
သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄

ပြင့္လင္းျမင္သာမူအရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

အဓိကအေၾကာင္းအရာ

• ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္တြင္းထြက္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မူ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ လြႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ 
က႑မွာ အဓိကက်သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူၾကားတင္ျပျခင္းသည္ 
မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား တင္ျပျခင္းျဖင့္ အမ်ား 
ျပည္သူေစာင့္ၾကည့္စီစ္မူတုိးလာသည္ႏွင့္အမွ် စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမည့္သူမ်ားသည္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 
အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္အားတခုျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

• စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ျပျခင္းသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အမ်ားလက္ခံလာသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တခုျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမ်ွ 
အစုိးရမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ျပလာၾကၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ 
ကုမၼဏီမ်ားကလည္း စာခ်ဳပ္စာတမ္း ပြင့္လင္းျမင္သာမူ၏ တန္ဖုိးကို ပုိမုိသိျမင္လာၾကသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းပြင့္လင္းျမင္သာမူကို ပုိမုိေဇာင္းေပးေျပာဆုိလာၾကသည္။ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပုိမုိေစ့စပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း၊ လာဘ္စားမူ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္ညိႈႏိႈင္းရာတြင္ ပုိမုိခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ 
မိမိသုိ႔အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ပုိမုိထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္လာသည္။ 

မိတ္ဆက္

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားသုိ႔ ၄င္းတုိ႔ေဆြးေႏြး ညိႈႏိႈင္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ တုိင္းျပည္အေနႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ မွ မည္ေရြ ႔မည္မွ်ရမည္ကိုလည္း 
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကပင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။  ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္တြင္းထြက္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ 
ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားကို အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီး အက်ိဳးမ်ားေအာင္၊ အဆုိးနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္စီမံရန္လုိသည္။ စာခ်ဳပ္မ်ား 
အတည္ျပဳၿပီပါက လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ႏွစ္ဖက္လုံးက 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရျဖည့္ဆည္းရန္သတ္မွတ္ထားသည္မ်ား လုိက္နာမူရွိေစရန္အတြက္ သဘာ၀သယံဇာတ ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အား 
အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔တင္ျပေစျခင္းသည္ အလြန္အသုံး၀င္သည့္ နည္းတခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္မူ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား လက္မွတ္ထုိးၿပီးသည့္တုိင္ အမ်ားျပည္သူၾကား တင္ျပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပျခင္းမ်ိဳးမရွိပဲျဖစ ္
ေနသည္။ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူကို သက္ေရာက္မူမ်ား ႀကီးစြာျဖစ္ေစသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ား 
ပါရွိေနေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ လူမသိသူမသိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်ရရွိသည့္ေငြမည္မွ်ကို 
ႏုိင္ငံတြင္းအသုံးခ်မည္မွ စ၍ လူမူ ပတ္၀န္းက်င္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ မည္ေရြ ႔မည္မွ်ျပန္လည္ေထာက္ပံ့မည္အထိ 
သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားမွာ စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သည္။ ႏွစ္ဖက္လုံးက ဥပေဒလုိက္နာရန္၊ ႏုိင္ငံကိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစသည့္ 
စီမံကိန္းျဖစ္ရန္၊ အစုိးရအေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆႏၵအတုိင္း လုိက္နာေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ကို သိသာ ေစရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္စာ
တမ္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမူသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ 

