ေကမ်ကက္မကကကက႑်ား သံုားသးကပ ္ကား
႑စီရ္က စ
ံ ်႑ႏွစက မ်းက

ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑ကူ႑ညီေးားေရား႑စီ႑စအစဥက

႑္က္်႑်၀္က
ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆ ုႏွစက
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ေကမားဇူားး္က္်လ
ဤ႑စီရ္က ံစ်ပ စကေပ္်ကကေရား႑းရကက ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား၊ းူားေး ္ကားေ
အစဦားစီားဌ်မႏွ္ကာ႔

်္ကရရကကပ ္ကားးုာ႔႑းရကက သး်းရ္ကား

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား္ုးက္မကား႑်ား

ဤ႑စီရ္က ံစ်႑္ုာ႔ဌ် ေးရာ႔

ံုေ

႑ ရြာ႔၀္က္မ်ား၊

၀မကထ္ကား္မ်ား၊

MDRI-CESD

ရားေႏရား ြာ႔ေသ် သကက

ု္ကသူ္မ်ားႏွ္ကာ႔ းည်ရွ္က္မ်ားပ စကသညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔EITI MSG

႑ရးကဘကက္ူ္ႈ႑ ရြာ႔႑စညကား္မ်ားႏွ္ကာ႔

ပ္မက္်မု္က္ံေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကားရွ္က္မ်ား႑သ္ကား မ်းကႏွ္ကာ႔္ႏ႑ ရြာ႔၀္က္မ်ား၊
ကုမကသညကၾကီား္မ်ား၊

ေကမ်ကက္မကကကကရ္ကားကမ္ကသူ္မ်ား၊

႑ထူားေကမားဇူားး္ကရွး သညက္။
ေ သ ံကု္ကစ်ား္ွ္က္မ်ား၊
ေကမ်ကက္မကကရးမ်

္ကက၀းကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကသူ္မ်ားႏွ္ကာ႔

ေကမ်ကက္မကက

းည်ရွ္က္မ်ား႑်ား ႑ထူားေကမားဇူားး္ကရွး ေၾက်္ကား ေ ်ကပး္ုး သညက္။
ဤ႑စီရ္က ံစ်႑်ား

္ူေကမု္က္ံးက် ရံာ႔ပ ်ားေရားဌ်မ(DFID)ႏွ္ကာ႔

ၾသစေၾးား္မမု္က္ံပ ်ားေရားႏွ္ကာ႔ကုမကသရ္က္ႈ

ဌ်မ(DFAT)ႏ ေ္ရေၾကား႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပ ္ကာ႔ က္ၻ်ာ႔ဘဏက္ွ ပး်စုး သညက္။
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႑ေၾက်္ကား႑ရ်
ပ္မက္်မု္က္ံသညက

းးပ္်ား၊မီ္်၊ေကမ်ကကစ္ကား

စသညကကးုာ႔႑း ႑၀္က

႑ ုားးမကေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ား

ေး ၾကရ္က၀သညကာ႔မု္က္ံပ စကသညက္။ ဤသ္ံဇ်း္မ်ားသညက ႑္ရမက႑ ုားးမကေၾက်္ကား္ွ် ပ္္ကား ္ရမု္ကး ္။ သုာ႔ေသ်က
္သ္ံဇ်း္မ်ား႑်ားးူားေ ်ကပ ္ကား၊ေရ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ား္ွေစမားကရကကသုာ႔း္ကးုာ႔ပ ္ကား
မညကား္္ကား္မ်ား္ွ်

႑ကမ္က့းမကကပ စ်ားပ ္ကား၊

ေ္ွ်္က ုထုးကပ ္ကားႏွ္ကာ႔

႑ႏု္ကကမ္ကာ႔႑ပ္းကထုးက္ႈ္မ်ားပ ္ကာ႔

ပးညကာ႔ႏွကက္မကကရွေမး သညက္။
္ကစုႏွစက္မ်ားစရ် း္ကားကမးကေသ်စစက႑ုးက မ်းက္ႈေ႑်ကကးရ္ကကမေရ်ကက ြာ႔ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မု္က္ံႏ သဘ်၀
႑ရ္ကား႑ပ္စကစီ္ံ မကာ႔ ရြေရားႏွ္ကာ႔စးက္မအစဥကားသညကာ႔သး္ကား႑ မကက႑္ကက္မ်ား္ွ်

႑မညကား္္ကသ်ထရကကေးေ ြာ႔သညက္။

သုာ႔ေသ်က္ညကား ္ေမာ႔ပ္မက္်မု္က္ံသညက ႑ေပး်္ကား႑္ြက်္ကုေရ်ကကရွေမေးပးီ္။ ၂၀၁၁
းစကးု္ကား႑စုားရ္ကကထကက္ွစး္ကက်
စီ္ံ္း
ႈ ရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်ေရားကုအစဦားးညက
ေ ်ကေ

်္ကေရား႑ ရြာ႔(EITI)သာ႔ု

ပ ညကားည္ကားည္ကသ်စရ် ္ုးကေ
း်၀မက ံႏု္က္ႈရွေရားကု

အစဦားေ

်္ကေသ်

သဘ်၀သ္ံဇ်း႑ရ္ကား႑ပ္စက႑ုးက မ်းကေရားႏွ္ကာ႔
ၾက်ားး္ကား္ႈ႑း ႑၀္က

ပး်ပး္ကေပး်္ကား္ြ္ႈ္မ်ားကု

်္က္် ြာ႔သညက္။ EITI သညက သဘ်၀သ္ံဇ်း္မ်ား းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈရွေရားႏွ္ကာ႔

႑်ားေးား္ုးကေ

်္ကေမသညကာ႔

က္ၻ်္ံုား

ု္ကရ်စံႏွ်မကားးစက ုပ စကပးီား

်္ကရရကက္မကကရွး သညက္။ ၂၀၁၅

မု္က္ံေး ္ကား

၅၁

ုႏွစက ႏွစကကုမကးု္ကားးရ္က ကမ္ကားး ြာ႔ေသ်

မု္က္ံေရားး းီ္မ်ား႑်ား္ံုားး ၀္က္ွအစဥကပး်္က ြာ႔ပးီားေမ်ကက
႑ရးကသ်ား႑စုားရသစကးစကရးကေးေေး ကက္်ပ ္ကား္ွ်

ပး်ပး္ကေပး်္ကား္ြ္ႈ္မ်ား ္ုးကေ

႑ ရမကဘက်

းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်းးူားေ ်ကထုးက္ုးက္ႈ္ုးက္မကား္မ်ား းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈ
း ၀္ကမု္ကေရား

မု္က္ံးရ္က ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ
ေရရားေက်ကကးရြးရ္က

ုႏွစက ႑ရးကသ်ား

႑္မ်ားသ်ား ီ္ုကေရစီ႑ ရြာ႔ မ်းက
႑ေရားး ေသ်ကက္မ်ားးရ္က

်္ကမု္ကေသ်႑ ရ္ကာ႔႑္္ကားႏွ္ကာ႔ ္ူ္ႈစီားးရ်ား ရံ႕ပ ်ားေရား႑းရကက္ုးကေ

်္ကမု္ကေသ်

ေ းကသစကကုေရ်ကကရွ္်ပးီပ စကေၾက်္ကား ႑ မကကေးားေ ်ကပးေမေးသညက္။
သဘ်၀သ္ံဇ်း႑ရ္ကား႑ပ္စက္မ်ားသညက မု္က္ံးစကမု္က္ံးုားးကက္ႈ႑းရကက ႑ေရားး ေသ်
ပ စကသညက္။

ထု႑ရ္ကား႑ပ္စက္မ်ားကု

ေက်္ကား္ရမက္ွမကကမကစရ်စီ္ံ မကာ႔ ရြမု္ကး က

္ူ္ႈေရား၊

ေသ်ာ႔ မကကးစက ု
စီားးရ်ားေရား္မ်ား

းုားးကက္်မု္ကပးီား၊ေက်္ကား္ရရမက္ွမကကမကစရ်စီ္ံပ ္ကား္ပး်မု္ကး ကးငးကက္မ်ား၊႑ကမ္က့းမကကပ စ်ား္ႈ္မ်ားႏွ္ကာ႔
စီားးရ်ားေရား ရံပ ်ားးုားးကက္ႈ ္ညီ္ွမ္ႈ္မ်ား ပ စကေးေမု္ကေစး သညက္။ EITI႑ ရြ႕ာ႔သညက ေကမ်ကက္မကကကက္ုးက္မကား္မ်ား
စီ္ံ႑ုးက မ်းက္ႈႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက်စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ္မ်ား႑်ား းု္ုထေရ်ကကစရ်ေ

်္ကရရကကမု္ကေစရမက ႑ ရြ႕၀္ကမု္က္ံ္မ်ားႏ

သး်းူားေ ်ကေရား္ုးက္မကား္မ်ား းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈရွေရားႏွ္ကာ႔ း်၀မက ံမု္က္ႈရွေရား ္ူေဘ်္က္မ်ား မ္ွးကေးားး သညက္။
EITI ေ ်ကေ

်္ကေရားကု႑ေထ်ကက႑ကူပး်မု္ကရမက႑းရကက ဤ႑စီရ္က ံစ်႑်ား ပး်စုထ်ားး သညက္။ ထ႑
ုာ႔ ပး္က

ပ္မက္်မု္က္ံးရ္က္ညကးးကေမေသ် ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကား႑်ား းု္ုမ်ား္ညက္်ေစရမကႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကက
စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ္ုးက္မကား္မ်ား ႑်ားေက်္ကား္်ေစရမက ေ

်္ကရရကကရ္ညကာ႔႑စးက႑းု္ကား္မ်ား႑်ား ္ီားေ္်္ကားထုားေ ်ကပးရမက

ရညကရရ္က ္ညကား ပး်စုထ်ားး သညက္။ ရညကရရ္က မကက္မ်ား္ွ် ေ႑်ကကး ႑းု္ကားပ စကသညက္။


ေကမ်ကက္မကကႏွ္ကာ႔ေကမ်ကကစ္ကားးမက ုားကရ္ကား
႑်ား ရြပ ္ကားစးကပ ်ပ ္ကား ႑း ႑၀္က ႑ေပ

ံ

ကက(value chain)ရွ ႑ဓကစမကေ ေ္ႈ္မ်ား၊ ႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ား
မကားစစက္ႈ (baseline assessment) ပး်္ုးကပ ္ကား္။
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ပ္မက္်မု္က္ံ႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက၊ေကမ်ကကစ္ကားကကႏွ္ကာ႔စးက္မအစဥကား
မြ႕ထရ္က္ုးကေ



EITI ္လ္ကားပ ံ်္ႈရွေ႑်္က ္ညကသု႕

်္ကမု္က္ညကကု သရွမ်ား္ညကေစရမက္။

ပ္မက္်မု္က္ံးရ္က ထုးကကုမကးမက ုားပ္္ကာ႔္်ားေ႑်္က္ုးကေ

်္ကႏု္က္ညကာ႔ ႑္်ား႑္်္မ်ား႑်ား

ရွ်ေ ရေ ်ကထုးကရမက္။


႑စုားရ႑ ရမကဘက်စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈႏ ႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ားႏွ္ကာ႔ ဟ်ကရကက္မ်ား႑်ား ရြပ ္ကားစးကပ ်ရမက္။

႑စီရ္က ံစ်သညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကႏွ္ကာ႔႑ဓကသကက
္မ်ား၊

