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1. အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရသည္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ အမွတ္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉၉/၂၀၁၂ သမၼတအမိန္႔ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ၿပီး EITI (သဘာဝ သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခ့ဲသည္။ က႑စုံမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕(MSG) ကို ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ EITI 
ဘုတ္အဖြ႕ဲအစည္းအေဝးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို EITI အေရြးခံသအူျဖစ္ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ လက္ခံေပးခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ EITI စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအား အတည္ျပဳမႈကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္ဟု ဘုတ္အဖဲြ႔က ၂၀၁၆ ခု ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
သေဘာတူညီခ့ဲသည္။ 
 
 
ဤအတည္ျပဳမႈ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၏ ကနဦးအကျဲဖတ္မႈအား အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ 
ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ တစ္ခုကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၏ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ကနဦးအကျဲဖတ္မႈကို အတည္ျပဳသူက သေဘာတူသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  EITI စံခ်ိန္စံႏႈန္း 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျပည့္မီမႈ မရိွေသးေၾကာင္းႏွင့္၊ လုိအပ္ခ်က္ရွစ္ခုမွာ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ တုိးတက္မႈၿပီး လုိအပ္ခ်က္ 
သုံးခုမွာ တုိးတက္မႈ မလုံေလာက္ဟု အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္ခ့ဲသည္။ 
 
 
2. ေနာက္ခံ အေၾကာင္း 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆.၈% တုိးတက္ကာ GDP တုိးတက္မႈ အေနျဖင့္ အာရွတြင္  စီးပြားေရး ႀကီးထြား 

တုိးတက္မႈ အျမန္ဆန္ဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားအနက္တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 1  
 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားၿပီး တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္း မျပဳရေသးေသာ ဘူမိေဗဒ အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုိ 

ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အင္အားမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ယူၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တြင္းထြက္ 

သတၱဳသုိက္မ်ားတြင္ အေျခခံသတၲဳမ်ား (ေရႊ၊ ေၾကးနီ၊ ေငြ၊ ခဲ၊ သြပ္၊ မန္ဂနီးႏွင့္ ခေနာက္စိမ္း) ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း သတၲဳပစၥည္းမ်ား (ဘိလပ္ေျမ၊ 

ရႊံ႕မ်ား၊ ေဂၚတန္ေက်ာက္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အေျခခံမ်ား၊ အႏၶကူ၊ ထုံးေက်ာက္၊ ဆားႏွင့္ ဘယ္ရိုက္) ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ပါဝင္သည္။2 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ကုိ အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစား သတၲဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း အျပင္ သိသာထင္ရွားေသာ စည္းကမ္းမႀကီးသည့္ သတၱဳ 

တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္း ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။3 ႏိုင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ေနသည့္ သတၲဳမ်ားအနက္ ေၾကးနီမွာ သတၲဳတူးေဖာ္ 

ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ အႀကီးမားဆုံး ပို႔ကုန္ သတၱဳျဖစ္သည္။ ေရႊ၊ သံႏွင့္ သံမဏိ၊ ထုံးေက်ာက္ႏွင့္ အျခားစက္မႈလုပ္ငန္း တြင္းထြက္မ်ား 

ကဲ့သုိ႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္း သုံးစဲြမႈအတြက္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည္။4 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ အေျခခံ စီးပြားျဖစ္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ကာ ကမၻာ့ေက်ာက္စိမ္း 

၉၀% ကုိ ဖားကန္႔မွ ရရိွသည္။5 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္ေရး ဧရိယာမ်ားသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ေတာေတာင္ 

ထူထပ္သည့္ အေရွ႕ေျမာက ္ ေဒသမ်ားတေလ်ာက္တြင္ တည္ရိွၾကသည္။ အဖိုးအတန္းဆုံး ေက်ာက္စိမ္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ Jadeite ကုိ 

                                                             
1 ADB (၂၀၁၈) “ျမန္မာ - စီးပြားေရး” ကုိ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 

2 U.S. Geological Survey (2012), ‘Minerals Yearbook, Burma’, ကုိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အစီရင္ခံစာတြင္ ကုိးကားေရးသားထားသည္။ 

3 MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၅၉၊ ၆၃-၆၄ 

4 MEITI (ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၃- မတ္၂၀၁၄ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ 

5 Emma Irwin (July 2016) ေက်ာက္မ်က္က႑ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
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ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ေတြ႔ရိွရသည္။ အျခားေသာ ေက်ာက္မ်က္ တြင္းထြက္မ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ရိွၾကသည္။6 တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး ပတၱျမားမ်ား 

အပါအဝင္ ကမၻာ့ ပတၲျမား ၈၀% - ၉၀% ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ရိွရသည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ “ေနထြက္ 

ပတၲျမား”ဟု သိၾကသည့္ ရွားပါးသည့္ မေသြးရေသးေသာ ၂၅.၅၉ ကာရက္ “ခိုငွက္ေသြး” မိုးကုတ္ ပတၱျမားသည္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ Sotheby 

ေလလံပဲြတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀.၃၃ သန္းျဖင့္ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ ေရာင္းခ်ခ့ဲရသည္။ တစ္ကာရက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ 

သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ညီမွ်ခ့ဲသည္။7 
 
သုိ႔ရာတြင္ သတၲဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စိန္ေခၚမႈမ်ားက မျပတ္ေမွာင့္ေရာင့္တားဆီးသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ဤက႑မ်ား၏ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကု ိ ေထာက္ကူပ့ံပိုးမည့္ အလားအလာကုိ ကန္႔သတ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္း မျပဳရေသးသည့္ 

သိသာထင္ရွားေသာ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ တြင္းထြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ္လည္း တုိးခ်ဲ႕မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ၿပီး 

ျဖစ္ေသာ ပထဝီ၀င္ အခ်က္အလက္မ်ား ကင္းမ့ဲျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ အဟန္႔အတားျပဳသည္။ 

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးက  တရားဝင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တင္ပို႔မႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ အရင္း 

အျမစ္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲျခင္းမ်ားကုိ ျပသသည္။  ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ Ash စင္တာ/ Proximity Designs Report က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 

ဇူလုိင္လတြင္ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ EITI8 အား ပ့ံပိုးေထာက္ကူလ်က္ ထုတ္ေဝခ့ဲသည့္ ေက်ာက္မ်က္ က႑ 

ျပန္လည္သုံးသပ္မႈအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တင္ပို႔ခ့ဲသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၈ ဘီလီယမ္ ရိွသည္ဟု 

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားၿပီး  တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားထက္ သုံးဆ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။9 New Cross Roads Asia ၏ “ျမန္မာ စီးပြားေရး 

ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ား” က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ ဘီလီယမ္ 

တင္သြင္းခ့ဲသည္ဟု ျပဆုိသည့္ တရုတ္ အေကာက္ခြန္ဌာန၏ အခ်က္အလက္ကုိ ကုိးကားခ့ဲသည္။10 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အင္ဂ်ီအုိ Global 
Witness ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးမွာ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀.၉ ဘီလီယမ္အထိရိွသည့္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။11 စနစ္တက်ျဖစ္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 

နည္းလမ္းမ်ား ကင္းမ့ဲျခင္းသည္ ဝင္ေငြယုိစိမ့္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရိွသည္ဟု မွန္းဆမႈမ်ားကုိ ပိုမိုတုိးပြားေစခ့ဲသည္။ NGRI က 

ထုတ္ေဝသည့္ ၂၀၁၇ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အညႊန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ က႑သည္ ၂၇/၁၀၀ (“က်ရံႈး”) အမွတ္ရခ့ဲသည္။ 

အဓိကအားျဖင့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမ့ဲမႈေၾကာင့္ အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ၈၉ ျပဳလုပ္ခ့ဲအနက္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၈၃ ခ်ိတ္ခ့ဲသည္။12 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ အခန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိိင္ငံသည္ ပထမဆုံး ေရနံတင္ပို႔မႈကုိ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခ့ဲရာ 

ကမၻာ့ေရွးအက်ဆုံး ေရနံထုတ္လုပ္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ခ့ဲသည္။13 အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံးေသာ သဘာဝ 

ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ျဖစ္ကာ လြန္ခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ တစ္သမတ္တည္းတုိးတက္လာခ့ဲသည္။14 ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ၆၅၀ ဘီလီယမ္ ကုဗေပ (bcf) ထုတ္လုပ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇၀၀ (bcf) သုိ႔ တုိးတက္လာခ့ဲသည္။ 

                                                             
6 MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၆၀ 

7 Emma Irwin (July 2016)ေက်ာက္မ်က္က႑ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 

8 Ibid. 

9 ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အာ့ရွ္စင္တာ - ဂၽြန္ကေနဒီအစိုးရေက်ာင္း၊ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ (ဇူလုိင္ ၂၀၁၃)၊ အနာဂတ္ကုိဖန္တီးျခင္း - ဖယ္ဒရယ္အသစ္ႏွင့္ 

စုစည္းမႈအတြက္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 

10 အာရွလမ္းဆုံလမ္းခြအသစ္ (ဇြန္ ၂၀၁၅) “ျမန္မာစီးပြားေရးေနာက္ဆံုးသတင္း”ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 

11 Global Witness (ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅) “ေက်ာက္စိမ္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႀကီး၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 

12 NRGI (2017), ‘ရင္းျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈညႊန္ကိန္း ၂၀၁၇ - ျမန္မာ’ ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 
13 MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။  စာမ်က္ႏွာ ၃၆ 
14 Ibid. 



