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 သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ 

EITI သည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရ႐ိွေသာ ဝင္ေငြမ်ား ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စံႏႈန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  

EITI ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးအေျမာက္အျမားကုိ ရ႐ိွေစပါသည္။  

 ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား ႂကြယ္ဝရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရ သန္း
(၃၅၀၀)ခန္႔ ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရွိပါလွ်င္ 
ဤအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တူးေဖာ္ျခင္းသည္ ဝင္ေငြမ်ားျပားစြာ ရေစကာ၊ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကို 
အားေပးမည့္အျပင္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
အားနည္းပါက ဤအရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ားသည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႏွင့္ 
ပဋိပကၡ တို႔ကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ EITI(သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေဆာင္ရြက္မႈ)သည္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 
က႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း အားျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကို အင္အားေတာင့္တင္း ခိုင္မာလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။     
 EITIသည္ ဝင္ေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးကို အားေပးေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းျဖစ္သည္။ ၎မွာ ႏိုင္ငံအလိုက္ကုမၸဏီမ်ားက ေပးေဆာင္ရသည့္အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
မွရရိွေသာဝင္ေငြတုိ႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ တိုက္ဆိုင္ေဖာ္ျပေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တိက်ခိုင္မာမႈရွိျပီးနိုင္ငံ၏ပကတိအေျခအေနအရ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္႐ွိေသာ နည္းစနစ္        
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ မိမိ၏ကုိယ္ပိုင္ EITIလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီး 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေစာင့္ 
ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ EITIဘုတ္အဖြ႔ဲႏွင့္၊ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ EITI 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးတုိ႔သည္ EITIနည္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ  ေစာင့္ၾကည့္ 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ား အျဖစ္ တာဝန္ယူၾကသည္။  
 

အစုိးရမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကို 
တိုက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး 
စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို အားေကာင္းေစျပီး တည္ျငိမ္မႈအားနည္းေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။  
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးရေသာေၾကာင့္၊ 
မွ်တေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ခြင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရ႐ွိေစပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး၊ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ၊ 
ပို၍တည္ၿငိမ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္မွေန၍လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရပါသည္။  
ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္း က႑အေၾကာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရ႐ွိျခင္း၊ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ 
အျခားအင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္သည့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈဝန္းက်င္ရွိျခင္း စသည့္  
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိေစပါသည္။  
 
ပိုမ္ိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တရားမွ်တေသာယွဥ္ျပဳိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ စြမ္းအင္လုံုျခံဳမႈ ပုိမုိရ႐ိွ 
ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ စြမ္းအင္တည္ၿငိမ္မႈ ပိုမုိရ႐ွိလာျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 
တြင္ ေရ႐ွည္ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးပြားလာႏိုင္ပါသည္။ (ဤသို႔ျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ယုံၾကည္အားထားမႈ တိုးပြားလာႏိုင္ပါသည္)။  

EITI စံႏႈန္းတြင္ အဓိက အဂၤါရပ္ (၂) ခု ႐ိွသည္။  ကုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရထံသုိ႔ မည္မွ်ေပးေဆာင္ရေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔ 
မည္မွ်ရ႐ွိေၾကာင္းတို႔ကို EITI အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္း။  

ကုမၸဏီမ်ား  
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားကုိ 

ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္း 

EITI အစီရင္ခံစာ  
အစီရင္ခံစာ၌ အခြန္ႏွင့္ ခိုင္ေၾကးတို႔ကို 
သီးျခားစီ ေဖာ္ျပေပးၿပီး၊ အတည္ျပဳျခင္း  

အစုိးရမ်ား 
ရရိွေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ  

ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္း 

က
ုမၸဏ

ီမ်ာ
း  

အရပ္ဖက
္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား  

အစုိးရမ်ား  

သုံးပြင့္ဆုိင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔  
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သုံးပြင့္ဆုိင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ(MSG) သည္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၏ EITI လုပ္ငန္းစဥ္ မည္သို႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံစာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား  

အေျခခံကာ လူထု အသိပညာျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏အရင္းအျမစ္ မ်ားကို မည္သို႕ အက်ိဳးရိွစြာ စီမံခန္႕ခြသဲင့္သည္ ကိုအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွလာ ၾကသည္။ 

