
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရမ်ား 

ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအတြက္ အဓိကစဥ္းစားစရာမ်ား 
 

 

 

 

 

 

 

 

သက္ေအာင္လင္း ႏွင့္ မာရီအုိးရ္ 
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သက္ေအာင္လငး္ သည္ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕(MDRI-CESD) မွ တြဲဖက္သုေတသီ 
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မာရအုိီးရ္ သည္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဗဟုိဌာန (International Growth Centre) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရုံးမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ 
တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဗားေမာင့္ ဥပေဒေက်ာင္းမွ မာတင္ေကာ္စီယာ ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ အခန္းကုိ 
ပါဝင္ေရးသားေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ အသိအျမင္ ႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ေပး၍ မွ်ေ၀ေပးခဲ့ေသာ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရအရာရိွမ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံး ကုိ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာလုိပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ MDRI-CESD မွဦးေဇာ္ဦး၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ဦးဝင္းမင္း ႏွင့္ ေပါမင္ေနာ့လတ္တီတုိ႔ႏွင့္ တကြ 
ဟမ္းမစ္ရ္ွနစ္ဆင္၊ IGC/Duke University မွ ပါေမာကၡ ေရာဘတ္ကြန္ရတ္၊ International Senior Lawyers Project မွ ဂ်ဳိးဇက္ဘဲ၊ Natural 
Resource Governance Institute မွ ေလာ္ရန္ဇုိ ဒဲလတ္စ္ဂတ္စ္၊ Myanmar Centre for Responsible Business မွ ဗစ္ကီဘုိးမန္း၊ Peace Nexus 
မွ ေဂ်းကာဗာေနာ့ တုိ႔ကုိလည္း ၄င္းတုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ျပသမႈ တုိ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ IGC မွ ဂ်ဳိအန္လုိင္၊ 
ဟယ္လင္ ဆင္စ္ႏွင့္ အန္ဒရီယာစမူရာ၊ MDRI-CESD မွ ဝင္းပိုပုိေအာင္တုိ႔ကုိလည္း ၄င္းတုိ႔၏ အကူအညီ မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာလုိပါသည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား သည္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) တုိ႔အၾကား သုေတသန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ရိွ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားၾကသည့္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံးအား မူဝါဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ တုိက္ရုိက္ အသိေပးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ သုေတသနျပဳ တင္ျပႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ယခုစာတမ္းကုိ International Growth Centre (IGC) 
အဖြဲ႕က ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီခဲ့ ပါသည္။ ဤစာတမ္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနမ်ားတြင္ အစုိးရ၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိက္အဝန္းမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေလ့လာထားၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈ 
အရိွႏုိင္ဆံုးမူဝါဒ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိလည္း တင္ျပထားပါသည္။ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ၊ 
ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ ေရွ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ သုေတသနမ်ားအေပၚ ပါဝင္အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။                                                   
 
ျမန္မာဖ့ြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) သည္ လြတ္လပ္သည့္ သုေတသန 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္င၏ံ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ သုေတသနျပဳမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္၌ အဓိကပါဝင္လ်က္ရိွၾကသည့္ 
အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ သင္တန္းႏွင့္ ပညာရပ္မ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။  
 
ႏုိင္ငံတကာဖြ႕ံၿဖိဳးတက္မႈေလ့လာေရးဌာန (International Growth Centre) အား လန္ဒန္စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ တကၠသုိလ္ (LSE) ႏွင့္ 
ေအာက္စဖုိဒ့္တကၠသုိလ္တုိ႔မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ မူဝါဒဆ္ုိင္ရာ သုေတသီမ်ားျဖင့္ ရုံးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ IGC 
အဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၌ ေတာင္းဆုိသည့္အေပၚတြင္ မူဝါဒအၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
ကုိျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  ဦးတည္သုေတသနနယ္ပယ္ ေလးခု တြင္ ႏုိင္ငံ၏ထိေရာက္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အရည္အေသြး၊ 
ၿမိဳ႕ျပေရးရာႏွင့္ စြမ္းအင္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ IGC အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အထူးအားျဖင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အခြန္အေကာက္၊ ျပည္သူ႕ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။                                                                                                                                 
 
အာရွေဖာင္ေဒးရွငး္ (The Asia Foundation) သည္ ေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ အာရွေဒသအတြင္း ပုိမုိတုိးတက္သည့္ ဘဝမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ 
ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အာရွေဒသ၌ ဆယ္စုႏွစ္ 
ေျခာက္ခုတုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ နက္ရိႈင္းသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ နားလည္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ျဖင့္၊ အာရွႏိုင္ငံ ၁၈ ႏုိင္ငံတြင္ 
ရုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္၍ အာရွေဒသအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ၂၁ ရာစု၏ အေရးႀကီးလွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ၊ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းအားျဖည့္ဆည္းမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႕အေပၚ 
အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။  
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

စကားဦး 

ျမန္မာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအဖြဲ႔၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေလ့လာေရးဌာနတိုု႔သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားမွ ေလးခုေျမာက္ 

စာတမ္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္အတြက ္မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။  

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲအေနအထားသည္ အရွိန္အဟုုန္ျဖင္႔ ေရွ႕သိုု႔တိုုးတက္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိပါသည္။ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈ 

ေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုု႔သည္ ႏိုုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသလုုိ၊ အစိုုးရ၏ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌လည္း ဦးစားေပးအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ 

ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာအစုုိးရမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအေပၚ အခ်ိန္ကိုုက္ 

ဆန္းစစ္ေလ႔လာရန္ ႏွင္႔ သုုေသတနလုုပ္ေဆာင္ရန္ အမွန္တကယလ္ုုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဤေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္  

ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင္႔ ပတသ္က္၍ သုုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုုိ ဗဟိုုအဆင္႔ႏွင္႔ ေဒသအဆင့္မွ ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ား၊ 

အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး ရပ္ဝန္း ႏွင္႔ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားၾကသည့္ သက္ဆိုုငသ္ူမ်ား အားလုုံးအား 

ေဆြးေႏြးတင္ျပ၍ ေပၚလစီႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ုတိုုက္ရုုိက္ထေိတြ႔တင္ျပႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

ဤေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း၌ သကေ္အာင္လင္းႏွင့္ မာရီအိုးရ္ တို႕က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ ဆိုင္ရာ 

ေဆြးေႏြးမႈကို သတင္းအခ်က္အလက ္ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္တင္ျပထားပါသည္။ သယံဇာတမွရေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိး၏ 

ဝင္ေငြတြင္ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဤက႑တြင္ပုိမိုတိုးတကလ္ာမည့္ အလားအလာ 

မ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ကိလုည္း ဦးစားေပး 

တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိရာ ဤအေၾကာင္းအရာမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ စိတ္ပါဝင္စား 

ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွသိည့္ အခ်ိန္တြင္ လကရ္ွိ ဥပေဒမ်ား၊ 

စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို အေျခခံေလ့လာမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လႊမ္ျခံဳေလ့လာထားသည့္ ဤစာတမ္းသည္ 

ေရွ႕အနာဂါတ္တြင္ ပိုမုိ၍သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 

ယခုုစာတမ္းအား ေရးသားျပဳစုုရာတြင္ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားကိုု ျဗိတသိွ်အစုုိးရ၏ ႏိုုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးဌာန (DFID) မွ 

ပံ႔ပုုိးေပးထားပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သံုုးသပ္ခ်က္မ်ားသည ္စာေရးသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ DFID၊ MDRI-

CESD၊ The Asia Foundation ႏွင့္ IGC တိုု႔၏ အျမင္မ်ားဟု မယူဆေစလိုပါ။  
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အတုိေကာက္ေဝါဟာရမ်ား 

BGF  နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 

CSR  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈ 

EAO  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း 

ECD  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန 

EIA  ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 

EITI  တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 

FESR  စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္ 

FLEGT သစ္ေတာဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ 

FPJVC  သစ္ေတာထုတ္ကုန္ဖက္စပ္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း 

GAD  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 

GOM  ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ 

IRD  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန 

KIO  ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း 

KNU  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး     

KSDP  ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ 

MEC  ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 

MFTB  ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ 

MGE  ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း 

MIC  ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ 

MOECAF ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန 

MOEP  လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန 

MOF  ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန 

MOGE ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း 

MPC  ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန 

MPE  ျမန္မာ့ေရနံဓါတုေဗဒလုပ္ငန္း 

MPPE  ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ေရးုလုပ္ငန္း   

MSG  သုံးပြင့္ဆုိင္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 

MSMCE ျမန္မာဆားႏွင့္ အဏၰဝါဓါတုေဗဒထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း 

MTE  ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 

NLD  အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

PSC  ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝမႈစာခ်ဳပ္  

SEE  ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

SLORC ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕        

SNDP  ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ 

SOE  ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

SPDC  ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ 

UMEHL ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ 

UNA  ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ 

UNFC  ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 

USDP  ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ 



 
 

ii 
 

အစရီငခံ္စာ အႏွစခ္်ဳပ ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက သယံဇာတအရင္းအျမစ္က႑မ်ားတြင္ ပုိမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမုိ ေျဖေလွ်ာ့ 

ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါသည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မွ ရေငြမ်ားအား စီးပြားေရး ျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္မႈ၊ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ကို 

ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထ ိ မည္သည့္အရာကုိ မည္သည့္ အဆင့္မ်ားအတြင္း၌ မည္သို႔ခြဲေဝမည္ ဆိုသည့္ 

အေပၚတြင္ အမ်ားညီသေဘာထားကုိ မေတြ႕ျမင္ရေသးပါ။   

ဤေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သယဇံာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွ မသိရေသာ ႏွင့္ သိရေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ 

လႊမ္းျခံဳတင္ျပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၏အခန္းက႑အေပၚ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ 

ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားမႈမ်ားကုိ ပုိမိုေလ့လာရာတြင္ သတင္းအခ်ကအ္လက ္ ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ရန္လည္း 

ရည္ရြယ္ပါသည္။  

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ မ်ားစြာ ထည့္ဝင္ေပးထားပါသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ သည္  

အစိုးရအတြက္ အႀကီးမားဆုံး ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရင္းျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။1 သယံဇာတမ်ားအေပၚ စီမံႀကီးၾကပ္ျခင္း ကိ ု သကဆ္ိုင္ရာ 

က႑အလုိက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ခြဲေဝတာဝန္ယူၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ား 

ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင္ ့ အခြန္ ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား ေကာက္ခံျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ 

အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ရွိပါသည္။ ဤစာတမ္း၌ သတၳဳ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တို႕ကို 

လႊမ္းျခံဳတင္ျပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ထတု္ယတူူးေဖာ္မႈ အဆင့္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 

သယံဇာတက႑တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အၾကားအေရးႀကီးသည့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား ရိွၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ (public financial management) ပုိမိုတိုးတကလ္ာေစရန္အတြက္  

အလုပ္အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တြင္းထြကသ္ယံဇာတတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 

အစီအစဥ္ (EITI) သို႔လည္း အဖြဲ႕ဝင္ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့သည္ ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတယ္ူမႈမ်ား ႏွင့္ 

သယံဇာတဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ား၏ တာဝန္မ်ားကုိပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္းမွာ ယခုအခ်ိန္အထိပင္ ရႏုိင္သမွ်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက ္

မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ စုစည္းၿပီး ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနရသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ 

မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားတြင္ သယံဇာတမ်ားဖြဲ႕စည္းတည္ရွိမႈ ပမာဏ၊ တရားမဝင္တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ေပးေငြမ်ား၊ 

ပဋိပကၡေဒသမ်ား ႏွင့္ အၿပိဳင္တည္ရွိေနသည့္ အစုိးရမဟုတေ္သာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၊ 

တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား စသည္တို႔ တစ္နည္းတစ္ဖံုပါဝင္ေနၿပီး ယခုအခ်ိန္အထ ိ သယဇံာတက႑မွ 

ရရိွေသာဝင္ေငြမ်ားကိုလည္း တစ္လံုးတစ္ေပါင္းတည္း မဟုတ္သည့္ သယံဇာတက႑တစ္ခုခ်င္းအလိုက ္ ခြဲျခား အစီရင္ခံမႈလည္း 

မရိွေသးသည္ ကိုေတြ႔ရပါသည္။  

 

ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ေပးထားခ်က္အရ 

အနည္းငယ္ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕ အေပၚတြင္ ဥပေဒျပဳ၊ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္ ရွိၾကရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 

ေက်ာက္မ်က္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း ႏွင့္ ကြ်န္းႏွင့္ သစ္မာ မဟုတ္ေသာ သစ္အမ်ဳိးအစားမ်ား တို႔ပါ၀င္ပါသည္။  သယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမ်ားကုိ (၁) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားဘက္မွ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားသုိ႔ တာဝန္မ်ားပုိမိုခ်ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (၂) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတစ္ခုခ်င္းမွ ဥပေဒေရးဆြဲမႈ 

အသစ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမိန္႕ေၾကျငာခ်က္မ်ား အားျဖင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ဤအေျပာင္းအလဲေလးမ်ား၏ 

နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ သယံဇာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြလွည့္ပတ္ 

စီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ပုိမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရိွေၾကာင္းကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ဤအေျပာင္း 

အလဲမ်ားအတြက ္ အေျခခံယူဆခ်က္မွာ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရသည္ ေအာက္ေျခမွျပည္သူလူထုျဖင့္ ပုိမိုနီးကပ္ေသာေၾကာင့္ 
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ထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။2 လက္ရွတိြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

ပံုစံမွာ ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈကို ဗဟိုအားျပဳမႈတာဝန္ ေလွ်ာ့ခ် (deconcentrate) သည့္ပံုစံမ်ိဳးသာျဖစ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္ဖြယ္ရာ 

မက္လံုးမ်ားပါဝင္သည့္ ဗဟိုအာဏာခြဲေ၀သတ္မွတ္လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ပံုစံ (devolution) မဟုတ္ေသးပါ။a   သယံဇာတမ်ားအေပၚ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ထန္ိးခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ခြင့္အား ယင္းသယံဇာတ အေပၚတြင္ ဝင္ေငြေကာက္ခံေပးေနရျခင္းမွ သီးျခား ခြဲထုတထ္ားျခင္း 

ေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ားအား ဝင္ေငြ ေကာက္ခံမႈျမင့္တကေ္စမည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမက္လံုး မရွိဘ ဲျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ သယံဇာတမ်ားမွ ဝင္ေငြ ေကာက္ခံရရိွမႈ နည္းပါးသည့္တိုင္ ၄င္းတို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးတာဝန္မ်ားမွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ သယံဇာတစီမံခန္႕ခြဲေရးအတြက္ 

လိုအပ္ေသာ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၏ အစ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသို႔ အေသးစား သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

အာဏာ ကိ ုလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကဲ့သို႔ေသာ အဆိုျပဳမူဝါဒမ်ားမွာလည္း သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမ်ား ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခ့ဲျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ တိုးတက္မႈ 

တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အသကဝ္င္ေအာင္ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ႏွင့္တကြ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုပါသည္။  

တစ္ျဖည္းျဖည္းတစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ား၏ အခန္းက႑ အျပင္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ 

သေဘာေဆာင္သည့္  ‘ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ’ ကိစၥအေပၚတြင္လည္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား ပုိမိုေပၚေပါက္လ်က္ရွိပါသည္။ ပညာရွင္မ်ားက 

ဥစၥာဓနခြဲေ၀ျခင္းအား သယံဇာတမ ွရရိွေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအေပၚ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က ္ (negotiated 

agreement) အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။3 ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ သို႔မဟုတ ္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးမႈမ်ား၌ 

အစုိးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ မူအားျဖင့္ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။4 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညခီ်က္ဆသီို႔ ေရာက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ အေရးတႀကီးေမးစရာရိွလာသည္မွာ 

လက္ရိွဘ႑ာေရးမူေဘာင္ အေနျဖင့္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေနၿပီလား၊ ေရြးခ်ယ္လိုက္ 

ၾကသည့္ သတ္မတွ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက လက္ရွ ိဘ႑ာေရးမူေဘာင္ႏွင့္ အံဝင္ဂြငက္်ျဖစ္ရဲ႕လား စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါမည္။ 

ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအတြက္ ေရြးခ်ယသ္ည့္ စနစ္ယႏၱရားသည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေကာင္းအဆိုး သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ 

လြန္စြာအေရးပါေနပါသည္။ သတမွ္တ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သလိ၊ု အခြင့္အေရး 

အသံုးခ်ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။  

အဓိကသယံဇာတအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးသာရွိၿပီး (ဥပမာ ေရနံ) ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈကို အုပ္စုႏွစ္ခု အတြင္း၌သာ ျပဳလုပ္၍ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားမွာ မ်ားစြာ ကြဲျပား 

ျခားနားပါသည္။ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရးအရ အေရးႀကီးသည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ား အသီးသီးရွိေနပါသည္။ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပါ၀င္သူဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ မ်ားျပားစုံလင္ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနကုိ 

ပိုၿပီးရႈပ္ေထြး ခက္ခဲေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအေျခအေနသည္ သကဆ္ိုင္ပါဝင္သူမ်ားအား  သယံဇာတမ်ား တျဖည္းျဖည္း 

ကုန္ခမ္းသြား ခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္၍ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရး အတြက ္ အေျခခံမ်ားကုိ အုတ္ျမစ္ခ်ထားႏုိင္ေသာ၊ မွ်တမႈရွိသည္ဟု 

ရႈျမင္ႏုိင္ေသာ စနစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ပုံေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစားေစသည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း 

ဖန္းတီးေပးထားသည္ ဟုတစ္ဖက္မွ ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။  

လက္ရိွ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သယံဇာတရေငြမ်ားအေပၚ အဓိက ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးရမည့္ 

အေၾကာင္းကိစၥႏွစ္ရပ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက ္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သယံဇာဝင္ေငြမ်ား အတြက ္မူဝါဒမ်ား 

တို႔ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အုပ္စုမ်ားမွ ေျပာဆိုၾကသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ 

                                                            
a Devolution ပုံစံတြင္ အာဏာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားသုိ႔ ခြဲေ၀လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္၊ deconcentration ပုံစံတြင္ 
ေအာက္ေျခမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ  လုပ္ပုိင္ခြင့္တာ၀န္မ်ားပုိမုိေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟုိကုိဆက္လက္တာ၀န္ခံရသည္။  
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မေက်နပ္ခ်က္မ်ားမွာ (သယံဇာတဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ သီးျခားသေဘာေဆာင္ေသာ) သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အမ်ားပါဝင္ 

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား အေပၚတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားပါဝင္ဆံုုးျဖတ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ 

သည့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ၄င္းသည္ သယဇံာတဝင္ေငြခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ား ေခ်ာ့ေမြ႕ စြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ 

အတြက ္လိုအပေ္သာ ယံုၾကည္မႈကိ ုတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ ပါသည္။ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား မည္သို႔ခြဲေဝမည္ပင္ျဖစ္ေစ သယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ဝင္ေငြပမာဏကို ျပည့္ဝစြာ ေကာက္ခံရရွိ ႏိုင္ရန္အတြက ္ ေကာင္းမြန္စနစ္က်သည့္ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကို 

လိုအပ္ပါသည္။  

စာေရးသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ေထာက္ခံတင္ျပျခင္းထက္ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း သာ 

ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကစဥ္းစားရမည့္အရာမ်ားတြင္ ရရွိလိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက ္ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈမူဝါဒမ်ား 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ဖန္တီးမည့္ စနစ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ ခြဲေဝမႈျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၏ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈ  စသညတုိ္႔   

ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား အေထြေထြ ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကို္င္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ 

ပင္မဘ႑ာေငြရ/သံုး ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္ရပါမည္။ ဤစာတမ္း၏ တြဲဖက္စာတမ္းျဖစ္ေသာ  Fiscal Decentralization in 
Myanmar: Towards a Roadmap for Reform (Nixon and Joelene 2014) တြင္ ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ုဳပ္ကိုင္မႈ 

ေျဖေလွ်ာ့ေရးအတြက္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။  
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အခန္း ၁ ၊ နိဒါန္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံbသည္ သစ္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္သတၳဳမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စသျဖင့္ 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားၾကြယ္ဝလွသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရက သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတယ္ူမႈတြင္ ပို၍ပြင့္လင္းျမင္သာ 

မႈရိွစြာ ႏွင့္ ပုိ၍ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့သြားမည္ဟူ၍ ေျပာဆိုကတိျပဳထားခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။c ၂ဝ၁၃ 

ေမလအတြင္း သမၼတ၏ မိန္႕ခြန္းတစ္ခုတြင္  - 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွဖို႔ပါပဲ၊ ဒီရည္မွန္းခ်က္အတြကလ္ပု္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ 

အေပးအယူညိွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ရပါမယ္။ ျပည္နယ္နဲ႕ တိငု္းေဒသႀကီး အဆင့္ေတြကိ ုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေတြ 

ပုိၿပီးလႊေဲျပာင္းေပးအပ္ရပါလိမ့္မယ္။ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈအသစ္ေတြခ်မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။  

စသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည။္5 

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သဘာဝသယံဇာတပမာဏအတိုင္းအတာႏွင့္ ခြဲ႕ေ၀ျဖန္႕ျဖဴးထားမႈတို႔ႏွင့္တကြ သယံဇာတစီမံ 

ခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ ဗဟိုအဆင့္ေအာက္မွ အစုိးရမ်ား၏ အခန္းက႑တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းကြဲျပားမႈ မရွိ 

ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဤစာတမ္းႏွင့္ အတ ူ မိတ္ဖကစ္ာတမ္းတြင္ (ဟမ္းမစ္ရွ္ ႏွင့္ ဂ်ဳိလင္း၊ မၾကာမီ ထြက္ရိွမည့္) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရးအေပၚ ေဆြးေႏြးထားၿပီး၊ ယခု မိမိတို႔စာတမ္းတြင္မူ သဘာဝ 

သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကးီမ်ား 

အၾကား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ားခြဲေ၀ျခင္းအေပၚ အဓိကထားေလ့လာထားပါသည္။d   ဤစာတမ္း၏ အဓိက 

က်ေသာ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားမွာ - 

 သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြလွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ ဗဟို ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ား၏ 

လက္ရွိအခန္းက႑မ်ားမွာ အဘယ္နည္း (အခန္း ၂ ႏွင့္ ၃) 

 ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ 

အေျခအေနမ်ားအတြင္းတြင္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ခြဲေဝမႈ အေပၚ၌ မည္သို႔ေသာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚေနသနည္း (အခန္း ၄) 

 သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုခ်ုဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း သို႔မဟုတ ္ဥစၥာဓနခြဲေ၀ျခင္း မ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား၊ 

အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အေပးအယူမ်ားမွာ အဘယန္ည္း (အခန္း ၅) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သာဘာဝသယံဇာတမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဗဟို (ျပည္ေထာင္စု) အစုိးရက သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) မ်ားမွတဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲ႕၍ အခြန္ေကာက္ယူမႈျပဳသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ဗဟိုအဆင့္ေအာက္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ားကို ဖန္တီးခ့ဲပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္၍ 

သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သက္ဆိငု္သည့္ အနည္းငယ္ေသာ ေျဖေလွ်ာ့မႈအခ်ဳိ႕ကို (၁) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားဘက္မွ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ တာဝန္မ်ားပုိမိုခ်ေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (၂) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရတစ္ခုခ်င္းမွ 

                                                            
b နာမည္မ်ားအေပၚမွတ္ခ်က္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ နဝတ အစုိးရက ႏုိင္ငံ၏ အဂၤလိပ္အမည္အပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမည္အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ 
အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေျပာင္းလဲထားသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ သမုိင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ရည္ညႊန္းသည့္အခါ သမုိင္းအရ အသုံးမ်ားသည့္စကားလုံးကုိသာ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ 
ယူဆရပ္တည္ျဖင့္သုံးစြဲျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာလုိပါသည္။  
c FESR အရ အစုိးရသည္ ဌာန ၂၄ခုကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းအစုိးရမ်ားမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ ကနဦး ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၃ 
ၾသဂုတ္လတြင္ သူနာျပဳ၊ သားဖြားႏွင့္ မူလတန္းဆရာမ်ား ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္းမွ ဌာနမ်ားအား တုိက္ရုိက္ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္အရည္အေသြး အကဲျဖတ္ခ်က္ 
အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း တာ၀န္မ်ားကိုကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းမ်ားသုိ႔ေပးခဲသ့ည္။   
d  ဖြဲ႕စညး္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အဆင့္အတန္းတူညီၾကေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား ဦးေရမ်ားျပားၿပီး 
ေတာင္တန္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ တည္ရိွသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား(ယခင္က တိုင္း ဟုေခၚသည္) မွာ ႏုိင္ငံ၏အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရိွကာ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစု 
ေနထုိင္လ်က္ရိွသည္။ အျခားေဒသမ်ားအျဖစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းတြင္ နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၄ ခု (ဓႏု၊ ပအုိဝ့္၊ 
ပေလာင္၊ ကုိးကန္႔) ႏွင့္ ‘ဝ’ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။  



 
 

2 
 

ဥပေဒေရးဆြဲမႈ အသစ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ အမိန္႕ေၾကျငာခ်က္မ်ားအားျဖင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ကို 

ေတြ႕ရပါသည္။ ဤအေျပာင္းအလဲေလးမ်ား၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ 

သဘာဝသယံဇာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြလွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမုိပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း 

ရွိေၾကာင္းကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။  

 ‘ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ’ အေပၚ အက်ယ္အျပန္႔ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာလ်က္ရွိပါသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ဥစၥာဓန 

ခြဲေ၀ျခင္းအား သယံဇာတမွ ရရိွေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအေပၚ ေစ့စပ္ညိွႏိုင္းသေဘာတူညီခ်က ္ (negotiated 

agreement) အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။6 ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ သို႔မဟုတ ္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ ကိစၥကို ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ 

အတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ဤကိစၥကိ ု လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညထီားၾကေၾကာင္း 

သိရသည္။7   

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚေနဆ ဲ ျဖစ္စဥ္ သံုးခုႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ယင္းတို႔မွာ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး၊ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ ပုိမိုမ်ားျပားလာၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပုိမိုျဖစ္ေပၚရန္ တြန္းအားေပးခံေနရသည့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္ယူမႈ 

ဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား တို႔ျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား သတင္း အခ်က္အလက္ 

ပိုမုိပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္၍ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ေသာသိရိွထားသည့္၊ မသိရွိႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ ကနဦး 

ေလ့လာ ပံုေဖာ္မႈအျဖစ္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားပါသည္။  

၁.၁ သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လႊမ္းျခံဳ မႈ 

သုေတသီမ်ားသည္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီမွ ေမလအတြင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ ၄ဝ ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ 

ေနျပည္ေတာ္၌ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံ႕ႏွင့္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန) တို႔မွာ အရာရိွမ်ား၊ ထို႔အျပင္ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဓာတ္သတၳဳႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲ႕မႈ ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတ ီအဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ရန္ကုန္၌လည္း အဓိကသည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ားကုိေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC)၊ တြင္းထြကသ္ယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈလ ု ပ္ငန္းမ်ား 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအစီအစဥ္ (EITI) ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ၊ သဘာဝသယံဇာတ ႏွင့္ ပဋိပကၡ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ ဝန္ထမ္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမျပဳမီတြင္၊ သုေတသီမ်ားသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲပုံကို ဖတ္ရႈေလ့လာမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သုေတသီမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ 

အစိုးရမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္သယဇံာတထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ လတတ္ေလာ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိလည္း ေလ့လာခဲ့ 

ပါသည္။  

စာတမ္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအား သယံဇာတမ်ားျပားစြာတည္ရွိၿပီး (အဓိကအားျဖင့္ သတၳဳတူးေဖာ္မႈ) 

ပဋိပကၡအေနအထားရိွ နယ္ေျမမ်ားလည္းတည္ရွိေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤျပည္နယ္မ်ားမွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား အျခားေဒသမ်ားကုိလည္း ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ဟ ုမမွတ္ယူေစလိုပါ။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ဥပေဒေရးရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွသိည့္ အရပ္ဘက္လူမႈ 

အဖြဲ႕အစည္း ၁ဝခုမွ ဦးေဆာင္သူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ 

ျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳဝန္ႀကီး၊ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာန၊ ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဦးစီးဌာနတုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ သုေတသီမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ားမွ ကိယု္စားလွယ္အခ်ဳိ႕အား လူေတြ႕ႏွင့္ အီးေမး 

စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ၍ သုေတသီမ်ားသည္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္းမွ 

စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလညး္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး၊ သတၳဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကိုလည္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ပါသည္။  
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ဤစာတမ္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက ္ “သဘာဝသယံဇာတ” အား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ သတၳဳႏွင့္ 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သစ္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ တို႔ကိုသာအဓိကထားခ့ဲပါသည္။ မိမိတို႔၏ 

ေလ့လာခ်က္တြင္ အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ငါးလုပ္ငန္း၊ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆး၀ါး စသည္တို႔ႏွင့္ 

တကြ အထူးသျဖင့္အလြန္အေရးႀကီးလွေသာ ေျမယာဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအေပၚ လႊမ္းျခံဳေလ့လာထားႏုိင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ကို ေျပာၾကား 

လိုပါသည္။e 8 ဤပံုေဖာ္မႈသည္ အမွန္အားျဖင့္ ေျပာင္းလည္း ေျပာင္းလဲေနၿပီး မူလကပင္နားလည္ရန္ခက္ခဲသည့္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ 

စနစ္ကို ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ၿပီး၊ မိိမိတို႔တင္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အခြန္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 

အၾကံဥာဏ္မ်ား ပါဝင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။  

ဤစာတမ္းသည္ သတၳဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အထးူျပဳေလ့လာထားၿပီး၊ အျခားေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေပၚ 

ေလ့လာခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ဤစာတမ္း၏လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူပင္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ ထိခိုကသ္က္ေရာက္ခံရလ်က္ရိွသည့္ ရပ္ရြာလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 

မဟုတ္ေသာ လက္နကက္ိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကားဆက္ဆေံရးတို႕ကိလုည္း ထပ္မံေလ့လာသင့္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသတၳဳတြင္းမ်ားႏွင့္ 

ေရကာတာ/ဆည္ မ်ားေပၚ အေသးစိပ္အစီရင္ခံစာတမ္းမ်ား ရွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ စာတမ္းတြင္ သတၳဳတြင္း/ဆည္ 

တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားက 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂါတ္အတြက ္ဘယလ္ိ ုအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနသနည္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ မည္ပံု 

အံဝင္ဂြင္က်ပါဝင္ႏိုင္မည္လဲ စသည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ပံုေဖၚၾကည့္ႏုိင္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။   

၁.၂ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ပံုသြင္းျခင္း  

ဤစာတမ္းတြင္ မူဝါဒေရးရာႏွစ္ခုကိ ု  အဓိကစဥ္းစားတင္ျပထားပါသည္။ (၁) သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ၄င္းမွဝင္ေငြမ်ားကုိ မည္သို႔ 

ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲမည္ႏွင့္ (၂) ဝင္ေငြမ်ား (သယံဇာတမွျဖစ္ေစ အျခားမွ ျဖစ္ေစ) ကို ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရမ်ားျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံု 

ခြဲေဝမည္ တို႔ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥရပ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြ တို႔မွာ ဆက္ႏြယလ္ွ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာမေက်နပ္ခ်က္မ်ား 

မွာ (သယံဇာတဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ သီးျခားသေဘာေဆာင္ေသာ) သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အမ်ားပါဝင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား အေပၚတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားပါဝင္ဆံုုးျဖတ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ သယံဇာတ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ၄င္းသည္ သယံဇာတဝင္ေငြခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ား ေခ်ာ့ေမြ႕ စြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ လိအုပ္ေသာ 

ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးႏုိင ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား မည္သို႔ခြဲေဝမည္ပင္ျဖစ္ေစ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားမွ ဝင္ေငြပမာဏကို ျပည့္ဝစြာ ေကာက္ခံရရွိ ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္စနစ္က်သည့္ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိ ုလိအုပ္ပါသည္။  

စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ျပန္ပံုေဖာ္ႏုိင္ပါ 

လိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားက ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈကိစၥကိ ုအုပ္စုမ်ားအၾကား ‘မူအားျဖင့္’ သေဘာတူ 

ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။9 ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီဆီသို႔ ေရာက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ 

အေရးတႀကီးေမးစရာရိွလာသည္မွာ လက္ရွိဘ႑ာေရးမူေဘာင္ အေနျဖင့္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္ 

အကူျဖစ္ေနၿပီလား၊ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက လက္ရွ ိဘ႑ာေရးမူေဘာင္ႏွင့္ အဝံင္ဂြင္က်ျဖစ္ရဲ႕လား စသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါမည္။ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ယႏၱရားသည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေကာင္းအဆိုးသက္ေရာက္ 

ခ်က္မ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးပါေနပါသည္။ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ 

သလိ၊ု အခြင့္အေရးအသုံးခ်ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ 

ယခုအခ်ိန္အထ ိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူထအုၾကားေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္ေပးျခင္း၊ ဝင္ေငြမ်ား၊ 

ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထခုိိက္မႈ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အတူေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွပါသည္။  

ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ အေၾကာင္းအရာအား အမ်ားအားျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းအရ ခြဲျခင္းျဖင့္သာ ေျပာဆိုၾကၿပီး မည္သည့္ အရာကို ခြဲေဝမည္၊ 

                                                            
e The World Trade Organization က သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ကုိ ‘သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တည္ရိွၿပီး ရွားပါးသည့္အျပင္ 
ကုန္ၾကမ္းအေျခအေနအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆင့္တက္ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရးအရ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲႏုိင္ေသာ အရာမ်ား’ အျဖစ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္။ (World Trade Organization 2010). 
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မည္သို႔ခြဲေဝမည့္ ဆိုသည့္ အေသးစိပ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ား နည္းပါးလွသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဤ အေျခအေနက အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားအတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ လူပုဂိၢဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ 

