၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ေ န႔၊
ဟိတယ္တင
ြ ္

ံ က္ (၀၉း၀၀) မွ ညေ (၀၅း၀၀) ာရီအထိ ရ က
္
ၿ္ မိိဳ႕႔၊ Inya Lake

က်င္းပ ပိဳလပ္ေသာ

ယ္ုႏစ
ွ ၾ္ ကိမေ
္ မာက္ သံးပြငင္

ဒတိယအႀကိမ္ မ မ
္ ာုႏိင္ငံ

သံးပြငင္

င္
ိ ညင နေ
္ ပ႔င္း

အဖြနၾြဲ ကီး၏

င္
ိ ညင ေ
္ ပ႔င္းအဖြနစ
ြဲ ည္းအေစးမွတတ
္ မ္း

၁။ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္
အ

ိပ႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ဒတိယအႀကိမ္ ုႏွငင္ တတိယအႀကိမ္ မ ္မာုႏိင္ငံ EITI အၾကိိဳအစီရင္ခံစာ (pre-

final report) ုႏွင္ငပတ္သက္သ ေ
ပတ္သတ္သ ေရွ႕

က္ လပ္ေ

ြးေုႏြးရ ္႔၊ အက်ိိဳးအ မတ္ရရွိပိင္

ိင္မ္န (Beneficial Ownership) ုႏွင္င

ာင္မညင္ လပ္င ္းစစ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ ပရ ္႔၊ သစ္ေတာ က႑ုႏွင္င

ပတ္သတ္ေသာ Template Training အေတြ႕အၾကံိဳမ်ားအား မွ်ေ၀ ခင္းုႏွင္င သစ္ေတာက႑ အစီရင္ခံစာ
ထြက္ရွိရ ္ အခ်ိ ္ဇယားကိ တင္ ပေ
လက္ရွိ

စပေဒ႔၊

မူ၀႔ဒမ်ားအား

ြးေုႏြးရ ္႔၊ မ ္မာုႏိင္ငံတြင္ EITI စပေဒမူ၀႔ဒမ်ားခ်မွတ္ုႏိင္ရ ္ အတြက္
ေလ႕လာသံးသပ္ုႏိင္ရ ္

ToR

ုႏိင္ငံပိင္စီးပြားေရးလပ္င ္းမ်ား ုႏွင္ငပတ္သတ္ေသာ အလပ္ရံေ
က်င္းပရ ္ အတြက္ အ
ုႏွင္င

SNU

အ ပ ္အလွ ္ ေ

ိ ပိဳေရး

ထ
ြဲြ ားေသာ အလပ္ရံေ

ဖြဲ႕ြ စည္း ခင္းုႏွင္င

မ်ားအား

အၾကမ္းဖ်င္းေ

ြးေုႏြးပြဲြ (SOE- Extractive Industry)

ြးေုႏြးပြဲြ အစီအစစ္မူၾကမ္းအားတင္္ ပေ

ပတ္သတ္ ပီး ေရွ႕

ြးေုႏြးရ ္႔၊

က္လပ္ေ

ာင္မည္င

ြးေုႏြး ခင္း မ်ား ပိဳလပ္ရ ္ စသည္င ရည္ရြယ္ခ်က္တိန ဖင္င တစ္

ြးေုႏြးရ ္

အစီစစ္မ်ားအား

ယ္ငုႏွစ္ၾကိမ္ေ မာက္ MEITI-

MSG အစည္းအေစးကိ က်င္းပ ပိဳလပ္ခြဲငပ႔သည္။
၂။ အစည္းအေစးတက္ေရာက္သမ
ူ ်ား
တစ္

ယ္ငုႏွစ္ႀကိမ္ေ မာက္ MEITI-MSG အစည္းအေစးသိန သံးပြင္င

ိင္ညင ္ေပ႔င္းအဖြနမ
ြဲ ွ အစိးရကိယ္စားလွယ္

(၈) ဦး႔၊ အရပ္ဘက္အဖြနအ
ြဲ စည္း ကိယ္စားလွယ္ (၈) ဦး႔၊ ပဂၢလိကက႑ ကိယ္စားလွယ္ (၆) ဦး႔၊ ကမၻာငဘဏ္မွ
ကိယ္စားလွယ္ (၂) ဦး႔၊ အလွွဴရွင္အဖြနအ
ြဲ စည္းမ်ားမွ ကိယ္စားလွယ္ (၆) စီး႔၊ MOBD မွ ကိယ္စားလွယ္ (၃) စီး႔၊
NCS ရံးမွ တာစ ္ရွိသူ (၁၃) စီး ုႏွင္င အ ခားေသာာာ
စစေပ႔င္း

ကိယ္စားလွယ္

(၅၈)

စာရင္းအေသးစိတ္ ကိ ေ ာက္

ဦး

ိင္ရာမ်ားုႏွင္ငကမ့ဏီမ်ားမွ ေလငလာသူမ်ား (၁၈) စီး႔၊

တက္ေရာက္ခြဲငပ႔သည္။

အစည္းအေ၀း

တက္ေရာက္သူမ်ား

က္တြြဲ (၁) တြင္ေဖာ္ ပထားပ႔သည္။

၃။ အဖြငင္ အမွာစကားုႏွငင္ အမွာစကားေ ပာၾကား ခင္း
(က)

အဖြင္ငအမွာ

စကားေ ပာၾကား ခင္း

(သံးပြင္င

ိင္ညြ ္႕ေပ႔င္း႔၊ စကၠာ)

(စီမံကိ ္းုႏွငင္

No. (S3/S4), Second Floor, Aung San Stadium, Northen Wing, Gyoe Phyu Road,
Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar
+959 400888123 | communication@myanmareiti.org | www.myanmareiti.org

ဘ႑ာေရး၀ ္ၾကီးာာ ႔၊

ဒ၀ ္ၾကီး
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ဒတိယအၾကိမ္ုႏွင္င တတိယအၾကိမ္အစီရင္ခံစာ အစီရင္ခံရမည္ငအခ်ိ ္ကာလသည္ ီးကပ္လာၿပီ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊
ယခင္

၁၁

ထိနေ

ၾကိမ္အစည္းအေစးတြင္

အစီရင္ခံစာ

မ်ားုႏွင္င

အေက်အလည္ေ

ြးေုႏြးခြဲငၾကေၾကာင္း႔၊

ြးေုႏြးမ္မ်ား၏ ရလဒ္အေ ဖင္င IA မွ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားကိ မတ္လ႔၊ ၁၁ ရက္ေ နတြင္ MSG ုႏွင္င

သက္

ိင္ရာာာ မ်ား

ီသိန ေပးပိနခြဲငေၾကာင္း႔၊

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားတြင္ ေတြနရွိခ်က္မ်ားုႏွင္င အၾကံ ပိဳသံး

သပ္ခ်က္မ်ားသည္ မ ပည္ငစံမ္မ်ား႔၊ လိအပ္ခ်က္ မ်ားရွိေ ုႏိင္ေသးေသာေၾကာင္း က် ္ရွိေ ေသာအခ်ိ ္ကာ
လအတြင္း ဖည္နစြက္ ပင္

င္အားလံးပ႔စင္ေ

က်င္းပ ပိဳလပ္ခြဲငသည္င

စ ္ၾကီးသံးပ႔းအစံအလင္ပ႔စင္သည္င

သံးပြင္င
SNU

ြး ေုႏြးေစခ်င္ေၾကာင္း႔၊ ေဖေဖာ္စ႔ရီလ႔၊

ိင္ညင ္နေပ႔င္းအဖြနြဲမွ ကိယ္စား ပိဳပဂၢိဳိလ္မ်ား ပ႔စင္ေ
ဖြနစ
ြဲ ည္း ခင္းုႏွင္ငပတ္သက္သ

စီးေ

ာင္ညွိုႏ္ိင္းေဖာ္ေ

ရက္တြင္

ာင္ေကာ္မတီအစည္းအေစးတြင္

ြးေုႏြးခြင္င ပိဳရ ္ အတည္ ပိဳ

တိင္းုႏွင္င ပည္ ယ္မ်ားသိန

ထားေၾကာင္း႔၊ ေဖေဖာ္စ႔ရီလ ၂၆႔၊ ၂၇ တြင္ MSG ဒတိယစကၠာ စီးေ
စီးေ

၁၉

စာထတ္သ

ံး ဖတ္ခြဲငေၾကာင္း႔၊
အေၾကာင္းၾကား

ာင္ ပ႔စင္ေသာ MSG အဖြနြဲသားမ်ားုႏွင္င

ာင္ေရးရံးမွ တာစ ္ရွိသူမ်ားပ႔စင္သ တ သာာၤရီ တိင္း SNU ဖြနြဲစည္းေရးအတြက္

ထားစယ္သိနသြားေရာက္ခြဲငၾကေၾကာင္း႔၊

မုႏၱေေလးတိင္းတြင္လည္း ေဖေဖာ္စ႔ရီ

တိင္းေဒသၾကီးအ

င္င

ာင္ေရးအဖြနြဲ

ပထမအၾကိမ္

တိင္းေဒသၾကီးအ

ညွိုႏ္ိင္းေဖာ္ေ

င္င

လ

၁၆

ရက္ေ နတြင္

ဖြနြဲစည္းခြဲငေၾကာင္း႔၊ ေဖေဖာ္စ႔ရီ

၂၈

ရက္ေ နတြင္

ညွိုႏ္ိင္းေဖာ္ေ

ေၾကာင္းသိရွိရပ႔ေၾကာင္း႔၊ မုႏၱေေလးတိင္းစ ္ၾကီးခ်ိဳပ္မွ စီးေ
စည္းထားရွိသည္င SNU ကိ လပ္င ္းစစ္အတိင္း ေ

ာင္ေရးအဖြနအ
ြဲ စည္းအေစး ေခးယူက်င္းပခြဲင

ာင္ဖြနစ
ြဲ ည္းသ ေခး ယူက်င္းပထားေၾကာင္း႔၊ ထိဖြ႕ြဲ

ာင္ရြက္ုႏိင္ရ ္ ယေ နအစည္းအေစးတြင္ ေ

ြးေုႏြးမည္

ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ထိနအ ပင္ က် ္ရွိေ ေသာ တိင္းုႏွင္င ပည္ ယ္မ်ားသိန NCS မွ သြားေရာက္ညွိုႏ္ိင္းဖြနစ
ြဲ ည္းမည္ ဖစ္
ၿပီး တိင္းုႏွင္င ပည္ ယ္မ်ားသိန NCS ုႏွင္င သက္

ိင္ရာာာ မ်ားမွ လာေရာက္ညွိုႏ္ိင္းေ

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း

စာ ထပ္မံထတ္ေပးထားေၾကာင္း႔၊
Beneficial Ownership (BO-အက်ိဳိးအ မတ္ရရွိပိ္င္
ဖြနရ
ြဲ ္

ေ

ာင္ရြက္ေ ၾကေၾကာင္း႔၊

မတ္လ

၁၄

ိင္ခြင္င) ုႏွင္ငပတ္သက္သ BO Task force အဖြြဲန
ရက္ေ နတြင္

ၾကိမ္ေ မာက္လပ္င ္းေကာ္မတီအစည္းအေစးတြင္ BO ုႏွင္ငပတ္သက္သ ေ
TOR ုႏွင္င လပ္င ္းစစ္မ်ားကိ အေသးစိတ္ထပ္မံေ
(လပ္င ္းစစ္)

အေပးတြင္

ပ႔စင္သင္ငေၾကာင္း ေ

ြးေုႏြး

မူတည္သ

ြးေုႏြးရ ္

မည္သည္ငာာ မ်ားမွ

က်င္းပခြဲင

သည္င

(၆)

ြးေုႏြးရာတြင္ Task force ၏

ံး ဖတ္ခြဲငပ႔ေၾကာင္း႔၊ TOR ုႏွင္င function
ကိယ္စားလွယ္မ်ား႔၊

မည္သညင္ပဂၢိဳိလ္မ်ား

ံး ဖတ္ရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

ဒတိယအၾကိမ္ုႏွင္ငတတိယအၾကိမ္အစီရင္ခံစာမ်ား
သယံဇာတုႏွင္ငပတ္စ ္းက်င္ထိ ္းသိမ္းေရးာာ

သိန

တြင္

သစ္ေတာက႑ပ႔စင္တင္ ပုႏိင္ရ ္

စီမံကိ ္းုႏွင္င

ဘ႑ာေရးစ ္ၾကီးာာ မွ

အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး အခ်က္အလက္ထတ္ ပ ္သည္ငမူေဘာင္ (reporting templates) မ်ားကိလည္း
သစ္ေတာာာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားသိန ေပးပိနထားေၾကာင္း႔၊

မတ္လ

(၂၁)

ရက္ေ န ေ ာက္

ံးထားသ

သစ္ေတာာာ အဖြနအ
ြဲ စည္းမ်ားမွ ဖည္ငသြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္ထတ္ ပ ္သည္ငမူေဘာင္ (reporting
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templates) မ်ားကိ NCS ထံသိနေပးပိနရ ္ ညွိုႏ္ိင္းထားေၾကာင္း႔၊ ေပးပိနလာေသာ reporting templates
မ်ားကိ ပည္ေထာင္စ စာရင္းစစ္ခ်ိဳပ္ရံးမွ အတည္ ပိဳစစ္ေ
ဧၿပီလ

၁၁

ရက္ေ န ေ ာက္

ထံသိန ပ ္လည္ေပးပိနေပးရမည္

ံးထားသ

းၿပီး
IA(လြတလ
္ ပ္ေသာ

ဖစ္ေၾကာင္းကိလည္း ပည္ေထာင္စ

တိက္

ိင္စစ္ေ

စာရင္းစစ္ခ်ိဳပ္ရံးုႏွင္င

းသူ)
ညွိုႏ္ိင္း

ထားေၾကာင္း႔၊
ေ ာက္
မ်ားကိ ေ ာက္

ံး ိဂံးခ်ိဳပ္အေ ဖင္င၂၀၁၄-၁၅

ုႏွင္င

ံးအစီရင္ခံစာမ်ားထြက္လာေအာင္ ေ

၂၀၁၅-၁၆
ြးေုႏြး

ခုႏွစ္မ်ား၏

ံး ဖတ္ရာတြင္ ေ ာင္တခ်ိ ္တြင္ သယံဇာတ

ုႏွင္ငပတ္သက္သ ပိမိပြင္ငလင္း မင္သာရွိလာရ ္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဖင္င ခ်စ္းကပ္ေ
မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ ပည္ငစံမ္႔၊ ားလည္လြမ
ြဲ ္လြြဲ ခင္းမ်ားမရွိေစရ ္ ာာ
အရပ္ဖက္အဖြနအ
ြဲ စည္းမ်ားမွ စိင္းစ ္းကူညီေ

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း
ြးေုႏြးသ အစီရင္ခံစာ

ိင္ရာမ်ား႔၊ ပဂၢလိကမ်ား႔၊

ြးေုႏြးေစလိေၾကာင္း႔၊ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ပ႔စင္သည္ငအခ်က္

အလက္မ်ားခိင္မာမ္ရွိမရွိ႔၊ ပ႔စင္သည္င ယ္ပယ္မ်ား ပည္ငစံမ္ရွိမရွိ အားလံးစီစစ္ေစလိေၾကာင္း႔၊ ထိနေ ာက္ ေတြန
ရွိခ်က္မ်ားုႏွင္င အၾကံ ပိဳသံးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ာာ

ိင္ရာမ်ား၏ ပ ္လည္တံန ပ ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိ IA

မွ ေက် ပ္မ္ရွိမရွိ႔၊ အခ်ိဳိ႕ေသာအၾကံ ပိဳခ်က္မ်ားသည္ ေယဘယ်က်ၿပီး အခ်ိဳိ႕ေသာ အၾကံ ပိဳခ်က္မ်ားသည္
တိက်စြာေဖာ္ ပထားေသာေၾကာင္င အၾကံ ပိဳခ်က္မ်ားသည္ ယထာဘူတ က်မက်သည္လည္း ေ

