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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
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အဓိက စဥ္းစားစရာမ်ား

သက္ေအာင္လင္းႏွင့္ မာရီအုိးရ္

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၄

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သသာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား (ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအတြက္ 
အဓိကစဥ္းစားစရာမ်ား)၊ ဇြန္လ ၂၀၁၄၊  သက္ေအာင္လင္း ႏွင့္ မာရီအိုးလ္  တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://www.asiafoundation.org/publication/nutural-
resourses-and-subnational-governments-in-myanmar-key-considerations-for-wealth-sharing-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား - သက္ေအာင္လင္း ႏွင့္ မာရီအိုးလ္ တို႔၏ (ဇြန္လ ၂၀၁၄)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သသာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ား 
(ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈအတြက္ အဓိကစဥ္းစားစရာမ်ား)။  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ႔ - စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ႔ 
ႏွင့္ International Growth Center

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။
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တစ္။ ။ သဘာဝသယံဇာတ ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျမန္မာသည္ ကြ်န္း၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ ႔၊ ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ေနရာ
မ်ား အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတအမ်ိဳးမ်ိဳး စုံလင္စြာရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းမႈ၏ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလ်ာ့ျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သမၼတသိန္းစိန္ 
အစုိးရက ေၾကညာခဲ့သည္။၁ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ 
ပမာဏ၊ ခြဲေဝမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရွိသကဲ့သုိ႔ သဘာဝ 
သယံဇာတစီမံမႈ၊ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား၏ 
က႑မွာလည္း ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။

ဓနခြဲေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္  ေပၚထြက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဓနခြဲေဝမႈဆိုသည္မွာ 
သဘာဝသယံ ဇာတမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ဝင္ေငြမ်ား ခြဲေဝေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ဟု Wennmann က       
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားသည္။၂  ဓနခြဲေဝမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈကိစၥ 
ကုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း  ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး၊ 
အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ေရာ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား 
(ethnic armed groups (EAGs)) ကပါ မူအရ ေထာက္ခံသည့္ 
ကိစၥျဖစ္သည္ဟု  အခ်ိဳ ႔ေသာ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားက ထုတ္ 
ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။၃

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးသမွ် ဓနခြဲေဝမႈကိစၥသည္ အဓိက 
အခ်က္ ၃ ခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
မူဝါဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္အတူ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈတိုးခ်ဲ႕ ျခင္း၊ အဆုိျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး/အေျခခံ  
ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ယခု စာတမ္းငယ္သည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 

အခ်က္အလက္ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သဘာဝ သယံဇာတ 
စီမံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာၿပီးဧရိယာ၊ မေလ့လာရေသး 
သည့္ ဧရိယာမ်ားကို ကနဦးေျမပုံထုတ္ လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ထား 
ေပးပါသည္။၄

၁.၁။ ။ ေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းေဖာ္ျခင္း  

ယခုစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာကိစၥႀကီး ၂ ရပ္ကုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ သယံဇာ 
တမ်ားႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ားကို ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္စီမံပံုႏွင့္ ဒုတိယအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္/ ေဒသႏၲရ 
အဆင့္ အစုိးရမ်ားၾကား ဝင္ေငြခြဲေဝပုံ (သဘာဝ သယံဇာတမွ 
ရရိွသည့္ ဝင္ေငြျဖစ္ေစ၊ အျခားပံုစံျဖင့္ရရိွသည့္ ဝင္ေငြျဖစ္ေစ) ျဖစ္ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတ စီမံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အာ႐ုံစုိက္ရမည့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

၁။ ။ ျမန္မာအစုိးရ၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုသည္ 
သဘာဝသယံဇာတေပၚတြင္ အေလးအနက္ မွီခုိေနသည္။ ဆုိလုိ 
သည္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
အသုံးျပဳသည့္စရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ျပည္နယ္ 
အစုိးရမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားတြင္ သဘာဝသယံဇာတဓနမ်ား 
လႊဲေျပာင္းေပး မႈမ်ားသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခု ပါဝင္သည္။

၂။ ။ သယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းမွ အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္မႈ မရွိဘဲျဖစ္ 
ေနသည္။ သယံဇာတမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား စည္းၾကပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ၊ 
ေကာင္းစြာအသုံးခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက သယံဇာတ ထုတ္ယူ ေရာင္း 
ခ်ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ မဟုတ္ပါ။၅ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း အခြန္သက္သာ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား (tax holidays) ႏွင့္ 
ဥပေဒအသံုးခ်မႈ အားနည္းျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတ 
မ်ား တရားဝင္၊ တရားမဝင္ ထုတ္ယူသြားႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ေပၚေပါက္ေစသည္။

၃။ ။ သယံဇာတတည္ရွိမႈ၊ အသုံးခ်ႏႈန္း၊ ထိခိုက္မႈမ်ား၏ 
ပမာဏကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အတည္ျပဳ ေဖာ္ထုတ္ထားႏုိင္သည့္ သဘာဝသယံဇာတ ပမာဏ 

၁ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မႈေဘာင္အရ ဦးစီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ ႔ ၂၄ ခုကို ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ 
ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္တြင္ သမၼတအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

၂ Routledge စာအုပ္တုိက္မွ ထုတ္ေဝၿပီး Lujala ႏွင့္ Rustad တည္းျဖတ္သည့္ တန္ဖုိးျမင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ (In High-
Value Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding) စာအုပ္မွ Wennman, A. (2011) ၏ စစ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအကူးအျပာင္းကာလ သဘာဝသယံဇာတ 
ဓနမ်ားခြဲေ၀ျခင္း၊ (‘Sharing Natural Resource Wealth During War to Peace Transitions.’ )

၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အႀကံေပးႏွင့္ ေတြ ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ
၄ ယခုစာတမ္းအတြက္ သဘာဝသယံဇာ ဟုဆုိရာတြင္ သတၱဳ၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔၊ ကြ်န္းသစ္ ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တုိ႔ကို ရည္ညြန္းသည္။.
၅ Columbia University Press. မွ ထုတ္ေဝသည့္ Humphreys, M., J. Sachs, ႏွင့္  J. Stiglitz (2007) တုိ႔၏ သယံဇာတက်ိန္စာမွ ႐ုန္းထြက္ျခင္း (Escaping the 

Resource Curse)စာမ်က္ႏွာ္ ၃၂၂ - ၃၃၆ သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈ၏ အနာဂတ္လားရာ  (Future directions for the management of natural resources)
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အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း အတည္မျပဳႏုိင္ေသးသည့္ စြမ္းအင္ 
သုိက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္သတၱဳသိုက္အသစ္မ်ား ေတြ ႔ရွိမႈမ်ား 
သည္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္။ သစ္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတြင္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေလ့ရွိ 
သည့္ တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈ (informal extraction) မ်ားေၾကာင့္ 
ကုန္ခမ္းမႈႏႈန္းကုိလည္း စံုစမ္းမရျဖစ္ေစသည္။ သယံဇာတ ထုတ္ 
ယူျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေပးဆပ္လုိက္ရသည့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္၊ လူမႈဝန္းက်င္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦပုိင္းဆုိင္ရာ နစ္နာမႈ 
မ်ားကို စနစ္တက်တုိင္းတာထားျခင္းမ်ိဳး ယေန႔ထိမရွိေသးပါ။

၄။ ။ သယံဇာတ ဝင္ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းသင့္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသင့္သည္။ သေဘာတရား 
သတ္မွတ္ခ်က္အရ သဘာဝသယံဇာတ ဝင္ေငြမ်ားကို အနာဂတ္ 
မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ တုိးတက္ရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သယံဇာတ 
ဓနမ်ားကုိ ေရရွည္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ 
စီးပြားေရး အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေအာင္ ေထာက္ပ့ံရာတြင္ အသံုးျပဳ 
ရမည္ျဖစ္သည္။၆ 

၁.၂။ ဓနခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံရာတြင ္
ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေထာက္ခံသူမ်ားက ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ျပည္သူ 
လူထုႏွင့္ ပို၍နီးစပ္သည္ ဟူေသာ အေျခခံျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္မႈ၊ ျမန္ဆန္မႈပုိင္းတြင္ တုိးတက္လာမည္ 
ဟုဆိုၾကသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး လက္ေတြ ႔က်င့္သံုးရန္ 
ခက္ခဲသည္ကို အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသထူေန 
သည္။၇ ဥပမာ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ကိစၥမ်ား 
ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကို ေတြ ႔ရေလ့မရွိပါ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ Kerala ႏွင့္ West 
Bengal ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားအရ 

ရလဒ္ေကာင္းမ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီ၏ ေဒသႏၲရ 
အဆင့္မွ ဆင္းရဲသားမ်ား၏အက်ိဳးကို ျမႇင့္တင္လုိသည့္ အား 
ေကာင္းသည့္ သံအဓိဌာန္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အတူ 
ယွဥ္တြဲေနေလ့ရွိသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။၈

ဇယားကြက္ ၁။ ။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
ေထာက္ထားစဥ္းစားရမည္မ်ား  

၁။ သဘာဝ
ဝန္းက်င္၊ 
လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အျခားနစ္နာမႈမ်ား 
ေျဖရွင္းျခင္း

သတၱဳထုတ္ျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ႀကီးမားႏိုင္ 
သည္။ ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့ 
လာမႈအရ သတၱဳထုတ္သည့္ ဧရိယာ အနီးမွ 
စုိက္ပ်ိဳး  ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းသည္အျခားေနရာ 
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ 
က်သြားသည္။၉ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း  
သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာ 
ေရး၊ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈမ်ားကို စနစ္တက် 
တုိင္းတာထားမႈ မရွိေသးပါ။ တူးေဖာ္မႈ 
ေၾကာင့္  ေပၚေပါက္လာသည့္ နစ္နာမႈ အ 
စိတ္အပို္င္းမ်ားကို ေဒသအက်ိဳးျပဳမႈ ေပါင္း 
စပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ နစ္နာေၾကးေပး 
အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ရပ္ရြာမ်ားကို 
အနိမ့္ဆုံး အေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ 
သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ လုပ္မႈေဒသ 
ျပင္ပသုိ႔လည္း သြယ္၀ုုိက္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစ ႏုိင္သည္။ ဥပမာ သဘာဝ သယံ 
ဇာတမ်ား ျပည္ပ တင္ပုိ႔မႈေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္း
မ်ားျမင့္တက္လာသည္ဆုိပါက သယံဇာတ 
မရွိသည့္ ေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားကို ထိခိုက္ 
နစ္နာေစမည္ျဖစ္သည္။

၆ Van der Ploeg, F., ႏွင့္ A. Venables (2012) တုိ႔၏ သဘာဝသယံဇာတဓန - အလုံးအရင္းႏွင့္ဝင္ေရာက္လာသည္ အျမတ္အစြန္းမ်ား စီမံျခင္း အခက္အခဲမ်ား (Natural 
resource wealth: The challenge of managing a windfall.) Economics, 4.

