
1



2

မာတိကာ

အတိုေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား	 ၄

ျမန္မာႏုိင္ငံ	ေျမပုံ	 ၅

အႏွစ္ခ်ဳပ္	 ၆

၁။	 ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္က႑ကို	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ပုံ	 ၁၁
၁.၁	 စစ္တပ္၏	ဆယ္စုႏွစ္	ေျခာက္ခုၾကာ	ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	 ၁၁
၁.၂	 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား	-	စစ္တပ္၏	စိတ္မခ်ရေသာ	ဒုစရိုက္က်ဴးလြန္ဖက္မ်ား	 ၁၁
၁.၃	 ၂၀၂၁	ခုႏွစ္	စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအနီးပတ္ဝန္းက်င္အပါအဝင္	

လက္ရွိပဋိပကၡအေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား	ႏွင့္	ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို	ပိုမိုဆိုးရြားလာေစခဲ့သည္။		 ၁၄

၂။	 ေက်ာက္မ်က	္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့	္ပဋိပကၡ	-	ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသိမ္းယူျခင္း	ႏွင့	္
တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား၏	သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခု	 ၁၅
၂.၁	 ပိုင္ဆိုင္မႈသိမ္းယူျခင္းမ်ားကို	မွတ္တမ္းတင္ျခင္း	 ၁၅
၂.၂	 "အရာအားလုံး	ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္"	-	မုိင္း႐ွဴး၏	ပ်က္စီးမႈမ်ား	 ၁၅
	 အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍	-	မုိင္း႐ွဴးတြင္	တရားမဝင္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ား	ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္	 ၁၇
၂.၃	 မိုးကုတ္ရွ	ိေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား	ႏွင့္	ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ား	 ၁၈
	 အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍	-	မိုးကုတ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္ရရန္အတြက္	စစ္တပ္ကို	

ေငြေၾကးေပးအပ္ေနရသည္။		 ၁၈
	 ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ	-	ေရႊျပည္ေအး	-	အေမွာင္ထုကို	အကာအကြယ္ယူ၍	ေက်ာက္တူးျခင္း	 ၂၀
၂.၄	 တရားမဝင္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း	-	အႏၲရာယ္ရွိသည့	္လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္	စစ္အာဏာသိမ္းစဥ္မွစတင္ကာ	ပို၍	

အႏၲရာယ္မ်ားလာခဲ့သည္။		 ၂၁

၃။	 ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းကိ	ုျမန္မာ	စစ္တပ္က	ထိန္းခ်ဳပ္ထားပုံ	 ၂၂
၃.၁	 ယခင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္	စနစ္ေအာက္ရွ	ိစစ္တပ္၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	အတိုင္းအတာ	 ၂၂
	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာက႑ကိ	ုအလင္းေရာင္ထိုးၾကည့္ရႈျခင္း
	 လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွတဆင့္	စစ္တပ္၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတိုင္းအတာပမာဏကို	ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္	 ၂၂
	 ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို	စစ္တပ္	ႏွင့္	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက	သိမ္းပိုက္ထားေၾကာင္း	ထုတ္လုပ္ျခင္း	ႏွင့္		

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ	အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း	ျပသေနသည္	 ၂၄
၃.၂	 လိုင္စင္ကိ	ုထပ္ဆင့္အငွားခ်ျခင္း	သို႔မဟုတ္	ထင္သာျမင္သာမရွိေသာဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား	-	စစ္တပ္၏	လုပ္နည္းလုပ္ဟန္	 ၂၆
၃.၃	 MEHL	ႏွင့္	MEC	တို႔မွ	အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္	လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို	ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေနသည္	 ၂၈
၃.၄	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္	စစ္တပ္သည္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ	၎၏	

ဝင္ေငြကိုတိုးတက္ေစရန္	လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္	နည္းလမ္းမ်ား	 ၂၈

မ်က္ႏွာဖုံးပုံ	-	၂၀၂၀	ခုႏွစ္	မတ္လတြင္	မိုးကုတ္ရွိ	လက္လုပ္လက္စား	ပတၱျမား	တူးေဖာ္သူ	အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕	အလုပ္လုပ္ေနပုံ။	MO
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၄။	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္	ၾကားလူမ်ား	-	ထိုင္းႏုိင္ငံမွတဆင့	္ကုန္သြယ္ျခင္း	 ၃၂
၄.၁	 ေက်ာက္မ်က္မ်ား	ထုတ္လုပ္၊	စီမံ၊	ျပဳျပင္ျခင္းအတြက	္ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ	ဆုံခ်က္	ႏွင့္	ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား	အား	

ဆြဲေဆာင္ရာေနရာတစ္ခု	 ၃၂
၄.၂	 နယ္စပ္ေဒသရွ	ိလုပ္ငန္းဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္သည့္နယ္ေျမမ်ား	-	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏	အခန္းက႑
	 ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ	-	ထိုင္းနယ္စပ္တြင္	ခြလ်က္တည္ရွိျခင္း	 ၃၃
၄.၃	 ေက်ာက္မ်က္မ်ား	-	မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈအတြက္	ဟန္ျပတစ္ခုေလာ။	 ၃၅
၄.၄	 ေမးခြန္းမထုတ္ပါႏွင့	္-	ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ	ကုန္သည္မ်ားသည္	အေျခခံ	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	စိစစ္ျခင္းကို	

လုပ္ေဆာင္ရန	္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္	 ၃၅
	 ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ	-	Fai	Dee	Gems	Co.,	Ltd.	-	စစ္တပ္ႏွင့္	ဆက္စပ္ေနေသာေက်ာက္တြင္းတစ္ခုမွ	ဝယ္ယူၿပီး	

အေနာက္ႏုိင္ငံမွကုမၸဏီမ်ားသို႔	ေရာင္းခ်ေနျခင္း	 ၃၇
၄.၅	 ထိုင္းႏုိင္ငံရွ	ိေက်ာက္မ်က္၊	လက္ဝတ္ရတနာ	ကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့္	ထိုင္းအစိုးရတို႔အေနျဖင့္	လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား။		 ၃၈

၅။	 ႏုိင္ငံတကာ	လက္ဝတ္ရတနာကုန္သည္မ်ား	ႏွင့	္ေလလံကုမၸဏီမ်ားသည	္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိ	ု
ေလးစားလိုက္နာရန္	ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၾကသည္	 ၃၉
၅.၁	 ႏုိင္ငံတကာတြင	္သေဘာတူထားသည့္	တာဝန္မ်ားကိ	ုေရွာင္တိမ္းျခင္း	 ၃၉
၅.၂	 လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ	က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားသည္	လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ	မေကာင္းသည့္	အေလ့အထမ်ားကို	

ဖုံးဖိထားႏုိင္ေစသည္	 ၄၀
၅.၃	 ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွထုတ္လုပ္ေရး	လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ေရး	စိစစ္ရန္	

အလြန္ခက္ခဲပါသည္	 ၄၂
၅.၄	 အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမ	ွလက္ဝတ္ရတနာ	အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊	ေလလံကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့္		ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္း	

လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားသည္	ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း	ရက္စက္ယုတ္မာေသာ	လုပ္ရပ္မ်ားကို	၎တို႔အေနျဖင့္	ေငြေၾကး	
ပံ့ပိုးေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္	အႏၲရာယ္ကိ	ုလ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္	 ၄၃

၅.၅	 ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	စိစစ္ျခင္း	ႏွင့္	တာဝန္ယူမႈရွိစြာ	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း	-	အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္	
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္	ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း	အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားသည္	အားနည္းလ်က္	ရွိေနဆဲျဖစ္သည္	 ၄၅

၅.၆	 ႏုိင္ငံတကာ	လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊	ေလလံကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့္	ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္	
လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား။		 ၄၆

အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား	 ၄၇

အစီရင္ခံစာ၏	နည္းစနစ္	 ၅၀

ေနာက္ဆက္တြဲ	 ၅၁
ေနာက္ဆက္တြဲ	၁	-	ျမန္မာႏုိင္ငံရွ	ိအႀကီးမားဆုံး	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	ကုမၸဏီမ်ားကို	ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ	၎တို႔ႏွင့္	စစ္တပ္၊	
တိုင္းရင္းသား	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား	ဆက္စပ္မႈမ်ားကို	ေဖာ္ထုတ္ရန္	MEITI	အခ်က္အလက္မ်ားကို	အသုံးျပဳျခင္း	 ၅၁

ေနာက္ဆက္တြဲ	၂	-	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္က႑သည	္မည္မွ်	တန္ဖိုးရွိသနည္း။

ဤစာတမ္းသည	္၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ဒီဇင္ဘာလ	၁၅	ရက္တြင္	အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့	္မူရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ	Conflict	Rubies:	How	Luxury	
Jewellers	Risk	Funding	Military	Abuses	in	Myanmar	စာတမ္းကို	ျမန္မာဘာသာသို႔	ျပန္ဆိုထားျခင္း	ျဖစ္ပါသည္။	ကြဲလြဲမႈ	သို႔မဟုတ္	
မရွင္းလင္းမႈ	တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက	ေက်းဇူးျပဳ၍	မူရင္း	အဂၤလိပ္ဘာသာကိ	ုကိုးကားပါ။
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အတိုေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား

CGWG	 ေရာင္စုံ	ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားဆိုင္ရာ	
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

DICA	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ႏွင့္	ကုမၸဏီမ်ား	ညႊန္ၾကားမႈ	ဦးစီးဌာန

MEITI	 ျမန္မာႏုိင္င	ံတြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္	
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား	
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး

JV	 ဖက္စပ္လုပ္ငန္း

KIA	 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

MEC	 ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

MEHL	 ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္

MGE	 ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း

MGJEA	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

MNDAA	 ျမန္မာအမ်ိဳ းသားဒီမိကုရကတ္စ္မဟာမိတတ္ပမ္ေတာ္

NDAA	 အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

NLD	 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

NUG	 အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ

OECD	 စီးပြားေရး	ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ	ႏွင့္	
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ	အဖြဲ႔အစည္း

PNO	 ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

RCSS/SSA–S	 သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/
သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္	-	ေတာင္ပိုင္း	

RJC	 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း	
ေကာင္စီ

SAC	 ႏုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ

SSPP/SSA–N	 သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္	-	
ေျမာက္ပိုင္း

TNLA	 တအာင္း	အမ်ိဳးသား	လြတ္ေျမာက္ေရး	တပ္မေတာ္

UWSA	 ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

၂၀၂၀	ခုႏွစ္	မတ္လတြင	္မိုးကုတ္ရွိ	လက္လုပ္လက္စား	ပတၱျမား	တူးေဖာ္သူ	အဖြဲ႕မ်ား	အလုပ္လုပ္ေနပုံ။	MO
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
Burmese	rubies	ဟုလည္း	လူသိမ်ားေသာ	ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	ပတၱျမားသည္	ကမ႓ာ	
ေပၚတြင	္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။	၎တို႔သည္	ကမ႓ာေပၚတြင္	အရက္စက္ဆုံး	
အာဏာရွငအ္စိုးရမ်ားအနက္မွ	တစခ္အုတြက	္အေရးႀကီးေသာ	ေငြေၾကး	အရင္း	
အျမစ္လည္း	ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၂၁	 ခုႏွစ္	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၁	 ရက္ေန႔တြင္	 အာဏာသိမ္းၿပီး	 တုိင္းျပည္၏	
ေရြးေကာက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ	 ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ၿပီးခ်ိန္မွစတင္ကာ	 ျမန္မာ	
စစ္တပ္ႏွင့	္၎၏	ရဲတပ္ဖြဲ႔သည	္ကေလးသူငယ္	၇၅	ဦးအပါအဝင္	အရပ္သား	
၁၂၀၀	ေက်ာ္တို႔ကိ	ုသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။	၎တို႔သည္	လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း	
ခြျဲခားျခင္းမရိွဘ	ဲပစခ္တ္ခဲ့ၾကၿပီး	ေထာငႏွ္င့ခ္်ီေသာ	ျပည္လမူ်ားကုိ	ယုတိၱမရိွေသာ	
စြဲခ်က္မ်ားျဖင့	္ဖမ္းဆီးကာ	ထိန္းသိမ္းထားသည့	္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ	စနစတ္က်	
ႏွိပ္စက္မႈမ်ား	က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ	သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ	 ရဲရင့္သည့္	 ျပည္သူမ်ားသည္	
၎	တို႔၏	အသက္မ်ားကိုရင္းကာ	စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို	ဆန႔္က်င္လ်က္ရွိၾကၿပီး	
အေနာက္ႏုငိင္မံ်ားသည	္အာဏာရွငအ္စိုးရ၏	အဓကိ	ဝင္ေငြ	အရင္းအျမစမ္်ားကိ	ု
ျဖတ္ေတာကရ္န	္ရညရ္ြယ္ကာ	စီးပြားေရးပတ္ိဆုိ႔မႈမ်ားကုိ	ခ်မွတ္ခဲၾ့ကေသာ္လည္း	
တိုင္းျပည္၏	သဘာဝ	သယံဇာတ	ႂကြယ္ဝမႈမ်ားက	စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို	အသက္	
ဆက္ႏုငိ္ေစလ်က္ရိွသည။္	ယင္းသုိ႔ျဖစျ္ခင္းသည္	ပထမဆံုးအႀကိမလ္ည္း	မဟုတ္	
ေပ။	စစတ္ပသ္ည	္တုိင္းျပည၏္အဖိုးတန္ေသာ	သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ	ခုိးဝွက	္
လုယက္ျခင္းျဖင့	္၎၏	အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ	ခိုင္မာေစခဲ့သည္။	

စစ္တပ	္ႏွင့	္၎၏	အက်င့္ပ်က္ျခစားေနသည့္	စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္	အေရး	
အပါဆုံး	 ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခုမွာ	 တုိင္းျပည္၏	အျမတ္မ်ားစြာ	 ရရွိေသာ	
ေက်ာက္စိမ္း	ႏွင့	္ေက်ာက္မ်က္က႑တို႔	 ျဖစ္ၾကသည္။	၂၀၁၅	ခုႏွစ္မွ	စတင္၍	
Global	Witness	သည္	၂၀၂၁	 ခုႏွစ္	အာဏာသိမ္းမႈမတုိင္မီ	 ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား	
ျပဳလပုလ္ာခဲသ့ည့	္ဆယ္စႏွုစအ္တြင္း၌ပင	္ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာမ္ႈ၊	လက္နက္ကုိင	္
ပဋိပကၡ	ႏွင့္	စစ္တပ္၏	ဆက္လကထ္န္ိးခ်ဳပ္ထားမႈ	တုိ႔အၾကားရိွ	ဆက္စပမ္ႈမ်ားကုိ	
မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။	ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ား၌	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
တန္ဖိုးအရွိဆုံး	က႑မ်ား၏	အခ်က္အခ်ာတြင	္ရွိေနသည့	္ဆိုးဝါးသူမ်ားကို	ေဖာ္	
ထုတ္ခဲ့သည္။	

လူသပုိိမုိနည္းပါးသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ	စစတ္ပ္ႏွင့္	အျခားေသာ	လကန္က္ကုိင	္
မ်ားအေနျဖင့	္ပတၱျမား၊	နီလာ	ႏွင့	္အျခားေသာ	ေရာငစ္ုံေက်ာက္မ်က္မ်ားအပါအဝင	္
ေက်ာက္မ်က္မ်ားမွ	 မည္သုိ႔	အက်ိဳးအျမတ္မ်ား	 ရရွိေနပံုျဖစ္သည္။	ဤအစီရင္	
ခံစာတြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္က႑သည	္ေက်ာက္စိမ္းက႑ကဲ့သို႔ပင္	
ျပႆနာမ်ားမည္သို႔ရွိေနေၾကာင္းကိ	ုပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ	္အေသးစိတ္	ေဖာ္	
ထုတ္ထားပါသည္။	ဤအစီရင္ခံစာသည	္အစိုးရအရာရွိမ်ား၊	ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္	
လုပ္ငန္းက႑အတြင္းမ	ွကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္	ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ	၁၅၀	ေက်ာ္၊	
အဂၤလိပ္ဘာသာ၊	 ျမန္မာဘာသာတုိ႔ ျဖင့္	 ထုတ္ျပန္ထားသည့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	
တြင္းထြက	္သယံဇာတအရင္းအျမစ	္တူးေဖာထ္တုလ္ပု္ေရးလပုင္န္းမ်ား	ပြင့လ္င္း	
ျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး	အစီရင္ခံစာ၊	 ေကာ္ပုိရိတ္မွတ္တမ္းမ်ား၊	 ေျမပုံမ်ား၊	
ကုန္သြယ္ေရး	အခ်က္အလကမ္်ား	ႏွင့	္အျခားေသာ	ရာႏွင့္ခ်သီည့္	အမ်ား	ျပည္သူ	

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး	၃	ပတ္အၾကာ	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၂	ရက္ေန႔တြင္	ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚ၌	ဆႏၵျပသူမ်ားမွ	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏	အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ	
အလံကို	ေဝွ႕ယမ္းေနၾကပုံ။	Hkun	Lat/Getty	Images
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ဆိုင္ရာ	အရင္းအျမစ္မ်ားအပါအဝင္	အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ	စိစစ	္ေလ့လာ	
ထားမႈတို႔တြင	္အေျချပဳထားပါသည္။	

ႏုိင္ငံတကာရွ	ိလက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ား၊	ေလလံကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့္	ေစ်းကြက္	
ႀကီးအတြင္း	လကလီ္ေရာင္းခ်သူမ်ားစြာတို႔အေနျဖင့	္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာကစ္မိ္း	
လုပ္ငန္းအေပၚ	 ဖိစီးေနသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္	 ပတၱျမားႏွင့္	 အျခားေသာ	
ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့	္မသက္ဆိုင္ဟူေသာ	စိတ္ကူးယဥ္မႈေျပာဆိုမႈေနာက္ကြယ္
တြင္	ကာလရွည္ၾကာ	ပုန္းကြယ္ေနခဲ့ၾကသည္။	အမွန္စင္စစ္တြင္	 ေက်ာက္စိမ္း	
လပု္ငန္းကဲ့သို႔ပင	္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာကမ္်က္ကနု္သြယမ္ႈမ်ားသည	္စစ္တပ္	ႏွင့	္
အင္အားႀကီးမားၿပီး	တရားမဲ့က်ဴးလြန္လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္	လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔	
မ်ားမွ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့	္တရားမဝင္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။	

ျမနမ္ာစစတ္ပသ္ည	္တုိင္းျပည္၏	ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားအေပၚ	ဆယစ္ႏွုစ	္သံုးခ	ု
ၾကာ	အခိငုအ္မာ	ထိန္းခ်ဳပထ္ားခဲသ့ည္။	၎သည္	၎၏	ကုိယ္ပိငုလု္ပင္န္းစႀုကီး	
မ်ားထံသို႔	တူးေဖာ္ခြင့္မ်ား	ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး	ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားမွ	ဝင္ေငြမ်ားအား	
ရကစ္က္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ	လုပရ္ပမ္်ားကုိ	က်ဴးလြန္ေနသည့္	အဖြဲ႔မ်ားထံ	ေငြေၾကး	
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။	၄င္းသည	္တိုင္းျပည္၏	ေက်ာက္မ်က္ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို	အသုံး	
ျပဳကာ	အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရိွေသာ	လုိငစ္ငမ္်ားကုိ	တုိင္းရင္းသား	လက္နက္ကုိင	္
အဖြဲ႔မ်ားထံေပးအပ္ၿပီး	လက္နက္ကုိင္ဆန႔္က်င္ေသာ	အဖြဲ႔မ်ားကုိ	 သိမ္းသြင္းခဲ့	
သည။္	ထုိ႔ျပင	္ယခႏွုစအ္ေစာပိငု္းအတြင္း	ႏုငိင္ံေတာ္အာဏာကုိ	တရားမဝင	္လုယူ	
ခဲ့သျဖင့္	ေက်ာကမ္်က္လုပ္ငန္းအေပၚ	ကြပ္ကဲထနိ္းေက်ာင္းမႈသည	္၎၏	လက္	
ဝယ္သို႔	ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။	

တရားဝင	္ထုတ္လုပ္မႈ	ပမာဏဆိုင္ရာ	အခ်က္အလက္မ်ားကို	အေျခခံ၍	ကၽြႏု္ပ္	
တုိ႔၏	စစိစ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္မ်က္လုပင္န္းသည	္လုိငစ္င	္
မ်ား	သကတ္မ္းစတငကု္နဆံု္းလာျခင္းမတုိငမ္	ီ၂၀၁၄	ခႏွုစမွ္	၂၀၁၇	ခႏွုစအ္တြင္း	
အျပည့္အဝ	ထုတ္လုပ္မႈျဖင့္တြက္ခ်က္လ်င္	တစ္ႏွစ္	ပ်မ္းမွ်	အေမရိကန္ေဒၚလာ	
၃၄၆	သန္းမ	ွ၄၁၅	သန္းအထိ	တန္ဖိုးရွိခဲ့သည္။	သို႔ရာတြင္	ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ၊	
တရားမဝင	္ကုနသ္ြယမ္ႈမ်ား	ႏွင့	္ပတ္သက္၍	ကၽြႏုပ္တုိ္႔	သိရိွထားသည္မ်ားကိ	ုေပါင္း	
စပ္ထည့္သြင္းပါက	ဤက႑သည္	အဆိုပါ	ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ	ကာလအတြင္း	
ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်	 အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၁.၇၃	 ဘီလီယံမွ	 ၂.၀၇	 ဘီလီယံအထိ	
တန္ဖိုး	ရွိခဲ့မည္ျဖစ္သည္ဟု	ေတြ႔ရွိရသည္	(စာမ်က္ႏွာ	၃၀	ရွိ	စိစစ္ေလ့လာမႈကို	
ၾကည့ရ္ႈပါ)။	ဆုိလုိသညမွ္ာ	အကယ္၍	စစတ္ပအ္ေနျဖင့	္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	
လုိငစ္ငမ္်ားကုိ	ျပနလ္ညစ္တငထု္တ္ေပးပါက	ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့ခ္်ကီာတနဖ္ိုးရိွ
သည့္	လုပ္ငန္းတစ္ခုသည	္၎၏	လက္ဝယ္အတြင္း	ေရာက္ရွိသြားမည္	ျဖစ္ၿပီး	
ရက္စက္ယုတမ္ာေသာ	လုပရ္ပမ္်ားကုိ	ဆကလ္က္	က်ဴးလြနႏ္ုငိ္ေရးအတြက္	ရနပံု္	
ေငြ	ရရွိႏုိင္ေစရန	္အသံုးျပဳႏုိင္ကာ	၎၏	တရားမဝင္	အာဏာလုယူမႈကို	သက	္
ဆိုး	ရွည္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင	္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈအားလုံးသည္	တရားမဝင	္
ေပ။	တစ္နည္းအားျဖင့	္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း	မည္သည့္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ	ရိွမေနသင့္ေပ။	၂၀၁၆	ခႏွုစတ္ြင	္ႏုငိင္ံေတာ္အတုိငပ္ငခ္ပံဂုၢိဳ လ္	
ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည၏္	အမ်ိဳ းသားဒမီိကုေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ	္အစိုးရသည္	ေက်ာက္မ်က	္
တူးေဖာသ္ည့လုိ္ငစ္ငမ္်ား	သကတ္မ္းတိုးျခင္း	ႏွင့	္လိငုစ္ငသ္စမ္်ား	ထတ္ုေပးျခင္း	
တို႔ကုိ	ဆိငု္းငံထ့ားခဲၿ့ပီး	ေနာကဆ္ုံးက်နရိွ္ေနေသးသည့	္လိငုစ္ငမ္်ားသည	္အာဏာ	
သိမ္းမႈမတိုင္မ	ီတစ္ႏွစ္အလို	 ၂၀၂၀	ခုႏွစ္တြင္	သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီျဖစ္သည္။	
စစအ္စုိးရသည	္မညသ္ည့	္လုိငစ္ငသ္စက္ိမွု်	လူသိရွငၾ္ကား	ထုတ္ေပးခဲျ့ခင္း	မရိွေသး	
ေပ။	ေရြးေကာကခ္	ံလႊတ္ေတာ္ကုိယစ္ားလွယ္မ်ား	ႏွင့	္အျခားေသာ	ေတာ္လွန္ေရး	
ေခါင္းေဆာငမ္်ားျဖင့	္ဖြဲ႔စည္းထားသည့	္အေဝးေရာကအ္စိုးရျဖစ္ေသာ	ျမနမ္ာႏိုင္ငံ	
၏	အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက	၎အေနျဖင့္	 စစ္တပ္မွ	 ထုတ္ေပးသည့္	
မည္သည့္လိုင္စင္ကိုမဆိ	ုတရားမဝင္ဟု	သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး	အဆိုပါ	လိုင္စင	္
မ်ားကုိ	ရယသူည့	္ကုမၸဏမီ်ားကုိ	အမညပ္်ကစ္ာရင္းတြင	္ထည့သ္ြင္းမညဟု္	ယခ	ု
ႏွစ	္အေစာပိုင္း	ဇူလိုင္လတြင္	ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။	

မညသုိ္႔ပငဆုိ္ေစကာမ	ူအာဏာသိမ္းၿပီးစဥမွ္စတငက္ာ	အလြတ္တန္းေက်ာက္မ်က္	
တူးေဖာ္မႈမ်ား	တဟနုထုိ္း	ျမင့တ္က္လာခဲသ့ည။္	တုိင္းျပညအ္တြင္း	ေက်ာက္မ်က္	
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ၏	ခန႔မွ္န္းေျခ	၉၀%	ရိွေသာ	မႏၲေလးတိငု္းေဒသႀကီးအတြင္း	
ရွ	ိမိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင	္ျမန္မာစစ္တပ္သည္	စစ္တပ္ပိုင္	လုပ္ငန္းစုႀကီး	ျဖစ္ေသာ	
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္	 (MEHL)	 ႏွင့္	၎၏	လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ	

မ်ားအပါအဝင	္လုပင္န္းနယပ္ယ္အတြင္းမွ	ဩဇာရိွသူမ်ားထံသို႔	ယခငက္	လုိငစ္င	္
ထုတ္ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ	လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္းတြင္	လက္ျဖင့္	တူးေဖာ္ၾကသည့္	
ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ	ေဒသခမံ်ားကုိ	ေငြေၾကးမ်ား	စနစတ္က်	ေကာက္ခံၿပီး	တူးေဖာ္	
ခြင့ျ္ပဳလ်ကရိွ္သည။္	ယူအကစ္၊္	အီးယူ	ႏွင့	္ယူေကတုိ႔မွ	ပိတ္ဆုိ႔	အေရးယူထားသည့	္
MEHL	 ကုိ	 ျမန္မာႏုိင္ငံရွ	ိ ျပည္သူမ်ားအေပၚ	လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအပါအဝင္	
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ	က်ဴးလြန္သည့္	ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္	စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို	
ရငဆ္ိငု္ေနရသည့	္ယခုႏွစ	္အေစာပိငု္းအတြင္း	တရားမဝင	္အာဏာလုယမူႈကုိ	စီမ	ံ
ဖန္တီးသူ	ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး	မင္းေအာင္လႈိင္က	ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။	

ဤသုိ႔	အလြတ္တန္း	တူးေဖာ္မႈသည္	အလြနအ္မင္း	တညၿ္ငိမ္မႈမရိွသည့	္ေနာက္ခ	ံ
အေျခအေနတြင္	ျဖစ္ပြားေနျခင္း	ျဖစ္သည္။	အာဏာသိမ္းၿပီးစဥ္မွစတင္ကာ	စစ္သား	
မ်ားသည္	မိုးကုတ္တြင္	အာဏာသိမ္းမႈကိ	ုၿငိမ္းခ်မ္းစြာ	ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပေနသည့	္
အရပသ္ားမ်ားကုိ	ပစ္ခတ္ျခင္း၊	ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔	ျပဳလုပခ္ဲၾ့ကၿပီး	မုိးကုတ္	
ၿမိဳ ႕နယ္အတြင္း	ျမနမ္ာစစတ္ပ	္ႏွင့	္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ား	အၾကား	
တိုက္ပြဲအမ်ားအျပား	ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။	အလားတူပင	္အလြတ္တန္းတူးေဖာ္မႈ	
မ်ား	တဟုန္ထုိးျမင့္တက္လာခဲသ့ည့	္ရွမ္းျပညန္ယ္ရိွ	ပုိမုိေသးငယ္ေသာ	ေက်ာက္	
မ်က္တူးေဖာ္ေရး	ေဒသတစ္ခုတြင္လည္း	ရွမ္းတိုင္းရင္းသား	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔	
ႏွစ္ဖြဲ႔အၾကား	 တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္	အရပ္သားမ်ား	 ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရ	
သည္။		

တစခ္်နိတ္ည္းတြင	္ဘန္ေကာက၊္	ေဟာင္ေကာင၊္	နယူးေယာက္	ႏွင့	္လနဒ္နတုိ္႔တြင	္
ေဒၚလာ	ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ	တန္ဖိုးရိွသည့	္ေက်ာက္မ်က္လပုင္န္းသည	္ဆက္	
လက	္ထြန္းကားလ်က္ရိွသည္။	လကဝ္တ္ရတနာဆုိင္မ်ား၊	ေလလံကုမၸဏမီ်ားႏွင့	္
ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္း	လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားသည	္ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွပတၱျမားႏွင့္	
အျခားေသာ	အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ားကိ	ုဆက္လက္ဝယ္ယူ	ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၾက	
သည္။	မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံသည	္ပတၱျမားထြက္ရွိသည့	္ၿပိဳင္ဘက	္အရင္းအျမစ္တစ္ခ	ု
အျဖစ္ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔	စစိစ္ေလလ့ာမႈအရ	ျမန္မာႏုငိင္သံည	္
ကမ႓ာေပၚရွ	ိအႀကီးမားဆုံး	ထုတ္လုပ္သူႏုိင္ငံႏွစ္ခုအတြင္း	တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ	္
ေနဆျဲဖစသ္ည။္	ယင္းသည	္ေလလံပြမဲ်ားတြင	္ကမ႓ာ့စခံ်နိ္ေျမာက္မ်ားစြာ	တင္ထား	

စစ္အာဏာသိမ္းမႈကုိ	ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပစဥ္	ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားကုိ	ဂုဏ္ျပဳသည့္အားျဖင္	့
ဖေယာင္းတုိင္မီးထြန္းကာ	ဆႏၵျပသည့္	ဆုေတာင္းပြဲ၌	ဖမ္းဆီးခ	ံအရပ္သားေခါင္းေဆာင္	
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပု	ံပါသည္	့ပုိစတာတစ္ခုကုိ	ဆႏၵျပသူတစ္ဦးက	ကုိင္ေဆာင	္

ထားပုံ၊	ရန္ကုန္၊	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	မတ္လ	၁၃	ရက္။		STR/AFP	via	Getty	Images
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သည့္	ကမ႓ာေပၚရွိ	အဖိုးအတန္ဆုံးေက်ာက္မ်ား	ထြက္ရွိရာ	အရင္းအျမစ္လည္း	
ျဖစ္သည္။		

ႏုငိင္တံကာေစ်းကြက္တြင္	ေရာင္းခ်သည့္ေက်ာက္မ်ား၏	မလူဇစျ္မစက္ိ	ုဖုံးဖထိား	
သည့္	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရး	လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏	ရႈပ္ေထြးမႈေနာက္ကြယ္	
တြင္	ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွ	ိကုမၸဏီမ်ားသည္	ပုန္းကြယ္လ်က္	ရွိၾကသည္။	ျမန္မာႏုိင္င	ံ
ရိွ	တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား၏	ေငြေၾကးအရင္းအျမစ	္ျဖစလ္်က္	ရိွသည့	္ေက်ာက္မ်က္	
မ်ားအား	စမီျံပဳျပငရ္နအ္တြက္	ထုိင္းႏုငိင္သံို႔	ေမွာငခ္ိတုငပ္ို႔သည္။	၎လုပင္န္းစဥ	္
သည	္ပြင့လ္င္းျမငသ္ာမႈမရိွဘ	ဲလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔	ေငြေၾကး	လက္	
သိပ္ထုိးေပးရျခင္းမ်ားလည္း	 ရွိသည္။	 ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္	 ပတၱျမားႏွင့္	
အျခားေသာ	အဖုိးတန္	ေက်ာကမ္်ား၊	အထူးသျဖင့	္အရညအ္ေသြး	ပိမုိနုမိ့ပ္ါးသည့	္
ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္	 မည္သည့္ေက်ာက္တြင္းမွလာေၾကာင္းကုိ	 ကုန္သည္	
အမ်ားစကု	မသိရိွၾကေပ။	ယင္းသည	္ေက်ာကမ္်က္မ်ားအေပၚ	သက္ေရာက္သည့္	
ႏုငိင္တံကာ	ထုတလု္ပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆုိငရ္ာ	စသံတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ	ခ်မွတ္	
ထားသည့္	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ	ေမွ်ာ္မွန္း	
ခ်က္မ်ားႏွင့	္ကိုက္ညီမႈ	မရွိေၾကာင္း	Global	Witness	အေနျဖင့္	ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင	္ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္	ကုန္သည္မ်ားအနက္	Fai	Dee	Gems	
Co.,	 Ltd.,	တစ္ခုတည္းကသာ	၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္	 ေက်ာက္မ်က္အရုိင္းတံုး	
တစ္ခု၏	အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့	္ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	ေက်ာက္တြင္းတစ္ခုကို	ထုတ္ေဖာ	္
ေျပာဆိခုဲသ့ည။္	သုိ႔တုိင	္အဆုိပါ	ေက်ာက္ကုိ	မညသ္ည့္	ခႏွုစတ္ြင	္တူးေဖာခ္ဲျ့ခင္း	
ျဖစ္ေၾကာင္း	ကၽြႏု္ပ္တို႔ထ	ံေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း	မရွိေပ။	အဆိုပါ	မိုင္းတြင္းကို	MEHL	
ထံသို႔	အနည္းဆုံး	ႏွစ္ေပါင္း	၂၀	ၾကာ	လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း	ကၽြႏု္ပ္တို႔	
အေနျဖင့္	ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင	္စီမံျပဳျပင္ၿပီးေနာက္တြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	ႏုိင္င	ံ
တကာ	ေက်ာက္မ်က္ရတနာလပုင္န္းမ်ားထံသို႔	ႏွင့	္ေနာက္ဆုံးတြင	္မမိတုိိ႔	အေနျဖင့္	

ရက္စက္ယတ္ုမာေသာ	လုပရ္ပမ္်ားကုိ	ေငြေၾကးပံပ့ိုးေပးေနမျိခင္း	ျဖစ္ေၾကာင္း	မသိ	
ရိွႏုငိသ္ည့	္ေဖာကသ္ညမ္်ားထသုိံ႔	ေရာင္းခ်သည။္	ဥပမာအားျဖင့	္Fai	Dee	Gems	
က	၎၏	ပတၱျမားတုိ႔အား	အေမရိကန္	တန္ဖိုးႀကီးလက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း	
Harry	Winston,	 ၿဗိတိသွ်	 ႏိုင္ငံတကာ	ေက်ာက္မ်က္	 ရတနာကုမၸဏီ	 Gaff	
ႏွင့္	တန္ဖိုးျမင့	္ ေလလံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ	Sotheby's	ႏွင့	္ Christie's	တို႔ထံ	
တင္	သြင္းေၾကာင္း	Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	Harry	Winston	
က	၄င္း	အေနျဖင္	့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမ	ွထြက္ရွိလာေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	၄င္း၏	
ကုန္ပစၥည္း	တင္သြင္းသူမ်ားထံမ	ွဝယ္ယူျခင္းျပဳေတာ့မည	္မဟုတ္ဟု	ဒီဇင္ဘာ	
၉	ရက္ေန႔တြင	္ေၾကညာခဲ့သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္ယူအက္စ္၊	ဥေရာပ	ႏွင့	္အာရွတို႔တြင	္အေျခစိုက္သည့	္ႏုိင္င	ံ
တကာ	ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	လုပင္န္း၊	ေလလံကုမၸဏ	ီႏွင့	္ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္းမွ	
လက္လီလုပင္န္းေပါင္း	၃၀	ေက်ာ္တုိ႔ကုိ	ဆက္သြယခ္ဲသ့ည။္	အမ်ားစတုြင	္၎တုိ႔	
၏	ထုတ္လုပ္ေရး	လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည	္တရားမဲ့ျပဳက်င့္မွမ်ားကိ	ုေငြေၾကးပံ့ပိုး	
ေနျခင္းမရိွေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန	္ထားရိွရမည့	္(OECD	ႏွင့	္ကုလသမဂၢတို႔မွ	ေရွး	
ယခင္ကတည္းက	ခ်မွတ္ထားသည့္)	ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန	္
စစိစ္ေရးဆိငုရ္ာအစအီမမံ်ား	အလုအံေလာကမ္ရိွေၾကာင္း	ေတြ႔ရိွရသည။္	အက်ိဳ း	
ဆကအ္ျဖစ	္အဆုိပါကုမၸဏမီ်ားသည	္ကမ႓ာေပၚရိွ	လူမဆနဆံု္း	အာဏာရွင	္အစိုးရ	
မ်ားအနက္	တစ္ခုျဖစ္ေသာ	ျမန္မာစစ္တပ္ထံသို႔	ေငြေၾကး	ပံ့ပိုးေနခဲ့ျခင္း	ရွိႏုိင္ၿပီး	
ျမနမ္ာႏုငိင္ရိွံ	ျပည္သူမ်ားအေပၚ	၎စစတ္ပ၏္	အာဏာအလြသံုဲးစားျပဳမႈကုိ	သက္	
ဆိုးရွည္ေစရန	္အေထာက္အကူျပဳေနခဲ့ျခင္း	ျဖစ္ႏုိင္သည္။

Tiffany	&	Co.,	 Signet	 Jewellers,	Boodles	ႏွင္	့ Harry	Winston	ကုမၸဏီ	
ေလးခုတုိ႔ကသာ	၎တုိ႔	အေနျဖင့္	(Tiffany	၏	ေဖာ္ျပခ်က္အရ	"လူ႔အခြင့အ္ေရး	
ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ား	 ႏွင့္	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းတုိ႔ဆုိင္ရာ	 စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား	
ေၾကာင့္")	ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	ေက်ာကမ္်က္မ်ား	ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈကုိ	ရပ္တန႔လ္ိက္ုၿပ	ီ

၂၀၁၈	ခုႏွစ္	ျမန္မာနိုင္ငံ၊	ရွမ္းျပည္နယ္၊	မိုင္းရႉးၿမိဳ႕ရွိ	ေက်ာက္တြင္းမ်ား၏	ေနဝင္ခ်ိန္	ျမင္ကြင္း။	Suthep	Kritsanavarin
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ျဖစ္ေၾကာင္း	တရားဝင္	ထုတျ္ပန	္ေၾကညာခဲၿ့ပီး	Cartier	ႏွင့	္Gübelin	တုိ႔ကလည္း	
၎တို႔အေနျဖင့	္အလား	တူ	လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု	Global	Witness	ထ	ံ
ေျပာၾကားခဲသ့ည။္	အဆိပုါ	ကုမၸဏမီ်ားအေနျဖင့	္ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ထြက္ရိွလာခဲသ့ည့	္
ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	၎တုိ႔၏	 ထုတ္လုပ္ေရး	 လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္းမွ	
ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည့္အခ်က္ကိ	ုေထာက္ရႈပါက	အျခား	ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း	
ထိုသို႔	အတုယူလုပ္ေဆာင္ရန္	ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း	ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္ဝင္ေငြမ်ားသည္	 စစ္တပ္ထံသုိ႔	အခ်ိဳးအစားမ်ားျပားစြာ	အက်ိဳး	
အျမတ္	ျဖစထ္ြန္းေစေၾကာင္း၊	ရက္စက္ယုတမ္ာေသာလုပရ္ပမ္်ားႏွင့	္အျခားေသာ	
လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိ	ေငြေၾကးပံပ့ိုးေနႏုငိဖ္ြယ္ရိွေၾကာင္း	အသိအမွတ္	
ျပဳသည့္အားျဖင့	္ယူအက္စ္၊	အီးယူ	ႏွင့္	အျခားေသာ	ႏုိင္ငံ၊	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ	အဓိကပုဂၢိဳလ္၊	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား	
အေပၚ	အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား	ခ်မွတ္ခဲသ့ည္ႏွင့အ္ညီ	ေက်ာက္မ်ကလ္ပုင္န္း	လုပ	္
ကုိငလ္်ကရိွ္သည့	္ကုမၸဏမီ်ားအားလံုးသည္လည္း	မမိတုိိ႔အေနျဖင့	္ျမန္မာႏုငိင္ရိွံ	
ပဋပိကၡ၊	အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈ	သုိ႔မဟုတ္	စစအ္စိုးရ၏ဖႏိွိပမ္ႈတုိ႔ကုိ	ေငြေၾကးပံပ့ိုးေပး	
ေနျခင္း	မရွိေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန္	မိမိတို႔၏	ထုတ္လုပ္ေရး	လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိ	ု
အေဆာတလ်င	္ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္	ျဖစ္သည္။	

ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္မ်က္လုပင္န္းႏွင့ပ္တ္သက္သည့	္အဓကိ	အခ်က္မ်ား

၂၀၀၉	ခုႏွစ္တြင္	မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံသည	္ၿပိဳင္ဘက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သ	ူျဖစ္မလာမီအထိ	
ကမ႓ာေပၚရွ	ိပတၱျမားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား၏	၉၀%	ခန႔္သည္	ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	
ျဖစ္သည္။

ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္တူးေဖာထု္တလု္ပသ္ည့	္ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္အမ်ားစုတုိ႔မွာ	ေအာက္ပါေဒသႏွစ္ခု	တုိ႔အနက္	
တစ္ခုမွျဖစ္သည္	-

ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	ႏွစ္ေပါင္း	၈၀၀	ေက်ာ္	တူးေဖာ္လာခဲ့ၾကၿပီး	လိုင္စင္	
သက္တမ္းမကုန္မီအထ	ိျမန္မာႏုိင္ငံ၏	အစီရင္ခံတင္ျပထားေသာ	

ထုတ္လုပ္မႈ၏	၉၀%	ခန႔္ရွိသည့	္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး	
အတြင္းရွိ	မိုးကုတ္ၿမိဳ႕

အရည္အေသြး	ပိုမိုနိမ့္ပါးသည့္	ပတၱျမားမ်ားကို	
၁၉၉၀	ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း	ရွာေဖြေတြ႔ရွိ	
ခဲ့ေသာ	အရြယ္အစားပိုမိုေသးငယ္	
သည့္	ပတၱျမားသိုက္	တစ္ခုျဖစ္ေသာ	

ရွမ္းျပည္နယ	္မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ	နန႔္ယားရြာအပါအဝင	္အရြယ္အစားပိုမိုေသးငယ္သည့	္ေက်ာက္မ်က္	
တူးေဖာ္ေရး	ေဒသမ်ားလည္းရွိသည္။

၂၀၁၅	ခုႏွစ္အတြင္း	Sotheby's	၏	ေလလံပြဲတစ္ခုတြင္	အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း	၃၀	ေက်ာ္	
သို႔မဟုတ္	တစ္ကာရက္လွ်င္	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၁	သန္းေက်ာ	္ျဖင့္	ေရာင္းထြက္	
ခဲ့ေသာ	လက္ရွိ	ကမ႓ာ့စံခ်ိန္တင္	မိုးကုတ္မွ	ပတၱျမားအရိုင္းတုံးတစ္ခုအပါအဝင္	ကမ႓ာေပၚရွိ	အဖိုးအတန္ဆုံး	

ပတၱျမားတို႔သည္	ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွထြက္ရွိသည္။

တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားအရ	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည	္အျပည့္အဝ	ထုတ္လုပ္ခ်ိန္တြင္	
တစ္ႏွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ်	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၃၄၆	သန္းမွ	၄၁၅	သန္းအထ	ိတန္ဖိုးရွိခဲ့ေသာ္လည္း	
ထို႔ထက	္၅	ဆ	ပိုမို	မ်ားျပားႏုိင္ခဲ့သည	္(စာမ်က္ႏွာ	၅၃	ရွိ	စိစစ္ေလ့လာခ်က္ကို	ၾကည့္ရႈပါ)။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး	မိုးကုတ္ၿမိဳ႕အဝင္	လမ္းမႀကီး၏	ေဘးတြင္	ေဖာ္ျပထားေသာ	
"ပတၱျမားေျမမ	ွႀကိဳဆိုပါ၏"	ဟူေသာ	ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု။	

Thierry	Falise/LightRocket	via	Getty	Images
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ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ား၏	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း

	 ပတၱျမားမ်ားကို	ျမန္မာနိုင္ငံတြင	္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ပါသည္။	
	 ေက်ာက္တြင္းမ်ားအား	လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္	
စြပ္စြဲျခင္းခံထားရေသာ	ျမန္မာနိုင္ငံ၏	စစ္တပ္မွ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။	
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း	ႏွင့္	အနီးတစ္ဝိုက္တို႔တြင္	
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား	ႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား	
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔	္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ပတၱျမားမ်ားသည္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမအမ်ားအျပားကိုျဖတ္၍

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေလဆိပ္မ်ား	သို႔မဟုတ္	ကုန္းတြင္းနယ္စပ္ေဒသ	
မ်ားသို႔	ကုန္းလမ္းမွတဆင့္	ေရာက္ရွိလာသည္။	ကုန္သည္မ်ားႏွင့	္

ေမွာင္ခိုသမားမ်ားသည္	အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားရွိ	
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို	လာဘ္ေငြေပးေဆာင္ၾကသည္။

	 ပတၱျမားမ်ားကို	အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၊	အမ်ားအားျဖင့	္ထိုင္းနိုင္ငံတြင	္	
	 ၾကားလူမ်ားမွ	ျဖတ္ေတာက္၊	အေရာင္တင္ၾကသည္။	
ထိုအခ်ိန္တြင	္ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏	မူလထြက္ရွိရာေနရာကို	ဖုံးဖိထားၿပီး	ျဖစ္သည္။	
ထိုင္းနိုင္ငံရွ	ိလက္ကားေရာင္းဝယ္သူ	အမ်ားစုတို႔အေနျဖင့္	၎တို႔၏	
ပတၱျမားမ်ားသည္	ျမန္မာနိုင္ငံရွ	ိမည္သည့္	ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	
ထြက္ရွိလာေၾကာင္း	မေျပာနိုင္ၾကေပ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွပတၱျမားမ်ားကို
လက္ဝတ္	ရတနာမ်ားျပဳလုပ္ကာ	

လူသိမ်ားေသာနိုင္ငံတကာ	လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ား၊	
ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္း	လက္လီေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ႏွင့္	ေလလံကုမၸဏီမ်ားမွ	ေရာင္းခ်ၾကသည္။

	 ျမန္မာနိုင္ငံမ	ွထြက္ရွိေသာ	ပဋိပကၡ	ပတၱျမားမ်ားကိ	ု
	 ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ	ေဖာက္သည္မ်ား၊	အထူးသျဖင့္	
အေမရိကန	္ျပည္ေထာင္စု၊	ဥေရာပ၊	တ႐ုတ္	ႏွင့္	အိႏၵိယတို႔အပါအဝင္	

အဓိက	ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းရွိ	ေဖာက္သည္မ်ားက	
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏	သေကၤတအျဖစ္	ဝယ္ယူၾကသည္။
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၁။	ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္က႑ကို	
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ပုံ

ထုတ္ေပးျခင္း	 မရွိေသးေပ။	 ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား	 ႏွင့္	
အျခားေသာ	ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာငမ္်ားျဖင့	္ဖြဲ႔စည္းထားသည့	္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
အမ်ိဳ းသားညညီြတ္ေရးအစိုးရ	(NUG)	က	၎အေနျဖင့	္စစ္တပမွ္	ထုတ္ေပးသည့	္
မည္သည့္လုိင္စင္ကုိမဆုိ	တရားမဝင္	သတမွ္တ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	ေၾကညာခဲသ့ည။္	
မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ	ယင္းေၾကညာခ်က္သည္	တရားမဝင္တူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္	
ကုနသ္ညမ္်ားထံမွ	ေငြညႇစျ္ခင္း၊	ေက်ာက္မ်ကရ္တနာအေရာင္းျပပြမဲ်ား	က်င္းပျခင္း	
ႏွင့္	၎၏	ကုိယ္ပုိင္ကုမၸဏီကြန္ရက္မွတဆင့္	တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္	ကုိယ္တုိငပ္ါဝင	္
ျခင္းတို႔ျဖင့	္တုိင္းျပည၏္	ေက်ာက္မ်က္သယဇံာတမ်ားကုိ	အျပည့္အဝအခြင့္ေကာင္း	
ယူကာ	အျမတ္ထုတ္ျခင္း	မျပဳရန	္စစ္တပ္အား	တားဆီးႏုိင္ဖြယ	္မရွိေပ။	

၁.၂	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္	အဖြဲ႔မ်ား-	
စစ္တပ္၏	စိတ္မခ်ရေသာ	ဒုစ႐ိုက္	
က်ဴးလြန္ဖက္မ်ား	

တုိင္းျပည္၏	တြင္းထြက္သယံဇာတ	ႂကြယ္ဝမႈ	ႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား	
အၾကားရွိ	ဆုံခ်က္တြင္ရွိေနသည္မွာ	 ျမန္မာစစ္တပ္တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ေပ။	
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ပင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသမိုင္းသည္	 "အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအရင္းရွင္ဝါဒ	 (ceasefire	
capitalism)"	 ဟုေခၚသည့္	သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္	 နက္႐ႈိင္းစြာ	ယွက္ႏြယ္လ်က္ရွိ	
သည္။	ယခင္	အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး	၁၉၈၉	ခုႏွစ္တြင	္စစ္တပ္သည	္တိုင္းျပည္၏	
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင	္ေနထုိငသ္ည့	္တုိငရ္င္းသားအမ်ိဳ းမ်ိဳ းတုိ႔ကိ	ုကုိယစ္ားျပဳသည့	္
လက္နက္ကိငု	္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့	္အပစ္အခတ္ရပစ္ဲေရး	သေဘာတစူာခ်ဳပမ္်ား	
စတင္	ခ်ဳပ္ဆိုလာခဲ့သည္။	

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီသည့	္ပဋိပကၡမ်ားအၿပီးတြင	္တိုက္ပြဲမ်ားရပ္စဲေရး	ႏွင့္	ျဖစ္စဥ	္
အခ်ိဳ႕တြင္	စစ္တပ္ႏွင့	္ပူးေပါင္းသည့	္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအျဖစ	္အသြင္ေျပာင္းလဲရန္	
အတြက္	 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား	တ႐ုတ္၊	ထိုင္း	 ႏွင့္	အိႏၵိယ	
နယ္စပ္တို႔ရွ	ိက်ယ္ျပန႔္သည့္	နယ္နိမိတ္ေဒသမ်ားအေပၚ	လက္ေတြ႔ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္	

၁.၁	စစတ္ပ၏္	ဆယစု္ႏွစ္	ေျခာက္ခုၾကာထိန္းခ်ဳပမ္ႈ
တပမ္ေတာ္ဟုေခၚသည့	္ျမနမ္ာစစတ္ပသ္ည္	၁၉၆၂	ခႏွုစတ္ြင	္ပထမဆံုးအႀကမိ	္
အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက	္အထူးသျဖင့္	၁၉၈၈	ခုႏွစ္	အာဏာသိမ္းမႈမွ	စတင္ကာ	
ဆယ္စုႏွစ္	၆	ခအုတြင္း	တုိင္းျပည္၏	အဖိုးတန	္သယံဇာတမ်ားကုိ	ခိုးဝွက္လုယက္	
ခဲ့ၾကၿပီး	လက္နက္မ်ားဝယ္ယူရန္၊	၎၏	စစ္သားမ်ားကုိေထာက္ပံ့ရန္၊	၎တုိ႔	
အေပၚသစၥာေစာင့သိ္သည့	္စစဘ္က္ဆုိငရ္ာ	အရာရိွႀကီးမ်ားကုိ	ဆုခ်ရန၊္	တုိင္းရင္း	
သား	လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ	သိမ္းသြင္းရနအ္တြက္	ေငြေၾကးရွာေဖြ	ရယူခဲက့ာ	
ညႇဥ္းပန္း၊	 ႏွိပ္စက္၊	သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ	 ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းမရွိဘဲ	 လုပ္ေဆာင္	
လ်က္	ရွိသည္။	

ဤအစီရင္ခံစာတြင္	 ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း	 စစ္တပ္သည္	 ၁၉၉၀	 ျပည့္လြန္	
ႏွစ္မ်ား	အေစာပိုင္းတြင္မွစတင္ကာ	တိုင္းျပည္၏	ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားအေပၚ	
ထိန္းခ်ဳပမ္ႈကုိ	ခိငုမ္ာေစခဲသ့ည္။	ထုိ႔ေနာက္	ရက္စက္ယုတ္မာေသာ	လုပရ္ပမ္်ားကုိ	
က်ဴ းလြနသ္ည့	္အရာရိွမ်ား	ႏွင့	္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ	ေငြေၾကးေထာက္ပံလ့်က္ရိွသည့	္
အငအ္ားႀကီးမားေသာ	လုပင္န္းစႀုကီးမ်ားျဖစသ္ည့	္ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရးဦးပိငုလ္မီတိက	္
(MEHL)	ႏွင့္	ျမနမ္ာ့	စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း	(MEC)	တုိ႔ထံသုိ႔	တူးေဖာ္ခြင့မ္်ားေပး	
အပခ္ဲသ့ည။္	စစတ္ပသ္ည	္၎၏	အပုခ္်ဳပမ္ႈကုိ	ဆန႔က္်ငခ္ဲၾ့ကသည့	္တုိင္းရင္းသား	
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိ	ုအခြင့္အေရးေပးသိမ္းသြင္းခဲ့ၿပီး	စစ္တပ္ႏွင့္	ပူးေပါင္း	
ထားသည့	္ျပညသူ္႔စစမ္်ားအျဖစသ္ို႔	ေျပာင္းလရဲနအ္ထိပင	္မကလံု္းေပးရန္အတြက္	
အျမတ္အစြန္းႀကီးမားသည့္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္မ်ားကုိလည္း	
အသုံးခ်ခဲ့သည္။	

စစ္တပ္သည	္၂၀၁၀	မွစတင္ကာ	၎၏	ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ	ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို	တစိတ	္
တပိငု္းေျဖေလ်ာ့ေပးလာခဲၿ့ပီး	ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား	က်င္းပရန	္ခြင့ျ္ပဳခဲရ့ာတြင	္စစ္တပ	္
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ	ႏုိင္ငံေရးပါတသီည	္၂၀၁၅	ခုႏွစ္တြင္	ရႈံးနိမ့	္
ခဲ့သည္။	သုိ႔ရာတြင	္ေက်ာက္မ်က္က႑ကို	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္	ေဒၚေအာင္ဆန္း	
စုၾကည္	ဦးေဆာင္ေသာ	အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္	(NLD)	အစိုးရ၏	ငါးႏွစ	္
သက္တမ္းအတြင္း	ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္လည္း	အမ်ားအားျဖင့္	မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။	
၂၀၁၆	ခႏွုစတ္ြင	္အာဏာရရိွလာၿပီးေနာက္	NLD	အစိုးရ၏	ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္	
ခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ	ေက်ာက္စမိ္း	ႏွင့	္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	လုိငစ္ငမ္်ား	
သက္တမ္းတိုးျခင္းကိ	ုဆိုင္းငံ့ၿပီး	လိုင္စင္သစ္မ်ား	ထုတ္ေပးျခင္းကို	ရပ္တန႔္ထား	
ခဲ့ျခင္း	 ျဖစ္သည္။	 လုပ္ေဆာင္ရန္	 စီစဥ္ထားသည့္	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္	
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကိ	ုသန႔္စင္ေစရန္	ရည္ရြယ္ထားသည္။	

မညသုိ္႔ပငဆ္ိုေစကာမ	ူအဆိပုါ	ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္	ေက်ာက္မ်က္လပုင္န္း	
ႏွင့	္၎ကို	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန	္တာဝန္ယူသည့္	အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	အတိုက္အခံျပဳမႈ၊	
NLD	၏	ဦးစားေပးအျဖစ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းမရိွခဲမ့ႈ၊	ႏွင့	္စစတ္ပအ္ပါအဝင	္လက္နက္	
ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔အပါအဝင္	အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး	တို႔ေၾကာင့္	
ၾကန႔္ၾကာေနခဲ့ရသည္။	 NLD	လက္ထက္တြင္	 ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္းမွ	
အဓိက	အေျပာင္းအလဲမွာ	၎အာဏာမရမီ	စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ	
ထားသည့	္ျပည္ေထာငစ္ႀုက့ံခိငု္ေရးႏွင့	္ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးပါတီအစိုးရလကထ္ကတ္ြင္	ထုတ္	
ေပးခဲသ့ည့	္ေနာကဆံု္းလုိငစ္ငမ္်ား	၂၀၂၀	ခႏွုစတ္ြင	္သက္တမ္းကုနဆံု္းၿပီးေနာက္	
တြင	္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းသည္	တရားမဝင	္ျဖစလ္ာခဲ့ျခင္း	ျဖစသ္ည။္	သုိ႔ရာ	
တြင္	အမ်ားျပည္သူသို႔	ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိသည့္	လိုင္စင္ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။	

မညသုိ္႔ပင္ဆုိေစကာမူ	ယခအုခါတြင	္NLD	အေနျဖင့	္ဒတုယိအႀကမိ္ေျမာက္	အစိုးရ	
အျဖစ္	ထပ္မံအႏုိင္ရရွိၿပီးေနာက္	သုံးလမျပည့္မီကာလအတြင္း	၂၀၂၁	ေဖေဖာ	္
ဝါရီလတြင္	 စစ္တပ္၏	အာဏာလုယူမႈေၾကာင့္	 ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	
စီးပြားေရး	ႏွင့	္ကြပက္ထိဲန္းခ်ဳပမ္ႈတုိ႔သည	္စစတ္ပ၏္	လက္တြင္းသုိ႔	ျပနလ္ည္ေရာက္	
ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္	လိုင္စင္သစ္မ်ားကို	တရားဝင	္

ေန႔ဘက္တြင္	မိမိတူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	အညံ့ပန္းမ်ားကိ	ုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနသည့္	
လက္လုပ္လက္စား	တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊	ေဖေဖာ္ဝါရီလ။	MO
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ျပဳခဲ့ၿပီး	သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္	 ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားမွအစျပဳ၍	 မူးယစ္	
ေဆးဝါးမ်ား	ထုတလု္ပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအထိ	လုပင္န္းမ်ားတြင	္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ား	
လုပ္ေဆာင္ရန	္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။	

ျမန္မာအမ်ိဳ းသားဒမီိကုရက္တစမ္ဟာမတ္ိတပမ္ေတာ္	(MNDAA)	ႏွင့	္အမ်ိဳ းသား	
ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ	္တပ္မေတာ္	(NDAA)	တို႔အပါအဝင္	အဆိုပါ	အဖြဲ႔မ်ား	
အနက္	အခ်ိဳ႕မွ	အႀကီးတန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္	အေစာပိုင္း	 ၁၉၉၀	 ျပည့္ႏွစ္မ်ား	
အတြင္း	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	ပထမဆုံးေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု	ယုံၾကည္ရသည့္	ရွမ္းျပည	္
နယ္	 မုိင္း႐ွဴးရွိေက်ာက္တြင္းမ်ားတြင္	 ပထမဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾက
သည္။	

ထိုစဥ္မွစတင္ကာ	ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔	
မ်ားသည	္ေအာက္တြင	္အေသးစတ္ိေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း	ေက်ာက္မ်က္က႑	
အတြင္း	အမ်ိဳ းမ်ိဳ းေသာ	အခန္းက႑မ်ားမွ	ပါဝငခ္ဲ့ၾကသည္။	၎တုိ႔သည	္အႀကီးစား	
ေက်ာက္တြင္းမ်ားတြင	္ကုမၸဏမီ်ား	ထူေထာငလု္ပက္ိငုျ္ခင္းအျပင	္တူးေဖာ္သူမ်ား	
ႏွင့္	 ကုန္သည္မ်ားထံမွ	 ေငြညႇစ္ျခင္း၊	အဓိက	 တူးေဖာ္ေရးေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ	
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွ	ိမိုးကုတ္	ႏွင့္	ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ	မုိင္း႐ွဴးတို႔မွ	ပတၱျမား	ႏွင့	္
အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားအား	ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊	အေရာငတ္ငျ္ခင္း	ႏွင့	္(အခ်ိဳ ႕ေသာ	
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္	အေရာင္အေသြး	 တုိးတက္ေစရန္)	အပူေပးျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔	 လုပ္	
ေဆာငက္ာ	ကမ႓ာတစဝ္န္းရိွ	ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	ကုမၸဏမီ်ားထံသုိ႔	ေရာင္းခ်ရန	္
အတြက္	ထုိင္းႏုငိင္သုိံ႔	ေမွာငခ္ိတုငပ္ို႔ျခင္း	ျပဳလုပရ္န	္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	နယ္စပ္ေဒသ	
မ်ားအေပၚ	၎တို႔၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို	အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း	ႏွင့	္ေမွာငခ္ိကုုနသ္ြယ္ျခင္းတုိ႔တြင	္ပါဝငပ္တ္သက္ခဲသ့ည့္	
အေရးအႀကီးဆံုး	လကန္က္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ	ေအာက္ပါတုိ႔	ျဖစၾ္ကပါသည	္(အေသး	
စတ္ိအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္	အခန္း	၂	ႏွင့	္၃	ႏွင့	္အပိငု္း	၄.၂	တုိ႔ကုိ	ၾကည့ရ္ႈပါ)	-	

> 	 တ႐တ္ုနယ္စပရိွ္	က်ယ္ျပန႔္ေသာနယ္ေျမႀကီးတစခ္ႏွုင့တ္ကြ	ထုိင္းနယ္စပရိွ္	
နယ္ေျမတစ္ခုတုိ႔ကုိ	 ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး	 ၁၉၉၀	 ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစတင္ကာ	
မိုးကတ္ု	ႏွင့	္မိုင္း႐ွဴးတို႔တြင	္စစတ္ပ၏္	အႀကီးမားဆုံး	စီးပြားေရးမတ္ိဖကအ္ဖြဲ႔	
အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည့္	 ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး	တပ္မေတာ္	
(UWSA)	

> 	 ရွမ္းျပညန္ယ္အတြင္းရိွ	နယ္ေျမကုိ	လက္ေတြ႔	ထိန္းခ်ဳပထ္ားၿပီး	မုိးကုတ္တြင	္
MGE	ႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ငန္း	(JVs)	၃	ခု၊	မုိင္း႐ွဴးတြင	္ေက်ာက္တြင္းတစ္ခု	ႏွင့္	
အဆုိပါနယ္ေျမႏွစခ္တုို႔မွ	ေက်ာက္မ်ားကုိ	ျဖတ္ေတာက္သည့	္ေနျပည္ေတာ္	
ရိွ	စက္႐ံုတစ္ခုတုိ႔ရိွေသာ	(၎၏	အႀကီးတန္း	အရာရိွတစ္ဦး	ပုိင္ဆိငုသ္ည့)္	
ပတၱျမားနဂါးကုမၸဏအီပုစ္ႏွုင့	္အနီးကပဆ္က္စပ္ေနသည့	္ပအုိဝ္း	အမ်ိဳ းသား	
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္	(PNO)

> 	 မိုင္း႐ွဴးႏွင့္	မိင္ု	၂၀	အကြာရိွ	ဝမဟုိ္င္းတြင္	အေျခစုိက္စခန္းတစ္ခုရိွၿပီး	စစ္တပ	္
ႏွင့	္အႀကိမႀ္ကမိ	္တုိက္ပြမဲ်ားျဖစပ္ြားေသာ္လည္း	နယ္ေျမအတြင္းရိွ	ေက်ာက္	
တြင္းမ်ားကုိ	 စစ္တပ္၏	လက္ခံမႈျဖင့္	 ထိန္းခ်ဳပ္ထားပံုရသည့္	သွ်မ္းျပည္	
တပ္မေတာ	္-	ေျမာက္ပိုင္း	(SSA-N)	(အခန္း	၂.၂	ကို	ၾကည့္ရႈပါ)။

> 	 မိုးကုတ္	ႏွင့္	မိုင္း႐ွဴးတုိ႔မွ	နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ	္ကုန္သြယ္မႈအခ်ိဳ ႕ကိ	ုထိန္းခ်ဳပ	္
ထားၿပီး	ထုိင္းႏုငိင္	ံနယ္စပရိွ္	ေသးငယ္သည့	္နယ္ေျမတစခ္တုြင	္အေျခစုိက္	
သည့္	သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ	္-	ေတာင္ပိုင္း	(SSA-S)

> 	 မိုးကုတ္ရိွ	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သမူ်ား၊	ေက်ာက္မ်က္ကမုၸဏပီိငုရွ္ငမ္်ား	ႏွင့္	
အျခားေသာ	စီးပြားေရးလပ္ုငန္းရွင္မ်ားထံမွ	ေငြညႇစျ္ခင္းႏွင့္တကြ	ေငြေပး၍	
ျပန္ေရြးရန္အတြက္	 ျပန္ေပးဆြဲျခင္းတို ႔ကုိ	 လုပ္ေဆာင္သည့္	တအာင္း	
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ	္(TNLA)

ေက်ာက္မ်က္ႂကြယ္ဝမႈသည္	အဆုိပါ	 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား	
အတြက္	ေငြေၾကးအေထာက္အကူျပဳ႐ုသံာမကဘ	ဲ၎တုိ႔ႏွင့	္တပမ္ေတာ္အၾကား	