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္တြင္း
ထြက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား 
ပြင့္လင္းမူ၊ ဖြင့္ျပမူရွိျခင္းသည္ 
ကုမၼဏီမ်ား အတြက္ေကာ၊ 
တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ပါ 
အက်ိဳးမ်ားေစသည့္ 
လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ကုမၼဏီမ်ားအေနႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္ 
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္၊ 
တိုင္းျပည္မ်ားအေနႏွင့္ေတာ့ 
အျမင့္ဆုံးေစ်းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ႏုိင္သကဲ့သို႔ 
ရလာသည့္၀င္ေငြမ်ားကုိလည္း 
အမွန္တကယ္ဖြံ ႔ၿဖိဳးမူ 
ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လည္း အက်ိဳးရွိ
ရွိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Hon. Zitto Zuberi Kabwe တန္ဇန္းနီး
ယားနုိင္ငံလႊတ္ေတာ္အမတ္
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ပြင့္လင္းျမင္သာမူအရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ထုိ႔ျပင္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔ျပန္လည္တင္ျပရမည္ဟူေသာအသိက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ သူမ်ားအေနႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္အရည္အေသြးတုိးျမင့္ရန္အတြက္ တြန္းအားတခုျဖစ္ေစသည္။  စာခ်ဳပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူစစ္ေဆးရန္အတြက္ 
တင္ျပရမည္ဆုိပါက အစုိးရအရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ တုိင္းျပည္နစ္နာေစမည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္မထုိးမွီ အႀကိမ္ႀကိမ္စဥ္းစားမူမ်ား 
ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ပြင့္လင္းျမင္သာမူသည္ ကုမၼဏီမ်ားကိုလည္း တည္ၿငိမ္စြာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္
ရန္ အာမခံခ်က္ေပးသည္။ စတင္ညိွႏိႈင္းစဥ္ကပင္ မွ်တမူအသားေပးခဲ့သျဖင့္ စာခ်ဳပ္ျပန္ျပင္ရန္ဖိအားလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ 
ပီရူး၊ အေရွ ႔တီေမာ၊ အေမရိကန္ အစရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ျဖန္႔ 
ေ၀ျခင္းမျပဳပါက ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားအစုအဖြဲ ႔မ်ားက အစုိးရအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
တာ၀န္ခံရန္၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္အခြင့္
အလမ္းမ်ားရွိသည္။

စာခ်ဳပ္ဟူသည္ . . . 

ယခုစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသုံးစြဲထားသည့္ သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူရန္ စာခ်ဳပ္ဟူေသာ စကားရပ္၏ ဆုိလုိရင္းမွာ 
ထုတ္ယူတူးေဖာ္မည့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ အေသးစိတ္ သတ္မ်တ္ခ်က္နွင့္ အေျခအေနမ်ားပါ၀င္ေသာ၊ 
အစုိးတရပ္ႏွင့္ ကုမၼဏီၾကားအေျခခံအေနႏွင့္ က်င့္သုံးမည့္စာတမ္း ဟုအဓိပၸါယ္ေဖာ္ႏုိင္သည္။ စာခ်ဳပ္အစား လိုင္စင္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဦးပုိင္္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ လုိင္စင္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးပုိင္ခြင့္ဆုိသည္မွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ အစုိးရက 
သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူရန္အတြက္ ကုမၼဏီကုိခ် ထားေပးသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးၾကသည့္ 
ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသူမ်ားက လုိက္နာရန္ အေက်အလည္သေဘာတူထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္စုဖြဲ ႔မူမ်ား 
(ပုံမွန္အားျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီႏွင့္ ႏုိင္ငံအၾကား၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားၾကား) ႏွင့္ အက်ယ္ခ်ဲ ႔ေရ 
းဖြဲ ႔ထားသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အခ်ိဳ ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
အစုိးရသည္ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေခ်။ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထံုံးဖြဲ ႔ထားသည့္ လုိင္စင္ကို  
ျကိုက္သူ၊ ကုိက္သူ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ခ်ထားေပးသည္။ ထုိသုိ႔ခ်ထားေပးရာတြင္ ကုမၼဏီတခုခ်င္းစီႏွင့္ အေသးစိတ္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳေပ။ ကိုက္လ်င္လုပ္ မကုိက္လ်င္လည္း သေဘာပဲ ဟူေသာအေျခခံျဖင့္ အစုိးရက ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ေတာ့ စာခ်ုပ္မ်ားသည္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ပုံမွန္ 
ပါ၀င္သည့္အရာျဖစ္သည္။ 

စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားပါ၀င္တတ္သည္။

• ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေပးသြင္းမူမ်ား၊ စုိက္ထုတ္ေငြျပန္အမ္းျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
သယံဇာတမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မူစီမံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
• ႏုိင္ငံတြင္း/ျပင္မွ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မူမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မူဆုိင္ရာ စီမံထားခ်က္မ်ား
• ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
• တဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေသာရင္းျမစ္မ်ား ဥပမာ ေရ၊ ေျမ အသံုးခ်ခြင့္
• သတင္းအခ်က္အလက္ လွိ်ဳ ႔၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
• ႏွစ္ဖက္ျပႆနာေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
• ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိိခုိက္ရေလေသာ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးမူ အစီအစဥ္မ်ား 
• လူမူ၀န္းက်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္စည္းျဖည့္စြက္ရမည့္ ၀တၱရားမ်ား 

