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မူဝါဒမွတ္စု

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္

ၿပီးခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအစုိးရစနစ္ကို 
ဦးတည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အစိုးရလႊမ္းမိုးသည့္ 
စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာမႈ 
စသည္တို႔ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါသည္။ ဗဟုိဦးစီးစနစ္အား ပိုမို 
ႀကီးမားစြာ ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းကိုလည္း သက္ေသျမင္ခဲ့ၾကရၿပီး  
ျဖစ္သည္။  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ားဖြဲ႔စည္း 
ျခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အေလ့အထအသစ္မ်ားကို ထူေထာင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အားေကာင္းခိုင္မာ 
ေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးျမင္သာထင္သာရွိမႈကို တိုးတက္ေစရန္ 
ထင္ရွားသည့္ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
က ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ ႔စည္းျခင္း၊ 
ဗဟိုဘဏ္ကို ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေငြတိုက္ဌာနကို 
အသစ္ဖြဲ ႔စည္းလိုက္ျခင္းတို႔သည္ လက္ရွိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ စနစ္အား ျပဳျပင္ၿပီး ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းလိုေသာ အစိုးရ၏ 
စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားမႈမ်ားကို ျပသသည့္ ကနဦးေျခလွမ္းအခ်ိဳ႕ 
ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္ 
စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အရအသုံး 
ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ေပးထားလိုက္ျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ မိမိ 
၏ အရအသုံးေငြစာရင္း ျမင္သာထင္သာရွိမႈကို တိုးတက္ေစလို 
ေသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
အရအသုံးေငြစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု အရအသုံးေငြစာရင္းမွ 
သီးျခားခြဲထုတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အား ၎တုိ႔ကိုယ္ပုိင္ အရအသုံးေငြစာရင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ 
ႏုိင္ေစရန္ ပုိမုိႀကီးမားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ေပးအပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ပုံေငြလ်ာထားရန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေရး 
လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား (မွ်ေဝထားသည့္ ရေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ 
ႏွစ္ရပ္ေပါင္း) ကို မ်ားစြာမွီခိုေနရသည္ဆိုသည့္တိုင္ အခြန္ႏွင့္အခ 
၁၉ မ်ိဳးကုိ ေကာက္ခံရမည့္တာဝန္ ရွိပါေသးသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြ 
အစုအေပါင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ 
လ်ာထားမႈမ်ားတြက္ခ်က္ရာတြင္ ၫႊန္းကိန္းေျခာက္ခုပါ ႐ုိးရွင္း 
ေသာ တြက္ခ်က္နည္္းကို အသုံးျပဳထားသည့္ ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရး 
မူေဘာင္ေပၚ၌ အေျချပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ အသုံးစရိတ္ အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဴပ္ေရးစနစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုမွ တိုက္႐ုိက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေရာက္ရွိ 
ေနသျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ 
မ်ား လ်ာထားပိုင္ခြင့္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

အစိုးရ၏ အဓိကမူဝါဒအေထာက္အထားျဖစ္ေသာ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ 