ဝမ္ဟိုင္းရွိ	၎တို႔၏	ဌာနခ်ဳပ္မွ	၎တို႔၏	နယ္ေျမ	ႏွင့္	အနီးတဝိုက္ရွိ	ပတၱျမားတြင္းမ်ားတြင္	ကင္းလွည့္ေနသည့္	SSA-N	မွ	စစ္သည္မ်ားကို	၂၀၁၈	ခုႏွစ္တြင္	ေတြ႕ျမင္ရပုံ။	
Suthep	Kritsanavarin
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ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုလည္း	ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။	အဆိုပါ	 ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္	အဖြဲ႔မ်ား	
အေနျဖင့	္ႂကြယ္ဝမႈမ်ား	ပုိမိရုရိွရန	္ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ	သုိ႔မဟုတ္	စစတ္ပအ္ေနျဖင့	္
အဆုိပါအဖြဲ႔မ်ား၏	ေက်ာက္တြင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကုိ	 ျဖတ္ေတာက္ရန္	 ႀကိဳးပမ္း	
သည့အ္ခါတို႔တြင	္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား	အခါအားေလ်ာ္စြာ	ေပၚေပါက္လာေစသည္။	
ေက်ာကမ္်က္တြင္းမ်ားအနီးတဝိက္ုရိွ	စစတ္ပအ္မ်ားအျပားခ်ထားသည့	္ပတ္ဝန္း	
က်င္ေၾကာင့လ္ည္း	အျခားေသာ	ဥပေဒမဲလု့ပရ္ပမ္်ားအတြက	္အခြင့အ္လမ္းတစခ္	ု
ကုိ	ေပၚေပါက္လာေစသည။္	တစခ္်နိတ္ည္းတြင	္တုိင္းျပညကုိ္	နစန္ာေစၿပီး	မိမတုိိ႔	
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာေစရန	္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို	၎အဖြဲ႔မ်ား	ႏွင့	္ျမန္မာ	
စစ္တပ္တို႔အၾကားရွ	ိအေသးစား	ပဋိပကၡမ်ားက	ဖုံးကြယ္ေပးထားသည္။	အမည	္
အားျဖင့	္ရနသူ္မ်ား	ျဖစ္ေသာ္လည္း	တုိင္းရင္းသား	လကန္က္ကုိင	္အဖြ႔ဲမ်ားစြာတုိ႔	
သည	္ေက်ာကမ္်က္တူးေဖာ္ေရးတြငသ္ာမကဘ	ဲစီးပြားေရးေလာကတစခ္လံုုးတြင	္
စစ္တပ္ႏွင့	္စီးပြားဖက္ဆက္ဆံေရးမ်ား	ရွိၾကသျဖင့္	ရွိရင္းစြဲအေျခအေနကို	ထိန္း	
သိမ္းထားရန	္မက္လုံး	ျဖစ္လာေစသည္။

အဆုိပါ	အဖြဲ႔မ်ားအတြက္	 တုိင္းျပည္၏	ေက်ာက္မ်က္ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကုိ	အျမတ္	
ထုတ္ရန္	အခြင့အ္လမ္းမ်ားသည	္ပိမုိကု်ယ္ျပန႔သ္ည့	္အုံႂကြမႈအေျခအေနတစရ္ပ	္
အတြင္း	ေဒသအလုိက္	ယာယီအပစအ္ခတ္ရပစ္သဲည့	္ကာလမ်ားအတြင္း	အျမင့္	
မားဆုံးျဖစ္သည္။	ယင္းသည္	 စစ္တပ္မွ	အာဏာျပန္လည္လုယူၿပီးေနာက္တြင္	
ပုိ၍ပင	္သိသာထငရွ္ားလာခဲသ့ည္။	အခ်ိဳ ႕ေသာ	တုိင္းရင္းသား	လက္နကကုိ္ငအ္ဖြဲ႔	
မ်ားသည	္စစတ္ပကုိ္ဆန႔က္်ငတုိ္က္ခိက္ုခဲၾ့ကေသာ္လည္း	က်နအ္ဖြဲ႔မ်ားမွာမူ	၎	
တို႔၏	နယ္ေျမ	ႏွင့	္စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ	အေနအထားမ်ားကုိ	ခိငုမ္ာအားေကာင္းလာ	
ေစရန	္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။	စစ္တပ္အေနျဖင့္	တိုင္းရင္းသား	လူနည္းစုမ်ား	
အေပၚ	တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို	က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္	 လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္	
လည္း	UWSA,	SSA-N	ႏွင့္	NDAA	တို႔	အပါအဝင္	ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ	တိုင္းရင္းသား	
လက္နကက္ိငုအ္ဖြဲ႔အစည္း	အခ်ိဳ ႕သည္	အာဏာသိမ္းမႈကိ	ုဆန႔က္်ငရ္နပ္်က္ကြက္	
ခဲၾ့ကသည။္	UWSA	၏	ႏိုငင္ျံခားေရးဌာနက	"၎အေနျဖင့	္ျမနမ္ာႏုငိင္	ံအတြင္းရိွ	
ျပည္တြင္းတိုက္ပြဲမ်ား၏	ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို	ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း	ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏	

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္	ရလဒမ္်ားမွ	မည္သည့္အက်ိဳ းခံစားခြင့္မွ်	မရရိွခဲသ့ျဖင့"္	
မည္သည့္ဘက္တြင္မွ်	ရပ္တည္မည	္မဟုတ္ေၾကာင္း	Global	Witness	ထံ	ေျပာ	
ၾကားခဲ့သည္။

မိုင္း႐ွဴးရိွ	ပတၱျမားတြင္းမ်ားအနီး	SSA-N	ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္	နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း	ျမန္မာအစိုးရ	
တည္ေဆာက္ထားေသာလမ္းမႀကီးတစ္ခုတြင္	ကင္းလွည့္ေနသည့္	SSA-N	ထရပ္ကားတစ္စီး	

၂၀၁၇	ခုႏွစ္။	Suthep	Kritsanavarin
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၁.၃	၂၀၂၁	ခုႏွစ	္စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္	
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သည့	္လုပ္ငန္းခြင္မ်ား	
အနီးပတ္ဝန္းက်င္အပါအဝင	္လက္ရွိ	
ပဋိပကၡအေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း	
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့	္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိ	ုပိုမို	
ဆိုးရြားလာေစခဲ့သည္။	

ျမန္မာစစ္တပ္၏	ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္	တုန္လႈပ	္
ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ	္ျဖစ္သည္။	၄င္းသည္	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁	ရက္ေန႔တြင	္
အာဏာလုယူခဲ့ၿပီးေနာက္	 တုိင္းျပည္၏	ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ	အရပ္သား	
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ	ုဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ကာ	ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာမ်ားကို	ထိန္းခ်ဳပ္	
ရယူခဲ့သျဖင့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ	သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ	 ျပည္သူမ်ားသည္	 ဥပေဒမဲ့	
အာဏာလုယူမႈကုိ	ဆန႔္က်င္၍	 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ	ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။	 စစ္တပ္သည္	
ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ	အရပ္သားမ်ားကို	ရက္စက္စြာ	သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး	ေထာင္ႏွင့	္
ခ်ီေသာ	အရပ္သားမ်ားကိ	ုႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ	စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္	အကြက္ဆင္	ဖမ္းဆီး	
ကာ	ညႇဥ္းပန္းႏိွပစ္ကျ္ခင္းမ်ား၊	လိငပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ	ေစာ္ကားမႈမ်ားကုိ	က်ယ္က်ယ္ျပန႔	္
ျပန႔	္က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း	ခိုင္မာသည့္	သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား	ရွိသည္။	အရပ္သား	
ျပည္သူမ်ားသည	္လေပါင္းမ်ားစြာ	ၾကာျမင့္သည္အထ	ိၿငိမ္းခ်မ္းစြာ	ေတာ္လွန္ခဲ့	
ၾကၿပီးေနာက္တြင	္ျပင္းထန္ေသာ	နည္းလမ္းမ်ားျဖင့	္ျပနလ္ည္တုန႔ျ္ပန	္တုိကခ္ိက္ု	
လာခဲ့ၾကကာ	NUG	သည္	စက္တင္ဘာလတြင္	စစ္အုပ္စုကို	ဆန႔္က်င္သည့္	"ခုခ	ံ
ေတာ္လွန္စစ္"	ကို	ေၾကညာခဲ့သည္။	စစ္အုပ္စု	ခန႔္အပ္ထားသည့္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး	
မ်ား	ႏွင့္	ဒလံဟု	သံသယ	ရွိသူမ်ားကို	ပစ္မွတ္ထားသည့္	လုပ္ႀကံမႈမ်ား၊	ဗုံးျဖင့္	
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား	ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။	

မိုးကုတ္သည	္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို	ေတာ္လွန္သည့္	ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး	စစ	္
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင	္မိုးကုတ္ၿမိဳ ႕အတြင္း	ဆႏၵျပပြမဲ်ား	အႀကိမႀ္ကမိျ္ပဳလပု	္
ခဲ့ၾကသည္။	ကနဦးတြင	္ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္	ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ေသာ္လည္း	မတ္လလယ္	
တြင္	စစ္သားမ်ားသည	္အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို	ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး	ဆႏၵျပ	
သူမ်ားအေပၚ	အင္အားအလြန္အကၽြံ	အသံုးျပဳခဲ့သည္။	လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္	
သံဃာေတာ္မ်ား	အပါအဝင္	ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ	တရားမဝင္	 ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့	
ေၾကာင္း	ခိုင္လုံသည့	္သတင္းပို႔တင္ျပမႈ	အေျမာက္အျမား	ရွိလာခဲ့သည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္	 ဧၿပီလလယ္၌	 စစ္တပ္	 ႏွင့္	 TNLA၊	၎၏	မဟာမိတ္	ကခ်င္	
လြတ္ေျမာက္ေရး	တပ္မေတာ္	(KIA)	တို႔အၾကား	တိုက္ပြဲမ်ား	ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း	

တင္ျပခ်က္မ်ားရွိခဲ့ ၿပီး	 အဆုိပါ	 အဖြဲ ႔ႏွစ္ဖြဲ ႔စလံုးသည္	 စစ္အာဏာသိမ္းမႈကုိ	
တက္ႂကြစြာ	ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။	ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည	္"KIA	ကို	ႀကိဳဆို	
ေထာက္ခံပါသည္"	"We	need	help!"	ႏွင့	္"We	want	democracy"	ဟူသည့္	
စာမ်ားကုိ	လမ္းမ်ားထက္တြင	္ႀကီးမားသည့	္စာလံုးမ်ားျဖင့	္ေရးသားကာ	တုန႔ျ္ပန	္
ခဲ့ၾကသည္။	

အဆုိပါ	စာသားမ်ား	ေပၚလာၿပီး	ေနာက္တစရ္က္ျဖစ္ေသာ	ဧၿပလီ	၁၇	ရက္ေန႔တြင	္
စစ္သားမ်ားသည	္NUG	ကို	ေထာက္ခံဆႏၵျပသည့္	ျပည္သူမ်ားကိ	ုပစ္ခတ္ခဲ့ရာ	
ဆႏၵျပသူႏွစ္ဦး	 ေသဆုံးခဲ့ရသည္။	 မုိးကုတ္ေဒသခံတစ္ဦးရိုက္ကူးထားသည့္	
ဗဒီယုိီတစခ္တုြင	္စစ္သားတစဦ္းက	"အေသပလုိဲခ်ငတ္ယ္။	ၾကားလား။	၅	ေယာက္	
လံုး	အေသလိခု်င္တယ။္"	ဟု	ေျပာဆိခုဲသ့ည္ကုိ	ၾကားရသည။္	ထုိစဥ္မွ	စတငက္ာ	
ဆႏၵျပမႈမ်ား	ႏွင့	္ေျပာက္က်ား	တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊	တိုက္ပြဲမ်ား	ဆက္လက္ျဖစ္ပြား	
လာခဲ့ၿပီး	လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည	္ၿမိဳ႕ကိ	ုျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန	္ႀကိဳးပမ္းလာ	
ၾကသည္။	

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္	တစလ္အတြင္း	စစ္တပ၏္	အာဏာလုယူမႈကုိ	ေက်ာင္းသား	
မ်ား	ႏွင့	္က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားက	ဦးေဆာင္ကာ	အာဏာဖီဆန္ေရး	လူထု	
လႈပ္ရွားမႈကိ	ုေထာက္ခံသည့္အားျဖင့	္ဆႏၵျပပြဲမ်ား	ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္လတြင္	 ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း	 ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည့	္ (အပိုင္း	
၁.၂	 ကုိ	 ၾကည့္ရႈပါ)	 ရွမ္းတုိင္းရင္းသား	လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔	 ႏွစ္ဖြဲ႔	 ျဖစ္ၾကေသာ	
SSA-S	ႏွင့	္SSA-N	တုိ႔သည	္မုိင္း႐ွဴးအနီးတဝိုက	္ေဒသအတြင္း	နယ္ေျမဆိုင္ရာ	
အျငင္းပြားမႈျဖင့	္အခ်င္းခ်င္း	စတင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကသည့္အတြက	္မတည္ၿငိမ	္
သည့	္အေျခအေနကိ	ုပုိမိဆုိုးရြားလာေစခဲသ့ည။္	UWSA	စစ္သားမ်ားသည	္SSA-N	
ကို	အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း	တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း	SSA-N	ကမ	ူ
ထိုသို႔	အေထာက္အပံ့ေပးသည္ဆိုေသာ	အခ်က္ကိ	ုျငင္းပယ္ခဲ့သည္။	ဇူလိုင္လ	
အေစာပိငု္းတြင	္မုငိ္း႐ွဴးၿမိဳ႕ႏွင့	္ကပ္လ်က္ရိွေသာ	ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	လူေနအိမ္	
မ်ားအနီးတြင	္လက္နကႀ္ကီးမ်ားျဖင့	္ပစ္ခတ္ခဲၾ့ကျခင္းေၾကာင့	္အရပသ္ားျပညသူ္	
၁၀၀၀	ခန႔	္ေနရပစ္ြန႔ခ္ြာထြက္ေျပးခဲၾ့ကရသည။္	ဇူလုိငလ္လယ္တြင	္SSA-N	သည္	
ေက်းရြာသားမ်ားကိ	ုအတင္းအက်ပ	္တပသ္ားစုေဆာင္းျခင္းမ်ား	ျပဳလုပခ္ဲသ့ည္ဟု	
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္	 မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕ရွိေနအိမ္မ်ားကုိ	 စြန႔္ခြာထြက္ေျပးသည့္	
ေဒသခံမ်ား	ပိုမိ	ုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။	

အခန္း	၂	တြင္	ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း	ျမန္မာႏုိင္ငံရွ	ိေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	
ေဒသမ်ားရွိ	မတည္ၿငိမ္မႈ၊	လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ	ႏွင့	္လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ိဳးေဖာက္	
မႈမ်ားသည္	အသစ္အဆန္းမဟုတ္ေပ။	၎တို႔သည္	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္	
မိုးကုတ္	ႏွင့	္မုိင္း႐ွဴးတို႔ရွ	ိဘဝမ်ား၏	အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။	

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏	လမ္းမ်ားေပၚတြင္	"Welcome	KIA"	ဟု	စာလုံးႀကီးမ်ားျဖင့္	ေရးသားထားသည္ကို	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ဧၿပီလ	၁၆	ရက္ေန႔တြင္	ေဝဟင္မွ	ေတြ႕ျမင္ရပုံ။	Myitkyina	News	Journal
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၂။	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္	ပဋိပကၡ	-	
	 ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသိမ္းယူျခင္းႏွင့	္
တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား၏	သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခု	

၂.၁	ပိငုဆ္ိငုမ္ႈသိမ္းယျူခင္းမ်ားကုိ	မွတ္တမ္းတငျ္ခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	စစ္တပ္	ႏွင့္	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္	တိုင္းျပည္	
၏	ေက်ာက္မ်ကလ္ပုင္န္းအေပၚ	အခိငုအ္မာခ်ဳပကုိ္ငခ္ဲၾ့ကသည့္အတြက	္ေဒသခံ	
ျပညသူ္မ်ားထမွံ	ေျမယာပိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ားသိမ္းယျူခင္း	ႏွင့	္တရားမဲ	့ျပဳက်င့ျ္ခင္းမ်ားျဖင့	္
ပ်က္စီးမႈ	တစ္သီတစ္တန္းကိ	ုခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။	ဤအခန္းတြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
ေက်ာက္မ်က္သယံဇာတမ်ားကိ	ုစစ္တပ္	ႏွင့္	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္	အဖြဲ႔	
မ်ားမွ	နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္	သိမ္းယူခဲျ့ခင္းေၾကာင္	့၂၀၂၁	အာဏာသိမ္းမႈ	မတုိငမ္ႏွီင့	္
ေနာက္ပိုင္းတို႔တြင	္ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္	 မိုးကုတ္တို႔ရွိ	 ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ	ထိခိုက	္
နစ္နာေစခဲ့မႈမ်ားကိ	ုမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။	

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပုိင္း	ေက်ာက္တြင္းမ်ားရွိ	အေျခအေန	
မ်ားႏွင့	္ပတ္သက္၍	မိုးကုတ္	ႏွင့	္မုငိ္း႐ွဴးတုိ႔ရိွ	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ား၊	ကုမၸဏီ	
ပိုင္ရွင္မ်ား၊	ကုန္သည္မ်ား	 ႏွင့္	 ပြဲစားမ်ားကို	 ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။	 စစ္တပ္မ	ွ
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိင္ုးတြင	္	အလြတ္တန္း	လုပကုိ္ငမ္ႈမ်ား	ထိန္းမႏုငိ	္သိမ္းမရ	
တုိးပြားလာခဲ့ေၾကာင္း	 ေတြ႔ရွိရသည္။	အာဏာသိမ္းမႈ၊	 ပဋိပကၡျမင့္မားေနသည့္	
ပတ္ဝန္းက်င	္ႏွင့	္လုိငစ္ငမ္်ား	သက္တမ္းကုနဆံု္းမႈတုိ႔ေၾကာင့	္စီးပြားျဖစ	္အတုိင္း	
အတာျဖင့္	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္	အမ်ားအားျဖင့္	ရပ္တန႔္သြားခဲ့သည္။	ယခ	ု
အခါ၌	အဆိုပါ	လစ္ဟာသြားသည့	္ေနရာတြင္	ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ	အလြတ္တန္း	
တူးေဖာ္သမူ်ားသည	္လက္ျဖင့လု္ပက္ိငုလ္်က္ရိွကာ	ယခငက္	စီးပြားျဖစခ္ြင့ျ္ပဳေပး	
ခဲ့သည့္	ပတၱျမား	ႏွင့	္အျခားေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	ရွာေဖြလ်က္	ရွိၾကသည္။	

တူးေဖာ္သူအခ်ိဳ႕ကမ	ူယခုအခ်ိန္သည္	အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီကထက္	ေဒသခ	ံ
ျပည္သူမ်ားအတြက	္အခြင့္အလမ္းမ်ား	ပိုမိုရရွိေစခဲ့သည္ဟု	ကၽြႏု္ပ္တို႔အား	ေျပာ	
ၾကားခဲသ့ည။္	၎တုိ႔သည္	ယခငက္	ႀကီးမားသည့္	ကုမၸဏႀီကီးမ်ားထံသုိ႔သာ	လုိင	္
စင	္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္	အျမတ္အစြန္းမ်ားျပားသည့	္ေက်ာက္မ်က္ေၾကာမ်ားအား	
(တရားမဝင္ေသာ္လည္း)	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း	ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ	္အသုံး	
ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့	္ျဖစ္သည္ဟု	ဆိသုည္။	မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ	အဆိပုါ	အခြင့္	
အလမ္းမ်ားသည	္စစသ္ားမ်ားႏွင့	္ေဒသခ	ံတာဝနရိွ္သူမ်ားမွ	ၿခမိ္းေျခာက္ေတာင္းခ	ံ
သည့္	တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ားကို	 ေပးအပ္ျခင္းအေပၚ	မူတည္ေနသည္။	အဆိုပါ	
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားသည	္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးက႑	
အတြင္းမ	ွဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ	ပိတ္ဆို႔ဖယ္ၾကဥ္ထားသည့္	စစ္တပ္ကိုပင္	ရန္ပုံေငြ	
ပံ့ပိုး	ေပးေနသည္။		

ထုိ႔အျပင	္တူးေဖာ္သည့န္ယ္ေျမမ်ားကုိ	စစတ္ပက္	လက္ေတြ႔ဆက္လက္	ထိန္းခ်ဳပ	္
ထားဆဲျဖစ္ေနသမွ်	ကာလပတ္လံုး	၎ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းခံသည့္ေငြကုိ	 ေပး	
အပ္ျခင္းသည္	 တုိင္းျပည္တစ္ဝန္းရွိ	အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ	 စစ္တပ္က	
အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား	ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္	 လူ႔အခြင့္အေရး	
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ	ုေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေနျခင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း	ႀကီးမားသည့	္စိုးရိမ	္
ပူပန္မႈမ်ားရွိသည္။	

ကၽြႏုပ္တုိ္႔ႏွင့	္ေျပာဆုိခဲသ့ည့	္တူးေဖာ္သူမ်ားစြာတုိ႔က	၎တုိ႔အေနျဖင့	္စစ္တပႏွ္င့	္
ဆက္စပ္ေနသည့	္ကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့္	 ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	ေရာင္းဝယ္ေရး	
လုပ္ငန္း	 (MGE)အေပၚ	 ႏုိင္ငံတကာမွ	အေရးယူ	 ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကုိ	 ေထာက္ခံ	
ေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည။္	MGE	သည	္ေက်ာက္မ်က္လုပင္န္းကုိ	ကြပ္က	ဲထိန္း	
ေက်ာင္းေသာ	စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ	ုခ်မွတ္ျခင္း၊	အေကာင္အထည္	ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း	
မ်ားအတြက္	တာဝန္ရိွခ်ိန္တြင	္ေက်ာက္မ်က	္တူးေဖာ္ေရး	ကုမၸဏမီ်ားႏွင့	္JV	မ်ား	
တည္ေထာင္ၿပီး	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	ေစ်းကြက္တင္	ေရာင္းခ်ေနသည့္အတြက္	
သိသာထင္ရွားသည့	္အက်ိဳးစီးပြား	ပဋိပကၡရွိေနသည္။	

၂.၂	"အရာအားလုံး	ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္"	-	
မုိင္း႐ွဴး၏	ပ်က္စီးမႈမ်ား

မုိင္း႐ွဴးရွ	ိေက်ာက္တြင္းမ်ား၏	သမိုင္းေၾကာင္းသည	္သဘာဝသယံဇာတ	အရင္း	
အျမစ္မ်ား	ႂကြယ္ဝသည့္	ေဒသမ်ားရိွ	ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ	ျမနမ္ာႏုငိင္	ံ
၏	 ပဋိပကၡစီးပြားေရး၏	 ဆုိးရြားသည့္	 ရိုက္ခတ္မႈမ်ား၏	 စိတ္မေကာင္းျဖစ္ဖြယ္	
ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။	

မုငိ္း႐ွဴးတြင	္ေက်ာကမ္်က္မ်ားအား	၁၉၉၀	ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိငု္း	သုိ႔မဟုတ္	၁၉၉၁	ခႏွုစ	္
အေစာပိငု္းတြင	္ေဒသခံ	တအာင္း	ႏွင့္	ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားက	ပထမဆံုး	ရွာေဖြ	
ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။	၁၉၉၂	ခုႏွစ	္ဇူလိုင္လတြင	္အစိုးရသည	္မုိင္း႐ွဴးတြင္	ပတၱျမား	
သိုက္အသစ္တစ္ခ	ုေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး	၎တို႔အား	အစိုးရ၏	ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ	တူးေဖာ္	
ထုတ္လပ္ုျခင္း၊	ျဖတ္ေတာက္ျခင္း	သုိ႔မဟတ္ု	ကုန္သြယျ္ခင္းတုိ႔ကုိ	တားျမစသ္ည့	္
သတိေပးခ်က္တစ္ေစာင္ကိ	ုစစ္အုပ္စု၏	သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက	ထုတ္ျပန္ခဲ့	
သည။္	အဆုိပါခႏွုစ	္ႏိုဝငဘ္ာလေရာကရိွ္ခ်နိတ္ြင	္နယ္ေျမအတြင္း	ဖက္စပတူ္းေဖာ္	
မႈမ်ားအတြက္	စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ	MGE	ႏွင့္	ပုဂၢလိက	ကုမၸဏီမ်ားအၾကား	ခ်ဳပဆုိ္ခဲၾ့က	
သည္။	အစုိးရသည	္ေဒသခံမ်ား	တူးေဖာ္ထားသည့္	လုပ္ကြက္မ်ား	အပါအဝင္	
ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမ	ွေျမဧက	ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိ	ုသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။	

မုငိ္း႐ွဴးတြင	္စစ္အုပစ္၏ု	ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲၿ့ပီးေနာကပ္ိငု္း၌	"ျပညသ္လူူထုတြင	္
ထိုေနရာရွ	ိေျမကိုထိရန္ပင	္ခြင့္ျပဳခ်က	္သို႔မဟုတ္	အခြင့္အေရး	လုံးဝမရရွိခဲ့ေပ။"	
ဟု	မုငိ္း႐ွဴးၿမိဳ ႕ေဒသခတံစဦ္းက	ျပန္လည္ေျပာျပသည။္	ေဒသခ	ံရွမ္းတုိင္းရင္းသား	
မ်ားစြာတုိ႔သည	္ဗမာစကားမေျပာတတသ္ျဖင့	္၎တို႔၏	ေျမယာမ်ားကုိ	မညသ္ည့	္
အတြက္ေၾကာင့္	၎တုိ႔ထံမွသိမ္းဆည္းသည္ကိ	ုနားမလည္ခဲ့ၾကဟ	ုယင္းကဆို	
သည္။	

၂၀၁၈	ခုႏွစ္တြင္	ပတၱျမားေတာင္ဟု	ေဒသခံမ်ားက	ေခၚဆိုၾကသည့္	မိုင္းရႉးအနီးတဝိုက္ရွိ	
အဖိုးအတန္ဆုံး	ပတၱျမားတြင္းအမ်ားစုတို႔	တည္ရွိရာသို႔	ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ေနသူတစ္ဦး။	
Suthep	Kritsanavarin
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တန္ဖိုးအရွိဆုံး	ပတၱျမားတို႔ကိ	ုေတြ႔ရွိႏုိင္သည့္	ၿမိဳ႕၏	အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေတာင	္
မ်ားကိ	ုစစ္အုပစ္ကု	သိမ္းယူခဲသ့ည့အ္တြက္	ျမနမ္ာျပည္တစဝ္န္းရိွ	ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ	္
သားမ်ားသည	္တန္ဖိုးပိုမိုနည္းပါးေသာ	ႏုန္းေက်ာက္မ်ားကို	တူးေဖာ္ရန္အတြက္	
မိုင္း႐ွဴး	ႏွင့	္အနီးပတ္ဝန္းက်ငျ္မစဝွ္မ္းမ်ားရိွ	ေက်းရြာမ်ားသုိ႔	အစလုိုက္	အျပဳလုိံက္	
ေရာကရိွ္လာခဲၾ့ကသည။္	ယင္းဥပေဒမဲ	့ပတဝ္န္းက်ငကုိ္	ေဒသခတံစဦ္းက	"ယင္း	
သည	္အလြန႐္ူးသြပသ္ည့္	ကာလတစခ္	ုျဖစသ္ည္။	တုိကပ္ြမဲ်ားျဖစပ္ြားၿပီး	ျပညသူ္	
မ်ား	အိမ္ေျခရာမဲ	့ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။	ဘဝမ်ားသည္	လုံျခဳံမႈ	မရွိခဲ့ေပ"	ဟု	ေျပာျပခဲ	့
သည္။	လိငလု္ပင္န္းမ်ားႏွင့	္တရားမဝငမ္ူးယစ္ေဆး	အသံုးျပဳမႈမ်ားလည္း	ျမင့္တက္	

လာခဲသ့ကဲသုိ့႔	HIV	ကူးစက္မႈမ်ားလည္း	ေပါမ်ားလာခဲက့ာ	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င	္
ထိခိက္ုပ်က္စီးေစခဲၿ့ပီး	တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက	္လုပက္ြက္မ်ားရွင္းလင္းရန	္
ၿမိဳ႕အနီးတဝိုက္ရွ	ိသစ္ေတာမ်ားကိ	ုခုတ္လွဲခဲ့ၾကသည္။		

အဆုိပါ	ျပႆနာမ်ားသည	္၁၉၉၆	ခုႏွစမွ္စတငက္ာ	ပုိမိျုပင္းထနလ္ာခဲၿ့ပီး	စစတ္ပ	္
သည္	ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းရွ	ိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္	
ရန္ပုံေငြ၊	စားနပ္ရိကၡာ၊	စစ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက	္ႏွင့္	တပ္သားစုေဆာင္းမႈ	
မ်ားကုိ	 ျဖတ္ေတာက္ရန္	 ရည္ရြယ္ကာ	နယ္ေျမအတြင္း	 လူမဆန္သည့္	 "ျဖတ္	
ေလးျဖတ္"	လႈပရွ္ားမႈကုိ	စတငလု္ပ္ေဆာငခ္ဲသ့ည။္	အဆုိပါ	လႈပရွ္ားမႈတြင္	အဓမၼ	
ျပဳက်င့္ျခင္း	ႏွင့	္အျခားေသာ	လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ	အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား	အပါအဝင္	
ရက္စက္ယုတ္မာေသာ	လုပ္ရပ္မ်ား	က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔	္ျဖစ္ပြားေနသည့	္အၾကား	
တြင္	သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ	ျပည္သူမ်ားကိ	ုအတင္းအဓမၼ	ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။	

စစ္တပ္က	SSA-N	အား	၎၏	ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွ	ိျပည္သူ႔စစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ	
နယ္ျခားေစာင့တ္ပဖ္ြဲ႔တစခ္အုျဖစ	္အသြငကူ္းေျပာင္းရန	္စစ္ေရးဆိငုရ္ာ	ဖိအားေပး	
ခဲၿ့ပီးေနာက္	၂၀၁၀	ခုႏွစတ္ြင	္SSA-N	ႏွင့္	စစ္တပတ္ို႔အၾကား	ျပင္းထနသ္ည့	္တုိက္ပြ	ဲ
မ်ား	ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	၎၏	တပ္မဟာႏွစ္ခုတို႔သည္	အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့	္ေပါင္း	
စည္းရန	္သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း	မုိင္း႐ွဴးအနီးတြင	္အေျခစိုက္သည့	္တပ္မဟာ	
၁	ကမ	ူျငင္းပယခ္ဲသ့ည။္	တုိက္ပြမဲ်ားသည	္SSA-N	မွ	အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရးစာခ်ဳပ္
တစ္ခုတြင္	လကမွ္တ္ေရးထုိးခဲသ့ည့္	၂၀၁၂	ခုႏွစ္ကုန္	မတုိင္မီအထိ	အရိွနအ္ဟုန	္
ျမင့္တက္လာခဲသ့ည္။	အဆုိပါ	အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္	အဖုိးအတနဆ္ုံး	
ေက်ာက္တြင္းမ်ားတည္ရွိရာ	ၿမိဳ႕အနီးရွ	ိလြယ္ေဆာင္ေထာက္ေတာင္မ	ွစစ္သည	္
မ်ား	 ႐ုတ္သိမ္းၿပီးေနာက္	 မုိင္း႐ွဴးနယ္ေျမအတြင္း	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားရွာေဖြရန္	
ခြင့္ျပဳမႈမ်ား	ပါဝင္ခဲ့သည္။	

၂၀၁၄	ခုႏွစ္	ေရာက္ရိွလာခဲခ့်န္ိတြင္	တုိက္ပြမဲ်ားသည္	ျပန္လည္ျပင္းထနလ္ာခဲၿ့ပီး	
စစ္တပ္သည္	အရပ္သားမ်ား	 ေနထုိင္သည့္	 နယ္ေျမမ်ားကုိ	 ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ	
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္	တုိက္ခုိက္ခဲက့ာ	၂၀၁၅	ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္	မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ ႕နယရိွ္	

SSA-N	မွ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့	္မိုင္းရႉးအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ	ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုတြင္	
အဆိုင္းၿပီး၍	၎တို႔၏	ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားသို႔	သြားေရာက္ရန္	ဓာတ္ေလွကား	
ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့	္လုပ္သားမ်ား၊	၂၀၁၈	ခုႏွစ္။	Suthep	Kritsanavarin
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ျပည္သ	ူ၆၀၀၀	ေက်ာ္တို႔	ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။	တိုက္ပြဲမ်ားသည္	
၂၀၁၆	ခုႏွစ	္ေရာကရိွ္ခ်နိတ္ြင	္မ်ားစြာေလ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီး	ပိုေနျမကဲ်ားေနျမ	ဲအေျခ	
အေနျပန္လည္စတင္လာခဲ့သည္	 -	 SSA-N	 ႏွင့္	 စစ္တပ္တုိ႔အၾကား	 စီးပြားေရး	
ဆုိငရ္ာ	ဆက္ဆံေရးတစခ္ထုားရိွကာ	စစ္ေျပၿငမိ္းမႈဆုိငရ္ာ	သတ္မွတခ္်ကမ္်ားကုိ	
တစ္ဖက္မ	ွေဘာင္ေက်ာ္လာသည့္အခါ	ရံဖန္ရံခါ	တိုက္ပြဲမ်ား	ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည	္ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္မႈ၏	အျမတ္အစြန္းမ်ားကိ	ု
ခြဲေဝယူခဲ့ၾကသည့္အတြက္	 မုိင္း႐ွဴးတစ္ဝိုက္ရွိ	တန္ဖိုးပိုမိုနည္းပါးေသာ	 ႏုန္းက်	
ေက်ာက္မ်က္မ်ား	 ကုန္လုနီးပါးျဖစ္လာခဲ့သည္။	 ေျမျပင္သည္	တြင္းႀကီးမ်ားျဖင့္	
အမာရြတ္သဖြယ္လာခဲၿ့ပီး	ေဒသခမံ်ားအေနျဖင့	္၎တုိ႔၏	လယ္ယာစိက္ုပ်ိဳ းသည့	္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကုိ	ျပနလ္ည္စတငႏ္ုငိခ္ဲျ့ခင္းမရိွေပ။	ေက်ာက္မ်က္	
ရွာေဖြသူမ်ားစုျပဳံလာခဲ့စဥ္မွစတင္ကာ	 ေဒသ၏စီးပြားေရးတြင္	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
တစ္စုံတစ္ရာမရွိခဲ့ဟ	ုGlobal	Witness	ထံ	ေဒသခံမ်ားက	ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့	္စစ္တပ္တို႔သည	္မ်ားစြာရယူခဲ့ေသာ္လည္း	အေျခခံအေဆာက္	
အဦ၊	 ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္	က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ	 မည္သည့္အခါတြင္မွ်	
အေကာငအ္ထညမ္ေဖာ္ခဲ့ေပ"	ဟု	ေဒသခ	ံဂ်ာနယ္လစတ္စဦ္းက	ဆုိခဲသ့ည။္	ရွမ္း	
ျပညန္ယ္ရိွ	အႀကီးမားဆံုးႏုငိင္ံေရးပါတီျဖစသ္ည့	္ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား	ဒမုိီကေရစီ	
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏	ပါတီဝင္တစ္ဦးက	"ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္	ကမ႓ာေက်ာ္ပတၱျမားေျမ	ရွိသည္။	
သို႔ရာတြင	္လမ္းမ်ားသည	္ယခင္အတိုင္းပင္	ဖုန္တေထာင္းေထာင္းျဖင့္	ေဟာင္း	
ႏြမ္းပ်က္စီးေနဆျဲဖစၿ္ပီး	ကၽြႏုပ္တုိ္႔၏	ေျမ၊	သဘာဝပတဝ္န္းက်ငႏွ္င့	္အရာအားလံုး	
ပ်က္စီးေနသည္။"	ဟု	ယင္းအခ်က္ကို	သေဘာတူေျပာဆိုခဲ့သည္။	

ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍	ေဒသခံမ်ား၏	 စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား	
ေနာက္ဆံုးသန္းေခါင္စာရင္း	အခ်က္အလကမ္်ားတြင	္ေတြ႔ျမငရ္သည။္	သန္းေခါင	္
စာရင္းအရ	၂၀၁၄	ခုႏွစ္တြင္	မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္၌	အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏	၁%	တြင္သာ	
ေရေလာင္းအိမ္သာရွိၿပီး	၅၀%	ေက်ာတ္ို႔သည	္ေဘးကင္းသည့	္မိလႅာစနစ္မရိွဟ	ု
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။	အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏	၇၄%	တို႔သည္	ထင္းျဖင့္	ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး	
၃%	သည္သာ	မီးထြန္းရန္အတြက	္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို	အသုံးျပဳၾကသည္။	

မုငိ္း႐ွဴးရိွ	ကၽြႏုပ္တုိ္႔ႏွင့	္စကားေျပာဆုိခဲၾ့ကသည့	္ေဒသခံအမ်ားစတုို႔သည	္၎တုိ႔ႏွင့္	
၁၅	မိငုခ္န႔သ္ာကြာေသာ	ေနရာတြင	္ပိမုိအုျမတ္အစြန္းႀကီးမားသည့	္ေက်ာကမ္်က္
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား	လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ေၾကာင္းကို	လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ	ရပ္ဆိုင္း	
ထားခ်နိမ္တုိငမ္အီထိ	သိရိွမႈနည္းပါးခဲ့သည္။	ကုမၸဏမီ်ားသည္	ျမနမ္ာႏုငိင္အံလယ္	
ပိုင္းမ	ွဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုသာ	အလုပ္ခန႔္အပ္ၾကၿပီး	ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို	
ခန႔္အပ္မႈ	ရွားပါးသည္ဟ	ု၎တို႔က	ဆိုခဲ့ၾကသည္။	

"ယင္းျဖစရ္ပသ္ည	္ပ်ားအံုမ်ား	ေနရာအႏံွ႔တြငရိွ္ေနေသာ္လည္း	ပ်ားရညကုိ္	ျမည္း	
စမ္းခြင့	္မရသကဲသုိ့႔ျဖစသ္ည"္	ဟု	ေဒသခတံစဥ္ီးက	ရွင္းျပခဲသ့ည္။	"မုငိ္း႐ွဴးျပညသူ္	
မ်ားသည	္ကၽြႏုပ္တုိ္႔၏ေျမအတြက	္မည္သည့အ္ရာမွ်	မရရိွခဲဘ့	ဲကၽြႏုပ္္တုိ႔၏	သယံ	
ဇာတမ်ားသည	္အျခားသူမ်ားကိုသာ	ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေစလ်က္ရွိသည္"	

လုိငစ္ငထ္တ္ုေပးမႈကုိ	ရပဆုိ္င္းခဲရ့ာတြင	္မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ ႕နယ္ရိွ	တူးေဖာ္ေရးလုပင္န္းမ်ား	
သည	္မိုးကုတရိွ္	တူးေဖာ္ေရးလပုင္န္းမ်ားေလာက	္ထခိိကုမ္ႈမရိွခဲဟ့	ုဆိၾုကၿပီး	ယင္း	
အခ်က္က	ေက်ာက္တြင္းမ်ားသည	္ၿမိဳ႕ႏွင့	္ပိုမိုေဝးကြာသည့္ေနရာတြင	္တည္ရွ	ိ
ျခင္းေၾကာင့္	ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။	

"မုငိ္း႐ွဴး၌	သက္တမ္းကုနဆံု္းသြားခဲသ့ည့	္လုပက္ြက္မ်ားတြင	္တရားမဝင	္တူးေဖာ္မႈ	
မ်ား	လုပ္ေဆာင္ေနသည"္	ဟု	အာဏာသမိ္းမႈမတုိငမ္တီစလ္ျဖစ္ေသာ	၂၀၂၁	ခႏွုစ	္
ဇန္နဝါရီလတြင္	မုင္ိး႐ွဴးၿမိဳ႕မွ	ႏိုင္ငံေရးသမား	ႏွင့္	ေက်ာက္မ်ကတူ္းေဖာ္သူတစဦ္း	
ျဖစ္သူက	Global	Wintess	ထံ	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

"ကုမၸဏဝီနထ္မ္းေဟာင္းမ်ားသည	္ေက်ာက္တြင္းမ်ားကုိ	လညပ္တ္လုပက္ိငု္ေနၿပီး	
ကုမၸဏီမ်ားသည္	တရားမဝင္	တူးေဖာ္သူမ်ားထမွံ	(ေငြေၾကး)	ေကာကခ္ၾံကသည။္	
အစုိးရကလည္း	မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္။"	၎က	လုပ္ငန္းအျဖစ္ဆံုး	ရာသအီတြင္း	
၌	 ေက်ာက္တြင္းမ်ားတြင္	 မုိးကုတ္ႏွင့္	 ရွမ္းျပည္နယ္၏	 ၿမိဳ႕ေတာ္	 ေတာင္ႀကီးမွ	
အမ်ားစုပါဝင္ေသာ	ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား	၇၀၀၀၀	မ	ွ၈၀၀၀၀	အၾကား	လုပ္ကိုင	္
လ်က္ရွိသည္ဟု	ထပ္ေဆာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ယင္းျဖစ္ရပ္သည	္ပ်ားအုံမ်ား	ေနရာအႏွံ႔တြင္	
ရွိေနေသာ္လည္း	ပ်ားရည္ကို	ျမည္းစမ္းခြင့္	
မရသကဲ့သို႔	ျဖစ္သည္	...	မုိင္း႐ွဴးျပည္သ	ူ
မ်ားသည	္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	ေျမအတြက	္
မည္သည့္	အရာမွ်	မရရွိခဲ့ဘဲ	ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	
သယံဇာတမ်ားသည	္အျခားသူမ်ားကိုသာ	
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေစလ်က္ရွိသည္"	

မုိင္း႐ွဴးေဒသခံတစ္ဦး

အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍	-	မုိင္း႐ွဴးတြင္	တရားမဝင္	
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ား	ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္	
ရွိၾကသည္

အာဏာသိမ္းစဥ္မွစတင္ကာ	ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည	္၎တို႔၏	လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို	
ဆုိင္းငံထ့ားခဲၿ့ပီး	အျခားတူးေဖာသူ္မ်ား	ဝင္ေရာက္လာျခင္းမရိွေစရနအ္တြက္သာ	
ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္	ထားရိွခဲၾ့ကသည္။	သုိ႔ရာတြင္	ေဒသခံမ်ားကမူ	၎တုိ႔အေနျဖင့	္
Hla	Khun	ဟုေခၚသည့	္ေက်ာက္မ်က္ေၾကာတစခ္အုပါအဝင	္အခ်ိဳ ႕ေနရာမ်ားတြင္	
အေသးစား	စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့	္တူးေဖာ္ႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္ဟ	ုဆိုသည္။	

မိုင္းရႉးၿမိဳ႕အစြန္ရွ	ိေခ်ာင္းတစ္ခုအတြင္း	ေက်ာက္မ်က္ပါဝင္သည့္	ႏုန္းမ်ားကို	ရွာေဖြေနေသာ	လက္လုပ္လက္စား	တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊	၂၀၁၇	ခုႏွစ္။	Suthep	Kritsanavarin
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"Hla	Khun	ေက်ာက္မ်က္ေၾကာသည	္အရြယ္အစားမႀကီးေသာ္လည္း	ကၽြႏု္ပ္တို႔	
အတြက္	အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္၊	ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ၿပီးခ်ိန္မွ	ေဒသခံမ်ား	
အေနျဖင့	္ကုမၸဏ၏ီလပုက္ြက္တြင	္တူးေဖာ္ႏုငိ္ေသာေၾကာင့ျ္ဖစသ္ည။္"	ဟု	အဆုိပါ	
ေနရာတြင	္လုပ္ကိုင္သည့	္တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက	ဆိုသည္။

Global	Witness	၏	သုေတသီမ်ားအေနျဖင့	္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိငု္းတြင	္မိုင္း႐ွဴး	
သုိ႔	သြားေရာက္ႏုငိျ္ခင္းမရိွခဲ့ေပ။	ထုိ႔ျပင	္လံုျခဳံေရးဆုိငရ္ာ	စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားေၾကာင့	္
ကၽြႏုပ္္တုိ႔အေနျဖင့္	လက္ရိွ	တရားမဝငတ္ူးေဖာ္ေနၾကသူမ်ား	သုိ႔မဟုတ္	တူးေဖာ္သူ	
မ်ားထံမွ	ၿခမိ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ေနသူမ်ားသည္	ျမနမ္ာစစတ္ပ	္သုိ႔မဟတ္ု	တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ	ျဖစၾ္ကေၾကာင္းကိ	ုအတညမ္ျပဳႏုငိ္ေသးေပ။	ယခင	္
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက	မုိင္း႐ွဴး	MGE	၏	ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္	
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္	 ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ်မရွိဟု	 ၂၀၂၁	
ခုႏွစ္	ႏိုဝင္ဘာလတြင	္ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

၂.၃	မိုးကုတ္ရွ	ိေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား	ႏွင့္	
ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ား

လြနခ္ဲသ့ည့	္ဆယ္စႏွုစသံု္းခအုေက်ာ္အတြင္း	တုိက္ပြမဲ်ားသည	္မိုးကုတ္တြင္ထက္	
မုငိ္း႐ွဴးတြင	္ပိမုိျုဖစပ္ြားေလရိွ့ခဲ့ေသာလ္ည္း	ပိငုဆ္ိငုမ္ႈသမိ္းဆည္းျခင္းႏွင့	္တရားမဲ	့
ျပဳက်င့ျ္ခင္းစသည့	္	ၿငမိ္းခ်မ္းေရး	အရင္းရွငဝ္ါဒ၏	သမိငု္းေၾကာင္းသည	္အလားတူ	
ပင	္မိုးကုတ္တြငလ္ည္း	ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။	အခ်က္အလက္ေပးႏုငိ္ေသာသူ	အမ်ား	
အျပားႏွင့	္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ	စစ္အုပ္စုသည္	၁၉၉၀	ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း	
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	အဖြဲ႔မ်ားထံသုိ႔	 လုပ္ပိုင္ခြင့္	အမ်ားအျပားေပးအပ္ခဲ့သည့္	
အခါ	ေက်ာက္တြင္းမ်ားကုိ	လုပကုိ္ငသ္ည့	္နည္းလမ္းတြင	္သိသသိာသာေျပာင္းလ	ဲ
သြားခဲသ့ျဖင့	္မိုးကတ္ုေဒသခမံ်ားစြာတုိ႔၏	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား	ပ်က္စီး	
သြားခဲ့ရသည္။	

ဥပေဒအရ	တုိင္းျပည၏္	ေက်ာကမ္်က္တြင္းမ်ားအားလံုးကုိ	အစိုးရက	ပိငုဆုိ္င္ေသာ္	
လည္း	ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီအထ	ိမိုးကုတ္ရွိ	ေက်ာက္တြင္းအမ်ားစုတို႔အား	မိုးကုတ္	
တြင	္မ်ိဳ းရိုးစဥဆ္က္	ေနထုိငလ္ာခဲသ့ည့္	မသိားစမု်ားက	လုပက္ိငုခ္ဲၾ့ကသည။္	သုိ႔ရာ	
တြင	္၁၉၉၀	ခႏွုစ္	ဧၿပီလတြင	္စစတ္ပသ္ည	္MEHL	ကုိ	တည္ေထာငက္ာ	မိုးကုတ္ရိွ	
အျမတ္အစြန္း	မ်ားျပားသည့	္ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို	စတင္သိမ္းယူလာခဲ့သည္။	

ထုိ႔ေနာက္ပိုင္း	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္	 တုိင္းျပည္၏	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ	
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့	္ျမန္မာႏုိင္င	ံေက်ာက္မ်က္ရတနာ	လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း	
(MGJEA)	မ	ွကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၏	အဆိုအရ	MEHL	ႏွင့	္MEC	တို႔သည္	တန္ဖိုး	
အရိွဆံုး	တူးေဖာ္ေရးလပုက္ြကမ္်ားအားလုံးကိ	ုတျဖည္းျဖည္းသမိ္းယူလာခဲသ့ည။္	
ျပညသူ္လူထသုည	္MEHL	ကုိ	ထုိအတြက္ေၾကာင့္	"မန္ုးတီး"	ၾကသည	္ဟု	၎တုိ႔	
အနက္	တစ္ဦးက	ကၽြႏု္ပ္တို႔အား	ေျပာျပခဲ့သည္။	

၁၉၉၀	ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းမ	ွစတင္ကာ	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင	္အဖြဲ႔မ်ား၊	
စစတ္ပႏွ္င့ဆ္ကစ္ပသ္ည့	္ျပည္သူ႔စစအ္ဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင	္ျပငပ္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသမူ်ား	
သည္	မိုးကုတ္သို႔	ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည့္အခါ	EarthRights	International	
ႏွင့္	Karen	Environment	and	Social	Network	(KESAN)	တို႔၏	အဆိုအရ	၎	
တုိ႔၏	တူးေဖာ္ေရးလုပင္န္းမ်ားသည	္"တူးေဖာ္ေရးလုပင္န္းတြင	္ပါဝငပ္တသ္က္ေန	
သူျဖစ္ေစ၊	ပါဝငပ္တသ္က္ျခင္းမရိွသူ	ျဖစ္ေစ၊	ေဒသခံ	ျပညသူ္မ်ားကုိ	မူလေနရာမွ	
ဖယ္ရွားမႈမ်ား	ပုိမိျုမင့တ္က္လာခဲသ့ည။္"	၂၀၀၃	ခုႏွစတ္ြင	္အေမရကိန	္အေျခစိက္ု	
NGO	ႏွင့္	ေဒသခံ	အရပဖ္က္အဖြ႔ဲအစည္းသည္	စစတ္ပ္ယူနစ္မ်ား၏	လာဘ္စားမႈ	
မ်ား၊	ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့	္လုပင္န္းစဥအ္တြင္း	အက်င့ပ္်က္	ျခစားမႈမ်ားႏွင့္	ေက်းရြာ	
လံုးကၽြတ	္နစန္ာေၾကးမရရိွဘဲ	ေနရာဖယရွ္ားခံရကာ	ေျမယာမ်ားကုိ	လံုးလံုးလ်ား	
လ်ား	သိမ္းယူျခင္းမ်ားအပါအဝင	္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ	ဖိအားမ်ားကို	မွတ္	
တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။	

အဆိုပါ	ဖိအားမ်ား	တုိးပြားလာမႈေၾကာင့	္မိုးကုတ္တြင	္မူလေနထိုင္သူမ်ားစြာတို႔	
သည္	အမွီအခိုကင္း	လြတ္လပ္စြာ	 တူးေဖာ္ႏုိင္ၾကျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ	 ျပင္ပအဖြဲ႔	
အစည္းမ်ားက	လုပကုိ္ငလ္ညပ္တ္သည့လု္ပင္န္းမ်ားတြင	္ေန႔စား	သုိ႔မဟုတ	္လခ	
စား	လုပ္သားမ်ား	ျဖစ္လာၾကသည္"	ဟု	အစီရင္ခံစာတြင	္ေတြ႔ရွိရသည္။	အျခား	
သူမ်ားစြာတို႔သည္လည္း	ၿမိဳ႕ကိ	ုစြန႔္ခြာကာ	အျခားေနရာမ်ားတြင	္အလုပ္အကိုင္	
မ်ား	ရွာေဖြရန	္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။	

၂၀၁၆	 ခုႏွစ္အတြင္းရွိ	 လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈကုိ	 ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္	
"မိုးကုတ္ေဒသခံမ်ား	 ပိုင္ဆုိင္သည့္	 အေသးစားေက်ာက္တြင္းမ်ား	 မရွိေတာ့	
သေလာက္ျဖစ္သည္"	ဟ	ုေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက	ဆိုသည္။	ထို	
စဥ္ကာလတြင္	ၿမိဳ႕တြင္းရွ	ိလုံျခဳံေရးအေျခအေနယိုယြင္းလာခဲ့ၿပီး	TNLA,	SSA-S	
ႏွင့္	 SSA-N	 တုိ႔၏	အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္	 ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံျခင္းမ်ား	 စတင္	
ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။	ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္	၎တို႔ကိုယ္၎တို႔	ကာကြယ္	
ရနအ္တြက	္အဖြဲ႔အစည္းတစခ္ကုို	တည္ေထာငခ္ဲၾ့ကၿပီး	၂၀၂၀	ခုႏွစ	္ကုနခ္ါနီးတြင	္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွစီစဥ္ကာ	 ၿခိမ္းေျခာက	္ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားကို	ဆန႔္	
က်င္သည့္	ဆႏၵျပပြဲ	အမ်ားအျပား	ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။	

အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍	-	မိုးကုတ္တြင္	
ေနထိုင္သူမ်ားသည္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့	္
ရရန္အတြက္	စစ္တပ္ကို	ေငြေၾကးေပးအပ္ေနရသည္။	

အာဏာသိမ္းမႈေနာကပုိ္င္းလမ်ားအတြင္း	မုိးကုတသ္ည	္စစတ္ပ္၏	အာဏာသိမ္း	
မႈကိ	ုဆန႔က္်ငသ္ည့	္အဓကိ	ဆံုခ်က္တစခ္	ုျဖစလ္ာခဲသ့ည။္	စစတ္ပသ္ည	္ၿငိမ္းခ်မ္း	
စြာ	ဆႏၵျပသူမ်ားကို	 ပစ္ခတ္ျခင္း၊	အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ	 ေက်းရြာမ်ားမွ	 ျပည္သူ	
မ်ားကို	ေနရပ္မ	ွႏွင္ထုတ္ျခင္း	ႏွင့	္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားကိ	ုထိန္းသိမ္း	
ျခင္း	တို႔ျဖင့္	တုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။	 ၂၀၂၁	ခုႏွစ	္ စက္တင္ဘာလတြင	္ စစ္တပ္သည	္
အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္ကိ	ုျဖတ္ေတာက္ကာ	သတင္းအေမွာင္ခ်ခဲ့သည္။	မည	္
သုိ႔ပငဆုိ္ေစကာမ	ူမုိးကုတ္တြင	္တရားမဝငတ္ူးေဖာ္ေနမႈမ်ား	တဟုနထုိ္းျမင့တ္က္	
လာခဲ့ျခင္းကို	ႀကီးၾကပ္ရန္	အခ်ိန္ရခဲ့သည္။	ယင္းသည	္ေနရာအခ်ိဳ႕ကိ	ုပိတ္ထား	
ကာ	ေဒသချံပညသ္မူ်ားကုိ	အျခားေနရာမ်ားတြင	္တူးေဖာ္ရနခ္ြင့ျ္ပ ၿဳပီး	အျပနအ္လွန	္
အားျဖင့္	ေငြေၾကးရယူခဲ့သည္။	

ေဒသခံ	စီးပြားေရး	လုပ္ငန္းရွင္မ်ား	ႏွင့္	တူးေဖာ္သူမ်ားက	မုိးကုတ္တြင္	တရားမဝင	္
တူးေဖာ္ေနၾကသူ	ေသာင္းႏွင့ခ္်၍ီ	ရိွၾကၿပီး	၇၀၀၀၀	ခန႔အ္ထိ	ရိွႏုငိသ္ညဟု္	ခန႔မွ္န္း	
ၾကၿပီး	အရင္းအျမစတ္စခ္အုရ	အာဏာသိမ္းစဥမွ္စတငက္ာ	ျပညသ္မူ်ားသည	္မိငု	္
ေပါင္း	၁၈၀	ခန႔	္ကြာေဝးသည့	္ကခ်င္ျပညန္ယ္၏	ၿမိဳ႕ေတာ	္ျမစ္ႀကီးနားကဲသုိ့႔ေသာ	
ေနရာမ်ားမွ	လာေရာက္ခဲၾ့ကသည္ဟု	ခန႔မွ္န္းထားသည္။	သုိ႔ရာတြင္	ဤအခန္းတြင	္

မိုးကုတ္ရွိ	ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုမ	ွထြက္ခြာလာသည့္	ေက်ာက္မ်ားတင္ေဆာင္ထားေသာ	
ကုန္တင္ကားတစ္စီး။	Mogok.Thierry	Falise/LightRocket	via	Getty	Images
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ေဖာ္ျပသြားမညျ္ဖစသ္ည့အ္တုိင္း	၎တို႔အနက္	အမ်ားစတုို႔သည္	ဝင္ေငြအနည္း	
ငယ္မွ်သာ	ရရိွၾကၿပီး	အႏၲရာယ္ျဖစပ္ြားႏုငိ္ေျခမ်ားစြာကုိ	ၾကဳံေတြ႔ၾကရကာ	စစ္တပ	္
ႏွင့	္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔သည္	တူးေဖာ္ခြင့္အတြက္	စနစ္တက်ၿခိမ္းေျခာက္	ေငြေတာင္းခံမႈ	
မ်ား	ျပဳလုပ္လ်က	္ရွိၾကသည္။	

မိုင္း႐ွဴးတြငက္ဲသုိ့႔ပင	္မိုးကတ္ုတြငလ္ည္း	အစိုးရမွ	ထုတ္ေပးခဲသ့ည့္	လုိငစ္င	္အမ်ား	
စုတို႔	သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ေသာ	၂၀၁၉	ခုႏွစ္မွစတင္ကာ	တရားမဝင္	တူးေဖာ္မႈ	
မ်ား	က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔	္ျဖစ္လာခဲ့သည္။	အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီက	အခ်ိဳ႕ေသာ	
တူးေဖာ္သူမ်ားသည	္တူးေဖာ္ခြင့ရ္ရနအ္တြက္	ရတဲပဖ္ြဲ႔အပါအဝင	္အာဏာပိငုမ္်ား	
ထံသို႔	လာဘ္ထိုးလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကသည္။	ယခုအခါတြင္မူ	ျခားနားခ်က္မွာ	စစ	္
တပ္သည္	မိုးကုတ္ကိ	ုလက္ေတြ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

စစသ္ားမ်ားသည	္မိုးကတ္ုရိွ	ႀကီးမားသည့	္ေက်ာကမ္်က္တူးေဖာ္ေရး	ကုမၸဏီႏွစ္ခု	
တို႔၏	ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ	 ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ခဲ့ၾကသည္ဟူ၍လည္း	သတင္းအရင္း	
အျမစ္ႏွစ္ခုက	ဆိုသည္။	အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္	မၾကာမီတြင္	စစ္သားမ်ားသည္	
စီးပြားေရးလပုင္န္းရွငမ္်ားအား	ေဒသႏၲရ	အထကတ္န္းေက်ာင္းတစခ္တုြင္	စစုည္း	
ခဲၿ့ပီး	"အလႉေငြ"မ်ား	ေတာင္းခခံဲသ့ည္ဟ	ုအစည္းအေဝးကုိ	မန္ေနဂ်ာတစဦ္း	သြား	
ေရာက္တက္ခဲ့သည့	္ကုမၸဏီမွ	ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက	ဆိုသည္။	"အမ်ားစုသည္	ျငင္း	
ဆနရ္ျဲခင္းမရိွၾက"	ဟု	သူမက	ဆုိသည။္	အခ်ိဳ ႕ေသာ	ႀကီးမားသည့္	ကုမၸဏမီ်ားသည	္
လည္း	၎တို႔၏	လိုင္စင္မ်ား	သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္	ႏွစ္အခ်ိဳ႕	ၾကာျမင့	္
ခ်ိန္တြင	္ျပန္လည္စတင	္တူးေဖာ္လာခဲ့ၾကသည္ဟု	စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။	

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း	မတည္ၿငိမ္မႈကို	အခြင့္ေကာင္း	
ယူ၍	ေငြရွာျခင္းမ်ား	 ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကကာ	 မိုးကုတ္၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီရွိ	
နယ္ေျမ	ႏွစ္ခတုို႔တြင	္အလြတ္တန္း	တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ	ႀကီးၾကပလ္်က္	ရိွၾကသည္။	
နယ္ေျမႏွစခ္စုလံုးသည	္ရွမ္းျပညန္ယ္ႏွင့	္နယ္နမိတိထိ္စပ္ေနသည့	္မိုးကုတ္	ၿမိဳ႕စြန္	

တြင္ရွိၿပီး	KIA,	SSA-N	ႏွင့	္TNLA	တို႔သည္	အဆိုပါ	ေနရာမ်ားတြင	္အခေၾကးေငြ	
မ်ား	ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည	္ဟု	စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိသည္။

မိုးကုတ္ေတာင္ၾကားရွိ	ပတၱျမားတြင္းမ်ားကိ	ု၂၀၁၉	ခုႏွစ္တြင္	ေတြ႕ျမင္ရပုံ။	
တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္	ေနဒဏ္၊	မိုးဒဏ္မွ	ကာကြယ္ရန္	တြင္းတစ္တြင္းစီကိ	ု

မိုးေရခံဖ်င္မ်ားျဖင့	္ဖုံးအုပ္ထားသည္။	Vlad	Sokhin/Panos	Pictures

အေသးစား	လက္လုပ္လက္စား	ပတၱျမားတူးေဖာ္သည့္	အဖြဲ႕မ်ား	မိုးကုတ္တြင္	လုပ္ကိုင္ေနၾကပုံ၊	၂၀၂၀	ခုႏွစ္	မတ္လ။	MO
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ	-	ေရႊျပည္ေအး	-	အေမွာင္ထုကို	အကာအကြယ္ယူ၍	ေက်ာက္တူးျခင္း

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းလမ်ားအတြင္း	 ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားသည္	
ယခင္က	စစ္တပ္၏	လုပင္န္းစႀုကီး	ျဖစသ္ည့္	MEHL	မွ	ထိန္းခ်ဳပထ္ားခဲ့ေသာ	
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕လယ္အနီးရွိ	တူးေဖာ္ေရးေက်းရြာအုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည့္	ေရႊျပည	္
ေအးတြင္	ညစဥ္	တူးေဖာ္မႈမ်ား	စတငျ္ပဳလုပလ္ာခဲသ့ည။္	ေရႊျပည္ေအးသည	္
စာမ်က္ႏွာ	၃၇	ရိွ	ျဖစစ္ဥ္ေလ့လာမႈတြင	္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း	အနည္းဆံုး	
အဖိုးတန္ေက်ာကတ္စခ္ကုိ	ုဝယယ္တူငသ္ြင္းခဲသ့ညဟု္	ထုိင္းႏုငိင္အံေျခစိကု	္
Fai	Dee	Gems	က	Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲ့သည့္	ေနရာ	ျဖစ္သည။္	
Fai	Dee	Gems	သည	္ျမနမ္ာ့ပတၱျမားတုိ႔ကိ	ုႏိုငင္တံကာေက်ာက္မ်ကရ္တနာ	
လုပင္န္း	Graff	ႏွင့	္ေလလံကမုၸဏႀီကီးမ်ားျဖစ္ေသာ	Sotheby's	ႏွင့	္Christie's	
တို႔ထံ	တင္သြင္းသည္။	

ေက်ာက္တူးသူမ်ားက	စစ္တပသ္ည	္ဧၿပလီေႏွာင္းပိငု္းတြင	္လုပက္ြက္ကုိ	ဖြင့	္
လွစခ္ဲၿ့ပီးေနာက	္ယင္းေနရာသည	္မိုးကုတတ္ြင	္တူးေဖာရ္န	္ေရပန္းအစားဆုံး	
ေနရာတစ္ခု	 ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။	 သုိ႔ရာတြင္	 တူးေဖာ္မႈကို	ညတြင္	
သာ	ခြင့္ျပဳခဲၿ့ပီး	ေန႔ဘက္တြင	္လုပကုိ္ငသ္ည့	္တူးေဖာ္သူမ်ားအား	ရိက္ုႏွကခ္ဲ	့
သည္ဟု	စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိသည္။	တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက	စစ္သားမ်ားသည္	ေန႔	
ဘက္တြင္	 မုိင္းတြင္းမ်ားကုိ	 ဘူဒိုဇာမ်ားျဖင့္	 ေျမဖို႔ခဲ့ၾကသည္ဟု	 ဆုိသည္။	
"သူတို႔သည္	ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	ပိုက္ဆံမ်ားကို	ရယူခဲ့ေသာ္လည္း	ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ	တူး	
ေဖာ္ခြင့	္မေပးခဲ့။"	ဟု	ဆိုၿပီး	စိတ္အေႏွာင့္အယွက္	အလြန္ျဖစ္ရသျဖင့္	သူ၏	
အဖြဲ႔သည္	လုပ္ကြက္တြင္	တူးေဖာ္ျခင္းကို	လက္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု	ဆိုသည္။

စစ္သားမ်ားသည္	 ေမလမွ	 စတင္ကာ	 တူးေဖာ္သူမ်ားထံမွ	 ေငြေၾကးမ်ား	
ေတာင္းခံခဲ့သည္ဟု	 စ ြပ္စ ြဲ ခ ်က္မ ်ားရ ွိသည္။ 	 ၎တုိ ႔သည္	 မူလက	
တစ္လလွ်င္က်ပ္	 ၁၅၀၀၀၀	 (အေမရိကန္ေဒၚလာ	၈၀)	 ျဖင့	္အခေၾကးေငြ	
အနည္းငယ္	 ေတာင္းခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း	 မၾကာမီတြင္	က်ပ္	 ၃၀၀၀၀၀	 သုိ႔	
ႏႈန္းထားကုိ	ႏွစဆ္	တုိးျမႇင့္ေကာက္ခခံဲသ့ည။္	ထုိေနရာတြင	္လုပကုိ္ငခ္ဲသ့ည့	္
တူးေဖာ္သူ	တစ္ဦးက	အခ်ိဳ႕ေသာ	အဖြဲ႔မ်ားသည္	 ထုိ႔ထက္ပုိ၍	 ေပးရၿပီး	
အခ်ိဳ႕မွာမူ	 ထုိမွ်	 ေလာက္မေပးရဟု	 ဆုိသည္။	 "သုိ႔ေသာ္	 စစ္သားမ်ားႏွင့္	
ညႇိႏွိုင္းရန္	သတၱိရွိသူ	 မ်ားသာ	 ထုိသို႔အခြင့္အေရးရႏိုင္သည္"	 ဟု	၎က	
ဆိုသည္။	တူးေဖာ္သူတစ္ဦး	က	၎၏အဖြဲ႔အေနျဖင့္	လာဘ္ထိုးခဲ့ရျခင္းမွာ	
"ျပႆနာ	မတက္ခ်င္ေသာ	ေၾကာင့	္ျဖစ္သည္"	ဟု	ဆိုသည္။	

