
•  ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတို႔မွရရွိသည့္ အခြန္အခ၀င္ေငြမ်ားသည္ တသမတ္တည္းမရွိ၊ အကန္႔အသတ္ႏွင့္
    ျဖစ္သည္။ အခြန္အခ၀င္ေငြမ်ားပါက သံုးျဖဳန္းေလလြင့္မႈ အေျမာက္အမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း
    ျမင့္မားေစသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမရွိရုံမကယုတ္ေလ်ာ့သြားေစႏုိင္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ
    ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ အစုိးရအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ သဘာ၀သယံဇာတ
    ရံပုံေငြထူေထာင္ျခင္း၊ ကာလလတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္
    ကာလလတ္၊ ကာလရွည္ ဘ႑ာေရးမႈေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 
•  ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ။ အစုိးရ အသံုးစရိတ္ကို အတားအဆီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္
    ေခ်းေငြသံုးစြဲျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ အစုိးရဘတ္ဂ်တ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္သည္။
    အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းရန္၊ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္
    သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္။ 
•  ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြမ်ား သတ္မွတ္စုေဆာင္းၾကသည္။ ဘတ္ဂ်တ္သုံးစြဲမႈတည္
    ၿငိမ္ေစရန္၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းထားရန္၊ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ တြင္းထြက္ အခြန္အခမ်ားကုိ
    ပညာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ သုိ႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္
    အတြက္ လမ္းေၾကာင္းသည့္အေနႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရည္ရြယ္ကာ သတ္မွတ္စုေဆာင္းၾကသည္။ ရသံုး(ဘတ္ဂ်တ္)မႈေဘာင္
    ခ်မွတ္ျခင္း၊ လြတ္ေတာ္မွ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ယင္းရံပုံေငြသည္
    ႏိုင္ငံအတြက္အေရးပါသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ တလြဲအသံုးခ်မႈမ်ားေပၚေပါက္ေစႏုိင္သည္။ 
•  သယံဇာတ အခြန္အခ၀င္ေငြမ်ားကုိ လက္ဆုတ္လက္ကုိင္ ျမင္ႏုိင္ေတြ ႔ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ လမ္း၊
    လ်ွပ္စစ္မီး ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အားေကာင္းသည့္
    ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံမႈစနစ္မ်ား၏ပ့ံပုိးမႈမ်ားသည္ အဓိက အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
•  လြတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေရးႀကီးေနရာ ၂ ခုရွိသည္။ သဘာ၀သယံဇာတ
    အခြန္အခမ်ား စီမံရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဌာန္းျခင္း၊ အဆိုပါ အခြန္အခ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစုိးရ၏
    စီမံမႈေပၚတြင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

သဘာ၀သယံဇာတအခြန္အခမ်ားသည္ ထူးျခားသည့္သေဘာသဘာ၀ရွိသည္။

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားသည္ အစုိးရ၏ အျခားေသာ ၀င္ေငြပုံစံမ်ားႏွင့္ ထူးထူး ျခားျခားပင္ကြဲျပားသည္။ 

သဘာ၀သယံဇာတ အခြန္အခ ၀င္ေငြမ်ား
စီမံျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း

သဘာ၀သယံဇာတ အခြန္အခ၀င္ေငြမ်ားကုိ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ေသာ၊
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသင့္သည္။
ဥပေဒသ (၇) သဘာ၀သယံဇာတက်င့္ထုံး
အခြန္အခ၀င္ေငြ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ၾကံၾကံခံႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းအသံုးစရိတ္ကုိ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္စြာ
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
ဥပေဒသ (၈) သဘာ၀ သယံဇာတ က်င့္ထုံး

သတိျပဳရန္

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း
ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅



အကန္႔အသတ္ရွိသည္။     ။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမျပဳလုပ္ပဲ အလုိက္သင့္သုံးစြဲသည္ဆုိပါက
သယံဇာတ ကုန္သြားသည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံသည္အေျခပ်က္ကာ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္လာ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ျခင္း မစခင္က
အေျခအေနထက္ပင္ ဆိုးသြားႏိုင္သည္။

တည္ၿငိမ္မႈမရွိ။     ။ အခြန္အခ ၀င္ေငြပုံစံသည္ အလြန္ပင္မတည္မၿငိမ္ရွိသည္။ အခြန္အခအေျမာက္အမ်ား ၀င္လာသည္
ဆုိပါက မဟာဂႏ ၱ၀င္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာအထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ေရႊခ်ေက်ာင္းမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဌာန သို႔မဟုတ္ အစိုးရ အေဆာက္အအုံသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အလြန္အကြ်ံ
သုံးပစ္ရန္အလားအလာရိွေနသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အခြန္အခ ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်သြားပါက  အစိုးရအေနႏွင့္ အသံုးစရိတ္ေလ်ာ့ခ်
မည္လားသို႔မဟုတ္ ေငြေခ်း မည္လား တခုခုကို ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ အလြန္အကြ်ံမွီခုိ
ေနျခင္းသည္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါကအစိုးရ၏ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။

အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုထိခုိက္ပ်က္ဆီးေစသည္။     ။ အခြန္အခ ေကာက္ယူရရွိမႈမ်ားသည္ ဆိုပါက
ႏုိင္ငံစီးပြားေစ်းကြက္ထဲသို႔ ေငြမ်ားစီး၀င္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ေငြလဲႏႈန္းျမင့္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ ကုန္စည္ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစ်း
ေပါေပါျဖင့္၀ယ္ယူႏုိင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တင္ပုိ႔ရန္အတြက္ ရုန္းကန္ရေတာ့မည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔အျဖစ္
အပ်က္ကို ဒတ္ခ်္ေရာဂါဟုအမည္တပ္သည္။ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား အႀကီးအက်ယ္ထြက္ရွိသည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ
ေတာ္တတ္သိ ပါရမီရိွသူမ်ားကုိ သယံဇာတ က႑သို႔သာဆြဲယူလိုက္သျဖင့္ အျခားက႑သုိ႔ ေတာ္သည့္ ေကာင္းသည့္ဦးေႏွာက္
မ်ား မေရာက္ေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံ၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တေနရာတည္းတြင္ စုျပဳံေရာက္ရွိသျဖင့္ႏုိင္ငံ၏ စက္မႈ
ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကုိ ဆုတ္ယုတ္သြားေစသည္။ 

ပဋိပကၡမ်ားကို ပုိမုိျပင္းထန္ေစသည္။     ။ စိန္ထြက္သည့္ ဆီရီယာလီယြန္၊ ေရနံထြက္သည့္ အန္ဂုိလာ ႏွင့္ ဆူဒန္၊
ေၾကးနီ၊ ေရႊ၊ ကြ်န္းသစ္၊ အျခားေသာ သတၱဳမ်ား ထြက္သည့္ ျမန္မာႏွင့္  ကြန္ဂုိ တို႔တြင္ျမင္ႏုိင္ သည္။ သယံဇာတ ၾကြယ္၀သည့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ပိုမ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံမႈပုံစံႏွင့္ ၀င္ေငြပမာဏကုိ လိုက္ၿပီးအခြန္အခမ်ားသည္
သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္ (ဥပမာ ေဘာ့ဆြာနာ၊ ခ်ီလီ) သို႔မဟုတ္ တူးေဖာ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္က
အေျခအေနထက္ ပိုဆုိးသြားေစႏုိင္သည္။ (ဥပမာ အန္ဂုိလာ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား) 

အခြန္အခစီမံမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ား

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေပးသည့္ အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ သယံဇာတ အခြန္
အခမ်ားမွ ရရွိသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံေရးကို ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ေအာက္
ေဖာ္ျပပါ အေျခခံနည္းလမ္း ၃ ခုကို က်င့္သံုးရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံလံုး
ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးမူေဘာင္ - ေရရွည္ ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈကုိ ပ့ံပုိးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေခ်း
ဌားသံုးစြဲမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ႏုိင္သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစိုးရအေနႏွင့္ခ်မွတ္သင့္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္
ခ်ီလီ၊ ဂါနာ၊  ပီရူး ႏွင့္ ေနာ္ေ၀တုိ႔သည္ အနိမ့္အျမင့္မတည္ၿငိမ္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ အက်ိဳးရိွိွစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ကာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ အား ေကာင္းလာေစရန္ေဆာင္ရြက္သည္။  သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာသည့္ အခါတြင္အသင့္သုံးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္
ေရနံႏွင့္ တြင္းထြက္မွရသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကုိ စုေဆာင္းထားသည္။ ခ်ီလီ၊ ေနာ္ေ၀၊ အေရွ ႔တီေမာတို႔သည္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား
အက်ိဳးအတြက္ အလုိ႔ဌာ သယံဇာတအခြန္အခမ်ားစုေဆာင္းရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဌာန္းထားသည္။ အစုိးရအေနႏွင့္
ေရနံ သို႔မဟုတ္ တြင္းထြက္မွ ရသည့္အခြန္ ပမာဏမည္မွ်ကုိ သံုးစြဲႏုိင္မည္ကို အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္
ထားသည္။ ပိုလွ်ံဘ႑ာမ်ားကုိ ရံပုံေငြ တရပ္ သို႔မဟုတ္ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မွီရန္ သတ္မွတ္ထူေထာင္
သည့္ အထူးရံပုံေငြတြင္ စုေဆာင္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအေၾကြးမ်ားဆပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အခြန္အခရရွိေငြမ်ားက်ဆင္းလာပါက အဆိုပါ ဘ႑ာ
ေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အစိုးရသည္ေငြေခ်းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ရံပုံေငြမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ႏိုင္သည္။ ဘ႑ာေရးေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားေရးဆြဲသည့္အခါ အထူးရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေရးဆြဲရမည္။ ( ဥပမာ-ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ပိုမုိ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ႏွစ္အလိုက္ အသုံးစရိတ္မ်ား
ေခ်ာေမြ ႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အေလအလြင့္ မ်ား ကိုကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အနာဂတ္
မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္စုေဆာင္းျခင္း) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တည္တ့ံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိ
ရမည္။ တရားေရး ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က ၄င္းတို႔ကုိ အသက္သြင္းအာဏာတည္ေစ၊ အသံုးခ်ရမည္။ 
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ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္
ေဒသ

စာရင္းအမည္ ဥပေဒ
ရည္မွန္း
ခ်က္

ရက္စြဲ သယံဇာတ စုစုေပါင္း
ပုိင္ဆုိင္မႈ
အေမရိ
ကန္ေဒၚလာ
ဘီလီယံ
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ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတို႔၏ အခြန္အခ၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္အေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚတြင္ ဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ၊ ဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မရွိျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၄ ထရီလီယံတန္ေၾကးရိွ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ သယံဇာတ အခြန္အခမ်ား အသုံးျပဳကာ၀ယ္ယူထားၿပီး သယံဇာတရံပုံေငြေအာက္တြင္
ထိန္းသိမ္းထားသည္။
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ေဘာ့ဆြာနာ ပူလာ ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၁၉၉၆ တြင္းထြက္ ၅ .၇

အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရနံ ရံပံုေငြ ဘက္စံု
သုံးရန္

၁၉၉၉ ေရနံ ၃၆ . ၆

အယ္ဘာတာ
(ကေနဒါ)

အယ္ဘာတာ အေမြအနွစ္ ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၁၉၇၆ ေရနံ ၁၆ . ၂

အဘူဒါဘီ
(ယူေအအီး)

အဘူဒါဘီ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အာဏာပိုင္ စုေဆာင္းရန္ ၁၉၇၆ ေရနံ ၇၇၃

ႏုိင္ငံသုိ႔မဟုတ္
ေဒသ

စာရင္းအမည္ ဥပေဒ
ရည္မွန္း
ခ်က္

ရက္စြဲ သယံဇာတ စုစုေပါင္း
ပုိင္ဆုိင္မႈ
အေမရိ
ကန္ေဒၚလာ
ဘီလီယံ
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အေရွ႕တီေမာ အေရွ႕တီေမာ ေရနံရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၂၀၀၅ ေရနံ ၁၅ . ၇

ေနာ္ေ၀ အစိုးရ ပင္စင္ရံပံုေငြ ဘက္စံု
သုံးရန္

၁၉၉၀ ေရနံ ၈၇၈

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
အာဏာပိုင္

အခ်ဳပ္အခ်ာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ဘက္စံု
သုံးရန္

၂၀၁၂ ေရနံ ၁ . ၄

မြန္ဂုိးလီးယား ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္ထိန္းသိမ္းေရးရံပံုေငြ တည္ၿငိမ္ေရး ၂၀၁၁ တြင္းထြက္ ၀ . ၃

မကၠဆီကုိ တည္ၿငိမ္တုိးတက္ေရး ရံပံုေငြ ဘက္စံု ၂၀၁၄ ေရနံ -

မကၠဆီကို မကၠဆီကုိ
တည္ၿငိမ္ေရး

ေရနံအခြန္အခ
ရံပံုေငြ

၀င္ေငြ တည္ၿငိမ္
ေရး

၂၀၀၀ ေရနံ ၃ . ၅

လစ္ဗ်ား လစ္ဗ်ား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အာဏာပိုင္ ဘက္စံု
သုံးရန္

၂၀၀၆ ေရနံ ၆၅

ကူ၀ိတ္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အာဏာပိုင္ ဘက္စံု
သုံးရန္

၁၉၅၃ ေရနံ ၄၀၀
အထက္

ကူ၀ိတ္

ကာဇက္စတန္ ကာဇက္စတန္ အမ်ိဳးသား ရံပံုေငြ ဘက္စံု
သုံးရန္

၂၀၀၀ ေရနံ ၇၆ . ၆

ဂါနာ တည္ၿငိမ္ေရး ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၂၀၁၁ ေရနံ ၀ . ၃

ဂါနာ ဂါနာ အေမြအႏွစ္ ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၂၀၁၁  ၀ . ၁

ပင္စင္ သီးသန္႔ ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၂၀၀၆ တြင္းထြက္ ၇ . ၆

ခ်ီလီ စီးပြားေရး ရံပံုေငြ လူမႈေရး တည္ၿင္ိမ္ေရး တည္ၿငိမ္ေရး ၂၀၀၇ တြင္းထြက္ ၁၅ . ၉

ေဘာ့ဆြာနာ ပူလာ ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၁၉၉၆ တြင္းထြက္ ၅ .၇

အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရနံ ရံပံုေငြ ဘက္စံု
သုံးရန္

၁၉၉၉ ေရနံ ၃၆ . ၆

အယ္ဘာတာ
(ကေနဒါ)

အယ္ဘာတာ အေမြအနွစ္ ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၁၉၇၆ ေရနံ ၁၆ . ၂

အဘူဒါဘီ
(ယူေအအီး)

အဘူဒါဘီ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အာဏာပိုင္ စုေဆာင္းရန္ ၁၉၇၆ ေရနံ ၇၇၃

စုစုေပါင္း
ပုိင္ဆုိင္မႈ
အေမရိ
ကန္ေဒၚလာ
ဘီလီယံ

ေ၀ါင္မင္
(အေမရိကန္)

ေ၀ါင္မင္တြင္းထြက္  ရာသက္ပန္   ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၁၉၇၄ တြင္းထြက္ ၇

ဇယား ၁၊ သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြဇယား 

ႏုိင္္ငံမ်ားစြာမွ ဗဟုိဘဏ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးမႈ၀ါဒကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ အလို႔ဌာ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္တြင္း
ထြက္ သယံဇာတအခြန္အခမ်ား ဒလေဟာ၀င္လာမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေငြ
လဲႏႈန္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ေတာ္ သည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမႈ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္က်င့္သုံးၾကသည္။ သယံဇာတ
ၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါး၏ ဗဟုိဘဏ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာဘဏ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေလ့ရွိ
သည္။ ဥပမာ ကာဇက္စတန္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွေငြမ်ား ကုိ
ထုတ္ယူလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားအရန္ရံပုံေငြထဲတြင္ ထည့္သြင္း ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္သည္။ 



ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား။     ။ သယံဇာတအခြန္အခ အေျမာက္္အမ်ားရသည္ဆိုပါေတာ့။ ေရတို ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္
မ်ားကို ပုဂၢလိက က႑ဦးေဆာင္မႈထက္ အစုိးရအႀကိဳက္၊ အစိုးရကသာ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္သြားဖို႔က ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မ်ားပါသည္။
အေၾကာင္းကေတာ့ ရိုးရိုးေလးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုက္ဆံ အမ်ားစုမွာ အစုိးရတြင္သာ ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည့္
အခ်က္မွာ အစုိးရအေနႏွင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ တိုးတက္မႈကုိအားေပးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ဖန္တီးႏိုင္ရမည္။
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီ အစဥ္တခုျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ စီးပြားေရးက႑မွ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေလးေလးနက္နက္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားရိွရမည္။ ႏွစ္အလိုက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္သူ႔က႑ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားပါ၀င္ရမည္။
(ဥပမာ - ဆိပ္ကမ္း၊ ေနရာက မွ ခ သို႔ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ျခင္း) ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ အနည္းဆံုး၅ ႏွစ္ အတြက္ျပင္
ဆင္ေရးဆြဲသင့္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိရန္အတြက္အခ်ိန္တုိအတြင္း အလုပ္ျပႏုိင္သည့္၊ လူထုလို
လားမႈကို အလ်င္အျမန္ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး လူထုဘ၀ကုိ တိုးတက္ေစ မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။
(ဥပမာ- ေသာက္သံုးေရ၊ စြမ္းအင္စနစ္မ်ား၊ ေက်းလက္လမ္း စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။) အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားရိွသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ အစပုိင္းတြင္ အခိုင္အမာ ေရးဆြဲထားေသာ္
လည္း ဘတ္ဂ်တ္အေနအထားေပၚလုိက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစားေပးမႈမ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚ လြမ္းမိုးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ရွိသည္။ အစုိးရဌာနအသစ္ဖြဲ ႔စည္းျခင္းမ်ိဳးျဖင့္လည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း အဖြဲ႔ဖန္တီးျဖင္းျဖစ္
ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အထူးအဖြဲ ႔ ဖြဲ ႔စည္းၿပီးယင္းအဖြဲ ႔သည္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်တ္ကို ႏွစ္ရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္တာ၀န္ေပးႏိုင္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ သယံဇာတအခြန္အခမ်ား
ကိုအသုံးခ်ရန္ အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြ တည္ေထာင္ျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ
ေငြေခ်းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္တည္ေထာင္ႏုိင္သည္။ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အစုိးရအေနႏွင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳၿပီး ဖိအားေပးသင့္သည္။ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။     ။ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီးပြားေရးမႈေဘာင္၊ အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စုံ
ေအာင္ျဖည့္ဆည္း ေရးဆြဲထားသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားရိွေနသည့္ တိုင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အားနည္းည့ံဖ်င္းပါက
သယံဇာတအခြန္အခမ်ားကုိ ျပည္သူအမ်ားေကာင္းစားေရး အတြက္ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္
သည္။ အေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ျပည့္သူ႔ ဘ႑ာေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ ဘတ္ဂ်တ္အသံုးျပဳသည့္ စနစ္ျဖစ္ၿပီးအေျခခံ
အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ စီမံကိန္းမ်ား အစီရင္ခံျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား
ပါ၀င္သည္။ 

ျပည္သူ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေသာ  ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

    •  အကုန္အက်ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္သည္။
    •  နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ကို လြတ္လပ္ စြာေဆာင္ရြက္သည္။ 
    •  ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းမႈရိွိသည္။ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူ သည္။ 
    •  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျခဳံငုံေစာင့္ၾကည့္သည္ 
    •  အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ထိိန္းသိမ္းရန္၊ လည္ပတ္အသံုးခ်ရန္အတြက္ လုပ္သားမ်ား ကို သင္တန္းေပးေမြးျမဴသည္။
        အသံုးခ်ရန္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခ်သည္။

သဘာ၀သယံဇာတရံပုံေငြမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေရးပါပုံ

သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြတည္ေထာင္ျခင္းသည္ သယံဇာတၾကြယ္၀သည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၀င္ေငြစီမံမႈမူ၀ါဒမ်ားတြင္အသံုးမ်ား
သည့္ နည္းလမ္းတခုျဖစ္လာသည့္အေလ်ာက္ ထိုမ်ားလွစြာေသာ ၀င္ေငြ အစုလိုက္ကုိ ေကာင္းစြာစီမံႏုိင္ရန္မွာ အေရးႀကီး
သထက္ႀကီးလာသည္။ သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္အတြက္ 
    •  မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ စီမံသူမ်ားအတြက္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားသည့္ တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑ရွိရန္လုိသည္
    •  အလြယ္တကူရယူႏုိင္သည့္ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားလိုသည္။
    •  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းမႈရွိရန္လိုသည္။
    •  တိက်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအာမခံခ်က္ရွိရွိႏွင့္ထုတ္ေပးရမည္။

သဘာ၀သယံဇာတ အခြန္အခ ၀င္ေငြမ်ား စီမံျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း

5

သမုိင္းသင္ခန္းစာ ေနာ္ရူး ။  ။
ကြ်န္းႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တြင္းထြက္သယံဇာတ
ၾကြယ္၀ခဲ့သည့ ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အစုိးရ စီမံမႈအားနည္း
သလု ိရသမွ်၀င္ေငြမ်ားကိ ုအလ်င ္အျမန္
သုံးစြဲသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရသည့္
၁၉၆၈ တြင ္ေနာ္ရူးသည ္ကမာၻ႔အဆင္းရဲ
ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၇၃ တြင္ေတာ့
ေဖာ့စဖိတ ္အေျမာက္အမ်ားေတြ႕ရွိၿပီး
တဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီသည ္ေဒၚလာ ၂၅၀ ၀၀ ရွိၿပီး
ကမာၻ႔ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးႏုိင္င ံစာရင္း၀င္
ခဲ့သည္။ သယံဇာတ အခြန္အခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အားနည္းသျဖင့ ္၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင ္ကမာၻ႔
အဆင္းရဲ ဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းသုိ႔ ျပန္လည္
ေရာက္ရွိသြားသည္။  တဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီသည္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၀၀ ေအာက ္သာရွိ
ေတာ့သည္။ 

