
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့ ္ႏုိင္ငံေတာ ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္”

ေက်ာက္စိမ္း-
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ
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အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းတုိ႔၏ အခ်ိန္ေပးမႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈတုိ႔ကုိ ထည့္ဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ဤအစီရင္ခံစာ 
ျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္ၿပီး အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကုိ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေက်းဇူးအထူး 
တင္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအေပၚ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ၾကေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထုိကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္၊ ထူးအုပ္စု၊ ကေမၻာဇ၊ 
မက္စ္ျမန္မာ၊ ျမန္မာတေကာင္းႏွင့္ ပတၱျမားနဂါးအုပ္စုတုိ႔အျပင္ ဖားကန္႔တြင္ အေျခစုိက္ေသာ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ 
လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ Global Witness သည္ Open Corporates ႏွင့္ Open 
Knowledge Foundation ၏ အထူးအဖိုးတန္လွေသာ ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းခ့ဲရပါသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈႏွင့္ လူေနမႈဘဝတို႔အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရာ၌ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔မွ (KDNG) ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ မွ်ေဝထားသည့္ သုေတသနျပဳလုပ္ထားခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ဆြထုဲတ္အသံုးျပဳႏုိင္ခ့ဲသည္။ 

အလားတူပင္ Tom Kramer, Mathieu Pellerin, Bertil Lintner, Yeshua Moser-Puangswan ႏွင့္ Kevin Woods တို႔အပါအဝင္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ 
ပ့ံပိုးကူညီမႈကိုလည္း ေက်းဇူူး အထူးတင္ရိွပါသည္။

ေက်းဇ းူတငလ္ ႊာ
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တန္းေခ်ာင္

ျမန္မာႏုိင္င ံေျမပံုႏွင့ ္တရုတ္ႏုိင္ငံရွ ိေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာမ်ား
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အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပi္ 
 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တံဆိပ္ေျပာင္းလဲကပ္ထားေသာ 
အစုိးရသည္ ရက္စက္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ 
အပယ္ခံႏိုင္ငံတစ္ခုအား ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္မည့္ အရပ္သားအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာအား ေၾကညာခဲ့သည္။ii 

အေရးႀကီးသည့္က႑အမ်ားအျပားတြင္ အမွန္တကယ္ပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေပသည္။ မၾကာခဏ ကုိးကားၾကသည့္ ဥပမာမ်ားတြင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား 
လႊတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစုိးရက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အျခားအေရးႀကီးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္မူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ဂရုတစိုက္ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သိပ္မရွိပါ။  အထူးသျဖင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ 
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကမၻာေပၚတြင္ အဖုိးအတန္ဆံုး 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေက်ာက္စိမ္း 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈ အတြက္ ေဒၚလာသန္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
ယင္းစစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ 
ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ မူးယစ္ရာဇာမ်ား ႏွင့္ ယခင္အတိတ္တုန္းက 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု အစုိးရမွဆုိေနေသာ ခရုိနီကုမၸဏီမ်ားက 
မည္သုိ႔ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္းကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္း 
ဦးသန္းေရႊႏွင့္ အျခားနာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ 

အဖုိးအတန္ဆံုး သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ 

အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးျဖင့္ အေတာက္ပဆံုး ဆြဲမက္ဖြယ္ရာ 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးယူ၍ ၎တို႔အတြက္ 

အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိရာ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိ

င္းအတာျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ကုိမူ 

အလြန္နည္းသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကုိသာ ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သမုိင္းတြင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုဆီသုိ႔ 

ခ်ဥ္းကပ္လာသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ 

ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေျပာဖို႔ ခက္ပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ပြင့္လင္းၿပီး သာတူညီမွ်ရွိသည့္ 

အနာဂတ္ကာလတစ္ခုတြင္ အမ်ားဆုံး ဆုံးရႈံးမႈႀကံဳရမည့္ 

ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ တရားမ၀င္ 

ရံပံုေငြ အေျမာက္အမ်ားကို အလြယ္တကူ ရရွိေနၾကသည္။ 

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

ႏုိင္ငံတကာရွိ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားအေပၚ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 

ေမးရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ 

ေငြေၾကးမ်ား ဘယ္ေရာက္ သြားသနည္း။ ထုိေငြေၾကးမ်ားကုိ 

အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ ၿပိဳင္ကားမ်ားႏွင့္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္သည့္ 

ပါတီပြဲမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေနပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ၎ကုိ ႏုိင္ငံေရး 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ေနပါသလား။

ရိုးရာစဥ္ဆက္ တရုတ္နန္းတြင္း 
ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး 
သိထားၾကသည့္ ေက်ာက္စိမ္းသည္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ ႏွင့္ ေငြထက္ကိုပင္ 
ပုိတန္ဖိုးထားၾကၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ 
အလြန္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ သူတုိ႔အတြက္ 
အဆင့္အတန္း တစ္ရပ္ကုိ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သေကၤတတစ္ခု 
ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူ ၇ 
ဦးၾကား ေလလံအၿပိဳင္ဆြဲၿပီးေနာက္ 
ေဂ်ဒိုက္ေက်ာက္စိမ္း ၂၇ လံုးျဖင့္ 
သီကုံးထားသည့္ လည္ဆြဲကုိ  
ေဟာင္ေကာင္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၇.၄၄ သန္း ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ 
အျမင့္ဆုံးေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
(ဓါတ္ပံု - Tyrone Siu/Reuters/Corbis)

1   ဤစာတမ္းသည္ ရွည္လ်ားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္မွ ထုတ္ႏႈတ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားအတြက္ ကုိးကားခ်က္မ်ားကုိ 
ျပည့္စံုသည့္ အစီရင္ခံစာကုိ https://www.globalwitness.org/campaigns/myanmar/ တြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။ ကုိးကားခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Global Witness မွ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္မႈမ်ားအားလံုးထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

2  ‘ေက်ာက္စိမ္း’ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ထင္ရွားသည့္ စကားလံုးႏွစ္လံုးျဖစ္ေသာ jadeite ႏွင့္ nephrite တုိ႔အတြက္ ေယဘုယ်က်ေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Jadeite သည္ nephrite 
ထက္ ပုိရွားပါးၿပီး တန္ဖုိးပုိရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ jadeite ကုိ ထုတ္လုပ္ရာ၌ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားသည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည္။ 
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ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေျပာသည့္ “အစုိးရ၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႀကီး” တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ 
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေအာင္ မ်ားျပားလွသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑၏ တန္ဖုိးကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ 
သုေတသနႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္ အသစ္တစ္ခုအရ Global Witness က 
ခန္႔မွန္းသည္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းပင္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း 
ညႊန္ျပထားၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏ တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ 
ဘီလီယံခန္႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပရလွ်င္ ယင္းသည္ 
အစိုးရ၏ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္၏ ၄၆ ဆရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ 
တရား၀င္ အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ၄၈% ရွိသည္။

ရွင္းေနသည္မွာ ပြင့္လင္း မွ်တၿပီး ေရရွည္အက်ိဳးအတြက္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ပါက ဤလုပ္ငန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ 
ကံဇာတာကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ျဖစ္ရမည့္အစား ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုသည္ 
၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
ေနရသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ တန္ဖုိးအရွိဆံုး
ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အလုအယက္ ထုတ္ယူေနၾကသျဖင့္ 
မိမိတုိ႔၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားလည္း တစတစ 
ေျပာင္းလဲပ်က္စီးသြားေနရသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ လက္နက္ႏွင့္ 
စက္ယႏၱယားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကုိ တားဆီးရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ေျမယာမ်ား သိမ္းပုိက္ခံရမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ျဖင့္ 
ရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိ အေျခအေနမ်ားသည္လည္း 
အသက္အႏၱရာယ္ ျဖစ္သည္ထိ ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္လာၾကသည္။ 