ြးေုႏြးၾကရ ္

ုႏွင္င ထိအၾကံ ပိဳခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိင္သည္ငအေ အထားတြင္ ရွိေ မွသာ တိက္
ေ

ိင္စစ္

းသည္ငကာလတြင္ တိးတက္မ္မ်ားရွိေ သည္ကိ ေတြနၾကရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ကမ့ဏီမွေပးထားအခြ ္မ်ား

သည္ အစိးရာာ မ်ား၏ ေၾက ညာခ်က္တြင္ မပ႔စင္ခြဲင ခင္းသည္ မည္သည္ငအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင္င ဖစ္
သည္ကိလည္း အေ ဖရွာၾကရ ္႔၊ ေ ာက္တခ်ိ ္တြင္ ပိမိပြင္ငလင္း မင္သာေသာ တိင္း ပည္တစ္ခ ဖစ္လာရ ္
စိ္င္းစ ္းၾကိိဳးစားၾကေစလိေၾကာင္း အဖြင္ငအမွာစကားေ ပာၾကားခြဲငပ႔သည္။
(ခ) အမွာစကားေ ပာၾကား ခင္း (သံးပြင္င

ိင္ညြ ္႕ေပ႔င္းအဖြ႕ြဲ ႔၊ ဒတိယ စကၠာ)

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားတြင္ ပ႔စင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွ ္က ္မ္ရွိမရွိ႔၊ ေတြနရွိခ်က္မ်ားုႏွင္င အၾကံ ပိဳခ်က္
မ်ားသည္

လက္ေတြ႕က်မက်

ရက္ေ နသည္ ေ ာက္

ိသည္ကိ

ံးေ န ဖစ္ေသာေၾကာင္င

အေလးထားေ

ြးေုႏြးေစလိေၾကာင္း႔၊

ယေ နအစည္းအေစးတြင္ ေသခ်ာေ

ယခင္ working committee အစည္းအေစးတြင္ ေ

မတ္လ

၃၁

ြးေုႏြးေစလိေၾကာင္း႔၊

ြးေုႏြးရာတြင္ အစီရင္ခံစာတြင္ပ႔စင္ေသာ အၾကံ ပိဳခ်က္

မ်ားသည္ ပိမိတိက်ရ ္လိအပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား၏ အၾကံ ပိဳခ်က္မ်ား ေယဘယ်က်ေ ပ႔က အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေ
လည္း

ာင္ရြက္ရ ္ အခက္အခြဲရွိေၾကာင္း႔၊ ထိေယဘယ်အခ်က္မ်ားေၾကာင္င ာာ
က္လက္လပ္ေ

ာင္ေ ပ႔သည္ဟသာ ေ ပာၾကားုႏိင္ပ႔က

ထင္ုႏိင္ေၾကာင္း႔၊ ထိနေၾကာင္င ေ ာက္

ိ္င္ရာမ်ားအပိင္းမွ

ုႏွစ္တိင္းတိးတက္မ္မရွိဘူးဟသာ

ံးအစီရင္ခံစာမထြက္ခင္ အေသးစိတ္ေသခ်ာေ

ြးေုႏြးေစလိေၾကာင္း

အမွာစကားေ ပာၾကားခြဲငပ႔သည္။
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Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar
+959 400888123 | communication@myanmareiti.org | www.myanmareiti.org
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(ဂ)

အမွာစကားေ ပာၾကား ခင္း

ညိွုႏ္ိင္းေဖာင္ေ

( မ ္မာုႏိင္ငံ႔၊

အီးအိင္တီအိင္

ညိွုႏ္ိင္းေဖာ္ေ

ာင္ေရးမွွဴး႔၊

ာင္ေရးရံး)

IA (လြတ္လပ္ေသာ တိက္

ိင္စစ္ေ

းသူ) မွ ၂၀၁၄-၁၅ ုႏွင္င ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားကိ

မတ္လ႔၊ ၁၁ ရက္ေ နတြင္ MSG ုႏွင္င သက္

ိင္ရာာာ မ်ား

ီသိန ေပးပိနခြဲငေၾကာင္း႔၊ ယေ နအစည္းအေစးတြင္

လည္း Moore Stephen (IA) မွ အစီရင္ခံစာမ္ၾကမ္းမ်ားကိ ရွင္းလင္းတင္ ပမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ သံးပြင္င
ကိယ္စားလွယ္မ်ားုႏွင္င ပညာရွင္မ်ားအားလံးမွလည္း စိင္းစ ္းေ

ိင္

ြးေုႏြးၾကေစခ်င္ေၾကာင္း႔၊ ပထမအၾကိမ္ EITI

အစီရင္ခံစာ၏ အၾကံ ပိဳခ်က္ ဖစ္သည္င Mining Cadaster စ စ္တစ္ခအေကာင္အထည္ေဖာ္ရ ္

ိသည္င

အခ်က္ကိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ ၿပီး Mining Cadaster Consultant မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္႔၊ ေဖေဖာ္စ႔ရီ
လ ၅ ရက္ေ နတြင္ ၾကား ဖတ္အစီရင္ခံစာတင္ ပခြဲငေၾကာင္း႔၊ ထိၾကား ဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ ပထားရာတြင္
Pre-Cadaster Unit တစ္ခဖြနစ
ြဲ ည္းရမည္ ဖစ္ၿ ပီး Pre-Cadaster Action Plan ေရး
Plan ကိလည္း စိင္းစ ္းေ
ဖစ္သည္င

ASI

ြထ
ြဲ ားေၾကာင္း႔၊ ထိ Action

ြးေုႏြးေစလိေၾကာင္း႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇ ္ စ႔ရီလ ၃၁ ရက္ေ နတြင္ BO consultant

အဖြနသ
ြဲ ည္

စီမံကိ ္းုႏွင္ငဘ႑ာေရးစ ္ၾကီးာာ ႔၊

လပ္င ္း ေကာ္မတီစကၠာုႏွင္ငေတြန

ဒစ ္ၾကီး ဖစ္သူ မ ္မာုႏိင္ငံ

EITI

ံခြဲငၿပီး မ ္မာုႏိင္ငံ EITI လပ္င ္းေကာ္မတီစကၠာ၏ လမ္းညင ္ခ်က္အရ

BO concept notes ကိ ေဖေဖာ္စ႔ရီလ ၂၈ ရက္ေ နတြင္ ASI မွ တင္ ပခြဲငေၾကာင္း႔၊ ပထမ

ံးစမ္းသပ္ေ

ာင္

ရြက္မည္င volunteer companies စာရင္းကိ ေပးပိနရ ္ ေတာင္းခံခြဲငရာတြင္ သတၱေိဳလပ္င ္းေကာ္မတီမွ ကမ့ဏီ
(၉)

ခုႏွင္င ေရ ံုႏွင္ငသဘာစ့႔တ္ေငြနေကာ္မတီမွ

ကမ့ဏီ

(၆)

ခ

တိန

စာရင္းရရွိေသာ္လည္း

ပူးေပ႔င္းပ႔စင္မည္င ေက်ာက္မ်က္ကမ့ဏီမ်ားစာရင္းကိ မ ္မာငေက်ာက္မ်က္လပ္င ္းမွ ေပးပိနထား ခင္မရွိေသး
သည္ငအတြက္ ညွိုႏ္ိင္းေ

ာင္ရြက္ေစလိေၾကာင္း႔၊ IA (Moore Stephen) မွ အခ်က္အလက္ထတ္ ပ ္သည္င

မူေဘာင္ (reporting templates) ထည္ငသြင္း ခင္းသင္တ ္းကိ ေဖေဖာ္စ႔ရီလ ၂၆ ရက္ေ နတြင္ ပိနခ်ေပးခြဲငၿပီး
မတ္လေ ာက္

ံးအပတ္ုႏွင္င ဧၿပီလ ဒတိယအပတ္အတြင္း ပ ္လည္တိက္

ိင္စစ္ေ

း ခင္းမ်ား ပိဳလပ္မည္

ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ သစ္ေတာုႏွင္င ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ မတ္လ ၂၁ ရက္ေ နမွ ဧၿပီလ (၉)
ရက္အတြင္း တိက္
မ်ားကိ NCS မွ

ိင္စစ္ေ

း ခင္းမ်ား ပိဳလပ္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ SNU ဖြ႕ြဲ စည္း ခင္းုႏွင္ငပတ္သက္သည္င ကိစၥ

က္လက္ေ

ာင္ရြက္ေ ေၾကာင္း႔၊ တိင္းုႏွင္င ပည္ ယ္ SNU ဖြနစ
ြဲ ည္းရာတြင္ ပြင္ငလင္း မင္သာ

အ မင္ခ်င္းဖလွယ္ေ

ြးေုႏြးရ ္ SNU အလပ္ရံေ

ြးေုႏြးပြက
ြဲ ိ ၁ ရက္ခြၾြဲ ကာ က်င္းပခြဲငေၾကာင္း႔၊ ပထမေ နတြင္

လငတ္ေတာ္ကိယ္စားလွယ္မ်ားုႏွင္ငအစိးရကိယ္စားလွယ္မ်ားအပ႔အစင္ ေ
အရပ္ဖက္ကိယ္စားလွယ္မ်ားုႏွင္င ပဂၢလုိိိကုိယွ ္စလးယွယ္္စားပါွင္ေ

ြးေုႏြးက်င္းပၿပီး

ဒတိယေ နတြင္

ြးေုႏြးရ ္ အၾကံ ပိဳပ႔ေၾကာင္း႔၊ ၂၀၁၈

ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္စ႔ရီလ ၁၆ ရက္ေ နတြင္ မုႏၱေေလးတိင္းတြင္ စ ္ၾကီးခ်ိဳပ္မွ ညင ္ၾကားခ်က္ထတ္သ SNU ဖြနြဲစည္းၿပီး
ဖစ္သည္ကိ သိရေၾကာင္း႔၊ ထိကိစၥုႏွင္ငပတ္သက္သ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္႔၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေ နတြင္ က်င္းပခြဲငေသာ (၆)
ၾကိမ္ေ မာက္ EITI လပ္င ္းေကာ္မတီအစည္းအေစးတြင္ ေ
တိန ပူးေပ႔င္းပ႔စင္ဖနစ
ြြဲ ည္းရ ္

ြးေုႏြးခြဲငရာတြင္ MEITI-MSG ုႏွင္င MEITI-NCS

ိေသာ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားစာ ထတ္ ပ ္ရ ္ စီစစ္လွ်က္ရွိပ႔ေၾကာင္း႔၊ ၂၀၁၈
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ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁႔၊ ၂၂ ရက္ေ နမ်ားတြင္ မ ္မာုႏိင္ငံ အစိးရ MSG ၏ ေရရွည္ဖြံနၿဖိိဳးတိးတက္ေရးအစီအစစ္အ
တြက္ Consultation သြားေရာက္ဖိနစီစစ္ထားေၾကာင္း႔၊ လမ္းၾကံိဳပ႔က စ ္ၾကီးခ်ိဳပ္ုႏွင္ငေတြန

ံသ မုႏၱေေလး SNU

ဖြ႕ြဲ စည္းထားသည္င (အစိးရကိယ္စားလွယ္-၁၀႔၊ ပဂၢလိကကိယ္စားလွယ္-၅႔၊ အရပ္ဖက္ကိယ္စားလွယ္-၅ စီး)
ဖြနစ
ြဲ ည္းပံကိ တရားစင္ ဖစ္ရ ္ ေ

ာင္ရြက္ဖိန MSG leading committee စကၠာုႏွင္င working committee

စကၠာတိနမွ မွာၾကားခြဲငပ႔ေၾကာင္း႔၊ MSG အဖြနစ
ြဲ င္မ်ားမွလည္း ထိဖြနစ
ြဲ ည္းပံကိ တရားစင္ ဖစ္ရ ္ ေ
အတည္ ပိဳ

ံး ဖတ္ေပးေစလိေၾကာင္း႔၊ ေ ာက္

ာင္ရြက္ဖိန

ံး ိဂံးခ်ိဳပ္အေ ဖင္င MEITI လပ္င ္းစစ္မ်ားေအာင္ မင္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိင္ရ ္ MSG members မ်ား႔၊ သက္
မ်ားုႏွင္င ပဂၢလိက ကိယ္စားလွယ္မ်ားမွ စိင္းစ ္းေ

ိင္ရာာာ

ိင္ရာမ်ား႔၊ အရပ္ဖက္အဖြနအ
ြဲ စည္း

ြးေုႏြးေပးၾကေစလိေၾကာင္း အမွာစကားေ ပာၾကားခြဲငပ႔

သည္။

၄။

(၁၁)

ၾကိမေ
္ မာက္

အေ အထားကိ
အ

င္ငညုႏ
ွိ ိ္ငး္ ေဖာ္ေ

(၁၁)

အစည္းအေစး

းံ ဖတ္ခ်က္မ်ား

ရွငး္ လင္းတင္ ပ ခင္း

(စီမက
ံ ိ း္

ာင္ရက
ြ ္ထားရွမ
ိ ္

အၾကံေပးအရာရွ႔၊ိ

အမ်ိိဳးသား

ာင္ေရးမွွဴးရံး)

ၾကိမ္ေ မာက္

အစည္းအေစး

ံး ဖတ္ခ်က္မ်ား

အေ အထားကိ NCS ၏ Program Advisor မွ ေ
တ သာာၤရီတိင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေ

SNU ဖြနစ
ြဲ ည္းမည္ငကိစၥအား

(၂၆

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေ

ာင္ရြက္ထားရွိမ္

ြးေုႏြးတင္ ပ ခင္း အား ပိဳလပ္ခြဲငပ႔သည္။ ယင္းတိ႕မွာ
ုႏွင္င ၂၇)

ေဖေဖာ္စ႔ရီေ နတြင္ NCS

ုႏွင္င MSG

ကိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြနမ
ြဲ ွ သြားေရာက္ထားပ႔ေၾကာင္း႔၊ SNU members ုႏွင္င ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကိ NCS
မွ

က္လက္ေ

ာင္ရြက္ေ ၿပီး အေသးစိတ္ ထပ္မံေ

Workplan & Governance meeting ေ
ယေ နအစည္းအေစးတြင္ ေ

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

ာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီး ဖစ္ေၾကာင္း႔၊BO concept notes ုႏွင္ငပတ္သက္သ

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

လပ္င ္းစစ္႔၊

က္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္င

Cadaster

အေ ခအေ ကိ

(BO

ဘယ္လိဖြနစ
ြဲ ည္းမလြဲ႔၊

workshop

ေတြ

ယေ နအစည္းအေစးတြင္

က္လက္သြားမည္င

ဘယ္လိက်င္းပမလြဲ႔၊)

ထည္ငသြင္း ေ

Mining

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

Communication Sub-Committee Meeting ကိ က်င္းပၿပီးစီးၿပီး ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ Forestry IA update
ကိလည္း ယေ နအစည္း အေစးတြင္ ေ

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ပထမအၾကိမ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပ႔ရွိေသာ

recommendation မ်ား အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မ္အေ ခအေ ကိ NCS မွ ေ

ာင္ရြက္ေ ေၾကာင္း႔၊ ထိနအ ပင္

MSG အစည္းအေစးမ်ားတြင္ recommendation မ်ားကိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ ္ time line and action
plan

အေသးစိတ္ေရး

ဖ
ြြဲ ိနေစလိေၾကာင္း႔၊

အထည္ေဖာ္မ္အေ ခအေ ုႏွင္င

သက္

recommendation

ိင္ရာာာ ေတြကလည္း

မ်ား

အေ ခအေ ကိ ယေ နအစည္း အေစးတြင္လည္း ေဖာ္ ပေ
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တိက္

ိင္သ

၎တိန

အေကာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးမ္

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ Reporting templates
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မ်ားကိ