၇ OECD ဘ႑ာေရးက႑ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ က်င့္သုံးျခင္း လုပ္ငန္းစာတမ္း (OECD Working Papers on Fiscal Federalism)  မွ Balázs E. and H. Blöchliger (June 
2013). တို႔၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ - အပုိင္း ၂ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား 
(Decentralisation and Economic Growth - Part 2: The Impact on Economic Activity, Productivity and Investment).  

၈ Brighton: Institute of Development Studies မွထုတ္ေဝသည့္ Crook, R. C. ႏွင့္ A. Sverrisson (2001). တုိ႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ျခင္း - ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေနာက္ဘင္ေဂါဟာ သိပ္မ်ားထူးျခားေနသလား ‘(Decentralisation and poverty-alleviation in 
developing countries: a comparative analysis or, is West Bengal unique?’) (Vol. 130).

၉ A The International Growth Centre. မွထုတ္ေဝသည့္ ragon, M and J. Rud (April 2013). တုိ႔ေရးသားသည့္ ေခတ္သစ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ 
စုိက္ပ်ိဳးထြက္ကုန္ - ဂါနာျဖစ္စဥ္ (Modern industries, pollution and agricultural productivity: Evidence from Ghana)  လုပ္ငန္းစာတမ္း
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၂။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္ ထိေရာက္မႈ 

လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အနိ္မ့္ဆုံးအဆင့္ အာဏာပုိင္ 
မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို subsidiarity ဟု 
ေခၚဆုိသည္။၁၀ ဥပမာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္သူ႔ 
လုပ္ငန္းဌာနသည္ ျမဴနီစပယ္ ဧရိယာ 
အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္ 
အတြက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရန္ မလုိဘဲ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း။

၃။ ေဒသမ်ား ၾကား 
တန္းတူ ညီမွ်မႈ ရွိ 
ေရး

သယံဇာတထုတ္ယူသည့္ ေဒသမ်ားသည္ 
လည္း ဆင္းရဲသည့္ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္ 
ဆုိပါက သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား ခြဲေဝျခင္း 
သည္  ေဒသတြင္း မညီမွွ်မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ 
အင္ဒိုနီးရွား၊ အာေခ်းျပည္နယ္တြင္ အသံုးခ် 
ခဲ့သည့္အတုိင္း အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သယံဇာတ ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း 
သည္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ပုိ၍ပင္ နက္ရိႈင္း 
သြားေစႏုိင္သည္။ ပီရူးႏုိင္ငံတြင္ အခ်ိဳ ႔ ေသာ 
ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသုိ႔ ဝင္ေငြေဝစုအျဖစ္ ခြဲေဝေပး 
သည့္ အခြန္မ်ားသည္္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားၾကား 
မညီ္မွွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။၁၁

၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ေဒသတြင္း 
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား 

သယံဇာတေဝစုကို ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသုိ႔ 
ခြဲေဝေပးသည့္ ဓနခြဲေဝေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားကို အင္ဒုိနီးရွား၊ အီရတ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ 
ဆူဒန္ႏွင့္ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ အသုံး 
ျပဳၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္
ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ဓနခြဲေဝေရး 
သေဘာတူညီခ်က္သည္ အေလ်ာ့ေပးညိႇႏိႈင္း 
လုိသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ အသုံး 
စရိတ္တာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွဘဲ 
ဝင္ေငြအလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း 
သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္တက္ေစ 
သည္။

၅။ ေဒသခံမ်ား 
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ေဝစု 

သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ အေမြအႏွစ္ 
မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းရမည္ဟု 
ေဒသခံ ရပ္ရြာမ်ားက ရႈျမင္ထားၾကသည္။ 
အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ 
မွ်တသည့္ ေဝစုတစ္ခုကို ခ်န္ထားရမည္ဟူ 
ေသာ ခံယူခ်က္ကုိ မၾကာခဏေတြ႔ရိွရသည္။၁၂ 
ဥပမာ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါမွ ဌာေနလူမ်ိဳး 
စုမ်ားသည္ ၄င္းတုု႔ိနယ္ေျမမွ သယံဇာတမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးအခြင့္အေရးမ်ား 
ရရွိထားၾကသည္။ 

ဓနခြေဲဝေရးမူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈဆိုင္ရာ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံမႈမ်ားကုိ 
ေထာက္ထားစဥ္းစားရန္အေရးႀကီးသည္။ မတူညီသည့္ ရည္မွန္း    
ခ်က္မ်ားအတြက္မတူညီသည့္မူဝါဒမ်ားလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။ ဇယားကြက္ ၁ တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အေျခခံမႈမ်ား ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား 

ဝင္ေငြခြေဲဝမႈသည္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားခြေဲဝယူ 
သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း 
ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားဆုုိရာတြင္ ေဒသခံ 
လုပ္သားမ်ား ဌားရမ္းရန္ (ေဒသအက်ိဳးျပဳသတ္မွတ္ခ်က္)၊ ေဒသ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွရန္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဝင္ေငြမ်ားကုိ 
ေဒသခံမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ခြေဲဝေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ 
သည္။၁၃ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြခြေဲဝမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 
စဥ္းစားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ
 
• ပထမအေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ 
သြယ္ဝုိက္ျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐္ိုက္ျဖစ္ေစ ခံစားရသည့္အဖြဲ႔မ်ား သို႔မ 
ဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ား 
ေပါင္းစပ္လ်က္  အေထြေထြဝင္ေငြခြေဲဝျခင္းသို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း စနစ္တစ္ ခုကုိ ျပဳစုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ 

၁၀ Nixon and Joelene (2014).
၁၁ Jungbluth, Werner. (October 2012). ညဏ္ႏွင္ယွဥ္သည့္ အသုံးျပဳမႈ - ပီ႐ူးတုိ႔၏ သယံဇာတဓနမ်ား စီမံရာတြင္ ကူညီျခင္း (Spending Wisely: Helping Peruvians 

Manage Resource Wealth)
၁၂ Wennman, Achim (2012).
၁၃ Natural Resource Governance Institute မွ ထုတ္ေဝသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအသုံးခ်ျခင္း (Subnational: Harnessing Oil, 

Gas and Minerals for Local Development)
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ထိုက့ဲသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳ းတြင္ အစိုးရသည္ သဘာဝသယံ 
ဇာတဝင္ေငြမ်ားကုိ အျခားဝင္ေငြမ်ားနည္းတူ သေဘာထားကိုင္ 
တြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။

• ဒုတိယအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာ တြင္ 
သဘာဝ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကုိ အထူးဝင္ေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ႏိုင္သည္။ ဥပမာ သယံဇာတတည္ရိွရာ ေဒသတြင္းမွ ေဒသခံ 
အစိုးရမ်ားသို႔ ေပးသြင္းရန္ သီးသန္႔အခြန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခြန္ 
ေတာ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း။ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား ခံစားရသည့္ 
ထိခုိက္မႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာကိစၥမ်ား (ဥပမာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ 
ေရးအေျခအေနမ်ား) ရိွမွသာ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း 
ျဖစ္သည္။၁၄

ကမာၻေပၚရိွ ျပည္နယ္အစိုးရအမ်ားစုအတြက္ ဗဟိုအစိုးရမ်ားမွ ခြေဲဝ 
လႊေဲျပာင္းေပးမႈသည္ အဓိက ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ လႊဲ 
ေျပာင္းေပးရာတြင္ ဝင္ေငြအမ်ိဳ းအစားအားလံုး သို႔မဟုတ္ သဘာဝ 
သယံဇာတ ဝင္ေငြကို သီးသန္႔ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ိဳ း ပါဝင္ႏုိင္သည္။၁၅ 
၁၆သဘာဝ သယံဇာတစီမံမႈ အင္စတီက်ဴ (Natural Resource 
Governance Institute) ၏ သယံဇာတစီမံမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 
(Resource Governance Index) ပါ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝသည့္ 
ႏိုင္ငံ ၅၈ ႏိုင္ငံ အနက္ ႏိုင္ငံ ၃၀ တြင္ ေဒသ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံအဆင့္အစိုးရမ်ားက သဘာဝ 
သယံဇာတ ဝင္ေငြလႊေဲျပာင္းေပးသည့္ ဝင္ေငြခြေဲဝေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား ရိွၾကသည္။၁၇ သဘာဝသယံ ဇာတဓနမ်ား ခြေဲဝရာတြင္ - သယံ 
ဇာတအားလံုးကုိ လႊေဲျပာင္းေပးရန္မလို၊ အခ်ိဳ ႕ေသာ သယံဇာတ 
မ်ားကုိ ႏိုင္ငံအဆင့္ရည္ရြယ္ခ်ယ္ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွး
သည့္ေဒသမ်ားသို႔ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးကုိ ဦးတည္လ်က္ လႊေဲျပာင္း 
ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခ်န္ထားႏိုင္သည္။၁၈ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား 
အေနျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမွ ဝင္ေငြမ်ားလက္ခံ ရသည့္အခါတြင္ 

