
အခ်က္အလက္အသစ္ ်မ်ားေ ကမာ့္္ ျ မ္ မ့္ေက်မက္စ္ ္်ားက္းက႑ ပ္ို ္ိုရွာ္်ားလာ္်ားလမ 

ေအ်ား ကကသ္မေ  ဆြ၊  က္သယ ်ား ေ မ္လ  မ္ - ၂  သဂိုတလ္ ၂၀၁၈ 

 

 

ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ ္ငံ၏ ေက်မက္ ်ကက္္းက႑သက္ ပ ာ့္္လာ်္ားျ ာသ္မ သ မွ္သက့္္အျပာ္ တမဝမ္ခ ယ  သလက္်ား ရွ္ပပါ။ ၂၀၁၇ခိုာွစ္တ ာ ္
ထိုတ္ျပမသ္က့္္ သယ ဇမတအိုပ္ခ််ဳပ္ သအ ၫႊမ္်ားက္မ္်ား (Resource Governance Index) အရ ျ မ္ မမ္ိုာ္ာ အေမျျာ့္္ အ တွ္ျပက့္္ 
၁၀၀အမက္ ၂၇ တွသ္မ ရမ္ွခ ့္ၿပ ်ား  ေလ့္လမ မ်္ားစစ္ခ ့္သက့္္ ာ္ိုာ္ာ တကမ သယ ဇမတက္းက႑ ၈၉ခိုတ ာ္ အ ာ့္္ ၈၃ေမရမတ ာ္ 
ရပ္တက္ခ ့္သက္ါ။ သ္ို႔တ္ိုာ္ ထ္ိုေမမက္ပ္ိုာ္်ား ထပ္  ထ က္ေပပလမသက့္္ အခ်ကအ္လကအ္သစ္ ်မ်ားက 
သယ ဇမတက္းက႑ ေလ့္လမသ ို်ားသပသ္  ်မ်ား ဤက္းက႑က္ို ပ္ို ္ိုသ္မမ်ားလက္ေစရမ္ာာွ့္္ 
ပမ္်ားတ္ိုာ္ျျစသ္က့္္ ျပ်ဳျပာ္ေျပမာ္်ားလက်္ား သ ်မ်ားအတ က္ အေထမက္အက ေပ်ားေမပပသကါ္။ 

 

တ ာ္်ားထ ကသ္ယ ဇမတအရာ်္ားအျ စ္ တ ်ားေျမ္ထိုတ္လိုပေ္ရ်ားလိုပ္ာမ်္ား ်မ်ား ပ ာ့္္လာ္်ားျ ာသ္မ သ ေျမ္ေ မာ္ေရ်ား (Extractive 
Industries Transparency Initiatives သ္ို႔ ဟိုတ ္EITI)  ္ိုာ္ရမ ျ မ ္မအျ  ႔က ၎္ငံ၏ ဒိုတ္ယအစ ရာ္ခ စမက္ို ၂၀၁၈ခိုာွစ္ 
 တလ္တ ာ္ ထိုတ္ျပမ္ခ ့္သကါ္။ ထ္ိုအစ ရာခ္ စမတ ာ္ ၂၀၁၄-၁၆ ဘ္းက႑မေရ်ားာွစ္ ်မ်ားအတ က္ အခ်ကအ္လက္ ်မ်ား ပပဝာ္ပပသကါ္။ 
EITI  ္ိုသက ္ ွမ အျ  ႔အစက္်ား ်မ်ားအ ကမ်ား ေ  ်ားော ်ား သ ်မ်ားက္ို ေျမ္ေ မာ္ျခာ္်ားဆြ၊ အခ်က္အလက္ ်မ်ား ထိုတ္ျပမ္ျခာ်္ားာွာ့္္ 
တ္ိုက္ ္ိုာစ္စ္ေ ်ားျခာ္်ားအတ က္   ေဘမာ္တစရ္ပ္ သတ္ တွ္ေပ်ားျခာ္်ားျျာ့္္ ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ ္ငံ၏ သယ ဇမတက္းက႑ ်မ်ားတ ာ္ 
ပ ာ့္္လာ်္ားျ ာသ္မ သာွာ့္္ တမဝမခ္  သ ျ  ာ့္္တာ္ရမတ ာ္ အဓ္ကက်ေသမ အခမ်္ားက္းက႑  ွပပဝာ္ေမသက့္္ အျပက္ျပက ္္ိုာရ္မ 
လသပ္ရွမ်ား သတစ္ရပ္ျျစ္ပပသက္ါ။ အ ္ိုပပအစ ရာ္ခ စမာွာ့္္အတ  ေက်မကစ္္ ္်ားာွာ့္္ အျခမ်ားေက်မက္ ်က္ ်မ်ားဆြ၊ ဓမတ္သတ ်ဳ ်မ်ားဆြ၊ ေရမ ာွာ့္္ 
သဘမဝဓပတ္ော ႔ဆြ၊ သစ္ေတမလိုပ္ာမ်္ား က္းက႑ေလ်ား ််္ဳ်ားအတ က္ အစ္ို်ားရာွာ့္္ ပိုဂၢလက္ ကို ၸဏ  ်မ်ား ွ 
အေသ်ားစတ္္အခ်က္အလက ္်မ်ားက္ိုလက်္ား ပ ်ားတ  ထိုတ္ျပမခ္ ့္သက္ါ။  

