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အေၾကာင္းအရာႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အလွအပႏွင့္ ဂုဏ္သိမ္အဆင့္အတန္းကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပေသာအရာ
မ်ားအျဖစ္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးထားလာခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္
အၾကမ္းထည္မ်ားအတြက္ကမာၻ႔ေဈးကြက္သည္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခန္႔မွန္း ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၇ဘီလီယံႏွင့္ ၂၃ဘီလီယံၾကားရွိႏိုင္ပါသည္ (ပံု ၂)။  သို႔ေသာ္အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ား 
ထြက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝမႈသည္ 
တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကို အနည္းငယ္သာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကို ဆက္လက္ေတြ႔ရွိေနရဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္ -

ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ား  
အေမရိကန္ေဒၚလာ  

သန္း ၂၅၀-၇၅၀
ျမ ပတၱျမား နီလာ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ  
၁.၅-၂.၅ ဘီလ်ံ

ေက်ာက္စိမ္း
အေမရိကန္ေဒၚလာ  
၃-၆ ဘီလ်ံ

စိန္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ  
၁၂-၁၄ ဘီလ်ံ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇-၂၃ ဘီလ်ံ

ပံု ၂ - ကမာၻ႔ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္ ခန္႔မွန္းေရာင္းခ်ရမႈ ၂၀၁၅ခုႏွစ1္
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• တရားမဝင္လုပ္ကိုင္မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္း။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ 
ကုန္သည္အေတာ္မ်ားမ်ားတို႔သည္ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းအား တရားဝင္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၏ 
ျပင္ပမွေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းကို 
ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၏ စနစ္တက်အုပ္စုဖြဲ႔က်ဴးလြန ္
ေသာရာဇဝတ္မႈ၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ အဂတိလိုက္စားေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို ဆက္လက္တည္ၿမဲေစပါသည္။

• ဝင္ေငြေကာက္ခံရရွိမႈနည္းပါးျခင္း။ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက႑မွ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
အက်ိဳးျပဳမႈအေပၚ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားရိွေလ့ရွိၿပီး ထိုသို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနရျခင္းမွာ 
ေလွ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအား ေလွ်ာ့ေပ့ါတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရအေနျဖင့္ မွ်တေသာလုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းရန္ပ်က္
ကြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား နည္းပါးျခင္း။ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္းႏွင့္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔ကို 
လက္ဝတ္ရတနာအျဖစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ေသာ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈတို႔ကို ေရရွည္တည္တံ့စြာ 
ျဖစ္ေပၚေစေသာနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ အနည္းငယ္ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

• ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းျခင္း။  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမလံုေလာက္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ေနာက္ေၾကာင္းအား ေျခရာခံ ႏိုင္မႈနည္းလမ္းမ်ား အားနည္းျခင္းႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္အျခားအေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္ မ်ားကို 
တစ္ခါတစ္ရံမွသာဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ ္
ရတနာထုတ္လုပ္မႈ လမ္းေၾကာင္းရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ အေပၚ 
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစပါသည္။

အထက္ပါစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ (စိန္မဟုတ္ ေသာ)ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အဓိက 
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ပို၍ႀကံဳေတြ႔ရ ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ  
ေက်ာက္ မ်က္ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္း၏ 
အေလးထား ေစာင့္ၾကည့္မႈတို႔ေၾကာင့္ စိန္လုပ္ငန္းက႑ တြင္ တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင္ ့
မူဝါဒေရးဆြဲ ျခင္းမ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေရာင္စံုေက်ာက္ 
မ်က္လုပ္ငန္းက႑သည္ စိန္လုပ္ငန္းက႑ ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားနည္းၿပီးအာ႐ံုစိုက္ခံ
ရမႈလည္းနည္းပါသည္။ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိ က က႑၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းမွ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ စိန္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သုေတသနေလ့လာမႈႏွင့္ 
ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ မႈနည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရာင္စံုေက်ာက္ မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
စိန္ေဈးကြက္ နည္းတူ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားစံုလင္လွေသာ ၎တို႔၏ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက ္
ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိနားလည္မႈအေပၚ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကို မည္သုိ႔ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို ႀကံဆထားၿပီး  
အထူးသျဖင့္ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားကိုအသားေပးစဥ္းစားထားပါသည္။  
ႏိုင္ငံတကာတြင္ႀကံဳေတြ႔ရေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွရရွိႏိုင္ေသာအဓိကသင္ခန္းစာမ်ား
(ပံု ၁)ကို  မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးအရ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာအစိုးရမ်ားအတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပန္ရန္ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။
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ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ အျခားတြင္းထြက္မ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား 
အထူးသျဖင့္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အျခားေသာကုန္ပစၥည္း မ်ားအတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာထည့္သြင္းစဥ္း
စားမႈအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္လည္း အလားတူသက္ဆိုင္မႈရွိပါ သည္။2  
သို႔ေသာ္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 
ေစေလ့ရွိေသာ ေအာက္ပါ တို႔အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ထူးျခားေသာအရည္အေသြးမ်ားလည္း 
ရွိပါသည္

• ျမင့္မားေသာတစ္ယူနစ္တန္ဖိုး။ သာမန္စိန္အၾကမ္းထည္သည္ တစ္ယူနစ္အေလးခ်ိန္အရ 
ေ႐ႊထက္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၅ဆ ေလာက္ပို၍ တန္ဖိုးရွိပါသည္။   ေရႊအား 
“ေက်ာက္မ်က္အဆင့္” ေက်ာက္မ်ား (လက္ဝတ္ရတနာျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ 
အရည္အေသြးရွိသည့္ ေက်ာက္မ်ား)ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဆိုပါကြာျခားခ်က္သည္ မ်ားစြာပို
၍ျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။3  

• အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ေသာတစ္ယူနစ္တန္ဖုိး။ ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳး၏ေဈးႏႈန္းသည္ 
၎၏ျမင္ေတြ႔ရေသာ အရည္အေသြး အေပၚ မူတည္ၿပီး တြင္းထြက္ေက်ာက္အမ်ားစုကုိေတာ့ 
အရြယ္ အစားႏွင့္ သန္႔စင္မႈအေပၚအေျခခံ၍ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ Gemfields ကုမၸဏီက ေဈးကြက္ တင္ ေရာင္းခ်သည့္ 
ဖမ္ဘီယာႏုိင္ငံမွထြက္ရိွေသာ အရည္အေသြး ျမင့္ ျမမ်ားသည္ ဖမ္ဘီယာႏုိင္ငံမွထြက္ရိွေသာ 
အရည္အေသြးနိမ့္ ျမမ်ားထက္ အေလးခ်ိန္အရ ပ်မ္းမွ် ၁၉ဆ ပုိ၍တန္ဖုိးရိွပါသည္။4

• ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ား။ ေက်ာက္မ်က္မ်ားစြာ၏အရည္အေသြး ကို (Color - အေရာင္၊ 
Clarity - သန္႔စင္ၾကည္လင္ျခင္း၊ Cut - လက္ရာအဆင့္အတန္းႏွင့္ Carat Weight - 
ကာရက္ အေလးခ်ိန္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ) “C ေလးလံုး”၊ ေအာင္းဝင္ (ေက်ာက္မ်က္ 
အတြင္းပိတ္မိေနေသာအရာမ်ား) ရွိေနျခင္းစသည့္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ အျခားေသာဂုဏ္သတၱိမ်ိဳးစံု ႏွင့္ (ေက်ာက္ကို 
အေရာင္တက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္)အပူေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈရွိမရွိတို႔အေပၚအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ပါသည္။ အဆိုပါအရည္အေသြးအေတာ္မ်ားမ်ားကို 
ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမပါရွိဘဲ အလြယ္တကူ မျမင္ႏိုင္ပါ။ 

• ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာဂုဏ္သတၱိမ်ား။ ေက်ာက္တစ္လံုး၏ေနာက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားတိက်စြာတြက္ခ်က္၍ မရေသာ အရည္အေသြးမ်ားသည္ ထိုေက်ာက္၏  
တန္ဖိုးအေပၚလႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ပါၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ကက္ရွမီယားနီလာ သည္ အလားတူ 
လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ မဒါဂတ္စကာကၽြန္းမွထြက္ေသာနီလာထက္ ပို၍ျမင့္မားေသာေဈးရ
ရွိႏိုင္ပါသည္။5  “တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ရယူထားေသာ (Responsibly Sourced)” သို႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ထားေသာေက်ာက္မ်ားကိုလည္း ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ပိုမိုလူႀကိဳက္ 
မ်ားလာၾကပါသည္။ 

• ႐ႈပ္ေထြးေသာဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း။ ေက်ာက္မ်ားအား အေခ်ာထည္ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ 
လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္း 
စဥ္ျဖစ္သည့္ “အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း(Beneficiation)” သည္ သတၱဳအရည္  
က်ိဳျခင္းစေသာအျခားတြင္းထြက္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထက္စာ
လွ်င္ လက္မႈပညာအဆင့္အတန္းေရာ အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္မႈပါ ပိုမိုလိုအပ္ပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ညံ့ဖ်င္းေသာလက္ရာအဆင့္အတန္းသည္  
ေက်ာက္မ်က္တစ္လံုး၏ရရွိႏိုင္ေသာေဈးႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္  
က်ဆင္းေစျခင္းအသီးသီးျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။.

အဓိကအသံုးအႏႈန္းမ်ား 
- တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း
“တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း”ဆိုသည္မွာ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ 
ေဈးကြက္တန္ဖိုးကို 
သတ္မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ကို ဆိုလိုပါသည္။ 
အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ 
ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား 
(ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္) “Val-
uer” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ 
(ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္) 
“Valuator” 
ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
(ဆီရာလီယြန္ 
ႏိုင္ငံတြင္) “Evaluator” 
ဟူ၍လည္းေကာင္း အသီးသီး 
ရည္ၫႊန္းေခၚေဝၚၾကပါသည္။ 
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ပံု ၃- ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင္ ့
(GEMSTONE VALUE CHAIN)အား ေလ့လာျခင္း
ေက်ာက္တြင္းမွ ေဈးကြက္တြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာေသာေက်ာက္မ်က္မ်ား၏လမ္းေၾကာင္းအဆင့္
ဆင့္ကို ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေသြးျခင္း ႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လက္ဝတ္ရတနာထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းအပါအဝင္ကြဲျပားေသာအဆင့္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ 
အဆင့္တစ္ဆင့္ႏွင့္ တစ္ဆင့္ၾကားတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူေပါင္းစံုတို႔က အေရာင္းအဝယ္ 
ျပဳလုပ္ၾကေလ့ ရွိပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္သည္ ပထဝီအေနအထားအရ
အပိုင္းပိုင္းကြဲေနၿပီး ေက်ာက္မ်က္အမ်ား စုသည္ ၎တို႔အားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည္မွ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ဝယ္ယူသူမ်ားထံ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းအထိ နယ္ပယ္ ေပါင္းစံုကို 
ေက်ာ္ျဖတ္ၾကပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈ

ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္အေျမာက္အမ်ားတူးေဖာ္ႏုိင္ၿပီး  
အႏၲာတိကတုိက္မွလြ၍ဲက်န္ကမာၻ႔တုိက္ႀကီးမ်ားအားလုံး တြင္ တူးေဖာ္ ႏုိင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း တူးေဖာ္ရရိွေသာအရင္းအျမစ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းပမာဏတြင္ ေယဘူယ် 
အားျဖင့္ ငါး မွ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္အထိသာ လက္ဝတ္ရတနာျပဳလုပ္ရန္ 
လုံေလာက္ေသာအရည္အေသြး (သုိ႔မဟုတ္ “ေက်ာက္ မ်က္အရည္အေသြး) ရိွသျဖင့္ 
ပမာဏအရ အစီရင္ခံထားသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အမွန္တကယ္ထုတ္ 
လုပ္မႈအား တိတိက်က်ေဖာ္ျပႏုိင္သည္မဟုတ္ပါ။6 

ကမာၻေပၚတြင္စိန္အၾကမ္းထည္မ်ားထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၌ကာရက္ေပါင္း 
၁၂၇သန္းႏွင့္ ၁၄၁သန္းၾကားရွိမည္ဟု ခန္႔ မွန္းရၿပီး ေဈးကြက္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၇.၅ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။7  ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ စိန္ထြက္ရွိမႈ 
အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အာဖရိကတိုက္ေတာင္ပိုင္းရွိအျခားအဓိကစိန္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ 
စုေပါင္းထုတ္လုပ္ မႈသည္ ကမာၻေပၚတြင္စိန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိပါသည္။8  
အန္ဂိုလာႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာက္တြင္း အႀကီးစားမ်ားစတင္လည္ပတ္လာႏိုင္သည္
ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားသျဖင့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၃၀ခုႏွစ္ၾကားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကာရက္ ေပါင္းသန္း 
၂၀ေလာက္ ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမင့္လာမည္ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။9 
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ယံုၾကည္ရေသာအခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ထုတ ္
လုပ္မႈပမာဏကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ခက္ခဲေသာ္ လည္း ႏွစ္စဥ္လက္လီေရာင္းခ်ရမႈတ
န္ဖိုးမ်ားအရေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြးရွိေသာအၾကမ္းထည္ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္
မ်ား ထုတ္လုပ္မႈသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂သန္းႏွင့္ ၃သန္းအၾကားရွိသည္ဟု 
ယူဆႏိုင္ပါသည္။10  အဆိုပါကိန္းဂဏန္း မ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအၾကမ္းထည္မပါဝင္ သည္ကို 
သတိမူရန္အေရးႀကီးၿပီး ေက်ာက္စိမ္းအၾကမ္းထည္ ႏွစ္စဥ္တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ အျခားစိန္
မဟုတ္ေသာေရာင္စုံေက်ာက္အားလံုး၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးထက္ ပို၍မ်ားပါသည္။11  

ယခင္ေက်ာက္တြင္းမ်ား ကုန္ခန္းလာျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္သိုက္အသစ္မ်ားရွာေဖြ 
ေတြ႔ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရာင္စံုေက်ာက္ မ်က္မ်ား အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား 
သိသိသာသာေျပာင္းလဲလာပါသည္။ နီလာ၊ ပတၱျမားႏွင့္ ျမမ်ားအား ႏိုင္ငံမ်ား စြာတြင္ 
တူးေဖာ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ တန္ဇန္ႏိုက္အစရွိသည့္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳး
အစားမ်ားကို ေဒသ တစ္ခုတြင္သာ အမ်ားဆံုး သို႔မဟုတ္ အဆိုပါေဒသ တစ္ခုတည္းတြင္သာ 
တူးေဖာ္ရရွိပါသည္။12

ဘူမိေဗဒအေနအထားသည္မည္သူတို႔ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ႏိုင္မည့္အေပၚအဆံုးအျဖတ ္
ေပးရာတြင္အေရးပါေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ပါသည္။ နက္႐ိႈင္းၿပီးေက်ာက္မ်က္မ်ား ပိုမိုစုစု 
စည္းစည္းတည္ရွိသည့္ အဓိကေက်ာက္မ်က္သိုက္မ်ားကို တူးေဖာ္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အေျမာက္အမ်ားလိုအပ္ၿပီး အက်ိဳး အျမတ္လည္းပိုမိုရရွိႏိုင္ကာ အဆိုပါတြင္းမ်ားကို 
ကုမၸဏီမ်ား က တူးေဖာ္ေလ့ရွိပါသည္။ “အနယ္က်ႏုန္းေျမမ်ား (alluvial deposits)” ဟုလည္း 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ရည္ၫႊန္းေခၚဆို ေလ့ရွိေသာ)ေက်ာက္မ်က္မ်ားပ်ံ႕ႏွံတည္ရွိေနၿပီး တူးေဖာ္ရ 
လြယ္ကူေသာတြင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္မႈနည္း
လမ္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ တူးေဖာ္ႏိုင္ၾကပါသည။္

ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းရွိအဆင့္တိုင္းကိုလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီအနည္းငယ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္စိန္ ထုတ္လု
ပ္မႈ၏၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ လန္ဒန္အေျခစိုက္ 
De Beers အုပ္စုသည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုအဆံုးပိုင္းတြင္ စိန္ အေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္မႈက႑ကို 
တစ္ဦးတည္း နီးပါး ျခယ္လွယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ေဈးကြက္ေဝစု ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလက္ဝါး ႀကီး အုပ္မႈတားဆီးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္
လည္း De Beers ကုမၸဏီသည္ စိန္ေရာင္းခ်မႈတြင္ တန္ဖိုးအရ ဦးေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
႐ုရွားႏိုင္ငံမွ Alrosaကုမၸဏီ ႏွင့္တကြ De Beersကုမၸဏီသည္ ႏွစ္စဥ္စိန္အၾကမ္းထည္ 
ေရာင္းခ်ရမႈ၏ ၆၀ ႏွင့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၾကားေလာက္ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္္။ Petra 
Diamonds ၊ Dominion Diamond ႏွင့္ Rio Tinto ကုမၸဏီမ်ားကလည္း အေရး ပါေသာ  
အႀကီးစားစိန္တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။13

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈ (အခန္း ၁ ကို ၾကည့္ပါ) သည္ 
ေက်ာက္စိမ္းမပါဝင္ေသာ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၀ ႏွင့္ ၈၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားရွိသည္ဟု မၾကာခဏေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး  ထိုအေျခအေနသည္ Gemfields ႏွင့္ 
True North ကုမၸဏီမ်ားစသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားက စီးပြားျဖစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။14  
ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ ေရး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ကိုလံဘီယာျမေဈးကြက္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအစရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေဈးကြက္မ်ားတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး 
အခန္းက႑မွပါဝင္ၾကပါသည္။15

အဓိကအသံုးအႏႈန္းမ်ား 
- ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
ကုမၸဏီတူးေဖာ္မႈ
ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ရာတြင္ 
အေသးစားႏွင့ ္လက္လုပ္စား 
တူးေဖာ္ျခင္း (ASM)ႏွင့္ 
အႀကီးစားတူးေဖာ္မႈ(LSM)
ဟူ၍ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ခြျဲခားသတ္ 
မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အဆုိပါအသုံး အႏႈန္းမ်ားအား 
ေဒသအားလုံးတြင္ 
တေျပးညီအဓိပၸာယ္ 
သတ္ မွတ္ထားျခင္းမရိွဘဲ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူ 
အမ်ိဳးအစား သုိ႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႔အစည္း၊ တူးေဖာ္ရာတြင္ 
အသံုးျပဳေသာ နည္း 
လမ္း၊ ေက်ာက္တြင္း၏ 
အက်ယ္အဝန္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏႏွင့္ 
အျခားစံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚအေျခခံ၍ ASM/ LSM 
ဟူေသာ အသုံးအႏႈႏ္းမ်ားကုိ 
သုံးစြရဲာတြင္ကြျဲပားမႈရိွႏုိင္ 
ပါသည္။ 
ASM/LSM ဟူေသာ 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားအား 
သုံးစြရဲာတြင္ မရွင္း 
မလင္းျဖစ္မႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္ပုံတင္ 
ထားျခင္းမရိွေသာပုဂၢိဳ လ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက 
တူးေဖာ္ လုပ္ကုိင္ေသာ 
ေက်ာက္တြင္းမ်ား (“ႏုိင္ငံသား 
တူးေဖာ္ျခင္း”) ႏွင့္ 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုမၸဏီ 
အရြယ္အစားေပါင္းစုံက 
တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ေသာ 
ေက်ာက္တြင္မ်ား 
(“ကုမၸဏီတူးေဖာ္ ျခင္း”)
ဟူ၍ အေျခခံအားျဖင့္ 
ခြျဲခားထားပါသည္။ 
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အၾကမ္းထည္ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း Value Chain၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ ေရာင္းဝယ္မႈ ျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း 
ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ပံုေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ ္
ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ား က အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္း ထည္မ်ားေရာင္ဝယ္မႈအေပၚ 
ပိုမို စိတ္ဝင္စားမႈရိွၾကပါသည္။ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး အတိုင္းအတာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါသည္။

De Beersကုမၸဏီက ဖန္တီးထားေသာ ေရွးယခင္ကတည္းကက်င့္သံုး ေနၿပီး Alrosaကုမၸဏီက 
မၾကာေသးမီက အတုခိုးထားေသာ စိန္ေရာင္း ခ်မႈနည္းလမ္းသည္ “Sightholder”စနစ္ဟု 
လူသိမ်ားပါသည္။ အဆိုပါ နည္းလမး္အရ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
“Sightholders”မ်ားထံခ်ထားေပးၿပီး “Sightholders” မ်ားက “Sight” ဟု ေခၚေသာ ပံု
မွန္ျပဳလုပ္သည့္အေရာင္းပြဲမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ထံမွ စိန္အၾကမ္းထည္မ်ားကို 
အသုတ္လိုက္ဝယ္ယူခြင့္ရွိပါသည္။ Sightholder စနစ္သည္ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ 
အနည္း ငယ္အတြက္ စိန္ဝယ္ယူရရိွႏိုင္မႈအား ထိေရာက္စြာ ကန္႔သတ္ေပးထား ပါသည္။16

ကမာၻေပၚတြင္ပတၱျမားႏွင့္ျမအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေသာ Gemfields ကုမၸဏီသည္ 
ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္မ်ားကို ပုံမွန္က်င္းပေသာ ေလလံပြဲမ်ားမွတဆင့္ 
ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ပါသည္။17  ဤစနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို 
ေဈးကြက္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ရာမ်ားႏွင့္အညီ အလိုက္သင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ပို၍ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာႏွင့္ မွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 
ပိုမိုလြယ္ ကူျခင္းႏွင့္ အလားအလာရိွေသာဝယ္လက္မ်ိဳးစံုထံ ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားက တူးေဖာ္ေသာအခါ 
ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈအား ႏုိင္ငံတကာ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီးႀကံဳသလုိ
က်သလုိေဆာင္ရြက္ေသာပြစဲားကြန္ရက္မ်ား၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ မႈမ်ားကုိ အသုံးခ်ရပါသည္။ 
အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား တူးေဖာ္သည့္ေနရာမွ ၎တုိ႔ကုိ ေသြးၿပီးအေခ်ာ 
ထည္ျပဳလုပ္သည့္အဆင့္အထိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ေျပာင္းေရာင္းဝယ္ေလ့ရိွၾကပါသည္။

အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း

ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္မ်ားကို ပို၍အေခ်ာထည္အဆင့္ေရာက္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္သို႔ 
အသြင္ေျပာင္းထုတ္လုပ္ ျခင္းအား တန္ဖိုး ျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း (Value-adding 
Process) သို႔မဟုတ္ “အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းဟု ေခၚပါ သည္။ ေသြးျခင္း၊ အေခ်ာထည္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ (အပူေပးျခင္း၊ ဖေယာင္း႐ိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္ဆုိးျခင္းစသည့္) ပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းအပါအဝင္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ ေသာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း 
အဆင့္မ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္၏ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးကို ပ်မ္းမွ် ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
တိုးျမႇင့္ေပးပါသည္။ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္တကြ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို လက္ဝတ္ရတနာအျဖစ္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အဆိုပါေက်ာက္မ်က္၏တန္ဖိုးကို ထပ္မံျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။

အႀကီးစားလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ
လက္မႈပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူေပါင္းစံုတို႔က  
ေက်ာက္မ်က္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာထုတ္လုပ္ေရးကို လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းျခင္း၏အဆင့္တစ္ဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ထက္ပို၍အထူးျပဳလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္းအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း
၏အဆင့္တိုင္းကိုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါသည္။

အဓိကအသံုးအႏႈန္းမ်ား 
- “အရည္အေသြး 
ျမႇင့္တင္ျခင္း”

““အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္း” 
သုိ႔မဟုတ္ “တန္ဖုိး 
ျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ ျပဳျပင္ျခင္း” 
ဆုိသည္မွာ ေက်ာက္မ်က္ 
အၾကမ္းထည္မ်ားအား 
အေခ်ာထည္ လက္ဝတ္ 
ရတနာ ထုတ္ကုန္မ်ား 
အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ 
ေျပာင္းလဲေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
အသုံးျပဳထားေသာ အရည္ 
အေသြးျမႇင္ ့တင္ျခင္းဟူေသာ 
အသုံးအႏႈန္းအမ်ား 
စုသည္ အဓိကအားျဖင့္ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား 
ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိ 
ပါသည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း 
အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ 
ျခင္းဟူေသာ အယူအဆတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္ျပဳျပင္ 
ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား 
လက္ဝတ္ ရတနာအျဖစ္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း 
လည္းပါဝင္ပါသည္။  
အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္း 
ဟူအသုံးအႏႈန္းသည္ 
ေက်ာက္မ်က္ ပညာရပ္ပုိင္
ဆုိင ္ရာျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေရာငစံု 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားစြာအား 
ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 

“ေက်ာက္ေသြးျခင္း” 
ဟူ၍လည္းေကာင္း 
ေက်ာက္ စိမ္းက႑တြင္ 
ေက်ာက္ေသြးသူမ်ားအား 
“ေက်ာက္မ်က္ 
ပန္းပုပညာရွင္မ်ား” 
ဟူ၍လည္းေကာင္း ရည္ၫႊန္း 
ေခၚေဝၚၾကပါသည္။ 
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ပုံ ၄ - ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း၏  
ခန္႔မွန္းထားေသာ ပထဝီအေနအထားအရပ်ံ႕ႏံွမႈ25

စိန္

႐ုရွားႏိုင္ငံ

ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ

ဩစေၾတးလ်ေဒသ 

ကေနဒါႏိုင္ငံ

အန္ဂိုလာႏိုင္ငံ

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ
အျခားႏိုင္ငံမ်ား

ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ

ပတၱျမား

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ

မန္မာႏိုင္ငံ

ျမ

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ

ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ

အျခားႏိုင္ငံမ်ား မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံ

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ

ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွရွိအျခားႏိုင္ငံမ်ား

အာဖရိကတိုက္အေ
ရွ႕ဘက္ရွိအျခားႏို

င္ငံမ်ား နီလာ

ေက်ာက္စိမ္း

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း

အျခားႏိုင္ငံမ်ား

ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွရွိအျခားႏိုင္ငံမ်ား

အာဖရိကတိုက္အေ
ရွ႕ဘက္ရွိအျခားႏို

င္ငံမ်ား

မန္မာႏိုင္ငံ

အျခားႏိုင္ငံမ်ား
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အိႏိၵယႏိုင္ငံ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

စိန္

ထိုင္းႏိုင္ငံ 

ပတၱျမား

ျမ
သီရိလကၤာႏိုင္ငံ

နီလာ

ေက်ာက္စိမ္း

ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း
အျခားႏိုင္ငံမ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ား

အျခားႏိုင္ငံမ်ား

အျခားႏိုင္ငံမ်ားအျခားႏိုင္ငံမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

အိႏိၵယႏိုင္ငံ
ထိုင္းႏိုင္ငံ 

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ
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ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း Value Chain ၏ အလယ္ပိုင္းတြင္ မည္သူက ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိ ု
ဆင့္တက္ျပဳျပင္သည္ထက္ မည္ သည့္ေနရာတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အားေဆာင္ရြက္သည္ကပို၍
အေရးပါပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ က်ာက္မ်က္မ်ား ဆင့္တက္ျပဳျပင္ေရး အထူး 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ား သည္ ေက်ာက္ေသြးျခင္းႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာထုတ္လုပ္ေသာ 
က႑ကို ပို၍လႊမ္းမိုးလာၾကၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ သည္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ကမာၻစိန္ထြက္ရွိမႈ၏ 
၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ဆင့္ တက္ျပဳျပင္ျခင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ Suratၿမိဳ႕တြင္ 
အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္ပါသည္။18  ေရာင္စံု ေက်ာက္မ်ားအား ဆင့္တက္ ျပဳျပင္ျခင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ (ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္)၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ (Jaipurၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိ 
သည္)ႏွင့္သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။19  အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ယွဥ္ၿပဳိင ္
ႏိုင္စြမ္းသည္ သမုိင္းတြင္ ေက်ာက္ မ်က္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ရာ၌ အေရးပါသည့္ 
(ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ၊ အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္ စိန္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစသည့္) ႏိုင္ငံမ်ား 
အေပၚဖိအားမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျပည္တြင္းအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစ
ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ (အခန္း ၅ ကို ၾကည့္ပါ။)

လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း

ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား အေျခခံကုန္ပစၥည္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားအျဖစ ္
ေရာင္းခ်ၾကသျဖင့္ ဝယ္ယူသံုးစြဲမႈႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ႏွစ္လိ ု
ဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္တြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ De Beers ကုမၸဏီက ၎၏ 
“စိန္တစ္လံုးသည္ ထာဝရ (a diamond is forever)” ဟုေခၚေသာ ေၾကာ္ျငာလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ 
ေစ့စပ္လက္စြပ္မ်ား အတြက္ စိန္မ်ားကိုေရရွည္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္ 
၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းကတည္းက ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္အေရာင္း 
ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔သည္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါပါသည္။ 
မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြက္“တာဝန္ယူမႈရွိစြာရယူျခင္း(Responsibly 
Sourcing)”(အခန္း၇ကို ၾကည့္ပါ)သည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ေၾကာ္ျငာရာႏွင့္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ 
သက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အသြင္ေျပာင္းလဲေၾကာ္ျငာမႈ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

