ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းစနစ္
ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈစာတမ္း

ရီႏု ဒက္ရွ္ပန္ဒီ

ေက်းဇူးစကား
စာေရးသူအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္၊ အရအသုံးေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈ ျဖစ္စဥ္
အသီးသီးကို စိတ္အားထက္သန္စြာ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ ရွင္းလင္းေျပာျပေပးခဲ့ၾကၿပီး ဤအစီရင္ခံစာကို ျဖစ္ေျမာက္ေစခဲ့ၾကသူ
အသီးသီးကို ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး
ဦးစီးဌာနႏွင့္ အရအသုံးေငြစာရင္းေရး ဆြဲေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဴပ္႐ုံးမွ အရာထမ္းမ်ားသည္ အလြန္ပင္
ဗဟုသုတအရင္းအျမစ္ ႂကြယ္ဝၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ားသည္လည္း ဌာနတြင္းယႏၲရားမ်ား
အေၾကာင္း

ရွင္းလင္းရာ၌

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္

စိတ္ေစတနာျပည့္ဝစြာျဖင့္

အေထာက္အကူေပးခဲ့ၾကပါသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌
အရအသုံးေငြစာရင္းဦးစီးဌာနမ်ားမွ

အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားသည္လည္း တန္ဖိုးရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ား ေျပာဆိုေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤစာေရးသူအေနျဖင့္ အရအသုံး
ေငြစာရင္း ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ေပးေဆြးေႏြးေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏

ဥကၠဌႏွင့္

အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားကိုလည္း

အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အရပ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာ

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံစုံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ မ်ားစြာေသာအဖြဲ ႔သူ/သားမ်ားကလည္း လြန္စြာတန္ဖိုးရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္
ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုစာတမ္း၏ အေစာပိုင္းမူၾကမ္းမ်ားအေပၚ နက္နဲေသာမွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳေပးခဲ့ေသာ ဘင္ဘိုႏိုအင္ေၾကာင့္
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူ ဂိုင္းလ္ဒစ္ခ္ဆင္-ဂ်ဳန္းစ္၊ မက္သယူးအာႏိုး၊ အိအိျဖဴႏွင့္ ထင္ေက်ာ္ေအးတို႔၏ ျပန္လည္
သုံးသပ္ေပးမႈမ်ားကလည္း အစီရင္ခံစာအေပၚ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤစာအုပ္အေပၚ ဂ႐ုတစိုက္
ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး အမွားျပင္ဆင္ေပးေသာ မိတၱဴတည္းျဖတ္သူအားလည္း ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

စာေရးသူအေၾကာင္း
ရီႏု ခ်ာဘရာ ဒက္ရွ္ပန္ဒီသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာက႑မ်ားတြင္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ
တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က သူမသည္ အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး
ရန္ပုံေငြအဖြဲ ႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ လက္ေတြ ႔က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္
ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အဖြဲ ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၌ အႀကံေပးလုပ္ငန္းမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာ္ထည္ေဖာ္ျခင္း
ႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေတြ ႔အႀကဳံရွိသူ
တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းဦးစကား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို
အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာတြင္ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားက
အဖြဲ ႔အစည္းအသစ္မ်ား (ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီကဲ့သုိ႔ေသာ) ဖြဲ ႔စည္း
ထူေထာင္မႈ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အေလ့အထသစ္မ်ား (ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို မိမိတို႔ အရအသုံးေငြစာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲႏိုင္ရန္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

အာမခံေပးျခင္း၊

ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဝက္ဘ္ေပၚတယ္မွ ျပည္ေထာင္စု အရအသုံးေငြစာရင္းဥပေဒကို ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ) စသည္တို႔ကို ထြက္ေပၚလာေစပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္သိျမင္နားလည္မႈ တိုးတက္ေစရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ စဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္လာသည့္ မီဒီယာ
အစီရင္ခံျခင္းမ်ားကလည္း ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ခိုင္မာေစရာ၌ အေရးပါေသာ မွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ထိုသို႔ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနသည့္တုိင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ စိန္ေခၚခ်က္
မ်ား ႀကီးမားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္မွာ အထက္မွေအာက္သို႔ ေရးဆြဲေစသည့္ အေလ့အထျဖင့္
ဆက္လက္ေရးဆြဲေနၿပီး ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ အေလ့အထမ်ားျဖင့္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳေနၾကဆဲျဖစ္ကာ တာဝန္ခံယူမႈကို ေသခ်ာေစသည့္
စြမ္းေဆာင္ရည္တန္ဖိုး အကဲျဖတ္မႈမ်ားမွာလည္း အားနည္းေနသည့္အျပင္ သိသာလွသည္မွာ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္မ်ားကို မူဝါဒ
ဦးစားေပးမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ လုံေလာက္ေသာမူေဘာင္တစ္ခု မရွိေနျခင္းက ထိေရာက္သည့္ အရင္းအျမစ္လ်ာထားမႈႏွင့္
ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ စစ္စစ္မွန္မွန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔အေပၚ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို

ပံ့ပိုးေပးရန္လိုအပ္မႈကို

အသိမွတ္ျပဳသျဖင့္

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ား လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနပုံကို ဤေဆြးေႏြးခ်က္
စာတမ္းျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ဤအစီရင္ခံစာပါ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ အစိုးရကို သတင္းအခ်က္
အလက္ေပးႏိုင္ရန္၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
တိုးတက္ေစေရးရည္ရြယ္လွ်က္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူ႔အေနအထားမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ
အထက္ပါ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္မ်ားကို
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္

အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ားျဖင့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္

ဘတ္ဂ်က္အားခ်ိန္ညႇိရာ၌

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္

အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီး အလားတူပင္ တည္ဆဲမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းအေပၚ အေထာက္အကူ ျဖစ္၊ မျဖစ္ စသည္တို႔၏ အက်ိဳးထိေရာက္မႈကိုလည္း သုံးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္ကို သုံးစြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျမင္သာထင္သာရွိမႈတို႔အတြက္ ဆီေလ်ာ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႐ႈ႔ပ္ေထြးေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္႐ႈၿပီး ၎ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရွိၿပီးအေထာက္အထားမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္
ျခင္း၊ အဓိက်ကေသာ အစိုးရအရာထမ္းမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တစ္ဝက္-တည္ေဆာက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ ေဒတာ
သုံးဖက္႐ႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ အရည္အေသြး (ေကာင္း၊
မေကာင္း၊ ေလ်ာ္၊ မေလ်ာ္စသည္) ခ်ဥ္းကပ္မႈေပါင္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာထားပါသည္။
ဤေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းကို ရီႏုဒက္ရွ္ပန္ဒီက ေရးသားၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားပါ
သည္။ ဤေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းပါ အျမင္မ်ားမွာ စာေရးသူ၏ အျမင္သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သူ သို႔မဟုတ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အျမင္တစ္စုံတစ္ရာကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိပါ။
ေဒါက္တာ ကင္မ္ အင္ဘီ နင္
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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အတိုေကာက္အသုံးအႏႈံးမ်ား
စီဘီအို

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္း

စီအက္စ္အို

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္း

ဒီေအအို

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔

ဒီအာရ္ဒီ

ေက်းလက္ေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

အီးအမ္အာရ္အီးအက္ဖ္

လင္းပြင့္ျမန္မာ သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း

ဂ်ီေအဒီ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

ဂ်ီဒီပီ

စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး

အိုင္အုိင္ေအ

ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္မ်ားအဖြဲ ႔

အိုင္အင္ဂ်ီအို

ႏိုင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္း

အိုင္အမ္အက္ဖ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ ႔

ေဂ်ပီေအစီ

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ

အမ္ေအစီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြစာရင္းေကာင္စီ

အမ္ဒီဂ်ီစ္

ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

အမ္အီးဘီ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

အမ္အိုအိုင္

သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

အမ္အိုပီအက္ဖ္

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

အမ္ပီ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

အမ္တီအီးအက္ဖ္

ကာလလတ္ အသုံးစရိတ္မူေဘာင္

အမ္တီအက္ဖ္အက္ဖ္

ကာလလတ္ ဘ႑ာေရးမူေဘာင္

အင္ဂ်ီအို္

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္း

အင္ပီစီ

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္

အိုေအဂ်ီ

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး

အိုအီးစီဒီ

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဖြဲ ႔အစည္း

ပီေအစီ

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ

ပီေအပီအာရ္ဒီ

စီမံခ်က္စိစစ္ေရး ႏွင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာန

ပီအီးအက္ဖ္ေအ

ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံယူမႈ

ပီအက္ဖ္အုိင္စီ

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ

ပီအက္ဖ္အမ္

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

အက္စ္အီးအီး

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အက္စ္အိုအီး

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

တီပီအက္ဖ္အုိင္စီ

ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ

i

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း
ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈစာတမ္း

အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္
ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ အစိုးရက လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္သည့္
စီးပြားေရးအသြင္မွ

ေစ်းကြက္အေျချပဳစနစ္သို႔

ကူးေျပာင္းမႈကို

ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုႀကီးမားသည့္

ဗဟိုဦးစီးစနစ္

ေလွ်ာ့ခ်ေရးသို႔ ကူးေျပာင္းေနမႈကိုလည္း စတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို
အားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္လာေစရန္ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္
အေလ့အထအသစ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ထင္ရွားသိသာသည့္ေျခလွမ္းမ်ားကို အစျပဳခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဗဟိုဘဏ္ကို ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနကို ထူေထာင္ျခင္း
စသည္တို႔သည္ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း သိသာေစပါသည္။ ႏုိင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ဥပေဒကို ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝဘ္ေပၚတယ္လ္၌ တင္ျပထားျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ အရအသုံးဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေစလိုသည့္
စိတ္ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ျပသထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား ရသုံး
ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမွ ခြဲျခားထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ၎တို႔၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေပးအပ္ထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ပုံေငြလ်ာထားရန္ ယေန႔အခိ်န္ထိ ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (မွ်ေဝ အခြန္မ်ား
ႏွင့္ ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းပမာဏာေပါင္း) အေပၚ ဆက္လက္မွီခိုေနရသည့္တိုင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒျပဳဇယား
၅ ေအာက္တြင္ အခြန္ ႏွင့္ အခ ၁၉ မ်ိဳးကို ေကာက္ယူခြင့္ရွိပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြအစုအေပါင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔
ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းလ်ာထားမႈမ်ားသည္ ႏွစ္လတ္ ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမူေဘာင္က
ၫႊန္းကိန္း ၆ ခုပါ ႐ိုးရွင္းသည့္ ပုံေသနည္းတစ္ခုကို အသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူ႔
အသုံးစရိတ္မ်ားအေပၚလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ အသုံးစရိတ္အမ်ားအျပားအား
ျပည္ေထာင္စုရွိ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိဆဲျဖစ္သျဖင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား က်န္ရွိ
ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္သည္ အစိုးရ၏ အဓိကမူဝါဒအေထာက္အထားအျဖစ္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၏ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၏ မူလနည္းကိရိယာျဖစ္ပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္
ႏွစ္မ်ားစြာအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးပုံ၊ ရင္းျမစ္လ်ာထားပုံကို ေဖာ္ျပၿပီး

လိုလားအပ္သည့္ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ားကို

ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရင္းျမစ္မ်ား ခြဲေဝလ်ာထားပုံလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲပုံမွာ အထက္မွေမာင္းႏွင္သည့္ ပုံစံျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ကာလ အေလ့အထမ်ားကသာ လမ္းၫႊန္မႈ
ေပးဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ ေငြလုံးေငြရင္း ရသုံးခန္႔မွန္းေျခကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္
တာဝန္ရွိၿပီး ၎၏ ဌာနမ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အတြက္ တာဝန္ရွိကာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက သာမန္ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ
ရန္ႏွင့္ အဆုံးသတ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခမ်ား စုစည္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္စဥ္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိပါ
သည္။ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စက္တင္ဘာလ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖန္႔ေဝစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း
ျဖင့္ စတင္ပါသည္။ (၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈတစ္ခုရွိခဲ့ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ျဖန္႔ေဝစာကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္သာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။)
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္သည္ အရင္းအျမစ္မ်ား ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ တာဝန္ခံယူမႈထက္
အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခက ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္သုံးစြဲမႈကို ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
အေပၚတြင္ အေလးထားသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ ထပ္ျပန္တလဲလဲ
အသုံးစရိတ္မ်ားအၾကား ထပ္မံခြဲျခားျခင္းႏွင့္ မလုံေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈစနစ္ကုိ အသုံးျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္
တစ္ဖက္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိေစေတာ့ဘဲ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား
ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ႐ႈံးနိမ္႔မႈ စသည္တို႔အေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသာ လက္ခံရရွိသည္။ ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ အကဲျဖတ္
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အစီရင္ခံစာမ်ားကို ရသုံးခန္႔မွန္းေျခမ်ားအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသည့္ အေထာက္အထား မရွိေပ။ အစိုးရသည္ ဌာနမ်ားကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား
ႏွင့္ ဌာနတြင္း စံႏႈန္းမ်ားေပၚထက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး အစီရင္ခံစာကိုသာ အားထားပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အကန္႔အသတ္ခံ
စည္းမ်ဥ္းနာခံမႈ စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ားက အမိန္႔၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ႏွင့္ အညီအညြတ္
ျဖစ္မႈကိုသာ အနည္းဆုံးလိုအပ္ခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ အႀကံျပဳထင္ျမင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးထံသို႔ ေပးပို႔ရပါ
သည္။ စာရင္းစစ္ရျခင္း၏ အဓိကစူးစိုက္မႈမွာလည္း စနစ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကိုသာ စစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ဌာနတစ္ခုကို မၾကာမီက ဖြဲ ႔စည္းလုိက္ ၿပီး ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားကိုလည္း သင္တန္းအခ်ိဳ႕ အက်ဥ္းအားျဖင့္
ပို႔ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခိ်န္တြင္

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္း၏ အခန္းက႑မွာ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို မလႊဲေျပာင္းမီႏွင့္

လႊဲေျပာင္းၿပီးအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ဆိုင္ရာေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးသြင္း
ျခင္းကို ေသခ်ာေစျခင္း၊ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈအားလုံး မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကိုသာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္
ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္လက္စြဲတစ္ခုကို မိတ္ဖက္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရးသားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၎လက္စြဲကို အစိုးရက
လက္ခံျခင္း မရွိေသးေခ်။ ေငြေၾကးသုံးစဲြေသာ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား (ဌာနမ်ား) အေပၚ မၾကာေသးမီကမွ စတင္ၿပီး စာရင္းစစ္ျခင္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား ဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ
စီမံခန္႔ခြဲထားေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေလ့လာအေကာင္ထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏
ေငြေၾကးမ်ားမွာ အက်ိဳးရွိစြာ၊ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ေနေၾကာင္းကို ေသခ်ာလုံေလာက္ေစသည့္ အခ်က္အလက္ မေပးႏိုင္ၾကေသးေခ်။
လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရကို တာဝန္ခံေစျခင္း စသည့္ အေျခခံက်ေသာ တာဝန္တစ္ရပ္
ရွိပါသည္။ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) မူဝါဒကို ေဆြးေႏြးရာ၌
အခ်က္အလက္ျပည့္ဝစြာ အသိေပးခံရသင့္ၿပီး ထုိသို႔ျဖစ္ရန္မွာ ဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
၎တို႔မွ လက္လွမ္းမီရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၿခဳံငုံၾကည့္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဤအခန္းက႑ (တာဝန္) ကို
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး အစိုးရကလည္း လိုအပ္ေသာအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕
အမတ္မ်ားက ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ားႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈပမာဏမ်ားကို မိမိတို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အသိေပးရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို
အသုံးျပဳၾကသည္။ အသစ္ဖြဲ ႔စည္းလိုက္ေသာ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ
ေငြစာရင္းကို တက္ႂကြစြာ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ရမည့္ အရ၊ အသုံးမ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအား
တာဝန္ခံေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္ယႏၲရားမွာ လႊတ္ေတာ္၌ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က
ျပည့္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကသာ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၄-၁၅
ဘ႑ာနွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရန္ရွိေနၿပီး ဥပေဒျပဳအမတ္အမ်ားစုက ဘတ္ဂ်က္ေဆြးေႏြးမႈ
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မရင္းႏွီးေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ဤအစီရင္ခံစာကို မည္သုိ႔မည္ပုံ စိတ္ပါဝင္စားစြာ ေဆြးေႏြးၾကမည္နည္းဆုိသည္ကိုသာ
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မလုံေလာက္မက
ႈ ျပည္သ
့ က
႔ူ ယ
ို စ
္ ား အစိုးရ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားသုံးစြဲေနပုံ အေပၚ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးရာတြင္
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ အစိုးရ၏ လူမႈစီးပြား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္ႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ေနျပည္ေတာ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အားလုံးအက်ဳံးဝင္မူဝါဒ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၌ အက်ဳံးဝင္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈကို တိုးျမႇင့္ေစမည့္ အဆင့္မ်ား စသည္တို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး
ျဖစ္သည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေကာင္းစြာအသိေပးခံရၿပီး ေကာင္းစြာနားလည္သည္ဟု ဆိုလိုခ်င္ေသာ္လည္း
လက္ေတြ ႔တြင္မူ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ မသိရွိၾကေသးဘဲ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္1 ၌ ျပည္သူပါဝင္ႏိုင္မႈအတြက္ နည္းလမ္းအနည္းငယ္သာ
ရွိသည္ကို ေတြ ႔ ရပါသည္။
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒသည္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ရေငြ၊ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားျခင္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပ
ထားၿပီး အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထင္ရွားသိသာသည့္ အစီရင္ခံမႈမ်ား မပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘက္ဂ်က္၏ ဘက္စုံျပည္ဝမႈႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေလ်ာ့နည္းထိခိုက္ေစပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ဘတ္ဂ်က္ (၂ဝ၁၆-၁၇) သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ ဘတ္ဂ်က္သည္
ႏိုင္ငံသားတို႔ထံ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ႀကိဳဆိုထိုက္ေသာ အားထုတ္မႈျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ
အသိပညာမ်ား ပိုမိုတိုးတက္သိျမင္လာေစမည့္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
လက္လွမ္းမီ ရယူႏုိင္မႈသည္ အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္းတို႔၌ ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း
ကို ေအာင္ျမင္ေစသည့္ အဓိကက်ေသာ အဆုံးအျဖတ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ခု ဧၿပီလက စတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ အစိုးရသစ္သည္
ပိုမိုခိုင္မာၿပီး ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ျပည့္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွတစ္ဆင့္ ဘ႑ာေရးအေလးဂ႐ုျပဳမႈကို တိုးတက္ေစရန္ ကတိခံဝန္
ထားေၾကာင္း ၎၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္၌ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက အစိုးရသည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း
အမ်ိဳးသား ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၌ ျပည္သူ႔ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ေစျခင္း၊ အစိုးရဘက္မွမဟုတ္သည့္ ႐ႈျမင္မႈ၊ ဆူဇန္တာနခ၊
အိုင္အက္စ္အက္စအင္ ၁၆ဝ၈-၇၁၄၃၊ အိုအီးစီဒီ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ၇- နံပါတ္၂©အို အီးစီဒီ ၂ဝဝ၇
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ဥပေဒအျပင္ ဘတ္ဂ်က္မေရးဆြဲမီ တင္ျပခ်က္၊ အစိုးရအဖြဲ ႔မွတင္ျပသည့္ အဆိုျပဳလႊာ၊ ႏွစ္အတြင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ပါတ္လည္
အစီရင္ခံစာတို႔ကို ထုတ္ေဝၿပီး ျပည္သူလက္လွမ္းမီသည့္ ေနရာမ်ား၌ ရရွိေစျခင္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈကို အားေကာင္းေစမည့္ ထင္ရွားေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအျပင္ ဘတ္ဂ်က္ ဆန္းစစ္
အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမႈတို႔အား အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔ အစည္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘတ္ဂ်က္မူဝါဒႏွင့္ လႊြတ္ေတာ္
၏ ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကား႐ိုက္ကူးေစၿပီး မီဒီယာမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္တြင္
ျပည္သူလူထုပါဝင္ျခင္းအား တိုးတက္ေစမည့္ အလားအလာမ်ားအျဖစ္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
ေရွ႕ဆက္လပ
ု င
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္ ာလအညီအညြတ္ျဖစ္ေစလွ်က္
အခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခားစီခြဲျခားၿပီး အြန္လိုင္း၌ထုတ္ေဝလွ်င္ အလြန္အသုံးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္က အားလုံးေသာ
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ူ ်ားကို ပိမ
ု ပ
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့ ေသာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အား ပံ့ပိုးကူညီရန္ လုိအပ္ေနမႈကို သိရွိထားၿပီး ဤေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္စာတမ္းမွ
ရွိၿပီးသား အေလ့အထေကာင္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖန္တီးရာ၌ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား
အသုံး ျပဳႏိုင္သည့္ စနစ္က်သည့္ပုံရိပ္တစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ေပးလွ်က္ ႏိုင္ငံ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း အား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လက္ရွိအခ်ိန္၌ေဆာင္ရြက္ပုံ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၌
ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ျပည္သူ႔ရပ္ဝန္းမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဝထားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားပါသည္။
ဤေလ့လာမႈက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။
•

