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ေကမားဇာူးး္ကလလ်  

ဤ႑းီ ္က ံး်ပ းကေပ္်ကကေ ား႑းရကက ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား၊ းူားေး ္ကားေ ်္က ရကကပ က္ားး ုာ႔႑းရကက 
သး ၱဳးရ္ကားအီစဥားးီားး်မုွႏ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား႑်ား ႑ထူားေကမားဇူား 
း က္ ွ း သညက။ ဤ႑းီ က္ ံး်႑လ ုာ႔း် ေးရာ႔ ံုေ ရားေုႏရား ြာ႔ေသ် သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းည် ွ က္္မ်ား 
ပ းကသညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG ႑ ရြာ႔၀ က္္မ်ား၊ MDRI-CESD ၀မကထ က္ား္မ်ား၊ ႑ းကဘကကလူ္ႈ 
႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ေ သ ံကု ္ကး်ားလွ္က္မ်ား၊  ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ္က္မ်ား 
႑သ္ကား မၱဳးကုွႏ္ကာ႔ ၎၏႑ ရြာ႔၀္က္မ်ား၊ ေကမ်ကက္မကက းမ် ကုမကသညကၾကီား္မ်ား၊  ေကမ်ကက္မကက 
ကၽရ္ကားကမ္ကသူ္မ်ား၊ လကက၀းက းမ်ေ ်္ကား၀္ကသူ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကးည် ွ္က္မ်ား႑်ား ႑ထူား 
 ေကမားဇူားး္က ွ း ေၾက်္ကား ေ ်ကပးလ ုး သညက။  

ဤ႑းီ ္က ံး်႑်ား ္ူေကမ ု္က္ံးက် ရံာ႔ပ  ၱဳားေ ားး်မ(DFID)ုႏွ္ကာ႔ ၾသးေၾးားလမမ ု က္္ံပ ်ားေ ားုႏွ္ကာ႔ 
ကုမကသရ္က္ႈး်မ(DFAT)၏ ေ္ရေၾကား႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပ ္ကာ႔ က ၻ္်ာ႔ဘဏက္ ွပးၱဳးုး သညက။  
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႑း ေုက်ကကေ၀ ၀် ္မ်ား 

ARM  Alliance for Responsible Mining 
ASM  Artisanal and Small Scale Mining   
CAGR  Compound Annual Growth Rate 
CSO  Civil Society Organisation 
CSR  Corporate Social Responsibility 
DG  Director General 
DGSME  Department of Geological Survey and Mineral Exploration 
EAG  Ethnic Armed Group 
ECD                 Environmental Conservation Department  
EITI  Extractive Industries Transparency Initiative 
EUR  Euro 
IRMA  Initiative for Responsible Mining Assurance 
KIO  Kachin Independence Organisation 
MATA  Myanmar Alliance for Transparency and Accountability 
MEB  Myanmar Economic Bank 
MDRI-CESD Myanmar Development Resource Institute – Centre for Economic and Social 

Development 
MGE  Myanmar Gems Enterprise 
MGJEA  Myanmar Gems and Jewellery Entrepreneurs Association 
MMK  Myanmar Kyat 
MOECAF Ministry of Environmental Conservation and Forestry 
MOM  Ministry of Mines 
MONREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 
MSG  Multi-Stakeholder Group 
NLD                 National League for Democracy 
NRGI  Natural Resource Governance Institute 
OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development 
SEE  State Economic Enterprise 
SOE  State Owned Enterprise 
USD  US Dollars 
WB  World Bank 
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႑ုွႏးက မၱဳးက  

႑ေၾက်္ကား႑ ်  

ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက းး ပ္်ား၊မီလ်၊ေကမ်ကကး ္ကား းသညကကး ုာ႔႑း ႑၀္က ႑  ုားးမကေကမ်ကက္မကက 
 းမ်္မ်ား ေး ၾကရ္က၀သညကာ႔မ ု္က္ံပ းကသညက။ ဤသ္ံဇ်း္မ်ားသညက ႑လရမက႑  ုားးမကေၾက်္ကား္ွ် 
ပ္ က္ား ္ မ ု က္း ။ သ ုာ႔ေသ်က ၎သ္ံဇ်း္မ်ား႑်ားးူားေ ်ကပ က္ား၊ ေ ် က္ား၀ က္ေ ်ကကက်ားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ား္ွေးမားကရကကသ ုာ႔ း္ကး ုာ႔ပ က္ားမညကားလ္ကား္မ်ား္ွ် ႑ကမ္ကာ႔းမကကပ း်ားပ က္ား၊ ေ္ွ်္က  ု 
ထုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑ုႏ ု္ကကမ္ကာ႔႑ပ္းကထုးက္ႈ္မ်ားပ က္ာ႔ ပးညကာ႔ုွႏကကလမကက ွ ေမး သညက။ 

 ္ကးုုွႏးက္မ်ားးရ် း္ကားကမးကေသ်းးက႑ုးက မၱဳးက ႈ္ေ႑်ကကးရ္ကကမေ ်ကက ြာ႔ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ 
သဘ်၀႑ က္ား႑ပ္းကးီ္ံ မကာ႔ ရြေ ားုႏွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔သး က္ား႑ မကက႑လကက္မ်ား္ွ် ႑မညကား္္ကသ်  
ထရကကေးခ ြာ႔သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ္ေမာ႔ပ္မက္်မ ု က္္ံသညက ႑ေပး် က္ား႑လြက်လက ု 
 ေ ်ကက ွ ေမေးပးီ။ ၂၀၁၁ ုုွႏးက ႑ းကသ်ားးးကး ု္ကား႑း ုား လကကထကက္ွ းး္ကက် 
သဘ်၀သ္ံဇ်း႑ ္ကား႑ပ္းက႑ုးက မၱဳးကေ ားုွႏ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက်းီ္ံ ႈ္းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်ေ ားက ု 
အစဦားးညက  းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်းးူားေ ်ကထုးကလုးက္ႈလုးက္မကား္မ်ားးရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈေ ်ကေ ်္ကေ ား  
႑ ရြာ႔(EITI)သ ုာ႔ း ၀ က္မ ု္ကေ ား ၾက ၱဳားး က္ား ႈ္႑း ႑၀ က္ ပးၱဳပး္ကေပး် က္ားလြ္ႈ္မ်ားက ု ပ ညကားညႇ က္ားည က္သ်းရ် 
လုးကေ ်္ကလ် ြာ႔သညက။ EITI သညက သဘ်၀သ္ံဇ်း္မ်ား းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ ွ ေ ားုွႏ္ကာ႔ 
း်၀မက ံုႏ ု က္္ႈ ွ ေ ားက ု ႑်ားေးားလုးကေ ်္ကေမသညကာ႔ က္ၻ်လံုား  ု္က ်းံုွႏၱဳမကားးးက ုပ းကပးီား မ ု္က္ံေး ္ကား 
၅၁ မ ု က္္ံးရ္က ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္က ရကကလမကက ွ း သညက။ ၂၀၁၅  ုုႏွးက ုႏွးကကုမကး ု္ကားးရ္က 
ကမ္ကားး ြာ႔ေသ် ေ ရားေက်ကကးရြးရ္က မ ု္က္ံေ ားး းီ္မ်ား႑်ားလုံားး ၀ က္္ွအစဥကပး ၱဳ္က ြာ႔ပးီားေမ်ကက ႑္မ ၱဳားသ်ား 
 ီ္ ုကေ းီ႑ ရြာ႔ မၱဳးက အစဦားေ ်္ကေသ် ႑ းကသ်ား႑း ုား သးကးးက းက ေးခေး ကကလ်ပ ္ကား္ွ် 
႑ေ ားး ေသ်ကက္မ်ားးရ္က ပးၱဳပး္ကေပး် က္ားလြ္ႈ္မ်ား လုးကေ ်္ကမ ု္ကေသ်႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
လူ ႈ္းီားးရ်ား ရံ႕ပ  ၱဳားေ ား႑းရကကလုးကေ ်္ကမ ု္ကေသ် ေ းကသးကက ုေ ်ကက ွ လ်ပးီပ းကေၾက်္ကား 
႑ မကကေးားေ ်ကပးေမေးသညက။ 

သဘ်၀သ္ံဇ်း႑ ္ကား႑ပ္းက္မ်ားသညက မု က္္ံးးကမ ု က္္ံး ုားးကက္ႈ႑းရကက ႑ေ ားး ေသ် 
 ေသ်ာ႔ မကကးးက ု ပ းကသညက။ ထ ု႑ က္ား႑ပ္းက္မ်ားက ု ေက်္ကား္ရမက္ွမကကမကးရ်းီ္ံ မကာ႔ ရြမ ု္ကး က လူ ႈ္ေ ား၊ 
းီားးရ်ားေ ား္မ်ား း ုားးကကလ်မ ု က္ပးီား၊ ေက်္ကား ရ္ရမက္ွမကကမကးရ်းီ္ံပ က္ား္ပးၱဳမ ု က္း က းဋ းကၡ္မ်ား၊ 
႑ကမ္ကာ႔းမကကပ း်ား္ႈ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းီားးရ်ားေ ား ရံပ  ၱဳားး ုားးကက္ႈ ္ညီ္ွမ္ႈ္မ်ား ပ းကေးခမ ု္ကေးး သညက။ 
EITI႑ ရြ႕ာ႔သညက ေကမ်ကက္မကကကကလုးက္မကား္မ်ား းီ္ံ႑ုးက မၱဳးက ႈ္ုႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက်းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ္မ်ား႑်ား 
း ု  ္ုထ ေ ်ကကးရ်ေ ်္က ရကကမ ု က္ေး မက ႑ ရြ႕၀္ကမ ု က္္ံ္မ်ား၏ သး ၱဳးူားေ ်ကေ ားလုးက္မကား္မ်ား 
းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ ေ ားုႏွ က္ာ႔ း်၀မက ံမ ု္က ႈ္ ွ ေ ား ္ူေဘ်္က္မ်ား မ္ွးကေးားး သညက။  

EITI ေ ်ကေ ်္ကေ ားက ု႑ေထ်ကက႑ကူပးၱဳမ ု္က မက႑းရကက ဤ႑းီ ္က ံး်႑်ား ပးၱဳးုထ်ားး သညက။ 
ထ ုာ႔႑ပး က္ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္ကလညကးးကေမေသ် ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကား႑်ား း ု္ ုမ်ားလညကလ်ေး မကုွႏ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကကးီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈလုးက္မကား္မ်ား႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက ေ ်္က ရကက ္ညကာ႔ ႑း းက႑း ု္ကား 
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္မ်ား႑်ား ္ ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပး မက ညက ရ္က လညကား ပးၱဳးုထ်ားး သညက။  ညက ရ္က မကက္မ်ား္ွ်  ေ႑်ကကး   
႑း ု္ကားပ းကသညက။ 

 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားးမက  ုားကရ္ကား ကက(value chain) ွ  ႑ဓ ကး မကေ ခ္ႈ္မ်ား၊ 
႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္မ်ား႑်ား  ရြပ က္ားး းကပ ်ပ ္ကား ႑း ႑၀္က ႑ေပ  ံ မကားးးက ႈ္ (baseline 
assessment) ပးၱဳလုးကပ က္ား။ 

 ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑ေမပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက၊ေကမ်ကကး က္ားကကုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကား  EITI လလ္ကားပ ံၱဳ္ႈ 
 ွ ေ႑်္က ္ညကသ ု႕ မြ႕ထရ္ကလုးကေ ်္ကမ ု က္္ညကက ု သ  ွ မ်ားလညကေး မက။ 

 ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ က္ာ႔္်ားေ႑်္ကလုးကေ ်္ကမ ူ္က္ညကာ႔ ႑လ်ား႑လ်္မ်ား႑်ား 
 ွ်ေ ရေ ်ကထုးက မက။ 

 ႑း ုား ႑ ရမကဘက်းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ၏ ႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ၀်ကရကက္မ်ား႑်ား  ရြပ က္ားး းကပ ် မက။ 

႑းီ ္က ံး်သညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကုွႏ္ကာ႔႑ဓ ကသကက ု က္ေသ် ႑ က္းးီကမ ား ွ က္ား္မ်ား၊ 
း ၀ က္လုးကက ု္ကသူ္မ်ား၊ ္ူ၀  ္မ်ား၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ား႑်ား  ရြပ က္ားး းကပ ် 
ထ်ားသညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက EITI  ေ ်ကေ ်္ကေ ားအစဦားး်ားေးား႑ေမပ က္ာ႔ လ ု္ကး္ကထုးကေးားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ ္ကားးေသ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑း ႑၀ က္ းရ္ကား၀္ွးးက က္ာ႔ေးမားကရကက  
႑ေ ်ကက းမက  ုားကရ္ကား ကက(value chain)၏ ႑ဓ က႑ ္ကာ႔္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ 
ဤ႑းီ ္က ံး်းရ္က ကက႑းရ္ကား EITI ႑းီ က္ ံပ ္ကား႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔း ုားပ္ႇ က္ာ႔လုးကေ ်္ကမ ု္က     
ေၾက်္ကား၊ ႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔လုးက္မကား္မ်ား႑်ား မကားးးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကေ ရ္ေက်ကက္ူပ က္ားက ု 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ေက်္ကား္ရမကကမမးရ် လုးကေ ်္ကမ ု္ကေၾက်္ကားုႏွ က္ာ႔ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္က ်းရ္က 
႑်ားမညကား မကက္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးထ်ားပးီား ႑  ုး ႑်ားမညကား မကက္မ်ားက ု္ညကကြာ႔သ ုာ႔ 
ေပ  ွ က္ားသ္ကာ႔ေၾက်္ကားက ုလညကား ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ လုးက္မကားကက္မ်ားးရ္က ႑း ုား ၏းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ း ု္ ု 
႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက႑းရကက ္ူ၀  ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားက ုလညကားေ ်ကပးထ်ားး သညက။  
႑းီ ္က ံး်းရ္က ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကား႑်ား  ရြပ ်ား း္ကပးထ်ားး သညက။ 

 

႑ဓ ကေးရာ႔ ွ  မကက္ မ်ား 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္ကထုးကလုးကေသ် ေကမ်ကက္မကကးမက  ုား၏း ကမေသ်း် က္ားဇ္်ား္မ်ား္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်က 
 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားထုးကလုးက္ႈသညက ပ္မက္်ာ႔႑  ုားးမက ံုားေသ် ကုမက မကားသရ်ားမ ု္ကသညကာ႔ 
သ္ံဇ်း (non-renewable resource) ပ းကေၾက်္ကား မကာ႔္ွမကားေ ်ကပးၾကး သညက။ း ကကးညကား 
္ွ်း္က ဘူ  ္ေ    ု္က ်ေလာ႔လ် မကားးးက ႈ္႑သးက (up-to-date geological surveys) 
္ ွ ပ က္ားေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔႑ပ ်ားေသ်သး ၱဳ္မ်ားပ းကသညကာ႔ ေ မံုႏွ က္ာ႔သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔သ ုကက္မ်ား      
္ညက္ွမ ွ ္ညကက ု ္သ မ ု္ကး ။ က္ၻ်႕႑  ုားးမက ံုားးး ပ္်ား္မ်ားသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွထရကက ွ ပးီား 
မ ု က္္ံးက်ေးမားကရကကးရ္က က ၻ္်ာ႔းံ မ မက္ွးကး က္ား ႑ၾက ္ကၾက ္ကး က္ ြာ႔း သညက။ ပ္မက္်မ ု က္္ံသညက 
က ၻ္်ာ႔႑ၾကီား္်ား ံုား ႑ ညက႑ေသရားပ္ႇ က္ာ႔္်ားေသ်ေကမ်ကကး က္ားထရကက ွ  ် ႑ ္ကား႑ပ္းကပ းကပးီား 
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က ၻ္်ာ႔႑ၾကီား ံုားေကမ်ကကး ္ကားေးမားကရကကးညက ွ  ် း ုးကပးညကုႏွ္ကာ႔ကးကလမကကးညက ွ ေသ် း ု္ကားပးညက  
ပ းကး သညက။ ေကမ်ကကး ္ကားသညက း ုးကမ ု က္္ံးရ္က ေးမားေက်္ကားလမကက ွ ပးီား ၎၏းမက  ုား္ွ် 
 ကကလကကပ္ က္ာ႔္်ားေမက် ေကမ်ကကး ္ကားးးကေ႑်္ကး ေးမားုႏႈမကားသညက ေ လထကကး က္ ပ္ က္ာ႔္်ားလမကက 
 ွ သညက။  

က ၻ္်ာ႔ေးမားကရကကးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမားကရကက္ွ် ၾကီား္်ားပးီား းးကုႏွးကလွမ္က းမကေၾကား 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၀-၁၂ ဘီလီ္ံ ႑ထ  ွ း သညက။ ၂၀၁၄- ုုႏွးက 
က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမားကရကကးရ္က ေ ် က္ား ေ္ရးမက  ုား္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၅၇ 
ဘီလီ္ံပ းကပးီား ၂၀၁၉ ုႏွးကကုမကး ု က္ားးရ္က ေကမ်ကက္မကကေးမားကရကကးမက  ုား္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၂၉၂ 
ဘီလီ္ံ႑ထ  ေ ်ကက ွ မ ု က္ေၾက်္ကား ေလာ႔လ်သူ္မ်ားက မကာ႔္ွမကားထ်ားး သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ် 
္မ်ားသညက က္ၻ်ေးခ ွ  ႑ပ ်ားသး ၱဳးရ္ကားထရကက္မ်ားကြာ႔သ ုာ႔ေးမားုႏႈမကား ္းညကပ္ ္ကပ ္ကား ္ ွ ေး။    
ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကက ု က ၻ္်ာ့႑ုုႏးည်ဇ်းက ံုုွႏ္ကာ႔ ုႏ ွၱဳ္ကားး်လွမ္က း ု္  ုသ္ကာ႔ေလမ်ကေးလ ္ကာ႔္ညက။ 
႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားသညက ႑ပ္းကးမ ၱဳားးမက  ုားထ်ား သညကာ႔းးၥညကား 
ပ းကပးီား  ၎႑ေးခုႏွးကသကကးမက  ုားထ်ား ႈ္္ွ် ေ းကေ းီားေၾက်္ကားုႏွ က္ာ႔ ၀ က္သူ္မ်ား၏႑ၾက ၱဳကကေးခးရ္က 
လံုား၀အစဥဥံုးညက္ီွေမး သညက။  ေကမ်ကက္မကက းမ် လ ု႑းက မကက္ွ် းုဂၢလ က မကပးီား ၀ က္္သူူ 
းးကအစဦားးးကေ္်ကက၏ ႑ပ္းကးမ ၱဳားးမက  ုားထ်ား ႈ္ုႏွ က္ာ႔ သေဘ်ကမုႏွးကပ  ၱဳကက္ႈ႑ေးခးရ္က္မ်ားးရ် 
္ူးညကး သညက။   ုလ ုသညက္ွ် ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားကကသညက ႑ပ ်ားကုမကးညက္မ်ားကြာ႔သ ုာ႔ းမက  ုား 
ကမ ္ကားသရ်ားပ ္ကား္ ွ ေး။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က လရမက ြာ႔ေသ်ုႏွးက႑မညကား္္က္ွးး္ကက် ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ က္ားက ု 
႑လရမက႑္္ကား ပးၱဳလုးက ြ႕ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ႑ဓ က႑ကမ ၱဳား ကကုႏွးက ုက ုေးရာ႔ ွ  ြာ႔ း သညက။ (၁) 
းကက္ုႏ ္်ားၾကီား္မ်ားး က္သရ္ကားပးီား ႑ၾကီားး်ားးူားေ ်က္ႈ္မ်ားး ုားပ္ႇ က္ာ႔လုးကေ ်္ကလ်ေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔လူ္ႈဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက္ႈ္ွ်   ုား ရ်ားလ် ြာ႔သညက။(၂)ပးညကာ႔းံု္ႈ္ ွ ေသ်  
းညကား္မအစဥကားးညကားက က္ား္မ်ားုွႏ္ကာ႔းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈးမးက္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ႑း ုား ၏႑ ရမကဘက်ေ္ရ ႑ေပ္်ကက႑္မ်ား 
 ံုား ႈံား ြာ႔ း သညက။ 

က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်၏ ၈၀%္ွ် း ်ား္၀္ကေ ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ား ႈ္၊ းး ု္ကးမ ု္ကလုးက္မကား 
ုႏွ က္ာ႔ ႑ေသားး်ားေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကေ ား႑ က္ား႑ပ္းက္မ်ား္ွလ်ေၾက်္ကား   ုး္ွးကပးၱဳၾကသညက။ 
းရ္ကား၀္ွေးမားကရကက႑ေ ်ကက က္ၻ်လံုား  ု္က ်ေကမ်ကက္မကကေထ်ကကးံံာ႔ေ ားကရ္ကား ကက (supply 
chain)သညက းရြး်ား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ကုမကသညက္မ်ားသညက ကရ္ကား ကကးးက ုးီး ု က္ားးရ္က ႑ ္ကာ႔ က္ာ႔  ွ ေမသညကာ႔ 
သဘ်၀  ွ း သညက။ ႑  ုး ကက႑း းက႑း ု က္ားသညကလညကား းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ္ ွ ေး။ ႑ပ္းက        
႑းရမကား္မ်ားးရ်  ွ မ ု္ကကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ လရ္ကလ္ကာ႔းကူသ္က္ူး ုာ႔ေ ်္ကမ ု က္ပ ္ကားသညက း် က္ားေ မ်ကကပ ္ကား၊ 
း ်ား္၀္ကလုးက္မကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ ႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ားပ းကေးေ ားက ု   းကေ ခေမသကြာ႔သ ုာ႔ ွ း သညက။ 
ထုးကလုးက္ႈး္်ဏ႑ေမပ ္ကာ႔လညကား ္ညက္ွမထုးကလုးကသညက  ုသညကက ု ေၾကပ္်ပ ္ကား္ ွ း ။ 
းမက  ုားပ းက ်းရ္ကလညကား ေးမားုႏွ က္ထ်ားက် ပးမကလညကေ ် က္ား မသညကာ႔႑  းရ္က ေးမားပ္ႇ္ကာ႔  
 ေ ် က္ား မၾကသညက။ ဤး မကေ ခ္ႈ္မ်ားက ု  ပ္မက္်မ ု္က္ံးးက ုးညကားသ်္ကဘြ းးကက္ၻ်လံုား 
႑း ု္ကား႑း်ပ က္ာ႔  ္က  ု္ကေမ ပ က္ားပ းကး သညက။ 
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ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ႑ဓ ကလလ က္ား္ ုားလုးကက ု က္ေမသူ္မ်ား္ွ် ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် 
 ေ ် က္ား၀ က္ေ ားလုးက္မကား (MGE)၊ ပ္မက္်မ ု က္္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက 
(MGJEA)၊ းးက္ေး်ကး ု္ကကု္ၸဏီ ၂  ု ပ းကသညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားအစဦားး ု က္လီ  ္းကက(UMEHL)ုႏွ္ကာ႔ 
ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားေက်ကး ုေ ား ွ က္ား(MEC)၊ ေ သ႑်ဏ်း ု က္္မ်ားုွႏ္ကာ႔ း ုးကးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား 
ပ းကသညက။  

ပ္မက္်ာ႔႑္ကးးီကမ ား ွ က္ားုွႏ္ကာ႔းညကား္မအစဥကား  ု္က ်္ူေဘ်္က႑်ား မကားးးက္ႈးရ္က ၀်ကရကက္မ်ားုႏွ္ကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔ 
႑လ္ကား္မ်ားးရ်႑်ား ္ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပးထ်ားသညက။ ၂၀၁၆  ုုႏွးက ဧပးီလ႑ထ  းညက ွ ေမေသ် 
သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မုႏွ္ကာ႔ သးကေး်ုႏွ က္ာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မး ုာ႔႑်ား 
 ေး ္ကားးညကားထ်ားသညကာ႔  သ္ံဇ်းုွႏ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ (MONREC) 
လကကေ႑်ကက ွ  မ ု္က္ံး ု္ကလုးက္မကားးးက ုပ းကသညကာ႔  ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ား         
လုးက္မကား(MGE)သညက ေကမ်ကက္မကကကက႑်ားေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ားး ုာ႔က ု 
း်၀မက္ူ ေ ်္က ရကကလမကက ွ း သညက။ MGE သညက လကကးေလ်းရ္က  ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔ 
 ကကုႏရ္ကေသ်လုးက္မကားး်၀မက္မ်ားပ းကသညကာ႔ ္ူ၀  ပးၱဳပ က္ား၊ းညကား္မအစဥကားေ ား ရြပ က္ား၊ းးကေ ားပ ္ကား 
႑ပး္က ေ႑်ကးေ း်/း ု္က ွ က္႑ေမပ က္ာ႔လညကား လုးကက ု္ကလမကက ွ သညက။ ဤ႑ မ္ကား႑ ်က်ား 
 ေးမားကရကကးီားးရ်ားေ ားးမးကက ုကူားေပး်္ကားေမေသ်မ ု က္္ံ႑းရကက ထူား မကားသညကာ႔႑ ်က်ား ္၀ုးကေ မ။  
႑  ုး လုးကေ ်္က မကကေၾက်္ကာ႔ conflict of interest ုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ေ္ား ရမကား္မ်ားထုးကလ်မ ု က္ပးီား၊ 
 ပးၱဳပး က္ေပး်္ကားလြေ ား႑းရကကလ ု႑းက မကကုွႏ္ကာ႔ လုးက္မကားး်၀မက္မ်ား႑ၾက်ား  ွ္ကား ွ က္ားလ္ကားလ္ကားပ းက 
ေး မက႑းရကကလညကား ေ္ား ရမကားထုးကလ်မ ု က္း သညက။  ၎႑ပး က္ MGE သညက ႑ပ ်ား႑း ုား း်မ္မ်ား 
မညကားးူ ၎၏း်၀မက္မ်ား႑်ား ထ ေ ်ကကးရ်ေ ်္က ရကကမ ု္က မက လံုေလ်ကကေသ်ကၽရ္ကားကမ္က္ႈုႏွ္ကာ႔ 
ကၽရ္ကားကမ္ကလုးကသ်ား္မ်ား ္ ွ ေး။  MGE ၏႑ ္ကာ႔ပ္ က္ာ႔၀မကထ္ကားား္မ်ား႑္မ်ားးု္ွ် းးက္ေး်က္ွ 
႑ပ  ္္ကားး်ား္ူထ်ားသညကာ႔ းုဂၢ ၱဳလက္မ်ားပ းကသညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မ းက (MGJEA) သညက ေကမ်ကက္မကက 
လုးက္မကား႑းရကက ႑ဓ ကကမေသ်႑ ရြာ႔႑းညကားးးက ုပ းကသညက။ ႑ ရြာ႔၀္ကေး ္ကား းးကေသ်္ကား ွ ပးီား      
၆၅%္ွ် ေကမ်ကကး  က္ားလုးက္မကားလုးကက ု က္သူ္မ်ားပ းကပးီား ၃၅ %္ွ်  ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား 
လုးကက ု က္သူ္မ်ားပ းကသညက။  ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကား လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔  ွ သူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ လ ု က္း က္  ွ သူ္မ်ားက ု 
႑ ရြာ႔၀္က႑ပ းကလကက ံလမကက ွ း သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံ  ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက 
႑ေမပ ္ကာ႔ MGE ုႏွ္ကာ႔ မီားကးကးရ်းူားေး ္ကားေ ် က္ ရကကလမကက ွ ပးီား ုႏွးကးအစဥကေကမ်ကက္မကက းမ်ပးးရြုႏွ္ကာ႔ 
႑ပ ်ားေသ်ကုမကသရ္က္ႈ႑းညကား႑ေ၀ား္မ်ားကမ္ကားး ်းရ္က ႑ဓ က႑ မကားကကးရ္က း ၀ က္ 
 ေ ်္က ရကကလမကက  ွ း သညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က႑ဓ က႑်ားပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကလ ု္ကး က္႑္မ ၱဳား႑း်ား ၂ ္မ ၱဳား ွ သညက။ 

 ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ (းူားေ ်ကပ ္ကား၊ထုးကလုးကပ ္ကား၊ကုမကသရ္ကပ က္ား၊ 
 က္ာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကား၊ လကကလီေ ်္ကား မပ ္ကား) 

 ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ရ္ကာ႔လ ု က္း က္ (ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳပ ္ကား၊  က္ာ႔းကကပးၱဳပး က္ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔လကကလီ 
 ေ ် က္ား မပ ္ကား) 
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၂၀၁၆ ုုႏွးက ဧပးီလ း် ္ကားဇ္်ား္မ်ား႑  ကု ၸ္ဏီေး ္ကား ၁၄၇၅  ု႑်ား ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၂၁၃၉၂ 
 ုုွႏ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ရ္ကာ႔လ ု က္း က္ေး ္ကား ၂၀၀၀  ရ္ကာ႔ပးၱဳ ြာ႔ပးီားပ းကး သညက။ းုဂၢလ ကကု္ၸဏီ္မ်ား္ွ 
ထုးကလုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၉၈%   ွ ထ်ားပးီား ၂% ္ွ် းုဂၢလ ကကု္ၸဏီုႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် 
 ေ ် က္ား၀ က္ေ ားလုးက္မကားး ုာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူ လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔  ွ ထ်ားး သညက။ ႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူ 
းူားေး ္ကားလုးကက ု က္ေမေသ်လုးက္မကားက ုသ် ထ ေ ်ကကးရ် ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားမ ု္ကေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
ကမမကထုးကလုးက ႈ္္မ်ားက ု ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ းညကားက္ကားလ ုကကမ် ႈ္က ု းးကေ ား ်းရ္က 
႑်ားမညကား မကက္မ်ားးရ်  ွ း သညက။ ကမမက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၉၈% က ု း်၀မက္ူၾကီားၾကးကမ ု္ကပ ္ကား 
္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက္မ်ားက ု ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ 
ထုးကလုးက္ညက၊ ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ေၾကပ္်္ညကုွႏ္ကာ႔ း ်ား၀ က္လ္ကားေၾက်္ကား္ွသရ်ား္ညက၊ ္သရ်ား္ညကး ု႕က ု 
လရးကလးကးရ်ေ ရား မ္က ရ္ကာ႔ ေးားထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ ပ းကေမး သညက။ ႑ ရမကုွႏ္ကာ႔းညကား္မအစဥကားးမးက္မ်ား္ွ် 
 ႈးကေထရားပးီား လ ုကကမ်လုးကေ ်္က မက  ကက ြသညက။ းရ္ကာ႔လ္ကားးရ်ေ ်ကထုးကေၾကပ္်ပ ္ကား႑းရကက 
္ကကလံုားေးား္ႈ္ွ် ႑လရမကမညကားး ားပ က္ားုႏွ္ကာ႔ အစဥးေ ၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ားလ ုကကမ် မက သ ုာ႔္၀ုးက 
 ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ား္ႈပးၱဳ မက လရမကးရ်႑်ားမညကား္ႈ ွ ေၾက်္ကား သ  း သညက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔္ွ် သကက  ု္ကသူေး ္ကားးံုုႏွ က္ာ႔ ပးၱဳလုးက ြာ႔ေသ်႑္ကး် မ ား္မ်ား၊ လကကလ က္ား္ွီ 
 ေသ်႑ မကက႑လကက္မ်ားုႏွ္ကာ႔ သုေးသမပးၱဳ မကက႑  ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ထရကက ွ ေသ် 
 ေကမ်ကက္မကက္မ်ား၏ ၆၀%္ွ ၈၀%္ွ် ေၾကပ္်ပ က္ား္ ွ ေး။ ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ း ်ား၀္ကလ က္ားေၾက်္ကားက ု 
႑သုံား္ပးၱဳၾကေး။ ႑ကမ ၱဳား ကက႑ေမပ ္ကာ႔ ႑း ုား ၏ ႑ ရမကဘက်႑ေပ္်ကက႑္မ်ား  ံုား ံႈား္ႈ                  
ပ းကေးး သညက။ 

၂၀၁၆  ုုႏွးက ဇမကမ၀  ီလးရ္က ္ ္က႑း ုား ၏လလးကေး်က္ွ ႑းညကပးၱဳ ြာ႔ေသ် ၁၉၉၅  ုုႏွးက 
 ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကကးရ္က ႑ေ ားၾကီားေသ်ေပး်္ကားလြ္ႈ႑ မ ၱဳ႕း ၀္က ြာ႔း သညက။ အစဥး္် 
လ ု က္း က္ုႏွ္ကာ႔းးကသကက  ႑ၾကီားး်ား၊ ႑လးကး်ား၊ ႑ေသားး်ားုႏွ္ကာ႔းး ု္ကးမ ု္ကထုးကလုးက ရ္ကာ႔ းသညကာ႔ 
႑္မ ၱဳား႑း်ား ၄  ု ႑းရကက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးားပ က္ား း ုာ႔း ၀္ကသညက။ ္ ္ကက ထုးကလုးက ႈ္႑းရကက 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑်ား ၃ ုႏွးကသ်ေးား ြာ႔ေသ်ကလညကား ္ ု႑  းရ္က ႑ၾကီားး်ားထုးကလုးက္ႈးရကက ၁၀ ုႏွးက၊ 
႑လးကး်ားထုးကလုးက္ႈ႑းရကက ၅ ုႏွးက၊ ႑ေသားး်ား႑းရကက ၃ ုႏွးကုႏွ က္ာ႔ းး ု က္းမ ု္ကထုးကလုးက္ႈ 
႑းရကက ၁ ုႏွးက ေးားထ်ားး သညက။ ႑ၾကီားး်ားုွႏ္ကာ႔႑လးကး်ားထုးကလုးက ႈ္႑းရကက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားက ု 
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား(MGE)္ွ ႑ကမ ၱဳားးူ႑ေမပ ္ကာ႔ ထုးကေးား္ညက 
ပ းကေသ်ကလညကား ႑ေသားး်ားုႏွ္ကာ႔းး ု္ကးမ ုု္က ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု္ူ း ု္ကားေ သၾကီား သ ုာ႔္၀ုးက ပးညကမ္က 
လုးကကရကကး းးကေ ား႑ ရြာ႔္ွ ထုးကေးား္ညကပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ပး က္ ္က ြာ႔သညကာ႔အစဥးေ ၏ ကက  
႑ေး်က္မ်ား္မ်ားးရ္က  ွ္ကားလ္ကားပးးကသ်ား္ႈ္ ွ ေသားေ မ။  ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ား 
လုးက္မကား(MGE)္ွ ္ူၾက္ကားေ ား ရြထ်ားသညကာ႔ းညကား္မအစဥက္မ်ားုႏွ္ကာ႔မညကားအစဥးေ ္မ်ားးရ္က  ွ က္ားလ္ကား မကက႑ မ ၱဳ႕  
 ေ ်ကပးလ်္ညက၀ု ေ္ွမ်ကလ္ကာ႔ း သညက။ 

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔လူ္ႈဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက္ႈ႑းရကက းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈသညကလညကား 
ကက႑းရကက ႑ဓ က႑ေ ားး ေသ်႑ေၾက်္ကား႑ ်းးက  ု ပ းကသညက။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆  ုုႏွးက 
႑းရ္ကား ေကမ်ကကး က္ား႑ဓ ကထရကက ွ  ်  ်ားကမကာ႔ေ သးရ္က းရမကာ႔းးကေပ္း်းံုပး ၱဳကမ္ႈေၾက်္ကာ႔ 
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ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ  ်ုႏွ က္ာ႔ မီ  ေသ ံုား ြာ႔ သညက။ ္ၾက်ေသား္ီုႏွးက္မ်ား႑းရ္ကား  ေကမ်ကကးူားေ ်ကေ ား 
လုးက္မကား္မ်ားက ု းညကားက္ကား္ြာ႔းရ်လုးကက ု က္္ႈ္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ေ သးရ္ကားသဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ 
ဇီ၀္မ ၱဳားကရြ္မ်ား ႑ေးခ႑ၾကီား႑ကမ္ကထ   ုကကးမကကးီား္ႈ္မ်ား ၾကံၱဳေးရာ႔ ြာ႔ၾက သညက။ ေ သ ံပးညကသူ 
္မ်ားကလညကား းီားးရ်ားေ ား႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္မ်ား၊ ႑လုးက႑က ု္က႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္မ်ား ္  ွ ႈ္က ု  ရ္ကာ႔၀ၾကသညက။ 
႑ပ ်ားကမ္ကကမ္ကပးမကာ႔ပးမကာ႔သ  ွ  သညကာ႔သး က္ား္မ်ား္ွ် မ ု က္္ံပ ်ားသ်ား္မ်ား႑းရကက ထုးကလုးက္ႈ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑်ား အစဥးေ ႑  း်ားပ္းကး းကး္ကထ်ားေသ်ကလညကား း ု က္  ု က္ ရ္ကာ႔္မ်ားက ု ္ူပးီား 
ထ မကား မၱဳးကလုးကက ု က္ေမၾကပ ္ကား ပ းကး သညက။ 

္ၾက်ေသား္ီက႑းညကပးၱဳ ြာ႔ေသ် သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ   ုကကမးကမ် ႈ္  ု က္ ် မကားးးက္ႈ(EIA) 
လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ားသညက သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ကာ႔လူ္ႈဘ၀က ုက်ကရ္က္ႈေးားထ်ားေသ်ကလညကား 
၎က ု ႑း ုား ္ွ လ ုကကမ်႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကမ ု က္္ညကာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညက္ွ်္ ူ  း ုား  ္ကး ်႑ပ းက  
 ွ ေမေသားသညက။ 

ပ္မက္်ာ႔႑  ုားးမကေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ႑  ု္ကားးုံား႑ေမပ က္ာ႔သ် ပးညကးသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ေမ ပးီား 
 ေကမ်ကကပ းကပ က္ား၊ ေကမ်ကကေသရားပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား၊ ထု းကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔႑ပ ်ား႑ ္ကာ႔္မ်ားက ု 
မ ု က္္ံပး္ကးပ၌ လုးကေ ်္ကေမ သညက။ ထ ုေကမ်ကက္မကက႑ မ ၱဳ႕္ွ် ပးညကးရ္ကားသ ုာ႔ပးမကလညက၀္ကေ ်ကက  
လ်ပးီား လကက၀းက းမ်္မ်ား႑ပ းကပးမကလညက ထု းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား မညကားးည်၊ 
ကၽရ္ကားကမ္က္ႈုႏွ္ကာ႔ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔းးၥညကားက   ္်္မ်ားသညက ပးညကးပ၌ း ု  ္ုသ်လရမကေၾက်္ကား သ  ွ  
ထ်ားး သညက။ အစဥး္် ထ ု္ကား၊ ေ၀်္ကေက်္က၊ း ုးက းသညကာ႔မ ု္က္ံ္မ်ားပ းကသညက။ ္ ု႑   
း ုးကသညက က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈးရ္က းထ္ေမ ် ွ ေမပးီား ေကမ်ကက္မကက 
႑  ု္ကားးံုား္မ်ားလ ု႑းက မကကသညက ႑ပ္ြလ ုလ ု ွ ေမက် ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑းရကက းမက  ုားပ္ွ္ကာ႔ထုးကကုမက 
ထုးကလုးကမ ု က္ မကး မကေ ခ ႈ္္ွ်လညကား ပ္ႇ္ကာ႔းကကလမကက  ွ သညက။ 

က ၻ္်ာ႔၀္က္ူသူ္မ်ားသညက ၎း ုာ႔၀ က္္ူ္ညကာ႔ထုးကကုမက္မ်ား၏ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ် ွ ႈ္၊ း်၀မက္ူ ႈ္၊ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ေ သ ံပးညကသူလူထု႑ေးခ႑ကမ ၱဳားသကကေ ်ကက ႈ္း ုာ႔ုႏွ က္ာ႔ းးကလမအစဥကား  
သ  ွ လ ု ႈ္္မ်ား း ု  ္ု  ွ လ်ေမပးီ ပ းကသညက။ ဤ႑ေၾက်္ကား႑ ်က်ား လးကးေလ်ပ္မက္်မ ု က္္ံ႑းရကက 
႑ဓ ကး မကေ ခ္ႈပ းကေသ်ကလညကား၊ ၎သညကး္က ထူားပ ်ားသညကာ႔႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားလညကား ပ းကေမေးသညက။ 
က ၻ္်ာ႔ေးခးရ္က႑ေက်္ကား ုံား  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား းညက ွ  ် း္က္ ္ကားပ္းကပ းကသညကာ႔ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ႑း ုား သးကလကကထကကပ၌ ဤ႑းီ ္က ံး်ေ ်ကပး မကကးရ္က း  ွ ေသ်း မကေ ခ္ႈ္မ်ားက ု 
းး္က ္က  ု္ကေပ  ွ က္ားသ္ကာ႔ေးသညက။  

္ေ ္းရကကမ ု္ကေသ် ္မ်ားပး်ားလွသညကာ႔ထုးကလုးက္ႈက ုၾကညကာ႔ပ ္ကား႑်ားပ ္ကာ႔ ႑း ုား ္ ွ   ွ မ ု္ကသညကာ႔ 
ဘကေ္ရသညကလရမကးရ်္မ်ားပး်ားလွေးသညက ။သ ုာ႔ေသ်က းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈုႏွ္ကာ႔းရ္ကားေ ်္က ညက႑်ားမညကား္ႈ      
္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ႑  ုး  ႑်ားမညကား မကက္မ်ားက ု   ု္က္်ေး်္ကာ႔း္ကားလ်ေ႑်္က ႑ မ မက္ူပး္က က္ ္ညက 
ပ းကး သညက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်းရ္က ႑ဓ က္ူ၀  ္မ်ားပ းကသညကာ႔ ႑ုးက မၱဳးကေ ားုွႏ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ ွ ေ ားက ု 
း ုားးကကေ႑်္ကပးၱဳလုးက မကုွႏ္ကာ႔ ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ွ္ကာ႔း္က မက ႑း ွ သညကာ႔ ႑ၾကံပးၱဳ မကက 
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႑္မ်ား႑ပး်ားက ု ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ႑ဓ က ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားဇ္်ားက ု းူားးရြေ ်ကပးထ်ားး သညက။ 
႑ေ ားၾကီား ံုားေသ် ႑ၾကံပးၱဳ မကက ၁၀- ု္ွ်  

၁။ ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက  ုး ္႑ၾက ္ကပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္ကထညကာ႔သရ္ကား ္ညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကကမ္ကး္က႑းရကက လ ုကကေလမ်ညီေထရေသ်ေ ်ကေ ်္က္ႈ “ Adapted 
Implementation”  ပးၱဳလုးကမ ု္က မက EITI ဘုးက႑ ရြာ႔သ ုာ႔  မကက မ္ကား ေး်္ကား  ု္ႈပးၱဳသ က္ာ႔သညက။ 

၂။ ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက  ုး ္ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်၏ scoping study ႑းရကက 
ထုးကလုးက္ ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑်ားလုံား၊ကုမကသရ က္္ ႈလ ု္ ကး္ကက ု္ ကေ ်္ကသူ႑်ားလုံားုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကက္ မကကကက၏
၀္ကေ ရ္႑လုံားးုံ႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားမ ု က္ေ႑် က္ သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက။  

၃။ လကက ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၊ း် မၱဳးက္မ်ားုႏွ က္ာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေ ားလုးကထံုား္မ်ား႑်ား သံုားသးကပ က္ား၊ 
သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားလ ုကကမ်ပ က္ား ွ ္ ွ ႑်ား  မကားးးကပးီား သ က္ာ႔ေလမ်ကေသ် 
႑ေ ား္ူ္ႈ္မ်ားပးၱဳလုးကမ ု္က မက း်မ  ု က္ ်္မ်ား႑ၾက်ား ေကမ်ကက္ မကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ း းးကေ ားေက က်္းီ 
(Gemstone Permit Review Committee) ႑်ား ရြာ႔းညကားသ က္ာ႔း သညက။ ေက်က္းီ၏ လုးကး ု က္ ရ္ကာ႔သညက 
ကမ္ကပးမကာ႔ ႈ္  ွ  း သညက။  

၄။ေကမ်ကက္မကကကက၏ း်၀မက္ူ ႈ္ ွ ေသ် ရာ႔ံပ  ၱဳားေ ားလုးက္မကား႑းရကက ္၀် မၱဳ၀်္ူေဘ်္က 
 ေ ား ရြ မက ႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္ မကကကက္၀် မၱဳ၀်းးက းကက ု ေ ား ရြသ္ကာ႔သညက။  

၅။မ ု က္္ံးက်းံုႏႈမကားပ းကသညကာ႔ း်၀မက္ူ ႈ္ုႏွ က္ာ႔းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ ွ သညကာ႔ ေက်္ကား္ရမကေသ် ႑ေလာ႔ 
႑ကမ္ကာ႔္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေလွမ်ကညီ မက း် မၱဳးက္မ်ား႑်ားလံုား႑း ႑၀္က အစဥးေ ုွႏ္ကာ႔းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က႑်ား 
သံုားသးက္ႈ ပးၱဳသ က္ာ႔သညက။  

၆။ပးညကသူလူထုုႏွ္ကာ႔သကက  ု္ကသူ္မ်ား႑်ားလံုား လကကလွ က္ား္ီမ ု က္္ညကာ႔ လုးကး ု က္ ရ္ကာ႔ုႏွ က္ာ႔း်၀မက ံ္ူ္ႈ 
း ၀ က္ေသ် ႑္မ ၱဳားသ်ား႑ ္ကာ႔ ႑ၾကံပးၱဳး ု္ ကၾက်ားေ ား္ုႏ  ်ား းးက ုက  ုးညကေ ်ကကသ က္ာ႔သညက။  

၇။သဘ်းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ ကာ႔လူ္ႈးီ္  ံမကာ႔ ရြ္ႈ   ု က္္်႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက းရ္ကားေ ်္က ညကပ္ႇ က္ာ႔း္က 
 ေးားပ ္ကား၊  ေထ်ကကးံာ႔ကူညီေးားပ ္ကား - သ္ံဇ်းမွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ 
(MGE ုႏွ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ားအစဦားးီားး်မ ECD)႑်ား EIA လုးကထံုား္မ်ား 
 ေ ်ကေ ်္ကေ ား႑းရကက ႑ကူ႑ညီေးား မက။ 

၈။ လကက ွ ထုးကလုးကပ ္ကား၊ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ းမက  ုားပ းကပ ္ကားလုးကထုံား္မ်ား႑်ား 
သံုားသးက မကုႏွ က္ာ႔ MGE/MONREC ႑်ား းးကေ ားပ ္ကား၊ ထုးကလုးက္ ႈ႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ 
းမက  ာုးပ းကပ ္ကား လုးကထံုား္မ်ား႑းရကက းရ္ကားေ ် က္ ညကပ္္ကာ႔း္ကေးားပ က္ား၊ ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား။  

၉။(ေပ္းံုေ ား ရြပ က္ား၊ ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ က္ား၊ ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ လကက၀းက 
 းမ်ပးၱဳလုးကပ ္ကား႑း ႑၀္က) ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားးရ္က ထုးကကုမကးမက  ာုးပ္ႇ္ ကာ႔း္ကပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ 
႑လုးက႑က ု္ က မကးီားပ ္ကား႑းရကက  မကားးးက ႈ္ပးၱဳပ က္ား။ 
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၁၀။ ႑လ်ား႑လ် ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်သ ုကက္မ်ား႑်ား္ွးကး္ကားပးၱဳမ ု က္ မက  ေကမ်ကက္မကက 
ထုးကလုးကေသ်ေ သ္မ်ားးရ္က ပးညကာ႔းံုကမ က္ပးမကာ႔ေသ်ဘူ္ ေ  းးကး္ကား ပးၱဳးု မက။  

႑ထကကး ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား႑်ား ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္က ရကကပ က္ားပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက  
 ေက်္ကား္ရမကေသ်မ ု က္္ံးက်႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔းံုႏွၱဳမကား္မ်ားုႏွ က္ာ႔က ုကကညီေ႑်္က ေ ်္က ရကကမ ု က္္ညကပ းကပးီား 
း မ မကးညကား္ွ်း က္ ႑္ကးးီကမ ား ွ က္ား္မ်ား႑်ား   ု က္္်ေ႑်္ကပးၱဳပ က္ား၊ းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈးမးက္မ်ား႑်ား 
 ေ ်ကေ ်္ကပ ္ကား၊  ံုား ံႈားေမသညကာ႔ ႑ ရမကဘက်္မ်ား႑်ားပးမကလညက  ွ ပ က္ား၊ ကၽရ္ကားကမ္က္ႈုႏွ္ကာ႔ 
းရ္ကားေ ်္က ညက္မ်ား႑်ား ္ရ္ကား္ံပ က္ား၊းမက  ုားပ္ွ္ကာ႔ထုးကကုမက္မ်ား း ုားပ္ွ က္ာ႔ထုးကလုးကလ်မ ု က္ပ က္ား၊ 
႑လုးက႑က ု္က မကးီားေးားလ်မ ု က္ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ းီားးရ်ားေ ား ရံာ႔ပ  ၱဳားး ုားးကက္ႈး ု႕က ုု   ွ လ်မ ု္ကေး မက 
႑ေထ်ကက႑ကူ ပးၱဳမ ု္က္ညကပ းကး သညက။  

႑း ုား သးက႑ေမပ က္ာ႔ကက႑သီားသီား႑းရကက ္ေ းရကကမ ု္ကေသ်း မကေ ခ္ႈ္မ်ားးရ်က ု  က္  ု က္ေမ ပးီား 
႑ေပး် က္ား႑လြ႑းရကက ပးညကသူး ုာ႔၏ေ္ွမ်ကလ္ကာ႔ မကက္မ်ား္ွ်လညကား ပ္္ကာ႔္်ားလမကက ွ း သညက။ 
သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ ႑မ်ဂ းက္မ ၱဳား ကက႑ကမ ၱဳား႑းရကက ေ္ွမ်က္ွမကားက် 
႑  ုား႑မဂၢထ ုကကးမကေသ်သ္ံဇ်း္မ်ား႑်ား ထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔႑သရ္ကေပး်္ကားလြပ ္ကား္မ်ား 
 ပးၱဳလုးက ်းရ္က ဂ ုပးၱဳးီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ားပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံ႑်ား က္ၻ်ေးခးရ္က  ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက ႈ္ 
အစဦားေ ် က္မ ု္က္ံးးက ုပ းကလ်ေး မက ေပ ားေပ ား္ွမက္ွမကေပ လွ္ကားက် း းက ွညက ွညကပ ္ကာ႔ ေ ွ႕ ကက 
 မီးကကသရ်ား ္ညကပ းကး သညက။  
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၁။ မ   မကား - ပ္မက္ ာ်႔ ေကမ်ကက္ မကကကကုွႏ္ကာ႔ EITI 

၂၀၁၂  ုုွႏးက  ီဇ က္ဘ်လးရ္က ပးၱဳပး္ကေပး် က္ားလြေ ားလုးက္မကားးအစဥက၏ ႑း းက႑း ု္ကားးးက ု႑ပ းက 
ပ္မက္်႑း ုား ္ွ သဘ်၀သ္ံဇ်းးီ္ံ႑ုးက မၱဳးကေ ား႑်ားး ုားးကကေး မကုႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက် 
းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈးရ္က းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ  ွ ေး မက ညက ရ္က မကကပ ္ကာ႔ းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်းးူားေ ်က 
ထုးကလုးက္ႈလုးက္မကား္မ်ားးရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈေ ်ကေ ်္ကေ ား႑ ရြာ႔ (EITI)သ ုာ႔ ၀ က္ေ ်ကက မက ေၾကပ္် 
 ြာ႔သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑ေမပ ္ကာ႔ ၂၀၁၄  ုုႏွးက ဇူလ ု္ကလးရ္က EITI ႑ ရြာ႔၀ က္ေလ်္ကားပ းကလ် ြာ႔ပးီား းးက 
ုႏွးက ရြေကမ်က ၾက ၱဳားး္ကား႑်ားထုးက ြာ႔္ႈ၏ လ ကေၾက်္ကာ႔ းထ္ ံုား EITI ႑းီ က္ ံး်႑်ား ၂၀၁၆  ုုႏွးက 
ဇမကမ၀  ီလးရ္ကထုးကပးမကမ ု္က ြာ႔သညက။ EITI ေ ်ကေ ်္ကပ က္ားသညက မ ု္က္ံးးကမ ု္က္ံးရ္က ၎၏ 
သဘ်၀သ္ံဇ်း္မ်ား႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔းီ္ံ မကာ႔ ရြသညကက ု း ု  ္ုမ်ားလညကလ်ေး မကုွႏ္ကာ႔ 
ထ ုသ္ံဇ်း္မ်ားုွႏ္ကာ႔  ကကုႏရ္ကေသ် ႑ ရမကဘက်္မ်ား႑်ား  ေက်္ကား ရ္မကးရ်းီ္ံမ ု္က မကုႏွ က္ာ႔ 
႑လရ္ကးကူ ေပ  ် ံ ႈ္ပးၱဳမ ု္က မက ႑ကူ႑ညီေးားး သညက။ ႑ေ ွ႕ေး်္က႑် ွ၏ 
႑ ္ကား ြ ံုားး ု္ကားပးညကပ းကသညကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က EITI ႑်ား းးက က္ာ႔ပးီားး က္ာ႔ ႑ေက်္က႑ထညက 
 ေ ်ကပ က္ားပ ္ကာ႔  ံုား ံႈားေမေသ်႑း ုား ၏ဘက်ေ္ရ္မ်ား႑်ား  ေ ်ကထုးကလ်မ ု က္္ညကပ းကပးီား လူ္ႈးီားးရ်ား 
ဘ၀ ရံ႕ပ  ၱဳားး ုားးကက္ႈ႑းရကက ႑သံုားပးၱဳမ ု္က္ညကပ းကေးသညက။ 

 

ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက က ၻ္်ာ႔႑ ္ကာ႔းး ပ္်ား၊ မီလ်၊ ေကမ်ကကး  က္ား းသညကး ုာ႔႑း ႑၀္က က္ၻ်ေးခးရ္က  
႑ ညက႑ေသရားပ္ႇ က္ာ႔္်ားေသ်႑  ုားးမကေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား ေး ၾကရ္က၀ ႈ္ဂုဏကသး္ကားပ ္ကာ႔ 
ေကမ်ကေး်ထ္က ွ်ားေသ်မ ု က္္ံ ပ းကသညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ က္ ေကမ်ကက္မကကကကသညက  
EITI  ညက ရ္က မကက႑းရကက ႑ေ ားၾကီားသညက၀ုသံုားသးကပးီား EITI မ္ကး္ကးရ္က 
ထညကာ႔သရ္ကား္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။ းရ္ကားထရကကလုးက္မကား ရြ္မ်ား၏ းမက  ုားုွႏ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက်္မ်ားသညက 
း ု က္ားပးညက႑းရကက႑ေ ားး ေသ်သကကေ ်ကက္ႈ ္ ွ ္ွသ်လမွ္က ထ ုလုးက္မကား ရြ႑်ား ႑ဓ က႑ကၡ ် 
္ကမေသ်လုးက္မကား၀ု သးက္ွးကမ ု္က္ညကပ းကး သညက။ သ ုာ႔ပ းက  ပ္မက္်ာ႔ EITI သံုားးရ္ကာ႔  ု္က 
ညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြာ႔္ွ သေဘ်းူညီ ြာ႔သညက႑း ု္ကား  ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က  ေကမ်ကက္မကကကကက ု EITI 
ပ းကးအစဥကးရ္က  ကကလကက  ထညကာ႔သရ္ကားသ္ကာ႔း သညက။ 

 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကသညက းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ္ က္ားကက႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔းီ္ံ 
႑ုးက မၱဳးကသညကက ု သ  ွ ပ က္ား္ ွ ဘြ ထ္ကေၾကားေးားေပး်  ု ႈ္္မ်ားသ် ွ ပးီား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကက၏ 
လုးက္မကားသဘ်၀က ု လူထု္ွမ်ားလညက ႈ္္ ွ ေး။ မု ္က္ံးက်္ီ ီ္်္မ်ားသညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက 
ကက၏ ႑လ်ား႑လ်- ႑ထူားသပ က္ာ႔ း ုးကေးမားကရကကသ ုာ႔ း က္း ုာ႔ေမေသ်ေကမ်ကကး ္ကား 
 ေးမားကရကကသညက  ကကလကကး ုားးကက္ညကပ းကေၾက်္ကား  မကာ႔္ွမကားေပး်  ုၾကသညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကူားသမကားေ ် က္ား၀ က္ေ ားသညက း ု္ကားပးညက႑းရကက ႑ပ္းက႑းရမကား႑္မ်ား ံုား  ွ ေသ် 
းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကားၾကီားးးက ုပ းကေၾက်္ကား ္ူ ၾကး သညက။ 

 

ေကမ်ကက္မကကကကုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ းညကား္မညကားအစဥးေ ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ၾကီားၾကးကေ ား႑းရကက း ု  ္ု 
 ေး်္ကား  ု္ႈ္မ်ား  ွ ေမပးီား ႑  ုး လ ု႑းက မကက္မ်ား႑်ားေပ  ွ က္ားေးားမ ု္က မက႑းရကက ႑း ုား သးက႑ေးခ 
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  ႑်ား္မ်ား ကမေ ်ကကလမကက  ွ ေမး သညက။ ဤ႑းီ က္ ံး်ေ ားသ်ားပးၱဳးုေမးအစဥက႑ မ မကက်လသညက 
႑္မ ၱဳားသ်ား ီ  ္ုကေ းီ႑ ရြာ႔ မၱဳးက အစဦားေ ်္ကေသ်႑း ုား သးကက ္ ္က႑း ုား ထံ္ွ း်၀မက္ူသညကာ႔ 
႑ကူား႑ေပး်္ကားက်လပ းကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကကးီ္ံ႑ုးက မၱဳးက ႈ္း ုားးကက႑်ားေက်္ကား 
လ်ေး မကုွႏ္ကာ႔ ပ းကမ ု က္ေ မ ွ ေသ်ပးၱဳပး္ကေပး် က္ားလြေ ား႑းရကကေ ရားေုႏရားမ ု္ကသညကာ႔ လးကလးက 
 းက းက ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားၾကီား ေမး သညက။ 

 

ဤ႑းီ ္က ံး်၏ ညက ရ္က မကက္ွ် ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္ကလညကးးကေမေသ် ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကား႑်ား 
း ု  ္ုမ်ားလညကလ်ေး မကုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကကးီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈလုးက္မကား္မ်ား ႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက 
 ေ ်္က ရကက ္ညကာ႔႑း းက႑း ု္ကား္မ်ား႑်ား  ္ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပး မကပ းကး သညက။   ညက ရ္က မကက္မ်ား္ွ် 
 ေ႑်ကကး ႑း ု္ကားပ းကသညက။ 

 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားးမက  ုားကရ္ကား ကက(value chain) ွ  ႑ဓ ကး မကေ ခ္ႈ္မ်ား၊ 
႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္မ်ား႑်ား  ရြပ က္ားး းကပ ်ပ ္ကား႑း ႑၀္က ႑ေပ  ံ မကားးးက္ႈ (baseline 
assessment) ပးၱဳလုးကပ က္ား။ 

 ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑ေမပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက၊ေကမ်ကကး က္ားကကုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကား  EITI လလ္ကားပ ံၱဳ္ႈ 
 ွ ေ႑်္က ္ညကသ ု႕  မြ႕ထရ္ကလုးကေ ်္ကမ ု က္္ညကက ု သ  ွ မ်ားလညကေး မက။ 

 ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ က္ာ႔္်ားေ႑်္ကလုးကေ ်္ကုႏ ု္က္ညကာ႔ ႑လ်ား႑လ်္မ်ား႑်ား 
 ွ်ေ ရေ ်ကထုးက မက။ 

 ႑း ုား ႑ ရမကဘက်းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ၏ ႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ၀်ကရကက္မ်ား႑်ား  ရြပ က္ားး းကပ ် မက။ 

 

၁.၁ - ေလာ႔လ်္ႈမ က္း က္ုႏွ္ ကာ႔ ေလာ႔လ်္ႈမညကားလ္ကား 

ဤေလာ႔လ်သံုားသးက္ႈသညက qualitative ေလာ႔လ်္ႈ ႑္မ ၱဳား႑း်ားပ းကပးီား ေကမ်ကက္မကကကက႑်ား 
ေလာ႔လ်ပ ္ကားပ းကက် ေကမ်ကက္မကက းမ်ုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကား႑်ား  ရြပ ်ား  ေလာ႔လ်ထ်ားပ ္ကား 
ပ းကး သညက။ 

ေလာ႔လ်သံုားသးက္ႈသညက 

 ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ ေကမ်ကက္မကကကက႑းရကက ႑ဓ ကကမေသ်႑ က္းီကမ ား ွ္ကား္မ်ား၊ 
း ၀ က္လုးကက ု္ကသူ္မ်ား၊ ္ူ၀  ္မ်ား၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ားုႏွ က္ာ႔ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား႑်ား 
 ရြပ က္ားး းကပ ်ထ်ားသညက။ 

 EITI ေ ်ကေ ်္ကေ ားအစဦားး်ားေးား႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကကးရ္ကား္ွးးက ္ကာ႔ ေးမားကရကက႑ေ ်ကက 
ေကမ်ကက္မကကးမက  ုားကရ္ကား ကက (value chain)၏ ႑ဓ ကကမေသ်႑ ္ကာ႔္မ်ား႑်ား 
 ေ ်ကပးထ်ားသညက။ ၁ 

o အစဥးေ ္ေူဘ်္ကုွႏ္ကာ႔ ဘက်ေ ားးီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ 
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o လ ု က္း က္႑ေ ႑းရကက၊ လ ု က္း က္႑္မ ၱဳား႑း်ားုႏွ္ကာ႔ လ ု က္း က္ ရြေ၀ေးားပ ္ကား  ု္က ် 
လုးကထံုား္မ်ား 

o ႑မ်ဂ းက EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက း် မၱဳးကေ ်ကပးပ ္ကား ုႏွ္ကာ႔ Beneficial Owner 
္မ်ား ေ ်ကပးပ ္ကား႑်ား ႑ ္ကေပးလရ္ကကူ္ႈ ွ ေး မက 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် သ္ံဇ်းုႏွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ(MONREC) 
လကကေ႑်ကက ွ  ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား(MGE)ုႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက(MGJEA)း ုာ႔ုွႏ္ကာ႔ ေးရာ႔ ံု ႈ္္မ်ားပးၱဳလုးကပ ္ကား၊ 
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား းုေ ်္ကားပ က္ား း ုာ႔႑ပး္က ပ္မက္်မ ု က္္ံ ွ ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က 
း ၀ က္လုးကက ု္ကေမေသ် ႑ပ ်ားသကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔လညကား ေးရာ႔ ံု္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးက ြာ႔း သညက။ ႑  ုး  
 ေးရာ႔ ံု္ႈ္မ်ားက ု  မကကုမကုွႏ္ကာ႔ေမပးညကေး်ကးရ္က ပးၱဳလုးက ြာ႔ပးီား ၂၀၁၅  ုုႏွးက ေ္လးရ္က ္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕သ ုာ႔ 
ကရ္ကား ္ကားေလာ႔လ် ြာ႔္ႈက ုလညကား ႑းီ ္က ံး်းရ္ကထညကာ႔သရ္ကားေ ်ကပးထ်ားး သညက။ 

ေးရာ႔ ံု ြာ႔သူ္မ်ား္ွ် 

- MONREC ုႏွ္ကာ႔ MGE က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား 
- MGJEA ႑ ရြာ႔၀္က္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကကကု္ၸဏီ္မ်ား္ ွက ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား 
-  မကကုမက၊ ္ုႏ ေလား၊ ္ ုားကုးက (္ုႏ ေလားး ု္ကားေ သၾကီား)၊  ်ားကမကာ႔ (က မ္ကပးညကမ္က)၊ုႏွ္ကာ႔  ုႏ ီား 

(းးကက ု္ကားး ု္ကားေ သၾကီား)း ုာ႔္ ွ ေကမ်ကက္မကကကက႑်ားး းက၀ က္း်ားေသ် ႑ းကဘကက 
လူ္ႈ႑ ရြ႕႑းညကား္မ်ား္ွ က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား 

- ေကမ်ကက္မကကကုမကသညက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ းရြး်ား္မ်ား 
- ေကမ်ကက႑ေ ်္ကား႑၀ က္ပးၱဳသူ္မ်ား 
- ေကမ်ကက္မကကးည် ွ က္္မ်ား း ၀ က္း သညက။ 

 

၁.၂ းထ္႑ၾက ္ က ပ္မက္ ာ်႔EITI ႑း ီ္က းံ်႑ုွႏးက မၱဳးကုႏွ္ ကာ႔  ပ္မက္ ာ်႔ေကမ်ကက္ မကကကက႑းရကက 
လးကးေလ်႑း ီ္က းံ် 

၂၀၁၄  ုုႏွးက ုႏွးကးပ၌ EITI မ က္း က္႑ေၾက်္ကားေ ရားေုႏရားးအစဥကကး္က ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားကကသညက 
EITI မ က္း္က၏႑း းက႑း ု္ကားးးက ု ပ းကေမ ြာ႔ပးီားပ းကး သညက။ ၂၀၁၅  ုုွႏးကးရ္က ပ္မက္်ာ႔ EITI 
သံုားးရ္ကာ႔  ု္ကညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြ႕(MSG)သညက းထ္႑ၾက က္ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက 
ုႏွးကးအစဥကကမ္ကားးပးၱဳလုးကေသ် ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ ႑း ုား ၏ း ်ား၀ က္႑ မကက႑လကကက ုသ် 
ထညကာ႔သရ္ကား မက သေဘ်းူညီ ြာ႔သညက။ 

းထ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘက်ေ ားုွႏးက႑းရကက 
 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားကက္ွ းုးုေး ္ကား႑ ရမကဘက်၏ ၁၃% မကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃၁၄ သမကား (ပ္မက္်ကမးက ၃၆၇ ဘီလီ္ံ) ွ်ေ ရေးားမ ု က္ ြာ႔သညက။ ၂ 

ဤ႑ မကက႑လကကသညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ၏ ႑ မကက႑လကကက ုသ် ႑ေပ  ံထ်ားပးီား 
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ကကးးက ုလံုား၏ မကာ႔္ွမကားေပ  ၅၃% ႑်ားလလ္ကားပ ံၱဳပ ္ကား္ ွ း ။ ၃ ႑  ုး ဘက်ေ ရ္္မ်ားပ၌  ေ႑်ကကးရ္က 
 ေ ်ကပးထ်ားေသ် ႑ေ ားၾကီားသညကာ႔႑ မကက႑လကက္မ်ားး ၀္ကပ ္ကား္ ွ း ။ 

- ေကမ်ကကးရ္ကားပ၌းုေ ်္ကား  ွ  ြာ႔ေသ် ေကမ်ကက္မကကုႏွ္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကားး ု႕၏ းမက  ုား႑ေးခ 
႑ေပ  ံသညကာ႔  းမ် ရမက ၂၀% 

- ႑ပ ်ား းမ် ရမက္မ်ား (မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မသညကာ႔ းမက  ုား၏ ၁၀%) 
- ကု ၼ္ဏီ္မ်ား္ွ ထုးကကုမက္မ်ား႑်ား း ုကက  ုကကေ ်္ကား မပ က္ားသ ုာ႔္၀ုးက း္ကး ုာ႔ပ က္ား႑းရကက 

 ေးားေ ် က္ ေသ် ႑ ရမက္မ်ား 
- ႑း ုား ၏ ေကမ်ကက္မကကုႏွ္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကား  ွ္က္်္မ်ားေ ်္ကား မပ က္ားေၾက်္ကာ႔   ွ ေသ် 

ဘက်ေ ရ္္မ်ား 

းထ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်၏ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား းူားးရြ ၁ းရ္က းက ႈ႕း ။  

းထ္႑ၾက က္ EITI ႑းီ က္ ံး်းရ္က ေကမ်ကက္မကကကကုွႏ္ကာ႔းးကသကကေသ် ႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု 
႑ကမကာ႔႑သးကပ က္ာ႔သ်ေ ်ကပးထ်ားသညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ေကမ်ကက္မကကကက္ွ  ွ ေသ် းမက  ုား္မ်ား 
သညက EITI ႑းီ က္ ံး်းရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔းမက  ုား္မ်ားထကက ႑ ္းမကပ္ က္ာ႔္်ားေမေၾက်္ကား 
႑ေထ်ကက႑ထ်ား္မ်ားးရ်   ွ ထ်ားး သညက။ ထ ု႑ေထ်ကက႑ထ်ား္မ်ားးရ္က ႑ထူားသပ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကကး က္ားကကုႏွ္ကာ႔းးကသကကေသ် ႑ပ ်ား ္ကားပ္းက္ွ   ွ သညကာ႔ လးကးေလ်သုေးသမ 
္ွးကး က္ား္မ်ား း ၀ က္း သညက။ ္ က္ားး ုာ႔္ွ် 

 ၂၀၁၃  ုုႏွးက ဇူလ ု္ကလ ၀်ား းကးကၠသ ုလက ႑ကက( ွက)း္ကး်/Proximity Designs 
႑းီ ္က ံး်႑  ၂၀၁၁  ုုႏွးကးရ္က း္ကး ုာ႔ေသ်ေကမ်ကကး က္ားးမက  ုား္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် 
၇.၈ ဘီလီ္ံ ွ ပးီား း ်ား၀္ကေ ်ကပး မကကထကက ၃-  ပ္ က္ာ႔္်ားေမေၾက်္ကား မကာ႔္ွမကားေ ်ကပးသညက။ 

 ၂၀၁၅  ုုွႏးက ဇရမကလးရ္ကထရကက ွ ေသ် New Cross Roads Asia “ Myanmar Business 
Update”းရ္က း ုးကမ ု္က္ံသညက ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး က္ားးမက  ုား ႑ေ္  ကမကေ ခလ် 
၁၂.၃ ဘီလီ္ံ႑်ား   ၂၀၁၄- ုုွႏးကပ၌ း က္သရ္ကား ြာ႔ေၾက်္ကား း ုးကပးညက႑ေက်ကက ရမက႑ မကက 
႑လကက္ွးကး က္ား႑   ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ၄ 

 မ ု က္္ံးက်႑ းကဘကကလူ ႈ္႑ ရြာ႔ပ းကသညကာ႔ က္ၻ်လံုား  ု္က ်ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ား႑ ရြ႕(Global 
Witness) ၏ ၂၀၁၅  ုုွႏးက ေ႑်ကကး ုဘ်လးရ္က ထရကက ွ  ြာ႔သညကာ႔႑းီ က္ ံပ၌ ၂၀၁၄ 
 ုုွႏးကးရ္က ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏  ေကမ်ကကး က္ားထုးကလုးက ႈ္ မကာ႔္ွမကားေပ းမက  ုား္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် 
၃၀.၉ ဘီလီ္ံ  ွ ္ညက၀ု  မကာ႔္ွမကားေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ၅ 

 

႑  ုး ႑းီ ္က ံး်္မ်ား၏ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကက႑းရကက ႑ဓ ကေးရာ႔ ွ  မကက္မ်ားက ု 
 ေ႑်ကကးရ္က႑ုႏွွးက မၱဳးက  ေ ်ကပး႑းကး သညက။ 
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၀်ား းကးကၠသ လုက၊ ကေမ ီးကူား႑ကက( ွက)း္ကး်/ Proximity Designs ၏႑း ီ္က းံ် ၆ 

၂၀၁၃  ုုႏွးကဇူလ ု က္လးရ္က ၀်ား းကးကၠသ ုလက ကေမ ီးကူား႑ကက( ွက)း က္း်္ ွProximity Designs 
Myanmar ႑းရကက “ ႑မ်ဂ းကးးက ု မကးီားပ က္ား - သဘ်၀သ္ံဇ်း႑ က္ား႑ပ္းက႑်ား 
 က္  က္ုႏွ္ကာ႔းညကားလုံားညီညလးကေ ား႑းရကက႑သံုားပးၱဳပ ္ကား” ေ  ္ကားးအစဥကပ ္ကာ႔ထုးကပးမက ြာ႔သညကာ႔ 
႑းီ ္က ံး်းရ္က ၂၀၁၁  ုုွႏးက း ်ား္၀ က္ ေကမ်ကကး က္ားး္ကး ု႕္ႈ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေ ် က္ား မ္ႈ္မ်ား၏းမက  ုား္ွ် 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၇.၈ ဘီလီ္ံ ွ ေၾက်္ကား  မကာ႔္ွမကားေ ်ကပးထ်ားသညက။ ဤေ ်ကပး မကကသညက 
း ်ား၀ က္ေ ်ကပး မကကးမက  ုားပ းကသညကာ႔ ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၂.၆ ဘီလီ္ံထကက ၃   း ု္ ု 
ပ္ က္ာ႔္်ားေမး သညက။ ႑  ုး သံုားသးက္ႈက မကားဂဏမကားသညက မကကုမက၊ေမပးညကေး်ကုႏွ က္ာ႔  က မ္ကပးညကမ္က ွ  
 ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားုွႏ္ကာ႔႑ပ ်ားက ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား႑်ား ေ္ားပ္မကားပးီား   ွ လ်သညကာ႔  လ က႑ေးခ  
႑ေပ  ံ  ေ ်ကပးထ်ားပ ္ကားပ းကး သညက။ 

သုေးသမပးၱဳ မကက႑  ၂၀၁၁  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ ေ ်္ကား ေ္ရ္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၂.၆၅ 
ဘီလီ္ံ ွ ပးီား း ်ား၀ က္ေကမ်ကကး က္ားး္ကး ုာ႔္ႈးမက  ုား ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃၄ သမကားထကက ၇၇-  
း ု  ္ု  ွ ေၾက်္ကားေ ်ကပးထ်ားသညက။ ႑  ုး ႑ မကကသညက ေကမ်ကကး က္ား႑္ွမကး္ကး ုာ႔ ႈ္္မ်ား၏ ႑မညကား 
႑ကမအစဥကားက ုသ် ္ွးကသ်ားထ်ားေၾက်္ကား သကကေသထူေမး သညက။ ႑းီ က္ ံး်၏႑ဓ က 
႑  ုပးၱဳ မကက္ွ် းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်း္မ်ား္ွ ႑ ရမကဘက်္မ်ား း ုားပ္္ကာ႔ေက်ကက္ူ မက၊  
း ု က္ားေ သၾကီား/ပးညကမ္က္မ်ားသညက ၎း ုာ႔က ု္ကး ု္ကးီ္ံ႑ုးက မၱဳးက သညကာ႔ ္က  ္ကးမးက  ေးခေး ကက 
လ် မက၊ သဘ်၀သ္ံဇ်း္မ်ား္ွ  ွ ေသ်႑ ရမကဘက်္မ်ား႑်ား  ရြေ၀ ္ူ မက ပ းကး သညက။ 
္ ု႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုေမသညကာ႔ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ုႏွးကလညကး ု္ကားးရ္က ၀်ား းကးကၠသ ုလက ႑ကက( ွက) 
း က္း်ုႏွ္ကာ႔ Proximity Designs း ုာ႔သညက ္ွးကး္ကားပးၱဳးုထ်ား ႈ္္ ွ ပ က္ား၏ ပးဥမ်က ု 
 ေ ်ကထုးက မကုႏွ က္ာ႔ ေပ  ွ္ကား မကက္မ်ား႑်ား႑ၾကံပးၱဳမ ု က္ မက ေကမ်ကကး က္ကားေ္ွ်္က  ုလုးက္မကားုွႏ္ကာ႔လုးကထုံားုွႏ္ကာ႔ 
္ညီေသ် ေကမ်ကကး က္ားကကး ုာ႔က ု သုေးသမပးၱဳလမကက ွ ေမး သညက။  
 

း းုကပးညက၏ ႑ေက်ကက ရမက႑ မကက႑လကက ၇ 

၂၀၁၅  ုုွႏးက ဇရမကလးရ္က New Cross Road Asia ၏ Myanmar Business Update 
  ု က္ ် ေ ်္ကားး ားးးကးု ကးရ က္ UN’s Comtrade database သ ုာ႔ ေးားး ုာ႔ေသ် း ုးကပးညက၏ 
႑ေက်ကက ရမက  ု က္ ်႑ မကက႑လကကက ု  ေက်ကကုႏႈးကေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ထ ု႑ မကက႑လကက႑  
၂၀၁၄  ုုႏွးကးရ္က း ုးကမ ု္က္ံသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွ ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး က္ားးမက  ုား 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၂.၃ ဘီလီ္ံ း က္သရ္ကား ြာ႔ေၾက်္ကား ေ ်ကပးထ်ားသညက။ ၈ ဤေ ်ကပး မကက္ွ် 
၂၀၁၃  ုုွႏးက ၀်ား းက႑ကက( ွက)း္ကး် Proximity Designs ႑းီ က္ ံး်၏  မကာ႔္ွမကား မကကပ းကသညကာ႔ 
၂၀၁၁- ုုွႏးက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားး္ကး ု႕္ႈးမက  ုား ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၇.၉ ဘီလီ္ံထကက း ု  ္ု 
 ေကမ်ကလရမကေမး သညက။ 

က ၻ္်လုံား  ု္ က ်ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ား႑း ီ္က းံ် ၉ 

မု က္္ံးက်႑ းကဘကကလူ ႈ္႑ ရြာ႔႑းညကားးးက ုပ းကသညကာ႔ က္ၻ်လံုား  ု္က ်ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ေ ား႑ ရြာ႔ 
(Global Witness)သညက ၂၀၁၅  ုုႏွးက ေ႑်ကကး ုဘ်လးရ္က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက 
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ကကုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ႑းီ ္က ံး်းးက ု ထုးကပးမက ြာ႔သညက။ ၎႑ ရြ႕္ွ  ွ  ြာ႔သညကာ႔ ႑ မကက 
႑လကက္မ်ား႑  ၂၀၁၄  ုုွႏးကပ၌  ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကကး ္ကားထုးကလုးကသညကာ႔းမက  ုား္ွ် 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃၁ ဘီလီ္ံ ွ ေၾက်္ကား ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ဤေ ်ကပး မကကသညက ႑ပ ်ား 
 မကာ႔္ွမကားေ ်ကပး္ႈ႕္မ်ားထကက ၃ ပ္ က္ာ႔းကကေမပးီား ႑က္က  ထ ု မကာ႔္ွမကား မကက္ွမကကမကး က  ေကမ်ကကး က္ား 
ထုးကလုးက္ႈးမက  ုားသညက ေ မံုွႏ္ကာ႔သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔ထုးကလုးက္ႈးမက  ုားထကက သ သ သ်သ်  ပ္္ကာ႔းကက 
ေမး လ ္ကာ႔္ညက။ 

Global Witness သညက ၂၀၁၄  ုုႏွးက႑းရကက ပ္မက္်မ ု က္္ံ၏ း ်ား၀္ကေကမ်ကကး ္ကားထုးကလုးက္ႈ 
းမက  ုား႑်ား  မကာ႔္ွမကား မက  သ္်ား  ုားကမ္၀ုးကေသ်မညကားလ္ကား ုႏွးက ုက ု ႑သံုားပးၱဳ ြာ႔သညက။ ၎း ုာ႔ 
႑သုံားပးၱဳ ြာ႔ေသ်မညကားလ္ကား ႑ေသားး းကက  ု သ  ွ လ ုး က ထ ႑ုးီ က္ ံး်၏ းူားးရြ ၁ းရ္က 
ၾကညကာ႔ ႈ႕ေလာ႔လ်မ ု က္း သညက။  

Global Witness သညက း ကမေသ်းမက  ုား  ွ မ ု က္ မက႑းရကက ေကမ်ကကး ္ကား႑ေ ႑းရကက 
းုးုေး ္ကား၏ ႑ ္ကာ႔သးက္ွးက မကက႑္မ ၱဳား္မ ၱဳားက ု သ  ွ  မကလ ု႑းကေးသညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ၎း ုာ႔ 
႑သုံားပးၱဳ ြာ႔သညက မညကားလ က္ားးးက ုးီ၏  မက႕္ွမကားးရကက မကက ႈ္္ွ် ၂၀၁၄ ုုႏွးက း ်ား၀ က္ 
 ေကမ်ကကး က္ားထုးကလုးက္ႈးမက  ုားထကက ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃၀ ဘီလီ္ံး ု္ ုလမကက ွ း သညက။  

က ၻ္်လံုား  ု္က ်ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ား႑ ရြ႕႑ေမပ က္ာ႔ EITI သညက ေကမ်ကက္မကကကကပးၱဳပး က္ေပး်္ကားလြေ ား 
႑းရကက ပးၱဳလုးကေးားမ ု္ကေသ်႑ဓ ကလ္ကားေၾက်္ကား ၃  ု႑မကက းးက ုပ းကေၾက်္ကား ္ီားေ္် က္ားထ ုား 
 ေ ်ကပးထ်ားပးီား ၎းု ာ႔၏႑းီ ္က ံး်းရ္က EITIုႏွ္ကာ႔ ကကုႏရ္ကေသ် ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားးရ်႑်ား ေ ်ကပး 
ထ်ားး သညက။ ္ ု႑းီ က္ ံး်ပးၱဳးုေမးအစဥကးရ္က က ၻ္်လံုား  ု္က ်ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ား႑ ရြ႕သညက 
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားကကပးၱဳပး က္ေပး်္ကားလြေ ားမွ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ ေ ား႑းရကက လႈးက ွ်ား္ႈ္မ်ား 
 ကကလကကလုးကေ ်္ကေမပးီား EITI သညက ႑  ုး  ညက ရ္က မကက္မ်ား  ွ ေ႑် က္ ေ ်ကေ ်္ကေးားမ ု္ က 
သညကာ႔ ႑ဓ ကလ က္ားေၾက်္ကားပ းကေၾက်္ကားက ု  ေထ်ကက ံ္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးကလမကက ွ း သညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈုွႏ္ကာ႔း္ကး ု႕္ႈ္မ်ားပ္ က္ာ႔းကကလ်သညကာ႔႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား  
ၾကညကာ႔ ႈာ႔ပ ္ကား႑်ားပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကကကးးက ုလံုားက ု EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က ပ္မကမ ု က္သ္ွမပ္မကပ္မက 
ထညကာ႔သရ္ကား မက္ွ် ႑လရမက႑ေ ားၾကီားသညကာ႔က းၥ းကပ းကေမး သညက။သ ုာ႔္ွသ် ႑ ရမကဘက်္မ်ား းရ္ကာ႔လ က္ား  
ပ္ က္သ်္ႈ ွ လ်္ညကပ းကပးီား ေကမ်ကက္မကကကက္ွ း ု က္ားပးညကးီားးရ်ားေ ားး ုားးကက္ႈက ု ႑ကမ ၱဳားပးၱဳ 
မ ု က္္ညက ပ းကေးသညက။ 

၂။ ပ္မက္ ်႕ေကမ်ကက္ မကက္ မ်ား 

ပ္မက္်ာ႔းး ပ္်ားုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကားသညက မ ု္က္ံးက်ေးမားကရကကးရ္က  ကကလကကထ္ကေးခေမ္ညကပ းကပးီား 
 ေးမား႑ပ္ က္ာ႔ ံုား႑ က္ာ႔ပ၌  းကးညကေမ္ညကပ းကသညက။ ပ္မက္်မ ု က္္ံသညက က္ၻ်ေးခးရ္က႑ၾကီား ံုားုႏွ က္ာ႔ 
းးက ုးညကားေသ် ေကမ်ကကး ္ကား႑ ္ကား႑ပ္းကးညက ွ  ်ေ သပ းကပးီား က ၻ္်ာ႔ထုးကလုးက ႈ္၏ ၉၀ 
 ်  ု္ကုႏႈမကား  ွ ေမး သညက။ 

ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု မ ု က္္ ံ ၅၀  မကာ႔းရ္က းူားေ ်ကထုးကလုးကေမး သညက။ ပ္မက္်မ ု က္္ံသညက 
က ၻ္်ာ႔႑ ္ကာ႔္ီ းး ပ္်ား၊ မီလ်ုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကကး ္ကား႑း ႑၀္က ႑ ညက႑ေသရားပးညကာ႔၀ေသ် 
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 ေကမ်ကက္မကက းမ်ေး ္မ်ားၾကရ္က၀္ႈ္မ်ားပ က္ာ႔ ထ က္ ွ်ားေကမ်ကၾက်ားသညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က 
 ေးရ႕ ွ  သညကာ႔ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား္ွ် ႑ညာ႔ံ (Spinel)၊ း မက၊ သံုားးမကလွ္မ ၱဳားေကမ်ကက၊ 
းမကားညံာ႔၊ အစဥဥ  ်ား၊ းလ က္ားးူေကမ်ကက၊ အစဥေ  က္ေကမ်ကက၊ ကမမကးးကေ ေကမ်ကက၊ း လ ုး ်၊ 
ေၾက်္က္မကက ွ္က၊ း္္ကား၊ သလ္ကားေကမ်ကကုႏွ္ကာ႔ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကကေး ္ကား္မ်ားးရ် း ၀္ကး သညက။ 
၎႑ပး က္ က ၻ္်ေးခးရ္က္ညကသညကာ႔ေမ ်္ွ္ေးရာ႔ မ ု္ကေသ် ႑လရမက ွ်ားး ားသညကာ႔    ပ္မက္်ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားလညကား ွ ေမး ေသားသညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေ္ဘု္မ႑းအစဥက႑လ်႑်ားပ ္ကာ႔ ေကမ်ကကး က္ားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက၀ူ  ုႏွးက္မ ၱဳားုႏွးကး်ား 
 ရြပ ်ားက် ညလမကား  ုၾကသပ က္ာ႔ ဤ႑းီ ္က ံး်းရ္ကလညကား ထ ုကြာ႔သ ုာ႔ ႑သုံားပးၱဳသရ်ား္ညကပ းကသညက။ 
သ ုာ႔ေသ်ကလညကား က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈးရ္က း မက ္ွလရြ  ကမမကေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်“coloured gemstones”၀ု ေ ခ  ုၾကသညက။ ႑ေ ် က္္ြာ႔ေသ် 
သလ္ကားေကမ်ကကက ုး က္ ေကမ်ကက္မကက႑္မ ၱဳား႑း်ားထြးရ္က ထညကာ႔သရ္ကားထ်ားသညက။ 

EITI ေ ်ကေ ်္ကေမေသ်႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္မ်ားပ းကသညကာ႔ ဇ္ကဘီ္်၊ ္ ုဇ က္ဘးက၊ း က္ဇမီား္်ား၊ 
ကရမကက ု ီ္ ုက ကကးးကသ ၼ္းမ ု္က္ံုႏွ္ကာ႔  ီ႑ြ ်လီ ုမကား း ုာ႔သညက ၎း ုာ႔၏ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က 
 ေကမ်ကက္မကကကကက ု ္ၾက်ေသား္ီုႏွးက္မ်ား္ွးး္ကက် ထညကာ႔သရ္ကားထ်ားေ ်ကပးထ်ားပးီားပ းကး သညက။ 
သ ုာ႔ေသ်ကလညကား္္ကားမ ု က္္ံ္မ်ားးရ္က ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ႑ က္းးီကမ ား ွ က္ား႑ ေသ်ကလညကားေက်္ကား၊ 
အစဥးေ ႑ ေသ်ကလညကားေက်္ကား ႑ပ ်ားသး ၱဳ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ရြပ ်ားထ်ားပ က္ား္ ွ း ။ ပ္မက္်မ ု္က္ံးးကမ ု္က္ံ 
းညကားသ်လွမ္က ႑ က္းးီကမ ား ွ္ကား႑ ၊ အစဥးေ ႑  ကက ရြပ ်ားထ်ားပ ္ကားပ းကသညက။ 

ေ ွား္ ္ကက်လက ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား “႑  ုားးမက” ုႏွ က္ာ႔ “းမက  ုားမညကား” ၀ူ  (္ ု႑ မ မကထ  
းးက  းးက ံ)  ရြြပ ်ား ြ႕ၾကသညက။  းမက  ုားမညကား   ုသညက္ွ် းမက  ုားမညကားပးီား ေးမ်ာ႔ေသ်ေကမ်ကက္မကက 
(  ုလ ုသညက္ွ် လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးက မက ္်ပ ္ကား႑ ္ကာ႔ ္ ွ ပ က္ား) က ု ညကညလမကားး သညက။ 
သ ုာ႔ေသ်ကလညကား လကက ွ ႑ မ မကးရ္က “းမက  ုားမညကား” ၀ူေသ်ေ၀ ၀် က ု ကုမကသရ္က ်းရ္က 
႑သုံား္ပးၱဳေး်ာ႔း ။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ႑  ုး ေ၀ ၀် သညက ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ ၱဳားးံု၏ 
းမက  ုား္မ်ားက ု  ီေလမ်ကေသ်  ရြပ ်ား ႈ္ ္ပးၱဳမ ု္ကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ းကသညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ ႑ဓ ကေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ေ သ္ွ် းထ၀ီ႑ေမ႑ထ်ား႑  ႑ေ ွ႕ေပ္်ကက 
ဘကကေး်္ကးမကားေ သးရ္က းညက ွ ပးီား ေကမ်ကကး ္ကားက ု က မ္ကပးညကမ က္၊ းးကက ု္ကားး ု္ကားုႏွ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု က မ္က၊  ွ က္ား၊က ္က၊ ္ုႏ ေလားုႏွ္ကာ႔ းမသၤ် ီေ သး ုာ႔းရ္ကေးရာ႔ ွ  သညက။ 
 းမ်မ္ကေပ္႑္မ်ားးု္ွ် မ က္းးကေ သ္မ်ား ႑ထူားသပ က္ာ႔ းဋ းကၡပ းကးရ်ား ်ေ သ္မ်ားးရ္က 
းညက ွ သညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ ႑ဓ ကေကမ်ကက္မကကေးရာ႔ ွ  ်ေ သ္မ်ား္ွ် 

- ေကမ်ကကး ္ကား႑္မ်ား ံုားထရကက ွ  ်  ်ားကမကာ႔(က မ္ကပးညကမ္က)မွ က္ာ႔  ုႏ ီား (းးကက ု္ကားး ု္ကား 
ေ သၾကီား) 

- းး ပ္်ား၊မီလ်ေကမ်ကကး ု႕ပ ္ကာ႔ထ္က ွ်ားေသ်္ ုားကုးက းမ်မ္ကေပ္(္ုႏ ေလားး ု္ကား
ေ သၾကီား) း ုာ႔ပ းကသညက။ 
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ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး က္ားး ု႕႑်ား မ ု္က္ံးက်္ွ၀ က္္ူသူ္မ်ား႑းရကက 
 ေမပးညကေး်ကးရ္က ုႏွးကးအစဥကေကမ်ကက္မကက းမ်ပးးရြ္မ်ားကမ္ကားးက် ေ ် က္ား မပ ္ကား႑ပး္က မ ု္က္ံ 
းးက၀ွ က္ား ွ  ေကမ်ကက္မကက  ု္က္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ေးမား္မ်ားးရ က္ ေ ်္ကား မပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလုးကး သညက။ 
မ ု က္္ံပ ်ားသ်ား္မ်ား႑်ား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကပ ္ကားလုးက္မကား္မ်ား႑ပး္က ႑  ုး ကကပ၌ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံသ်ား္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑ကမ ၱဳားးူ းူားေး ္ကားလုးကက ု္ကပ ္ကား္မ်ားက ုလညကား အစဥးေ ႑  း်ားပ္းကထ်ား 
း သညက။ ပ္မက္်မ ု က္္ံသ်ား္မ်ားက ုသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  မေးားထ်ားး သညက။ 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ဧ  ္်ုႏွ က္ာ႔းးကသကကေသ် ဘူ  ္ေ    ု္က ်းးကး္ကား 
 ေက်ကက္ူ္ႈ္မ်ားက ု  လရမက ြာ႔ေသ် ္ကးုုႏွးက္မ်ားးရ်က ေက်ကက္ူ ြာ႔ၾကေသ်ကလညကား ထ ုးးကး္ကား၏ 
႑ ညက႑ေသရားုႏွ္ကာ႔္ံုၾကညကလကက ံမ ု္ကးရ္ကား ွ ႈ္က ု္ူ ္သ မ ု က္း ။  ွ္ကားလ္ကားး ကမေသ် ေမ်ကက ံုား  
ဘူ္ ေ  ႑ မကက႑လကက္မ်ား ္  ွ  ပ ္ကားသညက ေကမ်ကက္မကက ွ မ ု က္ေသ်ေမ ်႑်ား  မကာ႔္ွမကားေပး်  ုပ ္ကား၊ 
သး္ကား႑္ွ်ားေးားပ ္ကား္မ်ားပ းကေးခပးီား ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  မေးား ်းရ္က 
း မကေ ခ္ႈ္မ်ား ွ မ ု က္က်  ္ကားုႏွီားပ္ႇၱဳးကမံွသူ္မ်ား႑းရကကလညကား  ္ကားုႏွီားပ ႇ္ၱဳးကုႏွံ မက ႑ ကက႑ ြပ းကေးး သညက။ 
႑  ုး ႑ မကကက ု ႑် ံုး ုကက မကုႏွ က္ာ႔ း ု  ္ုး ုားးကကေက်္ကား္ရမကေ႑်္ကလုးကေ ်္က မက လ ု႑းက 
ေမး သညက။ 

 

၂.၁ ေကမ်ကက္ မကက းမ်္မ်ား 

္ုႏ ေလားပ္ ၱဳ႕္ွ ႑ေ ွ႕ေပ္်ကကဘကက ္ ု္က ၁၅၀  မကာ႔႑ကရ်းရ္က ွ ေသ် ္ ုားကုးက မ ၱဳ္ကာ႔၀ွ က္ားသညက 
 ေကမ်ကက္မကကထရကက ွ ေသ်ေ သ႑ပ းကထ္က ွ်ားပးီား ္ ုားကုးကေ သက ု းး ပ္်ားေပ္၀ု း္ကး်ား 
ေ ခေ၀ခၾကသညက။ ္ ုားကုးကေ သ၏ ထူားပ ်ားေသ် ဘူ  ္ေ  ႑ေမ႑ထ်ားေၾက်္ကာ႔ ထ ုေ သ္ွ 
ထရကက ွ ေသ် းး ပ္်ား႑ေ ်္က္ွ် ႑မီ ္ကာ႔ေ ်္က၊   ေုသရားေ ်္ကသမကားေမပးီား က ၻ္်ေးခးရ္က 
႑ေ ်္ကေး်ကကး္ႈ ႑ ွ  ံုားဂုဏကသး  ုႏွ က္ာ႔ပးညကာ႔းံုေသ် ေကမ်ကက္မကကပ းကသညက။  ွ္ကားပးညကမ္က 
္ ု က္ား ႈားေ သ္ွထရကက ွ ေသ် းး ပ္်ားး္ကလွမ္က ထ ုကြာ႔သ ုာ႔႑ ညက႑ေသရား္မ ၱဳား ္ ွ း ။ ႑  ုားးမက 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ေး ၾကရ္က၀ပ ္ကား၏ ႑ပ ်ားးးက ကကးရ္က ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ား႑်ား း ု္က  ု္က 
ထ မကား မၱဳးကလ ုပ ္ကား္မ်ား ပ းကေးခပးီား သ္ ု က္ားးေလမ်ကက းဋ းကၡ္မ်ားေးခေး ကက ြာ႔း သညက။ က ၻ္်ာ႔႑  ုားးမက 
 ေကမ်ကက္မကက ွ  ်ေ သ႑်ား ေ ွား္ က္ေ းကက း ုးကဧက ်ဇက၊ ပ္မက္်ဘု က္္မ်ား၊ 
 ွ က္ားးးကဘု ္က္မ်ား၊ က ုလ ုမီပ  း သွမကုမကသညက္မ်ား၊ းးကေ  ္ကားေ ်္က္မ်ားက းးက္ကကးရြလ္ကား ြာ႔ၾက 
သကြာ႔သ ုာ႔ ္ေမာ႔ေ းကးရ္ကလညကား  ုႏ ု က္္ံးက်္ ွေကမ်ကက္မကကကုမကသညကးရြး်ား္မ်ား၊  ေကမ်ကကးရ္ကား 
 က္ားုီွႏားပ ႇ္ၱဳးကမွံသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ မ ု က္္ံးက်္ွ း းကး ၀္ကး်ားေသ် ႑ပ ်ားးုဂၢ ၱဳလက္မ်ားက းးက္ကကးရြလ္ကား 
ေမၾကး သညက။ 

က ၻ္်ာ႔းး ပ္်ား၏ ၈၀-၉၀% ္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွပ းကသညက၀ု မကာ႔္ွမကားၾကသညက။ းး ပ္်ားက ု 
႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္မ်ားပ းကသညကာ႔ ္ ုဇ က္ဘးက၊ ္  ဂ းက်၊ ထ ု္ကား၊ သ   လကၤ်၊  ီ္ကကမ္က၊ း ုးက၊ 
း ကးကးးမကုႏွ္ကာ႔ ႑် ကမကမးၥးမကမ ု္က္ံး ုာ႔းရ္ကလညကား ေးရာ႔ ွ  သညက။ လရမက ြာ႔ေသ်  ္ကးုုွႏးက မကာ႔က 
္ ုဇ္ကဘးကုႏွ က္ာ႔္  ဂ းက်း ုာ႔းရ္က ႑ ညက႑ေသရားပ္ႇ္ကာ႔းး ပ္်ားသ ုကကၾကီား႑်ား ေ ်ကထုးကေးရာ႔ ွ ပ ္ကားက 
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က ၻ္်ာ႔းး ပ္်ားေးမားကရကကက ု ေပး်္ကားလြေး ြာ႔သညက။ က္ၻ်ာ႔႑ၾကီား ုံားးး ပ္်ားးရ္ကားၾကီား္ွ် ္ ု႑   
္ ုဇ္ကဘးကမ ု က္္ံးရ္ကးညက ွ ပးီား လ်္ညကာ႔ ္ကးုုႏွးက႑းရ္ကား က ၻ္်ာ႔းး ပ္်ားေးမားကရကက၏ ၂၀%  ွ လ် 
 မက  မကာ႔္ွမကားထ်ားး သညက။ ၁၀ 

ထ ု ႑်   ကပး ၱဳ္က ကက္မ်ားသညက က္ ်ာ႔ေးမားကရကကးရ္က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက္မ်ားုႏွ္ကာ႔ ္ွအစဥကပး ၱဳ္က မက 
ၾက ၱဳားး က္ားေမၾကး သညက။ ႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔္်ားေသ် ္ ုားကုးကးး ပ္်ားသညက မ်္ညကေက်္ကား ွ ပးီား 
က ၻ္်ာ႔ေးမား႑ပ္္ကာ႔ ံုား   ွ ေမး သညက။ ္ေမာ႔ေးမားကရကကပ၌ ႑ေ ်္က႑ေသရားၾကညကလ က္ေက်္ကား ရ္မကေသ် 
သဘ်၀္ ုားကုးကေကမ်ကက္မကက႑  ု္ ကားးုံားးးကးံုုား းးကက် ကကလွမ္က ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈၀၀၀၀ 
  ွ ေမး သညက။၁၁ ၂၀၁၅  ုုွႏးကေ္လးရ္က ဂမီမီ ်   ုသဘီ ေကမ်ကက္မကကေလလံးရြပ၌ းး ပ္်ား 
းးကက် ကကလွမ္က ႑ေ္  ကမကေ ခလ် းးကသမကားုွႏ္ကာ႔ညီ္ွမေသ်  ွ်ားး ားေသ် ေမထရကကးး ပ္်ား၀ု 
သ ၾကသညကာ႔   ေုသရားေ ်္က ွ သညကာ႔္ ုားကုးကးး ပ္်ား ႑  ု္ကားးုံား၂၅.၅၉ က် ကက႑်ား 
႑ေ္  ကမကေ ခလ်သမကားေး ္ကား ၃၀.၃၃ ပ ္ကာ႔ က ၻ္်ာ႔းံ မ မကး္က ေ ် က္ား မမ ု က္ ြာ႔း သညက။ ၁၂ 

္ ္ကက္ၻ်ာ႔းံ မ မက႑ေ ် က္ား႑ပ းက ၂၀၁၄  ုုွႏးက ုႏ ု၀္ကဘ်လးရ္က ဂမမီ ်   ုသဘီပ၌ းးကက် ကကလွမ္က 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် းးကသမကားေ႑်ကကးမကေၾကား ွ ေသ် ႑ေလား မ မက ၈.၆၂ က် ကက ွ  
  ေုသရားေ ်္က္ ုားကုးကးး ပ္်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကကကုမကသညက Graff ္ွ လကကးရးကထညကပးၱဳလုးက မက 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈.၆ သမကားပ ္ကာ႔ ၀္က္ူ ြာ႔သညက။ 

္ ုားကုးကမီလ်သညကလညကား ႑ ညက႑ေသရားေက်္ကား္ရမကပးီား က ၻ္်ာ႔ေးမားကရကကးရ္က  ေးမားုႏွႈမကားပ္ွ္ကာ႔္်ားလမကက 
 ွ း သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑ေးခ ၀ က္သူ္မ်ားး းကး ၀္ကး်ား ႈ္ပ္ႇ က္ာ႔းကကလ်ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ 
မီလ်သညကလညကား ္ ွ ္ပ းကလ ု႑းကေသ် ေကမ်ကက္မကကးးကး ားပ းကေၾက်္ကား Bonhams က ၂၀၁၆ 
 ုုွႏးက ္းကလးရ္က ္ွးက မကကပးၱဳ ြာ႔သညက။၁၃ ္ ုားကုးကေ သးရ္က ေးရာ႔ ေသ် းမကားညံာ႔ သညကလညကား 
႑ ညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔္်ားပးီား က ၻ္်ေးခးရ္ကေးရာ႔ ွ  ေသ်  ွ်ားး ားသညကာ႔းရ္ကားထရကကးးက ုပ းကသညက။ 
္ ုားကုးက ႑ညံာ႔(Spinel)သညကလညကား လွးေသ်ေၾက်္ကာ႔ မ ု္က္ံးက်ေးမားကရကကးရ္က ထ္က ွ်ားလ်ပးီား 
 ေးမားလညကားေက်္ကားလ်ေမး သညက။ သ ုာ႔ ်းရ္ကလညကား Spinel သညက းး ပ္်ားထကက ေးမားုွႏၱဳမကားး ု  ္ု 
 မၱဳ သ်္ႈ  ွ း သညက။ Spinel ္မ်ား႑်ား  ေကမ်ကက္မကကေလ်က၏  ၾကီားပ္းကေသ်လွညကာ႔း်ားသူ “the 
great impostor”၀ု သ္ုးကၾကသညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ေ ွား္ ္ကေ းက္မ်ားက 
က ၻ္်းးက၀ွ က္ား ွ သ  ူ္မ်ား (အစဥး္် ႑ ုႏၵ ္ုွႏ္ကာ႔ ႑ဂၤလမက)းရ္ကးးက က္ထ်ားေသ် းး ပ္်ား္မ်ား္ွ် 
း က္းးကးး ပ္်ား္မ်ား္၀ုးကဘြ spinel ္မ်ားပ းကး သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္ကေးရာ႔ ွ  ေသ် 
သံုားးမကလွ္မ ၱဳားေကမ်ကကုွႏ္ကာ႔ ေ လးရ္ကား၀  း ု႕သညက ႑ ညက႑ေသရားလရမကးရ်ေက်္ကား္ရမကပးီား က္ၻ်ာ႔ 
 ေးမားကရကကးရ္က္မကကုႏွ်းမကားလွသညက။ ပ္မက္်မ ု က္္ံ႑းရ္ကားပ၌ ႑  ုားးမကေကမ်ကက္မကက းမ်ေး ္ကား   
္မ်ားးရ် ွ ေမပးီား မ ု က္္ံ႑းရ္ကားပ၌ ေးရာ႔ ွ  ပ ္ကား္ ွ ေသ် းးက ုးညကားေသ် ႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်္ွ် “ ပ္”  းမ်ပ းကသညက။ 

၁၉၈၀  ုုႏွးကုႏွ က္ာ႔ ၁၉၉၀  ုုႏွးကးရ္က  ွ္ကားပးညကမ္က ္ ု္ကား ႈားေ သပ၌ ေ ်ကထုးကေးရာ႔ ွ  ြာ႔ေသ် 
းး ပ္်ား္မ်ားသညက ထ ု က္ားမ ု္က္ံ္ွး ္ကာ႔ မု က္္ံးက်းး ပ္်ားေးမားကရကကသ ုာ႔ ေ ်ကက ွ  ြာ႔သညက။ 
၎ေမ်ကက ၁၉၉၀  ုုွႏးက္မ်ား႑းရ္ကား းး ပ္်ားုွႏ္ကာ႔မီလ်ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား က မ္ကပးညကမ္က 
မ က္ာ႔္်ား၊  ်ားကမကာ႔႑မီားး၀ ုကကမွ က္ာ႔ း ုးကပးညကမ က္းးကး ုာ႔းရ္ကလညကားေးရာ႔ ွ  ြာ႔သညက။ သ ုာ႔ေသ်က 
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္ က္ားေ သ္ွထရကက ွ ေသ်းး ပ္်ား္မ်ား၏ ႑ ညက႑ေသရား္ွ် ္ ုားကုးကးး ပ္်ားေလ်ကက 
 ေက်္ကား္ရမကပ ္ကား ္ ွ ေး။ 

၂.၂  ေကမ်ကကး ္ ကား 

ေကမ်ကကး ္ကားက ု က မ္ကပးညကမ္က  ်ားကမကာ႔ုႏွ က္ာ႔းးကက ု္ကားး ု္ကားေ သၾကီား  ုႏ ီားး ုာ႔းရ္က ေးရာ႔ ွ  သညက။ 
 ေကမ်ကကး က္ားက ုု ဂရ်းီ္်လ်၊ ဂမးမကုႏွ္ကာ႔ ႑ေ္  ကမကပးညကေထ်္ကးုး ုာ႔းရ က္ ေးရာ႔ ွ  ေသ်ကလညကား 
ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက က္ၻ်ာ႔ေးခးရ္က ေကမ်ကကး က္ားထရကက ွ  ် ႑ဓ က႑ ္ကား႑ပ္းက ပ းကသညက။ 
က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကကး က္ားထုးကလုးက္ႈ၏ ၉၀  ်  ု က္ုႏႈမကားသညက  ်ားကမကာ႔ေ သ္ွပ းကပးီား ၀္က္ူသူ္မ်ား္ွ် 
း ုးကမ ု္က္ံသ်ား္မ်ားပ းကသညက။မကက   ုကကသညက ေကမ်ကကး က္ားုွႏ္ကာ႔္ွ်ား ရ္္ကားမ ု္ကေသ် ေကမ်ကကးးက္မ ၱဳား 
ပ းကပးီား က ၻ္်းးက၀ွ က္ားးရ္က ေးရာ႔ ွ မ ု္ကသညက။ေကမ်ကကး ္ကားသညက ႑ေ ွ႕႑် ွေ သးရ က္ 
း မကပးီားလွမ္က ေးမား႑ေက်္ကား ံုားပ းကသညက။  ပ္မက္်ာ႔ပ္ ညက၀ က္ေကမ်ကကး ္ကား “IMPERIAL JADE” သညက 
က ၻ္်ေးခးရ္က းမက  ုား႑ ွ  ံုားပ းကပးီား ႑ေ ်္က႑ေသရား္ွ် ၾကညကလ က္ေး်ကကးေသ် 
ပ္း ္ကားေ ်္က႑ ညက႑ေသရား  ွ း သညက။  ေကမ်ကကး ္ကား္ွ်႑း းက္ွ  ရမကားလြာ႔ၾကညကလ္ကသညကာ႔ 
 ေကမ်ကကး က္ား႑ပ းက ႑း်ားး်ား ွ ပးီား ႑ေ ် က္္မ်ား္ွ်   ္ကားုႏုေ ်္က၊   က္ားေ ်္ကုႏွ က္ာ႔႑ပး်ေ ်္က၊ 
႑ပ  ေ ်္က၊ ႑္ြေ ်္က၊ ႑မီေ ် က္၊ ႑၀ ေ ် က္၊ လ ေ္ၼ်ကေ ် က္ုႏွ က္ာ႔႑ည ၱဳေ ် က္၀ူ  
႑ေ ်္က႑္မ ၱဳား္မ ၱဳား ွ သညက။ ႑ ညက႑ေသရားေက်္ကားေသ် ေကမ်ကကး ္ကား္ွ် ထု းက မက၊ 
းုးီားလုံားေလား္မ်ား ပးၱဳလုးက မကုွႏ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကမ ု က္ မက  ္်ေကမ်ပးီား  ံမ ု္က ညက ွ း သညက။ 

း ုးကမ ု္က္ံ႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကကး ္ကားက ု လရမက ြာ႔ေသ်ုႏွးကေး ္ကားေထ်္က မီက်လကးညကားက 
  ုား ်႑းအစဥက႑လ်႑်ားပ ္ကာ႔ းမက  ုားထ်ား ြာ႔ၾကသညက။ ဘီးီ ၂၉၅၀ ႑္ွးက႑သ်ား႑  ေကမ်ကကး ္ကားက ု 
း ုးကးက်ားပ က္ာ႔ “္ု” ၀ုေ ခေ၀ခသညက။ း ုးက က် ီ႑  ု႑  ေက်္ကားက္ကဘံုုႏွ က္ာ႔ 
္ ြ႑ၾက်ား ေကမ်ကကး က္ားုွႏ္ကာ႔ပးၱဳလုးကထ်ားေသ် းံး်ားးးကး က္ား ွ သညက။ ကရမကပ  ား ွးကသညက 
 ေကမ်ကကး  က္ား၏ ၀ ေသသလကၡဏ် ၁၁  ုက  ု ေ ားသ်ားပးၱဳးု ြာ႔သညက။ း ုးကပးညကးရ္ကသ်္က 
 ေ၀်္ကေက်္ကုွႏ္ကာ႔ထ ု္က၀ က္း ုာ႔းရ္က ေကမ်ကကး ္ကား္အစဥကေကမား ႈ္ း ုားးကကလ်သပ ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကကး ္ကား  
(႑ထူားသပ က္ာ႔႑ ညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔ေကမ်ကကး က္ား)လ ု႑းက မကက္ွ်  ကကလကကပ္ႇ္ကာ႔းကကမ ု္က ရ္က ် 
 ွ ေမး သညက။ 

မ ု က္္ံးက်ေကမ်ကကး က္ားလုးက္မကားးရ္က ပးၱဳပး က္္ႈ(treatment)႑္မ ၱဳား႑း်ား႑ေးခ္ူးညက  ႑ဓ က 
ကုမကသရ္က္ႈ ႑ေ ခ႑ေ၀ခ ပ းကသညကာ႔ A , B , C ုႏွ္ကာ႔ B + C ၀ူ  ၄  ု သးက္ွးကထ်ားး သညက။ A 
Grade သညက ပးၱဳပး က္္ႈ ္ ွ ေသ်႑  ု္ကားးံုားပ းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်က  ေ္်္ကားပ ္ကာ႔သမကာ႔း္ကပးီားပ းကသညက။ 
႑ ညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔္်ားေသ် ေကမ်ကကး က္ား႑္မ ၱဳား႑း်ားပ းကပးီား ေမ်ကကထးက ကကလကက  ပးၱဳပး က္္ႈ ပးၱဳ
 မက ္လ ု၀ု သးက္ွးကထ်ားေသ်ေကမ်ကကပ းကသညက။ B Grade သညက ႑ ညက႑ေသရားမ ္က႕ပးီား 
ၾကညကလ္က္ႈ ္ ွ ေသ် ေကမ်ကကပ းကက် ၎က  ု႑ကက းကးရ္က ႑ေ ် က္ ၽရးက း သညက။ ထ ု႕ေမ်ကက 
synthetic resins းရ္ကုႏွးကပးီား ႑ေ ်္ကၾကညကလ္ကေး်ကကးလ်ေး မက ပးၱဳလုးက ေသ်ေကမ်ကက 
႑္မ ၱဳား႑း်ားပ းကသညက။ ႑  ုး ေကမ်ကကး က္ား႑်ား B Grade ေကမ်ကကး ္ကား႑္မ ၱဳား႑း်ား၀ု  ရြပ ်ားမ ု္က မက  
လရမကးရ် ကက ြး သညက။ C grade ႑္မ ၱဳား႑း်ား္ွ် ႑ေ ်္ကးကကလ်ေး မက ေ ား  ုားပးၱဳပး က္ ပးီား B+C 
႑္မ ၱဳား႑း်ား္ွ် resin polymers းရ္က ုႏွးကထ်ား သညကာ႔႑ပး္က   ုားေ ားက ုထးက  ႑သုံားပးၱဳ ေသ် 
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 ေကမ်ကက႑္မ ၱဳား႑း်ားပ းကသညက။ သ ု႕ေသ်ကလညကား ေကမ်ကကး ္ကား၏ ႑ ညက႑ေသရားက ု ႑္မ်ား႑်ားပ ္ကာ႔ 
႑ေ ်္က၊ ၾကညကလ္က္ႈ၊ ထရ္ကားေ ်ကကပ္္က ္ႈုွႏ္ကာ႔ းံုးမကားသကမက႑ေးခ ၾကညကာ႔က် ႑ကြပ းကၾကသညက။  

