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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။ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပဋိပကၡ - ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသိမ္းယူျခင္း ႏွင့္
တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခု

၁၅

၂.၁

ပိုင္ဆိုင္မႈသိမ္းယူျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

၁၅

၂.၂

"အရာအားလုံး ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္" - မုိင္း႐ွဴး၏ ပ်က္စီးမႈမ်ား

၁၅

အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍ - မုိင္း႐ွဴးတြင္ တရားမဝင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္

၁၇

မိုးကုတ္ရွိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား ႏွင့္ ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ား

၁၈

၂.၃

အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍ - မိုးကုတ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္ရရန္အတြက္ စစ္တပ္ကို

၂.၄

ေငြေၾကးေပးအပ္ေနရသည္။

၁၈

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ေရႊျပည္ေအး - အေမွာင္ထုကို အကာအကြယ္ယူ၍ ေက်ာက္တူးျခင္း

၂၀

တရားမဝင္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း - အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ စစ္အာဏာသိမ္းစဥ္မွစတင္ကာ ပို၍
အႏၲရာယ္မ်ားလာခဲ့သည္။

၃။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းကို ျမန္မာ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားပုံ
၃.၁

ယခင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္ေအာက္ရွိ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အတိုင္းအတာ

၂၁

၂၂
၂၂

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာက႑ကို အလင္းေရာင္ထိုးၾကည့္ရႈျခင္း
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွတဆင့္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတိုင္းအတာပမာဏကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္ ၂၂
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို စစ္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက သိမ္းပိုက္ထားေၾကာင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ျပသေနသည္

၂၄

၃.၂

လိုင္စင္ကို 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

မ်က္ႏွာဖုံးပုံ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မိုးကုတ္ရွိ လက္လုပ္လက္စား ပတၱျမား တူးေဖာ္သူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနပုံ။ MO
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၂၈

၄။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ ၾကားလူမ်ား - ထိုင္းႏုိင္ငံမွတဆင့္ ကုန္သြယ္ျခင္း
၄.၁

ေက်ာက္မ်က္မ်ား ထုတ္လုပ္၊ စီမံ၊ ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ ဆုံခ်က္ ႏွင့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား အား
ဆြဲေဆာင္ရာေနရာတစ္ခု

၄.၂

၃၂
၃၂

နယ္စပ္ေဒသရွိ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္သည့္နယ္ေျမမ်ား - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑
ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ခြလ်က္တည္ရွိျခင္း

၃၃

၄.၃

ေက်ာက္မ်က္မ်ား - မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဟန္ျပတစ္ခုေလာ။

၃၅

၄.၄

ေမးခြန္းမထုတ္ပါႏွင့္ - ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ကုန္သည္မ်ားသည္ အေျခခံ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္

၃၅

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - Fai Dee Gems Co., Ltd. - စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေက်ာက္တြင္းတစ္ခုမွ ဝယ္ယူၿပီး
၄.၅

အေနာက္ႏုိင္ငံမွကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေနျခင္း

၃၇

ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မ်က္၊ လက္ဝတ္ရတနာ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား။

၃၈

၅။ ႏုိင္ငံတကာ လက္ဝတ္ရတနာကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ ေလလံကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၾကသည္
၅.၁

ႏုိင္ငံတကာတြင္ သေဘာတူထားသည့္ တာဝန္မ်ားကို ေရွာင္တိမ္းျခင္း

၅.၂

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားသည္ လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ မေကာင္းသည့္ အေလ့အထမ်ားကို
ဖုံးဖိထားႏုိင္ေစသည္

၅.၃

၃၉
၄၀

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ေရး စိစစ္ရန္
အလြန္ခက္ခဲပါသည္

၅.၄

၃၉

၄၂

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္ဝတ္ရတနာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ေလလံကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္  ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္း
လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရက္စက္ယုတ္မာေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ၎တို႔အေနျဖင့္ ေငြေၾကး
ပံ့ပိုးေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္

၅.၅

ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း - အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားသည္ အားနည္းလ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္

၅.၆

၄၃
၄၅

ႏုိင္ငံတကာ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေလလံကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား။

၄၆

အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား

၄၇

အစီရင္ခံစာ၏ နည္းစနစ္

၅၀

ေနာက္ဆက္တြဲ

၅၁

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

၅၁

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္က႑သည္ မည္မွ် တန္ဖိုးရွိသနည္း။

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

ေရာင္စုံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

DICA

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

MEITI

ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး

NLD

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

NUG

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ

OECD

စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း

PNO

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

RCSS/SSA–S သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/

JV

ဖက္စပ္လုပ္ငန္း

KIA

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

MEC

ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

MEHL

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္

SAC

MGE

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း

SSPP/SSA–N သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ -

MGJEA

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ

သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း
RJC

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း
ေကာင္စီ
ႏုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ
ေျမာက္ပိုင္း

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

TNLA

တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

MNDAA

ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမက
ို ရက္တစ္မဟာမိတတ
္ ပ္မေတာ္

UWSA

ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

NDAA

အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မိုးကုတ္ရွိ လက္လုပ္လက္စား ပတၱျမား တူးေဖာ္သူ အဖြဲ႕မ်ား အလုပ္လုပ္ေနပုံ။ MO
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
Burmese rubies ဟုလည္း လူသိမ်ားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပတၱျမားသည္ ကမ႓ာ
ေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အရက္စက္ဆုံး
အာဏာရွငအ
္ စိုးရမ်ားအနက္မွ တစ္ခအ
ု တြက္ အေရးႀကီးေသာ ေငြေၾကး အရင္း
အျမစ္လည္း ျဖစ္ေနသည္။
၂၀၂၁ ခု ႏ ွ စ္ ေဖေဖာ္ ဝ ါရီ လ ၁ ရက္ေ န႔ တ ြ င္ အာဏာသိ မ္း ၿပီး တို င္း ျပည္ ၏
ေရြးေကာက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ၿပီးခ်ိန္မွစတင္ကာ ျမန္မာ
စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ကေလးသူငယ္ ၇၅ ဦးအပါအဝင္ အရပ္သား
၁၂၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း
ခြျဲ ခားျခင္းမရွဘ
ိ ဲ ပစ္ခတ္ခၾဲ့ ကၿပီး ေထာင္ႏင
ွ ခ
့္ ်ီေသာ ျပည္လမ
ူ ်ားကို ယုတမ
ၱိ ရွိေသာ
စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို စနစ္တက်
ႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။
ျမန္ မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲ ရင့္ သည့္ ျပည္ သူမ ်ားသည္
၎ တို႔၏ အသက္မ်ားကိုရင္းကာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္လ်က္ရွိၾကၿပီး
အေနာက္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားသည္ အာဏာရွငအ
္ စိုးရ၏ အဓိက ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ျဖတ္ေတာက္ရန္ ရည္ရယ
ြ က
္ ာ စီးပြားေရးပိတဆ
္ မ
႔ို မ
ႈ ်ားကို ခ်မွတခ
္ ၾဲ့ ကေသာ္လည္း
တိုင္းျပည္၏ သဘာဝ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝမႈမ်ားက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အသက္
ဆက္ႏင
ုိ ္ေစလ်က္ရသ
ွိ ည္။ ယင္းသိျ႔ု ဖစ္ျခင္းသည္ ပထမဆုံးအႀကိမလ
္ ည္း မဟုတ္
ေပ။ စစ္တပ္သည္ တိင
ု ္းျပည္၏အဖိုးတန္ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ခိုးဝွက္
လုယက္ျခင္းျဖင့္ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခိုင္မာေစခဲ့သည္။

စစ္တပ္ ႏွင့္ ၎၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အေရး
အပါဆုံး ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခုမွာ တိုင္းျပည္၏ အျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေသာ
ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍
Global Witness သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား
ျပဳလုပလ
္ ာခဲသ
့ ည့္ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ အ
္ တြင္း၌ပင္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္မ၊ႈ လက္နက္ကင
ို ္
ပဋိပကၡ ႏွင့္ စစ္တပ္၏ ဆက္လက္ထန
ိ ္းခ်ဳပ္ထားမႈ တိအ
႔ု ၾကားရွိ ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
တန္ဖိုးအရွိဆုံး က႑မ်ား၏ အခ်က္အခ်ာတြင္ ရွိေနသည့္ ဆိုးဝါးသူမ်ားကို ေဖာ္
ထုတ္ခဲ့သည္။
လူသပ
ိ မ
ို န
ို ည္းပါးသည့အ
္ ခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ အျခားေသာ လက္နက္ကင
ို ္
မ်ားအေနျဖင့္ ပတၱျမား၊ နီလာ ႏွင့္ အျခားေသာ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားအပါအဝင္
ေက်ာက္မ်က္မ်ားမွ မည္သို႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနပုံျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္
ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္က႑သည္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကဲ့သို႔ပင္
ျပႆနာမ်ားမည္သို႔ရွိေနေၾကာင္းကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အေသးစိတ္ ေဖာ္
ထုတ္ထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းက႑အတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ ၁၅၀ ေက်ာ္၊
အဂၤ လိ ပ္ ဘာသာ၊ ျမန္ မာဘာသာတို ႔ ျ ဖင့္ ထု တ္ ျ ပန္ ထားသည့္ ျမန္ မာႏုိ င္ ငံ
တြင္းထြက္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ပြငလ
့္ င္း
ျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီရင္ခံစာ၊ ေကာ္ပိုရိတ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေျမပုံမ်ား၊
ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ရာႏွငခ
့္ ်ီသည့္ 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 စိစစ္ ေလ့လာ
ထားမႈတို႔တြင္ အေျချပဳထားပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာရွိ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလလံကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္
ႀကီးအတြင္း လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားစြာတိအ
႔ု ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္း
လု ပ္ င န္း အေပၚ ဖိ စီးေနသည့္ ျ ပႆနာမ်ားသည္ ပတၱ ျ မားႏွ င့္ အျခားေသာ
ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟူေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈေျပာဆိုမႈေနာက္ကြယ္
တြင္ ကာလရွည္ၾကာ ပုန္းကြယ္ေနခဲ့ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း
လုပ္ငန္းကဲ့သ႔ပ
ို င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ကန
ု ္သြယမ
္ ႈမ်ားသည္ စစ္တပ္ ႏွင့္
အင္အားႀကီးမားၿပီး တရားမဲ့က်ဴးလြန္လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တိင
ု ္းျပည္၏ ေက်ာက္မ်က္တင
ြ ္းမ်ားအေပၚ ဆယ္စႏ
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မ်ားထံသို႔ တူးေဖာ္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားအား
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လုပရ
္ ပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသည့္ အဖြမ
႔ဲ ်ားထံ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ တိုင္းျပည္၏ ေက်ာက္မ်က္ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို အသုံး
ျပဳကာ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရွိေသာ လိင
ု စ
္ င္မ်ားကို တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္
အဖြဲ႔မ်ားထံေပးအပ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ဆန႔္က်င္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို သိမ္းသြင္းခဲ့
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္ ေစာပိင
ု ္းအတြင္း ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္အာဏာကို တရားမဝင္ လုယူ
ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအေပၚ ကြပ္ကဲထန
ိ ္းေက်ာင္းမႈသည္ ၎၏ လက္
ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
တရားဝင္ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ကၽြႏု္ပ္
တိ၏
႔ု စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုင
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ု စ
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မ်ား သက္တမ္းစတင္ကန
ု ဆ
္ ုံးလာျခင္းမတိင
ု မ
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ွ မ
္ ွ ၂၀၁၇ ခုႏစ
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္ တြင္း
အျပည့္အဝ ထုတ္လုပ္မႈျဖင့္တြက္ခ်က္လ်င္ တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ
၃၄၆ သန္းမွ ၄၁၅ သန္းအထိ တန္ဖိုးရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ၊
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တရားမဝင္ ကုနသ
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ု္ တ
္ ႔ို သိရထ
ွိ ားသည္မ်ားကို ေပါင္း
စပ္ထည့္သြင္းပါက ဤက႑သည္ အဆိုပါ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလအတြင္း
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တန္ဖိုး ရွိခဲ့မည္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၀ ရွိ စိစစ္ေလ့လာမႈကို
ၾကည့ရ
္ ပ
ႈ ါ)။ ဆိလ
ု သ
ို ည္မွာ အကယ္၍ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး
လိင
ု စ
္ င္မ်ားကို ျပန္လည္စတင္ထတ
ု ္ေပးပါက ေဒၚလာဘီလယ
ီ ႏ
ံ င
ွ ခ
့္ ်ီကာတန္ဖိုးရွိ
သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ၎၏ လက္ဝယ္အတြင္း ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး
ရက္စက္ယတ
ု မ
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္ ပ္မ်ားကို ဆက္လက္ က်ဴးလြနႏ
္ င
ုိ ္ေရးအတြက္ ရန္ပုံ
ေငြ ရရွိႏုိင္ေစရန္ အသုံးျပဳႏုိင္ကာ ၎၏ တရားမဝင္ အာဏာလုယူမႈကို သက္
ဆိုး ရွည္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈအားလုံးသည္ တရားမဝင္
ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး
လုပ္ေဆာင္မမ
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ေရစီအဖြခ
႔ ဲ ်ဳပ္ အစိုးရသည္ ေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္သည့လ
္ င
ို စ
္ င္မ်ား သက္တမ္းတိုးျခင္း ႏွင့္ လိင
ု စ
္ င္သစ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း
တိက
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ု ္းငံထ
့ ားခဲၿ့ ပီး ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနေသးသည့္ လိင
ု စ
္ င္မ်ားသည္ အာဏာ
သိမ္းမႈမတိုင္မီ တစ္ႏွစ္အလို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရသည္ မည္သည့္ လိင
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ွ ၾ္ ကား ထုတ္ေပးခဲျ့ ခင္း မရွိေသး
ေပ။ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကယ
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ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြစ
႔ဲ ည္းထားသည့္ အေဝးေရာက္အစိုးရျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုင
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၏ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက ၎အေနျဖင့္ စစ္တပ္မွ ထုတ္ေပးသည့္
မည္သည့္လိုင္စင္ကိုမဆို တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လိုင္စင္
မ်ားကို ရယူသည့္ ကုမဏ
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ီ ်ားကို အမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ထည့သ
္ င
ြ ္းမည္ဟု ယခု
ႏွစ္ အေစာပိုင္း ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ အာဏာသိမ္းၿပီးစဥ္မစ
ွ တင္ကာ အလြတတ
္ န္းေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္မမ
ႈ ်ား တဟုနထ
္ ိုး ျမင့တ
္ က္လာခဲသ
့ ည္။ တိင
ု ္းျပည္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္ထတ
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္ န
ွ ္းေျခ ၉၀% ရွိေသာ မႏၲေလးတိင
ု ္းေဒသႀကီးအတြင္း
ရွိ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စစ္တပ္ပိုင္ လုပ္ငန္းစုႀကီး ျဖစ္ေသာ
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (MEHL) ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ

မ်ားအပါအဝင္ လုပင
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ထုတ္ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္းတြင္ လက္ျဖင့္ တူးေဖာ္ၾကသည့္
ေသာင္းႏွငခ
့္ ်ီေသာ ေဒသခံမ်ားကို ေငြေၾကးမ်ား စနစ္တက် ေကာက္ခၿံ ပီး တူးေဖာ္
ခြငျ့္ ပဳလ်က္ရသ
ွိ ည္။ ယူအက္စ၊္ အီးယူ ႏွင့္ ယူေကတိမ
႔ု ွ ပိတဆ
္ ႔ို အေရးယူထားသည့္
MEHL ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအပါအဝင္
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို
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ဖန္တီးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
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္ န္း တူးေဖာ္မသ
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အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးစဥ္မစ
ွ တင္ကာ စစ္သား
မ်ားသည္ မိုးကုတ္တြင္ အာဏာသိမ္းမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပေနသည့္
အရပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းတိ႔ု ျပဳလုပခ
္ ၾဲ့ ကၿပီး မိုးကုတ္
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ တိင
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တိုက္ပြဲအမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အလြတ္တန္းတူးေဖာ္မႈ
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ု ိုေသးငယ္ေသာ ေက်ာက္
မ်က္တူးေဖာ္ေရး ေဒသတစ္ခုတြင္လည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
ႏွစ္ဖြဲ႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရ
သည္။  
တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ ဘန္ေကာက္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ နယူးေယာက္ ႏွင့္ လန္ဒန္တတ
႔ို င
ြ ္
ေဒၚလာ ဘီလယ
ီ ံေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွသ
ိ ည့္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းသည္ ဆက္
လက္ ထြန္းကားလ်က္ရသ
ွိ ည္။ လက္ဝတ္ရတနာဆိင
ု မ
္ ်ား၊ ေလလံကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္
ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္း လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပတၱျမားႏွင့္
အျခားေသာ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ားကို ဆက္လက္ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၾက
သည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံသည္ ပတၱျမားထြက္ရွိသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု
အျဖစ္ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ို စိစစ္ေလ့လာမႈအရ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္
ကမ႓ာေပၚရွိ အႀကီးမားဆုံး ထုတ္လုပ္သူႏုိင္ငံႏွစ္ခုအတြင္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္
ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေလလံပမ
ြဲ ်ားတြင္ ကမ႓ာစ
့ ခ
ံ ်ိန္ေျမာက္မ်ားစြာ တင္ထား
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သည့္ ကမ႓ာေပၚရွိ အဖိုးအတန္ဆုံးေက်ာက္မ်ား ထြက္ရွိရာ အရင္းအျမစ္လည္း

ရက္စက္ယတ
ု မ
္ ာေသာ လုပရ
္ ပ္မ်ားကို ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးေပးေနမိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မသိ

ျဖစ္သည္။  

ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္ ေဖာက္သည္မ်ားထံသ႔ို ေရာင္းခ်သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Fai Dee Gems

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာေစ်းကြကတ
္ င
ြ ္ ေရာင္းခ်သည့္ေက်ာက္မ်ား၏ မူလဇစ္ျမစ္ကို ဖုံးဖိထား
သည့္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈေနာက္ကြယ္
တြင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုန္းကြယ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရွိ တရားမဲျ့ ပဳက်င့မ
္ မ
ႈ ်ား၏ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ ျဖစ္လ်က္ ရွသ
ိ ည့္ ေက်ာက္မ်က္
မ်ားအား စီမျံ ပဳျပင္ရန္အတြက္ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ို ေမွာင္ခတ
ို င္ပသ
႔ို ည္။ ၎လုပင
္ န္းစဥ္
သည္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈမရွဘ
ိ ဲ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသိ႔ု ေငြေၾကး လက္
သိပ္ထိုးေပးရျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပတၱျမားႏွင့္

က ၎၏ ပတၱျမားတို႔အား အေမရိကန္ တန္ဖိုးႀကီးလက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း
Harry Winston, ၿဗိတိသွ် ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာကုမၸဏီ Gaff
ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ ေလလံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Sotheby's ႏွင့္ Christie's တို႔ထံ
တင္ သြင္းေၾကာင္း Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Harry Winston
က ၄င္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ ၄င္း၏
ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းသူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူျခင္းျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဒီဇင္ဘာ
၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အျခားေသာ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အရည္အေသြး ပိမ
ု န
ို မ
ိ ပ
့္ ါးသည့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ယူအက္စ္၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အာရွတို႔တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ႏုိင္ငံ

ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ေက်ာက္တြင္းမွလာေၾကာင္းကို ကုန္သည္

တကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပင
္ န္း၊ ေလလံကမ
ု ဏ
ၸ ီ ႏွင့္ ေစ်းကြကႀ္ ကီးအတြင္းမွ

အမ်ားစုက မသိရၾွိ ကေပ။ ယင္းသည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္

လက္လလ
ီ ပ
ု င
္ န္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္တက
႔ို ို ဆက္သယ
ြ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ အမ်ားစုတင
ြ ္ ၎တိ႔ု

ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားအရ ခ်မွတ္

၏ ထုတ္လုပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မွမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုး

ထားသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္း

ေနျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ထားရွရ
ိ မည့္ (OECD ႏွင့္ ကုလသမဂၢတမ
႔ို ွ ေရွး

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း Global Witness အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ယခင္ကတည္းက ခ်မွတ္ထားသည့္) ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ကုန္သည္မ်ားအနက္ Fai Dee Gems
Co., Ltd., တစ္ခုတည္းကသာ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေက်ာက္မ်က္အရိုင္းတုံး
တစ္ခု၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္တြင္းတစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိခ
ု ဲသ
့ ည္။ သိတ
႔ု င
ို ္ အဆိပ
ု ါ ေက်ာက္ကို မည္သည့္ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ တူးေဖာ္ခဲျ့ ခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ အဆိုပါ မိုင္းတြင္းကို MEHL

စိစစ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာအစီအမံမ်ား အလုအ
ံ ေလာက္မရွိေၾကာင္း ေတြရ
႔ ရ
ွိ သည္။ အက်ိဳး
ဆက္အျဖစ္ အဆိပ
ု ါကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ကမ႓ာေပၚရွိ လူမဆန္ဆုံး အာဏာရွင္ အစိုးရ
မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ထံသို႔ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေနခဲ့ျခင္း ရွိႏုိင္ၿပီး
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ျပည္သမ
ူ ်ားအေပၚ ၎စစ္တပ္၏ အာဏာအလြသ
ဲ ုံးစားျပဳမႈကို သက္
ဆိုးရွည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ထံသို႔ အနည္းဆုံး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔

Tiffany & Co., Signet Jewellers, Boodles ႏွင့္ Harry Winston ကုမၸဏီ

အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ေလးခုတက
႔ို သာ ၎တိ႔ု အေနျဖင့္ (Tiffany ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ "လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ စီမံျပဳျပင္ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံ
တကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပင
္ န္းမ်ားထံသ႔ ို ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမတ
ိ ႔ ို အေနျဖင့္

ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းတို႔ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
ေၾကာင့"္ ) ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ဝယ္ယတ
ူ င္သြင္းမႈကို ရပ္တန႔လ
္ က
ို ၿ္ ပီ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းရႉးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္တြင္းမ်ား၏ ေနဝင္ခ်ိန္ ျမင္ကြင္း။ Suthep Kritsanavarin
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ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတျ္ ပန္ ေၾကညာခဲၿ့ ပီး Cartier ႏွင့္ Gübelin တိက
႔ု လည္း
၎တို႔အေနျဖင့္ အလား တူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု Global Witness ထံ
ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ထြကရ
္ လ
ွိ ာခဲသ
့ ည့္
ေက်ာက္ မ ်က္ မ ်ားကို ၎တို ႔ ၏ ထု တ္ လု ပ္ေ ရး လမ္းေၾကာင္း မ်ားအတြ င္း မွ
ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည့္အခ်က္ကို ေထာက္ရႈပါက အျခား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း
ထိုသို႔ အတုယူလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။
ေက်ာက္မ်က္ဝင္ေငြမ်ားသည္ စစ္တပ္ထံသို႔ အခ်ိဳးအစားမ်ားျပားစြာ အက်ိဳး
အျမတ္ ျဖစ္ထန
ြ ္းေစေၾကာင္း၊ ရက္စက္ယတ
ု မ
္ ာေသာလုပရ
္ ပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးေနႏုင
ိ ဖ
္ ယ
ြ ရ
္ ွိေၾကာင္း အသိအမွတ္
ျပဳသည့္အားျဖင့္ ယူအက္စ္၊ အီးယူ ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အဓိကပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အေပၚ အေရးယူပတ
ိ ဆ
္ မ
႔ို မ
ႈ ်ား ခ်မွတခ
္ သ
ဲ့ ည္ႏင
ွ အ
့္ ညီ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္း လုပ္
ကိင
ု လ
္ ်က္ရသ
ွိ ည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအားလုံးသည္လည္း မိမတ
ိ အ
႔ို ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ
ပဋိပကၡ၊ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈ သိမ
႔ု ဟုတ္ စစ္အစိုးရ၏ဖိႏပ
ွိ မ
္ တ
ႈ က
႔ို ို ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးေပး
ေနျခင္း မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ မိမိတို႔၏ ထုတ္လုပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
အေဆာတလ်င္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕အဝင္ လမ္းမႀကီး၏ ေဘးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
"ပတၱျမားေျမမွ ႀကိဳဆိုပါ၏" ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု။
Thierry Falise/LightRocket via Getty Images

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ အဓိက အခ်က္မ်ား
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံသည္ ၿပိဳင္ဘက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ ျဖစ္မလာမီအထိ

ကမ႓ာေပၚရွိ ပတၱျမားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ ၉၀% ခန႔္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြင္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္အမ်ားစုတမ
႔ို ွာ ေအာက္ပါေဒသႏွစခ
္ ု တိအ
႔ု နက္
တစ္ခုမွျဖစ္သည္ -

၁

ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ တူးေဖာ္လာခဲ့ၾကၿပီး လိုင္စင္
သက္တမ္းမကုန္မီအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစီရင္ခံတင္ျပထားေသာ

ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၉၀% ခန႔္ရွိသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
အတြင္းရွိ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕

၂

အရည္အေသြး ပိုမိုနိမ့္ပါးသည့္ ပတၱျမားမ်ားကို
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိ
ခဲ့ေသာ အရြယ္အစားပိုမိုေသးငယ္
သည့္ ပတၱျမားသိုက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ

ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ နန႔္ယားရြာအပါအဝင္ အရြယ္အစားပိုမိုေသးငယ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္ေရး ေဒသမ်ားလည္းရွိသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္
သို႔မဟုတ္ တစ္ကာရက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ ျဖင့္ ေရာင္းထြက္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း Sotheby's ၏ ေလလံပြဲတစ္ခုတြင္

ခဲ့ေသာ လက္ရွိ ကမ႓ာ့စံခ်ိန္တင္ မိုးကုတ္မွ ပတၱျမားအရိုင္းတုံးတစ္ခုအပါအဝင္ ကမ႓ာေပၚရွိ အဖိုးအတန္ဆုံး
ပတၱျမားတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိသည္။

တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားအရ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည္ အျပည့္အဝ ထုတ္လုပ္ခ်ိန္တြင္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၆ သန္းမွ ၄၁၅ သန္းအထိ တန္ဖိုးရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ထို႔ထက္ ၅ ဆ ပိုမို မ်ားျပားႏုိင္ခဲ့သည္

(စာမ်က္ႏွာ ၅၃ ရွိ စိစစ္ေလ့လာခ်က္ကို ၾကည့္ရႈပါ)။
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ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
၁

ပတၱျမားမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ပါသည္။

ေက်ာက္တြင္းမ်ားအား လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္
စြပ္စြဲျခင္းခံထားရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တို႔တြင္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

၂

ပတၱျမားမ်ားသည္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမအမ်ားအျပားကိုျဖတ္၍

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေလဆိပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုန္းတြင္းနယ္စပ္ေဒသ
မ်ားသို႔ ကုန္းလမ္းမွတဆင့္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္
ေမွာင္ခိုသမားမ်ားသည္ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားရွိ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လာဘ္ေငြေပးေဆာင္ၾကသည္။

၃

ပတၱျမားမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၊ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္
ၾကားလူမ်ားမွ ျဖတ္ေတာက္၊ အေရာင္တင္ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ မူလထြက္ရွိရာေနရာကို ဖုံးဖိထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံရွိ လက္ကားေရာင္းဝယ္သူ အမ်ားစုတို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏
ပတၱျမားမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ မည္သည့္ ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ
ထြက္ရွိလာေၾကာင္း မေျပာနိုင္ၾကေပ။

၄

ျမန္မာနိုင္ငံမွပတၱျမားမ်ားကို
လက္ဝတ္ ရတနာမ်ားျပဳလုပ္ကာ

လူသိမ်ားေသာနိုင္ငံတကာ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ား၊
ေစ်းကြက္ႀကီးအတြင္း လက္လီေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ ေလလံကုမၸဏီမ်ားမွ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

၅

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ ပဋိပကၡ ပတၱျမားမ်ားကို
ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ၊ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔အပါအဝင္

အဓိက ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းရွိ ေဖာက္သည္မ်ားက
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ သေကၤတအျဖစ္ ဝယ္ယူၾကသည္။
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၁။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္က႑ကို
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ပုံ
၁.၁ စစ္တပ္၏ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ္ ေျခာက္ခၾု ကာထိန္းခ်ဳပ္မႈ
တပ္မေတာ္ဟုေခၚသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္
အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈမွ စတင္ကာ
ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ္ ၆ ခုအတြင္း တိင
ု ္းျပည္၏ အဖိုးတန္ သယံဇာတမ်ားကို ခိုးဝွကလ
္ ယ
ု က္
ခဲ့ၾကၿပီး လက္နက္မ်ားဝယ္ယူရန္၊ ၎၏ စစ္သားမ်ားကိုေထာက္ပံ့ရန္၊ ၎တို႔
အေပၚသစၥာေစာင့သ
္ သ
ိ ည့္ စစ္ဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ အရာရွႀိ ကီးမ်ားကို ဆုခ်ရန္၊ တိင
ု ္းရင္း
သား လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားကို သိမ္းသြင္းရန္အတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြ ရယူခက
ဲ့ ာ
ညႇဥ္းပန္း၊ ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္
လ်က္ ရွိသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စစ္တပ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္
ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္မွစတင္ကာ တိုင္းျပည္၏ ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားအေပၚ
ထိန္းခ်ဳပ္မက
ႈ ို ခိင
ု မ
္ ာေစခဲသ
့ ည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ရက္စက္ယတ
ု မ
္ ာေသာ လုပရ
္ ပ္မ်ားကို
က်ဴးလြနသ
္ ည့္ အရာရွမ
ိ ်ား ႏွင့္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပလ
ံ့ ်က္ရသ
ွိ ည့္
အင္အားႀကီးမားေသာ လုပင
္ န္းစုႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိင
ု လ
္ မ
ီ တ
ိ က္
(MEHL) ႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တိထ
႔ု သ
ံ ႔ို တူးေဖာ္ခင
ြ မ
့္ ်ားေပး
အပ္ခသ
ဲ့ ည္။ စစ္တပ္သည္ ၎၏ အုပခ
္ ်ဳပ္မက
ႈ ို ဆန႔က
္ ်င္ခၾဲ့ ကသည့္ တိင
ု ္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို အခြင့္အေရးေပးသိမ္းသြင္းခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ထားသည့္ ျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားအျဖစ္သ႔ို ေျပာင္းလဲရန္အထိပင္ မက္လုံးေပးရန္အတြက္
အျမတ္ အ စြ န္း ႀကီး မားသည့္ ေက်ာက္ မ ်က္ တူးေဖာ္ေ ရးလို င္ စ င္ မ ်ားကို လ ည္း
အသုံးခ်ခဲ့သည္။
စစ္တပ္သည္ ၂၀၁၀ မွစတင္ကာ ၎၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တစိတ္
တပိင
ု ္းေျဖေလ်ာ့ေပးလာခဲၿ့ ပီး ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား က်င္းပရန္ ခြငျ့္ ပဳခဲရ
့ ာတြင္ စစ္တပ္
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရႈံးနိမ့္
ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္က႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ၏ ငါးႏွစ္
သက္တမ္းအတြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ အာဏာရရွလ
ိ ာၿပီးေနာက္ NLD အစိုးရ၏ ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္

ေန႔ဘက္တြင္ မိမိတူးေဖာ္ခဲ့ေသာ အညံ့ပန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနသည့္
လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ MO

ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသးေပ။ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္
အျခားေသာ ေတာ္လန
ွ ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြစ
႔ဲ ည္းထားသည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
အမ်ိဳးသားညီညတ
ြ ္ေရးအစိုးရ (NUG) က ၎အေနျဖင့္ စစ္တပ္မွ ထုတ္ေပးသည့္
မည္သည့လ
္ င
ို စ
္ င္ကမ
ို ဆို တရားမဝင္ သတ္မတ
ွ မ
္ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲသ
့ ည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယင္းေၾကညာခ်က္သည္ တရားမဝင္တူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္
ကုနသ
္ ည္မ်ားထံမွ ေငြညစ
ႇ ျ္ ခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေရာင္းျပပြမ
ဲ ်ား က်င္းပျခင္း
ႏွင့္ ၎၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ို က
္ မ
ု ဏ
ၸ က
ီ န
ြ ရ
္ က္မတ
ွ ဆင့္ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ ကိယ
ု တ
္ င
ို ပ
္ ါဝင္
ျခင္းတိျ႔ု ဖင့္ တိင
ု ္းျပည္၏ ေက်ာက္မ်က္သယံဇာတမ်ားကို အျပည့အ
္ ဝအခြင့္ေကာင္း
ယူကာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း မျပဳရန္ စစ္တပ္အား တားဆီးႏုိင္ဖြယ္ မရွိေပ။

ခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခမ
ု ွာ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လိင
ု စ
္ င္မ်ား
သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ၿပီး လိုင္စင္သစ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္တန႔္ထား
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို သန႔္စင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ အဆိပ
ု ါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္း
ႏွင့္ ၎ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အတိုက္အခံျပဳမႈ၊
NLD ၏ ဦးစားေပးအျဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းမရွခ
ိ မ
ဲ့ ၊ႈ ႏွင့္ စစ္တပ္အပါအဝင္ လက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ေၾကာင့္
ၾကန႔္ၾကာေနခဲ့ရသည္။ NLD လက္ထက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္းမွ
အဓိက အေျပာင္းအလဲမွာ ၎အာဏာမရမီ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ
ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စႀု ကံခ
့ င
ို ္ေရးႏွင့္ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးပါတီအစိုးရလက္ထက္တင
ြ ္ ထုတ္
ေပးခဲသ
့ ည့္ ေနာက္ဆုံးလိင
ု စ
္ င္မ်ား ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးၿပီးေနာက္
တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ ျဖစ္လာခဲျ့ ခင္း ျဖစ္သည္။ သိရ
႔ု ာ
တြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိသည့္ လိုင္စင္ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ယခုအခါတြင္ NLD အေနျဖင့္ ဒုတယ
ိ အႀကိမ္ေျမာက္ အစိုးရ
အျဖစ္ ထပ္မံအႏုိင္ရရွိၿပီးေနာက္ သုံးလမျပည့္မီကာလအတြင္း ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္
ဝါရီလတြင္ စစ္တပ္၏ အာဏာလုယူမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
စီးပြားေရး ႏွင့္ ကြပက
္ ထ
ဲ န
ိ ္းခ်ဳပ္မတ
ႈ သ
႔ို ည္ စစ္တပ္၏ လက္တင
ြ ္းသိ႔ု ျပန္လည္ေရာက္
ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ လိုင္စင္သစ္မ်ားကို တရားဝင္

၁.၂ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားစစ္တပ္၏ စိတ္မခ်ရေသာ ဒုစ႐ိုက္
က်ဴးလြန္ဖက္မ်ား
တိင
ု ္းျပည္၏ တြင္းထြကသ
္ ယံဇာတ ႂကြယဝ
္ မႈ ႏွင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ား
အၾကားရွိ ဆုံခ်က္တြင္ရွိေနသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ေပ။
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသမိုင္းသည္ "အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအရင္းရွင္ဝါဒ (ceasefire
capitalism)" ဟုေခၚသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ ယွက္ႏြယ္လ်က္ရွိ
သည္။ ယခင္ အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္သည္ တိုင္းျပည္၏
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိင
ု သ
္ ည့္ တိင
ု ရ
္ င္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳးတိက
႔ု ို ကိယ
ု စ
္ ားျပဳသည့္
လက္နက္ကင
ို ္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
စတင္ ခ်ဳပ္ဆိုလာခဲ့သည္။
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအၿပီးတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္စဲေရး ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္
အခ်ိဳ႕တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္
အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား တ႐ုတ္၊ ထိုင္း ႏွင့္ အိႏၵိယ
နယ္စပ္တို႔ရွိ က်ယ္ျပန႔္သည့္ နယ္နိမိတ္ေဒသမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္
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ျပဳခဲ့ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားမွအစျပဳ၍ မူးယစ္

>

တ႐ုတန
္ ယ္စပ္ရွိ က်ယ္ျပန႔္ေသာနယ္ေျမႀကီးတစ္ခႏ
ု င
ွ တ
့္ ကြ ထိင
ု ္းနယ္စပ္ရွိ

ေဆးဝါးမ်ား ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအထိ လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ်ား

နယ္ေ ျမတစ္ ခု တို ႔ ကို ထိ န္း ခ်ဳပ္ ထားၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ ႏ ွ စ္ မ ်ားမွ စ တင္ ကာ

လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုင
ိ ္း႐ွဴးတိတ
႔ု င
ြ ္ စစ္တပ္၏ အႀကီးမားဆုံး စီးပြားေရးမိတဖ
္ က္အဖြ႔ဲ
အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္

ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမက
ို ရက္တစ္မဟာမိတတ
္ ပ္မေတာ္ (MNDAA) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား

(UWSA)

ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA) တို႔အပါအဝင္ အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ား
အနက္ အခ်ိဳ႕မွ အႀကီးတန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အေစာပိုင္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား

>

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမကို လက္ေတြ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး မိုးကုတတ
္ င
ြ ္

အတြင္း ေက်ာက္မ်က္မ်ား ပထမဆုံးေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည့္ ရွမ္းျပည္

MGE ႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ငန္း (JVs) ၃ ခု၊ မုိင္း႐ွဴးတြင္ ေက်ာက္တြင္းတစ္ခု ႏွင့္

နယ္ မုိင္း႐ွဴးရွိေက်ာက္တြင္းမ်ားတြင္ ပထမဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾက

အဆိပ
ု ါနယ္ေျမႏွစခ
္ တ
ု မ
႔ို ွ ေက်ာက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္သည့္ ေနျပည္ေတာ္

သည္။

ရွိ စက္႐တ
ုံ စ္ခတ
ု ရ
႔ို ွိေသာ (၎၏ အႀကီးတန္း အရာရွတ
ိ စ္ဦး ပိင
ု ဆ
္ င
ို သ
္ ည့)္
ပတၱျမားနဂါးကုမဏ
ၸ အ
ီ ပ
ု စ
္ ႏ
ု င
ွ ့္ အနီးကပ္ဆက္စပ္ေနသည့္ ပအိဝ
ု ္း အမ်ိဳးသား

ထိုစဥ္မွစတင္ကာ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO)

မ်ားသည္ ေအာက္တင
ြ ္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့အ
္ တိင
ု ္း ေက်ာက္မ်က္က႑
အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ခၾဲ့ ကသည္။ ၎တိသ
႔ု ည္ အႀကီးစား

>

မုင
ိ ္း႐ွဴးႏွင့္ မိင
ု ္ ၂၀ အကြာရွိ ဝမ္ဟင
ို ္းတြင္ အေျခစိက
ု စ
္ ခန္းတစ္ခရ
ု ၿွိ ပီး စစ္တပ္

ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားတြင္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား ထူေထာင္လပ
ု က
္ င
ို ျ္ ခင္းအျပင္ တူးေဖာ္သမ
ူ ်ား

ႏွင့္ အႀကိမႀ္ ကိမ္ တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားျဖစ္ပြားေသာ္လည္း နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်ာက္

ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားထံမွ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ အဓိက တူးေဖာ္ေရးေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ

တြင္းမ်ားကို စစ္တပ္၏ လက္ခံမႈျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပုံရသည့္ သွ်မ္းျပည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မိုးကုတ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မုိင္း႐ွဴးတို႔မွ ပတၱျမား ႏွင့္

တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N) (အခန္း ၂.၂ ကို ၾကည့္ရႈပါ)။

အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အေရာင္တင္ျခင္း ႏွင့္ (အခ်ိဳ႕ေသာ
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရာင္အေသြး တိုးတက္ေစရန္) အပူေပးျပဳျပင္ျခင္းတို႔ လုပ္

>

ေဆာင္ကာ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံသ႔ို ေရာင္းခ်ရန္
အတြက္ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ို ေမွာင္ခတ
ို င္ပျ႔ို ခင္း ျပဳလုပရ
္ န္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ နယ္စပ္ေဒသ
မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ေမွာင္ခက
ို န
ု သ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္းတိတ
႔ု င
ြ ္ ပါဝင္ပတ္သက္ခသ
ဲ့ ည့္
အေရးအႀကီးဆုံး လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားမွာ ေအာက္ပါတိ႔ု ျဖစ္ၾကပါသည္ (အေသး
စိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခန္း ၂ ႏွင့္ ၃ ႏွင့္ အပိင
ု ္း ၄.၂ တိက
႔ု ို ၾကည့ရ
္ ပ
ႈ ါ) -

မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုင
ိ ္း႐ွဴးတိမ
႔ု ွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုနသ
္ ြယမ
္ အ
ႈ ခ်ိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္
ထားၿပီး ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ ံ နယ္စပ္ရွိ ေသးငယ္သည့္ နယ္ေျမတစ္ခတ
ု င
ြ ္ အေျခစိက
ု ္
သည့္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း (SSA-S)

>

မိုးကုတရ
္ ွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သမ
ူ ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ကမ
ု ဏ
ၸ ပ
ီ င
ို ရ
္ င
ွ မ
္ ်ား ႏွင့္
အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားထံမွ ေငြညစ
ႇ ျ္ ခင္းႏွငတ
့္ ကြ ေငြေပး၍
ျပန္ေ ရြး ရန္ အ တြ က္ ျပန္ေ ပးဆြဲ ျ ခင္း တို ႔ ကို လု ပ္ေ ဆာင္ သ ည့္ တအာင္း
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)

ေက်ာက္ မ ်က္ ႂ ကြ ယ္ ဝ မႈ သ ည္ အဆို ပ ါ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႔ မ ်ား
အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အကူျပဳ႐ုသ
ံ ာမကဘဲ ၎တိႏ
႔ု င
ွ ့္ တပ္မေတာ္အၾကား