တိုင္းျပည္၏ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ စီမံသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္အစိတ္အပိုင္းတခုအေနႏွင့္ သေဘာထားကာ ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တတန္းတည္းထား သံုးသပ္မူမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ အေကာင္းဆံုးဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံ
ႏႈန္းညြန္းဆိုခ်က္မ်ားအရ ဥပေဒမူေဘာင္ မ်ားကုိ အသံုးခ်ရာတြင္ တသတ္မတ္က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ စာခ်ဳပ္သည္ 
ဥပေဒမူေဘာင္အတိုင္း အံ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေသြဖီျခင္းမရိွပဲ ေျပျပစ္စြာအသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔တိုင္ေအာင္ 
ႏိုင္ငံ အမ်ားစုမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွ အႀကီးအက်ယ္ေသြဖီလ်က္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 
လက္မွတ္ထိုးေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွ ခြာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေပးအယူ လုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အလြမဲ်ားခ်ႏိုင္ေခ်ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လြပဲါက ပုဂၢလိက ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းရာတြင္ 
ေနာက္မွလုိက္ႏိုင္ရသက့ဲသို႔၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္မူမ်ား၊ ထိေရာက္သည့္ အကဲျဖတ္မူမ်ားကုိလည္း တားဆီးလာႏိုင္သည္။  

သုိ႔တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုမွာ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွ 
အႀကီးအက်ယ္ေသြဖီလ်က္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 
လက္မွတ္ထိုးေနဆဲျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွ 
ခြာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အေပးအယူ 
လုပ္ငန္းစဥ္တေလ်ာက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အလြဲမ်ား 
ခ်ႏိုင္ေခ်ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္လြဲပါက ပုဂၢလိက 
ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းရာတြင္ 
ေနာက္မွလုိက္ႏိုင္ရသက့ဲသို႔၊ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္မူမ်ား၊ 
ထိေရာက္သည့္ 
အကဲျဖတ္မူမ်ားကုိလည္း 
တားဆီးလာႏိုင္သည္။
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စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပမူျဖစ္စဥ္မ်ား အရွိန္ရလာၿပီ

အစဥ္အလာအားျဖင့္ေတာ့ ေရနံ၊ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္စာခ်ဳပ္မ်ား ဖြင့္ျပရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သတ္မွတ္ 
ထားျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း လတ္တေလာ တုိးတက္လာသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရေတာ့ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပျခင္းသည္ 
အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားကလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိလာၾကသည္။ 

NNGRI မွျပဳစုခဲ့သည့္ သယံဇာတစီမံမူအညြန္း Resource Governance Index (RGI) အရေတာ့ 
ေလ့လာမူျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၅၈ ႏုိင္ငံအနက္မွ ႏုိင္ငံ ၂၀ သည္ တြင္းထြက္စာခ်ဳပ္ အားလုံး သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ ႔ကို ပုံႏိုပ္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ 
RGI ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဂြာနီရာ၊ မုိဇမ္ဘစ္၊ ဆီရီယာလီယြန္ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ 
တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို တင္ျပျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ ၾကသည္။ 

 

 
မကၠဆီကုိႏွင့္ နီဂါႏုိင္ငံမ်ားက တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးစာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့သည္။ 
လုိက္ေဘးရီးယား၊ ဂြာနီရာ အပါအ၀င္ အခ်ိဳ ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ေရနံ၊ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑ စီမံမူဆုိင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူ ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဂြာနီရာ၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ 
ဂါနာႏွင့္ ကြန္ဂုိဒီမုိကရက္တစ္ ရီပတ္ပလစ္ခဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚသို႔အမ်ားျပည္
သူေလ့လာရန္ လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဂြာနီယာ ႏုိင္ငံ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက ္(www.contratsminiersguinee.
org) သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား နမူနာအျဖစ္ အတုယူဖြယ္ ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္အတုိင္းခ်ည္းသာ လႊင့္တင္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ 
အလြယ္တကူသေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္မူမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါ အဓိကအခ်က္မ်ားကို 
အတုိခ်ဳပ္ကာတင္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံအလုိက္က်င့္သုံးမူမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းအရလည္း စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပမူကုိ ပုိမုိထည့္သြင္းစဥ္းစား 
လာၾကသည္။ တြင္းထြက္လုပ္ငန္းပြင့္လင္းျမင္သာမူ EITI ၏ ၂၀၁၃ စံသတ္မွတ္ခ်က္သစ္အရလည္း စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပမူကို 
တြန္းအားေပးထားသည္။ အမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးသည့္ အျခားႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ IMF ၏ သယံဇာတ 
၀င္ေငြပြင့္လင္းျမင္သာမူ Resource Revenue Transparencyႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံသုံးစြဲျခင္း Natural 
Resource Charter တုိ႔တြင္လည္း စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို  ေထာက္ခံအားေပးထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ 
စာခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းထားသည့္  www.resourcecontracts.org တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွ 
စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို စုေဆာင္းထားၿပီး ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ ႏုိင္ငံမွ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားစာခ်ဳပ္မ်ားကို 
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုမွာလည္း စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာေရးကို တက္ျကြစြာလႈံေဆာင္သူမ်ား 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လာဘ္စားမူတုိက္ဖ်က္ေရးအသင္း Global Organization of Parliamentarians Against 