ေကမ်ကကး  ္ကား၏႑ ညက႑ေသရားက ု ပ္ ညက၀ က္ထ းကးမကား႑ ညက႑ေသရား imperial (top quality) ၊ 
႑လ္က႑လးက ႑ ညက႑ေသရား commercial (medium quality)ုႏွ က္ာ႔ ႑ ညကမ ္ကာ႔ utility (low 
quality) ၀ူ   ရြပ ်ားထ်ားး သညက။ 

 

၃။ ႑္ကးးီကမ ား ွ္ကားုႏွ္ ကာ႔ အစဥးေ ္ေူဘ်္က 

၃.၁ ႑း ာုး ၏ ႑္ကးးီကမ ား ွ္ ကား္မ်ား 
ေကမ်ကက္မကကကကုႏွ္ကာ႔  ကကုႏရ္ကေသ်႑း ုား ၏႑ဓ က ႑္ကးးီကမ ား ွ္ကား္မ်ား္ွ် 

 သ္ံဇ်းုွႏ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ က္ားေ ား၀မကၾကီားး်မ  
 ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား 

သ္ံဇ်းုွႏ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ (MONREC) 

သ္ံဇ်းုွႏ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ လကကေ႑်ကက ွ  သး ၱဳးရ္ကား 
အစဦားးီားး်မုွႏ္ကာ႔ မ ု္က္ံး ု္ကးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကားပ းကသညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ် က္ား၀္ကေ ား 
လုးက္မကား(MGE)း ုာ႔သညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကုွႏ္ကာ႔းးကသကကေသ် းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ္မ်ား၊ ္ူ၀  ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
းညကား္မအစဥကား္မ်ား ေ ား ရြပ က္ား္မ်ား႑ပး က္ ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားေ ်္က ရကကပ က္ားက ုလညကား း်၀မက္ူ 
 ေ ်္က ရကက း သညက။ 

သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ႑ေမပ က္ာ႔ ႑း ုား ၏းရ္ကားထရကက္ူ၀  ေ ား ရြပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑ေက်္က႑ထညက 
 ေ ်ကပ က္ား၊ သး ၱဳကကုႏွ္ကာ႔ ကကုႏရ္ကေသ်အစဥးေ ္မ်ား၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ား႑်ားထုးကပးမကပ ္ကားက ု း်၀မက္ူ 
 ေ ်္က ရကကသညက။ ၀မကၾကီားး်မ႑ေမပ ္ကာ႔ ၁၉၉၄  ုုွႏးက သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ ႑  သး ၱဳးူားေ ်ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
ထုးကလုးက ရ္ကာ႔ေလွမ်ကကလလ်္မ်ား႑်ား း းးကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ေ ်္က ရကကေးားပ ္ကား္မ်ားက ု ပးၱဳလုးကေးားး သညက။ 
း်မ႑ေမပ ္ကာ႔ ေ႑်ကးေ ား ွ က္ား္မ်ား၏ ထုးကလုးက ႈ္္မ်ား႑်ား ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွွ က္ာ႔ 
သး ၱဳကကးရ္က  က္ားုွႏကီားပ ႇ္ၱဳးကုံွႏ္ႈး ုားပ္ႇ္ကာ႔  ွ ေ ားက ု ေ ်္က ရကကး သညက။ 

သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မးရ္က ႑ဓ ကး်မ ၂  ုုွႏ္ကာ႔ မ ု က္္ံး ု္ကးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား (SEEs) ၄  ု 
 ွ သညကာ႔႑မကက းးက ု္ွ် ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား (MGE) ပ းကသညက။ 
သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မသညက းရ္ကားထရကက္၀ူ   မ္ွးကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔းီ္ံပ ္ကား၊  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ 
လ ု က္း က္ထုးကေးားပ ္ကား၊ သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ  မ္ွးကပ က္ား၊ သး ၱဳးရ္ကား႑်ားးးကေ ားပ က္ား၊ သဘ်၀ 
းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ားုႏွ က္ာ႔လံုပ ံၱဳေ ား႑းရကက း်၀မက္ူေ ်္က ရကကး သညက။ ဘူ္ ေ   
ေလာ႔လ်ေ ားုႏွ္ကာ႔ဓ းကသး ၱဳ ွ်ေ ရေ ားအစဦားးီားး်မ(DGSME)သညကမ ု္ က္ံ႑ုႏွံာ႔ ဘု္ ေ    ု က္ ်႑ေပ ပးၱဳ 
ေပ္းံုေ ား ရြပ က္ား၊ဘူ္ ေ  ၊ဘူ္ ဓ းု၊ဘူ  ္ ူးုႏွ က္ာ႔  ွ်ေ ရးူားေ ်ကပ ္ကားမညကားလ္ကား႑်ား ႑သံုားပးၱဳ  
သး ၱဳ ွ်ေ ရပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ းူားေ ်ကပ က္ား္မ်ားက ု း ုကက  ုကကေ ်္က ရကက သညက။ 
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၂၀၁၆  ုုွႏးက ္းကလးရ္က း်၀မကလလြေပး်္ကား ္ူသညကာ႔ ႑္မ ၱဳားသ်ား ီ  ္ုကေ းီ႑ ရြာ႔ မၱဳးက႑း ုား ္ွ 
သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မုႏွ္ကာ႔သးကေး်ုႏွ္ကာ႔သဘ်၀သ္ံဇ်းထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ(MOECAF) 
မွးက ု႑်ား ၀မကၾကီားး်မးးက ု႑ပ းကေး ္ကားးညကား မက ေၾကပ္် ြာ႔သညက။ ႑သးကေး ္ကားးညကားလ ုကကေသ် 
၀မကၾကီားး်မ႑်ား သ္ံဇ်းမွ က္ာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ ၀ုေ ခး သညက။ 

 

ပ္မက္ ာ်႔ေကမ်ကက္ မကက းမ်ေ ်္ကား၀ က္ေ ားလုးက္ မကား (MGE) 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကားသညက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မေးားပ က္ား၊ လ ု္ကး္ကထုးက 
 ေးားပ ္ကား၊းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္ကေ ား ရြပ က္ား၊ းုဂၢလ ကကု္ၸဏီ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားေ ်္က ရကကပ ္ကား၊ 
 းမ် ရမက္မ်ားးုေ ်္ကားပ က္ား၊ ထုးကလုးက ႈ္႑်ားေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ က္ား၊ ေကမ်ကက္မကကုႏွ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကကး က္ားေးမားကရကက ွ်ေ ရပ က္ားး ုာ႔႑း ႑၀္က  ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔  ကကုႏရ္ကေသ်လုးက္မကားး်၀မက 
႑်ားလံုားက ု း်၀မက္ူေ ်္က ရကက သညက။ 

သ္ံဇ်းမွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ၏႑ က္း်မကကး်္မကကုွႏ်းရ္က 
 ေ ်ကပးထ်ားေသ် ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား၏ ႑ဓ က႑ မကားကက္ွ် 

  းမ်မ္ကေပ္းရ္က လုးကကရကက္မ်ားသးက္ွးကေးားပ က္ား 
 ပးညကကးရ္ကားလုးက္မကား ွ္ကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔သ္၀ သ္႑သ္ကား္မ်ား႑်ားေကမ်ကက္မကက းမ် 

ထုးကလုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ထုးကေးားပ ္ကား 
 ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ ္ကား၊ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုားေ ် က္ား မပ က္ား၊ေကမ်ကက္မကက 

႑ေ မ်ထညက(သ ုာ႔)လကက၀းက းမ်ေ ် က္ား မပ က္ား္မ်ား႑းရကက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑    
႑ ရမကေက်ကက ံပ ္ကား 

 သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ၏ ၾကီားၾကးက ႈ္ပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္မ်ားကမ္ကားးပ က္ား 

ပ္မကာ႔္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား၏  ံုား မၱဳးကသညက  ေမပးညကေး်က ေကမ်ကက္မကက 
ပးး ုကကးရ္ကးညက ွ ပးီား  မကကုမကပ္ ၱဳ႕၊ ္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕မွ္ကာ႔  ်ားကမကာ႔ပ္ ၱဳ႕း ုာ႔းရ္က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် 
 ေ ် က္ား၀ က္ေ ားလုးက္မကား ညလမကၾက်ားေ ား္ႈား္မ်ား အစဦားးီားေသ် ံုား ရြ္မ်ား ွ သညက။ ေ သ႑ ္ကာ႔ း္က္ ံုား ၂ 
 ံုား္ွ် ္ ုားကုးကုႏွ က္ာ႔လံုား ္က- ်ားကမကာ႔းရ္ကးညက ွ ပးီား ေ သ႑ က္ာ႔ ံုား ရြ ၇  ု  ွ သညက။ 
ပ္မက္်ာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား႑ေမပ ္ကာ႔ လံုား ္က- ်ားကမကာ႔းရ္က 
၀မကထ က္ား႑္က႑်ား ၁၀၀ အစဦား ၊ ္ ုားကုးကေ သ႑ ္ကာ႔ ံုားးရ္က ၀မကထ က္ား႑္က႑်ား ၅၀ အစဦား႑း ႑၀္က 
၀မကထ က္ားေး ္ကား ၇၀၀  မကာ႔႑်ား  မကာ႔႑းကထ်ား ွ သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်  ေ ်္ကား၀္ကေ ား 
လုးက္မကား၏ ၀မကထ က္ား႑ၾကီား႑ကြ ႑္မ်ားးု္ွ်းးက္ေး်က္ွ႑ပ  ္္ကားး်ား္ူထ်ားၾကသူ္မ်ားပ းကၾကပးီား 
႑မညကားးုသ် ႑ းကသ်ား ၀မကထ္ကား္မ်ား ပ းကၾကး သညက။ 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား႑ေမပ က္ာ႔ ေ သ႑ ္ကာ႔လုးက္မကား္မ်ားးရ္က 
႑ဓ က႑ မကားကက္ွ း ၀္ကလုးကေ ်္ကေမး သညက။၁၄ အစဥး္်႑်ားပ က္ာ႔ ္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕းရ္ကလုးကေ ်္က 
 ေမေသ်လုးက္မကား္မ်ား္ွ် 
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- သး ၱဳးရ္ကား္မ်ား႑်ားးးကေ ားပ က္ား 
-  းမ် ရမက္မ်ား၊ ႑ ရမက္မ်ားေက်ကက္ူပးီား ေမပးညကေး်ကသ ုာ႔ လလြေပး် က္ားေးားပ ္ကား 
- ေ သ႑ ္ကာ႔းမက  ုားပ းက႑ ရြ႕-ေၾကပ္်ထ်ားသညကာ႔ေကမ်ကက္မကက႑်ား းမက  ုားပ းကပ က္ားုႏွ က္ာ႔ 

 းမ် ရမကေက်ကက ံ မက းရကက မကကပ က္ား္မ်ား႑းရကက းံု္ွမကေးရာ႔ ံု္ႈပးၱဳပ က္ား 
- ေမာ႔းအစဥက္ွးကး္ကား႑းီ ္က ံး်႑်ား ေမပးညကေး်က ွ  ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် 

 ေ ် က္ား၀ က္ေ ားလုးက္မကား   ံုား မၱဳးကသ ုာ႔ေးားး ုာ႔ပ ္ကား။ 

 

ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား၏  ရြာ႔းညကားးံု 

 

 

MGE သညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္မ်ားက ုလညကား း်၀မက္ူေ ်္က ရကကေးား း သညက။ ၂၀၁၅  ုုွႏးကးရ္က 
႑ပးညကပးညက  ု က္ ်ေကမ်ကက္မကကပးးရြၾကီားးးက ုုႏွ က္ာ႔ ပးညကးရ္ကားေကမ်ကက္မကကပးးရြးးက ု႑်ား 
 ေမပးညကေး်ကးရ္က ကမ္ကားးပးၱဳလုးက ြာ႔း သညက။ 

MGE သညက ေက်ကက ံ  ွ ေသ်  းမ် ရမက္မ်ား႑်ား ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားဘဏကုႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ 
မ ု က္္ံပ ်ားကုမကသရ္က္ႈဘဏက ွ  သးက္ွးကထ်ားေသ်ေ္ရး် ္ကားးရ္က းုးညကားထ်ား ွ သညက။ MGE ၏ 
 ေ္ရး် ္ကား္မ်ားက  ု ပးညကေထ်္ကးုး် ္ကားးးက မၱဳးက ုံား္ွ းးကေ ားပ က္ားပးၱဳး သညက။ ႑ပ ်ားေသ် 
မ ု က္္ံး ု္ကးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား (SEEs) မညကားးူ MGE သညကလညကား သီားပ ်ားေ္ရး် က္ား္မ်ား “ Other 
Accounts” ွ ေမမ ု္ကး သညက။ သီားပ ်ားေ ရ္း် က္ား္မ်ား  ုသညက္ွ် မု ္က္ံေး်က မကးုံေ္ရ  ေ ရ္း် က္ား္မ်ား 
ပ းကပးီား ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားဘဏကးရ္ကထ်ား ွ က် ပးညကေထ်္ကးုး် က္ားးးက မၱဳးက္ွ း းးက ေသ် 
 ေ္ရး် ္ကား္မ်ားပ းကသညက။ MGE ႑း ႑၀္က မ ု္က္ံး ု က္းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား႑်ားလံုားသညက ေ္ဘု္မ 
လကက ံထ်ားသညကာ႔ ဘက်ေ ားးံုႏႈမကား္မ်ား႑  ဘက်ေ ား႑းီ က္ ံး်္မ်ား႑်ား း် က္ားးးက မၱဳးက ုံားသ ုာ႔ 
းးကုႏွးကလွမ္ကုႏွးကၾက က္ း္ကသရ္ကား း သညကက။ း် က္ားးးက မၱဳးက ုံားသညက း် ္ကားးးကပ ္ကားက ု International 

္မကားေမားဂမ္ကား    ကုကး်

    ုကကး်

 မကကုမက

ေကမ်ကကး ္ကား ေကမ်ကက္မကက

ကုမကသရ က္္ႈ
လ ု္ကး္ကး်မ

    ုကကး်

ေမပးညကေး်က

းီ္ံ

ေ္ရး် ္ကား

 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားုႏွ္ကာ႔
္ွးကး္ကား္မ်ား

ေကမ်ကက္မကကပးးရြ

ေကမ်ကက္မကကပး မကား

    ုကကး်

လံုား ္က/ ်ားကမကာ႔

လံုား ္က/ ်ားကမကာ႔

ပ္းကၾကီားမ်ား

္ ုားည္ကား

 ုႏ ီား

    ုကကး်
္ ုားကုးက

္ ုားကုးက

္ုႏ ေလား

္ ု္ကား ႈား
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Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)၏ းံုႏႈမကား႑  း် ္ကားးးကပ ္ကား 
 ပးၱဳး သညက။  

႑း ုား သညက MGE ္ွ က ု က္ေ ်္ကထ်ားေသ် ေ္ရး် က္ား္မ်ား၏႑ေ ႑းရကကက ုသ  ွ ပးီား  
 မကးံုေ္ရ္မ်ား႑်ား ႑သုံားပးၱဳပ က္ား  ု္က ်႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု း်မ႑းရ္ကားပ၌သ် ထ မကား မၱဳးက 
ကမကာ႔သးကထ်ား ွ း သညက။ ႑  ုး ႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု လလးကေး်ကသု ာ႔း္ကပးေသ်ကလညကား 
႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑်္က မပးပ က္ား္ ွ း ။ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈးံုႏႈမကား႑  MGE ၏ ေ္ရး် ္ကား 
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑်္က  မပးသ က္ာ႔း သညက။ 

းးကက ၻ္်လံုား႑း ု္ကား႑း်ုႏွ က္ာ႔  ု ေသ်က မ ု က္္ံေး်ကေး်က္မ်ား္မ်ား ွ  မ ု က္္ံး ု္ကးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား 
မညကားးူ MGE သညက ္ူ၀  ပးၱဳပ ္ကား၊ းညကားက္ကားထ မကားသ ္ကားပ ္ကား္မ်ားက ုေ ်္က ရကကေမ သကြာ႔သ ုာ႔  
းရ္ကားး ု္က ႑ေမပ ္ကာ႔လညကား း်၀မက္ူလုးကက ု က္ေမ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ conflict of interest  ပးဥမ် 
 ွ ေမး သညက။ မ ု က္္ံးက် ႑ းကဘကက လူ ႈ္႑ ရြာ႔႑းညကားးးက ုပ းကသညကာ႔ သဘ်၀႑ ္ကား႑ပ္းက 
႑ုးက မၱဳးကးီ္ံေ ားး်မ(NRGI)သညက ပ္မက္်ာ႔မ ု္က္ံး ု က္းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား(SEE)႑်ား  မကားးးက ြာ႔ 
 ပးီားေမ်ကက ႑  ုး  SEE ္မ်ားးရ္က ္ူ၀  ပးၱဳပ က္ား၊ းညကားက္ကားထ မကားသ ္ကားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
းရ္ကားး ု္ကလုးက္မကားး်၀မကး ုာ႔႑ၾက်ား ႑ မကားကက ရြပ ်ားထ်ားပ က္ား ္ ွ သညကက ု ္ွးက မကကပးၱဳ 
 ေ ်ကပးထ်ားသညက။၁၅ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကက႑းရကက ႑း ုား ္ွ ႑္ကးးီကမၱဳား ွ္ကား  ု္က ် 
 ပးၱဳပး က္ေပး်္ကားလြ္ႈ႕္မ်ားပးၱဳလုးက ်းရ္က ႑  ုး ႑ မကက႑်ား ႑ဓ က႑ မကက႑ေမပ က္ာ႔ ေပ  ွ က္ား မက 
႑ေ ားၾကီားး သညက။  

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား(MGE)၏ း ်ား၀္က႑ မကားကကုႏွ္ကာ႔လုးက္မကား 
း်၀မက္မ်ားသညက လကက ွ ႑ မ မက႑ထ  ္ႈမက၀ ား၀ ားသ်သ  ွ  း သညက။ အစဥး္် သ္ံဇ်းုွႏ္ကာ႔ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မုွႏ္ကာ႔ အစဥးေ ႑ ၊ ကမ္ကာ႔ထံုား႑   ကကုႏရ္က ႈ္၊ 
းီ္ံ႑ုးက မၱဳးက္ႈာ႔  ု က္ ် ရြာ႔းညကားးံု၊ ဘက်ေ ား႑းီ႑္ံ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ႑ ရမက၀္ကေ္ရးီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈးမးက္မ်ား္ွ် 
 ွ က္ားလ္ကား္ႈ္ ွ း ။ ေကမ်ကက္မကကကက၏းမက  ုားုွႏ္ကာ႔ ဘက်ေ ရ္  ွ ႈ္ ႑လ်ား႑လ်္မ်ားေၾက် က္ာ႔ MGE 
သညက ပ္မက္်ာ႔မ ု္က္ံး ု က္းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ားထြ္ွ ႑ေ ားး  ံုားလုးက္မကားးးက ုပ းကပးီား ၎၏ 
လုးက္မကားကက႑်ား သံုားသးက္ႈာ႔ပးၱဳပ ္ကားသညက ႑ကမ ၱဳားေကမားဇူား္မ်ားးရ်  ပ းကထရမကားေးမ ု က္္ညကပ းကး သညက။  
MGE၏႑ မကားကကုႏွ က္ာ႔ လုးက္မကားး်၀မက္မ်ား႑်ား ေက်္ကား္ရမကေသ်မ ု္က္ံးက် ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ားုႏွ က္ာ႔႑ညီ 
 ပးၱဳကမ္ကာ႔ပ ္ကားပ ္ကာ႔ း ု  ္ုးရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ ွ လ်္ညကပ းကပးီား ႑ုးက မၱဳးက ႈ္႑းီ႑္ံ္မ်ားလညကား း ုားးကက 
႑်ားေက်္ကားလ်္ညကပ းကက် ၎၏လုးက္မကားး်၀မက္မ်ား႑်ား ထ ထ ေ ်ကကေ ်ကကုွႏ္ကာ႔း်၀မက္ူ 
 ေ ်္က ရကကလ်မ ု က္ေသ် မ ု္ က္ံး ု္ကလုးက္မကားးးက ုပ းကလ်္ညကပ းကေးသညက။ 

MGE သညက ၎၏း်၀မက၀း  ်ား္မ်ား၊ လုးက္မကား္မ်ား႑်ား ထ ေ ်ကကးရ်ေ ်္က ရကကမ ုက္က မက 
လ ု႑းကေသ်မညကားးည်၊ လုးက္မကားကၽရ္ကားကမ္က ႈ္ွ္ကာ႔ ႑ေးရာ႔႑ၾကံၱဳ ွ ေသ် းရ္ကား ညကပးညကာ႔၀သညကာ႔ 
၀မကထ က္ား္မ်ား ႑လံု႑ေလ်ကက ွ ေ ားသညကလညကား း်မ၏႑ဓ ကး မကေ ခ္ႈးးက းကး္က ပ းကသညက။ 
ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ ကၽရ္ကားကမ္က ႈ္္မ်ားုွႏ္ကာ႔ မညကားးည်႑ကူ႑ညီ လ ု႑းက္ႈ ွ ေသ်ကက္မ်ား႑်ား ႑ၾကံပးၱဳမ ု္က မက 
၀မကထ က္ား္မ်ား၏းရ္ကားေ ်္က ညက႑်ား သုံားသးက္ႈပးၱဳ မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ 
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လးကးေလ်က်လးရ္က MGE သညက ပ္မက္်ာ႔ EITI သံုားးရ္ကာ႔  ု္ကညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြာ႔းရ္က 
က ု္ကး်ားပးၱဳး ၀ က္ပ က္ား ္ ွ ေသားး ။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ MGE ႑ ္ကာ႔ပ္္ကာ႔က ု္ကး်ားလွ္ကးးကအစဦား္ွ 
သံုားးရ္ကာ႔  ု္ကညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြာ႔းရ္ကး ၀္က  MGE ၊ MSG ုႏွ္ကာ႔ EITI သကက  ု္ကသူ္မ်ား႑ၾက်ား 
 ေး ္ကားးးကညွ ုႏွ ၱဳ္ကားပ ္ကား၊ သး္ကား႑ မကက႑လကက္ွမေ၀ပ က္ား္မ်ား ပးၱဳလုးက မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ 

ပ္မက္ ာ်႔ေကမ်ကက္ မကကကက ရံာ႔ပ  ၱဳားး ာုးးကကေ ား အစဥာီးေ ်္ကေက က်္းီ 

႑း ုား ႑ ရြာ႔းရ္ကပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကက ရံာ႔ပ  ၱဳားး ုားးကကေ ားအီစဥားေ ်္ကေက်က္းီသညက ေကမ်ကက္မကက  
ကက႑းရကက  ံုားပ းက မကက မေးားေသ် ႑ ရ္ကာ႔႑်ဏ်႑ ွ  ံုားုႏွ္ကာ႔ ႑ ္ကာ႔႑ပ ႇ္္ကာ႔ ံုား႑ ရြာ႔ပ းကသညက။ 
ထ ု႑ ရြာ႔သညကပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကကကုွႏ္ကာ႔းးကသကက  ေကမ်ကက္မကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မေးားပ က္ား္ွ 
႑းပးၱဳ  းမက  ုားပ းကပ ္ကား႑ ံုား႑ထ   ံုားပ းက မကက႑ ရ္ကာ႔႑်ဏ်ုႏွ က္ာ႔ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ၾကီားၾကးက မက 
း်၀မက႑ ွ  ံုားပ းကသညက။ ထ ုေက်က္းီးရ္ကေ႑်ကကး ႑ ရြာ႔၀္က္မ်ားး ၀္ကး သညက။ 

- သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ၀မကၾကီား (အစဥကၠး) 
- သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ  ုး ္၀မကၾကီား 
- ပးညကထြေ ား၀မကၾကီားး်မ  ုး ္၀မကၾကီား 
- ဘက်ေ ား၀မကၾကီားး်မ  ုး ္၀မကၾကီား 
- ႑္မ ၱဳားသ်ားးီ္ံက မကားုႏွ္ကာ႔ းီားးရ်ား ရံ႕ပ  ၱဳားး ုားးကကေ ား၀မကၾကီားး်မ  ုး ္၀မကၾကီား 
-  ုး ္ေ ွ႕ေမ မၱဳးက 
- ေ ႑ က္ား႑ပ္းကုွႏ္ကာ႔ ညကေပ္်္ကားအစဦားးီားး်မ ညလမကၾက်ားေ ား္ႈား မၱဳးက 
- သးကေး်အစဦားးီားး်မ ညလမကၾက်ားေ ား ႈ္ား မၱဳးက 
- သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ ညလမကၾက်ားေ ား္ႈား မၱဳးက 

သ ၼ္းေ၀်္ကားအီစဥားသ မကားး မကသညက ၂၀၀၆  ုုႏွးကးရ္က ႑  ုး ေက်က္းီ၏အစဥကၠး႑ပ းက  ေ ်္က ရကက ြာ႔ 
 ူားပးီား ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား း္ကး ုာ႔ပ က္ား္ပးၱဳ္ွီ ပးညကးရ္ကားပ၌းမက  ုားပ္ႇ္ကာ႔း က္မ ု က္ မက  
ေထ်ကက ံ႑်ားေးား ြာ႔သလူညကား ပ းကသညက။ ထ ုေက်က္းီသညက ႑ၾက ္က္ညက္ွမေးရာ႔ ံု   ႑ေပ  ံ 
 ံုားပ းက မကက္မ်ား႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ မ္ွးက ြာ႔သညကက ု သ  ွ  ပ က္ား္ ွ း ။ ၂၀၁၆  ုုႏွးကးရ္က ႑း ုား  
႑ေပး် က္ား႑လြမွ္ကာ႔ ၀မကၾကီားး်မ ႑ေပး်္ကား႑လြ္မ်ားေၾက် က္ာ႔ ္ က္ားေက်က္းီ႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ 
 ေပး်္ကားလြ ရြာ႔းညကား္ညကက ု ္သ  ွ း ။ 

ေကမ်ကက္ မကကၾကီားၾကးကေ ား ၀ ေုက က်္းီ 

ေကမ်ကက္မကကၾကီားၾကးကေ ား ၀ ုေက်က္းီ႑်ား ၁၉၉၅  ုုွႏးကေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  ႑ မကား ၁၀ ႑  
 ရြာ႔းညကားထ်ားသညက။ ေက်က္းီသညက လ ု က္း က္/ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ေလမ်ကကထ်ားပ ္ကား္မ်ား႑်ား း းးကပ က္ား၊ 
 ေကမ်ကက္မကကလုးကကရကကး္က  ေ ခ္ူပ က္ား၊  းမ် ရမကုႏႈမကား္မ်ားသးက္ွးကပ က္ား၊  ေကမ်ကက္မကကးမက  ုား 
ပ းကပ ္ကားး ုာ႔က ု ေ ်္က ရကကသညက။  ၀ ုေက်က္းီ႑ေမပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံးးက၀ွ္ကား ွ   ေကမ်ကက္မကက 
းမက  ုားပ းကပ ္ကား္မ်ား႑်ားလံုားက ု ၾကီားၾကးကေ ်္က ရကက ေသ်႑ဓ က းမက  ုားပ းက႑ ရြာ႔ပ းကသညက။ 
 ေက်က္းီအစဥကၠး္ွ် သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ၀မကၾကီားပ းကပးီား ႑ပ ်ားသကက  ု္ကေသ်႑း ုား း်မ္မ်ား 
႑ပး္က ေကမ်ကက္မကကကၽရ္ကားကမ္ကးည် ွ္က္မ်ား၊ မညကားးည် ွ္က္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ႑းရ္ကားေ ား္ႈားး ုာ႔ း ၀္ကး သညက။ 
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 ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကက႑  ၂၀၁၆  ုုွႏးက္ွး  MGJEA ္ွ က ု္ကး်ားလွ္က ၃ အစဦား 
း ၀ က္လ်း သညက။  ၀ ုေက်က္းီုႏွ္ကာ႔ အစဦားေ ်္ကေက်က္းီး ုာ႔၏  ကကုႏရ္က္ႈက ု  ွ က္ား ွ္ကားလ္ကားလ က္ား 
သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်က  ၀ ုေက်က္းီသညက ေမာ႔းအစဥကလုးက္မကား္မ်ား႑းရကက  ံုားပ းက မကက မေးားပ က္ား၊ 
 ံုားပ းက မကက္မ်ား မ္ွးကမ ု္က မက အစဦားေ ်္ကေက်က္းီ၏ သေဘ်းူညီ မကကုႏွ္ကာ႔ ေပ  ွ က္ား မကက္မ်ား 
 ္ူ မက ပ းကသညက၀ု ေ္ဘု္မ႑်ားပ က္ာ႔သ  ွ  း သညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးကးရ္က ႑း ုား ႑ေပး် က္ား႑လြမွ္ကာ႔ 
၀မကၾကီားး်မ႑ေပး်္ကား႑လြ္မ်ားေၾက် က္ာ႔ ေက်က္းီ႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ေပး်္ကားလြ ရြာ႔းညကား္ညကက ု 
သ  ွ  ပ ္ကား ္ ွ း ။ 

 

ေကမ်ကက္ မကကကုမကသရ က္္ ႈး္ကး်/One Stop Shop 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား႑ေမပ က္ာ႔ ္ုႏ ေလား၊ပ္းကၾကီားမ်ားုွႏ္ကာ႔ းးကက ု က္ားပ္ ၱဳ႕ 
္မ်ားးရ က္ ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈး္ကး်္မ်ား  ရ္ကာ႔လွးကထ်ား ွ ပးီား ၂၀၁၆  ုုွႏးကုွႏးကအစဦားး ု က္ားးရ္က 
 ေမပးညကေး်ကပ၌ ေကမ်ကက္မကက႑  ု က္ားးုံားကုမကသရ္က္ႈက ု ရ္ကာ႔ပးၱဳေးားေသ်  ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈ 
း က္း်က ု  ရ္ကာ႔လွးကေးား ြာ႔သညက။ ္္ကားး က္း်္မ်ား႑်ား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ား 
လုးက္မကား(MGE)ုႏွ က္ာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ္က္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက (MGJEA) း ုာ႔က 
းီ ္ံ႑ုးက မၱဳးကသညက။ 

ေကမ်ကက္မကကကုမကသညက္မ်ား၊ းရ္ကားးူားေ ်ကသူ္မ်ား၊ ၀ က္္ူသူ္မ်ား္ွ ကုမကသရ္က္ႈး္ကး်က ု ႑သံုားပးၱဳ 
လ်ေး မက ေကမ်ကက္မကကေးမားုႏွၱဳမကား္မ်ား႑်ားသးက္ွးကေးားထ်ားး သညက။ သ ုာ႔္ွသ် ၀ က္္ူသူ္မ်ား 
႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက္မ်ား၀္က္ူ ်းရ္က ကုမကသရ္က္ႈး က္း်႑ေးခး ု  ္ု္ံုၾကညက ႈ္ာ႔ ွ လ်္ညကပ းကပးီား 
္ွီ  ု႑်ားထ်ားလ်္ညကပ းကး သညက။ ထ ုသ ုာ႔သးက္ွးကေ ်္ကား မပ ္ကားပ ္ကာ႔ MGE၊ MGJEA၊ 
႑ေက်ကက ရမကး်မ၊ ေကမ်ကကးရ္ကားကု္ၸဏီ္မ်ားုႏွ္ကာ႔ကုမကသညက္မ်ားက ု းးက  ္ုားေ႑်ကကးရ္က ွ ေးပးီား 
ကုမကသရ္က္ႈး္ကး် ရ္ကာ႔လွးကထ်ား ွ ပ က္ား႑်ားပ ္ကာ႔း ်ား၀္ကေကမ်ကက္မကကေးမားကရကကက ု ေးခေး ကကေးပးီား 
သကက  ု္ကသူ႑်ားလုံား႑းရကက လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ားးမးကးကမပးၱဳလုးကမ ု္က္ညကပ းကက် ႑်ားလံုား 
႑းရကက ္ွမကကမကေသ်္ွးကး က္ား္မ်ား ပးၱဳးုေးားမ ု္က္ညကပ းကေးသညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးကးရ္က ္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕ပ၌ 
ကုမကသရ္က္ႈး္ကး် ( One Stop Service )  ရ္ကာ႔လွးက မက လမ်ထ်ား မကက႑်ား ေ သ ံ္မ်ားက ၂၀၁၅ 
 ုုွႏးကးရ္က သး းကေ္ွ်ကကေသ်ေၾက်္ကာ႔   ု က္ား္ံထ်ား သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က 
္ က္ားး္ကး်မွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  ္ ုားကုးကကမကးးကးးကေလွမ်ကကးရ္က ႑ပ္္ကားးရ်ား ရ္က႑ေ ်ကက႑႑ံု္မ်ား 
 ေ ်ကကလုးက္ညကက ု း ုား  က္ေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကး သညက။ 

 

ေကမ်ကက္ မကကအစဥးေ  ုႏွ္ ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္မ်ား 

ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑  လုးက္မကား႑္မ ၱဳား႑း်ားုႏွးက္မ ၱဳားက ု လ ု က္း က္ (သ ုာ႔္၀ုးက)  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မေးားး သညက။  

- ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ 
- ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး္က 
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ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔အစဥးေ ္မ်ားသညက ၁၉၉၄ ုုႏွးက သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ းရ္က း ၀ က္ 
 ေသ်ကလညကား ၁၉၉၅ ုုႏွးကးရ္က ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔သကက  ု္ကသညကာ႔ ႑ေၾက်္ကား႑ ်႑်ားလုံားး ၀ က္သညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ က ု ထုးကပးမက ြာ႔သညက။ ၁၆ 

ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ၏ ညက ရ္က မကက္မ်ား္ွ် ပ္မက္်မ ု က္္ံ္ွထရကက ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
းးကလမအစဥကား  မ ု္က္ံေး်က႑းရ္ကား ေကမ်ကက္မကက းမ်ုွႏ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ေးမားကရကက  ်ုွႏႈမကားပးညကာ႔ 
ပ းကထရမကားပးီား  ရံာ႔ပ  ၱဳားး ုားးကကလ်ေး မက၊ ေးမားကရကကးီားးရ်ားေ ားးမးကုႏွ က္ာ႔႑ညီ  ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်ထုးကလုးကပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ ေ ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ားပ ္ကားလုးက္မကား္မ်ားက ု ကု္ၸဏီ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ သ္၀ ္္ 
႑သ္ကား္မ်ား႑်ား လရးကလးကးရ်လုးကက ု္က ရ္ကာ႔ပးၱဳ မက၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်ုွႏ္ကာ႔လကက၀းက းမ်္မ်ားက ု 
႑ မ မက႑  ္ေ ရား လရးကလးကးရ်ေ ် က္ား၀္ကေ ်ကကက်ားမ ု္ကေးေ ား႑းရကက  ေကမ်ကက္မကက းမ် 
 ေးမား္မ်ား  ရ္ကာ႔လွးကထ်ား ွ  မက၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု ပးညကးရ္ကားပ၌ း ်ား္၀္ကထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ား 
းေးမ်ကကေးပးီား ပးညကးသ ုာ႔း ်ား္၀္က ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳပ ္ကား္မ်ားက ု းေးမ်ကကေး မက  ပ းကး သညက။  

၁၉၉၅ ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ သညက ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား ရြပ ်ားထ်ားပ က္ား 
္ ွ ေသ်ကလညကား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈ ပးၱဳ ်းရ္ကလညကားေက်္ကား၊ ႑ က္းးီကမ ား ွ္ကားးရ္က   
လညကားေက်္ကား  ရြပ ်ားသးက္ွးကေလာ႔ ွ သညက။ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑   ရြပ ်ားထ်ားေသ် 
 ေကမ်ကက္မကက႑္မ ၱဳား႑း်ား္ွ် ထုးကလုးက္ႈက ု႑ေပ  ံေသ်  းမ် ရမက႑်ားေးားေ ်္က မက  
႑းရကကသ် ပ းကသညက။  

- းး ပ္်ား၊မီလ်၊ ေကမ်ကကး ္ကား၊ း မက (ဓ းကသး ၱဳ ရမက ၂၀%) 
- ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား (ဓ းကသး ၱဳ ရမက ၁၀%) 

၁၉၉၆  ုုႏွးက  ီဇ က္ဘ်လးရ္က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကမညကားအစဥးေ ္မ်ား (သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ 
႑  ္မကာ႔ေၾကပ္်း် ႑္ွးက ၇၀/၉၅) သညက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ား း ု္ ုသ  ွ မ်ားလညကလ်ေး မက 
လ က္ားညလမက မကကမညကားးမးက္မ်ားက ု ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ၁၉၉၆ ေကမ်ကက္မကကမညကားအစဥးေ က ု 
႑ဂၤလ းကဘ်သ်ပ ္ကာ႔ ေ ်ကပးပ ္ကား္ ွ ဘြ ပ္မက္်ဘ်သ်ပ က္ာ႔သ် ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးက 
ဧပးီလးရ္က မညကားအစဥးေ ႑သးက္မ်ား းညကား္မအစဥကား႑သးက္မ်ား႑်ား ္ူၾက က္ားပးၱဳထ်ားပးီား ၂၀၁၆  ုုႏွးက 
ေ္လးရ္က လူထု႑ၾကံပးၱဳေ ရားေုႏရားးရြ္မ်ားပးၱဳလုးက မက ႑ မ မကသးက္ွးက ြာ႔သညက။ 

 ုး ္႑ၾက ္က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကက္မ်ား (၂၃/၂၀၁၆) ႑်ား ပးညကေထ်္ကးု 
လလးကေး်ကသ ုာ႔ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ဇမကမ၀  ီလ ၂၉  ကကေမာ႔းရ္က း က္သရ္ကား ြာ႔ပးီားပ းကး သညက။ းထ္႑ၾက ္က 
ပး က္ ္ကပ က္ား႑်ား ၂၀၀၃  ုုႏွးကးရ္ကပးၱဳလုးက ြာ႔ပးီား ပး္က ္က မကက႑မညကား္ က္သ် ွ  ြာ႔သညက။ 
 ုး ္႑ၾက ္ကပး္က ္က မကက (၂၀၁၆) ္ွ် ၁၉၉၅  ုုွႏးက အစဥးေ ၏ ၇၅ %  မကာ႔႑်ား ပး က္ က္ ြာ႔သညက။ ၁၇ 
႑ဓ ကပး္က ္က မကက္မ်ား္ွ် 

၁။ ေကမ်ကက္မကကထုးကကုမက႑္မ ၱဳား႑း်ား္မ်ား႑်ား း ု္ ု ွ္ကားလ္ကားးရ်ေ ်ကပးထ်ားသညက။ (္ က္က 
 ေ ်ကပးထ်ားပ ္ကား ္ ွ း ။) 

(က) ေကမ်ကက္မကက းမ်႑  ု္ကား 
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( )ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ေ မ်ထညက-ေကမ်ကက္မကက းမ်႑  ု္ကားက ု 
ပ းကေး်ကကပ က္ား၊ ေသရားပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး က္ပ ္ကား၊ းံုေ ်ကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ုးကးု ုးကထရ္ကားပးၱဳလုးက 
ပ က္ား းသညကပ ္ကာ႔  ္ကာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကားး ုာ႔ပးၱဳလုးကထ်ားသညကာ႔ လကက၀းက းမ် 
္ပးၱဳလုးက ေသားေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်က ု   ုလ ုသညက။  
(ဂ) လကက၀းက းမ် 
(ဃ) ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ ္ကာ႔ ပးၱဳလုးကထ်ားေသ်းးၥညကား္မ်ား 

၂။ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား (္ က္က ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၀ူသညကာ႔ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑္မ ၱဳား႑း်ား းးက ုသ် ွ သညက။ ္ ု႑   ေ႑်ကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔  ရြပ ်ားထ်ား 
သညက။) 

(က) ႑ၾကီားး်ားးူားေ က်ထုးကလုးကပ ္ကား - ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ းကထရမကား္ႈး္်ဏ႑  းီားးရ်ားပ းက 
ထုးကလုးက မကပ းကေပ္်ကကမ ူ္ကးရ္ကား ွ ပးီား ပးညကေထ်္ကးု႑း ုား ႑ ရြ၏ သေဘ်းူညီ မကကပ ္ကာ့ 
သး ၱဳးရ္ကား မက္ကီားး်မက ႑္ မကာ႔ေၾက်ကပ္်း် ထုးကပးမကသးက္ွးကထ်ားသညကာ့  းမ် 
မ က္ေပ္႑းရ္ကားလုးကကရကက႑ကမ္က႑ မကား၊းူားေ ်က္ညကာ့မညကားးမးက၊ သံုားးရြ ္ညကာ့ းကက္ုႏ  ်ား 
းသညကး ုာ႔း  ္ကေသ် ၁၀ုႏွးက ႑ထ   ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကားက ု   ုလ ုသညက၊၊ 

( )   ႑လးကး်ားးူားေ က်ထုးကလုးကပ ္ကား -  ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ းကထရမကား္ႈ း္်ဏ႑  ႑သ္ကာ႔ 
႑း္ကာ့ ွ   းီားးရ်ားပ းကထုးကလုးက မက ပ းကေပ္်ကကုႏ ု္ကးရ္ားက ွ ပးီား ပးညကေထ်္ကးု႑း ုား ႑ ရြ႕၏ 
သေဘ်းူညီ မကကပ ္ကာ့ သး ၱဳးရ္ကား မက္ကီားး်မက ႑  ္မကာ႔ေၾက်ကပ္်း်ထုးကပးမကသးက္ွးကထ်ား 
သညကာ႔  းမ်မ္ကေပ္႑းရ္ကား လုးကကရကက႑ကမ္က႑ မကား၊ းူားေ ်က္ညကမညကားးမးက၊ သံုားးရြ ္ညကာ့ 
းကက္ုႏ  ်ား းသညကး ုာ႔း  ္ကေသ် ္ ားုႏွးက႑ထ  ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကပ က္ားလုးက္မကားက ု 
  ု လ ုသညက၊၊ 

(ဂ) ႑ေသားး်ားးူေ က်ပ ္ကားလုးက္ မကား   -   ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ းကထရမကား္ႈ႕း္်ဏ မညကားး ား  
 က္ားုီွႏားပ ႇ္ၱဳးကုႏွံ္ႈုႏွ္ကာ႔ကမုကကမး  းက ္္မ်ားသညကာ့ းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား႑ပ းက ပးညကေထ်္ကးု႑း ုား ႑ ရြ႕ 
ဧ။ကသေဘ်းူညီ မကကပ က္ာ႔ သး ၱဳးရ္ကား မက္ကီားး်မက ႑  ္မက႕ေၾက်ကပ္်း် ထုးကပးမကသးက္ွးက 
ထ်ားသညကာ႔ းမ်မ္ကေပ္ သ ုာ္႔ ၀ုးက  းမ်မ္ကေပ္ပး္ကးဧ  ္်႑းရ္ကား လုးကကရကက႑ကမ္က 
႑ မကား၊ းူားေ ်က္ညကမညကားာ့းမးက၊ သံုားးရြ္ညကာ့းကက္ုႏ  ်ား းသညကး ႕ုး  က္ေသ် သံုားုႏွးက႑ထ  
 ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကားက ု   ုလ ုသညက၊၊ 

(ဃ) လကကလုးကလကကး်ားးူားေ က်ပ ္ကား  -   ပးညကေထ်္ကးု႑း ုား ႑ ရြ႕၏ သေဘ်းူညီ မကက႑  
သး ၱဳးရ္ကား မက္ကီားး်မုႏွ္က ာ့ သကက  ု္က ်း ု က္ားေ သ္ကီား သ ုာ႔္၀ုးက ပးညကေထ်္ကးု႑း ုား ႑ ရြ႕း ုာ႔ 
ည ႇုွႏ ၱဳ္ကားပးီား သး ၱဳးရ္ကား မက္ကီားး်မက သးက္ွးကထ်ားသညကာ့ းမ်မ္ကေပ္ သ ႕ု္၀ုးက 
 းမ်မ္ကေပ္ပး္ကးဧ  ္်႑းရ္ကား သ်္မကလကကသံုားက   ္်္မ်ားက ုပ းကေး၊  ဤအစဥးေ ႑  
ထုးကပးမကထ်ားသညကာ့မညကားအစဥးေ ္မ်ားပ က္ာ႔ သးက္ွးကထ်ားသညကာ႔ ပ္္ကားေက်္ကေ ႑်ားထကက္း ုေသ် 
းကကက   ္်က ုပ းကေး ႑သုံားပးၱဳ  းးကမွးက႑ထ  ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကပ ္ကားက ု 
  ုလ ုသညက။ 
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ပး က္ ္က ြာ႔သညကာ႔အစဥးေ းရ္က ႑ထကကေ ်ကပးး  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ႑္မ ၱဳား႑း်ား္မ်ား၏႑ဓ းၸ ္က ရ္ကာ႔  ု မကက 
္မ်ားက  ုထးက က္ာ႔  ွ္ကားလ္ကားေ ်ကပးထ်ားပ ္ကား ္ ွ း ။  

၃။ ႑သးကပးး်မကားလ ုကကသညကာ႔ ေပ္႑သုံားပးၱဳ္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔းရ္က ္်္ီ႑ေ ်ကက႑႑ံု္မ်ားပ းကသညကာ႔ 
သ ုေလွ်္က ံု္မ်ား၊ ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ က္ား၊ ထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔  ကကးးကေသ်႑ေ ်ကက႑႑ံု္မ်ား၊ 
္်အစဥက္မ်ား၊ းကကးးၥညကား္မ်ားထ်ား ွ  မက၊ ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ားးီပ ္ကား၊ ထုးကလုးကပ ္ကား၊ 
ပ းကေး်ကကပ က္ား္မ်ား ပးၱဳလုးက မက၊ ႑ညးက႑ေၾကား္မ်ားေ ားေၾက် မကုႏွ က္ာ႔  ္က ွ်ား မက႑းရကက 
႑ေ ်ကက႑႑ံု္မ်ား ေ ်ကကလုးက ရ္ကာ႔ပးၱဳ ထ်ားး သညက။ 

၄။ေ႑်ကကး ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑း ႑၀ က္  းမ်မ က္ေပ္ုွႏ္ကာ႔လုးကကရကက္မ်ား႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ 
သးက္ွးကပးီား  မ္ွးကထ်ားေးားသညကုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ လ ု႑းက မကက္မ်ား ႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ 
လုးကေ ်္က မက  (႑ မကား ၃ ုႏွ က္ာ႔ ၄) 

(က) ႑ၾကီားး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑လးကး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကား- MONREC သညက 
လုးကကရကကးးက ု မ္ကား႑းရကကၾက က္ား ္ကားေးမားုႏွႈမကားသးက္ွးကပ က္ား၊ ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကပးၱဳလုးကပ ္ကား၊ ေးမား
႑္မ်ား ံုားေးား  ႑  ုပးၱဳလလ်း က္သညကာ႔ကု ၸ္ဏီ႑်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးားပ ္ကား၊ 
႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက္မ်ား႑်ား ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ွ သူုႏွ္ကာ႔  ရြေ၀ ံး်ားပ ္ကားး ုာ႔က ု ထ မကား မၱဳးကထ်ားသညက။ 

( ) း ု္ကားေ သၾကီား သ ုာ႔္၀ုးက ပးညကမ္ကလုးကကရကကး းးက မထ်ားေးားေ ား႑ ရြာ႔႑်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ 
 ေလမ်ကကထ်ားပ က္ားက ု း းးက႑ကြပ းကပ ္ကား၊ ႑ေသားး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက 
လကကလုးကလကကး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကား၊ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးားပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ၎း ု႕၏ 
ၾက္ကား ္ကားေးမားုွႏ္ကာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး္ကား႑်ား သးက္ွးကေးား မက  ရြာ႔းညကားထ်ား ွ သညက။ 

၅။  းမ် ရမက၊ ၀မကေ ်္က  (မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား သညကာ႔းမက  ုား၏ ၁၀% ႑မကက ၃ % ႑်ား MGE 
ုႏွ က္ာ႔ ၇% ႑်ား IRD သ ုာ႔  ရြေ၀ေးားေ ်္ကသညက။) 

(က) ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုားေ ် က္ား သညကာ႔းမက  ုား၏ ၃% ႑်ား ၀မကေ ်္က ႑ပ းကေးား သညက။ 
(ေကမ်ကက္မကက႑  ု က္ားးုံား႑်ား္ွးကးံုး္ကပးီား  းမ် ရမက႑်ားေးားသရ္ကားပးီားေမ်ကက) 

( )ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ေ မ်ထညက၊ လကက၀းက းမ် သ ုာ႔္၀ုးက  ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ ္ကာ႔ 
 ပးၱဳလုးကေသ်းးၥညကား္မ်ား ေ ်္ကား သညကာ႔းမက  ုား၏ ၁% ႑်ား ၀မကေ ်္က ႑ပ းကေးားသရ္ကား သညက။ 

၆။ MGJEA ၏ း်၀မက၀း  ်ားက ုး ုားပ ႇ္္ကာ႔သးက္ွးကသညက။ (ေကမ်ကက္မကကပးးရြမွ္ကာ႔  ၀ ုၾကီားၾကးကေ ား 
 ေက်က္းီ႑းရကက) 

၇။းးကေ ားပ ္ကား - သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မညလမကၾက်ားေ ား္ႈား မၱဳးက၏ းးကေ ားေ ား႑ ် ွ  မၱဳးက 
း်၀မကသညက ္ေပး်္ကားလြဘြ ကကလကကးညက ွ ေမး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မုႏွ္ကာ႔ 
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား္ွ ႑ ် ွ ္မ်ားက ု းးကေ ားေ ား႑ ် ွ ္မ်ား႑ပ းက 
 မကာ႔႑းက မက း ကမေသ်း်၀မက၀း  ်ားး ုာ႔ပ ္ကာ႔ ေ ်ကပးထ်ား ွ း သညက။  
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၈။ ပးးက ႈ္္မ်ားုႏွ က္ာ႔ပးးက ဏက္မ်ား-ပးးက ဏက မ္ွးကသညကာ႔က်လ႑်ား ေလမ်ာ႔ မပ က္ား (အစဥး္်-ေထ်္က ဏက 
 မ္ွးကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကား ) 

၉။ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ္ႈဘ၀ပ္္ကာ႔း္ကေ ားက ု ထညကာ႔သရ္ကားေ ်ကပးထ်ားး သညက။  

၁၀။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ွ သူ၏ ႑ပ္းက ၂% ႑်ား ကမမကား္်ေ ား၊းည်ေ ား၊ လ က္ားးမကား ကကသရ္ကေ ားုွႏ္ကာ႔ 
ေ သးရ္ကား ေ႑်ကးေ ား ွ္ကား႑းရကက လ ု႑းကေသ်႑ပ ်ားးးၥညကား္မ်ား၀္က္ူ မက႑းရကက ႑သံုားပးၱဳ မက 
ပ းကသညက။ ထ ုာ႔ထကကး ုေသ်  ွ က္ားလ္ကား မကက္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးထ်ားပ က္ား္ ွ း ။ 

၂၀၁၆ ုုႏွးက ္းကလုႏွ က္ာ႔ ဧပးီလးရ္က သး ၱဳးရ္ကားအစဦားးီားး်မုႏွ က္ာ႔ MGE း ုာ႔သညက ပး္က ္ကလု ကကသညကာ႔ 
အစဥးေ ၊ မညကားအစဥးေ ၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  သေဘ်ထ်ား္ွးက မကက္မ်ား ္ူပ က္ား၊ သံုားသးကပ က္ား 
္မ်ား   ု္က ်ေ ရားေုႏရရား ႈ္္မ်ား႑်ား သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ပးၱဳလုးက ြာ႔း သညက။ MGE သညက မညကားအစဥးေ ္မ်ား၊ 
းညကား္မအစဥကား  ု္က ်္ူၾက္ကားေ ား ရြပ က္ားက ု း်၀မက္ူေ ်္က ရကကး သညက။ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ား  
လလးကေး်က္ွ႑းညကပးၱဳပးီား  ကကေး ္ကား ၉၀႑းရ္ကား ႑ထကကေ ်ကပးး  မညကားအစဥးေ ္မ်ား၊းညကား္မအစဥကား္မ်ားက ု 
 ေ ား ရြ ြာ႔က် ၂၀၁၆  ုုႏွးက ုႏွးကလညကး ု္ကားးရ္က ႑ပးီားသးက ္ညက ပ းကး သညက။  

၁၉၉၅  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ မညကားအစဥးေ ၊းညကား္မအစဥကား္မ်ား  ု္က ်္ူၾက က္ား႑်ား 
MGE ္ွ  ေ ား ရြေးားပးီား ႑း ုား ႑သးက္ ွး်၀မက္ူေ ်္က ရကက ္ညကပ းကး သညက။ ္ညကသ ုာ႔း က္  ုုေး 
႑း ုား သးက႑ေမပ က္ာ႔ ေမ်္ကလ်္ညကာ႔ုွႏးက္မ်ား႑းရကက း်၀မကသ  ရံာ႔ပ  ၱဳားေ ားလုးက္မကား လုးကေ ်္ကမ ု က္ မက 
႑းရကက မညကား မၱဳ၀် ု ္က ်္ူေဘ်္ကးးက ု မ္ွးကေးားမ ု္က မက ေကမ်ကက္မကက္၀် မၱဳ၀် သု ာ႔္၀ုးက 
္ူ၀   ေးခထရကကလ်ေ႑်္ကလုးကေ ်္ကသ္ကာ႔ေၾက်္ကား႑ေလား႑မကက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ 

ပ္မက္ ာ်႔သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ ုွႏ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္မ်ား 

၁၉၉၄  ုုႏွးက ပ္မက္်ာ႔သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ ႑  ေပ္ပး္က၏႑ေးခ္ံေပ္ ီလလ်းရ္ကပ းကေး၊ ေပ္ ီလလ် 
 ေ႑်ကကးရ္ကပ းကေး၊ ္ညကသညကာ႔က က္ားလရမကေ း ္ကး ု က္ားးရ္ကပ းကေး သဘ်၀႑ေလမ်ကကေးရာ႔ ွ  ေသ် 
ဓ းကသး ၱဳသညက မ ု္က္ံေး်ကး ု က္ပ းကသညက၀ု ္ွးက္ူ ္ညက။ သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ းရ္က ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်႑း ႑၀ က္၊ သး ၱဳ္မ်ား၊ းကက္ႈးရ္ကားထရကကကုမကၾက က္ားးးၥညကားမွ္ကာ႔ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မ်ား း ၀ က္ 
း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ုႏွ က္ာ႔ မညကားအစဥးေ က ု ၁၉၉၅  ုုႏွးကးရ္က ထုးကပးမက ြာ႔သညက။ 
သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ ုွွႏ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ  ပး္က ္က မကက္မ်ား႑်ား သေဘ်းူညီ ႈ္ ္ ေသား္ီက်လ္မ်ားပ၌ 
လလးကေး်ကးရ္က ၃ ုႏွးကး်္ွမ ႑ေပ ႑း္ကေ ရားေုႏရား ြာ႔ ပးီား ၂၀၁၅ ုုႏွးက  ီဇ က္ဘ်လးရ္က 
သေဘ်းူညီ္ႈက ု   ွ  ြာ႔း သညက။ ္ ု႑   ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ုႏွ က္ာ႔ သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ ္ွ် 
သီားပ ်ားးီပ းကသရ်ားပးီား ေကမ်ကက္မကကကကသညက သး ၱဳးရ္ကားအစဥးေ ုႏွ္ကာ႔ လံုား၀သကက  ု က္္ႈ ္ ွ ေး်ာ႔း ။  
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ပ္မက္ ာ်႔းာီးးရ်ားေ ားအီစဥားး ု္ ကလီ္ းကကုႏွ္ ကာ႔ ပ္မက္ ာ်႔းာီးးရ်ားေ ားေက က်း ေု ား ွ္ကား 

ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားအစဦားး ု က္လီ  ္းကက(UMEHL)မွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားေက်ကး ုေ ား ွ က္ား (MEC) း ုာ႔သညက 
ပ္မက္်ာ႔းးက္ေး်က္ွအီစဥားးီားေသ်ကု္ၸဏီ္မ်ားပ းကး သညက။ ္္ကားကု္ၸဏီ္ မ်ားုႏွ က္ာ႔ းးကသကကေသ် 
႑ မကက႑လကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းီားးရ်ားေ ားလုးကကရကက္မ်ားက ု းရ္ကာ႔လ္ကားးရ်သ  ွ  ပ က္ား ္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
ထ ုကု္ၸဏီ္မ်ားသညက  ေကမ်ကက္မကကကကက ုး းက၀္ကး်ား္ႈ ွ ေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ းထ္႑ၾက ္က 
ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က ႑  ုး ကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑်ား မ ု္က္ံး ု္ကးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား (SOEs) 
႑ပ းက ႈ႕ပ္္က မက ႑ၾကံပးၱဳထ်ားေသ်ကလညကား ႑း ုား ႑ေမပ က္ာ႔ းုဂၢလ ကကု ၸ္ဏီ႑ပ းကသ် ႈ႕ပ္္ကထ်ား 
သညက။ ႑  ုး  ကု္ၸဏီ ၂- ုသညက ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားးရ္က လုးကက ု က္ေမသညကာ႔ သ္ ု က္ားေၾက်္ကား 
္မ်ားးရ် ွ း သညက။ ထ ုကု္ၸဏီ္မ်ားသညက ႑ မ ၱဳားကမ ွ က္္်းံုးံပ ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကား္မ်ားက ု 
 ကကလကကလုးကက ု္ကေမ္ညက၀ု ္ူ း သညက။ ႑္မ်ား႑်ားပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက႑ကမ ၱဳားးူ 
ထုးကလုးက္ႈ္မ်ားးရ္က  ွ္က္် ရြေ၀္ႈ္ွ် ၄၀/၆၀% ပ းကသညက။ ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားအစဦားး ု က္ ႑ေမပ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကကး က္ားထုးကလုးက္ႈက ု ကု္ၸဏီ ၆- ုုွႏ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူလုးကက ု က္ေမပးီား ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ား 
 ေက်ကး ုေ ား ွ္ကား႑ေမပ ္ကာ႔ ္ ု က္ား ႈား းမ်မ က္ေပ္ုႏွ က္ာ႔ ္ ုားကုးက းမ်မ္ကေပ္း ုာ႔းရ္က သကကး က္ား 
ကမမက ွ ေမေသ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၉၅  ု   ွေမသညက၀ု သ  ွ ထ်ားး သညက။၁၈ ႑ ရ္က႑း်ား႑်ားပ ္ကာ႔ဧက ၅၀ ္ွ 
ဧက ၂၀၀ ေကမ်က႑ထ   ွ မု ု္ကး သညက။ ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် ္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕သ ုာ႔ကရ္ကား ္ကားေလာ႔လ်းအစဥက 
MEHL/MEC ေကမ်ကကးရ္ကား(၃)းရ္ကား႑်ား ေးရ႕ ွ ေလာ႔လ် ရ္ကာ႔  ြာ႔း သညက။ MEHL/MECမွ္ကာ႔ 
းုဂၢလ ကေ႑်ကးေ း်္မ်ား႑ၾက်ား ႑ၾကီားး်ားေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကား္ွ် 
႑မညကား ုံား ၂၀ ္ွ ၂၅  ု႑ထ   ွ ေၾက်္ကား သ  ွ  သညက။ 

ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားအစဦားး ု က္လီ္ီးကကးရ္က လကကေ႑်ကက ံေကမ်ကက္မကကကု ၸ္ဏီ၂  ု  ွ း သညက။ 

 ပ္မက္်ာ႔းး ပ္်ားလုးက္မကား ၁၉ 
 ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားလုးက္မကားကု္ၸဏီလီ  ္းကက (ပ္မက္်ာ႔ EITI းထ္႑းီ က္ ံး် 

 ေး ္ကား မၱဳးက၏ မ က္း က္းရ္ကထညကာ႔သရ္ကား ြာ႔သညက။) 

၂၀၁၅  ုုွႏးကးရ္က ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားအစဦားး ု္ကလီ  ္းကကသညက ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားကကး်၀မက္ူ္ႈ ွ ေ ား 
႑ေထ်ကက႑ကူပးၱဳး်မ(MRCB)၏ းရ္ကာ႔သးကး ေက်ကး ု  းက႑ ္ကာ႔သးက္ွးက မကက ုႏွးကးးကလညက 
႑းီ ္က ံး်းရ္က မံး းက ၅၃ ေမ ်ပ၌း ၀္ကလ်သညက။၂၀ ၂၀၁၆ ုုွႏးက ္းကလထုးက ပးညကးရ္ကား 
႑ ရမက္မ်ားအစဦားးီားး်မ၏ ုႏွးကးးကလညက႑းီ ္က ံး်ပ၌ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘက်ုႏွးက႑းရ္ကား မ ု္က္ံ႑းရကက 
႑ ရမက႑္မ်ား ံုားေးားေ ်္ကသူ္မ်ားး် ္ကား႑်ား ထုးကပးမကထ်ား ် ပ္မက္်းီားးရ်ားေ ားအစဦားး ု္ကသညက ႑ ္ကာ႔ 
၅ ပ၌  းကးညကလမကက ွ သညက။၂၁ ၂၀၁၆  ုုႏွးက ေ္လ းရ္က ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားအစဦားး ု္က႑်ား 
းုဂၢလ ကး ု က္႑ပ းကသ ုာ႔ ႑ပးညကာ႔႑၀ကူားေပး် က္ားေၾက်္ကားေၾကပ္် မကကထုးကပးမကပ ္ကားသညက း ု္ ုးရ္ကာ႔လ က္ား 
ပ္ က္သ်္ႈက ု ေ ်ကေ ်္က မက ေပ လွ္ကားးးက ုပ းကေးသညက။၂၂ 

ထးက္ံပးၱဳလုးက္ညကာ႔သုေးသမးရ္က EITI MSG ုႏွ္ကာ႔႑  ုး ကု္ၸဏီ ၂  ု း ုာ႔႑ၾက်ား EITI 
က းၥ းက္မ်ား႑်ား ေ ရားေုႏရားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကပ၌ ကု ၸ္ဏ ီ၂  ု၏၂၃ လကက ွ  ေ ်္က ရကကေမ္ႈ 
္မ်ား႑်ား သ  ွ မ်ားလညကေး မက ေ ်္က ရကကသ က္ာ႔ေၾက်္ကား ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ 
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၃.၂ းဂုၢလ က ကက 

ပ္မက္ ်မ ု္ က္  ံေကမ်ကက္ မကက းမ်လုးက္ မကား ွ္ က္ မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက (MGJEA)  

ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက(MGJEA)သညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က 
 ေကမ်ကက္မကကကက႑်ား က ု္ကး်ားပးၱဳသညကာ႔႑သ္ကား႑ ရြာ႔ပ းကသညက။ ႑သ္ကားးး္ကးညကေထ်္ကးအစဥကက 
 ညက ရ္က မကက္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်ေးမားကရကက္မ်ား  ရံာ႔ပ  ၱဳားး ုားးကက 
လ်ေး မကပ းကသညက။ ႑သ က္ား၀္ကေး ္ကား းးကေသ်္ကား ွ ပးီား ႑သ္ကားးရ္ကေကမ်ကကးူားသူ္မ်ား၊ 
 က္ားုီွႏားပ ႇ္ၱဳးကမွံသူ္မ်ား၊ လကက၀းက းမ်  ု က္း ု က္ ွ္က္မ်ား၊ ေကမ်ကက္မကကမွ က္ာ႔လကက၀းက းမ် 
ကုမကသညက္မ်ား း ၀္ကကး သညက။ 

MGJEA သညက  မကကုမက၊ ေမပးညကေး်က၊ ္ုႏ ေလား၊ းးကက ု္ကား၊ ္ ုားကုးက၊ ပ္းကၾကီားမ်ားုႏွ က္ာ႔ 
 ်ားကမကာ႔ေ သး ုာ႔းရ္က ေ သ  ု က္ ် ုံား္မ်ားထ်ား ွ သညက။ 

MGJEA ၏ ႑္ကး်မကကး်္မကကုွႏ်း   ညက ရ္က မကက္မ်ား္ွ် 

 ပ္မက္်ုႏ ု္က္ံ္ွထရကက ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားုႏွ္ကးးကလမအစဥကား  ုႏ ု က္္ံေး်က႑းရ္ကား 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ့လကက၀းက းမ်ေးမားကရကကက ်ုႏွၱဳမကားပးညာ့က 
ပ းကကထရမကားြးီား ရာ႔ံြ  ၱဳားး ုားးကက   လ်ေး မက။ 

 ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ့ေ ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ားပ က္ားလုးက္မကား္မ်ား 
 ရံာ႔ြ  ၱဳားး ုားးကကလ်ေး မက။ 

 ပ္မက္်ုႏ ု္က္ံ္ွထရကက ွ ေသ်ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားုႏွ က္ာ့ လကက၀းက းမ်္မ်ား 
က္်ၻာ႔ေးမားကရကကးရ္ကထ ုကကးမကးရ်ေမ ်  ွ ေ ား႑းရကက ုႏ ု္က္ံေး်က႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ားုႏွ က္ာ့ 
းကကႂကရးရ်ညႇ ုႏွ ၱဳ္ကားးူားေး ္ကားေ ်္က ရကက မက။ 

 ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု ပးညကးရ္ကားပ၌း ်ား္၀္ကထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ားးေးမ်ကကေးြးီား  
ပးညကးသ ုာ႔း ်ား္၀္ကသ္ကေ ်္ကပ ္ကား၊ေ ်္ကား မပ ္ကား္မ်ား ္ ွ ေးေ ား႑းရကက 
ုႏ ု က္္ေံး်က႑ ရြာ႔       ႑းညကား္မ်ားုွႏ္ကာ့ းူားေး ္ကားေ ်္က ရကက မက။ 

MGJEA ၏  ံုား မၱဳးကသညက  မကကုမကပ္ ၱဳ႕းရ္ကးညက ွ ပးီား ၎းရ္က ေ းက္ီေကမ်ကက္မကကဓ းက ရြ မကားုွႏ္ကာ႔ 
သ က္းမကားး်မလညကားးညက ွ း သညက။ ႑သ္ကား မၱဳးကသညက ႑း ုား မွ္ကာ႔ လုးက္မကား္မ်ား မီားကးကးရ် 
လုးကေ ်္ကလွမကက ွ ပးီား ႑း ုား ုႏွ္ကာ႔၎၏႑ ရြာ႔၀ က္္မ်ား႑ၾက်ားေ ရားေုႏရားပ ္ကား၊ည ႇုႏ ႈ က္ားပ က္ား္မ်ား႑းရကက 
 ေး ္ကားကူားသ ရ္က ေ ်္က ရကကေးားး သညက။ ႑သ္ကား မၱဳးက႑ေမပ ္ကာ႔ ၎၏႑ ြရာ႔၀ က္္မ်ား႑်ား 
မညကားအစဥးေ ္မ်ား၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ား ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကား  ႑ကူ႑ညီေးားသညက။ 
၎႑ပး က္ ပးညကးရ္ကားပ၌  ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  ထုးကကုမကးမက  ုားပ္္ကာ႔ေးမားကရကကးးက ု 
ေးခေး ကကလ်ေး မက  ညက ရ္ကထ်ားး သညက။ 

MGJEA းရ က္ ႑လုးက႑ ႈ္ေ ်္က (းးကမ ု္က္ံလံုားးရ္က ၉၁-အစဦား) ုႏွ္ကာ႔  ၀ ု႑လုးက႑္ႈေ ်္က (၄၁-အစဦား) 
း ုာ႔သညက  မကကုမကပ္ ၱဳ႕ပ၌ းံု္ွမကေးရာ႔ ံုေ ရားေုႏရားးရြ္မ်ားကမ္ကားးသညက။  ၀ ု႑လုးက႑္ႈေ ်္က႑ ရြာ႔သညက 
႑သ္ကား မၱဳးက၏ ႑ဓ က ႑ ုံား႑ပ းကေးားေသ်႑ ရြ႕ပ းကသညက။  ၀ ု႑လုးက႑္ႈေ ်္က႑ ရြာ႔းရ္က 
 ုး ္အစဥကၠး ၅ အစဦား ွ ပးီား းးကအီစဥားးီသညက ေ သ  ု္က ် ံုား႑သီားသီားက ု က ု္ကး်ားပးၱဳသညက။ 
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႑သ္ကား မၱဳးကးရ္က ေက်က္းီးုးုေး ္ကား ၁၀  ု  ွ ပးီား ထ ုေက်က္းီထြးရ္က ၂၀၁၄  ုုႏွးကက  ရြာ႔းညကား ြာ႔သညက 
းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈေ ်ကေ ်္ကေ ားေက်က္းီလညကား ႑း ႑၀္ကပ းကသညက။ ႑သ္ကား မၱဳးကသညက 
 ီ္ ုကေ းီမညကားလ္ကားုႏွ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈး ု္ ုေ ်ကေ ်္ကမ ု္က မက႑းရကက  ရြာ႔းညကားးံု႑်ား ပးမကလညက 
 ေ ား ရြလမကက ွ း သညက။ ၂၄ 

ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ရ္ကာ႔လ ု က္း က္လကက၀ က္ ွ သူ 
္ညကသူ္  ု ႑ ရြာ႔၀္က႑ပ းကလကက ံလမကက ွ သညက။ ႑ ရြ႕၀္က ၆၅%္ွ် ေကမ်ကကး ္ကားကက္ွပ းကပးီား 
၃၅% ္ွ်  ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကားကက္ွပ းကသညက။ ႑ ရြာ႔၀္ကေၾကား္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် 
၁၀၀ (ပ္မက္် ကမးကေ္ရ းးကသ မကား) ပ းကသညက။ 

၂၀၁၅  ုုႏွးက႑းရ္ကား မ ု က္္ံ႑မွံာ႔႑ပး်ားးရ္က ေ ၾကီားပ ္ကားပ းကေးခပးီားေမ်ကက ႑သ္ကား မၱဳးက႑ေမပ ္ကာ႔ 
႑ေ္  ကမက ေ ခလ် ၆ သမကားက ု ေးးမ်႑ေလမ်ကကထညကာ႔၀္ကလႈ  မကားထ်ားပးီား CSR းီ္ံက မကား႑းရကက 
 မကးံုေ္ရ႑ပ းကထ်ား  ွ ထ်ားး သညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးကးရ္က ထ ု မကးံုေ္ရ႑်ား ႑သံုားပးၱဳေ ား  ု္က ် 
မညကားလ္ကားးးက းကက ု ေ ား ရြ မကးီးအစဥကထ်ား ွ သညက။ 

႑သ္ကား မၱဳးက႑ေမပ က္ာ႔ ၂၀၁၆ ုုွႏးက ဧပးီလပ၌ ေမပးညကေး်ကးရ္က သ က္းမကေကမ်္ကားးးက ုက ု 
းညကေထ်္က ြာ႔သညက။ ထ ုသ္ကးမကားေကမ်္ကား႑ေ ်ကက႑အစဦား႑းရကက ႑ေ္  ကမကေ ခလ် းးကသမကား 
ကုမကကမ ြ႕ပးီား ႑ ္ကာ႔ပ္္ကာ႔းးၥညကားက   ္်္မ်ား႑းရကက ႑ေ္  ကမကေ ခလ် းးကသမကား ႑ကုမကကမ ံ 
 ြာ႔း သညက။ သ က္းမကားေကမ်္ကားးရ္က ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ေကမ်ကကေသရားပ က္ား၊ းံုေ ်ကပ က္ား၊ 
လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကပ က္ားသ က္းမကား္မ်ားေးား မက ွ ပးီား ပး က္းမ ု္က္ံ္မ်ား္ွ ကၽရ္ကားကမ္က  ်္မ်ား႑်ား 
  းကေ ခက် သ က္ၾက်ားေးားသရ်ား မက  ွ း သညက။ ၎႑ပး္က  ေကမ်ကက္မကကုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ် 
းမက  ုားကရ္ကား ကက္မ်ားးရ္က ေ႑်ကကေပ လုးကသ်ား္မ်ား႑းရကက  လုးက္မကားကၽရ္ကားကမ္က ႈ္  ု္က ် ႑ ရ္ကာ႔ 
႑လ္ကား္မ်ားက ုလညကား႑ကူ႑ညီေးား မက  ညက ရ္ကထ်ားး သညက။ သ္ကးမကေၾကား ္ေးားမ ု္ကသူ္မ်ား 
႑းရကက သ္ကးမကားေၾကားက္ကားလရးက ရ္ကာ႔ေးား မကက ုလညကား းီးအစဥကထ်ား ွ း သညက။  

႑သ္ကား မၱဳးကသညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္မ်ားးရ္က ႑း ုား ႑်ား႑ကူ႑ညီေးားပ က္ားုႏွ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကား္မ်ားပးၱဳလုးကေးားသညကာ႔ ႑ေ ားၾကီားေသ် ႑ မကား 
ကကးရ က္ း ၀ က္ေ ်္က ရကကလမကက ွ သညက။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ၀ ုေက်က္းီးရ္က ႑သ္ကား မၱဳးက 
႑ ရြာ႔၀္က္မ်ား႑ပး က္ ႑း ုား ႑ ရြာ႔၀္က္မ်ားလညကားး ၀္ကး သညက။ ႑သ္ကား မၱဳးက႑ေမပ ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကကပးးရြ 
  းကၾက်ားး်ေးားး ု႕ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑း ုား က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား႑်ား   းကၾက်ားထ်ားသညက္မ်ားက ု ေသ မ်ေး မက 
 ေ ်္က ရကက း သညက။ 

႑သ္ကား မၱဳးကသညကေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က ေကမ်ကက္မကကးမက  ုားပ းက ်ပ၌  ၀ ုေကမ်ကက္မကက႑ကြပ းက 
 ေက်က္းီ(႑ဓ က ်ပ းက႑ ရြာ႔) းရ္ကး ၀ က္က် ႑ေ ားး ေသ်႑ မကားကကးရ္က း ၀ က္ေ ်္က ရကက 
လမကက ွ း သညက။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ းမက  ုားပ းကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ႑ပ္ က္ားးရ်ား္ႈ းးကးံုးးက ် 
 ွ း က ႑သ္ကား မၱဳးက္ွ ကူညီေ ်္က ရကကေးားး သညက။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္း္ီွ းးက ကက႑လ ုးရ္က 
 ေ ် က္ား မ္ညကာ႔ ေးမားုႏႈမကား္မ်ား႑်ား သးက္ွးကး သညက။ ႑သ္ကား မၱဳးက႑ေမပ ္ကာ႔ သေဘ်းူ 
သးက္ွးကထ်ားသညကာ႔ေးမားုႏႈမကား္မ်ား ္ွမကကမက္ႈ ွ ေၾက်္ကားေသ မ်ေး မက ေမ်ကက ံုား႑ၾက ္က႑ပ းက 
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းးကေ ားး သညက။ ႑သ္ကား မၱဳးက႑ေမပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ကုမကးးၥညကားေၾက်ကပ္်ပ က္ားုွႏ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကက 
းမက  ုားပ းကပ ္ကား  ု္က ်လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑်ား း ုားးကကေ႑်္ကလုးကမ ု္ ကသညကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္မ်ား 
 ွ ေၾက်္ကားက ု သ  ွ ထ်ားပးီား ႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္မ်ား္ွ ႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား႑်ား သ က္္ူ မက း းက၀္ကး်ားလမကက ွ  
သညက။ 

႑သ္ကား မၱဳးက႑ေမပ က္ာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ား း ်ား္၀္ကး္ကး ုာ႔ပ က္ားမွ္ကာ႔ 
းးကလမအစဥကား  း မကေ ခ္ႈ္မ်ား ွ ေၾက်္ကားက ုသ  ွ ပးီား ႑  ုး း မကေ ခ္ႈ္မ်ား႑်ားေထ်ကကပးမ ု္က မက 
းည်ေးားပ ္ကား၊ သ္ကးမကားး ု႕ မပ က္ား၊ ႑သ းည်ေးားပ ္ကား  ု က္ ် လ ု႑းက မကက္မ်ား႑်ား ႑ကူ႑ညီ 
 ေးားလမကက ွ း သညက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑းရကက ေကမ်ကက္မကကကုမကသညက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ေးရာ႔ ံုေ ရားေုႏရား္ႈ္မ်ား႑  MGJEA ၏ 
႑သ္ကား၀္ကပ းကပ က္ားသညက သ်္မက႑လးကး်ားုႏွ က္ာ႔႑ေသားး်ားကုုု္ၸဏီ္ မ်ား႑  ု႕ ႑ကမ ၱဳား ံး်ား ရ္ကာ႔္ွ် 
္ေပး်းေလ်ကက၀ု သ  း သညက။ 

ပ္မက္ ာ်႔းရ္ကားထရကကုႏွ္ ကာ႔ ေကမ်ကက္ မကက းမ် ရ႕ံပ  ၱဳား ႈ္ဘဏက 

းရ္ကားထရကကုႏွ္ကာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် ရံ႕ပ  ၱဳား္ႈဘဏက႑်ား ၂၀၁၆  ုုႏွးကးရ္က ရ္ကာ႔လွးက မက ညက ရ္ကထ်ားး  
သညက။ ထ ုဘဏက႑ေမပ ္ကာ႔ လုးက္မကားလုးကက ု က္ ရ္ကာ႔က ု ၂၀၁၆  ုုွႏးက ေ ်ေ ်က၀  ီလးရ္ကလကက ံ 
  ွ ထ်ားး သညက။ ႑  ုး ဘဏက႑်ား MGJEA ္ွ အစဦားးီားးညကေထ်္ကပးီား ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားးရ္က 
လုးကက ု က္ေမေသ် ႑ေသားး်ားုွႏ္ကာ႔႑ၾကီားး်ားလုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑်ား  မကးံုေ ရ္႑ကူ႑ညီေးား မကုွႏ္ကာ႔ 
းရမကာ႔အီစဥားးီထရ္ကသူလုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑်ား းီားးရ်ားေ ား ရံ႕ပ  ၱဳားး ုားးကကေ႑်္ကကူညီ မက  ညက ရ္ကး သညက။ 
႑  ုး ဘဏကသညက  မကကုုမကပ  ္ၱဳ႕းရ္က ႑ေပ ပးၱဳ္ညကပ းကပးီား ္ုႏ ေလား၊္ ုားကုးက၊းးကက ု္ကား၊ ်ားကမကာ႔ုႏွ က္ာ႔ 
ပ္းကၾကီားမ်ားး ုာ႔းရ္က ဘဏက ရြ္မ်ား ထ်ား ွ သရ်ား္ညကပ းကး သညက။၂၅ 

၃.၃ လလးကေး က် ွ  သ္ံဇ်းမွ္ ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ ကားေ ားေက က်္းီ 

၂၀၁၆  ုုႏွးက ေ ေ ်က၀ လးရ္က ႑္မ ၱဳားသ်ားလလးကေး်ကက ု္ကး်ားလွ္က႑သးက္မ်ားပ က္ာ႔ သ္ံဇ်းမွ္ကာ႔ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ားေက်က္းီးးက းကက ု ရြ႕းညကား ြာ႔သညက။ ္ ္ကလလးကေး်က 
သကကး္ကားပ၌ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ႑ပ္းက႑းရမကား႑္မ်ား ံုား  ွ ေသ်ကု္ၸဏီးးက ပု းကသညကာ႔ းး ပ္်ားမဂ ား 
ကု ၸ္ဏီး ု္က ွ က္ အစဦားေမ၀္ကားထရမကားက အစဥကၠး႑ပ းကး်၀မက္ူ ြာ႔ပးီား ္ ု႑   ႑္မ ၱဳားသ်ား ီ္ ုကေ းီ 
႑ ရြ႕ မၱဳးကး းီ္ွ ေက်က္းီက ုအီစဥားေ ်္ကေမး သညက။၂၆ 

လလးကေး်က႑သးကသကကး္ကားးရ္က ရြ႕းညကား ြာ႔သညကာ႔ေက်က္းီ၀္က႑ မ ၱဳား႑း်ား္ွ်  
 ေ႑်ကကး ႑း ု္ကားပ းကသညက။ 

႑္မ ၱဳားသ်ား ီ  ္ုကေ းီ႑ ရြာ႔ မၱဳးကလလးကေး်ကက ု္ကး်ားလွ္က                  ၁၁ - အစဦား 
းးက္ေး်ကသ်ားလလးကေး်ကက ု္ကး်ားလွ္က                                     ၁ -အစဦား 
ပးညကေထ်္ကးုၾကံ  ု္ကေ ားုႏွ္ကာ႔ ရံ႕ပ  ၱဳားေ ားး းီလလးကေး်ကက ု္ကး်ားလွ က္       ၁ -အစဦား 
   ု္က႑္မ ၱဳားသ်ားး းီလလးကေး်ကက ု္ကး်ားလွ္က                                 ၁-အစဦား 
း႑်္ကား၊းေလ်္ကလလးကေး်ကက ု္ကး်ားလွ္က                                   ၁-အစဦား 
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ေက်က္းီ၏အစဦားးညက မကက္ွ် မ ု က္္ံ႑းရ္ကားသး ၱဳးူားေ ်က ႈ္္မ်ား႑်ား ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ပ ္ကား၊ း ်ား္၀္က 
လုးကေ ်္က ႈ္္မ်ား႑်ား း်ား ီားပ က္ားုွႏ္ကာ႔ လုးက္မကား္မ်ား႑်ား သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔လူ္ႈးံုွႏၱဳမကား္မ်ား 
႑း ု္ကား လ ုကကမ်ကမ္ကာ႔သုံားေၾက်္ကား ေသ မ်ေး မကလုးကေ ်္ကပ ္ကားး ုာ႔း ၀ က္း သညက။ 

 
 
၄။ ေကမ်ကက္ မကက းမ်ုွႏ္ကာ႔ လကက၀းက းမ် းမက  ာုးကရ က္ား ကက 

 
းံပး းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်း းမက  ုားကရ္ကား ကကက ု သဘ်၀သ္ံဇ်းးီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈလုးက္မကားးအစဥက္မ်ားးရ္က 
႑ ္ကာ႔ ၅  က္ာ႔ပ က္ာ႔ေ ်ကပးထ်ားပးီား ႑  ုး ႑ က္ာ႔္မ်ား္ွ် သ္ံဇ်း႑ေးခ္ွီ  ုေမေသ် 
း ု က္ားပးညက္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ လ ုကကမ်ကမ္ကာ႔သံုားသ္ကာ႔ေသ် လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ားပ းကေးသညက။ ၂၇ ၎း ုာ႔္ွ် 

 လုးက္မကားလုးကေ ်္က မကလ ု႑းကေသ် း ်ား၀ က္း် မၱဳးက္ူေဘ်္က၊ လုးကး ု က္ ရ္ကာ႔ မထ်ားေ ားလုးကထံုား 
လုးကမညကား္မ်ား႑း ႑၀္က ႑္ကးးီကမ ား ွ္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑ုးက မၱဳးကေ ား  ု္က ်က းၥ းက္မ်ား 

 ေ႑်ကးေ ား ွ္ကား္မ်ား႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားေ ားုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကား္မ်ား 
  းမ် ရမကုႏွ က္ာ႔ ႑ ရမကေက်ကက္ူပ က္ား 
 ႑ ရမကဘက်႑်ားးီ္ံပ က္ားုွႏ္ကာ႔  ရြေ၀ပ ္ကား 
 ေ  ွညကးညကးံာ႔ ရံ႕ပ  ၱဳားေ ားက ု အစဦားးညကေသ်္ူ၀  ္မ်ားုႏွ က္ာ႔လုးက္မကား္မ်ား 

ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်းမက  ုားကရ္ကား ကကသညက ႑ပ ်ားးရ္ကားထရကကးမက  ုားကရ္ကား ကကုႏွ္ကာ႔ 
္းူညီဘြ ႑မညကား္္ကကရြပး်ားပ ်ားမ်ား္ႈ ွ း သညက။ ႑ဓ က႑ ္ကာ႔္မ်ား္ွ်  ေကမ်ကက္မကက းမ် 
းမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားေသ်႑ ္ကာ႔္မ်ားပ းကသညကာ႔ းရ္ကား၀ပ၌ း က္ားသးကး ု္ကားး်ပ က္ား႑ ္ကာ႔္ွ 
မ ု က္္ံးက်ေးမားကရကကးရ္က ၀ က္သူထံသ ုာ႔ လကက၀းက းမ်႑ေမပ က္ာ႔ လကကလီေ ် က္ား မပ ္ကား ႑ ္ကာ႔ 
႑ထ  း ၀္ကး သညက။ 

ေကမ်ကက္ မကကုႏွ္ ကာ႔ လကက၀းက းမ်းမက  ာုးကရ္ကား ကက 

 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လု ာ႔း် ႑ထူားသပ က္ာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က  EITI ေ ်ကေ ်္ကေ ားုႏွ က္ာ႔ ကက႑းရ္ကား 
႑ုးက မၱဳးက ႈ္း ုားးကကလ်ေး မက ထ ေ ်ကကေသ် မကားးးက္ႈးုံးံးးက ု  မကးီား မက႑းရကက းရ္ကားထရကက 
းမက  ုားကရ္ကား ကက္မ်ားက ု ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်းမက  ုားကရ္ကား ကကုႏွ က္ာ႔  ေး ္ကားးးကထ်ားး  
သညက။ ထ ု႕ေၾက်္ကာ႔ းမက  ုားကရ္ကား ကကက ု ေ႑်ကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ ႑ေပ  ံ႑ ္ကာ႔  ၇  ္ကာ႔ 
ပ က္ာ႔သးက္ွးကထ်ားး သညက။   

 

ေကမ်ကကးရ္ ကား/ 
ထုးကလးုကပ ္ကား

ကုမကသညက္ မ်ား/ းရြး်ား္မ်ား
/ ေ ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ား

သူ္မ်ား

 ္ကာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကား၊
ပ းကေး်ကကပ ္ကား ုႏွ္ကာ႔
႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား

လကက၀းက းမ်ထးုကလးုကပ ္ကား ုႏွ္ကာ႔
းကက ံုုႏွ္ ကာ႔ ႑လုးက ံု္ွ ထုးကလးုကပ ္ကား

လကကလေီးမားကရကက
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၁။ ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ား္မ်ားသးက္ွးကေးားပ က္ား၊ း် မၱဳးကုွႏ္ကာ႔လ ု္ကး္ကေးား႑းကပ ္ကား။ 

၂။ းူားေ ်ကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ထုးကလုးကပ ္ကား 

၃။ ကုမကသညက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းရြး်ား္မ်ား 

၄။ ေကမ်ကကပ းကပ က္ား၊ ႑ေ ်္ကး က္ပ က္ား၊ ပးၱဳပး က္ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကပ က္ား 

၅။ ပးညကးရ္ကား လကကလီေးမားကရကက 

၆။ ႑ ရမကဘက်ေက်ကက္ူပ က္ား၊ းီ္ံပ ္ကားုႏွ္ကာ႔  ရြေ၀ပ ္ကား 

၇။ ေ  ွညကးညကးံာ႔ ရံာ႔ပ  ၱဳားေ ားုႏွ္ကာ႔ ႑ ံုားေးမားကရကက္မ်ား(End-markets) 

ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်းမက  ုားကရ္ကား ကက္မ်ားသညက ႑ပ ်ား႑  ုားးမကးရ္ကားထရကက္မ်ား 
ပ းကသညကာ႔ း မက သ ုာ႔္၀ုးက ေ လုႏွ က္ာ႔္းူဘြ လရမကးရ် ႈးကေထရားေသ်၊ ္ွၱဳမက၀ ားေသ်၊ ႑ ကက႑ ကက 
ပ းကေသ် သဘ်၀ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ္ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပး ပ က္ားပ းကး သညက။   ုလ ုသညက္ွ် 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်က ု းရ္ကား၀္ွးးက က္ာ႔ လကက၀းက းမ်႑ပ းက မ ု္က္ံးက်ေကမ်ကက္မကက 
႑ေ ် က္ား  ု္က္ွ ၀္ကသူလကကထြသ ုာ႔ေ ်္ကား မသညက႑ထ  ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကလ ုကကမ ု က္ မက 
္ညကသ ုာ႔္ွမ္ပ းကမ ု က္ေး။  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ပ းကေး်ကကပ က္ား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား၊  
လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကပ က္ား၊ မ ု က္္ံးက်လကကလီေးမားကရကကသ ုာ႔ေ ်္ကား မပ ္ကား္မ်ား္ပးၱဳလုးက္ီကး္က 
လကကေး ္ကား္မ်ားးရ်သ ုာ႔ ေ ်ကက ြာ႔ပးီား ပ းကး သညက။၂၈ းးကက္ၻ်လံုား႑း ု္ကား႑း်ပ ္ကာ႔  ု ေသ်က 
က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်႑္မ်ားးု္ွ် းး ု္ကးမ ု္ကုႏွ္ကာ႔႑ေသားး်ားးူားေ ်ကပ ္ကား(ASM)႑ ္ကား႑ပ္းက္ွ 
 က္ားသကကလ်ပးီား ႑  ုး  ႑ ္ကား႑ပ္းက္မ်ား္ွ   ွ ေသ်  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား 
 ေ ် က္ား၀ က္္ႈပးၱဳ ်းရ္က းညကား္မအစဥကားးညကားက က္ားလ ုကကမ်္ႈ ္ ွ ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ကမ္ကာ႔ထံုားုႏွ္ကာ႔္ညီေသ် 
 ေ ် က္ား၀ က္ေ ်ကကက်ား္ႈ ပ းကမ ု က္ေပ  ္မ်ားးရ် ွ း သညက။ ဤ႑ပ ္ကား႑ ်က်ား  ေကမ်ကက္မကက္မ်ား၏ 
္ူလ က္ားပ္းကုွႏ္ကာ႔ းမက  ုားကရ္ကား ကက႑ ္ကာ႔ က္ာ႔၏  ပ းကသမကား ်လ္ကားေၾက်္ကားက ု ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမက 
လ ုကကမ ု က္ မက ႑ ကက႑ ြ္မ်ားးရ် ပ းကေးခေးး  သညက။ 

 

၄.၁။ ႑ ရ က္ာ႔႑ေ ား္မ်ားသးက္ းွကေးားပ ္ကား၊ း် မၱဳးက္ မ်ားုွႏ္ကာ႔ လ ု္ ကး္က္ မ်ား႑်ားေးား႑းကပ ္ကား 

၄.၁.၁  ႑ုွႏးက မၱဳးက 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑  MONREC၂၉ သညက ေ႑်ကကး  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑်ား 
ထုးကေးားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ၾကီားၾကးကပ က္ား္မ်ား ပးၱဳလုးကး သညက။  

ေကမ်ကက္ မကကထုးကလုးက္ ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား - ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ က္ား၊ ထုးကလုးကပ က္ား႑း ႑၀္က 
ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳပ က္ား၊  ္ကာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကား၊ ပ းကေး်ကကပ က္ား/႑ေ ်္ကး က္ပ က္ား၊ လကက၀းက းမ် 
 ပးၱဳလုးကပ က္ား၊ ေ ်္ကား မပ က္ားုွႏ္ကာ႔ း္ကး ုာ႔ပ ္ကား္မ်ားပးၱဳလုးက မက။ 
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ေကမ်ကက္ မကကကုမကသရ က္္ ႈလ ု္ ကး္က္ မ်ား - ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳပ ္ကား၊ ေ ်္ကား မပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ 
း က္း ုာ႔ပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလုးက မက။ 

၂၀၁၆  ုုႏွးက ဧပးီလးရရ္ကပ္မက္်မ ု္က္ံပ၌ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ေး ္ကား ၂၁၃၉၂ ုႏွ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး္ကေး ္ကား ၂၀၀၀ ေးား ြာ႔ပးီားပ းကး သညက။ 

ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ္ကေကမ်ကကး က္ားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား  ရြပ ်ားထ်ားပ ္ကား 
္ ွ ေသ်ကလညကား လကကေးရာ႔းရ္က ႑ က္းးီကမ ား ွ က္ား႑  ရြပ ်ားေ ်ကပးပ က္ား၊  ညကညလမကား ရြပ ်ား 
 ေ ်ကပးပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလုးကေလာ႔ ွ း သညက။ ႑း ုား ၏ ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑းရကက 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ ၱဳား႑း်ား္မ်ားုႏွ က္ာ႔လုးကကရကက မထ်ားေးားေ ားလုးက္မကားးအစဥက္မ်ား္ွ် းူညီေသ်ကလညကား 
ထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ းမက  ုားသးက္ွးကပ ္ကားမညကားးမးက္ွ် ႑မညကား္္ကကရြပး်ား္ႈ႕ ွ သညက။ 

မ ု က္္ံပ ်ားသ်ား က္ားုီွႏားပ ႇ္ၱဳးကမွံသူ္မ်ားက  ု ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကထုးကလုးက ရ္ကာ႔ း်ားပ္းကထ်ားး သညက။ 
၎း ု႕႑ေမပ က္ာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ေလမ်ကကထ်ားပ က္ား၊ ေ သ ံကု ၸ္ဏီ္မ်ားုႏွ္ကာ႔႑ကမ ၱဳားးူ လုးကေ ်္ကပ ္ကား 
က ုး္က လုးက ရ္ကာ႔္ ွ း ။ ႑  ုး း်ားပ္းက မကကသညက ၂၀၁၆  ုုႏွးကးရ္က ႑သးကပး က္ က္လု ကကေသ် 
 ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ္ကလညကား ္ေပး်္ကားလြဘြ  ကကလကကးညက ွ ေမး သညက။၃၀  ေကမ်ကက္မကက 
အစဥးေ းရ္ကေ ်ကပးသညက္ွ်“ပ္မက္ ်ကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑ကကအစဥးေ ႑  ပ္မက္ ်ကု ၸ္ဏီ႑ပ းက ရြာ႔းညကားထ်ားေသ် 
ကု ၸ္ဏီ သ ုာ႔္၀ုးက ၁၉၅၀ ပးညကုႏးွက ႑ထူားကု ၸ္ဏီ႑ကကအစဥးေ ႑   ရြာ႔းညကားထ်ားေသ် 
ပ္မက္ ်မ ု္ က္ သံ်ား္မ်ားသ် း ၀္ကေသ်ကု ၸ္ဏီ္မ်ား”က သု် ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ 
 ေးား႑းက္ညက ပ းကး သညက။ အစဥးေ က ထးက ္ကာ႔ထုးကပးမကသညက္ွ် “  ွ ထ်ားေသ် ရ က္ာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က  ု
းးက ္ကာ႔း်ား ္ကားပ ္ကား သု ာ႔္၀ုးက းးကမညကားမညကားပ ္ကာ႔လလြေပး်္ကားလုးကက ု္ ကေးပ ္ကား္ပးၱဳ ” ၀ုး  ွ း သညက။ 
၁၉၁၄  ုုႏွးက ပ္မက္်ကု္ၸဏီ႑ကကအစဥးေ ကေ ်ကပးသညက္ွ် ကု္ၸဏီ္မ်ားက ု ပ္မက္်မ ု က္္ံသ်ား္မ်ားသ် 
း ု က္  ု က္ ္ညကပ းကပးီား ပ္မက္်မ ု္က္ံသ်ား္မ်ားသ်႑ုးက မၱဳးက ္ညကပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
ပ္မက္်မ ု္က္ံ ွ  ေကမ်ကကး ္ကားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်းရ္ကားး ု္က ွ္က ႑္မ်ားးု္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံသ်ား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
းီားးရ်ားေ ား  ု္က ်သေဘ်းူညီ ႈ္ ္ူပးီား ၀္ကေ ်ကကလုးကက ု က္ေမေသ်မ ု က္္ံပ ်ားသ်ား္မ်ား ပ းကေမ 
း သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က မ ု္က္ံပ ်ားသ်ား္မ်ားး ၀္က းးကသကကေမပးီား ၎း ုာ႔၏      
းီားးရ်ားေ ား႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္မ်ားက ုက်ကရ္က မက ံုားကရ္က္ႈ္မ်ားး ုားပ္ႇ က္ာ႔လ်ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ 
အစဥးေ း း်ားပ္းက မကကက ု ပးမကလညကသံုားသးက မကလ ု႑းကေမပးီ ပ းကး သညက။ 

၂၀၁၆ ုုႏွးက ဧပးီလ႑ထ  ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား္ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ ြာ႔ေသ် ေကမ်ကက္မကက 
ထုးကလုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔    ေး ္ကား္ွ် ၂၁၃၉၂  ွ  ြာ႔ပးီပ းကး သညက။ ၎ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား ႑မကက ၁၈၂၄၈ ္ွ 
ေကမ်ကကး ္ကား႑းရကကပ းကပးီား ၃၁၄၄ ္ွ် ေကမ်ကက္မကက းမ်႑းရကကပ းကး သညက။ 
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းုဂၢလ ကကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၏ ၉၈% က ု  ွ ပးီား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑်ားလံုား၏ ၂% (၃၃၁)သ် 
MGE ုႏွ က္ာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူလုးကက ု္ကေမပ ္ကားပ းကး သညက။ ႑  ုး ႑ကမ ၱဳားးူလုုးက္မကား ၃၃၁  ု ႑မကက ၃၁၀ 
(၉၄%) ္ွ် ေကမ်ကကး က္ားလုးက္မကားပ းကပးီား ၂၁ (၆%) ု သညက ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ပ းကသညက။ 

 

 

 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၂၁၃၉၂  ုက  ု ကု ၸ္ဏ ီ ၁၄၇၅  ု႑်ား ေးားထ်ားး သညက။ ႑  ုး ကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑မကက 
းုဂၢလ က ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု ကု ၸ္ဏ ီ ၁၂၂၃ (၈၃%) ု္ ွ   ွ ထ်ားပးီား MGEုႏွ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူ 
းူားေး ္ကားလုးကက ု က္ ရ္ကာ႔က ု ကု္ၸဏီ ၂၅၂ (၁၇%) ု ္ွ  ွ ထ်ားး သညက။ ကု ၸ္ဏ ီ၁၄၇၅  ု႑မကက ၂၃၂ 
(၁၆%) ု သညက ေကမ်ကကး က္ားထုးကလုးကပ ္ကားလုးက္မကားလုးကက ု က္ပးီား ကု ၸ္ဏ ီ ၂၀ (၁%) ု သညက 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကားလုးက္မကားက ုMGE ုႏွ က္ာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကား လုးကက ု က္လမကက ွ  
း သညက။ ဤ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား႑ေပ  ံ ေသ်က MGEုႏွ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားလုးက္မကား 
(ကု ၸ္ဏီ၂၅၂  ု)သညက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔းးက  ု (လုးက္မကားေး ္ကား ၃၃၁- ု)က ုသ် က ု က္ေ ်္ကထ်ားပးီား 
ကမမကးုဂၢလ ကး ု က္ကု ၸ္ဏီ ၁၂၂၃  ုသညက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ေး ္ကား္မ်ားးရ်က ု က ု က္ေ ်္ကထ်ားသညက၀ု 

၈၅%

၁၅%

သကကး က္ား ွ 
ေကမ်ကက္ မကက ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔္မ်ား - ၂၀၁၆

ဧပးီ

ေကမ်ကကး ္ကား 
(၁၈၂၄၈)

ေကမ်ကက္မကက းမ်
(၃၁၄၄)

၂%

၉၈%

သကကး က္ား ွ ေကမ်ကက္ မကက ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔္မ်ား
႑္မ ၱဳား႑း်ား - ၂၀၁၆ ဧပးီ

MGE
ုႏွ က္ာ႔႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကား 
(၃၃၁)

းုဂၢလ ကလုးက္မကား 
(၂၁၀၆၁)

၆၃%
၂၀%

၁၆%
၁%

ေကမ်ကက္ မကက ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ကု္ၸဏီ႑ေ ႑းရကက
ဧပးီ ၂၀၁၆

းုဂၢလ ကေကမ်ကကး ္ကား 
(၉၃၅)

းုဂၢလ ကေကမ်ကက္မကက 
(၂၈၈)

႑ကမ ၱဳားးူေကမ်ကကး ္ကား 
(၂၃၂)

႑ကမ ၱဳားးူေကမ်ကက္မကက 
(၂၀)

၈၃%

၁၇%

 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑္မ ၱဳား႑း်ား္မ်ား႑ ကု္ၸဏီ႑ေ ႑းရကက

းုဂၢလ က (၁၂၂၃)

႑ကမ ၱဳားး(ူ၂၅၂)
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ထ က္ပ္္က း သညက။ ၎႑ပး က္ ႑ မ ၱဳ႕ကု္ၸဏီ္မ်ားသညက းုဂၢလ ကလုးကက ု္က ရ္ကာ႔႑ပး္က ႑ကမ ၱဳားးူ 
လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔လညကား  ွ ထ်ားပးီား ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက MEC သ ုာ႔္၀ုးက UMEHLုႏွ က္ာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူ 
လုးက္မကား္မ်ား ွ ေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ ႑  ုး ႑ မကက႑်ား  ကကလကကသံုားသးက္ႈပးၱဳ မကုႏွ္ကာ႔ 
 ွ က္ားလ္ကား မကက္မ်ားေးား မက လ ု႑းကး သညက။ 

လကက ွ းမးက႑   ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေးားေ ားုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကား    ွ ထ်ားေသ်၊ သ  ွ ထ်ားေသ် 
႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု ေ႑်ကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားး သညက။ 

၂၀၁၆  ုုႏွးက႑ထ  ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု ႑္မ ၱဳား႑း်ား ၃ ္မ ၱဳား  ရြပ ်ားက် 
းးကဧက႑ေးခ ႑ေပ  ံ  ထုးကေးားပ ္ကားပးၱဳး သညက။ ၎း ုာ႔္ွ် 

ေ ်ကထုးကလုးကကရကက္မ်ား - ကု ၸ္ဏ ီသ ုာ႔္၀ုးက းးကအစဦားးးကေ္်ကက္ွေ ်ကထုးကသညက။ 

သးက္ွးကလုးကကရကက္မ်ား - MGE/MOM ္ွ ကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑းရကက သးက္ွးကေမ ် မေးားသညက။ 

႑ကမ ၱဳားးူလုးကကရကက္မ်ား - MGE/MOM သ ုာ႔္၀ုးက ကု္ၸဏီ္ွ သးက္ွးကေးားသညက။ သ ုာ႔ေသ်က 
ထုးကလုးက္ႈက ု MGE မွ က္ာ႔ းးကးူလုးကက ု္ကသညက။ 

႑  ုး ႑္မ ၱဳား႑း်ား္မ်ားုွႏ္ကာ႔းးကသကကသညကာ႔ ႑ေပ  ံ႑ေၾက်္ကား႑ ္ကား္မ်ား၊ ႑္မ ၱဳား႑း်ား 
 ေ ်ကပး မကက္မ်ား႑းရကက သး္ကား႑ မကက႑လကက႑မညကား္္ကသ်  ွ း သညက။ ၁၉၉၅  ုုွႏးက 
 ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ္က ႑ကမ ၱဳားးူလုးကကရကက္မ်ား  မထ်ားေးားပ ္ကား႑းီ႑းအစဥက း ၀္ကပ ္ကား 
္ ွ ေသ်ကလညကား  ုး ္႑ၾက ္က အစဥးေ ပး္က က္ မကကးရ္က း ၀ က္လ်း သညက။  

၁၉၉၅  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ား ပး က္ က္ ြာ႔ေသ် ၂၀၁၆ အစဥးေ းရ္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑္မ ၱဳား႑း်ား ၄ ္ မ ၱဳား 
က ု လုးကက ု္က ရ္ကာ႔ပးၱဳထ်ားး သညက။ 

႑ၾကီားး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ က္ား  - ၁၀ ုႏွးက 

႑လးကး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကား - ၅ ုႏွးက 

႑ေသားး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကား-   ၃ ုႏွးက 

လကကလုးကလကကး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကား - ၁ ုႏွးက 

႑ထကကေ ်ကပးး  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑ပး္က  မကာ႔္ွမကားေပ  ေထ်္ကေး ္ကား္မ်ားးရ်ေသ် ပးညကသူး ုာ႔သညက 
႑သကက ွ္က ေမထ ု္ကေ ား႑းရကက လကက္ကကးူားသူ္မ်ား႑ပ းက လုးကက ု က္း်ားေသ်ကကေမၾကပးီား 
႑  ုး လုုးကက ု က္္ႈက ု အစဥးေ ႑  ႑သ ႑္ွးကပးၱဳထ်ားပ က္ား္ ွ း ။  

၎႑ပး က္ ပး က္ က္လ ုကကသညကာ႔အစဥးေ းရ္က လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔႑္မ ၱဳား႑း်ား ၄ ္မ ၱဳား၏ လုးကကရကက႑ ရ္က႑း်ား၊ 
ဧက း ုာ႔က ု  ေ ်ကပးထ်ားပ က္ား ္ ွ း ။ 

ေမ်ကက ကကးရြေ ်ကပး မကက႑ေမပ ္ကာ႔ း ်ား၀ က္လုးကကရကက မထ်ားေးားေ ားလုးက္မကားးအစဥကက ု   ွ သညကာ႔ 
႑ မကက႑လကက ႑မညကား္္က႑ေးခ႑ေပ  ံ   ေ ်ကပး႑းကး သညက။ 
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၁။ ေ က်ထုးကလုးကကရကက 

၁၉၉၅ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑ ေ ်ကပးသညက္ွ် သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မသညက 

 ေ ်ကထုးကလုးကကရကက႑ပ းက လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ညကာ႔ေမ ်ေ သ္မ်ားက ု ႑  ႑်ားေလမ်ကးရ် 
႑  ္မကာ႔ေၾကပ္်း်ထုးကပးမက  သးက္ွးက ္ညက။ 

 ေ ်ကထုးကလုးကကရကက႑ပ းကလုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ မကေလွမ်ကကထ်ား မကကက ု သးက္ွးက မကက 
္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑ညီ း းးက   ရ္ကာ႔ပးၱဳသ က္ာ႔ေၾက်္ကားသေဘ်  ွ လမ္က လုးကက ု္က ရ္ကာ႔သကကး္ကားုႏွ္ကာ႔ 
 ေးမားုွႏႈမကားး ု႕က ု သးက္ွးက ္ညက။ 

 သးက္ွးကေသ်ေးမားုႏွၱဳမကားက ု ေလွမ်ကကထ်ားသူကေးားသရ္ကားလွမ္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ထုးကေးား 
 ္ညက။ 

  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ားကုမက ုံားသညကာ႔႑  း ု္ကား ေ ်ကထုးကလုးကကရကကးးက ု မ္ကား႑းရကက 
လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ သကကး္ကား ုႏွ္ကာ႔ေးမားုႏႈမကားး ု႕က ုပးမကလညကသးက္ွးက ္ညက။ 

 

ကု ၸ္ဏီ္မ်ားုႏွ္ကာ႔ းုဂၢ ၱဳလကးးကအစဦားးးကေ္်ကကသညက “ေ ်ကထုးကလုးကကရကက္မ်ား” ႑းရကက 
းးကဧက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑်ား (MGE) သ ုာ႔ ေလမ်ကကထ်ားမ ု္ကး သညက။ းးကဧကၾက က္ား ္ကားေးမား္ွ် 
 ေ ်ကထုးကလုးကကရကက႑သးက္မ်ား႑းရကက ပ္မက္်ကမးကေ္ရ ၅-သ မကား (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၄၀၀-၅၀၀) 
ုႏွ က္ာ႔ လးကလးကလုးကကရကက္မ်ား႑းရကက ပ္မက္်ကမးကေ ရ္ ၁-သမကား (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈၀၀-၁၀၀၀) 
ပ းကသညက။  ရ္ကာ႔ပးၱဳသကကး က္ား္ွ် ၃-ုႏွးကပ းကသညက။ 

ေ ်ကထုးကလုးကကရကက္မ်ားက ု လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔သကကး္ကားကမမက ွ ေမေသ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ ႑ေ ႑းရကက 
္ညက္ွမ႑်ား  မေးားထ်ားသညကက ုသ  ွ ပ က္ား္ ွ း ။ လကကေးရာ႔းရ္က ေ ်ကထုးကလုးကကရကက္မ်ား၏ 
ထ လရ္က ွလရ္ကသညကာ႔ သဘ်၀ေၾက်္ကာ႔ ႑ထကကး မညကားလ္ကားပ ္ကာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မေးားပ က္ား္ ွ း ။ အစဥး္် 
ကု ၸ္ဏီးးက ုသညက ႑ ညက႑ေသရား  ေက်္ကား ရ္မကေသ်ေကမ်ကက္မကက းမ်ထရကကမ ု္ကေပ  ွ သညကာ႔ 
လုးကကရကကးးက ု႑်ား  ွ်ေ ရေးရာ႔ ွ  ြာ႔ပးီား ႑  ုး လုးကကရကက႑းရကက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ေး်္ကား ံလ ုး က 
ထ ုလုးကကရကက႑းရကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု ႑  ုး ကု္ၸဏီ႑်ား  မေးား္ညက္၀ုးကဘြ ထ ုလုးကကရကကက ု 
း းက၀ က္း်ားေသ် ႑ပ ်ား႑ ရြာ႔းးက ုက ုေးားမ ု က္ေပ  ွ း သညက။ 

၂၀၁၆  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က က္ မကကးရ္က ေ ်ကထုးကလုးကကရကက  ု ္က ် ႑္မ ၱဳား႑း်ားက ု 
 က္ထုးကလု ကက ၀မကးူး သညက။ း ု က္ားေ သၾကီား သ ုာ႔္၀ုးက ပးညကမ္ကလုးကကရကကး းးက 
 မထ်ားေးားေ ား႑ ရြ႕က ု  ရြာ႔းညကားေးားပးီား ထ ု႑ ရြ႕္ွ MONREC ၏ သေဘ်ထ်ား ္ူပးီား 
႑ေသားး်ားုႏွ က္ာ႔းးကး ု က္းးကမ ု္ကလုးကကရကက္မ်ားက ု မထ်ားေးားပ ္ကားပ ္ကာ႔ ႑ထကကး ႑ မကက႑်ား ႑း်ားထ ုား 
 ြာ႔သညက။ း ု က္ားေ သၾကီား သ ုာ႔္၀ုးက ပးညကမ က္လုးကကရကကး းးက မထ်ားေးားေ ား႑ ရြာ႔သညက 
 ေလမ်ကကလလ်္မ်ား႑်ား သးက္ွးက မကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑ညီ း းးက  လုးက္မကား႑းရကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ားုႏွ က္ာ႔ 
ၾက္ကား ္ကားေးမားုႏွၱဳမကားက ု သးက္ွးက ္ညက။ သးက္ွးက မကက၀ု  ု ်းရ္က ္ညကသညကက ု  ညကညလမကား 
ထ်ားေၾက်္ကားက ု သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ ၎႑းရကက  ွ က္ားလ္ကား မကက္မ်ားပးၱဳလုးက မက လ ႑ုးက မကက ွ ေမ 
း သညက။ 
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၂။ သးက္ းွကလုးကကရကက 

၁၉၉၅  ုုွႏးက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်အစဥးေ  သးက္ွးက မကက္ွ် သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ (္ ု 
သ္ံဇ်းုွႏ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ က္ားေ ား၀မကၾကီားး်မ) သညက 

 ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကမ ု က္သညကာ႔ လုးကကရကက႑်ား သးက္ွးက ္ညက။ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးကကရကကးးက ု မ္ကား႑းရကက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ား႑်ား သးက္ွးက 

 ္ညက။ 
  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ား သးက္ွးကပးီားေသ်ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးကကရကက းးက ု မ္ကား႑းရကက 

ၾက္ကား ္ကားေးမားုႏွမကားက ု သးက္ွးက ္ညက။ 
 ၾက္ကား ္ကားေးမားုႏွၱဳမကားသးက္ွးကပးီားေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးကကရကက္မ်ားက ု 

သးက္ွးက မကကုွႏ္ကာ႔႑ည ီေးမားပး ၱဳ္ကးမးကပ ္ကာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးား မက ႑  ုပးၱဳလလ်ေ ခ္ူ ္ညက။ 
 ေးမား႑္မ်ား ုံားေးားေသ်ကု္ၸဏီ သ ုာ႔္၀ုးက ႑သ္ကား႑်ား ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ 

