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ေကမားဇာူးး္က္ လ်  

ဤ႑စီရ္က ံစ်ပ စကေပ္်ကကေရား႑းရကက ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား၊ းူားေး ္ကားေ ်္ကရရကကပ က္ားး ုာ႔႑းရကက သး ်းရ္ကား 
အစဦားစီားဌ်မႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား္ုးက္မကား႑်ား ႑ထူားေကမားဇူားး က္ရွ း သညက္။ 
ဤ႑စီရ္က ံစ်႑  ္ုာ႔ဌ် ေးရာ႔ ံုေ ရားေႏရား ြာ႔ေသ် သကက  ု္ကသူ္မ်ားႏွ္ကာ႔ းည်ရွ က္္မ်ားပ စကသညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔EITI MSG 
႑ ရြာ႔၀္က္မ်ား၊ MDRI-CESD ၀မကထ္ကား္မ်ား၊ ႑ရးကဘကက္ူ္ႈ႑ ရြာ႔႑စညကား္မ်ားႏွ္ကာ႔ ေ သ ံကု ္ကစ်ား္ွ္က္မ်ား၊ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကားရွ က္္မ်ား႑သ္ကား မ်းကႏွ္ကာ႔္ႏ႑ ရြာ႔၀္က္မ်ား၊ ေကမ်ကက္မကကရးမ် 
ကုမကသညကၾကီား္မ်ား၊ ေကမ်ကက္မကကကကရ္ကားကမ္ကသူ္မ်ား၊ ္ကက၀းကရးမ်ေရ် က္ား၀ က္သူ္မ်ားႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက 
းည်ရွ က္္မ်ား႑်ား ႑ထူားေကမားဇူားး္ကရွ း ေၾက် က္ား ေ ်ကပး  ္ုး သညက္။  

ဤ႑စီရ္က ံစ်႑်ား ္ူေကမ ု္က္ံးက် ရံာ႔ပ  ်ားေရားဌ်မ(DFID)ႏွ္ကာ႔ ၾသစေၾးား္မမ ု က္္ံပ ်ားေရားႏွ္ကာ႔ကုမကသရ္က္ႈ 
ဌ်မ(DFAT)ႏ ေ္ရေၾကား႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပ က္ာ႔ က္ၻ်ာ႔ဘဏက္ွ ပး်စုး သညက္။  
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႑ေၾက်္ကား႑ရ်  

ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက းး ပ္်ား၊မီ္်၊ေကမ်ကကစ ္ကား စသညကကး ုာ႔႑း ႑၀္က ႑  ုားးမကေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ား  
 ေး ၾကရ္က၀သညကာ႔မ ု က္္ံပ စကသညက္။ ဤသ္ံဇ်း္မ်ားသညက ႑ ရ္မက႑  ုားးမကေၾက်္ကား္ွ် ပ္္ကား ္ရမ ု က္း ္။ သ ုာ႔ေသ်က 
္သ္ံဇ်း္မ်ား႑်ားးူားေ ်ကပ က္ား၊ေရ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ားပ ္ကားႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ား္ွေစမားကရကကသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ပ ္ကား  
မညကား္္ကား္မ်ား္ွ် ႑ကမ္က့းမကကပ စ်ားပ ္ကား၊ ေ္ွ်္က  ုထုးကပ က္ားႏွ က္ာ႔ ႑ႏ ု္ကကမ္ကာ႔႑ပ္းကထုးက္ႈ္မ်ားပ ္ကာ႔ 
ပးညကာ႔ႏွကက္မကကရွ ေမး သညက္။ 

 ္ကစုႏွစက္မ်ားစရ် း က္ားကမးကေသ်စစက႑ုးက မ်းက ႈ္ေ႑်ကကးရ္ကကမေရ်ကက ြာ႔ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံႏ သဘ်၀ 
႑ရ္ကား႑ပ္စကစီ္ံ မကာ႔ ရြေရားႏွ က္ာ႔စးက္မအစဥကားသညကာ႔သး္ကား႑ မကက႑္ကက္မ်ား္ွ် ႑မညကား္္ကသ်ထရကကေးေ ြာ႔သညက္။ 
သ ုာ႔ေသ်က္ညကား ္ေမာ႔ပ္မက္်မ ု က္္ံသညက ႑ေပး် က္ား႑္ြက်္က ုေရ်ကကရွ ေမေးပးီ္။ ၂၀၁၁  ုႏွစက ႑ရးကသ်ား 
းစကး ု က္ား႑စ ုားရ္ကကထကက္ွစး္ကက် သဘ်၀သ္ံဇ်း႑ရ္ကား႑ပ္စက႑ုးက မ်းကေရားႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက် 
စီ္ံ္ႈးရ္ကာ႔္္ကားပ္ က္သ်ေရားက ုအစဦားးညက  းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်းးူားေ ်ကထုးက္ုးက္ႈ္ုးက္မကား္မ်ား းရ္ကာ႔္ က္ားပ္္ကသ်္ႈ 
 ေ ်ကေ ်္ကေရား႑ ရြာ႔(EITI)သ ုာ႔ း ၀္ကမ ု္ကေရား ၾက ်ားး္ကား္ႈ႑း ႑၀္က ပး်ပး္ကေပး်္ကား ြ္္ႈ္မ်ားက ု 
ပ ညကားည ္ကားည္ကသ်စရ် ္ုးကေ ်္က္် ြာ႔သညက္။ EITI သညက သဘ်၀သ္ံဇ်း္မ်ား းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈရွ ေရားႏွ္ကာ႔ 
း်၀မက ံႏ ု က္္ႈရွ ေရားက ု ႑်ားေးား္ုးကေ ်္ကေမသညကာ႔ က ၻ္်္ံုား  ု္ကရ်စံႏွ်မကားးစက ုပ စကပးီား မ ု က္္ံေး ္ကား ၅၁ 
မ ု က္္ံးရ္က ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္ကရရကက္မကကရွ း သညက္။ ၂၀၁၅  ုႏွစက ႏွစကကုမကး ု က္ားးရ္က ကမ္ကားး ြာ႔ေသ် 
 ေရရားေက်ကကးရြးရ္က မ ု္က္ံေရားး းီ္မ်ား႑်ား္ံုားး ၀္က္ွအစဥကပး ်္က ြာ႔ပးီားေမ်ကက ႑္မ ်ားသ်ား ီ  ္ုကေရစီ႑ ရြာ႔ မ်းက 
အစဦားေ ်္ကေသ် ႑ရးကသ်ား႑စ ုားရသစကးစကရးကေးေေး ကက္်ပ က္ား္ွ် ႑ေရားး ေသ်ကက္မ်ားးရ္က 
 ပး်ပး က္ေပး်္ကား္ြ္ႈ္မ်ား ္ုးကေ ်္ကမ ု္ကေသ်႑ ရ္ကာ႔႑္ က္ားႏွ္ကာ႔ ္ူ္ႈစီားးရ်ား ရံ႕ပ  ်ားေရား႑းရကက္ုးကေ ်္ကမ ု္ကေသ် 
ေ းကသစကက ုေရ်ကကရွ ္်ပးီပ စကေၾက်္ကား ႑ မကကေးားေ ်ကပးေမေးသညက္။ 

သဘ်၀သ္ံဇ်း႑ရ္ကား႑ပ္စက္မ်ားသညက မု ္က္ံးစကမ ု က္္ံး ုားးကက္ႈ႑းရကက ႑ေရားး ေသ်  ေသ်ာ႔ မကကးစက ု 
ပ စကသညက္။ ထ ု႑ရ္ကား႑ပ္စက္မ်ားက ု ေက်္ကား္ရမက္ွမကကမကစရ်စီ္ံ မကာ႔ ရြမ ု္ကး က ္ူ ႈ္ေရား၊ စီားးရ်ားေရား္မ်ား 
း ုားးကက္်မ ု က္ပးီား၊ေက်္ကား္ရရမက္ွမကကမကစရ်စီ္ံပ က္ား္ပး်မ ု္ကး ကးင းကက္မ်ား၊႑ကမ္က့းမကကပ စ်ား ႈ္္မ်ားႏွ က္ာ႔ 
စီားးရ်ားေရား ရံပ  ်ားး ုားးကက ႈ္ ္ညီ္ွမ္ႈ္မ်ား ပ စကေးေမ ု္ကေစး သညက္။ EITI႑ ရြ႕ာ႔သညက  ေကမ်ကက္မကကကက္ုးက္မကား္မ်ား 
စီ္ံ႑ုးက မ်းက္ႈႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက်စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ္မ်ား႑်ား း ု  ္ုထ ေရ်ကကစရ်ေ ်္ကရရကကမ ု္ကေစရမက ႑ ရြ႕၀္ကမ ု က္္ံ္မ်ားႏ 
သး ်းူားေ ်ကေရား္ုးက္မကား္မ်ား းရ္ကာ႔္ က္ားပ္္ကသ်္ႈရွ ေရားႏွ္ကာ႔ း်၀မက ံမ ု က္္ႈရွ ေရား ္ူေဘ်္က္မ်ား မ္ွးကေးားး သညက္။  

EITI ေ ်ကေ ်္ကေရားက ု႑ေထ်ကက႑ကူပး်မ ု္ကရမက႑းရကက ဤ႑စီရ္က ံစ်႑်ား ပး်စုထ်ားး သညက္။ ထ ုာ႔႑ပး က္ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က္ညကးးကေမေသ် ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကား႑်ား း ု္ ုမ်ား္ညက္်ေစရမကႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကက  
စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ္ုးက္မကား္မ်ား ႑်ားေက်္ကား္်ေစရမက ေ ်္ကရရကကရ္ညကာ႔႑စ းက႑း ု္ကား္မ်ား႑်ား ္ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပးရမက     
ရညကရရ္က ္ညကား ပး်စုထ်ားး သညက္။  ရညကရရ္က မကက္မ်ား္ွ် ေ႑်ကကး ႑း ု္ကားပ စကသညက္။ 

 ေကမ်ကက္မကကႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကစ ္ကားးမက  ုားကရ္ကား ကက(value chain)ရွ  ႑ဓ ကစ မကေ ေ္ႈ္မ်ား၊ ႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ား 
႑်ား ရြပ ္ကားစ းကပ ်ပ ္ကား ႑း ႑၀ က္ ႑ေပ  ံ မကားစစက္ႈ (baseline assessment) ပး်္ုးကပ ္ကား္။ 
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 ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑ေမပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက၊ေကမ်ကကစ ္ကားကကႏွ္ကာ႔စးက္မအစဥကား  EITI ္လ က္ားပ ံ်္ႈရွ ေ႑် က္ ္ညကသ ု႕ 
 မြ႕ထရ္က္ုးကေ ်္ကမ ု္က္ညကက ု သ ရွ မ်ား္ညကေစရမက္။ 

 ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ က္ာ႔္်ားေ႑်္က္ုးကေ ်္ကႏ ု္က္ညကာ႔ ႑္်ား႑္်္မ်ား႑်ား 
ရွ်ေ ရေ ်ကထုးကရမက္။ 

 ႑စ ုားရ႑ ရမကဘက်စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈႏ ႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ားႏွ္ကာ႔ ဟ်ကရကက္မ်ား႑်ား  ရြပ က္ားစ းကပ ်ရမက္။ 