္ူ၀ ္မ်ား၊

ေ ်ကေ

စညကား္မအစဥကား္မ်ားႏွ္ကာ႔္ုးကထံုား္ုးကမညကား္မ်ား႑်ား

်္ကေရားအစဦားစ်ားေးား႑ေမပ ္ကာ႔

႑္ကက္မ်ား႑း ႑၀္က
႑ဓက႑

ု္ကေသ် ႑္ကစးီကမ ားရွ္ကား္မ်ား၊ း ၀္က္ုးကကု္ကသူ

္ု္ကစ္ကထုးကေးားပ ္ကားႏွ္ကာ႔

းရ္ကား၀္ွးစက

ရြပ ္ကားစးကပ ်ထ်ားသညက္။

ထုာ႔ေမ်ကက

ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးကပ ္ကားစေသ်

္ကာ႔ေစမားကရကက႑ေရ်ကက

းမက ုားကရ္ကား

ကက(value

EITI
႑ မကက

chain)ႏ

္ကာ႔္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးထ်ားး သညက္။ ဤ႑စီရ္က ံစ်းရ္က ကက႑းရ္ကား EITI ႑စီရ္က ံပ ္ကား႑်ား

္ညကကြာ႔သုာ႔းုားပ္္ကာ႔္ုးကေ

်္ကမု္ကေၾက်္ကား၊

႑စုားရ႑ေမပ ္ကာ႔္ုးက္မကား္မ်ား႑်ား

ေက်ကက္ူပ ္ကားကု ္ညကကြာ႔သုာ႔ေက်္ကား္ရမကကမမစရ် ္ုးကေ
႑်ားမညကား မကက္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးထ်ားပးီား ႑
ေ ်ကပးထ်ားး သညက္။

မကားစစကပ ္ကားႏွ္ကာ႔

႑ ရမကေ္ရ

်္ကမု္ကေၾက်္ကားႏွ္ကာ႔ ထုးကကုမကးမက ုားပ္္ကာ႔း္ကရ်းရ္က

ုး ႑်ားမညကား မကက္မ်ားကု္ညကကြာ႔သုာ႔ ေပ ရွ္ကားသ္ကာ႔ေၾက်္ကားကု္ညကား

္ုးက္မကားကက္မ်ားးရ္က

႑စုားရႏစီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ

္ူ၀ ႑ၾကံပး် မကက္မ်ားကု္ညကား ေ ်ကပးထ်ားး သညက္။

းု္ု႑်ားေက်္ကား္်ေစရမက႑းရကက

႑စီရ္က ံစ်းရ္က ေကမ်ကက္မကကႏွ္ကာ႔ေကမ်ကကစ္ကား႑်ား

ရြပ ်ား း္ကပးထ်ားး သညက္။

႑ဓကေးရာ႔ရွ မကက္မ်ား
ပ္မက္်မု္က္ံးရ္ကထုးက္ုးကေသ်

ေကမ်ကက္မကကးမက ုားႏးကမေသ်စ်ရ္ကားဇ္်ား္မ်ား္ရွး ္။

ေကမ်ကက္မကကႏွ္ကာ႔ေကမ်ကကစ္ကားထုးက္ုးက္ႈသညက

ပ္မက္်ာ႔႑ ုားးမက

ံုားေသ်

(non-renewable resource)ပ စကေၾက်္ကား မကာ႔္ွမကားေ ်ကပးၾကး သညက္။ း
ေ္ာ႔္်

သုာ႔ေသ်က

ကုမက မကားသရ်ားမု္ကသညကာ႔သ္ံဇ်း
ကကးညကား္ွ်း္က

ဘူ္ေ

ု္ကရ်

မကားစစက္ႈ ႑သစက (up-to-date geological surveys) ္ရွပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကႏွ္ကာ႔ ႑ပ ်ားေသ်

သး်္မ်ားပ စကသညကာ႔

ေရမံႏွ္ကာ႔သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔သုကက္မ်ား

္ညက္ွမရွ္ညကကု

္သမု္ကး ္။

က္ၻ်႕႑ ုားးမက

ံုား

းးပ္်ား္မ်ားသညက ပ္မက္်မု္က္ံ္ွထရကကရွပးီား မု္က္ံးက်ေစမားကရကကးရ္က က္ၻ်ာ႔စံ မမက္ွးကး္ကား ႑ၾက္ကၾက္ကး္က ြာ႔
း သညက္။

ပ္မက္်မု္က္ံသညက

႑ရ္ကား႑ပ္စကပ စကပးီား

က္ၻ်ာ႔႑ၾကီား

းု္ကားပးညကပ စကး သညက္။

က္ၻ်ာ႔႑ၾကီား္်ား

ံုား႑ရညက႑ေသရားပ္္ကာ႔္်ားေသ်ေကမ်ကကစ္ကားထရကကရွရ်

ံုားေကမ်ကကစ္ကားေစမားကရကကးညကရွရ်

ေကမ်ကကစ္ကားသညက

းရုးကမု္က္ံးရ္က

းရုးကပးညကႏွ္ကာ႔ကးက္မကကးညကရွေသ်

ေစမားေက်္ကား္မကကရွပးီား

္ႏးမက ုား္ွ်

ကက္ကကပ္္ကာ႔္်ားေမက် ေကမ်ကကစ္ကား းစကေ႑်္ကစေစမားႏႈမကားသညက ေရလထကကး္ကျမ္ကာ႔္်ား္မကကရွသညက္။
က္ၻ်ာ႔ေစမားကရကကးရ္က ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေစမားကရကက္ွ် ၾကီား္်ားပးီား းစကႏွစက္ွမ္က းမကေၾကား ႑ေ္ရကမကေ ေ္်
၁၀-၁၂ ဘီ္ီ္ံ ႑ထရွး သညက္။ ၂၀၁၄- ုႏွစက က္ၻ်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေစမားကရကကးရ္က ေရ်္ကားရေ္ရးမက ုား္ွ်
႑ေ္ရကမကေ ေ္်

၁၅၇

ဘီ္ီ္ံပ စကပးီား

၂၀၁၉

ႏွစကကုမကးု္ကားးရ္က

ေကမ်ကက္မကကေစမားကရကကးမက ုား္ွ်
4

႑ေ္ရကမကေ ေ္်

၂၉၂

ဘီ္ီ္ံ႑ထေရ်ကကရွမု္ကေၾက်္ကား

ေ္ာ႔္်သူ္မ်ားက မကာ႔္ွမကားထ်ားး သညက္။

ေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ားသညကက္ၻ်ေးေရွ ႑ပ ်ားသး်းရ္ကားထရကက္မ်ားကြာ႔သုာ႔ေစမားႏႈမကား ္းညကပ္္ကပ ္ကား ္ရွေး္။
ေကမ်ကက္မကကကု က္ၻ့်႑ႏုးည်ဇ်းက ံုႏွ္ကာ႔ ႏွ်္ကားစ်္ွမ္ကးု္ုသ္ကာ႔ေ္မ်ကေး္္ကာ႔္ညက္။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔

ုေသ်က

ေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ားသညက ႑ပ္းကးမ်ားးမက ုားထ်ားရသညကာ႔ းစၥညကားပ စကပးီား ္႑ေးေႏွစကသကကးမက ုားထ်ား္ႈ
္ွ် ေ းကေရစီားေၾက်္ကားႏွ္ကာ႔ ၀္ကသူ္မ်ားႏ႑ၾက်ကကေးေးရ္က ္ံုား၀အစဥဥံုးညက္ွီေမး သညက္။
ရးမ်

္ု႑းက မကက္ွ်

းုဂၢ္က

မကပးီား

သေဘ်ကမႏွစကပ ်ကက္ႈ႑ေးေးရ္က္မ်ားစရ်
႑ပ ်ားကုမကစညက္မ်ားကြာ႔သုာ႔ းမက ုားကမ

၀္ကသူသူးစကအစဦားးစကေ္်ကကႏ

္ူးညကး သညက္။

ု္ုသညက္ွ်

ေကမ်ကက္မကက

႑ပ္းကးမ်ားးမက ုားထ်ား္ႈႏွ္ကာ႔

ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကားကကသညက

္ကားသရ်ားပ ္ကား္ရွေး္။

ပ္မက္်မု္က္ံးရ္က ္ရမက ြာ႔ေသ်ႏွစက႑မညကား္္က္ွစး္ကက် ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ ္ကားကု ႑္ရမက႑္္ကား ပး်္ုးက ြ႕
ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ႑ဓက႑ကမ်ား
းူားေ ်က္ႈ္မ်ားးုားပ္္က္
ာ႔ ုးကေ
ုားရရ်ား္် ြာ႔သညက္။

(၂)

ကကႏွစက ုကုေးရာ႔ရွ ြာ႔ရး သညက္။ (၁) စကက္ႏ္်ားၾကီား္မ်ားး္ကသရ္ကားပးီား ႑ၾကီားစ်ား
်္က္်ေသ်ေၾက်္ကာ႔

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔္ူ္ႈဘ၀႑ေးေသကကေရ်ကက္ႈ္ွ်

ပးညကာ႔စံု္ႈ္ရွေသ်စညကား္မအစဥကားစညကားက္ကား္မ်ားႏွ္ကာ႔စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈစမစက္မ်ားေၾက်္ကာ႔

႑ ရမကဘက်ေ္ရ ႑ေပ္်ကက႑္မ်ား

႑စုားရႏ

ံုားရႈံား ြာ႔ရး သညက္။

က္ၻ်ာ႔ေကမ်ကက္မကကႏ ၈၀%္ွ် းရ်ား္၀္ကေရ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ား္ႈ၊ းးု္ကးမု္က္ုးက္မကား ႏွ္ကာ႔ ႑ေသားစ်ားသး်
းူားေ ်ကေရား႑ရ္ကား႑ပ္စက္မ်ား္ွ ္်ေၾက်္ကား
ေကမ်ကက္မကကေထ်ကကးံာ႔ေရားကရ္ကား
ကရ္ကား

ုစ္ွးကပး်ၾကသညက္။ းရ္ကား၀္ွ ေစမားကရကက႑ေရ်ကက က္ၻ်္ံုား

ကက (supply chain)သညက

းရြစ်ား္မ်ားႏွ္ကာ႔ကုမကသညက္မ်ား ႑

္ကာ႔

ု္ကရ်
္ကာ႔ပ ္ကာ႔

ကကးစက ုစီးု္ကားးရ္က ႑ထးကထးကပ ္ကာ႔ ရွေမသညကာ႔သဘ်၀ရွး သညက္။ ဤကက႑စးက႑းု္ကားသညက္ညကား

းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈ္ရွေး္။ ႑ပ္းက႑စရမကား္မ်ားစရ်ရရွမု္ကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ္ရ္က္္ကာ႔းကူ သ္က္ူးုာ႔ေ
စ်ရ္ကားေ မ်ကကပ ္ကား၊ းရ်ား္၀္က္ုးက္မကား္မ်ားႏွ္ကာ႔ ႑ေ္ာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ားပ စကေစေရားကု
ထုးက္ုးက္ႈး္်ဏ႑ေမပ ္ကာ႔္ညကား

္ညက္ွမထုးက္ုးကသညက

ုသညကကု

်္ကမု္ကပ ္ကားသညက

းကေ ေေမသကြာ႔သုာ႔ရွး သညက္။

ေၾကပ္်ပ ္ကား္ရွး ္။

းမက ုားပ းကရ်

းရ္က္ညကား ေစမားႏွ္ကထ်ားက် ပးမက္ညကေရ်္ကား မသညကာ႔႑ းရ္ကေစမားပ္္ကာ႔

ေရ်္ကား မၾကသညက္။ဤစမကေ ေ္ႈ္မ်ားကု

ပ္မက္်မု္က္ံးစက ုးညကားသ်္ကဘြ းစကက္ၻ်္ံုား႑းု္ကား႑း်ပ ္ကာ႔ ရ္က

္
ု ကေမရပ ္ကားပ စကး သညက္။

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ႑ဓက္လ္ကား္ုား္ုးကကု္ကေမသူ္မ်ား္ွ် ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား
္ုးက္မကား (MGE)၊ ပ္မက္်မု္က္ံေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကားရွ္က္မ်ား႑သ္ကား မ်းက (MGJEA)၊ းးက္ေး်ကးု္ကကု္မဏီ
၂