အေရွ႕တီေမာ အေရွ႕တီေမာ ေရနံရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၂၀၀၅ ေရနံ ၁၅ . ၇

ေနာ္ေ၀ အစိုးရ ပင္စင္ရံပံုေငြ ဘက္စံု
သုံးရန္

၁၉၉၀ ေရနံ ၈၇၈

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
အာဏာပိုင္

အခ်ဳပ္အခ်ာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ဘက္စံု
သုံးရန္

၂၀၁၂ ေရနံ ၁ . ၄

မြန္ဂုိးလီးယား ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္ထိန္းသိမ္းေရးရံပံုေငြ တည္ၿငိမ္ေရး ၂၀၁၁ တြင္းထြက္ ၀ . ၃

မကၠဆီကုိ တည္ၿငိမ္တုိးတက္ေရး ရံပံုေငြ ဘက္စံု ၂၀၁၄ ေရနံ -

မကၠဆီကို မကၠဆီကုိ
တည္ၿငိမ္ေရး

ေရနံအခြန္အခ
ရံပံုေငြ

၀င္ေငြ တည္ၿငိမ္
ေရး

၂၀၀၀ ေရနံ ၃ . ၅

လစ္ဗ်ား လစ္ဗ်ား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အာဏာပိုင္ ဘက္စံု
သုံးရန္

၂၀၀၆ ေရနံ ၆၅

ကူ၀ိတ္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အာဏာပိုင္ ဘက္စံု
သုံးရန္

၁၉၅၃ ေရနံ ၄၀၀
အထက္

ကူ၀ိတ္

ကာဇက္စတန္ ကာဇက္စတန္ အမ်ိဳးသား ရံပံုေငြ ဘက္စံု
သုံးရန္

၂၀၀၀ ေရနံ ၇၆ . ၆

ဂါနာ တည္ၿငိမ္ေရး ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၂၀၁၁ ေရနံ ၀ . ၃

ဂါနာ ဂါနာ အေမြအႏွစ္ ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၂၀၁၁  ၀ . ၁

ပင္စင္ သီးသန္႔ ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၂၀၀၆ တြင္းထြက္ ၇ . ၆

ခ်ီလီ စီးပြားေရး ရံပံုေငြ လူမႈေရး တည္ၿင္ိမ္ေရး တည္ၿငိမ္ေရး ၂၀၀၇ တြင္းထြက္ ၁၅ . ၉

ေ၀ါင္မင္
(အေမရိကန္)