ပုံ ၁၊ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပျခင္းေျမပုံ၊

ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္လည္း အဂၤလန္မွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားပံုႏိုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရး 
ေတာင္းဆိုမူအပါအ၀င္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမူကုိ 
ယခုထက္ ျမင့္တင္ရန္အတြက္   
ဘယ္ေလာက္ 
ေပးလဲျပန္ေျပာေၾကး Publish 
What You Pay  အဖြဲ ႔မွ 
ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ 
တရား၀င္ လက္မွတ္ေရး 
ထိုးေထာက္ခံခ့ဲသည္။

အသက္၀င္ဆဲစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳၿပီး စာခ်ဳပ္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ထုတ္ျပန္သည္။  

စာခ်ဳပ္အမ်ားစုကို ျဖန္႔ေ၀ျပသေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား လုိင္စင္မ်ား စိမံကိန္းမ်ားကိုေတာ့ ခ်န္ထားသည္။

စာခ်ဳပ္အခ်ိဳ ႔ကုိေတာ့ ျပသထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသးသကဲ့သုိ႔ဖြင့္ျပျခင္းမ
ွာလည္း ရွားပါးလွသည္။ 
စာခ်ဳပ္မ်ား ဖြင့္ျပျခင္းမရွိပါ။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမူအရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
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Corruption (GOPAC) ကလည္း ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ထုတ္ျပန္ထားခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံ အဆင့္တြင္လည္း အဂၤလန္မွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မ်ားပုံႏုိပ္ျဖန္႔ခ်ီေရးေတာင္းဆုိမူအပါအ၀င္ စာခ်ဳပ္မ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမူကို ယခုထက္ 
ျမင့္တင္ရန္အတြက္ ္ ဘယ္ေလာက္ေပးလဲျပန္ေျပာေၾကး Publish What You Pay အဖြဲ ႔မွ ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ 
တရား၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးေထာက္ခံခဲ့သည္။ လုိင္ေဘးရီးယားတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပေရး 
ကတိက၀တ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လုိင္ေဘးရီးယားတြင္းထြက္လုပ္ငန္းပြင့္လင္းေရး ဥပေဒ Liberia Extractive Industries 
Transparency Initiative (LEITI) law ကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို အသုံးခ်ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္မူမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လူထုထံတင္ျပရမည္ဟု ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားခ်က္ရွိခဲ့သည္ဆုိပါက 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲကာ ဥပေဒသတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား လုိ္ကနာမူရွိမရွိကို 
ပုိမိုတင္းက်ပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ ဖီလာသည့္ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ဥပေဒျပဳေရးက႑ကိုေမွးမွိန္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အုံ႔ပုန္းစာခ်ဳပ္ေတြကုိ ဘာလို႔ေဖာ္ရမွာလဲ . . . 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပမူမရွိျခင္းသည္ ျပႆနာတက္ရသည့္ ကိစၥျဖစ္လာသည္။

အုံ႔ပုန္းစာခ်ဳပ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမူကုိ ေမွးမွိန္ေစသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကေက်ာရုိးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အစုိးရႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမူမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၼဏီမ်ားအၾကား 
ခ်ဳပ္ဆုိသည့္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ တုိင္းျပည္ကိုဒုကၡေပးႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနတတ္သည္။ ျပည္သူ႔ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို သိေနရမည္။ ၿပီးေနာက္ ပါ၀င္ေျဖရွင္းမူ
မ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အုံ႔ပုန္းစာခ်ဳပ္မ်ားေၾကာင့္ တာ၀န္ခံမူမ်ား အားနည္းရသလုိ ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း 
အားေပးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေသးသိမ္လာၿပီး စာခ်ဳပ္မွ ရရွိမည့္ 
၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္မူမ်ားကိုလည္း မလုပ္ႏုိ္င္ေတာ့ေပ။

အုံ႔ပုန္းစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ လာဘ္စားမူမ်ားေပၚေပါက္ေစၿပီး လူထုယံုၾကည္မူက်ဆင္းေစသည္

စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားကစစ္ေဆးျခင္းမျပဳပါက အစုိးရအရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ညိႈႏိႈင္းမူမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ျပည္သူအက်ိဳးထက္ မိမိတကုိယ္ေရတြက္ေခ်ကုိက္ေရးကို ပုိ၍ေဇာင္းေပးလုပ္ကုိင္ရန္ အလားအလာမ်ားသည္။ 
စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အက်ိဳးမရွိသည့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကို စုံစမ္းႏုိင္၊ တားဆီးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သျဖင့္ လူထုယုံၾကည္မူလည္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္ေၾကးႏိႈက္ခံရသည္။

ကုမၼဏီမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အျကုံရွိၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ ကုို္ယ္ပုိင္အေတြ ႔အျကုံေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အၾကံေပးမ်ား၏ အေတြ ႔အျကုံကုိေသာ္လည္းေကာင္း စြဲကုိင္ၿပီး အစုိးရမ်ား ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
နင္းၿပီးလုပ္ကြက္ေတာင္းသည္မ်ား ရွိိတတ္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ေတာ့ ကုမၼဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း  
အေတြ ႔အျကုံမွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။ စာခ်ဳပ္မ်ား ဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္ တဖက္ေစာင္းနင္းအေနအထားကို တည့္မတ္ႏိုင္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အားနည္းမူကို ဖာေထး ႏုိင္ၿပီး ကုမၼဏီနွင့္ ေစ်းစကားေျပာရာတြင္ ခပ္မာမာေျပာဆုိနုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို ဆန္႔က်င္ေခ်ပမူမ်ား

အစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ား စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပျခင္းမျပဳလုိသည့္အခါ အသုံးျပဳသည့္ဆင္ေျခ

အဆုိ - စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လွွ်ိဳ ႔၀ွက္ထားရမည့္ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိသည္။ ဖြင့္ျပလုိက္ပါက 
အျပိဳင္အဆုိင္ေစ်းေပးမူကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္။

အေခ် - စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ပြစီတက္ေနေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖြင့္ျပရမည္ဟု 
ေတာင္းဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလွ်ိဳ ႔၀ွက္ခ်က္မ်ားပါေလ့မရွိေခ်။ လုပ္ကြက္ခ်ေပးသည့္ ပမာဏ 
စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လွွိ်ဳ ႔၀ွက္ထားေလာက္သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါခဲၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ အျခား 

ပါ၀င္ေျဖရွင္းမူမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
အံု႔ပုန္းစာခ်ဳပ္မ်ားေၾကာင့္ 
တာ၀န္ခံမူမ်ား အားနည္းရသလို 
ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း 
အားေပးသက့ဲသို႔ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမူအရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
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စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါေလ့ရွိသည္။ (ဇယား ၁ ရႈပါ) အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ျပျခင္းမျပဳမွီ 
တည္းျဖတ္ထားႏုိင္သည္။

စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပျခင္းေၾကာင့္ နုိင္ငံကိုလည္းေကာင္း ႏုိင္ငံစီးပြားကိုလည္းေကာင္း နစ္နာရသည္ဟူေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးသမုိင္းတ 
ေလ်ာက္မရွိခဲ့ပါ။ လုိင္ေဘးရီးယား၊ ဂါနာကဲ့သုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားအဖို႔ေတာ့ စာခ်ဳပ္မ်ား ဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားထံမွ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူမ်ား တဖြဲဖြဲ၀င္ေရာက္ဆဲျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာ မူအျပည့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္္ထားသျဖင့္ စာခ်ဳပ္ျပင္ရန္ 
ဖိအားေပးျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ တူးေဖာ္ႏုိင္ေစသည္။

အဆုိ - ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အပုိဒ္ ပါသျဖင့္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ျပရန္ ခြင့္မျပဳေခ်။

အေခ် - ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလိုက္ျခင္းျဖင့္ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အပုိဒ္ကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည္။ 
ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္း စာပုိဒ္သည္ ဥပေဒအရျပဌာန္းထားသည့္ 
ဖြင့္ျပမူကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရမ်ားအေနႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို 
စိတ္ရွင္းရွင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါက အစုိးရမ်ားႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားသည္ 
စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပရန္ တင္းခံေနသည့္ ကုမၼဏီမ်ား ကုိ 
လႊတ္ေတာ္မွ ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵရွိမူကိုလည္း ဖိအားတရပ္အေနႏွင့္ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဖြင့္ျပပါက ယွဥ္ျပိဳင္မူမ်ားတြင္ 
လာေရာက္ထိခိုက္မည္လား။ 

ပမာဏစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါေလ့ 
ရွိပါသလား။ 

အနာဂတ္ကာလ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္မ်ား

ထိခိုက္ႏုိင္ ပါေလ့မရွိ

အေရာင္းအ၀ယ္လ်ွိဳ ႔၀ွက္ခ်က္ ထိခိုက္ႏုိင္ ပါေလ့မရွိ

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ မထိခိုက္ ပါေလ့ရွိ

ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္မူ မထိခိုက္ ပါေလ့ရွိ

အလုပ္ခန္႔ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ျခင္း မထိခို္က္ ပါေလ့ရွိ

စာခ်ဳပ္၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မထိခိုက္ အျမဲတမ္းနီးပါး ပါ

စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ ႔မ်ား မထိခိုက္ အျမဲတမ္းနီးပါး ပါ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စာခ်ဳပ္မ်ား

ပုံ ၁ တြင္ျပထားခဲ့သည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တြင္းထြက္က႑ တူးေဖာ္ေရး လုိင္စင္၊ စီမံကိန္း၊ စာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုံး၀ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ ႔ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ EITI အဖြဲ ႔၀င္ရန္  
ေလ်ာက္ထားဆဲအေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္တြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာမည္လား၊ 
ခ်န္ထားမည္လား၊ ေရနံ သုိ႔မဟုတ္ တြင္းထြက္စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ျပျခင္းကို EITI အစိတ္အပုိင္းတခုအေနႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္မည္လားကို EITI ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔ကေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာ၏ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ က႑တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နုိင္ငံပုိင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံ 
ႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္း MOGE ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေအာ္ပေရတာတုိ႔ၾကားခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ 
ႀကီးၾကပ္ထုတ္လုပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပမူ အေျခအေနတခုလုံးကို သေဘာေပါက္ရန္ အတြက္ MOGEႏွင့္ 
ကုမၼဏီမ်ားစာခ်ဳပ္မွ အစီရင္ခံျခင္း၊ ဖြင့္ျပျခင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သိထားရန္ အလြန္အေ၇းႀကီးလာသည္။ 
MOGE ႏွင့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားၾကား ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လွ်ိ ႔၀ွက္ထိန္းသိမ္းမူဆိုင္ရာ စာပုိဒ္အေနႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးသူ မ်ားသည္ ၀ယ္ယူ၊ ရရွိ၊ ေတြ ႔ရွိသည့္ အခ်က္အလက္၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ဖြင့္ျပျခင္းမျပဳရန္ 
သေဘာတူညီၾကသည္ ဟူေသာ စာပုိဒ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစာပုိဒ္သည္ စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ျပျခင္းမျပဳလုပ္ရ
ဟု တိတိက်က် တားျမစ္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ ျမန္မာအေနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပျဖန္႔ေ၀ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါက EITI 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အစုိးရႏွင့္ ၄င္း၏ မိတ္ဖက္ကုမၼဏီမ်ား သေဘာတူႏုိင္မည့္ အခင္းအက်င္း၊ အခ်ိန္အခါ ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၁။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ  
လွ်ိဳ ႔၀ွက္ခ်က္ႏွင့္ ပမာဏ စာခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
တြင္းထြက္က႑ တူးေဖာ္ေရး 
လိုင္စင္၊ စီမံကိန္း၊ စာခ်ဳပ္မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လံုး၀ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွသည့္ 
အဖြဲ ႔ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမူအရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
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EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္ (သတ္မွတ္ခ်က္ ၃.၉) အရ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ လုိင္စင္၊ လုပ္ကြက္မ်ားခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ ျပသထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကို 
လုိက္နာရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္ ေရနံ၊ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ပါမစ္၊ လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
မွတ္တမ္းတင္္ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူအားခ်ျပရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။   

စာခ်ဳပ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လိုက္နာေစျခင္း

အခ်ိဳ ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ တေလးတစားေန
ရာေပးခံရျခင္းမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႔တြင္လည္း လူရာမသြင္းျခင္းမ်ားရွိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ လြႊတ္ေတာ္အမတ္္မ်ားအေနႏွင့္ 
မီဒီယာ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဥပေဒမူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ 
တပ္ေပါင္းစုႀကီးကို ဖြဲ ႔စည္းႏုိင္သည္။ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ျကုံရသည့္ ျပႆနာအေသးစိတ္ကို တင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ 
သတၱဳတြင္း ကုမၼဏီမ်ား လုိက္နာရန္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိအျမင္ျမင့္တင္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း 
ထိခုိက္နစ္နာရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ပါ၀င္နုိင္သည္။ 

