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အတိုေကာက္မ်ား
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 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။

Kachin

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပုံ

Tanai

Hkamti

Hpakant
Myitkyina

BANGLADESH

CHINA

Laiza

INDIA
Sagaing

Muse Laukki
Kutkai

Hakha

MYANMAR
Sagaing

Chin

Mandalay

Pangkham

Shan

Mandalay

Paletwa

Taunggyi

Kyauktaw
Sittwe

Lashio

Rakhine

Magway
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဖားကန႔္သည္
ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ဗဟိုခ်က္တြင္
ရွိပါသည္။ ၎၏ ႐ႈခင္းမ်ားသည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီး
ေစခဲ့ေသာ အႀကီးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။
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ဖားကန႔္ေဒသရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေျပာင္တလင္းခါ
သြားသည္အထိထုတ္ယူရန္ ႀကီးမားသည့္ တူးေဖာ္ေရး
စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေနရာညပါ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
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ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေရမေဆးသမားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္
ဆက္ႏုိင္႐ုံမွ်အတြက္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ ေျမစာပုံမ်ားမွ
ရွာေဖြေရြးထုတ္ၾကရစဥ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားေသာ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဖားကန႔္ရွိ တန္ဖိုး
အႀကီးဆုံး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။
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ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ‘ရတနာသိုက္”အမ်ားစုတို႔သည္
အထက္ပါပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေရႊလီရွိ
ၾကယ္ေခါင္ လက္ဝတ္ရတနာ ေစ်းကြက္တြင္
အဆုံးသတ္သြားခဲ့သည္။
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နိဒါန္း
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္းႏွင့္ ပဋိပကၡတသ
႔ို ည္ ဆယ္စုႏစ
ွ ္ ႏွစခ
္ ုေက်ာ္ၾကာ အၾကမ္း
ဖက္မႈ ႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၏ အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ေပးေနၾက
ေသာအဆိုးသံသရာတစ္ခအ
ု တြင္းပိတမ
္ ိေနခဲသ
့ ည္။ကမ႓ာေပၚတြင္တန္ဖုးိ အႀကီး
ဆုံးျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ဘီလယ
ီ ံႏင
ွ ခ
့္ ်ီေသာ ႏွစစ
္ ဥ္တူးေဖာ္သည့္ တြင္းထြကသ
္ ယံဇာတ
ေပါႂကြယ္ဝမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း
မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ မ်ားအား ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ေငြေၾကးေထာက္ပလ
ံ့ ာခဲၿ့ ပီး ေက်ာက္စမ
ိ ္းတြင္းမ်ားရွရ
ိ ာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ၎
ေဒသမ်ားရွိ ႂကြယဝ
္ မႈမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကင
ို ထ
္ ားႏိင
ု ္ေရးအတြက္ တိက
ု ပ
္ ဝ
ြဲ င္ရန္ လက္
နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ မ်ားအတြက္ မက္လုံးအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိမ
ု ို
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။
အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (NLD) ကို အာဏာရရွလ
ိ ာေစခဲသ
့ ည့္ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားအတြင္း၌သာမကဘဲ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း
လုံး၌ စစ္တပ္မွ ခ်န္ထားခဲသ
့ ည့္ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈ ႏွင့္ ဆိုးေမြမ်ားကို ကန႔သ
္ တ္ႏင
ုိ ္
မည့္ အခြငအ
့္ လမ္းတစ္ရပ္ကို ယူေဆာင္လာခဲပ
့ ါသည္။ တပ္မေတာ္(ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
စစ္တပ္) တြင္ ၎အေပၚ အရပ္သားအစိုးရ၏ အုပခ
္ ်ဳပ္စမ
ီ မ
ံ မ
ႈ ွ ကာကြယ္ေပးထား
သည့္ သိသာေသာ အာဏာမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရး
အေျခအေနအတြင္း ဤသို႔ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ေပၚေပါက္လာမႈ
ေၾကာင့္ ပိမ
ု ိုေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္တစ္ခအ
ု တြက္ ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္မ်ားဆက္လက္
ထားရွိခဲ့ၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကို ဆန႔္က်င္ကာ တပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္
ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္မ်ားမွာ တမဟုတခ
္ ်င္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲရ
့ သည္။ အာဏာ
သိမ္းမႈသည္ တိုင္းျပည္အား စစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေစ
ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ ား လြနခ
္ သ
ဲ့ ည့္ ဆယ္ႏစ
ွ ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း
ရရွိလာခဲ့သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားေစခဲ့သည္။
စစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ တိင
ု ္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားေနထိင
ု ရ
္ ာ အစြနအ
္ ဖ်ား
ေဒသမ်ားအတြင္း အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ခရ
ံ မႈ လုံးဝမရွဘ
ိ ဲ လႈပရ
္ ွားေနခဲရ
့ ာမွ အာဏာ
သိမ္းမႈသည္ ယခုအခါတြင္ တပ္မေတာ္၏ရက္စက္မႈမ်ားအား တိုင္းျပည္၏ ဗမာ
လူမ်ိဳးအမ်ားစု အခ်က္အခ်ာေဒသအတြင္းသိ႔ု ယူေဆာင္လာခဲၿ့ ပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္
သည္ ၎၏ အာဏာလုယမ
ူ က
ႈ ို ဆန႔က
္ ်င္သည့အ
္ ေနျဖင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ျပည္သမ
ူ ်ား၏ လမ္းမထက္တြင္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ံ
တစ္ဝန္း အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ(CDM)တြင္ ပါဝင္ၾကျခင္းတို႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္

၏ အုံႂကြလာမႈအား အလြန္အမင္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ တုန႔္ျပန္ခဲ့ၿပီး အရပ္
သား ၈၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ကာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။၁
အာဏာသိမ္းမႈသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ႏုင
ိ င
္ ံေရးအကူးအေျပာင္းသည္ မည္မွ် အခက္
အခဲမ်ားရွိေနခဲၿ့ ပီး ပ်က္စီးလြယသ
္ ည္ကလ
ို ည္းေကာင္း၊ ၎၏ ဒီမက
ို ေရစီ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈသည္ မည္မွ်မျပည့စ
္ ုံ မလုံေလာက္ခသ
ဲ့ ည္ကလ
ို ည္းေကာင္း 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
ေနရာအလုံအေလာက္ရရွိေစရန္ အာမခံထားကာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္
လုံၿခဳံေရးတို႔ကို ႀကီးၾကပ္သည့္ အဓိကက်သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေပၚထိန္းခ်ဳပ္
ႏုင
ိ ္ေစေသာ ၎ေရးဆြခ
ဲ သ
ဲ့ ည့္ ဖြ႕ဲ စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတစ္ခမ
ု တ
ွ စ္ဆင့္ အေရးပါ
သည့္ အာဏာမ်ားကို ဆက္လက္ရယူထားခဲ့သည္။ ၃
အေရးအႀကီးဆုံးအေနျဖင့္ ၎သည္ တပ္မေတာ္အား အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္
အေထာက္ အပံ့ေပး႐ုသ
ံ ာမကဘဲ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္း
ေအာင္လင
ႈိ အ
္ ပါအဝင္ အရာရွတ
ိ စ္ဦးခ်င္းစီအလိက
ု ္ ကိယ
ု ္ေရးကိယ
ု တ
္ ာ ႂကြယဝ
္
မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား
ပါဝင္သည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုကိုလည္း လက္လွမ္းမီေစခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္းမႈ၏ေနာက္ကယ
ြ ရ
္ ွိ ႏုင
ိ င
္ ံေရးဆိင
ု ရ
္ ာလွ်ဳိ႕ဝွကႀ္ ကံစည္မမ
ႈ ်ားကို အေသး
စိတ္ ဆန္းစစ္ေရးသည္ ဤစာတမ္း၏ နယ္ပယ္ျပင္ပတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ င
ြ ္ NLD ၏ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ
ျပန္လည္အႏုိင္ရရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးရွိ စစ္တပ္၏ အကာအကြယ္ေပး
ထားသည့္ အခန္းက႑အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာျခင္းႏွင့္တကြ မျဖစ္မေန
အၿငိမ္းစားယူရမည့္ အသက္အရြယ္ နီးကပ္လာသည့္ မင္းေအာင္လင
ႈိ ၏
္ ကိယ
ု ္ေရး
ကိုယ္တာ ရည္မွန္းခ်က္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လည
ွ ရ
့္ န္၊ NLD ၏ ေခါင္းေဆာင္ပင
ို ္း အားလုံးကို ဖမ္းဆီးရန္ႏင
ွ ့္
တိင
ု ္းျပည္အား အက်ပ္အတည္းအတြင္းသိ႔ု က်ေရာက္သြားေစရန္ တပ္မေတာ္၏
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၄
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတမ
္ ်ားမွ ဆန႔က
္ ်င္ခၾဲ့ ကသည့္ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ို ္း ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္သည္ အမ်ိဳးသားႏုင
ိ င
္ ံေရးအဆင့တ
္ င
ြ သ
္ ာမကဘဲ ျပည္နယ္ ႏွင့္
တိင
ု ္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွငတ
့္ ကြ ခ႐ုင
ိ ၊္ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပစ
္ အ
ု ဆင့မ
္ ်ားရွိ
ေဒသႏၲ ရ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရးယူ န စ္ မ်ားအၾကားတြ င္ ပါ ျဖစ္ ပြားခဲ့ ပါသည္ ။ ယင္း သည္
တပ္မေတာ္၊ ၎၏ အႀကီးတန္းအရာရွမ
ိ ်ားႏွင့္ ၎တိ၏
႔ု မဟာမိတမ
္ ်ားအေနျဖင့္
စီးပြားေရးစနစ္၏ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဆက္ လ က္ ရွိေ နသည့္ စီး ပြားေရးစနစ္ တ စ္ ဝ န္း တြ င္ လ ည္း ျဖစ္ ပြားခဲ့ ပါသည္ ။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာတန္ဖိုးရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္
ဤျဖစ္စဥ္၏ စံနမူနာျဖစ္သည့္ သာဓကတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
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Global Witness ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ ‘ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္” တြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအား
စစ္အာဏာရွငအ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မ၏
ႈ အေမွာင္မက
ို ဆ
္ ုံးေန႔ရက္မ်ားမွ အျမစ္တယ
ြ လ
္ ာခဲသ
့ ည့္
စစ္ဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ ထိပပ
္ င
ို ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ ခ႐ုန
ိ က
ီ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား
၏ ကြန္ရက္မ်ားမွ မည္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာသည္ အဆိပ
ု ါ အေၾကာင္းအရာကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ယင္းသည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း လုပင
္ န္းတိ႔ု အၾကားရွိ နက္႐င
ႈိ ္းစြာ အျမစ္
တြယ္ေနမႈမ်ားသည္ ယေန႔ထတ
ိ င
ို ္ တိင
ု ္းျပည္ကို မည္သ႔ို ဝမ္းနည္းဖြယရ
္ ာ ထိခက
ို ္
ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။
NLD သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရရွိလာခဲ့သည့္အခါ၌ ျပႆနာမ်ား ရွိေန
သည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တစ္ခက
ု စ
ို တင္
ခဲသ
့ ည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့အ
္ တိင
ု ္းပင္
အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္သည္ NLD ၏ ပထမ ငါးႏွစ္ သက္တမ္း
အတြင္း ၿပီးေျမာက္မႈႏွင့္ ေဝးကြာေနဆဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
NLD ၏ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ အဆက္အသြယ္
ေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အတိုက္အခံျပဳျခင္း၊
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရသ
ွိ ည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို ဆန႔က
္ ်င္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
တြင္းမ်ားသည္ ကာလရွည္ၾကာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗဟိုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္
ေသာ တိင
ု ္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေနရာတစ္ခတ
ု င
ြ ္ တည္ရွိျခင္းတိ႔ု
အပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔ၾ္ ကာေနခဲသ
့ ည္။ မည္သ႔ို
ပင္ဆိုေစကာမူ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားထက္ သိသာထင္ရွားသည့အ
္ ေၾကာင္း
အရင္းမွာ - ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းအား လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ မ်ား(တပ္မေတာ္သည္
၎တိအ
႔ု နက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္)မွ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္
ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈသည္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားအားလုံးကို ပိုမိုဆိုးရြား
ေစႏုင
ိ သ
္ ည့အ
္ လားအလာရွၿိ ပီး ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းအား စစ္အာဏာရွငအ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္
မႈလက္ထက္ရွိ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာေန႔ရက္မ်ားဆီသို႔ ျပန္လည္ေရာက္
ရွိသြားေစႏုိင္သည္။ ရပ္တန႔္ေနခဲ့သည့္ NLD ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း
စဥ္သည္ ယခုအခါတြင္ လုံးဝနီးပါး ပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္တြင္
အာဏာရွိေနသေ႐ြ႕ စစ္အာဏာရွင္၏ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီး
ပြားေရး မဟာမိတ္မ်ားသည္ အႂကြယ္ဝဆုံးေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားကို
ဆက္လက္ ရရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္တပ္သည္ ယခင္
စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ အထိန္းအကြပ္မရွိ၊ စက္ယႏၲရား
ႀကီးမ်ားျဖင့္ အႀကီးစား ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္မႈမ်ား၏ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္
ၾကသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနဆဲ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။
ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ လက္နက္ကင
ို ပ
္ ဋိပကၡမ်ားသည္

ပိမ
ု ဆ
ို ိုးရြားလာခဲၿ့ ပီးျဖစ္ကာ အာဏာသိမ္းမႈသည္ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ ကခ်င္လတ
ြ လ
္ ပ္
ေရးအဖြခ
႔ဲ ်ဳပ္(KIO)ႏွင့္ ၎၏လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႔ျဲ ဖစ္ေသာ ကခ်င္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ (KIA) တိအ
႔ု ၾကား တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ မ
ႈ ်ားကို ဖားကန႔တ
္ င
ြ ပ
္ င္ ျပန္လည္ ေပၚ
ေပါက္လာေစခဲ့သည္။၅
ဤသို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈသည္ အာဏာသိမ္းမႈကို တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့္
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ အရပ္သားမ်ားအား တပ္မေတာ္ထမ
ံ ွ အကာအကြယ္
ေပးရန္ျဖစ္သည္ဟု KIO/A က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။၆
မည္သည့အ
္ ေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားသည္ အနိမဆ
့္ ုံးအေနျဖင့္ ယာယီ
အားျဖင့္ ဖားကန႔္ရွိ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကို အလ်ဥ္ျပတ္ေစခဲ့ပါသည္။
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာ၏ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အပိင
ု ္းသည္ လုပင
္ န္းအတြင္းရွိ အေၾကာင္း
သိသူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း
ဆိင
ု ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု
တိက
႔ု ို အေျခခံကာ အဆိပ
ု ါ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာသြားမည္
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရး လုပင
္ န္း၏ လက္ရအ
ွိ ေျခအေန
ႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာအတြင္း မည္သို႔ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း ႏႈိက္ႏႈိက္
ခၽြတ္ခၽြတ္ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ NLD ၏ ႀကိဳးပမ္း အား
ထုတမ
္ မ
ႈ ်ားရွိေနေသာ္လည္း လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတြင္း
မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ဩဇာလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာဝ
သယံဇာတႂကြယဝ
္ မႈမ်ားကို ၎တိ႔ႏ
ု င
ွ ့္ ၎တိ၏
႔ု မိတဖ
္ က္မ်ား၏ ဘ႑ာတိက
ု မ
္ ်ား
အတြင္းသို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဖိုးအတန္ဆုံး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျခင္း မရွိသည့္ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားအေပၚ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမွ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္
ေနၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ရယူေနသေ႐ြ႕ ေက်ာက္စမ
ိ ္းသည္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အက်င့ပ
္ ်က္
ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏင
ွ ့္ လူမႈေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ထိခက
ို ပ
္ ်က္စီးမႈမ်ားကို
ဆက္လက္ အေထာက္အပံ့ေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈ၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနႏွင့္
အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္
Global Witness အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို
စတင္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ စ
ဲ့ ဥ္က ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ အေျခအေနသည္ ယေန႔အေျခအေနႏွင့္
အလြန္ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ Global Witness အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကိုဆန႔္က်င္သည့္ ဖားကန႔္ေနျပည္သူမ်ားသည္ KIO/A ႏွင့္ NUG တို႔အား ေထာက္ခံေၾကာင္း အလံမ်ားလႊင့္ထူကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
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ယင္းအတြက္ အေျခခံထားသည့္ စုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားအား NLD ၏ေက်ာက္စမ
ိ ္း
လု ပ္ င န္း ဆို င္ ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ား၏ ေအာင္ျ မင္ မႈ မ်ားႏွ င့္ က်႐ႈံး မႈ မ်ားကို
ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္တိုင္
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အျခားေသာ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္
ရွိၾကေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ပါ
သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေက်ာက္စိမ္း
လုပင
္ န္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံေျမာက္ပင
ို ္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္အေထာက္
အပံ့ေပးေနသည့္အတိုင္းအတာကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဤေက်ာက္စိမ္း -ပဋိ
ပကၡ ဆက္စပ္မက
ႈ ို အေကာင္းဆုံး ျဖတ္ေတာက္ရန္အတြက္ NLD အစိုးရထံ အႀကံ
ျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအား
လတ္တေလာကာလအတြင္း ထပ္မံသန႔္ရွင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္
မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ထိုစဥ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ ႏုိင္ငံေရး
အေျခအေနတို႔ကို သိသိသာသာေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသည္။ ကိုဗစ္-၁၉၊ ဆက္သြယ္
ေရး ျပတ္ေတာက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပင
ို ္း လုၿံ ခဳံေရး အႏၲရာယ္မ်ား
ျမင့မ
္ ားလာခဲ့ျခင္းတိ၏
႔ု ႐ုက
ိ ခ
္ တ္မအ
ႈ မ်ိဳးမ်ိဳးတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
မွ စတင္ကာ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာ၏ ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ား အေပၚ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစႏုင
ိ သ
္ ည့္
အတိုင္းအတာကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔
အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာအတြငး္ ရွိ ကၽြနပ
္ု တ
္ ၏
႔ို ေတြရ
႔ ခ
ွိ ်က္
မ်ားအေပၚ မည္သ႔ို သက္ေရာက္မရ
ႈ ွိႏင
ုိ ခ
္ ဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနကို အျပည့အ
္ ဝ
ဆန္းစစ္ရန္ မေရရာမႈမ်ားကို အစီရင္ခစ
ံ ာအတြင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထိုသို႔ေသာ မေရရာမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္
ဆီေ လ်ာ္ မႈ ရွိေ နဆဲျ ဖစ္ ပါသည္ ။ ဤအစီ ရ င္ ခံ စာသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ား
ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ဆန႔္က်င္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးရရွိရန္အတြက္ ခါးသီးသည့္ ရန္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အဆိုပါ ေငြေၾကးမ်ားအား တိုင္းျပည္၏ အျခားေနရာမ်ားရွိ
ပဋိပကၡမ်ားကို တုက
ိ ႐
္ က
ုိ ္ ရန္ပုံေငြ ပံပ
့ ိုးရန္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနမႈတအ
႔ို ေၾကာင္းကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့န
္ ယ္ေျမမ်ား
အတြင္း ဥပေဒကို လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈ
မ်ား ေပါမ်ားေနမႈ ႏွင့္ ေရမေဆးသမားမ်ား၏ ဆင္းရဲဒက
ု မ
ၡ ်ား အေၾကာင္းကိလ
ု ည္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရမေဆးသမား အမ်ားစုတို႔သည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာရန္
ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ဝန္းမွ ဖားကန႔သ
္ ႔ို လာေရာက္ၾကသည့္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္း
ပါးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားသူမ်ား၏ ေလာဘအတြက္ ျဖည့ဆ
္ ည္းေပးရန္ ဆိုးရြား
သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ လုပက
္ င
ို ္ေနရၿပီး ခက္ခစ
ဲ ြာ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ ယင္း
တို႔အားလုံးသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆီေလ်ာ္မႈရေ
ွိ နဆဲ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမွန္
စင္စစ္တင
ြ ္ သမိင
ု ္းကို ျပန္လည္ၾကည့ပ
္ ါက ယင္းတိသ
႔ု ည္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု
တည္ေဆာက္ရန္ စုေပါင္းညႇိႏင
ႈိ ္းအားထုတမ
္ တ
ႈ စ္ခမ
ု ရွပ
ိ ါက ဖားကန႔၏
္ အနာဂတ္
၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ဆက္လက္ျဖစ္ေနမည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းျခင္းမတိင
ု မ
္ ီ အေနအထားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္
ရရွိခဲ့သည့္ အတိုင္းအတာကို ၾကည့္ရႈပါက ထိုသို႔ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အာ
ဏာသိမ္း စစ္အစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ မရွိသည့္
အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တစ္ခုခ်င္းစီ ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္ - တပ္မေတာ္၊ KIO/
KIA, ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA)၊ ဝ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ / ဝျပည္
ေသြးစည္းညီၫတ
ြ ္ေရး တပ္မေတာ္ (USWP/A), ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ဒီမက
ို ရက္တစ္
မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားသည့္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGF မ်ား)။ ဤအခန္းတြင္ NLD
အာဏာရရွိၿပီးေနာက္၌ပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္
ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းကို မည္သဆ
႔ို က္လက္လမ
ႊ ္းမိုးခဲပ
့ ုံႏင
ွ ့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား
သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကန႔သ
္ တ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ေၾကာင္း
တို႔ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။
အခန္း 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 က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ ပိုမို
မဆင္မျခင္ တူးေဖာ္လာသည့္ အမူအက်င့မ
္ ်ားေၾကာင့္ ပိမ
ု အ
ို ႏၲရာယ္ မ်ားျပားလာ
ေသာ တူးေဖာ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ကာ တူးေဖာ္သူမ်ား
အတြက္ အသက္ဆုံး႐ႈံးေစႏုင
ိ သ
္ ည့အ
္ က်ိဳးဆက္မ်ား မည္သ႔ျို ဖစ္လာေစခဲ့ေၾကာင္း
ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အခန္း ၄ သည္ ႏုိ င္ ငံ တ ကာအသို င္း အဝို င္း အေနျဖင့္ စစ္ အာဏာသိ မ္း မႈ ကို
တုန
႔ ္ျပန္သည့အ
္ ားျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းကို မည္သ႔ို ဆက္ဆသ
ံ င့္
ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို အာဏာမွ စြန႔္လႊတ္ေစရန္ ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါ
သည္။ ထိသ
ု ႔ို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယင္းသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အနာဂတ္တင
ြ ္ အမ်ိဳး
သား ညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တရားဝင္
အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏယ
ႊ သ
္ မ
ူ ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ျပည္သအ
ူ ားလုံး
အတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
မွ်တၿပီး အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ သေဘာတူညမ
ီ တ
ႈ စ္ခအ
ု တြက္ အေျခခံ
အုတ္ျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိုသို႔ဆိုရာတြင္ ဤအစီရင္ခံစာအား အခန္း ၄ ခန္းတို႔ျဖင့္ စီစဥ္ထားပါသည္။
အခန္း ၁ သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း NLD ၏ ေက်ာက္စိမ္း
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ သုံး
သပ္ၿပီး ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပ
ထားပါသည္။ ၎တြင္ စစ္တပ္ပင
ို ္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္ ဩဇာႀကီးမားေသာ အၿငိမ္းစား
တပ္မေတာ္အရာရွမ
ိ ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မည္ကသ
ဲ့ ဆ
႔ ို န႔က
္ ်င္ခၾဲ့ ကေၾကာင္း
ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ယင္းကို ထိခက
ို ္ေစရန္ မည္သ႔ို လႈပရ
္ ွားခဲ့
ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ယင္းသည္
အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း လုပင
္ န္း၏ အလားအလာမ်ားကို
ေလ့လာၾကည့ရ
္ ၿႈ ပီး ေက်ာက္စမ
ိ ္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဗဟိတ
ု င
ြ ္
အဘယ့္ေၾကာင့္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈသြားမည္
ျဖစ္သည္။
အခန္း ၂ သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း-ပဋိပကၡ သံသရာကို လည္ပတ္ေနေစသည့္ အဓိက

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ရန္ကန
ု ရ
္ ွိ လမ္းတစ္ခ၌
ု စစ္အာဏာသိမ္း
မႈကို ဆန႔္က်င္သည့္အားျဖင့္ သေကၤတမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားအလံမ်ားကို
ကိုင္ေဆာင္ကာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP
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၁။ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပဋိပကၡ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆိုးသံသရာ
၁.၁ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို
ျဖတ္ေတာက္ရန္ NLD၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ KIO/A ထံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ေဒသျဖစ္ေသာ ဖားကန႔္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄
အစိုးရႏွင့္ KIO/A တို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသို႔ ဦးတည္ခဲ့သည္။ ယင္း
သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္
သယံဇာတမ်ားအေပၚ ထိခက
ို ပ
္ ်က္စီးေစသည့္ စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲမက
ႈ ို အစပ်ိဳးခဲၿ့ ပီး စစ္တပ္
သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ အေလး
ထားမႈ မရွဘ
ိ ဲ ၎၏ မဟာမိတမ
္ ်ား၊ ခ႐ုန
ိ မ
ီ ်ားႏွင့္ ၎၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ို က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံသ႔ို
လိင
ု စ
္ င္မ်ား ထုတ္ေပးခဲသ
့ ည္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၄ ရွိ “ေက်ာက္စမ
ိ ္း- ကခ်င္ျပည္နယ္၏
ခါးသီးသည္အ
့ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေတြအ
႔ ႀကဳံ” ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈကို ၾကည့ရ
္ ပ
ႈ ါ)။
၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း၊ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္း
၏ အလြနမ
္ ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးအတိင
ု ္းအတာမ်ားအေပၚ အာ႐ုပ
ံ မ
ို စ
ို က
ို မ
္ လ
ိ ာၾက
ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မအ
ႈ ေပၚ ေဖာ္ထတ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္
၏ မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွ ဂ႐ုျပဳမိ
လာခဲ့ၾကသည္။
NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ အာဏာရၿပီး မၾကာမီ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္
ငန္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားအၾကားရွိဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပထမဦးဆုံး အဓိက လုပ္ေဆာင္
ခ်က္တစ္ခုမွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ပိုမို က်ယ္ျပန႔္သည့္
ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခ၏
ု အစိတအ
္ ပိင
ု ္းအျဖစ္ ပါမစ္အသစ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္း
ျခင္း ႏွင့္ လက္ရွိေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ခင
ြ ပ
့္ ါမစ္မ်ားအား အသစ္ ထပ္မံ သက္တမ္း
တိုးေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း
၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အာဏာရရွလ
ိ ာခဲၿ့ ပီး မၾကာမီတင
ြ ္ အစိုးရ၏ ပထမဦးဆုံး လႈပရ
္ ွား
မႈမွာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္အသစ္မ်ား ထုတ္
ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲလိုင္စင္မ်ား၏ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ရပ္
တန႔္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၇
လိုင္စင္ခ်ထားျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္
စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ဝန္းက်င္တစ္ခု ေပးအပ္ေရး၊
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ အားနည္းသည့္ ေဘးကင္းလုၿံ ခဳံမဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာအေလ့
အထမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး၊ သယံဇာတမ်ားအား ဩဇာအာဏာရွိေသာ
လူတစ္စုက အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ားကို ရင္ဆိုင္
ေျဖရွင္းေရး၊ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား
ဆုံး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာင္ခို တင္သြင္းမႈမ်ား
ေလ်ာ့က်ေစေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ားအျပားတို႔တြင္ အေျခခံထားပါ
သည္။ ၈
အဆိုပါ ရပ္ဆိုင္းမႈကို ေၾကညာခဲ့စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပင
္ န္း(MGE)၏ မွတတ
္ မ္းႏွငလ
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ၫႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးသက္ခိုင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လိုင္စင္သက္တမ္း
တိုးတာေတြကို ရပ္ဆင
ို ္းထားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ားႀကီး ရွပ
ိ ါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အဓိကကေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒ ေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။”
ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ၉
တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အတြက္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ စတုတၳေျမာက္ အစီရင္
ခံစာအရ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းခဲသ
့ ည့္ အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အစိုးရႏွင့္ ကုမဏ
ၸ မ
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၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၁၉၀၀၀ ေက်ာ္ အပါ
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္ န္း လုပက
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္ င
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ု စ
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၁ ရက္မွ စတင္ရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ တသမတ္တည္းရွိေစေရးအတြက္ ဧၿပီ-မတ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို အသုံးျပဳ
ထားပါသည္။
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အဝင္ လိုင္စင္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါသည္။
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EITI သည္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ တ
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၁၁

ကုမၸဏီမ်ားအား ရွိၿပီးသားလိုင္စင္မ်ားေအာက္တြင္ တူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး
ယင္းတိအ
႔ု ေနာက္ ေနာက္ဆုံးလိင
ု စ
္ င္မ်ားသည္ ၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ သက္တမ္း ကုန္
ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။

၁၂

လိင
ု စ
္ င္ခ်ထားေပးမႈရပ္ဆင
ို ္းျခင္းသည္ ဤစာတမ္းကို ေရးသားေနဆဲကာလတြင္
တရားဝင္ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး NLD ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ
မ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့ေသာ မရည္ရြယ္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး
ဖားကန႔္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား၏ ဘဝကို ပိုမို အႏၲရာယ္ရွိ
ေစခဲသ
့ ည္ (ယင္းကို အခန္း ၃ တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္)။ လိင
ု စ
္ င္
ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေရာေထြး
ေနေသာ္လည္း ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ NLD ၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပရ
္ ွားမႈမ်ားကို အရွန
ိ အ
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မ်ားအား ခြင့္ျပဳျခင္း တိ႔ု ပါဝင္ခသ
ဲ့ ည္။၁၇ ယင္းသည္ ထိစ
ု ဥ္က အကယ္၍ အလ်င္စလို
လုပ္ေဆာင္ပါက ဤမူဝါဒသည္ ထိုသို႔ေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို
စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အရင္းအျမစ္ မလုံေလာက္သည့္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ‘အက်င့္ပ်က္
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NLD သည္ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းအတြက္
စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား စတင္ေရးဆြဲခဲ့သည္

ဗဟို ခ်ဳပ္ ကို င္ မႈ ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္း အား တစ္ စိ တ္ တ စ္ ပို င္း မွ် သာ လု ပ္ေ ဆာင္ ပါက

လိင
ု စ
္ င္ခ်ထားျခင္းကို ရပ္ဆင
ို ္းလိက
ု ၿ္ ပီးေနာက္ အစိုးရသည္ ေက်ာက္မ်က္ က႑

အဖြဲ႕မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပါက အထူးထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည္။၁၉

အေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အလုံးစုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အေရးပါသည့္
ကနဦးအဆင့မ
္ ်ားကို ျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ နိဝ
ု င္ဘာလတြင္ သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန(MONREC)သည္ အစိုးရ၊

သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားက ပိုမို တရားဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အျဖစ္
မၾကာခဏ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကသည့္ KIO/A တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား
မည္သပ
႔ို င္ ဆိုေစကာမူ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ အကန႔အ
္ သတ္ႏင
ွ သ
့္ ာရွိေသာ ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို မ
္ ႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ NLD ၏ ပထမ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္း
လဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုံေလာက္ျခင္းမရွိေပ။

ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား ပါဝင္
သည့္ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီ
တစ္ခက
ု ို တည္ေထာင္ခၿဲ့ ပီး မူဝါဒသစ္ကို ေရးဆြရ
ဲ န္ ေဆြးေႏြးတိင
ု ပ
္ င္မမ
ႈ ်ား ျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။၁၄ အစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳ
လုပရ
္ န္ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲသ
့ ည္။ ယင္းသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑အား ေရရွည္
တည္တံ့မႈရွိေစၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစကာ အစိုးရဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ
မ်ား၏ဘဝမ်ားအေပၚ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေစရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။” ၁၅
NLD အစိုးရသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ေဒသမ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကလ
ို ည္း ေရးဆြခ
ဲ ၿဲ့ ပီး (၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ထုတ္ျပန္
ခဲ့သည္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္
ေရးအတြက္ အခင္းအက်င္းကို သတ္မွတ္ရန္ ပုံစံေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒသစ္တစ္ခက
ု ို ျပ႒ာန္းခဲသ
့ ည္။၁၆ ထိ႔ျု ပင္ EITI သတ္မတ
ွ ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI (MEITI)
အစီရင္ခတ
ံ င္ျပမႈ မူေဘာင္ေအာက္တင
ြ ္ “ႏုင
ိ င
္ ံေရးအရဩဇာတိကမ
ၠ ရွသ
ိ ည့ပ
္ ဂ
ု ၢိဳလ္
မ်ား” ျဖစ္ၾကသည့္ ပိင
ု ရ
္ င
ွ မ
္ ်ားရွၾိ ကေသာ အျခားေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမဏ
ၸ ီ
အခ်ိဳ႕တို႔အား ၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္
စတင္ေတာင္းဆိခ
ု ဲသ
့ ည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ ႏွင့္
ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(DICA)မွ စီမံခန႔္ခြဲသည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္ အစုအေဝးတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုတို႔
အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံခရ
ဲ့ သည္။
ယင္းသည္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္မ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို မည္သို႔
ဆက္ဆံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္ထားပုံ၏ ရွင္းလင္းသည့္ ဥပမာတစ္ရပ္ ျဖစ္
ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အစိုးရသည္ အထူးသျဖင့္ လက္ျဖင့တ
္ ူးေဖာ္မႈႏင
ွ ့္ အေသးစား
တူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑၏ အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
အတြင္း စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မက
ႈ ို အကန႔အ
္ သတ္ႏင
ွ ့္ ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို မ
္ ႈေလွ်ာ့ခ်ခဲသ
့ ည္။ ယင္း
တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ား စတင္

၁.၂ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လမ္းေခ်ာ္
သြားခဲ့ျခင္း
အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ အလားအလာ
ေကာင္းေသာ္လည္း ေၾကညာထားသည့အ
္ တိင
ု ္းျဖစ္မလာခဲၾ့ ကေပ။ အဆိပ
ု ါ အား
ထုတမ
္ မ
ႈ ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခရ
ဲ့ ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေရး
သည္ လုပ္ငန္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ အျမစ္တြယ္
ေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏယ
ႊ သ
္ မ
ူ ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပႏုင
ိ မ
္ ည္
ျဖစ္ ၿ ပီး အာဏာသိ မ္း မႈေ နာက္ ပို င္း က႑ကို မည္ သို ႔ ထိ န္း ခ်ဳပ္ သြားမည္ျ ဖစ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ယင္းသည္ စစ္တပ္အား အာဏာမွဖယ္ရွားၿပီး တရားဝင္
အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ျဖင့္ အစားထိုးႏုင
ိ သ
္ ည့အ
္ ခါ အနာဂတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။
လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီးတြင္ အစိုးရသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကို
လ်စ္လ်ဴ႐ႈခၾဲ့ ကသူမ်ား အပါအဝင္ ဆိုးရြားသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သမ
ူ ်ားကို တာဝန္
ခံေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတမ
္ ႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွခ
ိ ဲသ
့ ည္။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း
ေရးမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အျမစ္တြယ္
ေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လည္း အားထုတမ
္ ႈ အနည္းငယ္
မွ်သာ ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ထိ႔ျု ပင္ အဆိပ
ု ါ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိသသ
ိ ာသာ ေျဖရွင္းမည့္
ဥပေဒစနစ္တစ္ခုကို က်င့္သုံးေရး သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္
သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း အနည္း
ငယ္တက
႔ို ို လိက
ု န
္ ာေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းတိတ
႔ု င
ြ ္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ
မ်ားစြာ မရွိခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ
အေျခခံက်သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ၏ အေျခခံ ျဖစ္
သည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရွပ
ိ င
ို ခ
္ ြငတ
့္ က
႔ို လ
ို ည္း ေျဖရွင္းရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ
၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ၏ ျပႆနာမွာ ယင္းသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
ေက်ာက္မ်က္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသို႔ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ
ျပ႒ာန္းခ်က္သစ္မ်ားကို မိတဆ
္ က္ထည့သ
္ င
ြ ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့မ
္ ဟုတဘ
္ ဲ က႑တြင္
ရင္ဆင
ို ္ေနရသည့္ အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း မေပးႏုင
ိ ္
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎တိတ
႔ု င
ြ ္ ေအာက္ပါတိ႔ု လုပ္ေဆာင္ရန္ လိအ
ု ပ္ခ်က္ပါဝင္
ပါသည္ -

> ကပ္လ်က္ လုပ္ကြက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ အႀကီးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္
ျခင္းကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းျခင္း။ ဥပေဒတြင္ အလတ္စား၊ အေသးစား ႏွင့္
လက္လုပ္လက္စားထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔သာ ပါဝင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရ
ေသာ္ အႀကီးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ သီအိုရီအားျဖင့္
ကန႔သ
္ တ္ထားပါသည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ဥပေဒသည္ ကပ္လ်က္လပ
ု က
္ က
ြ ္
အမ်ားအျပားကို ေလွ်ာက္ထားကာ စုေပါင္းျခင္းျဖင့္ အရြယအ
္ စားဆိင
ု ရ
္ ာကန႔သ
္ တ္
ခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားသည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ေျဖရွင္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေပ။ ၂၄
> က႑အတြင္းရွိ MGE ၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းျခင္း။ အႀကီးတန္းအရာရွမ
ိ ်ား
အားလုံးနီးပါးပင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ MGE သည္ လက္ရွိ
တြင္ ေက်ာက္မ်က္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ လိက
ု န
္ ာေအာင္ေဆာင္
ရြက္ျခင္းတိအ
႔ု တြက္ တာဝန္ယထ
ူ ားစဥ္ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ အႀကီးစားစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ား
တြင္ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ မိတဖ
္ က္အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး
စီး ပြားပဋိ ပ ကၡျ ဖစ္ေ နသည္ ။ ၂၅ အမွ န္ စ င္ စ စ္ တြ င္ ဥပေဒအတြ င္း ၌ MGE ကို
အႀကိမ္ေရ အနည္းငယ္မွ်သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး MONREC အေနျဖင့္ “ဤဥပေဒ
အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ၎၏အာဏာမ်ားကို MGE ထံသို႔ အပ္ႏွင္းရန္” ခြင့္ျပဳ
ထားေသာ အေရးပါသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခသ
ု ာ ရွပ
ိ ါသည္။ ယင္းသည္ ဤဥပေဒ
၏ ရလဒ္အျဖစ္ MGE ၏ အခန္းက႑ မည္သ႔ေ
ို ျပာင္းလဲသြားေၾကာင္းကို အနည္း
ငယ္မွ်သာ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး MGE အေနျဖင့္ အနာဂတ္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ ထုတ္
လုပ္မႈမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္
ရန္ လမ္းဖြင့္ ေပးထားသည္။ ၂၆

> လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ စံခ်ိနစ
္ ံႏန
ႈ ္းမ်ားကို အေသးစိတသ
္ တ္မတ
ွ ္ေဖာ္ျပ
ျခင္း။ ဥပေဒသည္ ေက်ာက္မ်က္ လိုင္စင္တစ္ခု ရရွိရန္အတြက္ မည္သည့္ စံခ်ိန္
စံႏႈန္းကိုမွ် ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ MONREC သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္
သို ႔ မ ဟု တ္ တို င္းေဒသႀကီး အစိုး ရတို ႔ က “ေလွ်ာက္ ထားမႈ ကို စိ စ စ္ ၿ ပီးေနာက္

ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပသြားမည့္အပိုင္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အတြက္ NLD မွ က်င့သ
္ ုံးခဲ့ေသာ အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွိေနသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မက
ႈ ို
ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား ရပ္တန႔္ေနသည္ႏင
ွ ့္
အမွ် ေပါမ်ားလာသည့္ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အားထုတမ
္ ႈ
မ်ားကို ထိခိုက္ေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္
ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား၏ အတိုက္အခံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အဓိက အက်ဆုံးအျဖစ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ
ဆက္စပ္မႈ၏ အဓိက ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမအ
ႈ တြက္ အျပစ္အနာအဆာမ်ား
ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အစိုးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ
အတြင္းရွိ အေျခခံက်သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ ၎၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္
စနစ္ တ က်မရွိ ဘဲ ကေသာင္း ကနင္းျဖစ္ေ နျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွ စ္ တြ င္
က႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မည္သို႔ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ေစာင္ကို Natural Resource
Governance Institute က ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၂၀ ပထမဆုံး အႀကံျပဳ
တင္ျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း မျပဳမီ
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လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္
ေဆာင္ႏုိင္သည္” ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၇ တစ္ဖန္ ယင္းသည္ လိုင္စင္
ထုတ္ေပးျခင္းအား ရပ္ဆင
ို ္းထားျခင္းမတိင
ု မ
္ ီႏင
ွ ့္ မ်ားစြာကြာျခားမႈမရွဘ
ိ ဲ - ေရရွည္
တည္ တံ့ေ ရးထက္ ႏုိ င္ ငံေ ရးဆို င္ ရာ အဆက္ အ သြ ယ္ မ်ားကို ဦးစားေပးသည့္
စာအုပပ
္ တ
ိ ္ လုပင
္ န္းစဥ္တစ္ခမ
ု တ
ွ စ္ဆင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခြငအ
့္ လမ္း
တစ္ခု ရွိေနေစပါသည္။

> သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆင
ို ရ
္ ာ အကာအကြယမ
္ ်ားကို ပိမ
ု တ
ို ိုးတက္ေကာင္းမြန္
ေစျခင္း။ ဥပေဒသည္ ပတ္ဝန္းက်င္စမ
ီ ခ
ံ န႔ခ
္ မ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပထားျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆင
ို ရ
္ ာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို မည္သို႔ အေရးယူမည္ ျဖစ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။
> က႑အတြင္း တာဝန္ခမ
ံ က
ႈ ို မိတဆ
္ က္ထည့သ
္ င
ြ ္းျခင္း။ ဥပေဒသည္ ေက်ာက္
မ်က္ရတနာမ်ားကို တရားမဝင္ တင္ပ႔ျို ခင္း၊ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ား၏
ျပင္ပတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါမစ္မရွိဘဲ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္
မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ မည္သ႔ို
ပင္ ဆိုေ စကာမူ ယင္း သည္ တရားမဝင္ လု ပ္ေ ဆာင္ ခ်က္ မ်ား ျပဳလု ပ္ ခဲ့ သ ည့္
ရာဇဝတ္ ရွေ
ိ သာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား အနာဂတ္တင
ြ ္ လိင
ု စ
္ င္သစ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို
တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ၂၈
> တိင
ု ္းရင္းသားမ်ား၏ မေက်နပ္မမ
ႈ ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ေျမယာအခြင့္
အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္အျဖစ္
ဥပေဒသည္ က႑၏ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနမႈ၏ အဓိကျဖစ္ေသာ သယံဇာတ
ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အျပင္းအထန္ေထာက္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား
ကိုမူ ေျဖရွင္းထားမႈ လုံးဝမရွိေပ။ ေဒသအဆင့္၌ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္
လုပ္ေဆာင္မည့အ
္ စား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ အာဏာအမ်ားစုသည္
MONREC, သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ MGE တိအ
႔ု ျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစိုးရထံ
တြငသ
္ ာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရက ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို မ
္ ႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တရားေဟာေန
ေသာ္လည္း ဤဥပေဒသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
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ခ်ဳပ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။ ယင္းသည္
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တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေက်ာက္မ်က္ မူဝါဒတစ္ခုကို
ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အစီအစဥ္ခ်ထား လုပ္
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ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ 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 မလုံေလာက္သျဖင့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ အဆိပ
ု ါမူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒ
မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သည္။ အာဏာ
သိမ္းမႈမတိင
ု မ
္ တ
ီ င
ြ ္ အမ်ိဳးသားေက်ာက္မ်က္ရတနာ မူဝါဒသည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္လုနီးပါးရွိေနခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္ခြင့္ျပဳမႈအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေန
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Global Witness ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ သိရရ
ွိ ပါသည္။ ယခု

အဓိပၸာယ္ျပည့ဝ
္ သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို တြန္းအားေပးရန္ အစိုးရ၏ ပ်က္ကက
ြ မ
္ သ
ႈ ည္ ေက်းရြာမ်ားအား ဖားကန႔ရ
္ ွိ ယခုေက်းရြာကဲသ
့ ပ
႔ို င္ တဲတမ
ဲ ွ်သာက်န္ရွိေနသည့္ အေနအထားသိ႔ု
ေရာက္ရွိေစကာ အထိန္းအကြပ္မရွိလုနီးပါးျဖစ္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္ေစ ႏုိင္ပါသည္။ Global Witness
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အခါတြငမ
္ ူ စစ္အစိုးရသည္ မူဝါဒအား ထုတ္ျပန္ျခင္းျပဳမည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ မူဝါဒသည္

Global Witness အေနျဖင့္ KIA, တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ

MONREC ၏ စားပြအ
ဲ ဆ
ံ အ
ြဲ တြင္း၌သာ ရွိေနဦးမည္ဆသ
ို ည္မွာမူ မေရရာေတာ့ေပ။

ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ား

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္သည္ အာဏာ ျပန္လည္ရရွိေနၿပီ

ကို တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္၊ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အက်ပ္ကိုင္ရန္

ျဖစ္သျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ဟု

ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း

ယုံၾကည္ႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရင္း အလြန္နည္းပါးပါသည္။

အေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ေဒၚလာဘီလယ
ီ ံေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွသ
ိ ည့္ လုပင
္ န္းတစ္ခအ
ု တြင္း တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ ည့္
အစား အဘယ့္ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳမည္နည္း?

အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္
လွ်ဳိ႕ဝွက္ပူးေပါင္းမႈ

“တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIA တို႔သည္ စစ္တိုက္ေနၾက

အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္း
ေက်ာင္းမႈ မရွိေသာ လုပင
္ န္းတစ္ခက
ု သ
ဲ့ ႔ို ျဖစ္ေနပါသည္။ လိင
ု စ
္ င္ရပ္ဆင
ို ္းမႈအၿပီး
တြင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားသည္ လိင
ု စ
္ င္သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးသြား
သည္ႏင
ွ အ
့္ မွ် ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္မမ
ႈ ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည္ (အခန္း ၃
ရွိ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၏ တူးေဖာ္မႈ ပမာဏအေပၚ သက္ေရာက္မႈအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈကို
ၾကည့္ပါ)။ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူး
သျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ ၎၏ ဆက္စပ္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ သတၱဳ
တူးေဖာ္ျခင္းကို ပိမ
ု လ
ို ယ
ြ က
္ ူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ၊ႈ အဂတိ လိက
ု ္
စားမႈ ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ေသာ္လည္း ဖားကန႔္တြင္မူ အလြန္ၿငိမ္းခ်မ္း
ၾကသည္။” ဟု ေဒသခံ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက
ဆိုပါသည္။ “အကယ္၍ တစ္ဖက္သည္
အလြန္အင္အားႀကီးထြားလာပါက တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္
ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္
ပူးေပါင္းႀကံစည္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။”

၃၆

တိုက္ပြဲမ်ား ဖန္တီးျခင္းမရွိဘဲ ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္း

လုပင
္ န္းအတြင္းမွ အရင္းအျမစ္တစ္ခအ
ု ရ ဖားကန႔ရ
္ ွိ တပ္မေတာ္၏ တပ္မ ၁၀၁ မွ

ရပ္ဆိုင္းမႈေနာက္ပိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ ထူးျခားသည့္ ရန္ဘက္

တုက
ိ ႐
္ က
ုိ ဖ
္ န
ု ္းအခ်ိတအ
္ ဆက္ရၿွိ ပီး ေက်ာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္ ဆက္စပ္လပ
ု င
္ န္းမ်ားအေပၚ

မ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ စစ္တိုက္
ေနေသာ အုပစ
္ မ
ု ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ ေျမာက္ပင
ို ္းရွိ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ
မ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့တ
္ င
ို ္ ဖားကန႔တ
္ င
ြ မ
္ ူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္ ရွၾိ ကေၾကာင္း
ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

၃၂

တပ္မမႉးသည္ ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ အေျခစိက
ု ္ေသာ KIA တပ္ရင္းအမွတ္ ၆ မွ တပ္မႉးႏွင့္
အခြ န္ မ်ားကို ညႇိႏႈိ င္း ရန္ အ တြ က္ ေက်ာက္ စိ မ္း ပြဲ စားမ်ားမွ တ စ္ ဆ င့္ လ ည္း ဤ
ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

၃၇

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္
တို႔သာ မကေပ။ KIA တပ္ရင္း ၆ သည္ UWSA ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိေသာ
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားရွိသည္။ ယင္းသည္ UWSA ႏွင့္

“ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ ဖားကန႔္တြင္ ကာရာအိုေက

အဆက္အသြယရ
္ ွိေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ေလာဘေဇာတိက
ု ၿ္ ပီး ေခါင္းပုံျဖတ္ၾက

အတူဆိုရန္ အျပင္ထြက္ၾကေသာ္လည္း
တိုက္ခိုက္ရန္ ဟန္ေဆာင္ေနၾကသည္။”

သည္ဟု အမ်ားစုက ႐ႈျမင္ၾကသည့္ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္
သေဘာထားကြလ
ဲ မ
ြဲ မ
ႈ ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ေစႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။ ၃၈ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္

၃၃

တစ္ဦးက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ KIO/A အား “ခင္ဗ်ားတို႔က ဘာေၾကာင့္

– ေဒသခံ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး

ေဒသခံေတြထက္ ဝေတြကို အကာအကြယ္ေပးေနတာလဲ” ဟု ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း

ဤအေျခအေနသည္ လုံးဝအသစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္

အႏွစခ
္ ်ဳပ္ဆရ
ို ပါက တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIA တိက
႔ု သ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္

ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

ေပးျခင္းကို ရပ္ဆင
ို ္းခဲ့ျခင္းသည္ ဤလမ္းေၾကာင္းကို အရွန
ိ အ
္ ဟုန္ ျမင့တ
္ က္ေစခဲ့
သည္။ ယင္းကို လက္ေတြ႕ စစ္ေရးအေျခအေနက အေထာက္အပံ့ ေပးခဲပ
့ ါသည္။
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း KIA ထံမွ ဖားကန႔္၏ ေက်ာက္စိမ္း
ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မက
ႈ ို အခိင
ု အ
္ မာရယူႏင
ုိ ခ
္ ၿဲ့ ပီးေနာက္
တြင္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္
ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရ
သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာ၏ လာမည့အ
္ ပိင
ု ္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဤအေျခအေနကို ယာယီရပ္တန႔္ေနေစခဲ့ပါသည္။

၃၄

၃၉

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ား၏အလယ္မွ
ဝင္ေငြမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရ
ေလာက္သည္အထိ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိေနပါသည္။ ဤသိ႔ု သတၱဳတြင္းမ်ားအတြင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို ရွည္ၾကာေစရန္ အေရးပါသည့္ အရင္း
အျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အျမတ္ထတ
ု သ
္ ည့္ လုပင
္ န္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏင
ုိ ္
ေစရန္အတြက္ ရွိရင္းစြဲအေျခအေနတစ္ခုကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေငြ
ေၾကးဆိုင္ရာ မက္လုံးမ်ားေပးအပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ ပဋိပကၡတစ္ခု

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ

ကို အေထာက္အပံ့ေပးေန ပါသည္။

မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးသာ ရွာေဖြရန္ ဦးစားေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ KIO/A,

ယင္းအေပၚ မွတခ
္ ်က္ေပးရန္ ဆက္သယ
ြ ခ
္ ရ
ဲ့ ာတြင္ KIO ၏ ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦး

တပ္ မေတာ္ ၊ UWSP/A တို ႔ႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ေ နသည့္ အဖြဲ ႕ မ်ားႏွ င့္ အျခားေသာ
လက္နက္ကိုင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းမကုန္မီ
တတ္ႏင
ုိ သ
္ မွ် ေက်ာက္စမ
ိ ္းပမာဏမ်ားမ်ား တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ႏင
ုိ ရ
္ န္ တူညသ
ီ ည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္ ကို ရွာေဖြ ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ “ယခု အ ခါတြ င္ ႏွ စ္ ဖ က္ စ လုံး သည္
ေငြေၾကး ရွာေဖြေနၾကၿပီး အတူတကြလပ
ု ္ကင
ို ္ေနၾကသည္” ဟု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕
အစည္း ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးက Global Witness အား အာဏာသိမ္းမႈ မတိင
ု မ
္ ီ
တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
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၃၅

က KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ UWSA ႏွင့္ျဖစ္ေစ
တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ KIA တပ္ရင္း
၆ ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တပ္မ ၁၀၁ တိအ
႔ု ၾကားတြင္ တုက
ိ ႐
္ က
ုိ အ
္ ဆက္အသြယ္ မရွိ
ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ KIO ကိုယ္စားလွယ္က ၎တို႔အေန
ျဖင့္ KIO ကို တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ
တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈႏင
ွ ့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ ပုမ
ံ န
ွ အ
္ ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားသာ

ရွိၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆို

သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးသား လုပ္ကြက္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္း က်န္ရွိေနေသးပါက

ခဲ့ပါသည္။ USWA ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း KIO/A ႏွင့္ UWSP/A တို႔

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ ထိုေနရာတြင္ တူးေဖာ္ရန္ဆႏၵရွိၾက

အၾကားတြင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း တူးေဖာ္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ စီးပြားေရးဆိင
ု ္

သည္။”

ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ကိုယ္စားလွယ္

ျဖစ္ရပ္အရ စစ္တပ္ပင
ို က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ဥပေဒ၏အထက္တင
ြ လ
္ ပ
ု ္ေဆာင္ေနၾက

မ်ားကမူ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တုန႔္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပေနပါသည္။

၄၅

၎၏သတၱဳတြင္းမွာ အလြတ္သာက်န္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အျမတ္ေဝစုမ်ားကို ဆက္လက္ရရွိေနဆဲ

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းသည္ တရားမဝင္

ျဖစ္ၾကသည္။ KIO/A သည္ ၎၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္ လိင
ု စ
္ င္မဲ့ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ျခင္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည့အ
္ ျပင္ ဖားကန႔ရ
္ ွိ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈ မ်ားကို အကူအညီေပးရန္

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ျဖစ္ေစသည္။

အတြက္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ တိ႔ႏ
ု င
ွ ့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ၾကသည္ဟု ေဒသခံ ရင္းျမစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း ႏွစ္ရွည္လမ်ားရွိလာခဲ့သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား
ျဖစ္ၾကေသာ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ျခင္း ႏွင့္ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္
လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းခဲစ
့ ဥ္ကတည္းက ဆက္လက္တိုးပြားလာခဲသ
့ ည္ဟု
လုပင
္ န္းအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားတိက
႔ု ဆိပ
ု ါသည္။ အဓိက အက်ိဳးခံစားခြင့္

အမ်ားအျပားတို႔က Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ KIO/A သည္
အခြနမ
္ ်ား ႏွင့္ ခြင့္ျပဳေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခၿံ ပီး ေဒသခံ တပ္မႉးမ်ားမွာ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ
၏ တန္ဖိုးအေပၚ လာဘ္ေငြမ်ား ရယူၾကကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစ
သည့္ အစီအမံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ရသူမ်ားသည္ ေဒသခံတပ္မေတာ္တပ္မႉးမ်ား အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္း စစ္
ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖားကန႔္ရွိ တပ္မ ၁၀၁ ၏ တပ္မမႉးႏွင့္တကြ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ရဲ
တပ္ဖြဲ႕၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေလာပန္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

၄၀

Global Witness အေနျဖင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲ
တပ္ဖြဲ႕တို႔ထံသို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္တကြ KIO/A ထံ တရားမဝင္ ေငြ
ေပးေခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို
အားေပးအားေျမႇာက္ျဖစ္ေစသည္ဟူေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္း
ရရွိခဲ့သည္။ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တ႐ုတ္
ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ အျခား
ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမြန္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္
အစိုးရထံမွ လိုင္စင္မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္မဝင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ
အလြတ္သေဘာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝသည့္ အစီအမံမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္
တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု လ
္ ်က္ရခ
ွိ ၾဲ့ ကပါသည္။ ၄၁ ယင္းတိ႔ု အားလုံးသည္ စစ္ျဖစ္ပြားေနဆဲ
ျဖစ္သည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအၾကားရွိ စိတမ
္ ခ်ရေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ
အေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း ျဖစ္ပြားပါသည္။
ေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားကို ဆက္လက္လပ
ု ္ေဆာင္ျခင္းကို အမွနတ
္ ကယ္
တားဆီးႏုင
ိ ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရထံမွ တရားဝင္လင
ို စ
္ င္
မ်ား သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးသြားခဲသ
့ ည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ဆက္လက္တူးေဖာ္ ထုတ္
လုပ္ခြင့္အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ အဓိကဝင္ေငြ ရရွိေနေသာ KIO ထံသို႔
၄၂

စစ္တပ္ပင
ို ္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္လည္း ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ျခင္း
မ်ားကို အကူအညီေပးၾကၿပီး သတင္းရင္းျမစ္ အမ်ားအျပားတို႔တြင္ စစ္တပ္ပိုင္
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းကို လိုက္နာရန္ ဆႏၵမရွိ
ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“NLD အစိုးရသည္
လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ရပ္တန႔္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္
KIA, စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိၾကသည္။”
– ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းသူတစ္ဦး

၄၇

လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းထားျခင္းသည္ စစ္တပ္၏ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈမ်ား
ႏွင့္ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ အခြငအ
့္ လမ္းသစ္မ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပး
ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွေန၍ ေက်ာက္
စိမ္း တူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း’ ကို ဦးတည္
ေစခဲ့ပုံလည္း ရပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔အတြက္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနသည့္ လိုင္စင္တစ္ခုသည္ တူး

မၾကာခဏ အားကိုးအားထားျပဳၾကသည္။

၄၆

၄၃

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အႀကီးတန္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ
အရာရွမ
ိ ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတသ
္ မ
ူ ်ားအား တုက
ိ ႐
္ က
ုိ ပ
္ စ္မတ
ွ ထ
္ ားကာ တန္ဖိုး
ရွသ
ိ ည့္ လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ား ရရွရ
ိ န္အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေရး အစီအမံ
မ်ားျဖင့္ လာဘ္ထိုးျခင္းတိက
႔ု ို ျပဳလုပခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ ၄၈ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ရ
္ ွိ လိင
ု စ
္ င္ ထုတ္ေပး
မႈ ရပ္ဆင
ို ္းခ်ိနမ
္ စ
ွ တင္ကာ ဗဟိအ
ု စိုးရထံမွ ရယူရမည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေတာ့သျဖင့္
တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ား အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္အေပၚ ေဒသခံတပ္မေတာ္ တပ္မႉး
မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ျခင္းေၾကာင့္ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈမ်ား၏ တည္ေနရာသည္ ေဒသႏၲရအဆင့သ
္ ႔ို ပိမ
ု ို
ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၄၉

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ခ်ိန္တြင္

ေနျပည္ေတာ္ အေျချပဳ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာျခင္း ရွိမရွိ
သည္ မသိရွိႏုိင္ေသးသည့္ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

“စစ္တပ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့သူေတြပဲ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း

တူးေဖာ္ႏုိင္တယ္။”
– လုပ္ငန္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ
ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး

၄၄

စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း ရွ င္ တ စ္ ဦးက ေက်ာက္ စိ မ္း လု ပ္ ကြ က္ မ်ားအား M yanmar
Imperial Jade အပါအဝင္ ၎၏ လက္ေအာက္ခက
ံ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲ
သည့္ MEHL ၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္
တစ္ခအ
ု ား သက္တမ္းက်န္ရွိေနျခင္း ရွမ
ိ ရွိ ေမးျမန္းခဲသ
့ ည္ဟု ဆိပ
ု ါသည္- “လိင
ု စ
္ င္

အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား ေပါမ်ားေနျခင္းသည္ NLD
၏ ေလးလံသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပိုမို ခက္ခဲ
ေစသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား သတၱဳ
တူးေဖာ္မႈ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ
အဓိက အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား၏ ဆန႔္က်င္တြန္းလွန္မႈတို႔ကို
အကူအညီေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ က်င့္သုံးသည့္ စီးပြားေရး ဗ်ဴဟာမ်ားကလည္း
ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ [MEHL] ထံတြင္ တူးေဖာ္ရန္
အခြငအ
့္ ေရးရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိပ
ု ါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အကယ္၍ ၎၏ လိင
ု စ
္ င္
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၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ၌
္ ဖားကန္၊႔ လုံးခင္ရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပင
္ န္းခြငတ
္ စ္ခ၏
ု ျပင္ပ ေနဝင္ရတ
ီ ေရာ

တရားမဝင္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းမႈမ်ား

အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ေျမစာကားမ်ား။ ေဒသခံ တူးေဖာ္သမ
ူ ်ား၏ အဆုအ
ိ ရ ဤလုပင
္ န္း
ခြငအ
္ ား တရားမဝင္ ယာယီပူးေပါင္းထားသည့္ ကုမဏ
ၸ ီေပါင္း ၉ ခု တုမ
႔ိ ွ မွ်ေဝအသုံး ျပဳလ်က္
ရွိခဲ့ၾကသည္။ Global Witness/M.O.

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို တရားဝင္ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း၏ အနီးစပ္ဆုံးႏွင့္ အသိ
သာဆုံး ရလဒ္မ်ားမွာ တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ရ
္ န္ ပူးေပါင္းထားသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ ပူးေပါင္းထားသည့္
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္သြားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ
မ်ားသည္ သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း စက္
ယႏၲရားမ်ား၊ ကိရယ
ိ ာမ်ားႏွင့္ လုပသ
္ ားမ်ား ေပးအပ္ၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားကို မွ်ေဝ
ရန္ လိုင္စင္သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းၾက
သည္။ လိုင္စင္သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အခ်ိန္အတြင္း တတ္ႏုိင္သမွ် လ်င္ျမန္စြာ
တူးေဖာ္ရန္ဆႏၵျဖင့္ အဆိပ
ု ါ တရားမဝင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း
က်င္ႏင
ွ ့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိင
ု ရ
္ ာ စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ
လ်စ္လ်ဴ႐ႈေလ့ရွိၾကသည္။

၅၀

“အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔

ျခင္းကို ရပ္ဆင
ို ္းျခင္း မျပဳမီကပင္ ျဖစ္ေနက်ျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သူ

ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း
ယခုအခါတြင္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳကာ
အတူအတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။”

၅၁

– ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး
က႑အတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ UWSA ႏွငအ
့္ ဆက္အသြယရ
္ ွိေသာ ကုမဏ
ၸ ီ
မ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ အစီအမံမ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္ ပြဲစားမ်ားအျဖစ္
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၂၀ အၾကားတြင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္
လိင
ု စ
္ င္မ်ား ကုနဆ
္ ုံးခါနီး ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား ၎တိ၏
႔ု အခ်ိန္ မကုနမ
္ ီ ပိမ
ု လ
ို ်င္ျမန္စြာ
တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ တရားမဝင္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား - အမ်ားအား
ျဖင့္ ၆၀:၄၀ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ားအျဖစ္ - စတင္ ကမ္းလွမ္းလာၿပီး ယင္းတိသ
႔ု ည္
၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ပိမ
ု ိုျမင့တ
္ က္လာခဲသ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါ တရားမဝင္မဟာမိတမ
္ ်ားတြင္
၅၂

စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းတူးေဖာ္ျခင္းအပါအဝင္ ဖက္စပ္တူးေဖာ္ ထုတ္
လုပမ
္ ႈ လုပင
္ န္းမ်ားပါဝင္ခၿဲ့ ပီး တရားမဝင္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ သတၱဳ တူးေဖာ္
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၅၃

ဥပမာအားျဖင့္ KIA အႀကီးတန္းအရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္ ထုတလ
္ ုပ္သူတစ္ဦး၏ အဆိအ
ု ရ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ထင္ရွား
သည့္ ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာတေကာင္းကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ ္ ဩဂုတ္
လ ကတည္းမွ စတင္ကာ ဖားကန႔၏
္ ေဝွခါ (ဂြခ
ီ ါ) ေဒသတြင္ တရားမဝင္ ဖက္စပ္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွငအ
့္ တူ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု လ
္ ်က္ရခ
ွိ သ
ဲ့ ည္။ ၅၄ ေဝွခါသည္ ၂၀၂၀
ခုႏစ
ွ ္ ဇူလင
ို လ
္ အတြင္း လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ေသာေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားခဲရ
့ ာ
ေနရာျဖစ္သည္။

၅၅

မီဒီယာမ်ား၏တင္ျပခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါျဖစ္ရပ္သည္ ယင္း

ကုမဏ
ၸ ပ
ီ င
ို ဆ
္ င
ို သ
္ ည့္ လုပက
္ က
ြ ္ေဟာင္းတစ္ခတ
ု င
ြ ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ
အပိုင္း ၃.၅ တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အျခားေသာ UWSA ႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ ဧရိယာအတြင္း တူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

၅၆

UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာရွိၿပီး
KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစဖ
္ က္စလုံးႏွင့္ ေကာင္းမြနသ
္ ည့္ ဆက္ဆံေရးရွၿိ ပီး လုၿံ ခဳံေရး
ေပးအပ္ႏုိ င္ေ သာေၾကာင့္ ကု မ ၸ ဏီ င ယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို ႔ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္
အက်ိဳးရွိႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ အဆိပ
ု ါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကုမဏ
ၸ င
ီ ယ္မ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္
မ်ား၏ ၂၅% သို႔မဟုတ္ ၄၀% သာ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ထိုသို႔
ေသာ အစီအမံမ်ားကို အခြင့္အေရးယူတတ္ၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ၅၇
အစိုးရမွ ထုတ္ေပးသည့္ ပါမစ္မ်ား၏ သက္တမ္းတိုေတာင္းမႈေၾကာင့္ တရားမဝင္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္း၍ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ျခင္းသည္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပး
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တစ္ဦးက Global Witness အား ရွင္းျပခဲ့သည္။ အဆိုပါအစီအမံတြင္ ကုမၸဏီ
အခ်ိဳ႕ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး လိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္သူသည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ ၂၀% ဝန္းက်င္
ကို ရယူၿပီး က်န္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ စက္ယႏၲရားမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး
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 တရားမဝင္ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

၅၉

မီဒီယာမ်ားထံ ေျပာဆိုရာတြင္ MGE ၏ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ခိုင္က
အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားကို
“ငွားရမ္းျခင္း” သာျပဳလုပသ
္ ည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု
မဆိုႏင
ုိ ဟ
္ ု အရိပအ
္ ႁမြက္ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ ၆၀ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ဥပေဒတြင္
ကုမၸဏီမ်ားသည္ “ရရွိထားသည့္ ပါမစ္အား ထပ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္
မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို လႊဲေျပာင္းျခင္း” မျပဳရဟု

၆၁

ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ထား

သျဖင့္ ဤဆင္ေျခကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲပါသည္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ပါမစ္မ်ားအား အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္
အထိသာ ကန႔္သတ္ထားသျဖင့္

၆၂

အလ်င္အျမန္တူးေဖာ္ရန္ မက္လုံးမ်ားသည္

ဆက္လက္ရွိေနႏုင
ိ ဖ
္ ယ
ြ ရ
္ ပ
ွိ ါသည္။ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနတြငပ
္ င္လွ်င္ ထိသ
ု ႔ို
ေသာ ျပႆနာမ်ား၏ တရားဝင္မႈ၏ အနားသတ္မ်ဥ္းတြင္ရွိေနသည့္ စီးပြားေရး
အေလ့အထမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဖားကန႔္ရွိ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားအား အလြယတ
္ ကူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႐မ
ုံ ွ်ျဖင့္ ထိခက
ို ္ေစရန္ မည္မွ် လြယ္
ကူေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။၆၃ ထို႔ျပင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အျပင္းအထန္
အေရးယူမမ
ႈ ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုင
ိ ဖ
္ ယ
ြ မ
္ ရွိေပ။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ ကို ထိန္းခ်ဳပ္
ထားသည့္ တပ္ မေတာ္ တ ပ္ မႉး မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို ႔ ၏ ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈေ အာက္ ရွိ
ကု မ ၸ ဏီ မ်ားမွ က်ဴးလြ န္ သ ည့္ ရာဇဝတ္ မႈ မ်ားကို စုံ စ မ္းေဖာ္ ထု တ္ ရ န္ အ တြ က္
အဘယ့္ေၾကာင့္ ယင္းကို ခြင့္ျပဳမည္နည္း?

ကုမၸဏီမ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ ကြယ္ဝွက္ထားျခင္း
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး ပို၍ လ်င္ျမန္စြာ တူးေဖာ္ရန္အတြက္
ရန္ဘက္အဖြ႕ဲ မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
သည္ လြယက
္ မ
ူ ည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာပါသည္။ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္
ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနျခင္း ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားျပားသည့္ တူးေဖာ္ေရး အေလ့
အထမ်ား ေပါမ်ားေနျခင္းတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ား အမ်ားဆုံးရရွိေစေရးအတြက္ တရားဝင္မႈႏင
ွ ့္ ေဘးကင္းလုၿံ ခဳံမဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ

ကန႔သ
္ တ္ခ်က္မ်ားကို ဆန႔က
္ ်င္ရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏင
ုိ ၿ္ ပီး ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား

ေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအႀကီးတန္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ဆက္လက္ ဆန႔္က်င္သြားမည္

၎တိ၏
႔ု အဆက္အသြယမ
္ ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေရးသည္ လိက
ု န
္ ာေစ

ျဖစ္ေၾကာင္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အျပည့္အစုံရွိပါသည္။

ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အတား

၎တို႔၏ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္

အဆီးမ်ားေၾကာင့္ အေရးပါသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

မ်ားေပၚလို က္ ၍ ေျပာင္း လဲ လာၾကၿပီျ ဖစ္ သ ည္ ။ ေကာင္း စြာေနရာခ်ထားသည့္

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ပို၍ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္

ရင္းျမစ္မ်ားအရ ကုမဏ
ၸ ႀီ ကီးမ်ားသည္ ကုမဏ
ၸ င
ီ ယ္ အမ်ားအျပား တည္ေထာင္ကာ

မွာ အဆိုပါ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္

၎တိ၏
႔ု ပါမစ္မ်ားအား ပိမ
ု ႀို ကီးမားသည့္ လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားအျဖစ္သ႔ို ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္

ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကုမဏ
ၸ ီ ၈၄ ခု - အစိုးရထံ အခြနအ
္ မ်ားဆုံး ေပးေဆာင္သည့္

လုပ္ကြက္ဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ေရွာင္တိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၾက

ကုမၸဏီ ၈၄ ခု - တို႔သာ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာ

ႏုိင္ပါသည္။ ၆၄ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ DICA မွ သတ္မွတ္ထားသည့္

ႏုိင္ငံရွိ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၂၆၀၀ ခန႔္အနက္ ၈၄ ခုသာ

အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပုံတင္မႈ စနစ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီ

ပါဝင္ပါသည္။ အခြန္အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာ ပါဝင္သည့္

မ်ားအား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ၾကည့္ရန္အတြက္ ပိုမို ခက္ခဲေစရန္ ျပန္လည္

အခ်က္အရ ပမာဏအမ်ားအျပားကို ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ၿပီး အခြန္ပိုမို နည္းပါးစြာ

ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္ဟူ၍ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အတြင္းလူတစ္ဦးထံမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိႏုိင္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ရၿပီး ကုမၸဏီမ်ား

ဩဂုတ္လတြင္ Global Witness အေနျဖင့္ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ နည္းလမ္းမွာ

အေနျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ေလ်ာ့၍ သတင္းေပးပို႔ၿပီး အခြန္မ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္

ဆက္စပ္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္ကာ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ဒါ႐ုိက္တာ

ေနာက္ထပ္မက္လုံး တစ္ခုကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ကြန္ရက္တစ္ခု
တြင္ ထပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီ အရာရွိဦးေရ ပိုမိုနည္းပါးမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
ဆက္စပ္မရ
ိ န္ ပိမ
ု ခ
ို က္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ ၆၅ ယင္းသည္ အရည္အေသြး၊ တိက်မႈ
ႏွင့္ လိက
ု န
္ ာမႈတက
႔ို ို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အျခား
ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး ခိုင္မာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ
ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ား၏ အေရးမႈကို အထူးျပသေနပါသည္။

၆၉

တစ္ဖန္ စစ္တပ္ ႏွင့္ စစ္တပ္၏ မဟာမိတ္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ လိက
ု န
္ ာမႈ အနည္းဆုံး
ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္တပ္၏ လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ MEC သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဟု
လူသထ
ိ င္ရွား ေၾကညာျခင္းမရွဘ
ိ ဲ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကမ
ို ွ် ထုတ္
ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ၇၀ MEHL သည္လည္း တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ို ္း ထုတ္ေဖာ္မက
ႈ သ
ုိ ာ ျပဳ
လုပခ
္ ၿဲ့ ပီး ၎၏ ရွယယ
္ ာရွငမ
္ ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပင
ို ္းမ်ားအေၾကာင္း လိအ
ု ပ္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။၇၁ ဦး

Global Witness ၏ စုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားတြင္ ယခင္က ေဖာ္ထတ
ု ခ
္ ဲ့ေသာကုမဏ
ၸ ီ

သန္းေရႊ၏ ေျမးျဖစ္သူႏင
ွ ့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိေသာ ယခင္ မိတဖ
္ က္ေဟာင္း

မ်ားအပါအဝင္ နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီေဟာင္းအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္

ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ Max (Myanmar) Manufacturing Company

ထားသည့အ
္ တိင
ု ္း ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ကုမဏ
ၸ မ
ီ တ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္တင
ြ ္ ျပန္လည္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ျခင္း

သည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈကို မျပဳလုပခ
္ ဘ
ဲ့ ဲ ဦးသန္းေရႊ၏ သားျဖစ္သမ
ူ ွ တစ္စတ
ိ ္

မရွၾိ ကေပ။ မူးယစ္ရာဇာ Wei Hsueh Kang ၏ အေယာင္ျပ ကုမဏ
ၸ ီ ျဖစ္သည္ဟု

တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ Kyaing International Gems Company Limited မွာမူ

စြပ္စြဲခံထားရေသာ Myanmar Takaung Gems ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔အနက္

သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးကို မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိ

တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၎၏ တြဖ
ဲ က္ကမ
ု ဏ
ၸ ီျဖစ္ေသာ Myanmar Takaung

ေပ။၇၂ Global Witness မွ သိရွိထားမႈအရ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ

Trading သည္ DICA တြင္ ျပန္လည္မတ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္ၿပီး မၾကာမီ ဖ်က္သမ
ိ ္းရန္ အစီအစဥ္

ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းအတြက္ အဆိပ
ု ါကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကို တစ္စတ
ုံ စ္ရာ

ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

အေရးယူခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

၆၆

DICA ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း

ဦးသန္းေရႊ၏ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myanmar Naing Group သည္ ၎၏ ႏွစ္စဥ္
အစီရင္ခံစာကို တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း ခံထားရသည္။၆၇
အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသြင္သစ္
တစ္မ်ိဳး၊ ဒါ႐ုက
ိ တ
္ ာသစ္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို
ေရွာ င္ လႊဲ ရ န္ သို ႔ မ ဟု တ္ အျမတ္ ထု တ္ ရ န္ အျခားေသာ ႀကိဳးပမ္း မႈ အ ခ်ိဳ ႕ျဖင့္
ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာမည္ ဟုတမ
္ ဟုတသ
္ ည္ အေျဖမသိရ ေသးေသာ ေမးခြန္း

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆန႔္က်င္ျခင္း
အင္အားႀကီးမားသည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳး
အျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚေပၚထင္ထင္ ဆန႔္က်င္
လာခဲၿ့ ပီး ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုမဏ
ၸ အ
ီ မ်ားစုတသ
႔ို ည္ ၎တိ၏
႔ု အခြန္ ႏွင့္ ဝင္ေငြဆင
ို ရ
္ ာ

တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိၾကေသးေပ။

ထိေရာက္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးစနစ္မ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ရတနာ က႑အတြ င္း ရွိ မႏွ စ္ ၿ မိဳ ႕ဖြ ယ္ ရာ စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း ကြ န္ ရ က္ မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္႐ုံသာမကဘဲ ျပန္လည္ေျဖရွင္းသည့္ စနစ္မ်ား - ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ
အခက္အခဲသည္ ကုမဏ
ၸ ီေပါင္း ၁၆၂ ခု တိအ
႔ု ား ၎တိ၏
႔ု ပိင
ု ရ
္ င
ွ အ
္ စစ္အမွနမ
္ ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္မႈ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ သက္
ေရာက္လာခဲ့သည့္အခါ၌ ပိုမိုသိသာလာခဲ့ပါသည္။ Global Witness အေနျဖင့္
အဆိုပါ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈအတြက္ တြန္းတိက
ု လ
္ ပ
ု ္ေဆာင္ရာတြင္ သိသာသည့္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေန
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။၆၈ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၂၅% ေက်ာ္ (၁၆၂ ခုအနက္ ၄၁
ခု) တို႔သည္ ထုတ္ေဖာ္မႈကို ေနာက္က်ၿပီးမွျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္မႈ
လုံး ဝမျပဳလု ပ္ ခဲ့ျ ခင္း တို ႔ေ ၾကာင့္ အခ်က္ အ လက္ မ်ားႏွ င့္ အစီ ရ င္ ခံ တ င္ျ ပေရး
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈကို ထိခိုက္ေစသည္။ ၎တို႔၏ အက်ိဳး
အျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအား “ႏုိင္ငံေရးအရ ဩဇာတိကၠမ ရွိသူမ်ား” အျဖစ္
ထုတ္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကက
ြ ခ
္ သ
ဲ့ ည့္ ကုမဏ
ၸ ီ ၁၀ ခုတ႔ို အပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ကမ
ု ဏ
ၸ ီ
၂၁ ခုတသ
႔ို ည္ မျပည့စ
္ ုံေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္ တိက်မႈမရွိေသာ တင္ျပမႈမ်ားကိုျပဳလုပခ
္ ဲ့
သည္ ။ ကု မ ၸ ဏီ မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို ႔ ၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိ ပို င္ ဆို င္ သူ မ်ားကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အခါမ်ားတြင္ပင္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား မည္သူမည္ဝါတို႔ ျဖစ္ၾက

ကို အားနည္းေစရန္ အင္အားႀကီး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ လုပ္ငန္း၏
ယခင္စမ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြင္း ေရာက္ရလ
ွိ ာခဲသ
့ ည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
ရွိ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္မ၊ႈ အထူးသျဖင့္ ခိင
ု မ
္ ာ အားေကာင္းေသာ အက်ိဳး
အျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ေရး စနစ္တစ္ခု ေရးဆြဲမႈကို ႐ႈပ္ေထြးေစရန္
သို႔မဟုတ္ အားနည္းသြားေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတြင္းရွိ အင္အားႀကီးမားသည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္တကြ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္ရာ မူဝါဒသစ္
တစ္ခု က်င့သ
္ ုံးျခင္းကို အားနည္းေစရန္ သိမ
႔ု ဟုတ္ တားဆီးရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
မ်ားအား လုပင
္ န္းအတြင္းရွိ အတြင္းလူမ်ားႏွငတ
့္ ကြ အစိုးရ၏ အတြင္းလူမ်ားကပါ
Global Witness အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အစဥ္
အၿမဲ ခက္ခဲေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ
ဩဇာႀကီးမားသည့္ လႈပရ
္ ွားသူမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမက
ႈ ို ဆန႔က
္ ်င္ျခင္းႏွငတ
့္ ကြ
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္
အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ လႈပရ
္ ွားသူမ်ားကို အားေပး
သည့္ ဖားကန႔္ရွိ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပို၍ပင္ ခက္ခဲေစသည္။
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ -

အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕
တစ္ခုျဖစ္ေသာ MGE တြင္ အက်ိဳး
စီးပြား ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္
ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသမာ
ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနသည္။
အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားမွ ဩဇာ
လႊမ္းမိုးေနၿပီး ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ MGE
သည္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ျခင္းတိ႔ႏ
ု င
ွ ့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ လုပ္
အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ ၇၉ ကုမဏ
ငန္းတြင္းရွိ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ အဆိအ
ု ရ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ ေႏွာင္းပိင
ု ္းတြင္
အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေသာ MGE ဦးေဆာင္ၫန
ႊ ၾ္ ကားေရးမႉးေဟာင္း ဦးေအာင္ၫန
ြ သ
႔္ န
ိ ္း
အပါအဝင္ MGE ၏ အႀကီးတန္းအရာရွမ
ိ ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ထိန္း
သိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၈၀

Zaw Bo Khant’s public Facebook page

ေအာင္ၫြန႔္သိန္းသည္ အထက္ပါ ေဇာ္ဘိုခန႔္အပါအဝင္ ဩဇာႀကီးမားေသာ
ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဝႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္/အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ကတည္းမွစတင္ကာ
ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ လိင
ု စ
္ င္မရွဘ
ိ ဲ တရားမဝင္အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခ၏
ု အစိတအ
္ ပိင
ု ္းအျဖစ္
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ ေအာင္ၫြန႔္သိန္းႏွင့္ ေဇာ္ဘိုခန႔္
တိအ
႔ု ား ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႕ဲ အစည္း၏ အႀကီးအကဲ
ျဖစ္သူ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ႏုိင္ငံတကာေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္
မ်က္ရတနာဆိင
ု ရ
္ ာ အခမ္းအနားတစ္ခသ
ု ႔ို အထက္တန္းေလယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြား
ျခင္း၊ အေပ်ာ္ခရီးသြားျခင္း၊ ေဂါက္႐က
ို ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားတစ္ဆက
ူ ို အတူတကြ ျပဳျပင္
မြမ္းမံျခင္းတို႔ကို ေဇာ္ဘိုခန႔္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ၌ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္
မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရသ
ွိ ည္။၈၁ အေရးပါသည့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႕ဲ
အစည္းတစ္ခ၏
ု ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပင
္ န္းအတြင္းရွိ အေရးပါသည့္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိျခင္းကို ဖုံးကြယ္မႈ မျပဳျခင္းသည္
လုပင
္ န္းအတြင္းရွိ အင္အားႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာေျပာင္တက
ို ္ ဒဏ္
ခတ္မခံရျခင္းကို ျပသေနၿပီး MGE အေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြား
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ပဋိပကၡမ်ားကို ေထာက္ျပေနပါသည္။
MGE ႏွင့္ ၎၏ မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ MONREC ရွိ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ်ားအား “၎တိသ
႔ု ည္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားမွ
၎တိက
႔ု ယ
ို တ
္ င
ို ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေနသျဖင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကို အေရးယူလိုျခင္း
္ န္းအတြင္း
မရွ”ိ ဟု အစိုးရအရာရွတ
ိ စ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။၈၂ ေနာက္ထပ္ လုပင
အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက MGE သည္ ဖားကန႔္ရွိ တရားမဝင္
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္မ်ားကို “လိမ္ေနသည္” ဟု စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။ ၈၃
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ EITI လုပင
္ န္းစဥ္ကို ေစာင့ၾ္ ကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ MGE အေန
ျဖင့္ အဆိုျပဳထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စီမခ
ံ န႔ခ
္ မ
ြဲ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းဆိင
ု ရ
္ ာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအေပၚ ၎၏ ထိန္းခ်ဳပ္
မႈကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစမည့္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမဆို ကန႔္ကြက္ေနမႈအေပၚ
စိုးရိမ္ ပူပန္မမ
ႈ ်ားရွိေၾကာင္း သီးသန႔ထ
္ တ
ု ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲၾ့ ကပါသည္။ ဥပမာအား
ျဖင့္ MGE သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လိင
ု စ
္ င္မ်ားအားလုံးကို ႀကီးၾကပ္
မည့္ သီးျခားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ လိုင္စင္
မွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္တစ္ခု ဖန္တီးမႈကို ဆန႔္က်င္ခဲ့ၾကသည္ဟု EITI အတြင္းလူ
ု ေဇာ္ဘခ
ို န႔သ
္ ည္ သတၱဳ
မ်ားက စြပစ
္ ခ
ြဲ ၾဲ့ ကသည္။၈၄ အေၾကာင္းသိ ရင္းျမစ္တစ္ခက
တြင္းလုပ္ကြက္ လိုင္စင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကို
ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆန႔္က်င္ျခင္းႏွင့္ MGE တြင္ ၎၏ မဟာမိတ္
မ်ားကိယ
ု စ
္ ား ျပည္ပပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ မ
ႈ ်ားကို ကန႔က
္ က
ြ ္ျခင္းတိ႔ု အပါအဝင္ အဆိပ
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ပုဂၢိဳလ္မ်ားက “ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရသည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၈၆
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အျမစ္ က “လို င္ စ င္ ထု တ္ ေ ပးသည့္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ မ်ားအား စစ္ ဘ က္ ဆို င္ ရာ
ေကာင္စမ
ီ ွ ခ်မွတသ
္ ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမွနတ
္ ကယ္ခ်မွတသ
္ မ
ူ ွာ စစ္တပ္
မွ ျဖစ္ၿပီး MGE သည္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး လုပင
္ န္းစဥ္ကို လြယက
္ ူေစရန္သာျဖစ္သည္။”
ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၈၇
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ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ EITI အေၾကာင္း ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားကို ဖယ္
ရွားရန္ တို က္ တြ န္း ခဲ့ သ ည္ ဟု ရင္းျမစ္ မ်ားစြာ တို ႔ က ဆို ၾ ကပါသည္ ။ 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
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သည္ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ၇၈
ဤသို႔ ဆန႔္က်င္မႈသ ည္ ေက်ာက္ စိမ္း တူးေဖာ္ မႈက ႑အတြ င္း ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္
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ပဋိပကၡ၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို
လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း
အထက္ပါ အေျခအေနမ်ား၊ အစီအစဥ္တက်မရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား၊ ရန္
ဘက္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ
မ်ားေပါမ်ားေနျခင္းႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိက
ု ေရစီဆင
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္ ်င္မမ
ႈ ်ားအားလုံးတိသ
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၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ အခ်က္
မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအနက္
မည္သည့္ အေျခအေနမွ် မရွိလွ်င္ပင္ NLD ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲ မႈ မ်ားသည္ ေအာင္ျ မင္ မႈ မ ရွိ ဘဲ ရွိႏုိ င္ ပါသည္ ။ ထို သို ႔ျ ဖစ္ ရျခင္း မွာ အဆို ပါ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡဆက္စပ္မႈ၏ အဓိက အေျခခံ
အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ - ေက်ာက္စိမ္းက႑အတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏ ဆက္လက္ရွိေနေသာ အခန္းက႑၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သယံဇာတ
ႂကြ ယ္ ဝ မႈ မ်ာအား ျပည္ န ယ္ တြ င္း ေနထို င္ သူ မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူး အတြ က္
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ အားလုံးအတြက္ အလြန္
ႀကီးမားသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားခဲ့မႈ မရွိျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး
ယင္းသည္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ မေဝးေတာ့သည့အ
္ နာဂတ္အတြင္း ပိမ
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ေက်ာက္စိမ္း -ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ၏ ဇစ္ျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ
တစ္ခုသည္ စစ္မွန္ၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တစ္ခုရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္တိုးတက္မႈ ရရွိေစမည္ျဖစ္
ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
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ႈ ပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ ႏုင
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ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး မူေဘာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ NCA တြင္
အျပစ္အနာအဆာမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD
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ုိ မ
္ ည့္ ယႏၲရားတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ဆက္လက္အသုံးျပဳခဲပ
့ ါ
သည္။ တစ္ဖန္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္တိုင္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ ယင္းကို အလြန္ခက္ခဲေစပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားေနျခင္း
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္ အျပင္းထန္ဆုံးပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ကို လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔အတြင္း ပဋိပကၡသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။၉၁
အဆိပ
ု ါ ပဋိပကၡအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ ေဒသခံ ႏုင
ိ င
္ ံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
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
အပစ္အခတ္ရပ္စမ
ဲ မ
ႈ ်ားအေပၚ လိက
ု န
္ ာမႈမွာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခသ
ဲ ာျဖစ္ေသာ္လည္း
AA ကို ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္
တိုက္ပြဲမ်ား၏ ျပင္းထန္မႈကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ၉၃
၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡသည္ အရပ္သား ၁၃၀၀၀၀ ႏွင့္
၂၃၀၀၀၀ အၾကားကို အိုးအိမ္ စြနခ
႔္ ြာထြက္ေျပးရေစကာ ၁၀၀၀ ခန႔က
္ ို ေသဆုံးျခင္း
သိမ
႔ု ဟုတ္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္းတိ႔ု ျဖစ္ေစခဲသ
့ ည္။ ၉၄ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္
NLD အစိုးရသည္ AA အေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ၂၀၂၀
ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အဆိုပါ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း
တစ္ႏွစ္ၾကာ အင္တာနက္ ပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုကို ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္းမႈသည္ ဤအေျခအေနကို ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားေစခဲသ
့ ည္။ အာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္ တစ္လမွ်သာ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္မွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္
ေနသည့္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး ေ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
ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ဝန္းရွိ အျပစ္မဲ့ျပည္သမ
ူ ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြကသ
္ ာ ျပစ္တင္ရ႕ႈံ ခ်
ခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ အေတာ္အသင့္
ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ပါသည္။၉၆ ရလဒ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အာဏာသိမ္းစဥ္မွ
စတင္ကာ ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အျခားေသာအစိတအ
္ ပိင
ု ္းမ်ားကဲသ
့ ႔ို မဟုတဘ
္ ဲ အေတာ္အသင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေနဆဲျဖစ္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဤၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ မလြယ္
ကူေပ။ AA သည္ ေမလ ေႏွာင္းပိုင္း၌ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
စစ္သားအနည္းဆုံး ၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
အတြင္း မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ ၉၇
ထိစ
ု ဥ္အခ်ိနအ
္ တြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပင
ို ္းတိတ
႔ု င
ြ ္ ထပ္မံ
ေပၚေပါက္လာသည့္ ပဋိပကၡသည္ အာဏာသိမ္းမႈမတိင
ု မ
္ ၌
ီ ပင္ ဆယ္ႏစ
ွ အ
္ တြင္း
သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ “အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့ၿပီး ရက္စက္သည္” ဟု
ေဖာ္ျပထားသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ စစ္တပ္သည္ အရပ္သား ျပည္သူ
လူ ထု အေပၚ ရက္ စ က္ ၾ ကမ္း ၾကဳတ္ သ ည့္ လု ပ္ ရ ပ္ မ်ားကို ဆက္ လ က္ က်ဴးလြ န္
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႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္
ရာဇဝတ္မႈမ်ား

အတြက္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာတရား႐ုံးမွ ခြင့္ျပဳခဲက
့ ာ အာဂ်င္တီးနားႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ဖက္ဒရယ္
တရား႐ုံးတြင္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ တရားစြဲဆို
ထားပါသည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စ၊ု ဥေရာပသမဂၢ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကတိကဝတ္သည္ သူမ၏ အစိုးရအာဏာရၿပီး

ႏွင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား

လပိုင္းမွ်သာၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ

အေပၚ အေရးယူပတ
ိ ဆ
္ မ
႔ို မ
ႈ ်ားကို က်င့သ
္ ုံးခဲသ
့ ည္။ လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ကုလသမဂၢ

႐ုိဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ လူနည္းစုအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေသာင္း

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လြတ္

က်န္းသူ ႏွိမ္ႏွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို တပ္မေတာ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့

လပ္ေသာ စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၲရားသည္လည္း အႀကီးေလးဆုံးျဖစ္ေသာ

ၿပီးေနာက္ အစမ္းသပ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ေနာက္ဆက္တြဲ

ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

စစ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လႈပရ
္ ွားမႈအတြင္း ေထာင္ႏင
ွ ခ
့္ ်ီေသာ ႐ုဟ
ိ င္ဂ်ာမ်ား အဓမၼျပဳ

အတြက္ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္းလ်က္ရၿွိ ပီး ရာဇဝတ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ

က်င့ခ
္ ရ
ံ ျခင္း ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခရ
ံ ျခင္းမ်ားရွခ
ိ ၿဲ့ ပီး ႐ုဟ
ိ င္ဂ်ာ ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ တိ႔ု

တရားစြဲဆိုေရးအတြက္ အမႈတြဲမ်ား ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

သည္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး
ခဲ့ၾကရသည္။၈၈ ဤတိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ခဲ့ၾကၿပီး
ယင္းအတြက္ တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားအား တာဝန္ခံေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။

၈၉

အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္
ကြက္ခဲ့႐ုံသာမကဘဲ တပ္မေတာ္ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာတရား႐ုံးရွိ လူမ်ိဳးတုံး
သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားကို ခုခံေခ်ပရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ

စုၾကည္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း၌ ဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕သို႔ပင္ ခရီးထြက္လာခဲ့
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စစ္ အ စိုး ရမွ ေရးဆြဲ ခဲ့ေ သာ ျပႆနာမ်ားရွိေ နသည့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရး အစီ အ စဥ္
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ခ်က္ မ်ားကို တစ္ ဦးတည္း စြ န ႔္ ပ ယ္ ခဲ့ ၿ ပီးျဖစ္ ကာ သူ မ ၏ပါတီ မူ ဝါဒမ်ားအား
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အရ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔ရွိ တည္ေနရာ ၁၆၉ ခု တို႔တြင္ ျပည္
တြင္းေနရပ္ စြန႔္ခြာထြက္ေျပးေနရသူ ၁၀၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါသည္။၁၀၂ KIO/A
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အစိုးရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ၌
္ ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္
လာခဲသ
့ ည့္ ပဋိပကၡေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ျပည္တင
ြ ္းေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ြာ ထြက္ေျပးေနရသူမ်ား
အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားအားလုံးကို ပိတဆ
္ ခ
႔ို ၿဲ့ ပီး
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ကိုဗစ္ ၁၉ အႏၲရာယ္ကို တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္း
မ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၀၃

၁၀၆

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္သည္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္
ထားသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ” တစ္ခု ဖြ႕ဲ စည္းေၾကာင္း ေၾကညာ
ခဲသ
့ ည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ေကာ္မတီဝင္ ၅ ဦးစလုံးတိသ
႔ု ည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ
ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၀၇ ေစ့စပ္ညႇိႏင
ႈိ ္းမႈမ်ားတြင္
တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သေ႐ြ႕ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္
ကို မည္သည့အ
္ ခါတြငမ
္ ွ် အမွနတ
္ ကယ္ ယုၾံ ကည္ႏင
ုိ ္ျခင္းရွမ
ိ ည္မဟုတ္ေပ။ ယင္း
သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္စိမ္း၊ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏင
ွ အ
့္ မွ် ေက်ာက္စမ
ိ ္းမွရရွိေသာ 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
ကို ဆက္လက္လပ
ု ္ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြကသ
္ င့သ
္ ည္။ ယင္းတြင္
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာအရ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို က်ဴးလြနၿ္ ပီး ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ဝန္း
ရွိ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္သည့္ တပ္မေတာ္ အပါ
အဝင္ လက္နက္ကင
ို ္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ တုက
ိ ႐
္ က
ုိ ္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်ာက္
စိမ္း ပါဝင္သည္။
အမွန္တကယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထု
အတြက္ သိသာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးႏုင
ိ ္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထိအ
႔ု စား ယင္း
သည္ စစ္မွန္သည့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေထာင္
ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းႂကြယ္ဝမႈမ်ားအား ပိုမိုမွ်တစြာ စီမံခန႔္ခြဲၿပီး
ခြဲေဝေပးႏုင
ိ ္ေစမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိင
ု ရ
္ ာ သေဘာတူညမ
ီ တ
ႈ စ္ခရ
ု ရွပ
ိ ါက ေငြေၾကး
ႏွင့္ အာဏာမ်ားစြာတို႔ကို ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏
အင္အားႀကီး အတိက
ု အ
္ ခံမ်ားကိသ
ု ာ ႂကြယဝ
္ ခ်မ္းသာလာေစသည္။ အဆိပ
ု ါအဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္သည့္ မိသားစုမ်ားရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဩဇာလႊမ္းမိုးသည့္ အၿငိမ္းစား
စစ္ဗလ
ို ခ
္ ်ဳပ္မ်ား၊ စစ္တပ္ပင
ို ္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားတြင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွၾိ ကသည့္ အၿငိမ္း
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ဖားကန႔္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ အနည္းငယ္မွ်သည္သာ အနီးပတ္
ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားသိ႔ု ေရာက္ရပ
ွိ ါသည္။ ထိအ
႔ု စား ေဒသခံမ်ားသည္ ေရအိင
ု တ
္ စ္ခအ
ု ျဖစ္
သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည့္ ယခုေတြ႕ျမင္ရေသာ စြန႔္ပစ္ထားသည့္ သတၱဳတြင္းတစ္ခုကဲ့သို႔
ထာဝရ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ႐ႈခင္းမ်ားျဖင့္သာ က်န္ရွိၾကပါသည္။ Global Witness

ယင္းသို႔ဆိုလာခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ၾကာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္
ပဋိ ပ ကၡ သ ည္ ေက်ာက္ စိ မ္း တစ္ ခု တ ည္းေၾကာင့္ သာျဖစ္ သ ည္ ဟု ဆို လိုျ ခင္း
မဟုတ္ေပ။ ပဋိပကၡသည္ အေၾကာင္းအရင္း အသစ္အေဟာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အမ်ားစုတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအစဥ္အဆက္၏ ရန္လို
ေသာ ဗဟိမ
ု ခ
ွ ်ဳပ္ကင
ို ္ေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ယင္းကို တု႔ျံ ပန္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရး
ဝါဒ၏ ႀကီးထြားမႈႏင
ွ ့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းသည္ အေရးပါ
ပါသည္။ ယင္းကို မည္သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မည္သူတို႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္
ေၾကာင္း ေမးခြန္းကို ေျဖရွင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္
တစ္ခုသည္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

၁.၃ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း
ေက်ာက္စိမ္းက႑
အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည့အ
္ တိင
ု ္းတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ ္ အေစာပိင
ု ္းတြင္ NLD အေန
ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ
မ်ား၏ ဆန႔္က်င္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို ေမာင္းႏွင္သည့္
အဓိက ျပႆနာအခ်ိဳ႕တို႔ကို ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမရွိျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည့္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စမ
ိ ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို လုပ္
ေဆာင္ခၿဲ့ ပီးေနာက္ ၎၏ ဒုတယ
ိ သက္တမ္းကို စတင္ရန္ ရည္ရယ
ြ ထ
္ ားခဲသ
့ ည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား က႑အတြင္း ပိုမို နက္႐ႈိင္းသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစား
မႈမ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းတို႔ ရွိေနခဲ့သည့္ ကာလတစ္ခုကို ေပၚေပါက္
လာေစခဲ့သည့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စုေပါင္းဆန႔္က်င္မႈမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။
စား အရာရွမ
ိ ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညစ
ႇ ္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ျခင္းတိ႔ု
မွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားျပားစြာ ရယူေနသည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ
တပ္မေတာ္အရာရွမ
ိ ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ မ
ႈ ွ အျမတ္အစြန္း ရရွိေနသည့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားစြာတို႔
ပါဝင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့အ
္ တိင
ု ္း ယင္းတိတ
႔ု ြင္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရွိ ဩဇာတိကၠမ အႀကီးမားဆုံးပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ မိသားစု
မ်ားလည္း ပါဝင္ႏင
ုိ ဖ
္ ယ
ြ ္ ရွပ
ိ ါသည္။ အဆိပ
ု ါ အင္အားႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရး
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို ျငင္းဆန္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
မက္လုံးမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီမႈတို႔
ရွိၾကသျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အၾကားရွိ အားၿပိဳင္မႈကို ထပ္မံ
ေတြ႕ျမင္ရသည္။
ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းကို လြမ
ဲ ွားစြာစီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲျခင္းသည္ အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား
ပဋိပကၡျဖစ္ေစသူမ်ား ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ယူေဆာင္သြားသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္
ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူအမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေပၚ ခံစားရသည့္
မယုံၾကည္မႈကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစသည္။ မိမိတို႔၏ ေမြးရပ္ေျမသည္
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ န
ံ ယ္နမ
ိ တ
ိ အ
္ တြင္းရွိ အႀကီးမားဆုံးေသာ သဘာဝ ဘ႑ာတိက
ု တ
္ စ္ခု
ျဖစ္သည္ကို ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားက သိရၾွိ ကသည္။ ၎တိအ
႔ု တြက္ ရရွသ
ိ ည့္ ေဝစု
သည္ စားပြဲေပၚရွိ အစအနမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ၎တို႔၏
တိင
ု ္းရင္းသားညီအစ္ကမ
ို ်ားႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ပ
္ ဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနၾကသည့္ အျခား
သူမ်ားကသာ ဝါးၿမိဳလ်က္ရွိၾကေၾကာင္းကိုလည္း အလားတူပင္ သိရွိၾကပါသည္။
ယင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္မ်ားစြဲကိုင္ၿပီး အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ရ
သည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္
အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မက
ႈ ို အဘယ့္ေၾကာင့တ
္ န
ြ ္းလွနရ
္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳး
သားေရးဇာတ္ လ မ္း တစ္ ခု လုံး ၏ အေရးပါေသာ အစိ တ္ အ ပို င္း တစ္ ရ ပ္ ျဖစ္ ပါ
သည္။
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NLD အား ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း
ေပးမည့္အစား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သည္
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ တာဝန္မ်ားကို ရယူထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ကာ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ႏွင့္ တက္ႂကြလပ
ႈ ရ
္ ွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ တိင
ု ္းျပည္အား ပ်က္သဥ
ု ္းမႈကို ျဖစ္
ေစႏုိင္သည္ဟု International Crisis Group မွ သတိေပးခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္း
ေပၚသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၀၈ ဤရလဒ္သည္ ဤစာကို ေရးသားေနစဥ္အတြင္း
အမွန္တကယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားအတြက္ ယခင္က ထားရွခ
ိ ဲ့ေသာ ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္မ်ားအား ေခ်ဖ်က္
လိက
ု ၿ္ ပီး ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပရ
္ ေသးမီ
ကာလႏွင့္ ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည့္ လမ္းစကို
ဖြ င့္ေ ပးခဲ့ သ ည္ ။ ေနာက္ ပို င္း တြ င္ အာဏာသိ မ္း မႈေ ၾကာင့္ ေက်ာက္ စိ မ္း က႑
အတြင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ အဆိုးၾကဳံႏုိင္ေျခမ်ား၊ စစ္တပ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းက႑အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္
စစ္တပ္၏ အုပခ
္ ်ဳပ္မႈ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းက႑တစ္ခု
လုံးတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္
သည္။
ဤႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
ႏွင့္ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို အျပည့အ
္ စုံ ေဖာ္ျပရပါက ဤစာတမ္း၏ နယ္ပယ္ထက္
ေက်ာ္လြန္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းမႈသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္း၏
အနာဂတ္အတြက္ သိသာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမွာမူ
ထင္ရွားပါသည္။ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းအားစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ မ်ားမွ
ဩဇာလႊ မ္း မိုးေနၿပီးျဖစ္ သျဖင့္ စစ္ တ ပ္ အေနျဖင့္ သယံ ဇာတမ်ားအား ၎၏
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ထပ္မံအျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္
တစ္ခု ရွပ
ိ ါသည္။ ေငြေပၚလြယမ
္ ႈ မ်ားစြာလိအ
ု ပ္ေနျခင္းအတြက္ႏင
ွ ့္ လက္နက္ကင
ို ္
အဖြ႕ဲ မ်ားကို လႊမ္းမိုးေရးအတြက္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမွ ဝင္ေငြမ်ားရယူရန္ အထူးေကာင္း
မြနသ
္ ည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ့
ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း (MGE) မွတစ္ဆင့္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္
အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ပါသည္။ MGE သည္ ဝင္ေငြေကာက္ခံျခင္းအတြက္ အဓိက တာဝန္ယၿူ ပီး လုပင
္ န္း
အေပၚ အဓိကႀကီးၾကပ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ပိမ
ု ႀို ကီးမားသည့္ သတၱဳ

တူးေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎၏ စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏင
ုိ ၿ္ ပီး ထိေရာက္သည့္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္
ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကို ရယူႏုိင္ပါက ေက်ာက္စိမ္းသည္ ယင္းကို ဆက္လက္
ေငြေၾကးပံ့ပိုးႏုိင္သည့္ ျမင့္မားသည့္ အႏၲရာယ္တစ္ခု ရွိပါသည္။

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျပန္လည္
ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ MGE ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အထူး
အေရးႀကီး ပါသည္ ။ Natural Resources Governance Institute က
ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လိုင္စင္ေလလံမ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသျဖင့္ သတၱဳ
တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ားရရွိရန္ ေလလံဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လာဘ္ေပး
လာဘ္ ယူ မႈ မ်ား ပ်ံ ႕ႏွံ ႔ လာမည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ၁၀၉ အတိ တ္ က ယင္း သည္ အဆက္
အသြယ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ား ဦးစား
ေပး ရရွရ
ိ န္ႏင
ွ ့္ ေလလံလပ
ု င
္ န္းစဥ္အတြင္း ပြငလ
့္ င္းျမင္သာစြာ ယွဥၿ္ ပိဳင္ရန္ စိတပ
္ ူ
ရျခင္း မရွိဘဲ လိုင္စင္မ်ား ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ
မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ ၁၁၀
အစိုးရသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလအထိ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို ျပန္လည္စတင္
ခဲ့ျခင္း မရွခ
ိ ဲ့ေပ။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို
အၿပီးသတ္ရန္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီ၌ပင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ားကို ျပန္
လည္ စတင္ရန္ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိသိသာသာ ဖိအား
ေပးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း အရင္းအျမစ္မ်ားက Global Witness ထံ ေျပာၾကား
ခဲၾ့ ကပါသည္။ ၁၁၁ ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္သည္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးျခင္း လုပင
္ န္းစဥ္ကို
အလြယတ
္ ကူ ျပန္လည္စတင္ကာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယမ
ူ မ
ႈ ်ားျဖင့္ ပြေပါက္တစ္ခု

ရရွိေစၿပီး သစၥာေစာင့္သိမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အတြက္ အလဲ
အလွယအ
္ ျဖစ္ အေကာင္းဆုံး ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရး လုပက
္ ြကမ
္ ်ားထုတ္ေပး
ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ကာ ရန္သူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရအေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈ အလုံ
အေလာက္ ရွိေၾကာင္း မျပသသူမ်ားအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းဆိုႏုိင္သည့္
ႀကီးမားေသာ စိုးရိန္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ယင္းသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္
၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ ႔ို အၾကားတြင္ စစ္အာဏာရွငမ
္ ွ လုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည့အ
္ တိင
ု ္းပင္ ျဖစ္
သည္။ ယခုအခါတြင္ ယင္းသည္ ဤသို႔ အဓိက က်သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီလုပ္ငန္း
ကို ျပန္လည္ထန
ိ ္းခ်ဳပ္ႏင
ုိ လ
္ ်က္ရၿွိ ပီျဖစ္ၿပီး ၎၏လႈပရ
္ ွားမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္
အပံ့ႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ဆက္လက္ရရွိရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနမႈတို႔အတြက္
ဤအလားအလာ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။
အကယ္၍ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ျပန္လည္စတင္ပါက ယင္းကို
MGE အတြင္းမွ မ်ားစြာ ကန႔က
္ က
ြ ဖ
္ ယ
ြ မ
္ ရွိေပ။ အစိုးရ၏ ဗ်ဴရိက
ု ေရစီစနစ္အတြင္း
စစ္တပ္အေပၚ အေထာက္အပံ့မ်ား၏ ခံတပ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူလာခဲ့သည့္
MGE ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား သီးသန႔္ နီးပါး
ပါဝင္ပါသည္။ ၁၁၂

ေက်ာက္စိမ္းသည္ စစ္တပ္အတြက္ အဓိက
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။
လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ၎၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း ေငြေၾကးရရွိႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာ
မဟုတ္ေပ။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ ပုလဲ၊ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာ ႏွင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တင
ြ ္
၁၀ ရက္ၾကာ ပုလဲ ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအတြက္ အဓိကက်သည့္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ
ႏွစစ
္ ဥ္ အေရာင္းျပပြအ
ဲ ား ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ကိဗ
ု စ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့
ရသည္။ ယခင္စစ္အာဏာရွငစ
္ နစ္လက္ထက္တင
ြ ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား
ျပည္ပ ေငြေၾကး၏ အဓိက အရင္းအျမစ္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ အခိင
ု အ
္ မာ ထိန္းခ်ဳပ္ထာခဲၿ့ ပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ၎တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ (အဓိကအားျဖင့္

အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း အစိုးရ
အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္၏ အာဏာကို ခိုင္မာေစသည့္

အတြက္ လမ္းေပၚတြင္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားမွ စစ္တပ္၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ၎ကို ဆန႔္က်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟူ၍

ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို သပိတ္ေမွာက္သည့္ အေထြေထြသပိတတ
္ စ္ခု အထိ

အဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတိ႔ု ေပၚေပါက္လာခဲသ
့ ည္။ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး

ပါဝင္ရန္ ႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း “ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရကို တရားဥပေဒမဲ့စြာ ျဖဳတ္ခ်
ေရးတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္” တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံ၏
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ
ကို တည္ေထာင္ခသ
ဲ့ ည္။ ၁၁၅ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လင
ႈိ ္
သည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပင
ို ္း စစ္အစိုးရ၏အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား ခန႔အ
္ ပ္ရန္
ကိုယ္တိုင္ အာဏာေပးအပ္ထားသည့္ SAC ၏ ဥကၠ႒ရာထူးကို ရယူ
ခဲ့ပါသည္။
SAC ႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈတို႔ကို ဆန႔္က်င္သည့္အားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း
အမ်ားအျပားတိ႔ု ေပၚေပါက္လာခဲပ
့ ါသည္။ ယခုအခါတြင္ အာဏာသိမ္း
မႈကို ဆန႔္က်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စုေပါင္း၍
အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ အတိုေကာက္ CDM ဟု ေခၚ
ဆိုပါသည္။ CDM အား စစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအတြက္
အလုပလ
္ ပ
ု ရ
္ န္ ျငင္းဆိခ
ု ၿဲ့ ပီး စစ္တပ္၏ အုပခ
္ ်ဳပ္မက
ႈ ို ထိခက
ို ္ေစရန္ ဆႏၵ
ျပသည့္ အစိုးရလုပ္သားမ်ားမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။၁၁၆ ထိုစဥ္မွ စတင္ကာ
ယင္းတြင္ တုိက္႐ုိက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ပါဝင္လာရန္

အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါဝင္သည့္
အဖြ႕ဲ တစ္ဖ႕ြဲ သည္ စစ္တပ္၏ တရားဝင္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ အခိင
ု အ
္ မာေျပာဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို
တြန္းလွန္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH)
ကို တည္ေထာင္ခၿဲ့ ပီး ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ဖယ္ရွားခံခရ
ဲ့ ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္
မ်ားကိုယ္စား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၁၁၇ ဧၿပီလ ၁၆
ရက္ ေန႔တြင္ CRPH သည္ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
တိင
ု ္းရင္းသား လူနည္းစုအပ
ု စ
္ မ
ု ်ားမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ အျခားတက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကို
စစ္တပ္၏ SAC ႏွင့္အၿပိဳင္ တည္ေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၁၈

ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္အစိုးရျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာေျပာ
ဆိုေသာ္လည္း NLD အေနျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ အသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းမွ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား
ထံမွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္ခက
ု ရ
ို ရွရ
ိ န္ လိအ
ု ပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ဤစာေရးသားခ်ိ န္ တြ င္ SAC ကို လ ည္း ႏုိ င္ ငံ တ ကာအသို င္း အဝို င္း မွ
အသိ အ မွ တ္ျ ပဳရန္ က်ယ္ က်ယ္ျ ပန႔္ျ ပန႔္ ျငင္း ဆို ခဲ့ ၾ ကၿပီး အေမရိ က န္
ျပည္ေထာင္စသ
ု ည္ SAC တြင္ ပါဝင္သမ
ူ ်ားအားလုံးအေပၚ ပိတဆ
္ ႔ို အေရး
ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၁၉
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ယူရိုျဖင့္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ) ေဒၚလာ သန္း ရာေပါင္းမ်ားစြာတိက
႔ု ို အစိုးရ ဝင္ေငြ
အျဖစ္ ရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ က်ပ္ေငြျဖင့္ ျပဳလုပခ
္ ဲ့ေသာ ဤမၾကာေသး
မီက အေရာင္းျပပြဲသည္ မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရ မီဒီယာမ်ား၌ ၁၀
ရက္တာ အခမ္းအနားတြင္ စုစုေပါင္း ေရာင္းရေငြမွာ က်ပ္ေငြ ၃၁.၆ ဘီလီယံ
သိမ
႔ု ဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းခန႔သ
္ ာရရွခ
ိ ဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲသ
့ ည္။ ၁၁၃

ေက်ာက္ စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား U.S ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တုိက္႐ုိက္

အေရာင္းျပပြမ
ဲ စတင္မီ မ်ားမၾကာမီ၌ စီမက
ံ န
ိ ္း၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏမ
ွံ ႈ ဝန္ႀကီး
ဌာနအတြက္ NUG ၏ ယာယီ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးတင္ထြန္းႏုိင္က
အေရာင္းျပပြမ
ဲ ်ားသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲပ
့ ါသည္။ ထိသ
ု လ
႔ို ပ
ု ္ေဆာင္
ရာတြင္ ၎က ယင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည့္ မည္သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ
ကိုမဆို အမည္ပ်က္စာရင္းအတြင္း ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမွ တားျမစ္ႏုိင္ပါသည္။ ၁၁၄ ဤသို႔ေၾကညာမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ
အတြင္းရွိ အေထြေထြ မေရရာမႈတို႔သည္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ သက္
ေရာက္မႈ တစ္ခက
ု ို ျဖစ္ေစခဲပ
့ ါသည္။ အေရာင္းျပပြအ
ဲ ေၾကာင္း တုက
ိ ႐
္ က
ုိ သ
္ ရ
ိ ထ
ွိ ား
သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသာ တက္
ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ယင္းသည္ စစ္အစိုးရအား ယခုႏွစ္တြင္
၎တို႔၏ ပုံမွန္ပမာဏထက္ ပိုမိုနည္းပါးေသာ အကန႔္အသတ္ႏွင့္သာ ရွိသည့္
ဝင္ေငြမ်ားကို ရရွိေစခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ကင္းကင္း
ေနမည္ဟု အာမခံ၍ မရႏုိင္ေပ။ ထို႔ျပင္ ေဒၚလာ ၂၂ သန္း ရွိေသာ ေရာင္းခ်မႈ
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုအတြက္ မ်ားျပားသည့္ ပမာဏ
တစ္ခု ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ဝင္ေငြမ်ားအနက္ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းသည္ အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ က်ိန္းေသ
ေပါက္ ရရွခ
ိ ၿဲ့ ပီး ယင္းတိအ
႔ု တြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြသ
ဲ ည္ လြနစ
္ ြာ အက်ိဳးရွိ
ေစခဲ့ပါသည္။

သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေရာင္းျပပြဲမ်ားအား က်ပ္ ႏွင့္ ယူ႐ို ႏွစ္ခုစလုံး တို႔ျဖင့္

ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ထပ္မံကန႔္သတ္သည့္အားျဖင့္ MGE အေပၚ
ေနာက္ထပ္ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

၁၂၃

မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အေရာင္းျပပြဲသည့္ စစ္တပ္အေပၚ အေရးယူမႈ
မ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၏ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရာင္းခ်မႈအမ်ားစုတို႔အား ယူ႐ိုျဖင့္ ျပဳလုပ္ကာ ေပးေခ်ပါသည္။
ယင္းသည္ အစိုးရအတြက္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ စစ္တပ္၏ ႏုင
ိ င
္ ံျခား ေငြေၾကး အရန္သမ
ို ွီးမႈမ်ား
နည္းပါးေနေသာ္လည္း ဤအေရာင္းျပပြဲအား က်ပ္ေငြျဖင့္သာ သီးသန႔္ ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ၿပီး ယူရိုျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ စစ္တပ္အေနျဖင့္
တုိ က္ ႐ုိ က္ ေျပာဆိုျ ခင္း မရွိေ သာ္ လ ည္း ဤဆုံးျဖတ္ ခ်က္ သ ည္ အေရာင္းျပပြဲ
မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားရရွိႏုိင္ရန္ အစိုးရ၏စြမ္းရည္အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္ တရားဝင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ က႑ကို အခိင
ု အ
္ မာ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားသျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေက်ာက္ စိ မ္းႏွ င့္ ေက်ာက္ မ်က္ ရ တနာမ်ားကို ပိ တ္ ဆို ႔ ရာတြ င္ ထို သို ႔ လို က္ ပါ
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
အထက္ပါ အပိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း ၃.၂ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
၏ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္

စီးဆင္းမႈမ်ား ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္း

အျမတ္ထုတ္မႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခႏွင့္

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ စစ္တပ္၊ ၎၏ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏

ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အျခားေသာ

ကို ယ္ေ ရးကို ယ္ တာ ႂကြ ယ္ ဝ မႈ မ်ားအတြ က္ အေရးပါသည့္ ျဖစ္ႏုိ င္ေျခရွိေ သာ
လက္ရဝ
ွိ င္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းမႈသည္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အလား
အလာ ေကာင္းမြန္မႈကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။ ျမန္မာ
ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ို ္း ဒီမက
ို ေရစီ အသြငက
္ ူးေျပာင္းမႈမတိင
ု မ
္ တ
ီ င
ြ ္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ Tom Lantos Block Burmese JADE (စစ္
အာဏာရွင္၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေနေသာ အားထုတ္မႈမ်ား) ဆိုင္ရာ အက္
ဥပေဒအရ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအားလုံး တင္သြင္း
မႈကို ပိတပ
္ င္ခသ
ဲ့ ည္။

၁၂၀

အဆိပ
ု ါ ကန႔သ
္ တ္ခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ ေပၚ ခ်မွတ္

ထားသည့္ က်န္ ရွိေ နေသးေသာ စီး ပြားေရးဆို င္ ရာပိ တ္ ဆို ႔ အေရးယူ မႈ မ်ားကို
ဖယ္ ရွားခဲျ့ ခင္း ၏ အစိ တ္ အ ပို င္း အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွ စ္ တြ င္ အေမရိ က န္ သ မၼ တ
အိုဘားမားမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းသည္ စစ္တပ္၏ေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၏ ႏုင
ိ င
္ ံ
တကာ ေစ်းကြကမ
္ ်ား၏ ဂုဏသ
္ တင္းကို ျပန္လည္ဆယ္တင္ႏင
ုိ ရ
္ န္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။၁၂၁ ႐ုဟ
ိ င္ဂ်ာမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ က်ဴးလြနခ
္ သ
ဲ့ ည့္
ၾကမ္းၾကဳတ္ ရက္စက္ေသာလုပရ
္ ပ္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
မွ ဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ ေက်ာက္
မ်က္ရတနာ ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈႏင
ွ ့္ တင္သင
ြ ္းမႈ ပိတဆ
္ ႔ျို ခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ခ်မွတခ
္ ဲ့ျခင္း
မရွိ သ ည့္ တို င္ ျပန္ လ ည္ ဆ ယ္ တ င္ေ ရး ႀကိဳးပမ္း မႈ မ်ားကို လမ္းေခ်ာ္ သြားေစခဲ့
သည္။
ယခုအခါတြင္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ယခင္ ပိတဆ
္ အ
႔ို ေရးယူမမ
ႈ ်ားကို ျပန္လည္

သဘာဝ သယံဇာတမ်ား
စစ္တပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအတြက္
ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးရန္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားမွ အျမတ္ထတ
ု ္ျခင္းသည္ ေက်ာက္
စိမ္း က႑တြငသ
္ ာမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ဓာတ္ေငြ႕လုပင
္ န္းသည္ ျမန္မာ
ႏုင
ိ င
္ ံ အစိုးရအတြက္ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ အက်ယ္ျပန႔ဆ
္ ုံး ႏုင
ိ င
္ ံျခား ေငြေၾကး
အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္ ႏွင့္ SAC
တိမ
႔ု ွ လုယက္ျခင္း ခံရႏုင
ိ ္ေျခရွသ
ိ ည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၂၄ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ
အသိုင္း အဝိုင္းအေနျဖင့္ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံးအေပၚ အေရး
ယူမမ
ႈ ်ားအား အထူးသျဖင့္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ လုပင
္ န္းမ်ားအလိက
ု ္ MGW ကဲသ
့ ႔ို
အလားတူအခန္းက႑ရွိေသာ ျမန္မာ့ေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊
ျမန္မာ့သစ္လပ
ု င
္ န္း၊ ျမန္မာ့ပလ
ု ဲလပ
ု င
္ န္း၊ သတၱဳတြင္းလုပင
္ န္း အမွတ္ ၁ (ခဲ၊
သြပ၊္ ေငြ၊ ေၾကး၊ သံ၊ နီကယ္၊ ခရိမ
ု က
ို ္ ႏွင့္ ခေနာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပင
္ န္း
အမွတ္ ၂ (ေရႊ၊ သံျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ ေျမရွားျဒပ္စင္မ်ား၊ တိက
ု ္ေတနီယမ္ ႏွင့္
ပလက္တီနမ္) တို႔ကို ပစ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ အဆိုပါ သယံဇာတမ်ား
တင္သင
ြ ္းမႈကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ ယင္းတိအ
႔ု တြက္ ေငြေပးေခ်ေသာဘ႑ာေရး
ဆိင
ု ရ
္ ာ ေငြေပးေငြယူ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို ပိတဆ
္ ႔ျို ခင္းတိ႔ျု ဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
၏ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္အတြက္ ရရွိႏုိင္
သည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း
၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

ခ်မွတ္ရန္ ႏွင့္ စစ္အစိုးရအတြက္ ရန္ပုံေငြပံ့ပိုးမႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ေရး
အတြ က္ နည္း လမ္း မ်ားရွာေဖြ ရ န္ အ တြ က္ ႏုိ င္ ငံ တ ကာ အသို င္း အဝို င္း သည္
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရၾွိ ကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၊ု ယူနက
ို တ
္ က္ကင္းဒမ္း ႏွင့္
ဥေရာပသမဂၢတသ
႔ို ည္ စစ္တပ္ပင
ို ္ လုပင
္ န္းစုႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ MEC ႏွင့္ MEHL
တိ႔ႏ
ု င
ွ ့္ ၎တိ၏
႔ု လက္ေအာက္ခံ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေပၚ အေရးယူမမ
ႈ ်ားကို ခ်မွတခ
္ ၿဲ့ ပီး
အဆိပ
ု ါ ေနရာမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ ယင္းကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္
စီးပြားေရးလုပက
္ င
ို ္ျခင္းကို တရားမဝင္သတ္မတ
ွ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။၁၂၂ U.S ႏွင့္ U.K တိသ
႔ု ည္
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ရတနာ အေရာင္းျပပြဲမ်ားအပါအဝင္ တရားဝင္စနစ္မ်ား အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္
လာျခင္း မရွိ ဘဲ တ႐ု တ္ႏုိ င္ ငံ အ တြ င္း သို ႔ တုိ က္ ႐ုိ က္ေ မွာ င္ ခို ပို ႔ေ ဆာင္ လ်က္ ရွိ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မၾကာေသးမီက အေရာင္း
ျပပြဲမ်ားမွ ရရွိလာခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀ သန္းရွိေသာ ဝင္ေငြသည္
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္အေနျဖင့္ ရရွိႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ပမာဏကို
သိသသ
ိ ာသာ ေလွ်ာ့ခ်တြကခ
္ ်က္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အေရးယူမမ
ႈ ်ားအား ထိ

ေရာက္မရ
ႈ ွိေစေရး အတြက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အေလးေပး ေဖာ္ျပျခင္း
အရ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမွ ရရွသ
ိ ည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ပစ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ အေနာက္
ႏုိင္ငံမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ေက်ာက္စိမ္း၏ ၉၀% အထိအား တရားမဝင္
တင္ပလ
႔ို ်က္ရသ
ွိ ည့္ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ံေလာက္ တပ္မေတာ္၏ စုစုေပါင္းေငြေၾကး အေပၚ
သက္ေရာက္မႈ မရွိျခင္းမွာ လက္ေတြ႕အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ လားရွိုးတြင္ ရွမ္း၊ တအာင္း
ႏွင့္ ကခ်င္တင
ို ္းရင္းသားအုပစ
္ မ
ု ်ား၏ အလံမ်ားကို ကိင
ု ္ေဆာင္လာခဲၾ့ ကသည္။ လား႐ႈိးသည္
အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပင
ို ္း တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားလာခဲသ
့ ည့္ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္
ေသာ မႏၲေလး ႏွင့္ မူဆယ္တရ
႔ို ွိ အဓိကက်သည့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းေမွာင္ခလ
ို မ္း
ေၾကာင္းတစ္ခတ
ု င
ြ ္ တည္ရပ
ွိ ါသည္။ Getty မွတစ္ဆင့္ Mine Smine / SOPA Images / LightRocket

ေက်ာက္စိမ္း ပဋိပကၡ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း
အာဏာသိမ္းမႈ၏ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းအေပၚ အႀကီးမားဆုံး သက္ေရာက္မသ
ႈ ည္
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပထဝီအေနအထားကို ထာဝရ ျပန္
လည္ ပုံေဖာ္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အရွန
ိ ္ျမင့တ
္ က္လာေသာ တိက
ု ပ
္ ြဲမ်ား
၏ အလားအလာမွ ထြက္ေပၚလာႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။ အပိင
ု ္း ၁.၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့
သို႔ပင္ NLD အစိုးရလက္ထက္အတြင္း 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
ေငြေၾကးရွာေဖြသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။”

၁၂၅

ယင္းသည္ အာဏာသိမ္းမႈမစ
ွ တင္ကာ ေျပာင္းလဲလာခဲပ
့ ါသည္။ တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားသည္
ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ဝန္း ျဖစ္ပြားလာခဲၿ့ ပီး ဖားကန႔ေ
္ ဒသအတြင္း ႏွင့္ အနီးတစ္ဝက
ို ္
တို႔တြင္ အေရးပါသည့္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္
ပိုင္းတြင္ KIO/A သည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္သား ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရန္ ႏွင့္ ရပ္တန႔္ျခင္းမရွိပါက လက္တုန႔္ျပန္တိုက္ခိုက္
မႈကို ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အဆုံး
သတ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ - ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အာဏာသိမ္းစဥ္မွစတင္ကာ စစ္
တပ္၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဆႏၵျပသူဦးေရသည္ ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ၿပီး
ကခ်င္ ျပည္နယ္တစ္ခတ
ု ည္းအတြင္း၌ပင္ ၁၆ ဦး ရွလ
ိ ာခဲသ
့ ည္။ ၁၂၆ ပဋိပကၡဆင
ုိ ရ
္ ာ
ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူတစ္ဦး၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယင္းသည္ KIO/A အေနျဖင့္
တပ္မေတာ္အေပၚ ၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ မ
္ စ
ွ တင္ကာ မေတြ႕ျမင္ခရ
ဲ့ ဖူးသည့္ အတိင
ု ္းအတာ
ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဦးတည္ေစခဲ့သည္။

အျမား ဆက္လက္ထားရွိပါက KIO/A အေနျဖင့္ ဖားကန႔္ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္
ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အကယ္၍ ၎အေနျဖင့္
ထိသ
ု ထ
႔ို န
ိ ္းခ်ဳပ္ႏင
ုိ ္ေစကာမူ ကာလရွညၾ္ ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိႏင
ုိ ဖ
္ ယ
ြ ္ မရွိေပ။ အမွန္
စင္စစ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဖားကန႔္အား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္
ကာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
အာဏာကို ဆက္လက္ရယူထားႏုင
ိ ္ပါက KIO/A အတြက္ အေရးပါသည့္ အရင္း
အျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ ၎အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ သတၱဳတြင္း
မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူကာ ေက်ာက္စိမ္းမွ ရရွိသည့္ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို အသုံးခ်
ကာ အတိက
ု အ
္ ခံမ်ားကို ေသြးခြဲရန္ႏင
ွ ့္ သစၥာခံမက
ႈ ို ဝယ္ယရ
ူ န္ လုပ္ ေဆာင္ ျခင္း
မျပဳဟု ယုၾံ ကည္ႏင
ုိ မ
္ ည့္ အေၾကာင္းအရင္း မရွိေပ။ ထိ႔ျု ပင္ KIO/A မွ သိမး္ ပိက
ု ္ေရး
သည္လည္း ျပႆနာမ်ားရွိေနပါသည္။ လာမည့္အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္
ျဖစ္သည့္အတိုင္း KIO/A တြင္ တပ္မေတာ္ထက္ပို၍ ေဒသခံမ်ား၏ တရားဝင္
ေထာက္ခံမႈရွိေသာ္လည္း KIO/A သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာ
ကာလအတြင္း ဖားကန႔္ရွိ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာမႈတြင္ အခန္း က႑
တစ္ခုမွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

KIO/A

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာကို ဆက္လက္ရရွိ

သည္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ စခန္းမ်ားကို ျပန္လည္သမ
ိ ္းယူခၿဲ့ ပီး ဖားကန႔္

ထားၿပီး ဖားကန႔္ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္ရန္ KIO/A ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ခုခံ

ေဒသအတြင္း ႏွင့္ ဖားကန႔္ေဒသ အနီးတစ္ဝက
ို ရ
္ ွိ ရဲစခန္းမ်ား ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ

တိက
ု ခ
္ က
ို ္ႏင
ုိ ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ KIO/A တိအ
႔ ု ၾကား ေက်ာက္

ယူနစ္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈအမ်ားအျပားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စိမ္းမွ ဝင္ေငြမ်ား ဆက္လက္ရရွိရန္အတြက္ ဖားကန႔္တြင္ စိတ္မခ်ရေသာ စစ္

၁၂၇

၁၂၈

KIO/A အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏစ
ွ မ
္ ွ စတင္ကာ ဖားကန႔္ ႏွင့္ တႏုင
ိ ္းၿမိဳ႕နယ္တအ
႔ုိ တြင္း
ေျမဧကေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းယူခသ
ဲ့ ည္ဟူေသာ အျငင္းပြားမႈတင
ြ ္ ပါဝင္ေန
သည့္ စစ္တပ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခု ျဖစ္သည့္ ယုဇနကုမဏ
ၸ ပ
ီ င
ို စ
္ က္႐ုံ
တစ္ခုကို မီး႐ႈိ႕ျခင္းအပါအဝင္ ဖားကန႔္ရွိ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ
မ်ားကို အထူးပစ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၂၉
တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားသည္ ဖားကန႔္ျပင္ပရွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားသိလ
႔ု ည္း
ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ပါသည္။ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ KIO/A သည္ အိႏၵိယစပ္အနီးရွိ
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲကင္း
စခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား၏
အတိုင္းအတာမွာမူ မေရရာေပ။

၁၃၀

ဖားကန႔္ႏင
ွ ့္ အျခားေသာ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ တိက
ု ပ
္ ြဲ
မ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာျခင္းအရ ဖားကန႔္ရွိ သတၱဳတြင္းမ်ားရွိ ႂကြယ္ဝမႈ
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIO/A ႏွစဖ
္ ြ႕ဲ စလုံးအတြက္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ျပည္တြင္းစစ္
မ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခရ
ု ွာေဖြရန္ လႈ႔ေ
ံ ဆာ္မရ
ႈ သ
ွိ ည့္ အရပ္သား
အစိုး ရတစ္ ရ ပ္ ထံ သို ႔ အာဏာကို ျပန္ လ ည္ေ ပးအပ္ျ ခင္း မျပဳပါက ျဖစ္ လာႏုိ င္
သည့္ အနာဂတ္၏ သေကၤတတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အကယ္၍

ေျပၿငိမ္းမႈ တစ္ခက
ု ို ဆက္လက္ထန
ိ ္းသိမ္းထားေသာ အာဏာသိမ္းမႈမတိင
ု မ
္ အ
ီ ေျခ
အေန တစ္ခုကို ျပန္လည္ေပၚေပါက္ လာေစႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ တပ္မေတာ္
အေနျဖင့္ ဖားကန႔္တြင္ KIO/A ႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့ ဟု
ဆုံးျဖတ္ပါက ယင္းသည္ ေနာက္ထပ္တက
ို ပ
္ မ
ြဲ ်ားကိလ
ု ည္း ဦးတည္ေစႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။
Global Witness အေနျဖင့္ ဤတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဖားကန႔္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မည္မွ်အထိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ကို
အတည္ျ ပဳႏုိ င္ျ ခင္း မရွိေ သးေပ။ အာဏာသိ မ္း ခ်ိ န္ မွ စ ၍ သတၱဳ တူးေဖာ္ မႈ မ်ား
တျဖည္းျဖည္း ေႏွးေကြးသြားသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ပိုမို
ထင္ရွားသည္ မွာ တ႐ုတ္ျပည္အတြင္းသိ႔ ု ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ား သယ္ေဆာင္ျခင္းအေပၚ
တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ား၏ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ပါသည္။ မႏၲေလးလမ္းတစ္ေလ်ာက္ တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ား
ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ေမလေႏွာင္းပိင
ု ္းႏွင့္ ဇြနလ
္ အေစာပိင
ု ္းတိအ
႔ု တြင္း မူဆယ္မွ
ေရႊလသ
ီ ႔ို ျဖတ္သန္းသည့္ တ႐ုတန
္ ယ္စပ္ကို အခ်ိနက
္ ာလတစ္ခု ပိတဆ
္ ခ
႔ို ရ
ဲ့ သျဖင့္
ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈကို လုံးဝရပ္တန႔္ေစခဲ့သည္ ဟု အရင္းအျမစ္တစ္ဦးက
Global Witness ထံ ေျပာၾကားပါသည္။

၁၃၁

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တိုက္ပြဲမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ နယ္စပ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား ပုံမွန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု
အျဖစ္သို႔ ျဖစ္ေစကာ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားကဲ့
သို႔ပင္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈကို ထိခိုက္ျပတ္ေတာက္ေစႏုိင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ စစ္သားမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပမ်ားရွိ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ႏွမ
ိ ္ႏင
ွ ္းရန္ အေျမာက္
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၂။ ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြမ်ားကို မွီခိုအားထားေနသည့္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား
“အကယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိပါက ၎တို႔သည္
ေက်ာက္စိမ္းမွ ဝင္ေငြ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။”
– ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦး

၁၃၂

အခန္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔အၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈ
မ်ားသည္ အစဥ္အၿမဲရွိေနၿပီး မွ်တသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွရ
ိ န္အတြက္ အတားအဆီး
မ်ား ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္မမ
ႈ ်ားအား လက္နက္ရသ
ွိ ူ
မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမွ ရရွိသည့္
ဝင္ေငြမ်ားအား ၎တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္
အႀကီးတန္းအရာရွမ
ိ ်ားႏွင့္ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားကို ႂကြယဝ
္ ခ်မ္းသာသြားေစရန္ အသုံး
ျပဳၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားသည္ ႀကံရာမရျဖစ္မႈ၊
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနသည့္ ဥပေဒမဲ့ က်တ္တီးေျမမ်ား ျဖစ္
ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈသည္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ပိုမို၍ အားေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္သည္။
ဤပဋိပကၡဆင
ို ရ
္ ာ ဆက္စပ္မက
ႈ ို ျပန္လည္ကစ
ု ားရန္အတြက္ 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 အမ်ိဳးမ်ိဳးတိမ
႔ု ွ အထူးအခြငအ
့္ ေရး ရရွထ
ိ ားသည့္ တပ္မေတာ္
ႏွင့္ အထူးသက္ဆိုင္ပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္စမ
ိ ္းက႑အား အျမတ္
ထုတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
အစည္း မဟုတ္ေပ။ Global Witness မွ စုေဆာင္းခဲသ
့ ည့္ အေထာက္အထားသစ္
မ်ားအရ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အင္အားအႀကီး
မားဆုံး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၃ ခုတိုျ႔ ဖစ္ၾကေသာ - KIO/A, AA ႏွင့္
UWSP/A တို႔ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။
အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားအနက္ ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၾကေသာ KIA ႏွင့္ AA တို႔
အတြက္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းဝင္ေငြမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ ၎တိ႔၏
ု ဆက္လက္ ျဖစ္
ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အသုံးျပဳေၾကာင္း ထင္ရွားပါ
သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း Wei Hsueh Kang အပါအဝင္
၎၏ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအရ UWSP/A ၏ စစ္
ဆင္ေရးမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးရာတြင္ ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္
ၸ မ
ီ ်ားသည္
ပတ္သက္၍ တရားဝင္ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထုတ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။၁၃၃ ဝကုမဏ
မိတဖ
္ က္လပ
ု င
္ န္းမ်ားအတြင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ဝင္ေငြခြဲေဝသည့္ အေပးအယူမ်ားအတြင္း
သို႔ အျခားကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန္ အဖြဲ႕၏အမည္ကို
အသုံးခ်ခဲၾ့ ကသျဖင့္ UWSP/A ႏွင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ျခင္းတိ႔ု အၾကားတြင္ ပိ၍
ု
ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိေနေၾကာင္း အဆိုျပဳေနပါသည္။ ၁၃၄
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ အဆိပ
ု ါ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕စလုံး၏ သတၱဳတူးေဖာ္
ေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း
အေရးပါသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဤအခန္း၏ က်န္ရွိေနေသးသည့္
အပိင
ု ္းမ်ားတြင္ အဆိပ
ု ါ အဖြ႕ဲ တစ္ဖြ႕ဲ ခ်င္းစီအတြက္ ၎ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ား၏ အတိင
ု ္း
အတာႏွင့္ အေရးပါမႈတက
႔ို ို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိသ
ု ႔ေ
ို သာအျမတ္
ထုတ္ျခင္း၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ သေဘာသဘာဝ
တို႔ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။
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၂.၁ တပ္မေတာ္သည္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ
မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ား ရရွိေနပါသည္။
“စစ္တပ္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ စစ္ပြဲသည္
ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ားႏွင့္
အရာရွိမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားမွာ
အလြန္ခ်မ္းသာေနျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ားမွာမူ
စစ္ပြဲမ်ားအား ၎တို႔၏ အသက္မ်ားျဖင့္
ေပးဆပ္ေနရသည္။”
– ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး

၁၃၅

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း တပ္မေတာ္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
၏ အာဏာရွင္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ ၎၏ မိသားစုမ်ား၊ ဝန္ႀကီးေဟာင္း
ႏွင့္ ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တင
ို ္းမႉးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့၊္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း
ဦးေမာင္ေမာင္သန
ိ ္းတိအ
႔ု ပါအဝင္ အင္အားႀကီးမားသည့္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္
အရာရွႀိ ကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၁၃၆ ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္
လုပက
္ င
ို ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကသည့္ အျခားေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားတြငလ
္ ည္း အႀကီးတန္း
အစိုးရအရာရွမ
ိ ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွမ
ိ ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎တိ၏
႔ု မိသားစုဝင္မ်ား၏
ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ စစ္တပ္
ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရွိၿပီး အေရာင္အေသြးစုံသည့္ အတိတ္မ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ
Kanbawza Group, Ruby Dragon ႏွင့္ Asia World တိက
႔ု သ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ ခ႐ုန
ိ လ
ီ ပ
ု င
္ န္း
စုႀကီးမ်ားအားလုံးသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏင
ုိ သ
္ ည့္
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 MEHL
တပ္မေတာ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္တပ္ပင
ို ္ ကုမဏ
ၸ ီႏစ
ွ ခ
္ ုျဖစ္ၾကေသာ MEC ႏွင့္
MEHL ၁၄၀ တို႔မွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးအတြင္း က်ယ္ျပန႔္ေသာ တရားဝင္စီးပြားေရး
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွၾိ ကသည္။ အဆိပ
ု ါကုမဏ
ၸ ီႏစ
ွ ခ
္ ုႏင
ွ ့္ အထူးသျဖင့္ MEHL သည္
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ အျခားမည္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမဆိထ
ု က္ တူးေဖာ္ခြငပ
့္ ါမစ္မ်ားအား
စုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမား တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ အခြဲ
မ်ားကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အခြင့္ထူးမ်ားကိုလည္း ရရွိ
ခံစားႏုင
ိ ၾ္ ကၿပီး အေကာင္းဆုံး လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားမွ အေကာင္းဆုံး ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားကို

တူးေဖာ္ရန္ ပါမစ္မ်ားရွၾိ ကသည္။ ၁၄၁ ကၽြနပ
္ု တ
္ ၏
႔ို ယခင္ စုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားအရ
စစ္တပ္၏ လုပင
္ န္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အက်ိဳးတူ လုပင
္ န္းမ်ားသည္
အျခားေသာ လုပင
္ န္းမ်ားအတြက္ အၿပိဳင္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးသည့္ စနစ္တစ္ခအ
ု ျဖစ္
လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ၁၄၂
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့စဥ္တြင္ MEHL သည္
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္ေပါင္း ၆၀၀ ႏွင့္ ပတၱျမားတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ
ေပါင္း ၅၀၀ တိအ
႔ု ား အမ်ားအားျဖင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားျဖစ္ေသာ
Myanmar Imperial Jade ႏွင့္ Myanmar Ruby Enterprise တို႔မွတစ္ဆင့္
ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ ယင္းသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၃% တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၎ကိုငေ
္ ဆာင္ထားခဲ့သည့္ လိုင္စင္၏
၅၀% ေက်ာ္ ပိုမိုတိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၄၃
အမွနစ
္ င္စစ္တင
ြ ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစအ
္ စတြင္ MEHL ၏ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းရွိေနေသးေသာ လိုင္စင္ေပါင္း ၁၁၁၀ တို႔
အနက္ ၆၃၉ ခု (၅၈%) တို႔အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ပထမဆုံး လႏွစ္လ အတြင္း
ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ MEHL သည္ ၎၏ လိင
ု စ
္ င္မ်ား၏ ထက္ဝက္
ေက်ာ္တို႔အား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
တြင္ NLD အာဏာလႊဲေျပာင္းရရွမ
ိ မ
ႈ တိင
ု မ
္ ီ လမ်ားအတြင္း သက္တမ္းတိုးခဲသ
့ ည္။
ထိသ
ု ႔ို အေရအတြကမ
္ ်ားျပားသည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားသည္ အလြန္ အဖိုး
တန္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းသည္ စစ္တပ္၏ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအတြက္ ဧရာမ ပြေပါက္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ MEHL သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတြင္းမ်ားကို အမွနတ
္ ကယ္လပ
ု က
္ င
ို ္ျခင္း
မရွိဘဲ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝေရး အစီအမံမ်ား သို႔ မဟုတ္
အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို Global
Witness မွ ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ MEHL သည္ လိုင္စင္တစ္ခု ရရွိၿပီး
ေနာက္တင
ြ ္ ကုနက
္ ်စရိတ္ အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
ရရွိေနသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ၁၄၅

ဤသို႔ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားသည့္ စစ္အစိုးရ
ႏွင့္ ၎မွထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဦးစားေပး
ဆက္ဆံမႈကို ခံရျခင္း ရွိမရွိ ႀကီးေလးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစခဲ့
ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အဖိုးတန္
သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို ထပ္ေလာင္း
အတည္ျ ပဳခဲ့ ၿ ပီး ေက်ာက္ မ်က္ ရ တနာလု ပ္ င န္း ကို အဓိ ပ ၸာ ယ္ျ ပည့္ ဝ စြာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲႏင
ုိ ္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
လိုအပ္ေနမႈအေပၚ ေနာက္ထပ္သတိေပးေနသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။
အျခားေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားမွ ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသည့္ လိင
ု စ
္ င္မ်ားႏွင့္ ႏႈင
ိ ္းယွဥၾ္ ကည့သ
္ ည့္
အခါ ေက်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္းအေပၚ MEHL ၏ ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္မႈသည္ ပို၍ပင္
ထင္ရွားလာပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ အ
္ ထိတင
ြ ္ MEHL သည္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎ေနာက္ရွိ အမ်ားဆုံးလိုင္စင္ ပိုင္ဆိုင္ထားသူထက္ ၆
ဆ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လိုင္စင္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ NLD
အာဏာရရွလ
ိ ာၿပီးေနာက္ ပိ၍
ု ထင္ရွားလာသည့္ ပုစ
ံ တ
ံ စ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း
လိုင္စင္မ်ား၏ အခ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္ MEHL သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ
ေရးႏွစ္ အတြင္းရွိ သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ လိုင္စင္အားလုံးတို႔၏ ၃.၅% ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲသ
့ ည္။ ယင္းသည္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းခဲခ
့ ်ိနတ
္ င
ြ ္ ၅.၆%
အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္
လိုင္စင္ စုစုေပါင္း၏ ၉.၁% သို႔ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၁၄၆
စစ္တပ္အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏစ
ွ မ
္ ်ားစြာ ရွညၾ္ ကာေသာ ပဋိပကၡ တစ္ခက
ု ို တက္ႂကြစြာ
ဆက္လက္လပ
ု ္ေဆာင္ ေနဆဲျဖစ္သည့္ နယ္ေျမတစ္ခအ
ု တြင္း ထိသ
ု ႔ို ခိင
ု မ
္ ာအား
ေကာင္း သည့္ စီး ပြားေရး အက်ိဳးစီး ပြားမ်ား ရွိေ နျခင္း သည္ စစ္ တ ပ္ အ တြ က္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

JADE & GEMSTONE LICENCES HELD BY MEHL SUBSIDIARIES
Licence information reported in annual MEITI reports. Licence totals as of start of fiscal year (April - March).
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MEHL သည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ (အမ်ားအားျဖင့္ ပတၱျမား) တူးေဖာ္ခြင့္ လိင
ု စ
္ င္အေရအတြက္ အတူတန
ူ းီ ပါးကို ကိင
ု ္ေဆာင္ထားသည္။ Myanmar
Imperial Jade သည္ ၎၏ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးမားဆုံး လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၄၄

27

ျဖစ္ေပၚေစခဲပ
့ ါသည္။ ၁၄၇ ယင္းသည္ စစ္တပ္၏ အႀကီးတန္းအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကိလ
ု ည္း
တုိ က္ ႐ုိ က္ အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိေ စခဲ့ သ ည္ ။ ေပါက္ ၾ ကားလာခဲ့ သ ည့္ 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
ျခားေစာင့္ တ ပ္ ဖြဲ ႕ မ်ားသည္ လ ည္း ႏွ စ္ စ ဥ္ အျမတ္ေ ငြ လက္ ခံ ရ ရွိ သူ မ်ားျဖစ္ ၾ က
သျဖင့္ စစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္းအားလုံးတို႔အား ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
စစ္တပ္၏ လုပင
္ န္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ MEHL သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္း လိင
ု စ
္ င္
အမ်ားဆုံးရရွိထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ MEHL ဝက္ဆိုက္

အတြင္းမွ ႐ုန္းမထြကသ
္ ာေအာင္ ပိတမ
္ ိေနေစခဲသ
့ ည္။ ယင္းသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း မွ
ရရွသ
ိ ည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္
ယူနစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ တုိက္႐ုိက္အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ျပသေနပါသည္။၁၄၉
အဆိုပါ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းအတိုင္းအတာအရ အေတာ္အသင့္

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားထံသို႔ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ျခင္း

နည္းပါးေသာ္လည္း စုေပါင္းလိုက္သည့္အခါ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ား
အတြက္ အေတာ္အတန္ႀကီးမားေသာ ႏွစစ
္ ဥ္ထတ
ု ္ေပးေငြ ပမာဏတစ္ခက
ု ို ကိယ
ု ္
စားျပဳသည္။ အဆိပ
ု ါ ထုတ္ေပးေငြမ်ားသည္ စစ္သားတစ္ဦးခ်င္းစီႏင
ွ ့္ အၿငိမ္းစား

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြင္း အဆိုပါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ

စစ္သားမ်ားထက္ အႀကီးတန္းအရာရွမ
ိ ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ ယူနစ္မ်ားကို အခ်ိဳး

မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ အဓိကက်သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး နယ္ေျမ

မညီဘဲ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစခဲ့သည္။ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ MEC ႏွင့္

မ်ားအေပၚ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏင
ွ ့္ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈတအ
႔ို တြက္ တင္ႀကိဳျပင္ဆင္

MEHL ၏ အခန္းက႑သည္ အထက္ပါ အပိုင္း ၁.၂ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း

ေပးထားေသာ KIO ႏွင့္ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ပါမစ္

က႑အတြင္း ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈႏင
ွ ့္ တာဝန္ခမ
ံ တ
ႈ ႔ို ပိမ
ု ရ
ို လ
ွိ ာေစေရးအတြက္ NLD

ထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ႏင
ွ ့္ လုၿံ ခဳံေရးတိအ
႔ု ေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္ အဆိပ
ု ါ

၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ရန္ ၎တို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈကို ထင္ဟပ္ေန

စစ္တပ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအတြက္ ႐ုတတ
္ ရက္ ေငြရေပါက္တစ္ခု

ေစပါသည္။

LICENCES HELD BY MEHL AND LARGEST NON-MEHL LICENCEE
Licence information reported in annual MEITI reports. Licence totals as of start of fiscal year (April-March).
MEHL licences held via subsidiaries

Largest non-MEHL licence-holder
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Chart: Global Witness • Source: MEITI Reports 2-5

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

28

၁၅၀

မွတခ
္ ်က္ေပးရန္အတြက္ ဆက္သြယရ
္ ာတြင္ MEHL ၏ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားသည္

အတြင္း တူးေဖာ္မက
ႈ ခ
ို င
ြ ့္ျပဳရန္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား ခြင့္ျပဳကာ ေက်ာက္စမ
ိ ္းထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ

အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို တုန႔္ျပန္ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အပိုင္း ၁.၃ တြင္

၏ ၂၅% ကို စည္းၾကပ္ေငြအျဖစ္ ေကာက္ခံခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ အလြန္

မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတို႔သည္ MEC ႏွင့္ MEHL တို႔

ႀကီးမားသည့္ အာဏာအလြသ
ဲ ုံးစားမႈတစ္ခအ
ု တြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနခဲၿ့ ပီးေနာက္

ႏွစခ
္ ု စလုံးႏွင့္ ၎တိ၏
႔ု လက္ေအာက္ခအ
ံ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား အာဏာသိမ္းမႈကို

တပ္မေတာ္၏ တပ္မႉးမ်ားအၾကားရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ

တုန႔္ ျပန္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ယင္း၏အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို

သစ္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနခဲ့သည့္ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူခဲ့ပါသည္။

ေမာင္ဇံသည္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ခန႔္ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ခန႔္မွန္းရသည့္ တန္ဖိုး

တပ္မမႉး ေမာင္

၁၅၅

ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတုံးႀကီးတစ္ခအ
ု ား ရွာေဖြေတြ႕ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည့္ လုပသ
္ ားမ်ား

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏
မိသားစုမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား

၏ ေရမေဆး သူေဌးတစ္ဦးထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ အထိ ေတာင္းဆို

စစ္တပ္ပင
ို ္ လုပင
္ န္းစုႀကီးမ်ား ႏွင့္ စစ္တပ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ပုဂလ
ၢ က
ိ ကုမဏ
ၸ ီ

အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ထပ္မံအေရးယူမႈ

မ်ားသည္ ဖားကန႔္တြင္ သိသာထင္ရွားမႈမ်ားစြာမရွိေသာ အခန္းက႑မ်ားျဖင့္
ပါဝင္ေနၿပီး အသံတတ
ိ ၾ္ ကားခံ မိတဖ
္ က္လပ
ု င
္ န္းမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝေရး
အစီအမံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခၿဲ့ ပီး အခ်ိဳ႕သည္ က႑အတြင္းမွ ထြကခ
္ ြာသြားခဲၾ့ ကသည္

ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎ထံ လစဥ္သိန္း ၁၀၀-၂၀၀ (ေဒၚလာ ၆၇၀၀-၁၃၄၀၀)
ခန႔္ “လက္ေဆာင္” အျဖစ္ ေပးအပ္ခသ
ဲ့ ည္ဟု သတင္းႀကီးေနပါသည္။ ၁၅၆ အဆိပ
ု ါ
မေကာင္းသတင္းကို တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့္ အရာရွိႏွစ္ဦးတို႔အား တပ္မေတာ္၏
ရွိပုံမရေပ။
အဆက္အသြယ္ေကာင္းစြာရွိသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအရ ဖားကန႔္ရွိ တပ္မ ၁၀၁ ၏

၁၅၁

တပ္မမႉးသစ္ျဖစ္သူ ႏုိင္ဝင္းေအာင္သည္လည္း KIA ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လိုင္စင္မဲ့

သန္းေရႊ၏ ကုမဏ
ၸ ီျဖစ္ေသာ Myanmar Naing Group Gems သည္ DICA တြင္

သိရပါသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ လာဘ္စားမႈမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ယခင္ကထက္ ပိ၍
ု

ဟု ရင္းျမစ္အခ်ိဳ႕က အဆိုျပဳပါသည္။

တူးေဖာ္မႈမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ လာဘ္စားမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ၾကား

