
ေရနံ၊ သဘာဝဓာာတ္ေေြ ႔က
ရတ ဲ့ေြ ေတ ဘေ္ေေရာက္ေသ ာလသ  ။

ျမန္ေမာဲ့ေရနံံႏွငြ္ေဲ့သဘာဝဓာာတ္ေေြ ႔ ုုုုပ္ေြန္ေလ

MOGE သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလ အေၾကာြ္ေလေ ဲ့ ာျခြ္ေလ။



ျမန္ေမာဲ့ေရနံံႏွငြ္ေဲ့သဘာဝဓာာတ္ေေြ ႔ ုုုုပ္ေြန္ေလ (MOGE)

• အစုုုုရွငေ္ေောပင္ြ္ေျခြ္ေလ
• ံႏုုုုိြ္ေြံေဝဓစုုုု ကုုုုန္ေပစၥည္ေလမ ာလေရာြ္ေလခ ျခြ္ေလ
• အခ န္ေေတာ္ေမ ာလ
•  က္ေမွငတ္္ေ ုုုုလိေၾကလမ ာလ

ဘ႑ာေရလ္န္ေ က လဌာန
• ဝဓြ္ေေြ ခ န္ေ
•  ုုုုပ္ေြန္ေလခ န္ေ
• အေကာက္ေခ န္ေ
• အျခာလ အခ န္ေအခမ ာလံႏွငြ္ေဲ့ အေကာက္ေခ န္ေမ ာလ

ျမန္ေမာက ပ္ေေြ 
သန္ေလေပငြ္ေလ

၄၃၃၂၈၅

MOGE သည္ေ ေရနံံႏွငြ္ေဲ့ သဘာဝဓာာတ္ေေြ ႔
အခ န္ေအခ ဝဓြ္ေေြ အမ ာလစုုုုကုုုုိ
စည္ေလၾကပ္ေေကာက္ေေူစုုုုစည္ေလသည္ေ။

ေရနံံႏွငြ္ေဲ့
ာာတ္ေေြ ႔ဝဓြ္ေေြ 

က ပ္ေေြ သန္ေလေပငြ္ေလ
၂၁၂၉ ၉ ၇၂

၂္၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရလံႏွငစ္ေ



ျမန္ေမာေရနံံႏွငြ္ေဲ့သဘာဝဓာာတ္ေေြ ႔ ုုုုပ္ေြန္ေလ (MOGE)

ဘ႑ာေရလဝဓန္ေ က လဌာန

သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလ

က ပ္ေေြ သန္ေလေပငြ္ေလ
၁၃၂္၁၇၅

၂္၁၃/၁၄ ခုုုုံႏွငစ္ေတ ြ္ေ MOGE မွင ဘ႑ာေရလဝဓန္ေ က လဌာနသုုုုိ႔ ႊ ေျပာြ္ေလေပလမႈမွငာ က ပ္ေေြ သန္ေလေပငြ္ေလ ၈၈္
သာရွငပိပ လ က ပ္ေေြ ၁.၃ ္ရ   ေံကိုုုု သိ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလတ ြ္ေ စုုုုစည္ေလ္ိန္ေလသိမ္ေလ္ာလသည္ေ။

 ႊ ေျပာြ္ေလေပလမႈ

က ပ္ေေြ သန္ေလေပငြ္ေလ
၈၈္၄၄၈

ျပည္ေေ္ာြ္ေစုုုု
ရသုုုုံလစရတိ္ေ

FY 2013/14



သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလဆုုုုိသည္ေမွငာ
ျမန္ေမာံႏုုုုိြ္ေြံ၏

ံႏုုုုိြ္ေြံပုုုုိြ္ေ ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလက
္ိန္ေလခ  ပ္ေေနသည္ေဲ့ သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလေပငြ္ေလ

၁္္ ေက ာ္ေရွငိပပ လ MOGE ၏
သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလသည္ေ အ က လဆုုုုလံျဖစ္ေသည္ေ။



သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလတ ြ္ေ ္ည္ေဲ့သ ြ္ေလ္ာလျခြ္ေလျဖြ္ေဲ့
ရရွငဝိဓြ္ေေြ မ ာလကိုုုု ဘတ္ေဂ တ္ေသုုုုိ႔ေပလသ ြ္ေလျခြ္ေလမျပ ပ 
္ိန္ေလသိမ္ေလ္ာလံႏုုုုိြ္ေၾကသည္ေ။