လူထုအၾကားတြင္ ပိုမုိ၍ သတင္းအခ်က္အလကလ္ိုအပ္ေနေၾကာင္းျပသေနၿပီး၊ ေဝမွ်ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ဖန္တီးေပး 

ထားပါသည္။  

သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက၍္ အေလးအနက္ထားရန္ အဓိကအခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။ 

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စုစုေပါင္းအစုိးရဝင္ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအေပၚတြင္ လြန္စြာမီွခိုေနရသည္ - 
ဆိုလိသုည္မွာ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားသုိ႔လႊဲေျပာင္းေသာ မည့္သည့္ လြႊဲေျပာင္းေငြမဆို သဘာဝသယံဇာတမွရသည့္ ေငြမွ 

တစိတတ္ပုိင္း /အတိုင္းအတာတခုအထ ိလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 

GDP ၏ ၄.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အခြန္အေကာက္မွ ရရိွရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း 

ေျပာဆုိထားပါသည္။10 ဤ ၄.၄% တြင္ သယံဇာတမွ အခြန္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္မ်ား ပါဝင္ပါမည္။  

၂။ လက္ရွိ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားမရရွိဘဲျဖစ္ေနပါသည္ - သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွာ တခ်ိန္တြင္ ကုန္ခမ္းသြားႏုိင္ 

ပါသည္။ အကယ္၍ သယံဇာတမ်ားမွ ဝင္ေငြ ေကာက္ခံႏုိင္ျခင္၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွႏိုင္ျခင္းမရိွပါက၊ တူးေဖာ္ထုတ္ယူၿပီး ေရာင္းခ်ရုံ 

သကသ္က္မွ်ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနပါသည္ သို႔မဟုတ ္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား မွ်တစြာ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴး 

ထားႏုိင္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။11 ထို႔အျပင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကာလမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သယံဇာတမ်ား 

မွာ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ခြာလ်က္ရွိေနပါသည္။  

၃။ သယံဇာတမည္မွ် တည္ရွိေနသည္ႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ႏႈန္းထား၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာမသိရပါ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

စမ္းသပ္ထားၿပီး သယံဇာတမ်ားမွာ မ်ားျပားလွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စမ္းသပ္မႈမျပဳရေသးေသာ သယံဇာတမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဓာတ္သတၳဳသိကု ္ရွာေဖြမႈအသစ္မ်ားကလည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက ္ ပုိေကာင္းပိုႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ႏွင့္ 

သတၳဳ တူးေဖာ္ထုတယ္ူမႈမ်ားေၾကာင့္ သယံဇာတကုန္ခမ္းမႈ ႏႈန္းမွာ သိရွိရန္ ခက္ခဲေနေစပါသည္။ လက္ရွိအခ်နိ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမည္မွ် ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို စနစ္တက် 

ေလ့လာတိုင္းတာမႈ မျပရေသးပါ။   

၄။ သယံဇာတမွ ဝင္ေငြမ်ားအား စုေဆာင္းထိန္းသိမ္း ျခင္း သို႔မဟုတ ္ အနာဂါတ္အတြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွျခင္း ျပဳလုပ္သင့္သည ္ - 
သယံဇာတမွ ရေငြမ်ားအား အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရရွည္မတည္တံ့သည့္ 

လက္ရိွကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲမည့္အစား သယံဇာတအေပၚ မမွီခုိသည့္ စီးပြားေရးအား ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ ရင္းႏီွး 

ျမဳပ္ႏံွသင့္ပါသည္။12 လက္ရိွမ်ဳိးဆက္က အနာဂါတ္မ်ဳိးဆကထ္ကပ္ိုဆင္းရဲသည္ဟု ယဆူရေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေငြလံုး 

ေငြရင္း ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ (ဥပမာ- စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း)မွာ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုဆိုသလိုမွာ စုေဆာင္းမႈလြန္စာနည္းပါးၿပီး၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈလည္းလြန္စြာ နည္းပါးၾကသည္ကို ေတြ႕ရ 

ပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သယံဇာတဥစၥဓနကို မည္သို႔ အသံုးခ်လိုသည္ကိ ုစဥ္းစားၾကရပါမည္။ အကယ္၍ သယံဇာတမွ 

ဝင္ေငြမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေကာက္ခံျခင္း၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွႏိုင္ျခင္းမရိွပါက၊ ‘ေရနံႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ေျမႀကီးေအာက္တြင္ 

ဒီအတိုင္ထားသည္ကပင္ ပို၍ ေကာင္းပါလိမ့္မည္’။13  

သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲရန္မူဝါဒမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဒီဇုိင္းဆင္ႏိုင္ရန္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက 

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ဝင္ေငြရရိွမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အမွန္တကယ္နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကုိ ထည့္တြကထ္ားႏုိင္ပါမည္။ 

ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ေဒသႏၱရမွ ထမ္းပိုးထားရၿပီး၊ အက်ဳိးခံစားမႈမ်ားက ဗဟိုသိ႕ုေရာက္ရိွေနသည့္အခါ အမွန္တကယထ္ိခိုက္ 

နစ္နာမႈမည္မွ် ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိ ု အျပည့္အဝတိုင္းတာႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ၊ လပ္ုေဆာင္ရန္ မသင့္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ 

ဆကလ္က္လုပ္ေနတတ္ၾကပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိင္ုမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေကာင္း 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခက္အခဲ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သယံဇာတမ ွ ရေငြမ်ားကုိ 
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ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့လိုက္သည့္အခါတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၌ ‘ျပင္းထန္သည့္ ဝင္ေငြအတက္အက်မ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္ေရးတို႕အတြက ္အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးနိမ့္ပါး ေနတတ္ပါသည္’။14  

သယံဇာတရေငြမ်ားကုိ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားထံသို႔ ခြဲေ၀ျခင္းသည္ သယံဇာတ၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ 

ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ ။အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းမွ လပ္ုသားမ်ား 

ငွားရမ္းေစျခင္း (ေဒသခံပါဝင္ရန္လိုအပ္ခ်က္) စသည့္ မက္လံုးမ်ား၊ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွေစျခင္း၊ ဝငေ္ငြမ်ားကုိ 

လူထထုသံို႔ တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း စသညတုိ္႔ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။15  ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေရာယွက္ထားသည့္ 

မူဝါဒမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အဓိကသယံဇာတအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးသာရွိၿပီး (ဥပမာ ေရနံ) ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈကို အုပ္စုႏွစ္ခ ု အတြင္း၌သာ ျပဳလုပ္ရၿပီး 

ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား (ဥပမာ- ဆူဒန္/ေတာင္ဆူဒန္ သို႔မဟတု ္ အီရတ္/ 

ကာဒစ္စတန္)ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက16 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားမွာ မ်ားစြာ ကြဲျပား ျခားနာပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 

အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ မိမိ၏ ေပးထားခ်က္အေျခအေနျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရပါလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 

ပါ၀င္သူဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ မ်ားျပားစုံလင္ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနကုိ ပိုမုိရႈပ္ေထြး 

ခက္ခဲေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤ အေျခအေနသည္ သက္ဆိုငပ္ါဝင္သူမ်ားအား  သယံဇာတမ်ား တျဖည္းျဖည္းကုန္ခမ္းသြား 

ခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္၍ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေျခခံမ်ားကိ ုအုတ္ျမစ္ခ်ထားႏုိင္ေသာ၊ မွ်တမႈရိွသည္ဟု ရႈျမင္ႏုိင္ေသာ စနစ္ 

တစ္ခုကိ ုပံုေဖာ္ေရးအတြက ္က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစားေစႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကိုလည္း ဖန္းတီးေပးထာသည္ ဟု ျမင္ႏုိင္ပါသည္။  

အခန္း ၂ တြင္ လက္ရိွစနစ္အတြင္းမွ ဝင္ေငြရရွိစီးဆင္းပုံႏွင့္တကြ ဓါတ္သတၳဳမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 

ဓါတ္ေငြ႕၊ သစ္ ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စသည္တို႔အတြက ္အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကုိ ကနဦးအေနျဖင့္ လႊမ္းျခံဳတင္ျပ 

ထားၿပီး၊ အခန္း ၃ တြင္ လက္ရိွ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳေျပာဆုိေဆာင္ရြက္ေနၿပီးျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ကို 

တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အခန္း ၄ တြင္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မူဝါဒျဖစ္စဥ္ သံုးခုကို ေလလ့ာတင္ျပထားပါသည္။ 

ယင္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရး/အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နကက္ိုင္အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတယ္ူမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အခန္း 

၅ တြင္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ၌ ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးမူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အႏၱရာယ္ ႏွင့္ အက်ဳိးခံစားမႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ 

ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ေတြ႕ရိွခ်က္ အခ်ဳိ႕ကိ ုအက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပထားပါသည္။  
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အခန္း ၂ ၊ သယံဇာတ၊ ဝင္ေငြမ်ားႏွင္ တာဝန္မ်ားကုိ ပံုေဖာ္ျခင္း 

ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်ကတ္ြင္ မ်ားစြာ ထည့္ဝင္ေပးထားပါသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ 

သည္  အစိုးရအတြက္ အႀကီးမားဆုံး ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြရင္းျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ား 

ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင္ ့ အခြန္ ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား ေကာကခံ္ျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ 

အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ရွိပါသည္။ ဤစာတမ္း၌ သတၳဳ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တို႕ကို 

လႊမ္းျခံဳတင္ျပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ထတု္ယတူူးေဖာ္မႈ အဆင့္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 

သယံဇာတက႑တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အၾကားအေရးႀကီးသည့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား ရိွၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ (public financial management) ပုိမိုတိုးတကလ္ာေစရန္ အလုပ္အဖြဲ႕တစ္ခု 

ဖြဲ႕စည္းခ့ဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ တြင္းထြကသ္ယံဇာတတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ (EITI) သို႔ 

အဖြဲ႕ဝင္ေလွ်ာကလ္ႊာတင္ခဲ့သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတယ္ူမႈမ်ား ႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ား 

၏ တာဝန္မ်ား ကိ ု ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္းမွာ ယခုအခ်ိန္အထိပင္ ရႏုိင္သမွ်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ စုစည္းၿပီး 

ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနရသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွား မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားတြင္ 

သယံဇာတမ်ားဖြဲ႕စည္းတည္ရွိမႈ ပမာဏ၊ တရားမဝင္တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ေပးေငြမ်ား၊ ပဋိပကၡေဒသမ်ား ႏွင့္ 

အၿပိဳင္တည္ရိွေနသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး 

ကုမၸဏီမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ၿပီး သယံဇာတက႑မွ ရရိွေသာဝင္ေငြမ်ားကုိလည္း တစ္လံုးတစ္ေပါင္းတည္း မဟုတဘ္ ဲ တစ္ခုခ်င္း 

ခြဲျခား၍ အေသးစိပ္အစီရင္ခံမႈလည္း မရွိေသးပါ။  

၂.၁ ေနာက္ခံ အေျခအေန 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ၃၇တြင္ - 

ႏိုင္ငံေတာ္သည္  
(က)    ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရိွ သယံဇာတပစၥည္းအားလုံး၏ 
ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္၊ 
(ခ)     ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထတုယ္ူသံုးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္ 
လိုအပ္သည့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရမည္၊ 
(ဂ)     ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အေမြဆကဆ္ံခြင့္၊ ကိယု္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တီထြင္ခြင့္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တုိ႔ကို 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳရမည္။  

ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရယူခ့ဲၿပီးေနာက္ ပုဂၢလိကလုပင္န္းေပါင္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ျပည္သူပိုင္သိမ္းဆည္းခဲ့ 

ပါသည္။17 စြမ္းအင္က႑ကုိ ၁၉၆၃ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး အစိုးရပုိင္ ျပည္သူေရနံလုပ္ငန္း (People Oil Industry) 

ေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၄င္းအား ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ငန္း (Myanmar Oil Corporation) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္း 

ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း(MOGE) အျဖစ္ ထပ္မံအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။18 ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မွ အာဏာရယူခ့ဲၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ေစ်းကြက္ဦးတည္ေသာ စနစ္သို႔ 

ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ၁၉၈၉ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒကf အစုိးရအား - 

(က) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတလ္ုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း 
(ခ) ပုလဲ၊ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပတင္ပုိ႕ျခင္း 

                                                            
f ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ state-owned enterprises (ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) မ်ားကုိ  ‘state economic enterprises’ အျဖစ္ သုံးႏႈန္းပါသည္။  ဤစာတမ္းတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳၾကသည့္ state-owned enterprises (SOEs) ဟုသုံးႏႈန္းသြားပါမည္။  
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(ဂ)သတၳဳမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ျခင္း  

တို႔တြင္ အလံုးစုံထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားခ့ဲပါသည္။ g 

၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ား၏ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ တိငု္းရင္းသားလက္နကက္ိုင္ 

အဖြဲ႕မ်ားစြာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခ့ဲသည္။ ယင္းအပစ္အခတ္ရပ္ ကာလအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ 

နယ္ေျမမ်ားတြင္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမ်ား တိုးျမွင့္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ား 

တြင္ သတၳဳတးူေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ သစ္ထတု္လုပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။19 တပ္မေတာ္ အစုိးရလကထ္က္တြင္ ရတနာ ႏွင့္ 

ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ စတင္တင္ပုိ႕လာႏုိင္ခဲ့သည္။20 ဤကာလတစ္ေလွ်ာက္ 

ျမွင့္မားစြာတန္ဖိုးျဖတ္ထားသည့္ တရားဝင္ ေငြလွဲႏႈန္းက ႏုိင္ငံျခားေငြရရိွသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား၏ 

အမွန္တကယတ္န္ဖိုးအား ႏိုင္ငံ၏ ေငြစာရင္း၌ ပါဝင္ေနျခင္းမရိွေၾကာင္းကို ျပသေနပါသည္။ ဤျပႆနာမွာ အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ 

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ SOE မ်ားအတြက ္ ပိုမို ဆက္စပ္လ်က္ရိွပါသည္။21 ထိုကာလအတြင္းမွ 

ဤအျငင္းပြားဖြယ္ရာအေၾကာင္းအရာသည္ပင္ အနာဂါတ္ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးရမည့္ 

အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနပါသည္။h 22 

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ သယံဇာတက႑ အား မၾကာခဏဆိုသလိ ုအေလးထား 

ေျပာဆိလုာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 

အေျခခံမူေဘာင္ (FESR) တြင္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈတြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေစရန္၊ အက်ဳးိအျမတ္မ်ားအား ညီမွ်စြာ 

ခြဲေဝေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုတ္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  

အစုိးရက ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ ထုတလ္ုပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လပု္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အပ္ႏွင္းရာတြင္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရိွၿပီး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရိွသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 

လာမည့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတလ္ုပ္ခြင့္ သာဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ လူမႈေရး၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ျပည့္မီေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

ဘ႑ာေရး အက်ိဳ းအျမတ္မ်ားကုိလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ၊ ညီမွ်မႈရိွစြာ ခြဲေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။23 

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံအား တြင္းထြကသ္ယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစီအစဥ္ (EITI) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ 

ေလွ်ာက္ထားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကျငာခ့ဲၿပီး၊ ေမလ ၂၀၁၄ တြင္ တရားဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ေလွ်ာက္လႊာ 

တင္ခဲ့သည္ (မွတ္စု ၁ ကိုၾကည့္ပါ)။24 အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လက္ခံၿပီဆိုပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ EITI သို႔ 

ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေငြမ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ ရေငြမ်ားပါဝင္သည့္ ပထမဆံုးအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ မကုန္မီတြင္ တင္သြင္းရဖြယ္ရိွသည္။ 

သမၼတက EITI အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းျပရာတြင္ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သယဇံာတမ်ားကုိ 

တူးေဖာ္ထုတ္ယတူဲ့့ ေနရာမွာ၊ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ေနရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး၊ ျပည္သူလူထအုတြက ္ေရရွည္တည္တံတ့ဲ ့အက်ိဳးခံစားမႈ 

ေတြ ရရွိေစရန္အတြက ္EITI ကိ ုအသံုးခ်လိုပါတယ”္ စသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။25 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံပုိင္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကုိ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြင္း 

သယံဇာတက႑သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေလ်ာက ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေရးမွာလည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။i  

                                                            
g ဤဥပေဒသည္ တည္ဆဲျဖစ္ၿပီး SOEs မ်ားမွာ သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရိွေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အစုိးရက ကုိယ္တုိင္ အလံုးစုံ 
ပါ၀င္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။  
h Arakan Oil Watch ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မွရေငြမ်ားကုိ ထုိအခ်ိန္ကတရား၀င္ေငြလွဲႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၆ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္သာ 
စာရင္းသြင္းခ့ဲ ေသာေၾကာင့္ (ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ေငြလဲွႏႈန္းမွာ ၈၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၾကားျဖစ္သည္) ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုိ ႏုိင္ငံဘတ္ဂ်က္တြင္ 
စာရင္းသြင္းခ့ဲျခင္းမရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ (Arakan 2012) 
i ေကာ္ပုိရိတ္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ေကာ္ပုိေရးရွင္းအသြင္သုိ႔ေျပာင္းလဲသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရအအေနျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမွလြဲ၍ 
ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ျခင္းနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ပုံစံတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ 
ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းပုံစံမဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေစျခင္း၊ ပုဂၢလိက က႑မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတုိင္း ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ 
အစီရင္ခံတင္ျပေစျခင္း စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။  
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မွတ္စု-၁၊ တြငး္ထြက္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ ္

 

ရင္းျမစ္ - MDRI-CESD ၏ ‘Fiscal Policy’ chapter ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း၊ မၾကာခင္ထြက္ရိွမည့္ Asian Development Bank Myanmar Country 
Study မွ 

၂.၂၊ မေရရာေသာ ရငး္ျမစ္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ပိုမို၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျဖစ္ေပၚေအာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ လက္ရိွက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားကုိ ပိုမုိရွင္းလင္းေစရန္၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပည္သူလထူ ုပိုမုိလက္လက္လမွ္းမီွ သိရွိနားလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု 

ေျပာဆုိထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား သယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္း (Natural Resource 

Governance Institute)  26 က ၂၀၁၃ခုႏွစ္၌ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၳဳတြငး္က႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကို 

တိုင္းတာသည့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညႊန္းကိန္းတြင္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ၅၈ ႏိုင္ငံအနက္ ေအာက္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ 

အကဲျဖတ္ခဲပ့ါသည္။ ဤသုေတသနႏွင့္ ဆက္စပ္ပတသ္က္သည့္ ‘ၾကားသိထားသည့္ မသိရေသာအရာမ်ား’ (known unknowns) 

အပါအဝင္ မေသခ်ာသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ရိွေနမႈ၊ ပမာဏႏွင့္ ခြေဲ၀ျဖန္႔ထားမႈ - ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳသိုက္ 

ရွာေဖြမႈမ်ားကုိ ဆကလ္က္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သိုက ္ မ်ားအား ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း 

ထပ္မံေတြ႕ရိွဖြယ ္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေတြ႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ပမာဏ အရြယအ္စားကို သိရွိႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ 

စမ္းသပ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ႏို္င္စရာရိွပါသည္။ သယဇံာတေတြ႕ရိွမႈ အသစ္မ်ားကလည္း 

သယံဇာတအမ်ဳိးအစား စာရင္းကို ထပ္ျဖည့္ေပါင္းေပးလ်က္ရွိပါသည္ (ဥပမာ - ရွားပါးသတၳဳ)။ ထို႔အျပင္လုိင္စင္ခ်ထား 

ေပးသည့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ လုပ္ကြက္မ်ားစာရင္းမွာလည္း အမ်ားျပည္သူ အလြယတ္က ူရရွိႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။j 
27 

 တရားမဝင္၊ တရားဝင္ ႏွင့္ ေရာယွက္လ်က္ရွေိသာလုပင္န္းမ်ား - တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ျခင္းအေျခအေနမွာ က႑အေပၚ 

မူတည္၍ ကြဲျပားပါသည္။ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ သေဘာသဘာဝအရ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑မွာ 

မ်ားစြာပင္ ပုံမွန္တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမွ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး၊ အျခားက႑မ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္ထတု္ယူမႈမ်ား 

တြင္မူ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုထုတ္ယူမႈမ်ားက ပုံမွန္တရားဝင္ထုတ္ယူမႈထက္ပင ္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု 

ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။28 ထိုကဲ့သို႔ အျဖဴႏွင့္ အမည္း အမ်ဳိးအစားမ်ားအျပင္ ၾကားမွ မီးခုိးေရာင္နယ္ပယ္မ်ားစြာလည္း 

ရိွေနပါေသးသည္။ ဥပမာ မွတ္ပုံတင္ရာႏွင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည ္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈအေပၚတြင္ 

                                                            
j Tun, M. (2014) ေလ့လာခ်က္တြင္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းပါမစ္/ခြင့္ျပဳမိန္႔ စာရင္း မရိွေသးဘ ဲထုတ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ရွိသူ၊ 
ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳသည့္ နယ္ေျမႏွင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ကာလမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အလြန္နည္းပါသည္။    

တြင္းထြက္ သယံဇာတအရငး္အျမစ္ တူးေဖာ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (EITI) 

EITI လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိတ္ပုိင္း ၂ ရပ္ပါဝင္ပါသည္။ (၁) ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္း - ကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ ဝင္ေငြရရွိမႈ 

မွတ္တမ္းမ်ားအား လြတ္လပ္သည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ စုစည္းလက္ခံေပးရန္ျဖစ္သည္။ (၂) သုံးပြင့္ဆုိင္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (multi-stakeholder 

group) ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း - ၄င္းမွာ အထက္ပါ စာရင္းဇယားမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တာဝန္ခံမႈ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သုံးပြင့္ဆုိင္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္သည့္ 

အစီရင္ခံစာအဆင့္အေပၚမူတည္၍ ေပးေငြမ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သုိ႔မဟုတ္ တေပါင္းတည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ EITI လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရအား ေပးေငြမ်ားအေပၚအဓိကထားေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း EITI 

လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကနဦးကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စဥ္၊ ပါမစ္ ခ်ထားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ပုိင္းကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္ ယင္းရေငြမ်ားကုိ သုံးစြဲမႈအေပၚ 

လႊမ္းျခံဳႏုိင္မႈ မရွိပါ။ EITI သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္စဥ္အား 

ျပည္တြင္း၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖစ္ေပၚေစေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ႏွင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ က႑၌ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

ျပည္သူဘ႑ာေရးစီမံမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါသည္။  
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ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကေလ့ရိွေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းမီးခုိးေရာင္နယ္ပယ္မ်ားမွာ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။  

 ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ား၊ အၿပိဳငတ္ည္ရိွေနေသာ အုပခ္်ဳပ္ေရးမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစမ္်ား - အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နကက္ိုင္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပုိင ္သယံဇာတ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

စနစ္မ်ားရိွေနပါသည္။29 အခ်ဳိ႕မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စနစ္တက် ေသခ်ာသတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားၾကၿပီး ၄င္းတို႔၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဤသို႔မဟုတ္ပါ။ ယင္းစနစ္မ်ားမွာ 

ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ သကဆ္ိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ တပ္မေတာ္တို႔၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္း၊ ထပ္ေနျခင္း၊ 

အတူအျပိဳင္တညရ္ွိ ေနျခင္းတို႔ လည္း ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ 

မ်ားမွာလည္း သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္ယူမႈက႑မ်ားတြင္၊ အထူးသျဖင့္ သတၳဳတူးေဖာ္မႈမ်ားတြင္ မ်ားစြာ 

ပါဝင္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။  

 တပ္မေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား - ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ 

စီးပြားေရး ဦးပုိင္ ကုမၸဏီ (UMEHL) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တို႔သည္လည္း သယံဇာတတူးေဖာ္ 

ထုတယ္ူမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထားသည္ ဟုသိရပါသည္။k   

 သယံဇာတမွ ရေငြမ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ စးီဆင္းမႈ - ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ဝင္ေငြမ်ားမွာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ 

ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက ္ စုေပါင္းေဖာ္ျပပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္ခုခ်င္းဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ 

တာဝန္မ်ားမွာ သဲကြဲ ရွင္းလင္းမႈမရွိလွပါ။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕အေပၚ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ 

၄င္းတို႔ကိုယ္ပုိင္ သယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒအခ်ဳိ႕ကိ ုစတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒအရ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ 

အခန္းက႑မည္မွ်ရိွသည္ ဆိုသည္မွာလည္း သတ္မွတထ္ားရျခင္းမရိွေသးေပ။  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အစိုးရ အရာရိွမ်ား၊ အရပ္ဘကလ္ူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းမ်ား အမ်ားစုက 

အထူးသျဖင့္ အေသးစားအဆင့္ တရားမဝင္ သတၳဳတူးေဖာ္မႈမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႕စြာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ တရားဝင္ အေရအတြက္ 

ထက္ပင္ ပိုမ်ားႏုိင္ေၾကာင္း တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျပာၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားတရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားစြာ (ဥပမာ - 

သစ္ခိုးထုတ္ရာတြင္ ျဖတ္သန္းခမ်ားေပးျခင္း၊ တရားဝင္ရထားသည့္ export လိုင္စင္ကို တရားမဝင္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ 

ငွားရမ္းျခင္း၊ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား လာဘေ္ပးျခင္း၊ ဓါတ္သတၳဳ စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈလိုင္စင္ျဖင့္ ဓါတ္သတၳဳထတု္လုပ္ေနျခင္း 

စသျဖင့္) မွာလည္း အႏံွ႔အျပားျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။  

ထို႔အျပင္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ ္ယံုၾကည္အားထားရေလာက္ေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ 

လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ ဤလိုအပ္ခ်က္ကိ ုမၾကာေသးမီက ေကာက္ခံခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းက 

ျဖည့္ဆည္းေပးဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိ္န္တြင္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယမူႈေၾကာင့္ ပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးတို႕အေပၚ 

ထိခိုကသ္က္ေရာက္ခ်က္မ်ားအေပၚ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္မႈမွာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာခင္ကျပဌာန္းခ့ဲေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ သယံဇာတထတုယ္ူမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္ (အခန္းငယ္၂.၅ ကိုၾကည္ရ့န္)။ အခ်ဳိ႕ေသာ တရားဝင္တူးေဖာ္ထုတယ္ူမႈမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား၏ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈွမွာ တိုးတက္မႈရွလိာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ 

စာေရးသူမ်ားအား မ်ားစြာအသံုးဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပိုးေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုိမို 

က်ယ္ျပန္႕စြာ ပုံမွန္ျဖန္႕ေဝလိုေသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပသခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ စီပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 

တိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည္သူေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔နက္နဲစြာ ေလ့လာလိုပါက 

ယင္းကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလကမ္်ားမွ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။  

                                                            
k ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္  UMEHL၊ MEC ႏွင့္ MDI (Myanmar Defence Industries) တုိ႔က သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနကုိ ရွမ္း၊ မႏၱေလး၊ ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိ႔၌ 
limestone၊ coal၊ copper၊ quartz၊ iron ore ႏွင့္ marble ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  
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မၾကာေသးမီကထြက္ရိွထားေသာ EITIအတြက ္ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခ်က ္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းထြက ္သယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက ္ဥပေဒမူေဘာင္ကို ေသခ်ာစြာ 

ေလ့လာသံုးသပ္ထားပါသည္။30 ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ က႑တစ္ခုခ်င္းအေပၚ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မ႑ိဳင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႕ေၾကျငာခ်က္မ်ားသည္လည္း သယံဇာတစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အေပၚ ဆံုးျဖတ္မႈရိွသည္ဟ ုမွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း၌ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရ သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ႏွွင့္ အသားက်ေနၿပီးျဖစ္သည့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံအခ်ဳိ႕တို႔မွာ ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေပ။ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္မူ 

လူအမ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒထက္စာလွ်င္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမိုသိရွိနားလည္ထားၾကသည္။31 ဓေလ့ထံုးတမ္း 

ဥပေဒမ်ားမွာ ရပ္ရြာေဒသအတြင္း၌ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက ္က်င့္သံုးၾကေလ့ရွိသည္။32  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျမန္ဆန္စြာလုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအမ်ားအျပားဆုိသလိမုွာ က႑ 

တစ္ခုတည္း အေပၚတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လိုက္ဖကညီ္ညြတ္ျခင္းမရိွဘ ဲသက္ေရာက္မႈရိွေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

၁၉၉၄ ျမန္မာႏုိင္ငံသတၳဳတြင္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၆ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၳဳတြင္း နည္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ၊ 

၂ဝ၁၂ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၄ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 

ဥပေဒ အားလုံးတို႔သည္ သတၳဳတြင္းက႑ႏွင့္ ပတ္သကလ္်က္ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။  

တစ္ခါတစ္ရံ၌ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား ထပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားလည္းရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း 

တစ္ခုက ‘သတမ္ွတ္သစ္ေတာႀကိဳ း၀ုိင္း’33 အတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ ္တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေက်ာက္မ်က ္

ရတနာဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္မ်ားအား အခ်ဳိ႕ကိျုပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွေကာက္ခံၿပီး အခ်ဳိ႕အား ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ 

ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စြမ္းအင္က႑ ေလလ့ာဆန္းစစ္ခ်က္ 

အစီရင္ခံစာတြင္ စြမ္းအင္က႑ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဝန္ႀကီးဌာခုႏွစ္ခုအၾကား ျပန္႕က်လဲ်က္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီအတြင္း၌ 

မူဝါဒေရးရာ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

အသီးသီးရွိေနပါသည္။34 ယင္းက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိျပင္ဆင္လ်က္ရွသိည့္အခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထပ္လ်ကရိွ္သည့္ နယ္ပယမ္်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္ျပန္လည္ခ်ထားမႈ (functional 

reassignment) ကိုထည့္သြင္းလပ္ုေဆာင္ သင့္ပါသည္။ 

၂.၃ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား၏ အေရးပါမႈ 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက ္ လြန္စြာအေရးပါပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းျပည္၏ေဒသအႏ႔ွံအျပား၌ 

သယံဇာတမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိလ်က္ရွိသည္(ပုံညႊန္း ၁ ကိုၾကည့္ရန္)။l တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျပည္ပသို႔ 

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ ေရနံ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၳဳမ်ားႏွင့္ သစ္ တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ 

ပို႔ကုန္တန္ဖုိးစုစုေပါင္း၏ ၇၀ % မွ် သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး၏ ၁၀%ခန္႕ ရွိရာတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ 

တစ္ခုတည္း တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလယီံ ရရွိပါသည္။35 သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွာ အစိုးရ၏ အႀကီးမားဆုံး 

ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရင္းျမစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ၆.၅ % ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ 36 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ စမ္းသပ္တိုင္းတာၿပီး သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပုိင္ဆိုင္မႈ အဆင့္ ၄၁ တြင္ရွိၿပီး၊ ေရနံစိမ္းပုိင္ဆိုင္မႈ အဆင့္ ၇၈ 

တြင္ရွိပါသည္။37 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စြမ္းအင္က႑ အကျဲဖတဆ္န္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြ 

ထုတယ္ူႏုိင္ရန္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက ္ (onshore) ၅၃ ကြက္၊ ကမ္းလြန္ ၅၁ ကြက၊္ စုစုေပါင္း ၁ဝ၄ ကိ ုသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထား 

ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းတာစမ္းသပ္ခ်က္အရ ေရနံစည္ သန္း ၁၆၀ ႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၂၀.၁၁ ထရီလယီ ံကုဗေပ ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရသည္။ 38 

 

                                                            
l ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တည္ရိွသည့္ သယံဇာတမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။  
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ပုံညႊန္း-၁ ၊ သယံဇာတအရငး္အျမစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္းမ်ား၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ 

 
ရင္းျမစ္ - Myanmar Peace Monitor: ‘Economic and Political Stakes’ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳပါသည္ 
 



 
 

12 
 

သယံဇာတမွ ဝင္ေငြမ်ား ရရွိရာတြင္ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟတု္ေသာ ရေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။39 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဝင္ေငြစုစုေပါင္းအနက္ 

သယံဇာတမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြကို တိုင္းတာရန္ခက္ခဲေနရသည္မွာ (၁) ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ေငြတြင္ 

သယံဇာတတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အခြန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ အခြန္ေပးအပ္ေငြမ်ား ပါဝင္သကဲ့သို႔ 

သယံဇာတႏွင့္ မဆိုင္သည့္ အျခားေသာ အခြန္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနပါသည္။ (၂) အရံႈးေပၚေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

အျမတ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားကိ ု သကဆ္ိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္တြင္ တေပါင္းတည္း 

စာရင္းသြင္းေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းအေနျဖင့္ မည္မွ် အရံႈးေပၚၿပီး မည္မွ်ျမတ္စြန္းေၾကာင္း သိရွိရန္ 

ခက္ခဲေစပါသည္။ (၃) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ေအာက္မွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေကာက္ခံသည့္ ေပးေခ်ေငြမ်ား၊ 

royalties မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားမွာ တစ္ပုံစံတည္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မဟုတ္ပဲ၊ အမ်ားစုမွာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ 

သိရွိႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။  

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF)၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ(ပံုညႊန္း ၂ ကိုၾကည့္ပါ) ၂ဝ၁၃-၁၄ခုႏွစ္တြင္ က႑အရပ္ရပ္မွ 

အခြန္ရေငြ (tax revenue) မွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄.၄ % (၂၆၀၉ ဘီလီယကံ်ပ္) သာရိွၿပီး ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ 

အနည္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။40 ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ကအ္ားျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသည္ GDP၏ ၁၁.၆ %၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္GDP၏ ၁၆.၅% ႏွင့္ 

ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတြင္GDP၏ ၁၂.၉% ကိ ုအခြန္မွရရွိၾကသည္။41 ဤအခြန္ရေငြမ်ားမွ မည္မွ်အား ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ 

ရရိွေၾကာင္း အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း (MOGE)ႏွင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ ထတု္ယူမႈ လုပ္ငန္း 

ကုမၸဏီမ်ားထံမွ မည္မွ်ရရိွေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရပါ။  

 
ပုံညႊန္း ၂ ၊ အစုိးရ၏ အေထြေထြရေငြ ရင္းျမစ္မ်ား၊ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (IMF) 

 ရင္းျမစ္ - International Monetary Fund ၊ (၂၀၁၃/၂၀၁၄) 

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈလပု္ငန္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း အဓိက 

အျမတ္အစြန္းအမ်ားဆံုး SOE မ်ားမွာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ 

သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန တို႔မွ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ရရိွေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္၊ ဥပမာ အမွတ-္၁ လွ်ပစ္စ္ဝန္ႀကီးဌာန  ေအာက္မွ 

အရံႈးေပၚသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ SOE မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေထာက္ပ့ံေပးေနႏုိင္ပါသည္ (ဇယား - ၁ 

ကိုၾကည့္ရန္)။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ဘတ္ဂ်က ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္တြင္ စုေပါင္းထား 

(aggregated)သည္ကိသုာ ေတြ႕ရပါသည္။ ၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီခြဲထားသည့္ (disaggregated) 

23%

9%

64%

3%

1%

Tax revenue

Transfers from SEEs to Union
Government

SEE receipts net of transfers to
Union Government

Other nontax revenue
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ကိန္းဂဏန္း မ်ားကုိ သိရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းမွာ ယခင္ကတရားဝင္ေငြလွဲႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်ကထ္ားေသာေၾကာင့္ 

တန္ဖိုးအမွန္ကို မသိရွိရပါ။  
ဇယား ၁ - ႏုိင္ငံပုိင ္စးီပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရေငြႏွင့္ သုံးေငြမ်ား၊ ၂၀၁၃/၁၄ ခုႏွစ္ (က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း) 

ရင္းျမစ္ - Central Statistical Office, ‘Selected Monthly Indicators.’ 