စိန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ကမာၻတစ္ဝွမ္းေရာင္းခ်ရမႈသည္ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀ဘီလ်ံႏွင့္ 
၈၀ဘီလ်ံၾကား ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အေရးအပါဆံုး 
ေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္ျဖစ္ၿပီး စိန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၏ 
၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ဝယ္ယူသံုးစြဲေနေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ 
အျခားဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးျမင့္လာေသာ ဝယ္လိုအားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ 
ေဈးကြက္ကို ေလ်ာ့က်လာေစပါသည္။20 

စိန္မဟုတ္ေသာေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ေခတ္စားမႈသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ 
တဟုန္ထိုးျမင့္တက္ခဲ့ကာ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေရာင္စုံေက်ာက္အမ်ိဳး
အစားအေတာ္မ်ားမ်ား၏ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ 
ခဲ့ပါသည္။21  ေရာင္စံုေက်ာက္မ်ား (ေက်ာက္စိမ္းမပါဝင္) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
လက္ဝတ္ရတနာေရာင္းခ်ရမႈသည္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ကမာၻလက္လီေရာင္းခ်ရမႈစုစုေပါင္း၏ ၅ 
ႏွင့္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ဘီလ်ံႏွင့္ ၁၂ဘီလ်ံ ၾကားရွိမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ ျမတို႔သည္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ အမ်ားဆံုးရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား 
အျဖစ္ပါဝင္ၾက ေသာ္လည္း ထိုေက်ာက္မ်က္မ်ား၏စုစုေပါင္းေဝစုသည္ 
၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရ ပါသည္။22  
ေက်ာက္စိမ္း၏ တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ရန္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ္လည္း 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္မႀကီးတစ္ခုတည္း၌ပင္ ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ 
လက္ဝတ္ရတနာေရာင္းခ်ရမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ဘီလ်ံႏွင့္ အထက္  
ရွိႏိုင္ ပါသည္။23
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ေက်ာက္စိမ္းမဟုတ္ေသာ ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထား
သည့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားေရာင္းခ်ရမႈ၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ကို 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွဝယ္ယူသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေဈးကြက္မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနား ေနၿပီး ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပမွ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ 
နီလာကို ပိုမိုဝယ္ယူေလ့ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူသူ မ်ားသည္ ပတၱျမားကို 
ပိုမိုဝယ္ယူေလ့ရွိကာ ေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္တစ္ခုလံုးနီးပါးမွာလည္း ၎တို႔ထံမွျဖစ္ပါသည္။24 

ေယဘူယ်တူညီမႈမ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ လကၡဏာမ်ား သို႔မဟုတ္ မူလတူးေဖာ္ထုတ္လုပ ္
ေသာႏိုင္ငံတူညီသည့္ ေက်ာက္ မ်က္မ်ားသည္ ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ ေဈးကြက္သို႔ေရာက္ရွိေသာ
လမ္းေၾကာင္းမတူညီၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ မာလာဝီမွ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေသာ နီလာမ်ားအား 
သီရိလကၤာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တန္ဇန္ႏိုက္အား တန္ဇန္နီးယားမွ ပတၱျမားႏွင့္ 
ယွဥ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုလံဘီယာတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာျမႏွစ္လံုးသည္ ၎တို႔ကို 
ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားတူး ေဖာ္သူမ်ားက တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္အေပၚမူတည္၍ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ၎တို႔၏ Value Chain ပံုစံသည္ သိသိသာသာ ကြာျခားသြားႏိုင္ပါသည္။

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားသည္  ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအဆင့္
ဆင့္၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို မ်ားစြာအဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။ အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္ေသာ 
စိန္လုပ္ငန္း၏ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအလြန္မ်ားေသာ သဘာဝေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို စိန္တြင္းမွေဈးကြက္အထိ ေျခရာခံႏိုင္ပါသည္။26 အဆင့္အားလံုးတြင္  
အေသး စားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ 
ထိုကဲ့သို႔ေျခရာခံႏိုင္ေလ့မရွိပါ (ပံု ၅)။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ပယင္းေက်ာက္တူးသူတစ္ဦး 
ေက်ာက္တြင္းထဲသို႔ 
ဝင္ေရာက္ေနပံု
ဓာတ္ပံု - NRGI အတြက္ 
ခြန္လတ္
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ပံု ၅ - ေဘာ့ဆြာနာစိန္ႏွင့္ မဒါဂတ္စကာနီလာတို႔၏  
Value Chain မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း27

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ 
(႐ံုးခ်ဳပ္ - ယူေက)

လက္ဝတ္ရတနာကုမၸဏီ 
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီခြဲ 
(႐ံုးခ်ဳပ္ - ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ)

ေသြးျခင္းႏွင့္အေ
ခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း
ကုမၸဏီခြဲ (႐ံုးခ်ဳပ္ - 

ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီခြဲ 
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

လက္လီေရာင္းခ်မႈကုမၸဏီခြဲ 
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီခြဲ 
(႐ံုးခ်ဳပ္ - ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ)

တူးေဖာ္ထုတ္ 
လုပ္ျခင္း အၾကမ္းထည ္

ေရာင္းဝယ္

ေသြးျခင္းႏွင့္ 
အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း

လက္ဝတ္ရတနာ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း

 

လက္လီ 
ေရာင္းခ်ျခင္း

ထံေရာင္းခ်ျခင္း
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ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူ 
(မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံ)

ေသြးျခင္းႏွင့္အေခ်ာထ
ည္ျပဳလုပ္ျခင္းကုမၸဏီ 
(သီရိလကၤာႏိုင္ငံ)

ထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီ 
(အီတလီႏိုင္ငံ)

လက္ဝတ္ရတနာကုမၸဏီ 
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

မဒါဂတ္စကာ 
ႏိုင္ငံမွ 

ကုန္သည္(မ်ား) 

တ္စကာ 
ႏိုင္ငံမွ 

ကုန္သည္(မ်ား) 
(ၿမိဳ႕ငယ္)

မဒါဂတ္စကာ 
ႏိုင္ငံမွ 

ကုန္သည္(မ်ား) 
(ၿမိဳ႕ႀကီး)

သီရိလကၤာ 
ႏိုင္ငံမွ 

ကုန္သည္(မ်ား)  
(မဒါဂတ္စကာ 

ႏိုင္ငံ) 

သီရိလကၤာ 
ႏိုင္ငံမွ 

ကုန္သည္(မ်ား) 
(သီရိလကၤာ 

ႏိုင္ငံ)

တူးေဖာ္ထုတ္ 
လုပ္ျခင္း

ေသြးျခင္းႏွင့္ 
အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း

လက္ဝတ္ရတနာ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း

လက္လီ 
ေရာင္းခ်ျခင္း
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ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း

စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲပါက သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစၿပီး 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြတိုး တက္ျခင္း၊ အစိုးရ အခြန္ဝင္ေငြရရွိေစျခင္းႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ ္
ေနေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္လႈံ႕ေဆာ္ ေပးျခင္းအပါအဝင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ေကာင္း မြန္ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္သည္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး 
အစုိးရမ်ားသည္ ဥေပဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ေက်ာ
က္မ်က္ႂကြယ္ဝစြာပိုင္ဆိုင္မႈကိုအေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ 
ပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပထားေသာႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံႏွင့္သီရိလကၤာႏိုင္ငံ
မ်ားအားေလ့လာမႈမ်ားတြင္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေက်ာက္မ်က္ပိုင္ဆိုင္
မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အညီ မည္ကဲ့သို႔ အသံုးခ်ထားသည္ကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္အပိုင္းမ်ား၌ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ေရာင္စံုေက်ာက္ မ်က္တူးေဖာ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို 
အသားေပးေဖာ္ျပသြားပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ေပါင္းစပ္၍ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပကာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းျဖင့္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ တန္ဖုိးမ်ားအား ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္ သမွ် 
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားပါမည္ -

• ပထမအခန္းႏွစ္ခန္းတြင္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာအေျခ
အေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း(၁) တြင္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ား၏ 
ႀကံဳသလိုက်သလိုတူးေဖာ္မႈ၏ ဆိုးရြားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ 
ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ထားပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEမ်ား)၏ အခန္းက႑ကို အခန္း(၂) တြင္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။

• ေနာက္ပိုင္းအပိုင္းမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားက အစိုးရဝင္ေငြအေပၚ မည္
သို႔အက်ိဳးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ အခန္း(၃)တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ 
မွ်တေသာဝင္ေငြေဝစုရရွိေစေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ မည့္နည္းလမ္းအား ေဖာ္ျပ ထားၿပီး အခန္း(၄)တြင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား 
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းအတြက္ ထိေရာက္ေသာ စနစ္မ်ားေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ 
ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• အခန္း(၅)ႏွင့္ (၆)တြင္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း (Value-added Processing)
အား ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားပါသည္။ 
အခန္း(၅)တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ရာတြင္ အေရး
ပါေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားၿပီး အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း 
(Beneficiation)အတြက္ေကာင္းမြန္ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးဖန္တီးေပးရာတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ျခင္း(Value Addition)အား အားေပး ရန္ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒ
မ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို အခန္း(၆)တြင္ေလ့လာ သံုးသပ္ထားပါသည္။

• ေနာက္ဆံုးအခန္း၌ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္(Gemstone Value 
Chain)တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံႏိုင္ျခင္း ပို၍ရွိလာေစရန္ 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားၿပီး 
အဆိုပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
ႀကံဳေတြ႕ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ကိုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳတင္ျပထားပါသည္။



ေလ့လာမႈ - ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ
ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြးရွိေသာျမမ်ားထြက္ရွိ
သည့္ ကမာၻေပၚတြင္အေရး ပါေသာႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေက်ာက္မ်က္မွတဆင့္  
စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရွာေဖြမႈသည္ ၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္ခဲ့ပါသည္။ 
ယေန႔အခါတြင္ အာဖရိကတိုက္ေတာင္ပိုင္းရွိအဆိုပါႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမာၻလံုး ျမထြက္ရွိမႈ၏ 
၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္အထိ ထုတ္လုပ္သည္ဟုခန္႔မွန္းရၿပီး ထြက္ရွိေသာျမအမ်ားစုကို 
Copperbelt ေဒသရွိ Ndola ေက်းလက္ေဒသ ကန္႔သတ္ျမနယ္ေျမ (Ndola Rural Emerald 
Restricted Area) မွ တူးေဖာ္ရရွိပါသည္။28 

ထိေရာက္မႈမရွိေသာစည္းကမ္းမူေဘာင္၊ ပုဂၢလိကက႑၏ နိမ့္က်ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအားနည္းမႈ တို႔သည္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ အရင္း အျမစ္မ်ား 
ထိေရာက္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ မ်ားစြာအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ေပး 
ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္ ၃၄၅ ခု၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သည္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ 
တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္မ်ားနည္း
ပါးျခင္း၊ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစ ေသာ ဘ႑ာေရးမူေဘာင္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာရရွိရန္ 
ခက္ခဲျခင္းအပါအဝင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုတို႔သည္ တူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ခြင့္အမ်ားဆံုးရရွိထားေသာ 
ျပည္တြင္းအေသးစား သို႔မဟုတ္ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။29  
ဇမ္ဘီယာေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း 
၆၀ေလာက္အထိတန္ဖိုးရွိႏိုင္ေသာေက်ာက္မ်က္မ်ားကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တူးေဖာ္ေနေၾကာင္း 
မၾကားေသးမီက ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက ခန္႔မွန္းထားပါသည္။30 

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုတေလ်ာက္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ၏တရားဝင္ျမထြက္ရွိမႈ 
မ်ားစြာကို စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္တူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေသာအႀကီးစားထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိထားေသာ 
ေနရာသံုးခုျဖစ္သည့္ Kagem ၊ Grizzly ႏွင့္ Chantete တို႔တြင္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ 
အဆိုပါေနရာသံုးခုထဲမွ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ Kafubu ေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ား (Kagem) 
ကို ဇမ္ဘီယာ အစိုးရက ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အျဖစ္ 
၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္  
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္နိမ့္က်ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဇမ္ဘီယာအစိုးရ 
သည္ Kagem တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္လာေအာင္အားေပးရ
န္ ၎၏စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္မ်ားကို (၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္) လည္းေကာင္း၊ ရွယ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈ 
အမ်ားစုကို (၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္) လည္းေကာင္း အိႏၵိယ-အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းစုျဖစ္သည့္ Hagura ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။31  သို႔ေသာ္လည္း 
အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းအထိ အက်ိဳးအျမတ္မရွိဘဲ 
ဆက္လက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။32 

Pallinghurst ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ UKစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္စာရင္းဝင္သည့္ 
Gemfields သည္ Kagem ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ရယူခဲ့ပါသည္။33   ထိုကုမၸဏီသည္ 
အေရးပါေသာတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ေရးနည္းပညာ မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းဝန္ထမ္းဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းေနရာ၏လံုျခံဳေရး
အားျဖည့္ ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ 
အဆိုပါစီမံကိန္းအား ေရာင္စံုေက်ာက္ မ်က္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲအတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ အသုံးခ်၍ အက်ိဳးအျမတ္ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Gemfields သည္ ျမ 
ကာရက္ သန္း ၃၀ အထိ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံထားၿပီး အဆိုပါထုတ္လုပ္ 
မႈေၾကာင့္ ထိုကုမၸဏီသည္ ကမာၻေပၚတြင္ (ပမာဏအရ) ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ အမ်ားဆံုး 
ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္း ျဖစ္လာခဲ့ ပါသည္။34
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Gemfields၏ ထိေရာက္ေသာေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ 
ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ ေက်ာက္ မ်က္အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ရာတြင္ 
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားကုိ ကမာၻေပၚတြင္ပုံမွန္ 
က်င္းပ ေသာ ေလလံပြမဲ်ားမွတဆင့္ ကမာၻေပၚရိွေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပါသည္။ လူ႔က်င့္ဝတ္ 
ႏွင့္ကုိက္ညီေသာထုတ္လုပ္သူအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္အဆုိပါကုမၸဏီ၏အမွတ္တံဆိပ္ 
ႏွင့္အမ်ားျပည္သူထံ ေၾကာ္ျငာ ျခင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈသည္ ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ 
တန္ဖုိးကုိ ကမာၻေဈးကြက္တြင္ျမင့္တက္ေစရန္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစခ့ဲၿပီး ထုိကုမၸဏီက ေလလံ
တင္ေရာင္းခ်ေသာျမအၾကမ္းထည္မ်ား၏ ကာရက္တစ္ယူနစ္ ပ်မ္းမွ်ေဈးႏႈန္းသည္ ၂၀၀၉  
ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဆယ္ဆျမင့္တက္ခ့ဲပါသည္။35  ၂၀၁၂ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း 
Kagem သည္ ခန္႔မွန္း ေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ေလာက္ အျမတ္ခြေဲဝမႈမ်ားေပးအပ္ခ့ဲၿပီး 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃.၇သန္းေလာက္ကုိ အခြန္မ်ားႏွင့္ ရတနာခြန္မ်ားအျဖစ္ ေပးခ့ဲပါသည္။36  
ႏႈင္ိးယွဥ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ (ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး ျမထုတ္ လုပ္ေသာကုမၸဏီ 
ျဖစ္ၿပီး Gemfields မွ စီမံခန္႔ခြမဲႈလႊေဲျပာင္းရယူျခင္းမျပဳမီ Kagem ႏွင့္ ျမပမာဏမတိမ္းမယိမ္း 
ထုတ္လုပ္ သည္ဟု အစီရင္ခံ ထားေသာ) Grizzly Mining Limited ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ 
ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဇမ္ဘီယာေငြေၾကး ၃.၅ သန္း (သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆၀,၀၀၀) 
ဝင္ေငြ ရရိွခ့ဲေၾကာင္း အစီရင္ခံထားပါသည္။37 

ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေဈးႏႈန္းမ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အစုိးရ၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကလည္း တန္းတူအေရးပါ ပါသည္။ Kagem တြင္ အစုိးရ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ 
၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရးပါေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ရရိွေစခ့ဲပါသည္။ 
ျပည္တြင္းတြင္ေရာင္းခ်ေသာ တန္ဖုိးကုိ အျမင့္ဆုံးျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစုိးရသည္ 
Jaipur သုိ႔မဟုတ္ စင္ကာပူ စသည့္ သာမန္ ႐ုိးက်ေက်ာက္မ်က္အေရာင္းအဝယ္ဗဟုိၿမိဳ႕မ်ားထ
က္စာလွ်င္ ဇမ္ဘီယာ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ Lusaka တြင္ ေလလံပြအဲခ်ိဳ႕က်င္းပရန္လည္း Gemfields 
အား တုိက္တြန္းခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါတုိက္တြန္းခ်က္သည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေသာ္လည္း 
ထုိကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ ျမမ်ားကုိ ကုိလံဘီယာႏွင့္ 
ဘရာဇီးႏုိင္ငံတုိ႔မွ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားက ထုတ္လုပ္ထားေသာျမမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ခက္ခဲေစေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။38  ဇမ္ဘီယာ တြင္ က်င္းပေသာ ေလလံပြမဲ်ားတြင္ ေဈးႏႈန္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေလ့ရိွပါ
သည္။

ေရရွည္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ 
ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံတြင္က်င့္သုံးသည့္ Gemfields၏ နည္းဗ်ဴဟာသည္ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈပုိ၍မ်ားျပားေသာ စိန္လုပ္ငန္းက႑တြင္က်င့္သုံးေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏နည္းလမ္းႏွင့္ 
မ်ားစြာ အလားသ႑န္တူပါသည္။ အဆုိပါ နည္းလမ္းသည္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရရိွမႈကုိ 
တုိးတက္ေစႏုိင္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ၏ ပုိမုိႀကီးမားေသာေဈးကြက္ေဝစုကုိ 
တရားဝင္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံ ႏုိင္ရန္
အတြက္လည္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္းအဆုိပါနည္းလမ္းအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ တစုိက္မတ္ မတ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ 
တန္းတူညီမွ်စြာမူတည္ေနပါသည္။2    စိန္ေခၚမႈမ်ား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အသီးသီး 
ရင္ဆုိင္ခ့ဲၾကရ သည္ဆုိေသာ္လည္း အျပန္အလွန္တာဝန္ခံမႈအေပၚအေျခခံေသာဆက္ဆံေရး 
ေၾကာင့္ ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံႏွင့္ Gemfields ကုမၸဏီတုိ႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွခ့ဲၾကပါသည္။
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ေလ့လာမႈ - သီရိလကၤာႏိုင္ငံ
သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ႂကြယ္ဝေသာ အနယ္က်ႏုန္းေျမမ်ားအား ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ႀကံဳသလုိက်သလုိတူးေဖာ္ခ့ဲၾကၿပီး အရည္ အေသြးျမင့္နီလာႏွင့္ အျခားေရာင္စုံေက်ာက္မ်ိဳးစုံ 
ထြက္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္စုံေက်ာက္ သီရိလကၤာေငြေၾကး ၁၈.၇ ဘီလ်ံ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၁ သန္း)ဖုိး ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ခ့ဲၿပီး နီလာသည္ 
တန္ဖုိးအားျဖင့္ ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။40  အဆုိပါကၽြန္းႏုိင္ငံ 
သည္ ၎၏ကုိယ္ပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ မဒါဂတ္စကာႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံႏွင့္ 
ေရာင္စုံ ေက်ာက္ထြက္ရိွေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈကုိလက္လွမ္းမီရရိွႏုိင္ေသာ 
ကမာၻေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးဗဟုိဌာနတစ္ခုအျဖစ္ တုိးတက္ 
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

အဆင့္နိမ့္နည္းပညာအသုံးျပဳေသာနည္းလမ္းမ်ားအားအဓိကအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသား
မ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိကန္႔သတ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ေဒသခံမ်ား၏စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ္လည္း တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမွာ 
အသင့္အတင့္သာရိွပါသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသား ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္မႈသည္ 
ႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ႏွင့္အၿပိဳင္တုိးတက္ ေျပာင္းလဲလာခ့ဲၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မွအလုပ္
သမားမ်ားအတြက္ ရာသီ အလုိက္ အလုပ္အကုိင္ေပးသည့္အျပင္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္လည္း 
အပုိဝင္ေငြရရိွေစပါသည္။ တူးေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ေငြေၾကးရင္းႏီွးသူ(မ်ား)ႏွင့္ တူးေဖာ္သူ(မ်ား)က ခြေဲဝခံစားၾကၿပီး 
တစ္ဦးစီသည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမွရရိွေသာဝင္ေငြ၏ ၃၅ရာခုိင္ႏႈန္းအားရရိွကာ က်န္ 
၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းအား ေျမပုိင္ရွင္ႏွင့္ လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္သူ တုိ႔က အသီးသီး 
ရရိွၾကပါသည္။ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၏ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္ဝတ္ 
ရတနာအာဏာပုိင္အဖြဲ႔(National Gems and Jewellery Authority)၏ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ 
တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ား ကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝ
န္းက်င္ဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔က်င့္သုံးမႈကုိ 
လည္း အားေပးရာေရာက္ပါသည္။  စက္ယႏၲရားမ်ားအသုံးျပဳ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ အလြန္ရွားပါးၿပီး လုိင္စင္တစ္ခုစီ၏ သက္တမ္းတေလ်ာက္ အဆုိပါအာဏာပုိင္အဖြဲ႔က 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ အာမခံေငြသည္ အသုံးမျပဳေတာ့ေသာတြင္းမ်ားအား ျပန္လည္ေျမဖုိ႔ျခင္းကုိ
အားေပးရာေရာက္ပါသည္။41 

၎၏အလားတူႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ,42  သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ ခုိင္မာေသာ ျပည္တြင္း 
ေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းက႑ ကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ 
(ယခုေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ) State Gem Corporation လက္ေအာက္တြင္ 
ပထမမ်ိဳးဆက္အား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးခ့ဲၿပီးကတည္းက 
အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ သီရိလကၤာေက်ာက္ေသြးသမားမ်ားအေရအတြက္ 
သည္ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၀,၀၀၀ ဦးေရေလာက္အထိတုိးမ်ားလာကာ ထုိဦးေရ၏ ေလး
ပုံသုံးပုံသည္ေရာင္စုံေက်ာက္ေသြးသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။43  အဆုိပါကၽြန္းႏုိင္ငံ၏တ
န္ဖုိးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကုိ အခြန္ဆုိင္ရာမက္လုံးမ်ိဳးစုံတုိ႔က 
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစကာ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ 
သြင္းကုန္ႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ဆုိင္ရာ အခြန္မ်ားကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားၿပီး ေက်ာက္ေသြးသမားမ်ားႏွင့္ 
လက္ဝတ္ရတနာျပဳလုပ္သူ မ်ားအား ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ (မၾကားေသးမီအထိ) Value-added Tax 
ကုိပါကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခ့ဲပါသည္။ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း က႑တြင္ ေခတ္မီနည္းပညာ
မ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ကစီမံခန္႔ခြေဲသာ လက္ဝတ္ရတနာဖြၿံဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပုံေငြမွ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲပါသည္။44  
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သီရိလကၤာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းအတြက္
ဗဟိုဌာနတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္အစိုးရအစီအစဥ္ေပါင္းစံုက အေထာက္အပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက႑ကို စိစစ္ျခင္းႏွင့္အာမခံတံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ျခင္း၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္ အတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအပါအဝင္ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း က႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာေပးသည့္ ေငြေၾကးအရ 
လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ 
ရတနာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (National Gems and Jewellery Authority)က 
ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ပါသည္။ NGJA သည္ အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္ေျမာက္အေမရိကရွိအဓိက 
ေဈးကြက္မ်ားတြင္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ပို႔ကုန္တိုးတက္ 
ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ (Export Development Board)ႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၿပီး 
အဆိုပါဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ၏ ဘုတ္အဖြဲ႔ဒါ႐ိုက္တာမ်ား 
ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ၾကသည္မွာ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ပါ။ EDBကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ နီလာ 
အတြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျမႇင့္တင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းအား ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
အဆိုပါနည္းဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းေရာင္းခ် သူမ်ားအၾကား “သီရိလကၤာနီလာ (Ceylon 
sapphires)” ဟူ၍ ေနရာတစ္ေနရာရရွိလာေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့ ပါသည္။45 

သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မ်က္က႑အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အျခားအနည္းငယ ္
ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိရသည့္ အတိုင္းအတာအထိ အဘက္ဘက္က ျပည့္စံုေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္ (Value Chain) ၏ အထက္ပိုင္း (Upstream) ႏွင့္ 
အလယ္ပိုင္း (Midstream) ႏွစ္ပိုင္းလုံးတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးၿပီး 
တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈျပဳလုပ္ကာ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
တူးေဖာ္မႈကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္သည့္အျပင္ႏိုင္ငံသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ၿပီးႏိုင္ငံသားမ်ားကို
ယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ေသာပို႔ကုန္အသားေပးက႑ျဖစ္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
ထိုနည္းလမ္းတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕လည္းရွိၿပီး ဥပမာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေသာ 
ဘ႑ာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑မွ  
ဝင္ေငြတိုက္႐ိုက္ေကာက္ခံရရွိမႈအေပၚ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစကာ အဂတိ လိုက္စားမႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္း မၾကာခဏထြက္ေပၚေနပါသည္။46  သို႔ေသာ္လည္း 
ျပည္တြင္းေက်ာက္ မ်က္လုပ္ငန္းက႑၏ ျပယုဂ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမ်ားတြင ္
တစိုက္မတ္မတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊  အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ဆက္လက္၍တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ တို႔အပါအဝင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ 
အေတြ႔အႀကံဳ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ သည္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ ပါသည္။

20



ေက်ာက္မ်က္က႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - ကမာၻတစ္ဝွမ္းအေတြ႔အႀကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ား

21

Governing the gemstone sector: Lessons from global experience

(၁) ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈအား 
အထိုက္အေလ်ာက္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း 

ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈသည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ပမာဏအားျဖင့္ 
ေရာင္စုံေက်ာက္မ်က္(စိန္မပါဝင္)ထုတ္လုပ္ မႈ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား၊ 
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ စိန္ထုတ္လုပ္မႈ၏၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိၿပီး ေက်ာက္မ်က္ က႑၏အေရး
ပါေသာလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။47  

အဆိုပါႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားအားမည္သို႔ႀကီးၾကပ္ၿပီး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေစမည္ႏွင့္ 
အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအၾကား ထိေတြ႔ 
ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေလးထားလာေသာ အစိုးရ မ်ား တိုးမ်ားလ်က္ရွိပါသည္။ 
လက္ဝတ္ရတနာေဈးကြက္ တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာရယူမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအား 
ေပးလာျခင္းကလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြင္း စိတ္ပါဝင္ 
စားမႈျမင့္တက္လာေစခဲ့ပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာလူအေရအတြက္ကို အတိအက်တြက္ခ်က္ရန္ 
ခက္ခဲေသာ္လည္း ရရွိႏိုင္ေသာအထာက္အထားမ်ားအရ တစ္ကမာၻလံုးတြင္  
ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္တူး 
ေဖာ္ေရးနယ္ေျမတစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ရွိႏိုင္ 
ေသာ္လည္း အဆုိပါအေရအတြက္သည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ခုၾကာၿပီးေနာက္ တူးေဖာ္ႏိုင္ေသာ 
ေက်ာက္မ်က္သိုက္မ်ား ကုန္ခန္း သြားသည့္အခါ က်ဆင္းသြားပါသည္။49  ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ား
၌ႏိုင္ငံသားေက်က္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ား အေရအတြက္သည္ အနည္းဆံုးတစ္ရာေလာက္ကေန 
အမ်ားဆံုးတစ္သိန္းေက်ာ္အထိရွိႏိုင္ပါသည္။50

ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈ၏ သဘာဝသည္ တူးေဖာ္မႈအမ်ိဳးအစား၊ ႏိုင္ငံသား
တူးေဖာ္သူမ်ား၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ 
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာေပၚတြင္အေျခခံ၍ 
ကြာျခားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ႀကီးမားေသာရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားမွ 
ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈမ်ား “အလံုးအရင္း” ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေအာင္ စြဲေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ 
အသစ္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားက ေက်ာက္မ်က္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအားရယူရန္ 
ျမင့္တက္လာေသာၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိကာ 
ကိစၥရပ္အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ အဆုိပါေဒသခံလူထုမ်ားကလည္း အပိုဝင္ေငြရရွိရန္ အနီးနားရွိ 
ေက်ာက္မ်က္သိုက္မ်ားအား ယခင္ကတည္းက တူးေဖာ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ 
လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ျခင္းအေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ သိုက္မ်ားအား 
တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီက ထုတ္လႊတ္ေသာစြန္႔ပစ္ေျမ
စာမ်ားထံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား တူးေဖာ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြက္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွေသာ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ တူးေဖာ္ေရးတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္သူမ်ား 
(သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရည္ၫႊန္းေခၚေဝၚေလ့ရွိေသာ “ေက်ာက္တူးသမားမ်ား”)
သည္ ပံုမွန္ အားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ေဒၚလာေအာက္သာဝင္ေငြရရွိၿပီး 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းပညာေရးလည္းတတ္ေျမာက ္
ၾကျခင္း မရွိ၊ ေခ်းေငြလည္းမရယူႏိုင္သည့္အျပင္ ဘူမိေဗဒႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ေဗဒတို႔ႏွင့္ပတ္သ
က္၍လည္း လံုေလာက္ေသာဗဟုသုတ မရွိၾကပါ။51  ထိုသူမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံု 
ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ဝယ္ယူရန္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
လမ္းၫႊန္မႈရယူရန္ႏွင့္ တူးေဖာ္ရရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား တန္ဖိုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ 
ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ရန္ ေက်ာက္တြင္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေဒသခံကုန္သည္မ်ားစသည့္ ပို၍အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာသူမ်ားအေပၚမွီခိုၾကရပါသည္။
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ပံု ၆ - ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ႏိုင္ငံသား  
တူးေဖာ္မႈ၏ ခန္႔မွန္းပမာဏမ်ား48

