
ျမန္မာႏိုင္ငံအား အတည္ျပဳမႈ 
MSG မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တုံ႔ျပန္မႈ 

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အတည္ျပဳသူ Cowater Sogema 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ 

 
၎တို႔၏ အေထာက္အကူျပဳေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ အတည္ျပဳသူက MSG ကုိ ေက်းဇူးတင္လုိပါသည္။ MSG မွ မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

အတည္ျပဳသူ၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၁၊ အစိုးရ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုမိႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ အစိုးရ 

အဆင့္ျမင့္ အရာရိွမ်ား ပါဝင္မႈကု ိဤအတည္ျပဳမႈ အစီရင္ခံစာ (အခ်က္ ၄.၁) တြင္ အႀကံျပဳခ်က္အျဖစ္ ပါရိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၂၊ လုပ္ငန္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုမိႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား အတည္ျပဳမႈ၊ ႏွစ္ပတ္လည္ တုိးတက္မႈ 

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကု ိMSG ျပင္ပရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားက သတိမမူမိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕မွာ 

EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားအား မည္သုိ႔ ပို႔ရမည္ကုိ သတိမမူမိေၾကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ျပခ့ဲသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးသည္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ MOGE ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေသာ္လည္း ၎ကို ၁၀၀% ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရိွသည္ဟု ဆုိလုိရန္ ေကာက္ခ်မခ်သင့္ေပ။ MSG အဖဲြ႔ဝင္မ်ားမဟုတ္ၾကသည့္ 

ပုဂၢလိက က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည့္ျပည့္၀၀ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ 

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤအတည္ျပဳမႈ အစီရင္ခံစာ (အခ်က္ ၄.၂) ပါ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ နီးစပ္စြာ ကုိက္ညီသည့္ 

စစ္တပ္သည့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ ရရိွရန္ လုိအပ္မႈေၾကာင္း အေလးေပးထားသည့္ MSG ၏ မွတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳသူက 

သေဘာတူပါသည္။ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ တုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဘဲဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၃၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

MSG အေနျဖင့္ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကု ိေထာက္ခံအႀကံမျပဳေၾကာင္း အပါအ၀င္ MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုမိႈမ်ားကုိ 

အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ မဟုတ္သည့္ အဆင့္တြင္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္တားဆီးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ကုိ ကနဦးဆန္းစစ္မႈတြင္ မွတ္သားထားၿပီး ဤအတည္ျပဳမႈ 

အစီရင္ခံစာပါ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ ၄.၂ တြင္ ထင္ဟပ္မႈျဖစ္သည္။ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ဟု ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဘဲဲ ဆက္လက္ 

ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၄၊ MSG အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ဤအတည္ျပဳမႈ အစီရင္ခံစာပါ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ကုိ အတည္ျပဳသူက 

မွတ္သားထားပါသည္။ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ပါဝင္မႈ ကိစၥရပ္သည္ အတည္ျပဳမႈ စတင္ၿပီးေနာက ္ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ EITI 

အစီရင္ခံမႈတြင္ သစ္ေတာ ပါဝင္မႈ အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္ ခ်ိန္ညိွျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ MATA ၏ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ MSG က 

အတိတ္ကာလတြင္ က်င့္သုံးခ့ဲေၾကာင္းကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဘဲဲ ဆက္လက္ 

ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၅၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ 

MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုမိႈမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈႏွင့္ သေဘာတူညီမႈကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

အစီအစဥ္ကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအျပင္ 

အမ်ိဳးသားဆုိင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားအား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ျခင္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ ႀကိဳဆုိစရာ 

ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
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သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၆၊ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ 

သတၲဳတူးေဖာ္ေရးက႑ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားမွာ အြန္လုိင္းတြင္ ရရိွႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ EITI အား ေလးစားလုိက္နာမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွ ဥပေဒမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္လုိအပ္ေၾကာင္း MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက 

မွတ္သားထားပါသည္။ ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဘဲဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၂၊ လိုင္စင္ ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား 

လတ္တေလာ လုိင္စင္ခ်ထားေပးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ လုိင္စင္ခ်ထားေပးမႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈ ရရိွရန္ MSG က ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ M-7 ႏွင့္ AD-10 

လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ မတုိင္မီအထိ လက္မွတ္မထုိးေသးေၾကာင္းကုိလည္း အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ သတၲဳတူးေဖာ္ေရးက႑ 

အတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ၎ျပင္ လတ္တေလာ 

တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ခုရိွၿပီး၊ တရားဝင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနေသာ ကာလႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း မွတ္သားထားပါသည္။ 

ဤအဓိပၸါယ္ရိွေသာ တုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဘဲဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၃၊ လိုင္စင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 

MEITI ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ေရးတြင္  

လတ္တေလာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား အျပင္ အြန္လုိင္းတြင္လည္း ရရိွႏုိင္ေသာ သတၲဳတူးေဖာ္ေရးလုိင္စင္ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားသည္ အတည္ျပဳမႈ 

