
 

 

       ၁၀ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၄ 

ကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမၻာတြင္ ဦးေဆာင္ေန 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုသည္ ၎တုိ႔ကုိ မည္သူ အမွန္တကယ္ 
ပုိင္ဆုိင္သည္ကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာတြင္ သာဓကတစ္ခုအျဖစ္ ခ်ျပလုိက္ႏုိင္ၿပီဟု Global 
Witness က ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။  

 “လူထုေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အဖုိးတန္ဆံုး အေမြအႏွစ္ေတြကုိ ဘယ္သူက ဝယ္ယူေနတယ္ ဆုိတာ 
သိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္ - အခုကိစၥကေတာ့ သင္ မေမၽွာ္လင့္ႏုိင္ဆံုး ေနရာေတြထဲက တစ္ခုမွာ 
ကမၻာ့ပထမဆံုး ျဖစ္ရပ္ပါပဲ” ဟု Global Witness ၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ Juman Kubba က 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွာ အက်င့္ပ်က္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ မ႐ုိးေျဖာင့္တဲ့ 
စီးပြားေရး သမားေတြဟာ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ သတၱဳႂကြယ္ဝမႈေတြကုိ ခုိးယူဖုိ႔ 
လၽွိဳ႕ဝွက္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ပုန္းကြယ္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ 
သဘာဝ အရင္းအျမစ္ ေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ခ႐ုိနီဝါဒ နဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာကုိ 
လွန္ပစ္မယ္ဆုိရင္ ဒီျပႆနာကုိ စတင္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါမယ္။” 

၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံ 
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၄၆ ခုအား ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၃၆ ခုအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။  ဤေရာင္းခ်မႈမ်ားမွ ရရိွေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္ပါသည္။   

ကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လၽွိဳ႕ဝွက္ထားမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားသည္ အဂတိ 
လုိက္စားမႈမွတဆင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏုိင္မႈအေပၚ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ၂၀၁၄ ဇြန္လတြင္ Global 
Witness က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု၏ 
စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒစုိးမုိးမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖံုးကြယ္ထားရန္ အလုိ႔ငွာ အမည္မသိ 
သုိ႔မဟုတ္ လၽွိဳ႕ဝွက္ ကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္မႈ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကုိ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ 
အၿမဲတမ္းဆုိသလုိ အသံုးျပဳေလ့ရိွၾကသည္။ 

Global Witness ၏ စစ္တမ္းကုိ တံု႔ျပန္ ေျဖၾကားရာတြင္ လုပ္ကြက္မ်ားထဲမွ ၁၇ ခုတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွထားေသာ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေနာက္ဆံုးတြင္ မည္သူက ပုိင္ဆုိင္ၿပီး 
ထိန္းခ်ဳပ္သည္ကုိ ယခုအခါ ေၾကညာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ယင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ 
ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကုိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၁၀ ခုက 
ေပးပုိ႔ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈဆုိင္ရာ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း တံု႔ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္ (၁)။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စိစစ္ႏုိင္ၾကသည့္အျပင္ အက်ိဳးစီးပြားေရာယွက္ႏုိင္ေခ်ရိွမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အဂတိ လုိက္စားႏုိင္ေခ်ရိွမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုိႏုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမာခံ ကုမၸဏီ ၁၈ ခုကမူ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္ထိ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း မရိွေသးေပ (၂)။  



 

 

တုိင္းျပည္၏ အဖုိးတန္သည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပုိမုိ တရားမၽွတၿပီး ပုိမုိ ပြင့္လင္းေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တုိးတက္မႈ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအျဖစ္ 
ဤအေၾကာင္းအရာ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။  

ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္ 
အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ (EITI) က ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ယင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းအျဖစ္ လက္ခံခဲပ့ါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္တစ္လ 
အၾကာတြင္ အစုိးရႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္မ်ား အတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုး 
သေဘာတူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိမူ လၽွိဳ႕ဝွက္ထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံ၏ ေရနံ၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ဥပေဒမ်ားကုိလည္း တံခါးပိတ္ ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္ 
လၽွက္ရိွၿပီး လူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးလည္း မရိွေပ။  

ေနာက္သတင္းပတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EITI ႏုိင္ငံတကာဘုတ္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကုိ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္ခံက်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ဤအစည္းအေဝးကုိ 
အသံုးခ်လၽွက္ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသည့္ ကုမၸဏီအားလံုးအား 
၎တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုး ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကုိ ေၾကညာရန္ တုိက္တြန္းသင့္သည္။  