ု ပ စကသညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔စီားးရ်ားေရားအစဦားးု္က္ီ္းကက(UMEHL)ႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔စီားးရ်ားေရားေက်ကးုေရားရွ္ကားရွင္း(MEC)၊ ေ သ

႑်ဏ်းု္က္မ်ားႏွ္ကာ႔ းရုးကစီားးရ်ားေရား္ုးက္မကား္မ်ားပ စကသညက္။
ပ္မက္်ာ႔႑္ကစးီကမ ားရွ္ကားႏွ္ကာ႔စညကား္မအစဥကား

ု္ကရ်္ူေဘ်္က႑်ား

႑်ား ္ီားေ္်္ကားထုားေ ်ကပးထ်ားသညက္။ ၂၀၁၆

မကားစစက္ႈးရ္က

ဟ်ကရကက္မ်ားႏွ္ကာ႔႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ားစရ်

ုႏွစက ဧပးီ္႑ထးညကရွေမေသ် သး်းရ္ကား၀မကၾကီားဌ်မႏွ္ကာ႔

သစကေး်ႏွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထမကားသ္ကားေရား၀မကၾကီားဌ်မးုာ႔႑်ား ေး ္ကားစညကားထ်ားသညကာ႔

သ္ံဇ်းႏွ္ကာ႔

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထမကားသ္ကားေရား၀မကၾကီားဌ်မ (MONREC) ္ကကေ႑်ကကရွ မု္က္ံးု္က္ုးက္မကားးစက ုပ စကသညကာ႔
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား္ုးက္မကား(MGE)သညက

ေကမ်ကက္မကကကက႑်ားေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ

ား
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ပ ္ကားႏွ္ကာ႔

စီ္ံ မကာ႔ ရြပ ္ကားးုာ႔ကုး်၀မက္ူေ

ေကမ်ကက္မကကႏွ္ကာ႔

်္ကရရကက္မကကရွး သညက္။

MGE

သညက

ကကႏရ္ကေသ်္ုးက္မကားး်၀မက္မ်ားပ စကသညကာ႔ ္ူ၀ ပး်ပ ္ကား၊ စညကား္မအစဥကားေရား

္ကကးေ္်းရ္က
ရြပ ္ကား၊ စစကေ

ားပ ္ကား

႑ပး္က ေ႑်ကးေရး်/းု္ကရွ္က႑ေမပ ္ကာ႔္ညကား ္ုးကကု္က္မကကရွသညက္။ ဤ႑ မ္ကား႑ရ်က်ား ေစမားကရကကစီားးရ်ားေရား
စမစကကု ကူားေပး်္ကားေမေသ်မု္က္ံ႑းရကက ထူား

မကားသညကာ႔႑ရ်က်ား ္ဟုးကေ မ္။ ႑

ုး ္ုးကေ

်္က မကကေၾက်္ကာ႔

conflict of interest ႏွ္ကာ႔စးက္မအစဥကားသညကာ႔ေ္ား ရမကား္မ်ားထုးက္်မု္ကပးီား၊ ပး်ပး္ကေပး်္ကား္ြေရား႑းရကက ္ု႑းက မကကႏွ္ကာ႔
္ုးက္မကားး်၀မက္မ်ား႑ၾက်ားရွ္ကားရွ္ကား္္ကား္္ကားပ စကေစရမက႑းရကက္ညကား ေ္ား ရမကားထုးက္်မု္ကး သညက္။ ္႑ပး္က
MGE

သညက

႑ပ ်ား႑စုားရဌ်မ္မ်ားမညကားးူ

္ႏး်၀မက္မ်ား႑်ား

္ံုေ္်ကကေသ်ကကရ္ကားကမ္က္ႈႏွ္ကာ႔ ကကရ္ကားကမ္က္ုးကသ်ား္မ်ား ္ရွေး္။

ထေရ်ကကစရ်ေ

MGE ႏ႑

်္ကရရကကမု္ကရမက

္ကာ႔ပ္္ကာ႔၀မကထ္ကား္မ်ား႑္မ်ားစု္ွ်

းးက္ေး်က္ွ ႑ပ္္ကားစ်ား္ူထ်ားသညကာ႔ းုဂၢ်္က္မ်ားပ စကသညက္။
ပ္မက္်မု္က္ံေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကားရွ္က္မ်ား႑သ္ကား မ းက(MGJEA)သညက

ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကား႑းရကက

႑ဓကကမေသ်႑ ရြာ႔႑စညကားးစက ုပ စကသညက္။ ႑ ရြာ႔၀္ကေး ္ကား းစကေသ်္ကားရွပးီား ၆၅ %္ွ် ေကမ်ကကစ္ကား္ုးက္မကား
္ုးကကု္ကသူ္မ်ားပ စကပးီား ၃၅ %္ွ် ေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကား္ုးကကု္ကသူ္မ်ားပ စကသညက္။ ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကား
္ုးကကု္က ရ္ကာ႔ရရွသူ္မ်ားႏွ္ကာ႔

္ု္ကစ္ကရရွသူ္မ်ားကု

႑ ရြာ႔၀္က႑ပ စက္ကက ံ္မကကရွး သညက္။

ေကမ်ကက္မကကရးမ်္ုးက္မကားရွ္က္မ်ား႑သ္ကား မ်းက႑ေမပ ္ကာ႔ MGE ႏွ္ကာ႔ မီားကးကစရ်းူားေး ္ကားေ
ႏွစကစအစဥကေကမ်ကက္မကကရးမ်ပးးရြႏွ္ကာ႔
႑ မကားကကးရ္က း ၀္ကေ

ပ္မက္်မု္က္ံ

်္ကရရကက္မကကရွပးီား

႑ပ ်ားေသ်ကုမကသရ္က္ႈ႑စညကား႑ေ၀ား္မ်ားကမ္ကားးရ်းရ္က

႑ဓက

်္ကရရကက္မကကရွး သညက္။

ပ္မက္်မု္က္ံးရ္က႑ဓက႑်ားပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက္ု္ကစ္က႑္မ်ား႑စ်ား ၂ ္မ်ားရွသညက္။
 ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထုးက္ုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔(းူားေ ်ကပ ္ကား၊ထုးက္ုးကပ ္ကား၊ကုမကသရ္ကပ ္ကား၊
္ကာ႔းကကပး်ပး္ကပ ္ကား၊ ္ကက္ီေရ်္ကား မပ ္ကား)
 ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ရ္ကာ႔္ု္ကစ္က(ကုမကသရ္က္ႈပး်ပ ္ကား၊
၂၀၁၆ ုႏွစက ဧပးီ္ စ်ရ္ကားဇ္်ား္မ်ား႑ရ ကု္မဏီေး ္ကား ၁၄၇၅
ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ရ္ကာ႔္ု္ကစ္ကေး ္ကား ၂၀၀၀

္ကာ႔းကကပး်ပး္ကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ္ကက္ီေရ်္ကား မပ ္ကား)
ု႑်ား ထုးက္ုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔ ၂၁၃၉၂

ု ႏွ္ကာ႔

ရ္ကာ႔ပး် ြာ႔ပးီားပ စကး သညက္။ းုဂၢ္ကကု္မဏီ္မ်ား္ွ ထုးက္ုးက္ႈ

ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔ ၉၈ % ရရွထ်ားပးီား ၂ % ္ွ် းုဂၢ္ကကု္မဏီႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကားးု႕ ႑ကမ်ားးူ
္ုးကကု္က ရ္ကာ႔ရရွထ်ားး သညက္။
ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကားသညက

႑ပ္းက႑စရမကား္မ်ားစရ်ရရွသညကာ႔္ုးက္မကားပ စကပးီား

ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔ မထ်ားေးားပ ္ကား႑းရကက

စမစကကမေသ်၊းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈရွေသ်္ုးကထံုား္ုးကမညကား္မ်ား္ရွပ ္ကားေၾက်္ကာ႔

္ု္ကစ္က မထ်ားေးားေရားႏွ္က႕

ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးက္ႈ႑်ား ထမကား မ်းကရ်းရ္က စမကေ ေ္ႈးစကရးကပ စကေမး သညက္။ ထုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက
္ုးက္မကားႏ႑ကမ်ား႑ပ္းက္ွ်

္ူမညကားစုႏ

္ကကထြးရ္ကရွေမသညကဟု္ွးက္ူပးီား

္ညကသူက

႑္ွမကးက္က

႑ကမ်ား႑ပ္းကရရွေမသညကကု သရွမု္ကပ ္ကား္ရွေး္။
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႑ပ ်ားသံုားသးက္ႈပး်ရ္ညကာ႔႑ေၾက်္ကား႑ရ်းစကရးက္ွ် ္ံုၾကညက႑်ားထ်ားရေသ်ဘူ္ေ
္မ်ား ္ရွပ ္ကားပ စကသညက္။ ္ံုေ္်ကကေသ် ဘူ္ေ
းညကရွေမေသ်

ေကမ်ကက္မကကရးမ်သုကက္မ်ား

႑္်ား႑္်ရွေသ်ရးမ်သုကက္မ်ား႑်ား

ု္ကရ်႑ မကက႑္ကက

ု္ကရ်စစကး္ကားေက်ကက္ူ္ႈ ္ရွပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ႑္ွမကးက္က
သုာ႔္ဟုးက

သရွရပ ္ကား

ေကမ်ကက္မကကရးမ်႑ထရကကႏွ်မကား

္ရွး ္။

ထုာ႔ေၾက်္ကာ႔

သုာ႔္ဟုးက

ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က

ရ္ကားႏွီားပ္်းကႏွံရမက္ွ် စရမကာ႔စ်ား္ႈးစကရးကပ စကသညက္။ ေက်္ကား္ရမကေသ် စီ္ံ႑ုးက မ်းက္ႈ ္ရွပ ္ကား ႏွ္ကာ႔ မု္က္ံေရား္ပ္္ကသကက္ႈ
္မ်ားသညက ပ္မက္်မု္က္ံးရ္က ရ္ကားႏွီားပ္်းကႏွံ္ုသူ႑းရကက စမကေ ေ္ႈး္ကပ စကသညက္။ သုာ႔ေသ်က္ညကား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက
္မ်ား႑်ား းရ်ား၀္ကးူားေ ်ကထုးက္ုးက ရ္ကာ႔ကု ပ္မက္်မု္က္ံသ်ား္မ်ားကုသ် ရ္ကာ႔ပး်ေးားထ်ားး သညက္။

သကကး္ကားရွ ေကမ်ကက္မကက ္
ရ ာ႔ပက း်္မကာ႔္မ်ား

သကကး္ကားရွ ေကမ်ကက္မကက ္
ရ ာ႔ပက း်္မကာ႔္မ်ား -

႑္မ်ား႑စ်ား - ၂၀၁၆ ဧပးီ

၂၀၁၆ ဧပးီ

၁၅%

၂%

ေကမ်ကကစ္ကား (၁၈၂၄၈)

MGE

ႏွ္ကာ႔႑ကမ်ားးူ္ုးက္မကား
(၃၃၁)

၈၅%

၉၈%

ေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ား

းုဂၢ္က္ုးက္မကား
(၂၁၀၆၁)

(၃၁၄၄)

႑စုားရ႑ေမပ ္ကာ႔႑ကမ်ားးူးူားေး ္ကား္ုးကကု္ကေမေသ်္ုးက္မကားကုသ် ထေရ်ကကစရ်ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ
ေၾက်္ကာ႔