စိန္

ေက်ာက္စိမ္း

ျမ

ပတၱျမား

 နီလာ

ႏိုင္ငံသားမ်ား

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား
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သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္ 
တရားဝင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမည့္ 
အလားအလာမရိွဘဲ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမွာ ေက်ာက္မ်က္ 
တူးေဖာ္ျခင္းအား ေရရွည္အလုပ္အကိုင္အျဖစ္ယူဆသူ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသုိ႔ မၾကာခဏဝင္ေရာက္လာေသာ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားသည္ အလွ်င္အျမန္ႂကြယ္
ဝခ်မ္းသာႏုိင္သည့္နည္းလမ္း အျဖစ္ယူဆခ်က္အေပၚ(ထုိယူဆခ်က္သည္မွားေလ့ရိွပါသည္)
အေျခခံၾကပါသည္။ တူးေဖာ္သူမ်ားစြာကလည္း ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးအား သီးႏံွရိတ္သိမ္း 
သည့္ရာသီမ်ားၾကားတြင္ ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈႏွင့္  
စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းကို ေျဖရွင္းျခင္း
ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း၏ ျပန္႔က်ဲၿပီးယာယီဆန္ေသာသေဘာ 
သဘာဝႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ပါးျခင္းတို႔သည္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူ 
အမ်ားစုသည္ လိုင္စင္မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္ေသာႀကီးၾကပ္မႈမရွိဘဲ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ 
ဆိုးရြားေသာရလဒ္မ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစေလ့ရွိပါသည္ - 

• တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိျခင္း။ တရားမဝင္ေက်ာက္မ်က္
တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ေဒသတြင္းအဂတိ လိုက္စားမႈႏွင့္ ကေလးလုပ္သားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 
အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္ႏိုင္ပါသည္။52  အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ တြင္ 
ႀကံဳသလိုက်သလိုတူးေဖာ္မႈမ်ားမွထြက္ရွိလာေသာေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ ျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်အုပ္စုဖြဲ႔က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈ၊ 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈဝါဒအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရာတြင္လည္း 
အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။53

• ဝင္ေငြႏွင့္အျခားစီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအားေလ်ာ့က်ေစျခင္း။ ႏိုင္ငံ
သားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူအေတာ္မ်ား မ်ားသည္ ၎တို႔၏ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကို 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းမရွိသျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ား၏တန္ဖိုးကို 
တြက္ခ်က္ျခင္း၊ အခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနေသာက႑မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအား ပံ့ပိုးေပး ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ျမင့္တက္ေစပါသည္။

• သဘာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိခိုက္မႈမ်ားအား ပိုမိုဆုိးရြားေစျခင္း။ 
အထိန္းအကြပ္မရွိေက်ာက္မ်က္တူး ေဖာ္ျခင္း သည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ေရ
ထုညစ္ညမ္းျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ကာ ေဒသတြင္းရွိဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးကြဲမ်ား အေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ၿပီး ေဒသတြင္းေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကိုလည္း 
ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အက်ပ္အတည္းမ်ား ပိုမို 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအျပင္ ေက်ာက္မ်က္ရွိေသာနယ္ေျမမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသံုးဆြဲျခင္းႏွင့္ HIV/AIDS ေရာဂါကူးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းစသည္တို
႔ေၾကာင့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေဘးကင္း လံုျခံဳမႈမရွိျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ေနၿပီး 
အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးအတြက္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားျမင့္တက္ ေစပါသည္။ 

• ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားအား 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ ပညာတတ္ေျမာက္
မႈမရရွိသျဖင့္ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေက်ာက္မ်က္ ကုန္သည္မ်ား၊ 
ေက်ာက္ တြင္းပိုင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားဩဇာအာဏာရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက 
ေႂကြးႏြံနစ္ေအာင္ ေငြေခ်း ျခင္း၊ မွ်တမႈမရွိေသာ တန္ဖိုးျဖတ္ ျခင္းႏွင့္ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခယ္လွယ္ျခင္းမ်ား၏ သားေကာင္မ်ား 
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။
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ႏိုင္ငံသားမ်ားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္  
ကုမၸဏီမ်ားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းျခင္း
မၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကုမၸဏီမ်ားအား လိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈမ်ားျပား
လာျခင္းႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္လည္းႏိုင္ငံသား တူးေဖာ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အလု 
အယက္တူးေဖာ္လာၾကပါသည္။ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကဦးစီးေဆာင ္
ရြက္ေသာစီမံကိန္းအမ်ားစုတြင္ ၎တို႔၏လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားက တရားမဝင္
ဝင္ေရာက္တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူ
မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ျပင္းျပင္းထန္ထန္အခ်င္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။54 

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားအေၾကားျဖစ္ပြားေသာပဋိပကၡမ်ားသည္ 
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု အျပန္အလွန္ယူဆ 
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ပို၍အားေကာင္းလာပါသည္။ လိုင္စင္မရွိဘဲတူးေဖာ္သူ မ်ားက 
ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ယခင္ကတည္းကတူးေဖာ္ေနျခင္းမ်ားအား ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား က အသိအမွတ္ျပဳေလ့မရွိပါ။ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ား၏ 
႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ယခင္လက္လုပ္လက္စားတူးေဖာ္မႈမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ 
ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တူးေဖာ္မႈမွရရွိ ေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား 
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္ျခင္းႏွင့္အဓိပၸာယ္ရွိေသာအျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ မရွိျခင္းတို႔သည္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္
သူမ်ားႏွင့္ေျပလည္မႈရရွိရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။

ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ 
စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္တူးေဖာ္ ေသာ ေက်ာက္တြင္း မ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေျမစာမ်ားမွ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေသာအခါတြင္ အထူးသျဖင့္ခက္ခဲႏိုင္ ပါသည္။55  ထိုသို႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ား သည္ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခဲြျခင္း 
မရွိသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေလ့အထ မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက ္
ျခင္း၏ အေရးပါမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ေျမစာမ်ားအေပၚ ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္မွီခို ၾကေသာ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ခက္ခဲစြာခ်ိန္ကိုက္ရပါသည္။
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အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
ခန္႔မွန္းေျခ ကမာၻေပၚတြင္ထြက္ရွိေသာ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းအား 
ဝင္ေငြနိမ့္က်ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
တူးေဖာ္ၾကပါသည္။56  ဆင္းရဲမြဲေတမႈျမင့္မားေသာေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္သိုက္ မ်ားအား 
ႏိုင္ငံသားမ်ားတူးေဖာ္မႈသည္ ေရွာင္လႊဲမရေသာကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါႏိုင္ငံသား 
တူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ ဆိုးရြားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစျခင္းရွိ မရွိ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ
မ်ား၏စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းရွိ မရွိ သည္ မည္သည့္အတုိင္းတာအထိ အစိုးရက 
ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈေဆာင္ရြက္သည့္အေပၚ မူတည္ေန ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တရားမဝင္ေက်ာက္မ်က္တူး 
ေဖာ္သူမ်ားအားတားဆီးရန္ ပိုမိုအားေကာင္း ေသာတရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား 
မၾကာခဏေတာင္းဆိုေလ့ရွိပါသည္။ အစိုးရမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား လုပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မႈအားကန္႔သတ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ထုတ္
လုပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားထားရွိျခင္းအား 
အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။57  ဤနည္းလမ္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားေက်ာက ္
မ်က္တူးေဖာ္မႈအား ကန္႔သတ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိေလ့ မရွိသည့္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ အဂတိ 
လိုက္စားမႈအား ျမင့္တက္ေစၿပီး ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ား၏ ဆိုးရြားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေသာအ 
ေျခအေနမ်ားကို တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားအား 
ႀကံဳသလိုက်သလိုတူးေဖာ္ေနျခင္းမွ တရားဝင္ေက်ာက္မ်က္က႑အတြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္လာေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပို၍အသိအမွတ္ျပဳလာၾကပါသည္။ ဘရာဇီး၊ 
တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ အျခားေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ အဆိုပါ တရားဝင္ေက်ာက္မ်က္က႑အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေစေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္အားေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ေအာက္ပါအစီအမံမ်ားျဖင့္  
ေရရွည္အဓိပၸာယ္ရွိစြာကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ပါသည္ -

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
အလြတ္တန္းေက်ာက္
မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ားက 
ကုမၸဏီကစြန႔္ပစ္ထားေသာ 
ေျမစာမ်ားတြင္ 
ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြေနပံု
ဓာတ္ပံု - NRGI အတြက္ 
မင္းေဇရာ
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• ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈအတြက္ ဥပေဒအေျခခံကို ရွင္းလင္းျခင္း။ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားေက်ာက္ မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ တရား
ဝင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသတ္မွတ္ေပးသင့္ၿပီး ၎တို႔သည္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား စသည့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ 
ပတ္သက္ေနသည္ကို ရွင္းျပသင့္သည္။

• အရင္းအျမစ္မ်ားအားရယူႏိုင္ေစျခင္း။ အစိုးရမ်ားသည္ 
ေဒသရွိဘူမိေဗဒအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားထံ 
မွ်တစြာခ်ထားသတ္မွတ္ေပးသင့္သည္။ အေသးစား သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္လက္စား 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္တူးေဖာ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္သိုက္အနည္း 
ငယ္သာရွိပါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားထံ ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္ 
Subcontract စနစ္ျဖင့္ အလုပ္အပ္ႏံွ ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားအား 
အဆိုပါေက်ာက္မ်က္သိုက္မ်ားအား တူးေဖာ္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း နည္းလမ္းတို႔သည္ 
အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးေသာလုပ္ငန္းစဥ္အား ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူေစျခင္း။ အစုိးရမ်ားသည္ 
ေဒသအလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမ အလုိက္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးခန္းမ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္း၊ အခေၾကးေငြမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္တြင္းလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားစသည့္ 
လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသား တူးေဖာ္သူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏွင့္ 
ကုိက္ညီျခင္းရိွမရိွအားျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္  တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ 
ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါသည္။

• ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားက်င္းပေပးျခင္း။ ကုမၸဏီမ်ားအား 
လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းအား 
တိုးတက္ေစပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္၊ 
ရပ္ရြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္တြင္းမွ ရရွိေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္အားခြဲေဝျခင္းအတြက္ စနစ္တစ္ခုသေဘာတူက်င့္သံုးရန္ အတြက္ ေတြ႕ဆံ ု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။

• အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း။ သမဝါယမအသင္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားအသင္းအဖြဲ႔ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ 
ေက်ာက္မ်က္က႑အတြင္း အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ညႇိႏိႈင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ စြမ္းကို 
ျမင့္တက္ေစ ပါသည္။ ေငြထုတ္ေခ်းမႈအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာအခြင္ ့
အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ေဗဒ၊ ေက်ာက္
တြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစရွိေသာ 
ဗဟုသုတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားေပးျခင္းကလည္း ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမည့္အႏၲရာယ္အား ေရွာင္ရွားရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစၿပီး 
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ ေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္လည္း 
အားေပးပါသည္။ 
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က်ယ္ဝန္းေသာေျမနယ္နိမိတ္ရွိၿပီး ထိုေျမမ်ားစြာကိုလည္း စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းမျပဳရ 
ေသးေသာဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုး ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားအစံုလင္ဆံုး 
ေက်ာက္မ်က္သိုက္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အဆိုပါေတာင္ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တတိယ ျမအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စိန္ႏွင့္ 
ရွားပါးၿပီးတန္ဖိုးရွိေသာ ပါ႐ိုင္အီဘာျပည္နယ္ မွ ထြက္ရွိသည့္တိုမလင္း(Tourmaline)
ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း အေရးပါေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္တြင္းမ်ားစြာကို 
ကုမၸဏီမ်ားက တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း garimpeiros ဟု ေခၚေသာ 
ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ယခင္က တည္းက ႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိေသာေက်ာက္မ်က္ 
အမ်ားစုကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ ၾကပါသည္။ garimpeiros အေရအတြက္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာက္မ်က္အတူးမ်ားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဦးေရ ၅၀၀,၀၀၀ 
ေလာက္ထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အဓိကျမထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသသံုးခုထဲတစ္ခုတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း၌ ျပည္သူ အေယာက္ ၈၀,၀၀၀ ေလာက္ ရွိေၾကာင္း 
တာဝန္ရွိသူမ်ား က မၾကားေသးမီက ခန္႔မွန္းထားပါသည္။58  အဆိုပါတူးေဖာ္သူမ်ား အၾကား 
ႀကံဳသလိုက်သလိုေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ထိေရာက္စြာေပးျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရးအေျခအေနမ်ားထားရွိက်င့္သံုးျခင္းအေပၚ အတား အဆီးျဖစ္ေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္း  အားနည္းေစပါသည္။

႐ႈပ္ေထြးေသာခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခက္
အခဲမ်ားေၾကာင့္ လိုင္စင္ထုတ္ ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို 
အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္တူး 
ေဖာ္သူမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာစနစ္တြင္ ေက်ာက္မ်က ္
တူးေဖာ္သူ မ်ား (garimpeiros) သည္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လိုအပ ္
ေသာအစီအမံမ်ားႏွင့္အလားတူေသာ အစီအမံ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ ရွိသည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခင္ရွိေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ ပါသည္။  
အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာဆန္း
စစ္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း (ဗဟိုအစိုးရအစား ျပည္နယ္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေသာ) 
လိုအပ္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ိဳးစံုရယူ ျခင္းသည္ “သာမန္လက္လုပ္လက္
စားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူတစ္ဦးအတြက္ ေငြေၾကးအရ သို႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
အရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ထက္မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။”59  ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ႏွင့္ အေသးစားျမတြင္းတစ္တြင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၅၀၀ မွ ၅,၀၀၀ အထိ ထပ္မံလိုအပ္ ေၾကာင္းလည္း တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ 
ေျပာပါသည္။60 

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈကို 
တရားဝင္ျဖစ္ေစေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ သမဝါယမ အသင္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး 
ႏိုင္ငံသားျမႏွင့္စိန္ တူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္အသင္းမ်ား  
ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ 
အတားအဆီးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေျမရရွိရန္ အစိုးရ၊ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္  
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ကိစၥရပ္ေပါင္းစံုတြင္ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားငွားရမ္းျခင္းတို႔တြင္ 
အေထာက္အကူေပးသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။61
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သို႔ေသာ္လည္း စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈ၏ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔က်င့္သံုးမႈႏွင့္ အသံုးဝင္မႈအေပၚ အေတာ္အတန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနပါသည္။ 
ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘရာဇီးႏီုင္ငံ၏ မတိုးတက္ေသးေသာဥပေဒမူေဘာင္ ေၾကာင့္လည္း 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ garimpeiros 
မ်ားအား ၎တို႔အေနျဖင့္ သမဝါ ယမအသင္းမ်ားတြင္ တရားဝင္ျပဳလုပ္ထားသေရြ႕ 
တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ရရွိခြင့္သတ္မွတ္ေပး 
ထားေသာ္လည္း အဆိုပါမူအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္း ေသာ စနစ္အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိပါ။ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္မ်ားကို အေသးစားတူးေဖာ္သူမ်ားထ ံ
မည္သို႔ခြဲေဝခ်ထားသင့္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၆၇ခုႏွစ္သတၱဳတြင္း လုပ္ထံုးႏွင့္ 
၁၉၈၉ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အေသးစားသတၱဳတြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။62  
လက္ေတြ႔တြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ 
အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမေပၚတြင္ တူးေဖာ္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ေျမပုိင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္  
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ 

Milanez ႏွင့္ Puppim တို႔ကလည္း “သမဝါယမအသင္းမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ 
အစိုးရ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚမည္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမွ်မရွိေၾကာင္း အေတြ႔အႀကံဳက ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း” ေတြ႔ရွိ ထားပါသည္။63  
သမဝါယမ အသင္းမ်ားစြာကို ေက်ာက္တြင္းပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေက်ာက္ကုန္သည္မ်ားက 
ဦးေဆာင္ၿပီး ထိုအခ်က္ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ထက္ အဆို
ပါအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏အက်ိဳးအျမတ္ကို ဦးစားေပးေလ့ ရွိပါသည္။64  ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာခံစားခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္ေသာအလုပ္ခန္႔ထားမႈမရွိျခင္းတို႔ 
သည္ ေယဘု ယ်အားျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္းအၾကား ႀကံဳသလိုက်သလုိေဆာင္ရြက္ျခင္းကို 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာက္မ်က္သမဝါယမအသင္းမ်ားသည္   
အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးလက္သိပ္ထိုးဝါဒအတြက္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၎တို႔၏ႏိုင္ငံေရးပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ ေစေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။65  

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရသမဝါယမအသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္  
ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ရရွိထားေသာ အေထာက္အထားမ်ား အရ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ား အား 
စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ အနည္းဆံုးေတာ့ ေတာင္းဆိုႏိုင္စြမ္းအားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္း 
အျမစ္မ်ားကို တစ္စုစည္းတည္းျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း  ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ 
ပိုမိုေဆာင္ရြက္ ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးယူအသံုးခ်ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳးလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္း၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ားကို 
အဓိပၸာယ္ရွိစြာျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမျပဳဘဲ တရားမဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အခိုင္အမာက်င့္သံုးျခင္း 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ၏ အျဖစ္ အပ်က္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအား 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင ္
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအား ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္ 
ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ သမဝါယမအသင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။
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ေလ့လာမႈ - တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံ
စိန္၊ ပတၱျမားႏွင့္နီလာမ်ားစြာထြက္ရွိေသာ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံသည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏အမည္ကို
အစြဲျပဳ၍ေခၚဆိုေသာ အျပာေရာင္ ေက်ာက္မ်က္ တန္ဇန္ႏိုက္ ထြက္ရွိသည့္ ကမာၻေပၚတြင္ 
တစ္ခုတည္းေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ လူသိမ်ားပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္စံု ေက်ာက္အမ်ားစုကို 
ႏိုင္ငံသားမ်ားက တူးေဖာ္ၾကပါသည္။ မၾကားေသးမီကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာတြင္းထြက္မူ
ဝါဒတြင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းအက္ဥပေဒအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်မွတ္ေပးၿပီး 
တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံအား အာဖရိကတိုက္၏ ေက်ာက္မ်က္ ဗဟိုဌာနအျဖစ္တိုးတက္လာေစျခင္း၊ 
အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားအား တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံသားမ်ား သာ  
အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ေစျခင္းႏွင့္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းအျပင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းတြင္ ျပည္တြင္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ “ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးတြင္ 
တန္ဇန္နီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ မႈကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္၊  
ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္တိုးျမႇင့္ရန္” အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးပါသည္။66  

တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ား
အား တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 
႐ိုးရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေျမရရွိမႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္
သူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္ေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းအပါအဝင္ 
တိက်ေသာေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ 
သတၱဳတြင္းအက္ဥပေဒတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ ေအာက္လိုအပ္ၿပီး 
သက္တမ္း ငါးႏွစ္မွ ခုႏွစ္ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳေသာ “အေျခခံတူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္ (Primary Mining 
License)” အား သတ္မွတ္ ထားပါသည္။67  အဆိုပါအေျခခံတူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္ရယူရန္အတြက္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ သာမန္ သို႔မဟုတ္ အထူး တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ား 
ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားပိုမိုနည္းပါးေသာ္လည္း အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းတည္ေနရာ 
တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။  လိုင္စင္မ်ားကို Dares Salaam ၿမိဳ႕ရွိ တြင္းထြက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အရာရွိ 
(Comissioner for Minerals) အစား ဇုန္အလိုက္ေက်ာက္တြင္း အရာရွိမ်ား (Zonal Mines 
Officers) က ထုတ္ေပးပါသည္။68  

၂၀၀၄ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရသည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားစြာပါဝင ္
ေသာ ၂၀၀၀စတုရန္းကီလိုမီတာအား ႏိုင္ငံသားမ်ား ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ရန္အတြက္ 
သီးသန္႔သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ “သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ား” တြင္ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ စုစည္းတည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းအပါအဝင္နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ 
အကူအညီေပးျခင္းအား ပိုမို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။69  အစိုးရသည္ 
အေသးစားေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္သူမ်ား အတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ လည္း ေပးေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔တြင္ ထုိေငြမ်ားအားစီမံခံခြဲမႈသည္ အျပည့္အဝပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပါ။70 

သို႔ေသာ္လည္းႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းအတြက္အရင္းအျမစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္၍ခြဲေဝခ်
ထားေပးျခင္းတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္ျခင္း 
အတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ “သတ္မွတ္နယ္ေျမ” ႏွစ္ခုႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ 
(TanzaniteOneအမည္ျဖင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ) ကမာၻေပၚတြင္တစ္ခုတည္းေသာအ
ႀကီးစားတန္ဇန္ႏိုက္တြင္း တည္ရွိသည့္ Merelani ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားအျဖစ္မ်ား ပါသည္။ တရားမဝင္တူးေဖာ္ သူမ်ားက 
TanzaniteOne လုပ္ကြက္အတြင္းေသာ ေျမေပၚကေရာ ေျမေအာက္ကပါ ထပ္ခါ တလဲလဲ
က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ 
Richland Resources က ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါသည္။71
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While ကုမၸဏီမွတာဝန္ရွိသူမ်ားက TanzaniteOne လုပ္ကြက္တြင္ တရားဥပေဒအရ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္းအတြက္ တန္ဇန္နီးယား အစိုးရအရာရွိမ်ားအား 
လူသိရွင္ၾကား အျပစ္တင္စြပ္စြဲထားေသာ္လည္း TanzaniteOne လုပ္ကြက္ႏွင့္ေဒသခံ 
ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားအၾကား တင္းမာေသာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ထပ္ေဆာင္းရွင္းလင္းခ်က္ မ်ိဳးစံုလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ (TanzaniteOne မတိုင္မီက 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္ African Gem Resources ကုမၸဏီသို႔) မူလ လုပ္ကိုင္ခြင့္အား 
ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တန္ဇန္ႏိုက္တူးေဖာ္ေသာ ႏိုင္ငံ သားတူးေဖာ္သူမ်ားအား တန္ဇန္ႏိုက္ 
အဓိကထြက္ရွိ ေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ အတင္းအဓမၼဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း၊ တန္ဇန္ႏိုက္ 
“သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ား” တြင္ ပို၍ေျမေအာက္နက္ၿပီး အရည္အေသြးပိုနိမ့္ေသာ ေက်ာ
က္မ်က္သိုက္မ်ားအားတူးေဖာ္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျမာက္အမ်ားလိုအပ္ေၾကာ
င္း၊ မွန္ခ်င္မွ လည္း မွန္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးမ်ားႏွင့္ ဘဝ တိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြ
က္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၾကသည္ဟု အမ်ားက 
ထင္ျမင္ယူဆထားေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။72 

ႏိႈင္းယွဥ္၍ေဖာ္ျပရလွ်င္ Williamson Diamond ကုမၸဏီသည္ အလားတူစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို 
ေဒသခံႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရာတြင္ ထင္ရွားပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီ သည္ 
၎၏လုပ္ကြက္အတြင္း အလွ်င္ အျမန္တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာေသာတရားမဝင္တူးေဖာ္ျ
ခင္း မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ Mwadui Community Diamond Partnership ဟုေခၚေသာ 
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အား (ထိုအခ်ိန္က အဆိုပါတြင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္ေသာ) De 
Beers၊ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံေက်းရြာ ရွစ္ရြာတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။  
ဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းမ်ား ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲၿပီးေနာက္ Williamson ကုမၸဏီသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အဆိုပါနယ္ေျမရွိ ေက်ာက္ မ်က္သိုက္မ်ားအား တူးေဖာ္ႏိုင္ေအာင္
ကူညီေပးရန္ႏွင့္ စိန္တန္ဖိုးျဖတ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အလို႔ငွာ ၎လုပ္ကြက္၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအား ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္ သူမ်ား သမဝါယမအသင္းမ်ားအတြက္ 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။73  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကြာဟမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တန္ဇန္နီးယားႏို
င္ငံ၏ေက်ာက္မ်က္က႑ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း သည္ ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္ 
တူးေဖာ္သူမ်ား လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ 
အလိုက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။  အမ်ားျပည္သူပိုမိုပါဝင္ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္မဟာဗ်ဴဟာ  က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာလိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးစန
စ္သည္ မူဝါဒဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈမ်ားအၾကား ထင္ရွင္းေပၚလြင္ ပါသည္။ စီမံကိန္းအဆင့္ 
တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာက္မ်က္ တြင္းမ်ား၌ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား 
အျပန္အလွန္ ေလ့လာမႈရွိေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အၾကား အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ဆက္တိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ျခင္းသည္ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက႑၌ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံသားဗဟိုျပဳရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
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(၂) - ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 
ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
လြတ္လပ္ေရးေလာေလာလတ္လတ္ရရွိထားေသာ အစိုးရအသစ္မ်ားက ၎တို႔၏ သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ အား တစုတစည္း တည္း ျဖစ္ေစရန္စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
၁၉၀၀ျပည့္ႏွစ္အလယ္ပိုင္းကတည္းက ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား(SOEs)
သည္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ၾကပါသည္။  
အစိုးရမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၊ အန္ဂိုလာႏိုင္ငံႏွင့္ နမ္မီဘီ 
ယာႏိုင္ငံတို႔၏ အစုိးရမ်ားက တစ္ကမာၻလံုးထုတ္လုပ္မႈ၏ တစ္ဝက္ နီးပါးေလာက္ကို 
တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာစိန္လုပ္င
န္းက႑ႏွင့္ ျမ၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ တန္ဇန္ႏိုက္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြက္ အထူးသျဖင့္သိသာပါသည္။ 
အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အရင္းအျမစ္ မ်ားအားထိေရာက္စြာအသံုးျပဳၿပီးႏိုင္ငံသားမ်ား၏အ
က်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအျဖစ္  
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီျဖစ္ေစ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလု
ပ္ငန္းသို႔ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရာ တြင္ ႀကီးမားေသာအတားအဆီးမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိပါသည္။ 
ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္သိုက္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကြဲျပားမႈ၊ အရင္း
အျမစ္တန္ဖိုးအားတြက္ခ်က္ရာတြင္ရင္ဆိုင္ရေသာထူးျခားသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း တရား မဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ခိုးယူမႈမ်ားအပါအဝင္ 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ ျပႆနာေပါင္းစံုကို ေက်ာ္လႊားရန္ ကၽြမ္းက်င္
မႈႏွင့္နည္းပညာတို႔တြင္ မ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ပါ သည္။74 

မွတ္သားဖြယ္ရာႁခြင္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ Alrosa ကုမၸဏီႏွင့္ အန္ဂိုလာႏိုင္ငံမွ 
Endiama ကုမၸဏီမ်ားမွအပ75  စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈ 
မရွိေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔သည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးေဆာင္ရြက္ေသာ SOEမ်ား 
အတြက္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။  
ဂါနာႏိုင္ငံ(Great Consolidated Diamonds ကုမၸဏီ)၊ လာအိုႏိုင္ငံ (State Sapphire Mining 
Company)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ (ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း ဝယ္ေရးလုပ္ငန္း)၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ 
(Gemstone Corporation of Pakistan)၊ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ (National Diamond Mining 
Company)၊ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံ (State Mining Company)၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ(State Gem 
Corporation)၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ (Vietnam National Gems and Gold Corporation)ႏွင့္ 
ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ (Kagem Mining and Kariba Mining) တို႔တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ရန္ 
အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုဂၢလိကဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကမွ 
Alexkor (စိန္) ႏွင့္ တာဂ်စ္ ကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ Gubjemas ကုမၸဏီ (ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ား) 
စေသာေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးမ်ားအား ဆက္ လက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ထုတ္လုပ္မႈနည္းပါးၿပီး အက်ိဳးအျမတ္လည္းမရရွိၾကပါ။76 
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ယေန႔ေခတ္တြင္ SOE အမ်ားစုသည္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ စိန္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အဆိုပါ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံအစိုးရသည္(Debswanaကုမၸဏီတြင္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွယ္ယာပါဝင္၍လည္ေကာင္း)၊ နမ္မီဘီ 
ယာႏိုင္ငံအစိုးရသည္(Namdebကုမၸဏီတြင္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း ရွယ္ယာပါဝင္၍လည္းေကာင္း) စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာရွယ္ယာအား 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားကာ စိန္လုပ္ငန္းမွအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအားတိုးျမႇင့္ႏိုင္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း De Beers ကုမၸဏီ၏ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံမွ TanzaniteOne 
ကုမၸဏီ(တန္ဇန္ႏိုက္)၊ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံမွ Kagem ကုမၸဏီ(ျမ)ႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအၾကား စီမံကိန္းေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ (ေက်ာက္ စိမ္းႏွင့္ အျခားေရာင္စံု ေက်ာက္မ်က္မ်ား) ပါဝင္ၾကပါ သည္။77