သက္

ိင္ရာာာ မ်ားက

ုႏွစ္စစ္ုႏွစ္တိင္း ဖည္ငေပးရေၾကာင္း႔၊ ဖည္င

ားလည္မ္လမ
ြြဲ ွားမ္မ်ားရွိေၾကာင္း႔၊
ားလည္မ္လငြဲမ္မ်ားရွိေၾကာင္း႔၊

သြင္းရာတြင္လည္း

အခ်ိဳိနအခ်က္အလက္မ်ားကိ ေပးၿပီး႔၊

ထိနေၾကာင္င

အၾကံ ပိဳအေ ဖင္င

မေပးၿပီး

အစီရင္ခံစာ ဖည္ငသြင္းသည္င

လမ္းညင ္

ခ်က္ ပိဳလပ္ထားရ ္လိအပ္မည္ဟ MSG မွ အၾကံ ပိဳထားေၾကာင္း႔၊ SOE workshop (Extractive industry
sector) ကိ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပုႏိင္ရ ္ proposed agenda ကိ NCS မွ ပင္
committee အစည္းအေစးတြင္လည္း ေ
committee

တြင္

ပ႔စင္

ေ

ြးေုႏြးထား

ြးေုႏြးၾကမည္င

င္ထားေၾကာင္း႔၊ Sub-

ေၾကာင္း႔၊ MSG ကိယ္စားလွယ္ မ်ားမွ leading

အရပ္ဖက္ကိယ္စားလွယ္႔၊

ပဂၢလိက

ကိယ္

စားလွယ္႔၊

အစိးရကိယ္စားလွယ္ မ်ားအ က္ focal person ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပဂၢလိက ကိယ္ စားလွယ္အတြက္
အမည္စာရင္းေပးရ ္လိေသးေၾကာင္း႔၊

Oil

and

Gas

sector

ုႏွင္င ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္မွ

ရထားၿပီး ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ mining sector ုႏွင္င သစ္ေတာ က႑မွ အမည္စာရင္းရရ ္လိေသးေၾကာင္း႔၊ လာမည္င
MSG အစည္းအေစးမ်ားတြင္ ထည္ငသြင္းေ

ြးေုႏြးသ ေရြးခ်ယ္ေပးေစလိေၾကာင္း႔၊ EITI law and policy ကိ

workplan and governance အစည္းေစးမွာ ေ
သတ္မွတ္မ္အေ ခအေ ကိ အက်ယ္တစ ္နေ
သက္

ြးေုႏြးၿပီး ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ (Consultant ဘယ္လိငွားမလြဲ႔၊ TOR

ြးေုႏြးရ ္)႔၊ ယေ နအစည္းအေစး တြင္ ေ

ိင္ရာ Sub-committee အစည္းအေစး မ်ားတြင္ ေ

ြဲနပတ္သက္ၿပီး IRD ကေ
Stephen

က

unilateral disclosures

ေတာင္းထားေၾကာင္း႔၊

ြးေုႏြးမ္မၿပီး ပတ္ပ႔က

ြးေုႏြးရ ္ အၾကံ ပိဳပ႔ေၾကာင္း႔၊ Main report

ြဲနပတ္သက္သည္င အခ်က္အလက္မ်ားကိ Moore

အစီရင္ခံစာုႏွင္ငမူၾကမ္းတြင္

ပ႔စင္သည္င

audit

certificates

မ်ားအေၾကာင္းကိ ယခင္ MSG အစည္းအေစးမ်ားတြင္ ေ

ြးေုႏြးထားေၾကာင္း႔၊ အခ်ိဳိ႕ကမ့ဏီမ်ားအေ ဖင္င

auditor’s certificates

ေ ာက္က်သည္ငအတြက္ pre-final report

တြင္

ေပးရ ္ေ ာက္ၾကေၾကာင္း႔၊

ေ ာက္က်သည္င

ရက္

အခ်ိ ္မီေပးသည္ငမွတ္တမ္း ဖင္ငထား

စြြဲ ဖင္ငေဖာ္ ပထားေၾကာင္း႔၊

ေၾကာင္း႔၊ ၿပီးခြဲငသည္င MSG ေ ာက္ပိင္း ကမ့ဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ

audit report cover sheet မ်ား႔၊ auditor စစ္ေ
ပိနထားသည္ငအ က္
လက္ခံထားရ ခင္း႔၊
လွယ္မ်ားမွ

ေ

MEC

လည္းပ႔စင္ေၾကာင္း

းထားသည္င ceritificates မ်ား NCS သိန ပိနထားေၾကာင္း႔၊
၎တိနကိ

ြးေုႏြးေပးၾကရ ္႔၊

အားလံးတိနကိ

Moore

Stephen

ေဖာ္ ပထားေၾကာင္း႔၊ ယခင္ MSG အစည္းအေစး ၏
အခ်က္အလက္ရရွိၿပီး

ရရွိသည္င

က္လက္ပိနေပး ခင္း ပိဳလပ္ရမည္လား

ရက္စအ
ြြဲ တိင္း ပိဳစထားေၾကာင္း႔၊

အခ်ိ ္မီေပးသည္ငကမ့ဏီမ်ားကိ

ကမ့ဏီစာရင္း႔၊

မရရွိေသးသည္င

ရက္စြြဲ

ိသည္ကိ

အတိင္း

က္လက္

MSG

ကိယ္စား

သီး ခား ပိဳစထားၿပီး
မွလည္း

NCS

လက္ခံရရွိသည္င

ေပးသည္ငရက္စြအ
ြဲ တိင္း

ံး ဖတ္ခ်က္အတိင္း လပ္ေ

ာင္ထားေၾကာင္း႔၊

ကမ့ဏီစာရင္း႔၊ ေ ာက္က်ၿပီး

ရရွိလာသည္င

ကမ့ဏီစာရင္းမ်ားကိ သီး ခား စာရင္း ပိဳစေဖာ္ ပထားေၾကာင္း႔၊ ယေ နအစည္းအေစးတြင္ အၿပီးသတ္ေ
ေစလိေၾကာင္း႔၊၁၂

ၾကိမ္ေ မာက္

MSG

အစည္းအေစးက်င္းပရ ္

ိသည္င

ြးေုႏြး

ံး ဖတ္ခ်က္ကိ

ယေ နက်င္းပေ နေၾကာင္း႔၊ Pre-final report (၂၀၁၄-၁၅႔၊ ၂၀၁၅-၁၆) ကိ Moore Stephen ထံမွ ၁၂
ရက္ေ နတြင္ ရရွိထား ေၾကာင္း႔၊ သက္

ိင္ရာာာ မ်ားုႏွင္င MSG member မ်ားအား ေပးေစထားေၾကာင္း႔၊
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ယေ နအစည္း အေစးတြင္ အ့ိကေ

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ လိအပ္သည္င အခ်က္အလက္မ်ားကိ ေပးပိနရ ္

MOGE ထံသိန ေတာင္းထားေၾကာင္း႔၊ ၁၅ ရက္ေ န တြင္ ၎ကိစၥအတြက္ MOGE ုႏွင္င Moore Stephen တိန
အစည္းအေစး ပိဳလပ္ထားေၾကာင္း႔၊ အခ်ိဳိ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ၂၀ ရက္( အဂာၤ႔ေ န) တြင္ NCS
သိန ေပးပိနမည္ ဖစ္ေၾကာင္း MOGE မွ ေ ပာ ထားေၾကာင္း႔၊ အခ်ိ ္မီ ေပးပိနေစလိေၾကာင္း႔၊ Gay JJ India
company တစ္ခသည္ Myanmar Investment Commission law အရ အခြ ္ကင္းလြတ္ခြင္င (၅)
ုႏွစ္ရထားေၾကာင္း MOGE မွ NCS သိန တရားစင္စာပိနထားေၾကာင္း႔၊ ထိန ေၾကာင္င ဤကမ့ဏီုႏွင္င ပတ္သက္သ
မွတ္ခ်က္မ်ားေပးေစလိေၾကာင္း႔၊ မ ္မာငပလြဲထံမွက် ္ရွိေ ေသာ ေတာင္းထားသည္င အခ်က္အ လက္မ်ား႔၊
သက္
ယခ

ိင္ရာာာ မ်ားထံ
က္လက္သ ေ

မွ

ေတာင္းထားသည္င

ာင္ရြက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေ

အခ်က္အလက္မ်ားကိ

follow

ေ ေၾကာင္း စသည္င (၁၁) ၾကိမ္ေ မာက္ အစည္းအေစး

ာင္ရြက္ထားရွိမ္ အေ အထားကိ ရွင္းလင္းေ

ံး ဖတ္ခ်က္မ်ား

းံ အေ ခအေ အား

းြ ေုႏြး ခင္း (Moore Stephen)

၂၀၁၄-၁၅
တင္ ပေ

ပိဳလပ္ဖိန

ြးေုႏြးထားပ႔သည္။

၅။ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ ုႏွငင ္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ EITI Pre-final reports ေ ာက္
တင္ ပေ

up

ခုႏွစ္
ြးေုႏြးရာ

ုႏွင္င

၂၀၁၅-၁၆

တြင္

ခုႏွစ္

EITI

မာတိအေ ဖင္င

Pre-final

အ့ိက

reports

ေ ာက္

ံးအေ ခအေ အား

ကိ ္းဂဏ ္းမ်ား႔၊ ပ ္လည္တိက္

ိင္စစ္ေ

းမ္

အတိင္းအတာ႔၊ EITI အခ်က္အလက္မ်ား၏ ပည္ငစံ မ္ုႏွင္င မွ ္က ္မ္အေ ခအေ ႔၊ တြင္းထြက္သယံဇာတက႑
အခြ ္ကိ ္းဂဏ ္းမ်ား႔၊ ပ ္လည္တိက္

ိင္စစ္ေ

းမ္

ရလဒ္မ်ား႔၊

အ ခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

႔၊ ေတြနရွိခ်က္မ်ားုႏွင္င အၾကံ ပိဳသံးသပ္ခ်က္မ်ား ဟူသ ပ႔ရွိေၾကာင္း႔၊
ယခ

၂၀၁၄-၁၅

ခုႏွစ္

ုႏွင္င

၂၀၁၅-၁၆

ခုႏွစ္

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္

ေရ ံုႏွငင္သဘာစ့႔တ္ေငြန႔၊

ေက်ာက္စိမ္းုႏွင္ငေက်ာက္မ်က္က႑႔၊ အ ခားတြင္းထြက္ မ်ား႔၊ သတၱေိဳက႑ စသည္င က႑ေလးခ၏ အ့ိက
ကိ ္းဂဏ ္းမ်ား

ပ႔ရွိေၾကာင္း႔၊

၂၀၁၄-၁၅

ကိ ္းဂဏ ္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေ ာက္
ရာခိင္ုႏ္ ္းရွိေၾကာင္း႔၊

အ့ိက

ံးအသားတင္ကိ ္းဂဏ ္းကြမ
ြဲ ္သည္ ၂.၈ ရာခိုႏ္ ္းရွိေၾကာင္း႔၊

၂၀၁၅-၁၆ အ့ိက ကိ ္းဂဏ ္းအခ်က္အ လက္မ်ား တြင္ ေ ာက္
၁.၉

အစီရင္ခံစာ

၂၀၁၄-၁၅

ံးအသားတင္ကိ ္းဂဏ ္းကြြဲ ပားမ္သည္

ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေရ ံုႏွငင္သဘာစ့႔တ္ေငြန႔၊

ေက်ာက္စိမ္းုႏွင္ငေက်ာက္မ်က္က႑႔၊ သတၱေိဳက႑မ်ား အ က္ အမွ ္တကယ္ တိက္

ိင္စစ္ေ

းမ္တြင္

က႑အလိက္ ကမ့ဏီမ်ားုႏွင္င အစိးရာာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား၏ပ႔စင္မ္ရာခိင္ုႏ္ ္း(၉၄)ရာခိင္ုႏ္ ္း ရွေ
ိ ၾကာင္း႔၊
၂၀၁၅-၁၆

ခုႏွစ္

အစီရင္ခံစာတြင္

သတၱေိဳက႑မ်ားအ က္

အမွ ္တကယ္

အစိးရာာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားပ႔စင္မ္
အခြ ္ေပးေ

ာင္မ္အပိင္းတြင္

ေရ ံုႏွငင္သဘာစ့႔တ္ေငြန႔၊

ေရ ံုႏွငင္သဘာစ့႔တ္ေငြန႔၊ ေက်ာက္စိမ္းုႏွင္ငေက်ာက္မ်က္က႑႔၊
တိက္

ိင္စစ္ေ

းမ္တြင္

ရာခိင္ုႏ္ ္း(၈၄)ရာခိင္ုႏ္ ္း
ကမ့ဏီမ်ားမွ

က႑အလိက္
ရွိေၾကာင္း႔၊

က႑အလိက္ေပးေခ်ရာတြင္

ကမ့ဏီမ်ားုႏွင္င
တြင္းထြက္က႑

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္

ေက်ာက္စိမ္းုႏွင္ငေက်ာက္မ်က္က႑႔၊ အ ခားတြင္းထြက္ မ်ား႔၊ သတၱေိဳက႑ ုႏွင္င
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ပလြဲက႑မ်ားအား
လူမ္ေရး

အခြ ္ဘ႑ာေငြ႔၊

ိင္ရာကူညီ ေထာက္ပံငမ္က ္က်ေငြ

ဟူသ

အခြ ္မဟတ္သည္ငဘ႑ာေငြ႔၊
ေဖာ္ ပထားၿပီး

အခြ ္မွွဴးမွ

ကမ့ဏီမ်ားထံမွ

က႑အလိက္ ေကာက္ယူမ္ကိ SOE႔၊ DOM႔၊ Forest Department႔၊ IRD-Customs႔၊ Social Payments ဟူ
သ တြင္းထြက္က႑အလိက္ ရရွိသည္င အခြ ္ဘ႑ာဟူသ ခြြဲ ခားေဖာ္ ပထားေၾကာင္း႔၊ SOEs မ်ားမွ ၈၃
ရာခိင္ုႏ္ ္း ေကာက္ယူရရွိၿပီး MOGE မွ ၇၁ ရာခိင္ုႏ္ ္းအထိ ေကာက္ယူရရွိထားပ႔ေၾကာင္း႔၊ SOEs မ်ားမွ
ရရွိသည္ငဘ႑ာေငြမ်ားအ က္
တြင္

၄၈

ရာခိင္ုႏ္ ္းကိသာ

SOEs

other

ေ ပာင္းလြဲထိ ္းသိမ္းထားသည္ကိေတြနရေၾကာင္း႔၊

အတြက္ရရွိသည္ငဘ႑ာေငြလက္ခံအပိင္းတြင္
ုႏ္ ္းသာရွိသည္ကိေဖာ္ ပထားေၾကာင္း႔၊
အခြ ္ဘ႑ာစေ

SOEs

၂၀၁၅-၁၆

accounts

(အ ခားစာရင္းရွင္)

အစိးရမွ
accounts

တြင္းထြက္က႑

မ်ားမွ

(၄၄)

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္

ရာခိင္

SOEs

မွ

ာင္းရရွိမ္သည္ ၃၅ ရာခိင္ုႏ္ ္းရွိၿပီး အစိးရမွ တြင္းထြက္က႑ ဘ႑ာေငြရရွိမ္ ၃၈

ရာခိင္ုႏ္ ္းရရွိသည္ဟ ေဖာ္ ပထားၿပီး SOE စာရင္းအေကာင္ငထြဲတြင္ ထိ ္းသိမ္းထားသည္ကိ ေတြနရသည္။
တိက္

ိင္စစ္ေ

းမ္ရလဒ္မ်ားအရ အစိးရမွ တြင္းထြကက
္ ႑ဘ႑ာရရွိမ္ေၾကညာသည္င ပမာဏုႏွင္င ကမ့ဏီ

မွ

အခြ ္ဘ႑ာေပးမ္ေၾကညာခ်က္မ်ား

ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေ ပ႔သည္ေၾကာင္း႔၊

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ ခား ားခ်က္ရာခိင္ုႏ္ ္း
အ ိမ္န

