
ဓနခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  
  န  မာ့ သဘမခ သယံဇမတ

ခ္း ေ၀ျ္း  မမ ခ ြဲေ၀ျခ၀န အဆ္း ာ့ ၆ဆ္း ာ့



သဘမဝအ၀္း  အ  မ  မမ ထုုုုတ ယူ၀မ ွ ၀၀ွိလမသသ ာ့
အကမိ  အ  တ  မမ ကိုုုု ဖက ဒ၀ယ   သ ေ၀ျထမ္း မုုုု ူ ႏွွ္း ာ့အသအညီ
ေ၀ျဒသအလိုုုုက  ွမတမ မခ ြဲေ၀ျဝခံမမ ခ ္း ာ့၀၀ွိေ၀ျမ၀ သ မည္။

အ မိ  သမ ဒအညီ ုုုုိကေ၀ျ၀မအညီအဖ ြဲ ႔ခမ   ၂ခ၁၅ ေ၀ျ၀  ေ၀ျကမက   ြဲ ကတိ   ခမက 



၄မည္။ သယံဇမတ
ခ္း ေ၀ျ္း အတက 
အကမမအညီ ံ ခ္း  

၅မည္။ ေ၀ျမမ္း ာ့ ကသ ာ့
ထိန  ေ၀ျကမမ္း     မမ 
တ္း  ကမ  မ မ   လုုုု   ခ္း 

၃မည္။ အခမ္း  ခမ္း  ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  

  န  မႏွုုုုိ္း ္းငံ္ငံ၏ သဘမသ သယံဇမတ မအညီ ံ  က႑တ ္း သ ုုုုိ္း  ခ္း အေ၀ျ  မ္း  အလြဲ မမ  ဖမ ေ၀ျ စလမက ၀ွေိ၀ျန ွသသ မည္။
  သ နယ အဆ္း ာ့ အမုုုုိ ၀ မမ ႏွွ္း ာ့ သဘမခ သယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း  မမ ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  သသ ၿ္းိ   ခမ   ေ၀ျ၀ ႏွွ္း ာ့
လုုုုံ ခ ံေ၀ျ၀ အတ က လသ  အေ၀ျ၀  ွသသ မည္။ မနမ တကမေ၀ျဖမ ေ၀ျဆမ္း နုုိ္း သသ ဆုုိ ွက မိ   မ ေ၀ျ၀ အခ ္း ာ့အလ    မမ ကုုိ
ဖန တိ ေ၀ျ  နုုိ္း  သ  ဖမ သသ 

  န  မအေ၀ျန ဖ္း ာ့ သဘမခ သယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု နသ   ွန လ    ွန ႏွွ္း ာ့ ခ ြဲေ၀ျခႏွုုုုိ္း ၀န အဆ္း ာ့ ၆ ဆ္း ာ့၀ိွ ွသသ မည္။

၁မည္။ သယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း 
အ မိ  အမမ 
သတ  ွတ ေ၀ျ၀  ခမယ  ခ္း 

၂မည္။ ဗဟုုုုိ ွခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  

၆မည္။ ႏွုုုုိ္း ္းအံဆ္း ာ့
သေ၀ျဘမတူသအညီခမက 
၀ယ ူခ္း  



အဆ္း ာ့ ၁မည္။ ခ ြဲေ၀ျခအသုုုုံ ခမ သ ာ့
ခ္း ေ၀ျ္း အ မိ  အမမ (အခ န အခ) 
သတ  ွတ ေ၀ျ၀  ခမယ  ခ္း  



လုုုုိ္း မ္း ေ၀ျ က 

လုုုုိ္း မ္း သမ  မမ 
သိုုုု႔ ဟုုုုတ 
အေ၀ျဟမ္း  
သက တ   တုုုုိ ၀န 
အတ က 
ကုုုု ၼဏအညီ မမ က
တႀကိ  တသ  
တလုုုုံ တခြဲေ၀ျ  
သ ္း  ၀သသ မည္။

ႏွုုုုိ္း ္းေံ၀ျတမ ႏွ္ွး ာ့
အကမ ိ တူ  ူ
ေ၀ျ ွ္း   ခ္း  

ေ၀ျ၀နံံ၊ ဓမတ ေ၀ျ္း ႔ႏွွ္း ာ့
သတ  တ ္း  
လုုုု  ္းန   မမ တ ္း ွ
အမုုုုိ ၀
အမုုုု၀ွယ ယမ ွ
၀၀ွိသသ ာ့
အ  တ အမ န  မည္။

လုုုု  ္းန  ခ္း ေ၀ျ္း ခ န 

ေ၀ျ၀နံံ၊ ဓမတ ေ၀ျ္း ႔ႏွွ္း ာ့
သတ  ကုုုု ၼဏအညီ မမ င္ငံ၏
ခ္း ေ၀ျ္း ေ၀ျ စေ၀ျကမက ခံ
သသ ာ့ အခ န  မမ 

အခ န ေ၀ျတမ  မမ 

သယံဇမတ တန ဖုုုု ိ
သုုုုိ႔ ဟုုုုတ   မဏံ၊
အေ၀ျ၀အတ က ကိုုုု
လုုုုကိ ၿ အညီ 
၀မခုုုုိ္း ႏွ န  အလုုုုကိ 
၀၀ွိသသ ာ့ အခ န 