• သယံဇာတလုပ္ငန္းေပၚတြင္ အခြန္မ်ား တုိက္႐ုိက္ စည္းၾကပ္ 
လာႏုိင္သည္။

• ေဒသထြက္သယံဇာတမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဝစုကုိ 

ဗဟိုအစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ရိွလာႏ္ိုင္သည္။

• ႏိုင္ငံဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ထုတ္လုပ္ရာေဒသသို႔ ဦးစား 
ေပးသည့္ သြယ္ဝိုက္လဲႊေျပာင္းေပးမႈမ်ား ရိွလာႏိုင္သည္။

ရံဖန္ရံခါတြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ထုတ္လုပ္ရာေဒသၾကား (အထက္ 
ေအာက္ ခြေဲဝမႈ) ခြေဲဝမႈမ်ားရိွသည္။ ျပည္နယ္အားလံုးသို႔ 
သယံဇာတ ဝင္ေငြမ်ား ခြေဲဝသည့္ပံုစံ (အလ်ားလိုက္ခြေဲဝမႈ) 
လည္းရိွသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား၊ သဘာဝ 
သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကုိ မတူညီသည့္ ေဒသအဆင့္အစိုးရမ်ားၾကား 
ခြေဲဝရာတြင္ လူဦးေရႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံ 
သည့္ အခ်ိဳ းအစားအတိုင္း ခြေဲဝသည္။၁၉ အင္ဒိုနီးရွားသည္ 
ဘက္စံုပါဝင္သည့္ စနစ္တစ္ခုအရ သဘာဝ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကုိ 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ းအစားတစ္ခုအတိုင္း ခြေဲဝသည့္ 
စနစ္ကုိ က်င့္သံုးသည္။၂၀  ေဒသမ်ားၾကား မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေပၚေပါက္လာသည့္ ပူပန္မ်ားေၾကာင့္ အေထြေထြဘ႑ာေရး 
လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္မ်ား သာတူ 
ညီမွ်ရိွရန္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မူဝါဒေရးရာခ်မွတ္သူအမ်ားစုမွာ အင္ဒိုနီးရွားလမ္းစဥ္ 
ကုိ ဥပမာအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားသည္လည္း 
ျမန္မာက့ဲသို႔ပင္ သယံဇာတ အစံုအလင္သည္ ေနရာအႏံွ႔တြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ 
ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဘ႑ာေရး ဗဟုုိခ်ဳပ္ကိုင္ 
မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းပံုစံသည္ အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္သေဘာတူ လာခ့ဲၾက 
သည့္ ပံုစံျဖစ္သည္ကုိ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ႏွစ္။ ။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား 

၂.၁။ ။ ေနာက္ခံ

ယေန႔ထက္တိုင္ ျမန္မာ့ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ ဗဟို 
(ျပည္ေထာင္စု) အစုိးရမွ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ 
လက္ေအာက္ခံ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ အဓိက စီမံ၊  
အခြန္စည္းၾကပ္သည္။

၁၄ ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၃၀ တြင္ Duke University မွ R. Conrad ႏွင့္ အီးေမးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
၁၅ ဘရာဇီး၊ ဂါနာ၊ အင္ဒုိနီးရွား ႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတုိ႔တြင္ အစုိးရတြင္းလႊဲေျပာင္းမႈ စနစ္ ၂ ခု သီးျခားရွိသည္။ အေထြေထြ အခြန္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးမႈ ႏွင့္ သီးသန္႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ 

ဓာတ္သတၱဳ၊ ေရနံ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ ႔ဝင္ေငြမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္သည့္ ထြက္ကုန္အေျချပဳလႊဲေျပာင္းေပးမႈ 
၁၆ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္၊ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေပးမႈတခုတည္းသာရွိသည္။ Natural Resource Governance Institute မွ ထုတ္ေဝၿပီး Bauer, 

Andrew (2013) ေရးသားသည့္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ ဝင္ေငြမ်ား ျပည္နယ္အဆင့္စီမံမႈ (Subnational Oil, Gas and Mineral Revenue Management) 
၁၇ Bauer, Andrew (2013).
၁၈ Nixon H and Cindy Joelene (2014).
၁၉ International Monetary Fund. (August 2012).‘ IMF Country Report No. 12/219 ဖိလစ္ပုိင္ - သတၱဳႏွင့္ ေရနံက႑ ဘ႑ာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 

(‘Philippines: Reform of the Fiscal Regimes for Mining and Petroleum’)  p. 43 http://www.imf.org.gate2.library.lse.ac.uk/external/pubs/ft/scr/2012/
cr12219.pdf

၂၀ Agustina et al. 2012.
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ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခခံဥပေဒ အပုိ္ဒ္ ၃၇ အရ

က) ႏုိင္ငံေတာ္ရိွ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚ 
ေရေအာက္ ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလုံး၏ 
ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္ သည္။

ခ)  ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက 
ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒ 
ျပဌာန္းရမည္။

၁၉၈၀ ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ အေစာပုိင္းကာလ အပစ္အခတ္ 
ရပ္ထားသည့္ အေတာအတြင္း အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
သဘာဝသယံဇာ တူးေဖာ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အထူး 
သျဖင့္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္မ်ားမွ သတၱဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ 
စတင္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံသု႔ိ ရတနာ၊ ရဲတခြန္ပုိက္လုိင္းမ်ားျဖင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ ထုိကာလအတြင္း  တရားဝင္ 
ေငြလဲႏႈန္းကို အဆမတန္ ျမင့္တင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိလာသည့္ ဝင္ေငြတန္ဖုိးအမွန္သည္ အစုိးရ 
စာရင္းမ်ားတြင္ ေပၚထြက္လာျခင္းမရွိပါ။ ယင္းျပႆနာသည္ 
ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဆုိးဆုံးအေနအထားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။၂၁ 
အနာဂတ္ သဘာဝ သယံဇာတစီမံျခင္း၊ ဝင္ေငြစီမံျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္  ယင္းကာလအပုိင္းအျခား 
အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ား 
ၾကားတြင္ တသသ ေျပာဆုိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သဘာဝသယံဇာတ က႑ကို နည္းလမ္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထည့္ သြင္းထားသည္။ ၂၀၁၂ တြင္ မူၾကမ္းျပဳစုခဲ့သည့္ 
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္အေျခခံမူေဘာင္
တြင္ သဘာဝသယံဇာတမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ၊ တန္းတူညီမွ်ခဲြေ၀ေရးအတြက္ ကတိျပဳ 
ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။၂၂ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံမႈ တုိးတက္ေစရန္ 
အတြက္ အလုပ္အဖြဲ ႔ကို ဖြဲ ႔စည္းသကဲ့သုိ႔ တြင္းထြက္သယံဇာတ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာ
င္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI)၂၃ ၂၄ အဖြဲ ႔ဝင္ေလာင္းအျဖစ္ လည္း 
ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ EITI အဖြဲ ႔ဝင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာသည္ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးသြင္းမႈအားလုံး၊ အစိုးရလက္ခံရရိွ သည္မ်ားကုိ 
အစီရင္ခံ ထုတ္ျပန္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာသဘာဝသယံဇာတမွ ရရွိလာသည့္ 
ဝင္ေငြမ်ား အဝင္အထြက္လမ္းေၾကာင္းကို ပုံေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုေတာ့ တုိက္႐ုိက္ 
ေျဖရွင္းႏုိ္င္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအ
မ်ားအျပားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး (corporatizing) အသြင္ 
ေျပာင္းေနျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက လက္လဲႊေနသည့္ ကာလ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။၂၅

၂.၂။ ။ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား၏ မူလ 
အရင္းအျမစ္ျဖစ္ျခင္း

ပြင့္လင္းျမင္သာေရးအတြက္ အင္တုိက္အားတုိက္ေဆာင္ရြက္ 
ေနသည့္တုိင္ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း၊ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ား 
ပုံေဖာ္ႏုိင္ရန္မွာ  ရႏုိင္သမွ်အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းၿပီး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အဆင့္အျဖစ္ႏွင့္သာ 
ရွိေနပါေသးသည္။ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃ သယံဇာတစီမံမႈ အဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္တြင ္ 
(Resource Governance Index)  ျမန္မာသည္ ေနာက္ဆုံး 
ေနရာမွ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။၂၆  မေသခ်ာမေရရာသည့္ ကိစၥ 
အမ်ားအျပားရွိၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္ ေလ့လာရန ္
လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ 
သယံဇာတ အမ်ိဳးအစား၊ တည္ရွိသည့္အေနအထား၊ ပ်ံ႕ႏွံပုံ၊ 

၂၁ The Asian Development Bank (2015) မွ ျပဳစုသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစီမံမႈ ‘Fiscal Management in Myanmar’ ABD Economics Working Paper Series, 
no. 434, June 2015. http://www.adb.org/sites/default/files/publication/161213/ewp-434.pdf 