ကမမကထုးက္ုးက္ႈ္မ်ားကု

႑်ားမညကား မကက္မ်ားစရ်
ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔ကု္ကေ

ရွး သညက္။

ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ

ကမမက ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔

၉၈%

ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔စညကားက္ကား္ုကကမ်္ႈကုစစကေ
ကု

ားမု္ကေသ်
ားရ်းရ္က

း်၀မက္ူၾကီားၾကးကမု္ကပ ္ကား္ရွေသ်ေၾက်္ကာ႔

်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက္မ်ားကု ္ညကကြာ႔သုာ႔ထုးက္ုးက္ညက၊ ္ညကကြာ႔သုာ႔ေၾကပ္်္ညက

ႏွ္ကာ႔းရ်ား၀္က္္ကားေၾက်္ကား္ွသရ်ား္ညက၊

္သရ်ား္ညကးု႕ကု

္ရးက္းကစရ်ေရရား မ္က ရ္ကာ႔

ပ စကေမး သညက္။ ႑ ရမကႏွ္ကာ႔စညကား္မအစဥကားစမစက္မ်ား္ွ် ရႈးကေထရား္ႈရွပးီား ္ုကကမ်္ုးကေ
ေ ်ကထုးကေၾကပ္်ပ ္ကား႑းရကက
သုာ႔္ဟုးက ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ

္ကက္ံုားေးား္ႈ္ွ်႑္ရမကမညကားး ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔

ေးားထ်ားသကြာ႔သုာ႔

်္ကရမက ကက ြသညက္။ းရ္ကာ႔္္ကားစရ်

အစဥးေ ၊

စညကား္မအစဥကား္မ်ား္ုကကမ်ရမက

ား္ႈပး်ရမက ္ရမကစရ်႑်ားမညကား္ႈရွေၾက်္ကား သရး သညက္။

ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးကသူ႑္မ်ားစု္ွ်

ေကမ်ကက္မကကရးမ်ကုမကသရ္က္ႈ္မ်ား႑းရကက

းရ်ား၀္က္ုးကထံုားႏွ္ကာ႔

းရ်ား္၀္က္ုးကထံုား္မ်ား ေး ္ကားစညကားက် ကုမကသရ္က္ႈပး်ၾကး သညက္။ သုာ႔ေသ်က ႑ဓက႑သံုားပး်ေသ် ္္ကားေၾက်္ကား
္မ်ား္ွ်
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၁္။

ထုးက္ုးက္ႈကု းရ်ား၀္ကေၾကပ္်ပးီား ရးမ် ရမကႏွ္ကာ႔႑ ရမက္မ်ား႑်ား ေးားေ
ေရ်္ကား မသညက္။
ရြေ

ဤမညကား္္ကားသညက

်္က္ႈ႑မညကား

ေ႑်ကးေရး်္မ်ားႏ

်္ကက် ေကမ်ကက္မကကပးးရြြဲ၌

႑ကမ်ား႑ပ္းကရႈ႕ေထ်္ကာ႔္ွၾကညကာ႔္မ္က

ံုားမညကား္္ကားပ စကသညက္။ စုစုေး ္ကားထုးက္ုးက္ႈႏ ၁၀-၂၀% သညက ဤ္္ကားေၾက်္ကား

ကု ႑သံုားပး်သညက္။
၂္။

ထုုးက္ုးက္ႈကု းရ်ား၀္ကေၾကပ္်ပးီား ရးမ် ရမကႏွ္ကာ႔ ႑ ရမက္မ်ား႑်ား ေးားေ

်္ကက် ၀္ကသူ္မ်ားႏ

္ကကထြသုာ႔ းုကကရုကကေရ်္ကား မပ ္ကား/း္ကးုာ႔ပ ္ကားပး်း သညက္။ ဤမညကား္္ကားသညက
႑ရွ
၃္။

ရြေ

်္က္ႈ

ံုားမညကား္္ကားပ စကပးီား စုစုေး ္ကားထုးက္ုးက္ႈႏ ၁၀-၂၀% ရွး သညက္။

းရ်ား၀္ကေၾကပ္်္ႈ္ပး်ပ ္ကား၊
၀္က္ူသူ္မ်ားႏ
ရြေ

ုး္

်္က္ႈ႑ရွ

ဤ႑စီရ္က ံစ်႑္ုာ႔္ွ်

္ကကထြသုာ႔

းရ်ား၀္ကရးမ် ရမကႏွ္ကာ႔႑ ရမက္မ်ား႑်ား

ေးားေ

းုကကရုကကေရ်္ကား မပ ္ကား/း္ကးုာ႔ပ ္ကားပး်း သညက္။

်္ကပ ္ကား္ရွဘြ

ဤမညကား္္ကားသညက

ံုားမညကား္္ကားပ စကပးီား စုစုေး ္ကားထုးက္ုးက္ႈႏ ၆၀-၈၀% ရွး သညက္။

သကက

ု္ကသူေး ္ကားစံုႏွ္ကာ႔

ပး်္ုးက ြာ႔ေသ်႑္ကး် မ ား္မ်ား၊

္ကက္္ကား္ွီေသ်႑ မကက

႑္ကက္မ်ားႏွ္ကာ႔ သုေးသမပး် မကက႑ရ ပ္မက္်မု္က္ံးရ္က ထရကကရွေသ် ေကမ်ကက္မကက္မ်ားႏ ၆၀% ္ွ ၈၀% ္ွ်
ေၾကပ္်ပ ္ကား္ရွေး္။ ထုာ႔ေၾက်္ကာ႔ းရ်ား၀္က္္ကားေၾက်္ကားကု႑သံုား္ပး်ၾကေး္။ ႑ကမ်ား
႑ ရမကဘက်႑ေပ္်ကက႑္မ်ား
၂၀၁၆
ပး္က

ကက႑ေမပ ္ကာ႔ ႑စုားရႏ

ံုားရံႈား္ႈပ စကေစး သညက္။

ုႏွစက ဇမကမ၀ ရီ္းရ္က ္ ္က႑စုားရႏ္လးကေး်က္ွ ႑းညကပး် ြာ႔ေသ် ၁၉၉၅

ုႏွစကေကမ်ကက္မကကအစဥးေ

္က မကကးရ္က ႑ေရားၾကီားေသ်ေပး်္ကား္ြ္ႈ႑ မ်႕း ၀္က ြာ႔း သညက္။ အစဥး္် ္ု္ကစ္ကႏွ္ကာ႔းးကသကက

႑ၾကီားစ်ား၊

႑္းကစ်ား၊ ႑ေသားစ်ားႏွ္ကာ႔းးု္ကးမု္ကထုးက္ုးက ရ္ကာ႔ စသညကာ႔ ႑္မ်ား႑စ်ား ၄- ု႑းရကက ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔ထုးကေးားပ ္ကား
းုာ႔း ၀္ကသညက္။ ္ ္ကက ထုးက္ုးက္ႈ႑းရကက

ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔႑်ား

၃ ႏွစကသ်ေးား ြာ႔ေသ်က္ညကား ္ ု႑ းရ္က

႑ၾကီားစ်ားထုးက္ုးက္ႈးရကက ၁၀ ႏွစက၊ ႑္းကစ်ားထုးက္ုးက္ႈ႑းရကက ၅ ႏွစက၊ ႑ေသားစ်ား႑းရကက ၃ ႏွစကႏွ္ာ႔က
းးု္ကးမု္ကထုးက္ုးက္ႈ႑းရကက ၁ ႏွစက ေးားထ်ားး သညက္။ ႑ၾကီားစ်ားႏွ္ကာ႔ ႑္းကစ်ားထုးက္ုးက္ႈ႑းရကက
ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔္မ်ားကု ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား္ုးက္မကား(MGE) ္ွ ႑ကမ်ားးူ႑ေမပ ္ကာ႔ ထုးကေးား္ညက
ပ စကေသ်က္ညကား

႑ေသားစ်ားႏွ္ကာ႔းးု္ကးမု္က ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔ကု္ူ

စစစက မထ်ားေးားေရား႑ ရြာ႔္ွ

ထုးကေးား္ညကပ စကး သညက္။

႑ေး်က္မ်ား္မ်ားးရ္က ရွ္ကား္္ကားပးးကသ်ား္ႈ္ရွေသားေ မ္။
(MGE) ္ွ ္ူၾက္ကားေရား

းု္ကားေ သၾကီား
သုာ႔ေသ်က္ညကား

သာ႔္
ု ဟုးက
ပး္က

ပးညကမ္က္ုးကကရကက

္က ြာ႔သညကာ႔အစဥးေ ႏ

ကက

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရ်္ကား၀္ကေရား္ုးက္မကား

ရြထ်ားသညကာ႔ စညကား္မအစဥက္မ်ားႏွ္ကာ႔မညကားအစဥးေ ္မ်ားးရ္က ရွ္ကား္္ကား မကက႑ မ်႕ေ ်ကပး္်္ညကဟု

ေ္ွမ်က္္ကာ႔ရး သညက္။
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔ ္ူ္ႈဘ၀႑ေးေသကကေရ်ကက္ႈ႑းရကက စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈသညက္ညကား ဤကက႑းရကက႑ဓက
႑ေရားး ေသ်႑ေၾက်္ကား႑ရ်းစက ုပ စကသညက္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆

်ားကမကာ႔ေ သးရ္က စရမကာ႔းစကေပ္စ်းံုပး်ကမ္ႈေၾက်္ကာ႔ ေရ္ေ

ုႏွစက႑းရ္ကား

ေကမ်ကကစ္ကား႑ဓကထရကကရွရ်

ားရွ်ေ ရသူ ရ်ႏွ္ကာ႔ မီ ေသ

ံုား ြာ႔ရသညက္။ ္ၾက်ေသား္ီ

ႏွစက္မ်ား႑းရ္ကား ေကမ်ကကးူားေ ်ကေရား္ုးက္မကား္မ်ားကု စညကားက္ကား္ြာ႔စရ်္ုးကကု္က္ႈ္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ေ သးရ္ကားသဘ်၀
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းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔ဇီ၀္မ်ားကရြ္မ်ား႑ေးေ႑ၾကီား႑ကမ္ကထ ုကကးမကကစီား္ႈ္မ်ားၾကံ်ေးရာ႔ ြာ႔ၾကရသညက္။

ေ သ ံပးညကသူ

္မ်ားက္ညကား စီားးရ်ားေရား႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ား၊ ႑္ုးက႑ကု္က႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ား္ရွ္ႈကု

ရ္ကာ႔ဟၾကသညက္။ ႑ပ ်ား

ကမ္ကကမ္ကပးမကာ႔ပးမကာ႔သရွရသညကာ႔သး္ကား္မ်ား္ွ် မု္က္ံပ ်ားသ်ား္မ်ား႑းရကက ထုးက္ုးက္ႈ

ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔႑်ား အစဥးေ ႑ရ

း်ားပ္စကးးကး္ကထ်ားေသ်က္ညကား းု္က

ု္က ရ္ကာ႔္မ်ားကုရ္ူပးီား ထမကား မ်းက္ုးကကု္ကေမၾကပ ္ကား ပ စကး သညက္။

္ၾက်ေသား္ီက႑းညကပး် ြာ႔ေသ်
္ုးကမညကား္မ်ားသညက

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ ုကကမစကမ်္ႈ

ု္ကရ်

မကားစစက္ႈ(EIA)

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔္ူ္ႈဘ၀ကုက်ကရ္က္ႈေးားထ်ားေသ်က္ညကား

္ုကကမ် ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကမု္က္ညကာ႔ စရ္ကားေ

္ုးကထံုား

္ကု

႑စုားရ္ွ

်္ကရညက္ွ်္ူ စုားရ္ကစရ်႑ပ စကရွေမေသားသညက္။

ပ္မက္်ာ႔႑ ုားးမကေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ားသညက ႑ရု္ကားးံုား႑ပ စကသ်ပးညကးသုာ႔း္ကးုာ႔ေမရပးီား ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊
ေကမ်ကကေသရားပ ္ကား၊ ႑ေရ်္ကး္ကပ ္ကား၊ ထု