 3 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သုိ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၃ ဘီလီယမ္ ေက်ာ္ 

ဝင္ေငြရရိွခ့ဲသည္။15 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ျမွဳပ္ႏံွမႈ (FDI) ကုိ တုိးျမွင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑သည္ ထိပ္တန္း FDI ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ အဆင့္ခ်ိတ္ကာ 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတုိ႔က ဦးေဆာင္သည္။ ၂၀၁၇ ခု ဇန္နဝါရီလတြင္ (စုစုေပါင္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉ ဘီလီယမ္ အနက္) FDI ၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂.၄ ဘီလီယမ္မွာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑မွ ျဖစ္သည္။16 IHS 
Global Insights ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈကုိ အေျခခံလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ၁၈ ထရီလီယမ္ ကုဗေပ (tcf) ႏွင့္ အရန္ 

ေရနံ စည္ေပါင္း ၃.၂ ဘီလီယမ္ ပုိင္ဆုိင္သည္။17 
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း ၆၇ ခု (ကုန္းေပၚစီမံကိန္း ၂၉ ခုႏွင့္ ကမ္းလြန္စီမံကိန္း ၃၈ ခုအပါအဝင္) 

ရိွကာ ၎တုိ႔မွာ စူးစမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း ရတနာ (TOTAL, Chevron 

ႏွင့္ PTTEP ေပါင္းစည္းအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္)ႏွင့္ ရတဲံခြန္ (Petronas, PTTEP) တုိ႔ကုိ ထုိင္းအစိုးရ ေရနံကုမၸဏီ PTT က 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ ကုဗေပ သန္းေပါင္း ၉၁၀ (mcf) ႏွင့္ ကုဗေပ သန္းေပါင္း ၂၅၀ အသီးသီး ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည္။  

“ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း” သည္ ၅၀၀ mcf ဝန္းက်င္ထုတ္လုပ္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုိ တရုတ္အမ်ိဳးသား ေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသုိ႔ 

ေရာင္းခ်သည္။ 18 
 
အတည္ျပဳမႈ လမ္းညႊန္ႏွင့္ အညီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးက အတည္ျပဳမႈ၏ ပထမအပိုင္းျဖစ္ေသာ ကနဦး အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ EITI လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်က္ တုိးတက္မႈအား ကနဦး 
တန္ဖိုးျဖတ္မႈ (ကနဦး အကျဲဖတ္ျခင္း) ျပင္ဆင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳမႈ 
လမ္းညႊန္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသလားဆုိသည္ကုိ တန္ဖိုးျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္ Cowater Sogema အား သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
အတည္ျပဳသူအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ အတည္ျပဳသူအျဖစ္ Cowater Sogema ၏ အဓိကတာဝန္ဝတၲရားမ်ားမွာ ကနဦး အကျဲဖတ္မႈအား 
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဤအတည္ျပဴမႈ အစီရင္ခံစာပါ ၎၏ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကုိ 
ဘုတ္အဖဲြ႔မွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳမႈ ေကာ္မတီသုိ႔ တင္သြင္းရန္အတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ 
 
1. သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အတည္ျပဳသူက လုပ္ေဆာင္သည့္ အလုပ္ 

 
အတြင္းေရးမွဴး၏ ကနဦး အကျဲဖတ္မႈအား Cowater Sogema ထံသုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ခ့ဲသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
အတည္ျပဳမႈ အဖဲြ႔က အတည္ျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဤအပိုင္းကုိ ဤအဆင့္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (၁) အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီက EITI 
အကျဲဖတ္မႈအား အေသးစိတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ အမွတ္အသားျပဳျခင္း (၂) က႑စုံမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္း ပညာရွင္မ်ားက လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၁ 
ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း (၃) ဘ႑ာေရးရာ ပညာရွင္မ်ားက လုိအပ္ခ်က္မ်ား ၄၊ 
၅ ႏွင့္ ၆ တုိ႔ကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ  မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း (၄) ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းကာ ဤအတည္ျပဳမႈ အစီရင္ခံစာ 
မူၾကမ္းကုိ ထုတ္လုပ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးထံသုိ႔ ေပးပို႔ျခင္း။  
 

 
2. အတည္ျပဳမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ား 
 
အတည္ျပဳသူသည္ အတြင္းေရးမွဴး၏ ကနဦး အကျဲဖတ္မႈအား ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ့ဲၿပီး အတည္ျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဤအဆင့္တြင္ ေဝဖန္ေျပာဆုိစရာ မရိွပါ။ 

                                                             
15 အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာန (၂၀၁၇ ဇူလုိင္)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးလက္စြဲ’၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလတြင္ ဤ၌ ဖတ္ပါ။ 

16 Ibid. 

17 NRGI (June 2016), ‘ႏိုင္ငံဗ်ဴဟာမွတ္စု - ျမန္မာ’ ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 

18 MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။  စာမ်က္ႏွာ ၃၆ 
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3. အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး၏ ကနဦး အကဲျဖတ္မႈႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား 
 
ကနဦး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏွင့္ ကနဦး အကျဲဖတ္မႈ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးက ၂၀၁၆ အတည္ျပဳမႈ လမ္းညႊန္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းကုိ အဆင့္ သုံးဆင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ EITI စံခ်န္ိစံညႊန္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုိက္နာမႈႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ရရိွႏုိင္သည့္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ၿပီး ကန္႔သတ္မထားေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ ပထမဦးစြာ ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

 ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးစီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ EITI လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္ အျခား စီမံကိန္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
 က႑စုံမွ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ သတ္မွတ္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ က႑စုံမွ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား 
 EITI အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ၿခံဳငုံေလ့လာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖည့္စြက္အခ်က္အလက္မ်ား 
 ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
 ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္  
 အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား 

 
ဒုတိယအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၈ - ၁၇ ရက္ အထိၾကာျမင့္ခ့ဲသည္။ အစည္းအေဝးမ်ား အားလံုးကို 
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။ အတြင္းေရးမွဴးသည္ က႑စုံမွမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအုပ္စုတြင္  တိုက္႐ုိက္မပါဝင္ေသာ္လည္း 
ကိုယ္စားျပဳေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ က႑စုံမွမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမီွအခုိကင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ 
အျခား အဓိက ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။ MSG အား အုပ္စုတစ္အေနျဖင့့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းအျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးသည္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းႏွင့္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မေပါက္ၾကားရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို အေလးအနက္ထားျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား (အစုိးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း) ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕လိုက္ ေတြ႕ဆံုသည္။  
 
ေနာက္ဆုံးတြင္ အတည္ျပဳမႈ လမ္းညႊန္ႏွင့္ အညီ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်က္ တုိးတက္မႈကုိ ကနဦး ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ထားသည့္ 
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးက ျပင္ဆင္ေရးသားခ့ဲသည္။ ဤကနဦး ဆန္းစစ္မႈတြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
ေယဘုယ် အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ တစ္ခု မပါဝင္ေပ။ 
 
 
2.  အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား 
 
 

 EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား  
 
အစုိးရ၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပံုေပၚၿပီး ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လာမႈ တိုးတက္လာရန္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရိွလာသည္ဟု ဤအစီရင္ခံစာက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္လာျခင္းႏွင့္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကို ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာေပမည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္၏ အားသာခ်က္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ေနသည့္ ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

က႑စုံမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမွ ပ့ံပုိးေပးေသာ ရွင္းလင္းသည့္ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ သယံဇာတထုတ္ယူမႈ က႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

အဓိပၸာယ္ရိွသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရာတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္ေသာ 

ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္။ 

 
 
ယေန႔အထိ ထုတ္ေဝခ့ဲသည့္ MEITI အစီရင္ခံစာ သံုးေစာင္မွ ေထာက္ခံအႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာက္မ်က္က႑စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား 
(SOEs) ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အႏွစ္သာရရိွသည့္ မူဝါဒျပဳျပင္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ 
အခြန္သတ္မွတ္ျခင္းအေရအတြက္ကို ေရြးခ်ယ္လက္ခံျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း ပုိင္ဆိုင္မႈကို အြန္လိုင္းတြင္ တင္ေပးထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္မ်ား တိုးတက္မႈကို အဓိကဦးတည္ထားသည္။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အျပည့္အဝအကုန္အစင္ ဖြင့္ဟ ေျပာျပရန္ 
တြန္းအားေပးမႈကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ တိုးျမင့္လာေစရန္ႏွင့္ အက်ိဳးရိွေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ 
ခ်ျပျခင္း အတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္းႏီွး မတည္ရန္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားလည္းရိွသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ ကြဲျပားေသာ္လည္း MSG ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အားလံုးနီးပါးကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေသာ သက္ေသသာဓကရိွသည္။  
 
 

 EITI ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
 
သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အတုိင္းအတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေထာက္ခံ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အားလုံးနီးပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ MSG ၏ ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရိွသည္။ 
 
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ အားနည္းေသာ အစုိးရစနစ္မ်ားက 

အခ်က္အလက္ အရည္အေသြးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစသည္၊ အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုက သိသာစြာ ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရိွသည့္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ျဖစ္သည္။ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား မွတ္ပုံတင္မႈ မရိွျခင္းကလည္း အမ်ားျပည္သူတိုင္း ရရိွႏုိင္ေသာ လိုင္စင္ ခ်ထားေပးေရး 

အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံနားလည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ 

စာရင္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းကလည္း ႏုိင္ငံ၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာကို 

မျပည့္မီေစေသာ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖြင့္ဟေျပာျပမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အစုိးရ၏ မူဝါဒကို အစီရင္ခံစာတြင္ 

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖြင့္ဟေျပာျပမႈမရိွျခင္းသည္ မျဖစ္မေနလုပ္ရေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ အရာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စာခ်ဳပ္ပါ အဓိက စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနျခင္းအေပၚ နားလည္မႈလြဲေစသည္။  