၂၂ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္မႈေဘာင္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
၂၃ EITI သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္လည္းမဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္လည္းမဟုတ္ပါ။ EITI အေျခခံမွာ
 ၁) ဖြင့္ျပျခင္း - ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ား၏ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္သည့္ တတိယအစုအဖြဲ႔စာရင္းစစ္မ်ား၏ တုိက္္ဆုိင္စစ္ေဆးမႈကို ခံယူျခင္း
 ၂) က႑စုံစတိတ္ဟုိဒါပါဝင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ ႔ထူေထာင္ျခင္း - အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မႈရွိေစရန္၊ ျပည္သူမ်ားေပၚတာဝန္ခံမႈကို ျမင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

The Asian Development Bank (2015).၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစီမံမႈ စာတမ္းမွ ရယူသည္။ (‘Fiscal Management in Myanmar’ ABD Economics Working 
Paper Series) 

၂၄ EITI လုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔တက္လွမ္းေနသည့္ ျမန္မာ (Myanmar moving towards the EITI.’ 2014)
၂၅ Corporatization ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံပုိင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေကာ္ပုိေရးရွင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ပုိင္ဆုိင္သူအျဖစ္ အစုိးရသည္ 

အျပည့္အဝမဟုတ္လွ်င္ပင္ အမ်ားစု ပုိင္ဆုိင္သူအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
၂၆ Natural Resource Governance Institute. 2013 Resource Governance Index. 
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ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳသုိက္မ်ား ရွာေဖြမႈမ်ားကို 
လက္ရွိတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ ႔သုိက္မ်ားကို ေနာင္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း 
ထုတ္ယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွာေဖြေတြ ႔ရွိ မႈ အရြယ္အစားကို 
မသိရွိရေသးပဲျဖစ္ေနသည္။ 

• တရားဝင္၊ တရားမဝင္၊ အေရာေရာအေႏွာေႏွာ ထုတ္ယူမႈမ်ား 
- က႑အလုိက္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အဆင့္မွာ 
ကြဲျပားသည္။ တူးေဖာ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ သေဘာသဘာဝ 
မ်ားအရ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမွာ 
ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး  ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ကြ်န္းသစ္ကဲ့သို႔ေသာ 
သယံဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ တရားမဝင္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
(ေမွာင္ခုိ) သည္ တရားဝင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းထက္ အဆေပါင္း 
မ်ားစြာ ပုိေနသည္။ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ေနရာအေတာ္ 
မ်ားမ်ားတြင္ မီးခိုးေရာင္ဧရိယာမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ 
ဥပမာ မွတ္ပုံတင္ၿပီး လုိင္စင္ ရထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
အခြန္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

• ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ား၊ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား - အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသမ်ားမွာ 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတုိ ႔ေၾကာင့္ 
သယံဇာတ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္မ်ားမွာ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္ေပၚ 
ေနသည္မ်ားလည္းရွိသည္။၂၇ အၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားမွ 
လုိင္စင္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္အတူ အခ်ိဳ ႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ 
မ်ား (အားလုံးမဟုတ္) ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မ်ားရွိသည္။ ထုိစနစ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ဝန္ႀကီး 
ဌာနႏွင့္ စစ္တပ္၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္၊ တုိက္ဆုိင္ႏုိင္ 
သို႔မဟုတ္ အတူယွဥ္တြဲ ျဖစ္ေပၚေနႏုိင္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္ႏွင့္ အစုိးရဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တူး 
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိေနသည္။

• စစ္တပ္ပုိင္ကုမၸဏီမ်ား - ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း 
ကဲ့သို႔ ေသာ  ျမန္မာစစ္တပ္ပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၊ အစုအဖြဲ ႔မ်ားသည္ 
တူးေဖာ္ ေရးက႑မ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ 
ထားၾကသည္။၂၈ သတၱဳလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ 

ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အစုအဖြဲ ႔မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ 
ေနရာမ်ားအတြင္း တည္ရိွေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုက့ဲသို႔ 
ေသာ ေဒသမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သည္ 
အထူးအားထုတ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အလားအလာကို ေမွးမွိန္ေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေစသည္။ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ လွွ်ိဳ ႔ဝွက္သည့္ သေဘာသဘာဝမ်ား 
ေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။

• ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈ ႏွင့္ ပမာဏ - ျပည္ေထာင္စုအစုုုိးရသည္ 
ဘတ္ဂ်က္ကို ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ ထည့္ဝင္သည့္ ပုံမွန္ဝင္ေငြ 
ရရိွ မႈမ်ားကုိသာ ထုတ္ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ 
သီးျခားဘတ္ဂ်က္စာရင္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္တာဝန္မ်ား၊ လက္ေတြ ႔ 
က်င့္သုံးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ 
ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမ 
အလုိက္ က်င့္သုံးမည့္ သဘာဝသယံဇာတ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ 
စတင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ဥပေဒပုိင္း၊ လက္ေတြ ႔ပုိင္း 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

• ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားသုိ႔ ထိခိုက္ေစျခင္း - 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရးဥပေဒအရ အခ်ိဳ႕ေသာ သယံဇာတ 
ထုတ္ယူျခင္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္တုိင္ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား နစ္နာရျခင္းကို 
စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွာ အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ မရွိ 
သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈေပၚတြင္ ဓန 
ခြဲေဝေရးမူဝါဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္၊ လုိအပ္ 
ေနသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း ဆန္းစစ္ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ တရားဝင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာ 
သည့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္သည္။

၂.၃။ ။ ဥပေဒမူေဘာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ EITI လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဥပေဒမ်ား အေသးစိတ္ 
ေလ့လာထားမႈကို လတ္တေလာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဥပေဒသုံးသပ္မႈ 

၂၇ The Asia Foundation. မွထုတ္ေဝၿပီး Joliffe, K. (2014). ေရးသားသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Ethnic 
Conflict and Social Services in Myanmar’s Contested Regions.).

၂၈ ၂၀၁၁ - ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္စာ၇င္းမ်ားအရ ဦးပုိင္၊ MEC ႏွင့္  MDI (ျမန္မာကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ား) (Myanmar Defence Industries) မ်ားသည္ 
ရွမ္း၊ မႏၱေလး၊ ကရင္ ႏွင့္ တနသၤာရီေဒသရွိလုပ္ကြက္မ်ားမွ ထုံးေက်ာက္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီ၊ သလင္းေက်ာက္၊ သံ႐ုိင္း ႏွင့္ စက်င္ေက်ာက္မ်ားထုတ္ယူမႈအတြက္ 
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန သုိ႔ အခြန္မ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ားေပးသြင္းခဲ့သည့္မွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။ (ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္)
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အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။၂၉ က႑အလုိက္ သက္ 
ေရာက္မႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ သတိေပးမႈမ်ားသည္လည္း 
သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေပၚ သက္ေရာက္ ဆုံးျဖတ္သည္ဟု 
အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ဌာနတြင္း အသုံးျပဳ 
ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကာလရွည္ၾကာ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕မွာ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိ 
သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္တြင္ တည္ဆဲဥပေဒကို 
သတိမမူမိဘဲ ေဒသတြင္း စီမံကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ႐ုိးရာ 
အစဥ္အလာ ထုံးထမ္းဥပေဒမ်ားကိုသာ ေလးစားသည့္ ကိစၥရပ္ 
မ်ားလည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။၃၀ ၃၁ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ 
ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ တူညီသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုတည္းအတြက္ 
အက်ဳံးဝင္ေနေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လိုက္ေလ်ာညီ ေထြမျဖစ္ပဲ တည္ရွိေနေလ့ရွိသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ပုိင္းတြင္ ထပ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါ 
ေပၚေပါက္တတ္သည္။ ဥပမာ - သတၱဳလုပ္ကြက္တစ္ခုသည္ 
ကာကြယ္သစ္ေတာ ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္း။၃၂ အာရွ 
ဖံြ ႔ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ က႑ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာအရ စြမ္းအင္က႑ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန ၇ ခု အတြင္း ပ်ံံ ႔ ႏွံ႔ျဖစ္ 
တည္လ်က္ရိွသည္။ ဝန္ႀကီး ဌာနအလိုက္ မူဝါဒေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လက္ေတြ ႔  အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ သီးျခား ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ ထိေရာက္ 
မႈ တုိးျမင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ 
ျခင္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 
ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က႑အလုိက္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ၿပီး ထပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် သင့္ သည္။

၂.၄။ ။ သဘာဝသယံဇာတ ဝင္ေငြမ်ား၏ အေရးပါ အရာ 
ေရာက္မႈ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ား  
ပ်ံ႕ႏံွ႔တည္ရွိလ်က္ရိွသည္။ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
ဓာတ္ေငြ႔၊ ေရနံ၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ရတနာ၊ သတၱဳမ်ား 
ႏွင့္ သစ္လုံးမ်ား တင္ပုိ႔မႈမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၂ - ၁၃ 
ခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။၃၃ သဘာဝသယံဇာတ 
မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြသည္ အစုိးရအတြက္ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြအမ်ားဆုံး
ရွာေဖြေပးႏုိင္သည့္ က႑ျဖစ္သည္။၃၄ သဘာဝသယံဇာတ 
ဆက္ႏြယ္သည့္ ေပးသြင္းမႈမ်ားတြင္ အခြန္ဝင္ေငြ၊ အခြန္မဟုတ္ 
သည့္ အျခားဝင္ေငြမ်ား ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိသည္။၃၅ သဘာဝ 
သယံဇာတမွ ရရွိလာသည့္ ဝင္ေငြခြဲေဝပုံအတိအက်ကို တုိင္းတာ 
ရန္ ခက္ခဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