 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု ထုးကေးား ္ညက။ 

သးက္ွးကလုးကကရကက္မ်ားက ု(MGE)္ွ းုဂၢလ ကကု္ၸဏီ္မ်ား႑်ား ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကပ ္ကာ႔  မထ်ားေးားသညက။ 
သးက္ွးကလုးကကရကက္မ်ားက ု MONREC ္ွ းးကဧကးီ း ု္ကားပ ်ားေးားပးီား ေးမား႑္မ်ား ုံားေးားမ ု္ကသူ႑်ား 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ထုးကေးားး သညက။ သးက္ွးကလုးကကရကကုႏွ္ကာ႔ လးကလးကလုးကကရကက္မ်ား၏ ၾက က္ား ္ကားေးမားသညက 
႑မညကား ုံား ကမးကေ္ရ းးက-သမကား (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈၀၀- ၁၀၀၀  မကာ႔) ပ းကသညက။ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳသကကး္ကား္ွ် ၃ ုႏွးကပ းကသညက။ 

MONREC သညက ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကေၾက်ကပ္်း်႑်ား သး က္ားး်္မ်ားးရ္က းးကုႏွးကလွမ္က ၅ ၾက ္က၊ ၆ ၾက ္က 
 မကာ႔ ေၾကပ္်း သညက။ သး္ကားး်ေၾက်ကပ္်း်္မ်ားးရ္က ေးမားပး ၱဳ္ကသးက္ွးက မကက္မ်ားက ုလညကား 
ထညကာ႔သရ္ကားက် ၂  ကက သ ုာ႔္၀ုးက ၃  ကက ကကး ုကကေၾက်ကပ္်ေးားး သညက။ ႑  ုပးၱဳလလ် 
႑သးကး္ကလ ုသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ားး ုားလ ုသူ္မ်ား႑းရကက လုးကထံုားလုးကမညကား္ွ် ႑းူးူ 
း က္ ပ းကး သညက။  ေကမ်ကက္မကက းမ်ၾကီားၾကးကေ ား ၀ ုေက်က္းီ္ွ ေ႑်ကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔ 
းံုႏႈမကား႑း ု္ကား ႑ကြပ းကး းးကး သညက။ 

 ေးမား႑္မ်ား ုံားေးားမ ု္ကသူ (ၾက က္ား ္ကားေးမား ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈၀၀-၁၀၀၀ သ ုာ႔္၀ုးက 
၁,၀၀၀,၀၀၀ ကမးက) 

 ႑  ုပးၱဳထ်ားေသ်ေးမားုႏွၱဳမကားုွႏ္ကာ႔ က ုကကညီေသ် ၾက ၱဳး္ကေ္ရေးားထ်ားသူ 

ထ ုာ႔ေမ်ကက ၎႑  ုပးၱဳလလ်္မ်ား႑်ား ႑ပးီားသးက ံုားပ းက မကုွႏ္ကာ႔ သေဘ်းူညီ္ႈ ္ူ မက အစဦားေ ်္က 
 ေက်က္းီသ ုာ႔ ေးားး ုာ႔သညက။ အစဦားေ ်္ကေက်က္းီ္ွ ႑  ုပးၱဳလလ်္မ်ား႑်ား း းးကပးီား 
 ေးမား႑္မ်ား ံုားေးားသညကာ႔ကု္ၸဏီ႑်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မေးားး သညက။ လကကေးရာ႔းရ္က ေ ်ကပးး ေးမားပး ၱဳ္ကးမးက  
ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ား႑်ား းမးကးကမလ ုကကမ်ပ ္ကား္ ွ း ။ 

လုးကကရကကးးက ုသညက းးကဧကပ းကပးီား ကု္ၸဏီးးက ု႑ေမပ က္ာ႔ ႑္မ်ား ံုား း ်ား၀္ကလုးကကရကက ၅၀ 
က ု  ္ူမ ု္ကသညက။ ႑ မ ၱဳ႕ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက း ်ား၀္ကမညကားလ္ကားက ုေကမ်ကကလရမကက် လုးကကရကကး ု္ ု 
 ္ူသူ္မ်ား ွ ေၾက်္ကားလညကား သ  ွ  း သညက။ းထ္ ံုားေသ် းုဂၢလ က ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားက ု ၃ ုႏွးက 
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 ေးားထ်ားပးီား ၃ ုႏွးက သကကး က္ားကုမကလရမကသညကာ႔႑    ေးမားပး ၱဳ္ကးမးက ပးမက ရ္ကာ႔း သညက။ ကု ၸ္ဏီ႑ေမပ က္ာ႔ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ားး ုားလ ုး က လုးကကရကကးးက ုးီ႑းရကက ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကပးမက၀ က္ း သညက။ 
သကကး္ကားး ုားသညကာ႔ ကုမကကမေ ရ္္ွ် သံုားုႏွးက႑းရကက ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၇၀၀၀၀ (ပ္မက္်ကမးကေ္ရ 
သမကား ၁၀၀) သ ုာ႔္၀ုးက ၅ ုႏွးက႑းရကက ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၇၀၀၀၀ ေကမ်ကေးား ္ညကပ းကး သညက။ ၃၁ 

 MGE ၏ ႑  ု႑  ပးညကးရ္ကားကု္ၸဏီ္မ်ားသညက ထုးကလုးကေသ်  ေကမ်ကက္မကက းမ် 
႑္မ ၱဳား႑း်ားုႏွ္ကာ႔ ႑ ညက႑ေသရား႑ေးခ္ူးညက လညကေက်္ကား၊  းမ်မ္ကေပ္႑ေးခ ္ူးညက  
လညကားေက်္ကား သးက္ွးကလုးကကရကက႑သးက္မ်ား၊ လးကလးကသးက္ွးကလုးကကရကက္မ်ားုႏွ္ကာ႔ လးကလးက 
 ေ ်ကထုးကလုးကကရကက္မ်ား႑်ား ပ္မက္်ကမးကေ ရ္ ၁၁ သမကား (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၉၀၀-၁၀၀၀) ္ွ သမကား 
၅၀ (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၄၀-၅၀ ၀၀၀  မကာ႔) ႑ထ ေးမားပး ၱဳ္ကေးားၾကး သညက။ 

္ ုားကုးကေ သးရ္က ၃-ုႏွးက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး္ကားး ုား မက႑းရကက လ ု႑းကေသ်ေ္ရေၾကားး္်ဏ္ွ် 
႑မညကား ုံား ပ္မက္်ကမးကေ္ရ သံုားသ မကား သ ုာ႔္၀ုးက းးက-သမကား (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈၀၀ ္ွ ၁၀၀၀) 
ပ းကသညက။ ေကမ်ကကလုးက္မကားလုးကက ု က္သူ႑္မ်ားးု/ကု္ၸဏီး ု္က ွ က္္မ်ား္ွ် ၎း ုာ႔လ ု႑းကေသ် 
ညွ ုွႏ ၱဳ္ကား္ႈ္မ်ား႑းရကက ေ သးရ္ကား ွ  ပ္မက္်မ ု က္္ံကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက 
(MGJEA)္ွးးက ္ကာ႔ပးၱဳလုးကေလာ႔ ွ း သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကကလုးက္မကားလုးကက ု္ကသူးးကအီစဥားးးကေ္်ကကထကက MGJEA႑်ားး ု္ ု မ်ားးရ္ကာ႔ေးားေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
၀ု္ူ ၾကသညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ MGJEA ႑်ား ေကမ်ကကလုးက္မကားလုးကက ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑း ုား ႑ၾက်ား 
 ေး ္ကားကူေးားသူ႑ပ းက  ံ္ူထ်ားၾကသညက။ ၃၂ 

၁၉၉၅ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ား ပး္က က္လ ုကကသညကာ႔ ၂၀၁၆ အစဥးေ းရ္က သးက္ွးကလုးကကရကက 
 မထ်ားေးားေ ား လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ားေပး်္ကားလြသရ်ား ြာ႔သညက။ အစဥးေ ပး္က ္က မကက႑  ႑ၾကီားး်ားုွႏ္ကာ႔ 
႑လးကး်ားးူားေ ်ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကက လုးကကရကက္မ်ားက ု MONREC ္ွ 
သးက္ွးကေးား း သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက ႑  ုး ၀မကၾကီားး်မ္ွ ၾက္ကား က္ားေးမားသးက္ွးကေးားပးီား 
္ က္ား႑ၾကီားး်ားုွႏ္ကာ႔ ႑လးကး်ားလုးကကရကက္မ်ား႑းရကက   ေးမားပး ၱဳ္က  းကေ ခး သညက။ ဤးရ္က 
ကုု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွ သးက္ွးက မကကုွႏ္ကာ႔႑ညီ ႑  ုး လုးကကရကကးးက ု သ ုာ႔္၀ုးက းးက ုထကကး ုေသ် 
လုးကကရကက႑းရကက႑  ုပးၱဳလလ်း္က း ္ညက။ သးက္ွးက မကကုႏွ က္ာ႔႑ညီ   ုသညက္ွ် ္ညကသညကက ု 
 ညကညလမကား ထ်ားေၾက် က္ား  ွ က္ားလ္ကားထ်ား္ႈ္ ွ း ။ ထ ုာ႔ေမ်ကက MONREC သညက ႑  ုပးၱဳလလ်း က္သညကာ႔ 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ား ႑မကက ေးမား႑္မ်ား ံုားေးားသူက ု   ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးားသညက။ 

ပး က္ ္ကထ်ားသညကာ႔အစဥးေ းရ္က႑ဓ ကေပး် က္ားလြ ြာ႔သညကာ႔႑ မကက္ွ်၃၃ “သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မသညက 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မက  ွ သူုွႏ္ကာ႔႑ၾကီားး်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကကပ းကေး၊ ႑လးကး်ားးူားေ ်က 
ထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကကပ းကေး ဤအစဥးေ ႑  ထုးကပးမကသညကာ႔ မညကားအစဥးေ ္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑ညီ 
ထုးကလုးက္ႈ႑ေးခ းးက၀မကားကမ္ကထ   ုကက ႈ္ မကားးးကပ က္ား  ု္က ်ကုမကကမး  းက္မ်ား ႑း ႑၀ က္ 
 ်  ု္ကုွႏၱဳမကားပ ္ကာ႔  ရြေ၀ ံး်ားသညကာ႔းမးက သ ုာ႔္၀ုးက ႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက႑ေးခ ရြေ၀ ံး်ားသညကာ႔းမးကပ ္ကာ႔ 
လုးကက ု က္ ္ညက။”၀ူ ပ းကသညက။ ဤ႑ မကကသညက ႑ၾကီားး်ားုႏွ္ကာ႔႑လးကး်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ မကက္မ်ားက ု 
႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက႑ေးခ ရြေ၀ ံး်ားပ က္၊ သ ုာ႔္၀ုးက ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားပ ္ကားက ု  ညကညလမကားေမး သညက။ 
၎႑ပး က္ ႑သးကပးး်မကားထ်ားေသ် EIA လုးကထုံား္မ်ား႑   ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မေးား မက႑းရကက သဘ်၀ 
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းးက၀မကားကမ္က မကားးးက ႈ္္မ်ားုႏွ က္ာ႔ းီ္ံကရးကကြ္ႈ႑းီ႑းအစဥက ွ  မကလ ု႑းကေးသညက။  ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  
ပး္က ္က မကကးရ္က ႑  ုး ႑ မကက္မ်ား႑်ား ႑သ ႑္ွးကပးၱဳပ က္ားုႏွ က္ာ႔ MONREC ္ွ 
ထ ုကုမကကမး  းက္မ်ား႑်ား ္ွမေ၀ေးား္ညကာ႔ အစဥးေ ႑်ား ၾက ၱဳ  ု ္ညကပ းကး သညက။ 

 

၃။ ႑ကမ ၱဳားးူလုးကကရကက 

၁၉၉၅ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ သညက ႑ကမ ၱဳားးူ႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက႑ေးခ ရြေ၀ ံး်ားသညကာ႔ သေဘ်းူညီ္ႈ 
္း  ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်က ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကက ၂၀၁၆ းရ္က ထ ု႑ မကကး  ွ း သညက။ ထ ုကြာ႔သ ုာ႔ 
႑ကမ ၱဳားးူးမးကက ု ၂၀၁၆  ုုႏွးက႑ထ  MGE (၄၀%)မွ္ကာ႔ းုဂၢလ ကကု္ၸဏီ (၆၀%) ပ က္ာ႔ 
သေဘ်းူလုးကက ု္ကေမပးီား  ရြေ၀္ႈ္ွ်  ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား ္ႈ႑္ွမကေးမားုႏႈမကား႑ေးခ္ူးညက  
 ရြေ၀္ူပ က္ားပ းကး သညက။ ၁၉၉၉  ုုုႏွးက္ွ ၂၀၁၆  ုုႏွးက႑ထ  ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားလုးကက ု္ကသညကာ႔ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မက႕က ု အစဦားသူ းမးကပ က္ာ႔ ႑္မ်ား ံုားဧက ၁၆၀ လုးကက ု္က ရ္ကာ႔ပးၱဳ ြာ႔သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ၂၀၁၆ 
 ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကကုႏွ္ကာ႔႑ညီ ၂၀၁၆  ုုွႏးက၊ ္းကလးရ္က ႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကား 
႑းရကက ႑္မ်ား ုံားလုးကကရကကး္်ဏက ု ဧက ၅၀ ေးား မက ံုားပ းကထ်ားး သညက။ သု ာ႔ေသ်က 
၎က  ုေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ညကာ႔ း္်ဏ႑ေးခ္ူးညက  ံုားပ းကေးား္ညကပ းကသညက။ ၃၄ 

၂၀၁၆   ုုွႏးက ဧပးီလ႑ထ  ကု ၸ္ဏီ္မ်ားက MGE ုႏွ က္ာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားလုးကက ု္က မက း းက၀ က္း်ားၾကပးီား 
MGE သ ုာ႔ (အစဦားသူ းမးက) ႑  ုပးၱဳလရလ်္မ်ားး္က ြာ႔သညက။ ထု ႑  ုပးၱဳလလ်္မ်ား႑်ား  အစဦားေ ်္က 
 ေက်က္းီ္ွး းးက႑ကြပ းကသညက။ းထ္ ံုား႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားလုးကက ု္က ရ္ကာ႔က ု ၅ ုႏွးက ေးားထ်ား 
း သညက။ းထ္သကကး္ကားး ုား႑ေမပ က္ာ႔ ၃ ုႏွးက၊  ုး ္ သကကး က္ားး ုား႑ေမပ က္ာ႔ ၂ ုႏွးကုွႏ္ကာ႔ 
ကုုမက ံုားသကကး က္ား္ ွ ေသ် ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု ုႏွးကုႏွးကးးကၾက ္က း ုားေးားထ်ားး သညက။ ၂၀၁၆ ုုွႏးက 
 ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကကးရ္က္ူ ႑ၾကီားး်ားုႏွ က္ာ႔႑လးကး်ား ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ႈက ု ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကပ ္ကာ႔ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ညကပ းကသညက။ သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မသညက သးကး္ကားကုမက ံုားေသ် ႑ၾကီားး်ားုႏွ က္ာ႔ 
႑လးကး်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု ကု္ၸဏီ၏းီားးရ်ားေ ားလုးကေ ်္က မကက႑ေးခသံုားသးကပးီား  ပးမကလညကသးက္ွးက 
 ေးား္ညကပ းကသညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက ၾက္ကား ္ကားေးမားပးမကလညကသးက္ွးကပးီား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု ပးမကလညကထုးကေးား 
္ညကပ းကး သညက။ 

၂၀၁၅  ုုႏွးက ဇရမကလးရ္က ေမပးညကေး်ကပ၌ ကမ္ကားးပးၱဳလုးကေသ်  ၅၂ ၾက ္ကေပ္်ကက ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က 
႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားလုးကက ု က္သညကာ႔းမးကးရ္က  ရြေ၀းမးကပ းကသညကာ႔ ၄၀% - ၆၀% ႑း်ား ၂၅% - ၇၅% 
 ရြေ၀သးက္ွးက မက သေဘ်းူညီ ြာ႔ၾကသညက။ ထ ုေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑းရ္ကား္ွ်း္က လကက ွ ႑ကမ ၱဳားးူ 
လုးက္မကား႑်ားလံုား၏  ရြေ၀းမးကက ု   ပး္က က္သးက္းွက ြာ႔ၾကး သညက။ ထ ု႑ မ မက္ွးး္ကက်(MGE) ုႏွ္ကာ႔ 
းုဂၢလ ကကု ၸ္ဏီး ုာ႔သညက ေကမ်ကက္မကကေ ်္ကား မ သညကာ႔း္်ဏ႑ေးခ္ူးညက  ၂၅% ုႏွ က္ာ႔ ၇၅% 
 ရြေ၀ ံး်ားၾကး သညက။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆  ုုႏွးက ၂၅%- ၇၅%  ရြေ၀ ံး်ား္ႈ႑  ႑ကမ ၱဳားးူ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု  
ဤ႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုေမေသ် ၂၀၁၆  ုုွႏးက ဧပးီလ႑ထ  ႑သးကထုးကေးားပ ္ကား္ ွ ေသားး ။ 

႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ ၁၉၉၅ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ားပး္က က္သညကာ႔ ၂၀၁၆ အစဥးေ းရ္က 
႑ၾကီားး်ားုႏွ က္ာ႔ ႑လးကး်ား ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားက ု MGEုႏွ က္ာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူ ံး်ား ရ္ကာ႔႑ေမပ ္ကာ႔သ် ထုးကေးား 
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္ညကပ းကသညက။ ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား (MEC) သ ုာ႔္၀ုးက ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားအစဦားး ု က္လီ  ္းကက 
သ ုာ႔္၀ုးက ႑ပ ်ား႑း ုား ႑ ရြာ႔္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားထုးကပးမကပ ္ကား  
္ ွ း ။၎ုႏွ္ကာ႔းးကသကက   ွ က္ားလကက မကကေးား မက လ ု ႑းကလမကက ွ း သညက။ 

 

၂၀၁၄-၂၀၁၅  ုွုႏးက ေကမ်ကက္ မကကထုးကလုးက္ ႈ ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးကုႏွ္ ကာ႔ သကကး္ကားး ာုး ရ္ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔္မ်ား ၃၅ 

 

ပး က္ ္ကလ ုကကသညကာ႔ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ား း္ကသရ္ကားပ ္ကား၊ သေဘ်းူညီ္ႈပးၱဳပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
႑း ုား သးက္ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ မကက္ေးား က္႑ မ မက႑ထ  ္ညကသညကာ႔ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု္ွမ ထုးကေးား္ညက္၀ုးကး ။ ၃၆ 

၂၀၁၄ ုုႏွးကုႏွ္ကာ႔ ၂၀၁၅  ုုွႏးက႑ၾက်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးကုႏွ က္ာ႔ သကကး္ကားး ုား ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ႑ေ ႑းရကက္မ်ား 
ကရ်ပ ်ား ႈ္သညက ၂၀၁၂ ုုႏွးက ၂၀၁၄ ုုႏွးက္မ်ား႑ၾက်ားးရ္က ေကမ်ကကး ္ကားထုးကလုုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ 
႑သးကုွႏ္ကာ႔ သကကး္ကားး ုား ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား  ု က္ား္ံထ်ားေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကမ ု္ကသညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ၂၀၁၄ 
 ုုွႏးက က မကားကဏမကား္ွ် းကကး က္ဘ်လုႏွ္ကာ႔  ီဇ္ကဘ်လ႑ၾက်ား ၃-၄ လ႑းရ္ကားသ်ပ းကပးီား ၂၀၁၅ 
 ုုွႏးက က မကားကဏမကား၏ ၃ းံ ု၁ းံု မကာ႔သ်  ွ း သညက။ 

လကက ွ လုးကက ု္ကေမေသ်လုးကကရကက္မ်ား၏  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကကး္ကား္ွ် ၃ ုႏွးက ပ းကေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
လုးကကရကက႑္မ်ားးု၏ သကကကး က္ား္ွ် ၂၀၁၆-၂၀၁၈  ုုွႏးကးရ္က ကုမက ံုား္ညကပ းကသညက။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးက 
သ ုာ႔္၀ုးက သကကး္ကားး ုား ရ္ကာ႔ပးၱဳသညကာ႔လုးကကရကကေး ္ကား ၉၅၈၄  ု  (၂၀၁၄  ုုႏွးကးရ္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးက 
(သ ုာ႔)သကကး္ကားး ုား ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၂၀၀၃ ုုႏွးကုွႏ္ကာ႔ ၂၀၁၅ ုုႏွးကးရ္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးက (သ ုာ႔) သကကး္ကားး ုား 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၇၅၁၈)႑်ား ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ုုႏွးကးရ က္ ထုးကေးား ြာ႔ပးီား ၂၀၁၆  ုုႏွးကဧပးီလးရ္က 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ွ ေမသညကာ႔ လုးကကရကကေး ္ကား ၂၁၃၉၂  ွ ေမး သညက။   ုလ ုသညက္ွ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ေး ္ကား ၁၁၈၀၈ 
 ုသညက ၂၀၁၆  ုုွႏးက႑းရ္ကားပ၌ သကကး က္ားကုမက ုံား္ညက သ ုာ႔္၀ုးက သကကး္ကားး ုား မက ႑ မ မက 
 ေ ်ကက ွ ပးီပ းကး သညက။ ဤ႑ မကကသညက ႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ း် မၱဳးက႑သးကထုးကေးား မက႑းရကက 
ပးမကလညကသံုားသးကပ ္ကား၊ ေလာ႔လ်ပ ္ကား္မ်ားပးၱဳမ ု က္္ညကာ႔ ႑ မ မက႑  ေက်္ကားး က္ပ းကး သညက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုပ က္ား႑းရကက ႑ကမ ၱဳားးူ္ ွမေ၀ ံး်ား ရ္ကာ႔သေဘ်းူး် မၱဳးက႑်ား ေလာ႔လ် မက  
္ပ းကမ ု္က ြာ႔း ။MGE ၏႑  ု႑   ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားးရ္က း ကမေသ်သးက္ွးက မကကးညကားက က္ား္မ်ား ္း  ွ း ။ 

၃၉၄ ၄၅၅

၁၆၀၉

၇၁၂၆

၀

၁၀၀၀

၂၀၀၀

၃၀၀၀

၄၀၀၀

၅၀၀၀

၆၀၀၀

၇၀၀၀

၈၀၀၀

၂၀၁၄ ၂၀၁၅

သကကး္ကားး ုား  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား

 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးက္မ်ား ၀

၁၀၀၀

၂၀၀၀

၃၀၀၀

၄၀၀၀

၅၀၀၀

၆၀၀၀

၇၀၀၀

၃၉၂
၆၉၃

၁၅

၆၁၅၇

၂

၉၃၄

၄၄၀
၉၆၅

ေကမ်ကကး ္ကား

ေကမ်ကက္မကက
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အစဥး္်- ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ထုးကလုးက ္ညက  ုေသ်သးက္ွးက မကက။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔လကက၀္က ွ သူ႑ေမပ ္ကာ႔ 
းထ္ ္ကာ႔းူားေ ်ကပ ္ကားလုးက္မကား (႑ေး ကကေ ်ကကပ ္ကား၊ ဂလ ု က္ေ ်ကကးရ က္ားးူားပ ္ကား၊   ု္ကားမ္ ုကက 
႑သံုားပးၱဳ  ရြပ က္ား)သ ုာ႔္၀ုးက  ုး ္႑ ္ကာ႔းူားေ ်ကပ က္ားလုးက္မကား(းရ္ကား ရ္ကာ႔ပ ္ကား)္မ်ား႑်ား း းကၾက ၱဳကက 
လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ္မ်ားလ ုကကမ် မက သီားပ ်ားညလမကၾက်ား မကက္မ်ား 
ပ းကသညကာ႔ းးကဧကလုးကကရကက႑းရကက ္ုႏ  ်ား ၁  ု၊ ဘူ  ုဇ် ၁ းီား ုႏွ က္ာ႔ းူားေ ်ကပ က္ား၊ 
႑ေး ကကေ ်ကကပ က္ား၊းရ္ကား ရ္ကာ႔ပ ္ကား္မ်ားးရကက ္ုႏ  ်ား ၁  ု သ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳထ်ားး သညက။ ဤ႑းီ ္က ံး် 
႑လု ာ႔း် သေဘ်းူး် မၱဳးက႑်ား ေလာ႔လ် ရ္ကာ႔္ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ း် မၱဳးကး  ေ ်ကပး မကက္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
းညကား္မအစဥကား္မ်ား႑်ားေလာ႔လ် မက ္ပ းကမ ု္ကသကြာ႔သ ုာ႔ ႑  ုး းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကား္မ်ားသညက 
 ေက်္ကား္ရမကေသ်မ ု္က္ံးက်႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ားုႏွ က္ာ႔႑ညီပ းကေၾက်္ကားေသ မ် မက သ ုာ႔္၀ုးက 
ပး က္ ္ကမ ု က္ မက  မကားးးက္ႈ ္ပးၱဳလုးကမ ု္က ြာ႔း ။ ၃၇ 

 MGE ႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔လကက၀ က္ ွ သညကာ႔ကု္ၸဏီ္မ်ားသညက 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ုသ် လကက၀္ကက ု က္ေ ်္ကထ်ားၾကပးီား ႑္ွမကးက္က ေကမ်ကကထုးကလုးကပ ္ကားလုးက္မကား 
႑်ားလုးကေ ်္ကပ ္ကား ္ ွ သညကက ု သ  ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ႑ေ ႑းရကက္ညက္ွမ ွ သညကက ုက်ား 
သ  ွ ပ ္ကား္ ွ း ။ 

လကက ွ  ေမ်ကက ံုားေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးား ြာ႔သညကာ႔က်လသညက ၂၀၁၅ 
 ုုွႏးက ၾသဂုးကလးရ္ကပ းကပးီား ကု္ၸဏီ္မ်ားက ု က မ္ကပးညကမ္က မ္ကာ႔္်ားုွႏ္ကာ႔ေ္်က၀မက၊  ွ က္ားပးညကမ္က 
္ ု က္ား ႈားုွႏ္ကာ႔ းးကက ု က္ားး ု္ကား  ုႏ ီားး ုာ႔းရ္က သးက္ွးကလုးကကရကက္မ်ားေလမ်ကကထ်ားမ ု္က မက႑းရကက MGE သ ုာ႔ 
႑  ုပးၱဳလလ်း က္ မက   းကေ ခ ြာ႔သညက။ ကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ ႑  ုပးၱဳလလ်ုႏွ္ကာ႔႑းူ ပ္မက္်ကမးကေ္ရ 
းးက-သမကား (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈၀၀-၁၀၀၀  မကာ႔)႑ပး္က ၾက ၱဳး္ကေ ရ္ပ္မက္်ကမးက းးကသမကား 
 ေးားသရ္ကား း သညက။ ႑  ုပးၱဳလလ်ေ ရား မ္ကပ ္ကား္ ံ း က ႑  ုး  ၾက ၱဳး္ကေ္ရ႑်ား ပးမကလညက 
 ေးား႑းကပ က္ားပးၱဳး သညက။ ႑က္က   ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ း က ၾက ၱဳး္ကေ ရ္႑်ားေးမားပး ၱဳ္ကေၾကားးရ္က  
ထညကာ႔သရ္ကားေးားး သညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ဧပးီလ႑ထ  လုးကကရကက္မ်ား႑်ား မထ်ားေးားပ ္ကား္ပးၱဳဘြ ႑း ုား  
႑ေပး် က္ား႑လြုႏွ္ကာ႔ ပး က္ ္ကလ ုကကသညကာ႔ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  ႑းညကပးၱဳ မကကက  ု ေး်္ကာ႔  ု က္ားလမကက ွ  
သညက။ 

၂၀၁၅  ုုွႏးက ဇူလ ု္ကလးရ္က ႑း ုား သညက ္ ုားကုးကေ သးရ္က ုႏွးက ၂၀ ုႏွ္ကာ႔ ႑ထကကေမထ ု္ကသညကာ႔ 
ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား႑းရကက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၄၀၀ ႑်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ ြာ႔သညက။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑်ားလုံား္ွ် းးကဧက 
႑းရကကသ်ပ းကပးီား ၃ုွႏးက လုးကက ု္က ရ္ကာ႔သကကး္ကား ပ းကး သညက။ ႑  ုပးၱဳလလ်း က္သရ္ကားသူ းးကအစဦားလွမ္က 
းးကဧကုႏွၱဳမကားသ်ကမကာ႔သးကထ်ားး သညက။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ မကကးးက ု႑းရကက ကုမကကမေ္ရ္ွ် ပ္မက္်ကမးကေ္ရ 
၅သ မကား (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၄၀၀-၅၀၀ မကာ႔) ပ းကး သညက။ ႑  ုး လုးကကရကက္မ်ားက ု 
ေ သ ံပးညကသူ္မ်ားသ် ေလမ်ကကထ်ား ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလုးကကရကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔းးကသကက  
႑ ညကာ႔႑ေသရားမ ္ကာ႔ပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑ထရကကုႏႈမကားမညကားပ က္ား္မ်ား႑းရကက ေ္ား ရမကားထုးကး ်ပ းကေမး သညက။ ၃၈ 

ေကမ်ကက္မကက းမ် ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ႑္မ ၱဳား႑း်ားဇ္်ား႑်ား းူားးရြ (၂) းရ္ကၾကညကာ႔ ႈး ။ 
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၄.၁.၂  း မကေ ခ္ႈ္ မ်ား 

ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔္  ွ ပ ္ကား၊ ႑ၾကီားး်ားေ႑်ကးေ ား ွ္ကား္မ်ားက ုသ် ႑် ံုး ုကကပ ္ကား၊ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား  မထ်ားေးားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ္ ွ ပ ္ကား၊ ၎ုွႏ္ကာ႔ ကကးးက  
႑ကမ္ကာ႔းမကက မး်ား္ႈ္မ်ား  ရမကးရြေမပ ္ကားးသညကာ႔ ေ၀ မက မကက္မ်ားသညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် 
ထုးကလုးကေမသညကာ႔ ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား႑ၾက်ားးြာ႔း က္ထးကေမေသ်႑ မကက္မ်ား ပ းကသညက။ 
၎ုွႏ္ကာ႔းးကသကက  “beneficial ownership” ႑ေၾက်္ကားး္ကပးသညကာ႔ း်း ု ကးရ္က  ကကလကက 
 ေ ရားေုႏရားထ်ားး သညက။ 

၂၀၁၅  ုုႏွးက ေ႑်ကကး ုဘ်လးရ္က ထရကက ွ ေသ် က္ၻ်လံုား  ု္က ်ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ား႑ ရြာ႔ (Global 
Witness)၏ ႑းီ ္က ံး်းရ္က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကကး က္ား ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးားသညကာ႔းမးကသညက ႑ကမ္ကာ႔းမကက 
 မး်ားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔    ုမီ၀  ႑်ား လ က္ား ရ္ကာ႔ေးားသညကာ႔းမးကပ းကေၾက်္ကားေထ်ကကပးသညက။ ေကမ်ကကး ္ကား 
႑ဓ ကလုးကကရကက္မ်ားသညက က မ္ကပးညကမ က္  ်ားကမကာ႔ပ္ ၱဳ႕မ က္ ွ  ႑း ုား ထ မကား မၱဳးကမ္ကေပ္းရ္က ွ ပးီား 
လုးကကရကက္မ်ား႑်ား  ၀ ု္ွ မၱဳးကက ု္ကပးီား  မထ်ားေးားသညကာ႔မညကားလ္ကားက ု ကမ္ကာ႔သုံားေၾက်္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑ ္ကာ႔ပ္္ကာ႔ 
႑ ် ွ ၾကီား္မ်ား၊႑်ဏ် ွ သူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ုီွႏားုႏရ္ကေသ်ကု္ၸဏီ္မ်ားက ုသ် အစဦားး်ားေးားေၾက်္ကား လုးက္မကား 
မ က္း က္းံု သး္ကား က္ားပ္းက္ွ သ  ွ  း သညက။ ေကမ်ကကး က္ားကုမကသညကးးကအစဦား္ွ ေ ်ကပးသညက္ွ် 
႑က္က  ေးမားပး ၱဳ္ကေးား ်းရ္က ႑်ဏ် ွ သူုႏွ က္ာ႔မီားးးကသူ္မ်ားး ၀ က္း က ထ ုသူ္မ်ားသညက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ 
ေသ မ်ေး ကက ္ညကပ းကေၾက်္ကား   ုး သညက။ 

 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားသညကာ႔ပ းကးအစဥကးရ က္ းရ္ကာ႔လ က္ား္ႈ္ ွ ွပ က္ားုႏွ က္ာ႔ ႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက္မ်ားးရ်  ွ မ ု္ကသညကာ႔ 
႑လ်ား႑လ်ားသညက ႑ကမ္ကာ႔းမကက မး်ား မက႑းရကက လ က္ား ရ္ကာ႔ေးားထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ ပ းကေမး သညက။ 
  ုလ ုသညက္ွ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားက ု အစဥးေ ပးး်မကား မကကုႏွ က္ာ႔႑ညီ ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကကမ္ကာ႔သံုားပ ္ကားထကက 
းုဂၢ ၱဳလကေ ား႑   က္ားုီွႏား ႈ္ ွ ေသ်သူ္မ်ားက ုသ်  မထ်ားေးားေၾက်္ကားက ု  ညကညလမကားလ ုပ က္ားပ းကး သညက။ 
အစဥးေ ႑ လုးကက ု္က ရ္ကာ႔ ွ ေသ်း္်ဏ္ွ် ဧက ၅၀ ပ းကေသ်ကလညကား လ်ဘကေးားက် ဧက ၇၀၊၈၀ 
သ ုာ႔္၀ုးက ၁၀၀ ႑ထ း ုား မြ႕လုးကက ု္ကၾကး သညက။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ားသညက ၃ုွႏးက သ ုာ႔္၀ုးက 
၅မွးကသ်ပ းကပးီား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔လကက၀ က္ ွ သူ္ွ သကကး က္ားး ုားလ ုး က ေ ရ္ေၾကားး ု္ ု ေးားသရ္ကား ္ညက 
ပ းကသညက။ ေးားသရ္ကား ္ညကာ႔ေ ရ္း္်ဏသညက ထရကက ွ ေသ်ေကမ်ကက႑ ညက႑ေသရား၊ ကမမက ွ ေသ် 
 ေကမ်ကက႑ုႏွးက္မ်ား(deposit)ုႏွ္ကာ႔   ွ  ြာ႔ေသ်႑ပ္းက႑းရမကား႑ေးခ္ူးညက  ေက်ကက ံပ ္ကား 
ပ းကသညက။ ႑ထကကး ႑ မကက္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ္ေမာ႔က်လပ၌ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က  ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကကး က္ားးူေ ်ကပ က္ား္မ်ား္ွ် ႑ၾကီားး်ားးူားေ ်ကပ ္ကား႑သရ္ကပ းကေမပးီား ႑လမ္က႑ပ္မက းူားေ ်က 
ထုးကလုးကေမၾကပ က္ားပ းကး သညက။ ၃၉ 

ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကေသ်ေ သ ွ  ပးညကသူ္မ်ားသညက ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား ႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက 
  ွ ေ ား၊ းီားးရ်ားေ ား ရံပ  ၱဳားး ုားးကကေ ားုွႏ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက်္မ်ားး ုားပ ႇ္္ကာ႔  ွ ေ ား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က 
ထ   ုကက ႈ္ေလမ်ာ႔ကမေ ား႑းရကက ႑ေသားး်ားထုးကလုးက ရ္ကာ႔ုွႏ္ကာ႔ ေ သ ံပးညကသူ္မ်ားး ု က္  ု က္ ရ္ကာ႔က ု 
အစဦားးညကေသ်္ူ၀  က ု ပး္ကားပးးရ် ေး်္ကား  ုေမၾကး သညက။ သ  ္ု္ကားေၾက်္ကား္မ်ား႑  ေ သ ံ 
ပးညကသူ္မ်ားသညက ၎း ုာ႔ေမထ ု က္ ်ေ သးရ က္ ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကပ ္ကားက ု  ်းုုႏွးက္မ်ားးရ် 
ကး္က လုးကက ု က္ ြာ႔ၾကသညက။ သ ုာ႔ေသ်က ႑ၾကီားး်ားထုးကလုးက္ႈ္မ်ားေၾက် က္ာ႔ ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား၏ 
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 ေကမ်ကကးူားေ ်ကပ ္ကားလုးက္မကား္ွ် ႑ ကက႑ ြ္မ်ားုွႏ္ကာ႔  ္က  ု္ကလ် း သညက။  ပ္မက္်မ ု္က္ံး၀ွ က္ား ွ  
လူ ႈ္႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ားသညက ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား း ၀္က ရ္ကာ႔္ ေသ် ႑ၾကီားး်ားလုးက္မကား႑းရကက 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  မေးားပ ္ကားထကက ေ သ ံ္မ်ား၏လ ု႑းက မကက္မ်ား၊ပးဥမ်္မ်ား႑်ား ေပ  ွ္ကားေးားမ ု က္္ညကာ႔  
႑ေသားး်ားလုးက္မကား္မ်ား႑်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳေးား မက ႑း ုား သးက႑်ား း ုကကးရမကားလမကက ွ သညက။ ၂၀၁၆  ုုႏွးက 
ဧပးီလးရ္ကေ သ ံပးညကသူ္မ်ားုႏွ က္ာ႔လူ ႈ္႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ား္ွ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကကးရ္ကး  
 ွ ေသ် ႑ၾကီားး်ားုႏွ က္ာ႔႑လးကး်ားထုးကလုးကပ ္ကားလုးက္မကား္မ်ား႑်ား သကကး္ကား ွညက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ႈက ု 
ကမကာ႔ကရကက ုႏၵပး ြာ႔ၾကသညက။  ုႏၵပးသူ္မ်ားသညက ႑ၾကီားး်ားထုးကလုးက္ႈလုးက္မကား႑းရကက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ 
၁၀ုႏွးကုႏွ္ကာ႔ ႑လးကး်ားလုးက္မကား္မ်ား႑းရကက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၅ ုႏွးက သးက္ွးကထ်ားသညကာ႔   ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ႑္မ ၱဳား႑း်ား္မ်ားုွႏ္ကာ႔  လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑်ား ေပး် က္ားလြေးား မက  ေး်္ကား  ု 
 ြာ႔ၾကသညက။ ေ သ ံပးညကသူ းးကေသ်္ကား၏ လကက္ွးကး ၀္ကေသ် သမ်ား ံလလ်က ု 
လလးကေး်ကသ ုာ႔ ေးားး ုာ႔ ြာ႔သညက။၄၀ ထ ု႑ေၾက်္ကား႑ ်ုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကား  လလးကေး်က္ွ 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔လကက ံ ္ူ ြာ႔သညကုွႏ္ကာ႔ ေမ်ကက ကကးရြ႑ေ ား္ူေ ်္က ရကက ႈ္ုႏွ္ကာ႔သေဘ်းူညီ္ႈ ္ညကသ ုာ႔ 
 ွ သညက   ုသညကက ုက်ား သ  ွ  ပ က္ား္ ွ း ။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မေးား ်းရ္ကးရ္ကာ႔လ က္ားပ္ က္သ်္ႈ္ ွ ပ ္ကား္ွ်   
ပးဥမ်းးက းကပ းကသညက။ ၁၉၉၅ ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ားပး္က က္သညကာ႔ ၂၀၁၆  ုုႏွးက 
ပး က္ ္က မကကးရ္က း ု္ ု ွ က္ားလ က္ား္ႈ  ွ လ်ေသ်ကလညကား လုးက္မကားမညကားလ က္ား္မ်ား္ွ်  ွ က္ားလ္ကား္ႈ္ ွ ေး။ 
အစဥး္်ပး ေသ်က- သးက္ွးက မကက၀ ု  ံ မက ံ  ေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔းက်ားလံုားသညက ္ညကသညကာ႔႑ ်က ု 
  ုလ ုသညကက ု္ူ  ွ က္ား ွ္ကားလ္ကားလ္ကား္သ  း ။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကား  ေကမ်ကက္မကက          
 းမ်ၾကီားၾကးကေ ား ၀ု ေက်က္းီုွႏ္ကာ႔ အစဦားေ ်္ကေက်က္းီ၏ ႑ မကားကက္ွ်  ွ္ကားလ္ကားပးးကသ်ား္ႈ 
္ ွ း ။ အစဥးေ ႑  ေးမား႑္မ်ား ုံားေးားသူ႑်ား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ထုးကေးား ္ညက၀ု   ုေသ်ကလညကား ႑ပ ်ား 
း းးကသံုားသးကသညကာ႔ းံုႏွၱဳမကားသးက္ွးက မကက္မ်ား  ွ ္ ွ က ု ပးးကသ်ားးရ်္သ  ွ  း ။ 

၂၀၁၆  ုုွႏးက ဧပးီလ္ွး  ္ညကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု္ွမ  မထ်ားေးားပ ္ကား္ ွ း ။ 
သ ုာ႔ေသ်က ႑ထကကးရ္ကေ ်ကပး ြာ႔သညကာ႔႑း ု္ကား ႑း ုား သးက႑ေမပ ္ကာ႔ ပး္က ္ကလု ကကသညကာ႔အစဥးေ ႑်ား 
EITI းံုႏွၱဳမကား္မ်ားမွ္ကာ႔႑ည ီ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးကုႏွ္ကာ႔ သကကး္ကားး ုား ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး္ကား္မ်ား႑်ား 
သံုားသးကပ ္ကား၊  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေးားေ ားမညကားလ္ကား႑်ား း ုားးကကေက်္ကား္ရမကေ႑်္ကပးၱဳပး က္ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  မထ်ားေးားသညကာ႔းညကား္မအစဥကား္မ်ားုႏွ က္ာ႔လုးကထံုား္မ်ား႑်ား ႑္မ်ားပ္ က္သ်ေ႑် က္ ထ်ား ွ ေးား  
း ္ညက။ 

၄.၁.၃  EITI ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

EITI လ ု႑းက မကက္ွ် EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က လ ု္ကး က္ုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔႑ မကက႑လကက (contextual 
information)္မ်ားလ ု႑းကး သညက။၄၁၎႑ မကက႑လကက္မ်ားးရ္က လ ု က္း က္ မထ်ားေးားေ ား  ု္က ် 
႑ မကက႑လကက(လ ု႑းက မကက၂.၂)၄၂႑ပး က္ လ ု္ကး္က္မ်ား၏္ွးကးံုး က္္ွးကး က္ား(လ ု႑းက မကက၂.၃) 
  ု္က ်႑ မကက႑လကက္မ်ား လ ု႑းကး သညက။  
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လ ု႑းက မကက ၂. ၃ ၏ ေ ်ကပး မကက္ွ် ၄၃ 

 

EITI ေ ်ကေ ်္ကေမေသ်း ု က္ားပးညက္မ်ားသညက လ ု က္း က္ုႏွ က္ာ႔းးကသကကေသ် ေမ်ကက ံုား  ႑ မကက႑ 
လကက ႑ပးညကာ႔႑းုံး ၀္ကေသ်္ွးကးုံး္က သ ုာ႔္၀ုးက ဓ းကသး ၱဳ္ွးကးံုး္ကးမးက (cadaster system) 
႑်ား ႑္မ်ားပးညကသူ ႑လရ္ကးကူ ္ူမ ု္ကေ႑်္က ပးၱဳလုးကေးား မကလ ု႑းကး သညက။ ႑  ုး  
႑ မကက႑လကက္မ်ားးရ္က လ ု က္း က္လကက၀ က္ ွ သူ/ကု ၸ္ဏီ၏ ႑ မကက႑လကက၊ လ ု္ကး္ကလုးက 
က ု္က ရ္ကာ႔ သညကာ႔ ဧ  ္်မ္ကမ ္ းက၊ လ ု္ကး္ကေလမ်ကကလလ်း္ကသညကာ႔ေမာ႔းရြ၊ လ ု က္း္က မေးားသညကာ႔ေမာ႔းရြ၊ 
လ ု က္း က္သကကကး က္ားုႏွ္ကာ႔ ထုးကလုးကေသ်ကုမကးညက႑္မ ၱဳား႑း်ားုႏွ္ကာ႔းးကသကကသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ား 
း ၀ က္ း ္ညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က လ ု က္း္က္ွးကးုံး က္ပ က္ားုႏွ က္ာ႔းးကသကကေသ်႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား လးကးေလ် 
းရ္က ႑္မ်ားပ္ က္သ်ေ႑် က္  မပးမ ု္ကပ ္ကား္ ွ ေသားး ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက            
ထ ု cadaster system လ ု႑းက မကကက  ု ေ ရားေုႏရား ြာ႔ၾကပးီား ထ ုးမးက႑်ား MSG၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 
လုးက္မကားးအစဥကးရ္က ထညကာ႔သရ္ကားေ ား ရြထ်ားး သညက။ 

၄.၁.၄ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

းထ္ ံုားပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က သ္ံဇ်းုႏွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား 
၀မကၾကီားး်မ႑်ား လ ု္ကး္က မထ်ားေ ားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားေသ်႑ဓ ကကမသညကာ႔ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား း ၀္ကး  
သညက။  ၎္ွ် 

EITI လ ႑ုးက မကက ၂.၂ (က) 

EITIေ က်ေ ်္ကေမေသ်း ု္ကားပးညက္မ်ားသညက႑းီ ္က းံ်းရ္ ကထညကာ႔သရ္ကား္ညကာ႔ ကု ၸ္ဏီ္မ်ား၏ လ ု္ ကး္က မထ်ားေးားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔  
းးကလမအစဥကားသညကာ႔႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ား ေ က်ပး မကလ ု႑းကး သညက။ လ ု႑းကသညကာ႔ာ႔႑ မကက႑လကက္ မ်ား္ွ်  လ ု္ကး္က မထ်ားေ ား 
လုးက္ မကားးအစဥကေ က်ပး မကက၊႑သံုားပးၱဳေသ်မညကားးည်ုွႏ္ကာ႔ဘက်ေ ားးံုႏွၱဳမကား၊လ ု္ ကး္က  ွ သူ၏ ႑ မကက႑လကက္ မ်ား။   

EITI လ ႑ုးက မကက ၂.၂ (ဂ) 

 ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကပ ္ကာ႔ လ ုု္ကး္က္ မ်ား႑်ား မေးားသညကာ႔လုးက္ မကားးအစဥက႑်ား EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္ က း် ္ကားသရ္ကားေးား ္ညက။ 
႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ လ ု္ကး္ကေလမ်ကကထ်ားသူ္ မ်ား၏ း် ္ကားုႏွ္ကာ႔ ေးမားပး ၱဳ္ကးုွံႏႈမကား႑်ား  မပး မကလ ု႑းကသညက။  

 

 

  

 

 

 

 

ဤေမ ်းရ္က လ ု္ကး္က  သုညကာ႔းက်ား းကသညက ႑း ာုး က ကု ၸ္ဏ(ီ္မ်ား) သ ုာ႔္၀းုက းဂုၢ ၱဳလက(္မ်ား)႑်ား 
ေ မံ၊သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔ သ ုာ႔္၀းုက ဓ းကသး ၱဳးူားေ က် ရ္ကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက  ွ်ေ ရ ရ္ကာ႔ေးားေသ် ္ညကသညကာ႔ လ ု္ကး္က၊ 
႑း်ား၊လုးက္ မကားေ  ္ကားးအစဥက၊  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက ႑ထူား႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားေးားပ ္ကား က ု္   ု  ညကညလမကားး သညက။  
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“သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ(္ ုသ္ံဇ်းုႏွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ က္ားေ ား၀မကၾကီားး်မ)သညက 
လ ု္ကး က္ မထ်ားေးား မက ႑သုံားပးၱဳသညကာ႔လုးက္မကားးအစဥက္မ်ားက ု  ွ က္ားလ္ကားးရ်ေ ်ကပးမ ု္က မက းညက ြအစဥးေ  
႑်ား ပးမကလညကသုံားသးကသ္ကာ႔ပးီား ေးမား႑္မ်ား ံုားေးားမ ု က္သူ္ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သညကာ႔ေးမားပး ၱဳ္ကးမးက႑်ား 
္ညကသညကာ႔႑ မ မကးရ္က ကမ္ကားးသ္ကာ႔ေၾက်္ကားက ု  ွ္ကားလ္ကားးရ်ေ ်ကပးသ္ကာ႔း သညက။ သ ုာ႔္ွသ် းရ္ကာ႔လ္ကား 
ပ္ က္သ်္ႈက ု  ေ ်ကေ ်္ကမ ု္က္ညကပ းကပးီား ႑ ရမက၀္ကေ္ရ္မ်ား း ု္ ု  ွ လ်မ ု က္္ညကပ းကေးသညက။” 

ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ သ္ံဇ်းုွႏ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မုွႏ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကားး ုာ႔သညက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘက်ုႏွးက႑းရကက လ ု႑းကေသ် 
႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု ၂၀၁၆  ုုႏွးက ုႏွးက မကားး ု္ကားးရ္က းး္ကပး္က ္ကသ္ကာ႔ေၾက်္ကား ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး  
သညက။ သ ုာ႔္ွသ် ုး ္႑ၾက ္ကပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက ႑ ္ကသ က္ာ႔ပ းကေမ္ညကပ းကး သညက။ 

EITI လ ု႑းက မကက ၂.၂ ုႏွ က္ာ႔ေလမ်ကညီေး မက သ္ံဇ်းုႏွ က္ာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား 
၀မကၾကီားး်မုွႏ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကားး ုာ႔သညက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ုုႏွးကက 
 မေးား ြာ႔ေသ် ေကမ်ကက္မကကထးုကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑်ားလံုား၏ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ပး က္ က္ 
 ေးား မကလ ု႑းကေမေးသညက။ ႑  ုး ႑ မကက္မ်ား္ွ်  

 

 

႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ ပး္က ္ကလ ုကကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ္ကး ၀္ကေသ် းညကားက က္ား မကက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑း ႑၀္က လကက ွ ေကမ်ကက္မကက းမ် ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑်ားလံုားက ု  ေက်က္းီးးက းက 
 ရြာ႔းညကားပးီား ပးမကလညကသံုားသးကသ္ကာ႔ေၾက်္ကား ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ေက်က္းီ႑ေမပ ္ကာ႔ EITI 
လ ု႑းက မကက ၂.၂ုွႏ္ကာ႔႑ညီ  ေကမ်ကက္မကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေးားပ က္ားသညက း ်ား္ွမးသညက၊ 
းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ သညကုွႏ္ကာ႔ ႑်ားလုံား႑းရကက လ္ကား ရ္ကာ႔ေးားထ်ားပ ္ကားပ းကေၾက်္ကားေသ မ်ေး မက 
 ေကမ်ကက္မကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ု္က ်လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑်ား ပးမကလညကသံုားသးကးးကေ ားသ္ကာ႔း သညက။ 
 ေက်္းီ႑ေမပ က္ာ႔သးက္ွးက မကက္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက  ႑ေပ  ံ္ူ္မ်ားသးက္ွးကမ ု က္း သညက။ ႑  ုး  
သးက္ွးက မကက္မ်ား႑်ား လ ုကကမ် ႈ္ ္ ွ း က သ္ကာ႔ေလမ်ကေသ် ႑ေ ား္ူ္ႈပးၱဳ ္ညက ပ းကေးသညက။   
 လ က္မ်ားသညက အစဥးေ ပး က္ က္္ႈ ပးၱဳ ်းရ္က ႑ေထ်ကက႑ကူပးၱဳမ ု္က္ညကပ းကး သညက။  

၎႑ပး က္ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကက လကက ွ း် မၱဳးက သ ုာ႔္၀ုးက း် မၱဳးကးံုးံ 
႑သးက႑်ား သံုားသးကပးီား ေက်္ကား ရ္မကေသ် မ ု္က္ံးက်႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑ညီပ းကေ႑်္က 
သ က္ာ႔ေလမ်ကသလ ု ပး္က က္သ က္ာ႔ေၾက်္ကား႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ း် မၱဳးက႑သးကသညက EITI 

- လ ု္ကး္က မေးားေ ား သ ုာ႔္၀းုက လလြေပး်္ကားေးားေ ား လးုက္မကားးအစဥကုႏွ္ကာ႔းးကသကကေသ်  ွ္ ကားလ္ကားေ က်ပး မကက 
- ႑သံုားပးၱဳေသ် မညကားးည်ုွႏ္ကာ႔ ဘက်ေ ား  ု္က ် းုံႏႈမကားသးက္ ွးက မကက္မ်ား 
- လ ု္ကး္က မေးားပ ္ကား  ံေသ် သ ုာ႔္၀းုက လလြေပး်္ကားေးား႑းကပ ္ကား ံ ေသ်သူ၏ ႑ မကက႑လကက္ မ်ား 

(းူားေး ္ကားး ၀္ကသညကာ႔ ႑ ရြာ႔၀္က္ မ်ားး ၀္ကး ကလညကားေ က်ပး မက) 
- လ ု္ကး္က မထ်ားေးားေ ားုွႏ္ကာ႔ လလြေပး်္ကားေးားေ ားက းုီ္ေံသ်အစဥးေ ုွႏ္ကာ႔မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က္ ွ 

သ သ်ထ္က ွ်ားေသ် ေပး်္ကားလြ္ႈ 
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ထုးကေ ်က မကက  ု္က ်လ ု႑းက မကက္မ်ား (အစဥး္် beneficial owners ႑်ားထုးကေ ်ကပ ္ကား)၊ ESIA 
လ ု႑းက မကက႑သးက္မ်ား႑ပး က္ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ္ႈက်ကရ္ကေ ား  ု္က ် မ ု္က္ံးက် 
းံုႏႈမကားုႏွ္ကာ႔ က ုကကညီေ႑် က္ ေ ်္က ရကကမ ု္က္ညကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ား ွ ေမေးသညက။ 

ဓ းကသး ၱဳ္ွးကးုံး က္ သ ုာ႔္၀ုးက လ ု က္း က္္မ်ား္ွးကးုံး က္ပ က္ား႑်ား ႑္မ်ားပးညကသူ  ွ မ ု က္ေ ားုႏွ္ကာ႔ 
းးကလမအစဥကား  ၂၀၁၆  ုုွႏးက ဇမကမ၀  ီလးရ္က ထုးကပးမကေသ် းထ္႑ၾက က္ပ္မက္်ာ႔ EITI 
႑းီ ္က ံး်းရ္က ေ႑်ကကး  ႑ဓ က ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားက ု ႑ၾကံပးၱဳထ်ားး သညက။ 

“လုးကကရကက  ု္ က ်မ က္မ္ းက္ မ်ား၊ ဓ းကသး ၱဳလလြေပး်္ကားေ ား  ု္ က ် ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားုွႏ္ကာ႔ ေးားသရ္ကားေ ရ္ 
  ု္ က ်႑ မကက႑လကက္ မ်ားး ၀္ကေသ် ႑ရမကလ ု္ ကား္းွကးံုး္ကးမးက (Online cadstral system) ႑်ား 
ထညကာ႔သရ္ကားထ်ားသ္ကာ႔း သညက။ MOM ုႏွ္ ကာ႔ MOE း ုာ႔သညက လ ု္ ကး္က႑ မကက႑လကက႑ေသားး းက 
း ၀္ကေသ် း ်ား၀္က႑ရမကလ ု္ ကား္းွကးံုး္ကေပ္းံု္မ်ား (online cadaster maps)  ွ သ္ကာ႔း သညက။ 
ဓ းကသး ၱဳ္းွကးံုး္ကးရ္ က ္းွကး္ကား္မ်ား႑်ားလုံား႑်ား ကရမကပး း်းမးကးရ က္ ္းွကသ်ားထ်ားပးာီး 
 ေမ်ကက ုံား ႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ား ႑ပ ြ္းေးထညကာ႔သရ္ကား ရ္္ကား္ံေမ း ္ညက။ သ ုာ႔္သွ် 
႑း ီ္က းံ် ပးၱဳး ု်းရ္က လ ု္ ကး္က ေ႑ က်းေ း်္မ်ား႑်ားလုံားုွႏ္ကာ႔သကက  ု္ ကေသ် ႑ေသားး းက 
႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ား   ွ မ ု္ က္ ညကပ းကး သညက။” ၄၄ 

ပ္မက္်မ ုကကက္က္ံးရ က္ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑  လ ု က္း က္္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား မထ်ားေးားပ ္ကားက ု 
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား(MGE)္ွ း်၀မက္ူ း သညက။ MGE သညက 
္ွးကးံုး္က(cadaster)ပးၱဳးုေ ား႑းရကကလ ု ႑းကေသ် ေကမ်ကက္မကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားးရ္ကး ၀ က္သညကာ႔ 
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား  ္ူထ်ားး သညက။ သ ုာ႔ပ းက  MGE သညက cadaster ပးၱဳးုေ ား႑းရကက 
လ ု႑းကေသ်သး္ကား႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ Format းံုးံပ က္ာ႔ 
းး္ကပး္က ္ကသ္ကာ႔ေမပး ီပ းကး သညက။ 

းထ္႑ၾက က္ပ္မက္်ာ႔EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ် ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကားေသ် 
႑ မကက႑လကက္မ်ား း ၀္ကပ ္ကား္ ွ ေသ်ကလညကား MGE ႑ေမပ ္ကာ႔  ုး ္႑ၾက က္ပ္မက္်ာ႔ EITI 
႑းီ ္က ံး် (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘက်ုႏွးက)႑းရကက လ ုု႑းကေသ်႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား 
လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားေ ား႑ ရြာ႔ (Independent Administrator) ထံသ ုာ႔ ေးား႑းက မက 
သေဘ်းူညီ ြာ႔း သညက။ 

Benefiical Ownership 

သုံားသးက မကက 

Beneficial Ownership ႑်ား EITI ္ွ ေ႑်ကကး ႑း ု္ကား ႑ဓ းၸ ္က ရ္ကာ႔  ုထ်ားး သညက။ ၄၅ 

 

ကု ၸ္ဏီးးက ု၏ Beneficial Owner   သုညက္ ွ် corporate entity ႑်ား ႑ေပ  ံ႑်ားပ ္ကာ႔ း ုကက  ုကက 
သ ုာ႔္၀ုးက သရ္ က၀ ကုက း ု္က  ု္ ကေသ် သ ုာ႔္၀းုက ထ မကား မၱဳးကေသ် းဂုၢ ၱဳလက(္မ်ား) ပ းကသညက။  
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ပ္မက္်ုႏ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑်ား ႑မညကား ံုားးးကဧက္ွ ႑္မ်ား ံုား 
ဧက ၅၀ ႑ထ သ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳေးားေသ်ေၾက်္ကာ႔ ဧက ၅၀ ထကကး ုေသ်လုးကကရကက္မ်ား  ွ မ ု က္ မက 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက ကု ၸ္ဏီကရမက္ကက္မ်ား ရြက် း ်ား၀္ကး ု္က ွ္က္မ်ားးရ် ွ ္ညကာ႔းမးက္မ်ားက ုေ ်ကေ ်္က  
ၾကသညက။ ္ညကသူ္  ု ကု ၸ္ဏီးးက ု  မက းီားးရ်ားေ ားုႏွ က္ာ႔ကူားသမကားေ ်္ကား၀္ကေ ား၀မကၾကီားး်မထံသ ုာ႔ 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃၀၀ ပ က္ာ႔ ္ွးကးံုး္ကမ ု္ကး သညက။ ႑ပး္ကးမကား႑  ကု္ၸဏီ္မ်ားက 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  မက ေလမ်ကကထ်ားသညကာ႔းုံေးခေသ်ကလညကား လကကေးရာ႔းရ္က beneficial owner 
းးကအစဦားးညကားက ေမ်ကကကရ္ကးရ္က ွ ေမသညကာ႔ ႑ေမ႑ထ်ားပ းကသညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ကကုႏွ္ကာ႔းးကသကကသညကာ႔ ႑ဓ ကပးဥမ်းးက းက္ွ် 
ေ သ ံပးညကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား ွ က္္မ်ားး ၀္ကမ ု္ကသညကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကား္ ွ ပ က္ားပ းကး သညက။ 
႑ထူားသပ ္ကာ႔ ႑ေသားး်ားေ သ ံကု္ၸဏီ္မ်ားသညက ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ  မက 
႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္ ွ း ။ းုဂၢလ က လုးကက ု္က ရ္ကာ႔ ေသ် ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက ႈ္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၏ ၃၀ % 
ထကကမညကားေသ် beneficial owner္မ်ားသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံသ်ား္မ်ားပ းကေၾက်္ကား  မကာ႔္ွမကားထ်ားး သညက။  
၄၆ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း်သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေ ရားေုႏရား ႈ္႑   ်ားကမကာ႔ေ သးရ္က ွ ေသ်ေကမ်ကကးရ္ကား    
႑္မ်ားးု္ွ် း ုးကး ု္က္မ်ားပ းကသညက။  ်ားကမကာ႔ေ သေမပးညကသူ္မ်ား၏ ၃ းံ ု ၂ းံု္ွ် 
ပ္မက္်မ ု္က္ံသ်ား္မ်ား ္၀ုးကးြ း ုးကလူ္မ ၱဳား္မ်ားပ းကပးီား ႑္မ်ားးု္ွ် သး ၱဳးရ္ကားကု ၸ္ဏီ ္မကေမဂမ်္မ်ား 
သ ုာ႔္၀ုးက ႑ပ ်ားသး ၱဳးရ္ကားကု္ၸဏီလုးကသ်ား္မ်ားပ းကၾကသညက။ 

ေကမ်ကက္မကကကကသညက ႑်ဏ် ွ းုဂၢ ၱဳလက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ၎းု ာ႔၏္ သ်ားးု္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက 
႑ပ ်ား႑ ကက႑းးက ွ သူ္မ်ား၏ ႑ ကက႑သရ္ကပ ္ကာ႔ လုးကကရကက္မ်ား္မ်ား  ွ ေ႑် က္ လုးကေ ်္က 
ေမသညကာ႔  မ္ကားသ်ၾကရ္က၀ေသ်းုဂၢ ၱဳလက္မ်ား၏ လကက၀ ားၾကီား႑ုးကလလ္ကား  ္ုား ႈ္က ု  ္က  ု္ကေမ ေၾက်္ကား 
း ု  ္ုသ  ွ လ်ေမး သညက။ ထ  ုာ႔႑ပး က္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆  ုမွးက႑းရ္ကား ထုးကလုးက္ႈ ႑ ္းမကး ုားပ ႇ္္ကာ႔ 
လုးကေ ်္က ြာ႔ၾကသညက။ ႑ေသားး်ားလုးက္မကားလုးကက ု္ကသူ္မ်ား႑းရကက ၀ က္္ူ မက ္ပ းကမ ု က္ေသ် 
႑လရမကေးမားၾကီားလွသညကာ႔ ဘူ  ုဇ်ၾကီား္မ်ား၊ ္ုႏ  ်ား္မ်ားုႏွ္ကာ႔႑ပ ်ားက   ္်္မ်ား ႑ေပ္်ကက႑္မ်ားက ု 
 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားထုးကလုးကသညကာ႔ေ သ္မ်ားးရ္ကမ းၥ ူ၀ေးရာ႔ေမ ပးီ ပ းကး သညက။ ၄၇ 
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EITI းံုုွႏမကား႑  ၄၈ 

 

EITI MSG သညက ႑ မ မကုႏွ က္ာ႔းီ္ံ္ႈ  ု က္ ် ႑ကမးက႑းညကား္မ်ားေၾက်္ကာ႔  းထ္႑ၾက က္ EITI 
႑းီ ္က ံး်းရ္က ‘beneficial owner’ ္၀ုးကဘြ ‘legal owners’ က ုသ်ေ ်ကပး မက 
သေဘ်းူညီ ြာ႔ၾကသညက။ ႑ထူားသပ ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က “benefical owner” 
္မ်ား႑်ားေ ်ကပး မက္ွ် ထ လရ္က ွလရ္ကသညကာ႔သေဘ် ွ သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က beneficial 
owner ္မ်ားသညက မ်ားလညက မက ကက ြေသ် ကု ၸ္ဏီကရမက္ကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ္မ်ားလွးရ်ေသ် 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ား ွ ပးီား းးက  းးက ံ ္္ကားကု္ၸဏီ္မ်ားက ု ္ သ်ားးု၀္က္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက ၀မကထ္ကား္မ်ား 
သ ုာ႔္၀ုးက သ ကၽရ္ကားေသ်းုဂၢ ၱဳလက္မ်ား၏ ႑္ညကသုံားက်  ရြာ႔းညကားထ်ားၾကသညက။  

ပ္မက္်မ ု္က္ံပ၌ းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်း္မ်ားးရ္က ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကပ ္ကာ႔  ္ကားုႏွီားပ္ႇၱဳးကုႏွံထ်ားေသ် သ ုာ႔္၀ုးက 
လုးကက ု က္ေမေသ် ေက်ကး ု  းက္မ်ား၏ beneficial owners ုႏွ က္ာ႔ းးကလမအစဥကားေသ် ္ွးကးံုး္က 
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ႑္မ်ားသ  ွ ေလာ႔လ်ုႏ ု္ကေး မက ထ်ား ွ ေးားပ ္ကား႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔သညက  
လးကးေလ်းရ္က ္ ွ ေသားး ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား  Myanmar’s Directorate of Investment and 
Company Administration (DICA) သညက ကု္ၸဏီ႑ကကအစဥးေ ႑  ပးညကးရ္ကားုႏွ္ကာ႔ ပးညကး 
းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား၏ ္ွးကးံုး္ကပ ္ကား္မ်ားက ု က ု က္းရ္က ပးီား း ်ား၀ က္ကု္ၸဏီ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ား၏ ္ွးကး က္ား္မ်ားက ု ထ မကားသ ္ကား သညက။၄၉ က္ၻ်လံုား  ု္က ်ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ား႑ ရြာ႔ (Global 
Witness) က ္ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပးသညက္ွ် beneficial owner ္မ်ား႑်ား  မကားးးက ်းရ္က 
႑္မ ၱဳားသ်ား္ွးကးုံး က္မံး းက္မ်ား၏ ႑ေ ားး ္ႈ ပ းကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔EITI ႑းရကကလ ု႑းကေသ် 
႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု DICA ုႏွ္ကာ႔ းူားေး ္ကား ္ူမ ု္ကး လ က္ာ႔္ညက။၅၀ သ ုာ႔ေသ်က ႑ေ ားၾကီားသညကာ႔ 
႑ မကကးးက ု္ွ် း် က္ားးရ္က ွ ေသ် ‘legal owners’ ္မ်ားသညက beneficial owners ္မ်ား 
္၀ုးကၾကး ။ းထ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က လရးကလးကေသ် း ုကက  ု္က 

EITI ေ က်ေ ်္ကေမေသ်မ ု္က္ ံ္မ်ားသညက းရ္ကားထရကကသ္ဇံ်းလးုက္ မကား္မ်ားးရ္ က  ေးမားပး ၱဳ္ကးမးကပ ္ကာ႔  
 ္ကားုႏွီားပ္ွၱဳးကုႏွံထ်ားေသ် သ ုာ႔္၀ုးက လုးကက ု္ ကေမေသ် းီားးရ်ားေ ားလုးက္ မကား္မ်ား၏ beneficial owners ုႏွ္ကာ႔ 
းးကလမအစဥကားေသ် ္ွးကးံုး္က႑ မကက႑လကက္ မ်ားပ းကသညကာ႔  BO သကကေသ ံ႑ေထ်ကက႑ထ်ား္မ်ား၊ း ု္ က  ု္ က္ႈုွႏ္ကာ႔ 
ထ မကား မၱဳးက္ႈ္ မ်ား႑်ား ႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑်္က ထ်ား ွ  မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။  

ကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ ွ beneficial ownership ႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ား  ွ  ္ကားးရြ္ းွကး္ကား္မ်ားးရ္ က ေး ္ကားးးကထညကာ႔သရ္ကား 
သ္ကာ႔း သညက။   

EITI ႑း ီ္က းံ်သညက beneficial ownership ထုးကေ က်္ႈပးၱဳ ်းရ္က ႑း ုား ၏ ္၀ူ  ုႏွ္ကာ႔ MSG ၏ ေ ရားေုႏရား္ႈ 
က ု ္းွကး္ကားပးၱဳ မက လ ု႑းကး သညက။  

၂၀၁၇  ုွုႏးက ဇမကမ၀  လီ ၁  ကကေမာ႔းရ္ က MSG ္ွ beneficial ownership ႑ မကက႑လကကထးုကေ က်ပ ္ကား ႑းရကက 
လ္ကားပးေပ္းံုးးက ကု ု ထးုကပးမက ္ညကပ းကး သညက။  

၂၀၂၀ ဇမကမ၀  ီလ္ွးး္ကက် beneficial ownership ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား EITI ႑းီ ္က းံ်းရ္ က 
ထညကာ႔သရ္ကားေ က်ပး ္ညကပ းကး သညက။  
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းးကေ ားေ ား႑ ရြ႕ (Independent Administrator)္ွ beneficial ownership (BO)ုႏွ က္ာ႔းးကသကက  
၂၀၁၆  ုုႏွးက႑းရ္ကား ႑ေက်္ကထညကေ ်ကေ ်္က ရကကသ က္ာ႔သညကာ႔ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားးရ်ေးား ြာ႔း သညက။ 
၎႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားးရ္က  ေ႑်ကကး ႑ မကက္မ်ားလညကား႑း ႑၀္ကပ းကသညက။ 

၁။ BO ၏ ႑ဓ းၸ က္ ရ္ ကာ႔   ုမကကက  ုMSG ္ွ သေဘ်းူ မကလ ႑ုးကသညက။ 

၂။ BO ႑းီ က္ ံ ်းရ္ က လ ႑ုးက မကက္ မ်ားုွႏ က္ာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔သ က္းမကား္မ်ား၊ ႑သ းည်ေးားပ က္ား္မ်ားပးၱဳလုးကပ က္ား။ 

၃။ MSG ႑ေမပ က္ာ႔ ကု ၸ္ဏီ္မ်ားုွႏ က္ာ႔ းးကသကကေသ် BO ႑ မကက႑လကကထုးကပးမကေ ား းံးုံးံက  ု
သေဘ်းူညီ ႈ္ ္ူ မက ႑း ာုး ႑ ရြာ႔၊ ကု ၸ္ဏီ္မ်ားုွႏ က္ာ႔လညကား ႑ၾကံပးၱဳေ ရားေုႏရားးရြ္ မ်ားကမ က္ားးသ က္ာ႔သညက။ 

၄။ MSG ႑ေမပ က္ာ႔ BO ႑းရကက သကက  ု္ ကသူေး က္ားးုံး ၀ က္ေသ်  းကေက က်္းီးးက းက  ရြာ႔းညကား မက 
သုံားသးက္ ႈ ပးၱဳသ က္ာ႔သညက။  

၂၀၁၆  ုုွႏးက ေ ေ ်က၀  ီလးရ္က EITI ဘုးက႑ ရြာ႔သညက ၂၀၁၆  ုမွးက႑းရကက းံုွႏၱဳမကား႑သးကက ု 
 မ္ွးက ြာ႔သညက။ ္ က္ားးံုွႏၱဳမကားးရ္က BO လ ု႑းက မကက္မ်ား း ုားပ္ႇ က္ာ႔  ွ  မက႑ မကကလညကားး ၀္ကး သညက။ 
EITI ေ ်ကေ ်္ကေမေသ်မ ု က္္ံ္မ်ား႑်ားလံုားသညက ကု္ၸဏီ္မ်ား္ွ ၎း ုာ႔၏ BO ္ညကသူပ းကသညက 
  ုသညကက ု ေၾက်ကပ္် ္ညကပ းကသညက။ ႑  ုး လ ု႑းက မကက္မ်ား႑းရကက လ ု႑းကေသ်ပး္က ္က္ႈ္မ်ား 
 ပးၱဳလုးက မက မ ု္က္ံ္မ်ား႑်ား႑ မ မကေးားထ်ားပးီား ္္ကား႑  ုပးၱဳ မကကသညက ၂၀၂၀  ုုႏွးက ဇမကမ၀  ီလ ၁ 
 ကကေမာ႔းရ္က းး္က႑သကက၀ က္္ညကပ းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား MSG ႑ေမပ ္ကာ႔ BO 
႑ မကက႑လကက္မ်ားထုးကပးမကပ ္ကား  ု္က ်လ က္ားပးေပ္းံု႑်ား ဇမကမ၀  ီလ ၂၀၁၇  ုုႏွးကးရ္က 
ထုးကပးမက ္ညက ပ းကး သညက။၅၁ 

၂၀၁၆  ုုႏွးကဧပးီလးရ္က းမ်ား္်ားး်း က္ား၀ုေ ခးရ္ကသညကာ႔ လွမ ၱဳ႕၀ွကကး် ရကကး်း က္ား္မ်ား 
က ၻ္်လံုား  ု္က ် ေး ကကၾက်ား ႈ္ၾကီားပ းက ြာ႔သညက။ ႑  ုး း်း္ကား္မ်ားးရ္က က ၻ္်ေးခ ွ  မ္ကားသ် 
ၾကရ္က၀ေသ်းုဂၢ ၱဳလက္မ်ားသညက ၎း ုာ႔၏ၾကရ္က၀္ႈက ု ံုားကရ္က မကုွႏ္ကာ႔႑ ရမကး ္ကားေ ွ်္က မက ကု္ၸဏီ 
မ်္ညက႑္မ်ား႑ပး်ား႑်ား ႑သံုားပးၱဳပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကေလမ်ာ႔ေး ာ႔ေးားပ ္ကား္မ်ားက ု ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ပးၱဳလုးကေၾက်္ကား  
ထုးကေ ်ကထ်ားသညက။ ႑  ုး ေး ကကၾက်ား ႈ္သညက ႑ၾကီား္်ား ံုားေး ကကၾက်ား ႈ္းးက ပု းကပးီား 
beneficial ownership ပးဥမ်႑်ား က္ၻ်ာ႔႑် ံုး ုုကက္ႈ  မကုွႏ္ကာ႔ ထ းကးမကား႑းီ႑းအစဥက္မ်ားးရ္က 
 ေ ်ကက ွ လ်ေ႑်္က းရမကား႑်ားေးားလ ုကကး သညက။  

႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ုႏွ က္ာ႔းးကသကက  beneficial owner 
္မ်ား႑်ား ထုးကေ ်က မက္ွ် လရမကးရ် ကက ြ္ႈ ွ ္ညကပ းကေၾက်္ကား MSG မွ္ကာ႔ ေ္ားပ္မကားးအစဥကးရ္က 
သ  ွ  း သညက။ ၂၀၁၆  ုုႏွးကက EITI းံုႏႈမကား႑သးကးရ္က BO ႑းရကက လ ု႑းက မကကး ုားပ္ႇ္ကာ႔  ွ ေ ားုႏွ က္ာ႔ 
းးကလမအစဥကား  MSG သညက MGE ၊ MONREC း ုာ႔႑ပး္က DICA း ုာ႔ုႏွ္ကာ႔  မကက မ္ကား ကကသရ္ကသ္ကာ႔ပးီား 
းထ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္ကး ၀္ကေသ် လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ 
(Independent Administrator)၏ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား႑်ား ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကသ္ကာ႔ေၾက်္ကားုႏွ္ကာ႔ 
၂၀၁၆ ုုႏွးက႑းရ္ကား BO ႑ မကက႑လကကေ ်ကထုးကမ ု က္ မက လ္ကားပးေပ္းုံးးက ုေ ်ကထုးကသ္ကာ႔ေၾက်္ကား 
႑ၾကံပးၱဳး ုကကးရမကား႑းကး သညက။ MSG သညက  ုး ္႑ၾက ္က EITI ႑းီ က္ ံး်႑းရကက BO 
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႑ မကက႑လကက္မ်ားေ ်ကပး မက(အစဥး္် သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ threshold ႑ ) ႑ မ ၱဳ႕ကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑်ား 
ထညကာ႔သရ္ကားးအစဥကားး်ားမ ု က္း သညက။ MGE က ု္ကး်ားလွ္ကးးကအီစဥားသညကလညကား ပ္မက္်ာ႔EITI MSG းရ္က 
ေမ ်းးကေမ ်း ၀္ကသ္ကာ႔ေၾက်္ကား ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။  

း် မၱဳးကေ က်ပးပ ္ကား 

သံုားသးက မကက 

EITI လ ု႑းက မကက ၂.၄၅၂ သညက ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္ကေမေသ်မ ု က္္ံ္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ေ မံ၊ 
သဘ်၀ဓ းကေ ရ္ာ႔ုႏွ္ကာ႔ းရ္ကားထရကကးးၥညကား္မ်ားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကက ထုးကေးားေသ် 
း် မၱဳးက္မ်ား၊ လု ္ကး္က္မ်ားုွႏ္ကာ႔းးကသကကေသ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑် က္ 
 ေ ်ကပး မကး ုကကးရမကားထ်ားသညက။ 

က ၻ္်ေးခးရ္ကး် မၱဳးက္မ်ားုႏွ က္ာ႔းးကသကက  ႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑်္ကပးၱဳပ က္ားုွႏ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ 
 ွ ေ႑်္ကပးၱဳလုးကပ ္ကား  ုသညကာ႔ေ းီားေၾက်္ကားက ု လ ုကကေမၾကပးီပ းကး သညက။ ဤ႑ မကကသညကး က္ 
မ ု က္္ံသ်ား္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ၎းု ာ႔၏႑း ုား ုွႏ္ကာ႔ကု္ၸဏီ္မ်ား႑ၾက်ား ပးၱဳလုးကထ်ားေသ်သေဘ်းူညီ ႈ္ 
္မ်ားုွႏ္ကာ႔ကး က၀းက္မ်ား႑်ား မ်ားလညကလ်မ ု က္ပးီား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔မ ု္က္ညကပ းကး သညက။ ၂၅ မ ု က္္ ံထကက 
္မညကားေသ်မ ု္က္ံ္မ်ားက းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်းုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားေသ် း် မၱဳးက႑ မ ၱဳ႕ သ ုာ႔္၀ုးက 
႑်ားလုံား႑်ား ေ ်ကပးေမပးီပ းကပးီား ႑ပ ်ားေသ်မ ု က္္ံ္မ်ားကလညကား လ ုကကမ် မကေပ လွ္ကားပး က္ေမပးီ 
ပ းကး သညက။၅၃ း ု  ္ု းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ ွ ေသ်း် မၱဳးက႑ပ းကသ ုာ႔ ကူားေပး်္ကားေမသညကာ႔ 
ေ းီားေၾက်္ကားုႏွ က္ာ႔ေလမ်ကညီ မက ႑္မ်ားပ္ က္သ်ေ႑် က္ မပးေသ် းရ္ကားထရကကလုးက္မကားး် မၱဳးက္မ်ား  
သ ုာ႔္၀ုးက က္်ၻာ႔႑ ္ကား႑ပ္းကး် မၱဳးက္မ်ား  ု္က ်ေ း်ေဘာ႔(းက)းးက ုက ု ႑ရမကလ ု္ကားးရ္က 
းညကေ ်ကကထ်ားး သညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ္းကလးရ္က လ ု က္ေဘား ီား္်ား၊ က က္္ ရမကား၊ 
ကရမကဂ ု ီ္ ုက ကကးးကသ္ၼးမ ု က္္ံ၊  ီား ီား္်ား၊ လီ္ရမကုႏွ က္ာ႔ ဂီမီ္်မ ု္က္ံ္မ်ား္ွ း မကုွႏ္ကာ႔ းးကသကကသညကာ႔ 
း် မၱဳးက ၁၉  ု႑်ား ကူား္ူက်ုႏ ွၱဳ္ကား္ွအစဥက ၾကညကာ႔ ႈ႕မ ု က္ပးီပ းကး သညက။ ၅၄ 

း် မၱဳးကေ ်ကပး္ႈုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ပ းကမ ု္ကေပ ္မ်ား႑်ား MGE ုႏွ္ကာ႔ေ ရားေုႏရား ြာ႔း သညက။ ေ္ဘု္မ 
႑်ားပ ္ကာ႔   ု ေသ်ကး် မၱဳးကသညကလမ ွၱဳ႕၀ွကကက းၥ းက႑ပ းကးညက ွ ေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ ေ ွ႕ုႏွးက႑မညကကား္ က္ 
႑းရ္ကားပ၌ ႑ေက်္က႑ထညကေ ်က မက္ွ် ္ပ းကမ ု္ကး ။ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု 
က်လး ု(၃-၅ုွႏးက)  မထ်ားေးားပ ္ကားက း် မၱဳးကေ ်ကပး မက ပ းကမ ု က္ေပ  ွ ေသ် ႑း်ား႑ ီားးးက ု 
ပ းကေမး သညက။ 

႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ား ြာ႔သညကာ႔ ၂၀၁၆ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကကးရ္က လုးကက ု္က ရ္ကာ႔ 
သကကး္ကား္ွ် း ု ၾက် ွညကလ်္ညကပ းကပးီား ႑ၾကီားး်ားထုးကလုးက္ႈ႑းရကက ၁၀ုွႏးက၊ ႑လးကး်ား 
ထုးကလုးက္ႈ႑းရကက ၅မွးက၊ ႑ေသားး်ားထုးကလုးက ႈ္႑းရကက ၃ုႏွးကုႏွ္ကာ႔ လကကလုးကလကကး်ား႑းရကက 
သကကး္ကား ၁ ုႏွးက  မထ်ားေးား္ညကပ းကး သညက။ ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ ၂၀၁၆  ုုႏွးကးရ္က 
ထုးကေးား္ညကာ႔း် မၱဳးက႑သးက သ ုာ႔္၀ုးက သကကး က္ားး ုားး် မၱဳးကသညက ႑ထကကး်း ုု ကးရ္က 
 ေ ်ကပးထ်ားသညကုႏွ က္ာ႔ သ သ သ်သ်ကရြပး်ားေမ္ညကပ းကး သညက။ ဤ႑ မကကသညက အစဥးေ ပးၱဳသူ္မ်ား 
႑းရကက း် မၱဳးကသကကး္ကား႑်ားပးမကလညကသုံားသးက မက ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားပ းကသညကာ႔႑ပး္ကက ႑း ုုား  
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႑ေမပ ္ကာ႔လညကား EITI လ ု႑းက မကက၂.၄( )႑  း် မၱဳးက႑်ား ႑္မ်ားပ္ က္သ်ေ႑် က္ ထုးကပးမကေ ားုႏွ က္ာ႔ 
းးကလမအစဥကား  ၎၏္ူ၀  ႑်ား သံုားသးက္ႈ႕ပးၱဳသ က္ာ႔း သညက။ 

PSC းရ္ကး  ွ ေသ်း် မၱဳးကသညက လွမ ၱဳ႕၀ွကကက းၥ းကပ းကေသ်ေၾက်္ကာ႔ းထ္႑ၾက က္ EITI ႑းီ က္ ံး် 
႑းရကက ေ မံမွ က္ာ႔သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔ေ႑်ကးေ း်္မ်ား၊ ပ္မက္်ာ႔ေ မံုွႏ္ကာ႔သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔လုးက္မကား 
(MOGE)း ုာ႔သညက EITI ႑းရကက လ ု႑းကေသ်႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု လရးကလးကေသ်းီ္ံ႑ုးက မၱဳးကသူ 
(Independent Administrator)ထံသ ုာ႔ ေ ်ကပးမ ု္ကပ ္ကား္ ွ း ။ ထ ု႑ေၾက်္ကား႑ ်ုွႏ္ကာ႔ 
းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ေ ရားေုႏရား္ႈက ု ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG ႑းညကား႑ေ၀ားးရ္ကေ ရားေုႏရား ြာ႔ ် ေမ်ကက ံုားးရ္က 
MOGE ္ွ ကု္ၸဏီးးက ုးီ႑်ား သး္ကား႑ မကက႑လကကေ ်ကပး ရ္ကာ႔ပးၱဳသညကာ႔ း်းးကေး်္ကထုးကက် 
 ေ ်္က ရကကေး ြာ႔သညက။  ုး ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကကလညကား ႑  ုး  
မညကားလ္ကား႑း ု က္ား  ကကလကကကမ္ကာ႔သံုားမ ု္ကေပ  ွ း သညက။  

႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

 ုး ္႑ၾက ္ကပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ က္ ံး်႑းရကက ႑ မ မက္ွီေ ်္က ရကကမ ု္က မက လ ု႑းကေသ် 
း ်ား၀ က္းညကား္မအစဥကားအစဥးေ ္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက EITI ထုးကေ ်က္ႈ  ု္က ် လ ုကကမ် ္ညကာ႔ ႑ မကက္မ်ားက ု 
 ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသူ္မ်ားထံ မပးပ ္ကားပ က္ာ႔ း် မၱဳးကေ ်ကပး ႈ္  ု္က ် ႑း်ား႑ ီား္မ်ားက ု 
 ေကမ်ကလလ်ားမ ု္က္ညကပ းကေၾက်္ကား ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ဤ႑ၾကံပးၱဳ မကကသညက းထ္႑ၾက က္ EITI 
႑းီ ္က ံး်းရ္ကေ ်ကပးထ်ားေသ် လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသ ူ (Independent 
Administrator)၏  ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားုႏွ က္ာ႔လညကား က ုကကညီ ႈ္ ွ း သညက။ 

႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔လညကား EITI လ ု႑းက မကက ၂.၄( )႑  း် မၱဳးက္မ်ား႑်ား ႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑်္က 
 ေ ်ကပးေ ားုႏွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ၎၏္ူ၀  က ုပးမကလညကသံုားသးက မကုႏွ က္ာ႔  ွ  က္ားးရြး် မၱဳးကုႏွ္ကာ႔ 
း် မၱဳးက႑သးက္မ်ား၏  သကကး က္ားက ုလညကား ပးမကလညကသုံားသးက မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ 

၄.၂ းူားေ က်ပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ ထုးကလုးကပ ္ကား 

၄.၂.၁ ႑ကမအစဥကား မၱဳးက 

လရမက ြာ႔ေသ် ၁၀ ုႏွးက ၁၅ ုႏွးက မကာ႔က ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကေသ်ေ သ 
(္ ုားကုးကုႏွ က္ာ႔  ်ားကမကာ႔)းရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်က ႈ္႑္မ်ားးု္ွ် ႑ေသားး်ားးူားေ ်ကပ ္ကား 
သု ာ႔္၀ုးက းး ု္ကးမ ု္ကထုးကလုးကပ က္ား ႑ပ းကသ်လုးကက ု္က ြာ႔ၾကသညက။ ္ေမာ႔ေ းကးရ္က္ူ 
္ ္ကုႏွ္ကာ႔္းူ ကရ်ပ ်ား ြာ႔ပးီပ းကသညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကသညကာ႔မ္ကေပ္္မ်ားးရ္က 
းကက္ုႏ  ်ားၾကီား္မ်ားပ က္ာ႔ းူားေ ်ကထုးကလုးကသညကာ႔႑ၾကီားး်ားထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ား ၾကီားး ုားေမပးီ 
ပ းကး သညက။ မ ု္က္ံးက်းံုွႏၱဳမကား္မ်ား႑  းကက္ုႏ  ်ား္မ်ားုႏွ က္ာ႔က   ္်္မ်ားသညက (႑ထူားသပ က္ာ႔ 
္ ုားကုးကေ သးရ္က)  ုားး္ကား ္ညကပ းကေသ်ကလညကား ႑လရမကေ းက္ီ မကားပး်ားမညကားလ က္ား္မ်ားပ ္ကာ႔ 
 ေ႑်ကးေ ား ွ္ကား္မ်ားက ု (ေကမ်ကကး က္ားထုးကလုးကေသ်ေ သးရ္က) ္မ်ားပး်ားးရ်း ုားပ္ႇ္ကာ႔ လုးကက ု္က ႈ္္မ်ား 
 ွ ေမး သညက။ 
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္ ာုးကုးက 

ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်က္ႈ႑္မ ၱဳား႑း်ား ၃ ္မ ၱဳား သ ုာ႔္၀ုးက ၄ ္မ ၱဳား လုးကက ု က္ေမး သညက။ 

 းထ္႑ ္ကာ႔းူားေ ်ကပ ္ကား(Primary Mining): ဂလ ု္က္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက းရ္ကားမကကးူားပ က္ား 
(ေ  က္လ ုကက သ ုာ႔္၀ုးက ႑လမ်ားလ ုကက သ ုာ႔္၀ုးက ေး် က္ား )- းး ပ္်ားုႏွ္ကာ႔ မီလ် 
းူားေ ်က မက ေပ္ေ႑်ကကးရ္က ေကမ်ကကးံုား႑်ား ္ က္ားပ ္ကာ႔း ုကက  ုကကေ ်ကက ရြပ က္ား။ 

  ုး ္႑ ္ကာ႔းူားေ ်ကပ ္ကား/ုႏုမကားေပ္ေးခးရ္ကးူားေ ်ကပ က္ား(alluvial mining)ား ႑ ရ္က႑း်ား 
႑္မ ၱဳား္မ ၱဳား ွ ေသ် းရ္ကား ရ္ကာ႔းူားေ ်ကပ ္ကားက ု ေ သ႑ေ ခ ႑္ကပ ြ ၀ု လူသ ္မ်ားၾကသညက။ 

 လကကပ ္ကာ႔ေက်ကက္ူပ ္ကား၊ းး ု္ကးမ ု္ကးူေ ်ကပ က္ား - းရမကာ႔းးကေပ္း်ေးခ ွ   ြး်မွ က္ာ႔  မြေ ား 

္ ုားကုးကးး ပ္်ားသညက ထံုားေကမ်ကကးံုေ ်္က ြ (းကမ္ကေကမ်ကက)းရ္ကပ းကေးခး သညက။ ုႏွးကသမကားေး ္ကား 
္မ်ားးရ် း ုကကး်ား ႈ္ေၾက်္ကာ႔ းံုေ ်္က ြ္မ်ားသညက ္  ္ကေကမ်ကက႑း ု က္႑ ြ္ွးြာ႔ထရကကပးီား ေး်္က္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
ပ္းကေ မ်္ကား္မ်ားေ႑်ကကသ ုာ႔ေ ်ကက ွ ပးီား လွမ ၱဳေပ္် က္ မ ၱဳ္ကာ႔၀ွ္ကားထြသ ုာ႔ ေ ်ကက ွ သရ်ားး သညက။ ေကမ်ကက္မကက 
း ၀ က္ေသ် ေကမ်ကကး းက၏ုႏုမကားေပ္႑လလ်က ု ပ ၱဳမကား၀ု ေ သ ံး ု႕ကေ ခ  ုၾကသညက။ ထ ု႑လလ် 
သညက ႑ထူ႑်ားပ ္ကာ႔ ၁-၂ ္ီး်ထူပးီား လွမ ၱဳေပ္်္က မ ၱဳ္ကာ႔၀ွ္ကားၾက က္ားပး္ကေ႑်ကက ၅-၁၀ ္ီး်းရ္က 
းညက ွ သညက။ ၎းရ္က းး ပ္်ား၊ မီလ်၊႑ညာ႔ံ (ဇီား)spinel၊ သလ္ကား၊ သံုားးမကလွ္မ ၱဳားေကမ်ကက 
(tourmaline)၊feldspar grains ၊ း ု္ကား  ုကက (pyrite)ုႏွ္ကာ႔ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား း ၀္ကသညက။ 
လရမက ြာ႔ေသ် ္ကးုုႏွးက္မ်ားက ေကမ်ကက္မကက းမ်႑္မ်ားးုက ု ဤပ ၱဳမကား႑လလ်္ွ  ေ ်ကထုးက  ွ  ြာ႔ပ က္ား 
ပ းကး သညက။ ၅၅ 

႑ေးခလလ်႑်ား  ္ကထုးကလ ုကကသညကုႏွ က္ာ႔ ပ မကား္မ်ားက ု  ွ မ ု္ကပးီား ေလားလံေသ်ေကမ်ကက္မကက္မ်ားက ု 
 ေး ာ႔း ားေသ် းရမကာ႔ပးးကေပ္း်ုႏွ က္ာ႔ ရြပ ်ားမ ု္က မက ထ ုပ ၱဳမကား႑်ား ေ ားေၾက်သမကာ႔း က္္ညကာ႔ေမ ်သ ုာ႔ း ုာ႔ေ ်္ကး  
သညက။ ေ ားေၾက်ပ ္ကားက ု ႑ေသားး်ားုႏွ က္ာ႔္ုႏ  ်ား႑မညကား္္ကသ် ွ ေသ် းရ္ကား္မ်ားးရ္က   ုား ် 
 ေ ားေၾက်ားသညကာ႔ မညကားးမးကက ု႑သံုားပးၱဳပးီား ႑ၾကီားး်ား္ုႏ  ်ား ွ ေသ်းရ္ကား္မ်ားသညက  ေ ားေၾက် 
သမကာ႔း က္သညကာ႔းကက ံုးရ္က ေ ားေၾက်ပ ္ကား ပးၱဳး သညက။ ၅၆ 

္ေမာ႔ေ းက းူားေ ်ကေမေသ်းး ပ္်ားးရ္ကား္မ်ားသညက ေပ္ေ႑်ကကဂလ ု္က္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက 
းရ္ကားမကက္မ်ားပ းကပးီား  ္  ္ကေကမ်ကကသ်ား႑်ား   ု္ကားမ္ ုကက႑သုံားပးၱဳပးီား ေ ်ကက ရြပ က္ားပးၱဳး သညက။ 
ကရြေၾကသရ်ားေသ် ေကမ်ကက႑း ု က္ား႑း္မ်ားက ု ေပ္ပး္ကေးခသ ုာ႔းကကသီားပ ္ကာ႔ ရြး က္ပးီား းီ  ီ 
ထ်ား ွ း သညက။ ထ ုေမ်ကက ထ ု႑း ု က္ား႑း္မ်ား႑်ား  ေသား္္ကေသ်႑း းက႑း ု က္ား္မ်ား႑ပ းက 
ထးက္ံ ရြပ က္ားပးီား mechanized sorting machine (mechanized jigs) ုႏွ က္႕ Sluices ႑်ား 
႑သုံားပးၱဳ  ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေပ္း်႑ပ းက ရြပ ်ားက် းီ  ီထ်ား ွ း သညက။ ္ူလ ႑သရ္ကေပး်္ကား 
 ေကမ်ကက္ွ းး ပ္်ား႑်ား ေ ်ကက ရြးးၥညကား္မ်ား႑သံုားပးၱဳ  းူားေ ်ကပ က္ားသညက းး ပ္်ားထုးကလုးက္ႈ း ု  ္ု 
  ွ မ ု က္ေၾက်္ကား ေ္ဘု္မ႑်ားပ ္ကာ႔သေဘ်းူညီၾကသညက။ 

 ်ားကမကာ႔ ုႏွ္ ကာ႔  ုႏ ီား 

ေကမ်ကကး ္ကားးရ္ကား႑္မ်ားးုးရ္က းကက္ုႏ  ်ားၾကီား္မ်ား၊ ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကားုႏွ္ကာ႔ ဘူ  ုဇ်္မ်ားေး ္ကားးးက 
႑သံုားပးၱဳပးီား ေကမ်ကက႑ေးခလလ်ုႏွ က္ာ႔႑ပ ်ားုႏွၱဳမကား္မ်ား႑်ား ္က ွ်ား မကုႏွ က္ာ႔ ေ႑်ကကေပ  ွ  
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 ေကမ်ကကသ်ား႑်ား းူားေ ်ကၾကသညက။ ထ ုုာ႔ေမ်ကကေကမ်ကက္မ်ား႑်ား ကမအစဦား႑ေမပ ္ကာ႔ းီ  ီထ်ား ွ ပးီား 
းရမကာ႔ပးးကေပ္း်္မ်ား႑်ား သးက္ွးကထ်ားေသ် (သ ုာ႔္၀ုးက သးက္ွးက္ထ်ားေသ်) ေပ္း်းံုေမ ် 
သ ုာ႔္၀ုးက ပ္းကက္ကားမ်ားးရ္ကးရမကာ႔းးကသညက။ ေပ္း်႑်ားးရမကာ႔းးကပးီားေမ်ကက ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကးံုား 
႑်ား    ုကထြးရ္ကး မက းီ  ီထ်ား ွ ပ က္ား သ ုာ႔္၀ုးက ေ ားေၾက်ပ ္ကား၊  ္ကာ႔းကကပးၱဳပး က္ပ က္ား႑းရကက 
၎း ုာ႔႑်ား ကုမကး က္က်ားုႏွ က္သ္ကေ ်္ကက် းီ  ီထ်ား ွ ပ က္ားပးၱဳလုးကး သညက။ ေကမ်ကကး ္ကားက ု 
ပ္းကက္ကားမ ူား ွ  ေ ၀းကေမေသ်ေကမ်ကကး းကးံု္မ်ားးရ္ကလညကား    ေးရာ႔ ွ မ ု က္း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က 
ထ ုေ သးရ္က ေကမ်ကကးူားေ ်က္ႈ ႑္မ်ား႑ပး်ားပးၱဳလုးကပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ္ ု႑  းရ္က ေးရာ႔ ွ မ ု္က မက  
္လရ္ကကူေး်ာ႔ေး။ 

ေကမ်ကကသ်ား၊ ေကမ်ကကး းကုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား  ရြပ ်ားပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ းီ  ီထ်ားပးီားေမ်ကကးရ္က 
 ေကမ်ကက္မကက းမ် ႑်ားေၾကပ္်ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔  းမ် ရမကေးားပ ္ကား္မ်ားပးၱဳလုးက း သညက။ 

 

 
္ ုားကုးက းး ပ္်ားးရ္ကားပ၌ းကကပ ္ကာ႔  ္ကာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကား  

ထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ ထုးကလုးကပ ္ကား႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကား  

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကက း ်ား၀ က္ေၾက်ကပ္်ပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ 
းးကေ ားပ ္ကားမညကားလ က္ား္ွ်  ေ႑်ကကး ႑း ု က္ားပ းကသညက။ ၅၇ 

၁။ ႑ကမ ၱဳားးူလုးကကရကက္ မ်ား 

MGE/MONREC သညက ႑ကမ ၱဳားးူလုးကကရကက္မ်ား၏ ေကမ်ကကးရ္ကားထုးကလုးက္ႈက ု ၾကီားၾကးက မက 
းးကဧကလွမ္က းးကေ ားေ ားးးကအစဦားထ်ား ွ သညက။ ႑ကမ ၱဳားးူလုးကကရကကးးက ုးီးရ္က ္မ်ားေသ်႑်ားပ က္ာ႔ 
MGE/MONREC ၾကီားၾကးကေ ား္ႈား ႑မညကား ုံား ၃ အစဦား ထ်ား ွ သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ် 
သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကကး က္ားထုးကလုးက ႈ္႑်ား ေမာ႔းအစဥက ႑မီားကးကးးကေ ား္ႈ ပးၱဳး သညက။ ္ွးကးံုး္ကသညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်းးက ုးီ၏ းမက  ုားုွႏ္ကာ႔႑ေလား မ မက႑်ား MGE ၏ M 14 းံုးံးရ္က ပ ညကာ႔းရကက 
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္ွးကသ်ားး သညက။ MGE ၏႑  ု႑  ထ ုးမးကးရ္က ေး ကကၾက်ားပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက ေးမ်ကက ံုားပ က္ား 
္မ်ား္မ်ားး်ားး်ား ္ ွ ေၾက်္ကား သ  သညက။ 

၂။ းဂုၢလ က လုးကကရကက္ မ်ား 

းုဂၢလ ကလုးကကရကက္မ်ား႑်ား႑း ုား ဘကက္ွ ထ ေ ်ကကေသ်းးကေ ားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ပ ္ကား္မ်ား 
္ ွ း ။ အစဥးေ ႑  MGE/MOM သညက လုးကကရကက ၁၀  ု သ ုာ႔္၀ုးက ၂၀  ု႑်ား ၾကီားၾကးက မက 
႑ုးကးုၾကီားၾကးကေ ား ႈ္ ၁ အစဦား  ွ  း ္ညက။ သ ုာ႔ေသ်က လုးကထုံားလုးကမညကား႑်ား  ွ္ကား ွ က္ားလ္ကားလ္ကား သ  ွ  ပ ္ကား 
္ ွ း ။ ပ းကမ ု္ကေပ  ွ ေသ် သ်ဓက္ွ် ေ႑်ကကး ႑း ု က္ားပ းကး သညက။ 

 ႑ မ ၱဳ႕႑ေပ ႑ေမ္မ်ား(႑ထူားသပ က္ာ႔ေကမ်ကကး က္ား)းရ္က းရ္ကားး ု္က္မ်ားသညက ထုးကကုမက္မ်ားက ု 
၎း ုာ႔၏လုးက္မကားး်မးရ္က သ ုာ႔ေလွ်္ကထ်ားမ ု္ကပးီားထုးကလုးက္ႈး္်ဏးးက ုသ ုာ႔ ေ ်ကကေသ်  
႑   MGE သ ုာ႔ ႑ေၾက်္ကားၾက်ားး သညက။ MGE က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား႑း ႑၀ က္  ပ္ ၱဳ႕မ္က        
 ်ပ းကေက်က္းီသညက းရ္ကားသ ုာ႔သရ်ားေ ်ကကက် ေၾကပ္်ထ်ားသညကာ႔ ထုးကကုမက္မ်ား႑်ား 
သံုားသးက္ႈ ပးၱဳး သညက။ ထုးကကုမက႑်ား  မကားးးက ႈ္ပးၱဳပးီား၊ ၎၏းမက  ုား႑်ားသးက္ွးကက် 
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား MGE ၏ းံုး ံ ၁၄ းရ္က ္ွးကး္ကားပးၱဳးုး သညက။ ထု ာ႔ေမ်ကက 
းရ္ကားး ု က္္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ေၾကပ္်ထ်ားသညကာ႔ထုးကကုမက္မ်ား႑်ား  ုႏၵ ွ း က  ေမပးညကေး်ကးရ္က  
ကမ္ကားး္ညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က ေ ်္ကား မုႏ ု က္ မက သ္ကေ ်္က ရ္ကာ႔ ပးၱဳး သညက။ 
းရ္ကားး ု္ကသညက ေၾကပ္်ထ်ားသညကာ႔ထုးကကုမကသးက္ွးကးမက  ုား၏ ၂၀% သ ုာ႔္၀ုးက ၁၀% ၅၈ 
႑်ား  းမ် ရမက႑ပ းက ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားဘဏက(MEB) ွ  MGE ၏ေ္ရး် ္ကားးရ က္  မကက မ္ကား 
 ေးားသရ္ကား း သညက။ 
 

 ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈး္်ဏးးက ုသ ုာ႔ေ ်ကကသညကာ႔႑  းရ္က းရ္ကားး ု္က္မ်ားသညက   
၎ေ သ ွ  MGE  ံုားသ ုာ႔ ႑းီ ္က ံ ္ညကပ းကသညက။ M 14 းံုးံ႑်ားပ ညကာ႔သရ္ကား ္ညကပ းကပးီား 
႑  ုး းံုးံ႑်ား ေၾကပ္်ထ်ားသညကာ႔ ထုးကကုမကးးၥညကားုႏွ က္ာ႔႑းူ MGE ေ သ  ု္က ် 
႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုေ ား႑ ် ွ ထံသ ုာ႔ ထုးကလုးကသညကာ႔ေကမ်ကက္မကက္မ်ား၏ ႑ ညက႑ေသရားုႏွ က္ာ႔ 
႑ေ းရကက႑ေးခ္ူးညက  ႑းးကးအစဥက သ ုာ႔္၀ုးက လးအစဥက ႑းီ က္ ံ ္ညကပ းကး သညက။ MGE 
က ု္ကး်ားလွ္က႑း ႑၀္က ေ သ ံ ်ပ းက႑ ရြာ႔သညက ေ သ  ု္က ် MGE  ံုားးရ္က 
႑းးကးအစဥကေးရာ႔ ံု္ႈ္မ်ားပးၱဳလုးကး သညကက။ ထုးကကုမက္မ်ား႑်ားးးကေ ားပ ္ကား၊ းမက  ုား္မ်ား 
သးက္ွးကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ သကက  ု္ကေသ်႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား M14 းံုးံးရ္က ပ ညကာ႔းရကက 
္ွးကး က္ားး္ကး သညက။ ထု ာ႔ေမ်ကက းရ္ကားး ု္က္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ေၾကပ္်ထ်ားသညကာ႔ ထုးကကုမက္မ်ား 
႑်ား  ုႏၵ ွ း က ေမပးညကေး်ကးရ္ကကမ္ကားး္ညကာ႔ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က ေ ်္ကား မုႏ ု္က မက     
သ္ကေ ်္က ရ္က႕ပးၱဳး သညက။ းရ္ကားး ု္ကသညက ေၾကပ္်ထ်ားသညကာ႔ ထုးကကုမကသးက္ွးက       
းမက  ုား၏ ၂၀% သ ုာ႔္၀ုးက ၁၀% ႑်ား  းမ် ရမက႑ပ းက ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားဘဏက(MEB) ွ  
MGE၏ ေ္ရး် က္ားးရ က္  မကက မ္ကားေးားသရ္ကား း သညက။ းုဂၢလ ကကု္ၸဏီး ု္ကးရ္ကား္မ်ား႑်ား 
႑း ုား ၏ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားသညက လံုေလ်ကက္ႈ ္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ လကက ွ ကမ္ကာ႔သံုား 
ေမသညကာ႔းမးကးရ္က  ံုား ံႈား ႈ္္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက ၀်ကရကက္မ်ား   ွ ေမး သညက။  
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ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ားေၾက်ကပ္်ပ က္ားုွႏ္ကာ႔  းမ် ရမကေးားသရ္ကားပးီားး က ၎ေကမ်ကက္မကက႑်ား 
သ ုေလွ်္ကထ်ားပ ္ကား၊ ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ေ ်္ကား မပ က္ား၊ လ ု က္း္က ကုမကသညက႑်ား း ုကက ု ကက 
 ေ ် က္ား မပ ္ကား သ ု္၀ုးက ႑လရးကသေဘ် ကုမကသရ္ကပ ္ကား၊ သ္က္ူပ က္ားပးၱဳမ ု္ကး သညက။ 

ထုးကလုးက္ႈ႑်ားေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ္ွးကး က္ားး္ကပ ္ကားသညက 
 ေကမ်ကက္မကကကက႑ုးက မၱဳးကေ ားးရ္က ႑ေ ားၾကီားေသ်က းၥ းက္မ်ားပ းကး သညက။ ေကမ်ကက္မကက 
ထုးကလုးကပ ္ကား႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ား မက္ွ် လရမကးရ် ကက ြး သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားသညက ႑ ရ္က႑း်ား႑်ားပ က္ာ႔ေသား္္ကပးီား းမက  ုားၾကီား္်ားေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
၎း ုာ႔႑်ား ေ္ွ်္က  ုထုးက မက္ွ် လရမကးရ်လရ္ကကူလွေးသညက။ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ႑်ား 
ထ ေ ်ကကးရ်ၾကီားၾကးက ႈ္္ ွ ပ ္ကားသညက း ်ား္၀္ကလုးက းက္မ်ား၊ ႑ ရမကုႏွ္ကာ႔ းမ် ရမက ္ေးားေ ်္ကပ ္ကား၊ 
ထုးကကုမက္မ်ား႑်ား ႑းီ ္က ံ္ႈ္ ွ ပ က္ား၊ ထုးကလုးက္ႈး္်ဏုႏွ္ကာ႔းးကသကကေသ်႑ မကက႑လကက 
႑္ွ်ား္မ်ား  ွ ေးပးီား ႑ကမ ၱဳား ကက႑ေမပ ္ကာ႔ ႑း ုား ၏႑ ရမကဘက်္မ်ား  ံုား ံႈား ႈ္ ပ းကေးခေးး သညက။ 
ဤ႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုပ က္ား႑းရကက ထုးကလုးက ႈ္၏း ်ား၀္က႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား MGE ္ွ 
 ေးားမ ု က္ပ က္ား ္ ွ ေသ်ကလညကား  ုး ္႑ၾက ္က EITI ႑းီ ္က ံ႑း်႑းရကကက ု္ူ   ွ မ ု က္ေသ် 
႑ မကက႑လကက႑်ားလံုားက ု လရးကလးကေသ်း ုကက  ု က္းးကေ ားသူ (Independent Administrator) 
ထံသုာ႔   ေးား႑းက္ညကပ းကေၾက်္ကား ေ ်ကပး႑းကး သညက။  
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၂.၅ ႑  ုားးမကးရ္ကားထရကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းုလြ္မ်ား ထုးကလုးက္ႈ 

 

 

လးကးေလ်းရ္ကပ္မက္်မ ု က္္ံ၏ထုးကလုးက္ႈး္်ဏုႏွ္ကာ႔ းးကသကကသညကာ႔႑ မကက႑လကက္မ်ား 
(႑ေးခဇ္်ား)႑်ား  ၀ ုး် က္ား႑္ကား႑ ရြာ႔ “central statistical organization (CSO)” ၏ database 
းရ္က ေးရာ႔မ ု က္း သညက။ ၎းရ္က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘက်ုႏွးက၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘက်ုႏွးကုႏွ က္ာ႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
းထ္ ၆-လ ႑းရကက ႑  ုားးမက းရ္ကားထရကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔းုလြ္မ်ားထုးကလုးက္ႈ၏ း ်ား၀္က႑ မကက 
႑လကက္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးထ်ားသညက။ ႑သုံားပးၱဳထ်ားသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ား္ွ် MGE ုႏွ္ကာ႔ UMEHL 
၏ လကကေ႑်ကက ံကု္ၸဏီ ၂  ု ပ းကသညကာ႔ Myanmar Imperial Jade (Gem and 
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Jewellery)ကု္ၸဏီလီ  ္းကကုွႏ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔းး ပ္်ားလုးက္မကား (Gem and Jewellery) ကု ၸ္ဏီလီ္ းကက 
း ုာ႔ထံ္ွ ႑သုံားပးၱဳထ်ားေၾက်္ကား CSO database ႑ သ  ွ  း သညက။ ၅၉  

းမက  ာုးပ းကပ ္ကား 

ထုးကလုးက္ႈ႑်ားေၾက က်ပ္်ပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ပ က္ားးးကေ ားပ ္ကားပ းကးအစဥက၏ ႑ဓ ကေသ်ာ႔ မကက္ွ် 
းမက  ုားပ းကပ ္ကား ပ းကသညက။ ႑  ုး းမက  ုားပ းကပ ္ကားလုးက္မကားသညက မ ု က္္ံး ု္ကား႑းရကက 
႑လရမက ကက ြာ႔ေသ်က းၥ းကပ းကး သညက။ ႑ထူားသပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ားးမက  ုားပ းက ်းရ္က 
လရမကးရ် ကက ြ္ႈ ွ း သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ေကမ်ကက  ု က္ားးုံားၾကီား္မ်ား၏ ႑ ညက႑ေသရား 
႑းးက႑္ွမက႑်ားသ  ွ မ ု က္ မက ႑လရမက ကက ြေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်က ေ္ဘု္မ႑်ားပ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကးည် ွ က္္မ်ားသညက ႑ဂၤလ းက႑ကၡ ် “C” ၄ လံုားပ က္ာ႔  ေကမ်ကက္မကကးမက  ုား႑်ား 
သးက္ွးကး သညက။ color = ႑ေ ်္က၊ clarity = ၾကညကလ က္္ႈ၊ carat (weight) = က် ကက 
(႑ေလား မ မက)ုႏွ က္ာ႔ cut= ပ းကေး်ကက္ႈ႑ ညကေသရားး ုာ႔ပ းကသညက။ လကကေးရာ႔းရ္က 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်၊ လကက၀းက းမ်ုႏွ က္ာ႔ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကကထုးကကုမက္မ်ား၏ 
းမက  ုားကရ္ကား ကက ႑ က္ာ႔း ု က္ားပ၌ းမက  ုားပ းကပ က္ား ပးၱဳလုးက ္ညကပ းကပးီား းမက  ုားပ းကပ ္ကားက ု  
္မ်ားေသ်႑်ားပ က္ာ႔ းရ္ကားး ု္က သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကက္မကကကုမကသညက သ ုာ႔္၀ုးက ကၽရ္ကားကမ္ကသူးးကအစဦား 
းးကေ္်ကက္ွ ပးၱဳလုးကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ဤ႑းီ ္က ံး်သညက ႑းု ား ၏ း ်ား၀ က္းမက  ုား 
ပ းကပ ္ကားလုးကထံုား္မ်ား႑ေးခပ၌သ် ႑ေပ  ံထ်ားး သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ႑  ုး  
း ်ား၀ က္းမက  ုားပ းကပ ္ကားမညကားလ္ကားသညက  းမ် ရမက္မ်ားုႏွ က္ာ႔႑ ရမက္မ်ား႑်ား ထ ေ ်ကကးရ် 
 ေက်ကက္ူေသ် မညကားလ္ကားပ းကေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။  

၁၉၉၅  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ၏ ႑ မကား ၈ းရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညက္ွ် သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ 
သညက ေကမ်ကက္မကကးည် ွ္က္မ်ား၊ကၽရ္ကားကမ္ကသူ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ႑ပ ်ားသ္ကာ႔ေလမ်ကသူ္မ်ားး ၀ က္ေသ် 
းမက  ုားပ းက႑ ရြာ႔္မ်ားက  ု လ ု႑းကသညကာ႔ ေမ ်ေ သ႑လ ုကက ရြာ႔းညကား ္ညက၀ု း  ွ း သညက။ 
႑  ုး အစဥးေ ႑်ား ၂၀၁၆  ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကကးရ္က ္ေပး် က္ားလြဘြ                     
 ကကလကကထ်ား ွ း သညက။ 