 

 
 

 
 လိုင္စင္ႏွင့္ 

 ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား 

 
      ထုတ္လုပ္မႈ 

         ႏႈိးေဆာ္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

 
           အခြန္ေကာက္ခံျခင္း 

EITI စံႏႈန္း 

 
 ဝင္ေငြ အက်ိဳးအျမတ္ 

 ခြေဲဝျဖန္႔ျဖဴးျခင္း 

 
အသံုးစရိတ္ 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 

        EITI အစီရင္ခံစာ                  
 
 
 
       

အစိုးရအခြန္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ေပးေဆာင္ေသာ 
အခြန္ေငြမ်ားကို EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရၿပီး 

လြတ္လပ္စြာဆန္းစစ္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  

ကုမၸဏီမ်ား မွ 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားကုိ  

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း 

အစုိးရအေနျဖင့္ 

ရရိွေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ  
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ား 

ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဆုိင္မႈ 

ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

(တုိက္တြန္းသည္)** 

အက်ိဳးအျမတ္ ခြေဲ၀မႈ 
(တိုက္တြန္းသည္)** 

ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ားသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ 

အသုံးစရိတ္မ်ား  

(**) အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားကို EITI အစီရင္ခံစာတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚ ေစသည့္အတြက္ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္  
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား 

တဆင့္ လႊေဲျပာင္း  
ေပးေခ်မႈမ်ား** 

ကု
မၸဏီ

မ်ာ
း  

အစုိးရမ်ား  

အ
ရပ္ဖက္

အ
ဖြဲ႔မ်ား  

အျခားထုတ္ေဝထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိရာသို႔  ရည္ညႊန္းေပးရပါသည္။ 

အျခားထုတ္ေဝထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိရာသို႔  ရည္ညႊန္းေပးရပါသည္။ 
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သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသုံးစြဲေနသည့္ႏုိင္ငံတုိင္း E I T Iစံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါ EITIစံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းေနေသာ အစုိးရအေနျဖင့္ EITIအဖြ႕ဲ၀င္ေလာင္းႏိုင္ငံ (Candidate Country) ျဖစ္ရန္ 
အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ EITI ဘုတ္အဖြ႕ဲ သုိ႕ ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္ ေလးဆင့္ 
ရွိပါသည္။ထိုအဆင့္ မ်ားမွာ.... 
 
(၁) အစိုးရသည္ EITI ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ႐ွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အမ်ားသိေစရန္ 

ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရမည္။  
(၂)  အစိုးရသည္ EITI ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိစၥတြင္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳမည့္ အဆင့္ျမင့္အရာ႐ိွတစ္ဦး ကုိ 

ခန္႔ထားျခင္း (သို႔) အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႔ကို  ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ 
(၃) အစိုးရသည္ EITI ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး EITI ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိစၥကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မည့္ 
သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔(MSG) ကို ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္။  

(၄) သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔(MSG) အခြန္ေငြမ်ားတုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း 
အတြက္သက္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအတိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား အခိ်န္မီျပီးစီးေအာင္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြ ဲ
ရမည္။ 

EITI လိုက္နာသူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ (Compliant Country) ျဖစ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းကာလ 
အတြင္း နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
 
(၁) EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔(MSG)မွထိေရာက္စြာ ၾကီးၾကပ္မႈ ေပးရပါမည္။ 
(၂)  EITI အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အခ်ိန္မီွ ထုတ္ျပန္ရပါမည္။ 
(၃) EITI အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္  သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္စပ္သတင္း 

အခ်က္အလက္ (EITI စံႏႈန္း သရုပ္ျပပုံတြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္)မ်ား ပါဝင္ရပါမည္။  
(၄)  EITI အစီရင္ခံစာတြင္ အစုိးရမွ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွေသာ 

အခြန္၀င္ေငြမ်ားကို အျပည့္အ၀ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းႏွင့္  ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ားမွအစုိးရကုိ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ေပးေငြမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းအား ျပည့္စုံစြာ  

 ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
(၅)  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံနႈန္းမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သုံးရာတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ 
(၆)  EITI အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ရွင္းလင္းတိက်မႈရွိျခင္း၊ အလြယ္တကူနားလည္ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု 

အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွီဖတ္ရႈႏုိင္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး လူထုအတြင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုံသံုးသပ္မႈမ်ား အတြက္ 
အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ရမည္။ 

(၇)  ပါဝင္ပက္သက္သူ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ EITI အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ 
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
သင္ခန္းစာမ်ား ရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။     

နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ EITI ကို မည္သို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္နည္း။ 

 EITI အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာနုိင္ရန္.... 