၂.၈

အထိရွိေ ပ႔သည္။

၂၀၁၄-၁၅

တိက္ရိက္ေပးေခ်မ္မ်ားမွ

ံးကြာဟခ်က္က နသ
္ တ္ပမာက ၂ ရာခိင္ုႏ္ ္းထိသာ ခြင္င ပိဳထားပ႔ေၾကာင္း႔၊ EITI မွ ထတ္ ပသည္င

ဘ႑ာေငြပမာုႏွင္င

SOE

စာရင္းအေကာင္ငမ်ားတြင္ရွိေသာ

ဘ႑ာေငြပမာဏသည္

လည္း

ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေ ပ႔သည္။
၂၀၁၅-၁၆ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ တိက္

ိင္စစ္ေ

းမ္ရလဒ္မ်ားအရ အစိိးရမွ ထတ္ ပ ္ပမာဏ (Gov-

2807196 bn & Extractive company-2754640) ုႏွင္င ကမ့ဏမွ ေပးေခ်သည္ ဘ႑ာေငြပမာဏ
ကြာဟခ်က္ ၁.၉ ရာခိင္ုႏ္ ္းအထိ ရွိပ႔သည္။ က ္နသတ္ပမာဏ ၂ ရာခိင္ုႏ္ ္းေအာက္သာရွိသညင္အတြက္
လက္ခံလိနရုႏိင္ပ႔သည္။ ဘ႑ာေငြပမာဏ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေ ခင္းသည္ ကမ့ဏီမွ ေပးေသာ ေ န ရက္ုႏွင္င
အစိးရမွ SOEs စာရင္းမ်ား ထြဲသိန ထည္ငသည္င ေ န ရက္မတူ ခင္း႔၊ Cut of errors မ်ားေၾကာင္ငလည္း
ကြလ
ြဲ ြဲုႏိင္ပ႔ေၾကာင္း႔၊ CSR ုႏွင္င ပတ္သက္သ အက ္လံး voluntary အ ဖစ္ေဖာ္ ပထားၿပီး Shwe Moe Yan မွ
CSR

မွာ

မေပးမေ ရ

ေပးရမည္ဟ ေဖာ္ ပထားပ႔ေၾကာင္း႔၊

လွယ္ေတြက ေပးတြဲငေဒတာေတြထြဲတြင္

ကမ့ဏီက

မေပးထားသည္င

အစိးရကိယ္စား
ကိ ္းဂဏ ္းအခ်က္

အလက္မ်ားရွိေ ေသးေၾကာင္း႔၊ MOGE တြင္ On shore blocks မ်ား ြဲနပတ္သတ္သည္င အခြ ္ဘ႑ာမ်ား
မေပးထားေသးေၾကာင္း႔၊ MPE တြင္လည္း အေရာင္း ြဲနပတ္သတ္သည္င အခြ ္ဘ႑ာစာရင္း ေပးမထားေသး
ေၾကာင္း႔၊ MPE အေ ဖင္င သီး ခား
blocks

payments

ဖစ္သည္ငအတြက္ ေပးစရာမလိဘူးလိန ေတြးထားေၾကာင္း႔၊ Off shore

မ်ားကိလည္း

MOGE

အေ ဖင္င

ရွင္းတမ္းတစ္ခလပ္ဖိနလိေၾကာင္း႔၊

in-

kind ေပးထားသည္ငအရာမ်ားကိလည္း ပမာဏ တစ္ခကိ ေဖာ္ ပေပးဖိနလိေၾကာင္း႔၊ MOGE ထံမွ SOE ုႏွင္င
ပတ္သက္သည္င

In-kind

data

အခ်က္အလက္မ်ား
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မရေသးေၾကာင္း႔၊

Validation

မတိင္ခင္
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အစီရင္ခံစာထြဲတြင္ မေဖာ္ ပုႏိင္ေသာ္လည္း website မ်ားတြင္ ေဖာ္ ပေပးဖိနလိေၾကာင္း MPE သည္လည္း
Sales

data

မ်ား

ထတ္ ပ ္ထားတာမရွိေၾကာင္း ေတြန ရေၾကာင္း႔၊

အတိင္းအတာက႑အေ ဖင္င ေ ပာရမည္
ရင္းုႏွီး မွိဳပ္ုႏွံမ္ေကာ္မရွင္စပေဒအရ

ိပ႔က Gall JJ India company သည္ မ ္မာုႏိင္ငံ၏ ုႏိင္ငံတကာ

အခြ ္ကင္းလြတ္ခြင္င

ကိ ္းဂဏ ္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိနထား ခင္းမရွိပ႔ေၾကာင္း႔၊
အခြ ္မေပးေ

ာင္ပ႔ဘူး

အခ်က္အလက္ယံၾကည္ုႏိင္မ္

၅

ုႏွစ္ရရွိထား

သည္င

သိနေသာ္လည္း

အတြက္

ကမ့ဏီဘက္

မွ

ိသည္င တရားစင္ေၾကညာခ်က္စာ (Nil declaration) တင္ဖိနလိေၾကာင္း႔၊

EITI implementations လပ္ရာတြင္ အၾကံ ပိဳခ်က္အေ ဖင္င ေရ ံုႏွင္င သဘာစ့႔တ္ေငြနက႑႔၊ သတၱေိဳက႑
မ်ား၏ စာခ်ိဳပ္မ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားသည္င ရက္စြ႔၊ြဲ လိင္စင္ေပးသည္င ရက္စြ႔၊ြဲ ကာလအတိင္းအတာ႔၊ လိင္စင္
ဧရိယာ၏

တည္ေ ရာ ပအမွတ္အသား

တြင္းထြကဘ
္ ႑ာေငြစီမံခ ္နခြြဲမ္အပိင္းတြင္

IRD

မ်ားမပ႔ရွိသည္င
ကိ

ေဖာ္ ပေပးဖိနလိေၾကာင္း႔၊

အရည္အေသြး မွင္ငတင္ေရးလပ္င ္းမ်ား ဖစ္သည္င

သင္တ ္းမ်ားေပး ခင္းး႔၊ ကမ့ဏီမ်ားအတြက္ database စာရင္းမ်ား တည္ေထာင္ ခင္း႔၊ သေတသ အဖြြဲန
ဖြနသ
ြဲ
ေ

ာင္ရြက္ုႏိင္ရ ္ မွင္ငတင္ေပး ခင္းမ်ား လပ္ေပးဖိနလိအပ္ေၾကာင္း႔၊ ေက်ာက္စိမ္း႔၊ ေက်ာက္မ်က္က႑

စီမံခ ္နခြြဲမ္တြင္ တြင္းထြက္က႑အတြက္ ကမ့ဏီမ်ားမွ အခြ ္ေပးေ

ာင္သညင္ မွတ္တမ္း (Tax Payer

Identification Number-TIN) တသမတ္ထားရွိသံးစြမ
ြဲ ္သည္ အစိးရကိယ္စားလွယ္ာာ မ်ားတြ္ မရွိေၾကာင္း႔၊
အခြ ္ထမ္းအမွတ္တသမတ္တည္း

သီး ခားထားရွိေၾကာင္း႔၊

ဘ႑ာေငြအရင္းအ မစ္ခေ
ြြဲ စသည္င
စပမာအား ဖင္င ေဒသ
မ်ားအတြက္

တြင္းထြက္ဘ႑ာေငြမ်ား

စ စ္တစ္ခတည္ေထာင္သည္ငအပိင္း

ခံေတြ ပ ္လည္တည္ေထာင္ေရးအပိင္းအတြက္

မည္မွ်သံးစြမ
ြဲ ည္

တအေထာက္အထား႔၊ ကြင္း
စီမံခ ္နခြြဲရာတြင္

ိသည္င

အတြက္
တြင္

မည္မွ်သံးစြမ
ြဲ ည္႔၊

အ ခားက႑

သတ္မွတ္ခ်က္ထားသင္ငေၾကာင္း႔၊ ေက်ာက္မ်က္သယံဇာ

က္ေ ခရာခံမ္႔၊ တ ္ဖိး ဖတ္မ္အပိင္းတြင္ ေက်ာက္မ်က္ ုႏွင္င ေက်ာက္စိမ္းမ်ား

အရည္အေသြး မွင္ငတင္မ္မ်ား

လိအပ္ ေ ေၾကာင္း႔၊ ေက်ာက္မ်က္ရတ ာ

စီမံခ ္နခြြဲမ္မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးဖိနလိေၾကာင္း႔၊ တ ္ဖိး ဖတ္သည္င လပ္ထံးလပ္ ည္းမ်ား႔၊ တူးေဖာ္ုႏိင္မညင္
အေ ခအေ မ်ားုႏွင္င

ကြင္း

က္ေ ခရာခံုႏိင္သည္င

အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

သတ္မွတ္ ပာာ ္းဖိနလိေၾကာင္း႔၊

MOGE က SOE သိန In kind ေထာက္ပငံထားသည္မ်ားရွိေသာ္လညး္ စာရင္းအခ်က္အလက္မရွိလွ်င္
ပြင္ငလင္း မင္သာမ္မရွိသလိ ဖစ္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ အစိးရုႏွငင္ SOEs ေတြၾကား

က္စပ္မ္တြင္ ပြင္ငလင္း မင္

သာမ္အား ည္းေၾကာင္း႔၊ SOE မ်ား၏ website မ်ားတြင္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား တင္ဖိနလိေၾကာင္း႔၊ in
Kind

ုႏွင္င

in

cash

အစိးရေၾကညာသည္င

ေပးေခ်

မ္မ်ားတြင္

ပမာဏကြာ ခားမ္မ်ား

လက္ေအာက္ခံကမ့ဏီမ်ားကိ

ကြာ ခားမ္ေတြရွိေၾကာင္း႔၊

SOE

ရွိသည္ကိေတြနရေၾကာင္း႔၊

လူေတြသိေအာင္ ပိဳလပ္ဖိနလိ

ေၾကာင္း႔၊

မွ
SOE

SOEs

အစီရင္ခံစာတင္ ပုႏိင္ဖိနလိေၾကာင္း႔၊ ုႏိင္ငံေတာ္ုႏွင္င SOEs မ်ားၾကားတြင္ မည္ကြဲငသိန

ေပးေခ်ပမာဏုႏွင္င
မ်ားအေ ဖင္င
အားလံးေပ႔င္းၿပီး

က္စပ္မ္မ်ားရွိသ ည္း႔၊

SOE တာစ ္မ်ား႔၊ အစိးရ၏ ေထာက္ပံမ္မ်ား႔၊ လက္ေအာက္ခံ ကမ့ဏီမ်ားကိ လိင္စင္ ေပးသည္ငအခ႔ SOE ၏
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ပ႔စင္မ္အခ ္းက႑

စသည္တိနကိ

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတင္ ပဖိနလိပ႔ေၾကာင္း႔၊

Complain

of

interest ေလွ်ာငဖိနလိေၾကာင္း အၾကံ ပိဳတင္ ပထားပ႔သည္။
MOGE မွ တာ၀ ္ရွိသူတစ္ေယာက္မွ In kind အေ ဖင္င ေ ပာေသာ္လည္း Onshore႔၊ Offshore မ်ားတြင္
PSC

စာခ်ိဳပ္မ်ားအရ

Cash

သာ

ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

စပမာအား ဖင္င

ုႏွစ္စီးုႏွစ္ဖက္

၁၅၀၀

တ ္ထတ္ဖိနသေဘာတူထားၿပီး ၁၈၀၀ တ ္အထိ ထတ္ုႏိင္ ခြဲငပ႔က ပိသည္င ၃၀၀ တ ္ကိ ခြၿြဲ ပီး ေငြေပးေခ်ၿပီး
ကမ့ဏီမ်ားထံမွ စယ္လိက္ေၾကာင္း႔၊ Offshore တြင္ ပည္ တြင္းသံးအတြက္ စယ္ေၾကာင္း႔၊ ုႏိင္ငံေတာ္သမ့၏
သတ္မွတ္ေစ်းုႏ္ ္းုႏွင္င ငပည္တြင္းတြင္ ပ ္လည္ေရာင္းခ် ရေၾကာင္း႔၊ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ၂၃ ရက္ေ နတြင္
အ ပီးေပးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ဒညင ္ခ်ိဳပ္ကိယ္တိင္ အေသး စိတ္ စာေရးၿပီး ရွင္းလင္းေပးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊
စာခ်ိဳပ္မ်ားတြင္

ပ႔သည္င

အခ်က္မ်ားကိ

ဖြင္ငခ်ေပးမည္ ဖစ္ ေၾကာင္း႔၊

ထည္ငသြင္းဖိနမမွီပ႔ကwebsite တြင္ တင္ဖိန MOGE မွ ပိဳလပ္ေပး ရ ္လိအပ္ေၾကာင္းေ

အစီရင္ခံစာတြင္
ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားတြင္ ပထားေသာ အခြ ္ဘ႑ာစာရင္းရလဒ္မ်ားတြင္ SOE မွ ရရွိဘ႑ာမ်ား၏
တစ္စက္ပမာဏေလာက္သည္ က ္က်စရိတ္မ်ား႔၊ အသံးစရိတ္မ်ား တြင္ ေရာက္သြားသည္ ကိ ေတြနရသည္င
အခ်က္မ်ားမွာ-ေခ်းေငြမ်ားကိ အတိးေပးရသည္ငအခ႔႔၊ Cash call မ်ား႔၊ က ္သြယ္ခြ ္ေ

ာင္ရသည္ငအခ႔မ်ား

တြင္ OA အ ခားစာရင္း ရွင္ ထြဲမွ ေပးသံးရေၾကာင္း႔၊ သံးခ်ိဳိးတစ္ခ်ိဳိးကိ က ္သယ
ြ ္ခြ ္ေပးေ
ေ

ာင္ရေၾကာင္း

ြးေုႏြးခြဲငၾကပ႔သည္။

IRD မွ တာ၀ ္ရွိသူ တစ္စီးမွ ၂၀၁၄-၁၅ ပထမအစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံ ပိဳခ်က္ ၃ ခ႔၊ ၂၀၁၅-၁၆
ဒတိယအစီရင္ခံစာတြင္

အၾကံ ပိဳခ်က္

၁၃

ခ်က္ပ႔ရွိေၾကာင္း႔၊ ေ ာက္တစ္ပတ္တ လာာၤတြင္

၎အၾကံ ပိဳခ်က္မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ထားမ္

ာာ အေ ဖင္င ပိဳ ပင္ေ ပာင္းလြဲမ္မ်ားလပ္ေ ေၾကာင္း

ဇယား ဖင္င

အေ ခအေ ကိ ေဖာ္ ပေပးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

ရည္ရြယ္ခ်က္ုႏွစ္ခ ဖင္င ေ

ာင္ရြက္ ေ ၿပီး

(က)

အခြ ္စ စ္ OAS (office assessment system) မွ SAS (self-assessment system) သိန ေ ပာင္းရ ္႔၊ (ခ)
Commercial

Tax

(က ္သြယ္လပ္င ္းခြ ္)

သိန ေ ပာင္းလြဲရ ္ ဖစ္ပ႔ေၾကာင္း႔၊

Tax

ကိ

Value

Administration

added

Procedure

Tax
Law

(တ ္ဖိး မွင္ငအခြ ္)
ကိ

လငတ္ေတာ္သိန

တင္ထားေၾကာင္း႔၊ ၂၀၁၁-၁၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး မဟာ ဗ်ွဴဟာခ်မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ကမ့ဏီၾကီး ၄၅၀ ဖင္င
SAS
ဖင္င ေ

စတင္အသံး ပိဳၾကည္ငခြဲငၿပီး

၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

ကမ့ဏီၾကီး

၇၀၀႔၊

ယခ

ကမ့ဏီ

၁၄၀၀

ာင္ရြက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေ ေၾကာင္း႔၊ Middle Tax Officer(MTO) ရံးထားၿပီး စီမံခ ္နခြေ
ြဲ ၿပီး