 

ေက်မက္စ္ ်္ားက္းက႑ ္ိုာရ္မ ထ က္ေပပလမသက့္္ အခ်ကအ္လက္ ်မ်ားတ ာ္ ကို ၸဏ  ်မ်ား္ငံ၏အေ ကမာ်္ားအရမ ်မ်ားဆြ၊ တရမ်ားဝာ္ပ္ိုာ ္္ိုာ္ သ 
သတာ္်ားအခ်က္အလက္ ်မ်ားဆြ၊ ေက်မက္ ်ကတ္ ်ားေျမ္ခ ာ့္္ လ္ိုာ္စာ္စမရာ်္ား ်မ်ားဆြ၊ တ ်ားေျမ္ သာွာ့္္ ာ္ိုာ္ာ ျခမ်ားတာ္ပ္ို႔ သပ မဏ ်မ်ား ဆြ၊ 
အခ မ္ေပ်ားေ မာ္ သ ်မ်ားာွာ့္္ အစ္ို်ားရဌမမ ်မ်ားထ သ္ို႔ ဝာ္ော စ ်ား ာ္်ား သ ်မ်ားဆြ၊ ကို ၸဏ  ်မ်ား ွ လ  သပတ္ဝမ်္ားက်ာအ္တ က္ အသ ို်ားစရ္တ ္
စသကတ္္ို႔ ပပဝာသ္က္ါ။ ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ ္ငံ၏ သယ ဇမတ တ ်ားေျမ္ထိုတ္လိုပ္ေရ်ားက္းက႑ ်မ်ားတ ာ္ ပ ာ့္္လာ္်ားျ ာ္သမ သ 
တျျက္်ားျျက္်ားေကမာ်္ား  မလ္မေသမ္လက္်ား ၎တ္ို႔က္ို စ   ခမ္႔ခ  ရမတ ာ္ အမ်ားမက္်ားခ်က္ ်မ်ား က်မ္မ္ွေမေသ်ားေ ကမာ္်ားက္ို EITI 
အစ ရာ္ခ စမ ်မ်ားက   ်ားေ မာ္်ားထ္ို်ားျပေမပပသက္ါ။  

 