စကပ ္ကားႏွ္ကာ႔႑ပ ်ား႑

္ကာ႔္မ်ားကု မု္က္ံပး္ကးြဲ၌သ်္ုးကေ

်္ကေမရ

သညက္။ ထုေကမ်ကက္မကက႑ မ်႕္ွ် ပးညကးရ္ကားသုာ႔ပးမက္ညက၀္ကေရ်ကက္်ပးီား ္ကက၀းကရးမ်္မ်ား႑ပ စကပးမက္ညက
ထု

စကသညက္။ သုာ႔ေသ်က္ညကား မညကားးည်၊ ကကရ္ကားကမ္က္ႈႏွ္ကာ႔ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔းစၥညကားကရ္်္မ်ားသညက ပးညကးြဲ၌

းု္ုသ်္ရမကေၾက်္ကားသရွထ်ားး သညက္။ အစဥး္် ထု္ကား၊ ေဟ်္ကေက်္က၊ းရုးက စသညကာ႔ မု္က္ံ္မ်ားပ စကသညက္။ ္ ု႑
းရုးကသညက က္ၻ်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထုးက္ုးက္ႈးရ္က းထ္ေမရ်ရွေမပးီား
္ု႑းက မကကသညက႑ပ္ြ္ု္ုရွေမက်

ေကမ်ကက္မကက႑ရု္ကားးံုား္မ်ား

ပ္မက္်မု္က္ံ႑းရကကးမက ုားပ္္ကာ႔ထုးကကုမကထုးက္ုးကမု္ကရမက

စမကေ ေ္ႈ္ွ်

္ညကား ပ္္ကး
ာ႔ ကက္မကက ရွသညက္။
က္ၻ်ာ႔စ်ားသံုားသူ္မ်ားသညက ္းုာ႔၀္က္ူ္ညကာ႔ထုးကကုမက္မ်ားႏ းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်ရွ္ႈ၊ း်၀မက္ူ္ႈႏွ္ကာ႔

သဘ်၀

းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔ေ သ ံပးညကသူ္ူထု႑ေးေသကကေရ်ကက္ႈးုာ႔ႏွ္ကာ႔စးက္မအစဥကား

သရွ္ု္ႈ္မ်ားးု္ု

ပ စကသညက္။

႑ဓကစမကေ ေ္ႈပ စကေသ်က္ညကား၊

ဤ႑ေၾက်္ကား႑ရ်က်ား

္းကးေ္်ပ္မက္်မု္က္ံ႑းရကက

္သညကး္ကထူားပ ်ားသညကာ႔႑ ရ္ကာ႔႑ေရား္ညကားပ စကေးသညက္။ က္ၻ်ာ႔ေးေးရ္က႑ေက်္ကား

ံုား

ရွ္်ေမပးီ

ေကမ်ကက္မကကရးမ်

္မ်ား းညကရွရ် း္က္ရ္ကားပ္စကပ စကသညကာ႔ ပ္မက္်မု္က္ံးရ္က ႑စုားရသစက္ကကထကကြဲ၌ ဤ႑စီရ္က ံစ်ေ ်ကပး မကကးရ္က
း ရွေသ်စမကေ ေ္ႈ္မ်ားကု စး္ကရ္က

ု္ကေပ ရွ္ကားသ္ကာ႔ေးသညက္။

္ေရ္းရကကမု္ကေသ် ္မ်ားပး်ား္ွသညကာ႔ထုးက္ုးက္ႈကုၾကညကာ႔ပ ္ကား႑်ားပ ္ကာ႔ ႑စုားရ္ွ ရရွမု္ကသညကာ႔ ဘကေ္ရသညက
္ရမကစရ်္မ်ားပး်ား္ွေးသညက္။
႑်ားမညကား မကက္မ်ားကု

သုာ႔ေသ်က

ု္က္်ေး်္ကာ႔း္ကား္်ေ႑်္က ႑ မမက္ူပး္က

ပး်ပး္ကေပး်္ကား္ြ္ႈ္မ်ား႑းရကက ႑ၾကီား္်ား
္မ်ား

်္ကရညက႑်ားမညကား္ႈ္မ်ားေၾက်္ကာ႔

႑

ုး

္ကရ္ညကပ စကး သညက္။

ံုားေသ် စမကေ ေ္ႈ္မ်ားႏွ္ကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑္္ကား္မ်ား္ွ် (၁) ႑္ကစးီကမ်ားရွ္ကား

ု္က္်႑်ားေက်္ကား္်ေ႑်္ကပး်္ုးကပ ္ကား (၂) အစဥးေ ေရားရ်ႏွ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က (၃) ထုးက္ုးကပ ္ကား၊

းုာ႔ကုမက႑်ား ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ
data

စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈႏွ္ကာ႔စရ္ကားေ

management)

ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔းမက ုားပ းကပ ္ကား (၄) ဘူ္သးမံ႑ မကက႑္ကကစီ္ံ မကာ႔ ရြပ ္ကား (geoscience
(၅)

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ကာ႔္ူ္ႈဘ၀သကကေရ်ကက္ႈ႑ေးေစီ္ံ မကာ႔ ရြပ ္ကား

(၆)

ထုးကကုမကးမက ုားပ္္ကာ႔း္ကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ႑္ုးက႑ကု္က မကးီားေးားပ ္ကားးုာ႔ပ စကး သညက္။
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ဤ႑စီရ္က ံစ်းရ္က ႑ဓက္ူ၀ ္မ်ားပ စကသညကာ႔ ႑ုးက မ်းကေရားႏွ္ကာ႔ းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈရွေရားကု းုားးကကေ႑်္ကပး်
္ုးကရမကႏွ္ကာ႔ ထုးကကုမကးမက ုားပ္္ကာ႔း္ကရမက ႑စရွသညကာ႔ ႑ၾကံပး် မကက႑္မ်ား႑ပး်ားကု ေ ်ကပးထ်ားး သညက္။ ႑ဓက
႑ၾကံပး် မကက္မ်ားဇ္်ားကု းူားးရြေ ်ကပးထ်ားး သညက္။ ႑ေရားၾကီား
၁္။

ပ္မက္်ာ႔

EITI

MSG

သညက

ံုားေသ် ႑ၾကံပး် မကက ၁၀- ု္ွ်

ုး္႑ၾက္ကပ္မက္်ာ႔

EITI

ေကမ်ကက္မကကကကမ္ကး္က႑းရကက ္ုကကေ္မ်ညီေထရေသ်ေ ်ကေ
ပး်္ုးကမု္ကရမက EITI ဘုးက႑ ရြာ႔သုာ႔ မကက မ္ကား ေး်္ကား
၂္။

ပ္မက္်ာ႔

EITI

MSG

သညက

႑စီရ္က ံစ်းရ္ကထညကာ႔သရ္ကားရ္ညကာ႔

်္က္ႈ “ Adapted Implementation”

ု္ႈပး်သ္ကာ႔သညက္။

း
ု ္ပ္မက္်ာ႔

EITI

ထုး္
က း
ု ္
က ႈ ရ္ာ႔ပက း်္မကာ႔္မ်ား႑်ား္ံုား၊ကုမသ
က ရ္္
က ္
ႈ ္
ု စ
က ္ကက္
ု ေ
က

႑စီရ္က ံစ်ႏ

scoping

study

႑းရကက

်္ကသ႑
ူ ်ား္ံုားႏွ္ာ႔ေ
က ကမ်ကက္မကကကကႏ၀္ကေ္ရ

႑္ံုားစံု႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားမု္ကေ႑်္က သံုားသးက္ႈပး်ရမက္။
၃္။ ္ကကရွ ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔္မ်ား၊ စ် မ်းက္မ်ားႏွ္ကာ႔

ရ္ကာ႔ပး်္မကာ႔ မထ်ားေရား္ုးကထံုား္မ်ား႑်ားသံုားသးကပ ္ကား၊ သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔

႑ မကက႑္ကက္မ်ား႑်ား္ုကကမ်ပ ္ကားရွ္ရွ႑်ား
ဌ်မ

မကားစစကပးီား

သ္ကာ႔ေ္မ်ကေသ်႑ေရား္ူ္ႈ္မ်ားပး်္ုးကမု္ကရမက

ု္ကရ်္မ်ား႑ၾက်ား ေကမ်ကက္မကက ရ္ာ႔ပက း်္မကာ႔ စစစကေရားေက်က္းီ (Gemstone Permit Review Committee)

႑်ား ရြာ႔စညကားသ္ကာ႔း သညက္။ ေက်က္းီႏ ္ုးကးု္က ရ္ကာ႔သညက ကမ္ကပးမကာ႔္ႈရွရး သညက္။
၄္။

ေကမ်ကက္မကကကကႏ

း်၀မက္ူ္ႈရွေသ် ရာ႔ံပ ်ားေရား္ုးက္မကား႑းရကက

႑္မ်ားသ်ားေကမ်ကက္မကကကက္ဟ် မ်ဟ်းစကရးကကု ေရား

္ဟ် မ်ဟ်္ူေဘ်္ကေရား

ရြရမက

ရြသ္ကာ႔သညက္။

၅္။ မု္က္ံးက်စံႏႈမကားပ စကသညကာ႔ း်၀မက္ူ္ႈႏွ္ကာ႔းရ္ကာ႔္္ကားပ္္ကသ်္ႈရွသညကာ႔ ေက်္ကား္ရမကေသ်႑ေ္ာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား
ႏွ္ကာ႔ေ္ွမ်ကညီရမက စ် မ်းက္မ်ား႑်ား္ံုား႑း ႑၀္က အစဥးေ ႏွ္ာ႔က စညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က႑်ား သံုားသးက္ႈပး်သ္ကာ႔သညက္။
၆္။

ပးညကသူ္ူထုႏွ္ကာ႔သကက

႑္မ်ားသ်ား႑

ု္ကသူ္မ်ား႑်ား္ံုား္ကက္ွ္ကား္ီွမု္က္ညကာ႔

္ကာ႔ ႑ၾကံပး်း္
ု ၾက က်ားေရား္ႏရ်ား းစက ုကု းညကေ

၇္။သဘ်းးက၀မကားကမ္ကႏ္
ွ ာ႔္
က ္
ူ စ
ႈ ္
ီ ံ မကာ႔ ရြ္ႈ
ေထ်ကကးံာ႔ကူညီေးားပ ္ကား

-

္ုးကးု္က ရ္ကာ႔ႏွ္ကာ႔း်၀မက ံ္ူ္ႈး ၀္ကေသ်

်ကကသ္ကာ႔သညက္။

ု္က္်႑်ားေက်္ကား္်ေစရမက

စရ္ကားေ

်္ကရညကပ္္ကာ႔း္ကေးားပ ္ကား၊

သ္ံဇ်းမွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထမကားသ္ကားေရား၀မကၾကီားဌ်မ

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထမကားသ္ကားေရားအစဦားစီားဌ်မ ECD)႑်ား EIA ္ုးကထံုား္မ်ား ေ ်ကေ

(MGE

ႏွ္ကာ႔

်္ကေရား႑းရကက ႑ကူ႑ညီ

ေးားရမက္။
၈္။

္ကကရွထုးက္ုးကပ ္ကား၊

MGE/MONREC

႑်ား

္ုးကထံုား္မ်ား႑းရကက စရ္ကားေ
၉္။(ေပ္းံုေရား

ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ
စစကေ

ားပ ္ကား၊

ားပ ္ကားႏွ္ကာ႔

းမက ုားပ းကပ ္ကား္ုးကထံုား္မ်ား႑်ား

ထုး္
က း
ု ္
က ႑
ႈ ်ားေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ

သံုားသးကရမကႏွ္ကာ႔

ားပ ္ကားႏွ္ာ႔း
က မက ားု ပ းကပ ္ကား

်္ကရညကပ္္ကာ႔း္ကေးားပ ္ကား၊ ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား္။