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ ယာထားခ်က္အရ

MTO ရံး ၅ ခရွိရ ္ ယာထား ေၾကာင္း႔၊ Sub Middle Tax Officer

ယ္ရံးမ်ားဖြနြဲစည္းုႏိင္ေအာင္ စတင္လပ္ေ
ုႏိင္ငံတကာအ

င္ငအတ ္းုႏွင္င

ာင္ေ ေၾကာင္း႔၊ စာရင္းစစ္အဖြနြဲ (၃) ဖြနြဲ ဖင္ငလည္း auditing မ်ား

အညီလပ္ေ

ာင္ေ ေၾကာင္း႔၊

အခ်က္အလက္မ်ား ယခပ႔သည္ငအတြက္ ယခေပးလိနရေၾကာင္း ေ
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ြး ေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

Fiscal Policy, Strategy and EITI Division, Budget Department,
Office No (26), Naypyidaw.
067-410533, | myanmareiti.mopf@gmail.com

Validation process တြင္ အၾကံ ပိဳခ်က္မ်ားသည္ အသံးစင္မည္ ဖစ္သည္ငအတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္
ပ႔သည္င အၾကံ ပိဳခ်က္မ်ားကိ မေလွ်ာငသင္ငေၾကာင္း႔၊ CSR activity႔၊ donation activity႔၊ license ြဲန ပတ္သက္
ၿပီး မရွင္းလင္းသည္မ်ားကိ NCS သိန သတၱေိဳာာ ဒညင ္ခ်ိဳပ္မွ ေ ာက္အပတ္တြင္ စာတင္ေပးမည္ ဖစ္ ေၾကာင္း
ကိလည္း ေ

ြးေုႏြးခြဲပ
င ႔သည္။

၆။ Benefacial Ownership ုႏွငင ္ ပတ္သတ္သ လပ္ေ
(Technical Coordinator အမ်ိိဳးသား အ
အက်ိဳိးအ မတ္ပိင္

ိင္မ္ေဖာ္ေ

ာင္ေ သည္ငအခ်က္မ်ား အားရွငး္ လင္းတင္ ပ ခင္း

င္ငညုႏ
ွိ ိ္ငး္ ေဖာ္ေ

ာင္ေရးမွွဴးရံး)

ာင္ေရး ေအာင္ မင္ေရးအတြက္ (၁) ုႏိင္ငံေရး

အစိးရပိ္င္းကိယ္စားလွယ္မ်ားပ႔စင္မ္

(၂)

သတင္းအခ်က္အလက္

ုႏွင္င

ရရွိုႏိင္မ္႔၊

စပေဒ
(၄)

ိင္ရာ ကတိ ပိဳပ႔စင္မ္ုႏွင္င

ိင္ရာ ပ ္လည္ ပိဳ ပင္ ေ ပာင္းလြဲမ္မ်ား႔၊

(၃)

သတင္းအအခ်က္အလက္ယံၾကည္စိတ္ခ်ရမ္

ဟူသ

အပိင္းေလးပိ္င္း ရွိပ႔ေၾကာင္း႔၊ BO task force ဖြနြဲစည္းရာတြင္ ာာ ၁၁ ခ ပ႔စင္မည္ ဖစ္ၿပီး စီးစိးစင္း( National
Coordinator) ကိ Champion အ ဖစ္ေရြးထားေၾကာင္း႔၊ Option (A) အေ ဖင္င BO ဖြနစ
ြဲ ည္းရာတြင္ CSO႔၊
private sector ပ႔စင္ဖနြြဲစည္းမည္

ိပ႔က အားသာခ်က္႔၊ အား

အေ ဖင္င Government ဖင္ငသာ ဖြနစ
ြဲ ည္းမည္

ည္းခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း႔၊ Option (B)

ိပ႔ကလည္း အားသာခ်က္႔၊ အား ည္းခ်က္မ်ားရွိ ေၾကာင္း႔၊

အင္ဒိ ီးရွားတြင္ Government only ဖငင္ BO ကိ ဖြနစ
ြဲ ည္းထားေၾကာင္း ႔၊ Pilot ေရြးခ်ယ္မည္င ကမ့ဏီမ်ား သည္
မည္သည္င

ကမ့ဏီ ဖစ္သင္ငသလြဲ႔၊

စစ္းစားေပး ေစခ်င္ေၾကာင္း႔၊
ကမ့ဏီမ်ားုႏွင္င အလပ္ရံေ
လပ္ေ

ာင္မ္မ်ားလည္း

ပတ္သက္ၿပီး ေ

templates

ကမ့ဏီမ်ားကိ

ထြဲတြင္ပ႔သည္င

ကမ့ဏီေတြပြဲ ေရြးခ်ယ္မည္လား

ပူးေပ႔င္းပ႔စင္ေအာင္လပ္ရမည္႔၊

ပူးေပ႔င္းပ႔စင္သည္င

ြးေုႏြးပြြဲ လပ္ရမည္႔၊ အသိအမွတ္ ပိဳ certificates မ်ား ထတ္ေပးမည္႔၊ စသည္င
BO

ဖစ္လာရ ္

လပ္ေ

ာင္ရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

BO

ုႏွင္င

ြးေုႏြးပြလ
ြဲ ပ္သည္ငအခ႔ CSO႔၊ Government႔၊ Private sector အေ ဖငင္ မိမိတိန၏

အက်ိဳိးအ မတ္သေဘာတရား႔၊ Task force မွာ ပ႔စင္သည္ငအခ႔ တာစ ္စတၱေရား မ်ား စသည္တိနကိ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

သိထားမွာသာ

ေ

ြးေုႏြးသည္ငအခ႔

အ့ိပၸ႔ယ္ရွိမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

အားလံးပ႔စင္သည္ငသူမ်ား Commitment ရွိထားၿပီး ကမ့ဏီမ်ားအေ ဖင္ငလည္း မွ်တသည္ငယွစ္ ပိိဳင္မ္ရွိမွသာ
အေၾကာင္းအရာ ားလည္ၿပီး ေ

ြးေုႏြးမွသာ အ

င္ေ ပမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ကမ့ဏီမ်ားကိ ညင ္နၾကားခ်က္

ထတ္သ လပ္ုႏိင္ေသာ္လည္း အားလံး ားလည္မွ်သာ ကမ့ဏီမ်ားပ႔လာမည္ ဖစ္ေၾကာင္းေ
သည္။ အပိ္င္း ၂ ပိ္င္းရွိေၾကာင္း ပထမအ
အေ ခအေ
ဒတိယအ
လပ္ေ

ကိ

အစီရင္ခံရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

င္ငအေ ဖင္င ေရွ႕ေ ပးစမ္းသပ္အ
Volunteer

င္ငအေ ဖင္င MEITI road map ဖစ္ၿပီး ဤအ

ာင္သ ရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း ေ

approach

ြးေုႏြးထားပ႔

င္င ဖစ္ၿပီး ဇြ ္လအတြင္း

ဖင္င

သြားမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

င္ငသည္လည္း BO task force ဖြနစ
ြဲ ည္းၿပီးမွသာ

ြးေုႏြးထားပ႔သည္။
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BO Task force

ြဲနပတ္သက္သ အစီရင္ခံရာတြင္ Leading committee သိန အစီရင္ခံမ္ တိက္ရိက္လပ္မည္

လား႔၊ working committee မွတ
Working committee မွ တ
committee

င္ငသြားမည္လား

ိသည္ အခ်က္အား Reporting line အေ ဖငင္

င္င အစီရင္ခံစာကိ leading committee သိန တင္သင္ငေၾကာင္း႔၊ Working

တြင္

သက္

ိင္ရာာာ

ိင္ရာအစံ

ညင ္ခ်ိဳပ္ုႏွင္ငမ ္ေ ဂ်င္း

အမ်ားအစပ႔စင္ေသာေၾကာင္င ၎တိနလည္းသိသင္ငေၾကာင္း အၾကံ ပိဳ ေ
DOM အေ ဖင္င ၁.၄.၂၀၁၈ ရက္ေ နတြင္ အမ္ေ

ဒ႔ရိက္တာ

ြး ေုႏြးထားပ႔သည္။

ာင္အဖြနလ
ြဲ ငြဲေ ပာင္းပြြဲရွိေၾကာင္း႔၊ ထိပြတ
ြဲ ြင္ ပူးေပ႔င္းပ႔စင္မည္င

ကမ့ဏီမ်ားကိ ေရြးခ်ယ္မ္လပ္မယ္႔၊BO တြင္ ပ႔၀င္မည္င အတြက္ ေရြးခ်ယ္မ္ကိ ဧၿပီလအတြင္း စ စ္တက်
လပ္ေပးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း DOM မွ ေ

ြးေုႏြးထားပ႔သည္။

၂၈.၃.၂၀၁၈ ေ နတြင္ final report ရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ MSG မွ ထိအစီရင္ခံစာကိ အတည္ ပိဳေပးရမည္ ဖစ္
ၿပီး

အတည္ ပိဳခ်က္ရၿပီး ေ ာက္ပိင္း

သတ္မွတ္ရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း ေ

report

launch

လပ္မည္င

ရက္စြက
ြဲ ိ

ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

၇။ IA Forestry ုႏွငင ္ ပတ္သတ္သ တိးတက္မ္ အေ အထားမ်ား အားရွငး္ လင္းတင္ ပ ခင္း ုႏွငင ္ Legal Review
ုႏွငင္
အ

ပတ္သတ္သည္င

အခ်က္အလက္မ်ားအား

င္ငညုႏ
ွိ ိ္ငး္ ေဖာ္ေ

(Technical

Advisor

အမ်ိိဳးသား

ာင္ေရးမွွဴးရံး)

သစ္ေတာက႑ုႏွင္ငပတ္သက္သ
တိးတက္မ္အေ အထားကိ
မွ ေအာက္ပ႔အတိင္း ေ
ကမ့ဏီမ်ားုႏွင္င ာာ

တင္ ပ ခင္း

IA

(Independence

စီးထြ ္းေပးစီး

( ည္း

Adminstrator)

ပညာ

ိင္ရာ

ုႏွင္ငေ

ာင္ရြက္ထားရွိမ္

ညွိုႏ္ိင္းေရးမ္း႔၊

MEITI-NCS)

ြးေုႏြးထားပ႔သည္။

ိင္ရာမ်ားသိန forestry templates မ်ားေပးပိနထားၿပီး ၎တိနအေ ဖင္င ထိ templates

မ်ားကိ ဖည္ငၿပီးပ႔က မတ္လ ၂၁ ရက္ေ နတြင္ NCS သိန ပိနေပးရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ hard files မ်ားကိ မတ္လ
၃၀

ရက္

ေ နတြင္ ေပးပိနရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

အခ်က္အလက္စေ

အစီရင္ခံစာ

timeline

အေ ဖင္င

ာင္းသည္ငကာလကိ ေဖေဖာ္စ႔ရီ ၂၆ ရက္မွ မတ္လ ၂၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး႔၊

္းစစ္သံးသပ္သည္ငအပိင္းကိ မတ္လ ၂၂ ရက္ေ နမွ ဧၿပီလ ၉ ရက္ အထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း႔၊ မတ္လ
၂၅ ရက္ မွ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေ နအထိ Moore Stephen ုႏွင္င Addy တိန မ ္မာုႏိင္ငံကိ လာမည္ ဖစ္ ေသာေၾကာင္င
ထိအခ်ိ ္ုႏွငင္ တိက္
တိက္

ိင္စစ္ေ

ိ္င္သ ာာ

ိင္ရာမ်ား႔၊

ကမ့ဏီမ်ား႔၊ ၎တိနုႏွင္င ေတြန

ံသ ကြာ ဟခ်က္မ်ားကိ

းမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကိ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေ နတြင္ ထြက္ရွိမည္ ဖစ္ၿပီး႔၊

Moore Stephen မွ ထိအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကိ တင္ ပမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ MSG အစည္းအေစးလပ္သည္ငအခ်
ထိအစီရင္ခံစာကိ တင္ ပမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ေ ာက္
အစီရင္ခံစာအက်စ္းခ်ိဳပ္

(summary

ံးအစီရင္ခံစာကိ ေမလ ၁၁ ရက္ တြင္ ထြက္ရွိရ ္ုႏွင္င

report)

ကိ ေမလ

၂၈

ရက္တြင္

ထြက္ရွိ

မည္ဟ

အခ်ိ ္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း႔၊ NCS ရံးသည္ မတ္လက ္တြင္ ေ ပာင္းေရြ႕မည္ ဖစ္ေသာေၾကာင္င ရံးမေ ပာင္းမီ
ကမ့ဏီမ်ားအ ဖငင္

အမ ္

ံး

hard

files
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ာာ

ိင္ရာမ်ားအေ ဖင္င hard files မ်ားကိ ဧၿပီ လ ၁၈ ရက္ေ န ေ ာက္

ာာ

ိင္ရာမ်ားကိ NCS လိပ္စာအသစ္အတြက္

ၾကိမ္ေ မာက္

MSG

အစည္းအေစးမွ

က္သယ
ြ ္အေၾကာင္းၾကားမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ပီး ခြဲေ
င သာ ၁၁

MEITI

မူစ႔ဒ

တစ္ခေရး

မူေဘာင္တစ္ခေပးေပ႔က္လာေစရ ္ မူစ႔ဒမ်ား ပ ္လည္
ပ ္လည္
MEITI

ံးထားသ ေပးငပိနေစလိေၾကာင္း႔၊

ြရ
ြဲ ္

ိသည္င

ကိစၥတြင္

MEITI

္းစစ္္ ခင္း (Policy review) ုႏွင္င စပေဒမ်ား

္းစစ္ ခင္း( Legal review) လပ္ရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ေလငလာမည္ငအေၾကာင္းအရာမ်ားအေ ဖင္င
အစီရင္ခံစာမ်ား႔၊

သယံဇာတ႔၊

စပေဒမ်ား

စစည္း

ထားရွိထားေၾကာင္း႔၊

စပေဒမ်ားကိ ေလငလာရမည္ ဖစ္ၿပီး က် ္ရွိသည္င စပေဒမ်ားရွိပ႔က အၾကံ ပိဳေပးပ႔ရ ္ ဖိတ္ေခးပ႔

ေၾကာင္း႔၊

မည္လြဲ

စပေဒမ်ားုႏွငင္

ိင္ရာ႔၊

ခအထိ)

စသည္င

လပ္င ္းစစ္မွာ

အခြ ္

၃၄

အဂတိလိက္စားမ္႔၊ ေငြေၾကးခစ႔ခ်မ္

EITI

ေငြေရးေၾကးေရး႔၊

(လက္ရွိ

အေထာက္အကူ ပိဳသလား႔၊

ိသည္ကိ ေလငလာရမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

EITI

standards

အစီရင္ခံစာမ်ားကိလည္း ေလငလာရမည္ ဖစ္ၿပီး
လပ္ ေ

မည္ကြဲငသိန
မ်ား႔၊

ညီညြတ္ေအာင္

လပ္ရ

အ ခားစ ္ၾကီးာာ မ်ား၏

အစည္းအေစးမ်ားလည္း

မ်ားစြာ

ာင္ရမည္ ဖစ္ ေၾကာင္း႔၊ Consultant ငွားရမ္းမည္ ဖစ္ၿပီး Consultant ၏ အရည္အခ်င္းုႏွင္င

လိအပ္ခ်က္မ်ား စပမာအား ဖင္င အေတြန အၾကံိဳ ၅ ုႏွစ္ ရွိရမည္႔၊ စပေဒဘြနရ
ြဲ ဖစ္ရမည္႔၊ စပေဒမ်ား
ပ ္လည္

္းစစ္သည္င အေတြနအၾကံိဳရွိရမည္႔၊ မ ္မာုႏိင္ငံ စပေဒမ်ားုႏွင္င ရင္းုႏွီး ကြ်မ္းစင္မ္ရွိမ္ရွိရမည္႔၊

စသည္င လိအပ္ခ်က္မ်ား ုႏွင္င လပ္င ္းတာစ ္မ်ား (TORs) ကိ Technical and reporting sub-committee
meeting