စတင္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအဓိပၸါယ္ရိွေသာ တုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၄၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ဖြင့္ခ်ေျပာျပျခင္း 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပံုစံမ်ား အြန္လုိင္းတြင္ ရရိွႏုိင္မႈ အျပင္ အလယ္အလတ္စေကး ေက်ာက္မ်က္ 

စူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း ဆုိင္ရာ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပါ စပ္လ်ဥ္းသည့္ MSG မွ 

ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဘဲဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၅၊ အက်ိဳးျပဳေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈ ဖြင့္ခ်ေျပာျပမႈ 

အက်ိဳးျပဳေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဖြင့္ခ်ေျပာျပျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကာကြယ္ေရး ဌာနမ်ား 

တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၆၊ အစိုးရ ပါဝင္မႈ 

MOGE ၏ ဘတ္ဂ်တ္မွာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အစိုးရ ထည့္ဝင္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ MOGE သည္ သုံးစဲြခ့ဲသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပန္ရသည့္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ ရင္းႏီွးရန္ ေငြသား ထပ္ေလာင္းေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ ေနာက္လာမည့္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဖြင့္ခ်ေျပာျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခု အမ်ားျပည္သူ ေၾကြးၿမီ ဥပေဒအရ ျပင္ပေၾကြးၿမီမ်ား အားလုံးသည္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ေသာ အာမခံမႈတစ္ခုကုိ ရရိွၾကၿပီး ၎မွာ 

MOPF ၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာတုိက္ ရွင္းလင္းေျပာျပမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက 

မွတ္သားထားပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ကနဦးဆန္းစစ္မႈတြင္ မွတ္သားထားသည့္အတုိင္း၊ MOGE, ME 1, 2 ႏွင့္ 3 ႏွင့္ MGE တုိ႔၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ လုံေလာက္စြာ မေဖာ္ျပေပ။ ၎ျပင္ သတၲဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ SOE 

အားလုံး၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပရန္ လုိအပ္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း အစုစပ္ဝင္မ်ားကုိယ္စား 
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အခြန္ေပးေခ်မႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေထြေထြ ဝင္ေငြမ်ား အပါအ၀င္ စီမံကိန္း သက္တမ္း၏ လုပ္ငန္းအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 

အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ကာမိရန္ SOE ၏ တာဝန္ဝတၱရားကုိလည္း ၎အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပသင့္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ UMEHL ႏွင့္ MEC 

တုိ႔သည္ အစိုးရပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္မ်ား ျဖစ္သလားဆုိသည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္သည္။ ဤအဓိပၸါယ္ရိွေသာ 

တုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 

 

 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၃-၂၊ ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား 

ေက်ာက္မ်က္ က႑တြင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ခဲြျခားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ကင္းမ့ဲရသည္ကုိ (AI ၏ အခ်က္အလက္ 

ပံုစံမ်ားကုိ နားမလည္ႏုိင္ျခင္း) ရွင္းျပထားသည့္ MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ဤအဓိပၸါယ္ရိွေသာ 

တုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၃-၃၊ တင္ပို႔မႈ အခ်က္အလက္မ်ား  

MGE သည္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ခဲြျခားထားေသာ အေရာင္းမ်ားႏွင့္ တင္ပို႔မႈအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပမႈကုိ ကတိကဝတ္ျပဳထားေၾကာင္း 

အပါအဝင္ MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ဤအဓိပၸါယ္ရိွေသာ တုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ 

မေျပာင္းလဘဲဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၂၊ ပစၥည္းအားျဖင့္ ၀င္ေငြမ်ား 

ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ EITI အစီရင္ခံစာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား အၾကား ဝိေရာဓိျဖစ္ေနသည့္ ရွင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 

ခဲြျခားမႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ MSG မွ တုံ႔ျပန္မႈကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၂ အရ သီးျခား ကုမၸဏီမ်ားက အစိတ္အပိုင္း ခဲြျခားမႈျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ၿပီး အခ်ိဳးအစား ညီမွ်ေသာ 

ဝင္ေငြအဆင့္မ်ားႏွင့္ ေပးေခ်မႈ စီးေၾကာင္းမ်ား လုိအပ္သည္။  ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပမႈကုိ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား၊ ေစ်းႏႈန္း၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ 

အေရာင္းပမာဏတုိ႔ျဖင့္ စိတ္ပိုင္းရန္ အစီရင္ခံျခင္းကုိလည္း တုိက္တြန္း အားေပးသည္။ 

ေရာင္းရသည့္ ပမာဏမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက လက္ခံရရိွသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအား ခ်ိန္ညိွျခင္းကုိလည္း တုိက္တြန္းအားေပးသည္။  

ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လာမည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွစ၍ 

ကုမၸဏီက အစိတ္အပုိင္းမ်ား ခဲြျခားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MSG တုံ႔ျပန္မႈက မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။ 

၎ျပင္ ပစၥည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ အေရးပါမႈအား တိက်ျပတ္သားေသာ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈလည္း မရိွေပ။   

ဤအရာမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ဤအဓိပၸါယ္ရိွေသာ 

တုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၅၊ SOE လူမႈေရး အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား 

SOE ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ဘတ္ဂ်တ္လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားအား လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ MSG က ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ 