ရြပ ္ကား၊ ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ ္ကား၊ ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေရ်္ကး္ကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ ္ကက၀းကရးမ်

ပး်္ုးကပ ္ကား႑း ႑၀္က) ေကမ်ကက္မကက္ုးက္မကားးရ္က ထုးက
က မ
ု း
က မက ားု ပ္္ကး
ာ႔ ္ကပ ္ကားႏွ္ာ႔က ႑္ုး႑
က က္
ု က မကးားီ ပ ္ကား
႑းရကက

မကားစစက္ႈပး်ပ ္ကား္။
10

၁၀္။ ႑္်ား႑္်ရွေသ် ေကမ်ကက္မကကရးမ်သုကက္မ်ား႑်ား္ွးကး္ကားပး်မု္ကရမက ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးကေသ်
ေ သ္မ်ားးရ္က ပးညကာ႔စုက
ံ မ္ကပးမကာ႔ေသ်ဘူ္ေ

စစကး္ကား ပး်စုရမက္။

႑ထကကး ႑ၾကံပး် မကက္မ်ား႑်ား႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ

်္ကရရကကပ ္ကားပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မု္က္ံသညက

မု္က္ံးက်႑ေ္ာ႔႑ကမ္ကာ႔စံႏွ်မကား္မ်ားႏွ္ကာ႔ကုကကညီေ႑်္က
႑္ကစးီကမ ားရွ္ကား္မ်ား႑်ား

ု္က္်ေ႑်္ကပး်ပ ္ကား၊

ေ

်္ကရရကကမု္က္ညကပ စကပးီား

စီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈစမစက္မ်ား႑်ားေ ်ကေ

႑ ရမကဘက်္မ်ား႑်ားပးမက္ညကရရွပ ္ကား၊ကကရ္ကားကမ္က္ႈႏွ္ကာ႔စရ္ကားေ

ေက်္ကား္ရမကေသ်
း မမကးညကား္ွ်း္က

်္ကပ ္ကား၊

ံုားရံႈားေမသညကာ႔

်္ကရညက္မ်ား႑်ား္ရ္ကား္ံပ ္ကား၊းမက ုားပ္္က့

ထုးကကုမက္မ်ား းုားပ္္ကထ
ာ႔ ုးက္ုးက္်မု္ကပ ္ကား၊ ႑္ုးက႑ကု္က မကးီားေးား္်မု္ကပ ္ကားႏွ္ကာ႔ စီားးရ်ားေရား ရံာ႔ပ ်ားးုားးကက္ႈ
းု႕ကု ရရွ္်မု္ကေစရမက ႑ေထ်ကက႑ကူပး်မု္က္ညကပ စကး သညက္။
႑စုားရသစက႑ေမပ ္ကာ႔
႑ေပး်္ကား႑္ြ႑းရကက

ကက႑သီားသီား႑းရကက

္ေရးရကကမု္ကေသ်စမကေ ေ္ႈ္မ်ားစရ်ကု

ပးညကသူးုာ႔ႏေ္ွမ်က္္ကာ႔ မကက္မ်ား္ွ်္ညကား

႑စုားရ႑ေမပ ္ကာ႔ ႑မ်ဂ းက္မ်ား

ပ္္ကာ႔္်ား္မကကရွး သညက္။

ရ္က

ု္ကေမရပးီား

သုာ႔ေသ်က္ညကား

ကက႑ကမ်ား႑းရကကေ္ွမ်က္ွမကားက် ႑ ုား႑မဂၢထုကကးမကေသ် သ္ံဇ်း္မ်ား႑်ား

ထုးက္ုးကပ ္ကားႏွ္ကာ႔႑သရ္ကေပး်္ကား္ြပ ္ကား္မ်ား ပး်္ုးကရ်းရ္က ဂရုပး်စီ္ံ မကာ႔ ရြပ ္ကားပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မု္က္ံ႑်ား က္ၻ်ေးေးရ္က
ေကမ်ကက္မကကထုးက္ုးက္ႈအစဦားေ

်္ကႏိုိ္က္ံ ပ စက္်ေစရမက ေပ ားေပ ား္ွမက္ွမကေပ ္ွ္ကားက်စးကရွညကရွညကပ ္ကာ႔ ေရွ႕

ကက

မီးကကသရ်ားရ္ညကပ စကး သညက္။
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႑ၾကံပး် မကက္မ်ား ႑ႏွစက မ်းကဇ္်ား
႑ဓက ႑ၾကံပး် မကက္မ်ား
EITI



ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက ုး္႑ၾက္က ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑စီရ္က စ
ံ ်းရ္ထ
က ညကာ႔သ္
ရ ကားရ္ညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကကမ္ကး္က႑းရကက
္ုကေ
က ္မ်ညီေထရေသ် ေ ်ကေ
မကက မ္ကား ေး်္ကား



်္က္ႈ “ Adapted Implementation” ပး်္ုးမ
က ု္ရ
က မက EITI ဘုးက႑ ာ႔သ
ရြ ုာ႔

္
ု ႈပး်သ္ကာ႔သညက္။

ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက ုး္႑ၾက္က ပ္မက္်ာ႔EITI ႑စီရ္က ံစ်႑းရကက scoping study းရ္က ထုး္
က ုး္
က ႈ ္
ရ ာ႔ပက း်္မကာ႔္မ်ား
႑်ား္ံုား၊ ကုမသ
က ရ္္
က ႈ္္
ု ကစ္ကကု္ေ
က

်္ကသ္
ူ မ်ား႑်ား္ံုားႏွ္ာ႔က ေကမ်ကက္မကကကကႏ၀္ကေ္ရ ႑္ံုားစံု႑်ား ထညကာ႔သ္
ရ ကား္ႈပး်မ္
ု ေ
က ႑်္က

သံုားသးက္ႈပး်ရမက္။


႑စုားရ္ွ ပ္မက္်ာ႔EITI MSG ႑းရကက MGE က္
ု ကစ်ား္ွ္က္မ်ားေရရား မ္ကေးားရမက္။



MGJEA ္ွ ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG ႑းရကက က္
ု စ
က ်ား္ွ္ေ
က ရရား မ္ကေးားရမက္။



MONREC ႏွ္ာ႔က MGE သညက ေကမ်ကက္မကကစ် မ်းကး္
ရ ကရေသ်
ွ
္ွမ်႕၀ွကက မကက္မ်ား႑်ား မကက မ္ကားသံုားသးက္ႈပး်ပးီား ္ု႑းကေသ် အစဥးေ ၊
မညကားအစဥးေ ္ုးထ
က ုားံ ္ုးကမညကား္မ်ား႑်ားပး္က
႑း်ား႑

္ကပ ္ကား သာ႔္
ု ဟုးက ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထုးက္း
ု သ
က ူ္မ်ား္ွ ေ ်ကထုးကပ ္ကားပး်ရမက

ီားပ စကေမေသ် စ် မ်းက္မ်ား္ွ ေရွ်္က္လ်ားမ္
ု ကရမက EITI ေ ်ကထုးေ
က ရား္ုကမ
က ် မကက္မ်ားကု ပး္က



MSG ္ွ ပ္မက္်မု္္
က ံ႑းရ္ကားရွ ASM ေကမ်ကက္မကကးားူ ေ ်ကပ ္ကား႑ေပ ႑ေမ႑်ား ေ္ာ႔္်္ႈပး်ရမက္။



MSG သညက UMEHL၊ MEC းာ႔ႏ
ု ွ္ာ႔က ေးရာ႔
ႏွ္ာ႔က ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ႑



ံုရမက က္ကား္ွ္ကားပးီား EITI ကစၥရးက္မ်ား႑်ား ႑စပး်ေ

္ကရမက္။

ရားေႏရားပ ္ကား

ုး ကု္မဏီ ၂ ုႏ း ၀္က္က
ႈ ုမ်ား္ညကသေဘ်ေး ကကေ႑်္က ပး်္ုးကသ္ကာ႔း သညက္။

၂၀၁၆ ုမစ
ွ က႑းရ္ကား Beneficial Ownership သး္ကား႑ မကက႑္ကက္မ်ားထုးကေ ်ကရမက ္္ကားပးေပ္းံုးစက ု
ထရကေ
က းေ္်ေရား႑းရကက MSG သညက MONREC၊ MGE၊ DICA ႏွ္ာ႔က မကက မ္ကားေးရာ႔

ံုေ

ရားေႏရား္ႈပး်သ္ကာ႔း သညက္။ း
ု ္ EITI

႑စီရ္က စ
ံ ်႑းရကက ကု္မဏီ႑ မ်႕ႏ Beneficial Ownership ႑ မကက႑္ကက္မ်ားေ ်ကထး
ု ကရမက ္ု႑းက မကက္မ်ား (အစဥး္်
သေဘ်းူညထ
ီ ်ားသညကာ႔ threshold) ႑်ား MSG ္ွ ထညကာ႔သရ္ကားစအစဥကားစ်ားသ္ကာ႔း သညက္။


MGE (ႏွ္ာ႔က MONREC) သညက ုး္ EITI ႑စီရ္က စ
ံ ်႑းရကက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ႏ
ု ွစက႑းရ္ကား မေးား ာ႔သ
ြ ညကာ႔
ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထုး္
က း
ု က္ႈ ္
ရ ာ႔ပက း်္မကာ႔္မ်ား႑်ား္ံုားႏွ္ာ႔က စးက္မအစဥကားသညကာ႔ ႑ မကက႑္ကက္မ်ား႑်ား ပး္က



္ကထ်ားရမက္။

MSG သညက မ္ကး္ကေ္ာ႔္်္ႈ (scoping study) ႑းရကက ေကမ်ကက္မကကး္ကးာ႔္
ု ႈ္မ်ားႏ ႑ မကက႑္ကက႑်ား္ံုား
စုစညကားထ်ားေၾက်္ကား ေသ မ်ေ႑်္ကပး်္ုးရ
က ္ညက္။



သီားပ ်ားေ္ရစ်ရ္ကား္မ်ား (Other Accounts) ႑း ႑၀္က MGE ႏ ေ္ရစ်ရ္ကား႑ မကက႑္ကက္မ်ား႑်ား
႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑်္က ပး်္ုးကရမက္။
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႑္ကစးီကမ်ားရွ္ကား္မ်ား



ု္္
က ်ေ႑်္ကပး်္ုးကပ ္ကား

႑စုားရသညက MGE ႏ ္ူ၀ ပး်ေရား၊ စညကားက္ကားထမကားသ္ကားေရားး်၀မက္မ်ားကု ္ႏးရ္ကားးု္ႏ
က ္
ွ ာ႔ေ
က ႑်ကးေရး်္ုး္
က မကားး်၀မက္မ်ား္ွ
းု္ကားပ ်ားေးားပ ္ကားႏွ္ာ႔က ႑ေသားစးကရ္
ွ ကား္္ကားေ ်ကပး မကကေးားပ ္ကား္မ်ား ပး်္ုးကေးားရမက သံုားသးက္ႈပး်သ္ကး
ာ႔ သညက္။



MGE ႏ ႑ုးက မ်းက္ႈ ာ႔စ
ရြ ညကားးံု၊ ၀္ကေ္ရစီ္္
ံ ႈစမစက္မ်ားႏွ္ကာ႔ ္ုးထ
က ုားံ ္ုးကမညကား္မ်ား ႑်ားသံုားသးက္ႈပး်ရမက္။