ဝမ္ဟိုင္းရွိ ၎တို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္မွ ၎တို႔၏ နယ္ေျမ ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရွိ ပတၱျမားတြင္းမ်ားတြင္ ကင္းလွည့္ေနသည့္ SSA-N မွ စစ္သည္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
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ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ အဖြဲ႔မ်ား
အေနျဖင့္ ႂကြယဝ
္ မႈမ်ား ပိမ
ု ရ
ို ရွရ
ိ န္ ႀကိဳးပမ္းသည့အ
္ ခါ သိမ
႔ု ဟုတ္ စစ္တပ္အေနျဖင့္
အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ား၏ ေက်ာက္တြင္းမ်ားအသုံးျပဳမႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း
သည့အ
္ ခါတိတ
႔ု င
ြ ္ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္လာေစသည္။
ေက်ာက္မ်က္တင
ြ ္းမ်ားအနီးတဝိက
ု ရ
္ ွိ စစ္တပ္အမ်ားအျပားခ်ထားသည့္ ပတ္ဝန္း
က်င္ေၾကာင့လ
္ ည္း အျခားေသာ ဥပေဒမဲလ
့ ပ
ု ရ
္ ပ္မ်ားအတြက္ အခြငအ
့္ လမ္းတစ္ခု
ကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ တိင
ု ္းျပည္ကို နစ္နာေစၿပီး မိမတ
ိ ႔ို
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၎အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ
စစ္တပ္တို႔အၾကားရွိ အေသးစား ပဋိပကၡမ်ားက ဖုံးကြယ္ေပးထားသည္။ အမည္
အားျဖင့္ ရန္သမ
ူ ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္ အဖြဲမ
႔ ်ားစြာတိ႔ု
သည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးတြငသ
္ ာမကဘဲ စီးပြားေရးေလာကတစ္ခလ
ု ုံးတြင္
စစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားဖက္ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိၾကသျဖင့္ ရွိရင္းစြဲအေျခအေနကို ထိန္း
သိမ္းထားရန္ မက္လုံး ျဖစ္လာေစသည္။
အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ တိုင္းျပည္၏ ေက်ာက္မ်က္ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို အျမတ္
ထုတရ
္ န္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားသည္ ပိမ
ု က
ို ်ယ္ျပန႔သ
္ ည့္ အုႂံ ကြမအ
ႈ ေျခအေနတစ္ရပ္
အတြင္း ေဒသအလိက
ု ္ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စသ
ဲ ည့္ ကာလမ်ားအတြင္း အျမင့္
မားဆုံးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စစ္တပ္မွ အာဏာျပန္လည္လုယူၿပီးေနာက္တြင္
ပိ၍
ု ပင္ သိသာထင္ရွားလာခဲသ
့ ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႔ဲ
မ်ားသည္ စစ္တပ္ကဆ
ို န႔က
္ ်င္တက
ို ခ
္ က
ို ခ
္ ၾဲ့ ကေသာ္လည္း က်န္အဖြမ
ဲ႔ ်ားမွာမူ ၎
တိ၏
႔ု နယ္ေျမ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အေနအထားမ်ားကို ခိင
ု မ
္ ာအားေကာင္းလာ
ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား
အေပၚ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္
လည္း UWSA, SSA-N ႏွင့္ NDAA တို႔ အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြအ
႔ဲ စည္း အခ်ိဳ႕သည္ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔က
္ ်င္ရန္ပ်က္ကက
ြ ္
ခဲၾ့ ကသည္။ UWSA ၏ ႏုင
ိ င
္ ျံ ခားေရးဌာနက "၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ အတြင္းရွိ
ျပည္တြင္းတိုက္ပြဲမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏

မုင
ိ း္ ႐ွဴးရွိ ပတၱျမားတြငး္ မ်ားအနီး SSA-N ထိနး္ ခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမတစ္ခအ
ု တြငး္ ျမန္မာအစုးိ ရ
တည္ေဆာက္ထားေသာလမ္းမႀကီးတစ္ခတ
ု င
ြ ္ ကင္းလွညေ
့္ နသည့္ SSA-N ထရပ္ကားတစ္စးီ
၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ။္ Suthep Kritsanavarin

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားမွ မည္သည့အ
္ က်ိဳးခံစားခြငမ
့္ ်ွ မရရွခ
ိ သ
ဲ့ ျဖင့"္
မည္သည့္ဘက္တြင္မွ် ရပ္တည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Global Witness ထံ ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။
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၁.၃ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား
အနီးပတ္ဝန္းက်င္အပါအဝင္ လက္ရွိ
ပဋိပကၡအေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ပိုမို
ဆိုးရြားလာေစခဲ့သည္။

တင္ ျ ပခ်က္ မ ်ားရွိ ခဲ့ ၿ ပီး အဆို ပ ါ အဖြဲ ႔ ႏ ွ စ္ ဖ ြဲ ႔ စ လုံး သည္ စစ္ အာဏာသိ မ္း မႈ ကို

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ တုန္လႈပ္

လုံး အေသလိခ
ု ်င္တယ္။" ဟု ေျပာဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္ကို ၾကားရသည္။ ထိစ
ု ဥ္မွ စတင္ကာ

ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္
အာဏာလုယူခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းျပည္၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အရပ္သား

တက္ႂကြစြာ ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ "KIA ကို ႀကိဳဆို
ေထာက္ခံပါသည္" "We need help!" ႏွင့္ "We want democracy" ဟူသည့္
စာမ်ားကို လမ္းမ်ားထက္တင
ြ ္ ႀကီးမားသည့္ စာလုံးမ်ားျဖင့္ ေရးသားကာ တုနျ႔္ ပန္
ခဲ့ၾကသည္။
အဆိပ
ု ါ စာသားမ်ား ေပၚလာၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တင
ြ ္
စစ္သားမ်ားသည္ NUG ကို ေထာက္ခံဆႏၵျပသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ
ဆႏၵ ျ ပသူ ႏ ွ စ္ ဦး ေသဆုံး ခဲ့ ရ သည္ ။ မိုး ကု တ္ေ ဒသခံ တ စ္ ဦးရို က္ ကူး ထားသည့္
ဗီဒယ
ီ တ
ို စ္ခတ
ု င
ြ ္ စစ္သားတစ္ဦးက "အေသပဲလခ
ို ်င္တယ္။ ၾကားလား။ ၅ ေယာက္
ဆႏၵျပမႈမ်ား ႏွင့္ ေျပာက္က်ား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား
လာခဲ့ၿပီး လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ကာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္

ၾကသည္။

ရယူခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ဥပေဒမဲ့

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တစ္လအတြင္း စစ္တပ္၏ အာဏာလုယမ
ူ က
ႈ ို ေက်ာင္းသား

အာဏာလုယူမႈကို ဆန႔္က်င္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္သည္
ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရပ္သားမ်ားကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ႏွင့္
ခ်ီေသာ အရပ္သားမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ အကြက္ဆင္ ဖမ္းဆီး
ကာ ညႇဥ္းပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ျခင္းမ်ား၊ လိငပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္
ျပန႔္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ အရပ္သား
ျပည္သူမ်ားသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာ္လွန္ခဲ့
ၾကၿပီးေနာက္တင
ြ ္ ျပင္းထန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္တန
ု ျ႔္ ပန္ တိက
ု ခ
္ က
ို ္
လာခဲ့ၾကကာ NUG သည္ စက္တင္ဘာလတြင္ စစ္အုပ္စုကို ဆန႔္က်င္သည့္ "ခုခံ
ေတာ္လွန္စစ္" ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စု ခန႔္အပ္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
မ်ား ႏွင့္ ဒလံဟု သံသယ ရွိသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ႀကံမႈမ်ား၊ ဗုံးျဖင့္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။
မိုးကုတ္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာ္လွန္သည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး စစ္
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တင
ြ ္ မိုးကုတၿ္ မိဳ႕အတြင္း ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ား အႀကိမႀ္ ကိမျ္ ပဳလုပ္
ခဲ့ၾကသည္။ ကနဦးတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လလယ္
တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပ
သူမ်ားအေပၚ အင္အားအလြန္အကၽြံ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္
သံဃာေတာ္မ်ား အပါအဝင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့
ေၾကာင္း ခိုင္လုံသည့္ သတင္းပို႔တင္ျပမႈ အေျမာက္အျမား ရွိလာခဲ့သည္။
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလလယ္၌ စစ္တပ္ ႏွင့္ TNLA၊ ၎၏ မဟာမိတ္ ကခ်င္
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း

မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ အာဏာဖီဆန္ေရး လူထု
လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံသည့္အားျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ဇြန္လတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည့္ (အပိုင္း
၁.၂ ကို ၾကည့္ရႈပါ) ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ၾကေသာ
SSA-S ႏွင့္ SSA-N တို႔သည္ မုိင္း႐ွဴးအနီးတဝိုက္ ေဒသအတြင္း နယ္ေျမဆိုင္ရာ
အျငင္းပြားမႈျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း စတင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ မတည္ၿငိမ္
သည့္ အေျခအေနကို ပိမ
ု ဆ
ို ိုးရြားလာေစခဲသ
့ ည္။ UWSA စစ္သားမ်ားသည္ SSA-N
ကို အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း SSA-N ကမူ
ထိုသို႔ အေထာက္အပံ့ေပးသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ
အေစာပိင
ု ္းတြင္ မုင
ိ ္း႐ွဴးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူေနအိမ္
မ်ားအနီးတြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခၾဲ့ ကျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူ
၁၀၀၀ ခန႔္ ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ြာထြက္ေျပးခဲၾ့ ကရသည္။ ဇူလင
ို လ
္ လယ္တင
ြ ္ SSA-N သည္
ေက်းရြာသားမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည္ဟု
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕ရွိေနအိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာထြက္ေျပးသည့္
ေဒသခံမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာခဲ့သည္။
အခန္း ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး
ေဒသမ်ားရွိ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ားသည္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ေပ။ ၎တို႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္
မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးတို႔ရွိ 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 ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသိမ္းယူျခင္းႏွင့္
တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခု
၂.၁ ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ သ
ႈ မ
ိ ္းယူျခင္းမ်ားကို မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း ၂.၂ "အရာအားလုံး ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္" မုိင္း႐ွဴး၏ ပ်က္စီးမႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ တိုင္းျပည္
၏ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းအေပၚ အခိင
ု အ
္ မာခ်ဳပ္ကင
ို ခ
္ ဲၾ့ ကသည့အ
္ တြက္ ေဒသခံ
ျပည္သမ
ူ ်ားထံမွ ေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ မ
ႈ ်ားသိမ္းယူျခင္း ႏွင့္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့ျ္ ခင္းမ်ားျဖင့္
ပ်က္စီးမႈ တစ္သီတစ္တန္းကို ခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေက်ာက္မ်က္သယံဇာတမ်ားကို စစ္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔
မ်ားမွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိမ္းယူချဲ့ ခင္းေၾကာင့္ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ္းမႈ မတိင
ု မ
္ ႏ
ီ င
ွ ့္
ေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ မိုးကုတ္တို႔ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္
နစ္နာေစခဲ့မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္တြင္းမ်ားရွိ အေျခအေန
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုင
ိ ္း႐ွဴးတိရ
႔ု ွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သမ
ူ ်ား၊ ကုမဏ
ၸ ီ
ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ ပြဲစားမ်ားကို ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပင
ို ္းတြင  
္ အလြတတ
္ န္း လုပက
္ င
ို မ
္ မ
ႈ ်ား ထိန္းမႏုင
ိ ္ သိမ္းမရ
တိုးပြားလာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ အာဏာသိမ္းမႈ၊ ပဋိပကၡျမင့္မားေနသည့္
ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လိင
ု စ
္ င္မ်ား သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးမႈတ႔ေ
ို ၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္ အတိင
ု ္း
အတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရပ္တန႔္သြားခဲ့သည္။ ယခု
အခါ၌ အဆိုပါ လစ္ဟာသြားသည့္ ေနရာတြင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ အလြတ္တန္း
တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္ လက္ျဖင့လ
္ ပ
ု က
္ င
ို လ
္ ်က္ရက
ွိ ာ ယခင္က စီးပြားျဖစ္ခင
ြ ျ့္ ပဳေပး
ခဲ့သည့္ ပတၱျမား ႏွင့္ အျခားေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ ရွိၾကသည္။
တူးေဖာ္သူအခ်ိဳ႕ကမူ ယခုအခ်ိန္သည္ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီကထက္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစခဲ့သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာ
ၾကားခဲသ
့ ည္။ ၎တိသ
႔ု ည္ ယခင္က ႀကီးမားသည့္ ကုမဏ
ၸ ႀီ ကီးမ်ားထံသသ
႔ို ာ လိင
ု ္
စင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျပားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ေၾကာမ်ားအား

မုိင္း႐ွဴးရွိ ေက်ာက္တြင္းမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္း
အျမစ္မ်ား ႂကြယဝ
္ သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
၏ ပဋိပကၡစီးပြားေရး၏ ဆိုးရြားသည့္ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား၏ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ဖြယ္
ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။
မုင
ိ ္း႐ွဴးတြင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ၁၉၉၀ ခုႏစ
ွ ္ေႏွာင္းပိင
ု ္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ၁၉၉၁ ခုႏစ
ွ ္
အေစာပိင
ု ္းတြင္ ေဒသခံ တအာင္း ႏွင့္ ရွမ္းတိင
ု ္းရင္းသားမ်ားက ပထမဆုံး ရွာေဖြ
ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အစိုးရသည္ မုိင္း႐ွဴးတြင္ ပတၱျမား
သိုက္အသစ္တစ္ခု ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တူးေဖာ္
ထုတလ
္ ပ
ု ျ္ ခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ကုနသ
္ ြယျ္ ခင္းတိက
႔ု ို တားျမစ္သည့္
သတိေပးခ်က္တစ္ေစာင္ကို စစ္အုပ္စု၏ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။ အဆိပ
ု ါခုႏစ
ွ ္ ႏုဝ
ိ င္ဘာလေရာက္ရခ
ွိ ်ိနတ
္ င
ြ ္ နယ္ေျမအတြင္း ဖက္စပ္တူးေဖာ္
မႈမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို MGE ႏွင့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆခ
ို ဲၾ့ က
သည္။ အစိုးရသည္ ေဒသခံမ်ား တူးေဖာ္ထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ား အပါအဝင္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ေျမဧက ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။
မုင
ိ ္း႐ွဴးတြင္ စစ္အပ
ု စ
္ ၏
ု ဝင္ေရာက္စက
ြ ဖ
္ က္ခၿဲ့ ပီးေနာက္ပင
ို ္း၌ "ျပည္သလ
ူ ထ
ူ တ
ု င
ြ ္
ထိုေနရာရွိ ေျမကိုထိရန္ပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး လုံးဝမရရွိခဲ့ေပ။"
ဟု မုင
ိ ္း႐ွဴးၿမိဳ႕ေဒသခံတစ္ဦးက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။ ေဒသခံ ရွမ္းတိင
ု ္းရင္းသား
မ်ားစြာတိသ
႔ု ည္ ဗမာစကားမေျပာတတ္သျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု ေျမယာမ်ားကို မည္သည့္
အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ထံမွသိမ္းဆည္းသည္ကို နားမလည္ခဲ့ၾကဟု ယင္းကဆို
သည္။

(တရားမဝင္ေသာ္လည္း) ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အသုံး
ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ မည္သ႔ပ
ို င္ဆိုေစကာမူ အဆိပ
ု ါ အခြင့္
အလမ္းမ်ားသည္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းခံ
သည့္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းအေပၚ မူတည္ေနသည္။ အဆိုပါ
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးက႑
အတြင္းမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ပိတ္ဆို႔ဖယ္ၾကဥ္ထားသည့္ စစ္တပ္ကိုပင္ ရန္ပုံေငြ
ပံ့ပိုး ေပးေနသည္။  
ထိအ
႔ု ျပင္ တူးေဖာ္သည့န
္ ယ္ေျမမ်ားကို စစ္တပ္က လက္ေတြဆ
႔ က္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားဆဲျဖစ္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ၎ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းခံသည့္ေငြကို ေပး
အပ္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တစ္ဝန္းရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္တပ္က
အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေနျခင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ႀကီးမားသည့္ စိုးရိမ္
ပူပန္မႈမ်ားရွိသည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႏ
႔ို င
ွ ့္ ေျပာဆိခ
ု သ
ဲ့ ည့္ တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားစြာတိက
႔ု ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး
လုပ္ငန္း (MGE)အေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံ
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲၾ့ ကသည္။ MGE သည္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းကို ကြပက
္ ဲ ထိန္း
ေက်ာင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
မ်ားအတြက္ တာဝန္ရခ
ွိ ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္ JV မ်ား
တည္ေထာင္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္အတြက္
သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡရွိေနသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပတၱျမားေတာင္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚဆိုၾကသည့္ မိုင္းရႉးအနီးတဝိုက္ရွိ
အဖိုးအတန္ဆုံး ပတၱျမားတြင္းအမ်ားစုတို႔ တည္ရွိရာသို႔ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ေနသူတစ္ဦး။
Suthep Kritsanavarin
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ီ မ
ူ ်ား၊ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမခ
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္ မ
ြဲ ႈ ယူနစ္ (MIMU) https://themimu.info; လက္နက္ကင
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္ ဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား စီမံကိန္း (ACLED) www.acleddata.com; အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း www.asiafoundation.org

တန္ဖိုးအရွိဆုံး ပတၱျမားတို႔ကို ေတြ႔ရွိႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတာင္
မ်ားကို စစ္အပ
ု စ
္ က
ု သိမ္းယူခသ
ဲ့ ည့အ
္ တြက္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္

လာခဲသ
့ ကဲသ
့ ႔ို HIV ကူးစက္မမ
ႈ ်ားလည္း ေပါမ်ားလာခဲက
့ ာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိခက
ို ပ
္ ်က္စီးေစခဲၿ့ ပီး တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးအတြက္ လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားရွင္းလင္းရန္

သားမ်ားသည္ တန္ဖိုးပိုမိုနည္းပါးေသာ ႏုန္းေက်ာက္မ်ားကို တူးေဖာ္ရန္အတြက္

ၿမိဳ႕အနီးတဝိုက္ရွိ သစ္ေတာမ်ားကို ခုတ္လွဲခဲ့ၾကသည္။  

မုင
ိ ္း႐ွဴး ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ျမစ္ဝမ
ွ ္းမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသိ႔ု အစုလက
ို ္ အျပဳံလက
ို ္

အဆိပ
ု ါ ျပႆနာမ်ားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏစ
ွ မ
္ စ
ွ တင္ကာ ပိမ
ု ျို ပင္းထန္လာခဲၿ့ ပီး စစ္တပ္

ေရာက္ရလ
ွိ ာခဲၾ့ ကသည္။ ယင္းဥပေဒမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဒသခံတစ္ဦးက "ယင္း
သည္ အလြန႐
္ ူးသြပသ
္ ည့္ ကာလတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ျပည္သူ
မ်ား အိမ္ေျခရာမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ဘဝမ်ားသည္ လုံျခဳံမႈ မရွိခဲ့ေပ" ဟု ေျပာျပခဲ့
သည္။ လိငလ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆး အသုံးျပဳမႈမ်ားလည္း ျမင့တ
္ က္

သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္
ရန္ပုံေငြ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ စစ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ တပ္သားစုေဆာင္းမႈ
မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ နယ္ေျမအတြင္း လူမဆန္သည့္ "ျဖတ္
ေလးျဖတ္" လႈပရ
္ ွားမႈကို စတင္လပ
ု ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ အဆိပ
ု ါ လႈပရ
္ ွားမႈတင
ြ ္ အဓမၼ
ျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္
ရက္စက္ယတ
ု မ
္ ာေသာ လုပရ
္ ပ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ ပန႔္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကား
တြင္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။
စစ္တပ္က SSA-N အား ၎၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ
နယ္ျခားေစာင့တ
္ ပ္ဖတ
႔ြဲ စ္ခအ
ု ျဖစ္ အသြငက
္ ူးေျပာင္းရန္ စစ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဖိအားေပး
ခဲၿ့ ပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ SSA-N ႏွင့္ စစ္တပ္တအ
႔ို ၾကား ျပင္းထန္သည့္ တိက
ု ပ
္ ြဲ
မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎၏ တပ္မဟာႏွစ္ခုတို႔သည္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေပါင္း
စည္းရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း မုိင္း႐ွဴးအနီးတြင္ အေျခစိုက္သည့္ တပ္မဟာ
၁ ကမူ ျငင္းပယ္ခသ
ဲ့ ည္။ တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားသည္ SSA-N မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္
တစ္ခတ
ု င
ြ ္ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးခဲသ
့ ည့္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ က
္ န
ု ္ မတိင
ု မ
္ အ
ီ ထိ အရွန
ိ အ
္ ဟုန္
ျမင့တ
္ က္လာခဲသ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ အဖိုးအတန္ဆုံး
ေက်ာက္တြင္းမ်ားတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕အနီးရွိ လြယ္ေဆာင္ေထာက္ေတာင္မွ စစ္သည္
မ်ား ႐ုတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ မုိင္း႐ွဴးနယ္ေျမအတြင္း ေက်ာက္မ်က္မ်ားရွာေဖြရန္
ခြင့္ျပဳမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

SSA-N မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ မိုင္းရႉးအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုတြင္
အဆိုင္းၿပီး၍ ၎တို႔၏ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ဓာတ္ေလွကား
ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့္ လုပ္သားမ်ား၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ Suthep Kritsanavarin
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၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ ေရာက္ရလ
ွိ ာခဲခ
့ ်ိနတ
္ ြင္ တိက
ု ပ
္ ြဲမ်ားသည္ ျပန္လည္ျပင္းထန္လာခဲၿ့ ပီး
စစ္တပ္သည္ အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိက
ု ခ
္ က
ို ခ
္ က
ဲ့ ာ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ေႏွာင္းပိင
ု ္းတြင္ မုင
ိ ္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ

မိုင္းရႉးၿမိဳ႕အစြန္ရွိ ေခ်ာင္းတစ္ခုအတြင္း ေက်ာက္မ်က္ပါဝင္သည့္ ႏုန္းမ်ားကို ရွာေဖြေနေသာ လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ Suthep Kritsanavarin

ျပည္သူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားသည္

လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးမႈကို ရပ္ဆင
ို ္းခဲရ
့ ာတြင္ မုင
ိ ္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ တူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ေရာက္ရခ
ွိ ်ိနတ
္ င
ြ ္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်သြားခဲၿ့ ပီး ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲ အေျခ

သည္ မိုးကုတရ
္ ွိ တူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားေလာက္ ထိခက
ို မ
္ မ
ႈ ရွခ
ိ ဟ
ဲ့ ု ဆိၾု ကၿပီး ယင္း

အေနျပန္လည္စတင္လာခဲ့သည္ - SSA-N ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔အၾကား စီးပြားေရး

အခ်က္က ေက်ာက္တြင္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပိုမိုေဝးကြာသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိ

ဆိင
ု ရ
္ ာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခထ
ု ားရွက
ိ ာ စစ္ေျပၿငိမ္းမႈဆင
ို ရ
္ ာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို

ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

တစ္ဖက္မွ ေဘာင္ေက်ာ္လာသည့္အခါ ရံဖန္ရံခါ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

"မုင
ိ ္း႐ွဴး၌ သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးသြားခဲသ
့ ည့္ လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားတြင္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္မႈ၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို

မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္" ဟု အာဏာသိမ္းမႈမတိင
ု မ
္ တ
ီ စ္လျဖစ္ေသာ ၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ ္

ခြဲေဝယူခဲ့ၾကသည့္အတြက္ မုိင္း႐ွဴးတစ္ဝိုက္ရွိ တန္ဖိုးပိုမိုနည္းပါးေသာ ႏုန္းက်

ဇန္နဝါရီလတြင္ မုင
ိ ္း႐ွဴးၿမိဳ႕မွ ႏုင
ိ င
္ ံေရးသမား ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သတ
ူ စ္ဦး

ေက်ာက္မ်က္မ်ား ကုန္လုနီးပါးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေျမျပင္သည္ တြင္းႀကီးမ်ားျဖင့္

ျဖစ္သူက Global Wintess ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမာရြတသ
္ ဖြယလ
္ ာခဲၿ့ ပီး ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု လယ္ယာစိက
ု ပ
္ ်ိဳးသည့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ႏင
ုိ ခ
္ ျဲ့ ခင္းမရွိေပ။ ေက်ာက္မ်က္
ရွာေဖြသူမ်ားစုျပဳံလာခဲ့စဥ္မွစတင္ကာ ေဒသ၏စီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
တစ္စုံတစ္ရာမရွိခဲ့ဟု Global Witness ထံ ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကုမဏ
ၸ ဝ
ီ န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားကို လည္ပတ္လပ
ု က
္ င
ို ္ေနၿပီး
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားထံမွ (ေငြေၾကး) ေကာက္ခၾံ ကသည္။
အစိုးရကလည္း မ်က္ကယ
ြ ျ္ ပဳထားသည္။" ၎က လုပင
္ န္းအျဖစ္ဆုံး ရာသီအတြင္း
၌ ေက်ာက္တြင္းမ်ားတြင္ မိုးကုတ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးမွ

"ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔သည္ မ်ားစြာရယူခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္

အမ်ားစုပါဝင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇၀၀၀၀ မွ ၈၀၀၀၀ အၾကား လုပ္ကိုင္

အဦ၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သည့္အခါတြင္မွ်

လ်က္ရွိသည္ဟု ထပ္ေဆာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့ေပ" ဟု ေဒသခံ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။ ရွမ္း
ျပည္နယ္ရွိ အႀကီးမားဆုံးႏုင
ိ င
္ ံေရးပါတီျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိင
ု ္းရင္းသားမ်ား ဒီမက
ို ေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီဝင္တစ္ဦးက "ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ကမ႓ာေက်ာ္ပတၱျမားေျမ ရွိသည္။
သို႔ရာတြင္ လမ္းမ်ားသည္ ယခင္အတိုင္းပင္ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းျဖင့္ ေဟာင္း
ႏြမ္းပ်က္စီးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို ေျမ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏင
ွ ့္ အရာအားလုံး
ပ်က္စီးေနသည္။" ဟု ယင္းအခ်က္ကို သေဘာတူေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဖြံ ႔ ၿ ဖိ ဳးတိုး တက္ မ ႈ မ ရွိ ျ ခင္း ႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ ေဒသခံ မ ်ား၏ စိုး ရိ မ္ ပူ ပ န္ မ ႈ မ ်ားအား
ေနာက္ဆုံးသန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြျ႔ မင္ရသည္။ သန္းေခါင္
စာရင္းအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္၌ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၁% တြင္သာ
ေရေလာင္းအိမ္သာရွိၿပီး ၅၀% ေက်ာ္တ႔သ
ို ည္ ေဘးကင္းသည့္ မိလႅာစနစ္မရွိဟု
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၇၄% တို႔သည္ ထင္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး
၃% သည္သာ မီးထြန္းရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အသုံးျပဳၾကသည္။

"ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ပ်ားအုံမ်ား ေနရာအႏွံ႔တြင္
ရွိေနေသာ္လည္း ပ်ားရည္ကို ျမည္းစမ္းခြင့္
မရသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ ... မုိင္း႐ွဴးျပည္သူ
မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမအတြက္
မည္သည့္ အရာမွ် မရရွိခဲ့ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
သယံဇာတမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုသာ
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေစလ်က္ရွိသည္"
မုိင္း႐ွဴးေဒသခံတစ္ဦး

မုင
ိ ္း႐ွဴးရွိ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႏ
႔ို င
ွ ့္ စကားေျပာဆိခ
ု ၾဲ့ ကသည့္ ေဒသခံအမ်ားစုတသ
႔ို ည္ ၎တိႏ
႔ု င
ွ ့္
၁၅ မိင
ု ခ
္ န႔သ
္ ာကြာေသာ ေနရာတြင္ ပိမ
ု အ
ို ျမတ္အစြန္းႀကီးမားသည့္ ေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ေၾကာင္းကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္ဆိုင္း
ထားခ်ိနမ
္ တိင
ု မ
္ အ
ီ ထိ သိရမ
ွိ န
ႈ ည္းပါးခဲသ
့ ည္။ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ လယ္
ပိုင္းမွ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုသာ အလုပ္ခန႔္အပ္ၾကၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို

အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍ - မုိင္း႐ွဴးတြင္ တရားမဝင္
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္

ခန႔္အပ္မႈ ရွားပါးသည္ဟု ၎တို႔က ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ရွိၾကသည္

"ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ပ်ားအုမ
ံ ်ား ေနရာအႏွတ
႔ံ င
ြ ရ
္ ွိေနေသာ္လည္း ပ်ားရည္ကို ျမည္း

အာဏာသိမ္းစဥ္မွစတင္ကာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

စမ္းခြင့္ မရသကဲသ
့ ျ႔ို ဖစ္သည္" ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲသ
့ ည္။ "မုင
ိ ္း႐ွဴးျပည္သူ
မ်ားသည္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို ေျမအတြက္ မည္သည့အ
္ ရာမွ် မရရွခ
ိ ဘ
ဲ့ ဲ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို သယံ
ဇာတမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုသာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေစလ်က္ရွိသည္"

ဆိင
ု ္းငံထ
့ ားခဲၿ့ ပီး အျခားတူးေဖာ္သမ
ူ ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းမရွိေစရန္အတြကသ
္ ာ
ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္ ထားရွခ
ိ ၾဲ့ ကသည္။ သိရ
႔ ု ာတြင္ ေဒသခံမ်ားကမူ ၎တိအ
႔ ု ေနျဖင့္
Hla Khun ဟုေခၚသည့္ ေက်ာက္မ်က္ေၾကာတစ္ခအ
ု ပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္
အေသးစား စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
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"Hla Khun ေက်ာက္မ်က္ေၾကာသည္ အရြယ္အစားမႀကီးေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔

ထို႔ေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

အတြက္ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ၿပီးခ်ိန္မွ ေဒသခံမ်ား

အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

အေနျဖင့္ ကုမဏ
ၸ ၏
ီ လုပက
္ က
ြ တ
္ င
ြ ္ တူးေဖာ္ႏင
ုိ ္ေသာေၾကာင့ျ္ ဖစ္သည္။" ဟု အဆိပ
ု ါ

(MGJEA) မွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၏ အဆိုအရ MEHL ႏွင့္ MEC တို႔သည္ တန္ဖိုး

ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အရွဆ
ိ ုံး တူးေဖာ္ေရးလုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားအားလုံးကို တျဖည္းျဖည္းသိမ္းယူလာခဲသ
့ ည္။

Global Witness ၏ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပင
ို ္းတြင္ မုင
ိ ္း႐ွဴး
သိ႔ု သြားေရာက္ႏင
ုိ ျ္ ခင္းမရွခ
ိ ဲ့ေပ။ ထိျ႔ု ပင္ လုျံ ခဳံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္

ျပည္သလ
ူ ထ
ူ သ
ု ည္ MEHL ကို ထိအ
ု တြက္ေၾကာင့္ "မုန္းတီး" ၾကသည္ ဟု ၎တိ႔ု
အနက္ တစ္ဦးက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာျပခဲ့သည္။

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ လက္ရွိ တရားမဝင္တူးေဖာ္ေနၾကသူမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ တူးေဖာ္သူ

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းမွ စတင္ကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၊

မ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညစ
ႇ ္ေနသူမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ တိင
ု ္းရင္း

စစ္တပ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္သည့္ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြမ
႔ဲ ်ားအပါအဝင္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏသ
ွံ မ
ူ ်ား

သားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားမွ ျဖစ္ၾကေၾကာင္းကို အတည္မျပဳႏုင
ိ ္ေသးေပ။ ယခင္

သည္ မိုးကုတ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည့္အခါ EarthRights International

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မုိင္း႐ွဴး MGE ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္

ႏွင့္ Karen Environment and Social Network (KESAN) တို႔၏ အဆိုအရ ၎

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ်မရွိဟု ၂၀၂၁

တိ၏
႔ု တူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားသည္ "တူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန

ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွသ
ိ ူ ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံ ျပည္သမ
ူ ်ားကို မူလေနရာမွ
ဖယ္ရွားမႈမ်ား ပိမ
ု ျို မင့တ
္ က္လာခဲသ
့ ည္။" ၂၀၀၃ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အေမရိကန္ အေျခစိက
ု ္
NGO ႏွင့္ ေဒသခံ အရပ္ဖက္အဖြအ
ဲ႔ စည္းသည္ စစ္တပ္ယန
ူ စ္မ်ား၏ လာဘ္စားမႈ

၂.၃ မိုးကုတ္ရွိ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား ႏွင့္
ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ား
လြနခ
္ သ
ဲ့ ည့္ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ သ
္ ုံးခုအေက်ာ္အတြင္း တိက
ု ပ
္ မ
ြဲ ်ားသည္ မိုးကုတတ
္ င
ြ ထ
္ က္
မုင
ိ ္း႐ွဴးတြင္ ပိမ
ု ျို ဖစ္ပြားေလ့ရခ
ွိ ဲ့ေသာ္လည္း ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ သ
ႈ မ
ိ ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ တရားမဲ့
ျပဳက်င့ျ္ ခင္းစသည့  
္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းရွငဝ
္ ါဒ၏ သမိင
ု ္းေၾကာင္းသည္ အလားတူ
ပင္ မိုးကုတတ
္ င
ြ လ
္ ည္း ျဖစ္ပြားလာခဲသ
့ ည္။ အခ်က္အလက္ေပးႏုင
ိ ္ေသာသူ အမ်ား
အျပားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ စစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားအျပားေပးအပ္ခဲ့သည့္
အခါ ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားကို လုပက
္ င
ို သ
္ ည့္ နည္းလမ္းတြင္ သိသသ
ိ ာသာေျပာင္းလဲ
သြားခဲသ
့ ျဖင့္ မိုးကုတ္ေဒသခံမ်ားစြာတိ၏
႔ု အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ပ်က္စီး

မ်ား၊ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ေပးသည့္ လုပင
္ န္းစဥ္အတြင္း အက်င့ပ
္ ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ
လုံးကၽြတ္ နစ္နာေၾကးမရရွဘ
ိ ဲ ေနရာဖယ္ရွားခံရကာ ေျမယာမ်ားကို လုံးလုံးလ်ား
လ်ား သိမ္းယူျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားကို မွတ္
တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ဖိအားမ်ား တိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ မိုးကုတ္တြင္ မူလေနထိုင္သူမ်ားစြာတို႔
သည္ အမွီအခိုကင္း လြတ္လပ္စြာ တူးေဖာ္ႏုိင္ၾကျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ျပင္ပအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားက လုပက
္ င
ို လ
္ ည္ပတ္သည့လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ားတြင္ ေန႔စား သိမ
႔ု ဟုတ္ လခ
စား လုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္" ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ အျခား
သူမ်ားစြာတို႔သည္လည္း ၿမိဳ႕ကို စြန႔္ခြာကာ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္
မ်ား ရွာေဖြရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္

သြားခဲ့ရသည္။

"မိုး ကု တ္ေ ဒသခံ မ ်ား ပို င္ ဆို င္ သ ည့္ အေသးစားေက်ာက္ တ ြ င္း မ်ား မရွိေ တာ့

ဥပေဒအရ တိင
ု ္းျပည္၏ ေက်ာက္မ်က္တင
ြ ္းမ်ားအားလုံးကို အစိုးရက ပိင
ု ဆ
္ င
ို ္ေသာ္

စဥ္ကာလတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ လုံျခဳံေရးအေျခအေနယိုယြင္းလာခဲ့ၿပီး TNLA, SSA-S

လည္း ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီအထိ မိုးကုတ္ရွိ ေက်ာက္တြင္းအမ်ားစုတို႔အား မိုးကုတ္
တြင္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ ေနထိင
ု လ
္ ာခဲသ
့ ည့္ မိသားစုမ်ားက လုပက
္ င
ို ခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ သိရ
႔ု ာ
တြင္ ၁၉၉၀ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလတြင္ စစ္တပ္သည္ MEHL ကို တည္ေထာင္ကာ မိုးကုတရ
္ ွိ
အျမတ္အစြန္း မ်ားျပားသည့္ ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို စတင္သိမ္းယူလာခဲ့သည္။

သေလာက္ျဖစ္သည္" ဟု ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။ ထို
ႏွင့္ SSA-N တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံျခင္းမ်ား စတင္
ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ကာကြယ္
ရန္အတြက္ အဖြအ
႔ဲ စည္းတစ္ခက
ု ို တည္ေထာင္ခၾဲ့ ကၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ ကုနခ
္ ါနီးတြင္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွစီစဥ္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားကို ဆန႔္
က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစတင္၍ - မိုးကုတ္တြင္
ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္
ရရန္အတြက္ စစ္တပ္ကို ေငြေၾကးေပးအပ္ေနရသည္။
အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပင
ို ္းလမ်ားအတြင္း မိုးကုတသ
္ ည္ စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္း
မႈကို ဆန႔က
္ ်င္သည့္ အဓိက ဆုခ
ံ ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲသ
့ ည္။ စစ္တပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူ
မ်ားကို ေနရပ္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ျခင္း တို႔ျဖင့္ တုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စစ္တပ္သည္
အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္ကို ျဖတ္ေတာက္ကာ သတင္းအေမွာင္ခ်ခဲ့သည္။ မည္
သိပ
႔ု င္ဆိုေစကာမူ မိုးကုတတ
္ င
ြ ္ တရားမဝင္တူးေဖာ္ေနမႈမ်ား တဟုနထ
္ ိုးျမင့တ
္ က္
လာခဲ့ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ရန္ အခ်ိန္ရခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို ပိတ္ထား
ကာ ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားကို အျခားေနရာမ်ားတြင္ တူးေဖာ္ရန္ခင
ြ ျ့္ ပဳၿပီး အျပန္အလွန္
အားျဖင့္ ေငြေၾကးရယူခဲ့သည္။
ေဒသခံ စီးပြားေရး လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ား ႏွင့္ တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားက မိုးကုတတ
္ င
ြ ္ တရားမဝင္
တူးေဖာ္ေနၾကသူ ေသာင္းႏွငခ
့္ ်ီ၍ ရွၾိ ကၿပီး ၇၀၀၀၀ ခန႔အ
္ ထိ ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္ဟု ခန႔မ
္ န
ွ ္း
ၾကၿပီး အရင္းအျမစ္တစ္ခအ
ု ရ အာဏာသိမ္းစဥ္မစ
ွ တင္ကာ ျပည္သမ
ူ ်ားသည္ မိင
ု ္
မိုးကုတ္ရွိ ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုမွ ထြက္ခြာလာသည့္ ေက်ာက္မ်ားတင္ေဆာင္ထားေသာ
ကုန္တင္ကားတစ္စီး။ Mogok.Thierry Falise/LightRocket via Getty Images
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ေပါင္း ၁၈၀ ခန႔္ ကြာေဝးသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ
ေနရာမ်ားမွ လာေရာက္ခၾဲ့ ကသည္ဟု ခန႔မ
္ န
ွ ္းထားသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ဤအခန္းတြင္

ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည့အ
္ တိင
ု ္း ၎တိအ
႔ု နက္ အမ်ားစုတသ
႔ို ည္ ဝင္ေငြအနည္း
ငယ္မ်ွ သာ ရရွၾိ ကၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုင
ိ ္ေျခမ်ားစြာကို ၾကဳံေတြၾ႔ ကရကာ စစ္တပ္
ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ တူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ စနစ္တက်ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္းခံမႈ
မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၾကသည္။
မုင
ိ ္း႐ွဴးတြငက
္ သ
ဲ့ ပ
႔ို င္ မိုးကုတတ
္ င
ြ လ
္ ည္း အစိုးရမွ ထုတ္ေပးခဲသ
့ ည့္ လိင
ု စ
္ င္ အမ်ား
စုတို႔ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈ
မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီက အခ်ိဳ႕ေသာ
တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္ တူးေဖာ္ခင
ြ ရ
့္ ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖအ
႔ြဲ ပါအဝင္ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ား
ထံသို႔ လာဘ္ထိုးလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္မူ ျခားနားခ်က္မွာ စစ္
တပ္သည္ မိုးကုတ္ကို လက္ေတြ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္သားမ်ားသည္ မိုးကုတရ
္ ွိ ႀကီးမားသည့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမဏ
ၸ ႏ
ီ စ
ွ ခ
္ ု
တို႔၏ ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ခဲ့ၾကသည္ဟူ၍လည္း သတင္းအရင္း
အျမစ္ႏွစ္ခုက ဆိုသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ စစ္သားမ်ားသည္
စီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားအား ေဒသႏၲရ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခတ
ု င
ြ ္ စုစည္း
ခဲၿ့ ပီး "အလႉေငြ"မ်ား ေတာင္းခံခသ
ဲ့ ည္ဟု အစည္းအေဝးကို မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး သြား
ေရာက္တက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။ "အမ်ားစုသည္ ျငင္း
ဆန္ရျဲ ခင္းမရွၾိ က" ဟု သူမက ဆိသ
ု ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႀကီးမားသည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္
လည္း ၎တို႔၏ လိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္အခ်ိဳ႕ ၾကာျမင့္
ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္စတင္ တူးေဖာ္လာခဲ့ၾကသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း မတည္ၿငိမ္မႈကို အခြင့္ေကာင္း

မိုးကုတ္ေတာင္ၾကားရွိ ပတၱျမားတြင္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရပုံ။
တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ ေနဒဏ္၊ မိုးဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္ တြင္းတစ္တြင္းစီကို
မိုးေရခံဖ်င္မ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည္။ Vlad Sokhin/Panos Pictures

ယူ၍ ေငြရာွ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကကာ မိုးကုတ္၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီရွိ
နယ္ေျမ ႏွစခ
္ တ
ု တ
႔ို င
ြ ္ အလြတတ
္ န္း တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္လ်က္ ရွၾိ ကသည္။

တြင္ရွိၿပီး KIA, SSA-N ႏွင့္ TNLA တို႔သည္ အဆိုပါ ေနရာမ်ားတြင္ အခေၾကးေငြ

နယ္ေျမႏွစခ
္ စ
ု လုံးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ နယ္နမ
ိ တ
ိ ထ
္ စ
ိ ပ္ေနသည့္ မိုးကုတ္ ၿမိဳ႕စြန္

မ်ား ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္ ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိသည္။

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

စစ္သားမ်ားသည္ ေမလမွ စတင္ကာ တူးေဖာ္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမ်ား

ယခင္က စစ္တပ္၏ လုပင
္ န္းစုႀကီး ျဖစ္သည့္ MEHL မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေသာ

ေတာ င္း ခံ ခဲ့ သ ည္ ဟု စ ြ ပ္ စ ြဲ ခ ် က္ မ ်ား ရ ွိ သ ည္ ။ ၎ တို ႔ သ ည္ မူ လ က

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕လယ္အနီးရွိ တူးေဖာ္ေရးေက်းရြာအုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္

တစ္လလွ်င္က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀) ျဖင့္ အခေၾကးေငြ

ေအးတြင္ ညစဥ္ တူးေဖာ္မမ
ႈ ်ား စတင္ျပဳလုပလ
္ ာခဲသ
့ ည္။ ေရႊျပည္ေအးသည္

အနည္းငယ္ ေတာင္းခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း မၾကာမီတြင္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀ သို႔

စာမ်က္ႏွာ ၃၇ ရွိ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈတင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည့အ
္ တိင
ု ္း အနည္းဆုံး

ႏႈန္းထားကို ႏွစဆ
္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခခ
ံ သ
ဲ့ ည္။ ထိုေနရာတြင္ လုပက
္ င
ို ခ
္ သ
ဲ့ ည့္

အဖိုးတန္ေက်ာက္တစ္ခက
ု ို ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းခဲသ
့ ည္ဟု ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ အ
ံ ေျခစိက
ု ္

တူးေဖာ္သူ တစ္ဦးက အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ထို႔ထက္ပို၍ ေပးရၿပီး

Fai Dee Gems က Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕မွာမူ ထိုမွ် ေလာက္မေပးရဟု ဆိုသည္။ "သို႔ေသာ္ စစ္သားမ်ားႏွင့္

Fai Dee Gems သည္ ျမန္မာ့ပတၱျမားတိက
႔ု ို ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ညႇိႏွိုင္းရန္ သတၱိရွိသူ မ်ားသာ ထိုသို႔အခြင့္အေရးရႏုိင္သည္" ဟု ၎က

လုပင
္ န္း Graff ႏွင့္ ေလလံကမ
ု ဏ
ၸ ႀီ ကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Sotheby's ႏွင့္ Christie's

ဆိုသည္။ တူးေဖာ္သူတစ္ဦး က ၎၏အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လာဘ္ထိုးခဲ့ရျခင္းမွာ

တို႔ထံ တင္သြင္းသည္။

"ျပႆနာ မတက္ခ်င္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္" ဟု ဆိုသည္။