ထိုတ္ျပမလ္္ိုက္ေသမ ပ မဏအလ မ္ ်မ်ားျပမ်ားသက့္္ အခ်ကအ္လက္ ်မ်ားက္ို ေလ့္လမရသက္ ွမ လ ယက္ ေသမအလိုပေ္တမ့္ 
 ဟိုတ္ပပါ။ သတာ်္ားအခ်ကအ္လက္ ်မ်ားသက ္အ ်္်ဳ်ား ််္ဳ်ားေသမ စမရ က္စမတ ္်ားျ္ိုာ္ ်မ်ားတ ာ္  တ က ေသမ ပ ိုစ  ်မ်ားျျာ့္္ 
ျပမ္႔က် ေမပပသက္ါ။ ထ္ို႔ေ ကမာ့္္ သယ ဇမတ ်ားေျမ္ေရ်ားက္းက႑ ေစမာ့္္ ကက့္္ေလ့္လမသ  ်မ်ားအေမျျာ့္္ ခ  ျခ ်္ားစတ္္ျျမသ ို်ားသပ္ရမတ ာ္ 
စ္မ္ေခပ သ က ်ဳေတ ႔ရသက့္္အျပာ္ ျပကသ္ လ ထိုအတ က ္္ိုလွ်ာ္ ပ္ို၍ပာ္ မမ်ားလက္ရမ ္ခက္ခ ပပသက္ါ။ အ ္ိုပပ အခကအ္ခ  ်မ်ားက္ို 
အတ္ိုာ္်ားအတမတစခ္ိုအထ္ ေျျမာ္ွ်ားရမ္ရကမ္ ယၿ္ပ ်ား Natural Resource Governance Institute (NRGI) က 



ယခိုာွစ္ေ လပ္ိုာ္်ားတ ာ္ ေက်မက္စ္ ္်ားက္းက႑ာွာ့္္ ပတ္သက္ၿပ ်ား အ ်မ်ားျပက္သ  ဝာ္ေရမက္ ကက့္္မသာ္ိုာ္သက့္္ ဝက္ ္ိုဒ္တစ္ခို 
လၫႊာ့္္တာ္ခ ့္ပပသကါ္။ 

 

 “ပ ာ့္္လာ္်ားအခ်ကအ္လက္ - ျ မ္ မ့္ေက်မက္စ္ ္်ား”္ငံ၏ ရက္ရ ယ္ခ်က္ ွမ EITI အခ်ကအ္လက္အသစ္ ်မ်ားအျပာ္ 
ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ အစ္ို်ားရအပပအဝာ္ အျခမ်ားရာ္်ားျ စ ္်မ်ား ရွရွ္ေသမ အခ်ကအ္လက္ ်မ်ားက္ို စ ိုစ ိုလာလ္ာ္ ဘက္ လ္ိုကဘ္  
ျ ာ့္္ဟထိုတ္ေျမ္ရမ္ျျစ္ပပသက္ါ။ က္းက႑သ ို်ား ်္်ဳ်ားျျာ့္္ တာ္ျပထမ်ားၿပ ်ား ၎တ္ို႔ ွမ မွာ္်ားလာ်္ားစိုစက္်ားထမ်ားၿပ ်ားသမ်ား က္မ္်ားဂဏမ္်ားျ္ိုာ္ ်မ်ားဆြ၊ 
၎တ္ို႔က္ို ေျမ္ျပထမ်ားသက့္္ ပ ို ်မ်ားာွာ့္္ ၎တ္ို႔အေပပ အေျခခ ထမ်ားသက့္္   ပ္ိုာ္ေ မာ္်ားပပ်ား ်မ်ားျျစ္သက္ါ။ က္းက႑တစ္ခိုခ်ာ္်ားစ အတ က္ 
ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ  ွ အသ ို်ားျပ်ဳ က့္္သ  ်မ်ား္ငံ၏ အ က ေပ်ားခ်က ္်မ်ားရယ ခ ့္ၿပ ်ား သိုေတသ  ်မ်ား ွအစ သမ မ္ျပက္သ လ ထိုအ  ို်ား 
အေျခခ  တ သ အ ်္်ဳ်ား ်္်ဳ်ားအတ က္ မမ်ားလကလ္ ယ္ေစရမ္ ျပာ္ ာထ္မ်ားပပသက္ါ။ ၂၀၁၄ခိုာွစ ္ေက်မက္စ္ ်္ားက္းက႑္ငံ၏ တမ္ျ္ို်ားက္ို Global 
Witness အျ  ႔က အေ ရက္မ္ေဒပလမ ၅-၃၁ ဘ လ ယ  ကမ်ားဆြ၊ Harvard တကသၠ္ိုလ္ Ash Center - Proximity Designs က 
အေ ရက္မ္ေဒပလမ ၁၅ ဘ လ ယ  ဝမ်္ားက်ာ္ခမ္႔ ရွ္ က္ဟို ခမ္႔ ွမ္်ားခ ့္ရမ ၎တ္ို႔ ွမ အစ္ို်ားရတရမ်ားဝာ္ခမ္႔ ွမ္်ားခ်က္ျျစေ္သမ 
အေ ရက္မ္ေဒပ ၁.၅ဘ လ ယ ာွာ့္္ က မျခမ်ားေမပပသက္ါ။ ပထ ဥ ်ား  ို်ား ေ မာ်္ားပပ်ားတ ာ္ ထ္ိုတမ္ျ္ို်ား ်မ်ားက္ို အသစထ္ ကေ္ပပလမသက့္္ 
အခ်က္အလက္ ်မ်ားာွာ့္္ ခ်္မထ္္ို်ား၍ ျပမ္လကသ္ ို်ားသပထ္မ်ားပပသက္ါ။ 