႑စုားရ္ွစညကား္မအစဥကားစညကားက္ကား ပးဌ်မကားရမကႏ္
ွ ာ႔က ၾကီားၾကးက္ႈပး်ရမက႑းရကက း်၀မက္ူ္ညကာ႔ ္ရး္
က းကေသ်႑ ာ႔(ရြ သ)ာ႔ု quasiindependent body ႑ ာ႔း
ရြ စက ုပ စကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကရးမ်စညကား္မအစဥကား႑်ဏ်း္
ု က႑ ရြ ာ႔ းစက ာ႔ရြ ာ႔စ
ရြ ညကားရမက သံုားသးကသ္ကာ႔သညက္။



ေကမ်ကက္မကကပးးရ႑
ြ း
ု က မ်းက္ႈ ္ုးကထုားံ ္ုးမ
က ညကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပး်ရမက္။



႑စုားရေကမ်ကက္မကကေက်က္းီ္မ်ားႏ ရညကရရ္က မကက္မ်ား၊ ္ုး္
က မကားး်၀မက္မ်ား၊ ႑ုးက မ်းက္ႈႏွ္ာ႔က ေး ္ကားစးက ာ႔စ
ရြ ညကား္ႈ္မ်ား႑်ား
သံုားသးက္ႈပး်ရမက္။



MGE ႑ေမပ ္ကာ႔ minerals cadastre ႑းရကက ္ု႑းကေသ်႑ မကက႑္ကက္မ်ား႑်ား ကရမကးမ်း်/ ႑ီ္ကကထေရ်မစကစမစကပ ္က ာ႔
ပး္က



္ကထ်ားရမက္။

MGEႏ စရ္ကားေ

်္ကရညက္႑
ု းက မကက္မ်ား႑်ား

မကားစစက္ႈပး်ရမကႏွ္ာ႔က စရ္ကားေ

်္ကရညကပ္္ကာ႔း္ကေးားရမက၊ မညကားးည်႑ကူ႑ညီေးားရမကႏွ္ကာ႔

သ္ကးမကားေးားရမက ႑စရွသညကာ႔ ္ု႑းက မကက္မ်ား႑်ားေ ်ကထုးကပးီား အစဦားစ်ားေးား္မ်ားသးက္ွးက
က ် းာ႔ု မေးားရမက္။
အစဥးေ ႏွ္ကာ႔ စညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က



္ကကရွ ္
ရ ာ႔ပက း်္မကာ႔္မ်ား၊စ် မ်းက္မ်ားႏွ္ကာ႔ ရ္ာ႔ပက း်္မကာ႔ မထ်ားေရား္ုးထ
က ုားံ ္မ်ား႑်ားသံုားသးကပ ္ကား၊ သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ ႑ မကက႑္ကက္မ်ား
႑်ား

္က
ု မ
က ်ပ ္ကားရွ/္ရွ႑်ား

မကားစစကပးီား

သ္ကာ႔ေ္မ်ကေသ်႑ေရား္ူ္္
ႈ မ်ားပး်္ုးမ
က ု္ရ
က မက

ဌ်မ

္
ု ကရ်္မ်ား႑ၾက်ား

ေကမ်ကက္မကက ္
ရ ာ႔ပက း်္မကာ႔စစစကေရားေက်က္းီ (Gemstone Permit Review Committee) ႑်ား ာ႔စ
ရြ ညကားသ္ကာ႔း သညက္။ ႑
ေက်က္းီသညက

EITI

ေ ်ကထုးက္႑
ႈ းရကက္ု႑းကေသ်႑ မကက႑္ကက္မ်ား၊

းးက၀မကားကမ္ကႏ္
ွ ာ႔္
က ူ္ႈက်ကရ္ေ
က ရား

႑ကမ္ကာ႔ မကကျခစ်ား္ႈးက
ု က မကကေရား၊

ု္ရ
က ်႑ မကက႑္ကက္မ်ား႑်ားစ် မ်းက႑သစကးရ္က

း ၀္က္်ေ႑်္က

ေ

ပ စကး သညက္။ ေက်က္းီႏ္ုးး
က ု္က ရ္ာ႔သ
က ညက ကမ္ကပးမကာ႔္ႈရွသ္ကာ႔း သညက္။ အစဥး္်- အစဥးေ ႏွ္ကာ႔ စညကား္မအစဥကား္မ်ား႑်ား
႑္မ်ားသ်ား႑


သဘ်၀

်္ကရက
ရ ကရ္ညက

မကားစစက္ပႈ း်ပ ္ကားႏွ္ကာ႔

္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကက္ဟ် မ ဟ်(ေ႑်ကကး္
ရ ကေ ်ကပး) ႑်ား ၾကီားၾကးက္ပႈ း်ပ ္ကား္။

အစဥးေ ၊မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က
္ူၾက္ကား)ႏွ္ာ႔က

ုး

(၂၀၁၆

ုႏွစက

ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က

ေက်္ကား္ရမေ
က သ်မု္္
က ံးက်စံႏႈမကားႏွ္ာ႔က ီ္်ေမသညကာ႔

(ထုး္
က ုး္
က ႈ႑်ားစီ္ံ မကာ႔ ရပြ ္ကား၊

္က မကက၊

ဘက်ေရားစီ္ံ မကာ႔ ္
ရြ ႑
ႈ ်ား

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏ္
ွ ာ႔္
က ူ္က
ႈ ်ကရ္ေ
က ရား္ုးက္မကား္မ်ား၊

ေကမ်ကက္မကကကက႑ုးက မ်းက္၊ႈ းရ္ာ႔္
က ္ကားပ္္ကသ်ရွ္ႈႏွ္ကာ႔း်၀မက ံ္္
ႈ ုး္
က မကား္မ်ားးရ္က
္ု႑းကသညက္။ ႑

ုး

ရးမ် မ
ရ ကေက်ကက ံပ ္ကား)

မညကားအစဥးေ ႏွ္ာ႔စ
က ညကား္မအစဥကားစညကားက္ကား္မ်ား
စမစကးကမ

မကားစစက္ႈပး်ရမကႏွ္ကာ႔

႑ ရမေ
က က်ကက ံပ ္ကား္မ်ား႑း ႑၀္က)

ဟ်ကရက္
က မ်ား႑်ား

ရွ်ေ ေ
ရ ်ကထုးရ
က မက

မကားစစက္ႈ္မ်ားးရ္က ္႑
ု းကး က သ္ကာ႔ေ္မ်ကေသ်စမစက္မ်ား၊ ကမ္ကာ႔ထုားံ ္မ်ား (အစဥး္် ေရ်္ကား မပးီားေမ်ကက
ေးေေး ကက္်ေရားႏွ္ာ႔က

ထညကာ႔သရ္ကားစအစဥကားစ်ားသ္ကာ႔း သညက္။ ႑ထကကး

႑်ားေက်္ကား္်ေ႑်္ကေ

်္ကရရကမ
က ္
ု ကေရား႑းရကက

မညကား္္ကား္မ်ား

မကားစစက္ႈ္း
ု က္မကား႑းရကက ္ကကရအစဥးေ
ွ
္မ်ား၊ စညကား္မအစဥကား္မ်ား၊ မညကားအစဥးေ ္မ်ားႏွ္ကာ႔
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္ုးထ
က ုားံ ္မ်ား႑်ား းစကေမရ်းညကားြဲ၌စုစညကားထ်ားပ ္ကားပ ္ကာ႔ ္ညကသညကာ႔္ူေဘ်္က႑်ား႑သံုားပး်ေမသညကကု ္ရ္ကကစ
ူ ရ် သပ္္ကကမု္က္ညက
ပ စကေးသညက္။


္်္ညကာ႔ႏွစက္မ်ားးရ္က

း်၀မကသ ာ႔ပရံ ်ားေရား႑းရက္
က ဟ် မ်ဟ်္ူေဘ်္က မ္ွးမ
က ု္ရ
က မက

္ဟ် မ်ဟ်းစကရးကေးေထရမကား္်ေ႑်္ကေ

်္ကရက
ရ ကသ္ကာ႔သညက္။ ႑

႑္မ်ားသ်ား႑

ုး ္ုးက္မကား႑းရကက ႑ၾကံပး်ေ

္ကာ႔ေကမ်ကက္မကကကက

ရားေႏရားးရႏ
ြ ွ္ကာ႔ ႑္မ်ားသ်ား႑

္ကာ႔

ညီ္် ္
ံ မ်ား ကမ္ကားးပး်္ုးကသ္ကာ႔း သညက္။


္ကကရွေကမ်ကက္မကကကကးရ္မ
က ု္္
က ံပ ်ားသ်ား္မ်ားရ္ကားႏွီားပ္်းကႏွံ္ႈ႑်ား း်ားပ္စကထ်ားပ ္ကားကသ
ု ုားံ သးက္ႈပး်ရမက္။ ႑
မု္္
က ံပ ်ားသ်ား္မ်ားရ္ကားႏွီားပ္်းကႏွံ္ႈ



ုး

မကားစစက္ႈး္
ရ က

ု္ရ
က ်္မ်ားႏွ္ာ႔က စးက္မအစဥကားသညကာ႔ ပ စကမု္ေ
က ပ (Options) ္မ်ား႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားေ ်ကပးသ္ကာ႔သညက္။

း်၀မကသေကမ်ကက္မကကထး
ု ္
က ုးကပ ္ကား၊ ေက်္ကား္ရမကေသ် မ္
ု ္
က ံးက်ကမ္ကာ႔ထုားံ ္မ်ားႏွ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏ္
ွ ာ႔က ္ူ္ႈဘ၀႑ေးေ
သကကေရ်ကက္႑
ႈ းရကက စီ္ံ မကာ႔ ရ္
ြ ႈ

ု္ရ
က ်သ္ကးမကား္မ်ား၊ ႑ပ္္က ္
ရ ာ႔သ
က ္ကးမကား္မ်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကကထး
ု ္
က ုးသ
က ူ္မ်ား ႏွ္ာ႔က MGE

႑ရ်ရွ္မ်ား႑်ား းုာ႔ မေးားရမက္။


ထုး္
က ုးကပ ္ကား/
းာ႔က
ု ုမကေစ်္ကာ႔ၾကညကစ
ာ႔ စကေ
းမက ုားပ းကပ ္ကား

ားပ ္ကားႏွ္ာ႔က

းရ်ား၀္က ထုးက္း
ု က္ႈ႑်ားေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔စစကေ
ေက်္ကား္ရမကေ႑်္က ေ



စစကေ

ု္ရ
က ် ္ုးထ
က ုားံ ္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပး်ပးီား း္
ု း
ု ုားးကက

်္ကရက
ရ ကရမက္။

ား္ႈပး်ပ ္ကား၊ းမက ုားပ းကပ ္ကား၊ ထုး္
က း
ု ကပ ္ကားႏွ္ာ႔း
က ္ကးာ႔္
ု ႈ႑်ား ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေရား္ုးထ
က ုားံ ္မ်ား ႑်ားေက်္ကား ု္္
က ်္်ေစရမက

MONREC/MGE ႑်ား ႑ကူ႑ညီႏွ္ကာ႔ စရ္ကားေ


ားပ ္ကားႏွ္ာ႔း
က မက ုားပ းကပ ္ကား

်္ကရညကပ္္ကး္ကေးားပ ္ကား္မ်ား ပး်္ုးရ
က မက္။

ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေ္ွ်္က ထ
ု ုးကပ ္ကား႑်ား ထမကား မ်းကရမကႏ္
ွ ာ႔က မ္ကစးကေစ်္ကာ႔ၾကးက္ႈ ႑်ားေက်္ကား္်ားေစရမက ႑ေက်ကက မ
ရ ကဌ်မ
ကု္စ
က ်ား္ွ္္
က မ်ားသညက
ေ