ေက်ာက္တူးသူမ်ားက စစ္တပ္သည္ ဧၿပီလေႏွာင္းပိင
ု ္းတြင္ လုပက
္ က
ြ က
္ ို ဖြင့္

သို႔ရာတြင္ ေရႊျပည္ေအးရွိ တူးေဖာ္မႈမ်ား တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာမႈသည္

လွစခ
္ ၿဲ့ ပီးေနာက္ ယင္းေနရာသည္ မိုးကုတတ
္ င
ြ ္ တူးေဖာ္ရန္ ေရပန္းအစားဆုံး

သက္တမ္းမ်ားစြာ မရွည္ၾကာခဲ့ဘဲ တရားမဝင္ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ

ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ တူးေဖာ္မႈကို ညတြင္

စစ္တပ္၏ စိတ္ကူးေပါက္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မည္မွ် ထိခိုက္နစ္နာ

သာ ခြငျ့္ ပဳခဲၿ့ ပီး ေန႔ဘက္တြင္ လုပက
္ င
ို သ
္ ည့္ တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားအား ရိက
ု ႏ
္ က
ွ ခ
္ ဲ့

ေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ စစ္သားမ်ားသည္

သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိသည္။ တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက စစ္သားမ်ားသည္ ေန႔

လုပက
္ က
ြ က
္ ို အမ်ားျပည္သမ
ူ ်ား ဝင္ေရာက္ခင
ြ ့္ ပိတပ
္ င္ခၿဲ့ ပီး ေနာက္လတြငမ
္ ူ

ဘက္တြင္ မိုင္းတြင္းမ်ားကို ဘူဒိုဇာမ်ားျဖင့္ ေျမဖို႔ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

သတိေပး ပစ္ခတ္မမ
ႈ ်ား ျပဳလုပခ
္ ဲသ
့ ည္။ တူးေဖာ္သူ ၂၀ ခန႔က
္ ို ဖမ္းဆီး ထိန္း

"သူတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပိုက္ဆံမ်ားကို ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တူး

သိမ္းကာ လႊတ္ေပးရန္အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္

ေဖာ္ခြင့္ မေပးခဲ့။" ဟု ဆိုၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ အလြန္ျဖစ္ရသျဖင့္ သူ၏

ေဒၚလာ ၂၈၀) ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိသည္။

အဖြဲ႔သည္ လုပ္ကြက္တြင္ တူးေဖာ္ျခင္းကို လက္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

"အဘယ့္ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း မသိေသာ္လည္း ယင္းသည္
ျပည္သမ
ူ ်ားထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္"
ဟု တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက ဆိုခဲ့သည္။ ေရႊျပည္ေအးတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အဆက္
အသြယ္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္
ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။
စစ္တပ္အေနျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လုပက
္ က
ြ က
္ ို အမ်ားျပည္သတ
ူ ႔ို ဝင္ေရာက္
ခြင့္ ပိတပ
္ င္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသာ္လည္း တူးေဖာ္သူ အလြနမ
္ ်ား
လာခဲ့သျဖင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ လုံျခဳံေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္
လာခဲၾ့ ကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္ဟု တူးေဖာ္သႏ
ူ စ
ွ ဦ
္ းက မွန္းဆခဲၿ့ ပီး စစ္သား
မ်ားသည္ လူအမ်ားဆုံး တူးေဖာ္ေရး လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားအားလုံးကို ပိတခ
္ သ
ဲ့ ည္ဟု
တစ္ဦးက မွတခ
္ ်က္ျပဳခဲသ
့ ည္။ ထိသ
ု ႔ို ပိတပ
္ င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ချဲ့ ခင္းမွာ ေငြေပးေခ်
မႈမ်ား ေကာက္ခခ
ံ သ
ဲ့ ည့္ စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးကို ၎တိ၏
႔ု အထက္
အရာရွမ
ိ ်ားထံ ခြဲေဝေပးမႈမရွျိ ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ႏင
ုိ သ
္ ည္ ဟုလည္း ၎တိက
႔ု
ဆိုခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း Global Witness မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္
အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေသာ တူးေဖာ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားမွ
ေကာက္ခသ
ံ ည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား စစ္ဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ ကြပက
္ မ
ဲ ႈ အဆင့ဆ
္ င့္
သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္ျခင္း ရွိမရွိ ေသခ်ာမႈမရွိေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
ေရႊျပည္ေအးတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္
ဓာတ္ေတာ္အပါအဝင္ မိုးကုတ္ရွိ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား
ရွာေဖြေနၾကသည္။ ယင္းသည္ ယခင္က MEHL ထံ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးခဲသ
့ ည့္
ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္သားမ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ လာဘ္ေငြမ်ား
ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။
"ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ထုံးစံအတိုင္း တရားမဝင္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္
ကြက္မ်ားမွ အခေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံၾကသည္" ဟု တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက

ေက်ာက္တုံးအတြင္းရွိ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရရန္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္
ဓာတ္မီးျဖင့္ ထိုးၾကည့္ေနေသာ တူးေဖာ္သူတစ္ဦး။ Suthep Kritsanavarin
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ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဆိုခဲ့သည္။

"စစ္သားေတြကို ေၾကာက္လို႔
သူတို႔ကို ေတြ႕တာနဲ႔
ေရွာင္ၾကရတယ္"
မုိးကုတ္ေက်ာက္တူးသမားတစ္ဦး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

ယမ္းစိမ္းမွ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ Suthep Kritsanavarin

၂.၄ တရားမဝင္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္
စစ္အာဏာသိမ္းစဥ္မွစတင္ကာ
ပို၍အႏၲရာယ္မ်ားလာခဲ့သည္။
မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုင
ိ ္း႐ွဴးတိတ
႔ု င
ြ ္ တူးေဖာ္လ်က္ရၾွိ ကသည့္ ေသာင္းႏွငခ
့္ ်ီေသာ ျပည္သူ
မ်ားသည္ အလြနပ
္ င္ ထိခက
ို လ
္ ယ
ြ ္ေသာအေျခအေနတြငရ
္ ွိေနၾကသည္။ အာဏာ
သိမ္းၿပီးစဥ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံးနည္းတူပင္ ၎တို႔
သည္လည္း တစ္ဖက္သတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခံရႏုိင္ၿပီး ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး
အတြက္ အစဥ္စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။
"အာဏာသိမ္းၿပီးစဥ္မွစတင္ကာ အထူးသျဖင့္ တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ သြားလာ
ရန္ လုံျခဳံမႈမရွိျဖစ္လာခဲ့သည္" ဟု မိုးကုတ္ရွိ တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ႀကီးၾကပ္
ေသာ လုပင
္ န္းရွငတ
္ စ္ဦးက ဆိသ
ု ည္။ ေနာက္ထပ္တူးေဖာ္သတ
ူ စ္ဦးကမူ စစ္သား
မ်ားသည္ "ေနရာအႏွံ႔ သြားလာေနၾကၿပီး" မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အေၾကာင္း
ျပခ်က္မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးခံရႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ အျခား
တူးေဖာ္သူတစ္ဦးကမူ ညဘက္တြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ အထူးအႏၲရာယ္မ်ားၿပီး
လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္သမ
ံ ်ား ၾကားရသည့အ
္ ခါ ေျပးလႊားျခင္း၊ ပုန္းေအာင္းျခင္းမ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ တူးေဖာ္သူတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္ "စစ္သားေတြကို ေၾကာက္လို႔ သူတို႔ကို ေတြ႕တာနဲ႔ ေရွာင္ၾကရတယ္"
လက္ ရ ွိ ျ ဖစ္ ပ ြားေနသည့္ သံ သ ယမ်ား ျပည့္ ႏ ွ က္ေ နသည့္ ပတ္ ဝ န္း က်င္ ႏ ွ င့္
လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ေၾကာင့္ တူးေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တူးေဖာ္ရန္
ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း
တို႔ တြင္လည္း အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏုိင္ၾကသည္။ ဓားျပတိုက္မႈမ်ားလည္း ရွိ
လာခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္တစ္ဦး၏ ေနအိမ္မွ က်ပ္
သန္း ၁၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၀၀၀) ခန႔္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေရႊ၊ အဖိုးတန္

ေက်ာက္မ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို လုယက္ျခင္းခံခဲရ
့ သည္ဟု သတင္းမီဒယ
ီ ာမ်ား
တြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားသည္ ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားတြငလ
္ ည္း ေျမၿပိဳမႈမ်ား
ႏွင့္ ေျမေအာက္တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္မႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း
ေတြၾ႔ ကဳံရႏုင
ိ သ
္ ည္။ ၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း မိုးကုတတ
္ င
ြ ္ လူေသဆုံးမႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္၍
သတင္းပို႔မႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး တင္ျပမႈမရွိခဲ့သည့္ ေသဆုံးမႈမ်ားသည္ ထို႔ထက္
ပိုမိုမ်ားျပားႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီတစ္လတြင္ MEHL ယခင္က
လုပက
္ င
ို ခ
္ ဲ့ေသာ ငရံအ
့ မ
ိ ္ေက်ာက္ေၾကာတြင္ ေက်ာက္တင
ြ ္းတစ္ခု ၿပိဳက်ခဲၿ့ ပီး တစ္ဦး
ေသဆုံးခဲသ
့ ည္ဟု သတင္းတင္ျပမႈမ်ား  ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပင
ို ္း ၃
လ အၾကာတြင္ ယခင္ ပတၱျမားနဂါးအုပစ
္ မ
ု ွ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ေဘာ္ပတန္းရွိ မီတာ
၃၀၀ အနက္ရွိေသာ ေက်ာက္တြင္းတစ္ခု ၿပိဳက်မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး လုပ္သားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔
ပိတ္မိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကုမၸဏီက
ေက်ာက္တြင္းသည္ ကုမဏ
ၸ ၏
ီ ယခင္က လုပပ
္ င
ို ခ
္ ြငရ
့္ ေနရာႏွင့္ ကပ္လ်က္တြငရ
္ ွိ
ေနေသာ္လည္း ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ မပါဝင္ခဲ့ဟု Global Witness ထံ ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါလတြင္ပင္ နယ္ေျမအတြင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ အရင္း
အျမစ္တစ္ခုအရ ေက်ာက္ျပႆဒ္ရွိ မိုင္းတြင္းတစ္ခုတြင္ အိပ္စက္ေနသူႏွစ္ဦး
ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္၍ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ဩဂုတ္လတြင္ ေျပာင္ေခါင္းအနီးရွိ
ဆတ္အင္းျပန႔္ ရွိ ေက်ာက္တင
ြ ္းတစ္ခု ၿပိဳက်ခဲၿ့ ပီး ေက်ာက္တူးသူေနာက္ထပ္တစ္ဦး
ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားရွိၿပီး အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ား ရွာမေတြ႔ဘဲ ရရွိ
သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွာ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားသည္
ဆက္လက္တူးေဖာ္ေနၾကသည္။ ေက်ာက္ျပႆဒ္တြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးက ထိုေနရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားေတြ႔သည့္ တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္
တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၇) အထိသာ ရရွိရန္
ေမွ်ာ္လင့ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္ဟု ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ား ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ "သိရ
႔ု ာတြင္ ခုႏစ
ွ လ
္ ေက်ာ္
ၾကာ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း မည္သည့္ေက်ာက္မွ် မေတြ႔ရေသးသည့္
တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕လည္း ရွိၾကသည္။" ဟု ၎က ဆိုသည္။
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၃။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းကို ျမန္မာစစ္တပ္က
ထိန္းခ်ဳပ္ထားပုံ
၃.၁ ယခင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္
စနစ္ေအာက္ရွိ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
အတိုင္းအတာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာက႑ကို အလင္းေရာင္

ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးသည့္
အတြင္းက်က်အျမင္မ်ား ေပးႏုင
ိ ၿ္ ပီး လုပင
္ န္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ကာ အကယ္
၍ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို ျပန္လည္စတင္ပါက အေနအထားေကာင္းမြန္သည့္
လွ်ဳိ႕ဝွက္သိုသိပ္ေသာ စီးပြားေရးကြန္ရက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ အတိ
အက်ဆိုရပါက အခ်က္အလက္အားလုံးတို႔အရ ျမန္မာစစ္တပ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္
စဲေရးသေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားႏွင့္ လုပက
္ င
ို ္ေနၾကသည့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္
အဖြဲမ
႔ ်ား၊ ႏွင့္ စစ္တပ္၊ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြဲမ
႔ ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္

ထိုးၾကည့္ရႈျခင္း

ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးလိင
ု စ
္ င္မ်ား သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံး

ေက်ာက္မ်က္မ်ား ဝယ္ယူတင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဥပမာ ေက်ာက္

ပါသည္။

မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မည္သအ
ူ က်ိဳးအျမတ္ရရွိေၾကာင္း
ႏွင့္ ၎တိ၏
႔ု ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ သ
ႈ ည္ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈ၊ ပဋိပကၡ သိမ
႔ု ဟုတ္ လူအ
႔ ခြင့္
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ပံပ
့ ိုးေနျခင္းရွမ
ိ ရွိ တိက
႔ု သ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ အေျခခံ ေမးခြန္းမ်ားကို
ေမးျမန္းၿပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ေစရန္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္
သင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွေက်ာက္မ်က္
မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ထိသ
ု လ
႔ို ုံေလာက္စြာ မလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
ယင္းသည္ အံ့အားသင့္ဖြယ္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္
ပဋိပကၡ၊ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈ၊ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ား ဆက္စပ္ေနေသာ္
လည္း ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆုံးရရွိေနသည့္ လက္နက္

သြားခဲ့ခ်ိန္အထိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးတြင္ အႀကီးမားဆုံးပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နည္းစနစ္ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ၾကဳံခဲ့သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁
ကို ၾကည့္ရႈပါ။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
မွတဆင့္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတိုင္းအတာပမာဏကို
ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။

ကိင
ု မ
္ ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကို ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္းမွ မည္သည့အ
္ က်ိဳး

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ MEITI လိင
ု စ
္ င္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့ရ
္ ျႈ ခင္းျဖင့္ စတင္

ေက်းဇူးမွ်ရရွမ
ိ ည္မဟုတဘ
္ ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ဟာကြကျ္ ဖစ္ေနျခင္းကသာ

ခဲ့ကာ ကုမၸဏီတစ္ခုအား တူးေဖာ္ရန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ ဧက အေရ

၎တိအ
႔ု တြက္ ကမ႓ာေပၚရွိ အႀကီးမားဆုံး တန္ဖိုးႀကီးအမွတတ
္ ဆ
ံ ပ
ိ ႏ
္ င
ွ ့္ ေစ်းကြက္

အတြက္ ႏွင့္ လိုင္စင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ သက္တမ္းတို႔ကို ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

ႀကီးအတြင္း အမည္ရွိ အမွတ္တံဆိပ္အခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍
ျဖစ္ေစ ဆက္လက္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကို အေျခခံကာ ၂၀၁၃-၁၄ မွ ၂၀၁၇-၁၈ ကာလအတြင္း အႀကီးမားဆုံး
လိင
ု စ
္ င္ပင
ို ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသူသည္ စစ္တပ္ပင
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ MEHLျဖစ္ၿပီး ၎

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ မရပ္ဆိုင္းမီႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္

အျပည့အ
္ ဝပိင
ု ဆ
္ င
ို ္ေသာ လက္ေအာက္ခက
ံ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ွာ ျမန္မာ႐ူဘအ
ီ င္တာပရိက
ု (္ စ္)

လက္က်န္လင
ို စ
္ င္မ်ား သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးခ်ိနတ
္ တ
႔ို င
ြ ္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္မ်က္

(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ ဇာတ္လမ္း

တြင္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

အျပည့အ
္ စုံ မဟုတ္ေပ။ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ ္ မွတတ
္ မ္းမ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာခ်က္အရ

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မွာ ေက်ာက္မ်က္ကန
ု သ
္ ည္မ်ား၊ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား

MEHL တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လိင
ု စ
္ င္မ်ား ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသည့္ ၎တစ္ဦး

ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို မူလအစအားျဖင့္

တည္းပိုင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ အနည္းဆုံး ၇ ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။

မည္သူ႔ထံမွ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား၏
အမည္မ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္
၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ တြင္းထြကသ
္ ယံဇာတ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္
ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြမ
႔ဲ ွ ထုတျ္ ပန္သည့္ လိင
ု စ
္ င္
ထုတ္ေပးမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား ႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

စုစုေပါင္းအရ MEHL ၏ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီမ်ားသည္ အဆိုပါ ကာလအတြင္း
ဒုတိယေျမာက္ လိုင္စင္အမ်ားဆုံး ပိုင္ဆိုင္

ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ထားသူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ခြင့္ျပဳထားသည့္

ထို႔ေနာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား

ဧက-ရက္ ၂.၆ ဆ  ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ...

၎တို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေကာ္ပရ
ို တ
ိ မ
္ တ
ွ တ
္ မ္းမွတဆင့္ ထုတျ္ ပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံး
ျပဳခဲ့ပါသည္။ MEITI ႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဇာတ္လမ္း
အျပည့္အစုံကို ေျပာျပႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အဆိုပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား စစ္အာဏာ
သိမ္းမႈမတိုင္မီ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ဓာတ္သလ
ိ ူမ်ားမွ ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာက္
တြင္းပိုင္ဆိုင္မႈအခ်က္အလက္မ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ား၏ ေျမပုမ
ံ ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခၿဲ့ ပီး
မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္

MEITI အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ Global Witness ၏ စိစစ္ေလ့လာမႈ
စုစုေပါင္းအရ MEHL ၏ လက္ေအာက္ခက
ံ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ အဆိပ
ု ါ ကာလအတြင္း
ဒုတယ
ိ ေျမာက္ လိင
ု စ
္ င္အမ်ားဆုံး ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသူႏင
ွ ့္ ႏႈင
ိ ္းယွဥပ
္ ါက ခြငျ့္ ပဳထားသည့္
ဧက-ရက္ ၂.၆ ဆ  ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ယင္းသည္ လိုင္စင္ဆိုင္းငံ့မႈသက္ေရာက္ျခင္း
မတိင
ု မ
္ အ
ီ ထိ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ လိင
ု စ
္ င္အမ်ားဆုံး ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသည့္ လုပင
္ န္းစုႀကီး
ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ ေနာက္ထပ္လပ
ု င
္ န္းစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရး

လစ္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။

ရွင္း (MEC) သည္လည္း လိုင္စင္အမ်ားအျပားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနေသး

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဆိုင္းငံ့မႈမတိုင္မီတြင္ MEHL သို႔မဟုတ္ MEC တို႔မွ တိုက္

သည့္လိုင္စင္မ်ား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
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ရိုက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိထားသည့္ လိုင္စင္မ်ားသည္လည္း

လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ ဧရိယာအရ ထိပ္တန္းေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား
၂၀၁၄-၁၅ မွ ၂၀၁၇-၁၈ အထိ ဧက-ရက္ေပါင္း
စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ MEHL ႏွင့္ MEC

၄၇၇၂၄၈

ခိုင္သစၥာေက်ာက္မ်က္

၁၈၅၃၇၇

လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ

၁၆၄၂၅၀

ငွက္ကေလးမ်ားေက်ာက္မ်က္ရတနာ

၁၃၈၇၉၅

ျမင့္ျမတ္သရဖူေက်ာက္မ်က္

၁၂၄၁၁၀

ဗာဂိုအိန္ဂ်လ္ေက်ာက္မ်က္
ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ျမန္မာစံေတာ္ဝင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
သန္းထိုက္လူေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ေအာင္လႈိင္ႂကြယ္ဝေက်ာက္မ်က္

၉၁၆၆၀
၇၄၆၃၆
၇၃၅၂၅
၆၂၂၄၇
၅၃၇၆၁

အရင္းအျမစ္ - MEITI

မ်ားစြာရွပ
ိ ါသည္။ သိျ႔ု ဖစ္ရာ စစ္တပ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားေသာ လက္နက္ကင
ို မ
္ ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္

ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း မပါဝင္သည့္

ကြန္ရက္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည္။  

တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာ ေက်ာက္မ်က္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု တည္ေထာင္
ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ပါမည္ေလာ။

> လိုင္စင္အမ်ားဆုံး ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ လုပ္ငန္း ၁၀ ခုတို႔အနက္ ၂ ခုတို႔အား
PNO ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး (ေအာက္ပါ ေလးေထာင့္ကြက္

အေျဖမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ MEITI အစီရင္ခံစာတင္ျပသည့္

တြင္ ၾကည့္ရႈပါ) အဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္ ေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္စပ္

ကာလအတြင္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဧက-ရက္ စုစုေပါင္း ၃၄% ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္

ေနသူ ေနဝင္းထြန္းမွ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ို ္း ပိင
ု ဆ
္ င
ို ပ
္ ါသည္။ ၎၏ ပတၱျမားနဂါး

လိင
ု စ
္ င္အမ်ားဆုံး ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသူမ်ား၏ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ ပ
္ င
ို ဆ
္ င
ို မ
္ ႈ ႏွင့္ ဒါရိက
ု တ
္ ာမ်ား

ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအုပစ
္ သ
ု ည္ ၁၉၉၁ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ PNO တိ႔ု အၾကား အပစ္

ကို စုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု ခ
္ ရ
ဲ့ ာ ကုမဏ
ၸ ီ ၂ ခုမလ
ွ ၍
ြဲ က်န္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာ

အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တင
ြ ္ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးခဲၿ့ ပီးေနာက္ မုင
ိ ္း႐ွဴး

စစ္တပ္ ႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပက
္ င
ို သ
္ ည့္ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားႏွင့္

တြင္ အဖိုးအတန္ဆုံး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး (ကုမၸဏီ ႏွင့္/

ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါက်န္ရွိေန

သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနဝင္းထြန္းတိအ
႔ု ေပၚ အထူးဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ရွဟ
ိ ၍
ူ ကုမဏ
ၸ က
ီ ယ
ို စ
္ ား

သည့္ ကုမဏ
ၸ ီ ၂ ခုတႏ
႔ို င
ွ ့္ လက္နက္ကင
ို မ
္ ်ားအၾကား ဆက္စပ္မက
ႈ ို ရွာမေတြခ
႔ ျဲ့ ခင္း

လွယ္တစ္ဦးက Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္) ထိုစဥ္မွ စတင္ကာ

သည္ ၎တို႔အၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိဟု မဆိုလိုေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ထင္ရွားသည့္ အႀကီးမားဆုံး ရင္းႏွီး

> လိင
ု စ
္ င္အမ်ားဆုံး ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသည့္ လုပင
္ န္း ၁၀ ခုတအ
႔ို နက္ ၂ ခုျဖစ္ေသာ
ျမန္မာ႐ူဘအ
ီ င္တာပရိက
ု (္ စ္) (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမဏ
ၸ ီ ႏွင့္ သစၥာပန္း
(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမဏ
ၸ တ
ီ သ
႔ို ည္ စစ္တပ္ပင
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းစုႀကီး ျဖစ္ေသာ
MEHL မွ အျပည့အ
္ ဝပိင
ု ဆ
္ င
ို သ
္ ည့္ လက္ေအာက္ခက
ံ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

> လိင
ု စ
္ င္အမ်ားဆုံး ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားသည့္ လုပင
္ န္း ၁၀ ခုတအ
႔ို နက္ ၂ ခုျဖစ္ေသာ
ခိုင္သစၥာ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ ႏွင့္ ပတၱျမားနဂါး ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္
မ်က္ကမ
ု ဏ
ၸ တ
ီ သ
႔ို ည္ စစ္ဘက္ဆင
ို ရ
္ ာဝင္ေငြမ်ားကိုေထာက္ပရ
ံ့ န္ စစ္တပ္၏
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တည္ေထာင္ထားေသာ ဓူဝံၾကယ္ ေက်ာက္
မ်က္ရတနာကုမဏ
ၸ ႏ
ီ င
ွ ့္ ဒါရိက
ု တ
္ ာပိင
ု ္း ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ားရွိေနသည့္ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ ္
ကြန္ရက္တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ၎၏
ကြပ္ကဲေရးအရာရွိေဟာင္းျဖစ္သူမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ဗာဂို
အိန္ဂ်လ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဓူဝံၾကယ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ
တို႔တြင္ ထြန္းေက်ာ္ဝင္းဟူသည့္ တူညီေသာဒါရိုက္တာတစ္ဦးရွိသည္။ ဗာဂို
အိန္ဂ်လ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီသည္ ထိပ္တန္းလိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္
လုပ္ငန္း ၁၀ ခုတြင္ ေနာက္ထပ္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာစံေတာ္ဝင္ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာကု မ ၸ ဏီ အ ပါအဝင္ ဓူ ဝံ ၾ ကယ္ေ က်ာက္ မ ်က္ ရ တနာကု မ ၸ ဏီ ႏ ွ င့္
ေကာ္ပိုရိတ္ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ လိပ္စာမ်ား ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား တူညီမႈျဖင့္

ျမႇဳပ္ႏသ
ွံ တ
ူ စ္ဦး ျဖစ္လာခဲသ
့ ည္။ ခိင
ု သ
္ စၥာ ေက်ာက္မ်က္ကမ
ု ဏ
ၸ အ
ီ ား ကုမဏ
ၸ ီ
အတြင္း ၂၅% အစုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေနဝင္းထြန္း၏သားျဖစ္သူ
ရဲျမတ္သူမွ အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ၿပီး ပတၱျမားနဂါး ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္
ရတနာကုမၸဏီ၏ ၈၈% ကို ေနဝင္းထြန္းမွ ပိုင္ဆိုင္သည္။

> လိုင္စင္အမ်ားဆုံး ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ လုပ္ငန္း ၁၀ ခုတို႔အနက္ ၂ ခုတို႔အား
စစ္တပ္ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား
ရွိေနသည့္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ငွက္
ကေလးမ်ား ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီအား အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၈
ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ယခင္စစ္အုပ္စု၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ
အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏သားျဖစ္သူ ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊႏွင့္အတူ
ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ေက်ာက္မ်က္ကမ
ု ဏ
ၸ ီ ဟုေခၚသည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း တူး
ေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုကို ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။
လ်န္ရန
ွ ္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမဏ
ၸ ၏
ီ အႀကီးမားဆုံးအစုရယ
ွ ယ
္ ာရွငသ
္ ည္
ျမန္မာစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ ကာလရွညၾ္ ကာစီးပြားေရးဆက္ဆံေရးရွသ
ိ ည့္ MNDAA ၏
ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္သူ ရန္မိုးလ်န္ ျဖစ္သည္ (ေအာက္ပါေလးေထာင့္
ကြကက
္ ို ၾကည့ရ
္ ပ
ႈ ါ။) ရန္မိုးလ်န္သည္ ၁၉၉၂ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အဖြက
႔ဲ ို သစၥာေဖာက္
ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိစ
ု ဥ္မစ
ွ တင္ကာ MNDAA ႏွင့္ တစ္စတ
ုံ စ္ရာ ပတ္သက္မႈ
မရွိေတာ့ေၾကာင္း MNDAA က Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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တင္ျပထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈအရ ထိပ္တန္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား
၂၀၁၄-၁၅ မွ ၂၀၁၇-၁၈ အထိ ကာရက္ေပါင္း
၁၁၉၂၈၈၁

စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ MEHL ႏွင့္ MEC
၃၈၆၅၀၀

လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ

၃၃၄၂၅၀

နီလာရိုးမေက်ာက္မ်က္ရတနာ

၂၅၅၀၁၄

ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ျမန္မာထြန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ

၁၆၃၈၉၈

ခြန္ပအိုဝ္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္တြင္းထြက္ရတနာ

၁၆၂၄၀၀

မိုးခ်ယ္ရီေက်ာက္မ်က္ရတနာ

၁၅၅၂၀၉

ထြန္းၾကည္လင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ
သန္းထိုက္လူေက်ာက္မ်က္ရတနာ
တီအင္(န္)အယ္လ္ေက်ာက္မ်က္

    ၉၅၈၂၁
   ၈၇၁၅၀
၆၀၄၅၇

အရင္းအျမစ္ - MEITI

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို စစ္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက သိမ္းပိုက္ထားေၾကာင္း
ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ျပသေနသည္
လိင
ု စ
္ င္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ခြငျ့္ ပဳထားသည့္ ဧက-ရက္အမ်ားဆုံးကိ  ု မည္သည့္
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေတြရ
႔ ေသာ္လည္း သက္ဆင
ို ရ
္ ာ ေက်ာက္
တြင္းမ်ား၏ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ သိမ
႔ု ဟုတ္ တန္ဖိုးတိႏ
႔ု င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ တစ္စတ
ုံ စ္ရာမေတြ႔
ရေပ။ အစီရင္ခံတင္ျပထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ MEITI
၏အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း လိုင္စင္ထုတ္

ေပးျခင္းကို မဆိုင္းငံ့ခင္အခ်ိန္ကပင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိဘဲ တိုင္းျပည္ျပင္ပသို႔
ေမွာင္ခတ
ို င္ပသ
႔ို ည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ စုစုေပါင္း၏ ၆၀% မွ ၉၀% ရွသ
ိ ည္ဟု
ခန္႔မွန္းရေပရာ ယင္းသည္ ဆိုင္းငံ့မႈမတိုင္မီက ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ားမွ
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မည္သည့္အဖြဲ႔မ်ား ရရွိေနႏုိင္ခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပခ်က္
တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ထိန
ု ည္းတူ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ မွ ၂၀၁၇-၁၈ အထိ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ
ကာလအတြင္း MEITI မွ တင္ျပခဲသ
့ ည့္ ေက်ာက္မ်က္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရး ကိန္းဂဏန္း
မ်ားကိလ
ု ည္း ၾကည့ရ
္ ခ
ႈ ပ
ဲ့ ါသည္။ (၂၀၁၃-၁၄ အတြက္ ပထမဆုံး အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္
ကုမၸဏီ၏ ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ေပ။)
ဤအတိုင္းအတာအရလည္း MEHL သည္ပင္ အႀကီးမားဆုံးပါဝင္ပတ္သက္သူ
ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္စပ္မႈရွိသည့္ တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ က႑၏
အျခားဩဇာရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
MEHL ၏ လက္ေ အာက္ ခံ ကု မ ၸ ဏီ ျ ဖစ္ သ ည့္ ျမန္ မာ႐ူ ဘီ အ င္ တာပရို က္ ( စ္ )
သည္ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆုံးရွိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၎၏လက္ေအာက္ခံ
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ေလးႏွစတ
္ ာအတြင္း စုစုေပါင္းတင္ျပထားေသာ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ၏
ႈ
၂၆% ရွိခဲ့သည္။ MEHL ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ယခင္ MNDAA
ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရန္မိုးလ်န္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ကုမၸဏီသည္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ ဒုတိယေျမာက္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး နီလာရိုးမ
ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီသည္ တတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။
နီလာရိုးမကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါ
အဝင္ျဖစ္သည့္ ကေမ႓ာဇ (KBZ) အုပ္စု၏ဥကၠ႒ ေအာင္ကိုဝင္းက ပိုင္ဆိုင္သည္။
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း အဓိကက်သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခင္စစ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၏ ခရိန
ု တ
ီ စ္ဦးျဖစ္သဟ
ူ ု ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲရ
့ ေသာ ေအာင္ကဝ
ို င္းသည္ ယခုအခါ
တြင္ စစ္အပ
ု စ
္ ုေခါင္းေဆာင္ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လင
ႈိ ႏ
္ င
ွ ့္ နီးစပ္သည္။ ထုတ္
လုပ္မႈအလိုက္ အႀကီးမားဆုံးကုမၸဏီ ၁၀ ခု 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
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အာဏာမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိျခင္း - ေနဝင္းထြန္း
ႏွင့္ ရန္မိုးလ်န္တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္ကြန္ရက္မ်ား

လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကဲသ
့ ပ
႔ ို င္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးအခ်က္အလက္
မ်ားသည္လည္း ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားတြင္ မည္သည္တ႔ို ျဖစ္ပ်က္ေနေၾကာင္း ကၽြႏပ
ု္ ္
တို႔ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျပာျပႏုိင္သည္။ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအားလုံး

ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား၏ ႀကီးမားသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုကို

တူညသ
ီ ည္ဆပ
ို ါက အရည္အေသြးနိမသ
့္ ည့္ ေက်ာက္ပမာအမ်ားအျပား ထုတလ
္ ပ
ု ္

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ေပ။

ေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ပမာဏပိမ
ု န
ို ည္းပါးေသာ တန္ဖိုးျမင့္ေက်ာက္မ်ား တူးေဖာ္

ေကာ္ပိုရိတ္မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာခ်က္အရ

ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားထက္ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားသည္ PNO ၏ အႀကီးတန္း
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေနဝင္းထြန္း ႏွင့္ MNDAA
တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရန္မိုးလ်န္တို႔အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းရွိ အေရးပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံးရရွိ
သည္ဟု တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ
ထု တ္ ျ ပန္ မ ႈ မ ်ားကို လ ည္း ၾကည့္ ရ ႈ ခဲ့ ပ ါသည္ ။ MEITI အစီ ရ င္ ခံ စာ ၅ ခု တို ႔ ၌
အခြနအ
္ မ်ားဆုံးေပးေဆာင္သည္ဟု တင္ျပထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ကမ
ု ဏ
ၸ သ
ီ ည္
စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းစု MEC ျဖစ္သည္။ လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ

> ေနဝင္းထြန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

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

> ရန္မိုးလ်န္ပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္

သည္ ဒုတယ
ိ ေနရာတြင္ တစ္ဖန္ရွိေနခဲၿ့ ပီး တတိယမွာ ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္မ်က္
ရတနာကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ထိပ္တန္းအခြန္ေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုတို႔ရွိ
အျခားေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ MEHL လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ
ျမန္ မာ႐ူ ဘီ အ င္ တာပရို က္ ( စ္ ) ၊ ပတၱ ျ မားနဂါးအု ပ္ စု ၏ အစိ တ္ အ ပို င္း ျဖစ္ သ ည့္
အာရ္ဘီဂ်ီ ရတနာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ နီလာရိုးမတို႔ ပါဝင္သည္။
ခ်ဥ္းကပ္မအ
ႈ ားလုံးတိမ
႔ု ွ တူညသ
ီ ည့္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခက
ု ရ
ို ရွသ
ိ ည္ - ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းကို ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ၎တိႏ
႔ု င
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ ကုမဏ
ၸ ီ
မ်ားႏွင့္တကြ စစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပးအယူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဒါရိုက္တာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေသာ

မ်ားမွ လႊမ္းမိုးထားသည္။

ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား -

MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္

လ်န္ရွန္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ

ကုမၸဏီ၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီ၊ ျပည့္စုံေျမ
သတၱဳကုမၸဏီလီမိတက္၊ ေက်ာက္စိမ္းမင္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊
ေရႊထြန္းဝင္း ကုမၸဏီ။

ကန္မသ
ႈ ည္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွငအ
့္ စိုးရတိ၏
႔ု တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ေသာေၾကာင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အထက္ပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြင္း စမ္းသပ္ခဲ့ရာ တူညီသည့္အမည္မ်ားပင္ ထြက္ေပၚ

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ၈၀၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ သေကၤတတစ္ခုအနီး၊ မိုးကုတ္ေရကန္တြင္ အပန္းေျဖေနၾကသည့္
ေဒသခံမ်ား။ ကိုလိုနီေခတ္ ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မိုးကုတ္ေရကန္သည္ ယခုအခါတြင္ မိသားစုမ်ား စုေဝးရာ ႏွင့္ အေသးစား ကုန္သည္မ်ား ေက်ာက္မ်က္မ်ား
ေရာင္းဝယ္ရာ ဆုံခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ MO
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လာခဲ့သည္။ အရင္းအျမစ္အမ်ားအျပားတို႔က ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈတြင္ ပါဝင္
ပတ္သက္ေနသည့္ အႀကီးမားဆုံးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ပင
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းစုႀကီး
မ်ားျဖစ္သည့္ MEHL ႏွင့္ MEC တို႔ႏွင့္တကြ ေအာင္ကိုဝင္း၏ KBZ အုပ္စု ႏွင့္
ပတၱျမားနဂါးတိျ႔ု ဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားခဲၾ့ ကသည္။ UWSA ႏွင့္ ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ား
ရွိေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းအတြင္း အဓိကပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္ၾက
သည္ဟု အရင္းအျမစ္မ်ားက အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
MEHL သည္ MEITI ကတင္ျပထားသည္ထက္ပင္ ပိမ
ု မ
ို ်ားျပားသည့္ ေက်ာက္တင
ြ ္း
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း အရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အတြင္းလူမ်ားက Global Witness ထံ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
အတြင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ လုပက
္ က
ြ ္ေျမပုတ
ံ စ္ခအ
ု ရ MEHL သည္ MEITI မွတဆင့္
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားျခင္းမရွိေသာ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမ အနည္းဆုံး ၄ ခု တိ႔ု တြင္
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားၿပီး အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္အား ေက်ာက္
မ်က္လပ
ု င
္ န္းမွ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးက အတည္ျပဳခဲသ
့ ည္။ ေအာက္ပါေျမပုတ
ံ င
ြ ္
MEITI အခ်က္အလက္အရ MEHL ၏ လက္ေအာက္ခက
ံ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံသ႔ို လိင
ု စ
္ င္
ထုတ္ေပးထားသည့္ မိုးကုတ္ရွိ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ လုပ္ကြက္ေျမပုံႏွင့္
အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးတို႔၏ အဆိုအရ MEHL မွ လုပ္ကိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္
နယ္ေျမမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ
မိုးကုတ္ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြဲအ
႔ စည္း ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦး၏အဆိအ
ု ရ အဆိပ
ု ါ
လုပ္ကြက္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး ၃ ခု - ရတနာကုေဋကုဋာ၊ ေရႊျပည္ေအး ႏွင့္
ငါးရံ့အင္း - တို႔အား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ MEHL မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။

၃.၂ လိုင္စင္ကို ထပ္ဆင့္အငွားခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ထင္သာျမင္သာမရွိေသာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း
မ်ား - စစ္တပ္၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
MEITI အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာရာ၌ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္
လိုင္စင္အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပုံရေသာ္လည္း မ်ားျပားသည့္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ
မ်ားႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားကို တင္ျပထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာမူ
လိုင္စင္ အမ်ားအျပားရွိပုံရေသာ္လည္း နည္းပါးသည့္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား
ႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ အခြန္ေရွာင္ျခင္းႏွင့္ တိက်မႈမရွိ
သည့တ
္ င္ျပျခင္းႏွငတ
့္ ကြ ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္မ်ွ ျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ အေသးစား
ေက်ာက္တင
ြ ္းတစ္ခတ
ု င
ြ ္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမႈ ျမင့မ
္ ား
သည့္ တန္ဖိုးျမင့္ေက်ာက္တစ္ခုကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိျခင္းအပါအဝင္ ယင္းအတြက္
ျဖစ္ႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရင္း အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းတြင္းမ်ားတြင္ ယခင္က Global
Witness မွ မွတတ
္ မ္းတင္ခဲ့ေသာ အေလ့အထေၾကာင့္ ဤအေျခအေနသည္ ရႈပ္
ေထြးေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ားကမူ ယင္းသည္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းအတြင္း
ရွိ လိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအၾကားတြင္ ပုံမွန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ မိုးကုတ္ ႏွင့္
မုိင္း႐ွဴးတို႔တြင္ လိုင္စင္ရထားသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လိုင္စင္မ်ားကို အျခားေသာ
ကုမၸဏီမ်ားထံ ထပ္ဆင့္အငွားခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို႔
ျပဳလုပက
္ ာ ယင္းကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ၎တိရ
႔ု ရွသ
ိ ည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ ပမာဏ
တစ္ခုကို လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ သို႔တိုင္ လိုင္စင္မ်ားကို "မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို"
ထပ္ဆင့အ
္ ငွားခ်ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္မ်က္
ဥပေဒအရ တရားမဝင္ေပ။

အရင္းအျမစ္မ်ား - OpenStreetMap Data © OpenStreetMap ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား၊ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ယူနစ္ (MIMU) https://themimu.info; ျမန္မာနိုင္ငံ
တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (MEITI) https://myanmareiti.org; လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ
ေနရာေဒသမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား စီမံကိန္း (ACLED) www.acleddata.com; R.E. Kane ႏွင့္ R.C Kammerling (၁၉၉၂); G. Bosshart (၁၉၉၄); T.Themelis (၂၀၀၈);
Global Witness ထံ လုပ္ငန္းအတြင္းလူမ်ားက ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၇) လုပ္ငန္းတြင္းမွ အရင္းအျမစ္မ်ားက ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ေသာ (၂၀၂၁) လုပ္ကြက္ေျမပုံ။
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္၏ ဓာတ္ပုံကို နင္းကာ ဆႏၵျပေနၾကသူမ်ား၊ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္။ Sai Aung Main/AFP via Getty Images

အဓိကက်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္က လည္ပတ္လပ
ု ္ေဆာင္သည့္ ကုမဏ
ၸ ီ

“တူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းအမ်ားစုတသ
႔ို ည္ စစ္တပ္၏ အလုံးစုထ
ံ န
ိ ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တင
ြ ္

မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု အရင္းအျမစ္မ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ရွိၾကသည္" ဟု MEHL ကိုယ္စား ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ

ALTSEAN Burma ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္   ၂၀၀၃
ခုႏွစ္ခန႔္မွ စတင္ကာ နီလာရိုးမ ႏွင့္ ေဇာ္အင္(န္)ေဇာ္တို႔အပါအဝင္ ပုဂၢလိက
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံသ႔ို မိင
ု ္းတြင္းမ်ားကို ထပ္ဆင့အ
္ ငွားခ်လ်က္ရခ
ွိ ဲ့ေၾကာင္း စြပစ
္ ြဲထား
သည္။ ေဇာ္အင္(န္)ေဇာ္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ထံ ေငြေၾကးႏွင့္ လက္နက္
မ်ား ေထာက္ပံ့ေနသည္ဟူေသာ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္ျဖင့္ ယူေကမွ မၾကာေသးမီက ဒဏ္ခတ္
အေရးယူခဲ့ေသာ လူသိမ်ားသည့္ စစ္အာဏာရွင္ခရိုနီတစ္ဦးျဖစ္သူ ေတဇႏွင့္

ဝန္ထမ္းေဟာင္း မိုးကုတအ
္ ေျခစိက
ု ္ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြအ
႔ဲ စည္း ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္
တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “[သို႔ေသာ္] MEHL ႏွင့္ MEC ၏ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကျခင္းမရွိေပ။
၎တို႔သည္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထည့္ဝင္သည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေရး အစီအမံမ်ား ျပဳလုပခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ (အက်ိဳးအျမတ္) ၅၀ - ၅၀
ခြဲေဝျခင္းသည္ အစိုးရထံ ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ က်န္ရွိေငြကို ခြဲေဝျခင္းျဖစ္သည္။”  

ဒါရိုက္တာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိသည္။ စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားျဖစ္

မိုးကုတ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုတို႔သည္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိသျဖင့္ MEHL

ၾကသည့္ MEHL ႏွင့္ (အတိင
ု ္းအတာတစ္ခအ
ု ထိ) MEC တိသ
႔ု ည္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာ

ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရသည္ဟု Global Witness ထံ ေနာက္ထပ္

မႈ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္မႈမရွိဘဲ လည္ပတ္သည့္ လိုင္စင္ပြဲစားလုပ္ကိုင္သည့္ စနစ္