သုိ႔ရာတြင္	 ေရႊျပည္ေအးရွိ	 တူးေဖာ္မႈမ်ား	တဟုန္ထုိးျမင့္တက္လာမႈသည္	
သက္တမ္းမ်ားစြာ	မရွည္ၾကာခဲ့ဘဲ	တရားမဝင္	တူးေဖာ္သူမ်ားသည	္ျမန္မာ	
စစ္တပ္၏	စိတ္ကူးေပါက္ရာ	လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္	မည္မွ်	ထိခိုက္နစ္နာ	
ေၾကာင္းကုိ	မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။	စက္တင္ဘာလတြင္	စစ္သားမ်ားသည	္
လုပက္ြက္ကုိ	အမ်ားျပညသူ္မ်ား	ဝင္ေရာကခ္ြင့	္ပိတ္ပငခ္ဲၿ့ပီး	ေနာက္လတြငမ္	ူ
သတိေပး	ပစ္ခတမ္ႈမ်ား	ျပဳလုပ္ခဲသ့ည။္	တူးေဖာ္သ	ူ၂၀	ခန႔က္ိ	ုဖမ္းဆီး	ထိန္း	
သိမ္းကာ	လႊတ္ေပးရန္အတြက္	တစ္ဦးလွ်င္က်ပ္	 ၅၀၀၀၀၀	 (အေမရိကန္	
ေဒၚလာ	၂၈၀)	ေပးရန	္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟ	ုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိသည္။

"အဘယ့္ေၾကာင့	္၎တို႔ကိ	ုဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း	မသိေသာ္လည္း	ယင္းသည	္
ျပညသူ္မ်ားထမွံ	ေငြေၾကးေတာင္းခရံန	္အေၾကာင္းျပခ်က္တစခ္	ုျဖစ္ႏုငိသ္ည"္	
ဟု	တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက	ဆိုခဲ့သည္။	ေရႊျပည္ေအးတြင	္စစ္တပ္ႏွင့	္အဆက	္
အသြယ္ရွိသည့္	ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္	တူးေဖာ္မႈမ်ားကို	ဆက္လက္	လုပ္ေဆာင	္
ေနသည္ဟု	စြပ္စြဲခ်က္မ်ား	ရွိေနသည္။

စစ္တပ္အေနျဖင့္	အဘယ့္ေၾကာင့္	လုပ္ကြက္ကိ	ုအမ်ားျပည္သတုိူ႔	ဝင္ေရာက	္
ခြင့	္ပိတ္ပငခ္ဲ့ေၾကာင္း	ရွင္းလင္းစြာ	မသိရေသာ္လည္း	တူးေဖာ္သူ	အလြနမ္်ား	
လာခဲ့သျဖင့္	 စစ္သားမ်ားသည	္၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင	္လုံျခဳံေရးကိ	ု စိုးရိမ္ပူပန	္
လာခဲၾ့ကျခင္းေၾကာင့	္ျဖစႏ္ုငိသ္ညဟု္	တူးေဖာ္သူႏွစဦ္းက	မွန္းဆခဲၿ့ပီး	စစ္သား	
မ်ားသည	္လအူမ်ားဆုံး	တူးေဖာ္ေရး	လပုက္ြက္မ်ားအားလံုးကိ	ုပတ္ိခဲသ့ညဟု္	
တစဦ္းက	မွတခ္်က္ျပဳခဲသ့ည။္	ထုိသုိ႔	ပိတ္ပငရ္န	္ဆံုးျဖတခ္ဲျ့ခင္းမွာ	ေငြေပးေခ်	
မႈမ်ား	ေကာက္ခံခဲသ့ည့္	စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္	ေငြေၾကးကုိ	၎တုိ႔၏	အထက္	
အရာရိွမ်ားထံ	ခြဲေဝေပးမႈမရိွျခင္းႏွင့	္ပတ္သက္ႏုငိသ္ည	္ဟုလည္း	၎တုိ႔က	
ဆိုခဲ့ၾကသည္။	

ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း	 Global	Witness	 မွ	 မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္	
အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေသာ	တူးေဖာ္သည့္	နယ္ေျမမ်ားတြင	္စစ္သားမ်ားမွ	
ေကာက္ခသံည့	္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား	စစ္ဘကဆုိ္ငရ္ာ	ကြပ္ကမဲႈ	အဆင့ဆ္င့	္
သို႔	လက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္ျခင္း	ရွိမရွ	ိေသခ်ာမႈမရွိေပ။	တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္	
ေရႊျပည္ေအးတြင	္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည့	္တူးေဖာ္သူမ်ားသည	္ယခုအခါတြင	္
ဓာတ္ေတာ္အပါအဝင္	 မိုးကုတ္ရွိ	အျခားေနရာမ်ားတြင္	 ေက်ာက္မ်က္မ်ား	
ရွာေဖြေနၾကသည။္	ယင္းသည	္ယခငက္	MEHL	ထံ	လုိငစ္ငထု္တ္ေပးခဲသ့ည့	္
ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး	စစ္သားမ်ား	ႏွင့	္ရဲတပ္ဖြဲ႔	ႏွစ္ခုစလုံးသည	္လာဘ္ေငြမ်ား	
ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

"ရဲတပ္ဖြဲ႔	ႏွင့	္စစ္သားမ်ားသည	္ထုံးစံအတုိင္း	တရားမဝင	္တူးေဖာ္ေရး	လုပ္	
ကြက္မ်ားမွ	အခေၾကးေငြမ်ား	ေကာက္ခံၾကသည္"	ဟု	တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက	
ႏုိဝင္ဘာလတြင	္ဆိုခဲ့သည္။ေက်ာက္တုံးအတြင္းရွ	ိေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	ေတြ႕ျမင္ရရန္	ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္	

ဓာတ္မီးျဖင့္	ထိုးၾကည့္ေနေသာ	တူးေဖာ္သူတစ္ဦး။	Suthep	Kritsanavarin
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၂.၄	တရားမဝင္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း	-	
	 အႏၲရာယ္ရွိသည့္	လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္	

စစ္အာဏာသိမ္းစဥ္မွစတင္ကာ	
ပို၍အႏၲရာယ္မ်ားလာခဲ့သည္။

မုိးကတ္ု	ႏွင့	္မုငိ္း႐ွဴးတုိ႔တြင	္တူးေဖာ္လ်ကရိွ္ၾကသည့	္ေသာင္းႏွင့ခ္်ီေသာ	ျပည္သူ	
မ်ားသည	္အလြနပ္င	္ထိခိက္ုလြယ္ေသာအေျခအေနတြငရိွ္ေနၾကသည။္	အာဏာ	
သိမ္းၿပီးစဥ္မွစတင္ကာ	ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ	ျပည္သူအားလုံးနည္းတူပင	္၎တို႔	
သည္လည္း	တစ္ဖက္သတ္	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို	ခံရႏုိင္ၿပီး	ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး	
အတြက္	အစဥ္စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။

"အာဏာသိမ္းၿပီးစဥ္မွစတင္ကာ	အထူးသျဖင့္	တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္	သြားလာ	
ရန	္လုံျခဳံမႈမရွိျဖစ္လာခဲ့သည္"	ဟု	မိုးကုတ္ရွိ	တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို	ႀကီးၾကပ္	
ေသာ	လုပင္န္းရွငတ္စဦ္းက	ဆုိသည္။	ေနာက္ထပတူ္းေဖာ္သူတစဦ္းကမ	ူစစ္သား	
မ်ားသည္	"ေနရာအႏွံ႔	သြားလာေနၾကၿပီး"	မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို	အေၾကာင္း	
ျပခ်က္မရွိဘဲ	 ဖမ္းဆီးခံရႏုိင္သည့္	အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု	 ေျပာျပခဲ့သည္။	အျခား	
တူးေဖာ္သူတစ္ဦးကမ	ူညဘက္တြင္	လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္	အထူးအႏၲရာယ္မ်ားၿပီး	
လက္နကႀ္ကီး	ပစခ္တ္သမံ်ား	ၾကားရသည့အ္ခါ	ေျပးလႊားျခင္း၊	ပနု္းေအာင္းျခင္းမ်ား	
ကို	လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္ဟ	ုဆိုသည္။	တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက	ေအာက္ပါအတိုင္း	
ေျပာၾကားခဲ့သည	္-	

"စစ္သားေတြကိ	ုေၾကာက္လို႔	သူတို႔ကိ	ုေတြ႕တာနဲ႔	ေရွာင္ၾကရတယ္"	

လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္	 သံသယမ်ား	 ျပည့္ႏွက္ေနသည့္	 ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	
လက္နက္ကုိင္	အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္	 တူးေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္	 တူးေဖာ္ရန္	
ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား	 ဝယ္ယူျခင္း၊	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း	 ႏွင့္	အသံုးျပဳျခင္း	
တို႔	တြင္လည္း	အႏၲရာယ္မ်ား	က်ေရာက္ႏုိင္ၾကသည္။	ဓားျပတိုက္မႈမ်ားလည္း	ရွ	ိ
လာခဲ့ၿပီး	စက္တင္ဘာလတြင္	ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္တစ္ဦး၏	ေနအိမ္မ	ွက်ပ	္
သန္း	 ၁၀၀	 (အေမရိကန္ေဒၚလာ	၅၅၀၀၀)	 ခန႔္	တန္ဖိုးရွိသည့္	 ေရႊ၊	အဖိုးတန	္

ေက်ာက္မ်ား	ႏွင့	္ေငြေၾကးမ်ားကုိ	လုယက္ျခင္းခံခဲရ့သည္ဟု	သတင္းမဒီယီာမ်ား	
တြင္	ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။	

တစခ္်နိတ္ည္းတြင	္တူးေဖာသူ္မ်ားသည	္ေက်ာက္တြင္းမ်ားတြငလ္ည္း	ေျမၿပိဳမႈမ်ား	
ႏွင့္	ေျမေအာက္တြင္	ေအာက္ဆီဂ်င	္ ျပတ္လပ္မႈမ်ား၏	အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း	
ေတြ႔ၾကဳရံႏိုင္သည္။	၂၀၂၁	ခုႏွစ္အတြင္း	မိုးကုတတ္ြင္	လူေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍	
သတင္းပို႔မႈ	အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး	တင္ျပမႈမရွိခဲ့သည့	္ေသဆုံးမႈမ်ားသည	္ထို႔ထက္
ပိုမိုမ်ားျပားႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။	အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီတစ္လတြင	္MEHL	ယခင္က	
လုပကုိ္ငခ္ဲ့ေသာ	ငရ့ံအမိ္ေက်ာက္ေၾကာတြင	္ေက်ာကတ္ြင္းတစခ္	ုၿပိဳက်ခဲၿ့ပီး	တစဦ္း	
ေသဆံုးခဲသ့ညဟု္	သတင္းတငျ္ပမႈမ်ား		ရိွခဲသ့ည။္	အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိငု္း	၃	
လ	အၾကာတြင္	ယခင္	ပတၱျမားနဂါးအုပ္စုမွ	တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	ေဘာ္ပတန္းရိွ	မတီာ	
၃၀၀	အနက္ရွိေသာ	ေက်ာက္တြင္းတစ္ခု	 ၿပိဳက်မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး	 လုပ္သားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔	
ပိတ္မိခဲ့ေၾကာင္း	 ေဒသခံသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင	္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။	ကုမၸဏီက	
ေက်ာကတ္ြင္းသည	္ကုမၸဏီ၏	ယခငက္	လုပ္ပိငုခ္ြင့ရ္ေနရာႏွင့	္ကပလ္်က္တြငရိွ္	
ေနေသာ္လည္း	၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင	္မပါဝင္ခဲ့ဟ	ုGlobal	Witness	ထ	ံေျပာ	
ၾကားခဲ့သည္။	အဆိုပါလတြင္ပင	္နယ္ေျမအတြင္း	လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္	အရင္း	
အျမစ္တစ္ခုအရ	ေက်ာက္ျပႆဒ္ရွိ	 မုိင္းတြင္းတစ္ခုတြင္	အိပ္စက္ေနသူႏွစ္ဦး	
ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္၍	ေသဆုံးခဲ့သည္။	ဩဂုတ္လတြင	္ေျပာင္ေခါင္းအနီးရွိ	
ဆတ္အင္းျပန႔	္ရိွ	ေက်ာကတ္ြင္းတစခ္	ုၿပိဳက်ခဲၿ့ပီး	ေက်ာက္တူးသူေနာက္ထပတ္စဦ္း	
ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု	ဆိုၾကသည္။	

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားရွိၿပီး	အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်ား	 ရွာမေတြ႔ဘဲ	 ရရွိ	
သည့္	အက်ိဳးအျမတ္မွာ	အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း	 ျပည္သူမ်ားသည္	
ဆက္လက္တူးေဖာ္ေနၾကသည္။	 ေက်ာက္ျပႆဒ္တြင္	 လုပ္ကုိင္သည့္	 ပုဂၢိဳလ္	
တစ္ဦးက	ထုိေနရာတြင	္ေက်ာက္မ်က္မ်ားေတြ႔သည့	္တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္	
တစ္လလွ်င္	က်ပ္	 ၂၀၀၀၀၀	 (အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၁၀၇)	အထိသာ	 ရရွိရန္	
ေမွ်ာ္လင့ႏ္ုငိသ္ညဟု္	ကၽြႏုပ္တုိ္႔အား	ေျပာၾကားခဲသ့ည။္	"သုိ႔ရာတြင	္ခုႏွစလ္ေက်ာ	္
ၾကာ	ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း	မည္သည့္ေက်ာက္မွ်	မေတြ႔ရေသးသည့္	
တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕လည္း	ရွိၾကသည္။"	ဟု	၎က	ဆိုသည္။

"စစ္သားေတြကိ	ုေၾကာက္လို႔	
သူတို႔ကိ	ုေတြ႕တာနဲ႔	
ေရွာင္ၾကရတယ္"	
မုိးကုတ္ေက်ာက္တူးသမားတစ္ဦး	၂၀၂၁	ခုႏွစ္

ယမ္းစိမ္းမွ	ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား	ျပဳလုပ္ေနေသာ	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊	၂၀၁၈	ခုႏွစ္။	Suthep	Kritsanavarin
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၃။	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းကို	ျမန္မာစစ္တပ္က	
ထိန္းခ်ဳပ္ထားပုံ	

ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ား၏	ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ	ယခင္က	မရွိခဲ့ဖူးသည့္	
အတြင္းက်က်အျမငမ္်ား	ေပးႏုငိၿ္ပီး	လုပင္န္းကုိ	ထိန္းခ်ဳပထ္ားဆျဲဖစက္ာ	အကယ္	
၍	လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကိ	ုျပန္လည္စတင္ပါက	အေနအထားေကာင္းမြန္သည့	္
လွ်ဳိ႕ဝွက္သိုသိပ္ေသာ	စီးပြားေရးကြန္ရက္မ်ားကို	ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။	အတိ	
အက်ဆိုရပါက	အခ်က္အလက္အားလုံးတို႔အရ	ျမန္မာစစ္တပ္၊	အပစ္အခတ္ရပ္
စဲေရးသေဘာတညူခီ်က္မ်ားႏွင့	္လုပက္ိငု္ေနၾကသည့	္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင	္
အဖြ႔ဲမ်ား၊	ႏွင့္	စစ္တပ၊္	တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိငုအ္ဖြ႔ဲမ်ားႏွင့	္အဆက္အသြယ	္
ရိွေသာ	စီးပြားေရးလပုင္န္းရွငမ္်ားသည	္ေနာကဆ္ုံးလိငုစ္ငမ္်ား	သကတ္မ္းကုနဆ္ုံး	
သြားခဲ့ခ်ိန္အထိ	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးတြင	္အႀကီးမားဆုံးပါဝင္သူမ်ား	ျဖစ္ခဲ့	
ပါသည္။	

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊	ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	နည္းစနစ	္ႏွင့	္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္	
ပတ္သက္၍	ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ၾကဳံခဲ့သည့္	စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက	္ေနာက္ဆက္တြဲ	၁	
ကို	ၾကည့္ရႈပါ။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား	
မွတဆင့္	စစ္တပ္၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတိုင္းအတာပမာဏကိ	ု
ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။

ကၽြႏုပ္တ္ို႔အေနျဖင့	္MEITI	လုိငစ္ငအ္ခ်က္အလက္မ်ားကုိ	ၾကည့ရ္ႈျခင္းျဖင့္	စတင္	
ခဲ့ကာ	ကုမၸဏီတစ္ခုအား	တူးေဖာ္ရန	္လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့	္ဧက	အေရ	
အတြက္	ႏွင့	္လိုင္စင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏	သက္တမ္းတို႔ကို	ေျမႇာက္ခဲ့သည္။	

ယင္းကုိ	အေျခခံကာ	၂၀၁၃-၁၄	 မွ	 ၂၀၁၇-၁၈	ကာလအတြင္း	အႀကီးမားဆံုး	
လုိင္စင္ပုိင္ဆုိင္ထားသူသည္	စစတ္ပ္ပုိင္လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္	MEHLျဖစ္ၿပီး	၎	
အျပည့အ္ဝပိငုဆုိ္င္ေသာ	လက္ေအာက္ခကုံမၸဏမွီာ	ျမနမ္ာ႐ဘူအီငတ္ာပရိကု(္စ)္	
(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ)	ကုမၸဏ	ီျဖစ္ပါသည္။	သို႔ရာတြင	္ယင္းသည	္ဇာတ္လမ္း	
အျပည့အ္စံု	မဟုတ္ေပ။	ေကာ္ပုိရိတ	္မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ	စိစစ္ေလ့လာခ်က္အရ	
MEHL	တြင	္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	လုိငစ္ငမ္်ား	ပုိငဆုိ္ငထ္ားသည့	္၎တစဦ္း	
တည္းပိုင	္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏ	ီအနည္းဆုံး	၇	ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း	ေတြ႔ျမင္ရသည္။	

၃.၁	ယခင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့	္
စနစ္ေအာက္ရွိ	စစ္တပ္၏	ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	
အတိုင္းအတာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ	မရွိေသာက႑ကို	အလင္းေရာင္	
ထိုးၾကည့္ရႈျခင္း

ေက်ာက္မ်က္မ်ား	ဝယ္ယူတင္သြင္းသည့္	ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္	ဥပမာ	ေက်ာက	္
မ်ားကုိ	မညသ္ည့္ေနရာတြင	္တူးေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊	မညသူ္အက်ိဳ းအျမတ္ရရိွေၾကာင္း	
ႏွင့္	၎တုိ႔၏	ထုတ္လပုမ္ႈသည	္အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈ၊	ပဋပိကၡ	သုိ႔မဟတ္ု	လူ႔အခြင့္	
အေရး	ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိ	ပံပ့ိုးေနျခင္းရိွမရိွ	တုိ႔ကဲသုိ့႔ေသာ	အေျခခ	ံေမးခြန္းမ်ားကုိ	
ေမးျမန္းၿပီး	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ေစရန္	စိစစ္ျခင္း	လုပ္ေဆာင္	
သင့္ပါသည္။	ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ	ျမန္မာႏုိင္ငံမွေက်ာက္မ်က္	
မ်ားႏွင့ပ္တ္သက၍္	ထုိသို႔လံုေလာက္စြာ	မလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း	ထငရွ္ားပါသည။္	
ယင္းသည္	အံ့အားသင့္ဖြယ္မဟုတ္ေပ။	အေၾကာင္းမွာ	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္	
ပဋပိကၡ၊	အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊	လူ႔အခြင့အ္ေရး	ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ား	ဆက္စပ္ေနေသာ္	
လည္း	ေက်ာကမ္်က္လုပင္န္းမွ	အက်ိဳ းအျမတ္	အမ်ားဆံုးရရိွေနသည့	္လက္နက္	
ကုိငမ္်ားအေနျဖင့္	၎တုိ႔၏	ထိန္းခ်ဳပထ္ားမႈကိ	ုေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွ	မည္သည့အ္က်ိဳ း	
ေက်းဇူးမွ်ရရိွမညမ္ဟုတ္ဘ	ဲသတင္းအခ်က္အလက္	ဟာကြက္ျဖစ္ေနျခင္းကသာ	
၎တုိ႔အတြက္	ကမ႓ာေပၚရိွ	အႀကီးမားဆံုး	တနဖ္ိုးႀကီးအမွတ္တံဆိပႏွ္င့	္ေစ်းကြက္	
ႀကီးအတြင္း	အမည္ရွ	ိအမွတ္တံဆိပ္အခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္	တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ	သြယ္ဝိုက္၍	
ျဖစ္ေစ	ဆက္လက	္စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစေသာေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္	 လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈ	 မရပ္ဆုိင္းမီႏွင့္	 ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္	
လက္က်နလုိ္ငစ္ငမ္်ား	သက္တမ္းကနုဆံု္းခ်နိတုိ္႔တြင	္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္မ်က္	
တြင္းမ်ား၏	ပိုင္ဆိုင္မႈ	ႏွင့	္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို	စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။	
ကၽြႏုပ္တ္ို႔၏	ရညရ္ြယ္ခ်ကမွ္ာ	ေက်ာက္မ်က္ကုနသ္ညမ္်ား၊	ႏုငိင္တံကာကုမၸဏမီ်ား	
ႏွင့	္၎တုိ႔၏	ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	မူလအစအားျဖင့	္
မည္သူ႔ထံမ	ွဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	သိရွိႏုိင္ရန္	ျဖစ္သည္။	

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	အႀကီးမားဆံုး	 ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား၏	
အမည္မ်ားကိ	ုရွာေဖြသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္	၂၀၁၈	ခုႏွစ္အထိ	ဘ႑ာေရးႏွစ	္
၅	ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း	ျမနမ္ာႏုငိင္	ံတြင္းထြက္သယံဇာတ	တူးေဖာ္ထတ္ုလုပ	္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား	ပြင့လ္င္းျမငသ္ာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔မွ	ထုတ္ျပနသ္ည့	္လုိငစ္င	္
ထုတ္ေပးမႈ၊	ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား	ႏွင့္	အခြန္ေပးေဆာင္မႈ	ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား	
ဆိုင္ရာ	အခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုစိစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။	

ထို႔ေနာက္တြင	္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္	ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္	ကုမၸဏီမ်ားအား	
၎တို႔၏	အက်ိဳးအျမတ	္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္	ဆက္စပ္ရန္အတြက္	ျမန္မာႏုိင္င	ံ
ေကာ္ပိရုတ္ိမွတ္တမ္းမွတဆင့	္ထုတ္ျပနထ္ားသည့	္အခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုအသုံး	
ျပဳခဲ့ပါသည္။	MEITI	ႏွင့္	အစုရွယ္ယာရွင္	အခ်က္အလက္မ်ားသည္	ဇာတ္လမ္း	
အျပည့္အစုံကို	ေျပာျပႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္	အဆိုပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား	စစ္အာဏာ	
သမိ္းမႈမတုိင္မီ	လုပ္ငန္းအတြင္းရွ	ိဓာတသ္လူိမ်ားမ	ွေပးအပ္ခဲ့ၾကသည့	္ေက်ာက္	
တြင္းပိုင္ဆုိင္မႈအခ်က္အလက္မ်ားမွ	 ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္	အားျဖည့္ခဲ့ပါသည္။	
ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ား၏	ေျမပံုမ်ားကုိ	ျပနလ္ညသံု္းသပ္ခဲၿ့ပီး	
မိုးကုတ	္ႏွင့	္မုိင္း႐ွဴးရိွ	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း	ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊	ဂ်ာနယ	္
လစ္မ်ား	ႏွင့္	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို	ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔	စုေဆာင္းခဲ့သည့	္အခ်က္အလက္မ်ားသည္	ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနေသး	
သည့္လုိင္စင္မ်ား	 ၂၀၂၀	ခုႏွစ္တြင္	သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီအထိ	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	

စစုုေပါင္းအရ	MEHL	၏	လက္ေအာကခ္ကံမုၸဏမီ်ားသည	္အဆုိပါ	ကာလအတြင္း	
ဒတုယိေျမာက	္လုိငစ္ငအ္မ်ားဆံုး	ပိငုဆ္ိငုထ္ားသူႏွင့	္ႏႈငိ္းယွဥပ္ါက	ခြင့္ျပဳထားသည့	္
ဧက-ရက္	၂.၆	ဆ		ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး	ယင္းသည္	လိုင္စင္ဆိုင္းငံ့မႈသက္ေရာက္ျခင္း	
မတုိငမ္အီထိ	ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္လုိငစ္ငအ္မ်ားဆုံး	ပိငုဆုိ္ငထ္ားသည့	္လုပင္န္းစႀုကီး	
ျဖစသ္ည။္	စစတ္ပ၏္	ေနာကထ္ပလု္ပင္န္းစျုဖစ္ေသာ	ျမနမ္ာ့စီးပြားေရး	ေကာ္ပိုေရး	
ရွင္း	(MEC)	သည္လည္း	လိုင္စင္အမ်ားအျပားကိ	ုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ	ူဆိုင္းငံ့မႈမတိုင္မီတြင္	MEHL	သို႔မဟုတ	္MEC	တို႔မွ	တိုက္
ရိုက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့	္ကုမၸဏီမ်ားမ	ွရရွိထားသည့	္လိုင္စင္မ်ားသည္လည္း	

စုစုေပါင္းအရ	MEHL	၏	လက္ေအာက္ခ	ံ
ကုမၸဏီမ်ားသည္	အဆိုပါ	ကာလအတြင္း	
ဒုတိယေျမာက္	လိုင္စင္အမ်ားဆုံး	ပိုင္ဆိုင္	
ထားသူႏွင့္	ႏႈိင္းယွဥ္ပါက	ခြင့္ျပဳထားသည့္	
ဧက-ရက္	၂.၆	ဆ		ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး	...
MEITI	အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ	Global	Witness	၏	စိစစ္ေလ့လာမႈ	
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မ်ားစြာရိွပါသည။္	သုိ႔ျဖစရ္ာ	စစတ္ပ	္သုိ႔မဟုတ္	အျခားေသာ	လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္	
ဆက္စပ္ေနသည့	္ကုမၸဏီမ်ားထံ	အက်ိဳးအျမတ္မ်ား	ေပးအပ္ျခင္း	မပါဝင္သည့	္
တာဝနယူ္မႈရိွေသာ	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစခ္	ုတည္ေထာင္	
ရန	္ျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ပါမည္ေလာ။

အေျဖမွာ	 မျဖစ္ႏုိင္ေပ။	ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္	 MEITI	အစီရင္ခံစာတင္ျပသည့္	
ကာလအတြင္း	ခြင့္ျပဳထားသည့	္ဧက-ရက္	စုစုေပါင္း	၃၄%	ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္	
လိငုစ္ငအ္မ်ားဆုံး	ပိငုဆ္ိငုထ္ားသူမ်ား၏	ေကာပ္ိရုတိပ္ိငုဆုိ္ငမ္ႈ	ႏွင့	္ဒါရိကုတ္ာမ်ား	
ကုိ	စုစံမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ	ကုမၸဏ	ီ၂	ခမွုလြ၍ဲ	က်နကု္မၸဏမီ်ားအားလံုးသည	္ျမနမ္ာ	
စစ္တပ	္ႏွင့/္သုိ႔မဟုတ္	၎ႏွင့	္စီးပြားေရးလပုက္ိငုသ္ည့္	လက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့	္
ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း	ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္	အဆိုပါက်န္ရွိေန	
သည့	္ကုမၸဏ	ီ၂	ခတုို႔ႏွင့	္လက္နက္ကုိငမ္်ားအၾကား	ဆက္စပမ္ႈကုိ	ရွာမေတြ႔ခဲျ့ခင္း	
သည္	၎တို႔အၾကား	ဆက္စပ္မႈမရွိဟု	မဆိုလိုေပ။	

> 	 လိငုစ္ငအ္မ်ားဆံုး	ပုိငဆ္ိငုထ္ားသည့	္လုပင္န္း	၁၀	ခတုို႔အနက္	၂	ချုဖစ္ေသာ	
ျမနမ္ာ႐ဘီူအငတ္ာပရိက္ု(စ)္	(ေက်ာကမ္်ကရ္တနာ)	ကုမၸဏ	ီႏွင့	္သစၥာပန္း	
(ေက်ာကမ္်ကရ္တနာ)	ကုမၸဏတုိီ႔သည္	စစတ္ပပ္ိငုလု္ပင္န္းစႀုကီး	ျဖစ္ေသာ	
MEHL	မွ	အျပည့အ္ဝပိငုဆုိ္ငသ္ည့	္လက္ေအာကခ္ကံမုၸဏမီ်ား	ျဖစ္ၾကသည္။

> 	 လိငုစ္ငအ္မ်ားဆံုး	ပုိငဆ္ိငုထ္ားသည့	္လုပင္န္း	၁၀	ခတုို႔အနက္	၂	ချုဖစ္ေသာ	
ခိုင္သစၥာ	ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ	ႏွင့္	ပတၱျမားနဂါး	ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္	
မ်က္ကုမၸဏီတုိ႔သည	္စစဘ္က္ဆုိငရ္ာဝင္ေငြမ်ားကိုေထာက္ပံရ့န	္စစတ္ပ၏္	
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ	တည္ေထာင္ထားေသာ	ဓူဝံၾကယ္	ေက်ာက္	
မ်က္ရတနာကုမၸဏႏွီင့	္ဒါရိက္ုတာပိငု္း	ဆက္စပမ္ႈမ်ားရိွေနသည့္	ေကာ္ပိရုတ္ိ	
ကြန္ရက္တစ္ခု၏	အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး	အနည္းဆုံး	၂၀၁၈	ခုႏွစ္အထိ	၎၏	
ကြပ္ကဲေရးအရာရွိေဟာင္းျဖစ္သူမ	ွတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။	ဗာဂို	
အိန္ဂ်လ	္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏ	ီႏွင့္	ဓူဝံၾကယ္	ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ	
တို႔တြင	္ထြန္းေက်ာ္ဝင္းဟူသည့	္တူညီေသာဒါရိုက္တာတစ္ဦးရွိသည္။	ဗာဂို	
အိန္ဂ်လ္	 ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီသည္	 ထိပ္တန္းလုိင္စင္ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္	
လုပ္ငန္း	၁၀	ခုတြင	္ေနာက္ထပ္ပါဝင္ေသာ	ျမန္မာစံေတာ္ဝင္	ေက်ာက္မ်က္	
ရတနာကုမၸဏီအပါအဝင္	 ဓူဝံ ၾကယ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီႏွ င့္	
ေကာ္ပုိရိတ္	 ဒါရိုက္တာမ်ား၊	 လိပ္စာမ်ား	 ႏွင့္	 ဖုန္းနံပါတ္မ်ား	 တူညီမႈျဖင့္	

ဆက္စပ္ေနေသာ	ေက်ာက္စိမ္း	ႏွင့	္ေက်ာက္မ်က္	ကုမၸဏီမ်ား၏	လွ်ဳိ႕ဝွက	္
ကြန္ရက္တစ္ခုတြင	္ပါဝင္သည္။		

> 	 လိုင္စင္အမ်ားဆံုး	ပိုင္ဆိုင္ထားသည့	္လုပ္ငန္း	၁၀	ခုတို႔အနက	္၂	ခုတို႔အား	
PNO	၏	အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး	 (ေအာက္ပါ	 ေလးေထာင့္ကြက္	
တြင္	 ၾကည့္ရႈပါ)	အဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင	္ေအာင္ခမ္းထီႏွင့	္အနီးကပ္ဆက္စပ္	
ေနသူ	ေနဝင္းထြန္းမွ	တစစ္တ္ိတစပ္ိငု္း	ပိငုဆုိ္ငပ္ါသည။္	၎၏	ပတၱျမားနဂါး	
ကုမၸဏမီ်ားအပုစ္သုည	္၁၉၉၁	ခႏွုစတ္ြင	္စစ္တပႏွ္င့	္PNO	တုိ႔	အၾကား	အပစ	္
အခတရ္ပစ္ဲေရး	သေဘာတစူာခ်ဳပတ္ြင	္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲၿ့ပီးေနာက	္မုငိ္း႐ွဴး	
တြင္	အဖိုးအတန္ဆံုး	 တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ား	 ရရွိခဲ့ၿပီး	 (ကုမၸဏီ	 ႏွင့္/	
သုိ႔မဟုတ္	ေနဝင္းထြန္းတုိ႔အေပၚ	အထူးဆကဆ္မံႈမရိွဟူ၍	ကုမၸဏီကိယုစ္ား	
လွယ္တစ္ဦးက	Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲ့သည္)	ထိုစဥ္မ	ွစတင္ကာ	
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္က႑တြင	္ထင္ရွားသည့	္အႀကီးမားဆုံး	ရင္းႏွီး	
ျမႇဳပႏံွ္သူတစဦ္း	ျဖစလ္ာခဲသ့ည။္	ခိငုသ္စၥာ	ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏအီား	ကုမၸဏ	ီ
အတြင္း	၂၅%	အစုရွယ္ယာ	ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္	ေနဝင္းထြန္း၏သားျဖစ္သူ	
ရဲျမတ္သူမွ	အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ၿပီး	ပတၱျမားနဂါး	ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္	
ရတနာကုမၸဏီ၏	၈၈%	ကို	ေနဝင္းထြန္းမ	ွပိုင္ဆိုင္သည္။	

> 	 လိုင္စင္အမ်ားဆံုး	ပိုင္ဆိုင္ထားသည့	္လုပ္ငန္း	၁၀	ခုတို႔အနက	္၂	ခုတို႔အား	
စစ္တပ	္ႏွင့္	အစိုးရမဟုတ္ေသာ	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့	္ဆက္စပ္မႈမ်ား	
ရွိေနသည့	္အျခားေသာ	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမ	ွပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။	ငွက္	
ကေလးမ်ား	 ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီအား	အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္	 ၂၀၁၈	
ခုႏွစ	္ႏုိဝင္ဘာလအထိ	ျမန္မာႏုိင္ငံရွ	ိယခင္စစ္အုပ္စု၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သ	ူ
အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး	သန္းေရႊ၏သားျဖစ္သူ	 ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊႏွင့္အတူ	
ႀကိဳငအ္ျပညျ္ပညဆုိ္ငရ္ာ	ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏ	ီဟုေခၚသည့	္ေက်ာက္စမိ္း	တူး	
ေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုကိ	ုပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သ	ူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက	ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။	
လ်နရွ္န္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ၏ီ	အႀကီးမားဆံုးအစရွုယ္ယာရွငသ္ည	္
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	ကာလရွည္ၾကာစီးပြားေရးဆက္ဆံေရးရိွသည့္	MNDAA	၏	
ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္သ	ူရန္မိုးလ်န	္ ျဖစ္သည္	 (ေအာက္ပါေလးေထာင့္	
ကြက္ကုိ	ၾကည့ရ္ႈပါ။)	ရန္မိုးလ်နသ္ည	္၁၉၉၂	ခႏွုစတ္ြင	္အဖြဲ႔ကုိ	သစၥာေဖာက္	
ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း	ႏွင့	္ထုိစဥ္မွစတင္ကာ	MNDAA	ႏွင့	္တစစံု္တစ္ရာ	ပတ္သက္မႈ	
မရွိေတာ့ေၾကာင္း	MNDAA	က	Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္	ဧရိယာအရ	ထိပ္တန္းေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား

၂၀၁၄-၁၅	မွ	၂၀၁၇-၁၈	အထ	ိဧက-ရက္ေပါင္း

စစ္တပ္ပိုင	္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ	MEHL	ႏွင့္	MEC

ခိုင္သစၥာေက်ာက္မ်က္

လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ငွက္ကေလးမ်ားေက်ာက္မ်က္ရတနာ	

ျမင့္ျမတ္သရဖူေက်ာက္မ်က္

ဗာဂိုအိန္ဂ်လ္ေက်ာက္မ်က္

ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ျမန္မာစံေတာ္ဝင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ

သန္းထိုက္လူေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ေအာင္လႈိင္ႂကြယ္ဝေက်ာက္မ်က္

အရင္းအျမစ	္-	MEITI

	 ၄၇၇၂၄၈

	 ၁၈၅၃၇၇

	 ၁၆၄၂၅၀

	 ၁၃၈၇၉၅

	 ၁၂၄၁၁၀

	 ၉၁၆၆၀

	 ၇၄၆၃၆

	 ၇၃၅၂၅

	 ၆၂၂၄၇

	၅၃၇၆၁
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ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို	စစ္တပ္	ႏွင့	္တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက	သိမ္းပိုက္ထားေၾကာင္း	
ထုတ္လုပ္ျခင္း	ႏွင့္	အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ	
အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း	ျပသေနသည္

လုိင္စင္အခ်က္အလက္မ်ားအရ	ခြင့ျ္ပဳထားသည့္	ဧက-ရက္အမ်ားဆံုးကုိ		မညသ္ည့	္
ကုမၸဏီမ်ားအား	ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ	ေတြ႔ရေသာ္လည္း	သကဆုိ္ငရ္ာ	ေက်ာက	္
တြင္းမ်ား၏	ထုတလု္ပမ္ႈ	သုိ႔မဟုတ္	တနဖ္ိုးတုိ႔ႏွင့ပ္တ္သက္၍	တစစ္ုတံစရ္ာမေတြ႔	
ရေပ။	အစီရင္ခံတင္ျပထားသည့	္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	MEITI	
၏အခ်က္အလက္မ်ားတြင္	အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း	 လုိင္စင္ထုတ္	

ေပးျခင္းကိ	ုမဆိုင္းငံ့ခင္အခ်ိန္ကပင	္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိဘဲ	တိုင္းျပည္ျပင္ပသို႔	
ေမွာငခ္ိတုငပ္ို႔သည့	္ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည	္စုစုေပါင္း၏	၆၀%	မွ	၉၀%	ရိွသညဟု္	
ခန္႔မွန္းရေပရာ	ယင္းသည္	 ဆုိင္းငံ့မႈမတုိင္မီက	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ားမွ	
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို	မည္သည့္အဖြဲ႔မ်ား	ရရွိေနႏုိင္ခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း	ညႊန္ျပခ်က္	
တစ္ခု	ျဖစ္သည္။	

ထုိနည္းတူ	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္	၂၀၁၄-၁၅	မွ	၂၀၁၇-၁၈	အထ	ိေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ	
ကာလအတြင္း	MEITI	မွ	တင္ျပခဲသ့ည့	္ေက်ာကမ္်က္ထုတ္လပ္ုေရး	ကိန္းဂဏန္း	
မ်ားကုိလည္း	ၾကည့ရ္ႈခဲပ့ါသည။္	(၂၀၁၃-၁၄	အတြက္	ပထမဆံုး	အစီရင္ခံစာတြင္	
ကုမၸဏီ၏	ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား	မပါဝင္ေပ။)

ဤအတိုင္းအတာအရလည္း	MEHL	သည္ပင	္အႀကီးမားဆုံးပါဝင္ပတ္သက္သ	ူ
ျဖစ္ၿပီး	စစ္တပ	္ႏွင့္/သို႔မဟုတ	္စစ္တပ္ႏွင့	္စီးပြားေရးဆက္စပ္မႈရွိသည့	္တိုင္းရင္း	
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္	 ကုမၸဏီမ်ားသည္	က႑၏	
အျခားဩဇာရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။	

MEHL	 ၏	လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္သည့္	 ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရိုက္(စ္)	
သည္	 ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးရွိခဲ့သည္ဟု	 ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး	၎၏လက္ေအာက္ခံ	
ကုမၸဏီမ်ားသည္	ေလးႏွစ္တာအတြင္း	စစုုေပါင္းတင္ျပထားေသာ	ထုတ္လပုမ္ႈ၏	
၂၆%	ရွိခဲ့သည္။	MEHL	၏	လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအျပင	္ယခင္	MNDAA	
ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း	 ရန္မိုးလ်န္	 ပုိင္ဆုိင္သည့္	လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ	
ကုမၸဏီသည	္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏	ဒုတိယေျမာက္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး	နီလာရိုးမ	
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီသည	္တတိယအမ်ားဆုံး	ျဖစ္သည္။

နီလာရိုးမကိ	ုျမန္မာႏုိင္ငံ၏	အႀကီးမားဆုံး	လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားထဲတြင	္တစ္ခုအပါ	
အဝင္ျဖစ္သည့	္ကေမ႓ာဇ	(KBZ)	အုပ္စု၏ဥကၠ႒	ေအာင္ကိုဝင္းက	ပိုင္ဆိုင္သည္။	
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း	အဓိကက်သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး	ယခင္စစ္ေခါင္းေဆာင	္
မ်ား၏	ခရိနီုတစ္ဦးျဖစ္သူဟု	ေဖာျ္ပျခင္းခံခဲရ့ေသာ	ေအာင္ကုိဝင္းသည	္ယခအုခါ	
တြင	္စစ္အပုစ္ုေခါင္းေဆာင	္ဗိလ္ုခ်ဳပမ္ႉးႀကီး	မင္းေအာငလ္ႈငိႏွ္င့	္နီးစပသ္ည။္	ထုတ	္
လုပ္မႈအလိုက	္အႀကီးမားဆုံးကုမၸဏ	ီ၁၀	ခ	ုတို႔တြင္	ေနဝင္းထြန္း၏	ပတၱျမားနဂါး	
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလည္း	ပါဝင္ခဲ့သည္။	

၂၀၁၆	ခုႏွစ္	ေအာက္တိုဘာလ၌	ျမန္မာနိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္	ေနျပည္ေတာ္ရွိ	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	
အစည္းအေဝးတစ္ခုသို႔	တက္ေရာက္လာသည့္	ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္	ေက်ာက္	
မ်က္ကုမၸဏီ	ဥကၠ႒	ေနဝင္းထြန္း	(အလယ္)။	Gaung	Htet/AFP	via	Getty	Images

၂၀၁၄-၁၅	မွ	၂၀၁၇-၁၈	အထိ	ကာရက္ေပါင္း

စစ္တပ္ပိုင	္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ	MEHL	ႏွင့္	MEC

လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ

နီလာရိုးမေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ျမန္မာထြန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ခြန္ပအိုဝ္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္တြင္းထြက္ရတနာ	

မိုးခ်ယ္ရီေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ထြန္းၾကည္လင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ

သန္းထိုက္လူေက်ာက္မ်က္ရတနာ

တီအင္(န္)အယ္လ္ေက်ာက္မ်က္

အရင္းအျမစ္	-	MEITI

တင္ျပထားသည့္	ထုတ္လုပ္မႈအရ	ထိပ္တန္း	ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား

				၉၅၈၂၁
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အာဏာမွ	အက်ိဳးအျမတ္မ်ား	ရရွိျခင္း	-	ေနဝင္းထြန္း	
ႏွင့္	ရန္မိုးလ်န္တို႔၏	ေကာ္ပိုရိတ္ကြန္ရက္မ်ား
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား၏	ႀကီးမားသည့	္ကြန္ရက္တစ္ခုကို	
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္မွာ	ျမန္မာစစ္တပ္တစ္ခုတည္းသာ	မဟုတ္ေပ။	
ေကာ္ပိုရိတ္မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ	စိစစ္ေလ့လာခ်က္အရ	
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား၏	ကြန္ရက္မ်ားသည္	PNO	၏	အႀကီးတန္း	
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သ	ူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္	ေနဝင္းထြန္း	ႏွင့္	MNDAA	
တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့	္ရန္မိုးလ်န္တို႔အပါအဝင္	တိုင္းရင္းသား	
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းရွ	ိအေရးပါသည့္	ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္	
ဆက္စပ္ေနသည္။	

> 	 ေနဝင္းထြန္း	ပုိင္ဆုိင္ေသာ	သို႔မဟုတ္	တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	
ပိုင္ဆိုင္ေသာ	ကုမၸဏီမ်ား	-	အ႐ုဏ္ဦးနဂါး	ေက်ာက္မ်က္	
ကုမၸဏီ၊	ေက်ာက္စိမ္းနဂါးမိသားစု	ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊	ခိုင္သစၥာ	
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလိမိတက္၊	ေက်ာက္စိမ္းနဂါး	(ေက်ာက္မ်က္)	
ကုမၸဏီ၊	လြယ္မိုင္းနဂါး	ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊	နဂါးမင္းသား	
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊	အာရ္ဘီဂ်ီ	ရတနာကုမၸဏီ၊	နီလာနဂါး	
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊	တိမ္ယံနဂါး	ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ။	

> 	 ရန္မိုးလ်န္ပိုင္ဆုိင္ေသာ	သို႔မဟုတ္	၎ႏွင့္	
ဒါရိုက္တာပိုင္းဆိုင္ရာ	ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေသာ	
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား	-	လ်န္ရွန္း	ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	
ကုမၸဏီ၊	ခ်စ္ၾကည္ေရး	ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ၊	ျပည့္စုံေျမ	
သတၱဳကုမၸဏီလီမိတက္၊	ေက်ာက္စိမ္းမင္း	ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊	
ေရႊထြန္းဝင္း	ကုမၸဏီ။	

လုိငစ္ငထု္တ္ေပးသည့	္အခ်ကအ္လက္မ်ားကဲသုိ့႔ပင	္ထုတလု္ပ္ေရးအခ်က္အလက	္
မ်ားသညလ္ည္း	ေက်ာကတ္ြင္းမ်ားတြင္	မညသ္ညတုိ္႔	ျဖစ္ပ်က္ေနေၾကာင္း	ကၽြႏုပ္	္
တို႔ကို	တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	ေျပာျပႏုိင္သည္။	အျခားေသာ	အေျခအေနမ်ားအားလုံး	
တူညီသည္ဆုိပါက	အရည္အေသြးနိမ့္သည့္	ေက်ာက္ပမာအမ်ားအျပား	ထုတ္လပု	္
ေသာ	ကမုၸဏမီ်ားသည	္ပမာဏပိမုိနုည္းပါးေသာ	တနဖ္ိုးျမင့္ေက်ာကမ္်ား	တူးေဖာ	္
ထုတ္လုပ္သည့္	ကုမၸဏီမ်ားထက	္အက်ိဳးအျမတ	္ပိုမိုရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္	 မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္	အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံးရရွိ	
သည္ဟု	တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းကိ	ုၾကည့္ရႈရန္အတြက္	အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ	
ထုတ္ျပန္မႈမ်ားကုိလည္း	 ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။	 MEITI	အစီရင္ခံစာ	 ၅	 ခုတုိ႔၌	
အခြနအ္မ်ားဆံုးေပးေဆာငသ္ညဟု္	တငျ္ပထားသည့	္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏသီည	္
စစ္တပ္ပုိင္လုပ္ငန္းစု	 MEC	 ျဖစ္သည္။	လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ	
သည	္ဒုတိယေနရာတြင	္တစဖ္နရိွ္ေနခဲၿ့ပီး	တတိယမွာ	ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္မ်က္	
ရတနာကုမၸဏ	ီျဖစ္သည္။	ထိပ္တန္းအခြန္ေပးေဆာင္သည့	္ကုမၸဏ	ီ၁၀	ခုတို႔ရွ	ိ
အျခားေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားတြင္	 MEHL	လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ	
ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရုိက္(စ္)၊	 ပတၱျမားနဂါးအုပ္စု၏	အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္	
အာရ္ဘီဂ်ီ	ရတနာ	ကုမၸဏ	ီႏွင့္	နီလာရိုးမတို႔	ပါဝင္သည္။	

ခ်ဥ္းကပမ္ႈအားလံုးတုိ႔မွ	တူညသီည့	္ေကာကခ္်က္တစခ္ကုိုရရိွသည	္-	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	
ေက်ာက္မ်ကလု္ပင္န္းကုိ	ျမနမ္ာစစတ္ပ	္ႏွင့္	၎တုိ႔ႏွင့ဆ္က္စပ္ေနေသာ	ကုမၸဏ	ီ
မ်ားႏွင့္တကြ	စစ္တပ္ႏွင့	္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပးအယူမ်ား	 ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္	ဆက္စပ္ေနသည့္	 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း	
မ်ားမွ	လႊမ္းမိုးထားသည္။

MEITI	အစီရင္ခံစာမ်ားတြင	္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့	္အခ်က္အလက္မ်ား၏	တိက်မွန	္
ကန္မႈသည္	ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစုိးရတုိ႔၏	တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ	မတူည္ေသာေၾကာင့	္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္	အထက္ပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား	သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္	
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြင္း	စမ္းသပ္ခဲ့ရာ	တူညီသည့္အမည္မ်ားပင	္ထြက္ေပၚ	

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင	္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား	ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္	၈၀၁	ႀကိမ္ေျမာက္	ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို	ဂုဏ္ျပဳသည့	္သေကၤတတစ္ခုအနီး၊	မိုးကုတ္ေရကန္တြင္	အပန္းေျဖေနၾကသည့္	
ေဒသခံမ်ား။	ကိုလိုနီေခတ္	ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုမွ	ျဖစ္ေပၚလာေသာ	မိုးကုတ္ေရကန္သည္	ယခုအခါတြင္	မိသားစုမ်ား	စုေဝးရာ	ႏွင့္	အေသးစား	ကုန္သည္မ်ား	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	

ေရာင္းဝယ္ရာ	ဆုံခ်က္တစ္ခု	ျဖစ္လာသည္။	MO
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Global	Witness	ထ	ံလုပ္ငန္းအတြင္းလူမ်ားက	ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး	(၂၀၁၇)	လုပ္ငန္းတြင္းမ	ွအရင္းအျမစ္မ်ားက	ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ေသာ	(၂၀၂၁)	လုပ္ကြက္ေျမပုံ။
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လာခဲ့သည္။	အရင္းအျမစ္အမ်ားအျပားတို႔က	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈတြင္	ပါဝင	္
ပတ္သက္ေနသည့	္အႀကီးမားဆံုးကုမၸဏမီ်ားမွာ	ျမနမ္ာစစတ္ပပ္ိငုလု္ပင္န္းစႀုကီး	
မ်ားျဖစ္သည့	္MEHL	ႏွင့္	MEC	တို႔ႏွင့္တကြ	ေအာင္ကိုဝင္း၏	KBZ	အုပ္စ	ုႏွင့	္
ပတၱျမားနဂါးတုိ႔ျဖစၾ္ကသညဟု္	ေျပာၾကားခဲၾ့ကသည။္	UWSA	ႏွင့	္ဆက္စပ္မႈမ်ား	
ရွိေနသည့္	ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း	လုပ္ငန္းအတြင္း	အဓိကပါဝင္သူမ်ား	ျဖစ္ၾက	
သည္ဟု	အရင္းအျမစ္မ်ားက	အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

MEHL	သည	္MEITI	ကတငျ္ပထားသညထ္က္ပင	္ပိမုိမု်ားျပားသည့	္ေက်ာက္တြင္း	
မ်ားကို	ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း	အရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕က	ကၽြႏု္ပ္တို႔အား	ေျပာၾကားခဲ့	
သည္။	 လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ	အတြင္းလူမ်ားက	Global	Witness	 ထံ	 ၂၀၁၇	 ခုႏွစ္	
အတြင္းေပးအပခ္ဲ့ေသာ	လုပက္ြက္ေျမပုတံစခ္အုရ	MEHL	သည	္MEITI	မွတဆင့္	
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားျခင္းမရိွေသာ	တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမ	အနည္းဆံုး	၄	ခ	ုတုိ႔	တြင	္
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟ	ုစြပ္စြဲထားၿပီး	အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္အား	ေက်ာက္	
မ်ကလ္ပုင္န္းမွ	အရာရိွေဟာင္းတစဦ္းက	အတညျ္ပဳခဲသ့ည။္	ေအာက္ပါေျမပံုတြင္	
MEITI	အခ်က္အလက္အရ	MEHL	၏	လက္ေအာက္ခကံမုၸဏမီ်ားထံသုိ႔	လုိငစ္င	္
ထုတ္ေပးထားသည့	္မိုးကုတ္ရွိ	တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ား	ႏွင့္	လုပ္ကြက္ေျမပုံႏွင့္	
အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးတုိ႔၏	အဆုိအရ	MEHL	 မွ	 လုပ္ကုိင္ေသာ	ေနာက္ထပ္	
နယ္ေျမမ်ားကိ	ုေဖာ္ျပထားပါသည္။	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ	
မိုးကုတ	္အရပဘ္က္လမူႈအဖြ႔ဲအစည္း	ကုိယ္စားလွယ္တစဦ္း၏အဆုိအရ	အဆုိပါ	
လုပ္ကြက္မ်ားအနက	္အနည္းဆုံး	၃	ခု	-	ရတနာကုေဋကုဋာ၊	ေရႊျပည္ေအး	ႏွင့	္
ငါးရံ့အင္း	-	တို႔အား	၁၉၉၅	ခုႏွစ္မွ	စတင္ကာ	MEHL	မွ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။	

၃.၂	လိုင္စင္ကို	ထပ္ဆင့္အငွားခ်ျခင္း	သို႔မဟုတ္	
ထင္သာျမင္သာမရွိေသာ	ဖက္စပ္လုပ္ငန္း	
မ်ား	-	စစ္တပ္၏	လုပ္နည္းလုပ္ဟန္

MEITI	အခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုစိစစ္ေလ့လာရာ၌	အခ်ိဳ႕ေသာ	ကုမၸဏီမ်ားသည္	
လုိင္စင္အနည္းငယ္မွ်သာ	 ရွိပုံရေသာ္လည္း	 မ်ားျပားသည့္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ	
မ်ားႏွင့္	အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားကုိ	တင္ျပထားၿပီး	အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာမူ	
လုိင္စင္	အမ်ားအျပားရွိပုံရေသာ္လည္း	 နည္းပါးသည့္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား	
ႏွင့္	အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားကုိ	တင္ျပထားသည္။	အခြန္ေရွာင္ျခင္းႏွင့	္တိက်မႈမရွ	ိ
သည့တ္ငျ္ပျခင္းႏွင့တ္ကြ	ဝနထ္မ္းအနည္းငယ္မွ်ျဖင့	္လညပ္တ္သည့	္အေသးစား	
ေက်ာက္တြင္းတစခ္တုြင	္ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့	္အခြန္ေပးေဆာငရ္မႈ	ျမင့မ္ား	
သည့္	တန္ဖိုးျမင့္ေက်ာက္တစ္ခုကိ	ုတူးေဖာ္ေတြ႔ရွိျခင္းအပါအဝင	္ယင္းအတြက္	
ျဖစ္ႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရင္း	အမ်ားအျပား	ရွိပါသည္။	

မညသုိ္႔ပငဆ္ိုေစကာမ	ူျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာကစ္မိ္းတြင္းမ်ားတြင	္ယခငက္	Global	
Witness	မွ	မွတ္တမ္းတငခ္ဲ့ေသာ	အေလ့အထေၾကာင့	္ဤအေျခအေနသည	္ရႈပ္	
ေထြးေသာ္လည္း	အရင္းအျမစမ္်ားကမ	ူယင္းသည	္ေက်ာကမ္်ကလု္ပင္န္းအတြင္း	
ရွိ	လိုင္စင္ပုိင္ဆိုင္သူမ်ားအၾကားတြင	္ပုံမွန္ျဖစ္သည္ဟ	ုဆိုပါသည္။	မိုးကုတ္	ႏွင့္	
မုိင္း႐ွဴးတို႔တြင	္လိုင္စင္ရထားသူမ်ားသည	္၎တို႔၏	လိုင္စင္မ်ားကိ	ုအျခားေသာ	
ကုမၸဏီမ်ားထ	ံထပ္ဆင့္အငွားခ်ျခင္း	သို႔မဟုတ္	ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို႔	
ျပဳလုပ္ကာ	ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္	၎တုိ႔ရရိွသည့္	အက်ိဳ းအျမတ္မ်ား၏	ပမာဏ	
တစ္ခုကို	လႊဲေျပာင္းေပးသည္။	သို႔တိုင္	လိုင္စင္မ်ားကိ	ု"မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို"	
ထပ္ဆင့္အငွားခ်ျခင္း	သုိ႔မဟုတ္	လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္	
ဥပေဒအရ	တရားမဝင္ေပ။	



27

အဓကိက်ဴ းလြနသူ္မ်ားသည	္ျမနမ္ာစစတ္ပက္	လညပ္တ္လုပ္ေဆာငသ္ည့္	ကုမၸဏီ	
မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟ	ုအရင္းအျမစ္မ်ားက	ဆိုခဲ့ၾကသည္။	

ALTSEAN	Burma	၏	အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္	ျမန္မာစစ္တပ္သည္		၂၀၀၃	
ခုႏွစ္ခန႔္မွ	 စတင္ကာ	 နီလာရိုးမ	 ႏွင့္	 ေဇာ္အင္(န္)ေဇာ္တုိ႔အပါအဝင္	 ပုဂၢလိက	
ကုမၸဏမီ်ားထံသို႔	မုိင္းတြင္းမ်ားကုိ	ထပဆ္င့အ္ငွားခ်လ်က္ရိွခဲ့ေၾကာင္း	စြပစ္ြဲထား	
သည္။	ေဇာ္အင္(န္)ေဇာ္ကုမၸဏီသည	္ျမန္မာစစ္တပ္ထံ	ေငြေၾကးႏွင့္	လက္နက	္
မ်ား	ေထာက္ပံ့ေနသညဟူ္ေသာ	စြပစ္ြခဲ်က္ျဖင့	္ယူေကမွ	မၾကာေသးမကီ	ဒဏခ္တ္	
အေရးယူခဲ့ေသာ	 လူသိမ်ားသည့္	 စစ္အာဏာရွင္ခရိုနီတစ္ဦးျဖစ္သူ	 ေတဇႏွင့္	
ဒါရိုက္တာပုိင္းဆုိင္ရာ	ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိသည္။	 စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားျဖစ္	
ၾကသည့	္MEHL	ႏွင့	္(အတိငု္းအတာတစခ္အုထိ)	MEC	တုိ႔သည္	ပြင့လ္င္းျမငသ္ာ	
မႈ	သို႔မဟုတ္	ႀကီးၾကပ္မႈမရွိဘဲ	လည္ပတ္သည့္	လိုင္စင္ပြဲစားလုပ္ကိုင္သည့္	စနစ	္
တစ္ခုကုိ	 လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု	 ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား	 ႏွင့္	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔	
အစည္း	ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက	အခိုင္အမာေျပာဆိုသည္။	

MEHL	ႏွင့	္MEC	တို႔သည	္အဆိုပါ	အစီအမံမ်ားအား	MEITI	တြင္	ထုတ္ျပန္ျခင္း	
မရွိခဲ့သျဖင့္	၎တုိ႔အား	တရားမဝင္	 JV	 မ်ား၊	 တူးေဖာ္ခြင့္ကုိ	ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္	
ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း	သို႔မဟုတ	္လိုင္စင္ရထားသည့္	တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားကို	ထပ္ဆင့	္
အငွားခ်ျခင္း	 သုိ႔မဟုတ္	အဆုိပါနည္းလမ္းမ်ားကုိ	 ေပါင္းစပ္ထားျခင္းတုိ႔ျဖင့္	
ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍	အမ်ားျပည္သူထံ	တင္ျပမႈမရွိေပ။	အဆိုပါ	
ကုမၸဏီမ်ားသည္	အဖိုးတန္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားကုိ	၎တုိ႔ရရွိမည္ျဖစ္	
ေၾကာင္း	သိရွိၿပီးျဖစ္ကာ	ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကၿပီး	အျခားကုမၸဏီမ်ားထံ	"လွ်ဳိ႕ဝွက္"	
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့	္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔	ျဖစ္သည္	ဟု	ေက်ာက္မ်က္	
လုပင္န္းအရာရိွေဟာင္းတစဦ္းက	ေျပာျပခဲသ့ည။္	အဆုိပါအစအီမမံ်ား၏	အေသး	
စတ္ိအခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ	က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔	္မသရိေသာလ္ည္း	စစတ္ပသ္ည	္
၎၏ပါမစ္မ်ားေအာက္တြင္	 တူးေဖာ္ခြင့္အမ်ားစုတုိ႔ကုိ	 လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဟု	
အရင္းအျမစ္မ်ားက	ဆိုသည္။

“တူးေဖာ္ေရးလုပင္န္းအမ်ားစတုို႔သည	္စစ္တပ၏္	အလံုးစုထိံန္းခ်ဳပမ္ႈေအာက္တြင	္
ရွိၾကသည္"	ဟု	MEHL	ကိုယ္စား	ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို	လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္	ကုမၸဏီ	
ဝနထ္မ္းေဟာင္း	မုိးကုတ္အေျခစိကု	္အရပဘ္က္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း	ကုိယ္စားလွယ္	
တစ္ဦးက	ေျပာၾကားခ့ဲသည္။	“[သို႔ေသာ္]	MEHL	ႏွင့	္MEC	၏	လက္ေအာက္ခံ	
ကုမၸဏီမ်ားသည္	 လုပ္ငန္းမ်ားကုိ	၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္	 လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကျခင္းမရွိေပ။	
၎တို႔သည္	 ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထည့္ဝင္သည့	္တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	
အက်ိဳ းအျမတ္ခြဲေဝေရး	အစီအမံမ်ား	ျပဳလုပ္ခဲၾ့ကသည္။	(အက်ိဳ းအျမတ)္	၅၀	-	၅၀	
ခြဲေဝျခင္းသည	္အစိုးရထံ	ေပးေဆာငၿ္ပီးေနာက္	က်နရိွ္ေငြကုိ	ခြဲေဝျခင္းျဖစသ္ည။္”		

မိုးကုတ္ရွိ	 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုတုိ႔သည္	 ေရြးခ်ယ္စရာမရွိသျဖင့္	 MEHL	
ႏွင့္	သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား	ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရသည္ဟ	ုGlobal	Witness	ထ	ံေနာက္ထပ္	
ကုမၸဏီတစ္ခု၏ပိုင္ရွင္က	ေျပာျပခဲ့သည္။	"အေႏွာင့္အယွက္မေပးရန္"	အတြက္	
၎၏	ကုမၸဏသီည	္စစ္တပပ္ိငုလု္ပင္န္းစႀုကီးႏွင့	္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈလုပ္ေဆာင	္
ခဲ့ရသည္ဟု	၎ကဆိုသည္။	

ထုိသုိ႔ေသာ	ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ား	ႏွင့	္ထပဆ္င့အ္ငွားခ်ျခင္း/ထပဆ္င့စ္ာခ်ဳပ	္
ခ်ဳပဆုိ္ျခင္း	အစအီမမံ်ားေၾကာင့	္ကုမၸဏမီ်ားသည	္၎တုိ႔အေနျဖင့	္ျမနမ္ာႏိုင္ငံရိွ	
ပဂုၢလကိပိငု္ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	ေက်ာကမ္်က္မ်ားကိ	ုဝယ္ယူေနသညဟ္	ုယံုၾကည	္
ကာ	အက်ိဳ းအျမတ္ခြဲေဝျခင္း	သုိ႔မဟုတ္	အျခားေသာ	ငွားရမ္းျခင္းဆုိငရ္ာ	အစအီမ	ံ
မ်ားမွတဆင့	္စစ္တပကုိ္	အမႈမဲအ့မွတ္မဲ	့ေထာက္ပံ့ေနမႏိုငိသ္ည့	္အႏၲရာယရိွ္သျဖင့	္
ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ	 ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	 ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	
စိစစ္ျခင္းကိ	ုအလြန္ခက္ခဲေစသည္။

စစ္တပ္၏ကုမၸဏီမ်ား၏	တရားမဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး	အစီအမံမ်ား၏	
တရားဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍	ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္	MGE	အေနျဖင့	္"ယင္းကို	သိရွိၿပီး	
ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း	မည္သို႔မွ်	လုပ္ေဆာင္ရန	္ဆႏၵမရွိ"	ဟု	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔	
အစည္း	ကုိယ္စားလွယတ္စဦ္းက	Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲသ့ည။္	MEHL	
ႏွင့	္မညသ္ည့အ္ခါမွ်	ဖကစ္ပလု္ပင္န္းမ်ား	လုပကုိ္ငျ္ခင္းမရိွသည့	္တစခ္တုည္းေသာ	

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွ	ိစစ္အာဏာသိမ္းမႈကို	ဆန႔္က်င္သည့္	ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုအတြင္း	ျမန္မာစစ္တပ္	အႀကီးအကဲ	ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး	မင္းေအာင္လွိုင္၏	ဓာတ္ပုံကို	နင္းကာ	ဆႏၵျပေနၾကသူမ်ား၊	၂၀၁၁	
ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁၁	ရက္။	Sai	Aung	Main/AFP	via	Getty	Images	
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ကုမၸဏီမွာ	MGE	ျဖစ္သည္ဟု	၎တို႔က	ဆုိသည္။	“စစ္တပ္အေနျဖင့္	MGE	ႏွင့	္
ထုိမွ်	 ႀကီးၾကပ္ေရး	 ႏွင့္	 ေရာင္းခ်မႈမွ်ေဝေရး	အတုိင္းအတာအထိ	မရွိလုိသည့္	
ထင္ရွားေသာ	အေၾကာင္းအရင္းမ်ားရွိသည္"	ဟု	၎တို႔ကဆိုသည္။		

၃.၃	MEHL	ႏွင့္	MEC	တို႔မွ	အက်ိဳးအျမတ္မ်ား	
သည	္လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန	္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ	
မ်ားကို	ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေနသည္

၂၀၂၁	ခုႏွစ္	စစ္အာဏာသိမ္းမႈမွ	စတင္ကာ	ယူအက္	ႏွင့္	ယူေက	အစိုးရမ်ား	ႏွင့	္
ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီတို႔သည	္MEHL	ႏွင့္	MEC	တို႔အေပၚ	ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ	
မ်ား	ခ်မွတ္ခဲသ့ည။္	အေၾကာင္းအရင္းမွာ	အဆုိပါလုပင္န္းစႀုကီးမ်ားရရိွသည့္	ဝင္ေငြ	
မ်ားႏွင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအၾကားတြင္	ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္	
ျဖစ္သည္။	

