
သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄

ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ႏွင့္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရး
လုုပ္ငန္းတိုု႔မွ အခြန္မ်ားကုုိ လႊတ္ေတာ္  မွတဆင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ EITI အခင္းအက်င္း

အဓိကအေၾကာင္းအရာ

• ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္က ခ်ထားခဲ့သည့္ တြင္းထြက္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ႏွင့္ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမူ၊ တာ၀န္ခံမူကိုုတုုိး 
တက္ေစသည့္ တင္းက်ပ္ေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါရွိသည္။ သဘာ၀ သယံဇာတမွ ရရွိသည့္အခြန္ေငြမ်ားကိုုထိ   
ေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္း ရွာေဖြေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖုုိ႔ေတာ့ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
မ်ားစြာအသုုံးတည့္သည္။

• EITI လႈပ္ရွားမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ား 
တင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသာမဟုုတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္လည္း ေနရာရ လာေစသကဲ့သုုိ႔  အခြန္လုုပ္ငန္းမ်ား 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုုိင္လာသည္။

• EITI အဖြဲ႔၀င္ႏုုိင္ငံတုုိင္းသည္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔ (multi-stakeholder group (MSG)) ဖြဲ႔ထားရမည္။ 
ထုုိညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ရန္ ဆႏၵျပဳမူမ်ားလည္း ရွိႏုုိင္သည္။

• ယီမင္ႏွင့္ လိုုက္ေဘးရီးယားႏုုိင္ငံမ်ားကုုိၾကည့္ပါကညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ပါလီမန္မွ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ားသည္ကုုိ 
ေတြ ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုုိ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ ပါ၀င္ေစရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ 
ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ EITI ေကာင္းက်ိဳးမ်ားခံစားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာအေျမာက္အမ်ားရွိသည္။

မိတ္ဆက္

ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္က႑မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အခြန္မ်ား ႏုုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာထဲ သုုိ႔ အျပည့္ အ၀ေရာက္ရွိျခင္းရွိမရွိကုုိ 
သိႏုုိင္ရန္၊  အခြန္ေငြမ်ား မည္သိုု႔မည္ပုုံရရွိလာပံုုကုုိ အျပည့္အ၀နားလည္ရန္၊ ရရွိလာသည့္ေငြမ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ 
အသံုုးခ်ျခင္းရွိမရွိကုုိ ေကာင္းစြာေစာင့္ၾကည့္ႏုုိင္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ တိက်လတ္ဆတ္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိထား ရန္လိုုသည္။ ဥပမာျပထားခဲ့သည့္ လိုုင္ေဘးရီးယားကဲ့သုုိ႔ေသာ  EITI အသက္၀င္ၿပီး ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ အစိုုးရကုုိ ေစာင့္ၾကည့္ႏုုိင္ရန္ လုုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုုိ EITI မွတဆင့္ရရွိသည္။ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသာမက ျပည္သူမ်ားကလည္း ေငြ၀င္ ေငြထြက္ကိုု တိတိ က်က်သိရသည္။ အခြန္ေကာက္ယူမူစနစ္တိုုးတက္ေရး၊ 
ယင္းက႑မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မူမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ အတြက္လည္း  EITI က အလြန္အေထာက္အကူျပဳသည္။

သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းမူႏွင့္ EITI အခန္းက႑

ကမာၻ႔ အဆင္းရဲဆံုုးလူဦးေရ၏  ၃ပုုံ ၂ပုုံသည္ သဘာ၀သယံဇာတျကြယ္၀သည့္ တုုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ေနထိုုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ယင္းသ
ယံဇာတမ်ားထုုတ္ယူရာမွရရွိလာသည့္အခြန္မ်ားကုုိထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုုးျပဳမည္၊ တာ၀န္ယူစိတ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမူမ်ား 
ရွိမည္ဆုုိပါက ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ သေဘာတရား အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမူသည္မရွိမျဖစ္ 
လိုုအပ္သည့္ အရာျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမူရွိမွသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ သယံဇာတ၀င္ေငြမ်ားရသင့္သေလာက္ရေ
နသလား ေလလြင့္ျခစားေနသလားကုုိ ဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတိုု႔ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း 
အခြန္ေငြ အသံုုးျပဳပုုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရကုုိျပန္လွန္ ေထာက္ျပေမးျမန္းႏုုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
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လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမူဆုုိင္ရာလႈပ္ရွားမူမ်ားကေရနံ၊သဘာ၀ဓါတ္ 
ေငြ႕၊တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အခြန္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ား ဖြင့္ျပရန္အတြက္ 
ႀကီးစြာေသာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဖြင့္ျပပြင့္လင္းျခင္းကပင္ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ EITI ၏ 
အဓိကရည္မွန္းခ်က္ႀကီးျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း တာ၀န္ခံမူမ်ားျမင့္တက္လာေစ ရန္ပြင့္လင္းျမင္သာမူျဖင့္ေဖာ္ေဆာင ္
ရန္အတြက္တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမွႏုုိင္ငံအေနႏွင့္၀င္ေငြမည္ေရြ ႔မည္မွ်ရေနသည္ကိုု ေသခ်ာစြာသိေနရမည္ဟူေသာ အသိႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီသူအေရအတြက္ တေန႔ တျခားမ်ားျပားလာေနသည္။

