
•  ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္း အႀကီးစားစီမံကိန္း မ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္က 
    ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။
•  ပါ၀င္မႈအေနအထားမွန္ကန္ပါက ႏိုုင္ငံအေနႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အျမတ္ရႏုုိင္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုုးတက္မႈ
   အျမတ္ရႏုုိင္သည္။ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ႀကီးၾကပ္ရာတြင္ ပိုုမုုိထိေရာက္စြာၾကီးၾကပ္ႏုုိင္သည္။
• သုုိ႔ေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံေတာ္ပါ၀င္မႈ ပုုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ အတား အဆီးျဖစ္ေစႏုုိင္သည္လည္းရိွသည္။
   ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ျဖန္းတီးမႈမ်ားကုုိလည္း ျဖစ္ေစႏုုိင္တတ္သည္။ လာဘ္စားမႈ၊ ကိုုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ားအတြက္ 
   အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးသည့္ သဖြယ္လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ 
•  လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ႏိုုင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပံုုမွန္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကုုိ 
   ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ ႏိုုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုုင္ကိုု တဖက္ တလမ္းမွ ပ့ံပုုိးေပးမႈျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ အေကာင္အထည္
   ေဖာ္သည့္ ႏိုုင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္း မ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ က်င့္ျကံလည္ပတ္ေနသလား၊ ႏိုုင္ငံ၏ အဖုုိးတန္ 
   သယံဇာတမ်ားကုုိ စနစ္တက် စီမံေနသလားကုုိ သိရွိအကဲခတ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတိုု႔၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
   ကိုု စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရမည္။

အဖြင့္
          ေရနံ၊ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္မ်ားတူးေဖာ္ရာတြင္ နည္းပညာပိုုင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးပိုုင္းကုုိ ထိန္းခ်ုဳပ္ မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန္

အတြက္ ႏုုိင္ငံပုုိင္ကုုမၼဏီမ်ားမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုုင္ဆုုိင္သူ အက်ိဳး အျမတ္ (သိုု႔မဟုုတ္ ႏိုုင္ငံေ၀စုု ) ရယူျခင္းတိုု႔ကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီ၊ ေနာ္ေ၀ ကဲ့သိုု႔ေသာႏိုုင္ငံအခ်ိဳ ႔သည္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္သည့္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ႏိုုင္ငံပုုိင္ကုုမၼဏီမ်ား တည္ေထာင္ထားႏိုုင္ၿပီး ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကုုိ 
ႏုုိင္ငံသားတိုု႔ဆႏၵ၊ ႏိုုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အျမတ္ ထြက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ၾကသည္။ ႏိုုင္ငံပုုိင္ကုုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
အေတြ ႔အႀကံဳရင့္က်က္လာ ၿပီဆုုိပါက ႏ္ိုုင္ငံျခားမိတ္ဖက္မ်ားေပၚ မွီခုုိမႈမ်ားကုုိေလ်ာ့ခ်ႏုုိင္မည္၊ ႏိုုင္ငံဘတ္ဂ်တ္ထဲသိုု႔ ဘ႑ာ 
အေျမာက္အမ်ားျဖည့္တင္းေပးႏိုုင္မည္၊ ေဒသခံမ်ားပိုုင္ဆိုုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈကုုိလည္း အားေကာင္းေစ
မည္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံပုုိင္ကုုမၼဏီမ်ား တည္ေထာင္ကာစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဥပမာ ဂါနာ၊ အန္ဂုုိလာႏိုုင္ငံတိုု႔မွ ႏိုုင္ငံပုုိင္
လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ခပ္မွိန္မွန္သာရိွသည္။ ႏိုုင္ငံတကာလုုပ္ငန္းစုုႀကီးမ်ား၏ အေသးစားမိတ္ဖက္ လုုပ္ငန္း အျဖစ္ႏွင့္ 
သာ ရပ္တည္ရသည္မ်ားလည္းရိွသည္။ 

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ႏုုိင္ငံေတာ္

အႏွစ္ခ်ဳပ္

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း
ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅

သယံဇာတထုုတ္ယူသည့္ နိုုင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္း

မ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈရွိရမည္။ ရွင္းလင္းစြာ

ျပဌာန္းထား သည့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားရိွရမည္။

အျမတ္ရေစရန္၊ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ေခ်ာ

ေမြ ႔ေစရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အခိုုင္

အမာခ်မွတ္ထားရမည္။ 

ဥပေဒသ ၆၊ သဘာ၀သယံဇာတက်င့္ထုုံး



ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္

ႏုုိင္ငံပါ၀င္မႈတြင္ က်ေရာက္ႏုုိင္သည့္ အဆံုုးအရႈံးႀကီးႀကီးမားမားရိွသည္။ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္
ျခင္း တိုု႔တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွခဲ့ပါက ႏိုုင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္းမ်ား သည္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္၊ ႏိုုင္ငံအ
တြက္ ဘ႑ာမ်ားကုုိ ေလ်ာ့နည္းေစသည္၊ လာဘ္စားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစႏုုိင္သည္။ ႏိုုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ေတာ့ ႏိုုင္ငံပုုိင္
လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုုယ္က်ိဳးရွာအသံုုးခ်ခံမ်ားျဖစ္သြားၾကရသည္။ သိုု႔မဟုုတ္ ၀န္ထမ္းဦးေရေဖာင္းပြၿပီး 
ႏုုိင္ငံစီးပြားေရးတိုုးတက္မႈအတြက္ အနည္းငယ္သာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုုင္သည္မ်ိဳးလည္းႀကံဳတတ္သည္။ ႏိုုင္ငံ၏ အျမတ္ရွယ္ယာရင္း
ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ  သည္လည္း ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈစရိတ္မ်ားထည့္၀င္ရသျဖင့္ ႏိုုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရးေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ သဘာ၀သယံ
ဇာတေပၚ မွီခုုိရမႈမ်ားကုုိတုုိးလာေစသည္။ လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကုုိ ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ား
ေရးဆြဲရာ၊ က်င့္သံုုးရာတြင္ အဓိကက်သည့္ေနရာမွပါ၀င္ႏုုိင္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာ္ပိုုရိတ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ
ေရး၊ အားေကာင္းထိေရာက္သည့္ စီမံမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အ
ေရးပါသည့္ေနရာမွ ပါ၀င္နုုိင္သည္။ ႏိုုင္ငံပုုိင္ ကုုမၼဏီမ်ား၊ ေဒသအက်ိဳးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ဦးစီးရသူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ 
ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ ပံုုမွန္စစ္ေဆး အစီရင္ခံမႈကိုု ခံယူသင့္သည္။ 
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ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈရွယ္ယာယူျခင္းသို႔မဟုတ္ ရွယ္ယာယူျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီး သံုးပါး ရရွိႏုိင္သည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္ျခင္း

ႏုိင္ငံပုိင္ကုမၼဏီမွ တဆင့္အစုိးရက ရွယ္ယာယူထားသည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံပုိင္ကုမၼဏီသည္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ တြင္းထြက္မ်ား စီးပြား
ျဖစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္ကုံလံုလာႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ ႏွင့္အမွ် ကြ်မ္းက်င္မႈပုိလာေလ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီကုိ
မွီခုိရမူေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေလျဖစ္သည္။ စက္မႈပုိင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈကုိလည္း ပ့ံပုိးအားေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံပုိင္
ကုမၼဏီPetrobras ႏွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံ၏  Petronas တို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံပုိင္သည္ဆုိရုံႏွင့္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔မ်ိဳးေအာင္ျမင္တိုးတက္ 
ၾကသည္ခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအမ်ားျပားမွာ အျမတ္မထြက္၊ မတုိးတက္သည္လည္းရိွသည္။ ႏိုင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္း
မ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မူသင္တန္းေပးမႈ၊ ပညာသင္ၾကား ေပးမႈမ်ားကုိ ဇြဲသန္သန္ႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီ
မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္ကိုက္ေနရာေပး တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုသည္။ 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ တုိးတက္ေစသည္

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္တြင္းထြက္လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရွယ္ယာရွင္အေနျဖင့္ ေနရာတခုရသျဖင့္ အစုိးရ အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ 
ပုဂၢလိကကုမၼဏီမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ၄င္းတို႔အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ရွယ္ယာကုိ အသုံးခ်ပုံကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထရီနီဒက္ႏွင့္ တိုဘာဂို  ကေတာ့ရွယ္ယာကုိ ဥပေဒၾကပ္
မတ္ရာတြင္ အသံုးခ်သည္။ အစုိးရ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားမွာ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ျခင္းမခံရပါ။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားက အစုိးရ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကပ္မတ္ႏုိင္မႈ အာဏာ ထက္
လြမ္းျခဳံသက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္ပုိသည္။  တက္ၾကြစြာပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မွ်ေ၀ေရးကုိ 
ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရမ်ားအေနႏွင့္ ရွယ္ယာသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားညိႈႏိႈင္းရာတြင္ အေသအခ်ာညိႈႏိႈင္း
သင့္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွ ဘုတ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္ရွိေနရမည္။ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
ေကာ္မတီတြင္လည္း အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါ၀င္ေနရမည္။ ပါ၀င္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေခ်ာေမြ ႔စြာကိုင္တြယ္ႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ 