MEHL	၏	သံုးပုႏွံစပ္ုခံန႔အ္ား	တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေနဆ	ဲႏွင့	္အၿငမိ္းစား	တပ္မေတာ္	
အရာရွိမ်ားမ	ွပုဂၢလိကအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအျဖစ္	ပိုင္ဆိုင္ၿပီး	က်န္အစုရွယ္ယာ	
မ်ားအား	တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊	တပ္ခြဲမ်ား၊	တပ္ရင္းမ်ား	ႏွင့္	စစ္မႈထမ္းေဟာင္း	
အဖြဲ႔တို႔	ပါဝင္ေသာ	အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ	အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ	ပိုင္ဆိုင္ၾက	
သည။္	လုပင္န္းစႀုကီးအေနျဖင့	္လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိ	မညသုိ္႔	ေငြေၾကး	
ပံ့ပိုးေပးေနေၾကာင္း	ေဖာ္ထုတ္ထားသည့	္Amnesty	International	၏	အစီရင	္
ခံစာတစ္ေစာင္အရ	အဆုိပါအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားစြာတုိ႔သည္	 ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ	
အရ	ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင	္တိုက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိၾကသည္။	

MEHL	သည္	 စစ္တပ္ထံသုိ႔	 ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ	အမွတ္တမဲ့	 ေပးအပ္ျခင္းမွ်	
မဟုတ္ေပ။	စစ္တပ္သည္	MEHL	ကို	တည္ေထာင္၊	ညႊန္ၾကား၊	ပိုင္ဆိုင္ၿပီး	MEHL	
၏	ဘုတ္အဖြဲ႔တစခ္လံုုးတြင	္တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေနဆ	ဲႏွင့	္အၿငမိ္းစား	တပမ္ေတာ္	
အရာရိွႀကီးမ်ားပါဝင္ကာ	၎တုိ႔သည္	လူမ်ိဳ းတုန္းသတ္ျဖတမ္ႈ	ႏွင့	္လူသားမ်ိဳ းႏြယ္	
အေပၚက်ဴးလြန္သည့္	 ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္	 စြပ္စြဲခ်က္မ်ား	 ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး	
ရက္စက္ယုတ္မာေသာ	လုပ္ရပ္အေျမာက္အျမားကို	အဖန္တလဲလဲ	က်ဴးလြန္ခဲ့	
သည့္စစ္တပ္ကိုကြပ္ကဲသည့္	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး	 မင္းေအာင္လႈိင္ထံ	တာဝန္ခံၾက	
ေၾကာင္း	အစီရင္ခံစာအရ	ေတြ႔ရွိရပါသည္။	ထို႔ျပင္	မိုးကုတ္	ႏွင့္	မုိင္း႐ွဴး	တို႔	ႏွစ္ခ	ု
တြင္	တပ္ျဖန႔္ထားၿပီး	လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ	စြပ္စြဲခ်က္မ်ား	ရွိသည့	္
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ	ယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္	MEHL	တြင္	ကိုယ္ပိုင္အစုရွယ္ယာမ်ား	
ပိငုဆုိ္ငၾ္ကၿပီး	အစုေပၚအျမတ္မ်ား	ရရိွၾကသည	္(ေအာက္ပါ	ေလးေထာင့္ကြက္ကုိ	
ၾကည့္ရႈပါ)။	

အမွီအခိုကင္းလြတ္လပ္ေသာ	 ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	ကုလသမဂၢ	အခ်က္အလက္	
ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က	၂၀၁၉	ခုႏွစ္	အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္	ေက်ာက္စိမ္း	ႏွင့	္
ပတၱျမား	တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပင္န္းမ်ားအတြင္းရိွ	စစတ္ပ၏္အက်ိဳ းစီးပြားမ်ား	
သည္	ကခ်င	္ႏွင့္	ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ	ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္နယ္ေျမ	
မ်ားအတြင္းရွိ	 "အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ	 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ	အက်ိဳး	
အျမတ္မ်ား	ရရိွခဲ့ၿပီး	၎တုိ႔တြင	္တုိကရ္ိက္ုပါဝငပ္တ္သက္ေနသည"္	ဟု	ေကာက္	
ခ်က္ခ်ခဲသ့ည။္	ထုိ႔ျပင	္စစတ္ပထံ္သုိ႔	၂၀၁၇	ခႏွုစ	္စက္တငဘ္ာလအတြင္း	MEHL	
ႏွင့္	MEC	တုိ႔၏	လႉဒါန္းမႈမ်ားသည	္ရခိငုျ္ပည္နယ္ရိွ	ရိဟုငဂ္်ာမ်ားအေပၚ	လူမ်ိဳ းတုန္း	
သတ္ျဖတ္သည့	္စစဆ္င္ေရးကုိ	လုပ္ေဆာငႏ္ုငိ္ေစရန	္အေထာက္အကူ	ျပဳခဲသ့ည္။

မိုးကုတ္	ႏွင့္	မုိင္း႐ွဴးတို႔တြင္	တပ္ျဖန႔္ထားသည့္	
စစ္တပ္၏	ယူနစ္မ်ားမွာ	MEHL	၏	
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား	ျဖစ္သျဖင့္	ေက်ာက္မ်က	္
လုပ္ငန္းအေပၚ	စစ္တပ္၏	အက်င့္ပ်က	္
လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကိ	ုခိုင္မာေစသည္
မုိးကုတ္	ႏွင့	္မုင္ိး႐ွဴးတုိ႔တြင္	တပျ္ဖန႔ထ္ားေသာ	သုိ႔မဟုတ္	တပျ္ဖန႔ထ္ားခဲ့ေသာ	
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာယူနစ္မ်ားသည္	MEHl	တြင္	အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား	 ျဖစ္ၾက	
ေၾကာင္း	၂၀၂၀	ခုႏွစ္တြင္	Amnesty	International	မွ	ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္	စာရြက္	
စာတမ္းမ်ားက	ေဖာ္ျပေနသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့	္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားတြင	္တပ္ျဖန႔္ထား	
သည့	္တပ္ရင္းမ်ားသည္	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအေပၚ	စစ္တပ္၏	ခ်ဳပ္ကိုင္	
ထားမႈမ	ွအင္စတကီ်ဴးရွင္းဆိငု္ရာ	အဆင့္တစ္ခုအထ	ိအက်ိဳးအျမတ္	ရရွိေန	
သူမ်ား	ျဖစၾ္ကသည။္	မိုးကုတ	္ႏွင့	္မိုင္း႐ွဴးတုိ႔တြင	္တပျ္ဖန႔ထ္ားခဲသ့ည့္	ယူနစ္	
မ်ားသည	္လိငပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ	ေစာက္ားမႈ၊	ညႇဥ္းပန္း	ႏိွပစ္ကမ္ႈ၊	အရပသ္ားမ်ားအား	
လူသားဒိငု္းမ်ားအျဖစ	္အသံုးျပဳမႈ၊	ဗုံးၾကမဲႈ	ႏွင့	္အရပသ္ားမ်ားကုိ	ပစခ္တ္မႈတုိ႔	
အပါအဝင	္စစရ္ာဇဝတ္မႈေျမာကႏ္ုငိသ္ည့	္လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ	အမ်ား	
အျပားအတြက္	တာဝနရိွ္ခဲသ့ည	္ဟူေသာ	စြပစ္ြခဲ်က္မ်ားကုိ	ထည့သ္ြင္းစဥ္းစား	
ပါက	ဤအေျခအေနသည	္ပို၍ပင	္စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ	္ျဖစ္သည္။	

မိုးကုတ္
ရွိေနသည့္ယူနစ္မ်ား	-	ေျချမန္တပ္ရင္း	(IBs)	၄၄၊	၇၁၊	၉၅၊	၁၄၈၊	
၂၂၃

ေျချမန္တပ္ရင္း	 (၄၄)၊	 (၇၁)	 ႏွင့္	 (၉၅)	 တုိ႔သည္	 မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	
ေျခာက္လတစ္ႀကိမ	္အလွည့္က်သည္ဟု	ေဒသခံ	အရင္းအျမစ္တစ္ခုက	ဆို	
သည္။	စတုတၳေျမာက္ယူနစ္ျဖစ္ေသာ	ေျချမန္တပ္ရင္း	(၁၄၈)	သည္	၂၀၂၀	
ခုႏွစ္	 ေမလအထိသာ	မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္	လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး	 ပဥၥမေျမာက္	 ေျချမန္	
တပရ္င္း	(၂၂၃)	အား	လြနခ္ဲသ့ည့	္၆	ႏွစ္ေက်ာ္	ကာလအတြင္း	မိုးကုတ္ၿမိဳ ႕နယ္	
အတြင္း	အနိမ့္ဆုံး	၃	ႀကိမ္	တပ္ျဖန႔္ထားခဲ့သည္။

မုိင္း႐ွဴး
ရွိေနသည့္	ယူနစ္မ်ား	-	ေျချမန္တပ္ရင္း	၁၄၉၊	၁၅၀
အမ်ားျပည္သူထ	ံရရွိႏုိင္သည့	္အရင္းအျမစ္မ်ားအရ	ေျချမန္တပ္ရင္း	၁၄၉	
ႏွင့	္ ၁၅၀	 တုိ႔သည	္မုိင္း႐ွဴးတြင	္ပုံမွန္	အေျခစိုက္ၿပီး	ေျချမန္တပ္ရင္း	၁၄၉	
သည	္မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕တြင္	အျမဲတမ္း	အေျခစိုက္သည္ဟု	ေဒသခံ	အရင္းအျမစ္	
တစ္ခုက	အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။	

၃.၄	ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္	
ပိုင္းတြင္	စစ္တပ္သည္	ေက်ာက္မ်က္	
တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ	၎၏ဝင္ေငြကို	
တိုးတက္ေစရန္	လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္	
နည္းလမ္းမ်ား

အထက္တြင	္ေဖာ္ျပခဲၿ့ပီးသည့အ္တုိင္း	စစ္တပပ္ိငုကု္မၸဏမီ်ားသည	္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	
ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားတြင္	အႀကီးမားဆံုးပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။	ယခအုခါတြင	္
စစတ္ပသ္ည	္တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ား	ႏွင့	္ႏုငိင္ံေတာ	္အာဏာမ်ားကုိ	ထနိ္းခ်ဳပထ္ား	
သျဖင့္	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားမွ	တုိကရုိ္က္လည္းေကာင္း၊	မုိးကတ္ု	ႏွင့	္မုငိ္း႐ွဴး	
တုိ႔ရွိ	၎၏တပ္ရင္းမ်ားမွ	 ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း	အက်ိဳး	
အျမတ္မ်ား	ရရိွႏိုင္သည့္	အခြင့္အလမ္းမ်ား	မလြမဲေသြတုိးတက္လာမည	္ျဖစသ္ည။္	
ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားသည	္စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္အဝျဖင့	္လည္ပတ္ေနျခင္း	
မရိွေသာ္လည္း	စစတ္ပအ္ေနျဖင့	္ေငြအေျမာက္အမ်ား	ရရိွႏုငိရ္နအ္တြက	္အလား	
အလာရိွေၾကာင္း	ထင္ရွားပါသည္	(စာမ်ကႏွ္ာ	၂၈	ရိွ	ေလးေထာင့္ကြက္ကုိ	ၾကည့ရ္ႈ	
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ပါ)။	အေရးႀကီးသညမွ္ာ	ယခအုခါတြင	္စစတ္ပသ္ည္	ေက်ာက္မ်က္က႑ကုိ	စည္း	
မ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းသည့	္စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္	လိုက္နာေစရန္ေဆာင္ရြက္	
ျခင္းတုိ႔မွစတငက္ာ	လုိငစ္င္ေၾကးမ်ားေကာက္ချံခင္း၊	အခြန္ေကာက္ချံခင္း	ႏွင့္	စည္း	
မ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြဲ႔အစည္း	ျဖစ္ေနေစကာမ	ူတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏမီ်ားႏွင့	္JV	
မ်ား	တည္ေထာငက္ာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	ေစ်းကြက္တငျ္ခင္းတုိ႔အထိ	အားလံုးကိ	ု
တာဝနယူ္ထားေသာ	အစိုးရ၏	စည္းမ်ဥ္းထနိ္းေက်ာင္းေရးအဖြဲ႔	အစည္း	ျဖစသ္ည့	္
MGE	ကိုလည္း	ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း	ျဖစ္သည္။		

စစတ္ပ္အေနျဖင့္	အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိငု္း	MGE	အေပၚ	၎၏	ထိန္းခ်ဳပမ္ႈျဖင့	္
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္	 နည္းလမ္းအေျမာက္အျမားတုိ႔ျဖင့္	အက်ိဳး	
အျမတ္မ်ား	ရရွိႏုိင္ပါသည	္-	

> 	 လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း။	MGE	 ထံသုိ႔	 ေပးေခ်သည့္	 ေက်ာက္စိမ္း	 ႏွင့္	
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက	္လိုင္စင္ေၾကးသည္	လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို	
မဆိုင္းငံ့ရေသးမီ	 ၂၀၁၅-၁၆	ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း	က်ပ္	 ၁၀၆	 ဘီလီယံ	
(အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၅၈	သန္း)	 သုိ႔မဟုတ္	 ပုဂၢလိက	ေက်ာက္စိမ္း	 ႏွင့္	
ေက်ာက္မ်ကထု္တ္လုပ္ေရးမွ	အစိုးရဝင္ေငြ၏	၅၀%	ခန႔တုိ္႔	ရရိွခဲၿ့ပီး	ဤအခ်န္ိ	
အထိ	ဝင္ေငြအေျမာက္အျမား	ရရွိခဲ့သည္။	MGE	မွ	ေကာက္ခံသည့္	လိုင္စင	္
ေၾကးအသစ္မ်ား	အားလုံးသည	္စစ္တပ္ကုိ	တိုက္ရိုက္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစ	
မည္	ျဖစ္သည္။	သို႔ရာတြင္	ပို၍ပင္	စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ	စစ္တပ	္
အေနျဖင့္	 မိမိတုိ႔ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး	 ႏွင့္	သစၥာခံသူမ်ားကုိ	 ဆုေပးေရးတုိ႔	
အတြက္	လုိငစ္ငသ္စအ္ေျမာကအ္ျမားကုိ	စစတ္ပပ္ိငုက္မုၸဏမီ်ား	ႏွင့္	စစ္တပ	္
ခရိုနီမ်ားထံထုတ္ေပးရန	္အခြင့္အလမ္းကို	အသုံးခ်ႏုိင္သည့္	အႏၲရာယ္ပင	္
ျဖစသ္ည။္	၎အေနျဖင့	္အတိတ္ကလုပ္ေဆာငခ္ဲဖ့ူးသည့္အတိငု္း	တုိင္းရင္း	
သား	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား	ႏွင့္	ျပည္သူ႔စစ္အမ်ားအျပားတို႔ထံမွ	ႏုိင္ငံေရး	
ဆိငုရ္ာ	အေထာကအ္ပံရ့	ရိွရန	္လိငုစ္ငမ္်ား	လကသ္ပိထ္ိုး	ထုတ္ေပးႏုငိသ္ည။္	
MGE	၏	ဝန္ထမ္းအမ်ားစတုို႔သည	္အၿငမိ္းစားတပမ္ေတာ္အရာရိွမ်ား	ျဖစၾ္က	
ၿပီး	ယခင္	စစ္အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း	MGE	၏	တာဝန္ရွိသူမ်ား	
သည	္"စစတ္ပ္၏	ကုမၸဏမီ်ားထံမွ	ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ	ေဆာငရ္ြက္ေပးေသာ	
စာေရးမ်ားသဖြယ္"	လုပင္န္းေဆာငရ္ြက္ခဲၾ့ကသညဟု္	Global	Witness	ထံသုိ႔	
အရင္းအျမစ္တစ္ခုမ	ွေျပာျပခဲ့ပါသည္။	စစ္တပ္မွ	ထုတ္ေပးသည့္	မည္သည့	္
လုိင္စင္သစ္ကုိမဆုိ	တရားမဝင္ဟု	သတ္မွတ္မည္	 ျဖစ္ေၾကာင္း	 NUG	က	
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။	

> 	 ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့လ္ိငုစ္ငမ္်ားကုိ	ထပဆ္င့အ္ငွားခ်ျခင္း။	
MGE	သည္	အစိုးရကုိယ္စား	တရားဝင္ေက်ာက္မ်က္	 JV	 မ်ားတြင္	 ပါဝင္	
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး	လုိငစ္ငမ္်ားအတြက္	ပုံေသအခေၾကးေငြတစခ္	ုႏွင့	္လုပင္န္း	
လညပ္တ္မႈဆုိင္ရာကုနက္်စရတိမ္်ား	ထည့မ္ထြက္ဘ	ဲေရာင္းခ်သည့	္ဝင္ေငြ	
မ်ား၏	၂၅%	တို႔ကို	ေကာက္ခံခဲ့သည္။	ထိုသုိ႔ေသာ	JV	မ်ားအတြက္	အက်ိဳး	
အျမတ္မွာ	၎တို႔သည	္လုိငစ္ငတ္စခ္တုည္းျဖင့	္ပိမုိႀုကီးမားသည့	္လုပက္ြက္	
မ်ားကိ	ုတူးေဖာ္ႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။	ယခုအခါတြင္	MGE	သည္	စစ္တပ္၏	
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင	္ရွိေနသျဖင့္	စစ္တပ္သည္	ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့	္
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္	 မည္သည့္	 JV	သစ္မွမဆုိ	အက်ိဳးအျမတ္ရရွိ	
မညျ္ဖစသ္ည။္	MEHL	ႏွင့	္MEC	တုိ႔	ပါဝငပ္တ္သက္သည့္	တရားမဝင	္ဖက္စပ	္
လုပ္ငန္းမ်ား	သို႔မဟုတ	္အလားတူအစီအမံမ်ား	(အပိုင္း	၃.၂	ကို	ၾကည့္ရႈပါ)	
သည္	စစ္တပ္အတြက	္ပို၍ပင္	အျမတ္အစြန္းအမ်ားအျပား	ရရွိေစခဲ့သည္။	
စစတ္ပအ္ေနျဖင့	္မညသ္ည့ပ္ုစံကုိံ	ဦးစားေပးေဆာငရ္ြက္သညျ္ဖစ္ေစ	အက်ိဳ း	
အျမတ္	အေျမာက္အျမား	ရရွိႏုိင္မည္	ျဖစ္သည္။	

> 	 အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။	ယခင္က	MGE	သည္	လိုင္စင္ေၾကးမ်ား	ႏွင့	္JV	
မ်ားမ	ွဝင္ေငြမ်ားအျပင္	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၏	အခြန္ေကာက္ခံမႈအမ်ားစ	ု
တုိ႔ကုိ	စမီခံန႔ခ္ြခဲဲသ့ည။္	မည္သုိ႔ပငဆုိ္ေစကာမ	ူလုိက္နာေစရန	္ေဆာင္ရြက္မႈ	
အားနည္းျခင္းေၾကာင့္	အခြန္ေရွာင္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး	က႑၏	အက်ိဳးအျမတ္	
မ်ားမွ	အနည္းငယ္မွ်သာ	ဝင္ေငြရရိွခဲသ့ည။္	MEITI	အခ်က္အလက္မ်ားအရ	
ေက်ာက္မ်ကလ္ပုင္န္းကုိ	တရားဝင	္အခြန္ေကာက္ချံခင္းမွ	ရရိွသည့ဝ္င္ေငြမ်ား	
သည	္၂၀၁၃-၁၄	မွ	၂၀၁၇-၁၈	အထိ	၅	ႏွစတ္ာကာလအတြင္း	တစႏွ္စလွ္်င္၂၀၂၁	
ခုႏွစ	္ေအာက္တိုဘာလ	ေငြလဲႏႈန္းထားမ်ားအရ	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၃.၇	
သန္းသာ	ပ်မ္းမွ်	ရရိွခဲ့သည္။	ပိ၍ုပင	္စိုးရမိပ္ပူနဖ္ြယ္ေကာင္းသညမွ္ာ	အၿပိဳင၊္	
တရားမဝင္	 "အခြန္ေကာက္ခံျခင္း"	 သုိ႔မဟုတ္	 ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္း	

ယူျခင္းစနစ္သည	္စစ္အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီကတည္းက	ရွိေနခဲ့ၿပီး	အက်င့္	
ပ်က္အရာရွိမ်ား	ႏွင့	္ေဒသခံအာဏာပြဲစားမ်ားအတြက	္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ	
လ်က္ရိွျခင္း	ျဖစသ္ည။္	စစတ္ပသ္ည	္မိုးကုတတ္ြင	္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏမီ်ားႏွင့	္
အလြတ္တန္းတူးေဖာ္သူမ်ားထမွံ	အာဏာျဖင့	္ေငြေတာင္းယူမႈမ်ား	ျပဳလုပက္ာ	
ယင္းအတြက္	အရပ္ိနိမိတ္ကုိ	ေဖာ္ျပခဲၿ့ပီးျဖစ္သည္	(အပုိင္း	၂.၃	ကုိၾကည့ရ္ႈပါ)။		

> 	 ေက်ာက္မ်က္ျပပြမဲ်ား။	MGE	သည	္ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္	ေနျပည္ေတာ္	
တြင္	က်င္းပခဲ့သည့္	("အေရာင္းျပပြဲမ်ား"	ဟု	သိရွိထားသည့္)	ေက်ာက္စိမ္း	
ႏွင့္	ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားမွ	ယခုအခ်န္ိအထိ	ဝင္ေငြမ်ားရရိွခဲသ့ည။္	အာဏာ	
သိမ္းၿပီး	၂	လမွ်သာ	 ၾကာျမင့္ေသးသည့	္၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ဧၿပီလတြင္	စစ္တပ္	
သည္	၁၀	ရက္တာ	အေရာင္းျပပြဲတစ္ခုကုိ	က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း	NUG	သည	္
အာဏာရွငအ္စိုးရႏွင့	္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေနသည့	္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ	ဥပေဒ	
ေၾကာင္းအရ	အေရးယူမႈမ်ား	ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	ေၾကညာခဲၿ့ပီး	တက	္
ေရာက္မႈမ်ား	 ႏွင့္	 ေရာင္းခ်မႈမ်ား	 နည္းပါးခဲ့သည္။	 မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ	
အေရာင္းျပပြဲတြင္	 ေက်ာက္စိမ္း၊	 ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္	 ပုလဲေရာင္းခ်ရမႈမ်ားမွ	
အေမရကိန	္ေဒၚလာ	၂၂	သန္း	ရရိွခဲသ့ညဟု္	တငျ္ပခဲၿ့ပီး	အနာဂတ္တြင	္ျပဳလုပ	္
သည့	္ျပပြမဲ်ားသည	္စစတ္ပအ္တြက	္အေရးပါသည့	္ဝင္ေငြအရင္းအျမစတ္စခ္	ု
ျဖစ္လာႏုိင္ကာ	 ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ျပပြဲကုိ	 ၂၀၂၁	 ခုႏွစ္	 ဒီဇင္ဘာ	
လတြင္	က်င္းပရန	္စီစဥ္ထားသည္။	MEHL	ပါဝင္မည္ဟုသိရၿပီး	စစ္အုပ္စု	
သည	္ေက်ာက္မ်က္ကုနသ္ညမ္်ားအတြက္	ေနျပည္ေတာ္ရိွ	ဟုိတယ္	၁၀	ခတုို႔	
တြင္	ေနထိုင္ရန	္စီစဥ္ထားသည္ဟ	ုေဒသခံမီဒီယာမ်ား၌	ေဖာ္ျပထားသည္။	

MEITI	အခ်က္အလက္မ်ားအရ	ေက်ာက္မ်က္	
လုပ္ငန္းကို	တရားဝင္	အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ	
ရရွိသည့္	ဝင္ေငြမ်ားသည္	၂၀၁၃-၁၄	မွ	
၂၀၁၇-၁၈	အထိ	၅	ႏွစ္တာကာလအတြင္း	
တစ္ႏွစ္လွ်င္၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ေအာက္တိုဘာလ	
ေငြလဲႏႈန္းထားမ်ားအရ	အေမရိကန္ေဒၚလာ	
၃.၇	သန္းသာ	ပ်မ္းမွ်	ရရွိခဲ့သည္။

စစ္တပ္ပုိင္	လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ	MEHL	၏	ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ	မုိးကုတ္ေက်ာက္တြင္း	
တစ္တြင္း၏	ထြက္ရိွမႈကုိ	စစ္ေဆးေနပံု၊	၂၀၁၄	ခုႏွစ္။	Thierry	Falise/LightRocket	via	Getty	Images
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္က႑သည္	မည္မွ်	တန္ဖိုးရွိသနည္း?

စာရင္းအင္းစာေစာင္မ်ားအတြင္း	ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ	(ကာရက္ျဖင့	္တိုင္းတာ	
သည့္)	ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့	္စတင္သည္။	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေန	
ျဖင့္	၂၀၁၄	ခုႏွစ္မ	ွ၂၀၁၇	ခုႏွစ္အထ	ိေလးႏွစ္တာအတြက	္MGE	၏	ထုတ္	
လုပ္ေရး	အခ်က္အလက္မ်ားအား	ျပငပ္ေစ်းႏႈန္း	အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ	္
ႏွစခ္တုို႔ျဖင့	္အသုံးျပဳခဲသ့ည။္	၎တုိ႔မွာ	-	ကမ႓ာတစဝ္န္းတြင	္ပတၱျမား	ေစ်းႏႈန္း	
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္၍	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုး	အရင္း	
အျမစ္မ်ားတြင္	 ပါဝင္ေသာ	Gemfields	၏	 မုိဇမ္ဘစ္တြင္	 တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	
ပတၱျမားမ်ားအတြက္	ေလလံပြဲမ်ားမ	ွေစ်းႏႈန္း	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊	
ႏွင့္	စီမံျပဳျပင္ၿပီးေသာ	ပတၱျမား၊	နီလာ	ႏွင့္	 ျမ	တင္သြင္းမႈမ်ားအေပၚ	ထိုင္း	
အေကာက္ခြန္မ	ွေစ်းႏႈန္း	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	ျဖစ္သည္။	

လိုင္စင္မ်ား	စတင္သက္တမ္း	ကုန္ဆုံးလာခ့ဲၿပီးေနာက္	တင္ျပျခင္း	မရွိသည့	္
ထုတ္လုပမ္ႈ	အရြယ္အစားအတြင္း	ႏွစ္စဥ	္ခန႔မွ္န္းေျခ	ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့	္ပတ္	
သက္၍	သတင္းအခ်က္အလက	္အလုံအေလာက္ရရွိႏုိင္မႈမရွိသျဖင့	္ကၽြႏု္ပ္	
တုိ႔၏	 စိစစ္ေလ့လာမႈသည္	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း	အျပည့္အဝ	
သုိ႔မဟုတ္	အျပည့္အဝနီးပါး	 ရွိခဲ့ေသာ	၂၀၁၇	 ခုႏွစ္အထိ	ကာလတြင္သာ	
အာ႐ု	ံစူးစိက္ုခဲသ့ည။္	ေက်ာက္မ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည	္အခ်နိက္ာလအလိက္ု	
သိသသိာသာ	ေျပာင္းလလဲာခဲသ့ျဖင့္	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏	စိစစ္ေလ့လာမႈကိ	ုေလးႏွစ	္
ကာလအတြက္သာ	သတ္မွတ္ထားပါသည္။	

အရင္းအျမစႏွ္စခ္စုလုံးသည	္အထုိက္အေလ်ာက္	စတ္ိခ်ယံုၾကညရ္ၿပီး	တိက်	
သည့	္ခန႔မွ္န္းေျခ	ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ	ေဖာ္ျပေပးေသာ္လည္း	၎တုိ႔သည	္ျမနမ္ာ့	
ပတၱျမား	ႏွင့္	အထူးသျဖင့	္ကမ႓ာေပၚတြင	္အဖုိးအတနဆံု္းျဖစသ္ည့	္မုိးကုတ္မွ	
ပတၱျမားတို႔၏	တန္ဖိုးျမင့္	 ေစ်းႏႈန္းကိ	ုထင္ဟပ္ျခင္းမရွိေပ။	ပတၱျမားက႑	
အေပၚ	Global	Witness	မွ	ျပဳလုပခ္ဲ့ေသာသုေတသနအရ	ျမန္မာႏုငိင္မွံ	အရည	္
အေသြးျမႇင့္ရျခင္းမရွိေသးသည့	္ ႏွစ္ကာရက္ေအာက	္အရြယ္အစားရွိေသာ	
ပတၱျမားတစ္တုံးသည	္ေနာက္ထပ္အရင္းအျမစ္တစ္ခုမ	ွအလားတူပတၱျမား	
ထက္	ႏွစဆ္မွ	သံုးဆအထိ	တန္ေၾကးရိွေၾကာင္း	ေတြ႔ရသည။္	ပုိမိႀုကီးမားေသာ	
အရညအ္ေသြးျမႇင့္ရျခင္းမရိွေသးသည့	္ပတၱျမားသည္	အရြယ္အစားတူ	အပ	ူ
ေပးျပဳျပင္ထားေသာ	ပတၱျမားထက	္၁၀	ဆ	အထ	ိပိုမိုတန္ဖိုးျမင့္ႏုိင္သည္။	
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ	ူ ျမန္မာ့ပတၱျမား၏	ေစ်းႏႈန္းအတြက	္အသုံးဝင္သည့္	
စုစုေပါင္းခန႔္မွန္းေျခအား	၎၏	အႀကီးမားဆံုး	 ၿပိဳင္ဘက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ	
မိဇုမဘ္စရိွ္	Gemfields	ပတၱျမားတြင္းမ်ားမွ	ရရိွသည။္	Gemfields	၏	တငျ္ပ	
ခ်က္တစခ္အုရ	"မိဇုမဘ္စပ္တၱျမားသည	္အလားတူ	ျမန္မာ့ပတၱျမား၏	တနဖ္ိုး	
ထက္ဝက္ရွိပါသည္။"	

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ	
အားလံုးတြင္	ဤတန္ဖိုးျမင့္ေစ်းႏႈန္းရရွိသည့္	 ပတၱျမားမ်ားသာ	 ပါဝင္သည္	
မဟုတ္ေပ။	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏	 စုစုေပါင္းခန႔္မွန္းခ်က္တြင္	 ပတၱျမားထုတ္လုပ္မႈ	
ပမာဏအတြက္	ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိသာ	ခ်နိည္ႇထိားပါသည။္	ကၽြႏုပ္တုိ္႔၏	ခန႔မွ္န္း	
ခ်က္မ်ားအတြက္	ဤခ်ိန္ညႇိမႈအား	"Mogok	margin"	ဟ	ုေခၚဆိုပါသည္။	
ယင္းသည္	 ၿပီးျပည့္စုံသည့္	 ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း	 ျမန္မာ့	
ပတၱျမား၏	တန္ဖုိးျမင့္မားသည့္	ေစ်းႏႈန္းအေပၚ	ထင္ဟပ္မႈအခ်ိဳ ႕ကုိ	ေပးအပ	္
ခဲ့ပါသည္။

"Mogok	margin"	ကိ	ုအသုံးခ်ထားသည့	္ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအရ	၂၀၁၄	ခုႏွစ္မ	ွ
၂၀၁၇	 ခုႏွစ္အၾကားတြင္	 ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္သည္	 ထုိင္းအေကာက္ခြန္	
ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္အရ	တစ္ႏွစ္လွ်င	္အေမရိကန္ေဒၚလာ	၃၄၆	သန္း	
သို႔မဟုတ္	Gemfields	ေလလံေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၄၁၅	
သန္း	ရရွိပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို	 တိက်စြာတန္ဖိုးျဖတ္ေရးသည္	 မည္သည့္	
ႏုိင္ငံတြင္မဆုိခက္ခဲေၾကာင္း	 ေက်ာ္ၾကားၿပီး	အထူးသျဖင့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	
စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိပါသည္။	 မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားမွ	 ဝင္ေငြ	
သည	္ဆယစ္ႏွုစမ္်ားႏွင့ခ္်ကီာ	စစတ္ပအ္တြက္အေရးပါသည့္	ရနပ္ုံေငြအရင္း	
အျမစ္	တစခု္	ျဖစလ္ာခဲၿ့ပီး	ပိမုိႀုကီးမားသည့	္ေက်ာက္စမိ္းလုပင္န္းမွဝင္ေငြ	ႏွင့	္
ေရနံ	ႏွင့	္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊	သစ	္ႏွင့	္တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင	္အျခား	
ေသာ	သဘာဝသယံဇာတ	အရင္းအျမစမ္်ားမွဝင္ေငြကုိ	ေထာက္ပံ့ေပးသျဖင့	္
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၏	တန္ဖိုးဆိုင္ရာေမးခြန္းကို	ေျဖရွင္းရန္	အေရးႀကီးပါ	
သည္။	အကယ္၍	အႀကီးစားအတိုင္းအတာျဖင့္	ထုတ္လုပ္မႈမ်ား	 ျပန္လည	္
စတငလ္ာပါက	စစတ္ပ၏္	ဝင္ေငြအရင္းအျမစမ္်ားႏွင့ပ္တ္သက္၍	စုိးရိမ္ပူပန္	
သူမ်ားအေနျဖင့္	ေက်ာကမ္်က္လုပင္န္းသည္	စစတ္ပအ္တြက္	ရနပ္ုံေငြအရင္း	
အျမစ္တစ္ခုအျဖစ	္မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ	အေရးပါေၾကာင္း	သိရွိ	နား	
လည္သင့္ပါသည္။	

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	နည္းစနစ္အျပည့္အစုံ	ႏွင့္	အခ်က္အလက္မ်ားတြင္	ေတြ႔ၾကဳံခဲ့	
ရသည့္	အခက္အခဲမ်ားကို	အျပည့္အစုံဖတ္ရႈရန္	 ေနာက္ဆက္တြဲ	 ၂	 ကုိ	
ၾကည့္ရႈပါ။

တူးေဖာ္ေရးလုိငစ္ငမ္်ား	စတငသ္က္တမ္းကုနဆံု္းခဲ့သည့္	၂၀၁၇	ခႏွုစမ္တုိငမ္	ီ
အျပည့္အဝထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းတြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည္	
တရားဝင္	ထုတ္လုပ္မႈ	ပမာဏဆုိငရ္ာ	အခ်ကအ္လက္မ်ားအရ	တစႏွ္စလွ္်င	္
အေမရကိန္ေဒၚလာ	၃၄၅	သန္း	ႏွင့္	၄၁၅	သန္းအၾကား	ပ်မ္းမွ်	တနဖ္ိုးရိွခဲသ့ည။္	
သို႔ရာတြင	္ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား၏	နယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍	ကၽြႏု္ပ္တို႔	
သိရိွထားသညမ္်ားကုိ	ေပါင္းစပထ္ည့္သြင္းပါက	က႑သည္	အဆုိပါ	ေလးႏွစ	္
ေက်ာ္ၾကာကာလအတြင္း	ပ်မ္းမွ်	အေမရကိန္ေဒၚလာ	၁.၇၃	ဘီလီယံမွ	၂.၀၇	
ဘီလီယ	ံတန္ဖိုးရွိႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း	ေတြ႔ရွိရသည္။		

အဆိုပါ	ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို	ကၽြႏု္ပ္တို႔	မည္သို႔ရရွိခဲ့သနည္း။	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေန	
ျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင	္တူးေဖာ္ေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏	တန္ဖိုးကို	ခန႔္မွန္း	
တြက္ခ်က္ႏုငိရ္န	္နည္းလမ္းအေျမာက္အျမားကုိ	ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲရ့ာ	လုပ	္
ေဆာင္ရန္	အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ	ထုတ္လုပ္ေရး	အခ်က္အလက္မ်ားအား	
အေရအတြကဆုိ္ငရ္ာ	အတုိင္းအတာတစခ္အုျဖစ	္အသံုးျပဳကာ	ကုနသ္ြယမ္ႈ	
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအပါအဝင	္အရင္းအျမစအ္မ်ိဳ းမ်ိဳ းတုိ႔မွ	ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္	
မ်ားကုိ	ေပါင္းစပအ္သံုးျပ ျဳခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲသ့ည္။	ဤခ်ဥ္းကပ	္
မႈအတြက	္ပထမဆုံးအေနျဖင့္	လုပ္ငန္း၏	အစိုးရပိုင္စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္း	
သည့	္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ	MGE	မွ	ႏွစစ္ဥ	္အစရီငခ္တံငျ္ပၿပီး	ႏုငိင္၏ံ	ႏွစစ္ဥ	္

မိုးကုတ္ရွိ	ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္တစ္ဆိုင္၏	မွန္ေဘာင္တစ္ခုေပၚရွိ	
အေမရိကန္ေဒၚလာ	၅၀	တန္မ်ား	ႏွင့္	ပတၱျမားမ်ား၊	၂၀၁၆	ခုႏွစ္။	Taylor	Weidman/
Bloomberg	via	Getty	Images



ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၏ တန္ဖိုးကို ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း
စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (MGE) ထံသို႔ တရားဝင္ေၾကညာထားသည့္ 
စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈ % အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း

MGE ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္/
ထိုင္းအေကာက္ခြန္ အခ်က္အလက္

MGE ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္/
Gemfields ၏ ေစ်းႏႈန္း အခ်က္အလက္

၁၀၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္ ၈၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္ ၆၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္ ၄၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္ ၂၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္

ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသည္ MEITI အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္က႑ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတစ္ခုအတြင္းရိွ "ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ၈၀% အထိတို႔ကို တရားဝင္ေၾကညာထားျခင္းမရွိ" ဟူေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ 
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အထက္ပါ	 ခန႔္မွန္းေျခအားလံုးတို႔သည္	တရားဝင္ထုတ္လုပ္ေရး	အခ်က္	
အလက္မ်ားတြင္သာ	အေျခခံထားၿပီး	 တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ	 ထုတ္	
လုပမ္ႈ	ေလွ်ာ့ခ်တငျ္ပထားျခင္းမ်ားကုိ	ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းမရိွေပ။	
တရားဝင္ထုတ္လုပ္ေရးကိန္းဂဏန္းမ်ားသည	္ထုတ္လုပ္မႈ၏	သိသာသည့္	
ပမာဏတစ္ခုကုိ	ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္မႈမရွိသည့္အတြက္	 ပုံမွန္ဆုိသလုိ	
ေဝဖန္ျခင္းမ်ား	ခံခဲ့ရေလ့ရွိသည္။	MEITI	အတြက္	အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္	
ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္	ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွတဆင့	္လုပ္ေဆာငခ္ဲ့ေသာ	၂၀၁၆	
ေက်ာက္မ်က္က႑	ျပနလ္ည္သံုးသပမ္ႈတြင	္"ျမနမ္ာႏုငိင္၌ံ	ထုတလု္ပခ္ဲသ့ည့	္
ေက်ာက္မ်က	္၈၀%	အထိသည္	ေၾကညာထားျခင္းမရွိဘဲ	တရားဝင္စနစ္ကိ	ု
ေရွာငက္ြင္းသြားသည"္	ဟု	ေတြ႔ရိွခဲရ့သည။္	ဤသို႔	ေဖာ္ျပမႈနည္းပါးျခင္းသည္	
က႑၏	သေဘာသဘာဝေၾကာင့္လည္း	တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	 ပါဝင္သည္။	
ေက်ာကမ္်က္မ်ားသည	္တနဖ္ိုးျမင့မ္ားၿပီး	အေလးခ်နိ	္နည္းပါးသျဖင့	္ေမွာင္ခုိ	
ကုနသ္ြယ္ရန	္လြယကူ္ၿပီး	အက်ိဳ းအျမတ္မ်ား	ရရိွေစသည။္	မညသ္ို႔ပင္ဆုိေစ	
ကာမ	ူစည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းမႈ	အားနည္းခ်က္မ်ားသညလ္ည္း	ဤျပႆနာ	
တြင	္ပါဝငသ္ည။္	အဆိပုါအစရီငခ္စံာအရပင	္လုိငစ္ငမ္်ားသက္တမ္း	မကုန္မီ	
အထိ	"ပုဂၢလကိပိငု္ေက်ာကတ္ြင္းမ်ားအေပၚ	အစိုးရမွ	စစ္ေဆးျခင္း	သုိ႔မဟုတ္	
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း	 လံုးဝ	 မရွိခဲ့ေပ။"	 ထုိ႔ေၾကာင့္	အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ	 သိသိ	
သာသာရိွေနသည့တ္ိင္ု	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိေၾကညာျခင္းသည္	အမ်ားအား	
ျဖင့္	ပုဂၢလိကေက်ာက္တြင္းလည္ပတ္သူမ်ားေပၚတြင္သာ	မူတည္ခဲ့သည္။	

ထို႔ေၾကာင့	္တူးေဖာ္သည့္လုပ္ကြက္ရွ	ိစုစုေပါင္း	ထုတ္လုပ္မႈ၏	၈၀%	တို႔ကိ	ု
ေၾကညာထားျခင္းမရိွဟူသည့	္ကၽြႏုပ္တုိ္႔	အေနျဖင့	္ယံုၾကညရ္သညဟု္	ထည့္	
သြင္းစဥ္းစားေသာ	ယူဆခ်က္အရ	က႑၏	အရြယ္အစား	သုိ႔မဟုတ္	တန္ဖုိး	
ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသည	္၅	ဆအထိ	ျမင့္တက္သြားသည္။

ထိုင္းအေကာက္ခြန္မ	ွေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ား	ႏွင့္	 "Mogok	margin"	
ကို	အသုံးျပဳကာ	အထက္ေဖာ္ျပပါခ်ဥ္းကပ္မႈအတြင္း	မေၾကညာထားသည့္	
ထုတ္လုပမ္ႈခန႔မွ္န္းေျခကုိ	ေပါင္းစပထ္ည့သ္ြင္းသည့အ္ခါ	ျမနမ္ာ့ေက်ာက္မ်က္	
က႑၏	စုစုေပါင္း	ခန႔္မွန္းေျခထုတ္လုပ္မႈသည္	၂၀၁၄	ခုႏွစ္မွ	၂၀၁၇	ခုႏွစ	္
အထိ	ကာလအတြင္း	ႏွစ္စဥ္	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၁.၇၃	ဘီလီယံရွိသည္။	

Gemfields	ေလလံပြဲမ်ားမွ	ေစ်းႏႈန္းမ်ား	ႏွင့္	"Mogok	margin"	ကို	အသုံးျပဳ	
ကာ	အလားတူ	မေၾကညာထားသည့	္ထုတ္လုပ္မႈခန႔္မွန္းေျခကိ	ု ေပါင္းစပ္	
ထည့္သြင္းရာတြင္	၂၀၁၄	ႏွင့	္၂၀၁၇	တုိ႔အၾကား	ႏွစစ္ဥ္	အေမရိကန္ေဒၚလာ	
၂.၀၇	ဘီလီယံ	ခန႔္မွန္းေျခ	တန္ဖိုးရွိသည္။	

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္သိုက္မ်ားသည	္ကုန္ခမ္းလု	
ျဖစ္ေနပါသလား။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေက်ာက္မ်က္သိုက္မ်ားသည္	 ကုန္ခမ္းေနၿပီျဖစ္သည္ဟု	
ထပ္တလဲလဲ	ေဖာ္ျပမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း	ယင္းကိ	ုအားလံုးက	သေဘာတူၾက	
သည္မဟုတ္ေပ။	ေနာက္ဆုံးတြင္	ယခု	စစ္တပ္လက္ေအာက္သို႔	 ျပန္လည္	
ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည့	္ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားတြင္	က်န္ရွိေနေသးေသာ	
ေက်ာက္မ်က္သုိက္အရြယ္အစား	 ႏွင့္	တန္ဖိုးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍	မေရရာမႈ	
အမ်ားအျပားရိွေနဆဲျဖစပ္ါသည။္	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္မ်က္ေၾကာမ်ားႏွင့	္
ပတ္သက္၍	ပထဝီဆုိင္ရာစစ္တမ္းမ်ားကိ	ုလြန္ခဲ့သည့္	ဆယ္စုႏွစ္	အနည္း	
ငယ္ခန႔	္အတြင္း	လုပ္ေဆာငခ္ဲ့ေသာ္လည္း	အမ်ားျပညသ္ထံူ	ထုတ္ျပနသ္ည့	္
သတင္းအခ်က္အလက္မွာမ	ူအနည္းငယ္မွ်သာ	ရွိခဲ့ပါသည္။	ရန္ကုန္အေျခ	
စုိက္	လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက	 "လုပ္ပုိင္ခြင့္ေျမပံုမ်ားရွိၾက	
ေသာ္လည္း	၎တို႔သည္	အနာဂတ္တြင္	တူးေဖာ္ရာ၌	မည္သည့္ေနရာတြင္	
တူးေဖာ္သင့္ေၾကာင္းတြက္ခ်က္ရန	္အလြန္အသုံးဝင္သျဖင့	္သတင္းအခ်က္	
အလက္မ်ားကိ	ုေပးအပ္ရန	္အလြန္တြန႔္ဆုတ္ၾကသည္"	ဟု	ရွင္းျပခဲ့သည္။	
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ	တည္ေနရာအခ်ိဳ႕ႏွင့္	ကခ်င္ျပည္နယ္	 ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ	
နန႔ယ္ားေက်းရြာတုိ႔အပါအဝင	္မိုးကုတ္	ႏွင့	္မုငိ္း႐ွဴး	တုိ႔၏	ျပငပ္၌	ေက်ာက္မ်က	္
သိုက္မ်ား	ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း	ယင္းကို	ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစပါသည္။	
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၄။	ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္	ၾကားလူမ်ား	-	
ထိုင္းႏုိင္ငံမွတဆင့္	ကုန္သြယ္ျခင္း	

၄.၁	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	ထုတ္လုပ္၊	စီမံ၊	
ျပဳျပင္ျခင္း	အတြက္	ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ	
ဆုံခ်က	္ႏွင့္	ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားအား	
ဆြဲေဆာင္ရာေနရာတစ္ခု

ဤအခန္းတြင္	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့	္စစတ္ပ	္ႏွင့	္၎ႏွင့အ္တူတကြ	လုပကုိ္င္ေသာ	
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိငုအ္ဖြဲ႔မ်ားသည	္၎တို႔၏	ေက်ာကမ္်ကမ္်ားကုိ	မညသ္ို႔	
ေစ်းကြက္တင္ေၾကာင္း	-	မိုးကုတ္	ႏွင့္	မုိင္း႐ွဴးတို႔ရွိ	ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	အဖိုးတန	္
ေက်ာက္မ်ား	ႏုင္ိငံတကာလကဝ္တ္ရတနာလုပင္န္းမ်ား၏	မွန္ေဘာငမ္်ားအတြင္း	
သုိ႔	ေရာက္ရိွသြားျခင္းမွစတငက္ာ	ပဋပိကၡ	ႏွင့	္လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္	
ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း	ႂကြယ္ဝမႈ၊	ေမတၱာ	ႏွင့္	လွပမႈတို႔၏	သေကၤတမ်ားအျဖစ္	
ကမ႓ာတစဝ္န္းရိွ	ပဂုၢိဳ လ္မ်ား၏	ကုိယ္ခႏၶာတြင	္ဆငျ္မန္းလ်က္ရိွျခင္းအထ	ိခရီးစဥ၏္	
ပထမဆုံးအဆင့္မ်ားကိ	ုေဖာ္ထုတ္ထားသည္။	

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင	္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္	ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏	၆၀%	မ	ွ၉၀%	
အၾကားကုိ	မညသ္ည့အ္ခါမွ်	မွတ္တမ္းတငျ္ခင္းမရိွဘဲ	တုိင္းျပည္ျပငပ္သို႔	ေမွာငခ္ိ	ု
ကုန္သြယ္ျခင္းခံရသည္ဟု	 လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ	အရင္းအျမစ္မ်ားက	အခုိင္အမာ	
ေျပာဆုိပါသည။္	ေက်ာကမ္်ကမ္်ားကုိ	သယ္ေဆာငသ္ည့	္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည	္
အရည္အေသြးအေပၚမူတည္၍	ကြဲျပားေသာ္လည္း	ကနဦး	 ဦးတည္ရာသည္	
အဓိက	 စီမံျပဳျပင္ေရးဆံုခ်က္ျဖစ္သည့္	 ထုိင္းႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး	အျခားအေရးပါသည့္	
ဆံုခ်က္မ်ားမွာ	တ႐တ္ု	ႏွင့	္အႏိၵယိတုိ႔	ျဖစၾ္ကသညဟု္	လုပင္န္းဆုိငရ္ာ	ကၽြမ္းက်င	္
ပညာရွင္မ်ားက	သေဘာတူၾကပါသည္။	

(Global	Witness	၏	၂၀၁၅	ခႏွုစ	္အစရီငခ္စံာ၊	ေက်ာက္စမိ္း	-	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	"ႀကီး	
မားသည့္	ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္"	အတြင္း	မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတိုင္း)	
တ႐တ္ုႏုငိင္သံည	္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္စမိ္းမွ	အက်ိဳ းအျမတမ္်ားရရိွသကဲသုိ့႔ပင	္
ထုိင္းႏိုင္ငံသညလ္ည္း	ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္း	ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား	ေခတ္မစီမီျံပ ျဳပင	္
ႏုငိစ္ြမ္းမရိွမႈကုိ	အေျခခံကာ	ဆယ္စႏွုစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	အက်ိဳ းအျမတ္မ်ားရရိွခဲသ့ည။္	
"ကၽြႏု္ပ္တို႔သည	္ပတၱျမားမ်ားကို	ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔	အလြန္သက္သာေသာ	ေစ်းႏႈန္း	

ျဖင့္	 ေရာင္းခ်သည္။	၎တုိ႔သည္	 ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး	၎တုိ႔၏ေစ်းကြက္	
မ်ားသည	္အလြနႀ္ကီးမားသျဖင့	္ကုနသ္ညမ္်ားသည	္ကမ႓ာတစဝ္န္းတြင	္ေရာင္းခ်	
သည့္အခါ	အျမတ္အစြန္း	အလြန္မ်ားျပားစြာ	ရရွိႏုိင္သည္"	ဟူ၍	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ	MGJEA	၏	ကိုယ္စားလွယ္	
တစ္ဦးက	ဆိုခဲ့သည္။	

တစ္ခ်န္ိက	၎ကုိယ္တိင္ု	အေရးပါသည့္	ေက်ာက္မ်က္ထတုလု္ပ္ေရး	ႏုငိင္တံစခ္	ု
ျဖစ္ခဲ့ေသာ	ထိုင္းႏုိင္ငံသည	္၎၏	ကိုယ္ပိုင္ပတၱျမားသိုက္မ်ား	အမ်ားအားျဖင့္	
ကုနခ္မ္းသြားခဲၿ့ပီးေနာက္တြင	္ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့	္အေရာင္	
တင္ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္သည့္	 လုပ္ငန္းဆံုခ်က္တစ္ခုကုိ	တည္ေထာင္ခဲ့သည္။	
၂၀၀၉	ခႏွုစ	္ေရာက္ရိွခ်နိတ္ြင	္ကမ႓ာေပၚရိွ	ပတၱျမား	စုစုေပါင္း၏	ခန႔မွ္န္းေျခ	၉၀%	
သည္	ထုိင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္	ျဖတ္သန္းသည္။		ထုိင္းႏိုင္ငံသည္	အေထြေထြအားျဖင့	္
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္	အဓိကကုန္သြယ္ေရးဆံုခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး	အေရးပါ	
သည့္	လကဝ္တ္ရတနာျပဳလုပ္ေရး	က႑တစခု္	ရိွသည္။	၎တုိ႔တြင္	ကာလရွည	္
ၾကာ	ကၽြမ္းက်င္မႈရွိလာခဲ့သျဖင့	္ပတၱျမားအမ်ားစုတို႔အား	ထိုင္းႏုိင္ငံရွ	ိကၽြမ္းက်င္	
သူမ်ားမွ	ဆက္လက္ျဖတ္ေတာက	္ေလ့ရွိသည္။	ထိုင္းႏုိင္ငံ၏	အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း	
Chanthaburi	သည္	၎၏	အဓိကစီမံထုတ္လုပ္ေရး	ဗဟိုတစ္ခ	ုျဖစ္သည္။	

အရည္အေသြး	 ပုိမုိနည္းပါးသည့္	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား	 ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္	 ျဖတ္	
ေတာက္၊	အေရာင္တင္ၿပီး	လက္ဝတ္ရတနာကုမၸဏီတစ္ခုမွ	မဝယ္ယူမတီြင	္ၾကား	
ခံမ်ားက	ကိုင္တြယ္ရန္	ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္။	အဆိုပါ	ၾကားခံမ်ား၌	တူးေဖာ္ေရး	
ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းရွိ	 ျဖတ္ေတာက္သူမ်ားႏွင့္	 ကုန္သည္မ်ား၊	 ေက်ာက္မ်ားအား	
(တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွ	ိမူဆယ	္ႏွင့	္ထိုင္းႏုိင္ငံရွ	ိမယ္ဆိုင	္ႏွင့	္မဲေဆာက္တို႔ႏွင့္	
ထိစပ္ေနေသာ	တာခ်လိီတ္	ႏွင့္	ျမဝတီတုိ႔အပါအဝင)္	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	နယ္စပၿ္မိဳ ႕မ်ား	
မွတဆင့္	သုိ႔မဟုတ္	မႏၲေလး	ႏွင့	္ရန္ကုန္တုိ႔အပါအဝင	္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	အႀကီးမား	
ဆုံး	 ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔	သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္	ပြဲစားမ်ား၊	ႏွင့	္ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့	္အျခား	
ေနရာမ်ားမွ	 ပြဲစားမ်ားမွတဆင့္	 ဝယ္ယူၿပီး	အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ	 ေဖာက္သည္မ်ား	
အတြက	္စမီထုံတလ္ပု္ေရးကမုၸဏမီ်ားထမွံ	ဝယယ္ူေပးသည့	္ကိယုစ္ားလွယ္မ်ား	
ပါဝငပ္ါသည။္	မုိးကုတ္	ႏွင့္	မိုင္း႐ွဴးတူးေဖာ္ေရး	နယ္ေျမမ်ားတြင	္ႏိုငင္ျံခားသား	ဝင	္
ေရာက္ခြင့	္ကန႔သ္တထ္ားေသာ္လည္း	MGJEA	အဖြဲ႔ဝငမ္်ား၏	အဆုိအရအာဏာ	
မသိမ္းမတီြင	္မုိးကုတ	္ႏွင့္	မုငိ္း႐ွဴးတုိ႔ရိွ	ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	ေက်ာက္မ်ားကုိ	တုိက္	
ရိုက္ဝယ္ယူသည့	္ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္မ်ား	ရွိခဲ့သည္ဟူေသာ	ေကာလဟာလမ်ား	
လည္းရွိသည္။	

အျခားတစ္ဖက္တြင	္အရည္အေသြး	ပိုမိုျမင့္မားသည့	္ေက်ာက္မ်ားသည	္အမ်ား	
အားျဖင့	္ေျမႀကီးမွ	ထြက္လာခ်နိတ္ြင	္ေရာင္းခ်ၿပီးသားျဖစက္ာ	ျမန္မာႏုငိင္အံတြင္း	
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ	လက္လႊဲျခင္းမရွိေပ။	 “ေကာင္းမြန္သည့္	 [ေက်ာက္မ်ား]	အား	
ေလဆိပတ္ာဝနရိွ္သူမ်ား၏	အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့	္ပူးေပါင္းႀကံစညျ္ခင္းတုိ႔မွ	
တဆင့	္မႏၲေလးေလဆိပမွ္တဆင့အ္ပါအဝင	္တုိကရ္ိက္ုေမွာငခ္ိကုနုသ္ြယသ္ည"္	
ဟု	ရန္ကနုအ္ေျခစိက္ု	လက္ဝတ္ရတနာလုပင္န္းရွငတ္စဦ္းက	အခိငုအ္မာ	ေျပာဆုိ	
ၿပီး	ယင္းကုိ	အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကလည္း	ေထာက္ခံၾကသည္။	အလြန	္အဖိုးတန	္
သည့္	ပတၱျမားမ်ားသည္	လြန္စြာေသးငယ္သျဖင့္	ေမွာင္ခုိသယ္ေဆာင္ရန	္လြယကူ္	
သည	္ဟူ၍လည္း	၎က	ဆုိသည။္	အျခားေသာ	အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ားအား	မယ္	
ဆုိင	္ႏွင့	္မဲေဆာက္တို႔မွတဆင့	္ကုန္းလမ္းျဖင့	္သယယူ္ပို႔ေဆာငသ္ည။္	ကုနသ္ြယ္	
မႈတြင	္အၿငမိ္းစားတပမ္ေတာ္	အရာရိွမ်ား	ပါဝင္ပတသ္က္ေနသညဟု္	ယံုၾကညရ္ၿပီး	
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္	 ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္း	
မ်ား၊	ကုန္သညမ္်ား	ႏွင့္	ေမွာင္ခုိကန္ုကူးသမူ်ားထံမွ	ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းချံခင္း	
မ်ားတြင္	အႀကီးအက်ယ္	ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္	ရွိၾကသည္။	သို႔ရာတြင္	ေက်ာက္	
မ်က္မ်ားအား	ကုန္းလမ္းျဖင့၊္	အထူးသျဖင့	္ထုိင္းႏုငိင္သံို႔	တငပ္ို႔ျခင္းမ်ားသည	္ခရီး	
သြားလာေရးအေပၚ	Covid-19	ကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ	အေရးပါသည့	္ကုန္း	
လမ္းကုန္သြယ္ေရး	လမ္းေၾကာင္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္	လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား	
ျဖစ္ပြားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့	္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။	

မုန္တိုင္းတစ္ခုအတြင္း	အိမ္မ်ား	ၿပိဳက်သြားခဲ့ၿပီးေနာက	္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို	ၾကည့္ရႈေနသည့္	
မိုင္းရႉးရွ	ိေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊	၂၀၁၈	ခုႏွစ္။	ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ	ေက်ာက္မ်က	္တူးေဖာ္ေရး	
ေဒသျဖစ္ေသာ	မိုင္းရႉးသည္	ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္	ထိခိုက္လြယ္သည္။	Suthep	Kritsanavarin
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၄.၂	နယ္စပ္ေဒသရွ	ိလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	
ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္သည့	္နယ္ေျမမ်ား	-	
တိုင္းရင္းသား	လက္နက္ကိုင္	အဖြဲ႔မ်ား၏	
အခန္းက႑

ျမန္မာစစ္တပ္သည	္တ႐ုတ္၊	ထိုင္း	ႏွင့္	အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ	ႀကီးမားသည့	္နယ္ေျမ	
မ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့	္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕အပါအဝင္	အစိုးရမဟုတ္သည့္	လက္နက္ကိုင	္
တပ္ဖြဲ ႔အမ်ားအျပားႏွင့္	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ေသာ	 ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း	
တုိင္းျပည၏္နယစ္ပမ္်ားကုိ	မညသ္ည့အ္ခါတြငမွ္်	အျပည့အ္ဝ	ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲျ့ခင္း	
မရွိေပ	(ေျမပုံကိ	ုၾကည့္ရႈပါ)။

UWSA	သည္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	တင္ပို႔ရာနယ္ေျမျဖစ္သည္ဟု	အရင္းအျမစ	္
မ်ားက	အတည္ျပဳေသာ	တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ	 ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္သည့္နယ္ေျမ	

တစ္ခု	ႏွင့္	ထုိင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ရိွ	ပုိမုိေသးငယ္သည့္နယ္ေျမတစ္ခုကုိ	ထိန္းခ်ဳပထ္ား	
သည။္	ပထမနယ္ေျမသည	္အေရွ႕ဘက္တြင	္မိုင္း႐ွဴးအထိ	ေရာက္ရိွသျဖင့္	အဆိပုါ	
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔သည္	ထိုေနရာရွ	ိေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားကိ	ုတိုက္ရိုက္	လက္	
လွမ္းမသီည။္	ရွမ္း	SSA-S	သည	္ထုိင္းနယ္စပရိွ္	UWSA	နယ္ေျမ၏	အေရွ႕ဘကရိွ္	
လြယ္တုိင္းလ်ံတြင္	အေျခစိုက္သည္။	အျခားအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ျဖစ္ၾကေသာ	MDNAA,	
NDAA	ႏွင့္	KIA	တုိ႔အားလံုးသည	္တ႐ုတႏ္ုငိင္နံယစ္ပရိွ္	နယ္ေျမကုိ	ထိန္းခ်ဳပထ္ား	
ၾကသည္	(ေျမပုံကိ	ုၾကည့္ရႈပါ)။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ားသည	္အမိန္ီးခ်င္းႏုငိင္မံ်ားသို႔	ေက်ာက္မ်က္	
မ်ား	ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့	္ေငြေၾကးရွာေဖြခဲ့ၾကသည့္	ရွည္လ်ားေသာသမိုင္း	
ေၾကာင္းတစ္ခုရွိခဲ့ၿပီး	အဆိုပါအေလ့အထသည	္အာဏာသိမ္းမႈ၏	ေနာက္ဆက္	
တြဲျဖစ္ေသာ	ဥပေဒမဲ့မႈ	ႏွင့	္အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီတြင	္လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ	ရပ	္
ဆုိင္းခဲ့ျခင္းေနာက္	 ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး	တရားမဝင္လုပ္ငန္း	
အျဖစ္သို႔	ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔ေၾကာင့	္တြန္းအားသစ	္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။	

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ	-	ထုိင္းနယ္စပ္တြင္	ခြလ်က္တည္ရွိျခင္း

SSA-S	သည	္ထုိင္းႏုငိင္နံယ္စပႏွ္င့ထိ္စပ္ေနေသာ	လြယ္တုိင္းလ်တံြင္	အေျခ	
စိုက္သည္။	ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမွ	လြယ္တိုင္း	
လ်သုိံ႔	ဝင္ေရာက္ရန	္က်ဥ္းေျမာင္းသည့	္ေတာလမ္းကေလးတစခ္သုာရိွေသာ္	
လည္း	ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္မူ	ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္	အႀကီးမားဆုံး	
ၿမိဳ ႕ျဖစ္သည့	္ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ ႕သုိ႔	တုိက္ရိက္ုေပါက္သည့	္လမ္းမႀကီးတစခ္	ုရိွသည။္	
SSA-S	သည	္မိုင္း႐ွဴးရိွ	ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားႏွင့	္ထုိင္းႏုငိင္ရိွံ	ကုနသ္ည္မ်ား	
ႏွင့	္သမိငု္းအရ	ဆကစ္ပ္မႈမ်ားရိွသျဖင့	္ေမွာငခ္ိကုုနသ္ြယ္သည့္	လုပင္န္းမ်ားကုိ	
လုပ္ေဆာင္ရန	္အားေကာင္းသည့	္အေနအထားတစ္ခုတြင္	ရွိသည္။	

အဆိုပါ	လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တြင္	ဝန္ထမ္း	၄၀	ခန႔္ရွိေသာ	ေက်ာက္မ်က္	စီမ	ံ
ျပဳျပင္ေရးစက္႐ုံတစ္ခု	လြယ္တုိင္းလ်ံတြင္ရွိၿပီး	ယင္းကို	 Global	Witness	
မွ	 စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သူတစ္ဦးမွ	 ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက	သြားေရာက္	
ေလ့လာခဲ့သည။္	အရညအ္ေသြးျမင့မ္ားသည့္ေက်ာက္မ်ားကုိ	ဤေနရာတြင	္
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဘဲ	 ထုိင္းႏုိင္ငံရွိဝယ္လက္မ်ားထံသုိ႔	အၾကမ္းထည္	
အတုိင္း	ေရာင္းခ်သည္ဟ	ုSSA-S	အရာရိွ	တစဦ္းက	ကၽြႏ္ုပတုိ္႔အား	ေျပာျပခဲ	့
သည္။	SSA-S	၏	စစ္သားမ်ားသည္	ထိုင္းဘာသာစကား	ေျပာဆိုတတ္ၿပီး	
၎တုိ႔၏	 ထုိင္းမွတ္ပုံတင္ကတ္မ်ားျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေက်ာက္တြင္းမ်ားသုိ႔	
ခက္ခသဲည့ခ္ရီးစဥကုိ္	လာေရာကႏ္ုငိျ္ခင္းမရိွသည့	္ကုနသ္ညမ္်ားကိ	ုေရာင္း	
ခ်ရန္	ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း	လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္	SSA-S	
သည္	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိကုန္သြယ္ရန္	 ေကာင္းမြန္သည့္အေနအထား	
တစခ္ရိွုခဲသ့ညဟု္	စက႐္ု၏ံ	မန္ေနဂ်ာက	Global	Witness	ထံ	ေျပာျပခဲသ့ည။္	

SSA-S	၏	အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္	ၾကားလူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟ	ုစက္႐ုံ၏	မန္ေနဂ်ာ	
က	ေျပာျပခဲ့သည္။	မိုးကုတ	္သို႔မဟုတ	္မုိင္း႐ွဴးမ	ွပတၱျမားဝယ္ယူလိုေသာ	
ထိုင္းဝယ္လက္မ်ားသည	္SSA-S	ကို	ဆက္သြယ္ၾကၿပီး	၎မွတဆင့	္၎၏	
ကုန္သည္မ်ား၏	ကြနရ္က္မွ	ဝယ္ယူသည္	သုိ႔မဟုတ္	လြယ္တုိင္းလ်	ံသုိ႔မဟုတ္	
ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွ	ိမယ္ဆိုင္သို႔	ေျခလၽွင္သယ္ေဆာင္လာရန	္စစ္သားမ်ား	
ကို	ေစလႊတ္သည္ဟု	သူက	ေျပာျပခဲ့သည္။	"ထိုင္းႏုိင္ငံမ	ွဝယ္လက္အခ်ိဳ႕	
သည္	၎တို႔ကိုယ္တုိင္	သြားေရာက္ရန	္ခက္ခဲသျဖင့	္[ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	
ဝယ္ယရူန]္	ကၽြႏုပ္တုိ္႔ကုိ	ေတာင္းဆိသုည။္	တပမ္ေတာ္မွ	သြားေရာက္ခြင့္	မျပဳ	
သည့	္ေနရာအခ်ိဳ ႕ရိွသည။္"	ဟု	မန္ေနဂ်ာက	ဆုိသည။္	မိုင္း႐ွဴးရိွ	ပတၱျမားတြင္း	
မ်ားသုိ႔	ေရာက္ရိွခဲသ့ည့	္ရွမ္းျပညန္ယ္အေျခစုိက	္သတင္းေထာကတ္စဦ္းက	
အလတ္တန္း	 SSA-S	 စစ္သားမ်ားသည္	 ထုိေနရာသုိ႔	 "ေပၚေပၚထင္ထင္"	
သြားေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း	အတညျ္ပဳခဲသ့ည္။	SSA-S	ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန	အႀကီး	
အကဲက	၎သည	္ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္မႈတြင္	ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု	
ေက်ာ္ၾကားသည့္	ျမန္မာစစ္တပ္၏	ခရုိနီမ်ားႏွင့္	မတ္ိေဆြျဖစ္ခဲသ့ည္ဟု	Global	
Witness	ထံ	ေျပာျပခဲ့သည္။	