႑စီရ္က ံစ်သညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကႏွ္ကာ႔႑ဓ ကသကက ု က္ေသ် ႑ က္စးီကမ ားရွ္ကား္မ်ား၊ း ၀ က္္ုးကက ု္ကသူ 
္မ်ား၊ ္ူ၀  ္မ်ား၊ စညကား္မအစဥကား္မ်ားႏွ္ကာ႔္ုးကထံုား္ုးကမညကား္မ်ား႑်ား  ရြပ က္ားစ းကပ ်ထ်ားသညက္။ ထ ုာ႔ေမ်ကက EITI 
 ေ ်ကေ ်္ကေရားအစဦားစ်ားေးား႑ေမပ ္ကာ႔ ္ ု က္စ က္ထုးကေးားပ ္ကားႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးကပ ္ကားစေသ် ႑ မကက 
႑္ကက္မ်ား႑း ႑၀္က းရ္ကား၀္ွးစက က္ာ႔ေစမားကရကက႑ေရ်ကက းမက  ုားကရ္ကား ကက(value chain)ႏ 
႑ဓ က႑ ္ကာ႔္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးထ်ားး သညက္။ ဤ႑စီရ က္ ံစ်းရ္က ကက႑းရ္ကား EITI ႑စီရ္က ံပ က္ား႑်ား 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔း ုားပ္ က္ာ႔္ုးကေ ်္ကမ ု္ကေၾက်္ကား၊ ႑စ ုားရ႑ေမပ ္ကာ႔္ုးက္မကား္မ်ား႑်ား မကားစစကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကေ္ရ 
 ေက်ကက္ူပ ္ကားက ု ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ေက်္ကား္ရမကကမမစရ် ္ုးကေ ်္ကမ ု္ကေၾက်္ကားႏွ က္ာ႔ ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ ္ ကာ႔း က္ရ်းရ္က  
႑်ားမညကား မကက္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးထ်ားပးီား ႑  ုး ႑်ားမညကား မကက္မ်ားက ု္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ေပ ရွ္ကားသ္ကာ႔ေၾက်္ကားက ု္ညကား 
 ေ ်ကပးထ်ားး သညက္။ ္ုးက္မကားကက္မ်ားးရ္က ႑စ ုားရႏစီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ း ု္ ု႑်ားေက်္ကား္်ေစရမက႑းရကက 
္ူ၀  ႑ၾကံပး် မကက္မ်ားက ု္ညကား ေ ်ကပးထ်ားး သညက္။  ႑စီရ္က ံစ်းရ္က ေကမ်ကက္မကကႏွ္ကာ႔ေကမ်ကကစ က္ား႑်ား 
 ရြပ ်ား း္ကပးထ်ားး သညက္။ 

 

႑ဓ ကေးရာ႔ရွ  မကက္ မ်ား 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္ကထုးက္ုးကေသ် ေကမ်ကက္မကကးမက  ုားႏး ကမေသ်စ်ရ္ကားဇ္်ား္မ်ား္ရွ း ္။ သ ုာ႔ေသ်က 
 ေကမ်ကက္မကကႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကစ ္ကားထုးက္ုးက္ႈသညက ပ္မက္်ာ႔႑  ုားးမက ုံားေသ် ကုမက မကားသရ်ားမ ု က္သညကာ႔သ္ံဇ်း 
(non-renewable resource)ပ စကေၾက်္ကား မကာ႔္ွမကားေ ်ကပးၾကး သညက္။ း ကကးညကား္ွ်း္က  ဘူ  ္ေ    ု္ကရ် 
ေ ာ္႔္် မကားစစက္ႈ ႑သစက (up-to-date geological surveys) ္ရွ ပ က္ားေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကႏွ္ကာ႔ ႑ပ ်ားေသ် 
သး ်္မ်ားပ စကသညကာ႔ ေရမံႏွ က္ာ႔သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔သ ုကက္မ်ား ္ညက္ွမရွ ္ညကက ု ္သ မ ု္ကး ္။ က ၻ္်႕႑  ုားးမက ံုား 
းး ပ္်ား္မ်ားသညက ပ္မက္်မ ု က္္ံ္ွထရကကရွ ပးီား မ ု္က္ံးက်ေစမားကရကကးရ္က က္ၻ်ာ႔စံ မ မက္ွးကး က္ား ႑ၾက က္ၾက ္ကး္က ြာ႔ 
း သညက္။ ပ္မက္်မ ု က္္ံသညက က္ၻ်ာ႔႑ၾကီား္်ား ံုား႑ရညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔္်ားေသ်ေကမ်ကကစ ္ကားထရကကရွ ရ် 
႑ရ္ကား႑ပ္စကပ စကပးီား က ၻ္်ာ႔႑ၾကီား ံုားေကမ်ကကစ ္ကားေစမားကရကကးညကရွ ရ် းရုးကပးညကႏွ္ကာ႔ကးက္မကကးညကရွ ေသ် 
း ု က္ားပးညကပ စကး သညက္။ ေကမ်ကကစ က္ားသညက းရုးကမ ု က္္ံးရ္က ေစမားေက်္ကား္မကကရွ ပးီား ္ႏးမက  ုား္ွ် 
 ကက္ကကပ္္ကာ႔္်ားေမက် ေကမ်ကကစ ္ကား းစကေ႑်္ကစေစမားႏႈမကားသညက ေရလထကကး က္ျမ က္ာ႔္်ား္မကကရွ သညက္။ 

က ၻ္်ာ႔ေစမားကရကကးရ္က ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေစမားကရကက္ွ် ၾကီား္်ားပးီား းစကႏွစက္ွမ္က းမကေၾကား ႑ေ္ရ ကမကေ ေ္် 
၁၀-၁၂ ဘီ္ီ္ံ ႑ထ ရွ း သညက္။ ၂၀၁၄- ုႏွစက က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေစမားကရကကးရ္က ေရ်္ကားရေ ရ္းမက  ုား္ွ် 
႑ေ္ရ ကမကေ ေ္် ၁၅၇ ဘီ္ီ္ံပ စကပးီား ၂၀၁၉ ႏွစကကုမကး ု က္ားးရ္က ေကမ်ကက္မကကေစမားကရကကးမက  ုား္ွ် 
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႑ေ္ရ ကမကေ ေ္် ၂၉၂ ဘီ္ီ္ံ႑ထ ေရ်ကကရွ မ ု က္ေၾက်္ကား ေ ာ္႔္်သူ္မ်ားက မကာ႔္ွမကားထ်ားး သညက္။ 
 ေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ားသညကက္ၻ်ေးေရွ  ႑ပ ်ားသး ်းရ္ကားထရကက္မ်ားကြာ႔သ ုာ႔ေစမားႏႈမကား ္းညကပ္ ္ကပ ္ကား ္ရွ ေး္။    
 ေကမ်ကက္မကကက ု က္ၻ့်႑ႏုးည်ဇ်းက ံုႏွ္ကာ႔ ႏ ွ်္ကားစ်္ွမ္ကး ု္ ုသ္ကာ႔ေ္မ်ကေး္ ္ကာ႔္ညက္။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က   
 ေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ားသညက ႑ပ္းကးမ ်ားးမက  ုားထ်ားရသညကာ႔ းစၥညကားပ စကပးီား ္႑ေးေႏွစကသကကးမက  ုားထ်ား ႈ္ 
္ွ် ေ းကေရစီားေၾက်္ကားႏွ္ကာ႔ ၀ က္သူ္မ်ားႏ႑ၾက ်ကကေးေးရ္က ္ံုား၀အစဥဥံုးညက္ွီေမး သညက္။  ေကမ်ကက္မကက  
ရးမ် ္ ု႑းက မကက္ွ် းုဂၢ  ္က မကပးီား ၀္ကသူသူးစကအစဦားးစကေ္်ကကႏ ႑ပ္းကးမ ်ားးမက  ုားထ်ား ႈ္ႏွ က္ာ႔ 
သေဘ်ကမႏွစကပ  ်ကက္ႈ႑ေးေးရ္က္မ်ားစရ် ္ူးညကး သညက္။   ု္ ုသညက္ွ် ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကားကကသညက 
႑ပ ်ားကုမကစညက္မ်ားကြာ႔သ ုာ႔ းမက  ုားကမ ္ကားသရ်ားပ ္ကား္ရွ ေး္။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ္ရမက ြာ႔ေသ်ႏွစက႑မညကား္္က္ွစး္ကက် ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ က္ားက ု ႑ ရ္မက႑္္ကား ပး်္ုးက ြ႕ 
 ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ႑ဓ က႑ကမ ်ား ကကႏွစက ုက ုေးရာ႔ရွ  ြာ႔ရး သညက္။ (၁) စကက္ႏ ္်ားၾကီား္မ်ားး္ကသရ္ကားပးီား ႑ၾကီားစ်ား 
းူားေ ်က ႈ္္မ်ားး ုားပ္ ္ကာ္႔ ုးကေ ်္က္်ေသ်ေၾက်္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔္ူ္ႈဘ၀႑ေးေသကကေရ်ကက္ႈ္ွ် 
  ုားရရ်ား္် ြာ႔သညက္။ (၂) ပးညကာ႔စံု ႈ္္ရွ ေသ်စညကား္မအစဥကားစညကားက္ကား္မ်ားႏွ္ကာ႔စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈစမစက္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ႑စ ုားရႏ 
႑ ရမကဘက်ေ ရ္ ႑ေပ္်ကက႑္မ်ား ံုားရႈံား ြာ႔ရး သညက္။ 

က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကႏ ၈၀%္ွ် းရ်ား္၀္ကေရ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ား္ႈ၊ းး ု္ကးမ ု္က္ုးက္မကား ႏွ က္ာ႔ ႑ေသားစ်ားသး ် 
းူားေ ်ကေရား႑ရ က္ား႑ပ္စက္မ်ား္ွ ္်ေၾက်္ကား  ုစ္ွးကပး်ၾကသညက္။ းရ္ကား၀္ွ ေစမားကရကက႑ေရ်ကက က ၻ္်္ံုား  ု္ကရ် 
 ေကမ်ကက္မကကေထ်ကကးံံာ႔ေရားကရ္ကား ကက (supply chain)သညက  းရြစ်ား္မ်ားႏွ က္ာ႔ကုမကသညက္မ်ား ႑ ္ကာ႔ ္ကာ႔ပ ္ကာ႔ 
ကရ္ကား ကကးစက ုစီး ု္ကားးရ္က ႑ထးကထးကပ ္ကာ႔ ရွ ေမသညကာ႔သဘ်၀ရွ း သညက္။ ဤကက႑စ းက႑း ု္ကားသညက္ညကား 
းရ္ကာ႔္္ကားပ္ က္သ်္ႈ္ရွ ေး္။ ႑ပ္းက႑စရမကား္မ်ားစရ်ရရွ မ ု္ကကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ္ရ္က္္ကာ႔းကူ သ္က္ူး ုာ႔ေ ်္ကမ ု္ကပ ္ကားသညက 
စ်ရ္ကားေ မ်ကကပ က္ား၊ းရ်ား္၀္က္ုးက္မကား္မ်ားႏွ က္ာ႔ ႑ေ္ာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ားပ စကေစေရားက ု   းကေ ေေမသကြာ႔သ ုာ႔ရွ း သညက္။ 
ထုးက္ုးက္ႈး္်ဏ႑ေမပ ္ကာ႔္ညကား ္ညက္ွမထုးက္ုးကသညက  ုသညကက ု ေၾကပ္်ပ က္ား္ရွ း ္။ းမက  ုားပ းကရ် 
းရ္က္ညကား ေစမားႏွ ္ကထ်ားက် ပးမက္ညကေရ်္ကား မသညကာ႔႑  းရ္ကေစမားပ္ က္ာ႔  ေရ် က္ား မၾကသညက္။ဤစ မကေ ေ ႈ္္မ်ားက ု  
ပ္မက္်မ ု္က္ံးစက ုးညကားသ်္ကဘြ းစကက ၻ္်္ံုား႑း ု္ကား႑း်ပ ္ကာ႔ ရ္က  ု္ ကေမရပ ္ကားပ စကး သညက္။ 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ႑ဓ က္လ က္ား္ ုား္ုးကက ု က္ေမသူ္မ်ား္ွ် ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား 
္ုးက္မကား (MGE)၊ ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကားရွ္က္မ်ား႑သ္ကား မ်းက (MGJEA)၊ းးက္ေး်ကး ု က္ကု္မဏီ 
၂  ု ပ စကသညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔စီားးရ်ားေရားအစဦားး ု က္္ီ  ္းကက(UMEHL)ႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔စီားးရ်ားေရားေက်ကး ုေရားရွ က္ားရွင္း(MEC)၊ ေ သ      
႑်ဏ်း ု က္္မ်ားႏွ္ကာ႔ းရုးကစီားးရ်ားေရား္ုးက္မကား္မ်ားပ စကသညက္။  

