ဦး၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယင္းသည္ KIO/A အေနျဖင့္ 
တပ္မေတာ္အ ေပၚ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ မေတြ႕ျမင္ခဲ့ရဖူးသည့္ အတုိင္းအတာ 
ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ ၁၂၇ KIO/A 
သည္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရိွ စခန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ဖားကန႔ ္
ေဒသအတြင္း ႏွင့္ ဖားကန႔္ေဒသ အနီးတစ္ဝုိက္ရိွ ရစဲခန္းမ်ား ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
ယူနစ္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈအမ်ားအျပားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၂၈

KIO/A အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဖားကန႔ ္ႏွင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အတြင္း 
ေျမဧကေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းယူခဲသ့ည္ဟူေသာ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္ေန 
သည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ယုဇနကုမၸဏီပုိင္စက္႐ံု 
တစ္ခုကို မီး႐ႈိ႕ျခင္းအပါအဝင္ ဖားကန႔္ရွိ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ားကို အထူးပစ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၂၉

တိက္ုပြမဲ်ားသည ္ဖားကန႔္ျပငပ္ရွ ိေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာသ္ည့ ္နယ္ေျမမ်ားသို႔လည္း 
ပ်ံ႕ႏံွ႔လာခဲ့ပါသည္။ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ KIO/A သည္ အိႏၵိယစပ္အနီးရိွ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲကင္း 
စခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား၏ 
အတိုင္းအတာမွာမူ မေရရာေပ။ ၁၃၀

ဖားကန႔္ႏငွ့ ္အျခားေသာ ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာသ္ည့ ္ေဒသမ်ားအတြင္းရွ ိတိကုပ္ြဲ 
မ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာျခင္းအရ ဖားကန႔္ရွိ သတၱဳတြင္းမ်ားရွိ ႂကြယ္ဝမႈ 
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIO/A ႏွစ္ဖြ႕ဲစလံုးအတြက္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ 
မ်ားကိ ုအဆံုးသတ္ရန ္ေျဖရငွ္းခ်ကတ္စခ္ရုွာေဖြရန ္လႈံ႔ေဆာမ္ႈရွသိည့ ္အရပသ္ား 
အစုိးရတစ္ရပ္ထံသုိ႔ အာဏာကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳပါက ျဖစ္လာႏိုင္ 
သည့္ အနာဂတ္၏ သေကၤတတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အကယ္၍ 
တပမ္ေတာ္၏ စစသ္ားမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပမ်ားရွ ိဆႏၵျပမႈမ်ားကိ ုႏွမိ္ႏငွ္းရန ္အေျမာက ္

အျမား ဆက္လက္ထားရွိပါက KIO/A အေနျဖင့္ ဖားကန႔္ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အကယ္၍ ၎အေနျဖင့္ 
ထိသုို႔ထနိ္းခ်ဳပ္ႏုငိ္ေစကာမ ူကာလရညွၾ္ကာ ၿငမိ္းခ်မ္းမႈ ရရွိႏုငိဖ္ြယ ္မရွိေပ။ အမနွ ္
စင္စစ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဖားကန႔္အား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တုိက္ခုိက္ 
ကာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အာဏာကိ ုဆကလ္ကရ္ယထူားႏုငိ္ပါက KIO/A အတြက ္အေရးပါသည့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ ၎အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ သတၱဳတြင္း 
မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူကာ ေက်ာက္စိမ္းမွ ရရွိသည့္ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို အသုံးခ် 
ကာ အတုိက္အခံမ်ားကုိ ေသြးခြဲရန္ႏွင့္ သစၥာခံမႈကုိ ဝယ္ယူရန္ လုပ္ ေဆာင္ ျခင္း 
မျပဳဟု ယံုၾကည္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရင္း မရိွေပ။ ထုိ႔ျပင္ KIO/A မွ သိမ္းပုိက္ေရး 
သည္လည္း ျပႆနာမ်ားရိွေနပါသည္။ လာမည့္အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ 
ျဖစ္သည့္အတိုင္း KIO/A တြင္ တပ္မေတာ္ထက္ပို၍ ေဒသခံမ်ား၏ တရားဝင္ 
ေထာက္ခံမႈရွိေသာ္လည္း KIO/A သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာ 
ကာလအတြင္း ဖားကန႔္ရွိ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာမႈတြင္ အခန္း က႑ 
တစ္ခုမွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။  

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာကို ဆက္လက္ရရွိ 
ထားၿပီး ဖားကန႔္ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္ရန္ KIO/A ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ခုခံ 
တုိက္ခုိက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO/A တုိ႔အၾကား ေက်ာက္ 
စိမ္းမွ ဝင္ေငြမ်ား ဆက္လက္ရရွိရန္အတြက္ ဖားကန႔္တြင္ စိတ္မခ်ရေသာ စစ္ 
ေျပၿငမိ္းမႈ တစခ္ကုိ ုဆကလ္ကထ္နိ္းသမိ္းထားေသာ အာဏာသမိ္းမႈမတိငုမ္အီေျခ 
အေန တစ္ခုကို ျပန္လည္ေပၚေပါက္ လာေစႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ တပ္မေတာ္ 
အေနျဖင့္ ဖားကန႔္တြင္ KIO/A ႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းရန္ ဆႏၵမရိွေတာ့ ဟု 
ဆုံးျဖတပ္ါက ယင္းသည ္ေနာက္ထပတ္ိကုပ္ြမဲ်ားကိလုည္း ဦးတည္ေစႏုငိပ္ါသည။္ 

Global Witness အေနျဖင့္ ဤတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဖားကန႔္ရိွ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မည္မွ်အထိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ကုိ 
အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစ၍ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ား 
တျဖည္းျဖည္း ေႏွးေကြးသြားသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ပိုမို 
ထငရ္ွားသည ္မွာ တ႐တု္ျပညအ္တြင္းသို႔ ေက်ာက္စမိ္းမ်ား သယ္ေဆာင္ျခင္းအေပၚ 
တိကုပ္ြမဲ်ား၏ သက္ေရာကမ္ႈျဖစပ္ါသည။္ မႏၲေလးလမ္းတစ္ေလ်ာက ္တိကုပ္ြမဲ်ား 
ျဖစပ္ြားေနျခင္းေၾကာင့ ္ေမလေႏွာင္းပိငု္းႏငွ့ ္ဇြနလ္အေစာပိငု္းတို႔အတြင္း မဆူယမ္ ွ
ေရႊလီသုိ႔ ျဖတ္သန္းသည့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုိ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ပိတ္ဆုိ႔ခဲရ့သျဖင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈကို လုံးဝရပ္တန႔္ေစခဲ့သည္ ဟု အရင္းအျမစ္တစ္ဦးက 
Global Witness ထံ ေျပာၾကားပါသည္။ ၁၃၁ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တိုက္ပြဲမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ နယ္စပ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား ပုံမွန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု 
အျဖစ္သို႔ ျဖစ္ေစကာ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားကဲ့ 
သို႔ပင္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈကို ထိခိုက္ျပတ္ေတာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ လားရွိုးတြင္ ရွမ္း၊ တအာင္း 
ႏငွ့ ္ကခ်ငတ္ိငု္းရင္းသားအပုစ္မု်ား၏ အလံမ်ားကိ ုကိငု္ေဆာငလ္ာခဲၾ့ကသည။္ လား႐ႈိးသည ္
အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာကပ္ိငု္း တိကုပ္ြမဲ်ား အျပင္းအထန္ျဖစပ္ြားလာခဲသ့ည့ ္နယ္ေျမတစခ္ ုျဖစ ္
ေသာ မႏၲေလး ႏငွ့ ္မဆူယတုိ္႔ရွ ိအဓကိက်သည့ ္ကုနသ္ြယ္ေရးႏငွ့ ္ေက်ာကစ္မိ္းေမွာငခ္ိလုမ္း 
ေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ တည္ရိွပါသည္။ Getty မွတစ္ဆင့္ Mine Smine / SOPA Images / LightRocket
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၂။ ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြမ်ားကို မွီခိုအားထားေနသည့္ ၂။ ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြမ်ားကို မွီခိုအားထားေနသည့္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား

“အကယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိပါက ၎တို႔သည္ “အကယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိပါက ၎တို႔သည္ 
ေက်ာက္စိမ္းမွ ဝင္ေငြ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။” ေက်ာက္စိမ္းမွ ဝင္ေငြ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။” 

– ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦး ၁၃၂

အခန္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔အၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈ 
မ်ားသည္ အစဥ္အၿမရိွဲေနၿပီး မွ်တသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္အတြက္ အတားအဆီး 
မ်ား ျဖစ္ေနဆဲျဖစသ္ည။္ ေက်ာကမ္်ကရ္တနာ တူးေဖာမ္ႈမ်ားအား လကန္ကရ္ွသူိ 
မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမွ ရရွိသည့္ 
ဝင္ေငြမ်ားအား ၎တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ 
အႀကီးတန္းအရာရွမိ်ားႏငွ့ ္အာဏာပိငုမ္်ားကုိ ႂကြယဝ္ ခ်မ္းသာသြားေစရန ္အသုံး 
ျပဳၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားသည္ ႀကံရာမရျဖစ္မႈ၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနသည့္ ဥပေဒမဲ့ က်တ္တီးေျမမ်ား ျဖစ္ 
ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈသည္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ပိုမို၍ အားေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤပဋိပကၡဆုိင္ရာ ဆက္စပ္မႈကုိ ျပန္လည္ကုစားရန္အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ 
မွ်တသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုသည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ 
တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမွတစ္ဆင့္ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားစြာ ဆက္လက္ ရရွိေန 
ေသးေသာ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အင္အားႀကီးမား 
ေသာ အင္အားစုမ်ား၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အပိုင္း ၁.၂ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ ၎၏ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မ ွအထူးအခြင့အ္ေရး ရရွထိားသည့ ္တပမ္ေတာ ္
ႏွင့္ အထူးသက္ဆိုင္ပါသည္။ 

တပမ္ေတာ္သည ္အထငရ္ွားဆုံးျဖစ္ေသာလ္ည္း ေက်ာကစ္မိ္းက႑အား အျမတ ္
ထုတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
အစည္း မဟုတ္ေပ။ Global Witness မွ စုေဆာင္းခဲ့သည့္ အေထာက္အထားသစ္ 
မ်ားအရ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အင္အားအႀကီး 
မားဆံုး လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ၃ ခုတုိ႔ျဖစ္ၾကေသာ - KIO/A, AA ႏွင့္ 
UWSP/A တို႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 

အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားအနက္ ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၾကေသာ KIA ႏွင့္ AA တို႔ 
အတြက ္ေက်ာကစ္မိ္းဝင္ေငြမ်ားသည ္တပမ္ေတာ္ႏငွ့ ္၎တို႔၏ ဆကလ္က ္ျဖစ ္
ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အသုံးျပဳေၾကာင္း ထင္ရွားပါ 
သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း Wei Hsueh Kang အပါအဝင္ 
၎၏ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအရ UWSP/A ၏ စစ္ 
ဆင္ေရးမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးရာတြင္ ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
ပတသ္က၍္ တရားဝင္ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထတု္ႏုငိပ္ါသည။္၁၃၃ ဝကုမၸဏီမ်ားသည္ 
မတိဖ္ကလ္ပုင္န္းမ်ားအတြင္း သို႔မဟတု ္ဝင္ေငြခြဲေဝသည့ ္အေပးအယမူ်ားအတြင္း 
သို႔ အျခားကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန္ အဖြဲ႕၏အမည္ကို 
အသံုးခ်ခဲၾ့ကသျဖင့ ္UWSP/A ႏငွ့ ္ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာ္ျခင္းတို႔ အၾကားတြင ္ပိ၍ု 
ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိေနေၾကာင္း အဆိုျပဳေနပါသည္။ ၁၃၄

မညသ္ို႔ပငဆုိ္ေစကာမ ူအဆုိပါ လကန္ကကုိ္ငအ္ဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕စလံုး၏ သတၱဳတူးေဖာ ္
ေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း 
အေရးပါသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဤအခန္း၏ က်န္ရိွေနေသးသည့္ 
အပုိင္းမ်ားတြင္ အဆုိပါ အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲခ်င္းစီအတြက္ ၎ဆက္စပ္မႈမ်ား၏ အတုိင္း 
အတာႏငွ့ ္အေရးပါမႈတုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစၿ္ပီး ထိသုို႔ေသာအျမတ ္
ထုတ္ျခင္း၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ သေဘာသဘာဝ 
တို႔ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၂.၁ တပ္မေတာ္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ ၂.၁ တပ္မေတာ္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ 
မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွ အက်ိဳး မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွ အက်ိဳး 
အျမတ္မ်ား ရရွိေနပါသည္။အျမတ္မ်ား ရရွိေနပါသည္။

 “စစ္တပ္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ စစ္ပြဲသည္  “စစ္တပ္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ စစ္ပြဲသည္ 
ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ 
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားႏွင့္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားႏွင့္ 

အရာရွိမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားမွာ အရာရွိမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားမွာ 
အလြန္ခ်မ္းသာေနျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ားမွာမူ အလြန္ခ်မ္းသာေနျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ားမွာမူ 

စစ္ပြဲမ်ားအား ၎တို႔၏ အသက္မ်ားျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားအား ၎တို႔၏ အသက္မ်ားျဖင့္ 
ေပးဆပ္ေနရသည္။” ေပးဆပ္ေနရသည္။” 

– ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ၁၃၅

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း တပ္မေတာ္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
၏ အာဏာရငွ္ေဟာင္းျဖစသ္ ူဦးသန္းေရႊ ႏငွ့ ္၎၏ မသိားစမု်ား၊ ဝနႀ္ကီးေဟာင္း 
ႏငွ့ ္ေျမာကပ္ိငု္းတိငု္းစစဌ္ာနခ်ဳပတ္ိငု္းမႉးေဟာင္း ဦးအနု္းျမင့၊္ ႏငွ့ ္ဝနႀ္ကီးေဟာင္း 
ဦးေမာင္ေမာငသ္နိ္းတို႔အပါအဝင ္အငအ္ားႀကီးမားသည့ ္အၿငမိ္းစား တပမ္ေတာ ္
အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၁၃၆ ဖားကန႔တ္ြင္ 
လပုက္ိငု္ေဆာငရ္ြက္ေနၾကသည့ ္အျခားေသာ ကမုၸဏမီ်ားတြငလ္ည္း အႀကီးတန္း 
အစိုးရအရာရွမိ်ား၊ တပမ္ေတာအ္ရာရွမိ်ား သို႔မဟုတ ္၎တုိ႔၏ မသိားစဝုငမ္်ား၏ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ စစ္တပ္ 
ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရွိၿပီး အေရာင္အေသြးစုံသည့္ အတိတ္မ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ 
Kanbawza Group, Ruby Dragon ႏွင့္ Asia World တုိ႔ကဲသုိ့႔ေသာ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္း
စႀုကီးမ်ားအားလုံးသည ္ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္းအတြင္း အက်ိဳးအျမတ ္ရရွိႏုငိသ္ည့ ္
အစုမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၃၇

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္လည္း ေက်ာက္စိမ္း စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညႇစ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြအေျမာက္အမ်ား ရရွိခဲ့ 
သည္ဟု တင္ျပမႈမ်ားရွိၾကသျဖင့္ အဆိုပါ ရာထူးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ရရွိထားျခင္း 
ျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေငြအေျမာက္အျမား 
ေပးအပ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ၁၃၈ ယင္းသည္ တိုင္းမႉး 
မ်ားအား ေနရာျပန္လည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း 
တိုင္းမႉးမ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ေငြကို ထပ္မံတိုးေပးျခင္း မရွိသည့္အခါတြင္မွသာ 
ျဖစ္ပြားပုံရပါသည္။ ၁၃၉

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ MEC ႏွင့္ MEHLေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ MEC ႏွင့္ MEHL
တပ္မေတာ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္တပ္ပုိင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ၾကေသာ MEC ႏွင့္ 
MEHL ၁၄၀ တို႔မွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးအတြင္း က်ယ္ျပန႔္ေသာ တရားဝင္စီးပြားေရး 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွၾိကသည။္ အဆိပုါကမုၸဏီႏစွခ္ုႏငွ္ ့အထူးသျဖင့ ္MEHL သည ္
ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိအျခားမညသ္ည့ ္အဖြ႕ဲအစည္းမဆိထုက ္တူးေဖာခ္ြင့ပ္ါမစမ္်ားအား 
စုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမား တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ အခြဲ 
မ်ားကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အခြင့္ထူးမ်ားကိုလည္း ရရွိ 
ခစံားႏိုငၾ္ကၿပီး အေကာင္းဆုံး လပုက္ြက္မ်ားမ ွအေကာင္းဆံုး ေက်ာကစ္မိ္းမ်ားကိ ု
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တူးေဖာ္ရန္ ပါမစ္မ်ားရိွၾကသည္။ ၁၄၁ ကၽြန္ပုတုိ္႔၏ ယခင ္စုစံမ္းေဖာထု္တမ္ႈမ်ားအရ 
စစတ္ပ၏္ လုပင္န္းစႀုကီးမ်ားႏငွ့ ္လက္ေတြ႕အားျဖင့ ္အက်ိဳးတ ူလပုင္န္းမ်ားသည ္
အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၿပိဳင္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ 
လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ၁၄၂

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့စဥ္တြင္ MEHL သည္ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္ေပါင္း ၆၀၀ ႏွင့္ ပတၱျမားတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ 
ေပါင္း ၅၀၀ တို႔အား အမ်ားအားျဖင့ ္၎၏ လက္ေအာကခ္ ံကမုၸဏမီ်ားျဖစ္ေသာ 
Myanmar Imperial Jade ႏွင့္ Myanmar Ruby Enterprise တုိ႔မွတစ္ဆင့္ 
ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ ယင္းသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၃% တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၎ကုိင္ေဆာင္ထားခဲ့သည့္ လုိင္စင္၏ 
၅၀% ေက်ာ္ ပိုမိုတိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၄၃

အမွန္စင္စစ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစတြင္ MEHL ၏ လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းရွိေနေသးေသာ လိုင္စင္ေပါင္း ၁၁၁၀ တို႔ 
အနက္ ၆၃၉ ခု (၅၈%) တို႔အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ပထမဆုံး လႏွစ္လ အတြင္း 
ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ MEHL သည္ ၎၏ လုိင္စင္မ်ား၏ ထက္ဝက္ 
ေက်ာ္တို႔အား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
တြင ္NLD အာဏာလႊဲေျပာင္းရရွမိႈမတုိငမ္ ီလမ်ားအတြင္း သက္တမ္းတိုးခဲသ့ည။္ 
ထိသုို႔ အေရအတြကမ္်ားျပားသည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းလပုက္ြကမ္်ားသည ္အလြန ္အဖိုး 
တန္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းသည္ စစ္တပ္၏ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဧရာမ ပြေပါက္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ MEHL သည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကုိ အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္ျခင္း 
မရွိဘဲ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝေရး အစီအမံမ်ား သို႔ မဟုတ္ 
အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ Global 
Witness မွ ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ MEHL သည္ လိုင္စင္တစ္ခု ရရွိၿပီး 
ေနာက္တြင ္ကနုက္်စရတ္ိ အနည္းငယမ္ွ်ျဖင့ ္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရရွိေနသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ၁၄၅

ဤသို႔ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားသည့္ စစ္အစိုးရ 
ႏွင့္ ၎မွထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဦးစားေပး 
ဆက္ဆံမႈကို ခံရျခင္း ရွိမရွိ ႀကီးေလးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ 
ပါသည။္ ထို႔ေၾကာင့ ္လိငုစ္ငထ္တ္ုေပးသည့ ္လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားသည ္အဖိုးတန ္
သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို ထပ္ေလာင္း 
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းကုိ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲႏုငိ္ေရးအတြက္ အဓကိက်သည့ ္အက်ိဳးစီးပြားပဋပိကၡမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရန ္
လိုအပ္ေနမႈအေပၚ ေနာက္ထပ္သတိေပးေနသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

အျခားေသာ ကုမၸဏမီ်ားမ ွပိငုဆ္ိငုထ္ားသည့ ္လိငုစ္ငမ္်ားႏငွ့ ္ႏႈငိ္းယဥွၾ္ကည့သ္ည့ ္
အခါ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ MEHL ၏ ႀကီးစုိးျခယ္လွယ္မႈသည္ ပုိ၍ပင္ 
ထင္ရွားလာပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိတြင္ MEHL သည္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎ေနာက္ရွိ အမ်ားဆုံးလိုင္စင္ ပိုင္ဆိုင္ထားသူထက္ ၆ 
ဆ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လိုင္စင္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ NLD 
အာဏာရရိွလာၿပီးေနာက္ ပုိ၍ ထင္ရွားလာသည့္ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း 
လုိင္စင္မ်ား၏ အခ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္ MEHL သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ 
ေရးႏွစ္ အတြင္းရွိ သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ လိုင္စင္အားလုံးတို႔၏ ၃.၅% ကို 
ထနိ္းခ်ဳပထ္ားခဲသ့ည။္ ယင္းသည ္လုိငစ္ငထ္တု္ေပးမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းခဲခ့်နိတ္ြင ္၅.၆% 
အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ရိွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ 
လိုင္စင္ စုစုေပါင္း၏ ၉.၁% သို႔ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၁၄၆

စစ္တပ္အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွည္ၾကာေသာ ပဋိပကၡ တစ္ခုကုိ တက္ႂကြစြာ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲျဖစ္သည့္ နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း ထုိသုိ႔ ခုိင္မာအား 
ေကာင္းသည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ စစ္တပ္အတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

MEHL သည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ (အမ်ားအားျဖင့္ ပတၱျမား) တူးေဖာ္ခြင့္ လုိင္စင္အေရအတြက္ အတူတူနီးပါးကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသည္။ Myanmar 
Imperial Jade သည္ ၎၏ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးမားဆုံး လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၄၄
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200

400

600

800

1,000

754

2014-2015

348

1,013

2015-2016

285

1,146

2016-2017

285

1,110

2017-2018

160

794

2018-2019

117

MEHL licences held via subsidiaries Largest non-MEHL licence-holder

Chart: Global Witness • Source: MEITI Reports 2-5

28

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားထံသုိ႔ ေငြေၾကး တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားထံသုိ႔ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ျခင္းေထာက္ပံ့ျခင္း
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြင္း အဆိုပါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ 
မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ အဓိကက်သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး နယ္ေျမ 
မ်ားအေပၚ စစတ္ပ၏္ ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈႏငွ့ ္ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈတို႔အတြက ္တငႀ္ကိဳျပငဆ္င ္
ေပးထားေသာ KIO ႏွင့္ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ပါမစ္ 
ထတ္ုေပးျခင္း၊ လပုပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ့ ္လုၿံခဳံေရးတို႔အေပၚ ထနိ္းခ်ဳပထ္ားျခင္းသည ္အဆိပုါ 
စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ႐ုတ္တရက္ ေငြရေပါက္တစ္ခု 

ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ၁၄၇ ယင္းသည္ စစ္တပ္၏ အႀကီးတန္းအဖြ႕ဲဝင္မ်ားကုိလည္း 
တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေစခဲ့သည္။ ေပါက္ၾကားလာခဲ့သည့္ MEHL ၏ 
ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာခဲ့ေသာ Amnesty International ၏ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ 
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြေပးေခ်မႈ က်ပ္ေငြ ၁.၅ သန္း 
ရရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္စဥ္က တရားဝင္ 
ေငြလဲႏႈန္းအရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀၀ တန္ဖိုး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ 
အၾကာတြင္ က်ပ္ေငြႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္အခါ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
၂၀၀၀ ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သည့္ တန္ဖိုးရွိပါသည္။ ၁၄၈

အျခားေသာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နယ္ 
ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ႏွစ္စဥ္အျမတ္ေငြ လက္ခံရရွိသူမ်ားျဖစ္ၾက 
သျဖင့္ စစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္းအားလုံးတုိ႔အား ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အတြင္းမွ ႐ုန္းမထြက္သာေအာင္ ပိတ္မိေနေစခဲသ့ည္။ ယင္းသည္ ေက်ာက္စိမ္း မွ 
ရရွသိည့ ္ေငြေၾကးမ်ားအား လူ႔အခြင့အ္ေရး ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္ဆက္စပ္ေနသည့ ္
ယူနစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ တုိက္႐ုိက္အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ျပသေနပါသည္။၁၄၉ 
အဆိုပါ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းအတိုင္းအတာအရ အေတာ္အသင့္ 
နည္းပါးေသာ္လည္း စုေပါင္းလိုက္သည့္အခါ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ား 
အတြက္ အေတာ္အတန္ႀကီးမားေသာ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေပးေငြ ပမာဏတစ္ခုကုိ ကုိယ္ 
စားျပဳသည။္ အဆိပုါ ထတု္ေပးေငြမ်ားသည ္စစသ္ားတစဦ္းခ်င္းစီႏငွ့ ္အၿငမိ္းစား 
စစသ္ားမ်ားထက ္အႀကီးတန္းအရာရွမိ်ားႏွင့ ္စစဘ္ကဆ္ိငုရ္ာ ယနူစမ္်ားကုိ အခ်ိဳး 
မညီဘဲ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေစခဲ့သည္။ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ MEC ႏွင့္ 
MEHL ၏ အခန္းက႑သည္ အထက္ပါ အပိုင္း ၁.၂ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း 
က႑အတြင္း ပြင့လ္င္းျမငသ္ာမႈႏငွ့ ္တာဝနခ္မံႈတို႔ ပိမုိရုွလိာေစေရးအတြက ္NLD 
၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ရန္ ၎တို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈကို ထင္ဟပ္ေန 
ေစပါသည္။

MEHL သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္အမ်ားဆုံး ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ၿပီး NLD အစိုးရထံသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကို 
ျဖစ္ေစသည့္ ႏွစ္အတြင္း ၎၏ေနရာကို ခိုင္မာေစခဲ့သည္။ ၁၅၀

စစ္တပ္၏ လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ MEHL သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း လုိင္စင္ 
အမ်ားဆုံးရရွိထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ MEHL ဝက္ဆုိက္
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မွတ္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ MEHL ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို တုန႔္ျပန္ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အပိုင္း ၁.၃ တြင္ 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတို႔သည္ MEC ႏွင့္ MEHL တုိ႔ 
ႏစွခ္ ုစလံုးႏငွ့ ္၎တို႔၏ လက္ေအာကခ္အံဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား အာဏာသမိ္းမႈကုိ 
တုန႔္ ျပန္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ယင္း၏အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနခဲ့သည့္ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူခဲ့ပါသည္။ 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမိသားစုမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား

စစ္တပ္ပုိင္ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား ႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ ဖားကန႔္တြင္ သိသာထင္ရွားမႈမ်ားစြာမရွိေသာ အခန္းက႑မ်ားျဖင့္ 
ပါဝင္ေနၿပီး အသတံတိၾ္ကားခ ံမတ္ိဖက္လပုင္န္းမ်ား ႏငွ့ ္အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝေရး 
အစီအမံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ က႑အတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္ 
ဟု ရင္းျမစ္အခ်ိဳ႕က အဆိုျပဳပါသည္။ ၁၅၁

သန္းေရႊ၏ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myanmar Naing Group Gems သည္ DICA တြင္ 
ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ တြဖဲက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myanmar 
Naing Group Company အား ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ 
ပ်ကက္ြကသ္ျဖင့ ္DICA မ ွဆိငု္းငံထ့ားခဲသ့ညဟ္ ုျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိစီးပြားေရးလုပင္န္း 
မ်ား မွတ္ပုံတင္စနစ္အေပၚ ၎၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေတြ႕ရသည္။ 

မည္သို ႔ပင္ဆိုေစကာမူ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္သူ၏ အျခားေသာ 
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Kyaing International Gems မွာမူ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ 
သျဖင့္ ၎၏ မိသားစုမ်ားသည္ ဆက္လက္ပတ္သက္မႈ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟု 
ၫႊန္ျပေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ရွိ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 
အျခားေသာကမုၸဏမီ်ားတြင ္ေမြးျမဴေရး၊ ေရလပုင္န္းႏငွ့ ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးအုန္းျမင့္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ Myanmar 
Wingate Gems, စစ္တပ္မွ ဩဇာႀကီးမားသည့္ ပုဂၢိဳလတ္စဦ္းျဖစ္ခဲသ့ ူဦးေအာင္ 
ေသာင္း၏သား ဦးျပည္ေအာင္ပုိင္ဆုိင္သည့္ Two Horse Gems ႏွင့္ (Two Horse 
Gems ႏငွ့ ္ဒါ႐ုကိတ္ာႏွစဦ္းတညူၿီပီး လပိစ္ာတစခ္တုည္းတြင ္မတ္ွပုတံငထ္ားေသာ) 
Silver Elephant Gems တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္း၏သားျဖစ္သူ 
ေနေအာင္အား ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ၎၏ 
ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myat Yamon ကုမၸဏီအား လုပ္ကုိင္ေနဆဲ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ 
အႀကီးမားဆုံး ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ရင္းျမစ္တစ္ခုက ဆိုခဲ့သည္။ ၁၅၂

အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္ တပ္မႉးမ်ားအက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္ တပ္မႉးမ်ား

ေျမာကပ္ိငု္းတိငု္းစစဌ္ာနတိငု္းမႉးႏငွ့ ္တပမ္ ၁၀၁ ၏ တပမ္မႉးရာထူးမ်ားကုိ ရရွထိား 
ၾကသူမ်ားအပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ကာလ 
ရညွၾ္ကာရွလိာခဲသ့ည။္ ၎၏ ကိယုပ္ိငု ္ေက်ာကစ္မိ္းကမုၸဏမီ်ားကိ ုထနိ္းခ်ဳပထ္ား 
သည့ ္ေျမာကပ္ိငု္းတိငု္းစစဌ္ာနခ်ဳပတ္ိငု္းမႉးေဟာင္း ဦးအနု္းျမင့သ္ည ္ထငရ္ွားသည့ ္
ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၅၃ တိငု္းမႉးမ်ား၏ လစာသည ္လစာနည္းပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ 
MP မ်ား၏ လစာမ်ားထက္ပင္ ပို၍နည္းပါးသျဖင့္ မည္သည့္တိုင္းမႉးမ်ားသည္ 
လာဘ္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္းကုိ ၎တုိ႔ဝတ္ဆင္သည့္ အဝတ္အစားမ်ား၊ 
၎တို႔ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားမ်ား၊ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈ 
ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကေလးငယ္မ်ား ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားေနျခင္း ရွိ မရွိတို႔ကို 
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ေျပာႏုိင္သည္ဟု ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက 
ဆိုပါသည္။ ၁၅၄

တပ္မေတာ္၏ အႀကီးတန္းအရာရွိႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ထိုစဥ္က ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညီညီေဆြ ႏွင့္ ဖားကန႔္တပ္မ ၁၀၁ တပ္မမႉး ေမာင္ 
ေမာင္ဇံတို ႔အား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနသည့္ လုပ္ကြက္မ်ား 

အတြင္း တူးေဖာမ္ႈကိခုြင့္ျပဳရန ္ကုမၸဏမီ်ားအား ခြင့္ျပဳကာ ေက်ာကစ္မိ္းထတုလ္ပုမ္ႈ 
၏ ၂၅% ကို စည္းၾကပ္ေငြအျဖစ္ ေကာက္ခံခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ အလြန္ 
ႀကီးမားသည့ ္အာဏာအလြသဲုံးစားမႈတစခ္အုတြင္း ပါဝငပ္တသ္က္ေနခဲၿ့ပီးေနာက္ 
တပ္မေတာ္၏ တပ္မႉးမ်ားအၾကားရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ 
သစ္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၅၅ တပ္မမႉး ေမာင္ 
ေမာင္ဇံသည္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ခန႔္ တန္ဖုိးရိွသည္ဟု ခန႔္မွန္းရသည့္ တန္ဖုိး 
ႀကီးမားေသာ ေက်ာကစ္မိ္းတံုးႀကီးတစခ္အုား ရွာေဖြေတြ႕ရွခိဲသ့ည့ ္လပုသ္ားမ်ား 
၏ ေရမေဆး သူေဌးတစ္ဦးထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ အထိ ေတာင္းဆုိ 
ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎ထံ လစဥ္သိန္း ၁၀၀-၂၀၀ (ေဒၚလာ ၆၇၀၀-၁၃၄၀၀) 
ခန႔ ္“လက္ေဆာင္” အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲသ့ည္ဟု သတင္းႀကီးေနပါသည္။ ၁၅၆ အဆုိပါ 
မေကာင္းသတင္းကို တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့္ အရာရွိႏွစ္ဦးတို႔အား တပ္မေတာ္၏ 
အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ထပ္မံအေရးယူမႈ 
ရွိပုံမရေပ။ 

အဆက္အသြယ္ေကာင္းစြာရွိသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအရ ဖားကန႔္ရွိ တပ္မ ၁၀၁ ၏ 
တပ္မမႉးသစ္ျဖစ္သူ ႏုိင္ဝင္းေအာင္သည္လည္း KIA ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လိုင္စင္မဲ့ 
တူးေဖာ္မႈမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ လာဘ္စားမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ၾကား 
သိရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လာဘ္စားမႈမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ယခင္ကထက္ ပုိ၍ 
သိုသိပ္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၅၇

အာဏာသမိ္းၿပီးေနာက္ပိငု္းတြင ္အမတ္ွ ၁ အထူးစစဆ္င္ေရးတပမ္ႉးအျဖစ ္ရာထူး 
တိုးျမႇင့ခ္ခံဲရ့ေသာ ေျမာကပ္ိငု္းတိငု္းမႉး ေတဇေက်ာ၁္၅၈ သညလ္ည္း သတၱဳတူးေဖာ ္
ေရးလုပင္န္းမ်ားတြင ္အသုံးျပဳရန ္လိအုပသ္ည့ပ္စၥည္းမ်ား ေဘးကင္းစြာျဖတသ္န္း 
သြားလာေရးအတြက္ လာဘ္ေငြမ်ား ရယခူဲ့ေၾကာင္း စြပစ္ြမဲႈမ်ား ရွပိါသည။္ ၎ထ ံ
မွ လိုင္စင္မရွိပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ KIA ထံမွ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူခဲ့သည့္ 
သယံဇာတႂကြယ္ဝေသာ ပယင္းႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမျဖစ္ေသာ တႏုိင္းသို႔ 
မည္သူမွ် ေလာင္စာမ်ား သယ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု အတြင္းသတင္းသိ ရင္းျမစ္ 
တစ္ဦးက Global Witness ထံ ေျပာၾကားသည္။ ၁၅၉ အလားတူပင္ ၎၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိပါက မည္သူမွ် ဖားကန႔္သုိ႔ ဒိုင္းနမိုက္မ်ား သယ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း 
မရိွေပ။ ၁၆၀ ေမာင္ေမာငဇ္ ံႏငွ့ ္ညညီီေဆြတုိ႔ကိ ုဆကခ္သံမူ်ားအေနျဖင့ ္လာဘ္ေငြ 
မ်ားကိ ုဆက္လကလ္ကခ္ခံဲ့ေၾကာင္း စြပစ္ြဲခ်ကမ္်ားအရ အက်င့ပ္်က ္ျခစားသည့ ္
ယဥ္ေက်းမႈသည္ တပ္မေတာ္အတြင္း မည္မွ်အျမစ္တြယ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပသ 
ေနပါသည္။ 

ဤနယ္ေျမအတြင္းရွိ စစ္တပ္မွ အျခားေသာ တပ္မႉးမ်ားသည္လည္း လိုင္စင္မဲ့ 
တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ လာဘ္စားမႈမ်ား ရွိသည္ဟူ၍ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား 
ရိွသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 
ယခင္က KIO/A နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
Kingsi Seng Raw တြင္  တပ္ရင္းမႉးတစ္ဦးသည္ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ “တပ္ရင္းမႉး၏ စခန္း အနီးတစ္ဝိုက္ ေနရာအားလုံးတို႔ 
သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ 
၎သည ္နယ္ေျမအတြင္း တူးေဖာရ္နအ္တြက ္အဆုိပါ တပရ္င္းမႉးကိ ုလာဘ္ေပး 
ခဲ့ေသာ ကခ်ငစ္ီးပြားေရး လုပင္န္းရငွတ္စဦ္းႏငွ့ ္မၾကာေသးမကီ ေတြ႕ဆုလံာခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး KIA သည္လည္း ၎၏ေဝစုကုိ ရရိွေနဆ ဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ “၎တုိ႔ 
သည္ KIA  ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေသာ္လည္း KIA အတြက္ အခြန္ရရွိမည္မွာ 
ေသခ်ာပါသည္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ ၁၆၁

 “ေက်ာက္စိမ္းတြင္ ယခုအခါ  “ေက်ာက္စိမ္းတြင္ ယခုအခါ 
လိုင္စင္အမ်ားစုတို႔သည္ သက္တမ္း လိုင္စင္အမ်ားစုတို႔သည္ သက္တမ္း 

ကုန္ဆုံးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ MEC ႏွင့္ MEHL တို႔သာ ကုန္ဆုံးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ MEC ႏွင့္ MEHL တို႔သာ 
ဆက္လက္တူးေဖာ္ရဲၾကသည္။ ဆက္လက္တူးေဖာ္ရဲၾကသည္။ 

– အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦး ၁၆၂
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တပ္မေတာ္၏ တပ္မႉးမ်ားသည္ ပုဂၢလိက လုံၿခဳံေရးေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ေမွာင္ခို 
ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ အျခားေသာ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားသည့္ အေလ့အထမ်ား ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ၁၆၃ တပ္မေတာ္သည္ 
တူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအနီးရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အမ်ားစုတို႔ကို လည္ပတ္ၿပီး 
ဖားကန႔မ္ ွတရားမဝင ္တူးေဖာခ္ဲသ့ည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းမ်ား စီးဆင္းမႈအေပၚ ထနိ္းခ်ဳပ ္
ထားသည္။ ၁၆၄ လပုင္န္းအတြင္းရွ ိပဂုၢိဳလတ္စဦ္းက ေျပာဆိသုည့အ္တိငု္း “ေဒသခ ံ
တပ္မႉးမ်ားသည္ တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ားစြာရယူကာ ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။” ၁၆၅

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဖားကန႔္ ႏွင့္ အျခားေသာ ပဋိပကၡ သယံဇာတနယ္ေျမ 
မ်ားရွိ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ က်ယ္ျပန႔္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုလည္း ျပသေနပါသည္။ 
တပမ္ေတာ္မ ွတပမ္ႉးမ်ားသည ္၎တို႔ထနိ္းခ်ဳပသ္ည့ ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အမ်ား 
အားျဖင့္ - တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အာဏာ၊ မိတ္ဖက္မ်ား 
စီမံႏိုင္သည့္ အာဏာ၊ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္ နယ္ေျမမ်ား၏ အတြင္း 
ႏွင့္ အျပင္သုိ႔ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ 
အာဏာမ်ား - ကိ ုအတားအဆီးမရွ ိက်င့သ္ုံးပါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင့ ္အဆိပုါ အာဏာ 
မ်ားေၾကာင့ ္စစတ္ပမ္ ွတပမ္ႉးမ်ားအား အလြနအ္မင္း ႂကြယဝ္ခ်မ္းသာသြားေစျခင္း 
သည္လည္း ျပႆနာ၏ ဗဟုိခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
တိုင္းမႉးေဟာင္းတစ္ဦးသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္း စစ္တပ္၏ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသျဖင့္ 
စစ္တပ္၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳး 
စီးပြားပဋိပကၡမ်ား၏ ႀကီးေလးမႈကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ၁၆၆

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရပါက တပ္မေတာ္သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ တရားမဝင္ သယံဇာတ 
တူးေဖာထု္တလ္ပုမ္ႈမ်ား ႏငွ့ ္လကဝ္ါးႀကီးအပုမ္ႈမ်ားအတြက ္အခြင့အ္လမ္းမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းမွတစ္ဖန္ ေနာက္ထပ္ပဋိပကၡမ်ားကုိ မီးေလာင္ရာေလပင့္ 
ျဖစ္ေစသည့္ အဆုိးသံသရာတစ္ခု၏ အလယ္တြင္ ရိွေနပါသည္။ ပဋိပကၡ ပတ္ဝန္း 
က်င္သည္ အစိုးရ၏ ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏုိင္မႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစၿပီး 
စစတ္ပ ္ႏငွ့ ္လက္နက္ကိငုအ္ဖြဲ႕မ်ားအား လြတလ္ပစ္ြာ ႀကီးစိုးမင္းမူႏုငိ္ေစသည။္ 
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ေဒသခ ံသူေဌးမ်ားအျပင ္မသမာသည့ ္တပမ္ႉးမ်ား ႏငွ့ ္ရဲတပဖ္ြဲ႕တို႔သည ္ကိယုစ္ ီ
ေဝစုမ်ားကုိ ရယူေနၾကၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ အရပ္သားအစိုးရသည္ ယင္းကုိ 
အနည္းငယ္မွ်သာ သတိမူမိပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား 
ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အဆိုပါ အင္အားစုမ်ားကို ပိုမို၍သာ ပြားမ်ားလာေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

