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အတိုေကာက္မ်ား 

ARL အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

bcf ဘီလီယံကုဗေပ 

BO အက်ိးဳအျမတ္ရရွိပုိင္ဆိုင္မႈ 

CIT အသင္းအဖြဲ႕ဝင္ေငြခြန္ 

CNPC တ႐ုတ္ျပည္ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း 

COC ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း 

CSO လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

CSR အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ လူမႈတာဝန္ 

DICA ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန 

DMO ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တာဝန္ 

DOM သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန 

DVB ဗမာ့ဒီမုိကရက္တစ္အသံ 

ECD ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန 

EITI သယံဇာတထုတ္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ 

FDI ႏိုင္ငံျခားမွတိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

FY ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

GAD အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 

GDP ျပည္တြင္း ႏွစ္စဥ္ကုန္ထုတ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး 

IA ပုဂၢလိက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

INGOs အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

IPR ေရနံတိုးတက္ထုတ္ယူရရိွေရးစာခ်ဳပ္ 

IRD ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန 

ITAS ဘက္ေပါင္းစံု အခြန္စီမံထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 

JV ဖက္စပ္လုပ္ငန္း 

LCC လမ္းဘာ့ပံုေဖာ္ကေတာ့နည္းျဖင့္ ပုံရိပ္ေဖာ္ျခင္း 

MATA ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ 

Mcf မီလီယံကုဗေပ 

MCRB ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန 

MDTF အလွဴရွင္ေပါင္းစံုအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြ 

MEB ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္ 

MEC ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 

MEITI ျမန္မာႏိုင္ငံ သယံဇာတထုတ္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ 

MFMA ျမန္မာႏိုင္ငံသတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

MFPMF ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာထုတ္ပစၥည္းကုန္သည္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

MFTB ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ 

MGE ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း 

MGJEA ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 

MHA ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန 

MIC ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ 

MIL ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ 

MITV ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္သံ 

MMK ျမန္မာ့က်ပ္ေငြ 

mmscf သတ္မွတ္စံႏႈန္းရွိ မီလီယံကုဗေပ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 

 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

MNTV ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ႐ုပ္ျမင္သံၾကား 

MOBD MEITI ႐ုံး ရေငြသံုးေငြစာရင္းဌာန 

MOEE လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန 

MOGE ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း 

MONREC သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန 

MOPF စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန 

MoU သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

MPE ျမန္မာ့ပုလလဲုပ္ငန္း 

MP-MDTF ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ အလွဴရွင္ေပါင္းစံုအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြ 

MPRLE ျမန္မာ့ေရနံရင္းျမစ္ကုမၸဏီ 

MRTV ျမန္မာအသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား 

MSG ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 

MSMCE ျမန္မာ့ဆားႏွင့္ အဏၰဝါဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္း 

MTE ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 

NCS ႏိုင္ငံေတာ္ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး႐ုံး 

NRGI သဘာဝသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႕ဲ 

OAG စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး 

OAS ႐ံုးတြင္းစစ္ေဆးမႈစနစ္ 

OGPD ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံေရးဦးစီးဌာန 

oz ေအာင္စ 

PCC လုပ္ငန္းလ်ာထားမႈအတိုင္းေပးေဆာင္သည့္စာခ်ဳပ္ 

PFM ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

PEP ႏိုင္ငံေရးအရအကာအကြယ္မ့ဲသူ 

PSC ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္ 

QFE ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ဝက္တစ္ပ်က္တြင္ အသံုးစရိတ္ 

SAS ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးေသာစနစ္ 

SEACOP အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံစိမ္းပိုက္လုိင္း 

SEAGP အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ 

SNU ႏိုင္ငံခြဲယူနစ္ 

SOE ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း 

tcf ထရီလီယံကုဗေပ 

TIN အခြန္သက္ေသခံနံပါတ္ 

ToR သတ္မွတ္တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

UMEHL ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ 

USD အေမရိကန္ေဒၚလာ 

VOA အေမရိက၏အသံ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 

 

 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 
 

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္  

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရသည္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ အမွတ္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉၉/၂၀၁၂။ သမၼတအမိန္႔ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ၿပီး EITI (သဘာဝ 
သယံဇာတ အရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ က႑စံုမွ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ မကၠဆီကုိမွ EITI ဘုတ္အဖြဲ႕က 
ျမန္မာႏိုင္ငံကို EITI အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ လက္ခံေပးခဲ့သည္။ 

 
၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၂၀၁၆ EITI အဆင့္ႏွင့္အညီ အတည္ျပဳေၾကာင္းကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၁ 
ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေၾကျငာမည့္အေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ အခ်က္ 
အလက္စုေဆာင္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကနဦးအကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးသည္ အတည္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္မႈကို EITI အဆင့္ႏွင့္ 
သတ္မွတ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ အတည္ျပဳမႈလမ္းညႊန္ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ အကျဲဖတ္မႈကုိ MSG မွ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး 
အတည္ျပဳျခင္းမျပဳေသးသျဖင့္ ဤကနဦး အကျဲဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ EITI အဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ 
ရွိသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္ (ပံု ၁ ကို ၾကည့္ပါ)။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊  ခုိင္မာေသာ လူထု ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရန္ ေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို 

စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္  နမူနာေကာင္းျပႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို စတင္သည့္အခ်ိန္ကပင္ EITI သည္ အစိုးရ၏ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္း 
ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမ်ား၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္း 
ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ သယံဇာတထုတ္ယူမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏ ဖြင့္ဟျပသမႈ အေနအထားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း 
မႀကံဳဖူးေသးေသာအေနအထားျဖစ္ၿပီး ဤသို႔အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ အမ်ားစုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ EITI သို႔ ေဖာ္ထုတ္ျပ သခဲ့ျခင္းသာ 
ျဖစ္သည္။  

 
ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးခါစ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္လည္း လစ္ဘရယ္ဝါဒကို စတင္က်င့္သံုးခါစျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
EITI ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု 
ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ဤကနဦးအကဲျဖတ္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
တိုးတက္မႈႏွင့္ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ျမင္သာေစၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ တြင္ ျပည္သူ႔အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေျပာင္းလဲလာခ့ဲကာ ၂၀၁၈တြင္ EITI အစီရင္ခံစာကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းတြင္ ေရနံ၊ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဟူသည့္ က႑ (၃)ရပ္ပါဝင္ သည္။ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 
ကာလအတြင္း ထုိက႑မ်ားမွ GDP ( ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ) ၏ ၆%၊ အစိုးရအခြန္ဘ႑ာဝင္ေငြ၏ ၂၀% ႏွင့္ ပို႔ကုန္စုစုေပါင္း၏ 
၄၈% ရိွသည္။ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ကာလအတြင္း သယံဇာတက႑၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃,၄၀၄,၄၆၉ မီလီယံ (အမရိကန္ေဒၚလာ 
၂.၈ ဘီလီယံ) ရွိသည္။ အစိုးရ၏ သယံဇာတထုတ္ယူမႈဝင္ေငြတြင္ အဓိကဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားမွာ ေလာင္စာဆီႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ (၆၄%) ၊ 

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ (၂၁%)၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပို႔ေဆာင္ေရး (၁၂%) ႏွင့္ အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ား (၁%) 
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 1 
 
စီးပြားေရးတြင္ သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား၏ သိသာထင္ရွားေသာပါဝင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
တြင္ ပါရွိသကဲ့သို႔ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈသည္ သိသာထင္ရွားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ EITI 
                                                             
1MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “၂၀၁၅- ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။  
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၏ အဓိကအခ်က္မွာ အစုိးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေကာင္းစြာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အေျခအေနကို ႀကိဳတင္ဖန္တီးယူေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လည္း 
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၾကသည္။ ၎၏ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ EITI စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ညီေသာ ေဝါဟာရ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ေလးစားလိုက္နာမႈကုိ အလြန္အမင္း အာ႐ံုစိုက္ေသာ္ လည္း အစုိးရအပါအဝင္ မဆဲႏၵနယ္မ်ားအားလံုးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားသည္ EITI ကို 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈကို တြန္းအားေပးေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ 
သံုးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မၾကာခဏ ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစီရင္ခံစာပါ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းဆုံးျဖတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတည္ျပဳမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း အင္တုိက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

ေယဘုယ်ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား 

ဤကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ အစိုးရ၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လာမႈ တုိးတက္ 
လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရိွလာသည္။ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္လာျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ 
ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကုိ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္လာေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အားသာခ်က္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ေနသည့္ ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ က႑စုံမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အစုိးရမွ ပံ့ပိုးေပးေသာ ရွင္းလင္းသည့္ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ သယံဇာတထုတ္ယူမႈ က႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရာတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္။ 
 

အခ်ိန္မီထြက္လာေသာ MEITI အစီရင္ခံစာ သံုးေစာင္ရွိ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အႏွစ္သာရရွိသည့္ မူဝါဒျပဳျပင္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ အခြန္သတ္မွတ္ျခင္းအေရအတြက္ကို ေရြးခ်ယ္လက္ခံျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း 
ပိုင္ဆိုင္မႈကို အြန္လိုင္းတြင္ တင္ေပးထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားတိုးတက္မႈကုိ အဓိကဦးတည္ထားသည္။စာခ်ဳပ္ျဖင့္ 
အျပည့္အဝအကုန္အစင္ ဖြင့္ဟ ေျပာျပရန္ တြန္းအားေပးမႈက့ဲသို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ တုိးျမင့္လာေစရန္ႏွင့္ အက်ိဳးရွိေသာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ခ်ျပျခင္း အတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္းႏွီး 
မတည္ရန္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ 

ကြဲျပားေသာ္လည္း MSG ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအားလုံးနီးပါးကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေသာ သက္ေသသာဓကရွိသည္။  
 
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EITI ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ မခုိင္မာေသာ အစုိးရစနစ္မ်ားေၾကာင့္ 
အခ်က္ အလက္အရည္အေသြးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚေပါက္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ 
ပို႔ကုန္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို လူထုက သိသာစြာ ေမးခြန္းထုတ္လွ်က္ရိွသည္။ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကို 
လူသိရွင္ၾကား မွတ္ပံုတင္မႈ မရွိျခင္းကလည္း အမ်ားျပည္သူတုိင္းရရွိႏို္င္ေသာ လိုင္စင္အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုနားလည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

စိုးရိမ္ဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းကလည္း ႏိုင္ငံ၏ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာကို မျပည့္မီေစေသာ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖြင့္ဟေျပာျပမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ မူဝါဒကို အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ 
စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖြင့္ဟေျပာျပမႈမရိွျခင္းသည္ မျဖစ္မေနလုပ္ရေသာ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥကဲ့သုိိ႔ စာခ်ဳပ္ပါအဓိကအခ်က္မ်ား 
ရွိေနျခင္းကုိ နားလည္မႈလြဲေစသည္။  

 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ အရည္အေသြးကုိ ယေန႔အထိ ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း EITI အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ 
လက္ရွိ နယ္ပယ္တြင္ ဖံုးကြယ္ထားျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံအတြက္စိုးရိမ္ဖြယ္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ကို အမ်ားျပည္သူထံ ေဖာ္ျပရန္ 
ရွင္းလင္းစြာ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑တြင္ မ်ားျပားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္ဟု 
သိထားၾကေသာ္လည္း EITI ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ယေန႔အထိ လုံေလာက္စြာပါဝင္မႈမရွိေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
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ကုမၸဏီႏွစ္ခု (UMEHL ႏွင့္ MEC) တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မ်ားကုိ EITI အေနျဖင့္ ေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ EITI အေနျဖင့္ 
အခြန္ဘ႑ာဝင္ေငြကို ယိုေပါက္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ျပည့္စံုေသာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပို႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေသခ်ာစြာ ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ အျပင္ဘက္ရွိ အေရာင္းအဝယ္စာရင္းမ်ား၏ အတုိင္းအတာပမာဏကိုလည္း ပိုမုိရွင္းျပ ႏိုင္ရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ EITI တြင္ ႏို္င္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားမွတဆင့္ စီမံထားေသာ ရံပံုေငြ 
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေရးစီမံမႈကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ တင္ျပရမည့္ တာဝန္လည္းရိွသည္။ 
 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ဤကနဦးအကျဲဖတ္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ သီးသန္႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EITI 
ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကို ပံ့ပုိးေသာ ကိရိယာအျဖစ္ ပိုမိုအက်ိဳးရိွစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဳဟာက်၍ မွန္ကန္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  

၁။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၁ အရ ႏိုင္ငံရိွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ အစုိးရအရာရိွႀကီးမ်ားက MSG အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္အတြက္ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။  

၂။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၂ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုမၸဏီမ်ားကို အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ MSG အျပင္ဘက္ရွိ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည့္ဝစြာ တက္ၾကြစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အခက္အခမဲ်ားရွိပါက အစိုးရအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၂ (ခ) အရ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရမည္။ 

၃။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မႈနယ္ပယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကို 

အခက္အချဲဖစ္ေစသည့္ CSO မ်ား၏ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေသာ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ က႑အားလံုးတြင္ 
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို 
အဆက္မျပတ္ဖန္တီးေပးႏိုင္ေအာင္ ပံုမွန္အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ EMSG ကို တိုက္တြန္းထားသည္။ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္အပါအဝင္ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားႏိုင္ရမည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ 
အျပစ္ေပးခံရရန္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စကားဝိုင္းမ်ားကို 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေစႏုိင္ရမည္။  

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

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလျဲခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို 
တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။ နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိလည္း MSG  အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေသာ ၎တို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆင့္ 

အေနအထားသည္ ျမန္ဆန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမ်ားကို 
၎တို႔၏ နယ္ပယ္အတြင္း နည္းလမ္းတက်ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈနည္းလမ္းကို က်င့္သုံးရန္လည္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။  

၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၅ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းခ်မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
နယ္ပယ္အုပ္စုမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အကျဲဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေလ့လာျခင္းအတြက္ နည္းစနစ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္လိုသည္။ MSG သည္ 

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေနပံုကို ေဆြးေႏြးျခင္းအပါအဝင္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 
ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးရွိေစမည့္ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ကန္႔သတ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ 

ႏုိင္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ ရံပံုေငြရင္းျမစ္ကိုလည္း အနာဂတ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရမည္။  

၆။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၁ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အစုိးရဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ 
ဖတ္ႏုိင္သည့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေသာာအခါ သုံးေသာ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိႏုိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း အပါအဝင္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑ ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုေရးသားရန္ အစုိးရကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  
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၇။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၂ (က - ၂)  အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ လုိင္စင္မ်ားခ်ေပးရာတြင္ 

သံုးေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၂(က-၄) ႏွင့္အညီ 
လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မွ အေသးအဖြဲမဟုတ္ေသာ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားကိုလည္း MSG 
သည္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳရမည္။ လိုင္စင္လႊေဲျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ခြင့္ျပဳျခင္းရွိမရွိကိုလည္း MSG 

က ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားသင့္သည္။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၂ အရ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ 
လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္အေနအထားျဖင့္ စနစ္တက် တင္ျပရန္ MSG ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

၈။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၃ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ EITI ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မပါရွိေသာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား- ME 

က႑မ်ားစြာ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား၊ ေလွ်ာက္လႊာေန႔စြဲမ်ား၊ ဆုမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္သတၱဳလိုင္စင္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕က႑တစ္ခုစီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၃ အရ လိုအပ္ေသာ လုိင္စင္အခ်က္အလက္မ်ား ကို အစိုးရ၏ ပံုမွန္လည္ပတ္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ကို စနစ္တက် 

တင္ျပျခင္းအျဖစ္ တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ တင္ျပရမည္။ 

၉။သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၄ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္တင္ျပခ့ဲေသာ EITI အစီရင္ခံစာသုံးခုတြင္ 
ပါရွိေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးကုိ အျပည့္အဝတင္ျပရန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ PCS တို႔တြင္ ပါရွိေသာ 
လွ်ိဳ ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း အႀကံျပဳထားသည္။  

၁၀။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၆ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ SOE မ်ားအားလံုး၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ၏ အဆင့္မ်ားစြာတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ရွိ 
အေထြေထြအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ပါတနာမ်ားကိုယ္စား အခြန္ေဆာင္ရျခင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ကုန္က်ခံရေသာ SOE 

၏ တာဝန္ဝတၱရားကိုလည္း တင္ျပသင့္သည္။ MOPF သည္ SOE မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေသာ ေခး်ေငြအာမခံမႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားကို တင္ျပသင့္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ UMEHL ႏွင့္ MEC ကို 
အစိုးရပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းရွင္လင္းလင္း တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ အစုိးရပုိင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁-၂  

အရ MSG အေနျဖင့္ EITI အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္နယ္ပယ္အတြင္း ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားေသာ တူးေဖာ္မႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
၎၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၏ ဘက္စံုပါဝင္မႈကို အကျဲဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 

အားေကာင္းေစရန္ MSG အေနျဖင့္ MOGE ၏ အေထြေထြဝင္ေငြကို စစ္ေဆးရန္ တုိက္တြန္းလိုသည္။  

၁၁။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၃-၁ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ MONREC ႏွင့္ MEE က့ဲသို႔ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ စနစ္တက် 
ပံုမွန္တင္ျပသင့္သည္။  

၁၂။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၃-၂ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္ တန္ဖိုးကို 

တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ MSG အေနျဖင့္ EITI အစီရင္ခံစာနယ္ပယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ 
အျပင္ဘက္ရွိ အေရာင္းအဝယ္ဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည္။ အစိုးရ၏ သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ား 
မွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံမွန္တင္ျပရန္လည္း အစိုးရကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  

၁၃။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၃-၃ အရျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ပုိ႔ကုန္ပမာဏႏွင့္ တန္ဖိုးဆိုင္ရာ 

ဘက္စုံအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း နယ္ပယ္ခြဲျခား၍ တင္ျပသင့္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ MSG အေနျဖင့္ EITI 
အစီရင္ခံစာနယ္ပယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအျပင္ဘက္ရွိ အေရာင္းအဝယ္ဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

လိုအပ္သည္။ အစိုးရ၏ သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္တင္ျပရန္လည္း အစိုးရကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

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

ပံုမွန္တင္ျပရန္လည္း အစိုးရကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ MSG အေနျဖင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးအဆင့္ကို 
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သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ သေဘာတရားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။  

၁၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ က႑သံုးခုအတြက္ ေငြျဖင့္မဟုတ္ဘ ဲ အျခားနည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈ၏ အရည္အေသြးကုိ အမ်ိဳးအစား 

ခြဲျခား၍ အကျဲဖတ္သင့္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ တူညီေသာ ေငြျဖင့္မဟုတ္ဘ ဲ အျခားနည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းရွိမရွိကိုလည္း 
ေနာက္အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ႏုိင္ငံ၏ ေရာင္းခ်မႈရွယ္ယာကို ေရာင္းခ်ေသာပမာဏႏွင့္ 
ရရိွေသာဝင္ေငြႏွင့္အတူ တင္ျပသင့္သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တြင္လည္း ေငြျဖင့္မဟုတ္ဘ ဲအျခားနည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈကို SOE သို႔ ကုမၸဏီမွ 

ေပးေခ်မႈႏွင့္ အစိုးရရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ ဝယ္ယူေသာကုမၸဏီအလိုက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပသင့္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ 
အစိုးရ၏ သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ ေငြျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ ေပးေခ်မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္တင္ျပရန္လည္း အစိုးရကို 

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

၁၆။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၅ အရ အစိုးရအေနျဖင့္ အစိုးရထံမွ SOE မ်ားထံသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးမႈမ်ားအားလံုးကို ျပည္သူလူထုကုိ အစိုးရ၏ 

သတင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ SOE ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ SOE ၏ အျခားစာရင္းမ်ားႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ကုန္ပစၥည္း 

လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားရွိမရိွ 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 တိုးတက္မႈရွိႏုိင္ေသာ အတိုင္းအတာကို 

MEITI အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ MSG အေနျဖင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ နယ္ပယ္အား လုိင္စင္ျဖင့္စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအလိုက္ 
တင္ျပျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။  

၁၈။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၈ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အစုိးရပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စနစ္တက် ပံုမွန္ တင္ျပရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ထိုသို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

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

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္အတူ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ စာရင္းစစ္ၿပီးသား ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို တင္ျပရန္လည္း စဥ္းစား 
သင့္သည္။ SOE ႏွင့္ ကုမၸဏီပုံရိပ္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္ကုိ တိုးတက္ေစရန္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးျမွင့္မႈအတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ျခင္းရွိမရွိ IA ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈျဖင့္ MSG ကို ၎တို႔ သေဘာတူညီထားေသာ အခ်က္အလက္အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္အရည္အေသြး တိုးတက္ရန္အတြက္ ဖယ္ရွားသင့္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ MSG ကုိ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  

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

ထပ္မံ ရွင္းျပျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေငြစာရင္းမ်ားထံသို႔ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ထိုဝင္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳပုံမ်ားကို 
အတိအက်ေျခရာခံျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထပ္မံစစ္ေဆးရန္အတြက္ MSG အေနျဖင့္ EITI 

အစီရင္ခံျခင္း နယ္ပယ္ကို က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္  ထုိေငြစာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပရန္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သင့္သည္။ 

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

တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။ ထိုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေငြအားျဖင့္မဟုတ္ဘ ဲ အျခားနည္းျဖင့္ေပးအပ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေငြအားျဖင့္မဟုတ္ေသာ 
အျခားနည္းျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၏ သတ္မွတ္ေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ သေဘာသဘာဝကို တင္ျပရန္ လုိအပ္သည္။ အက်ိဳးခံစားသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပသင့္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ထိုေပးေခ်မႈမ်ားကို ခ်ိန္ညိွသင့္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သံုးေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကိုလည္း တင္ျပရန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ထပ္မံတိုက္တြန္းသင့္သည္။ အျခားေပးေခ်မႈမ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ 
အခ်ိဳးမွ်ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ကို ရရိွႏိုင္သည့္ ႐ႈေထာင့္ပါရွိေသာ အစီရင္ခံေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ MSG ကုိ တိုက္တြန္း 

ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  
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၂၂။ သတ္မွတ္ခ်က္  ၆-၂ အရ  ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ SOEေပးေခ်မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ 

ေလာင္စာဆီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔က့ဲသို႔ေသာ ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ဘက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ 
မဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ SOE မွ တင္ျပမႈမ်ားလည္း ပါရွိရန္ လိုအပ္သည္။ က႑စံုမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုအေနျဖင့္ အျခား 
ေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိ းဳမွ်ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ကို ရရွိႏိုင္သည့္ ႐ႈေထာင့္ပါရွိေသာ အစီရင္ခံေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္ လုိအပ္ၿပီး SOE ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္သည္။   

၂၃။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၃ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ တရားဝင္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း အခ်က္အလက္ကို အစိုးရ 
ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ တင္ျပျခင္းႏွင့္အတူ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑၏ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို စနစ္တက် ပုံမွန္တင္ျပရန္ အစိုးရကို 

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။  

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

အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈကို တိုးျမွင့္၍ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈနည္းလမ္းကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MSG 
ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လႊမ္းမိုးႏုိင္သည့္ အျခားအေရးပါေသာေနရာမွ တစ္ဦးခ်င္းစီသို႔ 

ပံုမွန္ေရာက္ရိွေစျခင္းျဖင့္ EITI အခ်က္အလက္အသုံးျပဳမႈကို တိုးတက္ေစႏုိင္သည္။  

၂၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၂ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္ EITI အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမွ နားလည္ျခင္းကို 
တိုးျမွင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ EITI အခ်က္အလက္ကို 
အျခားျပည္သူလူထုထံမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ အခ်က္အလက္ဖိုင္ကို 

ပူးတြဲသင့္သည္။ 

၂၆။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၃ အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တုိးတက္မႈကို 
ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုကို က်င့္သုံးရန္ MSG ကုိ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးကတိကဝတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံလိုအပ္ေသာ ေရရွည္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံမႈကို ေပးႏိုင္သည့္ 

အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ သိရိွႏိုင္ေစရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ MSG ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ 

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

ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ အတိအက်တုိင္းတာမႈမ်ားျဖင့္ တိုးတက္လာႏုိင္ေျခမ်ားကုိလည္း အကျဲဖတ္ရန္ MSG ကို တိုက္တြန္း 
ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ MSG အေနျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္မႈကို ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း စုံစမ္းရန္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။ 

 

 

 

ပုံ ၁ - ပဏာမ အကဲျဖတ္ျခင္းကတ္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တုိးတက္မႈအဆင့္ 
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အမ်ိ းဳအစားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား           

MSG ႀကီးၾကပ္မႈ 

အစုိးရ ပါဝင္မႈ (#1.1)          

လုပ္ငန္း ပါဝင္မႈ (#1.2)          

ျပည္သူလူထုအဖြဲ႕အစည္း ပါဝင္မႈ (#1.3)      
 

  

MSG အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈစနစ္ (#1.4)          

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (#1.5)          

လုိင္စင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား  

ဥပေဒမူေဘာင္ (#2.1)          
လိုင္စင္ခြဲတမ္းမ်ား(#2.2)          
လိုင္စင္မွတ္ပံုတင္(#2.3)          
စာခ်ဳ ပ္ကုိ တင္ျပမႈမူဝါဒ (#2.4)          
အက်ိဳးခံစားခြင့္ပုိင္ဆုိင္မႈ(#2.5)          
ျပည္နယ္၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ(#2.6)          

ထုတ္လုပ္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 

အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း(#3.1)          
ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္(#3.2)          
ပုိ႔ကုန္အခ်က္အလက္(#3.3)          

ဝင္ေငြေကာက္ခံျခင္း 

ဘက္စုံက်ယ္ျပန္႔မႈ (#4.1)          
ေငြျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား(#4.2)          
ကုန္ဖလွယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္(#4.3)          
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဝင္ေငြမ်ား(#4.4)          
SOE ေရာင္းဝယ္မႈစာရင္းမ်ား(#4.5)          
တိုက္႐ုိက္ေဒသႏၱရေပးေခ်မႈမ်ား(#4.6)          
အမ်ိဳ းအစားခြဲျခားျခင္း(#4.7)          
အခ်က္အလက္အခ်ိန္မီျခင္း(#4.8)          
အခ်က္အလက္အရည္အေသြး(#4.9)          

ဝင္ေငြခြဲတမ္းခ်ျခင္း  

ဝင္ေငြမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျခင္း(#5.1)          
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား(#5.2)          
ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား(#5.3)          

လူမႈ-စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္မႈ 

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

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 

ျပည္သူလူထုေဆြးေႏြးမႈ(#7.1)          
အခ်က္အလက္ရႏုိင္မႈ(#7.2)          
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္မႈ(#7.3)          
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း႐ုိက္ခတ္မႈ(#7.4)          

  



13 
 

13 
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အကျဲဖတ္ကဒ္အညႊန္း 

    တုိးတက္မႈမရွိ - သတ္မွတ္ခ်က္၏ က႑မ်ားအားလုံး သို႔မဟုတ္ အားလံုးနီးပါးသည္ သိသာစြာရိွေနၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ 
ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာဦးတည္ခ်က္ မျပည့္မီျခင္း။ 

 
  
  တုိးတက္မႈမလုံေလာက္ - သတ္မွတ္ခ်က္၏ သိသာထင္ရွားေသာ က႑မ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးသည့္အျပင္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီရန္ အေတာ္လိုအပ္ေနေသးျခင္း။ 

  
 
  အဓိပၸာယ္ရွိေသာ တုိးတက္မႈ - သတ္မွတ္ခ်က္၏ သိသာထင္ရွားေသာ က႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးသည့္အျပင္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီျခင္း။ 
 
 

  
ေက်နပ္ဖြယ္တိုးတက္မႈ - သတ္မွတ္ခ်က္၏ က႑မ်ားအားလံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ 
ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ျပည့္မီျခင္း။ 

  

  
ထုိ႔ထက္ပို၍ - ႏိုင္ငံသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း။  

  

 
ဤသတမ္ွတ္ခ်က္သည္ တိုက္တြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာမႈကို အကျဲဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္ျခင္း မရိွသင့္။ 

  

  
MSG အေနျဖင့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံအတြင္း အက်ံဳးအဝင္ဟု သ႐ုပ္ျပထားျခင္း။  
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နိဒါန္းပ်ိဳး ျခင္း 

စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအဆင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ EITI ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိကဝတ္ကို ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လူသိရွင္ၾကား 

တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့သည္။ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိမ္းကို EITI ၏ ရပ္တည္ကာကြယ္သူအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အဆင့္ျမင့္ေကာ္မတီ (EITI ေခါင္းေဆာင္ 
အခြင့္အာဏာ) ကိုလည္း ျပ႒ာန္းခ့ဲၿပီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။ 

MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိလည္း သီးျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ၌ ေရြးေကာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးဆုံး MSG အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ မတ္-
ဧၿပီလတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရာထူးေနရာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ MSG အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား 
ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးသို႔ တင္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ မကၠစီကို၌ က်င္းပေသာ 

EITI ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို EITI ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဖက္ဖက္မွတုိးတက္မႈ 

ျမန္မာ EITI သည္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလတြင္ ၃ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို လုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္ အဓိကဦးတည္ခ်က္ 

သံုးခုပါရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ (၁) သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ဝင္ေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိက်ေသခ်ာ မွန္ကန္သည့္ 

ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ရယူရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုသိေစျခင္းငွာ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ (၂) EITI  စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ထိေရာက္ေသာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိလုပ္ႏုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ (၃) EITI ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပံ့ပုိးကူညီရန္ တို႔ျဖစ္သည္။  

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္ရွိလာမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ MSG အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီခြဲအစည္းအေဝးမ်ားကို အနည္းဆံုး တစ္လျခားတစ္ႀကိမ္ 

ပံုမွန္ျပဳလုပ္သည္။ အက်ိဳးရွိေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ 

သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈအျဖစ္ - ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီ ၂၁ ခုမွ ၁၇ ခု ပါဝင္ၿပီး အက်ိးဳရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို 

ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏အမည္ ၃၁ ခုကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည့္ အက်ိဳးရွိေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈျပ ေရွ႕ေျပးပံုစံငယ္ႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား အမ်ားကို ဖန္တီးေသာပုံစံဟူသည့္ 

က်ိဳးရိွေသာပိုင္ဆုိင္မႈတာဝန္ရလဒ္ႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ သင္တန္းျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္လုိင္စင္ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အစကနဦး 

ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။၂၀၁၆-၂၀၁၇ EITI အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

EITI အစီရင္ခံစာအတြက္ အစီရင္ခံစာပံုစံမ်ားကို ျဖည့္နည္းအတြက္ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္အဖြဲ႕မ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းအျပင္ MEITI ႐ံုးဘ႑ာေရးဌာန 

(MOBD) အတြက္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အခ်က္အလက္/ အစီရင္ခံမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာအပါအဝင္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ MSG ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းေရးမွဴး၊ 

ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈသင္တန္းေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

စီမံခ်က္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။  

၂၀၁၇ - ၂၀၁၉ အလုပ္စီမံကိန္းကို MEITI ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အမ်ားျပည္သူဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ရရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ 2 

 
 

 

အစီရင္ခံစာေရးျခင္း ေနာက္ခံသမုိင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ EITI သည္ EITI ယေန႔အထိ အစီရင္ခံစာ သုံးေစာင္ကို 3ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္သည္။ ပထမအစီရင္ခံစာ သည္ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ 

                                                             
2MEITI (ဇြန္ ၂၀၁၈) “၂၀၁၇ - ၂၀၁၉ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း” ကုိ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ here ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။  
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ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔အတြက္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၈ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တၿပိဳင္တည္းထုတ္ေဝခ့ဲသည္။ MEITI 

အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား၊ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပါဝင္မႈႏွင့္ ခြဲျခားထုတ္ေဝမႈႏွင့္ 

ပို႔ကုန္အခ်က္အလက္စသည့္ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း အဆင့္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လူသိရွင္ၾကားတင္ျပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ 

မိုင္တိုင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ အစီရင္ခံတစ္ခုစီတြင္ အစီရင္ခံ တင္ျပမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 

သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရးခိုင္မာျခင္းရွိေစရန္ ဦးတည္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ သယံဇာတက႑၏ 

စည္ကမ္းမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ဆုိင္ရာ ဘက္စုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 

အစုိးရ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာအကုန္တြင္ အဖြ႕ဲဝင္ ၂၁ ဦး (အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၆ ဦး၊ ပုဂၢလိကက႑မွ ၆ ဦးႏွင့္ CSO ဘက္မွ ၉ ဦး) ႏွင့္အတူ MEITI MSG ကို 

ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ဝင္အားလုံးသည္ အစပိုင္းကတည္းက စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီး သယံဇာတက႑ရွိ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ ပလက္ေဖာင္းအျဖစ္ EITI ကို အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။  

EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ၂၀၁၆ အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ယာယီ အရိွန္ေလွ်ာ့ထားခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို 

လက္ရွိဖ်က္သိမ္းၿပီး MSG အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမရွိေသာ ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီတြင္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနမွ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၄/ ၂၀၁၇ ကို ထုတ္ျပန္၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ခ့ဲသည္။ လက္ရိွ MSG ကုိ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အစုိးရမွ 

ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ၇ ဦး၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ၇ ဦး ပါဝင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း 

ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ၾကသည္။  

 

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန(MHA) ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန(MONREC)၊ 

စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE)ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး (OAG) တို႔မွ အလယ္အလတ္အဆင့္ အရာရွိမ်ား (အနည္းဆုံး ဒါ႐ိုက္တာ 

သို႔မဟုတ္ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ အဆင့္) တုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။ MSG ကို စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာန(MOPF)မွ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက 

ဦးေဆာင္သည္။ MSGS ရိွ CSO (အစိုးရလူမႈအဖြဲ႕အစည္း) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ ၂၀၁၄ တြင္ MSG ကို တည္ေထာင္ေသာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို 

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဖယ္ဒေရးရွင္း(MFMA)၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာစြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္အသင္း (MGJEA) ၊ Myanmar Yang Tse 

Copper ကုမၸဏီလီမိတက္၊ Total E&P ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ျမန္မာ့ေရနံအရင္းအျမစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (MPRLE) ႏွင့္ 

ျမန္မာ့သစ္ေတာထုတ္လုပ္မႈကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း(MFPMF) တို႔က ကိုယ္ကိုယ္စားျပဳသည္။  

 

MSG အစည္းအေဝးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွ ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ အစည္းအေဝးတိုင္းတြင္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ရန္ 

လိုအပ္သည့္ အနည္းဆံုးလူဦးေရကုိ ျပည့္မီသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ကာလအတြင္း တြင္ MSG အစည္းအေဝး ၁၂ ခုအတြက္ 

တက္ေရာက္မႈမွတ္တမ္းကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတြင္ အျပည့္အဝ တင္ျပထားျခင္းမရိွေပ။ ေနာက္ဆံုးထုတ္ထားေသာ 

ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အစိုးရ၊ CSO ႏွင့္ လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ MSG အစည္းအေဝးကို 

စဥ္ဆက္မျပတ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္းကိုယ္စားျပဳေသာ တူညီေသာ အျခား အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္အတူ အစိုးရကိုယ္စားျပဳ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားလည္း 

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအရ သိရသည္မွာ MSG အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကၿပီး EITI အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ၾကသည္။ MSG 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ခက္ခေဲစသည့္အရာမ်ားကို စြမ္းအားတည္ေဆာက္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္။ MSG 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးထုတ္ထားေသာ စာရင္းကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 

                                                                                                                                                                                                       
3MEITI ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားအခန္းကုိ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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သယံဇာတတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ား 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတြင္ GBP ႀကီးထြားမႈအရ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈအျမန္ဆံုးႏိုင္ငံထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း 

၆.၈% ႀကီးထြားလာခ့ဲသည္။ 4 

 

အမ်ိဳးအစားမ်ားျပားၿပီး မတူးေဖာ္ရေသးေသာ ႏိုင္ငံ၏ ဘူမိေဗဒသယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏ 

စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံယူဆ ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဓာတ္သတၱဳမ်ားတြင္ (ေရႊ၊ ေၾကးနီ၊ 

ေငြ၊ ခ၊ဲ သြပ္၊ သံျဖဴ၊ မန္းဂနီးစ္ ႏွင့္ ခေနာက္စိမ္း) တုိ႔ကဲ့သို႔ အေျခခံသတၱဳမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈသံုး တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား (ဘိလပ္ေျမ၊ ရႊံ႕၊ ဂ်စ္ပဆမ္၊ 

ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ား၊ ထုံးေက်ာက္၊ ဆားႏွင့္ ဘယ္လ္႐ိုက္) တို႔ ပါဝင္သည္။5ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ႀကီးမား ေသာ 

တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ သိသာေသာ တရားမဝင္ တူးေဖာ္မႈမ်ား လည္း ရွိေနသည္။6ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ႀကီးမား ေသာ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ သိသာေသာ တရားမဝင္ 

တူးေဖာ္မႈမ်ား လည္း ရွိေနသည္။ ၆ ႏုိင္ငံတြင္း တူးေဖာ္ေနေသာ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ား ထမဲွ ေၾကးနီသည္ သတၱဳက႑တြင္ 

အႀကီးမားဆုံးထုတ္ကုန္သတၱဳျဖစ္သည္။ ေရႊ၊ သံႏွင့္ သံမဏိ၊ ထုံးေက်ာက္ႏွင့္ အျခား ကုန္ထုတ္တြင္းထြက္မ်ားကဲ့သို႔ လူသံုးကုန္မ်ားကို 

ျပည္တြင္းသံုးစြရဲန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ၾကသည္။7 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေက်ာက္စိမ္းကုိ ထုတ္လုပ္ေသာ အဓိကကုန္သြယ္ရင္းျမစ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေက်ာက္စိမ္း၏ 

၉၀% သည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွ ထြက္ရွိေသာေက်ာက္စိမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရးေဒသမ်ားသည္ 

ပထဝီဝင္အေနအထားအရ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ရွိ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။8 ေက်ာက္စိမ္းထတဲြင္ တန္ဖုိးအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ 

အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာက္စိမ္းကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ အျခားေက်ာက္မ်က္တြင္းမ်ားကို 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။9 တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး 

ပတၱျမားမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာတဝွမ္းရိွ ပတၱျမားမ်ား၏ ၈၀% - ၉၀% ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသိရွိရသည္။ ၂၀၁၅ ေမလတြင္ 

ေနေရာင္ျခည္ပတၱျမားဟု အမည္ေပးထားေသာ ၂၅.၅၉ ကာရက္ရိွ ခုိေသြးအမ်ိဳးအစား ရွားပါးတြင္းထြက္စစ္စစ္ မုိးကုတ္ပတၱျမားကို 

ဂ်ီနီဗာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ Sotheby ေလလံပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀.၃၃ မီလီယံျဖင့္ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တစ္ကာရက္လွ်င္ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ မီလီယံႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တန္ဖိုးျဖစ္သည္။ 10 

 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑သည္  အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အခက္အခမဲ်ား ပတ္ခ်ာဝိုင္းေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ 

အေနအထားကို ကန္႔သတ္လွ်က္ရွိသည္။ မတူးေဖာ္ရေသးေသာ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရင္းျမစ္မ်ားကုိ သိသာစြာ သတိျပဳမိေသာ္လည္း 

ေခတ္မီေသာ ပထဝီဝင္အခ်က္အလက္မ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ ဆြဲေဆာင္မႈလည္း 

နည္းပါးေနသည္။  

လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မ်ားစြာေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပို႔ကုန္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခား 

သတင္းအခ်က္ အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။11 ျမန္မာႏိုင္ငံ EITI ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ 

Ash Centre/ Proximity Designs မွ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္က႑ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္ ျပည္ပတင္ပို႔ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၈ ဘီလီယံရိွၿပီး တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ား ထက္ သံုးဆျမင့္သည္။12 

New Cross Roads Asia ၏ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးေနာက္ဆုံးသတင္း” တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၃ 

                                                             
4ADB (၂၀၁၈) “ျမန္မာ - စီးပြားေရး” ကုိ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။  
5 U.S. Geological Survey (2012) ‘Minerals Yearbook, Burma’ကုိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အစီရင္ခံစာတြင္ ကိုးကားေရးသားထားသည္။ .  
6 MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၅၉၊ ၆၃-၆၄ 
7 MEITI (မတ္ ၂၀၁၅) “ဧၿပီ ၂၀၁၃- မတ္၂၀၁၄ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ 
8Emma Irwin (July 2016)ေက်ာက္မ်က္က႑ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
9 MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၆၀ 
10Emma Irwin (July 2016)ေက်ာက္မ်က္က႑ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
11Ibid. 
12 ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အာ့ရ္ွစင္တာ - ဂၽြန္ကေနဒီအစုိးရေက်ာင္း၊ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ (ဇူလုိင္ ၂၀၁၃)၊ အနာဂတ္ကိုဖန္တီးျခင္း - ဖယ္ဒရယ္အသစ္ႏွင့္ 
စုစည္းမႈအတြက္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ာ်းကုိအသုံးျပဳျခင္း” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
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ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ကို တင္သြင္းခ့ဲေၾကာင္း တ႐ုတ္အေကာက္ခြန္ဌာနသတင္းမ်ားမွ သိရိွရေၾကာင္း 

ေရးသားထားသည္။13 ကမၻာ့ေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းက႑အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၄ တြင္ 

ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀.၉ ဘီလီယံအထိ ရိွႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။14 ထုတ္လုပ္မႈကို ကြပ္ကဲရန္ 

စနစ္က်ေသာနည္းလမ္းမရွိျခင္းသည္ ဝင္ေငြယိုစီးမႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးသည္။ ၂၀၁၇ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ NRGI ညႊန္ကိန္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္က႑သည္ ၂၇/၁၀၀ အမွတ္ရရွိၿပီး က်႐ံႈးမွတ္ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံသည္ အကဲျဖတ္မႈ ၈၉ ခုျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး အဆင့္ ၈၃ ရရွိၿပီး အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လိုင္စင္ခ်ေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

မရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။15 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေရနံတင္ပုိ႔မႈသည္ ၁၈၅၃ 

တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ေရနံထုတ္လုပ္မႈထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။16အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို 

ဒုတိယအႀကီးဆုံး ထုတ္လုပ္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္လာခဲ့ သည္။17၂၀၁၄ - 

၂၀၁၅ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ကုဗေပ ၆၅၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ ကုဗေပ ၇၀၀ 

ဘီလီယံေက်ာ္ အထိ တုိးျမင့္လာခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၃ ဘီလီယံ ဝင္ေငြရရွိခဲ့သည္။ 18 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈကို တိုးျမွင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑သည္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ၊ ဓာတ္အားေပးေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အဓိကက်သျဖင့္ 

FDI ကို ဆြဲေဆာင္ေနသည့္အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအထိ မွတ္တမ္းအရ FDI (စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉ 

ဘီလီယံ) ၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂.၄ ဘီလီယံကုိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑မွ ရရွိသည္။19HIS ကမၻာ့ေစာင့္ၾကည့္ခန္႔မွန္းေရးအရ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမေအာက္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုင္ဆုိင္မႈ ကုဗေပ ၁၈ ထရီလီယံရိွၿပီး ေျမေအာက္ေရနံပိုင္ဆိုင္မႈ သည္ေပါင္း ၃.၂ ဘီလီယံရွိသည္။ 
20 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၆ တြင္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္တြင္ရွိေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပေရာဂ်က္ ၆၇ ခု (ကမ္းေဝးတြင္ ၃၈ 

ခုႏွင့္ ကုန္းေပၚ တြင္ ၂၉ ခု) ရွိသည္။ ကမ္းေဝးသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပေရာဂ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ရတနာ (TOTAL၊ Chevron ႏွင့္ PTTEP ၏ 

အက်ိဳးတူလုပ္ငန္း) ႏွင့္ ရတဲံခြန္ (Petronas ႏွင့္ PTTEP) တို႔ကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ေရနံကုမၸဏီ PTT မွ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး ေန႔စဥ္ထြက္ရိွႏႈန္း ကုဗေပ 

၉၁၀ မီလီယံ ႏွင့္ ကုဗေပ ၂၅၀ မီလီယံ အသီးသီးရွိသည္။ “ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပေရာဂ်က္” သည္ ကုဗေပ ၅၀၀ မီလီယံ ထုတ္လုပ္ၿပီး 

ထိုသဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္းထံ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ ကမ္းေဝးေရနံတြင္း ေဇာတိက (PTTEP) မွ ကုဗေပ ၃၆၀ 

မီလီယံထုတ္လုပ္သည္။21 

 

 

 

အတည္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရွင္းျပျခင္း 
အတည္ျပဳမႈသည္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ မရိွမျဖစ္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ EITI အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္းကို EITI စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရိွမရွိ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အကျဲဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို 

ပ့ံပုိးကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ EITI ၏ သက္ေရာက္မႈ၊ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
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17 Ibid. 
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19 Ibid. 
20 NRGI (2017), ‘ႏုိင္ငံဗ်ဴ ဟာမွတ္စု - ျမန္မာ’ ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
21 MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကုိ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။  စာမ်က္ႏွာ ၃၆ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအျပင္ အနာဂတ္တြင္ EITI အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္းအတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ျပေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ဦးတည္ေျဖရွင္းသည္။  

 

အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို EITI စံခ်ိန္စံညႊန္းစာအုပ္ အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။22 ၎တြင္ အဆင့္ ၄ ဆင့္ရွိသည္။  

၁။ က႑စံုမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အတည္ျပဳျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း  

၂။ EITI အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးက လုပ္ေဆာင္ေသာ အစကနဦး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္း 

အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း 

၃။ EITI ဘုတ္အဖြဲ႕ကို တုိက္႐ိုက္အစီရင္ခံရေသာ အမီွအခိုကင္းသည့္ သီးသန္႔အတည္ျပဳေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ အမွီအခိုကင္းေသာ 

အရည္အေသြး အတည္ျပဳျခင္း 

၄။ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးမႈ  

အတည္ျပဳစစ္ေဆးမႈ လက္စြဲစာအုပ္ တြင္ EITI အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး၏ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 

အႀကံဳျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳသူအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီသည့္ ရည္ညႊန္းကုိးကားမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအပါအဝင္ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ပုိမိုအေသးစိတ္ေသာ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။  

 

အတည္ျပဳစစ္ေဆးမႈလက္စြဲစာအုပ္တြင္ “မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရာ၌ MSG လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္အညီ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစုိက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားသည္ MSG ၏ 

ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ သတ္မွတ္သင့္သည္” ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခ်က္ ပါရွိသည္။ MEITI MSG သည္ သီးသန္႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ 

မည္သည့္ကိစၥရပ္ကုိမွ် ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 

 

အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ အစကနဦး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အႀကံဳျပဳေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ အျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး၏ လုပ္ငန္းကို အဆင့္ သုံးဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။  

၁။ ႐ံုးတြင္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ - ႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမျပဳမီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးသည္ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း 

ႏွင့္ကိုက္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ရႏုိင္သမွ် စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ကန္႔သတ္ထားျခင္း 

မရိွေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို  ဖတ္႐ႈသည္။  

 

 ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရးစီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ EITI လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

 က႑စံုမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရည္ညႊန္းကိုးကား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ က႑စံုမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစည္းအေဝး 

မွတ္တမ္းမ်ား 

 EITI အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္းက့ဲသို႔ေသာ ျဖည့္စြက္အခ်က္အလက္မ်ား 

 ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

 ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစားမ်ား ႏွင့္ 

 အတည္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား 

 

အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားအရ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးသည္ အတည္ျပဳမႈကုိ စတင္ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္ထြက္ျခင္း 
မရိွေပ။  
 

၂။ ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း - ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ျခင္းကို ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၈ - ၁၇ ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးမ်ား 
အားလံုးကုိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အတြင္းေရးမွဴးသည္ က႑စံုမွမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအုပ္စုတြင္  တုိက္႐ိုက္မပါဝင္ေသာ္လည္း 

ကိုယ္စားျပဳေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ က႑စုံမွမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမွီအခိုကင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ 
အျခားအဓိကပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုသည္။MSG အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းအျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မေပါက္ၾကားရန္ 

                                                             
22 EITIဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ MEITI အတည္ျပဳျခင္းအခန္းကုိ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 

 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

ေတာင္းဆိုမႈကို အေလးအနက္ထားျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား (အစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း) ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း 

သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕လိုက္ ေတြ႕ဆုံသည္။ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ့ဲၾကေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) တြင္ 
ထည့္သြင္းထားသည္။  
 

၃။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈကို အစီရင္ခံျခင္း - ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အတည္ျပဳမႈ လမ္းညႊန္လက္စြဲႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတိုးတက္မႈအား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈကုိ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ေလးစားလုိက္နာျခင္းကို ၿခံဳငံုအကဲျဖတ္မႈ မပါဝင္ေပ။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး၏ အဖြဲ႕တြင္ Gay Alessandra Ordenes (ေဒသဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ)၊Abigail Ocate (ျပည္နယ္အရာရိွ)၊ Alex Gordy 

(အတည္ျပဳေရးဒါ႐ိုက္တာ) ႏွင့္ Sam Bartlett (နည္းပညာဒါ႐ိုက္တာ) တို႔ ပါဝင္သည္။ 
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အပိုင္း ၁ – MSG ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္  

၁။ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ 

၁-၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဤအခန္းသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း EITI၏ အထေျမာက္ျခင္းအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ညြန္႔ေပါင္းအုပ္စု (MSG)၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 

အလုပ္လည္ပတ္ျခင္း၊ EITIအလုပ္ပံုစံတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ 

၁-၂။ အကဲျဖတ္ခ်က္ 

EITI လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစုိးရ၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ (#၁-၁) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၌ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ လက္ရွိအစိုးရက EITI အထေျမာက္ေစေရးအေပၚ ၎တို႔၏ ဆက္တိုက္ပ့ံပိုးမႈကို 

ေၾကညာခဲ့သည္။23 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ MEITI ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္၌ ထိုစဥ္က MOPF ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ရသံုးေငြစာရင္း 

ပြင့္လင္းျမင္သာေရးႏွင့္ ျပည့္သူ႔ဘ႑ာစီမံထိန္းသိမ္းေရးအေပၚ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို EITIက ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အစုိးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၿပီး EITI အေပၚ အစုိးရ၏ ပံ့ပိုးမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
 
လက္ရွိအစိုးရမတို္င္မီက MEITI ကို သမၼတအမိန္႔စာအမွတ္ ၉၉/၂၀၁၂24 ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး ထိုအမိန္႔စာတြင္ 

EITI အထေျမာက္ေစရန္ အစိုးရ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုစဥ္က EITI ဥကၠ႒ 

ျဖစ္သူ ကလရဲ္ေရွာ့ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္း သမၼတေဟာင္း သိန္းစိန္က အစိုးရ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ သယံဇာတမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 

ေပၚေပါက္ေစၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ စီမံေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ EITI ကို အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။25 အထေျမာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ဝန္ႀကီး 

ေမာင္ေမာင္သိန္းအပါအဝင္ တျခား ထိပ္တန္းအစုိးရအရာရွိေဟာင္းမ်ားက ထုတ္ျပန္ခ့ဲၾကသည္။26  

 

ထိပ္တန္းဦးေဆာင္သူ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္- ၁၁၅/၂၀၁၆ ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ 

အသစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ 

၎ကို လက္ရိွ MOPF ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းႏွင့္ အစားထုိးခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ လက္ရွိအာဏာပိုင္ကလည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္- ၂၄/၂၀၁၇ ကို 

ထုတ္ျပန္ၿပီး MOPF လက္ေထာက္ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကို MSG ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ MSG အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈ 

မွတ္တမ္းမ်ားက MSG အစည္းအေဝး ၁၄ ခုအနက္ ၁၁ ခုတြင္ သဘာပတိမူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ MOPF ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္း 

သဘာပတိမူခဲ့ေသာ MSG အစည္းအေဝးတစ္ခုလည္း ရွိၿပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 

စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ဝန္ႀကီးမ်ားက တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။27 

 

လက္ရွိ ထိပ္တန္း ဦးေဆာင္သူမ်ားမတိုင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EITI အထေျမာက္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ရန္ လ်ာထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ EITI ဦးေဆာင္ 

                                                             
23 အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ)၊ ‘ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္း’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
24 MEITI (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)၊ ‘သမၼတအမိန္႔စာအမွတ္ ၉၉/၂၀၁၂’ ဤ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
25 EITI (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)၊ ‘EITIဆီသုိ႔ လွမ္းခ်ီေနေသာ ျမန္မာ’ ဤ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
26 EITI (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ)၊ ‘ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖုံးကြယ္မႈကုိ ျမန္မာဖြင့္လွစ္ၿပီ’၊ ဤ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
27၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပေသာ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝး  
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အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သမၼတဝန္ႀကီး႐ံုး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစုိးသိန္းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ MEITI MSG ကို 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိန္းကို MSG ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

 

တက္ႂကြစြာပါဝင္မႈ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ MOPF မွတစ္ဆင့္ EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲသ့ည္။ MSG ဥကၠ႒ကုိ 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ရွိ အစိုးရအရာရွိ ခုနစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ MSG ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ MONRED မွ ဦးဝင္းသိန္းတို႔က ပံ့ပုိးေပးသည္။ 

MSGတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ MHA၊ MOEE၊ MONREC၊ MOPF ႏွင့္ OAG တို႔ ပါဝင္သည္။ 

 

တျခားေကာ္မတီႏွစ္ခုကို EITI အထေျမာက္ေရးအား ပ့ံပိုးရန္ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဦးစိုးဝင္း (MOPF)၊ ဦးဝင္းခုိင္ (MOEE)ႏွင့္ ဦးအုန္းဝင္း 

(MONREC) စေသာ ဝန္ႀကီးသံုးဦးႏွင့္ လက္ေထာက္ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အျမင့္ဆံုး EITI 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ MEITI ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၁၅/၂၀၁၆ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လက္ေတြ႔အရ 

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ MSG ၏ ဆက္ဆံေရးကုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိ သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမရွိေသာ္လည္း ထုိအဖြဲ႕သည္ MSG၏ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ MEITI လုပ္ငန္းေကာ္မတီကုိ အစိုးရအရာရွိ ၁၇ ဦးျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ားစုသည္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ျဖစ္ကာ EITI အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပတ္သက္ ေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ႐ံုး 

အေျမာက္အျမားကို ကုိယ္စားျပဳၾကသည္။ ဤေကာ္မတီက EITI အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေပးရန္ 

အစီရင္ခံအဖြဲ႕မ်ားကို ညႊန္ၾကားသည္။ 

 

EITI အထေျမာက္ေရးသည္ ယခင္အစိုးရမွ အကူးအေျပာင္းကာလျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအၾကားတြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ 

အစုိးရအသစ္ႏွင့္ MSG ဥကၠ႒တို႔ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား 

ျပဳလုပ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကနဦး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို 

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအင္အားမ်ားကုိ MOPFသည္ ဆက္လက္ပံ့ပုိး ခ့ဲသည္။ 

 

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားက အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ MSG အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပံုမွန္တက္ေရာက္ၾကၿပီး 

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားက သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း EITI အစီရင္ခံစာ၏ နယ္ပယ္ကို 

ဆံုးျဖတ္ျခင္းအပါအဝင္ EITI အထေျမာက္ေရး၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ က႑မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 

EITIတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရသီးျခားအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈရိွေစရန္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားစာမ်ား 

ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး 

အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ 

၇၆/၂၀၁၈28 က ျပ႒ာန္းသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ EITI အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းျပေျမပုံ၏ အထေျမာက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ 

ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ကို အမိန္႔ေၾကာျငာစာအမွတ္ ၆၀/၂၀၁၈29 ျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံရမည့္ ပံုစံမ်ားကုိ တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ အစီရင္ခံအဖြဲ႕မ်ားကုိ 

အေရးယူေဆာင္႐ြက္သည္ဟုလည္း MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိသည္။ အားလံုးေသာ အေရးပါသည့္ 

အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက MSG၏ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အမ်ားအရ အစီရင္ခံ ပံုစံမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။30  
 

EITI အထေျမာက္ေရးအတြက္ အစိုးရက ရန္ပံုေငြတခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ပံေပးေသာ အေထာက္အထားလည္း ရွိသည္။ EITI အထေျမာက္ေရးအတြက္ 

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈကို ျမန္မာမိတ္ေဆြ အလွဴရွင္ေပါင္းစံုအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြ (MP-MDTF) က ပံ့ပိုးေပးၿပီး  MOPF က ခန္႔အပ္ထားေသာ EITI 

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားကုိ အစိုးရက ေပးသည္။ 

                                                             
28 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ)၊ ‘ေၾကာ္ျငာအမိန္႔နံပါတ္ ၇၆/၂၀၁၈’၊ ဤ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
29 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ)၊ ‘ေၾကာ္ျငာအမိန္႔နံပါတ္ ၆၀/၂၀၁၈’၊ ဤ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
30 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ)၊ ‘၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ MEITI အစီရင္ခံစာ’၊ ဤ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

အစုိးရက အျပည့္အဝ အာမခံၿပီး EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

အၾကား အမ်ားသေဘာတူညီမႈ ရိွသည္။ အစိုးရ စနစ္မ်ားအတြင္း ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကို ေထာက္ခံေသာ MSG ဥကၠ႒၏ စစ္မွန္သည့္ အခိုင္အမာ 

ေျပာဆိုခ်က္ကုိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အားလံုးနီးပါးက သက္ေသျပဳၾကသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္ကုိ အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း 

အခ်ိန္မီ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ EITI ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔တြင္ အစုိးရ၏ ပါဝင္မႈအား ထင္ဟပ္ေစေသာ အစိုးရ၏ 

ပါဝင္မႈသာဓက တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ အစုိးရ၏ တုိက္တြန္းမႈအရ 

လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားက EITIတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
MSG အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အစိုးရဖက္မွ ပံုမွန္တက္ေရာက္ၿပီး MSGရွိ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္သည္ဟု မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အမ်ားစုက ယူဆၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕တစ္ခုက MSG ဥကၠ႒သည္ အစည္းအေဝးအားလုံးနီးပါးကို တက္ေရာက္သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမုိလွ်င္ျမန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ပိုမိုေသာ 

ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ား MSG အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

 

တခ်ိဳ႕ေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမ်ားက လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက) အစိုးရ၏ ပံ့ပုိးမႈအဆင့္သည္ 

ေလ်ာ့နည္း လာသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ EITIကို ယခင္ကကဲ့သုိ႔ သမၼတဝန္ႀကီး႐ုံးလက္ေအာက္တြင္ ထားမည့္အစား MOPF လက္ေအာက္တြင္ 

ထားျခင္းသည္ အစုိးရ အတြင္း EITI၏ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တုိ႔ကို သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု ၎တုိ႔က ဆိုသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမ်ားထံ 

ကမ္းလင့္ေထာက္ကူေသာ လႈပ္ရွားမႈ မ်ား မရွိျခင္းကိုလည္း တခ်ိဳ႕ေသာ CSOမ်ားက အစိုးရပံ့ပိုးမႈ အားနည္းျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ 

ထင္ျမင္ၾကသည္။ တစ္စခ်င္းျဖစ္ေသာ အေျခခံစနစ္ တစ္ခုအေပၚ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္အေျမာက္အျမားျဖင့္ MEITI 

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ EITIအရ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ဖြင့္ခ်ထားသည္ဟုဆိုကာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တသမတ္တည္း 

ေသခ်ာမႈမရွိဟု CSOမ်ားက ယူဆသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ အစိုးရက ေပးအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ 