အစဥးေ ႑  ေကမ်ကက္မကက းမ်ၾကီားၾကးကေ ား ၀ ုေက်က္းီသညက ပ္မက္်မ ု က္္ံ႑းရ္ကား ွ  
 ေကမ်ကက္မကကးမက  ုားပ းကပ ္ကား  ု္က ်က းၥ းက္မ်ား႑်ားလံုားက ု ၾကီားၾကးက ေသ် ႑ဓ က းမက  ုားပ းက   
႑ ရြာ႔ ပ းကသညက။ ေက်က္းီအစဥကၠး႑ေမပ ္ကာ႔ သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ (္ ု သ္ံဇ်းုႏွ က္ာ႔ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား ၀မကၾကီားး်မ)၏  ုး ္၀မကၾကီား္ွေ ်္က ရကကပးီား ေက်က္းီးရ္က 
သကက  ု္က ်႑း ုား း်မ  ု္က ်္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကက္မကကးည် ွ္က္မ်ား း ၀ က္း သညက။  ၆၀ 

း ု က္ားေ သၾကီားုွႏ္ကာ႔ပးညကမ္ကး ုာ႔းရ္ကေ သ  ု္က ်းမက  ုားပ းကေက်က္းီ္မ်ား ွ း သညက။  ေကမ်ကက္မကက  
အစဥးေ  ႑ မကား ၈ းရ္က ထ ုးမက  ုားပ းက႑ ရြာ႔္မ်ား႑်ား  ရြာ႔းညကားပ ္ကား၊ း်၀မကုႏွ က္ာ႔႑ မကားကက္မ်ား႑်ား 
သးက္ွးကေးားထ်ားး သညက။ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑  ေကမ်ကက  ု္ကားးံုား႑်ား ေၾကပ္်ပးီားေမ်ကက 
းမက  ုားပ းက႑ ရြာ႔္ွ ၎၏းမက  ုားက ု  မကားးးကပးီား  းမ် ရမက႑်ားသးက္ွးကး သညက။ 
းမက  ုားပ းကေက်က္းီသညက းထ္ ံုား႑ေမပ က္ာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ္ွ ေၾက်ကပ္်လ ကုကသညကာ႔ 
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 ေကမ်ကက  ု က္ားးံုား၏႑ေလား မ မက၊ ႑ ရ္က႑း်ား၊ ႑ေ ႑းရကကမွ္ကာ႔ ႑ ညက႑ေသရား႑်ား 
္ွးကးံုး္ကပ ္ကား ပးၱဳလုးကး သညက။ ေက်က္းီ၀္ကးးကအီစဥား မ္ကားသညက ္ညကသညကာ႔လလ္ကား္ ုား္ႈ္ွ ္း ေသ် 
းမက  ုား မကာ႔္ွမကား္ႈပးၱဳလုးကပးီားေမ်ကက ႑ ရြာ႔၀္က္မ်ား႑်ားလံုား၏ သေဘ်းူညီ္ႈပ ္ကာ႔ ႑ပးီားသးကးမက  ုား႑်ား 
သးက္ွးကပ ္ကားပးၱဳး သညက။ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ္က ေ ်ကပးပ က္ား္ ွ ေသ်ကလညကား ႑ထကကးရ္က 
 ေ ်ကပးထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်၏ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား MGE ၏ M 14 Form းရ္က 
္ွးကး က္ားး္ကက် MGE ္ွ ထ မကားသ ္ကားထ်ား ွ း သညက။  ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  မံး းက ၁၈ ႑  
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ ေသ်ကု္ၸဏီ သ ုာ႔္၀ုးက ႑သ္ကားသညက းမက  ုားပ းက႑ ရြာ႔က သးက္ွးကသညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်းမက  ုားက ု ္ေကမမးကး က ပး္က ္ကသးက္ွးကေးား မက းမက  ုားသးက္ွးကသညကာ႔ 
ေမာ႔္ွ  ကကေး ္ကား ၃၀ ႑းရ္ကား  ၀ ုေက်က္းီသ ုာ႔ း က္ပး ရ္ကာ႔ ွ သညက။ 

ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကား၏းမက  ုား႑်ား သးက္ွးကပးီားေမ်ကက M 14 Form းရ္က ္ွးကး္ကားး္ကထ်ားက် 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ္ွ  းမ် ရမက႑်ား ပ္မက္်ာ႔းီားးရ်ားေ ားဘဏက ွ  MGE ၏ ေ ရ္း် ္ကားသ ုာ႔  မကက မ္ကား 
 ေးားေ ် က္ မကလ ု႑းကး သညက။ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑  ေကမ်ကကးရ္ကားပ၌ ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကက 
႑  ု္ကားးံုား႑းရကက လကက ွ သးက္ွးက းမ် ရမကုႏႈမကားထ်ား္မ်ား္ွ် 

 းး ပ္်ား၊ မီလ်၊ ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ း မက ႑းရကက ၂၀% 
 ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑းရကက ၁၀ % 

ပ္မက္်မ ု္က္ံ ွ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔မ္ကေပ္္မ်ားးရ္က ေ သ  ု က္ ် ေကမ်ကက္မကက းမ် 
းမက  ုားပ းကေက်က္းီ ၁၂  ု  ွ သညက။ ၎း ုာ႔္ွ် 

  ်ားကမကာ႔ းရ္က      ၂- ု 
 လံုား ္က းရ္က       ၂- ု 
 ္ ုားကုးကးရ္က       ၃- ု 
 ္ ု က္ား ႈားးရ္က         ၁- ု 
 ္ ုားညွ က္ားးရ္က       ၁- ု 
 မ ၼ္်ားးရ္က          ၁- ု 
  ုႏ ီားးရ္က            ၁- ု 
 ္ ုားမြ-လံုား ္က းရ္က ၁- ု 

ေ သ႑ ္ကာ႔းမက  ုားပ းက႑ ရြာ႔းရ္က ႑ ရြာ႔၀ က္ ၁၂ အစဦားး ၀ က္း သညက။ ၎း ုာ႔္ွ် 

 MGE က ု္ကး်ားလွ္က               ၃-အစဦား 
 ပး က္း္ွ ေကမ်ကက္မကကးည် ွ က္    ၁-အစဦား 
 MGJEA က ု္ကး်ားလွ္က            ၁-အစဦား 
 သကက  ု္က ်႑း ုား း်မ္မ်ား၄-အစဦား (႑ေက်ကက ရမက၊ ပးညကးရ္ကား႑ ရမက၊ ႑္မ ၱဳားသ်ားးီ္ံက မကားအစဦားးီား 

းသညကး ုာ႔ ႑း ႑၀ က္ပ းကသညက။) 

း ်ား၀ က္းမက  ုားသးက္ွးကပ ္ကားမညကားလ္ကား္မ်ားသညကးရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ ္ ွ ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်္မ်ားသညကး္ကလွမ္က းမက  ုားပ းက မက ကက ြေသ်ေၾက်္ကာ႔ ႑  ုး းမက  ုားပ းကပ ္ကားလုးက္မကား႑်ား 
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း ု  ္ုထ ေ ်ကကေက်္ကား ရ္မကလ်ေး မက႑ေလားထ်ားေ ်္က ရကကသ က္ာ႔း သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်
းမက  ုားပ းကပ ္ကား  ု္က ် ေက်္ကား္ရမကေသ်႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား၊ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား႑်ား မ်ားလညက 
ေး မကုႏွ္ကာ႔ းရ္ကား ညကပ ႇ္္ကာ႔း္ကေးားမ ု္က မက႑းရကက မ ု က္္ံေး်က႑း ုား ႑်ား ႑ကူ႑ညီေးား မက လ ု႑းကး  
သညက။ 

၄.၂.၂ း မကေ ခ္ႈ္ မ်ား 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် သကက  ု္ကသူေး ္ကားးံုုႏွ က္ာ႔ ေ္ားပ္မကားပ ္ကား႑ေးခ႑ေပ ပးၱဳသညကာ႔  လ က႑  
ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ထုးကလုးကေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၏ ၈၀% သညကေၾက်ကပ္်ပ ္ကား္ ွ း ။ 
ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ း ်ား၀ က္မညကားလ္ကားက ု ႑သံုား္ပးၱဳၾကး ။ ္မ်ားေသ်႑်ားပ က္ာ႔ း ်ား၀္ကမညကားလ္ကားုႏွ က္ာ႔ 
း ်ား္၀္ကမညကားလ္ကားုႏွးက ုးလုံားက ု ႑သံုားပးၱဳၾကပးီား းးက  းးက ံ ႑  ုး မညကားလ္ကားုႏွးက ု႑်ား 
္းူညီေသ်းမက  ုားကရ္ကား ကက္မ်ားပ၌ းးက ု္ွးးက ုသ ုာ႔ ကူားေပး်္ကားက် ႑သံုားပးၱဳေမၾကသညကက ု 
သ  ွ  း သညက။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ္မ်ားသညက ၎း ုာ႔၏ထုးကကုမက႑မညကား္္ကက ုသ် း ်ား၀္က 
ေၾက်ကပ္်္ႈပးၱဳပးီား ကမမကထုးကကုမက္မ်ား႑်ား း ်ား္၀္ကလ္ကားေၾက်္ကားပ ္ကာ႔ ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳၾကသညက။  

MGEုႏွ္ကာ႔ MONREC း ုာ႔သညက ႑ထူားသပ ္ကာ႔ းုဂၢလ ကလုးကက ု္ကသူ္မ်ား၏  ေကမ်ကကးရ္ကား 
လုးက္မကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ က္ားက ုေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ ္ညကာ႔ ႑း ုား ၏ းရ္ကားေ ် က္ ညကသညက 
႑ဓ ကပးဥမ်ပ းကေၾက်္ကား သ  ွ း သညက။ ႑း ုား သညက ႑ကမ ၱဳားးူ းူားေ ်ကပ ္ကားလုးက္မကား္၀ုးကေသ် 
းုဂၢလ ကးူားေ ်ကပ က္ားလုးက္မကား္မ်ား႑်ားလံုား၏ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ္မ်ားက ု ႑  ုး လုးက္မကား 
လုးကက ု က္သူ၏ ေၾက်ကပ္် မကကးးက ုးညကားက ုသ် လကက ံေမ း သညက။   ုလ ုသညက္ွ် း် ္ကား ွ  
႑ မကက႑လကကသညကလကက ံ္ုံၾကညကမ ု က္ ရ္က ်္ ွ း ။ ႑က္က  းုဂၢလ ကးူားေ ်ကလုးကက ု က္သူ္မ်ား 
႑်ား ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ပ က္ားုွႏ္ကာ႔းးကေ ားပ ္ကားက ု းမးကကမးရ်ပးၱဳလုးကမ ု က္း က း ု္ ု  ္ံုၾကညကလကက ံမ ု္ကသညကာ႔ 
႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု  ွ မ ု္က္ညက ပ းကေးသညက။ 

MGE သညက ႑  ုး ကက႑်ား ၾကီားၾကးက္ႈပးၱဳ မက႑းရကက ႑ ္ကာ႔ပ ႇ္္ကာ႔း္က မက  ုႏၵ ွ ၾကး သညက။ 
သ ုာ႔ေသ်က ကၽရ္ကားကမ္ကလုးကသ်ား္မ်ား ႑လံု႑ေလ်ကက္ ွ ပ က္ား၊ ႑ေးရာ႔႑ၾကံၱဳ္ ွ ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ မညကားးည် 
  ု က္ ် ၀ုသုးမညကားး ားပ ္ကားးသညကာ႔ ႑ ကက႑ ြ္မ်ား ွ ေမး သညက။ လကက ွ ႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔  
ပး က္ ္ကထ်ားသညကာ႔အစဥးေ ႑  ႑း ုား ုႏွ္ကာ႔႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားလုးကက ု္က ႈ္က ု းရမကား႑်ားေးားပ ္ကားပ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကက႑်ား း ု္ ုထ မကား မၱဳးကမ ု္က္ညက ပ းကး သညက။ ဧက႑္မ်ား႑ပး်ား႑ေးခးရ္က 
လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ပးၱဳသညကာ႔ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ႑မညကား္္ကသ်ေးားပ က္ားုွႏ္ကာ႔ လုးကက ု္က ရ္ကာ႔သကကး္ကား ၾက် ွညကးရ် 
 ေးားထ်ားပ ္ကားပ က္ာ႔ းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကား္မ်ား႑်ား း ု္ ုလ ုကကမ်ေးပးီား း ု  ္ုထ မကား မၱဳးကမ ု္က္ညက ပ းကး သညက။ 
လကက ွ ႑ကမ ၱဳားးူလုးကကရကက္မ်ားသညက းုဂၢလ က လုးကကရကက္မ်ားထကက  း ု  ္ုၾကီား္်ားး သညက။  

MGE ္ွ ေ ်ကပးသညကာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ု က္ ်႑ မကက႑လကက္မ်ား (႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးပးီား) ႑  သကကး္ကား 
ကမမက ွ ေမေသ် ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားသညက ၂၀၁၆  ုုွႏးက ္းကလ ႑ထ  လုးကကရကက 
 ေး ္ကား ၂၁၃၉၂  ွ း သညက။ ၎လုးကကရကက္မ်ား႑မကက ၉၈% သညက းုဂၢလ ကလုးကကရကက္မ်ား ပ းကပးီား 
၂% သညက MGE ုႏွ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူလုးကကရကက္မ်ားပ းကး သညက။   ုလ ုသညက္ွ် ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၏ ၂% က ုသ် ထ ေ ်ကကးရ် ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔မ ု က္ပ က္ားပ းကး သညက။ 
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ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈ႑ မကက႑လကက႑း ႑ကမက ု   ွ ေ႑် က္ေ ်္က ရကကမ ု္ကပ ္ကားသညက 
႑းု ား ၏ ဘက်ေ္ရးုေ ်္ကားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔းရကက မကကပ က္ားက ု ထ ေ ်ကက ႈ္  ွ ေးး သညက။ ႑း ုား ၏ 
 ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ားလုးက္မကားးအစဥက္မ်ားသညက လရမကးရ်႑်ားမညကား ႈ္္မ်ား     
 ွ ေမသညက္ွ် သ သ်ထ္က ွ်ားး သညက။ MONREC မွ္ကာ႔ MGE း ုာ႔သညက ထ ု႑ ကက႑ ြ္မ်ား႑်ား 
ေပ  ွ က္ား မက လံုေလ်ကကေသ်းရ္ကားေ ်္က ညက၊ မညကားးည်ကၽရ္ကားကမ္က္ႈုွႏ္ကာ႔ လူာ႔းရ္ကား႑်ား႑ က္ား 
႑ပ္းက္မ်ား ္ ွ း ။ 

ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  ႑ မကား ၈၊၄၀( )းရ္က ေ ်ကပးသညက္ွ် “ထုးကလုးက  ွ ေသ် 
 ေကမ်ကက္ မကက းမ်႑  ု္ ကားက  ု ္းွကးံုး္က မက းမကကကရကကပ ္ကား သု ာ႔္၀ုးက ႑္မွကးက က္ 
ထုးကလုးက  ွ ေသ် ေကမ်ကက္ မကက းမ်႑  ု္ ကားက  ု ္းွကးံု္း္ကဘြ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္ မကက းမ် 
႑  ု္ ကားပ ္ကာ႔ လြလွ က္  ္းွကးံုး္ကပ ္ကားက ကုမၱဳားလရမကေၾက်္ကား ပးးက္ ႈထ္က ွ် ားးီ ္ကပ ္ကား  ံလွမ္က 
ထ သူုက  ု ေထ်္က ဏက႑မညကား ုံား ၇ ုႏးွက္  ွ ႑္မ်ား ုံား ၁၅ ုႏးွက႑ထ  မ္းွက  ံ္ညကာ႔ ႑ပး္က 
 ေ ရ္ ဏကလညကား မ္းွက  ံ္ညက၀ု း  ွ း သညက။” လကကေးရာ႔းရ္က ထ ုကြာ႔သ ုာ႔ ပးးက္ႈထ္က ွ်ားးီ ္က ံ ပ က္ား    ွ  
္ ွ က ု္ူ သ  ွ  ပ ္ကား ္ ွ း ။ ၂၀၁၆  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က က္ မကကးရ္ကလညကား ႑ထကကး  
႑ မကက႑်ား ပး က္ က္ ြာ႔ပ ္ကား ္ ွ း ။ ႑း ုား ၏ းးကေ ားေ ားးရ္ကား ညက၊  ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ားးရ္ကား ညကုႏွ္ကာ႔ 
အစဥးေ ုႏွ က္ာ႔႑ညီလုးကမ ု္ကးရ္ကားး ု႕႑်ား သုေးသမပးၱဳပ ္ကား၊ သံုားသးကပ ္ကား၊ ႑်ားေးားကူညီပ က္ား္မ်ား 
 ပးၱဳလုးက မက လ ု႑းကေၾက်္ကား ထ က္ ွ်ားး သညက။ 

းမက  ုားပ းကပ ္ကားလုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑်ား  ွ က္ားလ က္ားးရ် ္သ  ွ  း ။ အစဥး္် ေ သ႑ ္ကာ႔းမက  ုားပ းက႑ ရြာ႔္ွ 
ထုးကလုးက္ႈ႑်ား ေကမ်ကကးရ္ကားသ ုာ႔က ု္ကး ု္ကသရ်ားေ ်ကက   မကားးးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔သုံားသးကပ ္ကား္မ်ား 
 ပးၱဳလုးကး သလ်ား၊  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူသညက ၎း ုာ႔၏ထုးကကုမက္မ်ား႑်ား ေ သ ံုားသ ုာ႔သ္က္ူ  
းမက  ုားပ းကေးး သလ်ား၊ ႑ထကကေ ်ကပးး  ႑ မကက ၂  ုးလံုား႑်ားကမ္ကာ႔သံုားး သလ်ား သ ုာ႔္၀ုးက 
႑ပ ်ားမညကလ္ကား္မ်ား႑်ား ကမ္ကာ႔သံုားး သလ်ား   ုသညကက ု  ွ က္ားလ္ကားးရ်သ  ွ ပ ္ကား ္ ွ း ။ 

MGE၏႑  ု႑  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ားးမက  ုားပ းကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  ေက်က္းီ္ွလ ုကက
မ် မက လ ု႑းကေသ်လ္ကားညလမက မကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ မညကားလ္ကား္မ်ား ွ ေၾက်္ကားသ ုာ႔ေသ်က ဤ႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုေ ား  
႑းရကက ႑  ုး လ္ကားညလမက မကက္မ်ားုႏွ က္ာ႔မညကားလ္ကား္မ်ား  ု က္ ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား  MGE ္ွ 
ထုးကေးားပ ္ကား ္ ွ  ြာ႔း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား  ုး ္ ႑ၾက ္က ပ္မက္်ာ႔EITI ႑းီ ္က ံး်ထုးက မက႑းရကက 

၉၈%

၂%

ေကမ်ကကး ္ ကားထုးကလုးက္ ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား
(းုးေုး ္ကား ၁၈၂၄၈)

းုဂၢလ က 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔္မ်ား ၁၇၉၃၈

MGE ုႏွ က္ာ႔႑ကမ ၱဳားးူ 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔္မ်ား ၃၁၀

၉၉%

၁%

ေကမ်ကက္ မကက းမ် ထုးကလုးက္ ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား
(းုးေုး ္ကား ၃၁၄၄)

းုဂၢလ က 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔္မ်ား ၃၁၂၃

MGE ုွႏ က္ာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူ 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔္မ်ား ၂၁
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းမက  ုားပ းကပ ္ကားမညကားလ္ကား္မ်ားုႏွ က္ာ႔းးကသကကေသ်႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ေ ်ကပးေးားမ ု္က္ညက၀ု
  ုး သညက။  ွ က္ားလ္ကားး ကမေသ် းမက  ုားပ းကပ က္ားမညကားလ က္ား္မ်ား ္ ွ း က ေ သ႑ ္ကာ႔ 
းမက  ုားပ းက႑ ရြာ႔႑ေမပ ္ကာ႔ းမက  ုားပ းကပ က္ားလုးက္မကား လုးကေ ်္က ်းရ္က ္ွမး ႈ္ ္ ွ ပ က္ား 
ပ းကေးခမ ု က္း သညက။ ႑က္က   းမ် ရမက္မ်ား႑်ား ႑္ွမကးက္ကေ ်္ကား မပ က္ား္ပးၱဳ္ွီ 
 ေးားေ ် က္ေးပ ္ကားသညက ေလမ်ာ႔မညကားးမက  ုားပ းက္ႈက ု ပ းကေးး သညက။ 

ထုးကလုးက္ႈုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကား သံုားသးက ္ညကာ႔႑ပ ်ားက းၥ းကးးက ု္ွ် ုႏွးက႑လ ုကကထုးကလုးက ႈ္ ႑ မကက 
႑လကက႑်ား လလ္ ကား္ ုားမ ု္ကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကသ ုေလွ်္ကပ က္ားပ းကး သညက။ ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက ၎းု ာ႔ ၏ 
ထုးကကုမက္မ်ားက ု ေ ်္ကား မ မက႑းရကက ံုားပ းကပ က္ား္ပးၱဳ္ီွ႑ မ မက႑ထ  ဂ ုေ  က္ထြးရ္က လုွႏ္ကာ႔ မီ  
သ ုာ႔္၀ုးက ုႏွးကုွႏ္ကာ႔ မီ  သ ုေလွ်္ကထ်ားၾကသညက။ ကု ၸ္ဏီ္ွ ထ ုသ ုာ႔သ ုေလွ်္က မက ုံားပ းကပ က္ား္ွ် 
 ေကမ်ကက္မကကလ ု႑းက္ႈ၊ ေထ်ကကးံာ႔ေးားမ ု္က ႈ္၊ ေ သးရ္ကား(မ ု က္္ံးက်)ေးမားကရကက္မ်ား ွ  းမက  ုား 
 ေးမားုွႏႈမကား္မ်ားက ု မ်ားးရ္ကာ႔ေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကမ ု္ကး သညက။ MGE သညက ႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကား္မ်ား ွ  
 ေကမ်ကက္မကကထ်ားသ ု္ႈး္်ဏက ု သ  ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား းုဂၢလ ကကု္ၸဏီ္မ်ားသညက  ၎း ုာ႔ 
း းကၾက ၱဳကက လရးကလးကးရ်လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ MGE ္ွ းးကေ ားပ က္ား ္ပးၱဳး ။  

္ ာုးကုးက 

္ ုားကုးကေ သးရ္က ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား႑်ား ႑း ုား ္ွး ်ား၀္ကေ ်္ကား မေးားး သညက။ 
သ ုာ႔္၀ုးကး က း ်ား္၀္ကေ ် က္ား၀္ကေ ်ကကက်ား ႈ္ပ းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်က ေ သ ံ္မ်ားက 
း က္ပးသညက္ွ် ႑း ုား ္ွေ ်္ကား မေသ် ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား္ွ် ႑လရမကပး္ကားထမကပးီား ႑သံုားပးၱဳ မက 
္ပ းကမ ု္ကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား႑်ား း ်ား္၀္က ၀္က္ူေမ း သညက။  ေကမ်ကကးရ္ကား 
႑္မ်ားးု္ွ် လု က္ေ  ္ကား္မ်ားပ းကပးီား ၄ေး၊ ၅ေး းးု မကား ကမ္ကက်  ေပ္ေ႑်ကကသ ုာ႔  က္ားသရ်ား 
 း သညက။ ႑း ုား ္ွ ေ ် က္ား မေးားေသ် ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ားသညက ႑လရမကပး က္ားထမကေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
သကကေ ်ကက္ႈ ဏက႑်ားထ မကား မၱဳးက္ႈ္ပးၱဳမ ု္ကး ။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား၀္က္ူ မက 
 ေ္ွ် က္  ုေးမားကရကကၾကီားးးက ုပ းကေးခေမး သညက။ ္   ုား္လ်ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကားပ းကသညကာ႔  
္ီားေသရားုႏွ္ကာ႔ေ ်းးကထ်ားသညကာ႔  ်လ ်(ေ သ႑ေ ခ“ကမကာ႔”)ုႏွ္က႕ ႑ပ ်ားး ု က္ားပးညက (႑ထူားသပ က္ာ႔ 
း ုးကပးညက)္ွ း က္သရ္ကားေသ် ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကားက ု ႑သံုားပးၱဳ း သညက။ သ ုာ႔ပ းကး   
 ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ားးရ္က ႑သံုားပးၱဳေသ် ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား႑်ား ပးမကလညကသံုားသးက္ႈပးၱဳသ္ကာ႔ပးီား 
 ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား႑်ား ေထ်ကကးံာ႔ေးားမ ု္က္ညကာ႔ ႑ပ ်ားမညကားလ္ကား္မ်ားက  ု ေ ်ကထုးက မကုွႏ္ကာ႔ 
းီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ားပးၱဳ မက ႑ၾကံပးၱဳ ႑းကး သညက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် သကက  ု္ကသူေး ္ကားးံုုႏွ က္ာ႔ေ ရားေုႏရား ြာ႔သညကာ႔ လ က႑  ္ ုားကုးကးး ပ္်ား 
ထရကက ွ ္ႈသညက လရမက ြာ႔ေသ် ္ကးုုွႏးက္ွးး က္က် ကမ ္ကားလ်ေၾက်္ကားသ  း သညက။ းရ္ကား္မ်ားး ု  ္ု 
မကကလ်ပးီား  းမ်းူားေ ်က မကး ု  ္ု ကက ြလ်က် ႑  ုး းူားေ ်က္ႈ႑းရကကေ ရ္ကုမကကမ္ႈ္ွ် း ု္ု ္မ်ား 
 ပး်ားလ် ြာ႔း သညက။ လုုးက္မကားးးက ု႑းရကက လ ု႑းကေသ်လုးကသ်ား႑္က႑်ား္ွ် ္ ္ကက 
႑သုံားပးၱဳေသ် လုးကသ်ား႑္က႑်ားထကက ၂  း ု္ ုလ ု႑းကေၾက်္ကား းရ္ကားး ု္က္မ်ား္ွ ရ္ကာ႔၀ေပး်  ု 
ၾကသညက။ 
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 ်ားကမကာ႔ 

 ်ားကမကာ႔ေ သးရ္က ၂၀၁၂ ုုွႏးက ္းကလ္ ွ ၂၀၁၄ ုုႏွးက းကကး က္ဘ်လ႑ထ   ေကမ်ကက္မကက 
ထုးကလုးကပ ္ကားက ု  းက  ု္ကားထ်ားး သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ၂၀၁၁  ုုွႏးကးရ္က ႑း ုား မွ္ကာ႔ 
က မ္ကလရးကေပ္်ကကေ ားးးက္ေး်က႑ၾက်ား  မၱဳးက  ု ြာ႔ေသ် ၁၇ုွႏးကၾက် ႑းးက႑ းက းကးြေ ား 
သေဘ်းူညီ မကက းမကကပး်ား ႈ္ေၾက်္ကာ႔ပ းကး သညကက။ ၂၀၁၄ ုုွႏးက းကကး က္ဘ်လးရ္က းူားေ ်ကေ ား 
လုးက္မကား္မ်ား ပးမကလညက လညကးးကလ်သညကာ႔႑   ေကမ်ကက္မကကကု္ၸဏီ္မ်ားသညက ၎းု ာ႔၏ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑်ားသကကး္ကားး ုားက် လုးက္မကား္မ်ားပးမကလညကးး္က ြာ႔း သညက။ ၂၀၁၅  ုုႏွးကးရ္က 
႑းးက႑ းက္မ်ားပးမကလညကပ းကေးခ ြာ႔ပးီား းညကပ္ ္က ႈ္ပးမကလညက  ွ သညကာ႔ ၂၀၁၅ ုုႏွးက ္းကလ ္း ု က္္ီ 
႑ထ  ႑  ုကက႑းမကာ႔က်လးရ္က းူားေ ်ကပ ္ကား္မ်ား႑်ား  းက  ု္ကားထ်ားး သညက။ ၂၀၁၄ ုုႏွးက 
 ေမ်ကကး ု္ကားးရ္ကးရ္ကား ညကပ္ က္ာ႔္်ားေသ်းကက္ုႏ  ်ား္မ်ား႑်ား႑သုံားပးၱဳ  ေကမ်ကကး က္ားးူားေ ်က 
ထုးကလုးက္ႈ္ွ် ႑ ္းမကး ုားးရ်ားလ် ြာ႔း သညက။ ေ သ ံ္မ်ား၏ မကာ႔္ွမကား မကက႑   ်ားကမကာ႔ေ သ ွ  
၇၀% မကာ႔ေသ် ေကမ်ကကး ္ကားထုးကလုးက္ႈ္မ်ားသညက ေၾက်ကပ္်္ႈပးၱဳပ က္ား ္ ွ း ။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ 
း ်ား၀ က္လ္ကားေၾက်္ကား႑်ား  ႑သုံား္ပးၱဳသညက္ွ် ထ က္ ွ်ားး သညက။  

 ်ားကမကာ႔ေ သ ွ  ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ားပ၌ လုးက္မကား ရ္က႑ေမ႑ထ်ားေက်္ကား္ရမက္ႈ ္ ွ ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
္ူား္းကေ ား၀ ား ႑္မ်ား႑ပး်ားသံုားးရြေမပ ္ကား္မ်ား ွ ေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ ၎႑ပး္က ေ ္ေ ား 
 ွ်ေ ရသညကာ႔ ေထ်္ကုႏွ္ကာ႔ မီေသ်လုးကသ်ား္မ်ားသညက ကု္ၸဏီ္မ်ား္ွ းရမကာ႔ပးးကေသ်ေပ္း်းံု႑်ား္ွီ  ုက် 
းီားးရ်ား ွ်ေ ရေမ း သညက။ ၂၀၁၅ ုုႏွးကးရ္က းရမကာ႔ပးးကေပ္း်းံုပး ၱဳကမ္ႈေၾက်္ကာ႔ ႑  ုး လုးကသ်ား 
႑္မ်ား႑ပး်ား ေသေၾက ြာ႔ၾကး သညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးကးရ္က ႑ းကဘကကလူ္ႈ႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ားက 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔လူ္ႈေ ား  ု္က ်္မ်ားက ု ႑ မ မက္ူက်ေပ  ွ္ကားမ ု က္ မက႑းရကက  ေကမ်ကကး က္ား 
းူားေ ်ကသညကာ႔လုးက္မကား္မ်ား႑်ား   ု က္ား္ံာ႔ေးား မကေး်္ကား  ု ြာ႔ၾကသညက။  

 ုႏ ီား 

 ုႏ ီားေ သးရ္က ွ ေသ် ေကမ်ကကး က္ား႑်ားလံုား၏ ၇၀%  မကာ႔႑်ား ေၾက်ကပ္်္ႈ ္ ွ ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ း ်ား၀္က 
လ္ကားေၾက်္ကား႑်ား ႑သုံားပးၱဳ္ႈ္ ွ ေၾက်္ကား ေ သ ံ္မ်ားက  မကာ႔္ွမကားေပး်  ုၾကး သညက။ ထ ုေ သ္ွ 
ထရကကေသ် ေကမ်ကကး က္ား္မ်ား႑်ားလံုားက ု း ုးကကုမကသညက္မ်ားက ၀္က္ူၾကး သညက။ ႑ထူားသပ က္ာ႔ 
ကုမကသညက္မ်ားသညက းရ္ကားပ၌ း ုကက  ုကက၀ က္္ူ ႈ္  ပးၱဳၾကး သညက။  

 

၄.၂.၃ EITI ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

ထုးကလုးက္ႈ႑ မကက႑လကကုႏွ က္ာ႔ထုးကလုးက္ႈ႑်ားေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ပ က္ား္မ်ားက  ု EITI းံမွႈမကားးရ္က 
 ေ႑်ကကး ႑း ု္ကား ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ 
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႑ထကကးရ္ကေ ်ကပး ြာ႔သညကာ႔႑ မကက႑လကက႑  MGE သညက  ုး ္႑ၾက ္က EITI ႑းီ ္က ံး် 
႑းရကက   ွ မ ု က္္ညကာ႔ ထုးကလုးက ႈ္႑ မကက႑လကက႑်ားလုံား႑်ား ေးား႑းက္ညကပ းကေၾက်္ကား 
႑  ုပးၱဳး သညက။ ဤ႑ မကကသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑းရ္ကားထုးကလုးက္ႈးုးုေး ္ကား႑်ား  မကာ႔္ွမကား ်းရ္က 
း ု  ္ုး ကမ္ညကပ းကပးီား ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမက  ုား္မ်ား႑်ား  မကာ႔္ွမကား ်းရ္က း ု္ ုး ကမ္ႈ 
 ွ လ်္ညကပ းကေးသညက။ းရကက မကက္ႈ္မ်ားးရ္က သး ပးၱဳး ်္မ်ားလညကား  ွ ေမး သညက။ အစဥး္် 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၏ ္းူညီေသ်႑ ညက႑ေသရား္မ်ား၊ ႑ထရကကုွႏၱဳမကား ္းူညီ္ႈ၊ ကု္ၸဏီ 
႑သီားသီား၏ ႑ ညက႑ေသရား္မ်ား၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထ်ားသ ုပ က္ားုႏွ က္ာ႔ ေးမားကရကကေးမားုႏွၱဳမကား 
းညကပ္ က္္ႈ ္ ွ ပ က္ားး ုာ႔ပ းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား လ်္ညကာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက 
 ေးား႑းက္ညကာ႔႑ မကက႑လကက္မ်ားသညက မ ု္က္ံးီားးရ်ားေ ား႑းရကက ေကမ်ကက္မကကကကးမက  ုား 
းရကက မကက ်းရ္က း ု  ္ုး ကမ္ွမကကမက မက ေ ်္က ရကကသ က္ာ႔ေးသညက။ 

၄.၂.၄ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

႑း ုား သညက ေကမ်ကက္မကကကက္ွဘက်ေ္ရ႑ပ္္ကာ႔ ံုား  ွ  မကုႏွ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက္မ်ား  ွ မ ု္က မက 
႑ ကက႑ ြ္မ်ား႑်ားးမးကးကမေ ်ကထုးကသ က္ာ႔သညက။ MGE ႑ေမပ က္ာ႔ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ မကုွႏ္ကာ႔းးကေ ား မက 
မညကားးည်ကၽရ္ကားကမ္က ႈ္ုႏွ္ကာ႔ းရ္ကား ညကး ုားးကကပ္ က္ာ႔္်ားေ႑်္က လုးကေ ်္က မကလ ု႑းကေးသညက။ 
သ ုာ႔္ွသ်  ံုား ံႈားေမေသ်႑ ရမကဘက်္မ်ား ပးမကလညက  ွ လ်မ ု္က္ညကပ းကေးသညက။ ေ သ  ု္က ် 
 ံုား္မ်ားသညက ႑ ္ကား႑ပ္းက္မ်ား လံုေလ်ကကးရ်္ ွ ပ ္ကား၊ လုးကး ု က္ ရ္ကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက ၾသဇ်ၾကီား္်ားေသ် 
ကု ၸ္ဏီုွႏ္ကာ႔ ကကသရ္ကေ ်္က ရကက မက းရ္ကားေ ် က္ ညက ္ ွ ေး။  

႑ ု း ႑ေၾက်္ကား႑ ်က းၥ းက္မ်ား႑းရကက ႑ဓ က ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား္ွ် 

၁။ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈုႏွ က္ာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ သ္ကာ႔ေလမ်ကေသ်႑ုးက မၱဳးက ႈ္းမးကေးခေး ကကလ်ေး မက 
၂၀၁၆  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑  ုပးၱဳထ်ားသညကာ႔ မညကားအစဥးေ ္မ်ား၊ 
းညကား္မအစဥကား္မ်ား႑်ား  မကားးးက္ႈပးၱဳ မက။ လ ု႑းကး က ေပး် က္ားလြ္ႈပးၱဳလုးက မက သ ုာ႔္၀ုးက ထးကေး ္ကားထညကာ႔ 
္ႈပးၱဳလုးက မက။    

၂။ ေထ်ကကးံာ႔ကူညီပ က္ား အစဥး္်- MGE ႑းရကကမညကားးည်႑ကူ႑ညီ 

  
EITI ၂၀၁၆ းံုွႏၱဳမကား၊ လ ႑ုးက မကက ၃. ၂ - ထုးကလုးကပ က္ား 

EITIေ က်ေ ်္ကေမေသ်မ ု္ က္ံ္ မ်ားသညက EITI႑း ီ္က ံး်းရ္က ဘက်ုွႏးကးးက ု႑းရကက 
း ု္ကားေ သၾကီား/ပးညကမ္က႑လ ကုကကမုကးညက္ မ်ား၏းုးေုး ္ကားထးုကလးုက္ႈး္်ဏုွႏ္ကာ႔ထုးကလးုက္ႈးမက  ုား္မ်ားး ၀္ကေသ် 
႑ မကက႑လကက္ မ်ားက ု ေ က်ပး း ္ညက။ ႑  ုး ႑ မကက႑လကက္ မ်ားးရ္ က ထးုကလးုက္ ႈ ႑ မကက႑လကက 
႑ ္ကား႑ပ္းက္ မ်ားုွႏ္ကာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္ က ေ က်ပးေသ် ထးုကလးုက္ႈး္်ဏုွႏ္ကာ႔ းမက  ုား္မ်ား႑်ား 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔းရကက မကကေ က်ပးသညက  ုသညကာ႔႑ မကက္မ်ား း ၀္က ္ညက ပ းကး သညက။  
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(က) ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ ္ကား႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑းီ က္ ံပ ္ကား႑းရကက 
သ က္ာ႔ေလမ်ကေသ်းမးက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ မညကားလ က္ား္မ်ားေးခေး ကကလ်ေးေ ားုႏွ က္ာ႔ သံုားသးက္ႈပးၱဳ ်းရ္က 
႑ကူ႑ညီေးား မက။ 

( ) ထုးကလုးကပ ္ကား႑း ႑၀္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေးားပ ္ကား၊ းမက  ုားပ းကပ ္ကား၊ း္ကး ု႕ပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ 
 ေ ်္ကား မပ ္ကား္မ်ားးရ္က ႑ုးက မၱဳးက ႈ္း ုားးကကလ်ေး မက႑းရကက ႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္မကကကက 
္၀် မ ၀်းးက းက ေးခထရကကလ်ေ႑်္က ႑ကူ႑ညီေးား မက။ 

(ဂ) ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္ုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကကးရ္ကားလုးက္မကား္မ်ား႑်ား ကမ္ကကမ္ကပးမကာ႔ပးမကာ႔ 
 ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔မ ု္က မက ႑းရကက MGE ႑်ား းရ္ကား ညကးညကေ ်ကကေးားပ က္ား။ 

ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ားးရ္က႑သုံားပးၱဳေသ် ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား႑်ားပးမကလညကသံုားသးကသ က္ာ႔ပးီား 
 ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား႑်ား ေထ်ကကးံာ႔ေးား မက႑ပ ်ားမညကားလ္ကား္မ်ား ေ ်ကထုးက မကုႏွ က္ာ႔ းီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ား 
 ပးၱဳ မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ 

းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ ကားေ ားုွႏ္ကာ႔ လူ္ႈဘ၀သကကေ ်ကက္ ႈ႑ေးခးီ္  ံမကာ႔ ရြပ ္ကား 

လုးကသ်ား/လုးက္ မကား ရ က္ ႑ေပ ႑ေမ္မ်ား 

းရ္ကားး ု္က္မ်ားသညက ႑္မ်ား႑်ားပ က္ာ႔ လုးကသ်ား္မ်ားေမထု ္က မကေမ ်၊ ႑း်ား႑ေသ်ကကုွႏ္ကာ႔ 
႑ေပ  ံကမမကား္်ေ ား ေး်္ကာ႔ေ ွ်ကက ႈ္္မ်ားေးားး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ပ္မက္်ာ႔ းမ်ေပ္းရ္က 
ေမထု ္ကၾကေသ် ေ သ ံ္မ်ားသညက ႑လုးက႑က ု္က႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကားမညကားး ေၾက်္ကား း္ကပးၾကသညက။ 
 ေကမ်ကကးရ္ကား႑္မ်ားးုးရ္က ေ ရလ႕ေပး်္ကားလုးကသ်ား္မ်ား႑်ား  မကာ႔ထ်ားသညက။ းးကမညကား္ွ် လုးကသ်ား္မ်ား 
႑်ား း ုးကပးညက္ွေ ခေ ်္ကလ်ပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑ပ ်ားမညကားလ က္ားးးက ု္ွ် ပ္မက္်မ ု က္္ံ၏ ႑ပ ်ားေ သ္ွ 
လုုးကသ်ား္မ်ား႑်ားေ ခ္ူပ ္ကားပ းကသညက။ ္ညကသညကာ႔မညကားလ္ကားး က္ပ းကေး ေ သးရ္ကားသ ုာ႔ လူး ္ကား္မ်ား 
၀ က္ေ ်ကကလ်သညကာ႔႑ေပ ႑ေမ္ွ်   ုား၀ ားလ်း သညက။ ႑မ ္ကာ႔ ုံားလး် (၂၀၁၅ ုုွႏးက 
း ်ား၀ က္သးက္ွးက မကက႑ )သညက ႑လရမကမညကားပးီား ႑လုးကသ္်ား္မ်ား႑်ား ၆ လ း် မၱဳးက မၱဳးကက် 
းးက  းးက ံ ၂၄ မ်  ီ႑  ု္ကား မက်   ု္ကားေးပ ္ကား္မ်ား ွ း သညက။ 

္ ုားကုးကေ သ ံပးညကသူ႑မညကားးုက ုသ် ႑လုးက မကကာ႔ထ်ားး သညက။ ႑လုးက႑က ု္က႑္မ်ားးုက ု 
 မကကုမက္ွ  ေ လ႕ေပး်္ကားလုးကသ်ား္မ်ား႑်ား မကာ႔ထ်ားး သညကက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ကု္ၸဏီ္မ်ားသညက 
ေ သ ံး ုာ႔၏ ေကမ်ကက္မကက႑သ းည်ေး ၾကရ္က၀ ႈ္း ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ႑လုးက မကာ႔႑းက မက္ံုၾကညက္ႈ 
္ ွ ၾကး ။ ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏၂၀၁၅  ုုွႏးက ႑မ ္ကာ႔ ုံား႑ေပ  ံလး်သးက္ွးက မကက္ွ် းးကေမာ႔လွမ္က ၃၆၀၀ 
ကမးက(႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃ေ ခလ် မက႕) ပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ္ ုားကုးက းမ် မ္ကေပ္းရ္က 
 ေးားေသ် လး်္ွ် လရမကးရ်မညကားး သညက။ ေ္ဘု္မ႑်ားပ ္ကာ႔ ႑လုးကသ္်ား္မ်ား႑်ား လး်ေးားပ ္ကား 
မညကားလ္ကား ၂ ္မ ၱဳား ွ း သညက။ 

 လေးား - းမ္ကား္ွမလး် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၀၀  မကာ႔ (႑ မ ၱဳ႕ပးညကးရ္ကားလုးကသ်ား္မ်ား)၊ 
သ ုာ႔ေသ်က ႑မ ္ကာ႔ ုံားလး်/႑ေပ  ံလး်္ွ် ၈၀၀၀၀ ကမးက (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၇၀ မကက႕) 
ပ းကသညက။ 



72 
 

 ထုးကလုးက္ႈ႑ေးခ္ွမေ၀ ံး်ားပ က္ား - (ေ သ ံ္မ်ား႑်ား ္ံုၾကညက ႈ္္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
 မကာ႔႑းကပ ္ကား္ပးၱဳး )။ လုးကသ်ား္မ်ားသညက ေးရာ႔ ွ ေသ်ေကမ်ကက္မကက၏ ၂၀% 
႑ကမ ၱဳား ံး်ား ရ္ကာ႔ ွ သညက။ 

း် မုုၱဳးကသကကး က္ားသညက ေ္ဘု္မ႑်ားပ က္ာ႔ ၆ လ၊ ၂၄ မ် ီ  ု ္ကားပ ္ကာ႔ ေမာ႔းအစဥကလုးကၾက း သညက။ 
လုးကသ်ား္မ်ား႑်ား လုးက္မကား ရ္ကပး္ကးသ ုာ႔ထရကက ရ် ရ္ကာ႔္ေးားး ။ ၆ လပးညကာ႔း် မၱဳးကကုမက ုံားသညကာ႔              
႑ မ မက္ွသ် လး်ထုးကေးားး သညက။ ္ ုားကုးကေ သးရ္က  း ု္ ုေက်္ကား္ရမကေသ်လုးက္မကား ရ္က 
႑ေပ ႑ေမုွႏ္ကာ႔ လး်႑်ားပ ္ကာ႔ ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၂၅၀ မက႕ေးားေသ် ကု ၸ္ဏီ္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကေးရ႕ ွ ႈ္႑ေးခ ေက်က္ ွ က္ေးားေသ်ကု ၸ္ဏီလညကား ႑မညကား္ က္ ွ း သညက။  
႑  ုး ေ သ၏ ႑ဓ ကပးဥမ်္ွ်္ူ္းကေ ား၀ ား သံုားးရြ္ႈပးဥမ်ပ းကသညက။ 

 ်ားကမကာ႔ုွႏ္ကာ႔ ုႏ ီားးရ္က ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား္ွ် ႑လုးက႑က ု္က႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကား္ ွ ္ႈ႑ေးခ း ုား  ္ကး းက 
း ုားးရ်ားလ်း သညက။ ႑လုးက႑က ု က္႑္မ်ားးု႑်ား း ုးကေ ရ႕ေပး် က္ားလုးကသ်ား္မ်ားက ု ေးားထ်ားပးီား 
႑ မ ၱဳ႕ပ္မက္်ာ႔လုးကသ်ား္မ်ားက ု ္ံု ရ်မွ္ကာ႔္ုႏ ေလားေ သး ု႕္ွေ ခ္ူထ်ားး သညက။ ႑လုးက မ မက္ွ် 
္မ်ားေသ်႑်ားပ က္ာ႔ မံမကက ၇ မ် ီ္ွ ည ၆ မ် ီပ းကပးီား လး်္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၀၀ 
ထကကမညကားသညက။ 

႑လုးကသ္်ား္မ်ား၏ ကမမကား္်ေ ားုႏွ က္ာ႔လုးက္မကား ရ္က႑ုႏ  ်္ကက္ကား ွ က္ားေ ားသညက ႑ဓ က က းၥးးက းက 
ပ းကသညက။ ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသညကာ႔လုးကသ်ား္မ်ား၏ ကမမကား္်ေ ားုႏွ က္ာ႔လုးက္မကား ရ္က႑ုႏ  ်္ကက္ကား ွ က္ားေ ား 
သညက ႑ဓ ကပးဥမ်းးက းကပ းကသညက။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ုုႏွးကးရ္က ေပ္း်းံုပး ၱဳကမ္ႈေၾက်္ကာ႔ ေ ္ေ ား 
 ွ်ေ ရသူ၆၁  ်ေး ္ကား္မ်ားးရ် ေသေၾက ြာ႔ၾက သညက။ ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ား႑ၾက်ား ဘ မကားပ  သံုားးရြ္ႈ 
္ွ်လညကား ္မ်ားပး်ားေမး သညက။ ္ူား္းကေ ား၀ ားသုံားးရြ္ႈ (ဘ မကားပ   ုႏွ က္ာ႔္ကကး် ကကး္ က္ား) သညက  
႑ထူားသပ ္ကာ႔ ေကမ်ကကး ္ကားထုးကလုးကသညကာ႔ေ သးရ္က ႑ဓ ကပးဥမ်းးက းကပ းကသညက။  

ေ သးရ က္ားးီားးရ်ားေ ား ရံာ႔ပ  ၱဳားး ာုးးကက္ ႈ 

ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကသညကာ႔ေ သ္မ်ား႑်ားလုံားးရ္က ေ သ ံပးညကသူ္မ်ားသညက ၎း ုာ႔ 
႑းရကက ႑လုးက႑က ု္က႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကား္မ်ား ္ ွ ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ း ုား  ္ကး းက္မ်ားး ုားးရ်ားလ်ားေမး သညက။  

၎႑ပး က္ ႑ မ ၱဳ႕႑လ်ား႑လ်ေက်္ကားေသ် းး ပ္်ားးရ္ကား္မ်ား႑်ား  ေ သ ံ္၀ုးကသူ္မ်ားက 
း ု က္  ု က္ပ က္ား၊ း ု္က  ု္က ရ္ကာ႔ သူ္မ်ားသညက ေကမ်ကကးရ္ကား႑ေၾက်္ကားမ်ားလညက္ႈ္ ွ ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ေ သ ံ 
ပးညကသူ္မ်ားုႏွ္ကာ႔ ထ ေးရာ႔ ကက ံ္ႈ္ ွ ပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက ေထ်ကကးံာ႔ကူညီ္ႈ္မ်ား ္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
ေ သ ံ္မ်ားက ္ေကမ္မးက ပ းကေမး သညက။ ႑ းကဘကကလူ ႈ္႑ ရြာ႔႑းညကား ၄၀ (႑ ရြာ႔ ုႏွးက ု္ွ် MATA 
႑ းကဘကက႑ ရြ႑းညကားုႏွ က္ာ႔္၀်္ းကပ းကသညက။)သညက ၂၀၁၆  ုုႏွးကးရ္က းး ု္ကးမ ု္က  
လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ပးၱဳပ က္ား၏ ႑ေ ားၾကီားးုံုႏွ္ကာ႔ ေ သ ံပးညကသူလူထု္ွ ႑ကမ ၱဳား ံး်ား ရ္ကာ႔ ွ ေး မက းသညကာ႔ 
႑ မကက္မ်ားး ၀ က္ေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ းးကသကကသညကာ႔ 
သေဘ်ထ်ား္မ်ားက ု ႑း ုား ႑်ားေး်္ကား  ုပ က္ားုႏွ က္ာ႔ ႑လုးက ံုေ ရားေုႏရားးရြ္မ်ားက ု းူားေး ္ကားလုးကေ ်္က 
 ြာ႔း သညက။ ၆၂ 
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 ုႏ ီားးရ္က ေ သ ံပးညကသူ္မ်ားသညက ၎း ုာ႔ေမထ ု္က ်ေ သ ွ  ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ားးရ္က ႑လုးကလုးက ရ္ကာ႔ 
္ ွ ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ႑လရမက႑္္ကား ္ကား ြးရ်ေမထ ု က္ေမၾက သညကာ႔ ႑ေပ ႑ေမ ွ ေမး သညက။ ၎ေ သ ံ္မ်ား 
႑်ား ္ညကသူ္ွမ႑လုးကေးားပ ္ကား ္ ွ း ။ ၎း ုာ႔ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳမ ု က္ မက႑းရကက ေ သးရ္ကား 
 ေကမ်ကကး က္ားေးမားကရကက ္ ွ း ။ ၎႑ပး္က ေ သ ံး ုာ႔သညက  ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ ကမကာ႔ 
္  ွ ၾကး ။ ၈၀  ်  ု က္ုႏႈမကားေသ်ေကမ်ကကး ္ကားးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ားသညက း ုးက သ ုာ႔္၀ုးက 
က ုားကမကာ႔း ု႕က ထ မကား မၱဳးကထ်ားေၾက်္ကား ေ သ ံး ု႕ကး္ကပးပးီား ၎း ု႕႑ေမပ ္ကာ႔ 
းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား၏  ္ကကမအစဥကပ က္ား ံ ္ညကက ု း ုား  ္ကး းက္မ်ား း ုားးရ်ားလ်း သညက။ 

ေကမ်ကကး ္ကားးူားေ ်ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ထုးကလုးကပ က္ား္မ်ားပးၱဳလုးကေမေသ်ေ သ၏ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ 
လူ ႈ္ဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက ႈ္သညကလရမကးရ်  ုား ရ်ားလမကက ွ း သညက။ ေ သ ံပးညကသူ္မ်ားသညက 
႑ းကဘကကလူ္ႈ႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔းူားေး ္ကားက် ႑ထကကေ ်ကပးး ပးဥမ်္မ်ား ေပးလညကေ႑်္က 
ေပ  ွ က္ားပးီား မ မက႑ထ   ေကမ်ကကး ္ကားးူားေ ်ကပ က္ား႑်ား   ု က္ား္ံာ႔ေးား မက ႑း ုား ႑်ားေး်္ကား  ုသရ်ား မက 
လ ုလ်ားေမၾကး သညက။ 

းရမကာ႔းးကေပ္း် 

ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ေ သ္မ်ားးရ္ကေပ္း်္မ်ား႑်ားးရမကာ႔းးကပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက းးကေ ားပ က္ား 
က းၥ းက္မ်ားသညက း က္ားးး်ပ းကေမး သညက။ ႑ ု း က းၥ းကုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ႑း ုား ၏ 
ထ မကား မၱဳးက္ႈုွႏ္ကာ႔ လုးက္မကားးအစဥက္မ်ားသညက းမးကကမမ ႈ္ ္ ွ း ။ အစဥးေ ႑   ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
းရမကာ႔ပးးကးးၥညကား္မ်ားသညက ပ္းကေ မ်္ကား္မ်ား၊ ေ ႑ ္ကား႑ပ္းက္မ်ား၊ ပ္ ၱဳ႕ဧ  ္်၊ ဘ်သ်ေ ား 
႑ေ ်ကက႑႑ံုုႏွ္ကာ႔ ေး ၂၀၀  မကာ႔႑ကရ်းရ္က ပးၱဳလုးက မက/းရမကာ႔းးက မက သ ုာ႔္၀ုးက ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား၏ 
သေဘ်းူညီသညကာ႔ေမ ်းရ္က းရမကာ႔းးက မကး  ွ း သညက။ လကကေးရ႕းရ္က ႑  ုး ႑ မကက႑်ား 
လ ုကကမ် ႈ္ ္ ွ ၾကး ။ လရမက ြာ႔ေသ်လ႑မညကား္္ကးရ္က ႑  ုး က းၥ းကသညက ႑လရမက႑ေ ားၾကီားေသ် 
က းၥးးက းက ပ းကလ် ြာ႔း သညက။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆  ုုွႏးက႑းရ္ကား  ်ားကမကာ႔းရ္က ေပ္း်းံု ပး ၱဳကမ္ႈေၾက်္ကာ႔ 
ပးညကသူ္မ်ား႑် ံုး ုကက္ႈ ွ လ်ပးီား ေကမ်ကကး ္ကားးူားေ ်ကသညကာ႔ကု္ၸဏီ္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ းံုႏွၱဳမကား္မ်ား 
လ ုကကမ် မကုႏွ္ကာ႔ း်၀မက ံ္ႈ ွ လ်ေး မက ေး်္ကား  ု္ႈ္မ်ား ွ လ်း သညက။၆၃  ်ားကမကာ႔ေ သးရ္က 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက ေ သ ံေး်္ကသူလ္ကသ္်ား္မ်ားထံ္ွ လ္ကေပ္္မ်ားက ု ေပ္း်းရမကာ႔းးက မက႑းရကက 
၀ က္္ူပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက ေး်္ကသူလ္ကသ္်ား္မ်ား၏လ္ကေပ္ေးခသ ုာ႔ ေပ္း်္မ်ား႑်ားးးက မပးီားေမ်ကက 
႑  ုး လုးက းက႑းရကက လ္ကသ္်ား္မ်ားက ေ္ရေၾကားေး်္ကား ံ္ွသ် ေ္ရထုးကေးားပ ္ကား္မ်ား 
 ွ ေမး သညက။ ထ ုလုးက းက္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ေပ္ပး ၱဳပ က္ား၊ ေ ၾကီားပ ္ကား္မ်ားပ းကေးခလ်က် ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား 
႑ေးခ   ုားကမ ၱဳားသကကေ ်ကက္ံု္ွမ္ကဘြ းရမကာ႔ပးးကေပ္း်းံု႑်ား္ွီ  ု  ႑သကကေ ရ္ားေမၾက ေသ် 
ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ား႑းရကကး   ႑ုႏ  ်္ကၾကီားးရ် ၾကံၱဳလ် း သညက။ 

္ ုားကုးကေ သးရ္က ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက းရမကာ႔းးကေပ္း်္မ်ား႑်ား ႑မီားးးက ံုားေ မ်္ကား သ ုာ႔္၀ုးက 
ကုမကက်ားပ ္ကာ႔ း က္ေ ်္ကက်  ၾကံၱဳသညကာ႔ေမ ်းရ္က းးက မၾကသညက။ 

MGE သညက းရမကာ႔းးကေပ္း်႑ေးခ းမးကးကမထ မကား မၱဳးက မက လ ု႑းက မကက႑်ားသ  ွ ထ်ားး သညက။ ၆၄ 
ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် း် မၱဳးက႑်ား MGE ္ွ း္ကပးမ ု္က ြာ႔ပ ္ကား္ ွ ေသ်ကလညကား ႑  ုး း် မၱဳးကးရ္က 
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းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား  ု က္ ်႑ မကက႑လကက္မ်ား း ၀္ကလ ္ကာ႔္ညက၀ု္ံုၾကညကး သညက။ ၂၀၁၆ 
 ုုွႏးက ေ ေ ်က၀  ီလးရ္က  ေကမ်ကကး ္ကားထုးကလုးကသညကာ႔ေ သပ၌ ေပ္း်းံု႑ၾကီား ံုား႑ ရ္က႑း်ားုႏွ္ကာ႔ 
းးကလမအစဥကားသညကာ႔ သေဘ်းူညီ မကကးးက းကက ု   ွ  ြာ႔း သညက။ ႑သးကပးး်မကားလ ုကကသညကာ႔ EIA 
လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑  ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက ေပ္း်းံု းမးကးကမးရမကာ႔းးကေ ား႑းရကက  ေ ်္က ရကက ္ညကာ႔ 
းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား႑းီ႑းအစဥက႑်ား ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္က ရကက ္ညက ပ းကး သညက။ 

ေ  

ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကက ေ သညက ္ ွ ္ပ းကလ ု႑းကး သညက။ (႑ပ ်ား 
ဓ းကသး ၱဳ္မ်ားကြာ႔သ ုာ႔) ဓ းုးးၥညက္မ်ား႑သုုံားပးၱဳပ ္ကား္ ွ ေသ်ကလညကား ေကမ်ကက္မကက းမ် ွ ေသ် 
 ေကမ်ကကး းက သ ုာ႔္၀ုးက ကရြထရကကလ်ေသ် ေကမ်ကက ြ႑း ု္ကား႑း္မ်ား႑်ား ေ ႑်ားပ ္ကာ႔ 
 ေ ားေၾက် မက ေ း္်ဏ႑ေပ္်ကက႑္မ်ား လ ု႑းကး သညက။ ထု ႑ မကက္မ်ားေၾက်္ကာ႔ 
လုးကကရကက္မ်ားးရ္က  ရံုႏရံး ၀္ကေသ် ေ   ုားေ ညးက္မ်ားး္ကကမမကပးီားေမ်ကက လွမ ၱဳေပ္် က္ထြသ ုာ႔း မက 
ကမ ္ကားသရ်ားး သညက။ ္ ုားကုးကေ သးရ္က ႑ညးက႑ေၾကား္မ်ား႑်ား ပ္းက္မ်ား၊  ေ မ်္ကား္မ်ား႑းရ္ကားသ ုာ႔ 
းရမကာ႔ပးးကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ္ ၱဳ႕႑်ားပ းက းီားေသ် ပ္းက္မ်ား႑မီေ ်္ကပ းကပ က္ား၊  ရံုႏရာ႔ံ္မ်ားပ းကပ ္ကား၊ 
 ေသ်္ကထရမကားပ က္ား္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ေ ၾကီားေ လွမံပ ္ကားပ းကေးခသညက။ ္ ုား ်သီးရ္က ႑ေပ ႑ေမ္ွ် 
႑လရမက  ုား၀ ားး သညက။ေ သ ံပးညကသူ္မ်ားက ထ ု႑ မ္ကား႑ ်က ု “္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕ုႏရံမးကေမပးီ” ၆၅ ၀ုလညကား 
 ေပး်  ုၾကသညက။ ထ ေ ်ကကေသ်ကရးကကြ္ႈ ္ ွ ဘြ ေ ႑လရမက႑ကၽရံသံုားးရြပ ္ကားသညက ေပ္ေ႑်ကကေ  
႑ေးခးရ္ကလညကား သကကေ ်ကက ႈ္ ွ လ်မ ု က္း သညက။  

လ္ကား္မ်ား 

ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ႑ၾကီားး်ားး ုားပ္ႇ္ကာ႔ထုးကလုးကလ်ပ က္ားုွႏ္ကာ႔႑းူ ေလားလံေသ်္ုႏ  ်ားၾကီား္မ်ား၊ 
းကကးးၥညကားက   ္်္မ်ားသညကလ္ကား္မ်ား႑ေးခ  ႑်ား္မ်ား း ု သကကေ ်ကကလ်း သညက။ေကမ်ကက္မကက  
ထုးကလုးကသညကာ႔ ေ သ ွ  ကုမကး က္က်ား္မ်ားသညက ေကမ်ကကးရ္ကား္ွ-သု ာ႔ အစဥ ၀ ုသရ်ားလ်ေမပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ 
 ုမက္ုမကာ႔္မ်ား႑ပး္ကက်ား္ွးးက မေသ်႑္ွ ၱဳကကသ  ုကက္မ်ားေၾက်္ကာ႔ လ က္ား္မ်ားးမကကးီားလမကက ွ း သညက။ 
 ေကမ်ကကးံုား္မ်ား၊ ေပ္ၾကီား္မ်ား း က္ေ ်္ကထ်ားသညကာ႔က်ား္မ်ားသညက ႑ေ ႑းရကက္မ်ားပး်ားလ်ပးီား 
ေ သး၀ု ကက ႑ ွ မကပး္ကားးရ်ေ္်္ကားုွႏ္က္ႈေၾက်္ကာ႔ ္ေး်ကး ႈ္္မ်ား ပ းကမ ု က္ေပ ္ွ် ္မ်ားပး်ားလ် ြာ႔ 
း သညက။ 

EIA လုးက္ မကားးအစဥက္ မ်ား 

၂၀၁၅  ုုွႏးက  ီဇ္ကဘ်လးရ္က သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ားုႏွ က္ာ႔သးကေး်၀မကၾကီားး်မ   
(္ ု႑း ုား  လကကထကကးရ္က MOECAF ုႏွ က္ာ႔ MOM ႑်ား MONREC ႑ပ းကေး ္ကားးညကားထ်ားသညက။) 
သညက လူ္ႈေ ားုႏွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က႑ေးခသကကေ ်ကက္ႈ ုႏွးက းုလံုား ႑ကမံၱဳား၀္က္ညကာ႔ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က႑ေးခသကကေ ်ကက္ႈ မကားးးကပ ္ကား(EIA)က ု ႑ေက်္က႑ထညကေ ်က 
လမကက ွ း သညက။ EIA လုးက္မကားးအစဥက္မ်ားသညက ေက်္ကား ရ္မကေသ် မ ု္က္ံးက်းံုႏွၱဳမကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑ညီပ းကပးီား 
းီ္ံက မကား႑သးကက ုသ် ႑ေက်္က႑ထညကေ ်က ္ညကာ႔႑ ်္၀ုးကဘြ လကက ွ းီ္ံက မကား္မ်ားးရ္ကလညကား 
EIA ႑းီ႑းအစဥက္မ်ားုႏွ္ကာ႔ လုးကေ ်္က္ႈ္မ်ား  ွ ေမ ္ညကပ းကး သညက။ 
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၂၀၁၂ ုုႏွးက သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကသ က္ားေ ားအစဥးေ ုႏွ က္ာ႔႑ညီ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ားးရ္က 
 ေ ်ကပးသညက္ွ် သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က႑်ားသကကေ ်ကကေး္ညကာ႔ းီ္ံက မကား္မ်ား႑်ားလုံားုွႏ္ကာ႔ 
သကကး္ကားး ုားးီ္ံက မကား္မ်ားသညက ကမအစဦား သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကးးကေ ားပ က္ား (IEE) သ ုာ႔္၀ုးက 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က႑ေးခသကကေ ်ကက္ႈ မကားးးကပ ္ကား (EIA)က  ု  ံ္ူ ္ညကပ းကပးီား 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ က္ားေ ား႑းီ႑္ံ(EMP)ပးၱဳလုးက မကုႏွ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က  ု က္ ် 
လု ကကမ် ႈ္လကက္ွးက (ECC) က ု ္ူ မကလ ု႑းကး သညက။ 

လုးကထံုား္မ်ား႑ ေ ်ကပးသညက္ွ် ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  ဧက ၅၀ 
ထကကမညကားေသ် းီ္ံက မကား္မ်ား႑်ားလံုား သ ုာ႔္၀ုးက းးကုွႏးကလွမ္က းမက မ မက္ ားေသ်္ကားထကကမညကားေသ် 
ထုးကလုးက္ႈး ု္ကားးရ္က IEE  ံ္ူ မက လ ု႑းကသညက။ ဧက ၅၀ ထကကး ုေသ်လုးက္မကား္မ်ား႑်ားလံုား 
သ ုာ႔္၀ုးက းးကုႏွးကလွမ္က းမက မ မက္ ားေသ်္ကား ထကကး ုေသ် ထုးကလုးက္ႈ႑်ားလံုားသညက EIA 
 ံ္ူ မကလ ု႑းကသညက။၆၆ ထ ုုာ႔ေၾက်္ကာ႔ းီ္ံက မကား သ ုာ႔္၀ုးက လုးက္မကား လုးကက ု က္္ညကာ႔သူသညက EMP 
႑းရကက လ ုကကမ် ္ညကာ႔႑ မကက္မ်ား႑်ားပး္က က္ပ က္ား၊သေဘ်းူညီ ႈ္ ္ူပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑  ုပးၱဳ္ညကာ႔ 
းီ္ံက မကား သ ုာ႔္၀ုးက လုးက္မကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔သ္ကာ႔ေလမ်ကေသ် EMP ႑်ား ေ ်ကေ ်္က ္ညကပ းကး သညက။  

႑ထကကေ ်ကပးး  လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑်ား ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္က ရကကပ က္ားသညက 
႑ေ ားၾကီားသညကာ႔ ေပ လွ္ကားးးက းကပ းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ထ ု႑ေၾက်္ကား႑ ်္မ်ားုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  
႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္က ရကကပ ္ကား၊ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းးကေ ားပ ္ကားး ု႕႑်ား ထ ေ ်ကကးရ် 
 ေ ်္က ရကကမ ု္က မက ႑း ုား းရ္က းရ္ကားေ ်္က ညက ွ ္ညက ္၀ုးကေ မ။ MGE သညက EIA 
လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑်ား ေ သ  ု က္ ် ုံား္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ားသ ုာ႔ း ်ား၀ က္း်္မ်ား  ေးားး ုာ႔ထ်ားပးီား 
ပ းကး သညက။ MGE ္ွ ေ ်ကပးသညက္ွ် ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ႑  ုး လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑်ား 
႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကမ ု က္ မက ႑ ရြာ႔႑းရ္ကားပ၌ းရ္ကား ႈ္းရ္ကား ညက္ွ် မညကားး ားလမကက ွ သညက။ 

႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑်ား း ု္ ုမ်ားလညကလ်ေး မကုႏွ္ကာ႔ ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကပ က္ား႑်ား ႑ကူ႑ညီ 
 ေးားမ ု က္ မက MGE ႑်ား းရ္ကား ညကပ ႇ္္ကာ႔း္ကေးားပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား္မ်ားပးၱဳလုးက မက 
႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးကးရ္က  MOECAF ုႏွ္ကာ႔ MOM း ုာ႔ေး ္ကားးညကားပးီား MONREC 
က ု ရြာ႔းညကားထ်ားေသ်ေၾက်္ကာ႔ MGE ုႏွ က္ာ႔ းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ားး်မး ု႕႑ၾက်ား 
း ုကက  ုကကးူားေး ္ကေ ်္က ရကက ႈ္္မ်ား ပ းကလ်မ ု က္ေပ  ွ း သညက။ 

ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးက္မ်ား ႑်ားလုံားးရ္ကလညကား သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ ႈ္က်ကရ္က္ႈ 
  ု က္ ်  ႑ မကက႑လကက္မ်ား လံုုေလ်ကကးရ်း ၀ က္သ က္ာ႔း သညက။ 

၄.၃ ကုမကသညက္ မ်ားုွႏ္ကာ႔ းရြး်ား္မ်ား 

၄.၃.၁ ႑ကမအစဥကား မၱဳးက 

က ၻ္်လံုား  ု္က ် ေကမ်ကက္မကကးမက  ုားကရ္ကား ကကးရ္က  ေကမ်ကက္မကက းမ်းုးုေး ္ကားကုမကသရ္က္ႈ၏ 
႑ထ္ကက  ကုမကသရ္က ႈ္႑း ု္ကား႑်ား း်၀မက္ူေ ်္က ရကကေမေသ် ႑လ္ကလူ္မ်ား 
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(သ ုာ႔)ကုမကသညက္မ်ား၊ းရြး်ား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား ႑္မ်ား႑ပး်ား း ၀ က္လုးကက ု က္ေမၾကး သညက။ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကေသ် မ ု္က္ံ႑္မ်ားးုးရ္က း ်ား၀္ကကုမကသရ္က္ႈသညက းုးုေး ္ကား 
ကုမကသရ္က္ႈ၏ ႑း းက႑း ု္ကားးးက ု္ွမသ်ပ းကသညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ႑လ္ကလူ္မ်ား 
႑ထးက႑ထးက ွ ေမပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ထုးကလုးက္ႈက ုေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ မက  ကက ြေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ကုမကသရ္က္ႈသညက လမ ၱဳ႕၀ွကက္ႈ၊ း ်ား္၀္က ႑လရးကသေဘ် 
လုးကက ု က္္ႈုွႏ္ကာ႔ လုးက္မကားလုးကက ု က္သူ္မ်ား႑ မ္ကား မ္ကား ္ံုၾကညကက ုားး်ား ႈ္႑ေးခ ္မ်ားးရ်္ွီ  ုေမး သညက။ 

ကုမကသညကးးကအစဦားသညက ေကမ်ကကးရ္ကား္ွ ေကမ်ကက  ုု္ကားးံုား္မ်ား႑း ႑၀္က၊ းမက  ုားကရ္ကား ကက၏ 
႑ ္ကာ႔း ု္ကားပ၌  ွ ေသ် ေကမ်ကက္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက ႑ပ ်ားကုမကသညက္မ်ား(သ ုာ႔) က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ားထံ္ွ 
ပ းကထ်ားေသ်ေကမ်ကကုႏွ္ကာ႔ ႑ေ ်္ကး္ကထ်ားေသ်ေကမ်ကက္မ်ား းသညကာ႔  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား 
က ု ၀ က္္ူပ က္ားုွႏ္ကာ႔ေ ်္ကား မပ က္ား္မ်ား ပးၱဳလုးကသညက။ ကုမကသညကးးကအစဦားသညက ႑၀္ကေး်က၊ 
က ု္ကး်ားလွ္ကုွႏ္ကာ႔ ေ ် က္ား၀ က္ေ ်ကကက်ားသူ ပ းကမ ု္ကး သညက။ ကုမကသညက္မ်ားသညက 
 ေကမ်ကက္မ်ား႑်ား ၎း ုာ႔၀ က္္ူ ြာ႔သညကာ႔ေးမားထကက ေးမားပ္ႇ က္ာ႔း က္က် ေ ် က္ား မပ က္ားပးၱဳး သညက။ 
ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ေ ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ားပ ္ကား႑ က္ာ႔း ု က္ားပ၌ ႑ပ္းက႑းရမကား  ွ  မက  ညက ရ္ကး သညက။ 

းရြး်ားးးကအီစဥားသညက ၀္ကသူူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေ ်္ကားသူ(ကုမကသညက္မ်ား)္မ်ား႑ၾက်ား ေးာ႔းးကေးားပ ္ကား၊ 
ကူညီ႑်ားေးားပ က္ား္မ်ားပးၱဳလုးကပးီား ႑ေ ်္ကား႑၀ က္းညကာ႔း က ေက်က္ ွ္ကေၾကား သးက္ွးက ္ူ 
း သညက။ ကုမကသညက္မ်ားသညက ေ သးရ္ကားေးမားကရကကးရ္က ႑  ုားးမကေကမ်ကက္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက 
 ေကမ်ကက္မကက႑သးက္မ်ား႑်ား းမညကားမ် မက  းရြး်ား္မ်ား႑်ား မကာ႔႑းကထ်ားပးီား းရြး်ား္မ်ားသညကလညကား 
းမက  ုားပ းကပ ္ကား၊ ေ ် က္ား မပ ္ကားး ုာ႔က ု ႑ကူ႑ညီေးားး သညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္ မကက းမ်ထုးကလုးက္ ႈ ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မက႕  ွ သူးးကအစဦားသညက ေကမ်ကက္မကက႑်ား 
္ွးကးံုး္ကပ ္ကားုွႏ္ကာ႔  းမ် ရမက႑်ားေးားသရ္ကားပးီားေမ်ကက ႑  ုး ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား 
ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ပးညကးသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ပ ္ကား႑ပး က္  က္ာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကား၊ လကက၀းက းမ် 
 ပးၱဳလုးကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ းူားေ ်ကပ ္ကား၊ ထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလုးက ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ 

ေကမ်ကက္ မကကကုမကသရ က္္ ႈလ ု္ ကး္က ွ သူသညက ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား ၀္က္ူ ရ္ကာ႔၊ သ္ကေ ်္က ရ္ကာ႔၊ 
း ု က္  ု က္ ရ္ကာ႔၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ေ မ်ထညကပးၱဳလုးက ရ္ကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက  းမ် ရမကေ ်္ကပးီားေသ် 
 ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ား လကက၀းက းမ်ထုးကလုးက ရ္ကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက ႑ပ ်ားးးၥညကား 
ထုးကလုးက ရ္ကာ႔  ွ း သညက။ ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈလ ု က္း က္ပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား 
သးက္ွးက မကကုွႏ္ကာ႔႑ညီ မ ု က္္ံ႑းရ္ကား လရးကလးကးရ်သ္က္ူ ရ္ကာ႔၊  ေ ်္ကား မ ရ္ကာ႔(ပ္မက္်ကမးကေ္ရ 
သ ုာ႔္၀ုးက မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရ)ုႏွ္ကာ႔ မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ က္ာ႔ ပးညကးသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ပ က္ား သ ုာ႔္၀ုးက  ေ ် က္ား မပ က္ား 
 ပးၱဳမ ု္ကသညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ဧပးီလးရ္က သ  ွ  ေသ် း် က္ား္မ်ား႑  ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်လ ု္ကး္က က ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ ၂၀၀၀  ွ သညက။ 

လကကေးရာ႔းရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်႑္မ်ားးု႑်ား လ ု က္း က္္ ွ ေသ်ကုမကသညက္မ်ားက  ေ ်္ကား မပ က္ား 
 ပးၱဳေမၾကး သညက။ းရြး်ား္မ်ားုႏွ က္ာ႔ကုမကသညက္မ်ား႑်ား ္ညကသူ္ွမသး ထ်ား  ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ပ က္ား ္ ွ ၾကေး။ 
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၎း ုာ႔သညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက႑လရးကသေဘ် းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား႑းရကက ္ ွ ္ပ းက  
႑ေ ားး သူ္မ်ားပ းကး သညက။    

ေကမ်ကက္မကက းမ်း ု္က ွ္က္မ်ားသညက  းမ်္မ်ား႑်ား ၎း ုာ႔္ံုၾကညကက ုားး်ားေသ် ႑၀္ကေး်က/ 
ကုမကသညကက ုသ်ေ ်္ကား မ္ႈပးၱဳလုးကး သညက။ ကုမကသညက္မ်ားသညက ၎း ုာ႔္ံုၾကညက ေသ်ကရမက္ကက၏ 
ပး က္းေးမားကရကကးရ္က ေးမားုႏွၱဳမကားပ္္ကာ႔္်ားးရ်ေ ခ ေ ်္ကား မမ ု က္ေသ်ကလညကား ေ္ဘု္မ႑်ားပ က္ာ႔ 
၎း ုာ႔္ံုၾကညကကေသ် ႑၀္ကေး်က္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑ပ ်ားကုမကသညက္မ်ား၊ ္ သ်ားးုုႏွ က္ာ႔ ္ကားုႏွီားသူ္မ်ားက ုသ် 
 ေ ် က္ား မပ ္ကားပးၱဳး သညက။ ပ္မက္်ာ႔အစဦားေ ် က္ေကမ်ကက္မကကးည် ွ က္းးကအစဦား၏႑  ု႑   ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်႑ေ ်္ကား႑၀္က က းၥ းကသညက ႑ထူားသပ က္ာ႔ ္ ုားကုးကးရ္က ကုမကသရ္က္ႈဓေလာ႔ထံုားး္ကား႑  
“႑ေ ် က္ား႑၀္ကက းၥးရ္ကး ၀ က္းးကသကကသူ႑်ားလုံား ႑ကမ ၱဳား ံး်ား ရ္ကာ႔  ွ ပ ္ကား” ပ းကး သညက။ ၆၇ 

ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ေကမ်ကကးရ္ကား္ွ၀ က္္ူပးီား ေ သေးမားကရကက္မ်ားးရ္က အစဦားးရ်ကုမကသရ္က ႈ္ 
 ပးၱဳး သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက း ု ေ၀ားလံေသ်ေ သသ ုာ႔ ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳး သညက။ ္ုႏ ေလားပ္ ၱဳ႕သညက 
 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကား ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳ ်းရ္က ႑ဓ က ံု မကကပ္ ၱဳ႕ပ းကသညက။ ္ုႏ ေလား 
 ပးီားေမ်ကက ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု  မကကုမကသ ု႕ း ုာ႔ေ ်္ကပ ္ကား၊ ထု ္ွးးက ္ကာ႔ထ ု္ကားမ ု က္္ံ 
သ ုာ႔္၀ုးက း ုးကမ ု္က္ံသ ုာ႔း ု႕ေ ်္ကပ ္ကားပးၱဳး သညက။ ေကမ်ကကး က္ားက ု္ူ း ုးကမ ု က္္ံသ ုာ႔ း ုကက  ုကက 
း္ကး ုာ႔သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၊ ႑ထူားသပ ္ကာ႔ ႑ ညက႑ေသရား ႑ပ္ က္ာ႔္်ား ုံားေသ် 
 ေကမ်ကက္မကက္မ်ားက ု ေကမ်ကကးရ္ကားပ၌း္က ၀ က္သူ္မ်ားက ုး ုကက  ုကကေ ်္ကား မပးီား း ု္ကားပးညက္ွ  မကက မ္ကား 
ထုးက္ူသရ်ားၾကသညက။ ႑လရမက႑ ညက႑ေသရားေက်္ကား္ရမကေသ် ေကမ်ကက္မကက (ေကမ်ကကး က္ားုႏွ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက္မ်ား)သညက ႑လရမက ွ်ားး ားး သညက။ းရ္ကားး ု္က႑္မ်ားးုးရ္က ၾက ၱဳး္ကေး်္ကာ႔  ု္ကားေမေသ် 
႑၀္ကေး်က္မ်ား ွ ပးီား ႑ေက်္ကား ံုား႑ ညက႑ေသရား ွ ေသ်ေကမ်ကက္မကက္မ်ားက ု းရ္ကား၀္ွ၀ က္္ူ မက 
သ ုုာ႔္၀ုးက ္ံုၾကညကး းက မ ေသ် းရြး်ား္ွးးက ္ကာ႔ ၀္က္ူ မက႑ ္ကသ္ကာ႔ပ းကေမၾကး သညက။ 
႑ ညက႑ေသရား႑ပ္ က္ာ႔္်ား ုံားေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားသညက ေးမားကရကကသ ုာ႔ေ ်ကက ွ လ်ပ ္ကား 
္ ွ ဘြ ဘမကေက်ကက၊  ေ၀်္ကေက်္က (သ ုာ႔) း ုးကပးညကသ ုာ႔း ုကက  ုကကး္ကး ုၾကသညက။၆၈ 

ကုမကသရ္က္ႈးရ္က လွမ ၱဳ႕၀ွကကထ မကားသ ္ကားေ ား္ူုႏွ္ကာ႔႑ညီ းမက  ုားပ္္ကာ႔ေကမ်ကကး ု္က  ု္ကသူ္မ်ားသညက 
ထ ုေကမ်ကက္မကက္မ်ား၏ ႑ေသားး းက႑ မကက႑လကကက ု လွမ ၱဳ႕၀ွကကထ်ားေးားး သညက။ သ ုာ႔္ွသ် း ု္  ု
းမက  ုား ွ ပးီား  ေးမားး ု ္ညကပ းကး သညက။ ၆၉ 

္ ုားကုးကေ သးရ္က ႑ ကက႑သရ္ကေက်္ကားေသ်ကုမကသညက္မ်ားသညက ႑ပ္းက႑းရမကား႑္မ်ား ံုား 
  ွ ၾကး သညက။ ၎း ုာ႔သညက လူသ ္မ်ားထ က္ ွ်ားပးီား မ်္ညကေက်္ကား က်  ေးမားေက်္ကားေက်္ကား 
 ေး်္ကား  ုမ ု္ကၾကသညက။၇၀ ေ္ဘု္မ႑်ားပ က္ာ႔ ကုမကသညက္မ်ားသညက လုးက္မကား ွ္က္မ်ားထံသ ုာ႔ 
လ်ေ ်ကကက် ေကမ်ကက္မကက၀္က္ူ္ႈ ပးၱဳၾကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က မ်္ညကေက်္ကား ္  ွ ေသ် 
႑ေသားး်ားလုးက္မကားလုးကက ု က္သူ္မ်ားသညက ၎း ုာ႔၏  ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ားေ ်္ကား မ မက 
ကုမကသညက္မ်ား ွ  ် ေးမားသ ုာ႔္ူေ ်္ကလ် း သညက။ ႑ေ ်္ကား႑၀္ကးးက ုုးရ က္ ကုမကသညက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
းရြး်ား္မ်ား ႑ထးကထးကး ၀္ကေမး သညက။ ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် ္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕းရ္က 
းရ္ကားး ု္က႑ မ ၱဳ႕ုႏွ က္ာ႔ ေ္ားပ္မကား္ႈ႑  ကုမကသညက္မ်ားသညက ၎း ုာ႔ထံသ ုာ႔လ်ေ ်ကကက် ေကမ်ကက္မ်ားက ု 
း ုကက  ုကက ၀္က္ူေၾက်္ကား ႑းညကပးၱဳေပး်ၾက်ားး သညက။ ၇၁ 
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္ ုားကုးကေ သးရ္က ႑ ညက႑ေသရားေက်္ကား္ရမကေသ် ေကမ်ကက္မကက္မ်ား  ွ  မက း ု း ု   ကက ြလ်ပးီ 
ပ းကပးီား ္ ္ကက ႑ထရကကုႏွႈမကား္မ်ားေသ်းရ္ကား္မ်ားး္ကလွမ္က ႑ ညက႑ေသရားေက်္ကား္မ်ား 
္  ွ ေး်ာ႔ေၾက်္ကားသ  ွ  း သညက။ ကုုမကသညကးးကအစဦားသညက  ေကမ်ကကးရ္ကားကု္ၸဏီ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ေ  ွညက 
 ကက ံ မက္ွ် းရမကာ႔း်ား္ႈးးက ုပ းကလ်ေမး သညက။  ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က  ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ား္ွ 
ထရကက ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကက္မ်ား၏႑ ညက႑ေသရားက ု ႑်္ ံမ ု က္္ႈ ္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ 

္ ုားကုးကးရ္က ေကမ်ကက္မကကေးမား္မ်ား႑်ား “ထ်းရြ” ၀ုေ ခ  ုသညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမားးရ္က 
႑ဓ က႑်ားပ ္ကာ႔ ႑း ု္ကား ၂ း ု က္ားး ၀္ကး သညက။ ကရ္ကားထြးရ္က ႑ ညက႑ေသရား  ေက်္ကား ရ္မကေသ် 
 ေကမ်ကက္မ်ား႑်ားေ ်္ကား မ (ကရ္ကား႑ပး္ကဘကကးရ္က းမက  ုားၾကီားက်ား္မ်ား းကထ်ားသညကက ု သး ပးၱဳ 
မ ု္ ကသညက။)ပးီား လ က္ား၏႑ပ ်ားးးက ကကးရ္က ႑ ညက႑ေသရားညံေသ် ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား 
 ေ ် က္ား မသညက။ ေးမားသညက ေမာ႔းအစဥက ေမာ႔လညက ၁၂ မ် ီ္ွ ၃ မ် ီ ႑ထ ေ ်္ကား မပးီား ကုမကသညက္မ်ား 
သညကလညကား ေမာ႔း ု္ကားလ ုုလ ု ွ ၾကး သညက။ ကုမကသညကးးကအီစဥားသညက ေးမားးရ္က း်ားးရြးးကလံုားက ု 
းးကလလွမ္က ပ္မက္်ကမးကေ ရ္ ၃၀၀၀ ကမးက (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၂- ၃ ေ ခလ်) ပ ္က႕ 
ေ သ႑်ဏ်း ု က္္မ်ားထံ္ွ း်ား ္ကားထ်ားး သညက။ ၎း ုာ႔သညက ထီား႑  ္ုား ္ ုားက် း်ားးရြးရ္ကထ ု္ကပးီား 
၎း ုာ႔ထံ ေကမ်ကက္မကက္မ်ား္ူေ ်္ကလ်္ညကာ႔သူ္မ်ားက ု ေမာ႔းအစဥကေး်္ကာ႔  ု က္ားး သညက။ 
 ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ေ ်္ကား၀္က္ႈပးၱဳ မက ေၾကားးမကားကမကပး်ားထြးရ္ကထညကာ႔ထ်ားး သညက။ း်ားးရြး်ား 
 ်းရ္က ေမ ်ေက်္ကား  မက႑းရကက ေးမားး ုေးား ပ ္ကား ွ ပးီား ္ညကသူာ႔ထ ံ ္ညက္ွမေးား သညကက ု္ူ 
 ွ က္ား ွ္ကားလ္ကားလ က္ားသ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ ္ ုားကုးကးရ္က ွ ေသ် ကုမကသညက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ းရြး်ား္မ်ား္ွ် 
႑္မ ၱဳားသ္ီား္မ်ားပ းကၾကး သညက။ 

္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕းရ္က း က္္ေးမားၾကီား႑ပး္က ႑ ညက႑ေသရားမ ္ကာ႔ေသ် ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ားေ ်္ကား မသညကာ႔ 
ေမ ် ၂ ေမ ် ၃ ေမ ် မကာ႔  ွ သညက။ ္ ုားကုးက ွ  ႑ၾကီား ံုားးး ပ္်ားးရ္ကား႑မီားးရ္က 
မံမကက ္ကားေကမ်ကက္မကကေးမား ွ ပးီား ႑္မ်ားးု္ွ် းရမကာ႔းးကေပ္း်းုံးရ္ကေးရာ႔ ေသ်ေကမ်ကက္မ်ား ‘  မြေ ား’ 
က ု ႑္မ ၱဳားသ္ီား္မ်ားကေ ် က္ား မၾကသညက။ ္  ုားကုးက၏ ႑ပ ်ား မ ၱဳ္ကာ႔၀ွ္ကားးရ္က ပ္မက္်မ ု္က္ံးးကမ ု္က္ံလံုားးရ္က 
းးကေမ ်ပ၌သ်ေးရာ႔ ွ မ ု္ကေသ် းမကားညံ (Peridot) ေ ်္ကား မသညကာ႔ ဘ်ားမးကေးမား ွ း သညက။ 

၄.၃.၂ း မကေ ခ္ႈ္ မ်ား 

္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕းရ္က ေ္ားပ္မကား ႈ္္မ်ား႑  းရြး်ား္မ်သညက ေလ်ဘး ု္ ု္မ်ားလ်ပးီား ႑ေ ်္ကား႑၀္ကးးက ု 
႑းရကက ်  ု္ကုႏႈမကားး ု္ ု ္ူပ ္ကား၊ ေး်္ကား ံပ ္ကား္မ်ား ွ လ်ေၾက်္ကားသ  ွ  း သညက။ဤ႑ မကကသညက 
ေးမားကရကက ကေ္်ကကက္ ပ းကမ ု္ကေပ  ွ ပ က္ား၏ ႑းး္ကပ းကသညက။ ႑လ်ားးူး္က   ီားသရ်ား္မ်ား၊ 
မု က္္ံပ ်ားသ်ား္မ်ား႑်ား ေးမားလ ္ကေ ်္ကား မၾကသညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ္ညကသူးးကအီစဥား 
းးကေ္်ကက္ွမ ၎း ုာ႔႑်ားသ  ွ ပ ္ကား္ ွ ပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ၎း ုာ႔သညက ္ညကသညကာ႔ေးမားက ု္  ု ေးား မက 
႑ ္ကသ္က႕ပ းကေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ ႑ပ ်ားေ သ္မ်ားးရ္က ္ူား္းကေ ား၀ ား 
 ေ ် က္ား၀ က္္ႈ္မ်ား္ွ   ွ ေသ်ေ္ရေၾကားပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ၀ က္္ူပ က္ား၊ 
 ေ ် က္ား မပ ္ကား္မ်ား းသညကာ႔ေ္ရေၾကား ၀  မ ႈ္္မ်ား ကမ္ကကမ္ကပးမကာ႔ပးမကာ႔ ွ ေမသညက ၀ုလညကား းရးကးရြ္ႈ္မ်ား 
 ွ ေမး သညက။ ္ ုားကုးကးရ္က ေ သ ံ္မ်ား၏႑  ု႑  ္ ု႑  းရ္က ုႏ ု္က္ံပ ်ားသ်ားကုမကသညက္မ်ားသညက 
႑ေက်္ကား ုံား  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ေ ရား မ္က၀ က္္ူၾကသညက။ 
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ကုမကသညက္မ်ားသညက ႑ပ ်ားမ ု က္္ံ္မ်ား္ွေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု ္ ုားကုးကုႏွ က္႕ မကကုမက႑း ႑၀္က 
ပးညကးရ္ကားေးမားကရကကသ ုာ႔ သ္ကေ ်္ကလ်ၾကသညက။ ္ ုားကုးကးရ္က ္ ု႑   ႑်   က 
းး ပ္်ား႑္မ်ား႑ပး်ားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက႑းု္မ်ား႑္မ်ား႑ပး်ား ေ ်ကက ွ လ်း သညက။ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္ကားပ၌  ွ ေမေသ် ေဂခ္ းက (Topaz) ႑ပး္က   က္ား ရြ (amethyst)ုႏွ္ကာ႔ းလ္ကား၀  
(citrine)း ုာ႔၏ ၉၀%္ွ် း္ကသရ္ကားလ်ားေသ်ေကမ်ကက္မ်ား (္ီား ုးကထ်ားေသ်၊  ေ ်္ကပ ညကပ းကထ်ား 
 ေသ်ေကမ်ကက) ပ းကသညက။ 

ေကမ်ကက္မကက႑်ားးမက  ုားပ းကပ က္ား္ွ်႑လရမက ကက ြေသ်႑ ်ပ းကသညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ် 
႑္မ ၱဳား႑း်ား ရြပ ်ား  းမက  ုားသးက္ွးက မက သေဘ်းူညီထ်ားသညကာ႔ းံုႏွၱဳမကားးမက  ုား သ ုာ႔္၀ုးက 
သးက္ွးက မကက္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်က ကုမကသရ္က္ႈးရ္က႑ေးရာ႔႑ၾကံၱဳ ွ သူသညက ေ္ဘု္မ 
သးက္ွးက မကက္မ်ားက ု သ  ွ သညက။ းမက  ုားမ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက္မ်ားသညက  ေးမားုုွႏမကားသးက္ွးက မက     
လရ္ကကူေသ်ကလညကား ႑ ညက႑ေသရား႑လးကး်ားုွႏ္ကာ႔႑ေက်္ကားး်ားက ု္ူ းမက  ုားပ းက မက   ကက ြ္ႈ 
 ွ း သညက။ 

ေကမ်ကကး ္ကားကကက ုၾကညကာ႔္ညက  ုး က ကုမကသညက႑္မ်ားးု္ွ် း ုးကကုမကသညက္မ်ားပ းကသညက။ 
းရြး်ား္မ်ားသညက းရ္ကားး ု က္ား္မ်ားထံ္ွ ေကမ်ကကး က္ားးးကးံုား႑းရကက း ုကက  ုကကေးမားညႇ ပ က္ား၊ 
၀ က္္ူပ ္ကားပးၱဳ  ကုမကသညက္မ်ားထံသ ုာ႔ း ုကက  ုကကေ ်္ကား မပ ္ကားပးၱဳး သညက။ ႑ ညက႑ေသရား 
႑ေက်္ကား ုုံားေသ်ေကမ်ကကး က က္ား္မ်ားက ု ေကမ်ကကးရ္ကား္ွ း ုးကပးညကသ ုာ႔း ုကက  ုကက ္ူေ ်္ကသရ်ား 
း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ပးညကးရ္ကားကုမကသညက္မ်ားသညက ္ုႏ ေလား၊ ပ္းကၾကီားမ်ားုႏွ က္ာ႔ ်ားကမကာ႔ ွ  
 ေကမ်ကကး က္ားေးမား္မ်ားးရ္က႑လုးကလုးကၾကပးီား း ုးက႑၀္ကေး်က္မ်ားထံ ေ ် က္ား မပ ္ကားလညကား 
 ွ း သညက။ 

ပ္းကၾကီားမ်ား ွ  ေကမ်ကက္မကကေးမားသညက း ုးက႑၀္ကေး်က္မ်ား ႑၀္က းက  ု္ကားလ ုကကသညကာ႔ ၂၀၁၅ 
 ုုွႏးကေမ်ကကး ု္ကားးရ္က  ုမကားကမကေမ ေၾက်္ကားသ  း သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔ ု ေသ်က 
း ုးက႑း ုား သညက ႑ ရမကေ ်္ကပ ္ကား္ပးၱဳဘြ းမက  ုားပ္္ကာ႔ာ႔ေကမ်ကကး ္ကား္မ်ားက ု ၀္က္ူသညကာ႔ 
ကုမကသညက္မ်ား႑်ား း းကး္ကေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ ၂၀၁၆  ုုႏွးက ႑ေး်း ု္ကားးရ္က 
္ူလးညက ွ ေမသညကာ႔   ု က္ေး ္ကား ၁၀၀ ္ွ   ု က္ ၂၀ သ်လွမ က္ ႑ေ ်္ကား႑၀္ကပ းကေမပးီား 
 ေကမ်ကကး က္ားေးမား္မ်ားလညကား ကမ ္ကားလမကက ွ း သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္က  ုေသ်က ပ္မက္်ာ႔းမက  ုားပ္္ကာ႔ 
ထုးကကုမက္မ်ားက ု း ုးကပးညကးရ္က ႑ ရမကး ုုားပ္္ကာ႔ေက်ကက ံေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ းကေၾက်္ကားသ  း သညက။ 

႑ ္ကာ႔မ ္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကား္မ်ားက ုသ် ပ္းကၾကီားမ်ားသ ုာ႔ သ္ကေ ်္ကက်ေ ် က္ား မ္ႈပးၱဳမ ု္ကပ က္ားသညက 
ေ သ႑ကမ ၱဳားးီားးရ်ားက ု ကမကာ႔သးက္ႈပးၱဳပ ္ကားး က္ပ းကး သညက။ ႑  ုး ကမကာ႔သးက္ႈ၏  ညက ရ္က မကကက ု  
သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ ေသ်ကလညကား ္ က္ားလုးက းကသညက ႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကား္မ်ား႑်ား 
 ေ္ွ် က္  ုထုးကပ က္ားက ု ႑်ားေးားသကြာ႔သ ုာ႔ ပ းကေမး သညက။ ၂၀၁၅  ုုႏွးကးရ္က ႑း ုား သညက  ်ားကမကာ႔ 
ကုမကသညက္မ်ား႑်ား ေကမ်ကကး က္ား႑  ု္ကားးံုား္မ်ားက ု ပ္းကၾကီားမ်ားးရ္က ေ ်္ကား မ ရ္ကာ႔ပးၱဳး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က 
႑ ္ကာ႔မ ္ကာ႔ေကမ်ကက္မ်ားသ်ေ ်္ကား မ မက ကမကာ႔သးကထ်ားး သညက။ MGJEA သညက ပ္းကၾကီားမ်းရ္က 
႑ ညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကား႑်ား ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳ မက  ရ္ကာ႔ပးၱဳ မကကေး်္ကား ံ ြာ႔ပးီား MOM (္ ု 
MONREC)ုႏွ က္ာ႔ ေ သ႑ကမ ၱဳားးီားးရ်ားက ု႑ေထ်ကက႑ကူပးၱဳမ ု္က္ညကာ႔ ပးညကးသ ုာ႔း္ကး ု႕မ ု္ကေသ် 
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 ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ႈ္းမးကးးက ုေးခေး ကကလ်ေ ား႑းရကက ေ ရားေုႏရား ြာ႔း သညက။႑  ုး က းၥ းက  
္မ်ားုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  ေမ်ကက ကကးရြ သး က္ား႑ မကက႑လကက္မ်ား ၾက်ားသ  ပ ္ကား ္ ွ ေသားး ။ 

 ်ားကမကာ႔းရ္က ေကမ်ကကး ္ကားလုးက္မကား္ွ် ္းူကရြပး်ားး သညက။ ေကမ်ကကး က္ားေးမားကရကကသညက  ်ုွႏ္ကာ႔ မီ    
 ေသ်ကုမကသညက္မ်ား၊ းရြး်ား္မ်ားလ်ေ ်ကက ေ ်္ကား မပ က္ား၊ ၀ က္္ူပ က္ားုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကကး ္ကား္မ်ား 
လြလွ္ကပ ္ကားပ က္ာ႔ သကက၀္ကလွၱဳးက ွ်ားေမး သညက။ ႑ဓ က၀ က္္ူသူ္မ်ား္ွ် း ုးကကုမကသညက္မ်ား 
ပ းကပးီား ေကမ်ကကး က္ား္မ်ားက ု း ုးကမ္ကးးကပ းကေကမ်ကက် း ုကက  ုကကး က္း ုာ႔ပ ္ကားပးၱဳး သညက။ 
ထ ုသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ပ ္ကား္ွ် လုးကထံုားုွႏ္ကာ႔္ညီေသ်း က္း ုာ႔ ႈ္ပ းကေၾက်္ကား သ  သညက။ ႑  ုး လုးက္မကားးအစဥက္မ်ား 
႑်ား းးက္ေး်က္ွ႑ဓ က ထ မကား မၱဳးကေမသညက၀ု သး္ကား က္ားပ္းက္မ်ားးရ်က   ုေသ်ကလညကား  
က မ္ကပးညကမ္ကးရ္က KIO သညက  ေကမ်ကကး က္ားကုမကသရ္က္ႈးရ္က ႑ဓ က႑ မကားကကးရ္ကး ၀ က္ပးီား 
း ုးကပးညကသ ုာ႔ သ္က္ူး ုာ႔ေ ်္ကပ က္ား္မ်ား ပးၱဳလုးကေမေၾက်္ကား ေပး်  ု ႈ္္မ်ား ွ ေမး သညက။  

၄.၃.၃ EITI ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

MGE၏ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑  ၂၀၁၆  ုုႏွးက ဧပးီလ႑ထ  ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈ 
လ ု က္း က္က ု က္ေ ်္ကထ်ားသူ ၂၀၀၀ ေကမ်က ွ း သညက။ ဤ႑ မကက႑လကကသညကး က္ 
႑ေ ႑းရကက႑်ားပ ္ကာ႔္မ်ားေမပးီပ းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ႈ္ 
းရ္က  မကာ႔္ွမကား ္ မ ု္ကေသ် းုဂၢ ၱဳလက႑္မ်ား႑ပး်ား း ၀္ကေမမ ု္ကး သညက။ ႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔ 
႑း ု္ကား လ ု္ကး္က္ ွ ေသ်ကုမကသညက္မ်ား ႑္မ်ား႑ပး်ား ွ ေမၾကး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ႑  ုး  
းမက  ုားကရ္ကား ကကးရ္က းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ ွ  မက္ွ် ၾကီား္်ားသညကာ႔း မကေ ခ္ူးးက းကး္ကပ းကး သညက။   

ေ္ဘု္မ႑်ားပ ္ကာ႔ ကုမကသညက္မ်ား႑်ားလုံားသညက လ ု္ကး္က ွ  ္ညကပ းကသညက။ သ ုာ႔္ွသ် း ်ား၀္က္ညက 
ပ းကပးီား ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳသညကာ႔ေကမ်ကက္မကက႑်ားလံုား႑းရကက ႑ ရမကေ္ရ္မ်ား႑်ား ္ွမကကမကးရ် 
ၾကီားၾကးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔  း် ရကကး်း က္ား ႑ေထ်ကက႑ထ်ား္မ်ား   ွ  မကေသ မ်္ညကပ းကး သညက။ သ ုာ႔ပ းကး   
EITI ုႏွ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ ေ ား႑းရကက ႑ဓ ကး မကေ ခ္ႈးးက းက္ွ် ႑လရးကသေဘ်ပ ္ကာ႔ 
ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳသူ္မ်ားက ုု း ်ား၀္ကလ္ကားေၾက်္ကားုႏွ က္ာ႔ း ်ား၀္ကးမးက႑်ား ကမ္ကာ႔သံုား မက ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ 
ကူညီ္ႈ္မ်ားေးား ္ညကမညကား  ုသညကာ႔ ႑ မကကး္ကပ းကး သညက။ 

ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ႑လရးကသေဘ်ေ ်္ကား မသညကာ႔းမးက္ွး ္ကာ႔ မ ု က္္ပံး္ကးသ ုာ႔ 
း ုကက  ုကကထုးက္ူ္ႈပးၱဳပးီား ္ွးကး က္ားး္ကထ်ားပ ္ကားလညကား္ ွ း ။ ေကမ်ကက္မကက းမ် ႑ေး်က္မ်ား 
္မ်ားသညက မ ု္က္ံ႑းရ္ကားပ၌ ကမမက ွ ေမမ ု္ကပးီား း မ မက မ မကးရ္က းမက  ုားကရ္ကား ကကသ ုာ႔ း ်ား၀္က 
၀ က္ေ ်ကကလ်မ ု က္း သညက။ သ ုာ႔္ွသ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ သ ုာ႔္၀ုးက လ ု က္း က္  ွ သူထံ္ွ 
႑  ုး ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑ေးခ  းမ် ရမက္မ်ားုႏွ္ကာ႔႑ ရမက္မ်ား  ေက်ကက္ူမ ု္က္ညက ပ းကး သညက။ 

၄.၃.၄ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

EITI မ္ကး္က မြ႕ထရ္က ်ပ၌ ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈလ ု က္း က္ သူ္မ်ားး ၀္ကမ ု္က မက႑းရကက ပ္မက္်ာ႔ 
EITI MSG ္ွ  ႑ ္ကာ႔လ ုကက ႑ေပ ပးၱဳ  သံုားသးက္ႈပးၱဳသ က္ာ႔း သညက။ သ ုာ႔ ်းရ္က 
 ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈလ ုု္ကး္က္မ်ားက ု လ်္ညကာ႔ EITI scoping study းရ္က 
ထညကာ႔သရ္ကားမ ု္ကး သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက EITI လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ္ွ  လ်္ညကာ႔ EITI 
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႑းီ ္က ံး်႑းရကက သ္ကာ႔ေး်ကသညကာ႔မ က္း က္ုႏွ က္ာ႔ materiality threshold က  ု ႑ၾကံေးားမ ု္က္ညက 
ပ းကသညက။ ၎႑ပး က္ လ်္ညကာ႔ုွႏးက႑မညကား္္က႑းရ္ကားပ၌ လ ု္ကး က္္မ်ား၊  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑်ားလံုား 
း ၀ က္မ ု္က မက႑းရကက ႑ ္ကာ႔ က္ာ႔ မအစဥကားကးက္ႈမညကားလ္ကား (Phased Approach) က ုလညကား 
႑ၾကံေးားမ ု္က္ညကပ းကသညက။ 

၄.၄ ပ းကေး်ကကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား၊ ပးၱဳပး္ကပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကား 

၄.၄.၁  ႑ကမအစဥကား မၱဳးက 

ပ းကေး်ကက္ႈ ္ပးၱဳ ေသားေသ်၊ သဘ်၀ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု “႑  ု္ကား” ၀ု ေ ခ ု သညက။ 
႑ မ ၱဳ႕ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ားက ု လကက၀းကးမက ် သ ုာ႔္၀ုးက ႑ ္ကးမက ်႑ပ းက 
႑သုံားပးၱဳၾကသညက။ သ ုာ႔ေသ်က႑ မ ၱဳ႕ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ားသညက မဂ ု႑း ု က္ားပ၌း က္  မကားသးက      
လွးသညက။ ႑ မ ၱဳ႕္ွ် ေကမ်ကကသ်ားထြ္ွ ႑ေက်္ကား ုံား႑ ညက႑ေသရားက ု ထုးက္ူပးသသညကာ႔ 
 ညက ရ္က မကကပ က္ာ႔ထ်ား ွ သညက။ ေကမ်ကကပ းကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ႑ေ ် က္း က္ပ ္ကား (း မက ္း ၀္ကး )၇၃က ု 
 ေကမ်ကကေသရားပ ္ကား၀ုေ ခ  ုသညက။ ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔  ပးၱဳပး က္ပ က္ားသညက 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏာ႔ွ္ကလကက၀းက းမ်းမက  ုားကရ္ကား ကက႑းရ္ကား းမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္ကမ ုု္ကသညကာ႔ 
႑ၾကီား္်ား ံုားေသ် ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားးးက ုပ းကသညက။ ေကမ်ကက္မကကးမက  ုား႑်ား ၁၀၀% ္ွ ၁၀၀၀ % 
႑ထ ပ္ႇ က္ာ႔း က္မ ု က္းရ္ကား ွ သညက။ ေကမ်ကကပ းကပ က္ားုွႏ္ကာ႔႑ေ ် က္း္ကပ ္ကား၏ ႑ ညက႑ေသရားုႏွ္ကာ႔ 
 ီဇ ု က္ားသညက ေကမ်ကက္မကက၏ေးမားုႏႈမကား႑ေးခသကကေ ်ကက္ႈ ွ သညက။ ေက်္ကား္ရမကးရ်           
ပ းကေး်ကကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကားပ က္ာ႔ ထ းကးမကားေးမားက ု မ ု္ကး သညက။ ပ းကေး်ကကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ 
႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား မညကားးည်ုႏွ္ကာ႔မညကားလ က္ား္မ်ားသညက ္ ္ကက လကက္ႈ သ ုာ႔္၀ုးက   ုားး္ကားေသ် 
က   ္်္မ်ားက ုသ် ႑သံုားပးၱဳ ြာ႔ေသ်ကလညကား ္ ု႑   က္ၻ်းးက၀ွ္ကားးရ္က းကက္ႈးမးကက ု 
း ုား မြ႕လုးကေ ်္ကေမပးီ ပ းကး သညက။ 

ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား၊ ၾကညကလ္ကေး်ကကးလ်ေ႑် က္ပးၱဳလုးကပ ္ကား 
သ ုာ႔္၀ုးက း ု  ္ု ံမ ု္က ညက ွ လ်ေ႑် က္ပးၱဳလုးကပ ္ကား္မ်ား း ုားပ္ႇ က္ာ႔လုးကေ ်္ကလ်ေမး သညက။ 
 ပးၱဳပး က္္ႈ  ုသညက္ွ် “ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား းံုးမကားသကမက သ ုာ႔္၀ုးက ဂုဏကသး   
း ုားးကကေး မကမွ္ကာ႔ ေပး်္ကားလြေး မက ပး္ကးမညကားပ ္ကာ႔ ပးၱဳပး္ကေသ်မညကားလ က္ားပ းကသညက။”၇၄ 
သ  ္ု္ကားေၾက်္ကား႑  ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ားပးၱဳပး္က္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးက ြာ႔ၾကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
္ေမာ႔ေ းကးရ္က ပးၱဳပး က္္ႈ႑္မ ၱဳား႑း်ား ႑္မ်ား႑ပး်ားေးခေး ကကလ်ပးီား ႑ မ ၱဳ႕ပးၱဳပး က္္ႈ္မ်ားသညက 
႑ပ ်ားေသ်ပးၱဳပး က္္ႈ္မ်ားထကကက း ု္ု  လကက ံလ်ၾကသညကက ုေးရာ႔ ွ  း သညက။ ၀္ကသူ္မ်ား႑်ား 
 ပးၱဳလုးကထ်ားသညကာ႔ ပးၱဳပး္က ႈ္႑္မ ၱဳား႑း်ားက ု ေ ်ကပး မက္ွ်႑ေ ားၾကီားး သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ေုသ်က 
၎သညက ေကမ်ကက္မကက၏းမက  ုားက ု သ သ်သညကာ႔႑ကမ ၱဳားသကကေ ်ကက ႈ္ ပ းကေးမ ု က္ေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
ပ းကး သညက။  

၂၀၁၆  ုုွႏးကေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကက႑   ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု က္ေ ်္ကထ်ားသူသညက ေကမ်ကက္မကက 
႑  ု္ကားးံုား႑်ား ္ွးကးံုး က္က်  းမ် ရမက႑်ားေးားသရ္ကားပးီားေမ်ကက ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ 
႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား၊ ပးၱဳပး က္ပ က္ား၊ းံုသရ္ကားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းမကားးုထုပ ္ကား္မ်ားက ု ပးၱဳလုးက ရ္ကာ႔ ွ သညက။ 
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 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ွ သူသညက ေကမ်ကက္မကက းမ် သ ုာ႔္၀ုးက လကက၀းက းမ်႑်ား ႑ေ မ်ထညကပးၱဳလုးက မက 
လ ု႑းကေသ်းကကးးၥညကားက   ္်္မ်ား႑်ား ႑ ရမကက္ကားလရးက ရ္ကာ႔  မက သကက  ု္က ်၀မကၾကီားး်မသ ုာ႔ 
 ေလမ်ကက ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ 

ထ ုမညကားးူးရ်ကုမကသရ္က ႈ္လ ု္ကး္က ွ သူ္မ်ားသညက  းမ် ရမကေးားေ ်္ကပးီားေသ် ေကမ်ကက္မကက 
႑  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ား ၀ က္္ူပ ္ကား၊  ္ူး ု္က  ု္ကပ ္ကား၊ းမ်႑ေ မ်ထညကပးၱဳလုးကပ က္ား၊ လကက၀းက းမ် 
 ပးၱဳလုးကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ းးၥညကားပးၱဳလုးကပ ္ကားး ု႕က ု လုးကေ ်္က ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ 

သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ႑ပ ်ားအစဥးေ ္မ်ားုွႏ္ကာ႔္းူသညကာ႔႑ မကက္ွ် း ်ား္၀ က္ထုးကလုးကပ ္ကား၊ 
ထုးကလုးက္ႈက ုေၾက်ကပ္်ပ ္ကား၊ း္ကး ု႕ပ က္ား၊ ကုမကသရ္ကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ေ ်္ကား မပ ္ကားး ု႕႑းရကက 
ပးးက္ႈုွႏ္ကာ႔ပးးက ဏက္မ်ား  ွ ေသ်ကလညကား း ်ား္၀ က္ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ လကက၀းက 
 းမ်ပးၱဳလုးကပ ္ကားး ု႕ ႑းရကကက ု္ူ ပးးက ဏက္မ်ား သးက္ွးကထ်ားပ ္ကား္ ွ း ။ 

 

ေကမ်ကက္ မကက းမ်္မ်ား႑်ားပ းကေး်ကကပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား (ေကမ်ကကေသရားပ ္ကားလုးက္ မကား) 

ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ပ းကေး်ကကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး က္ပ ္ကားက ု ္ ုားကုးက၊္ုႏ ေလားုႏွ က္ာ႔ 
 မကကုမကပ္ ၱဳ႕း ု႕းရ္က လုးကေ ်္ကသညက။ ႑  ုး လုးက္မကား္မ်ား႑်ား ္ သ်ားးု  ုား ်းီားးရ်ားေ ား 
လုးက္မကား႑ပ းက းး ု က္းမ ု္ကလုးကက ု က္ၾကပးီား ႑္မ်ားးု္ွ် ကုမကသရ္က္ႈးရ္က သ်ားးအစဥက္မ ၱဳား ကက လုးကက ု္က 
ေမၾကသညက။ ္ ုားကုးကပ္ ၱဳ႕းရ္က ႑ က္ေထ်္ကးု ၃၀၀ းရ္က ၁၀ ႑ က္ေထ်္ကးု္ွ်  ေကမ်ကကပ းက၊ 
 ေကမ်ကကေသရားလုးက္မကားက ု လုးကက ု က္ၾကသညက။ 