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ပိုင္ရွင္က ေျပာျပခဲ့သည္။ "အေႏွာင့္အယွက္မေပးရန္" အတြက္

တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔

၎၏ ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ စစ္တပ္ပင
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းစုႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ လ
ႈ ပ
ု ္ေဆာင္

အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခိုင္အမာေျပာဆိုသည္။

ခဲ့ရသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

MEHL ႏွင့္ MEC တို႔သည္ အဆိုပါ အစီအမံမ်ားအား MEITI တြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား ႏွင့္ ထပ္ဆင့အ
္ ငွားခ်ျခင္း/ထပ္ဆင့စ
္ ာခ်ဳပ္

မရွိခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔အား တရားမဝင္ JV မ်ား၊ တူးေဖာ္ခြင့္ကို ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆျို ခင္း အစီအမံမ်ားေၾကာင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ

ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ရထားသည့္ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားကို ထပ္ဆင့္

ပုဂလ
ၢ က
ိ ပိင
ု ္ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ဝယ္ယူေနသည္ဟု ယုၾံ ကည္

အငွားခ်ျခင္း သို ႔ မ ဟု တ္ အဆို ပ ါနည္း လမ္း မ်ားကို ေပါင္း စပ္ ထားျခင္း တို ႔ ျ ဖင့္

ကာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားေသာ ငွားရမ္းျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အစီအမံ

ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူထံ တင္ျပမႈမရွိေပ။ အဆိုပါ

မ်ားမွတဆင့္ စစ္တပ္ကို အမႈမအ
ဲ့ မွတမ
္ ဲ့ ေထာက္ပံ့ေနမိႏင
ုိ သ
္ ည့္ အႏၲရာယ္ရသ
ွိ ျဖင့္

ကု မ ၸ ဏီ မ ်ားသည္ အဖိုး တန္ တူးေဖာ္ေ ရးလု ပ္ က ြ က္ မ ်ားကို ၎တို ႔ ရ ရွိ မ ည္ ျ ဖစ္

ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္

ေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္ကာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ားထံ "လွ်ဳိ႕ဝွက္"

စိစစ္ျခင္းကို အလြန္ခက္ခဲေစသည္။

ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ ဟု ေက်ာက္မ်က္
လုပင
္ န္းအရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာျပခဲသ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါအစီအမံမ်ား၏ အေသး
စိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ ပန႔္ မသိရေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္
၎၏ပါမစ္မ်ားေအာက္တြင္ တူးေဖာ္ခြင့္အမ်ားစုတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဟု
အရင္းအျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

စစ္ တ ပ္ ၏ ကု မ ၸ ဏီ မ ်ား၏ တရားမဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရ ြ က္ေ ရး အစီ အ မံ မ ်ား၏
တရားဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ MGE အေနျဖင့္ "ယင္းကို သိရွိၿပီး
ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမရွိ" ဟု အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔
အစည္း ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးက Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ MEHL
ႏွင့္ မည္သည့အ
္ ခါမွ် ဖက္စပ္လပ
ု င
္ န္းမ်ား လုပက
္ င
ို ျ္ ခင္းမရွသ
ိ ည့္ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ
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ကုမၸဏီမွာ MGE ျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။ “စစ္တပ္အေနျဖင့္ MGE ႏွင့္
ထိုမွ် ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈမွ်ေဝေရး အတိုင္းအတာအထိ မရွိလိုသည့္
ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားရွိသည္" ဟု ၎တို႔ကဆိုသည္။  

၃.၃ MEHL ႏွင့္ MEC တို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
သည္ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေနသည္
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမွ စတင္ကာ ယူအက္ ႏွင့္ ယူေက အစိုးရမ်ား ႏွင့္
ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီတို႔သည္ MEHL ႏွင့္ MEC တို႔အေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ
မ်ား ခ်မွတခ
္ သ
ဲ့ ည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အဆိပ
ု ါလုပင
္ န္းစုႀကီးမ်ားရရွသ
ိ ည့္ ဝင္ေငြ
မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအၾကားတြင္ ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
MEHL ၏ သုံးပုႏ
ံ စ
ွ ပ
္ ခ
ုံ န႔အ
္ ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ႏွင့္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္
အရာရွိမ်ားမွ ပုဂၢလိကအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး က်န္အစုရွယ္ယာ
မ်ားအား တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ တပ္ခြဲမ်ား၊ တပ္ရင္းမ်ား ႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း
အဖြဲ႔တို႔ ပါဝင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္ၾက
သည္။ လုပင
္ န္းစုႀကီးအေနျဖင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို မည္သ႔ို ေငြေၾကး
ပံ့ပိုးေပးေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ Amnesty International ၏ အစီရင္
ခံစာတစ္ေစာင္အရ အဆိုပါအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားစြာတို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ
အရ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိၾကသည္။
MEHL သည္ စစ္တပ္ထံသို႔ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အမွတ္တမဲ့ ေပးအပ္ျခင္းမွ်
မဟုတ္ေပ။ စစ္တပ္သည္ MEHL ကို တည္ေထာင္၊ ညႊန္ၾကား၊ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး MEHL
၏ ဘုတအ
္ ဖြတ
႔ဲ စ္ခလ
ု ုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ႏွင့္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္
အရာရွႀိ ကီးမ်ားပါဝင္ကာ ၎တိသ
႔ု ည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္
အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး
ရက္စက္ယုတ္မာေသာ လုပ္ရပ္အေျမာက္အျမားကို အဖန္တလဲလဲ က်ဴးလြန္ခဲ့
သည့္စစ္တပ္ကိုကြပ္ကဲသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ထံ တာဝန္ခံၾက
ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴး တို႔ ႏွစ္ခု
တြင္ တပ္ျဖန႔္ထားၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိသည့္
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ MEHL တြင္ ကိုယ္ပိုင္အစုရွယ္ယာမ်ား
ပိင
ု ဆ
္ င
ို ၾ္ ကၿပီး အစုေပၚအျမတ္မ်ား ရရွၾိ ကသည္ (ေအာက္ပါ ေလးေထာင့က
္ က
ြ က
္ ို
ၾကည့္ရႈပါ)။
အမွီအခိုကင္းလြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္

မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးတို႔တြင္ တပ္ျဖန႔္ထားသည့္
စစ္တပ္၏ ယူနစ္မ်ားမွာ MEHL ၏
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္
လုပ္ငန္းအေပၚ စစ္တပ္၏ အက်င့္ပ်က္
လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို ခိုင္မာေစသည္
မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုင
ိ ္း႐ွဴးတိတ
႔ု င
ြ ္ တပ္ျဖန႔ထ
္ ားေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္ တပ္ျဖန႔ထ
္ ားခဲ့ေသာ
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာယူနစ္မ်ားသည္ MEHl တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾက
ေၾကာင္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ Amnesty International မွ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္ စာရြက္
စာတမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ တပ္ျဖန႔္ထား
သည့္ တပ္ရင္းမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအေပၚ စစ္တပ္၏ ခ်ဳပ္ကိုင္
ထားမႈမွ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိင
ု ္ရာ အဆင့္တစ္ခုအထိ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေန
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုင
ိ ္း႐ွဴးတိတ
႔ု င
ြ ္ တပ္ျဖန႔ထ
္ ားခဲသ
့ ည့္ ယူနစ္
မ်ားသည္ လိငပ
္ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ ေစာ္ကားမႈ၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွပ
ိ စ
္ က္မ၊ႈ အရပ္သားမ်ားအား
လူသားဒိင
ု ္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳမႈ၊ ဗုံးၾကဲမႈ ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္မတ
ႈ ႔ို
အပါအဝင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ား
အျပားအတြက္ တာဝန္ရခ
ွိ သ
ဲ့ ည္ ဟူေသာ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္မ်ားကို ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစား
ပါက ဤအေျခအေနသည္ ပို၍ပင္ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္
ရွိေနသည့္ယူနစ္မ်ား - ေျချမန္တပ္ရင္း (IBs) ၄၄၊ ၇၁၊ ၉၅၊ ၁၄၈၊
၂၂၃
ေျချမန္တပ္ရင္း (၄၄)၊ (၇၁) ႏွင့္ (၉၅) တို႔သည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အလွည့္က်သည္ဟု ေဒသခံ အရင္းအျမစ္တစ္ခုက ဆို
သည္။ စတုတၳေျမာက္ယူနစ္ျဖစ္ေသာ ေျချမန္တပ္ရင္း (၁၄၈) သည္ ၂၀၂၀
ခုႏွစ္ ေမလအထိသာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ပဥၥမေျမာက္ ေျချမန္
တပ္ရင္း (၂၂၃) အား လြနခ
္ သ
ဲ့ ည့္ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း မိုးကုတၿ္ မိဳ႕နယ္
အတြင္း အနိမ့္ဆုံး ၃ ႀကိမ္ တပ္ျဖန႔္ထားခဲ့သည္။

မုိင္း႐ွဴး
ရွိေနသည့္ ယူနစ္မ်ား - ေျချမန္တပ္ရင္း ၁၄၉၊ ၁၅၀
အမ်ားျပည္သူထံ ရရွိႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ ေျချမန္တပ္ရင္း ၁၄၉
ႏွင့္ ၁၅၀ တို႔သည္ မုိင္း႐ွဴးတြင္ ပုံမွန္ အေျခစိုက္ၿပီး ေျချမန္တပ္ရင္း ၁၄၉
သည္ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕တြင္ အျမဲတမ္း အေျခစိုက္သည္ဟု ေဒသခံ အရင္းအျမစ္
တစ္ခုက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္
ပတၱျမား တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားအတြင္းရွိ စစ္တပ္၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ား
သည္ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္နယ္ေျမ
မ်ားအတြင္းရွိ "အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ား ရရွခ
ိ ၿဲ့ ပီး ၎တိတ
႔ု င
ြ ္ တိက
ု ရ
္ က
ို ပ
္ ါဝင္ပတ္သက္ေနသည္" ဟု ေကာက္
ခ်က္ခ်ခဲသ
့ ည္။ ထိျ႔ု ပင္ စစ္တပ္ထသ
ံ ႔ို ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း MEHL
ႏွင့္ MEC တိ၏
႔ု လႉဒါန္းမႈမ်ားသည္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ရွိ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္း
သတ္ျဖတ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏင
ုိ ္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳခဲသ
့ ည္။

၃.၄ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္
ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္သည္ ေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎၏ဝင္ေငြကို
တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္
နည္းလမ္းမ်ား
အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲၿ့ ပီးသည့အ
္ တိင
ု ္း စစ္တပ္ပင
ို က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
ေက်ာက္မ်က္တင
ြ ္းမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆုံးပါဝင္သမ
ူ ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္
စစ္တပ္သည္ တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္ အာဏာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား
သျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းမ်ားမွ တိက
ု ရ
္ က
ို လ
္ ည္းေကာင္း၊ မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုင
ိ ္း႐ွဴး
တို႔ရွိ ၎၏တပ္ရင္းမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ိဳး
အျမတ္မ်ား ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား မလြမ
ဲ ေသြတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္အဝျဖင့္ လည္ပတ္ေနျခင္း
မရွိေသာ္လည္း စစ္တပ္အေနျဖင့္ ေငြအေျမာက္အမ်ား ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္အတြက္ အလား
အလာရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၈ ရွိ ေလးေထာင့က
္ က
ြ က
္ ို ၾကည့ရ
္ ႈ
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ပါ)။ အေရးႀကီးသည္မွာ ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္သည္ ေက်ာက္မ်က္က႑ကို စည္း
မ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေစရန္ေဆာင္ရြက္
ျခင္းတိမ
႔ု စ
ွ တင္ကာ လိင
ု စ
္ င္ေၾကးမ်ားေကာက္ချံ ခင္း၊ အခြန္ေကာက္ချံ ခင္း ႏွင့္ စည္း
မ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြအ
႔ဲ စည္း ျဖစ္ေနေစကာမူ တူးေဖာ္ေရးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္ JV
မ်ား တည္ေထာင္ကာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ေစ်းကြကတ
္ င္ျခင္းတိအ
႔ု ထိ အားလုံးကို
တာဝန္ယထ
ူ ားေသာ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြ႔ဲ အစည္း ျဖစ္သည့္
MGE ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  
စစ္တပ္အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပင
ို ္း MGE အေပၚ ၎၏ ထိန္းခ်ဳပ္မျႈ ဖင့္
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ နည္းလမ္းအေျမာက္အျမားတို႔ျဖင့္ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္ -

> လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း။ MGE ထံသို႔ ေပးေခ်သည့္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္

ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ေၾကးသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို
မဆိုင္းငံ့ရေသးမီ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၁၀၆ ဘီလီယံ
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ သန္း) သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္
ေက်ာက္မ်က္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးမွ အစိုးရဝင္ေငြ၏ ၅၀% ခန႔တ
္ ႔ို ရရွခ
ိ ၿဲ့ ပီး ဤအခ်ိန္
အထိ ဝင္ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိခဲ့သည္။ MGE မွ ေကာက္ခံသည့္ လိုင္စင္
ေၾကးအသစ္မ်ား အားလုံးသည္ စစ္တပ္ကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစ
မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပို၍ပင္ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ စစ္တပ္
အေနျဖင့္ မိမိတို႔ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး ႏွင့္ သစၥာခံသူမ်ားကို ဆုေပးေရးတို႔
အတြက္ လိင
ု စ
္ င္သစ္အေျမာက္အျမားကို စစ္တပ္ပင
ို က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ စစ္တပ္
ခရိုနီမ်ားထံထုတ္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းကို အသုံးခ်ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ပင္
ျဖစ္သည္။ ၎အေနျဖင့္ အတိတက
္ လုပ္ေဆာင္ခဲဖ
့ ူးသည့အ
္ တိင
ု ္း တိင
ု ္းရင္း
သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ားအျပားတို႔ထံမွ ႏုိင္ငံေရး
ဆိင
ု ရ
္ ာ အေထာက္အပံရ
့ ရွရ
ိ န္ လိင
ု စ
္ င္မ်ား လက္သပ
ိ ထ
္ ိုး ထုတ္ေပးႏုင
ိ သ
္ ည္။
MGE ၏ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုတသ
႔ို ည္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွမ
ိ ်ား ျဖစ္ၾက
ၿပီး ယခင္ စစ္အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း MGE ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ား
သည္ "စစ္တပ္၏ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံမွ ေတာင္းဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေသာ
စာေရးမ်ားသဖြယ"္ လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ၾဲ့ ကသည္ဟု Global Witness ထံသ႔ို
အရင္းအျမစ္တစ္ခုမွ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္မွ ထုတ္ေပးသည့္ မည္သည့္
လိုင္စင္သစ္ကိုမဆို တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NUG က
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

> ဖက္စပ္လပ
ု င
္ န္းမ်ားႏွငလ
့္ င
ို စ
္ င္မ်ားကို ထပ္ဆင့အ
္ ငွားခ်ျခင္း။

MGE သည္ အစိုးရကိုယ္စား တရားဝင္ေက်ာက္မ်က္ JV မ်ားတြင္ ပါဝင္
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ၿဲ့ ပီး လိင
ု စ
္ င္မ်ားအတြက္ ပုံေသအခေၾကးေငြတစ္ခု ႏွင့္ လုပင
္ န္း
လည္ပတ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာကုနက
္ ်စရိတမ
္ ်ား ထည့မ
္ ထြကဘ
္ ဲ ေရာင္းခ်သည့္ ဝင္ေငြ
မ်ား၏ ၂၅% တို႔ကို ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ JV မ်ားအတြက္ အက်ိဳး
အျမတ္မွာ ၎တိသ
႔ု ည္ လိင
ု စ
္ င္တစ္ခတ
ု ည္းျဖင့္ ပိမ
ု ႀို ကီးမားသည့္ လုပက
္ က
ြ ္
မ်ားကို တူးေဖာ္ႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ MGE သည္ စစ္တပ္၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ စစ္တပ္သည္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ မည္သည့္ JV သစ္မွမဆို အက်ိဳးအျမတ္ရရွိ
မည္ျဖစ္သည္။ MEHL ႏွင့္ MEC တိ႔ု ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ တရားမဝင္ ဖက္စပ္
လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူအစီအမံမ်ား (အပိုင္း ၃.၂ ကို ၾကည့္ရႈပါ)
သည္ စစ္တပ္အတြက္ ပို၍ပင္ အျမတ္အစြန္းအမ်ားအျပား ရရွိေစခဲ့သည္။
စစ္တပ္အေနျဖင့္ မည္သည့ပ
္ စ
ုံ က
ံ ို ဦးစားေပးေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္ျဖစ္ေစ အက်ိဳး
အျမတ္ အေျမာက္အျမား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

> အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။ ယခင္က MGE သည္ လိုင္စင္ေၾကးမ်ား ႏွင့္ JV

မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားအျပင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈအမ်ားစု
တိက
႔ု ို စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲခသ
ဲ့ ည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ လိက
ု န
္ ာေစရန္ ေဆာင္ရြကမ
္ ႈ
အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး က႑၏ အက်ိဳးအျမတ္
မ်ားမွ အနည္းငယ္မ်ွ သာ ဝင္ေငြရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ MEITI အခ်က္အလက္မ်ားအရ
ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းကို တရားဝင္ အခြန္ေကာက္ချံ ခင္းမွ ရရွသ
ိ ည့ဝ
္ င္ေငြမ်ား
သည္ ၂၀၁၃-၁၄ မွ ၂၀၁၇-၁၈ အထိ ၅ ႏွစတ
္ ာကာလအတြင္း တစ္ႏစ
ွ လ
္ ်ွ င္၂၀၂၁
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေငြလဲႏႈန္းထားမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၇
သန္းသာ ပ်မ္းမွ် ရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ပိ၍
ု ပင္ စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္ဖယ
ြ ္ေကာင္းသည္မွာ အၿပိဳင္၊
တရားမဝင္ "အခြ န္ေ ကာက္ ခံ ျ ခင္း " သို ႔ မ ဟု တ္ ၿခိ မ္းေျခာက္ေ ငြေ တာင္း

စစ္တပ္ပင
ုိ ္ လုပင
္ န္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ MEHL ၏ ကိယ
ု စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးမွ မိးု ကုတေ
္ က်ာက္တင
ြ း္
တစ္တင
ြ း္ ၏ ထြကရ
္ မ
ိွ က
ႈ ုိ စစ္ေဆးေနပု၊ံ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ။္ Thierry Falise/LightRocket via Getty Images

ယူျခင္းစနစ္သည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီကတည္းက ရွိေနခဲ့ၿပီး အက်င့္
ပ်က္အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပြဲစားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ
လ်က္ရျွိ ခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ မိုးကုတတ
္ င
ြ ္ တူးေဖာ္ေရးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္
အလြတတ
္ န္းတူးေဖာ္သမ
ူ ်ားထံမွ အာဏာျဖင့္ ေငြေတာင္းယူမမ
ႈ ်ား ျပဳလုပက
္ ာ
ယင္းအတြက္ အရိပန
္ မ
ိ တ
ိ က
္ ို ေဖာ္ျပခဲၿ့ ပီးျဖစ္သည္ (အပိင
ု ္း ၂.၃ ကိၾု ကည့ရ
္ ပ
ႈ ါ)။  

> ေက်ာက္မ်က္ျပပြမ
ဲ ်ား။ MGE သည္ ျမန္မာႏုငိ င္ ၏
ံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္

တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ("အေရာင္းျပပြဲမ်ား" ဟု သိရွိထားသည့္) ေက်ာက္စိမ္း
ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားမွ ယခုအခ်ိနအ
္ ထိ ဝင္ေငြမ်ားရရွခ
ိ ဲသ
့ ည္။ အာဏာ
သိမ္းၿပီး ၂ လမွ်သာ ၾကာျမင့္ေသးသည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စစ္တပ္
သည္ ၁၀ ရက္တာ အေရာင္းျပပြဲတစ္ခက
ု ို က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း NUG သည္
အာဏာရွငအ
္ စိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေပၚ ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ အေရးယူမမ
ႈ ်ား ျပဳလုပသ
္ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲၿ့ ပီး တက္
ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား နည္းပါးခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ
အေရာင္းျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ပုလဲေရာင္းခ်ရမႈမ်ားမွ
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၂ သန္း ရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္ဟု တင္ျပခဲၿ့ ပီး အနာဂတ္တင
ြ ္ ျပဳလုပ္
သည့္ ျပပြမ
ဲ ်ားသည္ စစ္တပ္အတြက္ အေရးပါသည့္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု
ျဖစ္လာႏုိင္ကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ျပပြဲကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ
လတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။ MEHL ပါဝင္မည္ဟုသိရၿပီး စစ္အုပ္စု
သည္ ေက်ာက္မ်က္ကန
ု သ
္ ည္မ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိတ
ု ယ္ ၁၀ ခုတ႔ို
တြင္ ေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ေ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။
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္က႑သည္ မည္မွ် တန္ဖိုးရွိသနည္း?
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တိက်စြာတန္ဖိုးျဖတ္ေရးသည္ မည္သည့္

စာရင္းအင္းစာေစာင္မ်ားအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ (ကာရက္ျဖင့္ တိုင္းတာ

ႏုိင္ငံတြင္မဆိုခက္ခဲေၾကာင္း ေက်ာ္ၾကားၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

သည့္) ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ စတင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေန

စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေက်ာက္မ်က္မ်ားမွ ဝင္ေငြ

ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာအတြက္ MGE ၏ ထုတ္

သည္ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ မ
္ ်ားႏွငခ
့္ ်ီကာ စစ္တပ္အတြကအ
္ ေရးပါသည့္ ရန္ပုံေငြအရင္း

လုပ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပင္ပေစ်းႏႈန္း အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္

အျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲၿ့ ပီး ပိမ
ု ႀို ကီးမားသည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္းလုပင
္ န္းမွဝင္ေငြ ႏွင့္

ႏွစခ
္ တ
ု ျ႔ို ဖင့္ အသုံးျပဳခဲသ
့ ည္။ ၎တိမ
႔ု ွာ - ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ပတၱျမား ေစ်းႏႈန္း

ေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သစ္ ႏွင့္ တြင္းထြကပ
္ စၥည္းမ်ားအပါအဝင္ အျခား

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆုံး အရင္း

ေသာ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွဝင္ေငြကို ေထာက္ပံ့ေပးသျဖင့္

အျမစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ Gemfields ၏ မိုဇမ္ဘစ္တြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၏ တန္ဖိုးဆိုင္ရာေမးခြန္းကို ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးပါ

ပတၱျမားမ်ားအတြက္ ေလလံပြဲမ်ားမွ ေစ်းႏႈန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

သည္။ အကယ္၍ အႀကီးစားအတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပန္လည္

ႏွင့္ စီမံျပဳျပင္ၿပီးေသာ ပတၱျမား၊ နီလာ ႏွင့္ ျမ တင္သြင္းမႈမ်ားအေပၚ ထိုင္း

စတင္လာပါက စစ္တပ္၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္

အေကာက္ခြန္မွ ေစ်းႏႈန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းသည္ စစ္တပ္အတြက္ ရန္ပုံေငြအရင္း
အျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိ နား
လည္သင့္ပါသည္။

လိုင္စင္မ်ား စတင္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးလာခဲ့ၿပီးေနာက္ တင္ျပျခင္း မရွိသည့္
ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ အရြယအ
္ စားအတြင္း ႏွစစ
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သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ အလုံအေလာက္ရရွိႏုိင္မႈမရွိသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နည္းစနစ္အျပည့္အစုံ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ၾကဳံခဲ့

တို႔၏ စိစစ္ေလ့လာမႈသည္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း အျပည့္အဝ

ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အျပည့္အစုံဖတ္ရႈရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကို

သို႔မဟုတ္ အျပည့္အဝနီးပါး ရွိခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ကာလတြင္သာ

ၾကည့္ရႈပါ။
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အျပည့္အဝထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည္

သိသသ
ိ ာသာ ေျပာင္းလဲလာခဲသ
့ ျဖင့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို စိစစ္ေလ့လာမႈကို ေလးႏွစ္
ကာလအတြက္သာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

တရားဝင္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ပမာဏဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တစ္ႏစ
ွ လ
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ု အ
္ ေလ်ာက္ စိတခ
္ ်ယုၾံ ကည္ရၿပီး တိက်

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၅ သန္း ႏွင့္ ၄၁၅ သန္းအၾကား ပ်မ္းမွ် တန္ဖိုးရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။

သည့္ ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးေသာ္လည္း ၎တိသ
႔ု ည္ ျမန္မာ့

သို႔ရာတြင္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား၏ နယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔

ပတၱျမား ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အဖိုးအတန္ဆုံးျဖစ္သည့္ မိုးကုတမ
္ ွ

သိရထ
ွိ ားသည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့သ
္ င
ြ ္းပါက က႑သည္ အဆိပ
ု ါ ေလးႏွစ္

ပတၱျမားတို႔၏ တန္ဖိုးျမင့္ ေစ်းႏႈန္းကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိေပ။ ပတၱျမားက႑

ေက်ာ္ၾကာကာလအတြင္း ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇၃ ဘီလယ
ီ မ
ံ ွ ၂.၀၇

အေပၚ Global Witness မွ ျပဳလုပခ
္ ဲ့ေသာသုေတသနအရ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ အရည္

ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အေသြးျမႇင့္ရျခင္းမရွိေသးသည့္ ႏွစ္ကာရက္ေအာက္ အရြယ္အစားရွိေသာ

အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ရရွိခဲ့သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေန
ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ခန႔္မွန္း
တြကခ
္ ်က္ႏင
ုိ ရ
္ န္ နည္းလမ္းအေျမာက္အျမားကို ထည့သ
္ င
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့ ာ လုပ္
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ုိ ဆ
္ ုံးနည္းလမ္းမွာ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား
အေရအတြကဆ
္ င
ို ရ
္ ာ အတိင
ု ္းအတာတစ္ခအ
ု ျဖစ္ အသုံးျပဳကာ ကုနသ
္ ြယမ
္ ႈ
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအပါအဝင္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတိမ
႔ု ွ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲသ
့ ည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္
မႈအတြက္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း၏ အစိုးရပိုင္စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္း
သည့္ အဖြအ
႔ဲ စည္းျဖစ္ေသာ MGE မွ ႏွစစ
္ ဥ္ အစီရင္ခတ
ံ င္ျပၿပီး ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ႏွစစ
္ ဥ္

ပတၱျမားတစ္တုံးသည္ ေနာက္ထပ္အရင္းအျမစ္တစ္ခုမွ အလားတူပတၱျမား
ထက္ ႏွစဆ
္ မွ သုံးဆအထိ တန္ေၾကးရွိေၾကာင္း ေတြရ
႔ သည္။ ပိမ
ု ႀို ကီးမားေသာ
အရည္အေသြးျမႇငရ
့္ ျခင္းမရွိေသးသည့္ ပတၱျမားသည္ အရြယအ
္ စားတူ အပူ
ေပးျပဳျပင္ထားေသာ ပတၱျမားထက္ ၁၀ ဆ အထိ ပိုမိုတန္ဖိုးျမင့္ႏုိင္သည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာ့ပတၱျမား၏ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ အသုံးဝင္သည့္
စုစုေပါင္းခန႔္မွန္းေျခအား ၎၏ အႀကီးမားဆုံး ၿပိဳင္ဘက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ
မိဇ
ု မ္ဘစ္ရွိ Gemfields ပတၱျမားတြင္းမ်ားမွ ရရွသ
ိ ည္။ Gemfields ၏ တင္ျပ
ခ်က္တစ္ခအ
ု ရ "မိဇ
ု မ္ဘစ္ပတၱျမားသည္ အလားတူ ျမန္မာ့ပတၱျမား၏ တန္ဖိုး
ထက္ဝက္ရွိပါသည္။"
မည္ သို ႔ ပ င္ ဆိုေ စကာမူ ျမန္ မာႏုိ င္ ငံ ၏ ေရာင္ စုံေ က်ာက္ မ ်က္ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ
အားလုံးတြင္ ဤတန္ဖိုးျမင့္ေစ်းႏႈန္းရရွိသည့္ ပတၱျမားမ်ားသာ ပါဝင္သည္
မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စုစုေပါင္းခန႔္မွန္းခ်က္တြင္ ပတၱျမားထုတ္လုပ္မႈ
ပမာဏအတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိသ
ု ာ ခ်ိနည
္ ထ
ႇိ ားပါသည္။ ကၽြႏပ
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ခ်က္မ်ားအတြက္ ဤခ်ိန္ညႇိမႈအား "Mogok margin" ဟု ေခၚဆိုပါသည္။
ယင္းသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့
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"Mogok margin" ကို အသုံးခ်ထားသည့္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္သည္ ထိုင္းအေကာက္ခြန္
ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္အရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၆ သန္း
သို႔မဟုတ္ Gemfields ေလလံေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၅

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

ျ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

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံ

ေဒၚလာ
၂.၀၈ ဘီလ်ံ
ေဒၚလာ
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ေဒၚလာ

ေဒၚလာ

၄၁၅ မီလ်ံ

၄၃၃ မီလ်ံ

၁၀၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္

ေဒၚလာ
၅၁၉ မီလ်ံ

၈၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္

ေဒၚလာ
၅၇၇ မီလ်ံ

ေဒၚလာ

၁.၀၄ ဘီလ်ံ

၈၆၅ မီလ်ံ

၆၉၂ မီလ်ံ

၆၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္

၄၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္

၂၀% တရားဝင္ေၾကညာထားသည္

ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသည္ MEITI အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္က႑ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈတစ္ခုအတြင္းရွိ "ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ၈၀% အထိတို႔ကို တရားဝင္ေၾကညာထားျခင္းမရွိ" ဟူေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံထားပါသည္။
ပုံစံကားခ်ပ္ - Global Witness

အရင္းအျမစ္ - MGE, Gemfields, ထိုင္းအေကာက္ခြန္

အထက္ပါ ခန႔္မွန္းေျခအားလုံးတို႔သည္ တရားဝင္ထုတ္လုပ္ေရး အခ်က္

Gemfields ေလလံပြဲမ်ားမွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ "Mogok margin" ကို အသုံးျပဳ

အလက္မ်ားတြင္သာ အေျခခံထားၿပီး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားရွိ ထုတ္

ကာ အလားတူ မေၾကညာထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈခန႔္မွန္းေျခကို ေပါင္းစပ္
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ထိုင္းအေကာက္ခြန္မွ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ "Mogok margin"
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ကို အသုံးျပဳကာ အထက္ေဖာ္ျပပါခ်ဥ္းကပ္မႈအတြင္း မေၾကညာထားသည့္
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က႑၏ စုစုေပါင္း ခန႔္မွန္းေျခထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
အထိ ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇၃ ဘီလီယံရွိသည္။
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၄။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ ၾကားလူမ်ား ထိုင္းႏုိင္ငံမွတဆင့္ ကုန္သြယ္ျခင္း
ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္။ ၎တို႔သည္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ေစ်းကြက္
မ်ားသည္ အလြနႀ္ ကီးမားသျဖင့္ ကုနသ
္ ည္မ်ားသည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ေရာင္းခ်
သည့္အခါ အျမတ္အစြန္း အလြန္မ်ားျပားစြာ ရရွိႏုိင္သည္" ဟူ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ MGJEA ၏ ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦးက ဆိုခဲ့သည္။
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ု လ
္ ပ
ု ္ေရး ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ခု
ျဖစ္ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ပတၱျမားသိုက္မ်ား အမ်ားအားျဖင့္
ကုနခ
္ မ္းသြားခဲၿ့ ပီးေနာက္တင
ြ ္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ အေရာင္
တင္ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းဆုံခ်က္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုႏစ
ွ ္ ေရာက္ရခ
ွိ ်ိနတ
္ င
ြ ္ ကမ႓ာေပၚရွိ ပတၱျမား စုစုေပါင္း၏ ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခ ၉၀%
သည္ ထိင
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ိ င
္ မ
ံ တ
ွ ဆင့္ ျဖတ္သန္းသည္။  ထိင
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ိ င
္ သ
ံ ည္ အေထြေထြအားျဖင့္
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကကုန္သြယ္ေရးဆုံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေရးပါ
သည့္ လက္ဝတ္ရတနာျပဳလုပ္ေရး က႑တစ္ခု ရွသ
ိ ည္။ ၎တိတ
႔ု ြင္ ကာလရွည္
ၾကာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိလာခဲ့သျဖင့္ ပတၱျမားအမ်ားစုတို႔အား ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ကၽြမ္းက်င္
သူမ်ားမွ ဆက္လက္ျဖတ္ေတာက္ ေလ့ရွိသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
Chanthaburi သည္ ၎၏ အဓိကစီမံထုတ္လုပ္ေရး ဗဟိုတစ္ခု ျဖစ္သည္။
မုန္တိုင္းတစ္ခုအတြင္း အိမ္မ်ား ၿပိဳက်သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈေနသည့္
မိုင္းရႉးရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူတစ္ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး
ေဒသျဖစ္ေသာ မိုင္းရႉးသည္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္သည္။ Suthep Kritsanavarin

၄.၁ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ထုတ္လုပ္၊ စီမံ၊
ျပဳျပင္ျခင္း အတြက္ ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ
ဆုံခ်က္ ႏွင့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားအား
ဆြဲေဆာင္ရာေနရာတစ္ခု
ဤအခန္းတြင္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
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ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
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္ ဖြမ
႔ဲ ်ားသည္ ၎တိ၏
႔ု ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို မည္သ႔ို
ေစ်းကြက္တင္ေၾကာင္း - မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးတို႔ရွိ ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ အဖိုးတန္
ေက်ာက္မ်ား ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာလက္ဝတ္ရတနာလုပင
္ န္းမ်ား၏ မွန္ေဘာင္မ်ားအတြင္း
သိ႔ု ေရာက္ရသ
ွိ ြားျခင္းမွစတင္ကာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း ႂကြယ္ဝမႈ၊ ေမတၱာ ႏွင့္ လွပမႈတို႔၏ သေကၤတမ်ားအျဖစ္
ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ ပုဂဳၢိ လ္မ်ား၏ ကိယ
ု ခ
္ ႏၶာတြင္ ဆင္ျမန္းလ်က္ရျွိ ခင္းအထိ ခရီးစဥ္၏
ပထမဆုံးအဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ၆၀% မွ ၉၀%
အၾကားကို မည္သည့အ
္ ခါမွ် မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္းမရွဘ
ိ ဲ တိင
ု ္းျပည္ျပင္ပသိ႔ု ေမွာင္ခို
ကုန္သြယ္ျခင္းခံရသည္ဟု လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားက အခိုင္အမာ
ေျပာဆိပ
ု ါသည္။ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို သယ္ေဆာင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္
အရည္အေသြးအေပၚမူတည္ ၍ ကြဲ ျပားေသာ္ လည္း ကနဦး ဦးတည္ ရာသည္
အဓိက စီမံျပဳျပင္ေရးဆုံခ်က္ျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အျခားအေရးပါသည့္
ဆုခ
ံ ်က္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အိႏယ
ၵိ တိ႔ု ျဖစ္ၾကသည္ဟု လုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားက သေဘာတူၾကပါသည္။

အရည္အေသြး ပိုမိုနည္းပါးသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ျဖတ္
ေတာက္၊ အေရာင္တင္ၿပီး လက္ဝတ္ရတနာကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခမ
ု ွ မဝယ္ယမ
ူ တ
ီ င
ြ ္ ၾကား
ခံမ်ားက ကိုင္တြယ္ရန္ ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္။ အဆိုပါ ၾကားခံမ်ား၌ တူးေဖာ္ေရး
ၿမိ ဳ ႕မ်ားအတြ င္း ရွိ ျဖတ္ေ တာက္ သူ မ ်ားႏွ င့္ ကု န္ သ ည္ မ ်ား၊ ေက်ာက္ မ ်ားအား
(တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ မယ္ဆိုင္ ႏွင့္ မဲေဆာက္တို႔ႏွင့္
ထိစပ္ေနေသာ တာခ်ီလတ
ိ ္ ႏွင့္ ျမဝတီတအ
႔ို ပါအဝင္) ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား
မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ မႏၲေလး ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမား
ဆုံး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ပြဲစားမ်ား၊ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အျခား
ေနရာမ်ားမွ ပြဲစားမ်ားမွတဆင့္ ဝယ္ယူၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေဖာက္သည္မ်ား
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လည္းရွိသည္။
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ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လက္လႊဲျခင္းမရွိေပ။ “ေကာင္းမြန္သည့္ [ေက်ာက္မ်ား] အား
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သည့္ ပတၱျမားမ်ားသည္ လြနစ
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တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္း

(Global Witness ၏ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ အစီရင္ခစ
ံ ာ၊ ေက်ာက္စမ
ိ ္း - ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ "ႀကီး

မ်ား၊ ကုနသ
္ ည္မ်ား ႏွင့္ ေမွာင္ခက
ို န
ု က
္ ူးသူမ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံျခင္း

မားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္" အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတိုင္း)

မ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာက္

တ႐ုတႏ
္ င
ုိ င
္ သ
ံ ည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွသ
ိ ကဲသ
့ ပ
႔ို င္

မ်က္မ်ားအား ကုန္းလမ္းျဖင့၊္ အထူးသျဖင့္ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ို တင္ပျ႔ို ခင္းမ်ားသည္ ခရီး

ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္လည္း ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြင္း ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ေခတ္မစ
ီ မ
ီ ျံ ပဳျပင္

သြားလာေရးအေပၚ Covid-19 ကန႔သ
္ တ္ခ်က္မ်ားႏွငတ
့္ ကြ အေရးပါသည့္ ကုန္း

ႏုင
ိ စ
္ မ
ြ ္းမရွမ
ိ က
ႈ ို အေျခခံကာ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။

လမ္းကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား

"ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပတၱျမားမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ အလြန္သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္း

ျဖစ္ပြားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
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၄.၂ နယ္စပ္ေဒသရွိ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ား -

တစ္ခု ႏွင့္ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ န
ံ ယ္စပ္ရွိ ပိမ
ု ိုေသးငယ္သည့န
္ ယ္ေျမတစ္ခက
ု ို ထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည္။ ပထမနယ္ေျမသည္ အေရွ႕ဘက္တင
ြ ္ မုင
ိ ္း႐ွဴးအထိ ေရာက္ရသ
ွိ ျဖင့္ အဆိပ
ု ါ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔သည္ ထိုေနရာရွိ ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ လက္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏

လွမ္းမီသည္။ ရွမ္း SSA-S သည္ ထိင
ု ္းနယ္စပ္ရွိ UWSA နယ္ေျမ၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ

အခန္းက႑

NDAA ႏွင့္ KIA တိအ
႔ု ားလုံးသည္ တ႐ုတႏ
္ င
ုိ င
္ န
ံ ယ္စပ္ရွိ နယ္ေျမကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း ႏွင့္ အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ႀကီးမားသည့္ နယ္ေျမ

လြယ္တိုင္းလ်ံတြင္ အေျခစိုက္သည္။ အျခားအဖြဲ႔သုံးဖြဲ႔ျဖစ္ၾကေသာ MDNAA,
ၾကသည္ (ေျမပုံကို ၾကည့္ရႈပါ)။

မ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕အပါအဝင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္

တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားသည္ အိမန
္ ီးခ်င္းႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားသိ႔ု ေက်ာက္မ်က္

တပ္ ဖ ြဲ ႔ အ မ်ားအျပားႏွ င့္ ဆယ္ စု ႏ ွ စ္ မ ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေ သာ ပဋိ ပ ကၡ မ ်ားအတြ င္း

မ်ား ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြခဲ့ၾကသည့္ ရွည္လ်ားေသာသမိုင္း

တိင
ု ္းျပည္၏နယ္စပ္မ်ားကို မည္သည့အ
္ ခါတြငမ
္ ်ွ အျပည့အ
္ ဝ ထိန္းခ်ဳပ္ႏင
ုိ ခ
္ ျဲ့ ခင္း

ေၾကာင္းတစ္ခုရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေလ့အထသည္ အာဏာသိမ္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္

မရွိေပ (ေျမပုံကို ၾကည့္ရႈပါ)။

တြဲျဖစ္ေသာ ဥပေဒမဲ့မႈ ႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီတြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ ရပ္

UWSA သည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို တင္ပို႔ရာနယ္ေျမျဖစ္သည္ဟု အရင္းအျမစ္
မ်ားက အတည္ျပဳေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္သည့္နယ္ေျမ

ဆိုင္းခဲ့ျခင္းေနာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး တရားမဝင္လုပ္ငန္း
အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္ တြန္းအားသစ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ခြလ်က္တည္ရွိျခင္း
SSA-S သည္ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ န
ံ ယ္စပ္ႏင
ွ ထ
့္ စ
ိ ပ္ေနေသာ လြယတ
္ င
ို ္းလ်ံတင
ြ ္ အေျခ
စိုက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမွ လြယ္တိုင္း
လ်ံသ႔ို ဝင္ေရာက္ရန္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေတာလမ္းကေလးတစ္ခသ
ု ာရွိေသာ္
လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္မူ ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံး
ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ခ်င္းမိင
ု ၿ္ မိဳ႕သိ႔ု တိက
ု ရ
္ က
ို ္ေပါက္သည့္ လမ္းမႀကီးတစ္ခု ရွသ
ိ ည္။
SSA-S သည္ မုင
ိ ္း႐ွဴးရွိ ေက်ာက္မ်က္တင
ြ ္းမ်ားႏွင့္ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ကုနသ
္ ည္မ်ား
ႏွင့္ သမိင
ု ္းအရ ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ားရွသ
ိ ျဖင့္ ေမွာင္ခက
ို န
ု သ
္ ယ
ြ သ
္ ည့္ လုပင
္ န္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေကာင္းသည့္ အေနအထားတစ္ခုတြင္ ရွိသည္။
အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တြင္ ဝန္ထမ္း ၄၀ ခန႔္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္ စီမံ
ျပဳျပင္ေရးစက္႐ုံတစ္ခု လြယ္တိုင္းလ်ံတြင္ရွိၿပီး ယင္းကို Global Witness
မွ စုံ စ မ္းေဖာ္ ထု တ္ သူ တ စ္ ဦးမွ ႏွ စ္ အ နည္း ငယ္ အ တြ င္း က သြားေရာက္
ေလ့လာခဲသ
့ ည္။ အရည္အေသြးျမင့မ
္ ားသည့္ေက်ာက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိဝယ္လက္မ်ားထံသို႔ အၾကမ္းထည္
အတိင
ု ္း ေရာင္းခ်သည္ဟု SSA-S အရာရွိ တစ္ဦးက ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ား ေျပာျပခဲ့
သည္။ SSA-S ၏ စစ္သားမ်ားသည္ ထိုင္းဘာသာစကား ေျပာဆိုတတ္ၿပီး
၎တို႔၏ ထိုင္းမွတ္ပုံတင္ကတ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေက်ာက္တြင္းမ်ားသို႔
ခက္ခသ
ဲ ည့ခ
္ ရီးစဥ္ကို လာေရာက္ႏင
ုိ ျ္ ခင္းမရွသ
ိ ည့္ ကုနသ
္ ည္မ်ားကို ေရာင္း
ခ်ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ SSA-S
သည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိုကုန္သြယ္ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္အေနအထား
တစ္ခရ
ု ခ
ွိ သ
ဲ့ ည္ဟု စက္႐၏
ုံ မန္ေနဂ်ာက Global Witness ထံ ေျပာျပခဲသ
့ ည္။