ျပန္လည္မတ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္ရန္ ပ်က္ကက
ြ ခ
္ ၿဲ့ ပီး ၎၏ တြဖ
ဲ က္ကမ
ု ဏ
ၸ ီျဖစ္ေသာ Myanmar
Naing Group Company အား ႏွစစ
္ ဥ္ဘ႑ာေရး ဆိင
ု ရ
္ ာ အစီရင္ခစ
ံ ာ တင္ျပရန္
ပ်က္ကက
ြ သ
္ ျဖင့္ DICA မွ ဆိင
ု ္းငံထ
့ ားခဲသ
့ ည္ဟု ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ စီးပြားေရးလုပင
္ န္း
မ်ား မွတ္ပုံတင္စနစ္အေပၚ ၎၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေတြ႕ရသည္။
မည္ သို ႔ ပ င္ ဆိုေ စကာမူ စစ္ အ စိုး ရေခါင္းေဆာင္ေ ဟာင္းျဖစ္ သူ ၏ အျခားေသာ
ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခုျဖစ္သည့္ Kyaing International Gems မွာမူ ျပန္လည္မတ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္ခဲ့
သျဖင့္ ၎၏ မိသားစုမ်ားသည္ ဆက္လက္ပတ္သက္မႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု
ၫႊန္ျပေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ရွိ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ
အျခားေသာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားတြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပင
္ န္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြၿ႔ံ ဖဳိးေရး
ဝန္ ႀ ကီး ဌာန၏ ဝန္ ႀ ကီးေဟာင္းျဖစ္ သူ ဦးအု န္းျမင့္ ပို င္ ဆို င္ သ ည့္ Myanmar
Wingate Gems, စစ္တပ္မွ ဩဇာႀကီးမားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲသ
့ ူ ဦးေအာင္
ေသာင္း၏သား ဦးျပည္ေအာင္ပင
ို ဆ
္ င
ုိ သ
္ ည့္ Two Horse Gems ႏွင့္ (Two Horse
Gems ႏွင့္ ဒါ႐ုက
ိ တ
္ ာႏွစဦ
္ းတူညၿီ ပီး လိပစ
္ ာတစ္ခတ
ု ည္းတြင္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားေသာ)
Silver Elephant Gems တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္း၏သားျဖစ္သူ
ေနေအာင္အား ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ၎၏
ကုမဏ
ၸ ီျဖစ္ေသာ Myat Yamon ကုမဏ
ၸ အ
ီ ား လုပက
္ င
ို ္ေနဆဲ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအနက္
အႀကီးမားဆုံး ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ရင္းျမစ္တစ္ခုက ဆိုခဲ့သည္။

၁၅၂

အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္ တပ္မႉးမ်ား

သိုသိပ္လာခဲ့ပါသည္။

၁၅၇

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပင
ို ္းတြင္ အမွတ္ ၁ အထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္မႉးအျဖစ္ ရာထူး
တိုးျမႇငခ
့္ ခ
ံ ရ
ဲ့ ေသာ ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္းမႉး ေတဇေက်ာ္၁၅၈ သည္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္
ေရးလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ လိအ
ု ပ္သည့ပ
္ စၥည္းမ်ား ေဘးကင္းစြာျဖတ္သန္း
သြားလာေရးအတြက္ လာဘ္ေငြမ်ား ရယူခဲ့ေၾကာင္း စြပစ
္ မ
ြဲ မ
ႈ ်ား ရွပ
ိ ါသည္။ ၎ထံ
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 ဖားကန႔္သို႔ ဒိုင္းနမိုက္မ်ား သယ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း
မရွိေပ။ ၁၆၀ ေမာင္ေမာင္ဇံ ႏွင့္ ညီညီေဆြတက
႔ို ို ဆက္ခသ
ံ မ
ူ ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ေငြ
မ်ားကို ဆက္လက္လက္ခခ
ံ ဲ့ေၾကာင္း စြပစ
္ ြဲခ်က္မ်ားအရ အက်င့ပ
္ ်က္ ျခစားသည့္
ယဥ္ေက်းမႈသည္ တပ္မေတာ္အတြင္း မည္မွ်အျမစ္တြယ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပသ
ေနပါသည္။
ဤနယ္ေျမအတြင္းရွိ စစ္တပ္မွ အျခားေသာ တပ္မႉးမ်ားသည္လည္း လိုင္စင္မဲ့
တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ လာဘ္စားမႈမ်ား ရွိသည္ဟူ၍ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား
ရွိသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ
ယခင္က KIO/A နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
Kingsi Seng Raw တြင္ တပ္ရင္းမႉးတစ္ဦးသည္ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ လုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ “တပ္ရင္းမႉး၏ စခန္း အနီးတစ္ဝိုက္ ေနရာအားလုံးတို႔

ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္းစစ္ဌာနတိင
ု ္းမႉးႏွင့္ တပ္မ ၁၀၁ ၏ တပ္မမႉးရာထူးမ်ားကို ရရွထ
ိ ား

သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၾကသူမ်ားအပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္

၎သည္ နယ္ေျမအတြင္း တူးေဖာ္ရန္အတြက္ အဆိပ
ု ါ တပ္ရင္းမႉးကို လာဘ္ေပး

ပတ္သက္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ကာလ

ခဲ့ေသာ ကခ်င္စီးပြားေရး လုပင
္ န္းရွငတ
္ စ္ဦးႏွင့္ မၾကာေသးမီက ေတြ႕ဆုလ
ံ ာခဲ့ျခင္း

ရွညၾ္ ကာရွလ
ိ ာခဲသ
့ ည္။ ၎၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား

ျဖစ္ၿပီး KIA သည္လည္း ၎၏ေဝစုကို ရရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိပ
ု ါသည္။ “၎တိ႔ု

သည့္ ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တင
ို ္းမႉးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့သ
္ ည္ ထင္ရွားသည့္

သည္ KIA ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေသာ္လည္း KIA အတြက္ အခြန္ရရွိမည္မွာ

ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၅၃ တိင
ု ္းမႉးမ်ား၏ လစာသည္ လစာနည္းပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ

ေသခ်ာပါသည္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

၁၆၁

MP မ်ား၏ လစာမ်ားထက္ပင္ ပို၍နည္းပါးသျဖင့္ မည္သည့္တိုင္းမႉးမ်ားသည္
လာဘ္စားမႈမ်ား ျပဳလုပေ
္ နၾကေၾကာင္းကို ၎တိဝ
႔ု တ္ဆင္သည့္ အဝတ္အစားမ်ား၊
၎တို႔ ေမာင္းႏွင္သည့္ ကားမ်ား၊ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈ
ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ား ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားေနျခင္း ရွိ မရွိတို႔ကို
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ေျပာႏုိင္သည္ဟု ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက
ဆိုပါသည္။

၁၅၄

တပ္မေတာ္၏ အႀကီးတန္းအရာရွိႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ထိုစဥ္က ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညီညီေဆြ ႏွင့္ ဖားကန႔္တပ္မ ၁၀၁ တပ္မမႉး ေမာင္
ေမာင္ ဇံ တို႔ အား ၎တို ႔ အေနျဖင့္ သက္တမ္းကု န္ ဆုံးေနသည့္ လုပ္ ကြ က္မ်ား

“ေက်ာက္စိမ္းတြင္ ယခုအခါ
လိုင္စင္အမ်ားစုတို႔သည္ သက္တမ္း
ကုန္ဆုံးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ MEC ႏွင့္ MEHL တို႔သာ
ဆက္လက္တူးေဖာ္ရဲၾကသည္။
– အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦး

၁၆၂
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ေဒသခံ သူေဌးမ်ားအျပင္ မသမာသည့္ တပ္မႉးမ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တိသ
႔ု ည္ ကိယ
ု စ
္ ီ
ေဝစု မ်ားကို ရယူေ နၾကၿပီး ေနျပည္ေ တာ္ ရွိ အရပ္ သားအစိုး ရသည္ ယင္း ကို
အနည္းငယ္မွ်သာ သတိမူမိပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား
ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အဆိုပါ အင္အားစုမ်ားကို ပိုမို၍သာ ပြားမ်ားလာေစမည္
ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္မွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားကို
အေျခခံကာ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနၾကပါသည္။
တပ္မေတာ္အျပင္ အစိုးရႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ားအျပားတို႔သည္
လည္း ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈအတြင္း နက္႐ႈိင္းစြာ ဆက္ႏႊယ္ေနၾကပါ
သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံရသည့္ ေဒသ
အမ်ားစုတင
ြ ္ လႈပရ
္ ွားေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္ တပ္ဖြ႕ဲ
မ်ားႏွ င့္ ခ်ိ န္ ညႇိ ထားၾကသည္ သို ႔ မ ဟု တ္ အျခားေသာသစၥာ ခံျ ခင္း မ်ားရွိ ၾ ကၿပီး
အမ်ားစုတို႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိထားၾကသည္ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္
အတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားၾကသည္။ ၁၇၇ အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ားအား တိုင္းရင္း
သား လက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏
စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္းတိမ
႔ု တ
ွ စ္ဆင့္ အပါအဝင္ စစ္တပ္၏ အက်ိဳး
စီးပြားအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

၁၇၈

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၎လက္လွမ္းမမီသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခု၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေန
သည့္ တပ္မေတာ္မွ တပ္မႉး ႏုိင္ဝင္းေအာင္။ Global Witness

၎၏ ရန္ ဘ က္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားကို ဆန႔္ က်င္ ရ န္ အ တြ က္ သူ ပု န္ႏွိ မ္ န င္းေရး
အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား ရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္
အတြက္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဤသိ႔ု

တပ္မေတာ္၏ တပ္မႉးမ်ားသည္ ပုဂၢလိက လုံၿခဳံေရးေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ေမွာင္ခို
ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ အျခားေသာ အက်င့္ပ်က္
ျခစားသည့္ အေလ့အထမ်ား ႏွငလ
့္ ည္း ဆက္စပ္ေနခဲပ
့ ါသည္။

၁၆၃

တပ္မေတာ္သည္

တူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအနီးရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အမ်ားစုတို႔ကို လည္ပတ္ၿပီး
ဖားကန႔မ
္ ွ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ခသ
ဲ့ ည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ား စီးဆင္းမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားသည္။ ၁၆၄ လုပင
္ န္းအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာဆိသ
ု ည့အ
္ တိင
ု ္း “ေဒသခံ
တပ္မႉးမ်ားသည္ တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ားစြာရယူကာ ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။” ၁၆၅
အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဖားကန႔္ ႏွင့္ အျခားေသာ ပဋိပကၡ သယံဇာတနယ္ေျမ
မ်ားရွိ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ က်ယ္ျပန႔္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုလည္း ျပသေနပါသည္။
တပ္မေတာ္မွ တပ္မႉးမ်ားသည္ ၎တိထ
႔ု န
ိ ္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အမ်ား
အားျဖင့္ - တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အာဏာ၊ မိတ္ဖက္မ်ား
စီမံႏင
ုိ သ
္ ည့္ အာဏာ၊ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခထ
ံ ားရသည့္ နယ္ေျမမ်ား၏ အတြင္း
ႏွင့္ အျပင္သို႔ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္
အာဏာမ်ား - ကို အတားအဆီးမရွိ က်င့သ
္ ုံးပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အဆိပ
ု ါ အာဏာ
မ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ တပ္မႉးမ်ားအား အလြနအ
္ မင္း ႂကြယဝ
္ ခ်မ္းသာသြားေစျခင္း
သည္လည္း ျပႆနာ၏ ဗဟိခ
ု ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
တိုင္းမႉးေဟာင္းတစ္ဦးသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အတြ င္း စစ္ တ ပ္ ၏ ေစ့ စ ပ္ ညႇိႏႈိ င္း သူ တ စ္ ဦးအျဖစ္ လု ပ္ေ ဆာင္ လ်က္ ရွိ သျဖင့္
စစ္တပ္၏ လက္ဝါးႀကီးအုပသ
္ ည့္ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳး
စီးပြားပဋိပကၡမ်ား၏ ႀကီးေလးမႈကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

၁၆၆

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရပါက တပ္မေတာ္သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ တရားမဝင္ သယံဇာတ
တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ား ႏွင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပမ
္ မ
ႈ ်ားအတြက္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းမွတစ္ဖန္ ေနာက္ထပ္ပဋိပကၡမ်ားကို မီးေလာင္ရာေလပင့္
ျဖစ္ေစသည့္ အဆိုးသံသရာတစ္ခ၏
ု အလယ္တင
ြ ္ ရွိေနပါသည္။ ပဋိပကၡ ပတ္ဝန္း
က်င္သည္ အစိုးရ၏ ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏုိင္မႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစၿပီး
စစ္တပ္ ႏွင့္ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြဲ႕မ်ားအား လြတလ
္ ပ္စြာ ႀကီးစိုးမင္းမူႏင
ုိ ္ေစသည္။
တို င္း ရင္း သား ျပည္ သူ ႔ စ စ္ မ်ား၊ တို င္း ရင္း သား လက္ န က္ ကို င္ တ ပ္ ဖြဲ ႕ မ်ားႏွ င့္
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ျဖင့္ ျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏစ
ွ မ
္ ်ားမွစတင္ကာ တရားဝင္ ႏွင့္ တရား မဝင္
လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ၎တို႔၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး
မူးယစ္ေဆးဝါးထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ႏွင့္ ကုနက
္ ူးမႈမ်ား ႏွင့္ ဖားကန႔ရ
္ ွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္း တူးေဖာ္
သည့္ နယ္ေျမမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ပိုမိုေပါမ်ားလာခဲ့သည္။

၁၇၉

ျပည္သ႔စ
ူ စ္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ KIA အေပၚ တပ္မေတာ္၏ ဗ်ဴဟာ
အစိုး ရႏွ င့္ ခ်ိ န္ ညႇိ ထားသည့္ ျပည္ သူ ႔ စ စ္ မ်ားသည္ ၿခိ မ္းေျခာက္ ေငြ ညႇ စ္ျ ခင္း ၊
ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ KIA အေပၚ သူပုန္ႏွိမ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႕
အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတိမ
႔ု တ
ွ စ္ဆင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းအတြင္း သိသာမ်ားျပား
စြာ ရွိေနၾကသည္။

၁၈၀

Global Witness အေနျဖင့္ အဆိုပါ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား

၎တို႔၏ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈအတြက္ အေယာင္ျပ
အျဖစ္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းရွမ
ိ ရွိ စုစ
ံ မ္း ေဖာ္ထတ
ု ခ
္ ဲ့ျခင္း
မရွိေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု
အခိုင္အမာ သံသယရွိထားေသာ ထင္ရွားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ပန္ေဆး
ျပည္သူ႔စစ္သည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးရရွိသည္ဟု အခိုင္
အမာ ဆိုခဲ့သည္။

၁၈၁

ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ တြ င္ ယခင္ က ကခ်င္ ဒီ မို ကေရစီ သ စ္ တ ပ္ မေတာ္ (NDA-K)
၏ ယူနစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ (BGF) သည္လည္း KIA ႏွင့္
တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းကုန္သြယ္မႈ အခန္း
က႑ အတြက္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ျပည္သစ
႔ူ စ္ျဖစ္ေသာ ယခင္ NDA-K အား KIA ကို
တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ၎၏ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၁၈၂ လႊတ္ေတာ္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ေဟာင္း
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ တ
ွ တ
္ မ္း မ်ားအရ အေသးစား
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိသည္။၁၈၃ ထိုေဒသအား
၂၀၁၂/၁၃ တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက အဖြဲ႕၏
နယ္ေျမသည္ ေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း အဓိကက်သည့္အခန္းက႑
တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။ “NDA-K သည္ ေက်ာက္စိမ္းကို နယ္စပ္မွ

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏

မ်ားအား ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉးသစ္ ေတဇေက်ာ္ကပင္ ရယူၿပီး ယင္းေငြမ်ားအား

မိသားစုသည္ ေက်ာက္စိမ္း

အဆိပ
ု ါ စြခ
ဲ ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အႀကီးတန္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းရွိ

ဆက္လက္၍ လက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

၁၇၅

အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ အေရးပါသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ထြက္

လုပ္ငန္းမွ လာဘ္ေငြမ်ားျဖင့္

ေပၚလာေစခဲ့ သ ည္ ။ ျမန္ မာ့ တ ပ္ မေတာ္ အ ႀကီး အကဲ ၏ မိ သားစု ဝ င္ မ်ားအား

မည္သို႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

ပင္ျ ဖစ္ ပါက ျမန္ မာစစ္ တ ပ္ သ ည္ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ သ ည့္ ေဒသမ်ားအား

ရရွိသနည္း?

ဖားကန႔္ရွိ ပဋိပကၡ ႏွင့္ တရားမဝင္စီးပြားေရးတို႔မွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္ဟု စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္မ်ားရွပ
ိ ါသည္။ အကယ္၍ ယင္းသည္ အမွန္
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္တကြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဦးေဆာင္ေရးတို႔ ႏွစ္ခု
စလုံးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ အစီအမံ
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး

ဖားကန႔္သို႔ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ျခင္း
တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ဆုံး
အဆင့မ
္ ်ားသိသ
႔ု ာ ေရာက္ရိေ
ွ နသည္မဟုတဘ
္ ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကာကြယေ
္ ရး

ဝန္ ႀ ကီး ဌာနတို ႔ မွ တု န ႔္ျ ပန္ ခဲ့ ၾ ကျခင္း မရွိေ ပ။ အာဏာသိ မ္း မႈေ နာက္ ပို င္း တြ င္
မင္းေအာင္လင
ႈိ ၏
္ သားသမီးမ်ားအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ွ ပိတဆ
္ အ
႔ို ေရး
ယူသည့္ စာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

၁၇၆

ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္၏ မိသားစုကိုလည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေစေၾကာင္း
အေထာက္အထားမ်ားကို စုစည္းခဲ့သည္။

၁၆၇

ဖားကန႔္ တပ္မ ၁၀၁ ရွိ တပ္မမႉး ႏွင့္ ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္းမႉးတိထ
႔ု ံ ေပးအပ္သည့္ လာဘ္
ေငြမ်ားသည္ ကြပက
္ ဲမအ
ႈ ဆင့ဆ
္ င့၏
္ ထိပဆ
္ ုံးအဆင့မ
္ ်ားသိ႔ု ေရာက္ရွိေၾကာင္းကို
ရင္းျမစ္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

၁၆၈

Global Witness ႏွင့္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ

စစ္တပ္ရွိ အႀကီးတန္းရင္းျမစ္တစ္ခက
ု ဒိင
ု ္းနမိက
ု တ
္ င္သင
ြ ္းမႈမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားအား

၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔
အခမ္းအနားအတြင္း စစ္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး
ခ်ဳပ္၊ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လင
ႈိ ။္ ၎၏ မိသားစုမ်ားသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္း အတြင္း
မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP

မင္းေအာင္လင
ႈိ ၏
္ သားျဖစ္သူ ေအာင္ျပည့စ
္ ထ
ုံ ံ ခြဲေဝေပးအပ္ရသည္ ဟု ဆိသ
ု ည္။
၎သည္ ၎၏ ဖခင္အေနျဖင့္ စစ္တပ္တင
ြ ္ အျမင့ဆ
္ ုံးရာထူးရရွခ
ိ ခ
ဲ့ ်ိနမ
္ ွ စတင္ကာ
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီး အင္အားႀကီးမားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့
သည္။၁၆၉ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အနီးကပ္ဗဟုသုတရွိသည့္ ေနာက္ထပ္
ရင္းျမစ္တစ္ဦးက အဆိပ
ု ါသားသည္ပင္လွ်င္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းထား
စဥ္မွစတင္ကာ ဖားကန႔္တြင္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ အစီအမံမ်ားမွ
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၁၇၀

စစ္ တ ပ္ အ တြ င္း ရွိ အႀကီး တန္း ရင္းျမစ္ တ စ္ ဦးက ကု န္ သ ည္ မ်ားအားလုံး သည္
ဒိင
ု ္းနမိက
ု မ
္ ်ား တင္သင
ြ ္းရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္းမႉးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူရၿပီး ယင္းသည္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏သားထံ
ခြဲေဝေပးအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဒိုင္းနမိုက္မ်ားအား ၎တို႔
၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္ေငြေၾကးျဖင့ဝ
္ ယ္ယက
ူ ာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီး
နားသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿပီး တူးေဖာ္သူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ဖားကန႔္သို႔
သယ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွ ေဝစုတစ္စုကို ေပးအပ္ရန္
ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ရသည္။

၁၇၁

ရင္းျမစ္က ၎အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သားျဖစ္သထ
ူ သ
ံ ႔ို အက်င့ပ
္ ်က္
ျခစားမႈမွ ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း အေၾကာင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ရာထူးခ်ခံခဲ့ရေသာ
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉး ညီညီေဆြထံမွ သိရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။၁၇၂ ဒိုင္းနမိုက္ ကုန္
သည္မ်ားသည္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ပင္ လာဘ္ေပးခဲ့ၾက
ေၾကာင္း သီးျခားစီ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၁၇၃

ျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကသူမ်ားက ညီညီေဆြသည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္
အက်ိဳးအတြက္ လာဘ္ေငြမ်ားကို ထပ္မံလက္ခံခဲ့ၿပီး အလြန္မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္
လာခဲသ
့ ျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြကပ
္ င္လွ်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရန္ ခက္ခခ
ဲ သ
ဲ့ ည္။ ေနာက္
ဆုံးတြင္ လႊတ္ေတာ္မတ
ွ စ္ဆင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ တိင
ု ၾ္ ကားစာတစ္ေစာင္
ေပးအပ္ခဲ့ရာတြင္ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။

၁၇၄

ဗိလ
ု မ
္ ႉးႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက အဆိပ
ု ါ အစီအမံသည္ ညီညီေဆြအား ရာထူးေလွ်ာ့ခ်
ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္လွ်င္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္မူ လာဘ္ေငြ

အေမရိကန္မွ အေရးယူပိတ္ဆု႔ထ
ိ ားေသာ
၎၏ Yangon Restaurant တြင္ ေတြ႕ျမင္
ရသည့္ မင္းေအာင္ လိႈ င္ ၏ သား ေအာင္
ျပည့္စံုသည္ ေက်ာက္စိမး္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား
မွ အက်ိဳးခံစားရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ JFM မွ
တစ္ဆင့္ Yangon Restaurant Facebook page
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ျဖတ္ေက်ာ္၍ သယ္ေဆာင္သည္” ဟု ယင္းကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ

သြယမ
္ မ
ႈ ်ားတြင္ ခိင
ု မ
္ ာသည့္ ဂုဏသ
္ တင္းတစ္ခရ
ု ပ
ွိ ါသည္။ ၁၉၅ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ ခ်ိန္

သည့္ ရင္းျမစ္တစ္ဦးက ဆိသ
ု ည္ -“ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ား အျပည့တ
္ င္ေဆာင္လာသည့္

ညႇိထားေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း KIA မွ ခြဲထြက္လာခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္သူ႔

ကားမ်ားသည္ လြ တ္ လ ပ္ စြာ သြားလာႏုိ င္ ၾ ကသည္ ။ ”

ဤျပည္ သူ ႔ စ စ္ သ ည္

စစ္သည္ ကြတ္ခိုင္အနီးရွိ ေကာင္းခါးတြင္ တည္ရွိၿပီး ယင္းကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္

လယ္ယာစီးပြားႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြင္း ပိုမို က်ယ္ျပန႔္သည့္

ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ၁၉၆ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ အေစာပိုင္း

အဆက္အသြယ္မ်ားပင္ ရွိပါသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏစ
ွ မ
္ ်ားအတြင္း လက္နက္ခ်ျခင္းျဖင့္ အစိုးရထံမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ

၁၈၄

၁၈၅

ဖားကန႔္တြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စား လုံၿခဳံေရးေပးအပ္သည့္ ရွမ္းနီ တာေလာႀကီး
ျပည္သူ႔စစ္၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဖားကန႔္တြင္ ျပန႔္ပြားေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး
ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူမ်ားအျဖစ္ လုပ္

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိထားသည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။၁၉၇ ယင္း
သည္ ထိ႔ေ
ု နာက္တင
ြ ္ ၂၀၁၀ ခုႏစ
ွ ၌
္ တပ္မေတာ္အတြင္းသိ႔ု BGF အျဖစ္ ေပါင္းစပ္
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၈

ေဆာင္ၾကသည္ဟု နားလည္ထားၾကသည္။ ၁၈၆ ေဒသခံမူးယစ္ေဆးဝါး တိက
ု ဖ
္ ်က္

အဆိပ
ု ါ ျပည္သစ
႔ူ စ္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးႏွငတ
့္ ကြ ေမွာင္ခက
ို န
ု သ
္ ယ
ြ ္

ေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက စစ္တပ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ထံသို႔

ေရးတို႔တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါဝင္ေနသည္ဟု သံသယမ်ားရွိေနပါသည္။ ၂၀၂၀

၎သိမ္းဆည္းရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုေပးအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ ယူနစ္မ်ား

ခုႏစ
ွ ္ မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အဖြ႕ဲ ၏ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲၿ့ ပီး

အတြက္ ရန္ပုံေငြေပးအပ္ရရွိေစရန္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ ခြင့္ျပဳထား

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ

သည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ ၁၈၇ တာေလာႀကီးျပည္သစ
႔ူ စ္သည္ ဖားကန႔သ
္ သ
႔ို ြားသည့္ လမ္း

သန္း ၂၀၀ နီးပါး တန္ဖိုးရွိသည့္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို

တစ္ေလွ်ာက္တင
ြ ္ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တ႔ႏ
ို င
ွ အ
့္ တူ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေၾကးမ်ား

သိမ္းဆည္းခဲသ
့ ည္။ ၁၉၉ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြ႕ဲ သည္ BGF အျဖစ္ တပ္မေတာ္၏ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ

ကိုလည္း ေကာက္ခံသည္ဟု ေဒသခံရင္းျမစ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။၁၈၈ ဖားကန႔္ရွိ

ေအာက္ တြ င္ ရွိေ နၿပီး ျပည္ သူ ႔ စ စ္ အ ဖြဲ ႕ မ်ားအေနျဖင့္ မည္ မွ် ဒဏ္ ခ တ္ မ ခံ ရ ဘဲ

ရွမ္းနီႏင
ွ ့္ ကခ်င္အသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းမ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားရွသ
ိ ည့္ သမိင
ု ္းေၾကာင္းတစ္ခု

လုပ္ေဆာင္ေနႏုင
ိ ္ေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။ အဖြ႕ဲ ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၿဖိဳခြရ
ဲ န္

ရွိခဲ့ၿပီး ဖားကန႔္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္၏ အခန္းက႑သည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဗ်ဴဟာ

တပ္မေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၎၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ အ
ႈ တြင္း ပါဝင္

ေျမာက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္ ပဋိပကၡမ်ား သက္ေရာက္ခထ
ံ ားရသည့န
္ ယ္ေျမ

ပတ္သက္မသ
ႈ ည္ စံတင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားေနသည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အဆိပ
ု ါ အဖြ႕ဲ

မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအား မည္သို႔ အျမတ္ထုတ္ရန္

သည္ တပ္မေတာ္အတြက္ အသုံးမဝင္ေတာ့ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။

ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၁၈၉

အဆိုပါ အဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကခ်င္

အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီ (KNDPC)

ခ်ိန္ညႇိထားသည့္ ရဝမ္ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ Malikha Gemstone

သည္ ဖားကန႔ရ
္ ွိ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း ေျမၿပိဳမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။၂၀၀

သည္ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း လူ ၅၄ ဦးေသဆုံးခဲ့ေသာ ဖားကန႔ရ
္ ွိ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခတ
ု င
ြ ္

ထိစ
ု ဥ္က MGE ထံမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးက ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ အဆိပ
ု ါ ဧရိယာအတြင္း

ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္။ ၁၉၀ Rayang Dam ဦးေဆာင္ သ ည့္ ရဝမ္ျ ပည္ သူ႔ စ စ္

တူးေဖာ္ရန္သက္တမ္းရွိေနေသးေသာ လိင
ု စ
္ င္မရွဟ
ိ အ
ု တည္ျပဳခဲသ
့ ည္။၂၀၁ DICA

Rebellion Resistance Force အား ယခင္ေျမာက္ပင
ို ္းတိင
ု ္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိင
ု ္းမႉး

၏ မွတတ
္ မ္းမ်ားအရ Ma Htu Naw သည္ ကုမဏ
ၸ ၏
ီ ဒါ႐ုက
ိ တ
္ ာတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း

ေဟာင္း အုန္းျမင့္က တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရခ႐ုိနီ ဦးေတဇ ႏွင့္လည္း

ေတြ႕ရေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ရင္းျမစ္မ်ားကမူ ၎သည္ တူးေဖာ္ေရး

ေနာက္ထပ္ အခ်ိတအ
္ ဆက္မ်ားရွၾိ ကသည္ဟု ဆိပ
ု ါသည္။ ၎တိ႔ု ႏွစဦ
္ းစလုံးသည္

လုပင
္ န္းမ်ားအတြင္း ကိယ
ု တ
္ င
ို က
္ ယ
ို က
္ ် ပါဝင္ပတ္သက္မမ
ႈ ရွဟ
ိ ု ဆိၾု ကသည္။၂၀၂

ဖားကန႔ရ
္ ွိ ပဋိပကၡသယံဇာတ စီးပြားေရးမွ ထိပတ
္ န္းအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနသူမ်ား

အမွန္တကယ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုတို႔အား Kwe Pinn

ျဖစ္သည္ဟု Global Witness က ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဟု ေခၚသည့္ ပိုမို အင္အားႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး စီးပြားေရး

၁၉၁

ျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားအား စားပြဝ
ဲ င
ို ္းသိ႔ေ
ု ခၚေဆာင္ၿပီး တရားမဝင္ ႏွင့္ ပဋိပကၡစီးပြားေရး
မ်ားအတြင္းရွိ ၎တို႔၏အခန္းက႑မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ လက္နက္ကင
ို ပ
္ ဋိပကၡမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာတိ႔ု
သည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာ အခန္းက႑မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ
ထားေလ့ရၾွိ ကသည္။ BGF မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပက
္ ဲေရးဖြ႕ဲ စည္းပုံေအာက္
တြငပ
္ ါဝင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တင
ြ ္ ရွိေသာ္လည္း ျပည္သ႔ူ
စစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မထင္မရွားလုပ္ေဆာင္ၿပီး အစိုးရ၏ တုိက္႐ုိက္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပတြင္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။

၁၉၂

အဆိုပါ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ေပ။ Global
Witness အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ပဋိပကၡတင
ြ ္ ပါဝင္သမ
ူ ်ား၏ ေနာက္ထပ္ အသက္
ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းရွိ တရားမဝင္သစ္ကန
ု သ
္ ယ
ြ ္
မႈမ်ား အတြင္း အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာ္
ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ မေရရာေသာ
ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား
လႊမ္းမိုးသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ BGF မ်ားအေပၚ ပို၍ပင္ မွီခိုအားထားလာရႏုိင္
သျဖင့္ ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ တရားမဝင္သည့္ လႈပရ
္ ွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္
နယ္ပယ္ကို ပိုမို က်ယ္ျပန႔္ေစႏုိင္ပါသည္။

၁၉၄

ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္
Ma Htu Naw မွ ဦးစီးေသာ ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (KDA) အျဖစ္ ယခင္က
သိထားၾကသည့္ BGF သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္

32

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ရင္းျမစ္သုံးခုတို႔က Global
Witness အား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၂၀၃ Kwe Pinn သည္ Maw Mau Layang ရွိ
KNDPC ၏ အျမတ္အစြန္း အမ်ားဆုံး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲသူ
ျဖစ္သည္။ အဆိပ
ု ါေနရာတြင္ ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ ၂၄ နာရီ လည္ပတ္ၿပီး တက္ႂကြ ထက္
သန္စြာ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု လ
္ ်က္ရခ
ွိ သ
ဲ့ ည္ဟု Global Witness အား ေျပာဆိခ
ု ၾဲ့ က
ပါသည္။၂၀၄ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း အဆက္အသြယ္မ်ားရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး
သမားတစ္ဦးက Ma Htu Naw သည္ လိုင္စင္ရရွိရန္ အကူအညီေပးခဲ့႐ုံမွ်သာ
ျဖစ္ၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ား၏ ေဝစုတစ္ခက
ု ို ရယူျခင္းျဖစ္ကာ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏသ
ွံ ူ
သည္ Kwe Pinn ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။၂၀၅ DICA ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ
Kaung Kwe Pinn ဟုေခၚသည့္ ဒါ႐ုက
ိ တ
္ ာ ႏွင့္ ရွယယ
္ ာရွငတ
္ စ္ဦးသည္ ကုမဏ
ၸ ီ
၏ ၁၈% ကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။

၂၀၆

KNDPC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို တုန႔္ျပန္ခဲ့
ၾကျခင္း မရွိေပ။

ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းအခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္

၂.၂ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏

သည္ ယေန႔တိုင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆက္လက္ရွိေနေသးပါသည္။

အဓိက က်သည့္ အခန္းက႑
အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အရ ေက်ာက္စိမ္းသည္ KIO/A အတြက္ အႀကီးမားဆုံး
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပယင္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ သစ္
လုပင
္ န္းတိသ
႔ု ည္ ေနာက္ထပ္ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သိတ
႔ု င
ို ္ အဖြ႕ဲ
၏ ဘ႑ာေငြမ်ားအား ပေဟဠိအျဖစ္ ဆက္လက္ဖုံးကြယ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၇

အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း
တရားဝင္ အခန္းက႑မရွဘ
ိ ဲ အေရးပါသည့္ လိင
ု စ
္ င္ရွိေသာ လုပင
္ န္းအနည္းငယ္
သာ က်န္ရွိေသာ္လည္း KIO/A သည္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္
ျခင္း ႏွင့္ သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ျခင္းတိ႔ႏ
ု င
ွ တ
့္ ကြ အခ်ိဳ႕ေသာ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ တ
ႈ မ
႔ို တ
ွ စ္ဆင့္

၂၃၀

KIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ား
KIO ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္အၿပိဳင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္
တစ္ခုကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္းကို အျပည့္အဝတရားဝင္သည္ဟု ႐ႈျမင္
ပါသည္။ ၂၃၁ KIO သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ တ
ႈ င
ြ ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန
သည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေကာက္ခံ ခဲပ
့ ါသည္။ အေၾကာင္းမွာ
အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံေျမာက္ပင
ို ္းရွိ ျပင္းထန္ေနသည့္ ျပည္တင
ြ ္း ပဋိပကၡကို
ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးရန္ႏင
ွ တ
့္ ကြ ေသာင္းႏွငခ
့္ ်ီေသာ ျပည္တင
ြ ္း ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ြာရသူမ်ားကို
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ KIO နယ္ေျမမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရာတြင္ အေထာက္အပံ့

ယေန႔ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ တ
ႈ င
ြ ္ အဓိကအခန္းက႑၌ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ KIO သည္ ၎အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈကို အခြန္

KIO/A ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အႀကီးမား

အခြန္ေပးေဆာင္သူ စာရင္းကိလ
ု ည္း ထုတ္ေဖာ္လိုျခင္း မရွခ
ိ ဲ့ေပ။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစ

ဆုံးႏွင့္ သက္တမ္းအၾကာဆုံး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏

ကာမူ ယင္းက KIO စီးပြားေရးဌာန၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းဌာနသည္ ေက်ာက္

လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ သည္ ၁၉၉၄-၂၀၁၁ အပစ္အခတ္ရပ္စမ
ဲ အ
ႈ တြင္းမွလ၍
ြဲ ၁၉၆၁

စိမ္း တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားမွ အခြနမ
္ ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းရန္ တာဝန္ယူ

ခုႏစ
ွ က
္ တည္းက စတင္ကာ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ စစ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရခ
ွိ သ
ဲ့ ည္။ ၂၀၈ ယေန႔

ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ ၂၃၂ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လက္ေတြ႕၌ ဖားကန႔္ရွိ ဝင္ေငြ

အခါတြင္ KIO/A ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျမစ္အတြယ္ေနဆုံးႏွင့္

ေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းအား KIA တပ္ရင္း ၆ မွ ဦးစီးပါသည္။

အ႐ႈပ္ေထြးဆုံး ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ပြားေနဆဲပဋိပကၡႏင
ွ ့္ ယခင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငေ
ံ ျမာက္ပိုင္းေဒသအေပၚ သက္ေရာက္
ေနသည့္ တရားမဝင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး-စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ား၏အစိတ္
အပိုင္းမ်ားစြာတို႔ကို အခါအခြင့္ရရွိေစသည္။ ဤသို႔ေသာ ပဋိပကၡ သယံဇာတ
စီးပြားေရးသည္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိက
ု ပ
္ ြမ
ဲ ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေရးႏွင့္
ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရးတို႔အတြက္ အဓိက က်ပါသည္။ ၂၀၉
၁၉၉၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ KIO/A သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားအားလုံး နီးပါးကို ထိန္းခ်ဳပ္ခၿဲ့ ပီး လုပင
္ န္းကို ေစာင့ၾ္ ကည့ရ
္ န္
အတြက္ ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားပါဝင္ေသာ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတြငး္ စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲေရး ေကာ္မတီ
မ်ားကို တည္ေထာင္ခသ
ဲ့ ည္။ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတြင္းမ်ားသည္ အရြယအ
္ စား ေသးငယ္
ခဲၿ့ ပီး KIO/A သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းမွ အခြန္ ၁၀% ျဖင့္ ရန္ပုံေငြ ရရွခ
ိ ဲသ
့ ည္။
၂၂၈

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရားဝင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ အာဏာကို

အာဏာရ စစ္အစိုးရထံသ႔ို လႊဲေျပာင္းခဲၿ့ ပီး ေဒသခံအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းမ်ားႏွင့္ 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 စစ္အစိုးရတို႔အၾကားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ
ညီမတ
ႈ စ္ခု ျပဳလုပခ
္ ၿဲ့ ပီးေနာက္ပင
ို ္းတြင္ KIO သည္ ဖားကန႔္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
တြင္း နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ ဆုံး႐ႈံးခဲသ
့ ည္။ ထိစ
ု ဥ္မွ စတင္ကာ
စစ္အစိုးရသည္ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီအမ်ားအျပားထံသို႔ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္ ခြ င့္ မ်ားထု တ္ေ ပးခဲ့ ၿ ပီး နည္း လမ္းေဟာင္းျဖင့္ တူးေဖာ္ေ သာ
ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ လုံးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။
ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းကို လက္
လွမ္းမီျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ လူေနသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား
ကိုလည္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သဘာဝ
ပတ္ ဝ န္း က်င္ ၊ ျမစ္ေ ခ်ာင္း မ်ားႏွ င့္ ေရစီးေရလာမ်ား ထိ ခို က္ ပ်က္ စီး
ခဲ့ၿပီး မိုးရာသီ ေရာက္တိုင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေဒသ
အတြင္းသိ႔ု ေရမေဆးသမားမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာခဲၿ့ ပီး လူဦးေရပြားမ်ား
လာခဲ့ကာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။” ၂၂၉
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္ေရး နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ ျပန္လည္ရရွိ
ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဖားကန႔္ရွိ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို

ေကာက္ခံျခင္းမွ ရန္ပုံေငြမည္သည့ပ
္ မာဏ ရရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ရန္ ျငင္းဆိခ
ု ၿဲ့ ပီး

၂၃၃

အခြန္ႏွင့္ အခေၾကးေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား ေကာက္ခံၿပီး ပမာဏအတိအက်ကိုမူ
ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီအားလုံးတို႔သည္
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) ႏွစစ
္ ဥ္ေပးအပ္ရသည္။၂၃၅
KIO/A က ၎တိသ
႔ု ည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား ၎တိ၏
႔ု ဧက
ပမာဏေပၚအေျခခံ၍ အခြန္ေကာက္ခသ
ံ ည္ဟု Global Witness အား ေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။

၂၃၆

> ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေရမေဆးသမားမ်ားသည္ KIO/A ၏ တန္ဖိုးျဖတ္ေရး
ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပြဲစားမ်ားပါဝင္သည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္
ညႇိႏႈိ င္းေလ့ ရွိ သ ည့္ တန္ ဖိုး အခြ န္ တ စ္ ခု ကို ေပးေဆာင္ ရ သည္ ။ ပုံ မွ န္ အားျဖင့္
အလယ္အလတ္တန္းစားေက်ာက္စိမ္းအတြက္ ၁၀% ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ေက်ာက္
စိမ္းအတြက္ ၂၅% အထိျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္
တရားဝင္ အခြန္ေျပစာတစ္ေစာင္ရရွိသည္။ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတုံးတစ္ခုအား
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းသည္ ဓမၼဓ႒
ိ ာန္မက်ဘဲ အလြယတ
္ ကူျခယ္လယ
ွ မ
္ မ
ႈ ်ား ျပဳလုပ္ႏင
ုိ ္
သည္။ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ပမာဏမ်ားကို အေျခခံကာ သေဘာတူထားသည့္
တန္ဖိုးတစ္ခက
ု ို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ KIO/A ႏွင့္ အစိုးရတိသ
႔ု ည္ ၎တိ၏
႔ု သက္ဆင
ို ္
ရာ တန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီအသီးသီးတို႔မွျပဳလုပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
အေျခခံထားသည့တ
္ န္ဖိုးတစ္ခက
ု ို သေဘာတူညရ
ီ န္အတြက္ ပြစ
ဲ ားမ်ားမွတစ္ဆင့္
ဆက္သယ
ြ ၾ္ ကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေနာက္ထပ္ ေလးပုတ
ံ စ္ပအ
ုံ ား လာဘ္ေငြ
သို႔မဟုတ္ အကူအညီေပးသည့္ အခေၾကးေငြအျဖစ္ ေကာက္ယူသည္။၂၃၇ ေရ
မေဆးသမားမ်ားသည္ အဆိပ
ု ါအခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အခြနမ
္ ်ားကို ႏွစဖ
္ က္စလုံးထံ
ေပးရၿပီး ယင္းသည္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျပားေသာ တူးေဖာ္ေရး နယ္ေျမမ်ားအေပၚ
ထိန္းခ်ဳပ္မအ
ႈ တြက္ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တအ
႔ို ၾကား တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ မ
ႈ ်ား မျဖစ္ေစရန္
လည္း အကာအကြယ္ေပးသည္။

၂၃၈

> KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ားမွ ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏
တန္ဖိုးအေပၚတြင္လည္း ၁၀% မွ ၃၃% အထိရွိေသာ အေရာင္းခြန္တစ္ခုကို
ေကာက္ခံသည္။

၂၃၉

> KIO/A သည္ ႏွ စ္ စ ဥ္ “လုံ ၿ ခဳံေ ရးဆို င္ ရာ အခေၾကးေငြ ” တစ္ ခု ကို လ ည္း
ေကာက္ခံသည္။

၂၄၀

ျပန္လည္ရယူခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံ
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ေက်ာက္စိမ္း – ကခ်င္ျပည္နယ္၏
ခါးသီးသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အေတြ႕အႀကဳံ
ကခ်င္ျပည္နယ္တင
ြ ္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ သ
ႈ ည္ လက္နက္ကင
ို ္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္
ကာလရွည္ၾကာ ဆက္စပ္ေနခဲ့သည္။ ၂၁၀ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ ႏွင့္ KIO/A
တို႔အၾကား စစ္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းသည္ KIO/A ၏
စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ပိုမိုတက
ုိ ႐
္ ုိက္ျဖစ္သည့္ အခန္းက႑
တြင္ ပါဝင္လာခဲသ
့ ည္။ ဖားကန႔မ
္ ွ ေက်ာက္စမ
ိ ္းအခြနမ
္ ်ားသည္ ေႏွာင္းပိင
ု ္း ၁၉၈၀
ခုႏွစ္မ်ားမတိုင္မီအထိ အဆိုပါအဖြဲ႕အတြက္ အဓိကဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး KIA သည္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္လည္း လက္နက္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား
ကို လဲလွယ္ပါသည္။

အတြက္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းအေရာင္းအဝယ္မ်ားအေပၚ အျမတ္ထတ
ု ရ
္ န္ အေကာင္းဆုံး
အေနအထားတစ္ခုကို ရရွိေစခဲ့သည္။

၂၁၅

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ခ႐ုန
ိ လ
ီ ပ
ု င
္ န္းစုႀကီးမ်ားသည္လည္း စစ္အစိုးရေခတ္အတြင္း စစ္တပ္
အား ေထာက္ကန္ေပးထားျခင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း စစ္ေရး
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းတို႔တြင္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္
မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္ နယ္ေျမမ်ား
အတြင္း အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အျပန္
အလွနအ
္ ားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိေသာ သယံဇာတဆိင
ု ရ
္ ာ လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ား
ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားစြာတို႔သည္
စစ္ အ စိုး ရႏွ င့္ မိ သားစုႏွ င့္ လူ မႈေ ရးဆို င္ ရာ ဆက္ႏႊ ယ္ မႈ မ်ားရွိေ နပါသည္ ။ ၂၁၆
မဟာမိတ္မ်ားထံသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္သည့္ ဤဗ်ဴဟာသည္ အစိုးရႏွင့္
၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မဟာမိတ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိ
ေစကာ ဖားကန႔္အေပၚ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ခိုင္မာေစခဲ့

၂၁၁

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ အေရွ႕ေျမာက္ပင
ို ္းရွိ အျခားေသာလက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညမ
ီ မ
ႈ ်ား ရရွခ
ိ ၿဲ့ ပီးသည့္ေနာက္တင
ြ ္ တပ္မေတာ္သည္
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ
KIO/A အေပၚ တိက
ု ခ
္ က
ို ရ
္ န္ အာ႐ုစ
ံ ူးစိက
ု လ
္ ာႏုင
ိ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ၂၁၂ ၁၉၉၄ ခုႏစ
ွ ္ ေရာက္
ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ ယင္းသည္ ဖားကန႔္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ အဓိကသတၱဳတြင္းအမ်ားစုတို႔
အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ KIO/A
သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မတ
ွ ္ေရးထိုးခဲၿ့ ပီး ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးႏွ င့္ တ ကြ KIO/A အား ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ ၏ အလြ န္ ႔ အ လြ န္ ႀ ကီး မားေသာ
သဘာဝသယံဇာတႂကြယဝ
္ မႈမ်ား - အဓိကအားျဖင့္ သစ္လပ
ု င
္ န္း ႏွင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
လုပ္ငန္းတို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ဝမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ဝမ်ား

၂၁၃

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွစတင္ကာ ေက်ာက္
စိမ္း ႂကြယ္ဝမႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားထံမွ အမ်ားအားျဖင့္ စီးဆင္းထြက္ခြာ
သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ တပ္မေတာ္မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊
ခ႐ုိနီလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္လိုေသာ သို႔မဟုတ္
နီးစပ္လိုေသာ ပအိ႔ဝ
ု ္ ႏွင့္ UWSP/A တိ႔က
ု ဲသ
့ ို႔ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားထံသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္မ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ခဲ့သည္။၂၁၄
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပထမဆုံးေသာ သယံဇာတဆိင
ု ရ
္ ာ လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ အ
့္ ခ်ိဳ႕အား ၁၉၈၉
ခုႏွစ္အတြင္း UWSP/A ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္
သူပုန္အဖြဲ႕ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း

သည္။

၂၁၇

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္
ေက်ာက္ မ်က္ မ်ားပို င္ ဆို င္ မႈ အား ရာဇဝတ္ မႈ အျဖစ္ သတ္ မွ တ္ျ ခင္း အပါအဝင္
ေက်ာက္စိမ္းအေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။၂၁၈ တိုင္းျပည္၏
ျပင္ပသိ႔ု ေမွာင္ခတ
ို င္ပ႔ျို ခင္းမရွသ
ိ ည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားအား အစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ေသာ ရန္ကန
ု ္ႏင
ွ ့္ ၂၀၀၆ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာခဲသ
့ ည့္ ေနျပည္ေတာ္
တို႔ရွိ အေရာင္းျပပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ လမ္းေၾကာင္းဖန္တီးေပးသည္။ အေရာင္းျပပြဲ
မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတို႔တြင္
ရွိေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အရည္အေသြးအျမင့္မားဆုံး “ပထမတန္းစား” (A
အဆင့)္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကိမ
ု ူ ေနျပည္ေတာ္တင
ြ သ
္ ာ ေရာင္းခ်ရန္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားဆဲ
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ NLD အစိုးရသည္ B အဆင့္ ေက်ာက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ
အေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားရွိ အေရာင္းျပပြဲမ်ား
တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ခြင့္ျပဳခဲသ
့ ည္။ ၂၁၉ အဆိပ
ု ါ ကန႔သ
္ တ္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
အေပၚသာမကဘဲ ဝယ္ယမ
ူ မ
ႈ ်ား ျပဳလုပရ
္ န္အတြက္ ျပည္ပမွဝယ္သမ
ူ ်ား အသုံးျပဳ
သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအေပၚတြင္ပါ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္း
ေစခဲ့သည္။
KIO/A သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈတစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ၎
စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခဲ့ သ ည့္ န ယ္ေျမကို ဆက္ လ က္ ရ ရွိ ထားဆဲျ ဖစ္ ၿ ပီး ႏုိ င္ ငံေ ရးဆို င္ ရာ
ေျပၿငိမ္းမႈတစ္ခမ
ု ရွသ
ိ ည့အ
္ တြက္ စစ္တပ္တစ္ခထ
ု ားရွသ
ိ ည္။ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္

အႀကီးစားတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Ever Winner ကုမၸဏီ၏ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္တြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ထရပ္ကားႀကီးမ်ား။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသည္
စစ္တပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအတြက္ ဖားကန႔္ရွိ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို ေျပာင္တလင္းခါေအာင္ ယူေဆာင္သြားရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။
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အဖြဲ႕ထံမွ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ရယူခဲ့ၿပီး ယင္း၏ မိတ္

ႏုိင္ငံမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္

ဖက္မ်ားထံသို႔ တူးေဖာ္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္

ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ ဇြနလ
္ ၌

ေက်ာက္စမ
ိ ္းဝင္ေငြမ်ားစြာတိက
႔ု ို မရရွသ
ိ ျဖင့္ အဖြ႕ဲ သည္ ယင္းထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္

KIA အား တိက
ု ခ
္ က
ို ခ
္ ဲသ
့ ည့အ
္ ခ်ိနတ
္ ြင္ မီးကုနယ
္ မ္းကုန္ ပဋိပကၡတစ္ခု ျပန္လည္

အျခားေသာ သယံဇာတႂကြယ္ဝမႈ၏ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားဘက္သို႔ လွည့္ခဲ့

စတင္ရန္အတြက္ မီးပြားတစ္ခုေပးအပ္ခသ
ဲ့ ည္။၂၂၅ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ၌
္ ေဒၚေအာင္ဆန္း

သည္။ ယင္းတိအ
႔ု နက္ အဓိကမွာ အဖိုးတန္သစ္ေတာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိစ
ု ဥ္

စု ၾ ကည္ ၏ အရပ္ သားဦးေဆာင္ေ သာအစိုး ရသစ္ အာဏာရရွိ လာခဲ့ ခ်ိ န္ တြ င္

အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏သစ္ဝယ္လိုအားသည္ တစ္ဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာခဲ့

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIA တို႔သည္ သယံဇာတႂကြယ္ဝသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

သျဖင့္ သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ား ထိန္းမႏုင
ိ သ
္ မ
ိ ္းမရ ျဖစ္ေပၚလာခဲသ
့ ည္။၂၂၁ အေစာပိင
ု ္း

တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေဒသအေပၚ ၎၏

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ သစ္ ကုဗမီတာေပါင္း ၁ သန္း အထိ ႏွစ္စဥ္ နယ္စပ္

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး KIA မွ အခြန္

ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု Global Witness က ခန႔္မွန္းခဲ့ပါသည္။

ေကာက္ခံေသာ ပယင္း ႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ

၂၂၀

၂၂၂

သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ား ျမင့တ
္ က္လာျခင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရး
ဆိင
ု ရ
္ ာ ထိခက
ို မ
္ မ
ႈ ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ကခ်င္လထ
ူ အ
ု ၾကားတြင္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးသာမကဘဲ KIO/A ၏ အထက္အဆင့ဆ
္ င့တ
္ အ
႔ို တြင္း အက်င့ပ
္ ်က္ျခစား
မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ပိုမိုခံစားမိလာခဲ့သည္။ သာမန္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
သစ္ေတာျပဳန္းမႈ၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ၊ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အျခားေသာေဒသမ်ားမွ
အစုလက
ို အ
္ ၿပဳံလက
ို ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈႏင
ွ ့္ တပ္မေတာ္၏ ပိမ
ု ို ပ်ံ႕ႏွ႔ေ
ံ ရာက္ရလ
ွိ ာမႈ