 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ အရည္အေသြးကို ယေန႔အထိ ႏိွမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းမရိွေသာ္လည္း EITI အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ 
လက္ရိွ နယ္ပယ္တြင္ ဖုံးကြယ္ထားျခင္းမရိွေသာ ႏုိင္ငံအတြက္စုိးရိမ္ဖြယ္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ကို အမ်ားျပည္သူထံ ေဖာ္ျပရန္ 
ရွင္းလင္းစြာ ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈက႑တြင္ မ်ားျပားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွေနသည္ဟု သိထားၾကေသာ္လည္း EITI ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ယေန႔အထိ လံုေလာက္စြာပါဝင္မႈမရိွေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု (UMEHL ႏွင့္ MEC) 
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မ်ားကို EITI အေနျဖင့္ ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ EITI အေနျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာဝင္ေငြကို 
ယိုေပါက္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ျပည့္စုံေသာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပုိ႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ရရိွႏိုင္ရန္အတြက ္
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ အျပင္ဘက္ရိွ အေရာင္းအဝယ္စာရင္းမ်ား၏ အတိုင္းအတာပမာဏကိုလည္း ပုိမုိရွင္းျပ ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး 
အခ်က္အေနျဖင့္ EITI တြင္ ႏ္ုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားမွတဆင့္ စီမံထားေသာ ရံပုံေငြ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔၏ 
ဘ႑ာေရးစီမံမႈကို ပုိမုိရွင္းလင္းစြာ တင္ျပရမည့္ တာဝန္လည္းရိွသည္။ 

 
 
.
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သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အတည္ျပဳသူ လုိက္နာက်င့္ေဆာင္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က ္

ပံု ၁- အတည္ျပဳသူ၏ အကျဲဖတ္ခ်က္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တုိးတက္မႈအဆင့္ 

      

  

တို
းတ

က္
မႈမ

ရွိ 

မလံု
ေလ

ာက္
 

အ
ဓိပ

ၸာယ္
ရွိ 

ေက
်န

ပ္ဖ
ြယ္

 

ထို
ထ

က္
လ

ြန္ 

အမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား           

MSG ႀကီးၾကပ္မႈ 

အစုိးရ ပါဝင္မႈ (#1.1)          

လုပ္ငန္း ပါဝင္မႈ (#1.2)          

ျပည္သူလူထုအဖြဲ႕အစည္း ပါဝင္မႈ (#1.3)      
 

  

MSG အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (#1.4)          

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (#1.5)          

လုိင္စင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား  

ဥပေဒမူေဘာင္ (#2.1)          
လုိင္စင္ခြဲတမ္းမ်ား(#2.2)          
လုိင္စင္မွတ္ပုံတင္(#2.3)          
စာခ်ဳပ္ကုိ တင္ျပမႈမူဝါဒ (#2.4)          
အက်ိဳးခံစားခြင့္ပိုင္ဆုိင္မႈ(#2.5)          
ျပည္နယ္၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ(#2.6)          

ထုတ္လုပ္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 

အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း(#3.1)          
ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္(#3.2)          
ပို႔ကုန္အခ်က္အလက္(#3.3)          

ဝင္ေငြေကာက္ခံျခင္း 

ဘက္စံုက်ယ္ျပန္႔မႈ (#4.1)          
ေငြျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား(#4.2)          
ကုန္ဖလွယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္(#4.3)          
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝင္ေငြမ်ား(#4.4)          
SOE ေရာင္းဝယ္မႈစာရင္းမ်ား(#4.5)          
တုိက္႐ိုက္ေဒသႏၱရေပးေခ်မႈမ်ား(#4.6)          
အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း(#4.7)          
အခ်က္အလက္အခ်ိန္မီျခင္း(#4.8)          
အခ်က္အလက္အရည္အေသြး(#4.9)          

ဝင္ေငြခြဲတမ္းခ်ျခင္း  

ဝင္ေငြမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျခင္း(#5.1)          
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ား(#5.2)          
ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား(#5.3)          

လူမႈ-စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္မႈ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ေသာ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္မ်ား(#6.1)          
SOE ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေရးမွ မဟုတ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား(#6.2)          
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စီးပြားေရးအရ ပါဝင္မႈ(#6.3)          

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 

ျပည္သူလူထုေဆြးေႏြးမႈ(#7.1)          
အခ်က္အလက္ရႏိုင္မႈ(#7.2)          
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္မႈ(#7.3)          
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း႐ိုက္ခတ္မႈ(#7.4)          

 
 
 
အကျဲဖတ္ကဒ္အညႊန္း 

    တုိးတက္မႈမရိွ - သတ္မွတ္ခ်က္၏ က႑မ်ားအားလံုး သို႔မဟုတ္ အားလံုးနီးပါးသည္ သိသာစြာရိွေနၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာဦးတည္ခ်က္ မျပည့္မီျခင္း။ 

 
  
  တုိးတက္မႈမလုံေလာက္ - သတ္မွတ္ခ်က္၏ သိသာထင္ရွားေသာ က႑မ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးသည့္အျပင္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ျပည့္မီရန္ အေတာ္လိုအပ္ေနေသးျခင္း။ 

  
 