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝင္ေငြခြန္ (၂၅%) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ခြဲေဝမႈ(၂၀%) အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚသုိ႔ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ royalties မ်ားႏွင့္ အခြန္မ်ား ရိွပါေသးသည္။ အခေၾကးေငြႏွင့္ ေပးအပ္ေငြ 

ႏႈန္းထားမ်ားမွာ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ သယံဇာတအမ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားၿပီး 

သကဆ္ိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တဆင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။ ဤအခြန္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရိွေသာ 

ပမာဏမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ SOE မ်ားျဖင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္ပါက ေသးငယ္ပါသည္။ အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားမွာ 

က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ျဖင့္သာေဖာ္ျပထား 

သည္ကိ ုသတိျပဳပါရန္။ 

ဇယား ၂ - ျပည္တြင္းအခြနး္မ်ားဦးစီးဌာနမ ွႏုိင္ငံပုိငစီ္းပြားေရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရရိွရန္ ပန္းတုိင္မ်ား၊ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

(က်ပသ္န္းေပါင္း) m 

ဝန္ႀကီးဌာန  အခြန္  ပန္းတုိင္ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန  ေျမခြန္  ၀.၈၉ 

စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန  ေရခြန္  ၁၀၁၆.၅၄ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန  တာတမံခြန္  ၀.၀၃ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန  သစ္ေတာထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္ယူမႈအတြက္ 
အခြန္

၁၈၄၈.၀၆ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန  ဓါတ္သတၳဳခြန္  ၇.၄၅ 

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန  ငါးလုပ္ငန္းခြန္  ၁၀၈၃.၇၀ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန  ရာဘာခြန္ ၀.၅၀ 

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန  ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အေပၚ 
ေကာက္ခံသည့္အခြန္ 

၃၂၉၃၄၃.၂၇ 

သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန  ဓါတ္သတၳဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္အေပၚ 
ေကာက္ခံသည့္ အခြန္

၁၄၀၀.၀၀ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန  လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ 
အခြန္

၁၁၄၆၀.၀၀ 

ရင္းျမစ္ - ေၾကးမုံသတင္းစာ၊ ၁၄ရက္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္  

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျမတ္ေငြ၏ ၂၅ % ကိ ုဝင္ေငြခြန္ (အျမတ္ခြန္ဟုလည္း ေခၚသည္) 

အျဖစ္ေပးေဆာင္ၾကရသည္။42 ၄င္းအား သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတယ္ူသည့္ လုပ္ကြက္ရိွရာ နယ္ေျမတြင္မဟုတ္ဘ ဲ ကုမၸဏီ 

ရံုးစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန၌ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ 

                                                            
m မူရင္းဇယားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ကုိ ယခုဇယားတြင္ ထည့္သြင္းမထားပါ။ 

ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ SOE 
မ်ား 

ရေငြမ်ား သုံးေငြမ်ား က်နေ္ငြ 

 က်ပ္(သန္း 
ေထာင္ေပါင္း) 

SOE၏
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ % 

က်ပ္(သန္း
ေထာင္ေပါင္း) 

SOE၏ စုစုေပါင္း 
သုံးေငြ % 

က်ပ္(သန္း 
ေထာင္ေပါင္း) 

စြမ္းအင ္ ၄၃၄၁ ၄၈ ၃၁၆၈ ၃၉ ၁၁၇၃ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
သစေ္တာ 

၃၈၅ ၄ ၃၂၀ ၄ ၆၅ 

သတၳဳ ၃၀၃ ၃ ၁၆၂ ၂ ၁၄၁ 
လွ်ပ္စစ္စြမး္အား - ၁ ၁၃၁၉ ၁၅ ၁၆၄၁ ၂၀ - ၃၂၂ 
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ႏိုင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(SOEs)သည္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ခြဲေဝမႈ အျဖစ္ အျမတေ္ငြ၏ ၂၀% ကို ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္သို႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးရပါသည္။ ထို႔ေနာက ္ က်န္ရိွေသာ ၅၅%ကိ ု ၄င္းတို႔၏ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ (capital expenses) အျဖစ္ 

ထားရိွပါသည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်ကတ္ြင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးအပ္ေငြမွာ က်ပ္ေငြ ၉၄၅.၉ ဘလီီယံ 

(အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလယီ ံခန္႔) n ခန္႔ရွိၿပီး က်ပ္ ၃.၈ ဘလီယီံအား ‘ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရေငြ’ ေခါင္းစဥ္ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။43 ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ေပးေငြမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ေပးသြင္းၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကုိ 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္တြင္ ေပးသြင္းရပါသည္။  

 သယံဇာတဆိုင္ရာအခြန္ အမ်ားစုအား သကဆ္ိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေကာက္ခံေသာ္လည္း အျခား 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေကာက္ခံသည္လည္း ရွိပါသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဦးစီးဌာနကလည္း ေျမခြန္၊ တာတမံခြန္ႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳခြန္မ်ားကုိ ေကာက္ခံပါသည္ (ဇယား -၂ ကိုၾကည့္ပါ)။44 

အေျခခံဥပေဒဇယား ၅ ေအာက္မွ အခြန္မ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက တိကု္ရိုက ္

ေကာက္ခံၿပီး ေဒသတြင္း၌ စီမံခန္႕ခြဲပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 

သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ား သို႔မဟတု ္ အခြန္မ်ားကုိ ကိုယတ္ိုင္ သတ္မွတ္ 

ေကာက္ခံလ်က္ရွသိည္ကိလုည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းအား အခန္း ၃ တြင္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။45  

အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ား (အားလုံးကို မဆိုလိပုါ) က လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္အခ်ဳိ႕ 

က်ခံသံုးစြဲၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ TOTAL ကုမၸဏီက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအနီး ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္မ်ားရိွရာ ေဒသမ်ားတြင္ ယင္းအသံုးစရိတ္အျဖစ္ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄သန္းခန္႕ သံုးစြဲထားခဲ့သည္ဟ ုဆိုပါသည္။46 ဤ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခဏဆိသုလိုပင္ ဤကိစၥတြင္ 

လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈ အသံုးစရိတ္မ်ား စတင္သံုးစြဲခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏ တာဝန္ႏွင့္ ကမုၸဏီ၏ စီမံကိန္းအၾကား 

နားလည္မႈလြဲမွားခ်က္မ်ားကိ ု ဦးတည္ေစေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။47 စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မံုရြာအနီးရွိ 

လက္ပံေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ တပ္မေတာ္ပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ 

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ဝမ္ေပါင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက 

လူမႈေရးတာဝန္ခံ အသံုးစရိတ ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း သံုးစြဲရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္း သံုးစြဲရန္ သေဘာတူထားၿပီး 

တူးေဖာ္ထုတ္ယမူႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ပါက ထတု္လပု္မႈအျမတ္ေငြ၏ ၂% ကို သံုးစြဲမည္ဟု 

ဆိုပါသည္။48 ယင္းအသံုးစရိတ္မ်ားအား ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြကဆ္ႏၵျပမႈမ်ား 

ေပၚေပါက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး 

ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိအၿပီးတြင ္ သတ္မွတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းရန္ပုံေငြမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ 

ဘတ္ဂ်က္အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ အသံုးျပဳရန္ဆံုးျဖတ္မည္ကို ေကာင္းစြာ မသိရပါ။49  

၂.၄ ၊ က႑အလုိက္ ေယဘူယ်တင္ျပျခင္း 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ သယံဇာတမွ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းအား သယံဇာတအမ်ဳိးအစား 

အလိုက၊္ သယံဇာတ၏တန္ဖိုးအလိုက ္ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ အစိုးရအဆင့္ အလႊာ အသီးသီး တို႔အၾကားတြင္ ခြဲျခားထားပါသည္။ 

ယခုအခန္းတြင္ က႑အလုိက္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈအေပၚ စီမံကိုင္တြယ္ျခင္းအတြက္ ပုံမွန္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

တင္ျပထားပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အခန္း ၂.၂ တြင္ တင္ျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မသိရေသာ နယ္ပယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ 

တူးေဖာ္ထုတ္ယမူႈမ်ား ရိွေနသည္ကို သိရိွထားရန္လိုပါသည္။ ပိုမုိ၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ သုေတသနမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ 

                                                            
n ဤတြင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။  

ပုံညႊန္း ၃ ၊      SOE 
မ်ား၏    ဝင္ေငြ ရရိွ 
ခြဲေဝမႈ  
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အတြက ္ အေျခခံ အျဖစ္ရည္ရြယ္ထားသည့္အေလ်ာက ္ ဤေယဘူယ်တင္ျပခ်ကတ္ြင္ က႑ေလးခုအား ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႕စြာ 

သံုးသပ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။  

သတၳဳတြင္း 

ဇယား ၃ ၊ သတၳဳတြင္းက႑အႏွစခ္်ဳပ္ 

သက္ဆုိင္သည့္ 

အဖြဲ႕အစည္း 

သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန  သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာန၊ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန  

ဥပေဒ ၁၉၉၄ ျမန္မာႏုိင္ငံသတၳဳတြင္းဥပေဒ (ယခု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄င္းအားျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ 
ေဆြးေႏြးေန)၊ ၁၉၉၆ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၳဳတြင္း နည္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုလဲလုပ္ငန္း ဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆားလုပ္ငန္း ဥပေဒ  

ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရး 

အဖြဲကအစည္းမ်ား 

အမွတ္ ၁ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း - ခဲ၊ သြပ္၊ ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ သံ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ နီကယ္၊ ခရုိမုိက္ 
အမွတ္ ၂ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း - ေရႊ၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ ရွားပါးသတၳဳ၊ တုိက္ေတနီယမ္၊ ပလက္တီနမ္ 
အမွတ္ ၃ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း - ေက်ာက္မီးေသြး၊ ထုံးေက်ာက္၊ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္း၊ မင္းဂနီးစ္၊ အလွဆင္ေက်က္ 
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ျမန္မာ့ ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း 
(ျမန္မာ့ ဆားႏွင့္ အဏၰဝါဓာတုေဗဒပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး -  
ယခု ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွၿပီး) 

ဓါတ္သတၳဳခြန္မ်ား 
(Royalties)o 

သံသတၳဳမ်ား - ၃ - ၄ % 
အဖိုးတန္ သံသတၳဳမ်ား - ၄-၅ % 
စက္မႈတြင္းထြက္မ်ား (ေက်ာက္မီးေသြးအပါအဝင္) - ၁ - ၃% 
ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ စိန ္- ၂၀% 
အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ား - ၁၀% 

ကုန္သြယ္ 
လုပင္န္းခြန ္

ျပည္တြင္းတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္း -  
ဓာတ္သတၳဳအမ်ားစု - အေရာင္းတန္ဖုိး၏ ၅ % 
ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ ႏွင့္ အျခား အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ား (မေသြးမီ) - အေရာင္းတန္ဖုိး၏ ၃၀ % 
လက္ဝတ္ရတနာမ်ား - အေရာင္းတန္ဖုိး၏ ၁၅ % 
ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႕ျခင္း 
ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ စသျဖင့္ - ၃၀ % 
ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ စသည္တုိ႔မွ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ဝတ္ရတနာ - ၁၀ % 

 

သတၳဳတြင္း လုပ္ကြက္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားအျပားတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ 

အႀကီးစားသတၳဳတြင္းမ်ားျဖစ္သည့္ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ မိုးကုတ ္ရတနာေျမ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ 

ဖားကန္႕ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို အဓိက လူသမိ်ားေသာ္လည္း၊ အေသးစား သတၳဳတူးေဖာ္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအႏံွ႕ မ်ားျပား 

စြာ တည္ရွိေနၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအရ ထိခုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ သသိာထင္ရွားပါသည္။ အခ်ိဳ႕က 

သတၳဳတြင္းက႑၌ တရားမဝင္တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားသည ္တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းထက ္သာလြန္မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ 

ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြကတ္န္ဖိုးမွာ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားထက္ မ်ားစြာပုိမုိႀကီးမားသည္ဟု ခန္႕မွန္းၾကသည္။50  

 

သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳ ရွာေဖြေရးဦးစီးဌာနတို႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ၿပီး  သဘာဝ ပတဝ္န္းက်င္ 

ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ကိုင္တြယ္ပါသည္။51 ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳ ရွာေဖြေရးဦးစီးဌာနမွာ ေက်ာက္မီးေသြး 

အပါအဝင္ ဓါတ္သတၳဳသယံဇာတမ်ား တိုင္းတာ၊ စမ္းသပ္၊ ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ပါသည္။52   

 

                                                            
o Royalty ကုိ ေရာင္းခ်သည့္ ဓါတ္သတၳဳတန္ဖုိးအေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအတြက္မူ 
ရတနာခြန္ (royalty) ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တုိ႔ကုိ တေပါင္းတည္းေကာက္ခံသည့္ သေဘာရိွသည္။  



 
 

16 
 

ထို႔အျပင္ သတၳဳတြင္းက႑တြင္ အဓိက ပါဝင္လပု္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ၆ ခု ရွိပါသည္။ အမွတ္ ၁၊၂၊ ၃ 

သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား သည ္ သတ္မတွ္ေပးထားသည့္ သယံဇာတအမ်ဳိးအစားအေပၚတြင္ အဓိက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္ 

(အေပၚတြင္ၾကည့္ပါ)။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ယခင္က သတၳဳတြင္းမ်ားကုိ ကိုယ္တိုင ္ တူးေဖာ္ထုတလ္ုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း (ယခုအခ်ိန္ 

တြင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဓါတ္သတၳဳ ဆင့္တက္ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ဆကလ္ကလ္ုပ္ကိုင္ေနဆ ဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး 

စနစ္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္အတြင္းတြင္ ကိယု္တိုင ္ တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ားကို ရပ္နားသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု 

ယူဆရသည္။53 ျမန္မာ့ ပုလဲထတုလ္ုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ပုလ ဲေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းကိ ုကိယု္တိုင္ေရာ၊ ႏိုင္ငံျခား၊ 

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖင့္ပါ ေဆာင္ရြက္သည္။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း မွာ 

အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ နီလာ စသည့္ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈကိ ုအဓိက 

ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဆားႏွင့္ အဏၰဝါဓါတုေဗဒ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယေ္ရးလုပ္ငန္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးျဖစ္သည္။  

 

ဓါတ္သတၳဳမ်ား 

 

ဓါတ္သတၳဳမ်ားတူးေဖာ္ရာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးp၊ ေၾကးနီ၊ ခဲ၊ နီကယ္၊ ခဲမျဖဴ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ သ ံႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေရႊ သည္၄င္း၏ 

ေဒသအေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈအရ၊ ထို႔အျပင္ ဤက႑အတြင္း ျမန္ဆန္က်ယ္ျပန္႕စြာ ရင္းႏီွျမဳပ္ႏွံ 

လုပ္ကုိင္လာမႈမ်ားေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအတြက ္ အေလးထားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၄ 

ျမန္မာ့သတၳဳတြင္းဥပေဒအရ ဓါတ္သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈဆိုင္ရာ ပါမစ္မ်ားအားလုံးကိ ုသတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့ သတၳဳတြငး္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ယခု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။54  

 

လက္ရိွသတၳဳတြင္း ဥပေဒတြင္ သတၳဳတူးေဖာ္မႈ လပု္ငန္းမ်ားအား အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစားဟူ၍ အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားထားသည္။ 

သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အလတ္စား သတၳဳတူးေဖာ္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား ဟသူည့္ အမ်ိဳးအစားကုိ ထပ္မံထည့္သြင္းထားၿပီး၊ အေသးစားႏွင့္ လက္လပုလ္က္စားအဆင့္မ်ား အတြက ္ပါမစ္မ်ား 

ခ်ထားခြင့္ကို ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရသို႔  လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမဳ႔ပ္ႏံွမႈအား ပိုမုိ တြန္းအားေပးႏုိင္ေစရန္ 

ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခုစာတမ္းေရးသားေနခ်ိန္တြင္ အဆိပုါျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမွာ ထြကေ္ပၚလာျခင္း 

မရိွေသးေပ။  

 

အႀကီးစားသတၳဳတြင္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာသတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက သတၳဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတို႔အၾကား 

ဖက္စပ္ သို႔မဟုတ ္ ထတု္လုပ္မႈအေပၚခြဲေဝသည့္စာခ်ဳပ္ (production-sharing contracts) ျဖင့္လုပ္ကိုင ္ ၾကေလ့ရွိပါသည္။ 

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ စြမ္းအင္က႑ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေက်ာက္မီးေသြး လုပ္ငန္းတြင္ ယင္း PSC ပံုစံအရ အျမတ္၏ 

၃ဝ % ကိ ုအစိုးရက ရရိွၿပီး ၇ဝ% ကို ပုဂၢလိကကန္ထရုိကတ္ာမွ ရရိွပါသည္။55  

 

အေသးစားသတၳဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ လိုင္စင္ရရိွရန္ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ထား၍ ေငြေပးသြင္းရ 

ပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သတၳဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု မစတင္မီ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေလွ်ာက္လႊာေၾကး (application fees) 56 

ႏွင့္ လုပ္ကိုင္မည့္ ေျမဧကအေပၚမူတည္၍ ေကာက္ခံေသာေျမငွားရမ္းခ (dead rent) မ်ားကို ေကာက္ခံပါသည္။57 သတၳဳတြင္း 

ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရိွမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ရာတြင္ အခြန္၊ အခမ်ားအားလံုးကို သကဆ္ိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားက ေကာက္ယူၿပီး 

ေနာက္ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေငြစာရင္းသို႔ ရရွိလွ်င္ရရိွသလို ေပးသြင္းသည္ဟ ုသိရပါသည္။  

                                                            
p ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ၁၉၉၄ သတၳဳတြင္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း အမွတ္ ၃ ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွပါသည္။ ၄င္းအတြက္ Royalty မွာ 
စက္မႈကုန္ၾကမ္းသတၳဳအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ၃% ေကာက္ခံသည္။ Asian Development Bank ၏ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ၃၃ တြင္ 
အရည္အေသြးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးပမာဏ တန္ခ်ိန္သန္းေပါင္း ၄၈၈.၇ ခန္႕ ရိွႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁ %ခန္႕ကုိသာ 
စမ္းသပ္တုိင္းတာၿပီးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာမ်ားကုိ စစ္ကုိင္းတုိင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းတြင္ အဓိကတည္ရိွၿပီး၊ ရွမ္း၊ တနသၤာရီ၊ မေကြး ႏွင့္ ဧရာဝတီ 
တုိ႔တြင္လည္း တည္ရိွပါသည္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၅၇ ခုႏွင့္ အစုိးရမွ တစ္ေန႕လ်င္ ၇၀၀ ၀၀၀ မစ္ထရစ္တန္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရုံမ်ားကုိ အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ကုိင္တြယ္ပါသည္။ (Asian Development Bank 2013, ‘New Energy Architecture’). 
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Royalty မ်ားကို ဇယား ၄တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏႈန္းထားအတုိင္း ေကာက္ခံပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ေရာင္းခ်သည့္ ဓါတ္သတၳဳ၏ 

တန္ဖိုးအေပၚတြင္ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ၁၉၉၄ သတၳဳတြင္းဥပေဒတြင္ မည္မွ်ေသာ ပမာဏ သို႔မဟုတ ္တန္ဖုိး ဆိုသည္ကိ ုတိုင္းတာ 

သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းမရိွပါ။ ထို႔အျပင္ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေပးေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕မွာ ဓါတသ္တၳဳပစၥည္း (in-kind) ျဖင့္ 

ေပးေဆာင္ရၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ မစတင္မီ ႀကိဳတင္ေပးေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရႊ ကိ ုေပးသြင္းရပါသည္။  

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနq ကလည္း သတၳဳခြန္ဟု ေခၚဆိုေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ခပံါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

တန္ဖိုးနည္းသည့္ ဓါတ္သတၳဳမ်ား အေပၚတြင္သာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။58 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား ေပၚေပါက ္

လာခ်ိန္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြအတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွပါသည္။ သတၳဳတူးေဖာ္မႈ 

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေျမယာခြန္၊ အျမတ္ခြန္ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကိုလည္း 

ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ေျမယာခြန္ကိ ု ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ရံုးမွ ေကာက္ခံၿပီး၊ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပုံေငြသို႔ ေပးသြင္းပါသည္။ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ယင္းေျမယာခြန္အား ေျမတစ္ဧကလွ်င္ 

က်ပ္ေငြ အနည္းငယ္သာ ေကာက္ခံႏိုင္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ သတၳဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း 

သိရွိရပါသည္။59 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သယံဇာတက႑ အပါအဝင္ 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အသစ္မ်ားအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကာလမ်ား (tax holidays) ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။60 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရခ့ဲေသာ 

သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၄င္းတို႔သည္လည္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ယင္းအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ေပးျခင္းမွာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျခင္း အေပၚမူတည္ပါသည္။  

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိ ၁၉၉၅ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒျဖင့္ သီးျခားသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားၿပီး ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 

ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (Myanmar Gems Enterprise) က စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒကိုလည္း ျပန္လည္ 

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒတြင္ ရတနာခြန္ (royalties) မ်ားကုိ တန္ဖုိးျဖတ္အဖြဲ႕မွ 

တန္ဖိုးျဖတ္သည့္ အေပၚ အေျခခံ၍ ေကာက္ခံပါသည္။ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ စိန္ မ်ားကို ၂၀%၊ အျခားေက်ာက္မ်က္ 

မ်ားကုိ ၁၀% ေကာက္ခံပါသည္။61 တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕ကိ ုသတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနကဖြဲ႕စည္းေပးပါသည္။ ဤဥပေဒအရ ကုမၸဏီတစ္ခု 

သည္ ေက်ာက္မ်က္အရုိင္းအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္စတင္ေရာင္းခ်ပါက၊ ၄င္း အေရာင္းတန္ဖိုး၏ ၁၀% ကို 

ရတနာခြန္ (royalty) အျဖစ္ေပးေဆာင္ရသည္။  

တန္ဖိုးျမင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ားအားလုံးကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 

ေက်ာက္စိမ္း ျပပြဲတြင္ တစ္ႏွစ္သံုးႀကိမ္ ေရာင္းခ်ပါသည္။ ျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအေပၚ MGE က ၁၀%  

အခြန္ေကာက္ခံပါသည္။  

၁၉၉၅ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒမွr ပုဒ္မတစ္ခုတြင္ ထိသုို႔ရတနာခြန္ (royalties) မ်ား ေပးေဆာင္ၿပီးပါက ယင္းေက်ာက္မ်က္ 

ရတနာ ေရာင္းခ် ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ 

ယင္းမွာ အျခားေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အျမတ္ခြန္ပါ အက်ဳံးဝင္ေနသည့္ သေဘာျဖစ္ေနပါသည္။62 သို႔ေသာ္လည္း 

                                                            
q မၾကာခင္ထြက္ရိွမည့္ The General Administration Department: An overview of the administrative backbone of Myanmar, M. Arnold and Kyi Pyar 
Chit Saw စာတမ္းကုိၾကည့္ပါ။  ထုိစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းခင္းေက်ာက္၊ ထုံးေက်ာက္၊ မာဘယ္ေက်ာက္၊ ေဂါဒန္ေက်ာက္၊ ရႊံေစးႏွင့္ 
သတၳဳတြင္းဥပေဒတြင္မပါသည့္ အျခား ဓါတ္သတၳဳမ်ားအေပၚေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာက္ခံရာ၌ ဥပမာရြံ႕ေစးထုတ္လုပ္မႈ၌ စက္ရုံအလုိက္ သုိ႕မဟုတ္ 
ေျမဧကအလုိက္ ေကာက္ခံသည္မ်ားရိွသလို မာဘယ္ေက်ာက္က့ဲသုိ႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈတြင္မူ ကုဗေပ ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ေငြအခ်ဳိ႕ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ (Ne Tun 
2010) 
r ၁၉၉၅ ျမန္မာ့ေက်ာက္ရတနာဥပေဒအရတြင္ ‘ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆုိသည္မွာ ပတၱျမား၊နီလာ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ စိန္၊ ပန္းည့ံ၊ ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း၊ သုံးပန္လွမ်ဳိးေက်ာက္၊ 
ဖရဲအူ၊ ေရႊတြင္းဝါ၊ ျမမ်ဳိးေက်ာက္၊ ေဂၚမိတ္၊ ထပ္တစ္ရာ၊ စလင္းတူေက်ာက္၊ ဥေဒါင္၊ ေမ်ာ၊ အည့ံနီလာ၊ နဂါးသြဲ႔၊ က်န္စစ္ေရေက်ာက္၊ ပါလဒုတၱာ၊ ျမတူေက်ာက္၊ ပယင္း၊ 
ပုလဲျပာ သုိ႔မဟုတ္ နက္ဖရုိက္ကို ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ စလင္းအုပ္စု၌ပါ၀င္ေသာ ရတနာတန္း၀င္ေက်ာက္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ 
သတၱတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အမိန္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဟု သတ္မွတ္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္’ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။  
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ယင္းပုဒ္မမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒ တြင္ ပါရိွသည့္လကဝ္တ္ရတနာ၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း 

တို႔အေပၚ ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္မ်ား စသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္ ကိကုည္ီေတာ့ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရမည့္ အေနအထားတြင္ရွိ 

ပါသည္။  

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႔ကို အထူးကုန္စည္မ်ားအျဖစ္ 

ထည့္သြင္း သတ္မွတထ္ားၿပီး ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈအတြက ္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 

ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ ႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်ကရ္တနာမ်ား (မေသြးရေသးေသာ) အတြက္ 

အေရာင္းတန္ဖိုး၏ ၃၀% အား အခြန္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေသြးထားၿပီးေသာ အဖုိးတန္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက ္ ၁၅% 

ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။63 ယင္းေက်ာက္မ်က္အရိုင္းမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို ၃၀% အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

ျဖတ္ေတာက္ေသြးၿပီး ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိုမူ ၁၀% အခြန္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈအပၚ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအား ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ အျဖစ္စုစည္းၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းသည္။64  

ေရနႏွံင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ 

ဇယား ၄ ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

သက္ဆုိင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း 

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန  စြမ္းအင္စီမံေရးဦးစီးဌာန 

ဥပေဒ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္စာခ်ဳပ္ (contracts) မ်ားက အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေအာက္ပါ ဥပေဒမ်ားကုိ လက္ေတြ႕တြင္ 
မက်င့္သုံးေတာ့ပါ - 
၁၉၁၈ ေရနံေျမ အက္ဥပေဒ 
၁၉၁၈ ေရနံေျမ နည္းဥပေဒ 
၁၉၁၈ ေရနံေျမ အက္ဥပေဒေအာက္မွ အမိန္႕ေၾကျငာခ်က္မ်ား 
၁၉၃၄ ေရနံထြက္ပစၥည္း အက္ဥပေဒ 
၁၉၃၄ ေရနံထြက္ပစၥည္း နည္းဥပေဒ65 

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား  
 
 
 
 

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) - ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
ေရနံစိမ္းႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း 
ျမန္မာ့ေရနံဓါတုေဗဒလုပ္ငန္း (MPE) - ေရနံခ်က္စက္ရုံ ၃ ရုံ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာစက္ရုံ ၅ ရုံ၊ ေရနံဓါတ္ေငြ႕ရည္ စက္ရုံ ၃ရုံ၊ 
မက္သေနာစက္ရုံ ၁ ရုံႏွင့္ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ စက္ရုံ ၁ ရုံ တုိ႕အား လည္ပတ္ျခင္း  
ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPPE) - ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 

Royalty စာခ်ဳပ္ (contract) အမ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ  
ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန ္ ေရနံစိမ္းအတြက္ ၅%  

သဘာဝဓါတ္ေငြအတြက္ ၈% 
အျခားျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမ်ား - ေရနံစိမ္း ၅%၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၅% 

 

လက္ရိွတြင္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက ္ (on shore blocks) ၁၇ကြကတ္ြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁၆ ခု ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး၊ ကမ္းလြန္ 

လုပ္ကြက ္(offshore blocks) ၂ဝ တြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁၅ ခုမွ စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈႏွင့္ ထတု္လုပ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္။66 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မတ္လ ၂ဝ၁၄တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈမ်ားအတြက္ ေရတိမ္လုပ္ကြက ္၁၀ ကြက္ႏွင့္ ေရနက္ 

လုပ္ကြက ္ ၁၀ ကြက ္ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါေခၚယူ ေပးအပ္ခ့ဲသည္။67 စမ္းသပ္တိုင္းတာၿပီး သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွာ ၂၀.၁၁ ထရီလီယံ 

ကုဗေပခန္႕ရိွၿပီး ရွာေဖြမႈအရမ်ားျပားစြာေတြ႕ရိွႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု သိရသည္။68 အဓိက ကမ္းလြန္စီမံကိန္း 

မ်ားမွာ ရတနာ၊ ရဲတံခြန္၊ ေဇာတိက ႏွင့္ ေရႊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး အျခား ကုန္တြင္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း 

လုပ္ကြက ္၆၅ ခုလည္း ရိွပါသည္။ ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လိငု္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ ဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လိုင္းမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံဆီသို႔ သြယ္တန္းထားၿပီး၊ 

ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္ပိုက္လိုင္းမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြယတ္န္းထားသည္။69  
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ပုံညႊန္း ၄ ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈ ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

 
ရင္းျမစ္ - Central Statistical Office, ‘Selected Monthly Economic Indicators’ 

ပုံညႊန္း ၅ ၊ ေရနံစိမ္း ထုတ္လုပမ္ႈ ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

 
ရင္းျမစ္ - Central Statistical Office, ‘Selected Monthly Economic Indicators’ 

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ မွရေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘတ္ဂ်က္အတြင္းသို႔ တိကု္ရိုက္ႏွင့္ သြယ္၀ိုကလ္မ္းေၾကာင္းမ်ား (အခြန္ႏွင့္ 

အခြန္မဟုတ္ေသာရေငြမ်ား)မွ ဝင္ေရာက္ပါသည္။ ေရနံထက္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွ ပုိမိုရရိွပါသည္။ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ 

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ တစ္မ်ိဳးတည္း တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၅ ဘီလီယ ံ ရရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံ၏တင္ပုိ႔မႈစုစုေပါင္း၏ ၃၀% 

ရွိပါသည္။70  
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ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ MOGE ျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ထတု္လုပ္မႈအေပၚ 

ခြဲေဝမႈ စာခ်ဳပ္ (production-sharing contract)ျဖင့္ လုပ္ကို္င္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။s ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရနံခ်က္စက္ရုံ ၃ ရုံရွိၿပီး၊ 

ျမန္မာ့ေရနံဓါတုေဗဒလုပ္ငန္း (MPE) က လည္ပတေ္ဆာင္ရြက္ပါသည္။ MOGE ဘ႑ာေရးဌာနမွ အရာရိွမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာ 

တြင္ စာခ်ဳပ္ (contract) မ်ားမွာ ကြဲျပားမႈရိွေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ MOGE သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပါဝင္မႈ အတြက ္၁၅% မွ ၂၀% 

အၾကား ရရွိေၾကာင္းသိရသည္။71 MOGE မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရနံအတြက ္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝမႈ စာခ်ဳပ္ (production 

sharing contract) မ်ားအရ အစိုးရသည္ ကန္ထရုိက္တာလုပ္ငန္း (contactor) ထံမွ -  

 ရရိွသည့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းအတြက္ royalty  ၁၂.၅%  
 အသားတင္ အျမတ္အစြန္းမွ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅% 

 (ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း၏ ၉၀%တြင္ေရာင္းခ်ေသာ) ေရနံထြက္ပစၥည္းအတြက္ 
ကန္ထရုိကတ္ာ၏ အျမတ္ေငြခြဲတမ္းအျဖစ္၂၀% တို႔ အသီးသီးရရိွပါသည္။t  

ထို႔အျပင္ စာခ်ဳပ္ပါ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အစီအစဥ္ အေပၚမူတည္၍ အစုိးရသည္ လက္မွတေ္ရးထုိးမႈႏွင့္ 

ထုတလ္ုပ္မႈ အပိုေဆာင္းရေငြမ်ား (signing and production bonuses)၊ သတ္မတွ္ခံစားခြင့္မ်ား(entitlements)၊ ခြဲတမ္းခ်ေပး 

