
  
သဘာဝတငွ်းထကွ်သယံဇာတများ ပငွ်လ့င်းြမင်သာမ ေဖာ်ေဆာင်ေရးအဖွဲ(EITI) အရ ိုင်ငံများအေနငှ် ့၎င်းတို၏ သဘာဝသယံဇာတ
ကဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ေဖာ်ထတု်ရမည်ြဖစ်သည်။ ၂ဝ၁၆ ခုစှ်တငွ် ြမန်မာ EITI (MEITI ဟ ုေခေဝသည်)့သည်
ေရနံငှ်သ့ဘာဝဓာတ်ေငွှင် ့သတတငွ်းကများငှ် ့ပတ်သက်သည် ့၎င်း၏ပထမဦးဆံးုအစရီင်ခံစာကို ထတု်ေဝခဲသ့ည်။ ဇန်နဝါရီလ
၂ဝ၁၉ တွင် MEITI သည် သစ်ေတာငှ်ပ့တ်သက်သည် ့ ၎င်း၏ပထမဦးဆံးုအစရီင်ခံစာကို အပးီသတ်ြပစုိုင်ခဲသ့ည်။ ဤရငှ်းလင်းချက်
သည် MEITI ၏ ၂ဝ၁၄ ငှ် ့၂ဝ၁၅ ဘာေရးစှ်အား လမ်း�ခံသည် ့သစ်ေတာဆိုင်ရာအစရီင်ခံစာများမ ှအဓကိေတွရှိချက်များငှ် ့ကာွဟ
မများအား �ခံငံေုဖာ်ြပ ေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။

  
ိုင်ငံပိုင်ြမန်မာသ့စ်ေတာလပု်ငန်း (MTE) တစ်ဦးတည်းသာလင ်သစ်ခတု်လှဲ၊ ထတု်လပု်၊ 
ေရာင်းချခငွ်ရ့ှိသည်။ သိုေသာ် MTE ၏အစရီင်ခံစာအရ ၎င်းသည ်သစ်ခတု်လှဲမ၏ သံးုပံုစှ်
ပံအုား ပဂုလကိကထံသို လဲေြပာင်းပးီ subcontract ေပးထားသည်။
 
သိုေသာ် အစိုးရက အစရီင်ခံထားသည် ့သစ်ေတာဆိုင်ရာဝင်ေငအွားလံးုနးီပါး၏ ဇာစ်ြမစ်
မာှ MTE ြဖစ်ပးီ၊ အစိုးရ၏ စစုေုပါင်းသစ်ေတာဆိုင်ရာဝင်ေငမွှ ဝ.၇% သာ ပဂုလကိကမ ှ
ရရှိြခင်းြဖစ်သည ်- ၎င်းသည ်အြမတ်အစနွ်းနည်းေနြခင်းငှ်/့ သိုမဟတု် အခွန်ေရာှင်တမိ်း
ြခင်းကို ြပသေနသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ EITI ၏ ပထမဦးဆံးု သစ်ေတာ
ဆိုင်ရာအစရီင်ခံစာများက ဘာလဲ။

  
၂ဝ၁၄ ငှ် ့၂ဝ၁၅ ဘာေရးစှ်များအတငွ်း   ဗဟိုအစိုးရသည ်သစ်ေတာငှ်ဆ့က်စပ်သည်ဝ့င်ေင ွ
အေမရကိန်ေဒလာ ၁.၃ ဘလီယီံ   (ြမန်မာကျပ် ၁.၄ ထရလီယီံ) ရရှိခဲ့ေကာင်း MEITI ၏ 
အစရီင်ခံစာထဲတငွ် ေဖာ်ြပထားသည်။ ၎င်းသည ်  အစိုးရ၏ အစရီင်ခံထားသည် ့စစုေုပါင်းဝင်ေင၏ွ 
၉% ြဖစ်ေသာ်လည်း စစုေုပါင်းြပည်တငွ်းအသားတင်ထုတ်လပု်မ   (GDP) ၏ ၁% သာ ရှိ   သည်။

  
ေရနံငှ့်သဘာဝဓာတ်ေငွှင့် သတတငွ်းကများငှ့် မ
တူသည်မာှ အစရီင်ခံစာတငွ်တင်ြပထားေသာ   
အစိုးရ၏သစ်ေတာကငှ့်ဆက်စပ်သည့် ဝင်ေငအွားလံးု
နီးပါးမာှ အခွန်များ (tax)   ငှ့် MTE ၏ အြမတ်အစနွ်းများမရှရှိ
ြခင်းြဖစ်သည်။ သစ်ေတာကမရှရှိေသာ   အခွန်ေတာ် 
(royalty) သည် ဝင်ေင၏ွ ဝ.၄% သာ ရရှိသည်။