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ရွိရင္းစြဲမူဝါဒမ်ား၊
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား

•

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး စသည့္ အဓိကက်သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းႏွစ္ရပ္
၏ အခန္းက႑၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ တာဝန္ခံယူမႈကို အေလးအနက္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း
လိုက္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ ၎အဖြဲ ႔အစည္း ၂ ရပ္၏ အမွီအခို
ကင္းမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဤႀကီးၾကပ္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၎တို႔ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္ရမည့္
ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အားေပးသည့္ အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ အားပ်က္အားေလ်ာ့ေစသည့္ အျခား
အရာမ်ား

•

မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ အစိုးရက အရင္းအျမစ္မ်ား တိုးျမင့္ပုံနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သုံစြဲပုံမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ရာ၌
စာရင္းစစ္၏ အခန္းက႑

•

တာဝန္ခံယူမႈအား ေတာင္းဆိုရန္ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ/ဘတ္ဂ်က္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူကရရွိသည့္ အေနအထား

•

လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ တာဝန္ခံယူမႈကို ေတာင္းဆုိႏိုင္ေစရန္ ဤႀကီး ၾကပ္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအျပင္
အျခားရရွိႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

•

အရပ္ဖက္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားသူမ်ားက ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာ၌
ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ဤစာတမ္းကို ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအေလ့အထေကာင္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထည့္သြင္း
စဥ္းစားႏိုင္ရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ အဓိကလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါသည္။

ေလ့လာမႈနည္းလမ္း
ရွိၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း။

။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေရးသားထုတ္ေဝထားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ

အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ ႔ (အိုင္အမ္အက္ဖ္) ၏
ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေလ့အထေကာင္းက်င့္ဝတ္မ်ား၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဖြဲ ႔အစည္း

iv

ႏုိင္ငံမ်ား (အိုအီးစီဒီ) ၏ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အျမင့္ဆုံး စာရင္းစစ္
အင္စတီက်ဳမ်ားအဖြဲ ႔၏ အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္အျမင္မ်ား လမ္းၫႊန္ဆိုင္ရာ အင္တိုဆိုင္-လီမာ ေၾကျငာခ်က္စေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊
ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈ စဦးလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ ႔ ၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္အဖြဲ ႔ စသည့္ အဖြဲ ႔
အစည္းမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္းမွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေလ့လာထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံယူမႈ (ပီအီးအက္ဖ္ေအ)2 ဆန္းစစ္ခ်က္ကို ေလ့လာရာထားၿပီး ကမ႓ာ့ဘဏ္
၏ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ စသည္တို႔ကိုလည္း
ျပန္လည္သုံးသပ္ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။
အကယ္၍ အစိုးရက စာရင္းစစ္အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား၊ ဥပေဒအရ (ႏွစပ
္ ါတ္လည္)စာရင္းစစ္အစီရင္ခစ
ံ ာ မ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မသ
ႈ ုံးသပ္ခ်က္မ်ား
တို႔ကို အင္တာနက္တြင္ ရရွိေစခဲ့လွ်င္ ေလ့လာမႈသည္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အထက္ပါအေထာက္အထားတို႔မွာ
ျပည္သူ႔လက္လွမ္းမီသည့္ ေနရာမ်ား၌ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
အလွဴရွင္မိတ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း။

။ ဤတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွာ ျမန္မာ့ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ

ေငြစာရင္းစနစ္၏ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ ဦးတည္ခဲ့ပါသည္။
အဓိကက်သည့္ အရာရွိမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္
ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲပုံ၊

အေကာင္ထည္ေဖာ္ပုံတို႔ကို

အပိုင္းလိုက္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေမးျမန္းသည့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား။
နားလည္ႏိုင္ရန္

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ

ေငြစာရင္းေရးဆြဲေရး

။

ဦးစီးဌာန၊

ျပည္ေထာင္စု/ ျပည္နယ္-တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အရာရွိမ်ားျဖင့္ အပိုင္းလိုက္အစီအစဥ္ (semi-structure) အင္တာဗ်ဴး
မ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အရာထမ္းမ်ားကို စာတမ္း၏
ေနာက္ဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေဒတာကို ႐ႈေထာင့္သုံးဖက္မွဆန္းစစ္ျခင္း။

။ ျပည္သူ႔လက္လွမ္းမီေနရာမ်ားမွ ရရွိေသာ ေဒတာမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ေဒတာကို ႐ႈေထာင့္သုံးဖက္မွ ဆန္းစစ္ႏိုင္ေစၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ
စနစ္ကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားက ပုံေဖာ္ထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ တြင္တည္ရွိေသာ အေျခအေနတို႔ကို ႐ႈေထာင့္သုံးဖက္မွ ဆန္းစစ္မႈ
ျပဳရာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း။

။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံ

ယူမႈ စနစ္တို႔ကို အကဲျဖတ္ၾကည့္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ ႔ (ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေလ့အထ
ေကာင္း စည္းမ်ဥ္း)၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈ စဦးလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ ႔၊ အိုအီးစီဒီ (ဘ႑ာေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္
အေလ့အထေကာင္းမ်ား)၊ ႏိုင္ငံတကာ အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအဖြဲ ႔ (အျမင့္ဆုံး စာရင္းစစ္ လုပ္ထုံးလမ္းညြန္မႈမ်ား
ဆိုင္ရာ လီမာေၾကျငာခ်က္) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္အဖြဲ ႔တို႔ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံစုံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ေရးဆြဲထားသည့္
လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း။

။ ဤေဆြးေႏြးတင္ျပမႈစာတမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲသည့္ အေလ့အထမ်ားကို

စူးစမ္းေလ့လာရာတြင္ အိုင္အမ္အက္ဖ္၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ အိုအီးစီဒီတိုင္းျပည္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီႏွင့္
အျခားအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွေန၍ ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ထိုေထာက္ခံခ်က္မ်ားက အစိုးရအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳေပးလိုက္သည့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စီစဥ္၊ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးၿပီးလွ်င္ ျပည္သူ႔ေအဂ်င္စီ (ျပည့္သူ႔ကိုယ္စား အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ဌာနမ်ား) မ်ားက ျပည့္ျပည့္ဝဝ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက ဘတ္ဂ်က္ကို သုံးစြဲပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနမႈကို အခ်ိန္မွန္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ႀကီးၾကပ္
စစ္ေဆးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ထပ္မံေလ့လာထားသည္မွာ တာဝန္ခံယူမႈ၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ႏွစ္အတြင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္
ထားၿပီးေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဘတ္ဂ်က္စီမံေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္
ပီအီးအက္ဖ္ေအသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဆန္းစစ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းက တိုင္းျပည္မ်ား၏ ပီအက္ဖ္အမ္
စနစ္ကို သက္ေသအေျချပဳ တိုင္းတာမႈမ်ား၏ အေျခခံတစ္ရပ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ပီအီးအက္ဖ္ေအ ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ ပီအက္ဖ္အမ္စနစ္၊
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက လိုခ်င္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရရွိေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အတိုင္းအတာမ်ားကို ဆန္းစစ္ပါသည္။
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ျပည္သူထံသုိ႔ ေရာက္ရွိေစျခင္း ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ၎အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲလိုက္ရသည့္အတြက္ ရရွိလာသည့္ တန္ဖိုးႏွင့္
စြမ္းေဆာင္မႈ စသည့္ အသုံးဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိ စသည္တို႔ကို ေလ့လာထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုေဖာ္ျပမည့္
ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း အထူးအေလးထား တင္ျပထားပါသည္။ အစိုးရက ၎အစီရင္ခံစာမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေၾကာင္း ေမးခြန္း
မ်ားေျဖၾကားရာ၌ အသုံးျပဳသလား။ ထို႔အတူ ၎အစီရင္ခံစာမ်ားကို အနာဂါတ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားရာ၌ အသုံးျပဳပါ
သလား။ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈအတြက္ ရလဒ္တန္ဖိုးႏွင့္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို တုိင္းတာရန္ နည္းလမ္း
မ်ား ရွိပါသလား။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားမွာ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္တြင္ တစ္သားတည္း ပါရွိပါသလား။
ႀကီးၾကပ္ျခင္း။

။ ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္း၏ အားသာခ်က္ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ လီမာေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ အိုအီးစီဒီတိုင္းျပည္မ်ား၏

ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံထားပါသည္။ အဓိက ၫႊန္းကိန္းမ်ားမွာ
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက မိမိတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာ၌ အမွီခိုကင္းမႈအေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတုိ႔ျဖစ္
ပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကိုလည္း စစ္ေဆးသည့္ စာရင္း
အမ်ိဳးအစား၊ ရလဒ္ေပၚထြက္လာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရက လက္ခံသည့္ တိုင္းတာမႈမ်ား စသည္တို႔ကို အေျခခံၿပီး
အကဲျဖတ္ထားပါသည္။ အဆိုပါ အေရးပါသည့္ အရာရွိမ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားက ႏိုင္ငံအတြင္း (အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း) စာရင္းစစ္
စနစ္၏ အခန္းက႑၊ အေျခအေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ စသည့္တို႔ကို ေပၚလြင္ေစရာ၌ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။
ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑
၌ ရွၾိ ကပါသည္။ ဥပေဒျပဳခြငရ
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ု ည္း စူးစမ္းေလ့လာထားပါသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အဆိုျပဳလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ဥပေဒျပဳေရးက ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသလား။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားက အခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ အဆိုျပဳ
မ်ားအတိုင္း အသုံးစရိတ္သုံးစြဲျခင္းကို ေသခ်ာေစႏိုင္ပါသလား။ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးၾကပါ
သလား ႏွင့္ အစိုးရသည္ ဥပေဒျပဳေရးမွ ရပ္ခံအႀကံျပဳသည္မ်ားကို လိုက္နာအေကာင္ထည္ေဖာ္ပါသလား။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။ ။ ရသုံးခန္မ
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အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား (အိုင္အင္ဂ်ီအိုမ်ား) ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ ႔အေနအထားကို ဦးတည္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးမ်ား
ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအကဲျဖတ္ရာ၌ အေထာက္အထားမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားသိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားျခင္း
ရွိ၊ မရွိ (သတင္းထုတ္ျပန္ေပး႐ုံသာမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းရွိ၊ မရွိ)၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ျပည္သူမ်ားက လိႈက္လွဲစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း (ေရးဆြဲျခင္း) ႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔၌
အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ေပါင္းစပ္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/ မရွိ စသည္တို႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။
ပီအီးအက္ဖ္ေအ၏ညြန္းဆိုခ်က္မ်ား၊
ႏိုင္ငံတကာဘတ္ဂ်က္အဖြဲ ႔အစည္း၏
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းက

အိုအီးစီဒီတိုင္းျပည္မ်ား၏

ေကာင္းမြန္ေသာ

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း

ပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္ေမးခြန္းလႊာတို႔ကဲ့သို႔ေသာ

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္၏

ဘက္စုံျဖစ္မႈႏွင့္

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအေလ့အထေကာင္းမ်ားကို

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို

စိစစ္သတ္မွတ္ရာတြင္

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ အိုအီးစီဒီက ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေကာင္းတစ္ခုအတြက္ အႀကံျပဳသည္မွာ
ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ လက္လွမ္းမီေစရမည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္အဖြဲ ႔ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို
အခါအားေလ်ာ္စြာ အကဲျဖတ္ရန္ ၎၏ ပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္စစ္တမ္း ေကာက္ယူေလ့ရွိပါသည္။
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္မႈ။
သာမန္ျပည္သူလူထုႏွင့္

ေဒသခံ

ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းတို႔အား

။ အရပ္ဘက္လူမႈအစုအဖြဲ ႔မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအေၾကာင္း

အမ်ားနားလည္ႏိုင္မည့္

ဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္းလင္းျပရာတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေလ့ရွိပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္လည္း အရပ္ဘက္လူမႈ
အစုအဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အရာရွိမ်ား (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) ကို ၎တုိ႔၏ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ေအာင္
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည့္ အားေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ ႔မ်ား၊ စီအက္စ္အို
ကဲ့သုိ႔ေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားျဖင့္

အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခဲ့ရေသာေၾကာင့္

ဘတ္ဂ်က္ကို

ေထာက္ခံအားေပးရာ၌

၎တို႔၏

အခန္းက႑ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္အားလုံးတို႔တြင္ ျပည္သူကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတို႔ကို
နားလည္ခဲ့ရပါသည္။
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ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ ၎ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း
ႀကီးၾကပ္ျခင္း မိတ္ဆက္
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းသည္ အစိုးရ၏ အဓိက မူဝါဒအေထာက္အထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၏ ပင္မ
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိ႔ေ
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့ င္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ စီးပြားစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ ႈႏင
ွ ့္ လည္ပ
္ တ္မက
ႈ ို လႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္သည္။ ရသုံးခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခေငြစာရင္းသည္
အစိုးရတစ္ရပ္၏ ႏွစ္ပါတ္လည္ႏွင့္ ႏွစ္လတ္ႏွင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံဦးစားေပးမည္၊ အရင္းအျမစ္လ်ာထားမည္
စသည္ကို ေဖာ္ျပပါသည္။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အင္အားေကာင္းေသာ ေမာင္းႏွင္အား
တစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ အစုိးရအား တိုင္းျပည္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လ်ာထားခ်က္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္
ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးေသာ နည္းကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာ စီမံကိန္းေရးဆြဲ၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ပါက ေရရွည္ခံၿပီး တန္းတူ
ညီမွ်သည့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္ေရွး႐ႈေစႏိုင္ပါသည္။

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္မ်ား
စာစုေသတၱာ ၁။

။ ႏွစ္ပါတ္လည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္ အဆင့္မ်ား3
ႏွစ္ပါတ္လည္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္အဆင့္မ်ား

• ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန က
သုံးစြဲမည့္ဌာနမ်ား
(သို႔)ေအဂ်င္စီမ်ားကို
လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖန္႔ေဝ
• သုံးစြဲမည့္ဌာနမ်ားက
ဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္း တင္ျပ
• အစိုးရအဖြဲ ႔ကညႇိႏိႈင္းၿပီး

• ဘတ္ဂ်က္ကို ဥပေဒျပဳ

• ရန္ပုံေငြမ်ားကို သုံးစြဲမည့္

• အျမင့္ဆုံး စာရင္းစစ္အဖြဲ ႔

လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး

ဌာနမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ား

က ဌာနဆိုင္ရာ ေငြစာရင္း

ရန္ ေပးပို႔

အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္

မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား

အခ်ိဳးက်ခ်ေပး

ကို ဆန္းစစ္

• လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား
က စဥ္းစားသုံးသပ္

• ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက

• လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္
ကို လက္ခံျခင္း၊ ျပင္ဆင္

အဆုံးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ျခင္း (သို႔) ျငင္းပယ္ျခင္း

မ်ား ခ်မွတ္

ျပဳလုပ္

• စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား

သုံးစြဲမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္

ထုတ္ေဝၿပီး လႊတ္ေတာ္

စစ္ေဆး

က ျပန္လည္သုံးသပ္

• လိုအပ္ပါက ဘတ္ဂ်က္
ညႇိႏိႈင္းမႈကိုလႊတ္ေတာ္မွ
အတည္ျပဳရန္ေတာင္းခံ

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

လႊတ္ေတာ္

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္ မစတင္မီ

အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း
ဘ႑ာႏွစ္ စတင္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးဆုံးျခင္း

စာရင္းစစ္ျခင္း
ဘ႑ာႏွစ္အဆုံးသတ္

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစက္ဝန္းသည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔မဟုတ္ ေငြတိုက္ဌာနက ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား ေရးဆဲြ
တင္ျပရန္အတြက္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ ၫႊြန္ျပပါရွိေသာ လမ္းၫႊန္မ်ားကို ေငြသုံးစြဲမည့္ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္