ခ္း ေ၀ျ္း ခ န 

ေ၀ျ၀နံံ၊ ဓမတ ေ၀ျ္း ႔
ႏွွ္း ာ့ တ ္း  ထ က 
ထုုုုတ ကုုုုန  မမ 
ေ၀ျ၀မ္း  ၀ေ၀ျ္း ေ၀ျ စေ၀ျ
ကမက ခံသသ ာ့
အခ န  မမ 

အေ၀ျကမက 
ခ န  မမ 

ေ၀ျ၀နံံ၊ ဓမတ ေ၀ျ္း ႔
ႏွွ္း ာ့ တ ္း  ထ က 
ထုုုုတ ကုုုုန  မမ 
  သ   ုုုုိ႔၀မတ ္း 
မသ   က  သသ ာ့
အထူ အခ န အခ
 မမ 

လက ၀ိွအခမနိ တ ္း ေ၀ျ၀နံံ၊ ဓမတ ေ၀ျ္း ႔ ႏွွ္း ာ့ သတ  တ ္း  က႑ ွ အဓိက
ခ္း ေ၀ျ္း အ မ ိ အမမ ၇  မိ   ဖ္း ာ့ အကမ ိ အ  တ  မမ ၀၀ိွေ၀ျနသသ မည္။

ႏွုုုုိ္း ္းေံ၀ျတမ 
ထုုုုတ ကုုုုန ေ၀ျခမုုုု

အမုုုုိ ၀အေ၀ျန ဖ္း ာ့
တုုုုကိ ၀ုုုုကိ လက 
ခံ၀၀ွိသသ ာ့ ေ၀ျ၀နံ
သုုုုိ႔ ဟုုုုတ 
တ ္း  ထ က ေ၀ျခမုုုုမည္။



အခမိ ႔ေ၀ျသမ ခ္း ေ၀ျ္း အ မိ  အမမ  မမ သသ အလ ယ တကူခ ြဲေ၀ျခႏွုုုုိ္း ေ၀ျသမ လသ  
အခမိ ႔ေ၀ျသမအ မိ  အမမ  မမ ခ ြဲေ၀ျခ၀မတ ္း အခက အခြဲ မမ ၀ွႏိွုုုုိ္း သသ မည္။

လုုုု  ္းန  ခ္း ေ၀ျ္း ခ န 

ခ္း ေ၀ျ္း ခ န 

လုုုု  ္းန  ခ္း ေ၀ျ္း ခ န 
တ က ခမက ၀န  ွမ
အခ န ေ၀ျတမ  မမ ံ၊
လုုုုိ္း မ္း ေ၀ျ က  မမ 
တ က ခမက  ခ္း  ထက 
သတ္း  အခမက အလက တတိ
ိကမကမ၀၀ွိ၀န လုုုုိသသ မည္။ မအညီ ံကိန  
အဆုုုုံ သတ ၀န နအညီ က  လမ ွ
အ  တ အမ န  ံ၊
အမုုုုအလိုုုုက အ  တ  မမ ကိုုုု
တ က ခမက ေ၀ျဖမ ထုုုုတ ႏွုုုု္ိး သသ မည္။

လုုုု  ္းန  ခ္း ေ၀ျ္း ခ န 
ကြဲာ့သုုုုိ႔ ္း ခ္း ေ၀ျ္း ခ န  မမ သသ လသ  
  သ နယ တခုုုု သုုုုိ႔ ဟုုုုတ 
တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ တခုုုု၀ိွ မအညီ ံကိန  
တခုုုု ခ္း  မအညီအလုုုုိက 
ခမိတ ဆက ထမ  ခ္း   ၀ိွ ွမည္။ သဘမခ
သယံဇမတ တူ ေ၀ျဖမ  ခ္း   ွ
အ ွန တကယ ၀၀ိွသသ ာ့  မဏကိုုုု
ထ္း ဟ  ေ၀ျမႏွုုုုိ္း ၀န  ွမ
  ဖမ ႏွုုုုိ္း သေ၀ျလမက  ဖမ သသ မည္။

လုုုုိ္း မ္း ေ၀ျ က 

အခ န ေ၀ျတမ  မမ 

အခ န  မမ ထက မမလမ္း 
အခ န ေ၀ျတမ တ က ခမက ေ၀ျကမက 
ခံ ခ္း  သသ  ုုုုိ လ ယ ကသူသ မည္။
အလ ယ တကူ
 ွန  ဆႏွုုုုိ္း သကြဲာ့သုုုုိ႔ အ ခမ ေ၀ျသမ
ခ္း ေ၀ျ္း အ မိ  အမမ  မမ ထက မမ
မလမ္း တသ ၿ္းိ  ၿ အညီ 
အတက အကမနသ  သသ မည္။

လုုုုိ္း မ္း ေ၀ျ က ံ၊
လက  ွတ ထုုုုိ ဆုုုုေ၀ျ က  မမ  ွမ
တ က ခမက ၀န ံ၊ မိမမ ေ၀ျဖမ ထုုုုတ ၀န 
အလ ယ ကူဆုုုု ံခ္း ေ၀ျ္း 
အ မိ  အမမ  ဖမ သသ မည္။ ထုုုုိ႔ေ၀ျ ကမ္း ာ့
ယ္း  ေ၀ျ  သ ္း     မမ သသ 
  သ နယ ႏွွ္း ာ့
တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ အဆ္း ာ့တ ္း 
မသ   က  ၀န လ ယ ကူသသ ာ့
သဘမခ ၀ွိသသ မည္။