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို MEITI အစီရင္ခံစာ ေဆာ့ဖ္ေကာ္ပီထ၌ဲ မြမ္းမံမႈမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လင့္ခ္မ်ားျဖင့္ MEITI ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ 

လႊင့္တင္ထားသည္ဟု MEITI ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံးက ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

 

အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လုိက္နာၾကသည္ဟု မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမ်ားက အတည္ျပဳၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ CSOမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈကို ၎တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္တပ္ေနာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားကို 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ပုိမို အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ခုိင္မာေသာ 

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈကိုမူ ၎တုိ႔ မျမင္ေတြ႕ဖူးဟု ဆိုသည္။ 

 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အားလံုးက EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ အတားအဆီးမ်ား မရွိသည္ကို အခိုင္အမာ 

ေျပာဆိုၾကသည္။ အစိုးရက ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ PSCမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတုိ႔ရွိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ EITI 

အထေျမာက္ေရး လုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာေနေသာ အဆင့္မ်ားကို ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဟု MSG အဖြဲ႕ဝင္အေျမာက္အျမားက ယူဆၾကသည္။ EITI 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခြန္ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ရန္ IRDကုိ ခြင့္ျပဳေသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ စာပိုဒ္ျဖင့္ EITIကို ကာကြယ္ေပးသည္ 

ဟူေသာ ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပါ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို IRDက အဓိပၸာယ္ေကာက္သည္ဟု အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က 

အေလးအနက္ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီအားလံုးကို EITI အစီရင္ခံစာေရးျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစရန္ လုိအပ္ေသာ 

မူဝါဒတစ္ခုကို MOGEက ေရးဆြဲေနသည္ဟု အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က ေျပာသည္။ 

 

အစုိးရ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြျဲခင္းတြင္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

အသုံးျပဳသည္ဟု အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆုိသည္။ ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ EITI 

အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ကိုးကားသည္ဟု SOE ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ 



23 
 

23 
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EITI လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတြင္ အစိုးရက EITI အတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာအပါအဝင္ MOBD၏ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စရိတ္မ်ားကို ေပးျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည္ဟု အစုိးရကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အသားေပးေျပာဆိုသည္။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏိုင္ငံတကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန၏ စဦးအကျဲဖတ္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ 

တိုးတက္မႈကို ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေႏွးေကြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း EITI 

အထေျမာက္ေရး၌ ထိေရာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ကို ျပဳလုပ္ရန္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ရွိ ထိပ္တန္းအစိုးရအရာရွိမ်ားကို MSG ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ 

အစုိးရဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ အစိုးရက ၎၏ EITI အေပၚ ပ့ံပိုးေပးမႈကို ျပသခ့ဲသည္။ MSGႏွင့္ တြဲဖက္ေကာ္မတီ 

အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္မႈ၊ MEITI အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အထေျမာက္မႈ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ 

အတားအဆီးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္မႈတို႔မွတစ္ဆင့္လည္း အစိုးရ၏ပ့ံပိုးမႈကို ထင္ရွားစြာ ျပသထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အထေျမာက္ေရးကုိ ခိုင္မာေစရန္အတြက္ EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ အစုိးရပါဝင္မႈ ျမင့္မားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းအထေျမာက္ေရး၏ 

ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ မွ်မွ်တတျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစေအာင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကို တိုက္တြန္းၾကသည္။ 

EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ (#၁-၂) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

တက္ႂကြစြာ ပါဝင္မႈ။ MSG အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေကာ္မတီခြဲ အစည္းအေဝးမ်ား၊ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 

ကမ္းလင့္ေထာက္ကူ ျခင္း လုပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တက္ႂကြေသာ ပါဝင္မႈက ၎တို႔သည္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္းကို 

ေဖာ္ျပသည္။ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ31တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ MSG 

အဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ေယာက္သည္ အစည္း အေဝးအားလံုးနီးပါးကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာ္မတီခြဲ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားက 

လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတက္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ 

 

MSG တြင္ လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ က႑ကုိ MSG ToR တြင္ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ MSGက သေဘာတူထားေသာ 

ကုန္ၾကမ္းေပး ေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ အတားအဆီးမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ တျခားေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္၊ EITI တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းတို႔သည္ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။ 

 

EITI အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ အစီရင္ခံပံုစံမ်ားကို တင္ျပရေသာ 

ညိွႏႈိင္းေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီရွစ္ခုႏွင့္ ေရနံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုတို႔က အစီရင္မခံေသာ္လည္း 

အစီရင္ခံစာ အက်ံဳးဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြက္ ၎ကုမၸဏီမ်ားထံမွ မည္သည့္ေပးေငြမွ် မရရွိခဲ့ဟု အတည္ျပဳေသာ 

တရားဝင္စာတစ္ေစာင္ကို MOGEက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခုထိ ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ EITI အစီရင္ခံစာ သံုးေစာင္တစ္ေလွ်ာက္ EITI 

အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္မ်ား တင္ျပေသာ ကုမၸဏီ အေရအတြက္သည္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ပထမ MEITI 

အစီရင္ခံစာအတြက္ ေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ေသာ ကုမၸဏီသုံးခုတည္းႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ အစီရင္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမ်ားစု (၁၁၁ 

ခုအနက္ ၉၆ ခု)က ဒုတိယႏွင့္ တတိယ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ အစစ္ေဆးခံၿပီးျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ားကို 

တင္ျပခ့ဲၾကသည္။32  

 

                                                             
31 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ)၊ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းတုိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ။ ။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ’၊ ဤ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
32 MPRL, Petronas ႏွင့္ Xie မိသားစု 
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မိုင္းတြင္းက႑မွ ကုမၸဏီကိုးခု၊33 ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕က႑မွ ကုမၸဏီငါးခု၊34 ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွ ကုမၸဏီငါးခု35 အျပင္ 

သစ္ေတာက႑မွ ကုမၸဏီႏွစ္ခု36 ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕သည္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပုိင္ဆိုင္မႈ ေရွ႕ေျပးအစီရင္ခံျခင္းတြင္ ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ 

  

MSGပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ပင္ၾကရန္ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

EITI အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ 

မ်ားက့ဲသို႔ေသာ MSGက ေထာက္ခံေပးထားေသာ စာ႐ြက္္စာတမ္းမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းယူမႈျခင္း 

ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္မႈရွိ မရွိကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေပ။ 

 

အေထာက္အကူျပဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္။ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ ကုမၸဏီမ်ားကို တားဆီးထားေသာ ဥပေဒမရွိေပ။ 

ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အေနျဖင့္ က်န္ရိွေနေသာ္လည္း ဤသည္က EITIတြင္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္မႈကို အတားအဆီးတစ္ခု 

ျဖစ္ေစသည္ဟု အဆိုျပဳရန္ မျဖစ္ေပ။ အစိုးရက EITI အစီရင္ခံျခင္းကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျပ႒ာန္းခ်က္အျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ျခင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 

ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပါ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အစိုးရက ကုိင္တြယ္ခ့ဲသည္။   

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႔သည္ MSG အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခ့ဲၿပီး MSGက လိုအပ္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာကာ EITI အထေျမာက္ေရးအေပၚ ၎တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက EITI ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီအဆင့္ျမွင့္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အလုပ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ MSG စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္းမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိုင္းတြင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဒသမ်ားႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ားကို ကမ္းလင့္ေထာက္ကူျခင္း အပါအဝင္ EITIႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု 

ဆိုသည္။ ေက်ာက္မ်က္က႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက EITIကို သိရွိျခင္းအား ျမွင့္တင္ဖုိ႔ရာ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူျခင္း 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 

တျခားတစ္ဖက္တြင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားက EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ 

ေထာက္ခံသူမ်ားကို သတင္းေပးျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာတို႔အတြက္ 

တံု႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း တရားဝင္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ မရွိေသးဟု ဆိုသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 

ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းပြအဲတြင္း ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေသာအခါ MSG ျပင္ပမွ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ အ့ံၾသသြားပံုေပၚၿပီး 

MOGEသည္ ကုမၸဏီမ်ားကို စုေဝးရန္ ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိကာ MSG ျပင္ပမွ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ 

ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ MSG ျပင္ပ ေရနံကုမၸဏီတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ EITI အစီရင္ခံစာပါ 

မတိက်မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူ႔ကုိဆက္သြယ္ရမည္ကို ေသခ်ာမသိရဟု ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ MSGတြင္ 

တိုက္႐ိုက္ကုိယ္စားမျပဳေသာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းပြအဲတြင္းတြင္ EITIႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနပုံေပၚၿပီး EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ တျခားအေရးပါေသာ EITI စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ မည္သူ႔တြင္ 

တာဝန္ရွိသည္ကို စမ္းတဝါးဝါးျဖစ္ေနပံု ေပၚသည္။ ၎တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕သည္ EITI၏ 

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားအျပင္ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းဘ ဲရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ 

 

ေျမာက္ျမားစြာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမ်ားက EITI စံႏႈန္းအရ မလိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ေျပာရန္ 
                                                             
33 ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ျမန္မာ CNMC နီကယ္ ကုမၸဏီလီမီတက္၊ ျမန္မာရန္စဲ ေၾကးနီးလီမီတက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ခ်မ္းသာေရးေ႐ႊထုတ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕လီမီတက္၊ 
ထြန္းသြင္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီလီမီတက္၊ ပတၱျမားနဂါးသတၱဳတြင္းကုမၸဏီလီမီတက္၊ ေ႐ႊမုိးယံကုမၸဏီလီမီတက္၊ ဒယ္လ္ကုိကုမၸဏီလီမီတက္၊ ထာဝရသတၱဳတြင္းကုမၸဏီလီမီတက္ 
34 ပီစီ ျမန္မာ (ေဟာင္ေကာင္) လီမီတက္၊ PETRONAS Carigali Myanmar Inc.၊ PTTEPI Myanmar၊ ေပၚစကုိေဒဝူးေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ေ႐ႊေရနံ JOC Inc. 
35 ေက်ာက္စိမ္းေတာင္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမီတက္၊ စိမ္းလြန္ေတာင္တန္း ေက်ာက္မ်က္လီမီတက္၊ သိေရာမဏိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ Pang Huke Duwa Co. Ltd., 
ပတၱျမားနဂါး ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီလီမီတက္။ 
36 ေတာ္ဝင္ျမစ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီလီမီတက္၊ ဂၽြန္နီဘရားသား ကုမၸဏီလီမီတက္ 
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အေမးခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ EITIမွတစ္ဆင့္ 

CSOမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားက EITI၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားကမေပးေသာ စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ မိတၱဴမ်ားမွတစ္ပါး EITIႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

အခ်က္အလက္အားလံုးကို တင္ျပခဲ့သည္ဟု လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 

အစုိးရႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမ်ားက MSG အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပိုမုိေပၚလြင္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ 

ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၌ တိုးတက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ေဆြးေႏြးၾကေသာ CSO ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားက 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ MSG အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ စီနီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မတက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ၎က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 

ပိုမုိေႏွာင့္ေႏွးေစခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ EITI ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ အလုိက္သင့္ေနေသာ္လည္း 

၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားျဖင့္ ရရွိေစရန္ ကူညီျခင္းတြင္ EITI၏ ပိုမို၍ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ 

စြမ္းပကားကုိမူ နားမလည္ၾကေပဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတနာတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ UMEHL ႏွင့္ MEC စေသာ စစ္တပ္ေနာက္ခံ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ ပူေပါင္းပါဝင္မႈ မရွိျခင္းက EITI လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ EITI အစီရင္ခံစာ တစ္ခုလံုးကို အမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းအေပၚ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိ တခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမ်ားက 

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထုိကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရး က႑တြင္ ပင္မထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား 

သတိျပဳမိၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ကို EITIတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ အင္အားစိုက္ထုတ္မႈက နည္းပါးသည္။ UMEHLႏွင့္ MECတို႔ ပါဝင္လာေအာင္ 

MSG၏ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ပံုမွန္ စာမ်ားသာပို႔ၿပီး ေနာက္ထပ္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမျပဳလုပ္ဟု တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတနာတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

 

ေဆြးေႏြးၾကေသာ လုပ္ငန္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးက EITI အထေျမာက္မႈတြင္ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 

စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား မရွိဟု သေဘာတူၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားက ၎တို႔ေပးထားေသာ 

အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းက ၎တို႔ထံ (အတိအက်မေဖာ္ျပထားေသာ) ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး EITIတြင္ ၎တို႔ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ အစိုးရက ကာကြယ္မႈမ်ားေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုၾကသည္။ 

 

ယခင္က တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သက္ညွာခြင့္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို အစားထိုးမည့္ အၿမဲတမ္းအေျဖတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ အခြန္ဥပေဒအရ အခြန္ 

ထိမ္ခ်န္ျခင္း ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရွိ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိ နားလည္ေအာင္ရွင္းျပျခင္း အပါအဝင္ EITIတြင္ ကုမၸဏီမ်ား အျပည့္အဝ 

ပူးေပါင္းပါဝင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။ အခြန္ဥပေဒက ပံုမွန္အစိုးရ 

ဝတၱရားမ်ားမွတစ္ပါး အျခား ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခြန္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ျခင္းအား ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ EITI 

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝျခင္းကို “အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း” တြင္ ပါဝင္ေအာင္ စာပိုဒ္ကို ဘာသာျပန္ၾကရသည္ဟု 

အစုိးရအရာရွိတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ ထို႔အျပင္ EITI အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို  လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 

မူဝါဒအသစ္သည္ ပါမစ္ရထားသူမ်ားကို EITI အတြက္ ဆက္စပ္အခ်က္အလက္ အားလံုးကို လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ျပေစရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု 

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မွ်ေဝေျပာၾကားသည္။ 

 

 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏိုင္ငံတကာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကျဲဖတ္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းျခင္းတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ 

တိုးတက္မႈကို ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ EITI 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတုိ႔အျပင္ လူသိရွင္ၾကား ေဆြးေႏြးေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ရန္ 

ကမ္းလင့္ေထာက္ကူမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေနသည္က ထင္ရွားျမင္သာသည္။ 
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သို႔ေသာ္လည္း MSG ျပင္ပမွ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ EITI လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရာ၌ တက္ႂကြမႈ မရွိခ့ဲေၾကာင္း ျမင္ရသည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ယူဆသည္မွာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ နယ္ပယ္ခြဲမွ EITIတြင္ ပါဝင္မႈကုိ MSG အဖြ႕ဲဝင္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ထားၿပီး 

MSG အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပမာဏကုိ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပျခင္းတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤသည္က 

ဥပေဒအရ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ (ျပ႒ာန္းခ်က္ ၆-၁ ကို ၾကည့္ပါ။) သီးျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ 

အပ္စပ္မႈအေပၚ ျပတ္သားမႈမရွိျခင္းကို ဦးတည္သည္။ MSGတြင္ လက္ေတြ႕၌ လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အာဏာႀကီးျခင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ရွိေနၿပီး ဤသည္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွးေကြးမႈ ျဖစ္ေစသည္။ 

 

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရွိေသာ စစ္တပ္ေနာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ UMEHL ႏွင့္ MEC တို႔သည္လည္း စိုးရိမ္စရာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က 

တြင္းထြက္လုပ္ငန္း က႑ရွိ တျခား မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမ်ားက ၎တုိ႔၏ အေရးပါမႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ကုိ လံုးဝမၿခံဳငံုမိျခင္းတြင္ 

EITI အစီရင္ခံျခင္း၏ အမ်ား လက္ခံယံုၾကည္မႈကို အႏၱရာယ္ေပးလာႏိုင္သည္။ EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ ထိုကုမၸဏီႏွစ္ခုက တရားဝင္ 

အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ပါဝင္ေစရန္ အေလးအနက္ အားထုတ္ထားျခင္း အေထာက္အထားမရိွေပ။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အေျမာက္အျမားက 

ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း ဤသည္က EITI အစီရင္ခံစာ တစ္ခုလံုး သာမက EITI လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေအာက္ေျခမွ 

လႈိက္စားသြားေစႏုိင္သည္။ 

 

ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁-၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ စစ္တပ္ေနာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ MSG 

ျပင္ပမွ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပည့္အဝ တက္တက္ႂကြႂကြႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 

ေသခ်ာ ပါဝင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ အစိုးရသည္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁-၂-ခ အရ 

ကုမၸဏီ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ားအျပင္ EITI အထေျမာက္ေရးတြင္ 

အမွန္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအရ အဆင္ေျပေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အစုိးရက ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။  

EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ (#၁-၃) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို MSG တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MATA)အားျဖင့္ 

သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တာဝန္ခံေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္ 

ကိုယ္စားျပဳေစသည္။ MATA ကို ေဒသခံ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ၄၀၀ ေက်ာ္၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

EITI တြင္ ၎၏ အခန္းက႑အျပင္ MATA သည္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံေရးတြင္ ပုိမိုႀကီးမားေသာ လူထုပါဝင္မႈအပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတ 

က႑မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေရးကို ေထာက္ခံျခင္းတြင္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္စြာ လုပ္ကိုင္သည္။ MATA ၏ ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 

ျဖန္႔က်က္ထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕ ၁၄ ဖြ႕ဲ ပါဝင္သည္။ 

 

ဤအခန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္ေနရာမ်ား၏ အေျခအေနကို ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးသည့္အျပင္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈကိုလည္း ေဆြးေႏြးသည္။ 

 

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း။ အကယ္၍ ဥပေဒကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ႏွင့္ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ လူထုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူက်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကုိ မေႏွာင့္ယွက္လွ်င္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ၎တို႔၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အျမင္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပရန္ အခြင့္အေရးကို 

အာမခံခ်က္ေပးသည္။37 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ပံုေပၚေသာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ၎ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ “ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုကို အသံုးျပဳ၍ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ 

မွားယြင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ လြန္ကဲေသာ လႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေစျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း” အားျဖင့္ 

အျပစ္ရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိရေသာ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ေထာင္ဒဏ္သတ္မွတ္ေသာ ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ပါဝင္သည္။ ထိုဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခြဲ 

၇၇ က အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အာဏာရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပျခင္း 

                                                             
37 အပုိဒ္ ၃၅၄  
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ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 

 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

မတုိင္မီ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားကုိ အစိုးရက ပိတ္ႏိုင္ရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။38 ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဆုိရွယ္မီဒီယာတြင္ 

မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေသာသူမ်ားအား မေလ်ာ္မကန္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း လမ္းေပါက္မ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ထိုနည္းျဖင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကို 

ေဝဖန္ျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္သည္ဟု လူထုအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ႏိုင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ စံႏႈန္းတုိ႔ျဖင့္ ခ်ိန္ညိွရန္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေနၾကသည္။ 

 

ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕39 အရ အစိုးရကုိ ေဝဖန္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရန္ အသံုးျပဳသည့္ တျခားဥပေဒမ်ားသည္ 

အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒ၊ တရားမဝင္အသင္းဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး 

ဥပေဒတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒႏွင့္ တရားမဝင္အသင္းဥပေဒတို႔သည္ ကိုလိုနီေခတ္မွ 

ဥပေဒမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔တြင္ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေသြးထုိးလႈံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္စုေဝးျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

ပါဝင္သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေရးဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔၊ ႏုိင္ငံ့စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ပ်က္ျပားေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို 

အသုံးျပဳျခင္းအား ျပစ္ဒဏ္စီရင္သည္။ 

 

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းညႊန္ၾကားခ်က္က40 “မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏို္င္ငံသားေနရာမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 

ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေနရာအေျမာက္အျမားတြင္ က်န္ရိွေနၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ 

အာဏာပိုင္မ်ားက လူထု အသိုင္း အဝိုင္း လႈပ္ရွားမႈကို သံသယျဖင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သည္ဟု ယူဆသည္။။ ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 

လယ္သမားမ်ား၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အစုိးရလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပး စီရင္ကာ ေထာင္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။” ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာပန္က 

မၾကာေသးမီက အကျဲဖတ္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ သည္ ယိုယြင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 41  
 

ဤဥပေဒမ်ားပါဝင္ေသာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးနီးပါးတြင္ သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား 

အပၚ အစိုးရကို အစုိးရဆန္႔က်င္သူမ်ားက ေဝဖန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံသား 

ေနရာ၏ အေျခအေနကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သံုးသပ္ထားၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ အစီရင္ခံစာက သယံဇာတတူးေဖာ္မႈႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥမ်ားအေပၚ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထားမႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေဖာ္ျပမထားေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အဆိုအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လက္ပေတာင္းေၾကးနီေတာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ၎တို႔၏ 

“ဆႏၵျပမႈသည္ အခ်ည္းႏွီး” ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသည္ ထိုအျငင္းပြားဖြယ္ မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းက ဖန္တီးေပးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို လိုအပ္သည္ဟု 

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ဆူပူမႈတစ္ခု42 ရိွခဲ့သည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံကို တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလြတ္လပ္မႈ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖင့္ Freedom House Monitor43 က အကျဲဖတ္ရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ လူထု 

လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အမွတ္ ငါးမွတ္ရရွိသည္။44 လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို အကျဲဖတ္ရာတြင္ 

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းႏွင့္ မထုတ္ေဝမီ အတည္ျပဳခ်က္ယူျခင္းတို႔ တရားဝင္ရပ္စဲစဥ္ကပင္ 

တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု Freedom House က ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသေရဖ်က္မႈဥပေဒမ်ားအရ တရားစြဲခံရဖြယ္ရိွျခင္းအားျဖင့္ 

ကိုယ္တိုင္ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းကို တိုက္တြန္း ေနဆျဲဖစ္သည္။ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေရးေသာ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္က်ျခင္း အႏၱရာယ္ႀကံဳၾကသည္။ 

 

                                                             
38 ICNL (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ)၊ ‘ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္ေစာင့္ၾကည့္ေရး။ ျမန္မာ (ဗမာ)’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ။ 
39 Ibid 
40 ADB (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)၊ ‘လူထုအသုိင္းအဝိုင္းအခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ။ 
41 PEN America (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ)၊ ‘လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔သည္ ထင္ရွားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ ရိွေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 
လူထုအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက ေတြ႕ရိွသည္။ ’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ။ 
42 Heinrich-Böll-Stiftung (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ)၊ ‘ျမန္မာ့ လူထုအသုိင္းအဝုိင္း၏ ေမွးမိွန္ျခင္းလား’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ။  
43 Freedom House (၂၀၁၈ ခုႏွစ္), ‘၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚအမ်ားအျမင္’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ။ 
44 ၁=အလြတ္လပ္ဆုံး၊ ၇=မလြတ္လပ္ဆုံး။ 
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာက45 သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

မည္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိမွ် တိက်စြာ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုေနရာက်ဥ္းက်ဳပ္လာျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ Civicus 

Monitor46 က LGBTI အဖြဲ႕မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေနရဆျဲဖစ္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနရေၾကာင္း ၎၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ႏိုင္ငံသားေနရာအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ဖိႏိွပ္မႈမကင္းျခင္းအျဖစ္47 အမ်ိဳးအစားခြဲထားသည္။ ဆႏၵျပျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရဲအင္အားကို လြန္ကစဲြာ အသံုးျပဳျခင္းက ဆက္လက္ရွိေနဆဟုဲ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။  

 

EITI လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ MSG အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ရန္အလို႔ငွာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္စီသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ 

၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (အခန္း ၅-၂)အရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မွ်မွ်တတ ေ႐ြးေကာက္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပကာ 

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ လြတ္လပ္ျခင္းကို MSG၏ သတ္မွတ္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္က အေလးထားသည္။ 

 

လုပ္ေဆာင္မႈ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒက 

ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ၎က ျပည္တြင္းမွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs) 

ႏွစ္ခုစလုံးကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အကယ္၍ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မွတ္တမ္းတင္စဥ္တြင္ တစ္ႀကိမ္အခြန္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ ၎တို႔ကုိ  

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတခ်ိဳ႕ကုိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး တခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

(ႏိုင္ငံေတာ္)၊ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တုိ႔တြင္ မွတ္ပုံတင္ေရးေကာ္မတီ ေျခာက္ခုမွ တစ္ခုခုျဖင့္ 

ေလွ်ာက္ထားေစျခင္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖန္႔က်က္ေပးထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္အဆင့္သုိ႔ ေျပာင္းလရဲန္ ႀကိဳးစားသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ 

ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အာဏာပုိင္၏ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ နယ္ေျမအတြင္းတြင္သာ အဖြဲ႕အစည္း၏ 

လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ ဤလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖန္႔က်က္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္က 

ျမင့္တက္လာေစသည္။48  

 

၂၀၁၄ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒက မိတ္ဆက္ေသာ ထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလတဲစ္ခုသည္ မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ 

ဆႏၵအေလွ်ာက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခြဲ ၇ က “ေဒသတြင္း 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပံုတင္ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္” ဟု 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားသည္လည္းပ ဲ ႐ိုးရွင္းလာသည္။ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို 

(ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္) ၅၀၀,၀၀ က်ပ္မွ ၁၀၀,၀၀ က်ပ္ႏွင့္ (တိုင္းေဒသအဆင့္) ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ သက္တမ္းတိုးေၾကးမ်ားကိုမူ 

ေကာက္ခံျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအသင္းအဖြ႕ဲမ်ားကို ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္ေစသည့္အျပင္ အဖြဲ႕ဝင္ဆုိင္ရာႏွင့္ အတည္ျပဳထားေသာ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲရွိသည့္ ကိစၥတြင္လည္း အစီရင္ခံစာတင္ေစသည္။ 

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒက ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ အေထာက္အပံ သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြလက္ခံရန္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္းပဲ 

                                                             
45 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ)၊ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလ။ 
46 Civicus (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ)၊ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။ accessed here in October 2018. 
47 “ဖိႏိွပ္မႈ”၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ဟူသည္ “ႏုိင္ငံသားေနရာသည္ ထင္ရွားစြာ ေဘာင္ခတ္ခံထားရသည္။ အာဏာလက္ကုိင္ထားသူမ်ားကုိ ေဝဖန္ေသာ တက္ႂကြသည့္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အေနွာင့္အယွက္ေပးခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ 
ေသဆုံးျခင္းစေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ႀကံဳရသည္။ လူထုအသုိင္းအဝုိင္း အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ ရိွေသာ္ျငားလည္း ၎တုိ႔၏ အားေပးမႈအလုပ္ကုိ ပုံမွန္ေႏွာင့္ယွက္ၿပီး 
အာဏာပုိင္မ်ားက မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္သူ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္သူမ်ားကို အာဏာပုိင္မ်ားက 
လက္နက္ခဲယမ္း၊ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အပါအဝင္ အဆမတန္အင္အားသံုးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပစ္မွတ္ထားဖြယ္ရိွသည္။” မီဒီယာက ထံုးစံအတုိင္း 
ႏုိင္ငံအဆင့္ကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ မည္သည့္အသံမ်ားမဆုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ ႐ုတ္တရက္တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကာရွည္ေသာ 
တရားေရးရင္ဆုိင္မႈတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ပစ္မွတ္ထားခံရသည္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ထားၿပီး အင္တာနက္တြင္ လႈပ္ရွားမႈကို ျပင္းထန္စြာ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္သည္။”  ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕အရ အနည္းဆုံးအဆင့္တြင္ ဒုတိယျဖစ္သည္။ 
48ICNL (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ), ‘ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ(ဗမာ)’၊ ဤ၌ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ။  
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အတိအလင္းေဖာ္ျပသည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကို မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တူညီေသာ အေထာက္အပ့ံကို လက္ခံခြင့္မရွိဟု 

အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုသင့္ မသင့္ကိုမူ မရွင္းလင္းေပ။ 
 

EITI တြင္ လူထုအသုိင္းအဝိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳရန္ MATA ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး အားလုံးမွ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ စုစုေပါင္း ၄၄၉ ခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ MATA၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာေရးႏွင့္ တာဝန္ယူျခင္းကို အားေပးရန္၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၏ လြတ္လပ္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒေဘာင္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။49 MATAသည္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအာက္အဆင့္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅၀၀ ေက်ာ္၊ ပဲ့ကိုင္သူအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ နည္းပညာပို္င္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ကိုင္ေနေသာအဖြ႕ဲတစ္ခုတုိ႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္သည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EITI အထေျမာက္ျခင္း၏ အစပုိင္းတြင္ MATAသည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 

အျခားမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြလက္ခံရန္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ MATA သည္ သဘာဝရင္းျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ 

(NRGI) က့ဲသို႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့တုိ႔ကို လက္ခံႏိုင္ၿပီး 

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၎၏ပါဝင္မႈကို ခိုင္မာေစရန္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္က ထင္ရွားသည္။ MATA ၏ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လက္ရွိတြင္ ဆိုင္းင့ံထားသည္။ 

 

လူစုဖြဲ႕ျခင္း။ ရထံဲမွ ေရွးဦးစြာ ခြင့္ေတာင္းရေသာ္ျငားလည္း လြတ္လပ္စြာ စုေဝးျခင္းအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ဦးဆံုးခြင့္ျပဳျခင္းကို 

လိုအပ္ဆျဲဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္က “ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား” အတြက္သာ ပိတ္ပင္ႏိုင္သည္ဟု ၎ဥပေဒကို ဆက္လက္၍ 

မြမ္းမံခဲ့သည္။ ေထာင္ဒဏ္ကို တစ္ႏွစ္မွ ေျခာက္လသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ဤမြမ္းမံမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ EITI ႏွင့္ မဆက္စပ္သည္ 

ျပႆနာမ်ားမဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အတြက္ ဖမ္းဆီးခံေနၾကရဆျဲဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္50 ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 

စစ္ပြဲကို ရပ္စရဲန္ေတာင္းဆိုသည့္ စစ္ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲကို စည္း႐ုံုးေသာ ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္သူ ၁၇ ဦးကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲမ်ားက စြဲခ်က္တင္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဤဦးေဆာင္သူမ်ားကို ဆႏၵျပပြဲမတိုင္မီ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူထားျခင္းအတြက္ ဖမ္းဆီးသည္ဟု ဆိုသည္။ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ လက္ပေတာင္းေၾကးနီေတာင္ ဆႏၵျပပြမဲ်ားတြင္ ရဲမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုးဆယ္ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု 

ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ တင္ျပခ့ဲသည္။51 

 

MATA ၏ ပါဝင္မႈကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ -  EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ MATA ၏  ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ  တရားဥပေဒ အရ ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕တြင္ျဖစ္ေစ 
ဟန္႔တား ေနွာင့္ယွက္ခံရျခင္း မရွိေပ။ သံုးပြင့္ဆုိင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားအရ MATA သည္ EITI လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ၎၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္မွတဆင့္ ကြင္းဆင္း 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္္သည္။ အစုိးရသစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေသာ ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ MDTF 
၏ ရံပံုေငြ အျပင္ NRGI  ၏ရံပံုေငြျဖင့္ MATA ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ပံ့ပုိးသည္။  

 

ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ - ျမန္မာႏိုင္္ငံတြင္း EITI လုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္ MATA သည္ လြတ္လပ္စြာ၊ 
တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ခ့ဲသည္ကုိ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။  EITI အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား 

                                                             
49MATA ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ဤတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
50 Radio Free Asia (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ), ‘ျမန္မာႏုိင္ငံ CSO အဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းအား ရပ္တန္႔ေစလုိသည္။ ’၊ ဤတြင္ 
ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္။ 
51 Amnesty International (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ), ‘ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ မုိင္းတြင္း၌ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ရဲအင္အားအသုံးျပဳမႈကုိ စစ္ေဆးျခင္း’၊ ဤတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ။ အပုိဒ္ ၁၉ ကုိလည္း ၾကည့္ပါ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)၊ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ယိုယြင္းေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ HCR က 
ေဖာ္ထုတ္ရမည္’၊ ဤတြင္ ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ။  
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ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ အစီရင္ခံစာ၏ နယ္ပယ္ကို တုိးခ်႕ဲႏိုင္္ေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ အေရးဆိုတင္ျပခဲ့သည္။   ဥပမာအားျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ EITI 
အစီရင္ခံစာတြင္ သစ္ေတာက႑ပါဝင္ေစရန္ MATA က တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ 
အခ်က္အလက္မ်ား ညိွႏႈိင္းျခင္းမွ ရလဒ္အျဖစ္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈအား စစ္ေဆးျခင္းကုိလည္း ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ 
အစိုးရသစ္ကူးေျပာင္းေသာကာလအတြင္း လက္ရွိ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပဲ့ကိုင္လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိပုိင္ဆိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး MEITI ၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ လမ္းညႊန္ ေရးဆြဲရာတြင္  ပါဝင္ပံ့ပုိးခဲ့သည္။ EITI 
အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ပံ့့ပုိးခၿပီး အျခား MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ႏိုင္္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ဦးစားေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။  တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကို ဦးစားေပးလ်က္ MATA သည္ 

တရားဝင္ျဖစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ၾကြၿပီးထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ အၾကံေပးတစ္ဦးႏွင့္ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္သည္။   

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို လက္လွမ္းမီမႈ (Access to public decision- making) -  မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ MATA ၏ 

ပါဝင္မႈသည္ EITI ကိုေက်ာ္လြန္ သည္အထိ က်ယ္ျပန႔္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ MATA သည္ ၿပီးခ့ဲေသာ ေက်ာက္မ်က္က႑မူဝါဒ 

မူၾကမ္းေရးဆြဲခ့ဲသည့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့့ျခင္း ျဖစ္သည္။ MATA သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္လည္း 

ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္္စြမ္းရိွသည္။  

 

ထုိမွ်သာမက  ျမန္မာႏိုင္္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပိုမုိတုိးတက္ ပါဝင္လာလ်က္ရိွသည္။ ပင္လံု 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခဲ့ၿပီး MATA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝုိင္းမ်ားတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထည့္သြင္းရန္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။52 အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မီတီ စသည့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းတူးေဖာ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို 

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ လုပ္ကို္င္ေနသည့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ား၌လည္း ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္သည္။   MATA အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ တဦးခ်င္း 

လုပ္နိုင္စြမ္းအလုိက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္လည္း အႀကံေပးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။  

 

ADB ၏ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ား အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္53တြင္ ႀကီးမားေသာ ႏုိင္္ငံတကာ NGO မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး NGO 

အခ်ိဳ႕ကသာလွ်င္ အစိုးရထံတြင္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ 

ေရးထုိး၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ အစုိးရသည္ ဖြိ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္ပင္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ ပိုမုိ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။   

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ - အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ MSG ႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကၿပီး EITI ကို 
၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္္ေရး နညး္လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္ဟု မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးက ရႈျမင္သည္။ 

သံုးပြင့္ဆုိင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ၾကေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေထာက္ခံ အႀကံျပဳျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္  EITI 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ၾကသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူညီၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း MSG တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ EITI ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
အလြန္အမင္းေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက  ရႈျမင္ေနၾကသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  
ကုမၸဏီမ်ား၏ စစ္ေဆးထားေသာ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးရျခင္းသည္ ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္္ၿပီး MSG ၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ကိုလည္း ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။   အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ အနည္းငယ္က MSG မွတဆင့္ 
အရပ္ဘက္လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အခြင့္အလမ္းကို လက္ခံေသာ္လည္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို 

                                                             
52 ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
53 ADB (February 2015), ‘ရပ္ရြာလူထုမွတ္ခ်က္မ်ား - ျမန္မာ’ ကုိ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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လုိက္ေလ်ာရန္မွာ တခါတရံ အခက္အခ ဲ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အစုိးရနားလည္ထားေသာ EITI နယ္ပယ္ ျပင္ပရွိ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ကိုးကားေျပာဆုိသည့္ ဥပမာတစ္ခုတြင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက MSG ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႕မ်ားမွ ပုိမုိလက္ေတြ႔က်က် ေမွ်ာ္မွန္းသင့္ေၾကာင္း  ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ အျခားဘက္မွလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားရိွ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း MSG အဖြဲ႔ဝင္အားလုံးသည္ 
အျမင္ မတူညီမႈမ်ား႐ွိေနျခင္းမွာ  ပံုမွန္ပင္ျဖစ္ျပီး ကုိင္တြယ္၍ ရႏုိင္္ေၾကာင္း၊ EITI လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႔မသြားေစႏုိင္္ေၾကာင္း 
သေဘာတူညီၾကသည္။    ကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အေျခခံက်ေသာ တူညီမႈကုိ ေတြ႔႐ိွရန္မွာ  အစပုိင္းတြင္ ခက္ခ၍ဲ အစည္းအေဝးကို 

ရပ္နားလုိက္ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ယခင္က ရွိခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ MSG သည္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္အၾကား ယုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္လာႏိုင္္သည္အထိ အတူတကြ လုိက္ေလ်ာညီေထြ အလုပ္လုပ္ရန္ သင္ယူႏုိင္္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ဆုိသည္။  

MSG အတြင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ MSG မွ ေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔အျမင္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိႏိုင္္ၾကေသာေၾကာင့္  လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိေရးအတြက္ အဟန္႔အတား တစံုတရာမရွိေၾကာင္း ပါဝင္သူအားလံုးက 
သေဘာတူၾကသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရာတြင္လည္းေကာင္း၊ EITI လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အဟန႔္အတား ရိွေနသည္ဟုမခံစားရေၾကာင္း၊ သူတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းမွလည္း အဟန္႔အတားရွိသည္ဟု မခံစားရေၾကာင္း 
အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သံုးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အတြင္း လံုေလာက္ေသာ ျငင္းခံုမႈ မရိွေၾကာင္း၊ တခါတရံတြင္ MSG အစီအစဥ္တြင္ 

ပါဝင္ေစလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္မရေသာေၾကာင့္ စနစ္တက် မကိုင္တြယ္နုိ္င္ခဲ့၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္  
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းတစ္ခုသို႔ IA ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ အစုိးရက လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။   
သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျခင္း တို႔အတြက္ အလားအလာသည္ ျပႆနာ၏ 

အေျဖကို ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေလးမႈေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း 
ေဖာ္ျပသည္။   

၎တုိ႔၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊ MATAကို အစိုးရထံတြင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဆြးေႏြးညိွနႈိင္းေသာအခ်ိန္၌ ဆုိင္္းငံ့ထားရသည္။ 
မွတ္ပံုတင္မႈကို အတည္ျပဳရန္ ေနွာင့္ေႏွးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္မထားျခင္းက ၎တုိ႔၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

ဆုိးဆုိးရြားရြား မထိခုိက္ေစခဲ့ေပ။  

၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊ အျခားနယ္ပယ္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ EITI 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ နည္းပညာဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိသည္ဟု  ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာတူၾကသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ 

အနည္းငယ္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းရည္သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္ လူမႈေရး ကုန္က်စရိတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ အသံုးခ်ႏိုင္္ဘြယ္ ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။  MATA က သူတုိ႔သည္ ေဒသခံတုိ႔၏ ေနထိုင္မႈဘဝအေပၚ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းစသည့္ EITI အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တုိ႔၏ အေရးဆုိတင္ျပမႈမ်ားတြင္ 

အသံုးျပဳေၾကာင္း ျပန္လည္ ေခ်ပေျပာဆိုသည္။ ၎တို႔က သူတုိ႔သည္ EITI အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သုေတသန စာတမ္းတစ္ခုကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္းကုိ ကုိးကားသည္။ ၎တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္္ေသာ အခ်က္အလက္ 

ပဏာမေျခလွမ္း (open data initiatives) ကိုလည္း ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။  

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ - MATA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ EITI သာမက တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒမူၾကမ္း ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ 

ေျမသိမ္းဥပေဒကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ ဥပေဒျပဳေရးစသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖိုရမ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ႏိုင္္ခဲ့သည္။ 
အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မ႐ွင္တြင္လည္း MATA မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား႐ိွသည္။  

ျမန္မာနုိ္င္ငံတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ဆိုင္ရာတုိးတက္မႈလားရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ အျမင္မ်ား 

ေရာေထြးေနသည္။ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑ႏွင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ 
အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက လက္တံု႔ျပန္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ 
ေလ်ာ့နည္းလာလ်က္ ရိွသည္ဟု အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုက ဆုိသည္။ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မပတ္သက္ေစကာမူ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အဆင့္ျမင့္ရာထုူးရရွိေနသည့္ ႏုိင္္ငံေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားကုိ ေဝဖန္ခံရေသာ  ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လက္တုံ႕ျပန္ 
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ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့႐ွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းသမားမ်ားက ေျပာဆုိသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ အေပၚဟန္႔တားမႈမ်ား 

ရွိေနေသးေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနကုိ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မျပဳလုပ္မီအေျခအေနမ်ားထက္ သာလြန္ေသာ ႀကီးမားသည့္ 
တုိးတက္မႈတစ္ရပ္ဟု ယူဆေၾကာင္း  အျခားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက အခုိင္အမာ ေျပာဆိုၾကသည္။  ေနာက္ဆံုးတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အခ်ိဳ႕က EITI 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မျပဳမီ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ နႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေျပာင္းအလ ဲမရွိေသးဟု သုံးသပ္ၾကသည္။  

တရားဥပေဒမူေဘာင္၌ ဥပေဒမ်ားစြာသည္ (ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ၊ ၂၀၀၄ ခုနွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ 

ႏိုင္္ငံေတာ္လ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒ) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းခြင့္တို႔အေပၚ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ဟန္႔တားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း 
အားလံုးက သေဘာတူၾကသည္။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ အသံုးျပဳေနေသာ မည္သူကုိမဆုိ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ေသာ ၂၀၁၃ 

ခုနွစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ထုတ္ျပန္ျခင္းအား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ (Facebook) ကုိ အသုံးျပဳ၍ 
အရပ္သားအုပ္စုမ်ားက ျပဳလုပ္သည့္ အစုိးရကုိ ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ေစသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ေသာ္လည္း 
တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကို မေတြ႔ရေပ။ 

ေဆြးေႏြးၾကေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားက ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ တရားစြဲဆုိ ခံရသည့္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ဦးတည္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မၾကားဖူးေသာ္လည္း တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းျပႆနာမ်ားဆုိင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကို 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ဤပုဒ္မကို အသံုးျပဳ၍ အေရးယူခံရႏိုင္္ေခ်႐ွိသည္ကုိ ေလ်ာ့မတြက္ၾကရန္ အႀကံျပဳသည္။  

MSG ျပင္ပတြင္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ၾကေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မွ ပါဝင္သူမ်ားက ဥပေဒမူေဘာင္သည္ ပိုမုိယိုယြင္းလာသည္ဟု မယူဆႏိုင္္ေသာ္လည္း 

လတ္တေလာျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္္ငံသည္ 
အသေရဖ်က္ျခင္းအတြက္ သီးျခားဥပေဒရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အခိုင္အမာေျပာလ်က္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) က်င့္သံုးမႈ၏ 

တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိုးနွက္ခ့ဲၾကသည္။ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေကာင့္ဟက္ျခင္း (အျခားသူတစ္ဦး သံုးစြဲေနေသာ 
အေကာင့္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူေနွာင့္ယွက္ျခင္း) ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ထက္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အြန္လိုင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း ျဖစ္ေနသည္ဟု ၎တို႔က ဆုိသည္။ ၎တုိ႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ 

ျပင္ဆင္လုိက္ေသာ ဥပေဒသည္ အေသေရဖ်က္မႈအတြက္ အေထာက္အထားျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ကုိ ရုတ္သိမ္းျခင္းမရွိဘ ဲ အာမခံေပးႏိုင္္သည္ ဟုသာ 
ျပင္ဆင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။  

 အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံ႔ ၿဖိ းဳမႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ 

တရားဝင္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားအျပင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ရွိေနသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားသုို႔ 
သြားေရာက္ခြင့္ကုိပါ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ား ရိွေနသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ ႏိုင္္ငံျခားသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားကုိ တုိင္းျပည္၏ 
အဖိုးအထုိက္တန္ဆံုး အရင္းအျမစ္မ်ား ေတြ႕ရွိရာေနရာျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား ရွိေသာ ဖားကန္႔သုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
ထုိသုိ႔ တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းသည္ ထုိေဒသ အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း သံုးသပ္ေရးသားရန္ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ေသာ 
သတင္းသမားမ်ား၏ စြမ္းရည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္ဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းသမားမ်ားက ဖားကန္႔၊ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္း 

စသည့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ ေနရာမ်ားသည္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သတင္းသမားမ်ား၏ လံုျခံဳေရး အတြက္ 
အမွန္တကယ္အႏၱရာယ္ ရွိေနျခင္းကုိ လက္ခံၾကသည္။  

စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ အစုိးရကို ေဝဖန္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ထုတ္ေဝႏိုင္ေနေသးေၾကာင္း သိရွိထားလ်က္ကပင္  လက္တံုျပန္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ 
အစုိးရအေပၚ ေဝဖန္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ကိုယ္တုိင္ စီစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား  အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ 

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ သေဘာထားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ အျခားသတင္းသမားတစ္ေယာက္ အဆိုအရ ၂၀၁၇ခုနွစ္တြင္ သစ္ေတာက႑ 
မူမမွန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုကိုလံႈ႕ေဆာ္ေသာသတင္းေၾကာင့္ သတင္းသမားတစ္ဦး အသတ္ခံခ့ဲရသည္ဟု ယူဆႏုိင္္ေသာ အမႈတစ္ခုအပါအဝင္ 

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္၍ အနုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္းေၾကာင့္ အဖမ္းဆီးခံရေသာ ၊ အသတ္ခံရေသာ   
သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား အေၾကာင္းဥပမာအခ်ိိဳ႕ကုိ ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။ ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ သတင္းသမားမ်ားက သူတို႔သည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ျပစ္မႈမ်ားကို သတင္းေရးသားႏိုင္္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္အတိအက်ကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္္ေစသည္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။  ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 
တြင္းထြက္ရတနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဂလိုဘယ္ဝစ္နက္စ္ (Global Witness) အစီရင္ခံစာ စသည့္  သတင္းမ်ားတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားျဖင့္ တင္ျပလွ်င္ တရားစြဲခံရႏုိင္္ေခ်မွာ နည္းပါးေသာ္လည္း အတြင္းက်က် သတင္းမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးမ်ားညိစြန္းလွ်င္ 
တရားစြဲဆုိခံရရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္ဟု ဆုိသည္။  သတင္းသမားမ်ား၏ အဆုိအရ၊  တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္မႈ အေၾကာင္း 
သတင္းေရးသားမည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကို ဤသုိ႔ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ တားဆီးထားသည္ဟု သိရသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 
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ကုိးကားသည့္ အျခား ျဖစ္ရပ္မွာ ဖားကန္႔ရွိ သတင္းသမားတစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသတင္းသမားသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ 

ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳ းေဖာက္ေနေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိအမႈမွာ ကုမၸဏီက စြဲဆုိေသာ အမႈျဖစ္သည္။  

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိကာလႏွင့္ ယခင္နွစ္အေျခအေနမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေစေသာအခါ သတင္းသမားမ်ားက 
၂၀၁၁ခုနွစ္မွစ၍ အေျခအေနသည္ တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လာေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည္။ မီဒီယာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား လံုးဝ 
ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လူမႈမီဒီယာမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကို 

လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိျခင္းကုိ တိုးတက္ေစသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳသည္။  သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒတြင္ တုိးတက္မႈမရွိေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္ျပဳေသာ္လည္း ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံၾကသည္။   ျပည္သူလူထု၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ရႏိုင္္မႈသည္  နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိးတက္မႈရွိလာၿပီး အစုိးရအရာရိွမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴ းမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈကို ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ 
ပုိမိုရရွိႏိုင္္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။   အရာရိွအနည္းငယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ ထုိေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုမႈမရွိဟု သိရွိေနၾကဆ ဲ
ျဖစ္လင့္ကစား ေဆြးေႏြးၾကေသာ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က အစုိးရသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔မႈတြင္ ပုိမုိ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွလာသည္ဟု ဆုိသည္။ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားက MSG မွ CSO အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့သည့္နွစ္က ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း တူးေဖာ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ 
လက္ကမ္းစာရြက္ေဝငွမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ ဖမး္ဆီးမႈခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိျပႆနာကုိ MSG က အေလးထားေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရၿပီး 
EITI အမ်ိဳးသားညိွနုႈိင္းေရးမႈးမွ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေသာအခါ ေျပလည္သြားခဲ့သည္။  အစိုးရဌာနတစ္ခုက သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိလာပါက NGO မ်ားႏွင့္ ညိွနႈိင္းေျဖရွင္းျခင္းမျပဳရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဌာနတြင္းအမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ စစ္ကိုင္းမွ MATA ၏ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးသည္  

သတၱဳတြင္းတစ္ခု၏ လူမႈေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆုိခဲ့ ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပေနစဥ္အတြင္း အဖမ္းခံခ့ဲရသည္။ 
တုိင္ၾကားမႈကို မည္သူကစတင္ခဲ့သည္မွာ မရွင္းလင္းေပ။  အံ့အားသင့္ဘြယ္ေကာင္းစြာပင္ လြန္ခဲ့သည့္ အစိုးရကခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကုိ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အား ကန္႔သတ္ရန္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕မ်ားစြာတို႔က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 

ထုိျပႆနာမ်ားသည္ MSG၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ား အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳႏုိင္္ဟု ရႈျမင္ၾကေၾကာင္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ EITI လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သူတုိ႔ကို 

အကဆဲတ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ေနရာတစ္ခု ေပးခဲ့ျပီး တရားဥပေဒဆုိင္ရာ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ကူညီ ဖယ္ရွားခဲ့သည္ဟု 
အသိအမွတ္ျပဳေနဆျဲဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ အရပ္ဘက္္လူမႈအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရေလ့ရွိျပီး ယခုအခါ MSG အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးအၾကား ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ EITI 

ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္မလုိအပ္ဘ ဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္္ၿပီျဖစ္သည္။   

အခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက MSG အဖြဲ႕ဝင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ MSG အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တားဆီးပိတ္ပင္မႈ 

တစုံတရာမရွိဘ ဲ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏိုင္္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ၿပီး  EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းထိေရာက္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို MSG ကုိေက်ာ္လြန္၍ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္သုိ႔ တုိးခ်႕ဲသြားရမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ 

အျခားအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကို တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ 

က်င့္သံုးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ သူတုိ႔က အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္္ငံအဆင့္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

တုိးတက္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိသည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏုိင္ငံတကာ အတြင္းေရးမႈးရံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္္ငံသည္ ဤလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမႈေအာင္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈကုိ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  

EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္္ငံတြင္ EITI 
လုပ္ငန္းမ်ား ပုံစံထုတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ သင့္တင့္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိႏိုင္္သည့္ 
လံုေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားရွိသည္။ MSG အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အတူ ပါဝင္ 

ပတ္သက္သူမ်ားအျမင္က EITI လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းညႊန္ပ့့ံပိုးျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
အစိုးရဘက္မွ အေရးပါေသာ အရာရွိမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ရက္ မ်ားျဖင့္ အဆင္သင့္ရွိျခင္း၊ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
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ညိွနႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ လံႈ႕ေဆာ္ ပံုေဖာ္ေပးျခင္းတုိ႔တြင္ MATA ၏ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို သက္ေသျပဳေနေပလိမ့္မည္။  

အခ်ိဳ႕ေသာ ရႈေထာင့္မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနဆ ဲ ျဖစ္ေနလင့္ကစား နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ရန္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းရည္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တုိးတက္မႈ႐ွိလာသည္ဟု မိတ္ဖက္မ်ားကဆုိသည္။    အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲသည္ အထူးသျဖင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ိွပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔တြင္  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွတဆင့္ 

သူတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိုးျမွင့္ရန္ လုံ႔လျပဳ၍ အားထုတ္ၾကေၾကာင္း သက္ေသမ်ားရွိသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒ မူၾကမ္းအသစ္ေရးဆြဲျခင္း စသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တြင္ အစိုးရႏွင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ  ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။  

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက တည္ဆဥဲပေဒမ်ားအရ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္တုိ႔အေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားရွိေနဆျဲဖစ္ၿပီး သတင္းသမားမ်ားအပါအဝင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ လက္တုံ႔ျပန္မည္ကုိေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲျဖစ္သည္ကို သေဘာတူညီၾကသည္။  တခ်ိန္တည္းတြင္ 
သိရိွထားေသာ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ MSGအဆင့္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕မ်ား 

သည္ သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို MSGအစည္းအေဝးတြင္ျဖစ္ေစ၊ EITI လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ဟန္႔တားပိတ္ပင္မႈမရိွဘ ဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္္ၾကသည္မွာ 
ထင္ရွားသည္။  အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မွ လူအမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ေဘာင္ခတ္ ခံထားရသည္ဟု ဆုိရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ 

တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ရွိေနသည္ကို သိ႐ွိ 
လက္ခံရမည္ျဖစ္သလို၊ ကြင္းဆင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးက႑ အေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးရန္ ေနရာျဖစ္လာပံုႏွင့္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားဥပေဒ 
ဆုိင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ဖယ္႐ွားရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပုံ တုိ႔ကို   ရႈျမင္ခဲ့ရသည့္္အေလ်ာက္ EITI သည္   အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

အခန္းက႑ကို က်ယ္ျပန္႔ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။   

တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခုိက္နစ္နာသည္ဟု ခံစားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ဦးတည္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားေသာအခါ  လက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားသည္ ဟူေသာ သေဘာထားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
လက္ခံထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္ျပီး ခုိင္မာေသာ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထုိက႑မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ေဝဖန္ေသာ သတင္းမ်ားထုတ္ေဝျခင္း အခ်ိဳ႕ေသာ အစုိးရအရာရိွမ်ားက 
လက္ခံခြင့္ျပဳဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူ အမ်ားစုက လက္ခံထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၏ အျပန္႔က်ယ္ေသာ 
ပုဒ္မအရ လက္တံု႔ျပန္မႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ  လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ အသေရဖ်က္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု   

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းက တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။   ထုိမွ်သာမက၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္မႈအတြက္ ျငင္းဆိုခံရဆဲျဖစ္ေနလင့္ကစား၊ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ 

အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုအခါ လြန္ခဲ့ေသာ အစုိးရလက္ထက္ကထက္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီရရွိမႈ ပိုမုိလာသည္မွာ ထင္ရွားသည္ဟု 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက လက္ခံသေဘာတူသည္။ ထုိ႔ျပင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအတြက္ ညိွနႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သူတုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ သူတို႔သည္ လံုးဝတိတ္ဆိတ္မေနေၾကာင္းႏွင့္ 
တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ရန္ အခြင့္အလမ္းကုိ 
လက္လွမ္းမီရရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေနသည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ပုိမိုအားေကာင္းေစရန္ အမ်ားျပည္သူ၏ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို 

အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ဟု အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားက ယူဆၾကေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအပါအဝင္ EITI 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း ရႈေထာင့္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ႏိုင္္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ တရားဥပေဒ၊ 
အာဏာအပ္နွင္းမႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ဆက္လက္ေထာက္ကူမႈ ရွိမရွိကို အနီးကပ္ ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္ MSG ကို 

အားေပးတုိက္တြန္းသည္။ အစုိးရသည္ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ အပါအဝင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို တားျမစ္ 
ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ႏိုင္္သည္။  လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္းကို ထိန္းသိမ္းကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ 

လက္တုံ႔ျပန္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ရန္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
တုိးခ်ဲ႕လာႏိုင္္ခ့ဲသည္။ 
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သုံးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လည္ပတ္ပံု (#၁-၄) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

သံုးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕(MSG) ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္း - MSG ကုိ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သမၼတ အမိန္႔အမွတ္ ၉၉/၂၀၁၂ ျဖင့္ တရားဝင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အစိုးရက႑မွ ေျခာက္ဖြဲ႕၊ ပုဂၢလိက က႑မွ ေျခာက္ဖြဲ႕ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုးဖြဲ႕တုိ႔ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁ဖြဲ႕ ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၇ 

ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ MSG သည္ NLD အစုိးရသစ္္၏  အမိန္႔စာ အမွတ္ ၂၄/၂၀၁၇အရ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လက္ရွိ သုံးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ ဖြဲ႕ပါဝင္သည္။54 အမိန္႔စာ အမွတ္ ၂၄/၂၀၁၇ ႏွင့္အညီ အစုိးရက႑မွ ခုနွစ္ဖြဲ႕၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွ ခုနွစ္ဖြဲ႕၊ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ 
ကိုးဖြဲ႕ ပါဝင္သည္။ ခန္႔အပ္ထားေသာ MSG ဥကၠဌမွာ MOPF မွ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းျဖစ္ၿပီး MSG ဒုတိယဥကၠဌမွာ MONREC မွ 

ဦးဝင္းထိန္ျဖစ္သည္။  

အစုိးရက႑မွပါဝင္ေသာ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ MHA, MONREC, MOEE, MOPF ႏွင့္ OAG တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္လည္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (MFMA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGJEA)၊ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီ၊ 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑ကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ Total E&P ႏွင့္ Myanmar Petroleum Resource Limited (MPRLE) တုိ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္သည္။  

ထုိမွ်သာမက၊ သစ္ေတာက႑ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (MFPMF)  မွတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္သည္။ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕(MATA)က ကုိယ္စား ျပဳသည္။ 

ထုိအဖြဲ႔သည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ဦးတည္ခ်က္ထား၍ ျမန္မာႏုိင္္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈ အတြက္ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း အေရးဆုိတင္ျပရန္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မွ လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ေထာက္ကူေပးသည္။55 
 
MSG ဖြဲ႔စည္းပံုကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား (လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္)  (ToR) အခန္း ၅ တြင္ ခ်မွတ္ထားသည္။56 လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံမွာ 

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေရးဆြဲျပဳစုထားသည့္ အတုိင္း ျဖစ္သည္။  က႑တစ္ခုစီမွ MSG ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္ဟု လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။   MSG 

အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းသည္ သံုးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ အဓိက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တက္ေရာက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါက အျခားသူတစ္ဦးကုိ 
အစားထုိးတက္ေရာက္ရန္ တာဝန္ေပး ႏုိင္သည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ အေျခခံ၍  ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတည္ျပဳျခင္း၊ MSG ၏ 
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ နွစ္စဥ္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္၊ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားအတည္ျပ ျဳခင္းတုိ႔တြင္ မူလ MSG အဖြဲ႕ဝင္ကသာ 

မေဲပးႏိုင္္သည္။  

 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲကိုယ္စားျပဳျခင္း - ႏုိင္ငံအဝွမ္းမွ CSO မ်ားကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေစျပီး EITI ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
တည္ေဆာက္ဖြ႕ဲစည္းရာတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ထီးရိပ္အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္ 
မဟာမိတ္အဖြဲ႕(MATA)ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္္ေစခဲ့သည္။ MSG တြင္ ပါဝင္ေသာ CSO ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးတုိ႔သည္ MATA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ MATA 

ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပဌာန္းခ်က္ ၁.၃. တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

MSG တြင္ပါဝင္ေသာ CSO ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ MATA ၏ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။  MATA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက 

ေရြးခ်ယ္ခံမည့္သူမ်ားကုိ အမည္တင္သြင္းျခင္း၊ MATA၏ နုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ စံုညီခ်ိန္အတြင္း ျပဳလုပ္ရေသာ MSG အဖြဲ႕ဝင္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ ၉ ခုကုိ ေရြးေကာက္ျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း တုိ႔အတြက္ ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးထံသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ီထားသည့္ 

ေရြးခ်ယ္ခံမည့္သူမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ ဦးစြာ ခ်မွတ္ထားသည္။ CSO 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အတြက္ အသံုးျပဳေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ MSG ရွိ လက္ရွိ 