“ ဖားကန္႔ဟာ  ကမၻာေပၚမွာ အဖုိးအတန္ဆံုး  ေနရာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ 
ေနရာငယ္ေလး တစ္ေနရာကေန သန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီ ရေနတာပါ။ … ဒါေပမယ့္ လူနည္းစုေလးကပဲ 

ဒီိအက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ရယူခံစားေနၾကပါတယ္။” 
- ေဒသခံအသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ဘက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ 
အႀကီးဆံုးႏွင့္ အဖုိးအတန္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ထြက္ရွိရာေဒသျဖစ္သည္။ 
အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနေသာ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ 
တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား၊ ထို႔အျပင္ သာမန္လူတန္းစားမ်ား အတြက္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား ယင္းၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ အင္အားႀကီးေသာ လူနည္းစု 
ေငြရွင္ေၾကးရွင္တုိ႔က ၎တို႔၏အိတ္ထဲကို ထည့္ေနၾကသည္။ 

“ေက်ာက္စိမ္းေတာင္ေတြဟာ 
ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတယ္။” 

- ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး

အစိုးရမွ လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၿပီး  
ဖားကန္႔ေဒသရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အေျမာက္အျမား ထုတ္ယူသံုးစြဲရန္ 
စက္ယႏၱယားမ်ားစြာကုိ သြင္းယူလာခဲ့သည္။
(ဓါတ္ပံ ု- မင္းေဇယ်ာ)
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ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွ ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုသံ

ဤသို႔ေသာ တရား မမွ်တမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္မႈ မရိွဆုံး ေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဤေဒသထဲတြင္ 
ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္/
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIA/KIO) တို႔ၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတင္းမာဆုံး 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေပၚေစသည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ တုိက္ပြမဲ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈမွစ၍ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ 
စေတးခ့ဲရၿပီး ျပည္သူလူထုေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ အိုးမ့ဲအိမ္မ့ဲျဖစ္ခ့ဲရေသာ 
စစ္ပြအဲတြင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ ရံပုံေငြမ်ားကို ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ 
ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္။ 

အေျခအေန ဆုိးရြားေနသက့ဲသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း 
အမွန္တကယ္ရိွေနပါသည္။ အစိုးရတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံ
တကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ထုတ္ယူမႈဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ (EITI) 
တြင္ပါဝင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ KIA/KIO တို႔ျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 

အလားအလာရိွေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆုံး 

သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြရဲန္ ပို၍ တာဝန္ယူေသာ၊ တရားမွ်တမႈ 

ရိွေသာ စနစ္တစ္ခု လိုအပ္ေနမႈအား တိုက္ရိုက္ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

မျပဳလုပ္ပါက ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

အစုိးရကုိ ေထာက္ပံ့သည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ဤေနရာတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိက 

အခန္းက႑တြင္ ရွိေပသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ နာမည္ႏွင့္တကြ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ထားသကဲ့သို႔ 

EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိသူ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ စစ္တပ္အတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့္ 

ခရုိနီကုမၸဏီမ်ားကို  ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း အတြင္းမွ ဆြဲထုတ္ႏိုင္သည့္ 

ထူးျခားသည့္ အေျခအေနတစ္ခုကို ပို္င္ဆိုင္ထားပါသည္။ 

အေမရိကန္အေနျဖင့္ ၎၏အေနအထားကို အသုံးခ်ၿပီး 

ေႏွာင့္ေႏွးမေနဘဲ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖားကန္႔ရိွ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတည္ရိွရာၿမိ ႕ဳနယ္အတြင္း ေနထိုင္သူ ၄၉၂၃ ဦးသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အလြသုံဲးစားျပဳေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ စာကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ 
ေပးပို႔ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါစာတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးေစမႈမ်ားႏွင့္ လူေနမႈဘဝတို႔အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ဖားကန္႔ေဒသရိွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္
ကြက္မ်ားအတြက္ အရင္းရွင္တခ်ိ ႕ဳကုိသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခ့ဲၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကိုမူ 
မည္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ကိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခ့ဲျခင္း မရိွေပ။ အခ်ိ ႕ဳကုမၸဏီမ်ားသည္ 
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏီွးႏြယ္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ အမည္ခံသာျဖစ္ၿပီး 
ထိုကုမၸဏီမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွ လႊမ္းမိုးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။”

“ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား 
ပိုမိုရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ကုန္းမ်ားကို မိုင္းခြ၍ဲ ရွာေဖြေနၾကသည္။ ၎တို႔သည္ 
ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရမည္ထက္ ေရတိုလုပ္ကိုင္ၿပီး အဖိုးထိုက္တန္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ား တူးေဖာ္ကာ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။ 
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၊ 
ထုိ႔အျပင္ ေရာဂါဘယမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေစသည္။”

“ကုမၸဏီမ်ားသည္ စနစ္တက်ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနအထား မပ်က္စီးေအာင္ တူးေဖာ္ရမည့္အစား 
နက္ရႈင္ိးေသာ တူးေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေရေလွာင္ကန္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ 
မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသည့္အခါ ယင္းေရေလွာင္တမံမ်ား ၿပိဳက်ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ 

ထိုေရေလွာင္တမံမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တမင္ရည္ရြယ္လ်က္ ဖ်က္စီးၾကၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ကြၽဲႏြားမ်ားကို ေသဆုံးေစကာ 
အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကိုလည္း ဆုံးရံႈးေစသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မည္သည့္အခါကမွ တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွေပ။”

“ကုမၸဏီမ်ားမွ အသုံးျပဳေသာ ဧရာမ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနၿပီး မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေစသည္။”

“အဖိုးထိုက္တန္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စက္ယႏၱယားမ်ားျဖင့္ 
တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုကမူ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွျခင္း မရိွေပ။ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္သာ ကုမၸဏီမ်ား၏ မိုင္းခြေဲသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ကာ ျပည္သူလူထုသည္ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားစြာ 
ထိခိုက္မႈ ခံစားၾကရသည့္အျပင္ ေသဆုံးမႈပင္လွ်င္ ျဖစ္ပြားေနသည္။”

“ထိုကုမၸဏီမ်ားအား ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား လွ်င္ျမန္စြာ 
ေလ်ာ့နည္းသြားေစရုံသာမက ေဒသတြင္းရိွ တန္ဖိုးရိွေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစကာ ေနာက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ဆိုးရြားေသာ 
ဂယက္ရိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။”
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သားသမီးသံုးေယာက္ရွိၿပီး ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေမွာ္ဆီဇာတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ေနထုိင္လုပ္ကုိင္သူ မိခင္တစ္ဦးမွ 
စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းေရႊမိသားစုမွွွ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေက်ာက္စိမ္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ 
ႀကိဳင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီေၾကာင့္ ထိခုိက္ရမႈမ်ားကုိ ေဒသခံ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားထံ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပခဲ့သည္။ 

“၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္ အနည္းအက်ဥ္းလုပ္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မမိသားစုအတြက္ 
ဝင္ေငြရွာဖုိ႔ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကုမၸဏီေရာက္လာၿပီးေတာ့ ကြ်န္မရဲ႕ အိမ္ကေန 
ထြက္ခြာေပးရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္းကုိ လက္ခံေပးရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း 

ကြ်န္မကို ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ လက္မခံခ်င္ေပမယ့္ ေျမေကာ္တဲ့စက္ေတြနဲ႔ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ 
ကြ်န္မအိမ္ကို ဖ်က္စီးလိုက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီအခိ်န္က မုိးတြင္းဆိုေတာ့ ကြ်န္မနဲ႔ ကြ်န္မမိသားစု ေနစရာမဲ့ခဲ့ပါတယ္။ 

တျခားသူေတြလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ခဏ 
ရပ္ထားရပါတယ္၊ ကုမၸဏီပုိင္ နယ္ေျမထဲမွာ ေရမေဆးေက်ာက္သမားေတြတူးတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းအနည္းအက်ဥ္းကုိ 

အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖုိ႔ ကြ်န္မအတြက္လမ္း အခြင့္အလမ္းေတြ ထပ္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ 
အဲ့ဒီရပ္တန္႔ထားတာကို ျပန္ရုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီးေတာ့ ရဲေတြက ေက်ာက္တူးသမားေတြကို လိုက္ဖမ္းခဲ့ပါတယ္၊ 

ကုမၸဏီကေတာ့ ေနာက္တစ္ခါျပန္ၿပီး ဒီေန႔ရာကို သူတုိ႔အတြက္ အသံုးခ်ဖုိ႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဖားကန္႔ရွိ အလွ်င္အျမန္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေဘးက ဘ၀တစ္ခု

ေရွးရိုးစဥ္ဆက္ကတည္းက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးလာခ့ဲေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အစိုးရက လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရိွထားသူမ်ားက 
စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္လိုက္ၾကသည္။ အခ်ိ ႕ဳမွာ ကုမၸဏီမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ေျမစာပုံမ်ားထဲမွ ေက်ာက္စိမ္းအစအနမ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး အသက္ေမြးေနၾကရသည္။ 
(ဓါတ္ပံု- မင္းေဇယ်ာ)

“[ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကေန] ရရွိတဲ့ ပုိက္ဆံေတြထဲကေန ၁% ေလာက္ကိုပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ အသုံးခ်မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိ 

အခုလက္ရွိနဲ႔ လုံးဝမတူေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကထြက္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြအားလံုးက 
လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္ပဲရွိတဲ့ လူနည္းစုဆီကိုဘဲ ေရာက္ေနတယ္။” 

- အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
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ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးမ်ားကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လာသည့္အတြက္ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 
ေျမၿပိဳက်မႈမ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္။ ဤေနရာတြင္ မုိးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ ေျမပံုမ်ား ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အနည္းဆုံး 
လူေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ဓါတ္ပံု- မင္းေဇယ်ာ

ဧရာမ စက္ယႏၱယားမ်ားကို ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားမွ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ 
ဤပုံတြင္ မိခင္တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ စြန္႔ပစ္ ေျမစာပုံတြင္ ေက်ာက္စိမ္းရွာရင္း မေတာ္တဆ ေသဆုံးခ့ဲရေသာ သူမ၏ ဒုတိယသား၏ ဓါတ္ပုံကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ ဓါတ္ပုံ
- မင္းေဇယ်ာ

.

“ျပည္နယ္တြင္းရွိ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရတြင္  
လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသအစုိးရႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ထိုသို႔ 

စီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ရမည္။” 
KDNG / ကခ်င္ျပည္နယ ္သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က ္စာတမ္း



ေက်ာကစ္မိး္- ျ မနမ္ာႏ ုငိင္၏ံ “ႏ ုငိင္ေံတာ ္ လ ွ် ိဳ ႕ဝကွခ္ ်က ႀ္ ကးီ”      9

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူတစ္ဦး - ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မီသာဖက္တမင္းတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳမႈသည္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးသူမ်ားအတြင္း 
အလြန္အမင္း မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ အႏၱရာယ္ကုိ သိသိသာသာ 
တုိက္ဖ်က္ေနၾကပါသည္။ (ဓါတ္ပံု- Adam Dean)

ကသုတ္ကရက္ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ထုတ္ယူေနျခင္းသည္ ဖားကန္႔ေဒသ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖ်က္စီးေနၿပီး ေတာေတာင္မ်ားကုိ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီးမ်ား ျဖစ္သြားေအာင္ 
ျပဳလုပ္ကာ၊ ၎ေဒသ၏ သဘာဝ ေရကန္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားကုိ ညစ္ျငမ္းမႈ ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရုိက္ကူးထားေသာ ဤပံုတြင္ 
ျပထားသည့္အတုိင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (ဓါတ္ပံု- KDNG)
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ဘယ္သူေတြလဲ၊ သူတုိ႔ေတြ 
ဘယ္ေလာက္ ရယူေနၾကသလဲ။ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနခဲ့သည္။ သာမန္လူတန္းစားမ်ားသည္ 
မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး လုိင္စင္မ်ား 
ရယူထားၾကသည္၊ ထုိကုမၸဏီမ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါ 
ျဖစ္သည္၊ လုိင္စင္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ ခြဲေဝခ်ထားေပးသည္၊ ၎တုိ႔၏ 
စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ မည္သုိ႔ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါရွိသည္၊ ၎တုိ႔က 
အစုိးရအား မည္သည့္အရာမ်ား ေပးကမ္းေနၾကသည္၊ ၎တုိ႔က မည္မွ် 
ထုတ္လုပ္ေနၾကသည္ ဟူေသာ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကုိပင္ 
ရယူႏုိင္ခြင့္ မရွိၾကေပ။ 

ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အလ်င္စလုိတူးေဖာ္ေနျခင္းမွ 
မည္သူတို႔ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနၾကသည္ 
ဆိုသည့္အခ်က္အေပၚ အာရုံစိုက္ႏိုင္မႈ နည္းေနၾကၿပီး  သုိ႔မဟုတ္ 
၎အခ်က္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားရာ၌ 
မည္သည့္အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနသည္ကို အနည္းငယ္မွ်သာ 
စိတ္ဝင္စားႏိုင္ၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အစုိးရက 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ေနာက္ကြယ္ရွိ 
အဓိက ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ားကုိ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ယင္းအခ်က္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ 
လုိင္စင္ခ်ထားေပးသည့္စနစ္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 
ခရုိနီတုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ အဓိက 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
အစုိးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ၿပီး အင္အားႀကီးမားသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရာထူးႀကီးႀကီး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးထားေသာ ဗဟုိမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ျဖင့္ 
လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ခ်ထားေပးသည္ဟု ဤလုပ္ငန္းအတြင္းမွ 
ပုဂိၢဳလ္အမ်ားအျပားက ေျပာၾကသည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက 
ေျပာျပရာတြင္ “[ေလလံဆြဲတဲ့ေနရာမွာ] ထိပ္ပုိင္းက 
ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ေယာက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနရင္ေတာ့ ေသခ်ာတယ္ 
သူတုိ႔ပဲ ေလလံေအာင္လိမ့္မယ္”။

ယေန႔ေခတ္ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသူတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေမွာင္မုိက္ဆံုးကာလမ်ားထဲမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ 
ျဖစ္ပံုရသည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစုတြင္ 
ပါဝင္သူမ်ားအျပင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္တုိ႔လည္း ပါဝင္ေပသည္-