 
ယခုစာတမ္းငယ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္နုိင္သည္။

• အစုိးရအေနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပမူျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔  ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္လည္းေကာင္း 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းျခင္း

• ပါတီတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမူ အက်ိဳးမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမိတ္ဖက္မ်ားမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ဖိအားေပးျခင္း

• စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူကို အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ အစုိးရပုိင္၊ ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ပုံကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ 
စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပမူျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း။ 

ပုံ ၂၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို 
လႊတ္ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ 
ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ 

စာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုိင္စင္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္က ပုံမွန္ရရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား 
လုိက္နာမူရွိမရွိကို တင္းက်ပ္စြာေစာင့္ာကည့္သည္။

စာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုိင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒျပဳမ႑ိုင္က ပုံမွန္ရရွိသည္။ လြႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား 
လုိက္နာမူရွိမရွိ တင္းက်ပ္စြာေစာင့္ၾကည့္သည့္ အေထာက္အထားမေတြ ႔ရ။

စာခ်ဳပ္မ်ား၊ လုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပိး မျပည့္မစုံ ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္က ရခ်င္သည့္ အခ်ိန္မွ၇သည္။

တြင္းထြက္က႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ လုိင္စင္ အစရွိေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမွ် ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္က လက္ခံ၇ျခင္းမရွိ

ပြင့္လင္းျမင္သာမူအရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
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• အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အစုိးရ၊ ကုမၼဏီမ်ားပါ၀င္ကာ ဖြင့္ျပျခင္းဆုိင္ရာ 
(စာခ်ဳပ္တခုလုံးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း)  
လုပ္ပုံလုပ္နည္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားၾကားနာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲငယ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

• စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ျပရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို တဦးခ်င္းစီအေနႏွင့္ တင္သြင္းျခင္း ( ႏုိင္ငံဥပေဒအရ 
ခြင့္ျပဳထားသည္ဆုိပါက) 

• စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို ေထာက္ခံအားေပးမူမ်ားရရွိေအာင္၊ အမ်ားျပည္သူအျမင္ႏိူးၾကားေအာင္ အင္တာဗ်ဴး၊ 
စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲမ်ားမွ တဆင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီလႈပ္ရွားျခင္း

• အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

• စာခ်ဳပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မူမ်ားႏွင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို လြႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ေပးပုိ႔ျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။

• စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးမူေဘာင္လစ္ဟာမူမ်ား၊ လက္ေတြ ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မူပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို 
ေဇာင္းေပးၿပီး ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသခံ ရပ္ရြာမ်ားသုိ႔ သက္ေရာက္ပုံမ်ားအား 
စုေ၀းတင္ျပသည့္ လူထုၾကားနာမူအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း 

• ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႔ လက္ေတြ ႔ကြင္းဆင္းၿပီး 
အခြန္ေငြစီးဆင္းစီမံမူအတြက္ ကုမၼဏီမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္  
တုိက္ရုိက္ေတြ႔ဆုံျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း

• CSOမ်ား မီဒီယာမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္း ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာ  
ေတြ ႔ရွိမူမ်ား၊ စည္းေ၀းမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းေ၀းကို အစုိးရ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း၊ 
ကုမၼဏီမ်ားပါလ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း 

• ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္၊ စာခ်ဳပ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို အားေပးေထာက္ခံလာရန္၊ 
အမ်ားျပည္သူ အျမင္ဖြင့္ရန္အတြက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေဆာင္ရြက္ျခင္း

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေမးျမန္းႏု္ိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

• ကုမၼဏီမ်ားအေနႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ျပရန္ ဆႏၵရွိၾကပါသလား။ ကုမၼဏီတခုျခင္းစီ၏ အေျခအေန၊ စုစုေပါင္းအေျခအေန။ 
ကုမၼဏီအႀကီးအကဲမ်ားအေနႏွင့္ေကာ ဆႏၵရွိၾကပါသလား။ မရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္မရွိရသနည္း။ ၄င္းတုိ႔ 
ျငင္းဆုိခ်က္မ်ားကို ယခုစာတမ္းငယ္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေခ်ပနုိင္ပါသလား။

• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းလာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၼဏီမ်ားအေနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပမူကို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ လုိက္နာဖြင့္ျပျခင္းမ်ိဳး ရွိေနပါသလား။ မိမိႏုိင္ငံတြင္းတြင္လည္း ထုိကဲ့သုိျဖစ္လာေအာင္ ဥပေဒျပင္ဆင္မ ူ
မ်ားျပဳလုပ္နုိင္ပါသလား။ 