 

 “ပ ာ့္္လာ္်ားအခ်ကအ္လက္ - ျ မ္ မ့္ေက်မက္စ္ ္်ား”သက ္ေက်မက္ ်ကက္္းက႑ ပ ာ့္္လာ္်ားျ ာ္သမ သ ျ  ာ့္္တာ္ရမ ္အစ္ို်ားရာွာ့္္ 
အရပဘ္က္အျ  ႔အစက်္ား ်မ်ား္ငံ၏ လက္ရွအ္မ်ားထိုတ္ သ ်မ်ားက္ို အေထမက္အပ ့္ျျစ္ေစရမလ္က္်ား 
ရက္ရ ယ္ပပသကါ္။ ေက်မက္စ ္္်ားက္းက႑သက ္တရမ်ား ဝာေ္ရမာ္်ားဝယ္ သဆြ၊ ာ္ိုာ္ာ ေတမ္ ွ ေကမက္ခ ရမွသ္ာ့္္ေသမ္လက်္ား 
ကာ္်ားလ တ္ေမသက့္္ ပ မဏ ်မ်ားျပမ်ားလွေသမ အခ မ္ဘ္းက႑မ ်မ်ားဆြ၊ ျပကတ္ ာ္်ားစစ္ာွာ့္္ ၿာ္ ္်ားခ် ္်ားေရ်ားလိုပာ္မ္်ားစဥာ္ွာ့္္  က္စပ္ေမ သဆြ၊ 
အလိုပ္သ မ်ား ်မ်ား အစိုလ္ိုကအ္ျပ ်ဳလ္ိုက္ ေျပမာ္်ားေမၫႊးေမထ္ိုာ္ရမတ ာ ္ႀက ်ား ကပ္ သအမ်ားမက်္ားျခာ္်ားဆြ၊ ၎တ္ို႔ေဘ်ားကာ္်ားလ ိုျခ ်ဳေရ်ားအတ က္ 
စက္်ား ်ဥ္်ားစက္်ားက ္်ား ်မ်ား မွျ္ခာ္်ားစသက့္္ လ  သေရ်ားာွာ့္္ သဘမဝပတ္ဝမ္်ားက်ာ ္္ိုာ္ရမျပ မမ ်မ်ားစ မ ေရမျပၫႊ ္်ားေမသက္ါ။ လ မ္ခ ့္ေသမ 
ာွစ္အမက်္ားာယ္ခမ္႔ကစ၍ ျပက္တ ာ္်ားာွာ့္္ ာ္ိုာ္ာ တကမအမမ ိုစ္ိုက ္သ ျ ာ့္္တကလ္မခ ့္ေသမ သဘမဝသယ ဇမတတစခ္ိုလက္်ား 
ျျစ္ပပသက္ါ။ ေက်မက္စ ္္်ားက္းက႑္ငံ၏ စ္ ္ေခပ သ ်မ်ားက္ို ေျျရာွ္်ားရမ္ အလ မ္အေရ်ားႀက ်ားေသမ္လက္်ား ေ မာ္မ က္ရမ္ မွ 
အလ မ္ခက္ခ လသွကါ္။ သ္ို႔ေသမ္ တစ္ခ်္မတ္က္်ား ွမပာ္ အ ်္်ဳ်ားသမ်ားဒ  ္ိုကေရစ အျ  ႔ခ််ဳပ္ ဥ ်ားေ မာ္ေသမ အစ္ို်ားရအျ  ႔အတ က္ 
တမဝမ္ခ  သာွာ့္္ ပတသ္က္ၿပ ်ား ျပ်ဳျပာ္ေျပမာ္်ားလ  သေခတသ္စ္ေရမကလ္မၿပ ဟို စ  ္်ားေ မာ္ျပရမ္ အခ ာ့္္အလ ်္ားတစ္ခိုလက္်ား 
ျျစ္ေမပပသက္ါ။ 