ေြ္ေလ ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလမွင ္ိန္ေလခ  ပ္္ေ ာလေသာ
အမ ာလျပည္ေသူံႏွငြ္ေဲ့သက္ေဆုုုုိြ္ေသည္ေဲ့
ေြ မ ာလသည္ေ ပုုုုံမွငန္ေ ဘတ္ေဂ တ္ေ ုုုုပ္ေြန္ေလစဥ္ေကိုုုု
ျဖတ္ေသန္ေလျခြ္ေလမရွငပိ   တ္ေေနသည္ေဲ့သေဘာျဖစ္ေသည္ေ။

 က္ေရွငအိခ နိ္ေတ ြ္ေ ေြ္ေလသ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလကိုုုု  ႊတ္ေေတာ္ေမွင
္ိန္ေလေက ာြ္ေလျခြ္ေလမရွငေိသလပင။

ံႏုုုုိြ္ေြံ
ပုုုုိြ္ေ ုုုုပ္ေ
ြန္ေလမ ာလ

အခ န္ေဝဓြ္ေေြ မ ာလ၊

 ႊတ္ေေတာ္ေ

သ လသန္ေ႔စာ
ရြ္ေလမ ာလ



၂္၁၃/၁၄ ခုုုုံႏွငစ္ေတ ြ္ေ ေရနံံႏွငြ္ေဲ့ သဘာဝဓ
ာာတ္ေေြ ႔ ုုုုပ္ေြန္ေလမွငရရွငသိည္ေဲ့ ဝဓြ္ေေြ စုုုုစုုုုေပငြ္ေလ၏ ၅္
ရာခုုုုိြ္ေံႏႈန္ေလ သည္ေ MOGE ၏ သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလသုုုုိ႔
ေရာက္ေရွငသိ ာလသည္ေ။

ရာခုုုုိြ္ေံႏႈန္ေလ



MOGE ၏ သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလတ ြ္ေ ရွငိေနသည္ေဲ့
ေြ သာလပမာဏသည္ေ က န္ေလမာေရလ သုုုုိ႔မဟုုုုတ္ေ

ပညာေရလ အသုုုုံလစရိတ္္ေ က္ေပုုုုိမ ာလသည္ေ။ျပည္ေေ္ာြ္ေစုုုုဘ
တ္ေဂ တ္ေ ုုုုိေြ 

က ပ္ေေြ ၂၉ ၂၆
ဘ   ေံ က န္ေလမာေရလ

အသုုုုံလစရိတ္ေ

က ပ္ေေြ ၇၂္
ဘ   ေံ

ပညာေရလ
အသုုုုံလစရိတ္ေ

က ပ္ေေြ ၁္၅္
ဘ   ေံ

MOGE သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလသိုုုု႔  ႊ ေျပာြ္ေလေပလသည္ေဲ့ပမာဏသည္ေ ေြ္ေလဘ႑ာေရလံႏွငစ္ေ
ျပည္ေေ္ာြ္ေစုုုု ဘတ္ေဂ တ္ေ ုုုုိေြ ၏ ၄၅ ရာခုုုုိြ္ေံႏႈန္ေလံႏွငြ္ေဲ့ ကုုုုိက္ေည သည္ေဲ့သေဘာျဖစ္ေသည္ေ။

MOGE 
သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလ

က ပ္ေေြ ၁၃၂္
ဘ   ေံ



MOGE စုုုုေဆာြ္ေလ္ာလသည္ေဲ့ ေြ ပမာဏ

မည္ေမွင ရွငိသည္ေကိုုုု မသိရေသလပင။

စ မ္ေလအြ္ေ္န္ေ က လဌာနသည္ေ
သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလံႏွငြ္ေဲ့သက္ေဆုုုုိြ္ေသည္ေဲ့

အခ က္ေအ က္ေမ ာလကိုုုု ု္ုုုတ္ေျပန္ေျခြ္ေလမရွငိပင။



MOGE သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလရွငိ
ပမာဏသည္ေ

၄.၆ ္ရ   ေံ္ိ

ရွငိံႏုုုုိြ္ေပငသည္ေ။

ံႏွငစ္ေအ ုုုုိက္ေ MOGE သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလသုုုုိ႔
 ႊ ေျပာြ္ေလေပလခ ဲ့သည္ေဲ့ ခန္ေ႔မွငန္ေလပမာဏ