ပ္မက္်ာ႔႑္ကစးီကမ ားရွ က္ားႏွ္ကာ႔စညကား္မအစဥကား  ု္ကရ်္ူေဘ်္က႑်ား မကားစစက္ႈးရ္က ဟ်ကရကက္မ်ားႏွ္ကာ႔႑ ရ္ကာ႔႑္ က္ား္မ်ားစရ် 
႑်ား ္ီားေ္် က္ားထ ုားေ ်ကပးထ်ားသညက္။ ၂၀၁၆  ုႏွစက ဧပးီ္႑ထ းညကရွ ေမေသ် သး ်းရ္ကား၀မကၾကီားဌ်မႏွ္ကာ႔ 
သစကေး်ႏွ က္ာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေရား၀မကၾကီားဌ်မး ုာ႔႑်ား ေး ္ကားစညကားထ်ားသညကာ႔  သ္ံဇ်းႏွ္ကာ႔   
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေရား၀မကၾကီားဌ်မ (MONREC) ္ကကေ႑်ကကရွ  မ ု က္္ံး ု္က္ုးက္မကားးစက ုပ စကသညကာ႔      
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား္ုးက္မကား(MGE)သညက ေကမ်ကက္မကကကက႑်ားေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ား 
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ပ က္ားႏွ္ကာ႔ စီ္ံ မကာ႔ ရြပ ္ကားး ုာ႔က ုး်၀မက္ူေ ်္ကရရကက္မကကရွ း သညက္။ MGE သညက ္ကကးေ္်းရ္က 
 ေကမ်ကက္မကကႏွ က္ာ႔ ကကႏရ္ကေသ်္ုးက္မကားး်၀မက္မ်ားပ စကသညကာ႔ ္ူ၀  ပး်ပ က္ား၊ စညကား္မအစဥကားေရား ရြပ က္ား၊ စစကေ ားပ ္ကား 
႑ပး္က ေ႑်ကးေရး်/း ု္ကရွ္က႑ေမပ ္ကာ႔္ညကား ္ုးကက ု္က္မကကရွ သညက္။ ဤ႑ မ္ကား႑ရ်က်ား  ေစမားကရကကစီားးရ်ားေရား 
စမစကက  ု ကူားေပး် က္ားေမေသ်မ ု က္္ံ႑းရကက ထူား မကားသညကာ႔႑ရ်က်ား ္ ဟုးကေ မ္။ ႑  ုး ္ုးကေ ်္က မကကေၾက်္ကာ႔ 
conflict of interest ႏွ က္ာ႔စးက္မအစဥကားသညကာ႔ေ္ား ရမကား္မ်ားထုးက္်မ ု က္ပးီား၊  ပး်ပး က္ေပး်္ကား္ြေရား႑းရကက ္  ု႑းက မကကႏွ္ကာ႔ 
္ုးက္မကားး်၀မက္မ်ား႑ၾက်ားရွ္ ကားရွ္ကား္္ကား္ က္ားပ စကေစရမက႑းရကက္ညကား ေ္ား ရမကားထုးက္်မ ု က္း သညက္။  ္႑ပး္က 
MGE သညက ႑ပ ်ား႑စ ုားရဌ်မ္မ်ားမညကားးူ ္ႏး်၀မက္မ်ား႑်ား ထ ေရ်ကကစရ်ေ ်္ကရရကကမ ု္ကရမက 
္ံုေ္်ကကေသ်ကကရ္ကားကမ္က္ႈႏွ္ကာ႔ ကကရ္ကားကမ္က္ုးကသ်ား္မ်ား ္ရွ ေး္။  MGE ႏ႑ ္ကာ႔ပ္ က္ာ႔၀မကထ္ကား္မ်ား႑္မ်ားစု္ွ် 
းးက္ေး်က္ွ ႑ပ  ္္ကားစ်ား္ူထ်ားသညကာ႔ းုဂၢ ်္က္မ်ားပ စကသညက္။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကားရွ က္္မ်ား႑သ္ကား မ းက(MGJEA)သညက ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကား႑းရကက 
႑ဓ ကကမေသ်႑ ရြာ႔႑စညကားးစက ုပ စကသညက္။ ႑ ရြာ႔၀ က္ေး ္ကား းစကေသ်္ကားရွ ပးီား ၆၅ %္ွ် ေကမ်ကကစ  က္ား္ုးက္မကား 
္ုးကက ု က္သူ္မ်ားပ စကပးီား ၃၅ %္ွ် ေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကား္ုးကက ု က္သူ္မ်ားပ စကသညက္။  ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကား 
္ုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ရရွ သူ္မ်ားႏွ္ကာ႔ ္ ု က္စ္ကရရွ သူ္မ်ားက ု ႑ ရြာ႔၀ က္႑ပ စက္ကက ံ္မကကရွ း သညက္။ ပ္မက္်မ ု္က္ံ 
 ေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကားရွ က္္မ်ား႑သ္ကား မ်းက႑ေမပ ္ကာ႔ MGE ႏွ က္ာ႔ မီားကးကစရ်းူားေး ္ကားေ ်္ကရရကက္မကကရွ ပးီား 
ႏွစကစအစဥကေကမ်ကက္မကကရးမ်ပးးရြႏွ္ကာ႔ ႑ပ ်ားေသ်ကုမကသရ္က ႈ္႑စညကား႑ေ၀ား္မ်ားကမ္ကားးရ်းရ္က ႑ဓ က 
႑ မကားကကးရ္က း ၀ က္ေ ်္ကရရကက္မကကရွ း သညက္။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က႑ဓ က႑်ားပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက္ ု္ကစ က္႑္မ ်ား႑စ်ား ၂ ္မ ်ားရွ သညက္။ 

 ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထုးက္ုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔(းူားေ ်ကပ ္ကား၊ထုးက္ုးကပ ္ကား၊ကုမကသရ္ကပ က္ား၊ 
 က္ာ႔းကကပး်ပး္ကပ ္ကား၊ ္ကက္ီေရ်္ကား မပ ္ကား) 

 ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ရ္ကာ႔္ ု က္စ က္(ကုမကသရ္က္ႈပး်ပ ္ကား၊  က္ာ႔းကကပး်ပး က္ပ က္ားႏွ္ကာ႔ ္ကက္ီေရ်္ကား မပ က္ား) 

၂၀၁၆ ုႏွစက ဧပးီ္ စ်ရ္ကားဇ္်ား္မ်ား႑ရ ကု မ္ဏီေး ္ကား ၁၄၇၅  ု႑်ား ထုးက္ုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔ ၂၁၃၉၂  ု ႏွ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ရ္ကာ႔္ ု က္စ က္ေး ္ကား ၂၀၀၀  ရ္ကာ႔ပး် ြာ႔ပးီားပ စကး သညက္။ းုဂၢ  ္ကကု မ္ဏီ္မ်ား္ွ ထုးက္ုးက္ႈ 
 ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔ ၉၈ % ရရွ ထ်ားပးီား ၂ % ္ွ် းုဂၢ္ ကကု မ္ဏီႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကားး ု႕ ႑ကမ ်ားးူ 
္ုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ရရွ ထ်ားး သညက္။ 

ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကားသညက ႑ပ္းက႑စရမကား္မ်ားစရ်ရရွ သညကာ႔္ုးက္မကားပ စကပးီား  ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔ မထ်ားေးားပ ္ကား႑းရကက 
စမစကကမေသ်၊းရ္ကာ႔္္ကားပ္ က္သ်္ႈရွ ေသ်္ုးကထံုား္ုးကမညကား္မ်ား္ရွ ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ္ ု က္စ က္ မထ်ားေးားေရားႏွ္က႕            
 ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးက္ႈ႑်ား ထ  မကား မ်းကရ်းရ္က စ မကေ ေ ႈ္းစကရးကပ စကေမး သညက္။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက  
္ုးက္မကားႏ႑ကမ ်ား႑ပ္းက္ွ် ္ူမညကားစုႏ ္ကကထြးရ္ကရွ ေမသညကဟု္ွးက္ူပးီား ္ညကသူက ႑္ွမကးက္က 
႑ကမ ်ား႑ပ္းကရရွ ေမသညကက ု သ ရွ မ ု္ကပ ္ကား္ရွ ေး္။  
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႑ပ ်ားသံုားသးက္ႈပး်ရ္ညကာ႔႑ေၾက်္ကား႑ရ်းစကရးက္ွ် ္ံုၾကညက႑်ားထ်ားရေသ်ဘူ  ္ေ    ု္ကရ်႑ မကက႑္ကက 
္မ်ား ္ရွ ပ ္ကားပ စကသညက္။ ္ံုေ္်ကကေသ် ဘူ  ္ေ    ု္ကရ်စစကး္ကားေက်ကက္ူ္ႈ ္ရွ ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ႑္ွမကးက္က 
းညကရွ ေမေသ် ေကမ်ကက္မကကရးမ်သ ုကက္မ်ား သ ုာ႔္ဟုးက ေကမ်ကက္မကကရးမ်႑ထရကကႏွ်မကား သ ုာ႔္ဟုးက 
႑္်ား႑္်ရွ ေသ်ရးမ်သ ုကက္မ်ား႑်ား သ ရွ ရပ ္ကား ္ရွ း ္။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က 
ရ က္ားႏီွားပ  ္်းကႏွံရမက္ွ် စရမကာ႔စ်ား္ႈးစကရးကပ စကသညက္။ ေက်္ကား္ရမကေသ် စီ္ံ႑ုးက မ်းက္ႈ ္ရွ ပ ္ကား ႏွ က္ာ႔ မ ု က္္ံေရား္ပ္ ္ကသကက္ႈ 
္မ်ားသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ရ္ကားႏွီားပ္ ်းကႏံွ္ ုသူ႑းရကက စ မကေ ေ္ႈး္ကပ စကသညက္။ သ ုာ႔ေသ်က္ညကား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက 
္မ်ား႑်ား းရ်ား၀ က္းူားေ ်ကထုးက္ုးက ရ္ကာ႔က ု ပ္မက္်မ ု က္္ံသ်ား္မ်ားက ုသ်  ရ္ကာ႔ပး်ေးားထ်ားး သညက္။  

 

 

 