 

ဒိုတယ္အႀက ္္ေျ မက္ EITI အစ ရာ္ခ စမက္ို ထိုတ္ျပမ္ျခာ်္ားာွာ့္္ အခ်ကအ္လက္အသစ္ ်မ်ား ထ က္ေပပလမျခာ္်ားတ္ို႔သက ္
ႀက္်ဳ ္ိုရ က့္္ ေျခလွ ္်ားတစ္ရပ္ျျစ္ေ ကမာ္်ား ထာ္ရွမ်ားပပသက္ါ။ သယ ဇမတာွာ့္္ သဘမဝပတ္ဝမ်္ားက်ာ္ထမ္္်ားသ္ ္်ားေရ်ား ဝမ္ႀက ်ားဌမမက 
၂၀၁၆ခိုာွစ္ ဒ ဇာဘ္မတ ာ္ တရမ်ားဝာတ္က္ေထမာ္ခ ့္ေသမ က မ္႔ေပပာ္်ားေကမ္ တ က္ိုလက်္ား အေထမကအ္က ျျစ္ေစပပသက္ါ။ 
ထ္ိုေကမ္ တ ္ငံ၏ ရက္ရ ယ္ခ်က္ ွမ ေက်မကစ္္ ္်ားထ က္ရွ္ေသမ ကခ်ာ္ျပက္မယ္ ွ လ ထိုအေျချပ်ဳ လသပ္ရွမ်ား သ ်မ်ားာွာ့္္ 
၎တ္ို႔က္ို ေထမက္ခ ေသမ ာ္ိုာ္ာ တကမက ္်ားလွ ္်ား သ ်မ်ားအေပပ 
တိုမ္႔ျပမ္သက့္္အေမျျာ့္္ ေက်မက္စ္ ်္ားက္းက႑တစခ္ိုလ ို်ားက္ို ျပ်ဳျပာ္ေျပမာ်္ားလ ရမ္ျျစ္ၿပ ်ား လက္ရွတ္ ာ္ 
ာ္ိုာ္ာ လ ို်ား ္ိုာ္ရမ ေက်မက္စ ္္်ားက္းက႑  ဟမဗ််ဴဟမ ေရ်ား   ျခာ္်ားက္ို ဥ ်ားစ ်ားလ်က္ရွသ္က္ါ။  
 