၁) ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနမွ စည္းၾကပ္သည့္အခြန္ (တူးေဖာ္ 
ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၼဏီမ်ားမွ ေပးသြင္းသည့္ 
အခြန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္ေပးသြင္းမႈမ်ားအျပင္ 
သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိသည့္ အခြန္မ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္)

၂) အရွံဳးေပၚသည့္လုပ္ငန္း၊ အျမတ္ထြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ဝင္ေငြမ်ားသည္ မိခင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ စုစုေပါင္းစာရင္းသုိ႔သာ 
ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းသည္ အရႈံးမည္မွ် 
ေပၚသည္၊ အျမတ္မည္မွ်ရ ရွိသည္ကို သိရွိရန္ခက္ခဲျခင္း

၃) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား 
စည္းၾကပ္သည့္ ေပးသြင္းမႈမ်ား၊ အခြန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အခေၾကး 
ေငြမ်ားကုိ ပုံစံတစ္ခုတည္းသတ္မွတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။   

၂၉ Tun, M. (2014).တြင္းထြက္လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈလုပ္ငန္းစဥ္ - ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (‘The Extractive Industries Transparency 
Initiative in Myanmar: Legal review report.’ )

၃၀ ခ်င္းအရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ 
၃၁ FLEGT (2011) ျမန္မာ ေလ့လာမႈစာစဥ္ ၄။ သစ္ေတာဥပေဒအသုံးခ်မႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ၿခဳံငုုံေလ့လာမႈ၊ http://www.burmalibrary.org/docs15/

Forest_Trends-Overview_of_Forest_Law_Enforcement-en-red.pdf
၃၂ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ 
၃၃  World bank, (2013, October), ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၃၄ Myanmar Centre for Responsible Business (2014, March) 
၃၅ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Alternative Visions for Decentralization  ညီလာခံတြင္ Agustina et al. (March 2012).တင္သြင္းသည့္ 

အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ ဝင္ေငြခြဲေ၀ျခင္း၏ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား စာတမ္း (’ Political economy of natural resource revenue sharing 
in Indonesia.) စာမ်က္ႏွာ ၁၂ - ၁၃

၃၆ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ကို ေဖာ္ျပပါ ဇယားမွ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။
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ဇယားကြက္ ၂။ ။ ၂၀၁၄/၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတမ်ားေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီး 
ဌာန၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား (က်ပ္သန္းေပါင္း)၃၆

အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန ခန္႔မွန္းခ်က္

ေျမခြန္ ျပည္ထဲေရး ၀.၈၉ 

ေရခြန္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၁၀၁၆.၅၄

တာတမံခြန္ ျပည္ထဲေရး ၀.၀၃

သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္ယူျခင္းကို ေကာက္ခံသည့္အခြန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၁၈၄၈.၀၆

ဓာတ္သတၱဳ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ ျပည္ထဲေရး ၇.၄၅

ေရလုပ္ငန္းခြန္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန ၁၀၈၃.၇၀

ရာဘာလုပ္ငန္း အခြန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ    ၀.၅၀  

ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔တူးေဖာ္ျခင္းအေပၚ စည္းၾကပ္သည့္ အခြန္ စြမ္းအင္ ၃၂၉ ၃၄၃.၂၇ 

ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ အခြန္ သတၱဳတြင္း ၁၄၀၀

လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္းအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ လွ်ပ္စစ္ ၁၁၄၆၀

ကိုးကား - ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေန႔ ေၾကးမုုံသတင္းစာမွ MDRI-CESD ဘာသာျပန္ဆုိမႈ။ 

၃၇ International Monetary Fund ျမန္မာအရအသုံးစရိတ္ အခ်က္အလက္၊ (ဘ႑ာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္သူ႔က႑ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္) 
၃၈ ကမာၻ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအညြန္းကိန္း၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ (World Development Indicators. World Bank). Accessed 4 June 2014. http://data.worldbank.org/indicator/

GC.TAX.TOTL.GD.ZS
၃၉ Arnold, M. and Kyi Pyar Chit Saw (2015, March), ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ေက်ာရုိးျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သတ္ 

ေလ့လာတင္ျပခ်က္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၦရအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား
၄၀ Arnold, M. and Kyi Pyar Chit Saw (2014).
၄၁ ျပည္ေထာင္စု ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း ဥပေဒ ၂၀၁၃-၁၄ (ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ အက္ဥပေဒ ၂၀/ ၂၀၁၄) 
၄၂ Myanmar Centre for Responsible Business (2014).
၄၃ ‘Kidnapped’ (၂၀၁၄ ေမ ၂၃) The Economist. http://www.economist.com/news/business/21602719-chinese-miner-tries-be-nice-kidnapped.

ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ ႔တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၃ - ၁၄ 
ခုႏွစ္ က႑စုံမွ အခြန္ဝင္ေငြသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။၃၇ ကေနဒါ 
သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၁.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထုိင္းသည္ ၁၆.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 
ဖိလစ္ပုိင္သည္ ၁၂.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးစုစည္းႏုိင္သည္။၃၈ 
ျမန္မာ၏ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားအနက္မွ မည္မွ်သည္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း 
မ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းမွ 
ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးေဆာ
င္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမွရရွိျခင္းျဖစ္သည္မွာလည္း 
မသဲကြဲပဲျဖစ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ တူးေဖာ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း အျမတ္အစြန္း 
အမ်ားဆုံးရရွိသည္မွာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွ ရရွိသည့္ အျမတ္ 
အစြန္းမ်ားသည္ လွွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ႏုိင္ငံပုိင္ 

လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ အရႈံးေပၚေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္ 
အပံ့ေပးရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အသုံးျပဳသည္။

သဘာဝသယံဇာတ အခြန္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
တဆင့္ စည္းၾကပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အခြန္စည္းၾကပ္သည့္ 
အျခားဌာနမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္ခံ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္လည္း အခြန္ 
အခ်ိဳ ႔စည္းၾကပ္သည္။ (ဇယားကြက္ ၂ ကိုၾကည့္ပါ) ၃၉ အခ်ဳိ ႔ေသာ 
အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားက ၂၀၀၈ 
အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ အရ တုိက္႐ုိက္စည္းၾကပ္သည္။ ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသ ႀကီး အစုိးရမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခြန္အခမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ 
ေကာက္ယူခြင့္ရွိသည္။၄၀ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ အျမတ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝင္ေငြခြန္ (အျမတ္ခြန္)



 |  9  |

၄၄ ျမန္မာဒီမုုိကရက္တစ္အသံ၏ ၂၀၁၃ ဇူလုိင္ ၁၆  လက္ပံေတာင္းစိီမံကိန္း အျမတ္ေဝစု အစုိးရသုိ႔ တုိးျမင့္ေပးမည့္စာခ်ဳပ္ ေကာ္မရွင္အတည္ျပဳ (Myo Zaw Linn (16 July 
2013). ‘Commission approves contract giving govt larger share of Laptadaung profits.’ Democratic Voice of Burma)

၄၅ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ အပုိဒ္ ၃ 
၄၆ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ အပုိဒ္ ၇
၄၇ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္
၄၈ devolution ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ ေဒသခံအစုိးရမ်ားသုိ႔ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပုိင္ခြင့္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္အတူ အာဏာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ deconcentration 

ျပဳလုပ္သည့္အခါ ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိလာသည္၊ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ဗဟုိသုိ႔ တာဝန္ခံရသည္။ 

အျဖစ္ေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၄၁ တူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ကြက္အနီးမွ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေပးသြင္းရျခင္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္း 
ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ၿမိဳ ႔နယ္မွ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန အရာရွိ 
ထံသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအားလုံးမဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ ႔ေသကုမၸဏီီမ်ားမွ လူမႈဝတၱရား 
ျဖည့္ဆည္းျခင္း (corporate social responsibility’ (CSR)) 
ေပးသြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ယင္းအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ CSR စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ၏တာဝန္မ်ား၊ 
အသုံးစရိတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုံမ်ားကုိ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
သည္။၄၂ ဥပမာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ စစ္တပ္ပုိင္ ျမန္မာ့စီး
ပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ပုိင္ ဝမ္ေပါင္  ဖက္စပ္တူးေဖာ္ 
သည့္ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
CSR လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈ သန္း အသုံးျပဳ 
ခဲ့သည္။ ေဒသ CSR အသုံးစရိတ္အျဖစ္အသုံးျပဳရန္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ 
အနည္းဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း ထည့္ဝင္ရန္ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ားအရ သေဘာတူထားၿပီး တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္ၿပီဆုိပါက အျမတ္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္အစားထုိးရန္ 
သေဘာတူထားသည္။၄၃ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ 
မႈမ်ား ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာထြက္ရွိၿပီးေ
နာက္ပုိင္း စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္ 
းျဖစ္သည္။ ယင္းေငြသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အသုံးစရိတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပံုမွာ 
လည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ၄၄

၂.၅။ ။ ပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒ  

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေရရွည္ 
တည္တံ့သည့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။

အပုိဒ္ ၃၉၀ တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ကူညီရန္ တာဝန္ရွိသည္။

က) အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္း

ခ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိ္မ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ဂ) လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျမင့္မားလာ 

ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း
ဃ) အမ်ားျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိ္မ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  