္ ုားကုးကေ သးရ္က ေကမ်ကက  ု က္ားးုံား႑ ္ကာ႔္ွေကမ်ကကပ းက၊ေကမ်ကကေသရားပ က္ား႑ ္ကာ႔သ ုာ႔ 
ပ းကသမကား မက ႑ဓ က မညကားလ က္ား ၃  ု  ွ း သညက။ 

 ေကမ်ကကပ းက၊ေကမ်ကကေသရားသူ္မ်ားသညက ေကမ်ကက  ု္ကားးံုား္မ်ားက ု ေးမားကရကက္ွ၀ က္္ူပးီားေမ်ကက 
 ေကမ်ကက္မကက႑ေ မ်ထညကပးၱဳလုးကက် ေးမားပ ႇ္္ကာ႔  ေ ် က္ား မသညက။ (၎း ုာ႔သညက ကုမကသညက 
ပ းကလ်သညက။) 

 ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကသူ္မ်ားသညကသေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ေးမားုႏႈမကားပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက  ု က္ား
းံုား႑်ား ေကမ်ကကပ းက၊ေကမ်ကကေသရားသညကာ႔႑ ္က္မ်ားသ ုုာ႔ ္ူေ ်္ကလ်သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက ႑  ုး  
 ေကမ်ကက႑်ား ေ သ႑းရ္ကား ွ ေးမား သ ုာ႔္၀ုးက ကုမကသညကကရမက္ကက္မ်ား္ွး ္ကာ႔ ေးမားပ္ႇ က္ာ႔  
 ေ ် က္ား မသညက။  

 ကုမကသညက္မ်ားသညက ေးမားပ၌ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား၀ က္္ူက် ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ် က္ 
း က္ပ ္ကား ပးၱဳလုးကး သညက။ သ ုာ႔္ွသ် ကုမကသညက္မ်ားသညက ႑  ုး ေကမ်ကက္မ်ား႑်ား ေးမားပ ႇ္ က္ာ႔  
 ေ ် က္ား မမ ု္က္ညက ပ းကသညက။ 

အစဥေ ်းေကမ်ကက္မကကဓ းက ရြုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကေသရားကု ၸ္ဏီၾကီားးးက ုသညက ေကမ်ကကပ းကေကမ်ကကေသရား 
သ က္းမကားး်မ းးက ု႑်ား ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က  ရ္ကာ႔လွးက မကပး က္ က္ေမေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ 



83 
 

ေကမ်ကကး ္ကား႑်ား ပ းကေး်ကကပ က္ား၊ ေသရားပ က္ား  ုား ်သညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
႑  ုး လုးက္မကားသညက လရမကးရ်ေ ွား  ုား မကက် ေ းကေမ်ကကကမလရမကားေသ်မညကားလ္ကားသ်ပ းကပးီား 
႑ ညက႑ေသရားမ ္ကာ႔ေသ်က   ္်္မ်ား၊ းးၥညကား္မ်ားက ုသ် ႑သုံားပးၱဳသညကက ုေးရ႕ ွ  သညက။ 
သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ႑ၾကီားး်ားေကမ်ကကး ္ကားးရ္ကား း ု က္  ု္ကေသ်ကု္ၸဏီ္မ်ားသညက  ေကမ်ကကေသရား၊ 
 ေကမ်ကကပ းကပ က္ား၊ လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ေ ်္ကား မပ ္ကား ၀မကေ ်္က ႈ္္မ်ားက ု 
လုးကက ု က္လမကက  ွ ေမး သညက။ ေကမ်ကကး က္ား႑း ု္ကား႑း္မ်ား႑်ား ပ းကပ က္ား၊  ုးကထရ္ကားပ ္ကား၊ 
းံုသကမက္မ ၱဳားးုံ ႑ေ မ်သးကပ က္ားပးၱဳပးီားေမ်ကက လကက၀းက းမ်႑ေ ်္ကား  ု္က္မ်ားသ ုာ႔ ေ ်္ကား မသညက။ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ႑  ုး လုးက္မကား္မ်ား႑်ားလုးကက ု က္ေမေသ်ကု္ၸဏီၾကီား္မ်ား္ွ် ႑မညကား ုံား ၁၀  ု 
 ွ း သညက။ ႑ မ ၱဳ႕္ွ် ေကမ်ကကး ္ကား႑်ားထု းက မက း ုးကပးညကသ ုာ႔ သ္ကေ ်္ကသရ်ားပးီား ၎း ုာ႔က ု 
ပ္မက္်မ ု္က္ံသ ုာ႔ ပးမကလညကသ္က္ူက် ေ ်္ကား မပ ္ကားပးၱဳး သညက။ 

း ုးကေကမ်ကကး ္ကားထု းကသညကာ႔လုးက္မကားသညက က ၻ္်ေးခးရ္က႑ေက်္ကား ံုားပ းကေၾက်္ကား သ  ွ   
သညက။ ကရ္ကကမ ၱဳားပးညကမ က္သညက ေကမ်ကကး ္ကားပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ် က္း က္ပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ းံုေ ်ကပ ္ကားလုးက္မကားပ ္ကာ႔ 
ထ က္ ွ်ားေကမ်ကၾက်ားသညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ႑ ညက႑ေသရားေက်္ကား္ရမကေသ် ေကမ်ကကး က္ား္မ်ားက ု 
း ုးကပးညကသ ုာ႔ သ္ကေ ်္ကက် ပ းကေး်ကကပ က္ား၊ းံုေ ်ကပ က္ား္မ်ားပးၱဳက် ႑ ညက႑ေသရား 
ပ္္ကာ႔္်ားေသ် ေကမ်ကကး ္ကားးမကားးု္မ်ားပးၱဳလုးကး သညက။ း ုးကပးညကးရ္က လုးကသ်ား ၉၀၀၀၀ ေကမ်က္ွ် 
 ေကမ်ကကး က္ားေးမားကရကကက ု ္ွီ  ုေမ း သညက။၇၅ ေကမ်ကကး က္ားးမကားးု႑္မ်ားးု႑်ား း ုးကပးညက 
 ေးမားကရကကးရ္ကေ ်္ကား မပးီား ႑ မ ၱဳ႕က  ု ပ္မက္်ပးညကးရ္ကားပ၌ေ ်္ကား မ မက ပးမကလညကး က္သရ္ကားပ က္ား္မ်ား  
 ပးၱဳး သညက။ 

ပးၱဳပး က္ပ ္ကား (Treatment) 

ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈးရ္က က္ၻ်ာ႔းး ပ္်ားုႏွ က္ာ႔မီလ်္မ်ား၏ ၉၀% က ု ု ႑ေ ်္က႑ေသရား 
 ေက်္ကား္ရမက မကုွႏ္ကာ႔ ၾကညကလ က္ မက ္ီား ုးကပးၱဳပး က္္ႈေးား ေၾက်္ကား သ  း သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က 
္ီ ုးကပးၱဳပး္ကသညကာ႔ာ႔႑ေ ႑းရကက္ွ် း ု  ္ုမညကားး ားက်  မကာ႔္ွမကား႑်ားပ ္ကာ႔ းး ပ္်ားးရ္ကားုႏွ္ကာ႔ မီလ်းရ္ကား္မ်ား 
၏  ၅၀-၈၀ %   ွ း သညက။ ေကမ်ကက္မကက ႑္မ်ားးုက ု ထ ု က္ားမ ု္က္ံ  မမကးးူ ီးရ္က ပးၱဳပး က္္ႈ ပးၱဳး သညက။ 
႑္မ်ားးု္ွ် ပ္မက္်မ ု က္္ံသ ုာ႔ပးမကလညကသ္ကေ ်္ကလ်ပးီား လ ု႑းကး က ပ းကေး်ကကပ က္ားုႏွ္ကာ႔ 
႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား ပးၱဳး သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်႑္မ်ားးုက ု ထ ု က္ားမ ု္က္ံးရ္က ကကလကကထ်ား ွ ပးီား  မ ု္က္ံးက်ေကမ်ကက္မကက 
ကုမကသညက္မ်ား႑်ား ေ ်္ကား မပ ္ကားပးၱဳလုးကး သညက။ ကုမကသရ္က္ႈေလ်ကးရ္ကလူသ ္မ်ားသညကာ႔ 
႑ေၾက်္ကား႑ ်းးက းက္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွေကမ်ကက္မကကက ု ထု ္ကားမ ု က္္ံသ ုာ႔ မ က္းးကပ းကေကမ်ကက် 
 ေ္ွ် က္  ုသ္က္ူပ ္ကားပ းကသညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက ပ္မက္်မ ု က္္ံသ ုာ႔ ေ္ွ် က္  ုပးမကလညကး္ကသရ္ကားပ ္ကားပးၱဳး သညက။ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ္ီား ုးကပးၱဳပး က္္ႈုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ၀မကေ ်္က္ႈ္မ်ား ွ ေသ်ကလညကား ၀မကေ ်္က္ႈ 
 ေက်္ကား္ရမကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔႑ ညက႑ေသရား း ု  ္ုေက်္ကား ရ္မကသညက၀ု ္ွးက္ူထ်ားသညကာ႔  မမကးဘူ ီသ ုာ႔ 
သ က္ေ ်္ကပ ္ကားက ု ေကမ်ကက္မကကက ု္ကး်ားလွ္က္မ်ားမွ္ကာ႔ ကုမကသညက႑္မ်ားးုက း ု္ ုမွးကသကက 
ၾကး သညက။  



84 
 

႑ ညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔္်ားေသ် ေကမ်ကကး ္ကား္မ်ား႑်ားလံုားသညက ္ီား ုးကပးၱဳပး က္္ႈပးၱဳ ပးီား ႑ေ ်္ကုႏွ က္ာ႔ 
 ေး်ကကး္ႈ ွ ေး မက polymer resin းရ္ကုႏွးက  း သညက။ ႑  ုး ပးၱဳပး က္္ႈ႑်ား 
 ေကမ်ကကး က္ားးရ္ကား္မ်ားးရ္က း ုကက  ုကကလုးကက ု္က ႈ္ ွ သကြာ႔သ ုာ႔  ်ားကမကာ႔ုႏွ က္ာ႔္ုႏ ေလားးရ္ကလညကား 
 ပးၱဳလုးကး သညက။ ပ္မက္်မ ု က္္ံ႑းရ္ကားပ၌ ေကမ်ကကး ္ကားး္်ဏ္ညက္ွမ႑်ား ္ီား ုးကပးၱဳပး က္သညကက ု 
္သ  ွ  း ။ ထု ႕ေၾက်္ကာ႔ ႑  ုး ႑ ္ကာ႔၏ းမက  ုားကရ္ကား ကကက ု ္သ  ွ  း ။ း ုးကပးညက 
မ္ကးးကပ္ ၱဳ႕းရ္က ေကမ်ကကး က္ားပးၱဳပး္က ႈ္ပးၱဳေသ်၀မကေ ်္က ႈ္႑္မ်ား႑ပး်ား ွ ေၾက်္ကား သး္ကား႑ က္ား 
႑ပ္းက႑  သ  ွ  း သညက။ ထ ု႕ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကကး  က္ား႑  ု္ကားးုံား႑ေပ္်ကက႑္မ်ားသညက   ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွ 
း ်ား္၀္က ထရကကသရ်ားမ ု္ကေပ  ွ း သညက။  

လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ ထုးကလုးကပ ္ကား 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကသညကာ႔ ႑လုးက ုံ သ ုာ႔္၀ုးက းကက ံုေး ္ကား 
းးကေသ်္ကား မကာ႔ ွ သညက။ ၎း ုာ႔္ွ် ႑ေသားး်ားုႏွ္ကာ႔႑လးကး်ား းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ားသ်ပ းကပးီား 
္ သ်ားးု္မ်ား္ွ လုးကက ု္ကၾကက် လုးကသ်ား႑ က္႑်ား ၂၅ ေ္်ကကထကက္း ုေသ် 
လုးက္မကား္မ်ားပ းကသညက။ လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကသညကာ႔႑လုးက ုံ၏ ၇၀% ္ွ်  မကကုမက္ွပ းကပးီား 
ကမမက႑လုးက ံု္မ်ား္ွ် ္မ်ားေသ်႑်ားပ ္ကာ႔ ္ုႏ ေလား္ွပ းကး သညက။ လုးကသ်ား႑္က႑်ား းးက ်ေကမ်ကပ က္ာ႔ 
လုးကက ု က္ေသ် လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကသညကာ႔ ႑လုးက ံုံ္ွ် ႑လရမက ွ်ားး ားပးီား ႑က္က  ွ ္ညက  ုး က 
ေ းရကက  မ ု္ကသညကာ႔ ႑ေမ႑ထ်ားးရ္က ွ း သညက။  မကကုမကပ  ္ၱဳ႕ ွ ႑ၾကီား ံုား႑လုးက ံု္ွ်  
 ေ လးမကားး ္က႑လုးက ုံ ပ းကပးီား လုးကသ်ား႑ က္႑်ား ၂၀၀  မကာ႔ ွ သညက။ 

႑္မ်ား႑်ားပ ္ကာ႔ ႑  ုားးမကေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု ပးညကးရ္ကား ွ ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမား္မ်ား 
သ ုာ႔္၀ုးက ကုမကသညက္မ်ား၏  မ းက ကက ႈ္္မ်ား္ွးးက က္ာ႔   ွ မ ု္ကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔လကက၀းက 
 းမ်ပးၱဳလုးကသူ႑္မ်ားးုသညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မ်ားက ုသ် ႑သံုားပးၱဳၾကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က  ၽရ္ကား မကက 
႑ မ ၱဳ႕္ွ် 

း မက- း မက႑္မ်ားးုက ု သရ္ကားကုမက ရမက ၂၅% ေ ွ် က္လ ုေသ်ေၾက်္ကာ႔  း ်ား္၀ က္ း္ကသရ္ကားသညက။ ၇၆ 

ေဂခ္ းက႑ပး်- ထု က္ားမ ုက က္္ံသ ုာ႔္၀ုးက မ ု္က္ံးးက ု ုးရ္က ႑ပး်ေ ် က္  မက ပးၱဳပး္က္ႈပးၱဳပးီား ပ္မက္်မ ု္က္ံသ ုာ႔ 
း က္သရ္ကားသညက။ 

  ္ကား ရြ (amethyst) - ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က   ္ကား ရြေး ၾကရ္က၀သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ပ းကေး်ကကပ ္ကား၊ 
႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား္ွ် ႑ ညက႑ေသရားလရမကးရ်ညာ႔ံေသ်ေၾက်္ကာ႔ ထု ္ကားမ ု က္္ံ္ွ း္ကသရ္ကား သညက။  

ပ္ - ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ပ္ ထရကက ွ သညကာ႔ေ သ ္ ွ း ။ ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ း ု္ကားးး ား္ွ း္ကသရ္ကား သညက။ 
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 မကကုမကပ္ ၱဳ႕ ွ  လကက၀းက းမ်႑လုးက ံု 

ထ ု က္ားုႏွ္ကာ႔ေ၀်္ကေက်္ကး ု႕သညက လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးက မက႑းရကက ႑ေက်္ကား ုံားေမ ် 
ပ းကေၾက်္ကား ပ္မက္်ာ႔ကုမကသညက္မ်ားက ႑သ ႑္ွးကပးၱဳၾကး သညက။ လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးက ်းရ္က 
လကက္ႈ႑ ညက႑ေသရား ေက်္ကား ရ္မကပ ္ကားမွ္ကာ႔ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ် က္း္ကပ ္ကားး ု႕သညက 
ပ္မက္်မ ု္က္ံမွ္ကာ႔ ုႏ ႈ က္ားး်လမ္က ႑ ညက႑ေသရား ႑လရမကေက်္ကား္ရမကး သညက။ း ုးကပးညကသညကလညကား 
လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးက ်ေမ ်႑ပ းက ႑သ ႑္ွးကပးၱဳလ်ၾကပးီား လရမက ြာ႔ေသ်ုႏွးက႑မညကား္္က မကာ႔က 
းး္ကက် က္ၻ်ာ႔လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကသညကာ႔ေမ ်းးက  ုပ းကလ် ြာ႔း သညက။ လကက၀းက းမ် 
ထုးကလုးကသညကာ႔ လုးက္မကား႑္မ်ားးုသညက  ွမကဇမကားေ သးရ္က ႑ေပ း ုကကပးီား းးကုႏွးကလမ္က 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈ ဘီလီ္ံးမကေၾကား ွ က်  း ုးကပးညက၏ ႑္ွမကလကက၀းက းမ် 
ထုးကလုးက္ႈ၏ ၇၀%  ွ း သညက။ း ုးကသညက ္  က္က းမက  ုားမညကားထုးကလုးကပ ္ကားးမးက္ွ ႑ ္ကာ႔ပ္ က္ာ႔ 
ကၽရ္ကားကမ္ကလုးကသ်ား္မ်ားုွႏ္ကာ႔  းကဂမးကး္ကမညကားးည်၊ ကရမကးမၱဳး်႑ကူ႑ညီ္ူ ေသ် ေ းက္ွီ 
မညကားးည် ႑သုံားပးၱဳပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑လရမကး ကမေသ မ်ေသ် ေကမ်ကကပ းကးးၥညကားက   ္်္မ်ားက ု 
႑သုံားပးၱဳလ်ၾကး သညက။ ႑  ုး လုးက္မကား႑းရကက မညကားးည်႑ပး္က ကၽရ္ကားကမ္က႑ ္ကာ႔ လုးကသ်ား္မ်ား 
႑်ား  က္ားုီွႏားပ ႇ္ၱဳးကုႏွံထ်ားး သညက။ ၇၇ 
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ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကေမးုံ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑းရ္ကားပ၌ လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကပ က္ား္ွးးက ္ကာ႔ ထုးကကုမကးမက  ုားပ ႇ္္ကာ႔း က္ မက 
 ုႏၵပး္ကားပးေမေသ်ကလညကား ၂၀၁၆  ုုႏွးက႑းရ္ကားပ၌ ႑ေက်္က႑ထညကေ ်က္ႈ္ွ်  ေုွႏားေကရားလမကက ွ ေမ 
း သညက။ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ္က မ ု က္္ံပ ်ား ္ကားုီွႏားပ ႇ္ၱဳးကုႏွံ္ႈုွႏ္ကာ႔  ကကုႏရ္ကေသ်  ေ႑်ကကး ႑ မကကက ု 
 ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ 

သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မသညက႑း ုား ၏ ရ္ကာ႔ပးၱဳ မကကပ ္ကာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ေ မ်ထညကပးၱဳလုးကပ ္ကား၊
 ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကား႑်ားေ ်္ကား မပ ္ကား၊ လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကပ က္ား၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ က္ာ႔ 
လကက၀းက းမ်႑ေ မ်ထညကပးၱဳလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ ္ကာ႔းးၥညကား္မ်ားပးၱဳလုးကပ ္ကား၊ 
မ ု က္္ံပ ်ား ္ကားုႏွီားပ ႇ္ၱဳးကုႏွံ ႈ္ပးၱဳပ က္ား္မ်ားပးၱဳလုးကလ ုသညကာ႔ လူးုဂၢ ၱဳလကးးကအီစဥား သ ုာ႔္၀ုးက ႑ ရြာ႔႑းညကားးးက ု႑်ား 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ထုးကေးားမ ု္ကသညက။ 
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ေမပးညကေး်က ွ  ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ္က္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက၏ သ္ကးမကားး်မ 
႑သးကးရ္က လကက၀းက းမ် ီဇ ု္ကားုႏွ က္ာ႔ထုးကလုးကပ ္ကားသ္ကးမကား႑်ား သ က္ၾက်ားေးား္ညကပ းကသညက။ 
သ ုာ႔ေသ်က ပ္မက္်မ ု က္္ံသ်ား္မ်ား းကကေ ်ကကလ ုသညကာ႔ သ က္းမကား္မ်ားုႏွ က္ာ႔ မ ု္က္ံးက်႑ ္ကာ႔္ွီ 
လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကသညကာ႔ ႑ ္ကား႑ပ္းက္မ်ား  ွ်ားး ား္ႈ ွ ေမး ေသားသညက။ 

လူ္္က လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကသူ္မ်ား႑်ား လကက၀းက းမ် ီဇ ု က္ားုႏွ က္ာ႔ထုးကလုးကပ ္ကားကက 
႑်ားလုံားက ု သ က္းမကားး ုာ႔ မ မကုႏွ က္ာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညကပ ႇ္္ကာ႔း္ကေးား မက႑ပး္က းူားေး ္ကားလုးကက ု က္သညကာ႔ 
ေမ ်းးက ုပ းကလ်ေး မက ႑္မ်ား္ံုၾကညကက ုားး်ားေသ် ပးညကးရ္ကားလကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကသူ၊ 
႑ေသားး်ားလုးက္မကား ွ္ကုွႏ္ကာ႔ ပးညကးရ္ကားေကမ်ကက္မကကအစဦားေ ်္ကးည် ွ္ က(MGJEA ႑ ရြာ႔၀ က္္မ်ား)း ုာ႔္ွ 
ပ္မက္်ာ႔လကက၀းက းမ် ီဇ ု္ကမ်္မ်ား႑သ္ကား႑်ား ္ၾက်ေသား္ီက  ရြာ႔းညကား ြာ႔း သညက။ 
႑  ုပးၱဳထ်ားသညကာ႔ သ္ကးမကား႑းီ႑းအစဥကးရ္က  မ ု္က္ံပ ်ားးည် ွ္က္မ်ားထံ္ွ ပ္မက္်ေကမ်္ကားသ်ား္မ်ား 
သ က္္ူ ရ္ကာ႔  ွ ေ ား႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကား္မ်ားး ၀ က္း သညက။ ႑  ုး ႑သ္ကားသညက  ေမပးညကေး်ကးရ္က 
 ရ္ကာ႔လွးကထ်ားသညကာ႔ MGJEA သ္ကးမကားုႏွ္ကာ႔္ွအစဥကပး ၱဳ္က မက  ရ္ကာ႔လွးကပ ္ကား္၀ုးကဘြ သ္ကးမကားေက်္ကား   
းးက ု ရ္ကာ႔လွးက မက၊  မကးံုေ္ရ ွ် မကုႏွ္ကာ႔ ၎၏ ညက ရ္က မကက္မ်ား  ေ႑်္ကပ္္က မက ညက ရ္ကပ က္ား 
ပ းကး သညက။   

၂၀၁၆  ုုွႏးက ုႏွးကးးရ္က Turquoise Mountain international NGO သညက းုေ ် က္ေ ား ွ က္ား၊ 
မ ု က္္ံးက်လကက၀းက းမ်းည် ွ က္းုာ႔ ုွႏ္ကာ႔းူားေး ္ကားက် းထ္းမကားး်ားပ္မက္်ပ းကလကက၀းက 
 းမ်  ု္က႑်ား းး္က ရ္ကာ႔လွးက ြာ႔သညက။ ႑ ္ကာ႔ပ္္ကာ႔လကက၀းက းမ်္မ်ား႑်ား ပ္မက္်ပးညကးရ္ကားပ၌ 
ထုးကလုးကပးီား၂၀၁၆ ုုႏွးက ေ ်္ကားအစဦားေး ကကးရ က္ မ ု က္္ံးက်သ ုာ႔ေးမားေက်္ကားေက်္ကပ ္ကာ႔ ေ ်္ကား မ္ညက 
ပ းကး သညက။ Turquoise Mountain ၏ လကက၀းက းမ်လုးက္မကားသညက  မညကထညကလုးက္မကား၊ 
သးကသ်ားးမကားးုလုးက္မကားုႏွ္ကာ႔္ရမကားထညကလုးက္မကား႑း ႑၀္က း ု  ္ုကမ္ကပးမကာ႔ေသ်လကက္ႈလုးက္မကား္မ်ား 
လုးကက ု က္ မက ႑းးမ ၱဳားထ်ားသညကာ႔လုးက္မကားပ းကသညက။  ညက ရ္က မကက္ွ် သ က္းမကားေးားပ ္ကား၊ ကၽရ္ကားကမ္က ႈ္ 
းရ္ကား ညကပ ႇ္္ကာ႔း က္ေးားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ မ ု္က္ံပ ်ားသ ုာ႔ ႑ပ္္ကာ႔ ံုားေးမားပ က္ာ႔း္ကး ုာ႔ပ က္ား္ွးးက ္ကာ႔ ႑  ုး  
ထုးကကုမက္မ်ားသညက မ ု္က္ံ၏ထူားပ ်ားလွးေသ်႑ ်႑်ားလုံား၏ သံး္မကသ ရ္က ပ းကလ်ပးီား 
႑္မ ၱဳားသ်ား၊ ႑္မ ၱဳားသ္ီား္မ်ား႑းရကက ေ  ွညကးညကးံာ႔္ညကာ႔ာ႔၀္ကေ ရ္္မ်ား  ွ်ေ ရေးားလ်မ ု က္္ညကပ းကက် 
္အစဥကေကမား္ႈဂုဏကပ းကက ု  ေ ်္ကကမအစဥကားေးားး လ ္ကာ႔္ညက။၇၉ 

း်၀မကသ  က္ားပ္းက္ွ ေသ်ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၊လကက၀းက းမ်္မ်ားုွႏ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကက းမ် 
(သ ုာ႔) လကက၀းက းမ်၏ ္ူလဇးကပ္းကက ုေ ်ကပးေသ် ေကမ်ကက္မကကးရ္ကား္ွ  ေးမားကရကက႑ေ ်ကက 
းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ သညကာ႔ း ုာ႔ေ ်္ကေ ားကရ္ကား ကကက ု က ၻ္် (႑ထူားသပ က္ာ႔ ႑ေ္  ကမကုႏွ္ကာ႔ ႑ီား္)ူ္ွ 
း းက၀ က္း်ား္ႈ ပ္ က္ာ႔းကကလ်း သညက။ ႑  ုး း းက၀္ကး်ား္ႈပ္္ကာ႔းကကလ် ပ က္ား၏ ႑ဓ က 
႑ေၾက်္ကား ္ကား္ွ် လူ ႈ္ဘ၀ုႏွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ က္ားေ ားက ု ႑ေလားထ်ားေသ် 
း်ားသုံားသူ္မ်ားက ၎း ုာ႔၀္က္ူလု ကကသညကာ႔ လကက၀းက းမ်္မ်ားသညက ္ူလထုးကလုးကသညကာ႔မ ု္က္ံ၏ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က သ ုာ႔္၀ုးက လူ္ႈဘ၀႑ေးခ   ုားကမ ၱဳားသကကေ ်ကက္ႈ ္ ွ ေသ် 
း်၀မက္ူမ ု က္သညကာ႔းးၥညကား္မ်ားက ုသ် ႑လ ု ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကး သညက။ ႑  ုး ေ ်္က ရကက္ႈ္မ်ားက ု 
႑သ ႑္ွးကပးၱဳလကက္ွးကထုးကေးား မကသ ုာ႔္၀ုးက ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကလ ုကကမ ု္ကေသ်မညကားလ္ကားက ု 
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းညကေ ်ကက မက႑္မ ၱဳား္မ ၱဳားၾက ၱဳားး္ကား ြ႕ၾကသညက။သ ုာ႔ေသ်က ေကမ်ကက္မကကကက၏ ႈးကေထရားမကကမြ္ႈ 
္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ္ ု႑ မ မက႑ထ   ေ႑်္ကပ္္ကပ ္ကား္ ွ ေသားေး။ ၈၀ 

 

၄.၄.၂ း မကေ ခ္ႈ္ မ်ား 

႑ မ ၱဳ႕ေကမ်ကက္မကကးည် ွ က္္မ်ားက ္ီားေ္်္ကားထ ုားပးသညက္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံ ွ   ေကမ်ကကေသရား  ်္မ်ား 
သညက ္   ုား လ်ေကမ်ကကေသရားးမးကက ု႑သံုားပးၱဳၾကပးီား ၎း ု႕္ွ်႑ေပ  ံမညကားးမးကက ုသ် ကမ္ကာ႔သံုား 
 ေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ ၀္က္ူသူ္မ်ား ေ္ွမ်က္ွမကားထ်ားသညကာ႔ မ ု က္္ံးက်႑ ္ကာ႔္ီ ႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔ 
းံုႏႈမကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔က ုကကညီ ႈ္ ္ ွ သညကာ႔႑ပး္က ႑ ညကေသရားပ္္ကာ႔ေကမ်ကက႑်ား ႑ေက်္ကား ံုား ႑ေမ႑ထ်ား 
ပ းကေ႑်္က ပ းကေး်ကကကပ က္ားုွႏ္ကာ႔းရကက မကကပ ္ကား္မ်ား ္ပးၱဳလုးကမ ု္ကၾကး ။ ကုမကသညက္မ်ားသညက  
ေ းက္ီ းကဂမးကး္ကုႏွ က္ာ႔ သ းၸံမညကားကမး ကမ ေသ မ်ေသ်  ေကမ်ကကေသရားက   ္်္မ်ား ွ သညကာ႔ 
ထ ု က္ားမ ု္က္ံသ ုာ႔ ၎း ုာ႔၏ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား သ္ကေ ်္ကက်  မကားသးက္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးကး သညက။ 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ းကေး်ကကသညကာ႔ ႑ ညက႑ေသရားသညက လကက ံမ ု္ကသညကာ႔ 
႑ေမ႑ထ်ားးရ္က ွ ေသ်ကလညကား ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား္ွ်္ူ လကက ံမ ု္ကသညကာ႔႑ေမ႑ထ်ား 
္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑္မ်ားးု႑်ား ႑ ္ကာ႔ပ္ က္ာ႔႑ေ ်္ကး္ကပ က္ားမညကားးည်ုႏွ က္ာ႔ 
က   ္်္မ်ား ွ ေသ် ထ ု္ကားမ ု္က္ံ၊ ေ၀်္ကေက်္ကုွႏ္ကာ႔ း ုးကပးညကသု ာ႔ သ္ကေ ်္ကပ ္ကား  ပးၱဳၾကး သညက။ 

သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေ ရားေုႏရား္ႈ လ က႑  ႑က္က ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ႑ ညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔္်ားေသ် 
 ပးၱဳပး က္္ႈးးၥညကားက   ္်္မ်ား ွ း က ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ထ ု္ကားမ ု က္္ံသ ုာ႔္ူေ ်္ကက် 
 ပးၱဳပး က္္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးက မက လ ု႑းက္ညက္၀ုးကေၾက်္ကား သ  း သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က 
 ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ပးၱဳပး က္ မက မညကားးည်္ ွ ပ ္ကား၊ ကၽရ္ကားကမ္က ႈ္္ ွ ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑း ုား ၏ 
႑ေထ်ကက႑းံာ႔္မ်ား  ွ ပ က္ား ္ ွ ေၾက်္ကား ေကမ်ကက္မကကးည် ွ က္းးကအစဦား္ွ ္ွးက မကကပးၱဳသညက။ 
ထ ု႕ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က းမက  ုားပ္ႇ္ကာ႔း က္ေးားေသ် ပးၱဳပး္က ႈ္  ု္က ် ႑ ညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔ 
းးၥညကားက   ္်္မ်ားထ်ား ွ မ ု္က မက ႑  ုး ႑ မကားကက႑်ား သုေးသမပးၱဳလုးက မက ႑ၾကံပးၱဳ 
႑းကး သညက။  

ေကမ်ကကး ္ကားးမကားးုထု းကပ ္ကား၊႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  MGJEA သညက  ေမပးညကေး်ကးရ္က 
 ေကမ်ကကး က္ားထု းကပ ္ကား  ု္က ်သ္ကးမကား္မ်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကကသ က္းမကားေကမ်္ကားသးကးရ္က 
သ္ကၾက်ားေးား္ညကပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ၂၀၁၆  ုုႏွးက ဧပးီလ႑ထ    ်ေက်္ကား္မ်ား 
္  ွ ေသားး ။ ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားကၽရ္ကားကမ္ကသူးးကအစဦား္ွ ္ွးက မကကပးၱဳသညက္ွ် ပ္မက္်မ ု က္္ံ ွ  
 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်လုးက္မကား ွ က္႑္မ်ားးုသညက မ ု က္္ံ႑းရ္ကားပ၌ းမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္ကပ ္ကား 
လုးက္မကား္မ်ား႑်ား ႑်ားေးားေထ်ကက ံပးီား သ က္ာ႔ေလမ်ကသညကာ႔႑ ရမက႑်ားေးားေ ်္က မက  ုႏၵ ွ ၾကး သညက။ 
သ ုာ႔ေသ်ကပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ေကမ်ကကး က္ားးမကားးုထု းကပ ္ကား ႑ ညက႑ေသရား္ွ် မ ္ကာ႔ကမေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
 ေ႑်ကကး မညကားလ္ကား ၂  ုက  ု႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။  
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 ေကမ်ကက  ု္ကားးံုား႑်ား ႑ ရမကေ ်္ကပးီား ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွ း ုးကမ ု္က္ံသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ မကုႏွ္ကာ႔ ႑  ုး   
ေကမ်ကက  ု္ကားးံုား႑်ား း ုးကမ ု္က္ံးရ္ကထု းကပးီား ႑ေ မ်ထညက႑်ား ပ္မက္်မ ု က္္ံသ ုာ႔ 
ပးမကလညကး္ကသရ္ကား မက သ ုာ႔္၀ုးက 

 း ုးကပးညက္ွးည် ွ က္႑်ား းမ္ကား္ွမလး်ထကကး ုေသ်ုႏႈမကားထ်ား (အစဥး္်-းးကလလွမ္က 
႑ေ္  ကမကေ ခလ်၆၀၀၀)ပ က္ာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံသ ုာ႔ေ ခေ ်္ကပးီား ပ္မက္်မ ု က္္ံသ်ား္မ်ား႑်ား 
႑  ုး းည် းကက ု သ္က္ူေး မက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း်လကက၀းက းမ်ကုမကသညက္မ်ား၊ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကကလုးက္မကား္ွ 
းည် ွ က္္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ေ ရားေုႏရား ႈ္႑  ္ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပးသညက္ွ် ႑ မ ၱဳ႕ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား 
သညက ပးညကးးရ္က ေးမားေက်္ကားး ု္ ု  ွ ၾကး သညက။းးက  း ံ ႑ ညက႑ေသရားေက်္ကား္ရမကေသ် 
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ထ ု က္ားမ ု္က္ံ သ ုာ႔္၀ုးက  ေ၀်္ကေက်္က သ ုာ႔္၀ုးက မ ု္က္ံးးက ု ု၏ 
ကုမကးညကပးးရြ္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက ကုမကသညက္မ်ား္ွး ္ကာ႔ ၀္က္ူ ပးီား လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးက မက  
ပ္မက္်မ ုုု္က္ံသ ုာ႔ ပးမကလညကသ္ကေ ်္ကလ်း သညက။ ဤ႑းီ ္က ံး်႑းရကက         လကက၀းက းမ် 
ကုမကသညကုႏွးကအစဦား(ပးညကးရ္ကားကုမကသညကးးကအစဦားုႏွ က္ာ႔ ပးညကးကုမကသညကးးကအီစဥား)ုႏွ္ကာ႔ ေ ရားေုႏရား ြာ႔ ်းရ္က 
ပ္မက္်ာ႔းး ပ္်ားုွႏ္ကာ႔ spinel၏းမက  ုား္ွ် ႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္မ်ား(အစဥး္်- ႑ ုႏ ၵ္၊ ပ  း မကုႏွ က္ာ႔႑ေ္  ကမကမ ု္က္ံ) 
းရ္က ေ္ဘု္မ႑်ားပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ ွ  ေးမားုႏွၱဳမကားထကက း ု  ္ုသကကသ်း သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔ 
 ေးမားး ု္ ုသကကသ်သညက  ုသညကာ႔႑ေၾက်္ကား႑ ္ကားက ု း း ကမကမ ္သ  ွ  း ။ သ ုာ႔ေသ်က က ၻ္်ေးခ ွ  
၀ က္္ူူသူ္မ်ား၏၀္ကလ ု႑်ားေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကေးမားုႏွၱဳမကား႑ေပး်္ကား႑လြ္မ်ား  ွ မ ု္ကး သညက။ အစဥး္် 
ပ္မက္်မ ု္က္ံ ွ  ၀ က္္ူသူ္မ်ား္ွ် းး ပ္်ား၀ က္လ ု႑်ား္မ်ားသညက။ သ ုာ႔ေသ်က ႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔ 
းး ပ္်ား္မ်ား႑်ား းရ္ကား၀္ွ ထရကကလွမ္ကထရကကပးီား မ္ကား ပးညကးသ ုာ႔း္ကး ု႕္ႈ္မ်ား ပးၱဳၾကး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ 
ပးညကးရ္ကားပ၌ းးၥညကားပးးကလးကပ က္ား ပ းကေးခး သညက။ ႑ ညက႑ေသရားပ္ က္ာ႔ ပ္မက္်ာ႔းး ပ္်ား္မ်ားသညက 
မ ု က္္ံးက်ေးမားကရကက ွ  က္ၻ်ာ႔ေမ ် က္ားပ္းက္မ်ား္ွ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ္ွအစဥကပး ၱဳ္က း သညက။ 
ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ပးညကးရ္ကား ွ   ေးမားုႏႈမကားထကကေလမ်ာ႔ကမပ က္ား ပ းကမ ု က္း သညက။ 

ေ သ ံ္မ်၏ကၽရ္ကားကမ္က္ႈုႏွ္ကာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညကမညကားး ားပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံ၏ လကက၀းက းမ် 
လုးက္မကား္ွ် း မကေ ခ္ႈ္မ်ားးရ် ွ ေမး သညက။ ေကမ်ကက္မကကကၽရ္ကားကမ္ကသူးးကအီစဥား သ ုာ႔္၀ုးက ုႏွးကအစဦား၏ 
႑  ု႑   ပ္မက္်ာ႔လကက၀းက းမ်လုးက္မကား ွ္က္မ်ားသညက ပးညကးရ္ကားးည် ွ္က္မ်ားထကက 
း ု  ္ုကၽရ္ကားကမ္ကေသ် ထ ု က္ားလုးကသ်ား္မ်ား႑်ား ေ ခ္ူပးီား လး်ပ္္ကာ႔္်ားးရ်ေးား   မကာ႔ထ်ားပ က္ား္မ်ားလညကား 
 ွ း သညက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုေမသညကာ႔က်လးရ္က လုးက္မကားမ္ကး္က႑သီားသီား္ွ ကၽရ္ကားကမ္ကသူ္မ်ားက 
း က္ပးသညက္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က မ ု္က္ံးက်ေးမားကရကက္ွး းက၀္ကး်ား္ညကာ႔ ႑ ညက႑ေသရား 
 ေက်္ကား္ရမကေသ် လကက၀းက းမ်သညက  ၁၀% ထကက္း ုေၾက်္ကား သံုားသးကထ်ားး သညက။ 
႑  ုး လကက၀းက းမ်္မ်ား႑မကက ႑ မ ၱဳ႕္ွ် မ ု္က္ံပ ်ားပ းက ပ းကပးီား ႑ မ ၱဳ႕္ွ်ပးညကးရ္ကားပ းက 
ပ းကး သညက။ ကမမက ွ ေသ် ၉၀%္ွ် ပးညကးရ္ကားပ းက္မ်ားသ်ပ းကပးီား လကက ်႑ ညက႑ေသရား္ွ် 
ညံာ႔ေသ်ေၾက်္ကာ႔ မ ု္က္ံးက်ေးမားကရကကုႏွ က္ာ႔သ က္ာ႔ေလမ်က္ႈ္ ွ း ။ ပ္မက္်ပးညကးရ္က ပးၱဳလုးကေသ် 
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လကက၀းက းမ်္မ်ားသညက ပးညကးရ္ကားုႏွ က္ာ႔႑် ီ္ံေးမားကရကက္မ်ားးရ္ကသ် လူၾက ၱဳကက္မ်ားပးီား 
႑ေမ်ကကး ု က္ားေးမားကရကက သ ုာ႔္၀ုးက က္ၻ်ာ႔ေးမားကရကက႑းရကက သ္ကာ႔ေလမ်က္ႈ္ ွ ေး။ 

ပ္မက္်ာ႔လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကသူ္မ်ားသညက ႑  ုး ကက ရံာ႔ပ  ၱဳားး ုားးကကေ ား႑းရကက 
႑ေထ်ကက႑ကူ  ွ ႈ္ ္ ွ ပ ္ကားက ု ပ္ီားည  ေပး်  ုေမၾကး သညက။ လံုေလ်ကကေသ် 
သ က္းမကား္မ်ား္ ွ ပ က္ား၊ ပးညကးရ္ကားပ၌ ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး က္ပ ္ကား၊ ထုးကလုးကပ ္ကား  ု္က ် 
႑ က္းးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား ္ ွ လွမ က္ လကက၀းက  းမ်လုးက္မကားသညက  ေမ်ကကကမကမမက းကေမ္ညက 
ပ းကး သညက။ ၎း ု႕႑ေမပ က္ာ႔ လကက ွ ပ္မက္်ာ႔ထုးကကုမက္မ်ားသညက က္ၻ်ာ႔႑ ္ကာ႔္ီ ္၀ုးကေၾက်္ကား 
သ  ွ ပးီား မညကားးည်၊ ေ ရ္ေၾကား႑ကူ႑ညီ၊ ေးမားကရကကလကကလွ္ကား္ီေ ား႑ပး္က းရ္ကား ညကပ္ က္ာ႔း္ကေ ား၊ 
မညကားးည်႑ကူ႑ညီ  ွ ေ ားး ု႕႑းရကက းရမကား႑်ားေးားေ ်္က ရကကေမး သညက။ 

လကက၀းက းမ်းည် ွ္က္မ်ားသညက ၂၀၁၆  ုုွႏးက႑ထ  ပ္မက္်မ ၱဳ္က္ံလကက၀းက းမ်ကက႑းရ္ကား 
းမက  ုားပ္ က္ာ႔ေ ်္က ရကက္ႈက ု႑်ားေးား မက ကမကာ႔သးကထ်ားသညကာ႔ ကုမကသရ္က္ႈလ ု က္းအစဥကသညကလကက၀းက 
 းမ်႑ေ မ်ထညကက ုသ်း က္း ုာ႔ ရ္ကာ႔ပးၱဳထ်ားပးီား ေကမ်ကက  ု က္ားးုံား္မ်ား႑်ားး္ကး ုာ႔ ရ္ကာ႔ ္ ွ ပ ္ကားက ု 
္ေၾက္မးကပ းကေမၾကး သညက။၈၁ ၁၉၉၅ ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ က ု ပး က္ ္ကသညကာ႔ ၂၀၁၆ 
အစဥးေ းရ္က ႑  ုး ကမကာ႔သးက မကက႑်ား ပးမကလညကပး္က ္ကထ်ားပးီား လ ု က္း က္  ွ သူသညက အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔ 
႑ညီပ းကး က ေကမ်ကက္မကက႑  ု က္ားးုံား္မ်ားက ု မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရေၾကားပ ္ကာ႔ မ ု က္္ံပ ်ားသု ာ႔ း က္း ုာ႔ေ ်္ကား မ မက 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳထ်ားသညက။ သ ုာ႔ေသ်က ္ညကသညကက အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔႑ညီ ပ းကသညက  ုသညက္ွ်  ွ္ကားလ္ကား ႈ္္ ွ ေး။ 
သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ဤ႑ မကကသညက ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ား ေၾက်ကပ္်္ႈ ္ပးၱဳပ ္ကားုႏွွ က္ာ႔ 
း ်ား္၀္ကး္ကး ုာ႔ပ က္ားး ုာ႔က ု ေလမ်ာ႔ မမ ု္က္ညကာ႔ ေက်္ကား္ရမကေသ်ေပ လွ္ကားပ းကး သညက။ 

ၾကီားထရ်ားလ်ေသ်က္ၻ ာ်႔ေကမ်ကက္မကကေးမားကရကကေ းီားေၾက်္ကားးရ္က ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက 
 းမ်းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ ွ ေ ား၊ း်၀မက္ူ ႈ္ ွ ေ ားုႏွ က္ာ႔ ကမ္ကာ႔၀းကလ ုကကမ်ေ ားးံုွႏၱဳမကား္မ်ားသညက 
ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑းရကက း မကေ ခ္ႈးးက းကး္ကပ းကသညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က လကက ွ  
 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်ကကးရ္က း်၀မက္ူ္ႈ သ ုာ႔္၀ုးက ကမ္ကာ႔၀းကလ ုကကမ် ႈ္ 
္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ းကသညက။ ၎႑ မကကသညက ပ္မက္်႑းရကက ကမမက းကပ းကမ ု က္း ် ႑ေပ ႑ေမပ းကပးီား 
႑  ုး ကက႑်ား ႑် ုံး ုကကက် ႑်ားပ ညကာ႔လုးကေ ်္ကပ က္ားပးၱဳ မက လ ု႑းကေးသညက။ 

လကက ွ ႑ေပ ႑ေမ္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ က္ာ႔ းမက  ုားကရ္ကား ကကသညက 
႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ္ွအစဥကပး ၱဳ္ကကမ ု္ကသညကာ႔ ႑ ္ကာ႔္ ွ ေသားး ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ဤ႑းီ ္က ံး်းရ္က 
္ီားေ္်္ကထ ုားပးထ်ားသကြာ႔သု ာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ထုးကကုမက္မ်ား 
မ ု က္္ံးက်ေးမားကရကကးရ္ကး ု္ ု  ႑ပး ၱဳ္က႑  ု္ကပ းကလ်ေ ားုႏွ္ကာ႔ မ ု္က္ံ႑းရ္ကား းမက  ုား႑ပ္္ကာ႔ ံုား 
  ွ မ ု က္ မက လ ု႑းကေသ်မညကားးည်္မ်ား႑်ား ပ္မက္်မ ု္က္ံသ်ား္မ်ားက  ု သ က္ၾက်ားေးားေ ားုႏွ္ကာ႔ 
းရ္ကား ညကပ ႇ္္ကာ႔း က္ေးားေ ား႑းရကက းဏ်္ေပ လွ္ကား ၂ ု သ ုာ႔္၀ုးက ၃ ု ႑်ား 
လုးကေ ်္ကေမၾကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ႑  ုး ေပ လွ္ကား္မ်ားသညက က်လ ွညက႑းရကက 
႑းီ႑းအစဥက မပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက းူားေး ္ကားေ ်္က ရကကပ က္ား္မ ၱဳား္၀ုးကဘြ းးကအီစဥားးးက ရြာ႔းီကသ် ႑းီ႑းအစဥက 
 ေ ား ရြပ ္ကား၊ ႑းပးၱဳပ ္ကား္မ်ားပးၱဳလုးကေမး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ အစဦားး်ားေးားလုးကေ ်္ကေမေသ် 
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လုးက္မကား္မ်ား ထးကေမပ က္ား္မ်ား ပ းကေးခမ ု္ကပးီား ႑ပ ်ား႑ေ ားး ေသ် လုးက္မကား္မ်ား႑်ား လုးကေ ်္က မက 
လံုား၀ေ္ာ႔ေလမ်ာ႔ေမမ ု က္း သညက။ 

 

၄.၄.၃ EITI ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

႑  ုး းမက  ုားကရ္ကား ကက႑ ္ကာ႔႑းရကက EITI ေ ်ကေ ်္ကေ ားက ု း ုကက  ုကက႑ၾကံပးၱဳ မက္ွ် 
႑မညကား႑ကမအစဥကားသ်  ွ း သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ေကမ်ကကပ းကပ က္ား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား၊ 
လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကပ က္ားကကး းကသညက ႑မ်ဂ းက EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က း ၀ က္ေသား္ညက 
္၀ုးကေး။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ႑ဓ က႑ၾကံပးၱဳ မကက္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ထုးကကုမကးမက  ုား  ပ္ႇ က္ာ႔း က္ မက 
႑လ်ား႑လ် ွ သညကာ႔ းမက  ုားကရ္ကား ကကးးကေလွမ်ကက းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈး ုားပ္္ကာ႔ေ ားုႏွ္ကာ႔  ကကုႏရ္က္ႈ 
 ွ း သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑ေမပ က္ာ႔ ေကမ်ကကပ းက၊  ေကမ်ကကေသရားသညကာ႔ းမက  ုားကရ္ကား ကကက ု 
လကက ွ ႑ေပ ႑ေမးရ္က ႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္မ်ားုွႏ္ကာ႔္ွအစဥကပး ၱဳ္က မက ္ပ းကမ ု္ကေသားး ။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု ပ းကေး်ကကပ က္ား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား၊ ပးၱဳပး က္ပ ္ကား္မ်ား႑်ား မညကားးမးက၊ 
မညကားးည်ုႏွ က္ာ႔းးၥညကားက   ္် း ု  ္ုေက်္ကား္ရမကသညက၀ု္ူ ေသ် ႑ ္ကမီား မ္ကားမ ု္က္ံ္မ်ားသ ုာ႔ ႑  ု္ကားးံုား 
႑ေမပ ္ကာ႔သ် း က္း ုာ႔ေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ းကသညက။ သု ာ႔ေသ်ကလညကား  ေပး်္ကားလြ္ႈ္မ်ားသညက ၂၀၁၆  ုုႏွးက 
ုႏွးကလညကး ု္ကားးရ္က ပ းကေးခလ်မ ု္ကေပ  ွ း သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်ကက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က 
 ေကမ်ကကေသရားပ ္ကား၊ထု းကပ ္ကား၊ လကက၀းက းမ် ပးၱဳလုးကပ ္ကားသ္ကးမကားေကမ်္က္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
၀မကေ ်္က ႈ္္မ်ားက ု ္ေ၀ားေး်ာ႔သညကာ႔႑မ်ဂ းကးရ္က းး က္ မက ပး္က ္ကထ်ားေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
ပ းကး သညက။ 

၄.၄.၄ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

ေကမ်ကကပ းက၊ေကမ်ကကေသရားပ က္ားုွႏ္ကာ႔႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား႑်ား မကားးးက္ႈပးၱဳ မကုွႏ္ကာ႔သုံားသးက္ႈပးၱဳ မက၊ 
ပးညကးရ္ကားေးမားကရကကးရ က္ ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ႇ္ကာ႔း က္ေ ား႑လ်ား႑လ်က ုသ  ွ  မက၊ ေကမ်ကက္မကက 
 ပးၱဳပး က္္ႈလုးက္မကားးအစဥက္မ်ားုႏွ္ကာ႔   မညကားလ္ကား္မ်ား႑်ား း ု  ္ုသ  ွ လ်ေး မက သုေးသမပးၱဳ လုးကသ က္ာ႔ေၾက်္ကား 
႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။  

႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္မကကကက္၀် မၱဳ၀်းရ္က ထညကာ႔သရ္ကားမ ု္က မက႑းရကက  လကက၀းက းမ်ကက 
္၀် မၱဳ၀်းးက းကက ုေ ား ရြ မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑  ုး ္၀် မၱဳ၀်းရ္က က်လး ု၊ 
က်လလးကုွႏ္ကာ႔က်လ ွညက အစဦားး်ားေးား္မ်ား၊  ညက္ွမကား မကက္မ်ား၊  ညက ရ္က မကက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ္၀် မၱဳ၀် 
႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္ကမက ု္ကေ ား႑းရကက းမးကကမေသ်႑းီ႑းအစဥက္မ်ားးူားေး ္ကားေ ား ရြပ က္ား္မ်ား 
 ပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔လကက၀းက းမ်လုးက္မကားကကးရ္က ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္က 
မ ု္ ကပ က္ား ႑လ်ား႑လ်က ု ေ ်ကထုးကမ ု္က မက သုေးသမပးၱဳလုးကသ က္ာ႔ေၾက်္ကား  ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။  
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၄.၅ လကကလီေးမားကရကက (ပးညကးရ္ကား) 

၄.၅.၁ ႑ကမအစဥကား မၱဳးက 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်္မ်ား႑်ား ေ ်္ကား မပ က္ား၊ ေကမ်ကက္မကက
 းမ်  ု္က း ်ား၀ က္ ရ္ကာ႔လွးကပ ္ကား္မ်ား႑းရကက ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ကုမကသရ္က ရ္ကာ႔လ ု က္း္က   ွ ထ်ား မကလ ု႑းကေးသညက။ ္ ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔ 
႑း ု္ကား ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သညက းူားေ ်ကပ က္ား၊  ္ကာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကား၊ 
ကုမကသရ္ကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔လကကလီေ ်္ကား ပ ္ကားး ုာ႔း ၀ က္ပးီား ကုမကသရ္က္ႈလ ုု္ကး က္၏လုးကး ု္က ရ္ကာ႔သညက 
း ု မညကားပးီားကုမကသရ္ကပ ္ကား၊  က္ာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကား (၂၀၁၆  ုုႏွးကေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကက႑ ) 
 ေ ် က္ား မပ ္ကားုႏွ က္ာ႔လကကလီေ ် က္ား မပ ္ကားသ် လုးကက ု က္ ရ္ကာ႔ ွ သညက။ ၂၀၁၆  ုုႏွးက ္းကလ း် ္ကား႑  
သကကး္ကားကမမက ွ ေမေသ်ကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး္က ၂၀၀၀  ွ း သညက။ လ ု္ကး္ကက ု္ကေ ်္ကထ်ားသူသညက 
လကက၀းက းမ်္မ်ား႑်ား မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မမ ု္ကပးီား ၂၀၁၆  ုုွႏးက႑ထ  မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ 
 ေ ်္ကား သညက း္်ဏ၏ ၁၀% ႑်ား  းမ် ရမက႑ပ းကေးား း သညက။ ထ ု႑ ရမကေ ရ္္မ်ားသညက 
ပ္မက္်ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကားသ ုာ႔ ေ ်ကက ွ ပးီားေမ်ကက ပးညကးရ္ကား႑ ရမက္မ်ား 
အစဦားးီားး်မသ ုာ႔ ေ ်ကက ွ း သညက။ လ ု က္း္က္မ်ားက ု ုႏွးကးအစဥက သကကး္ကားး ုား ေသ်ကလညကား ၂၀၁၅  ုုႏွးက္ွး  
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား(MGE)္ွ သကကး္ကား ၃ုႏွးက ွ  လ ု္ကး က္က ု 
ထုးကေးား ြး သညက။ 

၁၉၉၅ ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ားပး က္ က္ေသ် ၂၀၁၆  ုုွႏးက အစဥးေ းရ္က လ ု က္း္က 
က ု က္ေ ်္ကသူ္မ်ားသညက ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ်္မ်ား႑်ား ႑း ုား ႑သ ႑္ွးကပးၱဳ 
လ ု က္း က္  ု က္၊ ႑း ုား ႑သ ႑္ွးကပးၱဳေသ်း ်ား၀္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမား သ ုာ႔္၀ုးက 
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က လရးကလးကးရ်ေ ် က္ား မမ ု္ကး သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံး၀ွ္ကားးရ္က  ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်္မ်ား႑်ား းးကသီားးုဂၢလက ု္ကး်ားလွ္က္မ်ားက း ်ား၀္ကေကမ်ကက္မကက  းမ်ေးမား 
႑မီားး၀ ုကကုႏွ္ကာ႔ လ္ကား္မ်ားေးခးရ္က း ်ား္၀္ကေ ်္ကား မ္ႈ္မ်ား ွ ေမး သညက။ 

၂၀၁၆  ုုႏွးက႑ထ  ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး္ကသညက ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား႑်ား 
မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ း က္း ုာ႔ပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက ေ ်္ကား မပ ္ကားက ု  ရ္ကာ႔ပးၱဳထ်ားပ က္ား (ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ္ွသ် ေ ်္ကား မ ရ္ကာ႔ ွ း သညက။) ္  ွ း ။ ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ား  ေကမ်ကက္မကက 
ပးးရြပ၌သ် း ်ား၀္ကေ ်္ကား မ ရ္ကာ႔  ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က႑  ုး အစဥးေ ႑်ားပး္က ္ကသညကာ႔ ၂၀၁၆ ုုွႏးက 
 ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ္က လ ု က္း္က ွ သူ္မ်ား ႑ေမပ က္ာ႔  ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ား 
( းမ် ရမကေးားေ ် က္ပးီား)မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္က႕ေ ်္ကား မပ က္ားုွႏ္ကာ႔း္ကး ုာ႔ပ က္ား္မ်ားပးၱဳလုးကမ ု္ကသညက။ 
မ ု က္္ံပ ်ားသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ မက႑းရကက ႑ေက်ကက ရမကအစဦားးီားး်မ္ွ း္ကး ုာ႔ ရ္ကာ႔လ ု က္း က္ ွ  မက လ ု႑းကသညက။ ၈၂  

ေမပးညကေး်ကးရ္က ္ၾက်ေသား္ီကးညကေထ်္က ြာ႔သညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က ႈ္း က္း်၈၃းရ္က 
 ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ားေ ် က္ား မပ က္ားက ု  ရ္ကာ႔ပးၱဳသညက။  ေကမ်ကက္မကကုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ် 
လကကလီေ ် က္ား၀္ကသူ္ွ း က္ပးသညက္ွ် မ ု္က္ံပ ်ား္ွ၀ က္္ူသူ္မ်ားသညက  ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ 
ပးသေသ် ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ားက ု ၀ က္္ူ မကး းက၀္ကး်ားၾကပးီား းမက  ုားပ္ႇ္ကာ႔း က္ပ က္ား 
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လုးက္မကား္မ်ားက ု ္ူ က္ား၀္ကေးမားထကက ၁၀ ၊ ႑  ၁၀၀၊ ႑  ၁၀၀၀ ပ က္ာ႔ေ ် က္ား မမ ု က္ေသ် 
႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္မ်ားးရ္ကလုးကလ ုၾကသညက။  

ကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး္က  ွ သူ္မ်ားက ု MGE ္ွ ေ္ရး် ္ကားလကက ံေပးး် “cash memo”  ေးား႑းကး သညက။ 
႑  ုး လကက ေံပးး်းံုးံးရ္က မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ က္ာ႔ေ ်္ကား မသညကာ႔ းးၥညကားး ု္ကား႑်ား ပ ညကာ႔သရ္ကား ္ညက 
ပ းကသညက။ ႑  ုး လကက ံေပးး်းံုုးံးရ္က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်လုုးက္မကား၏းံ  းကး ၀္ကပးီား 
္ း   ၄ းံုပ ္ကာ႔ သ က္ား ညကား ထ်ား ွ း သညက။ 

 လကက ေံပးး် ္ူ ္ကား - ၀္က္ူသူ႑းရကက 
 လကက ေံပးး် ႑ေက်ကက ရမက - ႑ေက်ကက ရမက႑းရကက 
 လကက ံေပးး် ေ ရ္း် က္ား - ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား႑းရကက 
 လကက ံေပးး် း်႑ုးက  ္း   - လကက၀းက းမ်ေ ် က္ား၀္ကသူ႑းရကက 

လ ု က္း က္က ု က္ေ ်္ကထ်ားသူ္ွမ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ က္ာ႔ေ ်္ကား မ္ႈ႑်ား ပ ညကာ႔းရကကပးီားေမ်ကက  ေ ရ္း် ္ကားလကက ံ 
ေပးး်္ူ က္ားက ု ၀ က္္ူသူ႑်ား ေးားး သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက ကမမက္ း   ၃ ေး်္က႑်ား 
ပ္မက္်ာ႔မ ု္က္ံပ ်ားကုမကသရ္က္ႈဘဏက (MFTB) သ ုာ႔ေးားးု ာ႔း သညက။ MFTB ္ွ ေးားေ မ္ႈက ု ပးၱဳလုးကပးီား 
မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မေသ်  းမ် ရမက ၁၀ % က ု ေက်ကက္ူက် ၃% ႑်ား MGE ုႏွ က္ာ႔ ၇% ႑်ား 
IRD သ ုာ႔ ရြေ၀ေးားပးီား ေ္ရလလြေပး် က္ားပ က္ား  ု္က ် လကက ံပ းကး ု္ကား႑်ား လကက၀းက းမ်ေ ် က္ားသူ႑်ား 
 ေးား႑းကး သညက။ 

ထ ုာ႔ေမ်ကကလကက၀းက းမ်ေ ်္ကား၀္ကသူ္ွေ္ရလလြလကက ံေပးး်႑်ားေမပးညကေး်က ွ  
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား ုံားသ ု႕က ု္ကး်ားလွ္ကေးလလးကက်ေးားး ုာ႔း သညက။
 ေ္ရလကက ံေပးး်ပ းကး ု္ကားသညက လကက၀းက းမ်၀ က္္ူသူ္မ်ား  မ ု္က္ံပး က္းသ ုာ႔သ္ကေ ်္ကသရ်ား 
မ ု က္္ညကာ႔ း္ကး ုာ႔္ႈ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔လညကား ပ းကး သညက။ 
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MGE ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈလ ု က္း္က ေ ရ္း် က္ားး်႑ုးက(႑ေက်ကက ရမက္ း  )  

ေကမ်ကက္မကက းမ်အစဥးေ ပး က္ က္ မကကုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား ႑ၾကံပးၱဳေ ရားေုႏရားးရြ္မ်ား ပးၱဳလုးကသညကာ႔႑  းရ္က 
MGJEAုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ေ ် က္ား၀ က္သူ္မ်ားက မ ု္က္ံပ ်ားေ ရ္ပ ္ကာ႔ေ ် က္ား ေသ်ေ္ရ၏  းမ် ရမက 
၁၀%႑း်ား ၃%႑ပ းက  ေပး်္ကားလညကားသးက္ွးကေးား မကုႏွ က္ာ႔  ေကမ်ကက္မကက းမ်႑  ု္ကားးံုား႑်ား 
း က္း ုာ႔ ႈ္က ု ကမကာ႔သးကသညကာ႔႑ မကကက ုလညကား ေ ရားေုႏရား ြာ႔း သညက။ ႑  ုး ေ ရားေုႏရား မကက ၂  ု ္ွ် 
 ေ႑် က္ပ္္က ြာ႔ပးီား ၂၀၁၆  ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  ပး က္ က္ မကကးရ္က မ ု က္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ 
 ေ ်္ကား ေသ် းမ် ရမက႑း်ား “၀မကေ ်္က ”၀ု ေပး် က္ားလြပး က္ ္က ြာ႔သညက။  

 းမ် ရမကေးားေ ်္ကပးီားသညကာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်႑  ု္ကားက ုေ ် က္ား မး က႑္ွမကးက္က 
 ေ ် က္ား မသညကာ႔းမက  ုား၏ ၃ % က  ု၀မကေ ်္က ႑ပ းက ေးားေ ်္က ္ညက။  

  းမ် ရမကေးားေ ်္ကပးီားသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑  ု္ကားက ု ပ းကေး်ကကပ ္ကား၊ 
 ေသရားပ က္ားပးၱဳလုးကပးီားေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ေ မ်ထညကက ုပ းကေး၊ လကက၀းက  
 းမ်က ုပ းကေး၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ ္ကာ႔ ပးၱဳလုးကေသ်းးၥညကားက ုပ းကေး ေ ် က္ား မး က 
႑္ွမကးက္က ေ ် က္ား မသညကာ႔ းမက  ုား၏ ၁ % က  ု၀မကေ ်္က ႑ပ းက ေးားေ ်္က ္ညက။  

၄.၅.၂ း မကေ ခ္ႈ္ မ်ား 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် သကက  ု က္သူ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ေ ရားေုႏရား္ႈ႑  လကက၀းက းမ်လုးက္မကား၏ 
႑ပ္းက႑းရမကား္ွ် ႑လရမကမညကားပးီား ၁၀% ္ွ ၂၀% ႑ၾက်ားးရ္ကသ် ွ း သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ 
လ ု က္း က္က ု က္ေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ားသညက ေ္ရး် ္ကားလကက ံေပးး်းရ္က ေ ် က္ား ေ္ရးမက  ုား႑်ားုႏွ ္က  
 ေ ်ကပးၾကသညက္ွ် ႑ေလာ႔႑ထကြာ႔သ ုာ႔ပ းကေမေးသညက။ ႑္မ်ား႑်ားပ ္ကာ႔ ေ္ရး် ္ကားလကက ံေပးး်းရ္က 
္ူ ္ကားေ ် က္ား သညကာ႔းမက  ုား၏ ၁၀% ္ွ ၅၀%႑ထ  ေလမ်ာ႔ မပးီား ေ ်ကပးပ ္ကားပးၱဳၾကး သညက။ 
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 ေ္ရး် ္ကားလကက ံးရ္က ႑္ွမကေ ်္ကား သညကာ႔းမက  ုား၏ ထကက၀ကကေကမ်က႑်ား ေ ်ကပးပ က္ား္ွ် 
႑လရမကမညကားး ားေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ 

MGJEA ုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ေ ်္ကား၀္ကသူ္မ်ားသညက ္ူလက  းမ် ရမက ၁၀% 
 ေးားေ ် က္ ္ညကာ႔႑း်ား ပးမကလညကပး္က က္္ႈပးၱဳထ်ားသညကာ႔ ၀မကေ ်္က  ၃% ုႏွ က္ာ႔ ၁% ႑်ား 
 ေးားေ ် က္ မက သေဘ်းူညီၾကး သညက။ ႑  ုး ၀မကေ ်္က္ႈ ၃% ုႏွ က္ာ႔ ၁% ႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ 
 ေက်ကက္ူ္ညကုွႏ္ကာ႔ MGE မွ က္ာ႔ IRD ႑်ား ္ညကသ ုာ႔ ရြေ၀ေးား္ညက   သုညကက ုက်ား 
 ွ က္ားလ္ကားပးးကသ်ား ႈ္္ ွ ေး။ 

၄.၅.၃ EITI ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

EITI MSG သညက ကုမကသရ္က္ႈလ ု က္း္ကက ု္ကေ ်္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ထုးကလုးက ႈ္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ္မ်ား႑်ား 
႑းီ ္က ံး်းရ္က ထညကာ႔သရ္ကားမ ု္က မက EITI ႑းီ ္က ံး်မ္ကး္က႑်ား  မြ႕ထရ္ကသ္ကာ႔း သညက။ 

၄.၅.၄ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ် ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ႑းရကက လ ု္ကး္ကလုးကထံုား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
ဘက်ေ ား္ူေဘ်္က႑်ားပးမကလညကသံုားသးက္ႈပးၱဳ မက႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ား    
သညကာ႔႑း ု္ကား ေ္ရး် ္ကားလကက ံေပးး်သညက မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား ေသ်ကုမကးးၥညကား႑းရကက 
 းမ် ရမက ၁၀% ေးားသရ္ကား သညကာ႔္ွးကး္ကား (၂၀၁၆  ုုႏွးက႑ထ ) ပ းကသညက။သ ုာ႔ေသ်က 
႑  ုး  းမ် ရမကေးားသရ္ကား မက႑းရကက ္ူ ္ကားးမက  ုုား႑်ား းမက  ုားမ က္ာ႔ကမးရ် ပးၱဳပး က္္ႈ္မ်ားေၾက်္ကာ႔ 
႑း ုား ၏ဘက်ေ္ရ္မ်ားးရ် ံုား ႈံား း သညက။ ၀မကေ ်္က ႑သးက သးက္ွးက မကကပ းကသညကာ႔ ၃% ုႏွ္ကာ႔ 
၁% သညက းညကားက္ကားလ ုကကမ် ႈ္ုႏွ က္ာ႔ေ ်္ကား မ္ႈက ု း ု္ ု  ုားသ်ားးရ်ေၾက်ကပ္်ေး မက  ရြေ ်္ကုႏ ု္က 
း လ က္ာ႔္ညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား လကက ွ လုးကထံုား္မ်ား႑်ား ပးမကလညကသံုားသးက မကုႏွ္ကာ႔ ႑း ုား ၏ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔  
ၾကီားၾကးကေ ားုႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကေက်ကက္ူ္ႈ္မ်ား ႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက ေ ်္က ရကကေးားမ ု္က္ညကာ႔ 
မညကားလ္ကား္မ်ား႑်ား  ွ်ေ ရ မကသုံားသးက ႈ္ ပးၱဳသ က္ာ႔း သညက။  
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ေကမ်ကက္ မကကပးးရြ 

 

 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑်ား ၁၉၆၄  ုုႏွးကကးညကားက းး္ကကမ္ကားးပးၱဳလုးက ြာ႔း သညက။ 
လရမက ြာ႔သညကာ႔ုႏွးက္မ်ားးရ္က မ ု္က္ံးက်ေကမ်ကက္မကကပးးရြ (မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ က္ာ႔ေ ်္ကား မ)ုႏွ က္ာ႔ ပးညကးရ္ကား 
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြ(ပ္မက္်ကမးကေ္ရပ က္ာ႔ေ ် က္ား မ)က  ု းုႏွးကလမ္က ၂ ၾက က္ သ ုာ႔္၀ုးက ၃ ၾက က္ 
ကမ္ကားး ြာ႔သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ၂၀၁၄  ုုႏွးက္ွ းး က္  းးကုႏွးကလွမ္က းးကၾက က္သ် ကမ္ကားးလမကက ွ း သညက။ 

ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ေလလံ၊ ေးမားပး ၱဳ္ကးမးက သ ုာ႔္၀ုးက း က္  းမးကပ ္ကာ႔ ေ ် က္ား မသညက။ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္မ်ားပ၌  Lot သးက္ွးကပးီား Lot  
 ေသ်္ကားုႏွ က္ာ႔ မီ ေ ်္ကား မၾကသညက။  ေကမ်ကက္မကက းမ် Lot းးက ုးီ႑်ား ေးမားုႏႈမကားသးက္ွးက 
ထ်ားပးီား ေးမားပး ၱဳ္ကေးားလ ုသူ္မ်ား္ွ ေးမားပး ၱဳ္ကးုံးံးရ္က ပ ညကာ႔းရကကေးား း သညက။  ေကမ်ကက္မကက းမ် 
ၾကီားၾကးကေ ား ၀ ုေက်က္းီသညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၏ သးက္ွးက 
 ေးမားုွႏၱဳမကားည ႇုႏ ႈ္ကားေးားပ ္ကားက ု း်၀မက္ူေ ်္က ရကကး သညက။ 

မ ု က္္ံးက်ေကမ်ကက္မကကပးးရြသညက ၂ းးက မကာ႔ၾက်ပ္္ကာ႔း သညက။ ႑ ု း  ုႏွးကးးကးရ္က းထ္ ၃ 
 ကက္ွ် ၾက ၱဳး္ကၾကညကာ႔ ႈ႕းးကေ ားပ ္ကားပ းကပးီား ေမ်ကက ၆  ကက္ွ် ေကမ်ကကး က္ားေလလံး္ကပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ 
း က္  ေ ခ္ူပ က္ားပးၱဳလုးကက် ကမမက ၂  ကက႑်ား ေကမ်ကကး ္ကားေလလံ႑းရကက ၁  ကကုႏွ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ေလလံ႑းရကက ၁  ကက ႑ မ မကေးားး သညက။ ေ ် က္ား၀ က္္ႈပးၱဳ ်းရ္က 
႑သုံားပးၱဳေသ်မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရ္ွ် ္ူ  ုေ္ရပ းကး သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ႑ေ္  ကမကသညက  
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် း က္သရ္ကား္ႈ႑ေးခ ႑ေ ား္ူး းက  ုာ႔ ထ်ားေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ 
႑ မ ၱဳ႕ ေကမ်ကက္မကက႑းရြ္မ်ားသညက ႑လရမက႑  ုားးမကပးီား ္ူ  ုေ္ရသမကားေး ္ကား္မ်ားးရ်   ွ း သညက။ 
အစဥး္် ၂၀၁၄  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က Lot No. ၇၃၀၈ သညက ႑ေလား မ မက ၂၃၃ 
ကီလ ုဂ ္က ွ ေသ် ေကမ်ကကး ္ကားးးကးံုားသ်ပ းကပးီား သးက္ွးကေးမားုႏွႈမကား္ွ် ္ူ  ုေ ရ္ သမကား ၆၀ 
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ပ းကး သညက။ Lot No ၇၂၂၈ းရ္က ႑ေလား မ မက ၆၃ ကီလ ု ွ ေသ် ေကမ်ကကး ္ကား ၂ းံုုားပ းကပးီား းမက  ုား္ွ် 
္ူ  ုေ ရ္ ၁၆.၈ သမကားပ းကသညက။ Lot No ၇၂၁၀ းရ္က ႑ေလား မ မက ၁၆ ကီလ ု ွ ေသ် ေကမ်ကကး က္ား ၃ 
းံုားး  ွ ပးီား းမက  ုား္ွ် ္ူ  ုေ္ရ ၂.၈ သမကားပ းကသညက။ Lot No ၇၂၁၄ းရ္က းုးုေး ္ကား႑ေလား  မမက          
၅၆ ကီကလ ု ွ  ေကမ်ကကး ္ကား ၂ းံုားး  ွ ပးီား သးက္ွးကးမက  ုား္ွ် ္ူ  ုေ္ရ ၃.၈ သမကား (းံု 
က ုေ႑်ကကးရ္ကၾကညကာ႔း ) ပ းကသညက။ ႑ ္ကာ႔႑ပ္္ကာ႔ ံုားေကမ်ကကး ္ကား (A ုႏွ က္ာ႔ B) 
႑်ား ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌သ် း ်ား၀္ကေ ်္ကား မမ ု က္း သညက။ 
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ေကမ်ကက္မကကပးးရြးးက ုပးၱဳလုးက မက ပးညကေထ်္ကးု႑း ုား ႑ ရြာ႔ုႏွ္ကာ႔ သ္ၼး ံုား္ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ မကက  ွ  မက 
လ ု႑းကး သညက။  ေကမ်ကက္မကက းမ်ၾကီားၾကးကေ ား ၀ ုေက်က္းီသညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑်ား 
ၾကီားၾကးကပ ္ကား၊ းီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ား္မ်ားပးၱဳလုးက း သညက။ ေက်က္းီသညက းးကုႏွးကလမ္က ၂ ၾက ္က ၃ 
ၾက ္ကေးရာ႔ ံုပးီား  ေကမ်ကက္မကကပးးရြးးက ုးီပ၌ ဘကကဂမကကသံုားးရြ္ႈုႏွ က္ာ႔  ေကမ်ကက္မကကးမက  ုားပ းကပ ္ကား 
္မ်ား႑်ား သေဘ်းူညီ္ႈပးၱဳ မက ပးးရြ္း ု္က္ီွ ေးရာ႔ ံု္ႈ္မ်ား  ပးၱဳလုးကေလာ႔ ွ း သညက။  ေကမ်ကက္မကက 
ပးးရြ ၀ ုေက်က္းီုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ၾကီားၾကးကေ ား ၀ ုေက်က္းီး ု႕သညက  ္ညကကြသ ုာ႔ 
းူားေး ္ကားက် လုးက္မကား္မ်ားေ ်္က ရကကသညကက ု္ူ  ွ က္ား ွ္ကားလ္ကားလ္ကား ္သ  ွ  း ။ 

ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ၀ ုေက်က္းီးရ္က ေက်က္းီ၀္က ၄၅ အစဦား း ၀္ကး သညက။ 

- ၀မကၾကီား ၄-အစဦား (သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီား္ွ အစဥကၠး႑ပ းကေ ်္က ရကက) 
-  ု၀မကၾကီား ၄-အစဦား သ ုာ႔္၀ုးက ၅-အစဦား 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား၏ အစဦေ ်္ကညလမကၾက်ားေ ား္ႈား 
- ညလမကၾက်ားေ ား္ႈား မၱဳးက္မ်ား(႑ေက်ကက ရမက၊းီ္ံက မကားုႏွ က္ာ႔ဘက်ေ ား၀မကၾကီားး်မ၊ လွမးကးးကုႏွ္ကာ႔ 

႑ပ ်ားး်မ္မ်ား)  
- ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက က ု္ကး်ားလွ္က ၁၀ အစဦား 

၂၀၁၆  ုုႏွးက ဧပးီလးရ္က း်၀မက ကက ံသညကာ႔ ႑္မ ၱဳားသ်ား ီ  ္ုကေ းီ႑ ရြာ႔ မၱဳးက႑း ုား  လကကထကကးရ္က 
႑  ုး ေက်က္းီ႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ေပး်္ကားလြ ရြာ႔းညကား္ညကက ု သ  ွ  ပ က္ား္ ွ ေသားး ။ 

MGJEA ုႏွ္ကာ႔ MGE း ုာ႔သညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑းရကက မီားကးကးရ်းူားေး ္ကားေ ်္က ရကကၾကး သညက။ 
MGJEA သညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ၀ ုေက်က္းီးရ္က ႑ေ ားး ေသ်႑ မကားကကးရ္ကး ၀္ကပးီား 
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ေ ်္ကား မ ရ္ကာ႔ ွ ္ညကာ႔သူ႑်ား  ံုားပ းကေးားပ ္ကား၊ ႑း ုား က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား 
႑း ႑၀္ကေကမ်ကက္မကကပးးရြသ ုာ႔ းကကေ ်ကက ္ညကာ႔သူ္မ်ားသ ုာ႔   းကၾက်ားး်ေးားး ုာ႔ပ ္ကား္မ်ား  ပးၱဳလုးက  
း သညက။  
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ေကမ်ကက္မကကပးးရြး ု က္ားပ၌ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈ 
လ ု က္း က္ ွ သူ ၄၀၀-၅၀၀ မကာ႔ လ်ေ ်ကကေ ် က္ား မပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလုးကလမကက ွ း သညက။၈၄ ကု္ၸဏီးးက ုးီ 
႑းရကက ေ ်္ကား ္ညကာ႔ Lot ္မ်ား႑်ား း္်ဏးးက ုသးက္ွးကက် ကမကာ႔သးကေးားထ်ားး သညက။ 
႑ေသားး်ားကု္ၸဏီ္မ်ားသညက ကု္ၸဏီၾကီား္မ်ားုႏွ က္ာ႔ းးက  းးက ံးူားေး ္ကားက် ၎း ုာ႔၏ 
 ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ကု္ၸဏီၾကီား၏ lot ႑း းက႑း ု္ကားးးက ု ႑ေမပ ္ကာ႔  ေ ်္ကား မပ က္ား္မ်ား 
 ပးၱဳလုးကး သညက။ 

းုဂၢလ ကကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္ကး ၀္ကေ ်္ကား မပ က္ားပ ္ကာ႔   ွ မ ု က္သညကာ႔႑ကမ ၱဳား 
 ေကမားဇူား္မ်ား္ွ်၈၅ 

 ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ားး ုားပ က္ားသ ုာ႔္၀ုးက 
႑သးကေလမ်ကကထ်ားပ ္ကားပးၱဳ ်းရ္က ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  မ ု္ကေပ   ပ္္ကာ႔္်ားပ က္ား 

 ေကမ်ကကး ္ကား႑်ား ေးမားုႏႈမကားပ္ က္ာ႔္်ားးရ်ေ ်္ကား မမ ု္ကပ ္ကား (း ုးက ႑၀္ကေး်က္မ်ားထံသ ုာ႔) 
 ႑ ရမကးးက ု႑းရကကသ်ေးား မကလ ု႑းကပ ္ကား 

႑ုုုႏးည်ေလ်ကးရ္က ေလလံးမးကသညက းးၥညကား္မ်ားေ ်္ကား မ မက ႑သံုားပးၱဳသညကာ႔ မညကားလ္ကားးးက ု 
ပ းကပးီား ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ုလညကား ေကမ်ကက္မကကးုေ ်္ကားသူ္မ်ားက ု္ကး်ား းုဂၢလ က 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွ းုးညကားက် ေလလံး္ကေ ်္ကား မေးားပ ္ကား္မ်ားပးၱဳလုးကေသ်ကလညကား ္ ု႑  းရ္က 
 ေကမ်ကကကးရ္ကား္မ်ားးရ္က က ု္ကး ု္ကးုးညကားက် ေ ် က္ား မပ ္ကား္မ်ား း ု္ ုး ုားးရ်ားလ် ြာ႔း သညက။ 
း က္က်းူုႏွ က္ာ႔ဇ္ကဘီ္်မ ု္က္ံးရ္က ္ၾက်ေသား္ီက ကမ္ကားး ြာ႔ေသ် Gemfields Plc ေလလံးရြပ၌ 
 ပ္ုွႏ္ကာ႔းး ပ္်ား္မ်ား႑်ား ေ္ွမ်က္ွမကားထ်ားသညကထကက း ု  ္ုေ႑်္ကပ္္ကးရ်ေ ် က္ား မမ ု္က ြာ႔း သညက။ း္ကက်းူပ၌ 
ကမ္ကားး ြာ႔ေသ် ႑  ုး ေလလံးရြ႑်ား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကပးးရြုႏွ္ကာ႔ ုႏွ ၱဳ္ကား္ွအစဥကၾကညကာ႔ေသ်က 
း က္က်းူပးးရြသညက 

“႑ ္ကာ႔ ႑္မ ၱဳား႑း်ားးံုလ္ကးရ် ပ ္ကာ႔ပးသထ်ားပးီား၊ Lot ္မ်ား႑်ား ႑ ရ္က႑း်ားုွႏ္ကာ႔႑ ညက႑ေသရား႑ေးခ္ူးညကပးီား 
း ု္ းုမးကကမးရ် းးုညကားပးသထ်ားသညက။ ပ္မက္ ာ်႔ပးးရြထကက lots ္မ်ားးရ်  မထ်ားေးားပးီား ၎း ုာ႔က ု 
႑ ရ္က႑း်ားုွႏ္ကာ႔႑ ညက႑ေသရား ႑္မ ၱဳား႑း်ား႑ေးခ ႑ေပ   ံ  ရြပ ်ားေးားထ်ားး သညက။”၈၆ 

၂၀၁၅  ုုႏွးက႑ထ  ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ ေသ် ႑ ရမက၏ ၄၀ % သညက MGE သ ုာ႔ ေ ်ကက ွ သညက။ 
ထု ာ႔ေမ်ကက ႑း ုား ၏႑ပ္းက႑းရမကားေ ် က္ား ေ္ရ  ွ္က္်႑ပ းက MONREC၏ ေ ရ္း် ္ကားသ ုာ႔ 
 ကကလကက ေးားး ုာ႔း သညက။၈၇ ၂၀၁၅  ုုႏွးက ဇူလ ု က္လ္ွးး္က  ႑း ုား ၏  ွ က္္် သညကာ႔  ်  ုက္ကုႏႈမကား္ွ် 
၂၅%သ ုာ႔ ေလမ်ာ႔ကမသရ်ားသညက။ ၎႑ပး က္ ၂၀၁၆  ုုွႏးက႑ထ  MGE သညက  ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ 
 ေ ် က္ား မ ေ္ရးုုးုေး ္ကား၏ ၁၀% ႑်ား  ွ ပးီား ႑  ုး  ်  ု က္ုႏႈမကား႑်ား IRD မွ္ကာ႔ MGE သ ုာ႔ ၇% ုႏွ္ကာ႔ ၃% 
႑သီားသီားပးမကလညက ရြေ၀း သညက။ MGE သညက ၁၀% ႑်ား လကက ံ ္ူပးီား ၇% ႑်ား IRD 
သ ုာ႔လလြေပး်္ကားေးား႑းကး သညက။ ႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ား ြာ႔သညကာ႔႑း ု က္ား ၂၀၁၆  ုုႏွးက္ွးး္က  
၀မကေ ်္က ႑်ား ၃% သ ုာ႔္၀ုးက ၁ % ပ က္ာ႔ ႑း်ားထ ုား ြာ႔ာ႔း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ႑  ုး ၀မကေ ်္က ႑်ား 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ေက်ကက္ူ္ညက သ ုာ႔္၀ုးက  ရြ္ူ္ညက္ွ်  ွ္ကားလ္ကား္ႈ္ ွ ေး။ 
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ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ လ်ေ ်ကက၀္က္ူသူ ၉၀%္ွ် း ုးကလူ္မ ၱဳား္မ်ားပ းကေၾက်္ကား  မကာ႔္ွမကား 
သ  ွ  း သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား း ုးကပးညက္ွ ၀ က္လ ု႑်ား္မ်ားလ်ပ ္ကားသညက 
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌  ပး ၱဳ္က  ု္က ႈ္ ္မ်ားပး်ားလ်ေၾက်္ကားက ု ေ ်ကပးေမး သညက။ ကၽရ္ကားကမ္ကသူးးကအီစဥား္ွ 
း က္ပးသညက္ွ် ေ၀်္ကေက်္က ထ းကးမကား လကက၀းက းမ်ကု္ၸဏီးးက ုသညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြသ ုာ႔ 
းံု္ွမကလ်ေ ်ကကပးီား ုႏွးကးအစဥကုႏွးကး ု္ကား ္ူ  ုေ္ရ ၂ သမကား သ ုာ႔္၀ုးက ၃ သမကား  က္ားုီွႏားက် ေးမားပး ၱဳ္က ၁  ု 
သ ုာ႔္၀ုးက ၂  ု း္က္ူလမကက ွ ေသ်ကလညကား ၂၀၁၅  ုုႏွးက  ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ေးမားပး ၱဳ္က ၂  ု႑း်ား ၁ 
 ု က ုသ် း္ကမ ု္ကေး်ာ႔သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က း ုးကပးညက္ွ ၀ က္္ူသူ္မ်ား၏  ပး ၱဳ္က  ု က္္ႈ 
ပ္ က္ာ႔းကကလ်ေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးကးရ္ကပးၱဳလုးက္ညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကပးးရြသညက   
ဇရမကလ ေမ်ကက ံုားးးကုႏွ က္ာ႔ ဇူလ ု က္လ ႑ေး်း ု က္ားးရ္ကပ းကး သညက။ 

း ်ား္၀္က သး္ကား္မ်ား႑  ၂၀၁၅  ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ေ ်္ကား ေ္ရ္ွ် ္ူ   ု ၉၄၄ 
သမကားပ းကေၾက်္ကားသ  း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကပးညကးရ္ကား႑ ရမကး် က္ား႑း ႑ကမ္ွ်းရကက မကက မက ႈးကေထရား 
လွး သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ေကမ်ကက္မကကပးးရြပးီား ံုားသရ်ားေသ်ကလညကား  ေ ် က္ား မ ္ႈ 
႑်ားလုံား္ွ် ပးီားပးးက္ႈ ္ ွ ေသားေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ းကး သညက။ ေလလံ္ွအစဥကပး ၱဳ္ကသူသညက ေလလံေ႑် က္ 
 ေသ်ကလညကား ၀္က္ူပ ္ကား္ပးၱဳလုးကသညကာ႔ သ်ဓက္မ်ားလညကား ၾကံၱဳေးရာ႔ ပ္ြပ းကး သညက။ ႑ပးီားသးက 
၀ က္္ူ ႈ္ပးၱဳ ္ညကာ႔ ေမ်ကက ံုားသကကး္ကား္ွ် ၃လ ပ းကသညက။ သ ုာ႔ေသ်က သကကး္ကားး ုား  
 မ ု္ကး သညက။ ေ ်္ကား မပ ္ကားလုးက္မကားေး်ကေး်က္မ်ား္မ်ားက ု းးကုွႏးကး် ပးးရြလုးကသညကာ႔က်လ     
႑းရ္ကားလုးကေ ်္ကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ေမ်ကကးးကုႏွးက႑ထ   ေးားေ မ္ႈ္မ်ား 
္ပးၱဳလုးကေသားသညကလညကား  ွ း သညက။ ႑ မ ၱဳ႕လုးက္မကား္မ်ား္ွ် ေ ်္ကား မ္ႈသညက ပးီားပးးက္ႈ္ ွ  း ။ MGE 
သညက ၂၀၁၄  ုုႏွးကုႏွ က္ာ႔ ၂၀၁၅  ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က ေ ် က္ား မ ္ႈ၏ ၅၀% သ ုာ႔္၀ုုးက 
ထ ုထကကမညကားေသ် း္်ဏက ုသ် ပးီားပးးကေ႑်္က ေ ်္ကား မမ ု္ကသညက၀ု  မက႕္ွမကားး သညက။ 
  ုလ ုသညက္ွ် ေ ်္ကား မ္ႈ္ွးကး္ကား္မ်ားသညက ႑္ွမကးက္ကပးီားပးးကေ႑်္ကေ ်္ကား မမ ု္ကသညကာ႔ 
း္်ဏ၊ းမက  ုားုႏွ က္ာ႔ က ုကကညီ ႈ္ ္ ွ ပ က္ားပ းကး သညက။ ႑  ုး လုးက းက္မ်ား ေလမ်ာ႔း ားေး မက ၂၀၁၅ 
 ုုွႏးကးရ္ကကမ္ကားးေသ် ၅၂ ၾက ္ကေပ္်ကက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွးး္ကက် ၀ က္္ူ္ညကာ႔သူ္မ်ား႑်ား 
၀ က္္ူ္ညကာ႔ေကမ်ကက္မကကးမက  ုား၏ ၁၀%ကု  ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈဘဏက၏ 
 ေ္ရး် ္ကားးရ က္ ၾက ၱဳး္ကေးားေးး သညက။ ၈၈ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လု ာ႔း် သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေ ရားေုႏရား္ႈႈ႕႑  ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ လူသ ္မ်ား 
ထ က္ ွ်ားေသ်း ်ား္၀္ကေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔ေကမ်ကကး က္ား သေဘ်းူေ ်္ကား မ္ႈ႑ မ ၱဳ႕က ု 
 ေက်ကကုွႏၱဳးက ေ ်ကပး႑းကး သညက။   

၁။ ေးမားုွႏၱဳမကားပ္္ကာ႔္်ားးရ်  မကးီားထ်ားပ က္ား 

္ွးကးံုး္ကပးီားေသ်ေကမ်ကက္မကက္မ်ား (အစဥး္်ေကမ်ကကးရ္ကားပ၌ ေကမ်ကကထုးကလုးကသညကာ႔ းမ် ရမက 
၂၀%႑်ား ေးားေ ်္ကပးီားသညကာ႔ေကမ်ကက္မကက)ုႏွ္ကာ႔ းမက  ုားပ းကပးီားေသ်ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား 
္ွးကး က္ားး္ကထ်ားသညကာ႔ းမက  ုားထကက ၃   သ ုာ႔္၀ုးက ၅    မကာ႔ေးမားပ္္ကာ႔ပးီားေ ် က္ား မ မက 
ပးးရြးရ္ကထ်ား ွ သညက။ း က္းးကးရ က္  ေကမ်ကက္မကက႑်ား ႑္ွမကးက က္ေ ် က္ား မပ ္ကား ္ပးၱဳေး။ 
 ေ ် က္ားသူ႑ေမပ က္ာ႔ ပးးရြပးီားေမ်ကက ႑  ုး ေကမ်ကက႑်ား ပးမကလညက္ူေ ်္ကပးီား ္ညကသညကာ႔ 
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ထးကေ ်္ကား႑ ရမက္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက  းမ် ရမက္မ်ားေးားေ ် က္ပ က္ား္ ွ ဘြ း ်ား္၀္ကေ ်္ကား မပ က္ား 
သ ုာ႔္၀ုးက း္ကး ုာ႔ပ က္ားပးၱဳး သညက။ 

၂။ ေးမားုႏႈမကားုႏွ ္ကာ႔ကမးရ်  မကးီားထ်ားပ ္ကား 

ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ႑ ညက႑ေသရားေက်္ကား္ရမကေသ်ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား က်လးမကေၾကားထကက 
႑ ္းမကေလမ်ာ႔မညကားေသ်ေးမားပ ္ကာ႔ပးသထ်ားး သညက။ ႑  ုး ေကမ်ကက္ွ် း ်ား၀္က္ွးကးံုး္က 
ထ်ားပ ္ကား္၀ုးကေသ်ေကမ်ကက/ေကမ်ကကထုးကလုးကသညကာ႔ းမ် ရမက႑်ား းရ္ကားပ၌ေးားေ ်္ကပ ္ကား 
္ပးၱဳသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက္မ်ား ပ းကမု ္ကး သညက။ ေ ် က္ား မသူ႑ေမပ က္ာ႔ ၎၏ ္ းကေ ရ္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက 
္ သ်ားးု္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက းီားးရ်ား ကက္မ်ားက းမက  ုားမ က္ာ႔ပ က္ာ႔ ႑  ုး ေကမ်ကက႑်ား၀ က္္ူသညကာ႔ 
႑သရ္ကပ က္ာ႔ ၾက ၱဳး္ကးီးအစဥကပ က္ားပးၱဳး သညက။ ေကမ်ကက္မကက႑်ားေ ်္ကား မပ က္ားပ ္ကာ႔ အစဥးေ ႑  
း ်ား၀ က္ပ းကက် း္ကး ုုာ႔ ရ္ကာ႔၊ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ႑ေထ်ကက႑ထ်ားပ းကေသ် း ်ား၀္က  ေကမ်ကက္မကကပးးရြ 
လကက္ွးက/ေ ရ္း် ္ကားလကက ံေပးး်လညကား   ွ း သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက ႑  ုး ေကမ်ကက္မကက႑်ား 
း က္း ုာ႔ပ ္ကားပးၱဳက် ၎ေကမ်ကက၏္ူ ္ကားးမက  ုားပ က္ာ႔ ပးမကလညကေ ်္ကား မပ က္ား ပးၱဳလုးုကး သညက။ ႑  ုး  
လုးက းကသညက ႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔္်ားေသ် ေကမ်ကကး က္ားေ ်္ကား မ ်းရ္ကပးၱဳလုးကေလာ႔ ွ ေသ် 
မညကားလ္ကားပ းကသညက။ 

၃။ ေၾက်ကပ္်ပ ္ကား္ ွ ေသ် ေကမ်ကကး က္ား႑်ား း ်ား၀္ကပ းကေ႑်္ကပးၱဳလုးကပ ္ကား 

႑ေသားး်ားေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ်ကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး က္က ု က္ေ ်္ကထ်ား 
သူ္မ်ားသညက ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ားထံ္ွ ေကမ်ကက္မ်ားက ု၀္က္ူၾကး သညက။ ထု ာ႔ေမ်ကက႑  ုး  
 ေကမ်ကက႑်ားေကမ်ကကးရ္ကား္ွးူား္ူ  ွ ေၾက်္ကား႑ေထ်ကက႑ထ်ားပးုႏ ု က္ မက းရ္ကားး ု္ကုႏွ္ကာ႔ ည ႇုႏ ႈ က္ား္ႈ 
 ပးၱဳး သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ႑  ုး ေကမ်ကကး က္ား႑်ား သေဘ်းူညီထ်ားသညက႕ 
းမက  ုားပ က္ာ႔ေ ်္ကား မပ ္ကားပးၱဳး သညက။ လု ္ကး္က ွ သူ္ွ ႑  ုး  ေကမ်ကကး က္ား႑်ား ၀္က္ူ္ႈ 
 ပးၱဳပ က္ားေၾက်္ကာ႔ း ်ား၀္ကပ းကေးပးီား း ်ား၀္ကေကမ်ကက္မကကပးးရြလကက္ွးက/ေ ရ္း် က္ားလကက ံ 
ပ းကး ု္ကား႑်ား   ွ ေးး သညက။ 

၄။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ေ ်္ကား မ ရ္ကာ႔ ွ  မကကု ၸ္ဏီၾကီား္မ်ား႑်ား ေ္ရေးားပ က္ား 

႑ေသားး်ားးီးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ေမ ်းးကေမ ်  ွ  မက္ွ် လရမကးရ် 
 ကက ြး သညက။ ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ ႑ေသားး်ားးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား ွ က္္မ်ားသညက ၎း ုာ႔၏ 
 ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ေ ်္ကား မုႏ ု္က မက ႑ပ ်ားမညကားလ္ကား႑်ားေ ရား မ္ကး သညက။ အစဥး္် ႑ေသားး်ား 
 ေကမ်ကကး က္ားးူားေ ်ကလုးကက ု က္သူသညက ကု္ၸဏီၾကီားးးက ုုႏွ က္ာ႔ သေဘ်းူညီ္ႈ ္ူပးီား ၎၏ 
 ေကမ်ကကး က္ား႑်ား ထ ုကု္ၸဏီၾကီား၏ ႑္ညကေ႑်ကကးရ္က ထ်ား ွ    ေ ် က္ား မပ ္ကား ပ းကး သညက။ 

ပးညကးရ္ကားေကမ်ကက္မကကပးးရြသညက ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ်ကကပ၌ 
းမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္ကပ ္ကားလုးက္မကား္မ်ားက ု႑်ားေးား မက ညက ရ္က  ေကမ်ကကး က္ားုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား 
္မ်ားက ု ပးညကးရ္ကား၀္က္ူသူ္မ်ား႑်ား ပ္မက္်ကမးကေ္ရပ ္ကာ႔ ေ ် က္ား မး သညက။ ၂၀၁၅  ုုွႏးက္ွးး္ကက် 
 ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကား႑ေးခးညကားၾကးကေသ် ကုမကသရ္က ရမက ၁၅ % ုႏွ္ကာ႔ းမက  ုားပ္ က္ာ႔ထုးကကုမက႑ေးခ 
းညကားၾကးကေသ် ႑ ရမက ၅% ေးားသရ္ကား မက သးက္ွးကထ်ားး သညက။ ုႏ ု က္္ံပ ်ားေ ရ္ပ ္ကာ႔ 
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 ေ ်္ကား မသညကာ႔ းမ် ရမက႑ေးခးညကားၾကးကသညကာ႔ ၁၀%႑်ား ေက်ကက ံပ ္ကား္ပးၱဳး ။ 
႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က ေ ်္ကား၀္ကေ ်ကကက်ား ႈ္္မ်ား႑်ား ပ္မက္်ကမးကေ ရ္ပ ္ကာ႔သ် 
 ပးၱဳလုးကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ းကး သညက။ 

၂၀၁၆ ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကကသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ္က္မ်ား 
႑သ္ကား မၱဳးက (MGJEA)႑်ား ေကမ်ကက္မကကပးးရြုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔က းၥ းက္မ်ား႑းရကက လုးကး ု က္ ရ္ကာ႔ 
႑်ဏ် း ု  ္ုေးားထ်ားး သညက။ ၎႑ပး က္႑ပ ်ားပ္ ၱဳ႕္မ်ားးရ္ကလညကား မ္ကးးကကုမကသရ္က ႈ္ 
မညကားအစဥးေ ုႏွ္ကာ႔းညကား္မအစဥကားးညကားက က္ား္မ်ား႑   သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မ(္ ု MONREC)၏ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ မကကပ ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကကပးးရြကမ္ကားးမ ု က္ မက MGJEA ႑်ား လုးကး ု္က ရ္ကာ႔ေးားထ်ားး သညက။ ၈၉ 

ေကမ်ကက္မကကပးးရြသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကကး ္ကားုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား း ်ား၀္က 
 ေ ် က္ား မ္ႈ ပးၱဳမ ု က္သညကာ႔လ္ကားေၾက်္ကားပ းကပးီား ုႏွးကးအစဥကုႏွးကး ု္ကား ္ူ  ုေ္ရ သမကားုွႏ္ကာ႔ မီေသ် 
 ေ ် က္ား၀ က္ေ ်ကကက်ား္ႈ္မ်ားက  ု း်၀မက္ူလုးကက ု္ကေမ း သညက။ လကက ွ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ 
႑ုးက မၱဳးက ႈ္၊ ္ူ၀  ္မ်ားုွႏ္ကာ႔လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ား္ွ် းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ္မ်ား္ ွ း ။  ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်ပးးရြ ၀ ုေက်က္းီးရ္က ေက်က္းီ၀ က္အစဦားေ  (၄၅အစဦား) ္မ်ားပး်ားးရ် း ၀ က္ေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
လကကေးရာ႔႑ုးက မၱဳးက ႈ္ သ ုာ႔္၀ုးက  ံုားပ းက မကက္မ်ား မ္ွးက ်းရ္က ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ လုးကေ ်္ကၾကသညက္ွ် 
 ွ က္ားလ္ကား္ႈ ္ ွ ေ မ။ ၎႑ပး္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ၾကီားၾကးကေ ား ၀ ုေက်က္းီုွႏ္ကာ႔ အစဦားေ ်္က    
 ေက်က္းီ ႑ၾက်ား္ညကကြာ႔သ ုာ႔  ကကသရ္ကေ ်္က ရကက ႈ္ ွ သညကက ု  ွ က္ား ွ္ကားလ္ကားလ္ကား္သ  ွ  း ။ 
႑  ုး ႑ မကက႑်ား  ွ္ကားလ္ကား မကကေးား မက လ ု႑းကး သညက။ ၎႑ပး က္ ႑း ုား သးက႑ေမပ ္ကာ႔ ႑  ုး  
 ေက်က္းီုႏွးက းက႑်ား ္ညကသ ုာ႔ ေပး်္ကားလြ္ႈပးၱဳလုးက္ညကက ုလညကား သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ ေသားး ။ 
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑းရ္ကားပ၌း္က း ်ား္၀္က ကုမကသရ္က္ႈ္မ်ားပးၱဳလုးကေမသညကာ႔ သး က္ားသညကလညကား 
ပးမကာ႔ုႏွံာ႔လမကက ွ း သညက။ 

က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္မ်ားေ႑်္ကပ္္ကးရ်ကမ္ကားးမ ု္က္ႈုွႏ္ကာ႔႑းူ က ၻ္်ာ႔ေလလံးရြပ၌ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်ေးမားုွႏၱဳမကား္မ်ား ပ္ က္ာ႔းကကလ် ြာ႔း သညက။ ပးးရြ္မ်ား႑်ား ထ ေ ်ကကးရ်ုႏွ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ ွ းရ် 
ကမ္ကားးမ ု္ကး က  းမ် ရမက္မ်ားက ု ႑  ုားးမကးရ္ကားထရကကးးၥညကား္မ်ား ေ ်္ကား မပ က္ားပ ္ကာ႔   ွ မ ု္က္ညက 
ပ းကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္မ်ားက ုလညကား း ု  ္ုထ ေ ်ကကးရ်၊ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ းရ်ုႏွ္ကာ႔ 
း်၀မက ံ္ႈ ွ းရ် ကမ္ကားးမ ု က္ မကမ ု္က္ံးက်ပးးရြးရ္ကကမ က္ားးသညကာ႔ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား၊ မညကားလ္ကား္မ်ား 
႑်ား ပးမကလညကသံုားသးကပးီား ႑ကမ ၱဳား ွ းရ်ေ ်္က ရကက မက လ ု႑းကး သညက။ 

း ကုက  ကုကေ ်္ကား မပ ္ကား္မ်ား 

ေၾကပ္်ထ်ားေသ် ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ားလုံားက ု ပးးရြ(မ ု က္္ံးက် သ ုာ႔္၀ုးက ပးညကးရ္ကား)းရ္က 
 ေ ် က္ား မပ ္ကား္ပးၱဳး ။ ၂၀၁၆ ုုႏွးကေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကက႑  ထုးကလုးက ႈ္ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ 
  ွ သူသညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ(မ ု္က္ံးက် သ ုာ႔္၀ုးက ပးညကးရ္ကား)းရ္က ေ ်္ကား မပ က္ား႑ပး္က 
ပးညကးသ ုာ႔း က္း ုာ႔ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ေ ် က္ား မပ က္ား၊ ႑း ုား  ရ္ကာ႔ပးၱဳသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမားုွႏ္ကာ႔ ကုမကသရ္က္ႈ 
း က္း်္မ်ား၊ လ ု က္း က္   ု္က္မ်ားသ ုာ႔ေ ်္ကား မ ရ္ကာ႔႑ပး္က မ ု က္္ံပ ်ားေကမ်ကက္မကကပးးရြ္မ်ား၊ ကုမကသရ္က္ႈ 
ပးးရြ္မ်ားးရ္ကေ ် က္ား မ ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ 
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ကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး္က ွ သူသညကေကမ်ကက္မကကပးးရြ(မ ု္က္ံးက်သ ုာ႔္၀ုးကပးညကးရ္ကား)းရ္ကေ ်္ကား မပ က္ား  
႑ပး္က ႑း ုား  ရ္ကာ႔ပးၱဳသညကာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမားုႏွ္ကာ႔ ကုမကသရ္က္ႈး က္း်္မ်ား၊ လ ု္ကး က္  
႑ေ ်္ကား  ု္က္မ်ားုွႏ္ကာ႔ လ ု္ကး္က႑  ရ္ကာ႔ပးၱဳထ်ားသညကာ႔ေမ ်း်မ္မ်ားးရ္က ေ ် က္ား မ ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ 
႑  ုး လု က္း္ကက ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ားသညက ္ ု႑   မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔လညကား မ ု က္္ံပ ်ားသ ုာ႔း က္း ုာ႔ ရ္ကာ႔၊  
ေ ်္ကား မ ရ္ကာ႔္မ်ား ပးၱဳလုးကုႏ ု္ကပးီပ းကး သညက။ 

ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က  ေ ် က္ား မပ ္ကား္မ်ား 
႑ပး္က ေ႑်ကကေ ်ကပးး  း ်ား၀ က္မညကားလ္ကား္မ်ားပ က္ာ႔လညကား ေ ်္ကား မမ ု က္ပးီပ းကး သညက။ 

ေကမ်ကက္ မကကကုမကသရ က္္ ႈး္ကး်္မ်ား/ ေကမ်ကက္ မကက းမ်ေးမားကရကက္ မ်ား/ One stop Service 

ပ းကေး်ကကထ်ားေသ်ေကမ်ကက၊႑ေ ်္ကး က္ထ်ားေသ်ေကမ်ကကုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ်          
႑ေ မ်ထညကက ုသ် ေ ် က္ား မမ ု က္သညက။ ၂၀၁၆ ုုႏွးက ဧပးီလ ္ ွးကး္ကား္မ်ား႑   ေကမ်ကက္မကက းမ် 
ကုမကသရ္က္ႈး္ကကး် ၃  ု ွ း သညက။ 

-  မကကုမက 
- ္ုႏ ေလား 
- ပ္းကၾကီားမ်ား 

္ ုားကုးကေ သ ံပးညကသူ္မ်ားသညက MGJEA မွ္ကာ႔ MGE ႑်ား ကုမကသရ္က ႈ္း က္း် 
ပ းကေးခလ်ေ ား႑းရကက ေး်္ကား  ု္ႈ္မ်ားပးၱဳလုးက ြာ႔ေသ်ကလညကား ၂၀၁၆  ုုွႏးကးရ္က  ကကလကက 
 ေး်္ကား  ုပ ္ကား္ပးၱဳ မက  ံုားပ းက ြာ႔သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ႑း ုား ္ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳထ်ားေသ် 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမား္မ်ား၊ ကုမကသရ္က ႈ္း က္း်္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက one stop service ္မ်ား 
္ညက္ွမ ွ သညကက ု သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ ႑  ုး ေမ ်္မ်ားးရ္ကး ်ား၀္ကေ ်္ကား မေသ် ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု ေ ရ္း် ္ကားလကက ံေပးး်းရ္က ပ ညကာ႔သရ္ကားေးား မကလ ု႑းကပးီား 
မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ ေ ်္ကား မသညကာ႔ းမက  ုား၏ ၁၀% ႑်ား  းမ် ရမက(၂၀၁၆  ုုႏွးက႑ထ ) သ ုာ႔္၀ုးက 
၀မကေ ်္က  ၃% / ၁%  ေးားသရ္ကား ္ညကပ းကး သညက။႑သးကေပး်္ကားလြလ ုကကသညကာ႔ ၀မကေ ်္က  
းမးကးရ္က (မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရုႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ကမးကေ ရ္ပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မေသ်းးၥညကား္မ်ား႑်ား)  ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ 
 ေပး်္ကားလြေက်ကက ံ္ညက  ုသညကက ု သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ ေသားး ။ 

လ ုု္ ကး္က  ေကမ်ကက္ မကက းမ်႑ ်္ကား  ု္ က 

၂၀၁၆  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္္ႈပးၱဳသညကာ႔႑ မ မက႑ထ  လ ု က္း္က ေကမ်ကက္မကက  
႑ေ ် က္ား  ုု္က္မ်ားးရ္က ပ းကေး်ကကထ်ားပးီားေသ်၊႑ေ ်္ကး္ကထ်ားပးီားေသ်ေကမ်ကကုႏွ က္ာ႔ 
လကက၀းက းမ်႑ေ မ်ထညကက ုသ် ေ ် က္ား မမ ု က္း သညက။ မု ္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မသညကာ႔ 
းးၥညကား္မ်ားက ု MGE ေ ရ္း် က္ားလကက ံေပးး်႑်ား႑သံုားပးၱဳ  ပ ညကာ႔းရကကေးား က် မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ 
 ေ ် က္ား ေ ရ္၏ ၁၀ % ႑်ား  းမ် ရမက႑ပ းကေးားသရ္ကား း သညက။ ၂၀၁၆  ုုႏွးက 
 ုး ္႑ၾက ္က ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္ မကကးရ္က လ ု္ကး က္ ွ သူသညက ေကမ်ကက္မကက 
႑  ု္ကားးံုား႑်ား ေ ် က္ား မ ရ္ကာ႔   ွ ္ညကပ းကပးီား  းမ် ရမက(္  ု ၀မကေ ်္က )သညက 
 ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား႑းရကက ၃% မွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက႑ေ မ်ထညက႑းရကက ၁% 
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႑ပ းက ေပး်္ကားလြပး္က ္က္ညကပ းကး သညက။ ႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔႑း ု္ကား း ်ား၀္က 
 ေကမ်ကက္မကကေ ်္ကား မး က ေ ရ္း်ား က္ားလကက ံေပးး်းရ္က ပ ညကာ႔သရ္ကားေးား ္ညကပ းကက် 
မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ ေ ်္ကား မ ေသ် းမက  ုား၏ ၁၀% ႑်ား  းမ် ရမက႑ပ းက ေးားသရ္ကား ္ညကပ းကး သညက။ 
႑သးကေပး် က္ားလြလ ုကကသညကာ႔ ၀မကေ ်္က းမးကးရ္က (မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရုႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ကမးကေ္ရပ က္ာ႔ေ ် က္ား 
 မေသ် းးၥညကား္မ်ား႑်ား)  ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ေပး် က္ားလြေက်ကက ံ္ညက  ုသညကက ု သ  ွ  ပ က္ား္ ွ ေသားး ။ 

႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔႑း ု္ကား ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ပး္ကးပ၌ေ ်္ကား မေသ် ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်္မ်ားက ု  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ(သ ုာ႔)လ ု္ကး္ကက ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ္ွ ေ္ရး်ား ္ကားလကက ံပ းကး ု က္ားးရ္က 
ပ ညကာ႔းရကကေးား ္ညကပ းကး သညက။ ေ ် က္ား မ ႈ္္မ်ား႑်ား ္ွးကး က္ားပးၱဳလုးကထ်ားပးီား ႑  ုး လကက ံ 
ေပးး်႑်ား ႑လရ္ကးကပူးမကလညက  ွ်ေ ရမ ု္က္ညက ပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ၂၀၁၆ ုုႏွးက 
အစဥးေ ပး က္ က္ မကကးရ္က မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မပ က္ား႑းရကက  ေးားသရ္ကား ေသ် းမ် ရမက႑်ား 
၀မကေ ်္က ႑ပ းက ေပး် က္ားလြ႑း်ားထ ုားလ ုကကေသ်ကလညကား ႑  ုး ၀မကေ ်္က ႑်ား  
္ညကကြာ႔သ ုုာ႔ ေက်ကက္ူ္ညကုႏွ က္ာ႔ ေ္ရး် ္ကားလကက ံပ းကး ု က္ားလုးကထုံား္မ်ား ္ညကကြာ႔သ ုုာ႔ေပး်္ကားလြ္ညက 
  ုသညကက ု  ွ္ကားလ္ကားး ကမးရ် သ  ွ ပ က္ား္ ွ း ။ 

MEITI MSG သညက လ်္ညကာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔မွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကကုမကသရ္က္ႈလု ္ကး္ကက ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑်ား scoping study းရ္က 
ထညကာ႔သရ္ကား မကုႏွ က္ာ႔ လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ္ွ းးကေ ား္ႈပးၱဳပးီား သ က္ာ႔ေလမ်ကေသ် 
materiality threshold ႑်ား ႑ၾကံပးၱဳေးားမ ု က္ မက႑းရကက သံုားသးက္ႈပးၱဳသ္ကာ႔ေၾက်္ကား ႑ၾကံပးၱဳ 
႑းကး သညက။ 

၄.၆ ႑ ရမကေက်ကက ပံ ္ကား၊ းီ္ ပံ ္ကားုွႏ္ကာ႔  ရြေ၀ပ ္ကား 

၄.၆.၁ ႑ကမအစဥကား မၱဳးက 

႑း ုား ၏႑ ရမကဘက်္မ်ားုႏွ္ကာ႔ကု္ၸဏီ္ွေးားသရ္ကား္ႈ္မ်ားသညက းရ္ကားထရကကလုးက္မကားကက းီ္ံ႑ုးက မၱဳးက ႈ္ 
႑ေးခ ေ၀ မက္ႈ္မ်ားပ းကလ်ေးး သညက။  