SSA-S	ထံသုိ႔	ေငြေပးေခ်မႈမ်ား	ပါဝင္သည့္	ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည	္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္တကြ	 ပဋိပကၡမ်ားကို	 ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပး	
ေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့	္အႏၲရာယ္တစ္ခုရွိသည္။	အဆိုပါအဖြဲ႔	ႏွင့	္အျခား	တိုင္း	
ရင္းသားလကန္ကကုိ္င	္အဖြဲ႔မ်ားသည	္အတင္းအက်ပ	္တပသ္ားစုေဆာင္းျခင္း၊	
ေခၽြးတပ္ဆြျဲခင္း၊	အဓမၼေသြးေဆာင္ျခင္း	ႏွင့္	ကေလးစစ္သားမ်ား	အသံုးျပ ျဳခင္း	
တို႔အပါအဝင	္စနစ္တက်	လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား	ျပဳလုပ္သည	္ဟ	ု
စြပ္စြဲျခင္းခံခဲ့ရသည္။	

ျမန္မာ-ထိုင္း	နယ္စပ္ရွိ	၎တို႔အဖြဲ႕၏	ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ	လြယ္တိုင္းလ်ံရွိ	
ေက်ာက္မ်က္စီမံျပဳျပင္ေရး	စက္႐ုံ	တစ္ခုတြင္	လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္	SSA-S	
စစ္သည္မ်ား၊	၂၀၁၇	ခုႏွစ္။	Suthep	Kritsanavarin

ျမန္မာ-ထိုင္း	နယ္စပ္ရွိ	၎တို႔အဖြဲ႕၏	ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ	လြယ္တိုင္းလ်ံရွိ	
ေက်ာက္မ်က္စီမံျပဳျပင္ေရး	စက္႐ုံ	တစ္ခုတြင္	လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္	SSA-S	

စစ္သည္မ်ား၊	၂၀၁၇	ခုႏွစ္။	Suthep	Kritsanavarin



အရင္းအျမစ္မ်ား	-	ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္	စီမံခန႔္ခြဲမႈ	ယူနစ္	(MIMU)	https://themimu.info;	လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ	ျဖစ္ပြားရာ	ေနရာေဒသမ်ား	ႏွင့	္ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား	
စီမံကိန္း	(ACLED)	www.acleddata.com;	အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း	www.asiafoundation.org
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လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည	္ေက်ာက္မ်က္	ႏွင့္	အျခားသယံဇာတမ်ား	ေမွာင္ခိ	ု
ကုနသ္ြယသ္ည့	္ကုနသ္ည္မ်ားအား	အစိုးရထိန္းခ်ဳပထ္ားေသာ	နယ္ေျမရိွလမ္းမ်ား	
ေပၚရိွ	စစ္ေဆးေရးဂတ္ိမ်ား	ႏွင့	္၎တုိ႔	ထိန္းခ်ဳပထ္ားသည့္	နယ္စပတ္စ္ေလွ်ာက္	
ရိွ	နယ္ေျမမ်ားအတြင္း	ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းချံခင္းမ်ား	ျပဳလပုၾ္ကသည။္	အေသး	
စား	ေမွာင္ခိုသမားမ်ားသည	္တစ္ဦးတည္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ္လည္း	"အႀကီးစား	
တရားမဝင	္ကုန္ကူးသူမ်ားအေနျဖင့္	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔	သို႔မဟုတ္	အာဏာပိုင	္
မ်ားႏွင့္	အဆက္အသြယ္ရွိရန္	လိုအပ္သည္"	ဟု	ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ	EITI	အမ်ိဳး	
သားအဆင့	္ညႇႏုိွိင္းေဆာငရ္ြက္ေရး႐ုံး၏	အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းတစဦ္းျဖစသ္ကူ	ဆုိသည္။	
"[ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ား]သည္	အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္	က်ိန္းေသေပါက္	
ခ်ိတ္ဆက္ၾကၿပီး	၎တို႔	 [အဖြဲ႔မ်ား]	သည္	တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတြင္	အလြန	္
ကၽြမ္းက်င္ကာ	ကြန္ရက္တစ္ခုရွိသည္"	ဟု	သူက	ဆိုသည္။	

၄.၃	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	-	မူးယစ္ေဆးဝါး	
ကုန္သြယ္မႈအတြက	္ဟန္ျပတစ္ခုေလာ။

ျမန္မာႏုငိင္မွံေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	ဝယ္ယူသူမ်ားသည္	လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္	
မႈမ်ား၊	ပဋပိကၡမ်ား	ႏွင့	္စစတ္ပ၏္	အာဏာခ်ဳပကုိ္ငထ္ားမႈတုိ႔ကုိ	အားေပးကူညရီာ	
ေရာက္ႏုိင္သည့	္အႏၲရာယ္ရွိ႐ုံသာမကေပ။	Global	Witness	ထံသို႔	ေျပာၾကား	
ခဲ့သည့္	အရင္းအျမစ္မ်ားမွ	အတည္ျပဳခဲ့ေသာ	အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏တင္ျပခ်က္	
မ်ားအရ	ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းသည	္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား	
သည့္အတိုင္း	ႏုိင္ငံ၏	တဟုန္ထိုးႀကီးထြားလာသည့	္မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈ	
အတြက္လည္း	မ်က္ႏွာစာတစ္ခု	ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည	္ကမ႓ာေပၚရွိ	ဘိန္း	ႏွင့္	ဟီးရိုးအင္းတို႔ကို	အမ်ားဆုံးထြက္ရွိရာ	
အရင္းအျမစမ္်ားတြင	္ပါဝင႐္ုသံာမကဘ	ဲအာရွရိွ	မသီာဖက္တမင္းလပ္ုငန္း၏	ဗဟိ	ု
ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည။္	မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပျ္ခင္း	ႏွင့	္အက်ိဳ းအျမတ္မ်ား	
သည္	အလြန္က်ယ္ျပန႔္သျဖင့္	၎တို႔သည္	"ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ	တရားဝင္က႑ကိ	ု
ေသးငယ္သြားေစႏုိင္သည္"	ဟု	International	Crisis	Group	က	အခိုင္အမာ	
ေျပာဆိုသည္။	မုိင္း႐ွဴးရွ	ိ ေက်ာက္တြင္းမ်ားသည္	မိုးကုတ္ႏွင့္လည္း	နယ္နိမိတ	္

ထိစပ္သည့္	ရွမ္းျပညန္ယ္၏အခ်က္အခ်ာတြင္ရိွေနၿပီး	UWSA	အပါအဝင္	မူးယစ	္
ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းတြင	္ပါဝင္ပတ္သက္သည့	္အဓိကအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕	
သည္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းတြင္လည္း	ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။	

MEITI	အတြက္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္က႑ကုိ	 ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္	
တစခ္တုြင	္ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားအတြက္	က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔	္စြပစ္ြခဲ်က္မ်ားရိွေနၿပီး	
"ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	အျခားေနရာမ်ားရွ	ိမူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈမွရရွိသည့	္ေငြကို	
အသံုးျပဳေနသူမ်ားမွ	ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။"	ဟု	မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။	ထုိင္းႏုငိင္	ံ
ရွိ	 ေက်ာက္မ်က္ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့ေသာ	 မူးယစ္ေဆးဝါးမွရရွိသည့္	
ေငြကို	 ခဝါခ်သည့္	 နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ	 "မူးယစ္ေဆးဝါး	 ကုန္ကူးသူမ်ားသည္	
အရည္အေသြးနိမ့္သည့္	 ေက်ာက္မ်က္တြင္းတစ္ခုတြင္	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး	အရည္	
အေသြးနိမ့္ေက်ာက္မ်ား၏	တန္ဖိုးကို	 ေဖာင္းပြေစကာ	 စိတ္ခ်ရသည့္	 မိတ္ဖက္	
မ်ားထံသို႔	ေရာင္းခ်ၿပီး	ေငြေၾကးခဝါခ်ကာ	တိုင္းျပည္ျပင္ပသို႔	ပို႔ေဆာင္ျခင္း	ျဖစ္	
သည္။"	 ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍	အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္	 ေငြေၾကး	
ခဝါခ်မႈ	 တုိက္ဖ်က္ေရး	 (AML)	ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက	အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ ႔အေနျဖင့္	
ရာဇဝတ္မႈမွရရွိသည့္	 ေငြမ်ားကုိ	 ခဝါခ်ရန္အတြက္	 ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားတြင္	
ပိုမိုေရးသားျခင္း	 သုိ႔မဟုတ္	 ေလ်ာ့ေပါ့ေရးသားျခင္း	 ျပဳလုပ္သည့္	 ျဖစ္စဥ္သည္	
ေကာင္းစြာအေျခက်ေနၿပီ	 ျဖစ္သည္ဟု	 ဆုိသည္။	 “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ	 AML/CTF	
[အၾကမ္းဖက္မႈ	 တုိက္ဖ်က္ေရး	 ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ]	 တုိ႔၏	 ထိေရာက္မႈသည္	 စိတ္	
မေကာင္း	 ျဖစ္ဖြယ္ပင္	နိမ့္က်ေနသည္။	ျမန္မာႏုိင္ငံသည	္ရာဇဝတ္မႈမ်ား	ထုတ္	
လုပ္ေနသည့	္ယႏၲရားတစ္ခု၏	 ႀကီးမားေသာ	အျမတ္အစြန္းတစ္ခ	ု ျဖစ္သည္။"	
ဟု	၎က	ဆိုသည္။	

၄.၄	ေမးခြန္းမထုတ္ပါႏွင့္	-	ထိုင္းႏုိင္ငံရွိကုန္သည္	
မ်ားသည္	အေျခခ	ံထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ု
ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္းကိ	ု
လုပ္ေဆာင္ရန	္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္

ထုိင္းႏုငိင္သံည	္စီမျံပဳျပင္ေရး	ႏွင့္	ကုနသ္ြယ္ေရးအတြက္	အေရးပါေသာ	ဗဟုိခ်က္	
တစခ္ျုဖစလ္ာသည့အ္တြက္	ထိခုိက္နစန္ာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတငသိ္ရိွႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္း	
ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ား	 ရွိလာခဲ့သည္။	 စီမံျပဳျပင္ေရးကုမၸဏီမ်ား	 ႏွင့	္ကုန္သည္မ်ား	
သည	္၎တုိ႔၏	ကုနပ္စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအေပၚ	အထုိက္အေလ်ာက္	လြယ္ကစူြာ	
အားသာခ်က္	ရရိွႏုငိစ္ြမ္းသျဖင့	္ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင	္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး	
အမွတ္မ်ားအျဖစ	္အဓိကအခန္းက႑တစ္ရပ္ရွိၾကသည္။	ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	အာဏာ	

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္	ရာဇဝတ္မႈမ်ား	ထုတ္လုပ္	
ေနသည့	္ယႏၲရားတစ္ခု၏	ႀကီးမားေသာ	
အျမတ္အစြန္းတစ္ခ	ုျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး	(AML)	ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး

မိုးကုတ္ရွ	ိေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္မ်ားအတြက	္ရိုးရာအေခၚ	"ဌာပြဲ"	တစ္ခုတြင္	အျခားကုန္သည္တစ္ဦးထံ	ေရာင္းခ်ရန္	ပတၱျမားမ်ား	ျပသေနသည့္	အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၊	၂၀၂၀	ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ။	MO
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သိမ္းမႈအလြန	္အေျခအေန၊	လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ကို	ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းႏွင့	္
Covid-19	ကပ္ေရာဂါတို႔၏	သက္ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	ႀကိဳ	
တင	္သိရိွႏိုင္ရန္	စစိစ္ျခင္းကုိ	ခက္ခဲေစေသာ္လည္း	စမီျံပဳျပငသူ္မ်ား	ႏွင့	္ကုနသ္ည	္
မ်ားအေနျဖင့	္ဤတာဝန္မွ	ကင္းလြတ္ခြင့္	မရွိေပ။	

Global	Witness	သည္	ဘန္ေကာက္ရွိ	ကုမၸဏီ	၂၀	ေက်ာ္တို႔မွ	ကိုယ္စားလွယ္	
မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ	ထုိင္းႏိုငင္တံြင	္အေျခစိက္ုၿပီး	ျမနမ္ာ့ပတၱျမားကိ	ုအေနာကႏ္ုငိင္	ံ
မ်ားသုိ႔ေရာင္းခ်သည့္	 စီမံျပဳျပင္ေရးကုမၸဏီမ်ား	 ႏွင့္	 ကုန္သည္မ်ား၏	 ထိခိုက္	
နစ္နာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတငသ္ရိွိႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္းဆုိငရ္ာ	အေလ့အထမ်ားကုိ	စုစံမ္းေဖာ္	
ထုတ္ခဲ့သည္။		(Covid-19	ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္	ထိုင္း	
ႏုိင္ငံ၏	အဓိကျဖတ္ေတာက္ျခင္း	 ႏွင့္	အေရာင္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ	 ဗဟုိျဖစ္ေသာ	
Chanthauri	သို႔	သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။)

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ	ထိပ္တန္းေက်ာက္မ်က္	ႏွင့္	လက္ဝတ္ရတနာ	
ကုမၸဏမီ်ား၏	စာရင္းတစခ္ကုိ	ု၎တို႔တငျ္ပခဲ့ေသာ	ယခငအ္ဖိုးတန္ေက်ာကမ္်ား	
တင္ပို႔မႈပမာဏကိ	ုအေျခခံကာ	ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား	သို႔မဟုတ္	၄င္းတို႔၏ဝက္ဆိုက္	
မ်ားမွ	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊	၎တုိ႔အေနျဖင့	္ျမနမ္ာ့ပတၱျမားကုိ	အေနာက္	
ႏိုငင္	ံေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔	ေရာင္းခ်ေၾကာင္း	အေထာကအ္ထားမ်ားျဖင့	္ေပါင္းစပက္ာ	
ခြျဲခားသတ္မွတ္ခဲသ့ည။္	Global	Witness	၏	စုစံမ္းေဖာ္	ထုတ္သူမ်ားသည	္တနဖ္ိုး	
ျမင့္	 ျမန္မာ့ပတၱျမားကုိ	 ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္	 ရွာေဖြေနသည့္	 ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ	
ေဖာက္သည္မ်ားအျဖစ	္ဟန္ေဆာင္ကာ	အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားထံသို႔	ဆက္သြယ္ခဲ့	
သည္။	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္	 ကုမၸဏီမ်ားအား	၎တုိ႔၏	 ပတၱျမားေရာင္းခ်မႈမ်ား၊	
ဝယ္ယူတင္သြင္းသည့	္နည္းစနစ္မ်ား၊	ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား	ႏွင့္	၎တို႔၏	
ပတၱျမားတုိ႔သည	္ပဋပိကၡ၊	လူ႔အခြင့အ္ေရး	ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင့	္လြတက္င္းေၾကာင္း	
ေသခ်ာေစရန	္လုပ္ေဆာငခ္ဲသ့ည့အ္ဆင့မ္်ားႏွင့ပ္တ္သက္၍	ကုမၸဏမီ်ားထံ	စုစံမ္း	
ခဲ့ပါသည္။	ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား	ပို႔ကုန္	အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ	
စိစစ္ေလ့လာမႈ	ႏွင့္	ပြင့္လင္းအရင္းအျမစ္	သုေတသနတို႔ႏွင့္	 ျပန္လွန္ညႊန္းထား	
ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	အဓိက	ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ	ေအာက္ပါ	
အတိုင္းျဖစ္သည္	-	
> 	 ၂၀၂၀	ခုႏွစအ္ထ	ိထုိင္းႏုငိင္၏ံ	ထိပတ္န္း	ေက်ာကမ္်ကတ္ငပ္ို႔ေရးကုမၸဏီမ်ား	

အနက္	အနည္းဆုံး	၆	ခုတို႔သည္	ျမန္မာ့ပတၱျမားကို	ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။

> 	 ကၽြႏု္ပ္တို႔	ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္	 ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	
ျမန္မာႏုိင္ငံရွ	ိေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူျခင္းမဟုတ္သျဖင့္	၎	
တုိ႔သည္	၎တုိ႔၏	ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား	 ေပးအပ္သည့္	သတင္းအခ်က္	
အလက္မ်ားအေပၚ	မူတည္ေနသည္ဟု	အဓိပၸာယ္ရသည္။	

> 	 ပိ၍ု	တနဖ္ိုးျမင့မ္ားသည့္	ေက်ာက္မ်ားအတြက္	မလူထြက္ရိွရာႏုငိင္ကုိံ	ဆံုးျဖတ္	
ရန္	ႏွင့	္တစ္ခါတစ္ရံတြင္	မိုးကုတ္	သို႔မဟုတ္	မုိင္း႐ွဴးတို႔တြင္	တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္ေၾကာင္းပင	္ဆုံးျဖတ္ရန္	ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း	အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားရွ	ိမည္	
သည့္	ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွလာေၾကာင္းကိုမူ	သိရွိေလ့မရွိဟု	ကုမၸဏီမ်ားက	
ဆိုခဲ့သည္။

> 	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား	ျမနမ္ာႏုငိင္ရိွံ	မလူထြက္ရိွရာ	ေက်ာက္တြင္းသုိ႔	ေျခရာ	
ခံရန္မွာ	မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ျဖစ္သည္။	အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	ကုမၸဏီမ	ွ
ဝယ္ယူခ်ိန္တြင	္ၾကားခံမ်ား	ပါဝင္ပတ္သက္ေလ့ရွိခဲ့ၿပီး	ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္း	
သူမ်ားသည္လည္း	စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္	ထည့္သြင္း	
စဥ္းစားကာ	ထိသုို႔ေသာ	သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကိ	ုမွ်ေဝမႈ	ရွားပါးသည။္	

> 	 ကုမၸဏီမ်ားစြာတုိ႔သည	္၎တို႔၏	ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း	
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	ျမင့္မားသည့္	အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း	၎တို႔ကို	
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန	္တြန႔္ဆုတ္ၾကသည္။	

> 	 ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	 ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	 စိစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ	 ခက္ခဲသည့္	
တာဝန္ကုိ	 ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ	 ကုမၸဏီမ်ားစြာတုိ႔သည္	တာဝန္ယူမႈရွိစြာ	
ဝယ္ယူရန	္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းပင္မရွိဘဲ	ရွိပါကလည္း	မလုံေလာက္ေပ။		

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရပါက	ကၽြႏု္ပ္တို႔	လက္ခံရရွိခဲ့သည့	္တုန႔္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ	ေက်ာက္	
မ်က္အမ်ားစုတို႔သည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	ထြက္ခြာလာခဲ့ခ်ိန္တြင္	၎တုိ႔၏ဇစ္ျမစ္ကုိ	
ဖုံးဖိထားၿပီးျဖစ္သည္။	ထို႔ျပင	္က်င့္ဝတ္ႏွင့္အည	ီဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့သည့	္ျမန္မာ့	
ပတၱျမားဟူ၍	မရွိေၾကာင္း	ေက်ာက္မ်က္တင္သြင္းသ	ူABC	Stone		၏	ပိုင္ရွင္က	
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင	္Global	Witness	မ	ွေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့	္ကုမၸဏီမ်ားအနက္	
ျမန္မာ့ပတၱျမားတင္သြင္းသည့	္Fai	Dee	Gems	Co.,	Ltd	(Faidee	အျဖစ္	ကုန	္
သြယ္လ်က္ရိွသည)္ကသာ	၎၏	ေက်ာက္တစခ္ကုို	ဝယယူ္ခဲ့ေသာ	ေက်ာက္တြင္း	
တစ္ခု၏	အမည္အတိအက်ကိ	ုေျပာၾကားခဲ့သည္	(ေအာက္ပါ	ေလးေထာင့္ကြက္	
ကုိ	ၾကည့ရ္ႈပါ)။	ကၽြႏ္ုပတုိ္႔အေနျဖင့	္ဤေက်ာက္တြင္း၏	ပုိငဆုိ္ငမ္ႈကုိ	ၾကည့ရ္ႈခဲရ့ာ	
ယင္းကို	စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ	MEHl	မ	ွအနည္းဆုံး	ႏွစ္ေပါင္း	၂၀	
ၾကာ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း	ေတြ႔ရသည္။	

လုပင္န္းအေပၚ	ျမန္မာစစတ္ပ၏္ထိန္းခ်ဳပမ္ႈ	အတုိင္းအတာကုိ	ၾကည့ျ္ခင္းအားျဖင့	္
Faidee	ထက္	ပိုမိုနည္းပါးသည့	္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္စိစစ	္
ျခင္း	အစအီမမံ်ားရိွေသာ	အျခားတငသ္ြင္းသမူ်ားအေနျဖင့	္၎တုိ႔၏ထုတ္လုပ္ေရး	
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့	္စစ္တပ္ကိ	ုေငြေၾကးပံ့ပိုးေနျခင္း	ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ	္ျမင့္မား	
သည္။	

က်င့္ဝတ္ႏွင့္အည	ီဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့သည့္	
ျမန္မာ့ပတၱျမားဟူ၍	မရွိေၾကာင္း	

ေက်ာက္မ်က္တင္သြင္းသူတစ္ဦး

ထုိင္းေက်ာက္မ်က္ကုနသ္ညမ္်ား	ႏွင့္	ေက်ာက္မ်ကရ္တနာလုပင္န္းရွငမ္်ားမွ	ေပး	
အပ္သည့္	သတင္းအခ်က္အလက္သည္	၎တုိ႔ေရာင္းခ်သည့္	သက္ဆုိင္ရာ	
ေက်ာက္မ်ားသည္	 ျမန္မာစစ္တပ	္သို႔မဟုတ္	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔	
မ်ားကို	 ေငြေၾကးပံ့ပိုးခဲ့ျခင္းရွိမရွိ	 ဆံုးျဖတ္ရန္	 မလံုေလာက္ေပ။	 ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္း	
မွာ	အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားတြင	္ယင္းအခ်က္အလက	္မရွိျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။	
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ	ူေအာက္တြင	္ေဖာ္ျပထားသည့္	ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္မႈ	
အပါအဝင	္ေက်ာက္မ်က္	ႏွင့္	လက္ဝတ္ရတနာကုမၸဏမီ်ားထံမွ	လက္ခရံရိွခဲ့ေသာ	
တု႔န္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ	 ထုိင္းႏုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားသည္	 ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	 ႀကိဳ	
တင္သိရွိႏုိင္ရန္	 စိစစ္ျခင္း	 လုပ္ေဆာင္မႈရွိမရွိ	 ႏွင့္	 မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း	
ႏွင့္	၄င္းတုိ႔၏	ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့	္ပဋိပကၡႏွင့	္ဆက္စပ္ေနသည့	္ပတၱျမား	
တုိ႔ကုိ	ဝယ္ယရူႏိုင္သည့္	အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္၍	အတြင္းက်က်အျမငမ္်ား	
ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ေစသည္။

AJS	Gems	က	၎ကိုယ္၎	ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	အပါအဝင	္မျဖတ္ေတာက္၊	အေရာင္	
မတငရ္ေသးေသာ	အၾကမ္းထည္ေက်ာက္မ်ားကုိ	ကမ႓ာတစဝ္န္းတြင	္အဓကိ	တင	္
သြင္းသူ၊	တင္ပို႔သူအျဖစ	္ေဖာ္ျပသည္။	ကုမၸဏီက	၎အေနျဖင့	္အစိုးရေလလံ	
ပြဲမ်ား	သို႔မဟုတ္	စစ္တပ္မွပိုင္ဆိုင္ေသာ	သုိ႔မဟုတ္	ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ	ကုမၸဏီ	
မ်ားထံမွ	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းကိ	ုေရွာင္ရွားျခင္းတို႔	အဓိကပါဝင္သည့္	ထိခိုက	္
နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ	အစီအမံမ်ားထားရွိေၾကာင္း	
Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	AJS	Gems	က	၎အေနျဖင့္	ပတၱျမား	
မ်ားသည္	မညသ္ည့္ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွလာေၾကာင္း	အေသအခ်ာသိရိွရန	္မျဖစ	္
ႏုငိ္ေသာ္လည္း	သီးျခားလြတလ္ပသ္ည့	္ေရာင္းခ်သူမ်ားထမွံသာ	ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္	
စစ္တပ္ကိ	ုအားေပးေထာက္ခံျခင္းကိ	ုေရွာင္ရွားႏုိင္သည	္ဟု	ရွင္းျပခဲ့သည္။	

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	ေတြ႔ရွိခ်က္အရ	ယင္းသည	္မမွန္ကန္ေပ။	ကုမၸဏီအေနျဖင့	္ျမန္မာ	
စစတ္ပထံ္	ေငြေၾကးပံပ့ိုးျခင္းကိ	ုေရွာငၾ္ကဥရ္န	္ႀကိဳးစားေနျခင္းသည	္ခ်ီးက်ဴးထုိက္	
ေသာ္လည္း	ယင္းသည	္စစတ္ပ	္ႏွင့	္လက္နက္ကိငုအ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ	ေငြေၾကးပံပ့ိုးေနျခင္း	
ျဖစႏ္ုငိသ္ည့	္ျမင့မ္ားေသာ	အႏၲရာယ္တစခ္ရိွုပါသည။္	ဤအစရီငခ္စံာတြင္	ေဖာျ္ပ	
ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း	လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ကိ	ုဆိုင္းငံ့ထားၿပီး	တရားဝင္	
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း	အဆံုးသတသ္ြားခဲစ့ဥမွ္စတငက္ာ	စစတ္ပႏွ္င့	္တုိင္းရင္း	
သားလကန္က္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားသည္	ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံျခင္း	ႏွင့္	ေမွာငခ္ိကုနု	္
သြယ္ျခင္းတို႔အပါအဝင	္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့	္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင	္ပါဝင္သည့	္
တတိယအုပ္စုမ်ားထံမ	ွေငြေၾကးရရွိရန	္ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနခဲ့ၾကသည္။	
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ	-	Fai	Dee	Gems	Co.,	Ltd.	-	စစ္တပ္ႏွင့	္ဆက္စပ္ေနေသာေက်ာက္တြင္းတစ္ခုမ	ွဝယ္ယူၿပီး	
အေနာက္ႏုိင္ငံမွ	ကုမၸဏီမ်ားသို႔	ေရာင္းခ်ေနျခင္း

၁၀	သန္းနီးပါးရရွိခဲ့သည့	္ပတၱျမား	ႏွင့္	စိန္လည္ဆြဲတစ္ခုအပါအဝင	္Faidee	
ထံမ	ွလက္ဝတ္ရတနာမ်ားကိ	ုေရာင္းခ်ခဲ့သည္။	

Graff	က	၎အေနျဖင့္	၎၏	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏	ေျဖာင့္မွနမ္ႈကုိ	
အေလးအနက္ထား	ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း	ႏွင့္	Faidee	Gems	သည္	
အေရးပါေသာ	ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမဟုတ္သလိ	ုမၾကာခဏေပးသြင္းသူ	
လည္း	မဟုတ္ေၾကာင္း	Global	Witness	ထံသုိ႔	ေပးပို႔သည့စ္ာအတြင္း	ေျပာျပ	
ခဲ့သည္။	၎အေနျဖင့္	 Faidee	အား	ယင္း၏	 ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအျမစ္	
မ်ားႏွင့ပ္တ္သက၍္	ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန	္ဆက္သြယ္သြားမည	္
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း	ကုမၸဏီက	ထပ္ေဆာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။	

Van	Cleef	&	Arpels	သည္လည္း	Faidee	၏	ေဖာက္သည္မ်ားတြင	္ပါဝင္ခဲ့	
ေၾကာင္း	ႏွင့	္ယခအုခါတြငမ္	ူအာဖရကိမွ	အရင္းအျမစမ္်ားသို႔	ေရႊ႕ေျပာင္းသြား	
ခဲၿ့ပျီဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း	Lunia	က	ေျပာၾကားခဲသ့ည။္	မညသ္ို႔ပငဆုိ္ေစကာ	
မ	ူVan	Cleef	&	Arpels	သည္	၂၀၂၁	ခုႏွစ္တြင	္ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကို	ေစ်း	
ကြက္တင္ေနဆဲျဖစ္သည္။	

အထက္တြင္	 ေဖာ္ျပထားသည့္	 စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ	 တုန႔္ျပန္ေျဖၾကားသည့္	
အီးေမးလ္တြင	္Faidee	က	ကုမၸဏ၏ီ	ပတၱျမားမ်ားကုိ	တရားဝင	္အရင္းအျမစ	္
မ်ားမွ	ဆယ္စႏွုစမ္်ားစြာ	ဝယယူ္စုေဆာင္းခဲျ့ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	ႏွင့	္ျမနမ္ာႏုငိင္ရိွံ	
စစ္တပ္၏သိမ္းပိုက္မႈမတိုင္မ	ီကုမၸဏီ၏ပိုင္ရွင္၏ဖခင	္ႏွင့္	အဘိုးတို႔ထံမွ	လႊဲ	
ေျပာင္းရယူခဲျ့ခင္း	ျဖစသ္ည္ဟုလည္းဆုိသည္။	"Fai	Dee	Gems	သည	္ျမနမ္ာ	
ႏုိင္ငံရွ	ိစစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့	္မည္သည့္ပတ္သက္မႈမွ်မရွိသလိ	ုျမန္မာႏုိင္ငံ	
တြင	္ျဖစပ္ြားလ်က္ရိွသည့	္မတရားမႈမ်ားကုိလည္း	ေထာကခ္ျံခင္း	မရိွပါ။"	ဟု	
၎က	ဆိုသည္။	"ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္ျမန္မာျပည္သူလူထုကို	ေထာက္ခံၿပီး	
၎တို႔ႏွင့	္အစဥ္အျမဲရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။"	

အထူးသျဖင့္	ျမန္မာ့ပတၱျမား၏	အဆင့ျ္မင့အ္ပိငု္းတြင	္အဓကိပါဝငသူ္တစဦ္း	
မွာ	"ကမ႓ာေပၚတြင	္အရွားပါးဆံုး	ျမနမ္ာ့ပတၱျမားအတြက္	ပထမတန္းစားအရင္း	
အျမစ္"	ဟု	၎ကိုယ္၎	ေခၚဆိုသည့္	ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္	 Fai	Dee	
Gems	Co.,	Ltd.	(Faidee	အျဖစ	္ကုနသ္ြယ္ေနသည့)္	ျဖစသ္ည။္	ယင္းသည	္
ျမန္မာ့ပတၱျမားကုိ	 သီးသန႔္ေရာင္းဝယ္ၿပီး	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	 တုိက္ရိုက္ဝယ္ယူ	
တငသ္ြင္းၿပီးေနာက္	ျဖတ္ေတာကျ္ခင္း၊	ျပဳျပငစ္ရီငျ္ခင္း	ႏွင့	္ခင္းက်င္းျခင္းတုိ႔	
ျပဳလုပ္သည္။	Faidee	က	၎ေရာင္းခ်သည့္	ေက်ာက္မ်ားအနက္	အခ်ိဳ႕၏	
မလူဇစျ္မစက္ိသုာ	သိရိွသည္ဟ	ုGlobal	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲၿ့ပီး	ေက်ာက္	
တစ္ခု၏	ဇစ္ျမစ္ကိုသာ	ေျပာျပခဲ့သည္။	

လက္စြပ္တစ္ကြင္းရွ	ိအဆိုပါ	၄	ကာရက္ရွိေသာ	ေက်ာက္သည္	အေမရိကန	္
ေဒၚလာ	၇၈၈၀၀၀	တနဖ္ိုး	သတမွ္တ္ထားၿပီး	မိုးကတ္ုရိွ	ေရႊျပည္ေအးေက်ာက္	
တြင္းမ	ွဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	

Global	Witness	၏	သုေတသနအရ	စစတ္ပပ္ိငုလု္ပင္န္းစႀုကီးျဖစ္ေသာ	MEHL	
သည္	ေရႊျပည္ေအးေက်ာက္တြင္းကိ	ု၁၉၉၅	ခုႏွစ္တြင္	ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး	၂၀၂၁	
ခႏွုစအ္ထိ	ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပထ္ားသည္။	Faidee	၏	CEO	သည	္ေက်ာက္	
အား	 မည္သည့္အခ်ိန္တြင္တူးေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း	 ေျပာျပႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္	
ေရာင္းခ်မႈမွ	စစ္တပ္အတြက္	အက်ိဳ းအျမတ္ရရိွခဲႏ့ုငိသ္ည့	္အႏၲရာယ္ရိွသည။္

ေရႊျပည္ေအးသည	္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း	လူအေျမာက္အျမားကို	စစ	္
တပမွ္	တူးေဖာ္ခြင့ျ္ပဳခဲၿ့ပီး	ၿခမိ္းေျခာက္	ေငြေတာင္းခမံႈမ်ား	စနစတ္က်	ျပဳလုပ္ခဲ	့
သည့္	စာမ်က္ႏွာ	၂၀	တြင္	ေဖာ္ျပထားသည့္	ေက်ာက္တြင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္	 Faidee	၏	ပတၱျမားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္	 လူ႔	
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ	ျပႆနာမ်ားကို	စိုးရိမ္ပူပန္သင့္ျခင္းရွိမရွိ	ေမးျမန္းခဲ့ရာ	
တြင္	ကုမၸဏီ၏	ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး	Ravi	Lunia	က	"လုံးဝ	စိုးရိမ္ပူပန	္
စရာ	မရွိပါ။"	ဟ	ုေျဖၾကားခဲ့သည္။	ျမန္မာစစ္တပ္သည္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားမွ	
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား	ရရွိေနသည္ဟူေသာ	စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	"[စစ	္
တပအ္တြက္]	ရန္ပုံေငြအမ်ားစသုည	္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့	္ေရနံတုိ႔မွ	ရရိွၿပီး"	
"ေစ်းကြက္အတြင္းရွ	ိပတၱျမားမ်ားသည္	ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီမ်ား	ရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္"	
"စိုးရိမ္ပူပန္စရာ	မရွိေၾကာင္း"	Lunia	က	ကၽြႏု္ပ္တို႔အား	ေျပာျပခဲ့သည္။	

စစ္တပ္သည	္ေက်ာက္စမိ္း	ႏွင့	္ေက်ာက္မ်က္လုပင္န္းမ်ားအတြင္း	က်ယျ္ပန႔	္
သည့္	စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ား	တည္ေထာင္ထားခဲ့ၿပီး	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ဗ်ဴရိ	ု
ကေရစီစနစ္ကုိ	 ၁၉၆၂	 ခုႏွစ္ကတည္းက	အဓိက	 ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သျဖင့္	
အဆိုပါ	စိတ္ခ်ေစရန္အာမခံမႈသည	္မလုံေလာက္ေပ။	Faidee	သည္	၁၉၉၀	
ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္မ	ွပတၱျမားသိုက္မ်ားေတြ႔ရိွခဲ့သည့္	မုိင္း႐ွဴးမွ	ပတၱျမားတို႔ကို	
ဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့သညဟ္	ုLunia	က	Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲသ့ည	္
(အပိုင္း	၂.၂	ကိ	ုၾကည့္ရႈပါ)။	Lunia	၏	အဆုိကို	ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပရပါက	ထိုင္း	
ႏုငိင္ရိွံ	အျခားေသာ	ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏတီစခ္ကု	အနိမ့ဆံု္းအေနျဖင့္	
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္ပုိ႔ေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားအားလုံး၏	 ဝင္ေငြအခ်ိဳ႕သည္	
အာဏာရွိသူမ်ားလက္သို႔	 ေရာက္ရွိသြားၾကေၾကာင္း	Global	Witness	ထံ	
၂၀၂၁	ခုႏွစ	္ဇူလိုင္လတြင္	ေျပာျပခဲ့သည္။	

Harry	Winston	 ႏွင့္	 Graff	 တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ	အေနာက္တုိင္းေက်ာက္မ်က္	
ရတနာ	အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္	 ကုမၸဏီထံမွ	 ပတၱျမားမ်ားကုိ	လက္ကား	
ဝယ္ယူၾကသည္ဟူ၍	 Lunia	က	Global	Witness	အား	 ေျပာၾကခဲ့သည္။	
ၿဗိတိသွ်	ေလလံကုမၸဏီ	Christie's	သည	္၂၀၂၁	ခုႏွစ္အထိ	မၾကာေသးမီ	
အတြင္း	Faidee	ထံမွ	အဆင့္ျမင့္	လက္ဝတ္ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို	ေရာင္းခ်	
ခဲၿ့ပီး	Sotheby’s	သည	္၂၀၁၄	ခႏွုစတ္ြင	္ေဟာင္ေကာင၌္	အေမရကိန္ေဒၚလာ	

Global	Witness	ထံ	Faidee	မွ	ေပးပို႔ခဲ့သည့	္မိုးကုတ္ရွ	ိေက်ာက္တြင္းမ်ားကို	
ေဖာ္ျပထားေသာ	ေျမပုံတစ္ခု။	ေရႊျပည္ေအး	ေက်ာက္တြင္းကို	အနီေရာင္ျဖင့္	

ဝိုင္းထားသည္။	
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AJS	၏	ဝက္ဆုိက္ရိွ	ေဖာကသ္ညမ္်ား၏သံုးသပခ္်က္	စာမ်က္ႏွာတြင	္ကုမၸဏီထံမွ	
ဝယ္ယူခဲ့ေသာ	အေနာက္ႏုိင္ငံ၊	အထူးသျဖင့္	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ	ပုဂၢိဳလ	္
မ်ားစြာကိ	ုေတြ႔ရသည္။	၎အေနျဖင့္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	ႏုိင္ငံတကာအမွတ္	
တံဆပိမ္်ားသုိ႔	ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း	အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း	၎တုိ႔၏	အမညမ္်ားကုိ	
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမည	္မဟုတ္ေပ။	

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	 ပတၱျမားမ်ားကို	 ေရာင္းခ်ၿပီး	 ႏုိင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားသုိ႔	
ပတၱျမားမ်ား	ထပဆ္င့္ျပန္လညတ္ငသ္ြင္းသညဟု္	Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကား	
ခဲ့ေသာ	GemMatrix	က	၎အေနျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားကို	
စစတ္ပ္က	ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း	သိရိွသည္ဟု	ဆုိသည္။	၎အေနျဖင့	္စစ္အာဏာ	
သိမ္းမႈမတိုင္မီက	ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	ဝယ္ယူျခင္းအတြက္	မူဝါဒ	
တစခ္ထုုတ္ျပနခ္ဲ့ကာ	ျမနမ္ာ့ပတၱျမား	ႏွင့	္အျခားေသာေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ		"ဝယ္	
ယူျခင္းမျပဳရန္	 သုိ႔မဟုတ္	 ေရာင္းဝယ္ရန္	 မွာယူျခင္းမျပဳရန္"	 ထုတ္ျပန္ထားၿပီး	
ျဖစ္သည္ဟု	Global	Witness	ထံ	ေပးပို႔သည့္စာအတြင္း	ကုမၸဏီက	ဆိုသည္။	
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ	ူအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္	၆	လအၾကာ	၂၀၂၁	ခုႏွစ	္ဇူလိုင	္
လတြင	္အလားအလာရွိေသာ	ေဖာက္သည္တစ္ဦးအျဖစ္	ဟန္ေဆာင္ထားသည့္	
Global	Witness	၏	စုစံမ္းေဖာ္ထုတ္သူတစဦ္းကုိ	ကုမၸဏကုိီယ္စားလွယ္တစဦ္းက	
၎တို႔အေနျဖင့	္ႀကီးမားသည့	္အပူေပးျပဳျပင္မႈ	မျပဳရေသးေသာ	ျမန္မာ့ပတၱျမား	
တစ္ခုဝယ္ယူရန	္ကူညီႏုိင္သည္ဟ	ုဆိုခဲ့သည္။

အျခားေသာ	ထိငု္းႏုငိင္ရိွံ	ထပိတ္န္းေက်ာကမ္်ကတ္ငပ္ို႔သည့	္ကမုၸဏ	ီ၁၀	ခအုနက	္
၃	ခုတို႔ျဖစ္ေသာ	Sant	Enterprises	Co.,	Ltd.,	KGK	Group	ႏွင့္	China	Stone	
Co.,	Ltd.	တုိ႔ကလည္း	၎တို႔အေနျဖင့္	ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကို	ေရာင္းခ်ေၾကာင္း	
ေျပာျပခဲသ့ည။္	၎တုိ႔အနက္	၂	ခ	ု(Sant	Enterprises		ႏွင့	္၎၏	လက္ေအာကခံ္	
စနိကု္မၸဏမွီတဆင့	္KGK	Group)	တုိ႔သည္	ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္	လုပင္န္း	
စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့	္တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း	
ေကာငစ္၏ီ	အဖြဲ႔ဝငမ္်ားျဖစၾ္ကၿပီး	China	Stone	ကမ	ူ၎၏	ဝက္ဆုိက္၌	"ပဋပိကၡ	
ႏွင့	္ကင္းလြတ္သည့"္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	ဝယ္ယူတငသ္ြင္းေၾကာင္း	အခိငုအ္မာ	
ေျပာဆုိထားသည။္	ကုမၸဏ	ီကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည	္၎တုိ႔အေနျဖင့္	ျမနမ္ာႏိုင္ငံ	
ရွ	ိမည္သည့္ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	ဝယ္ယူတင္သြင္းေၾကာင္း	ေျပာျပႏုိင္ခဲ့ျခင္း	မရွ	ိ
ေပ။	China	Stone	ကုိယ္စားလွယ္က	ကုမၸဏသီည္	အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိငု္းတြင	္
ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွပတၱျမားမ်ား	ဆက္လက္ရရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	
China	Stone	ႏွင့	္Sant	Enterprises	တုိ႔ႏွစခ္စုလံုးသည္	ႏုငိင္တံကာေဖာက္သည	္
မ်ားရွိသည္ဟု	တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း	၎တုိ႔မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း	ထုတ္ေဖာ	္
ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။	

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္ဤအစီရင္ခံစာ၏	မွတ္တမ္းအတြက	္မွတ္ခ်က္ေပးရန္	အခြင့္	
အလမ္းအျဖစ	္ကမုၸဏီအားလံုးတို႔ထ	ံစာေရးသားခဲရ့ာ	၎တို႔အနကမ္ွ	ကုမၸဏ	ီ၄	
ခု	-	Faidee,	GemMatrix,	Manja-Thai	ႏွင့	္Veerasak	Gems	တို႔ကသာ	စာျပန္	
ခဲသ့ည။္	ကုမၸဏ	ီ၄	ခုစလံုးက	၎တုိ႔အေနျဖင့	္တာဝနယူ္မႈရိွစြာ	ဝယ္ယတူင္သြင္း	
ရန္	ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည	္ဟု	အထူးေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄.၅	ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ	ေက်ာက္မ်က္၊	လက္ဝတ္	
ရတနာ	ကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့္	ထိုင္းအစိုးရတို႔	
အေနျဖင့္	လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား။

ထုိင္းႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္မ်က္	ႏွင့	္လက္ဝတ္ရတနာ	ကုမၸဏမီ်ားအေနျဖင့	္၎တုိ႔၏	
ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္	OECD	၏	ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့	္
နယ္ေျမမ်ား	 ႏွင့္	 ထိခိုက္ႏုိင္ေျချမင့္မားသည့္	 နယ္ေျမမ်ားမွ	တြင္းထြက္မ်ား၏	
တာဝနယူ္မႈရိွေသာ	ထုတ္လုပမ္ႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက	္ထိခိကုန္စန္ာမႈမ်ားကုိ	
သိရိွႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္းလမ္းညႊနခ္်က္ႏွင့အ္ည	ီပဋပိကၡႏွင့	္ကင္းလြတ္ေၾကာင္း	ေသ	
ခ်ာေစရနအ္တြက္	အျပည့အ္ဝ	ႀကီးၾကပမ္ႈ	လုပ္ေဆာငႏ္ုငိရ္န	္လုိအပသ္ည	္(အပုိင္း	
၅.၁	ရွ	ိေလးေထာင့္ကြက္ကိုၾကည့္ရႈပါ)။	ယင္းသည	္အထူးသျဖင့	္ေက်ာက္မ်က္	
လုပ္ငန္း	ႏွင့္	ႏုိင္ငံေတာ္	ႏွစ္ခုစလုံးကိ	ုစစ္တပ္မ	ွထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့	္ယခု	ျမန္မာ	
ႏုိင္ငံတြင္	အေရးႀကီးပါသည္။

ဤအစရီငခ္ံစာတြင္	ရွင္းျပထားသည့အ္တုိင္း	လကရိွ္တြင	္ျမနမ္ာႏုငိင္ံရိွ	ပတၱျမား	
တုိ႔အား	 ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ	 စစ္အာဏာရွင္ကို	 ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း	 ႏွင့္/	
သို႔မဟုတ္	ပဋိပကၡ	ႏွင့	္လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား	ေထာက္ပံ့ကူညီေန	
ျခင္းမရွိဘဲ	 ဝယ္ယူႏုိင္သည့္	 နည္းလမ္းမရွိေပ။	တစ္နည္းအားျဖင့္	 ကုမၸဏီမ်ား	
အေနျဖင့	္ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကိုဝယ္ယူျခင္း	သို႔မဟုတ	္ေစ်းကြက္တင္ျခင္းမ်ား	
လုံးဝ	မျပဳသင့္ေပ။

ျမနမ္ာ့ပတၱျမားတုိ႔သည	္ထုိင္းႏုငိင္မွံတဆင့	္ႏိုငင္တံကာ	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း	
မ်ားအတြင္းသုိ႔	ဝင္ေရာက္ေနျခင္းမရိွေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရနအ္တြက္	ကုမၸဏမီ်ား	
ႏွင့္	ထိုင္းအစိုးရတို႔အေနျဖင့	္ပိုမိုအေရးယ	ူေဆာင္ရြက္ရန	္လိုအပ္သည္။

ထုိင္းႏုငိင္အံေနျဖင့	္ေရရွည္ကာလတြင	္ေက်ာက္မ်က္ကနုသ္ြယ္ေရး	အခ်က္အခ်ာ	
တစ္ခုအျဖစ္	၎၏အဆင့္အတန္းကုိ	ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္	 ေမွ်ာ္လင့္	
ထားပါက	တာဝန္ယူမႈရိွစြာ	ဝယ္ယူျခင္းကုိ	အေလးအနက္ထားေၾကာင္း	ျပသရမည	္
ျဖစသ္ည။္	ထုိ႔ေၾကာင့	္၎၏လုပ္ေဆာငခ္်ကမ္်ားတြင	္OECD	မူေဘာင	္အပါအဝင	္
တာဝနယ္မူႈရိွေသာ	ဝယ္ယျူခင္းဆိငုရ္ာ	စံသတမွ္တ္ခ်က္မ်ားကုိ	လုိကန္ာျခင္း	ႏွင့္	
တကြ	ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွပတၱျမားမ်ား	တင္သြင္းျခင္းအေပၚ	ဥပေဒေၾကာင္းအရ	ကန႔္	
သတ္ျခင္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း	 ႏွင့	္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈကိုကာကြယ္ရန	္ နယ္စပ္ထိန္း	
ခ်ဳပ္မႈကို	တင္းက်ပ္ျခင္းတို႔	ပါဝင္သင့္ပါသည္။မိုးကုတ္ရွိ	ဌာပြဲ	သို႔မဟုတ	္ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္တစ္ခုတြင္	ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ	

ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက	္ကုန္သည္	တစ္ဦးထံမွ	ေငြေပးေခ်မႈကို	ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့္	
ပြဲစားမ်ား၊	၂၀၂၀	ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ။	MO

မိုးကုတ္ရွ	ိအလုပ္႐ုံတစ္ခုတြင္	ပတၱျမားအရိုင္းတုံးမ်ား	ႏွင့္	အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	
ျဖတ္ေတာက္၊	အေရာင္တင္	ေနၾကသည့္	လက္မႈပညာရွင္မ်ား၊	၂၀၂၀	ခုႏွစ္	မတ္လ။	MO
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၅။	ႏုိင္ငံတကာ	လက္ဝတ္ရတနာကုန္သည္မ်ား	ႏွင့္	
ေလလံကုမၸဏီမ်ားသည္	လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို	
ေလးစားလိုက္နာရန္	ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၾကသည္	

၅.၁	ႏုိင္ငံတကာတြင္	သေဘာတူထားသည့္	
တာဝန္မ်ားကို	ေရွာင္တိမ္းျခင္း

ေက်ာက္မ်က္မ်ား	ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၾကသည့္	ကုမၸဏီမ်ားသည္	စီးပြားေရး	ႏွင့	္လူ႔	
အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ	ကုလသမဂၢ	အေျခခံမူမ်ား	(ကုလသမဂၢ	လမ္းညႊန္ခ်က	္
အေျခခမူံမ်ား)	ႏွင့္	OECD	၏	ပဋပိကၡသက္ေရာကခ္ထံားရသည့္	နယ္ေျမမ်ား	ႏွင့	္
ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ	ျမင့္မားသည့္	နယ္ေျမမ်ားမွ	တြင္းထြက္မ်ား၏	တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	
ထုတ္လုပ္မႈ	လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ	္
ျခင္းလမ္းညႊန္ခ်က	္(OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္)	တို႔အပါအဝင္	ႏုိင္ငံတကာတြင္	အား	
ေပးေထာကခ္ထံားေသာ	မူေဘာငမ္်ားအရ	လူ႔အခြင့အ္ေရးဆိငုရ္ာ	ဆိုးက်ိဳ းသက	္
ေရာက္ေစမႈမ်ား	 ျဖစ္ပြားေစျခင္း	 သုိ႔မဟုတ္	 ေထာက္ပံ့ျခင္းတုိ႔ကုိ	 ေရွာင္ရွားရန္	
တာဝနရိွ္ၿပီး	အစိုးရမ်ားအေနျဖင့	္ကုမၸဏမီ်ား	လုိက္နာမႈရိွေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန	္
တာဝန္ရွိသည	္(ေအာက္ပါ	ေလးေထာင့္ကြက္ကို	ၾကည့္ရႈပါ)။

သို႔ရာတြင	္အဆိုပါအေျခခံမူမ်ားတြင္	အေျခခံထားသည့္	လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	စည္း	
ကမ္းမ်ားသည	္မေကာင္းသည့္အေလ့အထမ်ားကို	ဖုံးကြယ္ထားေပးၿပီး	လက္ရွ	ိ
တာဝနယူ္မႈရိွေသာ	ဝယ္ယူျခင္းဆုိငရ္ာစနစမ္်ားသည	္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	လက္ရိွ	အေျခ	
အေနအတြက	္မလုံေလာက္ေပ။	အႀကီးမားဆုံး	ဥေရာပ၊	အေမရိက	ႏွင့္	အာရွ	
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏ၊ီ	ေလလံကုမၸဏမီ်ား	ႏွင့	္ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္း	လက္	
လီေရာင္းခ်သည့	္လုပ္ငန္း	၃၀	တို႔အေပၚ	ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	သုေတသန၌	မည္သည့	္
ျဖစ္စဥ္တြင္မဆိ	ု ျမန္မာႏုိင္ငံမွဝယ္ယူေနသည့္	ကုမၸဏီမ်ားအနက္	အနည္းငယ	္

ကသာ	လူ႔အခြင့အ္ေရးကုိ	အကာအကြယ္ေပးရမည့	္၎တုိ႔၏တာဝနက္ိ	ုအေလး	
အနက္	ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။	ပုိမုိတင္းက်ပ္သည့္	ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ	္လုိအပ	္
ေၾကာင္း	ယခုထက္ပို၍	မရွင္းႏုိင္ေတာ့ေပ။

ေက်ာကမ္်က္က႑အေပၚသက္ေရာကသ္ည့	္ႏိုငင္တံကာတြင္ေထာကခ္အံားေပးသည့	္လူ႔အခြင့အ္ေရး	မူေဘာငမ္်ား

UN	လမ္းညႊန္ခ်က္	အေျခခံမူမ်ား

ကုမၸဏီအားလံုးတုိ႔သည္	အရြယ္အစား၊	က႑၊	တည္ေနရာ၊	 ပုိင္ဆုိင္မႈ	
သုိ႔မဟုတ္	ဖြဲ႔စည္းပုတုိံ႔	မညသုိ္႔ရိွသညျ္ဖစ္ေစ	ကမ႓ာေပၚရိွ	မည္သည့္ေနရာတြင	္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ	 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ	 ေလးစားလုိက္နာ	
ရမည့	္တာဝနရိွ္သည။္	ဤတာဝနကုိ္	UN	လမ္းညႊနခ္်က္အေျခခမူံမ်ားအတြင္း	
ခ်မွတ္ထားသည္။	

UN	လမ္းညႊနခ္်က္	အေျခခမံမူ်ားအရ	ကုမၸဏမီ်ားအေနျဖင့	္၎တုိ႔၏	ကုိယ္ပုိင္	
လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ	 ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား	
ျဖစ္ပြားေစျခင္း	သို႔မဟုတ္	အားေပးကူညီျခင္းတို႔ကိ	ု ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး	
ထုိသို႔ျဖစပ္ြားခဲပ့ါက	အက်ိဳ းဆက္မ်ားကုိ	ေျဖရွင္းရမညျ္ဖစသ္ည။္	ကုမၸဏီမ်ား	
အေနျဖင့္	ကိုယ္တိုင	္ပါဝင္ေထာက္ကူျခင္းမျပဳသည့္တိုင	္၎တို႔၏	လုပ္ငန္း	
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊	ထုတ္ကုန္မ်ား	သို႔မဟုတ္	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	ႏွင့္	စီးပြားေရး	
ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖင့	္ဆက္စပ္ေနေသာ	လူ႔အခြင့အ္ေရးအေပၚ	ဆုိးက်ိဳ းသက္	
ေရာက္မႈမ်ားကိ	ုကာကြယ္	သို႔မဟုတ္	ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။	

OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္

OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္သည္	တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား	
ဝယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ	 စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။	ယင္းကုိ	ကြန္ဂုိစစ္ပြဲ	
အတြင္း	ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး	3T	တြင္းထြက္မ်ား	(ခဲမျဖဴ၊	အၿဖိဳက္နက္၊	တန္တာလန္)	

ႏွင့္	ေရႊ	တို႔အေပၚ	အာ႐ုံစူးစိုက္ထားေသာ္လည္း	တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား	
အားလုံး	ႏွင့	္ေဒသမ်ားအားလုံးတြင	္အသုံးခ်ႏုိင္သည္။	

OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္သည	္အဆင့္	၅	ဆင့္	ပါဝငသ္ည့	္လုပ္ငန္းစဥ္တစခ္ကုို	
ခ်မွတ္ထားသည။္	အေျခခအံားျဖင့	္တြင္းထြက္သယံဇာတ	ဝယ္ယူမ်ားအေန	
ျဖင့	္ပဋိပကၡ	သုိ႔မဟုတ္	လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိ	အားေပးကညီူေန	
ျခင္းမရိွေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန္	ရည္ရြယ္ၿပီး	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစခ္	ု
အတြင္းရိွ	ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးအေပၚ	သက္ေရာက္ပါသည္။	ယင္းတြင္	ကုမၸဏ	ီ
စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္မ်ား	တည္ေထာင္ျခင္း၊	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား	
အတြင္း	အႏၲရာယ္မ်ားကုိ	ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း	ႏွင့	္ဆန္းစစျ္ခင္း၊	အႏၲရာယ္မ်ား	
ကုိ	ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း	ႏွင့္	စီမခံန႔ခ္ြျဲခင္း၊	ထုတ္လပု္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ	သီး	
ျခား	လြတ္လပ္သည့	္စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား	 (ယင္းသည	္ ျပဳျပင္စီမံသူမ်ား	ႏွင့္	
အရညႀ္ကိဳသူမ်ားအေပၚသာ	သက္ေရာက္ပါသည)္	ႏွင့္	အမ်ားျပညသူ္ဆုိင္ရာ	
အစရီငခ္တံငျ္ပျခင္းတုိ႔	ပါဝငပ္ါသည။္	EU	အပါအဝင	္စီရငပ္ိငုခ္ြင့အ္ခ်ိဳ ႕သည	္
OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္၏	အေျခခံမ်ားကိ	ုဥပေဒအျဖစ	္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။	

OECD	 မူေဘာင္အရ	 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔	အႏၲရာယ္	
ျမင့မ္ားသည့	္နယ္ေျမမ်ားမွ	ဝယ္ယတူငသ္ြင္းရာတြင	္၎တုိ႔၏	ထုတလု္ပ္ေရး	
လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွ	ိပဋိပကၡ	ႏွင့	္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ	ျပႆနာမ်ားကို	
စဥ္ဆက္မျပတ	္ဆန္းစစ္ရန	္ႏွင့	္ေလွ်ာ့ခ်ရန္	ကုမၸဏီမ်ားကိ	ုသတ္မွတ္ထား	
ပါသည္။	

ရွမ္းျပည္နယ	္မိုင္းရႉးအနီးရွ	ိေတာင္မ်ားတြင္	တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	ေက်ာက္မ်ားမွ	
ပတၱျမားမ်ားကို	ထုတ္ယူေနၾကသည့္	အသက္	၁၃	ႏွစ္	မွ	၁၉	ႏွစ္အၾကား	အမ်ိဳးသမီး	

လုပ္သားမ်ား၊	၂၀၁၈	ခုႏွစ္။	Suthep	Kritsanavarin
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၅.၂	လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ	က်င့္ဝတ	္
စည္းကမ္းမ်ားသည	္လုံေလာက္မႈ	မရွိဘဲ	
မေကာင္းသည့္	အေလ့အထမ်ားကို	
ဖုံးဖိထားႏုိင္ေစသည္

အခ်ိဳ႕ေသာ	 ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္	ေက်ာက္မ်က္	ႏွင့္	လက္ဝတ္ရတနာ	လုပ္ငန္းအဖြဲ႔	
အစည္းမ်ား၌	OECD	လမ္းညႊနခ္်ကကုိ္	အေျခခထံားေသာ	မမိဆိႏၵအေလ်ာက္	စံ	
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွၾကသည္။	ထုိသုိ႔ေသာ	စသံတမွ္တ္ခ်ကမ္်ားသည	္အေကာင္း	
ဆုံးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင	္တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	ဝယ္ယူျခင္းကို	အားေပးႏုိင္ေသာ္လည္း	
ဆႏၵအေလ်ာက္	 သီးသန႔္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္	 မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္	 ခ်မွတ္ထား	
ေသာ	စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ	ုအစားထိုးႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ	အထူးသျဖင့္	ျမန္မာႏုိင္င	ံ
ကဲ့သို႔ေသာ	စိန္ေခၚမႈ	မ်ားျပားသည့	္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုႏွင့္	ပတ္သက္သည့္အခါ	
ထိေရာက္သည့	္စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားရိွရန	္အမီွအခိကုင္းလြတ္လပ္ေသာ	
ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား	လိုအပ္ပါသည္။	

တာဝနယူ္မႈရိွေသာ	လက္ဝတ္ရတနာလပုင္န္း	ေကာငစ္	ီ(RJC)	သည	္ကမ႓ာတစ္ဝန္း	
တြင္	အဖြဲ႔ဝင	္၁၂၀၀	ေက်ာ္ရွိေသာ	ထိပ္တန္း	ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း	အဖြဲ႔	
အစည္းတစခု္ျဖစ္သည။္	၎၏	က်င့ဝ္တ္စည္းမ်ဥ္း	(COP)	စသံည္	ေက်ာကမ္်က	္
ရတနာ	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္း	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	လုပ	္
သား	အခြင့အ္ေရးမ်ားကဲသုိ့႔ေသာ	အျခားစခံ်နိစ္ႏံႈန္းမ်ားစြာတုိ႔အနက္	ပဋိပကၡ	ႏွင့္	
အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ	ျမင့္မားသည့္	နယ္ေျမမ်ားမွ	တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	ဝယ္ယ	ူ
ျခင္းကုိ	ေျဖရွင္းထားသည။္	၂၀၁၉	ခႏွုစတ္ြင	္ျပငဆ္ငထ္ားသည့	္COP	စတံြင္	ပထမ	
ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္	 ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ား	 ပါဝင္လာသည္။	အေသးစားကိစၥ	
ရပ္မ်ားရွိသည့္အခါ	 သုိ႔မဟုတ္	 စာရင္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္	 ႀကီးမားသည့္	
မလုိက္နာမႈတစ္ခုကုိ	တင္ျပၿပီးေနာက္	တစ္ႏွစ္ၾကာသည့္အခါ	 COP	 စံအေပၚ	
လုိကန္ာမႈအား	သံုးႏွစ္	တစႀ္ကိမ	္စာရင္းစစမ္်ားျဖင့	္အသိအမွတျ္ပဳပါသည။္	ကုမၸဏ	ီ
မ်ားအေနျဖင့	္သက္ဆုိင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	အေလ့အထမ်ားႏွင့္	ပတ	္
သက္၍	 လူသိရွင္ၾကားအစီရင္ခံတင္ျပရန္	သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း	အဆုိပါ	
စံတြင္	၎တုိ႔အေနျဖင့္	 မည္သည္တုိ႔ကုိ	အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	
လုံေလာက္သည့	္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိေပ။	

အဖြဲ႔ဝငကု္မၸဏမီ်ားအေနျဖင့	္အသိအမွတျ္ပဳလက္မွတရ္ရိွရန	္ႏွင့	္အသအိမွတ္ျပဳ	
ထားသည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား	 ျဖစ္လာရန္	 ႏွစ္ႏွစ္အခ်ိန္ရရွိသည္။	တစ္နည္းအားျဖင့္	
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့	္ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္	အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရထား	
သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား	 ႏွင့္	 မရထားသည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား	ကြဲျပားမႈကုိ	 မသိရွိႏုိင္	
သျဖင့္	၎၏အေျခခံမူမ်ားကိ	ုလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ	RJC	အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္႐ုံမွ်ျဖင့္	ပိုမိ	ု

ျမင့္မားသည့္	စိတခ္်ယုၾံကည္မႈကုိ	ရရိွၾကသည္။	Human	Rights	Watch	၏	ေဖာျ္ပ	
ခ်က္အရ	RJC	၏	အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအနက	္၃၀%	ခန႔္သည	္၂၀၂၀	ခုႏွစ	္ေမလအထိ	
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ	္ရရွိထားျခင္းမရွိေပ။	RJC	ကမူ	ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္	
RJC	ထံသုိ႔	"ဝင္ေရာက္"	သညဟု္	သတ္မွတ္ထား႐ုမွံ်ျဖင့	္အသအိမွတ္ျပဳလက္မွတ္	
မရရွိမီပင္	အဖြဲ ႔ဝင္ျဖစ္မႈမွ	အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိသည္ဟူေသာ	ေျပာဆုိခ်က္ကုိ	
သေဘာမတူေၾကာင္း	Global	Witness	ထံ	ေပးပို႔သည့	္စာတြင	္ေျပာၾကားခဲသ့ည။္		

ေရာငစ္ုံေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားဆုိငရ္ာ	လုပင္န္းအဖြဲ႔	(CGWG)	၏	ေက်ာက္မ်က	္
ႏွင့္	လက္ဝတရ္တနာ	အသုိင္းအဝုိင္း	စႀကၤနသ္ည္	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ဧၿပလီတြင	္စတင္	
ခဲ့ေသာ	ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအစီအစဥ္တစ္ခု	 ျဖစ္သည္။	 CGWG	အား	
ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္တန္ဖုိး	ကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္	ဝယ္ယူတင	္
သြင္းျခင္း	ႏွင့္	လုပင္န္းေဆာငရ္ြက္ျခင္းဆုိငရ္ာ	အေလ့အထမ်ား	တုိးတက္ေစေရး	
ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္	အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ	 လူသိအမ်ားဆံုး	လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္	
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မ	ွ၂၀၁၅	ခုႏွစ	္တြင္	တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။	 RJC	 ႏွင့္	 ပူးေပါင္းကာ	 TDi	 Sustainability	အႀကံေပးအဖြဲ ႔ထံမွ	
အေထာက္အပံျ့ဖင့	္ယင္းသည	္OECD	လမ္းညႊနခ္်ကအ္ေပၚ	အေျခခကံာ	ကိရိယာ	
မ်ား	ႏွင့္	အရင္းအျမစ္မ်ား	ဖနတီ္းခဲသ့ည။္	၎တုိ႔ကုိ	လြတ္လပ္စြာရယူအသံုးခ်ႏုငိ	္
ၿပီး	ကုမၸဏမီ်ားအား	တာဝနယူ္မႈရိွစြာ	ဝယ္ယူတငသ္ြင္းရာတြင	္အကူအညီေပးရန	္
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။	

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ	အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္	အျငင္းပြားဖြယ္	 ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ	
တစ္ခုျဖစ္သည့	္Gemfields	ပါဝင္ေနၿပီး	အနည္းဆုံးအေနျဖင့	္အဓိကပါဝင္သည့	္
ကုမၸဏီ	သံုးခုတို႔ျဖစ္ေသာ	Chopard,	Boucheron		ႏွင့	္Tiffany	&	Co.	တို႔	သည္	
ႀကီးေလးေသာ	လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကိ	ုမွတ္တမ္းတင္ထားသည့	္မိဇုမ	္
ဘစ္ရွိ	Gemfields	၏	ေက်ာက္တြင္းမ်ားမ	ွပတၱျမားမ်ား	ဝယ္ယူတင္သြင္းသျဖင့္	
သုိ႔မဟုတ္	မၾကာေသးမကီ	ဝယ္ယတူငသ္ြင္းခဲသ့ျဖင့	္တာဝနယူ္မႈရိွေသာ	ဝယ္ယ	ူ
တင္သြင္းျခင္းအေပၚ	CGWG	၏	ကတိကဝတ္သည	္ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ	 ျဖစ္	
လာခဲ့သည္။	မိုဇမ္ဘစ္သည	္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွေက်ာက္မ်က္မ်ား	ဝယ္ယူတင္သြင္း	
ျခင္းအတြက္	က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ	အစားထိုးစရာတစ္ခ	ုမဟုတ္ေပ	(စာမ်က္ႏွာ	
၄၁	ရွိ	ေလးေထာင့္ကြက္ကိ	ုၾကည့္ရႈပါ)။	