ေငြစာရင္းသည္ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ ပင္မနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းသည္ အစိုးရ၏ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္ 
ႏွစ္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ဦးစားေပးသတ္မွတ္ပုံ 
ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ရရွိေစသည့္ နည္းႏွင့္ လိုခ်င္သည့္ရလဒ္မ်ား 
ေအာင္ျမင္ရရွိေစရန္ အရင္းျမစ္မ်ား လ်ာထားပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပရပါ 
သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲမႈမွာ ယခင္က 
အေလ့အထမ်ားက ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ အထက္မွေအာက္သို႔ 
ေမာင္းႏွင္ေသာ၊ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေသာ ပုံစံျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္ 
ကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာလတြင္ 
ထုတ္ျပန္ေသာ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲမႈ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
ျဖန္႔ေဝစာျဖင့္ စတင္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ 
အတြက္မႈ ၎ျဖန္႔ေဝစာကို ႏိုဝင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းမွသာ ျဖန္႔ေဝ 
ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရအသုံးေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္မွာ အရင္းအျမစ္မ်ား
ထိေရာက္စြာသုံးစြဲေစသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တာဝန္ခံယူမႈ 
ထက္ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈ အခ်ိန္လြန္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ 
လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ျဖစ္စဥ္အေပၚ အားျပဳထားသည့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚတြင္ စူးစိုက္ထားပါသည္။ ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္
သာမန္အသုံးစရိတ္အၾကား ထပ္မံခြဲျခားျခင္းႏွင့္ မလုံေလာက္ 
ေသာ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈစနစ္မ်ားက တစ္ဖက္တြင္ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္တို႔အၾကား ရွင္းလင္းစြာခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
ဆုံး႐ႈံးေစၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ (ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲ အေကာင္ 
ထည္ေဖာ္လိုက္သည့္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား၏) ေမွွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား 
ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကို တားဆီးထားပါသည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကန္႔သတ္ထားၿပီးေသာ 
ျပန္လည္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို လက္ခံံရရွိပါသည္။ အကဲျဖတ္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ထိုအစီရင္ခံခ်က္မ်ားအား ရသုံး 
ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမေတြ ႔ရွိရေခ်။ အစုိးရသည္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ 
အစီရင္ခံစာကို ဌာနတြင္းစံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန၏ သံုးသပ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဌာနမ်ားကုိယ္တိုင္၏ သံုးသပ္ခ်က္ 
ထက္ ပို၍အားထားရပါသည္။စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အကန္႔အသတ္ 
ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းနာခံမႈ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ားက စည္းမ်ဥ္းနာခံမႈဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုး 
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ျပန္လည္အႀကံေပးမႈအခ်ိဳ႕ကုိသာ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 
စာရင္းစစ္ျခင္း၏ ဦးတည္ထားခ်က္မွာ စနစ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ကို 
စစ္ေဆးျခင္းထက္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကုိသာျဖစ္ပါသည္။ ဌာနတြင္း 
စာရင္းစစ္စနစ္တစ္ခုကို မၾကာေသးမီကမွ ဖြဲ ႔စည္း ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး 
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ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားကိုလည္း အက်ဥ္းမွ် ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေပးထားသည့္ အေျခအေနတြင္သာ ရွိပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိဆိုရ 
လွ်င္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္၏ အခန္းက႑မွာ ဆိုင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား တင္ျပၿပီးႏွင့္ မတင္ျပခင္ အေျခအေနရွိ အသုံးစရိတ္ 
အားလုံးကို ဆိုင္ရာ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္ စာရင္းေရးသြင္း 
ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္  လႊဲေျပာင္းမႈအားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထား 
ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုသာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္အတြက္ ယင္း 
လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း၌သာ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ခံထား 
ရပါသည္။ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္လက္စြဲတစ္ရပ္ကို မိတ္ဖက္မ်ား၏ 
ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီးေသာ္လည္း အစုိးရက လက္ခံသုံးစြဲျခင္း 
မရွိေသးေခ်။ ေငြေၾကးသုံးစြဲသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားရွိ သေႏၶ 
တည္စ (ဖြဲ ႔စည္းခါစ) ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္မ်ားက ဝန္ႀကီးဌာန 
အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားထံ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲေနၾကေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို သိရွိလိုက္နာၾကသျဖင့္ အစိုးရေငြေၾကး 
မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ အက်ိဳးရွိရွိ သုံးစြဲေနေၾကာင္း 
လုံေလာက္သည့္ အာမခံမႈကို မေပးၾကေခ်။

လႊတ္ေတာ္သည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရအား တာဝန္ခံေစရန္ အေျခခံက်ေသာ 
အခန္းက႑တစ္ရပ္ ရရွိထားပါသည္။ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း မူဝါဒ၏ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးရာ၌ ေကာင္းစြာသတင္းေပးခံရေသာ 
ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္သင့္ၿပီး ထုိသို႔ျဖစ္ရန္မွာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဒတာအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီရယူႏုိင္ရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ထုိအခန္းက႑ကိ ု
ေကာင္းစြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပုံေပၚၿပီး အစိုးရကလည္း လိုအပ္ 
ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါ 
သည္။ အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား 
အရအသုံးေငြစာရင္း အဆိုျပဳမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား 
အေၾကာင္း သတင္းေပးရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားအား အသုံးျပဳၾကပါ 
သည္။ အသစ္ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း 
ေကာ္မတီ (ေဂ်ပီေအစီ) က ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အရ 
အသုံးေငြစာရင္းကို တက္ႂကြစြာသုံးသပ္ထားၿပီး ျဖတ္ေတာက္မႈ 
အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ရန္လည္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ အစိုးရအား 
တာဝန္ခံေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္ယႏၲရားမွာ 
စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလည္း ထိုစာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို  
ေဂ်ပီေအစီ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က တက္ႂကြစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကိုမူ 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းျခင္း မရိွေသးသည့္အျပင္  ထုိအစီရင္ခံစာ 
အား မည္သို႔ တက္ႂကြစြာ သုံးသပ္ၾကမည္ဆိုသည္ကို လက္ရွိ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုမွာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မရင္းႏွီးေသးသည့္ 
အမတ္သစ္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈရဦးမည္ျဖစ္ 
သည္။

မလုံေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက အစိုးရသည္ 
ျပည္သူ႔ကိုယ္စား အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မည္သို႔သုံးစြဲေနသနည္း 
ဆိုေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ 
ေစပါသည္။ အစိုးရ၏ လူမႈစီးပြား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္ 
ႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္တြင္ အားလုံးအက်ဴံးဝင္မူဝါဒ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆိုမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ေစျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံယူ 
မႈ တိုးျမႇင့္ေစမည့္ အဆင့္မ်ားမွေန၍  ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေစရမည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအခ်က္က ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ 
ေကာင္းစြာသတင္းေပးခံရၿပီး သိျမင္ၾကသည္ဟု အဓိပၸါယ္ 
သက္ေရာက္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္မူ ျပည္သူလူထု 
အမ်ားစုမွာ မသိရိွၾကေသးဘဲ အရအသုံးေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္တြင္ 
ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္မွာ အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္ 
သာ ရွိပါသည္။ အရအသုံးေငြစာရင္းဥပေဒက ဗဟုိအစိုးရ၏ 
အခြန္ရေငြမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားျခင္းမ်ား 
အေၾကာင္းကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပထားႏိုင္ၿပီး အရ 
အသုံးေငြစာရင္း ဘက္စုံျဖစ္မႈႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရွိမႈကို 
အားနည္းေစသည့္ ထင္ထင္ရွားရွား အစီရင္ခံမထားေသာ 
အစိုးရလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။
 
ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ ၂ဝ၁၆-၁၇ သို႔မဟုတ္ လူထု၏ ဘတ္ဂ်တ္ 
သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ 
အား ပ့ံပိုးေပးရန္ အသိမွတ္ျပဳဖြယ္ အားထုတ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
ဘတ္ဂ်က္သိနားလည္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုသိရွိလာၾက 
ေစရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရယူျခင္းသည္ အစိုးရ၏ 
အရအသုံးေငြစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုး 
အကဲျဖတ္ရာ၌ ျပည္သူပါဝင္ေစမႈကို ေအာင္ျမင္ေစသည့္ အဓိက 
အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအသိုက္အဝန္း၊ 
မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူအားလုံးတို႔တြင္ တာဝန္ကိုယ္စီ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည့္ အခန္းက႑ကိုယ္စီ ရွိၾကပါသည္။ 

မူဝါဒေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား ထင္သာျမင္သာမႈကို တိုးျမင့္ေစျခင္း 

ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ အျခားပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ 
ေစမည့္ အသိမွတ္ျပဳေလာက္ေသာ အဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ တုိးတက္လာသည့္ မီဒီယာအစီရင္ခံျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္း အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႐ုိက္ကူး 
ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ တတိယအစုအဖြဲ႔မ်ားက အရအသုံးကို ဆန္းစစ္ 
ျခင္း၊ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္ေစရန္ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား အျပန္အလွန္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပး 
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ျခင္းတို႔သည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား စဦးလုပ္ေဆာင္မႈ၏  အသီး 
အပြင့္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ 
မ်ားသည္ ယခုအခါ အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ေနရာ 
မ်ားတြင္ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဘ႑ာေရးထင္သာျမင္သာျဖစ္မႈကို ေႂကြးၿမီတာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားပါအပါအဝင္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း 
ဆုိင္ရာ ဘက္စုံအေထာက္အထားမ်ား၊ အျမင့္ဆုံး စာရင္းစစ္ 
အဖြဲ ႔အစည္း (အက္စ္ေအအိုင္) ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းစစ္ထားၿပီးေသာ ေငြစာရင္းမ်ား 
အစရွိသည္တို႔ကို  အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖင့္ ထပ္မံတိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မေရးဆြဲမီ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 
အစိုးရအဖြဲ ႔မွတင္ျပသည့္ အဆိုျပဳလႊာ၊ ႏွစ္အတြင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ 
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သာမန္ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား 
နားလည္လြယ္သည့္ပုံစံျဖင့္ အမ်ားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္  ဘ႑ာေရး ထင္သာ  
ျမင္သာရွိမႈကို တိုးတက္ေစသည္သာမက ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းကို 
လည္း ေသခ်ာမႈရွိေစပါသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ရသုံးခန္ ႔မွန္းေျခေငြစာရင္း အမ်ိဳးအစား ခြ ဲ ျခားမႈစနစ္ကို 
အားေကာင္း ခိ ုင္မာေစပါ။ 
ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းသည္ အရ/အသုံးေငြစာရင္းမ်ား
မွတ္တမ္းတင္ပုံ၊ တင္ျပပုံႏွင့္ အစီရင္ခံပုံမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေပးၿပီး  
ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၏ ထင္သာျမင္သာမႈႏွင့္ အဆက္အစပ္၁ 
အေပၚ တိုက္႐ုိက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္း ရွိေစသျဖင့္ 
ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း  စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္တစ္ရပ္၏ အေျခခံတည္ေဆာက္မႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားခြဲ 
စနစ္မွာ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ပ႐ုိဂရမ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 
လုံေလာက္ေသာမူေဘာင္တစ္ခု ပံ့ပိုးေပးထားျခင္း မရွိေခ်။ 
ဤသည္က အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာလ်ာထားမႈကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး တာဝန္ခံယူမႈကို ေသခ်ာေစသည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တန္ဖိုး အကဲျဖတ္မႈကို အလြယ္တကူ မလုပ္ 
ေဆာင္ေစႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားနွင့္ ျပည္သူကိုလည္း 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ဘတ္ဂ်က္ေဆြးေႏြးမႈ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ေအာင္ ဟန္႔တားထားႏိုင္ပါေသးသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ရသုံး 
ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း အမ်ိဳးအစားခြဲစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာအေလ့ထ 

ေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ တိုးတက္ျပဳျပင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ဘက္စုံဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈ 
လမ္းၫႊန္မ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္းပါ။ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း 
အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာမူေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ ၅၊ ဧၿပီ၊ ၂ဝ၁၃ ေန႔စြဲ 
ျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတ႐ုံး အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂ဝ၁၃ ျဖင့္ ခ်မွတ္ေပးထား 
ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ပစၥည္း ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္
အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ လမ္းၫႊန္ 
မ်ားသာ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီက 
ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤမတူညီသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက 
လုပ္ငန္းကို တိုက္႐ုိက္အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ ဌာနမ်ားအား 
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားရယူၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ မၾကာခဏတြန္းအားေပးခံရေစပါသည္။ ယင္းက စီမံခ်က္မ်ား 
အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းသည့္ 
ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္  လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္
အဆင့္တြင္ ပိုမိုရွင္းလင္းထိေရာက္လာေစရန္ တေျပးညီျဖစ္ၿပီး 
ဘက္စုံထည့္သြင္းစဥ္းထားထားေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပစၥည္း 
ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈ လမ္းၫႊန္မ်ား ေရးဆြဲေပးျခင္းအားျဖင့္ မိမိ 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကိုယ္ပိုင္နယ္ပယ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္သင့္ပါ 
သည္။ 

ထို႔အျပင္ တေျပးညီျဖစ္မႈအတြက္ တိုင္းျပည္တြင္ မည္သည့္ ဗဟုို 
ပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္းမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ ႔ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ 
တစ္ရပ္ရပ္ မရွိေနေသာေၾကာင့္ အစိုးရက ဌာနတြင္းအတည္ျပဳမႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပါဝင္ေသာ 
ဘက္စုံ ဘ႑ာေရးထိန္းခ်ဳပ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူ 
တင္သြင္းမႈလမ္းၫႊန္မ်ားကို ေရးဆြဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္သင့္ပါ 
သည္။ ကန္ထ႐ုိက္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထူေထာင္ၿပီး ျပည္သူ႔အဖြဲ ႔ 
အစည္းမ်ား (အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား) အတြက္ ပစၥည္းဝယ္ယူ 
တင္သြင္းမႈ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ 
ျပည္သူ႔ပစၥည္း ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈစနစ္၏ ထင္သာျမင္သာျဖစ္မႈ 
ႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈကုိ တိုးတက္ေစရန္ ဤသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူ 
အမ်ားသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ 
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ဌာနတြင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္မႈ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကို အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း
ဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ျပန္လည္ 
အႀကံျပဳမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိပါသည္။ လက္ရွိစနစ္မွာ တာဝန္ 
ခံယူမႈထက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚ ပိုမိုစူးစိုက္ထားၿပီး ဘတ္ဂ်က္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မွာလည္း လုပ္ငန္းစီမံ 
ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခု၏ ထိေရာက္မႈ၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ 
ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ထက္ ဘတ္ဂ်က္ပုိမုိသံုးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ 
ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
စည္းမ်ဥ္းနာခံမႈ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ 
မ်ားက စည္းမ်ဥ္းနာခံမႈဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားအေၾကာင္း ျပန္လည္အႀကံေပးခ်က္ 
အခ်ိဳ႕ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ပံ့ပိုးပါသည္။ 
ထုိစာရင္းစစ္ျခင္း၏ ဦးတည္မႈမွာလည္း စနစ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ 
လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားအေပၚတြင္သာျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးသံုးစြဲေနေသာ 
ဌာနမ်ားတြင္  ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းေပး
ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကနဦးအေျခအေနတြင္သာ ရွိေနေသး 
ေသာေၾကာင့္   ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ေကာင္းစြာစီမံထားေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို 
ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး လုိက္နာက်င့္သုံးေနၾကသျဖင့္ အစိုးရေငြေၾကး 
မ်ားမွာ ထိေရာက္စြာႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းစြာ သုံးစြဲေနၾကသည္မွာ 
ေသခ်ာေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားထံ 
အာမခံခ်က္ လုံေလာက္စြာ မေပးႏိုင္ၾကေခ်။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲမည့္ေငြေၾကးႏွင့္
ထိုက္တန္ေသာ တန္ဖိုးတို႔သည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း 
ျဖစ္စဥ္၏ တစ္သားတည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္လာရပါမည္။ 
ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြမ်ားအသုံးျပဳမႈ၊ ရန္ပုံေငြျပန္လည္လႊဲေျပာင္း 
ေပးမႈမ်ား၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ ကုန္ေအာင္မသုံးႏိုင္ျခင္းတို႔က  
လက္ေတြ ႔မက်ေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈ 
ျဖစ္စဥ္သည္ ေငြေၾကးသုံးစြဲသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား (ဌာနမ်ား) ၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္မႈမရွိဘဲျဖစ္ေနၿပီး လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
လ်ာထားခ်က္မ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ျပတ္ေနျခင္းကုိ ထင္ဟပ္ 
ေနပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိေစရန္ အစိုးရအေန 
ျဖင့္ အသစ္ခ်မွတ္လိုက္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒအားလုံး 
သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားျဖင့္ ထပ္တူညီမႈ ရွိ၊ 
မရွိ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ၾကည္လင္ျမင္သာမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ကုန္က်  
စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးတရားတို႔ကို ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ တင္ႀကိဳ 
တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ပြင့္လင္းစြာႏွင့္ အခ်ိန္မွန္မွန္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