တိက
ု ပ
္ အ
ြဲ တြင္း ပိတမ
္ ိေနခဲသ
့ ည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရပ္သားမ်ားစြာတိ႔ု
အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုကို ေပၚေပါက္
လာေစခဲ့သည္။၂၂၈ အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အဖြဲ႕အား အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ေစ့စပ္ညႇိႏင
ႈိ ္းမႈမ်ားမွ ဖယ္ထတ
ု ရ
္ န္ ရည္ရယ
ြ ထ
္ ားျခင္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္
ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾက
သည္။

၂၂၇

တို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ၎၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာမူ သစ္ကုန္သြယ္မႈမွ

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံမွ အေရးပါသည့္

တစ္ဆင့္ အလြန္မ်ားျပားေသာ ကိုယ္ပိုင္ႂကြယ္ဝမႈမ်ား စုေဆာင္းမိလာခဲ့သည္။

သင္ခန္းစာတစ္ရပ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာဝသယံဇာတ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို

ယင္းတို႔အားလုံးသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္ KIO/A ၏ တရားဝင္မႈအေပၚ

မွ်တစြာစီမံခန႔္ခြဲရန္အတြက္ အေျခခံတစ္ခုကိုမေပးသည့္ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။၂၂၃ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္

အေပးအယူမဆိုသည္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္း

ကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုငယ္ရြယ္သည့္ KIO/A ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားႏွင့္

သည္ ျပႆနာရွိေနသည့္ အဖိုးအတန္ဆုံး သယံဇာတတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ႏွင့္ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရး

ဆႏၵတ႔ို တိက
ု ဆ
္ င
ို သ
္ ည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခသ
ု ည္ ကိယ
ု ပ
္ င
ို အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ့္ ပိမ
ု ရ
ို ရွရ
ိ န္

လုပ္ငန္းမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္

ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သယံဇာတမ်ားမွ မွ်တသည့္ေဝစုတစ္စက
ု ို ရရွိေရးအတြက္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ဆက္လက္သံသရာလည္ေနေစျခင္းျဖစ္ေစ တို႔အတြက္

ရပ္တည္လိုခဲ့ၾကသည္။

အႀကီးမားဆုံး အခြင့္အလမ္းရွိသည့္ သယံဇာတတစ္ခုအျဖစ္ အထူးအေရးႀကီး

၂၂၄

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

> KIO/A သည္ လိုင္ဇာရွိ ၎တို႔၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအနီးရွိ ကန္ပိုက္တီဂိတ္
မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတမ
္ ဝ
ွ င္ေရာက္လာသည့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
မ်ားအေပၚတြင္လည္း အေကာက္ခြန္မ်ား ေကာက္ခံသည္။ ၎တို႔သည္ တစ္ဦး
ခ်င္း တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားအသုံးျပဳသည့္ သယ္ရလြယက
္ ူေသာ လြနပ
္ မ
ူ ်ားအတြကလ
္ ည္း
ေကာက္ခသ
ံ ည္ (တစ္ႏစ
ွ လ
္ ွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္)။ အႀကီးစားဘက္ဟိုးမ်ား၊ ဝန္ခ်ီစက္
မ်ားႏွင့္ ဘူဒိုဇာမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္း ၅၀-၁၀၀ ပတ္ခ်ာလည္ ေကာက္ခံ
သည္။ ကုမဏီမ်ား ႏွင့္ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ အေကာက္ခြန္မ်ားအတြက္
ေျပစာမ်ား ရရွိၾကသည္။

၂၄၁

ပါသည္။ ၎၏ အလြန္ထူးျခားေသာ အလားအလာမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ အတြက္
အမွ်တဆုံး ႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စိမ္းလုပ္ငန္းမွျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမွ်မသိပါ” ဟူ၍ KIA အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး
ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၂၄၄
အခြန္ ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားအျပင္ KIA သည္ ဖားကန႔္တြင္ အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္
မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားေသာ ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခုျဖစ္သည့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္
မ်ားျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ဗန္းေမာ္သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးပို႔သည့္ Bu Ga
Company ၏ ညီေနာင္ကမ
ု ဏ
ၸ ီျဖစ္ေသာ Bu Ga Gems ကို လည္ပတ္လပ
ု ္ေဆာင္
ပါသည္။ ၂၄၅ ဤကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ လည္ပတ္မမ
ႈ ရွိေတာ့ဟု KIO/A က ဆိခ
ု ဲ့ေသာ္လည္း
ယင္းသည္ DICA တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားဆဲ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး EITI အခ်က္

Global Witness သည္ KIO/A ထံ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္

အလက္မ်ားအရ ယင္းတြင္ ေဝွခါ၌ ၂၀၂၀ နိုဝင္ဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံး

ဝင္ေငြမ်ား ႏွင့္ အသုံးစရိတမ
္ ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆို

ခဲ့ေသာ လိုင္စင္ အနည္းဆုံးတစ္ခုရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။၂၄၆

ခဲသ
့ ည္။ KIO/A အေနျဖင့္ အဆိပ
ု ါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝရန္ ျငင္းဆို
ခဲ့ၿပီး “အဆင္မေျပ” ဟုသာ ေျပာဆိုကာ အထက္ပါအခြန္မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြ
မ်ား၏ အေသးစိတ္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း မရွိသလို ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းလည္းမရွိေပ။
KIO က ၎တို႔အေနျဖင့္ ကန္ပိုက္တီဂိတ္အား လည္ပတ္မႈကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္
ရပ္တန႔ခ
္ ၿဲ့ ပီး အေကာက္ခန
ြ မ
္ ်ားေကာက္ယမ
ူ က
ႈ ို ျငင္းဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစ
ကာမူ အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ ပညာေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အတြက္ အကူအညီတို႔ ပါဝင္ၿပီး ယင္းတို႔အား စာရင္းစစ္ကာ အဖြဲ႕၏ဘ႑ာေရး
ဌာနမွ ႀကီးၾကပ္သည္ဟု မွတခ
္ ်က္ျပဳခဲသ
့ ည္။

၂၄၂

KIO/A က ၎အေနျဖင့္ ၎၏

ဘက္ဂ်က္၏ သိသာမ်ားျပားေသာ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းအား ၈ ႏွစ္ ၾကာ ပဋိပကၡေၾကာင့္
အိုးမဲအ
့ မ
ိ မ
္ ဲ့ ျဖစ္ခၿဲ့ ပီး လိင
ု ဇ
္ ာႏွင့္ မိင
ု ဂ
္ ်ာယန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စုစည္းေနခဲသ
့ ည့္ ေသာင္း
ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္ ဟုလည္းေဖာ္ျပ
ခဲ့ပါသည္။

၂၄၃

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ KIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္းအက်ိဳးစီးပြားအမ်ားစုတို႔အား
ဗဟိုအစိုးရမွ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိဟု ယူဆရပါသည္။၂၄၇ အဆင့္ျမင့္ KIA
အရာရွိေ ဟာင္း တစ္ ဦးျဖစ္ သ ည့္ ေက်ာက္ စိ မ္း စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း ရွ င္ တ စ္ ဦးက
အဖြဲ႕သည္ ဖားကန႔္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို လုပ္ကိုင္
သည္ဟု ဆိပ
ု ါသည္။ ၂၄၈ အခ်ိဳ႕ေသာ KIA အရာရွမ
ိ ်ားက ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု ဆႏၵႏင
ွ ့္
ဆန႔္က်င္ေနလွ်င္ပင္ ၎တို႔အား ၎တို႔၏အထက္အရာရွိမ်ားအတြက္ တူးေဖာ္
ေရး နယ္ေျမမ်ားရယူရန္အတြက္ အထက္မွ ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾက
သည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခမ
ု ွ အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦးက ၎တြင္ KIA တပ္ရင္း
တစ္ခမ
ု ွ မိတ္ေဆြတပ္မႉးတစ္ဦးရွၿိ ပီး ၎အား တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ား မျပဳလုပရ
္ န္
ေဒသခံ အ သို င္း ဝို င္း မ်ားမွ အစဥ္ ဖိ အားေပးေနသည္ ဟု ဆိုေ ၾကာင္း Global
Witness ထံေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ၎၏ အထက္အရာရွမ
ိ ်ားက “ပယင္း
ႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုသည္” ဟု ဆိုသျဖင့္ ျငင္းဆန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

“ဝင္ေငြ ႏွင့္ အသုံးစရိတမ
္ ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ဘ႑ာေရးႏွစအ
္ စီရင္ခစ
ံ ာ သိမ
႔ု ဟုတ္

၎အေနျဖင့္ KIA အတြ က္ တူးေဖာ္ေ ရးနယ္ေျမမ်ား ရယူ ရ န္ သာ ရွိ သ ည္ ။

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈမရွသ
ိ ျဖင့္ KIA ၏ ႏွစစ
္ ဥ္ဝင္ေငြ၏ ပမာဏမည္မွ်သည္ ေက်ာက္

၎က ၎အား စစ္တိုက္ရန္ ဖိအားေပးမႈ ထိုမွ်ေလာက္မရွိဟု ဆိုသည္။၂၄၉ KIA
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ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္သားမ်ားအား ၎တိ၏
႔ု ဝင္ေငြမ်ားကို အေထာက္အကူ

ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္

ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၎တိ၏
႔ု လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားအတြင္း လုပက
္ င
ို ရ
္ န္ ခြင့္ျပဳထားသည္

အခ်ိန္မွစတင္၍ ပါမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမရွိ

ဟု ဆိုၾကသည္။

ဟု ျငင္းဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။၂၅၂ ကၽြနပ
္ု တ
္ ၏
႔ို စုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု မ
္ အ
ႈ တြင္း ရင္းျမစ္မ်ားစြာတိက
႔ု

၂၅၀

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

၂၅၁

မွတခ
္ ်က္ေပးရန္အတြက္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ ာတြင္ KIO/A ၏ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားက Bu
Ga Company သည္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးပို႔ေၾကာင္း အတည္

ဤေျပာဆိခ
ု ်က္ကို ျငင္းဆိခ
ု ၿဲ့ ပီး ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ တူးေဖာ္ခင
ြ ရ
့္ ရွိ
ရန္အတြက္ KIO/A ထံသို႔ ႏွစ္စဥ္ ႀကီးမားသည့္အခြန္မ်ား ေပးအပ္ရသည္ဟု ဆို
သည္။၂၅၃ အလားတူပင္ KIO/A သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လူ
၂၀၀ ေက်ာ္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲရ
့ ေသာ မိုးရာသီအတြက္ ပိတထ
္ ားသည့္ ေဝွခါ (ဂြခ
ီ ါ)
ရွိ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းသိထားၾကသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ေရမေဆးသမားမ်ားအား ခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္လည္း ပါဝင္
ပတ္သက္ေနပါသည္။

ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ Bu Ga Gems Company တည္ရွိမႈကိုမူ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း

“ယခုအခါတြင္ လူတိုင္းသည္

မရွိေပ။ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားက KIO အေနျဖင့္ မည္သည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုမဏ
ၸ တ
ီ င
ြ ္
မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမရွိဟူ၍လည္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
စစ္သားမ်ားအား ၎တို႔၏ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္
ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပက
္ ြကမ
္ ်ား ေပးအပ္သည္ဟု အတည္ျပဳခဲသ
့ ည္။ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္
က KIA အေနျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားအား ၎တို႔၏ဆႏၵႏွင့္ဆန႔္က်င္၍ သို႔မဟုတ္
ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ရန္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမရွိ ဟူ၍လည္း ျငင္းဆို
ခဲ့သည္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈမရွိဘဲ အခြန္
ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသလား?
တူးေဖာ္ခြငအ
့္ တြက္ ေငြေပးေဆာင္ရျခင္း၊ ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း၏ တန္ဖိုး
အေပၚ အေျခခံ၍ အခေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ရျခင္း၊ လုၿံ ခဳံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အခေၾကးေငြ
မ်ား - အားလုံးတိသ
႔ု ည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ဗဟိအ
ု စိုးရႏွင့္ သီးျခားစီ လည္ပတ္ေနေသာ
တရားဝင္အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈစနစ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ယုတတ
ၱိ န္ပါသည္။ KIO သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အျခားေသာအစိတ္
အပိင
ု ္းမ်ားကို တုက
ိ ႐
္ က
ုိ စ
္ မ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္သမ
ူ ်ားအတြက္ လြတလ
္ ပ္ေရး
အျပည့အ
္ ဝ မဟုတလ
္ ွ်င္ပင္ ကိယ
ု ပ
္ င
ို အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ့္ ပိမ
ု ရ
ို ရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္
ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ KIO က ၎အေနျဖင့္ အၿပိဳင္လင
ို စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးသည့္ စနစ္
တစ္ခုကို လည္ပတ္ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္

၂၅၄

တူးေဖာ္ခြင့္ရရန္အတြက္ KIA ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို
လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ တရားဝင္ ‘လိုင္စင္’
တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ တူးေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
နားလည္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား လိုအပ္သည့္
အခြန္မ်ားေပးရန္ ျငင္းဆန္ပါက ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို
သိမ္းယူၾကမည္ျဖစ္သည္။”
- အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

၂၅၅

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသိ႔က
ု ြဲလြဲေနရပါသနည္း? ကုမၸဏမ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ဖားကန႔္တြင္
လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးသည္ ဤေပးေဆာင္မႈမ်ားေပၚ မူတည္ေနသျဖင့္ အဆိုပါ အခြန္
မ်ားသည္ အၿပိဳင္လင
ို စ
္ င္ ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ လည္ပတ္သည္ကို ျငင္း
ဆို၍ မရေပ။ သို႔ရာတြင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းတို႔သည္
လုပ္သားမ်ား ေဘးကင္းေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ား
အတြက္ တာဝန္ယမ
ူ အ
ႈ တိင
ု ္းအတာတစ္ခရ
ု ရ
ွိ န္ လိအ
ု ပ္သျဖင့္ တူးေဖာ္ေရး အေလ့
အထမ်ားအတြက္ KIO/A ၏ တာဝန္ခမ
ံ ႈႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္း
မ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ အဖြ႕ဲ အစည္းသည္ မဆင္
မျခင္ တူးေဖာ္မႈမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္
တာဝန္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ Global Witness ထံ ေျဖၾကားမႈတစ္ခု၌ ယင္းက
“ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ တာဝန္ယူသင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
အကယ္၍ ျပည္သမ
ူ ်ားမွ ေတာင္းဆိပ
ု ါက KIO အေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပး
မည္ျဖစ္သည္။” ဟု ဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည္။ ၂၅၆ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ရ
္ ွိ ေနာက္ဆက္တြဲ စာတစ္ေစာင္
တြင္ KIO က ၎တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္
တစ္ခု ရွိေသာ္လည္း ဖားကန႔၏
္ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းမ်ားစြာတိသ
႔ု ည္ KIO ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ျပင္ပတြင္ ရွိေနသျဖင့္ ယင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏင
ုိ ္ျခင္းမရွဟ
ိ ု မွတခ
္ ်က္ျပဳ
ခဲ့သည္။
ဖားကန႔္ ၏ အစိ တ္ အ ပို င္း မ်ားစြာ တို ႔ သ ည္ KIO ၏ ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈျ ပင္ ပ တြ င္ ရွိေ န
သည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ မွနက
္ န္ေသာ္လည္း KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္တသ
႔ို ည္ လိင
ု စ
္ င္
ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္မွစတင္ကာ တာဝန္ယူမႈမရွိေသာ လိုင္စင္မဲ့
ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္မမ
ႈ ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ႏွင့္ ၎တိမ
႔ု ွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူ
ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပုံရသျဖင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ျပႆနာမ်ား ဆက္
လက္ျဖစ္ေနေစသည္။ ယင္းသည္ ဗဟိုအစိုးရအတြက္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒဆိုင္ရာ
ခက္ခသ
ဲ ည့္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္
ေနသည့္ ဖားကန႔ရ
္ ွိ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အာဏာဆိင
ု ရ
္ ာ အင္အားစုမ်ား အတြင္း KIO/A

KIA တပ္သားသစ္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဌာနခ်ဳပ္
တည္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား လက္ခံရရွိေနပုံ။ F.M
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၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ေမွးမွိန္ေစပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အၿပိဳင္ရွိေနသည့္စနစ္မ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံ
ခန႔္ခြဲမႈအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ ေပါင္းစပ္
ထည့္ သြ င္း ရန္ႏွ င့္ ပို မို က်ယ္ျ ပန႔္ သ ည့္ က႑ဆို င္ ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ား၏
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လက္နက္ကိုင္မ်ား ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္
ျပေနပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ စစ္တပ္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပန္လည္ရရွိ
ထားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္
တို ႔ အား ေက်ာက္ စိ မ္း က႑အတြ င္း မွ ထြ က္ ခြာေစႏုိ င္ မ ည့္ မည္ သ ည့္ အခြ င့္
အလမ္းမဆိသ
ု ည္ ထိေရာက္စြာ ပ်က္ျပယ္သြားခဲၿ့ ပီ ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းမႈအရ
တပ္မေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုင
ိ င
္ ံေရး သိမ
႔ု ဟုတ္ စီးပြားေရး တိအ
႔ု တြင္းမွ
၎တို႔၏ အင္အားႀကီးမားသည့္အေနအထားကို လက္လႊတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ထပ္ၾကပ္လိုက္ပါေနျခင္း
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးႏွစမ
္ ်ားအတြင္းႏွင့္ ထိစ
ု ဥ္မွ စတင္ကာ KIO/A ေနာက္သ႔ို လိက
ု ပ
္ ါလာခဲသ
့ ည္။
၂၆၃

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ထုတ္လုပ္မႈကို တန္ဖိုးျဖတ္ သည့္ KIO/A ၏

ေက်ာက္စမ
ိ ္းတန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီသည္ MGE ၏ တန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီ
ကဲ့သို႔ပင္ တန္ဖိုးေလွ်ာ့၍သတ္မွတ္ျခင္းကို အကူအညီေပးရန္ လာဘ္ယူမႈမ်ား
ရွိသည္ဟု ပုံမွန္ဆိုသလို စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိသည္။

၂၆၄

ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္
၎တို႔၏အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ ေငြမ်ားကို

မရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳေနပါသည္။

အပ္ႏွံ ၾ ကသည္ ဟု စြ ပ္ စြဲ မႈ မ်ားရွိ ခဲ့ သ ည္ ။ အဆင့္ျ မင့္ အ ရာရွိ မ်ားသည္ အဖြဲ ႕ ၏

ထိ႔ျု ပင္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပင
ို ္း KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္တအ
႔ို ၾကား အထူးသျဖင့္

ယြမ္ သို႔မဟုတ္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ လက္ခံသည္ဟု ယခင္ KIA အရာရွိေဟာင္း

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 ဆက္လက္တာဝန္ယမ
ူ ည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ အနာဂတ္
၌ အဆိုပါနယ္ေျမအတြင္း တရားဝင္အာဏာပိုင္မႈကို က်င့္သုံးရန္ဆႏၵရွိပါက
ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္စမ
ိ ္းဝင္ေငြမ်ား၏ ၂၀% ခန႔က
္ ို ကဲဝ
့ က
ွ ၿ္ ပီး ကိယ
ု တ
္ င
ို ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား
တစ္ဦးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၆၅

“အခ်ိဳ႕သည္ စကၤာပူတြင္ ၎တိ၏
႔ု ကေလးမ်ား၏အမည္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ေဆြမ်ိဳး
မ်ား၏ အမည္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ ေငြမ်ားကို အပ္ႏွံထားၾကသည္။” ဟု ၎က ရွင္း
ျပသည္။ “၎တိသ
႔ု ည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တင
ြ ္ အိမမ
္ ်ားစြာႏွင့္ လယ္ယာစိက
ု ပ
္ ်ိဳးေျမ
မ်ားစြာကို ဝယ္ယထ
ူ ားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ တ႐ုတ၊္ ထိင
ု ္း၊ စကၤာပူ ႏွင့္ အေမရိက
တိတ
႔ု င
ြ ္ အိမၿ္ ခံေျမမ်ား ဝယ္ယထ
ူ ားၾကသည္။”၂၆၆ KIA ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေနာက္ထပ္
ရင္းျမစ္တစ္ခုက KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီမွ “မ်ားျပားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳး
အျမတ္မ်ား” ရရွခ
ိ ၾဲ့ ကသည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ “၎တိသ
႔ု ည္ အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့မ
္ ား

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ KIO ၏ ကုမၸဏီ

သည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွသ
ိ ည့အ
္ ခါ ႀကီးမားသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ
မႈမ်ားကိုရရွိၿပီး ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ အိမ္မ်ားေဆာက္ကာ ၎တို႔၏

KIO/A သည္ ၎၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတို႔မွ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္း
တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ၏
ံ ယူနန္ျပည္နယ္တင
ြ ္ အေျခစိက
ု သ
္ ည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ
ကြနရ
္ က္တစ္ခမ
ု လ
ွ ည္း စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲသည္ဟု Global Witness မွ ေဖာ္ထတ
ု ္
ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ေက်ာ္ၾကားသည့္ ရင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ပါသည္။၂၅၇
ကုမၸဏီအား KIO/A မွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး KIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္းလိုင္စင္ထုတ္
ေပးသည့္ အစားထိုးယႏၲရားႏွင့္ တူးေဖာ္ေရးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံမွ အျခားေသာ
အခြန္မ်ားမွ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကိုလက္ခံၿပီး အဖြဲ႕၏ ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြ
စုေဆာင္းေရးအတြက္ တာဝန္ယပ
ူ ါသည္။ ၂၅၈ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ၏
ံ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ ္
မွတပ
္ တ
ုံ င္အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရားဝင္ပင
ို ဆ
္ င
ို မ
္ သ
ႈ ည္ KIO/A ႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

၂၅၉

KIO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကုမၸဏီတည္ရွိမႈကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္
လည္း တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ရ
ံ ွိ KIO ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံေရးအတြက္
တာဝန္မရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ ယြမ္ေငြျဖင့္

ကေလးမ်ားအား ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ေစလႊတ္ၾကသည္။” ၂၆၇
KIO/A ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ၎တို႔၏ဝင္ေငြကို အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေျခရွိေသာ သေဘာထားကြလ
ဲ မ
ြဲ မ
ႈ ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ရန္
အတြက္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းမွ ကိယ
ု ္ေရးကိယ
ု တ
္ ာ အျမတ္အစြန္းအခ်ိဳ႕ရယူေန
သည့္ အရာရွမ
ိ ်ားကို သည္းခံထားပုရ
ံ သည္။၂၆၈ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ယင္းသည္
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အရာရွိမ်ားအား “ပိုင္ဆိုင္မႈ
ေၾကညာခ်က္” ပုစ
ံ တ
ံ စ္ခက
ု ို စတင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္
အက်င့္ ပ်က္ျ ခစားမႈ မ်ားကို အေရးယူေ နသည္ ဟု ဆို ပါသည္ ။ ၂၆၉ KIO သည္
ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယမ
ူ မ
ႈ ်ား ႏွင့္
အက်င့ပ
္ ်က္ ျခစားမႈမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္မ်ားအား တုက
ိ ႐
္ က
ုိ စ
္ စ
ုံ မ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ျပဳလုပသ
္ ည္ဟ၍
ူ လည္း KIO ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးက မွတခ
္ ်က္ျပဳခဲပ
့ ါသည္။ ၂၇၀

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

လိင
ု ဇ
္ ာ၌ျဖစ္ေစ KIA ကိယ
ု စ
္ ား ေကာက္ခသ
ံ ည့္ အဆက္အသြယရ
္ ွိေသာ

လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့စဥ္မွစတင္ကာ KIO/A သည္ မသမာေသာ

ကု မ ၸ ဏီ မ်ား၌ျဖစ္ေ စ KIO/A ထံ သို ႔ ဝင္ေ ငြ မ်ားေပးအပ္ ရ ပါသည္ ။

၂၆၀

စီးပြားေရး အစီအမံမ်ားမွတစ္ဆင့္ တူးေဖာ္မမ
ႈ ်ားကို တက္ႂကြစြာ အားေပးကူညီေန

အေၾကာင္းသိ ရင္းျမစ္တစ္ခုက UWSA သည္ KIO/A ထံသို႔ ဘဏ္ျဖင့္

ျခင္း မဟုတလ
္ ွ်င္ပင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ စစ္ဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊

ျဖစ္ေစ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ဟြန္ဒီျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိက္႐ုိက္ေပးအပ္
ေလ့ ရွသ
ိ ည္ဟု အတည္ျပဳခဲပ
့ ါသည္။ ၂၆၁ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ထား
သည့္ ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခအ
ု ျဖစ္ ၄င္းသည္ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ၏
ံ ဘဏ္စနစ္အတြင္း
ေငြေၾကးကို အလြယတ
္ ကူ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုင
ိ ၿ္ ပီး KIO/A ႏွင့္ အဆက္အသြယ္
ရွိေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုအရ ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘဏ္တြင္ ဘဏ္
စာရင္းတစ္ခုရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

၂၆၂

လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သိုသိပ္
ေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ခဲ့
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
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သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ KIO ဥကၠ႒ N’Ban La ၏ မိသားစု ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ
KIO/A ႏွင့္ ၎၏ အႀကီးတန္းအရာရွမ
ိ ်ားသည္ လိင
ု စ
္ င္မရွိေသာ တူးေဖာ္ထတ
ု ္
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
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရငုံႏတ
ႈ ပ
္ တ
ိ ္ေနရန္အတြက္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
ဖိအားေပးခဲသ
့ ည္ဟလ
ု ည္းဆိသ
ု ည္။ ၂၇၃ ၎၏ ေနာက္ထပ္သားတစ္ဦးသည္
လည္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့သည္ဟု ဆို
သည္။၂၇၄
KIA အတြင္းရွိ ေထာက္လမ
ွ ္းေရး ရင္းျမစ္တစ္ခက
ု ဥကၠ႒ N’Ban La ၏ စတုတၳ
ေျမာက္သားသည္လည္း ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖ႕ြဲ သိမ
႔ု ဟုတ္ အထက္တင
ြ ္
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စစ္လိုလားသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္
ေသာ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖဳိး
တိုးတက္ေရး ကုမဏ
ၸ တ
ီ င
ြ လ
္ ည္း ရွယယ
္ ာရွငတ
္ စ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု စြပစ
္ ြဲေျပာဆို
ထားသည္။၂၇၅ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက N’Ban La
ႏွင့္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ Ma Htu Naw တို႔သည္ မိတ္ေဆြ
ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။၂၇၆ အကယ္၍ N’Ban La သို႔
မဟုတ္ ၎၏ မိသားစုတို႔သည္ KNDPC တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူ
မ်ားျဖစ္ ပါက ယင္း သည္ ႏုိ င္ ငံေ ရးအစား အက်ိဳးအျမတ္ အ စားထိုး သည့္
ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
မွတခ
္ ်က္ေပးရန္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ ာတြင္ KIO ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးက N’Ban La
၏ သားသည္ ၎၏မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္
အရပ္သားတစ္ဦးသာျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္
ႏွင့္ N’Ban La ၏ သားတို႔အၾကားတြင္ အဆက္အသြယ္တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဟု
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားကို ရရွိ ခဲ့ သ ည္ ဟု ယုံ ၾ ကည္ ရ ပါသည္ ။

၂၇၉

ရင္းျမစ္ မ်ားက

KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ အစိုးရမွ လိုင္စင္ မေပးထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္မမ
ႈ ွ အခြနမ
္ ်ား/လာဘ္ေငြမ်ား ရယူရန္အတြက္ ပြစ
ဲ ားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

မ်ား ႏွငအ
့္ တူ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ေတြ႕ျမင္ရ
သည့္ KIO ဥကၠ႒ N’Ban La. Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP

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

၂၈၀

“KIO သည္ ယခုအခါတြင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္မမ
ႈ ွ အခြနမ
္ ်ားေကာက္ခရ
ံ န္အတြက္
ခ႐ုိနီမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္” ဟု အရပ္
ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရအရာရွမ
ိ ်ားႏွင့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ အျခားေခါင္းေဆာင္

၂၈၁

၁၀၁ တပ္မႉး ႏုိင္ဝင္းေအာင္ကို ခ်ဥ္းကပ္ကာ
၎တို႔အား ဆက္လက္တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳရန္

ရင္းျမစ္တစ္ဦးက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ KIA သည္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏

နားလည္မႈရယူထားၾကသည့္ ၾကားခံ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္ေသာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္

ပြဲစားမ်ားစြာ ရွိၾကသည္။ ယင္းသည္ KIA,

တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ တူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ U Chouk Ye Maw တြင္
တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ တရားမဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္
မည္သို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာတို႔သည္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွလာေသာ္လည္း ေဒသခံကုမၸဏီတစ္ခု၏အမည္ကို အေယာင္ျပ
အသုံးျပဳထားသည္ဟု ရင္းျမစ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၂၈၃

အခ်ိဳ႕ေသာ ရင္းျမစ္

မ်ားက KIO/A သည္ တပ္မေတာ္ထသ
ံ ႔ို လာဘ္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ
ကုမဏ
ၸ ီ မ်ားအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝသည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ဖုံးကြယထ
္ ားသည့္
ေဝစုမ်ား ရွိသည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့သည္။

၂၈၄

KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ဖက္စလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူမ်ားသည္
လက္ ရွိ အ င္ အားစု မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရ ရွိႏုိ င္ ဖြ ယ္ အ မ်ားဆုံးျဖစ္ ၾ ကသည္ ။ ၂၈၇
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တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
အျပန္အလည္နားလည္မႈရယူကာ
တူးေဖာ္ႏုိင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။”
– KIA အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး

၂၈၂

ေက်ာက္ စိ မ္း ပြဲ စားမ်ားသည္ အက်ိဳးရရွိ ခံ စားရသူ မ်ားတြ င္ ပါဝင္ သ ည္ ။ ၂၈၈ ၎
တို႔အေနျဖင့္ KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ထံသို႔ အခြန္/လာဘ္ေပးျခင္းမ်ားကို

“KIA သည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္း
ထားျခင္းၿပီးေနာက္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ဆက္လက္
ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔သည္ KIA
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ KIA
ကုမၸဏီမ်ားစြာရွိၾကသည္။”
– အစိုးရအရာရွိတစ္ဦး

၂၈၅

“အကယ္၍ KIA အေနျဖင့္ တူးေဖာ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္လိုပါက တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ထံသို႔
ေငြေပးရသည္။ ၎တို႔တြင္ လိုင္စင္မ်ား

အာဏာသိမ္းမႈ ႏွင့္ KIO/A ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အထူးသျဖင့္ ဖားကန႔္
တစ္ဝိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၏ တုိက္႐ုိက္ပုံစံမ်ားကို အကန႔္အသတ္ ျဖစ္ေစႏုိင္
ပါသည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္း ႏွစခ
္ တ
ု သ
႔ို ည္ ဆယ္စု
ႏွစ္မ်ားစြာ ခါးသီးသည့္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္တိုင္ ဖားကန႔္ရွိ
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ဘုံရပ္တည္မႈကို ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
ဖားကန႔္ေဒသအား လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သေ႐ြ႕ အဖြ႕ဲ မ်ား
အေနျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးထက္ေငြေၾကးကို အာ႐ုံျပန္လည္စက
ို လ
္ ာခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အာဏာသိမ္း
မႈမတိင
ု မ
္ ီ ရွိေနခဲသ
့ ည့္ အေျခအေနသိ႔ု ျပန္လည္ေရာက္ရသ
ွိ ြားႏုင
ိ ဖ
္ ယ
ြ ္ ရွပ
ိ ါသည္။
KIO/A သည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း Global Witness ထံ
သို႔ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၂၉၆ KIO/A ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း KIO/A သည္
တပ္မေတာ္ထသ
ံ ႔ို လာဘ္ေငြေပးယူေၾကာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ KIO/A နယ္ေျမမွတစ္ဆင့္
တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ အ
ံ တြင္းသိ႔ု စစ္တပ္၏ ေက်ာက္စမ
ိ ္းေမွာင္ခို တင္ပမ
႔ို မ
ႈ ်ားကို အကူအညီ
ေပးေၾကာင္း တို ႔ ကို ျငင္း ဆို ခဲ့ သ ည္ ။ အဆို ပါကို ယ္ စားလွ ယ္ က KIO/A သည္
ဖားကန႔္ရွိ အျခားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလုံး နည္းတူ
ပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အခြန္မ်ားေကာက္ခံ
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၉၇

ရွိေနေသးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၌လည္း တရားမဝင္
ရွယ္ယာမ်ားရွိၾကသည္။”
– ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး

၂၈၆

၂.၃ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
“၎တို႔သည္ KIA ၏ ေမြးကင္းစကေလး
ျဖစ္သည္။” – ကခ်င္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး

၂၉၈

ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္ခအျဖစ္ တူးေဖာ္သူမ်ားထက္ ပိုမိုရသည္မွာ ထူးထူး
ျခားျခားမဟုတ္ေပ။ ၂၈၉ ေရမေဆးသမားမ်ား ႏွင့္ အေသးစား တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္
အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ၾကသည္။

၂၉၀

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

၂၉၁

KIA သည္ ျမန္ မာႏုိ င္ ငံ မွ ေက်ာက္ စိ မ္း မ်ားကို တ႐ု တ္ႏုိ င္ ငံ သို ႔ ပို ႔ေ ဆာင္ ရ န္
အတြက္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ တစ္ဖြဲ႕၏
ေမွာင္ခလ
ို ပ
ု င
္ န္းမ်ားကို တစ္ဖ႕ြဲ က မ်က္ကယ
ြ ္ျပဳေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ေလ့ရသ
ွိ ည္။ ၂၉၂
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားစြာတို႔အား KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ
သို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး တပ္အေစာင့္အေရွာက္မ်ားပါဝင္သည့္ ယာဥ္တန္းသည္ ၎၏
ကိယ
ု ပ
္ င
ို စ
္ စ္ေဆးေရး ဂိတမ
္ ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ မႏၲေလးမွတစ္ဆင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမ်ားကို အကူအညီေပးသည္။ မႏၲေလးသည္ ေက်ာက္စိမ္း
ကုန္သြယ္ေရးဗဟိုတစ္ခုႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္
ပိုမို လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။

၂၉၃

တပ္ မေတာ္ ႏွ င့္ UWSAႏွ င့္ အ ဆက္ အ သြ ယ္ ရွိေ သာ အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားသည္
ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားအား တစ္ႀကိမလ
္ ွ်င္ ကုနတ
္ န္ခ်ိန္ ၂၀ အထိ သယ္ေဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည့္
UWSA မွ ေပးအပ္ထားသည့္ ဓာတ္ဆက
ီ ားအလြတမ
္ ်ားျဖင့္ သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ၾက
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ မႏၲေလးသို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈကို
စီမံခန႔္ခြဲၿပီး ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေက်ာက္စိမ္းကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္
ပြဲစားမ်ား ႏွင့္ ခ႐ုိနီကုမၸဏီမ်ားမွ အကူအညီေပးၾကသည္။ KIA သည္ပင္လွ်င္
တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ ဤလမ္းေၾကာင္းကို အသုံးျပဳပါသည္။၂၉၄ မႏၲေလးရွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ကြပက
္ ဲသည့္ စစ္တပ္မွ ဗိုလမ
္ ႉးတစ္ဦးက KIA သည္ “၎တိ႔၏
ု
ေဖာက္သည္” တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ႏွစဖ
္ က္အၾကားတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ား
ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ယင္းအေနျဖင့္ နားမလည္ႏုိင္ဟူ၍ ရယ္စရာအျဖစ္ ေျပာဆို
ခဲ့သည္။

၂၉၅

ရကၡိဳင့အ
္ မ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ ျဖစ္ေသာ AA သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
ရွိ အလ်င္ျမန္ဆုံး ႀကီးထြားလာလ်က္ရသ
ွိ ည့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ
တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔
အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။၂၉၉ အဖြဲ႕အား
၂၀၂၀ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ၿဲ့ ပီး ၎တိအ
႔ု ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ခင
ြ ့္ေပးရန္ ျငင္း
ဆိုခဲ့သည္။ AA က ၎သည္ (ယခင္က အာရကန္ဟု ေခၚေသာ) ရခိုင္ျပည္သူ
လူထအ
ု ားလုံးကို ၃၀၀ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြငမ
္ ူ ယင္း
သည္ ဗုဒဘ
ၶ ာသာလူမ်ားစု ရခိင
ု ္ (အာရကန္) လူထထ
ု မ
ံ ွ ေထာက္ခမ
ံ ရ
ႈ ရွထ
ိ ားသည့္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာျဖစ္သည္။ ၃၀၁
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဆင္းရဲဆုံး ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္
ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
ႏွင့္ စစ္တပ္၏လက္အတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္လာခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏ အျမင့္မားဆုံးအဆင့္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ရန္မူေသာ
စစ္ပသ
ုံ င
ြ ္းျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ခ်ာခ်ာလည္ေနပါသည္။ ၃၀၂ ရခိင
ု ္ျပည္သမ
ူ ်ား၏ လိအ
ု ပ္
ခ်က္မ်ားကို တုန႔္ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားကို
တုန႔္ျပန္ျခင္း ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးခံယူခ်က္တို႔ကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ဤအေျခ
အေနအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ ၃၀၃ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္
ျပည္ သူ မ်ားႏွ င့္ မူ ဆ လင္ ႐ုိ ဟ င္ ဂ်ာျပည္ သူ မ်ားအၾကားတြ င္ ကာလရွ ည္ ၾ ကာ
တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း AA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မူဆလင္ လူနည္းစုကို
ပစ္မတ
ွ ထ
္ ားျခင္းမျပဳရန္ဂ႐ုျပဳၿပီး တပ္မေတာ္အား အဓိကရန္သအ
ူ ျဖစ္ အစဥ္အၿမဲ
ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။ ၃၀၄

ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြမွ အေထာက္အပံ့ေပး
ထားသည့္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာမႈ
ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ရွိ နာၾကည္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိနၾ္ ကာျမင့စ
္ ြာရွခ
ိ ၿဲ့ ပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
AA အား ကခ်င္ျပည္နယ္တင
ြ ္ ၂၀၀၉ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ သ
္ ာ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
AA သည္ ရခို င္ အ မ်ိဳးသားေရးအဖြဲ ႕ တစ္ ဖြဲ ႕ျဖစ္ေ သာ္ လ ည္း KIO/A ထံ မွ
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အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး KIO/A သည္ လူသစ္မ်ားအား
လက္နက္မ်ား၊ သင္တန္းပိခ
႔ု ်မႈမ်ား ႏွင့္ KIA ၏ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတည္ရရ
ွိ ာ လိင
ု ဇ
္ ာတြင္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာအနီးရွိ AA အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုတြင္ ေလ့က်င့္
ေနသည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသမီး တပ္သားသစ္မ်ား။ F.M

ေဘးကင္း သည့္ အေျခစို က္ စ ခန္း တစ္ ခု တို ႔ ေပးအပ္ ခဲ့ သ ည္ ။ KIA အေနျဖင့္
BGF အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္တက္
လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းလာခဲ့
သည့္အခါ AA အား ၾကားခံတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။၃၀၅ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း
KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တအ
႔ို ၾကားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စမ
ဲ စ
ႈ ာခ်ဳပ္ က်ိဳးေပါက္ခခ
ဲ့ ်ိနတ
္ င
ြ ္
AA ကို တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ကာ KIO/A အား တိုက္ပြဲတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ၿပီး
ျဖစ္သည္။
AA က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာရန္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
ေၾကညာခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္မွစတင္ကာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား
ႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တအ
႔ို တြင္း ထိေတြ႕တိက
ု ခ
္ က
ို ္
မႈမ်ား ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ KIO/A သည္ တိင
ု ္းျပည္၏ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္ ပဋိပကၡမိတ္ဖက္တစ္ဖြဲ႕ ရရွိခဲ့ျခင္း
ျဖင့္ ေျမာက္ပင
ို ္းေဒသအေပၚ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲသ
့ ည့္ 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 ခန႔္ စုေဆာင္းခဲၿ့ ပီးျဖစ္သည္ဟု အခိင
ု အ
္ မာေျပာဆိခ
ု ဲ့ေသာ္လည္း အဆိပ
ု ါ
ကိန္းဂဏန္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ၃၀၇ အဆိပ
ု ါ ပဋိပကၡသည္
ကုလသမဂၢ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ မ
္ စ
ွ တင္ကာ ျပည္သေ
ူ ပါင္း ၆၀၀၀၀
ေက်ာ္ကို အိုးမဲအ
့ မ
ိ မ
္ ဲ့ျဖစ္ေစခဲသ
့ ည္။၃၀၈ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ စိုးရ
အေနျဖင့္ AA အား အၾကမ္းဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ မည္သမ
ူ ဆို ၎၏ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား
ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရန္ တရားမဝင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၃၀၉

AA ၏ ႀကီးထြားလာမႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္သည့္ အႀကီးမားဆုံးေမးခြန္းတစ္ခမ
ု ွာ ၎အေန

ျဖင့္ ၎၏ အလ်င္အျမန္ ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈမ်ားအတြက္
ရန္ပုံေငြ မည္သ႔ို ရရွိႏင
ုိ ခ
္ သ
ဲ့ နည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အစိုးရအပါအဝင္
အခ်ိဳ႕က ယင္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ား ရွိေနသည္
ဟု စြပစ
္ ခ
ြဲ ၿဲ့ ပီး အဆိပ
ု ါစြခ
ဲ ်က္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ လူသမ
ိ ်ားသည့္ ျပစ္မထ
ႈ င္ရွား
စီရင္မမ
ႈ ်ား ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ၃၁၀ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ေက်ာက္စမ
ိ ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဝင္ေငြစုေဆာင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ေနရာ
ေကာင္းတစ္ခုရရွိထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ AA ၏
အဓိက ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ျဖစ္သည္။၃၁၁ အဆိုပါ
အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ္လည္း
ဤစုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု မ
္ အ
ႈ ရ AA ၏ ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ သိသာမ်ားျပားသည့္
ပမာဏသည္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမွလာသည္ ဟု အေထာက္အထားမ်ား
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ AA ၏ တည္ရွိေနမႈကို သိရွိေသာ္လည္း မ်က္ကယ
ြ ္

ရကၡိဳင့တ
္ ပ္ေတာ္၏ ဒုတယ
ိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု မ
္ ႉးခ်ဳပ္ ညိဳထြန္းေအာင္အား ၎၏ သက္ေတာ္ေစာင့မ
္ ်ားႏွငအ
့္ တူ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လိင
ု ဇ
္ ာရွိ ရကၡိဳင့တ
္ ပ္ေတာ္ အေျခစိက
ု စ
္ ခန္း
တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရပုံ။ F.M
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ျပဳထားသည္ဟု စြပစ
္ ြမ
ဲ မ
ႈ ်ားရွခ
ိ ပ
ဲ့ ါသည္။ ယင္းသည္ ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ

သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ အ
ႈ တြင္း အသံတတ
ိ ္ “ရွယယ
္ ာရွငမ
္ ်ား” အျဖစ္ လုပ္

ယွဥၿ္ ပိဳင္မမ
ႈ ်ားအစား ပဋိပကၡစီးပြားေရး၏အလားအလာကို ျမင့တ
္ က္ေစသည္။ ၃၁၂

ေဆာင္ၿပီး မႏၲေလးရွိ တရားမဝင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ ပြစ
ဲ ားအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ AA မွ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟူေသာအေထာက္အထား
မ်ားကို ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျပဳေနသည္။

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝင္ေငြ
AA တြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ဟု
ယုံၾကည္ရသည္။ ယင္းသည္ အနိမ့္ဆုံး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း
တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ပြဲစားမ်ားအျဖစ္ လုပ္
ေဆာင္ျခင္းတိ႔ျု ဖင့္ ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ လည္ပတ္ေနသည့္ ရခိင
ု က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွငစ
့္ ီးပြားေရး
လုပင
္ န္းမ်ားအေပၚ တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ခသ
ံ ည့္ စနစ္တစ္ခမ
ု တ
ွ စ္ဆင့္ ရခိင
ု ္
လူမ်ိဳး ေရမေဆးသမားအဖြဲ႕မ်ားကို လည္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားစုေဆာင္း
သည္။
ဖားကန႔္ရွိ ေရမေဆးသမား ဦးေရသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာ
သာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း
ႏွငတ
့္ ကြ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့လ
္ ည္း တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ို ္း ျဖစ္
ပါသည္။ ေရမေဆးသမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွ ရာခိုင္ႏႈန္း
တစ္ခုႏင
ွ ့္ အလဲအလွယ္ျပဳလုပသ
္ ည့အ
္ ေနျဖင့္ ကိရယ
ိ ာမ်ားႏွင့္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းမ်ား
ေပးအပ္သည့္ ‘ေလာပန္းမ်ား’ ေအာက္တြင္ ပိုမိုစုစည္းလာခဲ့သည္။ ဖားကန႔္ရွိ
ေရမေဆးသမားမ်ားအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ အပိင
ု ္း ၃.၄ တြင္ ထပ္မ၍
ံ အေသး
စိတ္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃၁၇

AA သည္ “ေစတနာအေလ်ာက္” ဟု ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္ ဖားကန႔္တြင္ လုပ္ကိုင္
ေနသည့္ ရခိုင္ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တရားမဝင္ အခြန္
ေကာက္ ခံ သ ည့္ စနစ္ တ စ္ ခု မွ လ ည္း ဝင္ေ ငြ မ်ားရရွိ သ ည္ ။ ရခို င္ေ က်ာက္ စိ မ္း
ကုန္သည္မ်ားသည္ ဤစနစ္မွတစ္ဆင့္ ၎တို႔၏အျမတ္အစြန္းမ်ား၏ ၁၀%
ကို ထည့္ဝင္ရသည္။၃၁၈ ယင္းအား AA ၏ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ
၎၏ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ၁၀-၂၅% ထုတ္လုပ္ေရး အခြန္ေကာက္ခံသည့္
KIO/A ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပသ
္ ည္ဟု ေဒသခံ ရင္းျမစ္မ်ားက ဆိၾု ကသည္။ ၃၁၉
AA သည္ ဖားကန႔္ရွိ အလတ္စား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းမွလည္း ဝင္ေငြမ်ား
ရရွိေနႏုိင္ၿပီး အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး
ကု မ ၸ ဏီ တ စ္ ခု ကုိ တ ည္ေ ထာင္ ထားသည္ ဟု ဆက္ စ ပ္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း တစ္ ခုႏွ င့္
အဆက္အသြယ္ရွိသူ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ဆိုသည္။

၃၂၀

Global Witness အေနျဖင့္ ေရမေဆးသမားမ်ားကို စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲျခင္း ႏွင့္ အဖြ႕ဲ အတြက္
‘အလႉေငြမ်ား’ ေကာက္ခံျခင္း တိအ
႔ု ပါအဝင္ AA အတြက္ ဝင္ေငြစုေဆာင္းမႈမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္သည္ဟု နားလည္ထားသည့္ ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ လုပက
္ င
ို ္ေနေသာ လူသန
ိ ည္း
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိုလည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၃၂၁

AA သည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSA ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သီးျခား
လႈ ပ္ ရွားပုံ ရ ၿပီး ဖားကန႔္ ရွိ အျခားေသာ အင္ အားႀကီး အဖြဲ ႕ မ်ားႏွ င့္ အက်ိဳးတူ
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အစီအမံမ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း
မ်ား မရွိဘဲ KIA ႏွင့္သာ အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္ပုံရပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္
KIA သည္ ၎တို႔ အား “မ်က္ႏွာသာေပး” ၿပီး ၎တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားမွတစ္ဆင့္
ေက်ာက္စမ
ိ ္းေမွာင္ခသ
ို ယ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳကာ တန္ဖိုးျမင့မ
္ ားသည့္ ေက်ာက္မ်ား
ကို ေရာင္းခ်ရန္ အကူအညီေပးသည္။ AA သည္ ၎၏ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုတို႔
အား တရားမဝင္ေရာင္းခ်ၿပီး KIA ထံသ႔ို အခြန္ေပးေဆာင္မမ
ႈ ်ားအား ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္
ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္သည္။

၃၂၂

“KIO မွလြဲ၍ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ် ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း မျပဳႏုိင္” ဟုဆိုကာ AA အား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္
ျခင္း မွ ရ ရွိ သ ည့္ အခြ န္ မ်ားေကာက္ ခံ ရ န္ ခြ င့္ျ ပဳထားျခင္း မရွိ ဟူ ၍ KIO/A က
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ KIO/A ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက “အခ်ိဳ႕
ေသာ ရခိင
ု စ
္ ီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားသည္ AA အတြကရ
္ န္ပုံေငြအခ်ိဳ႕ကို ေစတနာ
AA သို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လႉဒါန္းခဲ့
သည္ဟု ၾကားသိရသည့္ က်ပ္ေငြ ၁
ဘီလီယံ ေက်ာ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ
၇၀၀၀၀၀ေက်ာ္) တန္ဖိုးရွိမည္ဟု
ခန႔္မွန္းထားရေသာ ႀကီးမားသည့္
တန္ဖိုးျမင့္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးတစ္ခုႏွင့္
အတူေတြ႕ရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား
ေရမေဆးသမားမ်ား။

၃၁၃

Global Witness

ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတိက
႔ု AA သည္ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာအဖြ႕ဲ မ်ားကို လည္ပတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္
ပတ္သက္ေနၿပီး ဖားကန႔္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ ပို၍လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္
သည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္တင
ြ ္ ပါဝင္လာသည္ဟု ဆိၾု ကသည္။၃၁၄ ျမန္မာစစ္တပ္
သည္ ယခင္က AA အား ေရမေဆးသမားမ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္းခံမႈ
မ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး ယင္းကို AA မွ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၃၁၅ သို႔တိုင္ AA
အတြက္ ေရမေဆးသမားမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း
ကုနသ
္ ယ
ြ သ
္ ည့္ အခန္းက႑မ်ား ပါဝင္သည့္ ဩဇာႀကီးမားသည့္ ေလာပန္းအခ်ိဳ႕
အား ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္စဥ္အတြင္း Global Witness မွ
ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။၃၁၆ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕

အေလ်ာက္ ထည့္ဝင္ေကာင္းထည့္ဝင္ႏုိင္သည္” ဟူ၍ ဝန္ခံခဲ့သည္။

၃၂၃

AA ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆို
ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာက္စိမ္းမဟုတ္သည့္ ဝင္ေငြ
ရခိင
ု စ
္ ီးပြားေရးအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းမွ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား၏ အဆိအ
ု ရ AA ၏ တရားမဝင္ အခြန္
ေကာက္ခံေရး/အလႉေငြ ေကာက္ခံေရးစနစ္သည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း တစ္ခု
တည္းအေပၚသာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္တကြ ျပည္ပရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳး လုပ္သား
မ်ားအားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္သည္။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
သည္ တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅၀) ဝန္းက်င္ခန႔္ ေပး
ေခ်ရၿပီး အႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာမူ AA ထံသို႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး
အျဖစ္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ (၆၅ ေဒၚလာ) ခန႔္ ေပးအပ္ရသည္။၃၂၆ ျပည္ပ
တြင္ ေနထိင
ု ္ေနၾကေသာ ရခိင
ု စ
္ ီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ား၏ AA ထံ ေထာက္ပံ့ေၾကး
ေပးအပ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လတ္တေလာ မီဒယ
ီ ာမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္
ဤဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ကို အတည္ျပဳပုံရသည္။ ၃၂၇
AA သည္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ မီသာဖက္တမင္း ကုန္သြယ္ျခင္း အပါအဝင္
မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနသည္
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ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ တပ္သား
စုေဆာင္းသည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
ဖားကန႔္တြင္ ေရမေဆးသမားမ်ား ႐ုတ္တရက္ တိုးတက္လာျခင္းသည္
AA အတြက္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းရန္ အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းႏုင
ိ ္ေသာနယ္ေျမ
တစ္ခုကို ရရွိေစခဲ့သည္။ AA အား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
၎၏ စစ္သားမ်ားစြာတိအ
႔ု ား ဖားကန႔တ
္ စ္ဝက
ို ရ
္ ွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတြင္းမ်ားမွ
ရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ေရမေဆးသမားမ်ားစြာတိသ
႔ု ည္ KIA အမာခံ နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ
လိင
ု ဇ
္ ာတြင္ စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ တ
ွ စ္ဆင့္
တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာမႈမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္
ဆုံး အေယာင္ျပပုံစံျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္
႐ုပ္ဖ်က္ကာ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၃၂၄
ဖားကန႔ရ
္ ွိ ရခိင
ု စ
္ ီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငတ
္ စ္ဦးက အကယ္၍ အဆိပ
ု ါ အဖြ႕ဲ သိ႔ု
ဝင္ေရာက္လပ
ို ါက ဖားကန႔ရ
္ ွိ မည္သည့္ ရခိင
ု လ
္ မ
ူ ်ိဳးကိမ
ု ဆို AA ဓာတ္ခဟ
ဲ ု
ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ
ပစၥည္းကို ေမးျမန္းျခင္းသည္ “AA တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္
စကားလုံးျဖစ္သည္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ ၃၂၅

ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုလည္း အစဥ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည္။ ၃၂၈ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ယင္းသည္ ယခင္က လူမသိေသာ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အား ဤသိ႔ု လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ႀကီးထြားလာႏုင
ိ ္ေစ
ခဲသ
့ ည့္ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။ ၃၂၉ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ထုတ္
လုပ္ေသာ ယာဘေဆးျပားမ်ား (မီသာဖက္တမင္းႏွင့္ ကဖင္း ေရာစပ္ထားသည့္
ေဆးျပားမ်ား)အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ အဓိကေစ်းကြကတ
္ စ္ခု ေပၚေပါက္
လာျခင္းသည္ AA အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ AA သည္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ နယ္နမ
ိ တ
ိ က
္ ထ
ို န
ိ ္းခ်ဳပ္ထား
ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မီသာဖက္တမင္း အမ်ားစုကို ထုတ္လုပ္ရာျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္
နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း လႈပ္ရွားသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပသို႔ ေမွာင္ခိုတင္ပို႔သည့္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္တည္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ ၃၃၀ AA
သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ မ
ႈ ွ ရန္ပုံေငြတစ္စတ
ုံ စ္ရာ ရရွိေနျခင္း မရွဟ
ိ ု အစဥ္
အၿမဲ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ၃၃၁

၂.၄ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး
တပ္မေတာ္
UWSA သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႂကြငး္ က်န္ေသာ
အစိတအ
္ ပိင
ု ္းမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာခဲသ
့ ည္။ ရလဒ္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ ယင္းသည္ တ႐ုတ္
ႏုိင္ငံႏွင့္တကြ MNDAA ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္
(မိင
ု ္းလားအဖြ႕ဲ ) တိအ
႔ု ပါအဝင္ ဗမာျပည္ကန
ြ ္ျမဴနစ္ပါတီႏင
ွ ယ
့္ ခင္က ခ်ိတဆ
္ က္ေန
သည့္ အျခားေသာ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ မ်ားႏွငလ
့္ ည္း သမိင
ု ္းအရ
နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုရွိပါသည္။၃၃၂ UWSA သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္
စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၎၏
ကို ယ္ ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရ နယ္ေျမႏွ င့္ ႏုိ င္ ငံ တ စ္ ဝ န္း စီး ပြားေရးအက်ိဳးစီး ပြားမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လြတလ
္ ပ္စြာ ကုနသ
္ ယ
ြ ရ
္ န္
အခြင့္အေရးတို႔ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၃၃၃
ယေန႔အခါတြင္ ယင္းသည္ စစ္သည္ ၃၀၀၀၀ ထက္မနည္းေသာ အႀကီးမားဆုံး
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရး
ဆိင
ု ရ
္ ာ အကာအကြယအ
္ တိင
ု ္းအတာ တစ္ခက
ု လ
ို ည္း ရရွထ
ိ ားသျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
ရွိ အေရးအပါဆုံး ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၃၃၄ ယင္းသည္
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ေက်ာက္စိမ္း ရွာေဖြေနပုံ။ Global Witness

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တ႔ႏ
ို င
ွ ့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ေစ့စပ္ညႇိႏင
ႈိ ္းမႈမ်ား
တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား၌ ထိပ္တန္းအခန္းက႑
တစ္ရပ္ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္
ပဋိပကၡ အတိအလင္းျဖစ္ပြားမႈမရွိဟုဆိုကာ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္
ျငင္းဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။၃၃၅ UWSP/A ကိယ
ု တ
္ င
ို သ
္ ည္ စီးပြားေရးတစ္ခတ
ု ည္းသာ မဟုတ္
ဘဲ အမ်ိဳးသားေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အစီအစဥ္ ႏွစမ
္ ်ိဳးစလုံးတိ႔ျု ဖင့္ လည္ပတ္
ေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ၃၃၆

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ UWSP ၏
သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး
UWSP/A သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ အႀကီး
အကဲျဖစ္သူ ဦးခင္ညန
ြ မ
႔္ ွ အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
၏ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရရွိႏုိင္ခဲ့သည့္
ပထမဆုံးေသာ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ ၃၃၇ ယင္း
အား စစ္အစိုးရမွ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အျမတ္ေဝစုမ်ား
ကိအ
ု ရင္းအႏွီးျပဳကာ ဖားကန႔္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိင
ု ္း႐ွဴးတိတ
႔ု ြင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္
ပတၱျမား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၃၃၈
UWSP/A အတြငး္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ရွိေနပုံရပါသည္။၃၃၉ ဆန္းစစ္သူအခ်ိဳ႕က
အဓိက ကြဲျပားမႈမွာ UWSP/A ၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Bao
Yu-Xiang ႏွင့္ အႀကီးတန္းကြပက
္ ဲေရးအရာရွိ Wei Hseuh Kang တိ႔ု အၾကားတြင္
ျဖစ္သည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ ၎တိ႔ႏ
ု စ
ွ ဦ
္ းစလုံးအား မူးယစ္ေဆးဝါးကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္း
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပိတဆ
္ အ
႔ို ေရး
ယူထားသည္။၃၄၀ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ယခင္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားတြင္ 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 အုပစ
္ သ
ု ည္ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေရးတြင္ ပိမ
ု စ
ို တ
ိ ဝ
္ င္စားၿပီး

Bao အုပ္စုတြင္မူ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ပန္းတိုင္မ်ားရွိ
ၾကသည္ဟု ဆန္းစစ္သမ
ူ ်ားက ဆိၾု ကသည္။ ၃၄၃ ဆန္းစစ္သတ
ူ စ္ဦးက အျခားေသာ
ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Bao ၏ သားမက္ျဖစ္သူ Aik
Haw (Ho Chung Ting) သည္ ယခင္က အုပစ
္ ုႏစ
ွ စ
္ အ
ု ၾကားတြင္ ေပါင္းကူးသဖြယ္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။၃၄၄ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ထိုသို႔ ျဖစ္
ႏုင
ိ ခ
္ ်င္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္းစစ္သမ
ူ ်ားက
Aik Haw ႏွင့္ ၎၏ စီးပြားေရးမိတဖ
္ က္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ Wei Hseuh Kang
တိအ
႔ု ၾကားတြင္ စိတဝ
္ မ္းကြမ
ဲ တ
ႈ စ္ခရ
ု ွိေနသည္ ဟုလည္း အရိပအ
္ ႁမြက္ ေျ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 ခုႏစ
ွ ္ ဇြနလ
္ အထိ သက္တမ္း မကုန္ေသးသည့္ လိင
ု စ
္ င္တစ္ခု ရွိေန
ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ၃၄၈
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညခ
ီ ်က္ေၾကာင့္ UWSP/A ထံသ႔ို ေပးအပ္ခသ
ဲ့ ည့္
လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားသည္ Wei Hsueh Kang ၏ ဖုံးကြယထ
္ ားေသာ ရာဇဝတ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ
ကြ န္ ရ က္ အား ဖားကန႔္ သို ႔ ေရႊ ႕ေျပာင္းႏုိ င္ေ စခဲ့ ၿ ပီး ၎၏ဩဇာအာဏာသည္
လြနခ
္ သ
ဲ့ ည့္ ဆယ္စုႏစ
ွ သ
္ ုံးခုတအ
႔ို တြင္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္လာခဲသ
့ ည္။
အဆိုပါ အခ်ိန္အတြင္း UWSP/A ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သတၱဳ
တူးေဖာ္ေ ရး၊ ဟို တ ယ္ လု ပ္ င န္း မ်ား၊ ခရီး သြားလာေရး၊ ေလာင္း ကစား႐ုံ မ်ား၊
ေဆာက္ လု ပ္ေ ရး ႏွ င့္ ထု တ္ လု ပ္ေ ရးတို ႔ အ ပါအဝင္ စီး ပြားေရးစနစ္ ၏ က႑
အမ်ိဳးမ်ိဳးတိတ
႔ု င
ြ ္ ေပါက္ပြားလာခဲသ
့ ည္။ ၁၉၉၈ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ Wei Hsueh Kang သည္
မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္
Hong Pang Group ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တရားဝင္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ၃၄၉
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု UWSP/A အား “အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အက်ယ္ျပန္႔
ဆုံးႏွင့္ အင္အားအႀကီးမားဆုံး မူးယစ္ေဆးဝါးကုနက
္ ူးသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခ”ု
ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ Wei ၏ စီးပြားေရးကြန္ရက္မ်ားသည္ အေယာင္ျပကုမၸဏီ
မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။၃၅၀ UWSP/A ႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားသည္ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ ၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးေပးေနသည့အ
္ တိင
ု ္းအတာ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎၏
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ ပိုမိုႂကြယ္ဝလာေစရန္ အေထာက္
အကူျပဳသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။၃၅၁
မည္ သို ႔ ပ င္ ဆေ
ို စကာမူ မည္ သ ည့္ ျဖစ္ ရ ပ္ မ ဆို သ ည္ စိ တ္ ခ်ယုံ ၾ ကည္ ရေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္တစ္ခအ
ု တြင္းပါဝင္ရန္ အဖြ႕ဲ ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္
ႀကီးမားသည့္ အဟန႔္အတားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည္။

အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ က႑အတြင္း Wei Hsueh Kang ၏ အသာစီးရရွိမႈသည္
ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ ပဋိပကၡမ်ားကို စီမခ
ံ န႔ခ
္ ပ
ြဲ ုံ ႏွင့္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မက
ႈ ို ခ်ဲ႕ထြငခ
္ ပ
ဲ့ ုံ
တိ၏
႔ု တုက
ိ ႐
္ က
ုိ ရ
္ လဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၃၅၂ UWSP/A ႏွင့္ Wei စီးပြားေရးကြနရ
္ က္
မ်ားသည္ ထိုစဥ္မွစတင္ကာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ဖားကန႔တ
္ င
ြ လ
္ ည္ပတ္ေနသည့္ UWSA ႏွငဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္ ယခင္
အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား အပါ
အဝင္ စစ္တပ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအၾကားရွိ ယခင္က ဒါ႐ုက
ိ တ
္ ာမ်ား
အၾကားတြင္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရွိသည္။၃၅၃
ေနာက္ထပ္ တပ္မေတာ္ ပိုင္ကုမ ၸ ဏီတစ္ ခုျဖစ္ေသာ Northern Star Gems
ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ ေနာက္ထပ္ UWSP/A ႏွငဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ကုမဏ
ၸ ီ ျဖစ္သည့္ Taw
Win San Htar Gems & Jewellery ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UWSA အၾကား ႏွစ္ ၃၀ အၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အခမ္းအနားအတြက္
ဝျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတစ္ခုရွိ လူအုပ္ထံ လက္ျပ
ေနသည့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္ Bao Youxiang. Getty Images မွတစ္ဆင့္ AFP

တူညီသည့္ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦး ရွိခဲ့ၾကသည္။

၃၅၄

ယခင္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိနက
္ ေရႊႀတိဂတ
ံ င
ြ ္ တိင
ု ္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ခဲစ
့ ဥ္အတြင္း “မိတ္ေဆြအစစ္အမွန”္ တစ္ဦးအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိခ
ု ဲ့ေသာ Wei
Hseuh Kang ႏွင့္ ၎၏ Hong Pang ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ ေဆာက္လပ
ု ္ေရး ႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အျမတ္အစြန္း
မ်ားစြာရရွိေသာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္း ကန္ထရိက
ု မ
္ ်ားစြာကို ရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ၃၅၅ ၎တိ၏
႔ု
ဆက္ဆံေရးမွာ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းျဖစ္သအ
ူ ေနျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏစ
ွ ္ အတြင္း
Wei Hseuh Kang ၏ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းအား မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စထ
ု ံ ျပည္ႏင
ွ ဒ
္ ဏ္ေပးျခင္းကို အကာအကြယ္ေပးခဲသ
့ ည္
အထိရွိခဲ့သည္။ ၃၅၆

“ယင္းသည္ တပ္မေတာ္မွ ထိမည္မဟုတ္သည့္
တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။”
– ကခ်င္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး
(UWSA ကို ရည္ၫႊန္းသည္)

၃၅၇

UWSP/A သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ အတိအလင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ္
လည္း တရားဝင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုတြင္ မည္သည့္
အခါတြင္မွ် လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ၃၅၈ ၎၏ လက္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ
ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အေနအထားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ၏
ံ အေထာက္အပံတ
့ ႔ေ
ို ၾကာင့္ NCA တြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆြဲေဆာင္မႈအနည္းငယ္မွ်သာရွိပါသည္။ သို႔တိုင္ UWSA
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အေရးပါသည့္ ဩဇာအာဏာအသုံးခ်
သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲသ
့ ည္။ ၃၅၉ ၎သည္ တပ္မေတာ္
ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ကြန္ရက္
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိၿပီး
တပ္မေတာ္ကို ဆန႔က
္ ်င္သည့္ တပ္ဖ႕ြဲ မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား၊ သင္တန္းေပး
မႈမ်ား ႏွင့္ လက္နက္မ်ားေပးအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕
၏ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား - တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ AA ႏွင့္ KIA
- ႏွငတ
့္ ကြ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပင
ို ္း) ကဲသ
့ ႔ို ေသာ အျခား လက္နက္ကင
ို ္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၃၆၀
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Takaung သည္ MEHL ၏ အမည္ျဖင့္ ၎၏ သတၱဳတြင္းတစ္ခက
ု ို မည္ကသ
ဲ့ လ
႔ို ယ
ႊဲ ူ
ခဲ့ၿပီး ၅၀:၅၀ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုခဲ့
ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၆၀:၄၀ ခြဲေဝမႈ
၃၆၈
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ၸ မ
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ေနသည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရသည္။ “အစိုးရမွ ေက်ာ
ေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ကုမဏ
ၸ ီျခင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥၿ္ ပိဳင္ျခင္းသည္ မလြယက
္ ”ူ
ဟူ၍ ေဒသခံေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦးက Global Witness ထံ ေျပာၾကား
သည္။၃၆၉ အခ်ိဳ႕ေသာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ပိမ
ု ႀို ကီး
မားသည့္ ဝကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းရန္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။၃၇၀
ဝအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ အျခားေသာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံ အင္အားႀကီးမားသည့္ လုၿံ ခဳံ
ေရး အကာအကြယ္တစ္ခုကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ Global Witness မွ
ယခင္က ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည့အ
္ တိင
ု ္း လက္နက္ကင
ို ္ တပ္ဖ႕ြဲ ထံသ႔ို ႀကီးမားသည့္ ေငြေပး
ေခ်မႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

၃၇၁

KIO/A ႏွင့္ UWSP/A ၏ ဆက္ဆံေရး
“မည္သည့္အဖြဲ႕ကမွ် တရားဝင္ ဝန္ခံထားျခင္း
မရွိေသာ္လည္း KIA ႏွင့္ UWSA တို႔သည္
တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္
ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။”
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သုေတသီတစ္ဦး

၃၇၂

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ KIO/A ႏွင့္ UWSP/A တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာ ဆက္လက္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့သည္။
ဝအဖြ႕ဲ သည္ ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ လုပက
္ င
ို ္ေနၾကသည့္ ခ႐ုန
ိ ႀီ ကီးမ်ား၊ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ တ႐ုတ္
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံမွ KIO/A အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံေရးတြင္ တက္ႂကြသည့္ အခန္း
က႑တစ္ခမ
ု ွ 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

Haw က ခ်ဳပ္ကင
ို ခ
္ ဖ
ဲ့ ူးသည္။၃၇၃ သိရ
႔ု ာတြင္ KIA ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တိ၏
႔ု

ေရာက္ရသည္။၃၈၄ ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊ စနိုက္ပါ႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊ လက္ပစ္ဗုံးမ်ား

အဆိုအရ Aik Haw သည္ ယခုအခါ အဆိုပါအခန္းက႑ကို စြန႔္ပယ္ခဲ့ၿပီး ယင္း

ႏွင့္ အေဝးထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားအား အခြန္ေပးေဆာင္မမ
ႈ ်ားအျဖစ္ သယ္ေဆာင္သည္

သည္ UWSA အတြက္ ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။၃၇၄ မည္သို႔

ဟု UWSA ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ရင္းျမစ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။၃၈၅

ပင္ဆိုေစကာမူ အဖြ႕ဲ အတြင္းရွိ ေနာက္ထပ္ အႀကီးတန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက Aik Haw
သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း ပူးတြဲေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္
ေပးေနသည့္ အခန္းက႑သစ္ကို ရယူခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

၃၇၅

ဝကၽြမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ်ားက လက္နက္မ်ားအား UWSA နယ္နမ
ိ တ
ိ အ
္ တြင္း ျပဳလုပ္
လွ်င္ပင္ မည္သည့္လက္နက္အေရာင္းအဝယ္မဆိုအား ေပက်င္းမွ အတည္ျပဳ
ရမည္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေပက်င္းသည္ ခရစ္ယာန္လူမ်ားစုပါဝင္ေသာ

KIO/A ႏွင့္ UWSP/A တို႔သည္ တူးေဖာ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အား စိုးရိန္ပူပန္မႈရွိသည္။၃၈၆ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆန္း

ေရာင္းခ်ေရးတိအ
႔ု တြက္ အတူပူးေပါင္းကာ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း ပိမ
ု န
ို ီးကပ္

စစ္သတ
ူ စ္ဦး က UWSA မွ မည္သည့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမဆိတ
ု အ
႔ို ား People’s

သည့္ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ခၾဲ့ ကသည္။၃၇၆ KIO/A

Liberation Army စစ္ေထာက္လမ
ွ ္းေရး သိမ
႔ု ဟုတ္ Ministry of State Security

ေထာက္လမ
ွ ္းေရးရင္းျမစ္တစ္ခက
ု Aik Haw ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ UWSP/A ႏွင့္

မွ လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုအပ္သျဖင့္ KIA ထံသို႔ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ နယ္

အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Triple One Company သည္

ပယ္ကို အကန႔္အသတ္ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။၃၈၇

ယခုအခါတြင္ KIA မွ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness အား ေျပာၾကားခဲ့
သည္။၃၇၇ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ယွဥၿ္ ပိဳင္ေနမႈ
ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး KIO/A ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ရင္းျမစ္
မ်ားက UWSP/A သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ၎ကို အျမတ္ထတ
ု ေ
္ န
သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃၇၈

“ဝတို႔သည္ အေျခခံအားျဖင့္ KIA ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။”
ဟု KIO/A အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဝန္ခခ
ံ ၿဲ့ ပီး ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ ေငြေၾကး
ျဖင့္ျဖစ္ေစ လက္နက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးအစား
အျခားေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ရရွမ
ိ ည့အ
္ ခြနမ
္ ်ားအား UWSA မွ ေပးေဆာင္
ေစရန္ အခက္အခဲရသ
ွိ ည္ဟု ျဖည့စ
္ က
ြ ္ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။၃၈၈ သိတ
႔ု င
ို ္ ၎က အဖြ႕ဲ

ဖားကန႔္တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ KIO/A ၏ ေက်ာက္စိမ္း

မ်ားအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးသည္ ေကာင္းမြနၿ္ ပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ

တန္ဖိုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္သည့္ KIA အမွတ္ ၆ တပ္ရင္း

မ်ားမွာ ခိင
ု မ
္ ာအားေကာင္းသည္ဟု ဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။ “ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈက ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ၊

သည္လည္း UWSA ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

စီးပြားေရးက စီးပြားေရးပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။၃၈၉

၃၇၉

UWSP/A ႏွ င့္ ဆက္ ဆံေ ရးမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ Global

သို႔ရာတြင္ ၎တို႔အား လက္နက္မ်ားအတြက္ သိသိသာသာ မတန္တဆ ပိုမို

Witness ၏ စုစ
ံ မ္းမႈမ်ားကို တုန႔္ျပန္ရာတြင္ KIO က ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ Aik Haw ႏွင့္

ေတာင္းျခင္း မ်ားရွိ သ ည္ ဟု KIO/A ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဆို ခဲ့ သ ည္ ။ အရာရွိ

မည္သည့အ
္ ခါတြငမ
္ ွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ဲ့ျခင္း၊ အခြနမ
္ ်ားေကာက္ခရ
ံ န္ ယင္းကို

တစ္ဦး က UWSA ၏ လက္နက္မ်ားသည္ “အလြန္ေစ်းႀကီးသည္” ဟု ဆိၿု ပီး ထုတ္

တာဝန္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားေပးရမည့္ စံ

လုပ္ရန္ အတြက္ RMB ၃၀၀၀ ခန႔္ ကုန္က်မည့္ ေခ်မႈန္းေရး ႐ိုင္ဖယ္ တစ္လက္

သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္မွလြဲ၍ ၎တို႔တြင္ UWSA ႏွင့္ မည္သည့္ စီးပြားေရး

အား UWSA ထံမွ ဝယ္ယပ
ူ ါက RMB ၂၀၀၀၀ ခန႔္ ကုနက
္ ်မည္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိခ
ု ဲ့

ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမွ်မရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၃၈၀ အလားတူပင္ ဝျပည္နယ္ ႏုိင္ငံ

သည္။၃၉၀ ေနာက္ထပ္အရာရွတ
ိ စ္ဦးကမူ ၎တိသ
႔ု ည္ တန္ဖုိးထက္ အဆ ၂၀ ခန႔္

ျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္လည္း ဝ ႏွင့္ KIA တို႔အၾကားတြင္ မည္သည့္စီးပြားေရး

ပိုမိုေစ်းႀကီးသည္ဟု ဆိုသည္။၃၉၁

ဆိင
ု ရ
္ ာ ဆက္ဆံေရးမွ်မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိခ
ု ၿဲ့ ပီး ၎တိရ
႔ု ရွသ
ိ ည့္ အခြန္ေပးေဆာင္
မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ လက္နက္လဲလွယ္ျခင္း
ပဋိပကၡမ်ားကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ေစသည့္ အဓိက ဝင္ေငြမ်ားေပးအပ္သည့္
ေက်ာက္စမ
ိ ္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားအျပင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းအခြနမ
္ ်ားအား ေငြအစား လက္နက္

ေငြေၾကးအစား အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ ေပးအပ္သည့္ လက္နက္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ KIA ႏွင့္ UWSA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္

ယူ န န္ ခ ႐ုိ င္ ၊ ေရႊ လီ ရွိ De Long ႏုိ င္ ငံ တ ကာ ေက်ာက္ မ်က္ ရ တနာၿမိဳ ႕ေတာ္ ကဲ့ သို ႔ေ သာ
ေစ်းကြကမ
္ ်ားတြင္ အဆုံးသတ္သြားခဲသ
့ ည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံေျမာက္ပင
ို ္းရွိ
ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို တုိက္႐ုိက္အားျဖည့္ေပးပါသည္။ Global Witness

မ်ားျဖင့္ ေပးေခ်လ်က္ရၾွိ ကေၾကာင္း Global Witness က ေတြ႕ရွခ
ိ ရ
ဲ့ သည္။ UWSA
သည္ KIA အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းအခြန္မ်ားအား လက္နက္မ်ားအျဖစ္ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္း ျပန္လည္ေပးေခ်သည္ဟု ရင္းျမစ္မ်ားစြာတို႔က Gobal Witness အား
အတည္ျပဳခဲသ
့ ည္။၃၈၁ KIA ၏ အႀကီးတန္း အဖြ႕ဲ ဝင္ႏစ
ွ ဦ
္ းတိက
႔ု အခြန္ေပးေဆာင္မႈ
မ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံအား လက္နက္မ်ားျဖင့္ ေပးေဆာင္ၾကသည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့
သည္။၃၈၂ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသို႔ ဆက္လက္ရွိေနျခင္း ရွိမရွိကို
Global Witness အေနျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကာမူ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေနမႈကို
ရပ္တန႔္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလဲလွယ္မႈမ်ား
ျပန္လည္ စတင္လာမႈမရွရ
ိ န္ ယုၾံ ကည္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ အေၾကာင္းအရင္း မရွသ
ိ ေလာက္
ျဖစ္ပါသည္။
“KIA အား ဝမွ အေထာက္အပံ့ေပးေနၿပီး လက္နက္မ်ားသည္ ဝတို႔ထံမွ KIA
ထံသ႔ို စီးဆင္းဝင္ေရာက္ေနသည္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးက ရွင္းျပ
ခဲ့သည္ “အစိုးရသည္ ဝတို႔ကိုထိရန္ ေၾကာက္ရြံ႕သည္။”

၃၈၃

လက္နက္မ်ားသည္ ဝထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားမွ KIA ထံသို႔ သယ္ယူ
ပိ႔ေ
ု ဆာင္ရန္ ခက္ခပ
ဲ ါသည္။ ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ ကိုးကန႔အ
္ ပါအဝင္ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ မူဆယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းတို႔မွတစ္ဆင့္ KIA တပ္မဟာ ၃ စခန္း
ခ်ရာ Nbapa သို႔၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ လိုင္ဇာ သို႔မဟုတ္ လိုင္ဇင္သို႔ ျဖတ္သန္းသြား
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ

Hpakant

The Tatmadaw

Arakan Army

TAX

Arms for
Jade

UWSA

KIA

ရခိုင္ရွိ UWSA ၏ လက္နက္မ်ား
မီဒီယာမ်ား၏ တင္ျပမႈမ်ား၌ KIO/A ႏွင့္ UWSP/A တို႔ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးသည္ AA အား
လက္နက္မ်ား ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ဟု အဆိုျပဳထား
သည္။၃၉၄ “အခြန္ေပးေဆာင္မမ
ႈ ်ား” အျဖစ္ လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ လက္နက္မ်ား၏ ၅၀%
ခန႔္ တို႔အား 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
ႏွ င့္ တ ကြ ၎၏ အျခားေသာ မဟာမိ တ္ မ်ားျဖစ္ သ ည့္ တေ အာင္း အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ႏွင့္ MNDAA တို႔ထံ စစ္ေရးအရ အေထာက္အပံ့
ေပးရာတြင္ ပိမ
ု ၍
ို အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္သည္ဟု တင္ျပမႈမ်ား
ရွပ
ိ ါသည္။၃၉၇ UWSA သည္ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ မ
္ စ
ွ တင္ကာ AA ထံသ႔ို လက္နက္အခ်ိဳ႕ကို
အခမဲ့ပင္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း KIO အရာရွိတစ္ဦးက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့
သည္။၃၉၈
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KIO/A ရွိ အႀကီးတန္းအရာရွတ
ိ စ္ဦး၏ ေျ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
လက္နက္မ်ားကို ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ည္ဟု ယုၾံ ကည္ရသည္။ UWSA ေခါင္းေဆာင္ Bao
Youxiang သည္လည္း အဆိုပါ လက္နက္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားေသာ
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။၃၉၉
KIO က ၎၏ လက္နက္မ်ားသည္ AA သိမ
႔ု ဟုတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အျခားေသာ
တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံသ႔ို တစ္စတ
ုံ စ္ရာ ေရာက္ရွိျခင္း
မရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၄၀၀

ရွိေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ လက္နက္ကင
ို ္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည္။
KIA ရွိ အႀကီးတန္း ရင္းျမစ္ႏစ
ွ ဦ
္ းက အဖြ႕ဲ သည္ ဝင္ေငြဆင
ို ရ
္ ာ အျငင္းပြားမႈတစ္ခု
ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ UWSA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု
အေပၚ တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ တ
ႈ စ္ခက
ု ို ျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည္ဟု ဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည္။ UWSA သည္ အျခား
ေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံမွ ေကာက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ အခြနမ
္ ်ားအား KIA ထံသ႔ို ေပးေဆာင္

ဖားကန႔တ
္ င
ြ ္ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမၿပိဳမႈအၿပီးတြင္ ၾကည့ရ
္ စ
ႈ စ္ေဆးေနသည့္
၎၏ယူနစ္မတ
ွ ပ္မႉးအတြက္ တစ္ဦးတည္း ေစာင့ၾ္ ကပ္ေပးေနေသာ စစ္သားတစ္ဦး။ အဆိပ
ု ါ
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ရွည္ၾကာေစ
သည့္ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေနသည္။ Global

Witness/ M.O

ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေႂကြးၿမီ၏ သုံးပုတ
ံ စ္ပအ
ုံ ား အဆမတန္ ေစ်းတင္ထားသည့္
လက္နက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးေခ်လိုခဲ့သည္။၃၉၂
KIO က ၎အေနျဖင့္ UWSA ထံမွ အခြန္ေပးေခ်မႈမ်ားအျဖစ္ လက္နက္မ်ားကို
လက္ခံရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း တရားဝင္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၃၉၃ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဆက္
သြ ယ္ရာတြင္ ဝေဒသ ျပင္ ပ ဆက္ ဆံေရးဝန္ ႀကီး ဌာနက မည္ သ ည့္ လ က္ န က္
ေရာင္းခ်မႈမဆို သိမ
႔ု ဟုတ္ KIA အတြက္ ေပးေခ်ရမည့အ
္ ခြနမ
္ ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္
လက္နက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကိုမဆို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

၂.၅ ျမန္မာအမ်ိဳးသား
ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္
MNDAA သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းအတြင္း ပါဝင္ေနသည္ဟု စြပစ
္ ခ
ြဲ ထ
ံ ားရေသာ
ေနာက္ဆုံး လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕
ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ကိုးကန႔္ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရယူထားေသာ MNDAA
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အတက္ႂကြဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္
ျဖစ္ပြားခဲစ
့ ဥ္ကတည္းမွစတင္ကာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ တိင
ု ္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားအတြင္း
အဓိကက်သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏
အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။၄၀၁
လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ရင္းျမစ္မ်ားအရ ဖားကန႔္တြင္ MNDAA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္

ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရးအင္ပါယာတစ္ခု တည္

ရွိ သ ည္ ဟု သံ သ ယရွိေ သာ ကိုး ကန႔္ ပို င္ ကု မ ၸ ဏီ အ မ်ားအျပား ရွိ ပါသည္ ။

၄၀၂

ေထာင္ရန္အတြက္ ၎၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဆက္အသြယ္မ်ားကို အသုံးခ်ႏုိင္

ေက်ာက္ စိမ္းလုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ အႀကီးတန္းစီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငတ
္ စ္ဦးက MNDAA

ခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ စစ္တပ္သည္ - Wei ညီအစ္ကိုမ်ား ႏွင့္ ယခုအခါ

ေခါင္းေဆာင္ Pheung Kya Shin သည္ ၎အား တပ္မေတာ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏစ
ွ ္ တြင္

သမက္ျဖစ္သူ Steven Law (Htun Myint Naing) မွ လည္ပတ္သည့္ Asia World

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြင္းမွ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းမျပဳမီတြင္ ခမ္းတီးရွိ အေရးပါသည့္ ေက်ာက္

ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူ နာမည္ေက်ာ္ ကိုးကန႔္မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦးျဖစ္သူ

စိမ္းကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခက
ု လ
ို ပ
ု က
္ င
ို ရ
္ န္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္ဟု Global Witness အား

Lo Hsing Han တို႔ႏွင့္ အေပးအယူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ - မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈ

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤရင္းျမစ္အရ ၎၏ ကုမၸဏီသည္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ

အတြင္း ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။

မ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးတြင္ ေရာင္းခ်
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။၄၀၃ ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ားအရ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ Pheung
Kya Shin ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုသည္ ဆက္လက္လည္ပတ္
ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို Pyai Sone Win Aung Company ဟု ေခၚၿပီး
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ MNDAA ႏွင့္ ဆက္စပ္
ေနၿပီး Pyai Sone Win Aung ကုမဏ
ၸ ီႏင
ွ ့္ လိပစ
္ ာတစ္ခတ
ု ည္း ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္
မ်က္ရတနာကုမဏ
ၸ ီ အစုအၿပဳံလက
ို သ
္ ည္ DICA တြင္ ျပန္လည္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ခဲ့ျခင္း
မရွိေပ။

၄၀၄

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
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆခ
ို သ
ဲ့ ျဖင့္ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာမိတဖ
္ ႕ြဲ ထားမႈတစ္ခရ
ု ွိေန
ေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနပါသည္။၄၁၀ Yang ၏ ဇနီးျဖစ္သူ Daw Lee Kyu Shan သည္

မၾကာေသးမီက အက်ိဳးအျမတ္ ရရွပ
ိ င
ို ဆ
္ င
ို မ
္ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ထုတ္ေဖာ္မမ
ႈ ်ားအရ အနည္း

လည္း LS Jewellery ႏွင့္ အနီးကပ္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီငယ္တစ္ခု

ဆုံး အေနျဖင့္ Lyan Shan Jewellery (LS Jewellery) ဟု ေခၚေသာ ေက်ာက္မ်က္

ျဖစ္သည့္ Chit Kyi Yae Gems & Jewellery ၏ ဒါ႐ုက
ိ တ
္ ာတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။၄၁၁

ရတနာ ႏွင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခအ
ု ား ယခင္ MNDAA ဥကၠ႒ေဟာင္း Yang
Moe Lyan (သိမ
႔ု ဟုတ္ Yang Mao-Liang) မွ ပိင
ု ဆ
္ င
ို သ
္ ည္ဟု ၫႊန္ျပေနပါသည္။
၄၀၅

Pheung ႏွင့္ Yang ႏွစ္ဦးစလုံးတို႔သည္ ေဒသ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္

မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕တို႔သည္ အေစာပိုင္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္
မ်ားအတြင္း ေဒသ၏ ဟီးရိုးအင္းကုန္သြယ္မႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္
ခါးသီးသည့္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခအ
ု တြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ခၾဲ့ ကသည္။၄၀၆ Yang သည္
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါး အျမတ္ေငြမ်ားအား ေငြေၾကးခဝါခ်
သည္ဟု သံသယရွိရသည့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Peace
Myanmar Group ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။၄၀၇ ယခင္ စစ္
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ

၃။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ
ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္
ဖားကန႔္
ယခင္အခန္း ၂ ခန္းတို႔တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစၿပီး ဖားကန႔္ရွိ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလာဘေဇာတိုက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစ
သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လုၿံ ခဳံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးသည့္
ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ
ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အႀကီးမားဆုံးေသာ အစိုးရမဟုတသ
္ ည့္ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းသုံးဖြ႕ဲ
တိ႔ႏ
ု င
ွ အ
့္ တူ ပိမ
ု ိုေသးငယ္သည့္ BGF မ်ား ႏွင့္ ျပည္သစ
႔ူ စ္အမ်ားအျပားတိအ
႔ု တြက္
အဓိက ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္တစ္ခုကို ေပးအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အင္အား
ႀကီးမားသည့္ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနေသာ္
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑အား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္
မ်ားမွ ဆက္လက္လမ
ႊ ္းမိုးထားဆဲျဖစ္ကာ ဩဇာႀကီးမားသည့္ ခ႐ုန
ိ မ
ီ ်ားႏွင့္ ဖုံးကြယ္
ထားသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ပုံးကြယ္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၾက
သည္။ NLD အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း- ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အျမစ္တယ
ြ ္ေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အာ႐ုံ
စူးစိုက္မႈတို႔ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရပ္တန႔္ေစခဲ့
သည္။ ယခုအခါတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာျပန္လည္ရရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္
အျပဳသေဘာေဆာင္ သ ည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ားေပၚေပါက္ လာမည့္ အခြ င့္
အလမ္းမ်ားသည္ ေမွးမွိန္လ်က္ ရွိပါသည္။
ယခင္အခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ၏ ဇစ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ ဤ
ဆက္စပ္မႈ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အဓိက
အာ႐ုစ
ံ ူးစိက
ု ခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ အဆိပ
ု ါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းအရာမဟုတ္ေပ။ ဖားကန႔္တြင္ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕မ်ားမွ က်င့္သုံးသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
တိသ
႔ု ည္ ဥပေဒကင္းမဲၿ့ ပီး သတၱဳတြင္းမ်ားအနီး ေနထိင
ု သ
္ မ
ူ ်ားႏွင့္ လုပက
္ င
ို သ
္ မ
ူ ်ား
အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို ေပၚ
ေပါက္လာေစခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္တို႔ကို
အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ ထာဝရထိခက
ို ္ေစျခင္း တိက
႔ု လ
ို ည္း ျဖစ္ေစခဲပ
့ ါ
သည္။
(အခန္း ၁ တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း) နယ္ပယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ NLD ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ဖားကန႔္ရွိ အေျခအေနမ်ား
သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပိုမိုဆိုးရြားယိုယြင္းလာခဲ့သည္။
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းသည္ ပိုမိုအႏၲရာယ္ႀကီးမားလာခဲ့ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း၊
ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္ျခင္းမ်ားသည္ ေပါမ်ားလာ
ခဲၿ့ ပီး ေသနတ္ကင
ို ထ
္ ားသူမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသေ႐ြ႕ စိုးရိမမ
္ ႈႏင
ွ ့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ဝန္းက်င္သည္ ေဒသကို လႊမ္းၿခဳံထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားသည္
လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈ ရပ္ဆင
ို ္းျခင္း မျပဳမီတြင္ ရွိေနခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစ
ကာမူ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ပိုမိုအႏၲရာယ္မ်ားျပားစြာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ အလု
အယက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့ဝ
္ သည့္ ေျပာင္း
လဲမႈတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ NLD ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္၏ ပ်က္ကြက္မႈ
တို႔သည္ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့သည္။
အလားတူပင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ တူးေဖာ္
ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ ပမာဏမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွခ
ိ ပ
ဲ့ ရ
ုံ ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္း၏ က်န္ရွိေနေသးသည့္အပိုင္းတြင္ ေဒသအတြင္းရွိ အာ
ဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီ လက္တေတာ တိုးတက္လာမႈမ်ားကို အတြင္းက်က် စိစစ္
ေလ့လာထားပါသည္။
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အႏၲရာယ္ရွိသည့္ တူးေဖာ္မႈ၊
အသက္ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္သည့္
ရလဒ္မ်ား
လိင
ု စ
္ င္ခ်ထားမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းထားျခင္း၏ မရည္ရယ
ြ ထ
္ ားသည့္ အဓိက အက်ိဳးဆက္
တစ္ခမ
ု ွာ ေက်ာက္စမ
ိ ္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအၾကားရွိ အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္
မည့္အစား အစိုးရအေနျဖင့္ ရပ္တန႔္ရန္ ဆႏၵမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန႔္ႏုိင္စြမ္း
မရွသ
ိ ည့္ လက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမြနသ
္ ည့္ ကုမဏ
ၸ ီ
မ်ား၏ ေလာဘေဇာတိုက္၍ ဥပေဒအရ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ တူးေဖာ္မႈ
မ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ လိုင္စင္ခ်ထားမႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္
ရပ္ဆိုင္းခဲ့စဥ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လိုင္စင္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္
ရွခ
ိ ၿဲ့ ပီး ေနာက္ဆုံးလိင
ု စ
္ င္သည္ ၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ ္ မတ္လတြင္ သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးမည္
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လိုင္စင္မ်ား
သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးျခင္းမျပဳမီ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းပမာဏကို
အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစရန္ တတ္ႏုိင္သမွ်အျပင္းအထန္တူးေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။၄၁၂
ဤသိ႔ု အရွန
ိ အ
္ ဟုန္ ျပင္းထန္စြာ တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ပိ၍
ု ပင္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအေျခ
အေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲသ
့ ည္။ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားစြာတိသ
႔ု ည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္
ရာမွ ထြကရ
္ လ
ွိ ာေသာ ေျမစာမ်ားအား သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ စြနပ
႔္ စ္ရန္ေနရာမ်ား
သိ႔ု သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္မည့အ
္ စား ေျမစာမ်ားကို သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ေရးအတြက္ သုံး
စြဲရေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္း
ခြငအ
္ တြင္း၌ ပိမ
ု တ
ို ိုးျမႇင၍
့္ စြနပ
႔္ စ္လာၾကသည္။၄၁၃ ေျမစာမ်ားအား ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏
လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း စြန႔္ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ လုပ္ကြက္မ်ားသည္ ႀကံ့ခိုင္မႈ
ပိမ
ု န
ို ည္းပါးလာၿပီး ေသေစႏုင
ိ ္ေသာ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။ တစ္နည္း
အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ၿပီးေနာက္ က်န္ရွိသည့္ စြန႔္ပစ္
ေျမစာပုမ
ံ ်ားအတြင္း အေသးစားေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားကိရ
ု ွာေဖြၾကသည့္ ေရမေဆး ဟု
ေခၚေသာ အလြတသ
္ ေဘာလုပက
္ င
ို သ
္ ူ သိမ
႔ု ဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းတူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္
ပိုမိုေကာင္းစြာ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္ေျမစာပုံမ်ားထက္ ပိုမို၍
အႏၲရာယ္မ်ားလာေသာ ကုမဏ
ၸ လ
ီ ပ
ု က
္ ြကမ
္ ်ားအတြင္းသိ႔ု ေရႊ႕ေျပာင္း ရွာေဖြလာ
ၾကရသည္။

၄၁၄

ေလာဘေဇာတိုက္ တူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ေျမစာမ်ားပုံျခင္း အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္
ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရး လုပင
္ န္းခြငမ
္ ်ားအနီးတြင္ ႀကီးမားေသာ ႏုန္းစစ္ကန္မ်ား
က်န္ရွိေနခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတို႔အား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ပါမစ္သက္တမ္း
ကုနဆ
္ ုံးသြားခ်ိနတ
္ ြင္ အလြယတ
္ ကူပင္ စြနပ
႔္ စ္ခၾဲ့ ကပါသည္။ အဆိပ
ု ါ ႏုန္းစစ္ကန္
မ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္တြင္ မိုးရာသီအတြင္း ေရမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ ႀကီးမား
ေသာ တြင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႀကံ့ခိုင္မႈမရွိဘဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသဆုံးမႈမ်ား
ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။
မၾကာေသးမီ က ျဖစ္ ပြားခဲ့ သ ည့္ ျဖစ္ ရ ပ္ႏွ စ္ ခု တို ႔ က ျမန္ မာႏုိ င္ ငံ ရွိ တြ င္း ထြ က္
သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိျပႆနာမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ပြားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေနပါသည္ - ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလတြင္ ျဖစ္ပြား
ခဲ့ေသာ လူ ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးေစခဲ့သည့္ ေျမၿပိဳမႈ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂
ရက္ ေန႔တင
ြ ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ ၂၀၀ နီးပါး ေသဆုံးခဲသ
့ ည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ သမိင
ု ္း
တြင္ အဆိုးရြားဆုံးေသာ ေျမၿပိဳမႈ။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မေတာ္တဆမႈသည္ တရားမဝင္ စြန႔္ပစ္
ေျမစာမ်ား စုပုံျခင္း ႏွင့္ တရားမဝင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ျခင္းတိအ
႔ု ပါအဝင္ ကုမဏ
ၸ ီ
အမ်ားအျပားတို႔၏ အႏၲရာယ္ရွိေသာ တူးေဖာ္မႈအေလ့အထမ်ား၏ တုိက္႐ုိက္
ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိပ
ု ါ မေတာ္တဆမႈသည္ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေအာက္တဘ
ို ာ
လတြင္ ပါမစ္ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ Unity Gems ဟု ေခၚေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ
စြန႔္ပစ္ခဲ့သည့္ လုပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Frontier Myanmar ၏
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုအရ အဆိုပါလုပ္ကြက္သည္ ထို႔ေနာက္ပိုင္း ၁၈ လေက်ာ္

ကာလအတြင္း သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ စြနပ
႔္ စ္ရန္ေနရာမ်ားတြင္ စြနပ
႔္ စ္ရမည့အ
္ စား
အနီးအနားရွိ စြန႔္ပစ္ထားေသာ ေျမစာပုံကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ အျခားေသာ
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ တရားမဝင္ စြန႔္ပစ္ထားေသာ ေျမစာမ်ား
ႏွင့္ မိုးေရမ်ား ေရာေႏွာ၍ ျပည့္ႏက
ွ ္ေနခဲသ
့ ည္။၄၁၅ တြင္းသည္ ဤသိ႔ု ထူထပ္ေသာ
ရႊ႕ံ ႏြမ
ံ ်ားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းျပည့္ႏက
ွ လ
္ ာခဲၿ့ ပီး ကပ္လ်က္ရွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရး
နယ္ေျမမ်ားကိုျခားထားသည့္နံရံမ်ားကို က်ိဳးေပါက္သြားေစခဲ့ကာ လုပ္ေဆာင္
ေနဆဲ လုပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ႐ႊံ႕ႏြံမ်ားဝင္ေရာက္သြားေစခဲ့ၿပီး လူ ၅၄ ဦး ႏွင့္တကြ
တူးေဖာ္ေရး ကိရယ
ိ ာ ၄၀ ခုတက
႔ို ို အရွငလ
္ တ္လတ္ ျမႇဳပ္ႏွံေစခဲသ
့ ည္။ ေသဆုံးသူ
၂၆ ဦးတို႔သည္ Myanmar Thura Gems Company အတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့
ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။၄၁၆ Myanmar Thura သည္ အဆိပ
ု ါဧရိယာအတြင္း တူးေဖာ္ရန္ပါမစ္မရွဘ
ိ ဲ
အဆိုပါဧရိယာအတြင္း၌ပင္ တူးေဖာ္ေနၾကသည့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္
သည့္ Chaow Brother Enterprise ႏွင့္ Kachin Nationals Development
Company တို႔သည္လည္း တူးေဖာ္ရန္ပါမစ္မရွိၾကေပ။၄၁၇ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား
အနက္ မည္သည့္ကုမၸဏီကမွ် ၎တို႔၏ တရားဝင္မႈရွိမရွိ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိ
ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္း မရွိေပ။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏
ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ ဇူလင
ို လ
္ ၂ ရက္
ေန႔ မေတာ္တဆမႈတင
ြ ္ ေရမေဆးသမားမ်ား ရင္ဆင
ို ္ေနရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို
ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫတ
ြ ္ေရး တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ ဆက္စပ္ေနသည့္
ျမန္မာတေကာင္းကုမၸဏီအပါအဝင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္
ေလာက္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တူးေဖာ္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖားကန႔္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဝွခါ (ဂြီခါ
ဟုလည္းေခၚသည္) ေက်းရြာအနီးရွိ လုပ္ကြက္သည္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းသည့္
ေတာင္တစ္ခအ
ု ျဖစ္မွ ကန္ေပါင္ ၿပိဳက်မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရသ
ွိ ည့္ ဧရာမ
တြင္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။
(အပိုင္း ၃.၄ တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့သည့္) တရားမဝင္ ေရမေဆးသမား ၂၀၀
ေက်ာ္ခန႔သ
္ ည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားမွ ရွာေဖြျခင္းမျပဳသည့္ အလြန္ေသးငယ္
ေသာ ေက်ာက္စိမ္းအစအနမ်ားကို ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း ထိုသို႔ေသာ ေျမၿပိဳမႈ
တစ္ခု၌ ေသဆုံးခဲ့ရပါသည္။ မိုးရာသီစတင္လာမႈႏွင့္အတူ နယ္ေျမအတြင္းရွိ
တူးေဖာ္မႈမ်ားအား ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က
ဖားကန႔္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုး၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ အခေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းျဖင့္
တစ္ဦးခ်င္းတူးေဖာ္သူ ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား တူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။၄၁၈ ေဒၚ

ဖားကန႔္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအလယ္၌ ႀကီးမားသည့္ ရႊံ႕ႏြံအိုင္တစ္ခု ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီးေနာက္
ရႊံႏႊံမ်ား နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္လုပ္သားမ်ား။
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ေ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
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋအ
္ ား ေကာ္မတီတင
ြ ္
ထည့္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ၎၏ ယုံၾကည္ႏုိင္မႈကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစပါသည္။၄၂၀
အဆုံးသတ္တင
ြ ္ တပ္မေတာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ လုၿံ ခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး
ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနလင္းထြန္းအပါအဝင္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္အတြက္ အရာရွိႏွစ္ဦးကို

ဤသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့သည့္ အနည္းဆုံး လူ ၅၅ ဦး အနက္

ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲသ
့ ည္ဟု ဆိပ
ု ါသည္။၄၂၁ အစိုးရသည္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္သမ
ူ ်ား

လိုင္စင္မရွိဘဲ တူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Thura ကုမၸဏီ၏

အား ဆက္လက္တူးေဖာ္ရန္ ဖိအားေပးရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခသ
ဲ့ ည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း

ဤထရပ္ကားေမာင္းသူလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ Global Witness

လုပ္ငန္းရွင္ ၃ ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။၄၂၂ သို႔တိုင္
ယင္းသည္ က႑အားသန႔စ
္ င္ကာ ျပည္သမ
ူ ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္
အစိုးရ၏ပ်က္ကက
ြ မ
္ မ
ႈ ွ အာ႐ုလ
ံ ၿႊဲ ပီး ခံရသူကအ
ို ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ပခ
ုံ ်ျခင္းတိ႔ု
ထက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ပိုမိုခဲ့ပါသည္။
ဤအျဖစ္အပ်က္ႏစ
ွ ခ
္ စ
ု လုံးသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ေလ်ာ့ရမ
ဲ ႈ ႏွင့္ မဆင္မျခင္
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း၏ အႏၲရာယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိုင္စင္သက္တမ္း ကုန္သြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎တို႔၏
ဧရာမတြင္းႀကီးမ်ားကို အလြယ္တကူပင္ စြန႔္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ တရားမဝင္ စြန႔္ပစ္
ထားသည့္ ေျမစာမ်ား ႏွင့္ မုတသ
္ မ
ုံ ိုးတိ႔ု ေပါင္းစပ္သြားသည့အ
္ ခါ အဆိပ
ု ါ တြင္းႀကီး
မ်ားသည္ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္
ရႊံ႕ႏြံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္သြားသည္။ အဆိုပါတြင္းႀကီးမ်ား၏ ကန္ေပါင္မ်ားသည္
မလႊဲမေရွာင္သာ ၿပိဳက်ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔
ေျမၿပိဳ မႈ မ်ား ႐ု တ္ တ ရက္ျ ဖစ္ သြားေစသည့္ အ ခါ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ မႈ မ်ား၏
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈသည္ အသက္မ်ား
ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
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၃၅၆၂၈ မက္ထရစ္တန္သို႔ အႀကီးအက်ယ္ တိုးျမင့္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈသည္

၃.၁ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး

ထိုျမင့မ
္ ားေသာအဆင့မ
္ ွ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏွစ္ႏစ
ွ က
္ ာလအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္