႑စ ုားရ႑ေမပ ္ကာ႔႑ကမ ်ားးူးူားေး ္ကား္ုးကက ု္ကေမေသ်္ုးက္မကားက ုသ် ထ ေရ်ကကစရ်ေစ် က္ာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ားမ ု္ကေသ်   
ေၾက်္ကာ႔ ကမမကထုးက္ုးက ႈ္္မ်ားက ု ေစ် က္ာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ားပ က္ားႏွ္ကာ႔စညကားက က္ား္ ုကကမ်္ႈက ုစစကေ ားရ်းရ္က 
႑်ားမညကား မကက္မ်ားစရ် ရွ း သညက္။ ကမမက ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔ ၉၈% က  ု း်၀မက္ူၾကီားၾကးကမ ု က္ပ က္ား္ရွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
 ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔က ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက္မ်ားက ု ္ ညကကြာ႔သ ုာ႔ထုးက္ုးက္ညက၊ ္ ညကကြာ႔သ ုာ႔ေၾကပ္်္ညက 
ႏွ က္ာ႔းရ်ား၀္က္္ကားေၾက်္ကား္ွသရ်ား္ညက၊ ္သရ်ား္ညကး ု႕က ု ္ရးက္းကစရ်ေရရား မ္က ရ္ကာ႔ ေးားထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ 
ပ စကေမး သညက္။ ႑ ရမကႏွ က္ာ႔စညကား္မအစဥကားစမစက္မ်ား္ွ် ရႈးကေထရား္ႈရွ ပးီား ္ ုကကမ်္ုးကေ ်္ကရမက ကက ြသညက္။ းရ္ကာ႔္္ကားစရ် 
 ေ ်ကထုးကေၾကပ္်ပ ္ကား႑းရကက ္ကက္ံုားေးား ႈ္္ွ်႑္ရမကမညကားး ားပ ္ကားႏွ က္ာ႔ အစဥးေ ၊ စညကား္မအစဥကား္မ်ား္ ုကကမ်ရမက 
သ ုာ႔္ဟုးက ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ား ႈ္ပး်ရမက ္ရမကစရ်႑်ားမညကား္ႈရွ ေၾက်္ကား သ ရး သညက္။  

ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးကသူ႑္မ်ားစု္ွ် ေကမ်ကက္မကကရးမ်ကုမကသရ္က္ႈ္မ်ား႑းရကက းရ်ား၀္က္ုးကထံုားႏွ္ကာ႔ 
းရ်ား္၀္က္ုးကထုံား္မ်ား ေး ္ကားစညကားက် ကုမကသရ္က္ႈပး်ၾကး သညက္။ သ ုာ႔ေသ်က ႑ဓ က႑သံုားပး်ေသ် ္ က္ားေၾက်္ကား 
္မ်ား္ွ်   

၈၅%

၁၅%

သကကး က္ားရွ ေကမ်ကက္ မကက ရ္ ကာ႔ပး်  ္မကာ႔္မ်ား -
၂၀၁၆ ဧပးီ

ေကမ်ကကစ က္ား (၁၈၂၄၈)

ေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ား 
(၃၁၄၄)

၂%

၉၈%

သကကး က္ားရွ ေကမ်ကက္ မကက ရ္ ကာ႔ပး်  ္မကာ႔္မ်ား
႑္မ ် ား႑စ်ား - ၂၀၁၆ ဧပးီ

MGE
ႏွ က္ာ႔႑ကမ ်ားးူ္ုးက္မကား 
(၃၃၁)

းုဂၢ္ က္ုးက္မကား 
(၂၁၀၆၁)
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၁္။ ထုးက္ုးက္ႈက ု းရ်ား၀ က္ေၾကပ္်ပးီား ရးမ် ရမကႏွ က္ာ႔႑ ရမက္မ်ား႑်ား ေးားေ ်္ကက်  ေကမ်ကက္မကကပးးရြြဲ၌ 
 ေရ် က္ား မသညက္။ ဤမညကား္္ကားသညက ေ႑်ကးေရး်္မ်ားႏ ႑ကမ ်ား႑ပ္းကရႈ႕ေထ်္ကာ႔္ွၾကညကာ႔္မ္က 
 ရြေ ်္က္ႈ႑မညကား ုံားမညကား္္ကားပ စကသညက္။ စုစုေး ္ကားထုးက္ုးက ႈ္ႏ ၁၀-၂၀% သညက ဤ္္ကားေၾက်္ကား         
က  ု ႑သုံားပး်သညက္။  
 

၂္။  ထုုးက္ုးက္ႈက ု းရ်ား၀္ကေၾကပ္်ပးီား ရးမ် ရမကႏွ္ကာ႔ ႑ ရမက္မ်ား႑်ား ေးားေ ်္ကက် ၀္ကသူ္မ်ားႏ 
္ကကထြသ ုာ႔ း ုကကရ ုကကေရ်္ကား မပ က္ား/း္ကး ုာ႔ပ ္ကားပး်း သညက္။ ဤမညကား္္ကားသညက  ုး ္ ရြေ ်္က ႈ္ 
႑ရွ  ံုားမညကား္္ကားပ စကပးီား စုစုေး ္ကားထုးက္ုးက္ႈႏ ၁၀-၂၀% ရွ း သညက္။  
 

၃္။  းရ်ား၀ က္ေၾကပ္်္ႈ္ပး်ပ က္ား၊ းရ်ား၀ က္ရးမ် ရမကႏွ က္ာ႔႑ ရမက္မ်ား႑်ား ေးားေ ် က္ပ က္ား္ရွ ဘြ 
၀ က္္ူသူ္မ်ားႏ ္ကကထြသ ုာ႔ း ုကကရ ုကကေရ်္ကား မပ ္ကား/း က္း ုာ႔ပ ္ကားပး်း သညက္။ ဤမညကား္္ကားသညက 
 ရြေ ်္က္ႈ႑ရွ  ုံားမညကား္္ကားပ စကပးီား စုစုေး ္ကားထုးက္ုးက္ႈႏ ၆၀-၈၀% ရွ း သညက္။  

 

ဤ႑စီရ္က ံစ်႑္ ုာ႔္ွ် သကက  ု္ကသူေး ္ကားစံုႏွ က္ာ႔ ပး်္ုးက ြာ႔ေသ်႑္ကး် မ ား္မ်ား၊ ္ကက္္ကား္ွီေသ်႑ မကက 
႑္ကက္မ်ားႏွ္ကာ႔ သုေးသမပး် မကက႑ရ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ထရကကရွ ေသ် ေကမ်ကက္မကက္မ်ားႏ ၆၀% ္ွ ၈၀% ္ွ် 
ေၾကပ္်ပ ္ကား္ရွ ေး္။ ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ းရ်ား၀္က္ က္ားေၾက်္ကားက ု႑သံုား္ပး်ၾကေး္။ ႑ကမ ်ား ကက႑ေမပ ္ကာ႔ ႑စ ုားရႏ 
႑ ရမကဘက်႑ေပ္်ကက႑္မ်ား ုံားရံႈား ႈ္ပ စကေစး သညက္။ 

၂၀၁၆  ုႏွစက ဇမကမ၀ ရီ္းရ္က ္ ္က႑စ ုားရႏ္လးကေး်က္ွ ႑းညကပး် ြာ႔ေသ် ၁၉၉၅  ုႏွစကေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  
ပး္က ္က မကကးရ္က ႑ေရားၾကီားေသ်ေပး် က္ား ြ္္ႈ႑ မ ်႕း ၀ က္ ြာ႔း သညက္။ အစဥး္် ္ ု က္စ က္ႏွ က္ာ႔းးကသကက  ႑ၾကီားစ်ား၊ 
႑္းကစ်ား၊ ႑ေသားစ်ားႏွ က္ာ႔းး ု္ကးမ ု္ကထုးက္ုးက ရ္ကာ႔ စသညကာ႔ ႑္မ ်ား႑စ်ား ၄- ု႑းရကက  ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔ထုးကေးားပ ္ကား 
း ုာ႔း ၀္ကသညက္။ ္ ္ကက ထုးက္ုးက္ႈ႑းရကက  ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔႑်ား  ၃ ႏွစကသ်ေးား ြာ႔ေသ်က္ညကား ္ ု႑  းရ္က 
႑ၾကီားစ်ားထုးက္ုးက ႈ္းရကက ၁၀ ႏွစက၊ ႑္းကစ်ားထုးက္ုးက ႈ္႑းရကက ၅ ႏွစက၊ ႑ေသားစ်ား႑းရကက ၃ ႏွစကႏွ က္ာ႔ 
းး ု္ကးမ ု္ကထုးက္ုးက္ႈ႑းရကက ၁ ႏွစက ေးားထ်ားး သညက္။ ႑ၾကီားစ်ားႏွ္ကာ႔ ႑္းကစ်ားထုးက္ုးက္ႈ႑းရကက 
 ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔္မ်ားက  ုပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား္ုးက္မကား(MGE) ္ွ ႑ကမ ်ားးူ႑ေမပ ္ကာ႔ ထုးကေးား္ညက 
ပ စကေသ်က္ညကား ႑ေသားစ်ားႏွ္ကာ႔းး ု္ကးမ ုု္က ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔က ု္ူ း ု္ကားေ သၾကီား သ ုာ႔္ဟုးက ပးညကမ က္္ုးကကရကက 
စ စစက မထ်ားေးားေရား႑ ရြာ႔္ွ ထုးကေးား္ညကပ စကး သညက္။ သ ုာ႔ေသ်က္ညကား ပး က္ ္က ြာ႔သညကာ႔အစဥးေ ႏ ကက  
႑ေး်က္မ်ား္မ်ားးရ္က ရွ္ကား္္ကားပးးကသ်ား ႈ္္ရွ ေသားေ မ္။  ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား္ုးက္မကား 
(MGE) ္ွ ္ူၾက က္ားေရား ရြထ်ားသညကာ႔ စညကား္မအစဥက္မ်ားႏွ္ကာ႔မညကားအစဥးေ ္မ်ားးရ္က ရွ္ကား္္ကား မကက႑ မ ်႕ေ ်ကပး္်္ညကဟု 
 ေ္ွမ်က္္ကာ႔ရး သညက္။ 

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔ ္ူ္ႈဘ၀႑ေးေသကကေရ်ကက္ႈ႑းရကက စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈသညက္ညကား ဤကက႑းရကက႑ဓ က    
႑ေရားး ေသ်႑ေၾက်္ကား႑ရ်းစက ုပ စကသညက္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆  ုႏွစက႑းရ္ကား ေကမ်ကကစ ္ကား႑ဓ ကထရကကရွ ရ် 
 ်ားကမကာ႔ေ သးရ္က စရမကာ႔းစကေပ္စ်းံုပး ်ကမ္ႈေၾက်္ကာ႔ ေရ္ေ ားရွ်ေ ရသူ ရ်ႏွ္ကာ႔ မီ ေသ ံုား ြာ႔ရသညက္။ ္ၾက်ေသား္ီ 
ႏွစက္မ်ား႑းရ္ကား ေကမ်ကကးူားေ ်ကေရား္ုးက္မကား္မ်ားက ု စညကားက္ကား္ြာ႔စရ်္ုးကက ု က္္ႈ္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ေ သးရ္ကားသဘ်၀ 
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းးက၀မကားကမ္ကႏွ က္ာ႔ဇီ၀္မ ်ားကရြ္မ်ား႑ေးေ႑ၾကီား႑ကမ္ကထ   ုကကးမကကစီား္ႈ္မ်ားၾကံ်ေးရာ႔ ြာ႔ၾကရသညက္။  ေ သ ံပးညကသူ 
္မ်ားက္ညကား စီားးရ်ားေရား႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ား၊ ႑္ုးက႑က ု္က႑ ရ္ကာ႔႑္ က္ား္မ်ား္ရွ ္ႈက ု  ရ္ကာ႔ဟၾကသညက္။ ႑ပ ်ား 
ကမ္ကကမ္ကပးမကာ႔ပးမကာ႔သ ရွ ရသညကာ႔သး က္ား္မ်ား္ွ် မ ု က္္ံပ ်ားသ်ား္မ်ား႑းရကက ထုးက္ုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔႑်ား အစဥးေ ႑ရ 
း်ားပ္စကး းကး္ကထ်ားေသ်က္ညကား း ု က္  ု္က ရ္ကာ႔္မ်ားက ုရ္ူပးီား ထ မကား မ်းက္ုးကက ု္ကေမၾကပ က္ား ပ စကး သညက္။ 