အသုံးစရိတ္အစီအစဥ္ (ဆက္စပ္ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္း ႏွင့္ အခြန္ 
အသုံးစရိတ္မ်ားအပါအဝင္) ကို ဘက္စုံတန္ဖိုး အကဲျဖတ္သင့္ၿပီး 
တိုက္႐ုိက္ စီမံခန္႔ခြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 

ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ ႔တစ္ရပ္လုံးအၾကား အရင္းအျမစ္မ်ား လ်ာထား 
ျခင္းကို အခ်က္အလက္ေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ 
အခ်ိန္မွန္မွန္ႏွင့္ ဓမၼဒိဌာန္က်က် ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ပါသည္။ 
ယင္းအစီအစဥ္တို႔သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေနၾကၿပီး ရလဒ္မ်ား 
ရရွိေအာင္ျမင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အစိုးရက စီမံကိန္းမ်ား 
စိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာနအား သက္ေသ-
အေျချပဳ-စြမ္းေဆာင္ရည္တန္ဖိုးအကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေအာင္ ဌာန၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသင့္ပါသည္။ 
အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားအေပၚ တကၠသိုလ္မ်ား 
စသည့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားစသည့္ 
တတိယအစုအဖြဲ ႔၏ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ 
အစိုးရမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

အစိုးရက အသုံးစရိတ္မ်ား(အခြန္အသံုးစရိတ္မ်ားအပါအဝင္) ၏ 
ေယဘုယ်အေျခအေနကို သတ္မွတ္အခ်ိန္မ်ား၌ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို အလွည့္က်ေကာက္ယူႏိုင္ေစမည့္၊ ထိုအသုံးစရိတ္မ်ား 
ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္ 
တို႔ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္ေစမည့္၊ ဘတ္ဂ်က္ 
သုံးစြဲမႈအဆင့္တြင္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ႏိုင္ေစမည့္ ဌာနတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အစိုးရက 
ဘတ္ဂ်က္ကို ေရရွည္ခံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရရိွရန္ ႏိုင္ငံ့အရင္းအျမစ္မ်ား 
ကို လ်ာထားေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သုံးစြဲႏုိင္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္မွာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္း 
ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ရရွိေနၾကေၾကာင္း အာဏာပိုင္တို႔အား 
ေသခ်ာေစရန္ လုံးဝအမွီအခိုကင္းသည့္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္အဖြဲ ႔ 
တစ္ဖြဲ ႔ကို  ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုံေလာက္သည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
စာခ်ဳပ္ (ခ်ာတာ) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းေပးသင့္ပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံခ်က္မ်ားကို ထင္သာျမင္သာၿပီး 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ တုိက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ေငြလုံး 
ေငြရင္း ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ စီမံခ်က္မ်ားဦးစားေပး 
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲထုတ္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
ထင္သာျမင္သာရွိၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ 
ကို အားေပးႏိုင္သည့္အျပင္ စီမံခ်က္မ်ားအား အဆိုျပဳတင္သြင္း 
သည့္ အဖြဲ ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး စီမံခ်က္ 
မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေနရျခင္းမွ တားဆီးႏုိင္ပါမည္။ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနသညလ္ည္း ဘတဂ္်ကအ္ဆိုျပဳမ်ား 
ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ 
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၂ ေရာ္ဂ်ာ္ေရွာ္တန္၊ ဇင္ဝင့္ရည္ႏွင့္ ခင္ပြင့္ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြေၾကးလ်ာထားျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆၊ ရီေနဆြန္းအင္စတီက်ဳ႕၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ http://www.burmalibrary.org/docs23/AF-2017-
02-08-State-and-Region-Financing-Budgeting-and-Planning-in-Myanmar-en-tpo-red.pdf

၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ ႔စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ပုဒ္မ ၂၄၅။
၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအဖြဲ ႔အစည္း (အိုင္အင္တီအုိအက္စ္ေအအိုင္)၊ အက္စ္ေအအိုင္ အမွီခိုကင္းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 