ခ္း ေ၀ျ္း အခ န ခ ြဲေ၀ျခသသ ာ့ မနမ တခုုုု
 ဖမ ေ၀ျ  မက ေ၀ျအမ္း   ္း ၀န  ွမ အခ န ေ၀ျကမက ခံ  ကိုုုုလသ  
ထိထိေ၀ျ၀မက ေ၀ျ၀မက ေ၀ျဆမ္း ၀ က ႏွုုုု္ိး ၀ သ  ဖမ သသ မည္။
၀၀ိွလမသသ ာ့ အခမက အလက  မမ အ၀ေ၀ျတမာ့   န  မႏွုုုုိ္း ္ံးတ ္း 
တ ္း  ထ က  မမ ံ၊ ေ၀ျကမမက  မက ၀တနမ အ မမ မုုုုကိုုုု
အခ န ေ၀ျကမက ခံႏွုုုုိ္း  ခ္း   ၀ိွသသ ကိုုုု သ န   လမက ၀ိွသသ မည္။

ဥ  မ ၂ခ၁၄ ခုုုုႏွွမ တ ္း   န  မႏွုုုုိ္း ္း ံွ ေ၀ျကမမက  မက ၀တနမ
ေ၀ျဒစလမ ၁၁.၈ ဘအညီလအညီယံဖုုုုိ တ္း သ ္း  ခြဲာ့သသ ဟုုုု
တ၀ုုုုတ ႏွုုုု္ိး ္းကံ ထုုုုတ   န ခြဲာ့သသ မည္။   န  မႏွုုုုိ္း ္းံ
အခ န သတ  တွ ခမက အ၀ အေ၀ျ ၀ိကန ေ၀ျဒစလမ ၃.၈
ဘအညီလအညီယံသသ ေ၀ျကမမက  မက   သ  ကုုုုန သ ယ ခ န အ ဖမ 
ႏွုုုုိ္း ္းံေ၀ျတမ ဘ႑မသုုုုိ႔ ခ္း ေ၀ျ၀မက ၀ သ  ဖမ သသ မည္။
ယ္း    မဏသသ   န  မႏွုုုုိ္း ္းငံ္ငံ၏ ၂ခ၁၃/၁၄ ခုုုုႏွွမ EITI 
အမအညီ၀္း ခမံမ ွ ကိန   ဏန   ဖမ ေ၀ျသမ
အေ၀ျ ၀ိကန ေ၀ျဒစလမသန  ၄ခခ ႏွွ္း ာ့ယွဥ လမ္း 
အလ န က မ ခမ ေ၀ျနသသ ကုုုုိေ၀ျတ ႔၀ သ  ဖမ သသ မည္။

အမအညီ၀္း ခံမမ ွ
ေ၀ျကမမက  မက ခ္း ေ၀ျ္း 

ေ၀ျကမမက  မက ခ္း ေ၀ျ္း 
ခန ႔ ွန  



  သ ေ၀ျထမ္း မုုုု

ေ၀ျဒသ
အဆ္း ာ့

  သ ေ၀ျထမ္း မုုုု

ေ၀ျဒသ
အဆ္း ာ့

  သ နယ /
တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ 

အသုုုုံ မ၀ိတ 
ခ္း ေ၀ျ္း 

အဆ္း ာ့ ၂ မည္။
အမုုုုိ ၀အဆ္း ာ့ဆ္း ာ့ ကမ 
ခ္း ေ၀ျ္း ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  
သယံဇမတခ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု   သ ေ၀ျထမ္း မုုုုံ၊
  သ နယ /တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ ံ၊ ေ၀ျဒသႏွ ၀အမုုုုိ ၀ မမ 
အဆ္း  ာ့ဆ္း ာ့ ကမ ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  (ဗဟုုုုိ ွခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  
ဟုုုုလသ  ေ၀ျခစဆုုုုိသသ )    လုုုု  သသ ာ့အခွတ ္း 
ဘတ  မတ လုုုုိေ၀ျ္း      မမ သုုုုိ႔ ဟုုုုတ အဆ္း အ ခ္း  ြဲာ့
သုုုုံ မ ြဲ   မမ   ဖမ ေ၀ျ စေ၀ျမ၀န ခ္း ေ၀ျ္း ႏွွ္း ာ့
အသုုုုံ မ၀ိတ တမခန  မမ  မမ တ ွတသ  
ေ၀ျ ွ္း  မ  ေ၀ျ  လုုုုိက ၀န လုုုုိသသ မည္။

၂ခခ၈ အေ၀ျ ခခံဥ ေ၀ျဒအ၀
  သ နယ ႏွွ္း ာ့တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ  မမ အဖုုုုိ႔
မအညီ ံကိန  ္းယ  မမ  ဖမ ေ၀ျသမ ေ၀ျဒသတ ္း  လ    မမ ံ၊ ေ၀ျဒသတ ္း  
အိ  ၀မတသ ေ၀ျဆမက  ခ္း  ံ၊ မုုုုိက  မိ  ေ၀ျ၀ ႏွွ္း ာ့
အ န  ေ၀ျ ဖမခန   မမ သမ ေ၀ျဆမက လုုုု  ႏွုုုုိ္း ခ ္း ာ့၀ွိသသ မည္။

  သ နယ /
တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ 



  သ ေ၀ျထမ္း မုုုု ၀သုုုုံ  ွန  ေ၀ျ ခ  သ ေ၀ျထမ္း မုုုု   န  မႏွုုုုိ္း ္ံး ဗဟုုုုိအမုုုုိ ၀သသ ေ၀ျ၀နံံ၊
ဓမတ ေ၀ျ္း ႔ႏွွ္း ာ့ တ ္း  ထ က  ွ အဓိကအခ န အခ မမ ကိုုုု
တမခန ယူ ေ၀ျကမက ခံလမက ၀ိွသသ မည္။