တပမ္ေတာမ္ွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့ ္တပမ္ေတာမ္ွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့ ္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အေျခခံကာ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနၾကပါသည္။အေျခခံကာ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနၾကပါသည္။

တပ္မေတာ္အျပင္ အစိုးရႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ားအျပားတို႔သည္ 
လည္း ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈအတြင္း နက္႐ႈိင္းစြာ ဆက္ႏႊယ္ေနၾကပါ 
သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံရသည့္ ေဒသ 
အမ်ားစတုြင ္လႈပရ္ွားေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕သည ္တိငု္းရင္းသား လကန္ကကုိ္င ္တပဖ္ြ႕ဲ 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိထားၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာသစၥာခံျခင္းမ်ားရွိၾကၿပီး 
အမ်ားစုတို႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိထားၾကသည္ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ 
အတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားၾကသည္။ ၁၇၇ အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ားအား တိုင္းရင္း 
သား လကန္ကက္ိငုတ္ပဖ္ြဲ႕မ်ားႏငွ့ ္လကန္က္ကိငု ္ပဋပိကၡမ်ားႏငွ့ ္တပမ္ေတာ၏္ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ အကူအညီေပးျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ အပါအဝင္ စစ္တပ္၏ အက်ိဳး 
စီးပြားအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၇၈   

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၎လက္လွမ္းမမီသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
၎၏ ရန္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဆန႔္က်င္ရန္အတြက္ သူပုန္ႏိွမ္နင္းေရး 
အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား ရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္ 
အတြက ္စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားတြင ္ပါဝင္ေဆာငရ္ြကရ္န ္ခြင့္ျပဳထားသည။္ ဤသို႔ 
ျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစတင္ကာ တရားဝင္ ႏွင့္ တရား မဝင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ၎တို႔၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး 
မူးယစ္ေဆးဝါးထတ္ုလပုမ္ႈ ႏငွ့ ္ကနုက္ူးမႈမ်ား ႏငွ့ ္ဖားကန႔ရ္ွ ိေက်ာက္စမိ္း တူးေဖာ ္
သည့္ နယ္ေျမမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ပိုမိုေပါမ်ားလာခဲ့သည္။ ၁၇၉

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ KIA အေပၚ တပ္မေတာ၏္ ဗ်ဴဟာျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ KIA အေပၚ တပ္မေတာ၏္ ဗ်ဴဟာ

အစိုးရႏွင့္ခ်ိန္ညႇိထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ 
ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ KIA အေပၚ သူပုန္ႏွိမ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႕ 
အျဖစ ္လပု္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔မတွစဆ္င့ ္ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္းအတြင္း သသိာမ်ားျပား 
စြာ ရွိေနၾကသည္။ ၁၈၀ Global Witness အေနျဖင့္ အဆိုပါ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား 
၎တို႔၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈအတြက္ အေယာင္ျပ 
အျဖစ ္ေက်ာကစ္မိ္းကုနသ္ြယမ္ႈမ်ားကိ ုအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းရွမိရွ ိစုစံမ္း ေဖာထ္တုခ္ဲ့ျခင္း 
မရွိေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု 
အခိုင္အမာ သံသယရွိထားေသာ ထင္ရွားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ပန္ေဆး 
ျပည္သူ႔စစ္သည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးရရိွသည္ဟု အခုိင္ 
အမာ ဆိုခဲ့သည္။ ၁၈၁

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္က ကခ်င္ဒီမုိကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (NDA-K) 
၏ ယူနစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ (BGF) သည္လည္း KIA ႏွင့္ 
တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းကုန္သြယ္မႈ အခန္း 
က႑ အတြက္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္ေသာ ယခင္ NDA-K အား KIA ကုိ 
တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ၎၏ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၁၈၂ လႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ားလယွ္ေဟာင္း 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ကုမၸဏီမွတ္တမ္း မ်ားအရ အေသးစား 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိသည္။၁၈၃ ထိုေဒသအား 
၂၀၁၂/၁၃ တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက အဖြဲ႕၏ 
နယ္ေျမသည္ ေမွာင္ခုိသယ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း အဓိကက်သည့္အခန္းက႑ 
တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။ “NDA-K သည္ ေက်ာက္စိမ္းကို နယ္စပ္မွ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခု၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေန 
သည့္ တပ္မေတာ္မွ တပ္မႉး ႏုိင္ဝင္းေအာင္။ Global Witness
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ 
မိသားစုသည္ ေက်ာက္စိမ္း မိသားစုသည္ ေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ငန္းမွ လာဘ္ေငြမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမွ လာဘ္ေငြမ်ားျဖင့္ 
မည္သို႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား မည္သို႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရရွိသနည္း?ရရွိသနည္း?
ဖားကန႔္သို႔ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ျခင္း 
တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ဆုံး 
အဆင့္မ်ားသုိ႔သာ ေရာက္ရိွေနသည္မဟုတ္ဘ ဲျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္၏ မိသားစုကိုလည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေစေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမ်ားကို စုစည္းခဲ့သည္။ ၁၆၇

ဖားကန႔ ္တပ္မ ၁၀၁ ရိွ တပ္မမႉး ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းမႉးတုိ႔ထံ ေပးအပ္သည့္ လာဘ္ 
ေငြမ်ားသည ္ကြပက္မဲႈအဆင့ဆ္င့၏္ ထပိဆံု္းအဆင့မ္်ားသို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္းကိ ု
ရင္းျမစ္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၆၈ Global Witness ႏွင့္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ 
စစတ္ပရ္ွ ိအႀကီးတန္းရင္းျမစတ္စခ္ကု ဒိငု္းနမိကုတ္ငသ္ြင္းမႈမ်ားမ ွဝင္ေငြမ်ားအား 
မင္းေအာငလ္ႈငိ၏္သားျဖစသ္ ူေအာင္ျပည့စ္ုထံ ံခြဲေဝေပးအပရ္သည ္ဟ ုဆိသုည။္ 
၎သည္ ၎၏ ဖခင္အေနျဖင့္ စစ္တပ္တြင္ အျမင့္ဆံုးရာထူးရရိွခဲ့ခ်ိန္မွ စတငက္ာ 
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီး အင္အားႀကီးမားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ 
သည္။၁၆၉ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အနီးကပ္ဗဟုသုတရိွသည့္ ေနာက္ထပ္ 
ရင္းျမစတ္စဦ္းက အဆုိပါသားသညပ္ငလ္ွ်င ္လိငုစ္ငထ္တု္ေပးမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းထား 
စဥ္မွစတင္ကာ ဖားကန႔္တြင္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ အစီအမံမ်ားမွ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၇၀

စစ္တပ္အတြင္းရိွ အႀကီးတန္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ကုန္သည္မ်ားအားလံုးသည္ 
ဒိငု္းနမိကုမ္်ား တငသ္ြင္းရနအ္တြက ္တပမ္ေတာ္ေျမာက္ပိငု္းတုိင္းမႉးထံမ ွခြင့္ျပဳခ်က ္
ရယူရၿပီး ယင္းသည္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏သားထံ 
ခြဲေဝေပးအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဒိုင္းနမိုက္မ်ားအား ၎တို႔ 
၏ ကုိယ္ပုိင္ေငြေၾကးျဖင့္ဝယ္ယူကာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီး 
နားသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿပီး တူးေဖာ္သူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ဖားကန႔္သို႔ 
သယ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွ ေဝစုတစ္စုကို ေပးအပ္ရန္ 
ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ရသည္။ ၁၇၁

ရင္းျမစက္ ၎အေနျဖင့ ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ၏္ သားျဖစသ္ထူသုိံ႔ အက်င့ပ္်က ္
ျခစားမႈမွ ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း အေၾကာင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ရာထူးခ်ခံခဲ့ရေသာ 
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉး ညီညီေဆြထံမွ သိရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။၁၇၂ ဒိုင္းနမိုက္ ကုန္ 
သည္မ်ားသည္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ပင္ လာဘ္ေပးခဲ့ၾက 
ေၾကာင္း သီးျခားစီ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၇၃

ျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကသူမ်ားက ညီညီေဆြသည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ 
အက်ိဳးအတြက္ လာဘ္ေငြမ်ားကို ထပ္မံလက္ခံခဲ့ၿပီး အလြန္မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ 
လာခဲသ့ျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ပငလွ္်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရန္ ခက္ခခဲဲ့သည္။ ေနာက္ 
ဆုံးတြင ္လႊတ္ေတာမ္တွစဆ္င့ ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပထံ္ တိငုၾ္ကားစာတစ္ေစာင ္
ေပးအပ္ခဲ့ရာတြင္ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ ၁၇၄

ဗိလုမ္ႉးႀကီးေဟာင္းတစဦ္းက အဆုိပါ အစအီမသံည ္ညညီီေဆြအား ရာထူးေလွ်ာခ့် 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္လွ်င္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္မူ လာဘ္ေငြ 

မ်ားအား ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉးသစ္ ေတဇေက်ာ္ကပင္ ရယူၿပီး ယင္းေငြမ်ားအား 
ဆက္လက္၍ လက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ၁၇၅

အဆုိပါ စြခဲ်ကမ္်ားသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ အႀကီးတန္း စစ္ေခါင္းေဆာငမ္်ားအတြင္းရွ ိ
အက်ိဳးစီးပြားပဋပိကၡမ်ားႏငွ့ပ္တသ္ကသ္ည့ ္အေရးပါသည့ ္ေမးခြန္းမ်ားကိ ုထြက ္
ေပၚလာေစခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား 
ဖားကန႔္ရွိ ပဋိပကၡ ႏွင့္ တရားမဝင္စီးပြားေရးတုိ႔မွ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အက်ိဳး 
အျမတ္မ်ား ရရိွေနသည္ဟု စြပ္စြခဲ်က္မ်ားရိွပါသည္။ အကယ္၍ ယင္းသည္ အမွန္ 
ပင္ျဖစ္ပါက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ေဒသမ်ားအား 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္တကြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း  ဦးေဆာင္ေရးတို႔ ႏွစ္ခု 
စလုံးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ အစီအမံ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနတို ႔မွ တုန႔္ျပန္ခဲ့ ၾကျခင္း မရွိေပ။ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ 
မင္းေအာငလ္ႈငိ၏္ သားသမီးမ်ားအား အေမရကိန္ျပည္ေထာငစ္မု ွပတိဆုိ္႔အေရး 
ယူသည့္ စာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၇၆

အေမရိကန္မွ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ 
၎၏ Yangon Restaurant တြင္ ေတြ႕ျမင္ 
ရသည့္ မင္းေအာင္လႈိင္၏သား ေအာင္ 
ျပည့္စံုသည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမ်ား 
မွ အက်ိဳးခံစားရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ JFM မွ 
တစ္ဆင့္ Yangon Restaurant Facebook page

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ 
အခမ္းအနားအတြင္း စစသ္ညမ္်ားကုိ စစ္ေဆးေနသည့ ္ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး 
ခ်ဳပ၊္ ဗိလုခ္်ဳပမ္ႉးႀကီးမင္းေအာငလ္ႈငိ။္ ၎၏ မသိားစမု်ားသည ္ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္း အတြင္း 
မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP
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ျဖတ္ေက်ာ္၍ သယ္ေဆာင္သည္” ဟု ယင္းကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ 
သည့ ္ရင္းျမစတ္စဦ္းက ဆိသုည ္-“ေက်ာကစ္မိ္းမ်ား အျပည့တ္င္ေဆာငလ္ာသည့ ္
ကားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏုိင္ၾကသည္။” ၁၈၄ ဤျပည္သူ႔စစ္သည္ 
လယ္ယာစီးပြားႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြင္း ပိုမို က်ယ္ျပန႔္သည့္ 
အဆက္အသြယ္မ်ားပင္ ရွိပါသည္။ ၁၈၅

ဖားကန႔္တြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စား လုံၿခဳံေရးေပးအပ္သည့္ ရွမ္းနီ တာေလာႀကီး 
ျပည္သူ႔စစ္၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဖားကန႔္တြင္ ျပန႔္ပြားေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ 
ေဆာင္ၾကသည္ဟု နားလည္ထားၾကသည္။ ၁၈၆ ေဒသခံမူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ 
ေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက စစ္တပ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ထံသို႔ 
၎သိမ္းဆည္းရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုေပးအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ ယူနစ္မ်ား 
အတြက ္ရနပ္ုံေငြေပးအပရ္ရွိေစရန ္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိ ုေရာင္းခ်ရန ္ခြင့္ျပဳထား 
သည္ဟု ဆုိသည္။ ၁၈၇ တာေလာႀကီးျပည္သူ႔စစ္သည္ ဖားကန႔သုိ္႔သြားသည့္ လမ္း 
တစ္ေလွ်ာကတ္ြင ္ရတဲပဖ္ြ႕ဲႏငွ့ ္တပမ္ေတာတုိ္႔ႏငွ့အ္တ ူစစ္ေဆးေရးဂတိ္ေၾကးမ်ား 
ကိုလည္း ေကာက္ခံသည္ဟု ေဒသခံရင္းျမစ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။၁၈၈ ဖားကန႔္ရွိ 
ရမွ္းနီႏငွ့ ္ကခ်ငအ္သိငု္းအဝိငု္းမ်ားတြင ္တင္းမာမႈမ်ားရွသိည့ ္သမိငု္းေၾကာင္းတစခ္ ု
ရွိခဲ့ၿပီး ဖားကန႔္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္၏ အခန္းက႑သည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက ္ပဋပိကၡမ်ား သက္ေရာကခ္ထံားရသည့န္ယ္ေျမ 
မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအား မည္သို႔ အျမတ္ထုတ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၈၉

အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ခ်ိန္ညႇိထားသည့္ ရဝမ္ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ Malikha Gemstone 
သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လူ ၅၄ ဦးေသဆံုးခဲ့ေသာ ဖားကန႔ရိွ္ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခုတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္။၁၉၀ Rayang Dam ဦးေဆာင္သည့္ ရဝမ္ျပည္သူ႔စစ္ 
Rebellion Resistance Force အား ယခင္ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး 
ေဟာင္း အုန္းျမင့္က တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရခ႐ုိနီ ဦးေတဇ ႏွင့္လည္း 
ေနာက္ထပ္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရိွၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ 
ဖားကန႔ရ္ွိ ပဋိပကၡသယဇံာတ စီးပြားေရးမွ ထပိတ္န္းအက်ိဳးအျမတရ္ရွိေနသူမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု Global Witness က ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၁

ျပညသူ္႔စစမ္်ားအား စားပြဝဲိငု္းသို႔ေခၚေဆာငၿ္ပီး တရားမဝင ္ႏငွ့ ္ပဋပိကၡစီးပြားေရး 
မ်ားအတြင္းရွိ ၎တုိ႔၏အခန္းက႑မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။ 
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ လက္နက္ကိငုပ္ဋပိကၡမ်ားႏငွ့ပ္တသ္ကသ္ည့ ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာတုိ႔ 
သည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာ အခန္းက႑မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ 
ထားေလ့ရိွၾကသည္။ BGF မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲေရးဖြ႕ဲစည္းပံုေအာက္ 
တြင္ပါဝင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရိွေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ 
စစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မထင္မရွားလုပ္ေဆာင္ၿပီး အစိုးရ၏ တုိက္႐ုိက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပတြင္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ၁၉၂

အဆိုပါ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ေပ။ Global 
Witness အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ေနာက္ထပ္ အသက္ 
ေသြးေၾကာတစခ္ုျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပညန္ယ္ေျမာကပ္ိငု္းရွ ိတရားမဝငသ္စက္နုသ္ြယ ္
မႈမ်ား အတြင္း အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာ္ 
ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ မေရရာေသာ 
ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား 
လႊမ္းမိုးသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ BGF မ်ားအေပၚ ပို၍ပင္ မွီခိုအားထားလာရႏုိင္ 
သျဖင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တရားမဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
နယ္ပယ္ကို ပိုမို က်ယ္ျပန႔္ေစႏုိင္ပါသည္။ ၁၉၄

ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္

Ma Htu Naw မွ ဦးစီးေသာ ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (KDA) အျဖစ္ ယခင္က 
သိထားၾကသည့္ BGF သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ 

သြယ္မႈမ်ားတြင္ ခုိင္မာသည့္ ဂုဏ္သတင္းတစ္ခုရိွပါသည္။ ၁၉၅ တပမ္ေတာ္ႏငွ့ ္ခ်နိ ္
ညႇိထားေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း KIA မွ ခြဲထြက္လာခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္သူ႔ 
စစ္သည္ ကြတ္ခိုင္အနီးရွိ ေကာင္းခါးတြင္ တည္ရွိၿပီး ယင္းကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ၁၉၆ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ အေစာပိုင္း 
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လက္နက္ခ်ျခင္းျဖင့္ အစုိးရထံမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိထားသည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။၁၉၇ ယင္း 
သည္ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ တပ္မေတာ္အတြင္းသုိ႔ BGF အျဖစ္ ေပါင္းစပ္ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈

အဆိပုါ ျပညသ္ူ႔စစသ္ည ္မူးယစ္ေဆးဝါးထတုလ္ပု္ေရးႏငွ့တ္ကြ ေမွာငခ္ိကုုနသ္ြယ ္
ေရးတို႔တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါဝင္ေနသည္ဟု သံသယမ်ားရွိေနပါသည္။ ၂၀၂၀ 
ခုႏစွ ္မတလ္တြင ္တပမ္ေတာသ္ည ္အဖြ႕ဲ၏ ဌာနခ်ဳပမ္်ားကိ ုဝင္ေရာကစ္ီးနင္းခဲၿ့ပီး 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးတို႔ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္း ၂၀၀ နီးပါး တန္ဖိုးရွိသည့္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို 
သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ၁၉၉ ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲသည္ BGF အျဖစ္ တပ္မေတာ္၏ ဖြ႕ဲစည္းပံု 
ေအာက္တြင္ရိွေနၿပီး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ဒဏ္ခတ္မခံရဘဲ 
လပု္ေဆာင္ေနႏုငိ္ေၾကာင္းကုိ ျပသေနသည။္ အဖြ႕ဲ၏ေခါင္းေဆာငမ္်ားကိ ုၿဖိဳခြရဲန ္
တပ္မေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၎၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈအတြင္း ပါဝင္ 
ပတသ္ကမ္ႈသည ္စတံင္ေလာက္ေအာင ္ဆုိးရြားေနသည ္သို႔မဟတု ္အဆိပုါ အဖြ႕ဲ 
သည္ တပ္မေတာ္အတြက္ အသုံးမဝင္ေတာ့ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ 

အဆိုပါ အဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကခ်င္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီ (KNDPC) 
သည္ ဖားကန႔ရိွ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမၿပိဳမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။၂၀၀ 

ထုိစဥ္က MGE ထံမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါ ဧရိယာအတြင္း 
တူးေဖာရ္နသ္ကတ္မ္းရွိေနေသးေသာ လုိငစ္ငမ္ရွဟိအုတည္ျပဳခဲသ့ည။္၂၀၁ DICA 
၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ Ma Htu Naw သည္ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ရင္းျမစ္မ်ားကမူ ၎သည္ တူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရိွဟု ဆုိၾကသည္။၂၀၂ 
အမွန္တကယ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုတို႔အား Kwe Pinn 
ဟု ေခၚသည့္ ပိုမို အင္အားႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ရင္းျမစ္သုံးခုတို႔က Global 
Witness အား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၂၀၃ Kwe Pinn သည္ Maw Mau Layang ရွိ 
KNDPC ၏ အျမတ္အစြန္း အမ်ားဆုံး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲသူ 
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါေနရာတြင္ ကုမၸဏီသည္ ၂၄ နာရီ လည္ပတ္ၿပီး တက္ႂကြ ထက္ 
သန္စြာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွခဲ့သည္ဟု Global Witness အား ေျပာဆုိခဲ့ၾက 
ပါသည္။၂၀၄ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း အဆက္အသြယ္မ်ားရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
သမားတစ္ဦးက Ma Htu Naw သည္ လိုင္စင္ရရွိရန္ အကူအညီေပးခဲ့႐ုံမွ်သာ 
ျဖစၿ္ပီး အျမတအ္စြန္းမ်ား၏ ေဝစတုစခ္ကုို ရယူျခင္းျဖစက္ာ အဓကိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံ ူ
သည္ Kwe Pinn ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။၂၀၅  DICA ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ 
Kaung Kwe Pinn ဟုေခၚသည့္ ဒါ႐ိုက္တာ ႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီ 
၏ ၁၈% ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ၂၀၆

KNDPC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ တုန႔္ျပန္ခဲ့ 
ၾကျခင္း မရွိေပ။ 
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၂.၂ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂.၂ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
အဓိက က်သည့္ အခန္းက႑အဓိက က်သည့္ အခန္းက႑

အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အရ ေက်ာက္စိမ္းသည္ KIO/A အတြက္ အႀကီးမားဆုံး 
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပယင္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ သစ္ 
လုပ္ငန္းတုိ႔သည္ ေနာက္ထပ္ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔တုိင္ အဖြ႕ဲ 
၏ ဘ႑ာေငြမ်ားအား ပေဟဠိအျဖစ္ ဆက္လက္ဖုံးကြယ္ထားဆဲျဖစ္သည္။၂၀၇ 
အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း 
တရားဝင္ အခန္းက႑မရိွဘ ဲအေရးပါသည့္ လုိင္စင္ရိွေသာ လုပ္ငန္းအနည္းငယ္ 
သာ က်န္ရွိေသာ္လည္း KIO/A သည္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ 
ျခင္း ႏငွ့ ္သယယ္ပူို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ႏငွ့တ္ကြ အခ်ိဳ႕ေသာ ထုတလ္ပုမ္ႈတုိ႔မတွစဆ္င့ ္
ယေန႔ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈတြင္ အဓိကအခန္းက႑၌ ပါဝင္ေနဆ ဲျဖစ္သည္။ 

KIO/A ကုိ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အႀကီးမား 
ဆုံးႏွင့္ သက္တမ္းအၾကာဆံုး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ 
လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲသည္ ၁၉၉၄-၂၀၁၁ အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈအတြင္းမွလြ၍ဲ ၁၉၆၁ 
ခုႏစွက္တည္းက စတငက္ာ တပမ္ေတာ္ႏငွ့ ္စစ္ျဖစပ္ြားလ်ကရ္ွခိဲသ့ည။္ ၂၀၈  ယေန႔ 
အခါတြင္ KIO/A ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျမစ္အတြယ္ေနဆုံးႏွင့္ 
အ႐ႈပ္ေထြးဆံုး ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ပြားေနဆပဲဋိပကၡႏွင့္ ယခင္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသအေပၚ သက္ေရာက္ 
ေနသည့္ တရားမဝင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး-စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ား၏အစိတ္ 
အပုိင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ အခါအခြင့္ရရိွေစသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ပဋိပကၡ သယံဇာတ 
စီးပြားေရးသည ္ျဖစပ္ြားေနသည့ ္တိက္ုပြမဲ်ားကိ ုနားလည ္သေဘာေပါက္ေရးႏငွ့ ္
ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရးတို႔အတြက္ အဓိက က်ပါသည္။ ၂၀၉

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ KIO/A သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာထ္တုလ္ပုမ္ႈမ်ားအားလုံး နီးပါးကိ ုထနိ္းခ်ဳပခ္ဲၿ့ပီး လပုင္န္းကိ ုေစာင့ၾ္ကည့ရ္န ္
အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း စီမံခန႔ခ္ြဲေရး ေကာ္မတီ 
မ်ားကိ ုတည္ေထာငခ္ဲသ့ည။္ ေက်ာကစ္မိ္းတြင္းမ်ားသည ္အရြယအ္စား ေသးငယ ္
ခဲ့ၿပီး KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ အခြန္ ၁၀% ျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ရရွခိဲ့သည္။ 
၂၂၈ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရားဝင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ အာဏာကို 
အာဏာရ စစအ္စိုးရထသံို႔ လႊဲေျပာင္းခဲၿ့ပီး ေဒသခအံသိငု္းအဝိငု္းမ်ားႏငွ့ ္သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ သိသာမ်ားျပားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အႀကီး 
စား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈ 
အေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ KIO က Global Witness ထံ ေအာက္ပါအတိုင္း 
စာအဆက္အသြယ္ျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္ - 

 “၁၉၉၄ ခုႏွစ္၌ KIO ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး 
ေကာင္စီ စစ္အစိုးရတုိ႔အၾကားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
ညီမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲၿ့ပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ KIO သည္ ဖားကန႔ ္ေက်ာက္စိမ္း 
တြင္း နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထနိ္းခ်ဳပခ္ြင့ ္ဆံုး႐ႈံးခဲသ့ည။္ ထုိစဥမ္ ွစတငက္ာ 
စစ္အစိုးရသည္ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီအမ်ားအျပားထံသုိ႔ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ခြင့္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ ၿပီး နည္းလမ္းေဟာင္းျဖင့္ တူးေဖာ္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ လံုးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ 
ေဒသခံျပညသ္မူ်ားအေနျဖင့ ္ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာ္ေရးလုပင္န္းကိ ုလက ္
လွမ္းမီျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ လူေနသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား 
ကုိလည္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရစီးေရလာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး 
ခဲ့ၿပီး မိုးရာသီ ေရာက္တုိင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေဒသ 
အတြင္းသုိ႔ ေရမေဆးသမားမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာခဲၿ့ပီး လူဦးေရပြားမ်ား 
လာခဲ့ကာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။” ၂၂၉

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြားခ့ဲခ်ိန္တြင္ KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ေရး နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ ျပန္လည္ရရွိ 
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဖားကန႔္ရိွ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ 
ျပန္လည္ရယူခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံ 

ျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းအခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ 
သည္ ယေန႔တိုင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆက္လက္ရွိေနေသးပါသည္။ ၂၃၀

KIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ားKIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ား
KIO ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္အၿပိဳင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ 
တစ္ခုကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္းကို အျပည့္အဝတရားဝင္သည္ဟု ႐ႈျမင္ 
ပါသည္။ ၂၃၁ KIO သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန 
သည့ ္ကုမၸဏမီ်ားအား ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေကာက္ခ ံခဲပ့ါသည။္ အေၾကာင္းမွာ 
အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းရိွ ျပင္းထန္ေနသည့္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡကုိ 
ေငြေၾကးပံပ့ိုးရန္ႏငွ့တ္ကြ ေသာင္းႏငွ့ခ္်ီေသာ  ျပညတ္ြင္း ေနရပစ္ြန႔ခ္ြာရသမူ်ားကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ KIO နယ္ေျမမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရာတြင္ အေထာက္အပံ့ 
ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ KIO သည္ ၎အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈကို အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္းမ ွရနပ္ုံေငြမညသ္ည့ပ္မာဏ ရရွိေၾကာင္း ထတု္ေဖာရ္န ္ျငင္းဆိခုဲၿ့ပီး 
အခြန္ေပးေဆာငသ္ ူစာရင္းကိလုည္း ထုတ္ေဖာလုိ္ျခင္း မရွခိဲ့ေပ။ မညသ္ို႔ပငဆ္ိုေစ 
ကာမူ ယင္းက KIO စီးပြားေရးဌာန၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းဌာနသည္ ေက်ာက္ 
စမိ္း တူးေဖာထု္တလ္ပုမ္ႈမ်ားမ ွအခြနမ္်ားႏငွ့ ္ဝင္ေငြမ်ားကိ ုစုေဆာင္းရန ္တာဝနယ္ ူ
ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ ၂၃၂ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လက္ေတြ႕၌ ဖားကန႔္ရွိ ဝင္ေငြ 
ေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းအား KIA တပ္ရင္း ၆ မွ ဦးစီးပါသည္။ ၂၃၃

အခြန္ႏွင့္ အခေၾကးေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔အား ေကာက္ခံၿပီး ပမာဏအတိအက်ကုိမူ 
ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီအားလံုးတို႔သည္ 
အဆိုပါအခြန္မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားကိုေပးရၿပီး ထိုသို႔မေပးပါက KIA သည္ 
၎တို႔၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို သိမ္းယူမည္ျဖစ္သည္။ ၂၃၄

>  ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဖားကန႔္တြင္ တူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ KIO/A ထံသို႔ “ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္” သို႔မဟုတ္ “ကုမၸဏီ” ဆိုင္ရာအခေၾကးေငြ သိန္း ၃၀၀ မွ သိန္း ၁၀၀၀၀ 
အထိ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ မွ ၇၀၀၀၀၀ အထိ) ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ရသည္။၂၃၅ 
KIO/A က ၎တုိ႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ၎တုိ႔၏ဧက 
ပမာဏေပၚအေျခခံ၍ အခြန္ေကာက္ခံသည္ဟု Global Witness အား ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ၂၃၆

>  ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေရမေဆးသမားမ်ားသည္ KIO/A ၏ တန္ဖိုးျဖတ္ေရး 
ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပြဲစားမ်ားပါဝင္သည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ 
ညႇိႏႈိင္းေလ့ရွိသည့္ တန္ဖိုးအခြန္တစ္ခုကုိ ေပးေဆာင္ရသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
အလယ္အလတ္တန္းစားေက်ာက္စိမ္းအတြက္ ၁၀% ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ေက်ာက္ 
စိမ္းအတြက္ ၂၅% အထိျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ 
တရားဝင္ အခြန္ေျပစာတစ္ေစာင္ရရွိသည္။ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတုံးတစ္ခုအား 
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္မက်ဘ ဲအလြယ္တကူျခယ္လွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
သည္။ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ပမာဏမ်ားကို အေျခခံကာ သေဘာတူထားသည့္ 
တန္ဖုိးတစ္ခုကုိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ KIO/A ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ 
ရာ တန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီအသီးသီးတို႔မွျပဳလုပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
အေျခခထံားသည့တ္နဖ္ိုးတစခ္ကုိ ုသေဘာတညူရီနအ္တြက ္ပြစဲားမ်ားမတွစဆ္င့ ္
ဆက္သြယ္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေနာက္ထပ္ ေလးပံုတစ္ပံုအား လာဘ္ေငြ 
သုိ႔မဟုတ္ အကူအညီေပးသည့္ အခေၾကးေငြအျဖစ္ ေကာက္ယူသည္။၂၃၇ ေရ 
မေဆးသမားမ်ားသည ္အဆိပုါအခေၾကးေငြမ်ားႏငွ့ ္အခြနမ္်ားကိ ုႏစွဖ္ကစ္လုံးထ ံ
ေပးရၿပီး ယင္းသည ္အျမတအ္စြန္းမ်ားျပားေသာ တူးေဖာ္ေရး နယ္ေျမမ်ားအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ 
လည္း အကာအကြယ္ေပးသည္။ ၂၃၈

>  KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ားမွ ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ 
တန္ဖုိးအေပၚတြင္လည္း ၁၀% မွ ၃၃% အထိရိွေသာ အေရာင္းခြန္တစ္ခုကုိ 
ေကာက္ခံသည္။ ၂၃၉

>  KIO/A သည္ ႏွစ္စဥ္ “လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အခေၾကးေငြ” တစ္ခုကုိလည္း 
ေကာက္ခံသည္။ ၂၄၀
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ေက်ာက္စိမ္း – ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္း – ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 
ခါးသီးသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခါးသီးသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
အေတြ႕အႀကဳံအေတြ႕အႀကဳံ
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈသည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
ကာလရွည္ၾကာ ဆက္စပ္ေနခဲ့သည္။ ၂၁၀ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ ႏွင့္ KIO/A 
တုိ႔အၾကား စစ္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းသည္ KIO/A ၏ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားကိ ုေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ပိုမိုတုကိ႐္ုိက္ျဖစ္သည့ ္အခန္းက႑ 
တြင ္ပါဝငလ္ာခဲသ့ည။္ ဖားကန႔မ္ ွေက်ာက္စမိ္းအခြနမ္်ားသည ္ေႏွာင္းပိငု္း ၁၉၈၀ 
ခုႏွစ္မ်ားမတုိင္မီအထိ အဆုိပါအဖြဲ႕အတြက္ အဓိကဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး KIA သည္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္လည္း လက္နက္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
ကို လဲလွယ္ပါသည္။ ၂၁၁

ျမနမ္ာႏုငိင္ ံအေရ႕ွေျမာကပ္ိငု္းရွ ိအျခားေသာလကန္ကက္ိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားႏငွ့ ္အပစ ္
အခတရ္ပစ္ဲေရး သေဘာတညူမီႈမ်ား ရရွခိဲၿ့ပီးသည့္ေနာကတ္ြင ္တပမ္ေတာသ္ည ္
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ 
KIO/A အေပၚ တုိက္ခုိက္ရန္ အာ႐ံုစူးစုိက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၁၂ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေရာက္ 
ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ ယင္းသည္ ဖားကန႔္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ အဓိကသတၱဳတြင္းအမ်ားစုတို႔ 
အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ KIO/A 
သည ္အစိုးရႏငွ့ ္အပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရး သေဘာတလူကမ္တွ္ေရးထိုးခဲၿ့ပီး ၿငမိ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္တကြ KIO/A အား ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အလြန္႔အလြန္ႀကီးမားေသာ 
သဘာဝသယံဇာတႂကြယ္ဝမႈမ်ား - အဓိကအားျဖင့္ သစ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ငန္းတို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၁၃

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွစတင္ကာ ေက်ာက္ 
စိမ္း ႂကြယ္ဝမႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားထံမွ အမ်ားအားျဖင့္ စီးဆင္းထြက္ခြာ 
သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ တပ္မေတာ္မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ 
ခ႐ုိနီလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္လိုေသာ သို႔မဟုတ္  
နီးစပ္လုိေသာ ပအို႔ဝ္ ႏွင့္ UWSP/A တို႔ကဲသုိ့႔ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားထံသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္မ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ခဲ့သည္။၂၁၄ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ပထမဆံုးေသာ သယံဇာတဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခ်ိဳ႕အား ၁၉၈၉ 
ခုႏွစ္အတြင္း UWSP/A ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ 
သူပုန္အဖြဲ႕ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း 

လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ဝမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ဝမ်ား 
အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္မ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္ အေကာင္းဆံုး 
အေနအထားတစ္ခုကို ရရွိေစခဲ့သည္။ ၂၁၅

ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိခ႐ုနိလီပုင္န္းစႀုကီးမ်ားသညလ္ည္း စစအ္စိုးရေခတ္အတြင္း စစတ္ပ ္
အား ေထာက္ကန္ေပးထားျခင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း စစ္ေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းတို႔တြင္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ 
မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္ နယ္ေျမမ်ား 
အတြင္း အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အျပန္ 
အလနွအ္ားျဖင့ ္အက်ိဳးအျမတမ္်ားစြာရရွိေသာ သယဇံာတဆိငုရ္ာ လပုပ္ိငုခ္ြင့မ္်ား 
ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားစြာတို႔သည္ 
စစ္အစိုးရႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။၂၁၆ 
မဟာမိတ္မ်ားထံသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္သည့္ ဤဗ်ဴဟာသည္ အစိုးရႏွင့္ 
၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မဟာမိတ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိ 
ေစကာ ဖားကန႔္အေပၚ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ခိုင္မာေစခဲ့ 
သည္။ ၂၁၇

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစုိးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တန္ဖုိးႀကီးမားသည့္ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈအား ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအပါအဝင္ 
ေက်ာက္စိမ္းအေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။၂၁၈ တိုင္းျပည္၏ 
ျပငပ္သို႔ ေမွာငခ္ိတုငပ္ို႔ျခင္းမရွသိည့ ္ေက်ာက္စမိ္းမ်ားအား အစိုးရမ ွထနိ္းခ်ဳပထ္ား 
ေသာ ရနကု္န္ႏငွ့ ္၂၀၀၆ ခုႏစွတ္ြင ္ႏုငိင္၏ံၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစလ္ာခဲသ့ည့ ္ေနျပည္ေတာ ္
တို႔ရွိ အေရာင္းျပပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ လမ္းေၾကာင္းဖန္တီးေပးသည္။ အေရာင္းျပပြဲ 
မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတို႔တြင္ 
ရိွေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးအျမင့္မားဆံုး “ပထမတန္းစား” (A 
အဆင့္) ေက်ာက္စိမ္းကုိမူ ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ ေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားဆ ဲ
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ NLD အစုိးရသည္ B အဆင့္ ေက်ာက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ 
အေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားရွိ အေရာင္းျပပြဲမ်ား 
တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၁၉ အဆုိပါ ကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္း 
အေပၚသာမကဘ ဲဝယ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပည္ပမွဝယ္သူမ်ား အသံုးျပဳ 
သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအေပၚတြင္ပါ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္း 
ေစခဲ့သည္။ 

KIO/A သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈတစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ၎ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္နယ္ေျမကို ဆက္လက္ရရွိထားဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ေျပၿငိမ္းမႈတစ္ခုမရိွသည့္အတြက္ စစ္တပ္တစ္ခုထားရိွသည္။ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ 

အႀကီးစားတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Ever Winner ကုမၸဏီ၏ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္တြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ထရပ္ကားႀကီးမ်ား။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသည္ 
စစ္တပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအတြက္ ဖားကန႔္ရွိ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို ေျပာင္တလင္းခါေအာင္ ယူေဆာင္သြားရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။
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>  KIO/A သည္ လုိင္ဇာရိွ ၎တုိ႔၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအနီးရိွ ကန္ပုိက္တီဂိတ္ 
မတွစဆ္င့ ္တ႐တုမ္ဝွင္ေရာကလ္ာသည့ ္စက္ယႏရၲားႀကီးမ်ားႏငွ့ ္ေမာ္ေတာယ္ာဥ ္
မ်ားအေပၚတြင္လည္း အေကာက္ခြန္မ်ား ေကာက္ခံသည္။ ၎တို႔သည္ တစ္ဦး 
ခ်င္း တူးေဖာသ္မူ်ားအသုံးျပဳသည့ ္သယရ္လြယကူ္ေသာ လြနပ္မူ်ားအတြကလ္ည္း 
ေကာက္ခံသည္ (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္)။ အႀကီးစားဘက္ဟုိးမ်ား၊ ဝန္ခ်ီစက္ 
မ်ားႏွင့္ ဘူဒိုဇာမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္း ၅၀-၁၀၀ ပတ္ခ်ာလည္ ေကာက္ခံ 
သည္။ ကုမဏီမ်ား ႏွင့္ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ အေကာက္ခြန္မ်ားအတြက္ 
ေျပစာမ်ား ရရွိၾကသည္။ ၂၄၁

Global Witness သည္ KIO/A ထံ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ 
ဝင္ေငြမ်ား ႏငွ့ ္အသုံးစရတိမ္်ားဆိငုရ္ာ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကုိ ေတာင္းဆိ ု
ခဲ့သည္။ KIO/A အေနျဖင့္ အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝရန္ ျငင္းဆုိ 
ခဲ့ၿပီး “အဆင္မေျပ” ဟုသာ ေျပာဆိုကာ အထက္ပါအခြန္မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြ 
မ်ား၏ အေသးစိတ္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း မရွိသလို ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းလည္းမရွိေပ။ 
KIO က ၎တို႔အေနျဖင့္ ကန္ပိုက္တီဂိတ္အား လည္ပတ္မႈကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ 
ရပတ္န႔ခ္ဲၿ့ပီး အေကာက္ခြနမ္်ားေကာကယူ္မႈကိ ုျငင္းဆိခုဲသ့ည။္ မညသ္ို႔ပငဆုိ္ေစ 
ကာမူ အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ ပညာေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ အကူအညီတို႔ ပါဝင္ၿပီး ယင္းတို႔အား စာရင္းစစ္ကာ အဖြဲ႕၏ဘ႑ာေရး 
ဌာနမွ ႀကီးၾကပ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၄၂ KIO/A က ၎အေနျဖင့္ ၎၏ 
ဘက္ဂ်က္၏ သိသာမ်ားျပားေသာ အစိတ္အပုိင္းအား ၈ ႏွစ္ ၾကာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
အိုးမဲအိ့မမ္ဲ ့ျဖစခ္ဲၿ့ပီး လိငုဇ္ာႏငွ့ ္မိငုဂ္်ာယနၿ္မိဳ႕မ်ားတြင ္စစုည္းေနခဲသ့ည့ ္ေသာင္း 
ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္ ဟုလည္းေဖာ္ျပ 
ခဲ့ပါသည္။ ၂၄၃

“ဝင္ေငြ ႏငွ့ ္အသုံးစရတ္ိမ်ားႏငွ့ပ္တသ္က၍္ ဘ႑ာေရးႏစွအ္စရီငခ္စံာ သုိ႔မဟုတ ္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွသျဖင့္ KIA ၏ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ၏ ပမာဏမည္မွ်သည္ ေက်ာက္ 