ႏုိင္ငံ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ထားမႈအရ အရ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္  ကုန္စည္ခြဲတမ္းရရွိသည္။ ယင္းကုိ ႏိုင္ငံသုိ႔မဟုတ္ နိုင္ငံပုိင္ကုမၼဏီက ျဖစ္ျဖစ္
ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ခြဲတမ္းပမာဏအတုိင္း ေငြေၾကး ျဖင့္တြက္ခ်က္ၿပီး ကုမၼဏီက ႏိုင္ငံသုိ႔ေပးသြင္းရသည္။ စီမံကိန္း
က ျမတ္စြန္းသည့္အခါတြင္  ရွယ္ယာ အရ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးသည့္ ပံုစံမ်ိဳးလည္းရိွသည္။ ကုမၼဏီတြင္ အျမတ္ထြက္သည့္ 
အခါရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ အျမတ္ခြဲေပးသည့္ ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္တူသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ပုံစံမ်ိဳးတြင္ ပုဂၢလိကကုမၼဏီမ်ားက ေငြေၾကးစာရင္းကိုင္
တြယ္မႈ အပုိင္းကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္က်ေငြ အားလံုး ကိုႏႈတ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာသည့္
အခါမွ အျမတ္ခြဲေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေငြစာရင္း လိမ္လည္ မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ 
အျမတ္ရွယ္ယာခြဲေ၀မႈ ရသင့္သေလာက္မရေတာ့ေပ။

ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းရရွိျခင္း



3

ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေရနံ
ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္

လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပုံ 

ဥပမာ  ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး

ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပုံ 

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တဦးတည္း
လုပ္ကိုင္သည္။ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီမ်ား၏ 
အခန္းက႑ မွာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးသူ “service provider” 

အျဖစ္သာ ရွိသည္။

ေဆာ္ဒီ၊ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံက အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းအားလံုး

ကို အဓိက စီမံသည္။ 

က႑ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား
၏ ေငြရင္းစုိက္ထုတ္ႏုိင္မႈေပၚတြင္ ၁၀၀ ရာခုိင္
ႏႈန္းမူတည္ေနသည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္မရွိသျဖင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုိးတက္သင့္သေလာက္ 

မတုိးတက္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ကြက္
ရရွိသူျဖစ္ၿပီး  “concessionaire” အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ ၄င္းႏွစ္သက္သည့္ ပုဂၢလိက

ကုမၼဏီကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ 

အန္ဂုိလာ၊ မေလးရွား၊ ဂါနာ မိတ္ဖက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းက
လြတ္လပ္စြာေရးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးလုိက္သည့္ ကုမၼဏီက 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ မျပည့္ကုိေတာ့ 

အာမခံမႈမရွိ။ 

စားက်က္ လုမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္
ငန္းမ်ားက ၄င္း၏ လုပ္ငန္းတြင္း 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကိုမူတည္ကာ ေဆာင္ရြက္
ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ပုိင္း၊
 ရင္းႏွိးျမဳပ္ႏွံမႈ ပုိင္းတြင္အားနည္းႏုိင္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းက
ဦးေဆာင္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ရမည္ဟု အာမခံ
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစုိးရဌာန တခုက 

ဖက္စပ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီကို
ေရြးခ်ယ္မည္။.

ဘရာဇီးကမ္းလြန္လုပ္ကြက္
အသစ္မ်ား၊ အင္ဒုိနီးရွား

စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းက ဦးေဆာင္
ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လွန္ စစ္ေဆး ျခင္း၊ 
ထိန္းညွိျခင္းမ်ားကို တင္း က်ပ္စြာ 

ေဆာင္ရြက္သြား မည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပစားေပး ပါ၀င္ခုိင္း
ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း၏ အျမင့္ဆုံး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ရႏုိင္ရန္ခက္ခဲသည္။ 
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားက လည္း 

ပုံေအာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္
ရြက္ေတာ့မည္။ 

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္
အတြက္ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းသည္လည္း သတ္
မွတ္ ခ်က္မ်ားျပည့္မွီရမည္/ ညိႈႏိႈင္း ရမည္၊ 

သာမန္ထက္ ပုိသည့္ ဦးစားေပးမႈမ်ိဳး
ခံစားရမည္။

ကာဇက္စတန္၊ မကၠဆီကို
(၂၀၁၃ - လက္ရွိကာလ )

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြး
ျပည့္ေနရန္ ႀကိဳးစားရေတာ့မည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ 

လုပ္ငန္းသည္လည္း စီမမံကိန္း အေတာ္မ်ား
မ်ားတြင္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ပါ၀င္ႏုိင္မည္။ 

အျပည့္အ၀ ဖြင့္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္ သည္ေလာက္
ေတာ့ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ မျပင္းထန္ပါ။ 