EITI အဖြဲ႔႕ဝင္ေလာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လိုလ်ွင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရမည္ျဖစ္သည္။ ထို ႔ေနာက္ တစ္ႏွစ္ခြခဲန္႔ အခ်ိန္ယူၿပီး၊ EITI အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ရမည္။ 
ထိုအစီရင္ခံစာ၌ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မွဳအတြက္ေပးရေသာ အခြန္၊ ခိုင္ေၾကး၊ စာခ်ဳပ္ဆုေၾကး အစရွိေသာအခြန္အခမ်ားနွင့့္ ပတ္သက္၍ ကုမ ၸဏီမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ 
ထိုအခြန္အခမ်ားကုိလက္ခံရ႐ွိသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ေျပာဆုိခ်က္တို ႔ကို တိုက္ဆိုင္ေဖာ္ျပရသည္။ ထိုမွတဆင့္ EITIကုိလုိက္နာသူအဆင့္အတန္း (Compliant Status) ရ႐ိွဖုိ႔ဆိုလွ်င္ 
ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံသည္ EITI အတည္ျပဳခ်က္ ကုိရ႐ိွေအာင္ေဆာင္႐ြက္ ရမည္။ အတည္ျပဳခ်က္တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ႐ွိေသာ တိုးတက္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ EITI လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
အစီအမံမ်ားပါ႐ိွသည္။  
ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ EITI လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ျပည့္မီေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ EITI ဘုတ္အဖြ႔ဲ (International EITI Board) က ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံသည္ EITIကုိလုိက္နာသူနုိင္ငံ (Complaint 
Country) အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ တိုးတက္မႈမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို အျပည့္အ၀ျပည့္မီျခင္းမ႐ွိပါက အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း 
အဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းထားေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အရာေရာက္ေသာတိုးတက္မႈမ်ား မ႐ိွပါလွ်င္ ဘုတ္အဖြဲ႔က ထိုႏိုင္ငံ၏ EITI အဆင့္အတန္းကို  ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။  
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ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေပါင္း (၃၉) ႏိုင္ငံသည္  EITI ကုိ 
 ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္႐ိွေနၾကၿပီ 
 ျဖစ္သည္။ 

ယခုအခါ၌ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၃)ႏိုင္ငံသည္ EITI လိုက္နာသူအဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံ ျဖစ္ေနျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။  ၎တို႔မွာ အယ္(လ္)ေဘးနီးယား၊ အာဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ဘူကီနာဖာဆုိ၊  
အလယ္ပိုင္း အာဖရိက သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ဂါနာ၊ အီရတ္၊ ခါဂ်စ္ သမၼတႏိုင္ငံ (Kyrgyz 
Republic)၊ လိုင္ေဘးရီးယား ၊ ေမာရစ္ေတးနီးယား၊ မာလီ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ 
ပီ႐ူး၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ာ(Niger)၊ ေနာ္ေဝ၊ ကြန္ဂုိ သမၼတႏုိင္ငံ၊ တန္ဇန္နီးယား၊ 
တီေမာ-လက္စတစ္(စ္)(T i m o r - L e s t e )၊ တုိဂုိ၊ ယီမင္ ႏွင့္ ဇမ္ဘီးယား 
ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားေသာ (၁၆) ႏုိင္ငံသည္  EITI အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း 
အဆင့္အတန္း ရ႐ွိထားျပီး ၎တုိ႔မွာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကင္မရြန္း၊ ခ်တ္ဒ္၊ ကြန္ဂို 
ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂြါတီမာလာ၊ ဂီနီ (Guinea)၊ ဟြန္ဒူးရပ္(စ္)၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ 
ကာဇက္စတန္၊ မက္ဒါဂက္စကား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊  ဆီယာရာလီယြန္ (Sierra Leone)
၊ေဆာင္တိုမီႏွင့္ ပရင္စီပီ(SaoTome’ and Principe)၊ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစု၊ 
တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ထရီနီဒက္၊ တိုဘာဂို (Tobago) ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ဤႏုိင္ငံမ်ားအနက္ (၃၃)ႏုိင္ငံသည္ EITI အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေပးေဆာင္ရေငြမ်ား 
ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ မတူကြျဲပားေသာ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ (၁၆၀)တို႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတူတကြ ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။ 
ကုိလံဘီယာ၊ ျပင္သစ္၊ ပါပူအာနယူးဂီနီ၊ ျဗိတိန္၊ ယူကရိန္း၊ ျမန္မာႏွင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတုိ႔က EITI ကိ ု
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က႐္ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကၿပီး သတ္မွတ္ 
ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရး အတြက္ ေရွ႕႐ႈေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။ 