ကမာၻလုုံးဆုုိင္ရာလုုိအပ္ေတာင့္တေနမူအတြက္ EITI က ၂၀၁၃ တြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ကိုု ထုုတ္ျပန္ ခဲ့ 
သည္။ ထုုိသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္အရ EITI အဖြဲ ႔၀င္ႏုုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ပုုိ၍တိက်ပြင့္လင္း ေသာ အစီရင္ ခံစာမ်ားကိုု 
ထုုတ္ျပန္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာေျပာရလ်င္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္တြင္ သတ္မွတ္ ခ်က္အရ လုုိင္စင္ခ်ထားေပး 
ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံပုုိင္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့၊ တြင္းထြက္ကုုမၼဏီမ်ား၏ 
ရသုုံးစရိတ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ အစုုိးရမ်ားသုုိ႔ ခြဲေ၀ေပးပုုံ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းစြာတင္ျပရန္ျဖစ္လာသည္။ 
သယံဇာတမွ ရရွိသည့္ အခြန္ေငြ မ်ားလည္ပတ္ ပုုံကိုု နားလည္ရန္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
သိထား နားလည္ထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

ထုုိ႔ျပင္ EITI လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီရင္ခံ ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ပါသည္။  
အေမရိကန္ႏုုိင္ငံတြင္ (Dodd-Frank Act အရ) ဥေရာပသမဂၢတြင္ (EU Accounting and Transparency 
Directive) အရမွတ္ပုုံတင္ထားသည့္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနသည့္ ကုုမၼဏီမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔ လုုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ရာ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳထား ေပးေခ်ထားသည္မ်ားကိုု ျပန္လည္အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုုိ႔ 
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာႏုုိင္ငံသည္ EITI အဖြဲ ႔၀င္ႏုုိင္ငံ ဟုုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုုတ္သည္ျဖစ္ေစ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

အေပါင္းလကၡဏာတုုိးတက္မူမ်ားအျပင္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္မူျပဳလုုပ္ရန္ လုုိအပ္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေရနံ ဓါတ္ေငြ ့ 
တြင္းထြက္ က႑စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တကမာၻလုုံး အတုုိင္းအတာ ေကာက္ယူ ထားသည့္ သယံဇာတစီမံမူဇယား  
Resource Governance Index1 တြင္ ပါ၀င္ေသာ သယံဇာတ သူေဌးႏုုိင္ငံ ၅၈ ႏုုိင္ငံရွိသည့္အနက္  
၈၀ရာခုုိင္ႏႈန္းေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ရွိမေနပဲ တ၀က္ေက်ာ္ကေတာ့ 
တြင္းထြက္က႑၏ အေရးပါေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ (EITI)

EITI ဆုုိသည္မွာ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမူ၊ တာ၀န္ခံမူမ်ား ပုုိမုုိေကာင္းမြန္လာေစ ရန္ 
ႏုုိင္ငံတကာအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တခုုျဖစ္သည္။ ပါ၀င္လုုိသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားက ဆႏၵအေလ်ာက္ အဖြဲ ႔၀င္ျဖစ္ထားခြင့္ေလွ်ာက္ၾကသည္။ 
အဖြဲ ႔၀င္ျဖစ္ပါက အနိမ့္ဆံုုးသတ္မွတ္ထား ခ်က္မ်ားကိုု ျပည့္မွီေအာင္လုုိက္နာရမည္။ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ၾသဂုုတ္လထိ 
အဖြဲ ႔၀င္ အျဖစ္လက္ခံခဲ့သည့္ႏုုိင္ငံ ၂၉  ႏုုိင္ငံရွိၿပီး ေလွ်ာက္ထားဆဲ ၁၇ ႏုုိင္ငံရွိသည္။

1 Natural Resource Governance Institute, 2013 Resource Governance Index, စာမ်က္ႏွာ ၇ သို႔ ေလ့လာရန ္ 
http://www.resourcegovernance.org/rgi.

ပုုံ ၁၊ EITI အဖြဲ ႔၀င္ႏုုိင္ငံမ်ား

လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေလေသာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမူဆိုုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမူမ်ားက ေရနံ၊ 
သဘာ၀ဓတ္ေငြ၊ 
တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ရရိွလာသည့္ အခြန္ေငြႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္ မ်ား 
ဖြင့္ျပရန္အတြက္ ႀကီးစြာေသာ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစခ့ဲသည္။

EITI အဖြဲ ႔၀င္ႏုုိင္ငံမ်ား  - EITI သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားအားလုုံး ျပည့္မီွသည္

EITI ေလ်ာက္ထားဆဲႏုုိင္ငံမ်ား (အဖြဲ ႔၀င္ေလာင္း)  - EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလုုံးျဖည့္ဆည္းႏုုိင္ျခင္းမရိွိေသး

အဖြဲ ႔၀င္အျဖစ္မွ ရပ္ဆုုိင္းထားသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ား - အဖြဲ ႔၀င္အျဖစ္/ေလ်ာက္ထားဆဲအျဖစ္မွ ယာယီရပ္ဆုုိင္းထားသည္

အျခား 

အရပ္ဖက္လ႔ူအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ျဖန႔္ေ၀ျခင္း၊ ေကာ္မတီကိုုအေျချပဳ လ်က္ EITI ပ်ံႏွံ႔ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