မႈမ်ား (allocations of shares)၊ သယယ္ူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္မ်ား၊ သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးရန္ပုံေငြမ်ားကုိလည္း ရရွိပါသည္။ Royalty ႏွင့္ 

လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ အပိုေဆာင္းရေငြမ်ားကုိ စြမ္းအင္စီမံေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းရၿပီး MOGE မွ ထုတ္လုပ္မႈအပုိေဆာင္းရေငြႏွင့္ 

၁၅-၂၀% ခြဲတမ္းကို ေကာက္ခံပါသည္။  

MOGE ဘ႑ာေရးဌာနမွ အရာရိွမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းရာတြင္ ေငြေပးသြင္းမႈမ်ားကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ျမန္မာ့ 

ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားမွသကဆ္ိုင္ရာဘဏ္တစ္ခု၌ MOGE၏ ေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းရ 

ေၾကာင္းသိရသည္။ Royalties မ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္မွတဆင့္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနသို႔ တိကု္ရိုက္ 

ေငြေပးေခ်မႈအျဖစ္ (direct payment order) လစဥ္လႊေဲျပာင္းေပးသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္၂၅%အား 

သယံဇာတထတုယ္ူသည့္ ေနရာေဒသတြင္မဟုတဘ္ ဲ ကုမၸဏီအေျခစုိက္ရာ ေနရာတြင္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသုိ႔  

တိုက္ရုိက္ ေပးေဆာင္သည္ (ဥပမာ TOTAL ကမုၸဏီသည္ ရန္ကုန္တြင္ TOTAL Myanmar အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထာသည္)။u72 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ အရ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားအား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ကာလမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္လွ်င္ ၄င္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကာလမ်ားမွာ ငါးႏွစ္ခန္႔ 

ၾကာျမွင့္ႏိုင္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစတင္ခ်ိန္တြင္ အက်ံဳးဝင္ပါမည္။  

MOGE ဘ႑ာေရးဌာနမွာ အရာရိွမ်ား မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ဝင္ေငြအားလုံးမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရွိ MOGE ၏ေငြစာရင္း 

သို႔ ေရာက္ရွိ ၿပီး ႏွစ္တစ္ႏွစ္အကုန္တြင္ အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခား SOE မ်ားျဖင့္ ျပန္ခြဲသည္ဟ ုသိရပါသည္ (ပံုညႊန္း ၃ကို 

ၾကည့္ရန္)။ MOGE သည ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန သို႔ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ ေပးပို႕ရာတြင္ MOGE ရုံးခ်ဳပ္မွ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 

စီမံကိန္း အသီးသီးမွ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြခြန္၊ အရံႈး အျမတ္စာရင္းတို႔ကိ ုစုစည္း ေပးပို႔ပါသည္။73 MOGE ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝင္ေငြခြန္အား 

လစာေငြမွ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး၊ သကဆ္ိုင္သည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသုိ႔ ေပးသြင္းပါသည္ဟုသိရိွရသည္။74  

အထကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိက ဝင္ေငြမ်ားအျပင္၊ ၁၉၃၄ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒအရ ေရနံစိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ 

အတြက ္ အနည္းငယ္ေသာ အခြန္အခ်ိဳ႕ကိ ု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းရပါသည္။ MOGE မွ အရာရိွမ်ား၏ 

ေျပာၾကားခ်က္အရ ေရနံစိမ္း ဂါလ ံ ၄၀ တြင္ ၁ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ တူးေဖာ္သည့္ ေဒသမွ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအပ္ုရံုးသုိ႔ ေပးသြင္းရေၾကာင္း 

သိရွိရသည္။75  

                                                            
s MOGE ၂၀၁၁ presendtation တစ္ခုအရ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ကြက္အမ်ဳိးအစားမ်ားအား ‘PSC and EP (Onshore) Exploration, PSC (Offshore) Areas, 
IOR / PCC  (Onshore) Improved, Oil Recovery, and RSF (Onshore) Marginal Field Development.’ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားကုိ MOGE ကိုယ္တုိင္လုပ္ကုိင္ရန္ ထားရိွေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ခဲ့သည့္ MOGE အရာရိွမ်ားကေျပာပါသည္။ 
t သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕အတြက္ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ ၂၅% အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္  
u ယင္းေပးေငြမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ေပးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ Shwe ႏွင့္ PCMA တုိ႔မွာ သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ခြဲသြင္းေၾကာင္း သိရသည္။  
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သစ္လုပင္နး္ 

ဇယား ၅ ၊ သစ္လုပ္ငန္း က႑ 

သက္ဆုိင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF)  သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမတုိင္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဌာနမ်ား  

ဥပေဒ ၁၉၉၂ ျမန္မာ့သစ္ေတာ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ျမန္မာ့ သစ္ေတာ မူဝါဒ၊ ၁၉၉၅ အစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာဆုိင္ရာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား  

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား  

ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္း (MTE) 

Royalties အက်ံဳးမဝင္ပါ၊ ေပးေငြပုံစံမ်ား ကြဲျပားပါသည္ 
ကုန္သြယ္ 
လုပင္န္းခြန ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ကၽြန္း၊ သစ္မာသစ္လုံးႏွင့္ အေျခခံအဆင့္သာ ခြဲစိတ္ထားေသာ 
သစ္ခြဲသားမ်ားအတြက္ ၂၅ % ႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈအတြက္ ေရာင္းရေငြအေပၚ ၅၀% အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၄ ဧၿပီလမွ စတင္၍ သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔မႈအား ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကအဖုိးတန္သစ္မွာ ကၽြန္းသစ္ျဖစ္ၿပီး အျခားတန္ဖုိးျမင့္သစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာလည္းရွိပါသည္။76 သစ္အလံုးလိုက္ 

တင္ပို႔မႈအား ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ တင္ပို႔ခြင့္မျပဳေတာ့ဘ ဲ၄င္းမွာ ထပ္ဆင့္တန္ဖုိးျမင့္ ထတုက္ုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုအားေပး 

ရန္ရည္ရြယ္သည္ ဟ ုသိရသည္။77  

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္းပင္ စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ္လည္း ပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန 

ေအာက္မွ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (MTE)  သည္သာ ကၽြန္းသစ္ ကိ ုထုတ္ယူခြင့္ ရွိပါသည္။78 

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ အရာရိွမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ သစ္ထုတလ္ုပ္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ 

သစ္အေခ်ာထည္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ျပည္ပသို႔ တရားဝင္သစ္တင္ပို႔မႈအတြက ္MTE ၏ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ ္ ရရိွရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတြင္ သစ္ထတု္ေရးဌာန၊ ျပည္ပ/ျပည္တြင္း 

ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနမ်ား အပါအဝင္ ဌာန ရွစ္ခု ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။  ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ သစ္အေခ်ာထည္ 

ထုတလ္ုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြခြဲတမ္းမ်ားမွာ 

စာခ်ဳပ္တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚမူတည္ေၾကာင္း သိရသည္။79  

ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ရင္ႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုအရ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္း(MTE) သည္ သစ္ထုတယ္ူမႈအတြက ္ပုဂၢလိက 

ကုမၸဏီမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ျပန္စာခ်ဳပ ္ (subcontracts) ၍ လုပ္ကုိင္ေစၿပီး၊ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအတြက္ သစ္ထုတ္ေပး 

ပါသည္။v80 သစ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထုတယ္ူရရိွေသာ သစ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက ကုမၸဏီသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ် 

ပါသည္။ ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းႏႈန္းမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ နိမ့္ေလ့ရွိိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သစ္ထုတသ္ည့္ 

ကုမၸဏီက ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သစ္ထုတ္ေပးေသာ ကုမၸဏီအား 

သစ္ထတု္ရာတြင္ ၄င္းက်ခံထားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ၄၀ %ခန္႕ကို ျပန္လည္ ထုတ္ေပးပါသည္။81 ဝန္ႀကီးဌာနမွာ 

အရာရိွမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက ေပးေဆာင္ရန္ ေငြမ်ားကုိ ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ ္ မႏၱေလးရိွ ၄င္းတို႔ 

ကုမၸဏီရံုးစုိက္ရာတြင္ ေပးေဆာင္ၿပီး၊ သစ္ထုတယ္သူည့္ ေဒသတြင္ ေပးေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းသရိသည္။82  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အရာရိွမ်ားမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ သစ္ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား ကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 

(MTE) က ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရွ ိသစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းပါသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ သစ္ေတာဌာနမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတို႔သည္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ေငြစာရင္းသို႔ royalties မ်ားကိ ု တိုက္ရိုက္ေပးသြင္းေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။83 ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ 

                                                            
v စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Forest Products Joint Venture Corporation Ltd. က့ဲသုိ႔ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္အစုိးရကုမၸဏီမ်ား (se-governmental) 
လည္းပါ၀င္ပါသည္။ Forest Products Joint Venture Corporation Ltd. သည္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (MTE) ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ အျခား ပုဂၢလိကရွယ္ယာ၀င္ 
ထည့္၀င္သူမ်ားျဖင့္ ၄၅-၁၀-၄၅ ခြဲတမ္းျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။  (ThuraSwiss 
2013) 
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လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ တြင္လည္းေကာင္း အပ္ႏွံေပးသြင္းၿပီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ စာရင္း 

စစ္ေဆးေပးေၾကာင္း သိရသည္။84  

သစ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကာလ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အၾကား ေပးအပ္ႏိုင္ 

ေၾကာင္းသိရၿပီး၊ ၄င္းတြင္ သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ သစ္ထတု္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား မပါဝင္ပါ။85 MOECAF သည္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ အတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္သျဖင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) သို႔ အဆိုျပဳ 

လာေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အတြက ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို လည္း အတိုင္ပင္ခံ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသမိ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးကိယု္တိုင ္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ 

အျဖစ္ပါဝင္ပါသည္။  

စီးပြားျဖစ္ သစ္မာစုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားကုိ သီးျခားစနစ္ျဖင့္စီမံခန္႔ခြဲၿပီး၊ ပုဂၢလိကပါဝင္မႈကို ျမွင့္တင္လ်က္ရွသိည္ဟ ုဆိုပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးမႈ 

မ်ားအတြက္ သစ္ပင္မ်ား သကတ္မ္း အႏွစ္ ၂၅-၃၅ ခန္႔ တြင္ ခုတ္လွၿဲပီး ေနာက္ ဝင္ေငြ ၁ဝ % ကိ ုအစိုးရသို႔ ေပးသြင္းရသည္။ 86 

ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိင္ 

သစ္ေတာ အေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ထုတယ္ူႏုိင္ျခင္းမ်ား မရွိေသးဟု ဆိုပါသည္။87 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရိွေသာ 

သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအုပ္စု ၅၂၇ ဖြဲ႕ရိွၿပီး ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။88 89  

ေရအားလွ်ပစ္စ္ 
ဇယား ၆ ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

သက္ဆုိင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန (MOEP)  ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
ဦးစီးဌာန  
လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန  
အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား  

ဥပေဒ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚမူတည္ပါသည္။ ၁၉၄၈ လွ်ပ္စစ္ အက္ဥပေဒ၊ ၄င္းအား ျပင္ဆင္ေသာ ၁၉၆၇ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၇
ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒ၊ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒအသစ္ကုိ ယခု ေရးဆြဲလ်က္ရိွသည္  

ႏုိင္ငံပုိင္ 
စီးပြားေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  

ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္MOEP ေအာက္မွ အျခားေသာ SOE မ်ား၊  

 

ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈစုစုေပါင္း၏ ၇၀% ကို ေပးေဝထားၿပီး စုစုေပါင္းတပ္ဆင္အင္အား ၄၆၁၀၁ မဂၢါဝပ္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း သရိသည္။90 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ျမစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာဝတ၊ီ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္ ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္မ်ားမွာ 

ထုတယ္ူႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပမာဏမွာ အနည္းဆံုး ၁၀၀,၀၀၀ မဂၢါဝပ္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။  

ဆည္ စီမံကိန္းမ်ားအား အရြယ္အစားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆညေ္ျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ presentation တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေရအား 

လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္စြမ္အားဝန္ႀကီးဌာေအာက္မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ လယယ္ာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မ ွ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည ္ ဟ ု

သိရသည္။  

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု ၂၀ အားလည္ပတ္လွ်က္ရွၿိပီး၊ လယယ္ာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက ္ ေရေပးေဝရန္ တာတမံ ႏွင့္ ဆည္မ်ား အဓိက တည္ေဆာက္ပါသည္။ 
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ယင္းတာတမံ ႏွင့္ ဆည္/ေရကာတာမ်ားတြင္ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ား ပါဝင္ေလ့ရိွသည္။ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 

တာတမံႏွင့္ ဆည္မ်ားမွ တာတမံခြန္ေကာက္ခံပါသည္။w  

ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတလ္ုပ္ျခင္းအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုခ်င္းအေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ စာခ်ဳပ္မ်ား 

တြင္ ျပည္ပမွ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း ႏွင့္ တညေ္ဆာက္-လည္ပတ္-လႊဲေျပာင္းပုံစံ (BOT) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။91  

ေရအားလွ်ပ္စစ္တင္ပို႔မႈမွ ဝင္ေငြမည္မွ်ရရိွသည္ႏွင့္ မည္သို႔ အသံုးခ်မည္ကို ဤကနဦးေလ့လာမႈစာတမ္းတြင္ မသိရွိရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အား ပုိမိုသုေတသနျပဳေလ့လာႏုိင္ရန္လိုပါသည္။  

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ သိရသည္မွာ ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတစ္ား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျပည္နယ/္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္အေ၀း 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားက 

စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အရြယ္အစားကုိ မသတ္မတွ္ရေသးေၾကာင္း 

သိရသည္။92  

၂.၅ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒx 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ပုဒ္မ ၃၉ဝ တြင္ ‘ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ကညီူရန္တာဝန္ရိွသည္ - (က) 

အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကိ ုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ (ခ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ (ဂ) 

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျမင့္မားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ (ဃ) အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း’ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္တို႔အား 

အကန္႔အသတအ္ခ်ဳိ႕ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကိ ုလည္း ေတြ႕ရပါသည္ (အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၂) ။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၂၀၁၂ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကိ ု

မတ္လ ၂၀၁၂ တြင္ထတု္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ၏ အေရးႀကီးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးအား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္းခ်က္ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။93 ၂၀၁၂ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဥပေဒမွာ က်ယ္ျပန္႕သည့္ မူေဘာင္သေဘာ ပုိေဆာင္ၿပီး လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 

(နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား) လိုအပ္ပါေသးသည္။  

ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ နည္းဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းပါရိွေသာ ပတဝ္န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က ္(EIA) 

လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။94 EIA စနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 

ဥပေဒက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) ကို ေပးအပ္ထားသည့္ ‘တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္’ 

ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ၂၀၁၃ တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရန္ ေစာင့္ေနရဆဲ 

ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားအရ ၄င္းအား ၂၀၁၄ ႏွစ္လယ ္ အေက်ာ္တြင္ အတည္ျပဳဖြယ္ရွိသည္ဟ ု သိရသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ EIA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ပိုမုိအေသးစိပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ကိုလည္း MOECAF က ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး နည္းဥပေဒထြက္ရွိအၿပီးတြင္ ၄င္းတို႔ကို ထတု္ျပန္သြားမည္ဟ ုသိရသည္။  

နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလပု္နည္းမ်ားအားျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားပါဝင္သည့္ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) အတြက ္ရွင္းလင္းသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ 

                                                            
w ၂၀၀၆ခုႏွစ္မတိုင္မီွတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ တာတမံခြန္ကုိေကာက္ယူခ့ဲၿပီး၊ ယခု ယင္းတာ၀န္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Ne Tun 2010) 
x ဤအခန္းအား Vermont Law School မွ Martin Cosier ကေရးသားေပးပါသည္။  
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ကိ ု ခ်မွတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ EIA စနစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္ႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား စဥ္းစားရာတြင္ 

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒတြင္ ပါရိွသည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖင့္လည္း ကိကု္ညီေစရန္ ခ်ိတ္ဆကေ္ရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယင္းပုံစံ၌ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC)သို႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈအတြက ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ MOECAF ထံမွ EIA လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတက္ိ ု တင္ျပႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည ္

ျဖစ္သည္။  

၂၀၁၂ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ တြင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက ္ အခန္း ၁ ခန္း 

ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၄င္းတြင္ ထိန္းသိမ္းရန္သယံဇာတမ်ားစာရင္း (သစ္ေတာ၊ ေျမ၊ ေရ၊ ဓါတ္သတၳဳ၊ 

စိုက္ပ်ဳိးေရး အရင္းအျမစ္မ်ား) ကိုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းရန္ မည္သို႔ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ သကဆ္ိုင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထန္ိးသိမ္းျခင္း၊ 

စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳျခင္း၊ စဥ္ဆကမ္ျပတ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။95 ထို႔ေၾကာင့္ 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမွာ ယခုအခ်ိန္အထ ိ သယံဇာတမ်ား အေပၚသီးသန္႔ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

တာဝန္ မ်ား အရသာ စီမံခန္႕ခြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း နားလည္ႏုိင္ပါသည္။  

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံအခ်က္အခ်ိဳ႕ကိ ု လက္ရိွဥပေဒတြင္ 

ထည့္သြင္း ထားႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္းကို သိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထတု္ေဖာ္ 

ျပသျခင္း၊ ျပည္သူလထူ ုပါဝင္မႈ၊ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚထည့္သြင္းစဥ္စားခ်က္မ်ား 

စသည္တို႔ ပါဝင္ ပါသည္။ ယင္းဟာကြက္မ်ားမွာ  နည္းပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဟာကြက္မ်ားက လက္ရိွအင္စတီက်ဳးရွင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုငသ္ည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 

ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းသကဲြဲမႈ လိုအပ္ခ်ကရ္ွိေနေၾကာင္း ျပေနပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အဓိကဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ 

ဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ ယခင္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္တြင္ ဦးစီးဌာနအသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန (ECD)ကို အသစ္ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။  ECD သည္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက ္အဓိကတာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဤဌာနမွာ ယခင္ 

ဝန္ထမ္း ၂၈ခန္႕ျဖင့္စတင္ရာမွ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဤသို႔ 

ဝန္ထမ္းအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးျမွင့္လာမႈေၾကာင့္ ဌာန၏တာဝန္မ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

တစ္ဖက္တြင္ ဤဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ 

ထိန္းသိမ္း အသကဝ္င္ေအာင္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားကုိလည္း ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖုိ႕ အေရးႀကီးပါသည္။  

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္၌ ECD ရံုးမ်ားဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ၂၀၁၄ 

ႏွစ္လယ္အထိ ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ ECD ရုံး ၅ ရံုးဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ၅ ရံုး ကိ ု၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 

တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်န္ရိွေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း ၄ခု ၌ ECD ရံုးမ်ား ဆကလ္က္ဖြဲ႕စည္းသြား 

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ခရိုင္အဆင့္ ECD ရံုး ၆၇ ခု ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၃၃၆ ခု ကိုလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ဤဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနျဖင့္ ပုံသ႑ာန္တူညီၿပီး  

ဤဌာနအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ျပည္နယ္၊ တိင္ုးေဒသႀကီး ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 

မည္သို႔အေကာင္းဆံုး ခြဲေ၀ႏုိင္မည္ကိ ုစဥ္းစားစရာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္လည္းရွိေနပါသည္။  
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အခန္း ၃ - ေဒသဆုိငရ္ာ အစိးုရမ်ား၏ အခနး္က႑ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိငု္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားကုိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ပံုေဖာ္မႈအရ မတ္လ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ 

ခဲ့သည္။y  လကရ္ွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ခုႏွစ္ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီး ခုႏွစ္ခု၊ ကိယု္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ငါးခုႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ၁ ခု အျပင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကိ ု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အသီးသီးက ဦးေဆာင္ပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးမ်ား 

ပါဝင္ပါသည္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစု၌ အနည္းဆံုး ကိုးဦး ပါဝင္သည)္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယမ္်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ေလးပံုတစ္ပုံ အေရအတြက ္ ရိွေသာ 

ခန္႔အပ္ခံ တပ္မေတာ္သား ကိယု္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြ ကိစၥတို႔အေပၚတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္မွ ပါဝင္ 

ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၂ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ စာရင္းကို 

ေဖာ္ျပထားၿပီး ၄င္းသည္တနည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခြင့္ရိွသည့္ နယ္ပယ္ 

အတိုင္းအတာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ သတၳဳ ႏွင့္ သစ္ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇယား ၂ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ ဆားႏွင့္ ဆားထြက္ပစၥည္း၊ ထင္းစိုက္ခင္း စသည္တို႔သာ ပါဝင္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ တြင္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွ ေကာက္ခံပုိင္ခြင့္ ရွိေသာ အခြန္ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယား ၂ ႏွင့္ ၅ ကို ဤစာတမ္း၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ႏွင့္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိငု္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 

ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈ တို႔တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ရန္ အတိုင္းအတာ တစ္စံုတစ္ရာအား (၁) ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 

မ်ားဘက္မွ အခ်ဳိ႕ေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (၂) 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဘက္မွ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္လာ 

ရပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ သယဇံာတမ်ားမွ ဝင္ေငြ ေကာက္ခံရရိွမႈ နည္းပါးသည့္တိုင္ ၄င္းတို႔၏ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးတာဝန္မ်ားမွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ 

သယံဇာတစီမံခန္႕ခြဲေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၏ အစ 

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။  
ဇယား ၇ ၊ လက္ရိွ သယံဇာတစီမအုံပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ား  

 စီမံခန႕္ခြဲမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ဗဟုိ ေဒသဆုိင္ရာ 

ဝင္ေငြ ဗဟုိ ဥပမာ (က) - ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊
လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ရေငြမ်ား ႏွစ္ခုစလုံး 
ဗဟုိကကုိင္တြယ္ 

ဥပမာ (ခ) - အေသးစား သတၳဳလုပ္ငန္း၊
အဆုိျပဳခ်က္ (လုိင္စင္ကုိ ေဒသဆုိင္ရာက 
ထုတ္ေပးၿပီး၊ ဝင္ေငြမွာ ဗဟုိသုိ႔ေရာက္ရိွ) 

ေဒသဆုိင္ရာ ဥပမာ (ဂ) - သစ္အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕၊ 
MOECAF က စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ဝင္ေငြမွာ 
ျပည္နယ္/တုိင္းသုိ႔ ဘတ္ဂ်က္သုိ႔ဝင္ေရာက္ 

ဥပမာ (ဃ) ျမန္မာ့ဆားႏွင့္ 
အဏၰဝါဓါတုေဗဒလုပ္ငန္းေအာက္မွ 
ဆားထြက္ပစၥည္းမ်ား 

                                                            
y ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ုထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ National Reform Steering Committee ကုိဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ဆပ္ေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ 
Delivery Units ၂၆ ခုကုိလည္း ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ State and Region Governments in Myanmar (Nixon et al. 2013) အေသးစိပ္ 
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။  
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၃.၁ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Fiscal Decentralization)  

ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလလဲ်က္ ရွိသည။္ ဆင္းရဲမႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဗဟိုအစိုးရမွ ‘ပံုေသနည္းအေျခခံ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ’ (Formula 

based transfers) မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရိွေၾကာင္း သရိသည္။ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

အတြက ္လမ္းျပေျမပုံကို ဤစာတမ္း၏ တြဲဖက ္စာတမ္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး (Nixon and 

Joelene) တြင္ ေလလ့ာ သံုးသပ္ထားပါသည္။96  

သမၼတ၏ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ိဳ႕ကို ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္မွ ၄င္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။97 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားကိုလည္း 

တိုးျမွင့္ေပးခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတဂ္်က္မ်ားသုိ႔ 

ေထာက္ပံ့ေငြ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္ ခ်ထားေပးမႈမွာ တိုင္းျပည၏္ အရပ္ရပ္သံုးစြဲေငြ၏ ၃.၆% သာရိွေသာ္လည္း98 ၂၀၁၄-၁၅ 

ဘတ္ဂ်က္တြင္ ယင္းပမာဏ၏ သံုးဆခန္႔ တိုးျမွင့္လာၿပီး ၁၁.၈% ရိွပါသည္။99  

လက္ရိွစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ေနရာ ေဒသအလိုက္မဟုတဘ္ ဲ က႑အလုိကဝ္န္ႀကီးဌာနမ်ား 

အေနျဖင့္သာ မွတ္တမ္းတင္ထားရာ အစုိးရ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း ကို 

မသိရွိရပါ။z အခ်ဳိ႕ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးအၾကားႏွင့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား ကုန္သြယ္မႈ 

လမ္းေၾကာင္း မ်ားကုိ ဗဟိုျပဳသည့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္း ႏွင့္ သယံဇာတထြက္ရွိေသာ နယ္စပ္ေဒသ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 

သို႔ ပုိမို၍ သယံဇာတမွရေငြမ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးမႈတို႕ အၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား ရိွေနၾကာင္းကို သတိမမိူၾက ပါသည္။100  

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိငု္းေဒသႀကီးဘတဂ္်က္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ SOE အခ်ိဳ႕တို႔မွ ရရိွေသာ ‘ကိုယ္ပုိင္ရင္းျမစ္ဝင္ေငြ’ 

(own-source revenue) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံမွ ရရိွေသာ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ စုစုေပါင္း 

ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကို ေဒသတြင္းရေငြႏွင့္ သံုးေငြအၾကား ကြာဟခ်က္လိုေငြႏွင့္ ယမန္ႏွစ္မ်ားမွ အစဥ္အလာမ်ားကုိ အေျချပဳ၍ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အၾကား အဆိုျပဳမႈ၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိ ု ျဖတ္သန္းၿပီး 

ဆံုးျဖတ္ရပါသည္။ ကခ်င္လြတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးမွ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းရာတြင္ ‘ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်ကက္ေတာ့ ႏွစ္စဥ္လိုေငြျပပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ လိုအပတ္ဲ့ ေငြကို ေနျပည္ေတာ္က ျဖည့္ေပးရတယ္’ ဟုေျပာသည္။101 ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္ဝင္ေငြ 

အျဖစ္ ဝင္ေငြ ပိုမိုေကာက္ခံရရွိပါကလည္း ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က ္ ပိုတိုးလာသည္ (တစ္က်ပ္တိုး၍ ေကာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 

ဘတ္ဂ်က္လည္း တစ္က်ပ္တိုးသည္) ဆိုသည့္ သေဘာမ်ဳိး မရိွေၾကာင္း နားလည္ႏုိင္ပါသည္ (၄င္းမွာ ဝင္ေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈဆိုင္ရာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ု တိုးတက္လာဖုိ႕ အဟန္႕အတားျဖစ္ေနပါသည္)။ အဓိကက်ေသာ ကိုယ္ပုိငရ္င္းျမစ္ဝင္ေငြမ်ားမွာ စည္ပင္ 

အခြန္မ်ား၊ ျပည္နယ ္ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ ရေငြမ်ားတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။102 

 

 

 

 

                                                            
z ‘ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိဌာန အေပၚ ဗဟုိတာဝန္အားျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ဌာနမ်ားအတြက ္ဘတ္ဂ်က္ကုိ သီးသန္႔မေဖၚျပထားပါ၊ 
မိခင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ သုံးစြဲေငြ ပမာဏကုိ သိႏုိင္သည့္ 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္မွတ္တမ္းမရိွေသးပါ။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးေမးခြန္းျဖစ္သည့္ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျပည္သူ႔ 
ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကုိ မည္သုိ႔၊ မည္မွ် ဗဟုိခ်ုပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ထားသနည္း’ ဆုိသည့္ေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရိွပါသည္။ (Nixon and Joelene, 2014). 
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ပုံညႊန္း ၆ ၊  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စစုုေပါငး္ သုံးေငြထဲမ ွကုိယ္ပုိငရ္င္းျမစ္ဝင္ေငြ၊ ၂၀၁၃-၁၄ 

 
ရင္းျမစ္ -  ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ား၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း   

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ကိယု္ပိုင္ရင္းျမစ္ဝင္ေငြမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ထကဝ္ကေ္အာက္တြင္ ရိွၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ 

ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ၄၂ % ရွိပါသည္။  

အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဥပေဒျပဳစာရင္းကို ေဖာ္ျပထားရာတြင္ က႑ ရွစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။ က႑ 

တစ္ခုစီအတြက္ ေပးထားခ်က္မ်ားမွာ နည္းပါးလွသည့္ အျပင္ အမ်ားစု ဆိသုလိုမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ျပန္လည္ အေသးစိပ္ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေပးရန္ လိုအပလ္်က္ရွိပါသည္။103 သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ 

ဥပေဒျပဳရန္နယ္ပယ္မ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္တုိင္၊ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ မည္မွ်သာ တာဝန္ 

လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္သည္ဟ ုကန္႕သတ္ထားျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  

မွတ္စု ၂ ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခပုံဥပေဒ၊ ဇယား ၂ 

တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရငး္ (ဇယား ၂)

၄။ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင္႔ သစ္ေတာက႑ 

(က) ျပည္ေထာင္စုုက စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရိွသည္႔ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုုတ္လုုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွ အပ မဟာဓာတ္အားလုုိင္း ႏွင္႔ 

ဆက္သြယ္ျခင္းမရိွေသာ တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရိွသည့္ အလတ္စားႏွင္႔ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 

ထုုတ္လုုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊  

(ခ) ဆားႏွင္႔ ဆားထြက္ပစၥည္း၊ 

(ဂ) တုုိင္းေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ 

       (ဃ) ေက်းလက္ထင္းစုုိက္ခင္း၊ 

       (င) အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၊ ရုုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္။ 

 

အေျခခံဥပေဒ ၏ ဇယား ၅ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၄င္းတို႔တြင္ သယဇံာတႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အေထြေထြအပု္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံေသာ ေျမခြန္ႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳခြန္၊ သစ္ေတာဌာန 
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မွ ေကာက္ခံသည့္ သတ္မွတထ္ားေသာ သစ္မ်ားႏွင္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ ႏွင့္ အေသးစားေရအား 

လွ်ပ္စစ္အခ်ဳိ႕မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲခမ်ား ပါဝင္ပါသည္။104 ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတဂ္်က္မ်ား၌ 

ဓါတ္သတၳဳမ်ား (ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည္) ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ 

ပစၥည္းမ်ား (ျပည္နယ္ သစ္ေတာဌာနမွ ေကာက္ခံသည္) မွ အခြန္ရေငြကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ဇယား ၈ ၊ ဓါတ္သတၳဳႏွင့္ သစေ္တာထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္မ်ားမွရရွေိသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးဝငေ္ငြ၊               ၂၀၁၃-
၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 

ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီး 

ဓါတ္သတၳဳမ်ားထုတ္ယူမႈအတြက္  ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ 
(က်ပသ္န္းေပါင္း) 

သစ္ေတာပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူမႈအတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ 
(က်ပသ္န္းေပါင္း) 

ဧရာဝတီ ၁၁.၇၈၇ ၄၀၀.၅၇၃ 

ပခူဲး ၁၅.၉၃၈ ၂၄၁.၈၈ 

ခ်င္း ၀.၀၈၈ ၁၃.၂၇၄ 

ကခ်င္ ၁.၁၂၂ ၁၂၅.၃၀၄ 

ကရင္ ၁.၇၅ ၂၉၇.၃၇၂ 

ကယား ၀.၃ ၂၅.၅၅၈ 

မေကြး ၁၁.၀၈၅ ၁၂၄.၃၄၃ 

မႏၱေလး ၁၁.၀၈ ၈၄.၇၇၇ 

မြန္ ၆.၄၇၅ ၁၈၁.၃၈၈ 

ရခိုင ္ ၂.၃၃၇ ၁၁၈.၈၉၄ 

စစ္ကုိင္း ၃၁.၇၂၇ ၂၂၄.၆၄၉ 

ရွမ္း ၁၁.၇၉၈ ၁၅၇.၀၁၈ 

တနသၤာရီ ၀.၈၃၂ ၁၂၅.၁၈၅ 

ရန္ကုန္ ၂၇.၇၁၈ ၁၁၀.၀၇၉ 

ရင္းျမစ္ - ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ား၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း   

ယခင္က သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိေသာ ျမန္မာ့ဆားႏွင့္ အဏၰဝါဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းအား အေျခခံဥပေဒ ဇယား၂ ႏွင့္ 

အညီ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၃/၁၄ ဘတ္ဂ်က္ပါ ကိန္းဂဏန္း 

မ်ားအရ ယင္းလုပ္ငန္းမွာ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးဘတဂ္်က ္ရွစ္ခု၌ ခုႏွစ္ခု အရံႈးျပေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ aa 105 

အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတလ္ုပ္သည့္ ဆည္ မ်ားမွာလည္း ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးဘတဂ္်က္သို႔ တစ္စံုတစ္ရာ ထည့္ဝင္ 

ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္သံုးခုမွ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြသို႔ 

၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြစတင္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။106 ရွမ္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာ၏ ေျပာၾကားခ်က္ 

အရ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရံု ၁၀ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲခမ်ားကုိ 

ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြ သို႔ ထည့္ဝင္ေၾကာင္း သိရသည။္107  

ရေငြ၏ ရင္းျမစ္မူလေဒသသို႔ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ derivation principle သေဘာေဆာင္သည့္ အခြန္အခ 

ေကာက္ခံမႈ အခ်ဳိ႕ကိလုည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္ (ဆိုလိသုည္မွာ ေကာက္ခံရရိွခဲ့သည့္ မူလ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ခြဲေပးျခင္း)။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ ္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား၏ ၂၅% ကိ ု ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အရာရိွမ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ 

တြင္ က်ပ္သန္း ၄၀၀ ခန္႔ ရရွိခ့ဲေၾကာင္းေျပာသည္။ သယံဇာတဆိုင္ရာ ဝင္ေငြမ်ားကုိေတာ့ ဤ ပံုစံမ်ဳိး ေကာက္ခံခြဲေဝမႈ 