အိုင္အင္တီအိုအက္စ္ေအအိုင္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား (ဗီယင္နာ-အိုင္အင္တီအိုအက္စ္ေအအိုင္၊ အင္ဒီ) 
 https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/5799315f29687f4a1f0619e3/1469657441073/3.4++ISS

AI+11+-+INTOSAI+Guidelines+and+Good+Practices+Related+to+SAI+Independence.pdf.  
၅ အထက္ပါ ေအာက္ေျခမွတ္စု ၄ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း။

အလားတူ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္ အနည္းဆုံးတစ္စုံကိ၂ု 

ေရးဆြဲထားရွိသင့္ပါသည္။

ထိေရာက္ေသာ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္ကို ေသခ်ာေစ 
ျခင္း။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို တိုးတက္ေစၿပီး 
၎႐ုံး၏ အမွီခိုကင္းမႈကို ခိုင္မာေစရမည္။ 
သက္တမ္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို ပံ့ပိုးပါ။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၅ 
အရ၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ရာထူးသက္တမ္း 
မ်ားသည္ သမၼတ၏ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဥပေဒ 
မ်ားက သမၼတအား မိမိတို႔တာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ 
ခ်ဳပ္မ်ားကို ရာထူးတာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္ေစရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါ 
သည္။၃ ၎အရာထမ္းမ်ားအား မိမိတုိ႔တာဝန္မ်ားအတုိင္း 
ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ အားသြန္ခြန္စိုက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ကာ က်င့္သုံးဆဲ 
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ ရာထူးသက္တမ္းလုံၿခဳံမႈ 
ႏွင့္ ရာထူးမွအဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ိဳးမွ  ကာကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။၄

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းကလည္း ထုိ႐ုံး၏ အမွီခိုကင္းမႈကို တိုးျမင့္ေစပါ 
သည္။ လက္ရွိဘက္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးကို အျခား 
အစိုးရဌာနမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ကိုင္ရေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားအရမူ အျမင့္ဆုံး စာရင္းစစ္ 
အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးသည္ က်ိဳးေၾကာင္း 
ခိုင္မာသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္၊ အေဆာင္အေယာင္ပစၥည္းမ်ား 
ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေစသင့္ၿပီး အုပ္ခ်ဴပ္ေရးက ဤ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၎ကိုယ္ပိုင္ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို လ်ာထားမႈမ်ား 
အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားကြပ္ကဲျခင္းမ်ား မျပဳ 
လုပ္သင့္ပါ။ ထို႔အျပင္ ယင္းစာရင္းစစ္အဖြဲ ႔အစည္း၌ ၎တို႔၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အရင္းအျမစ္ ရရွိေစေရးႏွင့္ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ပ့ံပုိးေပးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မလံုေလာက္ 
ခဲ့လွ်င္ ဥပေဒျပဳေရးထံသို႔ တိုက္႐ုိက္အယူခံေတာင္းဆိုခြင့္ ရရွိ 
ေစရန္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းမ႑ိဳင္၏ ေကာ္မရွင္ 

တစ္ရပ္ရပ္က တာဝန္ယူေပးရပါမည္။၅ 

စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည္ႏွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ၎၏ ကုိယ္ပိုင္စာရင္းစစ္
အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ေဝၿပီး အမ်ားျပည္သူရရွိႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

ျပည္သူ႔ပိုက္ဆံမ်ား အသုံးျပဳမႈအား စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို 
တိုးတက္ေစရန္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ဆုံး႐ႈံး 
ႏိုင္ေျခ-အေျချပဳစာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္ျခင္း 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ ပိုမိုလိုအပ္ပါသည္။ ဌာန၏ 
စြမ္းရည္ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ စာရင္းစစ္စီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ စာရင္းစစ္ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ား 
ကို လိုက္နာေၾကာင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကို 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးထံသုိ႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည့္ 
ယႏၲၲရားတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး 
သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စာရင္းစစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သုံး လိုက္လံ-စစ္ေဆးမႈ နည္းစနစ္တစ္ရပ္ကို 
ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာက႑တြင္ ရင္းႏွီး 
ျမႇႇဳပ္ႏွံသင့္ပါသည္။ အဆိုပါ လိုက္လံ-စစ္ေဆးနည္းစနစ္သည္ 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားသည္ 
စာရင္းစစ္ ေတြ ႔ရွိခ်က္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတုိင္း 
နာခံလုပ္ေဆာင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္၏ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို တိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္အေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို 
တိုးတက္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏  အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ
ဘတ္ဂ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ 
စြမ္းရည္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးသင့္ပါသည္-
(က) ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပါရွိေသာ 
အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ရေငြမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည္ထုတ္ၾကည့္႐ႈတတ္ေစရန္ 
ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ ရက္တိုသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း။
ခ) ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း 
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ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒျပဳ 
ေကာ္မတီမ်ား၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားကို ဦးတည္ၿပီး ၎တို႔အား 
ဘတ္ဂ်က္ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္ 
ၿပီး ဘတ္ဂ်က္အဆုိျပဳမ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ အျပည့္အဝလက္ခံရရိွသည့္ အခန္းက႑ကုိ ေဆာင္ရြက္ 
နိုင္ေစမည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျပည့္စုံေအာင္ 
အရင္းအျမစ္လ်ာထားေပးရမည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း 
ေကာ္မတီအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား အေကာင္ 
ထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္/အေကာက္ႏွင့္အသုံးစရိတ္ ႀကိဳတင္ 
ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္အႀကံေပးမ်ား  ခန္႔အပ္ေပး 
သင့္ပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ သုေတသနသမား 
မ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ ႔ငယ္တစ္ခုကုိ ဖြဲ ႔စည္းေပးၿပီး ဘတ္ဂ်က္ 
မတိုင္မီႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပဌာန္းၿပီး အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေစၿပီး  ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အျပန္ 
အလွန္ေျပာဆိုရာတြင္ အေထာက္အကူေပးေစျခင္းအားျဖင့္  
ေကာ္မတီကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။