၂၀၁၅  ုုႏွးက႑းရ္ကား ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ႑း ုား သ ုာ႔ ကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွ  ေးားသရ္ကား ေသ် ေးားသရ္ကား္ႈ  
႑္မ ၱဳား္မ ၱဳားက ု  ေ႑်ကကးရ္ကေ ်ကပး႑းကး သညက။ 

၂၀၁၅  ုွုႏးက 
ေးားေ ်္က သညကာ႔႑ ရမက႑္မ ၱဳား႑း်ား္မ်ား 

 ်  ု္ ကုႏၱွဳမကား ေးားေ ်္က သညကာ႔ 
႑ ရြာ႔႑းညကား 

ထုးကလုးက္ူးမက  ုားက ု ႑ေပ  ံေသ် 
 းမ် ရမက 

၂၀%(ေကမ်ကကး ္ကား၊းး ပ္်ား၊မီလ်၊ း မက)   
၁၀%(႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား) 

MGE 

မ ု က္္ံပ ်ားေ ရ္ပ ္ကာ႔ ေ ် က္ား မ ႈ္႑ေးခ 
းညကားၾကးကေသ်   းမ် ရမက 

၁၀% (၂၀၁၆  ုုႏွးကထ ) ္ ု ၃% (သ ုာ႔) ၁% MGE 

ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ရမက - 
႑္ွမကးက္ကေ ်္ကား မ သညကာ႔ Lot းမက  ုား 

၁% ေကမ်ကက္မကကပးးရြ 
 ၀ ုေက်က္းီ 
 မကးံုေ္ရ 

ၾကီားၾကးက - မ ု က္္ံပ ်ားေ ရ္ပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မေသ် 
႑ကမ ၱဳားးူကု္ၸဏီ႑းရကက  

၁% MGE 
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 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္ မကာ႔ုွႏ္ကာ႔ လ ု က္း က္ေၾကား (႑သးက 
သ ုာ႔္၀ုးက သကကး က္ားး ုား  

ကရြပး်ား္ႈ ွ သညက MGE 

႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကား္မ်ား၏ ၀္ကေ္ရ႑ေးခ 
 ရြေ၀ ံး်ား္ႈ 

၄၀% (၂၀၁၅ ဇူလ ု က္႑ထ )၊ ေမ်ကကး ု္ကားးရ္ က 
၂၅% 

MGE 

ကုမကသရ္ ကလုးက္မကား ရမက ေကမ်ကက္မကက႑  ုု က္ားေ ် က္ား မ ္ႈးမက  ုား၏ 
၁၅%  
လကက၀းက းမ်႑ေ မ်ထညကေ ်္ကား မ ္ႈ၏ 
၅% 

IRD 

ေက်ကး ု  းက ၀ က္ေ္ရ ရမက ႑ပ္းက၏ ၂၅% IRD 

 

ေကမ်ကကးရ က္ား/ ထုးကလုးက္ ႈ႑ေပ ပးၱဳ  းမ် ရမက 

ေကမ်ကကး ္ကား၊ းး ပ္်ား၊ မီလ်ုႏွ္ကာ႔ း မက ထုးကလုုးက ႈ္းမက  ုား၏ ၂၀% ႑်ား ေကမ်ကကးရ္ကားပ၌ MGE ္ွ 
 ေက်ကက ံ္ႈပးၱဳး သညက။ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု ထုးကလုးက ႈ္းမက  ုား၏ ၁၀ % 
းညကားၾကးကေက်ကက ံ း သညက။ ႑ ရမက္မ်ား႑်ား ပ္မက္်ာ႔းီးရ်ားေ ားဘဏက ွ  MGE ၏ ေ ရ္း် ္ကားသ ုာ႔ 
ပ္မက္်ကမးကေ ရ္ပ က္ာ႔ ထညကာ႔သရ္ကားေးား ္ညက ပ းကး သညက။ MGE ၏ ေ ရ္း် က္ားးရ္က ေ္ရ္ညက္ွမေ ်ကက ွ ပးီား 
႑  ုး ေ္ရ႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ရြေ၀သညက သ ုာ႔္၀ုးက ႑သံုားပးၱဳသညကက ု သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ ႑ထကကးရ္က 
 ေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔႑း ု္ကား လကက ွ ေကမ်ကက္မကက းမ် ထုးကလုးက ႈ္က ု ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔သညကာ႔ 
လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ားသညက သ သ သ်သ်႑်ားမညကားလမကက ွ ေမပးီား  ေကမ်ကက္မကကထးုကလုးက္ႈ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၏ ၉၈% (၈၃%ေသ် ကု ၸ္ဏီ္မ်ား၏ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား)ကု  ႑း ုား ္ွ  ထ ေ ်ကကးရ် 
 ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔မ ု္ကပ ္ကား ္ ွ း ။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑းရကက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ုုႏွးက၏  းမ် ရမက  ု္က ်႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား MGE ္ွ 
 ေ ်ကပးမ ု္ကပ ္ကား ္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား  ုး ္႑ၾက က္ EITI ႑းီ က္ ံး်းရ္က ေ ်ကပး မကသေဘ်းူ 
 ြြာ႔း သညက။ 

မ ု္ က္ ပံ ်ားေ ရ္ပ ္ကာ႔ေ ်္ကား ေ ရ္႑းရကက ေးားသရ္ကား ေသ်  းမ် ရမက (၀မကေ ်္က ) 

၂၀၁၆  ုုႏွးက႑ထ  MGEသညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမား္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
လ ု က္း က္   ု္က္မ်ားးရ္က  ေ ်္ကား မေသ် ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား၊  းမ်႑ေ မ်ထညက၊ လကက၀းက 
 းမ်္မ်ား ေ ် က္ားေးမား႑္ွမက၏ ၁၀% ႑်ား  းမ် ရမက႑ပ းက ေက်ကက ံသညက။ ႑  ုး  ၁၀%႑မကက 
၃% က  ုMGE ုႏွ္ကာ႔ ၇% က  ု IRD သ ုာ႔  ရြေ၀ေးားး သညက။ MGE သညက   ွ သညကာ႔ ႑ ရမကေ ရ္ ၃% ႑်ား 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ရြေ၀႑သံုားပးၱဳသညကက ု သ  ွ  ပ ္ကား ္ ွ း ။ 

၁၉၉၅  ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ားပး က္ က္ေသ် ၂၀၁၆ ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ က္ 
မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔  ေ ်္ကား မ ႈ္႑းရကကေးားေ ်္က ေသ်  းမ် ရမက ၁၀% ႑း်ား 
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑်ားးီ္ံ မက႑းရကက MGE ္ွေက်ကက ံသညကာ႔ ၀မကေ ်္က  သ ုာ႔္၀ုးက 
“သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မက းီးအစဥကေးားေသ်ေမ ်္မ်ားးရ္က  ေ ် က္ား မပ ္ကားး ု႕ပ၌ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကားက ေ ်္က ရကက သညကာ႔လုးက္မကား္မ်ား႑းရကက အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔႑ညီ 
 ေက်ကက ံသညကာ႔ ၀မကေ ်္က ” ႑ပ းက ေပး်္ကားလြပး္က ္ကး သညက။ 
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၃% သညက ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား႑်ားေ ်္ကား ေသ် ႑္ွမကးမက  ုား႑ေးခးညကားၾကးကပ ္ကားပ းကပးီား ၁% 
သညက  းမ်႑ေ မ်ထညကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်ေ ် က္ား မ သညကာ႔ ႑္ွမကးမက  ုား႑ေးခ းညကားၾကးကပ ္ကား 
ပ းကသညက။ ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် ္ၾက်ေသား္ီုႏွးက္မ်ားက မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မ္ႈ္ွ ေသ် 
႑ ရမက႑ မကက႑လကက္မ်ားက  ု MGE ္ွ း က္ပးမ ု္ကပ ္ကား္ ွ ေသ်ကလညကား လ်္ညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ EITI 
႑းီ ္က ံး်းရ္က ႑ ု း  ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား  ေ ်ကပးေးားုႏု ္က္ညကပ းကေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ 

ကုမကသရ က္လုးက္ မကား ရမက 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က းမက  ုားပ ညကာ႔းရကက ရမက (Value Added Tax) ္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ကုမကးးၥညကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
၀မကေ ်္က ႈ္္မ်ား ႑ေးခးညကားၾကးကေသ် ကုမကသရ္ကလုးက္မကား ရမက  ွ း သညက။ ၂၀၁၄ ပးညကေထ်္ကးု 
႑ ရမကအစဥးေ က ု ပး က္ က္ေသ် ၂၀၁၅ ပးညကေထ်္ကးု႑ ရမကအစဥးေ ႑်ား ၂၀၁၅ ဧပးီလ ၂  ကကေမာ႔းရ္က 
ပးး်မကားလု ကကပးီားေမ်ကက ႑ ရမကုႏႈမကားထ်ားေပး်္ကားလြေက်ကက ံ္ႈ းထ္ ံုား႑ၾက က္ ပ းကေးခလ်သညက။ 
႑  ုး အစဥးေ းရ္က ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ လကက၀းက းမ်ကက႑းရကက ကုမကသရ္ကလုးက္မကား ရမကက ု 
 ေ ်ကပးထ်ားသညက။ အစဥးေ းရ္က ေ ်ကပးသညက္ွ် ႑ ရမကေက်ကက ံ ႈ္ုႏႈမကားထ်ား ေပး်္ကားလြ္ွႈက ု ုႏွးကးအစဥက 
 ပးၱဳလုးက္ညကပ းကပးီား း ု္ ုေပး် က္ားလြ္ႈ္မ်ား႑်ား  ၂၀၁၆ ုႏွးက ႑းရ္ကားပးၱဳလုးက မက ွ ေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ 
႑က္က  ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား မ ု္က္ံ႑းရ္ကားပ၌ထုးကလုးကး က  ကုမကသရ္ကလုးက္မကား ရမက႑်ား 
 ေ ် က္ား ေ ရ္းမက  ုား ေးခးညကားၾကးက္ညကပ းကပးီား မ ု္က္ံပ ်ား္ွး္ကသရ္ကားပ က္ား ပးၱဳး က ပးညကးရ္ကား႑ေ ်ကက 
 ေးမားုွႏၱဳမကားုွႏ္ကာ႔  မ ု က္္ံပ ်ားး ု႕ကုမက္မ်ား၏ ေ ်ကပးး းမက  ုား ႑ေးခ းညကားၾကးက္ညကပ းကသညက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုပ က္ား႑လ ုာ႔း် IRD ္ွ ႑ ရမက႑ မကကလကက္မ်ား  ွ ပ ္ကား္ ွ း ။ ၂၀၁၅  ုုႏွးက 
ပးညကေထ်္ကးု႑ ရမက အစဥးေ းရ္က ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑း ႑၀္က ႑ပ ်ားအစဥးေ ္မ်ား႑်ားလံုား႑းရကက 
ညလမကၾက်ား မကက း  ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ္ က္ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ းရ္က က က္ားလရးက ရ္ကာ႔ ွ ေမး သညက။ 
၂၀၁၆  ုုွႏးက  ုး ္႑ၾက ္က ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က က္ မကကးရ္က က္ကားလရးက ရ္ကာ႔္မ်ား္း  ွ ေး်ာ႔ဘြ 
ပးညကေထ်္ကးု ႑ ရမကအစဥးေ ုႏွ္ကာ႔႑ည ီပ းကလ်း သညက။ 

၂၀၁၆  ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  ပး က္ ္ကေမးအစဥက႑ထ  ထုးကလုုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူကသ် 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်က ု ပး္ကးသ ုာ႔ း္ကး ုာ႔ ရ္ကာ႔ ွ သညက။ ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား ႑်ားး္ကး ုာ႔ပ ္ကားက ုး္က 
း်ားပ္းကထ်ားး သညက။ လကကေးရာ႔းရ္က း ုာ႔ကုမက၏ ၃၀% က ုေက်ကက ံ ြာ႔ပ က္ား္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်က 
ပး က္ ္ကလ ုကကသညကာ႔အစဥးေ ႑   ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူုႏွ က္ာ႔ လ ု္ကး က္  ွ သူ း ုာ႔သညက ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား၊ 
႑ေ မ်ထညက၊ လကက၀းက းမ်္မ်ားက ု သကက  ု က္ ်အစဥးေ  (သကက  ု္က ် အစဥးေ   ုသညက္ွ် 
္ညကသညကက ု ညကညလမကားေၾက်္ကား း း ကမကမ္သ  ွ  )ုႏွ က္ာ႔႑ညီ မ ု က္္ံပ ်ားသ ုာ႔ မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ 
း က္း ုာ႔မ ု္ကပးီပ းကသညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ်း္ကး ုာ႔္ွႈ႑းရကက ထုးကလုးက္ႈ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက ကုမကသရ္က္ႈလ ု က္း က္႑ပး္က ႑ေက်ကက ရမကး်မ္ွ  း က္း ုာ႔ ရ္ကာ႔လ ု္ကး္က ွ  မကလညကား 
လ ု႑းကး သညက။ 
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၂၀၁၅ ပးညကေထ်္ကးု႑ ရမကအစဥးေ  - ကမုကသရ္ ကလးုက္မကား ရမကုႏႈမကားထ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေကမ်ကက္ မကကပးးရြ ရမက 

ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ေ ်္ကား မ ေသ် ႑္ွမကးမက  ုား၏ ၁% က ု MGE ္ွ းညကားၾကးက္ႈပးၱဳပးီား  
႑ပးညကာ႔႑၀ေးားေ ် က္ း သညက။ ႑  ုး ၀ က္ေ္ရ႑်ား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ပးးရြ 
 ၀ ုေက်က္းီ၏  မကးုံေ္ရ႑ပ းကထ်ား ွ း သညက။  ၀ ုေက်က္းီသညက ႑  ုး  မကးံုေ္ရ႑်ား 
 ေကမ်ကက္မကကကက ရာ႔ံပ  ၱဳားး ုားးကကေ ား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က ထ မကားသ ္ကားေ ားလုးက္မကား္မ်ား၊ 
 းမ်မ္ကေပ္ ွ ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား၏ လူ ႈ္းီားးရ်ားဘ၀း ုားးကကပ္ က္ာ႔္်ားေ ား၊ လ က္ားးမကား ကကသရ္က္ႈ 
ကရမက္ကကး ုားးကကေ ားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑းရကက႑ေပ  ံ႑ေ ်ကက႑႑ံု္မ်ား ေ ်ကကလုးက 
ပ က္ားုႏွ္ကာ႔   ထ မကားသ ္ကားပ ္ကားလုးက္မကား႑း ႑၀္က ႑ပ ်ား ရာ႔ံပ  ၱဳားေ ားလုးက္မကား္မ်ား႑းရကက ႑သံုားပးၱဳး သညက။ 
႑  ုး  မကးံုေ္ရုႏွ က္ာ႔ းးကသကကေသ် ႑ပ ်ားသး္ကား႑ မကက ႑လကက္မ်ား  ွ ပ က္ား္ ွ း ။ 

ၾကီားၾကးက ရမက 

႑ကမ ၱဳားးူကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ က္ာ႔ေ ်္ကား မေသ် ကုမကးညကးမက  ုား၏ ၁% ႑်ား 
ၾကီားၾကးက ရမက႑ပ းက ထးကေ ်္ကားေးားသရ္ကားး သညက။ 

ေက က်း  ု းက၀္ကေ ရ္ ရမက 

ပ္မက္်ကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑ကကအစဥးေ ႑  ႑ကမံၱဳား၀ က္ေသ်ကု ၸ္ဏီ္မ်ား (ေပး် က္ားေ လ႕မ ု္ကေသ်းးၥညကား္မ်ား ုႏွ္ကာ႔ 
္ေပး် က္ားေ လ႕မ ု္ကေသ်းးၥညကား္မ်ားး်ား ္ကားသညကာ႔ ၀္ကေ ရ္ုႏွ္ကာ႔ကုမကသရ္က္ႈ/းီးရ်ားေ ားလုးက္မကား၀္ကေ ရ္)ုႏွ က္ာ႔ 
မ ု က္္ံပ ်ား  က္ားုီွႏားပ ႇ္းကုႏွံ္ႈအစဥးေ ႑  ႑ကမံၱဳား၀္ကေသ်ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက႑ပ္းက႑ေးခ ၂၅% 
းညကားၾကးကေသ်  ေက်ကး ု  းက၀္ကေ္ရ ရမက႑်ား IRD သ ုာ႔ ေးားသရ္ကား သညက။ MGE သညကလညကား ၂၀၁၄ 
 ုုွႏးကကး္က းုးုေး ္ကား၀္ကေ္ရ ရမက၏ ၂၅% ႑်ား IRD သ ုာ႔ေးားသရ္ကား း သညက။ 

 

 

 
႑ ရမက ႑္မ ၱဳား႑း်ား 

 
ေကမ်ကက္ မကက းမ်္မ်ား 
 

းမးကေ၀်္ကား 
႑ ရမကုႏႈမကား 

းမးကသးက႑ ရမကုႏႈမကား 
(၂၀၁၅ ဧပးီ ၂ 
 ကက္  ွး ) 

ပးညကးရ္ ကားထုးကလုးက္ ႈ ေကမ်ကကး ္ကား၊ းး ပ္်ား၊ မီလ်၊ ပ္၊ း မက ုႏွ က္ာ႔ 
႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား 

၃၀% ၁၅% 

 ေကမ်ကကး ္ကား၊ းး ပ္်ား၊ မီလ်၊ ပ္၊ း မက၊ ုႏွ က္ာ႔ 
႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်ပ က္ာ႔ပးၱဳလုးကေသ် 
လကက၀းက းမ် 

၁၅% ၅% 

မ ု္ က္ ပံ ်ားး္ကး ႕ု္ႈ ၉၀ ေကမ်ကကး ္ကား၊ းး ပ္်ား၊ မီလ်၊ ပ္၊ း မက ုႏွ က္ာ႔ 
႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား 

၃၀% ၁၅% 

 ေကမ်ကကး ္ကား၊ းး ပ္်ား၊ မီလ်၊ ပ္၊ း မက၊ ုႏွ က္ာ႔ 
႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်ပ က္ာ႔ပးၱဳလုးကေသ် 
လကက၀းက းမ် 

၁၀% ၅% 
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႑း ာုး ၏ ွ္ က္ ်ေ ်္ကား မပ ္ကား္ွ ေသ် ၀္ကေ ရ္ ရမက္ မ်ား 

႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားလုးကက ု က္သညကာ႔ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက  ႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက႑ပ းက ၄၀% က ု MGE ုႏွ က္ာ႔ ၆၀% 
က ု ကု္ၸဏီ္ွ ္ွမေ၀ ရြ္ူသညက။ MGE ၏႑ ု ႑  ႑  ုး  ွ က္္်၏ ၄၀% ႑်ား MOF 
သ ုာ႔ေးားသရ္ကားပးီားေမ်ကက ၎႑ ရမက္မ်ား႑်ား ႑း ုား ၏သေဘ်းူညီ္ႈပ ္ကာ႔ ၀မကၾကီားး်မ္မ်ား၊ 
း ု က္ားေ သၾကီားုွႏ္ကာ႔ပးညကမ္က္မ်ားသ ုာ႔  ရြေ၀ ႈ္ပးၱဳး သညက။ ႑ထကကးရ္ကေ ်ကပး ြာ႔သညကာ႔႑း ု္ကား ၂၀၁၅ ုုႏွးက 
ဇရမကလးရ က္ ကမ္ကားးသညကာ႔ ၅၂ ၾက ္ကေပ္်ကက  ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ းး္ကက် ႑ကမ ၱဳားးူ္ွမေ၀ ံး်ား္ႈက ု 
၄၀/၆၀ ႑း်ား ၂၅/၇၅ သု ာ႔ေပး်္ကားလြသးက္ွးက ြာ႔သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘက်ုႏွးက္ွ 
းး္ကက် ႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကား္ွ MGE   ွ ္ညကာ႔  ွ က္္်္ွ် ၂၅% ပ းကး ္ညက။ ႑  ုး ေပး်္ကားလြ္ႈ္မ်ား 
သညက ၂၀၁၅  ုုွႏးက ပးညကေထ်္ကးုု႑ ရမကအစဥးေ (ကုမကသရ္ကလုးက္မကား ရမက) ုႏွ္ကာ႔ ၂၀၁၅  ုုႏွးက 
၀ က္ေ ရ္ ရမက႑သးက (ေက်ကး ု  းက၀ က္ေ္ရ ရမက) ၏ ႑ ရမကး ုားပ္ႇ္ကာ႔လ ု႑းက မကက္မ်ားက ု ထ က္၀းကမ ု က္ေး မက 
ပ းကး သညက။  

 ၽရ္ကား မကက္ မ်ား 

၁၉၉၅  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑  

 လ ု က္း က္ ွ သူသညက  းမ် ရမက ၂၀% ႑်ားေးားေ ်္ကပးီားေမ်ကက ပ္မက္်ကမးကေ္ရပ ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ် သ ုာ႔္၀ုးက  းမ်႑ေ မ်ထညက/လကက၀းက းမ်႑်ား 
 ေ ် က္ား မသညကာ႔႑   ္္ကားေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ် က္ား မပ က္ားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကား  ႑ပ ်ားးညက ြ 
အစဥးေ းးက းက းက႑  ႑ ရမကေးားေ ်္ကပ ္ကား္ွ က္ကားလရးက ရ္ကာ႔  ွ ေး ္ညက။ 

 လ ု က္း က္ ွ သူသညက မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မသညကာ႔းမက  ုား၏ ၁၀% ႑်ား 
 ေးားေ ် က္ပးီားေမ်ကက ္ က္ားေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ် က္ား မပ က္ားုႏွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကား  
႑ပ ်ားးညက ြအစဥးေ းးက းက းက႑  ႑ ရမကေးားေ ်္ကပ က္ား္ွ က က္ားလရးက ရ္ကာ႔  ွ ေး ္ညက။ 

၂၀၁၆  ုုႏွးက ဧပးီလ႑ထ  ႑  ုး   ၽရ္ကား မကက္မ်ား႑်ား ္ညကကြာ႔သု ာ႔ကမ္ကာ႔သံုားေမသညကက ု  ွ္ကားလ္ကားးရ် 
သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ႑  ုး ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ၂၀၁၆ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ  
ပး က္ ္က မကကးရ္က း က္ မကကထ်ားပးီား ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ား ပးညကေထ်္ကးု႑ ရမကအစဥးေ  
(ကုမကသရ္ကလုးက္မကား ရမက) ၏လ ု႑းက မကကုႏွ္ကာ႔ က ုကကညီေး မက ပး္က ္ကထ်ားး သညက။ 

၂၀၁၅  ုွုႏးက ေကမ်ကက္ မကကပးးရြ 

၅၂ ၾက က္ေပ္်ကက ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က MGE သညက ႑ ရမက္မ်ား႑်ား ေ႑်ကကး ႑း ု္ကား  
းညကားၾကးကသညက။ 

- ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား႑းရကက ၁၅%(IRDသ ုာ႔လလြေပး်္ကားေးားသညက။)ုႏွ္ကာ႔  းမ်႑ေ မ်ထညက         
႑းရကက ကုမကသရ္ကလုးက္ မကား ရမက ၅% (IRD သ ုာ႔လလြေပး်္ကားေးားသညက။) 

- မ ု္က္ ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား သညကာ႔းမက  ုား၏ ၁၀% (MGE ႑းရကက  ၃% ုႏွ္ကာ႔ IRD ႑းရကက  ၇%) 
- ႑ကမ ၱဳားးူးာူးေး ္ကား္ႈလုးက္ မကား္မ်ား႑းရကက ၂၅% 
- ေကမ်ကက္မကကပးးရြ  ရမက ၁% 
- ၾကီၾကးက ရမက ၁% 
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သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ဤ႑းီ ္က ံး်းရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔႑း ု္ကား ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ားလုံားသညက 
 ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က ပးသေ ်္ကား မပ ္ကား္ ွ း ။ MGE သညက ၎ုွႏ္ကာ႔ းးကးူလုးကက ု္ကေမသညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကု ၸ္ဏီ ၁၇% ( ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၁%)၏ ထုးကလုးက္ႈက ုသ် ႑္ွမကးက္က 
 ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔မ ု္ကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ေၾကပ္်ပ ္ကား္ပးၱဳေသ်   ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ေ ႑းရကက္ွ် 
႑ ္းမက ္မ်ားပး်ားမ ု က္ေပ  ွ း သညကက။ ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကားလုးကက ု က္သညကာ႔ ကု္ၸဏီ္မ်ားသညကလညကား 
၎း ုာ႔၏ကုမကးးၥညကား္မ်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ေ ်္ကား မ မက႑ မကကက ု လ ုကကမ်္ႈ ္ ွ ေ မ။ 

ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက ၎း ုာ႔၏ ထုးကကုမက္မ်ားက ု ေ ် က္ား မမ ု္ကသညကာ႔ ႑ဓ က မညကားလ္ကား ၃  ု ွ သညက။ 

၁။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ (ေ ်္ကား မ မကပ းကမ ု က္ေပ ႑မညကား ံုား-  မကာ႔္ွမကားေပ - ၁၀%-၂၀%) 

၂။ ႑ ရမကုွႏ္ကာ႔  းမ် ရမကေးားေ ်္ကပးီား း ုကက  ုကက သ ုာ႔္၀ုးက း္ကး ုာ႔သညက။ ( မကာ႔္ွမကားေပ  ၁၀%- ၂၀%) 

၃။ ႑ ရမကုႏွ္ကာ႔  းမ် ရမက္မ်ားေးားေ ်္ကပ ္ကား္ ွ ဘြ း ်ား္၀္ကမညကားလ က္ားပ ္ကာ႔ း ုကက  ုကက သ ုာ႔္၀ုးက 
း က္း ုာ႔သညက။ ( ႑္မ်ား ုံားပ းကပးီား - ၆၀%-၈၀% ႑ထ  ွ မ ု္ကသညက) 

ကု ၸ္ဏီ႑္မ်ားးုသညက း ်ား၀ က္မညကားလ္ကားုႏွ က္ာ႔ း ်ား္၀ က္မညကားလ္ကား ုႏွးက္မ ၱဳားးလုံား႑်ား 
႑သုံားပးၱဳး သညက။  

၄.၆.၂ း မကေ ခ္ႈ္ မ်ား 

႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔႑း ု္ကား ပ္မက္်မ ု က္္ံ္ွထရကက ွ ေသ်ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၏        
၆၀-၈၀% သညက း ်ား၀္ကမညကားလ္ကားက ု ႑သုံား္ပးၱဳးြ း ်ား္၀ က္မညကားလ္ကား႑်ား႑သံုားပးၱဳက် 
 ေ ် က္ား၀ က္ေ ်ကကက်ား္ႈ္မ်ား  ွ ေမး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ႑း ုား ၏ ၀္ကေ္ရ ရမက္မ်ား ႑ေပ္်ကက႑္မ်ား 
 ံုား ံႈားလမကက ွ ေမး သညက။ 

းုဂၢလ ကကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွ း ုကက  ုကကေ ်္ကား မေသ်ေကမ်ကက္မကက းမ်းမက  ုားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ 
္ံုၾကညကလကက ံမ ု္က ရ္က ်႑ မကက႑လကက္မ်ား ္ ွ း ။ ႑က္က ထုးကလုးက ႈ္္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက 
ထုးကလုးက္ႈ၏ းးကး းကးးကေ သ႑်ား ေၾကပ္် ြာ႔း လွမ္က ႑မညကား ံုား႑ေမပ ္ကာ႔ ႑  ုး ႑ မကက 
႑လကက္မ်ား၏ း ်ား၀္က္ွးကး္ကား္မ်ားက ု ္ွးကး္ကားး် ရကကး းးကပ ္ကားပ ္ကာ႔ ေးရာ႔ ွ မ ု္ကး သညက။ 

ေမ်ကက ကကးရြး မကေ ခ ႈ္္မ်ား္ွ် ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်းညက ွ  ်ေမ ်္မ်ားသညက ပ္မက္်ာ႔ 
းးက္ေး်ကုႏွ္ကာ႔ း ု္ကား ္ကားသ်ားလကကမကကက ု္က႑ ရြာ႔(EAG)း ုာ႔ ႑ပ္ က္ားးရ်ား္ႈ္မ်ားပ းကေးခေမေသ် 
မ က္းးကေ သ၊ း ု က္ား က္ားသ်ား ေ သ္မ်ားးရ္က  ွ ေမး သညက။   ုလ ုသညက္ွ် သံ္ံဇ်း္မ်ား႑်ား 
ထ မကား မၱဳးကပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက ္ွမေ၀ပ က္ားသညက ႑ေ ားၾကီားေသ်ပးဥမ်းးက းကပ းကသညက။ ႑  ုး  
 ပးဥမ်္မ်ားသညက သ္ ု္ကားးးကေလမ်ကကမ ု က္္ံေ ားပးဥမ်္မ်ား၊   း ု က္ား ္ကားသ်ားေ သ္မ်ားးရ္က 
းဋ းကၡ္မ်ား ကကလကကပ းကးရ်ားေမပ က္ားုွႏ္ကာ႔ လကက ွ ေ ်္က ရကကေမေသ် ပ္ က္ား မ္ကားေ ားသေဘ်  
းူညီ္ႈေးခးရ္က ္မ်ားးရ်္ူးညကေမး သညက။ ႑  ုး ႑ေၾက်္ကား႑ ်္မ်ားက ု ႑ုႏွးက မၱဳးက  ေ ်ကပး႑းက 
း သညက။ 
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႑ပ္္ကားးရ်ား ႈ္ႈ္မ်ားပ းကးရ်ားေမေသ်ေ သ သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကက္မကက းမ်မ္ကေပ္႑မီားးရ္က 
ထ မကား မၱဳးကထ်ားေသ် း ု က္ား က္ားသ်ားလကကမကကက ု က္႑ ရြာ႔္မ်ားသညက ႑ ရမကေက်ကက ံပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက 
၎း ုာ႔၏မ္ကေပ္႑်ားပ းကသမကား း က္း ုာ႔ပ က္ား႑းရကက သ ုာ႔္၀ုးက ႑ပ ်ားေးားေ ်္က ႈ္္မ်ား႑းရကက 
 ေက်ကက ံေသ် ႑္က႑်ားၾကီားေသ်႑ ရြာ႔္မ်ား  ရြာ႔းညကားထ်ား ွ သညက။ အစဥး္်ပး ေသ်က 
က မ္ကလရးကေပ္်ကကေ ား႑ ရြာ႔ (KIO) သညက ေ သ႑ ္ကာ႔ဘက်ေ ား႑ ရြာ႔က ု  ရြာ႔းညကားထ်ား ွ ပးီား 
 ေကမ်ကက္မကက းမ် အစဥး္် ေကမ်ကကး ္ကား႑်ား ထုးကလုးကပ ္ကား၊ သ္က္ူပ က္ားုွႏ္ကာ႔ း္ကး ုာ႔ပ ္ကား 
္မ်ား႑းရကက ႑ ရမကေက်ကက္ူ ႈ္္မ်ားပးၱဳလုးကသညက။ 

ေကမ်ကက္မကက းမ်းရ္ကား႑္မ်ားးု္ွ် ႑း ုား ထ မကား မၱဳးကမ္ကေပ္းရ္က ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
းရ္ကားး ု္က္မ်ားသညက ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ားး္ကး ုု႕ပ ္ကား႑းရကက ႑ထကကး ႑ ရြာ႔္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေး ္ကားးးက 
ည ႇ ုွႏ ၱဳ္ကားပးီား သေဘ်းူသးက္ွးကထ်ားသညကာ႔ ႑ ရမက႑ ္မ်ားေးားေ ်္က  က်လ ွညက 
သေဘ်းူညီ္ႈ္မ်ား  ္ူထ်ားပးီား လုးကက ု္ကေ ်္က ရကကလမကက  ွ း သညက။ းရ္ကားး ု္က႑္မ်ားးု္ွ် 
မ က္းးကသ ုာ႔ပ းကေကမ်ကလ ုကကသညကုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား  က္ာ႔းကကပးၱဳပး္ကပ ္ကား၊ 
းမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္ကပ ္ကား္မ်ား လုးကေ ်္ကမ ု က္ မက ပးၱဳလုးကေးားသညကာ႔ာ႔ ္ းက ကက္မ်ား  ွ ေမး သညက။ 

ေ သ႑ ္ကာ႔းးက္ေး်ကသညက လံုပ ံၱဳေ ား႑ေၾက်္ကားပးက် ႑ ရမကေက်ကက ံ္ႈ္မ်ား ွ ေၾက်္ကားလညကား 
း က္ပးၾကး သညက။ အစဥး္် က မ္ကပးညကမ္က  ်ားကမကာ႔ ွ  ႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကားးရ္ကး ၀္ကေသ် MGE 
က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ားသညက းးက္ေး်ကက ု္ကး်ားလွ္ကပ းကမ ု္ကပးီား လံုပ ံၱဳေ ား႑းရကက ႑ ရမကေ္ရ 
 ေက်ကက ံက်  ေ သ ံးးက္ေး်ကးးက္ႈား႑်ား ေးားေ ်္ကပ ္ကား္မ်ား ွ ေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ 

းဋ းကၡပ းကးရ်ားေမေသ်ေ သ ွ  ေ သ ံ္မ်ား၏႑  ု႑  သဘ်၀သ္ံဇ်းး ု္က  ု္က ႈ္ပးဥမ်္မ်ား၊ 
 ေကမ်ကက္မကကကက႑်ား းးက္ေး်ကုႏွ က္ာ႔႑်ဏ် ွ းုဂၢ ၱဳလက္မ်ား္ွထ မကား မၱဳးကပ ္ကား၊ သ္ံဇ်း 
႑ ရမကေ္ရ္မ်ား ရြေ၀ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ်ေကမ်ကက္မကကကကးီ္ံ႑ုးက မၱဳးက ႈ္္မ်ားသညက း ုား  ္က 
 ရ္က ် ႑ မကက္မ်ား ပ းကေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။    

း ု က္ား ္ကားသ်ားလကကမကကက ု္က႑ ရြာ႔္မ်ား႑်ားလံုားုႏွ္ကာ႔ ပ္  ္ကား မ္ကားေ ားးက်ား၀ ု္ကား္မ်ား၊ းးကမ ု္က္ံလုံား 
႑း ု္ကား႑း်ပ က္ာ႔ ႑းးက႑ းက းကးြေ ား သေဘ်းူညီ္ႈ္မ်ားသညက  ကကလကကပးၱဳလုးကေမ ြ 
ပ းကး သညက။ သ္ံဇ်းး ု္က  ု က္္ႈ၊ းီ္ံ္ႈုွႏ္ကာ႔ ႑ ရမကဘက် ရြေ၀္ႈ  ု္က ် သေဘ်းူညီ္ႈ္မ်ားသညက 
 ပ္ က္ား မ္ကားေ ားေ ရားေုႏရားးရြ္မ်ား႑းရကက ႑ေ ားၾကီားေသ် ႑ေၾက်္ကား႑ ်္မ်ားပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က 
႑  ုး ႑ မကက္မ်ားသညက ဤ႑းီ က္ ံး်ပးၱဳးုေ ားမ္ကး္က ပး္ကးပ းကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ေ ရားေုႏရား 
 ေ ်ကပးပ ္ကား ပးၱဳ္ညက္၀ုးကး ။ ၉၃ 

၄.၆.၃. EITI ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

EITI လ ု႑းက မကက ၄(၂၀၁၆ းံုုွႏမကား)႑  EITI သညက းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်းလုးက္မကား႑းရကက 
ကု ၸ္ဏီ္ွ  ေးားသရ္ကား ေသ်ေ ရ္ေၾကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑း ု ္ွ   ွ ေသ် ႑ ရမကဘက်္မ်ား႑်ား းုးညကား 
း က္ပး မကလ ု႑းကး သညက။ 
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႑ ရမကဘက်ေက်ကက ံပ ္ကား ုႏွ္ ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ EITI လု ႑းက မကက္ မ်ား္ွ်  
လ ု႑းက မကက ၄.၁ - ႑ ရမကုႏွ္ကာ႔ ဘက်ေ္ရ္ မ်ား႑်ား း ကမးရ်ေ က်ပး မက 
လ ု႑းက မကက ၄.၂ - မ ု္က္ ေံး က်၏ထုးကလးုက္ႈ ွ္က္ ်႑်ားေ ်္ကား မပ ္ကား သ ု္၀ုးက ေက်ကက ံ  ွ ေသ် 
႑ပ ်ားဘက်ေ္ရ္မ်ား 
လ ုု႑းက မကက ၄.၃ - ႑ေပ  ံ႑ေ ်ကက႑႑ံုးညကေ ်ကကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ုႏွးက ကကသေဘ်းူညီ္ႈ္ မ်ား 
လ ု႑းက မကက ၄.၄ - လ္ကားးမကား ကကသရ္ ကေ ား ဘက်ေ္ရ္မ်ား 
လ ု႑းက မကက ၄.၅ - မ ု္ က္းံ ု္ကလးုက္မကား္မ်ား၏ လးုက္မကားေ ်္က ရကက္ႈ္ မ်ား 
လ ု႑းက မကက ၄.၆ - ေ သုႏ   ေ္ရေးားေ မ္ႈ 
လ ု႑းက မကက ၄.၇ -  ရြပ ္ကားေ က်ပးပ ္ကား႑ ္ကာ႔္မ်ား 
လ ု႑းက မကက ၄.၈ - ေ း် ႑ မ မကက်လ 
လ ု႑းက မကက ၄.၉ - ေ း် ႑ ညက႑ေသရား 

 
 

းထ္႑ၾက က္ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရ္က ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ ေသ် ေးားေ မ္ႈုႏွ က္ာ႔ ႑ ရမကဘက် 
႑ မကက႑လကက္မ်ားက ုသ်ထညကာ႔သရ္ကားေ ်ကပးထ်ားး သညက။႑  ုး ႑ မကက႑လကက္မ်ားးရ္က ေ႑်ကက
 ေ ်ကပးး  ႑ေ ားၾကီားေသ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑း ႑၀ က္ ေကမ်ကက္မကကကက၏ မကာ႔္ွမကားေပ  ၅၃% 
း ၀ က္ပ ္ကား ္ ွ း ။၉၄ 

 ေကမ်ကကးရ္ကားပ၌ းုးညကားထ်ားသညကာ႔ ေကမ်ကကး က္ားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကက႑ေးခးညကားၾကးကေသ် 
းမက  ုား႑ေးခ ႑ေပ  ံသညကာ႔  းမ် ရမက ၂၀% 

 ႑ပ ်ား းမ် ရမက္မ်ား (မ ု က္္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မေသ်၀ က္ေ္ရ႑ေးခ းညကားၾကးကကသညကာ႔ 
 းမ် ရမက) 

 ကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွေးားေသ်႑ ရမက္မ်ား (ထုးကကုမက္မ်ားက ု းု ကက  ုကကေ ်္ကား မပ က္ား သ ုာ႔္၀ုးက 
း က္း ု႕ပ ္ကား) 

 ႑း ုား ၏ ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကကး က္ား ွ္က္်ေ ်္ကား မ္ႈ္ွ ေသ် ႑ ရမကဘက်္မ်ား 

 

၄.၆.၄ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

EITI လ ု႑းက မကက ၄ ုႏွ က္ာ႔ က ုကကညီ ႈ္ ွ ေး မက ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ႑ ရမကေ္ရ 
  ု က္ ်႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားလံုားက ု လ်္ညကာ႔ EITI ႑းီ က္ ံး်းရ္က ထညကာ႔သရ္ကား မက ႑ေ ားၾကီား 
း သညက။ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆  ုုွႏးက႑းရ္ကား ႑း ုား ႑ေပး် က္ား႑လြ၊ ပးညကေထ်္ကးု႑ ရမကပး္က ္က္ႈ္မ်ား၊ MGEုႏွ က္ာ႔ 
႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကားးမးကေပး် က္ားလြ္ႈ (MGE ၏ ္ွမေ၀ ံး်ား္ႈ္ွ် ၄၀% ္ွ ၂၅% သ ုာ႔ကမ ္ကား 
သရ်ားသညက။)ုႏွ္ကာ႔ ၂၀၁၆  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကက းမ်အစဥးေ ပး္က ္က ႈ္္မ်ား းသညကာ႔ ႑ဓ က 
႑ေပး် က္ား႑လြ္မ်ားပ းကေးခ ြာ႔သညက။ ၂၀၁၆  ုုႏွးက ေ္လ ႑ထ  ႑္မ ၱဳားသ်ား ီ္ ုကေ းီ႑ ရြာ႔ မၱဳးက 
႑း ုား သးက႑ေမပ က္ာ႔ လကက ွ ဘက်ေ ားးီ္ံ္ႈးညကား္မအစဥကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က္မ်ား႑်ား 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ကကလကကေ ်ကက ရကက္ညကက ု သ  ွ  ပ က္ား္ ွ ေသားး ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား  ေကမ်ကက္မကက  
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ကက ဘက်ေ ားးီ္ံ္ႈးညကား္မအစဥကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က္မ်ား႑်ားးမးကကမေသ်  မကားးးက ႈ္္မ်ား 
 ေး်လမ္ကးရ်ပးၱဳလုးကသ က္ာ႔ေၾက်္ကား႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑  ုး  မကားးးက္ႈသညက ပးီားပးညကာ႔းုံေသ်၊ 
း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ် ႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္မကက္၀် မ ၀် သ ုာ႔္၀ုးက ္ူ၀  းးက ု 
ေးခေး ကကလ် မကုႏွ က္ာ႔ ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကမ ု က္ မက အစဦားးညကလုးကေ ်္က ္ညကပ းကး သညက။ 
ပ္မက္်မ ုက္က္ံးရ္က ပးၱဳပး္ကေပး်္ကားလြ္ႈ္မ်ား ႑္မ်ား႑ပး်ား  ပးၱဳလုးကေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ ႑  ုး ပးၱဳပး္က 
 ေပး်္ကားလြ္ႈ္မ်ား႑်ား းးက က္ာ႔ပးီားးးက ္ကာ႔၊ း းက ွညက ွညကပ ္ကာ႔ သကက  ု က္သူ္မ်ား႑ၾက်ား  ပ္ က က္ား မ္ကားးရ် 
 ေ ရားေုႏရားည ႇုႏႈ ္ကား္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကး သညက။ 
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ေကမ်ကက္ မကက းမ်ုွႏ က္ာ႔ လကက၀းက းမ်းမက  ာုးကရ္ ကား ကကသ ုာ႔ ဘက်ေ ရ္းီား က္ား ႈ္ 
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းုဂၢလ က ကု္ၸဏီ္ွ ႑း ုား သ ုာ႔ေးားသရ္ကားေသ်  းမ် ရမကုွႏ္ကာ႔ ႑ ရမက္မ်ား (၂၀၁၅  ုုႏွးက)၉၅ 

 

 

က ုားက်ား- ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀ က္ေ ားလုးက္မကား 
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႑ကမ ၱဳားးူလုးက္မကား္ွ ႑း ုား သ ုာ႔ ေးားသရ္ကားေသ်  းမ် ရမကုွႏ္ကာ႔ ႑ ရမက္မ်ား၉၆ 

 

 

 

က ုားက်ား- ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀ က္ေ ားလုးက္မကား 

 



116 
 

၄.၇ ေ  ညွကးညကးံာ႔ ရံာ႔ပ  ၱဳားေ ားုွႏ္ကာ႔ ေမ်ကက ုံားေးမားကရကက္ မ်ား (End Markets) 

၄.၇.၁ ႑ကမအစဥကား မၱဳးက 

း ုးကမ ု္က္ံသညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကကး ္ကား႑္မ်ား ံုုား၀္က္ူသညကာ႔မ ု က္္ံပ းကပးီား  လရမက ြာ႔ေသ် ္ကးုုႏွးက္မ်ားက  
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ုႏ ု္က္ံးက်ေးမားကရကကးရ္က ႑ဓ က၀္က္ူသညကာ႔မ ု က္္ံ္မ်ား္ွ် ႑ေ္  ကမက 
ပးညကေထ်္ကးု၊ ႑ီား္ူုႏွ္ကာ႔ဂမးမက း ုာ႔ပ းကၾကပးီား ္ ု႑   း ုးကမ ု္က္ံ္ွလညကား း ုားပ္ႇ က္ာ႔၀ က္္ူေမပးီ ပ းကး သညက။ 
႑ ညကေသရားပ္္ကာ႔္်ားပးီား းမက  ုား႑ပ္ က္ာ႔ ံုားေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား း ုးက၊ ေ၀်္ကေက်္ကုႏွ္ကာ႔ 
 ရးကဇလမကမ ု္က္ံသ ုာ႔ း္ကး ုာ႔ပးီား ၎း ုာ႔္ွးးက က္ာ႔ ႑ပ ်ားေးမားကရကကသ ုာ႔း္ကး ုာ႔သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေ းမကား႑း်ား ုံား 
း ုာ႔ကုမက္ွ် ေကမ်ကကး က္ားပ းကသညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက၏ ၈၀% က  ုး ုးကပးညက္ွ၀ က္္ူပးီား လကက ွ ႑ မ မက႑ထ  
႑ၾကီား္်ား ံုားေသ် ၀ က္္ူသူ႑ပ းက းကးညကလမကက ွ ေမး သညက။  ေ၀်္ကေက်္ကုႏွ္ကာ႔ ထုု ္ကားမ ု္က္ံ၏ ၀ က္္ူ္ႈသညက 
း ုးကမ ု္က္ံ၀္က္ူ္ႈ၏ ေမ်ကကးရ္က းကးညကလမကက ွ း သညက။ ၉၇ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် ကၽရ္ကားကမ္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ေ ရားေုႏရား္ႈ္မ်ား႑  လကက ွ ႑ မ မကက်လးရ္က း ုးကုႏွ္ကာ႔ 
 ေ၀်္ကေက်္ကသညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကကုွႏးက္မ ၱဳားလံုား႑်ား၀္က္ူသညကာ႔ ႑ၾကီား္်ား ံုားေးမားကရကက 
ပ းကေမး သညက။ ကုမကသရ္က္ႈလုးက္မကားးရ္က မ္ူေ္်ကကသညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား ၀ က္္ူသညကာ႔ 
 ေမ်ကက ံုားေးမားကရကကပ းကသညက။ ုႏ ု က္္းံက်ေးမားကရကက္မ်ားးရ္က ႑ေ ်္ကားက ု္ကး်ားလွ္က/ကုမကသညက္မ်ား္ွ  
 ေမ်ကက ံုား၀္က္ူသူလကကသ ုာ႔႑ေ ်ကက ေ ်္ကား မသညကာ႔းမက  ုား္ွ် ္ူ ္ကားးမက  ုားထကက ႑ ေး ္ကား  ် မီ 
သ ုာ႔္၀ုးက ေထ်္ကုွႏ္ကာ႔ မီ း ု္ ုေ ်္ကား မုႏ ု္ကး သညက။  ႑  ုး ေ ်္ကား မ္ႈသညက ္ူလေကမ်ကက္မကကထရကက ွ သညကာ႔ 
ုႏ ု က္္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ားက ု ထုးကကုမကးမက  ုာ႔ပ္္ကာ႔ပ ္ကားပ းကသညကာ႔ ပ းကေး်ကကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား 
႑ ္ကာ႔္မ်ားက ု  ထညကာ႔သရ္ကားးအစဥကားး်ားထ်ားပ က္ား္ ွ ေသားး ။ 

း ုးကမ ု္က္ံသညက က္ၻ်ာ႔လကက၀းက းမ်ကုမကသရ္က္ႈးရ္က းပ ညကားပ ညကားလလ္ကား္ ုားလ် ြာ႔း သညက။ ၂၀၁၄  ုုႏွးက 
က ၻ္်ာ႔လကက၀းက းမ်ေ ်္ကား မ ္ူးမက  ုား္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၅၇ ဘီလီ္ံ ွ  ြာ႔ပးီား း ုးက (း ုးကပးညက္ 
ုႏွ က္ာ႔ ေ၀်္ကေက်္က) ္ွ လကကလီေ ်္ကား မ္ႈ ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၈၀.၇ ဘီလီ္ံ ွ  ြာ႔က် က ၻ္်ာ႔  ွ္က္်၏ ၅၁.၄% 
 ွ  ြာ႔း သညက။၉၈ ၂၀၁၃  ုုွႏးက က္ၻ်ာ႔လကက၀းက းမ်ေ ်္ကား မ ႈ္သညက ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၁၂.၃ ဘီလီ္ံ 
 ွ  ြာ႔သညက။ ၂၀၁၄ ုုႏွးကးရ္က း ုးကုွႏ္ကာ႔႑ ုႏၵ ္သညက က ၻ္်ေးခးရ္က ႑ဓ ကလကက၀းက းမ်ေထ်ကကးံာ႔သူ္မ်ား 
(global suppliers) ပ းကပးီား  ုႏွးကမ ု က္္ံေး ္ကားလွွမ္က က ၻ္်ာ႔ း ုာ႔ကုမက၏ ၅၃%  ွ  ြာ႔သညက။ း ုးကသညက ၂၀၀၇ ္ွ ၂၀၁၄ 
 ုုွႏးက႑ထ  းးကုွႏးကလွမ က္ ၾကီားထရ်ား ႈ္ုႏႈမကား +၃၅% ပ ္ကာ႔ ႑လမ္ကပ္မက ံုား ၾကီားထရ်ားလ်ားသညကာ႔ 
က ၻ္်ာ႔လကက၀းက းမ်ေထ်ကကးံသူပ းကလ် ြာ႔ပးီား  ုး ္ေမ ်လ ုကကသညကာ႔မ ု က္္ံ္ွ် ပး္ကသးကုႏ ု က္္ံပ းကပးီား  
းးကုႏွးကလွမ္က ၾကီားထရ်ား္ႈုွႏႈမကား +၁၆%  ွ း သညက။၉၉ 

က ၻ္်လံုား ု ္က ် ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔လကက၀းက းမ်ေးမားကရကကသညက ၂၀၁၅-၂၀၂၀႑းရ္ကား ုႏွးကးအစဥကး ုားးကက္ႈုႏွၱဳမကား 
(Compound Annual Growth Rate- CAGR)သညက ၆%  မကာ႔ၾကီားထရ်ားလ်္ညက၀ု  မကာ႔္ွမကား 
ထ်ားး သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်လ ု႑းက မကကသညကလညကား ၾကီားထရ်ားလ်ေမး သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က 
လကက၀းက းမ်ၾက ၱဳကကုွႏးကသကက္ႈေ းီားေၾက်္ကားေပး်္ကားလ်ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ၀္က္ူသူ္မ်ားသညက ေ လ၀္က္ူပ က္ား 
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္ွ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၊ းလကကးီမ က္ ုႏွ က္ာ႔ palladium သ ုာ႔ေပး် က္ားလြ၀္က္ူလ်ၾကသညက။ ၁၀၀ း ုးကပးညက၏ 
၂၀၁၄  ုုႏွးက ဇ ္က ံးးၥညကား၀္က္ူ ႈ္သညက ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၀၆ သမကား ွ ပးီား က ၻ္်ာ႔ ဇ ္က ံးးၥညကား၀္က္ူ ႈ္ေးမားကရကက 
၏ ၄၆%  ွ ပးီား ႑  ုး ကကသညက  ကကလကကၾကီားထရ်ားလ်္ညက၀ု မကာ႔္ွမကားး သညက။ ၁၀၁ 

း ုးကပးညကသညက က ၻ္်ာ႔လကက၀းက းမ်ေးမားကရကကးရ္က လလ္ကား္ ုား္ႈ ွ  ပ က္ား၏ ႑ေၾက်္ကား႑ ္ကား္ွ် ေကမ်ကက္မကက 
႑  ု္ကားးံုား ေထ်ကကးံာ႔း္ကသရ္ကား ႈ္ ႑လုံ႑ေလ်ကက  ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ း ုးက၀္က္ူသူ္မ်ား 
း ုားးရ်ားလ်ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ား၏းမက  ုား္ွ်  မ ု က္္ံးက်ေးမားကရကကကးရ္က ႑ ္းမက 
ၾကီားပ္္ကာ႔လ်ေမး သညက။ ၎႑ပး က္   ွ ေသ်သး္ကား႑ မကက႑လကက္မ်ား႑  ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ား 
၀ က္္ူ ်းရ္က း ုးက၀္က္ူသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑ပး ၱဳ္က႑  ု္က၀ က္္ူ ပ က္ားသညက း မကေ ခ္ႈ္မ်ားပ းကေၾက်္ကာ႔ သ  ွ  သညက။ 
၁၀၂ ႑းီ ္က ံး်းးက ုးရ္က ႑ေ္  ကမက ေကမ်ကက္မကက းမ် က ု္ကး်ားလွ္ကးးကအစဦားေပး်ၾက်ားသညက္ွ် 

“ကၽရမကေး်က ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုား၀္က  ုာ႔ းရ္ကားက ုသရ်ားး္က။ ႑ြာ႔ ီ္ွ် း ုးက၀္ကသူေးရကေ ်ကကုွႏ္ကာ႔ ေမပးီား 
 ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားးံုားေးရက ု ၀ က္ေမပးီ။ ေမ်ကက ၆-လ ႑ၾက်္ွ် ကၽရမကကေး်က႑ြာ႔ ီေမ ်ပးမကသရ်ားေး်ာ႔ 
း ုးကေးရက ေကမ်ကကးရ္ကားက ု ၀ က္ပးီားသရ်ားပးီေလ။” ၁၀၃ 

း ုးကပးညက္ွလ ု႑းက မကကၾကီား္်ားလ်ပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ က္ၻ်ေးခးရ္ကေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကးံုား္မ်ား၏ းမက  ုား္မ်ားပ္္ကာ႔းကက 
လ်ပ ္ကားသညက း ုးကမ ု္က္ံုွႏ္ကာ႔႑ က္မီား မ္ကားပ းကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ေး ္မ်ားၾကရ္က၀သညကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ 
က လုညကား   ုကက းက္ႈ ွ း သညက။ MGJEA သညက း ုးကေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်ကုမကသရ္က္ႈ႑သ္ကား 
(GAC)ုႏွ္ကာ႔ မညကား မ ၀်းူားေး ္ကားေ ်္က ရကက ႈ္သေဘ်းူး် ၽရမကလလ်႑်ား ၂၀၁၅  ုုႏွးက မ ု၀ က္ဘ်လးရ္က 
လကက္ွးကေ ားထ ုား ြာ႔သညက။ ုႏွးကအစဦားုႏွးက ကက႑ပးမက႑လွမက မ်ားလညက္ႈးညကေ ်ကက မက  ညက ရ္ကက် 
လကက္ွးကေ ားထ ုား ြာ႔ပ ္ကားလညကားပ းကး သညက။ သေဘ်းူညီ မကကးရ္က မ္ကးးကပ းကေကမ်ကကုမကသရ္က္ႈ 
း ု  ္ုး ုားပ္ႇ က္ာ႔ေ ားလညကား  း ၀္က ြာ႔း သညက။ 

၂၀၁၅  ုုွႏးက မ ု၀ က္ဘ်လးရ္က MGJEA၏ အစဥကၠး ႑း ႑၀္က ပ္မက္်က ု္ကး်ားလွ္က္မ်ားသညက း ုးကေးမားကရကက႑်ား 
ေလာ႔လ် မက၊ ုႏွးကအစဦား ုႏွးက ကက႑ပးမက႑လွမကမ်ားလညက္ႈ ွ  မကုွႏ္ကာ႔ း ုးကုႏွ က္ာ႔ ထြထြ၀္က၀ က္ းူားေး ္ကားေ ်္က ရကကမ ု္က မက 
း ုးကပးညက၏ ႑ၾကီား္်ား ံုားလကက၀းက းမ်းရြေး်က႑်ား သရ်ားေ ်ကကေလာ႔လ် ြာ႔း သညက။ ၁၀၄ 

ဂရ္ကေ  ္ကားပးညကမ က္ ေကမ်ကကး ္ကား႑ ရြာ႔၏ ္ွးကး က္ား႑  ၁၉၉၀  ုုွႏးက ေမ်ကကး ု္ကားက်လ္ွးး္ကက် 
ကရ္ကကမ ၱဳား  းကက က္ား္ွးးက ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံ္ွေကမ်ကကး ္ကား္မ်ား႑်ား းမကး ္ကားေထ်္ကုွႏ္ကာ႔ မီ  း္ကသရ္ကား္ႈ 
 ပးၱဳ ြာ႔း သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကကး ုးကပးညကးရ္ကားပ၌ ထု းကပ က္ား သ ုာ႔္၀ုးက ထုးကလုးကပ ္ကားပးၱဳး သညက။ ႑  ုး ေ သညက 
 ေကမ်ကကး က္ားထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ေ ်္ကား မပ က္ား္မ်ားပးၱဳလုးက ် ပးညကးရ္ကား႑ မကက႑ မ်ေမ ်းးက ုပ းကပးီား 
းးကုႏွးကလွမ္က ေကမ်ကကး ္ကားေလလံးရြ ၂၀ ေကမ်ကပးၱဳလုးကလမကက ွ း သညက။ ႑  ုး ေ သသညက ေကမ်ကကး က္ားးမကားးု 
႑ထူားကၽရ္ကားကမ္ကေသ်းည် ွ က္္မ်ား ႑ေပ း ုကက ်ေမ ်လညကားပ းကး သညက။ ႑ပ ်ားေကမ်ကကး က္ား း္ကသရ္ကား ် 
ေ သသညက း ုးကပ္မက္်မ က္းးက ွ  ္ူမမကပးညကမ္ကပ းကသညက။ ၂၀၀၇ ုုႏွးကးရ္က ္ူမမကပးညကမ္ကပ၌ 
 ေကမ်ကကး က္ားကု ၸ္ဏီေး ္ကား ၆၀၀၀ ေကမ်က႑်ားေးရာ႔ ွ  ပးီား၂၀၁၃  ုုွႏးကးရ္က ကု္ၸဏီ႑ေ ႑းရကက္ွ် း ု္မ်ားလ်က်  
ကု ၸ္ဏီေး ္ကား ၂၁၀၀၀ ေကမ်က ွ လ် ြာ႔း သညက။ ၁၀၅ 
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၂၀၀၀  ုုွႏးက္ွ ၂၀၀၉  ုုွႏးက႑းရ္ကား ေကမ်ကကး က္ားးမက  ုား္ွ် ုႏွးကးအစဥကးမ္ကား္ွမ ၂၀% ပ္ က္ာ႔းကကလမကက ွ း သညက။ ၂၀၁၁ 
ုႏွ က္ာ႔ ၂၀၁၂းရ္က ေကမ်ကကး က္ကားးမက  ုား္ွ် ၃၀% ပ္္ကာ႔းကက ြာ႔း သညက။၁၀၆ း ုးကး်ားသုံားသူ္မ်ားသညက ၎း ုာ႔၏ 
၀ က္ေ ရ္္မ်ားက ု ေ လ ုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားးရ္က  က္ားုႏွီားပ္ႇၱဳးကုႏွံ္ႈး ု္  ုး ုားးရ်ားလ် ြာ႔သညက။ ၁၀၇ 

ေကမ်ကကး ္ကားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမားုႏႈမကား္မ်ားသညက မ ု္က္ံးက်ေလလံးရြ္မ်ားးရ္က းံ မ မကး္ကပ္္ကာ႔္်ားေမ္ညက 
ပ းကး သညက။၁၀၈ ၂၀၁၅  ုုႏွးက  ီဇ္ကဘ်လးရ္က ေ၀်္ကေက်္က   းကးးီား ေလလံးရြပ၌ ေကမ်ကကး က္ား ႑လုံား ၆၀ 
း ေသ်းုးီားုွႏ္ကာ႔ း မကဘ္ကက႑်ား ္ူ ္ကားးမက  ုားထကက ၃  း ုေသ်ေ ် က္ားေးမား ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၇.၆ 
သမကားပ ္ကာ႔ ေ ်္ကား မ ြာ႔း သညက။   ေုသရားေ ်္ကသမကားေသ် ္ပးၱဳပး္က ေသားသညကာ႔ သဘ်၀ ္ ုားကုးကးး ပ္်ား္မ်ား 
သညကလညကား မ ု က္္ံးက်ေလလံးြရ္မ်ားးရ္က းံ မ မက္မ်ား ကကလကက မ ၱဳားေမအစဦား္ညက ပ းကး သညက။ ္ၾက်ေသား္ီက 
္ ုားကုးက းး ပ္်ားေးမားုႏႈမကားသညက းးကက် ကက (၀.၀၂ ဂ ္က)လွမ္က ႑ေ္  ကမကေ ခလ် းးကသမကားေကမ်က  ွ း သညက။ 
႑  ုး  ္ ုားကုးကးး ပ္်ားသညက ႑်   ကးး ပ္်ားထကက ႑  ၂၀၀-၃၀၀% း ု္ ုးမက  ုား ွ း သညက။ 

က ၻ္်ာ႔ေးမားကရကကးရ္က ေ းီေၾက်္ကားးးက ု္ွ် ေ  ္ကလ ုကကေး ္ကားးညကပ ္ကား ပ းကသညက။  ေကမ်ကက္မကက းမ် 
းူားေ ်ကပ ္ကား၊ပ းကေး်ကကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ထုးကလုးကပ ္ကားး ုာ႔သညက းပ ညကားပ ညကား ႈ္မက၀ ားလ် ြာ႔း သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔ 
  ုေသ်က ကု္ၸဏီၾကီား္မ်ားးူားေး ္ကားပးီား ေးမားကရကက ွ က္္်္မ်ား႑်ားး ု္ ု ္ူပ ္ကားး ုာ႔ေၾက်္ကာ႔  ပ းကး သညက။ ၁၀၉ 
ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္ကလညကားထ ုကြာ႔သ ုာ႔ေသ် ေ  က္လ ုကကေး ္ကားးညကားလုုးကေ ်္ကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ လကက၀းက းမ်    
ကု ၸ္ဏီ္မ်ား း ု္ ု္မ်ားပး်ားလ်ေမပးီပ းကး သညက။ 

လွး မကားၾက္ကပ က္ားုႏွ က္ာ႔ းီ(C)၄ လံုား (cut, color, carat/weight & clarity) းံုွႏၱဳမကား္မ်ား႑ပး က္ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်၏ ေးမားုွႏၱဳမကားက ု လလ္ကား္ ုားေသ် ႑ဓ က႑ေၾက်္ကား႑ ္ကား ၂ းက္ွ်  ေကမ်ကက္မကကထရကက ွ  ် 
း ု က္ားပးညကုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား ပးၱဳပး က္ထ်ား ႈ္႑ေးခးရ က္ ္ူးညကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား  ေကမ်ကက္မကက 
ထရကက ွ  ်း ု က္ားပးညကသညက ေးမားုႏွုမကား ႑မ ္ကာ႔ ႑ပ္ က္ာ႔ ႑ေးခ   ုကက းက ႈ္႑ ွ  ံုား ပ းကေၾက်္ကား သ  ွ  း သညက။ 
 ေကမ်ကက္မကကထရကက ွ  ်း ု က္ားပးညကသညက ႑ေ ားၾကီားသညကာ႔႑ မကကပ းကသကြာ႔သ ုာ႔ ၀္က္ူသူ္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔လညကား 
 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ် ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္မ်ားသညက ကမ္ကာ႔၀းကးံုႏႈမကား ွ ေ ားုႏွ က္႕ းရ္ကာ႔လ္ကား 
ပ္ က္သ်္ႈ ွ ေ ားး ုာ႔က  ု း ု  ္ုလ ုလ်ားလမကက ွ ၾကး သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၏္ူလဇးကပ္းကက ု ႑းညကပးၱဳ 
 ေးားမ ု က္ မက႑းရကက ေကမ်ကက္မကကဓ းက ရြ မကား္မ်ားက ု း ု္ ု  ႑်ားေးား ႈ္္မ်ား ွ လ်း သညက။ ၁၁၀ 

 

၄.၇.၂ သကကေသ လံကက္ းွက၊ ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမက ွ် ေ ရ္ႈုွႏ္ကာ႔ း်၀မက္ ူ္ ႈ ွ ေသ်လကက၀းက းမ် 
႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္ မ်ား 

း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ်လကက၀းက းမ်႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္မ်ားသညက ၀္က္ူသူ္မ်ား၏လ ု႑းက မကက္မ်ား၊  
း်၀မက္ူ္ႈ၊ ကမ္ကာ႔၀းကုႏွ္ကာ႔႑ညီကမ္ကာ႔သံုားလ ုကကမ်္ႈုႏွ က္ာ႔ေ ွ ွညကးီားးရ်ားေ ား႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔(ေက်ကး ု  းကး်၀မက္ူ ႈ္၊ 
 ေ ွ ညကထ မကားသ က္ားမ ု္က ႈ္၊ ေက်္ကား္ရမကေသ်းီ္ံ႑ုးက မၱဳးက ႈ္ုႏွ က္ာ႔ CSR)က ု႑ေလားထ်ားေသ် မ ု က္္ံးက်လႈးက ွ်ား္ႈ္မ်ား 
္ွး ္ကာ႔ က္ၻ်ာ႔႑် ုံး ုကက ႈ္က  ု း ု္ ု  ွ လ် ြာ႔း သညက။ ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်ကကးရ္က းရ္ကာ႔လ္ကား 
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ပ္ က္သ်္ႈ၊ ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကလညက ွ်ေ ရမ ု က္္ႈ(  ုလ ုသညက္ွ် ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ု  ေကမ်ကကးရ္ကား္ွ 
 ေးမားကရကက႑ထ  ႑ ္ကာ႔ က္ာ႔႑်ား ေမ်ကကေၾက်္ကား ်ဇ၀ က္လ ုကကမ ု က္္ႈ)ုႏွ က္ာ႔ ႑သ ႑္ွးကပးၱဳလကက္ွးက္မ်ား၏ 
႑ေ ားး ္ႈသညက း ု္ ုး်၀မက္ူမ ု္က ႈ္၊ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈုႏွ က္ာ႔ း်၀မက ံမ ု က္္ႈ းသညကာ႔ က ၻ္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကေးမားကရကက 
ေ းီားေၾက်္ကားက ု ထ္က၀းကေမသညကာ႔ ႑ မကက္မ်ားပ းကး သညက။  

း မကုႏွ က္ာ႔ေ လ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္မ်ားးရ္က မ ု က္္ံးက်းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈုွႏ္ကာ႔ ႑သ ႑္ွးကပးၱဳလကက္ွးက 
ထုးကေးားေ ားးဏ်္ေပ လွ္ကား္မ်ားသညက ၾကီား္်ားေသ်း မကေ ခ ႈ္္မ်ားုွႏ္ကာ႔ၾကံၱဳေးရာ႔ ြာ႔ ပးီား ေ္ွမ်က္ွမကားထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ 
ထ ထ ေ ်ကကေ ်ကကေ ်္က ရကက ႈ္ ္ပးၱဳမ ု္က ြာ႔ေသ်ကလညကား (း မကုႏွ္ကာ႔ေ လ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္မ်ားသညက 
႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားထကက း ု္ ု  ုား ွ္ကားေသ်ေၾက်္ကာ႔)  ေ႑်္ကပ္ က္္ႈ႑ မ ၱဳ႕  ွ  ြာ႔း သညက။ က ၻ္်လံုား  ု္က ် 
႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္မ်ားးရ္က ႑ပ္္ကားးရ်ား ရ္ကးရ္ကားထရကက္မ်ား ႑သုံားပးၱဳ္ႈက ု 
း ုကက  ုကကးုမကာ႔ပးမကသညကာ႔႑ေမပ ္ကာ႔ းဏ်္ေပ လွ္ကား္မ်ား ႑္မ်ား႑ပး်ားလုးကေ ်္က ြာ႔း သညက။ အစဥး္် ပး ေသ က် 
႑ပ္္ကားးရ်ား ရ္က း မကးံုား္မ်ားသညက း ်ား၀္ကး မက ႑  ုု္ကားးံုားေးမားကရကကသ ုာ႔၀္ကေ ်ကကပ က္ားက ု က်ကရ္က မက ၂၀၀၃ 
 ုုွႏးကးရ္က ကုလသ္ဂၢပ၌  ရြာ႔းညကား ြာ႔သညကာ႔ မ ု က္္ံးက် သကက  ု္ကသူေး ္ကားးံုး ၀ က္ေသ် က္ကဘ်ေလ ပ းကးအစဥက 
လကက္ွးကထုးကေးားေ ားးညကား္မအစဥကား (Kimberley Process Certification Scheme- KPCS) က ု 
လုးကေ ်္က ြာ႔ေသ်ကလညကား လုးက္မကား္မ်ား ထ ထ ေ ်ကကေ ်ကက ေ ်္က ရကကမ ု္က ြာ႔ပ က္ား္ ွ း ။ က ၻ္်လံုား  ု္က ် 
 ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ေ ား႑ ရြာ႔ က ၂၀၁၁  ုမွးကးရ္က ပ းကးအစဥကက ု  ရြထုးကပးသ ြာ႔း သညက။  ႑ဓ ကေးမားကး်ားသူ္မ်ားသညက 
ထ ုးအစဥကကးညကားက႑္မ်ား႑ပး်ား ွ  ြာ႔သညကာ႔႑းရကကေၾက်္ကာ႔ ႑ပ္္ကားးရ်ား ရ္ကး မက္မ်ား းီား ္ကားလ်ပ ္ကားက ု 
ထ မကား မၱဳးကသညကာ႔  ပ းကးအစဥကသညက ေ႑် က္ပ္ က္္ႈ္ ွ  ြာ႔း ။ ၁၁၁ 

႑ပ္္ကားးရ်ား ရ္ကးရ္ကားထရကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကား   းဋ းကၡပ းကးရ်ား ်ေ သုွႏ္ကာ႔ ႑ုႏ  ်္က္မ်ားေသ်ေ သ ွ ၁၁၂ 

းရ္ကားထရကက ႑ေထ်ကက႑းံ႕ပးၱဳကရ္ကား ကက း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေ ား႑းရကက လု ကကမ်ေ ်္က ရကက မက OECD 

လ က္ားညလမက မကကက ု ၂၀၁၀  ုုႏွးကးရ္က ထုးကပးမက ြာ႔သညက။ လ္ကားညလမက မကကးရ္က ႑ပ္ က္ားးရ်ား ရ္ကးရ္ကားထရကက္မ်ားပ းကသညကာ႔ 
သံပ  ၊ ႑ပ  ၱဳကကမကက၊ COLUMBITE- TANTALUM OR COLTAN (TANTALUM)မွ က္ာ႔ ကရမကဂ ု ီ္ ုက ကကးးကသ္ၼးမ ု က္္ံ္ွ 
႑်   ကေ လက ု အစဦားး်ားေးားေ ်ကပးထ်ားေသ်ကလညကား  လကကေးရာ႔းရ္က္ူ ႑  ုး မ က္း က္႑်ား ႑္ွမကးက္က 
ကမကာ႔သးကထ်ားပ ္ကား ္ ွ း ။ လ က္ားညလမက မကကသညက ႑ ္ကာ႔ ၅  ္ကာ႔ း ၀ က္သညကာ႔  မအစဥကားကးက္ႈမညကားလ္ကားက ု 
႑သုံားပးၱဳထ်ားပးီား  ကု္ၸဏီ္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ လူာ႔႑ ရ္ကာ႔႑ေ ား႑်ားေလားး်ားလ ုကကမ် မကုႏွ္ကာ႔ းရ္ကားထရကကးးၥညကား၀္က္ူ္ႈ 
လုးကထံုား လုးကမညကား္မ်ားုႏွ က္ာ႔  ံုားပ းက မကက္မ်ားသညက  းဋ းကၡ ္ပ းကေ႑်္ကေ ွ်္က ွ်ား မက းသညကာ႔ ႑ေသားး းက 
႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားး ၀္ကး သညက။ ႑  ုး  ႑  ုး လ္ကားညလမက မကက႑်ား းဋ းကၡပ းကေမေသ်ေ သုွႏ္ကာ႔ 
႑ုႏ  ်္က ွ ေသ်ေ သး ုာ႔းရ္က းရ္ကားထရကက သ ုာ႔္၀ုးက သး ၱဳလုးက္မကား လုးကက ု္ကေမေသ်ကု္ၸဏီ္မ်ား ႑သံုားပးၱဳ မက 
 ညက ရ္က  ေ ား ရြေးားထ်ားပ ္ကားပ းကပးီား လ ုကကမ်လုးကေ ်္က မက္ွ် ္ ္ သေဘ် ုႏၵ ႑ေလမ်ကကသ်ပ းကး သညက။  

း ုးကပးညက၏ းရ္ကားထရကက ႑ေထ်ကက႑းံ႕ပးၱဳကရ္ကား ကက း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေ ား႑းရကက လု ကကမ်ေ ်္က ရကက မက 
လ က္ားညလမက မကကက ု ၂၀၁၅  ုုွႏးက  ီဇ္ကဘ်လးရ္က း ုးက သး ၱဳ၊ းရ္ကားထရကက္မ်ားုႏွ္ကာ႔ ဓ းုးးၥညကား္မ်ား း က္သရ္ကားပ ္ကား 
ုႏွ က္ာ႔ း က္း ုာ႔ပ က္ား  ု္က ် ကုမကသညကၾကီား္မ်ား႑သ္ကား္ွ  ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္က ရကက ြာ႔သညက။ 
း ုးကကု္ၸဏီ္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ မ ု္က္ံးက်းံုႏွၱဳမကားုႏွ က္ာ႔က ုကကညီသညကာ႔ လ ုကကမ်္ႈ္မ်ားပးၱဳလုးက မက ႑  ုး လ က္ားညလမက 
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 မကက႑်ား OECD မွ္ကာ႔ မီားကးကးရ်းူားေး ္ကား  ပးၱဳးု ြာ႔း သညက။ ႑  ုး လ္ကားညလမက မကကသညက းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်း္မ်ား 
းူားေ ်ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ၎၏ ကကးးကသညကာ႔ထုးကကုမက္မ်ား႑်ား႑သုံားပးၱဳပ က္ားုွႏ္ကာ႔ းရ္ကားထရကက႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳ 
ကရ္ကား ကကးရ္က း ၀္ကသူ္မ်ား႑်ားလံုား႑းရကက  ညက ရ္ကထ်ားပ ္ကားပ းကး သညက။ ႑  ုး လ္ကားညလမက မကက႑်ား 
လ ုကကမ်လုးကေ ်္က မက္ွ်  ္  ္သေဘ် ုႏၵသ်ပ းကး သညက။ ၁၁၃ 

၂၀၁၀  ုုႏွးကးရ္က ႑ေ္  ကမကကရမကက ကကက Dodd-Frank Wall Street ပးၱဳပး္ကေပး်္ကားလြေ ားုႏွ က္ာ႔ း်ားသံုားသူ      
က်ကရ္ကေ ား႑ကကအစဥးေ က ု ႑းညကပးၱဳ ြာ႔သညက။ ႑ကကအစဥးေ ၏ းု က္ ၁၅၀၂ သညက ကု္ၸဏီ္မ်ားလ ုကကမ် ္ညကာ႔ 
႑ပ္္ကားးရ်ား ရ္က းရ္ကားထရကက္မ်ား (သံပ  ၊ ႑ပ  ၱဳကကမကက၊ COLUMBITE- TANTALUM OR COLTAN (TANTALUM) မွ က္ာ႔ ေ လ ) 
 ွ်ေ ရ ္ူပ က္ားက ု ေ ်ကပး ္ညကာ႔႑ မကကး ၀ က္း သညက။ းု က္ ၁၅၀၂ ႑  ႑ေ္  ကမကးရ္က္ွးကးံုး္ကထ်ားေသ် 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက းရ္ကားထရကက္မ်ားထုးက္ူသညကာ႔ းညကေမ ်၊ ၎း ုာ႔၏ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔  
လ ုကကမ် ႈ္ပ းကးအစဥက္မ်ားက ု ႑္မ်ားပးညကသူသ  ွ ေ႑် က္ ေ ်ကပး မက လ ု႑းကး သညက။ းု က္ ၁၅၀၄ (က် ္က-လူဂ  
ပး က္ ္က မကက)႑  ႑ေ္  ကမကးရ္က္ွးကးံုး္ကထ်ားေသ် ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက ေ မံ၊ သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက 
းရ္ကားထရကက္မ်ားးူားေ ်ကပ က္ား႑းရကက ႑ က္ ွ္က႑း ုား ႑်ား ႑ေ္  ကမကေ ခလ် းးကသ မကားထကက း ု္ ုေးား 
 ေ ်္က ေသ်   ေးားေ ်္က ္ႈ္မ်ား႑်ားလံုားက ု ႑ေ္  ကမကလံုပ ံၱဳေ ားုွႏ္ကာ႔ ႑ းက မ မကားေက်က္ ွ္က (SEC) သ ုာ႔ ုႏွးကးအစဥက 
႑းီ ္က ံး်း က္သရ္ကား ္ညကပ းကသညက။ ႑းီ ္က ံး်္မ်ား႑်ား မ ု က္္ံးးကမ ု က္္ံးီ႑လ ုကက၊ းီ္ံက မကားးးက ုးီ႑လ ုကက 
 ရြပ ်ားက် း က္သရ္ကား ္ညကပ းကသညက။ းု က္ ၁၅၀၄ ႑်ား ႑း ုကက႑ ံပးၱဳသညကာ႔ပ းက းကးးက ု ၾကံၱဳ ြာ႔း သညက။ 
႑ေ္  ကမကေလ်္ကး် ီ႑္ကးးီကမၱဳ္ွ ႑  ုး းု က္ုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကား  SEC ႑်ား  မကာ႔ကမ္ကသညကာ႔ 
း ်ား ရြ  ု ႈ္းးက ုပ းက ြာ႔ပးီား ႑  ုး က းၥ းကသညက ၂၀၁၆  ုုႏွးက ေ္လ ႑ထ  ေပ  ွ က္ားမ ုက္ကပ ္ကား ္ ွ ေသားး ။ 
သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ႑  ုး  ထုးကေ ်က္ႈလ ု႑းက မကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ႑ပးီားသးကးညကား္မအစဥကား္မ်ားသညက ၂၀၁၆ 
 ုုွႏးကးရ္က သကကေ ်ကက္ႈ ွ လ်္ညက၀ု ေ္ွမ်ကလ္ကာ႔ း သညက။ 

္ ု႑   က္ၻ်း၀ွ က္ားပ၌ းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်းမွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ လုးက္မကား႑ုးက မၱဳးက ႈ္႑းီ က္ ံပ ္ကား ္ူေဘ်္က္မ်ား 
ေးခေး ကကလ်ပ က္ားုႏွ္ကာ႔႑းူ းရ္ကားထရကကသ္ံဇ်းမွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ေ္ရေၾကား  ု္က ်လလြေပး်္ကား္ႈ္မ်ား းရ္ကာ႔လ က္ားးရ် 
 ေ ်ကပးပ ္ကားသညကလညကား း ု္ ုး ုားးကက္မ်ား  ပး်ားလ် ြာ႔း သညက။ 

၂၀၁၃  ုုႏွးက ဧပးီလးရ္က ႑ီား္ူ ႑ ရြာ႔၀ က္မ ု က္္ံ္မ်ား၊ း လီ္မကုွႏ္ကာ႔ ေက်က္ ွ က္သညက ေ မံ၊ သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔၊ 
သး ၱဳးူားေ ်ကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ သးကေး်ကု္ၸဏီ္မ်ား႑းရကက းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ းညကား္မအစဥကားသးက႑်ား  မ္ွးက မက 
သေဘ်းူညီ ြာ႔း သညက။ ၂၀၁၃  ုုႏွးက မ ု၀္ကဘ်လးရ္က ႑ီား္ူ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈုွႏ္ကာ႔ း်၀မက ံ ႈ္ ညလမကၾက်ားလလ် 
ထုးကပးမက ြာ႔သညက။ ႑  ုး ညလရမကၾက်ားလလ်သညက EU းေး်ာ႔႑ းက မ မကားးရ္က ္ွးကးံုး္ကထ်ားေသ် းရ္ကားထရကက         
သ္ံဇ်းကု္ၸဏီ္မ်ား႑်ားလံုား႑းရကက ပ းကး သညက။ ႑ ္က ွ္က႑း ုား ထံသ ုာ႔ ္ူ  ုးးကသ မကားုႏွ္ကာ႔႑ထကက 
 ေးားေ မ ္ႈ္မ်ားက ု   ကု ၸ္ဏီ္မ်ားက  းီ္ံက မကားးးက ု မ္ကား၊ မ ု္က္ံးးက ု မ္ကား႑လ ုကက  ရြပ ်ားး္ကပး မကလ ု႑းကး သညက။ 
႑ီား္ ူ ႑ ရြာ႔၀္ကမ ု္က္ံ္မ်ားသညက  ႑  ုး ညလမကၾက်ားလလ်႑်ား ႑္မ ၱဳားသ်ားအစဥးေ းးက းက႑ပ းက လ ုုကကမ် မက ၂၀၁၅ 
 ုုွႏးက ေ ်္ကားအစဦားးရ္က  ံုားပ းက ြာ႔ပးီား ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက ၂၀၁၅ ေမ်ကကး ု္ကားးရ္က ႑းီ ္က ံး်္မ်ား းး္က  
း က္သရ္ကား ္ညကပ းကး သညကက။ 
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၂၀၁၄  ုုႏွးကးရ္က ကေမ  မ ု္က္ံသညက ႑ေ္  ကမကုႏွ္ကာ႔႑ီား္ူ္ွ  မ္ွးက ြာ႔သညကာ႔္ူေဘ်္ကမညကားးူ းရ္ကားထရကကကက 
းရ္ကားလ္ကားပ္္ကသ်္ႈွး ု္ကားး်ေ ား႑ကကအစဥးေ ႑်ား းညကပးၱဳ ြာ႔သညက။  ရးကဇလမကုႏွ္ကာ႔ ေမ်ကေ၀မ ု္က္ံ္မ်ားသညကလညကား 
႑လ်ားးူ အစဥးေ ္မ်ား႑်ား ပးၱဳးုလမကက ွ း သညက။ 

႑  ုားးမကးရ္ကားထရကကကကးရ္က ႑က်႑ကရ္ကေးားေ ားးမးက္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက ႑သ ႑္ွးကပးၱဳလကက္ွးက္မ်ားေးား မက 
 ညက ရ္က မကကပ က္ာ႔ က ၻ္်လံုား  ု က္ ်းဏ်္ေပ လွ္ကား္မ်ား းး္က ြာ႔ၾကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား  ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်႑ေထ်ကက႑းံ႕ပးၱဳကရ္ကား ကကသညက လရမကးရ် ႈးကေထရားေသ်ေၾက်္ကာ႔ ္  ု႑ မ မက႑ထ    ေကမ်ကက္မကက းမ် 
ကက႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားပ က္ား္ ွ ေသားေး။  ႑ဓ က ကကုႏရ္က္ႈ ွ ေသ် းဏ်္ေပ လွ္ကား္မ်ား ႑ကမအစဥကား မၱဳးက႑်ား 
 ေက်ကကုွႏၱဳးကး က္ပး ႑းကး သညက။ 

၁။ ေကမ်ကက္မကက းမ်း ၀္ကေသ် မ္ကး္က  

 ေ လ ၊ းလကကးီမ္ကုႏွ္ကာ႔ း မက ႑းရကက UK ႑ေပ း ုကက လကက၀းက းမ်း်၀မက္ူ္ႈ ေက်္ကးီ (RJC) Chain 
of Custody Certification းမးက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ္းကလးရ္က RJC သညက ၎၏ certification system 
းရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား း ုား မြြ႕ထညကာ႔သရ္ကား မက ေၾက်ကပ္် ြာ႔သညက။ ၁၁၄ 

 သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က၊လူ္ႈဘ၀ုႏွ္ကာ႔ ႑ုးက မၱဳးက ႈ္္ုႏ  ်ား း ုားးကက ႈ္႑ေးခ႑ေပ  ံ   ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်၏ ္ူလ ္ကားပ္းကုႏွ က္ာ႔ ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမက ွ်ေ ရမ ု္က ႈ္းမးက႑းရကက  က ၻ္်လုံုား  ု က္ ်႑သ ႑္ွးကပးၱဳ 
လကက္ွးကထုးကေးား မက   ညက ရ္က  ကုလသ္ဂၢေ သးရ္ကား ပးးက္ႈုႏွ က္ာ႔း ်ား္ွမး္ႈေ ား ် သုေးသမ 
႑ က္းးီကမ (UNICRI)သညက  ီ္မကမ်႑ပးညကပးညက  ု က္ ်း ်ား္ွမး္ႈ႑္ကးးီကမၱဳ(VIJI)၊ ႑ပးညကပးညက 
  ု္ က ်ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ ရြာ႔႑းညကား(ICA)း ုာ႔ုႏွ က္ာ႔ ၂၀၁၃  ုုႏွးကးရ္က းူားေး ္ကားေ ်္က ရကက ြာ႔သညက။ ၁၁၅ 

႑  ုး ေပ လွ္ကားသညက ေ ွ႕္ ကကမ ု က္ဘြ  းကးမကာ႔လမကက ွ သညက။ 

၂။ း မက၊ ေ လ ုႏွ္ကာ႔  ႑  ုားးမကသး ၱဳ္မ်ားး ၀္ကေသ် မ္ကး္က 

 း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ် ႑်္ ံ သး ၱဳးူားေ ်ကေ ား းဏ်္ေပ လွ္ကား (IRMA) သညက သး ၱဳးူားေ ်ကပ က္ား 
ကကးရ္က သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ ႈ္ဘ၀း ုားးကကေ ား႑းရကက  ညက ရ္ကသညကာ႔ မ ု္က္ံးက် 
သကက  ု္ကသူေး ္ကားးုံး ၀ က္ေသ် း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ်႑်္ ံသး ၱဳးူားေ ်ကပ က္ားးမးကပ းကသညက။ 
လးကးေလ်းရ္က ၂၀၁၆  ုုႏွးက႑းရကက IRMA းံုႏႈမကား႑သးက႑်ား  ပးၱဳးုေမပးီပ းကး သညက။ ၁၁၆ 

 ASM ႑ ္ကား႑ပ္းက္ွေ လးူားေ ်ကပ က္ား႑းရကက ္ွမးသညကာ႔သး ၱဳးူားေ ်ကပ ္ကားးံုႏႈမကားသညက၁၁၇ 
း်၀မက္ူ္ႈ ွ သညကာ႔သး ၱဳးူားေ ်က္ႈးူားေး ္ကား႑ ရြာ႔(ARM)၏ ႑း းက႑း ု္ကားးးက ု႑ေမပ ္ကာ႔ 
႑်   ကုႏွ က္ာ႔ လကကး္က႑ေ္  က ွ  ေ လးရ္ကား္မ်ား႑်ား ASM certificate ထုးကေးားပ ္ကား 
 ပးၱဳလုးကး သညက။ ္ ု႑   ARM သညက ၎၏းံုႏွႈမကားးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ကက႑်ား 
း ုား မြ႕ထညကာ႔သရ္ကား မက ပ းကမ ု္ကေပ  ွ ္ႈက ု သံုားသးကေမး သညက။ 

 ႑ပးညကပးညက  ု က္ ်္ွမးေသ်ကုမကသရ္က္ႈ႑ ရြာ႔္မ်ား(FLO)ေ႑်ကကးရ္က ေ လုႏွ္ကာ႔႑  ုားးမကးရ္ကားထရရကက  
္မ်ား႑်ား ္ွမးေသ်ကုမကသရ္က္ႈ႑းရကက ္ွမးေသ်ေ လကုမကသရ္က္ႈးံုႏႈမကားသညက ႑ေသားး်ား 
သး ၱဳးူားေ ်ကပ က္ား္မ်ားက ု ႑သ ႑္ွးကပးၱဳလကက္ွးကထုးကေးားသညက။ ၁၁၈ 
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၂၀၁၆  ုုႏွးက ေ ေ ်က၀  ီလးရ က္ း်၀မက္ူ ႈ္ ွ ေသ်ေဂ၀းမးက၀မကေ ်္က ႈ္႑ ရြာ႔ (RESP)သညက 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ကကးရ္က မ ု က္္ံးက်းူားေး ္ကားေ ်္က ရကကေ ား္ူေဘ်္ကေ ား ရြပ က္ား႑းရကက ႑ဓ က 
း မကေ ခ္ႈ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑း်ား႑ ီား္မ်ား႑်ား  မကားးးကသညကာ႔ ႑းီ ္က ံး်းးကေး်္က ထုးကပးမက ြာ႔သညက။ ၁၁၉ 

႑ထကကး ေ ရားေုႏရား္ႈ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ကမအစဦားေပ လွ က္ား္မ်သညက ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔မ ု က္္ံ္မ်ားးရ္က 
ကမ္ကာ႔သံုားေမေသ် ASM (းး ု က္းမ ု က္ ုႏွ္ကာ႔ ႑ေသားး်ားသး ၱဳးူားေ ်ကပ က္ား) က ုသ် ႑် ံုး ုကက 
 ေ ်္က ရကကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ ႑ေပ ႑ေမုွႏ္ကာ႔က ုကကညီ္ႈ ္ ွ း ။ ၁၂၀ ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ 
 ေကမ်ကကး က္ားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ႑်ဏ် ွ ေသ်းုဂၢ ၱဳလက္မ်ားး ု္က  ု က္ေသ် ကု ၸ္ဏီ႑ေပ္်ကက႑္မ်ား 
႑ပး္က ႑ေသားး်ားုွႏ္ကာ႔႑လးကး်ားကု္ၸဏီ္မ်ား္ွ်လညကား ႑ ကက႑သရ္က ွ ေသ်၊ ၾသဇ် ွ ေသ်းုဂၢ ၱဳလက္မ်ားက 
း ု က္  ု က္ၾကး သညက။ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ေမ ်႑်ား ထ မကား မၱဳးကထ်ားေသ်ေၾက်္ကာ႔ ASM ထုးကလုးက္ႈ 
 ပးၱဳလုးက မက လကကလွ္ကား္ီွသညကာ႔ ေမ ်္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်က ဤ႑းီ ္က ံး်ေမ်ကကး ုက္ကားးရ္က ပ္မက္်မ ု က္္ံ၏ 
 ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ေ သ္မ်ားးရ္က ကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွးရမကာ႔းးကထ်ားသညကာ႔ ေပ္း်္မ်ားေးခးရ္က လရးကလးကးရ် 
းး ု္ကးမ ု္ကလုးကက ု က္း်ားေသ်ကကေမၾကေသ် ႑ေ္ာ႔ေလမ်ာ႔ ံးရမကာ႔ပးးကေပ္း် ေက်ကက္ူသူ္မ်ား 
ပးညကာ႔ုႏွကကလမကက ွ ေၾက်္ကားက ု ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံ၏ ႑ေပ ႑ေမသညက ႑ပ ်ား 
 ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔မ ု္က္ံ္မ်ားုႏွ္ကာ႔ ္းူညီးြ လရမကးရ်ကရြပး်ားလမကက ွ သညက။ က္ၻ်ာ႔ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်ုွႏ္ကာ႔လကက၀းက းမ် ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပာ႔းၱဳကရ္ကား ကက္မ်ား၏ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ ေ ်ကေ ်္က ်းရ္က 
ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ ႑ေပ ႑ေမ႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားးအစဥကားး်ား မကလ ု႑းကး သညက။ 

၄.၇.၃ ဓ းက ရြး္ကားသးကပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ ေကမ်ကက္ မကက းမ် သကကေသ လံကက္ းွက ထုးကေးားပ ္ကား 

၀ က္သူ္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ သးက္ွးကေးမားမွၱဳမကား႑်ား မကားးးက ႈ္ပးၱဳမ ၱဳ္က မက  ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ် 
္မ်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကက းမ်ဓ းက ရြ မကား္မ်ားးရ္က း းးကေးားး သညက။ က ၻ္်ေးခးရ္က ေကမ်ကက္မကက 
ဓ းက ရြ မကား္မ်ားေထ်္ကုႏွ္ကာ႔ မီ  ွ ေသ်ကလညကား ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ဓ းက ရြ မကား႑မညကား္္ကသ်  ွ း သညက။ 
 ေကမ်ကက္မကက႑  ု္ကားုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်္မ်ား၏ ၂% သ် ပ္မက္်မ ု္က္ံ ွ  ဓ းက ရြ မကား္ ွ လကက္ွးက  ွ း သညက။ 
၂၀၁၄ ုုႏွးကးရ္က MGJEA သညက  မကကုမကပ  ္ၱဳ႕ပ၌ ေကမ်ကက္မကကးးကေ ားသညကာ႔ဓ းက ရြ မကား႑်ား  ေမ်ကကက ံုားေးခ 
ေ းက္ီးကကက   ္်္မ်ားထညကာ႔သရ္ကားက် းညကေ ်ကက ြာ႔သညက။ ႑  ုး ဓ းက ရြ မကားသညက ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က 
႑ၾကီား္်ား ံုားေသ် ဓ းက ရြး္ကားသးကး်မၾကီားပ းကး သညက။ သ ုုာ႔ေသ်က ၂၀၁၆  ုုႏွးက ဧပးီလးရ္က ႑  ုး ေ းက္ီ 
းကကက   ္်သညက ေက်္ကား ရ္မကးရ်လညကးးက္ႈ္ပးၱဳမ ု္ကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ႑ ကက႑ ြ္မ်ား၊း မကေ ခ္ႈ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
ၾကံၱဳေးရာ႔ေမ း သညက။ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က းုဂၢလ ကး ု က္ေကမ်ကက္မကက းမ်ဓ းက ရြ မကား ႑မညကား္္က ွ း သညက။ 

က ၻ္်ေးခးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်းမက  ုား္ွ် း ု ု္ ုပ္္ကာ႔းကကလ်ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ၀ က္္ူသူ္မ်ားသညက 
၎း ုာ႔၀္က္ူ္ညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑းရကက ဓ းက ရြ မကား၏႑းီ ္က ံး်လ ု႑းက မကက္ွ် း ု  ္ုပ္ က္ာ႔းကကလ် ြာ႔  
း သညက။ းမက  ုားပ္္ကာ႔္်ားေသ် သ ုာ႔္၀ုးက ႑ေ ားၾကီားေသ်ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား ႑္မ ၱဳား႑း်ား ရြပ ်ား မက ဓ းက ရြ မကား 
႑ေပ  ုႏွးက ု သ ုာ႔္၀ုးက သံုား  ု ပးၱဳလုးကေးပ က္ား္ွ် ႑လရမက ွ်ားး သညက။ ဓ းက ရြ မကား ႑ေပ  လ ု႑းက မကက 
ပ္ က္ာ႔္်ားလ်ားပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ဓ းက ရြ မကား္မ်ားသညက ေကမ်ကက္မကက၏ ္ူလဇးကပ္းက႑်ား ံုားပ းက မက၊ ္ညကသညကာ႔ 
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 ပးၱဳပး က္္ႈ္မ်ားပးၱဳလုးကထ်ားသညကက  ု း္ကားသးက မကုႏွ္ကာ႔ ၎း ု႕ဓ းက ရြ မကား၏ ႑ ညက႑ေသရား႑်ား  ထ မကားသ ္ကား မက  
  ႑်ား္မ်ားး ု္ ု ွ လ်း သညက။ ၁၂၁ 

သ ုာ႔ေသ်က ပ္မက္်ုႏ ု က္္ံ ွ  ေကမ်ကက္မကကး က္ားသးကက   ္်ုႏွ က္ာ႔ ၀မကေ ်္က္ႈ္မ်ားသညက ႑ ္ကာ႔႑းမကားပ္္ကာ႔္်ား ႈ္ 
္ ွ ေၾက်္ကား ႑္မ်ားကသေဘ်းူသးက္ွးကထ်ားၾကး သညက။ ုႏ ု္က္ံ႑းရ္ကားပ၌ ေကမ်ကက္မကကုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက 
 းမ်ေးမားကရကက ကမ္ကပးမကာ႔လ်ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔႑းူ ႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔္်ားေသ်း က္ားသးက္ႈ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ္ံုၾကညက 
လကက ံမ ု္ကသညကာ႔ သကကေသ ံလကက္ွးက္မ်ား ွ  မက လ ု႑းက မကကသညကလညကား ပ္္ကာ႔္်ားလ် ြာ႔း သညက။ 
ပ္မက္်ာ႔ေးမားကရကကးရ္က ဓ းက ရြး္ကားသးကပ က္ားုႏွ က္ာ႔ သကကေသ ံလကက္ွးကထုးကေးားပ က္ား  ု္က ်္မ်ား   း ုားးကကပ္ က္ာ႔္်ား 
လ်ေး မက သုေးသမပးၱဳလုးကသ္ကာ႔ေၾက်္ကား႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။  

၄.၇.၅  ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်႑းရကက း်၀မကသ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကကပ းကးအစဥက းးက ု းး္က မက 
း းက႑်ားထကကသမကေမၾကပးီား သကက  ု က္သူ္မ်ားကလညကား ေကမ်ကကး က္ားကကးရ္က ႑  ုး ပ းကးအစဥက 
ေးခေး ကကလ်ေးေ ား႑းရကက ၎း ုာ႔၏ထကကသမက္ႈ္မ်ားက ုေ ်ကပး ြာ႔ၾကသညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကားးထ္အစဦားး်ားေးား 
 ေ ်္က ရကက ္ညကာ႔႑ ်္မ်ား္ွ် ႑း ုား ၏႑ က္းးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား၊ ္ူ၀  ္မ်ား၊ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား၊ 
းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္ကမွ္ကာ႔ းညကားက္ကားလ ုကကမ် ႈ္က ုး္ကားၾကးကးရ်က ု္ကးရ္က မက ႑း ုား ၏ းရ္ကားေ ်္က ညက္မ်ား 
  ု က္္်႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ပးၱဳလုးက မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ သ ုာ႔္ွသ် ေကမ်ကကး က္ား (သ ုာ႔္၀ုးက 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်)ုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈသ ုာ႔္၀ုးက သကကေသ ံလကက္ွးက ထုးကေးားေ ား  
းဏ်္ေပ လွ္ကား ေးခေး ကကလ်္ညကပ းကက် ထ ထ ေ ်ကကေ ်ကက းီ္ံေ ်္က ရကကမ ု္က္ညကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ား္မ်ား 
း ု  ္ု  ွ လ်္ညကပ းကး သညက။ းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈပးၱဳမ ု္က မက႑းရကက ႑း ုား ၏႑္ကးးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ား၊ 
လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ၾကီားၾကးကေ ားး ု႕က ု   ု္က္်႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ ပး က္ က္ထ်ားပ ္ကား 
္ ွ း က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား႑သ ႑္ွးကပးၱဳလကက္ွးကထုးကေးားပ က္ား သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်႑်ား ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကလ ုကကပ က္ားမညကားးမးကက ု ထ ေ ်ကကေ႑် က္ပ္ က္းရ် ေ ်္က ရကကမ ု္က္ညက           
္၀ုးကး ။ ႑္ကးးီကမၱဳား ွ္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑ုးက မၱဳးကပ က္ား  ု္က ် ပးၱဳပး က္ေပး် က္ားလြ္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးကပးီား ၃ ုႏွးက္ ွ ၅ ုႏွးက႑းရ္ကား 
႑  ုး းမးကထူေထ်္က မကပ းကမ ု က္ေပ ႑လ်ား႑လ်႑်ား း ်ား၀္က  မကားးးက ႈ္ပးၱဳလုးကသ က္ာ႔း သညက။  

 

သ ုာ႔ေသ်ကလညကားက ၻ္်ာ႔း်ားသုံားသူ္မ်ား၏ း်၀မကသ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္မ်ား၊  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား 
႑်ား ေကမ်ကကးရ္ကား္ွေးမားကရကကသ ုာ႔႑ေ ်ကကးမက  ုားကရ္ကား ကက္မ်ား႑်ား ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကလ ုုကကမ ု္ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
ကမ္ကာ႔၀းကုႏွ္ကာ႔ညီေသ် သ ုာ႔္၀ုးက း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ်ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ားက ု ႑် ုံး ုကက္ႈ္ွ် 
း ုားးကကပ္္ကာ႔္်ားလ်လမကက ွ ေမး သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကထုးကလုးကသူ္မ်ား္ွ  
ထ ု႑ေပ ႑ေမ႑်ား  ္ကား ုးကမ ု က္သညကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားၾကီား  ွ ေမး သညက။ ႑ဘ္ကေၾက်္ကာ႔  ုေသ်က 
က ၻ္်ာ႔း်ားသုံားသူေးမားကရကကက ု ပ္မက္်း ုာ႔ထ ေးရာ႔္ႈ္ပးၱဳ ေသားေသ်ေၾက်္ကာ႔ပ းကသညက။ ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ 
႑ေမပ ္ကာ႔ ႑မ်ဂ းကက်လးရ္က ႑  ုး ကကပ၌ အစဦားေ ်္ကမ ု္ကသညကာ႔ ႑လ်ား႑လ် ွ ေမး သညက။ သ ုာ႔ပ းကး   
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းထ္႑ ္ကာ႔႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကထုးကလုးကသူ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ား 
လုးက္မကား႑်ား း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ်လုးက္မကား္မ်ား (corporate responsibility)၊ း်၀မကသ ေကမ်ကက္မကက 
ထုးကလုးကပ ္ကား၊ ေက်္ကား္ရမကေသ် မ ု္က္ံးက်႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔းံုႏႈမကား္မ်ား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔လူ္ႈဘ၀ 
သကကေ ်ကက္ႈ႑ေးခးီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ား းသညကး ုာ႔က ု  အစဦားးညကပးီား ႑ပ္္က ရ္ကာ႔ပ ္ကားသ္ကးမကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညက 
 ပ္ႇ က္ာ႔း္ကပ က္ားသ က္းမကား္မ်ား းး္ကပးၱဳလုးက မက႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ းူားေ ်ကထုးကလုးကသူ္မ်ား႑းရကက သ္ကးမကားက ု 
ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက(MGJEA)ုႏွ က္ာ႔းူားေး ္ကားက် ႑းီ႑းအစဥက  ေ ား ရြပ က္ားုွႏ္ကာ႔  
း ုာ႔ မပ ္ကား္မ်ားပးၱဳလုးကသ က္ာ႔း သညက။ 

 

၎႑ပး က္ း်၀မကသ ႑ ္ကားပ္းက္ွ သညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ွားေပးားးီ္ံက မကား ‘ responsibly sourced’ 
းးက းကေးခေး ကကလ်ေ႑်္က ေ ်္က ရကကသ က္ာ႔း သညက။ ႑  ုး ေ ွ႕ေပးားးီ္ံက မကးရ္က  ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသူ 
႑မညကားးုး ၀္က္ညကပ းကပးီား သေဘ်းူညီထ်ားသညကာ႔ း်၀မကသ းံုႏႈမကား္မ်ား႑း ု္ကား လ ုကကမ်လုးကေ ်္က 
 ္ညကပ းကက် ႑ကမ ၱဳား ကက႑ေမပ က္ာ႔ ႑  ုး လုးက္မကား ွ က္္မ်ားသညက း်၀မကသ ႑ က္ား႑ပ္းက႑်ား႑လ ု ွ ေသ် 
မ ု က္္ံးက်လကက၀းက းမ်ေးမားကရကက္မ်ားသ ုာ႔ း ုကက  ုကက မ းက ကကမ ု က္္ညကပ းကး သညက။ ထ ုေ ွ႕ေပးားးီ္ံက မကား 
႑းရကက MGJEA၊ MGE ုႏွ္ကာ႔ ႑ းကဘကကလူ ႈ္႑ ရြ႕႑းညကားး ုာ႔၏ ႑မီားကးကးူားေး ္ကားေ ်္က ရကက္ႈ္မ်ား 
လ ု႑းကး သညက။ 

 

၅။  ASM ုႏွ္ ကာ႔ းး ုက္ကးမ ု္ ကးူားေ က်ပ ္ကား 

၅.၁ သုံားသးက္ ႈ 

းး ု္ကးမ ု္ကလုးက္မကားုွႏ္ကာ႔႑ေသားး်ားးူားေ ်ကသညကာ႔လုးက္မကား႑်ား ႑း ုေက်ကက႑ေ ခ ASM သ ုာ႔္၀ုးက 
းး ု္ကးမ ု္ကးူားေ ်ကပ ္ကား႑်ား ႑သကကေ ရ္ား္ႈေ ရား မ္ကး ်မညကားး ားေသ် က္ၻ်ာ႔႑ ္ကား ြ ံုားေမ ်ေ သ္မ်ားးရ္က 
လုးကက ု က္ေလာ႔ ွ း သညက။ ASM းရ္က ႑္မ်ား႑်ားပ က္ာ႔ လုးကသ်ား ၁ အစဦား သ ုာ႔္၀ုးက ၂ အစဦား္ွ ္ သ်ားးးကးုလံုား သ ုာ႔္၀ုးက 
႑ုးကးု္ က္ း ၀ က္ပးီား ေကမ်ကက္မကက္မ်ား ွ်ေ ရ မက   ုားး္ကေသ်းးၥညကားက   ္်္မ်ား၊ မညကားးမးက္မ်ားပ က္ာ႔ းူားေ က် 
ၾကး သညက။ ႑  ုး းူားေ ်က္ႈသညက း ်ား၀္ကုႏွ္ကာ႔းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က္မ်ား၏ပး္ကးးရ္က ေ ်ကက ွ ေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
း ်ား္၀္ကလုးက္မကားပ းကသညက။ ASM   ု ကထြးရ္က ္ သ်ားးုလ ုကကလုးကက ု က္ၾကပးီား ႑္မ ၱဳားသ်ား၊ ႑္မ ၱဳားသ္ီားုႏွ က္ာ႔ 
ကေလား္ က္္မ်ားသညက ႑  ုး    ု ကထြးရ္က၎း ုာ႔၏ လုးက္မကားး်၀မကုႏွ က္ာ႔ ႑ မကားကက္မ်ား ွ ၾကသညက။ ASM သညက 
္မ်ားေသ်႑်ားပ က္ာ႔ ႑လရမက႑ုႏ  ်္က ွ ေသ် လုးက္မကား ရ္က႑ေပ ႑ေမ္မ်ားပ းကပးီား၊ ကမမကား္်ားေ ားုွႏ္ကာ႔ ႑ုႏ  ်္က 
က္ကား ွ္ကားေ ားးံုႏွၱဳမကား္မ်ား္ ွ ပ ္ကား၊ ေသ ံုား္ႈ႑း ႑၀္က ၾကီား္်ားေသ်ထ   ုကက္ႈ္မ်ားပ းကေးခမ ု္ကး သညက။ ASM 
႑းရကက မ ု က္္ံ႑္မ်ားးုးရ္က ႑ က္းးီကမ ား ွ္ကား  ု္က ်႑ေထ်ကက႑းံာ႔္မ်ား္ ွ ေး။ ႑  ုး လုးက္မကားးရ္က 
လူအီစဥားေ ္ညက္ွမး ၀ က္လုးကက ု က္ေမၾကသညက  ုသညကာ႔ ႑ေ ႑းရကက႑း ႑ကမက ု ္သ  ွ  း ။ က ၻ္်ာ႔မ ု္က္ ံ ၃၀ 
 မကာ႔းရ္က  မကာ႔္ွမကားေပ လူအစဦားေ  ၁၃ သမကား္ွ် ႑ေသားး်ားးူားေ ်ကေ ားလုးက္မကားလုးကက ု္ကပးီား လူအီစဥားေ  သမကား ၁၀၀  မကာ႔္ွ် 
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႑သကကေ္ရား ႈ္ပးၱဳ မက ASM ႑ေးခ္ွီ  ု ႑်ားထ်ားေမ း သညက။၁၂၂ ႑  ုး လုးက္မကားးရ္က ႑္မ ၱဳားသ္ီား ၃၀% 
း ၀ က္ေမပးီား ႑ပးညကပးညက  ု က္ ်႑လုးကသ္်ား ႑ ရြာ႔၏  မကာ႔္ွမကား မကက႑  ကေလားလုးကသ်ားအီစဥားေ  းးကသမကား္ွ 
းးကသမကား ရြ ႑ထ  ASM းရ္က လုးကက ုက္ကေမပးီား ကေလားလုးကသ်ား ႑ေ ႑းရကက္ွ် 
လမ္ကပ္မကးရ်ပ္္ကာ႔းကကလ်လမကက ွ း သညက။ ၁၂၃ 

းး ု္ကးမ ု္ကလုးကသ်ား္မ်ားုႏွ္ကာ႔႑ေသားး်ားးူားေ ်ကလုးကက ု က္သူ္မ်ားသညက ေ လ၊ း မက ုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ် 
းူားေ ်က မက း းက႑်ားထကကသမက္ႈ ွ ၾကသညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၏ ၇၅%-၈၀%၊ ေ ရ ၂၀-၂၅ % ုႏွ က္ာ႔ 
းုးုေး ္ကား က ၻ္်ာ႔းရ္ကားထရကကေထ်ကကးံာ႔္ႈ၏ ၁၅-၂၀% သညက ASM  က္ားပ္းက္ွပ းကး သညက။ က္ၻ်ာ႔ 
းရ္ကားထရကကေးမားကရကကးရ္က ASM ၏ ႑ေ ားး ္ႈသညက ႑်ားေက်္ကားသညကာ႔ ညလမကက မကားးးက ုပ းကသညက။ ၁၂၄ 

ပ္မက္်မ ုက္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကမွ္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကား၏ ASM မွ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔႑ မကက႑လကက္မ်ား္ွ် လရမကးရ် 
မညကားး ားး သညက။ ႑ပ ်ားးးက ကကးရ္က ASM ေ လးူားေ ်ကေ ားလုးက္မကားသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က 
႑လရမကထ က္ ွ်ားသညကာ႔လုးက္မကားပ းကပးီား မ ု က္္ံးးက၀ွ က္ားးရ္က လုးကသ်ားေး ္ကား သ မကားုႏွ က္ာ႔ မီ  လုးကက ု က္ေမၾကး သညက။ 
သ  ္ု္ကားေၾက်္ကား္မ်ား႑  ASM ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကပ ္ကားလုးက္မကားသညက ထ္က ွ်ားပးီား ကမ္ကကမ္ကပးမကာ႔ပးမကာ႔ 
လုးကက ု က္္ႈပးၱဳၾကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား လရမက ြာ႔ေသ်မွးက႑မညကား္္က္ွးး္က   ႑ၾကီားး်ားးကက္မ်ားပ က္ာ႔ 
းူားေ ်ကပ ္ကား္မ်ား လုးကက ု က္လ်ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ေမ ်္မ်ားးရ္က ႑း ုား က း္ကားကမးကးရ် 
ထ မကား မၱဳးကထ်ား္ႈ္မ်ားေၾက်္ကာ႔ းး ု က္းမ ု္ကးူားေ ်ကသူ္မ်ားသညက လုးက္မကားလုးကက ု က္ ရ္ကာ႔႑မညကား္္ကသ် ကမမက ွ  
း ေး်ာ႔သညက။  

သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ေ သးရ္က ႑္မ်ားလကက ံသညကာ႔   ုား ်ဓေလာ႔ထံုားး္ကားးးက ု 
 ွ ေမး သညက။ ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကသညကာ႔လုးက္မကား္ွ ေကမ်ကကး းက္မ်ားုွႏ္ကာ႔႑ုႏွးက္မ်ား႑်ား  ္ကာ႔းကက 
 ပးၱဳပး က္ပးီားေမ်ကက းရမကာ႔းးကသညကာ႔႑ညးက႑ေၾကား္မ်ား၊ ေပ္း်္မ်ား႑်ား းး ု္ကးမ ု္ကးူားေ ်ကသူ္မ်ားက 
လ်ေ ်ကကက် ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား လရးကလးကးရ် ွ်ေ ရမ ု္ကး သညက။ ႑  ုး ေမ ်္မ်ားးရ္က  ေကမ်ကက္မကက 
 းမ် ွ်ေ ရေးရာ႔ ွ း က ေးရာ႔ ွ သူ္ွး ု က္  ု က္ ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ ပ္မက္်မ ုု္က္ံ႑းရ္ကား ွ  းး ု္ကးမ ု္ကးူားေ ်ကသူ၊ 
လကက္ကကးူားေ ်ကသူ သ ုာ႔္၀ုးက ႑  ္ွၱဳကကသ ္ကားသူ္မ်ားသညက ႑လရမက႑ုႏ  ်္က္မ်ားေသ် ႑ေပ ႑ေမ္မ်ားးရ္က 
႑က်႑ကရ္က၀းကးံု္မ်ား္း ဘြ ႑ၾကီားး်ားးူားေ ်ကသညကာ႔လုးက္မကား္မ်ား၏    းရမကာ႔းးကေပ္း်ေးခးရ္က  ွ်ေ ရ္ႈ္မ်ား 
 ပးၱဳလုးကး သညက။ လကက္ကကးူားေ ်ကသူ္မ်ားသညက   ု က္မကေမဂမ်ုႏွ က္ာ႔ ႑လရးကသေဘ် သေဘ်းူညီ္ႈ 
 ္ူထ်ားၾကသညက။ ္မ်ားေသ်႑်ားပ ္ကာ႔ ၎း ုာ႔ ွ္ကသမကေမထ ု္ကေ ား႑းရကကသ်  ွ်ေ ရမ ု္ကၾကပးီား  ံ မက ံ   
႑ ညက႑ေသရား္ီ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားက ုလညကား ေးရာ႔ ွ မ ု္ကက် းးကေမာ႔လွမ္က ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၀  မကာ႔ 
  ွ မ ု က္ၾကး သညက။  