ဂ်ိဳအာခ်င္းမ္ ဝါနာ၊ ထိေရာက္သည့္ ဘ႑ာေရးအနီးကပ္စစ္ေဆးမႈ - ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ လႊတ္ေတာ္
ဝန္ထမ္းမ်ား သင္တန္းပ႐ိုဂရမ္ (ကမ႓ာ့ဘဏ္အင္စတီက်ဴ႕၊ ၂ဝ၁၆)၊၂၈၊
https://www.agora-parl.org/resources/library/effective-financial-scrutiny-role-parliament-public-finance.
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ေအဂ်င္စီမ်ားထံသုိ႔ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမူၾကမ္းကို ထိုေငြသုံးစြဲမည့္ဌာနမ်ားက အဖန္
တလဲလဲ ျပဳျပင္ရသည့္ျဖစ္စဥ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ရၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎ဌာနအရာထမ္းမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းမႈ
မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေဆြးေႏြး၊ ျပင္ဆင္၊ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေပးပို႔ရပါသည္။ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ
ေငြစာရင္းကို အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ သုံးစြဲမည့္ဌာနမ်ားထံသို႔ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို မွ်ေဝ ခ်ထား
ေပးရပါသည္။ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း စက္ဝန္းတစ္ခုလုံးအား
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားသည္ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြမွန္းဆခ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီေစရန္
ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲရမည္။ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းက အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ထားသည့္
အစီအစဥ္အတိုင္း အသုံးျပဳေစၿပီး ေကာင္းစြာ တာဝန္ခံယူေစပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္က စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ၊
အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ေစ႐ုံသာမက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အဟန္႔အတားျဖစ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ အလားအလာေကာင္း
ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ မီျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း
စက္ဝန္းကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ ႔စည္းမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေနရာတက်ျဖစ္ေစသည္၊ ၎ဖြဲ ႔စည္းမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ
အရင္းအျမစ္လ်ာထားေစၿပီး ဝန္ထမ္းအလုံအေလာက္ခန္႔ထားေပးသည္၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာင္းစြာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ထားသည္၊ ၎ပုဂၢိဳလ္တို႔က မိမိတို႔၏အခန္းက႑ကို ေကာင္းစြာနားလည္ၿပီး ေပးအပ္သည့္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္
ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ၫႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႀကီးၾကပ္ျခင္း
ႀကီးၾကပ္ျခင္းယႏၲရားမ်ားက ေကာက္ယူရရွိေသာအခြန္မ်ားႏွင့္ သုံးစြဲလိုက္ေသာပိုက္ဆံမ်ားကို ေကာင္းစြာစာရင္းသြင္း မွတ္တမ္းတင္
ေစၿပီး လႊတ္ေတာ္ကခ်မွတ္လိုက္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္မ်ား၌ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အမွီခို
ကင္းစြာျဖင့္ ဥပေဒအရ စာရင္းစစ္ျခင္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအား ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ သုံးစြဲေနၾကေၾကာင္း
ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒျပဳလႊြတ္ေတာ္၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက အေရးပါသည့္ တာဝန္ခံယူမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္
ရပါသည္။ ၎တို႔က ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္မ်ားသည္ မူဝါဒဦးစားေပးမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မတင္ျပမီ-တာဝန္ခံယူမႈကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေစျခင္း၊ အစုိးရက ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ႀကီးၾကပ္
ျခင္းႏွင့္ ရရွိလာေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အစိုးရအား တာဝန္ခံေစလွ်က္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ၿပီး-အခ်က္အလက္တာဝန္ခံယူမႈကိုလည္း ေသခ်ာေစသည္။ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမ4ႈ တြင္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ
တာဝန္ခံယူမႈရွိၾကသည့္ ဗဟုိေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္႔ ဖြဲ ႔စည္းေပးပါသည္။
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘဝကို ထင္ထင္ရွားရွား ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္
အားျဖင့္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ားသည္ မိမတ
ိ က
႔ို ယ
ို စ
္ ား အစိုးရကေရြးခ်ယ္လက
ို ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ဆင
ို ရ
္ ာေရြးခ်ယ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း
သိပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္၌ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္
ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရွိေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ

ရရွိေစၿပီးလွ်င္

မလိုလားအပ္ေသာ

ရလဒ္မ်ား5ကို

တားဆီးရာတြင္လည္း

အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း

အစိုရမ်ားက အသိမွတ္ျပဳလာၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည့္
တူညီေသာအေနအထားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသျဖင့္ ထိုသို႔ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္
အယုံအၾကည္မဲ႔မႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း တားဆီးေပးႏိုင္ပါသည္။

အဆိုးျမင္မႈမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းက အစိုးရ၏

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈကို တိုးတက္ေစၿပီးလွ်င္ ထိုသို႔တိုးတက္ျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ
ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ျခင္းက ဆိုင္ရာအစိုးရအား ျပည္သူတို႔၏တန္ဖိုးမ်ား၊ ႐ႈျမင္
မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပိုမိုတု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ သာမန္ ျပည္သူ
လူထုက နားလည္လြယ္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးရာ၌

အစုိးရထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

အေနအထားတြင္ရွိၿပီး သုေတသနျပဳျခင္း၊ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္
မႈကိုလည္း ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
အမွန္လည္း အရပ္ဖက္လူအဖြဲ ႔အစည္းသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေစသည့္ စြမ္းအားေကာင္း
လက္တင္အေမရိကရွိ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း - ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ တာဝန္ခံယူမႈကို
အားေကာင္းေစျခင္း၊ ကားလိုစ္ ဆန္တီဆို၊ အိုက္အက္စ္အက္စ္အင္ ၁၆ဝ၈-၇၁၄၃ အိုအီးစီဒီ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ဂ်ာနယ္-အတြဲ ၄- နံပါတ္ ၂
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သည့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားျဖင့္ ျပည္နယ္ ၇ ခု၊ တိုင္း ၇ ခု အျဖစ္ ခြဲျခားထားၿပီး ၎တို႔သည္ အေျခခံဥပေဒအရ အဆင့္တူညီၾက
ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၅ ခု ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ၁ ခု ရွိကာ ၎တို႔သည္လည္း အေျခခံဥပေဒအရ
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ျဖင့္ တူညီၾကပါသည္။ အေသးဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မွာ ေက်းရြာျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာမ်ားစု
ေပါင္းေသာအခါ ေက်းရြာအုပ္စုအျဖစ္ စုစည္းပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္စုစည္းကာ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ အစုိးရ႐ုံးမ်ား အေျခစိုက္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ခ႐ိုင္အျဖစ္စုစည္းၿပီး ခ႐ိုင္မ်ားကို
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အျဖစ္ စုစည္းပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေပါင္း ၇၄ ခု သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိပါသည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း အေရးပါသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ေပၚထြန္းလာပါသည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီ၌

တစ္ခုတည္းျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ ႔အျဖစ္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ (သို႔) ပါလီမန္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္- ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္
အစိုးရအဖြဲ ႔ ၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရထံမွလာသည့္ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ (ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊၂ဝဝ၈) တို႔
ေပၚထြက္လာၾကပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးသည္ဆိုေသာ္လည္း ဝန္ႀကီး
မ်ားကို သမၼတ ကသာ ခန္႔အပ္ေသာေၾကာင့္ သမၼတ ကိုသာ6 တာဝန္ခံရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရျခင္း မရွိေခ်။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ၊ ဇယား ၂ ပါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ အသုံးစရိတ္အေပၚ ဥပေဒျပဳခြင့္မွာလည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စုအဆင့္၌ ဗဟုိကတိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ေဒသက
ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးထားၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္မူ ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ ႔မ်ား မရွိေခ်။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ၂ ခုစလုံးကို
ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ဆက္လက္ဦးေဆာင္ပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြ ဲ ႔မ်ားတြင္ ဌာနေပါင္း ၁၈ ခု မွ ၂၄ ခုထိ ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဌာနမ်ားအၾကား တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရား ခြဲျခားမႈမွာ မရွင္းလင္းေခ်။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေအာက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္္မ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုခ်ထားေပးလာသည့္ အေနအထားကို ျမင္ေတြ ႔ရသည့္
သေဘာရွိပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ ယခုအခါ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ေရးဆြဲလာ
ၾကရေသာ္လည္း ဌာနမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ မိမိတို႔အစိုးရႏွင္႔ဆက္ႏြယ္သည့္ အစိုးရစီးပြားေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္
ကိုသာ လႊမ္းၿခဳံေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွ7ိ ျပည္သူ႔သုံးစြဲမႈအားလုံး၏ ၁၁% မွ်ုသာ ကိုယ္စားျပဳ
ပါသည္။ ၎တို႔၏ဘတ္ဂ်က္ဖြဲ ႔စည္းမႈႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာလည္း လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ သစ္ေတာက႑မ်ားရွိ အနည္းငယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္
က႑မ်ား၌သာ အကန္႔အသတ္ခံထားရဆဲျဖစ္ပါသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပင္မဓါတ္အားလိုင္း
မွ မဟုတ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈက႑တြင္ အသင့္အတင့္မွ်ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ က႑မ်ားအၾကား8 ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္ အတိုင္းအတာမွာ အကန္႔အသတ္ရွိပါ
သည္။ ထို႔အတူ ဘတ္ဂ်က္အရၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဗဟိုမွတိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ တာဝန္အျဖစ္သာ
ႀကီးမားစြာက်န္ရွိဆဲျဖစ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ အရင္းအျမစ္မ်ား
ကို ဆက္လက္မွီခိုေနရျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ အကန္႔သတ္ခံထားရပါသည္။
အမ်ိဳးသား ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္းမ်ားအတြက္ ပင္မတာဝန္အား
ျပည္ေထာင္စု၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုသာ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထိုဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည့္
အခ်ိန္မွစကာ ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းမႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့ရပါသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ပုဒ္မ ၂၆၁(င) ၊http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_
Constitution-2008-en.pdf.
7
ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ ၂ဝ၁၆-၁၇၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ ဇူလိုင္ ၂၁၊ ၂ဝ၁၇ က ရယူသည္။ http://www.mof.gov.mm/en/citizensbudget-2016-2017.
8
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြေၾကးလ်ာထားျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေပၚရလဒ္
မ်ား၊ ေရာ္ဂ်ာ္ေရွာ္တန္၊ ဇင္ဝင့္ရည္ႏွင့္ ခင္ပြင့္ဦး၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆၊ ရီေနဆြန္းအင္စတီက်ဴ႕၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ သီးျခားစီ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က်င့္သုံးေသာအခါ ထိုဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု
ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေပါင္းစည္းခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈေကာင္စီ၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာ
အမွတ္ ၁၂/၉၃ ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထိုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ၿပီး သီးျခားစီခြဲထုတ္ကာ
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအျဖစ္သို႔ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ျပန္ပါသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသစ္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္သို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခဲ့ပါသည္။

စာစုေသတၱာ ၂။

။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ား
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ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ား
• ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္႐ွည္၊ ႏွစ္လတ္၊ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြျပဳစုတင္ျပရန္။
• ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္မႈ၊
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေလ့လာသံုးသပ္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္။
• ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ စီးပြားေရးျမႇင့္တင္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ား အေျခအေန ေလ့လာသံုးသပ္ တင္ျပရန္။
• ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

ဌာနဆုိင္ရာ၊

ပုဂၢလိကအဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး၏

စီးပြားေရး၊

လူမႈေရး

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

စာရင္းအင္းမ်ားကို စုစည္း၍ မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ စိစစ္သံုးသပ္တင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
• နိုင္ငံ၏ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံ၍ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊
ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္း
မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ကိုယ္စား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
• ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပုဂၢလိက အဖြဲ ႔အစည္းအသီးသီး၏ တိုးတက္မႈ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔
သံုးသပ္တင္ျပ အစီရင္ခံေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။
• ေခတ္ႏွင့္အညီ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္

အျခားေသာ

ဌာန

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
ထိုဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို ထိပ္ဆုံး၌ေပါင္းစပ္ၿပီးသည့္တိုင္ တာဝန္အရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ဌာနမ်ားအၾကား ပိုမိုႀကီးမားသည့္
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာ၌ မည္သုိ႔မည္ပုံ ကြဲျပားျခားနားသြားမည္နည္း အစရွိသည္တို႔ကို
ၫႊန္းဆိုျခင္းမ်ား မရွိေသးပါေခ်။ တစ္ဖက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ ပင္မစာမ်က္ႏွာပုံစံမွာ
ယင္းအခ်က္ကို ၫႊန္ျပေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္- ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်က္ႏွာ၏ ေခါင္းစီးတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဟု ေရးသား
ထားေသာ္လည္း စာစုေသတၱာထဲတြင္မူ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန10 ဟုသာ ဆက္လက္ေတြ႔ရွိေနရဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇၊ ၂ဝ၁၆ တြင္ ရယူသည္။ https://www.mopf.gov.mm/index.
php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=106&lang=en.
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စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇၊ ၂ဝ၁၆ တြင္ ရယူသည္။ https://www.mopf.gov.mm/index.php?option=com_
content&view=article&id=89&Itemid=106&lang=en
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ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္တာဝန္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနယခင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန-ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ ၎ဌာန၏ အရာထမ္းမ်ား
ထံ၌သာ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရအသုံးေငြစာရင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈသည္ အၿပီးသတ္
ဘတ္ဂ်က္မ်ား စုစည္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျဖစ္စဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစေသာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန-ယခင္က ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန-၏ တာဝန္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္
အဖြဲ ႔အစည္းမူေဘာင္
စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑
အမ်ိဳးသားဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို

ေပါင္းစည္းညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္

အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္

စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ကို

အျမင့္ဆုံး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ ႔အျဖစ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္က တစ္ဖန္ျပန္၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦစီးဌာနမ်ားက ဥကၠဌ
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ ႔ စည္းေပးခဲ့
ပါသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဤျဖစ္စဥ္အား ဆက္၍ ထိန္းသိမ္းၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ကို
သမၼတက ဥကၠဌ၊ ဒုတိယ သမၼတ ၁ ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ၂ တို႔က ဒုဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္လွ်က္ ဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္
ဆက္တြဲ ၁)။ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔က အဖြဲ ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာင္ေကာင္စီဥကၠဌ
တို႔သည္လည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤအစီအမံက ေကာ္မရွင္ကို အားလုံးပိုမုိအက်ဳံးဝင္ေစ႐ုံမွ်မက ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ သက္ဆိုင္မႈကို ေရွ႕တန္းတင္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးရာေရာက္ပါသည္။ စီမံကိန္း
ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက တင္ျပေသာစီမံကိန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
အတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ႏွစ္လတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို ျပန္လည္
သုံးသပ္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိပါသည္။ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန လက္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရပါသည္။ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန၏ အရာထမ္း
မ်ားက ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္က ဇန္နဝါရီလတြင္ သုံးသပ္ထားၿပီးၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုၾကပါသည္။ မီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္က
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ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္11 ေရွ႕ေမွာက္တြင္

သမၼတက အစည္းအေဝးကို ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္

သုံးသပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပၾကပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၏ ေအာက္အဆင့္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၂) အစိုးရက ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ား12ကို ဖြဲ ႔စည္းေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ားသည္
ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠဌအျဖစ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိုက က႑မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ၾကပါသည္။ ထိုေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ
အလုပ္လုပ္ၿပီး

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ကို

အစီရင္ခံရပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ားသည္

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိဘဲ [ႏိႈင္းယွဥ္ပါက] လူမႈ
စီးပြားကို အမွန္တကယ္ပံ့ပိုးေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိဟု စိစစ္သုံးသပ္၊ အတည္ျပဳေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ “ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ားသည္

ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားမွတဆင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

စီမံကိန္းမ်ားကို

[သက္ဆုိင္ရာ] ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားထံသို႔ တင္သြင္းရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။” သမၼတ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္ ၁၂/၂ဝ၁၆- ၅ ေမ ၂ဝ၁၆ တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ား၏ ဖြဲ ႔စည္းပုံ၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို
ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေအာက္အဆင့္တြင္၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား (ပီအက္ဖ္အိုင္စီအက္စ္)ကို
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ား13ထံ စီမံကိန္း အဆိုျပဳမ်ား တင္ျပရန္ တာဝန္ေပးထားပါသည္။

စာစုေသတၱာ ၃။ ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေအာက္အဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား14
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ
ဥကၠဌ။။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး
အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား။ ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး အရအသုးံ ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျခေငြစာရင္းေရးဆြေ
ဲ ရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးမွဴး၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ လမ္းမႀကီး
မ်ားဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ စက္မႈဦးစီးဌာနတို႔ မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား
အတြင္းေရးမွဴး။ ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး။ ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ခ႐ိုင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ
ဥကၠဌ။။ ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား။ ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ လမ္းမႀကီးမ်ားဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ စက္မႈဦးစီးဌာနတို႔မွ ခ႐ိုင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား
အတြင္းေရးမွဴး။ ။ ခ႐ိုင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး။ ။ ခ႐ိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး

ျမန္မာအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ၂ဝ၁၇-၁၈ ကို ေဆြးေႏြး၊ ဗီယင္နမ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၇ https://m.talkvietnam.
com/2017/01/myanmar-discusses-national-plan-for-2017-18/.
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သမၼတ၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၁၂/၂ဝ၁၆ ေမလ ၅ ရက္ေန႔
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စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွန္ ၁၃/၂ဝ၁၆၊ ေမလ ၅ ရက္ေန႔
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ေရွာ္တန္ႏွင့္အဖြဲ ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေငြေၾကးလ်ာထားျခင္း

6

ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ
ဥကၠဌ။။ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား။ ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ လမ္းမႀကီးမ်ားဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ စက္မႈဦးစီးဌာနတို႔ မွ ခ႐ိုင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား
အတြင္းေရးမွဴး။ ။ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး။ ။ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာ ဦးစီးမွဴး