– အာဏာရပါတီမ ွအဆင့္ျမင့ ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့ ္-

• ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ဝန္ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္

• ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း။ 

• လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေဆြ၊ 

• ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ 
နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ဝယ္ယူေရးဌာန၏ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးဝင္းသန္း။ 

၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းမွေငြပမာဏအေျမာက္အျမားရရွိေ
နေၾကာင္း Global Witness ၏ သုေတသနက ညႊန္ျပထားပါသည္။ 
ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္း ႏွင့္ ဦးအုန္းျမင့္တို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစြာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ၎တို႔အားလုံးသည္ ၂၀၁၄ 
ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းျပပြဲ (အစိုးရတရားဝင္ေက်ာက္စိမ္းအေ
ရာင္းျပပြဲ) တြင္ အခြန္မေဆာင္မီ ေရာင္းခ်ေငြ ေဒၚလာသန္း 
၂၂၀ ႏွင့္ ၂၀၁၃ အေရာင္းျပပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ 
သန္းရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဦးသန္းေရႊမိသားစုပါဝင္ေနသည္ဟု Global 
Witness မွယံုၾကည္ထားသည့္ အျခားကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ ၂၀၁၃ 
ႏွင့္၂၀၁၄ အေရာင္းျပပြဲႏွစ္ခုေပါင္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ တန္ဖိုး 
ထပ္မံေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့သည္။  နိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ 
နီးကပ္လာျပီ ျဖစ္သလို သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားသည္ 
ဂိုဏ္းဂဏကြဲအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ ညစ္ပတ္သည့္ လွည့္စားမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစရန္ ရံပုံေငြထုတ္ေပးလာႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္သူ တခ်ိဳ႕ ရွိေနခ်ိန္တြင္ 
ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းမွ ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ား 
မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ရွိသြားသည္ကို အျမန္ဆံုးသိရွိရန္ လိုေပသည္။ 

အာဏာရွင္ေဟာင္း အျငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ တုိင္းမွဴးေဟာင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ 
ဦးအုန္းျမင့္၊ ဘိန္းရာဇာ ေဝဆူးက်န္ႏွင့္ Ever Winner ကုမၸဏီကုိ ဦးစီးေနသူ ဦးအုိက္ေထြးတုိ႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစိုးရ ေက်ာက္စိန္းေရာင္းခ်ပြဲတစ္ခုတည္း ကပင္လွ်င္ 
အခြန္မေဆာင္မီ ေရာင္းခ်ရေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၃၀ ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ ေဝဆူးက်န္ ဦးအုိက္ေထြး
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- ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္တပ္ - တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 

ဦးပိုင္လီမိတက္ ႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔မွ 

တစ္ဆင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ 

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။ Global Witness ၏ ၂၀၁၄ 

ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ၎ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးေက်ာက္စိမ္းကိုေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး 

ပ်မ္းမွ်တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ 

ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၎တို႔အနက္ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ 

တရားဝင္ျပပြဲမ်ားမွ ေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာ ၂၀၁၄ တြင္ ေဒၚလာသန္း 

၁၈၀ ႏွင့္ ၂၀၁၃တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားကို 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အတြက္ ျပင္ပဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြအျဖစ္ 

မွတ္ယူထားၾကသည္။ ေက်ာက္စိမ္းမွရသည့္ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ 

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္/ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ 

(KIA/KIO) ကိုတိုက္ခိုက္မည့္ စစ္တပ္၏တို္က္ပြဲတြင္ 

အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိလူအမ်ားစုက 

ယံုၾကည္ ထားၾကသည္။  

-‘ခရိုနီ’ ကုမၸဏီမ်ား - ဦးသန္းေရႊစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
ေပၚေပါက္ ၾကြယ္ဝ လာခဲ့ၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အဓိက အခရာ က်လွသည္။ 
အထင္ရွားဆံုးမွာ ကိုးကန္႔မူးယစ္ရာဇာ ေလာ္စစ္ဟန္ တည္ေထာင္သည့္ 
ေအးရွားေဝါလ္ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ နံပါတ္တစ္ခရိုနီ ဦးေတဇ၏ 
ထူးလုပ္ငန္းစုတို႔ုျဖစ္ၾကျပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုထင္ရွား ေသာ္လည္း 
လူသိနည္းေနသည္ကား ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ၁၂ ခု 
ပါဝင္ပံုရသည့္ Ever Winner လုပ္ငန္းစုျဖစ္သည္။ Ever Winner 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ၌ 
ေရာင္းခ်မႈ ေဒၚလာသန္း ၁၉၀ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၂၀၁၃ တြင္ ေဒၚလာသန္း 
၁၂၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ၎ကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ 
ျမန္မာ့အၾကီးဆံုးဘဏ္ႏွင့္ KBZ လုပ္ငန္းစုေခါင္းေဆာင္ 
ဦးေအာင္ကိုဝင္း ႏွင့္ Skynet ျဂိဳဟ္တုစေလာင္း တီဗီလုပ္ငန္းမွ 
မီဒီယာလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔ အပါအဝင္ နိုင္ငံေရးအရၾသဇာရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု 
Global Witness သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

ြစစ္တပ္မိသားစုမွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီေတြသာမရွိရင္ က်န္တဲ့သူေတြက သူတို႔ကုိ 
ကန္ထုတ္ပစ္ၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိကုမၸဏီမရွိတဲ့လူကုိ စုန္းျပဴးလုိ႔ ျမင္ၾကလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က  

တန္းတူဆက္ဆံမွာမဟုတ္ဘူး” 
- အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး 

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတ
က္ေရးဝန္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္သည္ 
ယခင္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴး 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးအျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူေတြကို 
ပါးရိုက္ပစ္မည္ဟု လူသိရွင္ၾကား 
ျခိမ္းေျခာက္စကားေျပာၾကားမႈႏွင့္ 
အစိုးရအား ဆန္႔က်င္သူ 
မည္သူမဆို 
ေထာင္ခ်ခံရႏိုင္သည္ဟု 
စကားတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ 
ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
(ဓာတ္ပုံ - DVB)
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မူးယစ္ရာဇာမ်ား - ေဝဆူးက်န္္သည္ အေမရိကန္အစိုးရက 
ေဒၚလာ၂ သန္း ဆုေၾကးေငြ ထုတ္ျခင္း ခံထားရသည့္ “ဝ” ျပည္ 
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ /ပါတီ (USWA/P) တုိ
င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အား ကာလၾကာရွည္စြာ 
ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ႔ေပးေနသူ မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 
သူသည္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ လႊမ္းမိုးထားသည့္ 
ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုတစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူ ျဖစ္သည္ကုိ ခုိင္လံုသည့္ 
အေထာက္အထားမ်ား ရွိေပသည္။ ေဝဆူးက်န္္ဦးစီးေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တျခား UWSA/P အဆက္အႏြယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ 
နာမည္ႀကီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေမရိကန္၏ 
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အလယ္ပုိင္းတြင္ 
အေျခအေန အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေစခဲ့ ေသာ္လည္း 
ယခုခ်ိန္တြင္ ေဝဆူးက်န္၏ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းအတြက္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီ ၅ ခု ရွိေၾကာင္း 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ယံုၾကည္ထားၿပီး Global Witness ၏ စံုစမ္းမႈမ်ားအရ 
အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့သည္။ ၎ကုမၸဏီမ်ားက ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
အစိုးရေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းျပပြဲမ်ားတြင္ အခြန္မေဆာင္မီတန္ဖိုး 
ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းရွိခဲ့ပါသည္။

ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္တြင္ ဤကဲ့သို႔ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္လာၾကျခင္းသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျပီး သာယာဝေျပာသည့္ 
အနာဂတ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ 
သတိထားသင့္သည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမွာ နိုင္ငံေရးအရ 
စိုးရိမ္ရသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာက္စိမ္း 
က႑တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈ ရွိေနျခင္းသည္ 

နိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ေနသည့္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ျပႆနာၾကီးမ်ား 
ျဖစ္လာေစနိုင္သည္။ 

ဥပမာ-Coca-Cola Company ႏွင့္ Caterpillar Inc. တို႔ႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ နိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းဖက္ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္သူမ်ားအေၾကာင္း 
မၾကာေသးမီကမွ အခ်က္အလက္ သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ 
ဂဏန္း ၇ လုံးပါ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း Co-
ca-Cola ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယင္း၏ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းဖက္သည္ 
စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ 
ကာလရွည္ၾကာလက္တြဲခဲ့မႈႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအတြင္းမွ 
အက်ိဳးအျမတ္ ရယူမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ 
မရွိခဲ့ပါ။ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီႀကီးက “Coca-Co-
la ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားလံုးသိေအာင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တာ၀န္သိသည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံဖုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ေတြအတုိင္း ျပည့္မီ 
ေက်ာ္လြန္ဖို႔ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္သြားမွာပါ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပဲ Caterpillar ကုမၸဏီသည္ မူးယစ္ရာဇာ 
ေဝဆူးက်န္္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားသည္ဟု Global Witness မွ ယူဆထားသည့္ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းစုတစ္ခုအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ကုိင္ေပးေနသူ 
တစ္ဦးကို နိုင္ငံ ၅ ခု ထက္မနည္းတြင္ ဧည့္ခံျပဳစုခဲ့သည္။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ေျဖၾကားရာ၌ ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ သင့္တင့္ေသာ လုံလျဖင့္ 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈတြင္ Global Witness မွ အမည္ေဖာ္ျပထားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကုိ ‘‘ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရသူ တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႔’’မွ ပုိင္ဆုိင္သည္ 
သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပမထားေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

“ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး 
တပ္မေတာ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကို 
ကာလရွည္ၾကာ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔သူ 
နာမည္ၾကီးမူးယစ္ရာဇာ 
ေဝဆူးက်န္္သည္ ဖားကန္႔တြင္ 
အမ်ားဆံုးလႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည္ဟု 
ယူဆရေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ 
ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနသည္ဟု 
Global Witness ၏ သုေတသနက 
ေဖာ္ျပသည္။ 
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Caterpillar Inc. သည္ ဖားကန္႔ မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ယႏၱယားမ်ား ပံ့ပိုးေနသည့္ နိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခု 
အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ျပည္တြင္း အေရာင္းကို္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကုိ ခံထားရေသာ မူးယစ္ရာဇာ ေဝဆူးက်န္္မွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားပံုရသည့္ ကုမၸဏီအုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေနေၾကာင္း Global Witness ၏ သုေတသနျပဳလုပ္မႈတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ (ဓါတ္ပံု- မင္းေဇယ်ာ)

ဖားကန္႔သုိ႔သြားသည့္ လမ္းမေပၚရွိ 
တံတားေပၚတစ္ခုေပၚမွ ေက်ာက္စာတုိင္တြင္  ေက်ာ
က္စိမ္းလုပ္ငန္းစုမ်ားျဖစ္ေသာ ရွယ္ဖယ္မလီ 
ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ အေရးယူ 
ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ 
(MEHL) တုိ႔မွ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ Coca Cola ၏ အကဲျဖတ္ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္မႈတြင္ ၎တုိ႔၏ ေဒသတြင္း 
ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ၏ ရွယ္ဖယ္မလီတြင္ ပါဝင္ေနမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ၏ ေရရွည္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းတုိ႔သည္ MEHL ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
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ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ

ေက်ာက္စိမ္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡႏွင့္ ခြဲျခားမရေအာင္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏အဆိုးဆံုးရန္သူမ်ားမွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏ 
သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဝါးမ်ိဳေနသည္ကို ၾကည့္ေနရသည္မွာ 
ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တေငြ႔ေငြ႔ျဖစ္တည္လာေသာမေက်နပ္မႈ၏ 
အရင္းခံ ျဖစ္ပါသည္။ “ကိုယ့္ျခံထဲကအသီး ကိုယ္စားခြင့္မရွိ” 
ဆိုသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ဤသုိ႔ 
ေတြးျမင္ယူဆခ်က္မ်ိဳးသည္ အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဗဟုိအစိုးရ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ကခ်င္လူမ်ိဴးမ်ားမွ မယံုမၾကည္ျဖစ္လာေစေသာ၊ 
ေတာ္လွန္ခုခံလာေစေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၏ အေရးၾကီးသည့္ 
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။  ေက်ာက္စိမ္းက႑ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈတုိ႔အၾကား 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းသံုးခုမွာ-
•  ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္ေသာ စစ္တပ္မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ သာတူညီမွွ်ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု ခ်ဳပ္ဆုိသည့္အခါ 
ဆံုးရံွဴးနစ္နာႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ ဖားကန္႔နယ္ေျမကုိ 
ဗဟိုအစုိးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္သည့္အခ်ိန္ မေရာက္မခ်င္း 
တုိက္ပြဲကုိ ဆက္လက္ဆြဲဆန္႔ထားနုိင္ရန္ ေငြေၾကးမက္လုံးမ်ား 
ရိွသက့ဲသုိ႔  နုိင္ငံေရး အၾကံအစည္မ်ား ရိွေနႏုိင္သည္။

•  ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ျခိမ္းေျခာက္ ေငြညွစ္ျခင္းျဖင့္ ကို
ယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေနႏိုင္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏တပ္အား 
နယ္ေျမတြင္း တာ၀န္ခ်ထားေစရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္လည္း 
ရရွိေနၾကသည္။ ေငြေၾကးကိုလည္း ၎တို႔ထံ 
ဆက္လက္စီးဆင္းေစသည္။ 

•  ေက်ာက္စိမ္းသည္ KIA/KIO အတြက္ ဝင္ေငြအဓိက 
ရရွိရာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းမွ၀င္ေငြမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ 
တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ဦးစားေပးမႈ ျဖစ္လာေစသည္။ 

“ဒါေတြအားလုံးက ပဋိပကၡျဖစ္ေစတဲ့ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါ့အျပင္ ဖားကန္႔က ကမၻာေပၚမွာ 

အႀကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္းတြင္း 
ေဒသျဖစ္တယ္ဆိုတာ အစုိးရ သိထားတဲ့အတြက္ 
ဒီပဋိပကၡက ေနာက္လည္း ဆက္ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။ 

ေဒသခံေတြအတြက္ေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းက  
ျမင္သာျမင္ရ မၾကင္ရေပါ့ေလ” 

- ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိမႈမ်ားကုိ မည္သူတုိ႔က 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး မည္သူတို႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနၾကသည္ဆိုသည့္ 
ေမးခြန္းကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ အလြန္တရာမွ ၾကာရွည္ခံႏိုင္ဖြယ္ 
မရွိပါ။ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေက်ာက္စိမ္းက႑မ ွစနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ထားသည့ ္တရားမွ်တျခင္းမရွိသည့ ္စနစ္သည ္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး KIA/
KIO ႏွင့္ တပ္မေတာ ္[အစုိးရစစ္တပ]္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေနျဖင့ ္ေက်ာက္စိမ္းက႑ကု ိထိန္းခ်ဳပ္ခြင့ ္ရရွိေရးသည ္အဓိကထားသည့ ္ဗ်ဴဟာျဖစ္ေနသည္။ 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့ ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းဖက္မ်ား၏ 
အခန္းက႑ 

ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းဖက္ အစုိးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ အေျမာက္အျမား 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွွံထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
မွန္ကန္ေသာ္လည္း အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 
ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရရွိေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္အကူအညီမ်ားကုိေဖးမရန္အတြက္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ယင္း၏ 
မိတ္ေဆြသစ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးေပ - ထုိအခ်က္သည္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည့္ မ်က္ကြယ္ျပဳခံထားရေသာ လစ္ဟာေနသည့္ 
အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတအိုဘားမားသည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံသာ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္ ကြ် န္ေတာ္တို႔ အထူး လုိက္ရွာစရာမလုိတ့ဲ 
လုပ္ငန္းဖက္ အသစ္တစ္ဦး ရသလုိ ျဖစ္လာမွာပါ” ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ 
အေမရိကန္အစိုးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းသည္ အဓိကက်မည္မွာ 
ေသခ်ာေပသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာဘက္မွ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္
သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္ကို ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရတို႔လည္း 
သိၾကသည္။ အေမရိကန္သံအမတ္မ်ားက တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခ့ဲၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ပဋိပကၡကို 

ေျဖရွင္းရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ 
ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ 
ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကုိ အာရုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးေပသည္။ 

အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္မ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကို 
လႊမ္းမုိးႏိုင္သည့္ အဓိက လမ္းေၾကာင္းသံုးခု ရွိေပသည္။ EITI, 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

“ေက်ာက္စိမ္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းဆုံးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။”

ေဒသခ ံအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

EITI

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ေလာင္စာဆီ၊ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဖြင့္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ 
သဘာဝ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူမႈဆိုင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ (EITI) တြင္ ပါဝင္ရန္ 
လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည့္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းကို 
စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့့့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ ယူေက၊ ေနာ္ေဝး၊ 
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း 
၎လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို အခိုင္အမာ ပ့ံပိုးကူညီ ေပးခ့ဲၾကသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ EITI ကုိ မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိသည္မွာ အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု 
ကတိေပးထားခ်က္အေပၚ အဓိက စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ၎၏ 
အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္လွ်င္ EITI 
အေနျဖင့္ တန္ဖုိးအရွိဆံုး သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား 
ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္လုပ္ငန္းတြင္ 
လုိအပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ားကလည္း 
အစုိးရသည္ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ 
၎ကတိေပးထားသည္မ်ားကုိ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမည္လား ဆုိသည္ကုိ 
ေမးခြန္းထုတ္ေနခဲ့သည္။
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မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးထားၿပီး 
ထိုကုမၸဏီမ်ားကို မည္သူတို႔က ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူတို႔ 
သိရိွခြင့္ရႏိုင္ရန္ EITI က  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ၊ အခြန္ႏွင့္ ခုိင္းေၾကးတို႔မွ 
ရရိွသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး 
ရရိွသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 
ေပါင္းစပ္ထားေသာ ထိုအခ်က္အလက္တုိ႔ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို တလြသုံဲးစားျပဳလုပ္ေနျခင္း 
အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အရာရိွမ်ားကို ေဒသခံလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက  
တာ၀န္ခံခုိင္း ေစႏုိင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္အျဖစ္ ထိုစီမံခ်က္၏ 
အေျခခံမူမ်ားကို အသုံးမျပဳပါက အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရံႈးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

“ဒါေၾကာင့္ ဒီ(EITI အေၾကာင္း) ေဆြးေႏြပြဲမွာ 
ပါဝင္ဖုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ 
အစုိးရက ဖိတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ စိတ္ပ်က္စရာေတြ ေပၚထြက္လာၿပီး 
ကမၻာက အဲဒါေတြ သိသြားမွာကုိ သူတုိ႔က စိုးရိမ္ပါတယ္။ 

- ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး

EITI ၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ရိွေနၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ 
ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ေနရာမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိ ႕ဳေသာ အစိုးရအရာရိွမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ ပိုမို 
ပြင့္လင္းလာေစေရးအတြက္ ခ်ီးက်ဴးအားေပးထိုက္သည့္ 
စိတ္ဆႏၵမ်ားရိွလာေၾကာင္း စတင္ျပသလာၾကၿပီး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝလာၾကသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
အျခား သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည့္သူမ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရန္ 
EITI ၏ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရိွရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမဆုံး 
ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပင္လွ်င္ EITI အရ ထုတ္ျပန္ရန္ 
လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ 
ကနဦးကာလအတြင္း အံ့ၾသဖုိ႔ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိသူမွာ ထူးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထင္ရွားဆံုး 
ခရုိနီတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေတဇပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 
၎ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ကြက္မ်ား အေၾကာင္းကုိ 
အေစာလ်င္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၎၏ 
အေရာင္းဝင္ေငြႏွင့္ EITI အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာက္စိမ္းက႑ 
လုပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ အခြန္မ်ားကုိပါ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဓိက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္သူ ပတၱျမားနဂါးအုပ္စုမွာလည္း ၎၏ 
ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး 

အမည္မ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား အပါအဝင္ 
ထုိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္ကုိပါ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ မက္လုံးမ်ား ရရိွေနသ၍ ပို၍ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္ ၎တုိ႔အား ဟန္႔တားေနသည့္ အရာမ်ား 
ရိွမည္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ဤအလင္းေရာင္ေလးက ျပသေနေပသည္။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ပထမဆုံး EITI အစီရင္ခံစာကို 
ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း 
လိုင္စင္မ်ားတြင္ပါရိွေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၊ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြမ်ား အစရိွသည့္ 
အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၎သည္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေရးအတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း 
ျပသႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရိွေပမည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ယူေကတို႔အပါအဝင္ 
အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္မ်ားသည္ အဆိုပါ ရလဒ္ကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ၎တို႔၏ ၾသဇာကုိ အသုံးခ်သင့္သည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန ္ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမ ွ
လုိင္စင္ခ်ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည ္
အစုိးရမ ွဦးေဆာင္က်င္းပေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားႏွင့ ္တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
တရားမဝင ္တုိက္ရုိက ္ေရာင္းခ်မႈတုိ႔မွတဆင့ ္
ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ရရွိေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ ္
ထုိကုမၸဏီမ်ားသည ္
မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္၊ 
ေက်ာက္စိမ္းမွရရွိေသာ ဝင္ေငြသည ္
မည္သည့္ေနရာသုိ႔ အမွန္တကယ ္
ေရာက္ရွိသြားသည ္ဟူသည့ ္
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ဖုန္းကြယ္ထားဆဲျဖစ္သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အျခားေသာ အလားအလာရွိသည့္ အဓိကပြင့္လင္းလာမႈအခ်က္မွာ 
ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ KIA/KIO တုိ႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ EITI ႏွင့္အတူ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခား 
အေနာက္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေျမာက္အျမား 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေျခအေန၊ ေက်ာက္စိမ္းေလာက 
ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတို႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားအေနျဖင့္္ 
ဤျပႆနာကို ထပ္မံ ေရွာင္လႊဲထားပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္သည္ 
ၾကာရွည္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
 
ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနေသာ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္သည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ 
မွ်ေဝသုံးစြဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား အေလးေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အထိ ကခ်င္အေရးတြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းၿပီး 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး မရွိေသးေပ။ 

ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားစတင္ရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ KIA/KIO တုိ႔တြင္ 
တာဝန္ရွိေနၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားသည္လည္း 
ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးေပသည္။ အနာဂတ္တြင္ 
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္ မူဝါဒမ်ား မည္သုိ႔ 
ျဖစ္သင့္သည္ဆုိသည္ကုိ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
မွ အၾကံျပဳထားၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကြန္ရက္အုပ္စုမွ 
လတ္တေလာ အဆုိျပဳထားေသာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကုိ Global 

Witness ၏ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ 
ဤအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအေပၚ အေရးတႀကီး တည္ေဆာက္သင့္ၿပီး 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ  ေက်ာက္စိမး္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ခြဲေ၀ျခင္း၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္္ ဝင္ေငြျဖန္႔ေဝမႈ ပုံစံသစ္ တစ္ခုအေၾကာင္း စတင္ေဆြးေႏြး 
သင့္ပါသည္။ 

“ ‘ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔’ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ ပါဝင္ေစျခင္းသည္ 

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း 
အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔ပုိင္ဆိုင္ေသာ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိလွ်င္ 
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ပုိမုိေပၚေပါက္လာၿပီး 

ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစမည္။” 

KDNG/ကခ်င္ျပည္နယ ္သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ 
ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေဒသမွ 
ေဒသခံ ၂၀၀၀ ခန္႔သည္ အစိုးရမွ 
လုိင္စင္ခ်ေပးေသာ ေက်ာ
က္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ
မ်ား၏ အလြဲသံုးစားျပဳမႈအတြက္ 
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕က ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းၿပီးသည္အထိ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ရပ္ဆုိင္းထားရန္ 
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 
(ဓါတ္ပံု- KDNG)
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အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ 
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ေနေပသည္။ 
ဤအခ်က္က ထိေရာက္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးရန္ 
အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားက 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္  
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာခက္ခဲသည့္ျပႆနာမ်ားကိုမူ ဖံုးကြယ္ထားႏုိင္သည့္ 
အႏၱရာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း 
က႑မ်ားသည္လည္း ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။  
မည္သည့္က႑ကုိမွ တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊ ေရွာင္လႊဲထားျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ေပ။  

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္လည္း အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားလုပ္ႏိုင္
ရန္ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းတင္သြင္းျခင္းကုိ တားျမစ္ေသာ ၎၏ JADE ဥပေဒသည္ 
“ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ [ဦးသန္းေရႊ]အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီမက်ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
စစ္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ [ဘ႑ာေငြ ပံပို႔းေပးသည့္] 
၎အား ကူညီပံ့ပုိးေပးေနသူမ်ား”၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ မူလက 
ေရးဆြဲ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူမ်ားပင္လွ်င္ လက္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ငန္းတြင္ အဓိက အက်ိဳးခံစားသူမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနသည္ကို 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 
ဘ႑ာေရးဌာနမွလည္း “ခရုိနီ” မ်ားအား အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး 
မူးယစ္ရာဇာမ်ားကုိလည္း ပစ္မွတ္ထားၿပီး အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား 

လုပ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအုပ္စုမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ 
ထိပ္ပုိင္း၌ ရွိေနၾကသည္။

အဆုိပါ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ထာဝရ လုပ္ေဆာင္ေန၍ 
မသင့္ေၾကာင္း Global Witness အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ မည္သူ႔ကုိမွလည္း အလ်င္စလုိ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း 
မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ထုိ႔အတူ တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက 
ရုတ္တရက္ လံုးဝအကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနကို 
ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ “ဖြင့္/ပိတ္” ခလုတ္တစ္ခုကဲ့သုိ႔လည္း 
မျပဳမူသင့္ေပ။ လုိက္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံ အေတြ႔အၾကံဳအရ 
အေမရိကန္အစုိးရသည္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ေသခ်ာစြာ သိထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးစ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအားျဖင့္ 
ဆက္လက္ထားျခင္းသည္ လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ပိတ္မိေနေသာ သဘာဝသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆံုး အာမခံ တစ္ခုေပးႏိုင္သည္ကို 
သိရွိထားၾကပါသည္။ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ အျခားႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ 
ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၎တုိ႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအ
တြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္မွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
သမုိင္းမွတ္တုိင္မ်ားကုိ သေဘာတူရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းသည္ ပုိ၍ ပြင့္လင္းလာၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 
ပုိ၍ ညီညီမွ်မွ် မွ်ေဝလာသည္ႏွင့္အမွ် အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈ 
မ်ားကုိလည္း ေလ်ာ့ခ်ရမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူရန္ 
ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ တိတိက်က် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္က႑တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
သမၼတအုိဘားမား အစုိးရ၏ 
ႏုိင္ငံျခားမူဝါဒ ေအာင္ျမင္မႈ 
တစ္ခု ဟုတ္မဟုတ္ကုိ 
ၾကည့္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အေမရိကန္အေနျဖင့္ 
ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး 
ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ပုိမုိ 
တရားမွ်တေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိ 
ပံ့ပုိးေပးရန္ ၎၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ 
အသံုးျပဳပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြ
က္ အေရးႀကီးသည့္ အပုိင္းကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ 
အတြက္

• ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္နားလည္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
အျခား သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ အစီအမံသစ္မ်ားကို 
KIA/KIO ႏွင့္ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဤစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစသင့္ၿပီး လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ 
မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။

• ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ EITI ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာ
င္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ အလားတူပင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္အတြက္ ေလလံဆြဲသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိ လုိင္စင္ရရွိထားသူမ်ား၏ 
စာရင္း၊ ၎တုိ႔ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ လုိင္စင္မ်ား၊ 

ေက်ာက္စိမ္း ထြက္ရွိမႈ ပမာဏ၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ရရွိသည့္ အစုိးရ၏ ဝင္ေငြမ်ား (စီမံကိန္းအလိုက္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္)၊ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္း၏ 
အစုိးရ ရွယ္ယာမ်ားမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ား 
အပါအဝင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ 
အျခားဝင္ေငြမ်ား၊ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
အကာအကြယ္မ်ားအပါအဝင္) စာခ်ဳပ္အျပည့္အစံုႏွင့္ 
လုိင္စင္တြင္ ပါရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ပါ။ 

• EITI ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ေလလံဆြဲသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား (ေနာက္ဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသူ 
ပုိင္ရွင္မ်ား) သည္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း 
အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ဖို႔ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အစိုးရအရာရွိမ်ား (ယခင္ သို႔မဟုတ္ ယခု)တို႔ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ယခင္က 
အက်င့္ပ်က္ျခစား ခဲ့မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား ႏွင့္ 
ယင္းတို႔ကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဆိုသည့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ 

• အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားသည့္ EITI ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑ကုိ လႊမ္းမိုးသည့္ အျခားဥပေဒသစ္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါ။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဖုိးအတန္ဆံုး သဘာဝသယံဇာတက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ ပံ့ပုိးေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းဖက္မ်ားတြင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနၾကသည္။ သုိ႔မွသာ ၎သည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ကာ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္။
(ဓါတ္ပံု- မင္းေဇယ်ာ)
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ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစားမွာ jadeite ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤစာတမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေက်ာက္စိမ္းဟူ၍ သံုးႏႈန္းထားပါသည္။

• ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေလလံဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပြင့္လင္းၿပီး တရားမွ်တမႈ 
ရွိေစရန္ ကခ်င္ႏွင့္ ျမန္မာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ခ်က္ခ်င္း ျပန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ 
ေလလံဆြဲသူမ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို ၎တုိ႔၏ 
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ထည့္သြင္းရမည့္ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း 
ေရာယွက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားမွ  
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ပါဝင္သင့္သည္။iii  

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္မ်ားရွိ ကုမၸဏီ 
ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္ထည့္သြင္းၿပီး ကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး 
ပုိင္ဆုိင္သူဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

• ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ား (စစ္တပ္မွ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ၊ အားလံုးျဖစ္ေစ 
ပုိင္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္) ႏွင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ အေသးစိတ္မ်ားကုိ 
လြတ္လပ္စြာျဖင့္ စာရင္းစစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံ ေပးပုိ႔ေပးပါ။ 

• ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွ 
ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ 
အဆံုးသတ္ေရာက္ရွိသြားသည္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ 
အစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ တစ္ခုခ်င္းစီ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ။

• EITI ၏ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ား 
ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္၊ ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာတုိ႔သည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခား ပုံစံျဖင့္ တန္ျပန္ဒဏ္ခတ္ခံရမည္ကို 
ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလုိပဲ ေက်ာက္စိမ္းက႑ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈအပုိင္းမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက 
တာ၀န္ယူခိုင္းႏိုင္ေစရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ။

• ပုဂၢလိက က႑၊ ေဒသခံအစုိးရ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ 
ကူညီမႈျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ရွိ အခြန္မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မုိင္းတြင္းမ်ားတြင္ 
အခြန္ေရွာင္လႊဲေနမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဝင္ေငြမ်ား 
တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကုိ အားျဖည့္ေပးပါ။

• စစ္တပ္၊ ရဲ၊ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ စံုစမ္းျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ 
တရားစြဲဆုိျခင္း ႏွင့္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အမိန္႔ေပးေစခုိင္းသူမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းတရားစြဲဆုိပါ။

• အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ရယူထားေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳသူတို႔၏ 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္း တူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ပါ။ 

• ေက်ာက္စိမး္က႑ကုိ လႊမ္းမုိးထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ပါ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 
ျပန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း။ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝအတြက္ 
အကာအကြယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရမည္။ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ - 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ ကုသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လမ္းညႊန္ အေျခခံမူမ်ား၊ 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ေရရွည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မူေဘာင္၊ ႏွင့္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ 
သတၱဳမ်ား တူးေဖာ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေကာင္စီ၏ 
ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရး အေျခခံမူမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 
အျခားအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္  နစ္နာမႈအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး 
သေဘာတူညီထားသည့္အတုိင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဘဝ ကာကြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ 
ပ်က္ကြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ 
အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားျဖင့္အတူ ထည့္သြင္းသင့္သည္။

• သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈဘဝကာကြယ္မႈမ်ားကို 
အျမန္ဆံံုးႏွင့္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ လြတ္လပ္ေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ခု တည္ေထာင္ျပီး 
စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို 
မည္သို႔ေျဖရွင္းခဲ႔ေၾကာင္း ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေပးပါ။ 

• စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ အျခားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ မိမိအက်ိဳးအျမတ္ 
ရယူျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းပါ။ 

အလွဴရွင ္အစိုးရမ်ား၊ 
ႏုိငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
ျမန္မာအစိုးရ၏ အျခားလုပ္ငန္းဖက္မ်ားအတြက ္- 

• ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ျခင္းႏွင့္ 
အျခားကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ 
(အေမရိကန္အတြက္ဆိုလွ်င္) အထက္ပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို 
ဖယ္ရွားေပးပါ။ 

• ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ EITI ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရ၏ 
ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ 
EITI ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းနိုင္ေရး 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရကို နည္းပညာ 
အကူအညီေပးပါ။

• ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္  
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားသယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ႏွင့္ ၀င္ေငြခြဲေ၀ျခင္း အစီအမံသစ္မ်ားအတြက္ 
အစိုးရ၊ KIA/KIO ႏွင့္ ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
နည္းပညာ အကူအညီေပးပါ။

• သဘာဝသယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ 
ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း တိုးတက္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ 
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ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္း ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အားေပးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ 

KIA/KIO အတြက ္-

• KIA/KIO ၏ အခြန္စနစ္၊ အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မႈ 
အေသးစိ္တ္အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင္ EITI 
၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ KIA/KIO အာဏာပိုင္မ်ား၏ 
ေက်ာက္စိမ္းက႑ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေပးပါ။

• ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ခုေအာက္တြင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ကို မည္သို႔ 
စီမံခန့္ခြဲမည္ဆိုသည့္ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲပါ။

• KIA/KIO အရာရွိမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို 
စစ္ေဆး၍ တရားခံမ်ားကို တရားစြဲပါ။ ေစခိုင္းသည့္ တာ၀န္ရွိ 
သူမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ခံခိုင္းပါ။ 

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ 
ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက ္-

• EITI သတ္မွတ္မ်ားႏွင့္အညီ အခ်က္အလက္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ပါ။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
(စီမံကိန္းအလိုက္ အေသးစိတ္ ခြဲျပထားေသာ) ေက်ာက္စိမ္း 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားက အစိုးရဆီသို႔  ေပးေဆာင္သည့္ 
အခြန္ေငြ ႏွင့္ အျခားေပးသြင္းမႈမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ား၏ (အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတ
င္အမွတ္မ်ားအပါအဝင္) အမည္ႏွင့္ အေထာက္အထား 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္စာခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ လိုင္စင္သက္တမ္း (ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ 
လူမႈဘဝဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား) ပါဝင္ပါသည္။ 

စစ္တပ္ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
EITI ႏွင့္အညီ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရးတြင္ 
ေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ ၎တို႔၏ပါ၀င္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ၏ 
အျခားဌာနခြဲမ်ားထံသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ 
ျပသသင့္ပါသည္။

• ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္ေသာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတို႔တြင္ နိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ခ်က္ခ်င္း စစ္ေဆးျပီး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို  ရပ္တန္႔ရမည္။

• ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အေျခခံမူမ်ား၊ ၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မူေဘာင္ 
ႏွင့္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သတၱဳဆိုင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အေျခခံမူမ်ား အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္
အညီ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လူမႈဘဝႏွင့္ လူ့အခြင့္အေရး ထိခိုက္နစ္နာေစမႈတို႔ကို 
ေလ်ာ့နည္းေစရန္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လက္ရွ ိသို႔မဟုတ ္
ေနာင္ျဖစ္လာနိုင္သည့ ္နိုင္ငံတကာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက ္-

• ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑တြင္ ရွိႏွင့္ျပီးသား သို႔မဟုတ္ 
ဤက႑ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လုပ္ကိုင္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ ျပ
ည္တြင္းလုပ္ငန္းဖက္မ်ားႏွင္ပတ္သက္ၿပီး အထူး လုံ႔လ၀ီရိယ 
စိုက္ထုတ္၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

• ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရွယ္ယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္သူ 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူ လူပုဂၢိဳလ္ အားလံုး၏ 
အမည္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားကို ၎တို႔၏ 
ေနာက္ခံ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ပါ။
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