္ၾက်ေသား္ီက႑းညကပး် ြာ႔ေသ် သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ   ုကကမစကမ် ႈ္  ု္ကရ် မကားစစက္ႈ(EIA) ္ုးကထံုား 
္ုးကမညကား္မ်ားသညက သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔္ူ္ႈဘ၀က ုက်ကရ္က္ႈေးားထ်ားေသ်က္ညကား ္က  ု ႑စ ုားရ္ွ 
္ ုကကမ် ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကမ ု က္္ညကာ႔ စရ္ကားေ ် က္ရညက္ွ်္ူ  စ ုားရ ္ကစရ်႑ပ စကရွ ေမေသားသညက္။ 

ပ္မက္်ာ႔႑  ုားးမကေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ားသညက ႑ရ ု္ကားးံုား႑ပ စကသ်ပးညကးသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ေမရပးီား ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊  
 ေကမ်ကကေသရားပ ္ကား၊ ႑ေရ်္ကး က္ပ က္ား၊ ထု စကပ ္ကားႏွ္ကာ႔႑ပ ်ား႑ ္ကာ႔္မ်ားက ု မ ု္က္ံပး္ကးြဲ၌သ်္ုးကေ ်္ကေမရ 
သညက္။ ထ ုေကမ်ကက္မကက႑ မ ်႕္ွ် ပးညကးရ္ကားသ ုာ႔ပးမက္ညက၀ က္ေရ်ကက္်ပးီား ္ကက၀းကရးမ်္မ်ား႑ပ စကပးမက္ညက 
ထု စကသညက္။ သ ုာ႔ေသ်က္ညကား မညကားးည်၊ ကကရ္ကားကမ္က္ႈႏွ္ကာ႔ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔းစၥညကားက ရ ္်္မ်ားသညက ပးညကးြဲ၌ 
း ု  ္ုသ်္ရမကေၾက်္ကားသ ရွ ထ်ားး သညက္။ အစဥး္် ထ ု္ကား၊ ေဟ်္ကေက်္က၊ းရုးက စသညကာ႔ မ ု္က္ံ္မ်ားပ စကသညက္။ ္  ု႑   
းရုးကသညက က္ၻ်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထုးက္ုးက ႈ္းရ္က းထ္ေမရ်ရွ ေမပးီား  ေကမ်ကက္မကက႑ရ ု က္ားးုံား္မ်ား 
္ ု႑းက မကကသညက႑ပ္ြ္ ု္ ုရွ ေမက် ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑းရကကးမက  ုားပ  ္္ကာ႔ထုးကကုမကထုးက္ုးကမ ု က္ရမက စ မကေ ေ္ႈ္ွ် 
္ညကား ပ္ ္ကာ႔းကက္မကက ရွ သညက္။ 

က ၻ္်ာ႔စ်ားသုံားသူ္မ်ားသညက ္း ုာ႔၀္က္ူ္ညကာ႔ထုးကကုမက္မ်ားႏ းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်ရွ ႈ္၊ း်၀မက္ူ္ႈႏွ က္ာ႔  သဘ်၀ 
းးက၀မကားကမ္ကႏွ က္ာ႔ေ သ ံပးညကသူ္ူထု႑ေးေသကကေရ်ကက ႈ္း ုာ႔ႏွ္ကာ႔စးက္မအစဥကား  သ ရွ ္ ု ႈ္္မ်ားး ု္ ု ရွ ္်ေမပးီ 
ပ စကသညက္။ ဤ႑ေၾက်္ကား႑ရ်က်ား ္းကးေ္်ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑းရကက ႑ဓ ကစ မကေ ေ္ႈပ စကေသ်က္ညကား၊ 
္သညကး က္ထူားပ ်ားသညကာ႔႑ ရ္ကာ႔႑ေရား္ညကားပ စကေးသညက္။ က ၻ္်ာ႔ေးေးရ္က႑ေက်္ကား ံုား  ေကမ်ကက္မကကရးမ် 
္မ်ား းညကရွ ရ် း က္္ရ က္ားပ္စကပ စကသညကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ႑စ ုားရသစက္ကကထကကြဲ၌ ဤ႑စီရ္က ံစ်ေ ်ကပး မကကးရ္က 
း ရွ ေသ်စ မကေ ေ ႈ္္မ်ားက ု စး က္ရ က္  ု က္ေပ ရွ္ကားသ္ကာ႔ေးသညက္။  

္ေရ္းရကကမ ု္ကေသ် ္မ်ားပး်ား္ွသညကာ႔ထုးက္ုးက္ႈက ုၾကညကာ႔ပ ္ကား႑်ားပ ္ကာ႔ ႑စ ုားရ္ွ ရရွ မ ု္ကသညကာ႔ ဘကေ္ရသညက 
္ရမကစရ်္မ်ားပး်ား္ွေးသညက္။ သ ုာ႔ေသ်က စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈႏွ္ကာ႔စရ္ကားေ ်္ကရညက႑်ားမညကား္ႈ္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ႑  ုး  
႑်ားမညကား မကက္မ်ားက ု    ု္က္်ေး်္ကာ႔း္ကား္်ေ႑် က္ ႑ မ မက္ူပး္က က္ရ္ညကပ စကး သညက္။ 

ပး်ပး က္ေပး်္ကား္ြ္ႈ္မ်ား႑းရကက ႑ၾကီား္်ား ံုားေသ် စ မကေ ေ္ႈ္မ်ားႏွ က္ာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑္ က္ား္မ်ား္ွ် (၁) ႑ က္စးီကမ်ားရွ္ကား  
္မ်ား   ု္က္်႑်ားေက်္ကား္်ေ႑်္ကပး်္ုးကပ က္ား (၂) အစဥးေ ေရားရ်ႏွ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က (၃) ထုးက္ုးကပ ္ကား၊ 
း ုာ႔ကုမက႑်ား ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔းမက  ုားပ းကပ ္ကား (၄) ဘူ္ သ းမံ႑ မကက႑္ကကစီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ား (geoscience 
data management) (၅) သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔္ူ္ႈဘ၀သကကေရ်ကက ႈ္႑ေးေစီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ား (၆) 
ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ ္ကာ႔း က္ပ က္ားႏွ က္ာ႔ ႑္ုးက႑က ု္က မကးီားေးားပ က္ားး ုာ႔ပ စကး သညက္။  
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ဤ႑စီရ္က ံစ်းရ္က ႑ဓ က္ူ၀  ္မ်ားပ စကသညကာ႔ ႑ုးက မ်းကေရားႏွ္ကာ႔ းရ္ကာ႔္ က္ားပ္္ကသ်္ႈရွ ေရားက ု း ုားးကကေ႑်္ကပး် 
္ုးကရမကႏွ္ကာ႔ ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ ္ကာ႔း က္ရမက ႑စရွ သညကာ႔ ႑ၾကံပး် မကက႑္မ်ား႑ပး်ားက ု ေ ်ကပးထ်ားး သညက္။ ႑ဓ က 
႑ၾကံပး် မကက္မ်ားဇ္်ားက ု းူားးရြေ ်ကပးထ်ားး သညက္။ ႑ေရားၾကီား ုံားေသ် ႑ၾကံပး် မကက ၁၀- ု္ွ်  

၁္။ ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက  ုး ္႑ၾက ္ကပ္မက္်ာ႔ EITI ႑စီရ္က ံစ်းရ္ကထညကာ႔သရ္ကားရ္ညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကကမ္ကး္က႑းရကက ္ ုကကေ္မ်ညီေထရေသ်ေ ်ကေ ်္က္ႈ “ Adapted Implementation” 
 ပး်္ုးကမ ု္ကရမက EITI ဘုးက႑ ရြာ႔သ ုာ႔  မကက မ္ကား ေး်္ကား  ု္ႈပး်သ္ကာ႔သညက္။ 

၂္။ ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက  ုး ္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑စီရ္က ံစ်ႏ scoping study ႑းရကက 
ထုးက္ းုက္ ႈ ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔္မ်ား႑်ား္ုံား၊ကုမကသရ က္္ ႈ္  ု္ ကစ္ကက ု္ ကေ ်္ကသူ႑်ား္ုံားႏွ္ကာ႔ေကမ်ကက္ မကကကကႏ၀္ကေ ရ္
႑္ုံားစုံ႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားမ ု္ကေ႑်္က သံုားသးက္ႈပး်ရမက္။  

၃္။ ္ကကရွ  ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔္မ်ား၊ စ် မ်းက္မ်ားႏွ္ကာ႔  ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔ မထ်ားေရား္ုးကထံုား္မ်ား႑်ားသံုားသးကပ က္ား၊ သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ 
႑ မကက႑္ကက္မ်ား႑်ား  ္ုကကမ်ပ ္ကားရွ ္ရွ ႑်ား  မကားစစကပးီား သ က္ာ႔ေ္မ်ကေသ်႑ေရား္ူ္ႈ္မ်ားပး်္ုးကမ ု္ကရမက 
ဌ်မ  ု္ကရ်္မ်ား႑ၾက်ား ေကမ်ကက္ မကက ရ က္ာ႔ပး်္ မကာ႔ စ စစကေရားေက က်္းီ (Gemstone Permit Review Committee) 
႑်ား ရြာ႔စညကားသ္ကာ႔း သညက္။ ေက်က္းီႏ ္ုးကး ု္က ရ္ကာ႔သညက ကမ္ကပးမကာ႔ ႈ္ရွ ရး သညက္။  

၄္။ ေကမ်ကက္မကကကကႏ း်၀မက္ူ ႈ္ရွ ေသ် ရာ႔ံပ  ်ားေရား္ုးက္မကား႑းရကက ္ဟ် မ်ဟ်္ူေဘ်္ကေရား ရြရမက 
႑္မ ် ားသ်ားေကမ်ကက္ မကကကက္ဟ် မ်ဟ်းစကရးကက ု ေရား ရြသ္ကာ႔သညက္။  

၅္။ မ ု္က္ံးက်စံႏႈမကားပ စကသညကာ႔ း်၀မက္ူ္ႈႏွ္ကာ႔းရ္ကာ႔္ က္ားပ္္ကသ်္ႈရွ သညကာ႔ ေက်္ကား္ရမကေသ်႑ေ္ာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား 
ႏွ က္ာ႔ေ္ွမ်ကညီရမက စ် မ်းက္မ်ား႑်ား္ုံား႑း ႑၀္က အစဥးေ ႏွ္ကာ႔ စညကား္မအစဥကား္ေူဘ်္က႑်ား သံုားသးက္ႈပး်သ က္ာ႔သညက္။  

၆္။ ပးညကသူ္ူထုႏွ္ကာ႔သကက  ု္ကသူ္မ်ား႑်ား္ံုား္ကက္ွ္ကား္ီွမ ု က္္ညကာ႔ ္ုးကး ု္က ရ္ကာ႔ႏွ္ကာ႔း်၀မက ံ္ူ ႈ္း ၀္ကေသ် 
႑္မ ်ားသ်ား႑ ္ကာ႔ ႑ၾကံပး်း ု္ ကၾက်ားေရား္ႏ ရ်ား းစက ုက  ုးညကေ ်ကကသ္ကာ႔သညက္။  