မ်ားမွာ

က္လက္

ေ

ြးေုႏြးေစလိေၾကာင္း႔၊ ပ ္လည္

္းစစ္ ခင္းကာလ

သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း႔၊ ၎ TOR မွာ အၾကမ္းသာ ဖစ္ၿပီး ခြင္င ပိဳမည္
sub-committee meeting မ်ား မွာ

က္လက္ေ

၃

လအထိ

ိပ႔က technical and reporting

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ TOR တစ္ခ ပိဳစမည္

MOBD႔၊ World Bank တိနုႏွငင္ ညွိုႏ္ိင္း မ္မ်ားလည္းလပ္ရ ္ လိအပ္ေၾကာင္း ေ

ိပ႔က

ြးေုႏြးတင္ ပခြဲငပ႔သည္။

ကိယ္စားလွယတ
္ စ္္စီးမွလည္း legal framework အတြက္ technical and reporting sub-committee
meeting

မွာ

ေ

ြးေုႏြးလိနရုႏိင္ေၾကာင္း႔၊

အက ္နအသတ္မ်ားကိ ေ

မည္သည္ငစပေဒမ်ားကိ

ြးေုႏြးလိနရေၾကာင္း႔၊

စပေဒၾကမ္းေကာ္မတီုႏွငင္ေတြန

ံသ

စပေဒထြက္

ထင္ မင္မိေၾကာင္း ပ ္လည္ေ

ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

MSG
လာရ ္

ုႏွငင္ ေ
ေ

္းစစ္မည္႔၊

္းစစ္မည္င

ြးေုႏြးၿပီး

လငတ္ေတာ္ရွိ

ာင္ရြက္လွ်င္

ပိမိေကာင္းမည္ဟ

EITI law ထြက္ရွိဖိနမဟတ္ဘြဲ လက္ရွိစပေဒမ်ားသည္ EITI လပ္င ္းစစ္ကိ မည္မွ် အေထာက္အကူ ပိဳေ
သည္လည္း
ုႏွင္င

ိသည္ကိသာ legal review လပ္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တ ္းက ကမာၻ႕ဘဏ္မွ MEITI
ပတ္သက္ၿပီး

လပ္ထားေၾကာင္း ေ
သံးပြင္င

စပေဒ

ိင္ရာ ပ ္လည္

္းစစ္ ခင္း

(Legal

review)

ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

ိင္ ကိယ္စားလွယ္တစ္စီးမွ Consultant’s TOR တြင္ စပေဒေက်ာင္း

ဖစ္ၿပီး ဖြံၿဖိိဳးေရးုႏွင္င ုႏိင္ငံေရးမူစ႔ဒ

င္းမဟတ္ဘြဲ any graduate

ိင္ရာဘြနရ
ြဲ (သိနမဟတ္) ဒီပလိမာ ေလငလာထားသူ ဖစ္သ legal review

လပ္ဖူး သူဟ ဖစ္သင္ငေၾကာင္င စပေဒပိင္းကိစၥမဟတ္ဘြဲ public policy အပိင္းကိ ေလငလာထားသူကိ
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စီးစားေပးသင္င ေၾကာင္း႔၊ Master level ဖစ္သင္ငေၾကာင္း႔၊ အေတြ႕အၾကံိဳ (၅) ုႏွစ္ဟသာ ထားသင္ငေၾကာင္း
အၾကံ ပိဳခြဲငပ႔သည္။
၁၁ ၾကိမ္ အစည္းအေစး

ံး ဖတ္ခ်က္အရ SOE workshop လပ္သည္ငအခ႔ draft TOR ကိ လာမည္င MSG

meeting မ်ားတြင္ တင္ ပရမည္ ဖစ္ ေသာေၾကာင္င NRGI ုႏွငင္ ေ
အစည္းအေစးအစီအစစ္အေ ဖင္င
governance ေ

ပထမ

ံးအေ ဖငင္

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ၿပီး႔၊ ၎ေ ာက္ သက္

ပ ္လည္ ပိဳ ပင္ေ ပာင္းလြဲမ္မ်ား႔၊

လက္ရွိအေ ခအေ မ်ား

experience ကိ ညေ ပိ္င္းတြင္ ေ

ြးေုႏြးသ draft TOR ပိဳစထားေၾကာင္း႔၊

အဖြင္ငမိ ္နခြ ္း႔၊

ထိနေ ာက္

NRGI

မွ

SOE

ိင္ရာာာ မ်ားမွ တြင္းထြက္လပ္င ္း က႑မွာ
ကိ

ေ

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ၿပီး႔၊

International

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း(လိင္ေဘးရီးယားမွ ပညာရွင္မ်ားမွ သစ္ေတာ

က႑ုႏွင္င ပတ္သက္ၿပီး ုႏိင္ငံတကာ အေတြနအၾကံိဳမ်ားကိ လာေရာက္မွ်ေစေ

ြးေုႏြးမ္မ်ား လပ္ေပးခြဲငေၾကာင္း႔၊

၎တိနမွ ုႏိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံိဳမ်ားကိ မွ်ေစခ်င္ေၾကာင္းကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း)႔၊ ထိေ ာက္ Panel
Discussion တစ္ခထည္ငထားေၾကာင္း ေ
၈။

SOE

အ

Workshop

င္ငညုႏ
ွိ ိ္ငး္ ေဖာ္ေ

ြးေုႏြးတင္ ပခြဲငပ႔သည္။

ပတ္သတ္သ

ရွငး္ လင္းတင္ ပ ခင္း

(Technical

Advisor

အမ်ိိဳးသား

ာင္ေရးမွွဴးရံး)

ယင္းမွာ Group Discussion and Presentation (SOE compromization ဘယ္လိသြားမလြဲ႔၊ SOE
financial reporting structure႔၊ SOE oversight ဘယ္လိလပ္မလြဲ) ေ

ြးေုႏြးသ presentation

လပ္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း တင္ ပလိပ႔ေၾကာင္း႔၊ ခ ္နမွ ္းအခ်ိ ္အား ဖင္င ဧၿပီလက ္ သိနမဟတ္ ေမလတြင္ SOE
workshop
အၾကံ ပိဳေ

ကိ

က်င္းပမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

ြးေုႏြးေစခ်င္ေၾကာင္း ေ

ထိနေ ာက္ကိယ္စားလွယ္
အစီအစစ္တစ္ခၿပီး
မ်ား႔၊

တစ္စီးမွ

က႑မ်ားမတူသည္ငအတြက္

အေမးအေ ဖမ်ား

ာာ

TOR

အေပးတြင္လည္း

ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။
လပ္

ိင္ရာမ်ား ဖစ္သည္ငအတြက္

စိတ္စင္စားမ္မ်ားလည္းမတူေၾကာင္း

ေစလိေၾကာင္း႔၊

လပ္င ္း ယ္ပယ္မတူေသာ္လည္း သတၱေိဳက႑မ်ား႔၊ သစ္
MSG

ဤ

ပထမေ နုႏွငင္

ဒတိယေ နမ်ားတြင္

ေတာက႑မ်ား စသည္င တိနကိ

အခ်ိ ္တိင္း

တြင္

က္စပ္သည္င

အားလံးပ႔စင္ေစဖိနလိေၾကာင္း႔၊

မည္သည္ငုႏိင္ငံ၏ SOE reform ကိ ကိးကားမည္႔၊ မူေဘာင္က မည္သည္ငအ တိင္းအတာုႏွင္င စစ္းစားမည္လြဲ
ိတာသိမွ

အ

င္ေ ပမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

အတိင္းအတာမ်ားကိ

မသိရွိဘြဲုႏွင္င

အ့ိပၸ႔ယ္မရွိုႏိင္ေၾကာင္း ပ ္လည္ေ
ၾကိိဳတင္ေတြန

လပ္င ္းစစ္မ်ား

အစည္းအေစးကာလအတြင္း

ခ်က္ခ်င္းေ

လက္ရွိအေ ခအေ
ြးေုႏြး

အတည္ ပိဳပ႔က

ြးေုႏြးထားပ႔သည္။ SOE workshop မ ပိဳလပ္ခင္ ာာ

ိင္ရာမ်ား

ံသည္င pre-meeting တစ္ခလပ္သင္င ေၾကာင္း႔၊ RI႔၊ NRGI႔၊ MDI တိနမွ SOE reform ုႏွင္င

ပတ္သက္ေသာ
တြင္ ေ

အ ခားာာ မ်ား၏

technical

inputs

မ်ားရမွသာ

ြးေုႏြးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း အၾကံ ပိဳရွင္းလင္းေ

ခ်ိတ္

က္ၿပီး

MSG

အစည္းအေစးမ်ား

ြးေုႏြးထားပ႔သည္။
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၉။ SNU ဖြနစ
ြဲ ည္းမ္အေ ခအေ ုႏွင္ပ
င တ္သက္ေသာ လက္ရွိ တိးတက္မအ
္ ေ အထား (စီမက
ံ ိ း္ မ ေ
္ ဂ်ာ႔၊
အမ်ိိဳးသား အ

င္ငညုႏ
ွိ ိ္ငး္ ေဖာ္ေ

စီမံကိ ္းမ ္ေ ဂ်ာ
တင္ ပေ

မွ

ာင္ေရးမွွဴးရံး)
SNU

ဖြနစ
ြဲ ည္းမ္ ေ ာက္

ံးအေ ခအေ

ကိ ေအာက္ပ႔အတိင္း

ြးေုႏြးထားပ႔သည္။

တ သာာၤရီSNU ဖြနစ
ြဲ ည္းရ ္ (၂၆႔၊ ၂၇) ေဖေဖာ္စ႔ရီလက NCS အဖြနုႏ
ြဲ ွင္င MSG ကိယ္စားလွယ္အခ်ိဳိ႕ တ သာာၤရီသိန
သြားထားၿပီး ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

ကိယ္စားလွယ္မ်ားုႏွင္င

အတည္ ပိဳခ်က္အေပးမူတည္သ
စာတင္ထားေၾကာင္း႔၊

အရံကိယ္စား

တ သာာၤရီတိင္းအစိးရမွ

ယခလက္ရွိအေ ခအေ အရ

ဖြနစ
ြဲ ည္းခြင္ငတင္ထားၿပီး ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ MATA မွတ
ဖြနစ
ြဲ ည္း ခင္းကိစၥတြင္ စ ္ၾကီးခ်ိဳပ္၏ စီးေ

လွယ္မ်ားအတည္ ပိဳုႏိင္ခြဲငေၾကာင္း႔၊

အမိ ္နေၾကညာစာထတ္ေပးရ ္

NCS

အမိ ္နေၾကညာစာထြက္ဖိနေစာင္ငေ ပ႔ေၾကာင္း႔၊

မွ
SNU

င္င ၾကားသိခြဲငရေသာ သတင္းမ်ားအရ မုႏၲေလး SNU

ာင္မ္ ဖင္င ၂၅ ရက္႔၊ ေဖေဖာ္စ႔ရီလ က invitation လပ္ထားေၾကာင္း႔၊

၂၈ ရက္႔၊ ေဖေဖာ္စ႔ရီလ က အလပ္ရံေ

ြးေုႏြးပြလ
ြဲ ပ္သ ဖြနြဲစည္းခြဲငေၾကာင္း သိရွိရေၾကာင္း႔၊ ထိကိစၥုႏွင္င

ပတ္သက္သ SNU ဖြနစ
ြဲ ည္း ခင္းုႏွင္င ပတ္သက္ေသာ က စီးအလပ္ရံေ

ြးေုႏြးပြလ
ြဲ ပ္ရ ္႔၊ စီးေ

ာင္ဖြနြဲစည္းရ ္

စသည္င လပ္င ္းစစ္မ်ားတြင္ ညင ္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ မရွင္းလင္းသည္ကိ ေတြန ရ ေၾကာင္း႔၊ ထိနေၾကာင္င
စ ္ၾကီးခ်ိဳပ္မွ

ားလည္မ္လမ
ြြဲ ွားသ ၎ကိယ္တိင္လပ္ရမည္ဟ မွတ္ယူသ စီးေ

ထင္ မင္မိပ႔ေၾကာင္း႔၊
သား

ထိနေၾကာင္င

ေကာ္မတီကိသာ

မုႏၲေလး

SNU

ာင္ဖြနြဲစည္းသြားသည္ဟ

ဖြနစ
ြဲ ည္းၿပီးသား ဖစ္သညင္အတြက္

အေထာက္အပံငေပးမည္

လား႔၊

မည္ကြဲငသိန

ေ

ဖြနစ
ြဲ ည္းၿပီး

ာင္ရြက္ရမည္ကိ

အၾကံ ပိဳသံးသပ္ခ်က္မ်ားသိခ်င္ပ႔ေၾကာင္း႔၊ တ သာာၤရီ SNU ဖြနစ
ြဲ ည္းခြင္ငတြင္ တ သာာၤရီတိင္းစ ္ၾကီးခ်ိဳပ္၏
အမိ ္နေၾကညာစာုႏွင္င

စ ္ၾကီးခ်ိဳပ္၏

အတည္ ပိဳ

သဘာစ့႔တ္ေငြနက႑မွ ကိယ္စားလွယ္အ မည္ ေစာင္င

ခ်က္ကိ ေစာင္င

ိင္းေ ပ႔ေၾကာင္း႔၊ ေရ ံုႏွငင္

ိင္း ေ ရေသာေၾကာင္င NCS အေ ဖင္င ၇.၃.၂၀၁၈

ရက္ေ နကမွ စာတင္ထားေၾကာင္း႔၊ follow up မ်ားလည္း ပိဳလပ္ထားၿပီး စ ္ၾကီးခ်ိဳပ္၏ အတည္ ပိဳခ်က္သာ
လိအပ္ေတာငေၾကာင္း႔၊ ၁၉ ရက္ေ နတြင္ တ သာာၤရီတိင္း သယံဇာတစ ္ၾကီး စီး မင္ငေမာင္
Coordinator

စီးစိးစင္းမွ

စာပိနေပးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း ေ
ယင္းေ ာက္

စ ္ၾကီးခ်ိဳပ္၏

အမ ္

ီသိန NCS-National

ံးအတည္ ပိဳခ်က္အမိ ္နေၾကညာစာထတ္ေပးရ ္

ြးေုႏြးတင္ ပခြဲငပ႔သည္။

ကိယ္စားလွယ္

တစ္စီးမွ

တရားစင္အား ဖင္င

မုႏၲေလးတိင္းမွ

စာပိနထား ခင္းမရွိေၾကာင္း႔၊ သိနေသာ္ သတင္းမ်ားအရ follow up

မုႏၲေလးတိင္း SNU ဖြနစ
ြဲ ည္းထားရွိမ္တြင္ ့႔တ္

ီ

ဖြနစ
ြဲ ည္းထားမ္

ပိဳလပ္ခြဲငရာတြင္ ဖြနစ
ြဲ ည္းၿပီးသည္ကိ

ေတြနရွိရပ႔ေၾကာင္း႔၊ မုႏၲေလးတိင္း SNU ဖြနစ
ြဲ ည္းမ္ကိ လက္ခံေသာ္လည္း ာာ
ဖြနစ
ြဲ ည္းထားမ္အေ ခအေ ကိ တရားစင္စာတစ္ေစာင္ရရွိဖိနလိေၾကာင္း ေ

SNU

ိင္ရာမ်ားုႏွငင္ NCS တိနထံသိန

ြးေုႏြးခြဲင ပ႔သည္။

ိင္ ကိယ္စားလွယ္မ်ား ဟ ပ႔ရွိေ ၿပီး ၎သည္ MOGE ကိ

ကိယ္စား ပိဳသလား႔၊ ပဂၢလိက က႑ကိ ကိယ္စား ပိဳသလား႔၊ အ ခားတိင္းုႏွင္င ပည္ ယ္မ်ားတြင္ ့႔တ္
ကိယ္စားလွယ္ေတြ ပ႔ခြင္ငရွိသည္လား