၂၀၁၂ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္ ျမန္မာ၏ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အဓိက ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈကို ထည့္သြင္း 
ေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္ အေျခခံမႈမ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး 
ထားသည္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒမ်ား၊  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ 
အေခ်ာသပ္ေရးဆြဲေနသည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။၄၅ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ လက္ေတြ ႔အေကာင္အထ
ည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပဳစုရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည့္ ပထမဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ားပါဝင္မည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုိက္နာရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 
စစ္တမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။၄၆ ႏုိင္ငံျခား အစုအဖြဲ ႔မ်ားမွ 
တင္သြင္းလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆုိျပဳေလွ်ာက္လႊာမ်ား ဆုံး 
ျဖတ္သည့္အခါတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အတူ EIA 
ကို တြဲဖက္အသုံးျပဳသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန 
(Environmental Conservation Department (ECD)) ကို 
တုိးခ်ဲ ႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ECD သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား
ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ECD ႐ုံးမ်ားကို ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ခ႐ုိင္၊ 
ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ထိ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ဦးစီးဌာနသစ္ ေပၚထြက္လာ 
ျခင္းေၾကာင့္ နယ္ေျမအဆင့္ဆင့္မွ ECD ႐ုံးမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ 
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားၾကား တာဝန္ခြဲေဝမႈ 
အေကာင္းဆုံးပုံစံ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေတြးဆႏုိင္သည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ 



 |  10  |

၂.၆။ ။ ျပည္နယ္အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြစုစည္းမႈ 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးမ်ားသည္ အခ်ိဳ ႔ေသာ သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈအပုိင္းတြင္ 
ဥပေဒခ်ႏုိင္၊ အခြန္ စည္းၾကပ္ႏုိင္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ 
ဇယား ၂ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆားႏွင့္ တန္ဖုိးနည္း 
သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကိစၥမ်ားကို စီမံခြင့္အာဏာ 
ရွိၾကသည္။ ဇယား ၅ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ 
ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား စာရင္းကို ေဖာ္ျပ ထားၿပီး 
အဖုိးမတန္လွသည့္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သာ 
အခြန္ေကာက္ယူႏုိင္သည္။

သဘာဝ သယံဇာတဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ျခင္းသည္ ပုံစံ ၂ မ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

၁) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ အခ်ိဳ ႔ေသာ တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္/
တုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

၂) ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမ 
အလုိက္ ထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔မ်ား

ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ထိေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 
ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာ စီမံျခင္း 
လပုင္န္းမ်ား ဖဲြ ႔စည္းပုမံ်ား၊ အစအုဖြဲ ႔မ်ား၏ အေျခခံျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့
၄င္းတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဖြဲ ႔စည္းပုံႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈ 
တာဝန္မ်ားမွာ အေရးပါသည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အေျခခံ 
ယူဆခ်က္မွာ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ 
ထက္စာလွ်င္ လူထုႏွင့္ ပုိ၍နီးစပ္ၿပီး အလ်င္အျမန္ တုုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ ဟူေသာယူဆခ်က္ျဖစ္သည္။၄၇ လက္ရွိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခင္းအက်င္းသည္ အာဏာ 
ခြဲေဝေပးမႈ (devolution) ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အခြန္ 
ဝင္ေငြ ေကာက္ခံမႈကိုသာ သီးသန္႔ ေျဖေလ်ာ့သည့္ဘက္သုိ႔ 
ဦးတည္ေနသည္။၄၈ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသ ႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ 
အခြန္မ်ား၊ အခေၾကးမ်ားမွ နယ္ေျမအလုိက္ရရွိ သည့္ဝင္ေငြ၊ ႏုိင္ငံ
ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားေပးသြင္းမႈမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ၏ ေခ်းေငြ၊ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားပါဝင္သည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု 

သို႔ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္းၿပီး ညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ဆံုးျဖတ္သည္။ ေဒသႏၲရဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ လုိေငြ၊ ယခင္ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပုံစံမ်ား မွ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးမွ 
ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံနယ္ေျမအလိုုက္ 
ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားအမ်ားစု မွာ ႏုိင္ငံအဆင့္ဘတ္ဂ်က္ကို 
တုိးတက္ေစျခင္းမရွိပါ။ ဝင္ေငြစည္းၾကပ္သည့္ ကိစၥတြင္ သဘာဝ 
သယံဇာတဝင္ေငြကို ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမွ ခြဲထုတ္ 
လုိက္ျခင္းသည္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ စည္းၾကပ္မႈမ်ား ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ သေဘာထားကို ေလ်ာ့က် 
သြားေစသည္။

၂.၇။ ။ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးသည့္ အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အာဏာခြဲေဝေပးေရး (decentralisation) ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျဖစ္ေသာ ဗဟုိမွ လုပ္ငန္းမ်ားခြဲေဝေပးျခင္း (deconcentration) 
အရ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျပာင္းလဲမႈပုံစံတြင္ ဦးစီးဌာနတစ္ခုလုံး 
(သစ္ေတာေရးရာ ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းကို 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ 
ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ အစီရင္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ကို 
ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားသည္။

ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ ၁၉၉၄ သတၱဳတြင္းဥပေဒ 
တြင္  အေသးစားတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းကို 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ပါဝင္သည္။ 
အဆုိျပဳထား သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ အေသးစားႏွင့္ တႏုိင္တပုိင္ 
တူးေဖာ္ခြင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားက ဆုံးျဖတ္ 
ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ကြက္မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ 
အခြန္အခဝင္ေငြမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး 
ဌာနစာရင္းသုိ႔ သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၊ လြတ္ေတာ္မ်ားကို အေသးစား တူးေဖာ္ 
ခြင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိက္တြန္း 
မႈမ်ားရွိၿပီး ၄င္းတို႔ကလည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုိလား 
ပါသည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။
 

၄၉ ရွမ္း အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္
၅၀ ရန္ပုံေငြစတင္ခ်ိန္၊ ေပးသြင္းမႈမ်ား စီမံပုံကို ေမးျမန္းခံပုဂၢိဳလ္မွ ေျဖဆုိျခင္းမျပဳပါ။ 
၅၁ ရွမ္းေတာင္ပုိင္းမွ သတၱဳတြင္းအသင္းႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ 
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ရွမ္းျပည္နယ္မွ အရာရွိတစ္ဦးက - တရားမဝင္လုပ္ကြက္ေတြအ
မ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔စီမံရင္ ပုိထိေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး 
ျပည္နယ္ အစုိးရအတြက္ ဝင္ေငြရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္ - ဟုဆုိ 
သည္။ တာဝန္ခံမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားသူမ်ားလည္းရွိေနသည္။၄၉ အေသးစားတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းအဓိပၸာယ္ကို ေကာင္းစြာသတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္  ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအမံမ်ားရွိမွသာ 
ယင္းလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားသည္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေဆာင္ရြက္လုိ 
သည့္ သေဘာထားမ်ားကို ႏိႈးေဆာ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  
ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ား၏ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ထိေရာက္ေစရန္မွာ 
အျခားပုံစံျဖင့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်မႈမျပဳဘဲ ေကာက္ယူရရွိသည့္ 
အခြန္အခမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္မွသာျဖစ္ႏုိင္သည္။ လုိင္စင္ 
ခ်ထားေပးျခင္းကို လွိ်ဳ ႔၀ွက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အားေကာင္းသည့္ 
ဥပေဒ အသက္သြင္းမႈႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ႏိုင္မႈမရွိပါက အက်င့္ 
ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာရန္ အလား 
အလာရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေပၚထြက္လာေစရန္ ဥပေဒမူေဘာင္ 
ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈကို ကာကြယ္မည့္ အဖြဲ ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား အသက္သြင္းရန္ အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ထားျခင္း 
မရွိ ေသးပါ။ အကြက္ ၁ တြင္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္သုံးဥပေဒ ေရးဆြဲ 
အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ သဘာဝသယံဇာတမွ ဝင္ေငြေဖာ္ထုတ္ရန္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ား၏ အသိအျမင္မ်ား ႏုိးၾကားလ်က္ရွိသည့္ အရိပ္အေယာင္ 
မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္မႈမ်ားကာကြယ္ရန္အ
တြက္ စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ တစ္ဦး 
ခ်င္း၏ အားထုတ္မႈမ်ားလည္း လုိအပ္္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အကြက္ ၁။ ။ သဘာဝ သယံဇာတမွ ျပည္နယ္ဝင္ေငြ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

• ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒီဂရီအသုံးျပဳၿပီး 
ဆင္းရဲ မြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ထားသည္။ ျပည္နယ္ 
သစ္ေတာေရးရာ ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးအဆုိအရ ရန္ပုံေငြ 
စတင္ခ်ိန္မွစၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ က်ပ္ေငြသန္း ေပါင္း ၂၄၀ 
ထည့္သြင္းထားႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။၅၀ လုပ္ကြက္ 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားလုိက္ၿပီး အခေၾကးေငြ 
ေပးသြင္းရသည္။ ေတာင္သူမ်ားသုိ႔ အေသးစား ေငြေခ်းမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္္ ရန္ပုံေငြကုိ အဓိကထား အသုံးျပဳ သည္။ 
ေခ်းေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ ေပးေဝသည္။၅၁

 
• ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ေက်ာက္မ်က္ျဖတ္ျခင္း 

ႏွင့္ ေက်ာက္ေသြးျခင္းဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ဥပေဒ ေရးဆြဲလ်က္ 
ရွိသည္။ ၅၂ ၁၉၉၆ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒအရ 
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ 
သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ေက်ာက္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ေသြး 
ျခင္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲ 
ရွိသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက ရွင္းျပသည္။

• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ဖားကန္႔သို႔ 
လမ္း ေဖာက္ရန္အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားကို က်ပ္ ၁၀ သန္းစီ ထည့္ဝင္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ 
သည္။၅၃

၂.၈။ ။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မႈ 

ျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းသည္ 
အေရး ႀကီးသည့္ တုိးတက္မႈျဖစ္ၿပီး သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း၏ 
ဆုိးက်ိဳးမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈျမႇင့္တင္ရန္၊ အကာအကြယ္ေပး မႈ 
ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္အားေကာင္းေစရန္ ဂ႐ုတစုိက္ 
ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
အရပ္ဘက္ လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံအရာရွိ 
မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားျပဳ

၅၂ ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္။ 
၅၃ Myanmar Freedom Daily. တြင္ ၂၀၁၄ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရတနာေျမသုိ႔သြားလမ္း ရန္ပုံေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေမးျမန္း 

သတင္း (Aung Kyaw Zin. (10 March 2014.) ‘Lawmakers demand legal clarity on gem-road fund.’ ). 
၅၄ ေတာင္းဆုိမႈ demand side တာဝန္ခံမႈဟုဆိုရာတြင္ ျမစ္ဆုံဆည္ ႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းတုိ႔ကို ဥပမာေပးႏုိင္သည္။ ေျမယာအခြင့္အေရး 

အျပည့္အဝရရွိရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အသုံးခ်ရန္၊ သဘာဝသယံဇာတစီမံမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္မႈကို တုိးျမႇင့္ 
ရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊
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လုပ္ႏုိင္ၾကၿပီး သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈ အစီအစဥ္မ်ား ဗဟုိခ်ဳပ္
ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈမ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္ထိ 
ေျဖေလ်ာ့လုိက္မည္ဆုိပါက ေဒသအဆင့္မွ တာဝန္ခံမႈအတြက္ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္နယ္အစုိးရ 
မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ ႔နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ားလည္း လုိအပ္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ 
လကၡဏာမ်ားေတြ ႔ရွိေနရၿပီး ဆက္လက္ပ့့ံပုိးရန္လုိအပ္ပါသည္။၅၄

ေဒသခံမီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ 
အရာရွိမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ အေပၚယံသေဘာမွွ်သာ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနရာအမ်ားအျပားရွိၿပီး ျပည္နယ္မ်ားမွ အာဏာ 
ရွိ အေရးပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္မခံရျခင္း ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ခံ မႈ ၂ ခု ယူထားရသည့္ အေနအထားမ်ားရွိသည္။ 
အခ်ိဳ ႔ေသာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ EITI လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ က႑စံု အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ား 
အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိၾကသည္။ 

သံုး။ ။ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

၃.၁။ ။ အေပးအယူ ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ား

သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အခက္အခဲအမ်ားအျပားရွိ 
သည္။ သယံဇာတစီမံမႈကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲသကဲ့ 
သုိ႔ ရရွိလာသည့္ဝင္ေငြမ်ားကို စနစ္တက်အသုံးျပဳရန္လည္း 
အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ အားေကာင္းတာဝန္ခံမႈရွိသည့္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိပါက 
အႏၲရာယ္မွာ ပို၍ဆုိး၀ါးႏုိင္သည္။

ဗဟုိအက်ိဳးႏွင့္ ေဒသအက်ိဳး ညိႇႏိႈင္းျခင္း - စီမံကိန္းမွရသည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ဗဟုိသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး နစ္နာမႈမ်ားကို 

ေဒသခံမ်ားသာ ခါးစည္းခံရသည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳး 
အျမတ္မရွိသည့္ စီမံကိန္းပင္ျဖစ္သည္။ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုမွာ 
အခ်ိဳ ႔ကိစၥမ်ား ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကို ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသုိ႔ ခ်ထား 
ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အက်ိဳးအတြက္ အျပည့္အဝ 
ကာကြယ္ေပးျခင္း/ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ 
သည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအက်ိဳး ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳး ညိႇႏိႈင္းျခင္း -  
ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လုိလားခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ ေဒသခံ 
အရာရွိမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို ေပၚေပါက္ 
ေစသည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈပါမစ္ ခ်ထားေပး 
ခြင့္ကို ျပည္နယ္သို႔ ခ်ထားေပးလုိက္သျဖင့္ ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ား 
သည္ ေဒသ အပုိဝင္ေငြရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ ပါမစ္အမ်ားအျပား 
ခ်ထားေပးသျဖင့္ တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ အလြန္အကြ်ံ ျဖစ္ 
ေပၚခဲ့သည္။၅၅ 

တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈ - မူဝါဒသစ္မ်ားေပၚ 
အစုိးရအဆင့္ဆင့္၏ တုုန္႔ျပန္မႈကို တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္မႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ တြဲ၍စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။  အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ 
တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေလ့လာမႈအရ သစ္ေစ်းႏႈန္း 
မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္ တရားမဝင္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အၿပိဳင္အဆုိင္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ကို 
ေတြ ႔ရသည္။၅၆

တရားဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈ - ပုဂၢလိကက႑ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ - တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
အတုိက္အခံျဖစ္ေန၊ ထပ္တူက်ေနသည့္ ဥပေဒ/ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အတူ အစုိးရအဆင့္ဆင့္တြင္ မတူညီသည့္ 
သတ္မွတ္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ အစုအဖြဲ ႔မ်ားအားလုံးကို 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ အတားအဆီး ျဖစ္ 
ေစမည္ - ဟု ၄င္းတုိ႔၏ ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပသည္။၅၇ 
ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစႏုိင္မႈမ်ားရွိသည္။

၅၅ Siegle and O’Mahony (2006).
၅၆ Burgess, R., M. Hansen, B. Olken, P. Potapov, and S. Sieber (2012). အပူပိုင္းေဒသ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးႏြယ္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

(The Political Economy of Deforestation in the Tropics.’ The Quarterly Journal of Economics, 127(4), 1707-1754)
၅၇ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔က႑မွ စတိတ္ဟုိဒါႏွင့္ အီးေမးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္.
၅၈ MDRI-CESD and The Asia Foundation  မွထုတ္ေဝသည့္ Nixon, H., Cindy Joelene, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn, and M. Arnold (2013). တုိ႔၏ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား (State and Region Governments in Myanmar).. asiafoundation.org/publications/pdf/12490
၅၉ International Organization, 60(3), 651.မွ ထုတ္ေဝသည့္ Brancati, D. (2006). ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentralization) : တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡ ႏွင့္ 
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တာဝန္ခံမႈ - ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္ အစုအဖြဲ ႔မ်ား 
သုိ႔ သဘာဝသယံဇာတ ဓနခြဲေဝသည့္ ေငြလုံးေငြရင္း ေပးပို႔လုိက္ 
ပါက အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။၅၈ 
အခ်ိဳ ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရသုံးစရိတ္မ်ား ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦ မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကို 
ပ့ံပုိးကူညီေပးသည္။

အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္မႈ - တုိက္႐ုိက္အခြန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တုိက္႐ုိက္ 
လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားမွတဆင့္ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား ခြဲေဝသည့္ 
အခါ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲအခ်ိဳ ႔ ရင္ဆုိင္ 
ရႏုိင္ၿပီး ရႈပ္ေထြးလွသည့္ အခြန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စီမံကိုင္တြယ္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အစုိးရအဖြဲ ႔တြင္ အစုအဖြဲ ႔အလုိက္ အရည္အခ်င္း (institutional 
capacity)  ရွိရန္ လုိအပ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားကို 
ဗဟုိမွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမအလိုုက္ 
ဝင္ေငြဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ ဆက္လက္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္ 
အစုိးရမ်ား၏ အခြန္အတိအက် စည္းၾကပ္လုိသည့္ သေဘာ 
ထားမ်ားကို အားေကာင္းေစႏုိင္ပါသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ကုိင္တြယ္ႏုိင္စြမ္း - ေဒသစီးပြားေရး အရြယ္အစားသည္ 
ေသးငယ္ၿပီး သယံဇာေပၚတြင္ မွီခုိေနရသည္ဆုိပါက သယံဇာတ၏ 
ႏုိင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ (volatility - မတည္ၿငိမ္ျခင္း) 
သက္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္း 
အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ 
အသုံးစရိတ္မ်ား စီစဥ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ခက္ခဲရသည္။ ျပည္နယ္ 
အသုံးစရိတ္တာဝန္ (expenditure responsibilities)  မ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈသည္ ဝင္ေငြပမာဏႏွင့္ ကုိက္ညီေနရမည္။

မညီမွ်မႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ် - သယံဇာတ ထုတ္လုပ္သည့္ေဒသ 
ႏွင့္ မထုတ္လုပ္သည့္ေဒသ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင့္မ်ားေပၚ 
မူတည္ၿပီး ထြက္ရိွမႈေပၚ အေျခခံသည့္ သယံဇာတ ဝင္ေငြခြဲေ၀ 
ျခင္းသည္ ပုိ၍ဆင္းရဲသည့္ေဒသမွ ပုိ၍ခ်မ္းသာသည့္ေဒသသုိ႔ 
ေပးသြင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာသည့္ေဒသမွ ဆင္းရဲသည့္ေဒသသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သေဘာေဆာင္ႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးၾကား မညီ္မွ်မႈမ်ား တုိးလက္လာျခင္းသည္ မတည္မၿငိမ္ 
ျဖစ္မႈကို အားေပးၿပီး၊ ပဋိပကၡျဖစ္ ႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္တက္ေစသည္။၅၉