(အဖြင့္ ယွဥ္ျပဳိင္ျခင္း) ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား
သည္လည္း အျခား ပုဂၢလိက ကုမၼဏီမ်ား 

နည္းသူ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္။ 

ေနာ္ေ၀၊ ကုိလံဘီယာ ႏုိင္ငံတြင္းလည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၼဏီမ်ား၏ 
အရည္အေသြး တိုးတက္လာေစရန္ တြန္းအား
ေပးသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းအေနႏွင့္လည္း 
၄င္း၏ အရည္အေသြးတုိးတက္လာေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ေရးအားေပးသည္။

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။
အထူးသျဖင့္ တည္ေထာင္ကာစ ႏွစ္မ်ားတြင္

တင္ဒါရရွိေရးအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ 
အခက္အခဲ ေတြ ႔ႏုိင္သည္။

သင္ယူ ႀကီးထြားရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း
မရွိပဲျဖစ္သြားမည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမရွိသည့္ ေနရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အဖြင့္ ယွဥ္ျပဳိင္ျခင္း - ေစ်းကြက္ အင္အား၊
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ တို႔ျဖင့္ တအားတြန္း 
ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသျဖင့္  ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ားကုိ အခြန္အခ မ်ားမွ တဆင့္

ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီရန္၊
ေဒသအက်ိဳး ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံပုိင္
လုပ္ငန္းမ်ားကို အသုံးခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိ

ဇယား ၁။ ေရနံက႑တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈပုံစံမ်ား 

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္
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ႏုိင္ငံပုိင္အျမတ္ရွယ္ယာအမိ်ဳးအစားမ်ား

၀ယ္ယူသည့္ရွယ္ယာ

ရွယ္ယာတန္ေၾကးအတုိင္း ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္၀ယ္ယူသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားကုိ အျခား ပုဂၢလိကရွယ္ယာ
ရွင္မ်ားတည္းတူစုိက္ထုတ္ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔၀ယ္ယူသျဖင့္ ႏိုင္ငံပုိင္ကုမၼဏီက အျမတ္ရရန္အားထုတ္မႈကို ပ့ံပုိးေပးႏိုင္သည္။ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀သည့္ ကုမၼဏီ အျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကုိလည္း တစ္အားျဖစ္ေစသည္။ သို႔
ေသာ္လည္း ေငြေၾကးက်ပ္တည္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ေတာ့ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူရန္ ေငြရင္းစိုက္ထုတ္မႈမ်ားျခင္း သို႔မဟုတ္ မ
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကုန္က်မႈမ်ား ၀င္လာသည့္အခါတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကုိခ်ိနဲ႔ေစၿပီး ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်မ်ားေသာ ေရနံ၊ 
ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္ေပၚတြင္ မီွခုိရမႈကုိ ျမင့္တက္ေစသည္။  ခုႏွိမ္ရွယ္ယာ အစုိးရက လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းၿပီး ရွယ္ယာရယူ
သည့္အခါမ်ိဳးလည္းရိွသည္။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္က ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္ လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားကုိ စိုက္
ထုတ္ထားၿပီး အစုိးရထည့္၀င္ရမည့္ ရွယ္ယာတန္ဖုိးကို ရရွိသည့္ အျမတ္မွ ခုႏွိမ္ႏႈတ္ယူသြားသည္။ ႏိုင္ငံမွ ေငြေၾကးတျပဳံတမ 
ထုတ္ရန္မလို ေသာ္လည္း ရွယ္ယာမွ ေငြေၾကးအျမတ္ရရန္မွာ ကာလတခုေစာင့္ရမည္။ 

အဖုိးစားနားစုိက္ထုတ္ျခင္းမရွိပဲ ရယူသည့္ရွယ္ယာ။     ။ ရွယ္ယာတန္ဖုိး တစုံတရာမေပးပဲ ရယူသည္။ ေငြ
ေၾကးတစုံတရာေပးရျခင္းမရွိေသာ္လည္း အခမဲ့ ရရွိသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ အဖုိးစားနားစိုက္ထုတ္ျခင္းမရွိပဲ ရယူသည့္ရွယ္ယာ
ေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားတြန္ ႔ဆုတ္သြားသည္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဖုိးစားနားစိုက္ထုတ္ျခင္းမရွိပဲ ရယူသည့္ရွယ္ယာရယူသည္
ဆိုပါက ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အခြန္ေလ်ာ့ေပ့ါေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အခြန္ေတာ္ႏႈန္းေလ်ာ့ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စီမံျခင္း

ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘဲ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမွတဆင့္ ရွယ္ယာ ကိုင္ထားပါက အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပႆနာျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အခြန္ဘ႑ာဆံုးရႈံးမႈ အမ်ားအျပား ကုိေပၚေပါက္ေစသည္။ 
လြတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္မႈတြင္မရွိသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ျပင္ပ သံုးစြဲမႈမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
(ဇယား ၁ ကုိၾကည့္ပါ)  အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီသည့္ ကုမၼဏီမ်ားက ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ
မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ အခ်ိတ္အဆက္ မမိသျဖင့္ အျမတ္နည္းေစသည္ သို႔မဟုတ္ အရႈံးေပၚေစႏုိင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ကုမၼဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ အတြင္း သီးသန္႔အုပ္စု မ်ားျဖစ္လာၿပီးႏိုင္ငံရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မွီရန္ထက္ ကိုယ္ပုိင္ဆႏၵမ်ားကုိ ဦးစား
ေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ လမ္းတံတား တည္ေဆာက္ေရးမွသည္ လက္နက္၀ယ္ယူ
သည့္ကိစၥထိ အေရးအရာႀကီးမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားစံုစမ္းစစ္ေဆး မႈမွ ေရွာင္ကြင္းရန္အတြက္လည္း အသုံးခ်သည္လည္းရိွသည္။
ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳ သည္လည္းရိွသည္။ 

သဘာ၀သယံဇာတရံပုံေငြမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေရးပါပုံ

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

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံပါ၀င္မႈအေျခခံ 

ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ ႔က႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က်၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ား တြင္ အႀကီး
အက်ယ္ေခတ္စားလာခဲ့သည္။ ေရနံထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔သည့္ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပုဂၢလိကကုမၼဏီမ်ားကုိ ျပည္သူ
ပုိင္သိမ္းမႈ မ်ားအႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကာလျဖစ္သည္။အစုိးရအေတာ္မ်ားမ်ားက ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ 
တဦးတည္းလက္၀ါးႀကီးအုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းရိွသလို ပုဂၢလိကကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည္ လည္းရိွသည္။  
ထိုကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံက၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းကုိ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ ရြက္မူမ်ားရိွသကဲ့သုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာန 
သို႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ သည္လည္း ရိွသည္။



5

ႏုိင္ငံ ကုမၼဏီ ျပႆနာ

အန္ဂုိလာ SONANGOL
၂၀၀၇ - ၂၀၁၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္ ႏိုင္ငံကိုယ္စား စီမံကိန္းမ်ား ကိုင္တြယ္ သည့္ ႏိုင္ငံပုိင္ေရနံကုမၼဏီ၏  အစီရင္ခံသည့္စနစ္အား
နည္းခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၂ ဘီလီယံကြာဟခ်က္ကုိ ျဖစ္ေစ သည့္ အဓိကအေၾကာာင္းရင္း 
ျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏသည္ ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၄ ပံု၁ပုံျဖစ္သည္။ 

အဇာဘိုင္ဂ်န္ Socar
Global Witness က ထုတ္ေ၀သည့္ Azerbaijan Anonymous အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားခ်က္အရ Socar ၏ လုပ္ငန္း
မ်ား အနက္ မွ အနည္းဆံုး ၄၈ ခု၏ ပိုင္ဆုိင္သူမွာ  Anar Aliyev ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ကုန္စည္ ခြဲေ၀ေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား NNPC
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ေရနံမွရမည့္၀င္ေငြကုိ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုၿပီး ခန္႔မွန္းမိသည္။ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံ
ပုိင္ေရနံ ကုမၼဏီက ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၂ - ထိေရာက္ေသာ ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိရျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ရသည့္ ျပႆနာမ်ား 

2013 Resource Governance Index ေဖာ္ျပခ်က္အရ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း ၄၅ ခုအနက္မွ ၃၃ ခုသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ
မ်ား ခုိင္မာစြာမရွိဟု ယူဆရသည္။ 

ဇယား ၃။ တြင္းထြက္က႑ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ၀င္ေငြ၊ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ျပဇယား ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဇယား ၃။ တြင္းထြက္က႑ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ၀င္ေငြ၊ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ျပဇယား ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္၀င္ေငြမဟာဗ်ဴဟာ ျပဳစုရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္မ်ား။ 

ပုံ ၁၊ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ
ကိုးကား - 2013 Resource Governance Index

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္လာေစရန္၊ တာ၀န္ခံမႈတုိးတက္လာၿပီး ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွသည္။ 

-             ႏိုင္ငံပုိင္ကုမၼဏီႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားၾကားမွ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈကို ဥပေဒျဖင့္ တိတိက်က်ျပဌာန္းထားၿပီး စင္ၿပိဳင္ျဖစ္ျခင္း 
              ထပ္ေနျခင္းမ်ိဳးမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကိစၥ အျပင္အျခားကိစၥမ်ား
              တြင္ ပါ၀င္ရမည္ဆိုပါက ဥပမာ - ဖက္စပ္ကုမၼဏီမ်ား၏ ဥပေဒလိုကနာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရျခင္းမ်ိဳးရိွခဲ့လ်င္ ထိုတာ
              ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွရွိျပဌာန္းထားရမည္။ 
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ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္