ေနာက္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ

(ရပ္ ဆုိ င္း မႈ စ တင္ ခ်ိ န္ တြ င္ ) မက္ ထ ရစ္ တ န္ ၃၄,၆၅၅ သို ႔ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွ စ္ တြ င္
၃၁၆၇၈ မက္ထရစ္တန္သို႔ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္အတြင္း

လိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားမႈမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေရးအႀကီးဆုံး
ေမးခြ န္း တစ္ ခု မွာ - ရပ္ ဆို င္း မႈ သ ည္ ေက်ာက္ စိ မ္း ႏွ င့္ ေက်ာက္ မ်က္ ရ တနာ
ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ အ
ႈ ေပၚ မည္သသ
႔ို က္ေရာက္ခသ
ဲ့ နည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တိတ
ု ိုေျဖၾကား

အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ဤအခ်က္အလက္တြင္ MGE မွ တင္ျပခဲ့သည့္
တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွ ေရာင္းခ်ရသည့္ ပမာဏ
မ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ အ
္ ထိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ MEITI အစီရင္ခစ
ံ ာ ၅ ေစာင္ တိတ
႔ု ြင္

ရပါက ယင္းသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။

ေဖာ္ျပထားသည့္ ပမာဏမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပထမ MEITI အစီရင္ခံစာ ၃ ေစာင္

တရားမဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္ျခင္း

ေျပာင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈတို႔အတြက္ ပမာဏမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းထားျခင္း

တို႔ေၾကာင့္ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေရတြက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ေက်ာက္စိမ္း
ပမာဏသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္းထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို နိမ့္က်ေစသည္။ သို႔တိုင္ ဤအစီရင္ခံ
စာအတြက္ Global Witness မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုေ
ံ မးျမန္းမႈမ်ားမွ
ရရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းထားမႈအရ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို
ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းသည္ အမ်ားဆုံးအေနျဖင့္ စတင္သက္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္
အေထြေထြ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ အ
ႈ ေပၚ အေသးစားသက္ေရာက္မတ
ႈ စ္ခသ
ု ာ ရွပ
ိ ုံ
ရပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားသည္ အစိုးရ အေျပာင္း
အလဲ မ တို င္ မီ ႏွ င့္ လို င္ စ င္ ခ်ထားေပးမႈ ရ ပ္ ဆို င္းျခင္း သက္ေ ရာက္ မႈ မ တို င္ မီ
တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ မႈ မ်ား တစ္ ဟု န္ ထိုးျမင့္ တ က္ သြားခဲ့ သ ည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွ စ္ ရွိ
အတိင
ု ္းအတာထက္ အနည္းငယ္မွ်သာ နည္းပါးခဲၿ့ ပီး ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ထ
္ က္ သိသိ
သာသာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။

တိတ
႔ု ြင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းအျဖစ္ အမ်ိဳးအစားသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ပယင္း ႏွင့္ အသြင္
မရွိေပ။ ထို႔ေနာက္ပိုင္း လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ယခုအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းမရွိေသးေပ။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း၌ သက္တမ္းက်န္ရွိေနေသးေသာ လိုင္စင္
အေရအတြက္ကို အမွန္တကယ္ ႀကီးႀကီးမားမား စတင္ေလ်ာ့က်ေစလာခဲ့ေသာ
လိင
ု စ
္ င္ခ်ထားေပးမႈ ရပ္ဆင
ို ္းျခင္းသည္ တရားဝင္တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
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ေႏွးေကြးလာခဲ့ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ႏင
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ိ ါသည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစ
ကာမူ ဤေႏွးေကြးလာမႈသည္ အနည္းဆုံးအတိုင္းအတာမွ်သာျဖစ္ၿပီး ပါမစ္မ်ား
သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးလာသည္ႏင
ွ ့္ သက္တမ္းရွိေနေသးေသာ လိင
ု စ
္ င္မ်ားက်ဆင္း
လာျခင္းကို အမီလိုက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။
လိင
ု စ
္ င္မ်ား သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးလာသည္ႏင
ွ အ
့္ မွ် တူးေဖာ္မမ
ႈ ်ား ဆက္လက္ လုပ္
ကိင
ု ္ေနျခင္းသည္ ရပ္ဆင
ို ္းမႈေနာက္ပင
ို ္းတြင္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္မမ
ႈ ်ား ျမင့တ
္ က္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တရားဝင္ေက်ာက္စိမ္း
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၾကား ၁၆၃၄၀ မက္ထရစ္တန္မွ

လာခဲ့ေၾကာင္းကို အဆိုျပဳေနပါသည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္
အတိင
ု ္း စစ္တပ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနသည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ အေရးယူခရ
ံ ျခင္း

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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Chart: Global Witness • Source: MEITI Reports 1-5
ေ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။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြမ
ဲ ်ားရွိ ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ထုတလ
္ ပ
ု ္
မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ကြဲျပားသည့္ ပုံစံတစ္ခုကို ျပသ

အရ ၫႊ န္ျ ပေနပါသည္ ။ ၎တို ႔ သ ည္ အခ်ိ န္ မ ကု န္ ဆုံး မီ တြ င္ တတ္ႏုိ င္ သ မွ်
လ်င္ျ မန္ စြာ တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ ၾ ကသျဖင့္ အဆို ပါလု ပ္ င န္း မ်ားသည္ ပို ၍ သာ
အႏၲရာယ္ႀကီးလာခဲ့ပါသည္။

၄၂၄

ေနပါသည္။ ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆုံးျမင့္တက္

အနီးကပ္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအၾကား

ခဲ့ေသာ္လည္း ထို႔ေနာက္ပိုင္း သုံးႏွစ္တာအတြင္း အတက္အက်မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

တြင္ပင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီေသာအျမင္မ်ား

သို ႔ တို င္ ၂၀၁၇ ခုႏွ စ္ေ ရာက္ ရွိ ခ်ိ န္ တြ င္ ေရာင္း ခ်မႈ မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွ စ္ ရွိ

ရွိၾကသျဖင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္မွ် နားလည္ရန္

အျမင့္ဆုံး ပမာဏထက္ ၄၃% ပိုမိုနည္းပါးပါသည္။ ပိုမို၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္မွာ

ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ လုပင
္ န္းအတြင္းရွိ အႀကီးတန္းအရင္းအျမစ္

၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ တို႔တြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ (မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္) ေက်ာက္

တစ္ခုက ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တို႔အၾကားတြင္ ျပပြဲမွ ေရာင္းခ်မႈမ်ား က်ဆင္းခဲ့ၿပီး

စိမ္း အမ်ားစုတို႔အား တရားဝင္ျပပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ၆၀% ခန႔္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈသည္ အနိမ့္

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ

ဆုံးအေနျဖင့္ မေျပာင္းလဲဘဲရွိေနခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။၄၂၅ အျခားသူမ်ားကမူ

မ်ား တစ္ဟန
ု ထ
္ ုိးျမင့တ
္ က္ခခ
ဲ့ ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ ၎ႏွငအ
့္ တူ ျမင့တ
္ က္

တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ သ
ႈ ည္ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ပဋိပကၡတင
ြ ္

လာခဲ့ျ ခင္း မရွိေ ပ။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွ စ တင္ ကာ ျပပြဲ မ်ားတြ င္ ေရာင္း ခ်သည့္

ပါဝင္သမ
ူ ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ဆက္လက္ တူးေဖာ္ေနၾက

ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ေက်ာက္စမ
ိ ္းထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ၏
ႈ ၂၀% သာ ျဖစ္ေတာ့

သည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

သည္။

၄၂၆

ေနာက္ဆုံးတြင္ တရားဝင္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ လိုင္စင္မ်ား

အဆိပ
ု ါ အခ်က္အားလုံးတိအ
႔ု ရ ေမးခြန္းႏွစခ
္ က
ု ို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ - ေက်ာက္

သက္တမ္းကုနသ
္ ြားသည့အ
္ တြက္ အနည္းငယ္မွ် အရွန
ိ ္ေလ်ာ့က်လာခဲ့ေသာ္လည္း

စိမ္းထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သိသိ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီထက္ မ်ားစြာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနသည့္

သာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ျပပြဲမ်ားမွ ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွာမူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို႔

အခ်က္အရ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေတာင္ကန
ု ္းမ်ားမွ ေက်ာက္စမ
ိ ္း

ျမင့္ တ က္ လာခဲ့ျ ခင္း မရွိ သ နည္း ။ ျဖစ္ႏုိ င္ေျခရွိ သ ည့္ အေျဖအခ်ိဳ ႕ရွိ ပါသည္ ။

မ်ားကို ဆက္ လ က္ တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ ၾ ကရာတြ င္ ပို မို ဆ န္း သစ္ လာၾကသည္

အစိုး ရအေနျဖင့္ ေက်ာက္ စိ မ္း ထု တ္ လု ပ္ မႈ မ်ားကို မွ တ္ တ မ္း တင္ ရာတြ င္ ပို မို

သို႔မဟုတ္ တမင္တကာ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။

ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏုင
ိ ၿ္ ပီး တိုးတက္လာသည့္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ သ
ႈ ည္ ယခင္
က စာရင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ‘တရားဝင္ ျဖစ္လာျခင္း’
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုသို႔ျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ပိုမို
ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ ဤစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္းေတြ႕ရွိရသည့္ အေျဖျဖစ္ပါသည္ ေရြးေကာက္ ပြဲ နီး ကပ္ လာသည္ႏွ င့္ အ မွ် ႏုိ င္ ငံေ ရးအေျခအေန သိ သိ သာသာ
ေျပာင္းလဲသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာႏုင
ိ ္ေၾကာင္းတိက
႔ု ို သိရသ
ွိ ျဖင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား
အေနျဖင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားကို တတ္ႏင
ုိ သ
္ မွ် အလ်င္ျမန္ဆုံး တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ရ
္ န္
အတြက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ပင္ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ခဲ့
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္တမ္း
က်န္ရွိ ေနေသးေသာ လိုင္စင္အေရအတြက္မ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္
ပင္ အဆိုပါ ျမင့္မားသည့္အဆင့္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္တူးေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္း
သာ မွန္ကန္ပါက ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ရွိ အတိုင္းအတာထက္ပင္
ဆက္လက္ျမင့မ
္ ားေနသျဖင့္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္
တြဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတို႔သည္ ပို၍ပင္ သိသိသာသာ က်႐ႈံးခဲ့ပါသည္။
တရားဝင္ အေရာင္းျပပြမ
ဲ ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္း ေလ်ာ့က်
လာျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခန႔္မွန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒဆိုင္ရာ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမတိုင္မီ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္ကာ ပိုလွ်ံ
သည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားအား အနာဂတ္တင
ြ ္ေရာင္းခ်ရန္ သိုေလွာင္ေနျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္
ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ား၏ ပိမ
ု ို ႀကီးမားသည့္ ပမာဏအားႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ျပင္ပသိ႔ု ေမွာင္ခို တင္ပ႔ို
ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ တရားဝင္မရ
ႈ မ
ွိ ရွိ မေသခ်ာသည့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ ေက်ာက္စမ
ိ ္းေစ်းကြက္
မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိပ
ု ါ ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေျခကို ေအာက္ပါ အပိင
ု ္း ၃.၂
တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။
အဆိပ
ု ါ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးသည္ တရားဝင္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ႏွင့္ ေရာင္း
ခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ
မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း ဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း
တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ သ
ႈ ည္ တူးေဖာ္ခင
ြ မ
့္ ်ား သက္တမ္းကုနသ
္ ြားသျဖင့္ အနည္းငယ္
ေလ်ာ့က်သြားေကာင္း ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ေသာ္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားေသာ
ပဋိပကၡတင
ြ ပ
္ ါဝင္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယရ
္ ွိေသာ အင္အားႀကီး
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ပိ၍
ု ပင္ အႏၲရာယ္မ်ားျပားလာၿပီး ဥပေဒအရ ေမးခြန္းထုတဖ
္ ယ
ြ ္
အေလ့အထမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု Global Witness ၏ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား

၃.၂ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ
ျမင့္တက္လာျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွိ အႀကီးမားဆုံးေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ
ေမွာင္ခို ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား ေပါမ်ားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲၿ့ ပီးသည့္
အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုတို႔အား တရားဝင္စနစ္အတြင္းသို႔
ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွဘ
ိ ဲ ႏုင
ိ င
္ ံျပင္ပသိ႔ု ေမွာင္ခတ
ို င္ပပ
႔ို ါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေက်ာက္
စိမ္း လုပင
္ န္း၏ အရြယအ
္ စားကို တိက်စြာတြကခ
္ ်က္ရန္ မျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ေလာက္ ျဖစ္
ေစၿပီး ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ျပည္သမ
ူ ်ားအတြက္ အခြနဝ
္ င္ေငြ ေဒၚလာ သန္းရာေပါင္းမ်ား
စြာ ဆုံး႐ႈံးေစကာ ေမွာင္ခက
ို န
ု က
္ ူးျခင္းႏွငအ
့္ တူ အျခားေသာ တရားမဝင္ လုပင
္ န္း
မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အဖြဲ႕မ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးသည္။
လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းသည္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ ျပႆနာကို
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းသည္ မရည္ရြယ္ထားသည့္ အက်ိဳးဆက္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးခဲၿ့ ပီးျဖစ္ေသာ လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားတြင္ တူးေဖာ္ေန
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အကယ္၍ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆႏၵရွိလွ်င္ပင္ ၎တို႔၏
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း
မရွိေပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၎တိ၏
႔ု ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားအား ေစ်းကြကသ
္ ႔ို သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္
ရန္ တရားမဝင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လိုအပ္လာခဲ့သည္။ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသို႔
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေစခဲ့မႈသည္ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အဓိက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပိုမိုလြယ္ကူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား
အား ေစ်းကြကသ
္ ႔ို တင္ပ႔ျို ခင္းကို ခ်ဲ႕ထြငရ
္ န္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္
ယုတၱိရွိပါသည္။
အမွနစ
္ င္စစ္တင
ြ ္ ေမွာင္ခတ
ို င္ပ႔ျို ခင္းမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ရပ္ဆင
ို ္းမႈ
ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္မွစတင္ကာ ပို၍ပင္တိုးျမင့္လာခဲ့သည္ဟု လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားစြာတိက
႔ု Global Witness အား ေျပာၾကခဲၾ့ ကသည္။ ကိန္းဂဏန္း အတိအက်
မ်ားကို ရရွရ
ိ န္ အခက္အခဲရွိေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ
၏ ၇၀% မွ ၉၀% တို႔အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္ေနၿပီး၄၃၂ မႏၲေလးမွ
တစ္ဆင့္ ပမာဏပိုမိုတိုးျမႇင့္၍ သယ္ယူပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္ဟု လုပ္ငန္း
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း
လုပ္ငန္းသည္ မည္မွ် ႀကီးမား
သနည္း?
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Global Witness က ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္
အျမင့္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္ဟန္တူေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိခဲ့သည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့သည္။ ဤ
ကိန္းဂဏန္းသည္ အာ႐ုံစိုက္မႈအမ်ားအျပားကိုရရွိခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္မွစ၍ အျခားေသာ
ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခမ်ားကိုေပးအပ္သည့္ ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားတိက
႔ု ို လုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။
Natural Resource Governance Institute မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ထိုသို႔ေသာ
ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္
တြင္ ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလယ
ီ မ
ံ ွ ၁၅.၉ ဘီလယ
ီ အ
ံ ထိ ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္ တြင္ ေဒၚလာ ၄.၁ ဘီလီယံမွ ၄၃.၆ ဘီလီယံအထိ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့
သည္။၄၂၇ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ The Open Data: Myanmar Jade
စီမက
ံ န
ိ ္းက ေဒၚလာ ၆.၃ ဘီလယ
ီ မ
ံ ွ ၆.၆ ဘီလယ
ီ ံ အၾကား ရွမ
ိ ည္ဟု ခန႔မ
္ န
ွ ္းထား
ၿပီး အျခားေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ်ားသည္ အဆိပ
ု ါ ကြဲျပားျခားနားသည့္ တန္ဖိုး
ျဖတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ကန႔္ကြက္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိခဲ့
ၾကသည္။၄၂၈ အမွန္စင္စစ္တြင္ တန္ဖိုးအစစ္အမွန္သည္ ကုန္သြယ္မႈ၏ တရား
မဝင္မႈ ျမင့္မားေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအတြင္းသို႔
မည္သည့အ
္ ခါမွ် ေရာက္ရလ
ွိ ာခဲ့ျခင္း မရွိေသာ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ၏
ႈ ႀကီးမားေသာ အစိတ္
အပိုင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွင္းလင္းမႈမရွိ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ MEITI လုပ္ငန္းစဥ္မွ
ျဖစ္ေစ အျခားေသာ စနစ္တက် ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ အစိုးရထံမွ
ပိမ
ု ို အခ်ိန္ႏင
ွ ့္ တေျပးညီျဖစ္ၿပီး ျပည့စ
္ သ
ုံ ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္း
ျဖင့္ ရွင္းလင္းမႈ ပိုမိုရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မူ ေက်ာက္စိမ္း၏
၉၀% အထိအား တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမဟုတ္
သည့္အခါ အေရးႀကီးသည့္ မေရရာမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရွိေနေစပါသည္။

တန္ဖိုး ႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာသည္ အဆိပ
ု ါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပင္ဆင္မမ
ြ ္းမံမည့္
အစား တရားဝင္ တူးေဖာ္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရး တစ္ခလ
ု ုံးအေပၚ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးျခင္းကို
ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ တူးေဖာ္ထုတ္
လုပ္မႈ ပမာဏမ်ားကို အသုံးျပဳထားပါသည္။
ယင္းအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္အျဖစ္
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္သည္ လုပ္ငန္းအား ေဒၚလာ
တန္ဖိုးျဖင့္ အရြယအ
္ စားသတ္မတ
ွ ္ျခင္းထက္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းထား
ျခင္းသည္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကို မည္သို႔သက္ေရာက္ေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ ပိုမို
၍ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမ်ားသည္ က႑၏
စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်မ်ားႏွင့္ ေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပေစ်းကြက္ အင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ ပိုမိုနည္းပါး
သျဖင့္ လုပင
္ န္း၏အရြယအ
္ စားတန္ဖိုးထက္ အမွနတ
္ ကယ္ ေက်ာက္စမ
ိ း္ တူးေဖာ္
ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ က
ႈ ို ကိယ
ု စ
္ ားျပဳပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မတ
ွ ္ျခင္းတြင္ ေျပာင္းလဲေနသည့္
ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေစ်းႏႈန္း အတက္
အက်မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းအရည္အေသြး ကြာျခားမႈမ်ားႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ
အတြင္း ႏွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားသည့္ အျခားေသာ ၾကားခံ
ေျပာင္းလဲႏုိငေ
္ သာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ယင္းကို သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ The Open
Data: Myanmar Jade ေလ့လာမႈအရ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ သ
ံ ႔ို တင္ပ႔ေ
ို သာ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္လၽွင္ ၅.၀၈ ေဒၚလာ အျဖစ္မွ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္လၽွင္ ၁၂၇.၆၉ ေဒၚလာအျဖစ္သို႔ တစ္ဟုန္ထိုး
ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္လၽွင္ ၁၀.၅၂ ေဒၚလာ အျဖစ္
္ န္း၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကိသ
ု ာ ၾကည့ရ
္ ပ
ႈ ါ
သိ႔ု ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲသ
့ ည္။၄၂၉ လုပင
က အဆိပ
ု ါ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားအရ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ပ
ႈ မာဏမ်ား တစ္ထပ္
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ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းအမ်ားစုတသ
႔ို ည္ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ၊ံ ယူနန္ခ႐ုင
ိ ၊္ ေရႊလ၊ီ ၾကယ္ေခါင္ေစ်းရွိ
ဆိုင္မ်ားစြာအနက္ တစ္ဆိုင္တြင္ ဝယ္ယူေနၾကသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေဖာက္သည္မ်ားထံတြင္
အဆုံးသတ္သြားသည္။ Global Witness

တည္း ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ လုပင
္ န္းသည္ ႏွစစ
္ ဥ္ ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲေနဟန္ ျမင္ရႏုင
ိ ္
ပါသည္။
ဒု တိ ယ အားျဖင့္ ေက်ာက္ စိ မ္းေစ်းကြ က္ အ ရြ ယ္ အ စားသတ္ မွ တ္ မႈ ခန႔္ မွ န္းေျခ
မ်ားကိုလႈံ႔ေဆာ္သည့္ အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္အခ်က္
တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ - တူးေဖာ္ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အရည္အေသြးမွာ
သိသသ
ိ ာသာ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ၫႊန္ျပရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္
အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းအျပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ ခန႔္မွန္းခ်က္အတြက္ အေျခခံထားသည့္ အျခားေသာေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္
အခ်က္မွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အရည္အေသြး “အဆင့”္ ၃ ခုအနက္ တစ္ခခ
ု ်င္းစီ
အတြင္း က်ေရာက္သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း၏ အခ်ိဳး
အစား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနပ
္ု တ
္ ၏
႔ို ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ စုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု မ
္ ၌
ႈ Harvard’s Ash
Center ႏွင့္ Proximity Designs တို႔မွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ခန႔မ
္ န
ွ ္းခ်က္ကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ အဆိပ
ု ါ ခန႔မ
္ န
ွ ္းခ်က္အရ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ၅%
သည္ A အဆင့္ျဖစ္ၿပီး ၃၅% သည္ B အဆင့္ ျဖစ္ကာ ၆၀% သည္ C အဆင့္
ျဖစ္ပါသည္။ ၄၃၀
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Harvard’s Ash Center က လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ တန္ဖိုး၏
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ စုစုေပါင္း ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ၏
ႈ ၀.၀၁% ႏွင့္ ၃.၅%
တိအ
႔ု သီးသီး ျဖစ္သည့္ ပိမ
ု တ
ို န္ဖိုးျမင့မ
္ ားသည့္ “ပထမတန္းစား (Imperial)” ႏွင့္
“အလယ္အလတ္တန္းစား (commercial)” ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး
ု ါ ျပင္ဆင္
တိက
႔ု ို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ၎၏ နည္းစနစ္ကို ခ်ိနည
္ ခ
ႇိ သ
ဲ့ ည္။ ၄၃၁ အဆိပ
မြမ္းမံထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ Ash Center သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္
ျပင္ဆင္မမ
ြ ္းမံထားသည့္ သမား႐ိုးက် ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလယ
ီ ံ သတ္မတ
ွ ္
ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ Global Witness ၏ ကိုယ္ပိုင္ခန႔္မွန္းေျခ၏ ထက္ဝက္သာ
ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြနမ
္ ်ားျပားသည့္ ပမာဏတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ
ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္း၏ အရြယအ
္ စားအေပၚ အဆိပ
ု ါ ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခမ်ားသည္
လုပင
္ န္း၏ အေရးပါမႈ အတိင
ု ္းအတာ ႏွင့္ ျပႆနာ၏ အရြယအ
္ စားကို ဂ႐ုျပဳမိေစ
ေရးအတြက္ ထိုစဥ္က အလြန္ တန္ဖိုးရွိပါသည္။
သိတ
႔ု င
ို ္ အဆိပ
ု ါ ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခမ်ားအား က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ သုေတသနမ်ားတြင္ အေျခခံ
ထားေသာ္လည္း ၎တိသ
႔ု ည္ မျပည့စ
္ သ
ုံ ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ
ထားေသာ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ ငါးႏွစ္ၾကာၿပီးခ်ိန္တြင္
တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ
ရွသ
ိ ျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ လုပင
္ န္းႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ ၎၏အခ်က္အလက္
စုေ ဆာင္း မႈ စြ မ္း ရည္ မ်ားကို ျမႇ င့္ တ င္ ရ န္ ဦးစားေပးကာ အမ်ားျပည္ သူ ထံ သို ႔
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုထုတ္ျပန္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရး၏
အေရးႀကီးပုက
ံ ို ျပသေနသည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာသည္ လိင
ု စ
္ င္ခ်
ထားေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းထားျခင္း၏ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို စိစစ္ေလ့လာရန္အတြက္
အနည္းငယ္မွ် ပိုမိုစိတ္ခ်ႏုိင္သည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ အခ်က္အလက္
မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာထားပါသည္။

အတြင္းရွိ ရင္းျမစ္မ်ားက ခန႔မ
္ န
ွ ္းခဲၾ့ ကသည္။ ၄၃၃ ယင္းအရ လုပင
္ န္းအတြင္းမွ ရင္းျမစ္
မ်ားက ၅၀-၈၀% ေမွာင္ခပ
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ို ဆာင္ခဲသ
့ ည္ဟု ခန႔မ
္ န
ွ ္းခဲသ
့ ည့အ
္ ခါတြင္ ရပ္ဆင
ို ္းမႈ
စတင္ခစ
ဲ့ ဥ္မစ
ွ ၍ ေမွာင္ခပ
ို ႔ေ
ို ဆာင္မမ
ႈ ်ား အေတာ္အသင့္ ျမင့တ
္ က္လာခဲသ
့ ည္ ဟု
အဆိုျပဳေနပါသည္။၄၃၄ ယင္းအား အပိုင္း ၃.၁ တြင္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည့္
ေက်ာက္စိမး္ ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ေထာက္ခံေနပါသည္။ အဆိုပါ
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္တြင္ ႀကီး
မားသည့္ ျမင့္တက္မႈတစ္ခုကို ျပသေနေသာ္လည္း ျပပြဲမွ ေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္
တိုးတက္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ေရာင္းခ်မႈ ရပ္တန႔္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္
သျဖင့္ အဆိုပါ ပိုေနသည့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ ေမွာင္ခိုပို႔ေဆာင္
လ်က္ ရွိႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္ အခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ရွိ နယ္စပ္ဆခ
ုံ ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆင္ျဖဴရွငဂ
္ တ
ိ မ
္ တ
ွ စ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ံ
သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ယာဥ္တန္းမ်ား၊ Global Witness

ကုလသမဂၢ၏ Comtrade အခ်က္အလက္စုစည္းမႈမွ အေကာက္ခြန္ အခ်က္
အလက္မ်ားအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား
၏ တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ အျမင့္ဆုံးႏွစ္ၿပီးေနာက္ ပုံမွန္ျဖစ္လာခဲ့

ျဖစ္ႏုိင္ေျခအရွိဆုံးမွာ ဤအခ်က္အလက္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလိုဂရမ္

သည္။၄၃၅ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါဇယားတြင္

လၽွင္ ၅.၀၈ ေဒၚလာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀.၅၂ ေဒၚလာသို႔ ျပန္လည္က်ဆင္း

ေတြ႕ျမင္ရသည့္ အတိုင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ျမင့္တက္မလာမီတြင္

ခဲ့ျခင္း မတိုင္မီ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၇.၆၉ ေဒၚလာ အထိ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္
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လာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာက္စိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေစာင့္

မႈ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ သမိုင္းဝင္အဆင့္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားျခင္း မရွိမီ

ၾကည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၄၃၆ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း တင္သြင္းမႈမ်ား
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ယင္းသည္ တရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ အမ်ားအားျဖင့္

သည္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ မ
္ ွ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ အ
္ ထိ လ်င္ျမန္စြာ ျမင့တ
္ က္လာခဲၿ့ ပီး ေနာက္ထပ္

စိတ္မခ်ရေသာ သေဘာသဘာဝကိုလည္း ေဖာ္ျပေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔

ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ႐ုတ္ျခည္း က်ဆင္းသြားျခင္းသည္ အထက္ပါ အပိုင္း ၃.၁

တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ အမွနတ
္ ကယ္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္

တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ပုစ
ံ မ
ံ ်ားႏွင့္ ကိက
ု ည
္ မ
ီ ႈ

၍ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစသည္။

မရွိေပ။

OFFICIAL CHINESE IMPORTS OF JADE FROM MYANMAR
Year

Value of Imports

Year

Value of Imports

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

Table: Global Witness • Source: UN Comtrade Data

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈ တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း တစ္ကီလိုတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ တစ္ဟုန္ထုိးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၄၃၇
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ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသည္ အစိုးရ၏ ဝင္ေငြမ်ားကို
ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါသည္။
အေရးအႀကီး ဆုံး အျဖစ္ ေမွာ င္ ခို တ င္ ပို ႔ သ ည့္ ပ မာဏႏွ င့္ လို င္ စ င္ ခ်ထားေပးမႈ
ရပ္ဆိုင္းစဥ္မွစတင္ကာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာမႈတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႂကြယ္ဝမႈမ်ား၏ မည္မွ်နည္းပါးေသာ အတိုင္းအတာ
သည္သာ အေရးတႀကီးလိအ
ု ပ္ေနေသာ လူမႈေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈ သိမ
႔ု ဟုတ္

ရွင္လင္းစြာေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒသည္
ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးအတြက္ စုစုေပါင္းအခြန္ႏင
ွ ့္ အေရာင္းခြနမ
္ ်ားအား လက္ရွိ စုစုေပါင္း
၂၀% မွ ၁၃% ခန႔သ
္ ႔ို ေလွ်ာ့ခ်သင့ပ
္ ါသည္ (လာမည့စ
္ ာမ်က္ႏွာရွိ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ
ကို ၾကည့္ရႈပါ)။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေက်ာက္စိမ္း ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသို႔
အထက္ပါ အခြန္ႏန
ႈ ္းထားမ်ားကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါက ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ ႏွစစ
္ ဥ္ေမွာင္ခို
လုပ္ငန္းမွ အခြန္ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဆုံး႐ႈံးလ်က္
ရွိခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ အစိုးရထံသို႔

COVID-19 ကပ္ေရာဂါသည္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းအႏၲရာယ္မ်ားကို ပိုမိုတိုးပြားေစခဲ့

ေရာက္ရွိေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ ဤဆုံး႐ႈံးမႈ၏ ပမာဏအတိအက်

သည္။ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွလ
႔ံ ာခဲသ
့ ည့အ
္ ခါ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ

ကို အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္း

အစိုးရသည္ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ မတ္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပရ
္ န္ စီစဥ္ထားသည့္

ခန႔္မွန္းေျခတစ္ခုကို ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။

အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ရန္အတြက္ အဓိက တရားဝင္

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ EITI အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားသည္ ျပပြမ
ဲ ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ႏွစ္စဥ္ ယူရို ႏွင့္ က်ပ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတို႔ျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ EITI အစီရင္ခံစာ တစ္ခုစီတြင္ တင္ျပထားေသာ
ျပပြဲ၌ ေရာင္းခ်ရမႈ၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပထားၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ

ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ၅၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ဆိုင္းငံ့လိုက္
သည္။ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ားသည္ တရားဝင္ေရာင္းခ်ရန္ ေနရာမရွိေသာ
ေၾကာင့္ ၎တိ၏
႔ု ေက်ာက္စမ
ိ ္းကို ေရာင္းခ်ရန္ အျခား နည္းလမ္းမ်ား ရွာႏုင
ိ ဖ
္ ြယ္
ရွိသည္။

၄၄၀

ႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပသို႔ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အနည္းဆုံးရာခိုင္ႏႈန္း

အာဏာသိမ္းမႈသည္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈကို အလ်ဥ္ျပတ္ေတာက္ေစခဲ့သည္။

(၇၀%) ကို အေျခခံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတင္ပို႔ေသာ ေက်ာက္စိမ္း၏အနည္းဆုံး

Global Witness ၏ ရင္းျမစ္တစ္ဦးအရ ေရႊလီ ႏွင့္ မူဆယ္တို႔အၾကား ျဖတ္သန္း

ေဒၚလာ တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ထားသည္။

သြားလာသည့္ တ႐ုတန
္ ယ္စပ္အား အာဏာသိမ္းမႈ၏ ႏုင
ိ င
္ ံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကေသာင္း

ဤတြကခ
္ ်က္မအ
ႈ ရ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ ေမွာင္ခလ
ို ပ
ု င
္ န္းေၾကာင့္ ႏွစစ
္ ဥ္အခြနဝ
္ င္ေငြ
ေဒၚလာမီလီယံ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ယင္း
သည္ပင္လၽွင္ ေလွ်ာ့၍တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
ေက်ာက္စိမ္း၏ ၇၀% ေက်ာ္တို႔အား ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ ေမွာင္ခိုတင္ပို႔ၿပီး အဖိုးတန္
ေက်ာက္စမ
ိ ္း အမ်ားစုတအ
႔ို ား တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ သ
ံ ႔ို တုက
ိ ႐
္ က
ုိ ္ေမွာင္ခတ
ို င္ပက
႔ို ာ အရည္
အေသြးနိမ့္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကိုသာ ျပပြဲမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည္။ ၄၃၉

အနင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚ
ေပါက္လာခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ ယင္းသည္ တ႐ုတ္
ႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြင္းသိ႔ု မႏၲေလး - ေရႊလီ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္မွ ေမွာင္ခို ပိ႔ေ
ု ဆာင္
ျခင္းမ်ားကို ရပ္တန႔္ေစခဲသ
့ ည္ဟု ၾကားသိရသည္။၄၄၁ ဤအေျခအေနသည္ အကန႔္
အသတ္မရွိ ၾကာျမင့္ႏုိင္ဖြယ္မရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္လာသည္
ႏွင့္အမွ် ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္ အႀကီးစားအတိုင္းအတာျဖင့္ ျပန္လည္
ေပၚေပါက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းႂကြယ္ဝမႈ မည္မွ်သည္ ၎၏
ျပည္သမ
ူ ်ားကို အက်ိဳးမျဖစ္ထန
ြ ္းေစဘဲ ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ျပင္ပသိ႔ု ေရာက္ရသ
ွိ ြားေၾကာင္းကို

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.

Fiscal Year (April
- March)

Value of Emporium Sales
(reported by MGE)

Minimum Value of Smuggled
Jade (assume 70% smuggled)

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

Table: Global Witness • Source: MGE Dislosures in MEITI Reports 1-5
တန္ဖိုးအျမင့္မားဆုံးေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား အၿမဲတမ္းနီးပါး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသျဖင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အမွန္တကယ္တန္ဖိုးသည္ ထို႔ထက္ပိုမို
ျမင့္မားႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
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၄၃၈

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ

ေက်ာက္စိမ္းအခြန္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲျခင္း

၅။ အျခားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား – အစိုးရသည္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား ႏုင
ိ င
္ ံျခားေငြေၾကး
ျဖင့္ ေရေျမခြန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခေၾကးေငြမ်ားကဲ့သို႔ အျခား
ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ေစခဲ့သည္။

ေမွာင္ခက
ို န
ု သ
္ ယ
ြ ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းအေပၚ အခြန္ေကာက္ခမ
ံ ႈ
ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္မားျခင္းႏွင့္တကြ ၎တို႔၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေစ
သည္။ သမိင
ု ္းအရ ေက်ာက္စမ
ိ ္းသည္ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတိမ
႔ု တ
ွ စ္ဆင့္ အစိုးရ
အား ဝင္ေငြမ်ားေပးအပ္ပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းကို ေအာက္ပါတို႔မွတစ္ဆင့္ အပါ
အဝင္ အႀကိမ္ေရအမ်ားအျပား အခြန္ေကာက္ခံပါသည္ ၄၄၂၁။ “လက္မွတ္ထိုးသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား” – တူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္တစ္ခုရရွိရန္
အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေပးေခ်ရသည့္ ပမာဏ။
၂။ “ထုတ္လုပ္မႈအခြန္” သို႔မဟုတ္ “ေရေျမခြန္” – တူးေဖာ္မည့္ ေက်ာက္စိမ္း
အ႐ုိင္းတုံးမ်ား၏ ခန႔္မွန္းတန္ဖိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္
တန္ဖိုးျဖတ္သည့္ အခြန္မ်ား။ ဤတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းအား MGE အရာရွိမ်ား၊
ျပည္နယ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္
သည့္ တန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းအား MGE အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ေက်ာက္စမ
ိ ္း
အ႐ုိင္းမ်ားအား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း၏ တိက်မႈမရွိေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္
တန္ဖိုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီအေပၚ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤ
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ျခယ္လွယ္မႈ မ်ားစြာတို႔ ျဖစ္ပြား
ေလ့ရွိပါသည္။ ၄၄၃
၃။ “အေရာင္းခြနမ
္ ်ား” သိမ
႔ု ဟုတ္ “အထူးကုနစ
္ ည္ခန
ြ မ
္ ်ား” – အေရာင္းျပပြမ
ဲ ်ားရွိ
ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား၏
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ MGE ထံ ေပးအပ္သည့္ အခေၾကးေငြမ်ား။
၄။ “ကုနသ
္ ယ
ြ ဝ
္ င္ေငြခန
ြ ”္ – ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ ႏွစစ
္ ဥ္အခြန္
ေကာက္ခံမႈမ်ား။

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ ေက်ာက္မ်ကရ
္ တနာတူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးအတြကကမ႓ာေပၚရွ
္
ိ
ွ ္
အျမင့ဆ
္ ုံး ေရေျမခြနမ
္ ်ားတြင္ တစ္ခအ
ု ပါအဝင္ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္ -၄၄၄ ၁၉၉၅ ခုႏစ
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒသည္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အခေၾကးေငြ ၂၀%
ေကာက္ ခံ သျဖင့္ လာဘ္ေ ပးလာဘ္ ယူ မႈႏွ င့္ ေမွာ င္ ခို ကု န္ သြ ယ္ မႈ တို ႔ အ တြ က္
အဓိက မက္လုံးတစ္ခုကို ျဖစ္ေစသည္။ ၄၄၅
၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေက်ာက္
စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွ ေနာက္ထပ္ ‘အထူး ကုန္စည္ခြန္’
ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳးကိုေပးေခ်ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။၄၄၆ ၂၀၁၆
ခုႏစ
ွ တ
္ င
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္ ည္ ၁၅% မွ ၂၀% သိ႔ု ျမင့တ
္ က္လာခဲၿ့ ပီး လုပင
္ န္း
အတြင္း တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ၿပီး၄၄၇ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း
၁၅% သို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။၄၄၈ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းကို
အထူး ကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အခြန္
၁၁% ကို ေပးေဆာင္ရသည္။ ၄၄၉
၂၀၁၉ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ စတင္သက္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ယင္းသည္
ေက်ာက္ စိ မ္း ဆို င္ ရာ အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားအတြ က္ ရွိ ၿ ပီး သားအခြ န္ေ ကာက္ ခံ မႈ
တာဝန္မ်ားအေပၚ အစားထိုးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။၄၅၀ ယင္းအရ ေရေျမခြန္
မ်ားအား ၁၀% အထိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေက်ာက္အ႐ုင
ိ ္းမ်ားအေပၚ ၃% ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္
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ျမႇငတ
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ိ ္ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လုပ္ငန္းအတြင္း ယခင္က ရွိခဲ့သည့္
႐ႈပ္ေထြးေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ကို ျပန္လည္ဖန္တီးျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရ
မည္။ အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည့အ
္ တိင
ု ္း အဆိပ
ု ါ အခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ အေျခ
အေနအတြင္း အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ၾကသည္။

How Myanmar’s goverment taxes jade

Government
revenue
Paid on revenues

Administrative

Other fees
Paid when sold
Corporate income Tax

Tax on production

Sales Tax
Royalty fees

Buy a permit

Signature fees

တရားဝင္အခြန္မ်ား ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားအျပင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ ႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလ်ာက္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ
တရားမဝင္ေငြေပးေခ်ရမႈမ်ား ရွိေနသည္။

55

၃.၃ ဖားကန႔္ရွိ တ႐ုတ္စီးပြားေရး
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား
တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္း အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ေနာက္ပင
ို ္း
တြင္ ဆက္လက္ေပါမ်ားလာခဲသ
့ ည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္
ေရးတြင္ ျပည္ပပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း၄၅၂ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးၿပီး အေခ်ာထည္မေရာက္မီအဆင့္
ႏွ င့္ အေခ်ာထည္ျ ပဳလု ပ္ ရ န္ အဆင္ သ င့္ျ ဖစ္ေ နသည့္ အ ဆင့္ ရွိ ေစ်းကြ က္ႏွ င့္
တန္ဖိုးျမႇင့္ေစ်းကြက္မ်ားကိုပါ လႊမ္းမိုးထားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖုံးကြယ္ထား
ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ထင္ရွားသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေနပါ
သည္။၄၅၃ လုပင
္ န္းအတြင္းရွိ အတြင္းသိ ရင္းျမစ္တစ္ဦးက ယခုအခါတြင္ ဖားကန႔္
ရွိ ကုမၸဏီအားလုံးနီးပါးတို႔တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္ ပုံစံအခ်ိဳ႕ျဖင့္
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွိၾကသည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။၄၅၄
ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္
ဆက္လက္ေဖာ္ထတ
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္ န္းအတြင္းရွိ အတြင္းလူမ်ားက တ႐ုတ္
ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ျမန္မာမွတ္ပုံတင္မ်ားကိုရယူၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား မွတ္ပုံတင္
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ု င
္ န္း လုပက
္ င
ို ၾ္ ကေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္နည္းစနစ္တစ္ခုတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသူမ်ား၏ကိယ
ု စ
္ ားလုပက
္ င
ို သ
္ ည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ား
ပါဝင္ေသာ ႏုင
ိ င
္ ံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ားအေပၚ ကန႔သ
္ တ္ခ်က္မ်ားအား ေရွာင္လရ
ႊဲ န္
အတြက္ အေယာင္ျပကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား အသုံးျပဳျခင္းပါဝင္သည္။၄၅၅ ယင္းတြင္ တူးေဖာ္
ခြငအ
့္ တြက္ လိင
ု စ
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ို ရ
္ င
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႔ု ြင္ “တရားမဝင္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ား” ေပၚတြင္ အေျခခံ
ကာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို မ်က္ႏွာသာေပးထားသည့္ ၅၀/၅၀ သို႔မဟုတ္
၇၀/၃၀ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝမႈတစ္ခု ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။၄၅၇
အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္အဆင့္ရွိ က႑အတြင္း တ႐ုတ္
တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားသည္ ေငြအရင္းအႏွီး သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္
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့ ႔ို ေငြေၾကးအစားထိုး အရင္း
အျမစ္ မ်ားကို ေဒသခံ ကု မ ၸ ဏီ မ်ားထံ ေပးအပ္ ကာ ထု တ္ လု ပ္ မႈ ၏ေဝစု တ စ္ ခု
သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္၏ ေဝစုတစ္စုကိုရယူသည့္ပုံစံလည္း ပါဝင္ပါသည္။၄၅၈
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ု ါ တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ လုပင
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တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္
အေရးႀကီးပါသည္။
ကု န္ ၾ ကမ္း အေခ်ာသတ္ မႈ မ်ား မျပဳလု ပ္ မီ အ ဆင့္ ရွိ တ႐ု တ္ အ က်ိဳးစီး ပြားမ်ား၏
အခန္းက႑မ်ားအား တပ္မေတာ္၏ အႀကီးတန္းအရာရွမ
ိ ်ားမွ အကူအညီေပးႏုင
ိ ္
ၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ စစ္ဦးစီး
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မႉးမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ အင္အားႀကီးမားေသာ တပ္မေတာ္အရာရွမ
ိ ်ား
ျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသႏွင့္တိုင္းအဆင့္ တပ္မႉးမ်ားႏွင့္ သေဘာ
တူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈ
မ်ားအား ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ႀကီးမား
သည့္ ခ႐ုိနီလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားမွလည္း ၾကားခံပြဲစားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ
သည္။၄၅၉
ရလဒ္မွာ အေသးစားေဒသခံကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိုသို႔ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားစြာရွိၿပီး
စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားစြာအသုံးျပဳသည့္ တ႐ုတမ
္ ွေငြေၾကးပံပ
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ို သာ သိမ
႔ု ဟုတ္ လုပ္
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္ န္းမ်ားႏွင့္ ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ ္ျခင္း မရွသ
ိ ျဖင့္ KIA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္
မရွိေသာ ေဒသခံကခ်င္ကုမၸဏီမ်ားအား ပို၍ ေဘးသို႔ေရာက္ေစခဲ့သည္။၄၆၀
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ကု န္ ၾ ကမ္း အေခ်ာသတ္ မႈ မ်ား မျပဳလု ပ္ မီ အ ဆင့္ ရွိ ေက်ာက္ စိ မ္း က႑အတြ င္း
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 ေဒသခံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾက
သည္။” ဤအတြင္းသိ ပုဂၢိဳလ္က တ႐ုတက
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မ်ားမွ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို တာဝန္ယူၿပီး တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက တူးေဖာ္ေရး
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးတို႔ကိုတာဝန္ယူသည့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္း
မ်ားမွတစ္ဆင့္ မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎က
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ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။၄၆၁
ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားအရ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္လည္း ဖားကန႔္ရွိ
UWSA ႏွငအ
့္ ဆက္အသြယရ
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ၾကသည္ဟု ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားက ဆိပ
ု ါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ားသည္ နယ္စပ္မွ
တစ္ဆင့္ ေငြသားေပးေခ်မႈမ်ားအျဖစ္ စီးဆင္းဝင္ေရာက္လာႏုင
ိ ္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
တူးေဖာ္မအ
ႈ တြက္ အသုံးျပဳသည့္ အႀကီးစားစက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားအျဖစ္ 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 သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါတို႔
ေၾကာင့္ တ႐ု တ္ျ ပည္ သို ႔ ပို ႔ေ ဆာင္ သ ည့္ ေက်ာက္ စိ မ္း အမ်ားစု ကို ျဖတ္ သ န္း
သယ္ေဆာင္ေသာ ေရႊလီရွိ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ား
အျပားကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္
အလ်ဥ္ျပတ္မမ
ႈ ်ားသည္ ယာယီသာ ျဖစ္ႏင
ုိ ဖ
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ြ ရ
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ၥ ပ္မွာ အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ွ အေထာက္အပံ့
ေပးသည္ဟု ႐ႈျမင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚအျမင္
မ်ားကို ယိုယြင္းလာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ပိုမိုဆိုးရြားလာပါက ဤ
ခံ ယူ ခ်က္ေ ၾကာင့္ ေက်ာက္ စိ မ္း အေခ်ာထည္ လု ပ္ င န္း အတြ င္း တ႐ု တ္ႏုိ င္ ငံ ၏
တုိ က္ ႐ုိ က္ ပါဝင္ ပ တ္ သ က္ မႈ ကို ေလ်ာ့ က်ေစႏုိ င္ ပါသည္ ။ အျခားတစ္ ဖ က္ တြ င္
အႀကီး မားဆုံး ေက်ာက္စမ
ိ း္ ေစ်းကြကတ
္ စ္ခု ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏင
ုိ င
္ ၏
ံ အေနအထား
ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား ေပါမ်ားစြာရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္
လာမည့္ႏစ
ွ မ
္ ်ားအတြင္း ဖားကန႔၌
္ တ႐ုတအ
္ က်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ အႀကီးအက်ယ္
ဆက္လက္ပါဝင္ပတ္သက္ေနႏုိင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း
တြင္ ဖားကန႔္ရွိ အားနည္းေနၿပီးသားျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈသည္ ပ်က္စီး
သြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြရွင္မ်ားအတြက္
နယ္ပယ္ ပိုမို က်ယ္ျပန႔္ေစႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

၃.၄ ေရမေဆးသမားမ်ား ျမင့္တက္လာမႈ
လို င္ စ င္ ခ်ထားျခင္း ကို ရပ္ ဆို င္း လို က္ျ ခင္းႏွ င့္ ၎ေၾကာင့္ျ ဖစ္ေ ပၚလာေသာ
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
ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္ ႏွစစ
္ ဥ္ အျမင့ဆ
္ ုံးရာသီအတြင္း ဖားကန႔သ
္ ႔ို လာ
ေရာက္ၾကပါသည္။၄၆၄ ဤသိ႔ု အလြနအ
္ အ
ံ့ ားသင့ဖ
္ ယ
ြ ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ လုပ္သားထုတစ္ခုလုံး၏ ၂% ခန႔္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အမ်ားစုတို႔သည္
၎တို႔ ယခင္ကရရွိခဲ့သည္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေန႔စဥ္လုပ္အားခ
မ်ား၏ မက္လုံးေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းခံရသည္။၄၆၅

၂၀၁၆ မတိင
ု မ
္ တ
ီ င
ြ ္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသမ
ူ ်ားသည္ ေျမစာမ်ားကို စြနပ
႔္ စ္ရန္

ေရမေဆးသမားမ်ားသည္လည္း လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းခဲစ
့ ဥ္မစ
ွ ၍ တန္ဖိုး

ကု မ ၸ ဏီ မ်ားအား အစိုး ရမွ တရားဝင္ သ တ္ မွ တ္ေ ပးထားသည့္ ေနရာမ်ားတြ င္

ပိမ
ု ိုျမင့မ
္ ားသည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမ်ားကို ရွာေတြ႕လာၾကျခင္းေၾကာင့္ က႑ကို ထိန္း

ေက်ာက္စမ
ိ ္းကို ရွာေဖြခၾဲ့ ကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ အဆိပ
ု ါ သတ္မတ
ွ ္

ခ်ဳပ္ရန္ လိအ
ု ပ္ခ်က္ကို ျမင့တ
္ က္လာေစခဲၿ့ ပီး ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ မ
္ ွ စတင္ကာ ေရမေဆး

ထားသည့္ ေျမစာပုမ
ံ ်ားမွ လက္ျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းမ်ားသည္ ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခခ
ု ်င္းစီတ၏
႔ို

သမားဦးေရ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေကာင္း

လုပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲသ
့ ည္။၄၆၆ ထိသ
ု ႔ျို ဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း

ျဖစ္ေစႏုိင္ခဲ့ပါသည္။၄၆၈ ဤသို႔ တိုးျမင့္လာမႈသည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ တူးေဖာ္ရန္

မ်ားကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရွိ လိုင္စင္

တက္သတ
ု ႐
္ က
ို ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးဆုံးႏွင့္ တန္ဖိုးအျမင့ဆ
္ ုံး

ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆင
ို ္းျခင္းေၾကာင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ပိမ
ု ႀို ကီးမားသည့္ ကိရယ
ိ ာ

ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးမ်ားကိုသာ ရွာေဖြၾကရာတြင္ ပိုမိုေသးငယ္သည့္ ေက်ာက္

မ်ားျဖင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သျဖင့္ ေျမစာ

စိမ္းတုံးအခ်ိဳ႕ကို သတိမမူမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

မ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြန႔္ပစ္ရန္ေနရာမ်ားသို႔ သြား
ေရာက္စြန႔္ပစ္ရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ား
ေၾကာင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ ု ကိယ
ု ပ
္ င
ို တ
္ ူးေဖာ္ေရး လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားအတြင္း

အဆိပ
ု ါ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသမ
ူ ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ ေလာပန္း ဟူေသာ
တ႐ုတစ
္ ကားလုံးျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့သ
္ ထ
ိ ားၾကသည့္ “သူေဌးမ်ား” မွ စုစည္းထား

၌သာ ေျမစာမ်ားကို စြန႔္ပစ္ျခင္းျဖင့္ ေခၽြတာမႈျပဳလုပ္ရန္ အားေပးခဲ့သည္။

ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေလာပန္းမ်ားသည္ ၎တို႔အား အစားအေသာက္၊ ကိရိယာ

ဤသိ႔ု စြနပ
႔္ စ္သည့္ အေလ့အထမ်ားသည္ တရားဝင္မဝင္ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသာ္

ေတြ႕ရွမ
ိ မ
ႈ ွ အက်ိဳးအျမတ္ကမ
ို ဆို ေဝစုခြဲေဝရယူသည္။ လက္လပ
ု လ
္ က္စားတူးေဖာ္

လည္း ထိုသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမၿပိဳမႈမ်ားစြာ

သူမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ International Growth Centre ၏ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ အစီရင္ခံ

ကဲသ
့ ႔ို သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္ရန္ အခ်ိဳး

စာတစ္ေစာင္၌ တစ္ဦးခ်င္းတူးေဖာ္သမ
ူ ်ားဟု အမည္ခထ
ံ ားသူမ်ား၏ ၄၀% ေက်ာ္

အစားမက်သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ေရမေဆးသမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ

တိသ
႔ု ည္ အဆိပ
ု ါ ပုဂလ
ၢ က
ိ ေလာပန္းမ်ားအတြက္ လုပက
္ င
ို ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

အႏၲရာယ္မ်ားကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစခဲ့ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၏ ႐ႈခင္းတြင္ ေပါ

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ေလာပန္းတစ္ဦးအတြက္ တုိက္႐ုိက္အလုပ္လုပ္ျခင္း မရွိသည့္

မ်ားစြာေတြ႕ျမင္ရေသာ ဧရာမေျမစာပုံႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားၿပီးအႏၲရာယ္ရွိသည့္

တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္ပင္လၽွင္ ၎တိ႔ႏ
ု င
ွ ဆ
့္ က္ဆရ
ံ ေလ့ရသ
ွိ ည္ - တူးေဖာ္သူ ထက္

ႏုန္းစစ္ကန္မ်ားသည္ အဆိုပါ တူးေဖာ္ေရးအေလ့အထမ်ား၏ ရွင္းလင္းသည့္

ဝက္ ေက်ာ္တို႔က ၎တိ႔၏
ု ဝင္ေငြမ်ားအား ေဒသခံေလာပန္းတစ္ဦးႏွင့္ ခြဲေဝခဲ့ဖူး

အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သည္ဟု သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။၄၆၉

၄၆၇

မ်ားႏွင့္ ေနထိင
ု ္ရန္ အေထာက္အပံမ
့ ်ားေပးအပ္ၿပီး မည္သည့္ေက်ာက္စမ
ိ ္းရွာေဖြ

အလုပခ
္ ်ိန္ အေျပာင္းအလဲအတြင္း ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခ၏
ု တူးေဖာ္ေရး လုပက
္ က
ြ အ
္ တြင္းသိ႔ု ဝင္ေရာက္ရန္ တန္းစီေနၾကသည့္ ေရမေဆးသမားမ်ား။ တစ္ကယ
ို ္ေရ တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
ရွာေဖြရန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ကြက္မ်ားသို႔ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာၾကရသည္။ Global Witness
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IGC အစီရင္ခစ
ံ ာအရ အဆိပ
ု ါ ေလာပန္းမ်ားသည္ ပုမ
ံ န
ွ အ
္ ားျဖင့္ အစားအေသာက္
ႏွင့္ ေနထိုင္စရာအတြက္ တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၏ဝင္ေငြ၏ ၅၀% ကို ရယူသည္
သိမ
႔ု ဟုတ္ တူးေဖာ္သတ
ူ စ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းရွပ
ိ ါက ၃၃%
သာ ရယူသည္ဟု ေတြ႕ရွခ
ိ ရ
ဲ့ သည္။၄၇၀ အဆိပ
ု ါေလာပန္းမ်ားသည္ ေဒသခံကခ်င္

How much do yemase miners
earn from their jade finds?