CGWG	က	၎အေနျဖင့	္Gemfields	အေပၚ	လူ႔အခြင့္အေရးစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား	
အလြန္အေလးအနက္ထားေၾကာင္း	ႏွင့္	Gemfields	သည္	CGWG	အတြင္း	အစဥ	္
အျမပဲြင့္လင္းျမင္သာစြာ	ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း	Global	Witness	ထံ	ေပးပို႔ခဲသ့ည့	္
စာအတြင္း	 ေျပာၾကားခဲ့သည္။	 ႀကီးေလးသည့္	 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား	
ဆိုင္ရာ	အႏၲရာယ္ရွိပါက	ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန	္OECD	၏	လမ္းညႊန္ခ်က္	
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	CGWG	က	၎အေနျဖင့	္တုိင္းျပည္မ်ားအား	၎တို႔၏တြင္းထြက္	
သယံဇာတမ်ားမ	ွအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား	ရရွိႏုိင္ေစေရးအတြက	္ရည္သန္ကာ	တြင္း	
ထြက္က႑အတြင္း	ပြင့လ္င္းျမငသ္ာေသာ	တြင္းထြက္ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း	
မ်ားႏွင့	္ေရရွည္တညတ့ံ္ေသာ	ေကာ္ပိရုတ္ိထိေတြ႔ဆကဆ္မံႈတို႔ကုိ	ျပဳစုပ်ိဳ းေထာင	္
ရန္	ဆႏၵရွိသည္ဟု	 ဆုိခဲ့သည္။	 ထုိ႔ေၾကာင့္	၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္	 ျဖစ္ႏုိင္ေျခ	
ရိွေသာအႏၲရာယ္မ်ားကုိ	ေျဖရွင္းေရးအတြက	္အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရန	္၎တုိ႔၏	
လႊမ္းမုိးမႈကုိ	အသံုးျပဳသည္ဟု	 CGWG	က	 ဆုိခဲ့သည္။	 မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ	
၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္	 Gemfields	၏	 လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္	ဆက္စပ္ေနေသာ	
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ	 တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ	 မည္သုိ႔ေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း	
တစ္စုံတစ္ရာ	ရွင္းျပခဲ့ျခင္းမရွိသလိ	ုအဆိုပါ	ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား	Gemfields	မွ	
ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းရွိမရွိကိုလည္း	ရွင္းျပခဲ့ျခင္း	မရွိေပ။	

Global	Witness	ထံေပးပို႔သည့	္စာတစ္ေစာင္အတြင္း	Tiffany	&	Co.	က	၎	
အေနျဖင့	္၂၀၁၇	ခုႏွစ္ကတည္းမ	ွစတင္ကာ	Gemfields	ထံမ	ွတိုက္ရိုက္ဝယ္ယ	ူ
ျခင္း	 မရွိခဲ့ေၾကာင္း	 ႏွင့္	၎အာ႐ုံစိုက္မိလာသည့္	 စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို	 ျပန္လည္	
သုံးသပ္လ်က္ရွိခဲ့ေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	“ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း	Tiffany	&	
Co.	အေနျဖင့	္လူ႔အခြင့္အေရး	ႏွင့	္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ	စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ	
မ်ားကို	အဓိကဦးစားေပးအျဖစ	္သတ္မွတ္ေၾကာင္း	Gemfields	ထံ	ရွင္းလင္းစြာ	
ေျပာၾကားခဲၿ့ပီးျဖစက္ာ	အဆုိပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ	၎တုိ႔ႏွင့	္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္	
ခဲ့သည္"	ဟ	ုကုမၸဏီကဆိုကာ	OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္ေအာက္တြင	္အႏၲရာယ္ရွိ	
ေၾကာင္း	သေကၤတမ်ားအား	တုန႔ျ္ပန္ရာ၌	ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္	ျပႆနာမ်ား	
ကို	ေျဖရွင္းရန	္ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း	မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။	Gemfields	အေနျဖင့္	
၎၏	စုိးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားကုိ	ေျဖရွင္းခဲျ့ခင္းရိွမရိွႏွင့ပ္တသ္က၍္	Tiffany	က	မွတခ္်က	္
မေပးခဲ့ေပ။			

SSA-N	မွ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ	မိုင္းရႉးအနီးရွိ	ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုတြင္	ေဖာက္ခြဲေရး	
ပစၥည္းမ်ား	ထည့္သြင္းရန္	အေပါက္တစ္ခု	ေဖာက္ေနသည့္	လုပ္သားတစ္ဦး၊	၂၀၁၈	ခုႏွစ္။	
Suthep	Kritsanavarin
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မိုဇမ္ဘစ္	-	ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွပတၱျမားမ်ားအတြက္	က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ	အစားထိုးဖြယ္ရာ	တစ္ခုမဟုတ္ေပ။	

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	ပတၱျမားမ်ားႏွင့ပ္တ္သက္သည့္	လူ႔အခြင့အ္ေရးဆုိငရ္ာ	အႏၲရာယ္	
မ်ားအတြက္	စုိးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားအၾကားတြင	္မိဇုမဘ္စ၏္	Cabo	Delgado	ခရုိင္၌	
ဧရာမပတၱျမားသုိက္သစ္တစ္ခုကုိ	 ၂၀၀၉	 ခုႏွစ္၌	 ရာွေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းသည္	
လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းအတြက္	 စိတ္သက္သာရာတစ္ခု	 ျဖစ္ခဲ့သည္။	
Montepeuz	ပတၱျမားသိက္ုသည္	မၾကာမကီာလအတြင္း	ကမ႓ာေပၚရိွ	ပတၱျမား	
တို႔၏	ခန႔္မွန္းေျခ	၃၀%	ကို	ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိလာခဲ့သည္။	၂၀၁၁	ခုႏွစ္တြင	္
၁၃၀	စတုရန္းမိုင္ရွိေသာ	လုပ္ကြက္တစ္ခုအား	Montepuez		Ruby	Mining	
Limitada	(MRM)	ထံသို႔	ေပးအပ္ခဲ့သည္။	MRM		၏	၇၅%	ကိ	ုGemfields	
မွ	ပိုင္ဆိုင္ၿပီး	က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို	မိုဇမ္ဘစ္ကုမၸဏီ	Mwiriti	Limitada	
မွ	ပိုင္ဆိုင္သည္။	

Gemfields	သည္	 "တာဝန္ယူမႈရွိစြာ	 ဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့ေသာ	ေရာင္စုံ	
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏	ကမ႓ာ့ထိပတ္န္းကုနပ္စၥည္းေပးသြင္းသ"ူ	အျဖစ	္မမိကိိယု	္
ကိုယ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး	 "ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ	အျပဳသေဘာ	
သက္ေရာက္ခဲ့ကာ"	 "ေက်ာက္တြင္းမ်ားပတ္လည္ရွိ	 အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား	
အတြက္	ေရရွညတ္ည္တံ့ေသာ	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	လုပင္န္းမ်ား"	တည	္
ေဆာက္ေပးသညဟု္	ဆုိသည္။	ထုိသုိ႔ေသာေဖာ္ျပမႈသည္	အထူးသျဖင့	္ျမန္မာ	
ႏုိင္ငံမွပတၱျမားမ်ားကုိ	အေမရိကန္သုိ႔တင္သြင္းခြင့္	 ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ	၂၀၀၃	
ခႏွုစ	္ႏွင့	္၂၀၁၆	ခႏွုစတ္ို႔အၾကားတြင	္ျမန္မာ့ပတၱျမားအတြက	္က်င့ဝ္တ္ႏွင့္ညီ	
ေသာ	ပတၱျမားမ်ားအျဖစ	္၎၏ပတၱျမားမ်ားကုိ	ျမႇင့တ္ငရ္န	္အေထာကအ္ကူ	
ျပဳခဲ့သည္	(အေရးယူမႈမ်ားကို	၂၀၀၈	ခုႏွစ္တြင္	တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္)။	

မညသုိ္႔ပငဆုိ္ေစကာမူ	လက္ေတြ႔မွာမ	ူမ်ားစြာကြျဲပားျခားနားပုရံပါသည။္	လြန	္
ခဲ့သည့္	ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း	Montepuez	 ေက်ာကတ္ြင္းအတြင္း	 ႏွင့္	အနီး	
တစဝ္ိကုတုိ္႔ရိွ	လက္လုပလ္က္စား	တူးေဖာ္သူမ်ားအေပၚ	လံုျခဳံေရးတပဖ္ြဲ႔မ်ားမွ	
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ	ရိုက္ႏွက္မႈမ်ား၊	အရွက္ရေစသည့္	ဆက္ဆံမႈမ်ား၊	တရား	
ဥပေဒမဲ	့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား	 ႏွင့္	လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ား	အပါ	
အဝင္	က်ယ္ျပန႔သ္ည့	္လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိ	မွတတ္မ္းတငထ္ား	
ခဲ့သည္။	

ပတၱျမားသုိက္	 ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	 ၂၀၀၉	 ခုႏွစ္မွစတင္ကာ	ေဒသ	
အတြင္းသုိ႔	လက္လုပလ္က္စား	တူးေဖာ္သူမ်ား	စျုပဳ၍ံဝင္ေရာက္လာခဲသ့ည။္	
သုိ႔ရာတြင	္MRM	အေနျဖင့	္လုပက္ြက္ရရိွခဲၿ့ပီး	ႏွစ္ႏွစ	္ၾကာျမင့ခ္်နိတ္ြင	္လက္	
လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားကို	ေမာင္းထုတ္ရန္	ႏွင့္	၎တို႔ျပန္လာျခင္းကို	
တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက	္လက္နက္ကုိင္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို	စတင	္
အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။	 ထုိစဥ္မွစတင္ကာ	Al	 Jazeera	 မွ	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့	
ေသာ	Montepuez	 ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏အဆုိအရ	အနိမ့္ဆံုး	 ၁၈	 ဦးတို႔	 ပစ္ခတ္	
သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး	သတ္ျဖတ္မႈအမ်ားစုတို႔သည္	ပုဂၢလိက	ႏွင့္	အစိုးရလုံျခဳံ	
ေရးတပ္ဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။	ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏	 စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ	
တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့	္Gemfields	က	၎အေနျဖင့္	လူ	၇	ဦး	ပစ္ခတ္သတ	္
ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း	 ႏွင့္	ယင္းတို႔အနက္	 ၆	 ဦးတုိ႔သည္	 မိုဇမ္ဘစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား	
သုိ႔မဟုတ္	 ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိသည္ဟု	 တုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။	
လူသိမ်ားပ်ံ႕ႏွံ ႔သြားခဲ့သည့္	 ဗီဒီယိုတစ္ခုတြင္	 ရဲအရာရွိမ်ား	 ႏွင့္	 လံုျခဳံေရး	
အေစာင့မ္်ားသည္	MRM	လပုက္ြကရိွ္	လက္လပုလ္ကစ္ားတူးေဖာသ္မူ်ားကို	
ရုိက္ႏွက္ေနေၾကာင္း	 ေတြ႔ရသည္။	တရားဝင္	 လံုျခဳံေရးအေစာင့္မ်ားအျပင္	
MRM	လုပ္ကြက္အတြင္း	လူရမ္းကားဂိုဏ္းတစ္ခုလည္း	လႈပ္ရွားၿပီး	တူးေဖာ	္
သမူ်ားကို	တုိကခ္ိုကခ္ဲၾ့ကသညဟု္	တငျ္ပခ်ကမ္်ားရိွခဲသ့ည။္	Gemfields	က	
၎တို႔ႏွင့	္ဆက္စပ္မႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိေၾကာင္း	ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း	၎တို႔	
သည	္MRM	လံုျခဳံေရးအေစာင့မ္်ား၏	အျမငအ္ရ	လက္လုပလ္က္စား	ေက်ာက္	
တြင္းတစ္ခုကိ	ုရွင္းလင္းေနခဲ့ေၾကာင္း	ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။	

အျခားအုပ္စုတစ္စုပိုင္ဆုိင္သည့္	 လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္	 တူးေဖာ္မႈမ်ားလုပ္	
ေဆာငျ္ခင္းသည	္တရားမဝင္ေၾကာင္း	Gemfields	က	ေဖာ္ျပခဲၿ့ပီး	ယင္းအေန	
ျဖင့္	အစိုးရႏွင့	္အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း	စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား	
ထံ	ဝန္ခံခဲက့ာ	အစုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္	ႏိုင္ငံေတာ္၏	အဓိကပုိင္ဆိင္ုမႈတစခ္ကုို	
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန	္လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုရွိသည္ဟ	ုဆိုသည္။	

၂၀၁၄	ခုႏွစ္တြင္	ရတဲပ္ဖြဲ႔သည	္ေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္	ေနထုိင္သူမ်ားအား	MRM	
၏လုပ္ကြက္မွ	ဖယ္ရွားရန္အတြက	္ဖမ္းဆီးျခင္း၊	လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း	
ႏွင့	္အိမ္ေျခ	၃၀၀	ခန႔တုိ္႔ကုိ	မီး႐ႈ႕ိျခင္းတုိ႔	လုပ္ေဆာငခ္ဲသ့ညဟူ္ေသာ	စြပ္စြခဲ်က္	
မ်ားရွိခဲ့သည္။	အဆိုပါရွင္းလင္းမႈသည	္တရားဥပေဒႏွင့္အည	ီလုပ္ေဆာင္ခဲ့	
ျခင္းျဖစ္ၿပီး	ေနအိမ္မ်ား	ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲရ့သူမ်ားတြင္	ဥပေဒႏွင့္အညီ	ေျမယာ	
ပိုင္ဆိုင္မႈ	အေထာက္အထားမရွိဟ	ုGemfields	က	ဆိုသည္။	ေျမယာ	ရွင္း	
လင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ	 စြဲခ်က္မ်ားအတြက္	
၂၇၃	ဦးတုိ႔ထံ	ေပါင	္၅.၈	သန္း	ေပးအပ္ရန	္၂၀၁၈	ခုႏွစ္၌	လန္ဒန္အထက္	
တရား႐ုံး၌	သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း	၎တြင္	 မည္သည့္တာဝန္မွ်မရွိဟု	
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။	

စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦး၏	စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွလြဲ၍	ယင္းအေနျဖင့	္MRM	အမႈ	
ထမ္းမ်ား	ႏွင့	္ကန္ထရိုက္တာမ်ားပါဝင္ေသာ	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား	ျဖစ္ပြားေန	
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့	္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို	မသိရွိေၾကာင္း	ႏွင့	္ကုမၸဏီသည	္
လံုျခဳံေရး	 ႏွင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ	 မိမိဆႏၵအေလ်ာက္လုိက္နာသည့္	
အေျခခံမူမ်ားတြင္	 မၾကာေသးမီက	ပါဝင္လာခဲ့ေၾကာင္း	 Global	Witness	
ထံသို႔	Gemfields	က	ေရးသားေျပာဆိုခဲ့သည္။	

စီမံကိန္းသည္	အခြင့္ထူးခံလူတစ္စုကုိ	အဓိကအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစခဲ့ပုံရပါ	
သည္။	 Gemfields	၏	 မုိဇမ္ဘစ္စီးပြားဖက္ျဖစ္ေသာ	Mwiriti	 Limitada	
သည္	မိုဇမ္ဘစ္၏	ပထမဆုံးသမၼတျဖစ္သူ၏သား	Samora	Machel	Jr	ႏွင့္	
အာဏာရပါတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး	ျဖစ္ၿပီး	Cabo	Delgado	ခရိုင္၏	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	
မႉးျဖစ္ခဲ့သူ	ဗိုလ္ခ်ဳပ	္Raimundo	Pachinuapa	တို႔အပါအဝင	္ႏုိင္ငံ၏	ဩဇာ	
အႀကီးဆံုး	ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ ႕ႏွင့္	အဆက္အသြယ္ရိွသည္။	Gemfields	က	၎အေန	
ျဖင့္	အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျပႆနာကုိ	အေလးအနက္ထား	 ေဆာင္ရြက္ၿပီး	

မိုဇမ္ဘစ္နိုင္ငံ	Montepuez	ပတၱျမားတြင္းအနီးရွိ	အေသးစားဆည္တစ္ခုတြင္	
ေက်ာက္စရစ္မ်ားကို	ဆန္ခါခ်ကာ	ပတၱျမားမ်ား	ရွာေဖြေနၾကေသာ	လက္လုပ္လက္စား	

တူးေဖာ္သူမ်ား၊	၂၀၁၈	ခုႏွစ္။	Matthew	Hill/Bloomberg	via	Getty	Images
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သက္ဆုိင္ရာ	 ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	 ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	 စိစစ္ျခင္းမ်ားကုိ	
လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း	Global	Witness	ထံေျပာၾကားခဲ့သည္။	

Cabo	Delgado	အပါအဝင	္ေျမာက္ပိငု္းရိွခရိငုမ္်ားသည္	သဘာဝသယံဇာတ	
အႂကြယ္ဝဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း	 ႏုိင္ငံအတြင္း	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းထားမ်ား	
အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၾကသည္။	Cabo	Delgado	သည္	လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ	ႏွင့	္
ျပည္သူလူထုမ်ား	အႀကီးစားအတုိင္းအတာျဖင့္	 ဖယ္ရွားရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္	
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက	္အဟန႔္အတား	ျဖစ္ေစသည္။	MRM	သည္	Cabo	Delgado	
ရွ	ိအလုပ္အကိုင္မ်ား၊	အခြန္အေကာက္ဝင္ေငြမ်ား၊	စီးပြားေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား	
ႏွင့	္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသငတ္န္းပို႔ခ်မႈမ်ားအတြက္	အဓကိ	ေမာင္းႏွငသ္	ူ
ျဖစ္ၿပီး	 Gemfields	၏	အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္	 ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ	
ျပည္သူလူထု	အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို	 အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း	
Gemfields	က	Global	Witness	ထံ	ေျပာၾကားခဲ့သည္။	

၅.၃	ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	ထုတ္လုပ္ေရး	လမ္းေၾကာင္းမ်ား	
ႏွင့္ပတ္သက္၍	ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတင္	
သိရိွႏိုင္ေရး	စိစစ္ရန္အလြန္ခက္ခဲပါသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမကဘဲ	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည	္
ရႈပ္ေထြးၿပီး၊	အစိတ္အပိုင္းမ်ားကြဲေနကာ	ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း	လုပ္ငန္း	
ဆိုင္ရာ	ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက	မၾကာခဏေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။	စီမံထုတ္လုပ္သူမ်ား	
ႏွင့	္ေက်ာက္မ်က္ရတနာလပုင္န္းမ်ားသည္	ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	တုိက္ရိက္ုဝယ္ယူ	
တင္သြင္းေလ့မရွိဘဲ	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္	အဆင့္ဆင့္လက္လႊဲေျပာင္းျခင္းခ	ံ
ရေလ့ရွိသည္။	ဤအစီရင္ခံစာ၏ယခင္အခန္းမ်ားတြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	 ကုမၸဏီ	
ပိုင္ဆိုင္မႈသည	္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း	ႏွင့္	ပတၱျမားမ်ား	စီမံထုတ္လုပ္ေန	
သည့္	ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့	္၎တို႔	ဝယ္ယူေသာ	ပတၱျမားတုိ႔၏	တိက်သည့္	ဇစ္ျမစ္	

ကုိ	 သိရွိေလ့မရွိေၾကာင္း	 ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။	အဆိုပါအခ်က္မ်ား	 ေပါင္းစပ္လုိက္	
သည့္အခါ	အထူးသျဖင့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	အေခ်ာထည္ကုမၸဏီမ်ား	
အတြက္	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္းသည	္အထူးခက္ခဲ	
ပါသည္။

ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္	တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား	ႏွင့္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	တာဝနယူ္	
မႈရွိစြာ	ဝယ္ယူတင္သြင္းေၾကာင္း	ေသခ်ာေစေရးအတြက	္အေထာက္အကူျပဳရန	္
ေျခရာခံျခင္း	ႏွင့္	အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းစနစ္မ်ားကုိ	ေရးဆြခဲဲၾ့က	
ေသာ္လည္း	အဆိုပါအစီအစဥ္အားလုံးသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံရွ	ိသက္ဆိုင္ရာအေျခ	
အေနမ်ားႏွင့	္ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။	 ပဋိပကၡႏွင့္ကင္းလြတ္ေၾကာင္း	အသိအမွတ္ျပဳ	
လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊	ကန႔္သတ္ထားသည့	္လမ္းေၾကာင္းမွသာ	ဝယ္ယ	ူ
တငသ္ြင္းျခင္း၊	မွ်တစြာကနုသ္ြယျ္ခင္း	ႏွင့္	ကုနၾ္ကမ္းပစၥည္းမ်ား၏	မည္သည့	္ရာခိငု	္
ႏႈန္းသည္	သက္ဆိုင္ရာ	 မူလေနရာမ်ားမွ	ထြက္ရွိလာေၾကာင္း	တင္ျပႏုိင္ေသာ	
အဆင့္ျမင့္	 ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေႁခြတာေရး	အစီအစဥ္မ်ားသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	
မရွိသည့္	တည္ၿငိမ္မႈ	အတိုင္းအတာတစ္ခ	ုႏွင့	္တရားဝင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အေပၚ	
တြင္	မူတည္ေနပါသည္။	၂၀၂၁	ခုႏွစ	္အာဏာသိမ္းမႈ	မတိုင္မီကပင	္Tiffany	&	
Co.	သည	္၎အေနျဖင့	္တာဝနယူ္မႈရိွစြာ	ေဆာငရ္ြကႏ္ုငိမ္ႈမရိွေၾကာင္း	စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈ	
မ်ားေၾကာင့္	မိုးကုတ္မ	ွကန႔္သတ္ထားသည့	္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း	ဝယ္ယူတင္	
သြင္းရန္	လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကိ	ုစြန႔္လႊတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ	စိန္ေခၚမႈမ်ားသည	္ကုမၸဏီမ်ား	သုိ႔မဟုတ	္အစိုးရမ်ားအား	တာဝန္ယူမႈ	
ရွိစြာ	ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ	ွကင္းလြတ္ခြင့	္မျပဳေပ။	အကယ္၍	တစ္စုံတစ္ခုျဖစ္ပါက	
ယင္းသည္	ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္	မမိိတုိ႔ကုိယတုိ္င္	တာဝန္ယူရန္၊	ကုနပ္စၥည္းေပး	
သြင္းသူမ်ားထံမွ	ပြင့လ္င္းျမငသ္ာမႈကိ	ုေတာင္းဆုိရန၊္	ေျခရာခႏံုငိမ္ႈကုိ	ျမႇင့တ္ငရ္န	္
ႏွင့္	ဝယ္ယူသည့္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္	ပဋိပကၡ၊	လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊	
တရားမဝင္မႈမ်ားမွ	ကင္းလြတ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္	အျခား	အားထုတ္မႈမ်ား	
ႏွင့္	အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္	ကုမၸဏီမ်ားသည္	အဆုိပါတာဝန္မ်ားကုိ	အေလးအနက္	
ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန	္ပိုမိုအေရးပါေစသည္။	

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမတုိင္မီ	 ပတၱျမားမ်ားကို	 တူးေဖာ္ခဲ့သည့္	 ကိစၥရပ္ႏွင့္	
ပတ္သက္၍	ေအာက္ပါ	ေလးေထာင့္ကြက္ကိ	ုၾကည့္ရႈပါ။

မိုင္းရႉးအနီးရွိ	ေတာင္မ်ားတြင္	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	ကုမၸဏီမ်ား	က်န္ေနခဲ့ေသာ	အႂကြင္းအက်န္မ်ားကိ	ုေမွာင္ရိပ္အတြင္း	ရွာေဖြေနသည့္	အမ်ိဳးသားတစ္ဦး။	Suthep	Kritsanavarin
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ပတၱျမားေဟာင္း	ႏွင့	္ပတၱျမားသစ္မ်ား

ႏုငိင္တံကာေလလံကုမၸဏမီ်ား	ႏွင့	္တနဖ္ိုးျမင့	္လက္လီေရာင္းခ်သမူ်ား	ေရာင္း	
ခ်ခဲ့သည့္	တန္ဖိုးအရွိဆုံး	 ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားသည္	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက	
သို႔မဟုတ္	ရာစုႏွစ္တစ္ခုကပင္	တူးေဖာ္၊	ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့	္ေရွးေဟာင္း	
ပတၱျမားမ်ား	ျဖစ္ၾကသည္။	ယင္းတုိ႔သည္	ကန႔သ္တခ္်က္မ်ားမွ	ကင္းလြတ္ခြင့	္
ရရွိသင့္ပါသလား။

ကံမေကာင္းစြာပင	္ကင္းလြတ္ခြင့	္မရရိွသင့ပ္ါ။	ကုမၸဏမီ်ား	ႏွင့္	လကလီ္ေရာင္း	
ခ်သူမ်ားအေနျဖင့္	၎တုိ႔၏ပတၱျမားမ်ားအား	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 စစ္တပ္	
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမတိုင္မီက	တာဝန္ယူမႈရွိစြာ	ဝယ္ယူတင္သြင္ခဲ့ေၾကာင္း	ေဖာ္ျပရန	္
အလြနခ္က္ခမဲညျ္ဖစသ္ည္။	ပတၱျမားတစခ္အုား	မည္သည့	္ရက္စြတဲြင	္တူးေဖာ	္
ခဲ့ေၾကာင္း	သို႔မဟုတ္	ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း	စမ္းသပ္ႏုိင္ေသာ	နည္းပညာ	
ဟူ၍	လက္ရွိတြင	္မရွိေသးေပ။	ထို႔ျပင္	ျမန္မာဘုရင္မ်ား	သို႔မဟုတ္	အရည	္
အေသြးအေကာင္းဆံုး	ျမနမ္ာပ့တၱျမားမ်ားစြာတို႔ကိ	ုပထမဆုံးအႀကမိ	္ေရာင္း	
ခ်ခဲသ့ည့	္ၿဗတိိသွ်ကုိလုိနအုီပခ္်ဳပမ္ႈ	လကထ္ကတ္ြင	္တူးေဖာ္ခဲသ့ည့	္ပတၱျမား	
မ်ားသည္လည္း	အလြဲသုံးစားမႈ	ႏွင့္	အျမတ္ထုတ္မႈတို႔ျဖင့္	စြန္းထင္းေနၾက	
သည္။	

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏	 စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ	၂၀၁၆-၂၀၂၁	NLD	အစုိးရ	လက္	
ထက္တြငပ္င	္လက္နကက္ိငုမ္်ားသည	္ေက်ာက္မ်က္လပုင္န္းမ်ားကုိ	လႊမ္းမိုး	
ထားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။	 စစ္တပ္၊	၎၏ခရိုနီမ်ား	 ႏွင့္	 တုိင္းရင္းသား	
လက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ားသည	္ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏	အဆင့အ္ားလုံး	
တုိ႔တြင္	အက်ိဳးအျမတ္မ်ား	ဆက္လက္ရရွိၾကသျဖင့္	 ထုိစဥ္က	 တူးေဖာ္ခဲ့	
သည္	ဟူေသာ	အခ်က္ကို	စိတခ္်ယုၾံကည္စြာသတ္မွတ္ရနခ္ကခ္ဲမႈကိ	ုထည့္	
မတြကသ္ည့တုိ္င	္အဆုိပါကာလအတြင္း	တူးေဖာခ္ဲသ့ည့	္ပတၱျမားမ်ားကုိပင္	
တာဝန္ယူမႈရွိစြာ	ဝယ္ယူတင္သြင္းရန	္မျဖစ္ႏုိင္သေလာက	္ျဖစ္သည္။	

မည္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မဆိ	ု(ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ	ျမန္မာႏုိင္င	ံလြတ္လပ	္
ေရးရရိွျခင္း	ႏွင့္	၁၉၆၂	ခႏွုစတ္ြင	္စစ္တပအ္ာဏာသိမ္းမႈတုိ႔အၾကား	ဆယ္စႏွုစ	္
အတြင္း	ျဖစႏ္ုငိသ္ည့)္	လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားမရိွဘ	ဲပတၱျမားမ်ားကုိ	
ထုတ္လုပ္ခဲသ့ည့္	ကာလတစ္ခု	ရိွခဲၿ့ပီး	ပတၱျမားမ်ားကုိ	အဆိပုါကာလကုိ	စတ္ိ	
ခ်ယုံၾကည္စြာ	ရက္စြဲ	တြက္ခ်က္ႏုိင္သည့္တုိင္	ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ား	တင္သြင္း	
မႈအေပၚ	 ျခဳံငုံတားျမစ္ခ်က္တစ္ခုတြင္	 ႁခြင္းခ်က္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းသည္	
စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ	ကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့	္ကုန္သည္မ်ား၏	လိမ္လည	္
အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားအတြက	္ကယ္ေပါက္မ်ား	ျဖစ္ေစမည	္ျဖစ္သည္။	

၅.၄	အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ	လက္ဝတ္ရတနာ	အမွတ္	
တံဆိပ္မ်ား၊	ေလလံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္		ေစ်းကြက္	
ႀကီးအတြင္း	လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားသည္	
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း	ရက္စက္ယုတ္မာေသာ	
လုပ္ရပ္မ်ားကို	၎တို႔အေနျဖင့္	ေငြေၾကးပံ့ပိုး	
ေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ကို	လ်စ္လ်ဴရႈ	
ထားၾကသည္

လုပင္န္းဆုိငရ္ာကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ား၏အဆုိအရ	ျမနမ္ာ့ပတၱျမားမ်ားအတြက္	အေရး	
အပါဆံုး	 ခရီးပန္းတုိင္မွာ	တ႐ုတ္၊	အိႏၵိယ	 ႏွင့္	 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔	
ျဖစ္ၾကသည္။	 EU	 ႏုိင္ငံမ်ား၊	 UAE,	 ေဟာင္ေကာင္	 ႏွင့္	 စကၤာပူတုိ႔သည္လည္း	
အေရးပါသည့	္ေစ်းကြက္မ်ား	ျဖစၾ္ကသည။္	US	ႏွင့	္ဥေရာပတုိ႔တြင	္အေရးပါေသာ	
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း	ႏွင့္	အေရာင္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား	မရွိေသာ္လည္း	အေရးပါ	
သည့္	လက္ဝတ္ရတနာထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ား	ရွိၾကၿပီး	အထူးသျဖင့္	ဥေရာပ	
တြင္	အဆင့္ျမင့္လက္ဝတ္ရတနာထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ား	ရွိသည္။	

Global	Witness	အေနျဖင့္	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	 ေရာင္းခ်သည့္	အေမရိကန္	
ျပည္ေထာငစ္၊ု	ဥေရာပ	ႏွင့	္အာရွအေျခစိက္ု	လက္ဝတ္ရတနာကုမၸဏမီ်ား၊	ေလလံ	
ကုမၸဏမီ်ား	ႏွင့	္ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္း	လက္လီေရာင္းခ်သူ	၃၀	တုိ႔ကုိ	ဆက္သြယ္	
ခဲ့ၿပီး	 ေက်ာက္မ်က္ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္	၎တုိ႔၏ထိခိုက္	
နစန္ာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတငသ္ရိွိႏုငိရ္နစ္စိစျ္ခင္း	အားထတ္ုမႈမ်ားအေၾကာင္း	ႏွင့္	အထူး	
သျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	၎တို႔၏	 ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ	ဝယ္ယ	ူ
တငသ္ြင္းမႈမ်ားအေၾကာင္း	ေမးခြန္းပုစံတံစခ္တုြင	္ျဖည့စ္ြက္ရန	္ေတာင္းဆုိခဲသ့ည္။	

ကၽြႏု္ပ္တို႔	ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္	ကုမၸဏီ	၃၀	တို႔အနက္	၁၇	ခုတို႔သည္	အီးေမးလ	္
ႏွင့	္တယ္လီဖုန္းတို႔ျဖင့	္ထပ္တလဲလဲ	ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း	လုံးဝ	မတုန႔္ျပန	္
ခဲ့ၾကေပ။	ယင္းတုိ႔တြင္	လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း	 Pragnell,	 ေစ်းကြက္ႀကီး	
အတြင္း	လက္လီေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ	Walmart	ႏွင့္	ေလလံကုမၸဏီ	
မ်ားျဖစ္ေသာ	Christie's,	Sotheby's	ႏွင့္	Bonhams	တို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။	ယင္းတို႔	
အားလုံးသည	္၂၀၂၁	ခုႏွစ္အတြင္း	၎တို႔၏	ဝက္ဆိုက္မ်ားတြင္	ျမန္မာ့ပတၱျမား	
ေရာင္းခ်ေၾကာင္း	ေၾကာ္ျငာခဲ့ၾကသည္။	အထူးသျဖင့္	Sotheby's	ႏွင့္	Christie's	
တုိ႔သည္	 ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္	အျမင့္မားဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ား	 ရရွိသည့္	

ပတၱျမားအခ်ိဳ႕ကုိ	 ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကၿပီး	အဆုိပါပတၱျမားမ်ားအနက္	 မ်ားစြာတုိ႔မွာ	
သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနေၾကာင္း	ထင္ရွားေသာ္လည္း	(အေပၚေလးေထာင့က္ြက္ကိ	ု
ၾကည့္ရႈပါ)	အျခားပတၱျမားမ်ားမွာမ	ူ၂၀၂၁	ခုႏွစ္အပါအဝင	္လတ္တေလာ	ႏွစ	္
တစ္ႏွစ္အတြင္း	သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခ	ုပါဝင္သည္။	

Global	Witness	 ထံ	 ေျဖၾကားရန	္ကုမၸဏီ	 ၄	ခုတို႔ကသာ	သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး	
၂၀၂၁	ခုနစ္တြင	္ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကိ	ုေစ်းကြက္တင္ခဲ့ေသာ	တန္ဖိုးျမင့	္လက္	
ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း	 Van	 Cleef	 &	 Arpels	အပါအဝင္	 ကုမၸဏီ	 ၆	 ခုတုိ႔သည္	
ေမးခြန္းမ်ားကိ	ုအခ်ိဳ႕တစ္ဝက	္ေျဖၾကားခဲ့သည္။	ကုမၸဏီက	၎၏တာဝန္ယူမႈရွ	ိ
ေသာ	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း	အေလ့အထမ်ားအတြက	္အေထာက္အထားအျဖစ္	
OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္ကိ	ုလိုက္နာေၾကာင္း	ႏွင့	္RJC	အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို	
ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့သည္။	သို႔ရာတြင	္ယင္းအေနျဖင့	္ျမန္မာႏုိင္ငံမွပတၱျမားမ်ားကို	
က်င့ဝ္တႏွ္င့အ္ည	ီဝယ္ယူတငသ္ြင္းႏုငိခ္ဲ့ေၾကာင္း	ေနာကထ္ပ	္အေထာကအ္ထား	
မ်ား	ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။	ကုမၸဏ	ီ၃	ခုတို႔သည	္ကၽြႏု္ပ္တို႔ထ	ံစာျပန္ခဲ့ေသာ	္
လည္း	ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန	္သေဘာတူခဲ့ျခင္းမရွိသလိ	ုေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း	ေျဖ	
ၾကားျခင္း	မရွိခဲ့ေပ။။	

Harry	Winston	က	၎အေနျဖင့	္ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွတိုက္ရိုက္ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း	
မျပဳေၾကာင္းႏွင့္	"ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	စတင္ထြက္ေပၚလာခဲသ့ည့္	ပတၱျမားႏွင့	္ေက်ာက္	
စိမ္းတုိ႔အား	 ႏိုင္ငံတကာအေရးယူမႈမ်ားမရွိမီ	ကာလအတြင္းတင္သြင္းခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္ေၾကာင္း	သက္ေသခံေသာ	စိတ္ခ်ယံုၾကညရ္ၿပီး	စစ္ေဆးအတညျ္ပဳထားေသာ	
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားထံမွသာ"	ဝယ္ယူေၾကာင္း	ကုမၸဏီ၏ဝက္ဆိုက္တြင	္
ေဖာ္ျပထားေသာ	ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကိ	ုကၽြႏု္ပ္တို႔အား	ညႊန္ျပခဲ့သည္။	Harry	
Winston	က	၄င္းအေနျဖင္	့ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွစတင္ထြက္ရွိလာသည္	့ေက်ာက္မ်က္	
မ်ားအား	မညသ္ည္ရ့က္စြတဲြငတ္ငသ္ြင္းခဲသ့ညျ္ဖစ္ေစ	၄င္း၏	ကုနပ္စၥည္းတငသ္ြင္း	
သူမ်ားထံမွ	 ဝယ္ယူေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း	 ဒီဇင္ဘာလ	 ၉	 ရက္ေန႔တြင္	
ေၾကညာခဲ့သည္။	

ကၽြႏုပ္တုိ္႔ႏွင့	္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ	ကုမၸဏမီ်ားျဖစသ္ည့	္Signet	Jewelers,	Chopard,	
Tiffany	&	Co.	ႏွင့	္Bulgari	တို႔သည	္တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း	
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	လုပ္ငန္းအတြင္း	ဦးေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအျဖစ	္မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ	္
ရႈျမင္ၾကသည္။	သို႔တိုင	္၎တို႔အနက	္ႏွစ္ခ	ု -	Bulgari	ႏွင့	္Chopard	-	တို႔မွာ	
ျမန္မာႏုိင္ငံမွပတၱျမားမ်ား	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းကိ	ုဖယ္ရွားျခင္းမျပဳဘဲ	Bulgari	
သည	္ကၽြႏုပ္တုိ္႔	စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲစ့ဥတ္ြင	္အနည္းဆံုး	ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ပတၱျမားတစ္ခု	
ကို	ေစ်းကြက္တင္လ်က္ရွိသည္။	Chopard	ႏွင့္	Bulgari	တို႔က	၎တို႔အေနျဖင့္	
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ	သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွသ၍	၎တုိ႔၏	ထုတ္လုပ	္



ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္တင္ျပခ်က္မ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံအရင္းအျမစ္ - ကုလသမဂၢ Comtrade အခ်က္အလက္စုစည္းမႈံမွထြက္ရွိေသာအဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္ဖိုးရိွသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား 
ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ တင္သြင္းမႈမ်ား (HS 710310 ႏွင့္ HS 710391)

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

အရင္းအျမစ္ - ကုလသမဂၢ Comtrade အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ

ျပင္သစ္ တ႐ုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အီတလီ ဆြစ္ဇာလန္ ဂ်ာမနီ အျခားနုိင္ငံမ်ားအားလံုး

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ မီလ်ံ

၆၀ မီလ်ံ

၄၀ မီလ်ံ

၂၀ မီလ်ံ
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ဥေရာပ	ႏွင့္	US	ရွိ	ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္မ်ား

ကုနသ္ညမ္်ားအေနျဖင့	္၄င္းတို႔	ေရာင္းခ်သည့	္ပတၱျမားမ်ား၏	ဇစျ္မစ္ကုိ	ခြျဲခား
သတ္မွတ္ႏုငိစ္ြမ္းမရိွျခင္းသည္	ႏုငိင္အံတြင္းရိွ	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏	
ပြင့လ္င္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းကုိ	ေဖာ္ျပေနသည္။	သုိ႔တိငု	္ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ပတၱျမား	
မ်ားကုိ	မညသ္ည့ႏ္ုငိင္မံ်ားမွ	ဝယ္ယူသနည္းဟူေသာ	ေမးခြန္းသည	္အေရးပါ	
သည့	္ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစသ္ည္။	လက္ရိွအခ်နိအ္ထိ	တ႐ုတႏ္ုငိင္မွံ	အႀကီးမား	
ဆုံး	ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္	
ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ	ပတၱျမားလုပ္ငန္းတြင္မူ	ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္	ႏုိင္ငံတကာ	ႏွင့	္
ဆက္စပ္မႈမ်ား	ရွိသည္။	

UN	Comtrade	အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ၌	ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	
ကုိ	မညသ္ည့ႏ္ုငိငံ္မ်ားမွတငသ္ြင္းခဲ့ေၾကာင္း	ေဖာ္ျပထားသည့္	ကုနသ္ြယ္ေရး	
ဆုိင္ရာ	 ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ	 ေဖာ္ျပထားသည္။	ဤအခ်က္	
အလက္အား	အဓကိအေၾကာင္းအရင္းႏွစခ္တုို႔ေၾကာင့	္သတိျဖင့	္ရႈျမင္ရမည	္
ျဖစသ္ည။္	ပထမဦးစြာ	ယင္းသည္	ႏိုငင္မံ်ား၏	တငျ္ပမႈမ်ားေပၚတြင	္မတူည္ေန	
သျဖင့္	တိက်မႈမရွိရန္	သို႔မဟုတ္	မျပည့္စုံရန	္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။	ေမွာင္ခိ	ု
ကုန္ကူးမႈမ်ား	တြင္က်ယ္ေနျခင္း	 ႏွင့္	အေကာက္ခြန္	 ႏွင့္	အခြန္အခမ်ား	
သက္သာေစရန	္တန္ဖိုးေလွ်ာ့ျဖတ္သည့	္ပုံမွန္ျဖစ္ေနေသာ	အေလ့အထတို႔	
ေၾကာင့	္ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့ပ္တ္သက္သည့	္ကုနသ္ြယ္ေရး	အခ်က္အလက္	
မ်ားသည	္အမ်ားအားျဖင့	္စတ္ိခ်ယံုၾကည္ရမႈ	မရိွေပ။	ဒတိုယအားျဖင့	္အခ်က္	
အလက္မ်ားအား	ပတၱျမားမ်ားအတြက္	သီးျခားခြဲထုတ္ႏုိင္မႈ	မရွိျခင္းေၾကာင့္	
(ေက်ာကစ္မိ္းအပါအဝင)္	ျမန္မာႏုငိင္တံြင	္တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	အျခား	အဖိုးတန္	
ေက်ာက	္ႏွင့္	အလယ္အလတ္တန္းတနဖ္ိုးရိွသည့	္ေက်ာက္မ်ားလည္း	ပါဝင	္
ႏုိင္ဖြယ	္ရွိသည္။

မညသုိ္႔ပငဆ္ိုေစကာမ	ူကုန္သြယ္ေရး	အခ်က္အလက္မ်ားအရ	ဥေရာပႏုငိင္	ံ
မ်ား	(ျပင္သစ္၊	ဆြစ္ဇာလန္	ႏွင့္	အီတလီ)	သည္	အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း	
၁၀၀	ေက်ာ္တနဖ္ိုးရိွသည့	္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား	၂၀၁၆	ခႏွုစ္မွ	

၂၀၂၀	ခုႏွစ္အထ	ိ၅	ႏွစ္တာကာလအတြင္း	ကိုယ္စီတင္သြင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း	
ရွင္းလင္းစြာေတြ႔ရသည္။	စုစုေပါင္းအျဖစ္	အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ားသည္	ယင္းကာလ	
အတြင္း	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၉၅၅	သန္းတန္ဖိုးရွိေသာ	သို႔မဟုတ	္ႏွစ္စဥ္	
ပ်မ္းမွ်	အေမရကိန္ေဒၚလာ	၁၉၁	သန္းရိွေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	တငသ္ြင္း	
ခဲ့ေၾကာင္း	တင္ျပခဲ့သည္။	

တငျ္ပခ်က္မ်ားအရ	ျပငသ္စ၊္	တ႐တ္ု	(ေဟာင္ေကာင	္ႏွင့္	မကာအုိအပါအဝင)္	
ႏွင့္	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ	ုတို႔သည္	အႀကီးမားဆုံးတင္သြင္းသူမ်ားျဖစ္	
ၾကၿပီး	၅	ႏွစ္ကာလအတြင္း	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၁၇၀	သန္း	တန္ဖိုးရွိေသာ	
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က	္ႏွင့	္အလယ္အလတ္တန္းတန္ဖိုးရွိသည့	္ေက်ာက္မ်ား	
ကုိ	ဝယ္ယူခဲၾ့ကသည္။	အီတလီသည္	စတတၳုေျမာက္	အႀကီးမားဆံုးတငပ္ို႔သူ	
ျဖစ္ၿပီး	အေမရိကန္	ေဒၚလာ	၁၂၂	သန္း	ရွိခဲ့သည္။	ဆြစ္ဇာလန	္ႏွင့	္ဂ်ာမနီ	
တုိ႔သည္	အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၁၁၉	သန္း	 ႏွင့္	 ၇၅	သန္း	အသီးသီးျဖင့္	
ေနာက္ထပ	္အႀကီးမားဆုံးတင္သြင္းသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။	

အဆိုပါ	ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို	သတိျဖင့	္ၾကည့္ရႈရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း	သက	္
ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔	ျမနမ္ာ့ေက်ာက္မ်က္မ်ား	တင္သြင္းမႈသည	္UN	သုိ႔	တငျ္ပ	
ခဲ့သည့္ပမာဏေအာက	္ေလ်ာ့နည္းဖြယ္ရာ	မရွိေပ။	ထို႔အစား	အဆိုပါကိန္း	
ဂဏန္းမ်ားသည	္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	တင္ပို႔မႈမ်ားကိ	ုတန္ဖိုးေလွ်ာ့တြက္ထားျခင္း	
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။	 ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းႏွင့္	တန္ဖိုးေလွ်ာ့တြက္ျခင္းတုိ႔	
ေၾကာင့္	ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတြင	္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ပါဝင္မႈ	
သည္	သိသသိာသာ	ပုိမုိႀကီးမားႏိုင္ဖြယ္	ရိွပါသည္။	ယင္းတုိ႔သည္	ကၽြႏ္ုပတ္ို႔၏	
ေတြ႔ရိွခ်က္အရ	ႏိုငင္တံကာေစ်းကြကမ္်ားသုိ႔	အမ်ားဆံုးပို႔ေဆာငသ္ည့	္လမ္း	
ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ	ထိုင္းႏုိင္ငံသို ႔	 ေမွာင္ခိုကုန္ကူးၿပီး	တင္ပို ႔သည့္	 ျမန္မာ့	
ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိုလည္း	ေဖာ္ျပထားျခင္း	မရွိေပ။
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ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္	 ႏုိင္ငံမ်ားကုိ	အလုံးစုံဖယ္ၾကဥ္ျခင္း	 မျပဳဟု	 Global	
Witness	ထံ	ရွင္းျပခဲသ့ည။္	ထုိသုိ႔	ဖယ္ၾကဥျ္ခင္းသည္	ႏုငိင္တံကာစမံ်ားႏွင့	္ကုိက္	
ညီျခင္းမရွိဟ	ုChopard	က	ယူဆသည္။	ထုိသို႔ဆိုေသာ္လည္း	Chopard	သည	္
၂၀၁၇	ခုႏွစ္	ေအာက္တိုဘာလ၌	၎အေနျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွေက်ာက္မ်က္မ်ား	
ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းကို	 ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	 ေဖာ္ျပထားသည့္	
ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကိ	ု၎၏ဝက္ဆိုက္တြင္	ေဖာ္ျပခဲ့သည္။	အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က	္
သည္	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ေအာက္တိုဘာလအထိ	ကုမၸဏီဝက္ဆိုက္တြင္	ရွိေနဆဲ	ျဖစ	္
ေသာ္လည္း	ႏုိဝင္ဘာလတြင္မူ	ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

Chopard	က	၎အေနျဖင့္	ႏုိင္ငံမ်ားကို	အလုံးစုံဖယ္ခ်န္ထားျခင္းအစား	အဆင့	္
ျမႇင့တ္ငထ္ားေသာ	ထိခိက္ုနစန္ာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတငသိ္ရိွႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္းကုိ	အသုံး	
ခ်ကာ	၎၏ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	 ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္းစနစ္	 ႏွင့	္ကုန	္
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားမ	ွေပးအပ္ေသာ	အာမခံခ်က္မ်ားအရ	၎အသုံးျပဳေသာ	
ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည	္ပဋိပကၡ	သို႔မဟုတ္	လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား	ႏွင့	္
ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း	 ေက်နပ္မႈရွိသည္ဟု	 Global	Witness	 ထံေျပာၾကားခဲ့	
သည္။	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း	အစီအမံမ်ားအတြင္း	
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့	္အတြင္းက်က်ေဆြးေႏြးမႈမ်ား	ပါဝင္ၿပီး	အႏၲရာယ	္
ျမင့္မားသည့	္ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအတြက	္လုပ္ကြက္မ်ားသို႔	သြားေရာက္	
ေလ့လာျခင္းမ်ား	ႏွင့္	စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား	ပါဝင္သည္ဟု	Chopard	
က	ဆိုခဲ့သည္။	၎အေနျဖင့္	သံသယရွိပါက	အဆိုပါကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား	
ႏွင့္	 စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ	 ရပ္တန႔္မည္ျဖစ္သည္ဟု	 ဆုိသည္။	 မည္သုိ႔ပင္	
ဆုိေစကာမူ	လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွဝယ္ယူတင္သြင္းရာတြင္	
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	စိစစ္ျခင္းသည္	မည္မွ်ထိေရာက္မည္	
ျဖစ္ေၾကာင္း	Global	Witness	အေနျဖင့္	ရွင္းလင္းစြာ	မသိရေပ။	

Gemmological	 Institute	 of	 America	 မွ	 စိစစ္ေလ့လာသူေဟာင္းတစ္ဦး၏	
အဆိုအရ	Bulgari	သည	္ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကို	ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။	Bulgari	
က	၎အေနျဖင့္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား	ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း	ရွ	ိ
မရွ	ိရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း	၎အေနျဖင့္	ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	တိုက္ရိုက္	
ဝယ္ယူျခင္း	မရွိဟ	ုဆုိခဲ့သည္။	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	အျပည့္အစုံေျခရာခံႏုိင္ရန	္
ခက္ခဲေၾကာင္းကိုမ	ူ၎က	ဝန္ခံခဲ့သည္။	

Global	Witness	အေနျဖင့	္ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	ဝယ္ယူတငသ္ြင္းမႈကုိ	
ရပတ္န႔္ေၾကာင္း	လူသထိငရွ္ား	ေၾကညာထားေသာ	Boodles,	Signet,	Tiffany	&	
Co.	ႏွင္	့Harry	Winston	ဟူသည့	္ႏုိင္ငံတကာ	အဆင့္ျမင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
လုပင္န္း	၄	ခကုိုသာ	သိရိွခဲပ့ါသည။္	Boodles	သည	္၂၀၁၇	ခႏွုစ	္ဒဇီငဘ္ာလတြင	္
ျမနမ္ာ	ႏုငိင္မွံ	ထတုက္နုအ္ားလုံးတုိ႔ကုိ	ဝယယူ္တငသ္ြင္းမႈ	ရပတ္န႔ခ္ဲသ့ည။္	Signet	
သည	္ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင္း	လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ	တငျ္ပခ်က္မ်ားေၾကာင့	္၂၀၁၇	
ခုႏွစ္	တြင	္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွစတင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ	ပတၱျမားမ်ားကို	 ျပန္လည္	
တားျမစခ္ဲက့ာ	၂၀၁၈	ခႏွုစတ္ြင	္ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	အားလုံးတို႔ကုိ	
တားျမစခ္ဲသ့ည။္	ကုမၸဏကီ	၎အေနျဖင့	္OECD	ထိခိက္ုနစန္ာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတင	္
သိရိွႏုငိရ္နစ္စိစျ္ခင္း	လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားကုိ	အေျခခထံားသည့္	၎၏	ဝယ္ယူတင္
သြင္းျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္အည	ီထုတ္လုပ္ပါက	အနာဂတ္တြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွ
ဝယ္ယူတင္သြင္းသည့	္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို	ေရာင္းခ်ရန္	ဆႏၵရွိေကာင္း	
ရွိႏုိင္သည္ဟ	ုကုမၸဏီက	ေဖာ္ျပခဲ့သည္။				

Tiffany	&	Co.	သည	္အေမရကိနျ္ပည္ေထာငစ္၏ု	ပတ္ိဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ	၂၀၁၆	
ခုႏွစ္တြင	္ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္	 ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ား	အသုံးျပဳမႈကို	တားျမစ္	
ပိတ္ပင္သည့္	၎၏မူဝါဒကုိ	ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ၿပီး	အဆုိပါပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ	
မ်ားကုိ	၂၀၀၃	ခုႏွစတ္ြင	္ပထမဆံုးခ်မွတ္ခဲစ့ဥက္	အကယ၍္	ျမနမ္ာ့ပတၱျမားမ်ားကုိ	
အျခားႏုငိင္မံ်ားတြင	္ျဖတ္ေတာက္၊	အေရာငတ္ငခ္ဲျ့ခင္းျဖစပ္ါက	တငသ္ြင္းမႈမ်ားကုိ	
ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ	ကယ္ေပါက္တစခ္ရိွုခဲသ့ည္ဟု	Global	Witness	ထံေျပာျပခဲသ့ည။္	
ဤကယ္ေပါက္ကိ	ု၂၀၀၈	ခႏွုစတ္ြင	္ပတ္ိဆုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း	ယင္းသည	္ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	
ပတၱျမားမ်ားကိ	ုမည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္	 ျဖတ္ေတာက္၊	အေရာင္တင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ	
ဝယယ္ူမႈမျပဳျခင္းျဖင့	္ ၂၀၀၃	ခုႏွစ္ကတည္းမွစတင္ကာ	ဥပေဒကုိ	 စာသား	 ႏွင့	္
အႏွစသ္ာရႏွစခ္စုလံုး	ေလးစားလုိက္နာခဲ့ေသာ	လက္လီေက်ာကမ္်က္ရတနာ	လုပ	္
ငန္းအနည္းစုတြင	္ပါဝင္သည္ဟ	ုTiffany	&	Co.	က	Global	Witness	အား	ေျပာ	
ၾကားခဲ့သည္။	Cartier	သည္	၎၏ဝက္ဆိုက္တြင္	ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္း	
မရိွေသာ္လည္း	၎အေနျဖင့	္၂၀၁၇	ခႏွုစမွ္စတငက္ာ	ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ပတၱျမားမ်ား	
ဝယ္ယူတငသ္ြင္းျခင္းကိ	ုရပတ္န႔ခ္ဲသ့ည္ဟ	ုGlobal	Witness	ထံ	ေရးသားခဲသ့ည။္	

Gübelin	က	၎အေနျဖင့	္၂၀၂၁	ခုႏွစ	္ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁	ရက္ေန႔မွစတင္ကာ	
၎၏ဝယ္ယူမႈမ်ားသည	္ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိ	ုရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့	္လူမႈအသိုင္း	
အဝိုင္းမ်ားကိ	ုအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစၿပီး	ပဋိပကၡ	ႏွင့	္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ	
မ်ားကိ	ုအေထာကအ္ပံ့ေပးေနျခင္းမရွိေၾကာင္း	ေသခ်ာသည္ဟု	ခံစားရခ်ိန္အထ	ိ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းကုိ	ရပတ္န႔ခ္ဲ့ေၾကာင္း	ကၽြႏ္ုပ	္
တို႔ထံ	ေရးသားခဲ့သည္။	ေက်ာက္တစ္ခု၏တန္ဖိုး	ႏွင့	္ေစ်းကြက္သို႔	သြားေရာက္	
သည့ခ္ရီးစဥတုိ္႔သည	္"ဆုိးရြားသူမ်ားအေနျဖင့	္ဥပေဒႏွင့ဆ္န႔က္်င္ေသာ	သုိ႔မဟတ္ု	
တရားမဝင္ေသာ	လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင	္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကိ	ုဦးတည္	
ေစႏုိင္ေၾကာင္း"	ကုမၸဏီက	ဝန္ခံခဲ့သည္။	Gübelin	က	၎အေနျဖင့	္၎၏မူဝါဒ	
ကို	ေထာက္ပံ့ရန	္အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိ	
ႏုငိရ္န	္စိစစျ္ခင္း	လုပထ္ုံးလုပန္ည္းတစခ္ကုိ	ုဖန္တီးခဲၿ့ပီး	ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္တစခ္	ု
ကုိေရာင္းခ်သည့္	 မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမဆုိ	 တုိ႔အေနျဖင့္	ယင္းကုိ	
၂၀၂၁	ခုႏွစ	္ေဖေဖာ္ဝါရီလမတိုင္မ	ီျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွတင္ပို႔ခဲ့ျခင္း	ျဖစ္ေၾကာင္း	သက္	
ေသျပႏုိင္သည့	္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား	 ျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	 ေျပာၾကားခဲ့သည္။	
ယင္းသည	္အျပဳသေဘာေဆာငသ္ည့	္ေျခလွမ္းတစရ္ပျ္ဖစ္ေသာလ္ည္း	အာဏာ	
သိမ္းမႈမတုိင္မီတူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏	စံုစမ္း	
ေဖာ္ထုတ္မႈတြင္	 ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔	 စစ္တပ္	 ႏွင့္	အျခား	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔	
အစည္းမ်ားကိ	ုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ဖြယ	္ရွိပါသည္။	

၅.၅	ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတင္သိရိွႏိုင္ရန္	စိစစ္	
ျခင္းႏွင့္	တာဝန္ယူမႈရိွစြာ	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း-	
အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္	ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္	
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း	အစီရင္ခံ	တင္ျပမႈ	
မ်ားသည္	အားနည္းလ်က္ရိွေနဆဲ	ျဖစ္သည္

ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏမီ်ားသည	္တာဝနယ္မူႈရိွေသာ	ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း	
ဆုိငရ္ာကစိၥရပမ္်ားကုိ	၎တုိ႔၏	ေစ်းကြက္တငျ္ခင္းအတြက္	အဓကိထား	ေရွ႕တန္း	
တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳ း	အလြန္ရွားပါးပါသည္။	ကုမၸဏီမ်ားစြာတုိ႔၏ဝက္ဆုိကမ္်ား	
သည	္အလွအပ	ႏွင့္	တန္ဖိုးႀကီးမႈတုိ႔ကုိ	သတိရေစရနအ္တြကသ္ာ	ပုစံံေရးဆြထဲား	
ၿပီး	 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ	အႏၲရာယ္မ်ားကုိ	 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ	 လူမႈ	
တာဝန္သိမႈ	စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္သာ	ေဖာ္ျပေလ့ရွိကာ	ေဖာက္သည္မ်ားအေန	
ျဖင့္	အဆုိပါစာမ်က္ႏွာကုိ	 ရာွေဖြျခင္းမျပဳပါက	ေတြ႔ရွိႏုိင္ဖြယ္	 မရွိေပ။	 Global	
Witness	မွ	ျပနလ္ညသံု္းသပခ္ဲသ့ည့	္ကုမၸဏဝီက္ဆုိက္မ်ားအနက္	Signet	သည္	
ႁခြင္းခ်က္ျဖစၿ္ပီး	ထိခိက္ုနစန္ာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတငသိ္ရိွႏုငိရ္နစ္စိစျ္ခင္း	မူဝါဒမ်ား	ႏွင့္	

၂၀၁၅	ခုႏွစ္	ေမလတြင္	ဂ်ီနီဗာ၌	က်င္းပခဲ့ေသာ	Sotheby's	၏	ေႏြဦး	Magnificent	Jewels	
and	Nobel	Jewels	ေလလံပြဲအတြင္း	အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း	၃၀	ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိသည့္	

ကမၻာ့အဖိုးအတန္ဆုံး	ပတၱျမားျဖစ္ေသာ	"Sunrise	Ruby"	ကို	ထည့္သြင္းထားသည့္	
လက္စြပ္တစ္ကြင္းကို	ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးမွ	ျပသေနပုံ။	Fabrice	Coffrini	/AFP	via	Getty	Images



46

စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ႏွင့	္ပတ္သက္သည့္	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို	အထိုက	္
အေလ်ာက္ေပၚလြငသ္ည္	့ေနရာတစခ္တုြင	္ေဖာ္ျပထားကာ	အျခားကုမၸဏအီမ်ားစ	ု
ထက္	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	ပိုမိုထုတ္ျပန္ထားသည္။	

OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္အရ	သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း	 ကုမၸဏီမ်ားစြာတုိ႔သည္	
၎တုိ႔၏ထိခိက္ုနစန္ာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတငသိ္ရိွႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္းဆုိငရ္ာ	အားထုတ္မႈ	
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာပုံမရေပ။	

ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	 ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	 စိစစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္	အမွန္	
တကယ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့	္စပ္လ်ဥ္း၍	Global	Witness	ထံသို႔	အေၾကာင္းျပန္ခဲ	့
သည့	္ကုမၸဏအီခ်ိဳ ႕သည	္၎တုိ႔၏	ေထာကပ္ံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ	အတြင္း	
က်က်	အျမငမ္်ားရရိွရန္အတြက	္၎တုိ႔၏ကုနပ္စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့	္တက္ႂကြ	
စြာ	ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ပါသည္။	Tiffany	&	Co.	ႏွင့္	Bulgari	တို႔က	၎တို႔၏	ကုန	္
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား	(Bulgari	အတြက	္၎၏	ထပဆ္င့က္နထ္ရိက္ုတာမ်ား	ႏွင့	္
တုိကရ္ိက္ုမဟုတ္ေသာ	ကုနပ္စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား)	သည	္လူမႈေရး	ႏွင့္	လူ႔အခြင့္	
အေရးဆိုင္ရာ	အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္	တာဝန္မ်ားပါရွိေသာ	ကုမၸဏီ၏	
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ	ုလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္	၎တို႔အေနျဖင့	္ကုန	္
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအား	(Bulgari	သည္	ေၾကညာျခင္းမျပဳဘဲ)	ဆန္းစစ္ျခင္း	
မ်ား	ႏွင့	္စာရင္းစစျ္ခင္းမ်ားမွတဆင့	္ေစာင့ၾ္ကည့္ေလ့လာေၾကာင္း	Global	Witness	
ထံ	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။		

Chopard	သည	္ကုနပ္စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္	အလားတူ	က်င့ဝ္တ္စည္းမ်ဥ္း	
တစ္ခုကိ	ုအသုံးျပဳၿပီး	၎၏	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိ	ုပိုမိုေကာင္းစြာ	နား	
လည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္	၎၏ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္	 ထိေတြ႔	
ဆက္ဆံေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ	 မၾကာေသးမီက	 လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း	
Global	Witness	ထံ	အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။	Signet	သည္	ကုန္ပစၥည္းေပး	
သြင္းသူမ်ားအတြက	္က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခု	ႏွင့္	တာဝန္ယူမႈရွိစြာ	ဝယ္ယူတင	္
သြင္းျခင္းဆုိငရ္ာ	လုပ္ထံုးလုပန္ည္းတစခ္ကုို	ေရးဆြခဲဲၿ့ပီး	ယင္းတုိ႔သည	္အႏၲရာယ္	
ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခမ်ားကိ	ုခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္	စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္တစ္ခုထားရွိျခင္း	ႏွင့	္
လုိက္နာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍	ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းတုိ႔အပါအဝင္	 ကုန္ပစၥည္း	
ေပးသြင္းသူမ်ားထံမ	ွ၎၏	ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို	အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။	

Tiffany	&	Co.	သည္	၂၀၂၀	Human	Rights	Watch	သုံးသပ္ခ်က္တြင္	တာဝန	္
ယူမႈရိွေသာ	ဝယ္ယတူငသ္ြင္းျခင္းအတြက္	"အားေကာင္း"	ဟု	အမ်ိဳ းအစား	သတ	္
မွတ္ထားသည့	္တစခ္တုည္းေသာကုမၸဏ	ီျဖစပ္ါသည။္	Bulgari	ႏွင့	္Signet	တုိ႔အား	
အဆိုပါ	သုံးသပ္ခ်က္တြင္	"အတန္အသင့္"	ဟု	အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး	Chopard	
အား	"သင့္တင့္"	ဟု	သတ္မွတ္ခဲ့သည္။	

Global	Witness	အေနျဖင့္	Sotheby’s,	Christie’s	ႏွင့္	Bonhams	တို႔အား	၎	
တုိ႔၏	 ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	 ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း	အေလ့အထမ်ားႏွင့္	
ပတ္သက္၍	ေဆြးေႏြးႏုငိ္ေရးအတြက္	ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း	ျပနလ္ည္တုန႔ျ္ပန္	
ျခင္း	 မရွိခဲ့ေပ။	 Global	Witness	အေနျဖင့္	 Costco,	 Intercolor	 USA	 ႏွင့္	

Walmart	တို႔ကိုလည္း	ဆက္သြယ္ကာ	၎တို႔၏ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုသိရွိႏုိင	္
ရန္	စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ားကိ	ုေဆြးေႏြးရန	္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း	
တုန႔္ျပန္ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။	 ကုန္သြယ္ေရးဂ်ာနယ္တစ္ခုမွ	 ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့	
ရာတြင	္Intercolour	USA	၏	ဒတုယိ	ဥကၠ႒က	ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ဝယ္ယူတငသ္ြင္းရာ	
တြင	္မည္သည့ဥ္ပေဒကုိမွ်	မခ်ိဳးေဖာက္ဘ	ဲပတိဆ္ို႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ	အေလးထား	
႐ုံမွ်ျဖင့္	လုံေလာက္သည္ဟ	ုဆိုခဲ့သည္။