                                                             
54 MEITI (ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၇) “အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၄/၂၀၁၇” ကုိ 2018 စက္တင္ဘာလတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
 
55 MATA ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ကုိ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
56 MEITI (ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇) “MSG လုပ္ထုံးလုပ္နည္းရည္ညႊန္းToR” ကို 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 

 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုိက္နာျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ေျပာဆုိရန္ အေထာက္အထားမရိွပါ။   

အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အားလံုးသိေအာင္ ဖြင့္ထားျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ မမွ်တ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာဆုိသည့္ အေထာက္အထားလည္းမရွိပါ။ အျခား ႏိုင္ငံအဆင့္ ညီလာခံက်င္းပသည့္ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ျခင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ သေဘာတူညီထားသည့္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္တြင္ အေျခခံ၍ ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ 

စီစဥ္ထားသည္။ 
 
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳျခင္း- အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၁၁၅/၂၀၁၆ အရ EITI ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ MOGE က ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသို႔  MSG ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ အစည္းအေဝးသုိ႔ ဖိတ္ၾကားသည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ သီးျခားေပးပို႔ခဲ့သည္။ 
အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဓိက ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား57 အျပင္ MOGE 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္းပ ဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ညိွနႈိင္းေရး 
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး (NCS) သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္သည့္ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ 
မွတ္တမ္းမပါရွိသက့ဲသုိ႔ MSG ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း အတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လည္း 
မပါရွိေပ။  

သတၱဳတြင္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာအတြက္ သတၱဳတြင္းဌာန ႏွင့္ MGE တုိ႔က MGJEA၊ MFPMF ႏွင့္ MFMA စသည့္ ကုန္ထုတ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို 
MSG ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အဆုိပါ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ သီးျခားစာေရးသားေပးပုိ႔၍ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ MGJEA ႏွင့္ MFMA နွစ္ဖြဲ႕စလံုးက 
သတၱဳတြင္းဌာန ႏွင့္ MOPF သုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားေသာစာတြင္ သူတို႔သည္ MSG အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္ 
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  အဆိုပါ အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ MSG 

ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူသိ႐ွိႏုိင္္္္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေစ မ႐ွိေပ။ 
ကုမၸဏီကိုယ္စားျပဳမႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္လာျခင္းမွအပ MSG တြင္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ပါဝင္မႈမွာ အေျပာင္းအလဲ မရွိေပ။  

အစုိးရကုိယ္စားျပဳမႈ - MSG ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေအာက္ပါ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အမိန္႔ အမွတ္ ၂၄/၂၀၁၇ အရ 
ခန္႔အပ္ထားသည္။ MOPF (ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန အပါအဝင္)၊ MONREC (သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဌာန၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတုိ႔အပါအဝင္)၊  MHA ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ MOEE မွ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ႏွင့္ OAG တုိ႔ျဖစ္သည္။  

အစိုးရေအဂ်င္စီတစ္ခုစီတို႔သည္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပံုမရသည့္ ဌာနတြင္းဖြဲ႕စည္းပုံကိုအေျခခံ၍ MSG အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီထားရွိရန္ 
သေဘာတူ ညီခ့ဲသည္။ NCS က ႏုိင္ငံတကာအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး႐ံုး ထံသုိ႔ ရက္စြဲႏွင့္ အမည္စာရင္းအပါအဝင္ အစုိးရ က႑မွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ား စာရင္းကုိ ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုမွတ္တမ္းမ်ားမွာ MEITI ဝက္ဆုိက္တြင္ 
တင္ထားျခင္းမရိွေသးပါ။ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ၂၄/၂၀၁၇ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာအခါ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

တာဝန္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား (လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ - TOR) - လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ EITI စံနႈန္း ျပဌာန္းခ်က္ ၁.၄ (ခ) (၄) ၏ လကၡဏာမ်ားအားလံုး 

အက်ံဳးဝင္သည့္ MSG ၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး႐ံုးက 

MSG ထံသို႔သာ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးရန္ မဟုတ္ဘ ဲMSG ကဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မီတီခြဲမ်ား (ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ား) ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားကိုပါ 

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကုိ MEITI ဝက္ဆုိက္တြင္ ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္္္သည္။58 

 

MSG က လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဧၿပီလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ့ဲသည္။ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၅ ဦးသုိ႔ တုိးျမွင့္ျခင္း ႏွင့္ MSG အဖြဲ႔ဝင္ သက္တမ္းကို သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ MSG ၏ 

                                                             
57 TEPM, PCML, PTTEPI and MPRL E&P 
58 MEITI (ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇) “MSG လုပ္ထုံးလုပ္နည္းရည္ညႊန္းToR” ကို 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တာဝန္နွင့္ဝတၱရားမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ EITI စံနႈန္းမ်ား ဆိုင္ရာ ကိုးကားခ်က္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။   

ကိုယ္စားျပဳမႈ - လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ MSG အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ ဆိုင္ရာပုဒ္မမ်ား (အခန္း ၅)၊ နယ္ပယ္တစ္ခုစီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ဝတၱရားမ်ား (အခန္း ၆.၄) တို႔ ပါဝင္သည္။ MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သက္တမ္း ၅ နွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး 
ေနာက္သက္တမ္းအတြက္ ျပန္လည္အေရြးခံႏုိင္္္သည္ (အခန္း ၅.၅) ဟု သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈ 
တဆက္တည္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ MSG အတြင္း အဖြ႔အဲစည္းဆိုင္ရာ မွတ္မိႏိုင္္္မႈရွိေစရန္  နယ္ပယ္တစ္ခုစီမွ မူလ အဖြဲ႕ဝင္၏ အနည္းဆံုး 

သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းအတြက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေနာက္ထပ္ အၾကံျပဳထားသည္။  

ထို႔ျပင္၊ အခန္း ၅.၃ တြင္ လစ္လပ္မႈမ်ားကုိ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အစားထုိး တာဝန္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းရမည္ဟု ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

သက္ဆုိင္ေသာ နယ္ပယ္က အသစ္တာဝန္ေပးမည့္သူကုိ အမည္တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္သည္ MSG 

အဖြဲ႕ဝင္ အသစ္တစ္ဦးကို အမည္တင္သြင္းႏိုင္ျပီး MSG ဥကၠဌက လူစားထုိးမႈကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္္္သည္။ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ 

အစီရင္ခံစာတြင္ MSG အဖြဲ႕ဝင္အေျပာင္းအလဲကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ဘ၊ဲ အေျပာင္းအလျဲပဳလုပ္သည့္ ရက္စြဲမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳသည့္အခ်က္မ်ားထက္ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းႏွင့္ 

အသစ္တုိ႔၏ အမည္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္ေနရာကုိ အစားထုိးျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္းအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ မလိုက္နာဟု ေဖာ္ျပရန္ မရိွပါ။  

 
အဖြဲ႕အတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မ ႈ - လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၏ အခန္း ၇ တြင္ MSG အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ အစည္းအေဝး အႀကိမ္အေရအတြက္၊  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းကုိ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရမည့္  အစည္းအေဝး 

ဖိတ္ၾကားစာႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရမည့္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း ေစာင္ေရတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။  လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ MEITI 

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရံုးသည္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းကို အတည္ျပဳရန္ မွတ္တမ္းမူၾကမ္းကို MSG ထံသို႔ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး 

တစ္ပတ္အတြင္း ေပးပုိ႔ရမည္ဟု ခ်မွတ္ထားသည္။  ဤအခ်က္သည္ လက္ေတြ႕တြင္ အၿမတဲမ္းမလုိက္နာေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမွ ေတြ႔ရသည္။ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ေဝေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ CSO မ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈကို 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း  ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ MSG အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။59 

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၏ အခန္း ၇.၁ တြင္ MEITI ကMSG အစည္းအေဝးကို အနည္းဆံုး နွစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္ဟု သတ္မွတ္ 

ျပ႒ာန္းထားသည္။ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို အေျခခံ၍ MSG သည္ ၂၀၁၇ခုနွစ္ မတ္လမွ စ၍ 

၂၀၁၈ခုနွစ္မတ္လအထိ လတုိင္းနီးပါးတြင္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးမ်ားကို ရန္ကုန္နွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တလွည့္စီ 

ျပဳလုပ္သည္။  လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အခန္း ၉ တြင္ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ EITI က်င့္ဝတ္မ်ားနွင့္အညီ60 ထမ္းေဆာင္ရန္ သေဘာတူသည္ဟု ေရးသားထားသည္။ 

 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္နွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မီတီ၊ နည္းပညာႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း ေကာ္မီတီ၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ကြင္းဆင္းေရး ေကာ္မီတီ ႏွင့္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ကြက္လုိင္စင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ (Mining cadaster)  ေကာ္မီတီ ဟူေသာ ဆပ္ေကာ္မီတီေလးခုက MSG ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေထာက္ကူေပးသည္။ ဆပ္ေကာ္မီတီ အဆင့္တြင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဂရုတစုိက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး MSG သုိ႔ 
တင္ျပေၾကာင္း သိရသည္။ ဆပ္ေကာ္မီတီ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား မရိွေသာ္လည္း MSG အစည္းအေဝးသည္ ဆပ္ေကာ္မီတီ တစ္ခုခ်င္းစိ၏ 

လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစီရင္ခံမႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္သည္။  

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း- လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အခန္း ၇.၂ တြင္ MSG သည္ အမ်ားသေဘာဆႏၵအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္ဟု 
ျပ႒ာန္းထားသည္။ အမ်ားသေဘာဆႏၵမရရိွလွ်င္ နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီက အေၾကာင္းအရာကုိ ၁၄ ရက္အတြင္း ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိသို႔ေဆြးေႏြးျပိးေနာက္ အထူး အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူစားထုိးထားေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 

                                                             
59 MEITI (ဇြန္၂၀၁၇) “ေလးႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကုိ 2018 ဇူလုိင္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
60 MEITI MSG လုပ္ထုံးလုပ္နည္းရည္ညႊန္းToR ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂  
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အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္္္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူလ ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို မူလအဖြဲ႔ဝင္ 
မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္္္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ကို MEITI ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ MSG ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ 
ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ EITI အစီရင္ခံစာတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္မျပဳပါ။ MSG 
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးသည္ အမ်ားသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  

မွတ္တမ္းမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း - လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အခန္း ၆.၅ တြင္ MSG အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ MSG ၏ အတည္ျပဳခ်က္ 

ရၿပီးလွ်င္ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႔ိသည္ MEITI အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရံုး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇ 

ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက MSG ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ MEITI ကသာ ထုတ္ျပန္ရန္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း အမ်ားစုတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာမ်ားသာျဖစ္ျပီး 

ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ေဖာ္ျပသည္။ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေသာ ေရြးခ်ယ္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ MSG ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မရွိပါ။ MEITI အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး႐ံုးသည္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ 

ေရးသားထားေသာ ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ား၏ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို MEITI 

ဝက္ဆုိက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပျခင္းမရိွပါ။ 

 

MSG ၏ စြမ္းရည္ - MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္္္စြမ္း ရိွရမည္ဟု လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အခန္း ၆.၄ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ MSG  အစည္းအေဝးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ နယ္ေျမအားလံုးမွ MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာ၏ နယ္ပယ္ႏွင့္ အေရးပါမႈ 
တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိသည္။61 EITI လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ MSG 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ  ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ အတည္ျပဳထားေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနွစ္အတြက္ အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္တြင္ MSG ၏ အဂတိလုိက္စားမႈ 
အႏၱရာယ္မ်ားကုိနားလည္ျခင္းႏွင့္ EITI က ထုိအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္႔နည္းလမ္း၊  တႏိုင္တပုိင္သတၱဳတြင္းမ်ားရွိ ျပႆနာမ်ားကို 

သံုးသပ္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္လိုင္စင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္ (Mining Cadastre) ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ နားလည္ျခင္းႏွင့္ အျခား 
အရင္းအျမစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ နားလည္ျခင္းတို႔တြင္  MSG ၏ 
စြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္မွန္းထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါဝင္သည္။ လက္႐ွိတြင္ အရည္အေသြး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို 
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။  

စရိတ္ပံ့ပိုးမႈ - လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အခန္း ၉ တြင္ MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း MEITI အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး႐ံုး 
ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ပ့ံပိုးရမည့္ စရိတ္ သတ္မွတ္ရာတြင္  မွ်တေသာ အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္္္ငံတကာမွ 
က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္  အေျခခံတြက္ခ်က္ရမည္ ဟု ျပဌာန္း ထားသည္။ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ ပံ့ပိုးမည့္ စရိတ္သတ္မွတ္ရာ၌ ႏိုင္္္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား၊ 
နည္းဥပေဒမ်ားကို  ေစာင့္ထိန္းရမည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ MSG ၏ စရိတ္ပ့ံပိုးမႈ မူဝါဒသည္ Myanmar Partnership Multi-Donor 
Trust Fund (MP-MDTF)62  ဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လက္စြဲကုိလည္း ထင္ဟပ္သည္။  ထုိ လက္စြဲကုိ MEITI ဝက္ဆုိ္က္တြင္ 
ရယူႏုိင္သည္။ (လက္စြဲတြင္ သင္တန္း၊ အစည္းအေဝး၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ေလ့လားေရးခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ရန္ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏုိင္္္ငံတကာ 
ခရီးသြားလာရျခင္းတို႔ အတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ တည္းခုိေနထုိင္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေန႔စဥ္ ကုန္က်စရိတ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။) သို႔ေသာ္လည္း  ႏိုင္္္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားသည္ MSG ၏ အတည္ျပဳထားေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါရွိရမည္ျဖစၿပီး 
ကမာၻ႕ဘဏ္မွ မကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳစာ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။)  

 

တက္ေရာက္သူစာရင္း - MSG ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အခန္း ၇.၁ တြင္ MSG သည္ အနည္းဆံုး ႏွစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူစာရင္းကို ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ရရွိႏိုင္္္သည္။ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၏ အခန္း ၇.၂ 
                                                             
61 ၅-၆ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅ မွ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝး ႏွင့္ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္မွ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝး 
62 MEITI (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇) ျမန္မာမိတ္ဖက္ပါတနာအလွဴရွင္မ်ားရံပုံေငြအဖြဲ႕အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလမ္းညႊန္ ကုိ 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ 
ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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တြင္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ရန္ အနည္းဆံုးလုိအပ္သည့္ ဦးေရမွာ  အဖြဲ႔ဝင္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ႏွင့္ နယ္ပယ္တစ္ခုစီမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ တက္ေရာက္သူစာရင္းမွတ္တမ္းက MSG အစည္းမ်ားအားလံုးတြင္ 
အစည္းအေဝး အထေျမာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဦးေရေရာက္႐ွိေၾကာင္းေဖာ္ျပေနသည္။  

ႏိုင္္္ငံအဆင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးရံုး  - MEITI ႐ုံးဘတ္ဂ်က္ဌာန (MOBD) ကုိ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က MOPF အတြင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၁၅/၂၀၁၆ ျဖင့္ ရီေနဆန္႔ အင္စတီက်ဴ႕ (Renaissance Institute) ကုိ ႏိုင္္္ငံအဆင့္ ညိွနႈိင္းေရး 

အတြင္းေရးမႈးရံုး (NCS) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ MEITI အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရုံး၏ ဝတၱရားမ်ားကို MOBD ႏွင့္ NCS 
တုိ႔အၾကားမွ်ေဝထားသည္။ MOBD သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရံပံုေငြကုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္း တာဝန္ရွိျပီး ဝယ္ယူေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အစီရင္ခံမႈ တုိ႔အတြက္လည္း တာဝန္ရိွသည္။  အျခားတစ္ဘက္တြင္ NCS သည္ MEITI 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ထိေရာက္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။   ထုိရံုးနွစ္ခုလံုးသည္ MSG သုိ႔ အစီရင္ခံရသည္။ 
၂၀၁၇ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ MOPF ႏွင့္ ရီေနဆန္းအင္စတီက်ဴ႕တုိ္႔ အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MOU) တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။   

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ တြင္  MOBD ႏွင့္ NCS တုိ႔၏  အခန္းက႑ ကြဲျပားမႈကုိ ရွင္းလင္းစြာ  ေဖာ္ျပထားသည္။  လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အခန္း ၆.၅ အရ MEITI 
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရံုး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ MEITI အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ၊ ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ား၊ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ MSG 

၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ ညိွွႏႈိင္းေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ ျဖစ္သည္။    လက္ရွိ NCS သည္ ႏိုင္္္္ငံအဆင့္ ညိွနႈိင္းေရးမႈး ဦးစုိးဝင္း 
ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္း ၁၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။63 အျခားဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ ညိွနႈိင္းေရးမႈး၊ အစီအစဥ္အႀကံေပးႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ၊ 
နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္၊ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအရာရွိ၊ ဘ႑ာေရးအရာရွိ ႏွင့္ အျခား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းပညာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ MOBD ကို MOPF မွ အမႈထမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းထားသည္။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက အားလံုးေသာ နယ္ပယ္ သုံးခုသည္ သံုးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕(MSG) တြင္ လံုေလာက္စြာကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ၾကသည္ဟု 
သေဘာတူညီၾကသည္။      အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီႏွင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မီတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္  အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟု  NCS က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ CSO ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က MSG အဖြဲ႕ဝင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို EITI 
ကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ႏိုင္္္ငံအဆင့္ ညီလာခံၿပီးမွ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 

အဆုိအရ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ တက္ေရာက္သူ ၅၀၀ 
ေက်ာ္သည္ နိုင္ငံအဆင့္ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  CSO ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက MSG အဖြဲ႕ဝင္ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အားလံုးသုိ႔ 
ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးညိွနႈိင္းခဲ့ၿပီး MATA အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္းအတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္ ပထမဆံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ခဲ့ျပီး တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပါဝင္ေသာ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္ ဆိုသည္။ ထုိကာလတြင္ 

ကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕စည္းေနရဆ ဲ ကာလျဖစ္သျဖင့္  ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စနစ္တက်မေရးဆြဲႏိုင္္္ခ့ဲေပ။  အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားမွ ညိွနိုင္းေရး 
အဖြဲ႕တစ္ခုက  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္း အလုိက္၊ အဖြဲ႕တစ္ခုစီကအထူးျပဳ ေဆာင္ရြက္သည့္နယ္ပယ္ကို ေဖာ္ျပ ျပဳစုထားေသာ UNDP ၏ 
စာရင္းကုိ အေျခခံ၍ ပါဝင္သူ ၅၀၀ေက်ာ္ေသာ ႏုိင္္္ငံအဆင့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲသည္ဟု ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုသည္။   ထုိညီလာခံမွ 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ျခင္း၊ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မီတီကုိ ေရြးေကာက္ျခင္းမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ က်င္းပေသာ ေနာက္ထပ္ ညီလာခံတစ္ရပ္တြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခ့သဲည္။ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ သေဘာတူထားသည့္ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေျခခံလ်က္ ၂၀၁၉ခုနွစ္တြင္ 
ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားသည္။  ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ CSO မ်ားက ၎တို႔သည္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ခု အတြက္ ၁၂ ဦးမွ ၁၅ ဦးအထိ ပါဝင္ေသာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဤလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ပုဂၢိဳလ္ ၅ ဦးကုိ MSG ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ 

အမည္တင္သြင္းႏိုင္္္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၇၀ အတြက္ အစုတစ္ခု ဖန္တီးရန္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္ MATA အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲကို မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္ 
ဆုိသည္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ 

MATA သို႔မဟုတ္ MSG တြင္ ပါဝင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ႏိုင္ျခင္းရိွမရွိကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ MATA 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စတင္ဖြဲ႕စည္းဆ ဲ အခ်ိန္တြင္ စနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိဘဲ ျဖစ္ေနႏိုင္္္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ သူတို႔သည္ 

ယခင္က အာဏာပုိင္ကို ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ရန္ အေျခအေနေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ MATA 
ကုိယ္စားလွယ္ေရြးေကာက္ျခင္းသည္ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားမရွိပ ဲလြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။  
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လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္၊  MFMA ႏွင့္ MGJEA တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက MSG တြင္ပါဝင္ေသာ ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕မ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို 
ေပးအပ္ျခင္းမ႐ိွပါ။ လုပ္ငန္း႐ွင္က႑မွ ပါဝင္သူတစ္ဦးက ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေျမျပင္ရွိေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 
ေက်ာက္စိမ္း ျပႆနာမ်ားကို နားလည္သိရိွသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္၊ EITI ႏွင့္ရင္းနွီးရမည္၊ အလားတူပင္ ႏုိင္္္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ MGJEA 
အဖြဲ႔ဝင္သက္တမ္းတစ္ခု ရိွရမည္ဟုစံသတ္မွတ္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တြင္၊ ကုမၸဏီမ်ားက ေရြးေကာက္ေရး 
ေကာ္မီတီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး MSG ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာ 
ယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီႏွင့္ MFPMF အပါအဝင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မည္သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဆုိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား 
မရိွေပ။  

MSG ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အတည္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၊ NCS က MSG သည္ ၂၀၁၇ မတ္လက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ပထမဆံုးအစည္းအေဝး၌ ၂၀၁၄ခုနွစ္ ဧၿပီလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ လက္ရိွလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အတုိင္းဆက္လက္ ထားရိွရန္ သေဘာ 
တူညီခဲ့သည္ဟု ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆပ္ေကာ္မီတီက ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ NCS က ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအစဥ္လုိက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ MSG က ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ၂၀၁၈ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄-၁၅ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္္းတြင္ မေဖာ္ျပပါ။ ေဆြးေႏြးၾကေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုးက 
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အတည္ျပဳခ်က္မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။  

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔လုိက္နာက်င့္သုံးေၾကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူ အမ်ားအျပားက အတည္ျပဳသည္။ 
MSG အစည္းအေဝး မျပဳလုပ္မီႀကိဳတင္၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဝငွခဲ့ျပီး အစည္းအေဝးအားလုံးတြင္ တက္ေရာက္သူဦးေရ 
ျပည့္မီခဲ့သည္ဟု ပါဝင္ေဆြးေႏြးေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။ NCS က အစည္းအေဝး ဖိတ္ၾကားမႈ အားလံုးကို 
အစည္းအေဝးမတုိင္မီ နွစ္ပတ္အတြင္း MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္းမျပဳမီ MSG ဥကၠဌက အတည္ျပဳခ့သဲည္ဟု ဆုိသည္။  
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အရ၊ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္အတြက္ MSG သုိ႔ အစည္းအေဝး ျပဳလုၿပီး ၇ 

ရက္အတြင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍  NCS က MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အစည္းအေဝး 
တက္ေရာက္မည့္သူကုိ ၎တို႔ကိုယ္စား အစားထုိးရန္ရိွပါက အၿမတဲေစ ႀကိဳတင္သတင္းပုိ႔ၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။  

NCS နွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမွ ပါဝင္သူမ်ားက MSG ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အၿမဲတမ္း အမ်ားသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ဟု အတည္ျပဳ 
ေျပာဆုိသည္။  ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစုိးရ၏ႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ားသေဘာဆႏၵ ျဖစ္ေအာင္ သေဘာတူခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ကနဦးပုိင္း 
သေဘာမတူညီမႈကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ NCS ကုိေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အစီအစဥ္တြင္ ၎တို႔ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း အစုိးရသည္ ၎တုိ႔ 
အဆိုျပဳေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ဟု ဆုိေလ့ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။  

 စရိတ္ပ့ံပုိးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ NCS က MSG သုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ အျခား EITI 
ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ MSGအဖြဲ႔ဝင္အားလုံး၏ ခရီးသြားလာျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ တည္းခုိ ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ 
အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္ကို ေငြျပန္ထုတ္ေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ စရိတ္ပံ့ပုိးေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ MEITI၏ 

က်င့္သံုးမႈအေပၚ ျဖစ္လာႏုိင္္္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသူမရွိပါ။  

နယ္ပယ္အားလံုးမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္၊ နွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ EITI အစီရင္ခံစာ တို႔ကို အတည္ျပဳရာတြင္ 
ပါဝင္ခ့ဲျပီး ျဖည့္သြင္းမႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ အစုိးရမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက အစုိးရ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ဆပ္ေကာ္မီတီအစည္းအေဝးတြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နွစ္စဥ္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာတုိ႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက MEITI အစီရင္ခံစာ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ မွတ္ခ်က္မ်ား 
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ေပးခ့ဲေၾကာင္းထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။  

MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ EITI ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွသည္ဟု သေဘာတူညီမႈ 
ရရိွေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္စြမ္းရည္ျမွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းကိုလည္း လက္ခံသေဘာတူၾကသည္။  

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက NCS ကေဆြးေႏြးမႈကို အဆင္ေျပေအာင္ ညိွနႈိ္င္းျဖည့္ဆည္းရာတြင္ သိသိသာသာ တုိးတက္လာေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ 
MSG သည္ ပုိမုိထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္နုိ္င္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း ဤ ေဆြးေႏြးမႈသည္ က႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ျပႆနာမ်ားထက္ လုပ္ငန္းစဥ္ဦးစားေပးမႈ၊ EITI ၏ အဓိကလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ညိွနႈိင္းေျဖရွင္းမႈက ပိုမ်ားေနေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။  CSO  
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက MSG ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုကုိၿခံဳငံု၍ ကြဲျပားေသာအျမင္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ခ့ဲသည္။ ၎က MSG 
အစည္းအေဝး အစီအစဥ္သည္ စနစ္တက်မရွိဘ ဲ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုလည္းမရွိဟု ဆိုသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္တစ္ဦးက အစည္းအေဝးတြင္ 

MSG အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ NCS က အဆိုျပဳထားသည့္အခ်က္ကို သေဘာတူသည့္ အႀကိမ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
ထုိပုဂၢိဳလ္ကပင္  EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို MSG ကသာ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။  

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တြင္ ျပႆနာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ EITI 

စံနႈန္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေတာင္းခံျခင္း တို႔ေၾကာင့္   MSG ၏ အလုပ္ဝန္ပိမႈမ်ားျပားလာေၾကာင္းကုိ အထူး 
အေလးေပး ေထာက္ျပၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက MSG ႏွင့္ NCS ၏ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ 
သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္လိုင္စင္မွတ္ပံုတင္စနစ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ညိွနႈိင္းေရးယူနစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္  ကုိးလအတြင္း EITI အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္ ေရးဆြဲရန္မွာ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာၾကား 
သည္။ ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ားသည္ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မီတီ၊ ဦးေဆာင္ေကာ္မီတီ ႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ားသည္ 
ထိေရာက္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္ ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက ယူဆသည္။  

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရံုးဝန္ထမ္းမ်ားက NCS ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ အသစ္တစ္ဦးကုိ 
ငွားရမ္းထားျပီး နည္းပညာအဖြ႕ဲတြင္လည္း အဖြဲ႕ဝင္အသစ္နွစ္ဦး ရိွသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက NCS ဝန္ထမ္း အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားျပားျခင္းသည္ EITI လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းကုိေဖာ္ေဆာင္မႈ တသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 

အဆက္အစပ္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏိုင္္္္ငံတကာအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရုံး၏ ကနဦးအကျဲဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ေက်နပ္ဖြယ္္ 

တုိးတက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  

နယ္ပယ္တစ္ခုစီတို႔သည္ MSG တြင္ လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ EITI လုပ္ငန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္သည္။ MSG အတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္က MSG ၏ တာဝန္ႏွင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
အတည္ျပဳျခင္း၊ EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ နွစ္စဥ္ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာတို႔အျပင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပုံရေသာ ဌာနတြင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ EITI ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထားသည္။  MSG 
အစည္းအေဝးမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ ပံုမွန္က်င္းပသည္။ ဌာနတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင္ 
အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက္ုိ လက္ေတြ႔ 
က်င့္သံုးလိုက္နာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။    လက္ရွိ MSG အဖြဲ႔ဝင္ ေရြးခ်ယ္ေရးစံနႈန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း နယ္ပယ္အားလံုး၏ 

ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ျပဳထားသည္။   MEITI ၏ စရိတ္ပ့ံပုိးမႈ မူဝါဒကိုလည္း  MSG ၏ 
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလက္စြဲတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။  အစုိးရႏွင့္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ 
ဝါရင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား မပါရိွသည့္အတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွေသာ္ျငားလည္း အစားထိုးသူမ်ားအပါအဝင္ MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သည္ 
၎တုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ လံုေလာက္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္္္သည့္ စြမ္းရည္ရွိသည္။  အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ အစည္းအေဝး 



42 
 

42 
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တက္ေရာက္သည့္ MSG အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားစုမွာ အေျပာင္းအလဲမ႐ွိ တက္ေရာက္ၾကျပီး  EITI စံနႈန္းအရ သတ္မွတ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
အားလံုး ကုိ MSG က ျပန္လည္သံုးသပ္၍ အတည္ျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။  

MSG တြင္ပါဝင္ေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ၌ တက္ၾကြပံုမရဟု သိရသည္။ 
MOGE ကုိ ပိုမုိထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ မွီခုိေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။    အေကာင္းဆံုး 
မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း MOGE ႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းသည္ ေရနံက႑၏ လြတ္လပ္မႈ သို႔မဟုတ္ EITI သုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ 

လုိလားမႈ အေပၚ သက္ေရာက္ေနသည္ကုိ မေတြ႔ရပါ။ အမွန္အားျဖင့္ EITI အစီရင္ခံျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေရနံကုမၸဏီမ်ား၏ 
ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ အဆင့္သည္ လံုေလာက္ပုံရသည္။  

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္၊ ျပဌာန္းခ်က္ ၁.၄.ခ.၆ ႏွင့္အညီ နယ္ပယ္တစ္ခုစီအတြက္ MSG ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလျဲပဳလုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုကို သေဘာတူ ထုတ္ျပန္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 

တုိက္တြန္းထားသည္။  နယ္ပယ္္ တစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း MSG အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝါရင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အေနအထားသည္ ျမန္ဆန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္္္ရန္ လံုေလာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔၏ နယ္ေျမအတြင္း ပံုမွန္ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 

ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ တုိက္တြန္းသည္။ 

 

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (#၁-၅) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လအထိ အက်ံဳးဝင္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို MSG က ၂၀၁၇ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။64 ထုိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို EITI ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္း၊ Forestry Reconciliation Report (သစ္ေတာ ျပန္လည္ 
ညိွႏိႈင္းျခင္း အစီရင္ခံစာ) ထုတ္ေဝျခင္း၊ ႏွင့္ အလားတူ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ တရားဝင္ေအာင္လုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္တို႔ကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္ဘ႑ာေရးနွစ္အထိ လႊမ္းၿခံဳေစရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္65 ၃ နွစ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၉) အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ MSG မွ 
အတည္ျပဳခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို MSG မွအတည္မျပဳမီ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆပ္ေကာ္မီတ ီမွ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ MSG ျပင္ပတြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ ပါဝင္သူမ်ားေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိပါ။  

အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္မႈ - ၂၀၁၇-၂၀၁၉ အတြက္ လက္ရွိ MEITI သံုးနွစ္စာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ကို MEITI ဝက္ဆုိက္တြင္ 

ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။66 

 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ သုံးခုကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ရာ အေရးပါေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့့္ပတ္သက္၍  တိက်၊ မွန္ကန္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခ်ိန္မီ ရယူျဖန္႔ခ်ိရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ရရွိႏိုင္ေစရန္။ (၂) EITI စံနႈန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးရန္။ (၃) EITI ကုိ ေအာင္ျမင္စြာလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ကုိ ပ့ံပုိးရန္၊ တုိ႔ျဖစ္သည္။  

                                                             
64 MEITI (စက္တင္ဘာ၂၀၁၇) “ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကို 2018 ဇူလုိင္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
65 MEITI (ဇြန္၂၀၁၈) “၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကို 2018 ဇူလုိင္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
66 MEITI (ဇြန္၂၀၁၈) “၂၀၁၇-၂-၀၁၉ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း” ကုိ 2018 ၾသဂုတ္လတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးမူဝါဒႏွစ္ခုႏွင့္ အညီ ျဖစ္သည္။67- ထုိ 
မူဝါဒႏွစ္ခုမွာ (၁) ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲ႔မႈျဖင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တိုးခ်႕ဲေရး ႏွင့္ (၂) 
အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ 
ျမွင့္တင္ေပးေနသည္ႏွင့္အမွ် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အလားအလာရိွွေသာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ တုိ႔ျဖစ္သည္။  

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုစီရွိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား ပါဝင္သည္။  

တုိင္းတာ၍ ရေသာ ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား - MEITI ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ EITI ၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ အစီရင္ခံမႈစက္ဝန္း 
ႏွင့္ ညိွနႈိင္းထားေသာ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ တုိင္းတာ၍ ရၿပီး အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုစီ၏ ၿပီးဆုံးမည့္ 

အခ်ိန္ကာလ ကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္ဇယားတြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ 
ေမလအထိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသာ ပါဝင္သည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ 
ေလ့လာရန္အတြက္တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္္ဆက္ျခင္း၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ EITI အစီရင္ခံစာတို႔ ပါဝင္သည္။   

စြမ္းေဆာင္ရည္အဟန္႔အတား - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကြာဟမႈႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ားကို အတိအလင္း ေဖာ္ထုတ္ 

သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။  သင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးမ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ ၃ ႐ွိ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အခန္းငယ္အျဖစ္ 

ထည့္သြင္းထားသည္။  စြမ္းေဆာင္ ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစေရး အစီအစဥ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခား EITI 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္းအပါအဝင္ EITI စံႏႈန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အတြက္ MSG ႏွင့္ 

NCS တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဤအခန္းတြင္  ထည့္သြင္းထားသည္။ သဘာဝ သယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ နားလည္ျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာစနစ္မ်ား၊ သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္လိုင္စင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 

အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ EITI ၏ နည္းပညာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ သီးျခား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ MEITI၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး အစီအစဥ္တြင္68 ထည့္သြင္းထားသည္။  

 

EITI အစီရင္ခံစာ၏ နယ္ပယ္ - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ဟိုက္ဒရုိသာမယ္ (Hydrothermal) ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း စသည့္ 
က႑မ်ားထည့္သြင္းႏုိင္ေအာင္ EITI အစီရင္ခံျခင္း69 ကိုတုိးခ်႕ဲရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ EITI အစီရင္ခံျခင္း အျမင္မ်ား ဆုိင္ရာနည္းပညာႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အတြင္း အက်ဥ္းခ်ဳံး ထည့္သြင္းထားသည္။  

တရားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း ဆုိင္ရာအဟန္႔အတားမ်ား - လုပ္ငနး္အစီအစဥ္တြင္ EITI 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဥပေဒျပဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါဝင္သည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ EITI ကိုအတည္တက် ျပဌာန္းႏိုင္ျခင္းအတြက္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို စိစစ္ရန္ အတြက္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္တာဝန္ေပးျခင္း ႏွင့္ EITI ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေလ့လာမႈမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္အေျခခံ၍ ဥပေဒျပဳ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။   

EITI အၾကံျပဳခ်က္မ်ား - ရည္မွန္းခ်က္ ၂ တြင္ EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ 

အဆင့္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ MSG က အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးညိွနႈိင္းျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

                                                             
67 ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
68 MEITI စြမ္းအင္တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းကုိ 2018 ၾသဂုတ္လတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
69 IA ၏ ဝယ္ယူေရးအပါအဝင္ စာရင္းညိွ၍ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ 
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ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ရင္းျမစ္ - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃,၅၀၀,၀၀၀ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ-၂,၃၉၆.၆၀) ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး MP MDTF အရ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုစီအတြက္ ရန္ပံုေငြရင္းျမစ္ 

ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ပါရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးသည္ ကမာၻဘဏ္မွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ MP MDFT မွ 

ေထာက္ပ့့ံသည္ဟု နားလည္ထားသည္။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးက ေနာက္ဆုံးေရးဆြဲလုိက္ေသာ MEITI လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳေၾကာင္း၊ ျဖည့္ဆည္းပံ့့ပုိးေၾကာင္း 
အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ NSC က လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆပ္ေကာ္မီတီအဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း 

ျပဳလုပ္ျပီး  ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္တုိ႔အတြက္ သံုးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔သုိ႔ ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳျခင္း အတြက္ ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းမွ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းတြင္ MSG ျပင္ပမွ 

ပါဝင္သူမ်ားကို  ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း မျပဳခဲ့သည္ ေတြ႔ရသည္။  

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အမွန္တကယ္အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက 

ယခုႏွစ္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားစုကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရေသးသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ 
ေနာက္ဆံုး MEITI အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ရန္ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္သည္အထိ မျပဳလုပ္ရေသးေပ။  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းမွအပ ပံုမွန္ ေကာ္မီတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ MSG ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ား၊ MEITI 
အစီရင္ခံစာမ်ားပံုႏိွပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္မည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ MEITI ဝက္ဆုိက္၊ အခ်က္အလက္ ဘဏ္ႏွင့္ 
သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္လိုင္စင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေအာင္ မြမ္းမံျခင္း၊ စသည့္ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု NCS က ဆုိသည္။  

MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေသာအခါ၊ NCS က 
MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ EITI 

အေၾကာင္း သိရွိမႈ တုိးျမင့္လာေစရန္ လုႈပ္ရွားမႈ အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူပင္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမွ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိးတက္ ေစရန္လည္း အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။ NCS 
မွေျပာၾကားေသာ  စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ MOBD အတြက္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းႏွင့္ NORAD မွျပဳလုပ္ေသာ 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔က႑မွ အခ်က္အလက္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းဆ္ိုင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပါဝင္သည္။  

ရံပုံေငြႏွင့္ပတ္သက္၍၊ NCS ႏွင့္ MOBD တုိ႔က လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈအမ်ားစုကို MP-MDTF ေအာက္တြင္ ေထာက္ပံ့ထားျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရဘက္မွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက အစိုးရဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္သာလွ်င္ EITI အတြက္ ငွားရမ္းခန္႔ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

လစာအပါအဝင္ MOBD ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစရိတ္ကုိ အသံုးျပဳေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏိုင္္္ငံတကာ အေထြေထြအတြင္းမႈးရံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေက်နပ္ေလာက္ဘြယ္ရွိေသာ 
လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ဟု ျဖစ္သည္။ ျပဌာန္းခ်က္ ၁.၅ ႏွင့္အညီ၊ MEITI ၏ ႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညိွထားေသာ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သံုးႏွစ္စာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အမ်ားသိရွိရယူႏိုင္္္ျပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီထုတ္ျပန္လ်က္ ႏွစ္စဥ္ မြမ္းမံ ထားရွိသည္။ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ EITI အစီရင္ခံစာမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေနေသာ 

ဥပေဒမ်ားကို ကုိင္တြယ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္ သီးျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။   လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အဟန္႔အတားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ျဖည့္စြက္ရန္ သီးျခား စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲထားျပီးျဖစ္သည္။ MSG ျပင္ပမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား မရွိလင့္ကစား၊ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔မႈကုိ ယံုမွားသံသယရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ အေၾကာင္းမရိွေပ။ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုစီအတြက္ ရံပံုေငြရင္းျမစ္ေဖာ္ျပမထားျခင္းကို 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား အၾကားတြင္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ားစုကို MP MDTF မွ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ေၾကာင္း သာမန္အားျဖင့္ 

သိရိွထားၾကသည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။  
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အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ နွစ္စဥ္ EITI လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွ 

အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဆႏၵရွိသည္။ MSG သည္ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္ႏြယ္သည္ကို ေဆြးေႏြးျခင္း အပါအဝင္  ထိေရာက္ေသာ EITI အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္းကို သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အဟန္႔အတားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္္္သည္။ 

ထုိ႔ျပင္၊ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုစီအတြက္ ရန္ပံုေငြရင္းျမစ္ကို အနာဂတ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္္္ခဲ့သည္။ 



46 
 

46 
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 

 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

ဇယား ၁- ကနဦးအကဲျဖတ္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယား - သုံးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕(MSG) ၾကီးၾကပ္ေရးတာဝန ္

EITI ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပင္မ ေတြ႔႐ွိမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ငံတကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး႐ုံး၏ 

EITI ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအေပၚ 

ကနဦးအကျဲဖတ္ခ်က္ 

EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ အစုိးရၾကီးၾကပ္မႈ 

(#၁-၁) 

အႀကီးတန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို EITI အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိဦးေဆာင္ရန္ ခန္႔ထားသည္။ 
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ MSG 
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မီတီ 

အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္သည္      ။ 
အစုိးရသည္ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကို 
အတားအဆီး ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည္။ 

ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ 

ကုမၸဏီမ်ားခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ (# ၁-၂) 

ကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းက MSG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ 
က်ဥ္းက်ပ္ေစသည္။  မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊  
EITI လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း အားျဖင့္ တက္ၾကြ ထိေရာက္စြာ 

ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္သည္။ 

အျပည့္အဝတိုးတက္မႈ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔မ်ား 
ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ (# ၁-၃) 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္ EITI 

လုပ္ငန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ 

လံုေလာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ပါ ဝင္ေၾကာင္း  
အေထာက္အထား မ်ားစြာတုိ႔က ျပသေနသည္။  တည္ဆ ဲ

ဥပေဒမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း၊ 

စုေဝးျခင္း၊ အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ား အေပၚ 
တားဆီးဟန္႔တားမႈအခ်ိဳ႕ ထားရွိေနေသးေသာ္လည္း  

MSG တြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ 
အတားအဆီး တစံုတရာ မရွိဘ ဲ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကို 

လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္သည္။ ၿခံဳငုံ၍ ဆုိရလွ်င္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕နယ္ပယ္ သည္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြ႔ ဲ
ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရာမွ က်ဥ္းက်ပ္ေသာ အေနအထား 

ေရာက္ရသည္ဟု ေဖာ္ျပရန္ အေထာက္ အထား မ႐ွိပါ။ 

ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ 
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MSG စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ (# ၁-၄) 

MSG အစည္းအေဝးမ်ားကို ပုံမွန္က်င္းပျပီး 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း EITI လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ေရးဆြ ဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တုိ႔တြင္တက္ၾကြစြာ 
ပါဝင္သည္။  ပါဝင္သူမ်ားက အစုိးရႏွင့္ ကုမၸဏီ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ရာထူးအဆင့္ ျမင့္မား သူမ်ား 
မပါသည့္အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနျပီး၊ MSG 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ၎တုိ႔အစားထုိးေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ 
၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္လံုေလာက္ေသာ 

အရည္အခ်င္း ႐ွိသည္။ MSG ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္က 

စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ထားၿပီး ပါဝင္ 
သူမ်ားက လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈတြင္ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ကုိ 

သိသာေသာ ေသြဖည္မႈမ်ား ႐ိွသည္ဟု 
ေထာက္ျပျခင္းမ႐ွိပါ။ နယ္ပယ္ တစ္ခုစီမွ လံုေလာက္ေသာ 
ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈ ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ 

စံသတ္ မွတ္ခ်က္ တုိ႔ကို အမ်ားျပဳသူသိ႐ွိႏိုင္ေအာင္ 
ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (#၁-၅) 

သုံးနွစ္စာ MEITI လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 
အမ်ားျပည္သူသိ႐ိွႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိနႏ္ွင့္တေျပးညီ ထုတ္လုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္္္ငံ၏ 

ဦးစားေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ိန္ညိွထားသည္။ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ EITI အစီရင္ခံစာမွ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ပါ႐ိွသကဲ့သုိ႔ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 
တားဆီးေနေသာ ဥပေဒအတားအဆီးမ်ားကုိ 

ကိုင္တြယ္သြားရန္ အစီအစဥ္လည္း ပါ႐ွိသည္။ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

အကန္႔အသတ္မ်ားကို 

႐ွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိေသာ္ျငား၊ သီးျခား 
စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ၿဖိ းဳေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲထားၿပီး 

ျဖစ္သည္။ 

ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ 
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ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး႐ံုး၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။  

၁။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းေစရန္ MSG အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္႐ွိသည့္ အၾကီးတန္း အစုိးရအရာရွိမ်ား 
ပုိမုိပါဝင္လာေစရန္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို တိုက္တြန္းအားေပးသည္။  

၂။ ျပဌာန္းခ်က္ ၁.၂.ကႏွင့္အညီ၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ  ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ အလားတူ MSG ျပင္ပမွ ေရနံႏွင့္ 

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ား ကို EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ၊ တက္ၾကြထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဤကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ား႐ိွေနလွ်င္ အစုိးရသည္ ျပဌာန္းခ်က္ ၁.၂.ခ ႏွင့္အညီ၊ EITI 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ား 
အရ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးသင့္သည္။  

၃။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းေစရန္၊ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႐ႈေထာင့္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕မ်ား ထိေရာက္စြာ 
ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ႏုိင္္္ေရး အတြက္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္တုိ႔ကို အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယူဆေနေသာ တရားဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအပါအဝင္ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္က်င္တစ္ ခုဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း႐ွိမ႐ွိ ကုိ အနီးကပ္ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္ MSG ကို 
တုိက္တြန္းသည္။ အစိုးရသည္ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ အပါအဝင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ က႑ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား 

ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလရဲန္ စဥ္းစားႏုိင္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္မည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို ေဖာ္ျပျခင္း ကို ကန္႔သတ္သည့္ 
သေဘာထားမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 

တုိးခ်ဲ႕ေပးႏုိင္သည္။  

၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ပိုမုိအားေကာင္းေစရန္၊ ျပဌာန္းခ်က္ ၁.၄.ခ.၆ ႏွင့္အညီ နယ္ပယ္တစ္ခုစီအတြက္ MSG ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့့္ ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ဆုိင္ရာ ႐ွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္ခုုကို သေဘာတူ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းသည္။  
နယ္ပယ္တစ္ခုစီကိုလည္း MSG အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝါရင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား ျမန္ဆန္ေစရန္ 

လံုေလာက္ေသာ အဆင့္ျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းသည္။  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားကို ၎တုိ႔၏ နယ္ပယ္အတြင္း 
တရားဝင္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈ လုပ္ထံုးကို ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္းသည္။  

၅။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းေစရန္၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္အုပ္စုမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း လုပ္ထံုးတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဆႏၵ႐ွိႏိုင္သည္။ MSG သည္လည္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္သည္ကို ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခု ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ EITI 
အေကာင္အထည္အေဖာ္ျခင္းကို သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္  MSG အဖြဲဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္ ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း တုိ႔ကိုလည္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လႈပ္႐ွားမႈ တစ္ခုစီအတြက္ ရံပံုေငြရင္းျမစ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။   

အပုိင္း ၂- EITI ဖြင့္ျပ ထုတ္ျပန္ျခင္း 

၂။ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လုိင္စင္မ်ား ခ်ေပးျခင္း 

 
၂-၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 
ဤအခန္းတြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လုိင္စင္ခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပုိင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆုိင္ရာ တရားဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ EITI ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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၂-၂။ အကျဲဖတ္ခ်က္ 

တရားဥပေဒ မူေဘာင္ (#၂-၁) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
တရားဥပေဒဝန္းက်င္ - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံ (စက္သံုးဆီ)  (စာ-၃၇) ႏွင့္ သတၱဳတြင္း (စာ-၆၅) တုိ႔ဆုိင္ရာ တရားဥပေဒ 
မူေဘာင္အေၾကာင္းကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။  အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေရနံ ဥပေဒမ်ားတြင္  ေရနံေျမ အက္ဥပေဒ (၁၉၁၈) ႏွင့္ ၁၉၆၉ ခုနွစ္ 

ေရနံဓါတ္သတၱဳပင္ရင္းအေျခအျမစ္မ်ား (တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈ) အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၁၉၆၉)  တုိ႔ပါဝင္သည္။ 
ကန္ထရိုက္တာမ်ား (ရင္းနွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား) ႏွင့္ ညိွနႈိင္း၍ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝခံစားေရး စာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs)၊ လုပ္ေဆာင္မႈ ခုႏွိမ္ျခင္း စာခ်ဳပ္မ်ား (PCCs)၊ 

အျမတ္တုိးတက္ရရွိေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (IPRs)၊ ႏွင့္ လုပ္ငန္းျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမရွိ (စာ ၃၇) ေၾကာင္းျပ၍ ေရနံစီမံကိန္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။   ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ 
က႑တြင္ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာအျခားဥပေဒမ်ားမွာ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွႈပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒႏွင့္ MIC 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ  တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑အတြက္၊ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းမ်ားဥပေဒ (၁၉၉၄) ႏွင့္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းမ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅) ၊ 
အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ (၁၉၉၅)ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကို ဒုတိိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၆) တုိ႔ ကုိ 

ကိုးကားေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပရန္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားက်န္ရွိေသးသည္ဟု အႀကံျပဳေျပာဆုိျခင္းမရိွပါ။  

အစုိးရ ဌာနမ်ား၏ အခန္းက႑  -  MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ (စာ-၃၈-၃၉၊ ၅၃-၅၇)၊ သတၱဳတြင္း က႑ (စာ-၆၆-၆၇၊ ၇၂-၇၆) 
တုိ႔၌ အစိုးရ၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။   အဓိက အာဏာအပ္နွင္းထားေသာ ဌာနမ်ားမွာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) ႏွင့္ ေရနံအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) တို႔ျဖစ္သည္။   
အက်ိဳးမ႐ွိေသာ္လည္း ႏုိင္္္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း (MGE) ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) တို႔မွာ 
ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေရနံက႑တြင္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိပါ အသီးသီးလုပ္ေဆာင္သည္ (စာ- ၃၈၊ 

၆၇)။    MONREC, MEE, MOGE ႏွင့္ MGE တုိ႔ေအာက္ရိွ အျခား ဌာနမ်ားႏွင့္ ေကာ္မီတီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အစီရင္ခံစာ၏ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဆြးေႏြးထားသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိျမင္ႏုိင္သည္။  

အခြန္ဘ႑ာစနစ္  - ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ PSAs (စာ- ၄၉-၅၂) ႏွင့္ သတၱဳတြင္ းအတြက္ (စာ ၇၁-၇၂) တို႔တြင္ ေတြ႔ေနက်ျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရး 
ႏွင့္အခြန္စနစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔က႑ ကို စာခ်ဳပ္သံုးမ်ိဳးျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။70 
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီတြင္ ႏိုင္္္ငံေတာ္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ျပန္လည္ရရိွျခင္းအစီအစဥ္၊ ဓါတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ 
အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ အခြန္ဘ႑ာစနစ္ကို PSCs ျဖင့္သတ္မွတ္သည္။ 

အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံဓါတ္သတၱဳေဖာ္ယူခြင့္အတြက္ ဓါတ္သတၱဳခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ ေျမငွားရမ္းခႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္တုိ႔အပါအဝင္  သတၱဳတြင္း က႑အတြက္ 
အသံုးျပဳေသာ  အဓိကအခြန္ဘ႑ာေငြ မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္ (စာ-၇၂)။ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းထြက္သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑ ဆုိင္ရာ အခြန္ဘ႑ာစနစ္ကို ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။  

ဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈ ပမာဏ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ကိုက်င့္သံုးသည္။ EITI အစီရင္ခံစာ (စာ-၁၀၄) တြင္ ၂၀၀၈ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြေကာက္ယူမႈတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပါဝင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ 

                                                             
70 ကမ္းလြန္ႏွင့္ ကုန္းေပၚ ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ PSC မ်ား၊ ကုန္းေပၚပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ PCC ႏွင့္ ကုန္းေပၚပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ 
ေရနံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတုိးျမွင့္စာခ်ဳ ပ္မ်ား (IPRs)  
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တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းက႑တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ ဓါတ္သတၱဳခြန္ကို ေက်ာက္စရစ္ႏွင့္ 

သထဲုတ္လုပ္မႈမွသာ ေကာက္ခံႏိုင္္္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္ တုိင္္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္ေကာက္ခံရ႐ွိမႈ မ႐ွိေပ။  

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ- အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အတြက္ CSR ရံပုံေငြကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုိထိန္းသိမ္းရန္ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ (စာ-၅၈) တြင္ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းမ်ားဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း 

အပါအဝင္ သတၱဳတြင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ (စာ-၈၇) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားအားလံုး ပါဝင္သည္ဟု ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးကသေဘာတူသည္။ အစုိးရ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆိုင္းငံျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက လတ္တေလာ 

ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တုိ႔ကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပသည္။ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန (DOM) ႏွင့္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက အက်ိဳးအျမတ္ရရိွပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ EITI ဥပေဒတုိ႔ 

လုိအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။   EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ IRD ႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး မွ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရာ၌  အခြန္ဥပေဒတြင္ 

လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္  ခၽြင္းခ်က္တစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ IRD ကရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သူတုိ႔သည္ အခြန္ဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ကုမၸဏီကစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးထားေသာ တရားဝင္စာကုိ 

မလိုအပ္ေတာ့ေပ။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏုိင္ငံတကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရံုး၏ ကနဦးအကျဲဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤျပဌာန္းခ်က္ကုိ ျပည့္မီေအာင္ ေက်နပ္ဖြယ္ 
တုိးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါဝင္ျပီး က်န္ရွိခ့ဲေသာ ဥပေဒမရိွေပ။  

EITI အေကာင္အထည္မႈအားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား အပါအဝင္ တြင္း ထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

က႑ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒႏွင့္ အာဏာအပ္နွင္းမႈ မူေဘာင္ ႏွင့့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ 

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလွ်င္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပသက့ဲသုိ႔ တန္းတူ အဆင့္ျဖင့္ အစုိးရ website စသည္တုိ႔မွ အမ်ားျပည္သူ 

အလြယ္တကူ ရ႐ိွႏိုင္္္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရန္ အစုိးရကို တုိက္တြန္းအားေပးသည္။   

လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း (#၂-၂) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ေပးအပ္ျခင္း/လႊေဲျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္  
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ - ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၆ ခုကုိ ကုမၸဏီ ၁၆ ခုသုိ႔ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ အတြင္း၌ ခ်ထားေပးလုိက္ေၾကာင္း  (စာ ၄၅)ႏွင့္ 
ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၂၀ကုိ ကုမၸဏီ ၁၃ခုသုိ႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ခ်ထားေပးေၾကာင္း (စာ ၄၆) အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ 
၂၀၁၃ ခုနွစ္ဝန္းက်င္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ေလလံတင္ခ်ိန္က စိတ္ဝင္စားမႈ ေဖာ္ျပခ်က္ဆုိင္ရာစာ (LOEI) 

တင္သြင္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကို  ေနာက္ဆံုး MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ တြဲလ်က္ ေဖာ္ျပထားသည္။71 လက္ရွိတရားဥပေဒမူေဘာင္သည္ အစုိးရက 
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ေလ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိေၾကာင္း ထြက္ဆုိလ်က္  

လုိင္စင္ခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ (စာ ၄၄-၄၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္မ်ားကို 
၂၀၁၃ခုနွစ္ဝန္းက်င္က ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေလလံမ်ားတြင္ ခ်ထားေပးျခင္းမရိွေၾကာင္း (စာ-၄၇) ထပ္မံ ေဖာ္ျပထားသည္။    အစီရင္ခံစာႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ 
ကာလအတြက္ လြဲေျပာင္းမႈမ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္ (စာ၄၈)။  အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁ တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ခ်ထားေသာ 

                                                             
71 ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္ ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ link ပါရိွသည္။ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္၊ လုပ္ကြက္နံပါတ္ကို စာရင္းျပဳစုထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ရက္စြဲမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ကာလအတြင္းတြင္ျဖစ္သည္။  ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ကာလအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ လုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုရွိသည္။ 
ထုိလုပ္ကြကမ္်ားမွာ AD 10 ႏွင့္ M7 တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ခုနွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ဇူလုိင္လတုိ႔တြင္ အသီးသီးလက္မွတ္ေရးထုိးသည္။ ထုိလုပ္ကြက္မ်ားကို 
လက္ခံရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။  

သတၱဳတြင္း - သတၱဳတြင္း လုိင္စင္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ လႊေဲျပာင္းျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အစီရင္ခံစာ (စာ ၈၁-၈၂ ) တြင္ အက်ဥ္းခ်ံဳး 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သတၱဳတြင္းမ်ားဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ တင္ဒါစနစ္ကုိခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ဓါတ္သတၱဳလိုင္စင္မ်ားကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ 
ခ်ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း  ရွင္းျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း သတၱဳတြင္းလိုင္စင္ ၆၆၂ ခုကို 
ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ (စာ ၈၂) ေနာက္ဆက္တြ ဲ၁၁ တြင္ လိုင္စင္ခ်ထားေသာရက္စြဲ၊ ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
အမည္၊ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ထိုဧရိယာမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ လုိင္စင္ခ်ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေကာ္လံေအာက္တြင္ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ လိုင္စင္ ခ်ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားသတၱဳမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ လႊဲေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အထူးျပဳေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။  

ေက်ာက္မ်က္  - အစီရင္ခံစာတြင္ လုိင္စင္ခ်ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ (စာ- ၈၂-၈၆) အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ကာလအတြင္ ေက်ာက္မ်က္လိုင္စင္ ၄၃ ခုခ်ထားခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ထုိလိုင္စင္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁ တြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။  
ေရနံနွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔က႑ႏွင့္အတူ၊ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြင္း တင္ဒါျပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ား 

စာရင္းကို တြဲလ်က္ ေဖာ္ျပထားသည္။72 လႊေဲျပာင္းျခင္းအတြက္၊ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအရ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ 
လႊေဲျပာင္းျခင္းကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈနွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္ အစီရင္ခံစာက 
“ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ အေရအတြက္ မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ MONREC ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္  ဓါတ္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ 
လိုင္စင္မ်ားကို MONREC ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရိွဘ ဲလႊေဲျပာင္းေလ့ရိွသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္သေဘာေပါက္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (စာ 
၈၂)  

နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား/ ေလလံစနစ္ 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔-  ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ (စာ ၄၆) နွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ (စာ ၄၈) ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ လိုင္စင္ခ်ထားျခင္း ဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂၀ တြင္  ဘ႑ာေရး အေျခအေန၊ နည္းပညာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တုိ႔ကုိ အကျဲဖတ္ျခင္းပါဝင္သည့္ ေစ်းၿပိဳင္ျခင္းစနစ္ကုိ သုံးသပ္ရန္အသံုးျပဳေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း မွတ္တမ္း ဟု ယူဆရသည္။  
နည္းပညာ တတ္ေျမာက္မႈအတြက္ တူးေဖာက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသည္။  

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း- EITI အစီရင္ခံစာတြင္ သတၱဳတြင္းမ်ား ဥပေဒသည္ အသံုးျပဳႏိုင္္္မည့္ ဘ႑ာေငြႏွင့္ နည္းပညာ အမ်ိဳးအစားခြြဲျခားသတ္မွတ္မႈကုိ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိိေသာ္လည္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မီတီက သုံးသပ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ စံသတ္မွတ္မႈတစ္စုံကုိ  ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း 
႐ွင္းလင္း တင္ျပထားသည္(စာ-၈၃)။ ႐ွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ အခ်က္အလက္၊ အနည္းဆံုးရင္းနွီးမတည္ေငြပမာဏ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု အစီအစဥ္၊ 
တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးကာလ၊ ႏွင့္ ဘဏ္အာမခံမ်ား 
စသည့္ အခ်က္မ်ား ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို သံုးသပ္သည္။   သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  မည္သုိ႔ 
တုိင္းတာခ်ိန္ဆရမည္ဆုိသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေတြ႔႐ွိထားျပီး  လုိင္စင္ေလ်ာက္လႊာအသစ္ကုိျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္းတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယခင္အေတြ႔အႀကံဳ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး အေျခအေန စသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ (စာ-၈၃) တြင္ 