“ပ ာ့္္လာ္်ားအခ်က္အလက္ - ျ မ္ မ့္ေက်မက္စ္ ္်ား”ဝက္ ္ိုဒ္က္ို ထိုတ္လၫႊာ့္္ခ ့္ၿပ ်ားေမမက္ ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ  ္ိုာ္ရမ EITI က ၎္ငံ၏ 
ဝကဘ္္ ္ိုဒတ္ ာ္ က ်ားယ ေျမ္ျပထမ်ားၿပ ်ား ျျစသ္က့္္အျပာ္ အျခမ်ားသဘမဝသယ ဇမတ ်မ်ားျျစ္သက့္္ ဓမတ္သတ ်ဳ ်မ်ားဆြ၊ ေရမ ာွာ့္္ 
သဘမဝဓပတ္ော ႔က္းက႑တ္ို႔အတ က္ အခ်က္အလက္ ်မ်ားက္ို အလမ်ားတ တာ္ျပာ္ိုာ္ရမ္ လိုပေ္ မာလ္်က္ရွသ္က္ါ။ 
အျခမ်ားအျ  ႔အစက္်ား ်မ်ားအေမျျာ့္္လက်္ား အသစရ္ရွလ္မေသမ EITI အခ်ကအ္လက ္်မ်ားအေပပ အေျခခ ၍ သစ္ေတမက္းက႑အတ က္ 
အလမ်ားတ ေ မာ္ရ က္ာ္ိုာ္ က့္္ အလမ်ားအလမက္ို ရွမေျ ရမ္လက္်ား စတ္္ပပဝာစ္မ်ားလမာ္ိုာ္ပပသက္ါ။ 
 

က္မ္်ားဂဏမ္်ား ်မ်ားအေပပ အေျခခ သက့္္ သ ို်ားသပ္ သ ်မ်ား ျ မ ္မာ္ိုာ္ာ တ ာ္ စတာအ္ျ စတ္ ယလ္မသကက္္ို ျ ာေ္တ ႔ရသက ္ွမ 
စ္တအ္မ်ားတက္စရမ ျျစ္ပပသက္ါ။ ထ္ိုအေလ့္အထက္ို သယ ဇမတတ ်ားေျမ္ေရ်ားက္းက႑အမ်ား 
စ   ခမ္႔ခ  ရမတ ာ္ ေမမာလ္မ က့္္ ျပ်ဳျပာေ္ျပမာ္်ားလ  သ ်မ်ားအတ က္ အေထမကအ္က ျျစ္ေစရမ ္
အသ ို်ားျပ်ဳာ္ိုာ္ က္ဟိုလက်္ား ေ ွ်မ္လာ့္္ပပသက္ါ။ အခ်ကလ္က္ ်မ်ား ထိုတျ္ပမ္ျခာ်္ားဆြ၊ ထ ကေ္ပပလမျခာ်္ားသက ္
သဘမဝသယ ဇမတလိုပာ္မ္်ား ်မ်ား ္ိုာ္ရမ ပ ာ့္္လာ္်ားျ ာသ္မ သ ျ  ာ့္္တာ္ျခာ်္ားအတ က္ ပထ အ ာ့္္ေျခလွ ္်ားသမ ျျစသ္က္ါ။ 
က္းက႑ ္ိုာ္ရမ အဓက္က်သက့္္ အျ  ႔အစက္်ား ်မ်ားဆြ၊ သယ ဇမတႂက ယ္ဝ သက္ို အ ွမတ္ကယ္ပ္ိုာ ္္ိုာ္ေသမ ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ သ ဆြ၊ 
ာ္ိုာ္ာ သမ်ား ်မ်ားအတ က္ လကေ္တ ႔က်ၿပ ်ား အသ ို်ားျပ်ဳာ္ိုာ္ရမ္ ျပ်ဳလိုပ္ရမ္ မွ  ျျစ္ ေမလိုပ္ေ မာ္ရ က့္္ ေမမကထ္ပအ္ ာ့္္တစ ္ာ့္္ 
ျျစ္ပပသက္ါ။ ေမမက္  ို်ားရက ္ွမ္်ားခ်က္ ွမ ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ အစ္ို်ားရာွာ့္္ ဥပေဒျပ်ဳသ လၫႊတ္ေတမ္အေမျျာ့္္ ထ္ိုအသစထ္ က္ေပပလမသက့္္ 
အခ်က္အလက္ ်မ်ားဆြ၊ ေဝျမသ္ ို်ားသပ္ခ်က္ ်မ်ားက္ို အသ ို်ားျပ်ဳ၍ ေက်မက္စ္ ်္ားက္းက႑ စ   ခမ္႔ခ   သ ပ္ို ္ိုေကမာ်္ား  မလ္မေစရမ ္
  ို်ားျျတ္ခ်က္ ်မ်ား ခ် တွ္ာ္ိုာ္ၿပ ်ား တ္ိုာ္်ားျပကအ္တ က္ ဝာ္ော  ်မ်ား ပို္ ္ိုရရွလ္မာ္ိုာ္ရမ္ဆြ၊ ာ္ိုာ္ာ သမ်ား ်မ်ားအတ ကလ္က္်ား အက်္်ဳ်ားအျ တ္ ်မ်ား 
ပ္ို ိုျ္ျစ္ထ မ္်ားေစလမာ္ိုာ္ရမ္ ျျစ္ပပသကါ္။  