၅.၆	ႏိုင္ငံတကာ	လက္ဝတ္ရတနာ	လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊	
ေလလံကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့္	ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္	
မ်ားအေနျဖင့္	လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	လုပ္ငန္းမ်ား၊	ေလလံကုမၸဏီမ်ား	ႏွင့္	ေက်ာက္မ်က္ရတနာ	
ကုနသ္ညမ္်ားအေနျဖင့	္	၎တုိ႔ေရာင္းခ်သည့	္ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည	္ပဋိပကၡႏွင့	္
ဆကစ္ပ္ေနျခင္းရိွမရိွ	သုိ႔မဟုတ္	လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိ	ေငြေၾကးပ့ံပုိး	
ရန	္အေထာကအ္ကူျပဳေနျခင္းရိွမရိွ	ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန	္တာဝနရိွ္ပါသည။္	အနည္း	
စုကသာ	အဆိုပါတာဝန္ကိ	ုေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္လ်က	္ရွိပါသည္။	အကယ္၍	
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္	၎တို႔သည္	မူလအစတြင္	မည္သူ႔ထံမွ	ဝယ္ယူေနျခင္း	ျဖစ္	
ေၾကာင္း	 မသိရွိဘဲ	၎တို႔အေနျဖင့္	ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္	 ခ်ိဳး	
ေဖာက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္တာဝန္ရွိေသာ	ျမန္မာစစ္တပ	္သို႔မဟုတ	္တိုင္း	
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိ	ုေငြေၾကးပံ့ပိုးေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့	္အႏၲရာယ္	
တစခ္ရိွုပါက	သက္ဆုိငရ္ာ	စီးပြားေရး	ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ	တာဝနယူ္မႈရိွစြာ	အဆံုး	
သတ္ရန္	တာဝန္ရွိပါသည္။	

၂၀၁၉	ခုႏွစ္တြင	္ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ	ကုလသမဂၢ	အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔	
က	ေက်ာက္မ်က္က႑အတြင္းရိွ	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္	စစတ္ပမွ္	ထုတ္	
လုပ္ေသာ၊	ေရာင္းခ်ေသာ	သို႔မဟုတ	္၎ႏွင့္တစ္နည္းတစ္ဖု	ံဆက္စပ္ေနေသာ	
မည္သည့္ေက်ာက္မ်က္ကုိမွ်	ဝယ္ယူျခင္း	သုိ႔မဟုတ္	ကုန္သြယျ္ခင္း	မျပဳေၾကာင္း	
ေသခ်ာေစရန	္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ု ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္းကိ	ု ျမႇင့္တင	္
လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း	ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လႈပ္ရွားေနသည့္	 မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆုိ	 သုိ႔မဟုတ္	
ျမနမ္ာႏုငိင္ရိွံ	စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင့	္ကုနသ္ြယ္ေနသည့	္သုိ႔မဟတ္ု	၎တို႔တြင	္
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပႏံွ္ေနသည့	္မညသ္ည့စ္ီးပြားေရးလပုင္န္းမဆုိတုိ႔အေနျဖင့	္ျမနမ္ာႏုငိင္ရိွံ	
မည္သည့္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔အမ်ိဳးအစားမဆို၊	အထူးသျဖင့	္တပ္မေတာ	္သို႔မဟုတ	္
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား	သုိ႔မဟုတ္	တစ္ဦးခ်င္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား	အပါအဝင	္၎	ပိငု	္
ဆုိင္ေသာ	သုိ႔မဟုတ	္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	မည္သည့လု္ပင္န္းမဆုိတုိ႔ႏွင့	္စီးပြားေရးအရ	
ဆက္ဆံျခင္း	မျပဳလုပသ္င့ပ္ါ။"	ဟု	ကုလသမဂၢ၏	အဆုိပါအဖြဲ႔က	ဆုိသည။္	“ျမန္မာ့	
ေက်ာက္စိမ္း	 ႏွင့	္ ပတၱျမား	ကုန္သြယ္မႈတုိ႔သည္	ကမ႓ာတစ္ဝန္းသို႔	 ေရာက္ရွိၿပီး	
တပ္မေတာ္သည္	၎တုိ႔ကုိ	 တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္	 ပါဝင္ပတ္သက္ေနကာ	
တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း	က်ဴးလြနသ္ည့္	လူ႔အခြင့အ္ေရး	ႏွင့	္ႏုငိင္တံကာ	
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ	ဥပေဒအေပၚ	ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက	္တာဝန္	
ရွိသျဖင့္	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့	္အဆိုပါခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ	ုေထာက္ပံ့	
ေနျခင္း	သို႔မဟုတ	္ယင္းတို႔မ	ွအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနျခင္းတို႔	မရွိေၾကာင္း	ေသခ်ာ	
ေစရန	္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။"	

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ	ူကၽြႏု္ပ္တို႔	ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	လက္ရွ	ိ
အေျခအေနတြင	္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္း	သို႔မဟုတ	္
အႏၲရာယ္ကုိ	လံုေလာက္စြာေလွ်ာ့ခ ျ်ခင္းတုိ႔ကုိ	လုပ္ေဆာငရ္န	္မျဖစ္ႏုငိ္ေပ။	Global	
Witness	၏	အျမင္အရ	မမိိတုိ႔၏	ထုတလု္ပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	
ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတင္သိရိွႏိုင္ရန္	စစိစ္ျခင္းကုိ	လံုေလာက္စြာ	လုပ္ေဆာင	္
ခဲသ့ည့	္မညသ္ည့ကု္မၸဏမီဆုိ	သည	္လက္ရိွတြင	္ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ပတၱျမား	သုိ႔မဟုတ	္
အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	လံုးဝဝယ္ယူတင္သြင္းမည္	မဟုတ္ေပ။	ထုိ႔ေၾကာင့	္ႏုငိင္	ံ
တကာကုမၸဏီမ်ား၏	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္းသည္	
တာဝနယူ္မႈရိွစြာ	ဝယယ္တူငသ္ြင္းရန	္ျဖစႏ္ုငိလ္ာသည့အ္ခ်နိအ္ထိ	ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	
စတင္ထြက္ရွိလာေသာ	ေက်ာက္မ်က္အားလံုးတုိ႔ကုိ	 ဝယ္ယူျခင္းမျပဳေရးတြင္	
အာ႐ုံစူးစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။	မိုးကုတ္ၿမိဳ႕လယ္ရွ	ိစြန႔္ပစ္ထားေသာ	ကိုလိုနီေခတ္	ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုမွ	

ျဖစ္ေပၚလာသည့္	မိုးကုတ္ေရကန္အနီး	ပတၱျမားမ်ား	ႏွင့္	အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနသည့္	ကုန္သည္မ်ား၊	၂၀၂၀	ခုႏွစ္	မတ္လ။	MO
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ႏုိင္ငံမ်ား၊	ကုလသမဂၢ၊	ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့	္
ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔
၁။	 ျမနမ္ာစစတ္ပ၏္	ႏုငိင္ံေတာ္စမီအံပုခ္်ဳပ္ေရးေကာငစ္	ီ(SAC)	ကုိ	အသိအမွတ္	

မျပဳရနႏွ္င့	္အေျခအေနအားလံုးတြင	္SAC	၏	အသိအမွတ္ျပဳခရံမႈ၊	ကုိယ္စား	
ျပဳမႈကိ	ုျငင္းပယ္ရန္။	

၂။	 မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးတြင္မဆို	SAC	ႏွင့္	ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန	္ႏွင့	္
လုပင္န္းမ်ားလုပ္ေဆာငႏ္ုငိ္ေရးအတြက	္SAC	ႏွင့	္ထိေတြ႔ဆကဆံ္ရန္	ေဒသ	
တြင္းမိတ္ဖက္မ်ားကိ	ုဖိအားေပးျခင္းမျပဳရန္။

၃။	 NUG	ကုိ	ျမန္မာျပညသူ္မ်ား၏	တရားဝငကုိ္ယ္စားလွယ္အျဖစ	္အသအိမွတ္ျပဳ	
ရန္	ႏွင့	္ေဒသတြင္း၊	ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္	အမ်ိဳးသားညီညြတ္	
ေရးအစိုးရ	(NUG)	၏	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို	ထည့္သြင္းရန္။	

၄။	 COVID-19	ကပ္ေရာဂါႏွင့	္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိငု္းတြင္း	ေပၚေပါက္လာေသာ	
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို	တုန႔္ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းအပါအဝင္	စစ္အစိုးရကိ	ု
တရားဝင္ေစျခင္း	သုိ႔မဟုတ္	အေထာက္အပံမ့်ား	ျဖန႔္ေဝေပးရာတြင္	စစ္အစုိးရ	
မွ	လႊမ္းမိုးျခင္း	သုိ႔မဟုတ္	အက်ိဳ းအျမတ္ရရိွျခင္းတုိ႔	မရိွေစဘဲ	ျမနမ္ာျပညသူ္	
မ်ားထံသို႔	လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ	အေထာက္အပံ့မ်ား	တိုး	
ျမႇင့္ေပးအပ္ရန္။

၅။	 ကလုသမဂၢလုျံခဳံေရးေကာငစ္၏ီ	လက္နက္ပတိဆုိ္႔မႈ	ႏွင့	္ေရြးေကာက္ခ	ံအရပ	္
သားအစိုးရထံသုိ႔	ၿငမိ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့	္အာဏာျပနလ္ည္ေပးအပ္ရန္	
လိုအပ္သည့	္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို	ေထာက္ခံရန္။

၆။	 ျမနမ္ာျပညသူ္မ်ားအေပၚ	ထိခိက္ုမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစၿပီး	စစတ္ပ၏္	စီးပြားေရး	
အသက္ေသြးေၾကာမ်ားကုိ	အဓကိထားကာ	ပစမွ္တ္ထားအေရးယူမႈမ်ား	ႏွင့	္
အျခားကန႔သ္တမ္ႈျပဳလပုသ္ည့	္နည္းလမ္းမ်ား	အသုံးျပဳ၍	ကုမၸဏမီ်ားအေန	
ျဖင့္	၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္မွ	စစ္တပ္ႏွင့္	စီးပြားေရးအရ	ဆက္ဆံမႈျပဳ	
ျခင္း၊	အေထာက္အပံျ့ပဳျခင္းမ်ားကုိ	ကန႔သ္တ္သည့	္မဝူါဒမ်ားခ်မွတ္က်င့သံု္း	
ရန။္	ယင္းသုိ႔အေရးယူလုပ္ေဆာငရ္ာတြင	္ေအာက္ပါလူပဂုၢိဳ လ္၊	အဖြ႔ဲအစည္း	
မ်ားလည္း	ပါဝင္သည္။

က။	အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ	လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္	အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ	လူ	
သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ	ဥပေဒမ်ားကုိ	က်ဴးလြနခ္်ိဳ းေဖာကရ္ာတြင	္
တာဝန္ရွိသည့	္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ	အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား၊	SAC	အဖြဲ႔ဝင	္
မ်ား	ႏွင့္	အျခားအရာရွိမ်ားသာမက	အေရးယူမႈမ်ားကို	ေရွာင္တိမ္းရာ	
တြင္	 ကုိယ္စားအျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္	၎တုိ႔၏	မိသားစုဝင္မ်ား	 ႏွင့္	
အေပါင္းအပါမ်ား

ခ။	 ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊		ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္	ႏွင့္	
လက္ေအာက္ခံ	ကုမၸဏမီ်ား	အပါအဝင	္စစတ္ပပ္ိငုကု္မၸဏမီ်ားအားလုံး

ဂ။	 ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း	မျပဳရေသးေသာ	ျပည္ပတြင	္အပႏံွ္ထားသည့	္ျမန္မာႏုငိင္၏ံ	
အရနႏ္ုငိင္ျံခားသုံးေငြမ်ားႏွင့တ္ကြ	သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ျခင္းမွ	ရရိွ	
ေသာ	ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ	SAC	၏	ရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈ

ဃ။	ျမနမ္ာ့ေရနႏွံင့	္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပင္န္း	(MOGE)	ႏွင့	္ျမနမ္ာ့ေက်ာက္	
မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး	လုပင္န္းတုိ႔အပါအဝင	္စစတ္ပကုိ္	ေငြေၾကး	
အေထာက္အပံ့	 ျပဳလ်က္ရွိေသာ	အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	
အားလုံး

င။	 ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္	 စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္	
ကြန္ရက္တြင္းမ	ွကုမၸဏီမ်ား၊

၇။	 ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္	 ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ	 စစ္တပ္၏	 ပ်ံ႕ႏွံ႔	
ေနေသာ	ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ	အသိအမွတ္ျပဳၿပီး	ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ေက်ာကစ္မိ္းႏွင့	္
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအားလုံးကိ	ုတင္သြင္းခြင့္	ပိတ္ပင္ထားရန္။

၈။	 ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့	္နယ္ေျမမ်ား	ႏွင့္	ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ	ျမင့္မား	
သည့	္နယ္ေျမမ်ားမွ	တာဝနယူ္မႈရိွစြာရယူျခင္းႏွင့ပ္တ္သက္၍	ထိခိကုန္စန္ာ	
မႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္	စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား	မရွိၾကသည့္	ႏုိင္င	ံ

မ်ားအေနျဖင့	္စီးပြားေရး	ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ	ႏွင့္	ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔	(OECD)	
၏	ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္နယ္ေျမမ်ားႏွင့	္ထိခိုက္ႏုိင္ေျချမင့္မား	
သည့္နယ္ေျမမ်ားမ	ွတြင္းထြက္မ်ား၏	တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	ထုတ္လုပ္မႈလမ္း	
ေၾကာင္းမ်ားအတြက	္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုသိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း	လမ္းညႊန္	
ခ်က္ကို	 ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းကာ	လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	အသိ	
ပညာေပးျခင္း	ႏွင့	္ကုမၸဏီမ်ား	လိုက္နာမႈရိွေစေရးအတြက	္လုပ္ေဆာင္ျခင္း	
တုိ႔	 ျပဳလုပ္ရန္။	 စံအရ	သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း	 ထုတ္လုပ္ေရးလမ္း	
ေၾကာင္းဆုိငရ္ာ	ထိခိက္ုနစန္ာမႈမ်ားကုိ	ႀကိဳတငသိ္ရိွႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္းကုိ	လုပ္	
ေဆာငရ္နပ္်က္ကြက္သည့	္ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း	အျပစ္ေပး	အေရးယူသင့ပ္ါ	
သည္။

၉။	 ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္နယ္ေျမမ်ား	 ႏွင့္	 ထိခိုက္ႏုိင္ေျချမင့္မား	
သည့န္ယ္ေျမမ်ားမွ	တာဝနယူ္မႈရိွစြာ	ရယျူခင္းႏွင့ပ္တ္သက၍္	ထိခိကုန္စန္ာ	
မႈမ်ားကုိသိရိွႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္းဆုိငရ္ာ	စည္းမ်ဥ္းမ်ား	ရိွၾကေသာ	EU	ႏွင့	္US	တုိ႔	
အေနျဖင့	္ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွေက်ာက္မ်က္မ်ား	ႏွင့္	ေက်ာက္စိမ္းမ်ား	(ႏွင့္	အျခား	
ေသာႏုငိင္မံ်ားမွ	အျခားေသာ	ပဋပိကၡႏွင့	္ပတသ္က္ေနသည့	္တြင္းထြက္မ်ား)	
ကိုပါ	ထည့္သြင္းရန္	ဥပေဒကို	တိုးခ်ဲ႕ၿပီး	OECD	၏	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	
သိရိွႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္း	လမ္းညႊနခ္်က္ႏွင့	္ကုိက္ညမီႈရိွေၾကာင္း	ေသခ်ာေစကာ	
အဆုိပါဥပေဒကုိ	သင့္ေလ်ာ္စြာ	အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။	စအံရ	သတ္မွတ္	
ထားသည့အ္တုိင္း	ထုတလ္ပု္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆုိငရ္ာ	ထခိိကုန္စန္ာမႈမ်ားကိ	ု
ႀကိဳတငသ္ရိွိႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္းကိ	ုလုပ္ေဆာငရ္န	္ပ်က္ကြက္သည့	္ကုမၸဏမီ်ား	
ကိုလည္း	အျပစ္ေပးအေရးယူသင့္ပါသည္။

၁၀။	ေငြေၾကးဆိုင္ရာစနစ္မ်ားသည	္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	တရားမဝင္	
ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္	 ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို	 ေထာက္ပံ့ေနျခင္း	
မရွိေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန္။

၁၁။	ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယမ္ႈ	ကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ား၏	သက္ေရာက္မႈကုိ	ေလ်ာပ့ါး	
သက္သာေစရန္အတြက္	ေဒသခံတုိင္းရင္းသား	အရပ္ဘက္လမူႈအဖြဲ႔	အစည္း	
မ်ား၊	နယ္စပတ္ြငအ္ေျခစိကုသ္ည့	္အရပ္ဘက္လမူႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္	
သယံဇာတႂကြယ္ဝသည့	္ေဒသမ်ားရွ	ိအရပ္သားမ်ားအတြက	္လူသားခ်င္း	
စာနာေထာက္ထားမႈ	ႏွင့	္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ	အေထာက္အပံ	့
မ်ားေပးအပ္ရန္။

၁၂။	ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍	သတိထားဆင္ျခင္သည့	္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း	
ဆိုင္ရာ	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္းအား	စီးပြားေရး	
ႏွင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ	အမ်ိဳးသားအဆင့္	 လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား	
အတြင္း	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၿပီး	 ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအတြင္း	က်င့္သုံးကာ	
လံုေလာက္သည့အ္ရင္းအျမစျ္ဖင့	္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ၿပီး	လုိက္နာမႈရိွေစ	
ရန္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန	္ျပဳလုပ္ရန္။

၁၃။	အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္	တင္သြင္းမႈမ်ားကုိ	ကာရက္ျဖင့္	 မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး	
အခ်ိဳ႕တြင္	ကီလိုဂရမ္ျဖင့	္တင္ျပထားကာ	အခ်ိဳ႕တြင္	တန္ဖိုးအတိုင္းအတာ	
တစခ္သုာ	တငျ္ပထားသည့	္လက္ရိွတြင	္တသမတ္တည္းမရိွေသာ	ယူနစမ္်ား	
ကုိ	အသံုးျပဳေသာ	ေရာငစ္ုံေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့	္ပတသ္က္သည့	္ကုနသ္ြယ္မႈ	
အခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုစံသတ္မွတ္ရန္။

၁၄။	လက္ရွိ	ကုန္သြယ္ေရးစနစ္အတြင္း	အသုံးျပဳသည့္	"စိန္မဟုတ္သည့	္အဖိုး	
တန္ေက်ာက္မ်ား"	ဆုိင္ရာ	HS	Code	အတြင္း	အမ်ိဳ းအစားအခြမဲ်ား	ဖနတီ္းကာ	
ပတၱျမား၊	နီလာ	သို႔မဟုတ္	ျမ	စသည့္	အဖိုးတန္ေက်ာက္အမ်ိဳးအစား	အမ်ိဳး	
မ်ိဳးတို႔ကို	ခြဲျခားႏုိင္ေစရန	္လုပ္ေဆာင္ရန္။

၁၅။	မွတ္တမ္းမ်ားတြင	္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး	တိက်မႈရွိေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန	္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ	 ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ	အခ်က္	
အလက္မ်ား၏	ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ	ႏွင့္	အရည္အေသြးတို႔ကို	တိုးတက္ေစရန	္
ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၆။	တိငု္းရင္းသားလူနည္းစမု်ားပါဝငၿ္ပီး	သယံဇာတမ်ားကုိ	မည္သုိ႔	စီမခံန႔ခ္ြမဲည	္
ျဖစ္ေၾကာင္း	ဆံုးျဖတ္ရာတြင	္ေဒသဆိငုရ္ာ	အက်ိဳ းစီးပြား	ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္	
သူမ်ားအေနျဖင့္	အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္	အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ	 ပါဝင္ႏုိင္	
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ေၾကာင္းေသခ်ာေစသည့္	အနာဂတ္ေက်ာက္မ်က္လုပင္န္းအတြက	္ရညမွ္န္း	
ခ်က္တစ္ခုေရးဆြဲရာတြင္	 NUCC၊	 NUG၊	 တုိင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔
မ်ား	 ႏွင့္	အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို	 နည္းပညာ	ႏွင့္	 မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ	
အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ရန္။

၁၇။	သယံဇာတမ်ား	 စီမံခန႔္ခြဲေရးတြင္	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ	 ႏွင့္	တာဝန္ခံမႈတို႔ကို	
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက	္NUCC၊	NUG၊	တိုင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား	ႏွင့္	
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိ	ုနည္းပညာ	ႏွင့္	မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ	အေထာက	္
အပံ့မ်ား	ေပးအပ္ရန္။

NUCC	ႏွင့္	NUG	သို႔
၁။	 တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား	 ပါဝင္ၿပီး	သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ	 မည္သုိ႔	

စီမံခန႔္ခြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	 ဆံုးျဖတ္ရာတြင္	 ေဒသခံအက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္	
ဆက္ႏႊယသူ္မ်ားအတြက္	အဓပိၸာယ္ျပည့ဝ္သည့	္အခန္းက႑တစ္ခု	ေပးအပ္	
ထားေသာ	ေက်ာက္မ်က္စီမံခန႔္ခြဲမႈအပါအဝင္	အားလုံးပါဝင္ေသာ	သဘာဝ	
သယံဇာတ	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္	ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု	ေရးဆြဲရန္။

၂။	 သဘာဝသယံဇာတ	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့	္မူဝါဒမ်ား၊	အစီအစဥ	္
မ်ား	ႏွင့	္ထုတ္ျပနခ္်က္မ်ားအတြက္	ထိေရာက္ေသာ	မဝူါဒဆုိငရ္ာ	ေဆြးေႏြးမႈ	
မ်ားအတြင္း	 တုိင္းရင္းသားအက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္	ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္	
ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္။

၃။	 အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိငု္း	ေက်ာက္စမိ္း၊	ပတၱျမား	ႏွင့	္အျခား	ေက်ာက္မ်က္	
မ်ားအား	စစ္တပကုိ္	ႂကြယ္ဝေစရန	္ႏွင့	္၎၏	အပုခ္်ဳပမ္ႈကုိ	ရွညၾ္ကာေစေရး	
အတြက	္အေထာက္အကူျပဳရန္	အသုံးျပဳသည့္	အဆိုးၾကဳံႏုိင္ေျခမ်ားကို	ေျဖ	
ရွင္းၿပီး	ေက်ာက္စိမ္း	ႏွင့	္ေက်ာက္မ်ကလု္ပင္န္းအတြင္းရိွ	SAC	၏	လုပ္ေဆာင	္
ခ်က္မ်ားကိ	ုတုန႔္ျပန္ရန္။

၄။	 ေအာက္ပါ	အခ်က္မ်ားအပါအဝင္	 ခိုင္မာသည့္	 မူဝါဒ	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	
ဆိုင္ရာ	အဆိုျပဳခ်က္မ်ား	လုပ္ေဆာင္ရန္	-

က။	တူးေဖာမ္ႈမ်ားကုိ	တာဝနယူ္မႈရိွစြာ	စမီခံန႔ခ္ြႏဲုငိသ္ည့	္အခ်နိက္ာလ	ေရာက္	
ရွိသည္အထ	ိအႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ား	ႏွင့္	စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား	အသုံးျပဳ	
သည့္	လုပ္ငန္းမ်ားကို	ဆိုင္းငံ့ေစျခင္း

ခ။	 ေက်ာက္စိမ္း	ႏွင့္	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း	ပါဝင္ပတ္သက္သည့္	
ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးတို ႔အား	အက်ိဳးအျမတ္	 ရရွိပိုင္ဆုိင္မႈ၊	 လုိင္စင္၊	
စာခ်ဳပ	္ႏွင့	္ေငြေပးေခ်မႈဆိငုရ္ာ	သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကုိ	ထုတ္ျပန	္
ေၾကညာရန	္အမိန႔္ထုတ္ျပန္ျခင္း

SSA-N	မွ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့	္မိုင္းရႉးအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ	ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုတြင္	
အဆိုင္းၿပီး၍	၎တို႔၏	ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားသို႔	သြားေရာက္ရန္	ဓာတ္ေလွကား	
စီးနင္းေနၾကသည့္	လုပ္သားမ်ား၊	၂၀၁၈	ခုႏွစ္။	Suthep	Kritsanavarin

ဂ။	 ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေသာ	တူးေဖာ္ေရးအေလအ့ထမ်ားကိ	ုဦးစားေပးျခင္း	ႏွင့	္
တန္ဖိုးျမႇင့	္အေခ်ာထည	္ေက်ာက္မ်က္က႑ကိ	ုအားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

ဃ။	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး	ႏွင့္	ေကာင္းစြာ	ႀကိဳတင္အသိေပး၍	
လြတ္လပ္ေသာ	သေဘာထားေတာင္းခံျခင္းဆိုင္ရာ	အခြင့္အေရး	အပါ	
အဝင	္ထိခုိက္နစ္နာသည့	္လူထု	ႏွင့္	ဌာေနျပည္သူလူထုတို႔၏	အခြင့္	
အေရးမ်ားကိ	ုဦးစားေပးရန	္ကတိျပဳျခင္း

င။	 ေက်ာက္မ်က္	စမီခံန႔ခ္ြမဲႈအတြင္း	ပြင့လ္င္းျမငသ္ာမႈ	ႏွင့	္တာဝနခ္မံႈတုိ႔ကုိ	
ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း

၅။	 တူးေဖာ္မႈမ်ား၏	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င	္ႏွင့	္လူမႈေရးဆိုင္ရာ	သက္ေရာက္မႈ	
မ်ားကုိ	ေျဖရွင္းေပးမည့	္ေစာင့ၾ္ကည့္ေရး	စနစတ္စခ္	ုႏွင့	္ခိငုမ္ာေသာ	ျပနလ္ည	္
ကုစားေရး	ႏွင့္	အဆငမ္ေျပမႈမ်ား	ညႇႏုိွိင္းေျဖရွင္းေရး	စနစတ္စ္ခုတို႔ကုိ	တည	္
ေထာင္ရန္။

ျပည္တြင္း	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	ႏွင့္	ကုန္သြယ္ေရး	
ကုမၸဏီမ်ားသို႔
၁။	 ေက်ာကမ္်က္တူးေဖာ္ေရး	နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ	တရားမဝင	္လုပင္န္းေဆာင	္

ရြက္ေနမႈမ်ားသည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒ	 ႏွင့္	 ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ	
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း	အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့	္အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္	
ရြက္ေနမႈမ်ားကိ	ုရပ္တန႔္ရန္။

၂။	 မွနမွ္နက္နက္န	္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာကထ္ားသည့	္အရပသ္ားအစိုးရတစရ္ပ	္
အာဏာျပန္လည္ရရွိလာသည့္အခ်ိန္မတိုင္မ	ီSAC	မွ	လိုင္စင္မ်ား	ျပန္လည္	
ထုတ္ေပးပါက	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့အ္သစ	္သုိ႔မဟုတ္	ရိွၿပီးသားတူးေဖာ္	
ခြင့္ကို	သက္တမ္းတိုးျခင္းတို႔အတြက	္ေလွ်ာက္ထားျခင္း	မျပဳရန္။

၃။	 OECD	၏	လမ္းညႊနခ္်က္ႏွင့အ္ည	ီစစ္တပ၊္	ရတဲပဖ္ြဲ႔၊	SAC	အပုခ္်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား	
သို႔မဟုတ	္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားတြင	္လႈပ္ရွားသည့	္အစိုးရ	
မဟုတ္ေသာ	လက္နက္ကိုင္မ်ားအား	ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း	မျပဳရန္။

၄။	 စစတ္ပမွ္လုပ္ေဆာငသ္ည့	္ေက်ာက္စမိ္း	ႏွင့	္ေက်ာက္မ်က္ျပပြမဲ်ားတြင	္ပါဝင္	
ျခင္းမျပဳရန္။

၅။	 ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္	NUG	၏	လမ္းညႊန္ခ်က္	ႏွင့	္မူဝါဒ	
မ်ားကို	လိုက္နာရန္။

၆။	 အက်ိဳ းအျမတ္	ရရိွပိငုဆုိ္ငမ္ႈ၊	လုိငစ္င၊္	စာခ်ဳပ	္ႏွင့	္ေငြေပးေခ်မႈဆုိငရ္ာ	သတင္း	
အခ်က္အလက္အားလုံးကိ	ုထုတ္ျပန္ရန္။

OECD	သို႔		
၁။	 ေက်ာက္မ်က္	ကုန္သြယ္ျခင္းတြင	္ပါဝင္သည့္	ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့	္OECD	

လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အည	ီထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ	ထိခိုက္နစ္နာမႈ	
မ်ားကုိ	ႀကိဳတငသ္ရိွိႏုငိရ္န	္စိစစျ္ခင္းကုိ	လုပ္ေဆာငရ္မည	္ျဖစ္ေၾကာင္း	ေဖာျ္ပ	
ထားသည့	္ရွင္းလင္းေသာ	ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခ	ုထုတ္ျပန္ရန္။

၂။	 ဥပေဒ	ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားမွတဆင့္	အပါအဝင	္ေက်ာကမ္်ကမ္်ားအတြက	္သင့	္
ေလ်ာ္ေသာ	ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	ႀကိဳ	
တင္သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း	ေသခ်ာေစသည့	္ခိုင္မာေသာ	
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား	 ခ်မွတ္ထားၿပီး	 လုိက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္	 ေဆာင္ရြက္	
ေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန	္OECD	အဖြဲ႔ဝငႏ္ုငိင္မံ်ားကုိ	တက္ႂကြစြာ	ေစာင့္ၾကည့္	
ရန္။

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ	လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း	ေကာင္စီ	
(RJC)	သို႔
၁။	 ၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္	အေသးစိတ္အစီရင္ခံတင္ျပေရးဆုိင္ရာ	သတ္	

မွတ္ခ်က္မ်ား	ေရးဆြဲရန္။

၂။	 လုိက္နာမႈမရွိသည့္	အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ	အေရးယူျခင္းမ်ားမွတဆင့္အပါအဝင္	
၎၏စံမ်ားအား	ေကာင္းစြာလိုက္နာမႈရွိေစရန	္ေဆာင္ရြက္ရန္။
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မုိးကုတ္ရိွ	ေက်ာက္တြင္း	အဝင္ဝတစ္ခုတြင္	တူးေဖာ္ထားသည့္	အပုိင္းအစမ်ားအတြင္း	ပတၱျမား	
အရုိင္းတံုးမ်ားကုိရွာေဖြေနသည့္	လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊	၂၀၂၀	ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ။	MO

၃။	 ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ	လမ္းေၾကာင္းမ်ား	ထည့္သြင္းရန္အတြက္	
၎၏	အဆင့္ဆင့	္ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမႈ	စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို	တိုးခ်ဲ႕ရန္။

၄။	 လက္ရွိ	အေျခအေနမ်ားတြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	 ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	 ဝယ္ယူ	
တင္သြင္းျခင္းသည	္OECD	၏	လမ္းညႊနခ္်က္ႏွင့	္ကုိက္ညီရန	္မျဖစႏ္ုငိ္ေၾကာင္း	
၎၏	အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသို႔	ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္	ထုတ္ျပန္ရန္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပရွိ	ေက်ာက္မ်က္	ႏွင့	္လက္ဝတ္ရတနာ	
ကုမၸဏီမ်ားသို႔
၁။	 သယဇံာတမ်ား	တရားမဝငကု္နသ္ြယျ္ခင္း	ႏွင့တ္ကြ	စီးပြားေရး	ႏွင့	္ကုနသ္ြယ္	

ေရးဆိုင္ရာ	အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို	ထိန္းခ်ဳပ္သည့္	ဥပေဒမ်ား	အပါအဝင	္
ႏုိင္ငံတကာ	ႏွင့္	ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို	လိုက္နာရန္။

၂။	 OECD	၏	ထိခိုက္ႏုိင္ေျခအေပၚ	အေျခခံထားသည့	္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိ	ု
သိရိွႏုငိရ္န	္စစိစျ္ခင္းဆုိငရ္ာ	အဆင့	္၅	ဆင့	္ပါဝင္ေသာ	မူေဘာငကုိ္	ေအာက္ပါ	
အတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအပါအဝင္	OECD	၏	လမ္းညႊန္ခ်က္ကိ	ု
လက္ခံက်င့္သုံးရန္။

က။	ခိုင္မာသည့္	 ကုမၸဏီစီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္မ်ား	သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး	 ျမန္မာ	
ႏုငိင္ႏွံင့	္အျခားေသာ	ပဋပိကၡသက္ေရာက္ခထံားရသည့္	နယ္ေျမမ်ားႏွင့	္
ထိခိက္ုႏုငိ္ေျချမင့မ္ားသည့န္ယ္ေျမမ်ားမွ	ထြက္ရိွလာသည့	္ေက်ာက္မ်က္	
မ်ားအတြက္	မဝူါဒတစခ္ကုို	က်င့သံု္းၿပီး	ကုနပ္စၥည္း	တငသ္ြင္းသမူ်ားႏွင့	္
အမ်ားျပည္သူတို႔ထ	ံရွင္းလင္းစြာ	ထုတ္ျပန္ရန္။

ခ။	 အမွန္တကယ	္သုိ႔မဟုတ္	ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ	ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း	
ဆိုင္ရာ	အဆိုးၾကဳံႏုိင္ေျခမ်ားကို	ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး	ဆန္းစစ္ရန္။

ဂ။	 ကုန္သြယ္မႈကိ	ုယာယီဆိုင္းငံ့ထားရန္	သို႔မဟုတ္	ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း	
သူတစ္ဦးႏွင့	္လက္တြဲျဖဳတ္ရန္	ဆုံးျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္	အပါအဝင္	 ခြဲျခား	
သတ္မွတ္ထားသည္	့အဆုိးၾကဳႏံုငိ္ေျခမ်ားကုိ	တုန႔ျ္ပနရ္နအ္တြက္	ဗ်ဴ ဟာ	
တစ္ခုေရးဆြဲၿပီး	အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

ဃ။	ထုတ္လုပ္မႈ	လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွ	ိခြဲျခားသတမ္ွတ္ထားသည့္	အဆင့္	
မ်ားတြင	္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္	ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို	
သိရွိႏုိင္ရန	္စိစစ္ျခင္းအတြက္	အမွီအခိုကင္း	လြတ္လပ္သည့္	ျပင္ပအဖြဲ႔	
အစည္းတစ္ခုမ	ွစာရင္းစစ္ေဆးျခင္း	လုပ္ေဆာင္ေစရန္။

င။	 ကုနပ္စၥည္းတငသ္ြင္းသူမ်ား	မညသူ္မညဝ္ါျဖစ္ေၾကာင္း	ရွင္းလင္းစြာ	ခြျဲခား	
ေရြးထုတ္ျခင္း	အပါအဝင	္ထုတလု္ပမ္ႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္	ထိခိကု	္
နစ္နာမႈမ်ားကိ	ုသိရွိႏိုင္ရန္	စိစစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍	အမ်ားျပည္သူထံ	
တင္ျပရန္။

၃။	 အဆင့	္၅	ဆင့္ပါသည့	္မူေဘာငကုိ္	ယခငက္	တငသ္ြင္းခဲမ့ႈမ်ား၏	အရင္းအျမစ္	
မ်ားကို	က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ	 ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္စြမ္းတစ္ခုမွတဆင့္	
ရိွၿပီးသား	သုိေလွာငထ္ားသည့္	ေရာငစ္ုံေက်ာက္မ်က္မ်ားအေပၚလည္း	အသုံး	
ခ်ရန္။

၄။	 OECD	လမ္းညႊနခ္်က္၏	ေနာက္ဆက္တြ	ဲ၂	ႏွင့	္၎၏	ျဖည့စ္ြက္ခ်က္မ်ားတြင	္
ေဖာ္ျပထားသည့အ္တိငု္း	ပဋပိကၡကုိ	ေငြေၾကးပံပ့ိုးျခင္း	သုိ႔မဟုတ္	ပဋိပကၡ၏	
အေျခအေနမ်ားကုိ	မီးေလာငရ္ာေလပင့ျ္ဖစ္ေစျခင္း၊	အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း	
သုိ႔မဟုတ္	ပိမုိဆုိုးရြားေစျခင္းတုိ႔အတြက္	သြယဝ္ိက္ု၍	ပါဝငျ္ခင္းကုိ	ေရွာငၾ္ကဥ	္
ၿပီး	ထိုသို႔ေသာ	သက္ေရာက္မႈမ်ား	ျဖစ္ပြားပါက	ေျဖရွင္းရန္။

၅။	 ကုလသမဂၢ၏	 စီးပြားေရး	 ႏွင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ	လမ္းညႊန္ခ်က္	
အေျခခံမူမ်ား	 ႏွင့္	 ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္	 ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ	
ျမင့္မားလ်က္ရွိေသာ	 ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိသိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း	 ဆုိင္ရာ	
ကုလသမဂၢ	လမ္းညႊနခ္်ကတုိ္႔အပါအဝင	္အျခားသကဆုိ္ငရ္ာ	လမ္းညႊနခ္်က	္
မ်ားကိ	ုလက္ခံက်င့္သုံးရန္။

၆။	 WeChat	အပါအဝင	္ျမန္မာႏုငိင္မွံ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	ေရာင္းခ်မႈကုိ	လြယ္ကူ	
ေခ်ာေမြ႕ေစသည့္	 နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း	 လူ႔အခြင့္အေရး	
အေပၚ	 ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား	 ျဖစ္ပြားေစျခင္း	 သုိ႔မဟုတ္	၎တို႔ကုိ	
အေထာက္အကျူပဳျခင္းတို႔မွ	ေရွာငၾ္ကဥ္ေၾကာင္းႏွင့	္ထုိသုိ႔ေသာသက္ေရာက္	
မႈမ်ား	ျဖစ္ပြားပါက	ေျဖရွင္းေၾကာင္း	ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္	ကုလသမဂၢ၏	လမ္း	
ညႊန္ခ်က	္အေျခခံမူမ်ားကို	လိုက္နာရန္။

အကယ္၍	ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့	္OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား	ႏွင့	္အထက္ပါအႀကံ	
ျပဳတငျ္ပခ်က္မ်ားကုိ	စိတ္ရင္းမွနျ္ဖင့	္လုိက္နာၾကပါက	ထုိင္းႏုငိင္	ံႏွင့	္အျခားေသာ	
ၾကားခံႏုိင္ငံမ်ားရွ	ိကုန္သည္မ်ား	ႏွင့	္အေခ်ာထည	္ ျပဳလုပ္သူမ်ားမွတဆင့္အပါ	
အဝင္	ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွေက်ာက္မ်က	္ႏွင့	္ေက်ာက္စိမ္းတို႔ကိ	ုတာဝန္ယူမႈရွိစြာ	ရယူ	
တင္သြင္းရန္မွာ	လကရိွ္အေျခအေနတြင္	ျဖစႏို္င္ျခင္းမရိွေၾကာင္း	ေကာကခ္်က္ခ်	
ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

OECD	လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရွိ	 ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ	 သိရွိႏုိင္ရန္	 စိစစ္ျခင္းသည္	
ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းအတြက္	ကိရယိာတစခ္အုျဖစ	္ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း	
ကုမၸဏတီစခ္သုည	္ႀကီးေလးေသာ	အလြသံုဲးစားမႈမ်ား	က်ဴ းလြန္ေနသည့	္မည္သည့	္
အဖြဲ႔အစည္းမဆိ	ုသုိ႔မဟုတ္	အစုိးရမဟတုသ္ည့	္လက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ားထံမွ	ရယ	ူ
တငသ္ြင္းေနသည	္သုိ႔မဟုတ္	၎တုိ႔ႏွင့ဆ္က္စပ္ေနသညဟူ္ေသာ	က်ိဳ းေၾကာင္း	
ဆီေလ်ာ္သည့္	အဆုိးၾကဳံႏုိင္ေျခတစ္ခုကိ	ုခြဲျခားသတ္မွတ္ရသည့္အခါ	အၾကမ္း	
ထည္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္အပါအဝင္	လက္တြျဲဖဳတ္ရန္	လုိအပ္ေကာင္းလုိအပႏ္ုငိ	္
ေၾကာင္းကိုလည္း	လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင	္အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွေက်ာက္မ်က	္ႏွင့	္ေက်ာက္စိမ္းတို႔	
ရယူတင္သြင္းမႈကို	ရပ္တန႔္သည့္	ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့	္
၁။	 ရိွၿပီးသားဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ	လက္တြျဲဖဳတျ္ခင္းသည	္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိ	ု

ဦးစားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	ေသခ်ာေစရန္။

၂။	 မိမိတို႔ေၾကာင့္	ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ၊	မိမိတို႔ပါဝင္ခဲ့ေသာ	သို႔မဟုတ	္ဆက္စပ္မႈရွိခဲ	့
ေသာ	မညသ္ည့လူ္႔အခြင့အ္ေရးဆုိငရ္ာ	ဆုိးက်ိဳ းသက္ေရာကမ္ႈအတြကမ္ဆိ	ု
ေထာကပ္ံျ့ခင္း	သုိ႔မဟုတ္	ျပနလ္ညကု္စားေရးဆုိငရ္ာ	တရားဝင	္လုပ္ငန္းစဥ္	
မ်ားကို	အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းတို႔	ျပဳလုပ္ရန္။

၃။	 မိမိတုိ႔အေနျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	 ရယူတင္သြင္းမႈကုိ	 ရပ္တန႔္ခဲ့ေၾကာင္း	 ႏွင့္	
ျပန္လည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္	 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို	 အမ်ားျပည္သူထံ	
ေၾကညာရန္။
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ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား	
Global	Witness	အေနျဖင့္	ဤအစီရင္ခံစာအတြက္	 သုေတသနလုပ္ငန္းအား	
၂၀၁၇	ႏွင့	္၂၀၂၁	တုိ႔အၾကားတြင	္လုပ္ေဆာငခ္ဲ့သည္။	ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္ျမနမ္ာ	
ႏုိင္ငံရွ	ိမိုးကုတ္၊	မုိင္း႐ွဴး၊	လြယ္တိုင္းလ်ံ	ႏွင့္	ရန္ကုန္တို႔ရွိ	အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊	
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊	လက္နက္ကိုင္မ်ား၊	လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊	
အသုိင္း	အဝိငု္းရိွအဖြ႔ဲဝငမ္်ား	ႏွင့	္ကၽြမ္းက်ငပ္ညာရွငမ္်ား	၁၅၀	ေက်ာ္တုိ႔	ႏွင့	္ဘန္	
ေကာက္၊	ေဟာင္ေကာင၊္	လနဒ္န	္ႏွင့	္နယူးေယာက္တုိ႔အပါအဝင	္ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ	
ေက်ာက္မ်က္ကုနသ္ြယ္ေရး	ႏွင့	္ေရာင္းခ်ေရးစငတ္ာမ်ားမွ	ကုမၸဏ	ီကုိယ္စားလွယ္	
မ်ား	 ႏွင့္	အျခားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ	အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား	 ႏွင့္	
ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား	ႏွင့	္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားမွတဆင့	္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ	ု
စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။	

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း	စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး	အၾကမ္းဖက္မႈ	အႏၲရာယ္မ်ားျမင့္မားေန	
ေသာေၾကာင့္	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္	ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	
အမ်ားစုတို႔	မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း	ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳထားေပ။	

အခ်က္အလက	္စိစစ္ေလ့လာမႈ	
Global	Witness	အေနျဖင့္	 ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္	ဤအစီရင္ခံစာအတြက္	
အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ	အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ	က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သံုးသပ္ၿပီး	 စိစစ္	
ေလ့လာခဲ့ပါသည	္-	

>   ၂၀၁၃-၁၄	 မွ	 ၂၀၁၇-၁၈	ဘ႑ာေရးႏွစ္တုိ႔အတြက္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 EITI	
အစီရင္ခံစာ	၅	ခုတို႔အတြင္း	ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္	အခ်က္အလက္မ်ား

>   မိုးကုတ္နယ္ေျမပါဝင္ေသာ	ေက်ာကမ္်ကလု္ပပ္ိငုခ္ြင့္ေပးအပထ္ားသည့	္ေျမပု	ံ
တစခ္အုပါအဝင	္ေက်ာက္မ်က္လုိငစ္ငကုိ္င္ေဆာငထ္ားသူမ်ားႏွင့	္ပတ္သက္	
၍	လုပ္ငန္းအတြင္းလူမ်ားထံမွ	ေပးအပ္သည့္	အခ်က္အလက္မ်ား

>   www.myco.dica.gov.mm	တြင္	 ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ	DICA	၏	
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ	အြန္လိုင္း	မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွတဆင့္	ေဖာ္ျပထားသည္	့
ကုမၸဏ	ီမွတ္တမ္းမ်ား

>   ေက်ာကမ္်ကထ္တုလု္ပမ္ႈႏွင့ပ္တ္သက္၍	MGE	၏	တရားဝင	္အခ်ကအ္လက္	
မ်ား

>   UN	Comtrade	အခ်က္အလက္

>   ထုိင္းအေကာက္ခြန္မွ	 ကုန္သြယ္ေရး	 စာရင္းအင္းမ်ား	 ႏွင့္	 ကုမၸဏီအခ်က္	
အလက္မ်ား	

>   လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ	ေက်ာက္မ်က္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး	အခ်က္အလက္	

>   ပဋိပကၡ	ႏွင့	္အၾကမ္းဖက္မႈ	ျဖစစ္ဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	လက္နက္ကုိငပ္ဋပိကၡ	
ျဖစ္ပြားရာ	 ေနရာေဒသမ်ား	 ႏွင့္	 ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား	 စီမံကိန္း	 ႏွင့္	
ႏုငိင္ံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား	ကညူီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔မွ	စစုည္းခဲ့ေသာ	
အခ်က္အလက္မ်ား

>   Burmalibrary.org	မွ	တငျ္ပထားေသာ	၁၉၉၀	ျပည့ႏွ္စမ္်ားအထိ	ရက္စြတဲပ	္
ထားေသာ	အစိုးရမီဒီယာေမာ္ကြန္းမ်ား

>   အဂၤလိပ္	 ႏွင့္	 ျမန္မာဘာသာစကားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္	အမ်ားျပည္သူထံ	
ရရွိႏုိင္ေသာ	ဘက္စုံသုံးသပ္ခ်က္တစ္ခု

Security	Force	Monitor	ထံမွ	ကူညီပံ့ပိုးမႈ

Columbia	Law	School	Human	Rights	Institute	၏	အစအီစဥတ္စခ္ျုဖစ္သည့္	
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ	သုေတသနအဖြဲ႔	Security	Force	Monitor	
(https://securityforcemonitor.org/)	သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အဆင့္ဆင့	္ကြပက္	ဲ
ေရး	ႏွင့	္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့	္အမ်ားျပည္သူဆိငု္ရာ	အရင္းအျမစ္မ်ား	
ကူညီပံ့ပိုးမႈ	ႏွင့	္သုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား	Global	Witness	ထံ	ေပးအပ္	
ခဲ့ၿပီး	ယင္းသည	္ဤအစီရင္ခံစာအတြက	္စိစစ္ေလ့လာမႈကိ	ုအေထာက္အကူျပဳ	
ခဲ့သည္

"ေက်ာက္မ်က္မ်ား"	ႏွင့္	"ပတၱျမားမ်ား"	အသုံးျပဳမႈႏွင့္	
ပတ္သက္သည့္	မွတ္ခ်က	္

မိုးကုတ္	ႏွင့	္မုိင္း႐ွဴးတုိ႔ရွိ	ေက်ာက္တြင္းမ်ားသည	္ပတၱျမားသာမကဘဲ	နီလာ	ႏွင့္	
အျခားေသာ	ေရာငစ္ုံေက်ာက္မ်ကမ္်ားအတြက္လည္း	အဓကိအရင္းအျမစ္တစ္ခု	
ျဖစသ္ည။္	ဤအစရီငခ္စံာတြင	္ကၽြႏုပ္တ္ို႔အေနျဖင့	္တူးေဖာ္ေရးႏွင့	္ကုနသ္ြယ္ေရး	
လုပ္ေဆာငခ္်ကမ္်ားႏွင့ပ္တ္သက္သည့	္အေထြေထြေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္	ပတၱျမား	
အစား	ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားကိ	ုရည္ညႊန္းခဲ့ၿပီး	MEITI	မွတဆင့	္ထုတ္ျပန	္
သည့	္အခ်ကအ္လက္မ်ားတြငက္ဲသ့ို႔	ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳ းအစားမ်ားကုိ	ခြျဲခားထား	
ျခင္းမရိွသည့	္အဓကိအခ်က္အလက္	အရင္းအျမစမ္်ားတြငလ္ည္း	ေက်ာကမ္်က	္
မ်ားကို	ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။	ပတၱျမားသည	္ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္	ပိုမိုျမင့	္
မားသည့္	ေစ်းႏႈန္းမ်ားရရွိသျဖင့	္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္မ	ူအစီရင္ခံစာသည	္
ျမန္မာႏုိင္ငံမ	ွအျခားေသာေက်ာက္မ်က္မ်ားအစား	ပတၱျမားမ်ားကိ	ုအာ႐ုံစူးစိုက္	
ထားပါသည္။	မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမ	ူကၽြႏ္ုပ္တို႔၏	အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားသည္	
မိုးကုတ္	ႏွင့	္မုိင္း႐ွဴးတို႔တြင	္တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	နီလာ၊	အညံ့ပန္း	ႏွင့္	အျခားေသာ	
ေက်ာက္မ်က္မ်ား	အားလုံးအေပၚ	သက္ေရာက္ၿပီး	ယင္းတို႔အားလုံးသည	္လက္	
နက္ကိုင္ပဋိပကၡ	ႏွင့	္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ	ုေငြေၾကးပံ့ပိုးေနႏုိင္ဖြယ	္
တူညီစြာရွိသည္ဟု	မွတ္ယူသင့္ပါသည္။	
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ေနာက္ဆက္တြဲ	
ေနာက္ဆက္တြဲ	၁
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	အႀကီးမားဆုံး	ေက်ာက္မ်က္	တူးေဖာ္ေရး	
ကုမၸဏီမ်ားကို	ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ	၎တို႔ႏွင့	္စစ္တပ္၊	
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္	အဖြဲ႔မ်ားအၾကား	ဆက္စပ္မႈ	
မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္	MEITI	အခ်က္အလက္မ်ားကို	
အသုံးျပဳျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း	ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ	မရွိျခင္းေၾကာင့	္
မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္	အႀကီးမားဆံုး	 ႏွင့္	 အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္	
ေၾကာင္းသတ္မွတ္ရန	္ခက္ခဲပါသည္။	

ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္စစတ္ပ	္ႏွင့/္သုိ႔မဟုတ	္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြ႔ဲမ်ား	
ႏွင့	္အဆက္အစပရိွ္သူမ်ားကုိ	သိရိွႏုငိရ္နအ္တြက္	ေနာက္ဆံုးလုိငစ္ငမ္်ားကုန္ဆံုး	
ခဲ့သည့္	 ၂၀၂၀	 ခုႏွစ္	 မတုိင္မီ	အႀကီးမားဆုံးပါဝင္သူကုိ	 ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ရန္	
အတြက္	၂၀၁၃-၁၄	မွ	၂၀၁၇-၁၈	အထ	ိဘ႑ာေရးႏွစ္	၅	ခုတို႔အတြင္း	MEITI	မွ	
တဆင့ျ္ပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကုိအေျခခကံာ	ခ်ဥ္းကပမ္ႈ	၃	ခတုို႔ကုိ	အသံုး	
ျပဳခဲ့သည္။	ဤေနာက္ဆက္တြဲတြင္	ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္	ကၽြႏု္ပ္တို႔၏	
နည္းစနစမ္်ားကုိ	ေဖာ္ျပထားၿပီး	ျဖစစ္ဥတ္စခ္ခု်င္းစတီြင	္အားသာခ်က္၊	အားနည္း	
ခ်က္မ်ားကိ	ုအၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပကာ	အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို	စာရင္းျဖင့္	ေဖာ္ျပ	
ထားပါသည္။	

ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း	၃	ခုစလုံးတြင္	တူညီသည့္	စိန္ေခၚမႈ	အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၾက	
သည္။	 ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္	 ျမန္မာအစိုးရတုိ႔၏	 ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအတြင္းရွိ	 တိက်	
မွန္ကနမ္ႈ	မရိွျခင္းမ်ားအား	ထုတ္ျပနထ္ားသည့	္အခ်က္အလက္မ်ားတြင္	ျပနလ္ည္	
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္	 MEITI	အစီရင္ခံတင္ျပမႈ	 ႏွစ္မ်ားအတြင္း	
အံ့အားသင့္ဖြယ	္ကြဲျပားမႈ	အတိုင္းအတာကုိ	ေတြ႔ရွိရၿပီး	 ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္	မွား	
ယြင္းေသာ	သို႔မဟုတ	္တစ္နည္းတစ္ဖုံ	စိတ္မခ်ရေသာ	အခ်က္အလက္မ်ားကို	
ေတြ႔ျမင္ရသည္။	ဤအစီရင္ခံစာ၏	စာမ်က္ႏွာ	၃၁	တြင္	ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္	
အတိုင္း	ပုဂၢလိကပိုင္ေက်ာက္တြင္းမ်ားအေပၚ	အစိုးရမွေစာင့္ၾကည့္မႈမွာ	အနည္း	
ငယ္မွ်သာရိွခဲသ့ည	္သုိ႔မဟုတ	္လံုးဝမရိွခဲ့ေပ။	ထုိ႔ေၾကာင့	္ကုမၸဏမီ်ားသည	္ထုတ	္
လုပ္မႈမ်ားကိ	ုလြတ္လပ္စြာ	ေလွ်ာ့ခ်တင္ျပႏုိင္ၾကၿပီး	MEITI	အခ်က္အလက္မ်ား	
ရွိသည့္ကာလအတြင္း	စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ၏	၆၀%	မွ	၉၀%	အၾကားကို	မည	္
သည့္အခါတြင္မွ်	တင္ျပခဲ့ျခင္း	မရွိဘဲ	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	နယ္စပ္ကို	 ျဖတ္ေက်ာ္ကာ	
ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ခဲ့ၾကသည္။	

ထို႔ျပင္	MEITI	သည္	၎ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ	ေကာ္ပိုရိတ္သတင္းအခ်က္အလက္	
မ်ားအား	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	ႏွင့္	ကမုၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန	(DICA)	မွ	ထနိ္းခ်ဳပ	္
ထားေသာ	ျမနမ္ာႏုငိင္ကုံမၸဏမီ်ား	မွတ္ပုတံငစ္ာရင္းႏွင့	္တုိက္ဆုိငစ္စ္ေဆးခဲျ့ခင္း	
မရိွေပ။	ဤသုိ႔	ခ်နလွ္ပထ္ားခဲျ့ခင္းေၾကာင့	္MEITI	တြင	္ထုတျ္ပန္ေၾကညာခဲသ့ည့	္
ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔သည	္DICA	မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္	ရွိမေနျခင္း၊	အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီ	
မ်ားသည	္မွတ္ပုတံငစ္ာရင္းတြင	္ရိွေနေသာ္လည္း	အမညမ္်ား	တစထ္ပတ္ည္းမက်	
ဘ	ဲဆငတူ္မ်ားသာရိွေနျခင္းတို႔အပါအဝင	္အခက္အခအဲမ်ိဳ းမ်ိဳ းတုိ႔	ျဖစ္ေပၚခဲသ့ည။္	
ထုိ႔ေၾကာင့	္စစတ္ပ	္သုိ႔မဟုတ	္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင	္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့	္ဆကစ္ပမ္ႈ	
မ်ားကုိ	ခြျဲခားသတ္မွတ္ရနအ္တြက္	MEITI	မွ	စာရင္းျပဳစထုားေသာ	ကုမၸဏမီ်ားစြာ	
တို႔၏	ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈကို	သတ္မွတ္ရန္	အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။	

ေနာက္ပိုင္း	 MEITI	အစီရင္ခံစာမ်ားအတြင္း	 ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အမွတ္မ်ား	
ေဖာ္ျပရန္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့	္ကုမၸဏီမ်ားမွာ	မည္သည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း	ႏွင့	္
ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈတုိ႔ကို	သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္	အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေသာ္လည္း	
အျခားေသာ	 ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္မူ	 MEITI	အစီရင္ခံစာအတြင္း	 ေဖာ္ျပထားသည့္	
ကုမၸဏတီစခ္သုည	္DICA	မွတ္တမ္းအတြင္းရိွ	ဆငတူ္သည့အ္မညျ္ဖင့္	ကုမၸဏီႏွင့္	

တညူီမႈရိွမရိွ	သတမွ္တ္ရန	္မျဖစႏ္ုိင္ေပ။	MEITI	အစရီငခ္စံာမ်ားအတြင္း	ကမုၸဏီ	
မ်ားစြာတုိ႔အား	တသမတ္တည္း	အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္း	မရိွသျဖင့္	တိက်စြာ	စုစည္း	
ရန္	ခက္ခဲေစသျဖင့	္ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈ	 ျဖစ္ေစသည္။	ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့	္လိုင္စင	္
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္သာ	ထုတ္လုပ္မႈ	ႏွင့	္အခြန္ဆိုင္ရာ	အခ်က္အလက္မ်ားကို	
MEITI	ထံသုိ႔	တငျ္ပရန	္သတ္မွတ္ထားသျဖင့	္ကၽြႏုပ္တုိ္႔၏	ခ်ဥ္းကပမ္ႈ	၃	ခ	ုတုိ႔တြင	္
တူးေဖာ္ခြင့	္လုိငစ္ငမ္ရိွေသာ္လည္း	လုိငစ္ငရိွ္သည့	္အျခားကမုၸဏမီ်ားႏွင့	္တရား	
မဝင္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား	ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည့္	ကုမၸဏီမ်ား	မပါဝင္ေပ။	

ခ်ဥ္းကပ္မႈ	၁
ကုမၸဏီတစ္ခုမွ	ပိုင္ဆိုင္သည့္	လိုင္စင္မ်ား	အတြက္	
ခြင့္ျပဳထားသည့္	ဧက-ရက္ေပါင္းကိ	ုထုတ္ေဖာ္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔	 မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုံ	 -	ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္	 ၂၀၁၄-၁၅	 မွ	
၂၀၁၇-၁၈	အထ	ိMEITI	အစီရင္ခံစာ	ေလးခုတို႔တြင	္အစီရင္ခံတင္ျပထားသည့္	
လုိင္စင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏	 ဧရိယာကုိ	 လုိင္စင္သက္တမ္းကာလအတြင္း	 လုပ္ငန္း	
ေဆာငရ္ြက္ခဲသ့ည့	္ရက္ေပါင္းႏွင့	္ေျမႇာက္ၿပီးေနာက္	ရရိွသည့ကိ္န္းဂဏန္းမ်ားကိ	ု
ေပါင္းစပ္ကာ	ေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္ပိုင္ဆုိင္သည့္	 ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္	
ထုတ္လုပ္မႈ၏	ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ	အတိုင္းအတာကိ	ုအဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။	
ပထမဆုံး	MEITI	အစရီငခ္စံာတြင	္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	လုိငစ္င	္၂၀	သာပါဝင	္
ခဲ့သျဖင့္	နမူနာအတြက	္အလြန္ေသးငယ္ေသာေၾကာင့	္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္	၎	
အစီရင္ခံစာရွ	ိအခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုအသုံးမျပဳခဲ့ေပ။	

အားသာခ်က္မ်ား	 -	သတ္မွတ္ထားသည့္	အခြန္ေပးေဆာင္မႈအဆင့္ထက	္
ေက်ာ္လြန္သည့္	ကုမၸဏီမ်ားသာ	MEITI	သို႔	အစီရင္ခံတင္ျပရန	္သတ္မွတ္ထား	
သျဖင့္	ဤခ်ဥ္းကပ္မႈတြင	္စုစုေပါင္း	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ၏	ေသးငယ္ေသာ	
အခ်ိဳ းအစားတစခ္ကုိုသာ	ကုိယ္စားျပဳသည့	္MEITI	အခြန္ေပးေဆာငမ္ႈ	ႏွင့္	ထုတ္	
လုပ္မႈ	ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္	ပါဝင္သည္ထက္	ပိမုိုမ်ားျပားေသာ	ကုမၸဏ	ီ
မ်ားကို	ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။	

အားနည္းခ်က္မ်ား	 -	ဤခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္	 လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္	
ေက်ာကတ္ြင္းမ်ား၏	အမွနတ္ကယ	္ထတုလ္ပုမ္ႈကိ	ုထည့သ္ြင္းစဥ္းစားခဲျ့ခင္းမရိွေပ။	
ဥပမာအားျဖင့	္တစ္ခါတစရ္တံြင	္ကုမၸဏမီ်ားသည	္တူးေဖာ္ျခင္း	မရိွဘ	ဲလုပက္ြက္	
မ်ား	ပိင္ုဆုိင္ထားၾကသည္။	MEITI	လုိင္စင္	အခ်က္အလက္စုစည္းမႈသညလ္ည္း	
မျပည့္စုံမႈ	ရွိႏုိင္ၿပီး	စိစစ္ေလ့လာခဲ့သည့	္MEITI	အစီရင္ခံစာ	၄	ခုတို႔တြင္	ကုမၸဏီ	
အမညမ္်ား	ႏွင့	္စာလံုးေပါင္းမ်ား	ကြျဲပားျခင္းေၾကာင့	္ကၽြႏ္ုပတုိ္႔၏	တြက္ခ်က္မႈမ်ား	
အတြင္း၌လည္း	မတိက်မႈမ်ား	ရွိႏုိင္ပါသည္။	

မည္သည့္	ကုမၸဏီမ်ားတြင္	ခြင့္ျပဳထားသည့္	ဧက-ရက္	
အေရအတြက္	အမ်ားဆုံး	ရွိခဲ့သနည္း။
၁။	 ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရိုက္(စ္)	(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ)	ကုမၸဏ	ီလီမိတက္
၂။	 ခိုင္သစၥာေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၃။	 လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၄။	 ငွက္ကေလးမ်ားေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၅။	 ျမင့္ျမတ္သရဖူေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၆။	 ဗာဂိုအိန္ဂ်လ္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၇။	 ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၈။	 ျမန္မာစံေတာ္ဝင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၉။	 သန္းထိုက္လူေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၀။	သစၥာပန္း	(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ)	ကုမၸဏီလီမိတက္
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ခ်ဥ္းကပ္မႈ	၂	-	
ထုတ္လုပ္မႈ	ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္

ကၽြႏုပ္တုိ္႔	မည္သုိ႔	လုပ္ေဆာငခ္ဲပ့ု	ံ-	ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္ေနာက္ဆံုးထြကရိွ္	
ခဲ့ေသာ	MEITI	အစီရင္ခံစာေလးခုတို႔	အတြင္းရွိ	ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီမွ	တူးေဖာ္၊	
တငျ္ပခဲ့ေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏	(ကာရက္ျဖင့	္တုိင္းတာသည့္)	ပမာဏမ်ားကိ	ု
အဆင့သ္တ္မွတ္ခဲသ့ည	္(ပထမဆံုး	MEITI	အစရီငခ္စံာတြင	္ကုမၸဏတီစခ္ခု်င္းစ	ီ
အတြက္	ထုတ္လုပ္မႈကိန္းဂဏန္းမ်ား	မပါဝင္ခဲ့ေပ)။

အားသာခ်က္မ်ား	-	ဤခ်ဥ္းကပမ္ႈ၌	ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္ဧက-ရက	္ကိန္းဂဏန္း	
အျမင့မ္ားဆံုး	ကုမၸဏမီ်ားသည္	ျမင့မ္ားသည့္	ထုတ္လုပမ္ႈပမာဏမ်ားကုိ	တငျ္ပခဲ	့
ျခင္း	ရွိမရွ	ိစစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး	ဧက-ရက္	အေတာ္အသင့္နည္းပါးေသာ္လည္း	ထုတ	္
လုပ္မႈျမင့္မားသည့	္ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း	သိရွိႏုိင္သည္။	

အားနည္းခ်က္မ်ား	-	ထုတ္လုပမ္ႈကုိ	တငျ္ပရန	္တာဝနရိွ္သည့္	ကုမၸဏအီေရ	
အတြက္သည္	အနည္းငယ္မွ်သာရွိၿပီး	 ("နယ္ပယ္ျပင္ပ"	 ထုတ္လုပ္မႈ	 ဟု	 ေခၚ	
ေသာ)	 ထုိသို႔တာဝန္မရွိသည့	္ကုမၸဏီမ်ား၏	ထြက္ရွိမႈဆိုင္ရာ	အခ်က္အလက္	
မ်ားအား	 ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္	MEITI	အစီရင္ခံစာတြင္သာ	 ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။	
"နယ္ပယ္အတြင္းရိွ"	ကုမၸဏမီ်ား	အနက၊္	အခ်ိဳ ႕ေသာ	ကုမၸဏမီ်ား၏	ကိန္းဂဏန္း	
မ်ားသည္	တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္	မ်ားစြာကြဲျပားခဲ့သျဖင့္	တိက်မႈမရွိျခင္း	သို႔မဟုတ	္
တစႏွ္စႏွ္င့တ္စႏွ္စ	္ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ	ထုတ္လုပမ္ႈသည	္သိသိသာသာ	ကြျဲပားေန	
ျခင္းတုိ႔ရိွေနေၾကာင္း	ညႊနျ္ပေနသည။္	အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲသ့ည့အ္တုိင္း	ကုမၸဏီ	
မ်ားသည	္အာဏာပိငုမ္်ားကုိ	စိုးရမိပ္ပူနရ္န	္မ်ားစြာမလုိအပဘ္	ဲထုတ္လုပမ္ႈမ်ားကုိ	
လြတ္လပစ္ြာ	ေလွ်ာ့၍	တငျ္ပႏုငိၾ္ကသျဖင့	္တငျ္ပမႈအေပၚ	အေျခခ၍ံ	အႀကီးမားဆုံး	
ထုတ္လုပသ္မူ်ားအျဖစ	္ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားေသာကမုၸဏမီ်ားသည	္အမွန္စင္စစ္	
တြင္	 မည္သည့္အခါတြင္မွ်	အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ခ်င္မွ	 ျဖစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။	ထို႔ျပင	္
ျမန္မာႏုငိင္တံြင	္တူးေဖာခ္ဲ့ေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏အရညအ္ေသြးသည္	အႀကီး	
အက်ယ	္ကြဲျပားမႈမ်ားရိွၿပီး	ေစ်းကြက္အတြင္းရိွ	ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္	အတက္အက်	
ရိွႏိုငသ္ျဖင့	္ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္	တနဖ္ိုးႏွင့	္တုိက္ရိက္ုအခ်ိဳ းက်	
သည္မဟုတ္ေပ။	

မည္သည့	္ကုမၸဏီမ်ားသည္	ထုတ္လုပ္မႈ	အမ်ားဆုံး	
တင္ျပခဲ့သနည္း?