စိမ္းလုပ္ငန္းမွျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမွ်မသိပါ” ဟူ၍ KIA အရာရိွေဟာင္းတစ္ဦး 
ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၂၄၄

အခြန္ ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားအျပင္ KIA သည္ ဖားကန႔္တြင္ အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ 
မတွပ္ုတံငထ္ားေသာ ကမုၸဏတီစခ္ုျဖစသ္ည္ ့အစိုးရထိန္းခ်ဳပမ္ႈေအာကရ္ွ ိၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ဗန္းေမာ္သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးပို႔သည့္ Bu Ga 
Company ၏ ညီေနာင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Bu Ga Gems ကုိ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ 
ပါသည္။ ၂၄၅ ဤကုမၸဏီသည္ လည္ပတ္မႈမရိွေတာ့ဟု KIO/A က ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း 
ယင္းသည္ DICA တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားဆဲ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး EITI အခ်က္ 
အလက္မ်ားအရ ယင္းတြင္ ေဝွခါ၌ ၂၀၂၀ နိုဝင္ဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံး 
ခဲ့ေသာ လိုင္စင္ အနည္းဆုံးတစ္ခုရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။၂၄၆

မည္သို ႔ပင္ဆိုေစကာမူ KIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္းအက်ိဳးစီးပြားအမ်ားစုတို ႔အား 
ဗဟိုအစိုးရမွ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိဟု ယူဆရပါသည္။၂၄၇ အဆင့္ျမင့္ KIA 
အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက 
အဖြဲ႕သည္ ဖားကန႔္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို လုပ္ကိုင္ 
သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ၂၄၈ အခ်ိဳ႕ေသာ KIA အရာရိွမ်ားက ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္ 
ဆန႔္က်င္ေနလွ်င္ပင္ ၎တို႔အား ၎တို႔၏အထက္အရာရွိမ်ားအတြက္ တူးေဖာ္ 
ေရး နယ္ေျမမ်ားရယူရန္အတြက္ အထက္မွ ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾက 
သည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုမွ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးက ၎တြင္ KIA တပ္ရင္း 
တစခ္မု ွမတိ္ေဆြတပမ္ႉးတစဦ္းရွၿိပီး ၎အား တူးေဖာထ္တုလု္ပမ္ႈမ်ား မျပဳလပုရ္န ္
ေဒသခံအသိုင္းဝိုင္းမ်ားမွ အစဥ္ဖိအားေပးေနသည္ဟု ဆိုေၾကာင္း Global 
Witness ထံေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎၏ အထက္အရာရိွမ်ားက “ပယင္း 
ႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုသည္” ဟု ဆိုသျဖင့္ ျငင္းဆန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ 
၎အေနျဖင့္ KIA အတြက္ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ား ရယူရန္သာ ရွိသည္။ 
၎က ၎အား စစ္တိုက္ရန္ ဖိအားေပးမႈ ထိုမွ်ေလာက္မရွိဟု ဆိုသည္။၂၄၉ KIA 

အဖြဲ႕ထံမွ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ရယူခဲ့ၿပီး ယင္း၏ မိတ္ 
ဖက္မ်ားထံသို႔ တူးေဖာ္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ေက်ာက္စမိ္းဝင္ေငြမ်ားစြာတို႔ကိ ုမရရွသိျဖင့ ္အဖြ႕ဲသည ္ယင္းထနိ္းခ်ဳပထ္ားသည့ ္
အျခားေသာ သယံဇာတႂကြယ္ဝမႈ၏ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားဘက္သုိ႔ လွည့္ခဲ့ 
သည။္ ယင္းတို႔အနက ္အဓကိမွာ အဖိုးတနသ္စ္ေတာမ်ား ျဖစၾ္ကသည။္၂၂၀ ထိစုဥ ္
အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏သစ္ဝယ္လိုအားသည္ တစ္ဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာခဲ့ 
သျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျဖစ္ေပၚလာခဲသ့ည္။၂၂၁ အေစာပိငု္း 
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ သစ္ ကုဗမီတာေပါင္း ၁ သန္း အထိ ႏွစ္စဥ္ နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု Global Witness က ခန႔္မွန္းခဲ့ပါသည္။ ၂၂၂ 

သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ကခ်င္လူထုအၾကားတြင္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးသာမကဘ ဲKIO/A ၏ အထက္အဆင့္ဆင့္တုိ႔အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစား 
မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ပိုမိုခံစားမိလာခဲ့သည္။ သာမန္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
သစ္ေတာျပဳန္းမႈ၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းခရံမႈ၊ ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ အျခားေသာေဒသမ်ားမ ွ
အစလုိုက္အၿပဳလုိံက ္ေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈႏငွ့ ္တပမ္ေတာ၏္ ပိမုိ ုပ်႕ံႏွံ႔ေရာကရ္ွလိာမႈ 
တို႔ကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ၎၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာမူ သစ္ကုန္သြယ္မႈမွ 
တစ္ဆင့္ အလြန္မ်ားျပားေသာ ကိုယ္ပိုင္ႂကြယ္ဝမႈမ်ား စုေဆာင္းမိလာခဲ့သည္။ 
ယင္းတို႔အားလုံးသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္ KIO/A ၏ တရားဝင္မႈအေပၚ 
ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။၂၂၃ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ပိုမိုငယ္ရြယ္သည့္ KIO/A ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားႏွင့္ 
ဆႏၵတုိ႔ တိကုဆ္ိငုသ္ည့ ္မ်ိဳးဆကသ္စတ္စခ္သုည ္ကိယုပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင့ ္ပိမုိရုရွရိန ္
ႏင့္ွ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သယံဇာတမ်ားမွ မွ်တသည့္ေဝစုတစ္စုကုိ ရရိွေရးအတြက္ 
ရပ္တည္လိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၂၄

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေပၚေပါက္လာျခင္း 
သည္ တင္းမာမႈမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ မလံုေလာက္ခဲ့ေပ။ သဘာဝသယံဇာတ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဒါးပိန္ရွိ တ႐ုတ္ 

ႏိုင္ငံမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ 
KIA အား တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ပဋိပကၡတစ္ခု ျပန္လည္ 
စတင္ရန္အတြက္ မီးပြားတစ္ခုေပးအပ္ခဲ့သည္။၂၂၅ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္၏ အရပ္သားဦးေဆာင္ေသာအစုိးရသစ္ အာဏာရရိွလာခဲ့ခ်ိန္တြင္  
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIA တုိ႔သည္ သယံဇာတႂကြယ္ဝသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေဒသအေပၚ ၎၏ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး KIA မွ အခြန္ 
ေကာက္ခံေသာ ပယင္း ႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ 
တိကုပ္ြအဲတြင္း ပတိမ္ိေနခဲသ့ည့ ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရပသ္ားမ်ားစြာတုိ႔ 
အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုကို ေပၚေပါက္ 
လာေစခဲ့သည္။၂၂၈ အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အဖြဲ႕အား အပစ္အခတ္ 
ရပစ္ဲေရးဆုိငရ္ာ ေစစ့ပည္ႇိႏႈငိ္းမႈမ်ားမ ွဖယထ္တုရ္န ္ရညရ္ြယထ္ားျခင္း ျဖစ္ႏုငိသ္ည ္
ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾက 
သည္။ ၂၂၇

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံမွ အေရးပါသည့္ 
သင္ခန္းစာတစ္ရပ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာဝသယံဇာတ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို 
မွ်တစြာစီမံခန႔္ခြဲရန္အတြက္ အေျခခံတစ္ခုကိုမေပးသည့္ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေပးအယူမဆိုသည္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္း 
သည္ ျပႆနာရိွေနသည့္ အဖုိးအတန္ဆံုး သယံဇာတတစ္ခုအျဖစ္ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ဆက္လက္သံသရာလည္ေနေစျခင္းျဖစ္ေစ တို႔အတြက္ 
အႀကီးမားဆံုး အခြင့္အလမ္းရိွသည့္ သယံဇာတတစ္ခုအျဖစ္ အထူးအေရးႀကီး 
ပါသည္။ ၎၏ အလြန္ထူးျခားေသာ အလားအလာမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ အတြက္ 
အမွ်တဆုံး ႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ဦးစား ေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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ေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္စစသ္ားမ်ားအား ၎တို႔၏ဝင္ေငြမ်ားကုိ အေထာကအ္က ူ
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္ 
ဟု ဆိုၾကသည္။ ၂၅၀

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ေငြအျပင္ KIA သည္ အေသးစားေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္ 
မ်ားအား ၎တို႔၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းေအာက္ ႏွိမ္၍ 
ေရာင္းခ်ရန္ အက်ပ္ကိုင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အျမတ္တင္၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ် 
သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ၂၅၁

မွတ္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ KIO/A ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက Bu 
Ga Company သည္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးပို႔ေၾကာင္း အတည္ 
ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ Bu Ga Gems Company တည္ရွိမႈကိုမူ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း 
မရိွေပ။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက KIO အေနျဖင့္ မည္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတြင္ 
မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမရွိဟူ၍လည္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
စစ္သားမ်ားအား ၎တို႔၏ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ 
ေက်ာကစ္မိ္းလပုက္ြကမ္်ား ေပးအပသ္ညဟု္ အတည္ျပဳခဲသ့ည။္ ကိယုစ္ားလယွ ္
က KIA အေနျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားအား ၎တို႔၏ဆႏၵႏွင့္ဆန႔္က်င္၍ သို႔မဟုတ္ 
ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ရန္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမရွိ ဟူ၍လည္း ျငင္းဆို 
ခဲ့သည္။ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈမရွိဘဲ အခြန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈမရွိဘဲ အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသလား?ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသလား?

တူးေဖာခ္ြင့အ္တြက္ ေငြေပးေဆာငရ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်သည့ ္ေက်ာကစ္မိ္း၏ တနဖ္ိုး 
အေပၚ အေျခခံ၍ အခေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ရျခင္း၊ လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အခေၾကးေငြ 
မ်ား - အားလံုးတို႔သည ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ဗဟိအုစိုးရႏငွ့ ္သီးျခားစ ီလညပ္တ္ေနေသာ 
တရားဝင္အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈစနစ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ ယုတိၱတန္ပါသည္။ KIO သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အျခားေသာအစိတ္ 
အပိငု္းမ်ားကုိ တုကိ႐္ုကိစ္မီအံပုခ္်ဳပၿ္ပီး ကခ်င္ျပညသ္မူ်ားအတြက ္လြတလ္ပ္ေရး 
အျပည့အ္ဝ မဟတုလ္ွ်ငပ္င ္ကိယုပ္ိငုအု္ပခ္်ဳပခ္ြင့ ္ပိမုိရုရွိေရးအတြက ္လပု္ေဆာင ္
ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ KIO က ၎အေနျဖင့္ အၿပိဳင္လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္ 
တစ္ခုကုိ လည္ပတ္ျခင္းမရိွဟု ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ 

ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ 
အခ်ိန္မွစတင္၍ ပါမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမရွိ 
ဟု ျငင္းဆုိခဲ့သည္။၂၅၂ ကၽြန္ပုတ္ို႔၏ စုစံမ္းေဖာထ္တ္ုမႈအတြင္း ရင္းျမစမ္်ားစြာတို႔က 
ဤေျပာဆိခု်ကက္ိ ုျငင္းဆိခုဲၿ့ပီး ကမုၸဏမီ်ားအေနျဖင့ ္ဖားကန႔တ္ြင ္တူးေဖာခ္ြင့ရ္ရွ ိ
ရန္အတြက္ KIO/A ထံသို႔ ႏွစ္စဥ္ ႀကီးမားသည့္အခြန္မ်ား ေပးအပ္ရသည္ဟု ဆို 
သည္။၂၅၃ အလားတူပင္ KIO/A သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လူ 
၂၀၀ ေက်ာ ္အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲရ့ေသာ မိုးရာသအီတြက ္ပတိထ္ားသည့ ္ေဝခွါ (ဂြခီါ) 
ရွိ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းသိထားၾကသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ 
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ေရမေဆးသမားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္လည္း ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနပါသည္။ ၂၅၄

 “ယခုအခါတြင္ လူတိုင္းသည္  “ယခုအခါတြင္ လူတိုင္းသည္ 
တူးေဖာ္ခြင့္ရရန္အတြက္ KIA ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို တူးေဖာ္ခြင့္ရရန္အတြက္ KIA ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို 

လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ တရားဝင္ ‘လိုင္စင္’ လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ တရားဝင္ ‘လိုင္စင္’ 
တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ တူးေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ တူးေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

နားလည္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား လိုအပ္သည့္ နားလည္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား လိုအပ္သည့္ 
အခြန္မ်ားေပးရန္ ျငင္းဆန္ပါက ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို အခြန္မ်ားေပးရန္ ျငင္းဆန္ပါက ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို 

သိမ္းယူၾကမည္ျဖစ္သည္။” သိမ္းယူၾကမည္ျဖစ္သည္။” 

- အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၂၅၅

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ကြဲလြဲေနရပါသနည္း? ကမုၸဏမီ်ားအေနျဖင့္ ဖားကန႔္တြင္ 
လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးသည္ ဤေပးေဆာင္မႈမ်ားေပၚ မူတည္ေနသျဖင့္ အဆိုပါ အခြန္ 
မ်ားသည္ အၿပိဳင္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ လည္ပတ္သည္ကုိ ျငင္း 
ဆို၍ မရေပ။ သို႔ရာတြင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းတို႔သည္ 
လုပ္သားမ်ား ေဘးကင္းေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ား 
အတြက ္တာဝနယ္မူႈအတိငု္းအတာတစခ္ရုွရိန ္လုိအပသ္ျဖင့ ္တူးေဖာ္ေရး အေလ ့
အထမ်ားအတြက္ KIO/A ၏ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္း 
မ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာေစသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အဖြ႕ဲအစည္းသည္ မဆင္ 
မျခင္ တူးေဖာ္မႈမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ Global Witness ထံ ေျဖၾကားမႈတစ္ခု၌ ယင္းက 
“ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ တာဝန္ယူသင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အကယ၍္ ျပညသ္မူ်ားမ ွေတာင္းဆိပုါက KIO အေနျဖင့ ္ၾကားဝင္ေဆာငရ္ြက္ေပး 
မည္ျဖစ္သည္။” ဟု ဆုိခဲပ့ါသည္။ ၂၅၆ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ရိွ ေနာက္ဆက္တြ ဲစာတစ္ေစာင္ 
တြင္ KIO က ၎တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ 
တစ္ခု ရိွေသာ္လည္း ဖားကန႔၏္အစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ KIO ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ျပငပ္တြင ္ရွိေနသျဖင့ ္ယင္းကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏုငိ္ျခင္းမရွဟိ ုမတွခ္်က္ျပဳ 
ခဲ့သည္။ 

ဖားကန႔္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာတို ႔သည္ KIO ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ရွိေန 
သည္ဟု ဆုိျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ လုိင္စင္ 
ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္မွစတင္ကာ တာဝန္ယူမႈမရွိေသာ လုိင္စင္မဲ့ 
ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာမ္ႈမ်ားကိ ုအကူအညီေပးရန ္ႏငွ့ ္၎တုိ႔မ ွအက်ိဳးအျမတရ္ယ ူ
ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပုံရသျဖင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ျပႆနာမ်ား ဆက္ 
လက္ျဖစ္ေနေစသည္။ ယင္းသည္ ဗဟိုအစိုးရအတြက္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ခကခ္သဲည့ ္အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေစေသာ ျဖစပ္ြားေနဆ ဲပဋပိကၡမ်ားႏငွ့ ္ဆက္စပ ္
ေနသည့ ္ဖားကန႔ရ္ွ ိ႐ႈပ္ေထြးေသာ အာဏာဆိငုရ္ာ အငအ္ားစမု်ား အတြင္း KIO/A 
၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ေမွးမွိန္ေစပါသည္။ KIA တပ္သားသစ္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ 

တည္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား လက္ခံရရွိေနပုံ။ F.M
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ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အၿပိဳင္ရိွေနသည့္စနစ္မ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံ 
ခန႔္ခြဲမႈအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ဗဟုိခ်က္တြင္ ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ က႑ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လက္နက္ကိုင္မ်ား ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ 
ျပေနပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ စစ္တပ္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပန္လည္ရရိွ 
ထားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ 
တို ႔အား ေက်ာက္စိမ္းက႑အတြင္းမွ ထြက္ခြာေစႏုိင္မည့္ မည္သည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမဆုိသည္ ထိေရာက္စြာ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းမႈအရ 
တပမ္ေတာ္၏ ေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္ႏုငိင္ံေရး သို႔မဟတ္ု စီးပြားေရး တုိ႔အတြင္းမ ွ
၎တို႔၏ အင္အားႀကီးမားသည့္အေနအထားကို လက္လႊတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳေနပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပုိင္း KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား အထူးသျဖင့္ 
ဖားကန႔္တစ္ဝိုက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာမႈအရ KIO/A အေနျဖင့္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးေဒသမ်ားကို အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈ ရရွိႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ 
KIO/A သည္ ေဒသႏၲရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈတို႔ 
အတြက္ ဆက္လက္တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ အဖြ႕ဲအေနျဖင့္ အနာဂတ္ 
၌ အဆုိပါနယ္ေျမအတြင္း တရားဝင္အာဏာပိုင္မႈကို က်င့္သုံးရန္ဆႏၵရွိပါက 
ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ထပ္ၾကပ္လုိက္ပါေနျခင္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ထပ္ၾကပ္လုိက္ပါေနျခင္း
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးႏစွမ္်ားအတြင္းႏငွ့ ္ထိစုဥမ္ ွစတငက္ာ KIO/A ေနာကသ္ို႔ လုိကပ္ါလာခဲသ့ည။္ 
၂၆၃ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ထုတ္လုပ္မႈကို တန္ဖိုးျဖတ္ သည့္ KIO/A ၏ 
ေက်ာကစ္မိ္းတနဖ္ိုးျဖတ္ေရးေကာမ္တသီည ္MGE ၏ တနဖ္ိုးျဖတ္ေရးေကာမ္တီ 
ကဲ့သုိ႔ပင္ တန္ဖိုးေလွ်ာ့၍သတ္မွတ္ျခင္းကုိ အကူအညီေပးရန္ လာဘ္ယူမႈမ်ား 
ရွိသည္ဟု ပုံမွန္ဆိုသလို စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိသည္။ ၂၆၄

ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ 
၎တုိ႔၏အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ ေငြမ်ားကုိ 
အပ္ႏွံၾကသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားသည္ အဖြဲ႕၏ 
ေက်ာက္စမိ္းဝင္ေငြမ်ား၏ ၂၀% ခန႔ကုိ္ ကဲဝ့ကွၿ္ပီး ကိယုတ္ိငု္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား 
ယြမ္ သို႔မဟုတ္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ လက္ခံသည္ဟု ယခင္ KIA အရာရွိေဟာင္း 
တစ္ဦးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၆၅

“အခ်ိဳ႕သည္ စကၤာပူတြင္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ား၏အမည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳး 
မ်ား၏ အမည္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ ေငြမ်ားကို အပ္ႏွံထားၾကသည္။” ဟု ၎က ရွင္း 
ျပသည။္ “၎တုိ႔သည ္ကခ်င္ျပညန္ယတ္ြင ္အမိမ္်ားစြာႏငွ့ ္လယယ္ာစိကုပ္်ိဳးေျမ 
မ်ားစြာကုိ ဝယ္ယူထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ စကၤာပူ ႏွင့္ အေမရိက 
တုိ႔တြင္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား ဝယ္ယူထားၾကသည္။”၂၆၆ KIA ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေနာက္ထပ္ 
ရင္းျမစ္တစ္ခုက KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီမွ “မ်ားျပားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳး 
အျမတ္မ်ား” ရရိွခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ “၎တုိ႔သည္ အထူးသျဖင့္ တန္ဖုိးျမင့္မား 
သည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းကိ ုရွာေဖြေတြ႕ရွသိည့အ္ခါ ႀကီးမားသည့ ္လာဘ္ေပးလာဘယ္ ူ
မႈမ်ားကိုရရွိၿပီး ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ အိမ္မ်ားေဆာက္ကာ ၎တို႔၏ 
ကေလးမ်ားအား ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ေစလႊတ္ၾကသည္။” ၂၆၇

KIO/A ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းသည္ ၎တုိ႔၏ဝင္ေငြကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ 
အဖြ႕ဲဝငမ္်ားအၾကား ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွိေသာ သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားကိ ုေျဖေဖ်ာကရ္န ္
အတြက ္ေက်ာကစ္မိ္းလပုင္န္းမ ွကိယ္ုေရးကိယုတ္ာ အျမတအ္စြန္းအခ်ိဳ႕ရယူေန 
သည့ ္အရာရွမိ်ားကုိ သည္းခထံားပုရံသည။္၂၆၈ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ယင္းသည္ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အရာရွိမ်ားအား “ပိုင္ဆိုင္မႈ 
ေၾကညာခ်က”္ ပုစံတံစခ္ကုို စတင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့ ္ေက်ာကစ္မိ္းႏငွ့ပ္တ္သကသ္ည့ ္
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို အေရးယူေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။၂၆၉ KIO သည္ 
ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာသ္ည့ ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွ ိလာဘ္ေပးလာဘယ္မူႈမ်ား ႏငွ့ ္
အက်င့ပ္်က ္ျခစားမႈမ်ားဆိငုရ္ာ စြပစ္ြခဲ်ကမ္်ားအား တုက္ိ႐ုကိစ္ုစံမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သည္ဟူ၍လည္း KIO ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၇၀

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSP/A ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSP/A ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ KIO/A ၏ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ KIO/A ၏ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈေဆာင္ရြက္မႈ

လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့စဥ္မွစတင္ကာ KIO/A သည္ မသမာေသာ 
စီးပြားေရး အစအီမမံ်ားမတွစဆ္င့ ္တူးေဖာမ္ႈမ်ားကိ ုတက္ႂကြစြာ အားေပးကညူီေန 
ျခင္း မဟုတ္လွ်င္ပင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 
လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သိုသိပ္ 
ေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္ခဲ့ 
သည္။၂၇၇ အဆက္အသြယ္ေကာင္းစြာရွိသည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုက KIA ၏ မိတ္ဖက္ 
အမ်ားစုတို႔မွာ Kokang ႏွင့္ Ever Winner တို႔မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဝကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၇၈

KIA အဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးေဟာင္း ညီညီေဆြ ႏွင့္ 
ဖားကန႔္ တပ္မမႉး ေမာင္ေမာင္ဇံတို႔မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈမွ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ KIO ၏ ကုမၸဏီ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ KIO ၏ ကုမၸဏီ 
KIO/A သည္ ၎၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတို႔မွ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္း 
တ႐တု္ႏုငိင္၏ံ ယနူန္ျပညန္ယတ္ြင ္အေျခစိကုသ္ည့ ္ကမုၸဏမီ်ားဆိငုရ္ာ 
ကြန္ရက္တစ္ခုမွလည္း စီမံခန႔ခ္ြဲသည္ဟု Global Witness မွ ေဖာ္ထုတ္ 
ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေက်ာ္ၾကားသည့္ ရင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ပါသည္။၂၅၇ 
ကုမၸဏီအား KIO/A မွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး KIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္းလိုင္စင္ထုတ္ 
ေပးသည့ ္အစားထိုးယႏရၲားႏငွ့ ္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏမီ်ားထမံ ွအျခားေသာ 
အခြန္မ်ားမွ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကိုလက္ခံၿပီး အဖြဲ႕၏ ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြ 
စုေဆာင္းေရးအတြက္ တာဝန္ယူပါသည္။ ၂၅၈ တ႐တု္ႏုငိင္၏ံ ေကာပ္ိရုတိ ္
မွတ္ပံုတင္အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈသည္ KIO/A ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ၂၅၉

KIO ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကုမၸဏီတည္ရိွမႈကုိ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္ 
လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ KIO ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံေရးအတြက္ 
တာဝန္မရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ ယြမ္ေငြျဖင့္ 
လုိင္ဇာ၌ျဖစ္ေစ KIA ကုိယ္စား ေကာက္ခံသည့္ အဆက္အသြယ္ရိွေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၌ျဖစ္ေစ KIO/A ထံသုိ႔ ဝင္ေငြမ်ားေပးအပ္ရပါသည္။၂၆၀ 
အေၾကာင္းသိ ရင္းျမစ္တစ္ခုက UWSA သည္ KIO/A ထံသို႔ ဘဏ္ျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ အဆုိပါကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ဟြန္ဒီျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိက္႐ုိက္ေပးအပ္ 
ေလ့ ရိွသည္ဟု အတည္ျပဳခဲပ့ါသည္။ ၂၆၁ တ႐တ္ုႏုငိင္တံြင ္မတွပ္ုတံငထ္ား 
သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ၄င္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္စနစ္အတြင္း 
ေငြေၾကးကုိ အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ၿပီး KIO/A ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
ရွိေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုအရ ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘဏ္တြင္ ဘဏ္ 
စာရင္းတစ္ခုရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ၂၆၂
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ေက်ာက္စိမ္းပြဲစားမ်ားသည္ အက်ိဳးရရွိခံစားရသူမ်ားတြင္ပါဝင္သည္။၂၈၈ ၎ 
တုိ႔အေနျဖင့္ KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ထံသုိ႔ အခြန္/လာဘ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ 

အစိုးရအရာရွမိ်ားႏငွ့ ္တိငု္းရင္းသားလကန္ကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အျခားေခါင္းေဆာင ္
မ်ား ႏငွ့အ္တ ူ၂၀၁၆ ခုႏစွတ္ြင ္က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ေတြ႕ျမငရ္ 
သည့္ KIO ဥကၠ႒ N’Ban La. Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရပါသည္။ ၂၇၉ ရင္းျမစ္မ်ားက 
KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ အစိုးရမွ လုိင္စင္ မေပးထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာမ္ႈမ ွအခြနမ္်ား/လာဘ္ေငြမ်ား ရယရူနအ္တြက ္ပြစဲားမ်ား၏ အကအူညီျဖင့ ္
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ၂၈၀

“KIO သည္ ယခုအခါတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမွ အခြန္မ်ားေကာက္ခံရန္အတြက္ 
ခ႐ုိနီမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္” ဟု အရပ္ 
ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုခဲ့သည္။ ၂၈၁

ရင္းျမစ္တစ္ဦးက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ KIA သည္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္ေသာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္ 
တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ တူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ U Chouk Ye Maw တြင္ 
တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ တရားမဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ 
မည္သို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာတို႔သည္ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွလာေသာ္လည္း ေဒသခံကုမၸဏီတစ္ခု၏အမည္ကုိ အေယာင္ျပ 
အသုံးျပဳထားသည္ဟု ရင္းျမစ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၈၃ အခ်ိဳ႕ေသာ ရင္းျမစ္ 
မ်ားက KIO/A သည္ တပ္မေတာ္ထံသုိ႔ လာဘ္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ပုဂၢလိက 
ကမုၸဏ ီမ်ားအတြင္း အက်ိဳးအျမတခ္ြဲေဝသည့ ္အစအီမမံ်ားႏငွ့ ္ဖုံးကြယထ္ားသည့ ္
ေဝစုမ်ား ရွိသည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ၂၈၄

KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ဖက္စလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူမ်ားသည္ 
လက္ရွိအင္အားစုမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏုိင္ဖြယ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၾကသည္။၂၈၇ 

သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ KIO ဥကၠ႒ N’Ban La ၏ မိသားစု ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ KIO ဥကၠ႒ N’Ban La ၏ မိသားစု ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ 
KIO/A ႏွင့္ ၎၏ အႀကီးတန္းအရာရိွမ်ားသည္ လုိင္စင္မရိွေသာ တူးေဖာ္ထုတ္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ရသည္။ ၂၇၁ 
ရင္းျမစ္မ်ားအရ KIO ဥကၠ႒ N’Ban La ႏွင့္ ၎၏ မိသားစုမ်ားသည္ တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။၂၇၂ ေဒသခံႏုိင္ငံေရးသမား 
တစ္ဦးက “KIA သည္ ယင္းကို သိရွိေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မရွိ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ၎က N’Ban La ၏ ေလးေယာက္ေျမာက္သားသည္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္ 
သက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး KIA သည္ ယင္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားႏငွ့ ္ပတသ္က၍္ ေရငုံႏႈတပ္တိ္ေနရနအ္တြက္ ေဒသခံေခါင္းေဆာငမ္်ားကုိ 
ဖအိားေပးခဲသ့ညဟု္လည္းဆိသုည။္ ၂၇၃ ၎၏ ေနာက္ထပ္သားတစ္ဦးသည္ 
လည္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိ 
သည္။၂၇၄

KIA အတြင္းရိွ ေထာက္လွမ္းေရး ရင္းျမစ္တစ္ခုက ဥကၠ႒ N’Ban La ၏ စတုတၳ 
ေျမာက္သားသည္လည္း ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲ သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စစ္လိုလားသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ 
ေသာ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖဳိး 
တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီတြင္လည္း ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိ 
ထားသည္။၂၇၅ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက N’Ban La 
ႏွင့္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ Ma Htu Naw တုိ႔သည္ မိတ္ေဆြ 
ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။၂၇၆ အကယ္၍ N’Ban La သို႔ 
မဟုတ္ ၎၏ မိသားစုတို႔သည္ KNDPC တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူ 
မ်ားျဖစ္ပါက ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအစား အက်ိဳးအျမတ္အစားထိုးသည့္ 
ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ KIO ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက N’Ban La 
၏ သားသည္ ၎၏မိသားစုကို ေထာက္ပ့ံရန္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
အရပ္သားတစ္ဦးသာျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ 
ႏွင့္ N’Ban La ၏ သားတို႔အၾကားတြင္ အဆက္အသြယ္တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဟု 
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ 

“KIA သည္ ကုမၸဏီမ်ားအား တူးေဖာ္ခြင့္ “KIA သည္ ကုမၸဏီမ်ားအား တူးေဖာ္ခြင့္ 
လိုင္စင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္တိုးေပးလ်က္ လိုင္စင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္တိုးေပးလ်က္ 
ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ တပ္မ 

၁၀၁ တပ္မႉး ႏုိင္ဝင္းေအာင္ကို ခ်ဥ္းကပ္ကာ ၁၀၁ တပ္မႉး ႏုိင္ဝင္းေအာင္ကို ခ်ဥ္းကပ္ကာ 
၎တို႔အား ဆက္လက္တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳရန္ ၎တို႔အား ဆက္လက္တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳရန္ 

နားလည္မႈရယူထားၾကသည့္ ၾကားခံ နားလည္မႈရယူထားၾကသည့္ ၾကားခံ 
ပြဲစားမ်ားစြာ ရွိၾကသည္။ ယင္းသည္ KIA, ပြဲစားမ်ားစြာ ရွိၾကသည္။ ယင္းသည္ KIA, 

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
အျပန္အလည္နားလည္မႈရယူကာ အျပန္အလည္နားလည္မႈရယူကာ 

တူးေဖာ္ႏုိင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။” တူးေဖာ္ႏုိင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။” 

– KIA အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး ၂၈၂
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ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္ခအျဖစ္ တူးေဖာ္သူမ်ားထက္ ပိုမိုရသည္မွာ ထူးထူး 
ျခားျခားမဟတ္ုေပ။ ၂၈၉ ေရမေဆးသမားမ်ား ႏငွ့ ္အေသးစား တူးေဖာသူ္မ်ားသည ္
အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ၾကသည္။ ၂၉၀

“အဖိုးတန္ေက်ာက္တစ္ခု ေတြ႕ရွိခဲ့သူတစ္ဦးကိုယ္စား KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ 
ႏွင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ အစီအမံတစ္ခုကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့သူတစ္ဦးသည္ ေကာ္မရွင္ခ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းရရွိခဲ့သည္။” ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စား 
လွယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္ “တူးေဖာ္သူသည္ ထို႔ထက္အလြန္နည္းပါးစြာ ရရွိခဲ့ 
သည္။” ၂၉၁

KIA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို ႔ ပို ႔ေဆာင္ရန္ 
အတြက္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ တစ္ဖြဲ႕၏ 
ေမွာငခ္ိလုပုင္န္းမ်ားကုိ တစဖ္ြ႕ဲက မ်ကက္ြယ္ျပဳေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ေလရ့ွသိည။္ ၂၉၂ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားစြာတို႔အား KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
သို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး တပ္အေစာင့္အေရွာက္မ်ားပါဝင္သည့္ ယာဥ္တန္းသည္ ၎၏ 
ကိယ္ုပိငုစ္စ္ေဆးေရး ဂတိမ္်ားမတွစဆ္င့ ္ႏငွ့ ္တစခ္ါတစရ္တံြင ္မႏၲေလးမတွစဆ္င့ ္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမ်ားကို အကူအညီေပးသည္။ မႏၲေလးသည္ ေက်ာက္စိမ္း 
ကုန္သြယ္ေရးဗဟုိတစ္ခုႏွင့္ သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ပိုမို လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ၂၉၃

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSAႏွင့္အဆက္အသြယ္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ေက်ာကစ္မိ္းမ်ားအား တစႀ္ကမိလ္ွ်င ္ကနုတ္နခ္်နိ ္၂၀ အထ ိသယ္ေဆာင္ႏုငိသ္ည့ ္
UWSA မွ ေပးအပ္ထားသည့္ ဓာတ္ဆီကားအလြတ္မ်ားျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၾက 
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ မႏၲေလးသို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈကို 
စီမံခန႔္ခြဲၿပီး ဤလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေက်ာက္စိမ္းကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ 
ပြဲစားမ်ား ႏွင့္ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားမွ အကူအညီေပးၾကသည္။ KIA သည္ပင္လွ်င္ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤလမ္းေၾကာင္းကုိ အသံုးျပဳပါသည္။၂၉၄ မႏၲေလးရွ ိေက်ာကစ္မိ္း 
ေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ ကြပက္ဲသည့္ စစတ္ပမ္ ွဗိုလမ္ႉးတစ္ဦးက KIA သည ္“၎တို႔၏ 
ေဖာက္သည္” တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အၾကားတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တုိက္ပြမဲ်ား 
ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ယင္းအေနျဖင့္ နားမလည္ႏုိင္ဟူ၍ ရယ္စရာအျဖစ္ ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။ ၂၉၅

အာဏာသိမ္းမႈ ႏွင့္ KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား အထူးသျဖင့္ ဖားကန႔္ 
တစ္ဝိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ထိုသို ႔ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၏ တုိက္႐ုိက္ပုံစံမ်ားကို အကန႔္အသတ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ 
ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ ဆယ္စု 
ႏွစ္မ်ားစြာ ခါးသီးသည့္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္တိုင္ ဖားကန႔္ရွိ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ဘုံရပ္တည္မႈကို ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ဖားကန႔္ေဒသအား လကန္က္ကိငုအ္ဖြ႕ဲမ်ားမ ွထနိ္းခ်ဳပထ္ားဆဲျဖစသ္ေ႐ြ႕ အဖြ႕ဲမ်ား 
အေနျဖင့ ္ႏုငိင္ံေရးထက္ေငြေၾကးကိ ုအာ႐ုံျပနလ္ညစ္ိကုလ္ာခ်နိတ္ြင ္အာဏာသမိ္း 
မႈမတိငုမ္ ီရွိေနခဲသ့ည့ ္အေျခအေနသို႔ ျပနလ္ည္ေရာကရ္ွသိြားႏုငိဖ္ြယ္ ရွပိါသည။္ 

KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွရန္အတြက္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရိွခဲ့ေၾကာင္း Global Witness ထံ 
သို႔ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၂၉၆ KIO/A ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း KIO/A သည္ 
တပ္မေတာ္ထံသုိ႔ လာဘ္ေငြေပးယူေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ KIO/A နယ္ေျမမွတစ္ဆင့္ 
တ႐တ္ုႏုငိင္အံတြင္းသို႔ စစတ္ပ၏္ ေက်ာကစ္မိ္းေမွာငခ္ိ ုတငပ္ို႔မႈမ်ားကိ ုအကအူည ီ
ေပးေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္က KIO/A သည္ 
ဖားကန႔္ရွိ အျခားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလုံး နည္းတူ 
ပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အခြန္မ်ားေကာက္ခံ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၉၇

၂.၃ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၂.၃ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
“၎တို႔သည္ KIA ၏ ေမြးကင္းစကေလး “၎တို႔သည္ KIA ၏ ေမြးကင္းစကေလး 
ျဖစ္သည္။” ျဖစ္သည္။” – ကခ်င္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး  ၂၉၈

ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲျဖစ္ေသာ AA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရွ ိအလ်င္ျမနဆံု္း ႀကီးထြားလာလ်ကရ္ွသိည့ ္ တုိင္းရင္းသားလကန္က္ကိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲ 
တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈမတုိင္မီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ 
အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။၂၉၉ အဖြဲ႕အား 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ အၾကမ္းဖကအ္ဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ ျငင္း 
ဆိုခဲ့သည္။ AA က ၎သည္ (ယခင္က အာရကန္ဟု ေခၚေသာ) ရခိုင္ျပည္သူ 
လထုူအားလံုးကိ ု၃၀၀ ကိယုစ္ားျပဳသညဟ္ ုဆုိေသာလ္ည္း လက္ေတြ႕တြငမ္ ူယင္း 
သည္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစု ရခုိင္ (အာရကန္) လူထုထံမွ ေထာက္ခံမႈရရိွထားသည့္ 
ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာျဖစ္သည္။ ၃၀၁ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဆင္းရဲဆုံး ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္ 
ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ စစ္တပ္၏လက္အတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္လာခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏ အျမင့္မားဆုံးအဆင့္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ရန္မူေသာ 
စစပ္ုသံြင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့ ္ခ်ာခ်ာလည္ေနပါသည။္ ၃၀၂ ရခိငု္ျပညသူ္မ်ား၏ လိအုပ ္
ခ်က္မ်ားကုိ တုန႔္ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားကို 
တုန႔္ျပန္ျခင္း ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးခံယူခ်က္တို႔ကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ဤအေျခ 
အေနအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ ၃၀၃ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ  
တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနေသာလ္ည္း AA ေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္မဆူလင ္လနူည္းစကုိ ု
ပစ္မွတ္ထားျခင္းမျပဳရန္ဂ႐ုျပဳၿပီး တပ္မေတာ္အား အဓိကရန္သူအျဖစ္ အစဥ္အၿမ ဲ
ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။ ၃၀၄

ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြမွ အေထာက္အပံ့ေပး ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြမွ အေထာက္အပံ့ေပး 
ထားသည့္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာမႈထားသည့္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာမႈ
ရခိငု္ျပညန္ယရ္ွ ိနာၾကည္းခ်ကမ္်ားသည ္အခ်နိၾ္ကာျမင့စ္ြာရွခိဲၿ့ပီးျဖစ္ေသာလ္ည္း 
AA အား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္သာ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
AA သည္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ ႕တစ္ဖြဲ ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း KIO/A ထံမွ 

 “KIA သည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္း  “KIA သည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္း 
ထားျခင္းၿပီးေနာက္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ထားျခင္းၿပီးေနာက္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ဆက္လက္ 

ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔သည္ KIA ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔သည္ KIA 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ KIA လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ KIA 

ကုမၸဏီမ်ားစြာရွိၾကသည္။” ကုမၸဏီမ်ားစြာရွိၾကသည္။” 

– အစိုးရအရာရွိတစ္ဦး ၂၈၅

“အကယ္၍ KIA အေနျဖင့္ တူးေဖာ္မႈမ်ား “အကယ္၍ KIA အေနျဖင့္ တူးေဖာ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္လိုပါက တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ထံသို႔ ျပဳလုပ္လိုပါက တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ထံသို႔ 

ေငြေပးရသည္။ ၎တို႔တြင္ လိုင္စင္မ်ား ေငြေပးရသည္။ ၎တို႔တြင္ လိုင္စင္မ်ား 
ရွိေနေသးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၌လည္း တရားမဝင္ ရွိေနေသးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၌လည္း တရားမဝင္ 

ရွယ္ယာမ်ားရွိၾကသည္။” ရွယ္ယာမ်ားရွိၾကသည္။” 

– ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ၂၈၆
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အေထာက္အပ့ံျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး KIO/A သည္ လူသစ္မ်ားအား 
လက္နက္မ်ား၊ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈမ်ား ႏွင့္ KIA ၏ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတည္ရိွရာ လုိင္ဇာတြင္ 
ေဘးကင္းသည့္ အေျခစုိက္စခန္းတစ္ခုတုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ KIA အေနျဖင့္ 
BGF အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္တက္ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းလာခဲ့ 
သည့္အခါ AA အား ၾကားခံတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။၃၀၅ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း 
KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကားရိွ အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈစာခ်ဳပ္ က်ိဳးေပါက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ 
AA ကုိ တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ကာ KIO/A အား တိုက္ပြဲတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ၿပီး 
ျဖစ္သည္။

