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ျမန္မာ - သယံဇာတ စီမံမႈ - ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္း
သဘာ၀သယံဇာတ အခြန၀
္ င္ေငြမ်ား ခြေ
ဲ ၀မႈမ်ားရွိမည္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္မည္ ေလာ…….

အန္ဒရူးေဘာင္ယာ ႏွင့္ ေမာ္ထြန္းေအာင္
ႏု၀
ိ င္ဘာ

၈

ဆုိလ်င္

အစုိးရအသစ္ေရြးေကာက္ရန္

မဲေပးၾကေတာ့မည္။

လူအမ်ားက

လည္းစိတ္၀င္စားလ်က္ရွိၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေနႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အႏုိင္ရမည္ဟု

ေလ့လာသူအမ်ားအျပားက

ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

(NLD

သည္၂၀၁၂

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္ေနရာ ၄၅ ေနရာ အနက္ ၄၃ ေနရာအႏုိင္ရခဲ့သည္။) ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္
အတုိင္း NLD အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ ညြန္ေပါင္းဖြဲ႔ၿပီး အစုိးရဖြဲ ႔သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖု႔ိ ၅၃
ႏွစ္တာအတြင္း အရပ္သားအမ်ားစုႏွင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ အစုိးရကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရသူမည္သူပင္ျဖစ္ေစ

ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာမ်ားကေတာ့

တပုံတပင္

ရွိေနသည္။

ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အလြန္အမင္းေနာက္က်ျခင္းမွစၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၁၈ ဖြဲ႕ႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းအထိ

ရွင္းရမည့္ကိစၥေပါင္း

သန္းေကာင္စာရင္းမ်ားအရလည္း

ျမန္မာသည္

ရာေထာင္ေသာင္းျဖစ္သည္။

အာရွတခြင္တြင္

ေမွွ်ာ္မွန္းလူ႔သက္တမ္း

၂၀၁၄
အတုိဆုံး၊

ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွမ
ိ ႈ အဆင့္အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေနသည္။
အစုိးရႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး (Nation- wide Cease Fire Agreement,
NCA) တြင္ သဘာ၀သယံဇာတ အခြန၀
္ င္ေငြ ခြဲေ၀ေပးျခင္းကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ပါ၀င္ေစရမည္ဟု ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔အ
ဲ မ်ားစုက သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ထားသည္မ်ားရွိသည္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပာြ းရာေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ စစ္သားမ်ားအဆုိအရ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူတူးေဖာ္ခြင့္၊
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္

ရရန္

ႏွစ္ဖက္လုံးက

ေျပာင္းလဲမႈသည္

သယံဇာတ

အေျခအေနေကာင္းမ်ား

ျကုိးစားေနၾကသည္ဟု

သိရသည္။

ျကြယ္၀သည့္ေဒသမ်ားအတြက္

ျဖစ္ထြန္းေစရန္မွာ

သဘာ၀သယံဇာတ

ယေန႔သြားေနသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ဒီမုိကေရစီ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး

အခြန၀
္ င္ေငြမ်ားခြေ
ဲ ၀ေပးမႈေပၚတြင္

မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။
သမုိင္းတေလ်ာက္က်င့္သုံးလာသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစုိးရအျကံေပးမ်ား၊
တတ္သိပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ အတုိက္အခံမ်ားကပါ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္မ်ားခ်ထားေပးရန္ (fiscal
decentralization)

အၾကံေပးခဲ့သည္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာ

ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

သယံဇာတ၀င္ေငြအခြန္အခမ်ား

စီမံခင
ြ ့္ေပးျခင္းအပါအ၀င္

အတုိင္းအတာတခုထိ
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်

ျခင္းသည္ ျမန္မာ၏ ဆင္းရဲမေ
ြဲ တသည့္ေဒသမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတုိးတက္လာေစမည္၊ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားကို
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ လ်စ္လ်ဴရႈထားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု ၄င္းတု႔က
ိ
ေထာက္ျပထားသည္။
အခြန၀
္ င္ေငြစီမံခြင့္ ခြဲေ၀ျခင္းသည္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား အတြက္ အဓိကက်သည္
သာမက

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

က်င့္၀တ္ကုိက္ညီ

ျပည္သူ႔ဘ႑ာရင္းႏွီးျမဳ႔ပ္ႏွံမႈ

အရည္အေသြးေကာင္းသည့္

အရည္အေသြးကိုလည္းတုိးတက္ေစမည္၊

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း

တြင္းထြက္က႑သုိ႔

ေရာက္လာေစရန္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အတုိင္း ျဖစ္လာ မျဖစ္လာ
ဆုိသည္ကေတာ့ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မည့္ စနစ္ ျပင္ဆင္ပုံစံ ထုတ္ထားမႈေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။ NRGI
အေနျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိဦးစီးမူေလ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ သယံဇာတ
အခြန၀
္ င္ေငြခြဲေ၀မႈ (အစုိးရအဖြဲ႔ၾကား လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ထားမႈမ်ား)ကို မည္သ႔ေ
ုိ ဆာင္ရြက္
ႏုိင္မည္နည္းတု႔က
ိ ို