၇္။သဘ်းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ ကာ႔္ူ္ႈစီ္  ံမကာ႔ ရြ္ႈ   ု က္္်႑်ားေက်္ကား္်ေစရမက စရ္ကားေ ်္ကရညကပ္ က္ာ႔း က္ေးားပ ္ကား၊ 
 ေထ်ကကးံာ႔ကူညီေးားပ က္ား - သ္ံဇ်းမွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေရား၀မကၾကီားဌ်မ (MGE ႏွ က္ာ႔ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေရားအစဦားစီားဌ်မ ECD)႑်ား EIA ္ုးကထံုား္မ်ား ေ ်ကေ ်္ကေရား႑းရကက ႑ကူ႑ညီ 
 ေးားရမက္။ 

၈္။ ္ကကရွ ထုးက္ုးကပ ္ကား၊ ေစ် က္ာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ားပ ္ကားႏွ က္ာ႔ းမက  ုားပ းကပ က္ား္ုးကထံုား္မ်ား႑်ား သံုားသးကရမကႏွ က္ာ႔ 
MGE/MONREC ႑်ား စစကေ ားပ ္ကား၊ ထုးက္ းုက္ ႈ႑်ားေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔းမက  ာုးပ းကပ ္ကား 
္ုးကထံုား္မ်ား႑းရကက   စရ္ကားေ ်္ကရညကပ္ က္ာ႔း က္ေးားပ ္ကား၊ ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား္။  

၉္။(ေပ္းံုေရား ရြပ က္ား၊ ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ က္ား၊ ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေရ်္ကး္ကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ္ကက၀းကရးမ် 
 ပး်္ုးကပ က္ား႑း ႑၀ က္) ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကားးရ္က ထုးကကုမကးမက  ာုးပ္ ္ ကာ႔း္ကပ ္ကားႏွ္ ကာ႔ ႑္ုးက႑က ု္ က မကးီားပ ္ကား 
႑းရကက  မကားစစက္ႈပး်ပ ္ကား္။ 
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၁၀္။ ႑္်ား႑္်ရွ ေသ် ေကမ်ကက္မကကရးမ်သ ုကက္မ်ား႑်ား္ွးကး္ကားပး်မ ု က္ရမက ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးကေသ် 
ေ သ္မ်ားးရ္က  ပးညကာ႔စံုကမ က္ပးမကာ႔ေသ်ဘူ္ ေ  စစကး္ကား ပး်စုရမက္။  

 

႑ထကကး ႑ၾကံပး် မကက္မ်ား႑်ား႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္ကရရကကပ က္ားပ က္ာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက   ေက်္ကား္ရမကေသ် 
မ ု က္္ံးက်႑ေ္ာ႔႑ကမ္ကာ႔စံႏွ်မကား္မ်ားႏွ္ကာ႔က ုကကညီေ႑် က္ ေ ်္ကရရကကမ ု္က္ညကပ စကပးီား း မ မကးညကား္ွ်း္က 
႑ က္စးီကမ ားရွ က္ား္မ်ား႑်ား   ု္က္်ေ႑်္ကပး်ပ က္ား၊ စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈစမစက္မ်ား႑်ားေ ်ကေ ်္ကပ ္ကား၊  ံုားရံႈားေမသညကာ႔ 
႑ ရမကဘက်္မ်ား႑်ားပးမက္ညကရရွ ပ ္ကား၊ကကရ္ကားကမ္က္ႈႏွ္ကာ႔စရ္ကားေ ်္ကရညက္မ်ား႑်ား္ရ္ကား္ံပ ္ကား၊းမက  ုားပ္ က့္ 
ထုးကကုမက္မ်ား း ုားပ္ ္ကာ႔ထုးက္ုးက္်မ ု္ကပ ္ကား၊ ႑္ုးက႑က ု္က မကးီားေးား္်မ ု္ကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ စီားးရ်ားေရား ရံာ႔ပ  ်ားး ုားးကက္ႈ 
း ု႕က ု ုရရွ ္ ်မ ု က္ေစရမက ႑ေထ်ကက႑ကူပး်မ ု က္္ညကပ စကး သညက္။  

႑စ ုားရသစက႑ေမပ က္ာ႔ ကက႑သီားသီား႑းရကက ္ေရးရကကမ ု္ကေသ်စ မကေ ေ္ႈ္မ်ားစရ်က ု ရ က္  ု က္ေမရပးီား 
႑ေပး် က္ား႑္ြ႑းရကက ပးညကသူး ုာ႔ႏေ္ွမ်က္ က္ာ႔ မကက္မ်ား္ွ်္ညကား ပ္ က္ာ႔္်ား္မကကရွ း သညက္။ သ ုာ႔ေသ်က္ညကား 
႑စ ုားရ႑ေမပ ္ကာ႔ ႑မ်ဂ းက္မ ်ား ကက႑ကမ ်ား႑းရကကေ္ွမ်က္ွမကားက် ႑  ုား႑မဂၢထ ုကကးမကေသ် သ္ံဇ်း္မ်ား႑်ား 
ထုးက္ုးကပ ္ကားႏွ္ကာ႔႑သရ္ကေပး်္ကား ြ္ပ ္ကား္မ်ား ပး်္ုးကရ်းရ္က ဂရုပး်စီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ားပ က္ာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑်ား က ၻ္်ေးေးရ္က 
 ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးက္ႈအီစဥားေ ် က္ႏို ိ္က္ံ ပ စက္်ေစရမက ေပ ားေပ ား္ွမက္ွမကေပ ္ွ္ကားက်စ းကရွညကရွညကပ က္ာ႔  ေရွ႕ ကက 
 မးီကကသရ်ားရ္ညကပ စကး သညက္။  
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႑ၾကံပး် မကက္ မ်ား ႑ႏွစက မ်းကဇ္်ား  

 ႑ဓ က ႑ၾကံပး် မကက္မ်ား 
EITI   ပ္မက္ ာ်႔ EITI MSG သညက  ုး ္ ႑ၾက ္ က ပ္မက္ ာ်႔ EITI ႑စရီ္က စံ်းရ္ ကထညကာ႔သရ္ ကားရ္ညကာ႔  ေကမ်ကက္မကကကကမ္ကး္က႑းရကက 

္ ုကကေ္မ်ညေီထရေသ် ေ က်ေ ်္က္ႈ “ Adapted Implementation”  ပး်္ုးကမ ု္ကရမက EITI ဘုးက႑ ရြာ႔သ ုာ႔ 
 မကက မ္ကား ေး်္ကား  ု္ ႈပး်သ္ကာ႔သညက္။ 

 ပ္မက္ ာ်႔ EITI MSG သညက  ုး ္ ႑ၾက ္ က ပ္မက္ ာ်႔EITI ႑စရီ္က ံစ်႑းရကက scoping study းရ္က ထုးက္ ုးက္ ႈ ရ္ ကာ႔ပး်္ မကာ႔္မ်ား 
႑်ား္ံုား၊ ကုမကသရ္က္ ႈ္ ု္ ကစ္ကက ု္ကေ ်္ကသူ္ မ်ား႑်ား္ံုားႏွ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကကကကႏ၀္ကေ္ရ ႑္ံုားစံု႑်ား ထညကာ႔သရ္ ကား္ႈပး်မ ု္ ကေ႑်္က 
သံုားသးက္ႈပး်ရမက္။ 

 ႑စ ုားရ္ွ ပ္မက္ ာ်႔EITI MSG ႑းရကက MGE က ု္ ကစ်ား္ွ္ က္မ်ားေရရား မ္ကေးားရမက္။  
 MGJEA ္ွ ပ္မက္ ာ်႔ EITI MSG ႑းရကက က ု္ ကစ်ား္ွ္ ကေရရား မ္ကေးားရမက္။ 
 MONREC ႏွ္ကာ႔ MGE သညက ေကမ်ကက္ မကကစ် မ်းကးရ္ ကရွ ေသ် ္ွမ ်႕၀ကွက မကက္ မ်ား႑်ား  မကက မ္ကားသံုားသးက္ ႈပး်ပးီား ္ ု႑းကေသ် အစဥးေ ၊ 

မညကားအစဥးေ ္းုကထံုား္ုးကမညကား္မ်ား႑်ားပး္က ္ကပ ္ကား သ ုာ႔္ဟုးက ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထးုက္းုကသူ္မ်ား္ွ  ေ က်ထုးကပ ္ကားပး်ရမက 
႑း်ား႑ ီားပ စကေမေသ် စ် မ်းက္မ်ား္ ွေရွ်္က္ လ်ားမ ု္ ကရမက EITI ေ က်ထုးကေရား္ ုကကမ် မကက္မ်ားက ု ပး္က ္ကရမက္။  

 MSG ္ွ ပ္မက္ ်မ ု္က္ ံ႑းရ္ ကားရွ  ASM ေကမ်ကက္ မကကးာူးေ က်ပ ္ကား႑ေပ ႑ေမ႑်ား ေ ာ္႔္်္ႈပး်ရမက္။  
 MSG သညက UMEHL၊ MEC း ုာ႔ႏွ္ကာ႔ ေးရာ႔ ံုရမက က္ကား္ွ္ ကားပးီား EITI က စၥရးက္မ်ား႑်ား ႑စပး်ေ ရားေႏရားပ ္ကား 

ႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကကးရ္ က ႑  ုး  ကု မ္ဏီ ၂  ုႏ း ၀္က္ ႈက ုမ်ား္ညကသေဘ်ေး ကကေ႑်္က ပး်္းုကသ္ကာ႔း သညက္။  
 ၂၀၁၆  ုမစွက႑းရ္ကား Beneficial Ownership သး္ကား႑ မကက႑္ကက္ မ်ားထးုကေ က်ရမက ္္ကားပးေပ္းံုးစက ု 

ထရကကေးေ္်ေရား႑းရကက MSG သညက MONREC၊ MGE၊ DICA ႏွ္ကာ႔  မကက မ္ကားေးရာ႔ ံုေ ရားေႏရား္ႈပး်သ္ကာ႔း သညက္။  းု ္ EITI 
႑စီရ္က စံ်႑းရကက ကု မ္ဏီ႑ မ ်႕ႏ Beneficial Ownership ႑ မကက႑္ကက္မ်ားေ က်ထးုကရမက ္ ု႑းက မကက္မ်ား (အစဥး္် 
သေဘ်းူညထီ်ားသညကာ႔ threshold) ႑်ား MSG ္ွ ထညကာ႔သရ္ကားစအစဥကားစ်ားသ္ကာ႔း သညက္။  

 MGE (ႏွ္ ကာ႔ MONREC) သညက  ုး ္  EITI ႑စီရ္က စံ်႑းရကက ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ႏွုစက႑းရ္ ကား  မေးား ြာ႔သညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထးုက္ းုက္ႈ  ရ္ ကာ႔ပး်္ မကာ႔္မ်ား႑်ား္ံုားႏွ္ကာ႔ စးက္ မအစဥကားသညကာ႔ ႑ မကက႑္ကက္ မ်ား႑်ား ပး္က ္ကထ်ားရမက္။  

 MSG သညက  မ္ကး္ကေ ာ္႔္်္ႈ (scoping study) ႑းရကက ေကမ်ကက္မကကး္ကး ုာ႔္ႈ္မ်ားႏ ႑ မကက႑္ကက႑်ား္ံုား 
စုစညကားထ်ားေၾက်္ကား ေသ မ်ေ႑်္ကပး်္ုးကရ္ညက္။  

 သီားပ ်ားေ္ရစ်ရ္ကား္မ်ား (Other Accounts) ႑း ႑၀္က MGE ႏ ေ္ရစ်ရ္ကား႑ မကက႑္ကက္ မ်ား႑်ား 
႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑်္က ပး်္းုကရမက္။   
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႑္ကစးီကမ်ားရွ္ ကား္မ်ား 
  ု္က္ ်ေ႑်္ကပး်္ုးကပ ္ကား 