းး ပ္်ားုွႏ္ကာ႔ ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား လကက္ကကးူားေ ်ကသူ္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက းး ု္ကးမ ု္က 
းူားေ ်ကသူ္မ်ားက ု  မြေ ား  ၀ုေ ခေ၀ခၾကသညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား လကကေးရာ႔းရ္က ုႏွးက္မ ၱဳား ုႏွးကး်ား ွ း သညက။ 
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 မြေ ား - ေကမ်ကက္မကကေ   ုားးရမကာ႔းးကသညကာ႔ ေမ ်းရ္က ေကမ်ကက ွ်ေ ရပ က္ား 

 ြး် -  းရမကာ႔းးကေကမ်ကကး းကုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကကးံုားေကမ်ကက ြ္မ်ားေးခးရ္က ွ်ေ ရပ ္ကား 

  ုား ်႑းအစဥက႑လ်႑  ႑္မ ၱဳားသ္ီား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ကေလားသူ္္က္မ်ားက ုသ် ႑  ုး ေမ ်္မ်ားးရ္က ေကမ်ကက္မကက          
 ွ်ေ ရ ရ္ကာ႔ ပးၱဳး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ႑္မ ၱဳားသ်ား္မ်ားး ၀ က္္ႈ္ွ်လညကား း ုားးရ်ားလ် ြာ႔း သညက။ းးက  းးက ံ ္ သ်ားးု 
႑လ ုုကက ႑  ုး ႑္ ွၱဳကကးံုေးခးရ္က ႑းူးကရ ွ်ေ ရ္ႈပးၱဳၾကသညက။  ႑္မ ၱဳားသ္ီား္မ်ားက  ေကမ်ကက္မကကပ းကမ ုက က္ေပ  
 ွ သညကာ႔ေကမ်ကက႑်ား းူားေ ်ကပးီားေမ်ကကးးက က္ာ႔းရ္က္ွ ႑္မ ၱဳားသ်ား္မ်ား း ၀္ကလ်ၾကး သညက။  

ေကမ်ကကး ္ကားးူားေ ်ကသညကာ႔ေ သ္မ်ားးရ္ကလညကား ႑ထကကး ႑းအစဥက႑လ် ွ ပးီား ၎ေ သးရ္က လကက္ကက  
းူားေ ်ကသူ္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက းး ု္ကးမ ု္ကးူားေ ်ကသူ္မ်ားက ု ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ား၀ုေ ခ  ုၾကသညက။ သ ုာ႔ေသ်က 
ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ား္ွ်  မြေ ား သ ုာ႔္၀ုးက  ြး်  ွ်ေ ရသူ္မ်ားကြာ႔သ ုာ႔ ႑္မ ၱဳားသ္ီား္မ်ား္၀ုးကဘြ 
႑္မ ၱဳားသ်ား္မ်ားသ်ပ းကၾကပးီား ႑္မ ၱဳားားသ္ီားး ၀္ကပ ္ကား္ ွ း ။ ၂၀၁၅  ုုႏွးက ုႏွ က္ာ႔ ၂၀၁၆  ုုွႏးက႑းရ္ကား းရမကာ႔းးကေပ္း်းံု 
ပး ၱဳကမပးီား လူေး ္ကား္မ်ားးရ်ေသေၾကးမကကးီား ႈ္ေၾက်္ကာ႔ ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ား၏ သး က္ားသညက ္ ီ္်း်္မကကုႏွ် 
ေးခးရ္က ေ ်ကက ွ လ် ြာ႔း သညက။ ၎ပး္က ေကမ်ကကး ္ကား ွ်ေ ရသညကာ႔ေ သ္မ်ားးရ္က  ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ားသညက 
္ူား္းကေ ား၀ ားသံုားးရြပ ္ကား၊ းရမကာ႔းးကေပ္း်းုံးရ္က႑လုးကလုးကပ ္ကားေၾက်္ကာ႔  လုုးက္မကား ရ္က႑ုႏ  ်္က က္ကား ွ္ကားေ ား၊   
႑လုးက႑က ု္ကုႏွ က္ာ႔လူေမ္ႈ႑ေပ ႑ေမ္ွ် လရမကးရ်  ုား ရ်ားလမကက ွ ေမေၾက်္ကား ္ီ ီ္်္ွ ္ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပးေမပးီား 
 ေကမ်ကကး က္ားကကးရ္က ႑ေ ားၾကီားေသ် ပးၱဳပး က္ေပး်္ကားလြ္ႈ္မ်ားပးၱဳလုးက မက ေ႑်ကကေပ ႑ ္ကာ႔ပ၌ ႑ကူ႑ညီ္မ်ား 
 ေးား မကလ ု႑းကေမေးသညက။  

၂၀၁၆  ုုႏွးက ေ္လးရ္က သ္ံဇ်းုႏွ က္ာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားသညက  ်ားကမကာ႔ေ သသ ုာ႔ 
လ်ေ ်ကကပးီားေမ်ကကး ု္ကားးရ္က ႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ ႑  ုး ေ သ ွ  ေကမ်ကကး ္ကားးူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကားက ု 
 ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ က္ား႑်ား း ုားပ ႇ္္ကာ႔လုးကေ ်္ကသရ်ား မက  ံုားပ းက ြာ႔း သညက။ းရမကာ႔းးကးးၥညကား္မ်ား႑်ား 
းရ္ကားေ၀်္ကား္မ်ားးရ္က းရမကာ႔းးက မက ၀မကၾကီားး်မ္ွ႑  ုပးၱဳထ်ားပးီား ဤ႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုေမးအစဥကးရ္က  ပးညကမ္က႑း ုား ုႏွ က္ာ႔  
႑  ုး က းၥ းက႑်ားေ ရားေုႏရားပ က္ားပးၱဳလုးကေမး သညက။  

႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ ကု ၸ္ဏီ္မ်ား၏ းရမကာ႔းးကေပ္း်းုံေးခးရ္က  ွ်ေ ရေမၾကသညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ 
လကက္ကကးူားေ ်ကသူ္မ်ားသညက ႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကေသ်မ ု က္္ံ္မ်ား ွ  းး ု္ကးမ ု္က ွ်ေ ရသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ 
လရမကးရ်ကရြပး်ားပ ်ားမ်ား ႈ္  ွ း သညက။ ႑  ုး  းး ု က္းမ ု္က ွ်ေ ရသူ္မ်ားသညက ႑ုႏ  ်္ကက က္ား ွ္ကားေသ် 
၎းု ာ႔၏က ု္ကး ု က္းရ္ကား္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကကးံုေးခးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား  ွ်ေ ရ္ႈပးၱဳလုးကၾကး  
သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံ ွ  ေကမ်ကက္မကကကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွးရမကာ႔ပးးကေသ်ေပ္း်းံုုေးခးရ္က ေ ္ေ ား ွ်ေ ရပ က္ားမွ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကေသ် ႑ပ ်ားမ ု္က္ံ႑္မ်ားးုးရ္က ကမ္ကာ႔သံုားေမသညကာ႔ းး ု္ကးမ ု္က ွ်ေ ရပ ္ကား (ASM) 
လုးက္မကား႑်ားး ု္ ုမ်ားလညက မက ေလာ႔လ်္ႈ္မ်ားလုးကေ ်္က မက လ ု႑းကေမး ေသားသညက။  
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၅.၂ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG ႑ေမပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ASM ႑ေပ ႑ေမ႑်ား း ု  ္ုမ်ားလညက မက ၂၀၁၆  ုုႏွးက႑းရ္ကား 
ေလာ႔လ်္ႈးးက ုပးၱဳလုးက မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔ EITI၏ လုးက္မကားးအစဥကးရ္က ASM ကက႑်ား 
သံုားသးက္ႈပးၱဳပ ္ကား ႑ေၾက်္ကား႑ ်း ၀္ကေသ်ကလညကား ေကမ်ကကး က္ားကက႑်ား သီားသမကာ႔႑် ုံး ုကကေလာ႔လ်္ႈပးၱဳ မက 
႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑  ုး ေလာ႔လ် ႈ္သညက EITI လ ု႑းက မကက ၆.၃ (က) ႑လရးကသေဘ်းူားေ ်ကပ က္ား/ ASM 
ကက္ွ မ ု က္္ံေး်ကးီားးရ်ားေ ား႑်ား ႑ေထ်ကက႑ကူပးၱဳမ ု္က ႈ္က ု ႑ကူ႑ညီေးားမ ု က္း လ က္ာ႔္ညက။  

ေကမ်ကကး ္ကားးူေ ်ကသညကာ႔ေ သ္မ်ားးရ္က ေပ္း်းံုပး ၱဳကမ္ႈေၾက်္ကာ႔ ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ားေသေၾကးမကကးီား ႈ္က ု  
ပးညကသူ႑္မ်ားက ဂ ုပးၱဳ္ လ်ၾကး သညက။ မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က႑သးကးရ္က ႑  ုး ပးဥမ်႑်ား  ေ ်ကထုးက 
 ေ ရားေုႏရားပးီား ပ္မက္်ာ႔ေ ္ေ ား ွ်ေ ရသူ္မ်ား႑းရကက ႑က်႑ကရ္ကေးား္ႈ္မ်ားုႏွ က္ာ႔႑ုးက မၱဳးက္ႈလုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ား 
႑်ား း ုားးကကေ႑်္ကပးၱဳလုးကေးားမ ု္ကလ က္ကာ႔္ညက၀ု ေ္ွမ်ကလ္ကာ႔း သညက။  

၆။ ေ္ွ် ္က  ထုုးကပ ္ကား ုႏွ္ ကာ႔ း္ကး ုာ႔ပ ္ကား္မ်ား 
၆.၁ သုံားသးက္ ႈ 
ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကကး က္ား္မ်ားက ု မ ု္က္ံပး က္းသ ုာ႔ း ်ား္၀ က္ေ္ွ်္က  ုး္ကး ုာ႔္ႈ႑်ား ႑္မ်ားသ  ွ ပးီားပ းကး  
သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားသညက သ္ကေ ်္က မကုွႏ္ကာ႔ေ္ွ်္က  ုထုးက မက္ွ် ႑လရမကလရ္ကကူသညကာ႔ လုးက းက 
းးက ုပ းကသညက။ ထုးကလုးက ႈ္႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔႑ညီလ ုကကမ်ေ ်္က ရကက္ႈ ္ ွ ပ ္ကား  
း ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ း ်ား၀္ကထုးကလုးက္ႈ က မကားဂဏမကား္မ်ားသညက ႑္ွမကးက္ကထုးကလုးက ႈ္က မကားဂဏမကားထကက ႑ ္းမက 
 ေလမ်ာ႔မညကားလမကက ွ ေၾက်္ကား ႑ေထ်ကက႑ထ်ား္မ်ား ွ း သညက။ ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ လကက ွ ႑ေပ ႑ေမးရ္က ေကမ်ကက္မကက 
႑ေ ႑းရကက္ညက္ွမ (းမက  ုား သ ုာ႔္၀ုးက း္်ဏ႑်ားပ က္ာ႔) ေ္ွ်္က  ုထုးကသညကက ု း ကမးရ်  မကာ႔္ွမကားမ ု္က မက 
္ပ းကမ ု္ကး ။ သ ုာ႔ေသ်က း ်ား္၀္ကေ္ွ်္က  ုလုးက္မကားသညက ႑း ုား ၏ ၀္ကေ ရ္႑ေပ္်ကက႑ပ္်ား ံုား ံွုား္ႈ ွ သညက္ွ်  
ထ က္ ွ်ားး သညက။  

႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔မ္ကးးကေ သးးကေလမ်ကကးရ္က ေ္ွ် က္  ုထုးကပ က္ား္မ်ား ွ ေမေၾက်္ကားသ  ွ ေသ်ကလညကား ႑  ုး    
ေ သ္မ်ားသ ုာ႔ ထ ထ ေ ်ကကေ ်ကက သရ်ားေ ်ကကမ ု က္ပ က္ား္ ွ ေၾက်္ကားေပး်  ုး သညက။ ေ႑်ကကေပ ႑ က္ာ႔ပ၌  ေ သ ံ 
၀မကထ က္ား႑ေ ႑းရကက မညကားး ားပ ္ကား၊ းရ္ကားေ ် က္ ညက္ ွ ပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ မညကားးည်ကၽရ္ကားကမ္က္ႈ္ ွ ပ ္ကား႑ပး္က လံုပ ံၱဳေ ား 
႑ေပ ႑ေမ္မ်ားသညက း ်ား္၀ က္ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳလုးက မကလရ္ကကူေးသညကာ႔႑ မကကပ းကသညက။  

EITI လ ု႑းက မကက ၃.၃ ႑   

၃.၃ း ႕ုကမုက္မ်ား 
EITI ေ က်ေ ်္ကေမေသ်မ ု္ က္ံ္ မ်ားသညက  EITI႑းီ ္က းံ်းရ္ က ဘက်ုွႏးကးးက ု႑းရကက ကမုကးညက္ မ်ား၏ 
းုးေုး ္ကားး ုာ႔ကုမကး္်ဏ ုႏွ္ကာ႔ း ုာ႔ကုမကးမက  ုား႑း ႑၀္က း ု္ကားေ သၾကီား/ပးညကမ္က႑လ ကုက း္ကး ုာ႔္ႈ႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ား 
 ေ က်ပး ္ညက။ ႑  ုး ႑ မကက႑လကက္ မ်ားးရ္ က  း ုာ႔ကုမက႑ မကက႑လကက၏ ႑ ္ကား႑ပ္းက္ မ်ားုွႏ္ကာ႔ EITI ႑း ီ္က ံး်းရ္က 
 ေ က်ပးေသ် း ုာ႔ကုမကးမက  ုား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ း ုာ႔ကမုကး္်ဏ္မ်ား႑်ား ္ညကကြာ႔သ ုာ႔းရကက မကကသညကက ု ေ ်ကပး ္ညကပ းကသညက။  
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းထ္႑ၾက က္ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ုုႏွးက႑းရကက   ွ ထ်ားသညကာ႔း ုာ႔ကုမက  
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားေ ်ကပးထ်ားး သညက။၁၂၅ ႑ေက်ကက ရမကး်မးရ္က ေက်ကက္ူေသ် 
႑ မကက႑လကက႑  ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ုုွႏးက းုးုေး ္ကားေကမ်ကကး က္ားး္ကး ုာ႔္ႈသညက ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၉၂၄. ၃သမကား 
 ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ၂၀၁၅  ုုႏွးက ္းကလ လးအစဥကးီားးရ်ားေ ားညလမကားက မကား္မ်ား႑ ၁၂၆ ႑ းကဘကကလူ္ႈ 
႑ ရြာ႔႑းညကား္ွ ေ ်ကပးသညက္ွ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကား း ုကက  ုကကထုးကလုးက္ႈ္ွ် 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၀၁၁.၆ သမကား ွ ပးီား းုးုေး ္ကားထုးကလုးက္ႈးမက  ုား၏ ၁၀%  ွ ေၾက်္ကားသ  း သညက။ 
လရးကလးကေသ်း ုကက  ု က္းးကေ ားသူ္ွ ႑ မကက႑လကက္မ်ား ကရ်၀ ႈ္ ွ ပ က္ားက ု သး ပးၱဳ္ ပးီား ႑  ုး  
 ပးဥမ်႑်ား  ွ္ကားလ္ကား မက ႑ၾကံပးၱဳထ်ားး သညက။  

႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔႑း ု္ကား ၂၀၁၄  ုုွႏးက႑းရကက UN Comtrade database းရ္က း ုးကပးညက္ွ 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၂.၃ ဘီလီ္ံးမက  ုား ွ  ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား း က္သရ္ကား ြာ႔ေၾက်္ကားုွႏ္ကာ႔ 
႑္မ်ားးု္ွ် ေကမ်ကကး က္ား္မ်ားပ းကေၾက်္ကားသ  ွ  း သညက။  

း ုာ႔ကုမက႑ မကက႑လကက္မ်ားသညက ႑ေက်ကက ရမကး်မသ ုာ႔ း္ကး ုာ႔သူ္မ်ား္ွေၾကပ္်္ႈပးၱဳေသ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား 
႑ေးခ႑ေပ  ံ  ေ ်ကပးထ်ားပ က္ားပ းကး သညက။ ႑ေက်ကက ရမကး်မ႑ေမပ က္ာ႔ ္ညကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ် 
သ ုာ႔္၀ုးက လကက၀းက းမ်ုႏွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔႑ ရမက္မ်ား ေက်ကက္ူပ ္ကား ္ ွ း ။ ကု ၸ္ဏ ီ သ ုာ႔္၀ုးက 
းုဂၢ ၱဳလကးးကအစဦားးးကေ္်ကက္ွ း္ကး ုာ႔ပ က္ားပးၱဳလ ုး က ႑ေက်ကက ရမကး်မ၏ း ုာ႔ကုမကလ ု္ကး က္   ွ  မက လ ႑ုးကး သညက။ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ုႏွ္ကာ႔ကုမကသရ္က ႈ္ လ ု္ကး္က  ွ သူ္မ်ားသညက း ု႕ကုမကး္ကး ုာ႔ ရ္ကာ႔ ွ ေသ်ကလညကား  
း ု႕ကုမကလ ု္ကး က္  ္ူ မကလ ု႑းကး သညက။ ႑  ုး လုးကထံုားသညက  ႈးကေထရား္ႈ ွ း ပးီား  ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔ 
လကက၀းက းမ် း္ကး ု႕ မက ႑ေက်ကက ရမကက က္ားလရးက ရ္ကာ႔းံုးံပ ညကာ႔ မက လ ု႑းကက် း္ကး ုာ႔္ညကာ႔ထုးကကုမက၏ 
းမက  ုားုႏွ က္ာ႔႑းူ ႑ေထ်ကက႑ထ်ားပ းကသညကာ႔   ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ် က္ား၀ က္ေ ားလုးက္မကား၏ 
 ေထ်ကက ံ မကက သ ုာ႔္၀ုးက သကကေသ ံလကက္ွးက သ ုာ႔္၀ုးက လကက၀းက းမ်႑းရကက 
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား၏ ေ ရ္း် က္ားေပးး် း္ကပး မကလ ု႑းကး သညက။ လကကေးရာ႔းရ္က 
ကုမကသရ္က္ညကာ႔သူ္မ်ားသညက ႑  ုး လုးက္မကား္မ်ား႑်ား ႑ေက်ကက ရမကး်မေ႑ားဂမ္ကာ႔္မ်ား၏ ႑ကူ႑ညီပ ္ကာ႔ 
၎း ုာ႔က ု္ကး်ား လုးကက ု္ကေးး သညက။ ၎႑ပး က္ ကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွ း က္း ုာ႔ မကလ ု႑းကသညကာ႔႑   ကုမကသရ္က္ႈုႏွ က္ာ႔ 
း ုာ႔ကုမကလု ္ကး္က ွ ုွႏ္ကာ႔ပးီားေသ် ႑ပ ်ားကု္ၸဏီ္မ်ား၏ ႑္ညက႑်ား႑သံုားပးၱဳက် လုးက္မကား္မ်ားလုးကေ ်္ကပ ္ကားသညက 
လညကား ႑ေလာ႔႑ထးးက ုပ းကေမး သညက။  

၂၀၁၅  ုုႏွးက႑ထ  ေကမ်ကက္မကက းမ် သ ုာ႔္၀ုးက လကက၀းက းမ်း္ကး ုာ႔္ႈ္မ်ားက ု ႑ ရမကးညကားၾကးကပ က္ား္ ွ  ြာ႔း ။ 
၂၀၁၆  ုုႏွးကးရ္ကလညကား ေကမ်ကက္မကက းမ် သု ာ႔္၀ုးက လကက၀းက းမ်း္ကး ုာ႔္ႈ႑ေးခ းညကားၾကးက္ႈ ္ ွ ေသားး ။ 
႑ ရမကးညကားၾကးက ႈ္းရ္က ၂၀၁၅  ုုွႏးက ႑ ရမကးညကားၾကးက ႈ္ႈအစဥးေ ႑  ေကမ်ကက္မကက းမ်႑  ု္ကားးံုားး က္း ုာ႔ ႈ္းမက  ုား၏ 
၃၀% ုႏွ္ကာ႔ မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔လကက၀းက းမ်ေ ် က္ား၀ က္္ႈးမက  ုား၏ ၁၀% ႑်ား ႑ ရမက႑ပ းကေးားေ ်္က ေသ်က 
လညကား လကကေးရာ႔းရ္က အစဥးေ ္ွ် ႑သကက၀္ကပ က္ား္ ွ း ။ ၂၀၁၅  ုုွႏးက ပးညကေထ်္ကးု႑ ရမကအစဥးေ းရ္က 
ကုမကသရ္ကလုးက္မကား ရမက လ ု႑းက မကက္မ်ားက ု ္ းက ကက ြာ႔း သညက။ ၎းရ္က  ေကမ်ကက္မကက႑  ု က္ားးုံား႑းရကက ၁၅% 
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ုႏွ က္ာ႔ လကက၀းက းမ်႑ေ မ်ထညက႑းရကက ၅% ေးားသရ္ကား မက း  ွ း သညက။ ႑  ုး   ်  ု္ကုႏႈမကားသးက္ွးက မကက႑်ား 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔ းရကက မကကသညကက ု သ  ွ ပ ္ကား္ ွ း ။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် း ်ား၀္ကး္ကး ုာ႔ ႈ္႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားထုးကပးမကေးားမ ု က္ ြာ႔ပ က္ား္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
႑ထကကး ႑ေထ်ကက႑ထ်ား္မ်ား႑  း ်ား၀ က္း က္း ုာ႔္ႈ႑ မကက႑လကက္မ်ားသညက မ ု က္္ံပး္ကးသ ုာ႔း က္း ုာ႔လ ုကကေသ် 
႑္ွမကး္်ဏ႑်ား ထ က္၀းကေ ်ကပးမ ု က္္ညက ္၀ုးကေ မ။ ႑  ုး က းၥးးက းကလံုားးရ္က  း မကေ ခ္ႈ္မ်ား ွ ေမပးီား 
္ က္ားက းၥ းက႑်ား သုေးသမပးၱဳ မကုႏွ္ကာ႔ ေပ  ွ က္ား ႈ္ပးၱဳ မက လ ု႑းကသညက။ 

ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ေ ရားေုႏရား္ႈ္မ်ား႑  ၂၀၁၆  ုုွႏးက႑ထ  ေကမ်ကက္မကက  းမ်႑  ု္ကား 
(႑  ု္ကားးုံား သ ုာ႔္၀ုးက ပ းကထ်ားေသ်ေကမ်ကကုႏွ္ကာ႔ ႑ေ ် က္း္ကထ်ားေသ်ေကမ်ကက)႑်ား မ ုု္က္ံပး က္းသ ုာ႔ 
ထုးက္ူပ က္ားက ု း်ားပ္းကထ်ားး သညက။ လကက၀းက းမ် သ ုာ႔္၀ုးက လကက၀းက းမ်႑ေ မ်ထညက ္မ်ားက ုသ် 
း ်ား၀ က္း္ကး ုာ႔ ရ္ကာ႔ ွ း သညက။ ႑  ုး ႑ေၾက်္ကား႑ ်ုႏွ က္ာ႔ းးကလမအစဥကား  လုးက္မကား ွ္က္မ်ား၊ ကၽရ္ကားကမ္ကသူ္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
 ေ ရားေုႏရား ြာ႔ ်းရ္က ၎း ုာ႔္ွ ႑  ုး းမးကသညက း ကကးလွ္ကား္ွ း ်ား္၀ က္ထုးက္ူပ ္ကားက ု 
႑်ားေးား႑်ားေပ ႇ္်ကကပးၱဳ ်ေ ်ကကေၾက်္ကား ္ွးက မကကပးၱဳး သညက။ ၎း ုာ႔႑ေမပ က္ာ႔ ႑ ရမကုွႏ္ကာ႔  းမ် ရမက္မ်ားသညက 
ၾကီားပ္္ကာ႔လရမကားပးီား းီားးရ်ားေ ားလုးကေ ်္က မက လကကေးရာ႔္ကမသညကသ်္က ေကမ်ကက  ု္ကားးံုား္မ်ား႑်ား း က္း ုာ႔ ရ္ကာ႔က ု 
း်ားပ္းကထ်ားပ က္ားသညက း ်ား္၀္ကလ္ကားေၾက်္ကား႑်ား႑သံုားပးၱဳ မက ႑်ားေးားေမသကြာ႔သ ုာ႔ပ းကေၾက်္ကား ထ က္ပ္ က္      
္ူ ၾကး သညက။  

လကကေးရာ႔းရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ က္ာ႔လကကက၀းက းမ်းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား ွ္က္မ်ားသညက ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား 
႑လရ္ကးကူ ပ ၱဳးကမ ု္ကးးကမ ု က္ေသ်   ုားး က္ားသညကာ႔/႑ ညက႑ေသရားမ က္ာ႔ ေ ရ္ထညကလကက၀းက းမ်းရ္က 
ထညကာ႔သရ္ကား  ထ ု က္ားမ ု္က္ံသ ုာ႔ သ္ကေ ်္ကပ က္ားပးၱဳၾကး သညက။ ထ ု္ကားမ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား မ ု္က္ံးက် 
႑၀္ကေး်က္မ်ားထံသ ုာ႔ ေ ် က္ား မပ က္ား း က္း ုာ႔ပ ္ကား္မ်ားက ု ႑လရ္ကးကူပးၱဳလုးကမ ု္ကး သညက။ (အစဥး္် DHL ုႏွ္ကာ႔ Fedex 
္ွ း က္ာ႔)  

၂၀၁၆  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး က္ က္္ႈ္မ်ားးရ္က း်ားပ္းက မကကက ုေပ ေလမ်ာ႔ေးားထ်ားပးီား အစဥးေ းရ္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ 
ုႏွ က္ာ႔ လု က္း္က ွ သူ္မ်ား႑်ား  းမ် ရမကေးားေ ်္ကပးီားေမ်ကက းညက ြအစဥးေ ုႏွ္ကာ႔႑ည ီေ ်္ကား မပ က္ား း က္း ုာ႔ပ ္ကား္မ်ား 
 ပးၱဳလုးကမ ု္ကး သညက။ ႑ထကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားသညကာ႔႑း ု္ကား  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ုႏွ က္ာ႔ လ ု က္း က္လကက၀ က္ ွ သူ္မ်ားသညက 
 ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔လကက၀းက းမ်္မ်ား႑်ား း ်ား၀္ကး က္း ုာ႔ပ ္ကားပးၱဳမ ု္က မက း ုာ႔ကုမကလ ု က္း က္ ွ  မကလ ု႑းကး သညက။ 
း ုာ႔ကုမကလ ု္ကး္က  ွ  မက း္ကး ုာ႔္ညကာ႔ကုမကးးၥညကား၏းမက  ုားက ု း္ကး ုာ႔္ညကာ႔သူ္ွ ေၾက်ကပ္်ပ က္ား ပးၱဳ ္ညကပ းကး သညက။ 
းမးက္မ်ားေပး်္ကားလြလ ုကကေသ်ကလညကား ႑  ုး းမးကသညက  ႈးကေထရား္ႈ ွ ေမေသားပးီား လ ုုကကမ် မကလရ္ကကူ္ႈ 
္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ း္ကး ုာ႔္ႈ္မ်ား႑းရကက း ်ား၀ က္ေၾက်ကပ္်ပ ္ကားပးၱဳ မက  ရြေ ်္ကမ ု္ကပ ္ကား ္ ွ ေ မ။  

႑ေက်ကက ရမကး်မ၏ ႑ မကားကကသညက ႑  ုး က းၥ းက႑်ား ေပ  ွ္ကား မကး်၀မက႑ ွ  ံုားပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က 
႑ေက်ကက ရမက္ူ၀  ္မ်ားုွႏ္ကာ႔လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား္ွ် းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ္ ွ ပ က္ားုွႏ္ကာ႔  ပ္မက္်ာ႔မ က္းးကးေလမ်ကကးရ္က  
႑ေက်ကက ရမကလ ု႑းက မကက္မ်ား႑်ား  ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ပးး်မကားသညက သ ုာ႔္၀ုးက ထ မကား မၱဳးကသညကက ု သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ 
႑ေက်ကက ရမကး်မသညက မ္ကးးကထ မကား မၱဳးကသညကာ႔း်မးရ္က ေကမ်ကက္မကကး ုာ႔ကုမက္မ်ား႑းရကက း် ရကကး်း္ကား္မ်ား 
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လုးက္မကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔းီ္ံပ ္ကားလုးက္မကား္မ်ားက ု ပးၱဳလုးက း သညက။ း် ရကက္ွးကး က္ား္မ်ား (paper trail) သညက 
မ က္းးကပ းကေကမ်ကး္ကး ုာ႔သညကာ႔ း ကမ္ွမကကမကေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်ညလမကားက မကားက ု ေ ်ကပးသ က္ာ႔း သညက။  

လကကေးရာ႔းရ္က ပ္မက္်ာ႔မ္ကးးက္ွး ္ကာ႔ ထရကကသရ်ားသညကာ႔ ္ွးကး က္ားပးၱဳထ်ားပ ္ကား္ပးၱဳေသ်၊း ်ား္၀္ကး္ကး ုာ႔ေသ် 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်္ညက္ွမ  ွ ္ညက  ုသညကက ု သ  ွ  ပ က္ား္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ထုးကလုးက္ႈက ု ႑ထူားသပ ္ကာ႔ 
းုဂၢလ ကး ု က္ေကမ်ကက္မကက းမ်းရ္ကား္မ်ား (ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးက ႈ္  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ၉၈%)႑်ား း ်ား၀္က 
 ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ က္ားုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကား႑း ု္ကားလုးကေ ်္ကပ ္ကား္မ်ားက ု လံုေလ်ကကးရ် ပးၱဳလုးကမ ု္က ႈ္္ ွ ပ ္ကား၊ 
လကက ွ လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ား႑်ားသုံားသးက္ႈပးၱဳပ က္ားုွႏ္ကာ႔ သကက  ုု္ကသူေး ္ကားးံုုွႏ္ကာ႔ ႑ေသားး းကေ ရားေုႏရား္ႈ္မ်ား႑  
ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၏ ၆၀-၈၀% ္ွ် ႑ ရမက သ ုာ႔္၀ုးက  းမ် ရမက္မ်ား ေးားေ ်္ကပ က္ား္ ွ ဘြ 
း ်ား္၀္ကေ ်္ကား မပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက း္ကး ုာ႔ပ ္ကား္မ်ားပးၱဳလုးကေမေၾက်္ကား  မကာ႔္ွမကား း သညက။ ႑ကမ ၱဳား ကက႑ေမပ ္ကာ႔ 
႑း ုား ၏ ဘက်ေ္ရ႑ေပ္်ကက႑္မ်ား  ံုား ံႈား ႈ္ပ းကေးခေးး သညက။  

၁၉၉၅ ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ က ု ပး္က ္ကေသ် ၂၀၁၆ အစဥးေ းရ္က ေ ်ကပးသညက္ွ် 

္ညကသူ္  ု ေကမ်ကက္မကက းမ်ပ ္ကာ႔ ပးၱဳလုးကေသ်းးၥညကားက ု ပးညကးသ ုာ႔ ဤအစဥးေ ုႏွ္ကာ႔ ဤအစဥးေ ႑  
ထုးကပးမကသညကာ႔ မညကားအစဥးေ ္မ်ား၊ ႑  ္မကာ႔္မ်ား၊ ညလမကၾက်ား မကက္မ်ား ၊ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔္ညီဘြ 
ထုးကေ ်္ကေၾက်္ကား ပးးက္ႈထ က္ ွ်ားးီ ္ကပ ္ကား ံ လွမ္က ထ ုသူက ု ေထ်္က ဏက႑မညကား ံုား းးကုႏွးက္ွ ႑္မ်ား ံုား 
သံုားုႏွးက ႑ထ   မ္ွးက ္ညကာ႔႑ပး္က ေ ရ္ ဏကလညကား မ္ွးကမ ု္ကသညက။  

႑  ုး အစဥးေ ပး က္ က္ မကကသညက ၁၉၉၅  ုုွႏးကကပးး်မကားထ်ားသညကာ႔ ေထ်္က ဏက ႑မညကား ုံား ၁၀ ုႏွးက္ွ႑္မ်ား ံုား 
းသကကးကၽရမကားပးးက ဏက႑်ား ေလမ်ာ႔ မထ်ားပ ္ကားပ းကး သညက။ ္ က္က ပးးက ဏက မ္ွးက္ႈက ု 
္ညကကြာ႔သ ုာ႔လုးကေ ်္ကသညက သ ုာ႔္၀ုးက ပးးက ဏကသးက္ွးက မကက႑သးက႑်ား ႑း ုား ္ ွ ္ညကကြာ႔သ ုာ႔ 
လုးကေ ်္က္ညက  ုသညကက ု  ွ က္ားလ္ကားးရ် သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား းညကားက္ကား႑း ု္ကား႑ေ ား္ူး က 
႑  ုး  ပးးက ဏကသညက ေ္ွ် က္  ုထုးကပ က္ားက ု း်ား ီား မက ႑ေ ားး ္ညကပ းကး သညက။  

 

၆.၂ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

EITI လ ု႑းက မကက ၃.၃ ုႏွ က္ာ႔႑ညီ ေကမ်ကက္မကက းမ်း္ကး ုာ႔ပ ္ကား  ု္က ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားလုံားက ု လ်္ညကာ႔ 
EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ႑်ား ေးား႑းက ္ညကပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
႑္ွမကး္ကး ုာ႔ ႈ္း္်ဏ၊ းမက  ုားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားေသ် ္ံုၾကညက သညကာ႔႑ မကက႑လကက္မ်ား္ ွ း ။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ 
မ က္းးကေ သးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ် ေ္ွ်္က  ုထုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကား၊ 
ထ မကား မၱဳးကပ ္ကားလုးက္မကား္မ်ား ႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ ေ ်္က ရကက မက ႑လရမက႑ေ ားၾကီားး သညက။  

႑ေက်ကက ရမကး်မက ု္ကး်ားလွ္က္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ႑ပ ်ားသကက  ု္ကေသ်း်မ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑မီားကးကးူားေး ္ကားက် 
မ က္းးကးးကေလမ်ကက ေကမ်ကက္မကက းမ် ေ္ွ် က္  ုထုးကပ ္ကား႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ား မကုႏွ္ကာ႔ ထ မကား မၱဳးက မက 
း ုာ႔က  ု   ု္က္်႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ေ ်္က ရကက မက ႑ေ ားၾကီားး သညက။ ႑  ုး လုးက္မကားေ ်္ကး်္မ်ား႑်ား 
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ထ ေ ်ကကးရ်ေ ်္က ရကကမ ု္က မက ႑ေက်ကက ရမကး်မုႏွ က္ာ႔ ႑ပ ်ားသကက  ု က္ေသ်း်မ္မ်ား႑်ား မညကားးည်႑ကူ 
႑ညီ္မ်ား ေးားသ္ကာ႔း သညက။ လကက ွ ေကမ်ကက္မကက းမ်း္ကး ုာ႔္ႈ္မ်ားုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ္ူ၀  ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ 
လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား႑်ား ပးမကလညကသံုားသးကသ က္ာ႔ပးီား ေကမ်ကက္မကက းမ်႑းရကက သီားပ ်ားး ုာ႔ကုမက လုးကထုံားလုးက 
မညကား႑းရကက မညကားလ္ကား္မ်ားေးခထရကကလ်ေး မက ၾက ၱဳားး္ကားသ္ကာ႔း သညက။ 

အစဥး္်႑ေသားး်ားကုမကသညက္မ်ား႑းရကက   ုားး္ကားေသ် း ုာ႔ကုမကလုးကထံုား္မ်ားေးခထရကကလ်ေ႑် က္ေ ်္က ရကကေးား  
ပ က္ား ပ းကး သညက။ ႑  ုး လုးကေ ်္က ႈ္သညက ႑ေသားး်ားကုမကသညက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ႑လရးကသေဘ်လုးကက ု က္သူ္မ်ား 
႑းရကက ေကမ်ကက္မကကးမက  ုားးးက ု သ ုာ႔္၀ုးက း္်ဏးးက ု သးက္ွးကပးီား   ုားး္ကားေသ် း် ရကကး်း က္ား 
႑ေထ်ကက႑ထ်ားပ ္ကာ႔ မ က္းးကပ းကေကမ်ကး က္း ုာ႔ ႈ္က ု  ရ္ကာ႔ပးၱဳမ ု္က္ညကပ းကး သညက။ ႑ေသားး်ားကုမကသညက္မ်ား႑်ား 
သးက္ွးကး္်ဏ သးက္ွးကက် း က္း ုာ႔ ရ္ကာ႔ပးၱဳပ ္ကားသညက ႑ေက်ကက ရမက႑ ် ွ ္မ်ား႑်ား ႑ၾကီားး်ား 
 ေ္ွ် က္  ုထုးကသူ္မ်ား႑ေးခ း ု  ္ု  ႑် ုုံး ုကကမ ု က္ မက ေမ ် မေးားမ ု္ကး လ ္ကာ႔္ညက။ ၎႑ပး္က မ္ကးးက 
းးကေ ားေ ားဂ းကပ၌ ႑ ် ွ ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ကုမကသညက္မ်ား႑ၾက်ား ္ံုၾကညက ႈ္က ု ္ညကကြာ႔သ ုာ႔းညကေ ်ကကမ ု္က္ညကာ႔ 
႑ေၾက်္ကားေလာ႔လ်္ႈပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကး သညက။ သ ုာ႔္ွသ် ကုမကသညက္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္မ်ား႑်ား 
သ  ွ လ်ပးီား ႑ ် ွ ္မ်ားသညကလညကား ၎း ုာ႔၏  ်ထူားက ု႑လလြသံုားး်ား ပးၱဳ္ညက္၀ုးကေ မ။ ၁၂၇ 
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 ေကမ်ကက္ မကကးရ္ကား္မ်ား၏ းညကေမ ်္မ်ား၊ ေ္ွ် ္က  ုထးုက ်ပ္ ၱဳ႕္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑ဓ က ေ္ွ်္က  ထုးုက ်လ္ကားေၾက်္ကားပး 
ထ ု္ကားမ ု္က္ ံုႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ုက္က္ံေပ္းံု 
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၇။ ႑ေ္  ကမကပးညကေထ်္ကး၏ု းာီးးရ်ားေ ားး းက  ုာ႔္ႈ္ မ်ား 

ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက ႑ေ္  ကမကပးညကေထ်္ကးု၏ းီားးရ်ားေ ားး းက  ုာ႔္ႈက ု ၁၉၉၇  ုုႏွးကကးညကားက  ္က  ု္ကေမ း  
သညက။ ၂၀၀၃  ုုႏွးကးရ္က သ ၼ္း ေဂမ် မကဘု ွက သညက ပ္မက္်မ ုက္က္ံ္ွ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား း က္သရ္ကားပ က္ားက ု 
း်ားပ္းကေသ် ႑  ္မကာ႔႑္ွးက ၁၃၃၁၀ က ုထုးကပးမက ြာ႔သညက။ ၂၀၀၈  ုုႏွးက ဇူလ ု္ကလးရ္က ႑  ုး ႑္ မကာ႔႑်ား ္ရ္ကား္ံပးီား 
႑ေ္  ကမက ကရမကဂ ကကက Tom Lantos Block Burmese JADE (းးက႑ုးက မၱဳးကေ ားက ု မကာ႔ကမ္ကသညကာ႔႑ေမပ ္ကာ႔ာ႔) 
၂၀၀၈  ုုႏွးက ႑ကကအစဥးေ းးက းက (ပးညကသူာ႔အစဥးေ  ၁၁၀-၂၈၆)က ု ပးး်မကား ြာ႔သညက။ ႑  ုး း်ားပ္းက မကကးရ္က 
႑ေ္  ကမကပးညကေထ်္ကးုသ ုာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွးူားေ ်က  ွ ေသ် ေကမ်ကကး က္ား သ ုာ႔္၀ုးက းး ပ္်ားုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကကး ္ကား 
သ ုာ႔္၀ုးက းး ပ္်ားး ၀္ကေသ် လကက၀းက းမ်္မ်ား း္ကသရ္ကားပ ္ကား္မ်ားး ၀ က္း သညက။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉  ုုႏွးကးရ္က 
မညကားအစဥးေ ပး္က ္က မကက္မ်ားးရ်ပးၱဳလုးက ပးး်မကား ြာ႔း သညက။၁၂၈ ပးးက ဏက႑ေမပ က္ာ႔ ႑ေ္  ကမကေ ခလ် းးက သမကားုႏွ္ကာ႔ 
 ေထ်္က ဏက႑ုွႏးက၂၀ ႑ထ း ၀္ကေသ်ကလညကား လကကေးရ႕းရ က္ ႑း္ကား႑ၾကးက လုးကေ ်္ကပ ္ကား ္ ွ း ။ 
 ေကမ်ကကး က္ား႑ကကအစဥးေ  (ုႏွ က္ာ႔ ႑ီား္၏ူ ္ က္ အစဥးေ ) သညက  ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ် က္ား၀ က္္ႈေၾက်္ကာ႔  
  ွ ္ညကာ႔ ္ ္ကးးကေ  ္ကားေ ်္က္မ်ား၏ ၀္ကေ ရ္က ုး်ား ီားလ ုေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ းကသညက။  

ေကမ်ကက္မကက းမ်အစဥးေ  ေးခထရကကလ်ပးီားေမ်ကက ႑ေ္  ကမကုႏွ က္ာ႔ ႑ပ ်ား႑ေမ်ကကမ ု က္္ံ္မ်ားးရ္က ပ္မက္်ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား ၀ က္္ူ မက ႑ ကက႑ ြ္မ်ား ွ လ်း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် 
 ေ ် က္ား မ္ႈ္ွ်  ႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္မ်ားးရ္က  ကကလကက  ပ္ က္ာ႔းကကလ် ြာ႔း သညက။ ဘ်ဂ  ီ၊ က်းီ္်၊ းးက မီ 
လကက၀းက းမ်ကု္ၸဏီ္မ်ား႑း ႑၀္က အစဥေ ်းုႏွ္ကာ႔ ႑ေ္  ကမက လကက၀းက းမ်ကု ၸ္ဏီ္မ်ားသညက 
႑ေ ား္ူး းက  ုာ႔ ႈ္္မ်ားုွႏ္ကာ႔ း ်ား၀ က္ပ က္ားုႏွ က္ာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ပးဥမ်္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် 
႑်ား၀္က္ူ မက ပ္္ကား  ုၾကး သညက။  

္ညကသ ုာ႔း္က  ုေး ေကမ်ကက္မကက းမ်၏ ္ူလ ္ကားပ္းကက ု  ွ်ေ ရ မကလရမကးရ် ကက ြ္ႈ ွ ပးီား ေကမ်ကက္မကက းမ် 
႑္မ်ားးု္ွ ႑ေ္  ကမကသ ုာ႔ ႑ပ ်ားး ု က္ားပးညက္မ်ား္ွး ္ကာ႔ ၀္ကေ ်ကကလ်ၾကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်အစဥးေ းရ္က၀်ကရကကးးက ု္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံ္ွ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား ႑ပ ်ားမ ု္က္ံးရ္က 
ပ းကေး်ကကပးီား ႑ပ ်ားမ ု္က္ံ္ွ ႑ေ္  ကမကမ ု္က္ံသ ုာ႔း က္သရ္ကားး က း ်ား၀္ကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက 
 းမ်႑္မ်ားးုက ု ႑ပ ်ားမ ု က္္ံ္မ်ား ႑ထူားသပ က္ာ႔ ထ ု က္ားမ ု္က္ံးရ္က  က္ာ႔းကကပးၱဳပး္က္ႈ ပးၱဳလုးကေသ်ေၾက်္ကာ႔  
း းက  ုာ႔ ႈ္သညက ႑ကမ ၱဳားသကကေ ်ကက္ႈ ႑မညကား္္ကသ် ွ း သညက။  

လကကေးရာ႔းရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားသညက ပ္မက္်မ ု က္္ံ္ွပ းကေၾက်္ကား ႑ေ္  ကမက႑ေက်ကက ရမကး်မ္ွ သ  ွ  
 ေ႑် က္ၾက ၱဳားး္ကားသညကာ႔း ု က္ သ  ွ မ ု က္္ညက္၀ုးကး ။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား ထု က္ားမ ု္က္ံသ ုာ႔            
 ေ ်ကကေသ်႑   ႑  ုး ေကမ်ကက္မ်ား႑်ား ႑ပ ်ားမ ုု္က္ံ္ွ ေကမ်ကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ေ ်ေုႏွ်  ထ်ား ွ လ ုုကကး သညက။ 
ထု ႑ ္ကာ႔းရ္က ္ူလသကကေသ ံလကက္ွးက္ ွ ေသားး ။ ႑  ုး ေကမ်ကက္မ်ား႑်ား ဘမကေက်ကကသ ုာ႔ ္ူေ ်္ကပးီား 
႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ေး ္ကားးးကလ ုကကး သညက။ ဤ႑ ္ကာ႔းရ္က္ွ ္ူလသကကေသ ံလကက္ွးက သ ုာ႔္၀ုးက 
္ွမကကမကေၾက်္ကားသကကေသ ံလကက္ွးက ထရကကလ်း သညက။ ဤ႑ ္ကာ႔းရ္ကသ် ဓ းက ရြ မကား သ ုာ႔္၀ုးက 
 ေကမ်ကက္မကကကၽရ္ကားကမ္ကးည် ွ္က္မ်ားက ေကမ်ကက္မကက းမ်၏ ္ူလဇးကပ္းကက ု  မကာ႔္ွမကားမ ု က္း သညက။  
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၂၀၁၃  ုုွႏးက ၾသဂုးကလးရ္က ပ္မက္်ာ႔းး ပ္်ားုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကကး ္ကားး္ကသရ္ကား္ႈ႑်ား ထးကး ုားးးကုႏွးက း းက  ုာ႔ပ ္ကား ႑္ မကာ႔ 
၁၃၆၅၁ ၁၂၉ ႑်ား သ ၼ္း ႑ ုဘ်ား္်ားက လကက္ွးကေ ားထ ုား ြာ႔း သညက။ 

၂၀၁၆ ုုႏွးက ေ္လးရ္က ႑ေ္  ကမကဘက်ေ ားး်မ္ွ ေကမ်ကက္မကက းမ်း္ကသရ္ကား ႈ္႑း ႑၀္က း းက  ုာ႔ ႈ္္မ်ားက ု 
ထးကး ုားေၾက်္ကား ေၾက်ကပ္် ြာ႔း သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား (ုႏွ္ကာ႔႑ပ ်ားမ ု္က္ံး ု က္  
းီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား)္မ်ား႑်ား ႑ေ ား္ူး းက  ုာ႔္ႈ ကကလကကပးၱဳလုးက ြာ႔ေသ်ကလညကား ႑ေ္  ကမက  က္ားုီွႏားပ ႇ္ၱဳးကုႏွံ္ႈုႏွ က္ာ႔ 
႑ပ ်ား႑္ညကးမကက း် ္ကားးရ္ကး ၀္ကေသ် းုဂၢ ၱဳလက္မ်ား႑်ား ႑မညကား္ က္ေပ ေလမ်ာ႔္ႈပးၱဳလုးကေးား ြာ႔း သညက။  

 

၈။ မ ဂံုား 

က ၻ္်ေးခးရ္က ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားသညက ႑ ညက႑ေသရားုွႏ္ကာ႔ းမက  ုားပ္ က္ာ႔္်ား္ႈေၾက်္ကာ႔ 
ထ က္ ွ်ားေကမ်ကၾက်ားသညက။ သုေးသမပးၱဳ မကက႑်ားလုံား္ွ ေ ်ကပးသညက္ွ် ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ် 
ကုမကသရ္က္ႈသညက ္ ္ကက  မကာ႔္ွမကားထ်ားသညကထကကး္က း ု  ္ု  းမက  ုား ွ ေၾက်္ကားေ ်ကပးထ်ားး သညက။ 
က ၻ္်ေးခးရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား၏ ေးမားကရကကးမကား  ုားသညက ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈးမက  ုားထကက 
႑ ္းမက ပ္ က္ာ႔္်ားး သညက။   ုလ ုသညက္ွ် ပ္မက္်႑း ႑၀္က ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကေသ်မ ု္က္ံ္မ်ား္ွ် 
႑ပ္းက႑းရမကား္မ်ားးရ်  ွ ပ ္ကားပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ထုးကလုးက ႈ္က ု ထ မကား မၱဳးကပ ္ကားသညက ႑လရမကးမက  ုား ွ ေၾက်္ကား 
  ုလ ုး သညက။ ႑ပ္းက႑းရမကား္မ်ားးရ်  ွ ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ း ်ား္၀္က ေ္ွ်္က  ုထုးကပ က္ားုႏွ က္ာ႔ ႑ ရမက္ေ ်္ကပ ္ကား္မ်ား 
ပ းကေးခေမပးီား ဤ ႑ပ ္ကား႑ ်သညကလညကား က္ၻ်ာ႔ေကမ်ကက္မကကကက၏ ၀ ေသသးးက ု ပ းကလမကက ွ ေမေးသညက။  

မ ု က္္ံးက်ေကမ်ကက္မကက းမ်ေးမားကရကကသညက ၾကီား္်ပးီား (႑ မ ၱဳ႕ မကာ႔္ွမကား မကက္ွ် းးကုႏွးကလွမ္က 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၀-၁၂ ဘီလီ္ံမီားး ား  ွ း သညက။) း ုားးကကလ်ေမး သညက။ ၂၀၁၄  ုုွႏးက 
က ၻ္်ာ႔လကက၀းက းမ်ေ ်္ကား မ္ႈ္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၅၇ ဘီလီ္ံ ွ း သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား 
သညက ႑ပ္းကးမ ုားးမက  ုားထ်ား သညကာ႔ ကုမကးညကပ းကပးီား က္ၻ်ာ႔ကုမကးညကးကက၀မကားုႏွ က္ာ႔ ႑ပ ်ားဓ းကသး ၱဳ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ 
ုႏႈ က္ားး်လွမ္က ေးမားကမသရ်ားပ ္ကား္ ွ း ။  လရမက ြာ႔ေသ် ၂ ုႏွးက မကာ႔က က ၻ္်ာ႔ကုမကးညကးမက  ုား္မ်ား ကမ ္ကားသညကာ႔႑ မ မကးရ္က   
ေကမ်ကက္မကက းမ်၏ းမက  ုား္ွ်ကမ က္ားသရ်ားပ ္ကား္ ွ း ။ ႑ ညက႑ေသရားေက်္ကား္ရမကေသ် ေကမ်ကက္မကက္မ်ား 
သညက ေးမား႑လရမကေက်္ကားလမကက ွ း သညက။ သ ုာ႔ပ းက ် ေကမ်ကက္မကက းမ်ေလ်ကသညက က္ၻ်ာ႔ 
ကုမကးညကကုမကသရ္က္ႈထကက  က္ၻ်ာ႔႑ုႏုးည်ေလ်ကုႏွ္ကာ႔ း ု္ ု ္ကးူး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ း ကမေသ်းီားးရ်ားေ ား 
သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက း ု္ ု ကက ြပးီား းးက မ မကးညကား္ွ်း က္ ေကမ်ကက္မကကကက႑်ား႑ုးက မၱဳးက မက ကက ြေၾက်္ကားက ု 
  ုလ ုး သညက။  

းရ္ကား၀္ွ ေးမားကရကက႑ထ  ေကမ်ကက္မကက းမ် ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက (supply chain) သညက 
က ၻ္်ေးခးရ္က  ွ က္ားလ္ကား္ႈ္ ွ ဘြ ႑လရမက႑္္ကား ကရြပး်ားလမကက ွ း သညက။ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑္မ်ားးုသညက  
းမက  ုားၾကီား္်ားပးီား သ္က္ူ လရ္ကကူေသ်ေၾက်္ကာ႔ း ်ား္၀ က္လုးက္မကား္မ်ား႑်ား ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားေးားသလ ုပ းကေမး  
သညက။ းးက  းးက ံ း ်ား္၀္က႑ုးကးု သ ုာ႔္၀ုးက ေ္ွ်္က  ု႑ ရြာ႔ ္မ်ားး ၀ က္လ်ပးီား  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား  
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ပးညကးသ ုာ႔   ုားထုးကက် ႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက ္ူသညက္မ်ားလညကား  ွ း သညက။ ္ွမကကမကးရ် ေၾက က်ပ္်္ႈ္ပးၱဳပ က္ား ုႏွ္ကာ႔ ေ္ွ်္က  ု 
ထုးကပ ္ကားသညက းမက  ုားကရ္ကား ကကးရ္က ေမ်ကကေ္်္က ံလ ုကကမ ု က္္ႈက ု ေ ွ် က္ ွ်ားမ ု္ကသညကာ႔ ႑ဓ က 
မညကားလ္ကားးးက ုပ းကး သညက။ ႑  ုး  ေ္ွ်္က  ု္ႈုႏွ က္ာ႔ ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑်ား 
းရ္ကား၀္ွ ေးမားကရကကသ ုာ႔သရ်ား ်   ီားးးကေလမ်ကက ေပ  ် ံလ ုကကမ ု္က မက္ွ် လရမကးရ် ကက ြပးီား ္  ္ကမ ု္က္ံ ွ  ႑း ုား ၏ 
၀ က္ေ ရ္္မ်ား  ံုား ံႈား္ႈပ းကေးခေးး သညက။ ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ၾကံၱဳေးရာ႔ေမ ေသ် ႑ ကက႑ ြ္မ်ား ုႏွ က္ာ႔ 
႑ ရ္ကာ႔႑ေ ား္မ်ားသညက ပ္မကက္်မ ု္က္ံးရ္ကသ်္ကဘြ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔မ ု္က္ံ္မ်ား႑်ားလုံားးရ္က 
ၾကံၱဳေးရာ႔ေမၾက း သညက။  

ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑းရကက ႑ၾကီား္်ား ုံားေသ်း မကေ ခ ႈ္္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ပးၱဳပး္ကေပး် က္ားလြ မက လု ႑းက မကက္မ်ား္ွ် (၁) 
႑ က္းးီကမၱဳား ွ္က္မ်ား  ု က္္်႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ပးၱဳပ က္ား (၂) အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က (၃) ထုးကလုးက္ႈ/ 
း က္း ုာ႔ ႈ္ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ းမက  ုားပ းကပ ္ကား(၄) ဘူ  ္သ းၸံ႑ မကက႑လကက းီ္ံ မကာ႔ ရြေ ား (၅) 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ ႈ္ဘ၀သကကေ ်ကက္ႈ႑ေးခးီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ား (၆) ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း က္ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ 
႑လုးက႑က ု္က မကးီားပ က္ား း ုာ႔ပ းကး သညက။  

႑္ကးးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား   ု္ က္ ်႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑်္ကပးၱဳပ ္ကား 

ပ္မက္်မ ုက္က္ံးရ္က ႑်ားေးမ်ာ႔ပးီား လံုေလ်ကက ႈ္္ ွ ေသ် ႑း ုား ၏ းီ္ံ မကာ႔ ရြေ ားးမးကုႏွ က္ာ႔ ႑းူေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ား မက၊ 
းညကား္မအစဥကား႑း ု က္ားလုးကေ ်္က မကုႏွ္ကာ႔ းီ္ံ မကာ႔ ရြေ ားးမးက္မ်ား႑်ား ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္က မက းရ္ကားေ ် က္ ညက 
မ ္ ကာ႔ကမပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကက႑ုးက မၱဳးကေ ား္ွ် လရမကးရ်႑်ားမညကားေမး သညက။ ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက 
႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔မ ု္က္ံ္မ်ားမညကားးူ းူညီေသ်း မကေ ခ္ႈ္မ်ား ွ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ္းူညီေသ် 
႑ ်းးက ု္ွ် ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက  ္ကးုုႏွးက္မ်ားးရ် ကမ္ကာ႔သံုား ြာ႔သညကာ႔ းးကးညကားက္ကား ုႏွ က္ာ႔ းံ  ားး းကးီားးရ်ားေ ား္ွ 
႑ေ္ရ္မ်ားက ုကူားေပး် က္ား  ္ေူမသညကာ႔႑ မ မကက်လက ု  ပ းကသမကားေမ  ြ ပ းကး သညက။ ႑  ုး  ႑ေ္ရ္မ်ားသညက 
 ေကမ်ကက္မကကကက၏ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈုႏွ က္ာ႔႑ုးက မၱဳးက္ႈး ုားးကကေ ားုႏွ္ကာ႔းးကလမအစဥကား  း မကေ ခ္ႈ္မ်ား  ကကလကက 
 ွ ေမ္ညကပ းကး သညက။  

႑ုးက မၱဳးကေ ားုႏွ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ ွ ေ ား းမက  ုားကရ္ကား ကကးရ က္ လ ု က္း က္ထုးကေးားေ ား၊ ထုးကလုးက ႈ္႑်ား 
 ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ၾကီားၾကးကေ ားသညက ႑ဓ က း မကေ ခ ႈ္းးက းကပ းကသညက။  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  မေးားေ ား႑းရကက  းမးကကမေသ်၊ 
းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ ေသ်လုးကထံုား္မ်ား္ ွ ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔  လ ု က္း က္ထုးကေးားပ က္ားုွႏ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသညကာ႔ 
ေမ ်ေ သ႑်ား ထ မကား မၱဳးက ႈ္ပးၱဳ ်းရ္က ႑ ကက႑ ြပ းကေးး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ လူမညကားးု၏ ထ မကား မၱဳးက္ႈ 
 ေ႑်ကကးရ္က ွ ေမသညက၀ု ္ွးက္ူထ်ားၾကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကားးရ္က ္ညကသူက ႑္ွမကးက္က 
႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက ံး်ားေမ သညကက ု သ  ွ  မက ္ပ းကမ ု က္း ။  
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အစဥးေ ုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က  

အစဥးေ ုႏွ က္ာ႔ းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က႑်ား လကကေးရာ႔႑သံုားပးၱဳ္ႈ ႑လရမကမညကားး ားး သညက။ းညကားက္ကားလ ုကကမ်ေးေ ား 
႑းရကက ၾကးက္းကလုးကေ ်္က မက ႑း ုား ၏းရ္ကားေ ်္က ညက္ွ် ႑်ားမညကား္ႈ ွ ပးီား ကု္ၸဏီ္မ်ား္ွ ႑  ုး  
းညကားက္ကား္မ်ား႑်ား လ ုကကမ် မက းရြ္ကက ရ္က္ကကလံုား္မ်ား္ ွ း ။ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ႑ေး်း ု္ကားးရ္က 
၁၉၉၅ ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ၏ ၇၅%  မကာ႔႑်ားပး္က က္္ႈပးၱဳ ြာ႔ေသ်ကလညကား ထ ုပး္က ္က မကက္မ်ား္ွ်  ွ္ကားလ္ကား္ႈ 
္ ွ ေသားေး။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား္ွ ္ူၾက က္ားေ ား ရြ္ညကာ႔ မညကားအစဥးေ ုွႏ္ကာ႔းညကား္မအစဥကား 
းညကားက္ကား္မ်ားးရ္က ေပ  ွ္ကား မကက္မ်ားထညကာ႔သရ္ကားေ ်ကပးလ်္ညက၀ုေ္ွမ်ကလ္ကာ႔း သညက။ သ ုာ႔ေသ်က  ေက်္ကား္ရမကေသ် 
မ ု က္္ံးက်းံုႏွၱဳမကားုႏွ္ကာ႔႑ညီပ းကေး မက ႑  ုး ္ူေဘ်္ကးးက ုလံုား႑်ား သံုားသးက ႈ္ပးၱဳပ က္ားက း ု္ ု႑ကမ ၱဳားေကမားဇူား 
 ွ ္ညက ပ းကး သညက။ ္ညကသု ာ႔း္ကပ းကေး းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကားလ ုကကမ် ႈ္သညက ႑ဓ ကး မကေ ခ္ႈးးက းက႑ပ းက 
 ွ ေမ ြး္ကပ းကး သညက။  

ထုးကလုးကပ ္ကား/ း ုာ႔ကုမက ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ းမက  ာုးပ းကပ ္ကား 

လကက ွ ႑ေမ႑ထ်ား႑  ႑း ုား သညက ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကားုွႏ္ကာ႔ ႑ကမ ၱဳားးူးူားေး ္ကား 
လုးကက ုက က္ေမေသ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားပ းကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္႑်ားလုံား၏ ၂% က ုသ် 
႑္ွမကးက္ကေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ား္ႈပး မ ု္ကပးီား ကမမက ၉၈%( းုဂၢလ က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား)႑်ား  ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ မက 
႑်ားမညကားေသ်ေၾက်္ကာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ွ သူ္မ်ား႑်ား ထုးကလုးက္ႈက ု ေၾက်ကပ္်ပ ္ကားပးၱဳ္ညက၊ ္ပးၱဳ္ညကုွႏ္ကာ႔ ႑ ရမက္မ်ား၊ 
 းမ် ရမက္မ်ားေးား္ညက၊ ္ ေးား္ညကး ု႕က ု း းကၾက ၱဳကကေ ရား မ္က ရ္ကာ႔ေးားထ်ားသကြာ႔သ ုာ႔ ပ းကေမး သညက။   ုလ ုသညက္ွ် 
  ွ ထ်ားသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက ႈ္း္်ဏုွႏ္ကာ႔ းမက  ုားသညက ႑္ွမကးက္ကထုးကလုးက ႈ္၏ ၂% 
က ုသ် က ု္ကး်ားပးၱဳမ ု္ကး သညက။ ၎႑ပး က္ းမက  ုားပ းကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑္ွမကးမက  ုားေ႑်ကက 
 ေလမ်ာ႔မညကားးရ် ပးၱဳပး က္သးက္ွးကေသ်ေၾက်္ကာ႔ ထုးကလုးက္ႈးမက  ုား္ွ် ႑ ္းမကမ က္ာ႔ကမသညကာ႔  ပးဥမ်းးက းက 
လညကား ွ ေမး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ႑း ုား ၏၀ က္ေ္ရ္မ်ားဘီလီ္ံုႏွ္ကာ႔ မီ  ံုား ႈံားမ ု္ကေပ  ွ ေမး သညက။ ထုးကလုးက္ႈ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ုႏွ က္ာ႔ ကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး္က ွ သူ္မ်ားက ႑ ရမကေ္ရ႑ေပ္်ကက႑္မ်ား ေးားသရ္ကား ႈ္သညက းရ္ကာ႔လ္ကားးရ် 
ေၾကပ္်္ႈပးၱဳ မက ႑ဓ က ႑၀မကာ႔႑း်ားးးက ုပ းကေၾက်္ကား ေထ်ကကပးေပး်  ုး သညက။  

ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသူ္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳ မက ႑ဓ က လ က္ားေၾက်္ကားသံုား ုက ု ႑သုံားပးၱဳး သညက။  

၁။ ထုးကလုးက္ႈက ု း ်ား၀္ကေၾက်ကပ္်ပးီား  းမ် ရမကုွႏ္ကာ႔႑ ရမက္မ်ား႑်ား ေးားေ ်္ကက်  ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ 
 ေ ် က္ား မသညက။ ဤမညကားလ္ကားသညက ေ႑်ကးေ း်္မ်ား၏ ႑ကမ ၱဳား႑ပ္းက ႈ႕ေထ်္ကာ႔္ွၾကညကာ႔လွမ က္ 
 ရြေ ်္က္ႈ႑မညကား ုံားမညကားလ္ကားပ းကသညက။ းုးုေး ္ကားထုးကလုးက ႈ္၏ ၁၀-၂၀% သညက ဤလ္ကားေၾက်္ကား         
က  ု ႑သုံားပးၱဳသညက။  
 

၂။  ထုုးကလုးက္ႈက ု း ်ား၀ က္ေၾက်ကပ္်ပးီား  းမ် ရမကုွႏ္ကာ႔ ႑ ရမက္မ်ား႑်ား ေးားေ ်္ကက် ၀ က္သူ္မ်ား၏ 
လကကထြသ ုာ႔ း ုကက  ုကကေ ်္ကား မပ က္ား/း္ကး ုာ႔ပ ္ကားပးၱဳး သညက။ ဤမညကားလ္ကားသညက  ုး ္ ရြေ ်္က ႈ္ 
႑ ွ  ံုားမညကားလ္ကားပ းကပးီား းုးုေး ္ကားထုးကလုးက္ႈ၏ ၁၀-၂၀%  ွ း သညက။  
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၃။  း ်ား၀ က္ေၾက်ကပ္်္ႈ္ပးၱဳပ က္ား၊ း ်ား၀္က းမ် ရမကုႏွ က္ာ႔ ႑ ရမက္မ်ား႑်ားေးားေ ်္ကပ က္ား္ ွ ဘြ 
၀ က္္ူသူ္မ်ား၏ လကကထြသ ုာ႔ း ုကက  ုကကေ ်္ကား မပ ္ကား /း္ကး ုာ႔ပ ္ကားပးၱဳး သညက။ ဤမညကားလ္ကားသညက 
 ရြေ ်္က္ႈ႑ ွ  ုံားမညကားလ္ကားပ းကပးီား းုးုေး ္ကားထုးကလုးက ႈ္၏ ၆၀-၈၀%  ွ း သညက။ း  းးက ံ 
း ်ား၀ က္ုႏွ္ကာ႔ း ်ား္၀္ကလုးကထံုား္မ်ား္ွ်  ေ ်ေထရား္ွကကုႏရ္ကလွမကက  ွ း သညက။ အစဥး္် 
႑ မ ၱဳ႕ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား း ်ား၀ က္ေၾက်ကပ္်္ႈပးၱဳလ ုကကေသ်ကလညကား  ေမ်ကကး ု္ကားးရ္က 
း ်ား္၀္က လ္ကားေၾက်္ကားထြသ ုာ႔ ေ ်ကက ွ သရ်ားသညက္မ်ားလညကား ွ း သညက။  

 

ေ္ွ်္က  ုထုးကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ ထုးကလုးက ႈ္႑်ားေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ က္ား း မကေ ခ္ႈ္မ်ား႑်ားေပ  ွ က္ား မက ၁၉၉၅  ုုႏွးက 
 ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ား ပး္က ္ကသညကာ႔ ၂၀၁၆  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ သညက ႑  ုး  း မကေ ခ ႈ္႑ မ ၱဳ႕႑်ား 
ေပ  ွ က္ားေးားမ ု္က္ညက၀ု ေ္ွမ်ကလ က္ာ႔း သညက။ ပး က္က က္လ ုကကသညကာ႔အစဥးေ းရ္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူုႏွ က္ာ႔ လ ု္ကး္က 
က ု က္ေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑်ား ဘက်ေ ား  ု္က ်လ ုကကမ် ္ႈ္မ်ား႑်ား ေပ ေလမ်ာ႔ေးားလ ုကကေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
ပ းကး သညက။ သ ုာ႔ေသ်က ႑ ရမကုႏွ က္ာ႔မ္ကးးကကုမကသရ္က ႈ္႑်ား ထ မကား မၱဳးကပ ္ကားက ု   ု က္္်႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက 
႑ေ ားၾကီားေသ်သံုားသးက္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးက မကကမမက ွ ေမး ေသားသညက။ း မကေ ခ ႈ္္မ်ား႑်ား က္  ု္ကမ ု္က မက႑းရကက 
႑ က္းးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား   ု္က္်႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ပးၱဳပ က္ား၊ းရ္ကားေ ် က္ ညကပ္ႇ က္ာ႔း က္ပ က္ားုွႏ္ကာ႔႑းူ 
းံုးံ႑္မ ၱဳား္မ ၱဳားပ ္ကာ႔႑်ားေးားေထ်ကက ံ္ႈ္မ်ားပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ား 
လုးက္မကား၊  ပးညကးရ္ကား႑ ရမက္မ်ားအစဦားးီားး်မ၊ သ္ံဇ်းမွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မုွႏ္ကာ႔ 
႑ေက်ကက ရမကး်မး ုာ႔႑ၾက်ား းူားေး ္ကားေ ်္က ရကက္ႈပ ႇ္္ကာ႔း္ကပ က္ားုွႏ္ကာ႔ းမးကကမေသ်လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ား 
ကမ္ကာ႔သံုားပ ္ကားပ ္ကာ႔ ႑း ုား ၏ ႑ ရမကဘက်ေက်ကက ံ ႈ္္ွ် း ုားးကကလ်္ညက ပ းကေးသညက။  

ဘူ္ သ းၸံ႑ မကက႑လကက ုႏွ္ ကာ႔ းီ္  ံမကာ႔ ရြေ ား 

႑ပ ်ားသံုားသးက ္ညကာ႔႑ ်္ွ် ္ ံုၾကညကလကက ံမ ု က္သညကာ႔ ဘူ  ္ေ    ု္က ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား္ ွ ပ က္ားပ းကး သညက။ 
လံုေလ်ကကေသ် ဘူ္ ေ    ု က္ ်းးကး က္ားေက်ကက္ူ ႈ္ ္ ွ ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ ႑္ွမကးက္က းညက ွ ေမေသ် 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်သ ုကက္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ထရကကုွႏၱဳမကား သ ုာ႔္၀ုးက ႑လ်ား႑လ် ွ ေသ် 
 းမ်သ ုကက္မ်ား႑်ား သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က  က္ားုီွႏားပ ႇ္းကုံွႏ မက္ွ် းရမကာ႔း်ား္ႈ 
းးက းကပ းကသညက။ ေက်္ကား္ရမကေသ် းီ္ံ႑ုးက မၱဳးက ႈ္္ ွ ပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ မ ု က္္ံေ ား္ပ္ က္သကက ႈ္္မ်ားသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က 
 က္ားုီွႏားပ ႇ္းကုံွႏလ ုသူ႑းရကက း မကေ ခ္ႈး က္ပ းကသညက။ သ ုာ႔ပ းကေးက်္ူ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက္မ်ား႑်ား း ်ား၀ က္  
ထုးကလုးက ရ္ကာ႔က ု ပ္မက္်မ ု က္္ံသ်ား္မ်ားက ုသ်  ရ္ကာ႔ပးၱဳေးားထ်ားး သညက။ 

သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကမွ္ ကာ႔ လူ္ႈဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက္ ႈ႑်ား းီ္  ံမကာ႔ ရြပ ္ကား 

႑ပ ်ားးရ္ကားထရကကးူားေ ်ကပ က္ားလုးက္မကား္မ်ားကြာ႔သ ုာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ က္ားေၾက်္ကာ႔  
ပးညကသူ္မ်ား႑ၾက်ား ႑ပ္္ကားးရ်ား္ႈ္ မ်ား၊ ္ေၾကမးက္ႈ္မ်ားသညက ုႏွးကက်လၾက် ွညကးရ်ပ းကေးခေမ ြာ႔း သညက။ ေပ္္် 
သ က္ား ညကားပ ္ကား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္က ထ   ုကကးမကကးီားပ က္ား၊ ႑ကမ္ကာ႔းမကကပ း်ားပ က္ား၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ က်က  
ေမသညကာ႔ေမ ် ွ  ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား႑ေမပ ္ကာ႔ ႑လုးက႑က ု္က္  ွ ပ ္ကား၊ လူ ႈ္ေ ားုႏွ က္ာ႔ းီားးရ်ားေ ား ရံာ႔ပ  ၱဳား္ႈ္ ွ ပ ္ကား 
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သညက းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈညံာ႔ မ္ကားပ က္ား၊ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ္ ွ ပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ပ းကပးီား ေ သ ံပးညကသူ္မ်ား၏ ္ေၾကမးက မကက္မ်ား 
ပ္ က္ာ႔္်ားေးသညကာ႔႑ေၾက်္ကား႑ ္ကား္မ်ားလညကားပ းကး သညက။ ေကမ်ကက္မကကကက႑းရကက းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကား္မ်ား 
ုႏွ က္ာ႔ ၾကီားၾကးကေ ား႑းရကက ေး်္ကား  ုေမၾကပးီား ႑  ုး ပးဥမ်္မ်ား႑်ား က ု က္းရ္က မက ႑း ုား သးက႑ေးခ 
  ႑်ား္မ်ားကမေ ်ကက လမကက ွ း သညက။  

သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ႑း ုား သးကးးက းကုႏွ္ကာ႔႑းူ ေ္ွမ်ကလ္ကာ႔ မကက္မ်ားးရ် ွ ေမး သညက။ ႑း ုား ႑္ကးးီကမ ား ွ က္ား္မ်ား၊ 
းမးက္မ်ားုႏွ က္ာ႔လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ား႑  ႑း ုား သးကသညက သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မုႏွ္ကာ႔သးကေး်ုႏွ္ကာ႔သဘ်၀ 
သ္ံဇ်းထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ႑်ား သ္ံဇ်းုွႏ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ 
႑ပ းက ေပး် က္ားလြလ ုကကေသ်ေၾက်္ကာ႔  သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔လူ္ႈဘ၀ထ   ုကက္ႈ႑ေးခးီ္ံေ ားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကား  
း်မ႑ၾက်ား း ု  ္ုးူားေး ္ကားေ ်္က ရကကလ်မ ု က္္ညကပ းကေးသညက။ EIA လုးကထံုား္မ်ားက ုလညကား ၂၀၁၅  ုုႏွးကးရ္က 
႑းညကပးၱဳ ြာ႔ပးီား ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသူ္မ်ားလု ကကမ် ္ညကာ႔ လ ု႑းက မကကးးက ု႑ပ းက ပးး်မကားလ ုကကပးီ 
ပ းကး သညက။  

ထုးကကုမကးမက  ာုးပ္ႇ္ ကာ႔း္ကပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ ႑လုးက႑က ု္ က မကးီားေးားပ ္ကား  

ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ်းမက  ုားကရ္ကား ကက၏ ႑ ္ကာ႔္မ်ား႑်ားလံုားးရ္က ပးညကးရ္ကားပ၌ ထုးကကုမက 
းမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္ကမ ုက္က မက ႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကား္မ်ားးရ် ွ း သညက။ ေကမ်ကက္မကက႑္မ်ားးု္ွ် ႑ထူားသပ ္ကာ႔ ႑  ုားးမက 
 ေကမ်ကက္မကက္မ်ားသညက မ ု္က္ံ႑းရ္ကားပ၌  က္ာ႔းကကပးၱဳလုးကပ ္ကား (ပးၱဳပး က္ပ က္ား၊ ပ းကေး်ကကပ က္ား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား၊ 
ထု းကပ ္ကား၊ လကက၀းက းမ်ပးၱဳလုးကပ ္ကားးသညက) ္ပးၱဳ္ီ ပးညကးသ ုာ႔း္ကး ုာ႔ပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလုးကေမၾကး သညက။ 
ဤ႑းီ ္က ံး်႑လ ုာ႔း် သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ေ ရားေုႏရား ြာ႔ပးီား ႑ထကကး က းၥ းက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ းးကလမအစဥကားေသ် 
႑ေၾက်္ကားပး မကက္မ်ားးရ်က ု က ုားက်ားေ ်ကပး႑းကး သညက။ ႑္မ်ား႑်ားပ က္ာ႔ ထ ု္ကား သ ုာ႔္၀ုးက း ုးကမ ု္က္ံသညက   
းမက  ုားကရ္ကား ကက႑်ားလုံားးရ္က ကၽရ္ကားကမ္က ႈ္၊ မညကားးည်ုႏွ္ကာ႔႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔္်ားေသ်  က္ာ႔းကက 
 ပးၱဳပး က္ပ က္ား္မ်ားေၾက်္ကာ႔ ပ းကး သညက။ ႑  ုး ကက႑်ား းးက္ွးကထ်ားပးီား  ရံာ႔ပ  ၱဳားး ုားးကကေး မက  ေ ်္က ရကကး က 
႑ကမ ၱဳားေကမားဇူား္မ်ားးရ်  ွ မ ု က္္ညကပ းကး သညက။  

က ၻ္်ာ႔း်ားသုံားသူ္မ်ားသညက းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ ေသ်၊ း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ်ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ကမ္ကာ႔၀းကုႏွ္ကာ႔ေလမ်ကညီ 
 ေသ် ထုးကကုမက္မ်ား႑်ား း ု  ္ုလ ုလ်ားလမကက ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ုက က္္ံ႑ေမပ ္ကာ႔ း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ် ေကမ်ကက 
္မကကုွႏ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကသူပ းကလ်ေး မက ေပ လွ္ကား္မ်ားးး္ကပ ္ကား္ ွ း က ေမ်ကကကမကမမက းက ြာ႔္ညက  
ပ းကး သညက။ မ ု က္္ံးက် း းးက ႈ္္မ်ားး ုားပ္ႇ္ ကာ႔လ်ားေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑ေမပ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ် 
႑ုးက မၱဳးကေ ားုႏွ္ကာ႔ းမက  ုားကရ္ကား ကက္မ်ားးရ္က းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈေ ်ကေ ်္က္ွသ် ႑ကမ ၱဳားေကမားဇူား္မ်ား  ွ မ ု္က္ညက  
ပ းကေးသညက။  

ေကမ်ကက္မကကကက႑ုးက မၱဳးကေ ားုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ း မကေ ခ္ႈ္မ်ားသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးမ ု္က္ံးညကားသ်္ကဘြ 
က ၻ္်းးက၀ွ က္ားးရ္က ္က  ု္ကေမ း သညက။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက က္ၻ်ာ႔းမက  ုားပ္ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် 
ထရကက ွ  ်႑ဓ က႑ က္ား႑ပ္းကပ းကပးီား မ ု္က္ံ႑ေမပ က္ာ႔လညကား  ီ္ ုကေ းီးီးရ်ားေ ားးမးကက ုကူားေပး်္ကားေမေသ်   
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ေၾက်္ကာ႔ ႑ထကကး း မကေ ခ္ႈ္မ်ား႑်ား ေပ  ွ က္ား မကလ ု႑းကေမေးသညက။ ၎႑ပး က္ ႑  ုး ကကးရ္က 
ပ္မက္်မ ု္က္ံသညက က ၻ္်ာ႔ေ  ္ကားေ ်္ကမ ု္က္ံပ းကလ်မ ု္ကေပ   ွ ေမး သညက။  

႑း ုား သးက႑ေမပ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကကကကးရ္က ေက်္ကား္ရမကေသ်မ ု္က္ံးက်းံုႏႈမကား္မ်ားပ းကသညကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ၊ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔လူ္ႈဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက္ႈးီ္ံ မကာ႔ ရြေ ားုွႏ္ကာ႔ေလမ်ကညီေသ် း်၀မက္ူ္ႈ ွ သညကာ႔ 
 ရံာ႔ပ  ၱဳားေ ားလုးက္မကားးအစဥကး ၀္ကေသ် ႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္မကကကက္၀် မၱဳ၀်းးက းက ေးခေး ကကလ်ေး မက 
လကက ွ ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ား၊ လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက ္ညကာ႔က်လပ းကေမး သညက။ ႑္ကးးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား 
  ု က္္်႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ပးၱဳလုးကပ ္ကား၊  ွ္ကားလ္ကားပးးကသ်ားေသ်းမးက္မ်ား၊ ္ူ၀  ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ 
လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား ေ ်ကေ ်္က မကုႏွ က္ာ႔ EITI းံုႏွၱဳမကားုႏွ္ကာ႔က ုကကညီေသ် း်၀မက္ူ ႈ္ ွ ေသ် ႑ုးက မၱဳးကေ ား႑းရကက 
းရ္ကားေ ်္က ညက ပ္ႇ က္ာ႔း က္ေးားပ ္ကား္မ်ား ေ ်္က ရကက မကလ ု႑းကး သညက။  

႑း ုား ႑ေမပ ္ကာ႔ EITI မ္ကး္ကေလာ႔လ်္ႈ႑းရကက   ွ ေသ်႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားလံုားက ု ေးား႑းက မက 
သေဘ်းူညီပးီားပ းကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား၊ ပ္မက္်မ ုက က္္ံေကမ်ကက္မကက 
 းမ်လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးကုႏွ က္ာ႔ ပ္မက္်ာ႔ EITI သံုားးရ္ကာ႔  ု္ကညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြာ႔းရ္က MGJEA း ၀္ကပ ္ကားပ က္ာ႔ 
 ေမ်ကကထးကပးၱဳးု္ညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က ႑ုးက မၱဳးက္ႈုွႏ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ္မ်ားးရ္က ကက၏ 
႑်ားသ် မကက၊ ႑်ားမညကား မကက္မ်ား႑်ား  ွ က္ားလ္ကားးရ်ေ ်ကပးမ ုု္က္ညကပ းကပးီား ဤ႑းီ က္ ံး်းရ္က  ပးၱဳးုထ်ားေသ် 
း မကေ ခ္ႈ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ား္မ်ား႑်ား ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကမ ု က္္ညကပ းကး သညက။  

ဤ႑းီ ္က ံး်းရ္ကေ ်ကပးထ်ားေသ်း မကေ ခ္ႈ္မ်ား႑်ား ႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကမ ု က္ မက ႑း ုား ုွႏ္ကာ႔ 
႑ပ ်ားသကက  ု က္သူ္မ်ား႑းရကက ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား႑်ား (ေ႑်ကကးရ္က) ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ 

ပ္မက္်မ ုက္က္ံသညက ႑  ုားးမကေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ားေး ၾကရ္က၀ေသ်မ ု္က္ံပ းကသညက။ ္ ု႑ မ မကသညက ႑မ်ဂးက 
္မ ၱဳား ကက႑ကမ ၱဳား႑းရကက း်၀မက္ူ ႈ္ ွ ေသ်လုးက္မကား႑ပ းက ေပး် က္ားလြ မက းး က္လုးကေ ်္က ္ညကာ႔ 
႑ထူား႑ ရ္ကာ႔႑ေ ား  ွ ေမး သညက။ ဤ႑းီ က္ ံး်သညကလညကား ပ္မက္်မ ု က္္ံ၏ ႑ေ ားး ေသ် 
႑ေပး် က္ား႑လြက်လးရ္က ပးၱဳးုထ်ားပ ္ကားပ းကး သညက။ ႑ေ ားး  ံုားေပး်္ကားလြ္ႈ္ွ် းထ္ ံုား႑ းကသ်ား 
 ီ္ ုကေ းီ႑း ုား ႑်ားေ ရား မ္က ြာ႔ပးီား ္ ္က႑ းကသ်ားးးကး ု္ကား႑း ုား ေမ ်းရ္က း်၀မကထ က္ားေ ်္ကေမပ ္ကားသညက 
ပ္မက္်ာ႔သ  ္ု္ကားသးကက ုေ ားထ ုားလ ုုကကပ က္ားပ းကပးီား ေ္ွမ်ကလ္ကာ႔ မကက္မ်ား႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ ပးညကာ႔ုႏွကကလမကက ွ  
ေမး သညက။ ႑  ုး ေ္ွမ်ကလ က္ာ႔ မကက္မ်ားုႏွ က္ာ႔႑ ရ္ကာ႔႑လ္ကားသညက ပးညကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔သ်ားးအစဥကေပ္ား ကက္မ်ား႑းရကက 
 က္ုႏွးကသညကားပ ် းမ်ပ းကသညကာ႔ ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏႑  ုားးမကသ္ံဇ်း္မ်ား႑ေးခလညကား သကကေ ်ကကလမကက 
 ွ ေမး သညက။  

 

၉။ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား 

၂၀၁၆  ုုႏွးက ဇရမကလ႑ထ  ႑္မ ၱဳားသ်ား ီ္ ုကေ းီ႑ ရြာ႔ မၱဳးက႑း ုား ႑ ရြာ႔႑ေမပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑းရကက 
လကက ွ  ုႏွ္ကာ႔ ႑  ုပးၱဳထ်ားသညကာ႔ ဘက်ေ ားးညကား္မအစဥကားုႏွ က္ာ႔ းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က႑်ား  ကကလကကကမ္ကာ႔သံုား္ညကလ်ား  
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  သုညကက ု သ   ွ ပ က္ား္ ွ း ။ သ ုာ႔ေသ်ကလညကား ဤ႑းီ ္က ံး်၏ ႑ဓ က႑ၾကံပးၱဳ မကက္ွ် ႑္မ ၱဳားသ်ား 
 ေကမ်ကက္မကကကက္၀် မၱဳ၀် ေ ်ကေ ်္ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔႑းူ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေ ားုႏွ္ကာ႔ းညကားက္ကားလ ုုကကမ်္ႈ 
း ၀ က္ေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်အစဥးေ ပးၱဳေ ား္ေူဘ်္က႑်ား ပ္မကမ ု က္သ္ွမပ္မကပ္မက သံုားသးက္ႈပးၱဳသ္ကာ႔ေၾက်္ကား 
႑ၾကံပးၱဳထ်ားး သညက။ သ ုာ႔္ွ်သ် လ်္ညကာ႔မွးက္မ်ား႑းရကက း်၀မက္ူ္ႈ ွ ေသ် ရံာ႔ပ  ၱဳားေ ား  ု္က ် ္၀် မၱဳ၀် 
္ူေဘ်္ကးးက ု မ္ွးကေးားမ ု္ကး လ ္ကာ႔္ညက။ ႑  ုး အစဦားးညက မကက႑းရကက ္၀် မၱဳ၀်ေးခေး ကကလ်ေးေ ား 
းထ္ေပ လွ္ကား႑ေမပ က္ာ႔ ၀မကၾကီားး်မ္မ်ား႑ၾက်ား ေကမ်ကက္မကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ သံုားသးကေ ားေက်က္းီးးက းကက ု 
 ရြာ႔းညကားသ္ကာ႔း သညက။  

႑က္က  ထုးကလုးက္ႈုွႏ္ကာ႔ း ုာ႔ကုမကး္ကး ုာ႔ ႈ္္မ်ား႑်ား ထ ေ ်ကကးရ် ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ္ွးကး္ကား္မ်ားပးၱဳမ ု္ကး က  
ပ္မက္်မ ု္က္ံ႑ေမပ က္ာ႔ ႑ မ မကး ု႑းရ္ကား  းမ် ရမက္မ်ား း ု္ ုသ သ သ်သ် ေက်ကက္ူလ်မ ု က္္ညကပ းကး သညက။ 
႑က္က  းုးုေး ္ကားထုးကလုးက္ႈက ု ေက်္ကား္ရမကးရ်ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားုႏ ု္ကး က  းမ် ရမကေက်ကက္ူ္ႈးးက ု 
းညကားကး္က (႑ပ္းက ရမက၊ ႑းု႑ေးခ႑ပ္းကုႏွ က္ာ႔ ႑ပ ်ား္း ေသားး  ) ေ မံုွႏ္ကာ႔သဘ်၀ဓ းကေ ရ္ကကကြာ႔သ ုာ႔ 
မ ု က္္ံ၀္ကေ ရ္က ု  ွ်ေ ရေးားမ ု က္း လ က္ာ႔္ညက။ 

႑ပ ်ားးးက ကကးရ္က အစဥးေ ပးၱဳပး္ကေပး်္ကားလြ္ႈလုးက္မကားသညက ေမာ႔ မ္ကားည မ္ကားပးၱဳလုးက ္ ဘြ ုႏွးက႑မညကား္္က 
႑ မ မက္ူ ္ညကပ းကး သညက။ လကက ွ  ပ္မက္်မ ုက္က္ံးရ္က ပးၱဳပး က္ေပး်္ကားလြ္ႈ္မ်ား႑်ား ေ  ွညက႑ကမ ၱဳား႑းရကကေ္ွမ်က္ွမကား 
 ပးီား းးက ္ကာ႔ပးီားး ္ကာ႔၊ း းက ွညကသီား ံက် လုးကေ ်္က မကုႏွ္ကာ႔ သကက  ု္ကသူ္မ်ား႑ၾက်ား ေးရာ႔ ံုေ ရားေုႏရား္ႈ္မ်ား 
 ကကလကကပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကး သညက။  

ဤ႑းီ ္က ံး်းရ္က ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားးရ်ေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ႑ မ ၱဳ႕႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားသညက EITI 
႑းရကက ညက ရ္ကပးီား ႑ မ ၱဳ႕္ွ် ႑္ကးးီကမၱဳား ွ္ကား၊ းရ္ကားေ ်္က ညကုႏွ က္ာ႔ ္ူ၀  ေ ား ်ကမကာ႔သးက မကက္မ်ား 
႑းရကက ညက ရ္ကေ ်ကပးထ်ားပ က္ားပ းကး သညက။ ႑ေ ားၾကီား ံုားေသ် ႑ၾကံပးၱဳ မကက ၁၀ ု္ွ်  ေ႑်ကကး ႑း ု္ကား 
ပ းကး သညက။  

၁။ ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက  ုး ္႑ၾက ္ကပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္ကထညကာ႔သရ္ကား ္ညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကကမ္ကး္က႑းရကက လ ုကကေလမ်ညီေထရေသ်ေ ်ကေ ်္က္ႈ “ Adapted Implementation” 
 ပးၱဳလုးကမ ု္က မက EITI ဘုးက႑ ရြာ႔သ ုာ႔  မကက မ္ကား ေး်္ကား  ု္ႈပးၱဳသ္ကာ႔သညက။ 

၂။ ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက  ုး ္ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်၏ scoping study ႑းရကက 
ထုးကလုးက္ ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑်ားလုံား၊ကုမကသရ က္္ ႈလ ု္ ကး္ကက ု္ ကေ ်္ကသူ႑်ားလုံားုွႏ္ကာ႔ေကမ်ကက္ မကကကက၏၀္ကေ ရ္
႑လုံားးုံ႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားမ ု္ကေ႑်္က သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက။  

၃။ လကက ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၊ း် မၱဳးက္မ်ားုွႏ္ကာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေ ားလုးကထံုား္မ်ား႑်ားသံုားသးကပ က္ား၊ သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ 
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားလ ုကကမ်ပ ္ကား ွ ္ ွ ႑်ား  မကားးးကပးီား သ္ကာ႔ေလမ်ကေသ်႑ေ ား္ူ္ႈ္မ်ား ပးၱဳလုးကမ ု္က မက 
း်မ  ု္က ်္မ်ား႑ၾက်ား ေကမ်ကက္ မကက ရ က္ာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ း းးကေ ားေက က်္းီ (Gemstone Permit Review Committee) 
႑်ား  ရြာ႔းညကားသ က္ာ႔း သညက။ ေက်က္းီ၏ လုးကး ု က္ ရ္ကာ႔သညက ကမ္ကပးမကာ႔္ႈ ွ  း သညက။  
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၄။ ေကမ်ကက္မကကကက၏ း်၀မက္ူ ႈ္ ွ ေသ် ရာ႔ံပ  ၱဳားေ ားလုးက္မကား႑းရကက ္၀် မၱဳ၀်္ူေဘ်္ကေ ား ရြ မက 
႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္ မကကကက္၀် မၱဳ၀်းးက းကက ု ေ ား ရြသ္ကာ႔သညက။  

၅။ မ ု္က္ံးက်းံုႏႈမကားပ းကသညကာ႔ း်၀မက္ူ္ႈုွႏ္ကာ႔းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ ွ သညကာ႔ ေက်္ကား္ရမကေသ်႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား 
ုႏွ က္ာ႔ေလွမ်ကညီ မက း် မၱဳးက္မ်ား႑်ားလုံား႑း ႑၀္က အစဥးေ ုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကား္ေူဘ်္က႑်ား သံုားသးက္ႈပးၱဳသ က္ာ႔သညက။  

၆။ ပးညကသူလူထုုႏွ္ကာ႔သကက  ု္ကသူ္မ်ား႑်ားလံုားလကကလွ က္ား္ီွမ ု က္္ညကာ႔ လုးကး ု္က ရ္ကာ႔ုွႏ္ကာ႔း်၀မက ံ္ူ ႈ္း ၀္ကေသ် 
႑္မ ၱဳားသ်ား႑ ္ကာ႔ ႑ၾကံပးၱဳး ု္ ကၾက်ားေ ား္ုႏ  ်ား းးက ုက  ုးညကေ ်ကကသ္ကာ႔သညက။  

၇။သဘ်းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ ကာ႔လူ္ႈးီ္  ံမကာ႔ ရြ္ႈ   ု က္္်႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက းရ္ကားေ ် က္ ညကပ္ႇ က္ာ႔း က္ေးားပ ္ကား၊ 
 ေထ်ကကးံာ႔ကူညီေးားပ က္ား - သ္ံဇ်းမွ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ား၀မကၾကီားး်မ (MGE ုႏွ က္ာ႔ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ကားေ ားအစဦားးီားး်မ ECD)႑်ား EIA လုးကထံုား္မ်ား ေ ်ကေ ်္ကေ ား႑းရကက ႑ကူ႑ညီ 
 ေးား မက။ 

၈။ လကက ွ ထုးကလုးကပ ္ကား၊ ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ းမက  ုားပ းကပ က္ားလုးကထံုား္မ်ား႑်ား သံုားသးက မကုႏွ က္ာ႔ 
MGE/MONREC ႑်ား းးကေ ားပ ္ကား၊ ထုးကလုးက္ ႈ႑်ားေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုွႏ္ကာ႔းမက  ာုးပ းကပ ္ကား 
လုးကထံုား္မ်ား႑းရကက   းရ္ကားေ ်္က ညကပ္ က္ာ႔း က္ေးားပ ္ကား၊ ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား။  

၉။(ေပ္းံုေ ား ရြပ က္ား၊ ေကမ်ကက္မကကးူားေ ်ကပ က္ား၊ ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ် 
 ပးၱဳလုးကပ က္ား႑း ႑၀ က္) ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားးရ္က ထုးကကုမကးမက  ာုးပ္ႇ္ ကာ႔း္ကပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ ႑လုးက႑က ု္ က မကးီားပ ္ကား 
႑းရကက  မကားးးက္ႈပးၱဳပ ္ကား။ 

၁၀။ ႑လ်ား႑လ် ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်သ ုကက္မ်ား႑်ား္ွးကး္ကားပးၱဳမ ု က္ မက ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကေသ်  
ေ သ္မ်ားးရ္က  ပးညကာ႔းံုကမ က္ပးမကာ႔ေသ်ဘူ္ ေ  းးကး္ကား ပးၱဳးု မက။  

၎႑ပး က္ ႑ဓ ကကမေသ် ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား႑်ား ေ႑်ကကေ ်ကပးး ဇ္်ားးရ္က (၁) EITI (၂) 
႑ က္းးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား   ု က္္်႑်ားေက်္ကလ်ေ႑် က္ပးၱဳပ က္ား (၃) အစဥးေ ုႏွ က္ာ႔ းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က (၄) ထုးကလုးကပ ္ကား/ 
း ုာ႔ကုမကေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ၾကီားၾကးကပ က္ားုႏွ္ကာ႔းမက  ုားပ းကပ ္ကား (၅) ဘူ္ သ းၸံ႑ မကက႑လကကုႏွ က္ာ႔းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ (၆) 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ ႈ္ဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက ႈ္႑်ား းီ္ံ မကာ႔ ြရပ ္ကား (၇) ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္ကပ ္ကား 
ုႏွ က္ာ႔႑လုးက႑က ု္က မကးီားပ ္ကား၀ူ  ႑ုးကးု ရြပ ်ားပးီား ပးၱဳပး က္ေပး်္ကားလြ မကလ ု႑းကသညကာ႔ကက္မ်ားက ု ေ ်ကပး 
ထ်ားး သညက။  
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၉.၁ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား ႑ုွႏးက မၱဳးကဇ္်ား  

 ႑ဓ က ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား 
 

 
EITI  

 
 ပ္မက္ ာ်႔ EITI MSG သညက  ုး ္ ႑ၾက ္ က ပ္မက္ ာ်႔ EITI ႑း ီ္က းံ်းရ္ ကထညကာ႔သရ္ ကား ္ညကာ႔  ေကမ်ကက္မကကကကမ္ကး္က႑းရကက 

လ ုကကေလမ်ညေီထရေသ် ေ က်ေ ်္က္ႈ “ Adapted Implementation”  ပးၱဳလုးကမ ု္က မက EITI ဘုးက႑ ရြာ႔သ ုာ႔  မကက မ္ကား 
 ေး်္ကား  ု္ ႈပးၱဳသ္ကာ႔သညက။ 

 ပ္မက္ ာ်႔ EITI MSG သညက  ုး ္ ႑ၾက ္ က ပ္မက္ ာ်႔EITI ႑း ီ္က ံး်႑းရကက scoping study းရ္က ထုးကလုးက္ ႈ ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား 
႑်ားလံုား၊ ကုမကသရ္က္ ႈလ ု္ ကး္ကက ု္ကေ ်္ကသူ္ မ်ား႑်ားလံုားုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကက၏၀္ကေ္ရ ႑လံုားးံု႑်ား 
ထညကာ႔သရ္ကား္ႈပးၱဳမ ု္ကေ႑်္က သံုားသးက္ ႈပးၱဳ မက။ 

 ႑း ုား ္ွ ပ္မက္ ာ်႔EITI MSG ႑းရကက MGE က ု္ ကး်ားလွ္ က္မ်ားေ ရား မ္ကေးား မက။  
 MGJEA ္ွ ပ္မက္ ာ်႔ EITI MSG ႑းရကက က ု္ ကး်ားလွ္ ကေ ရား မ္ကေးား မက။ 
 MONREC ုႏွ္ကာ႔ MGE သညက ေကမ်ကက္ မကကး် မၱဳးကးရ္ က ွ ေသ် လွမ ၱဳ႕၀ကွက မကက္ မ်ား႑်ား  မကက မ္ကားသံုားသးက္ ႈပးၱဳပးီား လ ု႑းကေသ် 

အစဥးေ ၊ မညကားအစဥးေ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား႑်ားပး္က ္ကပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကက္ မကက းမ်ထးုကလးုကသူ္ မ်ား္ ွ
 ေ က်ထုးကပ ္ကားပးၱဳ မက ႑း်ား႑ ီားပ းကေမေသ် း် မၱဳးက္ မ်ား္ွ ေ ွ် ္ကလလ်ားမ ု္ က မက EITI ေ က်ထုးကေ ားလ ုကကမ် မကက္မ်ားက ု 
ပး္က ္က မက။  

 MSG ္ွ ပ္မက္ ်မ ု္က္ ံ႑းရ္ ကား ွ  ASM ေကမ်ကက္ မကကးာူးေ က်ပ ္ကား႑ေပ ႑ေမ႑်ား ေလာ႔လ်္ႈပးၱဳ မက။  
 MSG သညက UMEHL၊ MEC း ုာ႔ုႏွ္ကာ႔ ေးရာ႔ ံု မက က္ကားလွ္ ကားပးီား EITI က းၥ းက္မ်ား႑်ား ႑းပးၱဳေ ရားေုႏရားပ ္ကား 

ုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကကးရ္ က ႑  ုး  ကု ၸ္ဏီ ၂  ု၏ း ၀္က္ ႈက ုမ်ားလညကသေဘ်ေး ကကေ႑်္က ပးၱဳလးုကသ္ကာ႔း သညက။  
 ၂၀၁၆  ုမးွက႑းရ္ကား Beneficial Ownership သး္ကား႑ မကက႑လကက္ မ်ားထးုကေ က် မက လ္ကားပးေပ္းံုးးက ု 

ထရကကေးခလ်ေ ား႑းရကက MSG သညက MONREC၊ MGE၊ DICA ုႏွ္ကာ႔  မကက မ္ကားေးရာ႔ ံုေ ရားေုႏရား္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။  းု ္ EITI 
႑းီ ္က းံ်႑းရကက ကု ၸ္ဏီ႑ မ ၱဳ႕၏ Beneficial Ownership ႑ မကက႑လကက္မ်ားေ က်ထးုက မက လ ု႑းက မကက္မ်ား (အစဥး္် 
သေဘ်းူညထီ်ားသညကာ႔ threshold) ႑်ား MSG ္ွ ထညကာ႔သရ္ကားးအစဥကားး်ားသ္ကာ႔း သညက။  

 MGE (ုႏွ္ ကာ႔ MONREC) သညက  ုး ္  EITI ႑းီ ္က းံ်႑းရကက ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ုွုႏးက႑းရ္ ကား  မေးား ြာ႔သညကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ထးုကလးုက္ႈ  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား႑်ားလံုားုႏွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ား ပး္က ္ကထ်ား မက။  

 MSG သညက  မ္ကး္ကေလာ႔လ်္ႈ (scoping study) ႑းရကက ေကမ်ကက္မကကး္ကး ုာ႔္ႈ္မ်ား၏ ႑ မကက႑လကက႑်ားလံုား 
းုးညကားထ်ားေၾက်္ကား ေသ မ်ေ႑်္ကပးၱဳလုးက ္ညက။  
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 သီားပ ်ားေ္ရး် ္ကား္မ်ား (Other Accounts) ႑း ႑၀္က MGE ၏ ေ္ရး် ္ကား႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ား 
႑္မ်ားပ္္ကသ်ေ႑်္က ပးၱဳလးုက မက။   

 
 
႑္ကးးီကမၱဳား ွ္ ကား္မ်ား 
  ု္က္ ်ေ႑်္ကပးၱဳလုးကပ ္ကား 

 
 ႑း ုား သညက MGE ၏ ္ ူ၀  ပးၱဳေ ား၊ းညကားက္ကားထ  မကားသ ္ကားေ ားး်၀မက္မ်ားက ု ၎၏းရ္ကားး ု္ကုႏွ္ ကာ႔ေ႑ က်းေ း်လုးက္ မကားး်၀မက္ မ်ား္ွ 

း ု္ကားပ ်ားေးားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑ေသားး းက ွ္ ကားလ္ကားေ ်ကပး မကကေးားပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလးုကေးား မက သံုားသးက္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။  
 MGE ၏ ႑းုက မၱဳးက္ႈ ရြာ႔းညကားးံု၊ ၀္ကေ္ရးီ္ံ္ ႈးမးက္ မ်ားုွႏ္ကာ႔ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား ႑်ားသံုားသးက္ႈပးၱဳ မက။  
 ႑း ုား ္ွ းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကား ပးး်မကား မကုႏွ္ ကာ႔ ၾကီားၾကးက္ႈပးၱဳ မက႑းရကက း်၀မက္ ူ္ညကာ႔ လရးကလးကေသ်႑ ရြာ႔ (သ ုာ႔) quasi-

independent body ႑ ရြာ႔းးက ပု းကသညကာ႔  ေကမ်ကက္မကက းမ်းညကား္မအစဥကား႑်ဏ်း ု္ က႑ ရြာ႔ းးက ရြာ႔  ရြာ႔းညကား မက  
သံုားသးကသ္ကာ႔သညက။   

 ေကမ်ကက္မကကပးးရြ႑ုးက မၱဳးက္ႈ လးုကထံုားလုးကမညကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက။  
 ႑း ုား ေကမ်ကက္ မကကေက က်္းီ္ မ်ား၏  ညက ရ္က မကက္မ်ား၊ လးုက္ မကားး်၀မက္ မ်ား၊ ႑ုးက မၱဳးက္ ႈုႏွ္ကာ႔ ေး ္ကားးးက ရြာ႔းညကား္ႈ္မ်ား႑်ား 

သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက။ 
 MGE ႑ေမပ ္ကာ႔ minerals cadastre ႑းရကက လ ု႑းကေသ်႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ား ကရမကးမၱဳး်/ ႑လီကကထေ ်မးကးမးကပ ္ကာ႔  

ပး္က ္ကထ်ား မက။  
 MGE၏ းရ္ ကားေ ်္က ညကလ ႑ုးက မကက္မ်ား႑်ား မကားးးက္ႈပးၱဳ မကုႏွ္ ကာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညကပ္ႇ္ ကာ႔း္ကေးား မက၊ မညကားးည်႑ကူ႑ညီ 

 ေးား မကုႏွ္ကာ႔ သ္ကးမကားေးား မက ႑း ွ သညကာ႔ လ ု႑းက မကက္မ်ား႑်ားေ က်ထုးကပးီား အစဦားး်ားေးား္မ်ားသးက္ ွးကက် း ုာ႔ မေးား မက။  
 

 
အစဥးေ ုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကား္ေူဘ်္က 

 
 လကက ွ  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၊း် မၱဳးက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေ ားလုးကထံုား္မ်ား႑်ားသံုားသးကပ ္ကား၊ သေဘ်းူထ်ားသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္ မ်ား 

႑်ား လ ကုကမ်ပ ္ကား ွ /္ ွ ႑်ား  မကားးးကပးီား သ္ကာ႔ေလမ က်ေသ်႑ေ ား္ူ္ႈ္ မ်ားပးၱဳလးုကမ ု္က မက း်မ  ု္က ်္မ်ား႑ၾက်ား 
 ေကမ်ကက္ မကက ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔း းးကေ ားေက က်္းီ (Gemstone Permit Review Committee) ႑်ား ရြာ႔းညကားသ္ကာ႔း သညက။ ႑  ုး  
 ေက က်္းသီညက EITI ေ ်ကထုးက္ ႈ႑းရကကလ ု႑းကေသ်႑ မကက႑လကက္ မ်ား၊ ႑ကမ္ကာ႔ မကကျခး်ား္ႈး ကုက မကကေ ား၊ သဘ်၀ 
းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ ကာ႔လူ္ႈက်ကရ္ ကေ ား  ု္က ်႑ မကက႑လကက္ မ်ား႑်ားး် မၱဳးက႑သးကးရ္က း ၀္ကလ်ေ႑်္က ေ ်္က ရကက ္ညက       
ပ းကး သညက။ ေက က်္းီ၏လုးကး ု္က ရ္ကာ႔သညက ကမ္ကပးမကာ႔္ႈ ွ သ္ကာ႔း သညက။ အစဥး္်- အစဥးေ ုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကား္မ်ား႑်ား  မကားးးက္ ႈပးၱဳပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
႑္မ ၱဳားသ်ား႑ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္ မကကကက္၀် မ ၀်(ေ႑်ကကးရ္ ကေ က်ပး) ႑်ား ၾကီားၾကးက္ ႈပးၱဳပ ္ကား။  

 အစဥးေ ၊မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က (၂၀၁၆  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ပး္က ္က မကက၊ မညကားအစဥးေ ုွႏ္ကာ႔းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကား္မ်ား 
္ူၾက္ကား)ုႏွ္ ကာ႔ ေက်္ကား္ရမကေသ်မ ု္က္ ံးက်းံုႏႈမကားုႏွ္ ကာ႔ ီလ်ေမသညကာ႔ ဘက်ေ ားးီ္ ံမကာ႔ ရြ္ ႈ႑်ား းမးကးကမ မကားးးက္ႈပးၱဳ မကုႏွ္ကာ႔ 
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(ထုးကလုးက္ ႈ႑်ားးီ္ ံမကာ႔ ရြပ ္ကား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ ကာ႔လူ္ ႈက်ကရ္ ကေ ားလုးက္ မကား္မ်ား၊ ႑ ရမကေက်ကက ပံ ္ကား္မ်ား႑း ႑၀္က) 
 ေကမ်ကက္မကကကက႑းုက မၱဳးက္ ႈ၊းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ် ွ ္ႈုွႏ္ကာ႔း်၀မက ံ္ႈလုးက္ မကား္မ်ားးရ္က ၀်ကရကက္မ်ား႑်ား  ွ်ေ ရေ က်ထးုက မက 
လ ု႑းကသညက။ ႑  ုး  မကားးးက္ ႈ္မ်ားးရ္က လ ႑ုးကး က သ္ကာ႔ေလမ က်ေသ်းမးက္မ်ား၊ ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ား (အစဥး္် ေ ်္ကား မပးီားေမ်ကက 
 းမ် ရမကေက်ကက ံပ ္ကား) ေးခေး ကကလ်ေ ားုႏွ္ကာ႔ ႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑်္ကေ ်္က ရကကမ ု္ ကေ ား႑းရကက မညကားလ္ကား္မ်ား 
ထညကာ႔သရ္ကားးအစဥကားး်ားသ္ကာ႔း သညက။ ႑ထကကး   မကားးးက္ ႈလးုက္မကား႑းရကက လကက ွ အစဥးေ ္မ်ား၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ား၊ မညကားအစဥးေ ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ 
လုးကထံုား္မ်ား႑်ား းးကေမ ်းညကားပ၌းုးညကားထ်ားပ ္ကားပ ္ကာ႔ ္ညကသညကာ႔္ူေဘ်္က႑်ား႑သံုားပးၱဳေမသညကက ု လရ္ ကကးူရ် သ ပ္္ကကမ ု္က္ ညက 
ပ းကေးသညက။  

 လ်္ညကာ႔ုွႏးက္မ်ားးရ္က း်၀မကသ  ရံာ႔ပ  ၱဳားေ ား႑းရကက္ ၀် မၱဳ၀်္ေူဘ်္က မ္ွးကမ ု္က မက  ႑္မ ၱဳားသ်ား႑ ္ကာ႔ေကမ်ကက္မကကကက 
္၀် မၱဳ၀်းးက းကေးခထရမကားလ်ေ႑်္ကေ ်္က ရကကသ္ကာ႔သညက။ ႑  ုး လးုက္မကား႑းရကက ႑ၾကံပးၱဳေ ရားေုႏရားးရြုႏွ္ကာ႔ 
႑္မ ၱဳားသ်ား႑ ္ကာ႔ ညီလ် ံ္မ်ား ကမ္ကားးပးၱဳလုးကသ္ကာ႔း သညက။  

 လကက ွ ေကမ်ကက္မကကကကးရ္ကမ ု္က္ ံပ ်ားသ်ား္မ်ား ္ကားုႏွီားပ္ႇးကုႏွံ္ႈ႑်ား း်ားပ္းကထ်ားပ ္ကားက သုံုားသးက္ႈပးၱဳ မက။ ႑  ုး  မကားးးက္ႈးရ္က 
မ ု္က္ ံပ ်ားသ်ား္မ်ား ္ကားုႏွီားပ္ႇးကုႏွံ္ ႈ  ု္ က ်္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ပ းကမ ု္ကေပ  (Options) ္မ်ား႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားေ က်ပးသ္ကာ႔သညက။  

 း်၀မကသ ေကမ်ကက္မကကထးုကလုးကပ ္ကား၊ ေက်္ကား္ရမကေသ် မ ု္ က္ ံးက်ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ ကာ႔ လူ္ႈဘ၀႑ေးခ   
သကကေ ်ကက္ ႈ႑းရကက းီ္ ံမကာ႔ ရြ္ ႈ  ု္က ်သ္ကးမကား္မ်ား၊ ႑ပ္္က ရ္ ကာ႔သ္ကးမကား္မ်ား႑်ား ေကမ်ကက္မကကထးုကလုးကသူ္မ်ား ုႏွ္ကာ႔ MGE 
႑ ် ွ ္မ်ား႑်ား း ုာ႔ မေးား မက။  

 
 
ထုးကလုးကပ ္ကား/ 
း ုာ႔ကုမကေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
းမက  ုားပ းကပ ္ကား  

 
 း ်ား၀္က ထးုကလးုက္ႈ႑်ားေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းမက  ုားပ းကပ ္ကား  ု္က ် လုးကထံုား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ ႈပးၱဳပးီား း ု္ းု ုားးကက 

 ေက်္ကား္ရမကေ႑်္က ေ ်္က ရကက မက။ 
 းးကေ ား္ႈပးၱဳပ ္ကား၊ းမက  ုားပ းကပ ္ကား၊ ထုးကလးုကပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔း္ကး ုာ႔္ႈ႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ားလုးကထံုား္မ်ား ႑်ားေက်္ကား  ု္ က္်လ်ေး မက 

MONREC/MGE ႑်ား ႑ကူ႑ညီုွႏ္ကာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညကပ္ႇ္ ကး္ကေးားပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလုးက မက။  
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ္ွ် ္က  ထုုးကပ ္ကား႑်ား ထ မကား မၱဳးက မကုႏွ္ ကာ႔ မ္ကးးကေး်္ကာ႔ၾကးက္ ႈ ႑်ားေက်္ကားလ်ားေး မက ႑ေက်ကက ရမကး်မ 

က ု္ကး်ားလွ္က္ မ်ားသညက ႑ပ ်ားသကက  ု္က ်း်မ္မ်ား(MGE/MONREC/IRD းသညက)ုႏွ္ကာ႔ မီားကးကးရ်းူားေး ္ကား 
 ေ ်္က ရကကသ္ကာ႔သညက။ ႑  းု လုးက္ မကား္မ်ား႑်ားထ ေ ်ကကးရ်လးုကက ု္ ကမ ု္က မက႑းရကက ႑ေက်ကက ရမကုႏွ္ကာ႔ ႑ပ ်ားသကက  ု္က ် 
း်မ္မ်ား႑်ား  းရ္ကား ညကပ္ႇ္ကာ႔း္ကေးားပ ္ကားုႏွ္ကာ႔သ္ကာ႔ေလမ က်ေသ် ႑ကူ႑ညီ္မ်ားေးား႑းက မက လ ႑ုးကး သညက။  