-             ႏိုင္ငံပုိင္ကုမၼဏီမ်ား၏ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈအရည္အေသြးေပၚအေျခခံကာ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ 
              ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္အသုံးခ်ျခင္းမရွိေစရ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာခ်မွတ္ႏုိင္ရမည္။
-             ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရရွည္စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာ မ်ားအေကာင္
              အထည္ေဖာ္ေရးကုိ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က တာ၀န္ခံမႈ ရိွရမည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား

၁၉၈၉ တြင္ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တဆင့္ ၀င္ေရာက္
ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္မည့္ အဓိကစီးပြားေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းလုပ္ငန္း မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကုိ စီမံရာ
တြင္ အတိုင္းအတာတခုထိအာဏာသက္ေရာာက္သည္။ ဇယား၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္
က႑ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာ၀င္ေငြ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူ႔အသုံးစရီတ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ 
ကိုင္တြယ္စီမံခဲ့သည္။ 

6

လုပ္ငန္းအမည္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္သူ႔၀င္ေငြ 
ရာခုိင္ႏႈန္း

ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္
ရာခုိင္ႏႈန္း 

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္း 
(MOGE)

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ႔ တူးေဖာ္ျခင္း ၁၅.၈၄% ၁၀.၁၇%

ျမန္မာ့ေရနံဓာတုလုပ္ငန္း (MPE) ေရနံသန္႔စင္ျခင္း၊ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္ျခင္း၊ ေျမၾသဇာ၊ မက္သေနာ
အျဖစ္ေျပာင္းျခင္း

၅.၃၄% ၁.၉၉%

ျမန္မာ့ေရနံထြက္ကုန္လုပ္ငန္း (MPPE) ေရနံထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ တင္ျခင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ၅.၂၂% ၁.၄၄%

အမွတ္ ၁ သတၱဳလုပ္ငန္း ခဲ၊ သြပ္၊ ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ သံ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ နီကယ္၊ ခရုိမုိက္ ၀.၀၈% ၀.၀၂%

အမွတ္ ၂ သတၱဳလုပ္ငန္း ေရြ၊ သံျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ တိုက္ေတနီယမ္၊ လက္တီနီယမ္၊ ၀.၂၅% ၀.၂၃%

အမွတ္ ၃ သတၱဳလုပ္ငန္း ေက်ာက္မီးေသြး၊ ထံုးေက်ာက္၊ စက္မႈတြင္းထြက္မ်ား၊ မဂၢနိစ္၊ 
အလွဆင္ေက်ာက္တံုး

၀.၀၄% ၀.၀၄%

ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ၁.၆၂% ၁.၁၃%

ျမန္မာဆားႏွင့္ အဏၰ၀ါဓာတု လုပ္ငန္း ဆားႏွင့္ အဏၰ၀ါဓာတုလုပ္ငန္း ၀.၀၃% ၀.၀၀%

ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း ပုလဲ ၀.၀၄% ၀.၀၂%

Total ၂၈.၄၆% ၁၅.၀၂%

-             ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရရွိလာသည့္၀င္ေငြ၊ အသံုးစရိတ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ရံပုံေငြ၊ အစုိးရ ဘ႑ာမွ ေငြ အထုတ္
              အသြင္း ႏွင့္ လမ္းတံတားေဆာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အစရွိသည့္ 
              ကိစၥႀကီးငယ္တုိင္းအတြြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္ဟု ၂၀၁၃ EITI သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
              ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ အ၀၀ အတြက္ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား၏ စစ္ေဆးမႈကုိခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈရလဒ္ကိုလည္း ျပင္
              သို႔ထုတ္ျပန္ရမည္။ 

ဇယား ၃။ တြင္းထြက္က႑ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ၀င္ေငြ၊ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ျပဇယား ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္
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          ႏိုင္ငံေတာ္က တရား၀င္ဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္ ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြား

ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔သည္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္  ျပည္သူ႔အရာထမ္း အေျမာက္အမ်ားပါ၀င္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္

သည္။ ယင္းလုပ္ငန္း ၂ ခုသည္ ရတနာတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားတြင္ အစိုးရ၏မဟာဗ်ဴဟာကုိ အဓိက အေကာင္အ

ထည္ေဖာ္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

          ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတြင္ အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ေနရာယူလြမ္းမိုးထား၊ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ ေရနံ၊ တြင္းထြက္က႑ စီမံမႈမ်ား

ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စြမ္း

ေဆာင္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံမႈ မွာ အလြန္နည္းသည္။ ၂၀၁၃ Resource Governan

-ce Index က ႏိုင္ငံတကာမွ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း ၄၄ ခုကုိ  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာ၀န္ခံမႈ ဆန္းစစ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္

ငံ၏ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းမွာ အဆင့္ ၄၃ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ 

ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းေအာက္တြင္ တာမင္စတန္ႏုိင္ငံမွ Turkmengas သာရိွေတာ့သည္။ အျခား ထုတ္ျပန္သင့္ သည့္သတင္းအ

ခ်က္အလက္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ပမာဏမည္မွ်ရွိသည္၊ ထုတ္ယူမႈပမာဏ၊ ႏိုင္ငံကုိယ္စား 

ေရာင္းခ်သည့္ပမာဏ၊ ကုန္ထုတ္စရိတ္၊ အသံုးစရိတ္၊ အေဆာက္ အဦ အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

 ပတ္သက္ၿပီး ျပင္သို႔ထုတ္ျပန္ျခင္းလံုး၀မရွိပါ။ 

        တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးက႑မွ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပင္ပသို႔သတင္းထုတ္ျပန္မႈမွာ MOGE ထက္ပင္ နည္းပါေသးသည္။

လိုင္စင္ခ်ထားေပးရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ အခန္းက႑၊ အခြန္၀င္ေငြ စုေဆာင္းေကာက္ယူပုံ သို႔မဟုတ္ ေဒသအက်ိဳးအတြက္ မည္သို႔

စီမံသည္မ်ားကုိ သိရွိသူအနည္းငယ္သာရိွသည္။ ၄င္းတုိ႔ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သည့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္

ထုတ္ျပန္မႈမ်ားမရွိသေလာက္ျဖစ္ သည္။ အခြန္၀င္ေငြ၊ အသုံးစရိတ္ ဆပ္ကန္ထရုိက္တာမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေငြယူကိစၥမ်ားကုိလည္း 

ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မႈန္၀ါး၀ါးႏွင့္ ၀ါးခ်သည့္ အက်င့္စရုိက္မ်ားသည္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏုိင္ရန္အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။

ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားေသာ ႏုိင္ငံ၏ပါ၀င္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား

ဥပေဒျပဳသူမ်ားအခန္းက႑မွေန၍ လႊတ္ေတာ္သည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံ
ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မႈကိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 
-          အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ ဌာနအခ်င္းခ်င္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွး
           ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲေစသည့္ ေရနံ၊ဓာတ္ေငြ၊ သတၱဳတြင္းဥပေဒမ်ားကို စုုစည္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒတခု
           ႏွင့္တခု အတိုက္အခံျဖစ္ေနမႈမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း
-          ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း။ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဥပေဒမ်ား၏ ထပ္
          တိုးဥပေဒ အျဖစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပပုံမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ထုတ္ျပဌာန္း
          ထားသည့္ ဥပေဒ
-          အခြန္ဥပေဒမ်ား - ႏိုင္ငံက ရရွိသည့္ အခြန္ဘ႑ာပမာဏႏွင့္ တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ႏိုင္ငံ အျမတ္ရွယ္ယာ 
          သို႔မဟုတ္ ေဒသအက်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈ တို႔ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေသာ္လည္း ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရၾကားမွ အ
          က်ိဳးအျမတ္အစုစု၏ မွ်ေခ်ကုိ ပံုေဖာ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အျမတ္ရွယ္ယာ ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အထူးပက္
          သက္ေနသည္။ 
-         စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ အျမတ္ရွယ္ယာ ခံစားခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပည့္အစံုေဖာ္ျပေစျခင္း။ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္က 
           အတည္ျပဳရသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိကေငြ၀င္ေပါက္မွာ ကုန္စည္ခြဲတမ္း ႏွင့္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ားမွရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံက ရရွိမည့္ ရွယ္ယာအျမတ္မ်ား ခြဲတမ္းမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔က လက္ခံ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းတြင္ ၄၀ - ၆၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သတၱဳလုပ္ငန္းတြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အစုိးရထုတ္ျပန္ထားသည့္အတုိင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေပးသြင္းရျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုတ္လုပ္ေရးအပုိဆုိေၾကး မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေပးသြင္းမႈမ်ား (MOGE လုပ္ရည္ 
ကိုင္ရည္ တိုးတက္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္)။ အခြန္၀င္ေငြေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ တင္ျခင္း အျပင္ ႏိုင္ငံပုိင္
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးေရးတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဥပေဒႏွင့္ညီမညီေစာင့္
ၾကည့္ရာတြင္လည္း အေရးႀကီး ေနရာမွ ပါ၀င္သည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္တိုးတက္လာေအာင္လည္း 
ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္



လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေမးသင့္သည္ ့ေမးခြန္းမ်ား 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေမးသင့္သည္ ့ေမးခြန္းမ်ား 

းာ်မ္ဥစာစ

 ူလ္နမာသ ၊းြထေ္ပႈရရအာညပး္ညန
 ္ငာအေ္ကာလေ္ငိုႏ္ညလမးာန

 ၊႔ြငေ္တာဓ ၊ံနရေ ့္ညသး၀ေး္မွလအ
 ္ကြတအးာ်မး္နင္ပုလး္ငြတဳၱတသ

 ္ကာရေ္ကာရေိထိထ
 ၊း္ငချး္ငာ်ကေး္နိထ့္ညကၾ့္ငာစေ

 ႔ိုတး္ငချးပေသိအပျ့္ငြဖ ၊း္ငချဳပျဒေပဥ
 ့္ငွႏနေအးာ်မံင္ငိုႏ ။္ညသ္ပအိုလ

းဳိ်ကအ့္ညသိွရရ ွမ႑က္ကြထး္ငြတ
 ့္ငဖျဏာမပ းံုဆ့္ငမျအုိကးာ်မ္တမျအ

 က္ာတေတ္ႊလ ္ကြတအ္နရ္ငိုႏိွရရ
 းာ်မး္ငချး္ငာ်ကေး္နိထ္ကာရေ္င၀

  ္ကြတအ္နရ္ငိုႏ္ကြရ္ငာဆေ
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 ။ည္သ္ငိုႏႈရ္တဖူယရ ္ငြတ

-         ႏုိင္ငံက အျမတ္ခံစားခြင့္ရွိသည္ဆိုပါေတာ့။ ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ရယူသလား၊ ခုႏွီမ္ျခင္းလား သို႔မဟုတ္ အဖုိးစားနားမေပးပဲ 
           ရယူျခင္းလား။ အျမတ္ခံစားခြင့္ရရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းရမည့္တာ၀န္မ်ား အတြက္ အသံုးစရိတ္မည္မွ်ရွိသနည္း။ 
          မည္မွ်သံုးထားသနည္း။ အျမတ္ဘယ္ေလာက္ ျပန္ရမလဲ။ 
-         အျမတ္ခံစားခြင့္ဟုဆိုရာတြင္ ကုန္စည္ခြဲတမ္းပါ၀င္ပါသလား သို႔မဟုတ္ အျမတ္ထြက္မွ ခံစားရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသ
           လား။ 
-         ႏုိင္ငံက အျမတ္ခံစားရမည့္အစီအစဥ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး အစရွိသည့္ ရည္မွန္း
          ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား၊ စီးပြားေရးအရ အေပး အယူလုပ္ရမည္မ်ား အၾကား မွ်မွ်တတညိႈႏိႈင္းေပးႏိုင္မႈ
          ရွိပါရဲ ႔လား။ 
-         ႏုိင္ငံပုိင္ကုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔လုပ္ရပ္မ်ားေပၚ တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္သည့္ လုပ္ငန္း စဥ္ခ်ထားမႈမ်ားရိွပါသ
          လား။ 

ဆက္လက္ေလ့လာရန္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
ေရြးခ်ယ္စရာ၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာတမ္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး
လႈပ္ရွားသည့္ အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေစပါ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိႀကီးၾကပ္
ေနရသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ အေတြ ႔အႀကံုမ်ားကုိေမးျမန္းပါ။ NGRI မွ ထုတ္ေ၀သည့္ (ႏိုင္ငံပုိင္
ေရနံပုိင္ကုမၼဏီမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း - အႀကံေပးခ်က္ ကိုးသြယ္) ကို Reforming National Oil Companies: Nine 
Recommendations” ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Resource 
Governance Index. က ျပဳလုပ္ထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ကုိေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို အထူးျပဳ
ေဖာ္ျပထားသည့္ သဘာ၀သယံဇာတက်င့္ထံုးမွ ဥပေဒသ ၆ ကုိေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

  ့ြ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

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေမးသင့္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာကုိအသုံးျပဳၿပီး
-          ေငြေၾကးလည္ပတ္ျခင္းတြင္ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္
          သာမႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ရိွလာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ပံုမွန္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရန္အတြက္
           ဖိအားေပးျခင္း။ 
-         ႏုိင္ငံစီးပြားေရး၊ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားေပၚ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္က႑မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအစုစုကို 
          အခ်ိန္မွန္ ဆန္းစစ္ျခင္း။ ႏိုင္ငံပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေရးမူ၀ါဒမ်ား အလုပ္မျဖစ္ပါက ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္