  သ နယ ႏွွ္း ာ့တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ 
 မမ အေ၀ျန ဖ္း ာ့ ကုုုုန မသ ခ န ံ၊
ေ၀ျ  ခ န ံ၊ သြဲႏွွ္း ာ့ ေ၀ျကမမက မ၀မ 
ထုုုုတ လုုုု  ခ န 
အမ၀ိွသသ  မမ ကိုုုုသမ
မသ   က  ႏွုုုု္ိး  ကသသ မည္။

ႏွုုုုိ္း ္ံး ုုုုိ္း လုုုု  ္းန   မမ ဘ႑မေ၀ျ၀ 
ခန ႀကအညီ ဌမန

လုုုု  ္းန  အ  တ ၀မခုုုုိ္း ႏွ 
န  ႏွွ္း ာ့ လုုုု  ္းန  ခ္း ေ၀ျ္း ခ န 

လုုုုိ္း မ္း ေ၀ျ က ႏွုုုုိ္း ္းေံ၀ျတမ ႏွ္ွး ာ့
အကမ ိ တူ  ူ
ေ၀ျ ွ္း   ခ္း  

လုုုု  ္းန  ခ္း ေ၀ျ္း ခ န အခ န ေ၀ျတမ  မမ ခ္း ေ၀ျ္း ခ န အေ၀ျကမက 
ခ န  မမ 

ႏွုုုုိ္း ္းေံ၀ျတမ 
ထုုုုတ ကုုုုန ေ၀ျခမုုုု



ႏွုုုုိ္း ္ံးအဆ္း ာ့အမုုုုိ ၀

ေ၀ျဒသႏွ ၀ံ၊
ေ၀ျဒသခံ အမုုုုိ ၀

၆ခ
၀မခုုုုိ္း ႏွ န  

ဖိလမ  ုုုုိ္း တ ္း 
ႏွုုုုိ္း ္ံးအဆ္း ာ့ အမုုုုိ ၀ံ၊
ေ၀ျဒသႏွ ၀အမုုုုိ ၀
အမုုုုိ ၀အဆ္း ာ့ ၂
ဆ္း ာ့လုုုု ံသသ 
သတ  တ ္း   ွ
အခ န ေ၀ျတမ  မမ 
၀၀ိွ ကသသ မည္။

လုုုုိ္း မ္း ေ၀ျ က ႏွုုုုိ္း ္းေံ၀ျတမ ႏွ္ွး ာ့
အကမ ိ တူ  ူ
ေ၀ျ ွ္း   ခ္း  

လုုုု  ္းန  ခ္း ေ၀ျ္း ခ န အခ န ေ၀ျတမ  မမ ခ္း ေ၀ျ္း ခ န အေ၀ျကမက 
ခ န  မမ 

ႏွုုုုိ္း ္းေံ၀ျတမ 
ထုုုုတ ကုုုုန ေ၀ျခမုုုု

၄ခ
၀မခုုုုိ္း ႏွ န  



ႏွုုုုိ္း ္ံးအဆ္း ာ့ အမုုုုိ ၀

ေ၀ျဒသႏွ ၀/ေ၀ျဒသအမုုုုိ ၀

• အႀကအညီ မမ တူ ေ၀ျဖမ ခ ္း ာ့ မမ ခမထမ ေ၀ျ  ၀မတ ္း 
 ွခ္း အ ကံေ၀ျ  တုုုုိ္း  ္း ခံ၀သသ မည္။

• အေ၀ျသ မမ မအညီ ံကိန   မမ ေ၀ျမမ္း ာ့ ကသ ာ့ ခ္း  ံ၊  တ ခန  ကမ္း ဆုုုုိ္း ၀မ
ကမက ယ   အမအညီအမဥ  မမ ေ၀ျဆမ္း ၀ က   ကိုုုု ႀကအညီ  က  သသ မည္။

• အေ၀ျသ မမ တူ ေ၀ျဖမ ခ ္း ာ့ခမေ၀ျ  သသ ာ့ နယ ေ၀ျ   မမ ံ၊
လုုုုိ္း မ္း ခမထမ ေ၀ျ   ခ္း   မမ တ ္း  ွခ္း သသ မည္။

• အေ၀ျသ မမ မအညီ ံကိန   မမ ေ၀ျမမ္း ာ့ ကသ ာ့ ခ္း  ံ၊  တ ခန  ကမ္း ဆုုုုိ္း ၀မ
ကမက ယ   အမအညီအမဥ  မမ ေ၀ျဆမ္း ၀ က   ကိုုုု ႀကအညီ  က  သသ မည္။

• အႀကအညီ မမ တူ ေ၀ျဖမ ခ ္း ာ့ မမ ခမထမ 
ေ၀ျ  ႏွုုုုိ္း ခ ္း ာ့၀ိွသသ မည္။

• အႀကအညီ မမ မအညီ ံကိန   မမ ေ၀ျမမ္း ာ့ ကသ ာ့ ခ္း  ံ၊
 တ ခန  ကမ္း ဆုုုုိ္း ၀မ
ကမက ယ   အမအညီအမဥ  မမ ေ၀ျဆမ္း ၀ က   ကိုုုု
ႀကအညီ  က  သသ မည္။