မွတ္ခ်က္။ ။ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရွိ အင္တာာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားက စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
ေကာ္မတီ အဖြဲ ႔ဝင္ျဖစ္မႈကို မတူညီေသာအဆင့္မ်ားအတြက္ မတူညီေသာအေျဖမ်ားေပးခဲ့ၾကရာ အျခားေသာ အစီအမံမ်ား
ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအမံမ်ားမွာ အဆင့္တစ္ခုစီ၌ ေယဘုယ်အက်ဆုံးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထား
သည္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစကာ အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအျဖစ္ ၫႊန္းဆိုၾကေသာ ႏွစ္၂ဝ စီမံကိန္းကို အေျချပဳ
ထားသည့္ အေသးစိတ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို အထက္မွ
ေအာက္သို႔ႏွင့္ ေအာက္မွအထက္15သို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း ၂ မ်ိဳးလုံးကို အသုံးျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။
က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ထိပ္ပိုင္း၌သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး အေသးစိတ္စီမံကိန္းမ်ားကိုမႈ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူကာ
စုစည္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မည့္စာရင္းသာျဖစ္ၿပီး
ဦးစားေပးအဆင့္ ခြဲထားပုံ မေပၚေခ်။ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားကို ၅ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ခြဲထားၿပီး ၎ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း စုစုေပါင္း တစ္ရပ္စီ
မွ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ား ဆင္းသက္ရရွိလာပါသည္။
စီမံကိန္းဦးစီးဌာနက စီမံကိန္းေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာ၌ မ်ားျပားလွသည့္ ေဒတာမ်ားႏွင့္စာရင္းအင္းမ်ားကို စုေဆာင္းရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းရပါသည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္သုံးစြဲေငြမ်ားမွာ ေငြလုံးေငြရင္း ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို
အေလးထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ထုတ္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေငြလုံးေငြရင္း အဆိုျပဳ
မ်ားကို အကဲျဖတ္ရာ၌ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက ယခင္ ေငြလုံးေငြရင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္
လ်ာထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ရန္ မ်က္ေမွာက္ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ေတာက္ရသည့္ ကိစၥရပ္
မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ပုံမွာ ျမင္သာထင္သာမရွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အစီအစဥ္တက်မရွိဘဲ ျပဳလုပ္ရႏိုင္ၿပီး
အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိႏို္င္မႈကို အထူးသျဖင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာ မရွင္းလင္းေခ်။
ရသုံး မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနသည္ ႏွစ္လတ္ ဘ႑ာေရးမူေဘာင္အျမင္အရ ေငြလုံး ေငြရင္းႏွင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္သို႔
ခ်ထားေပးေသာ သုံးစြဲမႈအခ်ိဳးအစားကို သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္လတ္ ဘ႑ာေရးမူေဘာင္က ေမခ႐ိုစီးပြားေရး (အႀကီးစား
စီးပြားေရး) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၃ ႏွစ္တာ ႀကိဳတင္႐ႈျမင္ထားမႈကို တင္ျပထားၿပီး ၎က အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေငြသုံးစြဲမႈ
မ်ားအေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းစြာပါရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏို္င္ရန္ အခြန္ရေငြ(ဝင္ေငြ) တြက္ခ်က္ထားမႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဤမူေဘာင္ကိုအေျခခံၿပီး ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုသည္ စီမံခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိအေကာင္ထည္ေဖာ္ေန
ေသာ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ၎၏ ဦးစားေပးမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ ေငြလုံးေငြရင္းဘတ္ဂ်က္တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အႀကီးစား စက္မႈ၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ အျခားေငြလုံးေငြရင္း စသည့္ က႑ေရးရာေကာ္မတီမ်ားက ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းတြင္
ထည့္သြင္းရမည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ ထိုစီမံကိန္းကို စစ္ေဆးၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက
အဆိုပါ ေငြလုံးေငြရင္းဘတ္ဂ်က္ကို စီးပြားေရးစီမံကိန္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမ်ားအရ ျပန္လည္သုံးသပ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္
ထိုစီမံကိန္း၌ အျပည့္အဝကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ရန္ မည္သည့္ အဓိကက်ေသာ မူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္စရာမွ်
မလိုအပ္ေခ်။ စီမံခ်က္မ်ားထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ထပ္ေပါင္းရန္ပုံေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မွာ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔
မတင္သြင္းမီ ဒုတိယသမၼတကသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္သုေတသနဌာန-ျမန္မာ-အလားအလာမ်ားကို ျဖည္ထုတ္ျခင္း (မန္ဒလုယြန္စိီးတီး၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အာရွ ဖြံၿဖိဳးမႈဘဏ္၊
၂ဝ၁၄) https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42870/myanmar-unlocking-potential.pdf.
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စီမံကိန္းကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနမွ အဆိုအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမွာ ယခု သုေတသေနျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ထိ
ျပန္လည္သုံးသပ္ရျခင္း မရွိေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကိုမူ ဌာနအဆင့္တြင္ ျပင္ဆင္ၾကရပါသည္။ ဤႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမွာ
စီမံခ်က္မ်ားစာရင္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္လက္အေကာ္ထည္ေဖာ္ေနဆဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားမွ အေသးစိတ္သုံးစြဲေငြမ်ားသာ ျဖစ္ပါ
သည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးထုတ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပါတ္လည္အစီရင္ခံစာမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး
လူတိုင္းရယူႏိုင္သည့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ႀကိဳတင္သုံးသပ္ထားမႈတစ္ခုတြင္

အမွန္တကယ္အသုံးစရိတ္မ်ားကို လ်ာထားအသုံးစရိတ္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းနည္းအားျဖင့္သာ

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ၫႊန္ျပပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ၌ ရည္ရြယ္သည္ထက္ အခ်ိန16
္ ႏွင့္ ကုန္က်
စရိတ17
္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ စီမံခ်က္ အမ်ားအျပားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဌာန၏ အေသးစိတ္ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမရွိသျဖင့္
ကုန္က်စရိတ္ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ဤသို႔
ေက်ာ္လြန္မႈမ်ားမွာ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္တက္လာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္
သကဲ့သို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည့္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားျခင္း
မ်ားကိုလည္း ၫႊန္ျပေကာင္း ညြန္ျပႏိုင္ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္းတစ္ဦးက စီမံခ်က္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံေရး
ဦးစီးဌာန (ပီေအပီအာဒီ) ဟူ၍ ဌာနသီးျခားတစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ ၎ဌာနသည္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဆဲ စီမံခ်က္အခိ်ဳ႕ကို စစ္ေဆးရန္
တာဝန္ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ ဤဌာနသည္ သမၼတအတြက္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ တင္ျပရပါသည္။ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္းရန္ ႀကိဳးစားရာ
၌ ပီေအပီအာဒီကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ရွိၿပီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို
အစီရင္ခံရသည္ဆုိေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက သီျခားခြဲထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ပီေအပီအာဒီ၏ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားက ယခင္ကာလ၏ ရသုံး
မွန္းေျခမ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ/ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းပါေခ်။
သမိုင္းေၾကာင္းအရမႈ ယခင္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားေငြစာရင္း၏ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္
ေငြစာရင္းျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ စားသုံးရန္အတြက္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ
က႑ဟု အမည္တပ္႐ုံမွ်သာျဖစ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေသာအခါ အရာရွိမ်ားက ၎တို႔၏ ပင္မတာဝန္မွာ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္
မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ)ကို တြက္ခ်က္ရန္ ထုတ္လုပ္မႈေဒတာမ်ား စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကျခင္းက သက္ေသျပ
ေနပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားကို

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးၿပီး

ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါသည္။ လူမႈေရးက႑အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ ၫႊန္ကိန္းမ်ားကို
အသုံးျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳေျဖရွင္းျခင္း
ျဖစ္ၿပီး

လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ရည္မွန္းရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္း မရွိသျဖင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအားလုံး၏ တိုးတက္မႈကိုေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးရာ၌ အဆိုပါ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ စုေပါင္းၫႊန္ကိန္းမ်ားက မည္သို႔မည္ပုံ အကူအညီျဖစ္ေစသည္မွာ မရွင္းလင္း
ေခ်။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လူမႈေရးက႑
အစီအစဥ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ဟန္ မရွိေခ်။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ အရင္းအျမစ္လ်ာထားျခင္း
ရွိ၊ မရွိ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းသည္ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမ်ားကို ထပ္ဟပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ထိုအရအသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအာဂ်င္ဒါမ်ား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ စသည္တို႔ကို ဆုံးျဖတ္
သတ္မွတ္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။

စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္၏ ဆီေလ်ာ္မႈက်ဆင္းေနသေလာ။
၂ဝဝ၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္တြင္ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးစြဲမႈ ၆၃% မွ ၃၈%သို႔ က်ဆင္းသြားမႈႏွင့္
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အခ်ိန္ေက်ာ္ျခင္းတြင္ စီမံခ်က္တစ္ခုၿပီးရန္ လိုအပ္ေသာ မူလခန္႔မွန္းသည့္အခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သျဖင့္ တိုးျမင့္သြားေသာကုန္က်မႈမ်ားပါ။

ဘတ္ဂ်က္ေက်ာ္လြန္မႈ သို႔ ကုန္က်စရိတ္တိုးျမင္မႈဟုလည္း သိၾကသည့္ ကုန္က်စရိတ္ေက်ာ္လြန္မႈတြင္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်ိန္၌ ေလွ်ာ့ခန္႔မွန္းမိ၍
ပမာဏေက်ာ္လြန္ေသာ ကုန္က်မႈမ်ားပါဝင္။ ေက်ာ္လြန္ကုန္က်စရိတ္ကို ေငြေဖာင္းပြျခင္းစေသာ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုးျမင့္
လာသည့္ ဘတ္ဂ်က္တိုးျမင့္မႈျဖစ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္တက္ျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားသင့္ပါသည္။
17
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အတူ ေငြသုံးစြဲမႈဖြဲ ႔စည္းပုံ၌ သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိကာလအတြင္း၌ပင္ လူမႈေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္မွ်ေဝမႈသည္ ၁၁%ခန္႔မွ်အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး၊ အေထြေထြ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက ပုံမွန္ႏႈန္း
၁၁% ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္က၂၁% မွ ၃၂%18 ထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါ သည္။ လစာႏွင့္ လုပ္ခမ်ား မ်ားစြာျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသုံးစရိတ္ျမႇင့္တင္လာသျဖင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္ႀကီးထြားလာၿပီး အစိုးရကလည္း ဘတ္ဂ်က္ေႂကြးၿမီကို
ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး၏ ၅% ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသျဖင့္ ေငြလုံးေငြရင္း
အသုံးစရိတ္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေနရာအက်ယ္အဝန္း က်ဳံ႕လာၿပီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးျဖစ္စဥ္၏ ဆီေလ်ာ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းလာ
ေစပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ထိ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ကုိ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ မတူညီေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္ အခန္းက႑အသီးသီး
ရွိၾကပါသည္။

စာစုေသတၱာ ၄။ ။ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစက္ဝန္း လိုရင္းအခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းကို ဒုသမၼတံ
တင္ျပ၊ ဒုသမၼတက ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပ၊ ေကာ္မရွင္က

အစိုးရက

စိစစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ ႔သို႔ တင္ျပ၊ ကက္ဘိနက္က ထိုဘတ္ဂ်က္

ဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းေရး

မူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ။လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း

က စိစစ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို
အတည္ျပဳ။ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပဌာန္း။ သမၼတက

စာရင္းစစ္ခ်ဴပ္႐ုံးက စာရင္းစစ္

အတည္ျပဳသည္ ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒအျဖစ္

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတင္ျပ ျပည္သူ႔ေငြ

ျပဌာန္း။

စာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက
ျပန္လည္သုံးသပ္

ဘတ္ဂ်က္

ဘတ္ဂ်က္စာရင္းစစ္ျခင္း

ျပဌာန္းျခင္း

ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း

ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ

ဘတ္ဂ်က္ သုံးစြဲ
အေကာင္ထည္
ဘ႑ာေငြသုံးစြဲသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားက

ေဖာ္ျခင္း

ေငြသုံးစြဲၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္၊ စီမံ/ဘ႑ာ
ဝန္ႀကီးဌာနက ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁ဝ၃အရ (စာစုေသတၱာ ၅)၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ အရအသုံးမ်ားႏွင့္ အခြန္အခမ်ား
ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းအားလုံးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အခြင့္အာဏာရွိၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ္လည္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သုိ႔) ျငင္းပယ္္
ျခင္းကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ဖြဲ ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ လစာစရိတ္ႏွင့္
ယင္းအဖြဲ ႔အစည္းဝင္မ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ တရား႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ ခုံ႐ုံး တစ္႐ုံး႐ုံး၏ စီရင္ခ်က္ အမိန္႔၊ ဒီကရီအရ ေပးေဆာင္ရန္ရွိေသာ
အသုံးစရိတ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားအရ က်ခံရမည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခ်ိဳ႕ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္

http://documents.worldbank.org/curated/en/504121467987907393/Realigning-the-union-budget-to-Myanmar-s-developmentpriorities-public-expenditure-review.
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သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သမၼတက ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ
ရမည္။

စာစုေသတၱာ ၅။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ၃၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္

ပုဒ္မ ၁ဝ၃
(က) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ယင္းက တာဝန္ေပးအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည္ေထာင္စု
၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။
(ခ)

ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါရွိေသာ•

ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏

အႀကီးအမွဴးမ်ားႏွင့္

အဖြဲ ႔အစည္းဝင္မ်ား၏ လစာ၊ စရိတ္ ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ား၊
•

ျပည္ေထာင္စုက ေပးဆပ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ ေႂကြးၿမီမ်ား၊ ယင္းေႂကြးၿမီမ်ားႏွွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊
ျပည္ေထာင္စုက ေခ်းယူေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား၊

•

တရား႐ုံး သို႔မဟုတ္ ခုံ႐ုံး တစ္႐ုံ႐ုံး၏ စီရက္ခ်က္၊ အမိန္႔၊ ဒီဂရီအရ ေပးေဆာင္ရန္ရွိေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား၊

•

တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုခုအရျဖစ္ေစ က်ခံရမည့္ အျခားအသုံးစရိတ္
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳျခင္း
မျပဳရ။

(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ အသုံးစရိတ္မ်ားမွအပ အျခားအသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ

အတည္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဘတ္ဂ်က္ စနစ္
ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္သည္ အေပၚမွေအာက္သို႔လာေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ အေသးစိတ္ျပဳစုတင္ျပရၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနက ဘတ္ဂ်က္ျပကၡဒိန္တစ္ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း အဆိုျပဳမ်ားကို တင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာလ၌ စတင္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားက ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းအဆိုျပဳမ်ား တင္ျပရန္ အခ်ိန္
ဇယားကို စာစုေသတၱာ ၆19 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာစုေသတၱာ ၆။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ အခ်ိန္ဇယား

၁။

ကာလ

ျဖစ္စဥ္

စက္တင္ဘာလ ပထမပါတ္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသုံးစရိတ္ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားထံမွ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ား ေတာင္းဆိုျခင္း။

၂။

၃။

19

ေအာက္တိုဘာလ

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

ပထမပါတ္မွ တတိယပါတ္ထိ

ဝန္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္ကို ကနဦးအကဲျဖတ္ျခင္း။

ေအာက္တိုဘာလ စတုတၳပါတ္

သာမန္၊ ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအခြန္ရေငြမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို အေသးစိတ္

မွ ႏိဝ
ု င္ဘာလ တတိယပါတ္ထိ

အကဲျဖတ္ျခင္း။

ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ ၂ဝ၁၆-၁၇

10

၄။

ႏိုဝင္ဘာလ စတုတၳပါတ္

အခြန္ရေငြႏွင့္အသုံးစရိတ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဒုသမၼတ ကအကဲျဖတ္ျခင္း။

၅။

ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပါတ္

ဒုတိယသမၼတက ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပျခင္း။

၆။

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ မတိုင္မီ

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ကက္ဘိနက္က ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း
ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စု ရသုံးခန္မ
႔ န
ွ ္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို လႊတ္ေတာ္သတ
႔ို င္ျပျခင္း။

၇။

ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ မတိုင္မီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေကာ္မတီမ်ားက ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း
ႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွ ေတြ ႔ ရွိခ်က္မ်ားကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔
ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီထံ တင္ျပျခင္း။

၈။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ မတိုင္မီ

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဘ႑ာေရး စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီ က ဥပေဒဆိုင္ရာစိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
သို႔ တင္ျပျခင္း။

၉။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျခင္း။

နာယက က အခ်ိန္ႏွင့္
ေန႔ရက္ကို ေၾကျငာျခင္း။
၁ဝ။

မတ္လ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ

သမၼတက လက္မွတ္ထိုးၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေသာ ရသုံး
ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ဥပေဒကို ျပဌာန္းျခင္း။

ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမည့္

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက

ေပးပို႔လိုက္ေသာ

ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ားကို

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက

အေသးစိတ္ အကဲျဖတ္စိစစ္ပါသည္။ ဒုတိယသမၼတက အခြန္ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ကို အကဲျဖတ္စိစစ္ၿပီးသည္
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ စီမံကိန္း (ေငြလုံးေငြရင္း) ႏွင့္ ထပ္ျပန္သုံးေငြ (သာမန္)၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ထပ္ျပန္တလဲ
သုံးေငြ (သာမန္) ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားမ်ားပါဝင္သည့္ ေပါင္းစည္းထားၿပီးေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ
ေငြစာရင္းကို ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္။ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သည္ ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ထင္ရွားသည့္
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ဆိုင္သည့္

အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရၿပီး

ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္အတြက္

ေကာ္မရွင္၏

ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံသို႔ တင္ျပရမည္။
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို သမၼတက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယသမၼတမ်ားကို ဒုတိယဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားပါသည္။
ေကာ္မရွင္သည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ ဥကၠဌ
တို႔က အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကသည့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ပင္မကိုယ္ထည္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းေရးမွဴးမွာ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ ႔စည္းရန္ သမၼတ၏ တရားဝင္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို
ေနာက္ဆက္တြဲ ၃20 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ (စာစုေသတၱာ ၇) သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ
ျပည္ေထာင္စု ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။ ထိုရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမူၾကမ္း ေရးဆြဲေနစဥ္အတြင္း
ေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ေအာက္အဆင့္အစိုးရမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
ဘက္မွ ပါဝင္မႈမ်ား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဦစားေပးမ်ားႏွင့္ ညီၫႊတ္ရန္ စီစဥ္ရမည္။ ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္
ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သည္ အဓိကအားျဖင့္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ အတိုးႏႈန္း၊ စီးပြားေရးၫႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းစီစဥ္ထားေသာ အစိုးရအသုံးစရိတ္မ်ားကဲ့သို႔
ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ နည္းပညာအႀကံေပးမႈမ်ားကို ရယူပါသည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ၁ ၾသဂုတ္၂ဝ၁၇ တြင္ ရယူ
http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/notifications/2016/04/06/id-6210.
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စာစုေသတၱာ ၇။ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ အဓိကတာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား21
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခဥပေဒေအာက္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ
မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းထူေထာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ အဓိက အခန္းက႑မ်ား
မွာ ျပည္ေထာင္စု ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းျဖင့္ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြမႈ ရွိေစရန္၊ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရး ျပဌာန္းခ်က္ကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားတြင္
အႀကံေပးရန္ တို႔ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ဝ တြင္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ အဓိကတာဝန္မ်ားကို
အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
(က) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏

အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးက ဦးေဆာင္စိစစ္၍
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အရအသုံးေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္ကို
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္။
(ခ)

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အရအသုံးေငြစာရင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က တာဝန္ေပးအပ္ေသာ က်န္ဒုတိယ

သမၼတတစ္ဦးက ဦးေဆာင္စိစစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အရအသုံးေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္ကို ဘ႑ာေရး
ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္။
(ဂ)

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သည္(၁)

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အသုံးစရိတ္မ်ားပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု၏အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ျဖည့္ဆည္းေပး
ျခင္း၊ အထူးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားခြင့္ျပဳျခင္း အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ
အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သို႔ ေထာက္ခံတင္ျပရမည္။

(၂)

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကိစၥမ်ားကို အႀကံျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၃)