 “ျမန္မာအစုိးရဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္မယ္ဆုိၿပီး ကတိေပး ေျပာဆုိထားပါတယ္ - 
အခုခ်ိန္မွာ သက္ေသျပရပါမယ္။ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အစစ္အမွန္ ပုိင္ဆုိင္သူနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ 
ေတြကုိ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔ အႀကံျပဳထားတဲ့ EITI မွာ ျမန္မာအစုိးရဟာ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားတယ္။ 
ဒါအ့ျပင္ EITI မွာ လက္မွတ္ ထုိးထားၿပီဆုိရင္ အစုိးရေတြအေနနဲ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ 
အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆုိရာမွာ 
အမ်ားျမင္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရဟာ ေနာက္တစ္ပတ္မွာ EITI 
အဖြဲ႕ဝင္ေတြကုိ လက္ခံေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ဒီအေထာက္အထားေတြကုိ လူထုေတြဘက္က ျမင္ေတြ႕ဖုိ႔ 
လုိအပ္ပါတယ္။” 

ကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္မႈလၽွိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကပါသည္။ G8 အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ 
မည္သူက ပုိင္ဆုိင္သည္၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွ မည္သူက အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္က G8 က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယူေကႏုိင္ငံတြင္ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္မ်ားကို 
လူသိရွင္ၾကား မွတ္ပံုတင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းရန္ ရိွၿပီး ဥေရာပပါလီမန္သည္ 
အလားတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဟြန္းဒူးရပ္စ္၊ ကာဂစ္ဇ္ သမၼတႏုိင္ငံ၊ 
လုိက္ေဘးရီးယား၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္ အပါအဝင္ ၁၄ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္လည္း ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရန္ စမ္းသပ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္လၽွက္ရိွသည္။  

နိဂံုး 



 

 

ဆက္သြယ္ရန္ -  
 
• Juman Kubba - jkubba@globalwitness.org သုိ႔မဟုတ္ +44 (0)7720 972 394 
• Oliver Courtney - ocourtney@globalwitness.org သုိ႔မဟုတ္ +44 (0)7912 517 147 
 
အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္ - 
 
၁။ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္အျပည့္အစံုအတြက္ ဤေနရာတြင္ 

ၾကည့္ပါ။   
၂။ အေမရိကန္မွ Chevron ၊ ယူေကႏုိင္ငံမွ BG ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ Woodside, ROC Oil နင့္ 

Tap Oil ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ကုိင္ၾကေသာ 
ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ ယင္းတုိ႔၏ အစစ္အမွန္ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ေၾကညာရန္ 
လူအမ်ားေရွ႕သုိ႔ ထြက္ျပလာခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  

 
၃။  ယင္းတုိ႔ကုိ မည္သူ ပုိင္ဆုိင္သည္ကုိ မေၾကညာေသးသည့္ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမွာ 

ကေနဒါမွ Pacific Hunt Energy Corp, နယ္သာလန္မွ Berlanga Holding, လူဇင္ဘတ္မွ 
CAOG, ထုိင္းႏုိင္ငံမွ Palang Sophon Offshore ႏွင့္ အိႏၵိယမွ Oilmax Energy Pvt Limited 
တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားတြင္မူ A-1 Mining Co. Limited, IGE Pte Ltd, 
Precious Stone Mining Co. Limited, United National Resources Development 
Services, UNOG Pte Limited ႏွင့္ Young Investment Group တုိ႔သည္ စစ္တမ္းကုိ 
တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း မရိွေသးေပ။  

 
၄။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမ္းလြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေပါႂကြယ္လွၿပီး (အတည္ျပဳထားသည့္ 

အရန္စြမ္းအင္ပမာဏ ၇.၈ ထရီလီယံ ကုဗေပ) 1 ႏွင့္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ေဒသမ်ားတြင္ 
အေတာ္မ်ားျပားသည့္ ေရနံ အရန္စြမ္းအင္ပမာဏ (အတည္ျပဳထားသည့္ အရန္စြမ္းအင္ 
ပမာဏ စည္ေပါင္း ၅၀ သန္း) 2  ရိွၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ထုတ္ယူ 
အသံုးျပဳေနခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ 
တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၉၁ ဘီလီယံခန္႔ရိွၿပီး ၎သည္ စုစုေပါင္း ျပည္ပပုိ႔ကုန္ 
တန္ဖုိး၏ ၃၂.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွသည္။3 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၏ ပထမ ကုိးလအတြင္း သဘာဝ 
ဓါတ္ေငြ႕ကုိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔မႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၆ ဘီလီယံခန္႔ တန္ဖုိးရိွသည္။4  

                                                 
1 BP၊ “ကမၻာ့စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ BP စာရင္းဇယား ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္မႈ”  ဇြန္လ ၂၀၁၃  
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf. 
2 အေမရိကန္ စြမ္းအင္ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ စာရင္းဇယား”၊  ေမလ ၂၀၁၄၊  
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=6&cid=r7,&syid=2010&eyid=2014&unit=B
B.  
 