• အေ၀ျသ မမ တူ ေ၀ျဖမ ခ ္း ာ့ခမေ၀ျ  သသ ာ့
နယ ေ၀ျ   မမ ံ၊
လုုုုိ္း မ္း ခမထမ ေ၀ျ   ခ္း   မမ တ ္း  ွခ္း သသ မည္။

• အေ၀ျသ မမ မအညီ ံကိန   မမ ေ၀ျမမ္း ာ့ ကသ ာ့ ခ္း  ံ၊
 တ ခန  ကမ္း ဆုုုုိ္း ၀မ
ကမက ယ   အမအညီအမဥ  မမ ေ၀ျဆမ္း ၀ က   ကိုုုု
ႀကအညီ  က  သသ မည္။

ဘ႑မေ၀ျ၀ ဆုုုုိ္း ၀မ
ဗဟုုုုိခမ   ကုုုုိ္း   ေ၀ျလမမာ့ခမ ခ္း  ႏွ္ွး ာ့အတူ
လုုုု   ုုုုိ္း ခ ္း ာ့တမခန  မမ ကိုုုု ဗဟုုုုိခမ   ကုုုုိ္း ထမ   
ေ၀ျလမမာ့ခမ ခ္း   မမ လသ   ဖမ ေ၀ျ စလမသသ မည္။



%

%

အဆ္း ာ့ ၃မည္။
  သ နယ ႏွွ္း ာ့
တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ  မမ  ကမ 
ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  
  သ နယ ႏွွ္း ာ့ တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ  မမ  ကမ သုုုုိ႔ ဟုုုုတ 
ေ၀ျအမက ေ၀ျ ခအဆ္း ာ့ အမုုုုိ ၀ ကမ တ ္း 
၀ွ္း  လ္း  ၿ အညီ တန  တူသအညီ မွ၀ွသိသ ာ့ ခ္း ေ၀ျ္း ခ ြဲေ၀ျခ   ုုုုံမံ မမ 
အေ၀ျကမ္း အထသ ေ၀ျဖမ ေ၀ျဆမ္း ၀ က ႏွုုုုိ္း ၀န  ွမ
အေ၀ျ၀ ႀကအညီ သသ မည္။ (အခမ္း  ခမ္း  ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  ဟုုုုလသ  
ေ၀ျခစဆုုုုိ ကသသ မည္။) 

သယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု   သ နယ အဆ္း ာ့
အမုုုုိ ၀ မမ  ကမ တ ္း ခ ြဲေ၀ျခ က၀မတ ္း ထ က ကုုုုန အေ၀ျ ခ   
(derivation-based) သုုုုိ႔ ဟုုုုတ 
ကိန   ဏန  အေ၀ျ ခ   သသ ာ့ (indicator-based) နသ  ကိုုုု
အသုုုုံ     ကသသ မည္။
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300 ဗဟုုုုိ ွွခ ြဲေ၀ျခေ၀ျ  သသ ာ့ွမုုုုမုုုုေ၀ျ ွ္း    မဏွ
(ကမ  ေ၀ျ္း ွဘအညီလအညီယံေ၀ျ ွ္း  ) 
ေ၀ျဒသအလုုုုိက ၀၀ွိသသ ာ့ွ  မဏွ
(ကမ  ေ၀ျ္း ွသန  ေ၀ျ ွ္း  ) 

၂ခ၁၅/၁၆ ဘ႑မေ၀ျ၀ ႏွွမ တ ္း   သ နယ ႏွွ္း ာ့ တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ အမုုုုိ ၀ မမ သသ 
  သ ေ၀ျထမ္း မုုုု ဘတ  မတ  ွ ေ၀ျအမက ေ၀ျဖမ    ွအတုုုုိ္း  လက ခံ၀၀ွိခြဲာ့သသ မည္။

သုုုုိ႔ေ၀ျသမ လသ    န  မႏွုုုုိ္း ္းံတ ္း သဘမခသယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု
သအညီ သန ႔ခ ြဲေ၀ျခသသ ာ့ မနမ  ၀ွိေ၀ျသ  ွမည္။

ကယမ   န က၀္း ဧ၀မခတအညီ  ႏွ ေ၀ျလ ခမ္း   ြဲခူ ၀ခုုုုိ္း  ေ၀ျက  ၀န ကုုုုန တနသၤမ၀အညီ ကခမ္း ံ၊ မမ ကုုုုိ္း  ၀ွ   



အ္း ဒုုုုိနအညီ ၀ွမ ႏွုုုုိ္း ္းတံ ္း ကုုုုန  တ ္း  ေ၀ျ၀နခံ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု ထုုုုတ ကုုုုန အေ၀ျ ခ   မနမ (derivation based)  ဖ္း ာ့ခ ြဲေ၀ျခသသ မည္။
၀၀ွိလမသသ ာ့ သယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း တမိတ တ ုုုုိ္း  ကိုုုု ထ က ၀ွိ၀မ  ူ၀္း  ေ၀ျဒသသုုုုိ႔   န လသ ခ ြဲေ၀ျခေ၀ျ  သသ မည္။
(အ္း ဒုုုုိနအညီ ၀မွ တ ္း က   လ န ေ၀ျ၀န ံွ ၀၀ွိသသ ာ့ခ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း   ၀ွ ိွ) 

ထုုုုတ ကုုုုန အေ၀ျ ခ   မနမ သသ အလ ယ တကူအေ၀ျကမ္း အထသ ေ၀ျဖမ ႏွုုုု္ိး ေ၀ျသမ လသ  ခ္း ေ၀ျ္း အတက အကမ
 တသ ၿ္းိ   ခ္း  (boom-bust cycles) ကိုုုု ၀ံဖန ၀ခံွ  ဖမ ေ၀ျ စေ၀ျမတတ သသ မည္။