၃.၂။ ။ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏  သဘာဝသယံဇာတစီမံမႈ အခန္းက႑ႏွင့္ 
သဘာဝသယံဇာတဝင္ေငြ ေဝစုဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို တၿပိဳင္တည္း 
ေျဖရွင္းၾကသည္။ ရံဖန္ရံခါ ေပါင္းၿပီးေျဖရွင္းၾကသည္။ ယေန႔ခ်ိန္ထိ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သမွ် လူသိရွင္ၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သဘာဝ 
သယံဇာတ လုပ္ကြက္မ်ား၊ ဝင္ေငြမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္မႈမ်ား ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္ ခြဲျခားေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါ။ တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြက္ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တုိက္ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိၿပီး သဘာဝသယံဇာတဓန၏ အနာဂတ္အခန္းက႑သည္ 
ေဆြးေႏြး မႈအတြက္အဓိကေခါင္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ေခါင္းစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္သည့္ 
ဆုိးက်ိဳးမ်ားရွိျခင္း၊ အေပးအယူမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္း 
ေဆြးေႏြးပြသဲည္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။ သဘာဝသယံဇာတ 
စီမံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ ခြဲေဝမႈစနစ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ 
ျခင္းသည္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရး/အေျခခံဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ 
အဓိကထား စဥ္းစားရမည့္ မူဝါဒေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္

သဘာဝသယံဇာတစီမံမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသုံးခ်ႏုိင္ 
သည့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား

သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ ကိစၥမ်ားစဥ္းစား 
သည့္အခါတြင္ မူဝါဒသစ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ 
စတင္သင့္သည္။ အားလုံးပါဝင္သည့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈ 
ေပၚေပါက္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအတြက္ ပုိ၍ 
လြတ္လပ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ား ရရွိေရး 
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ားအျပားရွိသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ဓနခြဲေ၀ေရးေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားမွာ အနိုု္င္အရႈံးေဖာ္ထုတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္ ရႈျမင္လ်က္ 
ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ အဟန္႔ 
အတားျဖစ္ေစသည္။

ဝင္ေငြအခြန္အခမ်ားကုိ မစည္းၾကပ္ႏုိင္၊ သယံဇာတမ်ား ကုန္ခမ္း 
သြားသည့္ကာလအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အသုံးမျပဳႏုိင္ပါက 
သဘာဝ သယံဇာတထုတ္ယူမႈ တုိးျမႇင့္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ 
တစ္စုံတစ္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ မဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ 

ခြဲထြက္ေရး ဝါဒမီးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေလာ၊ မီးေလာင္ရာေလပင့္ျခင္းေလာ
၆၀ ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၂၁၊ ကခ်င္ျပည္မွာ ဘာေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြဆက္ျဖစ္ေနလဲ။
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သူမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံျခင္း၏ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားကို စဥ္းစားသင့္သည္။ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ ဟုဆုိရာတြင္ 
အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ လူသား 
အရင္းအျမစ္ ျပဳစုရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာစီးပြားေရး 
တုိးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးအစားစုံလင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ 
လမ္းေၾကာင္း - သဘာဝသယံဇာတ ဓနခြဲေ၀ျခင္းမွ ေပၚေပါက္ 
လာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္မွာ အက်ိဳး 
သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ မည္သည့္အရာကို ခြဲေဝသည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ 
တြက္ခ်က္သည္ကို သိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိက်င့္သုံး 
ေနသည့္ အေျခအေနအလုိက္ အခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းကို 
ပုမံနွအ္ခ်နိ ္သတ္မတ္ွလပု္ေဆာငသ္င့္သည။္ အစုိးရဌာနအသီးသီး၊ 
အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အလြယ္တကူရရွိႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားသင့္သည္။

သယံဇာတစီမံမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
သည္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကုိ အေထာက္အပံ့့ျဖစ္ေစၿပီး 
ဓနခြဲေဝမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း သူရႈံး ငါႏုိင္ 
သေဘာမ်ိဳးမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
အသြင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေစမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမည္၊ ေဒသအက်ိဳးျပဳမႈဝါဒမ်ား ပါဝင္မည္ကုိ 
အခုိင္အမာ အာမခံေပးႏုိင္သည္ ဆိုပါက အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား 
သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိင္းတြင္ ေဝစု အမ်ားဆုံးရရွိေရး၊ ရသမွ် 
ဝင္ေငြအားလုံး ေဒသမွ ကုိင္တြယ္စီမံႏုိင္ေရး တြန္းအားေပးမည့္ 
အစား ဝင္ေငြအသုံးျပဳရာတြင္ ထိေရာက္မႈအျမင့္ဆုံး ျမႇင့္တင္ေပး 
ႏုိင္သည့္ တစ္ခုေရးဆြဲရန္ အားထုတ္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ လက္ေတြ ႔အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း - သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
သီးျခားဥပေဒ အမ်ားအျပားကို လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ 
စုစည္းသင့္္သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ား အသက္သြင္းအသုံးခ်မႈကို 
လည္း တုိးတက္ေအာင္ ျပင္ဆင္သင့္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ အျခားနစ္နာမႈမ်ားကို 
တိုင္းတာျခင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း - သဘာဝ 
သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ လူမႈေရး ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကို 
စနစ္တက် တုိင္းတာရန္ လုိအပ္သည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဌာနမ်ားမွတဆင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၊ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားအေနျဖင့္ 

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

သဘာဝ သယံဇာတ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ - 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အခင္းအက်င္းသည္ 
ရႈပ္ေထြးၿပီး သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ ဆက္ 
ႏြယ္မႈမွာလည္း အတိအက် ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ မတူညီသည့္ ေဒသ 
မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားမွာ ကြဲျပားၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ေနဆဲ သုိ႔မဟုတ္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားမႈေပၚ မူတည္ၿပီး သေဘာထားမ်ား 
ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျငင္းခုန္စရာ အမ်ား 
အျပားရွိသည့္တုိင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲ အခ်ိဳ ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတ ေမွာင္ခုိထုတ္မႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာရသည္ဟု ေထာက္ျပသည္မ်ား ရွိသည္။၆၀

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ၊ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္ 
သယံဇာတႂကြယ္ဝသည့္ေဒသ၊ မႂကြယ္ဝသည့္ေဒသ ႏွစ္ခုလုံးမွ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈႏွင့္ ဓနခြဲေ၀ေရးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 
ေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား အားတက္တေရာ ပါဝင္ရန္ ေတာင္းဆုိလ်က္ 
ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစု ညီလာခံမ်ားမွလည္း သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ဆုိင္သည့္  
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ကို ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျခခံအျဖစ္ 
အသုံးျပဳရန္ေထာက္ျပသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ECD ႐ုံးမ်ား ဖြင့္ 
လွစ္လုိက္ျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း 
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကြဲျပားေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ကို တစုတစည္း 
တည္း ျဖစ္ေစသည္။ 

ျမန္မာ၏  က႑စုံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို  စနစ္တက် အဆင့္ 
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ေနသည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက သဘာဝသယံဇာတ 
ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံျခင္းကို ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ေဆြးေႏြးရမည့္ အေရးအႀကီးဆုံးကိစၥအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သယံဇာတ ဓနခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျပာင္းအလဲတုိင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္ေပၚတြင္ အႀကီးအက်ယ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ အမ်ိဳး
သားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရ လက္ေအာက္တြင္ 
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေနာက္တြင္ အသြင္သစ္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး/အေျခခံဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ၾကားမွ တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို အေလးအနက္ထား 
စဥ္းစားရန္လုိသည္။ သယံဇာတႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပဳျပင္ 



 |  15  |

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ျခင္းႏွင့္ အခုိင္အမာ ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္လုိသည္။ ျပည္သူမ်ား 
အက်ိဳးကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ မွ်တသည့္ရလဒ္ ထြက္ ေပၚလာေစရန္ 

အတြက္ ဓနခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရွ ႔ေနာက္ စီစဥ္မႈ 
မ်ားသည္လည္း အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။

ေလး။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ သယံဇာတစီမံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အလြယ္တကူရယူႏုိင္ရန္ မည္သည့္အဆင့္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သနည္း။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားၾကား အခ်က္အလက္ခဲြေ၀မႈ ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းသင့္ပါသလား။ 
မည္သုိ႔တုိက္တြန္းႏုိင္မည္နည္း။ 

• သဘာဝသယံဇာတ ၀င္ေငြခြဲေ၀ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ရာတြင္ ညီမွ်မႈရွိေစရန္၊ ပဋိပကၡအေျခအေနကို 
နား လည္ေစရန္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေထာက္ထားရမည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ သယံဇာတ ၀င္ေငြခြဲေ၀ေရး အခ်ိဳးအစားဆုိင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ စတိတ္ဟုိဒါတစ္ဦး၏ အခန္းက႑မည္သုိ႔ရွိႏုိင္မည္နည္း။ 

• အခြန္၀င္ေငြေကာက္ခံရာတြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ ထိေရာက္မႈကို တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္၊ အက်ိဳးအျမတ္ရွာျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အားႀကိဳး 
မာန္တက္ ေဆာင္ရြက္လာေစရန္  ျပည္နယ္အစုိးရအတြက္ မက္လုံးဖန္တီးေပးျခင္းကုိ မည္သည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္သနည္း။ တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မည္သည့္အဆင့္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ 

• ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ သယံဇာတစီမံျခင္း ႏွင့္ အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံခြင့္ အာဏာတုိး၍ 
ရရွိလာပါက သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေပၚေပါက္လာသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား လုိအပ္မည္နည္း။ 

• သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ခ်ထားမႈမ်ား အလြဲအေျပာင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဆုိပါက မည္သည့္အစုအဖြဲ ႔သည္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈတုိင္းတာျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
အစုအဖြဲ ႔မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ႏုိင္ရန္ မည္သည့္အစီအမံမ်ား ခ်ထားေဆာင္ရြက္ရန္လိုုပါသနည္း။ 

• အႀကီးစား ဖံြ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္  မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မည္သုိ႔ေလွ်ာ့ခ် 
မည္နည္း။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္မ်ား လႈပ္ရွားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အထူးစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိပါသလား။
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