ခိုင္မာေသာဘ႑ာေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဌာန္း၍ တာဝန္ေပးအပ္
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဃ) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအား
ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ အထူးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္
ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လိုအပ္မည့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းတို႔ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေထာက္ခံတင္ျပရမည္။
ယေန႔အခ်ိန္ထိ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ပူးေပါင္းအဖြဲ ႔ ၁၇ ဖြဲ ႔ထိ ရွိၿပီး ၎တို႔တစ္ဖြဲ ႔လွ်င္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု မွ ၃ ခု ၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ
ေငြစာရင္းမူၾကမ္းကို ဆန္းစစ္ၾက၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကပါသည္။ အဖြဲ ႔တစ္ခုစီက ၎တို႔အား တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
၏ အသုံးစရိတ္အဆိုျပဳမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီထံသို႔ အစီရင္ခံ
တင္သြင္းရသည္။ ထိုေကာ္မတီ ၁ ခုစီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ အဖြဲ ႔ဝင္ ၁၅ ဦးစီ ပါဝင္ဖြဲ ႔စည္းထားပါသည္။
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း အဆိုျပဳမ်ားကို ဘ႑ာေရး႐ႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈၿပီး
ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈရပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ၎၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ အရအသုံး
ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးအပါဆုံး ေကာ္မတီျဖစ္သည္။ ၎၏အခန္းက႑မွာ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို စိစစ္
သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ အသုံးစရိတ္အဆိုျပဳမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကို ဆုံးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရး
ေကာ္မရွင္က ကနဦးျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမူၾကမ္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ထည့္သြင္းရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဥပေဒမူၾကမ္းကို မတင္ျပမီ ေနာက္ဆုံး ျပန္လည္

21

ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ပုဒ္မ ၂၃ဝ

12

သုံးသပ္ရေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ပညာရွင္မ်ား၊ အခြန္အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
ကို ေခၚယူၿပီး အခြန္ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ခန္႔မွန္းတင္ျပခ်က္မ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္ အဆိုျပဳမႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ရန္၊
ရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္ အေထာက္အထားစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္သည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း
ေကာ္မတီက ၎၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရသည္။ ေကာ္မတီက ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ ရသုံး
မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ အႀကံျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း သီးျခားရည္ၫႊန္းခ်က္ တိတိပပ ေဖာ္ျပျဖတ္ေတာက္ရန္ကိုမူ အႀကံျပဳ
ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပဳိင္နက္ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီး သမၼတက ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း
ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳေပးရပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ဇြန္-ဇူလိုင္လမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ားကို ငါးႏွစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေနာက္လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳ
မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားၾကပါသည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရန္ပုံေငြအတြက္ အဆိုျပဳမ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားက ျပန္လည္
သုံးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြအတြက္အဆိုျပဳမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရွိ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ပါ
သည္။ ထို႔ေနာက္ ဤအဆိုျပဳမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ
ဌာနမ်ားက စုေပါင္းၾကပါသည္။ ေအာက္ပါပုံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းႏွင့္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း
ျဖစ္စဥ္ကို အခ်ိန္ဇယားႏွင့္တကြ တင္ျပထားပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္၏ အေသးစိတ္အဆင့္မ်ားကို သီးျခားအစီရင္ခံစာ22 တစ္ခုတြင္
မၾကာေသးမီက မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

22

ေရွာ္တန္ႏွင့္အဖြဲ ႔ - ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေငြေၾကးလ်ာထားျခင္း
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စီမံကိန္းႏွင့္ေငြလုံးေငြရင္းအဆိုျပဳမ်ားကို
• လက္ရွိႏွင့္ၿပီးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္မႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
ဇြန္
ဇူလိုင္
ၾသဂုတ္

• တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းစီမံကိန္းဌာနမ်ားက စီမံကိန္း
ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးပို႔
• ျပည္နယ္/တိုင္း၊ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား၌ ေအာက္ေျခမွစတင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ငါးႏွစ္စီမံ ကိန္းႏွင့္ကိုက္ညီေစျခင္း
• ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းျခင္း

စက္တင္ဘာ
ေအာက္တိုဘာ
ႏိုဝင္ဘာ
ဒီဇင္ဘာ
ဇန္နဝါရီ
ေဖေဖာ္ဝါရီ
မတ္
ဧၿပီ

စီးေၾကာင္း၁- ျပည္နယ္/တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္
ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ား
• ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ ဌာနမ်ားက

• ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ ဌာနမ်ားက

ေအာက္ေျခမွအဆိုျပဳမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္

ေအာက္ေျခမွအဆိုျပဳမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုျပဳမ်ားကို

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုျပဳမ်ားကို

ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ဌာနတြင္း ျပန္လည္

ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ဌာနတြင္း ျပန္လည္

သုံးသပ္ျခင္း။

သုံးသပ္ျခင္း။

• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္

• အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရ

ဘတ္ဂ်က္ဌာနမ်ားသို႔ ျပန္လည္

(လႊတ္ေတာ္မပါ) သို႔ သုံးသပ္ရန္ႏွင့္

သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ျပဳျပင္ရန္ တင္ျပ

အႀကံေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပ

• ဘတ္ဂ်က္ဌာနက ျပည္နယ္/တိုင္းဌာနမ်ား

• ဆို္င္ရာျပည္နယ္/တိုင္းဌာနမ်ားက

အား ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ သာမန္ဘတ္ဂ်တ္

ျပည္ေထာင္စုဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပ

အဆိုျပဳမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လမ္းၫႊန္ျဖန္႔ေဝ

• က႑အလိုက္ စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြအရ

• ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရက ေထာက္ပံ့ေငြ
ေမ

စီးေၾကာင္း၂- ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႏွင့္
ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းမွ တင္ျပမႈမ်ားကို

လႊဲေျပာင္းမႈပမာဏ ၫႊန္းကိန္းကို

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန

လက္ခံ ရရွိၿပီးေနာက္ ကနဦး ဘတ္ဂ်က္

မ်ားက သုံးသပ္အတည္ျပဳၿပီး

အဆိုျပဳမ်ားကို အဆုံးသတ္

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က အၿပီးသတ္

• ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရလႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ျပ

အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ တင္ျပ
• ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္ေထာင္စု

• ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရက ဘ႑ာေရး
ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပ

လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္
အျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ တင္ျပ

• ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

• သက္ဆိုင္ရာ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ဆိုင္ရာ

• ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရက ျပည္နယ္/တိုင္း
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

က႑အလိုက္ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရမ်ား
ႏွင့္ ဌာနမ်ားကို အေၾကာင္းၾကား

• ျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားက

• ျပည္နယ္/တိုင္း စီမံကိန္းဌာနက အတည္

ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို

ျပဳၿပီးေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ က႑

သုံးသပ္ အတည္ျပဳ

အလုိက္ ဘတ္ဂ်က္ကို အတြဲ ၂ အျဖစ္
စုေပါင္းၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္
ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ
အျဖစ္ ေဖာ္ျပ
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စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမူေဘာင္ကို တင္ႀကိဳျပဌာန္း- ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ ထပ္တလဲလဲ၊ သာမန္
အသုံးစရိတ္မ်ား အခ်ိဳးခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ရႏိုင္ေသာ (အမ်ားဆုံး
သုံးစြဲရႏို္င္ေသာ) ရန္ပုံေငြကို ေၾကညာျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ရရွိႏိုင္မည့္ လ်ာထားမႈမ်ား အစရွိသည္- ႏွင့္
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဌာနမ်ားအား ၎တို႔၏အရ အသုံးအဆိုျပဳမ်ားကို တင္ျပရန္
ေတာင္းဆိုပါသည္။ ဤအမ်ားဆုံးသုံးစြဲရႏိုင္ေသာ ရန္ပုံေငြေၾကျငာခ်က္ကို ဌာနမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ စက္တင္ဘာလတြင္
လမ္းၫႊန္မ်ား ျဖန္႔ေဝပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလက ဤစာတမ္းအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး
တစ္ခုတြင္ ဆို္င္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ထိုအမ်ားဆုံးသုံးစြဲရႏိုင္ေသာ ရန္ပုံေငြေၾကျငာခ်က္ကို အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ဌာနမ်ားထံမွ
အရအသုံးအဆိုျပဳမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထိုေၾကျငာခ်က္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားသို႔
ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္သည္မွာ သိသာေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အေကာင္ထည္
ေဖာ္ေသာ ဌာနမ်ားက ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ၎တို႔လက္ခံရရွိမည့္ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈပမာဏကို မသိေသာေၾကာင့္
လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္အသုံးစရိတ္မ်ားကို အေျခခံၿပီးေရးဆြဲေနခဲ့ၾကရပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားမွာ ေနာက္လာမည့္ ၅ ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ၎တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္
ပမာဏအေပၚ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ထိသ
ု တင္းအခ်က္အလက္သည္ ကာလလတ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္းေရးဆြဲျခင္းအတြက္
အလြန္အေရးပါၿပီး အသုံးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျမင္သာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရး ႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းပါ ျပည္နယ္/တိုင္း ၃ ခုမွ
အသုံးစရိတ္မ်ား၏ ၄၉% မွာ လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား23 ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး
အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာနက သုံးစြဲထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ကတည္းကပင္
ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ မွ်ေဝအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးစြဲမႈသည္ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းလာပါသည္။ မၾကာခင္က
မူ ထိုျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအခက္အခဲ24 ကို ထင္ဟပ္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑၌
သိသာထင္ရွားလွစြာ လိုအပ္ေနသည့္တိုင္ ထိုက႑အတြက္ သုံးစြဲမႈက်ဆင္းလာျခင္းသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ဤဘ႑ာေရး
အခက္အခဲမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး လစာႏွင့္လုပ္ခမ်ား ၂ ဆ ျဖစ္လာမႈႏွင့္အတူ အစိုးရ၏ လူမႈစီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မူေဘာင္ (၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၅) က ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ျမင္ထားသည့္အတိုင္း လူမႈေရးက႑အတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ပိုမို
အကန္႔သတ္ခံထားရပါသည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက
၎တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ားကို မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပၾကပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားက
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစဥ္အတြဲလိုက္ေရးဆြဲသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို အသုံးျပဳၾကပါသည္။ သာမန္အသုံးစရိတ္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာ25

တြင္

ထိုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက

လ်ာထားမႈမ်ားအတြက္

မည္သည့္ေတာင္းဆိုမႈကိုျဖစ္ေစ

ညႇိႏိႈင္းဆုံးျဖတ္ရန္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာမႈမ်ားကို တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေငြလုံးေငြရင္း အရအသုံးေငြစာရင္းအတြက္
ဝန္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ အဆိုျပဳမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရပါသည္။ ထိုအဆိုျပဳမ်ားကို
အတည္ျပဳသေဘာတူၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ရၿပီး
၎ဌာနက အဆိုျပဳမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ ရရွိလာေသာ ေပါင္းစည္းၿပီးအဆိုျပဳမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ႀကီးမ်ားက စိစစ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားက ျပန္လည္သုံးသပ္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္
တင္ျပရပါသည္။ ထိုအတည္ျပဳၿပီးေသာ အဆိုျပဳေငြစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ
ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ ထိုဌာန၏ အကဲျဖတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဒုတိယသမၼတ
ထံသို႔ တင္ျပရပါသည္။ ဒုတိယသမၼတက ထိုအဆိုျပဳေငြစာရင္းကို ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ထံ ဆက္လက္တင္ျပရပါသည္။ ျပည္နယ္
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏

ရန္ပုံေငြလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို

ျပည္ေထာင္စု

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းအတြင္း

ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ သမၼတက အဆုံးသတ္အတည္ျပဳရန္ တင္သြင္းရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားက အတည္ျပဳရန္ တင္ျပရၿပီး ေနာက္ဆုံး
တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳပါသည္။

23

ေရွာ္တန္ႏွင့္အဖြဲ ႔ - ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေငြေၾကးလ်ာထားျခင္း

ဟက္ဘစ္ဘနာဆာႏွင့္အဖြဲ ႔ - ျမန္မာစီးပြားေရး ေမာ္နီတာ၊ ဒီဇင္ဘာ၂ဝ၁၆၊ စီးပြားေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေက်ာက္ခ်ၾကည့္ျခင္း (ဝါရွင္တန္ ဒီစီ၊
ကမ႓ာ့ဘဏ္အုပ္စု၊
၂ဝ၁၆)
http://documents.worldbank.org/curated/en/271301485510327677/Myanmar-economic-monitoranchoring-economic-expectations.
24

သာမန္အသုံးစရိတ္သည္ လုပ္ခ၊ လစာ၊ ေလာင္စာဆီ၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လက္ရွိႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ရမည့္ ကုန္စည္မ်ား
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးစရိတ္မ်ား
25

15

ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ/ဘ႑ာေငြေတာင္းခံျခင္းျဖစ္စဥ္မွာလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အလားတူပင္ျဖစ္ၿပီး
ႏွစ္စဥ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဥပေဒအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရရွိလာပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ
အရအသုံးေငြစာရင္းကို ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၏ ၇-၈% ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိေစရဘဲ ထပ္မံေပါင္းထည့္ႏိုင္ပါ
သည္။ မွတ္သားရန္ရွိသည္မွာ ဤသုေတသနကို ေဆာင္ရြက္စဥ္အခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား
မွာ အမ်ားျပည္သူရယူႏိုင္သည့္အေျခအေနမရွိပါေခ်။ သို႔ေသာ္ အရာရွိမ်ားကမႈ ေတာင္းဆိုလာပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္ အာဏာပိုင္
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဌာနတစ္ခုသည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ဟု ၫႊန္းဆိုၾကပါသည္။
စာစုေသတၱာ ၈ က ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အရအသုံးေငြစာရင္း ျဖစ္စဥ္
အတြက္ အခ်ိန္ဇယားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာစုေသတၱာ ၈။

၁။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ အရအသုံးေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္ အခ်ိန္ဇယား26

ကာလ

ျဖစ္စဥ္

စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပါတ္

ျပည္ေထာင္စု

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက

ေနာက္ထပ္

မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး

ျပည္နယ္ႏွင့္

ဘ႑ာေငြေတာင္းခံမႈအတြက္

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အစိုးရမ်ားထံမွ အဆိုျပဳမ်ားေတာင္းခံ
၂။

ႏိုဝင္ဘာလ ဒုတိယပါတ္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း

အဆိုျပဳမ်ားကို

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး
ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ ေပးပို႔။
၃။

ႏိုဝင္ဘာလ တတိယပါတ္

ျပည္ေထာင္ စု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထိုအဆိုျပဳမ်ားကို
ကနဦးအကဲျဖတ္။

၄။

ႏိုဝင္ဘာလ စတုတၳပါတ္

အကဲျဖတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဒုသမၼတထံ ေပးပို႔။

၅။

ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပါတ္

ဒုသမၼတ ၂ က အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ထပ္မံ
ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပ။

၆။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စု ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို

ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို

အတည္ျပဳေသာအခါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက ျပည္နယ္/

အတည္ျပဳၿပီးေနာက္

တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဥပေဒၾကမ္းကို သက္ဆုိင္ရာ
စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမွတစ္ဆင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

လႊတ္ေတာ္မ်ားထံ တင္ျပ။
၇။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားက

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳ။

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို

သက္ဆိုင္ရာ

ေငြစာရင္းမ်ားကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္

ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ေအာက္ေျခမွ-အထက္သုိ႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္
ေရးေကာ္မတီမ်ား (တီပီအက္ဖ္အိုင္စီအက္စ္) မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းထားရွိကာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေနၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္
တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ေပါင္းစည္းထားၿပီး ဒု-ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာေရးတစ္ဦးတို႔က အေထာက္
အကူေပးရေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးေဆာင္ရၿပီး ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္
တာဝန္ရွိပါသည္။ စံပုံစံ အရအသုံးေငြစာရင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ အခြန္
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လက္ခံမ်ား ပါရွိပါသည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္အရအသုံးေငြစာရင္းမ်ားကို ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ေပးပို႔ရၿပီး ထိုခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အရအသုံးေငြစာရင္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ရရွိလာေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကို
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရပါသည္။ ရန္ပုံေငြမ်ားကို တာဝန္ခ်ထားေပး
ေသာ ဌာနမ်ားက ထိ္န္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ စီမံခ်က္ရန္ပုံေငြမ်ား သုံးစြဲမႈ
အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၏ အဓိကတာဝန္မွာ အခ်က္
အလက္ေဒတာမ်ားစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ထိုေဒတာမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္သို႔ ေပးပို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းတစ္ခုစီရွိေသာ္လည္း ထိုစီမံကိန္းကရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္းအား မည္သို႔ လမ္းၫႊန္
ထိန္းေက်ာင္းေပးသနည္းဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းေခ်။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ေပးရမည့္ ဝန္္ေဆာင္မႈမ်ား
အေပၚ တြက္ခ်က္စီစဥ္ျခင္းထက္ လက္ရွိအေဆာင္အေယာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ကိုသာ ပိုမို
ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္းက ေရရွည္ေမွ်ာ္ျမင္မႈစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း27 ကို ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္
စီမံကိန္းအတြင္း စီမံခ်က္တစ္ရပ္ထည့္သြင္းထား႐ုံျဖင့္ ရန္ပုံေငြရမည္ဟု အာမမခံႏိုင္ျခင္းက ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းကို ႐ႈပ္ေထြးေစ
ပါသည္။ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းမွာ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားစသည့္ မေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္
သည့္အရာမ်ား တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းရေသာ၊ ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေဝမႈကို စီမံခန္႔ခြဲရေသာ၊ စံျပအိမ္ယာအခ်ိဳ႕ကို
တည္ေဆာက္ေပးေနေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္
အဟန္႔အတား ထပ္မံေတြ ႔ရပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား (ေအဂ်င္စီမ်ား) အၾကား
(ဌာနမ်ားအၾကား) မွ်ေဝျခင္းမရွိပါက ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈမ်ားသည္ အေျခအေနမွန္ျဖင့္ ပိုမိုနီးစပ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား - ဥပမာ - ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၌ အစိုးရက ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစီစဥ္ပါသည္။

ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
ရန္ပုံေငြမ်ားကို အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွတဆင့္ ေငြလႊဲေပးပို႔ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွတဆင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမည့္ယူနစ္မ်ားထံသို႔
အဆင့္လိုက္ လႊဲပို႔ျခင္းမျပဳမီ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနမ်ားထံသို႔ ပထမဦးစြာ လႊဲပို႔ပါသည္။
အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းတိုင္းအား ေလးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ အသုံးစရိတ္မ်က္ႏွာၾကက္ (အမ်ားဆုံးသုံးစြဲႏုိင္ေသာအသုံးစရိတ္) မ်ားကို
ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။ ႁခြင္းခ်က္ထားရမည့္ အေျခအနမွသာလွ်င္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ႀကိဳခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထို
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲႏိုင္မည့္ အသုံးစရိတ္ထက္ပိုမိုေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္သည္။
ရန္ပုံေငြအလြဲသုံးမႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထုတ္ယူမႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ဌာနတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ အထိန္းအေထစနစ္မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုစနစ္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမႈ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက (က) ဘတ္ဂ်က္လ်ာထာျခင္းမရွိဘဲ ပို၍သုံးစြဲျခင္း၊ (ခ) အလြဲသုံးမႈႏွင့္
အစိုးရ ေငြစာရင္းမ်ားထံသို႔ ေငြသားျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ သတင္းေပးခံရေသာ မ႐ိုးမသား၊ မမွန္မကန္သုံးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ (ဂ)
အတည္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအား ေပးထားသည့္ ႀကိဳတင္ေငြမ်ား ေတြ႔ ရွိရမႈမ်ားကို မွတ္သားထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို
ေတြ႕ရွိရမႈမ်ားက လက္ရွိဌာနတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ သေႏၶတည္စ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ယႏၲရားတို႔၏ အားနည္းမႈမ်ားကို ၫႊန္ျပ
ေနပါသည္။ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္မ်ားကို စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနက ဖြဲ ႔စည္းေပးထားသည္မွာ မၾကာလွေသးေခ်။ ဤသုေတသနအတြက္
သြားေရာက္ေတြ ႔ဆုံခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အရာရွိမ်ားသည္ ထိုဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ယူနစ္မ်ားကို သိရွိၾကေသာ္
လည္း ထိုစာရင္းစစ္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ မသိၾကေခ် သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ဌာနတြင္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္ရွိေၾကာင္းကိုမွ် ရွင္းလင္းစြာမသိေခ်။
ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို ဝန္ႀကီးမ်ားက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပၾကရေသာ လစဥ္အသုံးစရိတ္ေၾကျငာ
ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲထားပါသည္။ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဝန္ႀကီး
ဌာနမ်ားထံမွ ဘတ္ဂ်တ္ လ်ာထားခ်က္မ်ားအတိုင္း အသုံးစရိတ္သုံးစြဲေနမႈ အေျခအေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ႏွစ္အတြင္းႏွင့္
ႏွစ္လယ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ေတာင္းဆိုပါသည္။ ဤေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈသည္ ဌာနမ်ားက ပိုမိုသုံးစြဲျခင္းအား တားဆီးႏိုင္ရန္
ႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို မွန္ကန္သည့္ေငြစာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္းႏိုင္ရန္သာ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာႏွစ္အတြင္း ရသုံး
ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ မည္သည့္ပိုလွ်ံေငြကိုမဆို စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဆုံးခ်ိန္၌ အေထြေထြ
အရန္ရန္ပုံေငြသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုလွ်ံေငြမ်ား၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရမႈျဖစ္ရပ္

ေရရွည္ေမွ်ာ္ျမင္မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုသည္မွာ ၁၅ ႏွစ္၊၂ဝ ႏွစ္သို႔ ၂၅ ႏွစ္ ႀကိဳတင္မွန္းၿပီး ကာလရွည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ေရရွည္ေမွ်ာ္ျမင္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္သည္ ၁၅ ႏွစ္ သို႔ ၂ဝ ႏွစ္ ကာလတစ္ခုလုံးအတြက္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္တည္းျဖစ္ရန္ မလိုေခ်။
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အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေပးေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္
ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားက လိုက္မီေအာင္ မသုံးစြဲႏိုင္သည့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္ဝဟု မွတ္ယူရဖြယ္
ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမီရာေနရာ၌ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မရွိေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳ
ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပုိလွ်ံေငြႏွင့္ မသုံးစြဲႏိုင္၍ ျပန္အပ္ေငြမ်ားမွာ ေရးဆြဲထားေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းသည္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္၌ မွန္ကန္သည့္ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထိေရာက္မႈ
မရွိသည့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲမႈ အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔
ထင္ဟပ္ျခင္းရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်တ္တြင္ကို အခြင့္ေပးအပ္ထားသည္ထက္ အျခား
မည္သည့္ယူနစ္မဆိုထံ ရန္ပုံေငြျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါသည္။ အကန္႔အသတ္ရွိ
သည့္ ရန္ပုံေငြျပန္လည္လႊဲေျပာင္းမႈ အခြင့္အာဏာအခ်ိဳ႕မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္သာ
ရွိပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး
အစုိးရမ်ား

သို႔မဟုတ္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးတို႔က

အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္

မည္သည့္လုပ္ငန္း

သို႔မဟုတ္

အစီအစဥ္ကိုမဆို

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စနစ္တက် ျပန္လည္သုံးသပ္သည္ဆိုေသာ အေထာက္အထား မေတြ ႔ရွိရေခ်။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ျပဌာန္းေပးပါသည္။ သမၼတ႐ုံး
ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂ဝ၁၃ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳေသာ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းကို ၂ဝ၁၃
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ယင္းစည္းမ်ဥ္းတြင္ ျပည္သူ႔/အစိုးရ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သုံးသပ္ျခင္း
ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာျဖစ္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈ ပါဝင္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီက ပစၥည္းဝယ္ယူေရး
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ခ်မွတ္ထားၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္အဆင့္တြင္ အတည္ျပဳျဖစ္စဥ္
မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယင္းလမ္းၫႊန္မ်ား တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ထြန္း
လာရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေနပါေသးသည္။ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ ရယူေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္းရာ၌ ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းက (၁) ပိုလွ်ံဘတ္ဂ်က္မ်ား မသုံးႏိုင္ေတာ့ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မထိေရာက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ (၂) စီမံခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးႏိုင္ေရးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ေစသည့္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ လႊဲေျပာင္းမႈအေပၚ မွီခိုလာျခင္း တို႔ကို
ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ဤအေလ့အထက “အမည္မပါ-အခြန္မ်ား”28 အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားၿပီးစီးရန္ ေစတနာအေလွ်ာက္
ထည့္ဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္က တာဝန္ခံယူမႈျပႆနာ ေပၚထြက္
လာေစၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက စီမံခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။
အစိုးရ၏

လူမႈစီးပြား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမူေဘာင္ႏွင့္

ထိေရာက္သည့္

ဖြ႔ံ ၿဖိဳးေရး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

ေနျပည္ေတာ္

သေဘာတူညီခ်က္က အားလုံးအက်ဳံးဝင္မူဝါဒ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈျဖင့္ ျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလုံး
ပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ တာဝန္ခံယူမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေရးေျခလွမ္းမ်ားကို ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္
မူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိထား၊ အသိေပးခံရထားသည္ဟု ယူဆေစပါသည္။ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲသည့္
ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္ေရးအတြက္ အဓိကအားနည္းေစသည့္ အေၾကာင္းအရာ ၂ ရပ္မွာ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို
မသိရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ ပုံမွန္ယႏၲရား သို႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၆၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္စာအုပ္သည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္လာ
ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ သိရွိမႈကို တုိးျမႇင့္ေစရန္ အေျခခံအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အစိုးရ၏ ပထမေျခလွမ္း
တစ္လွမ္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ အစိုးရအဖြဲ ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းဝင္မ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခ်က္မ်ားက
ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ နွစ္မွ ၃ ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္မွ ေအာက္အဆင့္ရွိ/ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၏ ေအာက္အဆင့္မ်ားမွ အစိုးရ အရာရွိ
မ်ားသည္ ပိုမိုတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးလာခဲ့ၾကေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုၾကပါသည္။ လ်ာထားခ်က္မ်ားမွာ ေတာင္းခံမႈုထက္ အၿမဲနည္းပါးေနသျဖင့္
အဆိုျပဳမ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပုံ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းမည္ဆိုသည္မွာ မေရရာသည့္တိုင္ အရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၎တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပရာ၌ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖခဲ့သူတစ္ဦးက အႀကံျပဳသည္မွာ
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုလိုခ်င္သည္ကို သိရွိၾကေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ၎အမတ္မ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္တြင္
ပါဝင္သင့္ၾကေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ သုေတသေနေလ့လာခဲ့သည့္ ေဒသတစ္ခုတြင္ ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္

အမည္မပါအခြန္မ်ား ဆိုသည္မွာ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳၿပီးဘတ္ဂ်က္မွ သုံးစြဲရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို သုံးစြဲရန္
ေနာက္က်ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေစတနာအေလ်ာက္ထည့္ဝင္မႈမ်ားအတြက္လည္း ဤေဝါဟာရကို သုံးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အစိုးရအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဘ႑ာေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လက္ရွိျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ဦးစားေပးမ်ား၊
ဂိုင္းလ္ ဒစ္ခ္ဆင္-ဂ်ဳန္းစ္၊ ေလာ္ရန္ဒန္၊စင္ဒီ ဂ်ိဳလင္း၊ အက္စ္ ခန္းေန ဒီ၊ မိုင္ ဘတ္တီ၊ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၆၊ စီအီးအက္စ္ဒီ၊ ဂ်ိဳက္ကာ https://mdricesd.files.
wordpress.com/2016/09/fiscal-relations-aug2016.pdf.
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ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ကမ္းလွမ္းႏို္င္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးအစည္းအေဝးမ်ား၌ ယခင္ကပင္ ဖိတ္ၾကားပါဝင္
ေစခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ေမလတြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို
ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎ေကာ္မတီမ်ား၏ အဆိုျပဳမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေကာ္မရွင္
မ်ားထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားမွာ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲ
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ စီမံလာေစမည္နည္းဆိုသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ
ျဖစ္ပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားက စီမံကိန္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား
အသုံးျပဳျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၌ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခံၾကရပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားစုတြင္ အရအသုံးေငြစာရင္းအား လႊတ္ေတာ္မွအတည္မျပဳမီ ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည့္ ယႏၲရားမ်ား ရွိၾကပါသည္။
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈေကာ္မတီ၏ ပါဝင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဤေကာ္မတီကုိ တစ္ဖက္၌ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္
အျခားတစ္ဖက္၌ ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈအဖြဲ ႔အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လက္ေတြ ႔က်ေသာ အခန္းက႑တစ္ခုရွိေၾကာင္း
႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ကြင္းဆင္းၾကၿပီး
ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပၾကပါသည္။ ဤသည္က စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ
မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ စီးပြားေရးအရ (သို႔) ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ျခင္းအျဖစ္ အျမင္လြဲမွားခံရႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအေလ့အထမွာမူ
ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေလ့အထတစ္ခုသည္ ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အထိန္းအေထစနစ္မ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး
အခိုင္အမာျဖစ္တည္သြားပါက အျခားေဒသမ်ားသို႔လည္း မွ်ေဝႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရန္အတြက္ အစိုးရက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို သင္တန္းေပးထားျခင္းက အစိုးရအေနျဖင့္
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနဟန္ ရွိပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဘတ္ဂ်က္
အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာစီမံကိန္းမ်ားဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအာဂ်င္ဒါကို သ႐ုပ္ေဖာ္ရန္ လူထုျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ရာ၌
တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ထိုစီမံကိန္းမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေပးေရးစိတ္ဝင္စားေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါ၌ ၎တို႔၏စီမံကိန္းမ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အမွန္ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္
မည္မွ်ထင္ဟပ္သနည္းဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းလွပါေခ်။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေၾကာင္းကို အသိမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ
ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္အတူ အစိုးရသည္
ျပည္သူလူထုအား အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ေပးရန္ႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အသိဗဟုသုတသိျမင္မႈကို
တိုးျမႇင့္ေစရန္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ မိမိဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အခြန္ရေငြ၊
အသုံးစရိတ္၊ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္၊ ျဖည္စြက္
ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ စသည့္ေဝါဟာရမ်ားကို အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
ႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ျပဳစုေဖာ္ျပေပးထားသကဲ့သို႔၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ ဖြဲ ႔စည္းပုံ၊ ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရး
မူေဘာင္အတြက္ အႀကီးစား စီးပြားေရးၫႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသို႔ ဆုံးျဖတ္လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္
အႀကီးစား စီးပြားေရးၫႊန္ကိန္းမ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း ျပဳစုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္ အခ်ိန္ဇယားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားနွင့္
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ အခြန္ရေငြ ႏွင့္ အသုံးစရိတ္ခန္႔မွန္းေျခမ်ားမွာ ထပ္ဆင့္ စုေပါင္းအဆင့္၌သာျဖစ္ၿပီး ဌာနအလိုက္၊ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အလိုက္
သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုဂရမ္အလိုက္ကား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေခ်။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကတည္းက အစိုးရသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ားထံ ရန္ပုံေငြ လႊဲေျပာင္းေပးရာ၌ ၫႊန္ကိန္း ၆ ခုကို အေျခခံသည့္ ႐ုိးရွင္းေသာ ပုံေသနည္းတစ္ခုကို အသုံးျပဳေနခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကားတြင29
္ ၎ပုံေသနည္းအား အနည္းငယ္မွ်သာ နားလည္ေနၾကပုံေပၚပါ
သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက မ်က္ႏွာသာေပးဝါဒ (ဘက္လိုက္) ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ခံရျခင္းမွ
ေရွာင္ရွားရန္မွာ စုစုေပါင္း ဘ႑ာေရးအစုအေပါင္းကို ဆုံးျဖတ္ေပးရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ နည္းပညာ၊ အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း
ၾကား လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာပုံေသနည္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီ၏ မွ်ေဝမႈကို ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ စံႏႈန္းမ်ား
အစရွိသည္ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေရွာ္တန္ႏွင့္အဖြဲ ႔ - ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေငြေၾကးလ်ာထားျခင္း
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ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္က သုံးသပ္မႈ
ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားအဖြဲ ႔အစည္း(The Institute of Internal Auditors (IIA)) က ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္အေလ့အထမ်ား
မူေဘာင္30 တြင္ ေအာက္ပါအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသည္။

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္း
ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္းသည္ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ေစရန္ ပုံစံခ်ထား
သည့္ အမွီခိုကင္းကင္းျဖင့္ ဓမၼဒိဌာန္က်က် တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ရပ္၏
ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ရန္
စနစ္က်ေသာ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းျဖင့္ အဖြဲ ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစရန္
ကူညီေပးပါသည္။
ဤအဓိပၸါယ္ပါ အဓိကအေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ၁။

အမွီခိုကင္းမႈႏွင့္ ဓမၼဒိဌာန္က်ျခင္း

၂။

အာမခံမႈရွိၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း

၃။

တန္ဖိုးျမင့္ျခင္း ႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ……. တိုးတက္ေစျခင္း

၄။

စနစ္က်နၿပီး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းျဖစ္ျခင္း

၅။

ဆုံး႐ႈံးႏို္င္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား အခိုင္အမာျပဳေစျခင္း
အဖြဲ ႔အတြက္ ဆုံး႐ႈံးႏို္င္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အမွီခိုကင္းစြာ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ေထာက္ကူ
ေပးရန္ ဓမၼဒိဌာန္က်ေသာ စိစစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စည္းမ်ဥ္းနာခံမႈ၊ စနစ္လုံၿခဳံ
စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ရွိရမည့္ အေလးထားခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ စသည္တို႔ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 31
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္မ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မပါဘဲ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ ဆုံး႐ႈံးႏို္င္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ရန္ ႏွင့္ တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ၊ ထုိ႔ျပင္ သုံးစြဲသူျဖင့္ သေဘာတူထားသည့္
အႀကံေပးမႈႏွင့္ သုံးစြဲသူႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္း
ကို ဆိုလုိပါသည္။
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စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္တစ္ဦးကို မည္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ေစသင့္ဘဲ ၎ကို ေအာက္ပါ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစသင့္ပါသည္•

အႀကံေပးမႈ စြမ္းရည္က႑ျဖင့္သာ (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္မဟုတ္ေသာ) ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း

•

ဌာနတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတိုင္းအတာမ်ားအေပၚ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္း

•

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

အိုင္အိုင္ေအ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းက အထူးသီးျခားျပဌာန္းေဖာ္ျပသည္မွာ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားသည္ စာရင္းစစ္ျဖစ္စဥ္၊ စာရင္း
စစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို ေကာင္းစြာသိျမင္ႏွံစပ္ရမည္33 ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ စာရင္းစစ္ရန္လိုအပ္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိသင့္ၿပီး အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ထပ္မံဆည္းပူးျခင္းအား
ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ရမည့္ စာရင္းစစ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေနေစသင့္ပါသည္။ ဌာနတြင္း

အိုင္ပီပီအက္ဖ္-ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ထိေရာက္မႈ မူေဘာင္-ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္အဖြဲ ႔အစည္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ၃ဝ ဇြန္၂ဝ၁၇ တြင္ ရယူ-, https://
na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
30

31

၃ဝ တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးသည့္အတုိငး္

32

၃ဝ တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးသည့္အတိုင္း

က်င့္ဝတ္ကိုဓ- ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္မ်ားအဖြဲ ႔အစည္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ ဇြန္ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၇ တြင္ ရယူသည္။ https://na.theiia.org/standards-guidance/
mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx.
33
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စာရင္းစစ္သည္ ကိုယ္တိုင္က အမွီခိုကင္း႐ုံမွ်မက စာရင္းစစ္ေနေသာ ဌာနတစ္ခုခုမွလည္း အမွီခိုကင္းေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသင့္သည္။
ထိုအမွီခိုကင္းမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္သည္ အစိုးရကခန္႔အပ္ေသာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးဌာန၏
အႀကီးအကဲအတြင္းေရးမွဴး၊ သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံသင့္ပါသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ဌာနတြင္း
စာရင္းစစ္မ်ားကုိ ပုံမွန္ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၌ မပါဝင္ေစသင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရာထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏ မူလတာဝန္မ်ားအျပင္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ရန္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ေစေလ့
ရွိပါသည္။ ဥပမာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနမွ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္
တာဝန္ရွိေသာ အရာထမ္းမ်ားကို မိမိဌာန၏ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္
မွာ အိုင္အိုင္ေအ ကျပဌာန္းေဖာ္ျပထားေသာ အေလ့အထႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဦးေရကန္႔သတ္ထားေသာ
ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးၿပီး ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္
ပါဝင္ေစခဲ့ရပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ငန္းတြင္

ပါဝင္ရမည့္

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာ၌

ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရန္ မသင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ ဝန္ထမ္းသည္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္
ျဖစ္စဥ္တြင္ မပါဝင္သင့္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းဦးေရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရွိရင္းစြဲ စာရင္းစစ္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မူလတာဝန္မ်ားထဲသို႔ ထပ္တိုးတာဝန္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေစရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္၏ တာဝန္မ်ားကို
လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ လမ္းညြန္လက္စြဲလည္း မရွိေသးေခ်။
ထပ္မံေတြ႔ရွိရသည္မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနတြင္း ဘ႑ာေရးဌာနခြဲမွ အရာထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မူလတာဝန္မ်ားအျပင္
ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဌာနတြင္း
စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းအတြက္ တာဝန္ယူေနရစဥ္တြင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားအဆုံးသတ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္း
ဝယ္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္အဆင့္အားလုံးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးေကာ္မတီတြင္လည္း ပါဝင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ်က္က

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားသည္

မည္သည့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းတြင္မွ်

ပါဝင္ျခင္းမရွိေစသင့္ဆိုေသာ

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္

လည္းေကာင္း က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မညီကြဲလြဲမႈျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ စာရင္းစစ္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား
မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္ (ခ်ာတာ) လည္း ရွိမေနပါ။ ဤအခ်က္သည္လည္း ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္စံႏႈန္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္
“ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားတို႔ကို ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ႏွင့္
အညီျဖစ္ေသာ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ခ်ာတာတြင္ တရားဝင္အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။”34 ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္လည္း
ဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲေနပါသည္။
ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ မူလတာဝန္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၌ ရွိေနရၿပီး ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္တစ္ဦးကမူ ၎
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ ေထာက္ကူေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းအားလုံးကို ပဲ႔ကိုင္
လမ္းၫႊန္ရပါသည္။ ဥပမာ-ေက်ာင္းသူ/သား ေခ်းေငြအစီအစဥ္တစ္ခု၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ က်ဴရွင္ခ မတတ္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းသူ/
သားမ်ားကို ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္တစ္ဦးသည္ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စာရင္းအင္း
ျပဳစုျခင္းႏွင့္