အနီးကပ္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။

မည္သ႔ျို ပဳလုပ္သြားသင့္သည္ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

သယံဇာတ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈကို

အၾကံယူတုိင္ပင္မႈမ်ားကို

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္

ေလ့လာသုေတသနျပဳထားခ်က္မ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သယံဇာတအေနအထား
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဖုိးအတန္ဆုံးေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသနည္း။ သယံဇာတ
ျကြယ္၀သည့္ျပည္နယ္မ်ားသည္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေနပါသလား။
ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ ႏွင့္ သတၱဳတြင္းမွ ရရွိသည့္ အခြန္ ၀င္ေငြ ၉၉ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ကို ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ျပဌာန္း
ထားသည္ႏွင့္အညီ

ဗဟုိ

အစုိးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊

ႏုင
ိ င
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း

ေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအစုိးရမ်ားသုိ႔ အခြန္မ်ားႏွင့္၊ အေထြေထြအသုံးစရိတ္မ်ားခြေ
ဲ ၀
ေပးျခင္းသည္

အေျခအေနေပၚလုိက္

၍ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

ပဋိပကၡထူေျပာသည့္

ကခ်င္၊

ကယား၊

တနသၤာရီေဒသမ်ားကို ဦးစားေပး ခြဲေ၀ေပးသည္။
သတၳဳတြင္းထြက္လုပ္ငန္းထက္စာလ်င္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းမွ အခြန္အခပုိရသည္။ ၂၀၁၂ - ၁၃
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္

ဟုိက္ဒရုိကာဘြန္

တန္ဖုိးမွာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ တန္ေၾကးရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အမ်ားစုမွာ ဓာတ္ေငြ ႔ေရာင္းခ်ရာမွ
ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက

ေရနံႏွင့္
အခြန္၊

တြင္းထြက္တူးေဖာ္ရာမွ
အခြန္ေတာ္

အျဖစ္

ရရွိလာသည့္

အျမတ္ပမာဏမည္မွ်ကို

ေကာက္ခံစုေဆာင္းႏုိင္ခ့သ
ဲ နည္းဆုိသည္မွာ

မရွင္းမလင္းရွိလွသည္။ ဘယ္ေလာက္ကို ျပည္ပပု႔လ
ိ ုိက္သည္၊ ဘယ္ေလာက္ကုိ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည္

သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းကုမၼဏီတြင္ ရင္းႏွီးလုိက္သည္၊ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီတြင္လား၊ ႏုင
ိ င
္ ပ
ံ င
ို တ
္ ြငလ
္ ား၊ စစ္တပ္
ေနာက္ခံ ကုမၼဏီတြင္လား ဆုိသည္မွာလည္း ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
EITI လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

မေ၀းေတာ့သည့္ ကာလတြင္ ယခင္ကာလ

မ်ား ထက္ ပုမ
ိ ရ
ို ရွလ
ိ ာႏုင
ိ မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
တြင္းထြက္တူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး
အစုိးရထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည့္

၂၀၁၃

-

စာရင္းဇယားမ်ားထက္

၁၄

တြင္

၁.၁၅

အမွန္တကယ္

ဘီလီယံဖုိးတင္ပုိ႔ခဲ့သည္ဟူေသာ
ျဖစ္ေပၚေနသည့္

ပမာဏမွာ

အလြန္ကြာျခားသည္ဟု ႏုင
ိ င
္ ျံ ခား သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိသည္။ ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္
စုေဆာင္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၄ တႏွစ္တည္းမွာပင္ ျမန္မာမွ တရုတ္သုိ႔တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
တန္ဖုိးမွာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁၂.၃

ဘီလီယံရွိသည္။

NRGI

ကေတာ့

အမွန္တကယ္တင္ပို႔ခဲ့သည့္

ရတနာပမာဏသည္ အစုိးရက စာရင္းျပသည္ထက္ ၁၀ ဆ ခန္႕ မ်ား ႏုင
ိ ္သည္ဟုခန္႔မွန္းထားသည္ ။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဟုိက္ဒရုိကာဘြန္ႏွင့္ တြင္းထြက္ တည္ေနရာမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ကုန္းတြင္းေရနံ၊