ျပည့္စံုစြာ အကဲျဖတ္ထားသည္ဟု မယူဆႏိုင္္္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။  

ေက်ာက္မ်က္- အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္ခ်ထားျခင္းအတြက္ အကျဲဖတ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁ တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္အားလုံးကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုစီအတြက္ နည္းပညာ 
ဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားသည္ “လက္ခံနိုင္ဘြယ္” ဟူ၍ ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရး စံႏႈန္းတြင္ “အမ်ားဆံုး” ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္ဟု သာ ေဖာ္ျပထားသည္။  
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လုိင္စင္ရရွိသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ - အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁ တြင္ လုပ္ကြက္နံပါတ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ  ႏွင့္ ဧၿပီလ တုိ႔တြင္ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္မ်ား ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက 
လုိင္စင္ခ်ထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

သတၱဳတြင္း- အစီရင္ခံစာတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ခ်ထားသည့္ သတၱဳတြင္းလိုင္စင္မွာ ၆၆၂ ခုရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္(စာ-၈၂) ။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁ တြင္ လုိင္စင္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။  

ေက်ာက္မ်က ္- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြင္းေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္ ၄၃ခု ခ်ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္(စာ ၈၆)။ လုိင္စင္ရရွိသူမ်ားကုိ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁ တြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။  

အေသးအဖြဲမဟုတ္ေသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား  

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ - အေသးအဖြဲမဟုတ္ေသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ ကာလအတြင္း 

လုိင္စင္ခ်ထားမႈမရွိဟု သိရွိထားရမည္။  

သတၱဳတြင္း - အစီရင္ခံစာတြင္ ဦးရာလူစနစ္မွ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေလ်ာက္လႊာရိွ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
စံနႈန္း မ်ား မွာ တသမတ္တည္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုရိွသည္ (စာ ၈၃)။ လႊေဲျပာင္းရာတြင္ အစီရင္ခံစာ၌ “ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား မ်ားျပားၿပီး MONREC ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္၊ သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ လုိင္စင္မ်ားကုိ MONREC ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိဘ ဲ လႊေဲျပာငး္ေလ့ရွိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားသည္။ (စာ ၈၂)  

ေက်ာက္မ်က ္- အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္မ်ားလႊေဲျပာင္းမႈကို တားျမစ္ေၾကာင္း အထူးျပဳ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လုိင္စင္မ်ားကုိ (တရားမဝင္) 
လႊေဲျပာင္းၾကေၾကာင္း မိီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ (စာ ၈၂)  

အက်ိဳးရိွမႈအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္  

 “လုိင္စင္ခ်ထားျခင္း၊ သက္တမ္းတုိးျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္မ်ား လႊေဲျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို အကျဲဖတ္ခ်က္ စသည့္ သတင္း 

အခ်က္လက္မ်ား ကို ေဖာ္ျပထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါ” ဟု EITI အစီရင္ခံစာ (စာ ၈၆) တြင္  လိုင္စင္ခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးရိွမႈအေပၚ 
သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အသံုးျပဳေနေသာ စံနႈန္းမ်ားကို ခ်ိန္ဆ တုိင္းတာပံုႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။ 
ဤသုိ႔ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ဘက္လုိက္ျခင္း  သုိ႔မဟုတ္  အဂတိလုိက္စားျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။  MONREC သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ  အခ်ိန္အတြင္း 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ရမည့္  အသနားခံျခင္း အဆင့္တြင္ ရွိေနေသးသည့္ ေလ်ာက္လႊာမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ခြင့္ 
ပါမစ္/လုိင္စင္အတြက္ေလ်ာက္လႊာ အမ်ားအျပားလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ လူအင္အားမလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ဤ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါဝင္သူအမ်ားအျပား၏ ဆုိင္းငံ့ထားေသာ ေလ်ာက္လႊာမ်ား တပံုတပင္ျဖစ္လာႏိုင္္္သည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔- အစီရင္ခံစာႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ ကာလအတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ လိုင္စင္ခ်ထားမႈ မရွိ ၊ လႊေဲျပာင္းမႈမရွိဟု အစီရင္ခံစာ၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကို အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ျပဳသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁73 တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရက္စြဲမ်ားသည္ PSC ကုိ 

လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ရက္စြဲျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။  လိုင္စင္ခ်ထားမႈအမွန္တကယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရက္စြဲမွာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိရက္စြဲသည္ အစီရင္ခံစာ၏ ကာလအတြင္း  အက်ံဳးမဝင္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ MONREC ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန (ECD) ႏွင့္ 
အျခား အစိုးဌာနမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳရန္ ေစာင့္ဆုိင္းရျခင္းေၾကာင့္ 

လုိင္စင္ခ်ထားျခင္း အတြက္စာခ်ဳပ္ကို လုိင္စင္ခ်ထားသည့္ေန႔ရက္ထက္ ေနာက္က်ျပီးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္မွာ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔က 
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ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။  

အစုိးရအရာရိွမ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ အေသးအဖြဲမဟုတ္ေသာ ကြဲလြဲမႈ မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂၀) သည္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားစာရင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ 
ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းအေနျဖင့္  MOGE ႏွင့္ OGPD တို႔သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ စီမံခ်က္မ်ား၏ အနည္းဆုံး ငါးနွစ္စာ လမ္းေၾကာင္းကုိ 
လုိက္လံၾကည့္ရႈေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ရွင္းျပသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈတြင္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပမႈမရွိပါ။  

 

သတၱဳတြင္း - အစုိးရအရာရွိတစ္ဦးက သတၱဳတူးေဖာ္မႈက႑တြင္ လုိင္စင္မ်ားလႊဲေျပာင္းလုပ္ကုိင္မႈကုိ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရက္စြဲမ်ားအားလံုးသည္ လုိင္စင္ခ်ထားသည့္ ရက္စြဲမ်ားႏွင့္ ႏွီးႏြယ္သည္။  အစီရင္ခံစာႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ 
ကာလအတြင္ ခ်ထားခဲ့သည့္ လုိင္စင္အားလံုးကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ခ်ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သတၱဳသုိက္တည္႐ွိမႈသတ္မွတ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ 
ေနရာမ်ားအတြက္ တင္ဒါၿပိဳင္ျခင္းစနစ္ကုိ ၂၀၁၈ တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။  သတၱဳသုိက္တည္႐ွိမႈကို သိရွိၿပီးေသာ ေနရာမ်ား အတြက္၊ 

လုိင္စင္ကုိ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ထားလ်က္ရွိသည္။ သတၱဳတြင္းဦစီးဌာနက ေလ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းအပါအဝင္ နည္းပညာႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးေနာက္ခံ မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကရွင္းျပသည္။ အရာရိွက  ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားတြင္ 

မပါရွိေသာ္လည္း လတ္တေလာ ေရးဆြဲေနေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါရိွသည္ဟု ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။    အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက သတ္မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုးကို တင္းၾကပ္စြာလုိက္နာရၿပီး နည္းဥပေဒမွ အေသးအဖြဲမဟုတ္ေသာကြလဲြဲမႈ မရွိဟု အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ ေလလံမ်ားကို 
သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားက သတၱဳတြင္း ဌာန သည္ ပုံစံကိုအသံုးျပဳ၍ ေလလံမ်ားကုိ 

သံုးသပ္ျခင္း အတြက္ စံျပဳထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္႐ြက္သည္ဟု ေျဖၾကားသည္။  ကုမၸဏီမ်ား သိထားသည့္အတုိငး္ 
ေလလံတင္သည့္ေစ်းႏႈန္းသည္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနအတြက္ ပထမဆံုး ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္ ျဖစ္သည္။ သုံးသပ္သူမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ 

အျခားအခ်က္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီ၏ နည္းပညာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ထားမႈ၊ ႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ စီမံကိန္း ကာလ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္တို႔ ပါဝင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ကို 
ေစ်းအျမင့္ဆံုးေပးသူထံသုိ႔ ခ်ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိသည္။  

ေက်ာက္မ်က္က႑- MGEမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြင္ ေက်ာက္မ်က္ လုိင္စင္ ၄၃ ခု ခ်ထားခဲ့ၿပီး (စာ-၈၆) ထုိခ်ထားမႈမ်ားအားလံုးကို 

ႏွစ္ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။  MGE မွ ေရးဆြခဲဲ့ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္  တစ္လတာကာလအတြင္း ေလ်ာက္လႊာမ်ား 

အားလံုးကုိ လက္ခံရယူျပီး လိုင္စင္ခ်ထားျခင္းအတြက္ ႏွစ္ရက္လ်ာထားသတ္မွတ္ရန္ ပါ႐ိွသည္။ တသမတ္တည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၁တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရက္စြဲႏွစ္ခုတည္းျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ႐ွင္းလင္းျပီးျဖစ္သည္။  ေက်ာက္မ်က္ 

က႑တြင္ လိုင္စင္လႊေဲျပာင္းျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ ရက္စြဲမ်ားသည္ လုိင္စင္ခ်ထားေသာ ရက္စြမဲ်ားကုိသာ ညႊန္းဆုိသည္။ အစီရင္ခံစာ 

ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္မွ MGE က တင္ျပေသာ သက္တမ္းျပည့္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ား၊ အသစ္လ်ာထားေသာ လုပ္ကြက္မ်ား၊ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ား ဆုိင္ရာ လုိင္စင္ခြင့့္ ျပဳခ်က္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္စာရြက္စာတမ္းကို NCS က ျပသည္။74 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ SOE ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဖက္စပ္လုပ္ငန္းအတြက္ အၿမဲတမ္းမမွန္ကန္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္ကြက္မ်ား 

အတြက္အျမင့္ဆံုး ေစ်းၿပိဳင္သူက အလုိအေလ်ာက္ ရ႐ွိေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ MGJEA  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ  ကုမၸဏီမ်ားက 

အျမင့္ဆံုးေစ်းေပးေသာသူက အလိုအေလ်ာက္ လိုင္စင္ရ႐ိွသည္ဆုိသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ေလးစား 

လုိက္နာမႈႏွင့္ အတူ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာတုိ႔ကုိ စိစစ္သံုးသပ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ အစုိးရသံုးစြဲေနေသာ 

နည္းပညာႏွင့္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈ႐ွိမ႐ိွကုိ ေမးျမန္းရာ၊  သူတုိ႔သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းတြင္ ေလးႏွစ္အထိ 

ၾကာျမင့္သြားႏုိင္သည့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေနသည့္အခ်ိန္မွာပင္ သူတုိ႔က သေဘာခ်င္းကုိက္ညီေၾကာင္းျပသ၍ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားသည္။ MGJEA 

အဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီမ်ားက လိုင္စင္ခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ တင္းၾကပ္စြာလုိက္နာရသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏိုင္ငံတကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး႐ံုး၏ ကနဦးအကျဲဖတ္ခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ရ႐ွိေအာင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ 

တုိးတက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု ဆုိသည္။  ဓါတ္သတၱဳမ်ားဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သည္ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ 

                                                             
74 ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္ ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ link ပါရိွသည္။ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာက္မ်က္က႑ဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိိ လံုေလာက္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိ လင့္ကစား၊ 

MSGသည္ လက္ေတြ႔တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႐ွင္းလင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ သိသာေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ 
စိစစ္သံုးသပ္ရန္ ႐ွင္းလင္းေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရိွမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေလ်ာက္လႊာမ်ားအတည္ျပဳျခင္းကုိ လြန္ကဲစြာ လုိလွ်င္လိုသလုိလုပ္ေပးသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ လုိင္စင္ခ်ထားမႈႏွင့္ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ က်င့္သုံးႏိုင္ေသာဥပေဒႏွင့္  စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားမွ 

အေသးအဖြဲမဟုတ္ေသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ထည့္သြင္းမထားပါ။ 

 ထို႔ျပင္၊ EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ဓါတ္သတၱဳဆုိ္င္ရာ လိုင္စင္မ်ား လႊေဲျပာင္းျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားျခင္း႐ိွမ႐ွိကုိလည္း ျပတ္သားမႈ 
မ႐ိွပါ။ ဤဟာကြက္မ်ားသည္ လံုေလာက္မႈမ႐ွိေသာတုိးတက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပေနသည္ဟု အျငင္းပြားႏိုင္လင့္ကစား MSG ၏ အားထုတ္မႈ 

မ်ားက ယခင္က လံုးဝ နားမလည္ႏိုင္ေသာ စနစ္ကို ႐ွင္းလင္းေစခဲ့ဲ ၿပီး  ျပဌာန္းဥပေဒအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဟုတ္လွ်င္ပင္ လုိင္စင္ခြဲေဝခ်ထားမႈတြင္ 
အမွန္တကယ္ က်င့္သံုးေနမႈကို ႐ွင္းလင္းေစျခင္းမွာ တုိးတက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။  

EITI စံႏႈန္း ၏ ျပဌာန္းခ်က္ ၂-၂-က-၂ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဓါတ္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑မ်ား၌ လုိင္စင္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံုးျပဳေနေသာ 

နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။  MSG တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၂-၂-က-၄ ႏွင့္အညီ လုိင္စင္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ 

လႊေဲျပာင္းျခင္းတုိ႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရာတြင္ က်င့္သံုးႏုိင္ေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မွ အေသးအဖြဲမဟုတ္ေသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ 

အကျဲဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္လည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ MSG သည္ လုိင္စင္လႊေဲျပာင္းမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႐ွင္းလင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ဓါတ္သတၱဳက႑တြင္ လုိင္စင္လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း႐ွိမ႐ွိ ဆုိသည္ကုိ ႐ွင္းလင္းရမည္။ လက္ရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္လုိင္စင္ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၂-၂ တြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကို စနစ္တက်ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရန္ MSG ကုိ တိုက္တြန္းအားေပးသည္။  

လုိင္စင္မွတ္ပုံတင္ျခင္း (# ၂-၃) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

အလားအလာ႐ွိေသာ ဓါတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လုိင္စင္မ်ား - ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔က႑ အတြက္  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနွစ္ EITI 

အစီရင္ခံစာ (စာ ၄၄) တြင္ MOGE က သက္ဆိုင္ရာ လိုင္စင္ကုိင္ေဆာင္သူ၏ အမည္၊ အက်ံဳးဝင္ေသာကာလႏွင့္ တည္ေနရာတို႔ ေဖာ္ျပထားေသာ 
လုိင္စင္စာရင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္အလက္ကို MOGE ဝက္ဆုိက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း 
အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀တြင္ စုစည္းေဖာ္ျပထားသည္။  သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ ၊ အစီရင္ခံစာ (စာ-၈၀) တြင္ ႏိုင္ငံ 

အတြင္း တည္ဆ ဲ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ မွတ္ပံုတင္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း MONREC က လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္မ်ားပါဝင္ေသာ 
သတၱဳတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ ပါမစ္မ်ားစာရင္းကို ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ က႑ဆုိင္ရာ လုိင္စင္ မွတ္ပံုတင္မ်ား 

ကဲ့သုိ႔ပင္ သတၱဳတြင္း လုိင္စင္စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ႐ွိပါ။ EITI အစီရင္ခံစာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ လုပ္ကုိင္ေနဆျဲဖစ္ေသာ သတၱဳတြင္း 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀တြင္ စုစည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

လုိင္စင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏အမည္ - ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္ လုိင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘ ဲ ႐ွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအပါအဝင္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားကို မွ်ေဝပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပထားသည္။  သတၱဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္၊ လုိင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ အမည္မ်ားသည္ MEITI အစီရင္ခံစာ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ 
၁၀ တြင္ စုစည္းေဖာ္ျပထားသည္။  

လိုင္စင္ ေျမပုံအညႊန္းမ်ား - ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ က႑တြင္ ၊ လုိင္စင္ခ်ထားသည့္ ဧရိယာကို ေဖာ္ျပသည့္ ေျမပုံညႊန္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ကုမၸဏီလည္ပတ္ေနေသာ ေနရာရွိ ျမိဳ႕မ်ား ရြာမ်ားကို သာေဖာ္ျပထားသည္။  

သတၱဳတြင္းမ်ားအတြက္ ME1 ႏွင့္ ME2 တို႔၏ ၾကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေျမပုံအညႊန္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ME3 အတြက္မူ 

သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေယဘုယ်တည္ေနရာမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ME1၊ ME2 တုိ႔မွ ပမာဏေသးငယ္ေသာ 
လုိင္စင္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀တြင္ လုိင္စင္ေျမပံုအညႊန္းမ်ားအတြက္ ေကာ္လံတစ္ခု ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း မည္သည့္ ေျမပံုညႊန္းစနစ္ကို 
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အသံုးျပဳသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာမေဖာ္ျပထားပါ။  

ရက္စြဲမ်ား - ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အတြက္ အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀တြင္ ေလ်ာက္ထားသည့္ ရက္စြဲမ်ား၊ လိုင္စင္ခ်ထားသည့္ရက္စြဲမ်ားႏွင့္ 

သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ ရက္စြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ MOGE မွ ထပ္မံတင္ျပေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ 
PSC လက္မွတ္ထုိးေသာ ရက္စြသဲာ ပါရိွသည္။  

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ME2 အတြက္ လိုင္စင္ ၅၅ ခုတြင္ ေလ်ာက္ထားသည့္ရက္စြဲ ပါရွိသည္။ 
ME1 ME3 ႏွင့္ ME 2 ၏ ပမာဏေသးငယ္ေသာ လုိင္စင္မ်ားတြင္ ေလ်ာက္ထားသည့္ရက္စြဲမ်ားမပါရွိပါ။ သတၱဳတြင္းဌာန မွေဖာ္ျပေသာ သတၱဳတြင္း 

လုိင္စင္မ်ားစာရင္းတြင္လည္း ေလ်ာက္ထားသည့္ရက္စြဲမပါရွိပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္မူ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္အားလံုးအတြက္ လုိင္စင္ ခ်ထားသည့္ 
ရက္စြဲႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ရက္စြဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ႐ွိသည္။  

ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္၊ ေလ်ာက္ထားသည့္ရက္စြဲ၊ လုိင္စင္ခ်ထားသည့္ရက္စြဲႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ရက္စြဲမ်ားအားလံုးကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

ကုန္ပစၥည္း - ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔က႑တြင္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀၌ လုိင္စင္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ိွပါ။ 

ထုိ႔ျပင္၊ လုိင္စင္အရ ထုတ္လုပ္မည့္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိ းဳအစားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မပါ႐ိွပါ။ 
သတၱဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀၌ လုိင္စင္တစ္ခုစီအတြက္ ထုတ္လုပ္မည့္ ထုတ္ကုန္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားစသည္။  

ကုမၸဏီမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ လုိင္စင္မ်ား - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MRITI အစီခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ က႑တုိ႔ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားကုိင္ေဆာင္ထားသာ လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

မွတ္ပံုတင္/လုိင္စင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း -  MOGE သည္လည္းေကာင္း၊ MONREC သည္လည္းေကာင္း  လိုင္စင္မွတ္ပံုတင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဟု အစီရင္ခံစာတြင္ 

ရွင္းလင္းျပထားသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ က႑အတြက္၊ အစီရင္ခံစာ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုင္စင္ဆုိင္ရာ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ MOGE မွ အတားအဆီးမရွိ၊ ကုန္က်စရိတ္မရွိဘဲ တုိက္႐ုိက္ရယူႏိုင္္္သည္ဟု ဆုိသည္။  (စာ ၄၄) ။ မွတ္ပံုတင္ျခင္း႐ွိ ဟာကြက္မ်ား ကို 

ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပထားၿပီး (စာ ၄၄) အစီရင္ခံစာက ႏွင့္ MOGE ဝက္ဆုိက္တြင္ လုိင္စင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း စသည့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ အၾကံျပဳထားသည္။ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ MONREC သည္ EITI က ခ်မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

အားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္လုိင္စင္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ အျမင္ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (စာ-၈၀-၈၁) ။  ဓါတ္သတၱဳ လုပ္ကြက္လုိင္စင္ဆုိင္ရာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ 

ပထမဆံုး MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သံုးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ MOGE မွ လုိင္စင္ေျမပံုညႊန္းမ်ားထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း NCS က ရွင္းလင္း 
တင္ျပသည္။   ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္မ်ား၏ ေျမပံုအညႊန္းမ်ား ပါ႐ွိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ75 MEITI ဝက္ဆုိက္တြင္  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

MEITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ တြဲလ်က္  ရ႐ွိႏိုင္သည္။  အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားက ေျမပံုအညႊန္းမ်ားပါ႐ွိေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္မ်ား စာရင္းမွာ 
ျပည့္စံုသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုိင္စင္အေရအတြက္ႏွင့္ မကုိက္ညီေပ။   ေနာက္ဆက္တြဲ 
၁၀တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္ ေပါင္း ၆၇ခု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လုိင္စင္ ၄၂ တြင္သာ ေျမပံုအညႊန္းမ်ားပါ႐ွိသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ MOGE မွ 

သီးျခားေဖာ္ျပေသာ မွတ္တမ္းတြင္ပါ႐ွိသည့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀တြင္္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပထားျပီး 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀တြင္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုင္စင္မ်ားမွာ  MOGE မွတ္တမ္းတြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို 

ေတြ႔ရသည္။ အရာ႐ွိမ်ားက ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ရက္စြကဲိုမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးေစ်းျပိဳင္ေလလံအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း 
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မွာ  ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။   ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပေသာ 

အဆုိျပဳလႊာမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္စြဲမ်ားပါ႐ွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကို MOGE မွ မွတ္တမ္းတင္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးေသာ အစုိးရ 
အရာ႐ိွမ်ားက လုိင္စင္မ်ားအားလံုးကို ၂၀၁၄ခုနွစ္ မတ္လ ၂၆ရက္တြင္ ခ်ထားၿပီး ေၾကညာခ်က္ကို ၎တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု 
ထပ္မံ႐ွင္းျပသည္။  

သတၱဳတြင္းက႑နွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရအရာ႐ွိတစ္ဦးက သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္လုိင္စင္မွတ္ပုံတင္ စာရင္းသြင္းျခင္း အဖြဲ႔တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းထားျပီးျဖစ္ျပီး 

ထုိအဖြဲ႔က လုိင္စင္မွတ္ပံုတင္ထုတ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမွ်ေဝသည္။ ထုိအရာ႐ိွ၏ အဆိုအရ ေျမပံုအညႊန္း 

မ်ားတြင္ Lambert Conformal Conic (LCC) စနစ္ကို အသုံးျပဳသည္ဟုဆိုသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္လုိင္စင္ မွတ္ပံုတင္ ျခင္းအတြက္ လတၱီက်ဴ႕ႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ ေျမပံုအညႊန္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ 

ျဖစ္သည္။   ME1 ႏွင့္ ME 2 တုိ႔လက္ေအာက္႐ိွ ပမာဏေသးငယ္ေသာ လုိင္စင္မ်ားအတြက္ အရာ႐ိွက စီမံခ်က္တည္ေနရာ၊ အတိအက်ကုိ သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေျမပံုညႊန္းမ်ားအစား တည္ေနရာကို သတ္မွတ္ေပးေသာ ခြဲတမ္းနံပါတ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ  အသံုးျပဳသည္မွာ စီမံခ်က္ ဧရိယာသည္ 

ေသးငယ္လြန္း၍ျဖစ္သည္ဟု ႐ွင္းျပသည္။  ME3 လုိင္စင္မ်ား၏ ေျမပုံညႊန္းမ်ားကို သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက ေပးပုိ႔ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ကုိ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ တြင္သီးျခားအပုိဒ္တစ္ခုျဖင့္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း႐ွင္းလင္းသည္။  အစိုးရအရာ႐ွိတစ္ဦးက ကုမၸဏီမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေလွ်ာက္လႊာ 

ပံုစံမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္စြဲမပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန တြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရက္စြဲမ်ားမ႐ွိေၾကာင္း႐ွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း  

ျပင္ဆင္လုိက္ေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းမ်ားဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းအသစ္တြင္တြင္ ေလ်ာက္လႊာပံုစံ၌ ရက္စြဲထည့္သြင္းရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ 

ေနာင္တြင္ ဤအခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္္္မည္ျဖစ္သည္။  အရာ႐ွိက ခ်ထားေသာ လုိင္စင္မ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ လုိင္စင္မ်ား 

ခ်ထားျခင္းကုိ ဝက္ဆုိက္တြင္ေၾကျငာထားေၾကာင္း႐ွင္းလင္းတင္ျပသည္။  
 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏိုင္္္ငံတကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရုံး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ အျပည္အဝ တုိးတက္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။   

ျပ႒ာန္းခ်က္္ ၂.၃. အရေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ စုစည္း၍ အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း  
ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလိုင္စင္မ်ား ၊ ေျမပံုညႊန္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ်ာက္ထားသည့္ ရက္စြဲမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ 
လုိင္စင္မ်ားခ်ထားျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းကာလကုိမေဖာ္ျပထားေပ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ EITI အစီရင္ခံစာမွတဆင့္ လိုင္စင္ဆုိင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိရန္ သံုးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ အားထုတ္မႈ ကုိ ခ်ီးက်ဴ းရမည္ျဖစ္သည္။  

ျပ႒ာန္းခ်က္ ၂.၃. ႏွင့္အညီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ မပါ႐ွိေသာ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူသိ႐ွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ 

လုိအပ္သည္။ ME3 လုပ္ကြက္မ်ား၏ ေျမပံုညႊန္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ လုိင္စင္မ်ား၊ ေလ်ာက္လႊာရက္စြမဲ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ 

သတၱဳတြင္းလိုင္စင္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ သက္တမ္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္တစ္ခုစီမွ ထုတ္လုပ္မည့္္ ကုန္ပစၥည္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားေကာင္းေစရန္၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၂.၃. အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိင္စင္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမွတဆင့္ 

အစိုးရ၏ ေန႔စဥ္ ႏွင့္ စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ဖြင့္ျပေဖာ္ထုတ္ႏိုင္္္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တုိက္တြန္းသည္။  

စာခ်ဳပ္ ဖြင့္ျပေဖာ္ျပျခင္း (# ၂-၄) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

အစုိးရမူဝါဒ 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေင ြ႔ - ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔က႑ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပထုတ္ျပန္ျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ၊ လုိက္နာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
စာ-၅၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ MOGE အၾကား ခ်ဴပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္နမူနာမ်ား (PSCs) တြင္ 
စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားက မေဖာ္ျပရန္ သေဘာတူထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ “ဝယ္ယူေသာ သို႔မဟုတ္ သိမ္းယူေသာ အခ်က္အလက္မ်ား” သို႔မဟုတ္ 

“လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း” ရရွိေသာ စသည့္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ အပိုဒ္မ်ား ပါ႐ွိေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါ စာပိုဒ္တြင္ စာခ်ဳပ္ကို 



57 
 

57 
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ဖြင့္ျပထုတ္ေဖာ္မႈကို တားျမစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပေရးသားထားျခင္းမရွိဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ဥပေဒျပဌာန္းမႈသည္ 

အစုိးရကျပဳလုပ္ေသာ လိုင္စင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ျပသျခင္းဆုိင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားမပါရွိေပ။  

သတၱဳတြင္း - EITI အစီရင္ခံစာ (စာ- ၈၀) တြင္ သတၱဳတြင္း ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား ဖြင့္ျပထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒ၊ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ သတၱဳတြင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အမ်ားစုတြင္ပါရွိသည့္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည့္္ အပုိဒ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္မပါ႐ိွဘ ဲ စာခ်ဳပ္ကိုျပသျခင္းမွ ကုမၸဏီမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္ဟု ၎တုိ႔က ႐ွင္းျပသည္။  သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို 

ရံပုံေငြရ႐ွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ဥပေဒအရ ျပသရန္လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွအပ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ဝင္မဟုတ္ေသာ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ ျပသျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ထိုစာပိုဒ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈကိုတားျမစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိေပ။  သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ အစုိးရမွ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လုိင္စင္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားတားျမစ္ထားခ်က္မ်ားမပါရွိပါ။  

လက္ေတြ႔လုိက္နာက်င့္သံုးမႈ-  လက္ေတြ႔တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္  စံသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္း နမူနာမ်ားကို အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။    ရတနာ စီမံခ်က္အတြက္ MOGE ႏွင့္ Total E&P တုိ႔အၾကား 

ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ PSC မိတၱဴကို MOEE ဝက္ဆုိဒ္တြင္ရယူႏုိင္ျပီး ေနာက္ထပ္ PSCs စာခ်ဳပ္အ႐ွည္ပံုစံကို 

မရ႐ွိႏုိင္ေပ။( စာ-၅၂)   ထုတ္လုပ္မႈ မွ်ေဝျခင္း စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါ႐ွိသည့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ 

တြဲလ်က္ေဖာ္ျပထားသည္။76 
 
သတၱဳတြင္းက႑အတြက္၊ ဘူမိေဗဒစူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဌာနက အလားအလာ႐ွိမႈ၊ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိမႈႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ့လာမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မြမ္းမံထားေသာ နမူနာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။77 သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ဘ႑ာေရးသက္တမ္း၊ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားပါ႐ွိသည္။ 

လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ - MOGE ဝက္ဆုိက္တြင္ အမ်ားျပည္သူ ရရွိႏိုင္္္ေသာ ရတနာစီမံကိန္းအတြက္  ၁၉၉၂ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ ရက္စြဲပါ MOGE ႏွင့္ Total 

E&P အၾကားျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ PSC စာခ်ဳပ္နမူနာ မွအပ အျခားစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီႏုိင္ျခင္းမ႐ွိဟု အစီရင္ခံစာတြင္ စာခ်ဳပ္မ်ား 

ဖြင့္ျပထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑႐ွိ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ထုိစာခ်ဳပ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းထားသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။   လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးရန္ ကိုးကားႏုိင္သည့္ 
ဥပေဒမ်ား၊ အစုိးရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မရွိပါ။ SOE ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက နမူနာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လင့္္ကစား  
အမွန္တကယ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ကို လ်ိဳ႕ဝွက္ထားျပိး တစ္ခုမွ်ထုတ္ျပန္ျခင္းမ႐ွိပါဟု ဆုိသည္။ SOE မွ အျခား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပသႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။   အစုိးရ အရာ႐ွိတစ္ဦးက သတၱဳတြင္း ဌာန သည္ NRGI ႏွင့္ ပုဂၢလိက 
က႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္္္ေရးကို ေဆြးေႏြးလ်က္႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အျခား SOE ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက 
ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္မ်ားထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းဆုိင္ရာ EITI စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ႐ွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ဥပေဒကိုျပဌာန္းလွ်င္ ဖက္စပ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ စီးပြားေရးအရ အကဲဆတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခအဲခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္မ်ား 
ဖြင့္ျပထုတ္ျပန္ေရးကုိ ကန္႔ကြက္သူမရွိပါ။   အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားအရ၊ 
ကုမၸဏီ အရာ႐ွိမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကုိ ထိပါးေစႏိုင္သျဖင့္ စီမံခ်က္တည္ေနရာႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အကဆဲတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ယူဆႏိုင္္္သည္ဟု ဆုိသည္။  ေဆြးေႏြးၾကေသာ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

                                                             
76 ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္ ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ link ပါရိွသည္။ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
77 သေဘာတူစာခ်ဳ ပ္နမူနာကုိ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခြန္ အခမ်ားကို ေကာင္းစြာေပးေဆာင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိ႐ွိေစျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ 
သိျမင္ၾကေသာ္လည္း  ဤအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ႏိုင္္္မည့္ အႏၲရာယ္မွာ အလြန္ျမင့္မားသည္ 
ဟု ဆုိသည္။ စာခ်ဳပ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရထံမွ အကာအကြယ္ရ႐ွိရန္ 
လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဤပူပန္မႈကုိ အတူအကြေျပာဆုိၾကသည္။ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပထုတ္ျပန္ရန္ 
ျပဌာနး္ထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ လုိအပ္မည္သည္ဟု သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။  

လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ စာခ်ဳပ္ထုတ္ေဖာ္ျပသေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။  အျခားေရနံႏွင့္ 

သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားက မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ် မေပးပါ။  EITI အစီရင္ခံစာ (စာ ၅၂) (PSCs တြင္ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းရမည့္ 

အပုိဒ္မ်ား မပါရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္ကိုရွင္းျပရန္ ေမးျမန္းေသာအခါ 

SOEs ႏွင့္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက PSC စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ လုိက္နာႏုိင္ေသာ လ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေရး အပုိဒ္မ်ား 

ပါ႐ွိသည္ဟု ရွင္းလင္းသည္။  ပံုမွန္ေတြ႕ရေသာ စာပိုဒ္မွာ စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး ႏွင့္ 

သက္တမ္းကုန္ဆုံးျပီး ငါးနွစ္ေက်ာ္သည္အထိ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။   EITI က စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပထုတ္ျပန္ရန္ ျပဌာန္းထားလွ်င္ 

ထုိကိစၥကို အစိုးရ၏ ပုိမုိျမင့့္မားေသာ အဆင့္သို႔ တင္ျပမည္ ဟု ရွင္းျပသည္။  ထုိအခ်ိန္ အတြင္း MEITI အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရံုးသုိ႔ PSCs 

နမူနာမ်ားကို ေပးအပ္သည္။  စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ ဝန္ေလးေနမႈမွာ MOEE ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူအခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။  

အခ်ိဳ႕ MOREC သည္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ ေကာင္းစြာ ကူညီေပးသည္ဟု ဆုိသည္။  အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒ 

မူၾကမ္းတြင္ စာခ်ဳပ္ထုတ္ေဖာ္ျပသေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏုိင္ငံတကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရံုး၏ ကနဦးအကျဲဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ ေက်နပ္ဖြယ္ 
တုိးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ စာခ်ဳပ္ ဖြင့္ျပထုတ္ျပန္ျခင္း ဆိုင္ရာ အစုိးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ 

မ်ားကုိ႐ွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။  

EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး စာခ်ဳပ္အားလံုးကို ယခင္ EITI 

အစီရင္ခံစာ သုံးခုတြင္ အၾကံျပဳထားသကဲ့သုိ႔ အျပည့္အဝ ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ဆႏၵ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ PSCs ႏွင့္ သတၱဳတြင္း 

စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါ႐ွိေသာ လ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ အပိုဒ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစားရန္လည္း အၾကံျပဳထားသည္။  

အက်ိဳးအျမတ္ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဖြင့္ျပထုတ္ျပန္မႈ (#၂-၅) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

အစုိးရမူဝါဒ - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား ဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ပုိင္ဆိုင္သူမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပရန္ တည္ဆဲဥပေဒျပဌာန္းထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရအရာ႐ိွမ်ား အေနျဖင့္ တြင္းထြက္သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ား 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑မွ ရ႐ွိသည့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သီးျခား 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္းမ႐ိွေခ် (စာ ၁၁၂)။ ကုမၸဏီျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ျဖည့္စြက္ရသည့္ ပံုစံတြင္78 ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သည့္သူမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တရားဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ခြဲျခားထားမႈမ်ား ပါ႐ွိသည္။  

 

လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈ -  အမွန္တကယ္ ျပသေဖာ္ထုတ္ေရး လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ 

ရ႐ိွပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဖြင့္ျပေဖာ္ထုတ္မႈကုိ မိမိသေဘာႏွင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာစနစ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ားကို 
မတင္ျပခဲ့ပါ။  အက်ိဳးအျမတ္ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္္္ငံေရးအရ ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္ (PEP) ဆုိသည့္စကားရပ္၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ တို႔ကို 

                                                             
78 ကုမၸဏီမ်ားျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ေရးအတြက္ DICA ၏ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကို ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃ တြင္္ ေဖာ္ျပထားသည္။   အက်ိဳးအျမတ္ပိုင္ဆုိင္သူဆုိသည္မွာ အမ်ားဆုိင္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ 

ေကာ္ပိုရိတ္ျဖစ္ေစ တို႔ကို တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ အေျခခံအားျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ (မ်ား) ကုိ 
ဆုိလုိသည္။  ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေၾကညာခ်က္ပံုစံ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေတာင္းဆုိသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်က္နွာ ၁၁၄ 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အက်ိဳးအျမတ္ ရ႐ွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္၏ ေရွ႕ေျပး ေလ့လာခ်က္ကုိ ပါဝင္ေသာ တြင္းထြက္ သဘာဝ သယံဇာတ 

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ၂၁ ခုတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။  ကုမၸဏီ ၂၁ ခုမွ၊ ၁၇ခုသည္ ၎တုိ႔၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသူတုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ျပေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည္။   အက်ိးဳအျမတ္ ရ႐ွိပုိင္ဆိုင္ခြင့္ ေရွ႕ေျပးေလ့လာခ်က္ က ရွယ္ယာ သို႔မဟုတ္ မေဲပးပုိင္ခြင့္ 

၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း ပိုင္ဆုိင္ျပီး အျခားနည္းလမ္္းအားျဖင့္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္္ ္ေသာ  ပုဂၢိဳလ္ ၃၁ ဦးကုိ စာရင္းျပဳစုခဲ့သည္။  

ေရွ႕ေျပးေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အသံုးျပဳေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရ႐ိွပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားတြင္ ကြာဟမႈ သံုးခု 

ရွိေနသည္။ ၎တုိ႔မွာ ၁) SOEs, အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ၂) လူသိ႐ွင္ၾကားစာရင္းေပါက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ၃) လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိ္န္းသိမ္းေရး 

ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေျပးေလ့လာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ ရ႐ွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဆုိင္ရာ EITI 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ MEITI ၏ အက်ိးဳအျမတ္ ရ႐ွိပုိင္ဆိုင္ခြင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ 

ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
အက်ိဳးအျမတ္ ရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တစ္ခုကို အစုိးရက ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၆၀/၂၀၁၈ 
ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။79 လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ကို ဖြင့္ျပရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈအတြက္ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို 
ပံ့ပုိးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကုိ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဒါရုိက္တာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

အလားတူပင္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရ႐ုံးမ်ားျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA)၊ ဗဟိုဘဏ္၊ ဘ႑ာေရး 
အခ်က္အလက္ ယူနစ္ႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔လည္းပါဝင္သည္။  

 

ထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္သူ -ေနာက္ဆုံးထြက္႐ွိထားေသာ MEITI အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂တြင္ EITI ႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ တရားဝင္ပုိင္ရွင္မ်ား ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

အစိုးရကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက DICA သည္ အက်ိဳးအျမတ္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဖြင့္ျပေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ လတ္တေလာ 
တာဝန္ယူထားျခင္း မ႐ွိဟု ဆုိသည္။  ကိုယ္စားလွယ္က ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအသစ္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ DICA က အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ထင္႐ွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပုဒ္မအခ်ဳိ႕ထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား သိ႐ွိထားမႈ မ႐ွိေသးေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔မထည့္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား၏ ၉၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိသည့္ အခက္အခဲကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။ ယခုအခါ 

DICA  ၏ ဦးစားေပးမႈမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိတုိုးျမွင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။  

အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အြန္လုိင္းမွ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။   ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ 

ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးသည္ အြန္လုိင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္လုိအပ္သည္။ ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူအမ်ားရယူႏိုင္္္ျခင္းကုိ 

ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြ သတ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။  အစိုးရကိုယ္စားလွယ္က DICA 

သည္ အနာဂတ္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ ရ႐ွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဖြင့္ျပေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားသည္။  MSG 

အေနျဖင့္ DICA သည္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေမးျမန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိနည္းအားျဖင့္ DICA 

သည္ ျမန္မာရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ  ကုမၸဏီပံုစံမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳသင့္ 

သည္ဟု သူတုိ႔က အဆုိျပဳသည္။  အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကို စတင္ျခင္းသည္ ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အက်ိ းဳအျမတ္ ရရွိ 

ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဖြင့္ျပေဖာ္ထုတ္မႈကို အားေပးရန္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈ ဥပေဒက ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ားန္းထားျပီး 

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပုဒ္မမ်ား ရွိျပီးျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။  ဤဖြင့္ျပေဖာ္ထုတ္မႈကုိ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိမည္ဟု 

မေမွ်ာ္လင့္ၾကေပ။   
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ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ သီးျခားေဖာ္ျပရန္ မလုိအပ္ေသးဘ ဲ ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ EITI အေျခအေနအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စံုတရာမရွိေသးပါ။ မည္သို႔ဆိုေစကာမႈ ကနဦး အဆင့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ အက်ိးဳခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေျပးအစီရင္ခံစာတြင္ အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ 

ေဖာ္ျပျခင္း အပါအဝင္ အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရးသုိ႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံအား ခ်ီးက်ဴးသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရန္ အႀကံျပဳထားသည္။  

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ပါဝင္မႈ (#၂-၆) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

စြမ္းေဆာင္ရည္- တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပါဝင္ျခင္းသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

ဝင္ေငြကုိ တုိးျမင့္ေစသည္ဟု EITI အစီရင္ခံစာက အတည္ျပဳေသာ္လည္း  တြင္းထြက္သယံဇာတေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပမထားပါ။ EITI အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္  ေအာက္ပါ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အတြက္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) (စာမ်က္ႏွာ - ၁၁၊ ၅၃၊ ၅၅၊ ၁၂၇၊ ၁၆၂)၊  ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ 

ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (MGE) (စာမ်က္ႏွာ - ၁၁၊ ၇၃၊ ၁၂၇၊ ၁၆၂)၊ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 

(ME1) (စာမ်က္ႏွာ - ၁၁၊ ၇၃၊ ၁၂၇၊ ၁၆၂)၊ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME 2) (စာမ်က္ႏွာ - ၁၁၊ ၅၃၊ ၅၅၊ ၁၂၇၊ ၁၆၂)၊ အမွတ္ (၃) 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း (ME3) (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၊ ၇၃၊ ၁၂၇၊ ၁၆၂) ႏွင့္ ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPE)  (စာမ်က္ႏွာ - ၁၁၊ ၁၆၊ 

၁၂၇၊ ၁၆၂) တို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ပုိင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 

စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္(UMEHL)  ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိးေရးရွင္း (MEC) တို႔ကုိ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ 

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္အတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ UMEHL ႏွင့္ MEC တို႔၏ ဒြဟျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအေျခအေန ရွင္းလင္းခ်က္ မပါရိွေသာ္လည္း 

နယ္ပယ္စုံပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအဖြဲ႕ (MSG) က UMEHL ႏွင့္ MEC ႏွစ္ခုလံုးအား SOEs ဟု မသတ္မွတ္ပါ။ 

 

EITI အစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ SOEs ဟု သတ္မွတ္မထားေသာ္လည္း UMEHL ကုိ တပ္မေတာ္ဌာနႏွစ္ခုက 

(ပစၥည္းဝယ္ယူမႈညႊန္ၾကားေရးမႈးရုံးက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆိုင္သည္) (စာမ်က္ႏွာ - ၇၅)  ပူးတြဲပုိင္ဆိုင္သည္ဟု  ေဖာ္ျပထားသည္။ MEC သည္ ကာကြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန ပစၥည္းဝယ္ယူေရးညႊန္ၾကားေရးမႈးရုံးက စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ အဓိကဦးပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သတၱဳက႑၌ MEC သည္ ရွယ္ယာ ပုိင္ဆိုင္သည့္ အမွတ္အသား တစ္စံုတရာမရွိေၾကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳ ထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၇၆) ။  

အစိုးရႏွင့္ဘ႑ာေရးဆက္စပ္မႈ -EITI အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား(SOEs) MOGE (စာမ်က္ႏွာ- ၅၅ - ၇၇) ႏွင့္ 

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း (စာမ်က္ႏွာ - ၇၆ -၇၉) အၾကား ဘ႑ာေရးစပ္လ်ဥ္းေသာတည္ဆဥဲပေဒႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 

MOGE အေနျဖင့္  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၌ ၎၏အခန္းက႑ (စာမ်က္ႏွာ-၅၄)၊ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းရရွိမႈ (၂၀၁၅-

၂၀၁၆ မပါဝင္ပါ)(စာမ်က္ႏွာ - ၅၅)၊ ဝင္ေငြထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈအရည္အေသြး (စာမ်က္ႏွာ - ၅၅ - ၅၆)၊ အစိုးရသို႔ အျမတ္ေဝစုခြဲေဝေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္ 

(စာမ်က္ႏွာ-၅၅)၊ ႏွင့္ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ အတြင္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ-၅၆) တုိ႔ကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း(third-party)ရန္ပုံေငြ(ေၾကြးၿမီး သို႔မဟုတ္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ)ကုိရွာေဖြရန္ MOGE ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားမရွိသည္ကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

ME1 ME2 ME3 ႏွင့္ MGE အတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ SOEs သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာရန္ အစိုးရဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ 

တူညီၿပီး MOGE ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ရွိ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္မႈ သံုးသပ္ခ်က္ ပံ့ပိုးထားသည္။   

 

အစုိးရပုိင္လုပ္ငန္း  အစီရင္ခံစာတြင္ MOGE ၏ ၇.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း South East Asia Gas Pipline Co. (SEAGP) ႏွင့္ South East Asia Crude Oil Pipeline 

(SEACOP) စီမံကိန္းတို႔တြင္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အပါအဝင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပါဝင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ SEAGP 

သည္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ MOGE ႏွင့္ CNPC တို႔ ထူေထာင္ထားေသာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
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မတည္ေငြရင္းရွယ္ယာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကုိ သီးျခားေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ MOGE ၏ 

အႀကီးမားဆုံးအသုံးစရိတ္ခြဲတမ္းကုိ တင္ျပထားသည္(စာမ်က္ႏွာ ၅၃)။  

 

အစီရင္ခံစာတြင္ MOGE ကုိ အစိုးရက ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း  ၎၏မတည္ေငြရင္းမ်ားကုိ ၎ကုိ 

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန MOEE က ထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွမရွိမွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။၊ စာမ်က္ႏွာ(၅၃)။ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 

ဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား၏ မတည္ေငြရင္းတြင္ MOGE  မပါရွိသည္ကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ထုတ္လုပ္မႈ 

အေပၚမွ်ေဝခံစားမႈစာခ်ဳပ္မ်ား (PSCs) ရွိ MOGE ၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၅၅)။ MOGE ပါဝင္ေသာ PSCs ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ၎၏တာဝန္မ်ားကုိ မေဖာ္ျပထားပါ။  

 

အစီရင္ခံစာတြင္ MOGE ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ သီးျခားရည္ညႊန္းျခင္း မရွိပါ။ အျပည့္အစုံေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း 

၎၏ႀကီးမားဆံုးေသာ အသုံးစရိတ္ ခြဲေဝမႈအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ား၌ MOGE ၏ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အေျခအေနကုိ ကုန္သြယ္မႈစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေပးသြင္းထားေသာ မတည္ေငြရင္းမ်ားက သြယ္ဝိုက္၍ေပၚလြင္ေစသည္။ 

 

ME1 ႏွင့္ ME3 ရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝသည့္စနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅ - 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ MGE သည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံတြင္ မတည္ေငြရင္း ထည့္ဝင္မႈတစ္စုံတရာမရိွေၾကာင္း(စာမ်က္ႏွာ-၇၃)ႏွင့္ ME2 

သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံတြင္ မတည္ေငြရင္း  ထည့္ဝင္မႈတစ္စုံတရာမရိွေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္(စာမ်က္ႏွာ-၇၅)။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားရိွ ME2 ၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တြင္းထြတ္ထုတ္လုပ္မႈ ခြဲေဝရာတြင္ 

ME1၊ ME2ႏွင့္ ME3  တို႔သည္ ၎တို႔၏ ခံစားပုိင္ခြင့္ကိုသာထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မေဖာ္ျပထားပါ။ (ဥပမာ။ ။ မတည္ေငြရင္းရွယ္ယာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္ကုန္က်စရိတ္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ)  

 

ပုိင္ဆိုင္မႈ အေျပာင္းအလ ဲ -  အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မတည္ေငြရင္းပမာဏ 

ေျပာင္းလမဲႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄/၁၅-၂၀၁၅/၁၆ အတြင္း ဖက္စပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာရာခိုင္ႏႈန္း ေျပာင္းလမဲႈ 

မရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၇၅)။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္၌ MGE သည္ အစီရင္ခံစာ 

ေနာက္ဆက္တြဲ-၁၀ ရွိ ၎၏ဖက္စပ္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းအားလုံး၏ ရင္းႏွီးေငြ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္၌ လိုင္စင္အားလုံး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ေစျခင္းမွ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ MGE ၏ ရွယ္ယာပမာဏ အေျပာင္းအလရဲွိမရွိမွာ  ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။ 

မတည္ေငြေျပာင္းလဲမႈစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ-၁၀ ရိွMPE ပုလဖဲက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

အေျခခံေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလတြင္ ထူေထာင္ေသာ Ocean Pearl Co. အမည္ရွိ ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ MPE ပါဝင္မႈမ်ားမွ သိသာထင္ရွားေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပမထားပါ။ 

 

ေခ်းေငြႏွင့္အာမခံ -အစီရင္ခံစာတြင္ MOGE ႏွင့္ ME3 ယူထားေသာ ေခ်းေငြမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္(စာမ်က္ႏွာ ၁၂၇)။ အစီရင္ခံစာ ျပန္လည္ 

ဆန္းစစ္ေနခ်ိန္အတြင္း ယခုေခ်းေငြမ်ားႏွင့္မသက္္ဆုိင္ေသာတပ္မေတာ္ဦးပုိင္ကုမၸဏီအပါအဝင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ 

အာမခံထားသည့္ ေခ်းေငြမ်ား မပါရွိသည္ကုိ သတိျပဳပါ။  အစီရင္ခံစာတြင္ အစုိးရႏွင့္ SOE အားတြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ 

ေခ်းေငြႏွင့္ အာမခံခ်က္ အေသးစိတ္အားေဖာ္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိသျဖင့္ေခ်းေငြႏွင့္အာမခံ အစီရင္ခံမႈ 

ျပည့္စုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ပုိမိုမ်ားျပားလာသည္ကုိ သတိျပဳသင့္သည္။  အစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ MOGE ေခ်းေငြေလးခုကုိ 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း  (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ/JICA ျဖစ္ခဲ့ပါက အစုိးရထံမွျဖစ္ႏုိင္သည္။) အစီရင္ခံစာအရ MOGE ႏိုင္ငံျခားမွ ေခ်းယူထားေသာ 

ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရထံမွ အစုိးရအာမခံခ်က္ေပးမေပးဆိုသည္မွာ  ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ 

 

သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ စီရင္ခံစာ၌ ME1 ႏွင့္ ME2 တို႔သည္ အစုိးရထံမွ ေခ း်ေငြတစ္စုံတရာမရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။ ME1 ႏွင့္ ME2 တုိ႔သည္  

ႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္ တစ္စုံတရာ 

ပံ့ပိုးေပးျခင္းမရွိပါ (စာမ်က္ႏွာ ၇၉)။ အစီရင္ခံစာတြင္ ME3 ၏ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရထံမွ အစိုးရအာမခံခ်က္ေပးမေပးဆိုသည္မွာ  

ရွင္းလင္းမႈမရိွေသာ္လည္း ဂ်ပန္အစိုးရထံမွ ME3 ေခ်းယူထားေသာ ေခ်းေငြတစ္ခုအား အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

ဝင္ေငြထိန္းသိမ္းမႈ  တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း အျမတ္ေငြမ်ားကုိ ကုမၸဏီပုိင္ရံပုံေငြအေနျဖင့္ SOEs က အထူးသီးသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 

 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္၎တို႔၏ Other Account တြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းျပထားသည္။ 

SOEs ထိန္းသိမ္းထားေသာ ပမာဏမွာ ျမန္မာေငြ ၉၅၃,၅၉၁ မီလီယံက်ပ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇၉ မီလီယံေဒၚလာ) ျဖစ္ၿပီး ထိုပမာဏမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမွ အစုိးရအသားတင္အျမတ္စုစုေပါင္း၏ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ SOEs 

ကထိန္းသိမ္းထားေသာ ဝင္ေငြမ်ားအျဖစ္  Other Account  ကုိ စီမံခန္႔ခြဲသုံးစြဲမႈအတြက္ လုိက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ားကုိ  တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပါဝင္မႈကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခ်ိန္တြင္ အတည္ျပဳၾကေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈမရွိသလို မည္သည့္ေခ်းေငြမွ် မရရွိေၾကာင္း SOE တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက 

ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ SOE တာဝန္ရွိသူမ်ားစြာကအစီရင္ခံစာတြင္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ 

အစိုးရအာမခံခ်က္ကုိ MOPF က ေပးေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရထံမွ  ေခ်းေငြမ်ားကုိ 

ရရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု SOE တာဝန္ရွိသူမ်ားစြာက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ္လည္း အစိုးရ၏အာမခံမႈ ရွိမရွိမွာ မေရရာေပ။ ၎တို႔နားလည္သည္မွာ  

MOGE ကိုယ္စား MOPF က တရုတ္ဘဏ္မွ ေခ်းေငြယူခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။  

 

တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအခန္းက႑၌အစုိးရပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ SOE အရာရိွမ်ားက MOGE သည္ ၎၏ 

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာေနာက္ဆက္တြဲ၌လုပ္ကြက္အားလုံးမွာ 

ဖက္စပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ  ညႊန္းဆိုၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲဇယား-၁၀ ရိွ လုိင္စင္ခ်ထားေသာလုပ္ကြက္ ၂၂,၅၀၀ 

ကြက္လုံးမွရွယ္ယာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုင္ဆုိင္ထားသည္ဟု ယူဆပါက သုံးသပ္ခ်က္မွားယြင္းႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔က ရွင္းျပသည္။ 

တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ MGE ပါဝင္မႈ အေျပာင္းအလဲမွာ ၂၀၁၄-၁၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၌ 

၎တို႔၏  မတည္ေငြရင္း ပါဝင္မႈကို ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ၂၀၁၅ ေမလ ၂၁ ရက္မွစတင္၍ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္ဟု ၎တို႔က ရွင္းျပသည္။  

 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ MEE သည္ ၎၏ စီမံကိန္းမ်ား၌မတည္ရင္းႏီွးေငြ လုံးဝမပါရွိေၾကာင္း SOE ႏွင့္အစိုးရ 

တာဝန္ရွိသူမ်ားက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ MOGE သည္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ေရနံစီမံကိန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

အပ္ႏွံထားေသာ ပုဂၢလိက မတည္ရင္းႏွီးေငြအားလုံး၏ ၁၅-၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆိုင္သည္။ 

 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အစီရင္ခံစာကုိ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစသည္ ဟု သေဘာတူညီၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏွီးႏႊယ္ေသာကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ အတန္းအစားခြဲျခားျခင္း။ 

 

UMEHL ကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အမ်ားစုက သေဘာတူညီေသာ္လည္း ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ စစ္တပ္ 

လႊမ္းမုိးမႈရိွေနျခင္းအား မသိက်ိဳးကြ် န္ျပဳမျပဳသင့္ဘဲ EITI အစီရင္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္UMEHL ႏွင့္ MEC အားအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းကုိ 

အေလးထား ေဆာင္ရြက္္ရမည္။  

 

UMEHL တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ၎တုိ႔တြင္ ယခင္က ရွယ္ယာႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း A အမ်ိဳးအစားရွယ္ယာကုိ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး B 

အမ်ိဳးအစားရွယ္ယာကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားက ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ၁၉၅၀ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ 

လည္ပတ္ေနၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတုိင္မီအခ်ိန္က ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ 

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ A အမ်ိဳးအစားရွယ္ယာအားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ UMEHL ကို ၂၀၁၇ ပုဂၢလိကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ 

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းခ့ဲသည္။ယခုခ်ိန္တြင္ UMEHL ၏ ရွယ္ယာအားလံုးကုိ ပုဂၢလိကသီးသန္႔သာ ပိုင္ဆိုင္သည္။ 

မတူညီေသာ က႑မ်ား လုပ္ကုိင္ေနေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ၅၈ ခု ႏွင့္ အလ်င္စလိုခန္႔အပ္ထားေသာ ဒါရုိက္တာမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနၿပီး 

၎တို႔ပိုင္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီသံုးခုမွာ ျမန္မာအင္ပီရီရယ္ဂ်ိတ္ကုမၸဏီလီမီတက္၊ ျမန္မာပတၱျမားအင္တာပရုိက္ကုမၸဏီလီမီတက္ႏွင့္ 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ တို႔ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားကုိ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မျပဳဘဲ ရွယ္ယာ ၃၈၀,၀၀၀ လုံးကုိ 

တပ္မေတာ္သားမ်ားကသာ ပုိင္ဆိုင္သည္။  
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UMEHL ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။ UMEHL က 

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟု 

ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာပတၱျမားအင္တာပရုိက္ကုမၸဏီလီမီတက္ႏွင့္ျမန္မာအင္ပီရီရယ္ဂ်ိတ္ကုမၸဏီလီမီတက္တုိ႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 

ေအာက္တြင္ ရိွသည္။ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၌ UMEHL ၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ 

အမွန္တကယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာေနေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုိင္စင္မ်ားမွ သြယ္ဝုိက္၍ရေသာ ရွယ္ယာမ်ားေၾကာင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 

ပုိမုိမ်ားျပားႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆေၾကာင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္အခ်ိဳ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ 

ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ရွယ္ယာ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္တစ္ဦးက သူသိသမွ် ေျပာဆိုသည္။ UMEHL သည္ 

ျပည္ေထာင္စုအတြင္းဝန္သုိ႔  အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပုိ႔ထားၿပီး ME1 ၏ ရွယ္ယာ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့ခ်ၿပီးေနာက္ UMEHL 

သည္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီအျမတ္ေဝစုမွ  ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရိွသည္ဟု ၎တုိ႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္တင္ထားသည္။  

 

အစုိးရသို႔ေပးေသာ ဝင္ေငြအားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုအတြင္းဝန္သို႔ ေပးေသာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား၌80 ေဖာ္ျပထားသည္ဟု 

UMEHL က ေျပာဆိုသည္။ ၎တို႔ေပးေသာ ဝင္ေငြမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝမႈ၊ ဓါတ္သတၱဳခြန္၊ ေျမငွားရမ္းခ၊ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္တို႔ 

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းမွာ MEHL က ေပးပို႔သည္လား ၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားက 

ေပးပို႔သည္လား ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ 

 

အစုိးရကိုယ္စား မည္သည့္အခြန္ကုိမွ် မေကာက္ခံေၾကာင္း UMEHL က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ UMEHL သည္ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ 

ညႊန္ၾကားေရးမႈး ရုံးသုိ႔ အစီရင္ခံျခင္း မရိွသည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈအားလံုးကုိ ျဖတ္ခ်ထားျခင္းက MEITI 

၏ အစီရင္ခံစာ အေျခအေနႏွင့္ သိသိသာသာ ကြဲလြဲေနသည္။  ယခုအခါတြင္ UMEHL သည္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္သာ အျပည့္အဝ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ UMEHL တြင္ ၎ကုိတိုက္ရုိက္ထုတ္ေပးထားေသာ ကုိယ္ပုိင္သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ပါမစ္ရွိသည္။ UMEHLကုိ 

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးအသိအမွတ္ျပဳ  ပုဂၢလိကစာရင္းစစ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးၿပီး ၎၏ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကုိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ 

ျဖန္႔ေဝသည္။  

 

EITI အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္္ UMEHL မထည့္သြင္းျခင္းအား ေမးျမန္းေသာအခါ UMEHL သည္ ကုမၸဏီအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 

ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း MSG ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ၎ကုိ IA က အတည္ျပဳသည္။ အစုိးရသို႔ေပးအပ္ေသာ UMEHL 