ဘတ္ဂ်က္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို

စစ္ေဆးသည့္အျပင္

ေခ်းေငြလက္ခံရရွိသူမ်ား၏

အေထာက္အထားမ်ားသည္

အမွန္တကယ္ရည္ရြယ္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္သူမ်ားထံ ေခ်းေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ထိုသူမ်ားထံသာ ေပးအပ္ထားျခင္း
ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အေလ့အထေကာင္း က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အစိုးရအမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ား၊ လက္စြဲမ်ား
ႏွင့္ လမ္းၫႊန္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လိမ္လည္ျခင္း၊လြဲေခ်ာ္ျခင္းႏွင့္ မမွန္မကန္ျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေရး
အစီအမံျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ စာရင္းအင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံမႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာရင္းစစ္
တစ္ဦးသည္ ထိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို နားလည္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
နားလည္ၿပီးပါက စာရင္းစစ္သူသည္ ထိုလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အဓိကက်သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ဌာနသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊ လက္စြဲမ်ား၊ အစိုးရ၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝစာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတိုင္း လိုက္နာမႈအေျခအေနကို အစိုးရ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တိုးတက္
ပြားမ်ားေစရာ၌ ၎ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကိုေသခ်ာေစရန္ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ရမည္၊ စိစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေခတ္ၿပိဳင္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို
ေနရာတက် ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စသည္တို႔ကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေနၾကသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
မွတ္ယူစံမ်ား - ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္-ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားအဖြဲ ႔အစည္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ ဇြန္ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၇ တြင္ ရယူသည္။ https://
na.theiia.org/standards-guidance/attribute-standards/Pages/Attribute-Standards.aspx.
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သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာမွာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈ
စာရင္းစစ္ျခင္း၌သာ အကန္႔အသတ္ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။
စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈရွိေစရန္မွာ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ား
က ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္း၏ အမွီအခိုကင္းျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ ၎လုပ္ငန္းအတြက္
ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီရင္ခံရမည့္လမ္းေၾကာင္း ရွိၿပီးျဖစ္ရမည္။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္
ျခင္း၏ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိဆိုသည္မွာ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနက မည္မွ်အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ၊
မရွိအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္းက လက္ေတြ ႔အားျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
အာမခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေခ်။
•

သိသာထင္ရွားသည့္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာႏွင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏

တိက်မႈ၊ ယုံၾကည္အားထားႏိုင္မႈႏွင့္ အခ်ိန္မီျဖစ္မႈ
•

ရင္းျမစ္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးမႈနည္းပါးစြာ စုေဆာင္းရယူျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း

•

မေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္း

•

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား (လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား) ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကိုက္ညီလိုက္နာမႈ အေျခအေန

•

ထင္ရွားေသာအစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေန

အျမင့္ဆံုးအဆင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ ႔က ထိန္းေက်ာင္းႀကီးၾကပ္မႈ
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား
မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ (၂ဝ၁ဝ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂ဝ၁၃၊၂ဝ၁၄)35
တို႔တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္သူ႔-အက်ိဳးစီးပြားအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊
ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ အာမခံကုမၸဏီႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားကို စာရင္းစစ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပါဝင္ပါ
သည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မည္သည့္စာရင္းစစ္ျခင္းကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားျခင္း
မရွိေခ်။ အားလုံးေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား-ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္သာမန္အသုံးစရိတ္ ၂ရပ္စလုံး-(ကာကြယ္ေရးမွလြဲ၍) ကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက
စာရင္းစစ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ (ပုဒ္မ ၂၄၂) ႏွင့္ ဒု-စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတ၏ အတည္ျပဳခ်က္ (ပုဒ္မ
၂၄၄) မ်ားျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ပါသည္။ ၎စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို တာဝန္ခံရပါသည္။ ေယဘုအားျဖင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ျပည္သူ႔က႑ရွိ
အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေကာင္းစြာသိရွိၾကၿပီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက စာရင္းစစ္လိုက္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ေကာင္းစြာအသိမွတ္ျပဳ
ေလးစားၾကပါသည္။
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွအရာထမ္းမ်ားက စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုပါက ဝန္ထမ္း
အင္အား ထပ္မံျဖည့္တင္းရန္ လိုအပ္မည္ဟုဆိုၾကေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္
ဝန္ထမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္လုံေလာက္စြာ ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။36 ဝန္ထမ္းထပ္မံလိုအပ္သည္ (သို႔) ပိုမိုေခတ္မီေသာ အေလ့အထမ်ား
ႏွင့္ စနစ္မ်ား လိုအပ္သည္ဆိုသည္မွာမူ စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို စာရင္းစစ္ရန္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အရာထမ္း
မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဘုတ္အဖြဲ ႔က ခန္႔အပ္ၿပီး အျခားအဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းျဖင့္ ေခၚယူျဖည့္စြက္ပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို အျခားအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနည္းတူ စီမံကိန္းႏွင့္

နိဒါန္း၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ (၁ဝ/၂၈/၂ဝ၁ဝ)
စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္ျခင္းက ျပည္သူ႔က႑သုံးစြဲမႈတြင္ ေငြေၾကးအတြက္တန္ဖိုးကိုတိုင္းတာရန္ ေငြသုံးစြဲမႈ၏ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း
ကို ေအာက္ပါစိစစ္သည့္အခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ပါသည္။
တြက္ေျခကိုက္မႈ- ဂ႐ိုဂရမ္ကို အသုံးစရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သလား။
သာရည္- သြင္းအားစုႏွင့္ထြက္ကုန္အၾကား ဆက္သြယ္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္သလား။
ထိေရာက္မႈ- ေငြသုံးစြဲသည့္ အခြင့္ပိုင္သူအဖြဲ႔အစည္းသည္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သလား။
35
36
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37

ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအစိုးရက ဦးေဆာင္ေနသည့္

ကာလအတြင္း စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက တက္ႂကြစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ ဲ ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္အစိုးရအတြက္ ပထမျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္အျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဝင္အမ်ားစုမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎
ေကာ္မတီက မည္သုိ႔စြမ္းေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ ႔ဝင္
လည္းျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအစီအမံသည္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္စာရင္းစစ္အဖြဲ ႔၏ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈအခန္းက႑အား မွန္ကန္တိက်စြာ က်င့္သုံးရာ၌
ဘက္မလိုက္ေသာ

အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစသည့္

အေလ့ထေကာင္းမွ

ေသြဖည္သြားေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘ႑ာေရး

ေကာ္မရွင္ ဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို အဖြဲ ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေစျခင္းက အိုင္အိုင္ေအ စံႏႈန္းမ်ားမွ
ခ်ိဳးေဖာက္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡတစ္ရပ္အသြင္ ေဆာင္ေနပါသည္။
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို ပုံမွန္ အစီရင္ခံရပါ
သည္။ ထို႔အတူ ၎၏ စာရင္းစစ္ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိလည္း အစီရင္ခံရပါသည္။
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ဥပေဒအရဖြဲ ႔စည္းထားရွိေသာ သာမန္ႏိုင္ငံသား ၄ ဦးနွင့္ စာရင္းကိုင္ပညာရွင္ ၁ဝ ဦးထိ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ
စာရင္းကိုင္ေကာင္စီ (အမ္ေအစီ) တြင္လည္း

ဦးေဆာင္က႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ ေကာင္စီ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ “ႏိုင္ငံ၏စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အရည္အေသြးျပည့္စာရင္းကိုင္မ်ား စုစည္းထားရွိရန္ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား
တြင္ စာရင္းကိုင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။”38
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာစာရင္းကိုင္ေကာင္စီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျပည္သူ႔က႑အတြက္ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ စာရင္းစစ္
မူဝါဒမ်ား သတ္မွတ္တည္ေထာင္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တာဝန္သည္ တိုင္းျပည္အမ်ားစုတြင္မူ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက
တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ ႏွင39
့္ “လိုအပ္ပါက”40 စည္းမ်ဥ္းနာခံမႈ
စာရင္းစစ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္ရန္အတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စြမ္းရည္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေန
ပါသည္။ ၎၏ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ ဆုံး႐ႈံးႏို္င္မႈအေျချပဳဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း/႐ုပ္ပိုင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအျမင္၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈအေျခအေနႏွင့္ အတိတ္ကာလအေတြ ႔အႀကဳံမ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ အဖြဲ ႔အစည္းအေသးစားမ်ားအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္စာရင္းစစ္သည့္ ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္စက္ဝန္းတစ္ရပ္
ရွိပါသည္။ စာရင္းစစ္ရာတြင္ စာရင္းစစ္ခံရမည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ ေယဘုယ်လက္ခံထားသည့္ စာရင္းစစ္စံႏႈန္မ်ားႏွင့္အညီ
ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ျပင္ပအစိုးရ စာရင္းစစ္အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ ထီးေဆာင္းအဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခု
ျဖစ္ေသာ အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္အင္စတီက်ဴ႕မ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းက ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အစုိးရ/ျပည္သူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို
စာရင္းစစ္ျခင္းအတြက္ စံႏႈန္းေပတံတစ္ခုျဖစ္သည့္ အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို စတင္လက္ခံ
က်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ ၃ ခုကုိ ျပင္ဆင္တင္ျပခဲ့ပါသည္အရအသုံးေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းမႈ အစီရင္ခံစာ၊ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စာရင္းစစ္ခံခဲ့ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းအားလုံး
အေပၚ စာရင္းစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္အားလုံးကို စုေပါင္းတင္ျပေသာ စာရင္းစစ္ကန္႔ကြက္မႈ အစီရင္ခံစာတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆
ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအတြက္ အစီရင္ခံစာမွာမႈ အဆုံးသတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ဌာနအရာထမ္းမ်ားသည္ပင္ ထိုရွင္းတမ္း
ေခါင္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအတိအက်ကို မသိရွိၾကပါ။
ိ ါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဘ႑ာေရးရွင္း တမ္းတြင္ မည္သပ
႔ုိ ုံေဖာ္ထားသည္ကမ
ို ူ
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ အခြနအ
္ ေကာက္(ဝင္ေငြ)စာရင္းစစ္41 ျခင္းမရွပ
ပီေအစီေကာ္မတီ ၃ ရပ္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီအတြက္ တစ္ခုစီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၂ ရပ္ေပါင္း ပီေအစီ
ျမန္မာစာရင္းကိုင္ဥပေဒ(၂ဝ၁၅)
39
ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္တြင္ စာရင္းစစ္ကဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း၏ တိက်မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္မႈကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳသည္။
40
စည္းကမ္းနာခံမႈစာရင္းစစ္တြင္ စာရင္းစစ္က အေျခအေနအခ်ိဳ႕သည္ ေက်နပ္ဖြယ္ ရွိ၊ မရွိကုိ စစ္သည္။အသုံးစရိတ္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူက ခြင့္ျပဳခဲ့သလား။ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ သုံးသလား။ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ညီညြတ္မႈရွိသလား။
41
အခြန္ရေငြမ်ားတြင္ အစိုးရကလက္ခံရရွိသည့္ အခြန္မ်ား၊ အခမ်ား၊ လဲဗီး၊ အတိုး၊ ခြဲေဝမႈႏွင့္ အက္ဆက္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္
အစိုးရပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို အငွားခ်ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ အစိုးရဘ႑ာတိုက္သို႔ အခြန္အားလုံး ရယူစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းမႈမ်ား မွန္ကန္ေစရန္မွာ
အခြန္အာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ အခြန္ရေငြစာရင္းစစ္၏ အဓိကတာဝန္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ စာရင္းစစ္
စည္းမ်ဥ္းလမ္းညြန္လီမာေၾကျငာခ်က္(၁၉၇၇)တြင္ အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ အခြန္ရေငြမ်ားစုေဆာင္းမႈကို အမ်ားဆုံးျဖစ္ႏိုင္သည္
37
38
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စိစစ္ပါသည္။ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း တင္သြင္းပါသည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားထံသို႔ တင္သြင္းပါသည္။
စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳေခ်။ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရ၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ အစီရင္ခံစာ၏
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ ႔ရွိခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခုသာလွ်င္ အမ်ား
ျပည္သူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာဌာနမ်ားက စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ၎တို႔၏
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုေလ့ေလာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သုံး ေဒတာေဘစ့္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းထက္ စာရြက္မိတၱဴျဖင့္သာ သိမ္းဆည္းျခင္းအား
ျဖင့္ အစီရင္ခံစာ၏ အသုံးဝင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားသလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အမွီခိုကင္းမႈကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၇ အက္စ္ေအအိုင္ အမွီခိုကင္းမႈဆိုင္ရာ မကၠဆီကို
ေၾကျငာခ်က္ စသည္တို႔ျဖင့္ တိုင္းတာေသာအခါ အကန္႔အသတ္အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အမွီခိုကင္းမႈကို တိုးတက္
ေစမည့္ တိုင္းတာမႈမ်ားရွိၾကရာ•

သက္တမ္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ ပံ့ပိုးျခင္း။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၅ အရ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒု-စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းမွာ သမၼတ၏
သက္တမ္းႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိဥပေဒမ်ားက ၎၏ ရာထူးတာဝန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒု-စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔အား အနားေပးရန္လိုအပ္ပါက သမၼတအား အခြင့္ေပးအပ္ထားပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား
ကို ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားအား အေၾကာက္တရားကင္းစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒု-စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ရာထူး
သက္တမ္း လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ၎တို႔အား ဖယ္ရွားျခင္းမွ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

•

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရပါသည္။

•

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက မိမိကိုယ္ပိုင္အစီရင္ခံစာမ်ား လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ ယႏၲရားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚဖြံ ႔ၿဖိဳးေစရပါမည္။

စာရင္းစစ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္ အက်ိုဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ထပ္မံလိုက္လံစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေထာက္ကူေပးရန္မွာ စာရင္းစစ္
မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္ျခင္းကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးသင့္ၿပီး ဌာနအေနျဖင့္လည္း ေခတ္ေပၚသတင္းသုတ နည္းပညာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေစသင့္ပါသည္။

အထိ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအခြန္ဖိုင္မ်ားကို စိစစ္ျခင္းတုိ႔ကို အခြင့္ေပးအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္
မ်ားအဖြဲ ႔က အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံမ်ား ေရးဆြဲထားသည္။ ထိုစံမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး၊ စည္းကမ္းနာခံမႈႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ရာမူး ပရာဆာ ဒိုတယ္လ္၏ အခြန္ရေငြစာရင္းစစ္ျခင္းတြင္ စာရင္းစစ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အသုံးျပဳ
ျခင္း၊ အစိုးရစာရင္းစစ္ျခင္း ႏိုင္ငံတကာဂ်ာနယ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၅ ကို ႐ႈ http://www.intosaijournal.org/highlights/using_audit_procedures_
in_revenue_audit_jan2015.html.
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အဓိက ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္မွာ ယခင္က အေလ့အထမ်ားစြာျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးသုံးစြဲေသာ အာဏာပိုင္
မ်ားကလည္း ဘတ္ဂ်က္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာ၌ ႏွစ္အလိုက္ေရးဆြဲသည့္ပုံစံျဖင့္ ေရးဆြဲေနၾကပါသည္။ ထိုဘတ္ဂ်က္ကလည္း
ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္ကို ကုန္က်စရိတ္မည္မွ်ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္၊ မည္သည့္ရင္းျမစ္မ်ား၊ ကိရိယာမ်ား၊ ဝန္ထမ္အင္အားႏွင့္
မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ စသည့္ ဘက္စုံ႐ႈျမင္မႈတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ထပ္ျပန္ကုန္က်သည့္ အသုံးစရိတ္ႏွစ္ခုမွာ သီးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကျခင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေနာက္ဆက္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ရင္းျမစ္ေကာင္းစြာ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ မေသခ်ာေတာ့ေခ်။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဓိကမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္ကုန္က်
္ က စီမံခ်က္ႀကီး ၃၉
စရိတ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပးရန္ မလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ျပခ်က42
ခု မွ ၃ဝ ခု (ေငြက်ပ္ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ) မွာ လက္ရွိတြင္ ရပ္ဆိုင္းထားရ (သို႔) ေႏွးေကြးေနရေၾကာင္း အစီရင္ခံထားသည္။43
ထိုစီမံခ်က္ႀကီးမ်ား တိုးတက္မႈေႏွးေကြးျခင္းက ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေရြးခ်ယ္မႈမရွိျခင္း၊ လိုအပ္ေသာအခိ်န္ႏွင့္ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ေသာကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့၍ခန္႔မွန္းထားျခင္း၊ မျပည့္စုံေသာ

စီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈပုံစံျဖစ္ေနျခင္း၊ အကဲျဖတ္ယႏၲရားမ်ား

နည္းပါးလြန္းျခင္း၊ ႏွစ္မ်ားစြာပါဝင္သည့္ ေငြလုံးေငြရင္းဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္းရာ၌ ေႏွးေကြးေလးလံ
ျခင္းမ်ားကို ပိုမိုေထာက္ကူေပးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။
စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈျပတ္ေတာက္ေနသည့္ဟန္ ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက ငါးႏွစ္
စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္ကုန္အေပၚ အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ကာ ၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ား ရရွိလာေစျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အရင္းအျမစ္မ်ားလ်ာထားရန္ ၫႊန္ကိန္းေျခာက္ခုအေပၚ အေျခခံၿပီး
ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရးမူေဘာင္၏ ၃ ႏွစ္စာ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳပါသည္။ ထို႔ ျပင္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားတတ္သည့္
ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္ကုန္ ခန္႔မွန္းသည္ ခန္႔မွန္းခ်က္မွ ေအာက္သို႔ေရာက္ေနသည့္အခါ ထိုေရာက္ရွိေနသည့္အေနအထားအရ
စီမံကိန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသင့္သလား သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ျပင္ဆင္မည္နည္းဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာ ၂ဝ၁၅-၁၆
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း ဂ်ီဒီပီႀကီးထြားႏႈန္းသည္ ၇.၈%ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တိုးႏႈန္းမွာ ၅.၇% 44 သာ ရွိပါသည္။
တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္လုံးအတြင္း အရင္းအျမစ္လ်ာထားျခင္းအား လမ္းၫႊန္ေပးရန္ ေငြေၾကး၊
အရင္းအျမစ္သုံးစြဲသည့္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ဓမၼဒိဌာန္က်က်၊ ပုံမွန္နည္းလမ္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ဘက္စုံျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္း မရွိေခ်။ စာရင္းစစ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္တစ္ခု၏ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ားအေပၚ သက္ေသအေျချပဳ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္ျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊြတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေကာ္မတီမ်ား၏ တရားဝင္
အခန္းက႑မွာ စြမ္းရည္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ေပးထားသည့္အခ်ိန္ စသည့္တို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အကန္႔သတ္မ်ား
ရွိေနပါသည္။ ၎တို႔သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သည္ဆုိ႐ုံမွ်သာ ပါဝင္ရသည့္ အခန္းက႑
သာျဖစ္ေနၿပီး တစ္ေနရာတည္း စုစည္းေရးဆြဲရျခင္းမဟုတ္ေသာ(ခြဲေဝျဖန္႔ခ်ေပးသည့္) ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္တြင္မူ လုံးဝ မပါဝင္ရေခ်။45
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က
ျပင္ဆင္ေပးသည့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို စိစစ္ျခင္းျဖင့္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑တြင္ ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ေကာ္မတီအဖြဲ ႔ဝင္မ်ား
သည္ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ား ခန္႔မွန္းအခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို
စိစစ္ရန္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပါးေနသည့္ဟန္တူပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္း
မ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ အသိအျမင္မလုံေလာက္မႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ပါ တြဲဖက္လာေသာအခါ
ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္ျခင္းတို႔ကို သိသိသာသာတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိက်င့္သုံးပုံမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီက ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္
ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲပုံ၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပုံႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ပုံမ်ားမွာ သိသာစြာကြာဟမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။46
42