်္ကရက
ရ ကသ္ကာ႔သညက္။ ႑

႑ပ ်ားသကက

ု္ရ
က ်ဌ်မ္မ်ား(MGE/MONREC/IRD

စသညက)ႏွ္ာ႔က

မီားကးကစရ်းူားေး ္ကား

ုး ္ုးက္မကား္မ်ား႑်ားထေရ်ကကစရ်္ုးက
က ္
ု မ
က ု္ရ
က မက႑းရကက ႑ေက်ကက မ
ရ ကႏ္
ွ ာ႔က ႑ပ ်ားသကက

ု္ရ
က ်

ဌ်မ္မ်ား႑်ား စရ္ကားရညကပ္္ကာ႔း္ကေးားပ ္ကားႏွ္ာ႔သ
က ္ကာ႔ေ္မ်ကေသ် ႑ကူ႑ညီ္မ်ားေးား႑းကရမက ္႑
ု းကး သညက္။


္ကကရွးာ႔က
ု ုမး
က ္ကးာ႔္
ု ႈ္ူ၀ ္မ်ားႏွ္ကာ႔္ုးထ
က ုားံ ္မ်ား႑်ားသံုားသးက္ႈပး်ရမကႏွ္ာ႔က

ေကမ်ကက္မကကရးမ်း္ကးု္ႈ႑းရကက

သီားပ ်ား

းာ႔က
ု ုမက္း
ု ကထုားံ ္မ်ား သာ႔္
ု ဟုးက ႑ေသားစ်ား (သ)ာ႔ု ကမ္ကာ႔ထုားံ ႏွ္ာ႔္
က ညီသညကာ႔ကမ
ု ကသညက္မ်ား႑းရကက ရုားရွ္ကားေသ် ္ုးထ
က ုားံ ္မ်ား႑်ား
ေရား


ရရ
ြ မက္။

းရုးကႏ္
ွ ာ႔က
က ုမသ
က ရ္္
က ႈစညကားက္ကားသးက္း
ွ က မကက္မ်ားးရ္က ရွ္ားက ္္ကားပးးကသ်ား္ႈ၊ းရ်ား္ွမး္ႈႏွ္ကာ႔ းရ္ာ႔္
က ္ကားပ္္ကသ်္ႈ ရွရမက္႑
ု းကပးီား
းရ်ား္၀္က မ္ကစးကပ းကေကမ်က ေ္ွ်္က ု္း
ု က္မကား္မ်ား႑်ား ေ ်ကထုးရ
က မက းူားေး ္ကားေ



ပ္မက္်မု္္
က း
ံ ရ္က ႑္ကစးီကမ ားရွ္ကားႏွ္ာ႔က ႑ုးက မ်းကေရား

်္ကရက
ရ သ
က ္ကာ႔သညက္။

္
ု ကရ်ပး်ပး္ကေပး်္က္္
ြ ႈပး်္ုးကပးီား ၃ ႏွစက ္ွ ၅ ႏွစ႑
က းရ္ကား ေကမ်ကကစ္ကား

(သာ႔္
ု ဟုးက ေကမ်ကက္မကကရးမ်္မ်ား)ဇစကပ္စက႑်ား ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကရွ်ေ ရပ ္ကားႏွ္႔က သကင္ေသခံ္ကက္ွးထ
က ုးေ
က းားပ ္ကား
္ုးထ
က ုားံ ္ုးကမညကား႑်ား းရ်ား၀္က

မကားစစက္ႈပး်္ုးကရမက္႑
ု းကသညက္။

14

္
ု ကရ်

ဘူ္သးမံ႑ မကက႑္ကကႏွ္ာ႔က



စီ္ံ မကာ႔ ရ္
ြ ႈ

ေကမ်ကက္မကကရးမ် ႑ဓကထုး္
က ုးေ
က သ်ေ သ္မ်ားးရ္က ႑္်ား႑္်ရွေသ် ရးမ်သက
ု က္မ်ား႑်ား္ွးသ
က ်ားရမက႑းရကက
ပးီားပးညကာ႔စုေ
ံ သ်ဘူ္ေ

စစကး္ကား္မ်ား ေက်ကက္ရ
ူ မက္ု႑းကသညက္။ ႑

း
ု စစကး္ကား႑းရကက မညကားးည်႑ကူ႑ညီ ္႑
ု းက္ညက

ပ စကေးသညက္။
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏွ္ာ႔က



းု္ကၾက်ားစ်္မ်ား႑်ား

းရ္ာ႔္
က ္ကားပ္္ကသ်္ႈႏွ္ာ႔း
က ်၀မက မ
ံ ု္္
က ႑
ႈ ပးညကာ႔ပ ္ကာ႔

ေ

်္ကရရကမ
က ္
ု ကရမက

သကက

ု္သ
က ူ္မ်ားႏွ္ကာ႔

ပးညကသူ္မ်ား

္ူ္ဘ
ႈ ၀႑ေးေသကကေရ်ကက္႑
ႈ ်ား

္ကက္ွ္ကား္ီမ္
ု ေ
က သ်ရွ္ကား္္ကားသညကာ႔္ုးကး္
ု က ္
ရ ာ႔ႏ
က ွ္ာ႔း
က ်၀မက ံ္း
ႈ ရွေသ်႑ၾကံပး်းု္ကၾက်ားေရား္ႏရ်ား/သး်ကက ေစ်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေရား

စီ္ံ မကာ႔ ြပရ ္ကား

္ႏရ်ား႑်ားးညကေ


်ကကရမက္။

MONREC/MGE ္ွ ေကမ်ကက္မကကးားူ ေ ်ကရ်းရ္က႑သံုားပး်ေသ် ေ ်ကကက ရေ
ြ ရားးစၥညကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပး်ရမကႏွ္ာ႔က

ေ ်ကက ေ
ရြ ရား

းစၥညကား္မ်ားေထ်ကကးာ႔ေ
ံ ရားႏွ္ာ႔က စီ္ံ မကာ႔ ရေ
ြ ရားမညကား္္ကား္မ်ား႑်ား သံုားသးကရမက္။


EIA

္ုးထ
က ုားံ ္မ်ားေ ်ကေ

်္ကေရားႏွ္ာ႔သ
က ဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏ္
ွ ာ႔္
က ူ္ဘ
ႈ ၀႑ေးေသကကေရ်ကက္ႈ႑းရကက

စီ္ံ မကာ႔ ရပြ ္ကား႑်ား

ု္္
က ်႑်ားေက်္ကား္်ေစရမက MONREC (႑ထူားသပ ္ကာ႔ MGEႏွ္ာ႔က သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထမကားသ္ကားေရားဌ်မ) ႑်ား ႑ကူ႑ညီ
ေးားပ ္ကားႏွ္ာ႔က စရ္ကားေ


ရ္ာ႔ပက း်္မကာ႔ကု္ေ
က

်္ကရညကပ္ွ္ာ႔း
က ္ကေးားပ ္ကားပး်ရမက္။

်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑းရကက IEE ႏွ္ာ႔က EIA ေ ်ကေ

်္ကပ ္ကားကု MONREC ္ွ ႑စပး်ေ

း်၀မကသ႑ရ္ကားပ္စက္ရ
ွ သညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေရွ႕ေပးားစီ္ံကမကား - ႑

်္ကရက
ရ ကရမက္။

ုး စီ္က
ံ မကား႑းရကက MGJEA၊ MGE ႏွ္ာ႔က ႑ရးကဘကက

႑ ာ႔႑
ရြ စညကား္မ်ားႏ ႑မီားကးကးားူ ေး ္ကားး ၀္က္္
ႈ ႑းက
ု
း သညက္။ ႑

ုး ေရွ႕ေပးားစီ္က
ံ မကးရ္က ေကမ်ကက္မကကထး
ု က္း
ု ကသ႑
ူ မညကားစုး ၀္က္ညက

ပ စကပးီား

္က
ု ကမ်္ုးေ
က

သေဘ်းူညထ
ီ ်ားသညကာ႔

္ုး္
က မကားရွ္္
က မ်ားသညက

း်၀မကသစံႏွ်မကား္မ်ား႑းု္ကား

း်၀မကသ႑ရ္ကား႑ပ္စက႑်ား႑္ရ
ု ွေသ်

်္ကရ္ညကပ စကက်

႑ကမ်ား

ကက႑ေမပ ္ကာ႔

မ္
ု က္း
ံ က်္ကက၀းကရးမ်ေစမားကရက္
က မ်ားသာ႔ု

႑

းုကရ
က ုကက မးက

း
ု
ကက

မု္္
က ညကပ စကး သညက္။
ထုးက
က ုမး
က မက ုား ပ္္ကာ႔း္ကပ ္ကားႏွ္ာ႔က



႑္ုး႑
က က္
ု က မကးီားပ ္ကား

ပးညကးရ္ကားေစမားကရကကြဲ၌ ထုးက
က ုမး
က မက ုားပ္္ကာ႔း္ကပ ္ကား ႑္်ား႑္်ႏွ္ကာ႔ ႑ရညက႑ေသရားပ္္ကာ႔္်ားေသ်စံႏွ်မကား္မ်ား ရရွ္်ေစရမက
႑္ာ႔ဌ
ု ်

ေကမ်ကကပ းက၊ေကမ်ကကေသရားပ ္ကား၊

႑ေရ်္ကး္ကပ ္ကား၊

ပး်ပး္ကပ ္ကား္ုးက္မကားစအစဥက္မ်ား၊

႑သ႑္ွးကပး်္ကက္ွးထ
က ုးေ
က းားပ ္ကားႏွ္ာ႔္
က ကက၀းကရးမ်ထုး္
က ုးကပ ္ကား္မ်ားကု

ဓ းက ရြ မကားစ္ကားသးက မကက္မ်ား၊

မကားစစက္ႈပး်ပ ္ကားႏွ္ာ႔က

သံုားသးက္ႈပး်ပ ္ကား

သုေးသမ္ုးက္မကား္မ်ားပး်္ုးကရမက္။ ႑္မ်ားသ်ားေကမ်ကက္မကကကက္ဟ် မ်ဟ်းရ္ထ
က ညကာ႔သရ္ကားမု္ရ
က မက႑းရကက

္ကက၀းကရးမ်

ကက ္ဟ် မ်ဟ်းစကရးကေးေေး ကက္်ေစရမက ၾက်ားး္ကားသ္ကာ႔သညက္။


ု္ရ
က ်

သး်ႏွ္ာ႔က ေကမ်ကက္မကကရးမ်ေကမ်္ကားးစက ု းညကေထ်္ကရမက္။
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ေကမ်ကက္မကကထုး္
က ုးသ
က ူ္မ်ား႑းရကက

း်၀မက္္
ူ ရ
ႈ ွေသ်

ေကမ်ကက္မကကရးမ်ထုး္
က ုးကပ ္ကား၊

EITI

၊

ေက်္ကား္ရမေ
က သ်

မု္္
က ံးက်စံႏွ်မကား႑ေ္ာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား၊သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကႏ္
ွ ာ႔္
က ူ္ႈဘ၀သကကေရ်ကက္ႈ႑ေးေစီ္ံ မကာ႔ ရ္
ြ ္
ႈ မ်ားႏွ္ကာ႔စးက္မအစဥကားသညကာ႔
သ္ကးမကား္မ်ား ေးေေး ကက္်ေစရမက MGJEA ႏွ္ာ႔း
က ူားေး ္ကားေ

်္ကရက
ရ ကသ္ကာ႔း သညက္။ MGJEA ္ွ သ္ကးမကား္မ်ား႑်ား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ းရ္က

စး္ကးာ႔ု မ္ညက ပ စကသညက္။
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