AA က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ျပန္လာရန္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
ေၾကညာခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္မွစတင္ကာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ႏငွ့ ္အဓကိအားျဖင့ ္ရခိငု္ျပညန္ယ ္ႏငွ့ ္ခ်င္းျပညန္ယ္တို႔အတြင္း ထိေတြ႕တုိကခ္ိကု ္
မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ KIO/A သည္ တုိင္းျပည္၏ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္ ပဋိပကၡမိတ္ဖက္တစ္ဖြဲ႕ ရရွိခဲ့ျခင္း 
ျဖင့ ္ေျမာကပ္ိငု္းေဒသအေပၚ ဖအိားမ်ား ေလ်ာက့်လာခဲသ့ည့ ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
ရရွိခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၂၀ တို႔ အၾကားတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတို႔ပါဝင္သည့္ တစ္ဖက္သတ္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈအခ်ိဳ႕တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းကိုမူ 
အထူးသျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ထားခဲ့သည္။ ၃၀၆

AA သည္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိတြင္ စစ္သည္ေပါင္း 
၁၀၀၀၀ ခန႔ ္စုေဆာင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု အခုိင္အမာေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ 
ကနိ္းဂဏန္းႏငွ့ပ္တသ္က၍္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွခိဲသ့ည။္ ၃၀၇ အဆုိပါ ပဋိပကၡသည္ 
ကုလသမဂၢ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျပည္သူေပါင္း ၆၀၀၀၀ 
ေက်ာက္ိ ုအိုးမဲအ့မိမ္ဲ့ျဖစ္ေစခဲသ့ည။္၃၀၈ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ 
အေနျဖင့္ AA အား အၾကမ္းဖက္အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ဂ်ာနယ္လစမ္်ားႏငွ့ ္ေဒသခမံ်ားအပါအဝင ္မညသူ္မဆုိ ၎၏ကုိယစ္ားလယ္ွမ်ား 
ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရန္ တရားမဝင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၃၀၉

AA ၏ ႀကီးထြားလာမႈႏငွ့ပ္တသ္က္သည့ ္အႀကီးမားဆုံးေမးခြန္းတစခ္မုွာ ၎အေန 

ျဖင့္ ၎၏ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈမ်ားအတြက္ 
ရန္ပံုေငြ မည္သုိ႔ ရရိွႏိုင္ခဲ့သနည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစုိးရအပါအဝင္ 
အခ်ိဳ႕က ယင္းသည ္မူးယစ္ေဆးဝါးကနုသ္ြယမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္ဆကစ္ပမ္ႈမ်ား ရွိေနသည ္
ဟ ုစြပစ္ြခဲဲၿ့ပီး အဆိပုါစြခဲ်ကမ္်ားႏငွ့ပ္တသ္ကသ္ည့ ္လသူမိ်ားသည့ ္ျပစမ္ႈထငရ္ွား 
စရီငမ္ႈမ်ား ရွခိဲသ့ည။္ ၃၁၀ မညသ္ို႔ပငဆ္ိုေစကာမ ူေက်ာကစ္မိ္းႏငွ့ ္ပတသ္ကသ္ည့ ္
ဝင္ေငြစုေဆာင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ေနရာ 
ေကာင္းတစ္ခုရရွိထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ AA ၏ 
အဓိက ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ျဖစ္သည္။၃၁၁ အဆိုပါ 
အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ္လည္း 
ဤစုစံမ္းေဖာထ္တုမ္ႈအရ AA ၏ ရနပ္ုံေငြ အရင္းအျမစမ္်ား၏ သသိာမ်ားျပားသည့ ္
ပမာဏသည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမွလာသည္ ဟု အေထာက္အထားမ်ား 
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 

တပ္မေတာ္သည္ ဖားကန႔တ္ြင္ AA ၏ တည္ရိွေနမႈကုိ သိရိွေသာ္လည္း မ်က္ကြယ္ 

ရကၡိဳင့တ္ပ္ေတာ၏္ ဒတုယိစစဦ္းစီးခ်ဳပ ္ဗိလ္ုမႉးခ်ဳပ ္ညိဳထြန္းေအာငအ္ား ၎၏ သက္ေတာ္ေစာင့မ္်ားႏငွ့အ္တ ူ၂၀၁၉ ခုႏစွအ္တြင္း ကခ်င္ျပညန္ယ ္လိငုဇ္ာရွ ိရကၡိဳင့တ္ပ္ေတာ ္အေျခစိကုစ္ခန္း 
တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရပုံ။  F.M

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာအနီးရွိ AA အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုတြင္ ေလ့က်င့္ 
ေနသည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသမီး တပ္သားသစ္မ်ား။ F.M
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ျပဳထားသညဟ္ ုစြပစ္ြမဲႈမ်ားရွခိဲပ့ါသည။္ ယင္းသည ္ဖားကန႔တ္ြင ္ႏုငိင္ံေရးဆိငုရ္ာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအစား ပဋိပကၡစီးပြားေရး၏အလားအလာကုိ ျမင့္တက္ေစသည္။ ၃၁၂

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝင္ေငြေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝင္ေငြ

AA တြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ဟု 
ယုံၾကည္ရသည္။ ယင္းသည္ အနိမ့္ဆုံး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း 
တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ပြဲစားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့ ္ဖားကန႔တ္ြင ္လညပ္တ္ေနသည့ ္ရခိငုက္မုၸဏမီ်ားႏငွ့စ္ီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ရခုိင္ 
လူမ်ိဳး ေရမေဆးသမားအဖြဲ႕မ်ားကုိ လည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားစုေဆာင္း 
သည္။ 

ဖားကန႔္ရွိ ေရမေဆးသမား ဦးေရသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာ 
သာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း 
ႏငွ့တ္ကြ စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့လ္ည္း တစစ္တ္ိတစပ္ိငု္း ျဖစ ္
ပါသည္။ ေရမေဆးသမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွ ရာခိုင္ႏႈန္း 
တစခ္ုႏငွ့ ္အလအဲလယွ္ျပဳလပုသ္ည့အ္ေနျဖင့ ္ကိရယိာမ်ားႏငွ့ ္ေနရာထိငုခ္င္းမ်ား 
ေပးအပ္သည့္ ‘ေလာပန္းမ်ား’ ေအာက္တြင္ ပိုမိုစုစည္းလာခဲ့သည္။ ဖားကန႔္ရွိ 
ေရမေဆးသမားမ်ားအေၾကာင္းကိ ုေအာက္ပါ အပိငု္း ၃.၄ တြင ္ထပမ္၍ံ အေသး 
စိတ္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈအတြင္း အသံတိတ္ “ရွယ္ယာရွင္မ်ား” အျဖစ္ လုပ္ 
ေဆာငၿ္ပီး မႏၲေလးရွ ိတရားမဝင ္ေက်ာကစ္မိ္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ ပြစဲားအျဖစ ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ AA မွ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟူေသာအေထာက္အထား 
မ်ားကို ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျပဳေနသည္။ ၃၁၇

AA သည္ “ေစတနာအေလ်ာက္” ဟု ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္ ဖားကန႔္တြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေနသည့္ ရခိုင္ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တရားမဝင္ အခြန္ 
ေကာက္ခံသည့္ စနစ္တစ္ခုမွလည္း ဝင္ေငြမ်ားရရွိသည္။ ရခိုင္ေက်ာက္စိမ္း 
ကုန္သည္မ်ားသည္ ဤစနစ္မွတစ္ဆင့္ ၎တုိ႔၏အျမတ္အစြန္းမ်ား၏ ၁၀% 
ကို ထည့္ဝင္ရသည္။၃၁၈ ယင္းအား AA ၏ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
၎၏ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ၁၀-၂၅% ထုတ္လုပ္ေရး အခြန္ေကာက္ခံသည့္ 
KIO/A ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ေဒသခံ ရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိၾကသည္။ ၃၁၉

AA သည္ ဖားကန႔္ရွိ အလတ္စား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းမွလည္း ဝင္ေငြမ်ား 
ရရွိေနႏုိင္ၿပီး အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီတစ္ခုကုိတည္ေထာင္ထားသည္ဟု ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ရွိသူ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ဆိုသည္။ ၃၂၀

Global Witness အေနျဖင့္ ေရမေဆးသမားမ်ားကုိ စီမံခန႔ခ္ြဲျခင္း ႏွင့္ အဖြ႕ဲအတြက္ 
‘အလႉေငြမ်ား’ ေကာက္ခံျခင္း တုိ႔အပါအဝင္ AA အတြက္ ဝင္ေငြစုေဆာင္းမႈမ်ားကုိ 
ႀကီးၾကပ္သည္ဟု နားလည္ထားသည့္ ဖားကန႔တ္ြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လူသိနည္း 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိုလည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၃၂၁

AA သည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သီးျခား 
လႈပ္ရွားပုံရၿပီး ဖားကန႔္ရွိ အျခားေသာ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အစီအမံမ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း 
မ်ား မရွိဘဲ KIA ႏွင့္သာ အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္ပုံရပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ 
KIA သည္ ၎တို႔ အား “မ်က္ႏွာသာေပး” ၿပီး ၎တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေက်ာက္စမိ္းေမွာငခ္ိသုယ္ေဆာငရ္န ္ခြင့္ျပဳကာ တနဖ္ိုးျမင့မ္ားသည့ ္ေက်ာကမ္်ား 
ကို ေရာင္းခ်ရန္ အကူအညီေပးသည္။ AA သည္ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုတို႔ 
အား တရားမဝင္ေရာင္းခ်ၿပီး KIA ထသုိံ႔ အခြန္ေပးေဆာငမ္ႈမ်ားအား ဖားကန႔တ္ြင ္
ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္သည္။ ၃၂၂

“KIO မွလြဲ၍ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ် ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း မျပဳႏုိင္” ဟုဆိုကာ AA အား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ 
ျခင္းမွရရွိသည့္ အခြန္မ်ားေကာက္ခံရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဟူ၍ KIO/A က 
ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ KIO/A ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက “အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ရခိငုစ္ီးပြားေရးလပုင္န္းရငွမ္်ားသည ္AA အတြကရ္နပ္ုံေငြအခ်ိဳ႕ကုိ ေစတနာ 
အေလ်ာက္ ထည့္ဝင္ေကာင္းထည့္ဝင္ႏုိင္သည္” ဟူ၍ ဝန္ခံခဲ့သည္။ ၃၂၃

AA ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆို 
ခဲ့ၾကသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းမဟုတ္သည့္ ဝင္ေငြေက်ာက္စိမ္းမဟုတ္သည့္ ဝင္ေငြ
ရခုိင္စီးပြားေရးအသုိင္းအဝုိင္းမွ အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ အဆုိအရ AA ၏ တရားမဝင္ အခြန္ 
ေကာက္ခံေရး/အလႉေငြ ေကာက္ခံေရးစနစ္သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း တစ္ခု 
တည္းအေပၚသာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္တကြ ျပည္ပရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳး လုပ္သား 
မ်ားအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္သည္။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
သည္ တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅၀) ဝန္းက်င္ခန႔္ ေပး 
ေခ်ရၿပီး အႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာမူ AA ထံသို႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အျဖစ္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ (၆၅ ေဒၚလာ) ခန႔ ္ေပးအပ္ရသည္။၃၂၆ ျပည္ပ 
တြင ္ေနထုိင္ေနၾကေသာ ရခိငုစ္ီးပြားေရးလုပင္န္းရငွမ္်ား၏ AA ထ ံေထာကပ္ံ့ေၾကး 
ေပးအပမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္ပတ္သက္၍ လတ္တေလာ မဒီယီာမ်ား၏ တင္ျပခ်ကမ္်ားသည ္
ဤဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ကို အတည္ျပဳပုံရသည္။ ၃၂၇

AA သည္ ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသုိ႔ မီသာဖက္တမင္း ကုန္သြယ္ျခင္း အပါအဝင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနသည္ 

ရင္းျမစအ္မ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က AA သည ္ထိသုို႔ေသာအဖြ႕ဲမ်ားကုိ လညပ္တ္ျခင္းတြင ္ပါဝင ္
ပတ္သက္ေနၿပီး ဖားကန႔္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ ပို၍လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ 
သည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္လာသည္ဟု ဆုိၾကသည္။၃၁၄ ျမန္မာစစ္တပ္ 
သည္ ယခင္က AA အား ေရမေဆးသမားမ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္းခံမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး ယင္းကို AA မွ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၃၁၅ သို႔တိုင္ AA 
အတြက္ ေရမေဆးသမားမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း 
ကုန္သြယ္သည့္ အခန္းက႑မ်ား ပါဝင္သည့္ ဩဇာႀကီးမားသည့္ ေလာပန္းအခ်ိဳ႕ 
အား ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္စဥ္အတြင္း Global Witness မွ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။၃၁၆ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ 

AA သို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လႉဒါန္းခဲ့ 
သည္ဟု ၾကားသိရသည့္ က်ပ္ေငြ ၁ 

ဘီလီယံ ေက်ာ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၇၀၀၀၀၀  ေက်ာ္) တန္ဖိုးရွိမည္ဟု 
ခန႔္မွန္းထားရေသာ ႀကီးမားသည့္ 

တန္ဖိုးျမင့္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးတစ္ခုႏွင့္ 
အတူေတြ႕ရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား 

ေရမေဆးသမားမ်ား။ ၃၁၃
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ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုလည္း အစဥ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည္။ ၃၂၈ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ယင္းသည္ ယခင္က လူမသိေသာ တိုင္းရင္းသား 
လကန္ကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲအား ဤသို႔ လ်င္ျမနစ္ြာႏငွ့ ္ေအာင္ျမငစ္ြာ ႀကီးထြားလာႏုငိ္ေစ 
ခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ၃၂၉ ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွထတု ္
လုပ္ေသာ ယာဘေဆးျပားမ်ား (မီသာဖက္တမင္းႏွင့္ ကဖင္း ေရာစပ္ထားသည့္ 
ေဆးျပားမ်ား)အတြက္ ဘဂၤလားေဒရ့ွ္ႏုငိင္တံြင ္အဓကိေစ်းကြကတ္စခ္ ုေပၚေပါက ္
လာျခင္းသည္ AA အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ AA သည္ 
ဘဂၤလားေဒရ့ွ ္နယစ္ပတ္စ္ေလွ်ာကရ္ွ ိရခိငု္ျပညန္ယ္ နယန္မိတိက္ိထုနိ္းခ်ဳပထ္ား 
ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မီသာဖက္တမင္း အမ်ားစုကို ထုတ္လုပ္ရာျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း လႈပ္ရွားသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပသို႔ ေမွာင္ခိုတင္ပို႔သည့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္တည္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ ၃၃၀ AA 
သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈမွ ရန္ပံုေငြတစ္စံုတစ္ရာ ရရိွေနျခင္း မရိွဟု အစဥ္ 
အၿမဲ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ၃၃၁

၂.၄ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ၂.၄ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး 
တပ္မေတာ္တပ္မေတာ္

UWSA သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႂကြင္းက်န္ေသာ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာခဲသ့ည္။ ရလဒတ္စ္ခုအျဖစ္ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံႏွင့္တကြ MNDAA ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ 
(မုိင္းလားအဖြ႕ဲ) တုိ႔အပါအဝင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ယခင္က ခ်ိတ္ဆက္ေန 
သည့ ္အျခားေသာ တိငု္းရင္းသားလကန္ကကုိ္ငတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားႏငွ့လ္ည္း သမိငု္းအရ 
နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုရိွပါသည္။၃၃၂ UWSA သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ 
စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၎၏ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ား 
ေဖာ္ေဆာငရ္န ္ႏငွ့ ္တ႐တု္ႏုငိင္ ံနယစ္ပတ္စ္ေလွ်ာက ္လြတလ္ပစ္ြာ ကနုသ္ြယရ္န ္
အခြင့္အေရးတို႔ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၃၃၃

ယေန႔အခါတြင္ ယင္းသည္ စစ္သည္ ၃၀၀၀၀ ထက္မနည္းေသာ အႀကီးမားဆုံး 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရး 
ဆိငုရ္ာ အကာအကြယအ္တိငု္းအတာ တစခ္ကုိလုည္း ရရွထိားသျဖင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
ရိွ အေရးအပါဆံုး ပဋိပကၡဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၃၃၄ ယင္းသည္ 

ျမနမ္ာအစိုးရႏငွ့ ္စစတ္ပတ္ို႔ႏငွ့ ္အပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရးဆိငုရ္ာ ေစစ့ပည္ႇိႏႈငိ္းမႈမ်ား 
တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား၌ ထိပ္တန္းအခန္းက႑ 
တစ္ရပ္ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ 
ပဋိပကၡ အတိအလင္းျဖစ္ပြားမႈမရိွဟုဆုိကာ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ 
ျငင္းဆိခုဲသ့ည။္၃၃၅ UWSP/A ကုိယ္တုိင္သည္ စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ 
ဘ ဲအမ်ိဳးသားေရး ႏငွ့ ္စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ အစအီစဥ ္ႏစွမ္်ိဳးစလုံးတို႔ျဖင့ ္လညပ္တ ္
ေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ၃၃၆

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ UWSP ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ UWSP ၏ 
သမိုင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး
UWSP/A သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ အႀကီး 
အကဲျဖစသ္ ူဦးခငည္ြန႔မ္ ွအက်ိဳးေဆာငအ္ျဖစ္ေဆာငရ္ြက္ေပးခဲ့ေသာ ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
၏ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရရွိႏုိင္ခဲ့သည့္  
ပထမဆံုးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ ၃၃၇ ယင္း 
အား စစ္အစုိးရမွ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အျမတ္ေဝစုမ်ား 
ကိအုရင္းအႏွီးျပဳကာ ဖားကန႔ ္ႏငွ့ ္ရမွ္းျပညန္ယ ္မိငု္း႐ွဴးတို႔တြင ္ေက်ာကစ္မိ္း ႏငွ့ ္
ပတၱျမား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၃၃၈

UWSP/A အတြင္း အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ ရိွေနပံုရပါသည္။၃၃၉ ဆန္းစစ္သူအခ်ိဳ႕က 
အဓိက ကြဲျပားမႈမွာ UWSP/A ၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Bao 
Yu-Xiang ႏွင့္ အႀကီးတန္းကြပ္ကဲေရးအရာရိွ Wei Hseuh Kang တုိ႔ အၾကားတြင္ 
ျဖစသ္ညဟ္ ုဆိသုည။္ ၎တုိ႔ႏစွဦ္းစလုံးအား မူးယစ္ေဆးဝါးကုနသ္ြယမ္ႈလပုင္န္း 
ႏင့္ွ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပိတ္ဆုိ႔အေရး 
ယူထားသည္။၃၄၀ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ယခင္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားတြင္ Wei Hseuh 
Kang အား Myanmar Takaung, Thaw Tar Win Gems ႏွင့္ Ayeyar Yadanar 
Gems တို႔ အပါအဝင္ ဖားကန႔္ရွိ အင္အားႀကီးမားေသာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ကြန္ရက္တစ္ခုႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားရွိေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ 
ခဲ့သည္။ ၃၄၁ လုပ္ငန္းတြင္း၏ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အဆိုအရ UWSP/A ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ဘက္ဟိုးမ်ားႏွင့္ 
စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားရွိၾကၿပီး ဖားကန႔္၏ က်ယ္ျပန္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ၃၄၂

Wei အုပစ္သုည ္စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိ ုခ်႕ဲထြင္ေရးတြင ္ပိမုိစုတိဝ္ငစ္ားၿပီး 

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ တပ္သား ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ တပ္သား 
စုေဆာင္းသည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္စုေဆာင္းသည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
ဖားကန႔္တြင္ ေရမေဆးသမားမ်ား ႐ုတ္တရက္ တုိးတက္လာျခင္းသည္ 
AA အတြက္ တပသ္ားသစစ္ုေဆာင္းရန ္အက်ိဳးျဖစထ္ြန္းႏုငိ္ေသာနယ္ေျမ 
တစ္ခုကို ရရွိေစခဲ့သည္။ AA အား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး 
၎၏ စစသ္ားမ်ားစြာတို႔အား ဖားကန႔တ္စဝ္ိကုရ္ွ ိေက်ာကစ္မိ္းတြင္းမ်ားမ ွ
ရရိွခဲ့သည္။ ေရမေဆးသမားမ်ားစြာတုိ႔သည္ KIA အမာခံ နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ 
လုိင္ဇာတြင္ စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ 
တစခ္ါတစရ္တံြင ္နယစ္ပ္ျဖတ္ေက်ာသ္ြားလာမႈမ်ားအတြက ္အေကာင္းမြန ္
ဆုံး အေယာင္ျပပုံစံျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ 
႐ုပ္ဖ်က္ကာ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၃၂၄

ဖားကန႔ရိွ္ ရခုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက အကယ္၍ အဆုိပါ အဖြ႕ဲသုိ႔ 
ဝင္ေရာကလ္ိပုါက ဖားကန႔ရ္ွ ိမညသ္ည့ ္ရခိငုလူ္မ်ိဳးကိမုဆုိ AA  ဓာတခ္ဟဲ ု
ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ 
ပစၥည္းကုိ ေမးျမန္းျခင္းသည္ “AA တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ 
စကားလုံးျဖစ္သည္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ ၃၂၅ မူလက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ေရမေဆးသမားတစ္ဦး ဖားကန႔္တြင္ 

ေက်ာက္စိမ္း ရွာေဖြေနပုံ။ Global Witness
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Bao အုပ္စုတြင္မူ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ပန္းတိုင္မ်ားရွိ 
ၾကသည္ဟု ဆန္းစစ္သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။ ၃၄၃ ဆန္းစစ္သူတစ္ဦးက အျခားေသာ 
ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Bao ၏ သားမက္ျဖစ္သူ Aik 
Haw (Ho Chung Ting) သည္ ယခင္က အုပ္စုႏွစ္စုအၾကားတြင္ ေပါင္းကူးသဖြယ္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။၃၄၄ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ထိုသို႔ ျဖစ္ 
ႏုင္ိခ်င္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္းစစ္သူမ်ားက 
Aik Haw ႏွင့္ ၎၏ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ Wei Hseuh Kang 
တုိ႔အၾကားတြင္ စိတ္ဝမ္းကြမဲႈတစ္ခုရိွေနသည္ ဟုလည္း အရိပ္အႁမြက္ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။၃၄၅ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အႀကီးတန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက Aik 
Haw သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ 
ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဟု ဆိုခဲ့သည္။၃၄၆ KIO/A 
ရွိ အႀကီးတန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ၎သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ပါဝင္ပတ္
သက္ ေနသည့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခန္းက႑သစ္ 
တစ္ရပ္ တြင္ ပါဝင္သည္ဟု အရိပ္အႁမြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။၃၄၇ မည္သို႔ပင္ဆို 
ေစကာမူ အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ ၎ႏွင့္ ယခင္က ဆက္စပ္ေနသည့္ အနည္းဆုံး 
ကုမၸဏီတစ္ခု၊ Triple One (1.1.1. Gems or 111 Company) သည္ မၾကာ 
ေသးမီ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ သက္တမ္း မကုန္ေသးသည့္ လုိင္စင္တစ္ခု ရိွေန 
ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ၃၄၈

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ UWSP/A ထံသုိ႔ ေပးအပ္ခဲသ့ည့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ Wei Hsueh Kang ၏ ဖံုးကြယ္ထားေသာ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ 
ကြန္ရက္အား ဖားကန႔္သို ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေစခဲ့ၿပီး ၎၏ဩဇာအာဏာသည္ 
လြနခ္ဲသ့ည့ ္ဆယစ္ုႏစွသ္ုံးခတုို႔အတြင္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ တုိးတကလ္ာခဲသ့ည။္ 
အဆိုပါ အခ်ိန္အတြင္း UWSP/A ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရး၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ေလာင္းကစား႐ုံမ်ား၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးတို ႔အပါအဝင္ စီးပြားေရးစနစ္၏ က႑ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ ေပါက္ပြားလာခဲသ့ည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ Wei Hsueh Kang သည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္ 
Hong Pang Group ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တရားဝင္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ၃၄၉

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက UWSP/A အား “အေရွ႕ေတာင္အာရွရိွ အက်ယ္ျပန္႔ 
ဆုံးႏငွ့ ္အငအ္ားအႀကီးမားဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးကနုက္ူးသည့ ္အဖြ႕ဲအစည္းတစခ္”ု 
ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ Wei ၏ စီးပြားေရးကြန္ရက္မ်ားသည္ အေယာင္ျပကုမၸဏီ 
မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။၃၅၀ UWSP/A ႏွင့္ 
ဆကစ္ပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားမ ွဝင္ေငြမ်ားသည ္လက္နက္ကိငုအ္ဖြ႕ဲ၏ 
လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားကိ ုေငြေၾကးပံပ့ိုးေပးေနသည့အ္တိငု္းအတာ သို႔မဟတု ္၎၏ 
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ ပိုမိုႂကြယ္ဝလာေစရန္ အေထာက္ 
အကူျပဳသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။၃၅၁ 
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္မဆုိသည္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြင္းပါဝင္ရန္ အဖြ႕ဲ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ 
ႀကီးမားသည့္ အဟန႔္အတားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည္။ 

အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ က႑အတြင္း Wei Hsueh Kang ၏ အသာစီးရရွိမႈသည္ 
ယခင္ စစ္အစုိးရ၏ ပဋိပကၡမ်ားကုိ စီမံခန႔ခ္ြပံုဲ ႏွင့္ အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ခ်႕ဲထြင္ခဲ့ပံု 
တုိ႔၏ တိုက္႐ိုက္ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၃၅၂ UWSP/A ႏွင့္ Wei  စီးပြားေရးကြန္ရက္ 
မ်ားသည္ ထိုစဥ္မွစတင္ကာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဖားကန႔တ္ြင္လည္ပတ္ေနသည့္ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယခင္ 
အာဏာရငွ္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ မသိားစမု ွထနိ္းခ်ဳပထ္ားေသာ ကမုၸဏမီ်ား အပါ 
အဝင္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအၾကားရိွ ယခင္က ဒါ႐ိုက္တာမ်ား 
အၾကားတြင္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရွိသည္။၃၅၃ 

ေနာက္ထပ္ တပ္မေတာ္ပုိင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Northern Star Gems 
ကုမၸဏီသည္ ေနာက္ထပ္ UWSP/A ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Taw 
Win San Htar Gems & Jewellery ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ 

တူညီသည့္ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦး ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၃၅၄

ယခင္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က ေရႊႀတိဂံတြင္ တုိင္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲစ့ဥအ္တြင္း “မတိ္ေဆြအစစအ္မနွ”္တစဦ္းအျဖစ ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိခုဲ့ေသာ Wei 
Hseuh Kang ႏွင့္ ၎၏ Hong Pang ကုမၸဏီသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရိွ အျမတ္အစြန္း 
မ်ားစြာရရွိေသာ စီးပြားေရးလပုင္န္း ကနထ္ရိက္ုမ်ားစြာကိ ုရရွခိဲသ့ည။္ ၃၅၅ ၎တုိ႔၏ 
ဆက္ဆံေရးမွာ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းျဖစ္သူအေနျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အတြင္း 
Wei Hseuh Kang ၏ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းအား မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထံ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္ 
အထိရွိခဲ့သည္။ ၃၅၆

 “ယင္းသည္ တပ္မေတာ္မွ ထိမည္မဟုတ္သည့္  “ယင္းသည္ တပ္မေတာ္မွ ထိမည္မဟုတ္သည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။”တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။”

– ကခ်င္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး
(UWSA ကို ရည္ၫႊန္းသည္) ၃၅၇

UWSP/A သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတိအလင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္း မရိွေသာ္ 
လည္း တရားဝင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုတြင္ မည္သည့္ 
အခါတြင္မွ် လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ၃၅၈ ၎၏ လက္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
ေရးဆုိငရ္ာ အေနအထားႏငွ့ ္တ႐တု္ႏုငိင္၏ံ အေထာကအ္ပံတ့ို႔ေၾကာင့ ္NCA တြင ္
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆြဲေဆာင္မႈအနည္းငယ္မွ်သာရွိပါသည္။ သို႔တိုင္ UWSA 
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အေရးပါသည့္ ဩဇာအာဏာအသုံးခ် 
သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၃၅၉ ၎သည္ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ကြန္ရက္ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိၿပီး 
တပ္မေတာ္ကုိ ဆန႔က္်င္သည့္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား၊ သင္တန္းေပး 
မႈမ်ား ႏွင့္ လက္နက္မ်ားေပးအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ 
၏ အဖြ႕ဲဝငမ္်ား - တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပမ္ေတာ၊္ AA ႏငွ့ ္KIA 
-  ႏငွ့တ္ကြ ရမွ္းျပညတ္ပမ္ေတာ ္(ေျမာကပ္ိငု္း) ကဲသ့ို႔ ေသာ အျခား လကန္က္ကိငု ္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၃၆၀

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSA အၾကား ႏွစ္ ၃၀ အၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အခမ္းအနားအတြက္ 
ဝျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတစ္ခုရွိ လူအုပ္ထံ လက္ျပ 
ေနသည့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္ Bao Youxiang. Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP
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ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ပဋိပကၡစီးပြားေရးတြင္ အဓိကအက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ 
ဆက္ႏႊယ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္း ျဖစ္သည့္ UWSA သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပိမုိပုုံေသ သတမ္တွထ္ားေသာ စီးပြားေရးတစခ္သုို႔ ကူးေျပာင္းပါက ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ႏုငိ ္
ပါသည္။ ၃၆၁ ယင္းသည္ အာဏာသိမ္းမႈကုိတု႔န္ျပန္သည့္အားျဖင့္ UWSP/A သည္ 
ယင္းကိ ုလသူရိငွၾ္ကားေထာက္ခံျခင္းမရွသိလိ ုကန႔က္ြက္ရႈ႕ံခ်ျခင္းမရွခိဲဘ့ ဲအဓကိ 
အားျဖင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းကို ရွင္းျပရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ၃၆၂

လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းေနာက္ပိုင္း လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းေနာက္ပိုင္း 
ျမင့္တက္လာမႈျမင့္တက္လာမႈ
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္တုိ႔အတြင္း Wei Hsueh Kang  ႏွင့္ ၎၏ ကုမၸဏီမ်ား 
ကြနရ္ကသ္ည ္ဖားကန႔ရ္ွ ိေက်ာက္စမိ္းတြင္းမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကိ ု
ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကသည္။ Global Witness မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသခံရင္းျမစ္အမ်ားအျပားတို႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကးဆိငုရ္ာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသညဟ္ ုသံသယ 
မ်ား ရွိေနသည့ ္ဝႏငွ့ဆ္ကစ္ပ္ေနေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္သတၱဳတြင္းမ်ားကုိ 
မည္ကဲ့သို႔ ဩဇာလႊမ္းမိုးလာခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၃၆၃

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားက ဖားကန႔္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ဝႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြ႕ဲအစည္း ၁၀ မွ ၅၀ အထိရိွၿပီး ၎တုိ႔အနက္အမ်ားစုတုိ႔သည္ 
Wei Hsueh Kang ၏ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု အခုိင္ 
အမာေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။၃၆၄ ဝ၏ ဩဇာလႊမ္းမုိးမႈသည္ အလြန္အင္အားႀကီးမားလွ 
သျဖင့္ Wei Hsueh Kang သည္ ဖားကန႔္ရွိ ေဝွခါေမွာ္ဟုေခၚေသာ ႀကီးမားသည့္ 
နယ္ေျမတစ္ခုကို လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ထိုေနရာတြင္ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္လိုသည့္ မည္သည့္ကုမၸဏီမဆိုထံမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ ေဝစုပမာဏ 
တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုသည္ဟု ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ ၃၆၅

ဤနယ္ေျမသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရမေဆးသမားအမ်ားစု 
ပါဝင္ေသာ လူ ၂၀၀ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စံခ်ိန္တင္ အဆိုးဝါးဆုံးေသာ 
ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာမ္ႈဆုိငရ္ာ ေဘးအႏရၲာယတ္စခ္ ုျဖစပ္ြားခဲရ့ာေနရာလည္းျဖစ ္
သည္။ အဆုိပါ မေတာ္တဆမႈကို ေအာက္ပါေလးေထာင့္ကြက္ ၁ တြင္ ေဆြးေႏြး 
ေဖာ္ျပထားသည္။ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီအနည္းဆုံးသံုးခု - 
Myanmar Takaung, Ayeyar Yadanar ႏွင့္ Triple One (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပန္ၾကား 
ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာက္မ်က္ေရႊျပည္ကုမၸဏီဟု ေခၚဆုိေသာ 1.1.1. Gems) 
– တုိ႔သည္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္တြင္ပါဝင္သည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္တြင္ လုပ္ကုိင္ေန 
ၾကသည္ဟု အမည္ထြက္ေနပါသည္။ အဆုိပါသတၱဳတြင္းသည္ ဥပေဒအရ သတ္ 
မတွထ္ားသည့အ္တိငု္း မတ္ုသုမံိုးမ်ားရြာသြန္းမႈေၾကာင့ ္တရားဝငတ္ူးေဖာ္ျခင္းကိ ု

ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ သတၱဳတြင္းျဖစ္ပါသည္။ ၃၆၆

မွတ္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ UWSA မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ တစ္စံုတစ္ရာ 
မရိွဟု ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါလုပ္ကြက္တြင္ မုိးရာသီအတြက္ လုပ္ငန္း 
မ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳမီက ဝပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေၾကာင္းကို ဝန္ခံခဲ့သျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီမ်ားမဟုတ္ပါက မည္သည့္ 
ဝပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့သနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း UWSP/A ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
သည ္လိငုစ္ငထ္တု္ေပးမႈ ရပဆုိ္င္းျခင္းႏငွ့ ္ပါမစမ္်ား သကတ္မ္းကုနဆ္ုံးေနသည့ ္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ကိုအသုံးျပဳကာ တရားမဝင္တူးေဖာ္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ပူး 
ေပါင္းရန္ အျခားေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားအား အက်ပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။၃၆၇ 
UWSP/A ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွခဲ့သည္ ဟူေသာ အေထာက္အထား 
အခ်ိဳ႕လည္း ရိွၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Takaung သည္ တရားမဝင္ 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရး သေဘာတူညခီ်က္မ်ားအတြင္းပါဝငရ္နအ္တြက ္ကမုၸဏ ီ
ငယ္မ်ားအား အက်ပ္ကုိင္ရာတြင္ MEHL အား အကူအညီေပးခဲသ့ည္ဟု စြပ္စြခဲ်က္ 
မ်ားရိွပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ Myanmar 
Takaung သည္ MEHL ၏ အမည္ျဖင့္ ၎၏ သတၱဳတြင္းတစ္ခုကုိ မည္ကဲ့သုိ႔လႊယူဲ 
ခဲ့ၿပီး ၅၀:၅၀ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုခဲ့ 
ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၆၀:၄၀ ခြဲေဝမႈ 
တစ္ခုကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ၃၆၈

အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အင္အားႀကီးမားေသာ UWSA ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနသည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရသည္။ “အစိုးရမွ ေက်ာ 
ေထာက္ေနာကခ္ံျပဳထားသည္ ့ကုမၸဏီျခင္းမ်ားႏငွ့ ္ယဥွၿ္ပိဳင္ျခင္းသည ္မလြယက္”ူ 
ဟူ၍ ေဒသခံေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦးက Global Witness ထံ ေျပာၾကား 
သည္။၃၆၉ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏမီ်ားသည ္တပမ္ေတာ္ႏွင့ဆ္ကစ္ပ္ေနေသာ ပိမုိႀုကီး 
မားသည့္ ဝကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းရန္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။၃၇၀ 
ဝအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္အျခားေသာကမုၸဏမီ်ားထ ံအငအ္ားႀကီးမားသည့ ္လုၿံခဳ ံ
ေရး အကာအကြယ္တစ္ခုကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ Global Witness မွ 
ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႕ဲထံသုိ႔ ႀကီးမားသည့္ ေငြေပး 
ေခ်မႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ၃၇၁

KIO/A ႏွင့္ UWSP/A ၏ ဆက္ဆံေရးKIO/A ႏွင့္ UWSP/A ၏ ဆက္ဆံေရး

“မည္သည့္အဖြဲ႕ကမွ် တရားဝင္ ဝန္ခံထားျခင္း “မည္သည့္အဖြဲ႕ကမွ် တရားဝင္ ဝန္ခံထားျခင္း 
မရွိေသာ္လည္း KIA ႏွင့္ UWSA တို႔သည္ မရွိေသာ္လည္း KIA ႏွင့္ UWSA တို႔သည္ 

တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။” ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။” 

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သုေတသီတစ္ဦး ၃၇၂

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ KIO/A ႏွင့္ UWSP/A တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာ ဆက္လက္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့သည္။ 
ဝအဖြ႕ဲသည္ ဖားကန႔တ္ြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ 
ကုမၸဏီမ်ားထံမွ KIO/A အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံေရးတြင္ တက္ႂကြသည့္ အခန္း 
က႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ Global Witness အေနျဖင့္ ယခင္က တင္ျပ 
ခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ဤအခန္းက႑အား တစ္ခ်ိန္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ 
ဒဏ္ခတ္အေရးယူထားေသာ UWSA ေခါင္းေဆာင္ Bao Yu-Xiang ၏ သားမက္ 
ႏွင့္ Wei Hsueh Kang အတြက္ ညာလက္႐ုံးေဟာင္းျဖစ္သည့္ မူးယစ္ရာဇာ Aik 

ဖားကန႔တ္ြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔ရိွ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႐ုပ္အေလာင္း 
မ်ားကို ျပန္လည္ရယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သမိငု္းတြင ္အဆိုးရြားဆုံးျဖစ္ေသာ အဆိပုါေျမၿပိဳမႈသည ္လူေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးကိ ုေသဆုံးေစ 
ခဲ့သည္။ Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP
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Haw က ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည္။၃၇၃ သို႔ရာတြင ္KIA ႏငွ့ ္နီးစပသ္ည့ ္ပဂုၢိဳလအ္ခ်ိဳ႕တို႔၏ 
အဆိုအရ Aik Haw သည္ ယခုအခါ အဆိုပါအခန္းက႑ကို စြန႔္ပယ္ခဲ့ၿပီး ယင္း 
သည္ UWSA အတြက္ ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။၃၇၄ မည္သို႔ 
ပင္ဆုိေစကာမူ အဖြ႕ဲအတြင္းရိွ ေနာက္ထပ္ အႀကီးတန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက Aik Haw 
သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း ပူးတြဲေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ အက်ိဳးေဆာင္ 
ေပးေနသည့္ အခန္းက႑သစ္ကို ရယူခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။၃၇၅ 

KIO/A ႏွင့္ UWSP/A တုိ႔သည္ တူးေဖာ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း 
ေရာင္းခ်ေရးတို႔အတြက ္အတူပူးေပါင္းကာ မၾကာေသးမကီာလအတြင္း ပိမုိနုီးကပ ္
သည့ ္စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ ဆကဆ္ံေရးမ်ားကိ ုတည္ေဆာကခ္ဲၾ့ကသည။္၃၇၆ KIO/A 
ေထာက္လွမ္းေရးရင္းျမစ္တစ္ခုက Aik Haw ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ UWSP/A ႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Triple One Company သည္ 
ယခုအခါတြင္ KIA မွ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness အား ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။၃၇၇ မညသုိ္႔ပငဆုိ္ေစကာမ ူစီးပြားေရးဆုိငရ္ာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ယဥွၿ္ပိဳင္ေနမႈ 
ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး KIO/A ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ရင္းျမစ္ 
မ်ားက UWSP/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ၎ကုိ အျမတ္ထုတ္ေန 
သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၃၇၈

ဖားကန႔္တြင္ အေျခစုိက္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ KIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္း 
တန္ဖိုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္သည့္ KIA အမွတ္ ၆ တပ္ရင္း 
သည္လည္း UWSA ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၃၇၉

UWSP/A ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ပတ္သက္၍ Global 
Witness ၏ စံုစမ္းမႈမ်ားကုိ တုန႔္ျပန္ရာတြင္ KIO က ၎တုိ႔အေနျဖင့္ Aik Haw ႏွင့္ 
မညသ္ည့အ္ခါတြငမ္ွ် ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကခ္ဲ့ျခင္း၊ အခြနမ္်ားေကာကခ္ရံန ္ယင္းကိ ု
တာဝန္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားေပးရမည့္ စံ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္မွလြဲ၍ ၎တို႔တြင္ UWSA ႏွင့္ မည္သည့္ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမွ်မရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၃၈၀ အလားတူပင္ ဝျပည္နယ္ ႏုိင္ငံ 
ျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္လည္း ဝ ႏွင့္ KIA တို႔အၾကားတြင္ မည္သည့္စီးပြားေရး 
ဆိငုရ္ာ ဆက္ဆံေရးမွ်မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိခုဲၿ့ပီး ၎တို႔ရရွသိည့ ္အခြန္ေပးေဆာင ္
မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ လက္နက္လဲလွယ္ျခင္းေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ လက္နက္လဲလွယ္ျခင္း