ဓာတ္ေငြ႔၊

တြင္းထြက္

ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ေဒသမ်ားသည္

အဆင္းရဲဆုံးေဒသမ်ား

ျဖစ္ေနပါသလား။
၂၀၁၄ ခုႏွစသ
္ န္းေကာင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္၊ တြင္းထြက္ထုတ္ယူႏုိင္သည့္
ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတုိင္းအတာအရ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းအနည္းဆုံး၊ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ ရယူရန္
ဒုတိယအခက္ခဲဆုံး ေဒသျဖစ္ေနသည္။ ေရနံထြက္သည့္ မေကြးသည္လည္း ေမြးစကေလးေသဆုံးမႈ အျမင့္ဆုံး၊
မိလႅာစနစ္ အညံ့ဆုံးေဒသျဖစ္ေနသည္။
အဆင္းရဲဆုံးေဒသအခ်ိဳ
ကုန္းတြင္းသယံဇာတ

႔တြင္

စုိက္ပ်ိဳးေရး

ဦးစားေပး

ဧရာ၀တီ၊

သို႔မဟုတ္

ခ်င္းကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ

ေလာက္ေလာက္လားလားမထြက္သည့္ေဒသမ်ားပါ၀င္ေနသည္။

ဧရာ၀တီသည္

အာရွတခြင္၏ ကေလးငယ္ေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံးေဒသ၊ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ ရယူႏင
ုိ ္မႈအေျခအေန အဆုိးဆုံးေဒသ
တြင္ပါ၀င္သည္။ ယင္းေဒသလူဦးေရ ၁၂ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ သာ ေနအိမ္တြင္ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳႏုိင္ၾကသည္။ ခ်င္းသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတုိင္းအတာအရ

ကေလးေသဆုံးမႈ

အနည္းဆုံး

ထုိ႔ေၾကာင့္

ေဒသျဖစ္သည္။

ဒုတိယအျမင့္ဆုံး၊

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္

စာတတ္ေျမာက္မႈ

သယံဇာတ

ျကြယ္၀မူ

တတိယေျမာက္
ဒြန္တြဲေနသည္ဟု

ေျပာ၍မရေပ။
ၿမိဳ

႔ႀကီးမ်ားရွိရာ

ရန္ကုန္၊

မႏၱေလး၊

ေနျပည္ေတာ္တ၀ုိက္တြင္ေတာ့

ခုိင္ခုိင္မာမာျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ ထူးဆန္းလွသည့္ကိစၥရပ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။
လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေဒါသမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတၾကားဆက္စပ္မႈ

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား

အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ ႏွင့္ သယံဇာတ ၾကြယ္၀မႈၾကား ဆက္စပ္မႈမွာလည္း မရွင္းလွပါ။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊
မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမး္ ေဒသမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ ခါးစည္းခံရသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔အနက္မွ ကခ်င္၊
ကယား၊ ရွမး္ ကဲ့သုိ႔ေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္အမ်ားစု ပ်ံ ႔ႏံ႔ေ
ွ နထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ကုန္းတြင္း ဟုိက္ဒရုိကာဘြန္၊
တြင္းထြက္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား

အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကုိင္ေနသည္။

ဗမာ

အမ်ားစုေနထုိင္ၿပီး

ကုန္းတြင္း

ဟုိက္ဒရုိကာဘြန္ သုိ႔မဟုတ္ ရတနာထြက္ရွိသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ မေကြး၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကုိင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ
ေဒသမ်ားသည္

အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာ

မရွိသေလာက္နည္းသည္။

(ဗမာ

သည္

လူမ်ားစုတုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္။)
ထူးျခားခ်က္အေနႏွင့္
ေရႊကမ္းလြန္ေရနံ

ရခုိင္တြင္

ကုန္းတြင္းေရနံထုတ္လုပ္မႈ

လုပ္ကြက္ႏွင့္

မၿငိမ္းႏုိင္ျဖစ္ေနသည့္

နီးစပ္သည္။

ရခုိင္ျပည္သည္

ေလာက္ေလာက္လားလားမရွိေသာ္လည္း

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ၏

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၊

အဆင္းရဲဆုံးေဒသမ်ားအနက္

ပဋိပကၡမ်ား

အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္သည္ မိလႅာစနစ္အညံ့ဆုံး၊ လူမႈေရးအညြန္း အားလုံးနီးပါးတြင္ ေနာက္ေကာက္အက်ဆုံး ေဒသျဖစ္သည္။
အေရးပါသည့္ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းမ်ားသည္ ရခုင
ိ ၊္ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၱေလး၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ တနသၤာရီ ႏွင့္ ရန္ကုန္ကို
ျဖတ္သန္းၾကသည္။
လူမ်ိဳးစုမ်ား၏

ေဒါသကိုဆြသည့္

ပဋိပကၡမ်ားသည္

ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းၾကာင့္

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။

သမုိင္းတေလ်ာက္မွ

အၾကမ္းဖက္
စတင္ကာ

ယေန႔ထက္တုိင္ သယံဇာတမွရသည့္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားစုသည္ ဗမာဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ
ႏွင့္၊