လူမ်ိဳးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ေရမေဆးသမားမ်ား ငွားရမ္းရန္ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္
ရရွိခဲ့သည့္ ေရမေဆးသမားမ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး စီးပြား
ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာၾကသည္။၄၇၁
ေလာပန္းအမ်ားစုတတ
႔ို ြင္ မည္သည့အ
္ ခ်ိနတ
္ ြငမ
္ ဆို ၎တိအ
႔ု တြက္ လုပက
္ င
ို ္ေန
ၾကသူ သတၱဳတူးေဖာ္သူ ၃၀ ဦးေအာက္ရွိၾကၿပီး ၅ ဦးအထိလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။
အစာကြင္းဆက္၏ ထိပ္ဆုံးတြင္မူ ျပင္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္
ေက်ာက္စမ
ိ ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ ကိယ
ု ပ
္ င
ို လ
္ ပ
ု က
္ က
ြ ္
မ်ားကို လည္ပတ္လပ
ု ္ေဆာင္ၾကသည့္ “ေလာပန္းႀကီးမ်ား” ရွၾိ ကသည္။၄၇၂ “တစ္ခါ
တစ္ရတ
ံ င
ြ ္ အဆိပ
ု ါေလာပန္းမ်ားသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထက္ ပိမ
ု ို ႂကြယဝ
္
ပါသည္” ဟု ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၄၇၃

10-25% Taxes to KIO/A

အဆိုပါ ေလာပန္းမ်ားသည္ လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ

25%

လိုအပ္ေနေသာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အားကိုးအားထားျပဳစရာတစ္ခု ေပး
အပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထိခိုက္လြယ္သည့္ တူးေဖာ္သူမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ
အျမတ္ထုတ္ႏုိင္ၾကသည္။ ေရမေဆးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္တစ္ခုအား

Tatmadaw
extortion

33-50%
of remaining profits

Fees to
yemase
boss

What’s left for a miner?
About 1/3 of stone’s initial value

တန္ဖိုးႏွိမ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီ
မ်ား၊ ေလာပန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပြဲစားမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း
မ်ားပင္ ျဖစ္ပြားႏုင
ိ ္ေျခရွပ
ိ ါသည္။ ၎တိသ
႔ု ည္ အမ်ားအျပားျဖင့္ ေက်ာက္တစ္ခ၏
ု
တန္ဖိုးအစစ္အမွန္၏ ၃၀% ကိုသာ ရရွိၾကသည္ဟု လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ရင္းျမစ္
တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။၄၇၄
အလြတ္တန္း တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ ဩဇာ
အာဏာ ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ
“ဂိဏ
ု ္းမ်ား” သိမ
႔ု ဟုတ္ “တရားမဝင္လပ
ု င
္ န္းမ်ား” အျဖစ္သ႔ို ဖြ႕ဲ စည္းျခင္းခံရေလ့ရွိ
သည္ဟု ယုၾံ ကည္ေၾကာင္း ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတိက
႔ု ဆိၾု ကပါသည္။၄၇၅ အဆိပ
ု ါ အုပစ
္ ု
မ်ားသည္ အျပန္အလွနအ
္ ားျဖင့္ လာဘ္ေငြမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ တရားမဝင္ အခြနမ
္ ်ား
ေကာက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ႏင
ုိ ဖ
္ ယ
ြ ရ
္ ၾွိ ကေသာ KIA, စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ တိ၏
႔ု သေဘာ
တူညခ
ီ ်က္ျဖင့္ လုပက
္ င
ို ္ေနပုရ
ံ ပါသည္။၄၇၆ “အကယ္၍ [လိင
ု စ
္ င္မ်ားကို ရပ္ဆင
ို ္းျခင္း
ျဖင့္] တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ဝင္ေငြကို ပိတ္ပင္ပါက ေရမေဆးသမားမ်ား ဝင္
ေရာက္လာသည္”ဟု ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကဆိခ
ု ၿဲ့ ပီး အဆိပ
ု ါအဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ဝန္း
မွ လုပ္သားမ်ားကို ဖားကန႔္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္ပင္ အားေပးႏုိင္သည္ ဟု
အရိပအ
္ ႁမြက္ ေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။၄၇၇ ဤစုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးမႈအရ ေလာပန္းမ်ားသည္
ကုမဏ
ၸ လ
ီ ပ
ု က
္ က
ြ တ
္ စ္ခရ
ု ွိ အျခားေရမေဆးသမားမ်ားႏွငပ
့္ ူးေပါင္းရန္ ကိရယ
ိ ာမ်ားသယ္ေဆာင္

AA အပါအဝင္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနႏုင
ိ ္ေၾကာင္း

လာသည့္ ဤငယ္ရြယ္သည့္ ေယာက္်ားေလးႏွစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ ဖားကန႔္သို႔ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္အား ဤအစီရင္ခံစာ၏အထက္ပိုင္းတြင္

ၾကသည့္ သိန္းႏွငခ
့္ ်ီေသာ ေရမေဆးသမားမ်ားအနက္ ကေလးအမ်ားအျပား ပါဝင္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။
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၃.၅ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေစသည့္
အေၾကာက္တရားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
အင္အားႀကီးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၊ စစ္တပ္၊ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ မ်ား ႏွင့္ ရာဇဝတ္သားမ်ား
အေနျဖင့္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို
ခ်ဲ႕ထြငလ
္ ာၾကသည့္ႏင
ွ အ
့္ မွ် အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္ မီဒယ
ီ ာမ်ားအေနျဖင့္
၎တိ၏
႔ု လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့႐
္ စ
ႈ စ္ေဆးရန္ ပိမ
ု ခ
ို က္ခလ
ဲ ာၿပီး
၎တိက
႔ု ို ဆန႔က
္ ်င္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိသ
ု မ
ူ ်ားအတြက္ ပိ၍
ု အႏၲရာယ္ရလ
ွိ ာသည္။
ေဒသခံ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ယိုယြင္းလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆင
ို ရ
္ ာ အေျခအေနမ်ားကို ပိမ
ု တ
ို င္ဆက္လိုေသာ္လည္း
ကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို
ရင္ ဆို င္ေ နၾကရသည္ ဟု Global Witness အား ေျပာၾကားခဲ့ ၾ ကသည္ ။ ၄၇၈
အယ္ဒီတာတစ္ဦးက အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
သည္ ၎တို႔၏ ႐ုံးခန္းမ်ားအတြင္းသို႔ လာေရာက္ကာ ၎တို႔ ေရးသားသည့္
အေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းေနသည္ဟု စြပစ
္ ၾြဲ ကသည္။
အျခားတစ္ဖက္တင
ြ မ
္ ူ KIA ႏွင့္ ျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားမွာမူ သတင္းတစ္ပဒ
ု ္ႏင
ွ ့္ 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
ကူးမႈကို ရပ္တန႔ရ
္ န္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲသ
့ ည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ ၎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

“ခင္ဗ်ားကို ပစ္ခတ္ၿပီး ခင္ဗ်ားအေလာင္းကို
အစေဖ်ာက္ပစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ျပႆနာမရွာဘဲ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ပါ။”
- ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦး

၄၈၆

တပ္မေတာ္ထသ
ံ ႔ို လာဘ္ထိုးရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ျခင္းသည္လည္း အသက္ေသဆုံးႏုင
ိ ္
ေစပါသည္ ။ အကယ္ ၍ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ သူ တ စ္ ဦးသည္ အရည္ အေသြး
ေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိပါက သတင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ
ပ်ံ႕ႏွသ
႔ံ ြားမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သည္ ၎အတြက္ ေဝစုေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။
“အကယ္၍ မေပးပါက သတ္ပစ္မည္ဟု ၎တို႔က ေျပာဆိုလိမ့္မည္” ဟု ေနာက္
ထပ္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ “စစ္တပ္ထံသို႔ လာဘ္မထိုး
လိုသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ေရမေဆးသမားမ်ားစြာရွိပါသည္။” ၄၈၇
အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေပၚ ပို၍သာ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ေမလ ၂ ရက္ ေန႔တြင္
စစ္တပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အမွီအခိုကင္းလြတ္လပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္
အနည္းငယ္အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္အား စစ္တပ္ကို
ဆန႔က
္ ်င္ေသာ ဆႏၵျပလႈပရ
္ ွားမႈမ်ားကို မဆုတမ
္ နစ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ပိတပ
္ င္
ု ပ
႔ို တ
ိ ပ
္ င္မမ
ႈ ျပဳမီ ႏွစပ
္ တ္အလို ေမလလယ္တင
ြ ္ အဆိပ
ု ါ ဂ်ာနယ္၏
ခဲသ
့ ည္။၄၈၈ ထိသ
သတင္းေထာက္ ၃ ဦးတိက
႔ု ို ဖမ္းဆီးခဲသ
့ ည္။၄၈၉ ဤသိ႔ေ
ု သာ ေဒသႏၲရစာနယ္ဇင္း
လြတလ
္ ပ္ခင
ြ အ
့္ ေပၚ ဖိႏပ
ွိ မ
္ သ
ႈ ည္ ပြငလ
့္ င္းမႈႏင
ွ ့္ တာဝန္ခမ
ံ တ
ႈ ႔ို မရွသ
ိ ေလာက္နီးပါး
ျဖစ္ေနသည့္ ဖားကန႔္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ပို၍သာ ဆိုးရြားလာေစႏုိင္ပါသည္။
ထိသ
ု ႔ို ဖိႏပ
ွိ မ
္ သ
ႈ ည္ ေဝဖန္သမ
ူ ်ားကို အသံတတ
ိ ္ေစရန္၊ စစ္တပ္၏ ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ား
ကို ဖုံးကြယရ
္ န္ႏင
ွ ့္ ျမန္မာျပည္သမ
ူ ်ားထံသ႔ို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေရာက္
ရွိေစရန္ရည္ရယ
ြ က
္ ာ ဒါဇင္ႏင
ွ ခ
့္ ်ီေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ျခင္း
ႏွင့္ မီဒယ
ီ ာလိင
ု စ
္ င္မ်ား ႐ုတသ
္ မ
ိ ္းျခင္းတိက
႔ု ို ျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည့္ တပ္မေတာ္၏ မီဒယ
ီ ာ
လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း
ျဖစ္ပါသည္။

KIO ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးက KIO/A သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမ
မ်ားအတြင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး “သတ္ျဖတ္ျခင္းခံ
ခဲ့ရသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည့္ KIO ႏွင့္ မသက္ဆိုင္” ဟု ဆိုသည္။၄၈၂
သတင္းပိတ
႔ု င
ို ၾ္ ကားျခင္းမရွသ
ိ ည့္ ပစ္ခတ္မမ
ႈ ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေဒသခံ
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။၄၈၃ တရားမဝင္
ေရမေဆးသမားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီလုံၿခဳံေရးတို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းသယံဇာတမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡမ်ားပုံမွန္ဆိုသလိုျဖစ္ပြားပါသည္။
“လူေတြ ေန႔စဥ္ေသဆုံးေနၾကတယ္” ဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦးကဆိၿု ပီး ၎တိ႔ု
အေနျဖင့္ ဖားကန႔္ရွိ ႀကီးထြားလာေနသည့္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ကို တင္ျပရန္ စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္သည္ဟု ဆိသ
ု ည္ - “ဖားကန႔မ
္ ွာ လူေတြက အလြယတ
္ ကူ
ေပ်ာက္သြားတတ္တယ္။”၄၈၄
တရားမဝင္ေရမေဆးသမားမ်ားသည္ အင္အားႀကီးမားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
၏ မတရားဖိႏပ
ွိ ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အျမတ္ထတ
ု ္ျခင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏင
ုိ သ
္ ည့္
အေနအထားမရွိေပ။ ကံမေကာင္းစြာပင္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ား
မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေရမေဆးသမားမ်ားစြာတို႔အား ထိုသို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွားမွ
မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မၾကာခဏ ပစ္မွတ္
ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ေရမေဆးရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္
စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းထားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒအရ မသဲကြဲသည့္နယ္ပယ္
တစ္ခအ
ု တြင္း လုပက
္ င
ို ္ေနရေစၿပီး တရားမွ်တမႈရရွရ
ိ န္ အားကိုးအားထားျပဳႏုင
ိ ္ျခင္း
မရွိဘဲ ၎တို႔၏ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမွာ
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေပ။၄၈၅

ဖားကန႔္ရွိ ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အလြတ္တန္း သတၱဳ တူး
ေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ ၏ေစာင့ၾ္ ကည့မ
္ ႈေအာက္တင
ြ ္ လုပက
္ င
ို ၾ္ ကရသည္။ ရဲမ်ားအား လုပ္
ကြက္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရးေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားက ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတၱဳ တူး
ေဖာ္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ Global Witness
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ

ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ လုံးခင္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူမ်ားထံ ၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ဘိန္းျဖဴအထုပ္တစ္ထုပ္ကို ျပင္ဆင္ေနသည့္ ဘိန္းျဖဴေရာင္းခ်သူတစ္ဦး။ Global Witness

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္
ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡႏွင့္
ထိခိုက္မႈတို႔အတြက္ လမ္းစတစ္ခု
တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ဖားကန႔ရ
္ ွိ ေဒသခံျပည္သလ
ူ ထ
ူ တ
ု ႔ို ရင္ဆင
ို ္ေနရသည့အ
္ ႏၲရာယ္
မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ခိုးဝွက္မႈမ်ား သာမကေပ - ဖားကန႔္ရွိ
အေျခအေန ယိယ
ု င
ြ ္းလာခဲသ
့ ည္ႏင
ွ အ
့္ မွ် မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ မီသာဖက္တမင္း
မ်ားစြဲေနသည့္ ကပ္ေရာဂါတစ္ခုသည္ ေဒသကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ပ်က္စီးေစခဲ့
သည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ပဋိပကၡစီးပြားေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္တစ္ခု
ျဖစ္ၿပီး ကာလရွညၾ္ ကာ ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည့္ ဘိန္းကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ႏွစစ
္ ဥ္
ဘီလယ
ီ ံႏင
ွ ခ
့္ ်ီေသာ ေဒၚလာမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွသ
ိ ည့္ ႐ုတတ
္ ရက္ တိုးပြားလာေသာ
မီသာဖယ္တမင္း ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားေၾကာင့္ ပိမ
ု ႐
ို ပ
ႈ ္ေထြးလာခဲပ
့ ါသည္။ International
Crisis Group ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “ယခုအခါတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ
မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ အလြနက
္ ်ယ္ျပန႔္ေနသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တရား
ဝင္က႑ကိုပင္ ေသးငယ္သြားေစခဲ့သည္။”၄၉၀ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈသည္
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေျမာက္ပင
ို ္းရွိ ပဋိပကၡစီးပြားေရး၏ ဗဟိတ
ု င
ြ ရ
္ ွိေနသည့္ လုပင
္ န္းႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္
အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိေစ႐ုံသာမကဘဲ တူးေဖာ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစသည္။

“အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖားကန႔္တြင္
မည္သည့္အခါတြင္မွ် မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို
သိမ္းဆည္းရမိျခင္းမရွိ”
- ေဒသခံ ပက္ဂ်ာဆန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
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၄၉၁

“မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရသည္
စစ္ေျမျပင္တြင္ ေသဆုံးသူဦးေရထက္
ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္”
- ကခ်င္ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္တစ္ဦး

၄၉၂

မူးယစ္ေဆးစြဲသည့္ ကပ္ေရာဂါတစ္ခု
မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းသည္ ဖားကန႔ရ
္ ွိ ေရမေဆးေက်ာက္သမားမ်ားအၾကားရွိ ျဖစ္ပြား
ေလ့ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားအရ အလြတ္တန္း တူးေဖာ္သူမ်ား၏
၇၀% မွ ၉၀% တို႔သည္ မီသာဖက္တမင္းႏွင့္ ကဖိန္း ေရာစပ္ထားေသာ ယာဘ
သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴတို႔အား မၾကာခဏ အသုံးျပဳၾကသည္။၄၉၃ ရင္းျမစ္မ်ားက
တူးေဖာ္ေရးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ လုပသ
္ ားမ်ားကို လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားအတြင္း ပိတထ
္ ားၿပီး
အခ်ိန္မျပတ္ အလုပ္လုပ္ေနေစေရးအတြက္ အားေပးရန္ ယာဘေဆးမ်ား ပုံမွန္
ေပးအပ္ခသ
ဲ့ ည္ဟု ဆိၿု ပီး အခ်ိဳ႕က တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားအား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားျဖင့ပ
္ င္
တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ႏုိင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။၄၉၄ ႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွငတ
္ စ္ဦးက ယင္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး အသုံးျပဳမႈအား စီးပြားေရး
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးအတြက္ “လက္နက္သဖြယ္အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္” ပုံစံေရးဆြဲ
ထားသည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုဟု ဆိုပါသည္။၄၉၅
ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္ ယာဘ ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴတိအ
႔ု ား လက္နက္ကင
ို မ
္ ်ား
သို႔မဟုတ္ “လူဆိုးဂိုဏ္းဝင္မ်ား” ၏ အေစာင့္အၾကပ္ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား
အနီးရွိ အမိုးအကာမရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးအသုံးျပဳရန္ ရိပ္ၿမဳံမ်ားတြင္ ေပၚေပၚ
ထင္ထင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
အဆိပ
ု ါ လက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖ႕ြဲ မ်ားသည္ ဥပေဒအထက္တင
ြ ္ ရွိေနၾကၿပီး ဥပေဒကို
တိမ္းေရွာင္ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး အာ
ဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ပင္ လာဘ္ထိုးျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။၄၉၆

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားကို ခဝါခ်ျခင္း
ဤစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ အဓိကအခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္း
ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတို႔အၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိ
မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းမ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိမ
ု ႀို ကီးမားပုရ
ံ ပါသည္။ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္
သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေပါမ်ားေနျခင္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး
ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ
မ်ားသည္ “ထပ္ဆင့္အျမတ္အစြန္း” ရရွိေစသည့္ လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြားေရး
တစ္ခုကို ျဖစ္ေစၿပီး ေက်ာက္စိမ္းမွ အျမတ္ေငြမ်ားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဝယ္
ယူ ကာ ဖားကန႔္ သို ႔ ပို ႔ေ ဆာင္ေ ရးခ်ၿပီး မူး ယစ္ေ ဆးဝါး ေရာင္း ခ်ရေငြ မ်ားျဖင့္
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေငြေၾကးပံ့ပိုးႏုိင္သည္။ ၄၉၇

“မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႔သည္
အတြင္းက်က် ဆက္စပ္ေနပါသည္။ တစ္ခုသည္
ဝင္ေငြကို ေပးအပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုသည္ ယင္းကို
ခဝါခ်ႏုိင္ေစပါသည္။”
- အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

၄၉၈

ဤစုံ စ မ္းေဖာ္ ထု တ္ မႈ အ တြ က္ ေတြ ႕ ဆုံေ မးျမန္း ခဲ့ သ ည့္ ရင္းျမစ္ မ်ားစြာ တို ႔ က
ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းကို အသုံးခ်ကာ ၎တိ၏
႔ု မူးယစ္ေဆး
ဝါး ေရာင္းရေငြကို ခဝါခ်ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သည္တစ္ဦးသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမွ အျမတ္ေငြမ်ား
ကို အသုံးခ်ကာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကိရယ
ိ ာမ်ား ဝယ္ယူႏင
ုိ သ
္ ျဖင့္ ေငြမည္းမ်ားကို
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ၄၉၉
လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အႀကီးတန္း ရင္းျမစ္တစ္ခုက မူးယစ္ေဆးဝါးမွ ေငြေၾကးကို
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ တူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာကာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ို အလြယတ
္ ကူ
ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။၅၀၀ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်ာက္
စိမ္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေငြမ်ားကို ခဝါခ်ျခင္း၊ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
ေစ်းကြကက
္ ို ပုစ
ံ ပ
ံ ်က္ယင
ြ ္းေစျခင္းစသည့္ စြပစ
္ မ
ြဲ မ
ႈ ်ားကို ရင္ဆင
ို ၾ္ ကရသည္။ ထိသ
ု ႔ို
ေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ ပိုမိုတာဝန္ယူမႈရွိေသာ အေလ့အထမ်ားကို က်င့္သုံး
ရန္ မက္လုံးမ်ားမရွိသည့္အခါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ ၅၀၁
ဖားကန႔္ရွိ KBZ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုတြင္ ေငြေၾကးမ်ားကိုေရတြကေ
္ နသည့္ ဝန္ထမ္း
တစ္ဦး။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ေငြသားကို အဓိက အေျခခံထားသည့္ သေဘာ
သဘာဝမ်ားသည္ ယင္းကို ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေစပါ
သည္။ Global Witness

ဖားကန႔ၿ္ မိဳ႕နယ္၊ လုံးခင္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းခြငတ
္ စ္ခရ
ု ွိ ‘ေသနတ္ပစ္ကင
ြ ္း’
တစ္ခုတြင္ ဘိန္းျဖဴထိုးသြင္းေနသည့္ ေရမေဆးသမားတစ္ဦး။ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈသည္
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အဓိက ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရး ေဒသမ်ားတြင္ ကပ္ဆိုးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့
သည္။ Global Witness

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ အရည္အေသြး
ညံ့ဖ်င္းသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးတစ္ခုအား
ေငြေၾကးပမာဏျမင့္မားစြာျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္
သင္၏ေငြေၾကးကို ခဝါခ်ၿပီးသားျဖစ္ေစသည္။”
–ေက်ာက္စိမ္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး၅၀၂
လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား ၎တိ၏
႔ု ထိန္းခ်ဳပ္မမ
ႈ ်ားကို ခိင
ု မ
္ ာစြာ အျမစ္
တြယ္ေစရန္ ႏွင့္ တရားမဝင္စီးပြားေရးမ်ား ႀကီးပြားတိုးတက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲသ
့ ည့္
ဖားကန႔္ရွိ ေမွးမွိန္လာသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေၾကာင့္ ယင္းတို႔အားလုံးကို ပိုမို
ဆိုးရြားေစခဲသ
့ ည္။ ရလဒ္အျဖစ္ အဆိပ
ု ါပဋိပကၡ၏ ဘ႑ာေရးဆိင
ု ရ
္ ာအရင္းအျမစ္
ႏွစ္ခုစလုံးကို ေျဖရွင္းမည့္ ဘက္စုံပါဝင္ေသာ မူဝါဒနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္
လိအ
ု ပ္ပါသည္။ ရွင္းလင္းသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခမ
ု ွာ မူးယစ္ေဆးဝါးကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈ
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား
အား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမို
က်ယ္ျပန႔္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္တကြ ေက်ာက္စိမ္း၊
မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဘက္စုံစိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို ေျဖရွင္းႏုင
ိ သ
္ ည့္ လူထအ
ု သိင
ု ္းအဝိင
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ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
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၄။ နိဂုံး -

ပါက အဆိပ
ု ါ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မည္သည့အ
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ရန္ပင္ ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
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၄.၁ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း - ပဋိပကၡ

လႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေနၿပီး ၎အာဏာရွိေနသေ႐ြ႕

ဆက္စပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ ဒုစ႐ိုက္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေနဦးမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ ျဖစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္
သည့္ ပဋိပကၡ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခအ
ု တြင္း ခြဲထတ
ု ၍
္ မရႏုင
ိ သ
္ ည့္ အစိတအ
္ ပိင
ု ္း
အျဖစ္ရွိေနကာ ပဋိပကၡကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ျဖစ္ေစၿပီး ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္
ရွိေနေစရန္ မက္လုံးျဖစ္ေစသည့္ ဝင္ေငြမ်ားေပးအပ္ေနသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အင္အားစုမ်ားသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚလည္း သက္ေရာက္ေနၿပီး
ေက်ာက္စမ
ိ ္းတြင္းမ်ားသည္ AA အတြက္ တပ္သားစုေဆာင္းရာ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္
ေနကာ ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ လက္နက္မ်ားသည္
လည္း ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ခ်င္းျပည္နယ္တတ
႔ို င
ြ ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားဆီသ႔ို
ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။
NLD အစိုးရ လက္ထက္တင
ြ ္ တပ္မေတာ္၊ ၎၏ မဟာမိတမ
္ ်ား ႏွင့္ တိင
ု ္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျပားၿပီး ဥပေဒမဲ့သည့္ သတၱဳ
တြင္းနယ္ေျမမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားကို
ခြဲေဝရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ၾ္ ကစဥ္တင
ြ ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ဘဝမ်ားကို ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကေစျခင္း၊
ႏွင့္ က႑ကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို
ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အက်င့္ပ်က္အရာရွိမ်ား၊ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္
သူမ်ားႏွင့္ မသမာေသာကုမၸဏီမ်ားမွ အသင့္ခူးခပ္ယူသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
ဘီလယ
ီ ံေပါင္းမ်ားစြာရွသ
ိ ည့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ စိုးရႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူ
လူထအ
ု တြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတိ႔ု အပါအဝင္
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ အေရးတႀကီး လိအ
ု ပ္ေနသည့္ ဖြၿ႔ံ ဖဳိးေရးလုပင
္ န္းမ်ားကို အေထာက္
အပံ့ ေပးမည့အ
္ စား အဆိပ
ု ါ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ႏွစဦ
္ းႏွစဖ
္ က္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြာ
ျဖစ္ေစသည့္ ပဋိပကၡကို အေထာက္အကူျပဳေနသည္။ လက္ရွိႏႈန္းအတိုငး္ သာ
ဆက္လက္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေနပါက ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းသယံဇာတမ်ား
သည္ ခါးသီးသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးမသတ္မီ မ်ားစြာ ေဆာလ်င္စြာ ကုန္ခမ္း
သြားမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိပ
ု ါ ပဋိပကၡစီးပြားေရးမ်ားသည္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သိသာသည့္တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိခဲ့ပါ
သည္။ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ စစ္တိုက္ေန
ေသာ အုပ္စုမ်ားအား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲသို႔ေခၚေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းအျဖစ္
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ NCA ကို ဆက္လက္အားေပးျမႇင့္တင္ေနဆဲျဖစ္
သည္။ သို႔တိုင္ NCA သည္ ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ သယံဇာတ
မ်ားမွ ရရွသ
ိ ည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ခြဲေဝျခင္းကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အေရးပါသည့္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
ျပႆနာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွတစ္ဆင့္ တိုက္ပြဲ
မ်ား အဆုံးသတ္ေရးတြင္သာ အဓိက အာ႐ုံစူးစိုက္သည္။ ယင္းသည္ လက္ရွိ
သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး
ဆိင
ု ရ
္ ာ မေက်နပ္မမ
ႈ ်ား ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ မက္လုံးမ်ားအပါအဝင္ ပဋိပကၡ၏

ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းသည္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္
သည္။
သို႔တိုင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထားရွိရန္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွိေနေသးပါသည္။
အာဏာသိ မ္း မႈ သ ည္ စစ္ တ ပ္ ၏ အက်င့္ ပ်က္ျ ခစားမႈ မ်ားျဖင့္ ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ တိင
ု ္းျပည္၏သယံဇာတ
မ်ားႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာတိုင္ ထိခိုက္ယိုစီးေစခဲ့ကာ ၎တို႔တြင္
မိမတ
ိ ၏
႔ို မိသားစုမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ႂကြယဝ
္ ေရးအတြက္ အလြသ
ဲ ုံးစား ျပဳသည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး တိုင္းျပည္၏ အဖိုးတန္သည့္ သယံဇာတမ်ား
အား ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေလလြင့္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည့္
သတိေပးခ်က္တစ္ခုကို ေပးအပ္ပါသည္။ ဤသတိေပးခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာရွိ
မူဝါဒခ်မွတသ
္ မ
ူ ်ားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းရွိ တက္ႂကြလပ
ႈ ရ
္ ွားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
လုပ္ငန္းအပါအဝင္ စစ္တပ္၏စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားေရး၏
အေရးပါမႈတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္မိေစပါသည္။
ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ယခင္ကမရွိခဲ့
ဖူးေသာ ေပါင္းစည္းမႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲၿ့ ပီး ဗမာႏွင့္ ဗမာမဟုတသ
္ ည့လ
္ မ
ူ ်ိဳးမ်ား
အၾကားတြင္ တူညီသည့္အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈတို႔ကို ေပၚေပါက္
လာေစခဲပ
့ ါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ႐ုဟ
ိ င္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ကိယ
ု ခ
္ ်င္းစာမႈႏင
ွ ့္
၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ
အမွတ္ျပဳလက္ခမ
ံ တ
ႈ ႔ို ေပါက္ဖြားလာေစခဲ့ျခင္းအပါအဝင္ တိင
ု ္းရင္းသားလူနည္းစု
မ်ား၏ အတိဒက
ု မ
ၡ ်ားကို အမွနတ
္ ကယ္နားလည္ႏင
ုိ ရ
္ န္ တိင
ု ္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား
ႏွင့္ အလြန္ေဝးလံစြာရွိခဲ့ၾကေသာ ဗမာၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားအတြက္ စစ္တပ္၏
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္တိုအတြင္း သင္တန္းေပးသကဲ့သို႔
ျဖစ္ေစခဲသ
့ ည္။ ဤသိ႔ ုအတူတကြ ေပါင္းစည္းမိလာျခင္းသည္ တိင
ု ္းရင္းသား လူနည္း
စုမ်ား၏ ကာလရွည္ၾကာရွိလာခဲ့ေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားအား ဖုံးကြယ္ထားမည့္
အစား အဓိပၸာယ္ျပည့ဝ
္ စြာ ေျဖရွင္းေပးႏုင
ိ မ
္ ည့္ အနာဂတ္ႏင
ုိ င
္ ံေရးဆိင
ု ရ
္ ာသေဘာ
တူညီမႈတစ္ခုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း ေပးပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ ျပန္လည္အာဏာရရွိလာပါက ထိုအခါတြင္ အစိုးရ
သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္
အစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္၏ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ပဋိပကၡ၏ဘ႑ာေရး
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအေရးပါသည့္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္
ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း
သည္ ေျပာင္းလဲမအ
ႈ တြက္ စိတခ
္ ်ယုၾံ ကည္ႏင
ုိ ေ
္ သာ အစီအစဥ္တစ္ခက
ု ို ေပးအပ္
ႏုိင္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္။
အထက္ ပါအခ်က္ အားလုံး သည္ စစ္ တ ပ္ အား ၎၏ဆႏၵ အေလ်ာက္ျ ဖစ္ေ စ
အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အာဏာမွ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ဟု ယူဆထားျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုသို႔ ဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ပဋိပကၡမ်ား၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။
တပ္မေတာ္သည္ သယံဇာတမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္သည့္ ကိရိယာ
တစ္ခုအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ဆက္ဆံခဲ့သျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျပလည္
ေစမည့အ
္ စား ပိမ
ု ဆ
ို ိုးရြားေစခဲသ
့ ည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ရပ္တန႔္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသက္သြင္းရန္အတြက္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ဆိုင္ရာ ခက္ခဲသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏ လက္ရထ
ွိ န
ိ ္းခ်ဳပ္မက
ႈ ို ဆက္လက္ထန
ိ ္းသိမ္းထားႏုင
ိ ္
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၄.၂ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
ႀကီးမားသည့္ ျမင္ကြင္း

> ဒု တိ ယ အခ်က္ အေနျဖင့္ သဘာဝသယံ ဇာတ စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈႏွ င့္ စီ မံ
ခန္႔ခြဲမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
အျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားသည္
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ လူနည္းစု တိင
ု ္းရင္းသားအမ်ားအျပား၏ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္
အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ရရွိရမည့္

Global Witness က ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳသည့္အခ်ိန္မွစ၍

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ႏုင
ိ င
္ ံေရးအေျခအေနသည္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲသ
့ ည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တင
ြ ္းပဋိပကၡမ်ား၏ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္

NLD ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္သည္ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးေသာ္

ေသာ္လည္း အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္

လည္း ေက်ာက္စမ
ိ ္းက႑သည္ တျဖည္းျဖည္း လမ္းမွန္ေပၚသိ႔ ု ေရာက္ရွိေနသည္မွာ

ျဖစ္ ပါသည္ ။ ျမန္ မာ့ ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ စ ဥ္ တြ င္ သဘာဝသယံ ဇာတမ်ားအေပၚ

သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ Global Witness သည္ ဤအစီရင္ခံစာကို

အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္

NLD အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ ျပန္လည္ဦးစားေပးေရးႏွင့္ ၎၏ ကနဦး

ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အေလးမထားျခင္း ကို ရပ္တန္႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အဆင္တ
့ င
ြ ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေရး တြန္းအားေပးရန္ အခြင့္

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အထူးဦးစားေပး ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

အလမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ပါသည္။ တိက်ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္
မ်ားအျပင္ Global Witness သည္ အေျပာင္းအလဲကို အဟန္အ
႔ တားျဖစ္ေစေသာ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ ျပႆနာ ေလးခုကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့
ပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း- ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မႈ

> တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လက္နက္ကင
ို မ
္ ်ားသည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္
ေရးက႑ႏွင့္ ပိမ
ု က
ို ်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ စီပြားေရးနယ္ပယ္မွ ထြကခ
္ ြာရန္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ဖယ္ထုတ္ပစ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးအေနျဖင့္ ယင္းအခ်က္

ကို ခ်ိဳးဖ်က္ရန္အတြက္ အခရာက်သည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

တြင္ တပ္မေတာ္၏ အဖြ႕ဲ အစည္းလိက
ု သ
္ ာမက အဆင့္ျမင့္ အရာရွတ
ိ စ္ဦးခ်င္းႏွင့္

> ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒ
ေရးဆြဲ သူ မ်ားမွ အစိုး ရထိ ပ္ ပို င္း အထိ အားလုံး အတြ က္ အထူး ဦးစားေပး
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

ဝင္ မ်ားပါ ပါဝင္ ပါသည္ ။ အေရးႀကီးေသာ စီး ပြားေရးက႑မ်ားတစ္ေ လွ်ာက္

ေက်ာက္စမ
ိ ္းကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၊ လုပက
္ ြကမ
္ ်ားကို ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသည့္ ၎တိ၏
႔ု မိသားစု
တပ္မေတာ္၏ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနရာယူထားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို
ထိခက
ို ္ေစၿပီး ပဋိပကၡကို ပိမ
ု ဆ
ို ိုးဝါးေစပါသည္။ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ယင္းအခ်က္

ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ မပါရွပ
ိ ါက မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးႏွစန
္ ာမည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သမ
ူ ်ားစြာသည္

မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သဘာဝ သယံဇာတ စီမံ

NLD လက္ေအာက္တင
ြ ္ ၎တိ႔ု လုပခ
္ သ
ဲ့ ည္အ
့ တိင
ု ္း အဓိပၸာယ္ျပည္ဝ
့ ေသာ ျပဳျပင္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေျပာင္းလဲေရးကို ႐ႈေထာင့္တိုင္းမွ အားနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။

သေဘာတူညီမႈသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွပ
ိ ါက ဖားကန႔ရ
္ ွိ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ ေျမၿပိဳမႈေနာက္ပင
ို ္း ဤသိ႔ေ
ု သာျမင္ကင
ြ ္းမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့အ
္ ခ်ိန္
သည္ ယခုအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ Global Witness
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ရပ္တန္ရ
႔ န္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎တိ၏
႔ု အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္

ႏွင့္ ေဒသတြင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ NUG ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

အင္အားမ်ားကို နယ္စပ္လၿုံ ခဳံေရးႏွင့္ အစိုးရယႏၲယားတြင္ေပါင္းစပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပး

ပါဝင္ေစသင့္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာ

ႏုိင္ပါသည္။

ဂတ္ အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆိုင္သည့္ အာဆီယံ

> ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပည့္စုံ
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညမ
ီ တ
ႈ စ္ခ၏
ု မူေဘာင္အတြင္း ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို မ
္ ႈ
ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွစ္ရပ္
လုံးအတြက္ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လအ
ို ပ္ပါသည္။ တိင
ု ္းျပည္

ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ပါသည္။
၃။ ကု လ သမဂၢ လုံ ၿ ခဳံေ ရးေကာင္ စီ ၏ လက္ န က္ေ ရာင္း ခ်မႈ ပိ တ္ ပ င္ျ ခင္းႏွ င့္
ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရဆီသို႔ လ်င္ျမန္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အကူး
အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္

ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို

ေပးျခင္းအားျဖင့္ အာရွတက
ို ၏
္ ဗဟိတ
ု င
ြ ္ ပ်က္သဥ
ု ္းႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ခု ေပၚထြကလ
္ ာ

မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏုင
ိ သ
္ ည္အ
့ ေျခအေနသည္ ေဒသတြင္းသာမက ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္

ဤဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီး ေလးခုလုံးသည္ ယေန႔အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္
ညီမႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကံဆိုးသည္မွာ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ထိုျပႆနာမ်ား၏

လုံၿခဳံေရးတို႔အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အေပၚ အေလး
ထား တုံ႔ျပန္ရန္။

မည္သည္အ
့ ခ်က္ကမ
ို ွ် ေျဖရွင္းေပးႏုင
ိ ရ
္ န္ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေျခမရွဟ
ိ ု ဆိလ
ု ိုေနပါသည္။ အနိမ့္

၄။ အာဏာသိမ္းမႈႏင
ွ ့္ ကိဗ
ု စ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္

ဆုံးအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန ျမင့္တက္

ထားသမွ် မျဖစ္ႏင
ုိ ္ေပ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း-ပဋိပကၡ ဆက္စပ္မက
ႈ ို ေျဖရွင္းရန္

လာျခင္းကိုေျဖရွင္းရန္ စစ္အစိုးရကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ေထာက္ပံ့

ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူမ်ားအား ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ်က္ကန
ု ဆ
္ ုံးသည္အ
့ ေျခအေနတြင္ မထားရစ္

ကူညီမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္။

ခဲသ
့ င္ပ
့ ါ။ အာဏာသိမ္းမႈသည္ တပ္မေတာ္ကို ပံပ
့ ိုးေပးေနသည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳး
စီးပြားကို ျပန္လည္သတိျပဳမိေစခဲၿ့ ပီး တပ္မေတာ္မွ အာဏာကို လက္လတ
ႊ လ
္ က
ို ္
ရသည့အ
္ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ၎တိက
႔ု ို အေရးတႀကီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိအ
ု ပ္ေနေၾကာင္း
မီးေမာင္းထိုးျပခဲပ
့ ါသည္။ တပ္မေတာ္ကို ခ်က္ခ်င္းေရတိက
ု ာလအတြင္း ဆန္က
႔ ်င္
ရန္ႏင
ွ ့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္း၏ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မန
ွ ္းခ်က္အသစ္တစ္ခက
ု ို
ေရးဆြဲထားရန္ ဆက္စပ္ပါဝင္ေနသူမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလုပ္မ်ားစြာ ရွိေန
ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္
ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ မ်ား၏ ဆန္က
႔ ်င္မတ
ႈ ိုးျမႇငလ
့္ ာစဥ္ တပ္မေတာ္
သည္ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနပါ
သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးက႑ကို က်ယ္ျပန္စ
႔ ြာ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သမွ်ကာလပတ္လုံး ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္
သည့္ လူ႔ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ားအျပားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ အေရးႀကီးသည့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အဓိကဦးစားေပးမႈသည္ တပ္မေတာ္ကို အာဏာ
စြ န္ ႔ လႊ တ္ေ စရန္ႏွ င့္ ျမန္ မာျပည္ သူ မ်ားလက္ ခံႏုိ င္ မ ည့္ တရားဝင္ အ စိုး ရသစ္
တစ္ရပ္ကို ဖြ႕ဲ စည္းေရးအတြက္ ကူညရ
ီ ာတြင္ ထားရွသ
ိ င္ပ
့ ါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာ
၏ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား တရားဝင္ႏွင့္
တရားမဝင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူႏုိင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္
မည့္ မူဝါဒမ်ားကို က်င့္သုံးသင့္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနာက္ဆက္တြဲ
အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။
၁။ တပ္မေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္က
႔ ်င္ေသာ အာဏာသိမ္းမႈကို တရားဝင္ေၾကာင္း
အသိအမွတမ
္ ျပဳရန္- ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ား၊ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ စုေပါင္းအသင္း
အဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္တပ္
၏ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) ကို ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳရန္
ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ
ကို ျငင္းပယ္သင့္ပါသည္။
၂။ အမ်ိဳးသားညီၫတ
ြ ္ေရးအစိုးရ(NUG)ကို ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ ေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ ပါဝင္ခင
ြ ့္ျပဳရန္- ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားသည္ NUG အစိုးရကို တရားဝင္
အစိးု ရအျဖစ္ သံတမန္ေရးရာအရ အျပည့္အဝ အသိအမွတျ္ ပဳေပးႏုိင္ရန္
ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ

၅။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေသးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာ့ျပည္သူ
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစၿပီး စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလမ္း
ေၾကာင္းမ်ားကို ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရးပိတဆ
္ မ
႔ို မ
ႈ ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ကုမဏ
ၸ ီ
မ်ားကို စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ စစ္တပ္ပင
ို က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား ပစၥည္းပံပ
့ ိုးေပးျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္
စီးပြားေရး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တားဆီးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္(က) စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၊
(ခ) ျမန္ မာ့ေ က်ာက္ မ်က္ ရ တနာေရာင္း ဝယ္ေ ရးလု ပ္ င န္း ႏွ င့္ ယခု အ ခါ
စစ္တပ္ကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနသည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံပိုင္အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ဂ) စစ္ေကာင္စီကို လက္နက္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ နည္းပညာ
မ်ား ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အျခားအရင္းအျမစ္
မ်ား အပါအဝင္ ၎၏ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ က
့္ ို တည္ၿမဲေစရန္ မရွိ
မျဖစ္လိုအပ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြရရွိေစရန္ ကူညီေပးေနသည့္ ေငြေၾကး
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္
(ဃ) အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စစ္ေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ေသာ တစ္ဦခ်င္းအျပင္
၎တို႔၏အရင္းႏွီးဆုံးမိသားစုမ်ားပါ ပါဝင္ရပါမည္။
၆။ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏
ပ်ံ႕ႏွလ
႔ံ မ
ႊ ္းမိုးေနမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ေက်ာက္စမ
ိ ္းႏွင့္ ေက်ာက္
မ်က္ရတနာ တင္ပို႔မႈအားလုံးကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ရန္။
၇။ NUG ႏွ င့္ အရပ္ ဘ က္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားက လူ န ည္း စု တို င္း ရင္း သားမ်ား
အားလုံး ပါဝင္ၿပီး သယံဇာတမ်ားကို မည္သ႔ို စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ြဲ ည္ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္
ေဒသခံမ်ားအား အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာအခန္းက႑မွ ေသခ်ာထည့္သြင္း
ထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ အနာဂတ္အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာ
တြင္ အားေပးကူညီရန္။

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အစိုးရအတြက္
၁။ NUG သည္ သယံဇာတအေပၚ အေျခခံသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္း
မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အေလးအနက္ထားမႈကိုေဖာ္ျပသည့္ ဖက္ဒရယ္မူေဘာင္
တစ္ခအ
ု တြင္း ဘက္ေပါင္းစုပ
ံ ါဝင္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး
အတြ က္ စီ မံ ခ်က္ တ စ္ ရ ပ္ ကို ေရးဆြဲ သ င့္ ပါသည္ ။ ထို ႔ အျပင္ လူ န ည္း စု
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တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို NUG ၏

(ဂ) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့

မူဝါဒဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ကို အာမခံခ်က္ ေပး

ရသည့္ ဌာေန လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဦးစားေပး

သင္ပ
့ ါသည္။ ထိသ
ု ႔ေ
ို ဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ NUG သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳျခင္း ႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

(ဃ) စက္မႈ ယႏၲယားအသုံးျပဳ၍ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ အႀကီးစား
ထုတ္လုပ္မႈအားလုံးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း

(က) NUG ၏ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး
ဌာနအတြင္း ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ အျခား သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားအတြက္ NUG ၏ မူဝါဒကို ေရးဆြဲရာတြင္ ဦးေဆာင္
ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျခင္း
(ခ) သဘာဝ သယံဇာတ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးကို NUG ၏ အဓိပၸာယ္ ျပည္ဝ
့ သည့္
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ေစ
ေရး ေသခ်ာေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(ဂ) ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဆက္စပ္ပါဝင္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအေရးကိစၥကို ထည့္သြင္းျခင္း
၂။ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ စစ္တပ္၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ခိုင္မာေစရန္ ႏွင့္ အင္အားျဖည့္တင္းရန္ ေထာက္ကူေပးႏုိင္သည့္
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑တြင္ စစ္ေကာင္စီ၏ ေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တုံ႔ျပန္ရန္ -

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ /
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အတြက္
စစ္အာဏာသိမ္းမႈ က်ဆုံး၍ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အတြက္ အခြငအ
့္ လမ္း ရွလ
ိ ာပါက သိမ
႔ု ဟုတ္ KIO/A သည္ ဖားကန္က
႔ ို ျပန္လည္
ရယူၿပီး ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ပါက KIO/A တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအေပၚ ပိုမို
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာ
မည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါက KIA
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ (က) အရပ္ဘက္လအ
႔ူ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းမ်ား၊ ႏုင
ိ င
္ ံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့

(က) စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္တူး

သည့္ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဖြဲ႕၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပထား

ေဖာ္မႈလိုင္စင္ရရွိရန္အတြက္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေတာ့ေၾကာင္း၊

သည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္ေရး မူဝါဒတစ္ရပ္ အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္စီးပြားဖက္ ကုမၸဏီမ်ားအား

ျပည္သလ
ူ ထ
ူ က
ု ို အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေစၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္

တရားမဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ

ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သဘာဝသယံဇာတ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အေသး

ျခင္း၊
(ခ) လိင
ု စ
္ င္မ်ားျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫတ
ြ ္ေၾကာင္း
ႏွ င့္ စစ္ေ ကာင္ စီ က ထု တ္ေ ပးသည့္ လို င္ စ င္ မ်ားသည္ တရားမဝင္

စိတ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္
(ခ)

အနာဂတ္ အ တြ က္ အထူး သျဖင့္ ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ တြ င္ ေပါမ်ားသည့္

ေၾကာင္း ေၾကညာ၍ စစ္ေကာင္စမ
ီ ွ ဝင္ေငြလ်င္ျမန္စြာ ရရွိေစရန္ လိင
ု စ
္ င္

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ သယံဇာတမ်ားတြင္ NUG ၏

ျပန္လည္စတင္ ခြင့္ျပဳေပးမည့္ အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယတ
္ ားဆီး

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အားျဖည့္ေပးရန္အတြက္ NUG ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္

ျခင္း၊
(ဂ) စစ္ေကာင္စီမွ က်င္း ပသည့္ ေက်ာက္ စိမ္းႏွ င့္ ေက်ာက္ မ်က္ ရ တနာ

(ဂ)

အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈဆင
ို ရ
္ ာ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္မ်ားကို စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးႏုင
ိ ္ေရးအတြက္

အားေပးျခင္း၊

ပါဝင္သည္က
့ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအတြက္ အနာဂတ္တင
ြ ္ လိင
ု စ
္ င္ေလွ်ာက္ထားရန္

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စနစ္ ယႏၲရားတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္
(ဃ) KIO/A ၏ အခြနစ
္ ည္းမ်ဥ္း၊ လိင
ု စ
္ င္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား၊ ဝင္ေငြ၊ အသုံးစရိတ္
ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးယႏၲရားမ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအပါ

နာမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

အဝင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းက႑ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ြဲ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားကို EITI မွ

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊

ခ်မွတထ
္ ားသည့္ စံခ်ိနစ
္ ံၫန
ႊ ္းမ်ားႏွငအ
့္ ညီ အမ်ားသိရွိႏင
ုိ ရ
္ န္ ထုတ္ျပန္ေရး
အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္၊

၃။ NUG ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ အတိတက
္ ာလမွ NLD ၏ မူဝါဒမ်ား၊ စစ္ေကာင္စ၏
ီ
မူ ဝါဒမ်ားႏွ င့္ မည္ သို ႔ ကြဲျ ပားသည္ ကို ေဖာ္ျ ပ၍ မူ ဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေ ရး
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ရန္- ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
(က) NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ေက်ာက္
မ်က္ ရ တနာမူ ဝါဒ ျပင္ ဆ င္ျ ခင္းႏွ င့္ အၿပီး သတ္ျ ခင္း - NUG သည္
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