EITI Secretariat, www.eiti.org/countries

http://www.resourcegovernance.org/rgi
www.eiti.org/countries
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EITI လႈပ္ရွားမူတြင္ပါ၀င္သည့္ႏုုိင္ငံမ်ားမွ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရး ကုုမၼဏီမ်ားအေနႏွင့္ အစုုိးရသုုိ႔ေပးသြင္းရ 
သည္မ်ားကုုိ ထုုတ္ျပန္ရသကဲ့သုုိ႔ အစုုိးရကလည္း မည္ေရြ ႔မည္မွ်ရပါသည္ကိုု ထုုတ္ျပန္ ရသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္သူ 
(independent administrator) က ႏွစ္ဖက္ထုုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ စုုစည္းၿပီး လီဆယ္ထားမူရွိမရွိ  
တုုိက္ဆုုိင္စစ္ေဆးသည္။ EITI ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားသည္လည္း လုုိင္စင္၊ လုုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း၊ ေငြမဟုုတ္သည့္  
အျခားေပးသြင္းမူမ်ား၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ လူမူက႑ လွဴဒါန္းအသုုံးျပဳမူမ်ား၊ တုုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေပးသြင္းမူမ်ား၊  
သယ္ပုုိ႔ အခြန္မ်ား၊ ထုုတ္လုုပ္မူဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ဖြင့္ျပရသည္။ EITI အရ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ တြင္းထြက္ တူးေဖာ္သည့္  
ကုုမၼဏီမ်ား၏ ပုုိင္ရွင္အစစ္အမွန္မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုု လည္း  
ထုုတ္ျပန္ေပးရသည္။2  

EITI အဖြဲ ႔၀င္ႏုုိင္ငံမ်ားသည္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစုုိးရဘက္မွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ သည့္ 
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔ကိုုဖြဲ ႔စည္းရသည္။ ယင္းညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔သည္ EITI လုုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္မွတ္တမ္း အစီရင္ ခံစာကိုုျပဳစုုထုုတ္ျပန္ 
သည္။ ႏုုိင္ငံ၏တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ား စီမံရာ တြင္ျကုုံ ေတြ႔ေန ရသည့္ မူ၀ါဒဆုုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းႀကီးမ်ားကုုိႏုုိင္ငံအဆင့္ 
EITIလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ရွင္းသြား ႏုုိင္ရန္ အတြက္ ယင္း ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ ႔ႀကီးကႀကိဳးစားရ မည္ျဖစ္  သည္။ ညြန္႔ေပါင္းအ   
ဖြဲ ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မ်ား လည္း ပါ၀င္ ေကာင္း ပါ၀င္ႏုုိင္သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ EITI

ျမန္မာႏိုုင္ငံကုုိ EITI ေလွ်ာက္ထားဆဲ၊ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲႏုုိင္ငံအျဖစ္ ၂၀၁၄ ဇူလိုုင္ ၂ ရက္ေန႔၊ 
မကၠစီကိုုႏုုိင္ငံတြင္ျပဳလုုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ အဖြဲ ႔၀င္ ေလာင္းအျဖစ္လက္ခံခဲ့ခ်ိန္သည္ 
အခ်ိန္ကိုုက္ပင္ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ကုုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့လုုပ္ကြက္ ၁၆ ကြက္ကုုိ ၂၀၁၃ 
ေအာက္တိုုဘာတြင္ တိတ္တဆိတ္ခ်ထားေပးသည္။ ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံလုုပ္ကြက္ ၂၀ ကိုုလည္း 
မည္သူမွ်မသိလိုုက္ပဲခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ထိုု႔ျပင္  ေဆြးေႏြးအၾကံယူျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမူမရွိျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ 
ေရႊဂတ္စ္ပုုိက္လိုုင္း၊ စစ္ကုုိင္းတိုုင္းေဒသႀကီးမွ တရုုတ္ပုုိင္ ေၾကးနီတြင္းမ်ား အစရွိေသာ အခ်ိဳ ႔ စီမံကိန္းမ်ားက အမ်ားျပည္သူ 
ယံုုၾကည္မူကုုိေလ်ာ့က်ေစ၊ ထုုိ႔ထက္မက  လူမူ၀န္းက်င္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုုိ ထိခိုုက္ ေစႏုုိင္ျခင္းတိုု႔ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။

ပုုံ ၂၊ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္မ်ား

တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း

အခြန္အခ 
ေကာက္ခံျခင္း

၀င္ေငြ အခြန္အခ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

အသံုးစရိတ္ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရွယ္ယာရွင္အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ 
လုပ္ငန္းစု(အစိုးရ၊စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀ါသနာတူ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တူ အရပ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္း) 
သည္ ၄င္းတို ့ရဲ ့ EITI ျဖစ္စဥ္ မည္သို ့ မည္ပံု 
လည္ပတ္နိုင္သည္ကို ဆံုးျဖတ္သည္။

အစိုးရ ဘ႑ာေရးအျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္ 
ကုမဏီ ေပးေငြမ်ားကို EITI 
အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျပီး 
လြပ္လြပ္လပ္လပ္အကဲျဖတ္သည္။

ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားကို တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ 
သယံဇာတမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ မည္သို ့ 
စီမံခန့္ခဲြသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္သူမ
်ားသိရွိလာနိုင္ေစရန္ႏွင့္ စကားရည္လုပဲြမ်ားကို 
ဖန္တီးေပးရန္ လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေ၀ 
အသံုးခ်ရမည္။

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား 
ျခင္းဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား

စာခ်ုပ္စာတမ္းမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
(တိုက္တြန္းသည္)

ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား

အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေ၀မႈ 
(တိုက္တြန္းသည္)

တဆင့္လြဲေျပာင္း 
ေပးေခ်မႈမ်ား 

(တိုက္တြန္းသည္) 
ႏိုင္ငံပိုင္ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ 
လူမႈႏွင့္ 

အျခားအေဆာက္ 
အဦးဆိုင္ရာ 

အသံုးစရိတ္မ်ား

ေဒသႏရ အစိုးရမ်ားသို႔ 
လြဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား

အစိုးရအေနျဖင့္ 
ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာျခင္း

ကုပဏီမ်ားမွ 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း

အရပ္ဖက္လ႔ူအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ျဖန႔္ေ၀ျခင္း၊ ေကာ္မတီကိုုအေျချပဳ လ်က္ EITI ပ်ံႏွံ႔ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