မျပဳေသးပါ။108  

                                                            
aa အျမတ္ပုိေငြ က်ပ္ ၅ သန္း ျပေသာ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီးမွလြဲ၍ 
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ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန မွရရွိသည့္ သယံဇာတႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေပးေငြမ်ားအား 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ေပးပုိ႔ အစီရင္ခံရာတြင္ ယင္းေငြမ်ားရရိွရာ မူလေဒသ အားျဖင့္ တင္ျပေလ့မရွိပါ။ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ 

ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အား ၄င္းအမွန္တကယ ္ သယံဇာတထတု္ယသူည့္ ေဒသတြင္မဟတု္ဘ ဲ ကုမၸဏီရုံးခ်ဳပ္တည္ရိွသည့္ 

ၿမိဳ႕နယ္မွ အခြန္ရံုးတြင္သာ သြားေရာက္ေပးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။109 အလားတူပင္ MOGE ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရး 

အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္လည္း သယံဇာတထုတယ္မူႈ လုပ္ကြက္မ်ား၏ အရံႈး၊ အျမတ္ကိ ုတေပါင္းတည္း (aggregate) သာေဖာ္ျပၿပီး၊ 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္သို႔ ထည့္ဝင္မႈမ်ားတြင္လည္း ရေငြမ်ား၏ ရင္းျမစ္မူလေဒသကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုသတင္းအခ်က္အလကက္ို ျပညေ္တာင္စုအစုိးရထံသို႔ ေမးျမန္း 

ေတာင္းခံႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကသာ ဤသို႔ျပဳလုပ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။110  

သာဓကအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ သတၳဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းမွ 

ရေငြမ်ားကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃-၁၄ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းသတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ထုတ္ေပးခ့ဲသည့္ ပါမစ္အေရအတြက ္ႏွင့္ ရေငြမ်ားကုိ ရွင္းလင္းထားသည့္ 

စာကို ကခ်င္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။111 ယင္းစာအရ အႀကီးစား ထုတလ္ုပ္ခြင့္ပါမစ ္၃ ေစာင္၊ အေသးစား ထုတလ္ပ္ုခြင့္ ပါမစ္ 

၁၁၀ ေစာင္ ႏွင့္ စမ္းသပ္တိုင္းတာခြင့္ ပါမစ္ ၉၀ ေစာင္ တို႔အား ကုမၸဏီအေရအတြက ္၅၁ ခုကို ထုတ္ေပးထားၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး၊ 

ထံုးေက်ာက္၊ သံသတၳဳ၊ မာဘယ္၊ မိုလစ္ဒီနမ္၊ ခဲ၊ ခဲမျဖဴ-အၿဖိဳက္နက၊္ ဆာပင္တီႏိုက္ ႏွင့္ ေရႊထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း 

သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစာတြင္ ေက်ာက္စမိ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပမထားပါ။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက တရားဝင္ေကာက္ခံရရွိသည္ ရေငြမ်ားမွာ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈပမာဏျဖင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္ပါက 

လြန္စြာေသးငယ္ေသာပမာဏ သာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပပါသည္။  

ဇယား ၉ ၊ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဓါတ္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ ေကာက္ခံရရိွေသာ အခြန္အခမ်ား (ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ 

ေက်ာက္စမ္ိး မပါ၀ငပ္ါ) bb 

 ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ 

ေရႊ 
(က်ပ္သား) 

၁. ေျမငွားရမ္းခ ၂၁.၉၆၃၉ - - 
၂. ဓါတ္သတၳဳခြန္ ၀.၁၃၅၀ ၃၄၂၁၂.၄၀ ၁၀၈.၆၉၅ 
၃.  အမွတ္ (၁) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းသုိ႔ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝမႈ အခ်ဳိး - ၂၈၆၄၆၀.၂၈ - 

၄.  အမွတ္ (၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းသုိ႔ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝမႈ အခ်ဳိး - - ၉၈၇.၂၆၀

 ေပါင္း ၂၂.၀၉၈၉ ၃၂၀၆၇၂.၆၈ ၁၀၈၆.၉၅၅ 
 ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၆) လပတ္     
၁. ေျမငွားရမ္းခ ၁၇.၉၇၅၅ - - 
၂. ဓါတ္သတၳဳခြန္ ၈.၀၃၅၃ ၂၇၈၀၀.၀၀ ၂၆.၉၉၉ 
၃. အမွတ္ (၁) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းသုိ႔ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝမႈ အခ်ဳိး - ၂၀၀၁၆၀.၀၀ - 

၄. အမွတ္ (၂) သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းသုိ႔ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝမႈ အခ်ဳိး - - ၂၄၂.၉၉၂ 

 ေပါင္း ၂၆.၀၁၀၈ ၂၂၇၉၆၀.၀၀ ၂၆၉.၉၉၁
 စုစုေပါင္း ၄၈.၁၀၉၈ ၅၄၈၆၃၂.၆၈ ၁၃၅၆.၉၆၄ 

ရင္းျမစ္ - သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပုိ႔အစီရင္ခံစာ 

                                                            
bb က်ပ္သား သည္ ျမန္မာအေလးခ်ိန္အတုိင္းအတာျဖစ္ၿပီး  ၁ ပိႆာ(၁၀၀ က်ပ္သား)သည္  ၁.၆၃ ကီလုိဂရမ္ျဖင့္ ညီမွ်သည္။  
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ဤကဲ့သုိ႔ ေမးျမန္းေတာင္းခံမႈအေပၚ တံု႕ျပန္သည္ကိ ု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ေရးရာႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈ အေပၚ ပုိမိုပါဝင္ႏိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈဆႏၵ ရွိေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ အျခားေသာျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အရာရိွမ်ားအား ေမးျမန္းရာတြင္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ အကဲဆတသ္ည့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ား 

ေတာင္းခံရန္အတြက ္ တြန္႕ဆုတ္မိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စနစ္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ 

ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ထိုသို႔ေသာ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ိဳးကုိ ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေအာင္ သို႔မဟုတ ္ႏုိင္ငံ၏ ေငြစာရင္းမ်ားတြင္ ရေငြမ်ား၏ 

ရင္းျမစ္မူလ ေဒသကုိ ထည့္သြင္းမွတတ္မ္းတင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

၃.၂ စမံီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိငရ္ာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား 

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားမွာ က႑ 

အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားၾကပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားရိွေသာ္လည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အမွန္တကယ ္ ရွိမေနပါ။112 ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေဒသႏၱရအဆင့္၌ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) က အဓိက ေဆာင္ရြက္ 

ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို တာဝန္ခံရေသာ GAD သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 

ပင္မေက်ာရုိးျဖစ္ေနဆဲပင္။113 ဥပမာအားျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ဳိ႕ (ဥပမာအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း) ရွိေကာင္းရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိငု္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ကို 

အမွန္တကယ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည္မွာ GAD ပင္ျဖစ္သည္ ဟ ု မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။114 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေရြးခ်ယ္ေသာ ျပည္နယ/္ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္လည္း ပါဝင္ၿပီး ၄င္းက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ကိ ု

စာရင္းစစ္ေဆး၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔၏ 

လက္ေအာက္ခသံေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ တာဝန္ခံမႈမွာ ရွင္းလင္းကြဲျပားမႈ မရွိလွပါ။115  

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳဝန္ႀကီး ပါဝင္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီး၌ ျပည္ေထာင္စုပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဗဟိုတာဝန္ေလွ်ာ့ခ် 

ထားသည့္ ‘ျပည္နယ္/တိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမ်ား’ ရွိၾကသည္။cc ဤျပည္နယ္/တိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မိခင္ 

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနကုိ အဓိကတာဝန္ခံၿပီး၊ ျပည္နယ ္သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳဝန္ႀကးီမွာ အတိုင္ပင္ခံ ေနရာတြင္ ရိွပါသည္ (ပုံညႊန္း 

၇ ကိုၾကည့္ရန္)။ အခန္းငယ္ ၂.၅ တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးသည့္အတိုင္း MOECAF သည္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပတဝ္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး 

ဌာန ၅ ခု ကိုဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္၍ ဆကလ္က္ၿပီး အျခားေဒသမ်ားတြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ ဟုလည္း သိရသည္။ 116 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိငု္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ ္စြမ္းအင္ဌာနမရိွပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာ ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန၏ ရုံးခြဲအခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ ကုန္းတြင္းေရနံ 

လုပ္ကြက ္ရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ MOGE ၏ ရံုးခြဲအခ်ိဳ႕ရိွပါသည္။ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားအား ဆည္အမ်ိဳးအစား 

(ေရေပးေဝရန္အတြက ္သို႕မဟတု ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ရန္အတြက)္ အေပၚမူတည္၍ အမ်ဳိးမ်ိဳး အဖြဲ႕/ဌာနမ်ားမွ ႀကီးၾကပ္ 

ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္မ်ားမွာ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ဳိးမွ ပါဝင္စီမံခန္႕ခြဲ 

ေနသည္သေဘာမ်ဳိးေတြ႕ရပါသည္။  

 

 

                                                            
cc ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏွင့္ အျခား သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္/တုိင္ေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မွက်ခံသုံးစြဲၿပီး ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ 
ႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္မွ က်ခံသည္။ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြမွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ 
ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ သုံးစြဲႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။  
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ပုံညႊန္း ၇ ၊ သစေ္တာက႑ စီမံအုပခ္်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ dd 

 
ပုံညႊန္း ၈ ၊ သတၳဳတြငး္က႑ စီမံအုပခ္်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ 

 

                                                            
dd ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမ်ားမွ လက္ရိွတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လ်က္ရိွသည္ (အခန္း၂.၅ ကုိၾကည့္ရန္)။ ယင္းဌာနမ်ားသည္ 
ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားျဖင့္ မည္သုိ႔ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကုိ မသိရေသးပါ။  
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သတၳဳတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခု မစတင္မီတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေဆင္ရြက္ရသည္ဟု 

ဆိုပါသည္။ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ကခ်င္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ -  

သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ဓါတ္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေလွ်ာကထ္ားရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ သကဆ္ိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ 
ေက်းရြာသားမ်ား ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္၊ ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ စိစစ္ၿပီး ကင္းရွင္း 
လြတက္င္းပါက သတၳဳတြင္း ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာန 
ေအာက္ရွိ သကဆ္ိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားသည့္ စနစ္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ထတု္လပ္ုမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က ္ရွိပါသည္။  

ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။117  
ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ကိုယစ္ားလွယ္တစ္ဦးက ‘ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ေရႊနဲ႕အျခား သတၳဳေတြလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပည္နယ္ 

အစိုးရရဲ႕ မွတ္ခ်က္ေတာင္းပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းန႕ဲ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ကလ္ုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ အဲလိ ု မေတာင္းပါဘူး’ ဟု 

ခြင့္ျပဳမိန္႕ပါမစ္ ခ်ထားေပးမႈ အေပၚမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည္။  

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဝင္ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳဝန္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုသတၳဳတြင္း 

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွာ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မဟုတ္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ျဗဴရုိကေရစီတြင္လည္း သယံဇာတေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ 

ျပည့္ဝလံုေလာက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု မရိွပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပည္နယ္အတြင္း 

သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ‘လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ’္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိငု္းေဒသႀကီး အစုိးရမွ တဆင့္ 

သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တိကု္ရုိက္ေလွ်ာကထ္ားျခင္း တို႔ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရပါက ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို 

လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ သာျဖစ္ၿပီး၊ ပယ္ခ်ပစ္ရန္ ဥပေဒအရ လပု္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။  

၃.၃ မၾကာခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲေရးအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား  

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလုံးတြင္ အခ်ဳိးညီ၊ဘက္ညအီေျပာင္းအလ ဲပံုစံ (symmetrical changes) မ်ဳိး အျဖစ္ ဥပမာ 

ဌာနမ်ား (ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနကဲ့သို႔)၊ သို႔မဟုတ ္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ ျမန္မာ့ဆားႏွင့္ အဏၰဝါ  

ဓါတုေဗဒလုပ္ငန္း) တို႔ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ 

အတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုက္ရုိက ္အစီရင္ခံမႈတာဝန္မ်ားမွာ သကဆ္ိုင္ရာ 

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံသို႔သာ ဦးတည္ေနဆ ဲျဖစ္သည္ကိ ုလည္း ေတြ႔ရသည္။  

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရ မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲႀကီးၾကပ္ၿပီး၊ အခြန္ေကာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက ္ပစၥည္း 

အမ်ိဳးအစား ၁ဝ၄ မ်ဳိးကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) က သတ္မွတ ္

လႊဲေျပာင္း ေပးၿပီး ျဖစ္သည္ဟ ုသရိသည္။118 ၄င္းတို႔တြင္ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ သစ္မာမ်ဳိးစိတ္မ်ား မပါဝင္ပါ။ MOECAF ၏ 

အမိန္႕ေၾကျငာခ်က္အရ  သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အခြန္ေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး 

သတ္မွတ္ထားသည့္ သစ္မ်ဳိးစိတ္ အလိုက ္အခြန္ရေငြမ်ားကုိ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန 

ရန္ပံုေငြ သို႔ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။119  

၁၉၉၄ ျမန္မာ့သတၳဳတြင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပိုမုိ၍ ျမင္သာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလ ဲအခ်ဳိ႕ ပါဝင္ပါသည္။ 

ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ အေသးစားသတၳဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳမိန္႕ထုတ္ေပးျခင္းကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္သို႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အတည္မျပဳရေသးသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္ 

လက္စား သတၳဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳမိန္႕လိုင္စင္ ထုတ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
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ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြမ်ားကုိမူ ျပည္ေထာင္စု သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ 

အႀကီးစားသတၳဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရြယ္အစားကုိ လုပ္ကိုင္မည့္ ေျမဧရိယာအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထတုလ္ုပ္မည့္ 

ႏွစ္အေရအတြက္ စသည္တို႔အေပၚ မူတည္၍ သတ္မွတထ္ားသည။္120 အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ယခင္ကတည္းကပင္ အေသးစားသတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးရန္ တိုကတ္ြန္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ဤ 

အေျပာင္းအလဲကိ ုႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ အရာရိွတစ္ဦးက ‘ တရားမဝင္တူး ေနၾကတာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ၊ 

ျပည္နယ္ အစုိးရကိ ုလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရင္ ပုိေကာင္းေအာင္ စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္မယ္၊ ျပည္နယ္အတြကလ္ည္း ပိုၿပီး ေငြရမယ္’ ဟ ုမွတ္ခ်က္ 

ျပဳသည္။   

သို႔ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွအရပ္ဘက ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက တာဝန္ခံမႈကင္းမ့ဲျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္းကို -  

  က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႕ အေသးစားဆိုတဲ့ေနရာမွာ၊ ဘယ္ေလာက္ေသးတာကအေသးစားလဲ၊ ဘယ္ေလာက ္အလယ္အလတ္ 
က အလတ္စားလ ဲဆိုသာ ေသခ်ာ သိဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ ့အေနအထားမွာေတာင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြ က်ယက္်ယ္ျပန္ျပန္႕ျဖစ္ေပၚ ေနၿပီး ဒီသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္ေတြကေန တုိင္းျပည္က ဝင္ေငြရသင့္သေလာက္မရဘ ဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက ္စုိးရိမ္မိတယ္။121  

ဟုေျပာဆိုသြားပါသည္။  
အေသးစား သတၳဳတူးေဖာ္ထုတလ္ပ္ုမႈလုပ္ငန္းအေပၚ ေကာင္းစြာ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆို ႏုိင္မႈ မရိွျခင္း ႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို ပံ့ပုိးမည့္ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္မ်ား မရိွပါက ဤ လႊဲေျပာင္းမႈသည္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ပိုမုိ၍ အားေပးရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။ အမွန္အားျဖင့္ ေဒသႏၱရ 

အစိုးရမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေကာကခံ္ႏိုင္ရန္မွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေကာက္ခံရရိွမႈအား ကိုယတ္ိုင္ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိႏိုင္ဖို႕ 

လိုပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳမိန္႕ လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းစြာ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ရမည့္ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္တို႔ သီးျခားစီ ျဖစ္ေနသည့္အခါတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာ ႏိုင္ပါသည္။  

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈအတြက ္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ အျဖစ္ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ 

အခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ဥပေဒအသကဝ္င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ ္သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ သို႔မဟုတ္ 

အႏၱရာယရ္ွိေသာ က်န္းမာေရး/လပု္ငန္းခြင္ အေနအထားမ်ား ကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက ္အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား ရိွမေနေသးသည္ကို 

ေတြ႕ရသည္။  အေသးစား ေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မာက်ဳရီ ကိ ုအသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကၿပီး စာေရးသူမ်ားမွ ေရႊတူးေဖာ္ေနသည့္ 

အလုပ္သမားမ်ားအား ကိုယတ္ိုင္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ေရႊေမ်ာမ်ားမွအသံုးျပဳၿပီး ေရမ်ားထြက္ရွိရာ အနီးမွ ျမစ္ေရကို ပင္ ေသာက္သံုး 

ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။  

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အမိန္႕၊ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည ္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။  

 ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ အစုိးရက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ ‘ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတဝ္န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပံုေငြ’ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္နယ္ သစ္ေတာ ႏွင့္ သတၳဳေရးရာ ဝန္ႀကီး၏ 

ေျပာၾကားခ်က္အရ ယင္းရန္ပုံေငြမွာစတင္ထူေထာင္ခ်ိန္မွ စ၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာ ခန္႔ ရရွိၿပီး 

ျဖစ္ေၾကာင္း သရိသည္။ee ယင္းရန္ပံုအတြက ္ သတၳဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွ သတၳဳတြင္း အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အရြယ္အစား 

အလိုက ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းကို ျပည္နယ္ အစိုးရသို႔ တိုက္ရုိက္ ေပးသြင္းၾကရၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ားဆုံး ဧက ၅ဝ 

ရိွသည့္ အေသးစား သတၳဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားတစ္ခုစီအတြက ္၂၅ သိန္း ေကာက္ခံသည္ဟ ုသိရွိရသည္။ ၄င္း ရန္ပံုေငြကို 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေတာင္သူလယသ္မားမ်ားအား အေသးစား ေခ်းေငြမ်ား ထတု္ေခ်းျခင္းတြင္ အဓိက 

အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည။္122  

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တို႕သည ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္ေတာက္ 

ျခင္း ႏွင့္ ေသြးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ေအာက္တိဘုာ ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ မတ္လ ၂ဝ၁၂ မ်ားတြင္ အသီးသီး ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး123၊ 

                                                            
ee ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားမွ ယင္းရန္ပုံေငြ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္စတင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သုိ႔ေကာက္ခံေၾကာင္း တိက်စြာ ေျပာျပျခင္းမရိွပါ။  
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ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သည္လည္း ယင္းဥပေဒကိ ု ေရးဆြဲလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။124 သို႔ေသာ္ ျပည္နယ ္

လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ အေခ်ာထည္ ျပဳလုပ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲေနဦးမည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကခ်င္ 

ျပည္နယ္တြင္ တူးေဖာ္ရရိွသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားမွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒအရ ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္စိမ္း 

ျပပြဲတြင္ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။  

 ထို႔အျပင္ မတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္အစိုးရမွ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရိွရာ ဖားကန္႔သို႔ သြားရ လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ 

မုိးေကာင္း - ဖားကန္႔ လမ္းမႀကီးအား ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ သိန္း ၁၀၀ 

က်ပ္စီ ေကာက္ခံခ့ဲေၾကာင္းကိုလည္း သတင္းမ်ား အရ သိရွိရသည္။ 125 

ဤႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ေဒသမ်ားအတြက ္ သယံဇာတဥစၥာဓနမွ 

ဝင္ေငြဖန္တီးႏုိင္ရန္ အလားအလာအေပၚ စိတဝ္င္စားမႈ ျမင့္မားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ 

မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္ အတိုင္းအတာ ကိ ု ခ်ဲ႕ထြင္ရန ္ စမ္းသပ္သည္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ 

လြတ္ေတာ္ကိုယစ္ားလွယ္မ်ားက အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဖားကန္႕လမ္းအတြက္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈအေပၚ ဥပေဒအရ 

တရားဝင္မႈ ရွိမရိွ ေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသႏၱရ၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေစလုိသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ 

မ်ားလည္းရွိေနဆဲပင္။126 ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အရပ္ဘကလ္ူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ‘ဒီ (ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း 

မ်ား) ကေန ေဒၚလာဘလီီယံ ေပါင္းမ်ားစြာ ရရိွေနေပမယ့္၊ လမ္းကေတာ့ ဘယေ္လာက္ေတာင္ ဆိုး၀ါးပ်က္စီးေနလ ဲ ဆိတုာ 

ၾကည့္လိကု္ပါအံုး’ ဟု ေျပာဆိုသြားပါသည္။ 127  

၄င္းတို႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ သစ္အမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ ္ သတၳဳတြင္းအရြယအ္စားတစ္ခုအေပၚတြင္ ဗဟိုတြင္အားျပဳေနသည့္ 

တာဝန္ကိုေလွ်ာ့ခ်သည့္ အေျခခံသေဘာတရား (deconcentration) တစ္ခ်ဳိ႕ကိ ုထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ေသြးျခင္း 

ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ ကုန္ထတု္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္အား သယံဇာတထုတယ္ူသည့္ ေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ 

ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ လမ္းျပင္ဆင္မႈအတြက ္ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 

ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္လည္း သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး (compensation) ရရန္ ဆိုသည့္ ယဆူခ်က္ 

အေပၚတြင္ အေျခခံထားေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ေကာင္း မ်ား 

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔တိငု္ေအာင္ စီးပြားေရး အတက္အက် မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ 

ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္မွာ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အခ်ိတ္အဆက္ 

ညီေနဖုိ႕လိုပါသည္။  

အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ သယံဇာတေရးရာ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ တာဝန္အခ်ိဳ႕ကို ေျဖေလွ်ာ့ 

ေပးပါက ၄င္းသည္ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းေအာင္ စမ္းသပ္ တည္ေဆာက္ 

ႏိုင္သည့္ ေနရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ရွမ္းျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက - 

တခ်ဳိ႕က ျပည္နယ္နဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အာဏာနဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရဖို႔ ဒီေလာက္ အရညအ္ေသြး 
မရွိေသးဘူးလို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါက ကားေမာင္းသင္ သလိုပါပဲ။ ကားေမာင္းတတ္ဖို႔ဆိုတာ ကိယုတ္ိုင္ 
ေမာင္းခြင့္ မရဘဲနဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ မတတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေအာက္ေျခက ျပည္သူလထူုနဲ႕ ပုိမို 
နီးကပ္တဲ့ အစိုးရပါ။ ျပည္သူက ပုိၿပီး ယံုၾကည္အားထားလာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ပိုလုပ္ႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္။ 

ဟုသံုးသပ္ေျပာျပပါသည္။128  

သို႔ရာတြင္ ဘူမိေဗဒေလ့လာတိုင္းတာမႈ သို႔မဟုတ ္စာခ်ဳပ္ ညွိႏိႈင္း ခ်ဳပ္ဆိုမႈ ကဲသ့ို႔သာ နည္းပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကြ် မ္းက်င္မႈမ်ားမွာ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒသအဆင့္တြင္ မရွိေသးသည့္အေလ်ာက္ ဤတာ၀န္မ်ားကုိ ဗဟိုတြင္ေရာ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ပါ 

အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲေဝႏုိင္ရန္ မွ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။   
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၃.၄ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာ တံုျပန္ႏုိင္စြမ္းအားႏွင့္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္မႈ တို႔အေပၚတြင္ 

အေျခတည္ ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSO) အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရအရာရိွ 

မ်ားအား ျပန္လွန္ထိန္းေက်ာင္း စစ္ေဆးႏုိင္ၾကၿပီး သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုခ်ဳပ္ကို္င္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

ပိုမုိေအာင္ျမင္မႈ ရေစရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ သယံဇာတေရးရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား 

ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္သို႔ ေျဖေလွ်ာ့မည့္ အေနအထားတြင္ ျပည္သူလထူုအား တာဝန္ခံမႈအတြက္ ေအာက္ေျခဘက္မွ ရပ္ခံတင္ျပ 

ေပးရန္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ား(ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ အဆင့္မ်ားအားလုံး) ျဖင့္ ထိေတြ႕ေျပာဆုိလုပ္ကိုင္ 

ႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထ ု ကိယု္စားျပဳသည့္ အရပ္ဘကလ္ူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ တိုးတက္မႈမ်ား ရိွေနသည္ကိုလည္း 

ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသႏၱရမီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အၾကားမွ 

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျမင္ကြင္း (political landscape) မွာ ရုပ္လံုးေပၚ ပီျပင္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကရဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏၱရအဆင့္မွ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ မ်ားစြာရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ခံမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ၊ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ တာဝန္ခံမႈ 

ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ (ဥပမာ - ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္)။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္စြာ တက္ၾကြအားေကာင္းသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ အမ်ားစုမွာ 

လူသထိင္ရွားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းမွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း စသည့္ စီမံကိန္းမ်ား 

အေပၚတြင္ အဓိက တက္ၾကြလႈပရွ္ား လ်က္ရိွပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

သည္ ေျမယာအခြင့္အေရး၊ ေရြ႕ေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေတာင္းဆိုျခင္း၊ သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ထိခုိက္မႈအတြက္ 

ေတာင္းဆိုျခင္း စသည္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ေယဘယူ်အားျဖင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

သယံဇာတစီမံခန္႕ခြဲျခင္းတြင္ ေဒသႏၱရပါဝင္မႈ ပုိမိုရရွိႏိုင္ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး အတြက ္

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပုိမိုအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရး လံုျခံဳမႈ၊ သယံဇာတထတုယ္ူမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး တို႔ကို 

တိုကတ္ြန္းၾကပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ 

ရွိပါသည္။129 ေရွ႕ေနအဖြဲ႕တစ္ခုမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအား ယခင္ထက္ပုိမို၍ တိကု္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္းကို ‘၂ဝ၁ဝ မတိုင္ခင္နဲ႕ ၂ဝ၁၀ေနာက္ပုိင္းက အရမ္းကြာျခားသြားတယ္။ လူေတြရဲ႕ awareness က 

၂၀၁၂-၁၃ ေလာက္မွာ ေတာ္ေတာ္ျမင့္သြားၿပီ။ ခု တစ္ခ်ိဳ႕က ေမးေနၾကၿပီ ငါတို႔ေဆာင္ထားတဲ့ အခြန္ေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ၊ 

သယံဇာတန႕ဲ အဲ့ဒီကရတဲ့ revenue ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူက အရင္ကထက္ပိုၿပီး က်ယက္်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာေနၾကၿပီ’ 

စသျဖင့္ ေျပာပါသည္။130  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အရပ္ဘကလ္ူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ CSO မ်ား အၾကားတြင္ 

ထိေတြ႕ဆက္ဆမံႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အရင္ထက ္ ပုိမိုျဖစ္ထြန္းလာသည္ ဟု သိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရက 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပပြဲအတြက္ ေနရာစီစဥ္ေပးခဲ့သည္ဟ ု သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လူမႈေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 

တစ္ဦးက ယခုျပည္နယ ္အစိုးရသည္ ယခင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားထက ္ပုိ၍ အကူအညီေပးေၾကာင္း၊ လမူႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပုိမို၍ ဆကသ္ြယ ္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက 

‘အခုျပည္နယ္ အစိုးရအေနန႕ဲ CSO ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြရိွပါတယ။္ သူတို႔ရဲ႕အစည္းအေ၀းေတြမွာ ဖိတ္ၾကားရင္ 

က်ေနာ္တို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီး၊ တင္ျပခ်က္ေတြ ဥပမာ တရားမဝင္ သတၳဳတူးေဖာ္တာေတြကုိ တင္ျပတဲ့အခါ အေရးယူ 

ေျဖရွင္းေပးပါတယ’္ စသျဖင့္ ေျပာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ သယံဇာတေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္း 

နည္းသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပေဝဖန္ ပါသည္။ ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက -  

 ‘အစုိးရက သဘာဝအရင္းအျမစ္ ကိစၥေတြကိ ု ပုိၿပီးေျဖေလွ်ာ့ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုထ ိ ဒီကိစၥအေပၚမွာ 
ျပည္နယ္ အစိုးရက ဘာမွ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဘူး။ အဲ့ဒါက အဓိက ျပႆနာပဲ။ ေဒသခံလူထကု ေမးရင္ ျပည္နယ္အစိုးရက 
ဒီကိစၥက သူတို႔နဲ႕ မဆုိင္ဘူး၊ ဒီကုမၸဏီနဲ႕ပတသ္က္ၿပီး အစိုးရ (ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ) နဲ႕ ဘယလ္ိ ုသေဘာတူထားလ ဲ
သူတို႔မသိဘူး ဆိတုာပဲ ျပန္ေျပာတယ’္  
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ထို႔အျပင္ အရပ္ဘကလ္ူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ (ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုတြင္) တရားဝင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ကိုရရွိရန္ လိုအပ္မႈ စသည့္ အကန္႔အသတ္ အခက္အခဲ အခ်ိဳ႕လည္း ရိွေနပါသည္။132 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 

ခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံမွ အမွန္တကယ္ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပေ္ၾကာင္းကို ‘က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အစည္းအေ၀းေတြမွာ ျပည္နယ္ အစိုးရကို ဖိတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူတို႔က လာရင္လည္း ခဏပ ဲ သူတို႔ ေျပာခ်င္တာကို ေျပာၿပီး ျပန္သြားတာပါပဲ။ အရင္ထက္တိုးတကလ္ာတာ တစ္ခုကေတာ့ 

အစည္းအေ၀းမွာ က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ကို ျပန္ေျပာလို႕ရလာတာပဲ’ စသျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာျပသည္။ EITI လုပ္ငန္းစဥ္၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ 

ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕ (multi-stakeholder group) တြင္ အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ယင္းသံုးပြင့္ဆိုင္ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က EITI လုပင္န္းအစီအစဥ္တြင္ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အလႊာတစ္ရပ္ (subnational platform) ဖန္တီးရန္ အဆုိျပဳေဆြးေႏြးထားၾကၿပီး ၄င္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ EITI အစီအစဥ္တြင္ ၄င္းအား ထည့္သြင္းသည္ 

ျဖစ္ေစ မထည့္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရမ်ားျဖင့္ နည္းလမ္းတက် ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ဆကသ္ြယ္မႈ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိုေကာင္းမြန္စြာ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ဆႏၵကို ထင္ဟပ္လ်က္ ရိွပါသည္။ff  

  

                                                            
ff ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မွာ ‘ MSG အေနျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း - အစုိးရ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္’ ျဖစ္သည္။ (EITI ရုံးအဖြဲ႕ျဖင့္ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း) 
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အခန္း ၄ - သက္ဆုိငပ္ါဝင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 

သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ရေငြစီးဆင္းမႈမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေရးကို ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ/္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ႏွင့္ 

ေဒသႏၱရအဆင့္ အသီးသီးတြင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိပါသည္။  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ျပည္သူ႔လႊတေ္တာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ‘ဒီကိစၥ 

(သယံဇာတမွ ရေငြမ်ား ခြဲေဝမႈ) ကိ ု က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ မေဆြးေႏြးျဖစ္ေသးေပမယ့္ ပါတ ီအတြင္းမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စု စနစ္မွာ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝမႈ ရွိရတယ္ဆိတုာကိ ု က်ေနာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ mindset ေတြ ကို 

ေျပာင္းဖုိ႔လိုပါတယ္၊ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ စနစ္အသစ္မွာ အေတြးအေခၚေတြလည္း လိုက္ေျပာင္းဖုိ႔လုိတယ’္ စသျဖင့္ ေျပာပါသည္။133 

ဤကိစၥအေပၚ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံမည့္ 

အခြန္ႏႈန္းထားကိစၥႏွင့္ လည္း ယကွ္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ေထာက္ခံတိုကတ္ြန္းၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။134 ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက 

‘က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ ေကာက္ခံတဲ ့အခြန္အားလုံးရဲ႕ ၇၅ % ကိ ုရခ်င္ပါတယ္။ ၂၅%ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု 

အတြက္ေပါ့။ တစ္ခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံ ေတြမွာ သတၳဳတြင္းက႑ဆိုရင္ ၇၀% က ျပည္နယ္က ရပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ ပါတယ’္ စသျဖင့္ 

ေျပာပါသည္။135 ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သယံဇာတေရးရာတြင္ ပုိမိုပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္းကို 

‘ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္ စတာေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုကပဲ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရွ႕အနာဂါတ္ မွာေတာ့ ျပည္နယ္ 

အေနနဲ႕ ပိုရဖုိ႕ ေဆြးေႏြးရပါမယ္’ ဟ ုစာေရးသူမ်ားကိ ုရွင္းလင္းေျပာျပပါသည္။136  

ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိ ု အမ်ားအားျဖင့္ အရံႈး-အႏုိင္ ကစားပြဲ (zero-sum game) တစ္ခုအျဖစ္ရႈျမင္ၾကေလ့ရွိၿပီး၊ 

ေဆြးေႏြးမႈကိုလည္း ကိန္းဂဏန္းအရခြဲျခမ္းမႈ (ဥပမာ - ၃၀-၇၀၊ ၅၀-၅၀ သို႔မဟုတ ္၁/၃စီ စသျဖင့္) ကန္႔သတထ္ားေလ့ရွိၾကသည္ ကို 

ေတြ႕ရသည္။137 သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အရာကို ခြဲေဝမည္၊ မည္သို႔တုိင္းတာမည္ ႏွင့္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္မ်ားအၾကား 

ခြဲေဝမည္ တို႔ကိ ုမေဆြးေႏြးႏုိင္ပါက ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ နားလည္လက္ခံႏိုင္ရန္ခက္ခဲေနပါဦးမည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မည္သို႔ေသာ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုတ ္ ဝင္ေငြ ခြဲေဝမႈ ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမဆို ျဖစ္စဥ္သံုးခုအေပၚတြင္ 

သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားကလည္း ျပန္လည္၍ ပံုေဖာ္ပါလိမ့္မည္။ ၄င္းတို႔မွာ -  