  အဓိပၸာယ္ရိွေသာ တိုးတက္မႈ - သတ္မွတ္ခ်က္၏ သိသာထင္ရွားေသာ က႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးသည့္အျပင္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ျပည့္မီျခင္း။ 
 
 

  
ေက်နပ္ဖြယ္တိုးတက္မႈ - သတ္မွတ္ခ်က္၏ က႑မ်ားအားလံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ျပည့္မီျခင္း။ 

  

  
ထုိ႔ထက္ပုိ၍ - ႏိုင္ငံသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း။  

  

 
ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ တိုက္တြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာမႈကို အကျဲဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္ျခင္း မရိွသင့္။ 

  

  
MSG အေနျဖင့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံအတြင္း အက်ံဳးအဝင္ဟု သ႐ုပ္ျပထားျခင္း။  
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3. အေသးစိတ္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 
 
ကနဦး အကျဲဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳသူက သေဘာတူသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထပ္ေလာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပမႈ မလုိအပ္ေပ။ 
 
 
 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ဤကနဦးအကျဲဖတ္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ သီးသန္႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EITI 

ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကို ပ့ံပုိးေသာ ကိရိယာအျဖစ္ ပုိမုိအက်ိဳးရိွစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဳဟာက်၍ မွန္ကန္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  

၁။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၁ အရ ႏုိင္ငံရိွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသည့္ အစိုးရအရာရိွႀကီးမ်ားက MSG အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္အတြက္ 

ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။  

၂။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုမၸဏီမ်ားကို အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ MSG အျပင္ဘက္ရိွ ေရနံႏွင့္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည့္ဝစြာ တက္ၾကြစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အခက္အခမဲ်ားရိွပါက အစုိးရအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၂ (ခ) အရ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ႏုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရမည္။ 

၃။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မႈနယ္ပယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို 

အခက္အချဲဖစ္ေစသည့္ CSO မ်ား၏ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အကျဲဖတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေသာ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ က႑အားလံုးတြင္ 

ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို 

အဆက္မျပတ္ဖန္တီးေပးႏိုင္ေအာင္ ပုံမွန္အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ EMSG ကို တိုက္တြန္းထားသည္။ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္အပါအဝင္ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိ ု အစုိးရအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္ရမည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ 

အျပစ္ေပးခံရရန္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စကားဝုိင္းမ်ားကို 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစႏုိင္ရမည္။  

၄။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၄ အရအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၄ (ခ-၆) ႏွင့္အညီ နယ္ပယ္တစ္ခုစီအတြက္ MSG 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာင္းလျဲခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။ နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း MSG အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေသာ ၎တို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆင့္ 

အေနအထားသည္ ျမန္ဆန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမ်ားကို 

၎တို႔၏ နယ္ပယ္အတြင္း နည္းလမ္းတက်ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈႏွင့္ အကျဲဖတ္မႈနည္းလမ္းကို က်င့္သုံးရန္လည္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။  

၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၅ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းခ်မွတ္ရာတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

နယ္ပယ္အုပ္စုမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အကျဲဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေလ့လာျခင္းအတြက္ နည္းစနစ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္လိုသည္။ MSG သည္ 

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေနပုံကို ေဆြးေႏြးျခင္းအပါအဝင္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 

ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးရိွေစမည့္ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ကန္႔သတ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ရမည္။ 

ထို႔အျပင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ ရံပုံေငြရင္းျမစ္ကိုလည္း အနာဂတ္လုပ္ငန္းစီမံကန္ိးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရမည္။  

၆။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၁ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစိုးရဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ 

ဖတ္ႏိုင္သည့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေသာာအခါ သံုးေသာ အေသးစိတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကိုရရိွႏုိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း အပါအဝင္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑ ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုေရးသားရန္ အစုိးရကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  

၇။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၂ (က - ၂)  အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ လုိင္စင္မ်ားခ်ေပးရာတြင္ 

သံုးေသာ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာနွင့္ ဘ႑ာေရးပုိင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၂(က-၄) ႏွင့္အညီ 
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လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မွ အေသးအဖြဲမဟုတ္ေသာ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားကိုလည္း MSG 

သည္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳရမည္။ လိုင္စင္လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ခြင့္ျပဳျခင္းရိွမရိွကိုလည္း MSG က 

ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားသင့္သည္။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၂ အရ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးကို စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ လိုအပ္ေသာ 

အေသးစိတ္အေနအထားျဖင့္ စနစ္တက် တင္ျပရန္ MSG ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

၈။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၃ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ EITI ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မပါရိွေသာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား- ME 

က႑မ်ားစြာ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား၊ ေလွ်ာက္လႊာေန႔စြဲမ်ား၊ ဆုမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္သတၱဳလိုင္စင္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 

ဓာတ္ေငြ႕က႑တစ္ခုစီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၃ အရ လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္အခ်က္အလက္မ်ား ကို အစုိးရ၏ ပုံမွန္လည္ပတ္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ကို စနစ္တက် 