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

SSA-S ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၾကားလူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု စက္႐ုံ၏ မန္ေနဂ်ာ
က ေျပာျပခဲ့သည္။ မိုးကုတ္ သို႔မဟုတ္ မုိင္း႐ွဴးမွ ပတၱျမားဝယ္ယူလိုေသာ
ထိုင္းဝယ္လက္မ်ားသည္ SSA-S ကို ဆက္သြယ္ၾကၿပီး ၎မွတဆင့္ ၎၏
ကုနသ
္ ည္မ်ား၏ ကြနရ
္ က္မွ ဝယ္ယသ
ူ ည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ လြယတ
္ င
ို ္းလ်ံ သိမ
႔ု ဟုတ္
ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ မယ္ဆိုင္သို႔ ေျခလၽွင္သယ္ေဆာင္လာရန္ စစ္သားမ်ား
ကို ေစလႊတ္သည္ဟု သူက ေျပာျပခဲ့သည္။ "ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ဝယ္လက္အခ်ိဳ႕
သည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ [ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ
ဝယ္ယရ
ူ န္] ကၽြႏပ
ု္ တ
္ က
႔ို ို ေတာင္းဆိသ
ု ည္။ တပ္မေတာ္မွ သြားေရာက္ခင
ြ ့္ မျပဳ
သည့္ ေနရာအခ်ိဳ႕ရွသ
ိ ည္။" ဟု မန္ေနဂ်ာက ဆိသ
ု ည္။ မုင
ိ ္း႐ွဴးရွိ ပတၱျမားတြင္း
မ်ားသိ႔ု ေရာက္ရခ
ွိ ဲသ
့ ည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေျခစိက
ု ္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက
အလတ္တန္း SSA-S စစ္သားမ်ားသည္ ထိုေနရာသို႔ "ေပၚေပၚထင္ထင္"
သြားေရာက္ႏင
ုိ ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲသ
့ ည္။ SSA-S ႏုင
ိ င
္ ျံ ခားေရးဌာန အႀကီး
အကဲက ၎သည္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု
ေက်ာ္ၾကားသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခရိန
ု မ
ီ ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္ဟု Global
Witness ထံ ေျပာျပခဲ့သည္။
SSA-S ထံသ႔ို ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္တကြ ပဋိပကၡမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပး
ေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္တစ္ခုရွိသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔ ႏွင့္ အျခား တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ အဖြမ
႔ ဲ ်ားသည္ အတင္းအက်ပ္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊
ေခၽြးတပ္ဆျြဲ ခင္း၊ အဓမၼေသြးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ကေလးစစ္သားမ်ား အသုံးျပဳျခင္း

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

တို႔အပါအဝင္ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ ဟု
စြပ္စြဲျခင္းခံခဲ့ရသည္။
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အရင္းအျမစ္မ်ား - ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ယူနစ္ (MIMU) https://themimu.info; လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား
စီမံကိန္း (ACLED) www.acleddata.com; အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း www.asiafoundation.org
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လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ အျခားသယံဇာတမ်ား ေမွာင္ခို

ထိစပ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏အခ်က္အခ်ာတြငရ
္ ွိေနၿပီး UWSA အပါအဝင္ မူးယစ္

ကုနသ
္ ယ
ြ သ
္ ည့္ ကုနသ
္ ည္မ်ားအား အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမရွလ
ိ မ္းမ်ား

ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕

ေပၚရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတမ
္ ်ား ႏွင့္ ၎တိ႔ု ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္

သည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းတြင္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။

ရွိ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပၾ္ ကသည္။ အေသး
စား ေမွာင္ခိုသမားမ်ားသည္ တစ္ဦးတည္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ္လည္း "အႀကီးစား
တရားမဝင္ ကုန္ကူးသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္
မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိရန္ လိုအပ္သည္" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ EITI အမ်ိဳး
သားအဆင့္ ညႇႏ
ိ င
ွို ္းေဆာင္ရက
ြ ္ေရး႐ုံး၏ အဖြဝ
႔ဲ င္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သက
ူ ဆိသ
ု ည္။
"[ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ား]သည္ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ က်ိန္းေသေပါက္
ခ်ိတ္ဆက္ၾကၿပီး ၎တို႔ [အဖြဲ႔မ်ား] သည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတြင္ အလြန္
ကၽြမ္းက်င္ကာ ကြန္ရက္တစ္ခုရွိသည္" ဟု သူက ဆိုသည္။

၄.၃ ေက်ာက္မ်က္မ်ား - မူးယစ္ေဆးဝါး
ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဟန္ျပတစ္ခုေလာ။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ဝယ္ယသ
ူ မ
ူ ်ားသည္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ စစ္တပ္၏ အာဏာခ်ဳပ္ကင
ို ထ
္ ားမႈတက
႔ို ို အားေပးကူညရ
ီ ာ
ေရာက္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိ႐ုံသာမကေပ။ Global Witness ထံသို႔ ေျပာၾကား
ခဲ့သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အမ်ားျပည္သူတို႔၏တင္ျပခ်က္
မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား
သည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံ၏ တဟုန္ထိုးႀကီးထြားလာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈ

MEITI အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္က႑ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္
တစ္ခတ
ု င
ြ ္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ ပန႔္ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္မ်ားရွိေနၿပီး
"ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈမွရရွိသည့္ ေငြကို
အသုံးျပဳေနသူမ်ားမွ ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။" ဟု မွတတ
္ မ္းတင္ထားသည္။ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ ံ
ရွိ ေက်ာက္မ်က္ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမွရရွိသည့္
ေငြကို ခဝါခ်သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ "မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးသူမ်ားသည္
အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ ေက်ာက္မ်က္တြင္းတစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အရည္
အေသြးနိမ့္ေက်ာက္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ေဖာင္းပြေစကာ စိတ္ခ်ရသည့္ မိတ္ဖက္
မ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ေငြေၾကးခဝါခ်ကာ တိုင္းျပည္ျပင္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္
သည္။" ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ အနီးကပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေငြေၾကး
ခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး (AML) ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္
ရာဇဝတ္မႈမွရရွိသည့္ ေငြမ်ားကို ခဝါခ်ရန္အတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားတြင္
ပိုမိုေရးသားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ေပါ့ေရးသားျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္သည္
ေကာင္းစြာအေျခက်ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ AML/CTF
[အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ] တို႔၏ ထိေရာက္မႈသည္ စိတ္
မေကာင္း ျဖစ္ဖြယ္ပင္ နိမ့္က်ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ထုတ္
လုပ္ေနသည့္ ယႏၲရားတစ္ခု၏ ႀကီးမားေသာ အျမတ္အစြန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။"
ဟု ၎က ဆိုသည္။

အတြက္လည္း မ်က္ႏွာစာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမ႓ာေပၚရွိ ဘိန္း ႏွင့္ ဟီးရိုးအင္းတို႔ကို အမ်ားဆုံးထြက္ရွိရာ
အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္႐သ
ုံ ာမကဘဲ အာရွရွိ မီသာဖက္တမင္းလုပင
္ န္း၏ ဗဟို
ခ်က္တစ္ခလ
ု ည္းျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတလ
္ ပ
ု ျ္ ခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
သည္ အလြန္က်ယ္ျပန႔္သျဖင့္ ၎တို႔သည္ "ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တရားဝင္က႑ကို
ေသးငယ္သြားေစႏုိင္သည္" ဟု International Crisis Group က အခိုင္အမာ
ေျပာဆိုသည္။ မုိင္း႐ွဴးရွိ ေက်ာက္တြင္းမ်ားသည္ မိုးကုတ္ႏွင့္လည္း နယ္နိမိတ္

၄.၄ ေမးခြန္းမထုတ္ပါႏွင့္ - ထိုင္းႏုိင္ငံရွိကုန္သည္
မ်ားသည္ အေျခခံ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို
ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္

ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ သ
ံ ည္ စီမျံ ပဳျပင္ေရး ႏွင့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ဗဟိခ
ု ်က္

ေနသည့္ ယႏၲရားတစ္ခု၏ ႀကီးမားေသာ

ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ စီမံျပဳျပင္ေရးကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား

အျမတ္အစြန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး (AML) ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး

တစ္ချု ဖစ္လာသည့အ
္ တြက္ ထိခက
ို န
္ စ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သရ
ိ ႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္း
သည္ ၎တိ၏
႔ု ကုနပ
္ စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအေပၚ အထိက
ု အ
္ ေလ်ာက္ လြယက
္ စ
ူ ြာ
အားသာခ်က္ ရရွႏ
ိ င
ုိ စ
္ မ
ြ ္းသျဖင့္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
အမွတ္မ်ားအျဖစ္ အဓိကအခန္းက႑တစ္ရပ္ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အာဏာ

မိုးကုတ္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ ရိုးရာအေခၚ "ဌာပြဲ" တစ္ခုတြင္ အျခားကုန္သည္တစ္ဦးထံ ေရာင္းခ်ရန္ ပတၱျမားမ်ား ျပသေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ MO
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သိမ္းမႈအလြန္ အေျခအေန၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းႏွင့္
Covid-19 ကပ္ေရာဂါတို႔၏ သက္ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳ
တင္ သိရႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္းကို ခက္ခဲေစေသာ္လည္း စီမျံ ပဳျပင္သမ
ူ ်ား ႏွင့္ ကုနသ
္ ည္
မ်ားအေနျဖင့္ ဤတာဝန္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ မရွိေပ။
Global Witness သည္ ဘန္ေကာက္ရွိ ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ေတြဆ
႔ က
ုံ ာ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ အေျခစိက
ု ၿ္ ပီး ျမန္မာ့ပတၱျမားကို အေနာက္ႏင
ုိ င
္ ံ
မ်ားသို႔ေရာင္းခ်သည့္ စီမံျပဳျပင္ေရးကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား၏ ထိခိုက္
နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သရ
ိ ႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အေလ့အထမ်ားကို စုစ
ံ မ္းေဖာ္
ထုတ္ခဲ့သည္။  (Covid-19 ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုင္း
ႏုိင္ငံ၏ အဓိကျဖတ္ေတာက္ျခင္း ႏွင့္ အေရာင္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟိုျဖစ္ေသာ

က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့သည့္
ျမန္မာ့ပတၱျမားဟူ၍ မရွိေၾကာင္း
ေက်ာက္မ်က္တင္သြင္းသူတစ္ဦး
အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ တုန႔္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ေက်ာက္
မ်က္အမ်ားစုတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာလာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ဇစ္ျမစ္ကို
ဖုံးဖိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့
ပတၱျမားဟူ၍ မရွိေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္တင္သြင္းသူ ABC Stone  ၏ ပိုင္ရွင္က
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Chanthauri သို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။)

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ Global Witness မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ထိပ္တန္းေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ

ျမန္မာ့ပတၱျမားတင္သြင္းသည့္ Fai Dee Gems Co., Ltd (Faidee အျဖစ္ ကုန္

ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ စာရင္းတစ္ခက
ု ို ၎တိတ
႔ု င္ျပခဲ့ေသာ ယခင္အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ား
တင္ပို႔မႈပမာဏကို အေျခခံကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏ဝက္ဆိုက္
မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပတၱျမားကို အေနာက္
ႏုင
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္ ံ ေစ်းကြကမ
္ ်ားသိ႔ု ေရာင္းခ်ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ

သြယလ
္ ်က္ရသ
ွိ ည္)ကသာ ၎၏ ေက်ာက္တစ္ခက
ု ို ဝယ္ယခ
ူ ဲ့ေသာ ေက်ာက္တင
ြ ္း
တစ္ခု၏ အမည္အတိအက်ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ (ေအာက္ပါ ေလးေထာင့္ကြက္
ကို ၾကည့ရ
္ ပ
ႈ ါ)။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ဤေက်ာက္တင
ြ ္း၏ ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ က
ႈ ို ၾကည့ရ
္ ခ
ႈ ရ
ဲ့ ာ
ယင္းကို စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ MEHl မွ အနည္းဆုံး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀

ခြျဲ ခားသတ္မတ
ွ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ Global Witness ၏ စုစ
ံ မ္းေဖာ္ ထုတသ
္ မ
ူ ်ားသည္ တန္ဖိုး

ၾကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျမင့္ ျမန္မာ့ပတၱျမားကို ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ ရွာေဖြေနသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ

လုပင
္ န္းအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အတိင
ု ္းအတာကို ၾကည့ျ္ ခင္းအားျဖင့္

ေဖာက္သည္မ်ားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ကာ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔၏ ပတၱျမားေရာင္းခ်မႈမ်ား၊
ဝယ္ယူတင္သြင္းသည့္ နည္းစနစ္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏
ပတၱျမားတိသ
႔ု ည္ ပဋိပကၡ၊ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ လြတက
္ င္းေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည့အ
္ ဆင့မ
္ ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံ စုစ
ံ မ္း
ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား ပို႔ကုန္ အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ
စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းအရင္းအျမစ္ သုေတသနတို႔ႏွင့္ ျပန္လွန္ညႊန္းထား
ပါသည္။

Faidee ထက္ ပိုမိုနည္းပါးသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္
ျခင္း အစီအမံမ်ားရွိေသာ အျခားတင္သင
ြ ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရး
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ စစ္တပ္ကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ျမင့္မား
သည္။
ထိင
ု ္းေက်ာက္မ်က္ကန
ု သ
္ ည္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ားမွ ေပး
အပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ၎တို႔ေရာင္းခ်သည့္ သက္ဆိုင္ရာ
ေက်ာက္မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
မ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးခဲ့ျခင္းရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ရန္ မလုံေလာက္ေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္သည္ > ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ အ
္ ထိ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ထိပတ
္ န္း ေက်ာက္မ်က္တင္ပ႔ေ
ို ရးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား
အနက္ အနည္းဆုံး ၆ ခုတို႔သည္ ျမန္မာ့ပတၱျမားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။

> ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္မႈ
အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားထံမွ လက္ခရ
ံ ရွခ
ိ ဲ့ေသာ
တု႔န္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳ
တင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈရွိမရွိ ႏွင့္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း
ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပတၱျမား
တိက
႔ု ို ဝယ္ယရ
ူ ႏုင
ိ သ
္ ည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတြင္းက်က်အျမင္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ၎

ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ေစသည္။

တို႔သည္ ၎တို႔၏ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား ေပးအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္

AJS Gems က ၎ကိုယ္၎ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အပါအဝင္ မျဖတ္ေတာက္၊ အေရာင္

အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

> ပိ၍
ု တန္ဖိုးျမင့မ
္ ားသည့္ ေက်ာက္မ်ားအတြက္ မူလထြကရ
္ ရ
ွိ ာႏုင
ိ င
္ က
ံ ို ဆုံးျဖတ္
ရန္ ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိုးကုတ္ သို႔မဟုတ္ မုိင္း႐ွဴးတို႔တြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္း

မတင္ရေသးေသာ အၾကမ္းထည္ေက်ာက္မ်ားကို ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ အဓိက တင္
သြင္းသူ၊ တင္ပို႔သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။ ကုမၸဏီက ၎အေနျဖင့္ အစိုးရေလလံ
ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္မွပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကုမၸဏီ

ျဖစ္ေၾကာင္းပင္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားရွိ မည္

မ်ားထံမွ ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းကို ေရွာင္ရွားျခင္းတို႔ အဓိကပါဝင္သည့္ ထိခိုက္

သည့္ ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွလာေၾကာင္းကိုမူ သိရွိေလ့မရွိဟု ကုမၸဏီမ်ားက

နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားထားရွိေၾကာင္း

ဆိုခဲ့သည္။

Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ AJS Gems က ၎အေနျဖင့္ ပတၱျမား

> ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ မူလထြကရ
္ ရ
ွိ ာ ေက်ာက္တင
ြ ္းသိ႔ု ေျခရာ
ခံရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုမၸဏီမွ
ဝယ္ယူခ်ိန္တြင္ ၾကားခံမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေလ့ရွိခဲ့ၿပီး ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္း
သူမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားကာ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝမႈ ရွားပါးသည္။

> ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔သည္ ၎တို႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမင့္မားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔ကို
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္ တြန႔္ဆုတ္ၾကသည္။

> ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ခက္ခဲသည့္
တာဝန္ကို ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔သည္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ
ဝယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းပင္မရွိဘဲ ရွိပါကလည္း မလုံေလာက္ေပ။  
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မွာ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားတြင္ ယင္းအခ်က္အလက္ မရွိျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

မ်ားသည္ မည္သည့္ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွလာေၾကာင္း အေသအခ်ာသိရရ
ွိ န္ မျဖစ္
ႏုင
ိ ္ေသာ္လည္း သီးျခားလြတလ
္ ပ္သည့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမသ
ွ ာ ဝယ္ယျူ ခင္းျဖင့္
စစ္တပ္ကို အားေပးေထာက္ခံျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္သည္ ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ယင္းသည္ မမွန္ကန္ေပ။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာ
စစ္တပ္ထံ ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းသည္ ခ်ီးက်ဴးထိက
ု ္
ေသာ္လည္း ယင္းသည္ စစ္တပ္ ႏွင့္ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားကို ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးေနျခင္း
ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ ျမင့မ
္ ားေသာ အႏၲရာယ္တစ္ခရ
ု ပ
ွိ ါသည္။ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ေဖာ္ျပ
ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားၿပီး တရားဝင္
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း အဆုံးသတ္သြားခဲစ
့ ဥ္မစ
ွ တင္ကာ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ တိင
ု ္းရင္း
သားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
ဲ႔ ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံျခင္း ႏွင့္ ေမွာင္ခက
ို န
ု ္
သြယ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္သည့္
တတိယအုပ္စုမ်ားထံမွ ေငြေၾကးရရွိရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနခဲ့ၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ - Fai Dee Gems Co., Ltd. - စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေက်ာက္တြင္းတစ္ခုမွ ဝယ္ယူၿပီး
အေနာက္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေနျခင္း
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ပတၱျမား၏ အဆင့ျ္ မင့အ
္ ပိင
ု ္းတြင္ အဓိကပါဝင္သတ
ူ စ္ဦး
မွာ "ကမ႓ာေပၚတြင္ အရွားပါးဆုံး ျမန္မာ့ပတၱျမားအတြက္ ပထမတန္းစားအရင္း
အျမစ္" ဟု ၎ကိုယ္၎ ေခၚဆိုသည့္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ Fai Dee
Gems Co., Ltd. (Faidee အျဖစ္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေနသည့)္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္
ျမန္မာ့ပတၱျမားကို သီးသန႔္ေရာင္းဝယ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူ
တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္စရ
ီ င္ျခင္း ႏွင့္ ခင္းက်င္းျခင္းတိ႔ု
ျပဳလုပ္သည္။ Faidee က ၎ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕၏
မူလဇစ္ျမစ္ကသ
ို ာ သိရသ
ွိ ည္ဟု Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲၿ့ ပီး ေက်ာက္
တစ္ခု၏ ဇစ္ျမစ္ကိုသာ ေျပာျပခဲ့သည္။
လက္စြပ္တစ္ကြင္းရွိ အဆိုပါ ၄ ကာရက္ရွိေသာ ေက်ာက္သည္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၇၈၈၀၀၀ တန္ဖိုး သတ္မတ
ွ ထ
္ ားၿပီး မိုးကုတရ
္ ွိ ေရႊျပည္ေအးေက်ာက္
တြင္းမွ ဝယ္ယူတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
Global Witness ၏ သုေတသနအရ စစ္တပ္ပင
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ MEHL
သည္ ေရႊျပည္ေအးေက်ာက္တြင္းကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁
ခုႏစ
ွ အ
္ ထိ ဆက္လက္ထန
ိ ္းခ်ဳပ္ထားသည္။ Faidee ၏ CEO သည္ ေက်ာက္
အား မည္ သ ည့္ အ ခ်ိ န္ တ ြ င္ တူးေဖာ္ ခဲ့ေ ၾကာင္း ေျပာျပႏုိ င္ ခဲ့ ျ ခင္း မရွိ သ ျဖင့္
ေရာင္းခ်မႈမွ စစ္တပ္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွခ
ိ ႏ
ဲ့ င
ုိ သ
္ ည့္ အႏၲရာယ္ရသ
ွိ ည္။
ေရႊျပည္ေအးသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း လူအေျမာက္အျမားကို စစ္

Global Witness ထံ Faidee မွ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ မိုးကုတ္ရွိ ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပုံတစ္ခု။ ေရႊျပည္ေအး ေက်ာက္တြင္းကို အနီေရာင္ျဖင့္
ဝိုင္းထားသည္။

တပ္မွ တူးေဖာ္ခင
ြ ျ့္ ပဳခဲၿ့ ပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္းခံမမ
ႈ ်ား စနစ္တက် ျပဳလုပခ
္ ဲ့
သည့္ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေက်ာက္တြင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ Faidee ၏ ပတၱျမားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္သင့္ျခင္းရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ
တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး Ravi Lunia က "လုံးဝ စိုးရိမ္ပူပန္
စရာ မရွိပါ။" ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားမွ
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ "[စစ္
တပ္အတြက]္ ရန္ပုံေငြအမ်ားစုသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံတမ
႔ို ွ ရရွၿိ ပီး"
"ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ပတၱျမားမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္"
"စိုးရိမ္ပူပန္စရာ မရွိေၾကာင္း" Lunia က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာျပခဲ့သည္။
စစ္တပ္သည္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းမ်ားအတြင္း က်ယ္ျပန႔္
သည့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ား တည္ေထာင္ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗ်ဴရို
ကေရစီစနစ္ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သျဖင့္
အဆိုပါ စိတ္ခ်ေစရန္အာမခံမႈသည္ မလုံေလာက္ေပ။ Faidee သည္ ၁၉၉၀
ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္မွ ပတၱျမားသိုက္မ်ားေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ မုိင္း႐ွဴးမွ ပတၱျမားတို႔ကို
ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းခဲသ
့ ည္ဟု Lunia က Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္

၁၀ သန္းနီးပါးရရွိခဲ့သည့္ ပတၱျမား ႏွင့္ စိန္လည္ဆြဲတစ္ခုအပါအဝင္ Faidee
ထံမွ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
Graff က ၎အေနျဖင့္ ၎၏ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏ ေျဖာင့မ
္ န
ွ မ
္ က
ႈ ို
အေလးအနက္ထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း ႏွင့္ Faidee Gems သည္
အေရးပါေသာ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမဟုတ္သလို မၾကာခဏေပးသြင္းသူ
လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း Global Witness ထံသ႔ို ေပးပိသ
႔ု ည့စ
္ ာအတြင္း ေျပာျပ
ခဲ့သည္။ ၎အေနျဖင့္ Faidee အား ယင္း၏ ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအျမစ္
မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ ဆက္သယ
ြ သ
္ ြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကုမၸဏီက ထပ္ေဆာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
Van Cleef & Arpels သည္လည္း Faidee ၏ ေဖာက္သည္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့
ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုအခါတြငမ
္ ူ အာဖရိကမွ အရင္းအျမစ္မ်ားသိ႔ု ေရႊ႕ေျပာင္းသြား
ခဲၿ့ ပီျဖစ္ေၾကာင္းကိလ
ု ည္း Lunia က ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာ
မူ Van Cleef & Arpels သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကို ေစ်း
ကြက္တင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

(အပိုင္း ၂.၂ ကို ၾကည့္ရႈပါ)။ Lunia ၏ အဆိုကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပရပါက ထိုင္း

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တုန႔္ျပန္ေျဖၾကားသည့္

ႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ အျခားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခက
ု အနိမဆ
့္ ုံးအေနျဖင့္

အီးေမးလ္တင
ြ ္ Faidee က ကုမဏ
ၸ ၏
ီ ပတၱျမားမ်ားကို တရားဝင္ အရင္းအျမစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွတင္ပို႔ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအားလုံး၏ ဝင္ေငြအခ်ိဳ႕သည္

မ်ားမွ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ မ
္ ်ားစြာ ဝယ္ယစ
ူ ုေဆာင္းခဲျ့ ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ

အာဏာရွိသူမ်ားလက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကေၾကာင္း Global Witness ထံ

စစ္တပ္၏သိမ္းပိုက္မႈမတိုင္မီ ကုမၸဏီ၏ပိုင္ရွင္၏ဖခင္ ႏွင့္ အဘိုးတို႔ထံမွ လႊဲ

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေျပာျပခဲ့သည္။

ေျပာင္းရယူချဲ့ ခင္း ျဖစ္သည္ဟလ
ု ည္းဆိသ
ု ည္။ "Fai Dee Gems သည္ ျမန္မာ

Harry Winston ႏွင့္ Graff တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေနာက္တိုင္းေက်ာက္မ်က္
ရတနာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီထံမွ ပတၱျမားမ်ားကို လက္ကား
ဝယ္ယူၾကသည္ဟူ၍ Lunia က Global Witness အား ေျပာၾကခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ် ေလလံကုမၸဏီ Christie's သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ မၾကာေသးမီ

ႏုိင္ငံရွိ စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ မည္သည့္ပတ္သက္မႈမွ်မရွိသလို ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရသ
ွိ ည့္ မတရားမႈမ်ားကိလ
ု ည္း ေထာက္ချံ ခင္း မရွပ
ိ ါ။" ဟု
၎က ဆိုသည္။ "ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ေထာက္ခံၿပီး
၎တို႔ႏွင့္ အစဥ္အျမဲရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။"

အတြင္း Faidee ထံမွ အဆင့္ျမင့္ လက္ဝတ္ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေရာင္းခ်
ခဲၿ့ ပီး Sotheby’s သည္ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ေဟာင္ေကာင္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ
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AJS ၏ ဝက္ဆက
ို ရ
္ ွိ ေဖာက္သည္မ်ား၏သုံးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမဏ
ၸ ထ
ီ မ
ံ ွ
ဝယ္ယူခဲ့ေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံ၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ ၎အေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအမွတ္
တံဆပ
ိ မ
္ ်ားသိ႔ု ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၎တိ၏
႔ု အမည္မ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမည္ မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပတၱျမားမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားသို႔
ပတၱျမားမ်ား ထပ္ဆင့ျ္ ပန္လည္တင္သင
ြ ္းသည္ဟု Global Witness ထံ ေျပာၾကား
ခဲ့ေသာ GemMatrix က ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားကို
စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း သိရသ
ွိ ည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ ၎အေနျဖင့္ စစ္အာဏာ
သိမ္းမႈမတိုင္မီက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ မူဝါဒ
တစ္ခထ
ု တ
ု ျ္ ပန္ခက
ဲ့ ာ ျမန္မာ့ပတၱျမား ႏွင့္ အျခားေသာေက်ာက္မ်က္မ်ားကိ  
ု "ဝယ္
ယူျခင္းမျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းဝယ္ရန္ မွာယူျခင္းမျပဳရန္" ထုတ္ျပန္ထားၿပီး
ျဖစ္သည္ဟု Global Witness ထံ ေပးပို႔သည့္စာအတြင္း ကုမၸဏီက ဆိုသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၆ လအၾကာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္
လတြင္ အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္တစ္ဦးအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ထားသည့္
Global Witness ၏ စုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု သ
္ တ
ူ စ္ဦးကို ကုမဏ
ၸ က
ီ ယ
ို စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဦးက
၎တို႔အေနျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ အပူေပးျပဳျပင္မႈ မျပဳရေသးေသာ ျမန္မာ့ပတၱျမား
တစ္ခုဝယ္ယူရန္ ကူညီႏုိင္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
အျခားေသာ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ထိပတ
္ န္းေက်ာက္မ်က္တင္ပသ
႔ို ည့္ ကုမဏ
ၸ ီ ၁၀ ခုအနက္
၃ ခုတို႔ျဖစ္ေသာ Sant Enterprises Co., Ltd., KGK Group ႏွင့္ China Stone

မိုးကုတ္ရွိ အလုပ္႐ုံတစ္ခုတြင္ ပတၱျမားအရိုင္းတုံးမ်ား ႏွင့္ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကို
ျဖတ္ေတာက္၊ အေရာင္တင္ ေနၾကသည့္ လက္မႈပညာရွင္မ်ား၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ။ MO

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ မွတ္တမ္းအတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ အခြင့္
အလမ္းအျဖစ္ ကုမၸဏီအားလုံးတိ႔ထ
ု ံ စာေရးသားခဲရ
့ ာ ၎တို႔အနက္မွ ကုမၸဏီ ၄
ခု - Faidee, GemMatrix, Manja-Thai ႏွင့္ Veerasak Gems တို႔ကသာ စာျပန္
ခဲသ
့ ည္။ ကုမဏ
ၸ ီ ၄ ခုစလုံးက ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာ ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္း
ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ ဟု အထူးေျပာၾကားခဲ့သည္။

Co., Ltd. တို႔ကလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကို ေရာင္းခ်ေၾကာင္း
ေျပာျပခဲသ
့ ည္။ ၎တိအ
႔ု နက္ ၂ ခု (Sant Enterprises  ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ
စိနက
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ တ
ွ ဆင့္ KGK Group) တိသ
႔ု ည္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ လုပင
္ န္း
စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း
ေကာင္စ၏
ီ အဖြဝ
႔ဲ င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး China Stone ကမူ ၎၏ ဝက္ဆက
ို ၌
္ "ပဋိပကၡ
ႏွင့္ ကင္းလြတသ
္ ည့"္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းေၾကာင္း အခိင
ု အ
္ မာ
ေျပာဆိထ
ု ားသည္။ ကုမဏ
ၸ ီ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားသည္ ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
ရွိ မည္သည့္ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ ဝယ္ယူတင္သြင္းေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိ
ေပ။ China Stone ကိယ
ု စ
္ ားလွယက
္ ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပင
ို ္းတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပတၱျမားမ်ား ဆက္လက္ရရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
China Stone ႏွင့္ Sant Enterprises တိႏ
႔ု စ
ွ ခ
္ စ
ု လုံးသည္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာေဖာက္သည္
မ်ားရွိသည္ဟု တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္
ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

၄.၅ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မ်က္၊ လက္ဝတ္
ရတနာ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔
အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား။
ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု
ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ OECD ၏ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခထ
ံ ားရသည့္
နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျချမင့္မားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ တြင္းထြက္မ်ား၏
တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ လ
ႈ မ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ထိခက
ို န
္ စ္နာမႈမ်ားကို
သိရႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္းလမ္းညႊနခ
္ ်က္ႏင
ွ အ
့္ ညီ ပဋိပကၡႏင
ွ ့္ ကင္းလြတ္ေၾကာင္း ေသ
ခ်ာေစရန္အတြက္ အျပည့အ
္ ဝ ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္ လိအ
ု ပ္သည္ (အပိင
ု ္း
၅.၁ ရွိ ေလးေထာင့္ကြက္ကိုၾကည့္ရႈပါ)။ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္
လုပ္ငန္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွစ္ခုစလုံးကို စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ယခု ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ အေရးႀကီးပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းျပထားသည့အ
္ တိုင္း လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံရွိ ပတၱျမား
တို႔အား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေန
ျခင္းမရွိဘဲ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမရွိေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား
အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကိုဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္တင္ျခင္းမ်ား
လုံးဝ မျပဳသင့္ေပ။
ျမန္မာ့ပတၱျမားတိသ
႔ ု ည္ ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ မ
ံ တ
ွ ဆင့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ားအတြင္းသိ႔ု ဝင္ေရာက္ေနျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား
ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ပိုမိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ အ
ံ ေနျဖင့္ ေရရွညက
္ ာလတြင္ ေက်ာက္မ်က္ကန
ု သ
္ ယ
ြ ္ေရး အခ်က္အခ်ာ
တစ္ခုအျဖစ္ ၎၏အဆင့္အတန္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္
ထားပါက တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာ ဝယ္ယျူ ခင္းကို အေလးအနက္ထားေၾကာင္း ျပသရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ OECD မူေဘာင္ အပါအဝင္
တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာ ဝယ္ယျူ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာျခင္း ႏွင့္
တကြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပတၱျမားမ်ား တင္သြင္းျခင္းအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကန႔္
သတ္ျခင္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈကိုကာကြယ္ရန္ နယ္စပ္ထိန္း

မိုးကုတ္ရွိ ဌာပြဲ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္တစ္ခုတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ကုန္သည္ တစ္ဦးထံမွ ေငြေပးေခ်မႈကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့္
ပြဲစားမ်ား၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ MO
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ခ်ဳပ္မႈကို တင္းက်ပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။

၅။ ႏုိင္ငံတကာ လက္ဝတ္ရတနာကုန္သည္မ်ား ႏွင့္
ေလလံကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၾကသည္
၅.၁ ႏုိင္ငံတကာတြင္ သေဘာတူထားသည့္
တာဝန္မ်ားကို ေရွာင္တိမ္းျခင္း
ေက်ာက္မ်က္မ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူ႔
အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အေျခခံမူမ်ား (ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္
အေျခခံမမ
ူ ်ား) ႏွင့္ OECD ၏ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခထ
ံ ားရသည့္ နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္
ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ တြင္းထြက္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
ထုတ္လုပ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္
ျခင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ (OECD လမ္းညႊန္ခ်က္) တို႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အား
ေပးေထာက္ခထ
ံ ားေသာ မူေဘာင္မ်ားအရ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဆိုးက်ိဳးသက္
ေရာက္ေစမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားရန္
တာဝန္ရၿွိ ပီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား လိက
ု န
္ ာမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
တာဝန္ရွိသည္ (ေအာက္ပါ ေလးေထာင့္ကြက္ကို ၾကည့္ရႈပါ)။
သို႔ရာတြင္ အဆိုပါအေျခခံမူမ်ားတြင္ အေျခခံထားသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္း
ကမ္းမ်ားသည္ မေကာင္းသည့္အေလ့အထမ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားေပးၿပီး လက္ရွိ
တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာ ဝယ္ယျူ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ လက္ရွိ အေျခ
အေနအတြက္ မလုံေလာက္ေပ။ အႀကီးမားဆုံး ဥေရာပ၊ အေမရိက ႏွင့္ အာရွ

ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းရႉးအနီးရွိ ေတာင္မ်ားတြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်ားမွ
ပတၱျမားမ်ားကို ထုတ္ယူေနၾကသည့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ မွ ၁၉ ႏွစ္အၾကား အမ်ိဳးသမီး
လုပ္သားမ်ား၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ Suthep Kritsanavarin

ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမဏ
ၸ ၊ီ ေလလံကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြကႀ္ ကီးအတြင္း လက္

ကသာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးကို အကာအကြယ္ေပးရမည့္ ၎တိ၏
႔ု တာဝန္ကို အေလး

လီေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္း ၃၀ တို႔အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သုေတသန၌ မည္သည့္

အနက္ ေဆာင္ရြကလ
္ ်က္ရသ
ွိ ည္။ ပိမ
ု တ
ို င္းက်ပ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မတ
ႈ စ္ရပ္ လိအ
ု ပ္

ျဖစ္စဥ္တြင္မဆို ျမန္မာႏုိင္ငံမွဝယ္ယူေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ အနည္းငယ္

ေၾကာင္း ယခုထက္ပို၍ မရွင္းႏုိင္ေတာ့ေပ။

ေက်ာက္မ်က္က႑အေပၚသက္ေရာက္သည့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာတြင္ေထာက္ခအ
ံ ားေပးသည့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး မူေဘာင္မ်ား
UN လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား
ကု မ ၸ ဏီ အားလုံး တို ႔ သ ည္ အရြ ယ္ အ စား၊ က႑၊ တည္ေ နရာ၊ ပို င္ ဆို င္ မ ႈ
သိမ
႔ု ဟုတ္ ဖြစ
႔ဲ ည္းပုတ
ံ ႔ို မည္သရ
႔ို သ
ွိ ည္ျဖစ္ေစ ကမ႓ာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ
ရမည့္ တာဝန္ရသ
ွိ ည္။ ဤတာဝန္ကို UN လမ္းညႊနခ
္ ်က္အေျခခံမမ
ူ ်ားအတြင္း
ခ်မွတ္ထားသည္။

ႏွင့္ ေရႊ တို႔အေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္ထားေသာ္လည္း တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား
အားလုံး ႏွင့္ ေဒသမ်ားအားလုံးတြင္ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။
OECD လမ္းညႊနခ
္ ်က္သည္ အဆင့္ ၅ ဆင့္ ပါဝင္သည့္ လုပင
္ န္းစဥ္တစ္ခက
ု ို
ခ်မွတထ
္ ားသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ တြင္းထြကသ
္ ယံဇာတ ဝယ္ယမ
ူ ်ားအေန
ျဖင့္ ပဋိပကၡ သိမ
႔ု ဟုတ္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို အားေပးကူညီေန
ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ရည္ရယ
ြ ၿ္ ပီး ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု

UN လမ္းညႊနခ
္ ်က္ အေျခခံမမ
ူ ်ားအရ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္

အတြင္းရွိ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ကုမဏ
ၸ ီ

လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား

ျဖစ္ပြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး

အတြင္း အႏၲရာယ္မ်ားကို ခြျဲ ခားသတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္မ်ား

ထိသ
ု ျ႔ို ဖစ္ပြားခဲပ
့ ါက အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား

ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ စီမခ
ံ န႔ခ
္ ျြဲ ခင္း၊ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ သီး

အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေထာက္ကူျခင္းမျပဳသည့္တိုင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း

ျခား လြတ္လပ္သည့္ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား (ယင္းသည္ ျပဳျပင္စီမံသူမ်ား ႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး

အရည္ႀကိဳသူမ်ားအေပၚသာ သက္ေရာက္ပါသည္) ႏွင့္ အမ်ားျပည္သဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ

ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္

အစီရင္ခတ
ံ င္ျပျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ပါသည္။ EU အပါအဝင္ စီရင္ပင
ို ခ
္ င
ြ အ
့္ ခ်ိဳ႕သည္

ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

OECD လမ္းညႊန္ခ်က္၏ အေျခခံမ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

OECD လမ္းညႊန္ခ်က္

OECD မူေဘာင္အရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္

OECD လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား

လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ ပဋိပကၡ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို

ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကို ကြန္ဂိုစစ္ပြဲ

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆန္းစစ္ရန္ ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို သတ္မွတ္ထား

အတြင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး 3T တြင္းထြက္မ်ား (ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ တန္တာလန္)

ပါသည္။

ျမင့မ
္ ားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းရာတြင္ ၎တိ၏
႔ု ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရး

39

၅.၂ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္
စည္းကမ္းမ်ားသည္ လုံေလာက္မႈ မရွိဘဲ
မေကာင္းသည့္ အေလ့အထမ်ားကို
ဖုံးဖိထားႏုိင္ေစသည္
အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၌ OECD လမ္းညႊနခ
္ ်က္ကို အေျခခံထားေသာ မိမဆ
ိ ႏၵအေလ်ာက္ စံ
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားရွၾိ ကသည္။ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားသည္ အေကာင္း
ဆုံးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္ယူျခင္းကို အားေပးႏုိင္ေသာ္လည္း
ဆႏၵအေလ်ာက္ သီးသန႔္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ ခ်မွတ္ထား
ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အစားထိုးႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားျပားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခါ
ထိေရာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားရွရ
ိ န္ အမွအ
ီ ခိက
ု င္းလြတလ
္ ပ္ေသာ
ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာ လက္ဝတ္ရတနာလုပင
္ န္း ေကာင္စီ (RJC) သည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္း
တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ထိပ္တန္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း အဖြဲ႔
အစည္းတစ္ချု ဖစ္သည္။ ၎၏ က်င့ဝ
္ တ္စည္းမ်ဥ္း (COP) စံသည္ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာ ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုပ္
သား အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အျခားစံခ်ိနစ
္ ႏ
ံ န
ႈ ္းမ်ားစြာတိအ
႔ု နက္ ပဋိပကၡ ႏွင့္
အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္ယူ
ျခင္းကို ေျဖရွင္းထားသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ COP စံတင
ြ ္ ပထမ
ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ား ပါဝင္လာသည္။ အေသးစားကိစၥ
ရပ္မ်ားရွိသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားသည့္
မလိုက္နာမႈတစ္ခုကို တင္ျပၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ၾကာသည့္အခါ COP စံအေပၚ
လိက
ု န
္ ာမႈအား သုံးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ စာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္ အသိအမွတျ္ ပဳပါသည္။ ကုမဏ
ၸ ီ
မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္၍ လူသိရွင္ၾကားအစီရင္ခံတင္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အဆိုပါ
စံ တ ြ င္ ၎တို ႔ အေနျဖင့္ မည္ သ ည္ တို ႔ ကို အစီ ရ င္ ခံ တ င္ ျ ပရမည္ ျ ဖစ္ေ ၾကာင္း
လုံေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိေပ။
အဖြဝ
႔ဲ င္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတျ္ ပဳလက္မတ
ွ ရ
္ ရွရ
ိ န္ ႏွင့္ အသိအမွတျ္ ပဳ
ထားသည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္လာရန္ ႏွစ္ႏွစ္အခ်ိန္ရရွိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရထား
သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ မရထားသည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈကို မသိရွိႏုိင္
သျဖင့္ ၎၏အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ RJC အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္႐ုံမွ်ျဖင့္ ပိုမို