၁။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မႈ - သယဇံာတအသစ္မ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ လက္ရွ ိဝင္ေငြ  
ရရွိစီးဆင္းမႈမ်ားကုိ ပိုမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပုဂၢလိကပုိင္ လႊဲေျပာင္းျခင္း 

၂။  ႏုိင္ငံေရး/အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းေရး - ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပုိမို ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ 

၃။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္ - အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နကက္ိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပါဝင္ေနသ ူ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနယ္ပယ္ သံုးခုစလံုးအား  

ဆက္စပ္စဥ္းစား ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ သယံဇာတဥစၥာမ်ား ခြဲေဝမႈ၏ ေရွ႕ေနာက္အစဥ္ 

(sequence) ႏွင့္ အခ်ိန္ (timming) ကို မွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

၄.၁ စးီပြားေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ 

ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာသည့္ စီးပြားေရး၊ တိုးျမွင့္ 

လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွး ျမဳပ္ႏံွမႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတ က႑ကိုလည္း 

ျပန္လည္ပုံသြင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ျမန္မာ့ေရနံဓါတုေဗဒလုပ္ငန္း(MPE)ကို 

ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ပုဂၢလိကပုိင္ လႊဲေျပာင္းသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်ကျ္ပဳပါသည္။138  ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး 
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လုပ္ငန္း (MPPE) က ေလယာဥ္ဆ ီ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို ပုဂၢလိကျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ေၾကျငာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ 

ပါသည္။139 သို႔ေသာ္လည္း သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကပုိင ္

ျပဳျခင္းသည္ ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မရိွဘ ဲျမန္ဆန္လြန္းေနေၾကာင္း ေဝဖန္ ေထာက္ျပပါသည္။140  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံမ်ားက  ဥပေဒသတ္မွတ္ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိျခင္းမွာ အဓိက အတားအဆီး ျဖစ္ေၾကာင္း တူညီစြာ ေျပာပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္မွ သတၳဳတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ‘ေသခ်ာတာကေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ တျခားနည္းလမ္း 

ေတြမပါဘဲဥပေဒ အတိုင္းသာလိုင္စင္ ေလွ်ာက္မယဆ္ိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွရမွာမဟုတဘ္ူး’ ဟူ၍မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာပါသည္။141 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဥပေဒမ်ားက ရွင္းလင္းမႈမရိွသည့္အခ်ိန္တြင္ လူေတြက မေစာင့္ႏိုင္ 

ေၾကာင္း၊ ‘လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဒသအစုိးရဆီကေန ဘယလ္ိနုည္းလမ္းနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေအာင္ လုပ္ၾကတာပဲ’ ဟု 

စာေရးသူမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပပါသည္။142  

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑မ်ား၌ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ တြန္းအား ျဖစ္ေကာင္း 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏုိင္ငံမွ ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတၳဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ က႑မ်ားတြင္မူ အလားတူပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္မလာေသးပါ။ 

ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြ ေပးေနသူ တစ္ဦးက ၄င္းတြင္ အတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြးလိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သတၳဳ 

တူးေဖာ္မႈကုမၸဏီမ်ား ရွိေသာ္လည္း ဤက႑မွာ အင္မတန္ရႈပ္ေထြးၿပီး၊ ဝင္ေရာက္ရန္ ေစာလြန္းေနေၾကာင္း၊ လုပ္ကြက္အမ်ားစုမွာ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေနၿပီး၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈလည္း မ်ားျပားေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။143 

ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (PFM – public financial 

management reform) ျဖစ္စဥ္ကိ ုစတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ 

သယံဇာတမွရေငြ စီးဆင္းမႈမ်ား (resource revenue-flows) ကို ပိုမုိလြယက္ူရွင္းလင္းေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ PFM 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဝင္ေငြအားလံုးအား ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတစ္ခုတည္းဆသီို႔သာ စီးဆင္းေစရန္ ပါဝင္ 

ပါသည္။ ဤအတြက ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသည္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အခြန္မ်ား 

အားလံုးအား စုစည္းေကာက္ခံႏိုင္မႈ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။144  

၄.၂ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး 

၃၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၁ တြင္ စတင္အသကဝ္င္လာခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သံုးခုေျမာက္ အေျခခံ 

ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးဆြဲခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး 

ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသညက္ို ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

(NLD) ႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္း/ပြင့္လင္း အင္အားစုမ်ားမွ ဦးေဆာင္ေသာ စည္းေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ လက္မတွ္ထိုးေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို ဦးတည္ပါသည္။ ယင္းပုဒ္မအရ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ 

မ်ားအား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိယု္စားလွယ္ ၇၅% ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈရရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၂၅%မွာ တပ္မေတာ္သား ကိယု္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။145 တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္မႈ၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အာဏာမ်ား ပုိမိုရရွိေရးႏွင့္ ပိုမုိ၍ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ ရရွိေရးတို႔ကိ ု အဓိကဦးတည္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွ ိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္၌ ဤအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (political settlements)၏ ေရွ႕ေနာက္အစဥ္ (sequence)မွာ ေသခ်ာမသိႏိုင္ ေသးသည့္ ကိစၥတစ္ခု 

ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ 

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA)  gg တို႔က အေျခခံဥပေဒအသစ္ တစ္ခုေရးဆြဲလ်က္ရိွၿပီး ၄င္းတြင္ 

                                                            
gg UNFC သည္ ‘ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရန္ရည္ရြယ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္း’ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ Kachin Independence Organization (KIO)၊ New Mon State Party (NMSP)၊ Shan State Army-North (SSPP 
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ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ အာဏာခြဲေဝမႈ ႏွင့္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ အေျခခံက်ေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲ 

ထားၿပီး၊ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ (political dialogue) တြင္ ထိုအေျခခံဥပေဒကို 

တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသိရသည္။146  

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားထံမွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ 

ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။ ဤအၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈဆီသို႔ ဦးတည္ 

ေစပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳေရးရာ ဝန္ႀကီးက ‘မၾကာခင္ေသးခင္ပဲ သမၼတရုံးကေန ျပည္နယ္အစုိးရကို 

(အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး) အၾကံျပဳခ်က္ ေတာင္းတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက သယံဇာတေတြကေန ရတဲ ့အခြန္ရေငြရဲ႕ ၇၀ % 

ကိ ုရွမ္းျပည္နယ္ ကိ ုခြဲေ၀ေပးသင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း အၾကံျပဳလုိကတ္ယ’္ ဟု ေျပာပါသည္။147   

၂၀၁၃ ဇူလိုင္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတ ီကို အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၉ 

ဦး(USDP ပါတီဝင္အမ်ားစု) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထထုံမွ အၾကံျပဳခ်က္၊ သေဘာထားမွတခ္်က္မ်ား စုေဆာင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေကာ္မတီသည္ ၄င္း၏ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ အဓိကေဆြးေႏြးအျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ 

ပုဒ္မမ်ားျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္၂၅%ကိ ုတပ္မေတာ္သားမ်ားအားခန္႔ထားျခင္း၊  အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း 

ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အတြက ္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား စေသာ ပုဒ္မမ်ားကုိ မျပင္ဆင္ရန္ 

တင္ျပသြားေၾကာင္း သိရသည္။148 သတင္းမ်ားအရ ေကာ္မတီသည္ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁မွ ၅အတြင္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ အာဏာပိုေပးႏုိင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ အခ်ဳိ႕ကိလုည္း တင္ျပသြားေၾကာင္း သိရသည္။149 အေျခခံဥပေဒ 

ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရိွၿပီးေနာက္  အျခားေကာ္မတီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကိ ု ထပ္မံ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ပုဒ္မမ်ားအား 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရန္ တာဝန္ေပးထားပါသည္။150  

၄.၃ ၿငိမး္ခ်မး္ေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငေံရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား   

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ သကဆ္ိုင္ပါဝင္ေနသူမ်ားက သယံဇာတမွရေငြမ်ားခြဲေဝမႈႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို 

အက်ယ္အျပန္႔စဥ္းစားရမည့္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ား အျဖစ္ သတ္မတွ္ထားၾကပါသည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (MPC – 

Myanamr Peace Centre) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ လကရ္ွိအခ်ိန္တြင္ ယင္းကိစၥအေပၚ အေသအခ်ာ 

အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရိွေသးေသာ္လည္း ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (political dialogue) ၏ 

အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ သယံဇတဝင္ေငြခြဲေဝမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းပင္ ျဖစ္မည္ဟု ဆို္သည္။151 ထို႔အျပင္ 

ဤကိစၥမွာ အထကတ္ြင္တင္ျပခ့ဲေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ ဆကစ္ပ္လ်က္ရိွၿပီး 

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း ခ်က္မ်ား၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 

ျဖစ္စဥ္တို႔၏ ေရွ႕ေနာက္ အစဥ္(sequence) မညသ္ို႔ ျဖစ္မည္ကို ေသခ်ာမသိႏိုင္ေသးပါ။   

တိုင္းရင္းသားလက္နကက္ိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညခီ်က္ အတြက္ စာသား(text) 

တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ၄င္းတြင္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ‘ဆကလ္က္ေဆြးေႏြး 

ညွိႏိႈင္းရန္’ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ပါဝင္ပါသည္။152 ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (KIO) ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ 

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ သစ္ေတာဌာန အႀကီးအကကဲ - 

                                                            
/SSA)၊ Karen National Union (KNU)၊ Karenni National Progressive Party (KNPP)၊ Chin National Front (CNF)၊ Lahu Democratic Union (LDU)၊ Arakan 
National Council (ANC)၊ Pa-Oh National Liberation Organization (PNLO)၊ Ta-ang National Liberation Army (TNLA) (Palaung State Liberation Front 
(PSLF) ဟုလည္း သိၾကသည္) ႏွင့္ Wa National Organization (WNO) တုိ႔ပါဝင္သည္။ ရင္းျမစ္  ‘UNFC’, Myanmar Peace Monitor website။ ၂၀၁၄  ေမလ 
၃၀တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္၊  http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/unfc 
UNA သည္ ‘၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း’ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Burma Library. 
‘Peace Processes’ ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္၊ 5 June 2014. http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=16 
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ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝၿပီး ေျမဆီၾသဇာေကာင္းမြန္တဲ့ ေျမ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္လည္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဒုကၡဆင္းရဲခံစားေနၾကရပါတယ္။ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း ပ်က္စီးလာပါတယ္။ ဒါကိ ု ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အေနနဲ႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခ်င္ပါတယ္။ … ခုခ်ိန္မွာ သယံဇာတခြဲေဝမႈအတြက ္ idea 

အတိအက်ေတာ့ မရိွေသးပါဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းပါပဲ။ အခုစနစ္မွာ 

ဆိုရင္လည္း ကၽြန္းသစ္နဲ႕ အျခား သစ္မာေတြကို ဗဟိကုပ ဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရမွာ 

အေရးမႀကီးတာေတြပဲ ရိွပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြဆိုရင္လည္း ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ ေအာက္မွာ 

ေရာက္ေနၿပီး ျပည္နယ္က ဘာမွ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ အေသးစားေရႊတူးတာေတာင္မွ ဗဟုိအစုိးရကပဲ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ 

ဟု၄င္း၏ သေဘာထားကုိ ေျပာျပသည္။153  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တိုက္ရုိက္မပါဝင္ရေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကိ ု အထူးအေလးထား ေျပာဆိုၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ 

အဆင့္ျမင့္ အရာရိွ တစ္ဦးအား ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရအတြက္ အေရးႀကီးဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ‘အားလုံးက 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚပ ဲမူတည္တယ၊္ ခုခ်ိန္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ပါပဲ’ ဟု ေျပာပါသည္။154  

မွတ္စု ၃ ၊ သယံဇာတေရးရာျဖင့္ပတ္သက္ဆက္စပ္ႏုိင္သည့္ တုိင္းရင္သား လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
 

 

ရင္းျမစ္ - Joliffe, K (ဇြန္လ ၂၀၁၄) Joliffe, K. (June 2014) Ethnic Conflict and Social Services in Myanmar’s Contested Region ၊ The 
Asia Foundation မွျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕အစည္းဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ ျမင္ကြင္းအေနအထားမွာ ရႈပ္ေထြးပါသည္ (မွတ္စု - ၃ ကိ ု ၾကည့္ပါ)။ 

အထူးသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ မ်ားျပားလွသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသုေတသနျပဳႏုိင္ရန္ 

လိုပါသည္။ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သယံဇာတထုတယ္မူႈမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က ္ မ်ားမွာလည္း သဲကြဲရွင္းလင္းမႈ 

မရိွလွပါ။ အေျခအေနမွာ နယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကြာျခားၿပီး၊ သယံဇာတမွ အက်ိဳးအျမတ္မက္လံုးမ်ားမွာလည္း 

ပဋိပကၡစတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ သို႔မဟုတ ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ်ိန္မ်ား တေလ်ာက္ ေျပာင္းလ ဲ ကြာျခားသြား 

ႏိုင္ပါသည္။155 လက္ရိွတိကု္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမမ်ား (ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွ 

အစိတ္အပုိင္း အခ်ိဳ႕) တြင္ သယဇံာတအရင္းအျမစ္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခုိထုတ္ယူမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား) သည္ 

မၾကာေသးခင္ အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟ ု ညႊန္းဆိုၾကသည္ကုိ 

သိရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းအခ်က္အေပၚတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရိွပါလိမ့္မည္။156  

သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက 

အမ်ားပါဝင္မႈမရိွေသာ အႀကီးစား သယံဇာတထတု္ယူမႈ သို႔မဟုတ ္ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား157ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း 

မတည္ၿငိမ္မႈ မ်ား ပုိျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း’ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပပါသည္။  မၾကာေသးမီက ထတု္ေဝခဲ့ေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္၌ 

အတိုကအ္ခံ လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ‘သယံဇာတထတုယ္ူမႈမ်ားမွ ရပ္ရြာျပည္သူလူထ ု အက်ိဳးခံစား 

ႏိုင္ေရး’ မွာလည္း ရည္မွန္းခ်က ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ကို ေတြ႕ရသည္။158 အမွန္အားျဖင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 

• စစ္သည္အင္အား ဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္မွ အမ်ားဆုံး ၃၀၀၀၀ အထိအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ 
ေက်ာ္ 

• နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ (Border Guard Force) ၂၃ ဖြဲ႕။ ၄င္းတုိ႔မွာ ယခင္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး 
ယခု တပ္မေတာ္၏ စဖုြဲ႕ပ့ံပုိးမႈေအာက္တြင္ ရိွေနသည္။  

• ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ (BGF ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အနည္းငယ္ဆင္ေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ ပို၍ေလ်ာ့နည္းသည္) 
• အေျခခံဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/တုိင္း ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား  
• အျခား မ်ားျပားလွေသာ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ား  
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ပါတ္သက္ၿပီး အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ ေပါင္းစုဆံုႏုိင္သည့္ အျမင္မ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

သာဓကအားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္ခဲ့သည့္ ေဒသဆိုငရ္ာ အစိုးရမ်ားေရာ လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပါ ရပ္ရြာလူထု အစုအဖြဲ႕ 

ပိုင္သစ္ေတာကဲ့ေသာကိစၥမ်ဳိးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေသာေမာ္ဒယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းတူညီစြာ ေျပာဆိုၾကပါသည္။ hh 159 

အခ်ိဳ႕ေသာ လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက ္ ကိယု္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ား 

တည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး၏ (KNU) ၏ သတၳဳ ႏွင့္ သစ္ေတာ ဌာန ႏွင့္ ကခ်င္ 

ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (KIO) ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ဌာန တို႔ျဖစ္သည္။160 အခ်ိဳ႕အေျခအေန 

မ်ားတြင္ အၿပိဳင္တည္ရွိေနသည့္ ဤစနစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ားအၾကားတြင္ စီးပြားေရးအရ ထိေတြ႕ 

ဆကဆ္ံခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုတစ္ခုကိ ုလည္ပတ္ေနသည့္ KIO ပုိင္ 

ဘူးခါးကုမၸဏီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အဓိက ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

တိုင္းရင္းသားလက္နကက္ို္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင ္ လူမႈေရးရာဝန္ေဆာင္ေပးသည့္ စနစ္မ်ားလည္း ရွိၿပီး အေသးစိတ္ 

ေလ့လာမႈကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထတု္ေ၀ေသာ Ethnic Conflict and Social Services in Myanmar’s Contested Regions 
တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။161  

က်င္းပရန္ရွိေသာ ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတျဖည္းျဖည္း နီးလာသည္ႏွင့္ အမွ် တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္မႈ၊ လမူ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေနအထား ႏွင့္ လက္ရိွ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ ဆံုေတြ႕ျဖတသ္န္းႏိုင္မည္နည္းဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာ ေမးခြန္းတစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားစြာမွာ တိငု္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ရွိေနသည့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ 

ရွိေနၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မာွလည္း ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအဓိက ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ရိွပါသည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္နည္းပါးသည့္ 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေဒသအခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝသည့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး 

မ်ားေရာ နည္းပါသည့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တုိင္းရင္းသားလက္နကက္ိငု္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလံုးတို႔မွာ 

သယံဇာတေရးရာ တြင္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကိ ု ပုိမိုပါဝင္ခြင့္ေပးၿပီး၊ ပိုမုိ၍ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ ျဖစ္ေပၚေစလိုသည့္ 

သေဘာထားမ်ား ရွိသည ္ ဟ ု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပုိမို ခိုင္ခုိင္မာမာ အေသးစိတ္ 

ေဆြးေႏြးလာႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရး ဆိုင္ရာ လိုလားခ်က္အသီးသီး (political economy 

concerns) မွာ အေရးတႀကီး ပါဝင္လာပါလိမ့္မည္။ 

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ႏုိင္ငေံရးပါတီမ်ား 

 တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာမွာ ပင္မႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္း အတြင္းသို႔ ပိုမိုပါဝင္လာလ်က္ရိွၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုအၾကား ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ (revenue sharing) အတြက္ ေတာင္းဆိုလ်က ္ရွိပါသည္။  

ဤပါတီ မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွ ိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တိုက္ရိကု ္ ပါဝင္ေနျခင္း ေတာ့ မရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု 

ပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ ၄၃၁ ေနရာတြင္ ၄၃ ေနရာ (၁၀%)၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္၌ ၂၉ ေနရာ(၁၃%) ရရွိထားသည္ကို 

ေတြ႕ရၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတေ္တာ္မ်ားစုစုေပါင္း ၈၈၃ ေနရာအနက္ ၁၀၆ ေနရာ (၁၂%) ကိုရရွိထားပါသည္ 

(ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွာ ခန္႔အပ္ခံ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္သည္)။162 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအနက္ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။163 ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ပါတီတစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဥးီက 

‘၂၀၁၀ ကစလို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးပါလာၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြလည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လာ 

ၾကပါတယ္။ လက္ရိွအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ လႈပ္ရွားႏုိင္တဲ့ space တစ္ခု ေပးထား တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ပါတလီႈပ္ရွားမႈေတြ 

ေကာင္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လို႔ရလာတယ္’ ဟ ု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ရွင္းျပသည္။164 အခ်ဳိ႕ေသာ 

                                                            
hh ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး KNU ၏ website တြင္ သစ္ေတာေရးရာမူ၀ါဒအျဖစ္  ‘Forestry Policy: - Devolution. The Forest Department will study what 
forest areas and subjects of management are appropriate for devolution to local communities.’ ဟုေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ (Karen National 
Union, ‘Kaw Htoo Lei Forest Policy’) 
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တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခ့ဲျခင္းမရိွပါ။ ပါတီအခ်ဳိ႕သည္ လည္း 

တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္စဥ္အစဥ္အတြင္း တိုက္ရိကု္ပါဝင္ျခင္းေတာ့မရိွပါ။  

 ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ခ့ဲေသာ တိုင္းရင္သားလူနည္းစု ပါတီမ်ားက အရင္းအျမစ္ခဲြေဝမႈ ကိုအထူးပင္ 

လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ 

မ်ားက ‘စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယဝ္ါဒတြင္ အာဏာခြဲေဝမႈ (power 

sharing) ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝမႈ (resource sharing) ဆိုသည္မွာ 

အျမဲအတူ ဒြန္တြဲရွိေန’ ေၾကာင္း၊  ‘ရွိကိုရွိရမည့္’ အရာျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျပာပါသည္။165 166 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ သယံဇာတထတုယ္ူမႈ 

က႑တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသညက္ိ ု ေတြ႔ရသည္။ သာဓက အားျဖင့္ 

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ၏ က်ားျဖဴ သတၳဳ 

လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ (Top White Tiger Mining Company) သည ္

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဂၚဒန္ေက်ာက္ (gypsum) တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွ  ေၾကာင္း သိရသည။္167  

အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ား 

က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္က ေဖာ္ညႊန္းခ့ဲေသာ 

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အဓိက ညႊန္းဆို၍ သယံဇာတႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

ေၾကညာခ်က္အခ်ဳိ႕ ထုတ္ျပန္ထားၾက သည္ကိ ု လည္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

သယံဇာတၾကြယ္၀ေသာ၊ နည္းပါးေသာေဒသအသီးသီးမွ တိုငး္ရင္းသား 

လူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ျပည္နယ္မ်ားရိွ 

သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ ျပည္နယ္က ပိုမုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္၊ ပိုမို၍ 

ဝင္ေငြခဲြေဝမႈ ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၄ ဧၿပီလအတြင္း 

က်င္းပခဲ့ေသာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ‘ျပည္နယ္အတြင္းမွ ရရွိေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မ်ား 

(ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မ်ား အပါအဝင္)မွ ဝင္ေငြ ၅၀% ကို ရရိွရန္’ ႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္ စသျဖင့္ ေၾကညာခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ii 168 ၂၀၁၃ ႏုိင္ဝင္ဘာလအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ 

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံကလည္း ‘သယံဇာတအရင္းအျမစ္မွ ရေငြမ်ားကုိ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား မွ်တစြာ 

ခြဲေဝရန္’၊  ျပည္နယ္အတြင္းရိွ သယံဇာတေရးရာတြင္ ျပည္နယအ္စုိးရ၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈ အခန္းက႑ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္’ ႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးတို႔ကို ေၾကညာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။169 

ျခံဳငံုသံုးသပ္ရပါက အဓိက အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္ - 

၁။ လက္ရွိျပည္သလူထူုအၾကား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ သယံဇာတထတုယ္ူမႈလုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း၊ သယံဇာတမွ ရေငြ၊ 

သယံဇာတအေပၚ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ မ်ားအား ေပါင္းစပ္ ေျပာဆိုလ်က္ရိွသည္။  

၂။ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ (revenue sharing) ကိစၥအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူ 

လက္ခံ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာကိ ုခြဲေဝမည္၊ ဘယ္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘယ္လိ ုခြဲေဝမည္ 

စသည့္ အေသးစိပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈ နည္းပါး ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။  

                                                            
ii ဤညီလာခံ၏ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ျပန္လည္တုံျပန္ခ်က္မ်ားလည္းရိွပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးလွေဆြက ‘ရခုိင္ရဲ႕သယံဇာတ ၅၀%ကုိ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိပဲခြဲေ၀ေပးရမယ္ဆုိတာ မွ်တမႈမရိွပါဘူး။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ တစ္ခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ သယံဇာတေတြ အမ်ားအျပားရိွေပမယ့္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း 
နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသလုိ ဘာမွ မရိွတ့ဲ ေဒသေတြလည္း ရွိပါတယ္။ (Maung Tintone 2014) 

ျပည္နယ္      
သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ 

တုိင္းရင္းသား ပါတီ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

စုစုေပါင္း
လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ 

ဧရာဝတီ ၀ ၇၂ 

ပဲခူး ၁ ၇၆ 

ခ်င္း ၁၁ ၂၄ 

ကခ်င္ ၆ ၅၁ 

ကယား ၀ ၂၀ 

ကရင္ ၉  ၂၃ 

မေကြး ၀ ၆၈ 

မႏၱေလး ၁ ၇၆ 

မြန္ ၇ ၃၁ 

ရခိုင္ ၁၈ ၄၇ 

စစ္ကုိင္း ၁ ၁၀၁ 

ရွမ္း ၅၀ ၁၄၃ 

တနသၤာရီ ၀ ၂၈ 

ရန္ကုန္ ၂ ၁၂၃ 

ဇယား ၁၀  ၊ ျပည္နယ္/တုိင္းအလုိက္ တုိငး္ရင္သား
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ  

ရင္းျမစ္ -  ALTSEAN Parliament Watch 
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အခန္း ၅ ၊ ျမန္မာႏုိငငံ္အတြက္ စဥး္စားစရာမ်ား  

၅.၁ မည္သုိ႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွသိင့္သနည္း 

မတူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မတူညီေသာ မူဝါဒမ်ားအသီးသီး လိအုပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ 

သို႔မဟုတ ္ အျခားေသာသယံဇာတအေပၚ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ႏွင့္ 

အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေလးအနက္ထားေဆြးေႏြးႏုိင္ဖို ႔ လိုပါသည္။  

ဇယား ၁၁ ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ထည့္သြငး္စဥ္းစားစရာမ်ား  

၁။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ 
အျခားထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအား 
ေျဖရွငး္ေပးျခငး္ 

သတၳဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ အျခားေသာ သယံဇာတထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ International Growth Centre 

၏ေလ့လာခ်က္တခုအရ ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအနီးရိွ စုိက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္လုပ္မႈမွာ၊ 

သတၳဳတူးေဖာ္မႈမွ ေ၀းကြာေသာ ေဒသမ်ားထက္ ၄၀% ခန္႔ က်ဆင္းသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။170 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ 

ေသခ်ာစြာ ေလ့လာတုိင္းတာမႈမ်ဳိး မလုပ္ရေသးေပ။  

ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားမွာ သြယ္၀ိုက္၍လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သယံဇာတမ်ားအား ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ 
ေငြလဲွလွယ္ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္ေစၿပီး၊ သယံဇာတလုပ္ငန္းမရိွသည့္ ေဒသမ်ားမွ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။jj 

၂။ လြယ္ကူထိေရာက္စြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း 

 ‘ေအာက္ေျခမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္း’ ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းအရ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
အနည္းဆုံးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အဆင့္မွ ကုိင္တြယ္သင့္သည္ဟုဆုိသည္။kk ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနအေနျဖင့္ လမ္းမ်ား သန္႕ရွင္းေကာင္းမြန္ေစရန္ ရွင္းလင္းရာတြင္ 
ေနျပည္ေတာ္အဆင့္ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေနစရာ မလုိျခင္းမ်ဳိး 

၃။ ေဒသမ်ားအၾကား ညီမွ်မႈ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ေဒသမ်ားကုိယ္တုိင္ ဆင္းရဲေနပါက ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈသည္ ေဒသမ်ားအၾကား 
မညီမွ်မႈကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိပါသည္ (ဥပမာ အင္ဒုိနီရွား အာေခ်းတြင္ 
ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သက့ဲသုိ႔)။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဝင္ေငြခြဲေဝမႈေၾကာင့္ မညီမွ်မႈမ်ား 
ပုိမိုဆုိ၀ါးလာေစတတ္သည္လည္း ရိွပါသည္။ ပီရူးႏုိင္ငံတြင္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ 
အလုိအေလ်ာက္ခြဲေ၀ေပးထားသည့္ ဝင္ေငြအျဖစ္ အခြန္ေငြတစ္ရပ္ ေပးအပ္ရာမွ ေဒသမ်ားအၾကား 
မညီမွ်မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။171 

၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္ႏွင့္ 
ေဒသတြင္းမေက်နပခ္်က္မ်ား 

အင္ဒိုနီးရွား၊ အီရတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ဆူဒန္က့ဲသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ ဗဟုိအဆင့္ေအာက္မွ အစုိးရမ်ားအား အရင္းအျမစ္မ်ား 
ခြဲေဝခ်ထားေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။172 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားအားျဖင့္ အေပးအယူျပဳလုပ္ရန္ဆႏၵရိွေၾကာင္း ျပသႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈမ်ား မရိွပါက  
ဝင္ေငြမ်ားျမွင့္တက္လာရာမွတဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ပုိမိုျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ 

၅။ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ မလူေဒသ အမ်ားအားျဖင့္၊ ေဒသရပ္ရြာလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား 
၄င္းတုိ႔ထိန္းသိမ္းရမည့္ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကေလ့ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမွ မွ်တသည့္ ခြဲေဝမႈတစ္ရပ္ကုိ ထားရွိေပးၾကရသည္။173 ဥပမာ အေမရိကန္ႏွင့္ 
ကေနဒါႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ သယံဇာတရေငြအခ်ိဳ႕အား တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအခ်ဳိ႕အတြက္ 
အထူးအခြင့္အေရးအေနျဖင့္ ထားရိွေပးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။   

 

                                                            
jj ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ကုိယ္တုိင္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူလူထုမ်ားသာမက တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ပါ မ်ားစြာေသာ 
ထိခုိက္ဆုံးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  
kkNixon and Joelene (2014)။ ပုိမုိသိရိွႏုိင္ရန္ Jesper Steffensen, Fiscal Decentralization and Sector Funding Principles and Practices (DANIDA, 
November 2010) ကုိၾကည့္ပါ။ ၁၉၅၀ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္က္ုိင္မႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ (fiscal decentralization ႏွင့္ fiscal federalism) 
တုိ႔၏ သီအိုရီသေဘာအရ အက်ဳိးမ်ားႏုိင္ေၾကာင္းကုိ မ်ားျပားလွသည့္ ေလ့လာခ်က္စာေပမ်ားတြင့္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။  အသံုးဝင္ေသာ ေလ့လာခ်က္အျဖစ္ Paul Smoke, 
Fiscal Federalism in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practices (New York: United Nations Research Institute for Social 
Development, 2001) ၾကည့္ရႈသင့္ပါသည္။  
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သီအိုရီသေဘာအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအားႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ဟသူည့္အက်ဳိးမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ျမန္မာေရွ႕ေနတစ္ဦးက အသစ္တည္ေဆာက္သည့္ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုအေၾကာင္းကို ဥပမာေပး၍ ‘အိမ္တိုင္းမွာ မီတာေဘာက္ 

ေတြတပ္ၿပီး၊ ထရန္စေဖာ္မာလည္း တပ္ၿပီးလို႔ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ မီတာနဲ႕ ထရန္စေဖာ္မာၾကားမွာ ႀကိဳးေလးသြယ္ဖုိ႔ပဲ လိုတာ။ ဒါကို 

ျပည္နယ္အစုိးရက ေနျပည္ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးလုိ႕ဆိုၿပီး ေစာင့္ရတာ ေျခာက္လ ၾကာတယ္’ စသျဖင့္ 

ေျပာျပသည္။ll  

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းသည့္ လက္ေတြ႕တြင္ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး ခက္ခဲတတ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာမွ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ျပသလ်က္ရွပိါသည္။174 အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္ဥပမာမ်ား၌ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိင္ုမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား 

သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၌ အေထာက္အကသူိပ္ မျဖစ္လွေၾကာင္းကို ျပသေနပါသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ကရယလ္ာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

အေနာက္ ဘဂၤလား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း ယင္း ရလဒ္ ေကာင္းမ်ားမွာ 

ဗဟိုအစိုးရ သို႔မဟုတ ္ ဗဟိုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဒသႏၱရအဆင့္မွ ျပည္သူလူထုအတြက ္ ထဲထဝဲင္ဝင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ရွိေသာေၾကာင့္ ရရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။175  

ဤသို႔ေသာေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားေရးသီအိုရီ သေဘာျဖစ္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျမန္ဆန္သကသ္ာထိေရာက္မႈ 

(efficiency in administration) ရပ္ခံေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဖက္မွ မူလရင္းျမစ္ေဒသဆိုင္ရာ အေျခခံမူ (derivation 

principle) ကို တိုကတ္ြန္းေနသူမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရးအရ အေပးအယူ(trade-offs)ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံရမည့္ 

မူမ်ားအျဖစ္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မူဝါဒအခ်ိဳ႕တြင္လည္း မူလရင္းျမစ္ေဒသအေျခခံမူ (derivation principles) 

မ်ား အျဖစ္ညႊန္းဆိုႏုိင္စရာ အခ်ိဳ႕ပါဝင္သညကုိ္ ေတြ႕ရပါသည္။ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွသိည့္ အမ်ဳိးသား 

စြမ္းအင္မူဝါဒ(National Energy Policy) တြင္ အဓိကအခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ‘စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို 

စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား ေတြ႕ရိွရာေဒသမွ ေဒသခံ ျပည္သူလူထမု်ား အခ်ဳိးက် ခံစားေစႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရန္’ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။mm176 လူထုအၾကား တြင္လည္း ဤအတြက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ 

ကုမၸဏီတစ္ခုက ထင္းရႈးပင္မ်ားမွ ဘိုင္အိုေရစင္ (bioresin) ထုတ္ယူရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ဆႏၵျပၿပီး 

ျပည္နယ္အစုိးရထံသို႔ တိုင္စာ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္ဟ ုသိရသည္။ ‘ေဒသခံေတြက ဒီသစ္ပင္ေတြကိ ုႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ၊ ၁၀၀ ေလာက္ထိန္းသိမ္း 

လာခဲ့ရတဲ့အတြက္ သူတို႔ပိုင္တဲ့ သစ္ပင္ေတြလို႔ ခံယူထားၾကတယ္’ ဟ ု ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး က 

စာေရးသူမ်ားကို ရွင္းျပပါသည္။177  

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ သို႔မဟုတ ္ထိခုိက္နစ္နာမႈ ေပးေလ်ာ္မႈ ႏွင့္ ညီမွ်ေရးေထာက္ပံ့ေငြ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ  

ေက်ာ္လြန္၍ ပိုင္ဆုိင္မႈ (ownership)၊ အေမြအႏွစ္ (heritage) ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ (autonomy) တို႔အေပၚတြင္ 

ရပ္ခံေတာင္းဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။  

၅.၂ စနစယ္ႏၱရားမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိငငံ္မ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား (Mechanisms and evidence from other countries) 

သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ဗဟိခု်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း သို႔မဟုတ ္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ (revenue-sharing) ဆိသုည္မွာ ေဒသႏၱရ 

နယ္ေျမမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးခံစားမႈမ်ားကိ ုခြဲေဝသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤနည္းလမ္းတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါ။ 

အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းမွ လုပ္သားမ်ားငွားရမ္းေစျခင္း (ေဒသခံပါဝင္ရန္လိုအပ္ခ်က္) စသည့္ မက္လံုးမ်ား၊ 

ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွေစျခင္း၊ ဝင္ေငြမ်ားကို လူထထုသံို႔ တိုက္ရိကု္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။178 

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေရာယွက္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

                                                            
ll  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲသ့ည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက လက္ရိွစနစ္၏ ထိေရာက္မႈမရိွသည့္ ဆက္သြယ္မႈ (communication) ကုိ ‘ဥပမာ 
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက ေနျပည္ေတာ္ကုိ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ခြင့္မရိွဘူး။ အရင္ဆုံး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ တင္ျပရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေနမွ တဆင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနကုိ တင္ျပတယ္။’ ဟုေျပာျပပါသည္။    
mm အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယသမၼတ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ စြမ္းအင္၊ သစ္ေတာ၊ ဆည္ေျမာင္းစသည့္ အျခားဆက္စပ္သည့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းသည္။   



 
 

45 
 

ရေငြမ်ားကုိ ဗဟိအုဆင့္ေအာက္မွ အစုိးရမ်ားျဖင့္ခြဲေဝမည္ဆိုပါက၊ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 ပထမပုံစံမွာ  အေထြေထြရေငြမ်ားခြဲေဝမႈစနစ္ သို႔မဟုတ ္ ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိင္ုမႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း ပံုစံျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ ္ အပ္ုစုမ်ားသုိ႔ သယဇံာတထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

တိုက္ရုိက ္ သို႔မဟုတ ္ သြယ္၀ိုက္၍ ထိခုိက္နစ္နာခ်က္မ်ားအတြက ္ နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကးမ်ား အပိုေဆာင္းေပးျခင္း 

(compensating) ပါဝင္ပါမည္။ ဤပုံစံတြင္ အစုိးရသည္ သဘာဝသယံဇာတမွရေငြမ်ားကို အျခားေသာရေငြမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 

သေဘာထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ဒုတိယပုံစံတြင္ သယံဇာတမွရေငြမ်ားအား ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိင္ုမႈေျဖေလွ်ာ့ေရးတြင္ အထူးကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 

သေဘာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခြန္မ်ား သို႔မဟုတ ္royalties မ်ားကို သယဇံာတတည္ရိွသည့္ 

နယ္ေျမမွ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားသုိ႔ ေပးေဆာင္ေစရန္ မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤ ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံတြင္ ေဒသႏၱရ နယ္ေျမမ်ားမွ 

သယ္ပိုးထားရသည့္ ထိခိုက္နစ္နာခ်က္မ်ား စသညတ္ို႔ထက္ ပုိမိုေက်ာ္လြန္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 

ဆႏၵမ်ား လိုအပ္ပါသည ္(ဥပမာ ေဒသ၏ ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိး)။ 179 

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရမ်ား၏ ဝင္ေငြပင္မရင္းျမစ္မွာ ဗဟိုအစိုးရမ်ားထံမွရရွိသည့္ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ (transfers) 

မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤလႊဲေျပာင္းေပးေငြတြင္  ဝင္ေငြအမ်ဳိးအစား အားလုံးပါဝင္ႏုိင္သလို၊ သယံဇာတဝင္ေငြကို သီးျခား သတ္မွတ္ေပး 

သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။nn180 National Resource Governance Institute ၏ သယဇံာတအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညႊန္းကိန္း၌ သယဇံာတ 

ၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံ ၅၈ ႏုိင္ငံအနက္ ႏိုင္ငံ ၃၀ တြင္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ စနစ္ယႏၱရားမ်ားရိွၿပီး ဗဟိုအစုိးရက သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကုိ 

ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။181 သယံဇာတဥစၥာဓန ခြဲေဝမႈရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 

‘အရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံးကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္မလိုပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ အရင္းအျမစ္ မ်ားအား ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

ခ်န္လွပ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သို႔မဟုတ ္ အခြင့္အေရးမသာေသာ ေဒသမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ညီမွ်မႈျဖစ္ေပၚေအာင္ 

ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္’။182 

ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ သယံဇာတမွ ဝင္ေငြမ်ားရရိွရာတြင္  

 သယံဇာတထတုယ္ူမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အခြန္အခ်ဳိ႕ကိ ုတိကု္ရိုက္စည္းၾကပ္ႏုိင္ျခင္းoo 

 သယံဇာတ၏ မူလေဒသအတြက္ သတ္မတွ္ထားေသာ ခြဲေဝမႈကိ ုဗဟိုအစုိးရထံမွ တိကု္ရိုက္လႊဲေျပာင္းေပးေငြအျဖစ္ 

ရရွိျခင္း 

 သယံဇာတထတုလ္ုပ္ေပးေသာ ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္မွတဆင့္ 

သြယ္၀ိကု္လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား ရရွိျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။183 

တစ္ခါတစ္ရံ၌ ယင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ သယံဇာတ ထတု္လုပ္သည့္ေဒသတုိ႔အၾကား ခြဲေ၀ျခင္း (ေဒါင္လိုက္ 

ခြဲေဝမႈပံုစံ) ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သယံဇာတ ရေငြမ်ားအား ေဒသမ်ား အားလံုးသို႔ ျဖန္႔ခြဲျခင္း (အလ်ားလိုက္ခြဲေဝမႈပံုစံ) 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

ဇယား ၁၂ ၊ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈ စနစ္အစီအစဥမ္်ား 
အစီအစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
ေဒါငလုိ္က္ခြဲေ၀ျခင္း သယံဇာတမွ ရေငြမ်ားအား ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားအၾကားခြဲေဝခင္းပုံစံျဖစ္သည္။ 

အစီအစဥ္မ်ား၌ မည္မွ်ကုိ ဗဟုိအစုိးရသုိ႔၊ မည္မွ်ကုိေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ 
ခြဲေဝခ်ထားမည္ကုိ သတ္မွတ္ရသည္။  

                                                            
nn ‘ဘရာဇီး ဘရာဇီး၊ ဂါနာ၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရမ်ားအၾကား လႊဲေျပာင္းေပးေငြ (intergovernmental transfer) အစီအစဥ္ 
ႏွစ္မ်ဳိး က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ အေထြေထြစုေပါင္း အခြန္ေငြ လႊေဲျပာင္းမႈ (general tax pool transfer) ႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳ၊ ေရနံ သုိမဟုတ္ 
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားမွ ရေငြမ်ားအား အရင္းအျမစ္မူလေဒသ အေျခခံ လႊေဲျပာင္းမႈ (derivation based transfer) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ 
ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေပးေငြ စနစ္ကုိ သာ က်င့္သုံးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ (Bauer 2013) 
oo ၄င္းတုိ႔ကုိ (၁) royalties သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာစည္းၾကပ္ေငြမ်ား ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရထံသုိ႔ ေရာက္ရိွၿပီး ဝင္ေငြခြန္မွာ ဗဟုိအစုိးရဆီသုိ႔ ေရာက္ရိွေသာ 
အခြန္ခြဲျခားျခင္း (separation of taxes) ပုံစံ (ေျပာင္းျပန္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္) သုိ႔မဟုတ္ (၂) အစုိးရအဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီမွ ဥပမာ ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အခြန္ 
ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ပူးတြဲပါဝင္ေကာက္ခံျခင္း (concurrence of taxes) ပုံစံျဖစ္သည္။ (Agustina et al. 2012) 
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အလ်ားလုိက္ ခြဲေ၀ျခငး္ ဝင္ေငြမ်ားအား ဗဟုိအဆင့္ေအာက္မွ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအၾကားတြင္ ခြဲေဝသည္။ သယံဇာတၾကြယ္ဝသည့္ 
ေဒသ၊ နည္းပါသည့္ ေဒသ အားလုံးပါဝင္ရပါမည္။ ဤပုံစံတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ဝင္ေငြ 
ေကာက္ခံစုစည္းမႈျပဳၿပီး သေဘာတူညီထားသည့္ ပုံေသနည္း (agreed-upon formula) အတိုင္း ျပန္လည္ 
ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါသည္။ ၄င္းအား ဝင္ေငြညီမွ်ေရးအစီအစဥ္မ်ား(revenue equalization schemes) ဟု 
ေခၚသည္။  

တုိက္ရုိက္ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးျခငး္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံသုိ႔ တိုက္ရုိက္ ေငြေပးအပ္မႈ ပုံစံျဖစ္သည္
အခြန္အေျခခံ စနစ ္ သယံဇာတမွ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈအား ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္အတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္ခြင့္အာဏာ အျဖစ္ 

ပုံစံေျပာင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ရေငြမ်ားမွ ခြဲတမ္းအမ်ားစုကုိ ရရိွ 
ထိန္းသိမ္း ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းခြဲတမ္းသည္ တနည္းနည္းျဖင့္ သယံဇာတမွ ၄င္းတုိ႔ရရိွမည့္ ဝင္ေငြႏွင့္ 
လုိက္ဖက္ညီမွ်သည့္ ပမာဏ ျဖစ္ပါမည္။  

ရင္းျမစ္ - Wennman, Achim (2012). ‘Sharing Natural Resource Wealth During War to Peace Transitions’. In High-Value Natural 
Resources and Post-Conflict Peacebuilding, ed. Lujala and Rustad  

ဤအစီအစဥ္မ်ားအား ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ျဖင့္ ဥပမာျပရလွ်င္ - ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား နိုင္ငံတြင္ သယံဇာတထုတလ္ုပသ္ည့္ ျပည္နယ္က ေရနံမွရေငြ၏ 

၁၃%ကို အပိုေဆာင္းခြဲေဝမႈအျဖစ္ ရရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္တိုင္း ျပည္နယ္တိုင္းအား သယံဇာတမ ွ ရေငြမ်ား ခြဲေဝခံစားႏုိင္ရန္ 

စီစဥ္ေပးထားသည္။184 ရေငြမ်ားကုိ ပိုမိုေသးငယ္သည့္ နယ္ေျမအေျခခံအေပၚတြင္ ခြဲေဝသည္လည္းရိွပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ 

အခြန္ရေငြမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမွ ရေငြမ်ားအား လူဦးေရႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထား သည့္ 

ခြဲေဝခ်ထားေရး ပံုေသနည္း (allocation formula) အတိုင္း ေဒသႏၱရအစုိးရ အလႊာ အဆင့္အဆင့္တြင္ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားသည္ 

ကိုေတြ႕ရသည္။185 

 

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္မူ ပိုမုိအေသးစိပ္ပါဝင္သည့္ စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးထားၿပီး ၄င္းတြင္ သဘာဝသယံဇာတရေငြမ်ားကုိ 

ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ပုံေသနည္းအေျခခံအတိုင္း ခြဲေဝသည္ (ပံုညႊန္း ၉ ကိုၾကည့္ပါ)။186 ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ 

နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ တေျပးညီမဟုတ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား (asymmetric 

arrangements) မ်ားကို အာေခ်း(Aceh) ပါပူအာ(Papua) ႏွင့္ ပါပူအာ ဘာရက္ (Papua Barat) ျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ 

ခ်မွတ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။pp187 ေဒသမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား စိုးရိမ္ခ်က္ပူပန္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသယူနစ္မ်ား အားလုံး၏ 

စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ကိ ု ညီမွ်ေစႏုိင္ရန္ အေထြေထြဘ႑ာေရးလႊေဲျပာင္းေငြမ်ားကုိ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္ခဲ့ေသာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မူဝါဒခ်မွတ္သူအမ်ားစုက အထူးသျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံကိ ုအတယုူစရာ ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ ညႊန္းဆိုၾကေလ့ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွားကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးရမည့္ အရင္းအျမစ္ မ်ားျပားစြာ ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ အင္ဒုိနီးရွားမွ ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္၏ ပံုစံဒီဇိုင္းသည္ အခ်ိန္ယူ၍ တည္ေဆာက္ခ့ဲ ရေသာ 

အရာျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉ တြင္ တင္ျပခ့ဲေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုမွာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ 188 

 

  
 
 
 
 
 

                                                            
pp ‘အာခ်း(Aceh) သည္ ပထမ ကုိးႏွစ္တာကာလအတြင္း ၇၀% ရရိွၿပီး၊ ပါပူအာ(Papua) ႏွင့္ ပါပူအာ ဘာရက္ (Papua Barat) တုိ႔မွာ ပထမ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ၇၀% 
ခြဲတမ္းကုိ ရရိွၾကသည္။ ယင္းကာလမ်ားၿပီးပါက ခြဲတမ္းကုိ ၅၀% အထိ ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္သည’္။ အာေခ်းတြင္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ သည္ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရိွေပ။ အဘယ့္ေၾကာင္ဆုိေသာ္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆ္ုိင္ရာ အေသးစိပ္သတ္မွတ္ခ်က္ 
မပါဝင္ျခင္း ႏွင့္ စစ္တပ္ကဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက အုပ္စုကြဲေစျခင္းႏွင့္ မယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။  ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါ 
မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ကုန္ခမ္းေတာ့မည့္ အာေခ်း၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈသည္ စီးပြားေရးအရ ႀကီးမားသည့္ မတူျခားနားမႈ 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအားျဖင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္စရာ အခြင့္အေရးႏွင့္အတူ အာေခ်း၏ 
အနာဂါတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အင္စတီက်ဳးရွင္းအသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။’ (Wennman and Krause 2009) 
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ပုံညႊန္း ၉ - အင္ဒုိနးီရွားႏုိငငံ္၏ သယံဇာတအရငး္အျမစ္ဝင္ေငြ ခြဲေဝမႈ UU33/2004 

 

ရင္းျမစ္ - Agustina, C. D., Ahmad, E., Nugroho, D., & Siagian, H. (2012, March). Political economy of natural resource revenue 

sharing in Indonesia.  Paper submitted to a conference on Alternative Visions for Decentralization in Indonesia, Jakarta (pp. 12-

13). 

၅.၃ အေပးအယူႏွင့္ အႏၱရာယ္ (Trade-offs and risks)  

ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း တြင္ပါဝင္သည့္ အေထြေထြ အေပးအယူမ်ားအျပင္ သယံဇာတက႑အား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ စဥ္းစားရမည့္ အျခားအခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အမ်ားေျပာဆိုၾကေလ့ရိွေသာ ‘သယံဇာတက်ိန္စာ’ 

(resource curse) ကိ ုအားျဖည့္ေပးေလ့ရိွသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။qq189 အားေကာင္းၿပီး၊ တာဝန္ခံမႈရိွသည့္ ဗဟိအုဆင့္ 

ေအာက္မွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သတ္မတွ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ျဖစ္စဥ္မ်ား မရိွခဲ့ပါက ယင္းအခကအ္ခဲ အႏၱရာယ္မ်ားမွာ ပုိ၍ ျမင့္မားႏုိင္ပါသည္။ 

ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၱရ အက်ဳိးစးီပြားမ်ားကုိ ယွဥ္တြဲေပးျခင္း - ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကို ေဒသႏၱရမွ ထမ္းပုိးထားရၿပီး၊ အက်ဳိးခံစားမႈမ်ားက 

ဗဟိုသို႕ေရာက္ရွိေနသည့္အခါ အမွန္တကယထ္ခိိုက္နစ္နာမႈမည္မွ် ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိ ု အျပည့္အဝတိုင္းတာႏုိင္ျခင္း မရိွဘဲ၊ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ မသင့္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆက္လကလ္ုပ္ေနတတ္ၾကပါသည္။ ဤအတြက္ ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ 

အခ်ဳိ႕ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ ဗဟုိအစိုးရ၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ အေသအခ်ာ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ပင္ျဖစ္သည္။  

                                                            
qq သယံဇာတက်ိန္စာတြင္ ‘တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ၊ ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ လူသားအရင္းအႏီွးဆုိင္ရာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းသည့္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒစုိးမုိးမႈ အေပၚ 
စတင္ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ၿပီး၊ သယံဇာတအေပၚသိသာထင္ရွားစြာပင္ အလြန္အမင္းမီွခုိ (GDP ၌ သယံဇာတျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔မႈပမာဏျဖင့္ တုိင္းတာသည္) 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ၄င္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း GDP တုိးတက္မႈအေပၚတြင္ အႏုတ္ လကၡဏာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္’ ဟုေတြ႕ရိွသည္။ (Sachs and Warner 
1997 in Van Der Ploeg and Venables 2012) 
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ႏုိင္ငေံရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳးိစးီပြားမ်ားကုိ ယွဥ္တြဲေပးျခင္း - ေဒသႏၱအာဏာပုိင္မ်ား၏ 

အက်ဳးိစီးပြားမက္လံုးမ်ားက ေဒသႏၱျပည္သူလထူုျဖင့္ မကိုက္ညီသည့္အခါ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္  

သစ္ထတု္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါမစ္ ေပးႏုိင္ျခင္းကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈျပဳေသာအခါ ေဒသခံအရာရိွမ်ားက ဝင္ေငြမ်ားမ်ား 

ရရိွႏိုင္ရန္ သစ္ထတု္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားစိတ္ႀကိဳက္ခ်ေပးထားရာမွ အလြနအ္ကၽြ ံသစ္ထတုယ္ူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။190  

တရားမဝင္တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္တူးေဖာ္ထုတ္ယမူ်ား အႏံွ႔အျပား ျမင့္မားစြာ 

ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္အေလ်ာက္ အစုိးရအဆင့္မ်ားအားလံုးအၾကားမူဝါဒဆိုင္ရာထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တရားမဝင္တူးေဖာ္ 

ထုတယ္ူမႈ ကိစၥကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမည္။ အင္ဒုိနီရွားႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေလ့လာခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးသည္ 

အၿပိဳင္အဆိုင္ တရားမဝင္ သစ္လပ္ုငန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရာမွ သစ္ေစ်းမ်ား အလြန္းအမင္းက်ဆင္းသြားခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။191  

တရားဝင္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈ - အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္အမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေဝ၀ါးၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

တခါတရံ ဝိေရာဓိသေဘာလည္းျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒ/ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က ္မူေဘာင္ ေၾကာင့္ အားလုံးအတြက ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ 

သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနႏုိငေ္ၾကာင္း ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ပုဂၢလိကက႑မွ 

ပါဝင္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။192 ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္မွ သတၳဳတြင္း လပ္ုငန္းရွင္အသင္းမ်ား က ၄င္းတို႔ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ 

ဗဟိုဝန္ႀကီးဌာနမွ ေအာက္သို႔ အဆင့္ဆင့္စီစစ္ေစၿပီး၊ ဗဟိုသို႔ ျပန္လည္ အဆင့္ဆင့္ ေပးပုိ႕ေနရသည့္ ‘ႀကိဳးနီ’စနစ္ 

ႀကီးမားေနမႈကိုလည္း ထတု္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုျဖင့္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ ္ လည္း ရွိေနပါေသးသည္။ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ၌ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရ၏ အခန္းက႑ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားစဥ္စားရာတြင္  သယံဇာတထတု္ယူမႈ မ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေစၿပီး၊ ပဋိပကၡေလွ်ာ႔ခ်ေစႏုိင္သည့္အျပင္ 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္ေကာင္း တစ္ခု ဖန္တီးေပးမည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။  

တာဝန္ခံမႈ - အကယ္၍ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအစီအစဥ္တြင္ ေျမာက္မ်ားေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားအား စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပး 

မထားသည့္ ေဒသသို႔ လႊေဲပးခ့ဲပါက အျမဲတေစ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွပါသည္။193 ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္  

ေထာက္ကူေပးမည့္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီစစ္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွပါေသးသည္။ သယံဇာတမွ 

ရေငြမ်ားသည္ အမ်ားခံစားရမည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ရန္လိုၿပီး၊ ေဒသႏၱရအီလစ္မ်ား (local elites) ကိုသာ 

ပိုအာဏာပုိႀကီးလာေစမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။rr ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက 

‘တကယ္ေတာ့ ဗဟိ ုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်တာကို ႀကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဖြဲ႕အစည္း အင္စတီက်ဳးရွင္းေတြ  အားမေကာင္းဘဲနဲ႕၊ 

အာဏာပုိင္ေတြကို ျပန္စစ္ေဆးထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ စနစ္ေတြ မရွိဘဲနဲ႕ ေလွ်ာ့ခ်ရင္ေတာ့ အရမ္း သတထိားဖုိ႔လုိတယ’္ ဟု ေျပာပါသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသဆိငု္ရာ အစုိးရမ်ား သယံဇာတဝင္ေဝမ်ားရရိွမႈအေပၚတြင္အေထာကအ္ကူျပဳႏုိင္မည့္ ဘတ္ဂ်က္ 

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးရပါသည္။ 

အခြန္ေကာက္ခမံႈဆုိငရ္ာ အရည္အေသြး - တုိက္ရိုက္ေကာက္ခသံည့္ အခြန္မ်ား သို႔မဟုတ ္ တိုက္ရိုက ္ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္ 

သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကို ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားကုိ 

ရင္ဆိုင္ ၾကရေလ့ ရွိပါသည္။ ေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ယႏၱရားအေပၚမူတည္၍ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ အခြန္အမ်ိဳ းအစားမ်ား 

ကိ ု စီမံႏုိင္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးလည္း လိုအပ္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိင္ုမႈ ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ရပ္ခံေျပာဆိုခ်က္တစ္ခု တြင္ ကိုယ္ပုိင္ရင္းျမစ္ဝင္ေငြ (own-

source revenue) ကို ေဒသကကုိယတ္ိုင္ ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ရေစျခင္းျဖင့္ ေဒသအရာရိွမ်ားကုိ အခြန္ထိထေိရာက္ေရာက္ 

ေကာက္ခရံရွိေရး အတြက ္ဆြဲေဆာင္မႈ မက္လံုးတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည။္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား တြင္ ေဒသအစုိးရမ်ားကုိ 

                                                            
rr, Siegle and O’Mahony (2006) ၏ ႏုိင္ငံစုံေလ့လာခ်က္တြင္ ဤ ပဋိပကၡ အႏၱရာယ္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား (conflit risk factors)ကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရာ - 
‘ေဒသႏၱရဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ား မမွ်တမႈႀကီးမားစြာ ရိွေနၿပီး ရင္းျမစ္မ်ားမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ သယံဇာတမွ ျဖစ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းမသြင္းသည့္ 
အခြန္အခမ်ားမွ တုိးျမင့္ွ ရရိွေနျခင္း၊ ဗဟုိအစုိးရမွလုံျခံဳေရးအရထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ျခင္းမရိွေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုအေျခခံသုိ႔မဟုတ္ 
ပထ၀ီေဒသအေျခခံဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား မ်ားျပာစြာျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျမင့္မားသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ား’ တုိ႔ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ‘ေဒသႏၱရအစုိးရ၏သံုးေငြအဆင့္၊ ဝန္ထမ္းစသည့္ အဆင့္မ်ား တုိးျမွင့္ေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ခံေခါင္ေဆာင္မ်ား တင္ေျမွာက္ျခင္း 
စသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡ ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေလ့မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္’ ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  
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အခြန္ေကာက္ခံရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ္လည္း ယင္းရေငြမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ မရျခင္းေၾကာင့္ မက္လံုးမရိွဘဲ 

ျဖစ္တတ္ပါသည္။ss  

ဘ႑ာေငြရ/သုံး ဆုိငရ္ာ အရည္အေသြး -  အကယ္၍ ေဒသႏၱရစီးပြားေရးက အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး သယံဇာတအရင္းအျမစ္ 

အေပၚ မ်ားစြာ မွီခိုေနရပါက ႏိုင္ငံတကာ၌ သယဇံာတေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေသာအခါ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းရွိမည္ 

မဟုတ္ေပ (အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တြင္ အတကအ္က် ပုိမ်ားသည္)။ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း (commodity price) 

အေျပာင္းအလဲမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရအား ၄င္း၏ အသံုးစရိတ္ စီစဥ္ ေရးဆြ ဲ ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာ ရရွိေနခ်ိန္တြင္ သံုးေငြမ်ားလည္း ျမင့္မားေနႏုိင္ေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ကုန္ခမ္းလာခ်ိန္တြင္ 

ဤသို႔သုံးစြဲ ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။194 ခုိင္မာသည့္ အစိုးရအင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားရိွသည့္ ၾသစေၾတးလ် 

အေနာက္ပိုင္း၌ပင္လွ်င္ သသံတၳဳတူးေဖာ္မႈရေငြ အေပၚ တစ္စိတတ္စ္ပုိင္း မီွခိုေနရာမွ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ သံသတၳဳ 

ေစ်းႏႈန္း အတကအ္က် အေျပာင္းအလဲမ်ားက  ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ကိ ုမတည ္မၿငိမ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရိွပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ 

အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ား (သယံဇာတမွျဖစ္ေစ အျခားရင္းျမစ္မွျဖစ္ေစ) တျဖည္းျဖည္းပုိမိုရရိွလာခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔၏ 

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာလည္း ပုိမိုျမင့္မားေကာင္းမြန္ လာရန္လိုပါသည္။195  

ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ား (သယံဇာတမွျဖစ္ေစ အျခားရင္းျမစ္မွျဖစ္ေစ) တျဖည္းျဖည္းပုိမိုရရွိလာခ်ိန္တြင္ 

၄င္းတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာလည္း ပုိမိုျမင့္မားေကာင္းမြန္ လာရန္လိုပါသည္။ ဝင္ေငြမ်ားကုိ 

ေဒသခံျပည္သူလူထ ု အက်ဳိးခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္လိုပါသည္။ အျမဲလက္ခကံ်င့္သံုးရမည့္ 

စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအရ ေျပာရပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တေန႕တခ်ိန္တြင္ ကုန္ဆံုးသြားမည့္ သယံဇာတမ်ားရိွေနရာတြင ္  ဤအရင္း 

အျမစ္မ်ားကုိသာမာန္အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္မဟုတဘ္ ဲလူသားအရင္းအႏီွးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္သာ အထူးအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။  

ႏို္င္ငံအစုိးရမ်ားအတြက္ပင္ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္း၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွရန္ ခက္ခက္ခဲခ ဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရ 

ေလ့ရွိပါသည္။  ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားအတြက ္ ဆိုလွ်င္ ပုိ၍ပင္ ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ တစ္ရံတစ္ရံ၌ သယံဇာတမွ 

သီးသန္႕ရန္ပုံေငြမ်ား (natural resource revenue funds)မ်ားကုိတည္ေထာင္၍ ၄င္းမွတဆင့္ အစိုးရအဆင့္မ်ားအားလုံးသို႔ 

ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး၊ ခန္႔မွန္းရလြယ္ကသူည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေငြထတု္ေပးႏုိင္ပါက ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈကို တည္ၿငိမ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

အနာဂါတ္တြင္ေသခ်ာရရိွမည့္ ဝင္ေငြအေနအထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တည္တံခိုင္ျမဲေရး (stabilization) သို႔မဟုတ္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဥစၥာဓန ရန္ပံုေငြ (soverign wealth funds) မ်ားကုိ တည္ေထာင္ရန္ သင္ေလ်ာ္ေကာင္း 

သင့္ေလ်ာ္ပါမည္။ ၄င္းအားခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ မက္ခရိုစီးပြားေရး အႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ရာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးႏုိင္ရန္ 

အတြက ္မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္အေထာက္အကူျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။196 ၄င္းတို႔အား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားသုိ႔  ေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္လည္း ေပါင္းစပ္ႏုိင္ပါသည္။tt  

မညီမွ်မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡအႏၱရာယ္ - သယဇံာတထြက္ရွိေသာ ေဒသမ်ား၊ မထြက္ေသာေဒသမ်ား၏ ဆင္းရမဲႈအဆင့္မ်ား 

အေပၚမူတည္၍ မူလရင္းျမစ္ေဒသအေျခခံမူ (derivation principles) အေပၚအေျခခံ၍ သယံဇာတဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းသည္ 

ပိုဆင္းရသဲည့္နယ္ေျမမွ ခ်မ္းသာသည့္ နယ္ေျမသို႔ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ ္ခ်မ္းသာသည့္ နယ္ေျမမွ ဆင္းရသဲည့္ နယ္ေျမသို႔ ေပးျခင္း 

စသည္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား မညီမွ်မႈမ်ားက မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္အတ ူ ပဋိပကၡ 

အႏၱရာယ္ကိုပါ ယူေဆာင္လာတတ္ ပါသည္။197  

အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားစရအေနျဖင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား မ်ိဳးဆက္ (generation) တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား မွ်တစြာ 

ခြဲေ၀ႏုိင္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။uu အကယ္၍ ယခုရွိသည့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ဥစၥာဓနသည္ ယခင္မ်ဳိးဆက္မ်ား(past 

                                                            
ss ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားက အခြန္မူဝါဒမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာအခါတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ႏုိင္သုိ႔ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ဤအတြက္ 
ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိပါသည္။   
tt ဥပမာကုိ Van der Ploeg, F. and A. Venables (2012) တြင္ၾကည့္ပါ။ ႏုိင္ငံမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား ကုိ International Growth Centre (www.theigc.org) ႏွင့္ 
Resource Governance Institute (http://www.resourcegovernance.org/) တုိ႔တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။  
uu မေရရာသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းပမာဏက အေကာင္းျမင္လြန္ျခင္း (over-optimism) သုိ႔ ဦးတည္ေစႏုိင္ၿပီး၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား လက္ရိွ အသံုး 
စရိတ္မ်ားအတြက္ သယံဇာတရေငြမ်ားကုိ အလြန္အကၽြံသုံးစြဲေစရန ္ဖိအားေပးသည္မ်ဳိးျဖစ္ေစႏုိပါသည္။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားတြင္ 
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generation) ထမံွ အေမြအႏွစ္ မ်ားဟု ဆိုပါက အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္လည္း ၄င္းမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္မရွိဘူးလား ဆိုသည္မွာ 

စဥ္စားရမည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ရေငြမ်ားကုိ ေဒသမ်ားအၾကား မည္သို႔ ခြဲေဝခ်ထားသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔အား 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ အတြက ္ က်ယ္ျပန္႕စုံလင္သည့္ စီးပြားေရးတစ္ရပတ္ည္ေဆာက္ 

ေပးႏုိင္ရန္တို႔အတြက ္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွႏိုင္ရမည္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။198  

၅.၄ နဂုံိးခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ 

ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္၊ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အတြင္း၌ 

သယံဇာဥစၥာဓနမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အဓိကေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥမွာ သေဘာသဘာဝအရ 

အႏၱရာယ္ (risks)ႏွင့္ အေပးအယူမ်ား (trade-offs) မ်ား ပါဝင္ေနသည့္အေလ်ာက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးမႈလည္း 

ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတေရးရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအေပၚ စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ မည္သို႔ေသာ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရရိွရန္ မူဝါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္မည္ဆိုသည္ျဖင့္ အရင္ စတင္သင့္ပါသည္။  

ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာမ်ားကုိ အေဆာတလွ်င္ဆံုးျဖတ္လုိက္လို႔မရပါ။ သို႔တိုင္ေအာင္ ေရွ႕ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ 

ထပ္မံဝင္ေရာက္လာမည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕မွ ဝင္ေငြ အေျမာက္အမ်ားရိွေနျခင္း ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ား မျပဳရေသးသည့္အတြက ္လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသမူ်ားအားလံုးအတြက ္သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ား 

ရယူပိုမုိရယူရန္ အခြင့္အလမ္း ရိွေနပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ အခန္းက႑ကိ ု ပိုမိုျမွင့္တင္္လိုသမူ်ား 

အေနျဖင့္ သယဇံာတဥစၥာဓန ခြဲေဝမႈ အျပင္ ဤရည္မွန္းခ်က္ကိုရရွိရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ၾကရပါမည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ မ်ားမွ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း စဥ္းစားစရာ အႏၱရာယ္အခက္အခဲမ်ား 

ရွိေနတတ္ပါသည္ကို သတိျပဳရန္လိုပါသည္။ ဥပမာ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား (volatility) ၊ 

အဖြဲ႕အစည္း စနစ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး၊ သယံဇာတစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈပုံစံအလြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 

တတ္ေသာ မွားယြင္းသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမက္လံုးမ်ား (distorted incentives) စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။   ထို႔အျပင္ သယံဇာတဆိုင္ရာ 

ရႈပ္ေထြးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ပါကလည္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏုိင္ဖုိ႕ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။199 အတိုခ်ဳပ္ေျပာရပါက 

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ခြဲေဝမႈသည္ ေဒသမ်ားအား သယံဇာတထတုယ္ူမႈမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရေစႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု 

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းနည္းလမ္း တစ္ခုတည္းရိွသည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ သယံဇာတဥစၥာဓန 

ခြဲေဝမႈသည္ ေဒသဆိငု္ရာ အစိုးရမ်ားအား ျပည္သူ႕ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ေငြေၾကးအသုံးျပဳႏုိငရ္န္ ေငြျဖည့္ေပးႏုိင္သည့္ 

တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း လည္း မဟုတ္ပါ။ ပါဝင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သယဇံာတဥစၥာဓနအား ခြဲေ၀ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္ 

ဘ႑ာေရးဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမူေဘာင္ (fiscal decentralization framework) တို႔အၾကား ဆကသ္ြယ္ေပါင္းစပ္ 

ေပးႏုိင္ရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရပါမည္။  

သယံဇာတေရးရာ၌ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရ၏ အခန္းက႑ ပုိမိုရရိွေရးအတြက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္  သယံဇာတစီမံခန္႕ခြဲမႈ 
ႏွင့္ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားအားခြဲေ၀ျခင္း ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုကို တေပါင္းတည္းလုံး၍၊ တခါတရံတြင္ ေရာယွက္၍ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို 