၁။	 ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရိုက္(စ္)	(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ)	ကုမၸဏီလီမိတက္
၂။	 လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၃။	 နီလာရိုးမေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၄။	 သိန္းငွက္ၾကယ	္(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ)	ကုမၸဏီလီမိတက္
၅။	 ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၆။	 ဓူဝံၾကယ္(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ)	ကုမၸဏီလီမိတက္
၇။	 ျမန္မာထြန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၈။	 ခြန္ပအိုဝ္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၉။	 မိုးခ်ယ္ရီေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၁၀။	ထြန္းၾကည္လင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္

ခ်ဥ္းကပ္မႈ	၃	-	
အခြန္ေပးေဆာင္မႈ	ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္

ကၽြႏုပ္တုိ္႔	မည္သုိ႔	လုပ္ေဆာငခ္ဲပ့ု	ံ-	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္	MEITI	အစရီငခ္	ံ
စာ	၅	ေစာင္တို႔ရွ	ိ ေက်ာက္မ်က္လိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ	ကုမၸဏီမ်ားမွ	ထုတ္	
ေဖာ္သည့	္အခြန္ေပးေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ	အဆင့သ္တ္မွတ္ခဲပ့ါသည။္	စတုတၳေျမာက္	
အစီရင္ခံစာအထိ	 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္	အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားကုိ	တင္ျပရန္	
သတ္မွတ္ခ်က္သည္	အခြန္ေကာက္ခံသည့	္အစိုးရဌာနတစ္ခုခ်င္းစီမ	ွသတ္မွတ္	
ထားသည့	္အဆင့မ္်ားအေပၚတြငသ္ာ	အေျခခခံဲပ့ါသည။္	(အစရီငခ္စံာတစခ္ခု်င္း	
စီအတြက္	 ပိုမိုနည္းပါးလာေသာ)	အဆိုပါသတ္မွတ္ထားသည့္အဆင့္မ်ားထက္	
ေက်ာလ္ြနသ္ည့	္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား	ျပဳလုပလ္်ကရိွ္ေသာ	ကုမၸဏမီ်ားကိသုာ	အစီရငခ္	ံ
တင္ျပမႈအတြင္း	ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္ေက်ာက္စိမ္းလိုင္စင	္
မ်ားႏွင့္	ဆက္စပ္၍	အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း	ျဖစႏို္င္ဖြယ္အမ်ားဆုံး	ကုမၸဏမီ်ားအား	
ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။	

အားသာခ်က္မ်ား	-	ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည	္ဧက-ရက္	သို႔မဟုတ	္၎တို႔တင္ျပ	
ခဲသ့ည့	္ထုတ္လပုမ္ႈ	အဆင့္မ်ား၏	ကိန္းဂဏန္းျဖင္သ့ာ	ဆံုးျဖတ္ပါက	အေရးအပါဆုံး	
ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ပုံမရသည့	္ကုမၸဏီမ်ား	အပါအဝင	္ေက်ာက္မ်က္က႑အတြင္းရွိ	
အႀကီးမားဆံုး	အခြန္ေပးေဆာငသူ္မ်ားကိ	ုခြျဲခားသတ္မွတ္ႏုငိ္ေစခဲသ့ျဖင့	္ယင္းတုိ႔	
သည	္သာမနထ္က	္ေက်ာ္လြနသ္ည့	္အရညအ္ေသြး	ႏွင့	္တနဖ္ိုးရိွေသာ	ေက်ာက္	
မ်ားကို	တူးေဖာ္ေနခဲ့ျခင္း	ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း	ညႊန္ျပေနပါသည္။	

အားနည္းခ်က္မ်ား	-	ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္	၎တို႔၏ထုတ္လုပ္မႈကုိ	တင္ျပခဲ့	
ၿပီး	အခြန္ေဆာင္ခဲ့ေသာ	ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ	လႊမ္းျခဳံႏုိင္ပါသည္။	MEITI	အခ်က္	
အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကာလအတြင္း	 ထုတ္လုပ္မႈ၏	 ၆၀%	မွ	 ၉၀%	
အထိသည္	ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ	ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသျဖင့	္အခြန္ေပးေဆာင္မႈ	အမ်ားဆုံး	
တငျ္ပခဲ့ေသာ	ကုမၸဏမီ်ားသည	္အဆုိပါကာလအတြင္း	အဖိုးအတနဆ္ုံး	ေက်ာက	္
မ်က္မ်ားထြက္ရွိခဲ့ေသာ	ကုမၸဏီမ်ား	ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။	ေနာက္ထပ	္စိန	္
ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ	MEITI	 မွတဆင့္	တင္ျပခဲ့သည့္	အခြန္ေပးေဆာင္မႈ	အခ်က္	
အလက္မ်ားအား	ေက်ာက္စိမ္း	သို႔မဟုတ	္အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့	္ဆက္စပ	္
ေနေသာေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္	ဆက္စပ္ေနျခင္း	ျဖစ္ေၾကာင္း	ခြျဲခားထားမႈ	မရိွျခင္း	ျဖစ္	
သည္။	အႀကီးမားဆုံး	ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး	ကုမၸဏီမ်ားသည	္ေက်ာက္စိမ္း	
တူးေဖာ္မႈတြင္လည္း	ပါဝင္ပတ္သက္ေနသျဖင့္	ယင္းသည	္ျပႆနာတစ္ရပ	္ျဖစ္	
သည္။	ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္	 စုစုေပါင္းလုိင္စင္မ်ား၏	အခ်ိဳးအစားအနည္းငယ္မွ်	
ကုိသာ	ကုိယ္စားျပဳသည့	္ေက်ာက္မ်က္လုိငစ္ငမ္်ားရိွေသာ	ကုမၸဏမီ်ားကုိ	အခ်က္	
အလက္စုစည္းမႈမ	ွဖယ္ရွားျခင္းျဖင့	္ယင္းကိုေက်ာ္လႊားခဲ့ေသာ္လည္း	၎သည	္
ၿပီးျပည့္စုံမႈမရွိသည့	္ေျဖရွင္းမႈတစ္ခုသာ	ျဖစ္သည္။

မည္သည့္	ကုမၸဏီမ်ားသည္	အခြန္ေပးေဆာင္မႈ	အမ်ားဆုံးကိ	ု
တင္ျပခဲ့နည္း?

၁။	 ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္
၂။	 လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၃။	 ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၄။	 ေနလပြင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၅။	 ေက်ာက္စမိ္းဆန္းရႊင္ေက်ာက္စမိ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏလီီမတိက္
၆။	 စံေတာ္ဝင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၇။	 ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရိုက္(စ္)	(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ)	ကုမၸဏ	ီလီမိတက္
၈။	 နီလာရိုးမေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၉။	 အာရ္ဘီဂ်ီ	ရတနာကုမၸဏ	ီလီမိတက္
၁၀။	ေဌးပိုင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
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ေနာက္ဆက္တြဲ	၂
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္က႑သည္	မည္မွ်	
တန္ဖိုးရွိသနည္း။
အကယ္၍	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည္	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး	
ေကာင္းစြာ	စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းထားပါက	၎၏တန္ဖိုးကို	ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္	
ျခင္းသည္	ရိုးရွင္းမည္ျဖစ္သည္။	တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာ၊	တင္ပို႔ေသာ	ေက်ာက္	
မ်က္မ်ား၏	ပမာဏ	ႏွင့္	အရည္အေသြး၊	 ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွ	ိ
အဆင့တ္စဆ္င့ခ္်င္းစ၌ီ	၎တို႔၏	ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့	္ပတ္သက၍္	အမ်ားျပညသူ္ထံ	
ရရိွႏိုင္ၿပီး	စတ္ိခ်ယံုၾကညရ္သည့	္သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ား	ရိွေနမညျ္ဖစသ္ည။္	

စတ္ိမေကာင္းဖြယမွ္ာ	ထုိသို႔	ရိွမေနျခင္းျဖစသ္ည။္	ျမနမ္ာႏုငိင္ႏွံင့တ္ကြ	ႏုင္ိငံတကာ	
ရွ	ိေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည	္မ်ားစြာလွ်ဳိ႕ဝွက္ၿပီး	၎၏တန္ဖိုးကို	ခန႔္မွန္းတြက္	
ခ်က္ရန	္အခက္အခမဲ်ားစြာ	ျဖစ္ေပၚေစသည။္	မညသုိ္႔ပငဆုိ္ေစကာမ	ူအမ်ားျပညသူ္	
ထံရရိွႏိုင္သည့	္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည	္အကန႔အ္သတ္ရိွ႐ုသံာမကဘ	ဲ
ျပစခ္်က္မ်ားရိွေနေသာ္လည္း	ယင္းသည္	လုပင္န္းဆုိငရ္ာ	ကၽြမ္းက်ငပ္ညာရွငမ္်ား	
မွ်ေဝသည့	္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့	္ေပါင္းစပလုိ္က္ပါက	ခန႔မွ္န္းတြက္ခ်ကမ္ႈ	
တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္	အသုံးျပဳႏုိင္သည့္	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ	 ေပးအပ္ပါ	
သည္။	

ဤေနာက္ဆက္တြ၌ဲ	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္မ်က္က႑ကုိ	တနဖ္ိုးျဖတ္ရန	္ႀကိဳ းပမ္း	
ရာတြင	္ကၽြႏုပ္တုိ္႔	အသံုးျပဳ	ခဲ့သည့္	နည္းစနစမ္်ားကုိ	ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး	ထုိသုိ႔	
လုပ္ေဆာင္သည့္	 လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း	 ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရသည့္	 စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာတုိ႔ကုိ	
အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားပါသည္။	

ေအာက္တြင္	အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း	 မသိရွိႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား	
အလြနမ္်ားျပားစြာရိွေနျခင္းေၾကာင့	္ဤခန႔မွ္န္းခ်က္ျဖစ္ေစ	အျခားမညသ္ည့္	ခန႔မွ္န္း	
ခ်က္မဆိုျဖစ္ေစတို႔အား	ခိုင္လုံသည္ဟု	ယူဆျခင္း	မျပဳသင့္ေပ။	ထို႔အစား	ကၽြႏု္ပ္	
တုိ႔၏	စစိစ္ေလလ့ာခ်က္ႏွင့	္တြဆဲက္ဖတ္ရႈသည့္အခါ	၎တုိ႔သည္	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	
ေက်ာက္မ်က္က႑၏	ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ	တန္ဖိုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍သာမကဘဲ	လုပ	္
ငန္းတြင	္ပြင့လ္င္းျမငသ္ာမႈ	ပိမုိရိွုလာရန	္လုိအပျ္ခင္းႏွင့စ္ပလ္်ဥ္း၍လည္း	ေဆြးေႏြး	
မႈမ်ားစတင္ႏုိင္သည့	္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို	တန္ဖိုးျဖတ္ရန	္
ထုတ္လုပ္ေရး	ႏွင့္	ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို	
အသုံးျပဳျခင္း
ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင	္တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏တနဖ္ိုးကုိ	
ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ရန္အတြက	္နည္းလမ္းအေျမာက္အျမားကို	ထည့္သြင္းစဥ္းစား	
ခဲ့ၿပီးေနာက္	အခ်က္အလက္မ်ား	 ရရွိႏုိင္မႈႏွင့္	အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား	
ေၾကာင့္	လုပ္ေဆာင္ရန္	အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးနည္းလမ္းသည္	ထုတ္လုပ္မႈ	ႏွင့္	ေစ်းႏႈန္း	
အခ်က္အလကမ္်ားကုိ	အသံုးျပဳရနျ္ဖစ္ေၾကာင္း	သံုးသပခ္ဲသ့ည။္	ကၽြႏုပ္္တုိ႔	အေန	
ျဖင့	္ဤခ်ဥ္းကပ္မႈကိ	ုေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္	အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ	ရွိပါသည္။	
ပထမဦးစြာ	လုပသ္ားထုအရြယ္အစားႏွင့	္က႑အတြင္းရိွ	လုပသ္ားမ်ား၏	ဝင္ေငြ	
ပမာဏတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ	က႑၏အရြယ္အစားကုိ	 ခန႔္မွန္းရန္	အသံုးျပဳႏိုင္သည့္	
အျခားေသာ	အခ်က္အလက္မ်ားကဲ့သို႔	မဟုတ္ဘဲ	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	
အား	 ပုံမွန္ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပၿပီး	အရင္းအျမစ္အမ်ားအျပားမွ	 ရရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္	
ျဖစ္ပါသည္။	

ကုန္သြယ္မႈ	အခ်က္အလက္မ်ားအတြင္းရိွ	ပမာဏ	ကိန္းဂဏန္းမ်ားကဲသ့ို႔မဟတ္ု	
ဘဲ	ထုတ္လုပ္မႈ	အခ်က္အလက္မ်ားမွ	ပမာဏ	ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္	တူးေဖာ္ၿပီး	
ေနာက္	ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္ဆက္လက္ရိွေနေသးေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္	တင္ပုိ႔	
ၿပီးေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိုပါ	ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္	သက္ဆိုင္ရာ	အခ်ိန	္
ကာလတစ္ခုအတြင္း	 ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္	တရားဝင္	 မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ	
ေက်ာက္မ်က္	မ်ား၏	စစုုေပါင္း	တနဖ္ိုးကုိ	သေဘာတရားအားျဖင့	္ခန႔မွ္န္းတြက္ခ်က္	

ႏုငိ္ေစပါသည။္	အမ်ိဳ းမ်ိဳ းေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့	္တစခ္ါတစရ္တံြင	္ႏွစ္	အမ်ား	
အျပား	ပါဝင္ေသာ	ပ်မ္းမွ်အခ်က္အလက္မ်ားသည	္ပိုမိုေကာင္းမြန္သျဖင့	္၎တို႔	
ကုိလည္း	ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း	အဆုိပါအရင္းအျမစ္မ်ားသည္	 ႏွစ္စဥ္	
အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း	ေပးအပပ္ါသည။္	ဤစစိစ္ေလ့လာမႈအတြင္းရိွ	ကိန္း	
ဂဏန္းမ်ားတြင	္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း	ႏွင့	္အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား၏	ခန႔္မွန္း	
ေျခမ်ားကို	တစ္စုံတစ္ရာ	တြက္ခ်က္ထည့္သြင္းထားျခင္း	မရွိသျဖင့	္ယင္းတို႔အား	
တူးေဖာ္ခဲ့သည့္	 ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏	အသားတင္အျမတ္တန္ဖိုးမ်ားအျဖစ္	 မွား	
ယြင္းစြာ	အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းမျပဳသင့္ေပ။	

ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက	္ပထမဆုံးအေနျဖင့	္လုပ္ငန္း၏	အစိုးရပိုင	္စည္းမ်ဥ္းထိန္း	
ေက်ာင္းသည့္	အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ	MGE	မ	ွႏွစ္စဥ	္အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး	ႏုိင္ငံ၏	
ႏွစစ္ဥစ္ာရင္းအင္းစာေစာငမ္်ားအတြင္း	ထုတျ္ပနခ္ဲ့ေသာ	(ကာရကျ္ဖင့	္တုိင္းတာ	
သည့)္	ထုတ္လပုမ္ႈပမာဏဆုိငရ္ာ	အခ်ကအ္လက္မ်ားျဖင့	္စတငသ္ည။္	ေက်ာက	္
မ်က္ထုတ္လုပ္မႈသည	္၂၀၁၁	ႏွင့	္ ၂၀၁၆	တို႔အၾကားတြင	္အထိုက္အေလ်ာက္	
တသမတ္တည္းရိွေနခဲၿ့ပီး	ႏွစစ္ဥ	္ကာရက္ေပါင္း	၁၀	သန္းအထကတ္ြင	္ရိွခဲ့ေသာ္	
လည္း	NLD	အစိုးရမွ	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္	လုိငစ္ငထု္တ္ေပးျခင္း	
ႏွင့္	သက္တမ္းတုိးျခင္းမ်ားကုိ	 ရပ္တန႔္ခဲ့ၿပီး	 ၂၀၁၇	မွစ၍	ရွိၿပီးသားလုိင္စင္မ်ား	
စတင္	သက္တမ္းကုန္ဆုံးလာခဲ့ခ်ိန္မ	ွစတင္ကာ	မွတ္တမ္းတင္ထားသည့	္ထုတ္	
လုပ္မႈသည္	ပုံမွန္ထိုးက်သြားခဲ့သည္။	၂၀၂၀	ခုႏွစ္တြင	္တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္	
ထားသည့္	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈသည္	၂၀၁၆	ခုႏွစ္ထက	္၉၉%	ေလ်ာ့က်	
သြားခဲၿ့ပီး	တစ္ႏွစ္တာလံုးတြင္	၅၁၅၀၀	ကာရက္သာ	ရိွခဲသ့ည္။	ယင္းသည	္ထုတ္	
လုပ္မႈတြင္	အႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းခဲ့ျခင္းကုိ	အမွန္တကယ္ထင္ဟပ္ေနျခင္း	
သုိ႔မဟုတ္	အဆုိပါထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ	တရားမဝင္သျဖင့္	တင္ျပခဲ့မႈမရွိျခင္းတုိ႔	
ေၾကာင့ျ္ဖစ္ေၾကာင္း	ေသခ်ာမႈမရိွေပ။	ဤအစီရငခ္စံာအတြင္း	အေသးစိတ္ေဖာျ္ပ	
ထားသည့္	လုပ္ငန္းအတြင္းမွ	အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္	ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ားအရ	
လက္ေတြ႔တြင္	အဆိုပါ	အခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလုံး	ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ	္ရွိပါသည္။	

လုိငစ္ငမ္်ား	စတငသ္က္တမ္းကုနဆံု္းလာခဲၿ့ပီးေနာက္	တငျ္ပျခင္းမရိွသည့	္ထုတ္	
လုပ္မႈ	အရြယ္အစားအတြင္း	ႏွစ္စဥ	္ခန႔္မွန္းေျခ	ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	
သတင္းအခ်က္အလက္	အလံုအေလာက္ရရွိႏုိင္မႈ	 မရွိသျဖင့္	ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စိစစ္	
ေလ့လာမႈသည	္ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း	အျပည့္အဝ	သို႔မဟုတ္	အျပည့္	
အဝနီးပါး	ရွိခဲ့ေသာ	၂၀၁၇	ခုႏွစ္အထ	ိကာလတြင္	အာ႐ုံစူးစိုက္ခဲ့သည္။	အဆိုပါ	
ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည	္က႑အေနျဖင့	္အျပည့အ္ဝလညပ္တ္ေနပါက	ျဖစႏ္ုငိ္ေျခ	
ရိွသည့	္တနဖ္ိုးအျပည့အ္စုကုိံ	အေကာင္းဆံုးကုိယ္စားျပဳသညဟု္	ယံုၾကညပ္ါသည။္	
ေက်ာက္မ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည	္အခ်ိန္ကာလအလိုက္	သိသိသာသာ	ေျပာင္းလဲ	
လာခဲသ့ျဖင့	္ကၽြႏုပ္တုိ္႔၏စစိစ္ေလလ့ာမႈကုိ	ေလးႏွစက္ာလအတြက္သာ	သတမွ္တ	္
ထားခဲ့ၿပီး	 ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္	 MEITI	 သုိ႔	 စတင္	အစီရင္ခံတင္ျပလာခဲ့ၿပီး	
Gemfields	အေနျဖင့	္ပတၱျမားေလလံပြမဲ်ား	စတငက္်င္းပလာခဲ့ေသာ	(ေအာက္ပါ	
"ခ်ဥ္းကပ္မႈ	၂"	ကိ	ုၾကည့္ရႈပါ)	၂၀၁၄	ခုႏွစ္မ	ွစတင္ခဲ့သည္။	ဤေနာက္ဆက္တြဲ	
ၿပီးဆုံးခါနီးတြင္	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား	(၂၀၁၈	မ	ွ၂၀၂၀)	အား	
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။		

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္၂၀၁၄	ခုႏွစ္မ	ွ၂၀၁၇	ခုႏွစ္အထ	ိေလးႏွစ္တာကာလအတြက္	
MGE	၏	ထုတ္လပုမ္ႈပမာဏဆိငုရ္ာ	အခ်က္အလကမ္်ားအား	ျပငပ္ေစ်းႏႈန္း	အရင္း	
အျမစ္ႏွစ္ခုတြင	္အသုံးခ်ခဲ့သည	္ -	ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင	္ပတၱျမားေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ	
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက	္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆုံးအရင္းအျမစ္မ်ား
တြင္ပါဝင္သည့္	မိုဇမ္ဘစ္တြင	္တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ	ပတၱျမားမ်ားအတြက	္Gemfields	
၏	ေလလံပြမဲ်ားမွ	ေစ်းႏႈန္း	အခ်က္အလက္မ်ား	ႏွင့္	ျပဳျပငၿ္ပီးသား	ပတၱျမား၊	နီလာ	
ႏွင့္	 ျမ	တင္သြင္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ	ထိုင္းအေကာက္ခြန	္ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ား	
(HS	7103.91။		ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	တင္ပို႔မႈမ်ားအတြင္း	ေက်ာက္စိမ္းသည	္အဓိက	
ျဖစ္ၿပီး	ျပ ျဳပင္ျခင္းမျပဳရေသးေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏	ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	
ထိုင္းအေကာက္ခြန	္အခ်က္အလက္မ်ား	(HS	7103.10)	တြင္	ေက်ာက္စိမ္း	ႏွင့	္
အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပထားသျဖင့	္ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	အေျခအေန	
တြင္	မ်ားစြာအသုံးမဝင္ေသာေၾကာင့	္ယင္းကို	အသုံးမျပဳခဲ့ေပ။

အရင္းအျမစႏွ္စခ္စုလံုးသည	္အထုိက္အေလ်ာက္	စိတခ္်ယံုၾကညရ္ၿပီး	တိက်သည့	္
ခန႔မွ္န္းေျခေစ်းႏႈန္းမ်ားကိ	ုေဖာ္ျပေပးေသာ္လည္း	၎တုိ႔သည	္ျမနမ္ာပ့တၱျမား	ႏွင့္	
အထူးသျဖင့္	ကမ႓ာေပၚတြင	္အဖိုးအတန္ဆုံးျဖစ္သည့	္မိုးကုတ္မ	ွပတၱျမားတို႔၏	



၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ပ်မ္းမွ်

MGE ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္ ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာ ယူနစ္

ယူနစ္ ၁ ကာရက္
လွ်င္အေမရိကန္
ေဒၚလာေပါင္း

ယူနစ္ - အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္းေပါင္း

ယူနစ္ - အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္းေပါင္း

(000) 
ကာရက္

၁၁၀၃၇ ၁၃၄၈၂ ၆၈၄၄ ၄၈၂၅ –

အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ား – – ၃၃၀၉ ၂၁၂၄ –

ထုိင္းအေကာက္ခြန္ရည္ညႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ပတၱျမား၊ နီလာ ႏွင့္ ျမ

အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ား US$ ၀.၅၅ US$ ၁.၀၁ US$ ၀.၆၃ US$ ၀.၅၉ US$ ၀.၇၀

US$ ၄.၂၆ US$ ၃၇.၅၄ US$ ၄၃.၅၅ US$ ၃၈.၄၉ US$ ၃၀.၉၆

ထိုင္းအေကာက္ခြန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ 
က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

 US$ ၄၇ US$ ၅၀၆ US$ ၃၀၀ US$ ၁၈၇ US$ ၂၆၀

US$ ၆၅ US$ ၇၀၃ US$ ၃၇၉ US$ ၂၃၆ US$ ၃၄၆

အရင္းအျမစ္မ်ား - ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ထိုင္းအေကာက္ခြန္

ထိုင္းအေကာက္ခြန္ ရည္ညႊန္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ပတၱျမားသီးသန႔္အတြက္ 
"Mogok margin" ၁၀၀% 
အသုံးခ်ၿပီးေနာက္ က႑၏ တန္ဖိုး

ေက်ာက္မ်က္	အမ်ိဳးအစားအလိုက္	ျမန္မာနိုင္ငံ၏	
ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ	ပမာဏ
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တနဖ္ိုးျမင့္ေစ်းႏႈန္းကုိ	ထငဟ္ပျ္ခင္းမရိွေပ။	ပတၱျမားက႑အေပၚ	Global	Witness	
မွ	 ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	 သုေတသနအရ	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	အရည္အေသြးျမႇင့္ရျခင္းမရွိ	
ေသးသည့္	 ႏွစ္ကာရက္ေအာက္	အရြယ္အစားရွိေသာ	 ပတၱျမားတစ္တံုးသည္	
ေနာက္ထပ္အရင္းအျမစ္တစ္ခုမွ	အလားတူပတၱျမားထက္	ႏွစ္ဆမွ	သုံးဆအထိ	
တန္ေၾကးရွိေၾကာင္း	ေတြ႔ရသည္။	ပိုမိုႀကီးမားေသာ	အရည္အေသြးျမႇင့္ရျခင္းမရွ	ိ
ေသးသည့	္ပတၱျမားသည	္အရြယ္အစားတူ	အပူေပးျပ ျဳပငထ္ားေသာ	ပတၱျမားထက္	
၁၀	ဆအထိ	 ပိုမိုတန္ဖိုးျမင့္ႏုိင္သည္။	 မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ	 ျမန္မာ့ပတၱျမားမ	ွ
ရရွိသည့္	တန္ဖုိးျမင့္ေစ်းႏႈန္းအတြက္	အသုံးဝင္သည့္	 စုစုေပါင္းခန႔္မွန္းေျခအား	
၎တုိ႔၏	အႀကီးမားဆုံး	ၿပိဳငဘ္က္တစခ္ျုဖစ္ေသာ	မိဇုမဘ္စရိွ္	Gemfields	ပတၱျမား	
တြင္းမ်ားမ	ွရရွိသည္။	Gemfields	၏	တင္ျပခ်က္တစ္ခုအရ	"မိုဇမ္ဘစ္	ပတၱျမား	
သည္	ျမန္မာ့ပတၱျမား၏	တန္ဖိုး၏	ထက္ဝက္ရွိပါသည္။"	

Gemfields	ထံမ	ွဤခန႔္မွန္းေျခကို	အသုံးျပဳပါက	ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္	ျမန္မာႏုိင္င	ံ
မွ	ပတၱျမားမ်ား၏	တန္ဖုိးသည	္အျခားေနရာမ်ားမွ	ပတၱျမားမ်ားထက္	ႏွစဆ္တနဖ္ိုး	
ရွိသည္ဟု	ယူဆႏုိင္ပါသည္။	

မညသုိ္႔ပငဆုိ္ေစကာမ	ူျမန္မာႏုငိင္၏ံ	ေရာငစ္ုံေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပမ္ႈတြင	္ဤသုိ႔	
ျမင့္မားသည့္ေစ်းႏႈန္း	ရရွိေသာ	ပတၱျမားမ်ားသာ	ပါဝင္သည္မဟုတ္ေပ။	၂၀၁၆	
ဘ႑ာေရးႏွစအ္တြက္	MEITI	အစရီငခ္စံာမွ	အခ်က္အလက္မ်ားအရ	မုိးကုတ္မွ	
ပတၱျမားမ်ားသည	္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	စုစုေပါင္း	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ၏	၁၄.၅%	
ခန႔္ရွိေၾကာင္း	 ေတြ႔ရသည္။	 မုိင္း႐ွဴးမွ	 ပတၱျမားမ်ားသည္	ေနာက္ထပ္	 ၁၁.၈%	
ရိွၾကသည။္	က်နထု္တ္လုပမ္ႈမ်ားတြင	္နလီာ	ႏွင့	္အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ား	ပါဝင္ၿပီး	
နန႔္ယားဆိပ္မွလာသည့္	အျခားပတၱျမား	အေရအတြက္အနည္းငယ္တုိ႔လည္း	
ပါဝငသ္ည။္	ကၽြႏုပ္တုိ္႔၏	စစုုေပါင္း	ခန႔မွ္န္းေျခကုိ	ဖနတီ္းရနအ္တြက္	ေစ်းႏႈန္းမ်ား	
အား	ပတၱျမားမ်ားအတြက္	ထုတ္လုပမ္ႈ	ပမာဏအတြက္သာ	တြကခ္်က္ခ်နိည္ႇထိား	
သည္။	တစ္နည္းအားျဖင့	္၂၀၁၆	ခုႏွစ္	ႏွင့္	ေနာက္ပိုင္းကာလအတြက္	ကၽြႏု္ပ္တို႔	
အေနျဖင့္	(ကာရက္ျဖင့	္တိုင္းတာသည့္)	စုစုေပါင္း	ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ၏	
၂၆.၃%	တန္ဖိုးကိ	ု ႏွစ္ဆျပဳလုပ္ခဲ့သည္။	ထုတ္လုပ္မႈ	 ပမာဏဆိုင္ရာ	အခ်က	္
အလက္မ်ားအတြင္း	ပတၱျမားႏွင့	္နလီာတုိ႔သာ	ပါဝင္ေသာ	၂၀၁၅	ႏွင့္	အေစာပုိင္း	
ကာလမ်ား	အတြက္လည္း	ပတၱျမားမ်ားအတြက္	ရာခိုင္ႏႈန္း	ႏွင့္	ပတ္သက္၍	စုစ	ု
ေပါင္းတငျ္ပထားသည့္	ထတုလ္ပု္မႈ၏	တန္ဖိုး	၃၉.၀%	ကိ	ုႏွစ္ဆ	ျပဳလပုခ္ဲသ့ည္။	
ျဖစစ္ဥ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္	ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ	ႏုငိင္တံကာ	
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့	္တန္ဖိုးျဖတ္ခဲ့သည္။	 "Mogok	margin"	ဟု	ကၽြႏု္ပ္တို႔	ေခၚဆိ	ု
ေသာ	ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခန႔္မွန္းေျခမ်ားအတြက္	ဤခ်ိန္ညႇိမႈသည္	ၿပီးျပည့္စုံသည့	္ေျဖ	
ရွင္းခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း	အနည္းဆံုးအေနျဖင့္	 ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားမွ	
ရရွိသည့္	ျမင့္မားသည့	္ေစ်းႏႈန္းအေပၚထင္ဟပ္မႈအခ်ိဳ႕ကို	ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။	

ခ်ဥ္းကပ္မႈ	၁	-	
MGE	ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့	္ထိုင္းအေကာက္	
ခြန္ေစ်းႏႈန္း	အခ်က္အလက္တို႔ကိ	ုအသုံးျပဳျခင္း
ထိုင္းႏုိင္ငံ၏	အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းသည	္တန္ဖိုး	ႏွင့	္အေလးခ်ိန္တို႔အပါအဝင	္
ေက်ာကမ္်က္တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတသ္က္သည့	္သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကို	
ေကာက္ယပူါသည။္	ယင္းသည	္ျဖတ္ၿပီးသား	ပတၱျမား၊	နီလာ	ႏွင့္	ျမတင္သြင္းမႈမ်ား	
(HS	7103.91)	အား	အျခားေသာ	ျဖတ္ၿပီးသား	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	တငသ္ြင္းမႈမ်ား	
(HS	7103.99)	မ	ွခြဲျခားထားသျဖင့	္အခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုသီးျခားစ	ီခြဲထားပါ	
သည။္	ထုိ႔ေၾကာင့	္ယင္းသည	္အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏	ဤသက္ဆိငုရ္ာ	အမ်ိဳ း	
အစားခြ၏ဲ	ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ	ဆန္းစစရ္ာတြင	္ကုနသ္ြယ္ေရး	အခ်က္အလက္မ်ားကုိ	

အရင္းအျမစ္	-	MEITI	၂၀၁၆	ဘ႑ာေရးႏွစ္	အစီရင္ခံစာ။



Gemfields ေလလံေစ်းႏႈန္းမ်ား
၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ပ်မ္းမွ်

MGE ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္ 
(ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာ)

ယူနစ္-(၀၀၀) 
ကာရက္

၁၁၀၃၇ ၁၃၄၈၂ ၆၈၄၄ ၄၈၂၅ –

Gemfields အညႊန္းေစ်းႏႈန္း

Gemfields ေလလံေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ 
က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခ တန္ဖိုး

ပတၱျမားသီးသန႔္အတြက္ 
"Mogok margin" ၁၀၀% အသုံးခ်ၿပီးေနာက္ 
က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

အရင္းအျမစ္မ်ား - ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ Gemfields ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား

ယူနစ္ ၁ ကာရက္
လွ်င္အေမရိကန္
ေဒၚလာေပါင္း

ယူနစ္ - အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္းေပါင္း

ယူနစ္ - အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္းေပါင္း

US$ ၄၀.၈ US$ ၁၈.၁ US$ ၂၈.၈ US$ ၇၃.၁ US$ ၄၀.၂

US$ ၄၅၀ US$ ၂၄၃ US$ ၁၉၇ US$ ၃၅၃ US$ ၃၁၁

US$ ၆၂၆ US$ ၃၃၈ US$ ၂၄၉ US$ ၄၄၅ US$ ၄၁၅
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အသံုးျပဳရန	္ထူးျခားသည့္	အခြင့အ္လမ္းတစခ္ျုဖစပ္ါသည္။	ျမနမ္ာႏုငိင္အံေနျဖင့	္
ထုိင္းႏုငိင္သုိံ႔	မျဖတ္ရေသးသည့	္ေက်ာကမ္်ားကိလုည္း	တငပ္ို႔ေသာ္လည္း	ျမနမ္ာ	
ႏုငိင္မွံ	ေက်ာက္အမ်ားစတုို႔သည	္ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္ပထမဆံုးအႀကမိ	္အၾကမ္းထည္	
ျဖတ္ေတာက္ၿပီးမွသာ	ျပညပ္တြင	္ျပနလ္ည္ျဖတ္ေတာကျ္ခင္းျဖစသ္ည။္	ကုနသ္ြယ္	
မႈ	အခ်က္အလက္မ်ားအတြင္း	မျဖတရ္ေသးေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား	မျဖတရ္	
ေသးသည့	္ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္	အတူတကြ	အုပ္စုဖြဲ႔ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္	စိစစ	္
ေလ့လာရန္	မ်ားစြာပုိမုိခက္ခဲေစသျဖင့	္ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္ျဖတ္ၿပီးသား	ေက်ာက္	
မ်က္မ်ားတြင	္အာ႐ုံစူးစိုက္ခဲ့ပါသည္။	

ထိုင္းကုန္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုအသုံးျပဳ၍	ေရးဆြဲခဲ့ေသာ	ကၽြႏု္ပ္တို႔	
၏	ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားသည	္Gemfields	၏	ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို	
အသံုးျပဳထားသည့္	 ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္	အထုိက္အေလ်ာက္	ကြဲျပားၿပီး	
(ေအာက္တြင	္ ၾကည့္ရႈပါ)	၂၀၁၄	ခုႏွစ္တြင္	အထူးသျဖင့္	နည္းပါးသည့္	တန္ဖိုး	
တစခ္ကုို	ေဖာျ္ပသည။္	မညသုိ္႔ပငဆုိ္ေစကာမ	ူဤေစ်းႏႈန္းအခ်ကအ္လက္၌	ျမနမ္ာ	
ႏုိင္ငံ၏	ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏	သိသာသည့္	ပမာဏတစ္ခုကို	ကိုယ္စားျပဳေသာ	
နီလာ	ႏွင့္	အျခားေသာေယဘုယ်အားျဖင့္	တန္ဖိုးပိုမိုနည္းပါးသည့္	ေက်ာက္မ်ား	
ပါဝငသ္ည	္(ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္ျမသိကုမ္်ားမရိွေပ။)	ထုိ႔ေၾကာင့	္ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္	
ေအာကတ္ြင္ေဖာ္ျပထားေသာ	အျခားခ်ဥ္းကပမ္ႈမ်ားထက္	ပိမုိတိုက်မညဟု္	ကၽြႏုပ္	္
တို႔အေနျဖင့	္သတ္မွတ္ပါသည္။	ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအရ	၂၀၁၄	ႏွင့္	၂၀၁၇	အၾကား	
တြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိမႈသည္	တစ္ႏွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုး	
အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၂၆၀	သန္း	 သုိ႔မဟုတ္	 ျမန္မာ့ပတၱျမားအတြက္	 "Mogok	
margin"	တစ္ခုကုိ	ထည့္သြင္းခဲ့ေသာအခါ	တစ္ႏွစ္လွ်င္အေမရိကန္	 ေဒၚလာ	
၃၄၆	သန္း	ရရွိခဲ့သည္။	

ဤခန႔မွ္န္းတြက္ခ်က္သည့	္ဗ်ဴ ဟာတြင	္အားနည္းခ်က	္အခ်ိဳ ႕ရိွပါသည။္	ပထမ	ဦးစြာ	
၂၀၁၆	ခႏွုစတ္ြင	္စတင္ကာ	ႏွစစ္ဥ	္စာရင္းအင္း	စာေစာငအ္တြင္းရိွ	ေက်ာက္မ်က္	
ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ	MGE	အခ်က္အလက္မ်ားတြင္	စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္သည့္	
ကာရက္မ်ားအတြင္း	တနဖ္ိုးပိမုိနုည္းပါးသည့္	ေက်ာက္မ်က္မ်ား	(သုိ႔မဟတ္ု	"အျခား	
ေက်ာက္မ်က္မ်ား")	 စတင္ပါဝင္လာခဲ့သည္။	အထက္ပါ	 ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသည္	
ပတၱျမား၊	ျမ	သို႔မဟုတ	္နီလာမဟုတ္သည့	္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏကို	ေစ်းႏႈန္းသတ္	
မွတ္ရန္	 ထုိင္းႏုိင္ငံ၏	အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားတင္သြင္းမႈ	 (HS	 7103.99)	 မွ	
ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ	အသံုးျပဳကာ	ခ်နိည္ႇထိားျခင္းျဖစသ္ည။္	မညသုိ္႔ပင	္
ဆုိေစကာမူ	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 နီလာ	 ႏွင့္	 ပတၱျမားတုိ႔အေပၚ	အသံုးခ်ခဲ့သည့္	 HS	
7103.91	အတြက္	စစုုေပါင္း	ေစ်းႏႈန္းအခ်ကအ္လက္အတြင္း	(ျမနမ္ာႏိုင္ငံမွ	ထုတ္	
လုပ္ျခင္း	မရိွသည့)္	ျမကဲ့သုိ႔	ထည့္သြင္းျခင္းကဲသ့ို႔ေသာ	ေျဖရွင္းရန	္ပိမုိခုက္ခသဲည့	္
အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ား	ရွိပါသည္။	ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္	"Mogok	margin"	အေပၚ	
အထက္ပါ	အသံုးခ်မႈအရ	မိုဇမ္ဘစ္၏	 ပတၱျမားေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္	ကမ႓ာေပၚရွိ	
ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတို႔ထံမ	ွပတၱျမားေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္	တူညီသည္ဟု	ယူဆထားၿပီး	
ယင္းသည	္မွန္ကန္ခ်င္မ	ွမွန္ကန္မည္ျဖစ္သည္။	

ခ်ဥ္းကပ္မႈ	၂	-	
MGE	ထုတ္လုပ္ေရး	အခ်က္အလက္	ႏွင့	္Gemfields	
ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုအသုံးျပဳျခင္း
Gemfields	သည္	 မုိဇမ္ဘစ္ရွိ	 ႀကီးမားသည့္	 ပတၱျမားေက်ာက္တြင္းတစ္ခုကုိ	
လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ၿပီး	(အပိုင္း	၅.၂	ရွ	ိေလးေထာင့္ကြက္ကိ	ုၾကည့္ရႈပါ)	ေလလံပြဲ	
အနည္းငယ္မွတဆင့္	 ပတၱျမား	 ႏွင့္	အျခားေသာ	ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို	 ႏွစ္စဥ္	
ေရာင္းခ်သည္။	 ေက်ာက္မ်က္ခန႔္မွန္းေျခမ်ားအတြက္	 MGE	 ထုတ္လုပ္ေရးထံ	
အသုံးခ်ခဲ့သည့္	ဤေစ်းႏႈန္း	အခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္	ကၽြႏု္ပ္တို႔	
အေနျဖင့	္ျမန္မာႏုငိင္၏ံ	ႏွစ္စဥ	္ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပမ္ႈ	တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအား	
၂၀၁၅	ခုႏွစ္တြင	္အေမရိကန္ေဒၚလာ	၁၉၇	သန္းမ	ွ၂၀၁၇	ခုႏွစ္တြင	္အေမရိကန	္
ေဒၚလာ	၄၅၀	သန္းအထ	ိ-	သို႔မဟုတ	္ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၃၁၁	
သန္း	ရရိွခဲသ့ည။္	အဆုိပါခန႔မွ္န္းေျခမ်ားအေပၚ	"Mogok	margin"	ကုိ	အသံုးခ ျ်ခင္း	
ျဖင့္	၂၀၁၄	ခုႏွစ္မ	ွ၂၀၁၇	ခုႏွစ္အထ	ိေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း	ႏွစ္စဥ	္ပ်မ္းမွ်	
အေမရိကန္ေဒၚလာ	၃၆၈	သန္းတန္ဖိုးကိ	ုရရွိသည္။	

ဤခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္လည္း	ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ	အားနည္းခ်က္မ်ား	ရွိပါသည္။	ပထမ	
ဦးစြာ	MGE	၏	ထုတ္လုပ္မႈ	ပမာဏဆိုင္ရာ	အခ်က္အလက္မ်ားတြင	္နီလာ	ႏွင့	္
ပတၱျမားတုိ႔	ပါဝင္ေသာ္လည္း	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္	ပတၱျမား	အမ်ိဳ းမ်ိဳ း၊	နီလာမ်ား	ႏွင့္	
အျခားေသာ	မွတ္စာအမ်ိဳ းအစားမ်ားကိ	ုေဖာ္ျပထားသည့္	Gemfields	၏	ေစ်းႏႈန္း	
တစ္ခုကုိ	အသံုးခ်ခဲပ့ါသည္။	မွတ္စာ	ပါဝငျ္ခင္းေၾကာင့္	အကယ္၍	ယင္းကုိ	ပတၱျမား	
ႏွင့	္နီလာတို႔ထက္	ပိမုိနုည္းပါးေသာ	ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့	္ေရာင္းခ်ရပါက	ျမနမ္ာ	
ႏုိင္ငံ၏ထုတ္လုပ္မႈကိ	ုတန္ဖိုးခ်၍	တြက္ခ်က္မႈ	 ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။	အလားတူပင္	
ေက်ာက္မ်ား၏	အမ်ိဳးအစား	ႏွင့	္အဆင့္တို႔အလိုက	္ျဖန႔္ျဖဴးမႈသည	္Gemfields	
ႏွင့	္ျမန္မာႏုငိင္ရိွံ	ေက်ာက္တြင္းမ်ားအၾကားတြင	္တူညသီညမ္ဟုတ္သျဖင့္	အဆုိပါ	
ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားသည	္ခန႔မွ္န္းတြကခ္်က္မႈမ်ားအေပၚ	သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည။္	
ကၽြႏုပ္တုိ္႔ထံတြင	္ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ထုတလု္ပသ္ည့	္အျခားေသာ	ေက်ာကမ္်က္မ်ားႏွင့	္
ပတ္သက္၍	Gemfields	ထံမ	ွေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ား	မရွိသျဖင့	္အထက္ပါ	
ခန႔မွ္န္းေျခမ်ားသည	္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပင္န္း၏	ပတၱျမား	ႏွင့္	နလီာ	တုိ႔မွ	ရရိွ	
သည့္	တန္ဖိုးမ်ားကိုသာ	ထင္ဟပ္သည္။	

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့	္Gemfields	က	၎၏	ေလလံပြမဲ်ားကုိ	ျပဳလုပသ္ည့	္နည္းလမ္း	
အတြင္း	ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့	္ႏွစ္ကာလမ်ားအၾကား	ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို	ႏႈိင္းယွဥ္	
ရန္	ခက္ခဲေစသည္။	၂၀၁၄	ခုႏွစ္မ	ွစတင္ကာ	Gemfields	သည	္မတူညီသည့	္
ေလလံပြ	ဲအမ်ိဳ းအစားမ်ားကုိ	ျပဳလပ္ုလာခဲသ့ည္	-	တန္ဖုိးပုိမုိျမင့္မားသည့	္ပတၱျမား	
မ်ားအတြက္	ေလလပံြအဲခ်ိဳ ႕၊	တနဖ္ိုးပိမုိနုည္းပါးသည့	္ပတၱျမားမ်ားအတြက္	ေလလ	ံ
ပြဲအခ်ိဳ႕	ႏွင့	္ေရာေႏွာထားသည့	္ေလလံပြဲအခ်ိဳ႕။		အဆိုပါ	ေလလံပြဲမ်ားသည္	ႏွစ	္
ကာလမ်ားတြင္	တူညီစြာ	ျပဳလပု္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ	ေလလပံြဲတစ္ခုခ်င္းစီရွ	ိပမာဏ	
ႏွင့	္အရညအ္ေသြးတုိ႔သညလ္ည္း	မတူညၾီကေပ။	ထုိ႔ျပင	္ေက်ာကမ္်ားအား	၎တုိ႔	
ကို	ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့	္ႏွစ္အတြင္းရွ	ိေလလံပြဲအတြင္း	ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ခ်င္မွျဖစ	္
သည့္အတြက္	 ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစသည္။	ဤသို႔ေသာ	ေလလံစနစ္၏	ထူးျခား	



၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ က႑အေပၚ 
တန္ဖိုးျဖတ္မႈ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း

၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

ကာရက္ေပါင္း (၀၀၀) ၃၇၆၇ ၁၈၅၂ ၅၂

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

US$ ၅၂ US$ ၅၂ US$ ၁
US$ ၆၆ US$ ၆၆ US$ ၂

US$ ၂၆၇ US$ ၈၃ –

US$ ၃၃၇ US$ ၁၀၄ –

ထုတ္လုပ္မႈ (MGE ၏ တရားဝင္ ခန႔္မွန္းေျခမ်ား)

ထိုင္းသြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

Mogok margin ၁၀၀% ျဖင့္ ထိုင္းသြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ 
က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခ တန္ဖိုး

Gemfields ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

Mogok margin ၁၀၀% ျဖင့္ Gemfields ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

မွတ္ခ်က္ - ထိုင္းသြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းခန႔္မွန္းေျခမ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ၏ ၆၉.၄၃% တို႔သည္ ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာ တို႔ ျဖစ္ၿပီး က်န္ပမာဏသည္ အျခား ေက်ာက္မ်က္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်ိဳးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ EITI အစီရင္ခံစာမွျဖစ္သည္။ HS 7103.91 အတြက္ ထိုင္း သြင္းကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာတို႔အတြက္ အသုံးခ်ခဲ့ၿပီး HS 7103.99 မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုမူ 
အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးခ်ခဲ့သည္။
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ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့	္ႏွစ္မ်ားစြာ	ပါဝင္ေသာ	အခ်က္အလက္မ်ားသည္	မည္သည့	္
ႏွစတ္စ္ႏွစအ္တြင္းရိွ	တန္ဖိုးမဆုိထက္	က႑အေပၚ	ပိမုိတုကိ်သည့္	တနဖ္ိုးျဖတ္မႈ	
တစ္ခုကိ	ုေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။	

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္	ေနာက္ထပ္ခ်ဥ္းကပ္မႈ	ႏွစ္မ်ိဳး	-	
UN	Comtrade	အခ်က္အလက္	ႏွင့္	ျမန္မာ့	ေက်ာက္မ်က္	
ရတနာ	အေရာင္းျပပြဲအခ်က္အလက္မ်ားကို	အသုံးျပဳျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့	္MGE	၏	ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသို႔	ေနာက္ထပ္	
ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္	အရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုကုိအသံုးခ်ရန္	ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့	
ေသာ္လည္း	၎တို႔ႏွစ္ခုစလုံးသည	္စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈ	အလုံအေလာက္	မရွိဟ	ု
ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။	 ပထမတစ္ခုမွာ	 ႏုိင္ငံမ်ားမွတင္ျပထားသည့္	 ပုိ႔ကုန္၊	
သြင္းကုန္မ်ားအတြက္	 ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ	 ထုတ္ျပန္သည့္	 UN	
Comtrade	အခ်က္အလက္	စုစည္းမႈျဖစ္သည္။	ဤအခ်က္အလက္၏	အဓိက	
ျပႆနာမွာ	ယင္းသည	္ျမနမ္ာ့ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္	ညႊနျ္ပထားသည့	္တန္ဖိုး	
မ်ားသည	္တစက္ာရက္လွ်ငအ္ေမရကိန္ေဒၚလာ	၂	မွ	အေမရကိန္ေဒၚလာ	၅၂၂၁	
အထိ	မ်ားစြာက်ယ္ျပန႔	္ကြဲျပားေနျခင္းျဖစ္သည္။	အဆိုပါတန္ဖိုးမ်ားသည္	ကုန	္
ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔မႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္	အလြန္ထူးျခားမေနေသာ္လည္း	 ႏွစ္စဥ္	
ပ်မ္းမွ်မ်ားအတြက္မူ	အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။	MGE	၏	 ထုတ္လုပ္ေရး	
အခ်ကအ္လက္မ်ားအေပၚ	UN	Comtrade	ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုအသံုး	
ျပဳပါက	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံေက်ာက္မ်က္က႑သည္	၂၀၁၈	ခႏွုစတ္ြင	္ခန႔မွ္န္းေျခတနဖ္ိုး	
အေမရကိန္ေဒၚလာ	၁၅.၈၉	ဘီလီယ	ံရိွေသာ္လည္း	၂၀၂၀	ခႏွုစတ္ြင	္အေမရကိန	္
ေဒၚလာ	၁၀၉၄၅၆	သာရွိမည္	ျဖစ္သည္။	

အဆုိပါတနဖ္ိုးႏွစခ္စုလံုးတုိ႔သည္	ထူးျခားကြဲျပားသည့္	အစရီငခ္တံငျ္ပမႈႏွင့	္ကုန္	
သြယ္မႈ	အခ်ကအ္လက္အတြင္း	အခ်ိဳ ႕ေသာ	အငအ္ားႀကီးမားသည့	္ေသြဖည္ေသာ	
အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္	အလြန္အစြန္းေရာက္ေနျခင္း	 ျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္မားပါ	
သည။္	ဥပမာအားျဖင့္	၂၀၂၀	ခႏွုစတ္ြင	္တ႐တ္ုႏုငိင္သံည္	ျမနမ္ာႏုငိင္မွံ	ေက်ာက္	
မ်က္	၇၅၇၅	ကီလိုဂရမ	္(HS.	7103.91)	တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု	တင္ျပခဲ့ပါသည္။	
ယင္းသည	္အဆုိပါႏွစအ္တြင္း	အေလးခ်နိအ္ရ	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံပို႔ကုနမ္်ား၏	၉၉.၈%	
ကို	ကိုယ္စားျပဳသျဖင့	္အျခားေသာ	တန္ဖိုးခန႔္မွန္းေျခမ်ားထက္	မ်ားစြာပိုမိုနိမ့္က်	
သည့္	တစ္ကာရက္လွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ	၂	ေက်ာ္မွ်သာ	ရွိေသာ	(ထိုင္းသြင္း	
ကုန	္အခ်က္အလက္မ်ားအရ	သက္ဆုိငရ္ာ	လမ်ားအတြင္း	သက္ဆုိငရ္ာႏုငိင္မံ်ား	
အလုိက္	တငျ္ပထားသည့္	တစခ္ခု်င္း	တနဖ္ိုးျဖတ္မႈမ်ားစြာတုိ႔ႏွင့	္မကုိကည္ီေသာ)	
ပ်မ္းမွ်	ေစ်းႏႈန္းတစခ္ကုို	ရရိွသည္။	ဤသို႔	တငျ္ပထားသည့္	ကိန္းဂဏန္း၏ေနာက္	
ကြယ္တြင္	မည္သို႔ရွိေၾကာင္း	ရွင္းလင္းစြာမသိရေသာ္လည္း	ဤဥပမာႏွင့	္အျခား	
ေသာ	ဥပမာမ်ားအရ	UN	Comtrade	အခ်က္အလက္သည္	ျပႆနာမ်ားရွိေန	
သည့္	ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း	ေတြ႔ရသည္။	

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔	ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည့္	 ဒုတိယေျမာက္	အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာ	
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	ေက်ာက္စမိ္း	ႏွင့	္ေက်ာက္မ်က္ျပပြမဲ်ားတြင္	

ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္	 ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။	အေရာင္းျပပြဲမ်ားဟု	
ေခၚေသာ	အဆုိပါျပပြဲမ်ားကုိ	MGE	 မွ	ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္	က်င္းပျပဳ	
လုပ္ခဲ့သည္။	 ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္း	သတင္းအခ်က္အလက္	အရင္းအျမစ္တစ္ခု	
အျဖစ္	ဤအခ်က္အလက္၏တန္ဖိုးကိ	ု ၂၀၁၉	ခုႏွစ	္အစီရင္ခံစာတစ္ခုအတြင္း	
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	ေက်ာက္မ်က္က႑အေပၚ	အေစာပုိင္း	တန္ဖုိးျဖတ္မႈတစခ္	ုျပဳလုပ	္
ရန္	ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ	Natural	Resource	Governance	Institute	(NRGI)	အပါ	
အဝင္	 လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္	အရင္းအျမစ္မ်ားစြာတို႔မွ	 ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း	
ခံခဲ့ရသည္။	 NRGI	၏	အဆုိအရ	အေရာင္းျပပြဲတစ္ခုမွ	 ယူနစ္အလုိက္	 ပ်မ္းမွ်	
ေရာင္းခ်သည့	္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည	္၂၀၁၄-၁၅	ဘ႑ာေရးႏွစအ္တြင္း	တစ္ကာရက္	
လွ်င္	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၇	ႏွင့	္၂၀၁၅-၁၆	ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း	တစ္ကာရက္	
လွ်င္	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၄	ခန႔	္ရွိခဲ့သျဖင့	္ယင္းသည	္က႑ကိ	ု"အလြန္နည္းပါး	
သည့"္	တနဖ္ိုးျဖတ္ျခင္းကုိ	ျဖစ္ေစမညျ္ဖစသ္ည။္	တနဖ္ိုးျဖတျ္ခင္းဆုိငရ္ာ	ျပႆနာ	
အျပင္	အေရာင္းျပပြဲမ်ားမ	ွ ေရာင္းခ်မႈမ်ားဆုိင္ရာ	အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း	
စစိစ္ေလ့လာမႈလုပ္ေဆာငရ္န	္ခက္ခသဲည့န္ည္းလမ္းတစခ္ျုဖင့	္စစုည္းထားပါသည္။	
ေက်ာကမ္်က္အမ်ိဳ းအစားမ်ားစြာတုိ႔အား	အႏွစ္ခ်ဳပအ္ခ်ကအ္လကအ္တြင္း	ထည့	္
သြင္းထားသျဖင့္	တန္ဖိုးမ်ားစြာ	 ပိုမိုနည္းပါးသည့္	သလင္းေက်ာက္ကဲ့သို႔ေသာ	
အလယ္လတ္တန္းတန္ဖိုးရွိသည့္ေက်ာက္မ်ားအား	 ပတၱျမား	 ႏွင့္	 နီလာတုိ႔မွ	
ခြထုဲတ္ရန	္မျဖစႏ္ုငိသ္ျဖင့	္က႑ကုိ	တနဖ္ိုးျဖတ္ရနအ္တြက္	အေရာင္းျပပြ	ဲအခ်က္	
အလက္မ်ား	အသုံးျပဳျခင္းအတြက	္အေရးပါသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား	ျဖစ္ေစသည္။	

၂၀၁၇	ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း	ေက်ာက္မ်က္က႑အေပၚ	
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ား
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္က႑၏	တန္ဖုိးကုိ	 ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းသည္	 ၂၀၁၇	
ခုႏွစ္	 ေနာက္ပိုင္းတြင္	အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္	 ပုိမိုခက္ခဲလာခဲ့ပါသည္။	
ပထမဦးစြာ	ယခုအစီရင္ခံစာတြင	္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း	လိုင္စင္မ်ား	စတင္
သက္တမ္းကုန္ဆံုးလာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္	 စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏတြင္	
မေၾကညာထားသည့	္ထုတလု္ပမ္ႈမ်ား	ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာလ္ည္း	တိက်သည့္	ခန႔	္
မွန္းေျခမ်ား	ထြက္ရွိရန္အတြက	္ေနာက္ထပ	္အခ်က္အလက္မ်ား	မရရွိေတာ့ေပ။	
တစန္ည္းအားျဖင့	္ဤကာလမွ	တရားဝငထု္တ္လုပမ္ႈ	ခန႔မွ္န္းေျခမ်ားသည	္ယခင	္
ႏွစ္မ်ားေလာက	္က႑၏	အမွန္တကယ္ရွိသည့	္အရြယ္အစားကိ	ုထင္ဟပ္ႏုိင္မႈ	
ပိုမိုနည္းပါးပါသည္။	

ထို႔ျပင္	၂၀၁၇	ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္	ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍	အေသးစိတ္	
အခ်က္အလက္မ်ား	ေဖာ္ျပထားသည့	္MEITI	အစီရင္ခံစာမ်ားမရွိသျဖင့	္ႏွစ္စဥ	္
စာရင္းအင္းစာေစာင္အတြင္း	ေဖာ္ျပထားသည့္	ထုတ္လုပ္ထားေသာ	ကာရက္၏	
မညသ္ည့	္ပမာဏတုိ႔သည	္ပတၱျမား	ႏွင့္	နီလာတုိ႔ျဖစၿ္ပီး	မညသ္ညတုိ္႔သည	္အျခား	
ေက်ာက္မ်ကမ္်ားထက	္သိသသိာသာ	တန္ဖိုးပိမုိနုည္းပါးေသာ	ေက်ာကမ္်ား	ျဖစ	္
ေၾကာင္း	ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည့	္နည္းလမ္းမရွိေပ။	ေအာက္ပါ	ခန႔္မွန္းေျခမ်ားအတြက္	
ကၽြႏုပ္တုိ္႔အေနျဖင့	္၂၀၁၇	ခႏွုစ	္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ	အသုံးျပဳထားၿပီး	၎အရ	
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အေသးစား	လက္လုပ္လက္စား	ပတၱျမားတူးေဖာ္သည့္	အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕	မိုးကုတ္တြင္	လုပ္ကိုင္ေနၾကပုံ၊	၂၀၂၀	ခုႏွစ္	မတ္လ။	MO

စုစုေပါင္းကာရက္၏	 ၆၉.၄၃%	 တုိ႔သည္	 ပတၱျမား	 ႏွင့္	 နီလာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။	
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့	္Covid-19	ကပ္ေရာဂါသည္	ေက်ာက္မ်က္က႑ကို	သိသ	ိ
သာသာထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး	ႏွစ္တစ္ႏွစ္တာအတြင္းတင္ျပသည့္	ပမာဏ	ႏွင့	္တန္ဖိုး	
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	ပိုမိုႀကီးမားသည့္	မေရရာမႈမ်ားကို	 ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။	ကပ	္
ေရာဂါေၾကာင့	္Gemfields	သည	္၂၀၂၀	ခုႏွစ္အတြင္း	မည္သည့္ေလလံပြဲကိုမွ်	
က်င္းပခဲ့ျခင္း	 မရွိသျဖင့္	အဆုိပါႏွစ္အတြက္	 ခန႔္မွန္းေျခတစ္ခု	 ေရးဆြဲႏုိင္ရန္	
မျဖစ္ႏုိင္ေပ။	

ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္	သန္းေပါင္းမ်ားစြာ	-	
ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္သည့္	ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္	ခန႔္မွန္းေျခ	
မ်ားကို	ခ်ိန္ညႇိပါသလား။
တူးေဖာ္ေရးလပုက္ြကတ္ြင	္တူးေဖာထ္တုလု္ပခ္ဲသ့ညဟ္	ုမွတတ္မ္းတငခ္ဲၿ့ပီးေနာက	္
အဆင့္တစ္ဆင့္တြင	္ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့	္ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္	အမ်ိဳးမ်ိဳး	
ေသာ	ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္သည့	္နည္းစနစ္မ်ား	ရွိပါသည္။	မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ	
(အေရာင္းျပပြ	ဲသုိ႔မဟုတ္	ကုနသ္ြယ္မႈ	အခ်က္မ်ားအတြင္း	မဆုိထားႏွင့)္	ထုတ္လုပ	္
ေရး	အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ပင္	မည္သည့္အခါမွ်	မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ျခင္း	မရွ	ိ
သည့	္ေက်ာက္မ်ကပ္မာဏမ်ားကုိ	ခန႔မွ္န္းတြက္ခ်က္ရန	္သိသိသာသာ	ပိမုိုခက္ခ	ဲ
ပါသည။္	တရားဝငထု္တ္လုပမ္ႈ	ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည	္ထုတ္လပုမ္ႈ၏သိသာသည့္	
အခ်ိဳးအစားကိ	ုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဟု	ပုံမွန္ဆိုသလို	ေဝဖန္ျခင္းခံလာခဲ့ရသည္။	
MEITI	အတြက	္အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္	 ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ	
မ်ားမွတဆင့	္လုပ္ေဆာငခ္ဲသ့ည့္	၂၀၁၆	ေက်ာကမ္်ကက္႑	ျပနလ္ညသံု္းသပမ္ႈ	
တြင္	"ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ	ေက်ာက္မ်က္	၈၀%	အထိတို႔ကိ	ုေၾကညာ	
ခဲျ့ခင္းမရိွဘ	ဲတရားဝငစ္နစကုိ္	ေက်ာ္လႊားခဲသ့ည္"	ဟု	ေတြ႔ရိွခဲရ့သည။္	ဤအခ်က	္
သည	္က႑၏	စစုုေပါင္းအရြယ္အစား	သုိ႔မဟုတ္	တနဖ္ိုးကုိ	ခန႔မွ္န္းတြက္ခ်က္ရန	္
မည္သည့	္ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚမဆိ	ုသိသိသာသာ	မေရရာမႈ	ျဖစ္ေစသည္။	

ထုတ္လုပ္မႈကိုတင္ျပရန	္ပ်က္ကြက္မႈသည	္တရားမဝင	္စီးပြားေရးအေလ့အထ	
မ်ား၊	အက်င့ပ္်က္ျခစားမႈမ်ား၊	ေမွာင္ခုိကုန္သြယ္ျခင္းကုိ	အားေပးသည့္	မက္လုံးမ်ား	
ႏွင့္	ေလ်ာ့ရဲေသာ	လိုက္နာေစရန	္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေၾကာင့	္ျဖစ္သည္။	အထက္ပါ	
ခန႔္မွန္းေျခအားလုံးတို႔သည	္တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈ	အခ်က္အလက္မ်ားတြင္သာ	
အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး	တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ရွိ	ထုတ္လုပ္မႈကိ	ုေလွ်ာ့၍	တင္ျပ	
ျခင္းကုိ	ထည့သ္ြင္းစဥ္းစားထားျခင္း	မရိွေပ။	(ကၽြႏုပ္တ္ို႔အေနျဖင့	္ယံုၾကညရ္သည	္
ဟု	ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္)	 စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ၏	 ၈၀%	 တုိ႔အား	 တူး	
ေဖာ္ေရး	လုပက္ြက္တြင	္ေၾကညာခဲျ့ခင္းမရိွဟ၍ူယူဆပါက	က႑၏	အရြယ္အစား	
သို႔မဟုတ္	တန္ဖိုးတို႔အေပၚ	ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသည	္၅	ဆအထ	ိျမင့္တက္လာမည္	
ျဖစ္သည္။	

အထက္တြင	္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ	ပထမခ်ဥ္းကပမ္ႈအတြင္းသုိ႔	ဤမေၾကညာထားသည့	္
ထုတလု္ပမ္ႈခန႔မွ္န္းေျခကုိ	ေပါင္းစပထ္ည့သ္ြင္းကာ	ထုိင္းအေကာက္ခြနမွ္	ေစ်းႏႈန္း	
အခ်က္အလက္မ်ားကိ	ုအသုံးျပဳၿပီး	"Mogok	Margin"	ကို	အသုံးခ်ပါက	ျမန္မာ့	
ေက်ာက္မ်က္က႑၏	ထြက္ေပၚရလဒ္အတြက္	ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုးသည	္၂၀၁၄	
ခုႏွစ္မွ	 ၂၀၁၇	 ခုႏွစ္အထိ	ကာလအတြင္း	 ႏွစ္စဥ္	အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၁.၇၃	
ဘီလီယံ	ရွိမည္ျဖစ္သည္။	အဆိုပါ	မေၾကညာထားသည့	္ထုတ္လုပ္မႈ	ခန႔္မွန္းေျခ	
ကုိပင္	အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ	 ဒုတိယေျမာက္နည္းလမ္းအတြင္း	 ေပါင္းစပ္	
ထည့သ္ြင္းကာ	ထုိင္းအေကာက္ခြနမွ္	ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလကမ္်ားကုိ	အသုံးျပဳၿပီး	
"Mogok	Margin"	ကုိ	အသုံးခ်ပါက	၂၀၁၄	ခုႏွစ္မ	ွ၂၀၁၇	ခုႏွစ	္အၾကား	ႏွစ္စဥ	္
အေမရိကန္ေဒၚလာ	၂.၀၇	ဘီလီယံ	ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုးတစ္ခ	ုရရွိမည္ျဖစ္သည္။	

ေနာက္ထပ	္သုေတသနမ်ား	(ဥပမာ	Gemfields	၏	၈၆၄၀၃	ဧကရွိေသာ	မိုဇမ	္
ဘစ္ရွိ	လုပ္ကြက္မ်ားမွထုတ္လုပ္သည့	္ပတၱျမားတန္ဖိုးသည	္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လုပ	္
ကြကမ္်ားမွထုတ္လပုသ္ည့	္တနဖ္ိုးႏွင့	္အရြယ္အစားတုိ႔ႏွင့	္ႏႈငိ္းယွဥပ္ါက	မည္သုိ႔	
ရွိပံု)	 ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္	အဆုိပါကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္	 ပုိမုိက်ယ္ျပန႔္ေသာ	အေျခ	
အေနတစ္ခုအတြင္း	က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိမရွ	ိခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ရန္အတြက္	
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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