ေကာ္မတီမ်ား၊ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ကို ေဆြးေႏြး 
အတည္ျပဳရန္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဘတ္ဂ်က္ 
အဆိုျပဳမ်ားကို ေစာစီးစြာ စိစစ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္ 
အခ်ိန္ဇယားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရပါမည္။ 

ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းတြင္ ျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
ျပည္သူလူထုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္း
 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အေတာ္အတန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 
ရွိေနျခင္းက ဤအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူ၏ ခ်ိတ္ဆက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈအခြင့္အေရးကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ရရွိႏိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္လည္း ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္တြင ္
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက ထိေရာက္သည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ 
တြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈဆိုင္ရာ သိနားလည္မႈ 
အနည္းငယ္သာ ပါရွိပါသည္။ 

ႏိုင္ငံသား ပိုမိုပါဝင္မႈဆီသို႔ ေရွ႕႐ႈေသာ ပထမေျခလွမ္းသည္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို လြယ္ကူစြာ 
နားလည္ေစႏိုင္မည့္ ပုံစံျဖင့္ အမ်ားျပည္သူရရွိႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ 
ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အခြန္ရေငြမ်ား၊ 
အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားမႈ ဘက္စုံေဖာ္ျပထားသည့္ 
အရအသုံးေငြစာရင္းဥပေဒကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေပးသင့္ပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား 

အၾကား စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ အရအသုံးေငြစာရင္းေရးဆြဲမႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္း သိျမင္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ 
ဗဟုသုမ်ားကို တုိးျမင့္ေစရမည္။ အစုိးရသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ အရအသုံးေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ 
သင္ခန္းစာမ်ားေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္း စသည့္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းမ်ားမွ ျပည္သူလူထုကုိ ပညာေပးသင့္ပါသည္။ 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၎၏ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အသိုက္အဝန္းအားလုံးသည္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီး 
ေသာ က႑တြင္ ပါဝင္ေနၾကပါသည္။

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ျပည္သူ႔ပါဝင္မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္  လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ထူေထာင္ရမည္။ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ
သည့္အဆင့္တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားက 
ေရးဆြဲထားေသာ အေကာင္ထည္ေဖာ္စီမံကိန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ထည့္သြင္းေစသင့္ပါသည္။ ေဒသ 
အဆင့္တြင္ ပိုက္ဆံမ်ား မည္သုိ႔သုံးစြဲေနသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးရန္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္သင့္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းက အစိုးရအား 
ရြာတစ္ရြာ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ 
မည္မွ် လ်ာထားေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျပည္သူ႔ေငြေၾကးမ်ား အလြဲသုံးမႈ၊ 
အဂတိလိုက္စားမႈ သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္အသုံးျပဳျခင္းတို႔ 
အေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ဘဲ တိုင္ၾကားျခင္း အပါအဝင္ တရားဝင္
တိုင္ၾကားခြင့္ျပဳသင့္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ဘက္မလိုက္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ ႔တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသင့္ 
ပါသည္။ မည္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမဆို၏ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ျပသထားရမည္။

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ားသည္ အစိုးရအား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား 
အတြင္း သင္ယူရရိွခဲ့သည္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္းအား 
ျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း 
လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ အရအသုံးေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈကို တုိးတက္ေစရန္ ကာလတို (ေနာက္ 
တစ္ႏွစ္အတြင္း)ႏွင့္ ေရရွည္ (လာမည့္ ၃ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း) 
မူဝါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား အဆိုျပဳ တင္ျပထားပါသည္။ 
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ရည္ရြယ္ခ်က္ ကာလတို ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကာလရွည္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို 
တိုးတက္ခိုင္မာေစရန္။ 