၆.၂
၀မခုုုုိ္း ႏွ န  

၃.၁ ၀မခုုုုိ ္း ႏွ 

၆.၂ ၀မခုုုုိ္း ႏွ န 

ထုုုုတ လုုုု  သသ ာ့ ခ၀ုုုုိ္း 

ထုုုုတ လုုုု  သသ ာ့ ၿ ိ ႔နယ ထုုုုတ လုုုု  သသ ာ့ ခ၀ုုုုိ္း တ ္း   ွ
ထုုုုတ လုုုု     ၀ွသိသ ာ့ ၿ ိ ႔နယ  မမ 

ခ ၀မခုုုုိ္း ႏွ န  ထုုုုတ လုုုု     ၀ွသိသ ာ့ ခ၀ုုုုိ္း 

ထုုုုတ လုုုု  သသ ာ့ေ၀ျဒသ မမ ထုုုုတ လုုုု     ၀ိွသသ ာ့ ေ၀ျဒသ မမ 



သ န  ကိန  ၁ သ န  ကိန  ၂ သ န  ကိန  ၃
သဘမခ
သယံဇမတ

ခ္း ေ၀ျ္း ၀မခုုုုိ္း ႏွ န  

သယံဇမတခ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု အသ န  ကိန  အေ၀ျ ခ    ုုုုမံ ံဖမ လသ  ခ ြဲေ၀ျခႏွုုုုိ္း သသ မည္။
ယ္း   ုုုုံမ ံဖ္း ာ့ခ ြဲေ၀ျခ     ၀န အတ က အခမက အလက အတအိကမ မုုုုံလ္း မ မ၀၀ွ၀ိန လုုုုိၿ အညီ ထုုုုတ လုုုု  သသ ာ့
ေ၀ျဒသ မမ အတ က ၀သ ၀ ယ သသ ာ့ ခ ြဲေ၀ျခ   ုုုုမံံ  ဟုုုုတ  ွမည္။ ဆ္း  ၀ြဲသသ ာ့ေ၀ျဒသ မမ အတ က ၀သ ၀ ယ ၿ အညီ 

အသုုုုံ    ႏွုုုုိ္း သသ မည္။

အခ န ခ္း ေ၀ျ္း နသ  သသ ာ့ေ၀ျဒသ သုုုုိ႔ ဟုုုုတ သဘမခ ေ၀ျဘ ဒဏ ကိုုုု ခံ၀သသ ာ့ ေ၀ျဒသ မမ အတ က လသ  
၀သ ၀ ယ  အသုုုု ံ   ႏွုုုုိ္း သသ မည္။ ေ၀ျဒသ မမ  ကမ တ ္း သမတူသအညီ မွ ၀ွသိသ ာ့

ကိမၥ၀   မမ ေ၀ျလမမာ့ခမ၀န အတ က လသ  အသုုုုံ    ႏွုုုုိ္း သသ မည္။



အဆ္း ာ့ ၄
သယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း 
အတက အကမမအညီ ံ ခ္း  
ထ က ကုုုုန အေ၀ျ ခ   ခ ြဲေ၀ျခေ၀ျ   ခ္း   ုုုုံမံသသ 
ခ္း ေ၀ျ္း တက လမ္း တက သေ၀ျလမက အသုုုုံ မ၀ိတ   ္း ာ့သသ ာ့
အသုုုုံ မ၀ိတ  မမ (pro-cyclical government spending) ကိုုုု
 ဖမ ေ၀ျ စေ၀ျမႏွုုုုိ္း သသ မည္။ ခ္း ေ၀ျ္း ေ၀ျကမ္း  လမ္း ေ၀ျကမ္း  သေ၀ျလမက 
သုုုုံ မ ြဲခြဲာ့ၿ အညီ ခ္း ေ၀ျ္း နသ  သသ ာ့အခွ  ဖသ ာ့တ္း  ၀န အခက အခြဲ၀ွိသသ ာ့
သုုုုံ မ ြဲ   ုုုုံမံ ဖမ သသ မည္။   သ သူအကမိ  ၀ွိ သ ာ့ မအညီ ံကိန   မမ သုုုုိ႔ ဟုုုုတ 
  သ သူ႔ခန ေ၀ျဆမ္း   ကုုုုန ကမမ၀ိတ အ ဖမ သုုုုံ မ ြဲ၀ သ ာ့ အမမ 
ခ္း ေ၀ျ္း ေ၀ျကမ္း  လမသသ ႏွွ္း ာ့အေ၀ျလမမက ၀၀ွိလမသသ ာ့ ခ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု
ႏွ န  ထမ   ္း ာ့သသ ာ့ ေ၀ျဆမက လုုုု  ေ၀ျ၀ မ၀ိတ အ ဖမ သုုုုံ မ ြဲ ခ္း  ံ၊
လုုုု  ခလမမ အ  ္း ာ့ႏွ န   ဖ္း ာ့ သုုုုံ မ ြဲ ခ္း  ံ၊ ေ၀ျ၀ေ၀ျ စဆအညီမအညီ ံကိန   မမ ကိုုုု
အေ၀ျကမ္း အထသ ေ၀ျဖမ  ခ္း  အမ၀ွိသသ ာ့ ကိမၥ မမ တ ္း 
အသုုုုံ     ခ္း   ဖမ သသ မည္။ ခ္း ေ၀ျ္း ေ၀ျလမမာ့ကမသ မ သသ ာ့အခွတ ္း 
အမုုုုိ ၀သသ အသုုုုံ မ၀ိတ ေ၀ျလမမာ့ခမ   မမ အ က    တ      လုုုု  ၀ ခ္း  ံ၊
အေ၀ျ က  တ္း ၿ အညီ ႏွုုုုိ္း ္းဒံုုုုကကေ၀ျ၀မက ၀သသ မည္။