တင္ျပျခင္းအျဖစ္ တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ တင္ျပရမည္။ 

၉။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၄ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္တင္ျပခဲ့ေသာ EITI အစီရင္ခံစာသံုးခုတြင္ 

ပါရိွေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးကို အျပည့္အဝတင္ျပရန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ PCS တို႔တြင္ ပါရိွေသာ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း အႀကံျပဳထားသည္။  

၁၀။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၆ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ SOE မ်ားအားလံုး၏ ရွယ္ယာတန္ဖုိးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ၏ အဆင့္မ်ားစြာတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ရိွ 

အေထြေထြအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ပါတနာမ်ားကိုယ္စား အခြန္ေဆာင္ရျခင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ကုန္က်ခံရေသာ SOE 

၏ တာဝန္ဝတၱရားကိုလည္း တင္ျပသင့္သည္။ MOPF သည္ SOE မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ေသာ ေခ်းေငြအာမခံမႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားကို တင္ျပသင့္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ UMEHL ႏွင့္ MEC ကို 

အစုိးရပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းရွင္လင္းလင္း တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ အစုိးရပုိင္ေကာပုိ္ေရးရွင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၂  

အရ MSG အေနျဖင့္ EITI အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္နယ္ပယ္အတြင္း ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားေသာ တူးေဖာ္မႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

၎၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၏ ဘက္စုံပါဝင္မႈကို အကျဲဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 

အားေကာင္းေစရန္ MSG အေနျဖင့္ MOGE ၏ အေထြေထြဝင္ေငြကို စစ္ေဆးရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။  

၁၁။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၃-၁ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို MONREC ႏွင့္ MEE ကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ စနစ္တက် 

ပုံမွန္တင္ျပသင့္သည္။  

၁၂။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၃-၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္ တန္ဖုိးကို 

တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ MSG အေနျဖင့္ EITI အစီရင္ခံစာနယ္ပယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ 

အျပင္ဘက္ရိွ အေရာင္းအဝယ္ဆိုင္ရာ ပုိ႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ အစုိးရ၏ သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ား 

မွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံမွန္တင္ျပရန္လည္း အစုိးရကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  

၁၃။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၃-၃ အရျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ပုိ႔ကုန္ပမာဏႏွင့္ တန္ဖုိးဆိုင္ရာ 

ဘက္စုံအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း နယ္ပယ္ခြဲျခား၍ တင္ျပသင့္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ MSG အေနျဖင့္ EITI 

အစီရင္ခံစာနယ္ပယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအျပင္ဘက္ရိွ အေရာင္းအဝယ္ဆိုင္ရာ ပုိ႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

လိုအပ္သည္။ အစုိးရ၏ သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံမွန္တင္ျပရန္လည္း အစုိးရကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

၁၄။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၁ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အစုိးရ၏ သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ပုံမွန္တင္ျပရန္လည္း အစုိးရကိ ု တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ MSG အေနျဖင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးအဆင့္ကို 

သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ သေဘာတရားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။  

၁၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ က႑သံုးခုအတြက္ ေငြျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈ၏ အရည္အေသြးကို အမ်ိဳးအစား 

ခြဲျခား၍ အကျဲဖတ္သင့္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ တူညီေသာ ေငြျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းရိွမရိွကိုလည္း 

ေနာက္အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ေရာင္းခ်မႈရွယ္ယာကို ေရာင္းခ်ေသာပမာဏႏွင့္ 

ရရိွေသာဝင္ေငြႏွင့္အတူ တင္ျပသင့္သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တြင္လည္း ေငြျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈကို SOE သို႔ ကုမၸဏီမွ 
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ေပးေခ်မႈႏွင့္ အစုိးရရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ဝယ္ယူေသာကုမၸဏီအလိုက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပသင့္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ 

အစုိးရ၏ သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ ေငြျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံမွန္တင္ျပရန္လည္း အစုိးရကို 

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

၁၆။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၅ အရ အစိုးရအေနျဖင့္ အစုိးရထံမွ SOE မ်ားထံသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးမႈမ်ားအားလံုးကို ျပည္သူလူထုကို အစုိးရ၏ 

သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ SOE ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

တင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ SOE ၏ အျခားစာရင္းမ်ားႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ကုန္ပစၥည္း 

လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားရိွမရိွ အျခားသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွတဆင့္ ေလ့လာ၍ စစ္ေဆးသင့္သည္။  

၁၇။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၇ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ေနာက္လာမည့္ အစီရင္ခံစာအတြက္ ပေရာဂ်က္အဆင့္ 

အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္  ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းအားေပးထားသည္။ EITI  ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုလွ်င္ ၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ 

ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ စီမံကိန္းအဆင့္အလုိက္ အစီရင္ခံျခင္းကို  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈရိွႏုိင္ေသာ အတိုင္းအတာကို MEITI 

အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ MSG အေနျဖင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ နယ္ပယ္အား လိုင္စင္ျဖင့္စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအလိုက္ တင္ျပျခင္းကို 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။  