ပဋိပကၡမ်ားကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ေစသည့္ အဓိက ဝင္ေငြမ်ားေပးအပ္သည့္ 
ေက်ာက္စမိ္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားအျပင ္ေက်ာကစ္မိ္းအခြနမ္်ားအား ေငြအစား လကန္က ္
မ်ားျဖင့္ ေပးေခ်လ်က္ရိွၾကေၾကာင္း Global Witness က ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ UWSA 
သည္ KIA အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းအခြန္မ်ားအား လက္နက္မ်ားအျဖစ္ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္း ျပန္လည္ေပးေခ်သည္ဟု ရင္းျမစ္မ်ားစြာတို႔က Gobal Witness အား 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။၃၈၁ KIA ၏ အႀကီးတန္း အဖြ႕ဲဝင္ႏွစ္ဦးတုိ႔က အခြန္ေပးေဆာင္မႈ 
မ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံအား လက္နက္မ်ားျဖင့္ ေပးေဆာင္ၾကသည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။၃၈၂ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုိသို႔ ဆက္လက္ရွိေနျခင္း ရွိမရွိကို 
Global Witness အေနျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကာမူ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေနမႈကို 
ရပ္တန႔္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလဲလွယ္မႈမ်ား 
ျပန္လည္ စတင္လာမႈမရိွရန္ ယံုၾကည္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း မရိွသေလာက္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

“KIA အား ဝမွ အေထာက္အပ့ံေပးေနၿပီး လက္နက္မ်ားသည္ ဝတုိ႔ထံမွ KIA 
ထသံို႔ စီးဆင္းဝင္ေရာက္ေနသည”္ ဟ ုလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလွယတ္စဦ္းက ရငွ္းျပ 
ခဲ့သည္ “အစိုးရသည္ ဝတို႔ကိုထိရန္ ေၾကာက္ရြံ႕သည္။” ၃၈၃

လက္နက္မ်ားသည္ ဝထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားမွ KIA ထံသုိ႔ သယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ခက္ခပဲါသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကုိးကန႔အ္ပါအဝင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ မူဆယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ KIA တပ္မဟာ ၃ စခန္း 
ခ်ရာ Nbapa သို႔၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ လိုင္ဇာ သုိ႔မဟုတ္ လိုင္ဇင္သို႔ ျဖတ္သန္းသြား 

ေရာက္ရသည္။၃၈၄ ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊ စနိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊ လက္ပစ္ဗုံးမ်ား 
ႏငွ့ ္အေဝးထိန္းဒုံးက်ညမ္်ားအား အခြန္ေပးေဆာငမ္ႈမ်ားအျဖစ ္သယ္ေဆာငသ္ည ္
ဟု UWSA ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ရင္းျမစ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။၃၈၅ 

ဝကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက လက္နက္မ်ားအား UWSA နယ္နိမိတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ 
လွ်င္ပင္ မည္သည့္လက္နက္အေရာင္းအဝယ္မဆုိအား ေပက်င္းမွ အတည္ျပဳ 
ရမည္ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေပက်င္းသည္ ခရစ္ယာန္လူမ်ားစုပါဝင္ေသာ 
ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အား စိုးရိန္ပူပန္မႈရွိသည္။၃၈၆ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆန္း 
စစ္သူတစ္ဦး က UWSA မွ မည္သည့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမဆုိတုိ႔အား People’s 
Liberation Army စစ္ေထာက္လွမ္းေရး သုိ႔မဟုတ္ Ministry of State Security 
မွ လက္မွတ္ထိုးရန္ လုိအပ္သျဖင့္ KIA ထံသို႔ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ နယ္ 
ပယ္ကို အကန႔္အသတ္ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။၃၈၇

“ဝတို႔သည္ အေျခခံအားျဖင့္ KIA ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။” 
ဟု KIO/A အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေငြေၾကး 
ျဖင့္ျဖစ္ေစ လက္နက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးအစား 
အျခားေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ရရွမိည့အ္ခြနမ္်ားအား UWSA မ ွေပးေဆာင ္
ေစရန္ အခက္အခရိွဲသည္ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲသ့ည္။၃၈၈ သုိ႔တုိင္ ၎က အဖြ႕ဲ 
မ်ားအၾကားရွ ိဆကဆ္ံေရးသည ္ေကာင္းမြနၿ္ပီး ပဂုၢိဳလ္ေရးဆိငုရ္ာ ခငမ္ငရ္င္းႏွီးမႈ 
မ်ားမွာ ခိငုမ္ာအားေကာင္းသညဟ္ ုဆိခုဲသ့ည။္ “ခငမ္ငရ္င္းႏွီးမႈက ခငမ္ငရ္င္းႏွီးမႈ၊ 
စီးပြားေရးက စီးပြားေရးပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။၃၈၉

သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔အား လက္နက္မ်ားအတြက္ သိသိသာသာ မတန္တဆ ပုိမုိ 
ေတာင္းျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု KIO/A ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုခဲ့သည္။ အရာရွိ 
တစ္ဦး က UWSA ၏ လက္နက္မ်ားသည္ “အလြန္ေစ်းႀကီးသည္” ဟု ဆုိၿပီး ထုတ္ 
လုပ္ရန္ အတြက္ RMB ၃၀၀၀ ခန႔္ ကုန္က်မည့္ ေခ်မႈန္းေရး ႐ိုင္ဖယ္ တစ္လက္ 
အား UWSA ထံမွ ဝယ္ယူပါက RMB ၂၀၀၀၀ ခန႔ ္ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိခဲ့ 
သည္။၃၉၀ ေနာက္ထပ္အရာရိွတစ္ဦးကမူ ၎တုိ႔သည္ တန္ဖုိးထက္ အဆ ၂၀ ခန႔ ္
ပိုမိုေစ်းႀကီးသည္ဟု ဆိုသည္။၃၉၁

ေငြေၾကးအစား အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ ေပးအပ္သည့္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ KIA ႏွင့္ UWSA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

ယူနန္ခ႐ိုင္၊ ေရႊလီရိွ De Long ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ေစ်းကြက္မ်ားတြင ္အဆံုးသတသ္ြားခဲသ့ည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္ံေျမာက္ပိငု္းရွ ိ
ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို တုိက္႐ုိက္အားျဖည့္ေပးပါသည္။ Global Witness
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ 

KIO/A ရိွ အႀကီးတန္းအရာရိွတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ UWSA သည္ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံမွ လက္နက္မ်ားတင္သြင္းျခင္းအျပင္ ကိုယ္ပိုင္အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ အျခားေသာ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမမ်ား 
အတြင္း စက္႐ုံမ်ားျဖင့္ လက္နက္မ်ားကိုထုတ္လုပ္သည္။ အဆိုပါ စက္႐ုံတစ္႐ုံ 
သည္ ပန္ဆန္းမွ ၁၂၅ ကီလိုမီတာခန႔္ ကြာေဝးေသာ Kun Ma တြင္ အေျခစိုက္ 
သည္။ ဤစက္႐ုံသည္ M22 မ်ား၊ M23 မ်ား၊ QBZ-03 မ်ားႏွင့္ M99 ၁၂.၇ မီလီ 
မီတာ စနိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပုံစံေရးဆြဲသည့္ ေခ်မႈန္းေရး 
လက္နက္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ UWSA ေခါင္းေဆာင္ Bao 
Youxiang သည္လည္း အဆိုပါ လက္နက္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားေသာ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။၃၉၉

KIO က ၎၏ လက္နက္မ်ားသည္  AA သုိ႔မဟုတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ အျခားေသာ 
တိငု္းရင္းသားလကန္ကကုိ္င ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားထသံို႔ တစစ္ုတံစရ္ာ ေရာကရ္ွိျခင္း 
မရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၄၀၀

ရခိုင္ရွိ UWSA ၏ လက္နက္မ်ားရခိုင္ရွိ UWSA ၏ လက္နက္မ်ား
မီဒီယာမ်ား၏ တင္ျပမႈမ်ား၌ KIO/A ႏွင့္ UWSP/A တို႔ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးသည္ AA အား 
လကန္က္မ်ား ႏငွ့ ္ခယဲမ္းမီးေက်ာကမ္်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနသညဟု္ အဆိုျပဳထား 
သည္။၃၉၄ “အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ား” အျဖစ္ လက္ခံရရိွသည့္ လက္နက္မ်ား၏ ၅၀% 
ခန႔္ တုိ႔အား AA ထံသို႔ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ဆက္လက္ေရာင္းခ်သည္ ဟု KIO/KIA 
ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိတစ္ဦးက Global Witness ထံ အတည္ျပဳခဲ့သည္။၃၉၅ 
ယင္းအေၾကာင္းကို တရားဝင္ေမးျမန္းရာ၌ မည္သည့္ UWSA လက္နက္မ်ားကို 
မဆို KIO သို႔မဟုတ္ AA တို႔ထံ ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိဟု KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၃၉၆

UWSA သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ ၎ကို တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းမွစတင္ကာ AA 
ႏွင့္တကြ ၎၏ အျခားေသာ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ တ ေအာင္းအမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ႏွင့္ MNDAA တို႔ထံ စစ္ေရးအရ အေထာက္အပံ့ 
ေပးရာတြင္ ပုိမုိ၍ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္သည္ဟု တင္ျပမႈမ်ား 
ရိွပါသည္။၃၉၇ UWSA သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ AA ထံသုိ႔ လက္နက္အခ်ိဳ႕ကုိ 
အခမဲ့ပင္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း KIO အရာရိွတစ္ဦးက အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။၃၉၈
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ရိွေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကားတြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
KIA ရိွ အႀကီးတန္း ရင္းျမစ္ႏွစ္ဦးက အဖြ႕ဲသည္ ဝင္ေငြဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈတစ္ခု 
ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ UWSA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု 
အေပၚ တုိက္ခုိက္မႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိခဲ့ပါသည္။ UWSA သည္ အျခား 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္မ်ားအား KIA ထံသုိ႔ ေပးေဆာင္ 
ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေႂကြးၿမီ၏ သံုးပံုတစ္ပံုအား အဆမတန္ ေစ်းတင္ထားသည့္ 
လက္နက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးေခ်လိုခဲ့သည္။၃၉၂

KIO က ၎အေနျဖင့္ UWSA ထံမွ အခြန္ေပးေခ်မႈမ်ားအျဖစ္ လက္နက္မ်ားကို 
လက္ခံရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း တရားဝင္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၃၉၃ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဆက္ 
သြယ္ရာတြင္ ဝေဒသ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးဌာနက မည္သည့္လက္နက္ 
ေရာင္းခ်မႈမဆုိ သုိ႔မဟုတ္ KIA အတြက္ ေပးေခ်ရမည့္အခြန္မ်ားကုိ ေပးေဆာင္ရန္ 
လက္နက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကိုမဆို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ 

၂.၅ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ၂.၅ ျမန္မာအမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

MNDAA သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း ပါဝင္ေနသည္ဟု စြပ္စြခံဲထားရေသာ 
ေနာက္ဆံုး လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ 
ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ကိုးကန႔္ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရယူထားေသာ MNDAA 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အတက္ႂကြဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ကတည္းမွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားအတြင္း 
အဓိကက်သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ 
အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။၄၀၁

လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ရင္းျမစ္မ်ားအရ ဖားကန႔္တြင္ MNDAA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
ရွိသည္ဟု သံသယရွိေသာ ကိုးကန႔္ပိုင္ကုမၸဏီအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။၄၀၂ 
ေက်ာက္ စမိ္းလပုင္န္းဆိငုရ္ာ အႀကီးတန္းစီးပြားေရးလုပင္န္းရငွတ္စဦ္းက MNDAA 
ေခါင္းေဆာင ္Pheung Kya Shin သည္ ၎အား တပ္မေတာ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ 
ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္းမ ွဖယရ္ွားခဲ့ျခင္းမျပဳမတီြင ္ခမ္းတီးရွ ိအေရးပါသည့ ္ေက်ာက ္
စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုကုိလုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွခဲ့သည္ဟု Global Witness အား 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤရင္းျမစ္အရ ၎၏ ကုမၸဏီသည္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးတြင္ ေရာင္းခ် 
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။၄၀၃ ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ားအရ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ Pheung 
Kya Shin ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုသည္ ဆက္လက္လည္ပတ္ 
ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ Pyai Sone Win Aung Company ဟု ေခၚၿပီး 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ MNDAA ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနၿပီး Pyai Sone Win Aung ကုမၸဏီႏွင့္ လိပ္စာတစ္ခုတည္း ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာကုမၸဏီ အစုအၿပဳံလုိက္သည္ DICA တြင္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ျခင္း 
မရွိေပ။ ၄၀၄

မၾကာေသးမကီ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွပိိငုဆုိ္ငမ္ႈဆိငုရ္ာ ထတု္ေဖာမ္ႈမ်ားအရ အနည္း 
ဆံုး အေနျဖင့္ Lyan Shan Jewellery (LS Jewellery) ဟု ေခၚေသာ ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုအား ယခင္ MNDAA ဥကၠ႒ေဟာင္း Yang 
Moe Lyan (သုိ႔မဟုတ္ Yang Mao-Liang) မွ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ၫႊန္ျပေနပါသည္။ 
၄၀၅ Pheung ႏွင့္ Yang ႏွစ္ဦးစလုံးတို႔သည္ ေဒသ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္ 
မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕တို႔သည္ အေစာပိုင္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ 
မ်ားအတြင္း ေဒသ၏ ဟီးရိုးအင္းကုန္သြယ္မႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
ခါးသီးသည့္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည္။၄၀၆ Yang သည္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါး အျမတ္ေငြမ်ားအား ေငြေၾကးခဝါခ် 
သည္ဟု သံသယရွိရသည့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Peace 
Myanmar Group ကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။၄၀၇ ယခင္ စစ္ 

ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရးအင္ပါယာတစ္ခု တည္ 
ေထာင္ရန္အတြက္ ၎၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဆက္အသြယ္မ်ားကို အသုံးခ်ႏုိင္ 
ခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ စစ္တပ္သည္ - Wei ညီအစ္ကိုမ်ား ႏွင့္ ယခုအခါ 
သမက္ျဖစ္သူ Steven Law (Htun Myint Naing) မွ လည္ပတ္သည့္ Asia World 
ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူ နာမည္ေက်ာ္ ကိုးကန႔္မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦးျဖစ္သူ 
Lo Hsing Han တို႔ႏွင့္ အေပးအယူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ -  မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈ 
အတြင္း ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။ ၄၀၈

၎၏ ဝက္ဆိုက္အရ LS Jewellery သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အႀကီးမားဆုံးေသာ 
တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားအရ ပတၱျမား၊ နီလာ 
ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ Yang ၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို 
လည္း ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအျဖစ္ စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။၄၀၉ ၎၏ တြဲဖက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ LS Technology အား စစ္တပ္၏ 
လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ MEC အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္တစ္ခု တပ္ဆင္ရန္ 
စာခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ိခုဲသ့ျဖင့ ္စစတ္ပ္ႏငွ့ ္စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ မဟာမတိဖ္ြ႕ဲထားမႈတစခ္ရုွိေန 
ေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနပါသည္။၄၁၀ Yang ၏ ဇနီးျဖစ္သူ Daw Lee Kyu Shan သည္ 
လည္း LS Jewellery ႏွင့္ အနီးကပ္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီငယ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည့္  Chit Kyi Yae Gems & Jewellery ၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။၄၁၁

ဖားကန႔တ္ြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ  ေျမၿပိဳမႈအၿပီးတြင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနသည့္ 
၎၏ယူနစ္မွတပ္မႉးအတြက္ တစ္ဦးတည္း ေစာင့္ၾကပ္ေပးေနေသာ စစ္သားတစ္ဦး။ အဆုိပါ 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ရွည္ၾကာေစ 
သည့္ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံျဖစ္ေနသည္။ Global 
Witness/ M.O
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၃။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ၃။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ 
ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ 
ဖားကန႔္ဖားကန႔္

ယခင္အခန္း ၂ ခန္းတုိ႔တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစၿပီး ဖားကန႔္ရွိ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလာဘေဇာတိုက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစ 
သည့ ္စီးပြားေရး၊ လမူႈေရးႏငွ့ ္လုၿံခဳံေရးဆုိငရ္ာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးသည့ ္
ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွေနခဲ့သည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ 
ႏုငိင္၏ံ အႀကီးမားဆုံးေသာ အစိုးရမဟတုသ္ည့ ္လကန္ကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲအစည္းသုံးဖြ႕ဲ 
တို႔ႏငွ့အ္တ ူပိမုိုေသးငယသ္ည့ ္BGF မ်ား ႏငွ့ ္ျပညသ္ူ႔စစအ္မ်ားအျပားတုိ႔အတြက ္
အဓိက ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္တစ္ခုကို ေပးအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အင္အား 
ႀကီးမားသည့္ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနေသာ္ 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑အား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္ 
မ်ားမ ွဆက္လကလ္ႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစက္ာ ဩဇာႀကီးမားသည့ ္ခ႐ုနိမီ်ားႏငွ့ ္ဖုံးကြယ္ 
ထားသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ပုံးကြယ္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၾက 
သည္။ NLD အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း- ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာလ္ည္း အျမစတ္ြယ္ေနသည့ ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏငွ့ ္အစိုးရ၏ အာ႐ု ံ
စူးစိုက္မႈတို႔ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရပ္တန႔္ေစခဲ့ 
သည္။ ယခုအခါတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာျပန္လည္ရရိွလာခဲ့ၿပီးေနာက္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားသည္ ေမွးမွိန္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

ယခင္အခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ၏ ဇစ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ ဤ 
ဆက္စပ္မႈ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အဓိက 
အာ႐ုစံူးစိကုခ္ဲပ့ါသည။္ မညသ္ို႔ပငဆ္ိုေစကာမ ူအဆုိပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည ္
တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းအရာမဟုတ္ေပ။ ဖားကန႔္တြင္ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕မ်ားမွ က်င့္သုံးသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
တို႔သည ္ဥပေဒကင္းမဲၿ့ပီး သတၱဳတြင္းမ်ားအနီး ေနထိငုသ္မူ်ားႏငွ့ ္လပုက္ိငုသ္မူ်ား 
အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ ေပၚ 
ေပါက္လာေစခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္တုိ႔ကုိ 
အႀကီးအက်ယ္ ပ်ကစ္ီးေစျခင္းႏငွ့ ္ထာဝရထခိိကု္ေစျခင္း တို႔ကိလုည္း ျဖစ္ေစခဲပ့ါ 
သည္။

(အခန္း ၁ တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း) နယ္ပယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ျပဳလုပ္ရန္ NLD ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ဖားကန႔္ရွိ အေျခအေနမ်ား 
သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပိုမိုဆိုးရြားယိုယြင္းလာခဲ့သည္။ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းသည္ ပိုမိုအႏၲရာယ္ႀကီးမားလာခဲ့ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း၊ 
ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္ျခင္းမ်ားသည္ ေပါမ်ားလာ 
ခဲၿ့ပီး ေသနတကုိ္ငထ္ားသမူ်ားက ထနိ္းခ်ဳပထ္ားသေ႐ြ႕ စိုးရမိမ္ႈႏငွ့ ္အၾကမ္းဖကမ္ႈ 
ဝန္းက်င္သည္ ေဒသကုိ လႊမ္းၿခဳံထားခဲ့သည္။ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားသည္ 
လိငုစ္ငထ္တ္ုေပးမႈ ရပဆ္ိငု္းျခင္း မျပဳမတီြင ္ရွိေနခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ မညသ္ို႔ပငဆ္ိုေစ 
ကာမူ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ပိုမိုအႏၲရာယ္မ်ားျပားစြာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ အလု 
အယက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ေျပာင္း 
လဲမႈတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ NLD ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္၏ ပ်က္ကြက္မႈ 
တို႔သည္ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့သည္။ 

အလားတူပင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရိွခဲ့ပံုရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္း၏ က်န္ရွိေနေသးသည့္အပိုင္းတြင္ ေဒသအတြင္းရွိ အာ 
ဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီ လက္တေတာ တိုးတက္လာမႈမ်ားကို အတြင္းက်က် စိစစ္ 
ေလ့လာထားပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ 

အႏၲရာယ္ရွိသည့္ တူးေဖာ္မႈ၊ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ တူးေဖာ္မႈ၊ 
အသက္ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္သည့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္သည့္ 
ရလဒ္မ်ားရလဒ္မ်ား
လိငုစ္ငခ္်ထားမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းထားျခင္း၏ မရညရ္ြယထ္ားသည့ ္အဓကိ အက်ိဳးဆက ္
တစခ္မုွာ ေက်ာကစ္မိ္းႏငွ့ ္ပဋပိကၡမ်ားအၾကားရွ ိအေႏွာငအ္ဖြ႕ဲမ်ားကိ ုျဖတ္ေတာက ္
မည့္အစား အစိုးရအေနျဖင့္ ရပ္တန႔္ရန္ ဆႏၵမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန႔္ႏုိင္စြမ္း 
မရိွသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမြန္သည့္ ကုမၸဏီ 
မ်ား၏ ေလာဘေဇာတုိက္၍ ဥပေဒအရ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ တူးေဖာ္မႈ 
မ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ လိုင္စင္ခ်ထားမႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ 
ရပ္ဆိုင္းခဲ့စဥ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လိုင္စင္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ 
ရိွခဲၿ့ပီး ေနာက္ဆံုးလုိင္စင္သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ 
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအေျခအေနတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုိင္စင္မ်ား 
သကတ္မ္းကနုဆ္ုံးျခင္းမျပဳမ ီတူးေဖာထ္တုလ္ပု္ႏုငိသ္ည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းပမာဏကိ ု
အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစရန္ တတ္ႏုိင္သမွ်အျပင္းအထန္တူးေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။၄၁၂  

ဤသို႔ အရွနိအ္ဟနု ္ျပင္းထနစ္ြာ တူးေဖာမ္ႈေၾကာင့ ္ပိ၍ုပင ္အႏရၲာယ္ရွိေသာအေျခ 
အေနမ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚလာေစခဲသ့ည။္ ကမုၸဏမီ်ားစြာတို႔သည ္ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာ ္
ရာမ ွထြကရ္ွလိာေသာ ေျမစာမ်ားအား သတမ္တွထ္ားသည့ ္စြန႔ပ္စရ္န္ေနရာမ်ား 
သို႔ သယယ္ပူို႔ေဆာငမ္ည့အ္စား ေျမစာမ်ားကိ ုသယယ္ပူို႔ေဆာင္ေရးအတြက ္သုံး 
စြဲရေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္း 
ခြင္အတြင္း၌ ပုိမုိတုိးျမႇင့္၍ စြန႔ပ္စ္လာၾကသည္။၄၁၃ ေျမစာမ်ားအား ကမုၸဏမီ်ား၏ 
လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း စြန႔္ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ လုပ္ကြက္မ်ားသည္ ႀကံ့ခိုင္မႈ 
ပိမုိနုည္းပါးလာၿပီး ေသေစႏုငိ္ေသာ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစလ္ာႏုငိပ္ါသည။္ တစန္ည္း 
အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ၿပီးေနာက္ က်န္ရွိသည့္ စြန႔္ပစ္ 
ေျမစာပုမံ်ားအတြင္း အေသးစားေက်ာကစ္မိ္းမ်ားကိရုွာေဖြၾကသည့ ္ေရမေဆး ဟ ု
ေခၚေသာ အလြတသ္ေဘာလုပက္ိငုသ္ ူသို႔မဟတု ္တစဦ္းခ်င္းတူးေဖာသ္မူ်ားသည ္
ပိုမိုေကာင္းစြာ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္ေျမစာပုံမ်ားထက္ ပိုမို၍ 
အႏရၲာယမ္်ားလာေသာ ကမုၸဏလီပုက္ြကမ္်ားအတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ရွာေဖြလာ 
ၾကရသည္။ ၄၁၄

ေလာဘေဇာတိုက္ တူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ေျမစာမ်ားပုံျခင္း အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ 
ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာ္ေရး လပုင္န္းခြငမ္်ားအနီးတြင ္ႀကီးမားေသာ ႏနု္းစစက္နမ္်ား 
က်န္ရွိေနခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတို႔အား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ပါမစ္သက္တမ္း 
ကုန္ဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ အလြယ္တကူပင္ စြန႔ပ္စ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ ႏုန္းစစ္ကန္ 
မ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္တြင္ မိုးရာသီအတြင္း ေရမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ ႀကီးမား 
ေသာ တြင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႀက့ံခိုင္မႈမရွိဘဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသဆုံးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ 

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတို ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တြင္းထြက္ 
သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပြားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေသာ လူ ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးေစခဲ့သည့္ ေျမၿပိဳမႈ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ 
ရက္ ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ ၂၀၀ နီးပါး ေသဆံုးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမုိင္း 
တြင္ အဆိုးရြားဆုံးေသာ ေျမၿပိဳမႈ။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မေတာ္တဆမႈသည္ တရားမဝင္ စြန႔္ပစ္ 
ေျမစာမ်ား စပုုံျခင္း ႏငွ့ ္တရားမဝင ္ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ္ျခင္းတုိ႔အပါအဝင ္ကမုၸဏ ီ
အမ်ားအျပားတုိ႔၏ အႏၲရာယ္ရွိေသာ တူးေဖာ္မႈအေလ့အထမ်ား၏ တုိက္႐ုိက္ 
ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မေတာ္တဆမႈသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ 
လတြင္ ပါမစ္ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ Unity Gems ဟု ေခၚေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ 
စြန႔္ပစ္ခဲ့သည့္ လုပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Frontier Myanmar ၏ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုအရ အဆိုပါလုပ္ကြက္သည္ ထို႔ေနာက္ပိုင္း ၁၈ လေက်ာ္ 
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ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ စြန႔ပ္စ္ရန္ေနရာမ်ားတြင္ စြန႔ပ္စ္ရမည့္အစား 
အနီးအနားရွိ စြန႔္ပစ္ထားေသာ ေျမစာပုံကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ အျခားေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ တရားမဝင္ စြန႔္ပစ္ထားေသာ ေျမစာမ်ား 
ႏငွ့ ္မိုးေရမ်ား ေရာေႏွာ၍ ျပည့္ႏကွ္ေနခဲသ့ည။္၄၁၅ တြင္းသည္ ဤသုိ႔ ထူထပ္ေသာ 
ရႊ႕ံႏြမံ်ားျဖင့ ္တျဖည္းျဖည္းျပည့္ႏက္ွလာခဲၿ့ပီး ကပလ္်ကရ္ွ ိေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ္ေရး 
နယ္ေျမမ်ားကိုျခားထားသည့္နံရံမ်ားကို က်ိဳးေပါက္သြားေစခဲ့ကာ လုပ္ေဆာင္ 
ေနဆဲ လုပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ႐ႊံ႕ႏြံမ်ားဝင္ေရာက္သြားေစခဲ့ၿပီး လူ ၅၄ ဦး ႏွင့္တကြ 
တူးေဖာ္ေရး ကရိယိာ ၄၀ ခတုို႔ကိ ုအရငွလ္တလ္တ ္ျမႇဳပ္ႏွံေစခဲသ့ည။္ ေသဆုံးသူ 
၂၆ ဦးတို႔သည္ Myanmar Thura Gems Company အတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ 
ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။၄၁၆ Myanmar Thura သည္ အဆုိပါဧရိယာအတြင္း တူးေဖာ္ရန္ပါမစမ္ရိွဘ ဲ
အဆိုပါဧရိယာအတြင္း၌ပင္ တူးေဖာ္ေနၾကသည့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ 
သည့္ Chaow Brother Enterprise ႏွင့္ Kachin Nationals Development 
Company တုိ႔သည္လည္း တူးေဖာ္ရန္ပါမစ္မရိွၾကေပ။၄၁၇ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား 
အနက္ မည္သည့္ကုမၸဏီကမွ် ၎တုိ႔၏ တရားဝင္မႈရိွမရိွ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရိွ 
ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္း မရွိေပ။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ 
ေန႔ မေတာ္တဆမႈတြင ္ေရမေဆးသမားမ်ား ရငဆ္ိငု္ေနရသည့ ္အႏရၲာယမ္်ားကိ ု
ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ျမန္မာတေကာင္းကုမၸဏီအပါအဝင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ 
ေလာက္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တူးေဖာ္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖားကန႔္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဝွခါ (ဂြီခါ 
ဟုလည္းေခၚသည္) ေက်းရြာအနီးရွိ လုပ္ကြက္သည္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းသည့္ 
ေတာင္တစ္ခုအျဖစ္မွ ကန္ေပါင္ ၿပိဳက်မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည့္ ဧရာမ 
တြင္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

(အပိုင္း ၃.၄ တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့သည့္) တရားမဝင္ ေရမေဆးသမား ၂၀၀ 
ေက်ာခ္န႔သ္ည ္ေက်ာကစ္မိ္းကမုၸဏမီ်ားမ ွရွာေဖြျခင္းမျပဳသည့ ္အလြန္ေသးငယ ္
ေသာ ေက်ာက္စိမ္းအစအနမ်ားကို ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း ထိုသို႔ေသာ ေျမၿပိဳမႈ 
တစ္ခု၌ ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။ မုိးရာသီစတင္လာမႈႏွင့္အတူ နယ္ေျမအတြင္းရိွ 
တူးေဖာ္မႈမ်ားအား ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က 
ဖားကန႔္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုး၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ အခေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ 
တစ္ဦးခ်င္းတူးေဖာ္သူ ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား တူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။၄၁၈ ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မႈမ်ားအား အလ်င္အျမန္ အျပစ္တင္ 
ခဲ့ၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးအုန္းဝင္းကမူ မိုးသည္းထန္ 
စြာ ရြာသြန္းႏုိင္သည္ဟု သတိေပးထားသည့္ၾကားမွ ေက်ာက္ရွာေဖြေနၾကသည့္ 
ေရမေဆးေက်ာက္သမားမ်ား၏ “ေလာဘ” ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ အျပစ္တင္ 
ခဲ့သည္။၄၁၉ အစိုးရသည္ ျဖစ္စဥ္ကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ခု 
ကို ခန႔္အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း MEHL တြင္ တစ္ဦးခ်င္းရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားဆုံး 
ပဂုၢိဳလမ္်ားအနက္တစဦ္း ျဖစသ္ည့ ္ဒတုယိဗိလုခ္်ဳပႀ္ကီးစိုးထြဋအ္ား ေကာမ္တတီြင ္
ထည့္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ၎၏ ယုံၾကည္ႏုိင္မႈကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစပါသည္။၄၂၀

အဆံုးသတ္တြင္ တပ္မေတာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး 
ဗုိလ္မႉးႀကီး ေနလင္းထြန္းအပါအဝင္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္အတြက္ အရာရိွႏွစ္ဦးကုိ 
ရာထူးမ ွဖယရ္ွားခဲသ့ညဟ္ ုဆုိပါသည။္၄၂၁ အစိုးရသညလ္ည္း သတၱဳတူးေဖာသ္မူ်ား 
အား ဆက္လကတ္ူးေဖာရ္န ္ဖအိားေပးရာတြင ္ပါဝငပ္တသ္ကခ္ဲသ့ည့ ္ေက်ာက္စမိ္း 
လုပ္ငန္းရွင္ ၃ ဦးတို႔ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။၄၂၂ သို႔တိုင္ 
ယင္းသည္ က႑အားသန႔စ္င္ကာ ျပည္သူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
အစိုးရ၏ပ်ကက္ြကမ္ႈမ ွအာ႐ုလံႊၿဲပီး ခရံသူကိအုျပစတ္င္ျခင္းႏငွ့ ္အျပစပ္ုခံ်ျခင္းတို႔ 
ထက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ပိုမိုခဲ့ပါသည္။ 

ဤအျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ေလ်ာ့ရမဲႈ ႏွင့္ မဆင္မျခင္ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း၏ အႏၲရာယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိုင္စင္သက္တမ္း ကုန္သြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎တို႔၏ 
ဧရာမတြင္းႀကီးမ်ားကို အလြယ္တကူပင္ စြန႔္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ တရားမဝင္ စြန႔္ပစ္ 
ထားသည့ ္ေျမစာမ်ား ႏငွ့ ္မတုသ္ုမံိုးတို႔ ေပါင္းစပသ္ြားသည့အ္ခါ အဆိပုါ တြင္းႀကီး 
မ်ားသည္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ 
ရႊံ႕ႏြံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္သြားသည္။ အဆုိပါတြင္းႀကီးမ်ား၏ ကန္ေပါင္မ်ားသည္ 
မလႊဲမေရွာင္သာ ၿပိဳက်ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ 
ေျမၿပိဳမႈမ်ား ႐ုတ္တရက္ျဖစ္သြားေစသည့္အခါ တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈမ်ား၏ 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔ ္ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈသည္ အသက္မ်ား 
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ 

ဤသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့သည့္ အနည္းဆုံး လူ ၅၅ ဦး အနက္ 
လိုင္စင္မရွိဘဲ တူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Thura ကုမၸဏီ၏ 
ဤထရပ္ကားေမာင္းသူလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ Global Witness 

ဖားကန႔္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအလယ္၌ ႀကီးမားသည့္ ရႊံ႕ႏြံအိုင္တစ္ခု ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ရႊံႏႊံမ်ား နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္လုပ္သားမ်ား။ 
Global Witness



ANNUAL JADE PRODUCTION REPORTED BY MGE
Production volumes in metric tons. Data reported by MGE in annual MEITI reports. Production measured over fiscal year 
(April - March).
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၃.၁ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ၃.၁ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈေနာက္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ

လိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားမႈမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေရးအႀကီးဆုံး 
ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ - ရပ္ဆိုင္းမႈသည္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္ခဲ့သနည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တုိတုိေျဖၾကား 
ရပါက ယင္းသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။

တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္ျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေရတြက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ေက်ာက္စိမ္း 
ပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို နိမ့္က်ေစသည္။ သို႔တိုင္ ဤအစီရင္ခံ 
စာအတြက္ Global Witness မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ 
ရရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းထားမႈအရ လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို 
ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းသည္ အမ်ားဆုံးအေနျဖင့္ စတင္သက္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ 
အေထြေထြ တူးေဖာထု္တလု္ပမ္ႈအေပၚ အေသးစားသက္ေရာကမ္ႈတစခ္သုာ ရွပို ံ
ရပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားသည္ အစိုးရ အေျပာင္း 
အလဲမတိုင္မီ ႏွင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈရပ္ဆိုင္းျခင္း သက္ေရာက္မႈမတိုင္မီ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တစ္ဟုန္ထိုးျမင့္တက္သြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရွိ  
အတုိင္းအတာထက္ အနည္းငယ္မွ်သာ နည္းပါးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ထက္ သိသိ 
သာသာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တရားဝင္ေက်ာက္စိမ္း 
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၾကား ၁၆၃၄၀ မက္ထရစ္တန္မွ 

၃၅၆၂၈ မက္ထရစ္တန္သုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ တုိးျမင့္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈသည္ 
ထိုျမင့မ္ားေသာအဆင့မ္ ွေနာကဆ္ကတ္ြ ဲႏစွ္ႏစွက္ာလအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏစွတ္ြင ္
(ရပ္ဆုိင္းမႈစတင္ခ်ိန္တြင္) မက္ထရစ္တန္ ၃၄,၆၅၅ သုိ႔၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
၃၁၆၇၈ မက္ထရစ္တန္သို႔ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္အတြင္း 
အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ဤအခ်က္အလက္တြင္ MGE မွ တင္ျပခဲ့သည့္ 
တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွ ေရာင္းခ်ရသည့္ ပမာဏ 
မ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ MEITI အစီရင္ခံစာ ၅ ေစာင္ တုိ႔တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပထမ MEITI အစီရင္ခံစာ ၃ ေစာင္ 
တို႔တြင ္ေက်ာကစ္မိ္းအျဖစ ္အမ်ိဳးအစားသတမ္တွထ္ားသည့ ္ပယင္း ႏငွ့ ္အသြင ္
ေျပာင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈတို႔အတြက္ ပမာဏမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းထားျခင္း 
မရွိေပ။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္း လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းမရွိေသးေပ။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း၌ သက္တမ္းက်န္ရွိေနေသးေသာ လိုင္စင္ 
အေရအတြက္ကို အမွန္တကယ္ ႀကီးႀကီးမားမား စတင္ေလ်ာ့က်ေစလာခဲ့ေသာ 
လိငုစ္ငခ္်ထားေပးမႈ ရပဆ္ိငု္းျခင္းသည ္တရားဝငတ္ူးေဖာထ္တုလ္ပုမ္ႈမ်ား စတင ္
ေႏွးေကြးလာခဲ့ေစသည့ ္အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွပိါသည။္ မညသ္ို႔ပငဆုိ္ေစ 
ကာမူ ဤေႏွးေကြးလာမႈသည္ အနည္းဆုံးအတိုင္းအတာမွ်သာျဖစ္ၿပီး ပါမစ္မ်ား 
သကတ္မ္းကနုဆ္ုံးလာသည္ႏငွ့ ္သက္တမ္းရွိေနေသးေသာ လိငုစ္ငမ္်ားက်ဆင္း 
လာျခင္းကို အမီလိုက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။  

လိငုစ္ငမ္်ား သကတ္မ္းကနုဆ္ုံးလာသည္ႏငွ့အ္မွ် တူးေဖာမ္ႈမ်ား ဆကလ္က ္လပု ္
ကိငု္ေနျခင္းသည ္ရပဆုိ္င္းမႈေနာက္ပိငု္းတြင ္တရားမဝင ္တူးေဖာမ္ႈမ်ား ျမင့တ္က ္
လာခဲ့ေၾကာင္းကို အဆိုျပဳေနပါသည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ 
အတုိင္း စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးယူခံရျခင္း 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမ်ားရွိ ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွာ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း တရားဝင္ တင္ျပခဲ့သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရး ႏွစ္တို႔ အၾကားတြင္ ႏွစ္ဆထက္ပို၍ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၄၂၃
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မရွိဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈသည္ ယင္းကို အတည္ျပဳပါသည္။ 

ေက်ာကမ္်ကရ္တနာ ျပပြမဲ်ားရွ ိေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမ်ားသည ္စစုုေပါင္း ထတုလ္ပု ္
မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ကြဲျပားသည့္ ပုံစံတစ္ခုကို ျပသ 
ေနပါသည္။ ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆုံးျမင့္တက္ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ထို႔ေနာက္ပိုင္း သုံးႏွစ္တာအတြင္း အတက္အက်မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ 
သို ႔တိုင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ရွိ 
အျမင့္ဆံုး ပမာဏထက္ ၄၃% ပုိမုိနည္းပါးပါသည္။ ပုိမုိ၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္မွာ 
၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ တုိ႔တြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ (မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္) ေက်ာက္ 
စိမ္း အမ်ားစုတို႔အား တရားဝင္ျပပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ၆၀% ခန႔္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ 
မ်ား တစဟု္နထ္ုိးျမင့တ္ကခ္ဲခ့်နိတ္ြင ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည ္၎ႏငွ့အ္တူ ျမင့တ္က ္
လာခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွစတင္ကာ ျပပြဲမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ 
ေက်ာက္စမိ္းမ်ားသည ္စစုုေပါင္း ေက်ာကစ္မိ္းထတုလ္ပုမ္ႈ၏ ၂၀% သာ ျဖစ္ေတာ ့
သည္။ 

အဆုိပါ အခ်က္အားလံုးတုိ႔အရ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ - ေက်ာက္ 
စိမ္းထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သိသိ 
သာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ျပပြဲမ်ားမွ ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွာမူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ 
ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း မရွိသနည္း။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အေျဖအခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ 
အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ပိုမို 
ထိေရာကစ္ြာ လပု္ေဆာငလ္ာႏုငိၿ္ပီး တိုးတကလ္ာသည့ ္ထတုလ္ပုမ္ႈသည ္ယခင ္
က စာရင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ‘တရားဝင္ ျဖစ္လာျခင္း’ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုသို႔ျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ပိုမို 
ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ ဤစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္းေတြ႕ရွိရသည့္ အေျဖျဖစ္ပါသည္ - 
ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန သိသိသာသာ 
ေျပာင္းလသဲြားေတာမ့ည ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ့ ္လိငုစ္ငထ္တု္ေပးျခင္းဆိငုရ္ာ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားတြင ္အေျပာင္းအလတဲစခ္ ုျဖစလ္ာႏုငိ္ေၾကာင္းတို႔ကုိ သရိွသိျဖင့ ္ကုမၸဏမီ်ား 
အေနျဖင့ ္ေက်ာကစ္မိ္းမ်ားကိ ုတတ္ႏုငိသ္မွ် အလ်င္ျမနဆ္ုံး တူးေဖာထ္တုလ္ပုရ္န ္
အတြက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ပင္ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ခဲ့ 
ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္တမ္း 
က်န္ရွိ ေနေသးေသာ လိုင္စင္အေရအတြက္မ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ 
ပင္ အဆိုပါ ျမင့္မားသည့္အဆင့္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္တူးေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္း 
သာ မွန္ကန္ပါက ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ရွိ အတိုင္းအတာထက္ပင္ 
ဆကလ္က္ျမင့မ္ားေနသျဖင့ ္လိငုစ္ငထ္တု္ေပးမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းျခင္းႏငွ့ ္ေနာကဆ္က ္
တြဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတို႔သည္ ပို၍ပင္ သိသိသာသာ က်႐ႈံးခဲ့ပါသည္။  