(က ပ္ေေြ သန္ေလေပငြ္ေလ) 

၂၂၈္

၉၆္

၃၅၁၈

၄၆၂၃

၂္၁၂/၁၃ ၂္၁၅/၁၆၂္၁၄/၁၅၂္၁၃/၁၄



အခ က္ေအ က္ေမ ာလရရွငပိုုုုံ

ေရနံမွင ရသည္ေဲ့ဝဓြ္ေေြ မ ာလံႏွငြ္ေဲ့ MOGE သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလသုုုုိ႔   ႊ ေျပာြ္ေလေပလသည္ေဲ့ ကိန္ေလဂဏန္ေလမ ာလကိုုုု ျမန္ေမာံႏုုုုိြ္ေြံ၏
ပ္မဆုုုုံလေသာ EITI အစ ရြ္ေခံစာမွင ရေူပငသည္ေ။

ျမန္ေမာ EITI အစ ရြ္ေခံစာ ံႏွငြ္ေဲ့ ၂္၁၃/၁၄ ျပည္ေေ္ာြ္ေစုုုု ရသုုုုံလမွငန္ေလေျခစရိိတ္ေဥပေဒကိုုုု အေျခခံပပ လ MOGE သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလသုုုုိ႔
္ည္ေဲ့သ ြ္ေလ္ာလသည္ေဲ့ စ မ္ေလအြ္ေ္န္ေ က လဌာန က္ေေအာက္ေခံ ံႏုုုုိြ္ေြံပုုုုိြ္ေ ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလ၏ စုုုုစုုုုေပငြ္ေလ ဝဓြ္ေေြ ရာခုုုုိြ္ေံႏႈန္ေလကိုုုု
တ က္ေခ က္ေံႏုုုုိြ္ေပငသည္ေ။ ေြ္ေလအခ ိ လအစာလကိုုုု အသုုုုံလျပ ပပ လ ၂္၁၂/၁၃၊ ၂္၁၄/၁၅၊ ၂္၁၅/၁၆ ျပည္ေေ္ာြ္ေစုုုု
ရသုုုုံလမွငန္ေလေျခစရိတ္ေဥပေဒကိုုုုေပၚ အေျခခံပပ လ MOGE သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလသုုုုိ႔ ံႏွငစ္ေအ ုုုုိက္ေ ႊ ေျပာြ္ေလေပလသည္ေဲ့ ပမာဏကိုုုု
ေဖာ္ေ ု္ုုုတ္ေ္ာလပငသည္ေ။ ကိန္ေလဂဏန္ေလမ ာလအာလ ုုုုံလကိုုုုစုုုုေပငြ္ေလ ုုုုိက္ေသည္ေဲ့အခငတ ြ္ေ MOGE ၏ သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလတ ြ္ေ
ရွငိေနမည္ေဲ့ပမာဏသည္ေ ၄.၆ ္ရ   ေံရွငိံႏုုုုိြ္ေမည္ေဟုုုု ခန္ေ႔မွငန္ေလပငသည္ေ။

စာရြ္ေလမ ာလသုုုုိ႔ ပုုုုံမွငန္ေ ႊ ေျပာြ္ေလေပလသည္ေဲ့ ေြ ပမာဏံႏွငြ္ေဲ့ဆုုုုိြ္ေသည္ေဲ့ အခ က္ေအ က္ေမ ာလမရွငိျခြ္ေလ၊ ေြ စ မံပုုုု၊ံ အသုုုုံလျပ ပုုုုံံႏွငြ္ေဲ့
ပတ္ေသက္ေသည္ေဲ့ အခ က္ေအ က္ေမ ာလ မရွငိသျဖြ္ေဲ့ MOGE ၏ သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလ၏ ပမာဏကိုုုု အတိအက ခန္ေ႔မွငန္ေလံႏုုုုိြ္ေရန္ေ
အခက္ေအခ မ ာလရွငိပငသည္ေ။ ပုုုုိ၍ရွငြ္ေလ ြ္ေလစ ာသိရွငိံႏုုုုိြ္ေေစရန္ေ အစုုုုိလရ္ံမွင အခ က္ေအ က္ေမ ာလ ခ ျပျခြ္ေလကိုုုု
္မ္ေလေျမာက္ေစ ာျကုုုုိဆုုုုိပငသည္ေ။