68%0.7%

  
ြပည်ေထာင်စဘုတ်ဂျက်ေအာက်ရှိ ကိုယ်ပိုင်ရန်ပံေုင/ွ အြခားစာရင်းတငွ် ထည့်သငွ်းထား
ေသာ ိုင်ငံပိုင်လပု်ငန်း အြမတ်အစနွ်းများ၏ေဝစသုည် အများြပည်သလူက်လမှ်းမမီိုင်ပါ။ 
MEITI ၏ အစရီင်ခံစာများအရ MTE အေနြဖင့်ထနိ်းသမိ်းခငွ့်ရှိသာ အြမတ်အစနွ်းေဝစမုာှ 
၅၅% ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် MEITI သစ်ေတာအစရီင်ခံစာများက ေဖာ်ြပေနသည်မာှ MTE သည ်
အြမတ်အစနွ်း၏ ၇၄% ၊ေဒလာ ၁ ဘလီယီံအား ၎င်း၏ “ကိုယ်ပိုင်ရန်ပံေုင/ွ အြခားစာရင်း" 
များအာက်တငွ် ထားရှိသည်ကို ေတွရပါသည်။
  
စမီံကနိ်းငှ်ဘ့ာေရးဝန်ကးီဌာန၏ အဆိုအရ MTE ၏ ြပည်ေထာင်စဘုတ်ဂျက်ေအာက်ရှ ိ
ကိုယ်ပိုင်ရန်ပံေုင ွ/အြခားစာရင်းများမာှ “ဘတ်ဂျက်လိေုငြွဖည်ဆ့ည်းမ” ငှ် ့“ပညာေရး၊ 
ကျန်းမာေရးငှ်အ့ားကစား၊ လမူဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ေရးငှ် ့ြပန်လည် ေနရာချထားေရး” 
ကဲသ့ိုေသာ “ဝင်ေငမွရှိ သည် ့ဝန်ကးီဌာနများ” အတွက် အသံးုြပ ြခင်းြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ထို
ရည်ရ�ယ်ချက်များအတကွ် ခွဲေဝချေပးသည်ပ့မာဏများအား အစရီင်ခံ ထားြခင်း မရှိပါ။

 

စစုေုပါင်း GDP ၏ % အစိုးရဝင်ေငစွစုေုပါင်း၏ %

သစ်ထတု်လပု်မအစိုးရ၏ သစ်ေတာငှ်ဆ့က်စပ်သည်ဝ့င်ေငွ

ြမန်မာိုင်ငံ၏ သစ်ေတာကမ ှအစရီင်ခံထား
ေသာ ဗဟိုအစိုးရ၏ဝင်ေငွ

သစ်ေတာက၏ အစိုရဝင်ေငတွငွ် အခွန်ေတာ် (royalty) ပါဝင်မ ရာခိုင်န်း
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(အေမရကိန်ေဒလာ ၁ ဘလီယီံ)

MTE “ကိုယ်ပိုင်ရန်ပံေုင ွ/အြခား
စာရင်းများ”
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74% 26%

ပဂုလကိက၏ ပါဝင်ြဖည်ဆ့ည်းမများ
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ြမန်မာိုင်ငံ EITI ၏ ပထမဦးဆံးု သစ်ေတာဆိုင်ရာ
အစရီင်ခံစာများ ပံုှိပ်ထတု်ေဝြခင်းသည ် ပငွ်လ့င်းြမင်သာမအတွက် အဓကိေြခလမှ်း တစ်ခကုို ကိုယ်စားြပသည်။ သိုေသာ်လည်း အချိေသာ
အချက်အလက်များမာှ မြပည်စ့ံ ု ြခင်း သိုမဟတု် ကွဲလွဲေနြခင်းများ ြဖစ်ေနသည်။ အမျိးအစားခွဲြခားသတ်မတှ်ိုင်ရန်အတကွ် EITI ၏ ကမ�ာစ့ံန်းများ
အား လိုက်နာရန် လိုအပ်မည်။