တရားဝင ္အေရာင္းျပပြမဲ်ားတြင ္ေရာင္းခ်သည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းရာခိငု္ႏႈန္း ေလ်ာက့် 
လာျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခန႔္မွန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမတိုင္မီ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကုိ တိုးျမႇင့္ကာ ပိုလွ်ံ 
သည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းမ်ားအား အနာဂတတ္ြင္ေရာင္းခ်ရန ္သိုေလွာင္ေနျခင္းေၾကာင့ ္
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ 
ေက်ာကစ္မိ္းမ်ား၏ ပိမုိ ုႀကီးမားသည့ ္ပမာဏအားႏုငိင္၏ံ ျပငပ္သို႔ ေမွာငခ္ိ ုတငပ္ို႔ 
ျခင္း သို႔မဟတု ္တရားဝငမ္ႈရွမိရွ ိမေသခ်ာသည့ ္ ပဂုၢလကိ ေက်ာကစ္မိ္းေစ်းကြက္ 
မ်ားတြင ္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစပ္ါသည။္ အဆိပုါ ျဖစ္ႏုငိ္ေျခကိ ုေအာကပ္ါ အပိငု္း ၃.၂ 
တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါ အခ်ကအ္လကမ္်ားအားလုံးသည ္တရားဝင ္တူးေဖာထ္တုလု္ပမ္ႈ ႏငွ့ ္ေရာင္း 
ခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း ဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း 
တူးေဖာထု္တလ္ပုမ္ႈသည ္တူးေဖာခ္ြင့မ္်ား သကတ္မ္းကနုသ္ြားသျဖင့ ္အနည္းငယ ္
ေလ်ာ့က်သြားေကာင္း ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ေသာ္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားေသာ 
ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွေသာ အင္အားႀကီး 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုိ၍ပင္ အႏၲရာယ္မ်ားျပားလာၿပီး ဥပေဒအရ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ 
အေလ့အထမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု Global Witness ၏ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား 

အရ ၫႊန္ျပေနပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ အခ်ိန္မကုန္ဆံုးမီတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် 
လ်င္ျမန္စြာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ၾကသျဖင့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပို၍သာ 
အႏၲရာယ္ႀကီးလာခဲ့ပါသည္။ ၄၂၄

အနီးကပ္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား 
တြင္ပင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီေသာအျမင္မ်ား 
ရွိၾကသျဖင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္မွ် နားလည္ရန္ 
ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအတြင္းရိွ အႀကီးတန္းအရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုက ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တို႔အၾကားတြင္ ျပပြဲမွ ေရာင္းခ်မႈမ်ား က်ဆင္းခဲ့ၿပီး 
ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈသည္ အနိမ့္ 
ဆုံးအေနျဖင့္ မေျပာင္းလဲဘဲရွိေနခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။၄၂၅ အျခားသူမ်ားကမူ 
တူးေဖာထ္တုလ္ပုမ္ႈသည ္စစုုေပါင္းအားျဖင့ ္ေလ်ာက့်ခဲ့ေသာလ္ည္း ပဋပိကၡတြင ္
ပါဝင္သူမ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ဆက္လက္ တူးေဖာ္ေနၾက 
သည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ၄၂၆

ေနာက္ဆုံးတြင္ တရားဝင္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ လိုင္စင္မ်ား 
သက္တမ္းကုနသ္ြားသည့အ္တြက ္အနည္းငယမ္ွ် အရွနိ္ေလ်ာက့်လာခဲ့ေသာလ္ည္း 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီထက္ မ်ားစြာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနသည့္ 
အခ်က္အရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေတာင္ကုန္းမ်ားမွ ေက်ာက္စိမ္း 
မ်ားကုိ ဆက္လက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ၾကရာတြင္ ပိုမိုဆန္းသစ္လာၾကသည္ 
သို႔မဟုတ္ တမင္တကာ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။ 

၃.၂ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ ၃.၂ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ 
ျမင့္တက္လာျခင္းျမင့္တက္လာျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွိ အႀကီးမားဆုံးေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ 
ေမွာငခ္ိ ုကနုသ္ြယ္မႈမ်ား ေပါမ်ားေနခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ အထကတ္ြင ္ေဖာ္ျပခဲၿ့ပီးသည့ ္
အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုတုိ႔အား တရားဝင္စနစ္အတြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာကခ္ဲ့ျခင္းမရွဘိ ဲႏုငိင္ံျပငပ္သို႔ ေမွာငခ္ိတုငပ္ို႔ပါသည။္ ထို႔ေၾကာင့ ္ေက်ာက္ 
စိမ္း လုပ္ငန္း၏ အရြယ္အစားကုိ တိက်စြာတြက္ခ်က္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ ျဖစ္ 
ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခြန္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ သန္းရာေပါင္းမ်ား 
စြာ ဆုံး႐ႈံးေစကာ ေမွာငခ္ိကုုနကူ္းျခင္းႏငွ့အ္တ ူအျခားေသာ တရားမဝင ္လပုင္န္း 
မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အဖြဲ႕မ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးသည္။ 

လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းသည္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ ျပႆနာကို 
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းသည္ မရည္ရြယ္ထားသည့္ အက်ိဳးဆက္ 
တစခ္ုျဖစသ္ည။္ သကတ္မ္းကနုဆ္ုံးခဲၿ့ပီးျဖစ္ေသာ လုပက္ြက္မ်ားတြင ္တူးေဖာ္ေန 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အကယ္၍ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆႏၵရွိလွ်င္ပင္ ၎တို႔၏ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း 
မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့ ္၎တို႔၏ ေက်ာကစ္မိ္းမ်ားအား ေစ်းကြကသ္ို႔ သယယ္ပူို႔ေဆာင ္
ရန္ တရားမဝင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လိုအပ္လာခဲ့သည္။ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသို႔ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေစခဲ့မႈသည္ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အဓိက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပိုမိုလြယ္ကူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
အား ေစ်းကြကသ္ို႔ တငပ္ို႔ျခင္းကိ ုခ်႕ဲထြငရ္နအ္တြက ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းသည ္
ယုတၱိရွိပါသည္။ 

အမွန္စင္စစ္တြင္ ေမွာင္ခုိတင္ပုိ႔ျခင္းမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ရပ္ဆုိင္းမႈ 
ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္မွစတင္ကာ ပို၍ပင္တိုးျမင့္လာခဲ့သည္ဟု လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားစြာတုိ႔က Global Witness အား ေျပာၾကခဲ့ၾကသည္။ ကိန္းဂဏန္း အတိအက် 
မ်ားကိ ုရရွရိန ္အခကအ္ခရဲွိေသာလ္ည္း ယခအုခါတြင ္ေက်ာကစ္မိ္း ထတုလ္ပုမ္ႈ 
၏ ၇၀% မွ ၉၀% တို႔အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္ေနၿပီး၄၃၂ မႏၲေလးမွ 
တစ္ဆင့္ ပမာဏပိုမိုတိုးျမႇင့္၍ သယ္ယူပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္ဟု လုပ္ငန္း 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ငန္းသည္ မည္မွ် ႀကီးမား လုပ္ငန္းသည္ မည္မွ် ႀကီးမား 
သနည္း?သနည္း?
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Global Witness က ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
အျမင့္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္ဟန္တူေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း 
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိခဲ့သည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့သည္။ ဤ 
ကိန္းဂဏန္းသည္ အာ႐ုံစိုက္မႈအမ်ားအျပားကိုရရွိခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္မွစ၍ အျခားေသာ 
ခန႔မ္နွ္းေျခမ်ားကိုေပးအပသ္ည့ ္ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားတို႔ကိ ုလုပ္ေဆာငခ္ဲသ့ည။္ 
Natural Resource Governance Institute မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ထိုသို႔ေသာ 
ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
တြင္ ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလီယံမွ ၁၅.၉ ဘီလီယံအထိ ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္ တြင္ ေဒၚလာ ၄.၁ ဘီလီယံမွ ၄၃.၆ ဘီလီယံအထိ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့ 
သည္။၄၂၇ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ The Open Data: Myanmar Jade 
စီမံကိန္းက ေဒၚလာ ၆.၃ ဘီလီယံမွ ၆.၆ ဘီလီယံ အၾကား ရိွမည္ဟု ခန႔မွ္န္းထား 
ၿပီး အျခားေသာ ကၽြမ္းက်ငပ္ညာရငွမ္်ားသည ္အဆိပုါ ကြဲျပားျခားနားသည့ ္တနဖ္ိုး 
ျဖတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ကန႔္ကြက္ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ 
ၾကသည္။၄၂၈ အမွန္စင္စစ္တြင္ တန္ဖုိးအစစ္အမွန္သည္ ကုန္သြယ္မႈ၏ တရား 
မဝင္မႈ ျမင့္မားေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအတြင္းသို႔ 
မညသ္ည့အ္ခါမွ် ေရာကရ္ွလိာခဲ့ျခင္း မရွိေသာ ထုတလ္ပုမ္ႈ၏ ႀကီးမားေသာ အစတိ ္
အပုိင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရွင္းလင္းမႈမရိွ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ MEITI လုပ္ငန္းစဥ္မွ 
ျဖစ္ေစ အျခားေသာ စနစ္တက် ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ အစိုးရထံမွ 
ပိမုိ ုအခ်နိ္ႏငွ့္ တေျပးညီျဖစ္ၿပီး ျပည့စ္ုသံည့ ္သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ား ရရွိျခင္း 
ျဖင့္ ရွင္းလင္းမႈ ပိုမိုရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မူ ေက်ာက္စိမ္း၏ 
၉၀% အထိအား တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမဟုတ္ 
သည့္အခါ အေရးႀကီးသည့္ မေရရာမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရွိေနေစပါသည္။ 

တန္ဖိုး ႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ

ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဆုိပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမည့္ 
အစား တရားဝင ္တူးေဖာ ္ထုတလ္ပု္ေရး တစခ္လုုံးအေပၚ လိငုစ္ငထ္တု္ေပးျခင္းကိ ု
ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ နားလည္ရန္အတြက္ တူးေဖာ္ထုတ္ 
လုပ္မႈ ပမာဏမ်ားကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ 

ယင္းအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခု ရိွပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္အျဖစ္ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္သည္ လုပ္ငန္းအား ေဒၚလာ 
တနဖ္ိုးျဖင့ ္အရြယအ္စားသတမ္တွ္ျခင္းထက္ လိငုစ္ငထ္တု္ေပးမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းထား 
ျခင္းသည္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကို မည္သို႔သက္ေရာက္ေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ ပိုမို 
၍ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမ်ားသည္ က႑၏ 
စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်မ်ားႏွင့္ ေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပေစ်းကြက္ အင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ ပိုမိုနည္းပါး 
သျဖင့္ လုပ္ငန္း၏အရြယ္အစားတန္ဖုိးထက္ အမွန္တကယ္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ 
ထတ္ုလပုမ္ႈကိ ုကိယုစ္ားျပဳပါသည။္ ေစ်းႏႈန္းသတမ္တွ္ျခင္းတြင ္ေျပာင္းလဲေနသည့ ္
ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေစ်းႏႈန္း အတက္ 
အက်မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြး ကြာျခားမႈမ်ားႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
အတြင္း ႏွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားသည့္ အျခားေသာ ၾကားခံ 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ယင္းကို သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ  ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ The Open 
Data: Myanmar Jade ေလ့လာမႈအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေသာ ေက်ာက္စိမ္း 
ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလုိဂရမ္လၽွင္ ၅.၀၈ ေဒၚလာ အျဖစ္မွ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္လၽွင္ ၁၂၇.၆၉ ေဒၚလာအျဖစ္သို႔ တစ္ဟုန္ထိုး 
ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္လၽွင္ ၁၀.၅၂ ေဒၚလာ အျဖစ္ 
သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲသ့ည္။၄၂၉ လပုင္န္း၏ စစုုေပါင္းတနဖ္ိုးကိသုာ ၾကည့ရ္ႈပါ 
က အဆိပုါ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလမဲႈမ်ားအရ တူးေဖာထု္တလ္ပုမ္ႈပမာဏမ်ား တစထ္ပ ္

တည္း ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ လုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲေနဟန္ ျမင္ရႏိုင္ 
ပါသည္။ 

ဒုတိယအားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္အရြယ္အစားသတ္မွတ္မႈ ခန႔္မွန္းေျခ 
မ်ားကိုလႈံ႔ေဆာ္သည့္ အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္အခ်က္ 
တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ - တူးေဖာ္ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အရည္အေသြးမွာ 
သိသိသာသာ ေျပာင္းလသဲြားေၾကာင္း ၫႊန္ျပရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အနည္းငယ္မွ်သာရိွသည္။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းအျပင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ခန႔္မွန္းခ်က္အတြက္ အေျခခံထားသည့္ အျခား ေသာေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ 
အခ်က္မွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အရည္အေသြး “အဆင့္” ၃ ခုအနက္ တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြင္း က်ေရာက္သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း၏ အခ်ိဳး 
အစား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ၌ Harvard’s Ash 
Center ႏွင့္ Proximity Designs တို႔မွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ခန႔မွ္န္းခ်က္ကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ အဆုိပါ ခန႔မွ္န္းခ်က္အရ ေက်ာက္စိမ္း ၅% 
သည္ A အဆင့္ျဖစ္ၿပီး ၃၅% သည္ B အဆင့္ ျဖစ္ကာ ၆၀% သည္ C အဆင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၄၃၀

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Harvard’s Ash Center က လုပ္ငန္းအတြင္းရိွ တန္ဖုိး၏ 
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ စစုုေပါင္း ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာထ္တ္ုလပုမ္ႈ၏ ၀.၀၁% ႏငွ့ ္၃.၅% 
တုိ႔အသီးသီး ျဖစ္သည့္ ပုိမုိတန္ဖုိးျမင့္မားသည့္ “ပထမတန္းစား (Imperial)” ႏွင့္ 
“အလယ္အလတ္တန္းစား (commercial)” ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး 
တုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ၎၏ နည္းစနစ္ကုိ ခ်ိန္ညႇခိဲသ့ည္။ ၄၃၁ အဆုိပါ ျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ Ash Center သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ သမား႐ုိးက် ခန႔မွ္န္းေျခ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံ သတ္မွတ္ 
ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ Global Witness ၏ ကုိယ္ပိုင္ခန႔္မွန္းေျခ၏ ထက္ဝက္သာ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္မ်ားျပားသည့္ ပမာဏတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏုင္ိငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ အရြယ္အစားအေပၚ အဆုိပါ ခန႔မွ္န္းေျခမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္း၏ အေရးပါမႈ အတုိင္းအတာ ႏွင့္ ျပႆနာ၏ အရြယ္အစားကုိ ဂ႐ုျပဳမိေစ 
ေရးအတြက္ ထိုစဥ္က အလြန္ တန္ဖိုးရွိပါသည္။ 

သို႔တိငု ္အဆိပုါ ခန႔မ္နွ္းေျခမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔သည့ ္သုေတသနမ်ားတြင ္အေျခခ ံ
ထားေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ မျပည့္စံုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ 
ထားေသာ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ ငါးႏွစ္ၾကာၿပီးခ်ိန္တြင္ 
တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တုိးတက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ 
ရိွသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎၏အခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းမႈ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဦးစားေပးကာ အမ်ားျပည္သူထံသို ႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုထုတ္ျပန္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရး၏ 
အေရးႀကီးပံုကုိ ျပသေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ လုိင္စင္ခ် 
ထားေပးမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းထားျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုစစိစ္ေလ့လာရနအ္တြက ္
အနည္းငယ္မွ် ပိုမိုစိတ္ခ်ႏုိင္သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာထားပါသည္။

ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်ာကစ္မိ္းအမ်ားစတုို႔သည ္တ႐တု္ႏုငိင္၊ံ ယနူနခ္႐ုငိ၊္ ေရႊလ၊ီ ၾကယ္ေခါင္ေစ်းရွ ိ
ဆိုင္မ်ားစြာအနက္ တစ္ဆုိင္တြင္ ဝယ္ယူေနၾကသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေဖာက္သည္မ်ားထံတြင္ 
အဆုံးသတ္သြားသည္။ Global Witness



OFFICIAL CHINESE IMPORTS OF JADE FROM MYANMAR

2006 $10.1m 2013 $1,522.0m

2007 $12.2m 2014 $12,123.1m

2008 $18.9m 2015 $1,668.7m

2009 $71.4m 2016 $48.5m

2010 $142.0m 2017 $91.7m

2011 $817.6m 2018 $57.5m

2012 $364.4m 2019 $196.4m

Year Value of Imports Year Value of Imports

Table: Global Witness • Source: UN Comtrade Data
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ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ရိွ နယ္စပ္ဆံုခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆင္ျဖဴရွင္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ 
သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ယာဥ္တန္းမ်ား၊ Global Witness 

အတြင္းရိွ ရင္းျမစ္မ်ားက ခန႔မွ္န္းခဲၾ့ကသည္။ ၄၃၃ ယင္းအရ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ရင္းျမစ္ 
မ်ားက ၅၀-၈၀% ေမွာင္ခုိပုိ႔ေဆာင္ခဲသ့ည္ဟု ခန႔မွ္န္းခဲ့သည့္အခါတြင္ ရပ္ဆုိင္းမႈ 
စတင္ခဲစ့ဥ္မွစ၍ ေမွာင္ခုိပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ား အေတာ္အသင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ ဟု 
အဆိုျပဳေနပါသည္။၄၃၄ ယင္းအား အပိုင္း ၃.၁ တြင္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ေထာက္ခံေနပါသည္။ အဆုိပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္တြင္ ႀကီး 
မားသည့္ ျမင့္တက္မႈတစ္ခုကုိ ျပသေနေသာ္လည္း ျပပြဲမွ ေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ 
တိုးတက္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်မႈ ရပ္တန႔္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ 
သျဖင့္ အဆုိပါ ပိုေနသည့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္ 
လ်က္ ရွိႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္ အခ်က္အလက္မ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္း
ကုလသမဂၢ၏ Comtrade အခ်က္အလက္စုစည္းမႈမွ အေကာက္ခြန္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
၏ တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ အျမင့္ဆုံးႏွစ္ၿပီးေနာက္ ပုံမွန္ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။၄၃၅ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ 
ေတြ႕ျမင္ရသည့္ အတိုင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ျမင့္တက္မလာမီတြင္ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ လုိင္စင္ထုတ္ေပး 
မႈ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ သမိုင္းဝင္အဆင့္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားျခင္း မရွိမီ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေတာ္သင့္ ဆက္လက္ ျမင့္မားေနခဲပ့ါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
တ႐တု္ႏုငိင္သုိံ႔ တရားဝင ္ေက်ာကစ္မိ္းတငသ္ြင္းမႈဆိငုရ္ာ အဆိပုါေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာခဲၿ့ပီး ေနာက္ထပ္ 
ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ႐ုတ္ျခည္း က်ဆင္းသြားျခင္းသည္ အထက္ပါ အပိုင္း ၃.၁ 
တြင ္ေဆြးေႏြးထားသည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာထ္တုလ္ပုမ္ႈ ပုစံမံ်ားႏငွ့ ္ကိကုည္မီႈ 
မရွိေပ။ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခအရွိဆုံးမွာ ဤအခ်က္အလက္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္ 
လၽွင္ ၅.၀၈ ေဒၚလာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀.၅၂ ေဒၚလာသို႔ ျပန္လည္က်ဆင္း 
ခဲ့ျခင္း မတိုင္မီ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၇.၆၉ ေဒၚလာ အထိ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ 
လာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာက္စိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေစာင့္ 
ၾကည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၄၃၆ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း တင္သြင္းမႈမ်ား 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အၾကား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ ကုိက္ညီလုနီးပါးျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ တရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ အမ်ားအားျဖင့္ 
စိတ္မခ်ရေသာ သေဘာသဘာဝကိုလည္း ေဖာ္ျပေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ 
တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ အမွန္တကယ္ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစသည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈ တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း တစ္ကီလိုတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ တစ္ဟုန္ထုိးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၄၃၇



WHAT DOES SMUGGLING MEAN FOR MYANMAR?
Combining officially reported emporium sales with the finding that at least 70% of Myanmar's jade is smuggled out 
of the country shows just how much money, at a minimum, the country loses to smuggling every year.

2013-2014 $1,531.6m $3,573.8m

2014-2015 $1,142.9m $2,666.8m

2015-2016 $668.0m $1,558.6m

2016-2017 $738.8m $1,723.8m

2017-2018 $1,019.7m $2,379.3m

Fiscal Year (April 
- March)

Value of Emporium Sales 
(reported by MGE)

Minimum Value of Smuggled 
Jade (assume 70% smuggled)

Table: Global Witness • Source: MGE Dislosures in MEITI Reports 1-5
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ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသည္ အစိုးရ၏ ဝင္ေငြမ်ားကို ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသည္ အစိုးရ၏ ဝင္ေငြမ်ားကို 
ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါသည္။ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါသည္။
အေရးအႀကီးဆံုးအျဖစ္ ေမွာင္ခိုတင္ပို ႔သည့္ပမာဏႏွင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈ 
ရပ္ဆိုင္းစဥ္မွစတင္ကာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာမႈတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႂကြယ္ဝမႈမ်ား၏ မည္မွ်နည္းပါးေသာ အတိုင္းအတာ 
သညသ္ာ အေရးတႀကီးလိအုပ္ေနေသာ လမူႈေရးဆိငုရ္ာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ သို႔မဟတု ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုကုိ အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ အစိုးရထံသို႔ 
ေရာကရ္ွိေၾကာင္းကိ ုမီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည။္ ဤဆုံး႐ႈံးမႈ၏ ပမာဏအတအိက် 
ကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္း 
ခန႔္မွန္းေျခတစ္ခုကို ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ျပပြမဲ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ေက်ာက္စိမ္း 
မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ႏွစ္စဥ္ ယူရို ႏွင့္ က်ပ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတို႔ျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားသည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ EITI အစီရင္ခံစာ တစ္ခုစီတြင္ တင္ျပထားေသာ 
ျပပြဲ၌ ေရာင္းခ်ရမႈ၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပထားၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ 
ႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပသို႔ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အနည္းဆုံးရာခိုင္ႏႈန္း 
(၇၀%) ကုိ အေျခခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္ပုိ႔ေသာ ေက်ာက္စိမ္း၏အနည္းဆံုး 
ေဒၚလာ တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ထားသည္။

ဤတြက္ခ်က္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္အခြန္ဝင္ေငြ 
ေဒၚလာမီလီယံ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ယင္း 
သည္ပင္လၽွင္ ေလွ်ာ့၍တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
ေက်ာက္စိမ္း၏ ၇၀% ေက်ာ္တို႔အား ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ ေမွာင္ခိုတင္ပို႔ၿပီး အဖိုးတန္ 
ေက်ာကစ္မိ္း အမ်ားစတုို႔အား တ႐တ္ုႏုငိင္သံို႔ တုကိ႐္ုကိ္ေမွာငခ္ိတုငပ္ို႔ကာ အရည ္
အေသြးနိမ့္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကိုသာ ျပပြဲမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည္။ ၄၃၉

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႂကြယ္ဝမႈ မည္မွ်သည္ ၎၏ 
ျပညသ္မူ်ားကိ ုအက်ိဳးမျဖစထ္ြန္းေစဘ ဲႏုငိင္၏ံျပငပ္သို႔ ေရာကရ္ွသိြားေၾကာင္းကိ ု

ရွင္လင္းစြာေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒသည္ 
ထတ္ုလပု္ေရးအတြက္ စစုုေပါင္းအခြန္ႏငွ့ ္အေရာင္းခြနမ္်ားအား လက္ရွ ိစစုုေပါင္း 
၂၀% မ ွ၁၃% ခန႔သုိ္႔ ေလွ်ာခ့်သင့ပ္ါသည ္(လာမည့စ္ာမ်က္ႏွာရွ ိျဖစစ္ဥ္ေလလ့ာမႈ 
ကို ၾကည့္ရႈပါ)။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္း ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသုိ႔ 
အထကပ္ါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကိ ုသတမ္တ္ွပါက ျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္ႏစွစ္ဥ္ေမွာငခ္ိ ု
လုပ္ငန္းမွ အခြန္ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဆုံး႐ႈံးလ်က္ 
ရွိခဲ့ပါသည္။ 

COVID-19 ကပ္ေရာဂါသည္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းအႏၲရာယ္မ်ားကို ပိုမိုတိုးပြားေစခဲ့ 
သည္။ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔လာခဲ့သည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အစုိးရသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ 
အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္အတြက္ အဓိက တရားဝင္ 
ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ 
သည္။ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ားသည္ တရားဝင္ေရာင္းခ်ရန္ ေနရာမရွိေသာ 
ေၾကာင့ ္၎တို႔၏ ေက်ာကစ္မိ္းကုိ ေရာင္းခ်ရန ္အျခား နည္းလမ္းမ်ား ရွာႏုငိဖ္ြယ ္
ရွိသည္။ ၄၄၀

အာဏာသိမ္းမႈသည္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈကို အလ်ဥ္ျပတ္ေတာက္ေစခဲ့သည္။ 
Global Witness ၏ ရင္းျမစ္တစ္ဦးအရ ေရႊလီ ႏွင့္ မူဆယ္တို႔အၾကား ျဖတ္သန္း 
သြားလာသည့ ္တ႐တ္ုနယစ္ပအ္ား အာဏာသိမ္းမႈ၏ ႏုငိင္ံေရးဆိငုရ္ာ ကေသာင္း 
အနင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚ 
ေပါက္လာခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ 
ႏုငိင္အံတြင္းသို႔ မႏၲေလး - ေရႊလီ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာကမ္ ွေမွာငခ္ိ ုပို႔ေဆာင ္
ျခင္းမ်ားကုိ ရပ္တန႔္ေစခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။၄၄၁ ဤအေျခအေနသည္ အကန႔ ္
အသတ္မရွိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ဖြယ္မရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္လာသည္ 
ႏွင့္အမွ် ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္ အႀကီးစားအတိုင္းအတာျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေပၚေပါက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

တန္ဖိုးအျမင့္မားဆုံးေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား အၿမဲတမ္းနီးပါး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသျဖင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အမွန္တကယ္တန္ဖိုးသည္ ထို႔ထက္ပိုမို 
ျမင့္မားႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ၄၃၈
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ 

ေက်ာက္စိမ္းအခြန္မ်ားကို ေက်ာက္စိမ္းအခြန္မ်ားကို 
ေျပာင္းလဲျခင္းေျပာင္းလဲျခင္း
ေမွာငခ္ိကုုနသ္ြယ္ျခင္းသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံေက်ာကစ္မိ္းအေပၚ အခြန္ေကာကခ္မံႈ 
ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္မားျခင္းႏွင့္တကြ ၎တို႔၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေစ 
သည။္ သမိငု္းအရ ေက်ာကစ္မိ္းသည ္လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မတွစဆ္င့ ္အစိုးရ 
အား ဝင္ေငြမ်ားေပးအပ္ပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းကို ေအာက္ပါတို႔မွတစ္ဆင့္ အပါ 
အဝင္ အႀကိမ္ေရအမ်ားအျပား အခြန္ေကာက္ခံပါသည္ ၄၄၂- 

၁။ “လက္မွတ္ထိုးသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား” – တူးေဖာ္ခြင့္လုိင္စင္တစ္ခုရရွိရန္ 
အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေပးေခ်ရသည့္ ပမာဏ။ 

၂။ “ထုတ္လုပ္မႈအခြန္” သုိ႔မဟုတ္ “ေရေျမခြန္” – တူးေဖာ္မည့္ ေက်ာက္စိမ္း 
အ႐ုိင္းတုံးမ်ား၏ ခန႔္မွန္းတန္ဖိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ 
တန္ဖိုးျဖတ္သည့္ အခြန္မ်ား။ ဤတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းအား MGE အရာရွိမ်ား၊ 
ျပည္နယ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ 
သည့ ္တနဖ္ိုးျဖတ္ေရးေကာမ္တီမ်ားျဖင့ ္လပု္ေဆာငၾ္ကသည။္ လက္ေတြ႕တြင ္
တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းအား MGE အဖြ႕ဲဝင္မ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ေက်ာက္စိမ္း 
အ႐ုိင္းမ်ားအား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း၏ တိက်မႈမရွိေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ 
တန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီအေပၚ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဤ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ျခယ္လွယ္မႈ မ်ားစြာတို႔ ျဖစ္ပြား 
ေလ့ရွိပါသည္။ ၄၄၃

၃။ “အေရာင္းခြနမ္်ား” သို႔မဟတ္ု “အထူးကုနစ္ညခ္ြနမ္်ား” – အေရာင္းျပပြမဲ်ားရွ ိ
ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ MGE ထံ ေပးအပ္သည့္ အခေၾကးေငြမ်ား။

၄။ “ကုန္သြယ္ဝင္ေငြခြန္” – ကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ ႏွစ္စဥ္အခြန္ 
ေကာက္ခံမႈမ်ား။ 

၅။ အျခားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား – အစိုးရသည ္ကမုၸဏမီ်ားအား ႏုငိင္ံျခားေငြေၾကး 
ျဖင့္ ေရေျမခြန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခေၾကးေငြမ်ားကဲ့သုိ႔ အျခား 
ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ 

ျမနမ္ာႏုငိင္သံည ္ေက်ာကမ္်ကရ္တနာ တူးေဖာထ္တ္ုလပု္ေရးအတြက္ ကမ႓ာေပၚရွ ိ
အျမင့္ဆံုး ေရေျမခြန္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္ -၄၄၄  ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒသည္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အခေၾကးေငြ ၂၀% 
ေကာက္ခံသျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈတို ႔အတြက္ 
အဓိက မက္လုံးတစ္ခုကို ျဖစ္ေစသည္။ ၄၄၅

၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေက်ာက္ 
စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွ ေနာက္ထပ္ ‘အထူး ကုန္စည္ခြန္’ 
ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳးကိုေပးေခ်ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။၄၄၆ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ အထူးကုန္စည္ခြန္သည္ ၁၅% မွ ၂၀% သုိ႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး  လုပ္ငန္း 
အတြင္း တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ၿပီး၄၄၇ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
၁၅% သို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။၄၄၈ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းကို 
အထူး ကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အခြန္ 
၁၁% ကို ေပးေဆာင္ရသည္။ ၄၄၉

၂၀၁၉ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ စတင္သက္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ယင္းသည္ 
ေက်ာက္စိမ္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရွိ ၿပီးသားအခြန္ေကာက္ခံမႈ 
တာဝန္မ်ားအေပၚ အစားထုိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။၄၅၀ ယင္းအရ ေရေျမခြန္ 
မ်ားအား ၁၀% အထ ိေလွ်ာခ့ ၿ်ပီး ေက်ာကအ္႐ုငိ္းမ်ားအေပၚ ၃% ႏငွ့ ္ေက်ာကမ္်က ္
ရတနာ အေခ်ာထည္မ်ားအတြက္ ၁% အေရာင္းခြန္ေကာက္ခံသည္။၄၅၁ လုိငစ္င္ 
ရရိွရန္အတြက္ လက္မွတ္ထုိးသည့္ အခေၾကးေငြတစ္ခု ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည ္ေမွာငခ္ိလုပုင္န္းမ်ားကုိ ေလွ်ာခ့်ၿပီး ႏုငိင္ံေတာဝ္င္ေငြမ်ားကုိ 
ျမႇင့တ္င္ေပးႏုငိ္ေသာလ္ည္း စည္းမ်ဥ္းထနိ္းေက်ာင္းသမူ်ားအေနျဖင့ ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လုပ္ငန္းအတြင္း ယခင္က ရွိခဲ့သည့္ 
႐ႈပ္ေထြးေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ကို ျပန္လည္ဖန္တီးျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရ 
မည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အဆုိပါ အခ်က္မ်ားသည္ လက္ရိွ အေျခ 
အေနအတြင္း အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ၾကသည္။ 

တရားဝင္အခြန္မ်ား ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားအျပင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ ႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလ်ာက္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 
တရားမဝင္  ေငြေပးေခ်ရမႈမ်ား ရွိေနသည္။
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၃.၃ ဖားကန႔္ရွိ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ၃.၃ ဖားကန႔္ရွိ တ႐ုတ္စီးပြားေရး 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားမ်ား 

တ႐တ္ု စီးပြားေရးလပုင္န္း အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသညလ္ည္း ၂၀၁၆ ခုႏစွ ္ေနာကပ္ိငု္း 
တြင ္ဆက္လက္ေပါမ်ားလာခဲသ့ည။္ ေက်ာက္မ်ကရ္တနာမ်ား တူးေဖာထ္တ္ုလပု ္
ေရးတြင္ ျပည္ပပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း၄၅၂ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးၿပီး အေခ်ာထည္မေရာက္မီအဆင့္ 
ႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္အဆင့္ရွိ ေစ်းကြက္ႏွင့္ 
တန္ဖိုးျမႇင့္ေစ်းကြက္မ်ားကိုပါ လႊမ္းမိုးထားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖုံးကြယ္ထား 
ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ထင္ရွားသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေနပါ 
သည္။၄၅၃ လုပ္ငန္းအတြင္းရိွ အတြင္းသိ ရင္းျမစ္တစ္ဦးက ယခုအခါတြင္ ဖားကန႔ ္
ရွိ ကုမၸဏီအားလုံးနီးပါးတို႔တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္ ပုံစံအခ်ိဳ႕ျဖင့္ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွိၾကသည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။၄၅၄

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ 
ဆက္လက္ေဖာထ္တ္ုခဲသ့ည့အ္တိငု္း လပုင္န္းအတြင္းရွ ိအတြင္းလူမ်ားက တ႐တ္ု 
ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ျမန္မာမွတ္ပုံတင္မ်ားကိုရယူၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား မွတ္ပုံတင္ 
ထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ မည္သုိ႔ တိုက္႐ိုက္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၾကေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္နည္းစနစ္တစ္ခုတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသူမ်ား၏ကိယုစ္ားလုပက္ိငုသ္ည့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္သံားမ်ား 
ပါဝင္ေသာ ႏုငိင္ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားအေပၚ ကန႔သ္တခ္်က္မ်ားအား ေရွာငလ္ႊရဲန ္
အတြက္ အေယာင္ျပကုမၸဏီမ်ား အသံုးျပဳျခင္းပါဝင္သည္။၄၅၅ ယင္းတြင ္တူးေဖာ ္
ခြင့အ္တြက ္လိငုစ္ငပ္ိငုရ္ငွ္ႏငွ့ ္တရားမဝငအ္က်ိဳးအျမတခ္ြဲေဝျခင္းႏငွ့ ္အျခားေသာ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါဝင္ေလ့ရွိသည္။၄၅၆ ထင္ရွားသည့္ 
ေက်ာက္စမိ္းလပုင္န္းရငွတ္စဦ္းက တ႐တုလူ္မ်ိဳးစီးပြားေရးသမားမ်ားသည ္အဆိ ု
ပါ တရားမဝင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ 
ႏုငိင္သံား တ႐တုလ္မူ်ိဳးမ်ားႏငွ့ ္မၾကာခဏ ပူးေပါင္းလပုက္ိငုၾ္ကသည ္ဟ ုအတည ္
ျပဳ ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ “တရားမဝင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား” ေပၚတြင္ အေျခခံ 
ကာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို မ်က္ႏွာသာေပးထားသည့္ ၅၀/၅၀ သို႔မဟုတ္ 
၇၀/၃၀ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝမႈတစ္ခု ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။၄၅၇

အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္အဆင့္ရွိ က႑အတြင္း တ႐ုတ္ 
တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားသည္ ေငြအရင္းအႏွီး သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ 
တူးေဖာ္ေရး ကရိယိာမ်ားႏငွ့ ္စကယ္ႏရၲားႀကီးမ်ားကဲသ့ို႔ ေငြေၾကးအစားထိုး အရင္း 
အျမစ္မ်ားကုိ ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားထံ ေပးအပ္ကာ ထုတ္လုပ္မႈ၏ေဝစုတစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္၏ ေဝစုတစ္စုကုိရယူသည့္ပုံစံလည္း ပါဝင္ပါသည္။၄၅၈ 
အဆိပုါ တ႐တု္ေက်ာေထာက္ေနာကခ္ံျပဳထားသည့ ္လပုင္န္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 
ပံပ့ိုးမႈမ်ားသည ္ဤစုစံမ္းေဖာထု္တမ္ႈ၏ နယပ္ယ္ထက ္ေက်ာလ္ြန္ေနေသာလ္ည္း 
တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ 

ကုန္ၾကမ္းအေခ်ာသတ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္မီအဆင့္ရွိ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၏ 
အခန္းက႑မ်ားအား တပမ္ေတာ၏္ အႀကီးတန္းအရာရွမိ်ားမ ွအကအူညီေပးႏုငိ ္
ၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ စစ္ဦးစီး 
အရာရိွတစ္ဦးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွကုမၸဏီမ်ားသည္ ဖားကန႔သုိ္႔ဝင္ေရာက္ရန္ တံခါး 
မႉးမ်ားအျဖစ ္လပု္ေဆာငၾ္ကသည့ ္အငအ္ားႀကီးမားေသာ တပမ္ေတာအ္ရာရွမိ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသႏွင့္တိုင္းအဆင့္ တပ္မႉးမ်ားႏွင့္ သေဘာ 
တူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီမႈ 
မ်ားအား ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ႀကီးမား 
သည့္ ခ႐ုိနီလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားမွလည္း ၾကားခံပြဲစားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ 
သည္။၄၅၉

ရလဒ္မွာ အေသးစားေဒသခံကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိုသို႔ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားစြာရွိၿပီး 
စကယ္ႏရၲားႀကီးမ်ားစြာအသံုးျပဳသည့ ္တ႐တုမ္ွေငြေၾကးပံပ့ို႔ေသာ သုိ႔မဟုတ ္လပု ္
ေဆာင္ေသာ လပုင္န္းမ်ားႏငွ့ ္ယဥွၿ္ပိဳင္ႏုငိ္ျခင္း မရွသိျဖင့ ္KIA ႏငွ့ ္အဆက္အသြယ ္
မရွိေသာ ေဒသခံကခ်င္ကုမၸဏီမ်ားအား ပို၍ ေဘးသို႔ေရာက္ေစခဲ့သည္။၄၆၀

ကုန္ၾကမ္းအေခ်ာသတ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္မီအဆင့္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းက႑အတြင္း 
တ႐ုတ္တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကိုေထာက္ျပကာ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အတြင္း 
လူတစ္ဦးက လုပ္ငန္းအတြင္း၌ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးမွ ႏုိင္ငံသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကသူမ်ား ေပါမ်ားလာခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ကာ Global Witness ထံသို႔ 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ - “၎တို႔သည္ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ား 
(ဗမာစကားျဖစ္ေစ ကခ်င္စကားျဖစ္ေစ) ကို ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း 
မွတ္ပုံတင္မ်ားရွိၾကၿပီး ေဒသခံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾက 
သည္။” ဤအတြင္းသိ ပုဂၢိဳလ္က တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသခံျမန္မာ ကုမၸဏီ 
မ်ားမွ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို တာဝန္ယူၿပီး တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက တူးေဖာ္ေရး 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးတို႔ကိုတာဝန္ယူသည့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎က 
တ႐တုက္မုၸဏမီ်ားသည ္ေငြအရင္းအႏွီး ပိမုိမု်ားျပားၿပီး စစဗ္ိလ္ုခ်ဳပမ္်ား၏ မသိားစ ု
မ်ားႏငွ့ ္ပူးေပါင္းထားသျဖင့ ္ပိမုိႀုကီးမားသည့ ္လုပက္ြကမ္်ားကိ ုရရွိႏုငိၾ္ကေၾကာင္း 
ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။၄၆၁

ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားအရ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္လည္း ဖားကန႔္ရွိ 
UWSA ႏငွ့အ္ဆကအ္သြယရ္ွိေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ့အ္တတူကြ လပုက္ိငု္ေန 
ၾကသညဟ္ ုေဒသခရံင္းျမစမ္်ားက ဆိပုါသည။္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားသည ္နယစ္ပမ္ ွ
တစ္ဆင့္ ေငြသားေပးေခ်မႈမ်ားအျဖစ္ စီးဆင္းဝင္ေရာကလ္ာႏုငိ္သည္ သို႔မဟတု ္
တူးေဖာမ္ႈအတြက ္အသံုးျပဳသည့ ္အႀကီးစားစကယ္ႏရၲားႀကီးမ်ားအျဖစ ္ဝင္ေရာက္ 
ႏုိင္ပါသည္။၄၆၂ ကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၎၏ပိုင္ရွင္မ်ားအား ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားရန္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ မလြယ္ကူေပ။၄၆၃

အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ့ေက်ာက္ 
စိမ္းအတြက္ အဓိကေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ အလ်ဥ္ျပတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အာ 
ဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါတို႔ 
ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို ႔ ပို ႔ေဆာင္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုကုိ ျဖတ္သန္း 
သယ္ေဆာင္ေသာ ေရႊလီရွိ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ား 
အျပားကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
အလ်ဥ္ျပတ္မႈမ်ားသည ္ယာယသီာ ျဖစ္ႏုငိဖ္ြယရ္ွသိည။္ တ႐တ္ုႏုငိင္အံတြက ္ပိမုိ ု
စုိးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မွာ အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အေထာက္အပ့ံ 
ေပးသည္ဟု ႐ႈျမင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚအျမင္ 
မ်ားကုိ ယုိယြင္းလာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ပိုမိုဆိုးရြားလာပါက ဤ 
ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္လုပ္ငန္းအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ 
တုိက္႐ုိက္ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ 
အႀကီး မားဆံုး ေက်ာက္စိမ္း ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေနအထား 
ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ား ေပါမ်ားစြာရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
လာမည့္ႏစွမ္်ားအတြင္း ဖားကန႔၌္ တ႐တ္ုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည ္အႀကီးအက်ယ ္
ဆက္လက္ပါဝင္ပတ္သက္ေနႏုိင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း 
တြင္ ဖားကန႔္ရွိ အားနည္းေနၿပီးသားျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈသည္ ပ်က္စီး 
သြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြရွင္မ်ားအတြက္ 
နယ္ပယ္ ပိုမို က်ယ္ျပန႔္ေစႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ 

၃.၄ ေရမေဆးသမားမ်ား ျမင့္တက္လာမႈ၃.၄ ေရမေဆးသမားမ်ား ျမင့္တက္လာမႈ
လိုင္စင္ခ်ထားျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ျခင္းႏွင့္  ၎ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အႏၲရာယ္ရွိသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအေလ့အထမ်ားသည္ ဖားကန႔္ရွိ ေရမေဆး 
သမားမ်ားအေပၚ အထူးသိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ အေရ 
အတြက္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
ယခုအခါတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္တို႔မွ ခန႔္မွန္းေျခ ၃၀၀၀၀၀ မွ ၄၀၀၀၀၀ ရွိေသာ လက္လုပ္လက္စား 
ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာသူ္မ်ားသည ္ႏစွစ္ဥ ္အျမင့ဆံု္းရာသအီတြင္း ဖားကန႔သ္ို႔ လာ 
ေရာက္ၾကပါသည္။၄၆၄ ဤသုိ႔ အလြန္အ့ံအားသင့္ဖြယ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားထုတစ္ခုလုံး၏ ၂% ခန႔္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အမ်ားစုတို႔သည္ 
၎တို႔ ယခင္ကရရွိခဲ့သည္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေန႔စဥ္လုပ္အားခ 
မ်ား၏ မက္လုံးေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းခံရသည္။၄၆၅
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၂၀၁၆ မတုိင္မီတြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ေျမစာမ်ားကုိ စြန႔ပ္စ္ရန္ 
ကုမၸဏီမ်ားအား အစိုးရမွ တရားဝင္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေက်ာက္စမိ္းကိ ုရွာေဖြခဲၾ့ကသည။္ ၂၀၁၆ ခုႏစွ္ေနာကပ္ိငု္းတြင ္အဆိပုါ သတမ္တ္ွ 
ထားသည့ ္ေျမစာပုမံ်ားမ ွလက္ျဖင့ ္ရွာေဖြျခင္းမ်ားသည ္ကမုၸဏတီစခ္ခု်င္းစတီို႔၏ 
လပု္ကြက္မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲသ့ည္။၄၆၆ ထိသုို႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း 
မ်ားကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရွိ လိုင္စင္ 
ထတု္ေပးမႈ ရပဆ္ိငု္းျခင္းေၾကာင့ ္ကမုၸဏမီ်ားအေနျဖင့ ္ပိမုိႀုကီးမားသည့ ္ကရိယိာ 
မ်ားျဖင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သျဖင့္ ေျမစာ 
မ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြန႔္ပစ္ရန္ေနရာမ်ားသို႔ သြား 
ေရာက္စြန႔္ပစ္ရန္ သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ား 
ေၾကာင့ ္ကမုၸဏမီ်ားအေနျဖင့ ္၎တို႔၏ ကိယ္ုပိငုတူ္းေဖာ္ေရး လုပက္ြကမ္်ားအတြင္း 
၌သာ ေျမစာမ်ားကို စြန႔္ပစ္ျခင္းျဖင့္ ေခၽြတာမႈျပဳလုပ္ရန္ အားေပးခဲ့သည္။၄၆၇ 

ဤသုိ႔ စြန႔ပ္စ္သည့္ အေလ့အထမ်ားသည္ တရားဝင္မဝင္ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသာ္ 
လည္း ထိုသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမၿပိဳမႈမ်ားစြာ 
ကဲသ့ို႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိငုရ္ာ ေဘးအႏရၲာယ္မ်ား၏ သားေကာင္ျဖစရ္န ္အခ်ိဳး 
အစားမက်သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ေရမေဆးသမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ 
အႏၲရာယ္မ်ားကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစခဲ့ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၏ ႐ႈခင္းတြင္ ေပါ 
မ်ားစြာေတြ႕ျမင္ရေသာ ဧရာမေျမစာပုံႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားၿပီးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ 
ႏုန္းစစ္ကန္မ်ားသည္ အဆိုပါ တူးေဖာ္ေရးအေလ့အထမ်ား၏ ရွင္းလင္းသည့္ 
အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ေရမေဆးသမားမ်ားသညလ္ည္း လိငုစ္ငထု္တ္ေပးမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းခဲစ့ဥမ္စွ၍ တနဖ္ိုး 
ပိမုိုျမင့မ္ားသည့ ္ေက်ာကစ္မိ္းမ်ားကိ ုရွာေတြ႕လာၾကျခင္းေၾကာင့ ္က႑ကိ ုထနိ္း 
ခ်ဳပ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျမင့္တက္လာေစခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေရမေဆး 
သမားဦးေရ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ေစႏုိင္ခဲ့ပါသည္။၄၆၈ ဤသို႔ တိုးျမင့္လာမႈသည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ တူးေဖာ္ရန္ 
တကသ္တု႐္ိကု္ျခင္းေၾကာင့ ္ကုမၸဏမီ်ားအေနျဖင့ ္အႀကီးဆုံးႏငွ့ ္တနဖ္ိုးအျမင့ဆံု္း 
ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးမ်ားကိုသာ ရွာေဖြၾကရာတြင္ ပိုမိုေသးငယ္သည့္ ေက်ာက္ 
စိမ္းတုံးအခ်ိဳ႕ကို သတိမမူမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

အဆုိပါ ေရမေဆးေက်ာကရ္ွာေဖြသမူ်ားအား အမ်ားအားျဖင့ ္ေလာပန္း ဟူေသာ 
တ႐တုစ္ကားလုံးျဖင့ ္အမ်ားအားျဖင့သ္ထိားၾကသည့ ္“သူေဌးမ်ား” မ ွစစုည္းထား 
ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေလာပန္းမ်ားသည္ ၎တို႔အား အစားအေသာက္၊ ကိရိယာ 
မ်ားႏငွ့္ ေနထိငု္ရန ္အေထာကအ္ပံမ့်ားေပးအပ္ၿပီး မညသ္ည့္ေက်ာက္စမိ္းရွာေဖြ 
ေတြ႕ရွမိႈမ ွအက်ိဳးအျမတ္ကိမုဆိ ုေဝစခုြဲေဝရယသူည။္ လကလ္ပုလ္ကစ္ားတူးေဖာ ္
သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ International Growth Centre ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံ 
စာတစ္ေစာင၌္ တစဦ္းခ်င္းတူးေဖာသ္မူ်ားဟု အမညခ္ထံားသူမ်ား၏ ၄၀% ေက်ာ ္
တို႔သည ္အဆိပုါ ပဂုၢလိကေလာပန္းမ်ားအတြက ္လပုက္ိငု္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ေလာပန္းတစ္ဦးအတြက္ တုိက္႐ုိက္အလုပ္လုပ္ျခင္း မရွိသည့္ 
တူးေဖာသူ္မ်ားသညပ္ငလ္ၽငွ ္၎တုိ႔ႏငွ့ဆ္ကဆ္ရံေလ့ရွသိည ္- တူးေဖာသ္ ူထက ္
ဝက ္ေက်ာတ္ို႔က ၎တို႔၏ ဝင္ေငြမ်ားအား ေဒသခံေလာပန္းတစ္ဦးႏငွ့္ ခြဲေဝခဲ့ဖူး 
သည္ဟု သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။၄၆၉

အလုပခ္်နိ ္အေျပာင္းအလအဲတြင္း ကမုၸဏတီစခ္၏ု တူးေဖာ္ေရး လုပက္ြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာကရ္န ္တန္းစီေနၾကသည့ ္ေရမေဆးသမားမ်ား။ တစကုိ္ယ္ေရ တူးေဖာသူ္မ်ားသည ္ေက်ာက္စမိ္း 
ရွာေဖြရန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ကြက္မ်ားသို႔ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာၾကရသည္။ Global Witness
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IGC အစီရင္ခံစာအရ အဆုိပါ ေလာပန္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အစားအေသာက္ 
ႏွင့္ ေနထုိင္စရာအတြက္ တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၏ဝင္ေငြ၏ ၅၀% ကုိ ရယူသည္ 
သို႔မဟတ္ု တူးေဖာသ္တူစဦ္းအေနျဖင့ ္၎၏ ကိယုပ္ိငု္ေနရာထိငုခ္င္းရွပိါက ၃၃% 
သာ ရယူသည္ဟု ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။၄၇၀ အဆုိပါေလာပန္းမ်ားသည္ ေဒသခံကခ်င္ 
လူမ်ိဳးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ေရမေဆးသမားမ်ား ငွားရမ္းရန္ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္ 
ရရွိခဲ့သည့္ ေရမေဆးသမားမ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး စီးပြား 
ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာၾကသည္။၄၇၁ 
ေလာပန္းအမ်ားစတုို႔တြင ္မညသ္ည့အ္ခ်နိတ္ြငမ္ဆိ ု၎တို႔အတြက ္လပုက္ိငု္ေန 
ၾကသူ သတၱဳတူးေဖာ္သူ ၃၀ ဦးေအာက္ရွိၾကၿပီး ၅ ဦးအထိလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
အစာကြင္းဆက္၏ ထိပ္ဆံုးတြင္မူ ျပင္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ 
ေက်ာကစ္မိ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကိ ုဦးေဆာငၿ္ပီး တစခ္ါတစရ္တံြင ္ကုိယပ္ိငုလု္ပက္ြက ္
မ်ားကုိ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ “ေလာပန္းႀကီးမ်ား” ရိွၾကသည္။၄၇၂ “တစ္ခါ 
တစရ္တံြင ္အဆိပုါေလာပန္းမ်ားသည ္ေက်ာကစ္မိ္းကမုၸဏမီ်ားထက ္ပိမုိ ုႂကြယဝ္ 
ပါသည္” ဟု ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၄၇၃

အဆိုပါ ေလာပန္းမ်ားသည္ လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ 
လိုအပ္ေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အားကိုးအားထားျပဳစရာတစ္ခု ေပး 
အပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထိခိုက္လြယ္သည့္ တူးေဖာ္သူမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ 
အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ေရမေဆးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္တစ္ခုအား 

တန္ဖိုးႏွိမ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီ 
မ်ား၊ ေလာပန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပြဲစားမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း 
မ်ားပင ္ျဖစပ္ြားႏုငိ္ေျခရွပိါသည။္ ၎တုိ႔သည ္အမ်ားအျပားျဖင့ ္ေက်ာကတ္စခ္၏ု 
တန္ဖိုးအစစ္အမွန္၏ ၃၀% ကိုသာ ရရွိၾကသည္ဟု လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ရင္းျမစ္ 
တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။၄၇၄

အလြတ္တန္း တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ ဩဇာ 
အာဏာ ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ 
“ဂုိဏ္းမ်ား” သုိ႔မဟုတ္ “တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား” အျဖစ္သုိ႔ ဖြ႕ဲစည္းျခင္းခံရေလ့ရိွ 
သညဟ္ ုယုၾံကည္ေၾကာင္း ရင္းျမစအ္မ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က ဆိၾုကပါသည။္၄၇၅ အဆုိပါ အုပ္စု 
မ်ားသည ္အျပနအ္လွနအ္ားျဖင့ ္လာဘ္ေငြမ်ား သို႔မဟတု ္တရားမဝင ္အခြနမ္်ား 
ေကာက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွၾကေသာ KIA, စစ္တပ္ ႏွင့္ ရတဲပ္ဖြ႕ဲတုိ႔၏ သေဘာ 
တညူခီ်က္ျဖင့ ္လပုက္ိငု္ေနပုရံပါသည။္၄၇၆ “အကယ္၍ [လုိင္စင္မ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္း 
ျဖင့္] တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ဝင္ေငြကို ပိတ္ပင္ပါက ေရမေဆးသမားမ်ား ဝင္ 
ေရာက္လာသည”္ဟ ုပဂုၢိဳလတ္စဦ္းကဆိခုဲၿ့ပီး အဆိပုါအဖြ႕ဲမ်ားသည ္ႏုငိင္တံစဝ္န္း 
မွ လုပ္သားမ်ားကို ဖားကန႔္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္ပင္ အားေပးႏုိင္သည္ ဟု 
အရိပ္အႁမြက္ ေျပာၾကားခဲပ့ါသည္။၄၇၇ ဤစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ ေလာပန္းမ်ားသည္ 
AA အပါအဝင ္တိငု္းရင္းသားလကန္ကက္ိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားႏငွ့ ္ဆကစ္ပ္ေနႏုငိ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ အဆုိပါေတြ႕ရိွခ်က္အား ဤအစီရင္ခံစာ၏အထက္ပုိင္းတြင္ 
ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ကမုၸဏလီပုက္ြက္တစခ္ရုွ ိအျခားေရမေဆးသမားမ်ားႏငွ့ပ္ူးေပါင္းရန ္ကိရယိာမ်ားသယ္ေဆာင ္
လာသည့္ ဤငယ္ရြယ္သည့္ ေယာက္်ားေလးႏွစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ ဖားကန႔္သို႔ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ 
ၾကသည့ ္သနိ္းႏငွ့ခ္်ီေသာ ေရမေဆးသမားမ်ားအနက္ ကေလးအမ်ားအျပား ပါဝငၾ္ကသည။္ 
Global Witness
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၃.၅ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေစသည့္ ၃.၅ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေစသည့္ 
အေၾကာက္တရားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာက္တရားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

အင္အားႀကီးကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္တပ္၊ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား ႏွင့္ ရာဇဝတ္သားမ်ား 
အေနျဖင့္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
ခ်႕ဲထြငလ္ာၾကသည့္ႏငွ့အ္မွ် အရပဘ္က ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႏငွ့ ္မဒီယီာမ်ားအေနျဖင့ ္
၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္ ပုိမုိခက္ခလဲာၿပီး 
၎တို႔ကုိ ဆန႔က္်င၍္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသမူ်ားအတြက ္ပိ၍ုအႏရၲာယရ္ွလိာသည။္ 

ေဒသခံ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ယိုယြင္းလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ႏငွ့ ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ အေျခအေနမ်ားကိ ုပိမုိတုငဆ္ကလ္ိုေသာလ္ည္း 
ကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို 
ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္ဟု Global Witness အား ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။၄၇၈ 
အယ္ဒီတာတစ္ဦးက အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏ ႐ုံးခန္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ လာေရာက္ကာ ၎တို႔ ေရးသားသည့္ 
အေၾကာင္း အရာမ်ားတြင ္အခ်ကအ္လက္မ်ား မွားယြင္းေနသညဟ္ ုစြပစ္ြၾဲကသည။္ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ KIA ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာမူ သတင္းတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ မေက်နပ္ပါက ၎တို႔၏ ကြန္ရက္အတြင္းရွိ မိတ္ေဆြမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္း 
စကားမ်ား ေပးပို႔ေလ့ရွိၾကသည္ဟု အယ္ဒီတာက ဆိုပါသည္။၄၇၉

“‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားကို ဒီတစ္ခါေတာ့ လႊတ္ေပးလိုက္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ 
တစ္ႀကိမ္ဆိုရင္ေတာ့ . . . .’ စသျဖင့္ ေျပာၾကားၾကသည္” ဟု အယ္ဒီတာက 
ဆိုပါသည္။၄၈၀

ေနာက္ထပ္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းအတြင္း 
ဖားကန႔္ရွိ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနသည့္ လုပ္ကြက္တစ္ခု၌ တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈ 
မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးခဲ့ရာတြင္ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ၎၏ ရိုက္ 
ကူးမႈကုိ ရပ္တန႔ရ္န္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ၎က KIO/A ႏွင့္ 
UWSP/A ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရားမဝင္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ “KIA သည္ ၎တို႔အား ဆန႔္က်င္ေျပာဆိုသူ 
မ်ားကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္” ဟု ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးကဆိုၿပီး ၎အေနျဖင့္ ယခု 
အခါတြင္ ဖားကန႔္အတြင္း ၎၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ရသည္ဟု ရွင္းျပ 
ခဲ့ပါသည္။၄၈၁

KIO ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမ 
မ်ားအတြင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏငွ့္ မၾကာခဏ လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး “သတ္ျဖတ္ျခင္းခံ 
ခဲ့ရသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည့္ KIO ႏွင့္ မသက္ဆိုင္” ဟု ဆိုသည္။၄၈၂

သတင္းပုိ႔တုိင္ၾကားျခင္းမရိွသည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေဒသခံ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။၄၈၃ တရားမဝင္ 
ေရမေဆးသမားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီလုံၿခဳံေရးတို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းသယံဇာတမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡမ်ားပုံမွန္ဆိုသလိုျဖစ္ပြားပါသည္။ 

“လူေတြ ေန႔စဥ္ေသဆံုးေနၾကတယ္” ဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦးကဆုိၿပီး ၎တုိ႔ 
အေနျဖင့္ ဖားကန႔္ရွိ ႀကီးထြားလာေနသည့္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ကုိ တင္ျပရန္ စုိးရိမ္ပူပန္သည္ဟု ဆုိသည္ - “ဖားကန႔မွ္ာ လူေတြက အလြယ္တကူ 
ေပ်ာက္သြားတတ္တယ္။”၄၈၄

တရားမဝင္ေရမေဆးသမားမ်ားသည္ အင္အားႀကီးမားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
၏ မတရားဖိႏွပိ္ျခင္းမ်ား ႏငွ့ ္အျမတထ္တု္ျခင္းမ်ားကုိ ထတု္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုငိသ္ည့ ္
အေနအထားမရွိေပ။ ကမံေကာင္းစြာပင ္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့ ္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပသ္ား 
မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေရမေဆးသမားမ်ားစြာတို႔အား ထိုသို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွားမွ 
မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မၾကာခဏ ပစ္မွတ္ 
ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ေရမေဆးရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းထားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒအရ မသဲကြဲသည့္နယ္ပယ္ 
တစခ္အုတြင္း လပုက္ိငု္ေနရေစၿပီး တရားမွ်တမႈရရွရိန ္အားကိုးအားထားျပဳႏုငိ္ျခင္း 
မရွိဘဲ ၎တို႔၏ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမွာ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေပ။၄၈၅

 “ခင္ဗ်ားကို ပစ္ခတ္ၿပီး ခင္ဗ်ားအေလာင္းကို  “ခင္ဗ်ားကို ပစ္ခတ္ၿပီး ခင္ဗ်ားအေလာင္းကို 
အစေဖ်ာက္ပစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစေဖ်ာက္ပစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 

ျပႆနာမရွာဘဲ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ပါ။” ျပႆနာမရွာဘဲ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ပါ။” 
-  ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦး ၄၈၆

တပမ္ေတာထ္သံို႔ လာဘထ္ိုးရန ္ပ်ကက္ြက္ျခင္းသညလ္ည္း အသက္ေသဆံုးႏုငိ ္
ေစပါသည္။ အကယ္၍ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူတစ္ဦးသည္ အရည္အေသြး 
ေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိပါက သတင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သည္ ၎အတြက္ ေဝစုေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။ 
“အကယ္၍ မေပးပါက သတ္ပစ္မည္ဟု ၎တို႔က ေျပာဆိုလိမ့္မည္” ဟု ေနာက္ 
ထပ္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ “စစ္တပ္ထံသို႔ လာဘ္မထိုး 
လိုသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ေရမေဆးသမားမ်ားစြာရွိပါသည္။” ၄၈၇

အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေပၚ ပုိ၍သာ တုိးပြားလာခဲ့သည္။ ေမလ ၂ ရက္ ေန႔တြင္ 
စစ္တပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အမွီအခိုကင္းလြတ္လပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္ 
အနည္းငယ္အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္အား စစ္တပ္ကုိ 
ဆန႔က္်င္ေသာ ဆႏၵျပလႈပရ္ွားမႈမ်ားကိ ုမဆုတမ္နစ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ပတိပ္င ္
ခဲ့သည္။၄၈၈ ထုိသုိ႔ပိတ္ပင္မႈမျပဳမီ ႏွစ္ပတ္အလုိ ေမလလယ္တြင္ အဆုိပါ ဂ်ာနယ္၏ 
သတင္းေထာက္ ၃ ဦးတို႔ကိ ုဖမ္းဆီးခဲသ့ည။္၄၈၉ ဤသုိ႔ေသာ ေဒသႏၲရစာနယ္ဇင္း 
လြတ္လပခ္ြင့အ္ေပၚ ဖိႏွပိမ္ႈသည ္ပြင့လ္င္းမႈႏငွ့ ္တာဝနခ္မံႈတို႔ မရွသိေလာကန္ီးပါး 
ျဖစ္ေနသည့္ ဖားကန႔္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ပို၍သာ ဆိုးရြားလာေစႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ ဖိႏိွပ္မႈသည္ ေဝဖန္သူမ်ားကုိ အသံတိတ္ေစရန္၊ စစ္တပ္၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
ကိ ုဖုံးကြယ္ရန္ႏငွ့ ္ျမနမ္ာျပညသ္မူ်ားထသံို႔ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား မေရာက္ 
ရွိေစရနရ္ညရ္ြယ္ကာ ဒါဇင္ႏငွ့ခ္်ီေသာ ဂ်ာနယလ္စမ္်ားအား ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ျခင္း 
ႏငွ့ ္မဒီယီာလိငုစ္ငမ္်ား ႐တုသ္မိ္းျခင္းတုိ႔ကိ ုျပဳလပုခ္ဲသ့ည့ ္တပမ္ေတာ၏္ မဒီယီာ 
လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖားကန႔္ရွိ ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အလြတ္တန္း သတၱဳ တူး 
ေဖာသ္မူ်ားသည ္ရတဲပဖ္ြ႕ဲ၏ေစာင့ၾ္ကည့မ္ႈေအာက္တြင ္လပုက္ိငုၾ္ကရသည။္ ရမဲ်ားအား လပု ္
ကြက္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရးေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားက ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတၱဳ တူး 
ေဖာ္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ Global Witness
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ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ လုံးခင္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူမ်ားထံ ၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ဘိန္းျဖဴအထုပ္တစ္ထုပ္ကို ျပင္ဆင္ေနသည့္ ဘိန္းျဖဴေရာင္းခ်သူတစ္ဦး။ Global Witness

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ

“မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရသည္ “မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရသည္ 
စစ္ေျမျပင္တြင္ ေသဆုံးသူဦးေရထက္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေသဆုံးသူဦးေရထက္ 

ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္” ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္” 
- ကခ်င္ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦး ၄၉၂

မူးယစ္ေဆးစြဲသည့္ ကပ္ေရာဂါတစ္ခုမူးယစ္ေဆးစြဲသည့္ ကပ္ေရာဂါတစ္ခု
မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းသည ္ဖားကန႔ရ္ွ ိေရမေဆးေက်ာကသ္မားမ်ားအၾကားရွ ိျဖစပ္ြား 
ေလ့ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားအရ အလြတ္တန္း တူးေဖာ္သူမ်ား၏ 
၇၀% မွ ၉၀% တို႔သည္ မီသာဖက္တမင္းႏွင့္ ကဖိန္း ေရာစပ္ထားေသာ ယာဘ 
သုိ႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴတုိ႔အား မၾကာခဏ အသံုးျပဳၾကသည္။၄၉၃ ရင္းျမစ္မ်ားက 
တူးေဖာ္ေရးကမုၸဏမီ်ားသည ္လုပသ္ားမ်ားကုိ လပုက္ြကမ္်ားအတြင္း ပတိထ္ားၿပီး 
အခ်ိန္မျပတ္ အလုပ္လုပ္ေနေစေရးအတြက္ အားေပးရန္ ယာဘေဆးမ်ား ပုံမွန္ 
ေပးအပခ္ဲသ့ညဟ္ ုဆိၿုပီး အခ်ိဳ႕က တူးေဖာ္သမူ်ားအား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားျဖင့ပ္င ္
တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ႏုိင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။၄၉၄ ႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်ငပ္ညာရငွတ္စဦ္းက ယင္းသည ္မူးယစ္ေဆးဝါး အသံုးျပဳမႈအား စီးပြားေရး 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးအတြက္ “လက္နက္သဖြယ္အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္” ပုံစံေရးဆြဲ 
ထားသည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုဟု ဆိုပါသည္။၄၉၅

ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာသ္မူ်ားသည ္ယာဘ ႏငွ့ ္ဘိန္းျဖဴတို႔အား လကန္က္ကိငုမ္်ား 
သို႔မဟုတ္ “လူဆိုးဂိုဏ္းဝင္မ်ား” ၏ အေစာင့္အၾကပ္ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား 
အနီးရွိ အမုိးအကာမရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးအသုံးျပဳရန္ ရိပ္ၿမဳံမ်ားတြင္ ေပၚေပၚ 
ထင္ထင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
အဆုိပါ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ ဥပေဒအထက္တြင္ ရိွေနၾကၿပီး ဥပေဒကုိ 
တိမ္းေရွာင္ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး အာ 
ဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ပင္ လာဘ္ထိုးျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။၄၉၆   

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ 
ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡႏွင့္ 
ထိခိုက္မႈတို႔အတြက္ လမ္းစတစ္ခုထိခိုက္မႈတို႔အတြက္ လမ္းစတစ္ခု
တူးေဖာသူ္မ်ားႏငွ့ ္ဖားကန႔ရ္ွ ိေဒသခံျပညသူ္လထူတုို႔ ရငဆုိ္င္ေနရသည့အ္ႏရၲာယ ္
မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ခိုးဝွက္မႈမ်ား သာမကေပ - ဖားကန႔္ရွိ 
အေျခအေန ယိယုြင္းလာခဲသ့ည္ႏငွ့အ္မွ် မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏငွ့ ္မသီာဖကတ္မင္း 
မ်ားစြဲေနသည့္ ကပ္ေရာဂါတစ္ခုသည္ ေဒသကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ပ်က္စီးေစခဲ့ 
သည္။ 

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ပဋပိကၡစီးပြားေရးအတြက္ အုတ္ျမစတ္စခ္ ု
ျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္ၾကာ ရိွခဲ့သည့္ ဘိန္းကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ႏွစ္စဥ္ 
ဘလီယီံႏငွ့ခ္်ီေသာ ေဒၚလာမ်ားစြာ တနဖ္ိုးရွသိည့ ္႐တုတ္ရက ္တိုးပြားလာေသာ 
မီသာဖယ္တမင္း ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးလာခဲပ့ါသည္။ International 
Crisis Group ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “ယခုအခါတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ 
မ်ားႏငွ့ ္အက်ိဳးအျမတမ္်ားသည ္အလြနက္်ယ္ျပန႔္ေနသျဖင့ ္ရမွ္းျပညန္ယရ္ွ ိတရား 
ဝင္က႑ကိုပင္ ေသးငယ္သြားေစခဲ့သည္။”၄၉၀ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈသည္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေျမာကပ္ိငု္းရွ ိပဋပိကၡစီးပြားေရး၏ ဗဟုိတြငရ္ွိေနသည့ ္လပုင္န္းႏငွ့ ္လကန္ကကုိ္င ္
အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိေစ႐ုံသာမကဘဲ တူးေဖာ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစသည္။ 

 “အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖားကန႔္တြင္  “အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖားကန႔္တြင္ 
မည္သည့္အခါတြင္မွ် မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မည္သည့္အခါတြင္မွ် မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို 

သိမ္းဆည္းရမိျခင္းမရွိ”  သိမ္းဆည္းရမိျခင္းမရွိ”  
- ေဒသခံ ပက္ဂ်ာဆန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ၄၉၁
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မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ခဝါခ်ျခင္းမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ခဝါခ်ျခင္း
ဤစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ အဓိကအခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္း 
ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိ႔အၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိ 
မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းမ်ားထက ္မ်ားစြာ ပိမုိႀုကီးမားပုရံပါသည။္ ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ ္
သည့ ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေပါမ်ားေနျခင္း ႏငွ့ ္မူးယစ္ေဆးဝါး 
ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ 
မ်ားသည္ “ထပ္ဆင့္အျမတ္အစြန္း” ရရွိေစသည့္ လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြားေရး 
တစ္ခုကို ျဖစ္ေစၿပီး ေက်ာက္စိမ္းမွ အျမတ္ေငြမ်ားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဝယ္ 
ယူကာ ဖားကန႔္သို ႔ ပို ႔ေဆာင္ေရးခ်ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားျဖင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေငြေၾကးပံ့ပိုးႏုိင္သည္။ ၄၉၇

 “မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႔သည္  “မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႔သည္ 
အတြင္းက်က် ဆက္စပ္ေနပါသည္။ တစ္ခုသည္ အတြင္းက်က် ဆက္စပ္ေနပါသည္။ တစ္ခုသည္ 
ဝင္ေငြကို ေပးအပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုသည္ ယင္းကို ဝင္ေငြကို ေပးအပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုသည္ ယင္းကို 

ခဝါခ်ႏုိင္ေစပါသည္။” ခဝါခ်ႏုိင္ေစပါသည္။” 
- အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ၄၉၈

ဤစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားစြာတို ႔က 
ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ 
ပဂုၢိဳလမ္်ားအေနျဖင့ ္ေက်ာက္စမိ္းလပုင္န္းကိ ုအသံုးခ်ကာ ၎တုိ႔၏ မူးယစ္ေဆး 
ဝါး ေရာင္းရေငြကို ခဝါခ်ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သည္တစ္ဦးသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမွ အျမတ္ေငြမ်ား 
ကိ ုအသုံးခ်ကာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကရိယိာမ်ား ဝယ္ယူႏုငိသ္ျဖင့ ္ေငြမည္းမ်ားကုိ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ၄၉၉

လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အႀကီးတန္း ရင္းျမစ္တစ္ခုက မူးယစ္ေဆးဝါးမွ ေငြေၾကးကို 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ တူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ 
တစဆ္င့ ္ေက်ာကစ္မိ္းဝင္ေငြမ်ားျဖင့ ္ေရာေႏွာကာ ျမနမ္ာႏုငိင္သံို႔ အလြယတ္ကူ 
ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။၅၀၀ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်ာက္ 
စမိ္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားမတွစဆ္င့ ္တရားမဝင ္ဝင္ေငြမ်ားကိ ုခဝါခ်ျခင္း၊ ေက်ာကစ္မိ္း 
ေစ်းကြက္ကိ ုပုစံပံ်က္ယြင္းေစျခင္းစသည့ ္စြပစ္ြမဲႈမ်ားကိ ုရငဆ္ိငုၾ္ကရသည။္ ထိသုို႔ 
ေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ ပိုမိုတာဝန္ယူမႈရိွေသာ အေလ့အထမ်ားကို က်င့္သုံး 
ရန္ မက္လုံးမ်ားမရွိသည့္အခါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ ၅၀၁ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ား ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ အရည္အေသြး ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ အရည္အေသြး 

ညံ့ဖ်င္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးတစ္ခုအား ညံ့ဖ်င္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးတစ္ခုအား 
ေငြေၾကးပမာဏျမင့္မားစြာျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးပမာဏျမင့္မားစြာျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ 
သင္၏ေငြေၾကးကို ခဝါခ်ၿပီးသားျဖစ္ေစသည္။” သင္၏ေငြေၾကးကို ခဝါခ်ၿပီးသားျဖစ္ေစသည္။” 

–ေက်ာက္စိမ္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး၅၀၂

လကန္က္ကိငုအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈမ်ားကုိ ခိငုမ္ာစြာ အျမစ ္
တြယ္ေစရန ္ႏငွ့ ္တရားမဝငစ္ီးပြားေရးမ်ား ႀကီးပြားတိုးတကရ္န ္ခြင့္ျပဳေပးခဲသ့ည့ ္
ဖားကန႔္ရွိ ေမွးမွိန္လာသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေၾကာင့္ ယင္းတို႔အားလုံးကို ပိုမို 
ဆုိးရြားေစခဲ့သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ အဆုိပါပဋိပကၡ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္ 
ႏွစ္ခုစလုံးကို ေျဖရွင္းမည့္ ဘက္စုံပါဝင္ေသာ မူဝါဒနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္ 
လိအုပပ္ါသည။္ ရငွ္းလင္းသည့ ္ေျဖရငွ္းခ်က္တစခ္မုွာ မူးယစ္ေဆးဝါးကနုသ္ြယမ္ႈ 
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
အား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမို 
က်ယ္ျပန႔္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္တကြ ေက်ာက္စိမ္း၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဘက္စုံစိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကိ ုေျဖရငွ္းႏုငိသ္ည့ ္လထုူအသိငု္းအဝိငု္းအဆင့ ္ၾကားဝင္ေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားကိ ု
လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဖားကန႔ၿ္မိဳ႕နယ၊္ လံုးခငၿ္မိဳ႕ရွ ိေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ္ေရးလပုင္န္းခြငတ္စခ္ရုွ ိ‘ေသနတပ္စက္ြင္း’ 
တစ္ခုတြင္ ဘိန္းျဖဴထိုးသြင္းေနသည့္ ေရမေဆးသမားတစ္ဦး။ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈသည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အဓိက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ေဒသမ်ားတြင္ ကပ္ဆုိးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။ Global Witness

ဖားကန႔္ရိွ KBZ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုတြင္ ေငြေၾကးမ်ားကုိေရတြက္ေနသည့္ ဝန္ထမ္း 
တစ္ဦး။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ေငြသားကို အဓိက အေျခခံထားသည့္ သေဘာ 
သဘာဝမ်ားသည္ ယင္းကို ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေစပါ 
သည္။ Global Witness
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၃.၆ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို ၃.၆ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို 
ျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္းျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏစွ ္လိငုစ္ငထ္တု္ေပးမႈကိ ုရပဆ္ိငု္းျခင္းသည ္အစိုးရအေနျဖင့ ္ေက်ာကစ္မိ္း 
လုပ္ငန္းကုိ သန႔စ္င္ရန္အတြက္ ႏုင္ိငံေရးဆုိင္ရာ ဝန္းက်င္တစ္ခုေပးအပ္ရန္ အေရး 
ႀကီးခဲ့ပါသည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ အခြင့္အေရးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အခ်ည္းႏွီး 
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အေျခအေနႏွင့္ သတၱဳတြင္းမ်ားရွိ အေျခအေနတို႔ 
သည ္ရပဆုိ္င္းမႈမတုိငမ္ီႏငွ့္ႏႈငိ္းယဥွပ္ါက တုိးတကမ္ႈတစစ္ုတံစရ္ာရွသိည ္ဟ ုဆိ ု
ရန ္ခက္ခပဲါသည။္ အစိုးရအေနျဖင့ ္ခိငုမ္ာအားေကာင္းသည့ ္ဥပေဒႏငွ့ ္စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈအရွိဆုံး အက်ိဳးစီးပြား ပတ္ 
သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းကို အသုံး 

မခ်ႏုိင္ခဲ့ဘဲ ယခုအခ်ိန္အထိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမဲ့မႈမ်ားအား ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည့္ အစီအစဥ္အားနည္းၿပီး ညႇိႏႈိင္းထားမႈ 
မရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႔ မရွိပါက ရပ္ 
ဆိုင္းမႈသည္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ၏ ေလ်ာ္ကန္မႈမရွိဆုံး အင္အားစု 
အမ်ားစုအနက္ အခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္လည္အင္အားျဖည့္ေပးသည့္ မရည္ရြယ္ထားေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈရွခိဲသ့ည။္ လိငုစ္ငမ္်ား သကတ္မ္းကုနခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင့ ္ကမုၸဏ ီ
မ်ားသည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ႏွင့္ ပိုမိုအႏၲရာယ္ႀကီးမားစြာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး 
ဖားကန႔္ျပင္ပရိွ ပဋိပကၡအတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္မ်ား 
ကိ ုေဘးဖယ္ထားကာ ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာ္ေရးအတြက ္အတူတကြ ပူးေပါင္းလာ 
ၾကေစခဲ့သည္။ 

သုိ႔တုိင္ NLD အစုိးရ၏ ဒုတိယသက္တမ္းကုိ ျပန္လည္စတင္သည့္အခါ တုိးတက္ 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ပိုမို၍ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စုစည္းမႈတစ္ခုကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ ရွိလာခဲ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္း 
ေက်ာင္းသမူ်ား အေနျဖင့ ္ကမုၸဏမီ်ားအေနျဖင့ ္ဥပေဒဆိငုရ္ာ သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 
ကို လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိပါက 
မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေနျခင္းကို ရပ္တန႔္ႏုိင္ခဲ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း 
MEHL, MEC ႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအား ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္-ေက်ာက္စိမ္း ဆက္စပ္မႈမ်ား 
ကို ျပန္လည္ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္နက္ကိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ား ႏငွ့ ္ကုမၸဏတီစခ္ခု်င္းစတုိီ႔သညလ္ည္း လပု္ေဆာင္ႏုငိ ္
သည္မ်ား ရိွခဲ့ၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္ခဲ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
KIO/A အေနျဖင့္ တရားမဝင္တူးေဖာ္ေရး အေလ့အထမ်ားကုိ အကူအညီေပးေန 
ျခင္းကုိ ရပ္တန႔က္ာ  အနာဂတ္တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးသည့္အခါတြင္အေရးပါ 
သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္ 
လင့္ခဲ့ၾကသည့္ေဒသအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ တူးေဖာ္ေရးမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲ 
ေရးတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္ႏုိင္ခဲ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖားကန႔္ရွိ မည္သူမဆိုတုိ႔သည္ 
လပုသ္ားမ်ား၏ ေဘးအႏရၲာယ္ကင္းရငွ္းေရးႏငွ့ ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငက္ိ ုအကာ 
အကြယ္ေပးေရးတို႔အား ပိုမို၍ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

အာဏာသိမ္းမႈ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စနစ္အား 
ျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ထိုသို ႔ 
တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္မည္ဟု ထင္မွတ္မွားျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ စစ္တပ္သည္ 
ေက်ာကစ္မိ္းက႑အတြင္းရွ ိ၎၏အာဏာကုိ ေလ်ာက့်ေစမည့ ္တစဝ္ကတ္စပ္်က ္
ျဖစ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။ 
အလားတူပင္ KIO/A သည္လည္း ၎ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာ နယ္ေျမကို ျပန္လည္ရယူ 
ျခင္း၊ တပမ္ေတာ၏္ ေထာက္ပံပ့ို႔ေဆာင္ေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားကိ ုတုိကခ္ိက္ုျခင္း ႏငွ့ ္
၎၏ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ တိုးပြား 
လာလ်က္ရိွေသာ အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ ကခ်င္အရပ္သားမ်ားအတြက္ ေစာင့္ 
ေရွာက္ႏုငိရ္န ္ဝင္ေငြ အရင္းအျမစမ္်ား ရွာေဖြျခင္းတို႔အတြက ္အလပု႐္ႈပ္ေနသည့ ္
အတြက ္၎၏ ကုိယပ္ိငုသ္တၱဳ တူးေဖာ္ေရးအေလအ့ထမ်ားကုိ အာ႐ုစံိကု္ႏုငိမ္ည ္
မဟုတ္ေပ။ အစဥ္ရွိေနခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ ဖားကန႔္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ 
ျပည္သူမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္း- ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ၏အလယ္တြင္ ေျမစာပင္ 
ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ စြန႔္ပစ္ေျမစာသယ္ေဆာင္သည့္ ကားတန္းမ်ားအား ဖားကန႔္ San Khar ရွိ 
Myanmar Win Gate ကုမၸဏီ၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ဝိုက္တြင္ လႈပ္ရွားေန 
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရုိက္ကူးခဲသ့ည့္ဤဓာတ္ပံုအရ လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈ 
ကိ ုရပဆ္ိငု္းျခင္းသည ္ယခုေတြ႕ျမငရ္သည့ ္ထခိိကုပ္်ကစ္ီးမႈမ်ား ျဖစ္ေစေသာ တူးေဖာထု္တ ္
လုပ္ေရး အေလ့အထမ်ားကုိ ရပ္တန႔္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ Global Witness
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၄။ နိဂုံး - ၄။ နိဂုံး - 