ေ၀ါင္မင္တြင္းထြက္  ရာသက္ပန္   ရံပံုေငြ စုေဆာင္းရန္ ၁၉၇၄ တြင္းထြက္ ၇



ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္လာသည္က အျမတ္ျဖစ္သည္။
လက္ေတြ ႔ပုိဆန္လာျခင္း၊ ယုတၱိတန္ေစျခင္း၊ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစျခင္းျဖင့္ မႈ၀ါဒမ်ားကုိလည္း ပုိမုိတုိးတက္ေစသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈမ်ား၏ ဥပေဒေၾကာင္းအရခုိင္မာမႈ အားေကာင္းေစသည္။ စီးပြားေရးအေျခ
အေနမ်ားကိုတိုးတက္ေစ သည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈေရး ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ အားလုံးထက္ပုိအေရးႀကီးသည္မွာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အစုိးရတာ၀န္ခံမႈ၏ မရွိမျဖစ္အေျခခံျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တရားေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ ဌာနမ်ား အေနႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ပုိမုိသေဘာေပါက္၊ အခ်က္အလက္မ်ားပုိမုိျပည့္စုံေနပါက
အစုိးရအရာရွိမ်ား၏ မသမာမႈမ်ားကို တားဆီးရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြကုိ
ဘတ္ဂ်တ္တည္ၿငိမ္ေရး သို႔မဟုတ္ စုေဆာင္းထားရန္ အသုံးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အစုိးရတာ၀န္ခံမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုိမုိအားေကာင္းေစသည္။  အစုိးရ၏ သယံဇာတ ခြဲေ၀ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေနေစရန္
ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မႈေဘာင္၏ သက္ေရာက္မႈအ၀န္းအ၀ုိင္းတြင္ သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြမ်ားကုိေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း
ထားရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရံပုံေငြ မည္မွ်ရွိသည္၊ ရပုိင္ခြင့္မည္မွ်ရွိသည္၊မည္သို႔အသံုးျပဳသည္၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားမည္သို႔ ျပဳလုပ္
သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းမႈရွိရန္ လုိအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊
သတ္မွတ္ခ်က္ဆြဲျခင္းတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္။ ရံပုံေငြမွ ထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္အခါတြင္လည္း ဘတ္ဂ်တ္ လုပ္ငန္းစဥ္၏
အစိတ္အပုိင္းတခု အေနႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွခြင့္ျပဳသင့္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္၀င္ေငြမဟာဗ်ဴဟာ ျပဳစုရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္မ်ား။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ိဳးစံုထြက္သည္။ ႏိုင္ငံဘတ္ဂ်တ္အတြက္ ေငြအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သယံဇာတမွ ရရွိသည္။
ဓာတ္ေငြ႔၊ ေရနံ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ရတနာ၊ သတၱဳမ်ား၊ သစ္မ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းသည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္
စုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းရေငြသည္
ႏုိင္ငံျခားေငြအမ်ားဆံုးရွာေပးသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ၄၁ ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုး ရွာေဖြေတြ ႔ရိွထားသည့္ သဘာ၀
ဓာတ္ေငြသုိက္၊ ၇၈ ခုေျမာက္အႀကီးဆံုး ေရနံတြင္း မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ေတြ ႔ရိွထားသည့္ ဓာတ္ေငြ ႔
ပမာဏမွာ ၂၀.၁၁ ထရီလ်ံ ကုပေပရွိၿပီးထပ္မံေတြ ႔ရိွရန္လည္း အလားအလာမ်ားစြာရိွေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာ
တေပၚတြင္ မီွခုိေနသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ဒတ္ခ်္ေရာဂါ၊ ၀င္ေငြမတည္ၿငိမ္မႈ၊ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္
မ်ားရွိေသာ သယံဇာတေပၚတြင္မွီခုိေနရျခင္း စသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ အစုိးရ
အေနႏွင့္ ကာလရွည္၊ ကာလလတ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးမႈ၀ါဒမ်ားေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း စဥ္းစားႏိုင္
သည္။ ဥပမာ ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္စုေဆာင္းျခင္း၊ စီးပြားတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး သဘာ၀
သယံဇာတ ရံပုံေငြတည္ေထာင္ျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းမွ အေျမာက္အမ်ားရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကုိ
ကာလရွည္ ကာလတ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ ႔ကို အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္စုေဆာင္းထားႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ရံပုံေငြထူေထာင္ရာတြင္ ျပႆနာေလးမ်ားရိွတတ္သည္။ ရပုံေငြ လည္ပတ္သုံးစြဲပုံကုိေကာင္းစြာျပင္ဆင္ေရး
ဆြဲျခင္း၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားမရွိပါက စင္ၿပိဳင္အသံုးစရိတ္ parallel budget ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ထိုထက္
ဆိုးပါက လာဘ္စားမႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းေပးသည့္သဖြယ္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြ
ကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားရမည္။ စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိစီမံျခင္းနွင့္ဆိုင္သည့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရမည္။ ရံပုံေငြထုတ္ယူအသံုးခ်ျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၀င္ေရာက္စြက္
ဖက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရမည္။ ရံပုံေငြစီမံရသူမ်ား သည္ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အလို႔ဌာ ရင္းႏိွးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္
ကာကြယ္ရမည္။ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရမည္ဟု ဆိုႏုိင္ေလာက္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ
ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အသုံးခ်ျခင္းမျဖစ္ေစရ။

သဘာ၀သယံဇာတ ၀င္ေငြမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္
မည္သည့္က႑မွ ပါ၀င္ႏုိင္သနည္း။ 

သဘာ၀သယံဇာတအခြန္အခမ်ား စီမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမုိတုိုးတက္လာေစရန္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ က႑
ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ ၀င္ေငြအခြန္အခမ်ားကုိ စီမံသုံးစြဲရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျပဌာန္းျခင္း။ သယံဇာတ အခြန္အခမ်ားခြဲေ၀ျခင္း
ကိုျဖစ္ေပေစသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အဓိက ေနရာမွ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ အထက္
ေဖာ္ျပခဲ့ပါအတုိင္း သယံဇာတရံပုံေငြ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဌာန္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ခ်ီလီ၊ ဂါနာ၊ အေရွ ႔ တီေမာ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အခြန္အခ၀င္ေငြစီမံျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို
အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပဌာန္းထားသည္ သာမက
စုေဆာင္းထားသည့္ ေငြမ်ားကုိ မည္သုိ႔စီမံေနမည္၊ သယံဇာတ ရံပုံေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား စီမံပုံကုိလည္္း

သဘာ၀သယံဇာတ အခြန္အခ ၀င္ေငြမ်ား စီမံျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း
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ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ လြႊတ္ေတာ္
ကဲ့သုိ႔ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္သည့္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ ႔
အစည္းမ်ားသည္ သယံဇာတ အခြန္အခစီမံ
သုံးစြဲမႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္လာေစရန္၊ အစိုးရ
တာ၀န္ခံမႈ တုိးတက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ အေရးႀကီး သည့္ေနရာမွပါ၀င္လ်က္
ရွိသည္။
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တပါတည္းရွင္းလင္းျပထားသည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဆုိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိလည္း
ထိုဥပေဒတြင္ထည့္တြင္းျပဌာန္းႏိုင္သည္။ မည္သူက ထိုရံပုံေငြမ်ားကုိစီမံမည္နည္း (ပံုမွန္အားျဖင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန
သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိဘဏ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ သည္) အစီရင္ခံစာတြင္မည္သည့္အခ်က္မ်ား ပါရမည္ကိုပါထည့္သြင္းျပဌာန္းႏိုင္သည္။
လႊတ္ေတာ္ အေန ႏွင့္ ႏိုုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းႀကီးၾကပ္ႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္
စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံမႈစနစ္ကုိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း
ျပဌာန္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဘတ္ဂ်က္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုပုိမုိအားေကာင္းေစရန္ ဘတ္ဂ်တ္
ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔ပုိင္ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားသည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ သယံဇာတစီမံမႈစနစ္
သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္၊ အစုိးရလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနရန္အတြက္ေစာင့္ၾကည့္ထိိန္း
ေက်ာင္းျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ျပည္ပ စာရင္းစစ္၊ ေငြစာရင္းရုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ က႑စုံမွသက္ဆိုင္သူအုပ္စုမ်ား
multi-stakeholder oversight groups ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းကုိထိေရာက္စြာေဆာင္
ရြက္ႏုိင္သည္။  လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရႏုိင္ခြင့္အာဏာ၊ ၾကားနာခြင့္ အာဏာမ်ားကုိအသံုးခ်ၿပီး ကိစၥ
အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား၊ အစုိးရအေနႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္
ဖိအားေပး မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အခြန္ေငြသုံးစြဲပုံ၊ စီးဆင္းပုံ၊ ရံပုံေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေန၊ အႏၱရယ္စီမံပုံ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သည္ ပုိက္စိပ္တိုက္ေမးခြန္းမ်ားကုိအားမနာတမ္းေမးသင့္သည္။
ေမးခြန္းေကာင္းမ်ားကုိ ေမးသင့္သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အက်ိုးအျမတ္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ အခြန္အခစီမံမႈ
ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္သင့္သည္။