ိသည္င

ီ

ိ္င္

ားလည္မ္လြမ
ြဲ ွားမ္႔၊ မရွင္းလင္းမ္မ်ားရွိုႏိင္ေၾကာင္း႔၊ ထိနအ ပင္
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MEITI မွ MSG ကိယ္စားလွယ္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း႔၊ NCS မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိဖြနစ
ြဲ ည္းထားေသာ
SNU ကိ လပ္င ္းသေဘာ႔၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သြားေရာက္ရွင္း ပထား ခင္းမရွိဘြဲ အသိအမွတ္ ပိဳ တာစ ္မ္ခံ
မ္ ပိဳလပ္ရမည္

ိပ႔က ေ ာက္

က္တြြဲ ပြ ာမ်ားရွိလာုႏိင္ေၾကာင္း

ကိယ္စား

လွယ္တစ္စီးမွ

ေ

ြး

ေုႏြးခြဲငပ႔သည္။
ပထမအ

ငင္အေ ဖင္င

စတင္လပ္ေ

မုႏၲေလးတိင္း

SNU

ာင္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ ဒတိယအ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားုႏွင္င

ဖြနစ
ြဲ ည္းထားမ္

တရားစင္စာရရွိေအာင္

NCS

မွ

င္ငအေ ဖင္င မုႏၲေလးသိနသြားေရာက္သ SNU ဖြနြဲစည္းရသည္င

အ ခားလပ္င ္းစစ္သေဘာတရားမ်ားကိ

ရွင္းလင္းေ ပာၾကားေပးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

ထိနအ ပင္ မုႏၲေလး SNU ဖြနစ
ြဲ ည္းရာတြင္ အ ခားတိင္းမ်ားဖြနြဲစည္းထားသည္င (၅:၅:၅) အခ်ိဳိးညီဖြနစ
ြဲ ည္းထား
ေသာ္လည္း မုႏၲေလးတိင္းအတြင္း (အစိးရကိယ္စားလွယ္-၁၀ စီး႔၊ ပဂၢလိက-၅ စီး႔၊ အရပ္ဖက္-၅ စီး)
(၁၀:၅:၅) အခ်ိဳိး ဖင္င ဖြနြဲစည္းထားသည္ကိ ေတြနရေၾကာင္း႔၊ ထိနေၾကာင္င ထိအခ်ိဳိးအစားကိ လက္ခံမည္႔၊ လက္မ
ခံသည္ကိ

သိရွိလိပ႔ေၾကာင္း႔၊

အစိးရဘက္မွ

ကိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဖာ္ ပ

သက္

ိင္ရာာာ တစ္ခ

ထားေသာေၾကာင္င

ပ႔စင္လိမ္ငမည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊ မုႏၲေလးတိင္းတြင္လည္း ာာ

ီမွ

ကိယ္စားလွယ္ဟ

အစိးရကိယ္စားလွယ္

၅

SNU

စီးထက္ပိသ

ိင္ရာမ်ား (MOGE႔၊ Jades and Gems႔၊ Oil and

Gas) ပိမိစံလင္ေသာေၾကာငင္ ပ႔စင္သင္ငသည္ဟ ထင္ ေၾကာင္း ပ ္လည္အတည္ ပိဳေ

ြးေုႏြးထားပ႔သည္။

MPF ၏ ပည္ေထာင္စ စ ္ၾကီးမွ ၁၅ ရက္႔၊ မတ္လ႔၊ ၂၀၁၈ တြင္ ညင ္ၾကားစာထြက္လာပ႔ေၾကာင္း႔၊ ယခင္က
အမိ ္နေၾကာ္ညာစာထြက္ထားေသာ္လည္း

ယခ

NCS

ုႏွင္င

MSG

၏

SNU

ဖြနြဲစည္းမ္

role

ကိ

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖစ္ေစရ ္ အမိ ္နေၾကာ္ညာစာ အသစ္ထပ္ထြက္လာပ႔ေၾကာင္း႔၊ ယခင္ေ

ြးေုႏြးထားသည္င

“ဖြနစ
ြဲ ည္းပံမွာသက္

ိင္ရာာာ မ်ားမွ

ိင္ရာေဒသတြင္ရွိသည္င ေအာက္ေဖာ္ ပပ႔

ကိယ္စားလွယတ
္ စ္စီးစီ”
မွာသက္
ပ႔ရွိသ ဖင္င
ပ ္လည္ေ

ဟ

စ ္ၾကီးာာ မ်ား၏

ေဖာ္ ပထားၿပီး

သက္

ယခညင ္ၾကားစာတြင္

“ဖြနစ
ြဲ ည္းပံ

ိင္ရာေဒသတြင္ရွိသည္င ေအာက္ေဖာ္ ပပ႔ စ ္ၾကီးာာ မ်ား၏ ကိယ္စားလွယ္တစ္စီးစီ” ဟ သာ
ပိနထားသည္ငစာမ်ား

အက ္လြမ
ြဲ ွားေ ေၾကာင္း

MSG

ကိယ္စား

လွယ္တစ္စီးမွ

ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

က် ္ရွိေ ေသးသည္င မႏၲၲင္ေလစေလး၊ရွမ္း႔၊ စစ္ကိင္း႔၊ ရခိင္ စသ ဖင္င တိင္းုႏွင္င ပည္ ယ္မ်ားရွိ သက္

ိင္ရာာာ မ်ား

သိန အသစ္ထြက္ရွိထားသည္င အမိ ္နညင ္ၾကားစာ႔၊ reading materials မ်ား႔၊ ၎ ပည္ ယ္မ်ားသိန SNU ဖြြဲန
စည္းရ ္ လာေရာက္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း NCS အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ပိနထားေၾကာင္း႔၊ မုႏၲေလးတိင္း SNU အား
ယခလအတြင္း

ၿပီး ပတ္ေအာင္

တိင္းတစ္ခၿပီးေ မာက္ရမည္
တိင္းုႏွင္င ပည္ ယ္မ်ား
ပ ္လည္ေ

ဖြနစ
ြဲ ည္းမ္လပ္င ္းမ်ားၿပီးေ မာက္ေစခ်င္ေၾကာင္း႔၊

ိေသာ

ရည္မွ ္းခ်က္ၿပီးေ မာက္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

က္လက္လပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း

MSG

သိနမွ

သာ

မႏၲၲင္ေလစေားစယးး္
ကိယ္စား

တစ္လ

ေ ာက္ပိင္း

လွယ္တစ္စီးမွ

ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

အကယ္သ ေ ာက္ထပ္ မုႏၲေလးတိင္းသိန ထပ္မံသြားမည္
မ်ား ပူးေပ႔င္းပ႔စင္ေစလိေၾကာင္း႔၊ မုႏၲေလးရွိ သက္

ိပ႔က ယခတက္လာသည္င MSG ကိယ္စားလွယ္

ိင္ရာ ာာ မ်ားသိန
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သက္

ိင္ရာ

MSG

ရွမ္း ပည္ ယ္အား

ကိယ္စားလွယ္မ်ားသိန

NCS

မွ

အေၾကာင္းၾကား

က္သယ
ြ ္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊

က္သြယ္ထားေသာ္လည္း မအားလပ္သည္ငအတြက္ ၄ လပိင္း႔၊ ၅ လပိင္းမွသာ အစည္း

အေစးလပ္ုႏိင္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း႔၊
လေရာက္ပ႔က အ

ရာသီစတအေ အထားမ်ားေၾကာင္း ေတာင္ေပးေဒသတြင္

င္မေ ပုႏိင္ေသာ

ထည္ေဖာ္ေစလိေၾကာင္း ပ ္လည္ေ

ေၾကာင္င သၾကာၤ ္ၿပီးပ႔က ရွမ္း ပည္ ယ္သိန အ မ ္

မိးရာသီကာ
ံးအေကာင္အ

ြးေုႏြး ထားပ႔သည္။

ေတြနရခ
ွိ ်က္မ်ား -SNU ဖြနရ
ြဲ ္ သြားခြဲသ
င ည္ ငအေတြနအၾကံိဳမ်ားုႏွငင္ feedback မ်ားအရ
(က) ာယကုႏွငင္ အတြင္းေရးမ္း၏ တာစ ္စတၱေရားမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖစ္ရ ္။
(ခ) SNU TOR ထြဲတြင္ လပ္င ္းစစ္မ်ား ကိ ေရးသားထားရာတြင္ “SNU အဖြနစ
ြဲ င္မ်ားအေ ဖင္င လိအပ္ပ႔က
ကြင္း

င္းေလငလာုႏိင္ေၾကာင္း”

ကြင္း

င္းေလငလာရာ

ကြင္း

င္းေလငလာ ခင္း

တြင္

ိသည္င

စာေၾကာင္းတစ္ခ

ပ႔ရွိသည္ငအတြက္

မည္သည္ငအတိင္းအတာအထိ

SNU

အဖြနစ
ြဲ င္မ်ားက

ိလိသည္ကိ ပ ္လည္ေမးထားေၾကာင္း႔၊

ိသည္ (field observation) အ့ိပၸ႔ယ္႔၊ ေလငလာရမည္ငအတိင္းအတာ (field of

scope) ႔၊ လံ ခံိဳစိတ္ခ်မ္အ ပိင္း (Safety) စသည္တိနကိ SNU အဖြနစ
ြဲ င္မ်ားမွ ပ ္လည္ေမး မ ္းထားေၾကာင္း။
(ဂ) SNU ုႏွငင္ ပတ္သက္သည္င ဘက္ဂ်က္ခြေ
ြဲ စမ္တြင္ တိင္းုႏွင္င ပည္ ယ္ တစ္ခ
ပထမပိင္းတြင္သတ္မွတ္ထားေသာ္
အက ္လံးသိန

လည္း

၂၀၁၉

လငမ္း ခံိဳေရာက္ရွိမည္ ဖစ္သ ဖင္င

ခုႏွစ္အထိ

ီ (လက္ရွိ ၆ ခ) ဟ

အတိင္းအတာအရ

လက္ရွိရွိေ သည္င

တိးုႏွင္င ပည္ ယ္

ဘက္ဂ်က္အေ အထားအရ

ည္းေ သည္ဟ ေတြနရေၾကာင္း႔၊ ထိနေၾကာင္င ဘက္ဂ်က္ က႑ကိ work plan and governance အပိင္းတြင္
work plan ကိ ပ ္လည္ ပင္

င္ေ သည္ငအတြက္ ထိအပိင္းုႏွငင္ ပ ္ခ်ိတ္သ ေ

ြးေုႏြးေပးေစလိေၾကာင္း။

(ဃ) ဘက္ဂ်က္အေပးမူတည္သ SNU မ်ားကိ အေထာက္အပံငလပ္သည္ငအခ႔ ဘယ္လိလပ္င ္းစစ္မ်ားကိ
MEITI

အေ ဖင္င

SNU

မ်ားကိ ေထာက္ပံငမည္လြဲ

ိသည္ ေမးခြ ္းမ်ားကိ္လည္း

SNU

အဖြနစ
ြဲ င္မ်ားမွ ေမး မ ္းထားေၾကာင္း။
(င) ဘက္ဂ်က္အခက္အခြဲ ဖစ္ေ သည္ငအတြက္ SNU activity မ်ားထြက္လာသည္ငအခ႔ MSG activity ုႏွင္င
မည္ကြဲသ
င ိန ခ်ိတ္

က္သ စီမံမည္ လြဲ

ိသည္င အခ်က္ကိလည္း စစ္းစားေပးေစလိေၾကာင္း။

(စ) ညင ္ၾကားခ်က္ထြက္ၿပီးပ႔က SNU ဖြနစ
ြဲ ည္းမ္ အတည္ ဖစ္သြားမည္ ဖစ္ေသာေၾကာင္င ဖြနြဲစည္းၿပီးပ႔က
အစပိ္င္းတြင္ MSG႔၊ NCS မ်ားမွ မည္ကြဲငသိန အေထာက္ အပံငေပးရမည္ကိလည္း စစ္းစားေပးပ႔ရ ္
တင္ ပပ႔ေၾကာင္း႔၊ စသည္ငေတြနရွိခ်က္မ်ားကိ sub committee အစည္းအေစးမ်ားတြင္ ေ
သည္ကိ တင္ ပေ

ြးေုႏြးမည္လား

ိ

ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

ကိယ္စားလွယတ
္ စ္စီးမွ အထက္ပ႔ေတြနရွိခ်က္မ်ားကိ sub committee meeting မ်ား ပ ္လည္ေ
လိမည္ ဖစ္ေၾကာင္း ာယက႔၊ အတြင္းေရးမ္းမ်ား၏ လပ္င ္းတာစ ္မ်ား႔၊ အဖြနြဲစင္မ်ား၏ ေရွ႕
မ်ား ရွင္းလင္းမွသာ ဖြနြဲစည္းရသည္င ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ မင္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း ပ ္လည္ေ
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ြးေုႏြးဖိန
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အကယ္သ ေ ာက္ပိင္း SNU ဖြနြဲစည္းမ္အလပ္ရံေ
အတည္ ပိဳထက
ြ ္လာသည္င

SNU

လိမည္ ဖစ္ေၾကာင္း ဖည္ငစက
ြ ္ေ

၁၀။ Mining Cadaster

TOR

ြးေုႏြးပြမ
ြဲ ်ားတြင္ sub committee meeting မ်ားမွ
မ်ား႔၊

အေသးစိတ္ေ

ြးေုႏြးဖိန

ြးေုႏြးခြဲငပ႔သည္။

ုႏွငင္ ပတ္သတ္သ ေ ာက္

Coordinator အမ်ိိဳးသား အ

လပ္င ္းစစ္မ်ားကိ

င္ငညုႏ
ွိ ိ္ငး္ ေဖာ္ေ

းံ အေ ခအေ မ်ားအားရွငး္ လင္းတင္ ပ ခင္း (Technical

ာင္ေရးမွွဴးရံး)

Pre-Cadastre Action Plan (Complete and clean disclosure႔၊ Alphabet numers႔၊ Coordinates႔၊
Graphical works) ကိ ထပ္မံ ဖည္ငစြက္ထားေၾကာင္း႔၊
Precadaster Working Group ၏ TOR ုႏွင္င Consultant အတြက္ TOR မ်ားကိ သံးပြင္င
မွ အတည္ ပိဳ

ိင္ညင ္နေပ႔င္းအဖြြဲန

ံး ဖတ္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း႔၊

Pre-Cadaster Unit အတြက္ Consultant ငွားရ ္ အေမရိက ္ေဒးလာ ၂၂,၀၀၀ က ္က်မည္ ဖစ္ၿပီး
ငွားရ ္အတြက္ သံးပြင္င

ိင္ညင ္နေပ႔င္းအဖြနြဲ မွ အတည္ ပိဳ

ံး ဖတ္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း႔၊

Pre-Cadaster Working Group ဖြနစ
ြဲ ည္းရ ္အတြက္ သဘာစသယံဇာတုႏွင္ငပတ္စ ္းက်င္ထိ ္းသိမ္းေရးစ ္
ၾကီးာာ (MoNREC) သိန MEITI-NCS အမ်ိိဳးသား အ

င္ငညွိုႏိ္င္း ေဖာ္ေ

ာင္ေရးမွွဴးရံးမွ TOR ကိ ပူးတြေ
ြဲ ပး

ပိနသ ဖြနစ
ြဲ ည္းခြင္င ပိဳရ ္ တရားစင္စာပိနရ ္လိအပ္ေၾကာင္း႔၊
Pre-Cadaster Working Group တြင္ ာာ

ိင္ရာမ်ားမွ ညင ္နၾကားေရးမွွဴးတစ္ေယာက္မွ စီးေ

ာင္ပ႔စင္ဖြြဲန

စည္းမည္ ဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ ပခြဲငပ႔သည္။

၁၁။ တစ္
စစ္

ယ္ုႏစ
ွ ၾ္ ကိမေ
္ မာက္ သံးပြငင္

ိငည
္ ြ ႕္ ေပ႔င္း အစည္းအေစး

းံ ဖတ္ခ်က္မ်ား

လပ္ေ

းံ ဖတ္ခ်က္မ်ား (16-03-2018)