SSA-N မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မိုင္းရႉးအနီးရွိ ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုတြင္ ေဖာက္ခြဲေရး
ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ အေပါက္တစ္ခု ေဖာက္ေနသည့္ လုပ္သားတစ္ဦး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။
Suthep Kritsanavarin
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ျမင့မ
္ ားသည့္ စိတခ
္ ်ယုၾံ ကည္မက
ႈ ို ရရွၾိ ကသည္။ Human Rights Watch ၏ ေဖာ္ျပ
ခ်က္အရ RJC ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအနက္ ၃၀% ခန႔္သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလအထိ
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိထားျခင္းမရွိေပ။ RJC ကမူ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
RJC ထံသ႔ို "ဝင္ေရာက္" သည္ဟု သတ္မတ
ွ ထ
္ ား႐ုမ
ံ ်ွ ျဖင့္ အသိအမွတျ္ ပဳလက္မတ
ွ ္
မရရွိ မီ ပ င္ အဖြဲ ႔ ဝ င္ ျ ဖစ္ မ ႈ မ ွ အက်ိ ဳးေက်းဇူး ရရွိ သ ည္ ဟူေ သာ ေျပာဆို ခ ်က္ ကို
သေဘာမတူေၾကာင္း Global Witness ထံ ေပးပိသ
႔ု ည့္ စာတြင္ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။  
ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ လုပင
္ န္းအဖြ႔ဲ (CGWG) ၏ ေက်ာက္မ်က္
ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ အသိင
ု ္းအဝိင
ု ္း စႀကၤနသ
္ ည္ ၂၀၂၁ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္
ခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ CGWG အား
ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္တန္ဖိုး ကြင္းဆက္တစ္ခလ
ု ုံးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဝယ္ယတ
ူ င္
သြင္းျခင္း ႏွင့္ လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အေလ့အထမ်ား တိုးတက္ေစေရး
ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ လူသိအမ်ားဆုံး လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ သ ည္ ။ RJC ႏွ င့္ ပူးေပါင္း ကာ TDi Sustainability အႀကံေ ပးအဖြဲ ႔ ထံ မ ွ
အေထာက္အပံျ့ ဖင့္ ယင္းသည္ OECD လမ္းညႊနခ
္ ်က္အေပၚ အေျခခံကာ ကိရယ
ိ ာ
မ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖန္တီးခဲသ
့ ည္။ ၎တိက
႔ု ို လြတလ
္ ပ္စြာရယူအသုံးခ်ႏုင
ိ ္
ၿပီး ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာ ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းရာတြင္ အကူအညီေပးရန္
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ Gemfields ပါဝင္ေနၿပီး အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အဓိကပါဝင္သည့္
ကုမၸဏီ သုံးခုတို႔ျဖစ္ေသာ Chopard, Boucheron  ႏွင့္ Tiffany & Co. တို႔ သည္
ႀကီးေလးေသာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို မွတတ
္ မ္းတင္ထားသည့္ မိဇ
ု မ္
ဘစ္ရွိ Gemfields ၏ ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ ပတၱျမားမ်ား ဝယ္ယူတင္သြင္းသျဖင့္
သိမ
႔ု ဟုတ္ မၾကာေသးမီက ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းခဲသ
့ ျဖင့္ တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ ွိေသာ ဝယ္ယူ
တင္သြင္းျခင္းအေပၚ CGWG ၏ ကတိကဝတ္သည္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္
လာခဲ့သည္။ မိုဇမ္ဘစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ဝယ္ယူတင္သြင္း
ျခင္းအတြက္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ အစားထိုးစရာတစ္ခု မဟုတ္ေပ (စာမ်က္ႏွာ
၄၁ ရွိ ေလးေထာင့္ကြက္ကို ၾကည့္ရႈပါ)။
CGWG က ၎အေနျဖင့္ Gemfields အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား
အလြနအ
္ ေလးအနက္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ Gemfields သည္ CGWG အတြင္း အစဥ္
အျမဲပင
ြ လ
့္ င္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ဲ့ေၾကာင္း Global Witness ထံ ေပးပိခ
႔ု သ
ဲ့ ည့္
စာအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႀကီးေလးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ရွိပါက ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ OECD ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ CGWG က ၎အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္မ်ားအား ၎တို႔၏တြင္းထြက္
သယံဇာတမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္ေစေရးအတြက္ ရည္သန္ကာ တြင္း
ထြကက
္ ႑အတြင္း ပြငလ
့္ င္းျမင္သာေသာ တြင္းထြကထ
္ တ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ားႏွင့္ ေရရွညတ
္ ည္တံ့ေသာ ေကာ္ပရ
ို တ
ိ ထ
္ ိေတြဆ
႔ က္ဆမ
ံ တ
ႈ က
႔ို ို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္
ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
ရွိေသာအႏၲရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အတူတကြလပ
ု ္ေဆာင္ရန္ ၎တိ၏
႔ု
လႊမ္းမိုးမႈကို အသုံးျပဳသည္ဟု CGWG က ဆိုခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ
၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ Gemfields ၏ လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရးခ်ိ ဳးေဖာက္ မ ႈ တို င္ ၾ ကားခ်က္ မ ်ားကို မည္ သို ႔ေ ျဖရွ င္း ခဲ့ေ ၾကာင္း
တစ္စုံတစ္ရာ ရွင္းျပခဲ့ျခင္းမရွိသလို အဆိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား Gemfields မွ
ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းရွိမရွိကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
Global Witness ထံေပးပို႔သည့္ စာတစ္ေစာင္အတြင္း Tiffany & Co. က ၎
အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းမွ စတင္ကာ Gemfields ထံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူ
ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎အာ႐ုံစိုက္မိလာသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္
သုံးသပ္လ်က္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း Tiffany &
Co. အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း Gemfields ထံ ရွင္းလင္းစြာ
ေျပာၾကားခဲၿ့ ပီးျဖစ္ကာ အဆိပ
ု ါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၎တိႏ
႔ု င
ွ ့္ ေဆြးေႏြးတိင
ု ပ
္ င္
ခဲ့သည္" ဟု ကုမၸဏီကဆိုကာ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ေအာက္တြင္ အႏၲရာယ္ရွိ
ေၾကာင္း သေကၤတမ်ားအား တုနျ႔္ ပန္ရာ၌ ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား
ကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ Gemfields အေနျဖင့္
၎၏ စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ်ားကို ေျဖရွင္းခဲျ့ ခင္းရွမ
ိ ရွႏ
ိ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ Tiffany က မွတခ
္ ်က္
မေပးခဲ့ေပ။   

မိုဇမ္ဘစ္ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပတၱျမားမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ အစားထိုးဖြယ္ရာ တစ္ခုမဟုတ္ေပ။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ပတၱျမားမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အႏၲရာယ္

အျခားအုပ္စုတစ္စုပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တူးေဖာ္မႈမ်ားလုပ္

မ်ားအတြက္ စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ်ားအၾကားတြင္ မိဇ
ု မ္ဘစ္၏ Cabo Delgado ခရိင
ု ၌
္

ေဆာင္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း Gemfields က ေဖာ္ျပခဲၿ့ ပီး ယင္းအေန

ဧရာမပတၱျမားသိုက္သစ္တစ္ခုကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းသည္

ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား

လက္ ဝ တ္ ရ တနာလု ပ္ င န္း အတြ က္ စိ တ္ သ က္ သာရာတစ္ ခု ျဖစ္ ခဲ့ သ ည္ ။

ထံ ဝန္ခခ
ံ က
ဲ့ ာ အစိုးရတပ္ဖမ
ြဲ႔ ်ားတြင္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္၏ အဓိကပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ တ
ႈ စ္ခက
ု ို

Montepeuz ပတၱျမားသိက
ု သ
္ ည္ မၾကာမီကာလအတြင္း ကမ႓ာေပၚရွိ ပတၱျမား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

တို႔၏ ခန႔္မွန္းေျခ ၃၀% ကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္
၁၃၀ စတုရန္းမိုင္ရွိေသာ လုပ္ကြက္တစ္ခုအား Montepuez  Ruby Mining
Limitada (MRM) ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ MRM  ၏ ၇၅% ကို Gemfields
မွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မိုဇမ္ဘစ္ကုမၸဏီ Mwiriti Limitada
မွ ပိုင္ဆိုင္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ရဲတပ္ဖသ
႔ြဲ ည္ ေက်းရြာႏွစရ
္ ြာတြင္ ေနထိင
ု သ
္ မ
ူ ်ားအား MRM
၏လုပ္ကြက္မွ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း
ႏွင့္ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ခန႔တ
္ က
႔ို ို မီး႐ႈ႕ိ ျခင္းတိ႔ု လုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္ဟူေသာ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္
မ်ားရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါရွင္းလင္းမႈသည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမမ
္ ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခရ
ဲ့ သူမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ ေျမယာ

Gemfields သည္ "တာဝန္ ယူ မ ႈ ရ ွိ စ ြာ ဝယ္ ယူ တ င္ သ ြ င္း ခဲ့ေ သာ ေရာင္ စုံ

ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမရွိဟု Gemfields က ဆိုသည္။ ေျမယာ ရွင္း

ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ကမ႓ာထ
့ ပ
ိ တ
္ န္းကုနပ
္ စၥည္းေပးသြင္းသူ" အျဖစ္ မိမက
ိ ယ
ို ္

လင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြဲခ်က္မ်ားအတြက္

ကိုယ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး "ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာ

၂၇၃ ဦးတို႔ထံ ေပါင္ ၅.၈ သန္း ေပးအပ္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ လန္ဒန္အထက္

သက္ေ ရာက္ ခဲ့ ကာ" "ေက်ာက္ တ ြ င္း မ်ားပတ္ လ ည္ ရ ွိ အသို င္း အဝို င္း မ်ား

တရား႐ုံး၌ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ၎တြင္ မည္သည့္တာဝန္မွ်မရွိဟု

အတြက္ ေရရွညတ
္ ည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပင
္ န္းမ်ား" တည္

ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ေဆာက္ေပးသည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာေဖာ္ျပမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံမွပတၱျမားမ်ားကို အေမရိကန္သို႔တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၃
ခုႏစ
ွ ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ အ
႔ို ၾကားတြင္ ျမန္မာ့ပတၱျမားအတြက္ က်င့ဝ
္ တ္ႏင
ွ ည
့္ ီ
ေသာ ပတၱျမားမ်ားအျဖစ္ ၎၏ပတၱျမားမ်ားကို ျမႇငတ
့္ င္ရန္ အေထာက္အကူ
ျပဳခဲ့သည္ (အေရးယူမႈမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္)။
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ လက္ေတြမ
႔ ွာမူ မ်ားစြာကြျဲ ပားျခားနားပုရ
ံ ပါသည္။ လြန္
ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း Montepuez ေက်ာက္တြင္းအတြင္း ႏွင့္ အနီး
တစ္ဝက
ို တ
္ ရ
႔ို ွိ လက္လပ
ု လ
္ က္စား တူးေဖာ္သမ
ူ ်ားအေပၚ လုျံ ခဳံေရးတပ္ဖမ
႔ြဲ ်ားမွ
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရိုက္ႏွက္မႈမ်ား၊ အရွက္ရေစသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ တရား
ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ား အပါ
အဝင္ က်ယ္ျပန႔သ
္ ည့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို မွတတ
္ မ္းတင္ထား
ခဲ့သည္။
ပတၱျမားသိုက္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေဒသ

စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦး၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ယင္းအေနျဖင့္ MRM အမႈ
ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားပါဝင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို မသိရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ကုမၸဏီသည္
လုံျခဳံေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္လိုက္နာသည့္
အေျခခံမူမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီက ပါဝင္လာခဲ့ေၾကာင္း Global Witness
ထံသို႔ Gemfields က ေရးသားေျပာဆိုခဲ့သည္။
စီမံကိန္းသည္ အခြင့္ထူးခံလူတစ္စုကို အဓိကအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစခဲ့ပုံရပါ
သည္။ Gemfields ၏ မိုဇမ္ဘစ္စီးပြားဖက္ျဖစ္ေသာ Mwiriti Limitada
သည္ မိုဇမ္ဘစ္၏ ပထမဆုံးသမၼတျဖစ္သူ၏သား Samora Machel Jr ႏွင့္
အာဏာရပါတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး Cabo Delgado ခရိုင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မႉးျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Raimundo Pachinuapa တို႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ၏ ဩဇာ
အႀကီးဆုံး ပုဂဳၢိ လ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယရ
္ သ
ွိ ည္။ Gemfields က ၎အေန
ျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျပႆနာကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး

အတြင္းသိ႔ု လက္လပ
ု လ
္ က္စား တူးေဖာ္သမ
ူ ်ား စုျပဳံ၍ဝင္ေရာက္လာခဲသ
့ ည္။
သိရ
႔ု ာတြင္ MRM အေနျဖင့္ လုပက
္ ြကရ
္ ရွခ
ိ ဲၿ့ ပီး ႏွစႏ
္ စ
ွ ္ ၾကာျမင့ခ
္ ်ိနတ
္ ြင္ လက္
လုပ္လက္စားတူးေဖာ္သူမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ ႏွင့္ ၎တို႔ျပန္လာျခင္းကို
တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ လက္နက္ကိုင္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စတင္
အသုံးျပဳလာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွစတင္ကာ Al Jazeera မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့
ေသာ Montepuez ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏အဆိုအရ အနိမ့္ဆုံး ၁၈ ဦးတို႔ ပစ္ခတ္
သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး သတ္ျဖတ္မႈအမ်ားစုတို႔သည္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရလုံျခဳံ
ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို
တုန႔္ျပန္သည့္အားျဖင့္ Gemfields က ၎အေနျဖင့္ လူ ၇ ဦး ပစ္ခတ္သတ္
ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔အနက္ ၆ ဦးတို႔သည္ မိုဇမ္ဘစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား
သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိသည္ဟု တုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။
လူသိမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုတစ္ခုတြင္ ရဲအရာရွိမ်ား ႏွင့္ လုံျခဳံေရး
အေစာင့မ
္ ်ားသည္ MRM လုပက
္ ြကရ
္ ွိ လက္လပ
ု လ
္ က္စားတူးေဖာ္သမ
ူ ်ားကို
ရိုက္ႏွက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ တရားဝင္ လုံျခဳံေရးအေစာင့္မ်ားအျပင္
MRM လုပ္ကြက္အတြင္း လူရမ္းကားဂိုဏ္းတစ္ခုလည္း လႈပ္ရွားၿပီး တူးေဖာ္
သူမ်ားကို တိုကခ
္ ိုကခ
္ ဲၾ့ ကသည္ဟု တင္ျပခ်က္မ်ားရွခ
ိ ဲသ
့ ည္။ Gemfields က
၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔
သည္ MRM လုျံ ခဳံေရးအေစာင့မ
္ ်ား၏ အျမင္အရ လက္လပ
ု လ
္ က္စား ေက်ာက္
တြင္းတစ္ခုကို ရွင္းလင္းေနခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။

မိုဇမ္ဘစ္နိုင္ငံ Montepuez ပတၱျမားတြင္းအနီးရွိ အေသးစားဆည္တစ္ခုတြင္
ေက်ာက္စရစ္မ်ားကို ဆန္ခါခ်ကာ ပတၱျမားမ်ား ရွာေဖြေနၾကေသာ လက္လုပ္လက္စား
တူးေဖာ္သူမ်ား၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ Matthew Hill/Bloomberg via Getty Images
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သက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း Global Witness ထံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကို သိရွိေလ့မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္လိုက္
သည့္အခါ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေခ်ာထည္ကုမၸဏီမ်ား
အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းသည္ အထူးခက္ခဲ

Cabo Delgado အပါအဝင္ ေျမာက္ပင
ို ္းရွခ
ိ ရိင
ု မ
္ ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတ

ပါသည္။

အႂကြယ္ဝဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းထားမ်ား

ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ တြင္းထြကသ
္ ယံဇာတမ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူ

အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ Cabo Delgado သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ႏွင့္

မႈရွိစြာ ဝယ္ယူတင္သြင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္

ျပည္သူလူထုမ်ား အႀကီးစားအတိုင္းအတာျဖင့္ ဖယ္ရွားရျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ေျခရာခံျခင္း ႏွင့္ အသိအမွတျ္ ပဳလက္မတ
ွ ထ
္ တ
ု ္ေပးျခင္းစနစ္မ်ားကို ေရးဆြခ
ဲ ၾဲ့ က

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည္။ MRM သည္ Cabo Delgado

ေသာ္လည္း အဆိုပါအစီအစဥ္အားလုံးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာအေျခ

ရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ အခြန္အေကာက္ဝင္ေငြမ်ား၊ စီးပြားေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား

အေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။ ပဋိပကၡႏွင့္ကင္းလြတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ

ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းပိခ
႔ု ်မႈမ်ားအတြက္ အဓိက ေမာင္းႏွငသ
္ ူ

လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ ကန႔္သတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွသာ ဝယ္ယူ

ျဖစ္ၿပီး Gemfields ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ျပည္ သူ လူ ထု အစု ရ ွ ယ္ ယာရွ င္ မ ်ားကို အက်ိ ဳးေက်းဇူး ရရွိေ စခဲ့ေ ၾကာင္း
Gemfields က Global Witness ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တင္သင
ြ ္းျခင္း၊ မွ်တစြာကုနသ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္း ႏွင့္ ကုနၾ္ ကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ မည္သည့္ ရာခိင
ု ္
ႏႈန္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ မူလေနရာမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေၾကာင္း တင္ျပႏုိင္ေသာ
အဆင့္ျမင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေႁခြတာေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
မရွိသည့္ တည္ၿငိမ္မႈ အတိုင္းအတာတစ္ခု ႏွင့္ တရားဝင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အေပၚ
တြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈ မတိုင္မီကပင္ Tiffany &

၅.၃ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ထုတလ
္ ပ
ု ေ
္ ရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား
ႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ထိခက
ုိ န
္ စ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္

Co. သည္ ၎အေနျဖင့္ တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ မ
္ မ
ႈ ရွိေၾကာင္း စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ မိုးကုတ္မွ ကန႔္သတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဝယ္ယူတင္
သြင္းရန္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို စြန႔္လႊတ္ခဲ့သည္။

သိရႏ
ိွ င
ို ေ
္ ရး စိစစ္ရန္အလြနခ
္ က္ခပ
ဲ ါသည္

အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရမ်ားအား တာဝန္ယူမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမကဘဲ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္

ယင္းသည္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ မိမတ
ိ က
႔ို ယ
ို တ
္ င
ို ္ တာဝန္ယရ
ူ န္၊ ကုနပ
္ စၥည္းေပး

ရႈပ္ေထြးၿပီး၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကြဲေနကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မၾကာခဏေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ စီမံထုတ္လုပ္သူမ်ား
ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပင
္ န္းမ်ားသည္ ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားမွ တိက
ု ရ
္ က
ို ဝ
္ ယ္ယူ
တင္သြင္းေလ့မရွိဘဲ ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ အဆင့္ဆင့္လက္လႊဲေျပာင္းျခင္းခံ

ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ မျပဳေပ။ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ခုျဖစ္ပါက
သြင္းသူမ်ားထံမွ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈကို ေတာင္းဆိရ
ု န္၊ ေျခရာခံႏင
ုိ မ
္ က
ႈ ို ျမႇငတ
့္ င္ရန္
ႏွင့္ ဝယ္ယူသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊
တရားမဝင္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ အျခား အားထုတ္မႈမ်ား
ႏွင့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ အဆိပ
ု ါတာဝန္မ်ားကို အေလးအနက္

ရေလ့ရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ယခင္အခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီ

ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ပိုမိုအေရးပါေစသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ပတၱျမားမ်ား စီမံထုတ္လုပ္ေန

စစ္ တ ပ္ အာဏာသိ မ္း မႈ မ တို င္ မီ ပတၱ ျ မားမ်ားကို တူးေဖာ္ ခဲ့ သ ည့္ ကိ စ ၥ ရ ပ္ ႏ ွ င့္

သည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ႔ု ဝယ္ယူေသာ ပတၱျမားတိ၏
႔ု တိက်သည့္ ဇစ္ျမစ္

ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ေလးေထာင့္ကြက္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

မိုင္းရႉးအနီးရွိ ေတာင္မ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား က်န္ေနခဲ့ေသာ အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို ေမွာင္ရိပ္အတြင္း ရွာေဖြေနသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး။ Suthep Kritsanavarin
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ပတၱျမားေဟာင္း ႏွင့္ ပတၱျမားသစ္မ်ား
ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာေလလံကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား ေရာင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ ၂၀၁၆-၂၀၂၁ NLD အစိုးရ လက္

ခ်ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးအရွိဆုံး ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက

ထက္တင
ြ ပ
္ င္ လက္နက္ကင
ို မ
္ ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းမ်ားကို လႊမ္းမိုး

သို႔မဟုတ္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုကပင္ တူးေဖာ္၊ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္း

ထားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ စစ္တပ္၊ ၎၏ခရိုနီမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား

ပတၱျမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတိသ
႔ု ည္ ကန႔သ
္ တ္ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတခ
္ င
ြ ့္

လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားသည္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏ အဆင့အ
္ ားလုံး

ရရွိသင့္ပါသလား။

တို႔တြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆက္လက္ရရွိၾကသျဖင့္ ထိုစဥ္က တူးေဖာ္ခဲ့

ကံမေကာင္းစြာပင္ ကင္းလြတခ
္ င
ြ ့္ မရရွသ
ိ င့ပ
္ ါ။ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ လက္လီေရာင္း
ခ်သူ မ ်ားအေနျဖင့္ ၎တို ႔ ၏ ပတၱ ျ မားမ်ားအား ျမန္ မာႏုိ င္ ငံ တ ြ င္ စစ္ တ ပ္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမတိုင္မီက တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ဝယ္ယူတင္သြင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္

သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို စိတခ
္ ်ယုၾံ ကည္စြာသတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲမႈကို ထည့္
မတြကသ
္ ည့တ
္ င
ို ္ အဆိပ
ု ါကာလအတြင္း တူးေဖာ္ခသ
ဲ့ ည့္ ပတၱျမားမ်ားကိပ
ု င္
တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ ျဖစ္သည္။

အလြနခ
္ က္ခမ
ဲ ည္ျဖစ္သည္။ ပတၱျမားတစ္ခအ
ု ား မည္သည့္ ရက္စတ
ြဲ င
ြ ္ တူးေဖာ္

မည္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္မဆို (ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္

ခဲ့ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း စမ္းသပ္ႏုိင္ေသာ နည္းပညာ

ေရးရရွျိ ခင္း ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈတအ
႔ို ၾကား ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ္

ဟူ၍ လက္ရွိတြင္ မရွိေသးေပ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အရည္

အတြင္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည့)္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားမရွဘ
ိ ဲ ပတၱျမားမ်ားကို

အေသြးအေကာင္းဆုံး ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားစြာတိက
႔ု ို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရာင္း

ထုတလ
္ ပ
ု ခ
္ သ
ဲ့ ည့္ ကာလတစ္ခု ရွခ
ိ ၿဲ့ ပီး ပတၱျမားမ်ားကို အဆိပ
ု ါကာလကို စိတ္

ခ်ခဲသ
့ ည့္ ၿဗိတသ
ိ ်ွ ကိလ
ု န
ို အ
ီ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မႈ လက္ထက္တင
ြ ္ တူးေဖာ္ခသ
ဲ့ ည့္ ပတၱျမား

ခ်ယုံၾကည္စြာ ရက္စြဲ တြက္ခ်က္ႏုိင္သည့္တိုင္ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ား တင္သြင္း

မ်ားသည္လည္း အလြဲသုံးစားမႈ ႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈတို႔ျဖင့္ စြန္းထင္းေနၾက

မႈအေပၚ ျခဳံငုံတားျမစ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ႁခြင္းခ်က္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းသည္

သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား၏ လိမ္လည္
အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကယ္ေပါက္မ်ား ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

၅.၄ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္ဝတ္ရတနာ အမွတ္
တံဆိပ္မ်ား၊ ေလလံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ေစ်းကြက္
ႀကီးအတြင္း လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရက္စက္ယုတ္မာေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားကို ၎တို႔အေနျဖင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုး
ေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈ
ထားၾကသည္
လုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာကၽြမ္းက်င္သမ
ူ ်ား၏အဆိအ
ု ရ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားအတြက္ အေရး
အပါဆုံး ခရီးပန္းတိုင္မွာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔
ျဖစ္ၾကသည္။ EU ႏုိင္ငံမ်ား၊ UAE, ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ စကၤာပူတို႔သည္လည္း
အေရးပါသည့္ ေစ်းကြကမ
္ ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ US ႏွင့္ ဥေရာပတိတ
႔ု င
ြ ္ အေရးပါေသာ
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ႏွင့္ အေရာင္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း အေရးပါ
သည့္ လက္ဝတ္ရတနာထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ား ရွိၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ
တြင္ အဆင့္ျမင့္လက္ဝတ္ရတနာထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ား ရွိသည္။
Global Witness အေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စ၊ု ဥေရာပ ႏွင့္ အာရွအေျခစိက
ု ္ လက္ဝတ္ရတနာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၊ ေလလံ
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြကႀ္ ကီးအတြင္း လက္လီေရာင္းခ်သူ ၃၀ တိက
႔ု ို ဆက္သယ
ြ ္
ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ထိခိုက္
နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သရ
ိ ႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္စစ
ိ စ္ျခင္း အားထုတမ
္ မ
ႈ ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ အထူး
သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ဝယ္ယူ
တင္သင
ြ ္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းပုစ
ံ တ
ံ စ္ခတ
ု င
ြ ္ ျဖည့စ
္ က
ြ ရ
္ န္ ေတာင္းဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ၃၀ တို႔အနက္ ၁၇ ခုတို႔သည္ အီးေမးလ္
ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းတို႔ျဖင့္ ထပ္တလဲလဲ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုံးဝ မတုန႔္ျပန္
ခဲ့ၾကေပ။ ယင္းတို႔တြင္ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း Pragnell, ေစ်းကြက္ႀကီး
အတြင္း လက္လီေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Walmart ႏွင့္ ေလလံကုမၸဏီ
မ်ားျဖစ္ေသာ Christie's, Sotheby's ႏွင့္ Bonhams တို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔
အားလုံးသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ၎တို႔၏ ဝက္ဆိုက္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ပတၱျမား
ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ Sotheby's ႏွင့္ Christie's
တို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အျမင့္မားဆုံးေစ်းႏႈန္းမ်ား ရရွိသည့္

ပတၱျမားအခ်ိဳ႕ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါပတၱျမားမ်ားအနက္ မ်ားစြာတို႔မွာ
သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ္လည္း (အေပၚေလးေထာင့က
္ က
ြ က
္ ို
ၾကည့္ရႈပါ) အျခားပတၱျမားမ်ားမွာမူ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အပါအဝင္ လတ္တေလာ ႏွစ္
တစ္ႏွစ္အတြင္း သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခု ပါဝင္သည္။
Global Witness ထံ ေျဖၾကားရန္ ကုမၸဏီ ၄ ခုတို႔ကသာ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး
၂၀၂၁ ခုနစ္တြင္ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ခဲ့ေသာ တန္ဖိုးျမင့္ လက္
ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း Van Cleef & Arpels အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၆ ခုတို႔သည္
ေမးခြန္းမ်ားကို အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီက ၎၏တာဝန္ယူမႈရွိ
ေသာ ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း အေလ့အထမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားအျဖစ္
OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာေၾကာင္း ႏွင့္ RJC အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို
ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွပတၱျမားမ်ားကို
က်င့ဝ
္ တ္ႏင
ွ အ
့္ ညီ ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းႏုင
ိ ခ
္ ဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ အေထာက္အထား
မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ကုမၸဏီ ၃ ခုတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ စာျပန္ခဲ့ေသာ္
လည္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းမရွိသလို ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေျဖ
ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။။
Harry Winston က ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း
မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ "ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ စတင္ထြက္ေပၚလာခဲသ
့ ည့္ ပတၱျမားႏွင့္ ေက်ာက္
စိ မ္း တို ႔ အား ႏုိ င္ ငံ တ ကာအေရးယူ မ ႈ မ ်ားမရွိ မီ ကာလအတြ င္း တင္ သ ြ င္း ခဲ့ ျ ခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံေသာ စိတခ
္ ်ယုၾံ ကည္ရၿပီး စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားေသာ
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားထံမွသာ" ဝယ္ယူေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ဝက္ဆိုက္တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ညႊန္ျပခဲ့သည္။ Harry
Winston က ၄င္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စတင္ထြက္ရွိလာသည့္ ေက်ာက္မ်က္
မ်ားအား မည္သည္ရ
့ က္စတ
ြဲ င
ြ တ
္ င္သင
ြ ္းခဲသ
့ ည္ျဖစ္ေစ ၄င္း၏ ကုနပ
္ စၥည္းတင္သင
ြ ္း
သူ မ ်ားထံ မ ွ ဝယ္ ယူေ တာ့ မ ည္ မ ဟု တ္ေ ၾကာင္း ဒီ ဇ င္ ဘာလ ၉ ရက္ေ န႔ တ ြ င္
ေၾကညာခဲ့သည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႏ
႔ို င
ွ ့္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားျဖစ္သည့္ Signet Jewelers, Chopard,
Tiffany & Co. ႏွင့္ Bulgari တို႔သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းအတြင္း ဦးေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္
ရႈျမင္ၾကသည္။ သို႔တိုင္ ၎တို႔အနက္ ႏွစ္ခု - Bulgari ႏွင့္ Chopard - တို႔မွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံမွပတၱျမားမ်ား ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳဘဲ Bulgari
သည္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ို စုစ
ံ မ္းေဖာ္ထတ
ု ခ
္ စ
ဲ့ ဥ္တင
ြ ္ အနည္းဆုံး ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ပတၱျမားတစ္ခု
ကို ေစ်းကြက္တင္လ်က္ရွိသည္။ Chopard ႏွင့္ Bulgari တို႔က ၎တို႔အေနျဖင့္
စည္းမ်ဥ္းသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားအရ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားျခင္းမရွသ
ိ ၍ ၎တိ၏
႔ု ထုတလ
္ ပ
ု ္
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ဥေရာပ ႏွင့္ US ရွိ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္မ်ား
ကုနသ
္ ည္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတိ႔ု ေရာင္းခ်သည့္ ပတၱျမားမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ကို ခြျဲ ခား

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကိုယ္စီတင္သြင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း

သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ စ
္ မ
ြ ္းမရွျိ ခင္းသည္ ႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြင္းရွိ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏

ရွင္းလင္းစြာေတြရ
႔ သည္။ စုစုေပါင္းအျဖစ္ အဆိပ
ု ါႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားသည္ ယင္းကာလ

ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈမရွျိ ခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ သိတ
႔ု င
ို ္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ပတၱျမား

အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၅ သန္းတန္ဖိုးရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္

မ်ားကို မည္သည့ႏ
္ င
ုိ င
္ မ
ံ ်ားမွ ဝယ္ယသ
ူ နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ အေရးပါ

ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၁ သန္းရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို တင္သင
ြ ္း

သည့္ ေမးခြန္းတစ္ချု ဖစ္သည္။ လက္ရအ
ွိ ခ်ိနအ
္ ထိ တ႐ုတႏ
္ င
ုိ င
္ မ
ံ ွ အႀကီးမား

ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ဆုံး ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္
ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ ပတၱျမားလုပ္ငန္းတြင္မူ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္
ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ျပင္သစ္၊ တ႐ုတ္ (ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ မကာအိအ
ု ပါအဝင္)
ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔သည္ အႀကီးမားဆုံးတင္သြင္းသူမ်ားျဖစ္
ၾကၿပီး ၅ ႏွစ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀ သန္း တန္ဖိုးရွိေသာ

UN Comtrade အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မ်က္မ်ား

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းတန္ဖိုးရွိသည့္ ေက်ာက္မ်ား

ကို မည္သည့ႏ
္ င
ုိ င
္ မ
ံ ်ားမွတင္သင
ြ ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရး

ကို ဝယ္ယခ
ူ ၾဲ့ ကသည္။ အီတလီသည္ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးမားဆုံးတင္ပသ
႔ို ူ

ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္

ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၂ သန္း ရွိခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ ႏွင့္ ဂ်ာမနီ

အလက္အား အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွစခ
္ တ
ု ႔ေ
ို ၾကာင့္ သတိျဖင့္ ရႈျမင္ရမည္

တို႔သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉ သန္း ႏွင့္ ၇၅ သန္း အသီးသီးျဖင့္

ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ ယင္းသည္ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ား၏ တင္ျပမႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေန

ေနာက္ထပ္ အႀကီးမားဆုံးတင္သြင္းသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

သျဖင့္ တိက်မႈမရွိရန္ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စုံရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ ေမွာင္ခို
ကုန္ကူးမႈမ်ား တြင္က်ယ္ေနျခင္း ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ အခြန္အခမ်ား
သက္သာေစရန္ တန္ဖိုးေလွ်ာ့ျဖတ္သည့္ ပုံမွန္ျဖစ္ေနေသာ အေလ့အထတို႔
ေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရး အခ်က္အလက္
မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စိတခ
္ ်ယုၾံ ကည္ရမႈ မရွိေပ။ ဒုတယ
ိ အားျဖင့္ အခ်က္
အလက္မ်ားအား ပတၱျမားမ်ားအတြက္ သီးျခားခြဲထုတ္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္
(ေက်ာက္စမ
ိ ္းအပါအဝင္) ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ အျခား အဖိုးတန္
ေက်ာက္ ႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္းတန္ဖိုးရွသ
ိ ည့္ ေက်ာက္မ်ားလည္း ပါဝင္
ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။

အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို သတိျဖင့္ ၾကည့္ရႈရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္
ဆိင
ု ရ
္ ာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားသိ႔ု ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္မ်ား တင္သင
ြ ္းမႈသည္ UN သိ႔ု တင္ျပ
ခဲ့သည့္ပမာဏေအာက္ ေလ်ာ့နည္းဖြယ္ရာ မရွိေပ။ ထို႔အစား အဆိုပါကိန္း
ဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တင္ပို႔မႈမ်ားကို တန္ဖိုးေလွ်ာ့တြက္ထားျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးေလွ်ာ့တြက္ျခင္းတို႔
ေၾကာင့္ ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါဝင္မႈ
သည္ သိသသ
ိ ာသာ ပိမ
ု ႀို ကီးမားႏုင
ိ ဖ
္ ယ
ြ ္ ရွပ
ိ ါသည္။ ယင္းတိသ
႔ု ည္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို
ေတြရ
႔ ခ
ွိ ်က္အရ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာေစ်းကြကမ
္ ်ားသိ႔ု အမ်ားဆုံးပိ႔ေ
ု ဆာင္သည့္ လမ္း
ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးၿပီး တင္ပို႔သည့္ ျမန္မာ့

မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ကုနသ
္ ြယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဥေရာပႏုင
ိ င
္ ံ

ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

မ်ား (ျပင္သစ္၊ ဆြစ္ဇာလန္ ႏွင့္ အီတလီ) သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
၁၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွသ
ိ ည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ မ
္ ွ

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

တ႐ုတ္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

အီတလီ

ဆြစ္ဇာလန္

ဂ်ာမနီ

အျခားနိုင္ငံမ်ားအားလုံး

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ မီလ်ံ

၆၀ မီလ်ံ

၄၀ မီလ်ံ

၂၀ မီလ်ံ

၂၀၁၆

၂၀၁၇
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၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားကို အလုံးစုံဖယ္ၾကဥ္ျခင္း မျပဳဟု Global
Witness ထံ ရွင္းျပခဲသ
့ ည္။ ထိသ
ု ႔ို ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာစံမ်ားႏွင့္ ကိက
ု ္
ညီျခင္းမရွိဟု Chopard က ယူဆသည္။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္လည္း Chopard သည္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွေက်ာက္မ်က္မ်ား
ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္
ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို ၎၏ဝက္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္
သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ကုမၸဏီဝက္ဆိုက္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္
ေသာ္လည္း ႏုိဝင္ဘာလတြင္မူ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။
Chopard က ၎အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို အလုံးစုံဖယ္ခ်န္ထားျခင္းအစား အဆင့္
ျမႇငတ
့္ င္ထားေသာ ထိခက
ို န
္ စ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သရ
ိ ႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္းကို အသုံး
ခ်ကာ ၎၏ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္းစနစ္ ႏွင့္ ကုန္
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားအရ ၎အသုံးျပဳေသာ
ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္
ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း ေက်နပ္မႈရွိသည္ဟု Global Witness ထံေျပာၾကားခဲ့
သည္။ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း အစီအမံမ်ားအတြင္း
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ အတြင္းက်က်ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ၿပီး အႏၲရာယ္
ျမင့္မားသည့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္ လုပ္ကြက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္
ေလ့လာျခင္းမ်ား ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု Chopard
က ဆိုခဲ့သည္။ ၎အေနျဖင့္ သံသယရွိပါက အဆိုပါကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား
ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းကို ရပ္တန႔္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္
ဆိုေစကာမူ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဝယ္ယူတင္သြင္းရာတြင္
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းသည္ မည္မွ်ထိေရာက္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။
Gemmological Institute of America မွ စိစစ္ေလ့လာသူေဟာင္းတစ္ဦး၏
အဆိုအရ Bulgari သည္ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားကို ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။ Bulgari
က ၎အေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း ရွိ
မရွိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တိုက္ရိုက္
ဝယ္ယူျခင္း မရွိဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အျပည့္အစုံေျခရာခံႏုိင္ရန္
ခက္ခဲေၾကာင္းကိုမူ ၎က ဝန္ခံခဲ့သည္။
Global Witness အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းမႈကို
ရပ္တန႔္ေၾကာင္း လူသထ
ိ င္ရွား ေၾကညာထားေသာ Boodles, Signet, Tiffany &
Co. ႏွင့္ Harry Winston ဟူသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
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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

Gübelin က ၎အေနျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ
၎၏ဝယ္ယူမႈမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ လူမႈအသိုင္း
အဝိုင္းမ်ားကို အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစၿပီး ပဋိပကၡ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
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စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အထိုက္
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OECD လမ္းညႊန္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔သည္
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မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာပုံမရေပ။
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမွန္
တကယ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Global Witness ထံသို႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့
သည့္ ကုမဏ
ၸ အ
ီ ခ်ိဳ႕သည္ ၎တိ၏
႔ု ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ အတြင္း
က်က် အျမင္မ်ားရရွရ
ိ န္အတြက္ ၎တိ၏
႔ု ကုနပ
္ စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြ
စြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ပါသည္။ Tiffany & Co. ႏွင့္ Bulgari တို႔က ၎တို႔၏ ကုန္
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား (Bulgari အတြက္ ၎၏ ထပ္ဆင့က
္ န္ထရိက
ု တ
္ ာမ်ား ႏွင့္
တိက
ု ရ
္ က
ို မ
္ ဟုတ္ေသာ ကုနပ
္ စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား) သည္ လူမႈေရး ႏွင့္ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တာဝန္မ်ားပါရွိေသာ ကုမၸဏီ၏
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ကုန္
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအား (Bulgari သည္ ေၾကညာျခင္းမျပဳဘဲ) ဆန္းစစ္ျခင္း
မ်ား ႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ေစာင့ၾ္ ကည့္ေလ့လာေၾကာင္း Global Witness
ထံ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
Chopard သည္ ကုနပ
္ စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္ အလားတူ က်င့ဝ
္ တ္စည္းမ်ဥ္း
တစ္ခုကို အသုံးျပဳၿပီး ၎၏ ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပိုမိုေကာင္းစြာ နား
လည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ ၎၏ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔
ဆက္ ဆံေ ရးအစီ အ စဥ္ တ စ္ ခု ကို မၾကာေသးမီ က လု ပ္ေ ဆာင္ ၿ ပီး စီး ခဲ့ေ ၾကာင္း
Global Witness ထံ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ Signet သည္ ကုန္ပစၥည္းေပး
သြင္းသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခု ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ဝယ္ယူတင္
သြင္းျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လုပထ
္ ုံးလုပန
္ ည္းတစ္ခက
ု ို ေရးဆြခ
ဲ ၿဲ့ ပီး ယင္းတိသ
႔ု ည္ အႏၲရာယ္
ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခမ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္တစ္ခုထားရွိျခင္း ႏွင့္
လိုက္နာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းတို႔အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္း
ေပးသြင္းသူမ်ားထံမွ ၎၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
Tiffany & Co. သည္ ၂၀၂၀ Human Rights Watch သုံးသပ္ခ်က္တြင္ တာဝန္
ယူမရ
ႈ ွိေသာ ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းျခင္းအတြက္ "အားေကာင္း" ဟု အမ်ိဳးအစား သတ္
မွတထ
္ ားသည့္ တစ္ခတ
ု ည္းေသာကုမဏ
ၸ ီ ျဖစ္ပါသည္။ Bulgari ႏွင့္ Signet တိအ
႔ု ား
အဆိုပါ သုံးသပ္ခ်က္တြင္ "အတန္အသင့္" ဟု အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး Chopard
အား "သင့္တင့္" ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
Global Witness အေနျဖင့္ Sotheby’s, Christie’s ႏွင့္ Bonhams တို႔အား ၎
တို႔၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုင
ိ ္ေရးအတြက္ ဆက္သယ
ြ ခ
္ ဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္တန
ု ျ႔္ ပန္
ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ Global Witness အေနျဖင့္ Costco, Intercolor USA ႏွင့္

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ စြန႔္ပစ္ထားေသာ ကိုလိုနီေခတ္ ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုမွ
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မိုးကုတ္ေရကန္အနီး ပတၱျမားမ်ား ႏွင့္ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကို
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနသည့္ ကုန္သည္မ်ား၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ။ MO
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Walmart တို႔ကိုလည္း ဆက္သြယ္ကာ ၎တို႔၏ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို သိရွိႏုိင္
ရန္ စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း
တုန႔္ျပန္ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ကုန္သြယ္ေရးဂ်ာနယ္တစ္ခုမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့
ရာတြင္ Intercolour USA ၏ ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒က ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းရာ
တြင္ မည္သည့ဥ
္ ပေဒကိမ
ု ်ွ မခ်ိဳးေဖာက္ဘဲ ပိတဆ
္ အ
႔ို ေရးယူမမ
ႈ ်ားကို အေလးထား
႐ုံမွ်ျဖင့္ လုံေလာက္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

၅.၆ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ လက္ဝတ္ရတနာ လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ား၊

ေလလံကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ကန
ု သ
္ ည္
မ်ားအေနျဖင့္ လုပေ
္ ဆာင္သင့သ
္ ည့အ
္ ရာမ်ား။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပင
္ န္းမ်ား၊ ေလလံကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ကုနသ
္ ည္မ်ားအေနျဖင့  
္ ၎တိ႔ေ
ု ရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡႏင
ွ ့္
ဆက္စပ္ေနျခင္းရွမ
ိ ရွိ သိမ
႔ု ဟုတ္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို ေငြေၾကးပံပ
့ ိုး
ရန္ အေထာက္အကူျပဳေနျခင္းရွမ
ိ ရွိ ရွာေဖြေဖာ္ထတ
ု ရ
္ န္ တာဝန္ရပ
ွိ ါသည္။ အနည္း
စုကသာ အဆိုပါတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အကယ္၍
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေနျဖင့္ ၎တိသ
႔ု ည္ မူလအစတြင္ မည္သထ
႔ူ မ
ံ ွ ဝယ္ယူေနျခင္း ျဖစ္
ေၾကာင္း မသိရွိဘဲ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ခ်ိဳး
ေဖာက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္တာဝန္ရွိေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္
တစ္ခရ
ု ပ
ွိ ါက သက္ဆင
ို ရ
္ ာ စီးပြားေရး ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာ အဆုံး
သတ္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔
က ေက်ာက္မ်က္က႑အတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္မွ ထုတ္
လုပ္ေသာ၊ ေရာင္းခ်ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္တစ္နည္းတစ္ဖုံ ဆက္စပ္ေနေသာ
မည္သည့္ေက်ာက္မ်က္ကမ
ို ်ွ ဝယ္ယျူ ခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ကုနသ
္ ြယျ္ ခင္း မျပဳေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္
လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။
“ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လႈပ္ရွားေနသည့္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆို သို႔မဟုတ္
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေနသည့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎တိတ
႔ု င
ြ ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသည့္ မည္သည့စ
္ ီးပြားေရးလုပင
္ န္းမဆိတ
ု အ
႔ို ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ
မည္သည့္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔အမ်ိဳးအစားမဆို၊ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္
လက္ေအာက္ခက
ံ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းအဖြဝ
႔ဲ င္မ်ား အပါအဝင္ ၎ ပိင
ု ္
ဆိင
ု ္ေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ မည္သည့လ
္ ပ
ု င
္ န္းမဆိတ
ု ႏ
႔ို င
ွ ့္ စီးပြားေရးအရ
ဆက္ဆျံ ခင္း မျပဳလုပသ
္ င့ပ
္ ါ။" ဟု ကုလသမဂၢ၏ အဆိပ
ု ါအဖြက
႔ဲ ဆိသ
ု ည္။ “ျမန္မာ့
ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ပတၱျမား ကုန္သြယ္မႈတို႔သည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး
တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔ကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနကာ
တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း က်ဴးလြနသ
္ ည့္ လူ႔အခြငအ
့္ ေရး ႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္
ရွိသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့
ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနျခင္းတို႔ မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာ
ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။"
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ
အေျခအေနတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
အႏၲရာယ္ကို လုံေလာက္စြာေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတိက
႔ု ို လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏင
ုိ ္ေပ။ Global
Witness ၏ အျမင္အရ မိမတ
ိ ၏
႔ို ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍
ထိခက
ို န
္ စ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သရ
ိ ႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္းကို လုံေလာက္စြာ လုပ္ေဆာင္
ခဲသ
့ ည့္ မည္သည့က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ဆို သည္ လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ပတၱျမား သိမ
႔ု ဟုတ္
အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကို လုံးဝဝယ္ယတ
ူ င္သင
ြ ္းမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ႏုင
ိ င
္ ံ
တကာကုမၸဏီမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းသည္
တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာ ဝယ္ယတ
ူ င္သြင္းရန္ ျဖစ္ႏင
ုိ လ
္ ာသည့အ
္ ခ်ိနအ
္ ထိ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ
စတင္ထြက္ရွိလာေသာ ေက်ာက္မ်က္အားလုံးတို႔ကို ဝယ္ယူျခင္းမျပဳေရးတြင္
အာ႐ုံစူးစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔
၁။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္စမ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) ကို အသိအမွတ္
မျပဳရန္ႏင
ွ ့္ အေျခအေနအားလုံးတြင္ SAC ၏ အသိအမွတျ္ ပဳခံရမႈ၊ ကိယ
ု စ
္ ား
ျပဳမႈကို ျငင္းပယ္ရန္။
၂။ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးတြင္မဆို SAC ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ ႏွင့္
လုပင
္ န္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏင
ုိ ္ေရးအတြက္ SAC ႏွင့္ ထိေတြဆ
႔ က္ဆရ
ံ န္ ေဒသ
တြင္းမိတ္ဖက္မ်ားကို ဖိအားေပးျခင္းမျပဳရန္။
၃။ NUG ကို ျမန္မာျပည္သမ
ူ ်ား၏ တရားဝင္ကယ
ို စ
္ ားလွယအ
္ ျဖစ္ အသိအမွတျ္ ပဳ
ရန္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္
ေရးအစိုးရ (NUG) ၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္။
၄။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါႏင
ွ ့္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပင
ို ္းတြင္း ေပၚေပါကလ
္ ာေသာ
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တုန႔္ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းအပါအဝင္ စစ္အစိုးရကို
တရားဝင္ေစျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အေထာက္အပံမ
့ ်ား ျဖန႔္ေဝေပးရာတြင္ စစ္အစိုးရ
မွ လႊမ္းမိုးျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွျိ ခင္းတိ႔ု မရွိေစဘဲ ျမန္မာျပည္သူ
မ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား တိုး
ျမႇင့္ေပးအပ္ရန္။
၅။ ကုလသမဂၢလျုံ ခဳံေရးေကာင္စ၏
ီ လက္နက္ပတ
ိ ဆ
္ မ
႔ို ႈ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္
သားအစိုးရထံသ႔ို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အာဏာျပန္လည္ေပးအပ္ရန္
လိုအပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံရန္။
၆။ ျမန္မာျပည္သမ
ူ ်ားအေပၚ ထိခက
ို မ
္ အ
ႈ နည္းဆုံးျဖစ္ေစၿပီး စစ္တပ္၏ စီးပြားေရး
အသက္ေသြးေၾကာမ်ားကို အဓိကထားကာ ပစ္မတ
ွ ထ
္ ားအေရးယူမမ
ႈ ်ား ႏွင့္
အျခားကန႔သ
္ တ္မျႈ ပဳလုပသ
္ ည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအေန
ျဖင့္ ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္မွ စစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈျပဳ
ျခင္း၊ အေထာက္အပံျ့ ပဳျခင္းမ်ားကို ကန႔သ
္ တ္သည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတက
္ ်င့သ
္ ုံး
ရန္။ ယင္းသိအ
႔ု ေရးယူလပ
ု ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါလူပဂ
ု ဳၢိ လ္၊ အဖြအ
ဲ႔ စည္း
မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
က။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ
သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ်ားကို က်ဴးလြနခ
္ ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္
တာဝန္ရွိသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား၊ SAC အဖြဲ႔ဝင္
မ်ား ႏွင့္ အျခားအရာရွိမ်ားသာမက အေရးယူမႈမ်ားကို ေရွာင္တိမ္းရာ
တြင္ ကိုယ္စားအျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္
အေပါင္းအပါမ်ား
ခ။ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊  ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ ႏွင့္
လက္ေအာက္ခံ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား အပါအဝင္ စစ္တပ္ပင
ို က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအားလုံး
ဂ။ ပိတဆ
္ ျ႔ို ခင္း မျပဳရေသးေသာ ျပည္ပတြင္ အပ္ႏထ
ွံ ားသည့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
အရန္ႏင
ုိ င
္ ျံ ခားသုံးေငြမ်ားႏွငတ
့္ ကြ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိ
ေသာ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ SAC ၏ ရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈ
ဃ။ ျမန္မာ့ေရနံႏင
ွ ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပင
္ န္း (MOGE) ႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္
မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး လုပင
္ န္းတိအ
႔ု ပါအဝင္ စစ္တပ္ကို ေငြေၾကး
အေထာက္ အ ပံ့ ျပဳလ်က္ ရ ွိေ သာ အစိုး ရပို င္ စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း မ်ား
အားလုံး
င။ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္
ကြန္ရက္တြင္းမွ ကုမၸဏီမ်ား၊

မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD)
၏ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျချမင့္မား
သည့္နယ္ေျမမ်ားမွ တြင္းထြက္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ထုတ္လုပ္မႈလမ္း
ေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုသိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္
ခ်က္ကို ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိ
ပညာေပးျခင္း ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား လိုက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
တို႔ ျပဳလုပ္ရန္။ စံအရ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ထုတ္လုပ္ေရးလမ္း
ေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ထိခက
ို န
္ စ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သရ
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ုိ ရ
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ု ည္း အျပစ္ေပး အေရးယူသင့ပ
္ ါ
သည္။
၉။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျချမင့္မား
သည့န
္ ယ္ေျမမ်ားမွ တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာ ရယူျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ထိခက
ို န
္ စ္နာ
မႈမ်ားကိသ
ု ရ
ိ ႏ
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္ န္ စိစစ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွၾိ ကေသာ EU ႏွင့္ US တိ႔ု
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား (ႏွင့္ အျခား
ေသာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားမွ အျခားေသာ ပဋိပကၡႏင
ွ ့္ ပတ္သက္ေနသည့္ တြင္းထြကမ
္ ်ား)
ကိုပါ ထည့္သြင္းရန္ ဥပေဒကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး OECD ၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို
သိရႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္း လမ္းညႊနခ
္ ်က္ႏင
ွ ့္ ကိက
ု ည
္ မ
ီ ရ
ႈ ွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစကာ
အဆိပ
ု ါဥပေဒကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ စံအရ သတ္မတ
ွ ္
ထားသည့အ
္ တိင
ု ္း ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ထိခက
ို န
္ စ္နာမႈမ်ားကို
ႀကိဳတင္သရ
ိ ႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကက
ြ သ
္ ည့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား
ကိုလည္း အျပစ္ေပးအေရးယူသင့္ပါသည္။
၁၀။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မ်က္မ်ား တရားမဝင္
ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို ေထာက္ပံ့ေနျခင္း
မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။
၁၁။ ေက်ာက္မ်က္ကန
ု သ
္ ြယမ
္ ႈ ကန႔သ
္ တ္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မက
ႈ ို ေလ်ာ့ပါး
သက္သာေစရန္အတြက္ ေဒသခံတင
ို ္းရင္းသား အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြ႔ဲ အစည္း
မ်ား၊ နယ္စပ္တင
ြ အ
္ ေျခစိက
ု သ
္ ည့္ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွတဆင့္
သယံဇာတႂကြယ္ဝသည့္ ေဒသမ်ားရွိ အရပ္သားမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆင
ို ရ
္ ာ အေထာက္အပံ့
မ်ားေပးအပ္ရန္။
၁၂။ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိထားဆင္ျခင္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းအား စီးပြားေရး
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
အတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအတြင္း က်င့္သုံးကာ
လုံေလာက္သည့အ
္ ရင္းအျမစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လိက
ု န
္ ာမႈရွိေစ
ရန္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုပ္ရန္။
၁၃။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ကာရက္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး
အခ်ိဳ႕တြင္ ကီလိုဂရမ္ျဖင့္ တင္ျပထားကာ အခ်ိဳ႕တြင္ တန္ဖိုးအတိုင္းအတာ
တစ္ခသ
ု ာ တင္ျပထားသည့္ လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ တသမတ္တည္းမရွိေသာ ယူနစ္မ်ား
ကို အသုံးျပဳေသာ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈ
အခ်က္အလက္မ်ားကို စံသတ္မွတ္ရန္။
၁၄။ လက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္အတြင္း အသုံးျပဳသည့္ "စိန္မဟုတ္သည့္ အဖိုး
တန္ေက်ာက္မ်ား" ဆိင
ု ရ
္ ာ HS Code အတြင္း အမ်ိဳးအစားအခြမ
ဲ ်ား ဖန္တီးကာ
ပတၱျမား၊ နီလာ သို႔မဟုတ္ ျမ စသည့္ အဖိုးတန္ေက်ာက္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳး
မ်ိဳးတို႔ကို ခြဲျခားႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

၇။ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စစ္တပ္၏ ပ်ံ႕ႏွံ႔
ေနေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသိအမွတျ္ ပဳၿပီး ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ေက်ာက္စမ
ိ ္းႏွင့္
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအားလုံးကို တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားရန္။

၁၅။ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တိက်မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္
အလက္မ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ အရည္အေသြးတို႔ကို တိုးတက္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရန္။

၈။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္ နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မား
သည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာရယူျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ထိခက
ို န
္ စ္နာ
မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား မရွိၾကသည့္ ႏုိင္ငံ

၁၆။ တိင
ု ္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားပါဝင္ၿပီး သယံဇာတမ်ားကို မည္သ႔ို စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြမ
ဲ ည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏယ
ႊ ္
သူမ်ားအေနျဖင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ႏုိင္
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ဂ။ ေရရွညတ
္ ည္တံ့ေသာ တူးေဖာ္ေရးအေလ့အထမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း ႏွင့္
တန္ဖိုးျမႇင့္ အေခ်ာထည္ ေက်ာက္မ်က္က႑ကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း
ဃ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္အသိေပး၍
လြတ္လပ္ေသာ သေဘာထားေတာင္းခံျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး အပါ
အဝင္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ လူထု ႏွင့္ ဌာေနျပည္သူလူထုတို႔၏ အခြင့္
အေရးမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ ကတိျပဳျခင္း
င။ ေက်ာက္မ်က္ စီမခ
ံ န႔ခ
္ မ
ြဲ အ
ႈ တြင္း ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာဝန္ခမ
ံ တ
ႈ က
႔ို ို
ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း
၅။ တူးေဖာ္မႈမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ ေစာင့ၾ္ ကည့္ေရး စနစ္တစ္ခု ႏွင့္ ခိင
ု မ
္ ာေသာ ျပန္လည္
ကုစားေရး ႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ညႇႏ
ိ င
ွို ္းေျဖရွင္းေရး စနစ္တစ္ခတ
ု က
႔ို ို တည္
ေထာင္ရန္။

ျပည္တြင္း ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး
ကုမၸဏီမ်ားသို႔
SSA-N မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ မိုင္းရႉးအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ပတၱျမားတြင္းတစ္ခုတြင္
အဆိုင္းၿပီး၍ ၎တို႔၏ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ဓာတ္ေလွကား
စီးနင္းေနၾကသည့္ လုပ္သားမ်ား၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ Suthep Kritsanavarin

ေၾကာင္းေသခ်ာေစသည့္ အနာဂတ္ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းအတြက္ ရည္မန
ွ ္း
ခ်က္တစ္ခုေရးဆြဲရာတြင္ NUCC၊ NUG၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔
မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နည္းပညာ ႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ရန္။
၁၇။ သယံဇာတမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ NUCC၊ NUG၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နည္းပညာ ႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္
အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္။

NUCC ႏွင့္ NUG သို႔

၁။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ တရားမဝင္ လုပင
္ န္းေဆာင္
ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရန္။
၂။ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္
အာဏာျပန္လည္ရရွိလာသည့္အခ်ိန္မတိုင္မီ SAC မွ လိုင္စင္မ်ား ျပန္လည္
ထုတ္ေပးပါက ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခင
ြ အ
့္ သစ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ရွၿိ ပီးသားတူးေဖာ္
ခြင့္ကို သက္တမ္းတိုးျခင္းတို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳရန္။
၃။ OECD ၏ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ႏင
ွ အ
့္ ညီ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖ၊ြ႔ဲ SAC အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား
သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားသည့္ အစိုးရ
မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း မျပဳရန္။
၄။ စစ္တပ္မလ
ွ ပ
ု ္ေဆာင္သည့္ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြမ
ဲ ်ားတြင္ ပါဝင္
ျခင္းမျပဳရန္။
၅။ ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ NUG ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ မူဝါဒ
မ်ားကို လိုက္နာရန္။

၁။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ပါဝင္ၿပီး သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို မည္သို႔
စီမံခန႔္ခြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေဒသခံအက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္
ဆက္ႏယ
ႊ သ
္ မ
ူ ်ားအတြက္ အဓိပၸာယ္ျပည့ဝ
္ သည့္ အခန္းက႑တစ္ခု ေပးအပ္
ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္စီမံခန႔္ခြဲမႈအပါအဝင္ အားလုံးပါဝင္ေသာ သဘာဝ
သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ေရးဆြဲရန္။

၆။ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွပ
ိ င
ို ဆ
္ င
ို မ
္ ၊ႈ လိင
ု စ
္ င္၊ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆင
ို ရ
္ ာ သတင္း
အခ်က္အလက္အားလုံးကို ထုတ္ျပန္ရန္။

၂။ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္
မ်ား ႏွင့္ ထုတျ္ ပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒဆိင
ု ရ
္ ာ ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားအတြ င္း တို င္း ရင္း သားအက်ိ ဳးစီး ပြားပတ္ သ က္ ဆက္ ႏ ႊ ယ္ သူ မ ်ားႏွ င့္
ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္။

၁။ ေက်ာက္မ်က္ ကုန္သြယ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ OECD
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ
မ်ားကို ႀကိဳတင္သရ
ိ ႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ ရွင္းလင္းေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ရန္။

၃။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပင
ို ္း ေက်ာက္စမ
ိ ္း၊ ပတၱျမား ႏွင့္ အျခား ေက်ာက္မ်က္
မ်ားအား စစ္တပ္ကို ႂကြယဝ
္ ေစရန္ ႏွင့္ ၎၏ အုပခ
္ ်ဳပ္မက
ႈ ို ရွညၾ္ ကာေစေရး
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ အသုံးျပဳသည့္ အဆိုးၾကဳံႏုိင္ေျခမ်ားကို ေျဖ
ရွင္းၿပီး ေက်ာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္းအတြင္းရွိ SAC ၏ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကို တုန႔္ျပန္ရန္။

၂။ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွတဆင့္ အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ သင့္
ေလ်ာ္ေသာ ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳ
တင္သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည့္ ခိုင္မာေသာ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး လိုက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ OECD အဖြဝ
႔ဲ င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားကို တက္ႂကြစြာ ေစာင့ၾ္ ကည့္
ရန္။

၄။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ခိုင္မာသည့္ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ -
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က။ တူးေဖာ္မမ
ႈ ်ားကို တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ွိ ြာ စီမခ
ံ န႔ခ
္ ႏ
ြဲ င
ုိ သ
္ ည့္ အခ်ိနက
္ ာလ ေရာက္
ရွိသည္အထိ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသုံးျပဳ
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ေစျခင္း

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း ေကာင္စီ
(RJC) သို႔

ခ။ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္သည့္
ကု မ ၸ ဏီ မ ်ားအားလုံး တို ႔ အား အက်ိ ဳးအျမတ္ ရရွိ ပို င္ ဆို င္ မ ႈ ၊ လို င္ စ င္ ၊
စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆင
ို ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတျ္ ပန္
ေၾကညာရန္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္ျခင္း

၁။ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္အစီရင္ခံတင္ျပေရးဆိုင္ရာ သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရန္။
၂။ လိုက္နာမႈမရွိသည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေရးယူျခင္းမ်ားမွတဆင့္အပါအဝင္
၎၏စံမ်ားအား ေကာင္းစြာလိုက္နာမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၃။ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္အတြက္
၎၏ အဆင့္ဆင့္ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္။
၄။ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ဝယ္ယူ
တင္သင
ြ ္းျခင္းသည္ OECD ၏ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ႏင
ွ ့္ ကိက
ု ည
္ ရ
ီ န္ မျဖစ္ႏင
ုိ ္ေၾကာင္း
၎၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသို႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ရန္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပရွိ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ
ကုမၸဏီမ်ားသို႔
၁။ သယံဇာတမ်ား တရားမဝင္ကန
ု သ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္း ႏွငတ
့္ ကြ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္
ေရးဆိုင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္
ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္။
၂။ OECD ၏ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို
သိရႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္ စိစစ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အဆင့္ ၅ ဆင့္ ပါဝင္ေသာ မူေဘာင္ကို ေအာက္ပါ
အတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအပါအဝင္ OECD ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို
လက္ခံက်င့္သုံးရန္။
က။ ခိုင္မာသည့္ ကုမၸဏီစီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္မ်ား သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ျမန္မာ
ႏုင
ိ င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္ အျခားေသာ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခထ
ံ ားရသည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္
ထိခက
ို ႏ
္ င
ုိ ္ေျချမင့မ
္ ားသည့န
္ ယ္ေျမမ်ားမွ ထြကရ
္ လ
ွိ ာသည့္ ေက်ာက္မ်က္
မ်ားအတြက္ မူဝါဒတစ္ခက
ု ို က်င့သ
္ ုံးၿပီး ကုနပ
္ စၥည္း တင္သင
ြ ္းသူမ်ားႏွင့္
အမ်ားျပည္သူတို႔ထံ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ရန္။
ခ။ အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း
ဆိုင္ရာ အဆိုးၾကဳံႏုိင္ေျခမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ဆန္းစစ္ရန္။
ဂ။ ကုန္သြယ္မႈကို ယာယီဆိုင္းငံ့ထားရန္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း
သူတစ္ဦးႏွင့္ လက္တြဲျဖဳတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အပါအဝင္ ခြဲျခား
သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ အဆိုးၾကဳံႏင
ုိ ္ေျခမ်ားကို တုနျ႔္ ပန္ရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာ
တစ္ခုေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

အကယ္၍ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အထက္ပါအႀကံ
ျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို စိတရ
္ င္းမွနျ္ ဖင့္ လိက
ု န
္ ာၾကပါက ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ ံ ႏွင့္ အျခားေသာ
ၾကားခံႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ အေခ်ာထည္ ျပဳလုပ္သူမ်ားမွတဆင့္အပါ
အဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႔ကို တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ရယူ
တင္သြင္းရန္မွာ လက္ရအ
ွိ ေျခအေနတြင္ ျဖစ္ႏင
ုိ ျ္ ခင္းမရွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်
ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရွိ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းသည္
ထိေတြဆ
႔ က္ဆျံ ခင္းအတြက္ ကိရယ
ိ ာတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း
ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခသ
ု ည္ ႀကီးေလးေသာ အလြသ
ဲ ုံးစားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည့္ မည္သည့္
အဖြအ
႔ဲ စည္းမဆို သိမ
႔ု ဟုတ္ အစိုးရမဟုတသ
္ ည့္ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြမ
႔ဲ ်ားထံမွ ရယူ
တင္သြင္းေနသည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎တိႏ
႔ု င
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနသည္ဟူေသာ က်ိဳးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္သည့္ အဆိုးၾကဳံႏုိင္ေျခတစ္ခုကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရသည့္အခါ အၾကမ္း
ထည္တင္သြင္းသူမ်ားႏွငအ
့္ ပါအဝင္ လက္တြဲျဖဳတ္ရန္ လိအ
ု ပ္ေကာင္းလိအ
ု ပ္ႏင
ုိ ္
ေၾကာင္းကိုလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႔
ရယူတင္သြင္းမႈကို ရပ္တန႔္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
၁။ ရွၿိ ပီးသားဆက္ဆံေရးမ်ားကို လက္တျြဲ ဖဳတ္ျခင္းသည္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို
ဦးစားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။
၂။ မိမိတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ၊ မိမိတို႔ပါဝင္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့
ေသာ မည္သည့လ
္ အ
႔ူ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မအ
ႈ တြကမ
္ ဆို
ေထာက္ပျံ့ ခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပန္လည္ကစ
ု ားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ တရားဝင္ လုပင
္ န္းစဥ္
မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္။
၃။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရယူတင္သြင္းမႈကို ရပ္တန႔္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္
ျပန္ လ ည္ ထိေ တြ ႔ ဆ က္ ဆံ ရ န္ သတ္ မ ွ တ္ ခ ်က္ မ ်ားကို အမ်ားျပည္ သူ ထံ
ေၾကညာရန္။

ဃ။ ထုတ္လုပ္မႈ လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္
မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို
သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းအတြက္ အမွီအခိုကင္း လြတ္လပ္သည့္ ျပင္ပအဖြဲ႔
အစည္းတစ္ခုမွ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္ေစရန္။
င။ ကုနပ
္ စၥည္းတင္သင
ြ ္းသူမ်ား မည္သမ
ူ ည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ခြျဲ ခား
ေရြးထုတျ္ ခင္း အပါအဝင္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ လ
ႈ မ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ထိခက
ို ္
နစ္နာမႈမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူထံ
တင္ျပရန္။
၃။ အဆင့္ ၅ ဆင့ပ
္ ါသည့္ မူေဘာင္ကို ယခင္က တင္သင
ြ ္းခဲမ
့ မ
ႈ ်ား၏ အရင္းအျမစ္
မ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ စ ြာ ခြဲ ျ ခားသတ္ မွ တ္ႏုိ င္စ ြ မ္း တစ္ ခု မ ွ တ ဆင့္
ရွၿိ ပီးသား သိုေလွာင္ထားသည့္ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားအေပၚလည္း အသုံး
ခ်ရန္။
၄။ OECD လမ္းညႊနခ
္ ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ႏွင့္ ၎၏ ျဖည့စ
္ က
ြ ခ
္ ်က္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့အ
္ တိင
ု ္း ပဋိပကၡကို ေငြေၾကးပံပ
့ ိုးျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ပဋိပကၡ၏
အေျခအေနမ်ားကို မီးေလာင္ရာေလပင့ျ္ ဖစ္ေစျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း
သိမ
႔ု ဟုတ္ ပိမ
ု ဆ
ို ိုးရြားေစျခင္းတိအ
႔ု တြက္ သြယဝ
္ က
ို ၍
္ ပါဝင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္
ၿပီး ထိုသို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက ေျဖရွင္းရန္။
၅။ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္
အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ
ျမင့္မားလ်က္ရွိေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုသိရွိႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ
ကုလသမဂၢ လမ္းညႊနခ
္ ်က္တအ
႔ို ပါအဝင္ အျခားသက္ဆင
ို ရ
္ ာ လမ္းညႊနခ
္ ်က္
မ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္။
၆။ WeChat အပါအဝင္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ေရာင္းခ်မႈကို လြယက
္ ူ
ေခ်ာေမြ႕ေစသည့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး
အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို
အေထာက္အကူျပဳျခင္းတိမ
႔ု ွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာသက္ေရာက္
မႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက ေျဖရွင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ လမ္း
ညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာရန္။

မိးု ကုတရ
္ ိွ ေက်ာက္တင
ြ း္ အဝင္ဝတစ္ခတ
ု င
ြ ္ တူးေဖာ္ထားသည့္ အပိင
ု း္ အစမ်ားအတြငး္ ပတၱျမား
အရိင
ု း္ တုးံ မ်ားကိရ
ု ာွ ေဖြေနသည့္ လက္လပ
ု လ
္ က္စားတူးေဖာ္သတ
ူ စ္ဦး၊ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။ MO
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အစီရင္ခံစာ၏ နည္းစနစ္
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား
Global Witness အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းအား
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၂၁ တိအ
႔ု ၾကားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရွိ မိုးကုတ္၊ မုိင္း႐ွဴး၊ လြယ္တိုင္းလ်ံ ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊
ႏုိ င္ ငံေ ရးသမားမ်ား၊ လက္ န က္ ကို င္ မ ်ား၊ လု ပ္ င န္း ဆို င္ ရာကို ယ္ စားလွ ယ္ မ ်ား၊
အသိင
ု ္း အဝိင
ု ္းရွအ
ိ ဖြဝ
ဲ႔ င္မ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ်ား ၁၅၀ ေက်ာ္တ႔ို ႏွင့္ ဘန္
ေကာက္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ လန္ဒန္ ႏွင့္ နယူးေယာက္တအ
႔ို ပါအဝင္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ
ေက်ာက္မ်က္ကန
ု သ
္ ယ
ြ ္ေရး ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးစင္တာမ်ားမွ ကုမဏ
ၸ ီ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္
မ်ား ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား ႏွင့္
ေတြဆ
႔ ျုံ ခင္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ျ္ ခင္းမ်ားမွတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားျမင့္မားေန
ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ
အမ်ားစုတို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳထားေပ။

> ပဋိပကၡ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ လက္နက္ကင
ို ပ
္ ဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား စီမံကိန္း ႏွင့္
ႏုင
ိ င
္ ံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတိမ
႔ု ွ စုစည္းခဲ့ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား

> Burmalibrary.org မွ တင္ျပထားေသာ ၁၉၉၀ ျပည့ႏ
္ စ
ွ မ
္ ်ားအထိ ရက္စတ
ြဲ ပ္
ထားေသာ အစိုးရမီဒီယာေမာ္ကြန္းမ်ား

> အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူထံ
ရရွိႏုိင္ေသာ ဘက္စုံသုံးသပ္ခ်က္တစ္ခု

Security Force Monitor ထံမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈ
Columbia Law School Human Rights Institute ၏ အစီအစဥ္တစ္ချု ဖစ္သည့္
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႔ Security Force Monitor
(https://securityforcemonitor.org/) သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အဆင့ဆ
္ င့္ ကြပက
္ ဲ
ေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆင
ို ္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား

အခ်က္အလက္ စိစစ္ေလ့လာမႈ

ကူညီပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား Global Witness ထံ ေပးအပ္

Global Witness အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္

ခဲ့သည္

ခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ စိစစ္ေလ့လာမႈကို အေထာက္အကူျပဳ

အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သုံးသပ္ၿပီး စိစစ္
ေလ့လာခဲ့ပါသည္ -

> ၂၀၁၃-၁၄ မွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI
အစီရင္ခံစာ ၅ ခုတို႔အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

> မိုးကုတန
္ ယ္ေျမပါဝင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္လပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ေပးအပ္ထားသည့္ ေျမပုံ
တစ္ခအ
ု ပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္လင
ို စ
္ င္ကင
ို ္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
၍ လုပ္ငန္းအတြင္းလူမ်ားထံမွ ေပးအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

> www.myco.dica.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ DICA ၏
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အြန္လိုင္း မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွတဆင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ကုမၸဏီ မွတ္တမ္းမ်ား

> ေက်ာက္မ်က္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ MGE ၏ တရားဝင္ အခ်က္အလက္
မ်ား

> UN Comtrade အခ်က္အလက္
> ထိုင္းအေကာက္ခြန္မွ ကုန္သြယ္ေရး စာရင္းအင္းမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်က္
အလက္မ်ား

> လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး အခ်က္အလက္
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"ေက်ာက္မ်က္မ်ား" ႏွင့္ "ပတၱျမားမ်ား" အသုံးျပဳမႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ မွတ္ခ်က္
မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးတို႔ရွိ ေက်ာက္တြင္းမ်ားသည္ ပတၱျမားသာမကဘဲ နီလာ ႏွင့္
အျခားေသာ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြကလ
္ ည္း အဓိကအရင္းအျမစ္တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ အေထြေထြေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပတၱျမား
အစား ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းခဲ့ၿပီး MEITI မွတဆင့္ ထုတ္ျပန္
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြငက
္ သ
ဲ့ ႔ို ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြျဲ ခားထား
ျခင္းမရွသ
ိ ည့္ အဓိကအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားတြငလ
္ ည္း ေက်ာက္မ်က္
မ်ားကို ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။ ပတၱျမားသည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ပိုမိုျမင့္
မားသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားရရွိသျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္မူ အစီရင္ခံစာသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အျခားေသာေက်ာက္မ်က္မ်ားအစား ပတၱျမားမ်ားကို အာ႐ုံစူးစိုက္
ထားပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားသည္
မိုးကုတ္ ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးတို႔တြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ နီလာ၊ အညံ့ပန္း ႏွင့္ အျခားေသာ
ေက်ာက္မ်က္မ်ား အားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္ၿပီး ယင္းတို႔အားလုံးသည္ လက္
နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနႏုိင္ဖြယ္
တူညီစြာရွိသည္ဟု မွတ္ယူသင့္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁

တူညီမႈရွိမရွိ သတ္မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ MEITI အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီ

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အႀကီးမားဆုံး ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး

ရန္ ခက္ခဲေစသျဖင့္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ေစသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ လိုင္စင္

ကုမၸဏီမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ၎တို႔ႏွင့္ စစ္တပ္၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈ
မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ MEITI အခ်က္အလက္မ်ားကို

မ်ားစြာတိအ
႔ု ား တသမတ္တည္း အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွသ
ိ ျဖင့္ တိက်စြာ စုစည္း
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္သာ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
MEITI ထံသ႔ို တင္ျပရန္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသျဖင့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၃ ခု တိတ
႔ု င
ြ ္
တူးေဖာ္ခြင့္ လိင
ု စ
္ င္မရွိေသာ္လည္း လိင
ု စ
္ င္ရသ
ွိ ည့္ အျခားကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္ တရား
မဝင္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား မပါဝင္ေပ။

အသုံးျပဳျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္
မည္ သ ည့္ ကုမ ၸ ဏီ မ ်ားသည္ အႀကီးမားဆုံး ႏွ င့္ အက်ိ ဳးအျမတ္ အ မ်ားဆုံး ျဖစ္

ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၁

ေၾကာင္းသတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။

ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ လိုင္စင္မ်ား အတြက္

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ စစ္တပ္ ႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြဲမ
႔ ်ား

ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဧက-ရက္ေပါင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း

ႏွင့္ အဆက္အစပ္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားကို သိရႏ
ွိ င
ုိ ရ
္ န္အတြက္ ေနာက္ဆုံးလိင
ု စ
္ င္မ်ားကုနဆ
္ ုံး
ခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အႀကီးမားဆုံးပါဝင္သူကို ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ရန္
အတြက္ ၂၀၁၃-၁၄ မွ ၂၀၁၇-၁၈ အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၅ ခုတို႔အတြင္း MEITI မွ
တဆင့ျ္ ပဳလုပခ
္ ဲ့ေသာ ထုတ္ေဖာ္မမ
ႈ ်ားကိအ
ု ေျခခံကာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၃ ခုတက
႔ို ို အသုံး
ျပဳခဲ့သည္။ ဤေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
နည္းစနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္စဥ္တစ္ခခ
ု ်င္းစီတင
ြ ္ အားသာခ်က္၊ အားနည္း
ခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပကာ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို စာရင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း ၃ ခုစလုံးတြင္ တူညီသည့္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၾက
သည္ ။ ကု မ ၸ ဏီ မ ်ားႏွ င့္ ျမန္ မာအစိုး ရတို ႔ ၏ ထု တ္ေ ဖာ္ မ ႈ မ ်ားအတြ င္း ရွိ တိ က ်
မွနက
္ န္မႈ မရွျိ ခင္းမ်ားအား ထုတျ္ ပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ MEITI အစီရင္ခံတင္ျပမႈ ႏွစ္မ်ားအတြင္း
အံ့အားသင့္ဖြယ္ ကြဲျပားမႈ အတိုင္းအတာကို ေတြ႔ရွိရၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ မွား
ယြင္းေသာ သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ စိတ္မခ်ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၃၁ တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္
အတိုင္း ပုဂၢလိကပိုင္ေက်ာက္တြင္းမ်ားအေပၚ အစိုးရမွေစာင့္ၾကည့္မႈမွာ အနည္း
ငယ္မ်ွ သာရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ လုံးဝမရွခ
ိ ဲ့ေပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ထုတ္
လုပ္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေလွ်ာ့ခ်တင္ျပႏုိင္ၾကၿပီး MEITI အခ်က္အလက္မ်ား
ရွိသည့္ကာလအတြင္း စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ ၆၀% မွ ၉၀% အၾကားကို မည္
သည့္အခါတြင္မွ် တင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ
ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ျပင္ MEITI သည္ ၎ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္သတင္းအခ်က္အလက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုံ -

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ မွ

၂၀၁၇-၁၈ အထိ MEITI အစီရင္ခံစာ ေလးခုတို႔တြင္ အစီရင္ခံတင္ျပထားသည့္
လိုင္စင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဧရိယာကို လိုင္စင္သက္တမ္းကာလအတြင္း လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ သ
ဲ့ ည့္ ရက္ေပါင္းႏွင့္ ေျမႇာက္ၿပီးေနာက္ ရရွသ
ိ ည့က
္ န
ိ ္းဂဏန္းမ်ားကို
ေပါင္းစပ္ကာ ေက်ာက္မ်က္လိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
ထုတ္လုပ္မႈ၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အတိုင္းအတာကို အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ပထမဆုံး MEITI အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လိင
ု စ
္ င္ ၂၀ သာပါဝင္
ခဲ့သျဖင့္ နမူနာအတြက္ အလြန္ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၎
အစီရင္ခံစာရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးမျပဳခဲ့ေပ။

အားသာခ်က္မ်ား -

သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈအဆင့္ထက္

ေက်ာ္လြန္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာ MEITI သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ သတ္မွတ္ထား
သျဖင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ စုစုေပါင္း ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ေသးငယ္ေသာ
အခ်ိဳးအစားတစ္ခက
ု သ
ို ာ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳသည့္ MEITI အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ႏွင့္ ထုတ္
လုပမ
္ ႈ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ထက္ ပိမ
ု မ
ို ်ားျပားေသာ ကုမဏ
ၸ ီ
မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အားနည္း ခ်က္ မ ်ား -

ဤခ်ဥ္း ကပ္ မ ႈ တ ြ င္ လို င္ စ င္ ထု တ္ေ ပးထားသည့္

ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ား၏ အမွနတ
္ ကယ္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ က
ႈ ို ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစားခဲျ့ ခင္းမရွိေပ။
ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ တူးေဖာ္ျခင္း မရွဘ
ိ ဲ လုပက
္ က
ြ ္
မ်ား ပိင
ု ဆ
္ င
ို ထ
္ ားၾကသည္။ MEITI လိင
ု စ
္ င္ အခ်က္အလက္စစ
ု ည္းမႈသည္လည္း
မျပည့္စုံမႈ ရွိႏုိင္ၿပီး စိစစ္ေလ့လာခဲ့သည့္ MEITI အစီရင္ခံစာ ၄ ခုတို႔တြင္ ကုမၸဏီ
အမည္မ်ား ႏွင့္ စာလုံးေပါင္းမ်ား ကြျဲ ပားျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို တြကခ
္ ်က္မမ
ႈ ်ား

မ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) မွ ထိန္းခ်ဳပ္

အတြင္း၌လည္း မတိက်မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။

ထားေသာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ က
ံ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းႏွင့္ တိက
ု ဆ
္ င
ို စ
္ စ္ေဆးခဲျ့ ခင္း

မည္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဧက-ရက္

မရွိေပ။ ဤသိ႔ု ခ်န္လပ
ွ ထ
္ ားခဲျ့ ခင္းေၾကာင့္ MEITI တြင္ ထုတျ္ ပန္ေၾကညာခဲသ
့ ည့္
ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔သည္ DICA မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ ရွိမေနျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီ

အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး ရွိခဲ့သနည္း။

မ်ားသည္ မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အမည္မ်ား တစ္ထပ္တည္းမက်

၁။ ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရိုက္(စ္) (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီ လီမိတက္

ဘဲ ဆင္တမ
ူ ်ားသာရွိေနျခင္းတိအ
႔ု ပါအဝင္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတိ႔ု ျဖစ္ေပၚခဲသ
့ ည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ စစ္တပ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ အဖြမ
႔ဲ ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ
မ်ားကို ခြျဲ ခားသတ္မတ
ွ ရ
္ န္အတြက္ MEITI မွ စာရင္းျပဳစုထားေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားစြာ
တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈကို သတ္မွတ္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။
ေနာက္ ပို င္း MEITI အစီ ရ င္ ခံ စာမ်ားအတြ င္း ကု မ ၸ ဏီ မ ွ တ္ ပုံ တ င္ အ မွ တ္ မ ်ား
ေဖာ္ျပရန္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္
ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေသာ္လည္း
အျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္မူ MEITI အစီရင္ခံစာအတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္
ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခသ
ု ည္ DICA မွတတ
္ မ္းအတြင္းရွိ ဆင္တသ
ူ ည့အ
္ မည္ျဖင့္ ကုမဏ
ၸ ႏ
ီ င
ွ ့္

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 -

ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၃ -

ထုတ္လုပ္မႈ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္

အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ို မည္သ႔ို လုပ္ေဆာင္ခပ
ဲ့ ုံ - ကၽြႏပု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးထြကရ
္ ွိ

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ို မည္သ႔ို လုပ္ေဆာင္ခဲပ
့ ုံ - ကၽြႏပု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ MEITI အစီရင္ခံ

ခဲ့ေသာ MEITI အစီရင္ခံစာေလးခုတို႔ အတြင္းရွိ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီမွ တူးေဖာ္၊

စာ ၅ ေစာင္တို႔ရွိ ေက်ာက္မ်က္လိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္

တင္ျပခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ (ကာရက္ျဖင့္ တိင
ု ္းတာသည့)္ ပမာဏမ်ားကို

ေဖာ္သည့္ အခြန္ေပးေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို အဆင့သ
္ တ္မတ
ွ ခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။ စတုတၳေျမာက္

အဆင့သ
္ တ္မတ
ွ ခ
္ သ
ဲ့ ည္ (ပထမဆုံး MEITI အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခခ
ု ်င္းစီ

အစီရင္ခံစာအထိ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားကို တင္ျပရန္

အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကိန္းဂဏန္းမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေပ)။

သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ အစိုးရဌာနတစ္ခုခ်င္းစီမွ သတ္မွတ္

အားသာခ်က္မ်ား - ဤခ်ဥ္းကပ္မ၌ႈ ကၽြႏပု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ဧက-ရက္ ကိန္းဂဏန္း
အျမင့မ
္ ားဆုံး ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ ျမင့မ
္ ားသည့္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ပ
ႈ မာဏမ်ားကို တင္ျပခဲ့
ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး ဧက-ရက္ အေတာ္အသင့္နည္းပါးေသာ္လည္း ထုတ္
လုပ္မႈျမင့္မားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း သိရွိႏုိင္သည္။

ထားသည့္ အဆင့မ
္ ်ားအေပၚတြငသ
္ ာ အေျခခံခပ
ဲ့ ါသည္။ (အစီရင္ခစ
ံ ာတစ္ခခ
ု ်င္း
စီအတြက္ ပိုမိုနည္းပါးလာေသာ) အဆိုပါသတ္မွတ္ထားသည့္အဆင့္မ်ားထက္
ေက်ာ္လန
ြ သ
္ ည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပလ
္ ်က္ရွိေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကိသ
ု ာ အစီရင္ခံ
တင္ျပမႈအတြင္း ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းလိုင္စင္
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏင
ုိ ဖ
္ ြယအ
္ မ်ားဆုံး ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအား

အားနည္းခ်က္မ်ား - ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ က
ႈ ို တင္ျပရန္ တာဝန္ရသ
ွိ ည့္ ကုမဏ
ၸ အ
ီ ေရ

ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။

အတြက္သည္ အနည္းငယ္မွ်သာရွိၿပီး ("နယ္ပယ္ျပင္ပ" ထုတ္လုပ္မႈ ဟု ေခၚ

အားသာခ်က္မ်ား - ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ဧက-ရက္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔တင္ျပ

ေသာ) ထိုသို႔တာဝန္မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ထြက္ရွိမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
မ်ားအား ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္သာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
"နယ္ပယ္အတြင္းရွ"ိ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား အနက္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၏ ကိန္းဂဏန္း
မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္ မ်ားစြာကြဲျပားခဲ့သျဖင့္ တိက်မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္
တစ္ႏစ
ွ ႏ
္ င
ွ တ
့္ စ္ႏစ
ွ ္ ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားမွ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ သ
ႈ ည္ သိသသ
ိ ာသာ ကြျဲ ပားေန
ျခင္းတိရ
႔ု ွိေနေၾကာင္း ညႊနျ္ ပေနသည္။ အထက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည့အ
္ တိင
ု ္း ကုမဏ
ၸ ီ

ခဲသ
့ ည့္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ အဆင့မ
္ ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းျဖင္သ
့ ာ ဆုံးျဖတ္ပါက အေရးအပါဆုံး
ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ပုံမရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြင္းရွိ
အႀကီးမားဆုံး အခြန္ေပးေဆာင္သမ
ူ ်ားကို ခြျဲ ခားသတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ ္ေစခဲသ
့ ျဖင့္ ယင္းတိ႔ု
သည္ သာမန္ထက္ ေက်ာ္လန
ြ သ
္ ည့္ အရည္အေသြး ႏွင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ ေက်ာက္
မ်ားကို တူးေဖာ္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။

မ်ားသည္ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားကို စိုးရိမပ
္ ပ
ူ န္ရန္ မ်ားစြာမလိအ
ု ပ္ဘဲ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားကို

အားနည္းခ်က္မ်ား - ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ၎တို႔၏ထုတ္လုပ္မႈကို တင္ျပခဲ့

လြတလ
္ ပ္စြာ ေလွ်ာ့၍ တင္ျပႏုင
ိ ၾ္ ကသျဖင့္ တင္ျပမႈအေပၚ အေျခခံ၍ အႀကီးမားဆုံး

ၿပီး အခြန္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ လႊမ္းျခဳံႏုိင္ပါသည္။ MEITI အခ်က္

ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ မ
ူ ်ားအျဖစ္ ခြျဲ ခားသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ အမွနစ
္ င္စစ္

အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကာလအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၆၀% မွ ၉၀%

တြင္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္

အထိသည္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အမ်ားဆုံး

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏အရည္အေသြးသည္ အႀကီး

တင္ျပခဲ့ေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားသည္ အဆိပ
ု ါကာလအတြင္း အဖိုးအတန္ဆုံး ေက်ာက္

အက်ယ္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွၿိ ပီး ေစ်းကြကအ
္ တြင္းရွိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အတက္အက်

မ်က္မ်ားထြက္ရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ စိန္

ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ျဖင့္ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တန္ဖိုးႏွင့္ တိက
ု ရ
္ က
ို အ
္ ခ်ိဳးက်

ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ MEITI မွတဆင့္ တင္ျပခဲ့သည့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အခ်က္

သည္မဟုတ္ေပ။

အလက္မ်ားအား ေက်ာက္စိမ္း သို႔မဟုတ္ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္

မည္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံး
တင္ျပခဲ့သနည္း?

ေနေသာေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားထားမႈ မရွျိ ခင္း ျဖစ္
သည္။ အႀကီးမားဆုံး ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္း
တူးေဖာ္မႈတြင္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ယင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္

၁။ ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရိုက္(စ္) (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီလီမိတက္

သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ စုစုေပါင္းလိုင္စင္မ်ား၏ အခ်ိဳးအစားအနည္းငယ္မွ်

၂။ လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္

ကိသ
ု ာ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳသည့္ ေက်ာက္မ်က္လင
ို စ
္ င္မ်ားရွိေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားကို အခ်က္

၃။ နီလာရိုးမေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္

အလက္စုစည္းမႈမွ ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ယင္းကိုေက်ာ္လႊားခဲ့ေသာ္လည္း ၎သည္

၄။ သိန္းငွက္ၾကယ္ (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီလီမိတက္

ၿပီးျပည့္စုံမႈမရွိသည့္ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

၅။ ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၆။ ဓူဝံၾကယ္(ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီလီမိတက္
၇။ ျမန္မာထြန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္

မည္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အမ်ားဆုံးကို
တင္ျပခဲ့နည္း?

၈။ ခြန္ပအိုဝ္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္

၁။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္

၉။ မိုးခ်ယ္ရီေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္

၂။ လ်န္ရွန္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္

၁၀။ ထြန္းၾကည္လင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္

၃။ ပတၱျမားနဂါးေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမိတက္
၄။ ေနလပြင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၅။ ေက်ာက္စမ
ိ ္းဆန္းရႊင္ေက်ာက္စမ
ိ ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမဏ
ၸ လ
ီ မ
ီ တ
ိ က္
၆။ စံေတာ္ဝင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၇။ ျမန္မာ႐ူဘီအင္တာပရိုက္(စ္) (ေက်ာက္မ်က္ရတနာ) ကုမၸဏီ လီမိတက္
၈။ နီလာရိုးမေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္
၉။ အာရ္ဘီဂ်ီ ရတနာကုမၸဏီ လီမိတက္
၁၀။ ေဌးပိုင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္

52

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂

ႏုင
ိ ္ေစပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ ႏွစ္ အမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္က႑သည္ မည္မွ်

ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္

တန္ဖိုးရွိသနည္း။
အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး
ေကာင္းစြာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းထားပါက ၎၏တန္ဖိုးကို ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္
ျခင္းသည္ ရိုးရွင္းမည္ျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာ၊ တင္ပို႔ေသာ ေက်ာက္
မ်က္မ်ား၏ ပမာဏ ႏွင့္ အရည္အေသြး၊ ထုတ္လုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ
အဆင့တ
္ စ္ဆင့ခ
္ ်င္းစီ၌ ၎တိ၏
႔ု ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သထ
ူ ံ
ရရွႏ
ိ င
ုိ ၿ္ ပီး စိတခ
္ ်ယုၾံ ကည္ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
စိတမ
္ ေကာင္းဖြယမ
္ ွာ ထိသ
ု ႔ို ရွမ
ိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ႏ
ံ င
ွ တ
့္ ကြ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ
ရွိ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည္ မ်ားစြာလွ်ဳိ႕ဝွက္ၿပီး ၎၏တန္ဖိုးကို ခန႔္မွန္းတြက္
ခ်က္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ အမ်ားျပည္သူ
ထံရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အကန႔အ
္ သတ္ရ႐
ွိ သ
ုံ ာမကဘဲ
ျပစ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ယင္းသည္ လုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ်ား
မွ်ေဝသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လက
ို ပ
္ ါက ခန႔မ
္ န
ွ ္းတြကခ
္ ်က္မႈ
တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ပါ
သည္။
ဤေနာက္ဆက္တ၌
ြဲ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္မ်က္က႑ကို တန္ဖိုးျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း
ရာတြင္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ို အသုံးျပဳ ခဲသ
့ ည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ထိသ
ု ႔ို
လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာတို႔ကို
အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မသိရွိႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား
အလြနမ
္ ်ားျပားစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဤခန႔မ
္ န
ွ ္းခ်က္ျဖစ္ေစ အျခားမည္သည့္ ခန႔မ
္ န
ွ ္း
ခ်က္မဆိုျဖစ္ေစတို႔အား ခိုင္လုံသည္ဟု ယူဆျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ ထို႔အစား ကၽြႏု္ပ္
တိ၏
႔ု စိစစ္ေလ့လာခ်က္ႏင
ွ ့္ တြဆ
ဲ က္ဖတ္ရသ
ႈ ည့အ
္ ခါ ၎တိသ
႔ု ည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ
ေက်ာက္မ်က္က႑၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ တန္ဖိုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍သာမကဘဲ လုပ္
ငန္းတြင္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ ပိမ
ု ရ
ို လ
ွိ ာရန္ လိအ
ု ပ္ျခင္းႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေဆြးေႏြး
မႈမ်ားစတင္ႏုိင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

အျပား ပါဝင္ေသာ ပ်မ္းမွ်အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သျဖင့္ ၎တို႔
အခ်က္အလက္မ်ားကိလ
ု ည္း ေပးအပ္ပါသည္။ ဤစိစစ္ေလ့လာမႈအတြင္းရွိ ကိန္း
ဂဏန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ခန႔္မွန္း
ေျခမ်ားကို တစ္စုံတစ္ရာ တြက္ခ်က္ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ယင္းတို႔အား
တူးေဖာ္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ အသားတင္အျမတ္တန္ဖိုးမ်ားအျဖစ္ မွား
ယြင္းစြာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းမျပဳသင့္ေပ။
ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း၏ အစိုးရပိုင္ စည္းမ်ဥ္းထိန္း
ေက်ာင္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ MGE မွ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး ႏုိင္ငံ၏
ႏွစစ
္ ဥ္စာရင္းအင္းစာေစာင္မ်ားအတြင္း ထုတျ္ ပန္ခဲ့ေသာ (ကာရက္ျဖင့္ တိင
ု ္းတာ
သည့)္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ပ
ႈ မာဏဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ စတင္သည္။ ေက်ာက္
မ်က္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၆ တို႔အၾကားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္
တသမတ္တည္းရွိေနခဲၿ့ ပီး ႏွစစ
္ ဥ္ ကာရက္ေပါင္း ၁၀ သန္းအထက္တင
ြ ္ ရွခ
ိ ဲ့ေသာ္
လည္း NLD အစိုးရမွ ေက်ာက္မ်က္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးအတြက္ လိင
ု စ
္ င္ထတ
ု ္ေပးျခင္း
ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ရပ္တန႔္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ မွစ၍ ရွိၿပီးသားလိုင္စင္မ်ား
စတင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးလာခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္ကာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ထုတ္
လုပ္မႈသည္ ပုံမွန္ထိုးက်သြားခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္
ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ၉၉% ေလ်ာ့က်
သြားခဲၿ့ ပီး တစ္ႏစ
ွ တ
္ ာလုံးတြင္ ၅၁၅၀၀ ကာရက္သာ ရွခ
ိ ဲသ
့ ည္။ ယင္းသည္ ထုတ္
လုပ္မႈတြင္ အႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းခဲ့ျခင္းကို အမွန္တကယ္ထင္ဟပ္ေနျခင္း
သို႔မဟုတ္ အဆိုပါထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို တရားမဝင္သျဖင့္ တင္ျပခဲ့မႈမရွိျခင္းတို႔
ေၾကာင့ျ္ ဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာမႈမရွိေပ။ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာအတြင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ လုပ္ငန္းအတြင္းမွ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ားအရ
လက္ေတြ႔တြင္ အဆိုပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလုံး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။
လိင
ု စ
္ င္မ်ား စတင္သက္တမ္းကုနဆ
္ ုံးလာခဲၿ့ ပီးေနာက္ တင္ျပျခင္းမရွသ
ိ ည့္ ထုတ္
လုပ္မႈ အရြယ္အစားအတြင္း ႏွစ္စဥ္ ခန႔္မွန္းေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
သတင္းအခ်က္အလက္ အလုံအေလာက္ရရွိႏုိင္မႈ မရွိသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိစစ္
ေလ့လာမႈသည္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ အျပည့္
အဝနီးပါး ရွိခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ကာလတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ
ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ က႑အေနျဖင့္ အျပည့အ
္ ဝလည္ပတ္ေနပါက ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေျခ
ရွသ
ိ ည့္ တန္ဖိုးအျပည့အ
္ စုက
ံ ို အေကာင္းဆုံးကိယ
ု စ
္ ားျပဳသည္ဟု ယုၾံ ကည္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းကို တန္ဖိုးျဖတ္ရန္
ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေက်ာက္မ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ
လာခဲသ
့ ျဖင့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို စိစစ္ေလ့လာမႈကို ေလးႏွစက
္ ာလအတြကသ
္ ာ သတ္မတ
ွ ္
ထားခဲ့ ၿပီး ျမန္ မာႏုိ င္ ငံ အေနျဖင့္ MEITI သို ႔ စတင္ အစီ ရင္ ခံ တင္ ျပလာခဲ့ ၿပီး

အသုံးျပဳျခင္း

Gemfields အေနျဖင့္ ပတၱျမားေလလံပမ
ြဲ ်ား စတင္က်င္းပလာခဲ့ေသာ (ေအာက္ပါ

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏တန္ဖိုးကို

ၿပီးဆုံးခါနီးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား (၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၀) အား

ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းအေျမာက္အျမားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္မႈႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးနည္းလမ္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခသ
ဲ့ ည္။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ို အေန
ျဖင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ပထမဦးစြာ လုပသ
္ ားထုအရြယအ
္ စားႏွင့္ က႑အတြင္းရွိ လုပသ
္ ားမ်ား၏ ဝင္ေငြ
ပမာဏတို႔ကဲ့သို႔ေသာ က႑၏အရြယ္အစားကို ခန႔္မွန္းရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အား ပုံမွန္ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပၿပီး အရင္းအျမစ္အမ်ားအျပားမွ ရရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။

"ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၂" ကို ၾကည့္ရႈပါ) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည္။ ဤေနာက္ဆက္တြဲ

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြက္
MGE ၏ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ပ
ႈ မာဏဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပင္ပေစ်းႏႈန္း အရင္း
အျမစ္ႏွစ္ခုတြင္ အသုံးခ်ခဲ့သည္ - ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ပတၱျမားေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆုံးအရင္းအျမစ္မ်ား
တြင္ပါဝင္သည့္ မိုဇမ္ဘစ္တြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ပတၱျမားမ်ားအတြက္ Gemfields
၏ ေလလံပမ
ြဲ ်ားမွ ေစ်းႏႈန္း အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးသား ပတၱျမား၊ နီလာ
ႏွင့္ ျမ တင္သြင္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ ထိုင္းအေကာက္ခြန္ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ား
(HS 7103.91။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တင္ပို႔မႈမ်ားအတြင္း ေက်ာက္စိမ္းသည္ အဓိက
ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ျခင္းမျပဳရေသးေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍

ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈ အခ်က္အလက္မ်ားအတြင္းရွိ ပမာဏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကဲသ
့ မ
႔ို ဟုတ္

ထိုင္းအေကာက္ခြန္ အခ်က္အလက္မ်ား (HS 7103.10) တြင္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္

ဘဲ ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ပမာဏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ တူးေဖာ္ၿပီး

အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အေျခအေန

ေနာက္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြင္ ဆက္လက္ရွိေနေသးေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ တင္ပ႔ို

တြင္ မ်ားစြာအသုံးမဝင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကို အသုံးမျပဳခဲ့ေပ။

ၿပီးေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အခ်ိန္
ကာလတစ္ ခု အ တြ င္း ထု တ္ လု ပ္ ခဲ့ သ ည့္ တရားဝင္ မွ တ္ တ မ္း တင္ ထားေသာ
ေက်ာက္မ်က္ မ်ား၏ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးကို သေဘာတရားအားျဖင့္ ခန႔မ
္ န
ွ ္းတြကခ
္ ်က္

အရင္းအျမစ္ႏစ
ွ ခ
္ စ
ု လုံးသည္ အထိက
ု အ
္ ေလ်ာက္ စိတခ
္ ်ယုၾံ ကည္ရၿပီး တိက်သည့္
ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးေသာ္လည္း ၎တိသ
႔ု ည္ ျမန္မာ့ပတၱျမား ႏွင့္
အထူးသျဖင့္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အဖိုးအတန္ဆုံးျဖစ္သည့္ မိုးကုတ္မွ ပတၱျမားတို႔၏
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တန္ဖိုးျမင့္ေစ်းႏႈန္းကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိေပ။ ပတၱျမားက႑အေပၚ Global Witness

ေက်ာက္မ်က္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏
ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ

မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အရည္အေသြးျမႇင့္ရျခင္းမရွိ
ေသးသည့္ ႏွစ္ကာရက္ေအာက္ အရြယ္အစားရွိေသာ ပတၱျမားတစ္တုံးသည္
ေနာက္ထပ္အရင္းအျမစ္တစ္ခုမွ အလားတူပတၱျမားထက္ ႏွစ္ဆမွ သုံးဆအထိ
တန္ေၾကးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ပိုမိုႀကီးမားေသာ အရည္အေသြးျမႇင့္ရျခင္းမရွိ
ေသးသည့္ ပတၱျမားသည္ အရြယအ
္ စားတူ အပူေပးျပဳျပင္ထားေသာ ပတၱျမားထက္
၁၀ ဆအထိ ပိုမိုတန္ဖိုးျမင့္ႏုိင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာ့ပတၱျမားမွ
ရရွိသည့္ တန္ဖိုးျမင့္ေစ်းႏႈန္းအတြက္ အသုံးဝင္သည့္ စုစုေပါင္းခန႔္မွန္းေျခအား
၎တိ၏
႔ု အႀကီးမားဆုံး ၿပိဳင္ဘက္တစ္ချု ဖစ္ေသာ မိဇ
ု မ္ဘစ္ရွိ Gemfields ပတၱျမား
တြင္းမ်ားမွ ရရွိသည္။ Gemfields ၏ တင္ျပခ်က္တစ္ခုအရ "မိုဇမ္ဘစ္ ပတၱျမား
သည္ ျမန္မာ့ပတၱျမား၏ တန္ဖိုး၏ ထက္ဝက္ရွိပါသည္။"
Gemfields ထံမွ ဤခန႔္မွန္းေျခကို အသုံးျပဳပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
မွ ပတၱျမားမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ အျခားေနရာမ်ားမွ ပတၱျမားမ်ားထက္ ႏွစဆ
္ တန္ဖိုး
ရွိသည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။
မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ တ
ႈ င
ြ ္ ဤသိ႔ု
ျမင့္မားသည့္ေစ်းႏႈန္း ရရွိေသာ ပတၱျမားမ်ားသာ ပါဝင္သည္မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၆
ဘ႑ာေရးႏွစအ
္ တြက္ MEITI အစီရင္ခစ
ံ ာမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မိုးကုတမ
္ ွ
ပတၱျမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၁၄.၅%
ခန႔္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မုိင္း႐ွဴးမွ ပတၱျမားမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ၁၁.၈%
ရွၾိ ကသည္။ က်န္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားတြင္ နီလာ ႏွင့္ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး
နန႔္ယားဆိပ္မွလာသည့္ အျခားပတၱျမား အေရအတြက္အနည္းငယ္တို႔လည္း

အရင္းအျမစ္ - MEITI ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစီရင္ခံစာ။

ပါဝင္သည္။ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ို စုစုေပါင္း ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခကို ဖန္တီးရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
အား ပတၱျမားမ်ားအတြက္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ပမာဏအတြကသ
္ ာ တြကခ
္ ်က္ခ်ိနည
္ ထ
ႇိ ား
သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနျဖင့္ (ကာရက္ျဖင့္ တိုင္းတာသည့္) စုစုေပါင္း ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ၏
၂၆.၃% တန္ဖိုးကို ႏွစ္ဆျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏဆိုင္ရာ အခ်က္
အလက္မ်ားအတြင္း ပတၱျမားႏွင့္ နီလာတိသ
႔ု ာ ပါဝင္ေသာ ၂၀၁၅ ႏွင့္ အေစာပိင
ု ္း
ကာလမ်ား အတြက္လည္း ပတၱျမားမ်ားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုစု

ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၁ MGE ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ ထိုင္းအေကာက္
ခြန္ေစ်းႏႈန္း အခ်က္အလက္တို႔ကို အသုံးျပဳျခင္း

ေပါင္းတင္ျပထားသည့္ ထုတလ
္ ပ
ု ္မႈ၏ တန္ဖိုး ၃၉.၀% ကို ႏွစ္ဆ ျပဳလုပခ
္ ဲသ
့ ည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းသည္ တန္ဖိုး ႏွင့္ အေလးခ်ိန္တို႔အပါအဝင္

ျဖစ္စဥ္ႏစ
ွ ခ
္ စ
ု လုံးတြင္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ

ေက်ာက္မ်က္တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ခဲ့သည္။ "Mogok margin" ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေခၚဆို

ေကာက္ယပ
ူ ါသည္။ ယင္းသည္ ျဖတ္ၿပီးသား ပတၱျမား၊ နီလာ ႏွင့္ ျမတင္သင
ြ ္းမႈမ်ား

ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခန႔္မွန္းေျခမ်ားအတြက္ ဤခ်ိန္ညႇိမႈသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေျဖ

(HS 7103.91) အား အျခားေသာ ျဖတ္ၿပီးသား ေက်ာက္မ်က္မ်ား တင္သင
ြ ္းမႈမ်ား

ရွင္းခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပတၱျမားမ်ားမွ

(HS 7103.99) မွ ခြဲျခားထားသျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခားစီ ခြဲထားပါ

ရရွိသည့္ ျမင့္မားသည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚထင္ဟပ္မႈအခ်ိဳ႕ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ယင္းသည္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ဤသက္ဆင
ို ရ
္ ာ အမ်ိဳး
အစားခြ၏
ဲ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို

ထိုင္းအေကာက္ခြန္ ရည္ညႊန္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား
MGE ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္

ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာ

ယူနစ္

(000)

၂၀၁၄

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

ပ်မ္းမွ်

၁၁၀၃၇

၁၃၄၈၂

၆၈၄၄

၄၈၂၅

–

–

–

၃၃၀၉

၂၁၂၄

–

ကာရက္
အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ား
ထိုင္းအေကာက္ခြန္ရည္ညႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

ပတၱျမား၊ နီလာ ႏွင့္ ျမ

ယူနစ္ ၁ ကာရက္
လွ်င္အေမရိကန္
ေဒၚလာေပါင္း

အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ား
ထိုင္းအေကာက္ခြန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ
က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

ယူနစ္ - အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္းေပါင္း

ပတၱျမားသီးသန႔္အတြက္
"Mogok margin" ၁၀၀%
အသုံးခ်ၿပီးေနာက္ က႑၏ တန္ဖိုး

ယူနစ္ - အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္းေပါင္း

အရင္းအျမစ္မ်ား - ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ထိုင္းအေကာက္ခြန္

54

US$ ၄.၂၆ US$ ၃၇.၅၄ US$ ၄၃.၅၅ US$ ၃၈.၄၉ US$ ၃၀.၉၆
US$ ၀.၅၅ US$ ၁.၀၁

US$ ၀.၆၃

US$ ၀.၅၉

US$ ၀.၇၀

US$ ၄၇

US$ ၅၀၆

US$ ၃၀၀

US$ ၁၈၇

US$ ၂၆၀

US$ ၆၅

US$ ၇၀၃
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အသုံးျပဳရန္ ထူးျခားသည့္ အခြငအ
့္ လမ္းတစ္ချု ဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ ေနျဖင့္
ထိင
ု ္းႏုင
ိ င
္ သ
ံ ႔ို မျဖတ္ရေသးသည့္ ေက်ာက္မ်ားကိလ
ု ည္း တင္ပ႔ေ
ို သာ္လည္း ျမန္မာ
ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ေက်ာက္အမ်ားစုတသ
႔ို ည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အၾကမ္းထည္
ျဖတ္ေတာက္ၿပီးမွသာ ျပည္ပတြင္ ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုနသ
္ ယ
ြ ္

ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၂ MGE ထုတ္လုပ္ေရး အခ်က္အလက္ ႏွင့္ Gemfields

မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအတြင္း မျဖတ္ရေသးေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား မျဖတ္ရ

ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း

ေသးသည့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အတူတကြ အုပ္စုဖြဲ႔ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ စိစစ္

Gemfields သည္ မိုဇမ္ဘစ္ရွိ ႀကီးမားသည့္ ပတၱျမားေက်ာက္တြင္းတစ္ခုကို

ေလ့လာရန္ မ်ားစြာပိမ
ု ခ
ို က္ခဲေစသျဖင့္ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ျဖတ္ၿပီးသား ေက်ာက္
မ်က္မ်ားတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္ခဲ့ပါသည္။

လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ၿပီး (အပိုင္း ၅.၂ ရွိ ေလးေထာင့္ကြက္ကို ၾကည့္ရႈပါ) ေလလံပြဲ
အနည္းငယ္မွတဆင့္ ပတၱျမား ႏွင့္ အျခားေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္

ထိုင္းကုန္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔
၏ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားသည္ Gemfields ၏ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသုံးျပဳထားသည့္ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ကြဲျပားၿပီး
(ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈပါ) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အထူးသျဖင့္ နည္းပါးသည့္ တန္ဖိုး
တစ္ခက
ု ို ေဖာ္ျပသည္။ မည္သပ
႔ို င္ဆိုေစကာမူ ဤေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္၌ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ သိသာသည့္ ပမာဏတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ
နီလာ ႏွင့္ အျခားေသာေယဘုယ်အားျဖင့္ တန္ဖိုးပိုမိုနည္းပါးသည့္ ေက်ာက္မ်ား
ပါဝင္သည္ (ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြင္ ျမသိက
ု မ
္ ်ားမရွိေပ။) ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္မသ
ႈ ည္
ေအာက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားခ်ဥ္းကပ္မမ
ႈ ်ားထက္ ပိမ
ု တ
ို က
ိ ်မည္ဟု ကၽြႏပ
ု္ ္
တို႔အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအရ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၇ အၾကား
တြ င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္ မ ်က္ ထြ က္ရ ွိ မႈ သည္ တစ္ ႏ ွ စ္လွ ် င္ ပ ်မ္းမွ ် တန္ ဖိုး
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၀ သန္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ပတၱျမားအတြက္ "Mogok
margin" တစ္ခုကို ထည့္သြင္းခဲ့ေသာအခါ တစ္ႏွစ္လွ်င္အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၃၄၆ သန္း ရရွိခဲ့သည္။

ေရာင္းခ်သည္။ ေက်ာက္မ်က္ခန႔္မွန္းေျခမ်ားအတြက္ MGE ထုတ္လုပ္ေရးထံ
အသုံးခ်ခဲ့သည့္ ဤေစ်းႏႈန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ႏွစစ
္ ဥ္ ေက်ာက္မ်က္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၇ သန္းမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၄၅၀ သန္းအထိ - သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၁
သန္း ရရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ အဆိပ
ု ါခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခမ်ားအေပၚ "Mogok margin" ကို အသုံးခ်ျခင္း
ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၈ သန္းတန္ဖိုးကို ရရွိသည္။
ဤခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ပထမ
ဦးစြာ MGE ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နီလာ ႏွင့္
ပတၱျမားတိ႔ု ပါဝင္ေသာ္လည္း ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ပတၱျမား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နီလာမ်ား ႏွင့္
အျခားေသာ မွတစ
္ ာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ Gemfields ၏ ေစ်းႏႈန္း
တစ္ခက
ု ို အသုံးခ်ခဲပ
့ ါသည္။ မွတစ
္ ာ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အကယ္၍ ယင္းကို ပတၱျမား
ႏွင့္ နီလာတိထ
႔ု က္ ပိမ
ု န
ို ည္းပါးေသာ ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ရပါက ျမန္မာ

ဤခန႔မ
္ န
ွ ္းတြကခ
္ ်က္သည့္ ဗ်ဴဟာတြင္ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ရွပ
ိ ါသည္။ ပထမ ဦးစြာ
၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ စတင္ကာ ႏွစစ
္ ဥ္ စာရင္းအင္း စာေစာင္အတြင္းရွိ ေက်ာက္မ်က္
ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ MGE အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္သည့္
ကာရက္မ်ားအတြင္း တန္ဖိုးပိမ
ု န
ို ည္းပါးသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား (သိမ
႔ ု ဟုတ္ "အျခား
ေက်ာက္မ်က္မ်ား") စတင္ပါဝင္လာခဲ့သည္။ အထက္ပါ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသည္
ပတၱျမား၊ ျမ သို႔မဟုတ္ နီလာမဟုတ္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏကို ေစ်းႏႈန္းသတ္
မွတ္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားတင္သြင္းမႈ (HS 7103.99) မွ
ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ ခ်ိနည
္ ထ
ႇိ ားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သပ
႔ို င္
ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နီလာ ႏွင့္ ပတၱျမားတို႔အေပၚ အသုံးခ်ခဲ့သည့္ HS
7103.91 အတြက္ စုစုေပါင္း ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္အတြင္း (ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ထုတ္
လုပျ္ ခင္း မရွသ
ိ ည့)္ ျမကဲသ
့ ႔ို ထည့သ
္ င
ြ ္းျခင္းကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ ေျဖရွင္းရန္ ပိမ
ု ခ
ို က္ခသ
ဲ ည့္
အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ "Mogok margin" အေပၚ
အထက္ပါ အသုံးခ်မႈအရ မိုဇမ္ဘစ္၏ ပတၱျမားေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ကမ႓ာေပၚရွိ
ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတို႔ထံမွ ပတၱျမားေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တူညီသည္ဟု ယူဆထားၿပီး
ယင္းသည္ မွန္ကန္ခ်င္မွ မွန္ကန္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံ၏ထုတ္လုပ္မႈကို တန္ဖိုးခ်၍ တြက္ခ်က္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အလားတူပင္
ေက်ာက္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အဆင့္တို႔အလိုက္ ျဖန႔္ျဖဴးမႈသည္ Gemfields
ႏွင့္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ရ
ံ ွိ ေက်ာက္တင
ြ ္းမ်ားအၾကားတြင္ တူညသ
ီ ည္မဟုတသ
္ ျဖင့္ အဆိပ
ု ါ
ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားသည္ ခန႔မ
္ န
ွ ္းတြကခ
္ ်က္မမ
ႈ ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ထ
႔ို တ
ံ င
ြ ္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ အျခားေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ Gemfields ထံမွ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိသျဖင့္ အထက္ပါ
ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လပ
ု င
္ န္း၏ ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာ တိမ
႔ု ွ ရရွိ
သည့္ တန္ဖိုးမ်ားကိုသာ ထင္ဟပ္သည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ Gemfields က ၎၏ ေလလံပမ
ြဲ ်ားကို ျပဳလုပသ
္ ည့္ နည္းလမ္း
အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ကာလမ်ားအၾကား ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္
ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ Gemfields သည္ မတူညီသည့္
ေလလံပြဲ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ျပဳလုပလ
္ ာခဲသ
့ ည္ - တန္ဖိုးပိမ
ု ျို မင့မ
္ ားသည့္ ပတၱျမား
မ်ားအတြက္ ေလလံပအ
ြဲ ခ်ိဳ႕၊ တန္ဖိုးပိမ
ု န
ို ည္းပါးသည့္ ပတၱျမားမ်ားအတြက္ ေလလံ
ပြဲအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ေရာေႏွာထားသည့္ ေလလံပြဲအခ်ိဳ႕။  အဆိုပါ ေလလံပြဲမ်ားသည္ ႏွစ္
ကာလမ်ားတြင္ တူညီစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေလလံပြဲတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ပမာဏ
ႏွင့္ အရည္အေသြးတိသ
႔ု ည္လည္း မတူညၾီ ကေပ။ ထိျ႔ု ပင္ ေက်ာက္မ်ားအား ၎တိ႔ု
ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းရွိ ေလလံပြဲအတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္
သည့္အတြက္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစသည္။ ဤသို႔ေသာ ေလလံစနစ္၏ ထူးျခား

Gemfields ေလလံေစ်းႏႈန္းမ်ား
၂၀၁၄

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

ပ်မ္းမွ်

၁၁၀၃၇

၁၃၄၈၂

၆၈၄၄

၄၈၂၅

–

MGE ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္
(ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာ)

ယူနစ္-(၀၀၀)
ကာရက္

Gemfields အညႊန္းေစ်းႏႈန္း

ယူနစ္ ၁ ကာရက္
လွ်င္အေမရိကန္
ေဒၚလာေပါင္း

US$ ၄၀.၈

US$ ၁၈.၁

US$ ၂၈.၈

US$ ၇၃.၁

US$ ၄၀.၂

Gemfields ေလလံေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ
က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခ တန္ဖိုး

ယူနစ္ - အေမရိကန္

US$ ၄၅၀

US$ ၂၄၃

US$ ၁၉၇

US$ ၃၅၃

US$ ၃၁၁

ပတၱျမားသီးသန႔္အတြက္
"Mogok margin" ၁၀၀% အသုံးခ်ၿပီးေနာက္
က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

ယူနစ္ - အေမရိကန္

US$ ၆၂၆

US$ ၃၃၈

US$ ၂၄၉

US$ ၄၄၅

US$ ၄၁၅

ေဒၚလာ သန္းေပါင္း
ေဒၚလာ သန္းေပါင္း

အရင္းအျမစ္မ်ား - ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ Gemfields ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား
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ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္သည့္

ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ အေရာင္းျပပြဲမ်ားဟု

ႏွစတ
္ စ္ႏစ
ွ အ
္ တြင္းရွိ တန္ဖိုးမဆိထ
ု က္ က႑အေပၚ ပိမ
ု တ
ို က
ိ ်သည့္ တန္ဖိုးျဖတ္မႈ

ေခၚေသာ အဆိုပါျပပြဲမ်ားကို MGE မွ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ က်င္းပျပဳ

တစ္ခုကို ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။

လုပ္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္း သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု
အျဖစ္ ဤအခ်က္အလက္၏တန္ဖိုးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအတြင္း

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ေနာက္ထပ္ခ်ဥ္းကပ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳး UN Comtrade အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္မ်က္က႑အေပၚ အေစာပိင
ု ္း တန္ဖိုးျဖတ္မတ
ႈ စ္ခု ျပဳလုပ္
ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ Natural Resource Governance Institute (NRGI) အပါ
အဝင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာတို႔မွ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

ရတနာ အေရာင္းျပပြဲအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း

ခံခဲ့ရသည္။ NRGI ၏ အဆိုအရ အေရာင္းျပပြဲတစ္ခုမွ ယူနစ္အလိုက္ ပ်မ္းမွ်

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ MGE ၏ ထုတ္လုပ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသို႔ ေနာက္ထပ္

လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ႏွင့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တစ္ကာရက္

ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုကိုအသုံးခ်ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့
ေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွစ္ခုစလုံးသည္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈ အလုံအေလာက္ မရွိဟု
ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ပထမတစ္ ခု မွာ ႏုိ င္ငံ မ်ားမွ တင္ ျပထားသည့္ ပို ႔ ကုန္ ၊
သြ င္း ကု န္ မ ်ားအတြ က္ ေစ်းႏႈ န္း အခ်က္ အ လက္ မ ်ားကို ထု တ္ ျ ပန္ သ ည့္ UN
Comtrade အခ်က္အလက္ စုစည္းမႈျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္အလက္၏ အဓိက
ျပႆနာမွာ ယင္းသည္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ညႊနျ္ ပထားသည့္ တန္ဖိုး
မ်ားသည္ တစ္ကာရက္လ်ွ င္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၂၁
အထိ မ်ားစြာက်ယ္ျပန႔္ ကြဲျပားေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါတန္ဖိုးမ်ားသည္ ကုန္
ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔မႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အလြန္ထူးျခားမေနေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္
ပ်မ္းမွ်မ်ားအတြက္မူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ MGE ၏ ထုတ္လုပ္ေရး

ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစအ
္ တြင္း တစ္ကာရက္
လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ခန႔္ ရွိခဲ့သျဖင့္ ယင္းသည္ က႑ကို "အလြန္နည္းပါး
သည့"္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ျပႆနာ
အျပင္ အေရာင္းျပပြဲမ်ားမွ ေရာင္းခ်မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း
စိစစ္ေလ့လာမႈလပ
ု ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခသ
ဲ ည့န
္ ည္းလမ္းတစ္ချု ဖင့္ စုစည္းထားပါသည္။
ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာတိအ
႔ု ား အႏွစခ
္ ်ဳပ္အခ်က္အလက္အတြင္း ထည့္
သြင္းထားသျဖင့္ တန္ဖိုးမ်ားစြာ ပိုမိုနည္းပါးသည့္ သလင္းေက်ာက္ကဲ့သို႔ေသာ
အလယ္ လ တ္ တ န္း တန္ ဖိုး ရွိ သ ည့္ေ က်ာက္ မ ်ားအား ပတၱ ျ မား ႏွ င့္ နီ လာတို ႔ မ ွ
ခြထ
ဲ တ
ု ရ
္ န္ မျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ျဖင့္ က႑ကို တန္ဖိုးျဖတ္ရန္အတြက္ အေရာင္းျပပြဲ အခ်က္
အလက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ အေရးပါသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ UN Comtrade ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံး
ျပဳပါက ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္မ်က္က႑သည္ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခတန္ဖိုး
ေဒၚလာ ၁၀၉၄၅၆ သာရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္မ်က္က႑အေပၚ
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ား

အဆိပ
ု ါတန္ဖိုးႏွစခ
္ စ
ု လုံးတိသ
႔ု ည္ ထူးျခားကြဲျပားသည့္ အစီရင္ခတ
ံ င္ျပမႈႏင
ွ ့္ ကုန္

ျမန္ မာ့ေ က်ာက္ မ ်က္ က ႑၏ တန္ ဖိုး ကို ခန႔္ မ ွ န္း တြ က္ ခ ်က္ ျ ခင္း သည္ ၂၀၁၇

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၈၉ ဘီလယ
ီ ံ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အေမရိကန္

သြယမ
္ ႈ အခ်က္အလက္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ အင္အားႀကီးမားသည့္ ေသြဖည္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ အလြန္အစြန္းေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္မားပါ
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ တ႐ုတႏ
္ င
ုိ င
္ သ
ံ ည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ွ ေက်ာက္
မ်က္ ၇၅၇၅ ကီလိုဂရမ္ (HS. 7103.91) တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ယင္းသည္ အဆိပ
ု ါႏွစအ
္ တြင္း အေလးခ်ိနအ
္ ရ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ပိက
႔ု န
ု မ
္ ်ား၏ ၉၉.၈%
ကို ကိုယ္စားျပဳသျဖင့္ အျခားေသာ တန္ဖိုးခန႔္မွန္းေျခမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမိုနိမ့္က်
သည့္ တစ္ကာရက္လွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ေက်ာ္မွ်သာ ရွိေသာ (ထိုင္းသြင္း

ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုခက္ခဲလာခဲ့ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လိုင္စင္မ်ား စတင္
သက္တမ္းကုန္ဆုံးလာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏတြင္
မေၾကညာထားသည့္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ား ျမင့တ
္ က္လာခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္ ခန႔္
မွန္းေျခမ်ား ထြက္ရွိရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေတာ့ေပ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ဤကာလမွ တရားဝင္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ခန႔မ
္ န
ွ ္းေျခမ်ားသည္ ယခင္
ႏွစ္မ်ားေလာက္ က႑၏ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ အရြယ္အစားကို ထင္ဟပ္ႏုိင္မႈ

ကုန္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ လမ်ားအတြင္း သက္ဆင
ို ရ
္ ာႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ား

ပိုမိုနည္းပါးပါသည္။

အလိက
ု ္ တင္ျပထားသည့္ တစ္ခခ
ု ်င္း တန္ဖိုးျဖတ္မမ
ႈ ်ားစြာတိႏ
႔ု င
ွ ့္ မကိက
ု ည
္ ီေသာ)

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္

ပ်မ္းမွ် ေစ်းႏႈန္းတစ္ခက
ု ို ရရွသ
ိ ည္။ ဤသိ႔ု တင္ျပထားသည့္ ကိန္းဂဏန္း၏ေနာက္
ကြယ္တြင္ မည္သို႔ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာမသိရေသာ္လည္း ဤဥပမာႏွင့္ အျခား
ေသာ ဥပမာမ်ားအရ UN Comtrade အခ်က္အလက္သည္ ျပႆနာမ်ားရွိေန
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည့္ ဒုတိယေျမာက္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာ
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေက်ာက္စမ
ိ ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြမ
ဲ ်ားတြင္

အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားမရွိသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္
စာရင္းအင္းစာေစာင္အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကာရက္၏
မည္သည့္ ပမာဏတိသ
႔ု ည္ ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာတိျ႔ု ဖစ္ၿပီး မည္သည္တသ
႔ို ည္ အျခား
ေက်ာက္မ်က္မ်ားထက္ သိသသ
ိ ာသာ တန္ဖိုးပိမ
ု န
ို ည္းပါးေသာ ေက်ာက္မ်ား ျဖစ္
ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမရွိေပ။ ေအာက္ပါ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားအတြက္
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳထားၿပီး ၎အရ

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

၂၀၁၉

၂၀၂၀

ထုတ္လုပ္မႈ (MGE ၏ တရားဝင္ ခန႔္မွန္းေျခမ်ား)

ကာရက္ေပါင္း (၀၀၀)

၃၇၆၇

၁၈၅၂

၅၂

ထိုင္းသြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

US$ ၅၂

US$ ၅၂

US$ ၁

Mogok margin ၁၀၀% ျဖင့္ ထိုင္းသြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ
က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခ တန္ဖိုး

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

US$ ၆၆

US$ ၆၆

US$ ၂

Gemfields ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

US$ ၂၆၇

US$ ၈၃

–

Mogok margin ၁၀၀% ျဖင့္ Gemfields ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ က႑၏ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

US$ ၃၃၇

US$ ၁၀၄

–

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။

56

စုစုေပါင္းကာရက္၏ ၆၉.၄၃% တို႔သည္ ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထုတ္လုပ္မႈကိုတင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးအေလ့အထ

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ Covid-19 ကပ္ေရာဂါသည္ ေက်ာက္မ်က္က႑ကို သိသိ

မ်ား၊ အက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ေမွာင္ခက
ို န
ု သ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္းကို အားေပးသည့္ မက္လုံးမ်ား

သာသာထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး ႏွစ္တစ္ႏွစ္တာအတြင္းတင္ျပသည့္ ပမာဏ ႏွင့္ တန္ဖိုး

ႏွင့္ ေလ်ာ့ရဲေသာ လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ မေရရာမႈမ်ားကို ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ကပ္

ခန႔္မွန္းေျခအားလုံးတို႔သည္ တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္သာ

ေရာဂါေၾကာင့္ Gemfields သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း မည္သည့္ေလလံပြဲကိုမွ်

အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့၍ တင္ျပ

က်င္းပခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ အဆိုပါႏွစ္အတြက္ ခန႔္မွန္းေျခတစ္ခု ေရးဆြဲႏုိင္ရန္

ျခင္းကို ထည့သ
္ င
ြ ္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိေပ။ (ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ေနျဖင့္ ယုၾံ ကည္ရသည္

မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

ဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္) စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ ၈၀% တို႔အား တူး
ေဖာ္ေရး လုပက
္ က
ြ တ
္ င
ြ ္ ေၾကညာခဲျ့ ခင္းမရွဟ
ိ ၍
ူ ယူဆပါက က႑၏ အရြယအ
္ စား
သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးတို႔အေပၚ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားသည္ ၅ ဆအထိ ျမင့္တက္လာမည္

ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ -

ျဖစ္သည္။

ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ခန႔္မွန္းေျခ

အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပထမခ်ဥ္းကပ္မအ
ႈ တြင္းသိ႔ု ဤမေၾကညာထားသည့္

မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိပါသလား။

ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ခ
ႈ န႔မ
္ န
ွ ္းေျခကို ေပါင္းစပ္ထည့သ
္ င
ြ ္းကာ ထိင
ု ္းအေကာက္ခန
ြ မ
္ ွ ေစ်းႏႈန္း

တူးေဖာ္ေရးလုပက
္ က
ြ တ
္ င
ြ ္ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ခ
္ သ
ဲ့ ည္ဟု မွတတ
္ မ္းတင္ခၿဲ့ ပီးေနာက္

ေက်ာက္မ်က္က႑၏ ထြက္ေပၚရလဒ္အတြက္ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၄

အဆင့္တစ္ဆင့္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေသာ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ နည္းစနစ္မ်ား ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ
(အေရာင္းျပပြဲ သိမ
႔ု ဟုတ္ ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈ အခ်က္မ်ားအတြင္း မဆိထ
ု ားႏွင)့္ ထုတလ
္ ပ
ု ္
ေရး အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ပင္ မည္သည့္အခါမွ် မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ျခင္း မရွိ
သည့္ ေက်ာက္မ်က္ပမာဏမ်ားကို ခန႔မ
္ န
ွ ္းတြကခ
္ ်က္ရန္ သိသသ
ိ ာသာ ပိမ
ု ခ
ို က္ခဲ
ပါသည္။ တရားဝင္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ၏
ႈ သိသာသည့္
အခ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဟု ပုံမွန္ဆိုသလို ေဝဖန္ျခင္းခံလာခဲ့ရသည္။
MEITI အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ
မ်ားမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲသ
့ ည့္ ၂၀၁၆ ေက်ာက္မ်က္က႑ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ
တြင္ "ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ ၈၀% အထိတို႔ကို ေၾကညာ
ခဲျ့ ခင္းမရွဘ
ိ ဲ တရားဝင္စနစ္ကို ေက်ာ္လႊားခဲသ
့ ည္" ဟု ေတြရ
႔ ခ
ွိ ရ
ဲ့ သည္။ ဤအခ်က္
သည္ က႑၏ စုစုေပါင္းအရြယအ
္ စား သိမ
႔ု ဟုတ္ တန္ဖိုးကို ခန႔မ
္ န
ွ ္းတြကခ
္ ်က္ရန္
မည္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚမဆို သိသိသာသာ မေရရာမႈ ျဖစ္ေစသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး "Mogok Margin" ကို အသုံးခ်ပါက ျမန္မာ့
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇၃
ဘီလီယံ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မေၾကညာထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ ခန႔္မွန္းေျခ
ကိုပင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဒုတိယေျမာက္နည္းလမ္းအတြင္း ေပါင္းစပ္
ထည့သ
္ င
ြ ္းကာ ထိင
ု ္းအေကာက္ခန
ြ မ
္ ွ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး
"Mogok Margin" ကို အသုံးခ်ပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အၾကား ႏွစ္စဥ္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၀၇ ဘီလီယံ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုးတစ္ခု ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ သုေတသနမ်ား (ဥပမာ Gemfields ၏ ၈၆၄၀၃ ဧကရွိေသာ မိုဇမ္
ဘစ္ရွိ လုပ္ကြက္မ်ားမွထုတ္လုပ္သည့္ ပတၱျမားတန္ဖိုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လုပ္
ကြကမ
္ ်ားမွထတ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ တန္ဖိုးႏွင့္ အရြယအ
္ စားတိႏ
႔ု င
ွ ့္ ႏႈင
ိ ္းယွဥပ
္ ါက မည္သ႔ို
ရွိပုံ) ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ အေျခ
အေနတစ္ခုအတြင္း က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိမရွိ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ရန္အတြက္
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အေသးစား လက္လုပ္လက္စား ပတၱျမားတူးေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ မိုးကုတ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကပုံ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ။ MO
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