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ MPE သုိ႔ ေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ခ်ိန္ညိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း MSG ၏ တုံ႔ျပန္မႈက ေဖာ္ျပသည္။ 

အစိုးရ ပါဝင္မႈႏွင့္ အသုံးစရိတ္မွာ ျပည္စံုမႈမရိွသည့္အျပင္ ဒြိဟျဖစ္စရာ ျဖစ္ေနျခင္း အပါအဝင္ SOE လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ဟေျပာျပမႈကိုလည္း ၎က ေဖာ္ျပသည္။ 
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သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၅ ၏ အေရးပါေသာ က႑မ်ားကုိ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္း 

ေနေသာ္လည္း က႑မ်ားအားလုံးကုိ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်မခ်ႏုိင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ 

မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအဓိပၸါယ္ရိွေသာ တုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၅-၁၊ ၀င္ေငြ႔ ျဖန္႔ေ၀မႈ 

အနာဂတ္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အျခား ေငြစာရင္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပမႈ ပိုမို တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ၎က ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟ ု

ေဖာ္ျပထားေသာ MSG ၏ တုံ႔ျပန္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသား၏ ဘတ္ဂ်တ္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား 

ျဖန္႔ေ၀ေၾကာင္းကုိလည္း SOE ဘတ္ဂ်တ္ဌာနမွ ရွင္းျပခ်က္က မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ အတြင္းေရးမႈး၏ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ MSG က သေဘာမတူေသာ္လည္း OA ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပမႈ အခ်ိဳ႕ရိွကာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ပိုမုိ 

လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ 

၅.၁ အရ အေရးႀကီးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံသည္ မည္သည့္ သတၲဳထုတ္ေရးမွ 

၀င္ေငြမ်ားကု ိေငြသားျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသား ဘတ္ဂ်တ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း ျပသင့္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္၊ ထုိအခ်က္ကုိ 

ျပည့္ျပည့္၀၀ လုိက္နာျခင္းမရိွေပ။ 

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈကုိ လုံေလာက္မႈမရိွေသာ တုိးတက္မႈတြင္ ထိန္းထားႏုိင္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၁၊ လူမႈေရး အသံုးစရိတ္မ်ား 

ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈကို လုံေလာက္မႈမရိွေသာ တုိးတက္မႈမွ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ တုိးတက္မႈသုိ႔ အဆင့္ျမွင့္ေပးရန္ ေမတၲာရပ္ခံခ်က္ပါေသာ MSG ၏ 

တုံ႔ျပန္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ တုံ႔ျပန္မႈတြင္ ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈအား အဆင့္ျမွင့္ေပးမႈကု ိေထာက္ကူပ့ံပိုးေသာ အခ်က္အလက္ 

အခ်ိဳ႕ပါဝင္ပါသည္။ 

အတည္ျပဳသူအတြက္ ဤျပဌာန္းခ်က္အရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ပစၥည္းျဖစ္ပါက မျဖစ္မေနလုပ္ရေသာ လူမႈေရး အသုံးစရိတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သက္ဆုိင္မႈ အရည္အေသြးကုိ မွတ္တမ္းျပဳရန္၊ ဖြင့္ခ်ေျပာျပရန္ႏွင့္ ဤအရာမ်ားကုိ ခ်ိန္ညိွရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ကနဦး အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲသည့္အတုိင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ အေရးပါေသာ က႑မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 

မေဖာ္ရေသးသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိလည္း မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

မူလဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈျဖစ္သည့္ လုံေလာက္မႈမရိွေသာ တုိးတက္မႈကုိ ဆက္လက္ ထားရိွပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၂၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဘ႑ာေရး အသံုးစရိတ္မ်ား  

ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈကို လုံေလာက္မႈမရိွေသာ တုိးတက္မႈကုိ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ တုိးတက္မႈ သုိ႔ အဆင့္ျမွင့္ေပးရန္ MSG က ေမတၲာရပ္ခံခ့ဲၿပီး 

MOGE အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သတိမူမိျခင္းမရိွခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ အမွားျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ လာမည့္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပကာ ဤ အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတြင္ ပါရိွသည့္ အမွားအခ်ိဳ႕ကုိ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 

MSG ၏ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ ကနဦး အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ 

မူလဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈျဖစ္သည့္ လုံေလာက္မႈမရိွေသာ တုိးတက္မႈကုိ ဆက္လက္ ထားရိွပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၁၊ လူသိရွင္ၾကား ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈ 

EITI အစီရင္ခံစာမ်ားကု ိျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိရန္ MATA မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ၎ကို 

ဤအတည္ျပဳမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ထပ္ထည့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဘဲဲ 

ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 
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သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၃၊ ေထာက္ခံအႀကံျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တဲြ ေဆာင္ရြက္မႈ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ျပဳေျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား ရယူေရးတုိ႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ 

ရိွေနပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၄၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရလဒ္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ မဟုတ္သည့္ အဖဲြ႔မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ မဟုတ္သည့္ EITI ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

MSG မွ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက မွတ္သားထားပါသည္။ ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွာ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ ရိွေနပါသည္။ 