 ႑စ ုားရသညက MGE ႏ ္ူ၀  ပး်ေရား၊ စညကားက္ကားထ  မကားသ ္ကားေရားး်၀မက္မ်ားက ု ္ႏးရ္ကားး ု္ကႏွ္ ကာ႔ေ႑ က်းေရး်္ုးက္ မကားး်၀မက္ မ်ား္ွ 
း ု္ကားပ ်ားေးားပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ႑ေသားစ းကရွ္ ကား္္ကားေ ်ကပး မကကေးားပ ္ကား္မ်ား ပး်္းုကေးားရမက သံုားသးက္ႈပး်သ္ကာ႔း သညက္။  

 MGE ႏ ႑းုက မ်းက္ႈ ရြာ႔စညကားးံု၊ ၀္ကေ္ရစီ္ံ္ ႈစမစက္ မ်ားႏွ္ကာ႔ ္ုးကထံုား္ုးကမညကား္မ်ား ႑်ားသံုားသးက္ႈပး်ရမက္။  
 ႑စ ုားရ္ွစညကား္မအစဥကားစညကားက္ကား ပးဌ်မကားရမကႏွ္ ကာ႔ ၾကီားၾကးက္ႈပး်ရမက႑းရကက း်၀မက္ ူ္ညကာ႔ ္ရးက္ းကေသ်႑ ရြာ႔(သ ုာ႔)quasi-

independent body ႑ ရြာ႔းစက ုပ စကသညကာ႔  ေကမ်ကက္ မကကရးမ်စညကား္မအစဥကား႑်ဏ်း ု္ က႑ ရြ ာ႔ းစက ရြာ႔ ရြာ႔စညကားရမက သံုားသးကသ္ကာ႔သညက္။   
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑းုက မ်းက္ႈ ္းုကထံုား္ုးကမညကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပး်ရမက္။  
 ႑စ ုားရေကမ်ကက္ မကကေက က်္းီ္ မ်ားႏ ရညကရရ္က မကက္မ်ား၊ ္းုက္ မကားး်၀မက္ မ်ား၊ ႑ုးက မ်းက္ ႈႏွ္ကာ႔ ေး ္ကားစးက ရြာ႔စညကား္ႈ္မ်ား႑်ား 

သံုားသးက္ႈပး်ရမက္။ 
 MGE ႑ေမပ ္ကာ႔ minerals cadastre ႑းရကက ္ ု႑းကေသ်႑ မကက႑္ကက္ မ်ား႑်ား ကရမကးမ်း်/ ႑ီ္ကကထေရ်မစကစမစကပ ္က ာ႔ 

ပး္က ္ကထ်ားရမက္။  
 MGEႏ စရ္ ကားေ ်္ကရညက္ ႑ုးက မကက္ မ်ား႑်ား မကားစစက္ ႈပး်ရမကႏွ္ကာ႔ စရ္ကားေ ်္ကရညကပ္ ္ကာ႔း္ကေးားရမက၊ မညကားးည်႑ကူ႑ညေီးားရမကႏွ္ကာ႔ 

သ္ကးမကားေးားရမက ႑စရွ သညကာ႔ ္ ု႑းက မကက္ မ်ား႑်ားေ က်ထုးကပးီား အစဦားစ်ားေးား္မ်ားသးက္ ွးကက် း ုာ႔ မေးားရမက္။  
 

အစဥးေ ႏွ္ကာ႔ စညကား္မအစဥကား္ေူဘ်္က  ္ကကရွ  ရ္ ကာ႔ပး်္ မကာ႔္မ်ား၊စ် မ်းက္မ်ားႏွ္ကာ႔ ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔ မထ်ားေရား္ုးကထံုား္မ်ား႑်ားသံုားသးကပ ္ကား၊ သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ ႑ မကက႑္ကက္မ်ား 
႑်ား ္ ကုကမ်ပ ္ကားရွ /္ရွ ႑်ား  မကားစစကပးီား သ္ကာ႔ေ္မ က်ေသ်႑ေရား္ူ္ႈ္ မ်ားပး်္းုကမ ု္ကရမက ဌ်မ  ု္ ကရ်္မ်ား႑ၾက်ား 
 ေကမ်ကက္ မကက ရ္ ကာ႔ပး်  ္မကာ႔စ စစကေရားေက က်္းီ (Gemstone Permit Review Committee) ႑်ား ရြာ႔စညကားသ္ကာ႔း သညက္။ ႑  ုး  
 ေက က်္းသီညက EITI ေ က်ထုးက္ႈ႑းရကက္ ု႑းကေသ်႑ မကက႑္ကက္ မ်ား၊ ႑ကမ္ကာ႔ မကကျခစ်ား္ႈး ကုက မကကေရား၊ သဘ်၀ 
းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ ကာ႔္ူ္ႈက်ကရ္ ကေရား  ု္ကရ်႑ မကက႑္ကက္ မ်ား႑်ားစ် မ်းက႑သစကးရ္က း ၀္က္်ေ႑်္က ေ ်္ကရရကကရ္ညက        
ပ စကး သညက္။ ေက က်္းီႏ္ုးကး ု္က ရ္ကာ႔သညက ကမ္ကပးမကာ႔္ႈရွ သ္ကာ႔း သညက္။ အစဥး္်- အစဥးေ ႏွ္ကာ႔ စညကား္မအစဥကား္မ်ား႑်ား  မကားစစက္ႈပး်ပ ္ကားႏွ္ ကာ႔ 
႑္မ ်ားသ်ား႑ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္ မကကကက္ဟ် မ ဟ်(ေ႑်ကကးရ္ ကေ က်ပး) ႑်ား ၾကီားၾကးက္ ႈပး်ပ ္ကား္။  

 အစဥးေ ၊မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က (၂၀၁၆  ုႏွစက ေကမ်ကက္ မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကက၊ မညကားအစဥးေ ႏွ္ကာ႔စညကား္မအစဥကားစညကားက္ကား္မ်ား 
္ူၾက္ကား)ႏွ္ ကာ႔ ေက်္ကား္ရမကေသ်မ ု္က္ ံးက်စႏံႈမကားႏွ္ကာ႔ ီ္်ေမသညကာ႔ ဘက်ေရားစီ္ ံမကာ႔ ရြ္ ႈ႑်ား စမစကးကမ မကားစစက္ႈပး်ရမကႏွ္ကာ႔ 
(ထုးက္ ုးက္ ႈ႑်ားစီ္ ံမကာ႔ ရြပ ္ကား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ ကာ႔္ူ္ႈက်ကရ္ကေရား္းုက္မကား္မ်ား၊ ႑ ရမကေက်ကက ံပ ္ကား္မ်ား႑း ႑၀္က) 
 ေကမ်ကက္မကကကက႑းုက မ်းက္ ႈ၊းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်ရွ ္ႈႏွ္ကာ႔း်၀မက ံ္ႈ္ ုးက္ မကား္မ်ားးရ္က ဟ်ကရကက္ မ်ား႑်ား ရွ်ေ ရေ က်ထုးကရမက 
္ ု႑းကသညက္။ ႑  ုး  မကားစစက္ ႈ္မ်ားးရ္က ္ ႑ုးကး က သ္ကာ႔ေ္မ က်ေသ်စမစက္မ်ား၊ ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ား (အစဥး္် ေရ်္ကား မပးီားေမ်ကက 
ရးမ် ရမကေက်ကက ံပ ္ကား) ေးေေး ကက္ ်ေရားႏွ္ကာ႔ ႑်ားေက်္ကား္်ေ႑်္ကေ ်္ကရရကကမ ု္ ကေရား႑းရကက မညကား္္ကား္မ်ား 
ထညကာ႔သရ္ကားစအစဥကားစ်ားသ္ကာ႔း သညက္။ ႑ထကကး   မကားစစက္ ႈ္းုက္မကား႑းရကက ္ကကရွ အစဥးေ ္မ်ား၊ စညကား္မအစဥကား္မ်ား၊ မညကားအစဥးေ ္မ်ားႏွ္ကာ႔ 
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္ုးကထံုား္မ်ား႑်ား းစကေမရ်းညကားြဲ၌စုစညကားထ်ားပ ္ကားပ ္ကာ႔ ္ညကသညကာ႔္ူေဘ်္က႑်ား႑သံုားပး်ေမသညကက ု ္ရ္ ကကစူရ် သ ပ္္ကကမ ု္က္ညက 
ပ စကေးသညက္။  

 ္်္ညကာ႔ႏွစက္မ်ားးရ္က း်၀မကသ  ရံာ႔ပ  ်ားေရား႑းရကက္ ဟ် မ်ဟ်္ေူဘ်္က မ္ွးကမ ု္ကရမက  ႑္မ ်ားသ်ား႑ ္ကာ႔ေကမ်ကက္ မကကကက 
္ဟ် မ်ဟ်းစကရးကေးေထရမကား္်ေ႑်္ကေ ်္ကရရကကသ္ကာ႔သညက္။ ႑  ုး ္းုက္မကား႑းရကက ႑ၾကံပး်ေ ရားေႏရားးရြႏွ္ကာ႔ ႑္မ ်ားသ်ား႑ ္ကာ႔ 
ညီ္် ံ္ မ်ား ကမ္ကားးပး်္းုကသ္ကာ႔း သညက္။  

 ္ကကရွ ေကမ်ကက္မကကကကးရ္ကမ ု္က္ ံပ ်ားသ်ား္မ်ားရ္ကားႏွီားပ္ ်းကႏွံ္ႈ႑်ား း်ားပ္စကထ်ားပ ္ကားက သုံုားသးက္ႈပး်ရမက္။ ႑  ုး  မကားစစက္ ႈးရ္ က 
မ ု္က္ ံပ ်ားသ်ား္မ်ားရ္ကားႏွီားပ္ ်းကႏွံ္ႈ  ု္ကရ်္မ်ားႏွ္ကာ႔ စးက္ မအစဥကားသညကာ႔ ပ စကမ ု္ကေပ  (Options) ္မ်ား႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားေ က်ပးသ္ကာ႔သညက္။  

 း်၀မကသ ေကမ်ကက္မကကထးုက္ ုးကပ ္ကား၊ ေက်္ကား္ရမကေသ် မ ု္ က္ ံးက်ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ားႏွ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ ကာ႔ ္ူ္ႈဘ၀႑ေးေ   
သကကေရ်ကက္ ႈ႑းရကက စီ္ ံမကာ႔ ရြ္ ႈ  ု္ကရ်သ္ကးမကား္မ်ား၊ ႑ပ္္က ရ္ ကာ႔သ္ကးမကား္မ်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကကထးုက္ ုးကသူ္မ်ား ႏွ္ကာ႔ MGE 
႑ရ်ရွ ္မ်ား႑်ား း ုာ႔ မေးားရမက္။  

 
ထုးက္ ုးကပ ္ကား/ 
း ုာ႔ကုမကေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔ 
းမက  ုားပ းကပ ္ကား  

 းရ်ား၀္က ထးုက္းုက္ႈ႑်ားေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔းမက  ုားပ းကပ ္ကား  ု္ကရ် ္ုးကထံုား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပး်ပးီား း ု္  းု ုားးကက 
 ေက်္ကား္ရမကေ႑်္က ေ ်္ကရရကကရမက္။ 

 စစကေ ား္ႈပး်ပ ္ကား၊ းမက  ုားပ းကပ ္ကား၊ ထုးက္ းုကပ ္ကားႏွ္ကာ႔း္ကး ုာ႔္ႈ႑်ား ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေရား္းုကထံုား္မ်ား ႑်ားေက်္ကား  ု္က္ ်္်ေစရမက 
MONREC/MGE ႑်ား ႑ကူ႑ညီႏွ္ကာ႔ စရ္ကားေ ်္ကရညကပ္ ္ ကး္ကေးားပ ္ကား္မ်ား ပး်္ုးကရမက္။  

 ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေ္ွ် ္က  ထုုးကပ ္ကား႑်ား ထ မကား မ်းကရမကႏွ္ ကာ႔ မ္ကစးကေစ်္ကာ႔ၾကးက္ႈ ႑်ားေက်္ကား္်ားေစရမက ႑ေက်ကက ရမကဌ်မ 
က ု္ကစ်ား္ွ္က္ မ်ားသညက ႑ပ ်ားသကက  ု္ကရ်ဌ်မ္မ်ား(MGE/MONREC/IRD စသညက)ႏွ္ကာ႔ မီားကးကစရ်းူားေး ္ကား 
 ေ ်္ကရရကကသ္ကာ႔သညက္။ ႑  ုး ္းုက္မကား္မ်ား႑်ားထ ေရ်ကကစရ်္ုးကက ု္ ကမ ု္ကရမက႑းရကက ႑ေက်ကက ရမကႏွ္ ကာ႔ ႑ပ ်ားသကက  ု္ကရ် 
ဌ်မ္မ်ား႑်ား  စရ္ကားရညကပ္ ္ကာ႔း္ကေးားပ ္ကားႏွ္ကာ႔သ္ကာ႔ေ္မ က်ေသ် ႑ကူ႑ညီ္မ်ားေးား႑းကရမက ္ ႑ုးကး သညက္။  

 ္ကကရွ း ုာ႔ကုမကး္ကး ုာ႔္ႈ္ူ၀  ္မ်ားႏွ္ကာ႔္ုးကထံုား္မ်ား႑်ားသံုားသးက္ ႈပး်ရမကႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကရးမ်း္ကး ု္ႈ႑းရကက သီားပ ်ား 
း ုာ႔ကုမက္းုကထံုား္မ်ား သ ုာ႔္ဟးုက ႑ေသားစ်ား (သ ုာ႔) ကမ္ကာ႔ထံုားႏွ္ကာ႔္ညီသညကာ႔ကမုကသညက္ မ်ား႑းရကက ရ ုားရွ္ကားေသ် ္ုးကထံုား္မ်ား႑်ား 
 ေရား ရြရမက္။  

 းရးုကႏွ္ ကာ႔ကုမကသရ္က္ ႈစညကားက္ကားသးက္းွက မကက္မ်ားးရ္က ရွ္ကား္္ကားပးးကသ်ား္ႈ၊ းရ်ား္ွမး္ႈႏွ္ကာ႔ းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈ ရွ ရမက္  ႑ုးကပးီား 
းရ်ား္၀္က မ္ကစးကပ းကေကမ်က ေ္ွ်္က  ု္းုက္မကား္မ်ား႑်ား ေ ်ကထုးကရမက းူားေး ္ကားေ ်္ကရရကကသ္ကာ႔သညက္။  

 ပ္မက္်မ ု္က္ းံရ္က ႑္ကစးကီမ ားရွ္ကားႏွ္ကာ႔ ႑ုးက မ်းကေရား  ု္ ကရ်ပး်ပး္ကေပး်္က္ ြ္ ႈပး်္ုးကပးီား ၃ ႏစွက ္ွ ၅ ႏွစက႑းရ္ ကား ေကမ်ကကစ  ္ ကား 
(သ ုာ႔္ဟုးက ေကမ်ကက္ မကကရးမ်္မ်ား)ဇစကပ္စက႑်ား ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကရွ်ေ ရပ ္ကားႏွ္ က႔ သကင္ေသခံ္ ကက္ ွးကထုးကေးားပ ္ကား  ု္ ကရ် 
္ုးကထံုား္ုးကမညကား႑်ား းရ်ား၀္က  မကားစစက္ ႈပး်္ုးကရမက္ ႑ုးကသညက္။  
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ဘူ္ သ းမံ႑ မကက႑္ကကႏွ္ကာ႔ 
စီ္ ံမကာ႔ ရြ္ ႈ 

 ေကမ်ကက္မကကရးမ် ႑ဓ ကထုးက္ ုးကေသ်ေ သ္မ်ားးရ္က ႑္်ား႑္်ရွ ေသ် ရးမ်သ ကုက္မ်ား႑်ား္ွးကသ်ားရမက႑းရကက 
 ပးီားပးညကာ႔စံုေသ်ဘူ္ ေ  စစကး္ကား္မ်ား ေက်ကက္ရူမက္  ု႑းကသညက္။ ႑  းု စစကး္ကား႑းရကက မညကားးည်႑ကူ႑ညီ ္ ႑ုးက္ညက 
ပ စကေးသညက္။  

 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔ 
္ူ္ႈဘ၀႑ေးေသကကေရ်ကက္ ႈ႑်ား 
စီ္ ံမကာ႔ ြရပ ္ကား 

 း ု္ကၾက်ားစ်္မ်ား႑်ား းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈႏွ္ကာ႔း်၀မက မံ ု္က္ ႈ႑ပးညကာ႔ပ ္ကာ႔ ေ ်္ကရရကကမ ု္ ကရမက သကက  ု္ကသူ္မ်ားႏွ္ကာ႔ ပးညကသူ္မ်ား 
္ကက္ ွ္ကား္ီမ ု္ ကေသ်ရွ္ကား္္ကားသညကာ႔္ုးကး ု္ က ရ္ ကာ႔ႏွ္ကာ႔း်၀မက ံ္ႈး ရွ ေသ်႑ၾကံပး်း ု္ကၾက်ားေရား္ႏ ရ်ား/သး ်ကက ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေရား  
္ႏ ရ်ား႑်ားးညကေ ်ကကရမက္။ 

 MONREC/MGE ္ွ ေကမ်ကက္ မကကးာူးေ က်ရ်းရ္က႑သံုားပး်ေသ် ေ ်ကကက ရြေရားးစၥညကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပး်ရမကႏွ္ကာ႔  ေ ်ကက ရြေရား 
းစၥညကား္မ်ားေထ်ကကးံာ႔ေရားႏွ္ကာ႔  စီ္ံ မကာ႔ ရြေရားမညကား္္ကား္မ်ား႑်ား သံုားသးကရမက္။   

  EIA ္ုးကထံုား္မ်ားေ က်ေ ်္ကေရားႏွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ ကာ႔္ူ္ႈဘ၀႑ေးေသကကေရ်ကက္ ႈ႑းရကက စီ္ံ မကာ႔ ရြပ ္ကား႑်ား 
  ု္က္ ်႑်ားေက်္ကား္်ေစရမက MONREC (႑ထူားသပ ္ကာ႔ MGEႏွ္ ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ ကားေရားဌ်မ) ႑်ား ႑က႑ူညီ 
 ေးားပ ္ကားႏွ္ ကာ႔ စရ္ကားေ ်္ကရညကပ္ွ္ ကာ႔း္ကေးားပ ္ကားပး်ရမက္။  

  ရ္ကာ႔ပး်္ မကာ႔က ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑းရကက IEE ႏွ္ကာ႔ EIA ေ က်ေ ်္ကပ ္ကားက ု MONREC ္ွ ႑စပး်ေ ်္ကရရကကရမက္။ 
 
း်၀မကသ ႑ရ္ကားပ္စက္ရွသညကာ႔ ပ္မက္ ာ်႔ေကမ်ကက္ မကကရးမ်ေရွ႕ေပးားစီ္ ံက မကား - ႑  ုး စီ္ကံ မကား႑းရကက MGJEA၊ MGE ႏွ္ ကာ႔ ႑ရးကဘကက 
႑ ရြာ႔႑စညကား္မ်ားႏ ႑မီားကးကးာူးေး ္ကားး ၀္က္ႈ္ ု ႑းကး သညက္။ ႑  ုး ေရ႕ွေပးားစီ္ကံ မကးရ္က ေကမ်ကက္ မကကထးုက္းုကသ႑ူမညကားစုး ၀္က္ညက 
ပ စကပးီား သေဘ်းူညထီ်ားသညကာ႔ း်၀မကသ စႏွံ်မကား္မ်ား႑း ု္ကား ္ ကုကမ်္ုးကေ ်္ကရ္ညကပ စကက် ႑ကမ ်ား ကက႑ေမပ ္ကာ႔ ႑  းု  
္ုးက္ မကားရွ္က္ မ်ားသညက း်၀မကသ ႑ရ္ကား႑ပ္စက႑်ား႑္ ရုွ ေသ် မ ု္ က္းံက်္ကက၀းကရးမ်ေစမားကရကက္ မ်ားသ ုာ႔ း ုကကရ ုကက မ းက ကက 
မ ု္က္ ညကပ စကး သညက္။  
 

ထုးကကုမကးမက  ုား ပ္ ္ကာ႔း္ကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ 
႑္ုးက႑က ု္ က မကးီားပ ္ကား 

 ပးညကးရ္ကားေစမားကရကကြဲ၌ ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ ္ကာ႔း္ကပ ္ကား ႑္်ား႑္်ႏွ္ကာ႔ ႑ရညက႑ေသရားပ္္ကာ႔္်ားေသ်စံႏွ်မကား္မ်ား ရရွ ္်ေစရမက   
႑္ ုာ႔ဌ် ေကမ်ကကပ းက၊ေကမ်ကကေသရားပ ္ကား၊ ႑ေရ်္ကး္ကပ ္ကား၊ ပး်ပး္ကပ ္ကား္းုက္မကားစအစဥက္ မ်ား၊ ဓ းက ရြ မကားစ္ကားသးက မကက္ မ်ား၊ 
႑သ ႑္ွးကပး်္ကက္ ွးကထုးကေးားပ ္ကားႏွ္ ကာ႔္ကက၀းကရးမ်ထုးက္ ုးကပ ္ကား္မ်ားက ု  မကားစစက္ႈပး်ပ ္ကားႏွ္ ကာ႔ သံုားသးက္ႈပး်ပ ္ကား  ု္ကရ် 
သုေးသမ္းုက္မကား္မ်ားပး်္းုကရမက္။ ႑္မ ်ားသ်ားေကမ်ကက္ မကကကက္ဟ် မ်ဟ်းရ္ ကထညကာ႔သရ္ကားမ ု္ကရမက႑းရကက  ္ကက၀းကရးမ် 
ကက ္ဟ် မ်ဟ်းစကရးကေးေေး ကက္ ်ေစရမက ၾက ်ားး္ကားသ္ကာ႔သညက္။  

 
 သး ်ႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေကမ်္ကားးစက  ုးညကေထ်္ကရမက္။ 
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ေကမ်ကက္မကကထုးက္ ုးကသူ္မ်ား႑းရကက း်၀မက္ူ္ ႈရွ ေသ် ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထုးက္ ုုးကပ ္ကား၊ EITI ၊ ေက်္ကား္ရမကေသ် 
မ ု္က္ ံးက်စံႏွ်မကား႑ေ ာ္႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား၊သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ ကာ႔္ူ္ႈဘ၀သကကေရ်ကက္ ႈ႑ေးေစီ္ ံမကာ႔ ရြ္ ႈ္ မ်ားႏွ္ကာ႔စးက္ မအစဥကားသညကာ႔ 
သ္ကးမကား္မ်ား ေးေေး ကက္ ်ေစရမက MGJEA ႏွ္ကာ႔းူားေး ္ကားေ ်္ကရရကကသ္ကာ႔း သညက္။ MGJEA ္ွ သ္ကးမကား္မ်ား႑်ား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ းရ္ က 
စး္ကး ုာ႔ မ္ညက ပ စကသညက္။  
 

 

 

 