ာင္မည္င

တာ၀ ရ
္ သ
ွိ ူ

အခ်ိ ္
၁။

ပထမ

အစီရင္ခံစာမွာ

ပ႔၀င္ေသာ

MSG, NCS

Recommendation မ်ားုႏွင္င ပတ္သတ္သ Action
Plan အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အား လာမည္င
MSG
ထည္ငသြင္ ေ

Meeting

Agenda

မ်ားတြင္

ြးေုႏြးရ ္။
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၂။

Focal

Person

ပဂၢလိက

မ်ားစာရင္းအား

က႑မ်ားမွာ

အစိးရက႑ုႏွင္င

MSG, NCS

စာရင္းမ်ားရရွိ ပီး ဖစ္ ပီး

လပ္င ္းရွင္မ်ားက႑ အတြက္ သစ္ေတာုႏွင္င Mining
က႑မွ

ရရွိရ ္

လိေ ေသးေၾကာင္း။

(Leading

Committee)
၃။

MOGE

မွ

ရရွိရ ္

အခ်က္အလက္မ်ားအား

က် ္ရွိေ သည္င ၂၀. ၀၃. ၂၀၁၈

Report

ထြဲ

MOGE, NCS

ထည္ငရ ္

မမွီခြဲငပ႔က MEITI ၏ Website တြင္ တင္ေပးရ ္။
အခ်ိိဳ႕ေသာ

စာခ်ိဳပ္ုႏွင္င

အခ်က္အလက္မ်ားအား

ပတ္သတ္ေသာ

Disclose

လပ္ေပးရ ္။

Total Sale အား Report ထြဲတြင္ ထည္ငရ ္ အတြက္
အဂာၤ႔ေ ႕
(၂၀.၀၃.၂၀၁၈) ေ ာက္
၄။

ံးထား ပီး ေပးရ ္။

Mining က႑ုႏွင္င ပတ္သတ္ေသာ CSR activity, ေ ာက္တပတ္

DOM

Donation Activity ုႏွင္င လိင္စင္ုႏွင္င ပတ္သတ္ေသာ
မရွင္းလင္းသည္င

အခ်က္အလက္မ်ားအား

NCS

သိ႕ ေ ာက္တပတ္တြင္ စာပိ႕ေပးရ ္။
၅။

Report

တြင္

ပ႔၀င္ေသာ

မ်ားအား မေလ်ာင ပြဲ လပ္ေ

Recommendation

MSG

ာင္ေ ႕မ္နအေ ခအေ မ်ား

၏ Time line ုႏွင္င ပီး႔၊ မ ပီး

ိသည္င အခ်က္မ်ားကိ

သာ ေဖာ္ ပရ ္။ Validation မတိင္မွီ အမီ ပိဳလပ္ရ ္။
၆။

MGE ဖက္မွ BO Task Force တြင္ ပ႔၀င္ရ ္
Volunteer
လမည္င

အ ဖစ္

ပ႔၀င္မည္ငသူမ်ား

April

MEG, NCS

စာရင္းအား

April

လတြင္

Workshop ပိဳလပ္ ပီင္းမွ ေပးမ ည္ ဖစ္ေၾကာင္း BO
Timeline အတိင္း အမွီေပးမည္ ဖစ္ေၾကာင္း။
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၇။

BO

volunteer

အသိအ မင္

companies

ုႏွင္င

ASI, NCS

ပတ္သတ္သ

ဖြင္င ခင္းသင္တ ္းမ်ားအားၾကိိဳတင္

လပ္ေပးထားရ ္။
ပ႔၀င္မည္င

Workshop
သူမ်ား

ပိဳလပ္ ခင္းမွာ

ပိမိသိရွိ ားလည္ ပီး

ပ႔၀င္ုႏိင္ေရးအတြက္ ဖစ္ေၾကာင္း။
အက်ိဳိးေက်းဇူးကိ

BO

၏

ကမ့ဏီလပ္င ္းရွင္မ်ားမွ

သိရွိရ ္အေရးၾကီးၿပီး

၎တိန၏

incentives

(Stakeholder Mapping) သေဘာ ကိ လည္း
ားလည္ထားမွသာ

real

participation

ကိ

ရရွိုႏိင္မည္ ဖစ္ေၾကာင္း။
၈။

BO Task Force ုႏွင္င ပတ္သတ္ ပီး Reporting Line
တြင္ Working Committee

တ

MSG, NCS

င္င Leading

Authority သိ႕သြားရ ္။
၉။

Treasury department မွ OA ုႏွင္ငပတ္သတ္ေသာ ၁၉.၀၃.၁၈

MOPF, NCS

Transaction ကိ ္းဂဏ ္းမ်ား အား ေပးရ ္ အတြက္
ဒ၀ ္ၾကီးအား အ မ ္
၁၀။

ံးတင္ ပရ ္။

၂၈ ရက္ေ ႕ Report ရ ပီးလွ်င္ ေ

ြးေုႏြးရ ္ အတြက္

MSG, NCS

၁၃ ၾကိမ္ေ မာက္ MSG Meeting ရက္အား (၃၀)
တြင္

ပိဳလပ္ရ ္

သတ္မွတ္ပ႔သည္။

ေ ရာအား

ရ ္က ္တြင္ ပိဳလပ္မည္ ဖစ္ပ႔သည္။
၁၁။

မ ္မာုႏိင္ငံတြင္

EITI

မ်ားခ်မွတ္ုႏိင္ရ ္

အတြက္

မူ၀႔ဒမ်ားအားေလ႕လာ
ာားရမ္းမည္င

စပေဒမူ၀႔ဒ႔၊

မူ၀႔ဒ

လက္ရွိ

စပေဒ႔၊

သံးသပ္ုႏိင္ရ ္

အတြက္

Consultant

ုႏွင္င

တာ၀ ္၀တၱေရား
လိအပ္ခ်က္မ်ား ဖစ္ၾကေသာ

Technical & Reporting Sub
Committee Member, NCS

ပတ္သတ္ေသာ
သတ္မွတ္မ္ုႏွင္င

(Master

Degree,

Public Policy, Development Study etc;,…)
ိသည္င

အခ်က္မ်ားပ႔

၀င္သင္ငေၾကာင္းုႏွင္င

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အား Technical &

No. (S3/S4), Second Floor, Aung San Stadium, Northen Wing, Gyoe Phyu Road,
Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar
+959 400888123 | communication@myanmareiti.org | www.myanmareiti.org

Fiscal Policy, Strategy and EITI Division, Budget Department,
Office No (26), Naypyidaw.
067-410533, | myanmareiti.mopf@gmail.com

Reporting
တြင္ ေ
၁၂။

Sub-Committee

ြးေုႏြးရ ္။

SOE Workshop တြင္ ေ
Input

Meeting

မ်ားအား

MDI

ေ

ြးေုႏြးမည္င Technical

အစိးရာာ မ်ား

RI,

NCS

NRGI,

ာင္ရြက္ေ ေသာ ပိဳ ပင္ေ ပာင္းလြဲေရး

လပ္င ္းစစ္ ခ်ိတ္

က္သ ေ ာက္က်င္းပ မည္င MSG

Meeting တြင္ ပ ္လည္တင္ ပရ ္။
၁၃။

Dawei

SNU Formation

ုႏွင္င ပတ္သတ္သည္င

အမိ ္႕ေၾက ငာစာ အား အ မ ္

NCS

ံးထြက္ရွိ ရ ္အတြက္

NCS မွ Follow up လပ္ရ ္။
၁၄။

မုႏၱေေလးတိင္းတြင္
ပ႔၀င္ေသာ

SNU

Formation

ကိယ္စားလွယ္မ်ား

မုႏၱေေလးတိင္း
and

ြးေုႏြးရ ္ုႏွင္င

awareness

ပတ္သတ္ ပီးသြားရ ္

MSG, NCS

စာရင္းအား

ုႏွင္င ပ ္လည္ေ

Formation

အတြက္ March & April

ုႏွင္င

မုႏၱေေလးတိ္င္းသိ႕

လိအပ္ေၾကာင္း႔၊ မုႏၱေေလးတိင္းတြင္ ဖြဲ႕ြ စည္းထားေသာ
လူစာရင္း အေရအတြက္ အား သေဘာတူပ႔သည္။
(မတ္လတြင္ သြားရ ္ လိအပ္ေၾကာင္း)
၁၅။

ရွမ္း SNU အား April တြင္ သြားရ ္။

၁၆။

SNU

ပတ္သတ္ ပီး

Outreach
က္လက္ေ
၁၇။

Sub

April

အေသးစိတ္အား
Committee

Com

Meeting

MSG, NCS

& Time TBC

MSG, NCS

တြင္

ြးေုႏြးရ ္။

Mining ုႏွင္င ပတ္သတ္ ပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ ္

NCS

အခ်က္မ်ားအား Consultant ပ ္သြား ပီး ွလ်င္လည္း
က္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ ္

ုႏွင္င

Pre-

Cadaster Working Group ဖြဲ႕ြ ရ ္အတြက္ NCS
မွစာထြက္ေပးရ ္လိအပ္ေၾကာင္း။

Consultant

ငွားရ ္ သေဘာတူပ႔သည္။
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၁၈။

Report ထြက္ ပီးေ ာက္ Report Launching ုႏွင္င
ပတ္သတ္ ပီး

Reform

က္လက္အေထာက္အကူ
Backup

အတြက္

Committee တြင္

NCS

ကိ

ပိဳရ ္ ုႏွင္င Political

အေသးစိတ္ကိ
က္လက္ေ

Working

ြးေုႏြးရ ္။

Report ုႏွင္င ပတ္သတ္ ပီးပ႔၀င္ ပတ္သတ္ခြဲငသူမ်ား
အား Message ေပးရ ္ုႏွင္င Recognize လပ္ရ ္။

ေ ာက္
စစ္

က္တြြဲ (၁) ၁၂ ၾကိမေ
္ မာက္ သးံ ပြငင ္

အမည္

ိငည
္ င နေ
္ ပ႔င္းအဖြန ြဲ အစည္းအေစး တက္ေရာက္သမ
ူ ်ားစာရင္း

အဖြနအ
ြဲ စည္း

ရာထူး

အီးေမးလ္လပ
ိ စ
္ ာ

အမည္
၁

စီးေအးေမာင္ၾကည္

GAD

alternative

၂

စီးစင္းထိ ္

DOM

DG (Retd.)

uwinhtein58@gmail.com

၃

စီးသ ္းေားေအာင္

MOGE

Advisor

thanhtay3000@gmail.com

၄

ေဒးသုႏၱောေလး

Ygn OAG

Director

thandarlay9@gmail.com

၅

စီးေက်ာ္သက္

DOM

DDG

k.that2011@gmail.com

၆

စီးမ်ိိဳးုႏိင္

MGE

Director

myonaingmge@gmail.com

၇

စီးေ လင္းစိး

IRD(MoPF)

Director

naylinsoe.ird@gmail.com

၈

စီးစိးရီ

MTE

AGM

soeyee.mte@gmail.com

၉

ေဒ႔က္တာသုႏၱောေအာင္

MFMA

Chairman

khinmghan@gmail.com

Myanmar

HoD-QltSe

kmswe@emytel.com

(alternate)
၁၀

စီးခင္ေမာင္ေ

ြ (alternate)

Yangtse
Copper
၁၁

စီးေဇာ္ဘိခ ္န

MGJEA

CEC

kobobo001@gmail.com

၁၂

စီး

MGJEA

MSG

nanwinhk@gmail.com

၁၃

ေဒ႔က္တာစိ ္စင္း

MFPMF

Chairman

drseinwin.sw@gmail.com

္း၀င္
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၁၄

ေဒး မင္င မင္ငေ

၁၅

ြ (alternate)

MPRL Exp

HIA

myint.m.swe@mprlexp.com

စီးေက်ာ္သူ

MATA

MSG

kyawthutiger@gmail.com

၁၆

ေဒးမိးမိးထြ ္း

MATA

MSG

moe2tun@gmail.com

၁၇

စီးေအာင္ၿဖိိဳးေက်ာ္

MATA

Alternative

caspa007@gmail.com

၁၈

စီးသ ္နဇင္

MATA

MSG

mgthantzindawei@gmail.com

၁၉

စီးေအာင္ေက်ာ္မိး

MATA

MSG

komoe.akm@gmail.com

၂၀

စီးေစာမီေဘြဒိထြ ္း

MATA

MSG

mebwaydoh@gmail.com

၂၁

စီးရြဲလင္း မင္င

MATA

Alternative

linlin751245@gmail.com

၂၂

စီးထူးေအာင္

MATA

Alternative

mangoesdam@gmail.com

၂၃

စီးေက်ာ္စသိ ္း

MGE

၂၄

စီးမင္းသူ

MEHL

AGM

minthu209.1962@gmail.com

၂၅

စီးတိးလြင္

MEHL

AGM

officer.data13@gmail.com

၂၆

စီးထြ ္းုႏိင္ေဇာ္

Myanmar

Director

Subi
၂၇

စီး မင္ငထြ ္း

IRD

AM

myinthtun2012@gmail.com

၂၈

ေဒးစစလိ္င္

MGE

Assit Manager

၂၉

Shona Kirkwood

WB

Consultant

၃၀

စီးေရငစင္း

MGE

Manager

famouswin@gmail.com

၃၁

ေဒးယစ္ယစ္ေအး

MPRL E&P

Sr. Accountant

yin-y-ay@mprlexp.com

၃၂

ေဒးတင္ဇာထြ ္း

WB

Consultant

thtun@worldbank.org

၃၃

Amy Rot

USOM

Officer

၃၄

ေဒးေကသီခိင္

US Embassy

Economic

khaingkt@state.gov

Specialist
၃၅

စီးရြဲလင္းေမာင္

MWMU

Advance

helloylm120@gmail.com

Supervisor
၃၆

Hosana

၃၇

ေဒးေမသူေ

NRGI
ြ

MGE

hchay@resourcegovernance.gov
Office staff

maythuswe.mge.monrec@gmail.co
m

၃၈

စီးေမာ္ထြ ္း

NRGI

၃၉

ေဒးၾကွဴၾကွဴစင္း

MGE

mawng@.resourcegovernance.org
Manager
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၄၀

ေဒးခင္ပပလွိဳိင္

MOBD

AD

၄၁

ေဒးုႏွင္းေစေအာင္

IRD

AD

၄၂

ေဒးေရငရည္စင္း

IRD

SO

၄၃

ေဒးအိ ီတာ

IRD

SO

einitar1989@gmail.com

၄၄

ေဒးခင္ခင္လြင္

MOBD

Director

khinlwinjn@gmail.com

၄၅

စီး

MOBD

Deputy Director

၄၆

စီးစိးစင္း

NCS

National

nationalcoordinator@myanmareiti.or

Coordinator

g

္းစင္း

၄၇

စီးေအာင္ခိင္

NCS

DNC

aungkhine.meiti@gmail.com

၄၈

ေဒးဇင္မာၿမိိဳင္

NCS

PA

programmemanager@myanmareiti.
org

၄၉

ေဒးအိအိရည္မြ ္

NCS

PM

eieiym@gmail.com

၅၀

စီးထြ ္းေပးစီး

NCS

TS

uhtunpawoo51@gmail.com

၅၁

စီးစိးသီဟုႏိင္

NCS

Admin Officer

admin@myanmareiti.org

၅၂

ေဒးငယ္ငယ္လြင္

NCS

CO

communication@myanmareiti.org

၅၃

ေဒ႔က္တာေက်ာ္ညင ္နေမာင္

NCS

TC

kyawnyunt.maung@gmail.com

၅၄

စီးေက်ာ္သင္းေမာင္

NCS

PA

kyawthinmaun.meiti@gmail.com

၅၅

စီးတက္ထြ ္း

NCS

Admin Staff

tattunsai.meiti@gmail.com

၅၆

ေဒးေရငရည္ေအာင္

NCS

FO

finance@myanmareiti.org

၅၇

ေဒးေအးခ်မ္းေစ

NCS

CA

ayechanwai.meiti@gmail.com

၅၈

စီးဇင္ကိကိေအာင္

NCS

COA

zinkokoaung.meiti@gmail.com

ိင္
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