2 The EITI Standard, စာမ်က္ႏွာ ၈ သို႔ ေလ့လာရန http://eiti.org/files/English_EITI%20STANDARD_11July_0.pdf

http://eiti.org/files/English_EITI%20STANDARD_11July_0.pdf
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အရပ္ဖက္လ႔ူအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ျဖန႔္ေ၀ျခင္း၊ ေကာ္မတီကိုုအေျချပဳ လ်က္ EITI ပ်ံႏွံ႔ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂၀၁၂ ႏွစ္ကုုန္ပုုိင္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သမၼတ ဒီဂရီ ၉၉ /၂၀၁၂ ျဖင့္ EITI လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 
တရား၀င္ အမ်ားျပည္သူကိုု အသိေပးၿပီး စတင္ခဲ့သည္။ Myanmar Development Resource Institute 
၏ The Centre for Economic and Social Development (MDRI-CESD) သည္ အစုုိးရႏွင့္ 
အျခားသက္ဆုုိင္သူမ်ား၏ EITI လုုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီေပးရန္ ၊ အသိ အျမင္ ဖြင့္ျကိုု္းပမ္းမူမ်ားျပဳ 
လုုပ္ရာတြင္အဓိကစီစဥ္ေဆာင္ ရြက္သူအျဖစ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပုုံစံခ်ထား ခဲ့သည္။ 

တဆက္တည္းမွာပင္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံမွ EITI လုုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမူ ကိုု 
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ညြန္ွ႕ေပါင္းအဖြဲ ႔ကိုုဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တြင္ အစုုိးရမွ ၆ ဦး၊ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္မွ ၆ 
ဦး၊  အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဘက္မွ ၉  ဦးပါ၀င္သည္။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ၄င္းတုုိ႔ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုု 
အသစ္စုုစည္းထားေသာ  Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) 
မွတဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသးပါ။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ပထမဆုုံး EITI အစီရင္ခံစာထြက္ရမည့္ေန႔မွာ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ 
ဇန္န၀ါရီတြင္ေတာ့ ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးျခင္းကုုိခံရမည္ျဖစ္သည္။ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္မူမ်ားရွိမရွိကိုု 
ျပင္ပမွ လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးမည့္လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံအေနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာသုုံးသပ္မူမ်ား၊ EITI 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ ဥပေဒေရးရာ အတားအဆီးမ်ားကိုု ျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္းကုုိလည္း 
လုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔အေနႏွင့္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္မူမ်ား ေခ်ာေမြ ႔ေစရန္အတြက္ ဥပေဒအ 
ခ်ိဳ ႔ျပင္ဆင္ေရး အပါအ၀င္ အျခား ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္  EITI ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဒုုတိယႀကိမ္ေျမာက္ 
ဒီဂရီခ်ေပးေရး တင္ျပရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။

အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက EITI သည္ ျမန္မာ့တြင္းထြက္က႑အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမူအတြက္ မ်ားစြာ ေသာ 
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ 
တြင္းထြက္မ်ားတူးေဖာ္ေရး ဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ခ်ထားေပးသည့္ လုုိင္စင္မ်ားကိုု ဖြင့္ျပရန္ျဖစ္ သည္။ စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ခ်ျခင္း 
လုုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား ဖြင့္ျပျခင္းတုုိ႔သည္ ျမန္မာ့တြင္းထြက္က႑စီမံ အုုပ္ခ်ဳပ္မူအတြက္ အေရးအႀကီးဆုုံးေျခလွမ္း
တရပ္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုု ပြင့္လင္းျမင္သာမူရွိေအာင္ ဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစုုိးရမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား 
အျပဳသေဘာဆက္ဆံေရးကိုု ျဖစ္ထြန္းေစ သည္။ ပဋိပကၡမ်ားကိုုေလ်ာ့က်ေစၿပီး တည္ၿငိ္မ္မူမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုုတ္ယူမူ 
အခ်ိန္ကာလ၊ ထုုတ္ယူ ပုုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ ႔ဆန္သည့္မွန္းဆခ်က္မ်ားရရွိေစရန္ကူညီေပးသျဖင့္ အစုုိးရ 
အေနႏွင့္  တိက်သည့္ အခြန္ပမာဏကိုုရရွိေစသည္။ ခန္႔မွန္းအခြန္မွန္းဆရာတြင္ ပုုိမုုိလြယ္ကူေစသည္။ စာခ်ဳပ္မ်ား 
ဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔အေနႏွင့္ စည္းကမ္းလုုိက္နာမူရွိမရွိကုုိ စစ္ေဆးႏုုိင္စြမ္းပုုိမုုိျမင့္တင္ေပးသည္။ အစုုိးရ၊ လုုပ္ငန္းရွင္၊ 
ဆက္စပ္သူအားလုုံး အေနႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တာ၀န္ခံမူရွိရွိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန ္
လည္းတြန္းအားျဖစ္ေစသည္။ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ႏုုိင္ငံမ်ားသည္ တြင္းထြက္  လုုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္မည့္၊ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္၊ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မည့္ ကုုမၼဏီမ်ား၏ ပုုိင္ဆုုိင္မူ အေသးစိတ္ကိုု ထိိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။  
ျမန္မာ့ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကိုု အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ကုုိင္ ထားသူ၊ ပုုိင္ဆုုိင္မူခြဲေ၀ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုုိးရိမ္ မူမ်ားျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္မ်ားကိုု 
လက္ေတြ ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါက ႏုုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ၏ ရတနာ ရင္းျမစ္မ်ားကိုု မည္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည္ကိုု 
အတိအက် သိႏုုိင္မည္၊ အစုုိးရအေနႏွင့္လည္း ၄င္း၏ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမူဆုုိင္ရာ ရည္မွန္းထားခ်က္မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမူမ်ား ကိုု 
တုုိးျမင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