၏ဝင္ေငြ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ထပ္မံရွင္းျပသည္။ UMEHL ကို ၎၏အခန္းက႑အေပၚ ေမးျမန္းေသာအခါ 

၎တို႔သည္ MEITI ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္ 

ေတာင္းခံခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ရရွိမႈမရိွေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။  

 

သတၱဳက႑တြင္ ၎တို႔၏ ရွယ္ယာပမာဏအလြန္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ MSG ရွိ အရပ္ဘက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက MEITI တြင္ UMEHL  ႏွင့္ MEC 

တို႔ ပါဝင္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ပထမဆံုးအစီရင္ခံစာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 

မရိွျခင္းအား  ျပည္သူလူထု ေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိသည္ဟု ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ ထုိကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ 

ပါဝင္မႈကုိ MSG အစည္းအေဝးတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ၎တို႔ကုိစာပို႔ရန္ သေဘာတူညီမႈသာ ရရိွခဲ့သည္ကုိ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အခ်ိဳ႕က  ေလ့လာေတြ႕ရွိခ့ဲသည္။ CSO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္လွ်င္ ထိုကုမၸဏီမ်ားပါဝင္လာေစရန္ မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ျခင္းမွာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ထိုကုမၸဏီမ်ားအေပၚ တစ္ေျပးညီ က်င့္သံုးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ UMEHL ႏွင့္ MEC တို႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏွီးႏႊယ္သျဖင့္ ၎တို႔ကုိ MEITI  အစီရင္ခံစာတြင္ SOE အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္သည္ဟု CSO 

မ်ားစြာက ယူဆၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ MEC ၏  ရွင္းလင္းမႈမရိွေသာ အေနအထား။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ 

ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းလိုင္စင္ ေပးအပ္မႈအေပၚ၌ ရွင္းလင္းမႈမရွိဟု ၎တို႔က ယူဆၾကသည္။ ေဒသဆိုင္ရာရုံးမ်ားကုိ ၾကားဝင္ရန္ 

ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ၎ကုမၸဏီမ်ားကုိ ၎တို႔အကျဲဖတ္ခြင့္ ပုိ၍ုဆံုးရံႈးေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္မ်ားက ညည္းညဴၾကသည္။ 

 

                                                             
80 ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္ ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ link ပါရိွသည္။ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
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CSO မ်ားစြာက SOE မ်ား၏ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရန္ အႀကံျပဳေတာင္းဆုိၾကေသာ္လည္းEITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိဟု 

အျခားေသာ MSG အဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ယူဆၾကသျဖင့္ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္မႈ မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ 

 

MOGE ႏွင့္ MGE ကုိ အဓိကထားၿပီး အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ထားေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ SOE မ်ားအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ  ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ NRGI 

က ထုတ္ေဝသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာ ေတြ႕ရိွခ်က္မွာMOGE သည္ လုပ္ကြက္အျမတ္ေငြ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားသာ 

ေကာက္ယူေသာ္လည္း  ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကုိယ္စား MOGE က (ကုန္ကြယ္မႈဝင္ေငြခြန္မွလြဲ၍) အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထိုအစီရင္ခံစာအရ MOGE ၏ တရားဝင္ အျမတ္ေငြမွာ PSCS ကို အေျခခံေသာ ေရနံအျမတ္ေငြအပါအဝင္ ျပန္လည္ရရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 

မတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ ပုိက္လုိင္းမ်ားမွရရွိေသာ ဝင္ေငြ တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္မပါရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာရွိ MOGE 

၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပထားသည္။ PSC တစ္ခုျခင္းစီသည္ နမူနာသတ္မွတ္ထားေသာ PSC ႏွင့္ သိသိသာသာကြဲျပားၿပီး 

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို အျခားကုမၸဏီမ်ားအား အာမခံျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္၌ စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီသည့္ အဓိပၸာယ္ 

သက္ေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ေရႊဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ MOGE သည္ ၇.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ပုိင္ဆုိင္ခ်ိန္တြင္ ၎၏ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ပုိ႔ကုန္ဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ဝယ္ယူမႈသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္တြင္းသြင္းကုန္အခြန္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးအပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း 

ထပ္မံေလ့လာေတြ႕ရွိခ့ဲသည္။ MOGE သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားထံမွ  စုစုေပါင္း ျမန္မာေငြ ၂.၁ ဘီလီယံ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇ မီလီယံ)ကုိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာစရိတ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈအေနျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္ကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေခ်းေငြမွျပန္ရေငြက့ဲသုိ႔ အျခားေသာဝင္ေငြမ်ိဳးစုံ၊ ေၾကြးၿမီးမ်ားမွ အတုိးေပးေခ်မႈမ်ားကုိပါ NRGI အစီရင္ခံစာတြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

MGE အေနျဖင့္ဆိုလွ်င္၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ MGE ၏ သိုေလွာင္ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာပမာဏမွာ ျမန္မာေငြ ၃၈ ဘီလီယံ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ မီလီယံ)ရွိၿပီး MGE စာရင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားထက္ သုိေလွာင္ထားသည္မ်ားကို အျမတ္ေငြအေနျဖင့္ 

သတ္မွတ္ျခင္းသည္စုိးရိမ္ပူပန္ မႈကုိ ပုိမိုတုိးပြားေစသည္ဟု NRGI အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ 

ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားအနီးတြင္ အေျခစုိက္ေသာ တပ္မေတာ္စခန္းႏွစ္ခုကို ေပးရေသာ လုံၿခံဳေရးအတြက္ကုန္က်စရိတ္သည္ 

MOGE အတြက္ အႀကီးမားဆံုး အသုံးစရိတ္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိပါ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ MGE ကေပးရမည့္ သီးသန္႔ရံပုံေငြအမ်ိဳးအစား 

ျမန္မာေငြ ၁၄၄ ဘီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၈ မီလီယံ) ရိွၿပီး စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ယူသည့္ 

မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက MGE ကုိအပ္ႏွံထားေသာ အာမခံေငြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ စေပၚေငြမ်ား 

ပါဝင္သည့္ ေၾကြးၿမီးမ်ား ကုိအေျခတည္ေသာ အျခားေပးရန္တာဝန္ ျမန္မာေငြ ၁၆၁ ဘီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၂ မီလီယံ) ကုိပါ 

အစီရင္ခံစာတြင္ ထပ္မံတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၎ေပးရန္တာဝန္မ်ားကုိ MEITI အစီရင္ခံစာ၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ 

အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ NRGI အစီရင္ခံစာက ၂၀၁၇ မွစ၍ MGE တြင္ ၎၏ Other Account တြင္ စုေဆာင္းေငြ ျမန္မာေငြ ၆၈၈ ဘီလီယံက်ပ္ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၂ မီလီယံ) ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ပမာဏမွာယခုအေျခအေန၌ MGE လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

အသံုးစရိတ္ ၁၇၂ ႏွစ္အတြက္ ဖူလံုသည္။ 

 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ေရးေနစဥ္တြင္ အစုိးရက အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးေသာ္လည္း NRGI ၏ SEO 

အစီရင္ခံစာအေပၚ အစိုးရ၏တရားဝင္မွတ္ခ်က္ မရရိွေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ CSO တစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ 

 

 

 

  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 
ႏုိင္ငံတကာ အတြင္းေရးမႈးရံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္္ငံသည္ ဤလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမႈေအာင္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  

MEITI အစီရင္ခံစာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပါဝင္၌ အဓိကက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  ပါဝင္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီကာ သိသာထင္ရွားသည့္ 

က႑မ်ား၌ သုံးသပ္ရန္လုံေလာက္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားစြာ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ MOGE၊ ME1,2 ႏွင့္ MGE ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
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စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပမထားပါ။ အစီရင္ခံစာ၌ ႏုိင္ငံျခားတိုင္ျပည္မ်ားမွ MOGE ၏ ေခ်းေငြေလးခု အေသးစိတ္ကုိ 

ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာအရ MOGE ၏ ႏိုင္ငံျခားမွ ေခ်းယူျခင္းအေပၚ အစိုးရက အစိုးရအာမခံခ်က္ ေပးမေပးဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။ 

MOPF က ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အာမခံေပးေသာ္လည္း အာမခံခ်က္အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္ကုိ မေတြ႕ရသည္ကုိ  ေဆြးေႏြးပြ ဲ

အခ်ိန္အတြင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားက အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ ပုိင္ဆိုင္မႈအေျပာင္းအလႏဲွင့္ပတ္သက္၍ MGE ၏ မတည္ေငြရင္း အေျပာင္းအလႏဲွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိပါ။ MOGE က ၎၏ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားအစား အခြန္ေပးေဆာင္မႈႏွင့္ ေခ်းေငြမွျပန္ရေငြကဲ့သုိ႔ 

အျခားေသာဝင္ေငြမ်ိဳးစုံ၊ ေၾကြးၿမီးမ်ားမွ အတိုးေပးေခ်မႈမ်ားအပါအဝင္   MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ အျပည့္အဝမပါရွိသည့္ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ 

ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပါဝင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ထပ္တိုးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ျပင္ပသတင္းရင္ျမစ္မ်ားကုိ အေလးထား 

ဂရုျပဳသင့္သည္။စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ လိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။  တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏွီးႏြယ္ေသာ 

ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလုံးကုိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားက အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရိွၿပီး EITI အစီရင္ခံစာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလုံးကုိ SOE 

အျဖစ္ထည့္သြင္းရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား က ေတာင္းဆိုၾကသည္။ 

 

လုိအပ္ခ်က္ ၂.၆ အရ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားရွိ SOE အားလုံး၏ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္ အေသးစိတ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ မိတ္ဖက္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုယ္စား အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အေသးစိတ္ႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓါတ္ေငြ႕ျဖစ္ပါက အမိ် းဳစုံဝင္ေငြ အပါအဝင္စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ အဆင့္အဆင့္၌ကုန္က်စရိတ္ လုံေလာက္ေစရန္ SOE ၏ တာဝန္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

MOPF သည္ SOE သို႔ပံ့ပိုးေပးေသာ ေခ်းေငြအာမခံ အေသးစိတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ၌ တည္ဆ ဲဥပေဒမ်ားကုိပါေဖာ္ျပသင့္သည္။ အဆံုးသတ္ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ UMEHL ႏွင့္ MEC တို႔ကုိ အစိုးရပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ 

တိတိက်က် ျဖစ္ပါက လုိအပ္ခ်က္ ၁.၂ ႏွင့္အညီ ၎တို႔ကုိ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္  MSG ကုိ လုိအပ္ၿပီး ၎တို႔ကုိ EITI အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
နယ္ပယ္တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားရွိ ၎တို႔၏ 
ရွယ္ယာအလုံးစံုကုိ အကျဲဖတ္မည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ စြပ္စြဲထားေသာ MOGE ၏ ဝင္ေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထည့္သြင္းစစ္ေဆးရန္ 

MSG ကုိ  တြန္းအားေပးမည္။ 

ဇယား -၂ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ဇယား - စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း   

EITI ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
 

ပင္မ ေတြ႔႐ွိမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ငံတကာ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး႐ုံး ၏ EITI 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအေပၚ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ဥပေဒမူေဘာင္ (#၂-၁) 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ေသာ 

ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
က႑ရွ ိေဒသအလုိက္ကြဲျပားေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မ်ားပါဝင္သည္။ 

ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တုိးတက္မႈ 

လုိင္စင္ခ်ထားေပးမႈ (#၂-၂) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ သတၱဳတြင္း၊ 
ေက်ာက္မ်က္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ား 

ေပးအပ္လႊေဲျပာင္းမႈအတြက္ လုပ္ကိုင္မႈအဆင့္မ်ားကို 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ က႑အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးကုိ 

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ အစီရင္ခံစာတြင္ 
လုိင္စင္ခ်ထားေပးမႈကုိ စီမံကြပ္ကေဲသာ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒမူေဘာင္မ်ားမွ အေရးပါေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ 

အျပည့္အဝတိုးတက္မႈ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 

 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း (#၂-၃) 

လုိအပ္ခ်က္ ၂.၃ ရွိအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈလိုင္စင္အတြက္ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွေအာင္  

ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုိင္စင္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိဘဲ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုိင္စင္ 

တစ္ခုျခင္းစီ၏ လုိင္စင္လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္သူအမည္၊ 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔၊ သတ္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ေန႔ႏွင့္ 

အသုံးျပဳေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ထိန္ခ်န္ထားသည္။ 

အျပည့္အဝတိုးတက္မႈ 

စာခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္ျခင္း (#၂-၄) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ MEITI အစီရင္ခံစာ၌ အစိုး၏မူဝါဒႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္မႈတြင္ 

လက္ေတြ႕အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ 

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ပါဝင္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားက 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ျပ႒ာန္းခ်က္ရိွသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ 

ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တုိးတက္မႈ 

အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူကုိ 
ေဖာ္ျပျခင္း (#၂-၅) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္  အစီရင္ခံစာအရ 
အက်ံဳးဝင္ေသာ တရားဝင္ကုမၸဏီပုိင္ရွင္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားသည္။  
ထို႔အျပင္ ကနဦးအဆင့္တြင္ အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ား (BO) 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး BO 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ BO ေရွ႕ေျပးအစီရင္ခံစာကို 

တရားဝင္ခ်ျပျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 

တြန္းအားေပးမႈ 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပါဝင္မႈ (#၂-၆) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ အစုိးရႏွင့္ SOE 
မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအရ ပတ္သက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒနည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ျပမႈ အပါအဝင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပါဝင္မႈအေပၚ 

အဓိကက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိသည္။  သို႔ေသာ္ SOE ၏ 
ရွယ္ယာႏွင့္ဆိုင္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ 

အျပည့္အစုံ မေဖာ္ျပထားပါ။ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ MOGE ၏ 
ေခ်းေငြေလးခုကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားမွ 
MOGE ေခ်းေငြမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ အစုိးရ၏အာမခံခ်က္ 

ေပးမေပးဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ 
ပုိင္ဆိုင္မႈအေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ MGE ၏ မတည္ေငြရင္း 

အေျပာင္းအလႏွဲင့္ ဆက္စပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ 
တည္ဆဥဲပေဒမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။ 

အျပည့္အဝတိုးတက္မႈ 
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အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ 

၁။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ အစိုးရအားတြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑အတြက္ တရားဝင္ ဥပေဒ 
မူေဘာင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျပဳလုပ္ရန္  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာမွ အခ်က္အလက္မ်ား 

ရႏိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ အပါအဝင္ MEITI အစီရင္ခံစာ၌ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ တညီတညြတ္ထ ဲ အေသးစိတ္ 
အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တို္က္တြန္းရမည္။  

၂။ EITI စံႏႈန္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္၂.၂.က.ii အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တြင္းထြက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑၌ လုိင္စင္ခ်ထားေပးမႈအတြက္ အသုံးျပဳေသာ 
နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္လုိအပ္သည္။ MSG သည္ ျပ႒ာန္းခ်က္  ၂.၂.က.iv ကို ရရွိရန္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရာ၌ 

လုိက္နာရမည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မ်ားမွ အေရးပါေသာေဆြးေႏြးမႈကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင့္သည္။  MSG သည္ 
အနည္းဆုံး လုိင္စင္လႊေဲျပာင္းမႈ ဥပေဒ၊ အထူးသျဖင့္ ၎ကုိ တြင္းထြက္က႑တြင္ ခြင့္ျပဳမျပဳကို ျမင္သာေအာင္ လုပ္သင့္သည္။ 
သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္း အေသးစိတ္အဆင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းခ်က္  စံႏႈန္း ၂.၂ တြင္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္အားလုံးအား 
စနစ္တက်ထုတ္ျပန္ရန္ MSG အား တုိက္တြန္းရမည္။  

၃။ MEIT ၏ သတ္မွတ္စံႏႈန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ မပါရွိသည့္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္သည္။ ME3 လုပ္ကြက္မ်ားစြာ၏ တည္ေနရာအညႊန္း၊ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔စြဲ၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ 

သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုိင္စင္ ခ်ထားေပးမႈႏွင့္ လိုင္စင္သတ္တမ္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္တိုင္းအတြက္ အသုံးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား။ 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စံသတ္မွတ္မႈ ျပ႒ာန္းခ်က္  ၂.၃ အရ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ လိုင္စင္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အစုိးရ၏ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခု 
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက်ထုတ္ျပန္ရမည္။ 

၄။ EITI လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ ယခင္ EITI အစီရင္ခံစာ သုံးခုရွိ ေထာက္ခံခ်က္အရ  
တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစာခ်ဳပ္အားလုံးကို အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ သေဘာထား ဆႏၵရွိသည္။  

၅။ ျပ႒ာန္းခ်က္  ၂.၆ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားရွိ SOE ရွယ္ယာအားလုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္သည္။ မိတ္ဖက္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိယ္စား အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အေသးစိတ္ႏွင့္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ျဖစ္ပါက အမိ် းဳစုံ ဝင္ေငြ အပါအဝင္စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ အဆင့္အဆင့္၌ ကုန္က်စရိတ္ လုံေလာက္ေစရန္ SOE ၏ တာဝန္ကုိ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ MOPF သည္  SOE သုိ႔ပံ့ပုိးေပးေသာ ေခ်းေငြအာမခံ အေသးစိတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ ထားရိွေသာ တည္ဆ ဲ

ဥပေဒမ်ားကုိပါထုတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အၿပီးသတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ UMEHL ႏွင့္ MEC တုိ႔ကုိ အစိုးရပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဟုတ္မဟုတ္ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ တိတိက်က ျ်ဖစ္ပါက ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁.၂ ႏွင့္အညီ ၎တို႔ကုိ EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္  

MSG ကုိ လုိအပ္ၿပီး ၎တို႔ကုိ EITI အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္နယ္ပယ္၌ ထည့္သြင္းၿပီး MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ 
တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားရိွ ၎တို႔၏ရွယ္ယာအလုံးစုံကုိ အကဲျဖတ္မည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္း 
လာေစရန္အတြက္ စြပ္စြဲထားေသာ MOGE ၏ ဝင္ေငြအမ်ိဳးမ်ိ းဳကုိ ထည့္သြင္းစစ္ေဆးရန္ MSG ကုိ တြန္းအားေပးမည္။ 

 

 



68 
 

68 
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၃။ ေစာင့္ၾကည့္အကျဲဖတ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 

၃-၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ယခုအခန္း၌ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျပင္ပသုိ႔ပုိ႔မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာEITI လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ အေသးစိတ္ 

ပံ့ပိုးထားသည္။ 

၃-၂။ အကဲျဖတ္ခ်က္ 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ (#၃-၁) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ MEITI အစီရင္ခံစာ၌သတၱဳတူးေဖာ္မႈ (စာမ်က္ႏွာ ၅၉-၆၂) ႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ထားသည္။ အဓိကက်ေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး အေရးပါေသာ သတၱဳရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ 

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၆၃-၆၄)။ အလားအလာရွိေသာသိုက္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ 

၃၆)။ အစီရင္ခံစာ ေနာက္ဆက္တြဲ- ၁၀ တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ပုိက္လုိင္းမ်ားကုိ ျပသေသာေျမပံုကုိပါ ထည့္သြင္းထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၄၃)။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

အစုိးရႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္ႏွင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚ MEITI အစီရင္ခံစာ၏ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေနျဖင့္ ရွိသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ အျခားေသာ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက ႏိုင္ငံအတြင္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚ၌ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ေပးျခင္းမရွိပါ။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏုိင္ငံတကာ အတြင္းေရးမႈးရံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္္ငံသည္ ဤလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမႈေအာင္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈကုိ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃-၁ အရ အစီရင္ခံစာတြင္ထင္ရွားေသာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ တြင္းထြက္ 

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ အစိုးရသည္ MONREC ႏွင့္ MEE ကဲ့သုိ႔ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ website မ်ားတြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ပုံမွန္စနစ္တက် ေဖာ္ျပရန္ ဆႏၵရွိရမည္။   

ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား (#၃-၂) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ -၂၀၁၅ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၆ မတ္လအထိ ေငြ႕ရည္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုိ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရနံႏွင့္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုိ ကုန္တြင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၃) 

 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ တြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္း ၂၄ မ်ိဳးမွ သီးျခားခြဲထုတ္ထားေသာ၊ SOEs သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းသံုးခုမွအရင္းခံလာေသာ 

သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းထုတ္လုပ္မွုတန္ဖုိးမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၆. (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၂၃၅) 

 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ MEITI ၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏအစီရင္ခံစာအရ အျခားေသာ ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစားကြဲမ်ား (ဥပမာ - 

ပတၲျမားႏွင့္နီလာ)နွင့္ ေက်ာက္စိမ္း (ဥပမာ - quartzile ႏွင့္ ပယင္း) ၾကားတြင္ခြဲျခားေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းကုိသာ 

ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄-၁၅) 
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ပုလဲအတြက္အစီရင္ခံစာသည္ အေရာင္းႏႈန္းကုိေဖာ္ျပထားျပီး ကုန္စည္ျပပြမဲွ ေရာင္းရသည့္အခ်က္မ်ားကို  အေျခခံထားေသာ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းႏွင့္ 

ပုလဲတန္ဖိုးမ်ားကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 

 

ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး ။ ။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမ်ားမွာ ကမ္းရိုးတန္း အတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က်ိဳခ်က္ျခင္းႏွင့္ 

ကမ္းလြန္မွဓာတ္ေငြ႕တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမ်ားကို  ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးကိုယူ၍ တြက္ခ်က္သည္။ 

 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ တြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္း ၂၄ မ်ိဳးမွ သီးျခားခြဲထုတ္ထားေသာ၊ SOEs သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းသံုးခုမွအရင္းခံလာေသာ 

သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၂၃၅) 

 

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအတြက္  ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ တန္ဖိုးကုိ ရာျဖတ္ေကာ္မတီ၏အကျဲဖတ္မႈအေပၚတြင္ 

အေျခခံထားသည္။ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္မ်ားကုိ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားၾကား ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ေခါင္းစဥ္ ေအာက္ရွိ 

ပတၲျမားႏွင့္နီလာကဲ့သုိ႔ေက်ာက္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ သလင္းႏွင့္ပယင္းကဲ့သို႔အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးအစားတူပစၥည္းမ်ားကို စုေပါင္း 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

တည္ေနရာ - ေရနံႏွင့္သဘာဓါတ္ေငြ႕အားလံုးအတြက္ ကမ္းလြန္ႏွင့္ကုန္းတြင္းဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမွလြဲ၍ ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာကို ညြန္ျပထားျခင္းမရိွေပ။ 

ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။  

EITI အစီရင္ခံစာ၏ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအနက္မွ မွတ္သားသင့္သည္မွာ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္ကို စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ MONREC 

လက္ေအာက္ရွိဌာနမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေစရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 

အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ MONREC တြင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပေပးေသာ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္ကို စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 

၎၏ကိုယ္ပိုင္ က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားမရိွေပ။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားက႑တြင္ EITI သို႔ အစုိးရအခ်က္အလက္အားလံုးကုိစီမံေပးၿပီး ၊အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးထား ပါသည္ဟု SOE ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ေရာင္းရေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

သာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမဟုတ္ဟု ၎တို႔ကအခိုင္အမာဆိုသည္။ SOEကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္က 

၎တို႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀.၉ ဘီလီယံတန္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ Global Witness Report ကို အေလးထားသည္ဟုေျပာသည္။ ေက်ာက္မ်က္မ်ားထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းႏွင့္တန္ဖုိးမ်ားအေပၚ အစုိးရပိုင္းဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္ႏွင့္ တရုတ္ေဖာက္သည္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ၾကား ျခားနားမႈမ်ားကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရအခ်က္အလက္ႏွင့္ 

လက္ရိွအခ်က္အလက္မ်ားၾကားတြင္ ျခားနားခ်က္ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း၍ စဥ္းစားရသည္အထိ 

အေရးမႀကီးဟု SOE ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္း အခ်က္အလက္ အၾကားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးျခင္း 

ရွိေကာင္းရိွႏိုင္သည္ ဟူ၍လည္း ရွင္းျပသည္။ The Global Witness Report ကုိ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္ 

ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ၎အစီရင္ခံစာသည္ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ အစီရင္ခံစာဟူ၍မူ ၎က အျပည့္အ၀မေထာက္ခံေပ။ 

ျပပြဲခ်ိန္ျပင္ပေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ေျခရာခံရန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ တိတိက်က် ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု CSOမ်ားက ဤအျမင္ကို 

တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ျပင္ပတြင္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိေျခရာခံႏိုင္ရန္ မူၾကမ္းအဆင့္သာရွိေသးေသာ ေက်ာက္မ်က္ မူ၀ါဒမ်ား ပါ၀င္ရန္ 

လိုအပ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း MGE သို႔ပုံမွန္အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း SOE ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကေျပာသည္။ 

  

MSG မွ လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက EITI အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္သည္ဟု သေဘာတူၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ကုန္စည္ျပပြဲမွ မဟုတ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အစီရင္ခံစာထတဲြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။ ကုန္စည္ျပပြဲျပင္ပမွ 

ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို အစိုးရက ေျခရာခံေနျခင္းမရွိဟု အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားက ဆိုသည္။ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို နိုင္ငံအတြင္း၌ 

ကုန္စည္ျပပြဲျပင္ပတြင္လည္း ေရာင္းခ်ရန္ အစိုးရကခြင့္ျပဳ ထားပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈအားလံုးကိုု ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခသဲည္ဟု အားလံုးက 

ေထာက္ခံၾကသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအားလံုးနီးပါးကို ျပပြဲတြင္ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ား၏အဆုိအရ ေက်ာက္မ်က္မ်ား 
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ရွားပါးလာၿပီး ပိုတန္ဖိုးျမင့္လာသည့္အခ်ိန္အထိ သိုေလွာင္ထားၾကသည္ဟုလည္း သိရသည္။ 

 

အမ်ိဳးအစားခြဲထုတ္ျခင္းကိစၥတြင္ EITI အစီရင္ခံစာက ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္ အလက္ကို MGE ၏စာရင္းတြင္ ပံုစံတူ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မတူေသာေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးအစား မ်ား(ပတၲျမားႏွင့္နီလာ)ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း(သလင္းႏွင့္ပယင္း)အၾကား ခြဲျခားမႈမရွိပါဟု 

SOEကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏စာရင္းဇယားစနစ္မ်ားကိုညိွႏႈိင္းၿပီးလွ်င္ ေနာက္အစီရင္ခံစာ  တြင္ခြဲျခားေဖာ္ျပရန္ 

ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။ EITI အတြက္ MGE ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္ The Gemstone Sector Review တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္ႏွင့္ 

ကြဲျပားျခားနားသည္ဟု EITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ၁၆၂)အရ ရွင္းျပထားသည္။ The Gemstone Sector Review (ဧၿပီ မွ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထိ) မွ 

ကြဲျပားေသာ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခု (ဥပမာ ဧျပီ ၂၀၁၅ မွ မတ္လ ၂၀၁၆) ကုိ  ၿခံဳငုံထားသည္ဟု ရွင္းျပထားသည္။ The Central Statistics Office 

(ဗဟုိစာရင္းအင္း႐ံုး)မွ အခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံထားေသာ ျပပြဲအတြင္းေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမ်ားၾကား အခ်က္အလက္ကြဲလြဲမႈသည္ SOE 

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုထုတ္လုပ္ေသာႏွစ္တြင္ တစ္ခါတည္းမေရာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ 

 

 

တခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္အေရာင္းျပပြဲျပင္ပမွ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး MSG အစည္းအေ၀းတြင္ 

ေဆြးေႏြးထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္ပါ၀င္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေဖာ္ျပရန္အႀကံျပဳေသာ္လည္း ျပပြဲျပင္ပတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အစိုးရကျငင္းဆိုခဲ့သည္။ MGEအတြင္း ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ ပမာဏကုိ ထည့္တြက္ေသာ္လည္း (ေက်ာက္မ်က္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စိမ္းတံုး 

တစ္ရာအတြက္ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကိုသာ စဥ္းစားျခင္း) ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရ သတိမမူမိေသာ အျခားေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားမွ ၀င္ေငြရသည္ဟု 

ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရွင္းျပသည္။ တရား၀င္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္၏ လက္ခံႏိုင္မႈထက္ ျမင့္တက္လာေသာ ျပင္းထန္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ CSO မ်ားကအႀကံေပးသည္။  

အျခားေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းဆိုင္ရာ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပရင္းႏွင့္ပင္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမ်ားကို ညြန္ျပရာ၌ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔ကစဥ္းစားသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္၏ 

အရည္အေသြးကုိ ျမွင့္တင္ရန္သည္ MEITI အစီရင္ခံစာ၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားထမဲွ တစ္ခုျဖစ္သည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏုိင္ငံတကာ အတြင္းေရးမႈးရံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္္ငံသည္ ဤလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ 
တုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရင္း ေက်ာက္မ်က္ကိစၥတြင္ 
ပစၥည္းမ်ား၏အခ်က္အလက္ကုိ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ နားလည္မႈႏွင့္ ထုုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္၏ 
အရည္အေသြးကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေသာ ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃-၂အရ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ပစၥည္းမ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖုိးကို နားလည္ႏိုင္သည့္ 

အခ်က္အလက္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ လိုအပ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို တုိးျမွင့္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္္ EITI အစီရင္ခံစာ 

နယ္ပယ္အတြင္းမွ ေက်ာက္မ်က္ ကုန္စည္ျပပြဲျပင္ပ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားမွ  ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္  အခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသင့္သည္။ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  စနစ္တက်ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ အစုိးရကို အားေပးသည္။  

 
 

ျပည္ပပို႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ား (#၃-၃) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ျပည္ပပို႔ကုန္ပမာဏ - ဓာတ္ေငြ႕ရည္ႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ပမာဏကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 

တြင္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔သည့္ မည္သည့္ ေရနံစိမ္းပမာဏကိုမွ်မေဖာ္ျပထားေပ။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ME1၊ 

ME2 နွင့္ ME3 ကို အေျခခံေသာ ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔သည့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပမာဏကို ေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္နွာ ၂၃၆)။ သတၲဳတြင္း 

လုပ္ငန္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ၏ ပမာဏမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား၏ 
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ပမာဏကို ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားနွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ မေဖာ္ျပထားေပ။ 

ပုလဲအတြက္ အစီရင္ခံစာသည္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွေရာင္းခ်ရသည့္ ပမာဏမ်ားနွင့္ တန္ဖိုးမ်ား (စာမ်က္ႏွာ ၁၆)ကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 

တြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ပုလအဲေရ အတြက္ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။  
 

ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖုိး - ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ ၁၃) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ နိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔သည့္ 

ေရနံစိမ္းပမာဏကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သတၱဳတြင္းအတြက္ အစီရင္ခံစာသည္  ME1 ၊ME2 ႏွင့္ ME3 ကိုုအေျခခံထားေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 

ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေသာ  တြင္းထြက္ပစၥည္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အျခား တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားမွာ ျမန္မာေငြ ၁၂၉၂၃ 

မီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀.၆ မီလီယံ ေဒၚလာ) ဟု SOEs မွ ေဖာ္ျပသည္။ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ အစီရင္ခံစာက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၅) ၏ စုစုေပါင္း ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပသည္။ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးအစား 

မ်ားကို အတူတကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ ေက်ာက္မ်က္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပတၲျမားႏွင့္နီလာကို အတူေဖာ္ျပထားသည္။  ျပည္ပပို႔ကုန္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားမွာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအတြင္း ေရာင္းခ်ရေသာ အေရအတြက္ကိုသာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတိျပဳရမည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ေရနံႏွင့္သဘာဓါတ္ေငြ႕အတြက္မူ ေရနံစိမ္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ျခင္းမရွိဟု SOE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခိုင္အမာ 

အတည္ျပဳသည္။ ေက်ာက္မ်က္အတြက္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ႏႈန္းမ်ားကုိ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာထားျခင္းမရိွေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

အစီရင္ခံစာပံုစံသည္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖိုးကုိသာ ေမးျမန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု SOE ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ အခ်က္အလက္ကို 

မေပးထားေသာ္လည္း ေတာင္းဆုိလွ်င္ ရနိုင္သည္။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ပါသည့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း လုပ္ငန္း 

ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကေျပာသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္ပပို႔ကုန္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ အစုရွယ္ယာရွင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္မွ် 

သက္ဆုိင္မႈမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏုိင္ငံတကာ အတြင္းေရးမႈး႐ုံး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္္ငံသည္ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈကုိ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သတၱဳတြင္းထြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား၏  လံုေလာက္ေသာအခ်က္အလက္ ရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ 

မ်ားအတြက္မူ ျပည္ပပို႔ကုန္ ႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ စုစုေပါင္း ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုးကုိသာ 

ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ အခ်က္အလက္အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအၾကား 

ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွ ေရာင္းရမႈမ်ားကုိသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ 

 
ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃-၃ ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စံႏႈန္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပမထားေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ ျပည္ပတင္ပုိ ႔မႈပမာဏ၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ 

ဆိုင္သည့္ နားလည္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသင့္သည္။ စီမံကိန္းမ်ား ခုိင္မာမႈရွိေစရန္ MSG သည္ EITI အစီရင္ခံစာ၏ 

နယ္ပယ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲျပင္ပမွ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ဤကဲ့သို့ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရမူဝါဒအရ စနစ္တက်ေဖာ္ျပေပးရန္ အစိုးရကိုတိုက္တြန္းသည္။ 
 
ဇယား ၃ - ကနဦးအကဲျဖတ္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယား - ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 

EITI ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ပင္မ ေတြ႔႐ွိမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ငံတကာ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး႐ုံး၏ 
EITI ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအေပၚ 
ကနဦးအကျဲဖတ္ခ်က္ 

(ၿပီးျပည့္စံုေစရန္ လုိအပ္ေသာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္) 
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ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းအပါအဝင္ 
တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (#၃-၁) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းအပါအဝင္ 

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈက႑ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ပံ့ပုိးထားသည္။ 

ေက်နပ္ေလာက္ေသာ တုိးတက္မႈ 

ထုတ္လုပ္မွုအခ်က္အလက္မ်ား (#၃-၂) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ MEITI အစီရင္ခံစာသည္ 
ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို 

သတ္မွတ္ေပးေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္က႑ရွိ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း 

မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ျပင္ပမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ 
ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးျပည့္ဝမႈကို 

ႀကိဳတင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လည္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

အျပည့္အဝတိုးတက္မႈ 

ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အခ်က္အလက္မ်ား (#၃-၃) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ MEITIအစီရင္ခံစာသည္ 

ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ 
ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈပမာဏႏွင့္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖိုး ကြာဟခ်က္ 

အခ်ိဳ႕ ရိွေသာ္လည္း အစီရင္ ခံစာတြင္ သတၱဳက႑ႏွင့္ 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑မွ လုိအပ္ေသာ ျပည္ပ 

ပုိ႔ကုန္ပမာဏကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အျပည့္အဝတိုးတက္မႈ 

အတြင္းေရးမႈး႐ံုးမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ တုိးတက္ေစရန္ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 
MONARC၊ MEE က့ဲသို႔ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကြန္ရက္မ်ား၌ စနစ္တက်ပံုမွန္  ထုတ္ေဖာ္ေျပာႀကားရန္ ဆႏၵရိွရမည္။ 

၂။ EITI စံညႊန္းျပ႒ာန္းခ်က္ ၃-၂ ႏွင့္အညီ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္တန္ဖိုးကုိ ထုတ္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ တုိးတက္ေစရန္ MSG က EITI ၏ အစီရင္ခံစာမွ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ 
ထုတ္ကုန္စာရင္းကိုပါ စဥ္းစားသင့္သည္။ အစိုးရ၏ နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပရန္ တုိက္တြန္းသည္။ 

၃။ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃-၃ ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စံႏႈန္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပမထားေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၏ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈပမာဏ၊ 
တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ နားလည္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသင့္သည္။ စီမံကိန္းမ်ား ခုိင္မာမႈရွိေစရန္ MSG သည္ EITI 

အစီရင္ခံစာ၏ နယ္ပယ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲျပင္ပမွ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 
ဤက့ဲသို ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစိုးရမူဝါဒအရ စနစ္တက်ေဖာ္ျပေပးရန္ အစိုးရကိုတုိက္တြန္းသည္။ 

 

၄။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း 

၄-၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဤအပိုင္းသည္ အခြန္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ EITI လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေသးစိတ္စီစဥ္ေပးထား ေသာအပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္ႏိုင္စြမ္း၊ 

အရည္အေသြးႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္သည့္ အေသးစိတ္အဆင့္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ EITI လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ရန္ႏွင့္လည္း 

ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ကနဦး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ အစီရင္ခံစာ 
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၄-၂။ အကဲျဖတ္ခ်က္ 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း (#၄-၁) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ဘ႑ာေငြရွာေဖြမႈ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ EITI အစီရင္ခံစာအတြက္ MSG သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 

အျခားရေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀) 

 

ဓါတ္သတၱဳမ်ားမွရရွိေသာအခြန္ေငြ စီးဆင္းမႈ ေဖာ္ျပခ်က္ - ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳတြင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑ကုိ EITI အစီရင္ခံစာ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀-၁၂၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခြန္စီးဆင္းမႈ တစ္ခုခ်င္းစီကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၉ (စာမ်က္ႏွာ၂၄၃-၂၄၆)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခြြန္ေငြအားလံုး၏ စီးဆင္းမႈကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ ၄-၁ တြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။   ေရနံအျမတ္ကို 

"ထုတ္လုပ္အေပၚခြဲေဝမႈ" အေနျဖင့္ ရည္စူးထားသည္ကုိ သတိျပဳသင့္သည္။ 

 

ကုမၸဏီမ်ား၏ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ - ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑အတြက္ MSG သည္ ထုတ္လုပ္ေသာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရွာေဖြသည့္ကုမၸဏီအားလံုးကို အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈ စတင္သည့္အဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူညီသည္။ 

ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အသိအမွတ္ျပဳနယ္ပယ္အတြင္းမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ ၃၆ ခုကို ဦးတည္သည္။ 

ထိုကုမၸဏီမ်ားကို MEITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၇၊ ၁၂၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑အတြက္ MSG က လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈ စတင္သည့္အဆင့္တြင္ 

ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူညီသည္။ ထိုအေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကို (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၅ 

တြင္) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ MSGက ကုမၸဏီေပါင္း ၅၁ ခုကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ အတြက္ ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းေရးအစီအစဥ္တြင္ 

ပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ စာရင္းျပဳစုထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၅ - ၁၂၆) သည္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ေရးႏွစ္ တြင္ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း 

ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္ဘီလီယံကို အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ အစီရင္ခံစာက ညိွႏိႈင္းေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ မထားေသာ 

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားကို အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပ့ံပုိးထားေသာ္လည္း (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၈-၁၂၉၊ ၁၆၅-၁၆၆) 

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္ အစီရင္ခံစာအတြက္ အခ်က္အလက္ အလုံအေလာက္ရိွသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 

ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားမွေပးေသာ အခြန္မ်ား၏ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထည့္သြင္း၍ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာကဆိုသည္(စာမ်က္ႏွာ ၁၂၅)။ 

အျခားေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ ၂၈ ခုသည္  အစုိးရထံ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္ 

အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ SOEမ်ား ႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ားမွ အလုံးစုံ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈမွာ   

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁.၂၅ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၄,၃၁၉)၊ သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ME2 မွ စုေဆာင္းေပးထားေသာ  

ခမဲျဖဴႏွင့္အၿဖိဳက္နက္အတြက္ ပစၥည္းခ်င္းေပးေခ်မႈမွာ မက္ထရစ္တန္ ၁၇ တန္ ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ME2 သို႔ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားက 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေ႐ႊေပးသြင္းမႈမ်ား၊  လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈ စတင္သည့္အဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ MSG က 

သေဘာတူညီသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုအရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ သတ္မွတ္ရသည့္အေၾကာင္းကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းျပေသာ 

အေထာက္အထားမ်ားမရွိေပ။ အခြန္မ်ားကို ရာခ္ုိင္ႏႈန္းပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ အစီရင္ခံစာသည္ ရွင္းျပမထားေပ။ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္တြင္  

အထုိရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိသည္။ 

ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား -  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ (စာမ်က္ႏွာ၁၂၄)၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (စာမ်က္ႏွာ၁၂၅) ၊ 

ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း (စာမ်က္ႏွာ၁၂၅-၁၂၆)၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၆-၁၂၇) ႏွင့္ SOEမ်ား (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၇) ကုမၸဏီမ်ားကို 

အစီရင္ခံစာတြင္ စာရင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ တျခားအပိုင္းတြင္ ပုလအဲေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားေသာ္လည္း ပုလထဲုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို 

အဘယ္ေၾကာင့္ အစီရင္ခံျခင္း နယ္ပယ္မွ ဖယ္ထားေႀကာင္း ရွင္းျပထားျခင္းမရွိေပ။ အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ နယ္ပယ္တြင္ UMEHL ကို 

ထည့္သြင္းထားျခင္း  မရွိေသာေၾကာင့္ အစီရင္ခံရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ MEC ကုိ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။   
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ဓာတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ား အစီရင္ခံျခင္း-  

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုႏွစ္ EITI အစီရင္ခံစာအရ ကုမၸဏီမ်ား၏ တင္ျပမႈမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ အစီရင္ခံျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
အပါအ၀င္ အစီရင္မခံသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ ရွစ္ခု၏ စာရင္းမ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ ၁၈၊ ၂၇၆ တြင္) ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ေရနံႏွင့္ 

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ ရွစ္ခုအနက္မွ ငါးခုသည္81 အစိုးရထံသို႔ အခြန္ေငြေပးသြင္းျခင္းတြင္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္ (စာမ်က္ႏွာ 
၁၇)။ အစိုးရက အျခားကုမၸဏီ သုံးခု၏ အခြန္ေငြမ်ား (စာမ်က္ႏွာ ၁၇)ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး  
ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အစီရင္ခံျခင္းမရွိသလုိ အစိုးရက ထိုကုမၸဏီထံမွ ရရွိေသာအခြန္မ်ားကုိ လုံးဝ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။   

သတၱဳ၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ မ်က္ႏွာရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ က႑အသီးသီးကို အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကုမၸဏီ၏ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီမ်ား၏နယ္ပယ္တြင္ 

အမွန္တကယ္ အလံုးစံုညီညြတ္ေသာ သတင္းရယူျခင္းသည္ အခြန္ဘ႑ာအားလံုး၏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္(စာမ်က္ႏွာ၁၇)။ MEC သည္ ၎၏ 

အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို တင္ျပခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ဓါတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမွ အစိုးရ၏ရပိုင္ခြင့္ - MSG က ကုမၸဏီမ်ားမွရေသာအခြန္ေငြမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစိုးရေအဂ်င္စီ အားလံုး စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

နယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္သင့္သည္ဟု သေဘာတူညီသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ဓါတ္သတၱဳလုပ္ငန္းမွ SOEs ႏွင့္ အစုိးရ၏ရပုိင္ခြင့္ ရွစ္မ်ိ းဳကို စာရင္းျပဳစုထားသည္။ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၂၇) 

 

အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံခ်က္ - တင္ျပထားေသာ အစုိးရ၏ရပုိင္ခြင့္ ရွစ္မ်ိဳ းကုိ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈) အစီရင္ခံစာက အတည္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ 

အစီရင္ခံစာသည္ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုစံအျပည့္အစုံကို မေဖာ္ျပထားေပ။ ေပးေခ်မႈမ်ား၏အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၈-၁၂၉) သည္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕အတြက္ 

ျပဳလုပ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရအခ်က္အလက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပသသည္။ ဥပမာ- Geopetrol ၊ CNPC ႏွင့္ Bashneft 

။ 

 

ကြဲလြဲခ်က္မ်ား -  ျပန္လည္စုေပါင္းၿပီးေနာက္ စုစုေပါင္းကြဲလြဲခ်က္သည္ အခြန္စုစုေပါင္း၏ ၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း (စာမ်က္ႏွာ၂၀) ရွိသည္။ 

အစီရင္ခံစာသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ (စာမ်က္ႏွာ၁၃၁-၁၃၃)၊  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (စာမ်က္ႏွာ ၁၅၁)၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၄၀-၁၄၁)ႏွင့္       တြင္းထြက္လုပ္ငန္း (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၅-၁၄၈) တုိ႔အတြက္ ျခားနားျခင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အျပည့္အဝ ေပးေခ်မႈမရိွဟု အစီရင္ခံစာက  ယူဆၿပီး  အခ်ိဳ႕ ကြလဲြဲခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီမွသတင္းအခ်က္အလက္ မွားယြင္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ IA၏ နားလည္ႏိုင္ေသာ အစီရင္ခံမႈအေပၚ 

အကဲျဖတ္မႈ(စာမ်က္ႏွာ ၃၂) သည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း၍မရေသာ ျခားနားခ်က္မ်ားသည္ နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာ 

ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပျခင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း သြယ္၀ုိက္ညြန္းဆိုသည္။ 
 

 

အစုိးရ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ အျပည့္အစံု - နယ္ပယ္ထတဲြင္ ေရြးခ်ယ္မထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွေပးေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို အစိုးရက သြယ္ဝိုက္ 

ဖြင့္ခ်ခ့ဲသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆)။ အစိုးရ၏ သြယ္၀ုိက္ဖြင့္ခ်မႈ အားလံုးတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပုလဲမ်ား 

(စာမ်က္ႏွာ၁၆၅-၁၆၆)အတြက္ အခြန္ေငြအားလံုး ပါဝင္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ 

ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ  ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈ စတင္သည့္အဆင့္တြင္ ထားရိွသည္။ အစိုးရ၏ အခြန္စုစည္းေဖာ္ျပေရး 

အတြက္ အစီရင္ခံစာသည္ အခြန္အားလံုးအတြက္ အျပည့္အဝသြယ္ဝုိက္၍ ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။ 

က႑ခြဲမ်ားအားလုံးေအာက္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ အျခားသတၱဳ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အရည္အေသြး သတ္မွတ္မႈမ်ားအတိုင္း 

                                                             
81 IRD က IT ကုိအစီရင္ခံခ့ဲသည့္ ျမန္မာေငြ 8,226,969,741 ပမာဏရိွေသာ Nippon Oil၊ MOGE က အစီရင္ခံခ့ဲသည့္ ျမန္မာေငြ 25,514,240၊ ျမန္မာေငြ 446,964,138, 
ျမန္မာေငြ 1,294,095,997 ႏွင့္ ျမန္မာေငြ 448,441,219 အသီးသီးရိွေသာ Oil India Ltd, CFG Energy Pte.Ltd, Reliance Industries Ltd and Tap Energy Pte. Ltd။ 
အစီရင္ခံစာတြင္ မပါဝင္ေသာကုမၸဏီမ်ားအားလံုး (ရွာေဖြျခင္းအဆင့္တြင္သာရိွေသးေသာ Jubilant Oil မွလြဲ၍) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းဆက္မလုပ္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရိွရသည္။ 
(စာမ်က္ႏွာ ၁၇)    
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ေပးေခ်ၾကသည္။ MSGEITI ျပ႒ာန္းခ်က္ ၄-၂ ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ်ားထံမ ွေပါင္းစပ္အက်ိဳးအျမတ္စီးဝင္မႈကုိ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားမွ တစ္ဖက္သက္ 

ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။(စာမ်က္ႏွာ ၁၂၅) 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

အစုိးရစနစ္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစည္းမ်ဥ္းတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားရွိ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက အခြန္စီးဆင္းမႈ 

ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားလႊမ္းၿခံဳထားသည့္ က႑အားလုံးအတြက္ အစီရင္ခံစာအျမင္အေပၚ ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ 

ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ဓါတ္သတၱဳအခြန္ စီးဆင္းမႈႏွင့္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္မႈကို ၎တို႔ ယုံၾကည္ခ်က္ 

ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။  

လုပ္ငန္းကိုုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက UMEHL သည္ ပုဂၢလိကပုုိင္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး SOE တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။ အစီရင္ခံစာ 

သုံးသပ္ခ်က္တြင္ UMEHL မပါသည့္အေၾကာင္းအား ေမးျမန္းမႈကုိ IA၊ NCS ႏွင့္ MSG တို႔ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက UMEHL အျမတ္ေငြမ်ားသည္ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ရွင္းျပသည္။  

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အခြန္ထမ္းသူမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အင္အားနည္းေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ အခ်ိဳ႕အခြန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ႏွစ္စဥ္သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ IRD ၏ အစီရင္ခံစာသည္ စာရြက္ေပၚတြင္သာအေျခခံ၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ 

အခြန္အခ်က္အလက္ရယူရန္ ရုံးခန္းသုံးရာ ရွိသည္။ ၎တို႔၏ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပထားသည္။ 

သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔က   အခြန္စနစ္မ်ားတိုးတက္ရန္ မည္သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္သင့္ေႀကာင္း ေထာက္ျပသည္။ ၀င္ေငြခြန္၊ 

ခ်န္ထားေသာအခြန္ႏွင့္ MEITI တြင္ ပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးအခြန္အတြက္ လြတ္္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး IRD 

သည္အစီရင္ခံျခင္းျဖစ္သည္။  ကုမၸဏီကေပးေခ်ၿပီးေသာအခါ ဤကဲ့သို့ေပးေခ်မႈမ်ိဳးကို EITI သို႔ မွတ္တမ္းတင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ 

ကြဲျပားျခားနားေသာ အစီရင္ခံမႈေၾကာင့္ ေပးေခ်မႈကုိ IRD တြင္ မွတ္တမ္းမတင္ထားေပ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယေန႔အထိ 

လုပ္ငန္းအမွတ္စဥ္မရွိေသးေပ။ ထိုအခ်က္သည္ အခြန္ေငြမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ ကြဲျပားရျခင္းမ်ား၏ 

အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုသည္ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေရာင္းရျခင္းမ်ားအေပၚ သစၥာရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပျပီး IRD သုိ႔ ေပးေခ်ျခင္းသည္ 

သတၱဳတြင္းဌာနသို႔ ေပးေခ်မႈပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရင္း ကုမၸဏီမ်ားကို 

၀င္ေငြခြန္ေပးရမည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း မျပဳလုပ္မိၾကေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္    

အခြန္စီးဆင္းမႈအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ထုတ္ႏႈတ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည္။အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ဤကုမၸဏီမ်ားကို 

ဓါတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ၀င္ေငြခြန္ေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မရွိေပ။ 

 

အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အစိုးရ MSG အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဓါတ္သတၱဳအရည္အေသြး သတ္မွတ္ရာတြင္ ၎တို႔က 

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ရန္ က်န္ရွိသည့္လမ်ားတြင္ ကုမၸဏီေပးေခ်မႈမ်ားကို မည္မွ် စုစည္းႏုိင္သနည္းဆုိသည္ကို ထည့္စဥ္းစားရမည္။ 

ဓါတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ား အားလံုးကုိ အာမခံေပးေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျပဳလုပ္ေသာအခါ ပစၥည္းကုမၸဏီ အားလံုးပါ၀င္ရန္ အရည္အေသြးနိမ့္သည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းရန္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္ႏွင့္ အခ်ိန္အေရအတြက္ကို ခ်ိန္ညိွရန္အေရးႀကီးပါသည္။ အရည္အေသြးကို 

မည္သို႔တြက္ခ်က္သည္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း အရည္အေသြးသည္ အခြန္ေငြစုစုေပါင္းအေပၚ အေျခခံသည္။ 

သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္က ၎တို႔သည္ အေသးစား တြင္းထြက္ လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနေသာ 

ရွိရင္းစြဲအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း သိရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤနယ္ပယ္၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အတြက္ SOE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ  ဓါတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ား စာရင္းႏွင့္ 

ဓါတ္သတၱဳႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခြန္စီးဆင္းမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ဓါတ္သတၱဳကုမၸဏီႏွင့္ ေပးေခ်မႈအားလုံးကို လႊမ္းၿခံဳထားသည္ဟု 

အတည္ျပဳသည္။  MOGE တြင္ ဝင္ေငြလည္ပတ္ေနေသာ ကမ္းလြန္စီမံကိန္း ေလးခုႏွင့္ ကုန္တြင္းစီမံကိန္း ႏွစ္ခုရိွသည္ဟု ၎တုိ႔က ရွင္းျပသည္။ 

အျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆျဲဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆ ဲကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဝင္ေငြမရိွေသာေၾကာင့္    MEITI 

အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ ေနာက္ဆံုး MEITI အစီရင္စာသည္ ပထမဆံုး 

အစီရင္ခံစာထက္ တိုးတက္မႈျပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ ကြာဟခ်က္မ်ား 

ေလ်ာ့ပါးသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ 
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ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အခြန္အခ်က္အလက္အေပၚ နားလည္မႈကို ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ SOEမ်ား၏ အျခားေငြစာရင္းမ်ား၏ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။ မွ်ေ၀သံုးစြဲေသာ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို   အျခားေငြစာရင္းမ်ားသို႔ 

မည္သို႕မည္ပံုမွ်ေဝသံုးစြဲေၾကာင္း ရွင္းျပေပးရန္ ၎တုိ႔က အစုိးရကုိ ေျပာဆိုသည္။ MSGသည္ ပုလကဲ႑တြင္ ပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္း ရိွ၊ မရွိ 

ေမးျမန္းေသာအခါ ပုလကဲ႑တြင္ ပါ၀င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ကို တျဖည္းျဖည္း  စြန္႔ပစ္ရန္ 

အစုိးရႏွင့္ MSGကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ႏုိင္ငံတကာ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၏ ကနဦးအကျဲဖတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္္ငံသည္ ဤလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈေအာင္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ 
တုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ MSG အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ပစၥည္းစံႏႈန္းမ်ားကို သေဘာတူသည္ဟု အတည္ျပဳသည္။ 
အခြန္ေငြအားလုံး၏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သိသိသာသာျမင့္မားေနၿပီး အစီရင္ခံစာသုံးသပ္ခ်က္တြင္ သိသာေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ဓါတ္သတၱဳကုမၸဏီမ်ားကို အစီရင္ခံစာမွ ဖယ္ထုတ္ထားသည္ကုိ မေတြ႕ရေပ။ ေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ အခြန္မ်ားအတြက္ စုစည္းေဖာ္ျပမႈတြင္ 

ကြဲျပားခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာသည္ ကြဲျပားမႈ၏ အဓိကအရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ဓါတ္သတၱဳမဟုတ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ေပးေခ်မႈမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း အစုိးရကအျပည့္အဝ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူ တခ်ိဳ႕က စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ စိုးရိမ္ၾကေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာသုံးသပ္ခ်က္တြင္ MEC ပါဝင္ျခင္းႏွင့္  UMEHL မပါဝင္ျခင္းကုိ    ေျမျပင္အေျခအေနအရ 
ဆုံးျဖတ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားကာ ၎တို႔သဘာဝႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဤျပ႒ာန္းခ်က္အကျဲဖတ္မႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 
မျပဳေသာ္လည္း  ျပ႒ာန္းခ်က္ ၂-၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္ အစိုးရက အစိုးရပိုင္ website က့ဲသုိ႔ ေနရာမ်ားမွ အခြန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္ စနစ္တက် 

ထုတ္ျပန္ရမည္။ MSGသည္ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဓါတ္သတၱဳအရည္အေသြးအတြက္ သေဘာတရားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ 

အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းျခင္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။   

 

ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈမွရေသာအခြန္မ်ား (#၄-၂) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္  

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ - ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ကုန္စည္အေနျဖင့္ ေပးေခ်မႈမွရရွိေသာ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစား ေျခာက္မ်ိဳးကုိ 
အစီရင္ခံစာတြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၂) စာရင္းျပဳစုထားေသာ္လည္း ထုိအထမွဲ အနည္းဆံုးတစ္မ်ိဳးမွာ ဘ႑ာေပးေခ်မႈကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား 
ေကာက္ယူသည့္ပုံစံကို ကိုယ္စားမျပဳေပ (MOGE ၏ ခံစားပိုင္ခြင့္)။ EITI အစီရင္ခံစာက ထုထည္ျဖင့္သတ္မွတ္ထားေသာ 

ကုန္စည္အေနျဖင့္ေပးေခ်ေသာ ဇယားတစ္ခုကို ထပ္မံစုစည္းကာ ပံ့ပုိးထားၿပီး ကုန္စည္အေနျဖင့္ေပးေခ်ေသာ အမ်ိဳးအစားေျခာက္ခု၏ 
အခြန္စီဆင္းမႈကုိ ေရနံစည္(ယူနစ္) အေရအတြက္ႏွင့္ MSCFျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄)။ သို႔ေသာ္လည္း EITI အစီရင္ခံစာအရ 
အစုိးရသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အတြက္ ကုန္စည္အေနျဖင့္ ေပးေခ်မႈပုံစံျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ရွိ၊မရွိ မရွင္းလင္းေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ "ကုန္စည္အေနျဖင့္ေပးေခ်မႈ" (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၂) ဟုယူဆရေသာ အခြန္လမ္းေၾကာင္းကုိ စာရင္းျပဳစုထားၿပီး PSCs သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ထုတ္လုပ္မႈေဝစုကုိ ေရာင္းခ်မႈမွ ကုန္စည္အေနျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားကုိ လက္ခံရန္ အစုိးရကို ခြင့္ျပဳသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ 
MOGEသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မည္သည့္ကုန္စည္အေနျဖင့္ ေပးေခ်မႈကုိမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဟု အစီရင္ခံစာက အတည္ျပဳသည္။ MOGE 
ပါဝင္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္အရ လုပ္ငန္းမ်ားက ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စား ေရာင္းခ်ၿပီး ထုိသုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရိွလာသည္ကို ေငြသားအေနျဖင့္ 
ရွယ္ယာအခ်ိဳးအစားႏွင့္အညီ လႊေဲျပာင္းေပးသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေဝစုကုိ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းအေပၚ အေၿခခံ၍ ထုထည္ျဖင့္ 
တြက္ခ်က္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဓါတ္ေငြ႕အခြန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရိွေသာ အျမတ္မ်ားကို PSCs ႏွင့္အညီ MOGE ႏွင့္ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားက ေငြသားအေနျဖင့္ ထားရွိၾကသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ထုထည္ကုိ ကုန္စည္အေနျဖင့္ 
ေပးေခ်မႈအျဖစ္ တင္ျပထားေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ အခြန္စီးဆင္းမႈဇယားတြင္ DMO မွအပ MOGE ေကာက္ခံေသာ 
အခြန္အားလုံးကို ကုန္စည္အေနျဖင့္ ေပးေခ်ေသာစနစ္မဟုတ္ဘဲ ေငြသားအေနျဖင့္ ေကာက္ခံသည္(စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆)။ 
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ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်ေသာ အခြန္အားလံုးကုိ "ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား"က ေရာင္းခ်ကာ MOGE သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္ကိုပါ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၆ တြင္) 
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း MOGE သည္ ေရနံတြင္ ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရိွ၊ မရွိကို တိတိက်က် မေဖာ္ျပထားေပ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈)။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံပုိင္ထုတ္လုပ္မႈေဝစုမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,၁၃၃,၆၂၄ မီလီယံ ရရွိမႈကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
MOGE က ေရာင္းခ်သည္ဟု မယူဆဘ ဲဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားက ေရာင္းခ်သည္ကုိ ရည္႐ြယ္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။  

ထပ္ေပါင္းေျပာဆုိရလွ်င္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၏တာဝန္မ်ား(DMOs)သည္ လက္ရိွအေျခအေနေပၚ မူတည္ေနသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ 

လုပ္ငန္းမ်ား၏ DMO ေပးေခ်မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ေငြသားျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။ ျပည္တြင္းအသုံးျပဳမႈအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားက 

ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈပံုစံျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အတြက္ MOGE သုိ႔ "ေပးေခ်မႈ" မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ေရာင္းခ်သည့္ ပမာဏႏွင့္ 

ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်ေသာ အခြန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရာမွရေသာ အျမတ္ေငြမ်ားကို အမ်ိဳးအစားလုိက္ ခြဲျခား ေဖာ္ျပထားသည္။(စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈) 

  

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အတြက္ ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈျခင္း မရွိသည့္သေဘာဟု ယူဆသည္။ ထိုအတြက္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မွာ 

အျခား ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္ႏွင့္ တူညီသည္။   

 

 

သတၱဳတူးေဖာ္မႈ - သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း၏ အခြန္စီးဆင္းမႈျပကားခ်ပ္သည္ SOEs (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇) မွစုေဆာင္းေပးေသာ “ထုတ္လုပ္မႈ 

ကြာဟခ်က္” မွလြဲ၍ ေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးကုိ ေငြသားျဖင့္သာ ေပးေခ်ရေၾကာင္း ျပသေနသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းအပိုင္းတြင္ (ထုတ္လုပ္မႈ 

ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ေျမရွင္ထံေပးရေငြဟူ၍) အခြန္ခ်င္းေခ်ပမႈႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ၁၂၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 

မရိွေပ။ အျခားေသာ တြင္းထြက္မ်ားအတြက္ ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈကို ခ်ိန္ညိွေပးထားသည့္ ဇယားကြက္တြင္ ကုန္စည္ျဖင့္ ေပးေခ်မႈပုံစံ ႏွစ္မ်ိဳးကုိပါ 

ေရးဆြဲထားသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အသံုးျပဳသည္။  ဥပမာ - ခဲမျဖဴ၊ 

အၿဖိဳက္နက္ တန္ ၁၇ သန္း ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈကို ဓါတ္သတၱဳကုမၸဏီ သံုးသပ္မႈ၌ ထည့္သြင္းျခင္း။ ME2 သုိ႔ ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားက 

ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈ အေထာက္အထားရိွေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုက့ဲသုိ႔ကုမၸဏီ အနည္းငယ္ကုိသာ ေဖာ္ျပထားသည္။(စာမ်က္ႏွာ ၁၂၆) 

 

 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား - ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၏အခြန္စီးဆင္းမႈသည္ MGE မွ ေကာက္ခံေသာ “ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝမႈ” 

ကုန္စည္ျဖင့္ေပးေခ်မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇)။ ေက်ာက္မ်က္အတြက္ ကုန္စည္ျဖင့္ 

ေပးေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္မရိွေပ။ 

 

 
အခြန္ေကာက္ယူရရိွေသာ ပမာဏမ်ား- 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕- MEITI အစီရင္ခံစာ၏ (စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄ ရွိ) ဇယားကြက္မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ေငြအစား ပစၥည္းေပးမႈမ်ား၏ ေငြသားတန္ဖိုး 

သို႔မဟုတ္ ေရာင္းကုန္၏ ပမာဏ မည္သည့္တစ္ခု ျဖစ္သည္ကို မရွင္းလင္းေပ။ 

 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ME1 ႏွင့္ ME2 တို႔သည္ ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္းေပးျခင္းကို မေကာက္ယူခဲ့ဘ ဲ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 

ထိုႏွစ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းကိုမွ် ေရာင္းခ်ခ့ဲျခင္းလည္း မရိွဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၉)။ ေပးအပ္ေသာ 

ကုမၸဏီက ခြဲျခားျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၊ ၁၆၇ တြင္) ေကာက္ယူရရိွေသာ ဓာတ္သတၱဳ 

ထုတ္လုပ္ျခင္း ငါးခုမွ82 တစ္ခုစီက ခြျဲခားထားကာ SOEs (ME2)က ေကာက္ခံရရွိေသာ ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္းအခြန္မ်ာ ပမာဏမ်ားႏွင့္ 

တန္ဖိုးမ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာက ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း သံုးခုအတြက္သာ83 (စာမ်က္ႏွာ ၂၃၊ ၁၄၇) 

ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္းအခြန္၏ ညိွႏိႈင္းမႈကို အခြန္စီးဆင္းမႈျဖင့္ ခြဲျခား၍ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီကမူ 

ခြဲျခားေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ သီးျခားဇယားကြတ္တစ္ခုက ကုမၸဏီက ေငြသား အစားထိုး ဓာတ္သတၱဳကုန္ပစၥည္းအခြန္မ်ား၏ ညိွႏႈိင္းျခင္းကို 

ျပသေသာ္လည္း (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၈) ၎တို႔ကုိ အခြန္စီးဆင္းမႈက ခြျဲခား မေဖာ္ျပထားေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုစီ၏ ေငြသားအစား 
                                                             
82 သံျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ သံျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္အေရာ၊ သံျဖဴ/အၿဖိဳက္နက္/ Scheelite အေရာႏွင့္ ေရႊ 
83 ေရႊ၊ သံျဖဴႏွင့္ ေၾကးနီ 
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ကုန္ပစၥည္းအခြန္ေပးေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္တို႔ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၈ ရွိ သီးျခား အစီရင္ခံ ပုံစံမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

 

ေက်ာက္မ်က္မ်ား-၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ MGE သည္ ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္းအခြန္အားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း ၄,၉၀၃ ဂရမ္ကို 

ေကာက္ခံရရွိေသာ္လည္း (စာမ်က္ႏွာ ၁၅၊ ၁၆၇) ၎တို႔ကုိ မေရာင္းခ်ဘ ဲျပတိုက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္ဟု (စာမ်က္ႏွာ ၁၅) အစီရင္ခံစာက 

အတည္ျပဳသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၀ ရွိ) ဇယားကြက္တစ္ခုက ကုမၸဏီႏွင့္ MGE တုိ႔၏ ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္း 

အခြန္ေပးျခင္းအေပၚ ဖြင့္ခ်မႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အစိုးရထံ ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္းအခြန္ေပးသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ 

ေဝေအာင္ကမၻာေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီလီမီတက္ႏွင့္ လင္းလက္ဝင္ရတနာေက်ာက္မ်က္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ MGE အရ ေငြသားအစား 

ကုန္ပစၥည္းအခြန္ ေကာက္ယူရရွိျခင္း၏ ညီမွ်သည့္တန္ဖုိးသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,၅၅၈.၆၂ မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၃ မီလီယံ)ႏွင့္ 

ညီမွ်သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈) 

 

ေရာင္းခ်ေသာ ပမာဏမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈတုိးတက္ျခင္း-  

ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕- MOGEသည္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားမွ84 ထုတ္လုပ္ျခင္း၏ အစိုးရေဝစုကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,၁၃၃,၆၂၄ 

မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၆ မီလီယံ) ပမာဏရွိေသာ အခြန္ေငြကို ေကာက္ယူရရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈)။ 

အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၈ သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုစီ၏ ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္းအခြန္ေပးျခင္း ပမာဏကုိသာ ဖြင့္ျပေသာ္လည္း MEITI 

အစီရင္ခံစာတြင္ ေရာင္းခ်မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုမူ မေဖာ္ျပေပ။  

 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း- SOEsက ေကာက္ယူရရွိေသာ ေငြသားအစား ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းျဖင့္ ေပးအပ္ေသာ အခြန္မ်ားသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

၂၃,၅၆၇.၇၆ မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ မီလီယံ) (စာမ်က္ႏွာ ၁၆) တန္ဖိုးရိွေသာ္လည္း ထိုဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ 

အခြန္ေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၅,၇၆၈ မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ မီလီယံ) ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ME1 

ႏွင့္ ME2 တို႔သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေငြသားအစား ကုန္ပစၥည္းအခြန္ေပးျခင္းကို ေကာက္ယူခ့ဲျခင္းမရိွဘ ဲ ထိုႏွစ္မ်ားအတြက္ 

မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းမွ် ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းမရွိဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၉) 
 

ME2 က ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ေငြသားအစား ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းျဖင့္ ေပးအပ္ေသာ အခြန္မ်ား၏ ပမာဏမ်ားႏွင့္ ထိုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၏ 

တိုးတက္လာမႈကို ကုန္ပစၥည္းအားျဖင့္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈)ႏွင့္ ဝယ္ယူသူအားျဖင့္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၉) စုေပါင္း၍ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ေငြသားအစား 

အခြန္အျဖစ္ လက္ခံရရွိေသာ ေ႐ႊ၊ သံျဖဴ၊ ေၾကးနီႏွင့္ ထံုးေက်ာက္တို႔ကုိ သတၱဳတြင္း SOEမ်ား (ME2)က လက္ခံရရွိသည့္ ပမာဏမ်ားျဖင့္ 

ဖြင့္ခ်ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၈-၁၄၉) 

 

ေက်ာက္မ်က္မ်ား- MGE၏ အစီရင္ခံ ပံုစံမ်ားက ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ၎၏ ေဝစုမ်ားကို (ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္) ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

၇၄,၉၁၉ မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁ မီလီယံ) ပမာဏကုိ အခြန္ေကာက္ယူရရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ MGE သည္ ၎၏ ေငြသားအစား 

အခြန္ေပးသည့္ ကုန္ပစၥည္းေဝစုကို မေရာင္းခ်ဘဲ ထိုအစား ေက်ာက္မ်က္ျပတိုက္တြင္ သိမ္းထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ရွင္းျပသည္။ 

 

ကြာဟခ်က္မ်ား  

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕-ျပန္တြက္ခ်က္၍မရေသာ ကြာဟခ်က္စုစုေပါင္းမွာ ကုဗေပေပါင္း ၁၃၆,၃၅၃ မီလီယံျဖစ္ၿပီး အစုိးရက အစီရင္ခံေသာ 

ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈစုစုေပါင္း၏ ၁၉% ျဖစ္သည္။ 

 

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း - သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတြင္ MEITI အစီရငခ္ံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၇) တြင္ ေနာက္ဆံုးကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ME2 

မွ အစီရင္ခံစာမ်ားအၾကား ထုတ္လုပ္မႈကြာဟခ်က္မွာ ေရႊ ၃၇၄ ထ႐ြိဳင္ေအာင္စ၊ ေၾကးနီ ၁၈၈၇ မက္ထရစ္တန္ႏွင့္ ထုံးေက်ာက္ ၂၆၉,၂၂၆ 

မက္ထရစ္တန္ျဖစ္သည္။ 

 

ေက်ာက္မ်က္ - ေက်ာက္မ်က္က႑၏ ျပန္တြက္ခ်က္၍မရေသာ ကြာဟခ်က္စုစုေပါင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၉,၇၃၃,၀၃၉, ၄၆၂ (အေေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၉၅ 

မီလီယံ) ျဖစ္သည္။ ထုထည္ပမာဏကြာဟခ်က္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းကို အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။  

                                                             
84 ေရႊေရနံႏွင့္ MPRL 
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အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း  

ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ကုမၸဏီအလိုက္ ခြဲျခားထားသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၈)။  

ပုလဲက႑ အတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ MPE (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၇) မွ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္သည့္ စုေဆာင္းရရွိေသာ ပုလဲႏွင့္ ခ႐ုခြံမ်ား၏ ထုထည္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားသည္။ MPE အေနျဖင့္ ထိုေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြျဖစ္သည့္ ပုလႏဲွင့္ ခ႐ုခြံမ်ားကို မည္သုိ႔စီမံသည္ကို အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပျခင္းမရိွေပ။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ - MEITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄) တြင္ ပါရွိေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ေငြသားမဟုတ္ေသာ 

ေပးေခ်မႈမ်ား၏ စာရင္းႏွင့္ ထိုေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားထံမွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟူေသာအခ်က္ကိို SOE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 

အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမ္းေဝးပေရာဂ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္  MOGE အေနျဖင့္ ထိုေငြသားမဟုတ္ေသာ 

ေပးေခ်မႈမ်ားကို IPR ႏွင့္ PCC စာခ်ဳပ္တို႔ျဖင့္ အသီးသီးလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ Goldpetrol ႏွင့္ MPRL မွ ကုန္းေပၚပေရာဂ်က္မ်ားထံမွ ေရနံအ႐ုိင္းႏွင့္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပံုစံျဖင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ EITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈) တြင္ ပါရွိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည့္ JV 

ပါတနာမ်ားအားလုံးသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ေရာင္းခ်ၾကၿပီး MOGE ၏ ဝင္ေငြခြဲတမ္းကို ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ေခ်ပခဲ့ၾကသည္။ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈) တြင္ ပါရိွေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ၎တို႔အေနျဖင့္ ကုန္းေပၚပေရာဂ်က္မ်ားထံမွ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈျဖင့္ရရွိသည့္ 

ဝင္ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။  

 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွား ၁၆၈) ရွိ 

ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည့္ ပါတနာမ်ားသည္ ေရရွည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အားလံုးကို ေရာင္းခ်ၾကၿပီး ရရွိေသာ 

ဝင္ေငြမ်ားကို MOGE ႏွင့္ အျခားပါတနာမ်ားကုိ PSC ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ 

ေရနံကုမၸဏီတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက PSC သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကမ္းေဝးပေရာဂ်က္ႏွင့္ ကုန္းေပၚပေရာဂ်က္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမ္းေဝးပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ 

တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈရွိေသာအခါမွသာ MOGE သည္ ၎၏ အျမတ္ရွယ္ယာကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဆိုင္ရာတာဝန္အေနျဖင့္ ယူျခင္းသာရွိေၾကာင္း 

ေျပာျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ MOGE ႏွင့္ TOTAL တို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးကို အေျခခံ၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ 

တာဝန္(DMO) ကုိ MOGE ၏ ဝင္ေငြတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ေပးေခ်မႈကို ေကာက္ယူေၾကာင္း ပါရွိသည့္ ရွင္းျပခ်က္စာတမ္းတစ္ခုကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

အတြင္းေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ MOGE ၾကားတြင္ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးအပ္မႈ လံုးဝမရိွေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပထားသည္။ ေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးကို ေငြသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး MOGE ၏ ထုတ္လုပ္မႈခံစားပိုင္ခြင့္၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဆိုင္ရာတာဝန္ပံုစံျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ MOGE အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈခံစားပုိင္ခြင့္ကို PCS 

မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ေပးေခ်မႈအျဖစ္ လက္ခံေၾကာင္းေျပာၾကားေသာအခါ ႐ႈပ္ေထြးမႈေပၚေပါက္လာေၾကာင္း ၎က 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ PCS မ်ားတြင္ MOGE ၏ ထုတ္လုပ္မႈခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ကုန္ပစၥည္းပမာဏမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ မွန္ကန္ေနေသာ္လည္း 

ထိုပမာဏမ်ားကို MOGE ၏ ရွယ္ယာကို တြက္ခ်က္ရာတြင္သာ သံုးရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုကုန္ပစၥည္းမ်ားကို MOGE ထံသို႔ ေပးေခ်မႈအျဖစ္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္ MOGE ကိုယ္စားေရာင္းခ်ေပးၾကၿပီး ရရွိေငြမ်ားကုိ ေကာက္ယူကာ MOGE ကို ေငြသားျဖင့္ 

ေပးေခ်ခဲ့ၾကသည္။ IA အရ ထုိသို႔ေသာ စီမံမႈကို ျပည္တြင္းေစ း်ကြက္ဆိုင္ရာတာဝန္ကို ေပးေဆာင္ရာတြင္လည္း အလားတူလုပ္ေဆာင္ၿပီး ပုဂၢလိက 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ MOGE က ထိုအခ်က္ကို ေခ်ပထားၿပီး OGPD 

ကလည္း MOGE သည္ ကုမၸဏီမွ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဆိုင္ရာတာဝန္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းကုိ ဝယ္ယူၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းရိွ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံပုိင္ 

ကုမၸဏီမ်ားသို႔ေရာင္းခ်သည္ဟု ဆိုသည္။  

 

EITIအစီရင္ခံစာတြင္ တြက္ခ်က္ညီမွ်ေသာ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ စာရင္းဇယားအရ IA က ရွင္းျပသည္မွာ ေရနံကို စည္အလုိက္ 

ေပးေခ်မႈမ်ားကို စာရင္းကိုက္ညီေစရန္အတြက္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ MOGE ကို ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏကုိ MOGE ၏ 

ခံစားပိုင္ခြင့္အတြက္ အေျခခံ၍ အသုံးျပ ၿဳပီးစာရင္းလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကုန္ပစၥည္းပမာဏကို MOGE သို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးခဲ့ျခင္းဟု 

မဆုိလိုေပ။ 

 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေျပာသည္မွာ အစိုးရသည္  ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်မႈကို ရရွိေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ထို 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ခ်ျပရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနသျဖင့္ ထိုျဖစ္စဥ္ကုိ ေစ့စပ္စြာ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္မွာ ခက္ခသဲည္။  
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ေက်ာက္မ်က္မ်ား - SOE ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ MEITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၀) ရွိ ပံုတြင္ တူးေဖာ္ခြင့္မ်ားကုိ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ဘ ဲ

ေပးေခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မွားေနသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားသည္ 

ကုမၸဏီမ်ားက MGE သို႔ တိုက္႐ုိက္ပို႔ေဆာင္ေပးရေသာ ထုတ္လုပ္မႈရွယ္ယာကုိ ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း ၎တို႔က ရွင္းျပသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ထပ္မံ 

ရွင္းျပသည္မွာ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ေရာင္းရေငြေဝစုႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈေဝစုဟူ၍ ဝင္ေငြပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟု သိရသည္။  

 

SOE ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ MGE သည္ တူးေဖာ္ခြင့္၏ ၂၀% (ေငြသားျဖင့္) ကို ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား (JV) မွ 

အဆင့္အားလံုးတြင္ ေကာက္ယူသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲေရာင္းခ်မႈတြင္ 

ခြဲတမ္းရယူသည္။ ထိုအဆင့္တြင္ အထူးကုန္သြယ္ခြန္ကို IRD ကို ေပးရၿပီး ေက်ာက္မ်က္ျပပြအဲခေၾကးေငြကို MGE ကုိ ေပးရသည္။ ေက်ာက္မ်က္ 

ျပပြဲေရာင္းခ်မႈမွ ရရိွေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ကုမၸဏီ (၇၅%) ႏွင့္ MGE (၂၅%) ဟူ၍ ခြဲေဝသည္။ ေရာင္းရေငြခြဲေဝမႈကုိလည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ျပဳလုပ္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တူးေဖာ္ခြင့္ရေငြကုိ ေကာက္ယူၿပီးေနာက္ ထုတ္လုပ္မႈရပိုင္ခြင့္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ညီမွ်စြာ ခြဲေဝယူၾကသည္။ 

ထုတ္လုပ္မႈရပိုင္ခြင့္ခြဲေဝမႈကို ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည္။ ထို ၅၀-၅၀ ထုတ္လုပ္မႈရပိုင္ခြင့္ခြဲေဝမႈသည္ ရရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္က ရွားပါးေသာ သို႔မဟုတ္ 

အရည္အေသြးျမင့္ေသာအခါမ်ားတြင္သာ ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္သည္ MGE ၏ အကျဲဖတ္မႈကို အေျခခံသည္။ MGE သည္ ထုတ္လုပ္မႈ ရပိုင္ခြင့္ခြဲတမ္းမွ 

ရွယ္ယာမ်ားကို မေရာင္းဘ ဲေက်ာက္မ်က္ျပတိုက္တြင္သာ သိမ္းဆည္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သည့္ MGE သည္ 

(ထုတ္လုပ္မႈရပိုင္ခြင့္ခြဲတမ္းမွ ရွယ္ယာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္) ေငြသားမဟုတ္ေသာ ၄,၉၀၃ ကီလိုဂရမ္ကို ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 

ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေကာက္ယူရရွိထားၿပီး မေရာင္းခ်ဘ ဲ ေက်ာက္မ်က္ျပတိုက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ 

၁၄)။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ထိုအခ်က္ကို အတည္ျပဳၿပီး ထိုတန္ဖိုးရွိေက်ာက္မ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ  သို႔ 

လက္ေဆာင္အျဖစ္လည္း ေပးရေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားသည္။  

 

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း - သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းက႑တြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ 

ေပးရေငြႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈရွယ္ယာကို ရရွိၿပီး စီစဥ္တြက္ခ်က္မႈကို ကုန္ပစၥည္းေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျပဳလုပ္သည္။ ေရႊႏွင့္ သံျဖဴအတြက္ ME2 သည္ 

ထုတ္လုပ္မႈေဝစုႏွင့္ တူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ ေပးရေငြ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုိ ေကာက္ယူၿပီး တူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ ေပးရေငြကို DOM သို႔ ေငြသားျဖင့္ 

လႊေဲျပာင္းေပးအပ္သည္။ ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ ေပးရေငြသည္ ထုတ္လုပ္မႈ၏၅% ျဖစ္ၿပီး သံျဖဴအတြက္မူ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၄% ျဖစ္သည္။ 

သယံဇာတကုိ သိမ္းဆည္းထားရန္ ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေၾကးနီႏွင့္ နီကယ္တြင္ ထိုစီစဥ္တြက္ခ်က္မႈသည္ ကြာျခားသည္။ 

ထိုကုန္ပစၥည္းႏွစ္ခုအတြက္ DOM သည္ တူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ ေပးရေငြအျဖစ္ ၄% ရွယ္ယာကို တိုက္႐ုိက္ေကာက္ခံသည္။ ME1 သည္ 

ထုတ္လုပ္မႈေဝစုကုိသာ ေကာက္ခံၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေစ်းႏႈန္းေပၚတြင္ မူတည္တြက္ခ်က္သည္။  

 

 

အစီရင္ခံစာမွ ပါရွိသည့္ SOE (ME2) မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား၏ ပမာဏမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ဓာတ္သတၱဳ 

ကုန္ပစၥည္း ငါးခုထဲမွ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာ္လည္း (စာမ်က္ႏွာ ၁၆ ႏွင့္ ၁၆၇) ဓာတ္သတၱဳသုံးမ်ိဳး (စာမ်က္ႏွာ ၂၃ ႏွင့္ ၁၄၇) သာ 

စာရင္းကိုက္ညီသည္ကို SOE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရွင္းျပၾကသည္မွာ လက္ေတြ႕တြင္ ေရႊ၊ သံျဖဴႏွင့္ ေၾကးနီ သံုးမ်ိဳးကိုသာ တိုက္႐ိုက္ 

ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ Scheelite ႏွင့္ အၿဖိဳက္နက္ သည္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ရရွိသည့္ 

ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ခဲမျဖဴကုိ သံျဖဴႏွင့္ အၿဖိဳက္နက္တြင္လည္း ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။85 အစိုးရမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 

ေရာေႏွာသည္ဟုဆိုကာ ကုမၸဏီမ်ားကမူ ေရာေႏွာပါဝင္ျခင္းမရွိပါဟုဆိုေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရတုိ႔တြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ 

မွတ္တမ္းတင္စနစ္ ရိွေနသျဖင့္ ထုိေရာေႏွာေနေသာ သတၱဳမ်ားကုိ စာရင္းကုိက္ျခင္းမရွိေပ။ ထုံးေက်ာက္ကို 

တိုက္႐ိုက္ေကာက္ခံျခင္းမရိွေၾကာင္းႏွင့္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၃) မထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ ထို႔အျပင္ DOM 

သည္ ေၾကးနီကို တိုက္႐ုိက္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ MEITI 

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပထားသည္။86 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတြင္းေရးမွဴး၏ အစကနဦးအကျဲဖတ္မႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီေသာ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ 
                                                             
85 တစ္ခါတရံေရာစပ္မႈမွာသံျဖဴႏွင့္ အၿဖိဳက္နက္၊ သုိ႔မဟုတ္ သံျဖဴႏွင့္ scheelite၊ သုိ႔မဟုတ္ သံျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ scheelite 
86 ေၾကးနီကုိေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာေကာက္ခံမႈမ်ားမွ DOM အခ်က္အလက္ကုိ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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တိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းကုိ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍ အကျဲဖတ္ျခင္းမရွိေသးေပ။ 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ အတြက္လည္း EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျမင္မ်ားတြင္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ 

ရွင္းျပခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ေငြသားျဖင့္ မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားရွိမရိွဟူေသာအခ်က္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ အစီရင္ခံစာအရ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၂ 

သည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အက်ံဳးမဝင္ပံုေပၚၿပီး SOE ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ 

ေပးေခ်မႈကုိ ဆက္လက္တည္ရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ MOGE သည္ ကမ္းေဝးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံပိုင္ ထုတ္လုပ္မႈရွယ္ယာ 

ေရာင္းခ်မႈဝင္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံေသာ္လည္း MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ထုိအေရာင္းေငြကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ပမာဏမ်ားမပါရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမွ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ PSC စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ MOGE ၏ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ 

ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္ကို လုံေလာက္ေသာ ဖြင့္ခ်မႈရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ 

ထိုအခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္ ဦးတည္ခ်က္ကုိလည္း 

ျပည့္မီလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးအေနျဖင့္ သိရိွႏုိင္သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ ေငြသားျဖင့္ 

မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ေပးေခ်ေသာကုမၸဏီအလိုက္ ခြဲျခားေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မႈတြင္ ဝယ္ယူေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုမူ 

ဖြင့္ဟတင္ျပျခင္းမရွိေပ။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ႏွင့္အလားတူ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား ဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္ကို ကုန္ပစၥည္းျဖင့္သာ တင္ျပသည္။  

 

 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၂ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႔တြင္ 

ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အကျဲဖတ္စစ္ေဆးသင့္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိလည္း 

ေရာင္းရေသာ ပမာဏႏွင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ 

ေပးေခ်မႈမ်ားကို SOE သို႔ ေပးေခ်ေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ ဝယ္ယူေသာကုမၸဏီအလိုက္ ခြဲျခားျပသသင့္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ခိုင္မာေစရန္ 

အစုိးရအေနျဖင့္ အစုိးရပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် တင္ျပရန္ 

အားေပးတိုက္တြန္းရမည္။ 

ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေရာင္းအဝယ္ (#၄-၃) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

SOE ႏွင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားကို တြင္းထြက္သယံဇာတက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံအေရာင္းအဝယ္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းစီစဥ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို တင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ SOE ႏွင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားတင္ျပေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ 

ဖလွယ္မႈ သို႔မဟုတ္ အေျခခံအေရာင္းအဝယ္မ်ား မပါရွိေပ (စာမ်က္ႏွာ ၁၇၃)။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MSG မွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ရွယ္ယာရွင္မ်ားက အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖလွယ္မႈ သို႔မဟုတ္ 

အေျခခံေရာင္းဝယ္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၏ အစကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ံဳးမဝင္ေပ။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 

အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖလွယ္မႈ သို႔မဟုတ္ အေျခခံေရာင္းဝယ္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။  

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝင္ေငြ (#၄-၄) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ အစီရင္ခံသည့္ နယ္ပယ္အတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ ငါးခု ပါဝင္သည္။ 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ရိွ ကုမၸဏီအေရ အတြက္မ်ားအရ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအားလံုးသည္ ကုန္ပစၥည္းကို 
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သုညကတည္းက ကနဦးစတင္မႈႏွင့္အတူ စာရင္းကုိက္ညီရာတြင္ ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ 

ေရးစရိတ္ႏွင့္ လမ္းေၾကးမ်ားမွ အက်ိးဳအျမတ္မွ်ေဝျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားထံသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွ 

ေပးေခ်ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားကို ျပသေသာ ပုံကို ထည့္သြင္းထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇)။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝင္ေငြမ်ားကို 

အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး (စာမ်က္ႏွာ ၉) စာရင္းကိုက္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေပးေခ်မႈမ်ားကို ကုမၸဏီႏွင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းအလုိက္ 

ခြဲျခားထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၅၀၊၁၅၁)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အစီရင္ခံစာ၌ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီမွ 

သယ္ယူေသာ ကုန္ပစၥည္းပမာဏမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာေရးထားေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်အခြန္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈)။ လအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၃ တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MEITE အစီရင္ခံစာ ၿခံဳငုံမိေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝင္ေငြမ်ား၏ ပမာဏအေပၚ မည္သည့္ သီးျခားအျမင္ကုိမွ် မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မေဖာ္ျပၾကေပ။ 
ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္ၾကမ္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားအပါအဝင္ အားလံုးကို အစီရင္ခံစာက 
ၿခံဳငံုမိေၾကာင္း လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ 
တိုးတက္မႈ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝင္ေငြကို တင္ျပၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈျဖင့္ စာရင္း 
ကိုက္ညီရမည္။ 

SOE မ်ားႏွင့္ အစုိးရၾကားမွ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား (#၄-၅) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

SOE မ်ားသို႔ ကုမၸဏီမွ ေပးေခ်မႈမ်ား - EITI အစီရင္ခံစာသည္ SOE မ်ားအားလုံးကို ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑မ်ားမွ 

မ်ားျပားေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို အစိုးရကိုယ္စား ေကာက္ခံေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။ SOE ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအတြက္ MSG သည္ သီးသန္႔ 

ကုန္ပစၥည္းသတ္မွတ္မႈကုိ ခ်မွတ္ျခင္းမရွိေပ။ အစီရင္ခံစာ၏ နယ္ပယ္အတြင္း ပုလကဲိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး MPE ကို 

ေပးေခ်မႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ ဖြင့္ဟထားျခင္းမရွိေပ။  

 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ - အေသးစိတ္အစီရင္ခံတင္ျပေသာ ပံုစံျပားမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၈) အရ ေပးေခ်မႈမ်ားသည္ SOE သုိ႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမွ 

ေပးေခ်မႈမ်ားကို လုံေလာက္စြာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းကုိက္ျခင္းရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၈ တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ MOGE သုိ႔ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္းမ်ားကို ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း ၁၄ ခုျဖင့္ စာရင္းကိုက္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားမွ MOGE သို႔ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို MEITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄) တြင္ ခြဲျခားျပသ၍ တင္ျပထားသည္။  

 

ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း - ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၈ တြင္ ကုမၸဏီအလိုက္ MGE သို႔ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတို႔မွ ထုတ္လုပ္မႈ 

ခြဲတမ္းေပးေခ်မႈကို အေသးစိတ္စာရင္းကုိက္ထားေသာ စာရင္းပါရွိၿပီး ေပးေခ်မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ စာရင္းကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

 

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း - ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၈ တြင္ DOM ႏွင့္ ME1, ME2 ႏွင့္ ME3 တုိ႔ၾကားမွ ေပးေခ်မႈလမ္းေၾကာင္း ရွစ္ခုကို ကုမၸဏီအလိုက္ အေသးစိတ္ 

စာရင္းကိုက္ထားေသာ စာရင္းပါရွိေသာ္လည္း SOE တစ္ခုခ်င္းစီမွ သီးသန္႔ ေကာက္ခံထားေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ခြဲျခားျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈) အစီရင္ခံစာ၏ သတၱဳတြင္း ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈျပပံုကို အေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္မႈခြဲတမ္း၊ လုိင္စင္လက္မွတ္ႏွင့္ တူးေဖာ္ခြင့္အတြက္ ရေငြ 

တို႔ကိုသာ SOE မ်ားကုိ ေပးရေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ME သံုးခုသို႔ ကုမၸဏီေပးေခ်မႈမ်ားသည္ စာရင္းကုိက္သည္။ SOE မ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ ၈)  

ပါရွိေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ား၏ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ စာရင္း ကိုက္ညီၿပီး နားလည္ 

ေစႏုိင္ျခင္းကို အခက္အချဲဖစ္ေစသည္။  

 

ပုလဲမ်ား - ပုလကဲုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေခ်မႈမ်ားကို MPE ေကာက္ခံရရွိျခင္းရွိမရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ MPE သုိ႔ ေပးေခ်မႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ 

တင္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 
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SOE မွ အစုိးရသို႔ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ား 

 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ - MOPF ႏွင့္ DOM သို႔ MOGE ၏ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ ၂၇၊ ၁၅၂ ) တြင္ စုစည္းၿပီး SOE၊ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈႏွင့္ 

အစုိးရအဖြဲ႕မွ အက်ိ းဳခံစားမႈမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားကာ စာရင္းျပဳစုထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၃၈)။ အစီရင္ခံစာတြင္ MOGE သည္ အစုိးရထံ အေကာက္ခြန္၊ CIT ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ရံပုံေငြကို ေပးေဆာင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပမာဏမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ တြင္ စာရင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း - MOPF ႏွင့္ DOM သို႔ MGE ၏ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ ၂၇၊ ၁၅၂) တြင္ စုစည္းၿပီး SOE၊ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈႏွင့္ 

အစုိးရအဖြဲ႕မွ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားကာ စာရင္းျပဳစုထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၃၈)။ ေက်ာက္မ်က္က႑မွ SOE မ်ားသည္ CIT ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ရံပုံေငြ 

ကို အစိုးရထံ ေပးေခ်သည္။ ပမာဏမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ တြင္ စာရင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး- MOPF ႏွင့္ DOM သို႔ ME1၊ ME2 ႏွင့္ ME3 ၏ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ ၂၇၊ ၁၅၂ ) တြင္ စုစည္းၿပီး SOE၊ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈႏွင့္ 

အစုိးရအဖြဲ႕မွ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားကာ စာရင္းျပဳစုထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၄၀-၂၄၂)။ သတၱတူးေဖာ္ေရးက႑မွ SOE မ်ားသည္ CIT ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ရံပံုေငြ ကို အစုိးရထံ ေပးေခ်သည္။ ပမာဏမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ တြင္ စာရင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

ပုလဲမ်ား - အစိုးရသို႔ MPE ၏ ေပးေခ်မႈမ်ားသည္ စာရင္းကုိက္ညီျခင္းမရိွေသာ္လည္း အစိုးရသို႔ MPE ၏ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို စုစည္းကာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁) 

ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း (စာမ်က္ႏွာ ၇၈) ျဖင့္ ခြဲျခားကာတင္ျပထားသည္။  

 

 

အစိုးရမွ SOE သို႔ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ား - အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရမွ လုပ္ေပးခဲ့ေသာ SOE သုိ႔ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ MOGE ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (စာမ်က္ႏွာ ၅၅) အတြင္း MOGE ကုိ ဘတ္ဂ်က္လႊဲေျပာင္းမႈမရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။ MGE ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ တြင္ MOPF အေနျဖင့္ လႊေဲျပာင္းမႈကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘ ဲကြာဟခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း (MOPF မွ) MGE သို႔ ဘတ္ဂ်က္လႊဲေျပာင္းမႈ 

မ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ ၂၃၉) တြင္ စာရင္းကိုက္ရန္ႀကိဳးစားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ME1၊ ME2 ႏွင့္ ME3 သည္လည္း ၎ႏွင့္ အလားတူပင္ လႊေဲျပာင္းမႈကို 

ေဖာ္ျပျခင္းမရိွဘ ဲ ကြာဟခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ တြင္ (MOPF မွ) ME1 သို႔ (စာမ်က္ႏွာ ၂၄၀) တြင္ စာရင္းကိုက္ရန္ 

ႀကိဳးစားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။MPE ႏွင့္ပတ္သက္၍ MPE အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (စာမ်က္ႏွာ ၇၈) အတြင္း MPE ၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ား၏ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား မရွိသျဖင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ MPE အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ တြင္ 

ဘတ္ဂ်က္လႊဲေျပာင္းမႈကို ရရွိခ့ဲျခင္း ရွိမရိွ ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ SOE မ်ားက သယံဇာတက႑ဝင္ေငြ၏ ၃၃% ကို 

ရရိွထားသည့္ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထိုအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားမွ အျခားအဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ 

လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားရွိမရိွႏွင့္ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားမွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္မျဖစ္ကုိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

SOE မ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရအဖြဲ႕မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္လႊေဲျပာင္းမႈမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြာဟခ်က္သည္ MOPF မွ 

ထိုလႊေဲျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပျခင္းမရွိသျဖင့္ အခ်က္အလက္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားမွ 

သေဘာေပါက္ လာခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ထုိအခ်က္ အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပမႈတြင္ ထည့္သြင္းရန္ မေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း 

ရွင္းျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း Citizen’s Budget87(ျပည္သူမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြ) စာအုပ္တြင္ ႏွစ္စဥ္တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

အတြင္းေရးမွဴးကုိ ေပးအပ္ေသာ Citizen’s Budget ကို ဖတ္႐ႈျခင္းသည္ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စုစည္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ျပသခဲ့သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးကို NCS မွ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို ျပသေသာ ဝင္ေငြႏွင့္သံုးေငြ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 

အတည္ျပဳျခင္းကုိ စတင္ခ်ိန္တြင္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းရွိမရွိ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေပ။ 
 
၂၀၁၈ NRGI  အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ SOE မ်ားက MOGE သည္ ကုန္းေပၚရွိ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို တင္ျပေသာ္လည္း 

MOGE ၏ ဘ႑ာေရးစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ခုတည္းသာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ MOGE ၏ အျခား 

ဝင္ေငြမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ စာအုပ္ထတဲြင္ မပါရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအျခားဝင္ေငြမ်ားသည္ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိျခင္းရွိမရွိကိုလည္း 

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ တြင္ ေရးသားေသာ NRGI အစီရင္ခံစာတြင္ MOGE သည္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘ ဲ

                                                             
87 ႏုိင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ကုိ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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ေပးအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခား ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ ေလးခုထံမွ ျမန္မာေငြ ၅၉၇ မီလီယံကို အခေၾကးေငြအျဖစ္ 

လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ NRGI အစီရင္ခံစာတြင္ အေၾကြးျပန္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ အေၾကြးမွရရွိေသာ အတိုးမ်ားကိုလည္း တင္ျပထားသည္။ 

ထိုဝင္ေငြမ်ားကို ထည္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းရွိမရိွႏွင့္ မည္သို႔ထည့္သြင္းထားသည္ကုိမူ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။  

 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝေသာ တိုးတက္မႈ ရိွေနသည္ဟု ဆိုသည္။၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ MPE ကို ကုန္ပစၥည္း SOE အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
လိုက္ေသာ္လည္း ပုလဲက႑မွလြဲ၍ က႑အားလုံးမွ SOE မ်ားသို႔ ကုမၸဏီေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ အစုိးရထံသို႔ SOE လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို တင္ျပထားသည္ 
(သတ္မွတ္ခ်က္ ၂-၆ တြင္ၾကည့္ပါ)။ အစီရင္ခံစာတြင္ SOE မ်ားသုိ႔ အစိုးရမွ လႊဲေျပာင္းမႈအခ်ိဳ႕ကိုသာ တင္ျပထားၿပီး 
ထိုလႊေဲျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို SOE မ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္သံုးေငြ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ရရိွႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ NRGI ၏ အမွီအခုိကင္းေသာ သုေတသနမွ သိရွိရသည္မွာ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ SOE အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို 

စာရင္းတင္ျပျခင္းကုိ နားလည္ေစရန္အတြက္ သာထင္ရွားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။ 

SOE မ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားမွ အျခားအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကုိ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းရွင္းမရွိေပ။ သတ္မွတ္ခ်က္၏ သိသာ 
ထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းၿပီးေနာက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ျပည့္မီရန္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ 
အခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေက်နပ္ဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းထားေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။  
 
သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၅ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ SOE သုိ႔ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးႏွင့္ SOE ႏွင့္ အစုိးရၾကားရွိ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို 

အလုံးစံုတင္ျပၿပီး စာရင္းကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားမွ 

ရရိွေသာ SOE အေရာင္းအဝယ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလံုးစံုနားလည္ေအာင္ စစ္ေဆးသင့္သည္။  

ေဒသအလုိက္တုိက္႐ိုက္ေပးေခ်မႈမ်ား (#၄-၆) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ EITI အစီရင္ခံစာ88 က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း 

အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥေပဒအရ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ား၏ 

ပါဝင္မႈသည္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ ေရနံ၊ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား၏စာရင္းတြင္ မပါဝင္ၾကေပ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၀၂)။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ အတြင္း သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ား၏ တုိက္႐ိုက္ေပးေခ်မႈမ်ားမရိွေၾကာင္း 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အတည္ျပဳေျပာၾကားခ့ဲသည္။ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ငယ္မ်ားအတြက္  ဥပေဒသစ္မ်ားကုိ ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံအစုိးရကို 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ေပးခ့ဲေၾကာင္း သတၱဳတြင္းဌာနက ၂၀၁၈ တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေနာင္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့

ျပည္နယ္အဆင့္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားေရး၌ အခ်ိဳ႕ေသာေပးေခ်မႈမ်ားကုိ ေကာက္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကျဲဖတ္မႈသည္ အကျဲဖတ္ေနေသာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း 

အက်ံဳးဝင္ျခင္းမရွိေသးဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဝင္ေငြေကာက္ခံေသာလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္ကို အသံုးျပဳေနသည္ဟု 
                                                             
88MEITI (မတ္ ၂၀၁၈) “ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ” ကို ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။  
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ပါဝင္သူမ်ားက အတည္ျပဳသည့္အျပင္ သက္ေသမ်ားကလည္း သိသာထင္ရွားသည္။  

ခြဲျခားျခင္းအဆင့္ (#၄-၇) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

MEITI အစီရင္ခံစာသည္  စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၊ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းအလုိက္ စုစည္း 

တင္ျပထားသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၈)။ ခြဲျခားမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားသည္ စာရင္းေကာက္ေသာနယ္ပယ္အတြင္း မပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ 

ေပးေခ်မႈမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားမွ တစ္ဖက္တည္း စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၅ - ၁၆၆)။ ကုန္ပစၥည္း မေပးေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တင္ျပမႈမ်ားကုိ အစုိးရေအဂ်င္စီတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းအလုိက္ တင္ျပထားသည္။ ကုန္ပစၥည္းျဖင့္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားအားလုံးကို စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္ႏွင့္အညီ တင္ျပထားသည္။ 

 

 

 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကရာတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာရွိ ဝင္ေငြအခ်က္အလက္ကို စုစည္းမႈအဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အခက္အခကဲို မေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပ။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ 

တိုးတက္မႈ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၇ အရ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၊ အစိုးရ 

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းအလုိက္ စုစည္းတင္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေနာင္လာမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပေရာဂ်က္အဆင့္ 

အစီရင္ခံျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ MEITI အေနျဖင့္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ 

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုစီကို အစီရင္ခံတင္ျပရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီရန္ ပေရာဂ်က္အဆင့္ အစီရင္ခံျခင္းကို ႀကိဳတင္၍ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေစလိုသည္။ MSG အေနျဖင့္ လိုင္စင္မ်ားကိ စည္းၾကပ္ေသာ 

ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ၿခံဳငံုမိေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ပေရာဂ်က္အလိုက္ တင္ျပႏုိင္သည္။  

အခ်က္အလက္အခ်ိန္မီျခင္း (#၄-၈) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ဧၿပီလမွ မတ္လအထိ ျဖစ္သည္။ EITI အစီရင္ခံစာသည္ ဧၿပီ ၂၀၁၅ မွ မတ္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း 

အတည္ျပဳျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ EITI  စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖစ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၈ အရ 

ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။ MSG သည္ အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကာလကုိ သေဘာတူညီခြင့္ျပဳခဲ့သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆)။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထမွဲ မည္သူမွ် အခ်က္အလက္အခ်ိန္မီျခင္းကိစၥရပ္အေပၚ အျမင္တစ္စံုတစ္ရာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ 

တိုးတက္မႈ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ အစီရင္ခံစာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကာလသည္ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖစ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၈ အရ လိုအပ္ေသာ 
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ကာလအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ခိုင္မာေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အစိုးရပလက္ေဖာင္းမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် ပံုမွန္တင္ျပရန္ 

တိုက္တြန္းထားသည္။  

 

အခ်က္အလက္အရည္အေသြး (#၄-၉) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
အမွီအခုိကင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ ရည္ညႊန္းလက္စြဲ(ToR) – ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ အစီရင္ခံစာအတြက္ ToR သည္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ToR 

စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ EITI ဘုတ္အဖြဲ႕က ေထာက္ခံခ်က္ေပးေသာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ အစီရင္ခံစာနယ္ပယ္တြင္ အေသးစိတ္ 

အခ်က္မ်ားကို ထပ္ျဖည့္ရန္ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ရိွခဲ့သည္။89အက်ိဳးေက်းဇူးေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆိုျခင္းကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 

ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ MSG အစည္းအေဝးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ToR ကို MSG က ၂၀၁၇ မတ္လ ၃၀ 

ရက္တြင္ 90 နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီက အက်ယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္တကြ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

 

အစီရင္ခံစာေရးသားမႈပံုစံမ်ားကုိ သေဘာတူလက္ခံျခင္း - ၂၀၁၇ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ပထမဆံုး အစည္းအေဝးတြင္ IA ၏ ToR  ကုိ 

MSG က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ IA ကုိ ခ်ိန္းဆိုမႈအတြက္ စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ 91 MSG အစည္းအေဝးမ်ား၏ 

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔က အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ စီရင္ခံစာေရးသားမႈပံုစံမ်ားကို အမီွအခို 

ကင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။  ပုံစံမ်ားကို MSG မွ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂ 

ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။92 

 

စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း -  အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ 

စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း ပါရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းတူညီေသာ ျမန္မာဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ရွင္းျပထားသည္ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅)။ စာရင္းစစ္ၿပီးေသာ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားရွိၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကို IA ထံသို႔ ၎တို႔၏ AFS (ႏွစ္စဥ္ 

ဘ႑ာေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္) မ်ားကို ပုိ႔ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းစစ္ၿပီးေသာ 

ကုန္ပစၥည္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စာရင္းစစ္အမည္မ်ားကို စစ္ေဆးတင္ျပမႈပါရွိသည္။  

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဓိပတိစာရင္းစစ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(INTOSAI) စာရင္းစစ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အမ်ားလက္ခံသည့္ စာရင္းစစ္ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အစိုးရအခ်က္အလက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ျခင္းတြင္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး 

လုပ္ငန္းက႑ပေရာဂ်က္သို႔ ပါတနာမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား ပါဝင္သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၆)။ ေနာ္က္ဆက္တြဲ ၁၄ 

တြင္ စာရင္းစစ္ထားေသာ မွတ္တမ္းမရွိသည့္ စာရင္းကိုက္ညီထားေသာ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားကို စုစုေပါင္း ၂၆ ကုမၸဏီအထိ စာရင္းျပဳစ 

ထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၆) တြင္ OAG သည္ IA ကုိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြင္း EITI အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းတြင္ 

ပါဝင္သည့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ SOE မ်ား၏ စာရင္းစစ္တမ္းအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ကုန္ပစၥည္း SOE ငါးခုလံုးသည္ (MPE 

မဟုတ္) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြက္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းကုိ စာရင္းစစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၃၆)။ အစီရင္ခံစာတြင္ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ နည္းလမ္းကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။  

                                                             
89 ေက်ာက္မ်က္က႑နယ္ပယ္ကုိရွင္းလင္းျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာအခ်က္ကုိေက်ာက္မ်က္ျပပြဲအျပင္ဘက္ရိွအခ်က္အလက္မ်ားပါ ပါဝင္သင့္သည္။ ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္၊ အထူးသျဖင့္ UMEHL ႏွင့္ MECအတြက္ အျခားေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္မ်ားကုိကုိက္ညိွျခင္း၊ မိမိဆႏၵအရ 

လူမႈေရးအသုံးစရိတ္မ်ား၊ အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္တင္ျပမႈမ်ားပါဝင္သင့္သည္။   
90 MEITI (မတ္၂၀၁၇) “၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကုိ 2018 ဇူလုိင္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
91 MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကိ ုဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
92 MEITI (ေအာက္တုိဘာ၂၀၁၇) “၇ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကို 2018 ဇူလုိင္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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အာမခံဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္း - အရည္အေသြးအာမခံဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ ၁၈၊ ၃၀-၃၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 

ဤနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲေရး (ဘ႑ာေရးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္/ ဒါ႐ိုက္တာ) ထံမွ ေျပာၾကားမႈပါဝင္သည္ဟု 

ဆိုေသာ္လည္း ထိုေျပာၾကားမႈ၏ အေၾကာင္းအရာကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈၊ ၃၀)။ အစိုးရအတြက္မူ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ 

ထုတ္ေပးေသာ ေပးေခ်မႈအေသးစိတ္ႏွင့္ လက္မွတ္ႏွင့္အတူ အစိုးရေအဂ်င္စီ၏အခြင့္အာဏာရပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားမႈပါဝင္သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈၊ ၃၁)။ 

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အရည္အေသြးအာမခံဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို MSG 

မွ ေဆြးေႏြးသေဘာတူခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။93 အစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားေၾကာင္း အတည္ျပဳ 

ေရးသားထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၀)။  

 

 

 

 

 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈ- လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ ၃၂-၃၃) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ 

အစီရင္ခံေသာအဖြဲ႕မ်ားထံမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ ကာကြယ္၍ လွ်ိဳ ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။  

 

စာရင္းကိုက္ညီျခင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ - သယံဇာတက႑ႏွင့္ က႑ခြဲမွ စုစုေပါင္းဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းကိုက္ညီမႈကို  အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၇)။ 

ေနာက္ဆံုး စာရင္းကို္က္ညီမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ၈၂.၄၆% (စာမ်က္ႏွာ ၁၉) ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ စာရင္းကိုက္ ထားေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို 

ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈရွယ္ယာ (စုစုေပါင္းဝင္ေငြမ်ားမွ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေပးေငြမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ႏူတ္ၿပီး (စာမ်က္ႏွာ ၁၇ မွ footnote ၁၈ ကုိၾကည့္ပါ)။ 

 

MSG မွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ အစီရင္ခံစာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ ရွစ္ခုမွလြဲ၍ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ 

၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာပံုစံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ စာရင္းကိုက္ညီမႈနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္သည္။ 94 

 

MSG မွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ အစီရင္ခံစာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈) အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာ 

ပံုစံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ စာရင္းကိုက္ညီမႈနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္သည္။ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ အစီရင္ခံစာမတင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေခ်မႈတန္ဖိုးကို 

တင္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၇)။ 

 

အာမခံကို ထိန္ခ်န္ျခင္း - အစီရင္ခံစာတင္ေသာ ကုမၸဏီအားလံုးထဲမွ တစ္ခုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရအရာရွိတစ္ဦးက လက္မွတ္ထိုးထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ 

အတည္ျပဳထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈)။ ဤအတည္ျပဳျခင္းပေရာဂ်က္တြင္ လုိက္နာျခင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီ (Gail JJ India Ltd) သည္ ေရႊပေရာဂ်က္တြင္ 

ပါတနာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထိုကုမၸဏီမွ ေပးေခ်ျခင္းတစ္စုံတစ္ရာမရိွခဲ့သည့္အခ်က္ကို ေထာက္၍ ၅ ႏွစ္စာ အခြန္ေရွာင္ထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာက 

အတည္ျပဳထားသည္။ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ SOE မ်ားကို လုိအပ္ေသာ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ေပးထားေၾကာင္းအစီရင္ခံစာက 

အတည္ျပဳထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈)။  

 

အစီရင္ခံစာပံုစံတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၈၆% သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာမခံေၾကာင္းစာတစ္ေစာင္ကို တင္ခ့ဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ေပးေခ်မႈ၏ အရည္အေသြးကို 

အကျဲဖတ္ျခင္းအခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူတည္၍ တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ 

၁၈-၁၉)။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ IA မွ ရရွိေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၃၁) တြင္ 

အစီရင္ခံစာပံုစံႏွင့္ စာရင္းစစ္တင္ျပမႈႏွစ္ခုလံုးကို တင္ျပျခင္းသည္ ကုမၸဏီအဆင့္ အာမခံခ်က္ကို အကျဲဖတ္ရန္ အဓိကစံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုသည္။ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ ၁၁၁ ခုမွ ဝင္ေငြ ၉၉.၈% ကို ရရွိေစေသာ ၉၆ ကုမၸဏီကို အာမခံခ်က္အျမင့္အတြင္း ပါဝင္ေစရန္ အကျဲဖတ္ခဲ့ၾကသည္ 

(စာမ်က္ႏွာ ၃၁)။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၄ တြင္ ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာပံုစံႏွင့္ စာရင္းစစ္တင္ျပမႈကို တင္ျပေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္မ်ားကို 

                                                             
93 Ibid. 
94Nippon Oil, Jubilant Oil and Gas Pte.Ltd, Asia Orient International Ltd, Petrovietnam Exploration Production Corporation, Oil India Ltd, CFG Energy 
Pte.Ltd, Reliance Industries Ltd and Tap Energy Pte. Ltd. 
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စာရင္းျပဳစုထားသည္။  

 

အခ်က္အလက္ယံုၾကည္ရမႈအကဲျဖတ္ျခင္း - ကုမၸဏီမ်ား၊ SOE မ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ စာရင္းကိုက္ထားေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ 
အဘက္ဘက္မွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ေနာက္ဆံုးအကဲျဖတ္ျခင္းရလဒ္သည္ ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု IA က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈၊ ၃၂)။ 

သို႔ေသာ္ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပေသာ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္တခ်ိဳ႕ရွိေနသျဖင့္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အာမခံျခင္းအဆင့္တြင္ သိသာေသာ တိုးတက္မႈျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရိွေနေသးသည္စု ဆိုသည္ 
(စာမ်က္ႏွာ ၁၈)။ 

 

အျခား သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာအခါ ္ SOE မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားအရ စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္ EITI 

အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားတြင္းထြက္က႑မ်ားမွ ေကာက္ယူရရွိေသာ 

ဝင္ေငြထက္ ပိုမ်ားေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ ပုလကဲ႑တြင္ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြထြက္ေငြရွင္းတမ္းမ်ားအရ စုစုေပါင္းဝင္ေငြမ်ားသည္ EITI 

အစီရင္ခံစာရွိ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြထက္ မ်ားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EITI သို႔ SOE ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ မ်ားစြာေသာ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားၾကားတြင္ 

တန္ဖိုးကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ ထိုတန္ဖုိးကြာျခားခ်က္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာပါအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ မေခ်ာေမြ႕မႈတစ္ခုရွိေနေၾကာင္း သိရိွႏိုင္သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၅၂၊ ၁၆၂)။  

 

အခ်က္အလက္ကို ရင္းျမစ္ရွာျခင္း - အစီရင္ခံစာတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းကိုးကား တင္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာကုိ IA မွ 

အျပည့္အဝ တာဝန္ယူေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။  

 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား - ယခင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အေျခအေနကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈၈-၂၀၁)။ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ အစိုးရ 

ေအဂ်င္စီမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္လုပ္မည့္အဆင့္မ်ားအတြက္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုက႑၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ EITI အစီရင္ခံစာကို တိုးတက္ေစမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈၂-၁၈၇)။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MSG မွ တင္ျပေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတည္ျပဳရာတြင္ EITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ အစီရင္ခံစာပံုစံမ်ားအတြက္ ToR ကုိ သေဘာတူ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အစိုးရဘက္မွ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 

Moore Stephens ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ IA အတြက္ ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို သံုးလခန္႔ ၾကာခဲ့ရသျဖင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ 

သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ညည္းညဴေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အစီရင္ခံစာပံုစံမ်ားကုိ ေကာက္ယူရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အတြင္းေရးမွဴးတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု IA ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ 

သည့္ အခ်က္မ်ားကို မေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ရရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း IA က ညည္းညဴခဲ့သည္။  

 

IA ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ အျမင္မ်ားေရာေထြးေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔ ေပးလိုက္ေသာ ျဖည့္စြက္အခ်က္အလက္မ်ားကို 

IA က ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေစာဒကတက္ၾကေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားကမူ IA ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်နပ္ၾကသည္။ ၎တို႔က IA သည္ ၎တို႔ အစီရင္ခံစာတင္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ကူညီျပင္ဆင္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။  

 

ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ အစီရင္ခံစာပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ အသစ္ 

ပါဝင္လာေသာ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမွားမ်ားေပၚေပါက္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။  

 

လုပ္ငန္းတြင္ မိတ္ဖက္ပါဝင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စာရင္းစစ္ၿပီးသား ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား 

ကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းခံသည့္အတိုင္း ေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 

ကိစၥရပ္တခ်ိဳ႕ရိွခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထုိကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏ သီးသန္႔ စာရင္းစစ္မ်ားက ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္  စာရင္းစစ္ၿပီးေၾကာင္း သက္ေသခံ 

ေပးထားေသာစာရြက္ပါရွိသည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၏ ပထမဆံုးစာမ်က္ႏွာကိုသာ တင္လိုေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္မ်က္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ စာရင္းစစ္ရွင္းတမ္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မတင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ လိုင္စင္၊ လက္ခံစာရြက္မ်ား၊ 

ဘဏ္ရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္စာအုပ္မ်ားကို IA မိတၱဴမ်ားအေနျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ ခုနစ္ခုသည္ ၎တုိ႔၏ စာရင္းစစ္မွတ္တမ္း 
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ပထမစာရြက္ကိုေပးပုိ႔ရန္ ေနာက္က်ခဲ့ၾကေသာအခါ ဦးေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ IA တုိ႔က ၎တို႔၏ MATA ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေနေသာ 

၎တို႔၏ တင္ျပမႈကို လက္ခံရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။  

 

 

IA အေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ၎တုိ႔၏ စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို တင္ေပးျခင္းမရွိေပ။ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို ကုမၸဏီ၏ 

အခြန္ေပးေခ်မႈမ်ား၊ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို IA က တုံ႔ျပန္ထားေသာ မွန္ကန္သည့္ 

စာရင္းျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျမင္ရရန္ လိုအပ္သည္။ စာရင္းစစ္မွတ္တမ္းမရွိေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အစိုးရက အစီရင္ခံ တင္ျပထားေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီက တင္ျပထားေသာ အရာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကရသည္။ SOE မ်ား၏ 

စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအရ SOE မ်ားက ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား မေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ 

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ မူဝါဒမရွိေသာ္လည္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ MOPF ႏွင့္ က်န္ရိွေနသည္ဟု ၎တုိ႔က ဆိုသည္။ 

စာရင္းစစ္ထားေသာ မွတ္တမ္းမရွိဘ ဲ IA အေနျဖင့္ အစိုးရက တင္ျပထားေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီက တင္ျပထားေသာ အရာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾက 

ရသည္။  

 

 

SOE ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ၎တို႔၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ စစ္ေဆးေသာ္လည္း ထိုစာရင္းစစ္မွတ္တမ္းကို ျပည္သူလူထုက 

သိႏုိင္ခြင့္မရိွေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာကုိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွတဆင့္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသည္။ 

MOGE ႏွင့္ MGE ၏ စာရင္းစစ္မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုၾကားခ်မျပေသာ္လည္း ၎တို႔က ျမင္ၾကရသည္ဟု IA က ေျပာၾကားသည္။  

 

လွိ်ဳ ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ၎တုိ႔ တင္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေသခ်ာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမႈ မလုပ္ခင္အထိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးရေၾကာင္း IA က ရွင္းျပသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို CD ျဖင့္ထည့္၍ 

ခ်ိတ္ပိတ္ထားေသာ စာအိတ္ႏွင့္ စာရြက္မ်ားကို ပို႔ေပးရန္ လိုအပ္သည္။  

 

သို႔ေသာ္ ေရနံကုမၸဏီတစ္ခုကမူIA က ၎တို႔ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံေမးျမန္းရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ပို႔ေသာ အီးေမးလ္ထဲတြင္ 

အဓိကကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ အျဖစ္မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

IA က က်င့္သံုးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထမဲွ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 