က ပ္ေေြ ၄.၆ ္ရ   ေံ ရွငိံႏုုုုိြ္ေသည္ေဲ့
MOGE ၏ သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမွင ေြ မ ာလစ မံေနပုုုုကိံုုုု စုုုုံစမ္ေလမရပင။

သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလမွင ေြ မ ာလကိုုုု
MOGE  အသုုုုလံျပ ေနသည္ေမွငာ ည္ေလ

မေရမရာရွငိ ွငပငသည္ေ။



MOGE

ံႏုုုုိြ္ေြံတကာမွင
ံႏုုုုိြ္ေြံပုုုုိြ္ေ ေရနံံႏွငြ္ေဲ့

ာာတ္ေေြ ႔
 ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလ

အခ ိ ႔ေသာံႏုုုုိြ္ေြံမ ာလမွင အဆြ္ေဲ့ျမြ္ေဲ့
ံႏုုုုိြ္ေြပံုုုုိြ္ေ ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလသည္ေ
စ လပ ာလေရလ ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလခ  ႔  ္ြ္ေ
 ုုုုပ္ေကုုုုိြ္ေံႏုုုုိြ္ေရန္ေအတ က္ေ
ဝဓြ္ေေြ မ ာလ္ိန္ေလသိမ္ေလခ ြ္ေဲ့
ရရွငိတတ္ေၾကသည္ေ။

MOGE ၏ မည္ေသည္ေဲ့အသုုုုလံစရတိ္ေမ ာလကိုုုု
သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမွင
စုုုုိက္ေ ု္ုုုတ္ေသုုုုလံစ  ေနသည္ေကိုုုု
ရွငြ္ေလ ြ္ေလစ ာမသိရပင။



ေအာြ္ေျမြ္ေသည္ေဲ့ အစုုုုိလရမ ာလသည္ေ
ံႏုုုုိြ္ေြံပုုုုိြ္ေ ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလ၏ ဝဓြ္ေေြ ံႏွငြ္ေဲ့
အသုုုုံလစရတိ္ေမ ာလကိုုုု ကုုုုိက္ေည ေအာြ္ေ
္ိန္ေလညိႈေပလသည္ေ။

ဝဓြ္ေေြ 

အသုုုုလံစရတိ္ေမ ာလ

MOGE တ ြ္ေ ္ူလျခာလဆန္ေလျပာလသည္ေဲ့
စ လပ ာလေရလ ုုုုပ္ေြန္ေလတာဝဓန္ေမ ာလမရွငသိျဖြ္ေဲ့
ေြ ပမာဏအမ ာလအျပာလကိုုုု
္ိန္ေလခ  ပ္္ေ ာလခ ြ္ေဲ့ေပလျခြ္ေလသည္ေ
သံသေ္ြ္ေစရာျဖစ္ေပငသည္ေ။

ဝဓြ္ေေြ 

အသုုုုလံစရတိ္ေမ ာလ



ေြ္ေလဝဓြ္ေေြ မ ာလ ေစာြ္ေဲ့ၾကည္ေဲ့္ိန္ေလ
ေက ာြ္ေလရာတ ြ္ေ တုုုုိလတက္ေေစရန္ေ

မည္ေသုုုုိ႔ေဆာြ္ေရ က္ေံႏုုုုိြ္ေမည္ေနည္ေလ။

သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလစ မံမႈတုုုုိလ
တက္ေေစရန္ေအတ က္ေ

ပစ္ေမွငတ္္ေ ာလခ မွငတ္ေေဖာ္ေေဆာြ္ေသည္ေဲ့ မူဝဓငဒ
ျပ ျပြ္ေေျပာြ္ေလ  မႈမ ာလ ျပ  ုုုုပ္ေံႏုုုုိြ္ေပငသည္ေ။



ေနာက္ေတဆြ္ေဲ့
ေဆာြ္ေရ က္ေရ

မည္ေမ ာလ

၁

MOGE သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလမွင
ဘ႑ာေရလဆုုုုိြ္ေရာအခ က္ေအ