ေတြ႕ရသည္။ မတူညီေသာ မူဝါဒကိစၥမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွစ္ခု အၾကားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား 

ရွိေနပါသည္။ ၂၀၁၄ ဧၿပီ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပခ့ဲေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက 

သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေဒသအဆင့္မွ ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သယံဇာတရေငြမ်ားကုိ ေဒသမွ ခြဲတမ္းတစ္ခု ရရွိရန္ တိုကတ္ြန္းခဲ့ 
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ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္ တစ္ဦး၏ စကားကုိ ျပန္ကိုးကားရပါက - 

                                                            
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ‘ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္တာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ခုနက ေျပာသြားတာကုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ သေဘာမတူႏုိင္ပါဘူး။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ 
ဘုိးေဘးမ်ားလက္ထက္ကတည္းက ဒီလိ ုတူးေဖာ္လာၾကတာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ေျမေအာက္မွ ဘာရိွမလဲ ဆုိတာလဲ မျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ ကုန္ခမ္းသြားမယ္ လုိ႔ မယုံၾကည္ပါဘူး။ 
ဓါတ္သတၳဳေတြေတြ႕ရိွႏုိင္တ့ဲ တျခားေနရာေတြေတာင္ ရိွအုံးမွာပါ’ စသျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္တြင္ 
ျဖစ္ေစ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ စဥ္းစားခ်က္မွာ ေရရွည္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ စီပြားေရးစီမံကိန္းဆြဲျခင္းအတြက္ မ်ားစြာ အႏၱရာယ္ ရိွပါသည္။  (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၁)  
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ျပည္သူေတြဟာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈနဲ႕ ဝင္ေငြေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းေကာင္း သိရွိႏိုင္တယ္ 
ဆိုရင္ ပိုၿပီး သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွ ိ ဥပေဒေတြကို ေကာင္းေကာင္း မသိရတဲ့ 
အခါက်ေတာ့ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ေပၚဖုိ႕ ခက္ေနတာေပါ့။ ျပည္နယ္ အစုိးရက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္ကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အခန္းက႑ မရွိဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ သူ႕ကိ ု ဘယ္လိ ု ယံုၾကည္ 
အားကုိးရမလဲ။ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႕ CSOေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြ 
တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုတယ္။201 

အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအား ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး၊ ေဒသႏၱရျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏုိင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုး၊ ရေငြမ်ားအားလုံးကို ေဒသသို႔လႊေဲျပာင္းေပးရန္ဆိုသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ဳိး 

ထက ္ ဤသယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကိုအက်ဳိးရွိထိေရာက္ေအာင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ရညမွ္န္းခ်က္မ်ား 

ရရိွေအာင္ မည္သို႔ ပံုေဖာ္ဒီဇိုင္းဆင္သင့္သည့္ ဆိုသည့္  စိတ္ဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္  ပါသည္။ 

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ ္ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ မေရာက္ရွိခင္ လက္ရိွအခ်ိန္အတြင္း၌ သယံဇာတ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ ကိုလည္း 

တျဖည္းျဖည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။  

အခ်ိဳ႕သာ အေျခအေနမ်ား၌ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအတြက ္ သယံဇာတေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္သာ 

ထိထိေရာက္ေရာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကိုင္တြယေ္ျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းက ပို၍အဆင္ေျပပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန (ECD) အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ တစ္ေျပးညီစံသတ္မွတ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ လပု္ေဆာင္ႏိုင္ပါက အေကာင္းဆံုး 

ျဖစ္ပါမည္။  

အျခားေသာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕တြင္မူ ဤေသးငယ္သည့္ အေျပာင္းအလဲေလးမ်ားက မေမွ်ာ္လင့္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္လာတတ္ 

သျဖင့္ လြန္စြာ သတထိားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သစ္ထုတ္ခြင့္ 

လုိင္စင္ခ်ေပးခြင့္ကို ေဒသႏၱရအဆင့္သို႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ရာမွ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ပုိမို ဆိုးဝါးလာခဲ့ျခင္းသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက ္ ယသူင့္သည့္ ဥပမာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေသးစား သတၳဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား 

ခြင့္ျပဳမိန္႕ေပးျခင္းကိ ု ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္အဆိျုပဳထားျခင္းသည္လည္း ဤကဲသ့ို႔ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈ မက္လံုး အလြဲမ်ား 

(mismatch in incentives) မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာရိွသျဖင့္ ေသခ်ာစဥ္းစား သင့္ပါသည္။  

ပါဝင္သကဆ္ိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ထားရိွမည့္ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သယံဇာတၾကြယဝ္မႈအရ၊ တူးေဖာ္ထုတ္ယူေနမႈမ်ားအရ ၄င္းရသင့္သည့္၊ ရႏိုင္သည့္ 

ဝင္ေငြမ်ားကို အျပည့္အဝ မရရွိပါ။ သယံဇာတမွရေငြမ်ားကုိ သယံဇာတမ်ား ကုန္ခမ္းသြားမည့္ အခ်ိန္အတြက ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 

ႏိုင္ရန္ ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းမရိွပါက သယံဇာတမ်ားတိုးျမွင့္၍တူးေဖာ္ထုတ္ယႏူိုင္ျခင္းသက္သက္မွ်ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကုိ 

ဘာအက်ဳိးမွ မျပဳႏုိင္ပါ။ ဆိုလိသုည္မွာ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ ္ ‘လူသားအရင္းအႏီွး’ 

တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိ ုသယံဇာတမဟတု္သည့္ အျခားနည္းမ်ားအေပၚ ျဖန္႔က်ကထ္ား 

ႏိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။ သယံဇာတအမ်ဳိးအစားတစ္ခု သို႔မဟုတ ္သယံဇာတအခ်ဳိ႕အေပၚတြင္သာ မွီခိုလာရႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ 

ေဒသမ်ားမွ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ လည္း ဤ အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကသင့္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သယံဇာတဥစၥာဓနအေပၚတြင္ မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည္ ျဖစ္ေစ ဤသို႔ေသာ 

စဥ္းစားခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံအဆင့္အတြက္ေရာ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ားအတြက္ပါ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အရႏွင့္အေပးမ်ား (trade-offs) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္၏ မ်က္ႏွာစာ သံုးခု 

(စီးပြားေရးျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရး/အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္) စလံုးကို ျခံဳငုံစဥ္းစား 

ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအစီအစဥ္မ်ားကို 

ဒီဇုိင္းဆင္ျခင္းသည္ လက္ရွိေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေနရသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား စိတ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေစရန္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင္ ့

အလြယတ္က ူ လက္ခံဆံုးျဖတ္ ေပးလုိက ္ (one-off bargain) လို႔ရသည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ၄င္းမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြဲ႕စည္း 
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တည္ေဆာက္ပံုမ်ား (structures) ႏွင့္ အင္စတကီ်ဳးရွင္းမ်ားက စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား၊ သယံဇာတကနု္ခမ္းမႈႏႈန္း၊ 

ႏိုင္ငံေရးမက္လံုးမ်ား ႏွင့္ အနာဂတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါလိမ့္မည္။  

အၾကံျပဳတုိက္တြနး္ခ်က္မ်ား 

သတင္းအခ်ကအ္လက္စေုဆာင္းေကာက္ယူၿပီး ျဖန္႕ေဝရန္- သယံဇာတဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ၏ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အေကာင္း သို႔မဟုတ္ 

အဆိုးမ်ားကုိ ပိုမိုနားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသမူ်ားအေနျဖင့္ -  

 လက္ရွ ိအစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ သယံဇာတအမ်ဳိးအစားမွ ဝင္ေငြမည္မွ်ရရိွေနၿပီး၊ မည္သည့္ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ ္

တုိင္းေဒသႀကီးမွ မည္မွ်ရရိွေနသည္ 

 သယံဇာတ တည္ရွိျဖစ္ထြန္းေနမႈအေနအထားႏွင့္ ထပ္မံရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္သည့္ အလားအလာ 

 ထုတလ္ုပ္သည့္ အေရအတြက၊္ တင္ပုိ႔မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳမႈႏွင့္တကြ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သယံဇာတအမ်ဳိးအစား 

တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္  ျပည္နယ/္တိင္ုးအလိုက္ ေရာင္းရေငြတန္ဖုိး 

 လူဦးေရႏွင့္ ဆင္းရဲမႈအဆင့္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

 သယံဇာတဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတဝ္န္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ ္အျခား 

ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ သယံဇာတက႑ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ား မွ်ေဝရန္ဆႏၵရွိ 

ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အေတြးအျမင္သစ္မ်ား(new mindset) လိုအပ္မႈကို ေထာက္ခံေျပာဆိုၾကပါသည္။ 

ေတာင္းဆိုမႈအရ သတင္းအခ်ကမ္်ား ထတု္ျပန္ျခင္းကို ပုံမွန္တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

သီးျခား တစ္ခုခ်င္း ခြဲထုတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား (disaggregated data) ကိ ု အင္တာနက္ 

စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မ်ဳိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနအသီးသီးႏွင့္ 

အစိုးရအဆင့္အသီးသီးမွ မူဝါဒမွတ္သူမ်ား ထံသုိ႔လည္း အလြယတ္ကူ ေရာက္ရွိႏိုင္ရပါမည္။  

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Public financial management) - ျပည္သူ႕ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္ 

ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းမွာ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အခန္းက႑ကုိ ပိုမုိျမွင့္တင္ေပး 

သင့္ပါသည္။  အစုိးရဝင္ေငြမ်ားအားလံုးကို ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတစ္ခုတည္းဆီသို႔သာ စီးဆင္းေစၿပီး ဤအတြက ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန 

ေအာက္မွ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသည္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အခြန္မ်ား အားလုံးအား စုစည္း ေကာက္ခံႏုိင္မႈ စသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။  

သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက ္ပြင့္လင္းလြယက္ူသည့္ ဆကသ္ြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား - သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 

မႈရိွပါက ယံုၾကည္မႈကိုပုိတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ကိန္းဂဏန္းအရခြဲေဝမႈအေပၚ အဓိကထား 

ေျပာဆိုေနၾကသည့္ (ဥပမာ ၃၀-၇၀၊ ၅၀-၅၀ စသျဖင့္) အေနအထားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ စဥ္းစားေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 

သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက ္ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ ဆကသ္ြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္၌ ပိုမုိျဖစ္ေပၚရန္ လိုလားမႈမ်ား 

ရွိေနပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕မွေဆြးေႏြးထားၾကသည့္  ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ CSO- အစုိးရ EITI အေထာက္အက ူအဖြဲ႕မ်ိဳး)။ 

ဤလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ သယဇံာတ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (resource governance) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 

ပဋိပကၡ၊ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ သို႔မဟုတ ္ နားလည္မႈလြဲျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ ေပးႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္ 

ဆကသ္ြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ မျဖစ္ေစ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရ မ်ား အၾကား 

ထိေရာက္လြယ္ကူသည့္ ဆကသ္ြယဆ္က္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ပဋိပကၡ၊ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ 

သို႔မဟုတ ္နားလည္မႈလြဲျခင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။202  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ အခန္းက႑ ကို ပုိမိုရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးတည္ေဆာက္ရန္ - 
သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (piece-by-piece 

decentralization) သည္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစ (efficiency) ၿပီး၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈ 
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ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳကို ရရွိေစပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ဤသို႔ အရြယ္အစားတစ္စံုတစ္ရာအေပၚ သို႔မဟုတ ္သယံဇာတ အမ်ဳိးအစား 

အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခြင့္ တစ္စိတတ္စ္ပိုင္းသာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ၄င္းမွရႏိုင္မည့္ ဆြဲေဆာင္မႈ မက္လံုးအလြဲမ်ား  သို႔မဟုတ္ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အႏၱရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားရိွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္မွ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ 

ႏွစ္ဆင့္ႏွစ္သြယ္ အစီရင္ခံသတင္းပုိ႔ရန္ လိုအပ္ခ်က ္ (dual reporting) ကို ဖယ္ရွားၿပီး တိုက္ရိကုတ္ာဝန္ခံမႈ ပံုစံျဖင့္ အစားထုိး 

ရပါမည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မညသ္ည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းမည္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ လႊဲေျပာင္းသင့္သည ္

ကိုလည္း ေသခ်ာစဥ္းစားရပါမည္။ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးရိွ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ နည္းပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔သည္ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ လံုေလာက္စြာရိွေနရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး တာဝန္အေျပာင္းအလဲမ်ားကိ ုလြယက္ူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္။ 

ဥပေဒသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  – သယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ဆက္စပ္ေသာ သီးျခားစီ 

ျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ညီညြတ္မႈရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဥပမာ ၁၉၉၅ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒမွ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

ဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ဳိးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ဥပေဒမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္တကြ သယံဇာတထတုယ္ူခြင့္ လိုင္စင္မ်ားေလွ်ာက္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူလထူ ုလကလ္ွမ္းမွီ သိရွိ 

ႏိုင္ရန ္ ေသခ်ာ ထုတ္ျပန္ရပါမည္။ ဤက႑မ်ားအားလုံး၌ ဥပေဒအသကဝ္င္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တုိးတက္ရန္ လိအုပ္လ်က္ရွိၿပီး 

လတတ္ေလာအခ်ိန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအတြက္ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ထုတ္ျပန္ႏုိင္ၿပီး အသကဝ္င္ေစေရးမွာ ႏုိင္ငံအတြက ္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။  

တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ပတဝ္န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ ္အျခားထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေပးေလ်ာ္ျခင္း 
- သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပတဝ္န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ႏွင့္ လူမႈေရး 

ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ကိ ု စနစ္တက်တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈျပဳရပါမည္။ ဤသို႔ေသာ  ထိခုိကဆ္ံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေပးေလ်ာ္ျခင္း 

(compensation) ဆိုသည္မွာ ယင္းေဒသအား ထခိိုက္နစ္နာမႈအေျခအေနမွ နဂိုမူရင္းအေျခအေနသို႔ ျပန္ဆြဲတင္ေပးသည့္ သေဘာ 

ျဖစ္ပါသည္ (အရင္းအျမစ္ဥစၥာဓနအက်ဳိးအျမတ္ကုိ ထပ္တိုးေပးသည့္ သေဘာမဟုတပ္ါ)။ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 

ေရအရည္အေသြးစစ္သပ္ျခင္း၊ သတၳဳတြင္းမ်ားဝန္းက်င္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ အစပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ 

ထိခိုက္မႈနည္းႏုိင္ေသာ သတၳဳတူးေဖာ္နည္းမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ခ့ဲသည္။203 ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ား၊ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ရပ္ရြာ ျပည္သလူထူ ု မ်ားအေနျဖင့္ ထိကုဲသ့ို႔ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားတြင္ 

အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ႏိုင္သည့္အျပင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားမွတဆင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ ေပးေလ်ာ္ျခင္းပံုစံ အခ်ိဳ႕ကိ ု ထည့္သြင္း 

ႏိုင္ပါသည္။  

ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈစနစ္မ်ား ပံုေဖာ္ဒီဇိုင္းဆင္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဂရုတစုိက္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္အစဥ္မွန္ရန္လိုပါသည္ - 
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား ပဋိပကၡကို ေမာင္းႏွင္ေနသည့္အရာ မျဖစ္ေစလိုဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ 

အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္ 

(political dialogue process) အတြင္း အေရးတႀကီးထည့္သြင္းရမည့္ အရာအျဖစ္ ေျပာဆိုထားၾကသည္မ်ားရိွပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရး/အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈ 

မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ အစဥ္ (sequence) 

တို႔အား မွ်တမႈရွိၿပီး ျပည္သူလူထ၏ု အက်ိဳးစီးပြားကိ ုကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ျမင္သာေအာင္ ဂရုတစုိက ္ပံုေဖာ္ဒီဇိုင္းဆင္ရပါမည္။  

သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ - ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ႏွင့္ အမ်ားပါဝင္ေသာ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈရည္မွန္းခ်က္ သို႔မဟတု္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရမ်ား 

အတြက ္ ပိုမုိလြတ္လပ္သည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ရရိွရန္ အတြက ္ နည္းလမ္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

သယံဇာတအထူးျပဳသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေနျဖင့္ ပုိမိုအက်ယ္အျပန္႕သေဘာေဆာင္သည္ ့ ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း (fiscal decentralization) ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔လိုပါသည္။ အစိုးရအတြင္းႏွင့္ အျပင္မွ ပါဝင္ 
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ပတ္သက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သယံဇာတဝင္ေငြသီးသန္႔ (resource-revenue specific) မဟုတေ္သာ အျခားဘ႑ာေရး 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ယႏၱရားအပါအဝင္ အျခားေရြးစရာနည္းလမ္းအသီးသီး၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ 

အေလးအနက္စဥ္းစားရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ သယံဇာတသီးသန္႔ အခြန္အေကာက္ 

မ်ား ခြဲေဝခ်ထား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ ္ သယံဇာတရေငြျဖင့္တည္ေထာင္သည့္ ရန္ပုံေငြတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ 

အခန္းက႑ကုိထည့္သြင္းျခင္း သို႕မဟတု ္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သို႔မဟုတ ္ အေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ား  အတြက ္

ဦးတည္သံုးစြဲျခင္း စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ၁ ၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ သယံဇာတ ခန္႔မန္ွးစာရင္း 
သယံဇာတက႑ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနဝက္ဒ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ presentation မ်ားမွ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစာရင္းအား ျပည့္စုံသည့္ ေနာက္ဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္အျဖစ္ မွတ္ယူရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ 

State/region Types Major sites 

Ayeyarwady Copper, coal, gas and 
oil, limestone, timber 

Laymyetna copper mine, Myanaung gas and oil field, NyaungDon gas 
and oil field  

Bago  Iron, gold, platinum, 
timber, oil, hydropower 

Yenwe hydropower station, Pyay gas and oil field, Minlan Thanseik-
ShweGyin iron mine, Taunggu gold/platinum deposit 

Chin Nickel, chromite, 
manganese, limestone, 
timber, hydropower 

Mwe Taung nickel deposit. Hydropower projects: Zalui, Tongva, 
Ngasitvar, Paletwa, Namhlaung Creek, Laiva, Htweehsaung and 
Chichaung 

Kachin Amber, gold, platinum, 
iron, jade, 
molybdenum, nickel, 
rare earth, lead, zinc, 
silver, ruby, oil, 
copper, limestone, 
timber, hydropower 

Hpakant jade mines, Hukawng valley amber, Panwa lead-zinc-silver 
deposit, Indawgyi nickel deposit, Shadusuik gold-platinum deposit, 
Wakan-Tanaing gold/platinum deposit, Ngagyan gold/platinum 
deposit, Namma- Kangon gold/ platinum deposit. Hydropower 
projects: Myitsone (suspended), Tarpain, Chibwe, Pashe, Lakin, 
Phizaw 

Kayah Tin/tungsten, 
antimony, limestone, 
timber, hydropower 

Mawchi mine, Konsut antimony deposit, Peinchit antimony deposit. 
Hydropower projects: Lawpida, Beluchaung (Loikaw). 

Kayin Antimony, gold, 
limestone, lead, zinc, 
silver, tin- tungsten, 
timber, hydropower 

Shwegyin gold mine, Shwegyi hydropower station, Hetgyi Dam, 
Mawhki lead/zinc/silver deposit 

Magway Coal, oil and gas, 
nickel, limestone, 
hydropower  

Mann oil field, Yenangyaung oil field, Mone hydropower station,  
Chauk gas and oil field, Yeyang Naung gas and oil, 
Kyaukkwet/Letpando gas and oil field, Kanni gas and oil field,  
Htaukshabin gas and oil field, Thargyitaung/sabe gas and oil field, 
Mindinkyin nickel deposit 

Mandalay Gold, iron, limestone, 
marble, manganese, 
platinum, rubies, 
sapphire, silicate, 
silver, nickel, iron, 
antimony, oil, timber, 
hydropower  

Mogok ruby/gem/sapphire mines, Thabeikkyin gold mine, Phayaung 
Taung gold mine (Patheingyi), Kyatwinye Iron mine, Paungdaw 
Lead/zinc/silver deposit, Lebyin antimony deposit,  Moehti Taung 
gold/platinum deposit, Kwinthonse gold /platinum deposit, 
Phayaungtaung gold/platinum deposit, Kyaukpadaung manganese 
deposit 

Mon Limestone, gold, 
nickel, antimony, tin-
tungsten, timber, 
hydropower 

Payagon gas and oil field, Kadaik antimony deposit, Tabyu antimony 
deposit,  Kayukway nickel deposit,  Padatchaung tin/tungsten deposits 

Rakhine Offshore natural gas, 
marble, nickel, 

Shwe Gas Field (offshore), Nayputaung mine, Maungdaw-nanmadaw 
nickel deposit, UkinTaung nickel deposit, Hkakyintaung nickel deposit. 
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chromite, limestone, 
timber, hydropower  

Hydropower projects: Laymyo Chaung, Thahtay Chaung, Am Chaung, 
and Saidin 

Sagaing Gold, coal, jade, 
copper, nickel, 
limestone, timber, oil, 
hydropower  

Letpadaung copper mine, Khamti jade mine, Bhamauk gold mine, 
Kyaukpazat gold mine, Thaphanzeik hydropower station (kyunhla), 
Ayadaw gas and oil field, KyesinTaung copper mine, Sabe taung 
copper mine, Panmakut Mann copper mine, Kweeight copper mine, 
Taunggadon nickel deposit, Tagaung taung nickel deposit, Shangalon 
gold/platinum deposit, Banbwegon gold/platinum deposit, Thitchauk 
coal mine 

Shan  Antimony, chromium, 
coal, diamonds, 
fluoride, iron ore, gold, 
gypsum, lead, 
limestone, manganese, 
platinum, quartz, rare 
earth, ruby, silicon, 
silver, zinc, Copper, 
nickel, timber, 
hydropower 

Pinpet iron mine, Bawsaing lead/zinc/silver deposit, Namtu-Bawdwin  
lead/zinc/silver, Mongshu ruby, Hsipaw gypsum mine, diamond 
placer(Momeik), Kentaung hydropower station ,Tigyit coal fire power, 
Bawdwin copper mine , Mongkannwe Iron mine,  Phaleng 
Lead/zinc/silver deposit, LonChein Lead/zinc/silver deposit, Bawsaing 
Lead/zinc/silver deposit, Mong Inn nickel deposit, Nagok nickel 
deposit, Hopone nickel deposit, Monpyin manganese deposit, Tar Pin 
manganese deposit, Wansaw Wanpaing manganese deposit, 
Hydropower projects: Kengtawng, Mobye, Nawngpha, Paunglong 
(proposed), Shweli, Tasang, Yeywa, Zawgyi 

Tanintharyi Coal, diamonds, tin-
tungsten, heavy sand, 
offshore natural gas, 
pearls, gold, iron, 
manganese, limestone, 
timber, hydropower 

Yadana, Yetagun, Zawtika offshore gas fields.  
Heinda mine, Russel island gold mine, Diamond placer (Theindaw), 
Maputae Island iron mine, Kho Island iron mine, Powel Island 
manganese deposit, Hermyigyi tin/tungsten deposits, Theindaw 
tin/tungsten deposits, Atwin Bokpyin tin/tungsten deposits, Heinze 
tin/tungsten deposits, Kanbauk tin/tungsten deposits 
 

Yangon Iron, gas and oil Shwepyithar gas and oil field, Apyauk gas and oil field 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တုုိငး္ေဒသႀကီး သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း 

(ဇယား ၂) 
၁။ ဘ႑ာေရးႏွင္႔စမီကိံနး္က႑ 

(က) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ အရအသုုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ 

(ခ) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပံုုေငြ၊ 

(ဂ) ေျမယာခြန္၊ 

(ဃ) ယစ္မ်ိဳးခြန္ (မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ စိတ္ကိုုေျပာင္းလဲေစတတ္သည္႔ ေဆး၀ါးမ်ား မပါ)၊ 

(င) အေဆာက္အအံုုႏွင္႔ ေျမခြန္၊ ေရခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊ ဘီးခြန္ စသည္႔ စည္ပင္သာယာေရးဆုုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊ 

(စ) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ဆ) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ပိုုင္ပစၥည္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင္႔ အျခားနည္းျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဇ) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရနပုုံ္ေငြမ်ား ျပည္တြင္း၌ ထုုတ္ေခ်းျခင္း၊ 

(စ်) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရနပုုံ္ေငြမ်ား ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွျခင္း၊ 

(ည) ေဒသႏၱရစီမံကိန္း၊ 

(ဋ) အေသးစားေငြေခ်းလုုပ္ငန္း။ 

၂။ စီးပြားေရးက႑ 

(က) ျပည္ေထာင္စုုက ျပ႒ာန္းသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည္႔ 
စီးပြားေရးကိစၥမ်ား၊ 

(ခ) ျပည္ေထာင္စုုက ျပ႒ာန္းသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည္႔ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥမ်ား၊ 

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုုက ျပ႒ာန္းသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည္႔ 
သမဝါယမကိစၥမ်ား။ 

၃။ စိုက္ုပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေမြးျမဴေရးက႑ 

(က) လယယ္ာစုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ 

(ခ) အပင္ႏွင္႔သီးႏံွဖ်က္ပိုုးမႊားေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ႏိွမ္နင္းေရး၊ 

(ဂ) ဓာတ္ေျမၾသဇာ စနစ္တက် သံုုးစြဲေရးႏွင္႔ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား စနစ္တက် ထုတု္လုုပသ္ံုုးစြဲေရး၊ 

(ဃ) စိုုက္ပ်ိဳးေရး ေခ်းေငြႏွင္႔ စုုေငြမ်ား၊ 

(င) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရိွေသာ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံ၊ ေရကန္၊ ေရႏုုတ္ေျမာင္း ႏွင္႔ 
စိုုက္ပ်ိဳးေရရရိွေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(စ) ေရခ်ိဳငါးလုုပ္ငန္း၊ 

(ဆ) ျပည္ေထာင္စုုက ျပ႒ာန္းသည္႔ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ စနစ္တက် ထိန္းေက်ာင္းေရး။ 

၄။ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင္႔ သစ္ေတာက႑ 

(က) ျပည္ေထာင္စုုက စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရိွသည္႔ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုုတလ္ုုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွ အပ မဟာဓာတ္အားလိုုင္းႏွင္႔ 
ဆကသ္ြယ္ျခင္းမရိွေသာ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ အလတ္စားႏွင္႔ အေသးစား 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုုတလ္ုုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊  
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(ခ) ဆားႏွင္႔ ဆားထြက္ပစၥည္း၊ 

(ဂ) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ 

(ဃ) ေက်းလက္ထင္းစုုိက္ခင္း၊ 

(င) အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၊ ရုုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္။ 

၅။ စက္မႈလက္မႈက႑ 

(က) ျပည္ေထာင္စုု အဆင္႔က ေဆာင္ရြက္ရန္ သတမ္ွတ္ထားသည္႔ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားမွ အပ အျခားစက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ခ) အိမ္တြင္းစက္မႈလုုပ္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား 

၆။ ပိုု႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ ေဆာက္လုုပေ္ရးက႑ 

(က) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ ဆိပက္မ္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ား၊ 

(ခ) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊  

(ဂ) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းသာ သြားလာသည္႔ ပုုဂၢလိက ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏုုိင္ေရး။ 

၇။ လူမႈေရးက႑ 

(က) ျပည္ေထာင္စုုက ခ်မွတ္ထားသည္႔ တိုုင္းရင္းေဆးဆုုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင္႔ မဆန္႔က်င္ေသာ တိုုင္းရင္းေဆးဆုုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊  

(ခ) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္းလုုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ဂ) မီးေဘးႏွင္႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ 

(ဃ) ကုုန္တင္ကုနု္ခ်လုုပ္ငန္း၊ 

(င) တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ - 

(၁) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ 

(၂) ျပတုုိက္ႏွင္႔ စာၾကည္႔တိုုက္မ်ား။ 

(စ) ဇာတ္ရံုု၊ ရုုပ္ရွင္ရံုုႏွင္႔ ဗြီဒီယိုုရံုု၊ 

(ဆ) ဓာတ္ပုုံ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုု စသည္႔ျပပြဲမ်ား။ 

၈။ စမံီခန္႔ခြဲေရးက႑ 

(က) စည္ပင္သာယာေရး 

(ခ) ၿမိဳ႕ ရြာႏွင္႔ အိုုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး၊ 

(ဂ) ဂုုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင္႔ ဂုုဏ္ထူးေဆာင္ဆုုပစၥည္းမ်ား 

  



 
 

59 
 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ၃ ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တုိငး္ေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက 

ေကာက္ခရံမည့္ အခြန္အခမ်ား (ဇယား ၅)  
၁။ ေျမယာခြန္၊ 

၂။ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ 

၃။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ ဆည္မ်ား၊ တာတမံမ်ားကုုိ အရင္းခံသည္႔ ေရခြန္၊ တာတမံခြန္ႏွင္႔ 
ထိုုဆည္မ်ား၊ တာတမံမ်ား၏ ေရအားျဖင္႔ ထုုတလ္ုုပ္ရရိွသည္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုုံးစြဲခ၊ 

၄။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔ရွိသည္႔ လမ္းမ်ား၊ တတံားမ်ားျဖတ္သန္းခ၊ 

၅။ (က) ေရခ်ိဳငါးလုုပ္ငန္းအေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္႔ ဘ႑ာေတာ္ေၾကး၊ 

(ခ) သတ္မတွ္ထားေသာ အကြာအေ၀းအတြင္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းအပၚတြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္႔ 
ဘ႑ာေတာ္ေၾကး။ 

၆။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ ကုုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းသံုုးယာဥ္မ်ားဆိုုင္ရာ ဥပေဒအရ စည္းၾကပေ္သာအခြန္၊ 

၇။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ပိုုင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းရေငြႏွင္႔ ငွားရမ္းခမ်ား၊ ယင္းပစၥည္းမွ ရရိွေသာ 
အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ 

၈။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတမွ္တ္ေကာက္ ခံသည္႔ အခေၾကးေငြမ်ား၊ 
အခြန္အခမ်ားႏွင္႔ အျခားရေငြမ်ား၊ 

၉။ တိုုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတေ္တာ္ အပါအဝင္ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ 
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားရုုံးမ်ားက ခ်မွတ္သည္႔ ဒဏ္ေငြမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံသည္႔ အခြန္အခမ်ားႏွင္႔ 
အျခားရေငြမ်ား၊ 

၁၀။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုုံေငြမ်ား ထုုတ္ေခ်းသျဖင္႔ ရရိွေသာ အတိုုးမ်ား၊ 

၁၁။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္၏ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈျဖင္႔ ရရွိသည္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ 

၁၂။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ သစ္ေတာမ်ားမွ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား ထုုတယ္ူသည္႔အတြက္ ေကာက္ခံသည္႔ 
အခြန္အခမ်ား - 

(က) ကၽြန္းႏွင္႔ သတ္မွတ္ထားေသာ သစ္မာမ်ားမွ အပ က်န္သစ္မ်ားအေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည္႔အခြန္၊ 

(ခ) ထင္း၊ မီးေသြး၊ ႀကိမ၊္ ၀ါး၊ ငွက္သိုုက၊္ ရွားေစး၊ သနပ္ခါး၊ ထင္းရွဴးဆီ၊ သစ္ေမႊး၊ ပ်ားထြက္ပစၥည္းမ်ား စသည္တိုု႔အေပၚ 
ေကာက္ခံသည္႔ အခြန္။ 

၁၃။ မွတ္ပံုုတင္ေၾကး၊ 

၁၄။ ပြဲခြန္၊ 

၁၅။ ဆားခြန္၊ 

၁၆။ ျပည္ေထာင္စုု ဘ႑ာရန္ပံုုေငြမွ ရရွိသည္႔ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ 

၁၇။ တိုုင္းေဒသႀကီး သိုု႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရးဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထည္႔ဝင္ေငြမ်ား၊ 

၁၈။ ပိုုင္ရွင္မေပၚေသာ သြင္းထားေငြမ်ားႏွင္႔ ပစၥည္းမ်ား၊ 

၁၉။ ရတနာသိုုက။္ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ ၊ ႏုိင္ငပုိံငစီ္းပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ 

ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ 

မွတ္ခ်က ္- ယခင္က တရားဝင္ေငြလွဲႏႈန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြတန္ဖုိးကို မ်ားစြာ ႏွိမ့္ထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရိွမႈကို 

အမွန္အတိုင္း ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ 

State Economic 
Enterprise 

Receipts 
(current) 

Expenditure 
(current) 

Current cash 
surplus/deficit 

Capital 
Expenditure 

Agricultural 
Enterprises 

45963.6 
 

75396.7 
 

‐29433.1 
 

4109.2 
 

Myanma Timber 
Enterprise 

33985.7 
 

121221.2
 

‐87235.5
 

202.0
 

Livestock, 
Foodstuff and 
Milk Products 
Enterprise 

11976.1 
 

30439.8 
 

‐18463.7 
 

1862.3 
 

Mining 
Enterprises 

12430.5 
 

9116.5 
 

+3314.0 
 

43.4 
 

Myanma Gems 
Enterprise 

60814.3 
 

32706.3
 

+28108.0
 

1010.9
 

Myanma Salt and 
Marine Chemical 
Enterprise 

722.7 
 

1199.4 
 

‐476.7 
 

5.9 
 

Myanma Pearl 
Enterprise 

1124.4 
 

1157.6
 

‐33.2
 

215.5
 

Industry (1) 
168729.6 

 
192098.3 

 
‐23368.7 

 
42890.2 

 

Industry (2) 
93235.3 

 
78923.3

 
+14312.0

 
31000.8

 
Myanma Oil and 
Gas Enterprise 

65352.5 
 

75353.4 
 

‐10000.9 
 

3771.5 
 

Myanma 
Petrochemical 
Enterprise 

196128.7 
 

244168.4 
 

‐48039.7 
 

19828.9 
 

Myanma 
Petroleum 
Products 
Enterprise 

686460.5 
 

473588.8 
 

+212871.7 
 

136.8 
 

Myanma Electric 
Power Enterprise 

427447.6 
 

482579.1 
 

‐55131.5 
 

92106.1 
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