ခ္း ေ၀ျ္း အတက အကမ ခ္း  ကိုုုု
ကုုုုိ္း တ ယ ၀န  ဟမဗမ်ဟမအ မမ အ  မ ၀ိွသသ မည္။

၁မည္။  ေ၀ျ မွမ လ္း ာ့ဘြဲခ္း ေ၀ျ္း ကမသ မ သသ  မမ ကိုုုု  ကုုုုိတ္း   ္း ဆ္း သသ ာ့အေ၀ျန ဖ္း ာ့
  သ နယ အမုုုုိ ၀အေ၀ျန ဖ္း ာ့ ခ္း ေ၀ျ္း အ မမ အ  မ ခ္း လမသသ ာ့အခွတ ္း သယံဇမတ
ခ္း ေ၀ျ္း  မမ ကိုုုု မုုုုေ၀ျဆမ္း  ထမ ႏွုုုုိ္း သသ မည္။

၂မည္။ ေ၀ျ္း ေ၀ျခမ  ခ္း  သုုုုိ႔ ဟုုုုတ ႏွုုုုိ္း ္းံအေ၀ျ က   မမ ကိုုုု ကူသအညီေ၀ျ  ဆ  ေ၀ျ   ခ္း   ဖ္း ာ့
  သ နယ အမုုုုိ ၀ မမ သသ ခ္း ေ၀ျ္း အတက အကမ  ဖမ မဥ  မမ ကိုုုု ကိုုုု္း တယ ႏွုုုု္ိး သသ မည္။

၃မည္။   သ ေ၀ျထမ္း မုုုု အမုုုုိ ၀အေ၀ျန ဖ္း ာ့   သ နယ အမုုုုိ ၀ မမ သုုုုိ႔ ခ ြဲေ၀ျခ   မမ    လုုုု  ၀မတ ္း 
အကန ႔အသတ  မမ  ဖ္း ာ့လ ြဲေ၀ျ  မ္း    (smooth transfers)  မမ    လုုုု  ႏွုုုု္ိး သသ မည္။



?
အဆ္း ာ့ ၅
  ္း ာ့လ္း    ္း သမ  ႏွွ္း ာ့
ေ၀ျမမ္း ာ့ ကသ ာ့ထနိ  ေ၀ျကမမ္း     မမ 
တ္း  ကမ  မ မ   လုုုု   ခ္း  
ခ္း ေ၀ျ္း ႏွွ္း ာ့ ထ က ေ၀ျ္း ခ္း ေ၀ျ္း မအညီ ဆ္း    
 ွန ကန ေ၀ျ ကမ္း  မမ ေ၀ျဆ ခံႏွုုုုိ္း သသ ဆုုုုိ ွသမ ခ္း ေ၀ျ္း ခ ြဲေ၀ျခ   ုုုုံမံသသ 
အမုုုုိ ၀ အဆ္း ာ့ဆ္းာ့  ကမ ယုုုုံ ကသ   တသ ေ၀ျဆမက  ခ္း  ကိုုုု
အေ၀ျထမက အကူ   ႏွုုုုိ္း  သ  ဖမ သသ မည္။

အခမက အလက  မမ ဖ ္း ာ့   ခ္း  ံ၊ လ တ လ  ေ၀ျသမ မမ၀္း  မမ ခ္း  ခ္း  ံ၊
တ ္း  ထ က လုုုု  ္းန    ္း ာ့လ္း    ္း သမ  အမအညီအမဥ (Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI) တ ္း  ွခ္း  ခ္း   ဖ္း ာ့သမ
ေ၀ျမမ္း ာ့ ကသ ာ့ထနိ  သိ     ကိုုုု အမ ေ၀ျကမ္း  ေ၀ျမ သ  ဖမ သသ မည္။



အဆ္း ာ့ ၆
ခ္း ေ၀ျ္း ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  ႏွ္ွး ာ့ တ သက ၿ အညီ ႏွုုုုိ္း ္းံအဆ္း ာ့
သေ၀ျဘမတူသအညီခမက တသ ေ၀ျဆမက  ခ္း  
ခ ြဲေ၀ျခေ၀ျ  သသ ာ့မနမ ေ၀ျ စလုုုုိက  သဘမခ သယံဇမတ ခ ြဲေ၀ျခ  သသ ဖ ံ႔ၿဖိ    ၀လဒ  မမ ကိုုုု
ေ၀ျတမက ေ၀ျ  မ္း ေ၀ျမသသ ံ၊ သယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း ႏွွ္း ာ့  တ သက ၿ အညီ ေ၀ျဒသခံ မမ 
နမကမသ     မမ ကိုုုု ေ၀ျ  လသ ေ၀ျမႏွုုုုိ္း ၿ အညီ သယံဇမတ က႑တ ္း 
တမခန သိ၀္း  ႏွွအညီ      ႏွွံ   မမ ကိုုုု ဆ ြဲေ၀ျဆမ္း ႏွုုုုိ္း ေ၀ျမကမ ေ၀ျ၀၀ွသ သေ၀ျဘမေ၀ျဆမ္း သသ ာ့
ၿ္းိ   ခမ   ေ၀ျ၀ ကိုုုု အေ၀ျထမက အကူ ဖမ ေ၀ျမသသ မည္။