 က္ေမ ာလကိုုုု
အသုုုုလံျပ ပုုုုံံႏွငြ္ေဲ့တက ဖ ြ္ေဲ့ျပရန္ေ

၂MOGE ္ြ္ေေြ မ ာလံႏွငြ္ေဲ့
 ုုုုပ္ေြန္ေလေဆာြ္ေရ က္ေမႈမ ာလကိုုုု
  တ္ေေတာ္ေသုုုုိ႔
ပုုုုံမွငန္ေအစ ရြ္ေခံရန္ေသတ္ေမွငတ္ေျခြ္ေလ

ံႏုုုုိြ္ေြံပုုုုိြ္ေ ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလတ ြ္ေ
ေြ ပမာဏအမ ာလအျပာလ္ိန္ေလသိမ္ေလခ ြ္ေဲ့ေပလသည္ေဲ့

စနစ္ေကိုုုုျပန္ေ ည္ေဆန္ေလစစ္ေရန္ေ

၃

သ လသန္ေ႔စာရြ္ေလမ ာလအပငအ္ြ္ေ MOGE ၏
ဘ႑ာေရလအသုုုုလံျပ မႈမ ာလကိုုုု
ျပြ္ေပစာရြ္ေလစစ္ေမ ာလျဖြ္ေဲ့
္ြ္ေေရာက္ေစစ္ေ
ေဆလခ ြ္ေဲ့ျပ ျခြ္ေလ

၄



Natural Resource Governance Institute (NRGI) အေၾကာြ္ေလ

Natural Resource Governance Institute (NRGI) သည္ေ ံႏုုုုိြ္ေြံ၏ သဘာ္သေံဇာတ ျက ေ္္ေ မႈမ ာလကိုုုု ံႏုုုုိြ္ေြံသာလမ ာလအေနျဖြ္ေဲ့ အျပည္ေဲ့အ္ခစံာလံႏုုုုိြ္ေေစရန္ေ
နည္ေလပညာပုုုုိြ္ေလအၾကံေပလျခြ္ေလ၊ တုုုုိက္ေတ န္ေလမႈမ ာလ၊ အသုုုုလံခ သုုုုေတသနမ ာလ၊ မႈဝဓငဒေရလရာ ေ ဲ့ ာသုုုုလံသပ္ေမႈမ ာလ၊ စ မ္ေလရည္ေတည္ေေဆာက္ေမႈမ ာလ ျပ  ုုုုပ္ေ  က္ေ
ပံဲ့ပုုုုိလေပလေနသည္ေဲ့ အဖ  ႔အစည္ေလျဖစ္ေသည္ေ။ ရန္ေကုုုုန္ေအေျခစုုုုိက္ေရုုုုလံကိုုုု ၂္၁၂ ခုုုုံႏွငစ္ေတ ြ္ေ စတြ္ေဖ ြ္ေဲ့ ွငစ္္ေ ာလပငသည္ေ။

ဆက္ေ က္ေေ ဲ့ ာ ုုုုိပငက

NRGI မွင ေ ာေ ာ တ္ေ တ္္ေ ုုုုတ္ေေ္ခ ဲ့သည္ေဲ့ အခ ြ္ေဲ့္ူလခံ တံခငလမွင လမ ာလ - ျမန္ေမာံႏုုုုိြ္ေြံမွင ေရနံ၊ ာာတ္ေေြ ႔၊ တ ြ္ေလ  ္က္ေ တူလေဖာ္ေသည္ေဲ့ ံႏုုုုိြ္ေြံပုုုုိြ္ေ ုုုုပ္ေြန္ေလမ ာလ (Gilded 
Gatekeepers: Myanmar's State-owned Oil, Gas and Mining Enterprise) အမည္ေရ အစ ရြ္ေခစံာတ ြ္ေ အေသလစတိ္ေေ ဲ့ ာံႏုုုုိြ္ေပငသည္ေ။ အစ ရြ္ေခစံာံႏွငြ္ေဲ့
အျခာလေသာ သုုုုေတသနစာတမ္ေလမ ာလကိုုုု www.resourcegovernance.org တ ြ္ေေ ဲ့ ာံႏုုုုိြ္ေပငသည္ေ။

မတ္ေ ၂္၁၆