အန္ဂိုလာ 
ႏိုင္ငံ 
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ပံု ၇ - ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၏  
ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား78
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Figure 7. Ownership structure and roles of selected state-owned gemstone 
enterprises78
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စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားအျဖစ္  
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္  
စိစစ္ျခင္းႏွင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ မႈအား ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊  
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း
ရွင္း ေရး စံႏႈန္းမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အန္ဂိုလာႏိုင္ငံ၏ Endiamaကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆိုပါတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္း တြင္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ေနျခင္းအရရွိေနေသာ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 
အၿပိဳင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံမွ National Gem and Jewellery 
Authority ႏွင့္ Pakistan Gem and Jewellery Development Corporation အပါအဝင္ 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးကိုသာေဆာင္ရြက္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ႏို
င္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အေရးပါေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ အား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း 
စုစည္းထည့္သြင္းထားျခင္းကလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းနိမ့္က်ေသာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ 
အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါအေျခ 
အေနမ်ားတြင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရည္ အေသြးကိုလည္း က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္ -

• ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားဆန္႔
က်င္မႈျဖစ္ေနျခင္း။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးသူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾက ပါသည္။ 
မည္သူတို႔သည္ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္
မ်ားသည္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ ေနေသာ ထိခိုက္မႈပမဏတို႔ကို 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္ခြင့္ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားအားအမွန္တကယ္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ တူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚေငြေၾကးအရမွီခိုေနေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခြဲထုတ္သင့္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏တာဝန္မ်ားကို တိတိက်က်သတ္မွတ္မထားျခင္း။ 
အျခားအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာေရရာမႈမရွိျခင္းသည္ အက်ိဳးစီးပြား ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ 
အာဏာ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ 
ထိုသို႔ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ 
တိတိက်က်မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ားပို၍ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အျခားအျပိဳင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာအေရး
ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း တသတ္မတ္တည္းရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

• ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း။ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ ၎တို႔၏အခန္းက႑အား 
ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိသင့္ပါသည္။ 
ဤေနရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအာဏာေပး 
အပ္ျခင္းသည္ အဆုိပါတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ကိုက္ညီမႈ ေရာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္စြမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းပါရွိသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ေပးအပ္ျခင္းေလာက္ 
ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 



အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံေပါင္းစံုရွိ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဈးကြက္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီဆင့္တက ္
ေျပာင္းလဲလာၾကၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ 
ပါဝင္ၾက ပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ 
အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုထ ိ
ေရာက္စြာခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းအား အားေပးကာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္သတ္မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအား အတိအက်လိုက္နာရန္ မက္လံုးေပးသည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတုိ႔ကို ပို၍ခိုင္မာေစေသာပံုစံျဖင့္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းသင့္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အျခားေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳ 
ေတြ႔ရေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရအစိုးရမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ အား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ဟုယူဆရပါသည္ -

• တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ 
၎တို႔က ပို၍ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာနယ္ပယ္မ်ားတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမည္သည့္အတိုင္းအတာအထိရွ ိ
ေစကာမူ ဥပေဒမ်ားတြင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္စြာသတ္မွတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

• အက်ိဳးစီးပြားဆန္႔က်င္မႈမ်ားအား ပေပ်ာက္ေစျခင္း။ အစိုးရမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ
တာဝန္မ်ားရွိေသာအဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာအာဏာရွိေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တိတိက်က်ခဲြျခားထားသင့္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔၏ အက်ိဳး
စီးပြားႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအခြင့္အာဏာမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ လစ္ဟင္းေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသ
ည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ ပင္ရင္းအက်ိဳးသက္ဆိုင္
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟူေသာ မူႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးသင့္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ
ထံထုတ္ျပန္ေၾကညာသင့္ပါ သည္။

• ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္မႈအား အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ထားရွိသင့္ၿပီး ၎တို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္
မ်ားအားေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးျပဳ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသင့္ပါသည္။ ဥပမာ 
ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အႀကီးတမ္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ အေတြ႔ 
အႀကံဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္လိုအပ္ခ်က္ အား သတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။79 
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ေလ့လာမႈ - ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကမာၻေပၚတြင္ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ခန္႔မွန္းေျခေဒၚလာသ
န္းေထာင္ခ်ီတန္ဖိုးရွိသည့္ အျပင80္  အရည္အေသြး ျမင့္ “ဗမာ့” ပတၱျမားႏွင့္ အျခား 
ေရာင္စံုေက်ာက္မ်ိဳးစံုလည္းထြက္ရွိပါသည္။81  ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္စုစည္းထားရန္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံပိုင္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း
အား တည္ေထာင္ထားေသာ္လည္း ထိုစဥ္ကတည္းက တြင္းမ်ား စြာကို ပုဂၢလိကႏွင့္ 
စစ္တပ္ကခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။82  
ယေန႔တြင္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားျပဳ၍ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပံုမွန္က်င္းပေသာေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ား (ေလလံပြဲမ်ား) အား 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑အား အဓိကထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေသာအဖြဲ႔အျဖစ္ေဆာင ္
ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။83 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္ဆိုင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 
ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ Global Witness ၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ “ကမာၻေပၚတြင္ အဖိုးအတန္ဆံုးေက်ာက္မ်ားအား ေဒၚလာသန္းေထာင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာဖိုး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို စစ္တပ္ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား၊ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားေသာ မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားက 
တင္းက်ပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး” ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္တပ္ 
ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ကာ “ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိျပည္သူ
မ်ားထံေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားထံေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ျပည္သူလူထုထံေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိပါသည္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ ပါသည္။84  အဆိုပါ 
ကိစၥရပ္မ်ား၏ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းသည္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ္လည္း တိတိက်က်မရွိေသာအခန္းက႑၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ 
အခြင့္အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ရွာေဖြျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာေစရန္ 
အခြင့္ အလမ္းမ်ားဖန္တီးပါသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အခြင့္အာဏာ၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဖြဲ႔စည္းပံုတို႔ကို ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပမထားပါ။ ထိုလုပ္ငန္းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ 
မရွိပါ။ ၎သည္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား 
တရားဝင္တာဝန္ခံရေသာ္လည္း သမိုင္းတေလ်ာက္ ထူးျခားပိုမိုေသာအတိုင္းအတာအထိ 
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ ခြင့္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။85  သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ 
(တရားဝင္တန္ဖိုးျဖတ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ရတနာ နယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ လိုင္စင္မ်ား 
အတည္ျပဳထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ရတနာ ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနအား အႀကံဥာဏ္ေပးသည့္ 
အလားတူတိတိက်က်မရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္) ေက်ာက္မ်က္ရတနာႀကီး 
ၾကပ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီအစရွိသည့္ ေက်ာက္မ်က္က႑အား စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အျခားအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမည္ကဲ့သို႔ပတ္သက ္
ဆက္ႏြယ္ ေနသည္ ကို ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။86  
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လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ 
ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ (ေက်ာက္မ်က္မဟုတ္ ေသာ တြင္းထြက္မ်ားအားလံုးအတြက္ 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ)လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ 
(ေက်ာက္မ်က္မဟုတ္ေသာ တြင္းထြက္မ်ားအားလံုးအတြက္ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးဦးစီးဌာနက 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ) ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ) 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအား ႀကီးၾကပ္ျခင္းအပါအဝင္ အာဏာကိုက်ယ္ျပန္႔စြာ
က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုံေလာက္ေသာအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသျဖင့္ 
အဆိုပါလုပ္ငန္းတာဝန္ အခ်ိဳ႕ကို ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးဝလ်စ္
လ်ဴ႐ႈျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလတြင္ အစီရင္ခံထားသည့္အရ လက္ရွိလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ေက်ာက္မ်က္တြင္း ၂၁,၀၀၀ေက်ာ္ ရွိသည့္ အနက္ အခ်ိဳ႕တြင္းမ်ားမွထုတ္လုပ္မႈကိုသာ 
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း တြင္းအမ်ားစုတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိပါ။87  

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္မ်ားသည္ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎၏စီးပြားေရးအရ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ပါ။  
ထိုလုပ္ငန္း၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္ ယခင္စစ္အရာရွိေဟာင္း အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာ 
ပါဝင္ေနပါသည္။88  အဆိုပါအက်ိဳး စီးပြားဆန္႔က်င္မႈမ်ားအားတိုးပြားေစလ်က္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္ မ်ားအား 
လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ ခံျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အစိုးရအားအႀကံဥာဏ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေနရာသံုးေနရာကို ႏိုင္ငံတြင္းေက်ာက္မ်က္ က႑တြင္ 
ထိပ္တန္းအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံ 
ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးခဲ့ ပါသည္။89 

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတာဝန္ခံမႈႏွင္ ့
စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္းတို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေက်ာက္မ်က္က႑ကိုအားနည္း 
ေစေသာ္လည္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္း၏အခန္းက႑ 
အား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ယခင္ကမရရွိဖူးေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးပါသည္။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအသစ္သည္ 
လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းက႑အား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳထားပါသည္။90  ထိေရာက္ေသာျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚရန္ ေက်ာက္မ်က္က႑အေပၚ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး
လုပ္ငန္း၏ လႊမ္းမုိးမႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဟ ူ
ေသာအခ်က္အေပၚ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမူတည္ေနပါသည္။
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ေလ့လာမႈ - ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ
Pakistan’s ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ မ်ားျပားေသာ ေက်ာက္မ်က္သုိက္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏  
ေျမာက္ပုိင္းတြင္အမ်ားစုတည္ရိွၾကၿပီး နီလာ၊ ပတၱျမား၊ ျမႏွင့္ အျခား အဖုိးတန္ 
ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား ထြက္ရိွပါသည္။ အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ား ရွာေဖြရန္၊ 
ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ရန္ အလုိ႔ငွာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးႏုိင္ငံပုိင္ 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္ ေက်ာက္မ်က္ေကာ္ပုိေရးရွင္း(GEMCEP)ကုိ ၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္တည္ 
ေထာင္ခ့ဲပါသည္။91  GEMCEPသည္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ ေအာင္ျမင္မႈရရိွကာ 
၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၿပိဳကြသဲြားခ့ဲၿပီး ေက်ာက္မ်က္က႑၏ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
အပုိင္းတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား စတင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲပါသည္။

၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ USAIDကပ့ံပုိးထားေသာ ညြန္႔ေပါင္းမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ 
အဓိကအားျဖင့္အေသးစားႏွင့္နည္းပညာ နိမ့္ေသာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ေက်ာက္မ်က္က႑သည္ 
“ႏုိင္ငံတကာေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္ကုိ ထုိးေဖာက္ႏုိင္စြမ္းမရိွေၾကာင္း” ေလ့လာေတြ႔ရိွခ့ဲၿပီး 
ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာက႑အား တဖန္ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားေစခ့ဲပါသည္။ 
ေလ့လာေတြ႔ရိွရ ေသာ အဓိကအတားအဆီးမ်ားတြင္ သုေတသနေလ့လာမႈ၊ ထုတ္ကုန္ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈနည္းပါးျခင္း၊ 
နည္းပညာအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ျခင္း၊ ေက်ာက္ေသြးစက္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
မဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမႈအားနည္းျခင္း၊ ဒီဇုိင္း  
ေရးဆြႏုိဲင္စြမ္းမဖြ႕ံၿဖိဳးျခင္း၊ ေက်ာက္အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အာမခံသတ္မွတ္ေပးျခင္းနည္း
ပါးျခင္းႏွင့္  အာမခံတံဆိပ္ခပ္ႏိွပ္ေပးမႈ မရိွျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။92  

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္ျဖစ္ေသာ ပါကစၥတန္ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 
လက္ဝတ္ရတနာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ (PGJDC) အား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားက ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလာ 
ေသာ “နည္းဗ်ဴဟာ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ 
ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာပ့ံပုိးမႈေပးရန္ရန္အလုိ႔ငွာ 
အစုိးရဌာနတစ္ခုဖြဲ႔စည္းရန္ လုိအပ္ခ်က္အရ” ထုိႏွစ္မွာပင္ အက်ိဳးအျမတ္ မရွာေဖြေသာ 
အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းအျဖစ္တည္ေထာင္ခ့ဲပါသည္။93  PGJDC သည္ ေက်ာက္မ်က္ 
က႑တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား က်င့္သုံးလာ ေသာ ယခင္အေတြးအေခၚမ်ားအား 
စိန္ေခၚေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲၿပီး အျခားအလားတူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူညီသည္မွာ 
ထုိေကာ္ ပုိေရးရွင္းကုိ ပုဂၢလိကက႑မွအဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ပူးတြ၍ဲစီမံခန္႔ခြၿဲပီး အေခ်ာထည္ 
ထုတ္လုပ္မႈအစား ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ အပုိင္းကုိ အဓိကေဆာင္ရြက္ၿပီး 
၎၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားကာမိေအာင္ ဝင္ေငြရရိွျခင္း မရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မရွာေဖြ သည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းအျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOIP) က ၈၇.၄ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္  
ပါကစၥတန္စက္မႈဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (PIDC) က ၁၂.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆုိင္ေသာ 
PGJDC၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္၌ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမႇင့္တင္ရန္၊ 
ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း 
ျမင့္တက္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ားအားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊ လုပ္အား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
တီထြင္ႏုိင္စြမ္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွရန္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ က႑ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
အစုိးရ႐ုံးဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ အဆုိပါ 
ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ၎၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အညီ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား  
ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ MOIP ႏွင့္ PIDC အျပင္ ထုိကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ 
ပါကစၥတန္ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ (TDAP) ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအာဏာပုိင္ (SMEDA) တုိ႔ပါဝင္ၾကပါသည္။ သတၱဳတြင္း မ်ားႏွင့္ တြင္း
ထြက္မ်ားဖြ႔ၿံဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေဒသတစ္ခုစီမွ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဈးကြက္ ရွာေဖြျခင္း အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးအပါအဝင္ 
ေဒသႏၲရအစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑မွ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လည္း  
စုံစုံလင္လင္ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ၾကပါသည္။94 
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စတင္ဖြဲ႔စည္းကတည္းက PGJDCသည္အာမခံတံဆိပ္ခပ္ႏိွပ္ျခင္းအက္ဥပေဒႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္တင္ပုိ႔ျခင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 
လက္ဝတ္ရတနာက႑အတြက္ မူဝါဒအသစ္မ်ားေရးဆြရဲာတြင္ ဦးေဆာင္ခ့ဲပါ သည္။95  ေက်ာက္
မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးဌာနတည္ေထာင္ျခင္း၊  
Karachi ႏွင့္ Lahore ၿမိဳ႕မ်ားတြင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အာမခံတံဆိပ္ ခပ္ႏိွပ္ျခင္းဆုိင္
ရာဌာနမ်ားထားရိွျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတ
နာျပပြမဲ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအား ေဒသတြင္းေက်ာက္မ်က္ဆုိင္ရာ 
ဗဟုိဌာနတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းဝယ္ေရး
အားျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ Karachi ၊ Lahore ၊ Gilgit ၊ Peshawar ၊ Quetta ၊ Sargodha 
ႏွင့္ Muzaffarabad ၿမိဳ႕မ်ားရိွ PGJDC က ဦးစီးဖြင့္လွစ္ေသာ ေလ့က်င့္ေရး 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၃၃ဦးတက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။96  
မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ အဆုိပါသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
တက္ေရာက္ခ့ဲေသာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ သည္ 
PGJDCမွတဆင့္ေလ့က်င့္တတ္ေျမာက္လာေသာအတတ္ပညာမ်ားကုိအသုံးျပဳၿပီး 
ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာ က႑တြင္ အလုပ္အကုိင္ ရရိွေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားနည္းျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရွာေဖြႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။97 

အျခားႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ PGJDC အတြက္ ရန္ပုံေငြ၏ 
၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ႏွစ္စဥ္အသုံးစရိတ္လ်ာ ထားခ်က္မ်ားမွရရိွပါသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေငြေၾကးအရ 
မီွခုိမႈရိွေနသျဖင့္ ၎၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပုိမုိ ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္မက္လုံးမ်ားနည္းပါးၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေျပာင္းလဲမႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈကုိ အလြယ္တကူခံစားရႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္းဤက့ဲသုိ႔ေသာေငြေၾကး
အရမီွခုိေသာနည္းလမ္းေၾကာင့္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ပုိမုိလြတ္လပ္
စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  PGJDCသည္ ၎၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားစြာရိွပါသည္။ ထုိကုမၸဏီသည္လုိက္နာရမည့္ 
က်င့္ဝတ္ကုိ သတ္မွတ္ထားရိွၿပီး စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ 
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံဥပေဒအရ ထုိကုမၸဏီသည္ 
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံပုိင္ကုမၸဏီမ်ား (အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္) နည္းဥပေဒ မ်ားအား 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ျပသရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။98  

တစ္ကမာၻလုံးတြင္ ေက်ာက္မ်က္က႑သည္ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကုိးလက္သိပ္ထုိးဝါဒက်င့္သုံး 
ေလ့ရိွၿပီး ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသည္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။99    
ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနသည့္တုိင္ PGJDC အား ယင္းမတုိင္ခင္ရိွခ့ဲေသာ GEMCEP 
ကုမၸဏီအပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည့္  
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေရာေထြးေနမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳး စီးပြားဆန္႔က်င္မႈမ်ားစြာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ 
ဖြဲ႔စည္းထားပုံေပၚပါသည္။  ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ 
အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ 
အလားတူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သက္တမ္း အႏုဆုံးျဖစ္ေသာပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံပုိင္စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းအား ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
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(၃)-ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အား ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈသည္ အစိုးရအတြက္အခြန္ဝင္ေငြမ်ားစြာရရွိေစၿပီး 
အဆိုပါဝင္ေငြအား စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲပါက အက်ိဳးရွိေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန 
္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာမက္ခ႐ိုစီးပြား ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအား အေထာက္ 
အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ (အခန္း ၅ ကို ၾကည့္ပါ)ႏွင့္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ 
(မိတ္ဆက္ကို ၾကည့္ပါ)စေသာ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းမွဝင္ေငြမ်ားစြာ
ရရွိေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္  
မွ်တေသာအျမတ္ေဝစုရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္းထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၏ ဝင္ေငြအလားအလာအား 
အမွန္တကယ္ရွိသည္ထက္ပိုမို၍ မွားယြင္းစြာ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္လီေရာင္းခ်ရမႈမ်ားသည္ 
ေဒၚလာဘီလ်ံ ႏွင့္ခ်ီေနေသာ္လည္း ေရာင္စံုေက်ာက္ မ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါတန္ဖိုး၏ 
သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္သာျဖစ္ပါသည္။ (က်န္တန္ဖိုးမွာ စိန္ႏွင့္အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားမွလာပါသည္။) 
ေက်ာက္မ်က္ မူရင္းထြက္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ အခြန္တြက္ခ်က္ေကာက္ခံမႈအေျခခံ (Tax Base)
သည္ ပိုမိုနည္းပါးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္အမ်ားစုကို အၾကမ္း ထည္အဆင့္တြင္တန္ဖိုးျဖတ္သျဖင့္ 
၎တို႔၏တန္ဖိုး သည္ ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အားေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ ့
အခါထက္စာလွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပို၍နည္းပါသည္။100

အၾကမ္းထည္ 
ေရာင္းဝယ္ျခင္း

အေခ်ာထည္ 
ေရာင္းဝယ္ျခင္း

လက္ကား 
ေရာင္းခ်ျခင္း

တူးေဖာ္ထုတ္ 
လုပ္ျခင္း

ေသြးျခင္းႏွင့္ 
အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း

လက္ဝတ္ရတနာ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း

လက္လီ ေရာင္းခ်ျခင္း

ပံု ၈ - ေက်ာက္မ်က္ Value Chain တစ္ခုလံုးတြင္  
တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာသာဓက101
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ဤအခ်က္အားထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္တိုင္ နည္းပါးေသာအခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈအားေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံျခင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရရွိသင့္ေသာဝင္ေငြမ်ားအား မရရွိဘဲဆံုး႐ံႈး ေနေၾကာင္း  
ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။ ပိုမိုအားေကာင္းေသာေစာင ္
့ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္းမွာပင္  
မွ်တေသာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္အခြန ္
ေကာက္ခံရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမွ ဝင္ေငြေကာက္ခံရရွိျခင္း
အစိုးရသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေအာက္ပါစနစ္ႏွစ္ရပ္အရ
ဝင္ေငြေကာက္ခံရရွိပါသည္ -

• အခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ တြင္ အျမတ္အေပၚအေျခခံေသာအခြန္ေကာက္ခံရရွိ
မႈ(မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုမၸဏီ ဝင္ေငြခြန္)ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအေျခခံေသာအခြန ္
ေကာက္ခံရရွိမႈ(ရတနာခြန္)တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ထိုေကာက္ခံမႈႏွစ္ရပ္ တြင္ 
ရတနာခြန္မ်ားသည္ ပိုမိုခိုင္မာေသာဝင္ေငြရလမ္းအျဖစ္ယူဆၾကၿပီး ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္အား 
ထုတ္လုပ္မႈစက္ဝန္း ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္ေရာက္မွသာေကာက္ခံရရွိသည့္အျပင္  
စာရင္းစစ္ေဆးရန္ပိုမိုခက္ခဲၿပီးကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ခြန္မ်ားအား ad valorem စနစ္ သို႔မဟုတ္ 
တူးေဖာ္ရရွိေသာေက်ာက္မ်က္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအေပၚအေျခခံေသာ 
စနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါသည္။102  ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ ကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း 
စီးပြားျဖစ္တူးေဖာ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား အတြက္ ရတနာခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားမွာရွိပါသည္။

• အစိုးရမ်ားသည္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Joint 
Venture Agreements) လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကၿပီး အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းမွရရွိေသာအက်ိဳး အျမတ္မ်ားအား 
ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအား “ထည့္ဝင္ျခင္း” 
(ႏိုင္ငံေတာ္က ၎၏ ရွယ္ယာအတြက္ ကုမၸဏီအား တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ျခင္း) 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ “သယ္ယူလာျခင္း”(ႏိုင္ငံေတာ္၏ရွယ္ယာ ပါဝင္မႈအတြက္ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပန္လည္ ေပးေခ်ျခင္းျဖစ္ကာ ဥပမာ ရွယ္ယာထည့္ဝင္မႈအတြက္ 
အနာဂတ္တြင္ရရွိ မည့္ အျမတ္အစြန္းျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
“လြတ္လပ္စြာပိုင္ဆိုင္ျခင္း” (မည္သည့္ေပးေခ် မႈမွ်မျပဳလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က ရွယ္ယာထည့္
ဝင္ျခင္း)ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  မ်ားေသာအားျဖင့္  
အစိုးရ မ်ားသည္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ဝင္ေငြကို အျမတ္ေဝစု ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထုတ္လုပ္မႈေဝစုမွရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားအျဖစ္ရရွိပါသည္။  
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ 
အခြန္မ်ားႏွင့္ရတနာခြန္မ်ားေပးရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား 
စြဲေဆာင္ေသာ နည္းလမ္း အျဖစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားကင္းလြတ္ခြင့္
မ်ားေပးထားပါသည္။.
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ဇယား ၁ - ေရြးခ်ယ္ထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏  
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္  
အဓိကဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း103

ႏိုင္ငံ

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ 
ကုမၸဏီ/ 
စီမံကိန္းအမည္ 
(ရွိလွ်င္)

ရတနာ ခြန္ႏႈန္း 
(%)

ကုမၸဏီဝင္ေငြ 
ခြန္ႏႈန္း (%)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ရွယ္ယာ ပါဝင္မႈ 
(%)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ထုတ္လုပ္မႈ ေဝစု 
(%)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အျမတ္ ေဝစု 
(%)

ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ စိန္ (Debswana) ၁၀ ၂၂ ၅၀ ၀ ၈၀.၈

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ျမ (အေထြေထြ) ၁.၅ ၂၅ ၀ ၀ ၀

မာလာဝီႏိုင္ငံ ပတၱျမားႏွင့္ နီလာ 
(Nyala) ၁၀ ၃၅ ၁၀ ၀ ၀

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ ပတၱျမား 
(Montepuez) ၆ ၃၂ ၀ ၀ ၀

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္စိမ္း 
(အေထြေထြ) ၂၀ ၂၅ ၀ ၂၅ ၀

ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ စိန္ (Koidu) ၆.၅ ၂၅ ၀ ၀ ၁၀

တန္ဇန္နီးယား
တန္ဇန္ႏိုက္ 
ေက်ာက ္
(TanzaniteOne)

၅ ၃၀ ၅၀ ၀ ၅၀

ႏိုင္ငံ တန္ဇန္ႏိုက္ 
(TanzaniteOne) ၅ ၃၀ ၅၀ ၀ ၅၀

ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ ျမ (Kagem) ၉ ၃၀ ၂၅ ၀ ၀

အျခားအေတြ႔ရမ်ားေသာ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေငြရရွိမႈပံုစံမ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးျခင္းအတြက္ဆုေၾကးမ်ား၊ (လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ 
ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအစိုးရဝင္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္)ဝန္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ေျမေနရာငွားရမ္းခ (ေက်ာက္မ်က္ 
တူးေဖာ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္တစ္ဧက ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေသာအခြန္ျဖစ္ၿပီး အလယ္အလတ္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ တြင္းထြက္ 
သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းအားအလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ 
အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာေျမထက္ ပို၍ငွားရမ္းထားျခင္းကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစ ႏိုင္ပါသည္) တို႔ပါဝင္ပါသည္။104 

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းပါးျခင္းသည္ မ႐ိုးသားေသာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
မွ်တမႈမရွိေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ညႇိႏိႈင္းျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္ 
လုပ္ေသာႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သယံဇာတမ်ားအားရယူရန္ႏွင့္ ပိုမိုသက္သာေသာအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားရရွိရန္ လာဘ္ထိုး 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားမ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အိတ္ ကပ္ထဲသို႔သာေရာက္ရွိသြားၿပီး အမ်ားျပည္သူ 
အတြက္သံုးစြဲႏိုင္မည့္ရန္ပံုေငြအားေလ်ာ့နည္းသြားေစပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းအား ဖြံ႕ၿဖိဳးစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ျမင္ေတြ႔ရသည္မဟုတ္ဘဲ ဥပမာ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ Ontario ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္း 
မီဒီယာအဖြဲ႔တစ္ခုက ဖြင့္ဟေၾကညာျခင္း မျပဳေရးအပိုဒ္အရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထားသည့္ De Beers ကုမၸဏီက အစိုးရသို႔ေပးေသာ 
စိန္ရတနာခြန္ေပးေခ်မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါ ေဒၚလာ ၂၂၆ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၆)  
သာရွိခဲ့ပါ သည္။105  တစ္ဖက္မွာလည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္မားစြာသတ္မွတ္ ပါက ထုတ္လုပ္မႈအား ေလွ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံျခင္းကို 
အား ေပးရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္ဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ား 
အား အလြယ္တကူျခယ္လွယ္ေျပာင္းလဲလို႔ ရေနပါသည္။ (အခန္း ၄ ကို ၾကည့္ပါ။)
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ပံု ၉ - ေရြးခ်ယ္ထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္
မ်ားအေပၚေကာက္ခံေသာ ad valorem ရတနာခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားအား 
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း106
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ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈအေပၚ အခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္း
ႏုိင္ငံသားတူးေဖာ္မႈ၏ ျပန္႔က်ဲၿပီး စနစ္တက်မရိွေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အေသးစားတူးေဖာ္သူမ်ား၏ ပုံမွန္အားျဖင့္ နိမ့္က် 
ေသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔သည္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရာတြင္ ႀကီးမားေသာအတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ႏုိင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး ထိေရာက္မႈမရိွသျဖင့္ 
ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားတူးေဖာ္ရရိွေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ရတနာခြန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ေသာအခါမွသာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၾကပါသည္။