EITI တြင္ပါ၀င္ျခင္းေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကိုု အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ အသုုံး ျပဳျခင္း 
ရွိမရွိကိုုစစ္ေဆးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑သည္ မပါမၿပီးေအာင္ အေရးပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ 
ယင္းေနရာမွ ထိေရာက္စြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္ EITI လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား က အေထာက္အကူျပဳသည္။ 
မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္သည့္ EITI လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုုသာ ဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ တလႊားမွေတြ႔ျကုုံခဲ့ၿပီးေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားအရ EITI သည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုုပ္ရန္၊ ေစာင့္ ၾကည့္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုုံးတည့္
နည္းလမ္းတခုုျဖစ္ႏုုိင္သကဲ့သုုိ႔အေပၚယံ အမည္ခံ ေဆာင္ရြက္ သြားသည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္အသုုံးခ်ခံရျခင္းလည္းရွိႏုုိင္
သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အေနႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔ တုုိင္းျပည္တြင္ေတာ့ အမည္ခံ EITI မဟုုတ္ပဲ အမွန္အကန္ EITI 
သက္၀င္လႈပ္ရွားရန္ ဆႏၵရွိ ၾကမည္ျဖစ္ သည္။ သုုိ႔မွသာ ၄င္းတုုိ႔၏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ 
တာ၀န္မ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္ခ်ျခင္း 
လိုုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား 
ဖြင့္ျပျခင္းတိုု႔သည္ ျမန္မာ့ 
တြင္းထြက္က႑စီမံ 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မူအတြက္ 
အေရးအႀကီးဆံုုးေျခလွမ္းတရပ္ 
ျဖစ္သည္။
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EITI ႏွင့္ ၄င္းမွတဆင့္ေဖာ္ထုုတ္လုုိက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားကိုု ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပ့ံပုုိးေပးႏုုိင္သည္။

• ေစာင့္ၾကည့္မူ အားေကာင္းေစျခင္း ။ EITI အစီရင္ခံစာသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမူဆုုိင္ရာ အားနည္း ခ်က္မ်ားကိုု 
ေဖာ္ထုုတ္သျဖင့္ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရး စီမံမူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရ ေဆာင္ရြက္မူမ်ားကိုု 
ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစ သည္။ EITI အစီရင္ခံစာ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကုုမၼဏီမ်ားေပးသြင္းမူႏွင့္ အစုုိးရလက္ခံ ၾကားမွကြာဟမူမ်ား၊ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊လိုုင္
စင္ခ်ေပးျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ဆုုံးရႈံး ရသည့္ အခြန္ေငြမ်ား ဥပမာ ျပန္မဆပ္သည့္အေၾကြးမ်ား 
ကိုုေဖာ္ထုုတ္ေလ့ရွိ သည္။ စုုံစမ္း စစ္ေဆး ျခင္းမွျဖစ္ေစ အျခားနည္းလမ္း အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
အေနႏွင့္ ျပႆနာ မ်ားကိုု ရွင္းရန္ ေျပာဆုုိႏုုိင္သည္။ ျပင္ဆင္မူမ်ား၏ ျဖစ္ထြန္းတုုိးတက္မူကိုု ေျခရာခံႏုုိင္ သည္။

• က႑ဆိုုင္ရာ ဥပေဒျပဳမူ။ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးက႑ကုုိ စီမံ မည့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ သံုုးသပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းတိုု႔ ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္အခါတြင္ 
က႑အလိုုက္တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ တြင္ မူတည္ဆံုုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တိက်သည့္သတင္းအ
ခ်က္အလက္ဆုုိသည္မွာ တခါတရံ ရရွိရန္ခက္ခဲသည့္ သေဘာရွိသည္။ EITI အစီရင္ခံစာမ်ားက တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရး 
လုုပ္ငန္းတြင္ မည္သည့္ ကုုမၼဏီက ႀကီးစုုိးေနသည္၊ ႏုုိင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑၊ အခြန္ ေငြရရွိရာ ရင္းျမစ္ႏွင့္ 
မည္သူကေကာက္ယူေနသည္ တုုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုုိ တုုိ႔ကာထိကာ ေဖာ္ျပထား သည္။ လက္ရွိစီမံမူအလြဲမ်ားကိုုလည္း 
ေထာက္ျပထားသည္။ ထိုု အေကာင္းအဆိုုး အားလံုုးကုုိ ဥပေဒျပဳသည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

• ဘတ္ဂ်တ္ဆိုုင္ရာဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း။ ရင္းျမစ္ေပၚတြင္ မွီခုုိေနသည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားအဖုုိ႔ေတာ့ ဘတ္ဂ်တ္ ဆုုိင္ရာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္အခါတြင္ ႏုုိင္ငံ၏ အဓိက ေငြ၀င္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးတိုု႔မွ 
ရရိွသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအေၾကာင္းကုုိ ေကာင္းစြာနားလည္ ၿပီးမွ ခ်မွတ္သင့္သည္။ အေသးစိတ္ေရးသားထားသည့္ EITI 
အစီရင္ခံစာမ်ားကုုိ ႏွစ္အလိုုက္ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားပါက ႏွစ္အလိုုက္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ အခြန္၀င္ေငြ၊ အခြန္အဓိက 
ရရိွသည့္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

• မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ စုုိးရိမ္မူမ်ားကုုိ တင္ျပႏုုိင္ျခင္း။ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ စိစစ္မူ ပုုိမုုိအားေကာင္း ေစရန္၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္ 
ဥပေဒျပဳမူမ်ားပုုိမုုိေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ EITI အစီရင္ခံစာမွ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ 
အသံုုးခ်ႏုုိင္သည့္အျပင္ EITI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားပူပန္လ်က္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ 
ေလးေလးနက္နက္ စုုံစမ္းမူမ်ားျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန္ လမ္းခင္းေပးသည္။ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအေနႏွင့္ အေသးစိတ္စစ္ေဆးမူမ်ားကုုိ 
EITI လုုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမွ တဆင့္လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည္။ EITI ညြန္ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ေရနံ၊ ဓတ္ေငြ ႔၊ 
တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္း မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုုပ္ငန္းကိုု လြတ္ေတာ္မွ ဖိဖိစီစီး ေဆာင္ရြက္ ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

EITI လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပါ၀င္လာေစရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

လြတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ ႏိုုင္ငံေရးအာဏာမ်ားအသံုုးျပဳၿပီး EITI လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါ၀င္ႏိုုင္သည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုႈပ္ရွားမူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနနွင့္ EITI လုုပ္ငန္းစဥ္ တေလွ်ာက္ ပါ၀င္ႏိုုင္သည့္ ေနရာခ်ိန္ခါမ်ားကုုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ပါ၀င္နိုုင္သည့္ ေနရာ ခ်ိန္ခါအျပည့္အစံုုကုုိ  EITI Guide for legislator ေနာက္ဆက္တြ ဲခ၊တြင္ 
ဖတ္ရႈႏိုုင္သည္။ www.eiti.org/files/MP_EITI_Guide.pdf

• ျပင္ဆင္မူအဆင့္။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏုုိင္ရန္တြန္း
အားေပးႏုုိင္သည္။အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ ႔တြင္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ႏုုိင္မူကိုု 
အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္မ်ားကိုု အစုုိးရအေနႏွင့္ ေျဖရွင္း ေပးရန္ တုုိက္တြန္းႏုုိင္ သည္။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ 
လြတ္ေတာ္က ပါ၀င္ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္း ရွာေဖြသည္။ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
တုုိက္တြန္း ထားခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းလုုိက္နာျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးေျခရာခံသည္။ EITI ျဖင့္ ျပည္သူ ျပည္သားတုုိ႔ 
အဓိကစုုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကိုု ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။  EITI လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေကာင္းစြာလည္ပတ္ႏုုိင္ရန္ 
ေငြေရးေၾကးေရး ျပည့္စုုံမူရွိမရိွ ေစာင့္ၾကည့္ ေပးႏုုိင္သည္။

• ဖြင့္ျပျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္း။ အစီရင္ခံစာေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုု ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုုႏွင့္ 
စည္းေ၀းျပဳလုုပ္ျခင္း၊ လြတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္မူမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ အစုုိးရ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ရန္တုုိက္တြန္းျခ
င္း၊ အစုုိးရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အသားေပးေဖာ္ျပ သည့္ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာေရးသားထုုတ္ျပန္ျခင္း

• ျဖန္႔ေ၀ပ်ံ ႔ႏွံ ႔ေစျခင္း။ EITI အစီရင္ခံစာသည္ ျပည္သူၾကားထဲ အမွန္တကယ္ ျဖန္႔ေ၀ထားေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ 
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေကာ္မတီကိုုအေျချပဳ လ်က္ EITI ပ်ံႏွံ႔ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

EITI ညြန္ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ 
ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ေရနံ၊ ဓတ္ေငြ႔၊ 
တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
လုုပ္ငန္းကုုိ လြတ္ေတာ္မွ ဖိဖိစီစီး 
ေဆာင္ရြက္ ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အရပ္ဖက္လ႔ူအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ျဖန႔္ေ၀ျခင္း၊ ေကာ္မတီကိုုအေျချပဳ လ်က္ EITI ပ်ံႏွံ႔ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

http://www.eiti.org/files/MP_EITI_Guide.pdf
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စစ္ေဆးျခင္း။ အစုုိးရအေနႏွင့္ စစ္ေဆးျပင္ဆင္မူမ်ားျပဳေစေရး တြန္းအားေပး၇န္အတြက္ အစီရင္ခံ စာေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုု 
လူထုုၾကားနာမူျပဳလုုပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာမ်ား ေဆာင္းခံျခင္း၊ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာ EITI လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးျခင္း။

ထုုိ႔ျပင္ EITI စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပုုိမုုိတိက်စြာလုုိက္နာလာရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတိုု႔ကိုု အပ္ႏွင္းထားသည့္ 
အာဏာကိုု အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္။ အစုုိးရေျပာင္းသြားေသာ္လည္း EITI လုုပ္ငန္းစဥ္ တည္တ့ံႏုုိင္ေစရန္ ဥပေဒျပဳသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စာရင္းစစ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ EITI ကိုု ပူးတြအသုုံးခ်ေစရန္ ဥပေဒျပဳခဲ့သည့္ ႏုုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ 
လုုိက္ေဘးရီးယားတိုု႔မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုု ဥပမာယူႏုုိင္သည္။ကုုမၼဏီမ်ား၊ အစုုိးရဌာနမ်ားသည္ EITI သုုိ႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပိုု႔ရန္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ တာ၀န္ရွိလာသျဖင့္ EITI ဥပေဒျပဳလုုိက္ျခင္းသည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ စုုေဆာင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းအခ်ိဳ ႔

• ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔ဖြဲ ႔စည္းၿပီးၿပီလား။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ ေနၿပီ လား။

• ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မွ ပါ၀င္ေနၿပီလား။ မပါ၀င္ပါက လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ သက္ဆုုိင္ရာ 
ေကာ္မတီတခုုခုုက EITI တြင္ပါ၀င္ရန္ ေဆြးေႏြးမူမ်ား ရွိေနၿပီလား။

• EITI လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ၏ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးက႑မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီမူရွိသလား။ EITI 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အခါမ်ားတြင္ 
အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါသလား။  သက္ဆုုိင္မူရွိပါသလား။

EITI တြင္ လႊတ္ေတာ္မွပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယီမင္ႏွင့္ လုုိက္ေဘးရီးယားႏုုိင္ငံ၏ အေတြ ႔အျကုုံ

၂၀၁၄ ဇူလုုိင္ထိ ရရွိထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ EITI အဖြဲ ႔၀င္ ၄၆ ႏုုိင္ငံအနက္မွ အဖြဲ ႔၀င္ေလာင္း၊ အဖြဲ ႔၀င္ႏုုိင္ငံ 
၈ ႏုုိင္ငံသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပါ၀င္မူရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ႏုုိင္ငံမ်ားအနက္မွ 
ယီမင္ႏွင့္ လုုိက္ေဘးရီးယားတိုု႔၏ အေတြ႔အျကုုံ သင္ခန္းစာမ်ားကိုု ေဖာ္ျပလုုိက္ရပါသည္။

• ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္က႑ကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတိုု႔၏ 
ဥပေဒျပဳအာဏာကိုု အျပည့္အ၀ အသုုံးခ်ႏုုိင္သည္။ အသုုံးလည္းခ်သင့္သည္။ လုုိင္ေဘးရီးယား ႏွင့္ယီမင္ ႏုုိင္ငံမွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ EITI အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ကာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိရန္ ႀကိဳးစားၾကၿပီး ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုုလည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင ္
ျပျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္သည္။ EITI အစီရင္ခံစာ အရ အစုုိးရ၏ တလြဲေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာလ်င္ သက္ဆုုိင္ရာ၀န္ႀကီးကုုိ 
အေၾကာင္းျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ကုုစားျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေရွ ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကိုုလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

• လႊတ္ေတာ္က အသံုုးခ်ၾကည့္ရႈ ႔ျခင္းျဖင့္ EITI အစီရင္ခံစာ၏ တာ၀န္ခံမူမ်ားပုုိ အားေကာင္းလာ သည္။ အတိအက်ေျပာရလ်င္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ EITI လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မူ၊ အစုုိးရႏွင့္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
လုုိက္နာရမည္မ်ားလုုိက္နာျခင္း ရွိမရွိကိုု ေစာင့္ၾကည့္ႏုုိင္ရန္အတြက္ တိက်ေသခ်ာ သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပုုံမွန္ေပး
ပုုိ႔ေပးသည္။

• EITI ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔တြင္ လႊြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တက္တက္ျကြျကြပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ တြင္းထြက္ တူးေဖာ္ေရးက႑ျပႆနာမ်ား၊ 
တုုိးတက္မူမ်ားကုုိ ပုုိ၍ကြ်မ္း၀င္ေစသည္။ လုုိအပ္ပါက ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏုုိင္သည့္ ေနရာအျဖစ္လည္း ယူဆထားႏုုိင္သည္။  
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္းမွ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ၾကားနာသင္ယူမူမ်ား၊ အဆက္အသြယ္ 
က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းတုုိ႔သည္ အခ်ိန္ကုုန္၊ လူပန္းရက်ိဳးနပ္သည္ဟုု ဆုုိႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ အက်ိဳး မ်ားသည္။

• ဥပေဒျပဳျခင္း၊ နည္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံအဆင့္ EITI လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ေရရွည္တည္တံ့ ေစႏုုိင္သကဲ့သုုိ႔ ခုုိင္ခုုိင္မာမာ
လည္းျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမူကိုုလည္း ပိုုလာေစသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုု ညြန္႔ေပါင္းအ 
ဖြဲ ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေနရာခ် ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အလွည့္က် 
ေစလႊတ္ မူမ်ားသည္ မွ်တေသာ အဓိပၺာယ္ျပည့္၀ေသာ ပါ၀င္မူျဖစ္ရန္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မွ်တ အဓိပၺာယ္ရွိမွသာ 
လႊတ္ေတာ္တခုုလုုံး၏ အသံကုုိ ကုုိယ္စားျပဳႏုုိ္င္မည္ျဖစ္သည္။  

• တြင္းထြက္က႑ အေတြ႔အျကုုံရွိ၊ နည္းပညာသိသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ ႔တြင္ပါ၀င္ပါက 
လုုပ္ငန္းထိေရာက္မူပုုိရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အေထာက္အပ့ံမေပးႏုုိင္သည့္ 
အခါမ်ိဳးတြင္ ယင္းအေတြ ႔အျကုုံမ်ား၊ ဗဟုုသုုတ မ်ားသည္သာ အဓိက အားကိုုစရာျဖစ္လာသည္။

အစုုိးရေျပာင္းသြားေသာ္လည္း 
EITI လုုပ္ငန္းစဥ္ 
တည္တ့ံႏုုိင္ေစရန္ 
ဥပေဒျပဳသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စာရင္း
စစ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
EITI ကုုိ ပူးတြအသံုုးခ်ေစရန္ 
ဥပေဒျပဳခဲ့သည့္ ႏုုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ 
လိုုက္ေဘးရီးယားတုုိ႔မွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုုိ 
ဥပမာယူႏုုိင္သည္။