၄.၁ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡ ၄.၁ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡ 
ဆက္စပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းဆက္စပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ 
သည့္ ပဋိပကၡ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုအတြင္း ခြဲထုတ္၍မရႏိုင္သည့္ အစိတ္အပုိင္း 
အျဖစ္ရိွေနကာ ပဋိပကၡကုိ မီးေလာင္ရာေလပင့္ျဖစ္ေစၿပီး ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ 
ရိွေနေစရန္ မက္လံုးျဖစ္ေစသည့္ ဝင္ေငြမ်ားေပးအပ္ေနသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ 
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အင္အားစုမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚလည္း သက္ေရာက္ေနၿပီး 
ေက်ာက္စမိ္းတြင္းမ်ားသည ္AA အတြက ္တပသ္ားစုေဆာင္းရာ နယ္ေျမတစခ္ ုျဖစ ္
ေနကာ ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ လက္နက္မ်ားသည္ 
လည္း ရခိငု္ျပညန္ယ္ႏငွ့ ္ခ်င္းျပညန္ယတ္ို႔တြင ္ျဖစပ္ြားေနသည့ ္ပဋပိကၡမ်ားဆသုိီ႔ 
ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ 

NLD အစုိးရ လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္၊ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ား ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျပားၿပီး ဥပေဒမဲ့သည့္ သတၱဳ 
တြင္းနယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားကုိ 
ခြဲေဝရန ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကၾ္ကစဥတ္ြင ္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငက္ိ ုပ်ကစ္ီးေစျခင္း၊ 
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ဘဝမ်ားကို ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကေစျခင္း၊ 
ႏွင့္ က႑ကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို 
ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အက်င့္ပ်က္အရာရွိမ်ား၊ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ 
သူမ်ားႏွင့္ မသမာေသာကုမၸဏီမ်ားမွ အသင့္ခူးခပ္ယူသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
ဘလီယံီေပါင္းမ်ားစြာရွသိည့ ္ဝင္ေငြမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္အံစိုးရႏငွ့ ္ကခ်င္ျပညသ္ ူ
လထုူအတြက ္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစၾ္ကသည။္ ပညာေရးႏငွ့ ္က်န္းမာေရးတို႔ အပါအဝင ္
ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိအေရးတႀကီး လိအုပ္ေနသည့ ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလပုင္န္းမ်ားကိ ုအေထာက ္
အပံ ့ေပးမည့အ္စား အဆိပုါ ဝင္ေငြမ်ားသည ္ႏစွဦ္းႏစွဖ္က ္ပ်ကစ္ီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြာ 
ျဖစ္ေစသည့္ ပဋိပကၡကုိ အေထာက္အကူျပဳေနသည္။ လက္ရိွႏႈန္းအတုိင္းသာ 
ဆကလ္က္ တူးေဖာထု္တ္လပု္ေနပါက ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်ာကစ္မိ္းသယဇံာတမ်ား 
သည္ ခါးသီးသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးမသတ္မီ မ်ားစြာ ေဆာလ်င္စြာ ကုန္ခမ္း 
သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါ ပဋပိကၡစီးပြားေရးမ်ားသည ္ဆကလ္ကရ္ွိေနခဲ့ေသာလ္ည္း ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သိသာသည့္တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိခဲ့ပါ 
သည္။ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ စစ္တိုက္ေန 
ေသာ အုပ္စုမ်ားအား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲသို႔ေခၚေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းအျဖစ္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ NCA ကို ဆက္လက္အားေပးျမႇင့္တင္ေနဆဲျဖစ္ 
သည္။ သို႔တုိင္ NCA သည္ ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ သယံဇာတ 
မ်ားမ ွရရွသိည့ ္ဝင္ေငြမ်ားကိ ုခြဲေဝျခင္းကဲသ့ို႔ေသာ အေရးပါသည့ ္ႏုငိင္ံေရးဆုိငရ္ာ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွတစ္ဆင့္ တိုက္ပြဲ 
မ်ား အဆုံးသတ္ေရးတြင္သာ အဓိက အာ႐ုံစူးစိုက္သည္။ ယင္းသည္ လက္ရွိ 
သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
ဆိငုရ္ာ မေက်နပမ္ႈမ်ား ႏငွ့ ္ဘ႑ာေရးဆိငုရ္ာ မကလ္ုံးမ်ားအပါအဝင ္ပဋပိကၡ၏ 
ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ 

တပ္မေတာ္သည္ သယံဇာတမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္သည့္ ကိရိယာ 
တစ္ခုအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ဆက္ဆံခဲ့သျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျပလည္ 
ေစမည့အ္စား ပိမုိဆုိုးရြားေစခဲသ့ည။္ ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ရပတ္န႔္ေနသည့ ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသက္သြင္းရန္အတြက္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ဆိုင္ရာ ခက္ခဲသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ 
တပမ္ေတာအ္ေနျဖင့ ္၎၏ လကရ္ွထိနိ္းခ်ဳပမ္ႈကိ ုဆကလ္ကထိ္န္းသမိ္းထားႏုငိ ္

ပါက အဆုိပါ အေရးႀကီးသည့ ္ေမးခြန္းမ်ားကုိ မညသ္ည့အ္ခါတြငမ္ွ် ေမးခြန္းထတု ္
ရန္ပင္ ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရွိ အေကာင္းျမင္မႈသည္ မရွိေတာ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည္။ 
အာဏာသိမ္းမႈသည္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ အာဏာကို စြန႔္ 
လႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနၿပီး ၎အာဏာရွိေနသေ႐ြ႕ 
ေက်ာက္စမိ္းလုပင္န္းသည ္တရားမဝင ္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ားႏငွ့ ္
ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ ဒုစ႐ုိက္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေနဦးမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ ျဖစ္ 
သည္။ 

သို႔တုိင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထားရွိရန္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွိေနေသးပါသည္။ 
အာဏာသိမ္းမႈသည္ စစ္တပ္၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာေထာက္ 
ေနာကခ္ံျပဳထားသည့ ္စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည ္တုိင္းျပည၏္သယဇံာတ 
မ်ားႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာတိုင္ ထိခိုက္ယိုစီးေစခဲ့ကာ ၎တို႔တြင္ 
မမိတိို႔၏မသိားစမု်ားႏွင့ ္မတ္ိေဆြမ်ား ႂကြယဝ္ေရးအတြက ္အလြသဲုံးစား ျပဳသည့ ္
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး တိုင္းျပည္၏ အဖိုးတန္သည့္ သယံဇာတမ်ား 
အား ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေလလြင့္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည့္ 
သတိေပးခ်က္တစ္ခုကို ေပးအပ္ပါသည္။ ဤသတိေပးခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာရွိ 
မဝူါဒခ်မတွသ္မူ်ားႏငွ့ ္ျပညတ္ြင္းရွ ိတက္ႂကြလႈပရ္ွားသမူ်ားအေနျဖင့ ္ေက်ာကစ္မိ္း 
လုပ္ငန္းအပါအဝင္ စစ္တပ္၏စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားေရး၏ 
အေရးပါမႈတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္မိေစပါသည္။ 

ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ယခင္ကမရွိခဲ့ 
ဖူးေသာ ေပါင္းစည္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲၿ့ပီး ဗမာႏငွ့ ္ဗမာမဟုတသ္ည့လ္မူ်ိဳးမ်ား 
အၾကားတြင္ တူညီသည့္အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈတို႔ကို ေပၚေပါက္ 
လာေစခဲပ့ါသည။္ အာဏာသမိ္းမႈသည ္႐ုဟိငဂ္်ာမ်ားအတြက ္ကုိယခ္်င္းစာမႈႏငွ့ ္
၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ 
အမတွ္ျပဳလကခ္မံႈတို႔  ေပါက္ဖြားလာေစခဲ့ျခင္းအပါအဝင ္တိငု္းရင္းသားလနူည္းစ ု
မ်ား၏ အတိဒကုၡမ်ားကုိ အမနွတ္ကယန္ားလည္ႏုငိရ္န ္တိငု္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား 
ႏွင့္ အလြန္ေဝးလံစြာရိွခဲ့ၾကေသာ ဗမာၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားအတြက္ စစ္တပ္၏ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္တိုအတြင္း သင္တန္းေပးသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ အတူတကြ ေပါင္းစည္းမိလာျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသား လူနည္း 
စုမ်ား၏ ကာလရွည္ၾကာရွိလာခဲ့ေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားအား ဖုံးကြယ္ထားမည့္ 
အစား အဓပိၸာယ္ျပည့ဝ္စြာ ေျဖရငွ္းေပးႏုငိမ္ည့ ္အနာဂတ္ႏုငိင္ံေရးဆိငုရ္ာသေဘာ 
တူညီမႈတစ္ခုအတြက္ ေမွ်ာလ္င့္ခ်က္ကိုလည္း  ေပးပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ ျပန္လည္အာဏာရရွိလာပါက ထိုအခါတြင္ အစိုးရ 
သည္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္ 
အစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပဋိပကၡ၏ဘ႑ာေရး 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ 
အရပဘ္ကအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ့ ္အျခားေသာအေရးပါသည့ ္အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက ္
ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း 
သည္ ေျပာင္းလမဲႈအတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္ ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ေပးအပ္ 
ႏုိင္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

အထက္ပါအခ်က္အားလံုးသည္ စစ္တပ္အား ၎၏ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ 
အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အာဏာမွ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ဟု ယူဆထားျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထိုသုိ႔ ဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပဋိပကၡမ်ား၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ မရွပိါက ဖားကန႔ရ္ွ ိ၂၀၁၉ ခုႏစွ ္ေျမၿပိဳမႈေနာကပ္ိငု္း ဤသို႔ေသာျမငက္ြင္းမ်ားသည ္ဆက္လက္ျဖစပ္ြားေနဦးမည္ျဖစပ္ါသည။္ လုပ္ေဆာငရ္မည့အ္ခ်နိ ္
သည္ ယခုအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ Global Witness 

၄.၂ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား၄.၂ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား

ႀကီးမားသည့္ ျမင္ကြင္းႀကီးမားသည့္ ျမင္ကြင္း
Global Witness က ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ႏုငိင္ံေရးအေျခအေနသည ္အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလသဲြားခဲသ့ည။္ 
NLD ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစအီစဥသ္ည ္လိအုပခ္်ကမ္်ားစြာ ရွိေနေသးေသာ ္
လည္း ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ တျဖည္းျဖည္း လမ္းမွန္ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရိွေနသည္မွာ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ Global Witness သည္ ဤအစီရင္ခံစာကို 
NLD အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ ျပန္လည္ဦးစားေပးေရးႏွင့္ ၎၏ ကနဦး 
အဆင္တ့ြင ္လ်စလ္်ဴ႐ႈခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရငွ္းေရး တြန္းအားေပးရန ္အခြင္ ့
အလမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ပါသည္။ တိက်ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအျပင္ Global Witness သည္ အေျပာင္းအလကုိဲ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ ျပႆနာ ေလးခုကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ထုိျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ေက်ာက္စိမ္း- ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ 
ကို ခ်ိဳးဖ်က္ရန္အတြက္ အခရာက်သည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 

>  ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒ 
ေရးဆြဲသူမ်ားမွ အစိုးရထိပ္ပိုင္းအထိ အားလုံးအတြက္ အထူးဦးစားေပး ေရးဆြဲသူမ်ားမွ အစိုးရထိပ္ပိုင္းအထိ အားလုံးအတြက္ အထူးဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
ေဆာငရ္ြက္မႈ မပါရွပိါက မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးႏစွန္ာမည္ ့ပါဝငပ္တသ္က္သမူ်ားစြာသည ္
NLD လက္ေအာက္တြင္ ၎တုိ႔ လုပ္ခဲသ့ည့္အတုိင္း အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကို ႐ႈေထာင့္တိုင္းမွ အားနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ 

>  ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံက်ေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ခန္႔ခြဲမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံက်ေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
အျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားသည္ 
ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ ိလနူည္းစ ုတုိင္းရင္းသားအမ်ားအျပား၏ ဆုံး႐ႈံးနစန္ာမႈမ်ားအတြက ္
အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ရရိွရမည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ 
ေသာ္လည္း အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအေပၚ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ 
ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အေလးမထားျခင္း ကို ရပ္တန္႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အထူးဦးစားေပး ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 

>  တတိယအခ်က္အေနျဖင္ ့လက္နကက္ိငုမ္်ားသည ္ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ ္ တတိယအခ်က္အေနျဖင္ ့လက္နကက္ိငုမ္်ားသည ္ေက်ာကစ္မိ္းတူးေဖာ ္
ေရးက႑ႏငွ္ ့ပိမုိကု်ယ္ျပန္႔သည္ ့စပီြားေရးနယပ္ယမ္ ွထြကခ္ြာရန ္သို႔မဟုတ ္ေရးက႑ႏငွ္ ့ပိမုိကု်ယ္ျပန္႔သည္ ့စပီြားေရးနယပ္ယမ္ ွထြကခ္ြာရန ္သို႔မဟုတ ္
ဖယ္ထုတ္ပစ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ဖယ္ထုတ္ပစ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးအေနျဖင့္ ယင္းအခ်က္ 
တြင္ တပ္မေတာ္၏ အဖြ႕ဲအစည္းလုိက္သာမက အဆင့္ျမင့္ အရာရိွတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ 
ေက်ာကစ္မိ္းကမုၸဏမီ်ား၊ လုပက္ြကမ္်ားကိ ုပိငုဆ္ိငုထ္ားသည္ ့၎တို႔၏ မသိားစ ု
ဝင္မ်ားပါ ပါဝင္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ 
တပ္မေတာ္၏ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနရာယူထားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ 
ထိခုိက္ေစၿပီး ပဋိပကၡကုိ ပုိမုိဆုိးဝါးေစပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ယင္းအခ်က္ 
မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သဘာဝ သယံဇာတ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
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ရပ္တန္႔ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ 
အငအ္ားမ်ားကိ ုနယစ္ပလံု္ၿခဳံေရးႏငွ္ ့အစိုးရယႏယၲားတြင္ေပါင္းစပရ္န ္ခြင့္ျပဳေပး 
ႏုိင္ပါသည္။ 

>  ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပည့္စုံ  ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပည့္စုံ 
ေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးသေဘာတညူမီႈတစခ္၏ု မူေဘာငအ္တြင္း ဗဟိခု်ဳပက္ိငုမ္ႈ ေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးသေဘာတညူမီႈတစခ္၏ု မူေဘာငအ္တြင္း ဗဟိခု်ဳပက္ိငုမ္ႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွစ္ရပ္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွစ္ရပ္ 
လံုးအတြက္ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။လံုးအတြက္ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ တိငု္းျပည ္
ေရွ႕သုိ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ 
မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဤဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီး ေလးခုလုံးသည္ ယေန႔အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ 
ညမီႈ ရွိေနဆ ဲျဖစပ္ါသည။္ ကဆံိုးသညမ္ွာ အာဏာသမိ္းမႈသည ္ထိုျပႆနာမ်ား၏ 
မညသ္ည္အ့ခ်က္ကိမုွ် ေျဖရငွ္းေပးႏုငိရ္န္ျဖစ္ႏုငိ္ေျခမရွဟုိ ဆိလုိုေနပါသည။္ အနမိ္ ့
ဆုံးအေနျဖင့္ တပ္မေတာမ္ွ ျမန္မာႏုငိ္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေနၾကသမူ်ားအား ေမွ်ာလ္င္ခ့်ကကု္နဆ္ုံးသည္အ့ေျခအေနတြင ္မထားရစ ္
ခဲသ့င္ပ့ါ။ အာဏာသမိ္းမႈသည ္တပမ္ေတာ္ကိ ုပံပ့ိုးေပးေနသည္ ့စီးပြားေရး အက်ိဳး 
စီးပြားကိ ုျပနလ္ညသ္တိျပဳမိေစခဲၿ့ပီး တပမ္ေတာမ္ ွအာဏာကုိ လကလ္ႊတလုိ္က ္
ရသည့အ္ခ်နိတ္ြင ္၎တို႔ကိ ုအေရးတႀကီးျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန ္လိအုပ္ေနေၾကာင္း 
မီးေမာင္းထိုးျပခဲပ့ါသည။္ တပမ္ေတာကုိ္ ခ်ကခ္်င္းေရတုိကာလအတြင္း ဆန္႔က်င ္
ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အသစ္တစ္ခုကုိ 
ေရးဆြဲထားရန္ ဆက္စပ္ပါဝင္ေနသူမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလုပ္မ်ားစြာ ရွိေန 
ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ 

ဆႏၵျပသူမ်ားႏငွ္ ့လက္နက္ကိငုအ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ ဆန္႔က်ငမ္ႈတိုးျမႇင္လ့ာစဥ ္တပမ္ေတာ ္
သည္ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနပါ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သမွ်ကာလပတ္လုံး ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ 
သည့္ လူ႔ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ားအျပားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ အေရးႀကီးသည့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရိွသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အဓိကဦးစားေပးမႈသည္ တပ္မေတာ္ကို အာဏာ 
စြန္ ႔လႊတ္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားလက္ခံႏုိင္မည့္ တရားဝင္အစိုးရသစ္ 
တစ္ရပ္ကုိ ဖြ႕ဲစည္းေရးအတြက္ ကူညီရာတြင္ ထားရိွသင့္ပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာ 
၏ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား တရားဝင္ႏွင့္ 
တရားမဝင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူႏုိင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္ 
မည့္ မူဝါဒမ်ားကို က်င့္သုံးသင့္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနာက္ဆက္တြဲ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနာက္ဆက္တြဲ 
အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။

၁။ တပမ္ေတာ၏္ ဥပေဒႏငွ္ ့ဆန္႔က်င္ေသာ အာဏာသိမ္းမႈကိ ုတရားဝင္ေၾကာင္း 
အသိအမွတ္မျပဳရန္- ႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ စုေပါင္းအသင္း 
အဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္တပ္ 
၏ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) ကို ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳရန္ 
ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
ကို ျငင္းပယ္သင့္ပါသည္။ 

၂။ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)ကုိ ေဒသတြင္းႏငွ္ ့ႏုငိင္တံကာ ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင ္ပါဝငခ္ြင့္ျပဳရန-္ ႏုငိင္မံ်ားသည ္NUG အစိုးရကိ ုတရားဝင ္
အစုိးရအျဖစ္ သံတမန္ေရးရာအရ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ 
ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

ႏွင့္ ေဒသတြင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ NUG ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ပါဝင္ေစသင့္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာ 
ဂတ္ အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆိုင္သည့္ အာဆီယံ 
ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ပါသည္။ 

၃။ ကုလသမဂၢ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ 
ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရဆီသို႔ လ်င္ျမန္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အကူး 
အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ 
ေပးျခင္းအားျဖင္ ့အာရတွိကု၏္ဗဟိတုြင ္ပ်ကသု္ဥ္းႏုငိင္တံစခ္ ုေပၚထြကလ္ာ 
ႏုင္ိသည့္အေျခအေနသည္ ေဒသတြင္းသာမက ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရးတို႔အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အေပၚ အေလး 
ထား တုံ႔ျပန္ရန္။ 

၄။ အာဏာသမိ္းမႈႏငွ္ ့ကိဗုစ-္၁၉ ကပ္ေရာဂါ ျဖစပ္ြားၿပီးေနာက ္ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန ျမင့္တက္ 
လာျခင္းကိုေျဖရွင္းရန္ စစ္အစိုးရကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ေထာက္ပံ့ 
ကူညီမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္။

၅။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေသးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာ့ျပည္သူ 
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစၿပီး စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားကိ ုဦးတညသ္ည္ ့စီးပြားေရးပတ္ိဆို႔မႈမ်ားကိ ုအသုံးျပဳ၍ ကမုၸဏ ီ
မ်ားကုိ စစတ္ပ္ႏငွ္ ့စစတ္ပပ္ိငုကု္မၸဏမီ်ားအား ပစၥည္းပံပ့ိုးေပးျခင္း သို႔မဟတု ္
စီးပြားေရး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တားဆီးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္-

(က) စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၊

(ခ) ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ယခုအခါ 
စစ္တပ္ကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနသည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံပိုင္အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ဂ) စစ္ေကာင္စီကို လက္နက္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ နည္းပညာ 
မ်ား ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အျခားအရင္းအျမစ္ 
မ်ား အပါအဝင ္၎၏ အပုခ္်ဳပ္ေရးႏငွ္ ့လပုပ္ိငုခ္ြင္ကုိ့ တညၿ္မဲေစရန ္မရွ ိ
မျဖစ္လိုအပ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြရရွိေစရန္ ကူညီေပးေနသည့္ ေငြေၾကး 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္ 

(ဃ) အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စစ္ေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ေသာ တစ္ဦခ်င္းအျပင္ 
၎တို႔၏အရင္းႏွီးဆုံးမိသားစုမ်ားပါ ပါဝင္ရပါမည္။ 

၆။ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ 
ပ်႕ံႏွံ႔လႊမ္းမိုးေနမႈကုိ အသအိမတွ္ျပဳ၍ ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွေက်ာကစ္မိ္းႏငွ္ ့ေက်ာက ္
မ်က္ရတနာ တင္ပို႔မႈအားလုံးကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ရန္။

၇။ NUG ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား 
အားလုံး ပါဝငၿ္ပီး သယဇံာတမ်ားကိ ုမညသ္ို႔ စမီခံန္႔ခြမဲညကုိ္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင ္
ေဒသခံမ်ားအား အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာအခန္းက႑မွ ေသခ်ာထည့္သြင္း 
ထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ အနာဂတ္အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာ 
တြင္ အားေပးကူညီရန္။ 

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အစိုးရအတြက္အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အစိုးရအတြက္

၁။ NUG သည္ သယံဇာတအေပၚ အေျခခံသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္း 
မ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရန ္အေလးအနကထ္ားမႈကုိေဖာ္ျပသည္ ့ဖက္ဒရယမ္ူေဘာင ္
တစ္ခုအတြင္း ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အတြက္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူနည္းစု 
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တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို NUG ၏ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ကို အာမခံခ်က္ ေပး 
သင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NUG သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

(က) NUG ၏ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာနအတြင္း ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ အျခား သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားအတြက္ NUG ၏ မူဝါဒကို ေရးဆြဲရာတြင္ ဦးေဆာင္ 
ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

(ခ) သဘာဝ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ NUG ၏ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝသည့္ 
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ေစ 
ေရး ေသခ်ာေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(ဂ) ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဆက္စပ္ပါဝင္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအေရးကိစၥကို ထည့္သြင္းျခင္း

၂။ အာဏာသမိ္းၿပီး ေနာကဆ္ကတ္ြ ဲျပႆနာမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရာတြင ္စစတ္ပ၏္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ခိုင္မာေစရန္ ႏွင့္ အင္အားျဖည့္တင္းရန္ ေထာက္ကူေပးႏုိင္သည့္ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑တြင္ စစ္ေကာင္စီ၏ ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တုံ႔ျပန္ရန္ -

(က) စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္တူး 
ေဖာ္မႈလိုင္စင္ရရွိရန္အတြက္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေတာ့ေၾကာင္း၊ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္စီးပြားဖက္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
တရားမဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ 
ျခင္း၊

(ခ) လိငုစ္ငမ္်ားျပနလ္ည ္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည ္ဥပေဒႏငွ္ ့မညီၫြတ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီကထုတ္ေပးသည့္ လုိင္စင္မ်ားသည္ တရားမဝင္ 
ေၾကာင္း ေၾကညာ၍ စစ္ေကာင္စီမွ ဝင္ေငြလ်င္ျမန္စြာ ရရိွေစရန္ လုိင္စင္ 
ျပနလ္ညစ္တင ္ခြင့္ျပဳေပးမည္ ့အႏရၲာယကုိ္ ႀကိဳတငက္ာကြယ္တားဆီး 
ျခင္း၊

(ဂ) စစ္ေကာင္စီမွ က်င္းပသည့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ျပပြဲမ်ားကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို တိုက္တြန္း 
အားေပးျခင္း၊

(ဃ) စစ္ေကာင္စီမွ စီမံသည့္ လိုင္စင္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အနာဂတ္တြင္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ 
နာမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ 

၃။ NUG ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ အတိတ္ကာလမွ NLD ၏ မူဝါဒမ်ား၊ စစ္ေကာင္စီ၏ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မည္သို ႔ကြဲျပားသည္ကို ေဖာ္ျပ၍ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ရန္- ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

(က) NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာမူဝါဒ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ျခင္း- NUG သည္ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ ေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ မူဝါဒ ေရးဆြဲေရး အစီအစဥ္ 
ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

(ခ) ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး ႏွင့္ ျမန္မာ့ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း အက်ိဳးစီးပြား 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အတြက္ NUG က မည္သုိ႔ ရည္ရြယ္သည္ 
ကိ ုေဖာ္ျပရန ္လိငုစ္ငခ္ြင့္ျပဳေပးသည္ ့လပုင္န္းစဥအ္ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
မည္ကို ေၾကညာျခင္း၊ 

(ဂ) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ 
ရသည့္ ဌာေန လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဦးစားေပး 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳျခင္း ႏွင့္ 

(ဃ) စက္မႈ ယႏၲယားအသုံးျပဳ၍ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ အႀကီးစား 
ထုတ္လုပ္မႈအားလုံးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ / ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ / 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အတြက္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အတြက္

စစ္အာဏာသိမ္းမႈ က်ဆုံး၍ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အတြက္ အခြင္အ့လမ္း ရိွလာပါက သုိ႔မဟုတ္ KIO/A သည္ ဖားကန္႔ကုိ ျပန္လည္ 
ရယူၿပီး ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ပါက KIO/A တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအေပၚ ပိုမို 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါက KIA အထက္ပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါက KIA 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ -ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ -

(က) အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသခံအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ 
သည့္ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဖြဲ႕၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပထား 
သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး မူဝါဒတစ္ရပ္ အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ 
ျပညသ္လူူထကုိ ုအက်ိဳးျဖစထ္ြန္းေစၿပီး သဘာဝ ပတဝ္န္းက်ငကုိ္ ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သဘာဝသယံဇာတ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အေသး 
စိတ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္ 

(ခ) သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္ေသာ 
အနာဂတ္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေပါမ်ားသည့္ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ သယံဇာတမ်ားတြင္ NUG ၏ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အားျဖည့္ေပးရန္အတြက္ NUG ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ 

(ဂ) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ 
အမိန္႔ေပးေစခုိင္းသူမ်ားအပါအဝင္ KIA/O တာဝန္ရိွသူမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ 
အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈဆိငုရ္ာ စြပစ္ြခဲ်က္မ်ားကိ ုစုစံမ္းစစ္ေဆးႏုငိ္ေရးအတြက ္
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စနစ္ ယႏၲရားတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ 

(ဃ) KIO/A ၏ အခြနစ္ည္းမ်ဥ္း၊ လိငုစ္ငသ္တမ္တွခ္်ကမ္်ား၊ ဝင္ေငြ၊ အသံုးစရတိ ္
ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးယႏၲရားမ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအပါ 
အဝင္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ EITI မွ 
ခ်မတ္ွထားသည္ ့စခံ်နိစ္ံၫႊန္းမ်ားႏငွ္အ့ည ီအမ်ားသရိွိႏုငိရ္န ္ထုတ္ျပန္ေရး 
အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္၊

(င) တပ္မေတာ္အား အာဏာမွ ဖယ္ရွားခံရပါက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းအပါအဝင္ သဘာဝ သယံဇာတ က႑မွ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
လူသိရွင္ၾကား ကတိျပဳရန္။

ျပည္တြင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား အတြက္

၁။ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေန 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္၊  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လမူႈေရး၊ လူ႔အခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့အလပုသ္မားအခြင္အ့ေရးဆိငုရ္ာ စခံ်နိစ္ံၫႊန္း 
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မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

၂။ တူးေဖာ္ေရးလပုင္န္းမ်ားကိ ုခ်ကခ္်င္းျပနလ္ညသ္ုံးသပၿ္ပီး တာဝနယူ္မႈရွိေသာ 
ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္အတြက္ OECD ၏ တင္ႀကိဳလံု႔လစုိက္ထုတ္ေလ့လာမႈ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းေျမတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ 
တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့ေနျခင္းအား ရပ္တန္႔ရန္။ 

၃။ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္  လက္ရွိ သတ္မွတ္ 
အဆင္ကုိ့မမီမ ီထည္သ့ြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွဘိ ဲေက်ာကစ္မိ္းစာခ်ဳပမ္်ား၊ လိငုစ္င ္
သက္တမ္းမ်ား အပါအဝင္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအခ်က္အလက္ 
မ်ား၊ အခြန္၊ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို EITI ၏ 
လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ္အ့ည ီစမီကံနိ္းအလိကု ္ထတု္ျပန္ေၾကညာရန-္ ထိ ုထတု ္
ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး လက္ရွိ 
MEITI ဆုိင္းင့ံထားခ်ိန္အတြင္း ကုမၸဏီမ်ားက ကုိယ္တုိင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ႏုိင္ပါသည္။

၄။ စစ္ေကာငစ္မီ ွလိငုစ္ငခ္ြင့္ျပဳေပးျခင္းကိ ုျပနလ္ညစ္တငပ္ါက ေက်ာကစ္မိ္းႏငွ္ ့
ေက်ာကမ္်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရးလုိငစ္င ္မေလွ်ာက္ျခင္းျဖင္လ့ည္းေကာင္း 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း 
ျဖင့္လည္းေကာင္း စစ္ေကာင္စီ၏ ဝင္ေငြရရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ရန္။

၅။ ေက်ာက္စိမ္းက႑ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ NUG ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား မူဝါဒ 
မ်ားကို လိုက္နာရန္။ 

ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 
ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္

၁။ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ကုလ 
သမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္လက္ 
ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊ ထို႔ေနာက္ 
၎တြင္ပါဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

၂။ သယံဇာတမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား အပါအဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ 
မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ သို႔မဟုတ္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ 
၏ အၿငိမ္းစား သို႔မဟုတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦး 
ခ်င္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေရာင္းခ် 
ခဲ့ျခင္း သို႔မဟတု ္ထတုလ္ပုခ္ဲ့ျခင္း သို႔မဟတ္ု ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ ္မရရွခိဲ ့
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွထြက္ရွသိည္ ့ေက်ာကမ္်ကရ္တနာမ်ား 
ပါဝင္ေသာ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ တင္း 
က်ပ္သည့္ တင္ႀကိဳလံု႔လ စုိက္ထုတ္ေလ့လာမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္။ အႏၲရာယ္ 
ျမႇင့္မားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားမွ တြင္းထြက္မ်ား၏ 
တာဝန္ခံေသာ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
OECD ၏ တငႀ္ကိဳလုံ႔လ စိကုထ္တု္ေလလ့ာမႈ လမ္းၫႊနခ္်က္မ်ားကိ ုကိုးကား 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာစစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရရွိ 
သည္ ့ေက်ာက္စမိ္းႏငွ္ ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကိ ုဝယ္ယူျခင္းမ ွေရွာငရ္ွား 
ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားအား ကူညီျခင္းမ ွေရွာငရ္ွားရန။္ ဆိလုိသုညမ္ွာ စစတ္ပသ္ည ္အာဏာကိ ု
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသမွ် ကာလပတ္လံုး ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ရွိေသာ မည္သည့္ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ရတနာမ်ားကိုမဆို ဝယ္ယူျခင္းမွ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။  
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အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြလဲလွယ္မႈကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအလိုက္လဲလွ
ယ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ၌ တစ္ေဒၚလာလၽွင္ ၈၁၈ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျဖစ္သည္။ 

 “Military Ltd – The Company Financing Human Rights Abuses in Myanmar,” 
Amnesty International, 2020, စာမ်က္ႏွာ ၇။

၁၄၉ “Military Ltd – The Company Financing Human Rights Abuses in Myanmar,” 
Amnesty International, 2020, စာမ်က္ႏွာ ၆။

၁၅၀ Source is individual company licence data drawn from the appendix of MEITI 
Reports 2-5.

၁၅၁ နိုင္ငံေရးသမားႏွစ္ဦး၊ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး၊ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ရင္းျမစ္ႏွစ္ဦး ႏွင့္ Global 
Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉။ 

၁၅၂ အႀကီးတန္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ၏ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊၂၀၁၉။

၁၅၃ ‘Jade: Myanmar’s ‘Big State Secret’’, Global Witness, ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ 44-45 
and စာမ်က္ႏွာ 89

၁၅၄ နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ; ၂၀၁၈။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္လလၽွင္ က်ပ္ ၁ သန္းခန႔္ ($၆၈၀) ရရွိၿပီး 
တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားသည္ တစ္လလၽွင္ $၁၅၀ ခန႔္ ရရွိသည္ဟု မီဒီယာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ေတြ႕ရသည္။ Nanda, ‘NLD cuts salaries of MPs, ministers, 
saves nearly K6b’, Myanmar Times; ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္၊ https://
www.mmtimes.com/news/nld-cuts-salaries-mps-ministers-saves-nearly-k6b.
html; ‘Tatmadaw 101’, Frontier Myanmar, ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္  
https://frontiermyanmar.net/en/tatmadaw-101 

၁၅၅ Htet Naing Zaw, ‘Military Officers Transferred Over Jade Mine Bribes, Killings in 
Rakhine’, The Irrawaddy, ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမလ ၂၃ ရက္

၁၅၆ လုပ္ငန္းႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ နိုင္ငံေရးသမားႏွစ္ဦး ႏွင့္ Global Witness ၏ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၈။

၁၅၇ KIA/O ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိတစ္ဦး၊ KIA/O အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးand 
နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉။

၁၅၈ Global Witness interview with an industry insider; 2021
၁၅၉ Global Witness interviews with a KIA/O intelligence officer; 2018 and 2019.
၁၆၀ Global Witness interviews with a KIA/O intelligence officer, a civil society 

representative and a former colonel in the Tatmadaw; 2018 and 2019.
၁၆၁ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာတစ္ဦး ႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၉။
၁၆၂ Global Witness interviews with a former colonel in the Tatmadaw; 2018
၁၆၃ ‘Jade: Myanmar’s ‘Big State Secret’’, Global Witness, ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၉။ 

အေသးစား ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ 
၂၀၁၈။

၁၆၄ ‘Jade: Myanmar’s ‘Big State Secret’’, Global Witness, ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၈၉-၉၁။  Min Zar Ni Lin et al, ‘Artisanal jade mining in Myanmar: 
Livelihood challenges and opportunities’, International Growth Center, ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ မတ္လ၊  စာမ်က္ႏွာ ၁၇။

၁၆၅ အႀကီးတန္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ၏ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၊၂၀၁၈။

၁၆၆ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံမွ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ၊ ၂၀၁၈။  Yan 
Pai, 'Burmese Military Reshuffle Sees New Security Chief Appointed', The 
Irrawaddy, ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ https://www.irrawaddy.com/
news/burma/burmese-military-reshuffle-sees-new-security-chief-appointed.
html; 

 'Announcement on ceasefire and eternal peace', The Global New 
Light of Myanmar, ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္  https://www.
globalnewlightofmyanmar.com/announcement-on-ceasefire-and-eternal-
peace/; 

 ‘Tun Tun Naung’, Who Was In Command, ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ 
https://whowasincommand.com/en/person/view/c15ce640-b6f9-4e02-aed1-
6cd9fba80806/. 

 စစ္တပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ရွိ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွာ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑မ်ားအတြင္း က်ယ္ျပန႔္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိေသာ 
စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၏ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀ
ကီးေအာင္လင္းေဒြးျဖစ္သည္။  

၁၆၇ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦး၊ သုေတသီတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ၏ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀။

၁၆၈ KIA/O ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိတစ္ဦး၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ နိုင္ငံေရးသမား ၂ ဦး 
ႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉။ 

 Kevin Woods, ‘The Conflict Resource Economy and Pathways to Peace in 
Burma’, United States Institute of Peace, ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ 
ရက္ https://www.usip.org/publications/2018/11/conflict-resource-economy-
and-pathways-peace-burma

၁၆၉ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူတစ္ဦး၊ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ 
အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီး ၂ဦး Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉။

၁၇၀ သုေတသီတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၂၀။
၁၇၁ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ Global Witness ၏ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၉။ 
၁၇၂ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ Global Witness ၏ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၉။
၁၇၃ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ Global Witness ၏ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၉။
၁၇၄ နိုင္ငံေရးသမားႏွစ္ဦး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ Global 

Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉။
၁၇၅ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ Global Witness ၏ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၉။
၁၇၆ “United States Targets Family Members Profiting from Connection to Burmese 

Coup Leader,” U.S. Department of the Treasury, 10 Mar, 2021.
၁၇၇ John Buchanan, ‘Militias in Myanmar’, The Asia Foundation, ၂၀၁၆၊ စာမ်က္ႏွာ 

၂၄-၂၉ https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Militias-in-
Myanmar.pdf

၁၇၈ Ibid, စာမ်က္ႏွာ ၂။
၁၇၉ Kevin M. Woods, ‘The Conflict Resource Economy and Pathways to Peace in 

Burma’, United States Institute for Peace, ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ စာမ်က္ႏွာ ၁၂
၁၈၀ Kevin M. Woods, ‘The Conflict Resource Economy and Pathways to Peace in 

Burma’, United States Institute for Peace, ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ စာမ်က္ႏွာ ၅။ 
 John Buchanan, ‘Militias in Myanmar’, The Asia Foundation, ၂၀၁၆၊ စာမ်က္ႏွာ 

၂၇-၃၈။
၁၈၁ ‘Muse: Myanmar's militia-run, billion-dollar gateway to China’, AFP, ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္  https://frontiermyanmar.net/en/muse-myanmars-militia-
run-billion-dollar-gateway-to-china.; ‘A Distortion of Reality: Drugs, Conflict 
and the UNODC’s 2018 Myanmar Opium Survey’, Transnational Institute, ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္၊ https://www.tni.org/en/article/a-distortion-of-reality-drugs-
conflict-and-the-unodcs-2018-myanmar-opium-survey

၁၈၂ ‘Silent Offensive How Burma Army strategies are fuelling the Kachin drug 
crisis’, Kachin Women’s Association Thailand, ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ  ၁၁-၁၄။ 

၁၈၃ Zakhong Ting Ying (မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁/မကန(နိုင္)၀၅၃၁၁၇) သည္ DICA မွ 
ထုတ္ျပန္ထားၿပီး Global Witness မွ စိစစ္ေလ့လာခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ  
Kyauk Sein Gabar Kyaw Gems & Jewellery ႏွင့္ Long Byit Jewellery Company 
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တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ႏွင့္ 
လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ တြဲဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုရွိခဲ့ေသာ Chan Yin Khu Development 
ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာလည္း ျဖစ္သည္။ 

၁၈၄ နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ ၂၀၁၈။
၁၈၅ ‘A Conflict of Interests – The Uncertain Future of Burma’s Forests’, Global 

Witness, ၂၀၀၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၄- ၉၅
 ‘A Choice for China – Ending the Destruction of Burma’s Northern Frontier 

Forests’, Global Witness, ၂၀၀၅ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ https://www.globalwitness.org/
archive/choice-china-ending-destruction-burmas-frontier-forests; 

 Kevin Woods, ‘Commercial Agriculture Expansion in Myanmar: Links to 
Deforestation, Conversion Timber, and Land Conflicts’, Forest Trends, ၂၀၁၅၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၄၅ https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2015/03/
Conversion_Timber_in_Myanmar-1.pdf

၁၈၆ ဖားကန႔္မွ ပက္ဂ်ာဆန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး  ႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ 
၂၀၁၈။ 

 Brang Hkangda, ‘ Protectors of the Drug Dealers or National Causes?’ 
Kachinland News, ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္  https://www.kachinlandnews.
com/?p=26729

၁၈၇ ဖားကန႔္မွ ပက္ဂ်ာဆန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး  ႏွင့္ Global Witness ၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ 
၂၀၁၈။ 

၁၈၈ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၊ အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး ႏွင့္ Global Witness ၏ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၈။

၁၈၉ Bill O’Toole, ‘"Red Shan" caught between violence in Kachin State conflict’, 
Myanmar Times, ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္  https://www.mmtimes.com/
in-depth/3115-red-shan-caught-between-violence-in-kachin-state-conflict.html; 

 Nang Mya Nadi, ‘Pair of Ethnic ‘Red Shan’ Men Shot Dead in Hpakant’, DVB, 
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