• အုံ ႔ပုန္းစာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ျခင္းကို ဆင္ေျခေပးပါက ကင္းလႊတ္ ခြင့္ရွိမရွိ ရွာေဖြႏုိင္ 
ေအာင္ လွ်ိဳ  ့၀ွက္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာစာပုိဒ္ကိုၾကည့္ရႈရန္ ေတာင္းဆုိထား ဘူးပါသလား။ 

• အစုိးရႏွင့္ ကုမၼဏိမ်ားက ၄င္းတုိ႔သည္ စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို ျကိုဆုိပါသည္ သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ မိတ္ဖက္၏ 
တားျမစ္ခ်က္ေၾကာင့္ မလုပ္ႏုိင္ပါဟု ဆုိပါက ႏွစ္ဖက္လုံးပါ၀င္သည့္ လူထုၾကားနာမူ စည္းေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးပါ 
၀င္ခုိင္းျခင္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသလား။ 

• အစုိးရအဖြဲ ႔တြင္ စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူကို သေဘာက်သူမ်ားရွိပါသလား။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တက္ျကြေသာ 
အရပ္ဖက္လူအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားရွိပါသလား။ ထုိသူမ်ားႏွင့္လက္တြဲၿပီး စာခ်ုပ္ဖြင့္ျပမူ ရုပ္လုံးေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ပါသလား။ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္ခြင့္ အက္ဥပေဒရွိပါသလား။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စာခ်ဳပ္ 
ဖြင့္ျပမူမ်ာ ကို တရားရုံးမ်ားမွ တဆင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္လား။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမူအရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း



လြတ္လပ္ေသာ ပရဟိတ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သဘာ၀သံယံဇာတ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမူအၾကံေပးအဖြဲ ႔သည္ လက္ေတြ ့ 
အသံုးခ် သုေတသနႏွင့္ စြမ္းအားစုမ်ားဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ အေထာက္အကူေပးမွဳမ်ားဆီသို ့ 
တီထြင္ဖန္တီးမွဳရွိရွိ ခ်ဥ္းကပ္မွဳတို ့မွတဆင့္ ၄င္းတို ့တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေသာ ေရနံ၊ဓာတ္ေငြ ့နွင့္ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ၾကြယ္၀မွဳ၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္နိုင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ထပ္ၿပီးေလ့လာရန္- www.resourcegovernance.org

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကိးမားဆုံးေသာ စာခ်ဳပ္လုိက္နာမူျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူသည္ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး တြင္ပါ၀င္သူမ်ား (ဥပမာ CSO ႏွင့္ မီဒီယာ) ကုိမည္သုိ႔အက်ိဳးျပဳသနည္း။

• စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္္မ်ား လုိက္နာမူရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားအျပင္မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားလုိ
အပ္ေသးသနည္း။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ရရွိႏုိင္သည့္ အေနအထား၇ွိပါသလား။ 

အေသးစိတ္ေလ့လာရန္

• စာခ်ဳပ္မ်ား ေလ့လာရန ္www.resourcecontracts.org.
• NGRI မွထုတ္ေ၀သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူဆုိင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ား 

www. resourcegovernance.org/issues/contracts.
• Drilling Down, www.resourcegovernance.org/publications/drilling-down
• Contracts Confidential, www.resourcegovernance.org/contractsconfidential
• Enforcing the Rules, www.resourcegovernance.org/publications/enforcing-rules 
• NRGI’s Resource Governance Index, www.resourcegovernance.org/rgi

စာစဥ္မ်ား

နည္းပညာအရရႈပ္ေထြး၊ သာမန္လူ 
နားမလည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ 
အလွမ္းေ၀းသည့္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ 
ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ဖြင့္ျပအသိေပးျခင္းတုိ႔ 
လုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ 
တြင္းထြက္က႑မွ ရရွိသည့္အက်ိဳး
အျမတ္မ်ားကိုအျမင့္ဆုံး ပမာဏျဖင့္ 
ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က 
၀င္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္  
NGRIသည္ လုိအပ္သည့္သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပုိးေပးလ်က္
ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
စာတမ္းငယ္မ်ားကို www.
revenuewatch.org/parliaments 
တြင္ ရယူဖတ္ရႈႏုိင္သည္။ 

www.resourcecontracts.org
resourcegovernance.org/issues/contracts
www.resourcegovernance.org/publications/drilling-down
www.resourcegovernance.org/contractsconfidential
www.resourcegovernance.org/publications/enforcing-rules
www.resourcegovernance.org/rgi