အရပ္ဖက္လ႔ူအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ျဖန႔္ေ၀ျခင္း၊ ေကာ္မတီကိုုအေျချပဳ လ်က္ EITI ပ်ံႏွံ႔ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
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• အခြန္ႀကီးၾကပ္သည့္အစုုိးရဌာန၊ အစုုိးရသုုိ႔ အခြန္ေပးသည့္ ကုုမၼဏီမ်ားက ေပးသြင္းေငြ လက္ခံေငြ မ်ားနွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု EITI ေဆာင္ရြက္သူထံ ေပးပုုိ႔ထားၿပီးၿပီလား။ တဖက္ဖက္မွ သတင္းေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္မူမ်ားရွိေနသလား။

• EITI အျမင့္ဆုုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ကုုမၼဏီတခုုခ်င္းစီက တြင္းထြက္တူးယူမူ စီမံကိန္းအလုုိက္ အခြန္ေပးသြင္းမူကိုု 
ဖြင့္ျပျခင္းရွိၿပီလား။ မရွိလ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္မရွိရသည္ကိုု အစုုိးရက ေျဖရွင္း ခ်က္ ထုုတ္ျခင္းမ်ိဳးရွိပါသလား။

• အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုုိင္း စစ္ေဆး ထားျခင္းမ်ိဳးရွိပါသလား။ ဥပမာ 
ကုုမၼဏီ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္က ကုုမၼဏီရွင္းတမ္းကိုု မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသထူ ျခင္းမ်ိဳးကိုု ဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ မရွိပါက 
အဘယ္ေၾကာင့္မရွိရသနည္း။

• ႏုုိင္ငံအေနႏွင့္ စုုစုုေပါင္း ၀င္ေငြမည္မွ်ရွိသနည္း။ တြင္းထြက္ပမာဏ သုုိ႔မဟုုတ္ ဟုုိက္ဒရုုိကာဘြန္ ပမာဏ 
တန္းတူထုုတ္လုုပ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းနုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မူမ်ားမည္သိုု႔ျပဳလုုပ္မည္နည္း။ ကြဲျပားမူမ်ားကိုု 
အေျဖထုုတ္ႏုုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနပါသလား။

• အစီရင္ခံစာတြင္ ထုုတ္လုုပ္ၿပီး အေရအတြက္၊ ႏႈန္းထားမ်ား ပါ၀င္ပါသလား။ ပါ၀င္သည္ဆုုိပါက ေရာင္းရေငြ၏ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းမည္မွ်ကိုု ႏုုိင္ငံအေနႏွင့္ ရရွိေနပါသနည္း။ 

• ရွင္းလင္းျခင္းမျပဳရေသးသည့္ ကြာဟေနမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာက အေလးထား 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳးရွိသလား။ ရွိခဲ့ပါက အစုုိးရအေနႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ျကိုုးစားမူမ်ားရွိပါသလား။ 

• အစီရင္ခံစာထဲမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံဘတ္ဂ်တ္တြင္ပါသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီမူ ရွိပါသလား။ 

• အစီရင္ခံစာကိုု ျပည္သူအမ်ားသိရေအာင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသလား။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ 
တင္ျပထားျခင္းမ်ိဳးရွိပါသလား။ 

• အစီရင္ခံစာမွ တုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကိုု လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ သက္ဆုုိင္ရာေကာ္မတီက အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းရွိပါသလား။

• အစုုိးရအေနႏွင့္ EITI ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းရန္ရွိပါသလား။ ရွိပါက ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ EITI ၏ 
အတင္းက်ပ္ဆုုံးစံသတ္မွတ္ (ဥပမာ စာခ်ဳပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမူ) မ်ား ပါသလား။ မရွိပါက လႊတ္ေတာ္ အေနႏွင့္ 
ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုုျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ရွိၿပီးသား ေရနံ၊ တြင္းထြက္ ဥပေဒမ်ားကိုု EITI အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
အသုုံးျပဳႏုုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ပါသလား

အရပ္ဖက္လ႔ူအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ျဖန႔္ေ၀ျခင္း၊ ေကာ္မတီကိုုအေျချပဳ လ်က္ EITI ပ်ံႏွံ႔ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း



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

ဆက္လက္ေလ့လာရန္စာတမ္းမ်ား

• ျမန္မာ၏ EITI ဆုုိင္ရာတုုိးတက္မူျဖစ္စဥ္မ်ားေလ့လာရန္ - http://eiti.org/Myanmar 
သုုိ႔မဟုုတ္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ့ ၀က္ဘ္ဆုုိက ္http://myanmareiti.org/ EITI ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ်ားေလ့လာရန ္www.resourcegovernance.org/issues/eiti ႏွင္ ့www.
eiti.org/

• EITI ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကိ ုwww.resourcegovernance.org/publications/
eiti-parliamentary-tool-extractive-sector-governance-liberia-and-yemen

• EITI Guide for Legislators at www.eiti.org/files/MP_EITI_Guide.pdf

• လြတ္ေတာ္ႏွင့္တြင္းထြက္က႑ေလ့လာခ်က္မ်ားအတြက ္ 
www.resourcegovernance.org/parliaments

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။ 

http://eiti.org/Myanmar
http://myanmareiti.org
www.resourcegovernance.org/issues/eiti
www.eiti.org
www.eiti.org
www.resourcegovernance.org/publications/eiti-parliamentary-tool-extractive-sector-governance-liberia-and-yemen
www.resourcegovernance.org/publications/eiti-parliamentary-tool-extractive-sector-governance-liberia-and-yemen
www.eiti.org/files/MP_EITI_Guide.pdf
www.resourcegovernance.org/parliaments