ႏုိင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈအတြက္ေကာက္ခံေသာရတနာခြန္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းအတြ
က္ ေကာက္ခံမႈထက္ မ်ားစြာပုိမုိနည္းပါးၿပီး ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ad valorem စနစ္ျဖင့္ ၁ႏွင့္၃ရာခုိင္ႏႈန္း 
ၾကားရိွၾကပါသည္။ ဆီရာလီယြန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဂုိင္ယာနာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားက ရတနာေကာက္ခံမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားအားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးက်ိဳးခ်ိန္ကုိက္ရမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပ ထားၿပီး 
ပုိမုိျမင့္မားေသာႏႈန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္တစ္တုံး လွ်င္ ဝင္ေငြေကာက္ခံရရိွမႈပုိမုိ ရရိွမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း 
ေလွ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံျခင္းကုိ အားေပးရာေရာက္ႏုိင္ကာ နိမ့္ေသာႏႈန္းထား သတ္မွတ္ျပန္ေတာ့လည္း အခြန္ ေကာက္ခံမႈအေျခခံ (Tax 
Base)အား တုိးခ်ဲ႕ရန္အလုိ႔ငွာ ေက်ာက္မ်က္တန္ဖုိး၏ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကုိ စြန္႔လႊတ္ရပါသည္။

Value-added အခြန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူမႈအေပၚအေျခခံေသာ အခြန္မ်ားစသည့္ အျခားဝင္ေငြေကာက္ခံမႈပုံစံမ်ား 
သည္ ႏုိင္ငံသားတူးေဖာ္ သူမ်ားက ဖန္တီးလုိက္ေသာတန္ဖုိးမ်ားအပၚ ပုိမုိထိေရာက္စြာ အမိအရေကာက္ခံႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါ 
ေကာက္ခံမႈမ်ားသည္ ရတနာခြန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားစည္းၾကပ္ေကာက္ခံရာတြင္ က်သင့္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါက က်င့္သုံးရန္ စြေဲဆာင္မႈရိွေသာ္လည္း အဆုိပါအခြန္မ်ား၏ သြယ္ဝုိက္ေသာ 
သဘာဝသည္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းက႑မွ အမ်ားျပည္သူအသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ထည့္ဝင္ေနမႈအား တိတိက်က် ဆန္းစစ္ရန္ 
ခက္ခဲေစႏုိင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံသားစိန္တူးေဖာ္မႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း - ဂုိင္ယာနာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆီရာလီယြန္ႏုိင္ငံ

ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ ဂိုင္ယာနာႏိုင္င္ငံ

ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သည္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားတူး ေဖာ္ထားေသာ 
စိန္မ်ားအတြက္ (ပို႔ ကုန္ဆိုင္ရာအခြန္အျဖစ္ 
တရားဝင္အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ထားေသာ) 
ရတနာခြန္မ်ား အား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္အဆင့္တြင္ 
ေပးေဆာင္ပါသည္။ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ 
သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားအက္ဥပေဒတြင္ 
ad valorem စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ 
ရတနာခြန္ႏႈန္းထားအား ပံုမွန္ ၆.၅ရာခိုင္ႏႈန္း 
ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ 
တန္ဖိုးျဖတ္ထား ေသာ ေက်ာက္မ်ားအတြက္ 
ad valorem “အထူးအခြန္” ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။107  

အဆိုပါအက္ဥပေဒအားျပ႒ာန္းၿပီး 
ေနာက္ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ ၏ စိန္တင္ပို႔မႈသည္ 
သိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့ၿပီး စိန္အမ်ားစု 
အား ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ေမွာင္ခိုထုတ္ယူကာ 
ရတနာခြန္ႏႈန္းထား ပိုမိုသက္သာေသာ အိမ္နီးခ်င္း 
လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ဂီနီႏိုင္ငံမ်ားမွ 
တဆင့္ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။108  
၂၀၁၁ခုႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ အစိုးရက 
ႏိုင္ငံသားမ်ားတူး ေဖာ္ရရွိေသာစိန္မ်ားအေပၚ 
ေကာက္ခံေသာ ရတနာခြန္အား ၃ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
ႏွိမ့္ခ်သတ္မွတ္ေပးၿပီး စိန္ရတနာခြန္မ်ား အား 
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အျခား Mano 
River Union တြင္ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။109 

ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံတြင္ စိန္မ်ားအေပၚရတနာခြန္ 
၃ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံၿပီး အဆိုပါ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
တစ္ကာရက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ 
ခန္႔မွန္းစံတန္ဖိုးအေပၚ အေျခခံ ပါသည္။   
ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားက ရတနာခြန္မ်ားကို  
တူးေဖာ္ရရွိသည့္အဆင့္တြင္ေပးေဆာင္ပါသည္။110

တန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ေကာက္ခံေသာ 
ad valorem စနစ္အစား တစ္ကာရက္လွ်င္ 
၇၅ေဒၚလာအေပၚေကာက္ခံ ေသာ 
ပံုေသႏႈန္းထားျဖင့္ အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံရရွိမႈအား 
တြက္ခ်က္ေသာေၾကာင့္ ဂိုင္ယာနာအစိုးရအေနျဖင့္ 
အလား အလာရွိေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားအား 
စြန္႔လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
လက္လုပ္လက္စား စိန္တူးသမား မ်ားအား 
စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေသာစနစ္ႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ  ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံ၏ 
ပံုေသႏႈန္း ထားျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ 
ရတနာခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်ား 
တူးေဖာ္ရရွိမႈအား တိတိက်က်ထုတ္ေဖာ္ေၾက 
ညာရန္ႏွင့္ အျခား ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိေသာ 
ႏိုင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားထက္စာလွ်င္ အခြန္မ်ားကို 
ပိုမိုေပးေဆာင္ရန္ အားေပးပါသည္။111 
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အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစာရမည့္အခ်က္မ်ား

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ ျမင္သာမႈအရွိဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏သယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈမွ အက်ိဳးအ ျမတ္ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ 
တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ပံုစံအား ေဒသ တြင္း 
အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးမႈႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းအား အားေပးျခင္းစသည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ေက်ာက္မ်က္က႑မွ ဝင္ေငြရရွိမႈကို တိုးျမႇင့္လိုေသာအစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
အခြန္မ်ားအား ထိေရာက္စြာေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈစနစ္၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း 
အား လံုေလာက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ မူေဘာင္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သင္ယူေလ့လာ စရာမ်ားေပးေသာ 
မူမ်ားစြာတို႔ကို မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားပါသည္ -

• တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ေကာက္ခံေသာအခြန္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား  
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွရရွိ ေသာ တန္ဖိုးကို အခြန္စည္းၾကပ္ 
ေကာက္ခံျခင္းစနစ္အား ထိေရာက္စြာစီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ စုစုေပါင္းေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ၏ 
ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈထံမွလာေသာႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္  အခြန္သြယ္ဝိုက္ေကာက္ခံမႈပံုစံမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။

• အခြန္ေကာက္ခံမႈအေျခခံ (Tax Base) အား တိုးျမႇင့္ျခင္း။ အခြန္မ်ားအား 
ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ အစီရင္ခံျခင္း တို႔ေၾကာင့္ Value Chain 
၏ ယုိစိမ့္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ပြားေသာအဆင့္တြင္ ေကာက္ခံျခင္းသည္ အေကာင္း 
ဆံုးျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအဆင့္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ
အေရအတြက္အနည္းဆံုးရွိေသာအဆင့္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္ဆိုင္ရာအခြန္မ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားထံမွတူးေဖာ္ရရွိသည့္အဆင့္တြင္ 
ေကာက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားက တူးေဖာ္ေသာအခါ အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္ျခင္း
ဘက္သို႔ပို၍ေရာက္ေသာအဆင့္ မ်ားတြင္ အခြန္ကို ေကာက္ခံပါသည္။
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• မွ်တေသာႏႈန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈတစ္ရပ္လံုးအား အမ်ားဆံုးရရွိေစၿပီး ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းက႑၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚလည္း မထိခိုက္ေစေသာ ရတနာခြန္ႏွင့္အျခားအခြန္ႏႈန္းထား 
မ်ားကို သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈကို ထိေရာက္စြာ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားထက္စာလွ်င္ အေရးယူေဆာင္ရြက ္
ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို အားေပးရန္ 
နိမ့္ေသာအခြန္ႏႈန္းထားမ်ား လိုအပ္ပါသည္။.

• ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈပို၍ရွိေစျခင္း။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာလိုင္စင္ထုတ ္
ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ထုတ္ေဝေပး 
ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း တို႔သည္ အခြင့္အာဏာလုပ္
ပိုင္ခြင့္ကိုအသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေဖြျခင္းျပဳလုပ္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ်ာ့က် 
ေစၿပီး သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုအေရးပါေသာအခန္းက
႑မွပါဝင္ႏိုင္ေစပါသည္။ (အခန္း ၇ ကို ၾကည့္ပါ။)

• ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အခြန္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးအား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားတြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရရွည္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိ 
မႈအား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေရးပါပါသည္။ အဝင္အထြက္လံုၿခံဳမႈမရွိေသာနယ္စပ္မ်ားရွိ
သည့္ ေဒသမ်ား တြင္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းတို႔ကုိ တိုက္ဖ်က္ရန္ 
ႏိုင္ငံတကာ၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈပိုမိုလိုအပ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရင္က်န္းခ႐ိုင္မွ 
ေမွာင္ခိုေဈးကြက္ 
တ႐ုတ္ကုန္သည္တစ္ဦး 
ခန္႔မွန္ေျခအနည္းဆံုး 
အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄၀,၀၀၀ ခန္႔တန္ဖိုးရွိေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းတုံးတစ္တံုးအား 
ဓာတ္မီးျဖင့္ထိုးၾကည့္ေနပံု
ဓာတ္ပံု - NRGI အတြက္ 
မင္းေဇရာ
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ေက်ာက္မ်က္မွေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ အဓိကစိုးရိမ္စရာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာက္ခံရရွိေသာ 
အခြန္ဝင္ေငြအား ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ထိေရာက္ေသာဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကလည္း တန္းတူ 
လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားအား မည္သို႔မွ်ေဝသံုးစြဲမည္ကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ 
ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းမွ မည္သူတို႔အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္ အေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ပါသည္ -

သယံဇာတရန္ပံုေငြမ်ား

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းမွ ဝင္ေငြအေျမာက္အမ်ားေကာက္ခံရရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိေသာအျမတ္မ်ား၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအား 
သယံဇာတရန္ပံုေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စဥ္းစားသင့္ၿပီး ထိုသို႔ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အစိုးရ၏ 
ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအား လြယ္ကူအဆင္ေျပေစၿပီး က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ပညာေရးစေသာ ဦးစားေပး အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစကာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သက္မ်ားအတြက္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုလည္း ထိန္း သိမ္းထားေပးႏိုင္ပါသည္။112  ဤေနရာတြင္ ကိုက္ညီမႈ အရွိဆံုး 
သာဓကတစ္ရပ္အျဖစ္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားအၾကား (၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာက္ခဲ့ေသာ) ေဘာ့ဆြာနာ ႏိုင္ငံ၏ Pula Fund 
သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေဘာ့ဆြာနာ ေငြေၾကး ၆၁.၂ ဘီခ်ံ (သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၉ဘီလ်ံ) စုစည္းရရွိခဲ့ ပါသည္။113  

သို႔ေသာ္လည္း ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါရန္ပံုေငြ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြသည္ Santiago Principles မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ၌ အမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ၄၄မွတ္ရရွိခဲ့ၿပီး114  NRGI ၏ 2013 
Resource Governance Index ၌ အမွတ္ ၁၀၀တြင္ ၅၂မွတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။115  ရွင္းလင္းေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားမရွိေသာ Pula 
Fund အား တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းပင္စင္ရန္ပံုေငြ (Public Officers Pension Fund) ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္၊ 
ေငြျဖစ္လြယ္မႈဆိုင္ရာ အရံေငြမ်ားျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။116 
 

သယံဇာတမွရရွိေသာဝင္ေငြအား မွ်ေဝျခင္း

အဓိကေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္တြင္ သယံဇာတမွရရွိေသာဝင္ေငြအား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရအဖြဲ႔ခြဲ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအၾကားခြဲေဝသံုးစြဲရန္သတ္မွတ္ေပးသည့္ကဲြျပားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား က်င့္သံုးၾက ပါသည္။117  
အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြက္ အဓိကေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာ ပါဝင္ပါ သည္ -

• ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံဥပေဒတြင္ ေကာက္ခံရရွိေသာျမရတနာခြန္၏ ၉၈ရာခိုင္ႏႈန္းအား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးနယ္ မ်ားအၾကား 
ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚအေျခခံေသာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္းအား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပး ထားပါသည္။ က်န္ ႏွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း အား ရပ္
ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ Fedesmeraldas ဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျမကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ထံ 
လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။118 

• ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ၏ စိန္နယ္ေျမလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ (Diamond Area Community Development Fund) အား ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ (၁) 
ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း တူးေဖာ္ခဲ့ေသာစိန္တြင္မ်ားအား ျပန္လည္ေျမဖို႔ရာတြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ အား ကူညီရန္၊ (၂) စိန္တူးေဖာ္ေသာနယ္ေျမ 
မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ (၃) စိန္တရားမဝင္တူး ေဖာ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆး 
ေအာင္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေဒသ တြင္း အာဏာပိုင္မ်ားအား မက္လံုးမ်ားေပးရန္ ဟူေသာ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားတူးေဖာ္ရရွိေသာစိန္မ်ားအေပၚေကာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပို႔ကုန္အခြန္ ၃ရာခိုင္ႏႈန္း၏ 
၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွရရွိေသာ ေငြမ်ားအား ေဒသႏၲရအစိုးရယူနစ္မ်ားအၾကား ခြဲေဝခ်ထားေပးၿပီး စိန္ထုတ္လုပ္ေသာေဒသမ်ား မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အားလံုးက ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္  ထိုႏွစ္တြင္ လက္လုပ္လက္စားစိန္တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ားခ်ေပး ခဲ့သည့္ စိန္ထုတ္လုပ္ေသာေဒသမ်ားမွ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိၾကပါသည္။ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏စနစ္ ႏွင့္မတူဘဲ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါဝင္ေငြ၏ 
၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းအား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာလိုင္စင္အေရအတြက္အေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝေပးပါသည္။119  

ဝင္ေငြမွ်ေဝျခင္းသည္ ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိေသာေဒသမ်ားအား သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမွ တန္းတူညီမွ်အက်ိဳးအျမတ္ရ 
ရွိေစၿပီး ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝခ်ထားျခင္းအား ေဒသတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 
တစ္ဖက္တြက္လည္း ဝင္ေငြမွ်ေဝျခင္းသည္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သံုးစြဲမႈ၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကို အားနည္းေစႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ၏ DACDF ရန္ပံုေငြအား မည္သို႔သံုးစြဲသည္ႏွင့္  ေဒသႏၲရေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား မ်ားစြာေပးအပ္ထားေသာ 
လြတ္လပ္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဆးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။120 
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(၄) - တန္ဖိုးျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအခြန္မ်ားအတြက္ 
အေျခခံအား တန္ဖိုးျဖတ္အတည္ျပဳျခင္းသည္ ထူးထူးျခားျခားခက္ခဲ ပါ သည္။ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ လက္လီေရာင္းခ်လွ်င္ရရွိ မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္း
ထားေသာေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တစ္တံုးခ်င္းစီ၏ ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ား
အေပၚမူတည္ၿပီး အဆိုပါထူးျခားေသာလကၡ ဏာမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ(ဥပမာ 
နီလာတစ္တံုး၏အျပာေရာင္သည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ အႏုအရင့္ရွိျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ 
ထိုအေရာင္သည္ အပူေပး၍ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ အေရာင္ဟုတ္မဟုတ္)ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာလကၡဏာမ်ား(ဥပမာ ပတၱျမားတစ္ တံုးအား 
ကက္ရွမီးယားႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ကန္ညာႏိုင္ငံမွတူးေဖာ္ရရွိျခင္း) ေသာ္လည္းေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို တြက္ ခ်က္ေသာတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တိက်စြာ တြက္ခ်က္၍ မရ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္ေနၿပီး 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ေက်ာက္မ်က္ေဗဒပညာရွင္မ်ား 
အၾကားပင္လွ်င္ ေက်ာက္မ်က္ အၾကမ္းထည္မ်ား၏ ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈးအား 
ခန္႔မွန္းရာတြင္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ကြာျခားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးအစား 
စံုလင္လွေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားႏွင့္ အဆိုပါေဈးကြက္မ်ား၏ စနစ္တက်မရွိသာ 
သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ပို၍ကြာျခားမႈရွိႏိုင္ ပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ေဈးကြက္တန္ဖိုးအား အတိအက်သတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ 
အခြန္ေရွာင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ ေပၚလာေစပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ကိုင ္
ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ တန္ဖိုးျဖတ္သူမ်ား(ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး အား
အစိုးရကိုယ္စားသတ္မွတ္ေပးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား)၏ လိုအပ္ေသာကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာအေျခအေန မ်ားအားအခြင့္ေကာင္းယူကာ မွ်တေသာေဈးကြက္ ေပါက္ေ
ဈးေအာက္ပို၍နိမ့္ေသာတန္ဖိုးျဖတ္ေပးရန္ ညႇိႏိႈင္းၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္တန္ဖိုး 
ျဖတ္သူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ 
လာဘ္ထိုးမႈ သို႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼေတာင္းဆိုမႈမ်ားအလြယ္တကူျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ေသာကုမၸဏီမ်ား သည္ 
၎တို႔၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအၾကား ေက်ာက္မ်က္မ်ား ကို ေဈးကြက္ေပါ
က္ေဈးထက္ေလ်ာ့နည္းေသာေဈးႏႈန္းမ်ား(“လိမ္လည္ လႊဲေျပာင္းေဈးႏႈန္း”)ျဖင့္ 
ေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာေပးေဆာင္ရ မည့္ တာဝန္မ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါသည္။121  ဥပမာ ေတာင္ အာဖရိကႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ 
“De Beers ကုမၸဏီ၏ ေဈးကြက္အားျခယ္လွယ္ႏိုင္ေသာအေနအထားႏွင့္ 
ထိုအေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ Value Chainအဆင့္ေပါင္းစံု တြင္ေဈးႏႈန္းမ်ားသတ္
မွတ္ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္” ထိုကုမၸဏီအား“စိန္အၾကမ္း ထည္တန္ဖိုးမ်ား၏ လႊဲေျပာင္းေဈးႏႈန္းအား 
ျခယ္လွယ္ႏိုင္” ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။122  

အဓိကအသံုးအႏႈန္း 
- လႊဲေျပာင္းေဈးႏႈန္း 
သတ္မွတ္ျခင္း
“လႊဲေျပာင္းေဈးႏႈန္း 
သတ္မွတ္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ 
“ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန 
ေသာအဖြဲ႔အစည္း”ႏွစ္ခု 
(ဥပမာ မိခင္ကုမၸဏီတစ္ခုထဲ 
လက္ေအာက္ရွိ  သို႔မဟုတ္ 
မိခင္ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက 
ပိုင္ဆိုင္ ေသာကုမၸဏီခြဲႏွစ္ခု) 
ၾကားကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား 
ဝယ္ယူရာတြင္ 
ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္း 
ပါဝင္သည့္စီးပြားေရး 
အေလ့အထ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
၎တို႔၏အခြန္ 
စည္းၾကပ္ထိုက္ 
ေသာဝင္ေငြကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
လႊဲေျပာင္းေဈးႏႈန္း 
သတ္မွတ္ျခင္းအား 
အလြဲအသံုးစားျပဳ၍ 
အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။  
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို 
လိမ္လည္လႊဲေျပာင္း 
ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းဟု 
ေခၚပါသည္။ 
လိမ္လည္လႊဲ ေျပာင္းေဈးႏႈန္း 
သတ္မွတ္ျခင္းအား 
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္လမ္း 
တစ္ရပ္မွာ ကုမၸဏီမ်ားအား 
“arm’s length principle” 
ဟုေခၚေသာ စီးပြားေရးအရ 
ဆက္ ႏြယ္ေနသူမ်ားအား 
လက္သိပ္ မထိုးေရးမူဝါဒ 
အား က်င့္သံုးရန္ 
လိုအပ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ ေသာ ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ဆိုလိုသည္မွာ 
ပတ္သက္ဆက္ ႏြယ္ေနေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ 
အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရန္ 
ေဈးႏႈန္းသတ္ မွတ္ရာတြင္ 
ျပင္ပလြတ္လပ္ေသာ 
ေဈးကြက္တြင္ 
အေရာင္းအဝယ္ 
ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။
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တန္ဖိုးျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
ေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးအား ဆံုးျဖတ္ရန ္
နည္းလမ္းေပါင္းစံုက်င့္သံုးၾကပါသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ တန္ဖိုးျဖတ ္
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ အဓိကခ်ိန္ကိုက္ရမည့္ အခ်က္ 
ႏွစ္ ခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပသြားပါမည္ -

• လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ။ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ထိေရာက္စြာ 
အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းအားလံုး သည္ ေက်ာက္မ်က္ေဗဒအျပင္ 
လက္ရွိေဈးကြက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ မ်ားအား မည္သို႔တန္ဖိုးျဖတ္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ကၽြမ္းက်င္စြာ သိရိွ နားလည္ထားသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအရည္အခ်င္းသည္ 
အလြန္ရွားပါးၿပီး လုံေလာက္ေသာအသိပညာဗဟုသုတမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအားနည္းၿပီး ေဈးဆစ္ရန္  
အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးျမင့္ေစပါသည္။ မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံ စသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္ေဈးႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရန္ ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္မ်ားေရးဆြဲထားေသာ္လည္း 
အဆိုပါစနစ္မ်ားအား ပံုမွန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္စြာက်င့္သံုးျခင္းမရွိပါက 
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

မဒါဂတ္စကာ ႏိုင္ငံ မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ ေရးလုပ္ထံုးအရ 
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန သည္ “အနည္းဆံုးႏွစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ 
တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သက္ဆိုင္ရာေဈးကြက္မ်ားအား ေလ့လာ၍ 
တိက်ရွင္းလင္းေသာအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာပစၥည္းမ်ား၏ 
ေဈးကြက္ တန္ဖိုးအား သတ္မွတ္ေပးရန္” လိုအပ္ပါ 
သည္။  အစိုးရက အခ်ိဳ႕လကၡဏာမ်ား အေပၚအေျခခံ၍ 
နီလာေဈးႏႈန္းအလႊာမ်ား သတ္မွတ္ေပးေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကို တန္ဖိုးျဖတ္႐ံုးမ်ားအား 
ေပးအပ္ထားပါသည္။.123

မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံ၏စနစ္သည္လြတ္လပ္ ေသာ 
တန္ဖိုးျဖတ္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္က်င့္သံုးျခင္း 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းမ်ားအား ေဈးကြက္ 
ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ
ရွိေအာင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ပ်က္ကြက္ ျခင္းႏွင့္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္း စဥ္၏ 
ထိေရာက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ပိုင္ဆိုင္ ထား သူမ်ားအၾကား 
တရားမဝင္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္း မၾကာခဏ 
ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။124

ျမန္မာႏိုင္င1ံ25 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားအရ ေဒသႏၲရတန္ဖိုးျဖတ္ ေကာ္မတီမ်ားအား 
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတ နာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဦး၊ ျပင္ပေက်ာက္မ်က္ေဗဒပညာရွင္ 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်က္ကၽြမ္းက်င္သူ ၁ ဦး၊  
ျမန္မာ ႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းမွ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဦးႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာအစိုး
ရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္၄ဦးအပါအဝင္ 
အဖြဲ႔ဝင္၁၂ဦး ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
အဆိုပါေကာ္မတီသည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက 
ေက်ာက္မ်က္တစ္တံုးအား လြတ္လပ္စြာစိစစ္  ၍ 
တန္ဖိုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ္တန္ဖိုး အား 
သေဘာတူသတ္မွတ္ ရပါသည္။126

အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္းစံု၏ ပါဝင္မႈသည္ မွ်တ ေသာ တန္ဖိုး 
ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အားေပၚလြင္ 
ေစေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႔မ်ား 
တြင္ အဖြဲ႔ဝင္နည္းလြန္းေနၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ 
၁၂ဦးလံုးကလက္ေတြ႔တြင္အမွန္တကယ္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ မရွိကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာမသိရွိရပါ။ 
စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ား ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေစာင့္  
ၾကပ္စစ္ေဆးမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တန္ဖိုး 
ျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခြင့္အာဏာလုပ္ ပိုင္ခြင့္ကို 
အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ရွာေဖြျခင္းမ်ားပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လို႔ 
ရေနပါသည္။127

ဆီရာလီယြန္ ႏိုင္ငံ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားတူးေဖာ္ ရရွိေသာ 
စိန္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏တန္ဖိုး ျဖတ္အဖဲြ႔အျပင္ 
ျပင္ပတန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႔က လည္း တန္ဖိုးျဖတ္ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႔ 
ႏွစ္ဖြဲ႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားထဲက ပို၍ျမင့္ေသာတန္ဖိုး အား 
ရတနာခြန္ေပးေဆာင္ရန္အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳပါသည္။ 
တန္ဖိုးျဖတ္သည့္အခါတြင္ National Minerals Agency 
ႏွင့္ National Revenue Authorityမွ အရာရွိမ်ား 
ရွိေနရန္ လည္း လိုအပ္ပါသည္။128  ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ ၏ 
ျပင္ပတန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Diamond Counsellor 
International (DCI)သည္ အန္ဂိုလာ ႏိုင္ငံ၊ ဘရာဇီးႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဂီနီႏိုင္ငံ မ်ားတြင္လည္း အလားတူ လုပ္ငန္းတာဝန္ အား 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။129

ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္က်င့္သံုးေသာစနစ္၏ 
အားသာခ်က္မွာ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ အရည္ 
အခ်င္းျပည့္မီကၽြမ္းက်င္မႈ ကို အာမခံေပးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္ရရွိေသာ 
စိန္အၾကမ္းထည္အမ်ား စုကို တန္ဖိုးျဖတ္ေသာ  DIC အဖြဲ႔၏ 
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းအေပၚ တစ္ဦးတည္းနီးပါး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ 
အဆိုပါကုမၸဏီ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္း 
ထုတ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။130
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• တိက်မႈ ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လြယ္ကူမႈ။ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
အား ေက်ာက္မ်က္က႑မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ
မႈရွိေအာင္သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ အေနာက္ဩစေၾတးလ် ေဒသအစိုးရက ေရးဆြဲ 
ထားေသာ ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ေသာစနစ္ သို႔မဟုတ္ Gemfieldsကုမၸဏီက 
စီမံေဆာင္ ရြက္ေသာေလလံစနစ္တို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလားတူစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္ အတန္းမရွိသည့္အေျခအေန
မ်ားတြင္က်င့္သံုးရန္မသင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ပါ။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံတြင္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား တူးေဖာ္ရရွိေသာ စိန္ မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာပံုေသရတနာခြန္ႏႈန္းထား
ကဲ့သို႔ အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံရရွိမႈပို၍ နည္းပါးၿပီး ပိုမို႐ိုးရွင္းသည့္ စနစ္မ်ားက်င့္သံုးျခင္း 
ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဩစေၾတးလ် 
ႏိုင္ငံ

ကမာၻ႔ေဈးကြက္တြင္ ႏိႈင္းယွဥ္စရာေဈးႏႈန္းမ်ား 
မရွိသျဖင့္ အေနာက္ဩစေၾတးလ်ေဒသအစိုးရ သည္ 
ေက်ာက္တြင္းလုပ္ကိုင္ေသာ Rio Tinto ကုမၸဏီ၏ Argyle 
တြင္းမွထြက္ေသာ ရွားပါး ပန္းေရာင္စိန္မ်ားအတြက္ 
ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ ျခင္းစနစ္အား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရန္ 
အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသ
ည္။ ထုိေက်ာက္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေရာင္းခ်ရေသာ 
တန္ဖိုးမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ကနဦးသတ္မွတ္ 
ထားေသာတန္ဖိုးႏွင့္ ထပ္ခါတလဲလဲႏိႈင္းယွဥ္ ျခင္းျဖင့္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္း မ်ားက  
ေလွ်ာ့ေပါ့တြက္ခ်က္မိေသာတန္ဖိုးမ်ား အား ေဖာ္ထုတ္ကာ 
ေဈးကြက္တြင္ျဖစ္ေပၚေန ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ 
တန္ဖိုးျဖတ္ ျခင္းအား ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိပါသည္။131

အေနာက္ဩစေၾတးလ်ေဒသတြင္ က်င့္သုံးေသာ နည္းလမ္းသည္ 
အစိုးရအား ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ 
အခြန္ဝင္ေငြအား တိက်စြာ တြက္ခ်က္ႏိုင္ေစပါသည္။ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲမႈေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပို၍နိမ့္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
က်င့္သံုးရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ 

ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံ

ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံတြင္ ရတနာခြန္ေကာက္ခံရာ၌ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားတူးေဖာ္ရရွိေသာ စိန္မ်ားအား တစ္ကာရက္ 
လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ ပံုေသႏႈန္းထားျဖင့္ 
တန္ဖိုးျဖတ္ပါသည္။132

ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံတြင္က်င့္သံုးေသာ စနစ္သည္အခြန္ 
ဝင္ေငြအမ်ားဆံုးမရ ရွိေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ႀကံဳေတြ႔ရေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားအား 
ေလ်ာ့နည္းေစ ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူ မ်ားအား 
အရည္အေသြး ျမင့္ေက်ာက္ မ်က္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိ 
ေစေသာအဆိုပါနည္းလမ္းသည္ ေက်ာက္မ်က္ 
တူးေဖာ္သူမ်ားအား တူးေဖာ္ရရွိမႈကို တိက်စြာ ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာေစရန္ အားေပးပါသည္။

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၏Montepuezေက်ာက္တြင္းမွတူးေဖာ္ 
ရရွိေသာ ပတၱျမားမ်ား၏တန္ဖိုးအား အဆုိပါေက်ာက္ 
တြင္းကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေသာ Gemfields ကုမၸဏီက 
ပံုမွန္ဦးစီးက်င္းပေသာ ေလလံပြဲမ်ားမွတဆင့္ဆံုး 
ျဖတ္ပါသည္။ ရတနာ ခြန္ႏွင့္ အျခားအစိုးရသို႔ ေပးေခ်ရ 
မည္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္တံုးမ်ားေရာင္း 
ထြက္သြားေသာေဈးႏႈန္းအားအသံုးျပဳပါသည္။133

ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏တန္ဖိုးကို သတ္ မွတ္ရာတြင္ 
ေလလံပြဲမ်ားသည္ ေယ ဘုယ်အားျဖင့္ မွ်တမႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈပို၍ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ၾက ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္းထိုနည္းလမ္း အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္စြာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း 
(ဤေနရာတြင္ Gemfields ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ) ႏွင့္ 
ေရာင္းခ်မႈမ်ားအား ေဈးကြက္ ဝယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္း  
ေပးႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ မၾကာခဏက်င္းပ ေပးႏိုင္ ျခင္းရွိ 
မရွိအေပၚ မူတည္ပါ သည္။134
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အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခက္ခဲဆုံးအပုိင္းမွာ 
အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ စာရြက္ေပၚတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူေပါင္းစုံ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ 
အာဏာအလြသုံဲးစားလုပ္မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ရန္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၏ 
ထိေရာက္မႈတုိ႔သည္ အဆုိပါစနစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအား လက္ေတြ႔တြင္ အဆုံးအျဖတ္ေပး 
ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဌာနဆုိင္ရာအပုိင္းအား ေရရွည္အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ေက်ာက္မ်က္တန္ဖုိးျဖတ္ ျခင္းအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေ႔ရးႀကီးပါသည္။ 

ႏုိင္ငံအလုိက္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ေလ့လာမႈတြင္ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းနည္း 
လမ္းေပါင္းစုံကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ၿပီး နည္းလမ္းတစ္ခု စီတြင္ ကုိယ္ပုိင္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အခက္အခဲမ်ားရိွၾကပါသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ေရးဆြရဲာတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ ပုဂၢိဳ လ္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ၊ 
အစုိးရတန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
တင္းက်ပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးျခင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔အား ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အတိအက်ဆုိရလွ်င္ အစုိးရမ်ား သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ပါက အက်ိဳးရိွႏုိင္ပါသည္ -

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ တန္ဖုိးျဖတ္ပညာရွင္မ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း။ 
တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ယုံၾကည္ရမႈႏွင့္ အစုိးရ၏ မွ်တေသာသေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္း
သည္ တန္ဖုိးျဖတ္ပညာရွင္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚတြင္ တစ္စိတ္  
တစ္ပုိင္းမူတည္ေနပါ သည္။ အစုိးရမ်ားသည္ တန္ဖုိးျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ
ပုဂၢိဳ လ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေဈးကြက္ဆုိင္ရာဗဟုသုတရရိွေစရန္ 
အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ပူးေပါင္းႀကံစည္လိမ္လည္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ အစုိးရမ်ားသည္ 
ေက်ာက္မ်က္ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးျဖတ္သူ မ်ားအၾကား ေဈးညႇႏိိႈင္းျခင္း 
အနည္းဆုံးျဖစ္ေစေသာ ေလလံပြက့ဲဲသုိ႔ အစီအစဥ္မ်ားအား တတ္ႏုိင္သမွ် 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ တန္ဖုိးျဖတ္သူမ်ားအားမၾကာခဏ 
အလဲအလွယ္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္ မႈ ျပည့္ဝေသာျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈတုိ႔ကလည္း တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကုိးလက္သိပ္ထုိး 
ဝါဒမျဖစ္ေပၚေအာင္ကာကြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

လႊေဲျပာင္းေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း။ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္ 
OECD Transfer Pricing Guidelines ႏွင့္အညီ “arm’s length principle” 
ဟုေခၚေသာ စီးပြားေရးအရဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားအား လက္သိပ္မထုိး ေရးမူဝါဒအား 
ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။135  ေဈးကြက္အတြင္းအေရာင္းအဝယ္မရိွေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အစုိးရ သည္ ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္သည့္စနစ္ကုိ ဖန္တီးက်င့္သုံးရန္ 
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအား ပုိမုိအားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ 
႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေရွာင္တခင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ထုိက္သင့္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ားအား ၎တုိ
႔၏ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ရရိွမႈကုိ တိက်စြာထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေအာင္ အားေပး သင့္ပါသည္။  
အဆုိပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ေက်ာက္မ်က္ဓာတ္ခြခဲန္းမ်ား 
တည္ေထာင္ ျခင္းႏွင့္ အထူးျပဳစာရင္းစစ္အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွျခင္းတုိ႔သည္  
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား၏ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား  
ထိေရာက္စြာဆန္းစစ္ႏုိင္ေစပါသည္။136
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(၅)-အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား 
ပံ့ပိုးျခင္း

တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ “အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ ျခင္း” သည္ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း Value Chain ၏ အဓိကက်ေသာ အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေသြးျခင္း၊ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအားျပဳျပင္ျခင္းတို႔ 
သည္ ၎တို႔ ေဈးကြက္ တန္ဖိုးကို ပ်မ္းမွ် ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း 
ခန္႔မွန္းရၿပီး ပို၍တန္ဖိုးရွိေသာေက်ာက္မ်ားတြင္ အၾကမ္းထည္ႏွင့္အေခ်ာထည္ၾကား  
ေဈးႏႈန္းကြာျခားခ်က္သည္ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ မတူ ဘဲ  
တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းအလုပ္သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈပါဝင္ ေသာ 
အလုပ္အကုိင္ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က ္
သယံဇာတမ်ားကုန္ခမ္းသြားသည့္တိုင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ဆက္လက္ပံ့
ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္းေက်ာက္မ်က္ထြက္ရိွေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆုိပါအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားထဲမွ 
အနည္းငယ္ကုိသာရယူႏုိင္ၾကပါသည္။137 ပမာဏအားျဖင့္ ကမာၻေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈအမ်ား
စုကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းေဆာင္ 
ရြက္ပါသည္။  အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားရိွ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ေရးဗဟုိဌာနမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္အားသာမႈ 
နယ္ပယ္အလုိက္ အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွၾကၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ပတၱျမား၊  
နီလာတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးနာမည္ႀကီးကာ ကမာၻေပၚတြင္ ျမႏွင့္တန္ဇန္ႏုိက္အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ 
အိႏိၵယႏုိင္ငံ Jaipur ၿမိဳ႕တြင္ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Guangdong 
ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္မ်က္ပန္းပုပညာရွင္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ေက်ာ္ၾကားၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
လုပ္သားတစ္ဦး ပယင္းေက်ာက္ 
အၾကမ္းထည္အား 
အလုပ္႐ံုတစ္ခု၌ ေသြးေနပံု
ဓာတ္ပံု - NRGI အတြက္ 
ခြန္လတ္
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ပံု ၁၀ - ေက်ာက္မ်က္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း၏ 
ခန္႔မွန္းထားေသာ ပထဝီအေနအထားအရပ်ံ႕ႏွံမႈ138

အိႏိၵယႏိုင္ငံ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

စိန္

ထိုင္းႏိုင္ငံ 

ပတၱျမား

ျမ
သီရိလကၤာႏိုင္ငံ 

နီလာ

ေက်ာက္စိမ္း

အျခားႏိုင္ငံမ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ား

အျခားႏိုင္ငံမ်ားအျခားႏိုင္ငံမ်ား

အိႏိၵယႏိုင္ငံ
ထိုင္းႏိုင္ငံ 

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ

အျခားႏိုင္ငံမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
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VALUE CHAIN တစ္ခုလံုးတြင္  
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ေအာင္အားေပးျခင္း
Governments iေက်ာက္မ်က္ထြက္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္ 
အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို 
ပို၍သိရွိနားလည္လာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းျပည္တြင္းတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအားပံ့ပိုး
ရာတြင္ ပိုမိုအေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားက ႀကီးစိုးထားေသာ ကမာၻ႔ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ရာ
တြင္ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာက္
မ်က္အၾကမ္းထည္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္နယ္ပယ္ေပါ
င္းစံုတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္ -

• အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ေက်ာက္မ်က္တစ္တံုးအား 
ေသြးျခင္းႏွင့္အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ ျခင္းသည္ အဆိုပါေက်ာက္၏တန္ဖိုးအေပၚတိုက္႐ိုက ္
သက္ေရာက္မႈရွိသျဖင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း၏ လက္ရာအရည္အေသြးသည္ 
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားက အဓိကအေလးထားေသာအခ်က 
္ျဖစ္ပါ သည္။ ေက်ာက္မ်က္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ ျပဳလုပ္ျခင္းဓေလ့သည္ ယခင္
ကတည္းကရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာအခါမ်ိဳး တြင္မွာပင္ ျပည္တြင္းေက်ာက္ေသြးသမားမ်ား၏ 
လက္ရာသည္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္မ်ား၏ ျမင့္မားေသာအရည္အေသြး ဆိုင္ရာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား မျပည့္မီႏိုင္ပါ။

• လုပ္သားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ဝန္ထမ္းလခမ်ားသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်ာက္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ ျပဳလုပ္ျခင္းေဆာင္ရြက ္
ေသာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ထုတ္လုပ္မႈအလိုက္ေျပာင္းလဲေနေသာ 
ကုန္က်စရိတ္(Variable Cost)ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
တစ္ကာရက္လွ်င္လုပ္အားခအနည္းဆံုး ရွိေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေက်ာက္ 
မ်က္မ်ားအား ဆင့္တက္ျပဳျပင္ရန္ မက္လံုးမ်ားရွိေနပါသည္။ အျခားေဒသမ်ား၏ 
လုပ္သားမ်ားထက္စာလွ်င္ အာရွရွိ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးဗဟိုဌာနမ်ားမွ 
လုပ္သားမ်ား၏ ပိုမိုတိုေတာင္းေသာအခ်ိန္ အတြင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ပိုမိုနည္းပါးေသာလုပ္ခလစာျဖင့္ အလားတူအရည္အေသြးရွိေသာေက်ာက္မ်ားအား 
ေသြးေပးႏိုင္ ျခင္းသည္ မၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဈးကြက္ေဝစုပိုမိုရရွိလာျခင္း
အေပၚ မ်ားစြာတြန္းအားျဖစ္ေစပါသည္။139  

• ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈရယူျခင္း။ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းသည္ 
အေရအတြက္မ်ားမ်ားထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေလ တစ္ယူနစ္စရိတ္သက္သာၿပီး 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေလျဖစ္ၿပီး အလတ္စားႏွင့္ အနိမ့္စားတန္ဖိုးရွိေသာ ေက်ာက္မ်ားအား 
အေျမာက္ အမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ထိပ္တန္းဒီဇိုင္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္းထက္ တန္ဖိုးအားျဖင့္မ်ားစြာ ပို၍မ်ားပါသည္။140  ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားက 
ေက်ာက္အၾကမ္းထည္မ်ားအား အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္  ဝယ္သူ၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာေက်ာက္မ်က္မ်ားအား အၿမဲတမ္းလက္ဝယ္ရွိရန္မွာ 
အထူးသျဖင့္ခက္ခဲ ပါသည္။ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေအာက္ျမင္မႈအရွိဆံုးႏိုင္င ံ
မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမွတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား 
ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ေနရာေပါင္းစံုမွေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ရယူေလ့ရွိပါသည္။141 

ေက်ာက္မ်က္က႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - ကမာၻတစ္ဝွမ္းအေတြ႔အႀကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ား
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• ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈရယူျခင္း။ ေက်ာက္မ်က္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းက႑တြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္ စားလုပ္ငန္းမ်ားအားအမ်ားဆံုး 
ေတြ႔ရပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုထူေထာင္ရန္ပံုမွန္အားျဖင့္လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ပမာဏ၊ ေဈးကြက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ 
အလားအလာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံမွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈရယူရာတြင္ 
ႀကီးမားေသာအခက္အခဲမ်ားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား
အားပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာေငြေခ်းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္အေရးပါပါသည္။ 

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးစတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားအား အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိၿပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္မားလာေစရန္ အစိုးရ၏ အေမွ်ာ္
အျမင္ရွိေသာေရရွည္ပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ 
ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားတြင္ျမင္ေတြ႔ရသည့္အတိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ (လုပ္ခ လစာ  
စေသာ)ေဈးကြက္ဆိုင္ရာအေျခခံအခ်က္မ်ား၊ (အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားစေသာ)
စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ အား ရယူႏိုင္ျခင္းတို႔ကို 
တိတိက်က်ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

.

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရင္က်န္းခ႐ိုင္မွ 
တ႐ုတ္ကုန္သည္တစ္ဦး 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ေမွာင္ခိုဝင္ေရာက္လာေသာ 
ေက်ာက္စိမ္းအား စစ္ေဆးေနပံု
ဓာတ္ပံု - NRGI အတြက္ 
မင္းေဇရာ

ေက်ာက္မ်က္က႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - ကမာၻတစ္ဝွမ္းအေတြ႔အႀကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ား



အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား
ခိုင္မာေသာေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ Value Chainေအာက္ပိုင္းတြင္ 
အားသာမႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ 
Stakeholdersမ်ားက ယူဆၾကပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ 
တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မ ွ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္အလားသ႑န္တူၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ကုန္ထုတ္စြမ္းအား 
ျမင့္မားေသာလုပ္သားမ်ား၊ ကမာၻ႔ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ စြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္မ်ားရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိပါသည္။ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းေသာ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးက႑အတြက္ ေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြး 
ျမႇင့္တင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္ -

• ႏိႈင္းရအားသာမႈရွိေသာနယ္ပယ္မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေသာကမာၻ႔ 
ေဈးကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ထိေရာ
က္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္ တိက်ေသာေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္အစားႏွင့္ 
ေသြးပံုေသြးနည္းစေသာ အထူးျပဳနယ္ပယ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။ 
အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္လာေသာအခါတြင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္းက်ယ္ျပန္႔လာပါမည္။

• အတတ္ပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရယူျခင္းတို႔ကုိ ပံ့ပိုးျခင္း။ 
အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အတန္းမီ ေသာေက်ာက္မ်က္ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစင္တာမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းကို ပံ့ပိုးသင့္ပါသည္။ 
အဆိုပါတည္ေထာင္ မႈမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္လိုအပ္ေသာ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျပန္႔ပြားျခင္း အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

• ကမာၻ႔ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ ကူညီေပးျခင္း။ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္ လုပ္မႈႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဝယ္ယူေသာႏိုင္ငံမ်ားမွဝယ္လက္
မ်ားအား ဦးစားေပးအေနျဖင့္ရယူႏိုင္ျခင္းအား ထိန္းသိမ္းသင့္ ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ ေသာ 
အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ အစိုးရသည္ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င္းပေသာပြဲမ်ား တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ကုန္အမွတ္တံ
ဆိပ္ျမႇင့္တင္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာ မ်ား ေရးဆြဲတို႔ျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္တင္ပို႔မႈအား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ 
အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။

• ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း။ 
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစေဈးကြက္မ်ား တြင္ အျမတ္အစြန္းပိုမိုရရွိေစၿပီး ႏိုင္ငံ
တကာႏွင့္ပိုမိုထိေရာက္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေစပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ 
သို႔မဟုတ္ အေရာင္းျပပြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ အေခ်ာထည္ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက ္
အခြန္ဆိုင္ရာမက္လံုးမ်ားေပး ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအခြန္ မ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ားအား 
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေက်ာက္ေသြးလုပ္ငန္းအား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

• ေခ်းေငြရယူႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ ေခ်းေငြခ်ေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အက်ိဳးရွိေသာရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေဈးကြက္က်ဆင္းမႈမ်ားအား ေတာင့္ခံထားႏိုင္ရန္  
ပံ့ပိုးေပး ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ “ေက်ာက္မ်က္ဘဏ္မ်ား” တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ 
အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္အား ေျဖဆည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။142 
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ေလ့လာမႈ - ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေက်ာက္မ်က္ႂကြယ္ဝစြာထြက္ရွိမႈကို အသံုးခ်၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ  
တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ 
ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ 
ယခင္ကက်ယ္ျပန္႔မ်ားျပား ေသာ ပတၱျမားႏွင့္နီလာသိုက္မ်ားသည္ တူးေဖာ္လို႔ကုန ္
သေလာက္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေပါင္း ၁,၆၀၀ သည္ ေက်ာက္မ်က္ 
Value Chain ၏အ ရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းအဆင့္တြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကဆ 
ဲျဖစ္ပါ သည္။ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာသည္ ဤအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ၏အေရး 
အပါဆံုးပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ပါဝင္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ စိန္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇ဘီလ်ံႏွင့္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဘီလ်ံ 
အထိရွိႏိုင္ပါသည္။ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်ားတြင္ အေခ်ာထည္ပတၱျမားႏွင့္ နီလာသည္ 
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ အထိ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။143  

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အထူးျပဳအသိပညာ၊ လက္မႈပညာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ ထိုင္းေက်ာက္ေသြးသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အရည္အေသြး၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အထူးျပဳေက်ာက္ေသြးပံုေသြးနည္းမ်ားအတြက္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရပါသည္။ ထိုင္း ႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မ်ားကိုအေရာင္တင္ရာတြင္လည္း
နာမည္ႀကီးၿပီး အေရာင္တင္ထားေသာေက်ာက္မ်ား၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 
အေရာင္တင္ထားသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။144  ထိုင္းႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ 
ရတနာတကၠသိုလ္ (GIT)ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ေက်ာက္မ်က္ေဗဒတကၠသိုလ္(GIA) 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဗဟိုဌာနအစရွိသည့္ ေက်ာက္မ်က္ ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္မ်ား 
ေၾကာင့္လည္းေက်ာ္ၾကားၿပီး မာဆင့္ျမင့္ေသာတြင္းထြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၌ ကမာၻေပၚတြင္ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
GIT သည္ ပတၱျမားႏွင့္ နီလာတို႔ တြင္ မၾကာခဏဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲေလ့ရွိေသာအေရာင္
အႏုအရင့္အဆင့္ဆင့္ကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း သတ္မွတ္ေပးေသာ မာစတာအတြဲမ်ားကို 
စတင္ျပဳစုခဲ့ပါသည္။145  

အထူးကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ျပပြဲမ်ားကလည္း ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားအား ကမာၻ႔ေဈးကြက္အား 
ရရွိႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပး ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္သည့္ 
တစ္ႏွစ္ႏွစ္ခါက်င္းပေသာ ဘန္ေကာက္ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ ရတနာပြဲတြင္ 
တစ္ကမာၻလံုးမွလာေရာက္ ဝယ္ယူသူ အေယာက္ ၁၇,၀၀၀ေလာက္ကို 
စြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။146  ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိကေလဆိပ္ႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္တည္ရွ ိ
ေသာ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာအားလံုး  
ဝယ္ယူႏိုင္ သည့္ “ေက်ာက္မ်က္ၿမိဳ႕ေတာ္(Gemopolis)”ကိုလည္း အစိုးရက  
ထားရွိ ေပးပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာျမန္
မာႏိုင္ငံႏွင့္ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာနယ္စပ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ 
ရတနာအထူးပို႔ကုန္ဇုန္မ်ား(SEZs)တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။147  
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ေငြေၾကးဆိုင္ရာမက္လံုးမ်ိဳးစံုကလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ 
ကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္းအတြက္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ 
ဘန္ေကာက္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာပြဲအတြက္ Value-added Tax တို႔ကို 
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ SEZ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ခံ
စားခြင့္မ်ားတြင္ ၈ႏွစ္ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၅ႏွစ္ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ 
၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာခြင့္၊ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းတင္းသြင္းျခင္းအတြက္ 
အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုအပ္ေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ခြင့္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။148  

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းတိုးတက္လာျခင္းသည္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘုတ္အဖြဲ႔၊ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေက်ာက္မ်က္ ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ား 
ဗဟိုဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာ
နႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာတကၠသိုလ္အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း 
ေပါင္းစံု၏ တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းကူညီမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို မွတ္သားရန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
အခြန္ဆိုင္ရာခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးမည့္“ေက်ာက္မ်က္ဘဏ္မ်ား” တည္ေထာင္မႈတို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ 
တိုက္တြန္းေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ ထိုင္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာကုန္သည္မ်ား အသင္း၊ 
ထိုင္းစိန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းႏွင့္ ထိုင္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္ဝတ ္
ရတနာထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းအပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္က႑မွအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း 
တန္းတူအက်ိဳးျပဳခဲ့ပါသည္။149  

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေတြ႔အႀကံဳသည္ အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အတုယူစရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္ ၎၏ေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားအား ထိန္းသိမ္းရန္ 
အလို႔ငွာ ဆက္လက္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းၿပီး အေရအတြက္အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ေၾကာင့္  
တစ္ယူနစ္ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးျမင့္လာေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကို ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သီရိလကၤာ 
ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚလာေသာ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားကလည္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ၊ 
ပိုမိုထိေရာက္ေသာေၾကာ္ျငာျခင္း၊ နည္းပါးေသာလုပ္အားခႏွင့္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်ိဴးစံုအား
ဆင့္တက္ျပဳျပင္ရာတြင္အရည္အေသြးတိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို 
ခံစားရရွိႏိုင္ပါသည္။150 
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ေလ့လာမႈ - ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ
စိန္တူးေဖာ္ျခင္းသည္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၏ေကာင္းမြန္ၿပီးေရရွည္တည္တ့ံေသာတိုးတက္မႈကို 
အေထာက္အပံ့ေပးၿပီး လူတစ္ဦး ခ်င္းဝင္ေငြသည္ ၁၉၆၆ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္အၾကား ႏွစ္စဥ္၇
ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၀၀ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အၾကား ႏွစ္စဥ္၄ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ပါသည္။151  Michael 
Lewin စသည့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက အဆိုပါႏိုင္ငံ၏ ထူးထူးျခားျခားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ 
မႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားစြာကိုေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးအား 
ေလးစားျခင္း၊ ေဒသခံလူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေမွ်ာ္အျမင္ ရွိေသာ 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားပါဝင္ပါသည္။152  ထိုအခ်က္မ်ားထဲတြင္အေရးအႀကီး
ဆံုးမွာ အစိုးရႏွင့္ De Beers ကုမၸဏီအၾကား ထူးျခားေသာဆက္ဆံေရးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ 
ကုမၸဏီသည္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းကစ၍ စိန္ေဈးကြက္ကို တစ္ဦးတည္းနီးပါး  
ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ခဲ့ပါသည္။153  

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈမ်ားအားစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ကတည္းက De Beers 
ကုမၸဏီ၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အျမတ္အမ်ားစု သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဘာ့ဆြာနာ ႏိုင္ငံမွ 
ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပို၍အက်ိဳးအျမတ္ရွ ိ
ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အဆိုပါကုမၸဏီႏွင့္တိုး၍ျပဳလုပ္ရန္ ယခင္မရရွိခဲ့ဖူးေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံအစိုးရ သည္ Debswana ဟု ေခၚေသာ 
De Beers ကုမၸဏီႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈတြင္ ၎၏ ရွယ္ယာပမာဏအား ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိလည္းေကာင္း၊ စိန္ေရာင္းခ်ရမႈ၏ထုတ္လုပ္မႈေဝစုအား ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္း 
အထိလည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာညႇိႏိႈင္း၍တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ႔ၿပီး ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံရွိတြင္းမ်ားမ ွ
ထြက္ရွိေသာစိန္မ်ား၏ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း အား လြတ္လပ္စြာေဈးကြက္ရွာေဖြေရာင္းခ်ခြင့္ကိ ု
လည္းရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါတြင္ Debswana ဖက္စပ္ လုပ္ငန္း၏ 
ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႔ တစ္ဝက္အျပင္ ၎၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ De Beers ကုမၸဏီ၏ 
ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္ အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးကိုလည္း ခန္႔အပ္လ်က္ရွိပါသည္။154  

သို႔ေသာ္လည္း ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံသည္ ၎၏စီးပြားေရးအား ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ 
တစ္ခုတည္းကိုသာမီွခိုျခင္းမျပဳရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီးရွာေဖြေတြ႔ရွိထားေသာစိန္တြင္း
မ်ားထြက္ရွိမႈက်ဆင္းလာသျဖင့္၁၀ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတြင္ တန္ဖိုးျမႇင့္ 
တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။155  ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံသည္ De Beers ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအား 
အသံုးျပဳ၍ အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ကမာၻအဆင့္မွီအမ်ိဳးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ Gaborone ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
၎၏သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားအားျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားပံုမွန္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံသည္ကမာၻေပၚတြင္ေက်ာ္ၾကားေသာေက်ာက္ေသြးလုပ ္
ငန္းႏွင့္အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာကုမၸဏီမ်ားအား  
၎တို႔၏စက္႐ံုမ်ားကိုေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
ေက်ာက္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကို 
ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ 
အၾကမ္းထည္ႏွင့္ အေခ်ာထည္စိန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္ အားလံုးအတြက္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာအေသးစိတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေပးရန္ စိန္သင္တန္းေက်ာင္းကိုလည္း 
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္  
အလုပ္အကုိင္ရရွိေစခဲ့ပါသည္္။156  
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၂၀၁၄ခုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံသည္ အၾကမ္းထည္စိန္မ်ားအား 
ပံုမုန္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ကမာၻ႔ေဈးကြက္ မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ မိျခင္း၊ 
တစ္ကမာၻလံုးမွကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီေအာင္ 
ေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈျပည့္ဝေသာလုပ္သားမ်ားတိုးမ်ားလာျခင္းႏွင့္ 
လုပ္အားခမ်ားနည္းပါးျခင္းအပါအဝင္ စိန္ေသြး ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၏ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားစြာကို ခံစားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻ႔ေဈးကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ 
အသင့္မျဖစ္ေသး ခဲ့ပါ။ ကမာၻေပၚတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ တန္ဖိုးအားျဖင့္ စိန္ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို 
ေသြးေနေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွလုပ္သားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံမွလုပ္သားမ်ားသည ္
လုပ္အားခႏွင့္အတတ္ပညာအဆင့္အတန္းအရ မတိမ္းမယိမ္းရွိေသာ္လည္းထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမ်ား
စြာနိမ့္က်ေနခဲ့ပါသည္။157 အိႏၵိယမွေက်ာက္ေသြးသမားမ်ားသည ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၂ဆ သို႔မဟုတ္ ၃ဆေလာက္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံမွ 
ေက်ာက္ေသြးသမားမ်ားထက္ပို၍ အလုပ္ၿပီးေျမာက္အား ေကာင္းသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ထိုအခ်က္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းထည္ႏွင့္ အေခ်ာထည္စိန္မ်ားအၾကား  
ေဈးႏႈန္းကြာျခားမႈက်ဥ္းေျမာင္းလာၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ၾကားတြင္ စိန္ေဈးႏႈန္းမ်ား 
က်ဆင္းလာကာ ေက်ာက္ေသြးလုပ္ငန္းမ်ား အျမတ္နည္းပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍ 
သိသာလာခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္ အာဖရိကတိုက္ေတာင္ပိုင္းရွိ 
၎တို႔၏တြက္ေခ်မကိုက္ေတာ့ေသာ ေက်ာက္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ားအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာက္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ေသာ 
စက္႐ံုမ်ားသို႔ ေပးပုိ႔ေနေသာ အၾကမ္းထည္စိန္မ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ 
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၃၆.၃၆သန္းမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၅၀၂.၁၆သန္းသုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ ပါသည္။158  
ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းအရည္ အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးရန္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပုဂၢလိကရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ညႇိႏိႈင္း၍ ေခ်းေငြ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၁၂၅သန္းအား ေက်ာက္ေသြးျခင္း 
ႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ေရရွည္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိေစ 
ရန္အလို႔ငွာ ထုတ္ေခ်းေပးရန္သေဘာတူခဲ့ျခင္း159) ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ 
အေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေသာ ကမာၻ႔ေဈးကြက္တြင္ အသားစီးရရွိမႈအေနအထားကို 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ မထားႏိုင္ မည္မွာ မေသခ်ာပါ။.

ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၏ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာလမ္းေၾကာင္းသည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး 
အေျချပဳစီးပြားေရးမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း သည္ သယံဇာတပိုင္ဆိုင္ မႈထက္ 
ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား စြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
အေနအထားမ်ားအေပၚ ပိုမိုမူတည္ေသာထုတ္လုပ္မႈအေျချပဳစီးပြားေရးသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းရာ
တြင္ မျဖစ္မေနရင္ဆိုင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏သမိုင္း 
တေလ်ာက္လက္ေတြ႔က်ေသာမူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အင္အားႀကီးမား သာစိန္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္De 
Beersကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္မႈတို႔သည္ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံအားစိန္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား 
အၾကား ထူးထူးျခားျခားေအာင္ ျမင္မႈရရွိေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၏အေတြ႔
အႀကံဳအရ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားသည္ ျပည္တြင္းတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရာတြင္ အသုံးဝင္ေသာ္လည္း သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ထိုစက္႐ံု
မ်ားရွိ႐ံုျဖင့္မလံုေလာက္ပါ။ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ဆင္တူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္သာမကဘဲ 
အေတြ႔အႀကံဳရင့္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ေသာႏိုင္ငံမ်ား 
ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အသာစီးရရွိႏိုင္မည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာနည္းလမ္းမ်ား  
ေဖာ္ထုတ္ ျခင္းကုိလည္း အာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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(၆) - ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားအား 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 
အစိုးရ၏ မူဝါဒပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားထဲကမွ 
ကုန္သြယ္မႈအေပၚကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းတြင္ တန္ဖိုး ျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္အားေပးေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား တြင္ အီသီယိုးပီးရား၊ ကန္ညာ၊ မဒါဂတ္စကာႏွင့္ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံမ်ား၌ 
ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္မ်ားတင္ပို႔မႈကို တားျမစ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အျခားေက်ာက္
မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား တြင္လည္း ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္မ်ားတင္ပို႔မႈအတြက္ 
ပို႔ကုန္အေကာက္ခြန္ကို အေခ်ာထည္ေက်ာက္မ်က္မ်ားထက္  
ပိုမိုျမင့္မားစြာသတ္မွတ္ထားပါသည္။

အဆိုပါအစီအမံမ်ားသည္သီအိုရီအရမွန္ကန္ႏိုင္ေသာ္လည္း က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ 
အဆိုပါမူဝါဒမ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာက္မ်က ္
ကုန္သြယ္မႈအေပၚလံုေလာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္
က႑တြင္ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အစီရင္ခံလာေသာတင္ပို႔မႈကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားက  
အစီရင္ခံေသာတင္သြင္းမႈကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ 
လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းေသာ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအၾကား 
သိသိသာသာ ကြာျခားမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ့ေပါ ့
အစီရင္ခံျခင္းတို႔ ျမင့္မားေသာအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း 
ေပၚလြင္ပါသည္။160 

တင္ပို ႔မႈတားျမစ္ျခင္းမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း
မဒါဂတ္စကာႏုိင္ငံႏွင့္ တန္ဇန္နီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္တင္ပုိ႔မႈအား တားျမစ္ျခင္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ရည္ရြယ္ထားေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားထံမေရာက္ရိွဘဲ 
ေက်ာက္မ်က္က႑အေပၚဆုိးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစပါသည္ -

• ျပည္တြင္းတန္ဖုိးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား တုိးတက္ေအာင္ 
မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း။ ျပည္တြင္းတန္ဖုိးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
အသစ္တူးေဖာ္ရရိွေသာ ေက်ာက္မ်က္အေျမာက္အမ်ားအား 
ႏုိင္ငံတကာအရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ ကုန္က် စရိတ္သက္သာၿပီး  
အခ်ိန္မီဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက အစုိးရမ်ားသည္ 
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားပုိ၍ေကာင္း ေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေက်ာက္မ်က္ မ်ားအားေပးပုိ႔မႈကုိ 
တားဆီးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆုိင္ရပါမည္။ ယေန႔အထိ တင္ပုိ႔မႈတားျမစ္ထားေသာႏုိင္
ငံမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထြက္ရိွေသာေက်ာက္မ်က္မ်ားအားလုံေလာက္စြာဆင့္တက္ 
ျပဳျပင္ႏုိင္စြမ္းမရိွပါ။

• တရားမဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားေပးျခင္း။ ကုန္သြယ္မႈတားျမစ္ျခင္းသည္ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ႏုိင္ငံျပင္ပသုိ႔ ထုတ္ယူ ျခင္းကုိ တားဆီးႏုိင္ဖြယ္မရိွဘဲ 
တရားမဝင္ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ အလားအလာကုိသာ ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ေရာင္းဝယ္မႈ 
မ်ားအား တရားမဝင္ နယ္ပယ္အတြင္းသုိ႔ေရာက္ရိွေအာင္ တြန္အားေပးျခင္းသည္ 
ေမွာင္ခုိကြန္ရက္အား ခုိင္မာလာေစရန္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈတားျမစ္ျခင္း
အားေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ပင္ တရားဝင္လုပ္ငန္း စဥ္အား ပုိမုိအလြယ္တကူ 
ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစပါသည္။
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• စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ လက္ကား 
ေရာင္းခ်မႈအေပၚတားျမစ္ျခင္းသည္ ေက်ာက္ မ်က္ Value Chain တစ္ခုလုံးတြင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား က်ဆင္းေစၿပီး အစုိးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအား ဝင္ေငြႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမွရရိွေသာအျမတ္(Operating Income)ဆုံး႐ံႈးေစပါသည္။ တရား
ဝင္စနစ္အတုိင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္သူမ်ားသည္ ဆုိးရြားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
မ်ားစြာပုိ၍ခံစားပါသည္။

ေက်ာက္မ်က္တင္ပုိ႔မႈမ်ားအား တားျမစ္ျခင္း - မဒါဂတ္စကာႏုိင္ငံႏွင့္ တန္ဇန္နီးယားႏုိင္ငံ

မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံ

၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံ၌ 
ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္း ထည္တင္ပို႔မႈကို တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါတားျမစ္မႈသည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္း
မႈမျဖစ္ေပၚခင္အထိရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္ကို 
သမၼတက ၎၏ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳး အျမတ္အတြက္ 
Reunionကၽြန္းသို႔ တရားဝင္သယ္ေဆာင္ လာေသာ
ရွားပါျမအမ်ိဳးအစားနမူနာပစၥည္းတစ္ခုကို ျပန္လည္ 
ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္သည္ 
ျပည္တြင္းတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ဆိုပါသည္။161 

ယခင္က ကမာၻ႔ဘဏ္၏ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစီမံကိန္း (World Bank’s Mineral 
Resources Governance Project) တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာေရာင္စံုေက်ာက္ မ်က္အသင္း 
(International Colored Gem Association) 
၏ မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံအတြက္ သံတမန္ျဖစ္ေသာ 
Tom Cushman ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ 
ေက်ာက္မ်က္ေဗဒ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာက္ေသြး
ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဓာတ္ခြဲခန္း
မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းကို ထည့္သြင္း ထားပါသည္။ 
ဆယ္ႏွစ္ကာလတြင္အဆိုပါေက်ာင္းက မဒါ 
ဂတ္စကာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္ေသြးသမားေပါင္း ၄၀၀ 
ေက်ာ္ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ထိုေက်ာင္းမွေအာင္ျမင္
သြားသူမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း 
၁၀၀ခန္႔တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။162 

ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းအေတာ ္မ်ားမ်ားသည္ 
ကုန္သြယ္မႈ တားျမစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရပါသည္။ 
ထိုသို႔ပတ္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္ပမွဝယ္ယူသူမ်ား ျပန္လည္ 
ထြက္ခြာသြားျခင္းေၾကာင့္ မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံသည္ 
ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉ သန္းဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး 
ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္ သူဦးေရေပါင္း ၁.၅သန္း ေလာက္လည္း 
ဝင္ေငြရရွိမႈက်ဆင္း ခဲ့ပါသည္။163  

၂၀၁၀ခုႏွစ္ကတည္းက 
တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံသည္ တစ္ကာ ရက္ထက္ 
ပိုေလးေသာ တန္ဇန္ႏုိက္ေက်ာက္အၾကမ္းထည္ 
မ်ားအား တင္ပို႔မႈကို တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ 
၂၀၀၉ခုႏွစ္ တြင္းထြက္မူဝါဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ 
အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္း
အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
အား ပံ့ပိုး ရန္ႏွင့္ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံအား 

“အာဖရိကတိုက္၏ ေက်ာက္ မ်က္ဗဟိုဌာန” 
တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ျမႇင့္တင္ရန္  
ရည္ရြယ္ခဲ့ ပါသည္။164 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအား 
နည္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား 
အား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ 
ဆင့္တက္ျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္း နိမ့္က်ျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ တင္ပို႔မႈအေပၚတားျမစ္ခ်က္သည္ 
ထိေရာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္
ငံ၏ေက်ာက္မ်က္ေဗဒ ဌာန(Tanzania 
Gemological Centre)အား  
တည္ေထာင္ခဲ့ ေသာ္လည္း 
အဆိုပါတားျမစ္မႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ၿပီးေနာက္ ေလးႏွစ္အၾကာ 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ ပထမ 
ဦးဆံုးသင္တန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။165 

“တန္ဇန္ႏိုက္ေက်ာက္အႀကီးစား
မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ေမွာင္ 
ခိုထုတ္ယူမႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး 
ထိုေက်ာက္မ်ားကို Tucson ၿမိဳ႕၊ 
ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔တြင္ က်င္းပ 
ေသာ အဓိကေက်ာက္ မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင္ 
ေတြ႔ရွိရသည္” ဟု ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ တန္ဇန္နီး
ယားႏိုင္ငံ၏စြမ္းအင္ႏွင့္တြင္းထြက္ ဝန္ႀကီးက 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။166

ပို႔ကုန္အေကာက္ခြန္မ်ားအား သံုးသပ္ျခင္း
ေက်ာက္မ်က္အၾကမ္းထည္ႏွင့္အေခ်ာထည္အတြက္ကြဲျပားေသာပို႔ကုန္အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထား
မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ပို႔ကုန္တားျမစ္ျခင္း ေလာက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား  
တရားမဝင္က႑သို႔တြန္းပို႔ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက မက္လံုးအသစ္မ်ားအား ရယူႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းၾကသျဖင့္ 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်မတူညီေသာႏႈန္းထားျဖင့္ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံျခင္း 
သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ပိုမိုတိုးတက္လာေစၿပီး ကုန္သြယ္မႈတားျမစ္ျခင္းမ်ားသည္ 
ၾကာၾကာက်င့္သံုးေလ ထိေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းလာေလ ျဖစ္ေလ့ ရွိပါသည္။
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သို႔ေသာ္လည္း မက္လံုးမ်ားေပးရာတြင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားတစ္ခုတည္းအားေျပာင္း
လဲျခင္းျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာဟန္ခ်က္ တစ္ခုကို ထိန္းညႇိ ျခင္းသည္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ 
အေခ်ာထည္ေက်ာက္မ်ားအတြက္ ပို၍သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားသည္ 
လက္ေတြ႔ထက္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ပိုမိုစြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ 
တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ တန္ဖိုးသည္ အခြန္ႏႈန္းထားသက္သာျခင္းႏွင့္အနည္းဆံုးတစ္စိတ ္
တစ္ပိုင္းျပန္ေက်ေနပါသည္။167  အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းသည္ 
ေက်ာက္မ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြေၾကးအရမက္လံုးမ်ား 
တိုးျမင့္ေစေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ပမာဏ အေျမာက္အမ်ား 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို႔ကုန္အခြန္မ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ 
ပို႔ကုန္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္အလားတူ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေလ့ ရွိပါသည္။168 

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား  
Governments iေက်ာက္မ်က္မ်ားအားကုန္သြယ္မႈအေပၚကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ 
အစိုးရမ်ားသည္ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္တြင္းတန္ဖိုး 
ျမႇင့္တင္ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လံုေလာက္ေသာပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မူဝါဒမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚမည္သို႔သက ္
ေရာက္မႈရွိမည္ကို လံုေလာက္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။ မဒါဂတ္စကာ၊ တန္ဇန္နီး 
ယားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒမ်ားအား 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို 
ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ပါသည္ -

• ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈအား တားျမစ္ျခင္း။ ေက်ာက္မ်က္လက္ကားတင္ပို႔မႈအေပၚတားျမစ္ျခင္း
သည္ အထူးသျဖင့္ လံုေလာက္ ေသာသတိေပးျခင္းႏွင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း 
မရွိပါက Value Chainတစ္ခုလံုးတြင္ အက်ိဳးရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းသြား  
ေစၿပီး တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အားေပးရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

• ျပည္တြင္းေက်ာက္ေသြးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ျပည္တြင္းအရည္အေ
သြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအားဆင့္
တက္ျပဳျပင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါက အၾကမ္းထည္ တင္ပို႔မႈတားျမစ ္
ျခင္းႏွင့္အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္င
န္းအေပၚအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည္မဟုတ္ပါ။ အေကာင္းဆံုးမွာ မည္သည့္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္
ရာသက္မွတ္ခ်က္ကိုမဆို ျပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားအား 
ေဆာက္ရြက္ၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

• ႏႈန္းထားမ်ားအား စံသတ္မွတ္ျခင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ကႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားအားေက်ာ္ျဖတ္
၍တရားမဝင္ ကုန္ကူးျခင္းကို ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ 
တစ္သတ္မတ္တည္းရွိေသာ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈႏႈန္း ထားမ်ား သတ္မွတ္ရန္  
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ 
မက္လံုးမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

• အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း။ 
အေကာက္ခြန္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ (အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္)ေက်ာက္မ်က္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အစိုးရ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား နီးကပ္စြာညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ရေသာ 
အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒမ်ားအေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားအား ပို၍တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။  
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(၇) - တာဝန္ခံမႈအားေကာင္းေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ၎တို႔ဝယ္ယူေသာပစၥည္းမ်ားအား ုတ္လုပ္ေသာအေျခအေနမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ယူမႈအတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ရွိရမည္ကို တျဖည္းျဖည္းပိုမိုနားလည္လာၾကၿပီး 
၎တို႔၏ဝယ္ယူမႈပံုစံမ်ားအား အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲလာၾက ပါသည္။ 
ထိုသို႔ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ“တာဝန္ယူမႈရွိစြာရယူထား 
ေသာ”ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးလုပ္သား 
သို႔မဟုတ္ အဓမၼခုိင္းေစမႈ၊ ဆိုးရြားေသာ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈမရွိေသာ
အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ပဋိပကၡမ်ား သို႔မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေန
မႈ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားထိခိုက္လြယ္ 
ေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ထားေသာ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းသည္ ၎တို႔၏ 
ေဈးကြက္တန္ဖိုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသျဖင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူအမ်ားစုသည္ 
ေနာက္ေၾကာင္းအျပည့္အဝ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား(Supply 
Chains)ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။169 

လက္ဝတ္ရတနာေဈးကြက္တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာရယူမႈအေပၚအသားေပးလာမႈ 
ေၾကာင့္ စိန္အၾကမ္းထည္မ်ားအတြက္ Kimberly လုပ္ငန္းစဥ္အသိအမွတ္ျပဳမႈစနစ္ (Kimberly 
Process Certification System) ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာနယ္ေျမ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား 
ႏိုင္ေျခမ်ားေသာနယ္ေျမမ်ားမွလာေသာတြင္းထြက္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရိွေသာထုတ္လုပ္မႈ 
လမ္းေၾကာင္း မ်ား စစ္ေဆးရန္ OECD၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ (OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-
Risk Areas)တို႔အပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္လာၾက ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါစနစ္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ 
ရရွိလာေသာသင္ခန္း စာမ်ားအား တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားက်င့္သံုးရာ၌္ စိန္ႏွင့္အျခားတြင္း
ထြက္ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုထက္ပို၍အားနည္းေသာ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္က႑တြင္အသံုးခ်ႏိုင္
ရန္အတြက္ ပိုမိုသတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

KIMBERLY လုပ္ငန္းစဥ္အသိအမွတ္ျပဳမႈစနစ္  
(KIMBERLY PROCESS CERTIFICATION SCHEME)
Kimberlyလုပ္ငန္းစဥ္အသိအမွတ္ျပဳမႈစနစ္(KPCS စနစ္)သည္ အန္ဂိုလာႏိုင္ငံ၊ 
ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ လိုက္ေဘး ရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ျဖစ ္
ေပၚေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားတြင္ “ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္စိန္မ်ား”ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အျငင္းပြားမႈမ်ားျမင့္တက္လာသျဖင့္ ကုလသမဂၢက စိန္အၾကမ္းထည္မ်ားအတြက္ 
အစိုးရဦးစီးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံၾကား အသိအမွတ္ျပဳမႈစနစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
လက္ရွိတြင္ စိန္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အဓိက ကုန္သြယ္မႈႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
လက္လီေဈးကြက္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ေက်ာ္သည္  
အဆိုပါစနစ္အားက်င့္သံုးၾကပါသည္။170 

KPCS တြင္ ပါဝင္ေသာ စိန္အၾကမ္းထည္အားလံုးသည္ “ပဋိပကၡႏွင့္ကင္းလြတ္ေၾကာင္း” 
အသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္ အစိုးရက ထုတ္ေပးေသာ Kimberly 
လုပ္ငန္းစဥ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (Kimberley Process Certificate) 
ပါရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္သည့္အပိုင္း တြင္လည္း 
KPCSတြင္ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻ႔စိန္ေကာင္စီ (World Diamond Council)က 
သတ္မွတ္ထားေသာ “အာမခံမႈေပးသည့္ စနစ္” အား က်င့္သံုး၍ ကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ ္
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ၾကၿပီး အဆိုပါ စနစ္အရ စိန္အၾကမ္းထည္ႏွင့္ အေခ်ာထည္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား 
ဝယ္ယူေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ေသာႏိုင္ငံမ်ားက ေပးပို႔လိုက္ ေသာ ေက်ာက္မ်ားသည္ 
ကုလသမဂၢ၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ တင္ပို႔မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
တင္သြင္းမႈႏွင့္ အတြင္းႀကီးၾကပ္မႈစနစ္ မ်ား(Internal Controls)ႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအားပြင့္လင္းျမင္သာစြာဖလွယ္ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းပါဝင ္
ေသာ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပည့္မီရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ KPCS အား  
အစိုးရမ်ားျဖင့္တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ္လည္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ 
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ Kimberley လုပ္ငန္းစဥ္ 
ဆိုင္ရာအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔(Kimberly Process Civil Society 
Coalition)ကလည္း မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳ ပါသည္။171  

ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာအေပၚ 
ေဝဖန္မႈမ်ားရွိပါသည္ -

• အက်ံဳးဝင္မႈနယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း။ KPCS သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာအေျခအေနမ်ားမွ 
စိန္မ်ားႏွင့္သာ သီးသန္႔ သက္ ဆိုင္ ပါသည္။ ထိုစနစ္တြင္ဖြင့္ဆိုထားေသာ 
ပဋိပကၡ၏အဓိပၸာယ္တြင္ စိန္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအၾကား 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအျပင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား မည္သို႔ထုတ္လုပ္ထားသည္ႏွင္ ့
ပတ္သက္၍လည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားျခင္းမရွိပါ။

• ထိေရာက္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိျခင္း။ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ 
အစိုးရမ်ားသည္ အဆိုပါအသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းစနစ္ အား ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း 
မရွိၾကပါ။ ဥပမာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ KPCSႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဆန္းစစ္ရာတြင္ 
စိန္တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး၏ တစ္ဝက္ေလာက္နီးပါးရွိေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား၏သံုးပံ ု
တစ္ပံုေလာက္သည္ လက္မွတ္ အတုမ်ားျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။172 

• အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း။ KPCS ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းညြန္႔ 
ေပါင္းအဖြဲ႔၏ အဓိကတည္ေထာင္သူ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ေသာ  ယူေကအေျခစိုက္ 
Global Witness အဖြဲ႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအား ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေနေသာစိန္မ်ားထြက္ရွိသည့္ အလယ္ပိုင္းအာဖရိကသမၼတ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ Marange စိန္တြင္းမ်ားမွထြက္ရွိေသာ စိန္အၾကမ္းထည္မ်ား 
စီးဆင္းမႈကို Kimberley စနစ္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ 
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မွႏုတ္ထြက္ ခဲ့ပါသည္။173 

ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ေဒသျဖတ္ေက်ာ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ 
သုေတသနေလ့လာေရးအဖြဲ႔(the United Nations Interregional Crime and Justice Re-
search Institute - UNICRI)အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္အၫႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ တစ္ကမာၻလံုးတြင္  ရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ 
မ်ား၏ မူလထြက္ရွိရာေနရာကို အသိအမွတ္ ျပဳသည့္ မွန္မမွန္စစ္ေဆးႏိုင္ေသာစနစ္အား 
တည္ေထာင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗီယင္နာ ႏိုင္ငံတကာတရားမွ်တမႈအဖြဲ႔ (Vienna Interna-
tional Justice Institute - VIJI) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာင္စံုေက်ာက္ မ်က္အသင္း (Interna-
tional Colored Gemstone Association )တို႔ႏွင့္ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦးအစည္း 
အေဝးမ်ားတြင္ ဘရာဇီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကန္ညာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ သီရိလကၤာႏွင့္ 
တန္ဇန္နီးယားအပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။174  သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရပ္တန္႔ သြားပံုေပၚၿပီး 
ထိုစဥ္ကတည္းက ကနဦးအဆင့္တြင္ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားအား အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။
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ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခမ်ားေသာနယ္ေျမ
မ်ားမွလာေသာ တြင္းထြက္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ ရိွေသာထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာ
င္းမ်ားစစ္ေဆးရန္ OECD၏ လမ္းညႊန္ခ်က္  
(OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY 
CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECTED AND HIGH-
RISK AREAS)
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခမ်ားေသာ နယ္ေျမမ်ားမွလာေသာ 
တြင္းထြက္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ ရွိေသာထုတ္လုပ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစစ္ေဆးရန္ OECD၏ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ (“လမ္းၫႊန္ခ်က္”)အား ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၊ UN Group of 
Experts on DRC၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားက ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ 
ပြားႏိုင္ေျခမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ကူညီရန္အတြက္ 
ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ထိုလမ္းၫႊန္ခ်က္ တြင္ (၁)ခိုင္မာေသာကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားတ
ည္ေထာင္ျခင္း၊ (၂)ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္အႏၲရာယ္မ်ားအား ေဖာ္ ထုတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ 
(၃)ေဖာ္ထုတ္ထားေသာအႏၲရာယ္မ်ားအားတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ (၄)ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း၏ေရြးခ်ယ္ထားေသာအဆင့္မ်ား
တြင္ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းအားစစ္ေဆး ျခင္း(Supply Chain Due Diligence)အား 
လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပစာရင္းစစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (၅)ထုတ္လုပ္မႈလမ္း ေၾကာင္းအား 
စစ္ေဆးျခင္းရလဒ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံအစီရင္ခံျခင္းတို႔ပါဝင္ေသာအဆင့္၅ဆင့္န
ည္းလမ္းအား ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ တြင္းထြက္အားလံုးႏွင့္သက္
ဆိုင္ေအာင္ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း သြပ္၊ အၿဖိဳက္နက္၊ တန္တလိုက္ႏွင့္ ေရႊထုတ္လုပ္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ တိက်ေသာအပိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။175 

အစိုးရကသတ္မွတ္ထားေသာစစ္ေဆးျခင္း (Due Diligence) ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
(ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထိုလ
မ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ 
ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား)176  ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑က မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္က်င့္သံုးေသာ
နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဆိုပါလမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ လႊမ္မိုးမႈအရွိဆံုးစံႏႈန္းတစ္ခုျဖ
စ္လာခဲ့ပါသည္။ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ရပ္ရြာလူထုဆက္ဆံေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာစံႏႈ
န္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခ
င္းတို႔လည္းပါဝင္သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာရယူမႈအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာနည္းလမ္းအား 
ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လမ္းၫႊန္ခ်က္၏အသံုးဝင္မႈသည္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ 
မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ အျပည့္အဝေပါင္းစပ္မႈ ရွိသည့္အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ 
စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ထုတ္ရန္သာလိုအပ္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားသျ
ဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား လက္ခံႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္အဆင့္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ ခြင့္ေပးထားေသာ 
ဥပေဒမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားတိုးတက္ေစရာတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာစံႏႈန္း မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုသတ္မွတ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားေလာက္ ထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။ 
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ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားအား Due Diligence စစ္ေဆးျခင္း
OECD စစ္ေဆးမႈေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ အစပ်ိဳးေပၚထြက္လာေသာ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ား
ဆိုင္ရာညြန္႔ေပါင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (Precious Stones Multi-Stakeholder Working Group - 
PSMSWG)ဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အၾကားတြင္ သြပ္၊ 
အၿဖိဳက္နက္၊ တန္တလိုက္ႏွင့္ ေရႊအတြက္ အပိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားသ႑န္တူေသာ 
အပိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ားအတြက္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း 
အပါအဝင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အားေက်ာက္မ်က္ မ်ားအတြက္ မည္သို႔က်င့္သံုးရမည္ကိ ု
ေဆြးေႏြးရန္ ေတြ႔ဆံုၾကပါသည္။ PSMSWGအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္စံုေက်ာက္ မ်က္
မ်ားအားတာဝန္ယူမႈရွိစြာဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအားေလ့လာ၍ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း177  
ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး အနာဂတ္တြင္ အဆိုပါ 
အစီရင္ခံစာအား မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာမသိရွိရပါ။
ယူေကအေျခစိုက္ အက်ိဳးအျမတ္မရွာေဖြေသာ စံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေသာရတနာေကာင္စီ (Responsible Jewelry Council)ကလည္း ၎၏အဖြဲ႔ဝင္ 
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္တြင္ ေရာင္စံုေက်ာက္ မ်ားအား ထည့္သြင္းမည္ဟု 
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစံႏႈန္းအသစ္အားေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး OECD လမ္းၫႊန္ခ်က္အေပၚ အေျခခံပါမည္။178 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
လမ္းေဘးေဈး၌ ပယင္းေက်ာက္ 
အၾကမ္းထည္မ်ားကို 
ေရာင္းခ်ေနပံု
ဓာတ္ပံု - NRGI အတြက္ 
ခြန္လတ္
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ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း
စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအခ်က္လက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ 
Stakeholder မ်ား၏ Value Chain တစ္ခုလံုးတြင္ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္ -

• သယံဇာတပစၥည္းမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ ္
ေဆာင္ေရး (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) ဆိုသည္မွာ 
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈရွိစြာ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းအား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္း 
က႑မ်ား၏ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအားေျဖရွင္းရန္
အတြက္ တစ္ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။179   
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ေက်ာက္မ်က္ မ်ားအား  
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိထည့္သြင္းၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာနယ္ပယ္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အသံုးဝင္မႈအေပၚ 
အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ 
“ျပပြဲမ်ားတြင္ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားသာမက ေကာက္ခံရရွိေသာဝင္ေငြ အားလံုးကို 
ထည့္သြင္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ စိန္က႑ခြဲမ်ား၏ဝင္ေငြရရွိမႈေဖာ္ျပ 
ခ်က္အား ပိုမိုလႊမ္းၿခံဳမႈ ရွိေစသင့္ေၾကာင္း” လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက 
အႀကံျပဳထားပါသည္။180 

• သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ အစိုးရ မ်ားက သီးျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ 
ႏိုင္ဝင္ဘာလတြင္ E.U. စေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ေသာ သယံဇာတတူးေဖာ ္
ေရးကုမၸဏီမ်ားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အီးယူပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈဆိုင္
ရာ ၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ား(E.U. Transparency and Accountability Directives)တရားဝင္ 
အာဏာသက္ဝင္လာပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယူ႐ို ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ အစိုးရထံ 
ေငြေပး ေခ်မႈမ်ားအား စီမံကိန္းတစ္ခုစီအလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံစီအလုိက္  
၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစ၍အစီရင္ခံရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္လည္း အလားတူဥပေဒမ်ိဳးကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။181 

• လိုင္စင္မ်ား၊ လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအပါအဝင္ 
အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး ဆိုင္ရာသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္ရန္သေဘာတူေသာႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပား လာပါသည္။182  
ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ အဓိကသေဘာတူစာခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္  အားလံုးကို 
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ေသာ အစိုးရမ်ားတြင္ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ 
လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ၊ မာလာဝီႏိုင္ငံႏွင့္ ဆီရာလီယြန္ ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္ပါသည္။183 