ေကာင္းမြန္သည့္မႈ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္
လႊတ္ေတာ္၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

သယံဇာတ၀င္ေငြမ်ားကုိ အက်ိဳးရိွရွိအသုံးျပဳရန္၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ အစုိးရအား
တိုက္တြန္းႏိုင္သည္။ ဥပေဒျပဳျခင္းျဖင့္ အစိုးရကို ဖိအားေပးႏိုင္သည္။
လႊတ္ေတာ္သည္
    •  ႏွစ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကာလတို၊ ကာလရွည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳုးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္
        အတင္းအက်ပ္တိုက္တြန္းရမည္။ ထိုသို႔ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားရိွေနၿပီဆိုပါက ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္
        ညီမႈရွိမရွိကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည္။ 
    •  လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္အခြန္အခ၀င္ေငြ စီမံမႈမဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္  အခြန္အခ၀င္ေငြစီမံမႈ
        ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ႏွစ္စဥ္ခ်ထားသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 
    •  စနစ္က်သည့္ ဘ႑ာေရးစီမံမႈႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ဌာနမ်ား၏ စြမ္းရည္ရွိေနၿပီ ဆိုပါက  သဘာ၀သံဇာတ ရံပုံေငြႏွင့္
        အခြန္အခ ခြဲေ၀ပုုံကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္ သို႔မဟုတ္ အသစ္ဖန္တီးေရးဆြဲသည္ ဥပေဒ တင္သြင္းျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
    •  အစုိးရသို႔ ေပးအပ္အၾကံေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အခြန္အခ၀င္ေငြ စီမံမႈ မူ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ အသစ္တမ်ိဳး
        ျပဳစုေရးဆြဲေပးျခင္း
    •  လႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာကုိ အသံုးျပဳၿပီး အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္း မ်ား၏ ကုန္က်ေငြ၊ အရည္
        အေသြး၊ ၾကာခ်ိန္ တုိ႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ အရည္အေသြးည့ံဖ်င္းေနသည္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔
        ခြဲမႈတြင္ လစ္ဟာမႈမ်ား ေတြ ႔ရိွသည္ဆိုပါက ကန္ထရုိက္တာကုိ ဆိုင္းင့ံျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နုိင္သည္။ 
    •  အခြန္အခ၀င္ေငြ စီမံမႈစနစ္၊ အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အဦ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈ၊ စီးပြားေရးက႑စုံ
        တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈတုိ႔၏ အားနည္းခ်က္ အားသာ ခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္ထားသည့္ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ
        ထုတ္ျပန္ျခင္း
    •  လာဘ္စားသည့္  ျပည္သူ႔အက်ိဳးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖီလာ ေဆာင္ရြက္သည့္အစုိးရအရာရွိမ်ားကုိ တာ၀န္မွဆိုင္းင့ံျခင္း၊
    •  အခြန္အခ၀င္ေငြမ်ား သံုးစြဲျခင္း၊စီမံျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတြ ႔ျကံုရသည့္အခက္ အခဲမ်ား၊ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ား၊
        အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းသို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္စုစည္းေစျခင္း
    •  မီဒီယာေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္ၾကားနာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရ မႈ၀ါဒမ်ားေပၚ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျခင္း
        မ်ားကုိပံ့ပုိးေပးျခင္း
    •  ၀င္ေငြ ရသံုး မႈ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရသေဘာတူညီ
        ခ်က္ရရွိရန္ စည္းရံုးျခင္း 
    •  အျခားႏိုင္ငံမွ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ၄င္းတို႔၏ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ပုံ မ်ား ကုိေလ့လာျခင္း



လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ ေမးျမန္းလာႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား 

သဘာ၀သယံဇာတမွ ရရွိလာႏိုင္သည့္ အခြန္အခ၀င္ေငြကို ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္
မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းထားရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ဘက္စုံထည့္သြင္းစဥ္းစား ေရးဆြဲထားသည့္ ဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ား ျပဌာန္းသင့္ပါသလား။ ျပဌာန္းပါက မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္၊ စည္းကမ္းမ်ားသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည္နည္း။
ႏုိင္ငံတြင္းတြင္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ကာလလတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ရွိၿပီလား။ မရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္ မရွိရသနည္း။
ရွိသည္ဆုိပါက ယင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါရဲ ႔လား။ ႏွစ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္အသံုးျပဳပါ
သလား။ ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးအတြက္ ရံပုံေငြမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲျခင္းမရွိသည့္ လကၡဏာ သို႔မဟုတ္အလြဲသုံးစား
ျပဳလုပ္သည့္ လကၡဏာမ်ားရိွပါသလား။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။