စစ္တပ္ေနာက္ခံကုမၼဏီမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ

အစုိးရႏွင့္

ပတ္သက္ရာ

အသင္းအပင္းမ်ားကသာ

ရရွိခံစားေနၾကရသည္။ သယံဇာတျကြယ္၀သည့္ ေဒသမ်ားမွ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို သယံဇာတ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
တုိက္ရုိက္ခြဲေ၀ျခင္းမရွိျခင္းက မတရားမႈမ်ားကို ထပ္ေလာင္းအားေပးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခင
ြ ့္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းသည္
သဘာ၀သယံဇာတ

(national

၀င္ေငြခြဲေ၀ေပးျခင္း၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

ထုတ္ယူေရးဆုိင္ရာ

တုိးတက္ေစလာမည္ျဖစ္သည္။
သေဘာတူသည့္

သယံဇာတ
စာခ်ဳပ္မ်ားကို

အေရးပါသည့္

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ
ကိစၥျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားေစာင့္ၾကည့္မႈ၊

ထုိျပင္

ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳမွီ တႏုိင္ငံလုံး ကန္႔ကြက္မႈမရွိ
consensus)

အခ်ိဳးအစားကို

ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက

အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္စုံေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ သဘာ၀ သယံဇာတ အခြန၀
္ င္ေငြ
ခြဲေ၀ေရးစနစ္ ဟူ၍ေပၚေပါက္လာနုိင္ျခင္းမရွိဟု ဆုိၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မည္သည့္ပါတီက အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ သေဘာတူသတ္မွတ္ရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။

အန္ဒရူး ေဘာင္ယာသည္ NRGI ၏ အႀကီးတန္း စီးပြားေရး ေလ့လာသူျဖစ္ၿပီး ေမာ္ထြန္းေအာင္သည္ NRGI ၏
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အရာရွိျဖစ္သည္။
ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္ႏွင့္ တြင္းထြက္ျပန့္နွံ႔မႈအေနအထား

လက္၇ွိထုတ္လုပ္ေနသည့္
ပိုက္လိုင္းမ်ားက

ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္အမ်ားစုမွာ

ျပည္နယ္အမ်ားအျပားကို

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းသြားသည္။ယခင္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းအေဟာင္း

(ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ပိုက္လိုင္း) ႏွင့္ ပိုက္လုိင္းအသစ္ (ေဇာတိက လုပ္ကြက္အတြက္
ပိုက္လိုင္း) မ်ားသည္ ရန္ကုန၊္ ပဲခူး၊ မြန္ႏွင့္ တနသာၤရီေဒသမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားသည္။ ေရႊလုပ္ကြက္မွ
ထြက္သည့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းသည္ ရခိုင္၊ မေကြး၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ကို ျဖတ္သန္းသြားသည္။
၂၀၁၄ ဧျပီထိရရွိထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္
၁၇ခုရွိျပီး
၂၀၁၃ခုႏွစ္

အမ်ားစုမွာ

မေကြးတုိင္းတြင္ျဖစ္သည္။

စာရင္းမ်ားအရ

သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနမွ

အၾကီးစားသတၱဳထုတ္ယူမွလုပ္ငန္းမ်ား

ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည့္

လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိသည့္

ျပည္နယ္၂ခု

တုိင္းေဒသၾကီး၂ခုရွိသည္။ တရား၀င္သတၱဳထုတ္ယူမႈကို ခ်င္းျပည္နယ္မွအပ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္အားလုံးတြင္
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၄င္းတို့အနက္မွ

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီးမွ

ေၾကးနီလုပ္ကြက္၊

ကခ်င္ျပည္မွ

ဖားကန့္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္မွ ပတၱျမားႏွင့္နီလာတြင္းမ်ား ၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္
မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးမွ

ေက်ာက္ပုထိုးႏွင့္

မိုးထိေတာင္

ေရႊတြင္းမ်ားသည္

အေရးပါသည္။

တရားမ၀င္တူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအနွ႔အ
ံ ျပားတြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။
စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္တုိင္းအားလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။ အလားလာရွိသည့္
ေနရာမ်ားမွာ ကခ်င္၊ပဲခူး ၊ ရွမ္းတို႔တြင္ သံရိုင္း၊ ရွမ္းျပည္တြင္ သြပ္ႏွင့္ခဲ ၊ မႏၱေလးႏွင့္ စကိုင္းတြင္
ေရႊတို႔ျဖစ္သည္။
စီစဥ္ထားသည္။

ေၾကးနီ၊

နီကယ္ႏွင့္

ခရိမ
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တိုးခ်ဲ႕သြားရန္

အစိုးရအေနျဖင့္