… ြမန်မာိုင်ငံ EITI ၏ ပထမဦးဆံးု သစ်ေတာ ဆိုင်ရာအစရီင်ခံစာတငွ် ပါဝင်
ရန် လိုအပ်ေနခဲ့သည် အေကာင်းအရာများ။
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 ၂ဝ၁၄ ငှ် ့၂ဝ၁၅ ဘာေရးစှ်များအတငွ်း MTE   သည် အေရာင်းထက ်အြမတ်အစနွ်း
တွင် ေဒလာ ၂၉၅   မလီယီံ ပို၍ အစရီင်ခံထားသည်။ MTE ေဖာ်ြပသည် ့စးီပာွးေရးအ
ေရာင်းခနွ်ပမာဏ (Commercial   sales tax)အေပတငွ်အေြခခံ၍တကွ်ချက်ရာတငွ ်  
စစုေုပါင်းအေရာင်းမာှ ေဒလာ ၅.၄ ဘလီယီံအထက် ရှိသည်။
MTE အစရီင်ခံထားသည် ့  ကန်းသစ်ထတု်လပု်မ၏ ၃၂% ငှ် ့သစ်မာထတု်လပု်မ၏ ၆% တို
ငှ် ့ညမီေသာ   တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆးီမအား ြမန်မာိုင်ငံ၏ သစ်ေတာဦးစးီဌာန (FD)   က 
အစရီင်ခံထားသည်။ ဖမ်းဆးီမများ၏ ပမာဏသည်   ကးီမားေသာ်လည်း ဒဏ်ေငွ
ေကာက်ခံြခင်းအား အစရီင်ခံထားြခင်းမရှပိါ။ သိုေသာ်   ဖမ်းဆးီခဲသ့ည်သ့စ်များ ြပန်လည်
ေရာင်းချ ြခင်းမဝှင်ေင ွေဒလာ ၂.၃   မလီယီံရရှိြခင်းကုိ FD က အစရီင်ခံ ထားသည်။ 
 
 
 
 

  
MEITI အစရီင်ခံစာများတငွ်ပါဝင်သည် ့  အစိုးရ၏အချက်အလက်များမာှ သစ်ေတာ 
က၏ အစတိ်အပိုင်းတစ်ခသုာ ပါဝင် သည်။   ဥပမာအေနငှ် ့၂ဝ၁၄ ငှ် ့၂ဝ၁၅ 
ဘာေရး စှ် ၂ စှ်အတငွ်း တတု်ိုင်ငံသို   သစ်တင်ပိုမအား ေဒလာ ၂၉ မလီယီံ ဟ ု
ြမန်မာိုင်ငံမ ှအစရီင်ခံေသာ်လည်း   တတု်ိုင်ငံ၏အစရီင်ခံချက်များအရ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ
သစ်တင်သငွ်းမသည် ေဒလာ ၅၅ဝ   မလီယီံေကျာ် ရှိသည်။ ကနု်လမ်းေကာင်းမ ှနယ်စပ်
ြဖတ်ေကျာ်ကနု်သွယ်မအား   တားြမစ်ထားသည်အ့ြပင် သစ်အလံးုလိုက်တင်ပိုမကိုပါ 
တားြမစ်ထားေသာ်လည်း   သစ်တင်သငွ်းမအများစ၏ု (>၈ဝ%) သည် ကမူင်းသို နယ်စပ်
ြဖတ်ေကျာ်၍   သစ်အလံးုလိုက်တင်သငွ်းြခင်း ြဖစ်သည်။

  
ထိုြပင် MTE ငှ် ့FD တိုသည် များစာွကွဲလွဲသည် ့ထတု်လပု်မစာရင်းအင်းများကိလုည်း 
အစရီင်ခံထားသည်။ ဘာေရးစှ် ၂ စှ် အတွင်း ကန်းသစ်ထတု်လပု်မမာှ ၁ဝ၄,၄၁၂ 
hoppus တန် ရှိေကာင်း MTE က အစရီင်ခံသည်။ ထိုကာလအတွက်ပင် ကန်းသစ်
ထတု်လပု်မသည် ၂၇၄,၆၈၅ hoppus တန် ရှိသည် ဟ ုFD က အစရီင်ခံ ပးီ၊ ၎င်းသည ်စှ်စဉ် 
သစ်ခတု်လှဲိုင်သည် ့ပမာဏသတ်မတှ်ချက် (AAC) ထက် စှ်ဆ ေကျာ်လနွ်ေနပးီ ေရရညှ်
တည်တံမ့မရှိိုင်သည် ့ခုတ်လှဲမအတိုင်းအတာများကုိ ြပသေနသည်။

ကန်းသစ်လံးုများ၏ အေရာင်းပမာဏများငှ် ့ေရာင်းရန်ရှေိနေသာ ကန်း
သစ်လံးုများ၏ပမာဏတိုအား ိင်းယဉှ်ြခင်း အစရီင်ခံထားသည် ့ခုတ်လှဲြခင်း၊ ဖမ်းယ ူသမိ်းဆည်းြခင်းငှ် ့သိုေလာှင်