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား  
တာဝန္ယူမႈရွိေသာဝယ္ယူမႈေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္တစ္ခုလံုး
အားႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲသြားေစေသာ အလားအလာရွိပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ 
ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ပို၍လိုလားလာမႈေၾကာင့္ ေရာင္စံု ေက်ာက္မ်က္ေလာကတြင္ 
အထူးသျဖင့္ သမာ႐ိုးက်တူးေဖာ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
ေက်ာက္မ်က္ က႑တြင္ ယခင္ကတည္းကအမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ 
အေသးစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏိႈင္းရအားသာမႈ ကို ထိန္းသိမ္းရန္ 
တရားမဝင္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈတို႔အေပၚ မွီခိုလာပါသည္။ 
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လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားက ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား ေဈးႏႈန္းပိုမိုသက္သာၿပီး 
ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆးရာတြင္ အခက္အခဲ ပို၍ နည္းပါးေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံကို ေဆာင္ရြက္ေနသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွ 
ဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာအခါမ်ားတြင္ အဆိုပါအေသးစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို 
ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈလမ္း ေၾကာင္းတြင္ အေသးစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားရွိေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္တစ္လံုး၏ေနာက္ေၾကာင္းကို ေျခရာမခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္ရ သည္ မဟုတ ္
ေၾကာင္းမွတ္သားရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Columbia Gem 
Houseကုမၸဏီ သည္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအား ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွႏိုင္ငံသားမ်ားတူးေဖာ ္
ေသာေက်ာက္တြင္းမ်ားႏွင့္ကူညီခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုလုပ္နည္းမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္ ေက်ာက္တြင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား  
ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။185  

Stakeholders မ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ တာဝန္ခံမႈပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို စဥ္းစားလာၾကၿပီး Kimberly လုပ္ငန္းစဥ္အသိအမွတ္ျပစနစ္၊ 
OECD လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ EITIႏွင့္ အျခားစနစ္မ်ားသည္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံတြင္ 
ရင္ဆိုင္ရေသာအႏၲရာယ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပေနပါသည္။ အဆိုပါစနစ္မ်ားသည္ 
သက္သက္စီ မဟုတ္ၾကဘဲ လက္ေတြ႔တြင္ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္ -

• ႏိုင္ငံ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း။ ညြန္႔ေပါင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား
အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ လမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈအား ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရ မည္ကို 
ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ OECD လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
အေပၚ အေျခခံေသာ နည္းစနစ္မ်ားအပါအဝင္  နည္းစနစ္အသစ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

• ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအားႏိုင္ငံတကာမူေဘာင္ႏွင့္လိုက္ဖက္ညီေအာင္ျပဳ 
လုပ္ျခင္း။ OECDလမ္းၫႊန္ခ်က္အား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ေသာမူဝါ
ဒမ်ားက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အစိုးရမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 
တိုးတက္ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအားဦးစားေပးေသာ 
ေက်ာက္မ်က္အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အားေပးႏိုင္ပါသည္။ Kimberley 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ တင္းက်ပ္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအား အသားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ တန္းတူလိုအပ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

• ျပည္တြင္း Stakeholder မ်ား၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအား ပံ့ပိုးျခင္း။ အစိုးရမ်ားသည္ 
ေက်ာက္မ်က္ Value Chain တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေပးၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
စစ္ေဆးျခင္း (Due Diligence)ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ပံ့ပိုး သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ပံ့ပိုးျခင္းအား အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအဝိုင္းအပါအဝင္ အျခားStakeholder မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါက 
အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
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ကင္မရြန္းႏိုင္င 

ဂီနီႏိုင္ငံ

ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံ  

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ

ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ

EITI မွတဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား 

EITIမွတဆင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္  
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း

ပုံ ၁၁ - အဓိကေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္မ်ား ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း184

လုိက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ

ဂါနာႏုိင္ငံ
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ကင္မရြန္းႏိုင္င 

တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံ

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ

ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံ

ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ

မာလာဝီႏီုင္ငံ

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံံ ျမန္မာႏုိင္ငံံ

အီသီယုိးပီးယားႏိုင္ငံ
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ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန ္
ေက်ာက္မ်က္က႑သည္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာစီမံခန္႔ခြဲပါက ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးရွိေစၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ေစၿပီး 
ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ အေတြ႔အႀကံဳအရ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းမွ ရရွိေသာတန္ဖိုးကို ရယူရာတြင္ 
နည္းလမ္းေပါင္းစံုရွိေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ (အခန္း ၅ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း 
စိန္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္) ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံႏွင့္ (မိတ္ဆက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အဓိကအားျဖင့္ ျမႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္)ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံတို႔၏ 
အစိုးရ မ်ားသည္ ၎တို႔၏ထုတ္လုပ္မႈအား အျမင့္ဆံုးျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ  
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေသာ အႀကီးစားတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ
တစ္ဆင့္ ဝင္ေငြ၏မ်ားျပားေသာ ေဝစုႏွင့္ အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုလည္း 
ညႇိႏႈိင္းရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏တူးေဖာ္မႈသည္ တရားမဝင္ျဖစ္မႈႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း (အခန္း ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စိန္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္)
ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံႏွင့္ (မိတ္ဆက္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ပတ္
သက္လွ်င္)သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေသးစားတူးေဖာ္မႈမ်ား အား ထိေရာက္စြာထိန္ခ်ဳပ္ၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ သာဓကမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။186  ထိုင္းႏိုင္ငံ (အခန္း ၅ ကို ၾကည့္ပါ)
စသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံအနည္းငယ္ ကလည္း ေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 
ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ႏိႈင္းရအားသာမႈ ရယူထားႏိုင္ၾကပါသည္။ 

ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ရယ ူ
ျခင္းသည္ ခက္ခဲလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေရာင္းဝယ္မႈတို႔ကို ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ မ်က္က႑မွ မွ်တေသာ
ဝင္ေငြေဝစုမရရွိျခင္းႏွင့္ Value Chain ၏ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
သိသိ သာသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမရွိျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အျမစ္တြယ္ ေနေသာ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးလက္သိပ္ထိုးဝါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား 
ကုမၸဏီမ်ား၏ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမွရ 
ရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစပါသည္။  

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑ရွိဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားအား ပေပ်ာက္ေစရန္ 
အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိေရာက္မႈရွိေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
မူေဘာင္ေရးဆြဲရာတြင္ Stakeholder မ်ား၏ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ဆျခင္းႏွင့္ Value Chain တစ္ခုလုံးတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ားအား  
ေျဖရွင္းျခင္းႏွစ္ခုလံုးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ေပၚ 
ထြက္လာေသာဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာသည္ အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ 
အထူးအေရးပါႏိုင္ပါသည္ -
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• ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာျခင္း။ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳး
အစားမ်ားစြာတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈတိုးျမင့္ လာျခင္းႏွင့္ ေဈးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ 
စိန္မဟုတ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက စိတ္ပါ ဝင္စားမႈကို 
ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ယခင္မႀကံဳဖူးေသာအတိုင္းအတာအထိ 
ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑အား ယခင္ကတည္းက 
ႀကီးစိုးလာခဲ့ေသာ အေသးစားႏွင့္ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုမိုျမင္ ့
တက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

• တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရယူျခင္းသို႔ ေဈးကြက္ေျပာင္းလဲလာျခင္း။  လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္စြာ 
ထုတ္လုပ္ထားေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအား ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလံုး တြင္ မက္လံုးမ်ားအား 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာရယူျခင္းေပၚထြက္လာ 
ျခင္းေၾကာင့္ Due Diligence စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ဥပမာ OECD 
လမ္းၫႊန္ခ်က္အေပၚအေျခခံေသာ လုပ္ထံု လုပ္နည္းမ်ား)အတြက္ (Kimberly လုပ္ငန္းစဥ္ 
စေသာ)အသိအမွတ္ျပဳမႈစနစ္မ်ားေပၚထြက္လာေသာ ္
လည္း အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ား၏ထိေရာက္မႈႏွင့္ လက္ခံက်င့္သံုးမႈသည္ လက္ေတြ႔တြင္ 
ကြာျခားမႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။  

ထို႔ျပင္ ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာသည္ ေက်ာက္မ်က္ဆိုင္ရာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္ -

• ေက်ာက္မ်က္က႑အား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း။ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္သာ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေကာင္အထည ္
ေဖာ္ျခင္းကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။187  ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္အက်ံဳးဝင္မႈနယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္း ပါသည္ (ဥပမာ Kimberley 
လုပ္ငန္းစဥ္) သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 
အတိအက်ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ၾကပါ (ဥပမာ EITI သို႔မဟုတ္ OECD လမ္းၫႊန္ခ်က္)။ 

• ႏိုင္ငံေတာ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားလိုက္ဖက္ညီမႈမရွိျခင္း။ အျခားအရာမ်ားအျပင္ 
ႏိုင္ငံသားတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအား 
ျပည္တြင္းတြင္ေသြးရန္ႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အပါအဝင္ 
ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ အေတြ႔ရအမ်ားဆံုးႏွင့္ အခက္ခဲဆံုး စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို 
ေျဖရွင္းရန္မွာ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေရရွည္အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈလုိအပ္ပါ
သည္။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ (တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္၍) စစ္တပ္အင္အားတိုးျမႇင့္ခ်ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ (ျပည္တြင္းအရည္
အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အားေပးရန္ရည္ရြယ္၍) ေက်ာက္မ်က ္
အၾကမ္းထည္တင္ပို႔မႈတားျမစ္ျခင္းစေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပိုမိလွ်င္ျမန္စြာရရွိရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ “လတ္တေလာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား” သည္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို 
ျပည့္မွီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ရပ္လံုး
၏အရည္အေသြးကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ အျခားStakeholder မ်ား၏ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား လုပ္ငန္းက႑၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာမူဝါဒ 
ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား ၏ အသံုးဝင္မႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္အညီ 
တိက်စြာညႇိႏိႈင္းခ်ိန္ဆရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
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• ရရွိႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား အားနည္းျခင္း။ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ဘူမိေဗဒ၊ 
ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းမရွိၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ ေရာင္
စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိသုေတသန ေလ့လာမႈအေတာ္မ်ားမ်ားအား 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ပုဂၢိဳလ္အနည္းငယ္က ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ႀကံဳေတြ႔ရေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ား
အား ႏိႈင္းယွဥ္ထိုက္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးႏိုင္မ
ည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား လြန္နည္းပါသည္။  

• သက္ဆိုင္ရာ Stakeholders မ်ား အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနျခင္း။ စိန္မ်ားႏွင့္ အျခား 
(ေရာင္စံု)ေက်က္မ်က္မ်ား၏ ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာနည္းစနစ္အၾကား 
သိသာထင္ရွားေသာကြာဟမႈေၾကာင့္ အဆိုပါက႑ႏွစ္ခုအၾကား 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳတို႔၏ ပ်ံ႕ႏွံမႈအား ေႏွးေကြးေစပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ က႑တြင္ အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ 
နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  

ကမာၻ႔ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Stakeholders မ်ား အမ်ိဳး
အစားကြဲျပားစံုလင္စြာရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ လႊမ္းၿခံဳမႈနယ္ပယ္အတြင္းမွ 
ပို၍တိက်အေသးစိတ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ လက္ေတြ႔မက် သလို 
သင့္ေလ်ာ္မည္လည္းမဟုတ္ပါ။ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ အေရးပါေသာအဆင့္မ်ားစြာကို 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း188  ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအမ်ားျပည္သူသိရွိနား
လည္လာေစရန္ ႏိုင္ငံအလိုက္ေလ့လာမႈႏွင့္ အေၾကာင္း အရာအလိုက္ေလ့လာမႈႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ 
ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာေလ့လာမႈ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝမႈ၏ အနာဂ
တ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ပံ့ပိုးရန္ 
သုေတသနအသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ေလ့လာသင့္ပါသည္။ 
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ထပ္ေဆာင္းရွင္းလင္းခ်က္မ်ား 
1.   ပံု ၂ တြင္ (Footnote 7တြင္ကိုးကားေဖာ္ျပထားေသာ Bain & Company ႏွင့္ De Beersကုမၸဏီတို႔၏တြက္ခ်က္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍) စိန္အၾကမ္းထည္ေရာင္းခ်ရမႈသည္ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂-၁၄ဘီလ်ံေသာ္လည္းေကာင္း (ကမာၻတစ္ဝွမ္းျပပြဲမ်ားတြင္ေရာင္းခ်ရမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍) ေက်ာ
က္စိမ္းအၾကမ္းထည္ထုတ္လုပ္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဘီလ်ံမွ ၆ ဘီလ်ံေသာ္ လည္းေကာင္း၊ (လက္လီေရာင္းခ်ရမႈကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏တြက္
ခ်က္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍) က်ာက္စိမ္းမဟုတ္ေသာေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဘီလ်ံမွ ၃ဘီလ်ံအထိေသာ္လည္းေကာင္းရွိမည္ ဟု 
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(ေက်ာက္မ်က္ျမဳပ္ေနေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ား)အ႐ိုင္းတုံးမ်ားအား တြက္ခ်က္ မႈတြင္ မည္သည့္အတိုင္းတာအထိ ထည့္သြင္းထားသည့္အေပၚမူတည္၍ 
မ်ားစြာကြာျခားသြားႏိုင္ပါသည္။

7.   De Beers Group of Companies, 2016 Diamond Insight Report (2016) and Bain & Company, The Global Diamond Industry (2016)အေပၚ အေျခခံထားသည္။

8.   Kimberley Process Certification Scheme က ထုတ္ျပန္ထားေသာ စိန္အၾကမ္းထည္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထား သည္။ kimberleyprocessstatistics.org 
ကို ၾကည့္ပါ။

9.   Ibid., 7.

10.   ေက်ာက္စိမ္းမဟုတ္ေသာ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ဘီလ်ံ မွ ၁၂ဘီလ်ံအထိရွိေသာ ကမာၻေပၚ တြင္ လက္ဝတ္ရတနာေရာင္းခ်ရမႈ၏ ၅ 
ႏွင့္ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားရွိပါသည္။ (ဥပမာ the BUZ Consulting Survey quoted in Russell Shor and Robert Weldon, “An Era of Sweeping Change in Diamond 
and Colored Stone Production and Markets” Gems & Gemology [Fall 2010]ကို ၾကည့္ပါ။အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အေခ်ာထည္ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဘီလ်ံမွ ၄ဘီလ်ံဝန္းက်င္ေလာက္အထိ ရွိႏိုင္ၿပီး အၾကမ္းထည္ေက်ာက္မ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဘီလ်ံမွ ၃ဘီလ်ံ ေလာက္အထိ 
ရွိႏိုင္သည္ ဟု ယူဆရပါသည္။

11.   ကမာၻေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္မႈ၏ပမာဏႏွင့္ တန္ဖိုးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အျငင္းပြားေနၾကၿပီး ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး (ပုဂၢလိကေရာင္းခ်ရမႈမ်ားအား 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းမရွိေသာ ႏွစ္အလိုက္ျပပြဲမ်ားမွ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုအေျခခံလ်က္) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁-၃ ဘီလ်ံမွ (၂၀၁၄ခုႏွစ္ Global Witness အရ)  
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိႏိုင္ပါသည္

12.   ကမာၻေပၚတြင္အရည္အေသြးျမင့္ ေဂ်ဒိုက္ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တူးေဖာ္ရရွိေသာ္လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ 
(ေဂ်ဒိုက္ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားတူညီသည့္)နက္ဖ႐ိုက္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာက္စိမ္းအျဖစ္ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ပါသည္။ တန္ဇန္ႏိုက္ကိုေတာ့ 
တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံ Merelani ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္သာ တူးေဖာ္ရရွိပါသည္။ 

13.   Ibid., 7.

14.   အလားတူခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ိဳးစံုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ 
ႏိုင္ငံ Basel ၿမိဳ႕တြင္ Jean Claude Michelou တင္ျပခဲ့ေသာ “Colored Gemstones from Mine to Market: Ethical Trade and Mining Certification Challenges” 
ကိုၾကည့္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ကတည္းက Gemfields ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ေသာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ 
ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္အား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တူးေဖာ္မႈပမာဏကို ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

15.   Gemfields ကုမၸဏီသည္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံတြင္ (ျမႏွင့္ နီလာခရမ္း) ကိုလည္းေကာင္း၊ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ (ပတၱျမား)ကိုလည္းေကာင္း တူးေဖာ္ခြင့္ရရွိထားပါသည္။ 
ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ True North Gems ကုမၸဏီသည္ ထိုစဥ္ကတည္းက ေဒဝါလီခံထား ရေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ပမာဏရွိေသာ 
ပတၱျမားႏွင့္ ပန္းေရာင္နီလာ သိုက္မ်ားကို ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ဂရင္းလန္ကၽြန္း၌ ရွာေဖြမႈ စတင္ခဲ့ပါသည္။ “Greenland Authorities Sign Agreement Over True North Gems 
Unit Bankruptcy,” IDEX, 17 September 2016 ကို ၾကည့္ပါ။

16.   လက္ရွိ De Beers ကုမၸဏီ၏ sightholders စာရင္းႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို www.debeersgroup.com/globalsightholdersales တြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။ ပု
ဂၢလိကေရာင္းခ်မႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ စိန္ေရာင္း ဝယ္ေရးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္က်င့္သံုးၾကေသာ္လည္း စိန္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွ 
အစိုးရမ်ားသည္ စိန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ (ေဘာ့ဆြာနာ၊ နမ္မီဘီယာ၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတို႔တြင္)အခ်ိဳ႕ႏွင့္ (အန္ဂိုလာႏိုင္ငံတြင္)အားလံုးကို ေဈးကြက္တင္ ေရာင္းခ်ရန္ ကုမၸဏီမ်ား 
ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။  

17.   Gemfields ကုမၸဏီ၏ ေလလံပြဲမ်ားကို စကၤာပူ၊ Jaipur ႏွင့္ Lusaka ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ အဆိုပါေလလံပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို corporate.gemfields.co.uk/investors/aim-announcements တြင္ ရယူႏိုင္ပါ သည္။

18.   Geological Institute of America, “Journey of a Diamond.”

19.   အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ိဳးစံုကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဥပမာ ေက်ာက္စိမ္းအား ပံုမွန္အားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္ ထုဆစ္ပံုေဖာ္ၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္  
ကမာၻေပၚတြင္ထြက္ရွိေသာ ပတၱျမားႏွင့္နီလာအမ်ားစုကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း (မၾကာေသး မီက ၎၏ေဈးကြက္ေဝစုအခ်ိဳ႕ကို သီရိလကၤာႏိုင္ငံထံသို႔ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါသည္။) 
အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ျမဆင့္တက္ျပဳျပင္မႈကို အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

20.   Ibid., 7.

21.   ဥပမာအားျဖင့္ Gemstone Forecaster Newsletter 34:1 (Spring 2016) ကို ၾကည့္ပါ။  ႐ုတ္တရက္ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ေဈးႏႈန္း 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္းသည္ ေဈးႏႈန္းအား အတက္ႏွင့္ အက်ႏွစ္ဖက္လံုး ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို မွတ္သားရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္အေတာ္မ်ားမ်ား၏ လက္လီ 
ေရာင္းခ်မႈတန္ဖိုးသည္ ဆက္လက္ျမင့္တက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပမာအားျဖင့္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းေဈးမ်ား သိသိသာသာ 
က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။
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22.   Stakeholder မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံထားသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးေက်ာက္မ်
က္အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ ႏႈိင္းရေဝစုႏွင့္ပတ္သက္၍  အျငင္းပြားေနၾကၿပီး နီလာသည္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ေဖာ္ျပၾကကာ ပတၱျမားသည္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ 
၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ Tanzanites ႏွင့္ တိုမလင္း စသည့္ အခ်ဳိ႕ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစား မ်ားသည္ တစ္မ်ိဳးခ်င္းအေနျဖင့္ ေဈးႏႈန္းျမင့္မားစြာရရွိႏိုင္ေသာ္လ
ည္း ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ ျမေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ နည္းလြန္းပါသည္။  

23.   ဤကဲ့သို႔ခန္႔မွန္းရာတြင္ ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းယြမ္ေငြ ၄၅၄,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ (သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၇၁ဘီလ်ံ)  တန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္လက္ဝတ္ရတနာေရာင္းခ်မႈ၏ အၾကမ္းဖ်င္း ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း (အဆိုပါ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အေပၚအေျခခံထားၿပီး 
တိက်မႈမရွိပါ) အထိ ရွိမည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ဝတ္ရတနာေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားစြာေရာင္းခ်ရမႈအပါအဝင္ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ေၾကာင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

24.   Ibid., 22.

25.   Figure 4 သည္ ခန္႔မွန္းခ်က္သာျဖစ္ၿပီး ျမင္သာေအာင္ေဖာ္ျပထားျခင္းၿဖစ္ကာ အဆိုပါပံုအား တိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ကိုးကားအသံုးမျပဳသင့္ပါ။ 
စိန္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားအား Kimberley လုပ္ငန္းစဥ္အသိအမွတ္ျပဳစနစ္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီး 
စိန္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္းပမာဏအား De Beers ကုမၸဏီႏွင့္ Bain & Company တို႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေဈးကြက္တန္ဖိုးအားျဖင့္ထည့္
သြင္းအသံုးျပဳထားပါသည္။ ျမ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမားႏွင့္ နီလာထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေသြးျခင္းႏွင့္ အေခ်ာထည္ျပဳလုပ္ျခင္းပမာဏမ်ားအား U.S. Geological Survery ႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံအစိုးရအခ်က္အလက္မ်ား၊ UN Comtrade အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ပညာ ရပ္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေဈးကြက္တန္ဖိုးအားျဖင့္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားပါသည္။ ရရွိႏိုင္ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆန္႔က်င္ေနျခင္း၊ 
အေရးပါေသာေက်ာက္တြင္းမ်ား အလွ်င္အျမန္ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္ အလွ်င္အျမန္ ကုန္ခန္းသြားျခင္း၊ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံမႈျမင့္မားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈပမာ
ဏႏွင့္တန္ဖိုးေရာေႏွာေနျခင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ မူလတူးေဖာ္ရရွိေသာႏိုင္ငံအား လိမ္လည္ေျပာဆိုေလ့ရွိျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ေဈးကြက္ေဝစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရရာမႈမရွိျခင္းသည္ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္တြင္ အထူးသျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ 

26.   မွတ္သားဖြယ္ရာႁခြင္းခ်က္မ်ားတြင္ မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္ ဇမ္ဘီယာတြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္ေသာ Gemfields ကုမၸဏီ၊ Boyaca တြင္ ျမမ်ားကို တူးေဖာ္ၿပီး Bogota တြင္ ကုမၸဏီခြဲမ်ိဳးစံုျဖင့္ 
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ျပည္တြင္းတြင္ ဆင့္တက္ျပဳျပင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဘရာဇီးမွ Belmont ျမကုမၸဏီတို႔ပါဝင္ပါသည္။

27.   ပံု ၅ သည္ ျပန္လည္ေျပာျပမႈအေပၚအေျခခံထားၿပီး ေဘာ့ဆြာနာ သို႔မဟုတ္ မဒါဂတ္စကာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္တစ္တံုးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 
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Industry” (MBA diss., Copperbelt University School of Business) တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ လိုင္စင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို  Ministry of Mines and 
Mining Development မွ ရရွိပါသည္။

30.   Matthew Hill, “Emerald Thieves Brave Dogs to Sap Zambia’s Gem Revenues” Bloomberg, 3 July 2013 တြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး 
Keith Mukata

31.   ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းက႑တြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပန္လည္အားေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တြင္းထြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၅သတၱဳတြင္း မူဝါဒတြင္ပါဝင္ေသာ ပုဂၢလိကျပဳလုပ္ျခင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 
ထင္ဟပ္ ေစပါသည္။Government of the Republic of Zambia, Mineral Resources Development Policy (2013) ကို ၾကည့္ပါ။  

32.   Pallinghurst Resources Limited, Annual Report 2010, and Tao Hsu et al., “A Visit to the Kagem Emerald Mine in Zambia,” (Gemological Institute of 
America: 2014)ကို ၾကည့္ပါ။

33.   Gemfields သည္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံရွိ Kariba နီလာခရမ္း (amethyst) တြင္းတြင္လည္း ရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ၿပီး လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိပါသည္။ Gemfields ဝင္ေငြႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း က႑မွ အစိုးရ၏အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံရရွိမႈ၏ ေသးငယ္ေသာေဝစုကို Kariba တြင္းမွ ရရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး Kariba တြင္းအေၾကာင္းကို ဤေလ့လာမႈတြင္ 
ထဲထဲဝင္ဝင္မေလ့လာထားပါ။

34.   Gemfields PLC, Annual Report and Financial Statements 2016 အေပၚအေျခခံထားသည္။ Gemfields မွအစီရင္ခံထားေသာ ျမ/မ်က္ရြဲေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈ (၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္စီ လွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခကာရက္ေပါင္းသန္း ၃၀)ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရမႈပမာဏ (၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခကာရက္ေပါင္း၃.၃သန္း)အၾကား ရွင္းမျပႏိုင္ေသာ
ကြဲလြဲခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေနပါသည္။  (လက္ဝတ္ရတနာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အရည္အေသြးနိမ့္လြန္းသည္ဟု ယူဆေသာ) စက္႐ံုသံုးအဆင့္ ျမမ်ားအား ထည့္သြင္းေရတြက္ထား 
ေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈပမဏသည္ ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

35.   Gemfields ကုမၸဏီ၏ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို Tao Hsu et al., “A Visit to the Kagem Emerald Mine in Zambia,” (Gemological Institute of America: 2014) တြင္ပါဝင္ေသာ စုစည္းထားေသာပံုစံတြင္ 
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

36.   “Kagem mining pays US$14 dividend,” Lusaka Times, 20 October 2015.

37.   Zambia Extractive Industries Transparency Initiative, Seventh Report of the Zambia Extractive Industries Transparency Initiative (for the Year ended 
31 December 2014) and reporting in J.C. Zwaan et al., “Emeralds from the Kafubu Area, Zambia,” Gems & Gemology (Summer 2005): 116-148 အေပၚ 
အေျခခံထားသည္။

38.   ဥပမာ Andrew Bowman, “Zambia does a Botswana on emeralds,” Financial Times, 8 April 2013 ကို ၾကည့္ပါ။

39.   မွ်တမႈမရွိေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း (ဥပမာအားျဖင့္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ နီလာတြင္းမ်ားအား အစိုးရကႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းျခင္းကိုၾကည့္ပါ)အတြက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ အႀကီးစား ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမေပးျခင္း (ဥပမာအားျဖင့္ တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံတြင္ TanzaniteOne 
စီမံကိန္းမွ Richland Resources ႏုတ္ထြက္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ) အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရမ်ားအား အျပစ္တင္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ သို႔မဟုတ္ မွ်တမႈမရွိေသာေငြေၾကးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ညႇိႏိႈင္းျခင္း (ဥပမာ Ontario တြင္ De Beers ကို ၾကည့္ပါ) 
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာ့ေပါ့အစီရင္ခံ၍ အခြန္ေရွာင္ျခင္း (ဥပမာ ေတာင္အာဖရီကႏိုင္ငံတြင္ De Beers ကို ၾကည့္ပါ) အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ 
ကုမၸဏီမ်ားအား ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားပါသည္။

40.   National Gem and Jewellery Authority, “Export Performance 2014.”

41.   National Gem and Jewellery Authority မွတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ

42.   ေရာင္စံုေက်ာက္မ်က္မ်ားစြာထုတ္လုပ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဘရာဇီး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ႀကီးမားေသာ ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္အရည္အေသြး 



ေက်ာက္မ်က္က႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - ကမာၻတစ္ဝွမ္းအေတြ႔အႀကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ား

77

ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေၾကာင္း အစီရင္ခံထားပါသည္။

43.   National Gem and Jewellery Authority, “Gemstone Faceting Industry.”

44.   National Gem and Jewellery Authority, Annual Report 2014.

45.   “The Sapphire Branding Strategy of the Gem and Jewellery Sector in Sri Lanka” (working paper prepared for Business for Development: Implications 
for Export Strategy-Makers, Cancun, Mexico, September 2003) ကို ၾကည့္ပါ။

46.   ဥပမာ “Sri Lanka: Large-scale Gem Fraud During Last Regime: Authority,” Sri Lanka Brief, 22 April 2016 ကို ၾကည့္ပါ။

47.   Footnote 14 ကို ၾကည့္ပါ။

48.   Figure 6 သည္ ခန္႔မွန္းခ်က္သာျဖစ္ၿပီး ျမင္သာေအာင္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိက်ေသာအခ်က္အလက္အျဖစ္ကိုးကား အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ Footnote 25 ကို 
ၾကည့္ပါ။

49.   ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သူမ်ား “အလံုးအရင္း” ျဖင့္ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ (ဘရာဇီးႏိုင္ငံ Campos Verdes ဒသတြင္ ျမတူးေဖာ္ရန္) အေယာက္ 
၅၀,၀၀၀၊ (မဒါပတ္စကာႏိုင္ငံ Ilakaka ေဒသတြင္ နီလာတူးေဖာ္ရန္) အေယာက္ ၁၀၀,၀၀၀ႏွင့္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖားကန္႔/လံုးခင္းေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန္) အေယာက္ 
၂၀၀,၀၀၀ေလာက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။  အျခား အဓိကေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမမ်ားရွိ လူဦးေရမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းရွိ ႏိုင္ငံသား 
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