ျပည္ေထာင္စု အရအသုံးေငြစာရင္း ဥပေဒကို 
အြန္လိုင္းႏွင့္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အရအသုံး ေငြစာရင္း 
ဥပေဒမ်ားကို အြန္လိုင္းႏွင့္ အစိုးရသတင္းစာ 
မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

ဘတ္ဂ်က္မေရးဆြဲမီ ေဖာ္ျပခ်က္ကို အြန္လိုင္း 
တြင္ ထုတ္ျပန္ထားႏိုင္ပါသည္။

ႏွစ္အတြင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစီရင္ခံစာတို႔ကဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
အေထာက္အထားမ်ားကို ထုတ္ေဝၿပီး 
အမ်ားျပည္သူရရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္အၾကား 
ျခားနားမႈကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေငြစာရင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈစနစ္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ 
မြမ္းမံရန္။

အျမင့္ဆံုးဘက္ဂ်က္သတ္မွတ္ခ်က္ (အမ်ား 
ဆုံးရရွိႏိုင္မည့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ပမာဏ) ႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ျပကၡဒိန္မ်ားကုိ ဘတ္ဂ်က္ စက္ဝန္း၏ 
အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္ ေၾကျငာေပးႏိုင္ပါသည္။

ႏွစ္လတ္ ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိႏိုင္ 
သည္။

ဘက္စုံ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူ 
တင္သြင္းမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထပ္ျပန္ သာမန္အသုံးစရိတ္ 
တို႔၏ ကုန္က်စရိတ္ အျပည့္အစုံပါရွိေသာ 
က႑အလိုက္ ဗ်ဴဟာမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ 
ပါသည္။

စာခ်ဴပ္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ဖြဲ ႔စည္းလွ်က္ ျပည္သူ႔ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 
ပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္းမႈ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို 
ေရးဆြဲပါ။ ျပည္သူ႔ပစၥည္း ဝယ္ယူတင္သြင္းရာ 
တြင္ ထင္သာျမင္သာျဖစ္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈ 
တိုးတက္ေစရန္ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ေငြေပးေခ်မႈ 
မ်ားအားလုံး၏ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ 

ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈစီမံကိန္းမ်ား
ကုိ ထင္သာျမင္သာႏွင့္  
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း 
အား ေသခ်ာေစရန္။

စီမံခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ထိုစံခ်ိန္စံၫႊန္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကို  ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး တေျပးညီ 
က်င့္သုံးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ျပည္သူခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္  
ျပန္လည္အႀကံေပးမႈမ်ား 
ကို ျမႇင့္တင္ရန္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ပိုမုိသိျမင္လာေစရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ သိျမင္ 
နားလည္မႈကို တုိးျမင့္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ဘတ္ဂ်က္မေရးဆြဲမီ ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ 
တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။

ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစိုးရ၏ ပိုက္ဆံမ်ား 
ေဒသႏၲၲရအဆင့္၌ သုံးစြဲေနပုံကို ေစာင့္ၾကည္ ့
စစ္ေဆးေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။

ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားကေရးဆြဲထားေသာ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်တ္မ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ 
ထည့္သြင္းေစသင့္ပါသည္။
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ရည္ရြယ္ခ်က္ ကာလတို ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကာလရွည္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 

ႏိုင္ငံသားမ်ားမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္တန္း 
ႏိုင္ရန္ တရားဝင္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ 
ႏိုင္ၿပီး စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တန္ဖိုး  
အကဲျဖတ္မႈ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ 
ရန္။

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္စနစ္ကို အားေကာင္း 
ခိုင္မာေစၿပီး ထုိဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ ကို 
တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္လက္စြဲတစ္ေစာင္ကို 
ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ 

တကၠသိုလ္မ်ားကဲ႔သုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက အမီွအခုိကင္းစြာ တန္ဖုိး 
အကဲျဖတ္ႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ရွာေဖြ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ ျပန္တမ္းတစ္ခုႏွင့္ 
ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ 
ထူေထာင္ႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို အလွည့္က် 
တန္ဖိုး အကဲျဖတ္ရန္ လက္ရွိ အဖြ ဲ႔အစည္း 
ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး 
ထိုတန္ဖိုးအကဲျဖတ္မႈမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ 
ျဖစ္စဥ္ကို အခ်က္အလက္ေပးပို႔ႏိုင္မည့္ 
ယႏၲရားတစ္ရပ္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။
 
အမွီအခိုကင္းသည့္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္းကို 
လုပ္ ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ 
အဖြဲ ႔အစည္း၏ စြမ္းရည္ကုိ တည္ေဆာက္ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ေငြေၾကးမ်ား စိစစ္ 
ထိန္းေက်ာင္းမႈကို 
တိုးတက္ေစရန္။

ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား 
၏ စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ စာရင္းစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

အမွီအခိုကင္းမႈအား တိုးတက္ေစရန္ 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဴပ္မ်ား၏ 
ရာထူးသက္တမ္း လုံၿခဳံမႈကို ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ 
ပါသည္။ 