 

 

ေအ်ား ကကသ္မေ  သက္ Natural Resource Governance Institute (NRGI)  ွ ျ မ ္မာ္ိုာ္ာ  ္ိုာ္ရမ အႀက ်ားတ ္်ား 
အရမရွတ္စ္ဥ ်ားျျစ္ၿပ ်ား  ကသ္ယ ်ားေ မ္လ  မသ္က္ NRGIတ ာ္ ယခာက္ တမဝမထ္ ္်ားေ မာ္ခ ့္ေသမ အမရွပစ္ျစေ္ဒသာွာ့္္ 
ျ မ္ မာ္ိုာ္ာ  ္ိုာ္ရမ တမဝမ္ခ  ျျစ္ပပသက္ါ။  

 

"ပ ာ့္္လာ္်ားအခ်က္အလက္ - ျ မ္ မ့္ေက်မက္စ္ ္်ား"က္ို www.OpenJadeData.org တ ာ္ ဝာ္ေရမက္ ကက့္္မသာ္ိုာ္ပပသက္ါ။ အ ္ိုပပ 
ဝက ္္ိုဒအ္တ က ္အသ ို်ားျပ်ဳထမ်ားေသမ ရာ္်ားျ စ္ကိုတ ္(source dode) ာွာ့္္ အခ်ကအ္လက္ ်မ်ားအမ်ားလ ို်ားက္ို 
ပ ာ့္္လာ်္ားရာ္်ားျ စ္လ္ိုာ္စာ္စက္်ား ်ဥ္်ား ်မ်ားအရ တာ္ျပထမ်ားေသမေ ကမာ့္္ ေျမ္ျပထမ်ားေသမ အခ်က္အလက္ ်မ်ားက္ို  က္သ   ္ို 
လ တ္လပစ္ မ ေလ့္လမအသ ို်ားျပ်ဳာ္ိုာ္ပပသက္ါ။ ၎အမ်ား ျျမ္႔ေဝျခာ္်ား ာာွ့္္ ျပာ္ ာ ္  ္်ား  ျခာ္်ားအတ က္ NRGI ထ   ွခ ာ့္္ျပ်ဳခ်က္ရယ ရမ္ 
 လ္ိုအပ္ပပါ။ 

 

http://www.openjadedata.org/