 လကက ွ း ုာ႔ကုမကး္ကး ုာ႔္ႈ႕္၀ူ  ္မ်ားုွႏ္ကာ႔လုးကထံုား္မ်ား႑်ားသံုားသးက္ ႈပးၱဳ မကုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္ မကက းမ်း္ကး ု္ ႈ႕႑းရကက သီားပ ်ား 
း ုာ႔ကုမကလးုကထံုား္မ်ား သ ုာ႔္၀းုက ႑ေသားး်ား (သ ုာ႔) ကမ္ကာ႔ထံုားုႏွ္ ကာ႔္ညီသညကာ႔ ကုမကသညက္ မ်ား႑းရကက   ုား ွ္ ကားေသ် လုးကထံုား္မ်ား႑်ား 
 ေ ား ရြ မက။  
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 း းုကုႏွ္ ကာ႔ကုမကသရ္က္ ႈးညကားက္ကားသးက္းွက မကက္မ်ားးရ္က  ွ္ကားလ္ကားပးးကသ်ား္ႈ၊ း ်ား္ွမး္ႈုွႏ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈ 
 ွ  မကလ ု႑းကပးီား း ်ား္၀္က မ္ကးးကပ းကေကမ်က ေ္ွ်္က  ုလးုက္မကား္မ်ား႑်ား ေ ်ကထုးက မက းူားေး ္ကားေ ်္က ရကကသ္ကာ႔သညက။  

 ပ္မက္်မ ု္က္ းံရ္က ႑္ကးးီကမ ား ွ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑ုးက မၱဳးကေ ား  ု္ က ်ပးၱဳပး္ကေပး်္ကလြ္ ႈပးၱဳလုးကပးီား ၃ ုႏွးက ္ွ ၅ ုႏးွက႑းရ္ကား ေကမ်ကကး  ္ကား 
(သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကက္ မကက းမ်္မ်ား)႑်ား ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမက ွ်ေ ရပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ သကကေသ ံလကက္းွကထးုကေးားပ ္ကား 
  ု္က ်လးုကထံုားလုးကမညကား႑်ား း ်ား၀္က  မကားးးက္ ႈပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကသညက။  
 

 
ဘူ္ သ းၸံ႑ မကက႑လကကုႏွ္ကာ႔ 
းီ္ ံမကာ႔ ရြ္ ႈ 

 
 ေကမ်ကက္မကက းမ် ႑ဓ ကထုးကလုးကေသ်ေ သ္မ်ားးရ္က ႑လ်ား႑လ် ွ ေသ်  းမ်သ ုကက္ မ်ား႑်ား္းွကသ်ား မက႑းရကက 

 ပးီားပးညကာ႔းံုေသ်ဘူ္ ေ  းးကး္ကား္မ်ား ေက်ကက္ ူ မကလ ု႑းကသညက။ ႑  ုး းးကး္ကား႑းရကက မညကားးည်႑က႑ူညီ လ ု႑းက္ ညက 
ပ းကေးသညက။  

 
 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ကာ႔ 
လူ္ႈဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက္ ႈ႑်ား 
းီ္ ံမကာ႔ ြရပ ္ကား 

 
 း ု္ကၾက်ားး်္မ်ား႑်ား းရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈုွႏ္ကာ႔း်၀မက ံမ ု္ က္ႈ႑ပးညကာ႔ပ ္ကာ႔ ေ ်္က ရကကမ ု္ က မက သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ပးညကသူ္ မ်ား 

လကကလွ္ကား္ီွမ ု္ကေသ်  ွ္ ကားလ္ကားသညကာ႔လုးကး ု္က ရ္ကာ႔ုွႏ္ကာ႔း်၀မက ံ္ ႈး  ွ ေသ်  ႑ၾကံပးၱဳး ု္ ကၾက်ားေ ား္ုႏ  ်ား/ သး ၱဳကက 
 ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔ေ ား ္ုႏ  ်ား႑်ားးညကေ ်ကက မက။ 

 MONREC/MGE ္ွ ေကမ်ကက္မကကးူားေ က် ်းရ္က႑သံုားပးၱဳေသ် ေ ်ကကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပးၱဳ မကုႏွ္ကာ႔  ေ ်ကက ရြေ ား 
းးၥညကား္မ်ားေထ်ကကးံာ႔ေ ားုွႏ္ကာ႔  းီ္ံ မကာ႔ ရြေ ားမညကားလ္ကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက မက။   

  EIA လုးကထံုား္မ်ားေ က်ေ ်္ကေ ားုွႏ္ကာ႔သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ ကာ႔လူ္ႈဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက္ ႈ႑းရကက းီ္ံ မကာ႔ ရြပ ္ကား႑်ား 
  ု္က္ ်႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက MONREC (႑ထူားသပ ္ကာ႔ MGEုႏွ္ ကာ႔ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကထ မကားသ ္ ကားေ ားး်မ)႑်ား ႑ကူ႑ညီ 
 ေးားပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညကပ္ႇ္ ကာ႔း္ကေးားပ ္ကားပးၱဳ မက။  

  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑းရကက IEE ုႏွ္ကာ႔ EIA ေ က်ေ ်္ကပ ္ကားက ု MONREC ္ွ ႑းပးၱဳေ ်္က ရကက မက။ 
 
း်၀မကသ ႑ ္ကားပ္းက္ ွသညကာ႔ ပ္မက္ ာ်႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ွားေပးားးီ္ ံက မကား - ႑  ုး းီ္ကံ မကား႑းရကက MGJEA၊ MGE ုႏွ္ကာ႔ ႑ းကဘကက 
႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ား၏ ႑မီားကးကးာူးေး ္ကားး ၀္က္ႈလု ႑းကး သညက။ ႑  ုး ေ ွ႕ေပးားးီ္ ံက မကးရ္ က ေကမ်ကက္မကကထးုကလုးကသူ႑မညကားးုး ၀္က္ညက 
ပ းကပးီား သေဘ်းူညီထ်ားသညကာ႔ း်၀မကသ းံုႏွၱဳမကား္မ်ား႑း ု္ ကား လ ုကကမ်လးုကေ ်္က ္ညကပ းကက် ႑ကမ ၱဳား ကက႑ေမပ ္ကာ႔ ႑  းု  
လုးက္ မကား ွ္က္ မ်ားသညက း်၀မကသ ႑ ္ကား႑ပ္းက႑်ား႑လ  ုွ ေသ် မ ု္ က္းံက်လကက၀းက းမ်ေးမားကရကက္ မ်ားသ ုာ႔ း ကုက  ကုက မ းက ကက 
မ ု္က္ ညကပ းကး သညက။  
 



146 
 

 
ထုးကကုမကးမက  ုား ပ္ႇ္ကာ႔း္ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ 
႑လုးက႑က ု္ က မကးီားပ ္ကား 

 
 ပးညကးရ္ကားေးမားကရကကပ၌ ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ႇ္ ကာ႔း္ကပ ္ကား ႑လ်ား႑လ်ုွႏ္ကာ႔ ႑ ညက႑ေသရားပ္္ကာ႔္်ားေသ်းံုႏွၱဳမကား္မ်ား   ွ လ်ေး မက   

႑လ ုာ႔း် ေကမ်ကကပ းက၊ေကမ်ကကေသရားပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား၊ ပးၱဳပး္ကပ ္ကားလုးက္ မကားးအစဥက္ မ်ား၊ ဓ းက ရြ မကားး္ကားသးက မကက္ မ်ား၊ 
႑သ ႑္ွးကပးၱဳလကက္ ွးကထုးကေးားပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ားက ု  မကားးးက္ ႈပးၱဳပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ သံုားသးက္ ႈပးၱဳပ ္ကား  ု္က ် 
သုေးသမလးုက္မကား္မ်ားပးၱဳလးုက မက။ ႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္ မကကကက္၀် မၱဳ၀်းရ္ ကထညကာ႔သရ္ကားမ ု္က မက႑းရကက  လကက၀းက းမ် 
ကက ္၀် မၱဳ၀်းးက းကေးခေး ကကလ်ေး မက ၾက ၱဳားး္ကားသ္ကာ႔သညက။  

 
 သး ၱဳုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ေကမ်္ကားးးက  ုးညကေထ်္က မက။ 

 
ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသူ္မ်ား႑းရကက း်၀မက္ူ္ ႈ ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုုးကပ ္ကား၊ EITI၊ ေက်္ကား္ရမကေသ် 
မ ု္က္ ံးက်းံုႏွၱဳမကား႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား၊သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ ကာ႔လူ္ႈဘ၀သကကေ ်ကက္ ႈ႑ေးခးီ္ ံမကာ႔ ရြ္ ႈ္ မ်ားုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ 
သ္ကးမကား္မ်ား ေးခေး ကကလ်ေး မက MGJEA ုႏွ္ကာ႔းူားေး ္ကားေ ်္က ရကကသ္ကာ႔း သညက။ MGJEA ္ွ သ္ကးမကား္မ်ား႑်ား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ းရ္က 
းး္ကး ုာ႔ မ္ညက ပ းကသညက။  
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၉.၂ း ု္  ကုမ က္ပးမကာ႔ေသ်႑ၾကံပးၱဳ မကက္ မ်ား  

၉.၂.၁ EITI  

EITI မ က္း က္ 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား (MGE) သညက  ုး ္ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက 
ထုးကလုးက္ႈ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑း ႑၀ က္ ေကမ်ကက္မကကကက္ွ  ွ ေသ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားလံုား႑်ား 
 ေးား႑းက မက သေဘ်းူထ်ားပးီားပ းကး သညက။  ုး ္႑ၾက ္က ပ္မက္်ာ႔ EITI မ က္း က္ေလာ႔လ်္ႈးရ္က ထုးကလုးက ႈ္ 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔က ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကကကက၏ ႑ ရမကဘက်  ု္က ်႑ မကက႑လကက္မ်ား 
ထညကာ႔သရ္ကား မကုႏွ က္ာ႔ MGE ႑ေမပ ္ကာ႔ ကုမကသရ္က္ႈလ ု္ကး္က ွ သူ႑်ားလံုား၏ ႑ မကက႑လကက္မ်ားထညကာ႔သရ္ကား မက 
သံုားသးကသ္ကာ႔ေၾက်္ကား ႑ၾကံပးၱဳထ်ားး သညက။ သ ုာ႔္ွသ် ေးား႑းကထ်ားသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားလံုားက ု 
လရးကလးကေသ် း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ္ွ သံုားသးက္ႈပးၱဳပးီား သ္ကာ႔ေလမ်ကသညကာ႔ materiality threshold ုႏွ္ကာ႔ 
 ုး ္ ႑ၾက ္က ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ က္ ံး်႑းရကက ႑ၾကံပးၱဳမ ု္က္ညကပ းကသညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက MGE္ွ ေ ရားေုႏရား္ႈပးၱဳပးီား 
သေဘ်းူညီ္ႈေးားုႏု ္ကး သညက။ EITI ႑းီ ္က ံး်မ္ကး္ကးရ္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ုႏွ က္ာ႔ လ ု္ကး္ကက ု္ကေ ်္ကထ်ားသူ 
႑်ားလုံား၏ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ၃ ုႏွးက႑းရ္ကား ထညကာ႔သရ္ကားမ ု္က မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။   ုး ္ EITI 
႑းီ ္က ံး်းရ္က  ပ းကမ ု္ကး က လုးကထုံားလုးကမညကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔္ညီဘြ ႑လရးကသေဘ်လုးကက ု က္ေမသညက ကက႑်ား 
 မကာ႔္ွမကားေ ်ကပးသ က္ာ႔း သညက။ သ ု္ွသ် က်လး ု႑းရ္ကား EITI းံုႏႈမကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔႑ညီ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈုႏွ က္ာ႔ 
ကက႑ုးက မၱဳးက္ႈက ု ေ ်ကေ ်္ကမ ု္က္ညကပ းကေးသညက။ 

သ ုာ႔ေသ်ကလညကား   ွ ထ်ားသညကာ႔႑ မကက႑လကက္မ်ားသညက ေကမ်ကက္မကကး္်ဏ႑္မ်ား႑ပး်ားက ု က ု္ကး်ားပးၱဳသညကာ႔ 
လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔္ညီဘြလုးကက ု္ကေမသညကာ႔ကက၏ လုးက္မကားးအစဥကုႏွ က္ာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ား လလ က္ားပ ံၱဳး ၀္ကပ ္ကား   
္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ EITI မ္ကး က္္ွ် ႑ကမကာ႔႑သးက ွ ေမေၾက်္ကားထ္က ွ်ားး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ EITI လ ု႑းက မကက 
၈.၁ ပ းကသညကာ႔ လ ုကကေလမ်ညီေထရေသ် ေ ်ကေ ်္က ႈ္ “ Adapted Implementation”  ပးၱဳလုးကမ ု က္ မက 
သံုားးရ္ကာ႔  ု္ကညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြာ႔္ွ EITI ဘုးက႑ ရြာ႔သ ုာ႔ ႑ပ္မက ံုားေး်္က  ု မကလ ု႑းကေမး သညက။  

EITI သုံားးရ္ကာ႔  ု္ ကညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြာ႔ (MSG) 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား (MGE)္ွ ႑ ္ကာ႔ပ္္ကာ႔က ု္ကး်ားလွ္ကးးကအစဦား႑်ား သံုားးရ္ကာ႔  ု္က 
ညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြာ႔းရ္က း ၀ က္ မက  းကေ ခသ္ကာ႔ေၾက်္ကား႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ သ ုာ႔္ွသ် MGE ၊ ႑ပ ်ား MSG 
႑ ရြာ႔၀္က္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ႑ဓ က EITI သကက  ု္ကသူ္မ်ား႑ၾက်ား သး္ကား႑ မကက႑လကက္မ်ား္ွမေ၀ပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ 
းူားေး ္ကားေ ်္က ရကကပ က္ား္မ်ား ႑်ားေက်္ကားလ်္ညကပ းကး သညက။ ၎႑ပး္က ပ္မက္်မ ု္က္ံေကမ်ကက္မကက းမ် 
လုးက္မကား ွ္က္မ်ား႑သ္ကား မၱဳးက (MGJEA) ႑်ား MSG ၏႑ဓ က လုးက္မကား ွ က္္မ်ား႑ ရြာ႔႑ေမပ က္ာ႔ က ု္ကး်ားပးၱဳး ၀ က္ မက 
  းကၾက်ားသ္ကာ႔ေၾက်္ကား႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ သ ုာ႔္ွသ်  EITI လ ု႑းက မကက ၁  က ု ပးညကာ႔္ွီ္ညကပ းကး သညက။ 
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EITI ထုးကေ က်္ႈ 

း် မၱဳးက္မ်ား၏လွမ ၱဳ႕၀ွကကပးး်မကား မကက္မ်ား႑်ား႑ပ္မက ုံားပးမကလညကသုံားသးက မကုႏွ္ကာ႔  ေကမ်ကက္မကက းမ် 
ထုးကလုးကသူ္မ်ား္ွ  EITI ႑းရကက ထုးကေ ်က္ႈပးၱဳ ်းရ္က း် မၱဳးက႑း်ား႑ ီား္မ်ား  ေကမ်ကလလ်ားမ ု္ကေး မက  
လ ု႑းကေသ် အစဥးေ /းညကား္မအစဥကား္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက EITI ထုးကေ ်ကေ ားး်၀မက္မ်ားပးး်မကားေးား မကလ ု႑းကး သညက။ 
ဤ႑ မ္ကား႑ ်သညက းထ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က လရးကလးကေသ်း ုကက  ု က္းးကေ ားသူ၏ 
႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ႑ညီပ းကသညက။  ုး ္႑ၾက ္က ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကကလ ု႑းကေသ် 
႑ မကက႑လကက္မ်ား ႑ ္ကသ္ကာ႔ပ းကေမေး မက ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG သညက ၂၀၁၆   ုုႏွးက႑းရ္ကား MONREC ၊ MGE 
း ုာ႔ုွႏ္ကာ႔ လုးက္မကား္မ်ား႑းူးကရလုးကေ ်္က မကလ ု႑းကး သညက။ ထ ု႑ၾကံပးၱဳ မကက႑်ား ႑ေက်္က႑ထညက 
 ေ ်ကပ က္ားပ ္ကာ႔ EITI လ ု႑းက မကက ၂.၄ က  ုပ ညကာ႔ ညကားေးားမ ု က္း လ ္ကာ႔္ညက။  

 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား  မထ်ားေးားပ ္ကား 

EITI လု ႑းက မကက၂.၂ုွႏ္ကာ႔႑ညီ MONRECုႏွ က္ာ႔ MGEသညက ေ႑်ကကေ ်ကပးး ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑း ႑၀္က ၂၀၁၄-
၂၀၁၅ ုုႏွးက႑းရ္ကား မေးား ြာ႔သညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ားုႏွ က္ာ႔သကက  ု က္ေသ် 
႑ မကက႑လကက႑်ားလံုား႑်ား  ုး ္ EITI ႑းီ က္ ံး်႑္ွီ  ပး္က ္က မကလ ု႑းကး သညက။  

 လ ု က္း က္ မေးားပ က္ား  သ ုုာ႔္၀ုးက လလြေပး် က္ားေးားပ ္ကား 
 ႑သုံားပးၱဳေသ် မညကားးည်ုႏွ္ကာ႔ ဘက်ေ ားးံုွႏၱဳမကား္မ်ား 
 လ ု က္း က္  ွ သူ (္မ်ား)၏ ႑ မကက႑လကက္မ်ား (႑းု႑ ရြာ႔္မ်ားး ၀္ကး က ေ ်ကပး မက) 
 လ ု က္း က္ မထ်ားေးားေ ားုႏွ္ကာ႔ လလြေပး်္ကားေးားေ ားက ု းီ္ံေသ်အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္ူေဘ်္က္ွ  သ သ် 

ထ က္ ွ်ားေသ် ေပး်္ကားလြ္ႈ 

MONREC ုႏွ္ကာ႔ MGE း ုာ႔သညက း် မၱဳးက္မ်ား၏လွမ ၱဳ႕၀ွကကပးး်မကား မကက္မ်ား႑်ား႑ပ္မက ံုားပးမကလညကသုံားသးက မကုႏွ္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကသူ္မ်ား္ွEITI႑းရကကထုးကေ ်က္ႈပးၱဳ ်းရ္က း် မၱဳးက႑း်ား႑ ီား္မ်ား 
 ေကမ်ကလလ်ားမ ု္ကေး မက လ ု႑းကေသ်အစဥးေ /းညကား္မအစဥကား္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက EITI ထုးကေ ်ကေ ားး်၀မက္မ်ားပးး်မကားေးား 
 မကလ ု႑းကး သညက။ 

သီားပ ်ားေ္ရး် က္ား္မ်ား႑း ႑၀္က MGE ၏ ေ္ရး် ္က္မ်ားက ုလညကား ႑္မ်ားပ္ က္သ်ေ႑်္ကပးၱဳလုးက မက ႑ၾကံပးၱဳ 
႑းကး သညက။  

ပ္မက္ ာ်႔းာီးးရ်ားေ ားအီစဥားး ု္ က (UMEHL) ုႏွ္ ကာ႔ ပ္မက္ ာ်႔းာီးးရ်ားေ ားေက က်း ေု ား ွ္ကား (MEC) 

ေကမ်ကက္မကကလုးက္မကားးရ္က UMEHL ုႏွ္ကာ႔ MEC း ုာ႔း ၀ က္ေ ်္က ရကကေမ္ႈ္မ်ား႑်ား သ  ွ  မကုႏွ္ကာ႔ EITI 
႑ေၾက်္ကား႑ ်္မ်ား ေ ရားေုႏရား မက EITI MSG ႑ ရြာ႔သညက  UMEHL ၊ MEC ုႏွ္ကာ႔ ေးရာ႔ ံုေ ရားေုႏရား္ႈပးၱဳလုးက မက 
႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ းထ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်ုွႏ္ကာ႔ က ုကကညီေး မက EITI ႑းီ ္က ံေ ား 
လုးက္မကား္မ်ား႑းရကက းးက္ေး်က္ွလုးကက ု က္ေမသညကာ႔အစဦားး ု က္ကု ၸ္ဏီ္မ်ား႑်ား  မ ု္က္ံး ု္ကးီားးရ်ားေ ားလုးက္မကား္မ်ား႑ပ းက 
သးက္ွးက မက လ ု႑းကး သညက။ သ ုာ႔္ွသ် EITI လ ု႑းက မကက ၂.၆၊ ၄.၅ ုႏွ က္ာ႔ ၆  း ုာ႔က ုပးညကာ႔္ီွ္ညက ပ းကး သညက။  
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Beneficial Ownership 

၂၀၁၆ ုမွးက EITI းံုႏွၱဳမကား (လ ု႑းက မကက ၂.၅) းရ္က Beneficial Ownership လ ု႑းက မကကက ု 
း ုားပ္ႇ က္ာ႔လ ုကကေသ်ေၾက်္ကာ႔  လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ္ွ းထ္႑ၾက ္က ႑းီ ္က ံး်းရ္က 
႑ၾကံပးၱဳ မကက႑း ု္ကား Beneficial Ownership သး က္ား႑ မကက႑လကက္မ်ားထုးကေ ်က မက လ က္ားပးေပ္းံုးးက ု 
ထရကကေးခလ်ေ ား႑းရကက MSG သညက MONREC၊ MGE၊ DICA ုႏွ္ကာ႔  မကက မ္ကားေးရာ႔ ံုေ ရားေုႏရား္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။ 
 ုး ္  EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက ကု္ၸဏီ႑ မ ၱဳ႕၏ Beneficial Ownership ႑ မကက႑လကက္မ်ားေ ်ကထုးက မက 
လ ု႑းက မကက္မ်ား (အစဥး္် သေဘ်းူညီထ်ားသညကာ႔ threshold) ႑်ား MSG ္ွ ထညကာ႔သရ္ကားးအစဥကားး်ားသ က္ာ႔း သညက။  

း ုာ႔ကုမက္ မ်ား 

EITI လ ု႑းက မကက ၃.၃ုႏွ က္ာ႔ က ုကကညီေး မက ေကမ်ကက္မကက းမ်း္ကး ုာ႔္ႈ္မ်ား႑းရကက   ွ မ ု က္သညကာ႔ 
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား လ်္ညကာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်႑းရကက လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူထံေးားး ု႕ မက 
ုႏွ က္ာ႔ မ္ကး္ကေလာ႔လ်္ႈ႑းရကက ႑ မ မက္ီွ ေက်ကက္ူသ က္ာ႔ေၾက်္ကား႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။  

ASM ုႏွ္ ကာ႔ းး ု္ ကးမ ု္ ကးူားေ က်ပ ္ကား 

ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG ႑ေမပ ္ကာ႔ ပ္မက္်မ ု က္္ံးရ္က ASM ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကပ ္ကား႑ေပ ႑ေမ႑်ား 
း ု  ္ုသ  ွ ေး မက ေလာ႔လ်္ႈးးက ုက ု ၂၀၁၆  ုုႏွးက႑းရ္ကားပးၱဳလုးက မက႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ပ္မက္်ာ႔ EITI ၏ 
လုးက္မကားးအစဥကးရ္က ASM ကက႑်ားသုံားသးက ႈ္ပးၱဳ မက႑ မကကသညကး ၀ က္ေမပးီားပ းကေသ်ကလညကား ေကမ်ကက္မကကကက 
႑်ား  သီားသမကာ႔ ရြပ ်ားက် ေလာ႔လ်္ႈပးၱဳလုးကသ္ကာ႔ေၾက်္ကား႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑  ုး ေလာ႔လ်္ႈ၏မ က္း က္းရ္က 
လကက္ကက ွ်ေ ရသူ္မ်ားက ုလညကား ထညကာ႔သရ္ကားက်ေလာ႔လ်္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။ ထု လုးကေ ်္က မကကသညက EITI 
လ ု႑းက မကက ၆.၃ (က) က  ုပးညကာ႔္ီွ္ညကပ းကး သညက။  

၉.၂.၂ ႑္ကးးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား ႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑်္ကပးၱဳပး္ကပ ္ကား 

MGE သညက ္ ူ၀  ပးၱဳသူ၊ းညကား္မအစဥကားေ ား ရြသူ၊ းရ္ကားး ု္က/ေ႑်ကးေ း် ႑ေမပ ္ကာ႔ေ ်္က ရကကေမေသ်ေၾက်္ကာ႔ MGE 
၏ း ်ား၀္က႑ မကားကက၊ း်၀မက၀း  ်ား္မ်ား၊ MONREC ုႏွ က္ာ႔  ကကုႏရ္က ႈ္၊  ရြာ႔းညကား႑ုးက မၱဳးကးုုံုႏွ္ကာ႔ ႑ ရမကးီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ 
းမးက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား႑်ား းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်းရ်ေ ်္က ရကကသ္ကာ႔း သညက။ လကက ွ  MGE ၏ ႑ မကား 
ကကုႏွ္ကာ႔ း်၀မက၀း  ်ား္မ်ားသညက conflict of interest ပ းကေမး သညက။ ေကမ်ကက္မကကကက၏ 
႑ က္းးီကမၱဳား ွ္ကား ပးၱဳပး္ကေပး်္ကားလြ္ႈလုးကေ ်္က ်းရ္က ႑  ုး  ႑ေၾက်္ကား႑ ်႑်ား ေပ  ွ္ကား ္ညကာ႔ ႑ဓ က 
လုးက္မကား႑ပ းကေ ်္က ရကက မက ႑ေ ားၾကီားး သညက။ MGE ၏ ္ူ၀  ပးၱဳေ ားုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကားေ ား ရြေ ားး်၀မက္မ်ားက ု 
၎၏ းရ္ကားး ု္က/ေ႑်ကးေ း်း်၀မက္မ်ား္ွ  ရြပ ်ား မကုွႏ္ကာ႔  ွ က္ားလ္ကား မကကေးား မက သံုားသးက္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။  

၎႑ပး က္ MGE ႑်ား ပ္မက္်မ ု က္္ံ၏ အစဦားေ ် က္မ ု က္္ံး ု္ကကု ၸ္ဏီးးက ု႑ေမပ ္ကာ႔ လုးက္မကားး်၀မက္မ်ား႑်ား 
ထ ေ ်ကကးရ်၊ ႑ကမ ၱဳား ွ းရ်ုႏွ္ကာ႔ း်၀မက္ူ္ႈ ွ းရ်ေ ်္က ရကကမ ု္ကေး မက ၎၏  ရြာ႔းညကား႑ုးက မၱဳးကးုံ၊ ႑ ရမကဘက်းီ္ံ 
 မကာ႔ ရြသညကာ႔းမးက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။  းညကား္မအစဥကား္မ်ား 
ပးး်မကားေ ားုႏွ က္ာ႔ ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ား္ႈပးၱဳလုးကမ ု က္ မက လရးကလးကေသ်႑ ရြာ႔ သ ုာ႔္၀ုးက quasi-independent body 
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႑ ရြာ႔ ပ းကသညကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်းညကား္မအစဥကား႑်ဏ်း ု္က သ ုာ႔္၀ုးက ေ႑ဂမ္ကးီ ကြာ႔သ ုာ႔ ရြာ႔းညကား မက းအစဥကားး်ားသ က္ာ႔ 
း သညက။  

MGE ႑ေမပ ္ကာ႔ ၎၏း်၀မက္မ်ားမွ က္ာ႔ လုးက္မကား္မ်ား႑်ား ထ ေ ်ကကးရ်ေ ်္က ရကကမ ု္က မက လ ု႑းကေသ်မညကားးည်၊ 
းည် းက၊ ကၽရ္ကားကမ္က ႈ္္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑ေးရာ႔႑ၾကံၱဳုႏွ က္ာ႔ပးညကာ႔းံုေသ် ၀မကထ္ကား္မ်ား႑လံု႑ေလ်ကက္ ွ း ။ သ ုာ႔ပ းကး   MGE 
၏ းရ္ကားေ ်္က ညကလ ု႑းက မကက႑်ား  မကားးးက္ႈပးၱဳလုးက မက၊ ကၽရ္ကားကမ္က ႈ္္မ်ား/ မညကားးည်႑ကူ႑ညီ/ သ က္းမကား 
လ ု႑းက မကက္မ်ား႑်ား  ွ်ေ ရေ ်ကထုးက မကုႏွ က္ာ႔ အစဦားး်ားေးား္မ်ား သးက္ွးကလုးကေ ်္က မကလ ု႑းကး သညက။ 

ေက က်္းီ္မ်ား 

ပ္မက္ ာ်႔ေကမ်ကက္ မကကကက ရံာ႔ပ  ၱဳားး ာုးးကကေ ား 
အစဦားေ ် က္ေက်က္းီမွ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ၾကီားၾကးကေ ား ၀ ုေက်က္းီ႑းရကက ႑း ုား ၏ ရြာ႔းညကားးံု၊  
႑ မကားကကုွႏ္ကာ႔ း်၀မက၀း  ်ား္ွ်  ွ က္ားလ္ကား ႈ္္ ွ ေး။ ႑  ုး ေက်က္းီုႏွးက ု၏ း်၀မကုႏွ္ကာ႔ 
လုးက္မကား္မ်ား္ညကကြာ႔သ ုာ႔ ႑းူးကရလုးကေ ်္ကသညကက ု  ွ က္ား ွ္ကားလ္ကားလ က္ား သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ း ။ ႑  ုး ေက်က္းီ ၂ 
 းက၏ ထ ေ ်ကက ႈ္၊ လုးက္မကားလုးကေ ်္က ႈ္ုႏွ က္ာ႔ းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ က ု မကားးးက မက သံုားသးက္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။  

ေကမ်ကက္ မကကပးးရြ  

ေကမ်ကက္မကကပးးရြသညက ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကကး ္ကားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား ေ ်္ကား မသညကာ႔ ႑ဓ က 
း ်ား၀ က္လ္ကားေၾက်္ကားပ းကပးီား ုႏွးကးအစဥကုွႏးကး ု က္ား ္ူ  ုေ္ရသမကားေး ္ကား္မ်ားးရ် ွ ေသ် ေ ရ္ေၾကားလလြေပး်္ကား ႈ္္မ်ားက ု 
း်၀မက္ူေ ်္က ရကက း သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ EITI လ ု႑းက မကက ၄၊၅၊၆ ုႏွ က္ာ႔ ေလမ်ကညီေး မက လ်္ညကာ႔ EITI 
႑းီ ္က ံး်းရ္က ေကမ်ကက္မကကပးးရြုွႏ္ကာ႔ သကက  ု္ကေသ် ဘက်ေ ား႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ားလံုားး ၀္က မက 
႑ေ ားၾကီားး သညက။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ၏ ႑ုးက မၱဳးကးုံုႏွ္ကာ႔ သကက  ု္ကေသ် လကက ွ  ္ူ၀  ္မ်ား၊ လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား 
သညက းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ္ ွ း ။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌း္က ႑လရးကသေဘ်ကုမကသရ္က္ႈ္မ်ားကမ္ကကမ္ကပးမကာ႔ပးမကာ႔ ွ ေမ   
ေၾက်္ကားသ  ွ  း သညက။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ၀ ုေက်က္းီ၏ ႑ မကားကက၊ း်၀မက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑း ုား အစဦားးီားသညကာ႔   
႑ပ ်ားေကမ်ကက္မကကေက်က္းီ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ္ညကကြာ႔သ ုာ႔  ကကုႏရ္က္ႈ ွ သညကက ု  ွ္ကားလ္ကားးရ်သ  ွ  ပ ္ကား္ ွ ေသ်ေၾက်္ကာ႔ 
 ွ က္ားလ္ကား မကကေးား မက လ ု႑းကး သညက။ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ႑ုးက မၱဳးက ႈ္ုႏွ က္ာ႔ ကမ္ကာ႔ထုံား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက 
႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑  ုး သံုားသးက္ႈ၏  လ ကသညက အစဦားး်ားေးား ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား၊ ႑ေက်္က႑ထညက 
 ေ ်က ႈ္္မ်ားုွႏ္ကာ႔  ပးးရြကမ္ကားး ်းရ္က း်၀မက္ူ္ႈ၊ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈုွႏ္ကာ႔ ထ ေ ်ကက ႈ္ ွ းရ် ေ ်္က ရကကမ ု္က မက 
႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳမ ု္က း ္ညက။  

 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား ္းွကးံုး္ကပ ္ကား/ Cadastre 

Cadastre ႑းရကက လ ု႑းကေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ် ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔မွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား 
MGE ္ွသ ္ကား ညကားထ်ားး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ MGE ႑ေမပ ္ကာ႔ းရ္ကားထရကက Cadastre ႑းရကကလ ု႑းကေသ် 
႑ မကက႑လကက္မ်ား႑်ား ႑ီလကကထေ ်မးက/ ကရမကပး း်းရ္ကထညကာ႔သရ္ကား မက းး္ကလုးကေ ်္ကသ္ကာ႔း သညက။ 
႑  ုး ႑ မကက႑လကက္မ်ားးရ္က  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၏ မ္ကမ  ္းက္မ်ား၊  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး က္ား၊ ထုးကလုးကေသ်ကုမကးညက၊  
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လရြေပး်္ကား္ႈ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ား၊  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  ွ သူ၏ ႑္ညကုွႏ္ကာ႔ ေးားေ ်္က ေသ်ေ္ရေၾကား္မ်ား း ၀္က ္ညကပ းကး သညက။ 
႑  ုး လုးကေ ်္က ႈ္သညက EITI လ ု႑းက မကက ၂.၃ လ ု္ကး က္္မ်ား ္ွးကးံုး က္ပ ္ကားက ု ပးညကာ႔္ွီ မက ႑ေထ်ကက႑ကူပးၱဳ 
း လ က္ာ႔္ညက။  

၉.၂.၃ အစဥးေ ုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကား္ေူဘ်္က 

ေကမ်ကက္ မကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔း းးကေ ားေက က်္းီ 

MONREC ႑ေမပ ္ကာ႔ ၀မကၾကီားး်မ္မ်ား႑ၾက်ား ေကမ်ကက္မကက ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔း းးကေ ားေက်က္းီးးက းက  ရြာ႔းညကားပးီား  
လကက  ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား/ း် မၱဳးက္မ်ားုႏွ က္ာ႔  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ မထ်ားေးားေ ားလုးကထုံား္မ်ား႑်ား သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက၊ သေဘ်းူညီ္ႈ 
္မ်ား႑်ား လ ုကကမ်ပ ္ကား ွ  ္ ွ  းးကေ ားပးီား လ ု႑းကး က ႑ေ ား္ူ္ႈပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကး သညက။ ၂၀၁၆  ုုွႏးကးရ္က 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ေး ္ကား ၁၁၈၀၈  ုသညက သကကး္ကားကုမက ံုား္ညက သ ုာ႔္၀ုးက သကကး္ကားး ုား ္ညကပ းကး သညက။ ေက်က္းီ 
႑ေမပ ္ကာ႔ း် မၱဳးက႑သးကးရ္က EITI ႑းရကက ထုးကေ ်က မက၊ ႑ကမ္ကာ႔းမကကပ း်ား္ႈက  ု  မကာ႔ကမ္က မက၊ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ ႈ္က်ကရ္က္ႈ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ လုးကထံုား္မ်ားး ၀ က္ မကုႏွ္ကာ႔ းံပးၱဳး် မၱဳးက ႑ပ းက 
ပး က္ ္က မက လ ု႑းကး သညက။ ေက်က္းီ၏ လုးကး ု္က ရ္ကာ႔သညက ကမ္ကပးမကာ႔ ႈ္ ွ မ ု္ကး သညက။ အစဥး္် အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔ 
းညကက က္ား္မ်ား႑်ား  မကားးးက္ႈပးၱဳပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ ႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္မကကကက္၀် မၱဳ၀် ေးခေး ကကလ်ေ႑် က္ 
 ေ ်ကက ရကကပ က္ားး ုာ႔ပ းကး သညက။  

အစဥးေ ုွႏ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က႑်ား သုံားသးက္ ႈပးၱဳပ ္ကား/  မကားးးကပ ္ကား  

၁၉၉၅  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ႑်ားပး က္ က္သညကာ႔ ၂၀၁၆  ုုွႏးက ေကမ်ကက္မကကအစဥးေ ုႏွ္ကာ႔ မညကားအစဥးေ ္မ်ား၊ 
းညကား္မအစဥကား္မ်ား႑်ား MGE ္ွ ္ူၾက္ကားေ ား ရြထ်ားပးီား ႑း ုား ႑သးက္ွး်၀မက္ူေ ်္က ရကက ္ညကပ းကး သညက။ 
႑း ုား ႑ေပး်္ကား႑လြသညက အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကား္မ်ား႑်ား ေက်္ကား္ရမကေသ်မ ု္က္ံးက်းံုႏႈမကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔ 
 ေလမ်ကညီေး မက သံုားသးက္ႈပးၱဳ ္ညကာ႔ ႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားပ းကး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ ေက်္ကား ရ္မကေသ်မ ု က္္ံးက် 
းံုွႏၱဳမကား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ေလမ်ကညီေး မက အစဥးေ ၊ းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္ကုႏွ္ကာ႔ ဘက်ေ ားးီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈ႑်ား းမးကကမမေသ် 
 မကားးးက ႈ္က ု  မကက မ္ကားပးၱဳလုးက မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑  ုး  မကားးးက ႈ္းရ္က ေကမ်ကက္မကကကက ႑ုးက မၱဳးက ႈ္၊ 
းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ၊ း်၀မက ံ္ႈုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ (ထုးကလုးက ႈ္႑်ား  မကားးးကပ ္ကား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ 
လူ ႈ္ဘ၀ က်ကရ္က္ႈ္မ်ား၊ ဘက်ေ ရ္ေက်ကက ံ္ႈ္မ်ား းသညက) ၀်ကရကက္မ်ား႑်ား  ွ်ေ ရ မကုႏွ္ကာ႔ လ ု႑းကး က 
သ က္ာ႔ေလမ်ကေသ်းမးက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ လုးကထုံား္မ်ားေးခေး ကကလ်ေး မကုွႏ္ကာ႔ ႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက ေ ်္က ရကကသ္ကာ႔း  
သညက။ ႑ထကကး   မကားးးက္ႈလုးက္မကား႑းရကက လကက ွ အစဥးေ ္မ်ား၊ းညကား္မအစဥကား္မ်ား၊ မညကားအစဥးေ ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
လုးကထံုား္မ်ား႑်ား းးကေမ ်းညကားပ၌းုးညကားထ်ား ွ ပ ္ကားပ ္ကာ႔ ္ညကသညကာ႔္ူေဘ်္က႑်ား႑သုံားပးၱဳေမသညကက ု 
လရ္ကကူးရ် သ ပ္ က္ကမ ု္က္ညက ပ းကေးသညက။  
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႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္ မကကကက္၀် မၱဳ၀် 

လ်္ညကာ႔ုွႏးက္မ်ားးရ္က း်၀မကသ ေကမ်ကက္မကကကက ရံာ႔ပ  ၱဳားေ ား႑းရကက ္၀် မၱဳ၀်္ူေဘ်္ကးးက ုေးခထရကကလ်   
ေး မက ႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္မကကကက္၀် မၱဳ၀်းးက းကက ုေ ား ရြသ္ကာ႔း သညက။ ္၀် မၱဳ၀်ေ ား ရြ ်းရ္က 
 ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔္မ်ား၊ အစဥးေ ုႏွ္ကာ႔ းညကား္မအစဥကား္ူေဘ်္က (႑ထကကးရ္ကေ ်ကပး) ္မ်ား႑်ား သံုားသးကပ ္ကားပ ္ကာ႔းး္ကမ ု က္း သညက။ 
၎႑ပး က္ ေကမ်ကက္မကကကက႑းရကက ႑္မ ၱဳားသ်ားညီလ် ံ႑း ႑၀္ကလူထု႑ၾကံပးၱဳေ ရားေုႏရားးရြ္မ်ား း ၀ က္ 
သ္ကာ႔း သညက။  

မု ္က္ ပံ ်ားသ်ား း ု္ က  ု္ က ရ က္ာ႔ 

ေကမ်ကက္မကကကကးရ္ကမ ု္က္ံပ ်ားသ်ား/း ုးက္မ်ားသညက ေကမ်ကကးရ္ကား း ု က္  ု္က ႈ္္မ်ား ွ ေမေၾက်္ကား 
ကမ္ကကမ္ကပးမကာ႔ပးမကာ႔ သ  ွ ေမ း သညက။ အစဥးေ းရ္ကမ ု္က္ံပ ်ားသ်ားး ု္က  ု္က ရ္ကာ႔က ုး်ားပ္းကထ်ားပ ္ကားေၾက်္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကကကကးရ္ကးရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈေ ်ကေ ်္ကပ ္ကား္ပးၱဳမ ု္ကေး။  မ ု က္္ံပ ်ားသ်ား္မ်ားး ု္က  ု္က ရ္ကာ႔က ု း်ားပ္းက 
ထ်ားေသ် အစဥးေ ႑်ား ပးမကလညကသံုားသးက္ႈပးၱဳသ္ကာ႔း သညက။ ႑  ုး သံုားသးက္ႈးရ္က ပ းကမ ု္ကေပ ္မ်ား႑်ား  မကားးးကပ က္ား 
သ ုာ႔္၀ုးက မ ု္က္ံပ ်ားသ်ားး ု္က  ု က္္ႈ႑းရကက ႑ ္ကာ႔႑ ္ကာ႔ မအစဥကားကးက္ႈမညကားလ္ကားက ု ႑သုံားပးၱဳသ္ကာ႔သညက။  

သ္ကးမက္ မ်ား 

ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ MGE႑ ် ွ ္မ်ား႑်ား း်၀မကသ ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ ္ကား၊ေက်္ကား္ရမကေသ် 
မ ု က္္ံးက်းံုႏႈမကား္မ်ား၊ သဘ်၀းးက၀မကကမ္ကုႏွ က္ာ႔လူ ႈ္ဘ၀သကကေ ်ကက္ႈးီ္ံ မကာ႔ ရြေ ားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ 
သ က္းမကား္မ်ား၊ ႑ပ္္က ရ္ကာ႔ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညကပ ႇ္္ကာ႔း က္ပ က္ား္မ်ားက ု ပးၱဳလုးကေးား ္ညကပ းကး သညက။  

 

၉.၂.၄ ထုးကလုးကပ ္ကား၊ း ုာ႔ကုမက ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကားုႏွ္ ကာ႔ းမက  ာုးပ းကပ ္ကား 

ထုးကလုးကပ ္ကား႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ က္ား 

MONREC ုႏွ္ကာ႔ MGE သညက ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးက္ႈ႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကးကပ က္ားမွ္ကာ႔ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ ္ကား၏ 
႑်ားမညကား မကက္မ်ားက ုေ ်ကထုးကပးီား းရ္ကားေ ် က္ ညကုွႏ္ကာ႔မညကားးည်ကၽရ္ကားကမ္က္ႈ္မ်ား ႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက 
 ေ ်္က ရကကး က ႑ကမ ၱဳားေကမားဇူား္မ်ား သ သ သ်သ် ံး်ား  ွ မ ု္က္ညကပ းကး သညက။ ေ သ  ု္က ် ံုား္မ်ားးရ္ကလညကား 
႑ ္ကား႑ပ္းက္မ်ားမညကားး ားပးီား၊ လုးကး ု္က ရ္ကာ႔္ ွ ပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ လရ္ကား္ ုား္ႈ ံ ပ ္ကား္မ်ား ွ ေမး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ 
႑  ုး က းၥ းက္မ်ား း ုားးကကေက်္ကား္ရမကလ်ေး မက လကက ွ ထုးကလုးက ႈ္ုႏွ က္ာ႔ းးကေ ားေ ားလုးကထံုား္မ်ား႑်ား 
သံုားသးက္ႈပးၱဳသ က္ာ႔ေၾက်္ကား႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ၎႑ပး္က MONREC ုႏွ က္ာ႔ MGE ႑်ား းးကေ ား္ႈပးၱဳပ က္ား၊ 
းမက  ုားပ းကပ ္ကား၊ ထုးကလုးက ႈ္ုႏွ က္ာ႔ း ုာ႔ကုမကေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားေ ားလုးကထံုား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကား  
းရ္ကားေ ်္က ညကပ ႇ္္ကာ႔း္ကေးားပ ္ကား၊ ကူညီေထ်ကကးံာ႔ေးားပ ္ကား္မ်ားပးၱဳ မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑  ုး  
႑ကူ႑ညီ္မ်ားးရ္က အစဥး္်႑်ားပ ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကား႑်ား ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားပ က္ားုွႏ္ကာ႔ 
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္ွးကး က္ားပးၱဳးုပ က္ား႑းရကက သ္ကာ႔ေလမ်ကေသ်းမးက္မ်ား၊ လုးကထံုား္မ်ားေးခထရကကလ်ေး မက  ကူညေီးားပ က္ား္မ်ား 
း ၀ က္မ ု္ကး သညက။  

းမက  ာုးပ းကပ ္ကား 

း ်ား၀ က္းမက  ုားပ းကပ ္ကား လုးကထံုား္မ်ား္ွ် းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ ္ ွ ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား္ွ် 
းမက  ုားပ းက မက လရမကးရ် ကက ြ္ႈ  ွ း သညက။ ထု ာ႔ေၾက်္ကာ႔ း ်ား၀ က္ေကမ်ကက္မကက းမ်းမက  ုားပ းကပ က္ားလုးက္မကားးအစဥက 
႑်ား း ု္ ုေက်္ကား္ရမကလ်ေးေ ား႑းရကက ႑  ုး လုးက္မကားးအစဥက႑်ား သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်းမက  ုားပ းကပ ္ကား္မ်ား၊လုးကထံုား္မ်ားုွႏ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ေက်္ကား္ရမကေသ် မ ု က္္းံက် 
႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔္မ်ား မ်ားလညကလ်ေး မကုႏွ က္ာ႔ းရ္ကားေ ်္က ညကပ္ႇ္ကာ႔း က္မု က္ မက႑းရကက ႑း ုား ႑်ား႑ကူ႑ညီ 
 ေးားသ္ကာ႔း သညက။  

း ုာ႔ကုမက္ မ်ား 

း ုာ႔ကုမကုွႏ္ကာ႔းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ္ံုၾကညကလကက ံမ ု္က ႈ္္ ွ ပ ္ကား၊ း ကမေသ်႑ မကက႑လကက္မ်ား ္  ွ ပ ္ကားး ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ္ွ် က္ ု ထုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔းးကသကက  မ က္းးကေ သ ေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားေ ားုွႏ္ကာ႔ ထ မကား မၱဳးကေ ား 
လုးက္မကား္မ်ား   ု က္္်႑်ားေက်္ကားလ်ေ႑် က္ပးၱဳ မက ႑ေ ားၾကီားး သညက။ ႑  ုး က းၥ းက႑်ား ႑ေက်္က႑ထညက 
 ေ ်ကေ ်္က ရကက မက ႑ေက်ကက ရမကအစဦားးီားး်မ၏ ႑ မကားကကသညကလရမကးရ်႑ေ ားၾကီားး သညက။  သ ုာ႔ေသ်ကလညကား 
႑ေက်ကက ရမက္ူ၀  ္မ်ား၊ ကမ္ကာ႔ထံုား္မ်ား းရ္ကာ႔လ က္ားပ္္ကသ်္ႈ္ ွ ပ က္ားုွႏ္ကာ႔ မ က္းးကေ သးရ္က 
္ညကသညကာ႔လ ု႑းက မကက္မ်ားေး်္ကား ံသညကုႏွ က္ာ႔းးကသကကသညကာ႔ ႑ မကက႑လကက္မ်ားလံုေလ်ကကးရ်   ွ ပ ္ကား္ ွ း ။ 
 ေကမ်ကက္မကကေ္ွ်္က  ုထုးကပ က္ား႑်ား ထ မကား မၱဳးက မကုႏွ္ကာ႔ မ က္းးကေ သေး်္ကာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ားေ ား္မ်ား 
႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက ႑ေက်ကက ရမကအစဦားးီားး်မ႑ေမပ ္ကာ႔ ႑ပ ်ားသကက  ု္ကေသ်း်မ္မ်ား (MGE, MONREC, 
IRD းသညက)ုႏွ က္ာ႔ မီားကးကးရ် းူားေး ္ကားေ ်္က ရကက မကလ ု႑းကး သညက။ လကက ွ း ုာ႔ကုမက္ူ၀  ္မ်ားုႏွ က္ာ႔ 
လုးကထံုားလုးကမညကား္မ်ား႑်ားသံုားသးကပးီား  ွ္ကားလ္ကားေသ်ေကမ်ကက္မကကး က္း ုာ႔ ႈ္လုးကထံုား္မ်ား သ ုာ႔္၀ုးက ႑ေသားး်ား 
(သ ုာ႔) ႑လရးကသေဘ်ေ ်္ကား မသညကာ႔ကုမကသညက္မ်ား႑းရကက   ုား ွ က္ားေသ်လုးကထံုား္မ်ား ထ်ား ွ ေးား မက 
 ေ ်္က ရကကသ က္ာ႔း သညက။ ႑  ုး လုးက္မကားး်၀မက႑်ား ထ ေ ်ကကးရ်ေ ်္က ရကကမ ု္က မက 
႑ေက်ကက ရမကအစဦားးီားး်မမွ္ကာ႔ သကက  ု္က ်း်မ္မ်ား႑်ား သ္ကာ႔ေလမ်ကေသ် မညကားးည်႑ကူ႑ညီ္မ်ား 
 ေးားသ္ကာ႔း သညက။  

မ ု က္္ံးက်ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်ေးမားကရကကးရ္က း ုးကသညက က္ၻ်ာ႔အီစဥားေ ်္ကေမ ်းရ္က   
 ွ ေမး သညက။ ပ္မက္်မ ုက္က္ံသညက း ုုးကုွႏ္ကာ႔႑မီား ံုား ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကသညကာ႔႑ က္မီား မ္ကားမ ု္က္ံပ းက  
 ေသ်ေၾက်္ကာ႔ ပ္မက္်မ ုက္က္ံ႑းရကက႑ကမ ၱဳား ကက္မ်ားးရ် ွ ေမး သညက။ ပ္မက္်ုႏ ု္က္ံ႑ေမပ ္ကာ႔ း ုးကမ ု္က္ံုႏွ္ကာ႔ 
ကုမကသရ္က္ႈပးၱဳ ်းရ္က  ွ္ကားလ က္ား္ႈ၊ ္ွမး္ႈုွႏ္ကာ႔ းရ္ကာ႔လ္ကားပ္ က္သ်္ႈ ွ  မက ႑ေ ားၾကီားး သညက။ ၎႑ပး က္ း ်ား္၀္က 
မ္ကးးကပ းကေကမ်က ေ္ွ်္က  ုထုးက္ႈ႑်ား ုႏွးကမ ု္က္ံမီားကးကးရ်းူားေး ္ကားပးီား း ုကက မကက မက႑ေ ားၾကီားး သညက။  
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႑း ုား ႑သးက  ု က္္်းရ်းညကေ ်ကကပးီား မ မကုွႏ္ကာ႔႑ က္းးီကမၱဳား ွ္ကား္မ်ား၊႑ုးက မၱဳးက ႈ္  ု္က ်ပးၱဳပး က္ေပး်္ကားလြ္ႈ္မ်ား 
 ပးၱဳလုးကပးီား ၃ုွႏးက္ွ ၅ ုႏွးက႑းရ္ကား ေကမ်ကကး ္ကား (သ ုာ႔္၀ုးက ေကမ်ကက္မကက းမ်) ဇးကပ္းက႑်ား 
 ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကလ ုကကမ ု္က မက သ ုာ႔္၀ုုးက သကကေသ ံလကက္ွးကထုးကေးားမ ု က္ မက မကားးးက ႈ္က ု 
လုးကေ ်္ကသ္ကာ႔း သညက။  

၉.၂.၅ ဘူ္ သ းၸံ႑ မကက႑လကကုႏွ္ ကာ႔ းီ္  ံမကာ႔ ရြ္ႈ 

ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် ႑ဓ ကထုးကလုးကသညကာ႔ေ သ္မ်ားးရ္က  ႑လ်ား႑လ် ွ ေသ် းမ်သ ုကက္မ်ား႑်ား 
း ု  ္ုသ  ွ မ ု္က မက ပးီားပးညကာ႔းံုေသ်ဘူ္ ေ    ု္က ် မကားးးက ႈ္က ု  ပးၱဳလုးကသ က္ာ႔သညက။ ၎႑းရကက မညကားးည် 
႑ကူ႑ညီ လ ု႑းကေး္ညက။  

၉.၂.၆ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ ကာ႔ လူ္ႈဘ၀သကကေ ်ကက္ ႈက  ုးီ္  ံမကာ႔ ရြပ ္ကား 

EIA လုးကထံုား္မ်ား႑်ား ထညကာ႔သရ္ကားလ ုကကပ က္ားသညက ႑ေ ားၾကီားသညကာ႔ ေပ လွ္ကားးးက ုပ းကေသ်ကလညကား 
႑  ုး လုးကထံုား႑်ား ထ ေ ်ကကးရ်႑ေက်္က႑ထညကေ ်က မက၊ ေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔းးကေ ား မကုႏွ က္ာ႔ းညကား္မအစဥကားးညကားက္ကား 
ုႏွ က္ာ႔႑ညီ လုးကေ ်္က မက ႑း ုား ၏းရ္ကားေ ်္က ညက္ွ် ႑ဓ ကပးဥမ်ပ းကး သညက။ MGE ႑ေမပ ္ကာ႔ ႑  ုး  
လုးကထံုား္မ်ား႑်ား ေ ်ကေ ်္က မက း်မးရ္ကားးရ္ကားေ ်္က ညက္ွ် လံုေလ်ကက္ႈ္ ွ ေၾက်္ကား ေ ်ကပး ြာ႔ပးီားပ းကး သညက။ 
ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔  မ ု္က္ံေး်က႑ ္ကာ႔ုႏွ္ကာ႔ ေ သုႏ  ႑ က္ာ႔ ွ  MGE ုႏွ္ကာ႔ MONREC (သဘ်၀သ္ံဇ်း 
ထ မကားသ ္ကားေ ားး်မ) ၀မကထ္ကား္မ်ား႑်ား ႑  ုး လုးကထံုား္မ်ား႑်ား း ု  ္ုမ်ားလညကလ်ေး မကုွႏ္ကာ႔ ႑ေက်္က႑ထညက 
 ေ ်ကေ ်္ကမ ု္ကေး မက းရ္ကားေ ်္က ညကပ္ႇ က္ာ႔း က္ပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ ႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား္မ်ား ပးၱဳလုးက မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ 
သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ ႈ္ဘ၀႑ေးခသကကေ ်ကက္ႈးီ္ံ မကာ႔ ရြေ ား္မ်ား း ု  ္ု႑်ားေက်္ကားလ်ေး မက 
းရ္ကားေ ်္က ညကပ ႇ္္ကာ႔း္ကေးားပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ မညကားးည်႑ကူ႑ညီေးားပ ္ကား္မ်ားက ုလညကား း ုား မြ႕ကူညီေးားသ္ကာ႔း သညက။ 
MONREC သညက လကက ွ  ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ က ု က္ေ ်္ကထ်ားသူ္မ်ား႑်ား  IEE ုႏွ က္ာ႔ EIA ေ ်ကေ ်္က မက းး္က 
လုးကေ ်္ကသ္ကာ႔း သညက။ ထုးကလုးက္ႈ ရ္ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔႑သးက္မ်ား႑်ားလံုားးရ္ကလညကား EIA လုးကထုံား္မ်ား လ ုကကမ် 
 ေ ်္က ရကကေ ား႑း ႑၀္က သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ္ႈက်ကရ္ကေ ား႑းီ႑္ံ္မ်ားး ၀္က မက  ေ ်္က ရကကသ က္ာ႔ 
း သညက။  

း ု က္ၾက်ား္ႈ္မ်ားက ုးရ္ကာ႔လ္ကားပ္္ကသ်္ႈုႏွ္ကာ႔း်၀မက္ူ ႈ္ ွ းရ်ေ ်္က ရကကမ ု္က မက႑းရကက  ႑ၾကံပးၱဳး ု္ကၾက်ားေ ား 
္ုႏ  ်ား/သး ၱဳကကေး် က္ာ႔ၾကညကာ႔ေ ား္ုႏ  ်ား႑်ားးညကေ ်ကက မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑  ုး  း ု္ကၾက်ားေ ား 
းမးက႑်ား သကက  ု္ကသူ္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ပးညကသူလူထု႑်ားလံုား လကကလွ္ကား္ီွမ ု္ကေ႑်္ကေ ်္က ရကက မကုႏွ္ကာ႔     ွ္ကားလ္ကားေသ် 
လုးကး ု က္ ရ္ကာ႔ုႏွ က္ာ႔ း်၀မက ံ္ႈ ွ  မကလ ု႑းကး သညက။  

ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကသညကာ႔ေ သ္မ်ားးရ္က း ်ား္၀္က ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ားေ ် က္ား၀ က္ေ ်ကကက်ား 
သညကာ႔ ေးမားကရကက ွ ေမး သညက။ ထ ုာ႔ေၾက်္ကာ႔ MONREC/ MGE သညက  ေကမ်ကကးရ္ကား္မ်ားးရ္က 
 ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား ႑သံုားပးၱဳပ ္ကား႑်ား သုံားသးက္ႈပးၱဳ မကုႏွ က္ာ႔  ေ ်ကက ရြေ ားးးၥညကား္မ်ား ေထ်ကကးာ႔ံေးားုႏ ု္က္ညကာ႔ 
႑ ရ္ကာ႔႑လ က္ား္မ်ားေ ်ကေ ်္ကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ာ႔ းီ္ံ မကာ႔ ရြ္ႈပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကး သညက။  



155 
 

း်၀မကသ  က္ားပ္းက္ွ သညကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ွ႕ေပးားးီ္ံက မကားေးခေး ကကလ်ေ႑် က္ေ ်္က ရကကသ္ကာ႔း  
သညက။ ႑  ုး းီ္ံက မကား႑းရကက MGJEA ၊ MGEုႏွ္ကာ႔ ႑ းကဘကကလူ္ႈ႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ား မီားကးကးရ် 
းူားေး ္ကားေ ်္က ရကက မက လ ု႑းကး သညက။ ႑  ုး းီ္ံက မကား႑းရကက ေကမ်ကကးရ က္ားလုးက္မကား ႑မညကား္္က႑်ား 
 ေ ရား မ္ကက် း်၀မကသ ေ ်္က ရကက ္ညကာ႔းံုႏႈမကား္မ်ား႑ပး္က မ ု္က္ံးက်လကက၀းက းမ်ေးမားကရကက္မ်ား႑်ား 
လကကလွ္ကား္ီွမ ု္ကေး မက ႑ကူ႑ညီေးားပ က္ားးသညကာ႔ မညကားးည်႑ကူ႑ညီ္မ်ားေးားက်  ေ ်္က ရကကသ က္ာ႔း သညက။ 

၉.၂.၇  ထုးကကုမကးမက  ာုးပ္ႇ္ ကာ႔း္ကပ ္ကားုွႏ္ကာ႔ ႑လုးက႑က ု္ က မကးီားပ ္ကား 

ပ္မက္်မ ု္က္ံ၏ေကမ်ကက္မကက းမ်ုႏွ္ကာ႔လကက၀းက းမ်လုးက္မကားးရ္ကထုးကကုမကးမက  ုားပ္ႇ္ကာ႔း က္ပ က္ားုႏွ က္ာ႔ းးကလမအစဥကား  
္ွအစဥကပး ၱဳ္ကမ ု္ကးရ္ကား္ ွ ေသားေး။ ပ္မက္်မ ု္က္ံးရ္က ေကမ်ကကပ းကပ ္ကား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား၊ ပးၱဳပး္ကပ ္ကား၊ ဓ းက ရြ 
း က္ားသးကပ ္ကား၊ ႑သ ႑္ွးကပးၱဳလကက္ွးကထုးကေးားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ား႑းရကက 
လံုေလ်ကကေသ်ကၽရ္ကားကမ္က္ႈုွႏ္ကာ႔ မညကားးည်္ ွ ေး။  ပးညကးရ္ကားေးမားကရကကးရ္က ႑ ညက႑ေသရား ပ္ က္ာ႔္်ားေသ် 
းံုႏႈမကား္မ်ား  ွ  မကုွႏ္ကာ႔ ထုးကကုမကးမက  ုားပ္ႇ က္ာ႔း္ကမ ု္က္ညကာ႔႑လ်ား႑လ်႑်ား သ  ွ မ ု္က မက  ေကမ်ကကေသရား/ 
 ေကမ်ကကပ းကပ က္ား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ ္ကား၊ ပးၱဳပး က္ပ က္ားလုးက္မကား္မ်ား၊ ဓ းက ရြး က္ားသးကပ က္ား၊ သကကေသ ံလကက္ွးက 
ထုးကေးားပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ား႑်ား   မကားးးက ႈ္ပးၱဳ မကုႏွ္ကာ႔ သံုားသးက္ႈပးၱဳ မက သုေးသမ 
လုးက္မကား္မ်ားလုးကေ ်္က မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။ ႑္မ ၱဳားသ်ားေကမ်ကက္မကကကက္၀် မၱဳ၀်ေ ား ရြ ်းရ္က 
ထညကာ႔သရ္ကား္ႈပးၱဳမ ု္က မက႑းရကက လကက၀းက းမ်ကက္၀် မၱဳ၀်းးက းကေးခထရကကလ်ေ႑်္က  ေ ်္က ရကက 
သ္ကာ႔း သညက။  ႑  ုး ္၀် မၱဳ၀်းရ္က က်လး ု၊ က်လလးကုႏွ္ကာ႔ က်လ ွညက အစဦားး်ားေးား္မ်ား၊ 
 ညက္ွမကား မကက္မ်ား၊ ညက ရ္က မကက္မ်ားုႏွ က္ာ႔ ္၀် မၱဳ၀်႑ေက်္က႑ထညကေ ်ကေ ်္ကမက ု က္ေ ား႑းရကက းမးကကမေသ် 
႑းီ႑းအစဥက္မ်ား းူားေး ္ကားေ ား ရြပ က္ား္မ်ား ပးၱဳလုးက မကလ ု႑းကး သညက။ 

က ၻ္်ာ႔း်ားသုံားသူ္မ်ား၏ း်၀မကသ ႑ေထ်ကက႑းံာ႔ပးၱဳကရ္ကား ကက္မ်ား၊  ေကမ်ကက္မကက းမ်္မ်ား႑်ား 
 ေကမ်ကကးရ္ကား္ွ ေးမားကရကကသ ုာ႔႑ေ ်ကကးမက  ုားကရ္ကား ကက္မ်ား႑်ား ေမ်ကကေၾက်္ကားပးမကလ ုုကကမ ု က္ပ က္ားုႏွ က္ာ႔ 
ကမ္ကာ႔၀းကုႏွ္ကာ႔ညီေသ် သ ုာ႔္၀ုးက း်၀မက္ူ ႈ္ ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ားက ု ႑် ံုး ုကက ႈ္္ွ် 
း ုားးကကပ္္ကာ႔္်ားလ်လမကက ွ ေမး သညက။ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကားလုးကက ု က္သူ္မ်ား႑ေမပ က္ာ႔ ႑  ုး  
႑ မကက႑်ား  ္ကား ုးက မက ၾကီား္်ားေသ်႑ ရ္ကာ႔႑ေ ားးးက းက ွ ေမး သညက။ 

ကၽရ္ကားကမ္က္ ႈး ာုးးကကေ ားုွႏ္ကာ႔ သ္ကးမကား 

ေကမ်ကက္မကက းမ်းူားေ ်ကထုးကလုးကပ ္ကားုႏွ္ကာ႔ းးကေ ားပ ္ကား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုွႏ္ကာ႔ လူ ႈ္က်ကရ္က္ႈ  ု က္ ် 
မု က္္ံးက်းံုႏႈမကား္မ်ား၊ ေကမ်ကကေသရားပ က္ား၊ ပ းကပ က္ား၊ ႑ေ ်္ကး္ကပ က္ား၊ ဓ းက ရြး က္ားသးကပ က္ား၊ 
သကကေသ ံလကက္ွးကထုးကေးားပ ္ကား၊ လကက၀းက းမ် ီဇ ု က္ားုႏွ က္ာ႔ ထုးကလုးကပ ္ကား္မ်ား႑း ႑၀္က 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်မွ္ကာ႔ လကက၀းက းမ်းမက  ုားကရ္ကား ကကုႏွ္ကာ႔ းးကလမအစဥကားသညကာ႔ ကၽရ္ကားကမ္က္ႈး ုားးကကေ ားုႏွ္ကာ႔ 
သ က္းမကားး ုာ႔ မမ ု က္ မက သး ၱဳးရ္ကားုႏွ္ကာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်သ္ကးမကားေကမ်္ကား႑်ား  ရ္ကာ႔လွးက မက ႑ၾကံပးၱဳ႑းကး သညက။  
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ေကမ်ကက္မကက းမ်ထုးကလုးကသူ္မ်ား႑းရကက း်၀မက္ူ ႈ္ ွ ေသ် ေကမ်ကက္မကကထုးကလုးကပ ္ကား၊ EITI၊ 
 ေက်္ကား္ရမကေသ် မ ု္က္ံးက်႑ေလာ႔႑ကမ္ကာ႔းံုႏႈမကား္မ်ား၊ သဘ်၀းးက၀မကားကမ္ကုႏွ္ကာ႔ လူ ႈ္ဘ၀သကကေ ်ကက္ႈ႑ေးခ 
းီ္ံ မကာ႔ ရြပ က္ား္မ်ား႑်ား းးက္ွးကထ်ားသ္ကၾက်ားေးား မက MGJEA ုႏွ က္ာ႔ းူားေး ္ကားက်ား သ က္းမကား႑းီ႑းအစဥက္မ်ား 
 ေ ား ရြသ္ကာ႔း သညက။ ႑  ုး သ္ကးမကား႑်ား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ းရ္က MGJEA ္ွ းး္က ရ္ကာ႔လွးကသ က္ာ႔း သညက။  
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းာူးးရြ (၁)  းထ္႑ၾက ္ က ပ္မက္ ာ်႔ EITI ႑း ီ္က းံ်ုွႏ္ကာ႔ မ က္း က္ေလာ႔လ်္ႈ 

ပ္မက္်ာ႔ EITI သံုားးရ္ကာ႔  ု္ကညလမကာ႔ေး ္ကား႑ ရြာ႔ (MSG) ႑်ား ၂၀၁၄  ုုွႏးက ဇမကမ၀  ီလးရ္က ႑း ုား ၊ းုဂၢလ ကကကုႏွ္ကာ႔ 
႑ းကဘကကလူ္ႈ႑ ရြာ႔႑းညကား္မ်ား႑်ား က ု္ကး်ားပးၱဳေသ် ႑ ရြာ႔၀္က ၂၁ အစဦားပ ္ကာ႔ ရြာ႔းညကား ြာ႔း သညက။ EITI ေ ်ကေ ်္ကေ ား 
ုႏွ က္ာ႔ ႑ ုံား႑ပ းကပးၱဳသညကာ႔႑ ရြာ႔ပ းကသညကာ႔ MSG သညက ၂၀၁၄  ုုႏွးကးရ္က ၃ ုႏွးကး် လုးက္မကားးအစဥက႑်ား မ္ွးက ြာ႔ပးီား ၂၀၁၅ 
 ုုွႏးကးရ္က ပးမကလညကပး္က ္က ြာ႔သညက။ MSG သညက လကက ွ ႑ မ မကပ၌ လုုးက္မကားးအစဥက ႑ေက်္က႑ထညကေ ်က မက 
လုးကေ ်္ကလမကက ွ ပးီား ႑းီ ္က ံး်ပးၱဳးုေ ားလုးက္မကား္မ်ားသညက လ္ကားေၾက်္ကား္ွမကေးခးရ္ကေ ်ကက ွ ေမေၾက်္ကား  
ေသ မ်ေး မက ေ ်္က ရကကလမကက ွ း သညက။  

ပ္မက္်ာ႔ EITI လုးက္မကားးအစဥကးရ္က ႑ဓ က ညက ရ္က မကက ၄  ု  ွ း သညက။  ညက ရ္က မကကးးက ုးီသညက 
 ေ႑်ကကးရ္ကေ ်ကပးထ်ားေသ် လုးက္မကား္မ်ားုႏွ္ကာ႔  ကကးးက္ႈ ွ း သညက။  ညက ရ္က မကက ္မ်ား္ွ်  

 သ္ံဇ်း႑ုးက မၱဳးက္ႈ႑းရကက ကမ္ကပးမကာ႔ေသ် ပးၱဳပး က္ေပး် က္ားလြ္ႈပးၱဳ ်းရ္ကး ၀္ကကူညီ မက 
 EITI ေ ်ကေ ်္ကေ ား႑းရကက းးက၀မကားကမ္ကေက်္ကားးးက ုက ု  မကးီား မက 
 EITI ေ ်ကေ ်္ကေ ားလုးက္မကားးအစဥက္မ်ား႑းရကက  ပး္က ္က မက ုႏွ က္ာ႔ ကူညီ မက 
 ႑ မကက႑လကက္မ်ား း ုားပ္ႇ က္ာ႔  ွ  မက ( ကကသရ္ကေ ားုွႏ္ကာ႔ သး က္ား႑ မကက႑လကက္ွမေ၀ပ ္ကား) 

သေဘ်းူညီ္ႈ  ွ ထ်ားသညကာ႔ လုးက္မကားးအစဥကးးက ု္ွ် ေကမ်ကကး က္ားုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကကက႑်ားသံုားသးက္ႈပးၱဳပ ္ကား 
(ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG လုးက္မကားးအစဥက မံး းက ၁.၂.၈) ပ းကသညက။ (႑က္က  မ က္း က္ေလာ႔လ်္ႈုႏွ္ကာ႔ းထ္႑ၾက ္က EITI 
႑းီ ္က ံး်းရ္က း ၀္ကပ ္ကား္ ွ း က)  ုး ္႑ၾက ္က ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ က္ ံး်မ္ကး္ကးရ္က 
 ေကမ်ကက္မကကကကး ၀္ကမ ု္က မက႑းရကက ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကကး ္ကားကကသံုားသးကပ ္ကားပးၱဳလုးက မက ပ းကး  
သညက။ ပ္မက္်ာ႔ EITI မ္ကး္ကေလာ႔လ်္ႈ႑်ား ပးၱဳးုပးီားေမ်ကက ႑  ုး သံုားသးက္ႈက ု ၂၀၁၅  ုုႏွးက မ ု၀္ကဘ်လးရ္က 
းး္ကလုးကေ ်္က မက MSG ္ွ  ံုားပ းက ြာ႔း သညက။  

၂၀၁၄  ုုႏွးက  ီဇ က္ဘ်လးရ္က (းထ္႑ၾက ္က ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ က္ ံး်႑းရကက) မ က္း္ကေလာ႔လ်္ႈးရ္က 
 ေ႑်ကကး ကက္မ်ားး ၀္က မက ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG ္ွသေဘ်းူညီ ြာ႔း သညက။  

- ေ မံုွႏ္ကာ႔ သဘ်၀ဓ းကေ ရ္ာ႔ ကက 
- းရ္ကားထရကကကက 

(ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ  ွ ေသ် ေကမ်ကကး က္ားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်႑ မကက႑လကက္မ်ားသ် း ၀ က္ မက) 
- ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘက်ုႏွးက  

၂၀၁၅  ုုုွႏးက မွးကလညကး ု က္ားးရ္က ပ္မက္်ာ႔ EITI MSG ႑းရကက မ္ကး္ကေလာ႔လ်္ႈ (းထ္႑ၾက ္က EITI 
႑းီ ္က ံး်၏ မ က္း က္သးက္ွးက မက) ပးၱဳလုးက မကုႏွ္ကာ႔ းထ္႑ၾက ္က ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး် ပးၱဳးု မက မ ု္က္ံးက် 
း် ္ကား႑ က္ား႑ ရြာ႔္ွ Moore Stephens ႑်ား လရးကလးကေသ် း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ႑ပ းက း်၀မက္ူ မက 
း် မၱဳးက မၱဳးက  ု ြာ႔း သညက။  
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မ က္း က္ေလာ႔လ်္ႈသညက ၂၀၁၅  ုုွႏးက ေ႑်ကကး ုဘ်လးရ္က ပးီား ံုား ြာ႔း သညက။ ထ ုာ႔ေမ်ကက MSG ္ွ းထ္႑ၾက ္က 
EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က ထညကာ႔သရ္ကား မက ကက ရြ ၃  ု ႑်ား သးက္ွးက ြာ႔း သညက။ ၎း ုာ႔္ွ် ေ မံုႏွ က္ာ႔ 
သဘ်၀ဓ းကေ ရ္ာ႔၊ ေကမ်ကကး ္ကား၊ ေကမ်ကက္မကက းမ်ုွႏ္ကာ႔ ႑ပ ်ားးရ္ကားထရကက္မ်ားပ းကး သညက။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ဘက်ုႏွးက႑းရကက းရ္ကားထရကကကက္ွ Moore Stephens ထံသ ုာ႔ေးားး ုာ႔ေသ်႑ မကက႑လကက႑  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
 ုုွႏးက ႑း ုား ၀္ကေ္ရ၏ ၂၁% သညက းရ္ကားထရကကကက (ေ မံုွႏ္ကာ႔ သဘ်၀ဓ းကေ္ရာ႔ = ၇၉%) ္ ွ  ွ ပးီား ၎၏ ၉၇.၅% 
(သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ  ွ ေသ် non-tax revenue data ႑ ) ္ွ် 
 ေကမ်ကက္မကကကက္ွ   ွ ပ ္ကားပ းကး သညက။ ၂၀၁၄  ုုႏွးက ေကမ်ကက္မကကပးးရြးရ္က  ေကမ်ကက္မကက းမ် 
 ေ ် က္ား မ ္ႈ္ွ  း ်ား၀္က ၀္ကေ္ရသညက ႑ေ္  ကမက ေ ခလ် ၃.၄ ဘီလီ္ံ ွ ေၾက်္ကား  မကာ႔္ွမကားး သညက။  

  ွ  ြာ႔ေသ်႑ မကက႑လကက႑်ား မကားးးက မကက႑  ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကကေ႑်ကးေ း် ၂၅၆  ု (လ ု္ကး က္ 
၂၈၉  ု)႑းရကက ကက္ွေက်ကက္ူ ြာ႔ေသ်႑း ုား ၀္ကေ္ရ၏ ၆၇% က ုက ု္ကး်ားပးၱဳသညကာ႔ ကမးက ၁၀-ဘီလီ္ံ 
(႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၂.၃ သမကား)႑်ား materiality threshold းးက ု႑ပ းကသးက္ွးက မက Moore Stephens ္ွ 
႑ၾကံပးၱဳ ြာ႔း သညက။  ကမမက၀္ကေ ရ္ ၃၃  ်  ု္ကုႏႈမကား္ွ် (ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ္၀ုးကဘြ) ၀္က္ူသူထံသ ုာ႔ း ုကက  ုကက 
း က္း ုာ႔ပ ္ကား သ ုာ႔္၀ုးက ေ ် က္ား မပ ္ကားုႏွ က္ာ႔ ႑း ုား သ ုာ႔ ေးားေ ်္က ႈ္္မ်ားး ၀ က္း သညက။  

၂၀၁၃-၂၀၁၄  ုုႏွးကးရ္က ႑း ုား သ ုာ႔ ႑ ရမကေးားေ ်္ကေသ် ကု္ၸဏီ ၃၀  ု္ွ် ႑  ုပးၱဳထ်ားသညကာ႔ materiality 
threshold (ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ႑ မကက႑လကက႑ ) ထကကေကမ်ကလရမကေမေၾက်္ကား မ က္း က္ေလာ႔လ်္ႈ္ွ 
 ေ ်ကထုးက ြာ႔ပးီား ႑  ုး  threshold ႑်ား းထ္႑းီ ္က ံး်၏မ္ကး က္းရ္က  ကကလကကထ်ား ွ  မက 
႑ၾကံပးၱဳထ်ားး သညက။ မ က္း က္ေလာ႔လ်္ႈ္ွ ္ီားေ္်္ကားထ ုားေ ်ကပးသညက္ွ် ေကမ်ကက္မကက၊ ေကမ်ကကး က္ားုႏွ က္ာ႔ 
းးကလမအစဥကားသညကာ႔႑ မကက႑လကက္မ်ား၏ေ ်ကပး မကက္မ်ားုွႏ္ကာ႔ ႑ဓ းၸ ္ကသးက္ွးက မကက္မ်ား္ွ် းးကသ္းကးညကား 
္ ွ ေၾက်္ကား ေ ်ကပးပးီား ႑  ုး ႑ မကက႑်ား ႑ေသားး းက ွ က္ားလ္ကားေ ်ကပး မက ႑ၾကံပးၱဳထ်ားး သညက။  

မ က္း က္ေလာ႔လ်္ႈ၏ ႑ၾကံပးၱဳ မကက္မ်ား႑ပး္က ႑ၾကံပးၱဳထ်ားသညကာ႔ threshold ၁၀ ဘီလီ္ံကမးက 
ုႏွ က္ာ႔႑းူ ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ် ကု္ၸဏီ ၃၀ (ကကးရ္က လညကးးကလမကက ွ ေသ် 
ကု ၸ္ဏီးုးုေး ္ကား၏ ၂%) ႑်ား  းထ္႑ၾက ္က ႑းီ က္ ံး်၏ reconciliation scope းရ္က ထညကာ႔သရ္ကား မက 
သေဘ်းူညီ ြာ႔း သညက။   ုလ ုုသညက္ွ် ေကမ်ကက္မကကုႏွ္ကာ႔ေကမ်ကကး ္ကားကု္ၸဏီ ၃၀  ု ႑ပး္က 
သး ၱဳးရ္ကား၀မကၾကီားး်မုႏွ္ကာ႔ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကား း ုာ႔သညကလညကား းထ္႑ၾက က္ ႑းီ က္ ံး်၏ 
reconciliation scope ႑်ား ထ မကားသ ္ကားထ်ားး သညက။ MGE ္ွ  ွ ေသ် Threshold  ေ႑်ကကးရ္က ွ သညကာ႔ 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ား၏ ႑ မကက႑လကက္မ်ားက ု းထ္႑ၾက ္က EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က ေ ်ကပးသ က္ာ႔း သညက။  

းထ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ က္ ံး်းရ္က ေကမ်ကက္မကက းမ်ကု္ၸဏီ ၃၀ း ၀ က္ ြာ႔ေသ်ကလညကား ကု ၸ္ဏ ီ ၄ 
 ုသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်လုးက္မကားလုးကက ု က္ပးီား ကမမကကု ၸ္ဏီ ၂၆  ု္ွ် ေကမ်ကကး ္ကားလုးက္မကားလုးကက ု္ကသညကာ႔ 
ကု ၸ္ဏီ္မ်ားပ းကး သညက။ ၁၃၀ 

းထ္႑ၾက က္ပ္မက္်ာ႔ EITI႑းီ ္က ံး်ပ၌ ေ ်ကပးသညက္ွ်၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘက်ုႏွးက႑းရကက  ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကကး က္ားကက္ွ ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃၁၄ သမကား (ပ္မက္်ကမးကေ္ရ ၃၆၅ ၈၄၇ ၉၇၅ ၀၁၉.၈၁) ၁၃၁ 
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  ွ ေၾက်္ကားေ ်ကပးထ်ားး သညက။ ႑  ုး  က မကားဂဏမကား႑ မကက႑လကကသညက ေကမ်ကက္မကကပးးရြ၏ း ်ား၀္က 
႑ မကက႑လကက္မ်ားသ်ပ းကပးီား းုးုေး ္ကားကက၏  မကာ႔္ွမကေပ  ၅၃% ႑်ား  လလ္ကားပ ံၱဳပ က္ား္ ွ း ။၁၃၂ ႑ေ ားၾကီားေသ် 
 ေ႑်ကကး ႑ မကက႑လကက္မ်ား္း  ွ း ။ 

- ေကမ်ကကးရ္ကားပ၌းုေ ်္ကား  ွ  ြာ႔ေသ် ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကကး ္ကားး ု႕၏ းမက  ုား႑ေးခ႑ေပ  ံသညကာ႔ 
 းမ် ရမက ၂၀% 

- ႑ပ ်ား းမ် ရမက (မ ု္က္ံပ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မသညကာ႔ းမက  ုား၏ ၁၀%) 
- ကု ၸ္ဏီ္မ်ား္ွထုးကကုမက္မ်ား႑်ား း ုကက  ုကကေ ်္ကား မပ ္ကားသ ုာ႔္၀ုးက း က္း ုာ႔ပ ္ကား႑းရကက  ေးားေ ် က္ 

 ေသ် ႑ ရမက္မ်ား 
- ႑း ုား ၏ ေကမ်ကက္မကကုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကကး က္ား  ွ္က္်္မ်ားေ ်္ကား မပ ္ကားေၾက်္ကာ႔   ွ ေသ် ဘက်ေ ရ္္မ်ား 

းထ္႑ၾက က္ ပ္မက္်ာ႔ EITI ႑းီ ္က ံး်းရ္က း ၀ က္ေသ်႑ဓ က႑ မကက္မ်ား္ွ် 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘက်ုႏွးကးရ္က းရ္ကားထရကကကက္ွ ေက်ကက္ူ  ွ ေသ်းုးုေး ္ကား ႑ ရမက္ွ် ပ္မက္်ကမးကေ္ရ 
သမကားေး ္ကား ၃၀၁၁၂၈၃ (႑ေ္  ကမက ေ ခလ် ၂.၅ ဘီလီ္)ံ၁၃၃   ွ  ြာ႔း သညက။ ႑  ုး ႑ ရမကေ ရ္႑မကက    
၁၃ % သညက ေကမ်ကကး က္ားုွႏ္ကာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ်္ွပ းကပးီား ၂% သညက ႑ပ ်ားးရ္ကားထရကက္မ်ား 
ပ းကး သညက။  

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘက်ုႏွးကးရ္က ေကမ်ကက္မကကုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကကး က္ားကု္ၸဏီ္မ်ားထံ္ွ ႑း ုား လကက ံ  ွ ေသ် 
႑ ရမက၀္ကေ္ရ္ွ် ၃၈၈.၇၆၇ သမကား (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃၃၁ သမကား မကာ႔) ွ း သညက။ ၎႑မကက ၃၈၀ ၁၉၇ 
သမကား႑်ား ေကမ်ကက္မကကပးးရြပ၌ ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ် က္ား၀ က္ေ ားလုးက္မကား(MGE)္ွ 
 ေက်ကက္ူပးီား social payment ႑ေမပ ္ကာ႔ ကမးကသမကားေး ္ကား ၈၅၇၀ (႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၇ - ၇.၅ သမကား) 
  ွ း သညက။  

 ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား္ွ လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူထံသ ုာ႔ ေးားး ုာ႔  
 ေသ်႑ မကက႑လကက႑  ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ုုွႏးကးရ က္ ကမ္ကားး ြာ႔ေသ် ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ၂  ု္ွ 
 ေကမ်ကကး က္ား ုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကက္မကက းမ် းုးုေး ္ကားေ ်္ကား ေ ရ္ း္်ဏ္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၅၃၁.၆၁ 
သမကား (ပ္မက္်ကမးကသမကား ၁၄၇၁ ၁၃၀)  ွ း သညက။  

 ႑  ုး ေကမ်ကက္မကကပးးရြ ၂  ုပ၌ ေ ် က္ား မ ေသ် ေကမ်ကက္မကက းမ်္ွ် ၂ ၃၆၁ ၁၇၂ က် ကက 
ုႏွ က္ာ႔ ေကမ်ကကး ္ကားးမက မ မကေး ္ကား ၆၂၄၅  ွ း သညက။  

 ပ္မက္်ာ႔ ၀ု း် က္ား႑္ကား႑ ရြာ႔ (CSO) ႑ မကက႑လကက႑  ၂၀၁၄  ုုွႏးကးရ္က ေကမ်ကကး က္ကားေ ်္ကား မ ႈ္္ွ် 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၃ ဘီလီ္ံ ွ း သညက။  

 ပ္မက္်ာ႔ ၀ု း် က္ား႑္ကား႑ ရြာ႔ (CSO) ႑ မကက႑လကက႑  ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ုမွးကးရ္က  ေကမ်ကကး ္ကားုႏွ က္ာ႔ 
 ေကမ်ကက္မကက းမ်း္ကး ုာ႔္ႈးမက  ုား္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁၀၁ ဘီလီ္ံ (း က္း ုာ႔္ႈ၏ ၁၀%) 
 ွ း သညက။ ၁၃၄ 

 ပ္မက္်ာ႔ေကမ်ကက္မကက းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ားလုးက္မကား (MGE) ္ွ လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ သ ုာ႔ 
း က္သရ္ကားေသ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား (ေကမ်ကက္မကကပးးရြ္ွ ေသ်႑ မကက႑လကကသ်) ႑  ၂၀၁၃-
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၂၀၁၄  ုုႏွးက႑းရ္ကား ေကမ်ကက္မကကုႏွ္ကာ႔ ေကမ်ကကး က္ား း က္း ုာ႔ ႈ္ းမက  ုား္ွ် ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၆.၅၆ သမကား 
ုႏွ က္ာ႔ ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၁ ၄၄၄.၁၇ သမကား (းုးုေး ္ကား ႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၂.၁ ဘီလီ္)ံ  ွ း သညက။  

 ႑ေက်ကက ရမက ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑  ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ုုႏွးက းရ္က ေကမ်ကကး ္ကားး္ကး ုာ႔္ႈးုးုေး ္ကား္ွ် 
႑ေ္  ကမကေ ခလ် ၉၂၄. ၂ သမကား ွ း သညက။  

 

႑ မကက႑လကက႑ က္ား႑ပ္းက္မ်ား႑ၾက်ားးရ္က သ သ်ေသ် ကရ်၀ ႈ္္မ်ားေးရာ႔ ွ  း သညက။ အစဥး္်  ေကမ်ကက္မကက 
း က္း ုာ႔ ႈ္   ႑ မကက႑လကက္မ်ား။ ႑  ုး ႑ေပ ႑ေမ႑်ား သံုားသးက ႈ္ပးၱဳ မကုႏွ္ကာ႔ ေပ  ွ္ကား မကကေးား မက လ ု႑းကး သညက။ 
လရးကလးကေသ်း ုကက  ု္ကးးကေ ားသူ္ွ ္ီားေ္် က္ားထ ုားေ ်ကပးသညက္ွ် ထုးကပးမကေသ် ႑ မကက႑လကက္မ်ား႑ၾက်ား 
ကရ်၀ ႈ္္မ်ား ွ ေၾက်္ကားုႏွ္ကာ႔႑ဓ းၸ ္ကသးက္ွးက မကက္မ်ား၊ း က္ပး္ႈ္မ်ားသညက းသ္းကးညကား ွ  မကုႏွ က္ာ႔ ႑ေသားး းက 
 ွ္ကားလ္ကား မကကေးား မကလ ု႑းကေၾက်္ကား ႑ၾကံပးၱဳထ်ားး သညက။ 
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းာူးးရြ (၂ ) ေကမ်ကက္ မကက ရ က္ာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ႑္မ ၱဳား႑း်ားပးဇ္်ား  

  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ ထုးကေးားသညကာ႔ 
႑ ရြ႕ 

 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔ေး ္ကား  
(၂၀၁၆  ုွုႏးက 
ဧပးလီ ႑ထ ) 

လုးကက ု္ က ရ္ ကာ႔ပးၱဳသညကာ႔ လုးက္ မကား 
 
 

၂၀၁၆   ုွုႏးက ေကမ်ကက္ မကကအစဥးေ  
ပး္က ္ကပ ္ကား္ပးၱဳ္ ီ

၂၀၁၆  ုွုႏးက ေကမ်ကက္ မကကအစဥးေ  ပး္က ္ကပးီား  

ေကမ်ကက္ မကက 
ထုးကလုးက္ ႈ 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔  

ပ္မက္်ာ႔ ေကမ်ကက္မကက         
 းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ား 
လုးက္မကား (MGE)  

၂၁ ၃၉၂  
 
းုဂၢလ က 
ကု ၸ္ဏီ ၉၈%  
 
MGE ုႏွ က္ာ႔ 
႑ကမ ၱဳားး ူ
လုးက္မကား ၂%  
 
းုးုေး ္ကား 
ကု ၸ္ဏီ     
၁၄၇၅  ု  
 

းူားေ ်ကပ က္ား၊ ထုးကလုးကပ ္ကား၊  
ကုမကသရ္ က္ႈပးၱဳပ က္ား၊ 
 က္ာ႔းကက ပးၱဳပး္ကပ က္ား၊ လကက၀းက 
 းမ်ထုးကလုးကပ က္ား၊ 
လကကလီေ ်္ကားပ ္ကား၊ း က္း ု႕ပ ္ကား 
ုႏွ က္ာ႔ မ ု က္္ံပ ်ားသ ုာ႔ ေ ်္ကား မပ ္ကား 

သးက္ွးကလုးကကရကက္မ်ား  
 းးကဧက လုးကကရကက္မ်ား႑်ား MONREC 

္ွ သးက္ွးကေးားး သညက။  
 ကု ၸ္ဏီးးက ုလွမ္က ႑္မ်ား ံုား ဧက ၅၀ 

 မ ု္ကး သညက။  
 ေးမားပး ၱဳ္ကးမးက - ေးမား႑္မ်ား ံုားေးားသူ္ွ 

 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ မကက  ွ း သညက။  
  ရ္ ကာ႔ပးၱဳသကကး္ကား - ၃ ုႏွးက  
 သကကး က္ားး ုား႑းရကက 

း က္  ပးမကလညကေ ခ  ုသညက။  
 

႑ၾကီားး်ားလုးက္မကား  
 ႑ကမ ၱဳားး ူ= ႑း ုား  ၂၅% ကု ၸ္ဏီ ၇၅%  
 ေးမားပး ၱဳ္ကေ ခပ ္ကား - ေးမား႑္မ်ား ံုားေးားသူ္ွ 

 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔  ွ  
  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔းးက ုလွမ္က ႑္မ်ား ံုားဧက ၅၀  
 ထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကက းကကက   ္်ုွႏ္ကာ႔ မညကားးည် 

႑သံုားပးၱဳ ရ္ကာ႔ ွ သညက။  
  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔ သကကး က္ား-၁၀ ုႏွးက  

    ေ ်ကထုးကလုးကကရကက္မ်ား 
 ေလမ်ကကထ်ားသူ္ွ ေ ်ကထုးကေသ် 

းးကဧကလုးကကရကက 
  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔ေလမ်ကကထ်ားပ ္ကား 
  ရ္ ကာ႔ပးၱဳသကကး္ကား - ၃ ုႏွးက  
 

႑လးကး်ားလုးက္မကား 
 ႑ကမ ၱဳားး ူ= ႑း ုား  ၂၅% ကု ၸ္ဏီ ၇၅%  
 ေးမားပး ၱဳ္ကေ ခပ ္ကား - ေးမား႑္မ်ား ံုားေးားသူ္ွ 

 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔  ွ  
  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔းးက ုလွမ္က ႑္မ်ား ံုားဧက ၅၀  
 ႑လးကး်ားထုးကလုးကပ ္ကား႑းရကက းကကက   ္်ုွႏ္ကာ႔ 

မညကားးည်႑သံုားပးၱဳ ရ က္ာ႔ ွ သညက။  
  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔သကကး္ကား - ၅ုွႏးက 
 

    ႑ကမ ၱဳားးူ  ္းက ကကလုးက္မကား 
(အစဥးေ းရ္ ကး  ွ ပ ္ကား္ ွ )  
 ႑း ုား  ၄၀% ကု္ၸဏ ီ၆၀%  
 ေလမ်ကကထ်ားပ က္ား - အစဦားသူ းမးက  

႑ေသားး်ားလုးက္မကား 
 ႑ က္ား႑ုႏွီား္မ်ား္မ်ားး်ားး်ား္လ ု႑းကေသ် 

လုးက္မကားပ းကပးီား MONREC (MGE) သ ုာ႔ 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ မကကေလမ်ကကထ်ား ပးီား သကက  ု္က ် 
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 လုးကက ုု က္ ရ္ ကာ႔သကကး က္ား - ၅ ုႏွးက  
 ဧက ၁၆၀ ႑ထ  လုးကက ု က္မ ု က္ 

 
 

း ု က္ားေ သၾကီား ုႏွ္ကာ႔ ပးညကမ္က 
လုးကကရကကး းးက မထ်ားေးားေ ား႑ ရြ႕္ွ း းးကပးီား 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔ မေးားး သညက။  

 လုးက္မကားုႏွ က္ာ႔သ က္ာ႔ေလမ်ကသညကာ႔ မညကားးည်၊ 
းကကက   ္်္မ်ား႑သံုားပးၱဳမ ု္ကသညက။  

  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔သကကး္ကား - ၃ ုႏွးက  
     းး ု္ကးမ ု က္လုးက္မကား  

 ႑ က္ား႑ုႏွီား္မ်ား္မ်ားး်ားး်ား္လ ု႑းကေသ် 
လုးက္မကားပ းကပးီား MONREC (MGE) သ ုာ႔ 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ မကကေလမ်ကကထ်ား ပးီား သကက  ု္က ် 
း ု က္ားေ သၾကီား ုႏွ္ကာ႔ ပးညကမ္က 
လုးကကရကကး းးက မထ်ားေးားေ ား႑ ရြ႕္ွ း းးကပးီား 
 ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔ မေးားး သညက။  

 လကကပ ္ကာ႔႑သံုားပးၱဳလုးကက ု က္မ ု က္ေသ် းးၥညကားုႏွ္ကာ႔ 
ပ္္ကားေက်္ကေ မ ္ကာ႔ 
းကကးးၥညကား္မ်ားသ်႑သံုားပးၱဳ ရ္ကာ႔ ွ း သညက။  

  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ  ္မကာ႔သကကး္ကား - ၁ ုႏွးက  
 

ေကမ်ကက္ မကက 
ကုမကသရ္ က္ ႈ 
လ ု္ ကး္က  

ပ္မက္်ာ႔ ေကမ်ကက္မကက         
 းမ်ေ ်္ကား၀္ကေ ား 
လုးက္မကား (MGE)  

၂၀၀၀  ၂၀၁၆   ုွုႏးက ေကမ်ကက္ မကကအစဥးေ  ပး္က ္ကပ ္ကား္ပးၱဳ္ ီ
 ကုမကသရ္ က္ ႈုွႏ္ကာ႔ လကကလီေ ်္ကား၀ က္ေ ်ကကက်ား္ႈက  ုပ္မက္ ်ကမးကေ္ရုွႏ္ကာ႔ 

မ ု္ က္ ပံ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ေ ်္ကား မ ရ္ ကာ႔ပးၱဳသညက။  
  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး္ကား - ၁ ုႏးွက  

၂၀၁၆  ုွုႏးက ေကမ်ကက္ မကကအစဥးေ  ပး္က ္ကပးီား  
  ္ကာ႔းကကပးၱဳပး က္ပ ္ကား၊ လကက၀းက းမ်ထုးကလုးကပ ္ကား၊ 

လကကလီေ ်္ကား မပ ္ကား၊ ေကမ်ကက္ မကက႑  ု္ ကားုႏွ္ ကာ႔ 
လကက၀းက းမ်႑ေ မ်ထညကုႏးွက  ုးလုံားး္ကး ုာ႔ပ ္ကား 
ုႏွ္ ကာ႔ လကက၀းက းမ်းးၥညကား္မ်ား႑်ား ပ္မက္ ်ကမးကေ္ရ 
သ ုာ႔္၀ုးက မ ု္ က္ ပံ ်ားေ္ရပ ္ကာ႔ ေ ်္ကား မ ရ္ ကာ႔ ွ သညက။  

  ရ္ ကာ႔ပးၱဳ္ မကာ႔သကကး္ကား - ၃ ုႏးွက  
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 ညကညလမကားက ာုးက်ား မကက္ မ်ား 

၁။ In February 2016 the new 2016 EITI Standard was adopted, which includes a few strengthened 
provisions (e.g. on beneficial ownership) and a re-structuring of the requirements in line with the 
extractive industries value chain. Unless otherwise stated, the EITI Standard referred to here is the new 
2016 Standard.  

၂။ Exchange rate as at 13 May 2016, calculated on www.xe.com, 1 USD = 1,169.07 MMK 

 ၃။ As per MEITI first reconciliation report 

 ၄။ Myanmar Business Update, June 2015; http://www.newcrossroadsasia.com/wp-
content/uploads/2015/06/NCRA-Business-Update-22-6-151.pdf  

၅။ “Jade: Myanmar’s Big State Secret”, October 2015; https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-
gas-and-mining/myanmarjade  

၆။ “Creating a Future: Using Natural Resources for New Federalism and Unity; Ash Center for Democratic 
Governance and Innovation; John F Kennedy School of Government, Harvard University, July 2013; 
http://ash.harvard.edu/files/creating.pdf  

၇။ New Cross Roads Asia (NCRA) Myanmar Business Update, June 2015; 
http://www.newcrossroadsasia.com/wp-content/uploads/2015/06/NCRA-Business-Update-22-6-151.pdf  

၈။ UN Comtrade Database; HS Codes 711620, 710399 and 710310; 
http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?px=HS&cc=711620,710310,710399&r=156&p=10
4&rg=1&y=2014,2013,2012,2011,2010&so=8  

၉။ “Jade: Myanmar’s Big State Secret”, October 2015; https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-
gas-and-mining/myanmarjade 

၁၀။ Gemfields PLC – a vertically integrated (from mine to market) gemstone company: 
https://gemfields.co.uk  

၁၁။ 1 carat = 0.2 grammes, or 1 gramme = 5 carats 

၁၂။ http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/14455-myanmar-ruby-sells-for-record-30m-at-
auction.html  

၁၃။ http://www.jewellerynewsasia.com/en/News/14252/Sapphires-seen-as-the-must-have-gem-in-2016-
Bonhams-says.html 

၁၄။ MGE Mogok office, meeting with key staff, May 2015 
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၁၅။ ‘Gilded Gatekeepers: Myanmar’s State-Owned Oil, Gas and Mining Companies’, NRGI, January 2016, 
http://www.resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/gilded-gatekeepers-myanmars-state-
owned-oil-gas-and-mining-enterprises  

၁၆။ Tun/Baker and Mackenzie, EITI Legal Review, 2013 

၁၇။ According to MGE and MOM officials 

၁၈။ Meeting with MGE, March 2016. No further information was made available.  

၁၉။ http://myanmarrubyenterprise.com/  

၂၀။ Myanmar Centre for Responsible Business, 2015 Pwint Thit Sa Report, http://www.myanmar-
responsiblebusiness.org/pdf/TiME/2015-2nd-Pwint-Thit-Sa-Report.pdf  

၂၁။ http://www.mmtimes.com/index.php/business/19586-annual-list-of-top-taxpayers-shows-payments-
rising.html  

၂၂။ http://www.mmtimes.com/index.php/business/19799-military-owned-mehl-applies-to-become-public-
company.html; ‘Myanmar Economic Holding Limited Transforms into Public Company’, Myanmar Business 
Today, 2 May, 2016 

၂၃။ For example, by appointing a sub-committee or nominating persons to begin meetings with UMEHL 
and MEC. 

၂၄။ Meeting with U Yone Mu, Chairman, MGJEA, March 2016 

၂၅။ ‘Gems and minerals bank to register in September’, 4 September 2015, Myanmar Times  

၂၆။ ‘Amyotha committee takes aim at resource extraction’, Myanmar Times, February 2016, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/mandalay-upper-myanmar/19099-amyotha-
committee-takes-aim-at-resource-extraction.html  

၂၇။ EI Sourcebook: http://www.eisourcebook.org/641_IIITheExtractiveIndustriesValueChain.html  

၂၈။ "Coloured Gemstones: Establishing a mechanism for their traceability and certification of ethical 
origins”, 2013, http://www.viji.eu/wp-content/uploads/2013/04/Coloured-gemstones-
presentationUNICRI.pdf; and, Jamie Cross, Sanne van der Wal and Esther de Haan, “Rough Cut. 
Sustainability Issues in the Coloured Gemstone Industry” (Center for Research on Multinational 
Corporations, 2010); http://somo.nl/publications-en/Publication_3418  

၂၉။ While the law stipulates the responsibility of the Ministry of Mines, in practice it is MGE that issues 
and has oversight of permits and licences. 
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၃၀။ Chapter 1, Clauses 2 (h) and (i) of the Law specify companies or societies as follows: companies 
formed under the Myanmar Companies Act or formed solely with Myanmar citizens under the Special 
Company Act 1950; and, societies registered under the Co-operative Society Law. 

၃၁။ Meeting with MGE, March 2016 

၃၂။ Discussion with Mogok spinel miner and leading local member of MGJEA, May 2015 

၃၃။ 2016 Amendments to 1995 Gemstone Law, Section 12 (a) 

၃၄။ Meeting with MGE, March 2016 

၃၅။ Data provided by MGE, March 2016 

၃၆။ Meeting with MGE, March 2016; and, “Local mining applications delayed by new gemstones law’, The 
Myanmar Times, 17 February 2016 

၃၇။ Meeting with MGE, March 2016 

၃၈။ http://www.mmtimes.com/index.php/business/15574-mogok-residents-to-receive-ruby-mining-
licences.html  

၃၉။ Meetings with gem experts, miners and CSO representatives from Mogok, 2015-2016; and, 
‘Conspiracy Theory: Gems & Junkies in Burma’, Richard W. Hughes; http://www.ruby-
sapphire.com/burmese_politics.htm ; and ‘Jade: Myanmar’s Big State Secret’, Global Witness, October 
2015 

၄၀။ http://www.elevenmyanmar.com/local/hpakant-protests-against-gem-law 

၄၁။ The new 2016 EITI Standard has restructured the Requirements so that ‘Contextual Information’ is 
woven into the Standard in line with Extractive Industries Value Chain. 

၄၂။ Requirement 3.10 in 2013 Standard 

၄၃။ Requirement 3.9 (a) of 2013 Standard 

၄၄။ MEITI Reconciliation Report 2013-2014; pages 78-79 

၄၅။ EITI 2016 Standard Requirement 2.5 (f) / EITI 2013 Standard Requirement 3.11 

၄၆။ Based on various stakeholder interviews, including with MATA CSO coalition representatives from 
gem producing regions 

၄၇။ Local mining applications delayed by new gemstones law, The Myanmar Times, 17 February 2016 

၄၈။ Requirement 2.5 of 2016 Standard, or Requirement 3.11 of 2013 Standard 
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၄၉။ DICA; http://www.dica.gov.mm/en/company-search   

၅၀။ Global Witness has produced a list of jade companies and their beneficial owners to assist the MEITI 
MSG with its preparations on BO disclosure  

၅၁။ EITI Requirement 3.11 on BO in the 2013 Standard has been replaced by Requirement 2.5 in the 
2016 Standard. 

၅၂။ EITI Requirement 3.12 in the 2013 Standard 

၅၃။ See Resource Contracts http://www.resourcecontracts.org for an online searchable database of all 
publicly disclosed extractive industry contracts from around the world, and also Open Contracting 
Partnership for emerging views and news on contract disclosure http://www.open-contracting.org  

၅၄။ http://www.resourcecontracts.org/search?q=&resource%5B%5D=Diamonds 

၅၅။ ‘Gems and Mines of Mogok’, Ted Themelis, 2008 

၅၆။ ‘Gems and Mines of Mogok’, Ted Themelis, 2008; and Richard Hughes, Pala Gems; http://www.ruby-
sapphire.com/pigeons-blood-mogok.htm 

၅၇။ Meeting with MGE, March 2016 

၅၈။ 20% for ruby, sapphire, jade and diamond; 10% for all other gemstones 

၅၉။ CSO Database, Selected Monthly Economic Indicators, ‘Production of Precious Minerals and Pearls’; 
http://www.csostat.gov.mm/s2.5MA02.htm  

၆၀။ Chapter 10 of 1995 Gemstone Law 

၆၁။ See section on ASM and Subsistence Mining on page 78 

၆၂။ Meetings with local community and CSO representatives 2015-2016 

၆၃။ ‘Up to 30 feared dead in 2 Hpakant landslips’, Myanmar Times, 27 January 2016, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/18667-up-to-30-feared-dead-in-two-hpakant-
landslips.html  

၆၄။ Meeting with MGE, March 2016; ‘Another jade mine disaster hits Hpakant’, Myanmar Times, 16 
December 2015, http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/18159-another-jade-mine-disaster-
hits-hpakant.html  

၆၅။ Meeting with Mogok community representatives, February 2016 



167 
 

၆၆။ EIA Procedures Annex 1: Categorisation of Economic Activities for Assessment Purposes; Mining no. 
135, page 43; http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/environmental-impact-
assessment-procedures.html 

၆၇။ Meeting with gemmologists and local gem experts 

၆၈။ Local gem miners, experts and traders, Yangon and Mogok 

၆၉။ Richard Hughes http://www.ruby-sapphire.com/pigeons-blood-mogok.htm ; and, meetings with 
traders and brokers in Mogok and Yangon 

၇၀။ Local mine owner and trader, Mogok, May 2015 

၇၁။ Mine owners and MGJEA members, Mogok, May 2015  

၇၂။ See Section on ASM and Subsistence Mining 

၇၃။ For diamond, the term ‘diamond manufacture’ is used 

၇၄။ The Gemmological Association of Great Britain (Gem-A) 

၇၅။ MGJEA Interview with U Yone Mu, Myanmar Times, and, MGJEA/China Gems and Jewellery 
Association collaboration 

၇၆။ Further research is recommended 

၇၇။ ‘Exploring the Chinese Gem and Jewellery Industry’, GIA, Spring 2014, http://www.gia.edu/gems-
gemology/spring-2014-lucas-chinese-gem-industry 

၇၈။ Suu Foundation http://www.suufoundation.org/  

၇၉။ Turquoise Mountain Myanmar http://turquoisemountain.org/project-entries/turquoise-mountain-
myanmar 

၈၀။ This is discussed further under ‘Sustainable Development and End-Markets’ on page 69. 

၈၁။ http://www.mmtimes.com/index.php/business/9772-jewellers-demand-new-gems-law.html 

၈၂။ Please see Section 6 on page 80 ‘Smuggling and Exports’ 

၈၃။ Opened in Nay Pyi Taw in April 2016  

၈၄။ Meeting with MGE, March 2016 

၈၅။ Meeting with MGE  
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၈၆။ “Gemfields Inaugural Rough Ruby Auction in Singapore” Comparing Singapore and Myanmar 
Auctions, GIA, 17 July 2014, GIA; http://www.gia.edu/gia-news-research-gemfields-ruby-auction-
singapore  

၈၇။ The remaining 60% was retained by the company 

၈၈။ http://www.mmtimes.com/index.php/business/9772-jewellers-demand-new-gems-law.html  

၈၉။ 2016 Amendments to Gemstone Law, Clause 34 (h) 

၉၀။ The 30% rate was never applied.  

၉၁။ Myanmar could also consider the example of Malaysia’s Palm Oil sector, where a portion of export tax 
levied on crude palm oil (CPO) is managed by the industry association, for capacity building and the 
development of new technologies. 

၉၂။ ‘Myanmar Gems and Jewellers’ Association says no trust in inquiry commission’,  

၉၃။ There is a huge amount of information available, and research being carried out on options for 
natural resource revenue sharing. For more information and analysis of natural resource revenue sharing 
in Myanmar, see, for example, NRGI’s report, ‘Sharing the Wealth: A Roadmap for Distributing Natural 
Resource Revenues’ which outlines various options available 
http://www.resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/sharing-wealth-roadmap-distributing-
myanmars-natural-resource-revenues   and MDRI-CESD, The Asia Foundation, and the International 
Growth Centre 2014 report ‘Natural Resources and Subnational Governments in Myanmar: Key 
considerations for wealth sharing’ 

၉၄။ As per MEITI first reconciliation report 

၉၅။ Source: MGE 

၉၆။ Source: MGE 

၉၇။ U Yone Mu, Chairman MGJEA  

၉၈။ Global and China Jewelry Industry Report 2014-2018; http://www.prnewswire.com/news-
releases/global-jewelry-market-sales-led-by-china-at-514-share---forecasts-to-2018-and-beyond-in-new-
jewelry-research-reports-522311161.html  

၉၉။ http://www.wrcbtv.com/story/31331309/global-jewellery-market-analysis-and-forecast-to-2020  

၁၀၀။ “ Global Gems & Jewelry Market Forecast & Opportunities, 2020”; 
http://www.researchandmarkets.com/reports/3341376/global-gems-and-jewelry-market-forecast-
and#relb0  
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၁၀၁။ http://www.researchandmarkets.com/reports/3338819/development-and-market-of-the-global-and-
chinese#rela6  

၁၀၂။ Gemmological Institute of America, 2013 

၁၀၃။ ‘Exploring the Chinese Gem and Jewellery Industry’, GIA, Spring 2014, http://www.gia.edu/gems-
gemology/spring-2014-lucas-chinese-gem-industry 

၁၀၄။ Gems and Jewellery Trade Association of China, http://www.jewellery.org.cn/en_n11.aspx  

၁၀၅။ http://www.gia.edu/gia-news-research-jadeite-trading-centers-hsu  

၁၀၆။ China Industrial Information Network, 2013 

၁၀၇။ http://www.gia.edu/gia-news-research/shenzhen-china-gem-jewelry-industry 

၁၀၈။ http://www.ruby-sapphire.com/jade_burma_part_1.htm  

၁၀၉။ Gemfields Plc is a good example of this trend 

၁၁၀။ The Colour of Money, Rapaport Magazine, February 2016; 
http://www.diamonds.net/Magazine/Article.aspx?ArticleID=54434&RDRIssueID=146 

၁၁၁။ http://www.kimberleyprocess.com/ and 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kimberley_Process_Certification_Scheme  

၁၁၂။ http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm  

၁၁၃။ http://en.cccmc.org.cn/news/cccmcinformation/41161.htm  

၁၁၄။ http://www.responsiblejewellery.com/  

၁၁၅။ http://www.unicri.it/special_topics/metals_gemstones/  

၁၁၆။ http://www.responsiblemining.net/  

၁၁၇။ http://www.fairmined.org  

၁၁၈။ http://www.fairgold.org  

၁၁၉။ http://www.resp.ch/resources/publications/challenges-advancing-environmental-and-social-
responsibility-coloured-gems 

၁၂၀။ Please see ASM and Subsistence Mining section on page 75 

၁၂၁။ Rapaport Magazine, ‘the Colour of Money’, February 2016; 
http://www.diamonds.net/Magazine/Article.aspx?ArticleID=54434&RDRIssueID=146 
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၁၂၂။ World Bank, small scale mining and Communities and Small-scale Mining (CASM) Initiative, 
www.artisanalmining.org  

၁၂၃။ Child labour in mining has been classified by the ILO’s International Programme for the Elimination 
of Child Labour (IPEC) as one of the ‘Worst Forms of Child Labour’. 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=4146  

၁၂၄။ CASM: A global partnership for action; World Bank, 
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/CASMFACTSHEET.pdf 
http://www.artisanalmining.org/UserFiles/file/CASMbrochure_Updated.pdf  

၁၂၅။ Section 3.3.12 Gems and jade Exports 

၁၂၆။ Central Statistical Organisation 

၁၂၇။ Lessons could be learned from Zambia, where a World Bank ‘Diagnostic Trade Integration Study’ 
proposed a Charter of simplified procedures for informal and smaller traders, ‘Cross-border Trade in 
Zambia: A Path to Growth and Jobs’,  http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/16/cross-
border-trade-in-zambia-a-path-to-growth-and-jobs 

၁၂၈။ https://www.federalregister.gov/articles/2010/03/23/2010-6387/prohibitions-and-conditions-for-
importation-of-burmese-and-non-burmese-covered-articles-of-jadeite  

၁၂၉။ ‘Executive Order 13651—Prohibiting Certain Imports of Burmese Jadeite and Rubies’, Presidential 
Documents, US Federal Register,  https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/13651.pdf;  https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/08/07/executive-order-prohibiting-certain-imports-burmese-jadeite-and-rubies 

၁၃၀။ According to MEITI Report Appendix 10.b 

၁၃၁။ Exchange rate 1 USD = 1,165.12 MMK calculated on 09 May 2016 on 
www.xe.com/currencyconverter  

၁၃၂။ As per MEITI first reconciliation report 

၁၃၃။ Exchange rate 1 USD = 1,165.12 MMK calculated on 09 May 2016 on 
www.xe.com/currencyconverter   

၁၃၄။ Central Statistical Organisation, Monthly Economic Indicators (March 2015) 

http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/CASMFACTSHEET.pdf
http://www.artisanalmining.org/UserFiles/file/CASMbrochure_Updated.pdf