    •    စီးပြားေရး က႑စုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒကုိ အစုိးရအေနနွင့္ တိတိက်က်ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသလား။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
    •    အခြန္အခ၀င္ေငြ နွင့္ သယံဇာတ ရံပုံေငြမ်ားစီမံပုံ 
          NRGI revenue management and natural resource fund website pages
          www.resourcegovernance.org/issues/revenue-management or
          http://www.resourcegovernance.org/natural-resource-funds
    •    သဘာ၀သယံဇာတ ရံပုံေငြ စီမံသံုးစြဲေနရာခ်ထားျခင္း
          Natural Resource Fund Governance: The Essentials
          http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/NRF_RWI_BP_Overview_EN_rev5.pdf
    •    သဘာ၀သယံဇာတရံပုံေငြ ဖြဲ႔စည္းပံု
          Institutional Structure of Natural Resource Funds
          http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/NRF_RWI_BP_Inst_Structure_EN_fa.pdf  
    •    သဘာ၀သယံဇာတရံပုံေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
          Natural Resource Fund Transparency
          http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/NRF_RWI_BP_Transp_EN_fa_rev1.pdf
    •    သဘာ၀သယံဇာတရံပုံေငြ မ်ားေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း
          Independent Oversight of Natural Resource Funds, 
          http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/NRF_RWI_BP_Oversight_EN_fa.pdf
    •    သဘာ၀သယံဇာတရံပုံေငြ ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
          Fiscal Rules for Natural Resource Funds, 
          http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/NRF_RWI_BP_Fiscal_EN_fa.pdf
    •    စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳသဘာ၀သယံဇာတရံပုံေငြ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ
          Rules-based Investment for Natural Resource Funds, 
          http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/NRF_RWI_BP_Rule_Invest_EN_fa.pdf

  ့ြတေ္ကလ ္ညသ႔ ဲြဖအးပေံကၾအူမဲြခ႔္နခံမီစ္စမျအး္ငရအ တာဇံယံသ၀ာဘသ ့္ညသ္စဖျုခ္စတး္ညစအ ့ဲြဖအ တိဟရပ ာသေ္ပလ္တြလ
  ့ုိသီဆးာ်မဳွမးပေူကအ္ကာထေအ ့္ငွႏ းာ်မ္ဏာဥံကၾအ ာရ္ငုိဆာညပး္ညန၊းရေစေ္ကတးုိတးဳိဖျ ့ံြဖးာ်မုစးာအး္မြစ ့္ငွႏနသတေုသ ်ခးုံသအ

 ၏ဳွမ၀္ယြကၾ းာ်မး္ညၥစပ္ကြထး္ငြတဳၱတသ ့္ငွန ့ြငေ္တာဓ၊ံနရေ ာသေ္ကြထ ွမ္ညပျး္ငုိတ ့ုိတး္င၄ ့္ငဆတွမ ့ုိတဳွမ္ပကး္ဥ်ခ ိွရိွရဳွမးီတ္နဖ္ငြထီတ
gro.ecnanrevogecruoser.www -္နရာလ့လေးီပၿ္ပထ ။္ညသါပးပေီညူက ္နရစေ္ငုိန္ညလးာနိွရိသ းာ်မူသ္ညပျ ုိကးာ်မးူဇး်ကေးဳိ်ကအ

းာ်မ္ဥစာစ

 ူလ္နမာသ ၊းြထေ္ပႈရရအာညပး္ညန
 ္ငာအေ္ကာလေ္ငိုႏ္ညလမးာန

 ၊႔ြငေ္တာဓ ၊ံနရေ ့္ညသး၀ေး္မွလအ
 ္ကြတအးာ်မး္နင္ပုလး္ငြတဳၱတသ

 ္ကာရေ္ကာရေိထိထ
 ၊း္ငချး္ငာ်ကေး္နိထ့္ညကၾ့္ငာစေ

 ႔ိုတး္ငချးပေသိအပျ့္ငြဖ ၊း္ငချဳပျဒေပဥ
 ့္ငွႏနေအးာ်မံင္ငိုႏ ။္ညသ္ပအိုလ

းဳိ်ကအ့္ညသိွရရ ွမ႑က္ကြထး္ငြတ
 ့္ငဖျဏာမပ းံုဆ့္ငမျအုိကးာ်မ္တမျအ

 က္ာတေတ္ႊလ ္ကြတအ္နရ္ငိုႏိွရရ
 းာ်မး္ငချး္ငာ်ကေး္နိထ္ကာရေ္င၀

  ္ကြတအ္နရ္ငိုႏ္ကြရ္ငာဆေ
း္ငတသ့ည္သ္ပအိုလ ္ညသIRGN
္က်လးပေးိုပ့ံပးာ်မ္ကလအ္က်ခအ
 ့္ညသ္ငိဆု့္ငွႏ္ာတေ္တႊလ ။္ညသိွရ

.www ုိကးာ်မ္ယငး္မတာစ
revenuewatch.org/parliaments 

 ။ည္သ္ငိုႏႈရ္တဖူယရ ္ငြတ

သဘာ၀သယံဇာတ အခြန္အခ ၀င္ေငြမ်ား စီမံျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း