ဘ႑မေ၀ျ္း ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  သသ ဘ၀မဇအညီ ံ၊ ကေ၀ျနဒွံ၊ က န  ုုုုိံ၊ အ္း ဒုုုုိနအညီ ၀ွမ ံ၊  ွ ူအမ ႏွမ်  အညီနအညီ ႏွွ္း ာ့ ဖိလမ  ုုုုိ္း တုုုုိ႔ ွ ေ၀ျတမ လွန ေ၀ျ၀ အဖ ြဲ႔ မမ သုုုုိ႔ ဟုုုုတ 
ခ ြဲထ က ေ၀ျ၀ အဖ ြဲ႔ မမ ကိုုုု အ က   ဖက နသ  လ   ကိုုုု ေ၀ျ၀  ခမယ  သ ာ့အမမ သဘမခ သယံဇမတ ခ ြဲေ၀ျခ  ႏွွ္း ာ့ တ သက ၿ အညီ နသ   သမ ုုုုိ္း  ဆုုုုိ္း ၀မ
ေ၀ျဆ  ေ၀ျႏွ     မမ တ ္း  ွခ္း ေ၀ျဆ  ေ၀ျႏွ  ၀န တ န  အမ  ဖမ ေ၀ျမသသ မည္။ အဓိက အေ၀ျ၀ ႀကအညီ သူ မမ သသ ခ ြဲေ၀ျခ   ုုုုံမံကိုုုု သေ၀ျဘမ တူ ွ ြဲလမက 
ဆက လက အေ၀ျကမ္း အထသ ေ၀ျဖမ သသ ဆုုုုိ ွက အမုုုုိ ၀ေ၀ျ စတ ္း  ခန ႔ေ၀ျလ မမ ထ္း   ္း    မမ  ဖမ ေ၀ျ စေ၀ျမႏွုုုုိ္း သကြဲာ့သုုုုိ႔ ေ၀ျဒသခံ မမ င္ငံ၏
နမကမဥ     မမ ကိုုုုလသ  ေ၀ျ ဖ၀ွ္း  ႏွုုုုိ္း  သ  ဟုုုုတ  ြဲ  ဋိ ကက မမ ကိုုုု  ုုုုိ ႀကအညီ ထ မ ေ၀ျမ သ  ဖမ သသ မည္။ ထုုုုိ႔ေ၀ျ ကမ္း ာ့ ႏွုုုုိ္း ္းအံဆ္း ာ့ံ၊   သ နယ ႏွွ္း ာ့
တုုုုိ္း  ေ၀ျဒသႀကအညီ အဆ္း ာ့ ေ၀ျခွ္း  ေ၀ျဆမ္း  မမ သသ မနမ တခုုုုကိုုုု ခုုုုိ္း  ခန  ေ၀ျဖမ ထုုုုတ သေ၀ျဘမတူ အသုုုုံ ခမ၀န  ွမ အေ၀ျ၀ ႀကအညီ သသ မည္။



The Natural Resource Governance Institute (NRGI) သသ ႏွုုုုိ္း ္းငံ္ငံ၏ သဘမခ သယံဇမတ  မမ င္ငံ၏ အကမိ  ကိုုုု
ႏွုုုုိ္း ္းသံမ  မမ အေ၀ျန ဖ္း ာ့ အ  သ ာ့အခ ခံမမ ႏွုုုုိ္း ၀န အတ က နသ   သမအ ကံေ၀ျ   ခ္း  ံ၊ တုုုုိက တ န   ခ္း  ံ၊ အသုုုုံ ခမ
သုုုုေ၀ျတသနေ၀ျဆမ္း ၀ က  ခ္း  ံ၊   ခွဒ  ုုုုိ္း  ဆုုုုိ္း ၀မ ေ၀ျလာ့လမ ခ္း  ံ၊ အ၀သ အေ၀ျသ  ဖ ံ႔ၿဖိ  ေ၀ျ၀  မမ ေ၀ျဆမ္း ၀ က  ခ္း   ခ္း ာ့
 ံာ့ ုုုုိ    မမ    လုုုု  ေ၀ျနသသ ာ့ အဖ ြဲ ႔အမသ   ဖမ သသ မည္။ ၀န ကုုုုန အေ၀ျ ခ   သသ ာ့ ႏွုုုုိ္း ္ံးဆုုုုိ္း ၀မ၀ုုုုံ ကိုုုု ၂ခ၁၂ ခုုုုႏွွမ တ ္း 
မတ္း ဖ ္း ာ့လမွ လမက လုုုု  ္းန   မမ ေ၀ျဆမ္း ၀ က ေ၀ျနၿ အညီ ဖမ သသ မည္။

NGRI ထုုုုတ   န ခြဲာ့သသ ာ့ အမအညီ၀္း ခံမမ - ဓနခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  ံ၊   န  မာ့ သဘမခ သယံဇမတ ခ္း ေ၀ျ္း ခ ြဲေ၀ျခ ခ္း  အမအညီ၀္း ခံမမႏွွ္း ာ့ အ ခမ 
သုုုုေ၀ျတသနမမေ၀ျဆမ္း  မမ ကိုုုု www.resourcegovernance.org တ ္း ခ္း ေ၀ျ၀မက ေ၀ျလာ့လမႏွုုုုိ္း  ွသသ မည္။

ၿသ ုုတ လ ၂ခ၁၆