ထမွဲ မည္သူကမွ IA ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား၏ စံုလင္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္အားထားႏုိင္မႈအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ကိစၥတစ္စံုတရာ မရိွခဲ့ေပ။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ 

တိုးတက္မႈ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။အစီရင္ခံစာတြင္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အာမခံျခင္းကို ရွင္းလင္းေသာ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ 

စံုလင္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္အားထားႏိုင္မႈအေပၚ IA ၏ အကဲျဖတ္မႈကို တင္ျပထားသည္။ စာရင္းကုိက္ညိွျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ IA ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ 

မေပၚေပါက္ခဲ့ေပ။  

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အစိုးရအခ်က္အလက္မ်ား၏ ယံုၾကည္ကုိးစားရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အာမခံမႈမ်ားကို 

ထပ္မံျဖည့္ဆည္းမည့္ SOE မ်ားအပါအဝင္  

အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဝရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ SOE ႏွင့္ ကုမၸဏီကိန္းဂဏန္းမ်ားအေပၚ ေယဘုယ် 

အားျဖင့္ အာမခံႏုိင္မႈအဆင့္ကုိ တိုးတက္ေစရန္ သိသာထင္ရွားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း IA ၏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းအရ ၎တို႔ 

သေဘာတူညီထား ေသာ အခ်က္အလက္အရည္အေသြး အာမခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ အရည္အေသြးကို 

တိုးျမင့္ေစေသာ အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ MSG ကို တိုက္တြန္းထားသည္။ 
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ဇယား ၄  - ကနဦးအကဲျဖတ္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယား - ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈ 

EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အဓိကေတြ႕ရွိမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
တိုးတက္မႈကို 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတြင္းေရးမွဴး၏ 
ကနဦးအကျဲဖတ္မႈ  

 

ဘက္စံုပါရွိမႈ (#၄-၁) 

ကုန္ပစၥည္းကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ 
ခံစာအတြက္ အစီရင္ခံစာပံုစံမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရႏွင့္ 
ကုမၸဏီပံုစံမ်ားမွ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ေနေသာ္လည္း 
လုံေလာက္ေသာ ရွင္းလင္းမႈမ်ားရွိသည္။ ကုန္ပစၥည္းမဟုတ္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေခ်မႈမ်ားကိုလည္း အစိုးရထံ အျပည့္အဝ 
တင္ျပခ့ဲၾကသည္။  

စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ တုိးတက္မႈ 

ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား 
(#၄-၂) 

ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ ပစၥည္းတန္ဖိုးကို ခြဲျခား 
စစ္ေဆးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာ 
သည္ အစိုးရသို႔ ေငြသားျဖင့္ မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ ပစၥည္း 
တန္ဖိုးႏွင့္ ထုထည္ကို သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ား 
ပါရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ MEITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ၾကားတြင္ 
မတူညီမႈမ်ားရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၂ သည္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အက်ံဳးဝင္မဝင္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ MOGE ၏ ေငြသားျဖင့္ မဟုတ္သည့္ 
ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ကုိ PSC ၏ 
စည္းကမ္းနဲ႔အညီ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပရသည္။   

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ တိုးတက္မႈ 

ကုန္ဖလွယ္စနစ္ႏွင့္ 
အေျခခံေရာင္းဝယ္မႈမ်ား (#၄-၃)  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားအရ အစီရင္ခံစာမွ တင္ျပေသာ 
ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုန္ဖလွယ္စနစ္ႏွင့္ အေျခခံ 

ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား မရွိဟု ဆိုသည္။   
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သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝင္ေငြမ်ား (#၄-
၄)  

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝင္ေငြ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအပါအဝင္ အဓိက ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ကုမၸဏီမ်ား အားလုံးပါဝင္သည္။  

ေက်နပ္ဖြယ္တိုးတက္မႈ 

SOE မ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား 
အေရာင္းအဝယ္မ်ား (#၄-၅) 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ SOE မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္မ်ား၊ SOE မ်ားမွ အစုိးရသုိ႔ 
လႊအဲပ္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းကုမၸဏီမ်ားအားလံုးမွ SOE သုိ႔ 
ေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးကို တင္ျပမႈမ်ား ပါရိွသည္။ သို႔ေသာ္ SOE 
မ်ားႏွင့္ အစုိးရၾကားမွ လႊအဲပ္မႈမ်ားကို တင္ျပျခင္းသည္ 
ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။  

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ တိုးတက္မႈ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မွ 
တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်မႈမ်ား (#၄-၆) 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္မွ တိုက္႐ုိက္ေပးေခ်မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
မပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။  

 

စုစည္းမႈအဆင့္ (#၄-၇)  
သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၇ အရ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ 
ပါရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ၊ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ 
လုပ္ငန္းပါဝင္မႈ အလိုက္ စုစည္းထားသည္။  

ေက်နပ္ဖြယ္တိုးတက္မႈ 

အခ်က္အလက္အခ်ိန္မွန္ကန္မႈ (#၄-
၈)  

EITI ဘုတ္အဖြ႕ဲက သေဘာတူလက္ခံေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ 
၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အခ်က္အလက္ကို ၂၀၁၈ 
မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 

ေက်နပ္ဖြယ္တိုးတက္မႈ 

အခ်က္အလက္အရည္အေသြး (#၄-၉)  

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်က္အလက္၏ 
ယုံၾကည္ရမႈႏွင့္ စုံလင္မႈကို IA ၏ အကျဲဖတ္မႈႏွင့္ 
အရည္အေသြးအာမခံမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပသထား 
သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ 
စာရင္းကိုက္ညီျခင္းကုိ ျပဳလုပ္သျဖင့္ IA ၏ ယံုၾကည္ရမႈ၊ 
ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးမားေသာ 
ျပႆနာမရွိေပ။ 

ေက်နပ္ဖြယ္တိုးတက္မႈ 
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အတြင္းေရးမွဴး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား -  

၁။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ အစုိးရပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ ဝင္ေငြအခ်က္အလက္မ်ားကို 

စနစ္တက် ပုံမွန္တင္ျပရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ MSG အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ ကုန္စည္သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ားကို 

ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆုံးျဖတ္၍ ရွင္းလင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

၂။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က႑သံုးခုအတြက္ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား ၏ တန္ဖုိးကို အမ်ိဳးအစားခြဲ၍ 

အကျဲဖတ္သင့္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ေငြသား မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားရွိမရိွကိုလည္း ေနာက္လာမည့္ 

အစီရင္ခံစာ တြင္ ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပသင့္သည္။ ေရာင္းခ်ေသာ ပမာဏမ်ားႏွင့္ ရရိွေသာ ဝင္ေငြမ်ားအပါအဝင္ ေရနံႏွင့္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ႏုိင္ငံ၏ ေဝစုကို ေရာင္းခ်မႈမ်ား တင္ျပသင့္သည္။ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ 

ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို SOE သို႔ ေပးေခ်ေသာ ကုမၸဏီအလိုက္ စုစည္းသင့္ၿပီး 

အစုိးရရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီအလိုက္ စုစည္းသင့္သည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္ အစိုးရသည္ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

အစိုးရပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ စနစ္တက်တင္ျပရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။  

၃။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၄-၅ အရ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎ထံမွ SOE မ်ားထံသုိ႔ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ား အားလံုးကို အစိုးရပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ 

စံုလင္စြာ လူသိရွင္ၾကား တင္ျပရမည္။ SOE ၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား မွ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားၾကားရွိ ကုန္ပစၥည္းလႊေဲျပာင္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းရွိမရိွ အပါအဝင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ရင္းျမစ္မ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ရရိွၿပီးေနာက္ SOE ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

တင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စံုလင္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးသင့္သည္။  

၄။ ေနာက္လာမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပေရာဂ်က္အဆင့္ အစီရင္ခံျခင္းနည္းကိုအသံုးျပဳရန္  ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္တြန္းထားသည္။ 

MEITI အေနျဖင့္ ပေရာဂ်က္အဆင့္ အစီရင္ခံျခင္းနည္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၂၀၂၀ ဒီဇင္လာတြင္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို 

တင္ျပႏိုင္ေရး အတြက္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္မတိုင္မီ 

တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အတုိင္းအတာကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ သင့္သည္။ MSG အေနျဖင့္ လိုင္စင္မ်ားကို စည္းၾကပ္ေသာ 

ဝင္ေငြ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ စတင္ကုိင္တြယ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ပေရာဂ်က္တစ္ခုစီအလိုက္ တင္ျပႏိုင္သည္။  

 

၅။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္ အစုိးရပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် 

ပံုမွန္တင္ျပရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တုိက္တြန္းထားသည္။ 

၆။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အစိုးရအခ်က္အလက္မ်ား ယံုၾကည္ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထပ္တိုး 

ေသခ်ာေစမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ SOE မ်ားအပါအဝင္ အစုိးရပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား ၏ စာရင္းစစ္ၿပီးသား ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို 

ထုတ္ျပန္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္သည္။ SOE ႏွင့္ ကုမၸဏီကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ ေယဘုယ် အာမခံမႈအဆင့္ကို သိသာစြာ 

တိုးတက္ေစရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း IA ၏ ေလ့လာသံုးသပ္မႈအရ ၎တို႔သေဘာတူလက္ခံထားေသာ အခ်က္အလက္ 

အရည္အေသြး အာမခံ စနစ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ အရည္အေသြးကို တိုးျမင့္ရန္ ဖယ္ရွားသင့္ေသာ 

အျခားအခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရန္ MSG ကိ ုတိုက္တြန္းထားသည္။  
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၅။ ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း 

၅-၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဤအခန္းတြင္ ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မွ်ေဝမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။  

၅-၂။ အကဲျဖတ္ျခင္း 

ဝင္ေငြမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျခင္း (#၅-၁) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

EITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆-၁၁၁) တြင္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ SOE ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို 

လႊေဲျပာင္းသည့္ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းဝင္ေငြမ်ားကို SOE မ်ားက ၎တို႔၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားတြင္ 

သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ မတည္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္ပိုင္ရံပုံေငြအျဖစ္အဓိက ထည့္သြင္းထား ၾကေၾကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းျပထား 

သည္။ SOE မ်ားသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑မွ အသားတင္ဝင္ေငြရရိွမႈစုစုေပါင္း၏ ၃၃% ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ 

က်ပ္ေငြ ၉၅၃.၅၉၁ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇၉ မီလီယံ) ကို ထည့္သြင္းထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁)။ SOE မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ 

ေငြကို အဓိကဘ႑ာေရးနည္းလမ္းႏွစ္ခုျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး (ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ႏွစ္ခုလုံး) ကို အျမတ္ခြန္ ၂၅% 

ေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံ၏ရွယ္ယာေပၚ အျမတ္ယူျခင္းပံုစံျဖစ္ၿပီး အစိုးရဘတ္ဂ်က္သို႔ SOE မ်ား၏ အျမတ္ေငြ၏ ၂၀% ကို 

တိုက္႐ုိက္လႊေဲပးရသည္။ က်န္ရွိေသာ ရွယ္ယာကို ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏံွမႈထံ ကိုယ္တုိင္ထည့္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးရျခင္းအတြက္ 

အသံုးျပဳသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆)။ ကုမၸဏီမ်ားမွ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုစီအတြက္ ေပးေခ်မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို (စာမ်က္ႏွာ 

၁၀၄ - ၁၀၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ကို (စာမ်က္ႏွာ ၉၀-၉၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ စာရင္းအင္းစနစ္ကုိ ေငြသားအေျချပဳထားၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကို အခြန္ဝင္ေငြ၊ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အျခားအခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားဟူ၍ အဓိကရင္းျမစ္ ေလးခုျဖင့္ 

ခြဲျခားထားေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ SOE ဘတ္ဂ်က္သည္ ႏိုင္ငံဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း SOE ၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕သည္ 

ကိုယ္ပုိင္ရံပံုေငြကို မွီခိုရသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ MOPF ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရာတြင္ SOE မ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားအပါအဝင္ 

လက္ခံရရွိေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအားလုံးကို ႏိုင္ငံဘတ္ဂ်က္ တြင္ စုစည္းထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။  

 

MEITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁) တြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳ SOE မ်ားမွရရွိေသာ 

စုစုေပါင္းဝင္ေငြမ်ားသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂,၆၈၈,၆၃၄ မီလီယံရိွေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။95ထုိဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းမွာပင္ တူးေဖာ္ေရး SOE 

ေျခာက္ခုသည္ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၉၅၃၆၉၁ မီလီယံ လႊေဲျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး အစိုးရက ေကာက္ခံရရွိေသာ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး 

ဝင္ေငြစုစုေပါင္းမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၈၆၉၉၉၂ မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃ မီလီယံ) ရိွသည္။ ထုိဝင္ေငြမ်ားကုိ SOE မ်ားက ၎တို႔၏ 

အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားတြင္ သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ မတည္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္ပိုင္ရံပံုေငြအျဖစ္ အဓိက ထည့္သြင္းထား ၾကသည္။ SOE 

မ်ားသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑မွ အသားတင္ဝင္ေငြရရိွမႈစုစုေပါင္း၏ ၃၃% ျဖစ္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 

၉၅၃.၅၉၁ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇၉ မီလီယံ) ကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ 

 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ဝင္ေငြမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းအေၾကာင္း ဆက္လက္ရွင္းျပရာတြင္ MEITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၅၅) တြင္ SOE မ်ားအေနျဖင့္ 

ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ဝယယ္ူသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္ကို ကာမိသည့္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ခြဲတမ္းကို ရရွိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုကုန္ၾကမ္း စရိတ္မ်ားကို SOE ၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားမွ ေပးေခ်ၾကရၿပီး ေနာက္ႏွစ္စာရင္းလက္က်န္သို႔ ဆက္လက္မွတ္တမ္း 

တင္သြားေလ့ရွိသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ SOE မ်ားအေနျဖင့္ ထိုရံပံုေငြမ်ားကို လုပ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားကုိ ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ SOE မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားတြင္ ဝင္ေငြအမ်ားႀကီးကုိ ထားရွိရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစ သည္ဟု  MEITI 

                                                             
95 ျမန္မာေငြ 847,128မီလီယံကုိMoPFသုိ႔ (IRD, အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ဘဏ္တိုက္ဌာန)၊ ျမန္မာေငြ 343,072မီလီယံကုိOGDP (ယခင္ EPD)သုိ႔၊ ျမန္မာေငြ 
4,343မီလီယံကုိဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔၊  ျမန္မာေငြ 20,643မီလီယံကုိDoMသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခ့ဲသည္။ 
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အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၅၆) တြင္ ထုိအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားမွ ပမာဏကုိ မည္သည့္အစုိးရအဖြဲ႕ထံသုိ႔မွ 

လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြင္း MOGE မွ အစုိးရထံသုိ႔ လႊေဲပးေသာ အသားတင္ေပးေခ်မႈပမာဏသည္ 

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၃၇% ႏွင့္ ၄% အသီးသီးႏွင့္ညီမွ်သည္။ MOGE သည္ ထိုႏွစ္အတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၄.၇ မီလီယံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၇၈၈.၈ ဘီလီယံ) ကို အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားထသုိဲ႔ သြင္းခဲ့ၿပီး အဓိက SOE ေျခာက္ခုမွာ 

ထိုဘဏ္စာရင္းမ်ားထသဲို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆၂.၅ မီလီယံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၉၃၂.၉ ဘီလီယံ) သြင္းခ့ဲၾကသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ MEITI 

အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၇၃) မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ MONREC ေအာက္ရွိ SOE မ်ားသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၅.၉၅ 

မီလီယံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂၉.၆ ဘီလီယံ) ကို အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသုိ႔ သြင္းခ့ဲသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ အျခားတစ္ခန္းတြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၇၆) တူးေဖာ္ေရး 

SOE မ်ားက ရရွိေသာ ပမာဏမ်ားသည္ တူးေဖာ္ေရးဝင္ေငြႏွင့္ အေထြေထြအသံုးစရိတ္မွာ ၇၁% ႏွင့္ ၃% အသီးသီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

သတၱဳတြင္းက႑ SOE မ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၀ မီလီယံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၅၇ ဘီလီယံ) ကို အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားထဲသို႔ 

သြင္းခဲ့သည္။  

 

MEITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉) တြင္ တူးေဖာ္ေရးဝင္ေငြမ်ား၏ ၇၉% ေက်ာ္ကုိ SOE မ်ားက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ဖြင့္ထားေသာ 

အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားမွတဆင့္ ေကာက္ယူၿပီး ထုိဘဏ္စာရင္းတြင္ အသုံးစရိတ္မ်ားအပါအဝင္ ဝင္ေငြမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီး အ႐ံႈးအျမတ္ကို တြက္ခ်က္ 

ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ MOPF မွတ္တမ္းအရ SOE မ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရံပံုေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သျဖင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလည္းျဖစ္သည္။ SOE မ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ 

တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပ ေနျခင္းကုိ ညိွရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ MEITI အစီရင္ခံစာ(စာမ်က္ႏွာ ၁၁၀-၁၁၁) တြင္ 

ဤရွင္းတမ္းႏွင့္မတူညီစြာ  SOE မ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသည္ သီးျခားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရံပုံေငြ ဘဏ္စာရင္းမွ ကြဲျပားေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျခင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳထားေသာ အေထာက္အထားမရိွေပ။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရသို႔ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား စီးဆင္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ မတူညီမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း SOE 

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ျပထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆ မွ ပံုတြင္ MOGE မွ ရရိွေသာ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈသည္ DMO 

ႏွင့္ ေလာင္စာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာ၏ အျခားေနရာတြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၅၄) MOGE သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 

ေရနံအျမတ္ေငြရွယ္ယာကုိ ေရာင္းခ်၍ေကာက္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာ၏ အျခားေနရာတြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၂) ေရနံႏွင့္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ေျခာက္မ်ိဳးခြဲျခားထားၿပီး ေငြသားမဟုတ္ေသာ စာရင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄) တြင္ 

ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ခုနစ္မ်ိဳးခြဲျခားစာရင္းကိုက္ထားသည္။ တူးေဖာ္ခြင့္ကို ေငြသားျဖင့္ေပးရၿပီး ထုတ္လုပ္မႈေဝစုကိုသာ ေငြသား 

မဟုတ္ေသာေပးေခ်မႈျဖင့္ေပးရသျဖင့္ SOE ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက MEITI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၀) ရိွ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈျပပံုသည္ လြဲေနေၾကာင္း 

ရွင္းျပသည္။  

 

တူးေဖာ္ေရးဝင္ေငြမ်ား၏ ၇၁% ကုိ SOE မ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ လႊေဲျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ MEITI အစီရင္ခံစာရွိ  ရွင္းတမ္းကို 

မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ SOE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ထိုအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ လႊသဲင့္သည့္ ေငြပမာဏကို 

ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ MOPF ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထိုအျခား 

ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ထုိအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ SOE မ်ားက ဝင္ေငြမ်ားကို စီမံေနေသာ 

နည္းလမ္းကို ေမးသည့္အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း၌ မီဒီယာတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတနာမ်ားမွ ေျပာျပၾကသည္။ ဥပေဒ 

ခ်မွတ္သူတစ္ဦးကမူ ထိုအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားကို ထုတ္ယူၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထသဲို႔ ေျပာင္းထည့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိခဲ့ 

သည္။  

 

ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကေသာ CSO မ်ားစြာက ထိုအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသည္ ယခု ၎တို႔ျမင္ေနရသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထက္ ပို၍ႏုိင္ငံေရးဆန္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝင္ေငြ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ရွင္းျပသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကို 

ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရမည္မထင္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးမႈလုပ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ MSG တြင္လည္း ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ္လည္း ယခုအထိ ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွေၾကာင္း ၎တုိ႔ထံမွ သိရွိရသည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 
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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

တိုးတက္မႈသည္ လံုေလာက္မႈမရွိဟု ဆိုသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ ၅-၁ အရ တူးေဖာ္ေရးက႑မွ ဝင္ေငြျဖန္႔ေဝမႈကို ရွင္းျပထားေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ ဝင္ေငြမ်ား၏ မ်ားျပားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဝင္ေရာက္သြားေၾကာင္း သိရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္း 

တင္ထားျခင္းရိွမရွိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ထိုေငြမ်ားကို ခြဲတမ္းခ်ပံုကို္လည္း လံုေလာက္စြာ ရွင္းျပထားျခင္းမရွိေပ။ ထုိရံပုံေငြမ်ားကို SOE 

မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လူသိရွင္ၾကား ရရွိႏုိင္ေသာ အစီရင္ခံစာကိုလည္း မေတြ႕ရွိရေပ။ 

 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၅-၁ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိေသာ တူးေဖာ္ေရးက႑မွ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပိုမုိရွင္းျပရန္ လိုအပ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ MSG သည္ EITI မွ အစီရင္ခံသည့္နယ္ပယ္ကို ထိုအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားကို 

စစ္ေဆးသည့္အေျခအေနအထိ ခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ၿပီး ထုိဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ ဝင္သြားေသာ တူးေဖာ္ေရးက႑မွ ဝင္ေငြအတိအက်ႏွင့္ ထိုေငြမ်ားကို သံုးစြဲပံုႏွင့္ 
အတူ ထိုဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစီမံသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုပါ ရွင္းျပသင့္သည္။   

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မွလႊအဲပ္မႈမ်ား (#၅-၂) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မွ လႊအဲပ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးမျပဳေၾကာင္း EITI အစီရင္ခံစာတြင္ အတည္ျပဳထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၄-၁၀၅)။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားအၾကား တူးေဖာ္ေရးဝင္ေငြမ်ား လႊေဲျပာင္းမႈမရွိေၾကာင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ အစကနဦးအကျဲဖတ္မႈတြင္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေလ့လာေနသည့္ကာလအတြင္း အသံုးျပ ျဳခင္း 
မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မွ လႊအဲပ္မႈမ်ားမရွိေၾကာင္း 

အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္အခ်က္အလက္မ်ား (#၅-၃) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ေဘးဖယ္ထားေသာ ဝင္ေငြမ်ား - EI ဝင္ေငြမ်ားမွ အသံုးစရိတ္ခြဲတမ္းကို (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇-၁၀၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇-၁၀၈) ရွိ 

ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈပံုစံမ်ားအရ ဝင္ေငြမ်ားကို သီးသန္႔အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေဘးဖယ္ထားသည္ကို မေတြ႕ရေပ။ ဥပေဒေဖာ္ျပခ်က္အရ ေငြတိုက္ သို႔မဟုတ္ 

IRD မွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားအားလံုးသည္ ဘံုဘတ္ဂ်က္သို႔ ဝင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ လႊလဲိုက္ေသာ တူးေဖာ္ေရးဝင္ေငြမ်ားသည္ 

အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခု ဥပမာ - ေဒသတစ္ခခုရွိ ပေရာဂ်က္အတြက္ ဖယ္ထားျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။  
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ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းပါရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ လင့္ခ္ကို (စာမ်က္ႏွာ ၉၁-၉၅) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ 

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားကုိ ရံပံုေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရး (PFM) ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ PFM 

ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေရးကို (၁) ဝင္ေငြ ေရြ႕လ်ားမႈ (၂) ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းခ်ျခင္း (၃) ဘတ္ဂ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (၄) ျပင္ပမွ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ (၅) စြမ္းအားတည္ေဆာက္ျခင္း ဟူသည့္ နယ္ပယ္ ၅ ခုတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးတလည္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သံုးလပတ္စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ဘတ္ဂ်က္ကို အစိုးရဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း အစိုးရဘက္မွ ရွယ္ယာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံမွ 

သိလိုစိတ္မ်ားျပားလာၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏုိင္မႈသည္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို 

လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံCSO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေသးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ EITI အေျခအေနတြင္ 

ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးေပ။ MSG အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္စီစဥ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အခ်က္အလက္အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ 

ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားထုတ္မႈရွိေၾကာင္း EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္မွာ အားတက္စရာျဖစ္သည္။  

 

ဇယား ၅ - ကနဦးအကဲျဖတ္မႈဇယားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမႈ 

EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အဓိကေတြ႕ရွိမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၏ 
တိုးတက္မႈကို 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အတြင္းေရးမွဴး၏ 
ကနဦးအကျဲဖတ္မႈ 

ဝင္ေငြျဖန္႔ေဝမႈ (#၅-၁)  ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံတြင္ တူးေဖာ္ေရးဝင္ေငြမ်ား၏ မ်ားျပား 
ေသာ အစိတ္အပိုင္း သည္ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား သုိ႔ ဝင္သြားေသာ္လည္း 
ထိုအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္း 
တင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထုိေငြမ်ားကို ခြဲတမ္းခ်ပုံကိုလည္း 
လံုေလာက္စြာ ရွင္းျပထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ SOE ၏ ရံပံုေငြ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေဖာ္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား 
တင္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

တိုးတက္မႈ မလံုေလာက္ 

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊအဲပ္မႈမ်ား 
(#၅-၂) 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အျမင္အရ 
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊအဲပ္မႈမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။   

အသံုးျပဳလုိက္နာျခင္းမရွိ 

ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ 
အခ်က္အလက္ (#၅-၃) 

MSG သည္ ဘတ္ဂ်က္စီစဥ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ 

အလက္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈကို 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားထုတ္မႈရွိေၾကာင္း EITI 

အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ အားတက္စရာ ျဖစ္သည္။  
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အတြင္းေရးမွဴး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား -  

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရိွေသာ တူးေဖာ္မႈဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုရွင္းလင္းမႈ လုပ္ရန္ လုိအပ္ 
သည္။ MSG အေနျဖင့္ EITI မွ အစီရင္ခံသည့္နယ္ပယ္ကုိ ထိုအျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္အေျခအေနအထိ ခ်ဲ႕ရန္လုိအပ္ၿပီး ထို 

ဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ ဝင္သြားေသာ တူးေဖာ္ေရးက႑မွ ဝင္ေငြအတိအက်ႏွင့္ ထိုေငြမ်ားကို သံုးစြဲပံုႏွင့္အတူ ထိုဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစီမံသည့္ 
စည္းကမ္းမ်ားကိုပါ ရွင္းျပသင့္သည္။  
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၆။ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ သုံးစြဲမႈ 

၆-၁။ သံုးသပ္ခ်က ္

ဤအခန္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ သံုးစြဲမႈ (SOE ဘ႑ာေရးႏွင့္ မဆိုင္ေသာအသုံးစရိတ္မ်ား၊ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ား EITI 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။  

၆-၂။ အကဲျဖတ္ခ်က္ 

လူမႈေရးအသုံးစရိတ္မ်ား (#၆-၁) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ - ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို PSC မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း 

စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို သတ္မွတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးပမာဏကို ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း 

EITI အစီရင္ခံတြင္ ရွင္းျပထားသည္။  

 

အသစ္ခ်မွတ္ထားေသာ PSC မ်ားအရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ သင္တန္းရံပံုေငြ (ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀၊ 

ထုတ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀) ႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရံပံုေငြ (ေရနံတြင္ ကန္ထ႐ိုက္တာ၏ 

အျမတ္ရွယ္ယာ၏ ၀.၅%) ဟူသည့္ ေပးေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ နမူနာ PSC တြင္ လူမႈေရးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈပ႐ိုဂရမ္ကို 

မလိုအပ္ေသာ္လည္း ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္တြင္ လက္ရွိေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေနၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ၎တို႔၏ အျမတ္ခြန္ ႀကိဳတင္ 

ေပးေဆာင္ျခင္း၏ ၁-၃% ကို CSR ပ႐ိုဂရမ္မ်ားအတြက္ ဖယ္ထားရန္ႏွင့္ ထိုေငြကို ေဒသရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သုံးစြရဲန္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၅၇)။  

 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး - ဤအစီရင္ခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူး သီးသန္႔ 

ဥပေဒမ်ားမရွိေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ ထိေရာက္ေသာ CSR အစျပဳမႈမ်ားကုိ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ပါဝင္ၾကသည္။ 

ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းတုိးတက္မႈအတြက္ တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တူးေဖာ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား (ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ အရ) ပတ္လည္ရွိ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါး သက္သာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

မလုိအပ္ေပ။  

က႑ခြမဲ်ားအားလုံးမွ မိမိဆႏၵအရ သံုးစြဲေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းအမွန္ကုိ (စာမ်က္ႏွာ ၁၇၀) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပမာဏမ်ားကိုမူ 

ကုမၸဏီမ်ားက တစ္ဖက္သတ္ေၾကျငာထားၿပီး စာရင္းကုိက္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ထားျခင္းမရွိေပ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၅ တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီမွ မိမိဆႏၵအရ 

သံုးစြဲေသာ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီအနည္းငယ္ကသာ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထိုက႑တြင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားမရွိေၾကာင္းႏွင့္ 

လူမႈေရးပေရာဂ်က္မ်ားအားလံုးကို မိမိသေဘာဆႏၵအရ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ 

တစ္ခုတည္းေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရးစီမံကိန္းကို လိုက္နာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားက မိမိသေဘာအရ လုပ္ေဆာင္ေသာ CSR လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ DOM ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။  

 

သို႔ေသာ္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ MEITI အစီရင္ခံစာ၊ SOE/ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

တူညီမႈမရွိၾကေပ။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းျပထားသည္။  

ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ PSC မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆုိသျဖင့္ ထိုအခ်က္သည္ တရားဝင္ 

ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ PSC မ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး  ေငြပမာဏကိုမူ ကုမၸဏီမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ေစသည္ဟု 
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SOE/ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူမႈေရးပေရာဂ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္မွာ စာခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕တြင္သာ ပါရွိသည္ဟု 

ေရနံကုမၸဏီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားက တရားဝင္သတ္မွတ္ေသာ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေျပာျပသည္။ ၎တို႔၏ လူမႈေရးပေရာဂ်က္မ်ားအားလံုးသည္ မိမိဆႏၵအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ PSC 

မ်ားသည္ ကမ္းေဝးပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း နားလည္ေသာ္လည္း ကုန္းေပၚရွိ ပေရာဂ်က္မ်ားကိုမူ ေသခ်ာ 

နားမလည္ေၾကာင္း ကုမၸဏီတစ္ခုက ေျပာၾကားသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုကမူ အစီရင္ခံစာတြင္ ကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ တရားဝင္ လူမႈေရး အသံုးစရိတ္မ်ား 

ကို တင္ျပရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိဆႏၵအရ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို တင္ျပရန္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုလုံးကို တင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာ 

နားလည္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။  

 

 

 

MSG မွမဟုတ္ဘဲ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ မိတ္ဖက္ပါဝင္သူမ်ားက ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား၏ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ 

မိမိဆႏၵအရျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးတြင္ စာခ်ဳပ္မ်ား၌ လူမႈေရးပေရာဂ်က္မ်ားကို ပါဝင္ျခင္းမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား 

အတြက္ ထုံးစံတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ လာဘ္ထုိးေငြမ်ားကုိ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္မ်ားကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ထိုပေရာဂ်က္မ်ားကို အက်င့္ပ်က္ျခစားရာတြင္ 

သံုးႏိုင္သျဖင့္လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို တင္ျပရာတြင္ ပေရာဂ်က္အလိုက္ စုစည္းရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။  

 

MEITI  အစီရင္ခံစာတြင္မိမိဆႏၵအရ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားက ထိုအသံုးစရိတ္ကုိ မိမိဆႏၵအရဟု တင္ျပျခင္း 

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုေဒသဆိုင္ရာ IA က ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ PSC မ်ားကုိ တင္ျပရာတြင္သာ အတည္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုးတက္မႈသည္ 

လံုေလာက္ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ PSC မ်ားအရ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ လုိအပ္ေသာ္လည္း ေငြပမာဏကိုမူ ကုမၸဏီမ်ား 

ကိုယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ေစသည္ဟု EITI အစီရင္ခံစာတြင္ အတည္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာရိွ စာရင္းတြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၇၀) ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 

ဓာတ္ေငြ႕က႑အတြက္ မိမိတႏၵအရ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အက်ိဳးခံစားသူမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကြာဟခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ တရားဝင္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မ်က္က႑တြင္ 

က်င့္သံုးျခင္းမရွိေပ။   

သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၁ အရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကုိဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တရားဝင္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။ 

ထိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ဘ ဲေပးအပ္ေသာ အခါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေငြသားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ား၏ သဘာဝႏွင့္ ခန္႔မွန္း 

တန္ဖိုးကို တင္ျပရန္ လုိအပ္သည္။ အက်ိဳးခံစားသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း တြဲ၍ တင္ျပသင့္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ထုိေပးေခ်မႈမ်ားကို 

စာရင္းကိုက္ေပးသင့္သည္။ ကုန္ပစၥည္းကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ေသာ ပမာဏကုိလည္း 

တင္ျပရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ အျခားေပးေခ်မႈမ်ားကို တင္ျပရာတြင္လည္း ညီမွ်ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ရရိွႏိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တို္က္တြန္းထားသည္။ 

SOE ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား (#၆-၂) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

MEITI အစီရင္ခံစာအရ MOGE သာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားကို 

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၉၉၅ မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂၇ မီလီယ)ံ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာပံုစံတြင္ ေမးထားေသာ္လည္း အျခား 

SOE မ်ားကႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို တင္ျပျခင္းမရွိေပ။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MOGE မွလြဲ၍ အျခား SOE မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ  အသံုးစရိတ္မ်ားကို 

မသုံးစြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ SOE/ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
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ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသုံးစရိတ္ပမာဏကုိ အတည္ျပဳခ့ဲၾကေသာ္လည္း ၎မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ ရရွိလာေသာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ 

အသံုးစရိတ္မ်ားမွ ရရွိလာျခင္းမဟုတ္ဟု ဆုိသည္။ ထိုပမာဏအျပင္ အျခား ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ အသံုးစရိတ္ပမာဏ (QFE) မ်ား ရွိမရွိေမးျမန္းရာ 

MOGE အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ပါတနာျဖစ္သျဖင့္ ထိုဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေသာ လူမႈေရး 

ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ရွယ္ယာပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔တြင္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ား မရွိသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိသင့္ေၾကာင္း 

ေျပာၾကားၾကသည္။  

 

SOE မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၂၀၁၈ NRGI အစီရင္ခံစာအရ (စာမ်က္ႏွာ ၆၁) MOGE သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြင္း ကမ္းေဝးလုပ္ငန္းကန္ထ႐ိုက္ ေလးခုႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ပါတနာမ်ားကိုယ္စား အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀ ဘီလီယံ 

သံုးစြဲခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္းတင္မထားပါက ထိုပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကိုယ္စား အခြန္ေပးေခ်မႈ အသံုးစရိတ္မ်ားကို MEITI 

အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားျခင္းမရွိေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားပံုစံျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ NRGI အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၂၁) တြင္ MOGE ၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေသာ “လူမႈ-စီးပြားေရး 

အသံုးစရိတ္မ်ား” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ၎တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းရွိမရွိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုးတက္မႈသည္ 
လံုေလာက္ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။MOGE မွ တင္ျပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ 

ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ - အစုိးရမိတ္ဖက္အဖြ႕ဲဝင္မ်ားမွ အစီရင္ခံစာရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္ ပမာဏမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်တ္ထမဲွ 
မဟုတ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ပေျပာဆိုသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေဆြးေႏြး 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ MOGE သည္ ၎တုိ႔၏ ဖက္စပ္ပါတနာမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ေသာ လူမႈေရးပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ သုံးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း လူမႈေရး 

သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေသခ်ာခြျဲခားထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ထိုအသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ MOGE ၏ ပါဝင္မႈ 
အတိုင္းအတာမွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ MOGE ၏ ဖက္စပ္ပါတနာမ်ားကိုယ္စား ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အခြန္ 

ေပးေဆာင္မႈမွာလည္း ရွင္းလင္းျခင္းမရိွသျဖင့္ ထုိေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ ယူဆႏုိင္ျခင္းရွိမရွိကိုလည္း ေမးခြန္း 
ေမးစရာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကြာဟခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမရိွဘ ဲ
ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ရရွိရန္မွာ အလြန္ေဝးေနေသးသည္။   

 

သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၂ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ SOE မ်ားထံမွလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ေလာင္စာဆီ 

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ပမွ ႏိုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသုံးစရိတ္ 

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္ျပမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္သည္။ အျခားေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ညီမွ်ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

အဆင့္တစ္ခုရရိွေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ SOE ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို တိုက္တြန္းထားသည္။ 

တူးေဖာ္ေရးက႑မွ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္မႈ(#၆-၃) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

GDP ရွယ္ယာ - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ GDP တြင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အျပည့္အဝပါဝင္မႈႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္မႈကို တင္ျပထား 

သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၊ ၁၁၇)။ သို႔ေသာ္ GDP တြင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ႏိႈင္းရပါဝင္မႈမွာ အစီရင္ခံစာတြင္ တူညီျခင္းမရွိေပ။ တစ္ေနရာတြင္ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၂၊၁၁၇) ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ အတြင္း GDP တြင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၆% 

ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၿပီး အျခားတစ္ေနရာတြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၄) ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ MEITI အစီရင္ခံစာမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၄% သာျဖစ္သည္ဟု 

ေရးသားထားသည္။ တူးေဖာ္ေရးက႑မွ စုစည္းထားေသာ GDP ပါဝင္မႈအခ်က္အလက္သည္ အစီရင္ခံစာတြင္ မပါဝင္ေပ။ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လက္ျဖင့္ 

တူးေဖာ္မႈမ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်င္းသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ GDP တြင္ တြင္္္ ပါဝင္မႈအရ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေပ။ 

 

အစိုးရ ဝင္ေငြမ်ား - တူးေဖာ္ေရးက႑မွ အစိုးရဝင္ေငြမ်ားသုိ႔ အျပည့္အဝပါဝင္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းရပါဝင္မႈကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂)။ 
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ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္၊ ပုလႏွဲင့္ အျခားတြင္းထြက္မ်ားမွ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြမ်ား၏ စုစည္းထားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၇)။ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အမွန္တကယ္ရရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို IA အေနျဖင့္ ရရွိျခင္းမရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ရွင္းျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ားတြင္ တူးေဖာ္ေရးက႑၏ 

ပါဝင္မႈကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒအရ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေသာ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၊ ၁၁၇)။ 

သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာ၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ႏုိင္ငံေတာ္ဝင္ေငြတြင္ ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အျခားေနရာတြင္ ပါရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ကြာျခားေနသည္ကို 

ေတြ႕ရသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၄၊ ၁၇၅)။  

 

ပို႔ကုန္မ်ား - ႏိုင္ငံ၏ ပုိ႔ကုန္စုစုေပါင္းတြင္ တူးေဖာ္ေရးက႑၏ အျပည့္အဝပါဝင္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းရပါဝင္မႈကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂)။ 

ပို႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားကို က႑အလိုက္ စုစည္းထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈)။  

သို႔ေသာ္ GDP ႏွင့္ အစိုးရဝင္ေငြမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အစီရင္ခံစာ (စာမ်က္ႏွာ ၃၄) တြင္ စုစုေပါင္းပုိ႔ကုန္တြင္ တူးေဖာ္ေရးက႑၏ 

ပါဝင္မႈတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကိန္းဂဏန္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ - IA အေနျဖင့္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို မရရိွႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 

အစီရင္ခံစာက ရွင္းျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ SOE မ်ား၏ အစီရင္ခံစာပံုစံတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

(စာမ်က္ႏွာ ၁၂) ရွိ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္းတြင္ တူးေဖာ္ေရးက႑၏ ပါဝင္မႈကို ခန္႔မွန္းေျခ အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ရရွိေသာ 

တစ္ခုတည္းေသာ စာရင္းမွာ ထိုကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္းအေရအတြက္သာျဖစ္သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈)။ 

 

တည္ေနရာ - အစီရင္ခံစာတြင္ အဓိက ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ (စာမ်က္ႏွာ ၃၉-၄၂) ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး (စာမ်က္ႏွာ ၆၃-၆၄) ပေရာဂ်က္မ်ားကို 

၎တို႔၏ တည္ေနရာအပါအဝင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဒသအလိုက္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈစာရင္းကို (စာမ်က္ႏွာ ၁၄) တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။  

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပါဝင္ေနမႈကုိ သံုးသပ္သည့္ အျမင္မ်ားကို ပါဝင္ 

ပတ္သက္သူမ်ားက မေျပာဆိုခ့ဲၾကေပ။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ အစုိးရအရာရွိမ်ားက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းေရးမွဴးထံသို႔ 

ထပ္တိုးအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပခ့ဲၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။96အျခားအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွ တင္ျပေသာ 

ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။  

 

ကုန္ပစၥည္းအဆင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါက စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈတြင္ တူးေဖာ္ေရးက႑၏ ပါဝင္မႈသည္ ၀. ၂% 

ထက္ ပိုမ်ားသင့္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

 

 

 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ 

တိုးတက္မႈရိွသည္ဟု ဆုိသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၃ အရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ GDP အရ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စီးပြားေရးသို႔ 
အျပည့္အဝႏွင့္ ႏိႈင္းရ ျဖန္႔ေဝမႈ၊အစိုးရဝင္ေငြမ်ား၊ ပို႔ကုန္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ အဓိက တူးေဖာ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတည္ေနရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေသးစိတ္ပါရွိသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္အကိုင္အခ်က္အလက္မ်ား မစံုလင္သျဖင့္ အစီရင္ခံစာမွာ က႑အလုိက္ အလုပ္အကိုင္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို စုစည္းမႈမလုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာ သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေပ။ ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားက EITI နယ္ပယ္အတြင္း 
ပါရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကို တင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေပးႏုိင္ရန္ အားထုတ္ေနၾကသည္။ 
                                                             
96 ဧၿပီ ၂၀၁၅- မတ္ ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ link ပါရိွသည္။ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စီးပြားေရးသို႔ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို တရားဝင္ အလုပ္အကိုင္ အခ်က္အလက္ 

မ်ားအပါအဝင္အစိုးရပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ စနစ္တက် ပံုမွန္တင္ျပရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။  
 

ဇယား ၆ - ကနဦးအကဲျဖတ္မႈဇယား - လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအသုံးစရိတ္ 

EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္  

EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အတြင္းေရးမွဴး၏ 
ကနဦးအကျဲဖတ္မႈ 

လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ား (#၆-၁)  ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား၏ PSC မ်ားအရ လိုအပ္ 
ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ မိမိဆႏၵအရ လူမႈေရး အသံုးစရိတ္ 
မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ သူမ်ားႏွင့္ 
အသံုးစရိတ္မ်ား၏ သေဘာ သဘာဝႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္ တြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ လူမႈေရး 
အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္ျခင္း 
မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။  

တိုးတက္မႈ မလံုေလာက္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ား ((#၆-၂) 

ပါဝင္သူမ်ား၏ အျမင္အရ တြင္းထြက္ႏွင့္ေက်ာက္မ်က္က႑မွ SOE 
မ်ားတြင္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ QFE မ်ားမရွိေၾကာင္း 
အတည္ျပဳႏိုင္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ MOGE ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပထားၿပီး 
ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္အျပင္ဘက္မွ မဟုတ္ေသာ 
လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ QFE မ်ားဟု မသတ္မွတ္ေၾကာင္း 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားက ျမင္ၾကသည္။ ဖက္စပ္ပါတနာ 
ကုမၸဏီမ်ားကိုယ္စား ေပးေခ်သည့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈကဲ့သို႔ MOGE 
၏ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေသာ QFE မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အစီရင္ခံစာတြင္ မပါရိွေပ။ ထုိကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရိွဘဲ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို 
ရရွိရန္မွာ အလြန္ေဝးေနေသးသည္။ 

တိုးတက္မႈ မလံုေလာက္ 

တူးေဖာ္ေရးက႑၏ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္မႈ 
(#၆-၃) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ GDP၊ စုစုေပါင္းအစုိးရဝင္ေငြ၊ 
အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ား အရ တူးေဖာ္ေရးက႑၏ 
စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို တင္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံရွိ အဓိက 
တူးေဖာ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တည္ရွိရာေနရာမ်ားကိုလည္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ တင္ျပထားေသာ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မျပည့္စံုေသာ္လည္း က႑အလုိက္ 
အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈစုစည္းထားသည့္စာရင္းကို မရရွိႏိုင္သည့္ 
အခ်က္ကို အစီရင္ခံစာတြင္ ပြင့္လင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေက်နပ္ဖြယ္တိုးတက္မႈ 



103 
 

103 
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အတြင္းေရးမွဴး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား -  

၁။ EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၁ အရ  ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တရားဝင္ ျပဳလုပ္ၿပီး 
ေနာက္ တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေငြသားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ေပးအပ္ေသာ အခါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေငြသားျဖင့္ မဟုတ္ေသာ 
ေပးေခ်မႈမ်ား၏ သဘာဝႏွင့္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးကို တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ အက်ိဳးခံစားသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တြဲ၍ 
တင္ျပသင့္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ထုိေပးေခ်မႈမ်ားကို စာရင္းကိုက္ေပးသင့္သည္။ ကုန္ပစၥည္းကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ လူမႈေရး 
အသံုးစရိတ္အျဖစ္ ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ေသာ ပမာဏကိုလည္း တင္ျပရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ အျခားေပးေခ်မႈမ်ားကုိ တင္ျပရာတြင္လည္း ညီမွ်ေသာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ရရွိႏိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ MSG ကို တို္က္တြန္းထားသည္။ 

၂။ သတ္မွတ္ခ်က္ ၆-၂ အရ  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ SOE မ်ားထံမွ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ေလာင္စာဆီ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ပမွ ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွမဟုတ္ေသာ အသံုး 
စရိတ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တင္ျပမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္သည္။ အျခားေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ညီမွ်ေသာ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈအဆင့္တစ္ခုရရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ SOE ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္တြန္းထားသည္။ 

၃။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စီးပြားေရးသုိ႔ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို တရားဝင္ အလုပ္အကိုင္ အခ်က္ 

အလက္မ်ား အပါအဝင္အစုိးရပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင့္ စနစ္တက် ပုံမွန္တင္ျပရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

အပုိင္း ၃ - ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

၇။ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

၇-၁။ သံုးသပ္ခ်က ္

EITI လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ဤအခန္းတြင္ 

အကျဲဖတ္ထားသည္။  
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၇-၂။ အကဲျဖတ္ခ်က္ 

လူထုတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္း (#၇-၁) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ား - MEITI တြင္ ျပည္သူလူထုကို ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္ အဓိကအသံုးျပဳေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုရွိသည္။97 MEITI 

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခား MEITI ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ပံုမွန္တင္ေပးသည္။ EITI ႏွင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပရိသတ္မ်ား 

စာအုပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္မႈမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာစာေစာင္မ်ားႏွင့္ ပုံႏွင့္စာပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွတဆင့္ ထိေရာက္စြာ 

ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏိုင္ရန္ MEITI MSG အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးနည္းဗ်ဴဟာ98 အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ MEITI 

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားမႈပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အေဝးေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

ကာလမ်ားအတြင္း ျဖန္႔ေဝေပးသည္။ MSG သည္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေနဆအဲေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ 

အဖြဲ႕မွ သေဘာတူထားေသာ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မႈ၊ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ EITI အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အသုံးျပဳမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ 

အခ်က္အလက္ပြင့္လင္းမႈမူဝါဒ 99 ကုိ ၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္ေဝခ့ဲသည္။  

 

အေဝးေရာက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား - ၂၀၁၈ ႏွစ္ခ်ဳပ္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ အေဝးေရာက္ႀကိ းဳပမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေသးစိတ္မပါရိွေပ။ ၂၀၁၈ 

မတ္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝမႈကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ 

ေၾကာ္ျငာထားေသာ္လည္း အတည္ျပဳမႈစတင္ျခင္းကို (ဇူလိုင္ ၂၀၁၈) မျပဳရေသးေပ။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ 

မီဒီယာအဖြဲ႕ဝင္ ၄၁ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

 

MSG သည္ ၂၆-၂၇ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၈ တြင္ တနသၤာရီေဒသ ထားဝယ္၌ EITI တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဌာနခြဲငယ္မ်ား (SNU)လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခ့ဲၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပါဝင္သူ ၆၀ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္မွ ေဒသခံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ 

အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ CSO မ်ား၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၀ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ EITI 

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ SNU ဖြဲ႕စည္းမႈကို သတိျပဳမႈျမင့္တက္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ၏ သိသာထင္ရွားေသာ ရလဒ္မွာ တနသၤာရီေဒသတြင္ 

ဆပ္ေကာ္မတီဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။  
 
လူထုတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပါဝင္မႈ - EITI လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ EITI အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ 

သိသာ ထင္ရွားစြာ ပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ MEITI အစီရင္ခံစာမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ MEITI အစီရင္ခံစာကုိေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ 

ထုတ္ေဝခဲ့ၾကသည္။ EITI ကုိ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အထူးသျဖင့္ 

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ားစြာတြင္ ေရးသားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ ရပ္ရြာအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ပံုမွန္စကားဝိုင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အေရးႀကီးေသာ ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ေရးသားထားသည္။ ပထမဆုံး MEITI 

အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္းကို လူထုက အခ်က္အလက္ယံုၾကည္ရမႈကို စိုးရိမ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္းေနသူမ်ားကမူ EITI သည္ 

သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို မတူညီေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အတူတကြစုစည္းေသာ ပထမဆံုးပလက္ေဖာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 

အဓိကမိုင္တိုင္အျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ လူထုတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပါဝင္မႈရွိေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေသာ 

အခ်က္မ်ားရွိသည္။ 

 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေယဘုယ်သေဘာထားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ EITI သည္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ လူထုတြင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ 

ပါဝင္ေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ လူထုထက္ ေသးငယ္ေသာ အဝန္းအဝိုင္းထသဲာ ရွိေသးသည္။ MSGအစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 

ေက်ာက္မ်က္က႑မူဝါဒကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္ MSG အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ MEITI အစီရင္ခံစာမွ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖင့္ မ်ားစြာ 

                                                             
97 MEITIဝက္ဘ္ဆုိဒ္ကုိ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
98 MEITI “ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရးနည္းဗ်ဴဟာ” ကုိ 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
99 MEITI (၂၀၁၇) “အခ်က္အလက္ပြင့္လင္းျမင္သာမူဝါဒ” ကုိ 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
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လႊမ္းမိုးမႈရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ SOE မ်ား၏ အျခားေငြစာရင္းမ်ားအေပၚ အထူးသျဖင့္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝေသာ 

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ႏုိင္ေသာ္လည္းသယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ EITI အဝန္းအဝိုင္းထတဲြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ကန္႔သတ္ေနသည္ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတနာအခ်ိဳ႕က ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပၾကသည္။ မၾကာေသးခင္က EITI အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ရန္ MEITI မွ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ 

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္ႏြယ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား UMEHL ႏွင့္ MEC ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာ သံုးသပ္ခ်က္ကို ရရွိခဲ့သည္။  

 

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက EITI သည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိ းဳတိုးတက္ေရးပါတနာတစ္ဦးကမူ MATA ဖြဲ႕စည္းမႈကလည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကို 

ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစသည္ဟု ထင္ျမင္သည္။  

 

ဖြံ႕ၿဖိ းဳတိုးတက္ေရးပါတနာတစ္ဦးကမူ MEITI ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရး နည္းဗ်ဴ ဟာကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပါဝင္ 

လာေစႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေရးမွဴးက ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွတဆင့္ မီဒီယာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ ၎တို႔၏ 

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပုိမိုထုတ္ေဝရန္အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာျပခဲ့ၿပီး ၎အခ်က္မ်ားသည္ စီစဥ္ေနဆ ဲ အဆင့္တြင္သာ 

ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ NCS အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပၿပီးေသာ္လည္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီထား 

ေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေပ။ 

 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာကို ျဖန္႔ေဝရာတြင္ MEITI ၏ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 

အစီရင္ခံစာမိတၱဴမ်ား ေပးခဲ့သည္ဟု အတြင္းေရးမွဴး႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းက ရွင္းျပသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာ အုပ္ေရ ၂၅၀၀ ကို အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ တိုးတက္ေရး 

ပါတနာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ MEITI ၏ အခ်က္အလက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမူဝါဒကို စတင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းက ရွင္းျပသည္။ 

 

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားစြာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EITI ၏ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး MEITI အစီရင္ခံစာမွ အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 

ဓာတ္ေငြ႕မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အျခားအစိုးရရင္းျမစ္မ်ားမွ သတင္းမ်ားမွ အလြယ္တကူ မရရိွႏုိင္သျဖင့္ EITI သည္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏုိင္သည့္ ရင္းျမစ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားကို အစိုးရ 

ထုတ္ျပန္သည့္စာမ်ားထက္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ၿပီး စုစည္းထားေၾကာင္းလည္း ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမပါရွိဘ ဲ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ နည္းပညာျမင့္ေသာ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားအျဖစ္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ႐ႈေထာင့္ကို 

ရွာရန္မွာ အခက္အခရဲွိသည္ဟု ဆိုသည္။  

 

၎တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကို မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ကိုမေသခ်ာေသာ္လည္း MSGအစည္းအေဝးမ်ားသည္ 

အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ EITI အျပင္ဘက္ရွိ 

၎တို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားတြင္ EITI အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ EITI လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 

စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးပေရာဂ်က္မ်ားကုိ လူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ အသုံးဝင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။  

 

EITI သည္ သယံဇာတက႑ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ SOE မ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား အေျခအေနႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑မူဝါဒကို 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သေဘာတူလက္ခံသည္။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေက်နပ္ဖြယ္ တိုးတက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုသည္။EITI ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကန္႔သတ္အဝန္းအဝိုင္းတြင္ 

ရွိေနေသးေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း EITI သည္ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာၿပီး အျခားဘဏ္စာရင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္က႑မူဝါဒျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ စီမံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ MSG 
သည္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေရးကုိ တိုးခ်႕ဲေနၿပီး EITI မွ ဖန္တီးေသာ ေဆြးေႏြးမႈပလက္ေဖာင္းသည္ နယ္ခံေဒသမ်ားတြင္ 
သယံဇာတက႑ကို ပုိမိုနားလည္လာေစရန္ ကူညီေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ မ်ားစြာေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက EITI 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တိုးတက္မႈကို လိုက္ေနၾကကာ EITI အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုိးကား ေရးသားေနသျဖင့္ မီဒီယာ ပါဝင္မႈသည္ 
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မက်ယ္ျပန္႔ေသးေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ေနၿပီဟု ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။    

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ EITI ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရးနည္းဗ်ဴဟာကုိ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ 

သမား႐ုိးက် ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားနည္းပါး၍ EITI အစီရင္ခံစာမ်ား၏ စံုလင္မႈကို တုိးတက္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တိုက္တြန္းထားသည္။ 

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လႊမ္းမိုးေနေသာ အဓိကရာထူးရိွသူမ်ားထံ ပုံမွန္ေရာက္ရွိေစမႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ EITI 

အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ျမွင့္တင္ႏုိင္သည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈ (#၇-၂) 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

MEITI အစီရင္ခံစာ သံုးခုလံုးကုိ MEITI ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ စက္ျဖင့္ဖတ္႐ႈႏုိင္ေသာ ပုံစံျဖင့္ ထုတ္ေဝသည္။ MSG သည္ EITI အစီရင္ခံစာ ေနာက္ဆံုး 

ႏွစ္ခုအတြက္ အခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဝသည္။ ထုိ႔ျပင္ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားရွိ ဝင္ေငြအခ်က္အလက္မ်ားကို MEITI ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အခ်က္အလက္ေပၚတယ္တြင္ တင္ေပးသည္။ ေပၚတယ္သည္ သယံဇာတက႑မွ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္သို႔ ဝင္ေငြမ်ား စီးဝင္မႈကို 

အျပန္အလွန္ျမင္သာထင္သာရွိေစရန္ ျပသေသာ အခ်က္အလက္ျပကိရိယာျဖစ္သည္။ အျခားကိရိယာမ်ားတြင္ တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္ရွာေဖြမႈ (Extractives 

License Explorer) ပါရိွၿပီး လူထုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ေပးးအပ္သည့္ လိုင္စင္မ်ားအားလုံးကို ရွာႏိုင္ကာ 

အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားခြင့္ပိုင္ဆိုင္မႈရွာေဖြမႈ (Beneficial Ownership Explorer) တြင္ MEITI MSG ၏ အေသးစား BO ေလ့လာမႈမွ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ ႏွစ္ကုန္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အစီရင္ခံစားမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ္လည္း MEITI 

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ မတင္ရေသးေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ကိုးကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာတြင္ စာရင္းတြင္ ပါရွိေသာ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရည္ညႊန္းကုိးကားစနစ္ႏွင့္ 

မည္မွ်ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခ်က္ မပါဝင္ေပ။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MEITIအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စက္ျဖင့္ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ရရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ား မ်ားက ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမရိွၾကေပ။ 
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မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္/အစီရင္ခံစာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းပါရွိေသာ MEITI ၏ 

စြမ္းအားတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းစာအုပ္ကုိNCS က ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အမ်ားစုက MEITI အခ်က္အလက္မ်ားကို 

နားလည္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို တိုးတက္ေစရန္မွာ စြမ္းအားတည္ေဆာက္မႈကို ပိုမိုျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။  

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က ္

သတ္မွတ္ခ်က္ ၇-၂ အရ MSG ကုိ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ လူထုၾကားေရာက္ေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပံုစံတြင္ အသံုးျပဳရန္ 
တိုက္တြန္းထားသည္။ ထိုအားထုတ္မႈမ်ားကို တိုက္တြန္းေသာ္လည္း EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ မလိုအပ္ခ့ဲေပ။ 

MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို MEITI ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ေပၚတယ္တြင္ ရရိွႏိုင္သည္။  
 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို EITI သတင္းအခ်က္အလက္ကို လူထုမွ နားလည္မႈတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ 

အစီရင္ခံစာေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ EITI အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားလူထုမွရရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ဖိုင္မ်ားကို တြဲထည့္ေပးသင့္သည္။ 

ရရိွခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္း (#၇-၃) 

 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
MEITI အစီရင္ခံစာ သံုးခုတြင္ 100 ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သယံဇာတက႑ကို စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တိုးတက္ေစရန္ MSG မွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ 

အႀကံျပဳခ်က္စာရင္းပါဝင္သည္။  

 

 

 

 

 

 

 

MSG ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း - အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ MSG ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဦးစားေပးခြဲျခား၍ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း 

အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕ရိွရသည္။ အစီရင္ခံစာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတိုးတက္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေရးမွဴးမွတဆင့္ MSG မွ 

ႀကီးၾကပ္သည္။ MSG ၏ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း101MEITI အစီရင္ခံစာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုေသာ စာတစ္ေစာင္ကို သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားသုိ႔ ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း 

တင္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ 102, ၂၀၁၈ ေဖေဖၚဝါရီလ ႏွင့္ 103၂၀၁၈ မတ္လ 104 MSG အစည္းအေဝးတို႔တြင္ MSG သည္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အေျခအေနႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေသခ်ာေစသည့္ ေနာက္အဆင့္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို နည္းပညာႏွင့္အစီရင္ခံေသာ ဆပ္ေကာ္မတီကို တာဝန္ခ်မွတ္လိုက္သည္။  

 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို 105၂၀၁၈ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ MSG က ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ခိုင္လံုေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 

ေဆြးေႏြးေသာ ေနရာတြင္ က်င္းပခ့ဲၾကသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ကတိမ်ားကို ရရွိရန္ 

ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၄ တြင္ အစီရင္ခံစာ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတိုးတက္မႈကို 

တင္ျပခဲ့သည္။ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၄ ခုထဲမွ ႏွစ္ခုမွာ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္၍ ေျခာက္ခုမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေလးခုမွာ 

                                                             
100 MEITI ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားက႑ကုိ2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။   
101 MEITI (ဇူလိုင္၂၀၁၇) “၅ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကုိ 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
102 MEITI (ဇန္နဝါရီ၂၀၁၈) “၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကုိ 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
103 MEITI (ေဖေဖၚဝါရီ၂၀၁၈) “၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကုိ 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
104 MEITI (မတ္၂၀၁၈) “၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား” ကုိ 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
105 MEITI (ဇြန္၂၀၁၈) “အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအစီရင္ခံစာ” ကုိ 2018 စက္တင္ဘာတြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
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တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းစတင္ေနကာ ႏွစ္ခုမွ အေကာင္အထည္္မေဖာ္ရေသးေပ။106 တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ရွင္းလင္းမႈမ်ားအပါအဝင္ အႀကံျပဳခ်က္ 

တစ္ခုစီ၏ တိုးတက္မႈကို အေသးစိတ္ရွင္းျပခ်က္မ်ားလည္း MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည္။  

 

ကြာဟခ်က္မ်ား - MSG သည္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ား မထုတ္ေဝခင္ ညိွမရေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အားစို္က္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၈ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄-၁၅ MSG အစည္းအေဝးတြင္ IA ႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ကြာဟခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 

စစ္ေဆးခ့ဲၾကၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ကြာဟခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာင္လာမည့္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို နည္းေအာင္ 

ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို MSG အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းမည့္နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုမူ မေတြ႕ရွိရေပ။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MEITI အစီရင္ခံစာရွိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို MSG က ဆက္တိုက္လိုက္ပါစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားအားလံုးက 

အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေသာ CSO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစိုးရသည္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ 

အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ CSO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ အစိုးရသည္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးကို အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရန္အတြက္ ပိုမုိခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေရးကတိကဝတ္ကို ျပသရန္လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ CSO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေအဂ်င္စီမ်ားအတြင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ပါဝင္မႈကို လုိအပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရရွည္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို လိုအပ္ေသာ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟူ၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားျပသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ တိုးတက္မႈရွိပံုေပၚေသာ္လည္း ဒုတိယတစ္ခု၏ အဆင့္မ်ားကုိမူ 

မျမင္ရေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကေသာ CSO မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားက အစိုးရအေျပာင္းအလမဲ်ားတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္မွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ EITI ၏ ဖြဲ႕စည္းမႈကို လိုအပ္သည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။  

 

EITI လုပ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ား ပါရွိေသာ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းအင္အားကုိ ခုိင္မာေစရန္၊ ကုမၸဏီမ်ားကို TIN နံပါတ္ 

ထုတ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ဒီဂ်စ္တယ္အခြန္ေဆာင္စနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုစတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

လူဦးေရ၊ ဧရိယာ၊ GDP ႏွင့္ ဝင္ေငြကဲ့သို႔ေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာရွိ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အဆင့္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။  

 

SOE ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ SOE ဘတ္ဂ်က္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အင္တာနက္တြင္ ပုံမွန္တင္ေပးေသာ 

ျပည္သူဘတ္ဂ်က္ (Citizen’s Budget) ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရွင္းျပသည္။ ေက်ာက္မ်က္ 

က႑စီမံမႈကို တိုးတက္ေစေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာေသာ SOE ႏွင့္ အစုိးရ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားက ေက်ာက္မ်က္ပ့ံပိုးေရး ေကာ္မတီ 

(Gem Supporting Committee) သည္ ကုမၸဏီမ်ားကို MGE ထံ ၎တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြအဲျပင္ဘက္မွ ေရာင္းခ်မႈအပါအဝင္ 

ေရာင္းခ်မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ သတင္းပို႔ရမည့္ ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ EITI မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားက ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။  

                                                             
106ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကုိ MEITI အစီရင္ခံစာ၏ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ လက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း - (၁) တူညီေသာ 
တြင္းထြက္တူးေဖာ္မႈလုိင္စင္စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ (၂) IRD အခြန္စနစ္ကို ဒီဂ်စ္တယ္အျဖစ္ေျပာင္းျခင္းအပါအဝင္ အစုိးရ၏ စာရင္းအင္းစနစ္ကုိ တုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားကုိ TIN ထုတ္ေပးျခင္း၊ (၃) CIT ေပးေခ်မႈလက္ခံေျပစာထုတ္ေပးရန္ ေနာက္က်ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း (၄) EITI အစီရင္ခံစာတြင္ MEC ႏွင့္ UMEHL 
ကုိ ပါဝင္ေစျခင္း (၅) လုိင္စင္ခ်ေပးျခင္းကို ဦးရာလူစနစ္မွ ပုိမုိျမင့္ေသာ ေလလံအဆင့္ထိ ေျပာင္းလျဲခင္းအပါအဝင္ လုိင္စင္ခ်ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေသာ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဥပေဒကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း (၆) ဗဟုိႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားၾကားတြင္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈဝင္ေငြကို မွ်တစြာ ခြေဲဝမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေသခ်ာေစရန္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္မႈစည္းကမ္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း။ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ PCS မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈစည္းကမ္း 
ပါရိွေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာပုံစံမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ 
အစီရင္ခံသည့္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာပုံစံမ်ားတင္ရန္သတ္မွတ္အခ်ိန္ကုိ ညိွႏိႈင္းေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။  
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ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ 

တုိးတက္မႈရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ MSG ႏွင့္ အစုိးရမွ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား 

ေတြ႕ရွိရသည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကုိ MSG ထံ ပုံမွန္တင္ျပသည္။ MSG ဥကၠ႒ကလည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကေဲနသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နည္းပါးေနၿပီး  အျငင္းပြားဖြယ္နည္းေသာ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိသာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒအသစ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ SOE သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ 

မ်ားျပားလွသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေၾကာင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အနည္းငယ္က စုိးရိမပ္ူပန္ေသာ 

အျမင္မ်ားလည္းရွိသည္။ 

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကျဲခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာလာေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တိုက္တြန္းထားသည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပန္လည္ျပ ျဳပင္ေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 

ေအာင္ျမင္စြာ ေနာက္ဆက္တြဲစစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ပ့ံကူညီေသာ အဓိက မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားကိုလည္း သိရွိႏုိင္ရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 

ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံကုိလည္း ေရးဆြဲသင့္သည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး ရင္းျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္တြန္းထားသည္။  
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ(#၇-၄) 

 

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
MEITI ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၿပီးေျမာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုရလဒ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္ 

MSG ၏ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ ၂၀၁၈ ဇြန္လ အထိပါဝင္ေသာ ၂၀၁၈ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံကို 107 MEITI 

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကို MSG မွ သေဘာတူလက္ခံခဲ့ေသာအခ်ိန္ကိုမူ 

မွတ္တမ္းမေတြ႕ရွိရေပ။ 

 

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း(၁) တြင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁-၁၉)။ 108 

 

EITI စံခ်ိန္စံညႊန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုစီကို ျပည့္မီမမီစစ္ေဆးေသာ တိုးတက္မႈအကျဲဖတ္ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ ၄၆-၅၀) လည္း ပါရွိသည္။ ဤအခန္းတြင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ အေသးစိတ္ကို အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း နည္းပညာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ 

တိုးတက္မႈကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ EITI တြင္ တင္ျပထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ထားသည္။ SOE မ်ား ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ 109 

 

 

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားရွိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ထုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္သည့္ တိုးတက္မႈ 

မ်ားပါဝင္ေသာ ဇယားတစ္ခုပါရိွသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၅၁-၇၀)။ ထိုဇယားတြင္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုစီကို ဦးတည္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ ေအဂ်င္စီမ်ားက 

လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈအေသးစိတ္ ပါဝင္သည္။ ပထမဦးဆံုး MEITI အစီရင္ခံစာရိွ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၄ ခ်က္မွ (၄)ခုမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 

စတင္ေနကာ 110 (၆) ခုမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး 111, (၂) ခုမွာ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္၍ 112က်န္ (၂) ခုမွာ အေကာင္အထည္္ 

မေဖာ္ရေသးေပ။ 113. အႀကံျပဳခ်က္မ်ားထမဲွ တိုးတက္မႈမရိွေသာ တစ္ခုမွာ EITI ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို MEITI လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆး 

အကျဲဖတ္ျခင္း ပါဝင္သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၀-၄၅)။လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၏ အရင္ပုံစံႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚပုံစံမ်ားတြင္ အေျခအေနကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတိုးတက္မႈေဖာ္ျပခ်က္ အပါအဝင္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၁ 

ရက္ေန႔ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္းတြင္ 114ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ နယ္ေျမအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကုိ ၎တို႔၏ ထည့္သြင္း အခ်က္အလက္မ်ား 

ကို ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ထုိက႑မ်ားက MSG အျပင္ဘက္ရွိ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕မ်ားမွ တံု႔ျပန္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းရွိမရွိ 

အေထာက္အထားမေတြ႕ရဟု ဆိုသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သက္ေရာက္မႈကို အကျဲဖတ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ကိုလည္း MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္းတြင္ မေတြ႕ရွိရေပ။ လက္ရွိလုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈေလ့လာရန္စီမံကိန္း မပါရွိေပ။  

                                                             
107 MEITI (ဇူလိုင္၂၀၁၈) “ျမန္မာႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈမွတ္တမ္း - ဇူလိုင္ ၂၀၁၇ - ဇြန္ ၂၀၁၈” ကုိ 2018 ၾသဂုတ္တြင္ ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 
108 လုပ္ေဆာင္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ပါရိွေသာ ၿပီးေျမာက္မႈအခ်ိဳ႕မွာ MEITI အစီရင္ခံစာဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သစ္ေတာက႑တြင္ 
သီးသန္႔စာရင္းအစီရင္ခံစာကုိထုတ္ႏုိင္ျခင္း၊ တြင္းထြက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုိင္စင္စနစ္တုိးတက္လာျခင္း၊ အေဝးေရာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား။ 
109 လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ SOE မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအသားတင္သက္ေရာက္မႈကုိေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ျမန္မာလူထုအသုံးစရိတ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း (PER) ၂၀၁၇ 
ကုိထုတ္ျပန္ျခင္းပါဝင္သည္။ 
110 အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္၊ အခ်က္အလက္ပုိမုိရရိွရန္အတြက္ MEITI အစီရင္ခံစာနယ္ပယ္ကုိတိုးခ်႕ဲႏိုင္ရန္ OAG စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ BO အခ်က္အလက္ႏွင့္ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိတင္ျပျခင္း။ 
111 စာရင္းကုိက္ရာတြင္ က်န္ေနခ့ဲသည့္အမွားမ်ားကုိေရွာင္ရွားရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လက္ခံရရိွေသာလႊအဲပ္မႈမ်ားကုိ CIT ေပးေခ်မႈလက္ခံေျပစာထုတ္ေပးျခင္း၊ MEC ႏွင့္ UMEHL ကုိ 
SOE မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထုိကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိတင္ျပျခင္းရိွမရိွဦးတည္ျခင္း၊ အင္တာနက္မွ တြင္းထြက္ တူးေဖာ္မႈ လုိင္စင္စနစ္ကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြအခ်က္အလက္မ်ားကုိအြန္လုိင္းစနစ္သုံးျခင္းျဖင့္အစုိးရ၏ စာရင္းအင္းစနစ္ကိုတုိးျမွင့္ျခင္း၊ လုိင္စင္ခ်ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေသာသတၱဳတူးေဖာ္ေရးဥပေဒကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဗဟုိႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားၾကားတြင္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈဝင္ေငြကုိ 
မွ်တစြာခြဲေဝမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိေသခ်ာေစရန္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္မႈစည္းကမ္းကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း။   
112 အစီရင္ခံစာပုံစံမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ အစီရင္ခံသည့္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာပုံစံမ်ားတင္ရန္သတ္မွတ္အခ်ိန္ကုိညိွႏိႈင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိတင္ျပရာတြင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ PSC မ်ားကုိပါရိွသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္း။ 
113 EITI ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ရန္ NCS ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရေအဂ်င္စီမ်ား။ 
114 MEITI (၂၀၁၈ ဇြန္လ), ‘၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား’ ကို ဤတြင္ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လတြင္ ၾကည့္ပါ။  
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မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ား 

MSG က အတည္ျပဳရန္တာဝန္ကုိ ၎တို႔ထံ ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ဆပ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ 

ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာကို လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း NCS က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက႑မွ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ MSG ျပင္ပရွိ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာကုိ မွတ္ခ်က္ေပးၾကရန္ 

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာရာတြင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမရိွသျဖင့္ 

ေရွ႕ဆက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အကျဲဖတ္မႈမရွိေသာ္လည္း ယခင္ EITI 

အစီရင္ခံစာမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြရဲလဒ္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 

EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလတိုအတြင္း သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

 

EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ျပည္သူသိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရကို ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ေစႏုိင္ျခင္း 

ကဲ့သုိ႔သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးက လက္ခံၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

ဌာနတြင္း စနစ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားက EITI သည္ ၎တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးစီမံမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေလလံစနစ္ မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို သိေစခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။  

 

ထို႔ျပင္ အစုိးရသည္ ျပည္သူဘတ္ဂ်က္သတင္းလႊာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝျခင္းအပါအဝင္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေရးကို စတင္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဓိကဘတ္ဂ်က္စာရြက္စာတမ္း ခုနစ္ခုကို တင္ျပခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ၿပီး EITI ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီက 

အင္တာနက္ တြင္ ဘတ္ဂ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိေၾကာင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏုိင္မႈ 

ျမင့္လာျခင္းကို လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေထာက္ခံၾကသည္။  

 

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားက MEITI အစီရင္ခံစာ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေသာအားျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒအသစ္ကို မူၾကမ္း 

ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ယခင္MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားထဲမွ မ်ားစြာကုိ မူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း 

ေျပာၾကားသည္။ ထုိမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲသည့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ား မ်ား ၏ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ပင္ MSG 

၏ နည္းလမ္းႏွင့္ အလြန္ဆင္တူေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတနာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အတူ EITI သည္ 

တူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္ခ်မွတ္ေရးတိုးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေစၿပီး ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သည္ ပထမဆုံးMEITI အစီရင္ခံစာ၏  အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက 

မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတနာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေျပာၾကားသည္။ EITI 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ ျပန္္လည္ျပဳျပင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို 

ျမင္ရသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆြဲေဆာင္မႈသည္ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ႐ႈျမင္ၾကသည္။  

 

EITI သည္ ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးရာတြင္ ပုိမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း လူထုကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။ 

စစ္ဘက္ႏွင့္ႏြယ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယခုအထိ မပါဝင္ၾကေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ MOGE ႏွင့္ MGE က 

ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မႈက႑မ်ားတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ေစသျဖင့္ 

ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ EITI သည္ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ လူထုၾကား ယံုၾကည္မႈကို 

ကူညီတည္ေဆာက္ေပးခ့ဲသည္ဟု မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အားလံုးက တူညီစြာ လက္ခံၾကသည္။  

 

 

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ 
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၏ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ေက်နပ္ဖြယ္ တိုးတက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုသည္။MSG လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို MEITI အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ EITI 

စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုစီကို ျပည့္မီျခင္းရိွမရွိ တိုးတက္မႈအကျဲဖတ္ျခင္း၊ MEITI အလုပ္စီမံကိန္းတြင္ ပါရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အကျဲဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ထုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္ရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား အပါအဝင္ MEITI 

အစီရင္ခံစာရွိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလံုးသည္ သက္ေရာက္မႈကုိ လံုေလာက္ေသာ 

အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ EITI အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတုိးတက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။  

ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကို MSG ၏ သေဘာတူညီမႈ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ထိုတာဝန္ကို MSG ၏ ဆပ္ေကာ္မတီမွ 

တာဝန္ယူၿပီး MSG အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာကုိ တိုးတက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈအေပၚ မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ မပါဘ ဲ

ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈရွိေၾကာင္း သိရွိႏုိင္သည္။  

EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သယံဇာတက႑ကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုနားလည္လာျခင္းႏွင့္ 

အစုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားတုိးတက္လာျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားစြာ 

ေတြ႕ရိွရသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား အခ်ိဳ႕က EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ SOE မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ 

ပိုမုိေလးနက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသုိ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသး ေၾကာင္း ေျပာၾကေသာ္လည္း EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ 

အစုိးရအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြန္စြာ တုိးတက္လာေၾကာင္း အားလံုးက 

လက္ခံနားလည္ၾကသည္။  

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EITI သက္ေရာက္မႈကုိ အကဲျဖတ္ေသာ တရားဝင္ေလ့လာမႈကုိ ေကာ္မရွင္ 

ဖြဲ႕ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္တုိ႔တြင္ ထင္ရွားေသာ တုိင္းတာမႈမ်ားမွတဆင့္ ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တုိးျမင့္ေစေသာနည္း 

မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တုိက္တြန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ရန္ အလားအလာရိွေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

ဧရိယာမ်ားတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။                

   

 

 

 

 

 

 

ဇယား ၇ - ကနဦးအကဲျဖတ္မႈအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္ဇယား - ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 

EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
အတည္ျပဳသူမ်ား၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
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လူထုတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္း 
(#၇-၁) 

MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ စံုလင္ၿပီး ျပည္သူလူထုမွ ဖတ္႐ႈႏုိင္ကာ သယံဇာတ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လူထုတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာကာ အထူးသျဖင့္ 
အျခားဘဏ္စာရင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑မူဝါဒျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ 
ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 
ဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
ဌာနခြဲငယ္မ်ားအထိ အေဝးေရာက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး EITI ကို 
ျမွင့္တင္ရန္ မီဒီယာကုိလည္း ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။  

ေက်နပ္ဖြယ္တုိးတက္မႈ 

အခ်က္အလက္ရရွိႏုိင္မႈ 

(#၇-၂) 
MEITI အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပံုစံမ်ားကို စက္ျဖင့္ 
ဖတ္ႏုိင္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ပုံမွန္ထုတ္ေဝခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ အားစိုက္ထုတ္မႈမရွိေပ။  

တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ 

ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ 
မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ကို လိုက္နာ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း (#၇-၃) 

ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒအသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ SOE မ်ား၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပမႈမ်ားကဲ့သို႔ သိသာ ထင္ရွားသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြ႕ရွိရသည္။  

ေက်နပ္ဖြယ္တုိးတက္မႈ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ေရာက္မႈ (#၇-၄)  

အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လုိက္နာလုပ္ေဆာင္သည့္ 
ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း အပါအဝင္ EITI အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈ ကို MSG က ပံုမွန္စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည္။ 
EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ သယံဇာတ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားတိုးတက္ေစျခင္းတို႔တြင္ ႏုိင္ငံရွိ 
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရိွရသည္။  

ေက်နပ္ဖြယ္တုိးတက္မႈ 

အတြင္းေရးမွဴး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား -  

၁။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ EITI ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးနည္းဗ်ဴ ဟာကုိ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ သမား႐ိုးက် 
ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားနည္းပါး၍ EITI အစီရင္ခံစာမ်ား၏ စံုလင္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ MSG ကို တိုက္တြန္းထားသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လႊမ္းမိုးေနေသာ အဓိကရာထူးရွိသူမ်ားထံ ပံုမွန္ေရာက္ရွိေစမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ EITI အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိ ု
ျမွင့္တင္ႏုိင္သည္။  

၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို EITI သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ လူထု နားလည္မႈတိုးတက္လာေစရန္ 

ရည္ရြယ္ေသာ အစီရင္ခံစာေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ EITI အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားလူထုမွရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ဖိုင္မ်ားကို တြဲထည့္ေပးသင့္သည္။  

၃။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာလာေစရန္ MSG ကို တုိက္တြန္းထားသည္။ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 

ေအာင္ျမင္စြာ ေနာက္ဆက္တြဲစစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ပ့ံကူညီေသာ အဓိက မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားကိုလည္း သိရွိႏိုင္ရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 

ဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံကိုလည္း ေရးဆြဲသင့္သည္။ ထုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး ရင္းျမစ္မ်ားကို 

ရွာေဖြရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္တြန္းထားသည္။ 

၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EITI သက္ေရာက္မႈကုိ အကျဲဖတ္ေသာ တရားဝင္ေလ့လာမႈကို 

ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ထင္ရွားေသာ တိုင္းတာမႈမ်ားမွတဆင့္ ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

တိုးျမင့္ေစေသာနည္း မ်ားကို အကျဲဖတ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္တြန္းထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ရန္ အလားအလာရိွေသာ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  
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၈။ သက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းရွိမရွိ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေသာ) 

လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

 
သက္ေရာက္မႈ 
EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတက႑ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

အဓိကျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေလးႏွစ္ခန္႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ မ်ားစြာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေတြ႕ရွိလာရသည္။  

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္တိုးတက္လာျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခင္က ျပည္သူမ်ားကို မတင္ျပခဲ့ေသာ သယံဇာတ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပလာေစရန္ လုပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပႏုိင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွ အစုိးရထံသို႔ 

ေပးေခ်မႈမ်ား၊ကုမၸဏီမ်ားမွ SOE မ်ား၏ ေငြသားမဟုတ္ေသာ ေကာက္ခံမႈမ်ား၏ ပစၥည္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ထုိပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ ျ်ခင္းမွရရွိေသာ 
ဝင္ေငြမ်ားကို လူထုကုိ သိေစခဲ့သည္။ လုိင္စင္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ားျပည္သူ သိေစခဲ့သည္။ EITI သည္ 

ပိုင္ဆိုင္မႈေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ မဟုတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ SOE အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ သိသာထင္ရွားစြာ တင္ျပႏိုင္ခ့ဲသည္။ SOE မ်ားအတြက္ EITI အစီရင္ခံျခင္းတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ 
ပါဝင္မႈ၊ SOE ႏွင့္ အစိုးရၾကားမွ ဘ႑ာေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ SOE  မ်ားမွ ေခ း်ေငြရရွိမႈမ်ားႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕မႈမ်ား ဆိုင္ရာ မ်ားျပားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

MEITI အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကုမၸဏီမ်ားမွ ဘဏ္တိုက္သို႔ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား စီးဆင္းမႈမ်ားကို 
ရွင္းျပရာတြင္ အသံုးဝင္ခ့ဲသည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ MEITI အစီရင္ခံစာသည္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈဝင္ေငြ၏ ၃၃% ကို SOE မ်ားက 

ထိန္းသိမ္းထားၿပီး မည္သို႔ စီမံသံုးစြဲေၾကာင္း မရွင္းျပသည့္အခ်က္အပါအဝင္ SOE မ်ား၏ အျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား ကိစၥရပ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။  

အျပဳသေဘာခ်ိတ္ဆက္မႈ - EITI သည္ သယံဇာတက႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ စကားဝိုင္းအျဖစ္ ေဆြးေႏြးရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ EITI လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ အျပဳသေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ၾကၿပီး စာခ်ဳပ္တင္ျပမႈ၊ SOE စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားမႈပိုင္ဆုိင္သူမ်ားကို တင္ျပျခင္း 

ကဲ့သို႔ေသာ ယခင္က အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခ့ဲၾကသည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း MSG ကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည္။MSG မွ တဆင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရသည္ 

ျပည္သူလူထုအဖြဲ႕အစည္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ား၊ လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပလိုစိတ္ တိုးျမင့္လာခ့ဲသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အထိ အေဝးေရာက္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ နာက်ည္းခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္အထိ တင္ျပရန္အတြက္ ေဒသတြင္း ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 

ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုက့ဲသို႔ EITI ကို ဖန္တီးထားသည္။  

ျပည္သူလူထု၏ နားလည္မႈ - EITI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ MEITI 
အစီရင္ခံစာသည္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးက႑၏ တရားဝင္ႏွင့္ဘ႑ာေရးစနစ္ကုိ ပိုမိုနားလည္လာေစၿပီး 
မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ က႑အတြင္း 
အခ်က္အလက္ကြာဟခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ က႑တြင္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး စံုလင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
မရိွျခင္းေၾကာင့္ EITI MSG ၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ လႊမ္းမုိးေနသည္။ EITI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ SOE မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 

႐ႈပ္ေထြးသည့္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းျပသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ 
သယံဇာတတူးေဖာ္မႈဆိုင္ရာ SOE မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားၾကားရွိ ဘ႑ာေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ရွင္းျပသည့္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ပါ႐ွိသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ SOE မ်ားကို ပိုမုိပြင့္လင္းျမင္သာလာေစရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ SOE မ်ားမွ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပါက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ 
သတိျပဳမိေစခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ EITI သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား မ်ားအေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ 

လိုင္စင္ခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုသိေအာင္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
နားလည္ေစခဲ့သည္။ 
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အစိုးရစနစ္မ်ားကို အားေကာင္းေစျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑မ်ားႏွင့္ ပုိမို 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရစနစ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ကိရိယာလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
EITI အစီရင္ခံစာမ်ား မွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ တူညီေသာ တြင္းထြက္တူးေဖာ္မႈလိုင္စင္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ IRD အခြန္စနစ္ကို ဒီဂ်စ္တယ္ 
အျဖစ္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ TIN ထုတ္ေပးျခင္း၊ CIT ေပးေခ်မႈလက္ခံေျပစာထုတ္ေပးရန္ ေနာက္က ျ်ခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းအပါအဝင္ သိသာ 

ထင္ရွားေသာ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ဦးတည္သည္။ MSG အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ လိုင္စင္ 
ခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပႏိုင္ရန္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္မႈကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း ကဲ့သို ႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ဗဟိုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားၾကားတြင္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈဝင္ေငြကို မွ်တစြာ ခြဲေဝမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္မႈစည္းကမ္းကိုလည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေစခဲ့သည္။ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ အျခားရလဒ္မ်ားတြင္ 
ေက်ာက္မ်က္မူဝါဒမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားပိုင္ခြင့္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျပန္္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ရံပုံေငြခ်ထားျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ဖက္ အလွဴရွင္မ်ားစြာ၏ ရံပံုေငြျဖင့္ ပံ့ပိုးၿပီး သံုးႏွစ္ေထာက္ပံ့ေငြသည္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁ မီလီယံရိွသည္။ အစိုးရသည္လည္း EITI ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ လစာေပးျခင္းျဖင့္ 

တာဝန္မွ်ယူသည္။ DFID သည္ အက်ိ းဳခံစားပိုင္ခြင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးမွတဆင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည္။  

 

အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ျခင္း -  လက္ရွိတြင္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈျဖင့္ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း MSG သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း EITI အဖြဲ႕ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းရန္ မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ EITI တရားဝင္ျဖစ္ေရးကို သတ္မွတ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနသျဖင့္ MSG သည္ 
EITI အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ IRD က့ဲသို႔ အဓိကအစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။    
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ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 
 

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ (က) - MSG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္အေသးစိတ္မ်ား 

နာမည္ ရာထူး အဖြဲ႕အစည္း အဆက္အသြယ္အေသးစိတ္မ်ား 

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ 
ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ဒုဝန္ႀကီး/ MSG ဥကၠ႒ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန maungmaungwin58@gmail.com 
ဦးဝင္းသိန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

(အၿငိမ္းစား) /MSG ဒုဥကၠ႒ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန 

Uwinhtein58@gmail.com 

ဦးတင္ျမင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန gad.office.gov@gmail.com 
067412401 

ဦးေက်ာ္သက္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန k.that2011@gmail.com 
09420701206 

ဦးသန္းေဌးေအာင္ အႀကံေပး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း 

thanhtay3000@gmail.com 
0949217823 

ေဒၚထားရီ ဒါ႐ုိက္တာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး 0673-407285 
09444035546 

ဦးမင္းသူ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း 

minthu2091962@gmail.com 
9964626154 

ဦးေက်ာ္သိန္း ဒါ႐ုိက္တာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန kyawthein.ird2018@gmail.com 
0943088931 

ဦးစုိးရီ လက္ေထာက္ အေထြေထြ 
မန္ေနဂ်ာ 

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း soeyee.mte@gmail.com 
095132242 

လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္ 
ဦးခင္ေမာင္ဟန္ ဥကၠ႒ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
khinmghan@gmail.com 
09973008617 

မစၥတာ ေဒါင္ယြန္ေဖး ဒါ႐ုိက္တာ ျမန္မာရန္စဲေၾကးနီလီမိတက္  
ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔ ဒုတိယဥကၠ႒ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 
kobobo001@gmail.com 
095527999 

ဦးနန္းဝင္း အတြင္းေရးမွဴး ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 

nanwinhk@gmail.com 
09797664938 

ေဒါက္တာစိန္ဝင္း ဥကၠ႒ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ေတာထုတ္ပစၥည္း 
ကုန္သည္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

drseinwin.sw@gmail.com 
09450015476 

မစၥတာ ႐ိုမရဲစ္ ေရာနန္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Total E&P Myanmar  
ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး SSEO MPRL E&P Pte Ltd. myo.z.oo@gmail.com 

095195595 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ဦးဝင္းမ်ိဳးသူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး MATA womyothu@gmail.com 

095132280 
ဦးေက်ာ္သူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး MATA kyawthutiger@gmail.com 

092043709 
ေဒၚမိုးမိုးထြန္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး MATA moe2tun@gmail.com 

095077640 
ဦးေအာင္ၿဖိဳးေက်ာ္  MATA caspa007@gmail.com 

9968366030 
ဦးသန္႔စင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး MATA mgthantzindawei@gmail.com 
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09422190691 
ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး ရွမ္းျပည္နယ္ MATA komoe.akm@gmail.com 

095228446 
ဦးေစာမိဘြဲ႕ဒုိထြန္း ကရင္ျပည္နယ္ MATA mebwaydoh@gmail.com 

09425002451 
ဦးႏုိင္လင္းထြဋ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး MATA linlin751245@gmail.com 

09422500088 
ဦးေမာင္ဒန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ MATA mangoesdam@gmail.com 

09259460630 
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ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)– MSG အစည္းေဝးတက္ေရာက္မႈ 

 
အမည္ 

 
အဖြဲ႕အစည္း 

MSG အစည္းအေဝးမ်ား 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ 
ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း MOPF               
ဦးဝင္းသိန္း MONREC                
ဦးတင္ျမင့္ GAD                
ဦးေက်ာ္သက္ DOM               
ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦး/ 
ဦးသန္းေဌးေအာင္ 

MOGE                

ေဒၚခင္သန္းၾကည္/ 
ေဒၚထားရီ 

OAG               

ဦးမ်ိဳးႏုိင္/ ဦးမင္းသူ MGE               
ဦးေအာင္စိုးႏုိင္/ 
ဦးေနလင္းစိုး/ 
ဦးေက်ာ္သိန္း 

IRD               

ဦးစိုးရီ MTE               
လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ဦးခင္ေမာင္ဟန္ MFMA               
မစၥတာ ေဒါင္ယြန္ေဖး ျမန္မာရန္စ ဲ

ေၾကးနီလီမတိက္ 
              

ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔ MGJEA               
ဦးနန္းဝင္း MGJEA               
ေဒါက္တာစိန္ဝင္း MFPMF               
မစၥတာ ဇယ္ဗီယာ 
ပရီးလ္/  
မစၥတာ ႐ိုမရဲစ္ ေရာနန္  

Total E&P 
Myanmar 

              

ဦးမ်ိဳးတင္/ 
ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး 

MPRL E&P Pte 
Ltd. 

              

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ဦးဝင္းမ်ိဳ းသူ MATA               
ဦးေက်ာ္သူ MATA               
ေဒၚမုိးမိုးထြန္း MATA               
ေဒၚစုလိႈင္ျမင့္/ 
ဦးေအာင္ၿဖိဳးေက်ာ္ 

MATA               

ဦးသန္႔စင္ MATA               
ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး MATA               
ဦးေစာမိဘြဲ႕ဒုိထြန္း MATA               
ဦးႏိုင္လင္းထြဋ္ MATA               
ဦးေမာင္ဒန္ MATA               

* MSG အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ)– EITI အစီရင္ခံစာ၏ ကုန္က်စရိတ္ 

ထုတ္ေဝေသာႏွစ္ EITI အစီရင္ခံစာ ကုန္က်စရိတ္ (USD) 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ MEITI အစီရင္ခံစာ ၂၇၆,၈၅၀ 
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ MEITI အစီရင္ခံစာ 

သတင္းရင္းျမစ္- MEITI ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) - ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခ့ဲၾကေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား စာရင္း 

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ 

ေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ ဒုဝန္ႀကီး၊ MOPF 
ဦးဝင္းသိန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား), DOM 
ဦးခင္လတ္ႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ DOM 

ဦးေက်ာ္သက္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ DOM 
ဦးတင္ထြန္းဝင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ DOM 

ဦးအန္းစိုးရင္၊ ဒုညႊန္မွဴး၊ DOM 
ေဒၚစိုးစႏၵာေမာင္၊ လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး၊ DOM 
ဦးသိန္းထြန္း၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္၊ DOM 
ဦးေက်ာ္ေဇာ္ထြန္း၊ လက္ေထာက္ဘူမိေဗဒပညာရွင္၊ DOM 
ဦးမင္းထြဋ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ IRD 

ဦးသန္းေဇာ္ဝင္း၊ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ IRD 
ေဒၚျမျမဦး၊ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ IRD 
ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ IRD 

ဦးေနလင္းေအး၊ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ IRD 
ဦးဉာဏ္႐ိွန္ၿဖိ းဳ၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ IRD 

ေဒၚႏြဲ႕ယဥ္ၾကည္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ IRD 
ေဒၚသႏၱာမုိး၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ IRD 
ေဒၚေအးေအးခိုင္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး, IRD 

ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ IRD 
ေဒၚမိမိခုိင္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ IRD 

ေဒၚျမတ္သိဂီ ၤ၊ ဦးစီးအရာရိွ၊ IRD 
ဦးေအာင္လြင္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ IRD 
ေဒၚအိအိခိုင္၊ ဒုတိယ ဦးစီးအရာရိွ၊ IRD 

ေဒၚအိနိေတး၊ IRD 
ဦးေဇာ္မိုးေက်ာ္၊ IRD 

ေဒၚေနျခည္ခိုင္၊ IRD 
ေဒၚနမ့္လွဧကရီေအာင္၊ IRD 
ေဒၚစႏၵာလင္း၊ IRD 

ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ရေငြသံုးေငြစာရင္းဌာန 
ေဒၚခင္ခင္လြင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOBD 

နန္းလွလွမင္း၊ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOBD 
ေခ်ာစုခိုင္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOBD 
သင္းသင္းေအာင္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOBD 

ျဖဴျဖဴသန္႔၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOBD 
ခင္ပပခိုင္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOBD 

ေဒၚထားရီ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ OAG 
ဦးစိုးရီ၊ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MTE 
ဦးညီညီထြန္း၊ MTE 

ေဒၚမီမီဝင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ GAD 
ေဒၚနီနီသန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေက်ာက္မ်က္ဌာန 

လြင္လြင္ခိုင္၊ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေက်ာက္မ်က္ဌာန 
ေ႐ႊရီဝင္း၊ MOBD 
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ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ DICA 

ဦးမင္းေလာဦး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ DICA 
ဦးလင္းထြဋ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ DICA 

ေဒၚသင္းသင္းျမတ္၊ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ DICA 
ေဒၚခိုင္သႏၱာဝင္း၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ DICA 
ဦးေအာင္ညြန္႔သိန္း၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MGE 

ဦးမင္းသူ၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MGE 
ဦးသန္းေဇာ္ဦး၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MGE 

ဦးသက္ခိုင္၊ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MGE 
ဦးခြန္ေဌးေက်ာ္၊ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MGE 
ဦးႏိုင္ေဇာ္ဦး၊ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MGE 

ဦးေက်ာ္ဦးလြင္၊ လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MGE 
ဦးလွေအာင္၊ လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MGE 

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာ္၊ လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MGE 
ေဒၚၾကဴၾကဴဝင္း၊ မန္ေနဂ်ာ၊ MGE 
ဦးေ႐ႊဝင္း၊ မန္ေနဂ်ာ၊ MGE 

ဦးထြန္းထြန္းေဇာ္၊ မန္ေနဂ်ာ၊ MGE 
ေဒၚေက်ာ့စုသိန္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ MGE 

ေဒၚမ်ိဳးပပ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ MGE 
ဦးခြန္ေဌးေအာင္၊ စီမံေရး၊ MGE 
ဦးသက္ႏိုင္၊ မွတ္တမ္းေရးရာ၊ MGE 

ေဒၚထိပ္တင္ႏိုင္၊ ဘ႑ာေရး၊ MGE 
ေဒၚခြာညိဳေဌးကို၊ ေက်ာက္မ်က္က႑၊ MGE 

ဇံျမတ္ႏိုးေဝ၊ MGE 
ဦးေဇာ္ေအာင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ OGPD 
ဦးဝင္ေမာ္၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ OGPD 

ဦးတင္ေဇာ္ျမင့္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ OGPD 
ေဒၚခင္ခင္ေအး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ OGPD 

ေဒၚစုစုစုိး၊ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ OGPD 
ေဒၚဝင္းဝင္းၾကဴ၊ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ OGPD 
ေဒၚႏုႏုရီ၊ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MOGE 
ဦးမ်ိ းဳမင္းဦး၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOGE 
ဦးေက်ာ္ဉာဏ္ထြန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOGE 

ဦးသန္းေဇာ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOGE 
ေဒၚၾကည္ၾကည္ၿပံဳး၊ ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOGE 
ျမင့္အိခၽြန္၊ မန္ေနဂ်ာ၊ MOGE 

ဦးေက်ာ္စြာစိုး၊ မန္ေနဂ်ာ၊ MOGE 
ဦးေနေအာင္၊ မန္ေနဂ်ာ၊ MOGE 

ဦးေက်ာ္သူရ၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္၊ MOGE 
ဦးသန္းေဌးေအာင္၊ အႀကံေပး၊ MOGE 
တင့္လြင္ဦး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOEE 

ရီမြန္ဝင္း၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MOEE 
ဦးမင္းမင္းဦး၊ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး၊ MOEE 

ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ME1 
ဦးထြန္းထြန္းလြင္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ME1 
ေဒၚမီမီေက်ာ့၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ME1 

ဦးလွဝင္း၊ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ၊ ME1 
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ေဒၚသိဂၤ ီ၊ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ၊ ME1 

ဦးေအးေဇာ္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ME2 
ဦးဝင္ျမင့္ႏိုင္၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ME2 

ဦးရမဲ်ိဳ းမင္း၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ME2 

လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔၊ ဒုဥကၠ႒၊ MGJEA 
ဦးနန္းဝင္း၊ MGJEA 
ဇြန္သိဂၤ ီ၊ EMP အတိုင္ပင္ခံ၊ MGJEA 

ေသာင္းထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ MGJEA 
ျဖဴျဖဴျမင့္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ MGJEA 

ဦးသက္ဝင္းထြန္း၊ MGJEA 
ဦးစိုင္းလြန္း၊ MGJEA 
ကိုေဇာ္ေလးျမင့္၊ MGJEA 

ေဒၚစာစာတုိး၊ MGJEA 
ဦးခင္ေမာင္ဟန္၊ ဥကၠ႒၊ MFMA 

ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ MFMA 
ဦးလႈိင္ဝင္းေအာင္၊ MFMA 
ဦးသက္လႈိင္ေထြး၊ MFMA 

ဦးမ်ိ းဳမင္း၊ အႀကံေပး၊ MFPTMA 
ဦးေက်ာ္စိုးဝင္၊ အတိုင္ပင္ခံ၊ MWMCL 

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဌာနမွဴး၊ MYTCL 
အိအိသိမ့္၊ အခြန္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ Chinnery Assets Limited 
ဆုရီေအာင္၊ စာရင္းကိုင္၊ MPRL E&P 

နန္းဆန္ႏြမ္း၊ စာရင္းကိုင္၊ MPRL E&P 
သူဇာစန္း၊ စာရင္းကိုင္၊ PTTEPI 

ဦးဝင္းတင္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈဌာနမွဴး၊ TOTAL E&P Myanmar 
ဂၽြန္ဖီးလ္၊ ႏိုင္ငံဦးေဆာင္ခ်ဳပ္၊ Shell 
ဟိင္ျဖဴျဖဴေအာ္ဝီ၊ လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာ၊ Shell 

စႏၵာစိုး၊ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ၊ Woodside 
ဖီလ္ဂ်ာမိန္း၊ ဘ႑ာေရးမန္ေနဂ်ာ၊ Woodside 

ခင္ဒါဒါ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ (ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕စာရင္းအင္း), Petronas 
ဂ်ယ္လ္မက္တီ အလက္ဆန္ဒ႐ို၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ENI Myanmar 
ကာဗန္နာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယို၊ ေလ့လာေရးမန္ေနဂ်ာ၊ ENI Myanmar 

ေမသူသူေဇာ္၊ စာရင္းကုိင္၊ ENI Myanmar 
ဆရီညာ ပီခ်ာကန္၊ စာရင္းဌာနမွဴး၊ PTTEP 

နတ္တနန္ ဂ်န္ဗီဟာ၊ အေရာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ကန္ထ႐ိုက္မန္ေနဂ်ာ၊ PTTEP 
ဦးလွမ်ိဳး၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MEHL 
ဦးသန္းလင္း၊ ဘာသာျပန္၊ MEHL 

အရပ္ဘက္ကုုိယ္စားလွယ္ 

ေအာင္ၿဖိဳးေက်ာ္၊ MATA 
သန္႔ဇင္၊ MATA 
ေစာမိဘြဲ႕ဒုိထြန္း၊ MATA 

ႏိုင္လင္းထြဋ္၊ MATA 
ေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ MATA 

သန္႔စင္၊ MATA 
မိုးမိုးထြန္း၊ MATA 
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ဝင္းမ်ိဳ းသူ၊ MATA 

ထူးေအာင္၊ MATA 
ေမာ္ထြန္းေအာင္၊ မန္ေနဂ်ာ၊ NRGI 

ဟိုစန္န ခၽြ၊ဲ အသင္းဝင္၊ NRGI 
ေအာင္ေက်ာ္စိုး၊ မန္ေနဂ်ာ၊ MCRB 
နန္းခ်ိဳအိအိထြန္း၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေနသန္ အဖြဲ႕မ်ား။ 

နီနီဝင္း၊ ဒုတိယ အဖြဲ႕မွဴး၊ IPE ကမၻာ့လီမိတက္။ 
စလုိင္ကြန္လွ်န္သြန္၊ အဖြဲ႕မွဴး၊ ဆုံးဆီ(ယခင္က ပ်ိဳးပင္) 

ပုဂၢလိကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 

ခ်ိဳခ်ိဳတိုး၊ စာရင္းစစ္၊ CCTA (မိုးစတီဖန္၏ ေဒသတြင္း အဆင့္တူပုဂၢိဳလ္) 

ကရင္လူရီမီ၊ မုိးစတီဖန္ 

ဖြံ႕ၿဖိ းဳေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 

ေမာ္တန္လာဆန္၊ သတၱဳတြင္းပညာရွင္၊ ကမၻာ့ဘဏ္ 
တင္ဇာထြန္း၊ အတုိင္ပင္ခံ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ 

ခ်ိဳနာကဝူးဒ္၊ အတိုင္ပင္ခံ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ 
ေအမီေရာ့သ္၊ အရာရိွ၊ အေမရိကန္သံ႐ံုး  
တင္မ္ဗီစတာရီနီ၊ ေကာင္စီဝင္၊ ၾသစေၾတးလ်သံ႐ုံး 

ကာစတီမတ္ဒန္၊ အႀကီးတန္းပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ၊ ၾသစေၾတးလ်သံ႐ံုး 
ယုယုႏုိင္၊ အႀကံေပး၊ DFID 

ဇင္လင္းလင္းခ်စ္၊ အစီအစဥ္ဦးစီးမွဴး၊ DFID 

စာနယ္ဇင္း 

ေသာမတ္ကိန္း၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ ဖ႐ြန္တီယာ 
မိုးျမင့္၊ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္၊ ဧရာဝတီ 

အျခား 

အန္ဒ႐ူးဝီလ္ဆင္၊ စီးပြားေရးပညာရွင္၊ Renaissance Institute 

မီမီဦး၊ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာအသင္းဝင္၊ Renaissance Institute 
႐ႊန္းလဲ့ေမ၊ လက္ေထာက္စီစဥ္သူ၊ Renaissance Institute 
အဒ္ရိမ္းဗလီဲ၊ စီးပြားေရးပညာရွင္၊ Renaissance Institute 
ဦးစိုးဝင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး၊ NCS 
ေအာင္ခိုင္၊ ဒုတိယ ႏိုင္ငံေတာ္ညိွႏႈိင္းေရးမွဴး၊ NCS 

ေက်ာ္သူရ၊ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ၊ NCS 
ထြန္းေပၚဦး၊ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ၊ NCS 

ဇင္မာၿမိဳင္၊ အစီအစဥ္ဆုိင္ရာအႀကံေပး၊ NCS 
ထက္နႏၵာေအာင္၊ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ၊ NCS 
ေအးခ်မ္းေဝ၊ နည္းပညာအရာရွိ၊ NCS 

ေက်ာ္သင္းေမာင္၊ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္၊ NCS 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (င) - မီွျငမ္းစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားစာရင္း/ စာစုမ်ားစာရင္း 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္စဥ္လႈပ္ရွားမႈအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ MEITI လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား- 

 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ)၊ ‘၂၀၁၇-၂၀၁၉ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္’၊ https://myanmareiti.org/en/work-plan တြင္ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ)၊ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ’ 
https://myanmareiti.org/en/publication/myanmar-eiti-annual-progress-report-2017-2018 တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI၊ ‘စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္’ https://myanmareiti.org/en/publication/meiti-capacity-building-plan တြင္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ)၊ ‘အႀကံေပးျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ’ 
https://myanmareiti.org/en/publication/recommendation-consultation-workshop-report တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ 
ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)၊ ‘ႏိုင္ငံခြ ဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ’၊ 
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/snu_workshop_26-27_feb_report.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။  

 MEITI၊ ‘ဆက္သြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ’၊ https://myanmareiti.org/en/publication/meiti-communication-strategy တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၇ ခုႏွစ္)၊ ‘အခ်က္အလက္ပြင့္လင္းေရးမူဝါဒ’၊ https://myanmareiti.org/en/myanmar-eiti-open-data-policy တြင္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

EITI အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား၊ အေထာက္အထားအစီရင္ခံစာႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ုံး သုံးသပ္ခ်က္- 

 MEITI (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ)၊ ‘၂၀၁၅ ဧၿပီလ- ၂၀၁၆ မတ္လ MEITI အစီရင္ခံစာ’၊ https://myanmareiti.org/en/publication/meiti-
report-period-april-2015-march-2016 တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။  

 MEITI (၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ)၊ ‘၂၀၁၃ ဧၿပီလ- ၂၀၁၄ မတ္လ MEITI အစီရင္ခံစာ’၊ https://myanmareiti.org/en/publication/meiti-report-
period-april-2013-march-2014 တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။  

 MEITI ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ အစီရင္ခံစာမ်ား က႑၊ https://myanmareiti.org/en/publication-category/meiti-reports တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

ဥပေဒဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ EITI အထေျမာက္ေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

 MEITI (၂၀၁၈ ဇြန္လ)၊ ‘အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇၆/၂၀၁၈’၊ https://myanmareiti.org/en/publication/notification-order-no762018-
cooperation-implementation-tmyanmar-extractive-industry တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၈ ဇြန္လ)၊ ‘အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၀/၂၀၁၈’၊ 
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/bo_notification_30_june_2018.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ 
ၾကည့္ပါ။  

 MEITI (၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ)၊ ‘အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၂၄/၂၀၁၇’၊ https://myanmareiti.org/en/publication/republic-union-myanmar-
ministry-planning-and-finance-union-minister-office-notification တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ)၊ ‘MSG သတ္မွတ္တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္’၊ https://myanmareiti.org/en/publication/meiti-multi-
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား-group-meiti-msg-draft-terms-reference တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ)၊ ‘ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ အလွဴရွင္ေပါင္းစံုအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြအတြက္ အထေျမာက္ေရးလက္စြဲ’၊ 
https://myanmareiti.org/en/publication/meiti-implementation-manual တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

အျခားလႊင့္တင္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 

 NRGI (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း- သဘာဝသယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကိစၥရပ္’၊ 

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/state-owned-economic-enterprise-reform-in-myanmar_0.pdf 

တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 
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 လြတ္လပ္ေရးအိမ္ေတာ္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္)၊ ‘၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာတြင္လြတ္လပ္မႈ- ျမန္မာႏိုင္ငံသြင္ျပင္’၊ 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/myanmar တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ျမန္မာတိုင္းမ္ (၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ)၊ ‘ျမန္မာ့ႂကြယ္ဝမႈအေပၚ ေတာက္ပေနေသာ အလင္းတစ္စ’၊ 

https://www.mmtimes.com/news/shining-light-myanmars-wealth.html တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ျမန္မာတိုင္းမ္ (၂၀၁၈ ဇူလိုင္)၊ ‘သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ျခင္းဆီသုိ႔ ေျခလွမ္ေလးမ်ား ျမန္မာလွမ္းၿပီ’၊  

https://www.mmtimes.com/news/myanmar-takes-small-steps-improve-transparency-extractive-sector.html တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 The Nation (၂၀၁၈ ဇြန္လ)၊ ‘ျမန္မာ့ သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထိန္းသိမ္းမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ’၊ 
http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30348939 တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ICNL (၂၀၁၈ ဇြန္လ)၊ ‘ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္ေစာင့္ၾကည့္ေရး- ျမန္မာ (ဗမာ)’၊ http://www.icnl.org/research/monitor/Myanmar.html 
တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 အာရွလြတ္လပ္ေသာေရဒီယို (၂၀၁၈ ေမလ)၊ ‘ ျမန္မာ CSO အဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းအား 
ရပ္တန္႔ေစခ်င္သည္’၊ https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-cso-group-wants-arrests-of-peaceful-antiwar-

protesters-stopped-05142018170642.html တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 News Security Beat (၂၀၁၈ ေမလ)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈ- သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစပ်ိဳးျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္ႏိုင္သလား’၊ 
https://www.newsecuritybeat.org/2018/05/mining-transparency-myanmar-extractive-industries-transparency-initiative-lead-

sustainable-democracy/ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 PEN အေမရိက (၂၀၁၈ ေမ)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ 
သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ထင္ရွားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ’၊ https://pen.org/press-release/civil-

society-and-journalists-in-myanmar-find-that-free-expression-and-media-freedom-are-under-significant-threat/ တြင္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 လူအခြင့္အေရးေကာင္စီ (၂၀၁၈ မတ္လ)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနအေပၚ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ’၊ 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A-HRC-37-70.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 အပိုဒ္ခြဲ ၁၉ (၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ- HRC က လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ယိုယြင္းေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို 

ေဖာ္ထုတ္ရမည္’၊ https://www.article19.org/resources/myanmar-hrc-must-address-deteriorating-environment-free-expression 

တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 Forest Trends (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ) ၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ EITI အတြက္ အလားအလာ’၊ 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2018/04/doc_5726.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 Civicus (၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္’၊ https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/01/myanmar-

overview/ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 Heinrich-Böll-Stiftung (၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ)၊ ‘ျမန္မာ့လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ ေနၾကတ္ခ်ိန္လား’၊ 

https://www.boell.de/en/2017/07/05/eclipse-myanmars-civil-society တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ (၂၀၁၇ မတ္လ)၊ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံ- ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ သတၱဳတြင္းတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ရမဲ်ားက 

အင္အားသံုးျခင္းကို စံုးစမ္းစစ္ေဆးပါ’၊ https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/5983/2017/en/ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ 

ၾကည့္ပါ။ 

 NRGI (၂၀၁၇ ခုႏွစ္)၊ ‘သယံဇာတထိန္းခ်ဳပ္ေရးညႊန္းကိန္း- ျမန္မာႏိုင္ငံ’၊ https://resourcegovernanceindex.org/country-

profiles/MMR/mining တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 Emma Irwin (၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ)၊ ‘ေက်ာက္မ်က္က႑ သံုးသပ္ခ်က္’၊ http://www.mata-nrg.org/wp-

content/uploads/2016/08/Myanmar-EITI-Gemstone-Sector-Review-190716-FINAL-1.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ 

ၾကည့္ပါ။ 

 ျမန္မာတိုင္းမ္ (၂၀၁၆ ဇြန္)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး EITI အစီရင္ခံစာကို ႐ုပ္တြက္ျခင္း’၊ https://www.mmtimes.com/opinion/20796-

parsing-myanmar-s-first-eiti-report.html တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 
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 NRGI (၂၀၁၆ ဇြန္လ)၊ ‘ႏုိင္ငံ့နည္းဗ်ဴဟာမွတ္စု- ျမန္မာႏိုင္ငံ’၊ https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/country-

strategy-note-myanmar တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။  

 Devex (၂၀၁၆ ေမလ)၊ ‘ျမန္မာ့ ပထမဆုံး EITE အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမွတ္စရာ’၊ https://www.devex.com/news/what-to-
know-about-myanmar-s-first-eiti-report-88147 တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ကမၻာ့ဘဏ္ (၂၀၁၆ ဧၿပီလ)၊ ‘သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပထမဆုံး အခြန္အစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာ စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီ’၊ 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/04/28/myanmar-launches-first-report-on-extractive-industries-revenue 

တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ျမန္မာတိုင္းမ္ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ)၊ ‘သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္မႈ အစပ်ိ းဳျခင္းက သယံဇာတက႑တြင္ အလင္းျပသည္’၊ 

https://www.mmtimes.com/business/18615-extractive-industries-transparency-initiative-eiti-shines-light-on-resource-

sector.html တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။  

 Global Witness (၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ)၊ ‘ေက်ာက္စိမ္း- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံ့လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္’၊ 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/myanmarjade/ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 New Crossroads Asia (၂၀၁၅ ဇြန္လ)၊ ‘ျမန္မာ့စီးပြားေရးေနာက္ဆံုးအေျခအေန’၊ http://www.newcrossroadsasia.com/wp-

content/uploads/2015/06/NCRA-Business-Update-5-6-15.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ADB (၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ)၊ ‘လူထုအသိုင္းအဝုိင္းဆိုင္ရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္- ျမန္မာႏိုင္ငံ’၊ 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/154554/csb-myanmar.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ဟားဘတ္တကၠသုိလ္၊ ဂၽြန္ အက္ဖ္ ကေနဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေက်ာင္း၊ ဒီမုိကရက္တစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလျဲခင္းအတြက္ 

အက္ခ်္စင္တာ (၂၀၁၃ ဇူလုိင္လ)၊ ‘အနာဂတ္တစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္း- ဖယ္ဒရယ္ဝါဒအသစ္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းအတြက္ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း’၊ https://ash.harvard.edu/files/creating.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။  

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား 

 MEITI (၂၀၁၇ မတ္လ)၊ 'ဒုတိယအႀကိမ္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊ 
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/2017-03-30-2nd_msg_meeting_english_0.pdf တြင္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၇ ဇြန္လ)၊ 'စတုတၱအႀကိမ္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊ 

https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/2017-06-30-4th_msg_meeting_english_0.pdf တြင္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ)၊ 'ပဥၥမအႀကိမ္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊ 

https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/2017-07-28-5th_msg_meeting_english_12.pdf တြင္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ)၊ ‘ဆ႒မအႀကိမ္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊ 
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/6th_meiti_msg_meeting_minutes_english12.pdf တြင္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ)၊ 'သတၱမအႀကိမ္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊  
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/2017-10-02-7th_msg_meeting_english.pdf တြင္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ)၊ '(၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊ 
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/2018-01-29-10thmsg_meeting_eng.pdf တြင္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)၊ ‘(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊ 
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/2018-02-14-15-11th_msg_meeting_eng.pdf တြင္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၈ မတ္လ)၊ ‘(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊ 
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/2018-03-16_12th_msg_meeting_eng.pdf တြင္ ၂၀၁၈ 



129 
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ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MEITI (၂၀၁၈ ဇြန္လ)၊ ‘(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ MSG အစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္း’၊ 
https://myanmareiti.org/sites/myanmareiti.org/files/publication_docs/2018-06-01-14th_msg_meeting_minutes.pdf တြင္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

အျခားအစုိးရ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား/ အစီရင္ခံစာမ်ား 

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမ္းလြန္ႏွင့္ ကမ္းတြင္း ေလလံပြဲမ်ားအတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ ေဖာ္ျပမႈ စာ႐ြက္ (LOEI) တင္ျပေသာ ေရနံႏွင့္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား စာရင္း https://myanmareiti.org/files/uploads/loei_co_list_for_1st_2nd_bidding_round.pdf တြင္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ခ်ီးျမွင့္ခံရေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ား စာရင္း 

https://myanmareiti.org/files/uploads/license_permit_procedures_for_gems_jade.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ 
ၾကည့္ပါ။ 

 ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း သက္တမ္းကုန္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ အသစ္ပံုေဖာ္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
https://myanmareiti.org/files/uploads/license_permit_procedures_for_gems_jade.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ 
ၾကည့္ပါ။ 

 ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား၏ ေျမပံုညႊန္းမ်ား 
https://myanmareiti.org/files/uploads/combined_onshore_offshore_psc_blocks_conditions.pdf  တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝေသာ စာခ်ဳပ္မွ ေငြစီးဝင္မႈ 
https://myanmareiti.org/files/uploads/moges_response_for_validationpsc_figure.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 UMEHL ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
https://myanmareiti.org/files/uploads/mehl_information_data_for_eiti.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 DOM မွ အလုပ္ခန္႔ျခင္း အခ်က္အလက္မ်ား https://myanmareiti.org/files/uploads/labour_list_of_dom_mge.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ)၊ ‘ရွာေဖြျခင္း၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္’ 
http://www.mining.gov.mm/DGSE/1.DGSE/Prospecting,%20Exploration%20and%20Feasibility%20Agreement%20Model%2
0January%202015.pdfတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 MOPF ႏိုင္ငံသားရေငြသံုးေငြစာရင္း၊ ဤတြင ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။  

 ကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ DICA၏ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား 

https://www.myco.dica.gov.mm/public/prescribedforms.aspx တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ 
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Statement_Economic_Policy_Aug2016.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 ေၾကးနီအတြက္ နည္းတူစုေဆာင္းျခင္းအေပၚ DOM အခ်က္အလက္မ်ား 

https://myanmareiti.org/files/uploads/dom_comments_for_copper_engmyan.pdf တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

ျပင္ပဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား 

 EITI ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ အေထာက္အထားက႑၊ https://eiti.org/validation တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စာရင္းကို https://myanmareiti.org/en/meiti-secretariat. တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

 MATA ဝက္ဘ္ဆုိက္ http://www.mata-nrg.org/ တြင္ ၾကည့္ပါ။  

 MEITI ဝက္ဘ္ဆိုက္ https://myanmareiti.org/en တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.eiti.org အီးေမးလ္ secretariat@eiti.org တယ္လီဖုန္း +47 22 20 08 00  
လိပ္စာ EITI International Secretariat, Skippergata 22, 0154 Oslo, Norway 

 

 

 ADB (၂၀၁၈ ခုႏွစ္)၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ- စီးပြားေရး’ https://www.adb.org/countries/myanmar/economy တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ 

ၾကည့္ပါ။ 

 အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ)၊ ‘ဗမာ့ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းညႊန္’ https://www.export.gov/article?id=Burma-

energy-oil-and-gas တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ၾကည့္ပါ။ 

 
 