3 ယုိလန္ဒ ဖြန္-ဆမ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တြင္းထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ USGS 2010 ခုႏွစ္ တြင္းထြက္ပစၥည္း ႏွစ္ပတ္လည္စာအုပ္၊   
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2010/myb3-2010-bm.pdf. 
4 ယုိလန္ဒ ဖြန္-ဆမ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တြင္းထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ USGS 2011 ခုႏွစ္ တြင္းထြက္ပစၥည္း ႏွစ္ပတ္လည္စာအုပ္၊   
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2011/myb3-2011-bm.pdf.   



 

 

၅။  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွေသာ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၆ ခုကုိ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ 
တြင္ ေနာက္ထပ္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ (၁၀ ခုမွာ ေရတိမ္တြင္ ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ခုမွာ 
ေရနက္ပုိင္းတြင္) ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ 
ေရတိမ္ပုိင္း လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား 
ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း ေရနက္ပုိင္း လုပ္ကြက္မ်ား အတြက္ကုိမူ 
ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန္ မလုိအပ္ေပ။  

 
၆။  ၂၀၁၄ ဇြန္လတြင္ Global Witness သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ 

လတ္တေလာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသည့္ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေတာင္းခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကနဦးရလဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ 
လုပ္ကြက္ သံုးခုႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးသာလၽွင္ ပုိင္ဆုိင္သူအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကုိ 
ေပးပုိ႔ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈေနာက္ပုိင္းတြင္မူ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္အတူ 
ကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္သူ လၽွိဳ႕ဝွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္ကုိ 
မီဒီယာမ်ားကလည္း ေဖာ္ျပလာၾကသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း လူအမ်ားေရွ႕သုိ႔ 
ထြက္ျပလာခဲ့ၾကသည္။       

     
၇။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေရးႏွင့္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း5 ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ကတိေပးထားၿပီး ကမ္းလြန္ႏွင့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ 
ထုတ္လုပ္မႈ ခြဲေဝယူသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အေျခခံ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဝသည့္  လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္အခ်ိဳ႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ 
ရိွပါသည္။ ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး သေဘာတူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိမူ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေသးေပ။  

 
၈။  ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူမႈဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
အစီအစဥ္ (EITI) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ EITI ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရသည့္ပုိင္ဆုိင္သူဆုိင္ရာ စမ္းသပ္အစီအစဥ္တစ္ခု 
အပါအဝင္ သေဘာတူညီထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
ယခုအခါ ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္မွစတင္သည့္ 
သတင္းပတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EITI ႏုိင္ငံတကာဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးကုိ 
လက္ခံက်င္းပရန္ ရိွပါသည္။ 

                                                 
5 အေမရိကန္ သံရံုး၊ ရန္ကုန္၊ “စြမ္းအင္က႑တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္”  ၂၀ 
ေမလ ၂၀၁၃ https://www.facebook.com/notes/us-embassy-rangoon/burma-us-statement-on-good-governance-in-
energy-sector/466193080129183. 
 



 

 

၉။  EITI အေနျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဈးၿပိဳင္တင္ၿပီး 
ေလလံဆြဲသည့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္၊ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ေနာက္ကြယ္ရိွ ေနာက္ဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ ္
သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေထာက္ခံပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ အျပည့္အဝ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ ရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရမ်ားသည္ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ‘အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္’ တစ္ခုျဖစ္လာဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ 

၁၀။ Global Witness သည္ EITI အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ 
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ Global Witness သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
EITI ဘုတ္အဖြဲ႕၏ သီးျခားအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လက္ရိွ ရပ္တည္လ်က္ရိွၿပီး EITI အတြက္ လူထု 
အေျချပဳ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ EITI ႏုိင္ငံတကာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ လက္ရိွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကုိ http://eiti.org/files/EITI-Board-members-2013-2015-
16.pdf တြင္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 