ထားြခင်း ပမာဏတိုထက် ပို၍ကးီမားေသာ ကန်းသစ်လံးုေရာင်းချမ
ပမာဏအား MTE က အစရီင်ခံထားသည်။ ပို၍ေရာင်းချထားသည် ့
ကန်းသစ်လံးုများ မည်သည် ့သစ်ေတာဧရယိာ၊ မည်သည်ေ့နရာမ ှရရှိ
ထားသည်ကို ေြဖရငှ်းထားြခင်း မရှိပါ။

  
ထတု်လပု်မသည် စမီံကနိ်းတစ်ခခုျင်းအလိုက်   အစရီင်ခံထား
ေသာ်လည်း ဝင်ေငမွျားအား စမီံကနိ်းတစ်ခခုျင်းအလိုက်
အစရီင်ခံထားြခင်း   မဟတု်ပါ။ ထို ေကာင် ့ဝင်ေင၏ွဇာစ်ြမစ်
မာှ ရငှ်းလင်းမမရှိပဲ   ကမုဏ၏ီစမွ်းေဆာင်ရည်အား အကဲြဖတ်
ရန် သိုမဟတု် အခွန်တိမ်းေရာှင် ြခင်းတိုကို   ရာှေဖေွတွရှိရန် 
ခက်ခဲသည်။

EITI ၏ ကမ�ာလံးုဆိုင်ရာစံန်းများေအာက်တငွ် လပု်ဆာင်ရ
မည့်သတ်မတှ်ချက်တစ်ခြုဖစ်ေသာ်လည်း ခွင့်ြပချက်များ
ထတု်ေပးသည့် လပု်ထံးုလပု်နည်းများအား MEITI သစ်ေတာ
အစရီင်ခံစာများထဲတငွ ်
ရငှ်းလင်းစာွေဖာ်ြပထားြခင်းမရှပိါ။ ထိုသတင်းအချက်အလက်
သည် ပငွ့်လင်းြမင်သာမ ြမင့်တင်ရန်ငှ့် မတသည့် လပု်ငန်း
အေနအထား ေဖာ်ထတု်ရန်အတွက် အဓကိကျသည်။

Sub-contractor များအား MTE က လပု်ခငှ်ေ့ထ၍ေပးသည် ့
(compensate) လပု်ငန်းစဉ်သည် ရငှ်းလင်းမမရှိသည်အ့ြပင် သစ်
များအား ေလလံတင်ြခင်းမရှဘိဲ ဝယ်ယသူမူျားထံ တိုက်ိုက်
ေရာင်းချဖို ဆံုးြဖတ်ချက်ချရာတငွ် အသံးုြပ သည်လ့ပု်ငန်းစဉ်
သည်လည်း ရငှ်းလင်းမမရှိပါ။ ၎င်းေကာင် ့လပု်ခငှ်ေ့ထ၍ေပး
သည် ့သစ်ပမာဏ အတိုင်းအတာငှ် ့အေရာင်းများသည ်မတ
သည်ေ့ဈးကကွ်ေဈးန်းများြဖင် ့ြပလပု် ေနြခင်းရှ၊ိမရှိတိုကို 
အကဲြဖတ်သတ်မတှ်ရန် ခက်ခဲသည်။

တရားဝင်ပိငု်ဆိုင်မငှ့်ဆက်စပ်သည့် သတင်း အချက်အလက်
များအား MEITI   အစရီင်ခံစာ များထဲတငွ် ထည့်သငွ်းေဖာ်ြပ
ထားသည်။ သိုေသာ် အကျိးအြမတ်များအား မည်သကူ   ရရှိ
မည်ကို ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှဘိဲ - ၎င်းမာှ ၂ဝ၂ဝ EITI ၏ကမ�ာလံးု
ဆိုင်ရာစံန်းေအာက်တငွ် လပု်ေဆာင်ရမည့်သတ်မတှ်ချက်
တစ်ခြုဖစ် သည်။

ကန်းသစ်ထတု်လပု်ြခင်း
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Industries Transparency Initiative (MEITI), 2019.

ြမန်မာိုင်ငံမ ှအစရီင်ခံသည် ့တင်ပိုမများ၏ တန်ဖိုးငှ် ့
တတု်ိုင်ငံမ ှအစရီင်ခံသည် ့တင်သငွ်းမများ၏တန်ဖိုး

တိုအား ိင်းယဉှ် ြခင်း 

MTE အစရီင်ခံထားသည် ့အေရာင်းများငှ် ့
အြမတ်အစနွ်းများ