၁၈။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၈ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အစုိးရပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားကို 

စနစ္တက် ပုံမွန္ တင္ျပရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ထိုသို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

၁၉။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၉ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အစုိးရသည္ SOE မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္အတူ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏ စာရင္းစစ္ၿပီးသား ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို တင္ျပရန္လည္း စဥ္းစား 

သင့္သည္။ SOE ႏွင့္ ကုမၸဏီပံုရိပ္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္ကို တိုးတက္ေစရန္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးျမွင့္မႈအတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျခင္းရိွမရိွ IA ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈျဖင့္ MSG ကို ၎တို႔ သေဘာတူညီထားေသာ အခ်က္အလက္အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း 

နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္အရည္အေသြး တိုးတက္ရန္အတြက္ ဖယ္ရွားသင့္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္ MSG ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  

၂၀။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၅-၁ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရိွေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ထပ္မံ ရွင္းျပျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေငြစာရင္းမ်ားထံသို႔ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ထိုဝင္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳပုံမ်ားကို 

အတိအက်ေျခရာခံျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံစစ္ေဆးရန္အတြက္ MSG အေနျဖင့္ EITI 

အစီရင္ခံျခင္း နယ္ပယ္ကို က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္  ထိုေငြစာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပရန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ 

၂၁။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္  ၆-၁ အရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္အရ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို 

တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေငြအားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ေပးအပ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေငြအားျဖင့္မဟုတ္ေသာ 

အျခားနည္းျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၏ သတ္မွတ္ေသာ တန္ဖုိးႏွင့္ သေဘာသဘာဝကို တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ အက်ိဳးခံစားသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပသင့္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ထိုေပးေခ်မႈမ်ားကို ခ်ိန္ညိွသင့္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သံုးေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကိုလည္း တင္ျပရန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ထပ္မံတိုက္တြန္းသင့္သည္။ အျခားေပးေခ်မႈမ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ 

အခ်ိဳးမွ်ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ကို ရရိွႏုိင္သည့္ ႐ႈေထာင့္ပါရိွေသာ အစီရင္ခံေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ MSG ကို တိုက္တြန္း 

ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  

၂၂။ သတ္မွတ္ခ်က္  ၆-၂ အရ  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ SOEေပးေခ်မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ 

ေလာင္စာဆီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္င့ံေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ဘက္ရိွ ႏုိင္ငံေတာဘ္႑ာမွ 

မဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ SOE မွ တင္ျပမႈမ်ားလည္း ပါရိွရန္ လိုအပ္သည္။ က႑စုံမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုအေနျဖင့္ အျခား 

ေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိဳးမွ်ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ကို ရရိွႏုိင္သည့္ ႐ႈေထာင့္ပါရိွေသာ အစီရင္ခံေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ လိုအပ္ၿပီး SOE ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္သည္။   

၂၃။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၃ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ တရားဝင္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း အခ်က္အလက္ကို အစုိးရ 

ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ တင္ျပျခင္းႏွင့္အတူ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑၏ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို စနစ္တက် ပုံမွန္တင္ျပရန္ အစုိးရကိ ု

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  
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၂၄။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၁ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားကို နည္းပညာအသံုးျပဳမႈနည္းေသာ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈကို တိုးျမွင့္၍ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈနည္းလမ္းကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MSG 

ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႊမ္းမုိးႏိုင္သည့္ အျခားအေရးပါေသာေနရာမွ တစ္ဦးခ်င္းစီသို႔ 

ပုံမွန္ေရာက္ရိွေစျခင္းျဖင့္ EITI အခ်က္အလက္အသုံးျပဳမႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။  

၂၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၂ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ EITI အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ နားလည္ျခင္းကို 

တိုးျမွင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အစီရင္ခံစာကိ ု ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ EITI အခ်က္အလက္ကို 

အျခားျပည္သူလူထုထံမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ အခ်က္အလက္ဖုိင္ကို ပူးတြဲသင့္သည္။ 

၂၆။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၃ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈကို 

ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကျဲခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုကို က်င့္သံုးရန္ MSG ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံေရးကတိကဝတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ 

ႏုိင္ငံေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံလိုအပ္ေသာ ေရရွည္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံမႈကို ေပးႏုိင္သည့္ 

အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သိရိွႏုိင္ေစရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ MSG ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

၂၇။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၄ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EITI ႐ုိက္ခတ္မႈကို အကျဲဖတ္ရန္ႏွင့္ ထို႐ုိက္ခတ္မႈသည္ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ အတိအက်တိုင္းတာမႈမ်ားျဖင့္ တိုးတက္လာႏိုင္ေျခမ်ားကိုလည္း အကျဲဖတ္ရန္ MSG ကို တိုက္တြန္း 

ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ MSG အေနျဖင့္ ႐ုိက္ခတ္မႈကို ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း စုံစမ္းရန္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသင့္သည္။ 

 
 

*** 