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ (၈၀)ေက်ာ္ 
တုိ႔က EITI ကုိ အစဥ္တစုိက္  ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ ႐ိွၾကသည္။  

ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ေရနံ၊ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ (၈၀)ေက်ာ္တို႔က EITI ကုိ 
အားေပးေထာက္ခံၾကကာ၊EITI လုပ္ငန္းတြင္တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္(ႏိုင္ငံအလိုက္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
လုပ္ငန္းရွင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္)။ ထုိ႕အျပင္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏေဒၚလာ(၁၉)ထရီလီယံေက်ာ္ကုိစီမံခန္႕ခြလဲ်က္ရွိေသာနုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။  

အစုိးရမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အမ်ားအျပားက EITI ကုိ 
အားေပး ေထာက္ခံၾကသည္။  

 အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက EITIတြင္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ကမာၻတလႊား႐ွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ (NGO) 
အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရ႐ိွေသာ 
"သင့္ေပးေဆာင္ရေငြကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပပါ" (Publish What You Pay) 
လႈပ္႐ွားမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ EITIတြင္ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ ၾကသည္။ EITI 
ကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔နွင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား 
ပါဝင္သည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ား ကိုသာမက EITI ျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ     ကူညီ ေထာက္ပံ့   
ေပးသည္။  
 အစိုးရအမ်ားအျပား (ၾသစေတးလ်၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ကေနဒါ၊ 
ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ စပိန္၊ 
ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ျဗိတိန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (စသည္တို႔—) 
ကလည္း EITI ကို ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္။ ဤအစိုးရမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ နွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အရ သာမက တိုင္းျပည္ 
အဆင့္အရပါ ေပးသည္။  
 အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအား ဘ႑ာေရး  
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႔ဘဏ္မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အလွဴ႐ွင္ေပါင္းစံု 
ထည့္ဝင္ေသာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း) ေပးသည္။  
 EITI ကို ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၊ ဂ်ီ8 (G8)၊ ဂ်ီ20 (G20)၊ 
အာဖရိကသမဂၢ၊ International Organization of La Francophonie 
ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ၊ အစရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တို႔က ေထာက္ခံခ်က္မ်ား 
ေပးထားသည္။  

လိုက္နာသူႏိုင္ငံမ်ား  
အသင္းဝင္ေလာင္း ႏိုင္ငံမ်ား  
ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းခံရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား    
EITIအေကာင္အထည္ေဖၚရန္  
ေၾကညာထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား 

EITI Secretariat Office 
Ruselokkveien 26,  
0251 Oslo, Norway  
Email: secretariat@eiti.org 
Website: www.eiti.org  
Tel: +47 222 00 800 
Fax: + 47 228 30 802 

 

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက  EITI ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ www.eiti.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျပီး  EITI Newsletter ကို ေတာင္းယူႏုိင္သည္။  

Myanmar EITI National Coordination Office 
(MDRI-CESD) 
No.35B/15, Level 2-B, New University Avenue Road, 
Bahan Township, Yangon, Myanmar.  
Email: info@myanmareiti.org, myanmareiti@gmail.com 
Website: www.myanmareiti.org 
Tel: (+95-9) 250066126 
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