ရဘ့္ႏွင့္အဖြဲ ႔ - ျမန္မာ့စီးပြားေရးေမာ္နီတာ

ေႏွးေကြး/ရပ္ဆိုင္းစီမံခ်က္မ်ားကို အနည္းဆုံး ၈ ႏွစ္ၾကာၿပီး မူလကုန္က်စရိတ္၏ ၈ဝ% ေက်ာ္ေငြထုတ္ၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈနည္းသည့္
စီမံခ်က္မ်ားဟု ဖြင့္ဆိုပါသည္။
43

44

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအတြင္း ၫႊန္းဆိုသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခြဲေဝျဖန္႔ခ်အသုံးစရိတ္-ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္ ႏွင့္
အခြန္အခမွ ေငြေၾကးလ်ာထားသည္။
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စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ ႔အစည္း (အိုအီးစီဒီ)၊ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ၁၈၊
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ေျမျပင္ေပၚမွ စြမ္းရည္အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သိျမင္နားလည္မႈနည္းပါးျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို လက္လွမ္းမွီရယူႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္အဖြဲ ႔အစည္းယႏၲရားမ်ား မလုံေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီအလိုအရ47ဘတ္ဂ်တ္မ်ားသည့္ အစိုးရ၏ ဗ်ဴဟာဦးစားေပးမ်ားျဖင့္ နီးကပ္စြာ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြမႈ ရွိသင့္သည္သာမက ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ရမည့္အျပင္
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္ရာ၌ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ပူးေပါင္းၿပီး လက္ေတြ ႔က်ေသာ လူအမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံႏိုင္မႈကိုလည္း
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုပါသည္။

စာစုေသတၱာ ၉။

။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘတ္ဂ်က္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္း ၁ဝ ခ်က္48

၁။ ။ အစိုးရဘ႑ာေရးမူဝါဒအတြက္

ရွင္းလင္း၊

ယုံၾကည္္ရၿပီး၊

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ

အကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္းမွ

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါ။
၂။ ။ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အစိုးရ၏ ကာလလတ္ဗ်ဴဟာ ဦးစားေပးမ်ားျဖင့္ နီးကပ္စြာ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။
၃။ ။ အမ်ိဳးသားဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ထိေရာက္သည့္ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ယုတၱိအစဥ္က်နမႈရွိေစရန္ ေငြလုံး
ေငြရင္းအရ ဘတ္ဂ်က္မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ေဖာ္ပါ။
၄။ ။ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
၅။ ။ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ပူးေပါင္းမႈရွိၿပီး [ႏိႈင္းရအားျဖင့္] လက္ေတြ ႔သ႐ုပ္မွန္ျဖစ္
ေသာ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးပါ။
၆။ ။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား၏ အားထားႏိုင္ေသာ၊ တိက်ေသခ်ာေသာ၊ ျပည့္စုံေသာ ေငြစာရင္းတစ္ခုကို အစုံအလင္ေဖာ္ျပထားပါ။
၇။ ။ ဘတ္ဂ်က္အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ပါ၊ စီမံခန္႔ခြဲပါ၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ။
၈။ ။ ေငြေၾကးတန္ဖိုး၊ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔ကို ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္၏ တစ္သားတည္းအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေသခ်ာ
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
၉။ ။ ပိုမိုၾကာရွည္ေသာ ေရရွည္တည္တံ႔မႈႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ၊ ဆန္းစစ္ပါ၊
ၿပီးလွ်င္ ဂ႐ုတစိုက္ စီမံခန္႔ခြဲပါ။
၁ဝ။ ။ အမွီခိုကင္းသည့္ စာရင္းစစ္မႈအပါအဝင္ တင္းၾကပ္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္မီေစျခင္းအားျဖင့္ မွန္ကန္ၿပီး အရည္အေသြး
ျပည့္ ဘတ္ဂ်က္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို
တိုးျမင့္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဘက္စုံျဖစ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားရာ၌ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္
အထားမ်ားတြင္ မပါရွိသည့္ သတင္အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမရွိေသာ အစိုးရ၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကိုပါ ေပါင္းထည့္လွ်င္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိ
ေနသည္ဟု အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အပိုသုံးစြဲမႈ
ေငြစာရင္းမ်ား၊ အျခားေငြစာရင္းအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းသည့္ စစ္တပ္၊ ဦးပိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္မပါရွိေသာ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ ထိုေငြစာရင္းမ်ားအေပၚအစီရင္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း နည္းပါးလွပါသည္။ အမွန္တြင္ ဘ႑ာေရးေငြစာရင္း၏ ေက်ာ႐ိုးမ႑ိဳင္မွာ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈစနစ္
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စနစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအမ်ိဳး
အစား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ပထဝီေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးအစား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစား
ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာစီးပြားေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္
ကုလသမဂၢ၏ အစိုးရလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားစံႏႈန္းမ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ စီးပြားေရးအမ်ိဳးအစား ခြဲျခား

ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၅ (အိုအီးစီဒီ ၂ဝ၁၅)
https://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf.
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ထားမႈမွာလည္း အစိုးရ ဘ႑ာေရးစာရင္းအင္းစံျဖင့္ အျပည့္အဝညီညြတ္မႈ မရွိေခ်။49 လက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈစနစ္သည္
လည္း ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ဘတ္ဂ်တ္စီမံခန္႔ခြဲမ50
ႈ အဓိကစည္းမ်ဥ္း ၃ ရပ္ျဖစ္ေသာ ဘက္စုံျဖစ္မႈ၊ တစ္စည္းတစ္လုံးတည္းရွိျခင္း
ု ႑ာေငြ အရအသုံးဥပေဒပါ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို
ႏွင့္ အတြင္းပိင
ု ္းတစ္ေျပးညီရွိမတ
ႈ ႔ျို ဖင့္ အျပည္အ
့ ဝ မကိက
ု ည
္ ပ
ီ ါ။51 ျပည္ေထာင္စဘ
တရားဝင္ေဖာ္ျပထားမႈသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံသည့္ ခ်န္လွပ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အသုံးျပဳေသာဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါရွိျခင္းမရွိသည့္ အျခားေငြစာရင္းမ်ား မပါရွိပါေခ်။ ဘ႑ာေငြ
အရအသုံးေငြစာရင္း အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စစ္တပ္ပိုင္လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္
ယင္းအဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ျခင္းမရွိေခ်။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ႏွစ္အတြင္း
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားက ေငြစာရင္းမ်ား အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း
ျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေသခ်ာေစေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေထာက္ပ့ံ
ျခင္းႏွင့္ အထက္ပါေငြစာရင္းမ်ား၏ ပုံစံႏွင့္ ျဖန္႔ေဝပုံ ၂ ရပ္စလုံးမွာ ဘ႑ာေရးပြင့္ လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ရန္ခက္ခဲျခင္းႏွင့္
အေထာက္အပ့ံ အနည္းငယ္သာျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တက္ႂကြသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မည္သည့္အေျခခံတစ္ခုကိုမွ် ပုံေဖာ္
ေပးထားျခင္းမရွိပါ။

ျပည္သူကိုျဖန္႔ေဝသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ

ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီ၏

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မွ်သာ ျဖစ္ေနေသးသည့္တိုင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသုံးဥပေဒကို
အမ်ားျပည္သူသိရွိရယူေစရန္ ျပဳလုပ္ရာတြင္မူ တိုးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ဘတ္ဂ်က္မေရးဆဲြမီေဖာ္ျပခ်က္၊ အစိုးရအဖြ ဲ႔မွ
တင္ျပသည့္ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း သုံးစြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ အစီရင္ခံစာ - ဥပမာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေသခ်ာေစမည့္ ႏွစ္အတြင္းအစီရင္ခံစာမ်ား၊ ႏွစ္ဝက္
သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ား အစရွိသည့္ အေရးႀကီးေသာ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပည္သူ
မ်ား လက္လွမ္းမီရရွိေအာင္ အစိုးရက ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း မရွိေသးပါေခ် (စာစုေသတၱာ ၁ဝ ႐ႈ)။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာႏွစ္အလိုက္
စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ေငြလုံးေငြရင္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားပါရွိသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္စီမံကိန္းတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကို
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဝၿပီး ျပည္သူမ်ားအား အခေၾကးေငြတစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ရယူႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၏ မူလခန္႔မွန္းေျခမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီး
ခန္႔မွန္းေျခ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူ႔ထံမွ်ေဝရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနပုံကို
႐ုပ္ျမင္သံၾကား႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္းကလည္း ျပည္သူ႔အသိအျမင္ ေပၚထြန္းလာေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈ
အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းလာေစရာ၌ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။
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www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm0906.pdf.
ဘက္စုံစည္းမ်ဥ္းက
ဘတ္ဂ်က္သည္
အစိုးရလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴ႕မ်ားကို လႊမ္းၿခဳံရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည့္စုံစြာေပါင္းစည္းထားသည့္ အျမင္ကို တင္ျပရပါမည္။
တစ္စည္းတစ္လုံးတည္းရွိျခင္းက အစိုးရလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴ႕မ်ား၏ ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္အားလုံး ပါဝင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ အစိုးရ၏ စုစုေပါင္းႏွင့္ က႑အလိုက္အသုံးစရိတ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ကိုထိေရာက္ေစျခင္းႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို လ်ာထားရာတြင္ မ်ားစြာထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ အေရးပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္း တစ္ခုႏွင့္
တစ္ခု တေျပးညီရွိမႈစည္းမ်ဥ္းသည္ ယခင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ သာမန္အသုံးစရိတ္ကို
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျပည့္ဝစြာထင္ဟပ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဗဟိုဘ႑ာေရး
ေအဂ်င္စီတစ္ခုတည္းတြင္ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း (ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ) သုံးစြဲမႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္
ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာဘတ္ဂ်က္စနစ္ ရွိသင့္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။
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စာစုေသတၱာ ၁ဝ။

။ အရအသုံးေငြစာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္52

ဘတ္ဂ်တ္မေရးဆြဲမီ ေဖာ္ျပခ်က္ က လာမည့္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရ၏ဘ႑ာေရးမူဝါဒက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ပုံႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစားေပးမ်ားကို ပုံေဖာ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစိုးရ၏အျမင္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။
၎က အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္ကို အစိုးရကထုတ္ျပန္ရၿပီး အစိုးရအဖြဲ ႔ ၊
လႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဖက္လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အႀကံေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ၿပီး ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ
ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုကို ေရးဆဲြရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရအဖြဲ ႔မွ တင္ျပသည့္္ အဆိုျပဳလႊာ - သည္ အဓိက မူဝါဒရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပ
သည့္ အေရးပါေသာ မူဝါဒအေထာက္အထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ ႔မွ တင္ျပသည့္ အဆိုျပဳမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွိရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အခြန္အေကာက္မ်ား - ႏိုင္ငံသားမ်ားက အခြန္မည္မွ်ေပးေဆာင္သည္။
အသုံးစရိတ္မ်ား - အစိုးရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ျဖန္႔ေဝပုံ။
ေႂကြးၿမီမ်ား - အစုိးရ၏ ကုန္က်စရိတ္မည္မွ်သည္ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚတည္ရွိေနသည္။
အစိုးရတစ္ရပ္သည္ မိမိ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ေခ်းေငြရယူမႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ ႔၏ အဆိုျပဳမ်ားကို
မျပဌာန္းမီ အျပည့္အဝ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ဆုံးျဖတ္လိုက္မႈမ်ားသည္ မိမိတို႔ေငြေၾကးမ်ားကို
ေကာက္ခံရယူပုံ၊ သုံးစြဲပုံတို႔ကို သိရွိသင့္၊ သိရွိထိုက္ေသာေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိၾကသည့္ ျပည္သူ႔မ်ားအၾကား အျပန္
အလွန္ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္အတြင္းအစီရင္ခံစာမ်ား - ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ဘတ္ဂ်က္အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအစီရင္
ခံစာ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စံအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္စီစဥ္ထားသည့္ႏွင့္ သိသာစြာလြဲေခ်ာ္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ အခါအားေလ်ာ္စြာ တိုင္းတာမႈေပးရန္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္အတြင္း အစီရင္ခံစာမ်ားက အစုိးရအား ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈအစုအေပါင္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္ရရွိဖြယ္ရာမ်ားကို ရွာေဖြရန္ လိုအပ္
ေသာစနစ္မ်ားႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို

အေထာက္အကူတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစပါသည္။

ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေသာေၾကာင့္

ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ

အေရးႀကီးေသာ

သုံးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ျခင္းက မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊

သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအား အကယ္၍ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္သည္ လမ္းေၾကာင္းေသြဖည္ခဲ့လွ်င္ ႏိႈးေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
အလားတူပင္ ႏွစ္အတြင္းအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ျခင္း၊ အားထားႏိုင္သည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ လုိအပ္မႈက ႏွစ္အတြင္းအစီရင္ခံစာမ်ားသာမက ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာ အားလုံး
အတြက္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္ ရရွိႏိုင္မႈတို႔ကို တိုးျမင့္ေစပါသည္။
ႏွစ္ဝက္သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ - ဘ႑ာႏွစ္လည္၌ မူလဘတ္ဂ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ဗ်ဴဟာမ်ားအရ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈကို ဆန္းစစ္ထားေသာ ဘက္စုံအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

-

အစိုးရ၏

ဘတ္ဂ်က္ကို

သုံးစြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္မႈအား

မူလကတင္ျပထားသည္ႏွင့္ယွဥ၍
္

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ အရအသုံးေငြစာရင္းမ်ားအေၾကာင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခဲ့သည္ႏွင့္ အမွန္တကယ္သုံးစြဲထားမႈႏွင့္ ေကာက္ခံရရွိမႈမ်ား၏ ကြဲျပားမႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။
တိုင္းျပည္အခ်ိဳ႕တြင္သာ ဤအစီရင္ခံစာ၌ မူလဘတ္ဂ်က္တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းထြက္ေပၚေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိ
ေအာင္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေျခအေနကိုလည္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

အစိုးရ၏ အရအသုံးေငြစာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလမ္းၫႊန္ - အဘယ္ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္
အေရးႀကီးသနည္း၊ ၎တို႔တြင္ အဘယ္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သင့္သနည္း၊ ဗီဗစ္ခ္ ရမ္ကူးမား ႏွင့္ အိုင္းဆက္ ရွာပီး႐ိုတို႔ တည္းျဖတ္သည္။
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္မႈ၊
၂ဝ၁ဝ)
http://www.internationalbudget.org/publications/guide-to-transparency-ingovernment-budget-reports-why-are-budget-reports-important-and-what-should-they-include/.
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ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အစိုးရတစ္ရပ္အေပၚ ျပည္သူ၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အစိုးရ၏ တာဝန္ခံယူမႈ၏
အေျခခံပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္စစ္တမ္း၊ ၂ဝ၁၆၊ ဒီဇင္ဘာလအဆိုအရ- ဘတ္ဂ်တ္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈကို အခါအားေလ်ာ္စြာဆန္းစစ္သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး - ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေပးရ
မည့္ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထား ၈ ခုအနက္ ၂ ခုကိုသာ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေထာက္အထား
၂ ခုမွာ အတည္ျပဳလိုက္ေသာဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ (စာစုေသတၱာ၁ဝ)53 တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ (သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္
သည္ပင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုကား မွတ္သားသင့္ပါသည္။)

စာစုေသတၱာ ၁၁။

။ ပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္စစ္တမ္း၏ ၂ဝ၁၆ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ တင္ျပမႈအေျခအေန

အစီရင္ခံစာမ်ား

ပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္ စစ္တမ္း ၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၆၊ ဒီဇင္ဘာလ၏ အေျခအေန

ဘတ္ဂ်က္မေရးဆြဲမီ ေဖာ္ျပခ်က္

ဌာနတြင္းအသုံးျပဳရန္သာ

ေနာက္က်ၿပီးမွ ထုတ္ေဝခဲ့။

အစိုးရအဖြ ဲ ႔မွ တင္ျပသည့္အဆိုျပဳလႊာ

ဌာနတြင္းအသုံးျပဳရန္သာ

ေနာက္က်ၿပီးမွ ထုတ္ေဝခဲ့။

ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္

ျပည္သူမ်ားရယူႏိုင္သည္။

ျပည္သူမ်ားရယူႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ဘတ္ဂ်က္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့။

ေနာက္က်ၿပီးမွ ထုတ္ေဝခဲ့။

ႏွစ္တြင္းအစီရင္ခံစာ

ဌာနတြင္းအသုံးျပဳရန္သာ

ေနာက္က်ၿပီးမွ ထုတ္ေဝခဲ့။

ႏွစ္ဝက္သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ

ဌာနတြင္းအသုံးျပဳရန္သာ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့။

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

ဌာနတြင္းအသုံးျပဳရန္သာ

ျပည္သူမ်ားရယူႏိုင္သည္။

စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ

ဌာနတြင္းအသုံးျပဳရန္သာ

ဌာနတြင္းအသုံးျပဳရန္သာ

အစီရင္ခံျခင္းမရွိေသာ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား၏ သိသာထင္ရွားသည့္အဆင့္မ်ားက ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား၏ ဘက္စုံျဖစ္မႈႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒကလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
အခြန္အေကာက္၊ အသုံးစရိတ္၊ ေငြေၾကးလ်ာထားမႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပပါရွိေသာေၾကာင့္ အစီရင္ခံျခင္းမရွိေသာ
အပိုဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာအသုံးစရိတ္

အတုိင္းအတာအမ်ားအျပားကို

ခ်န္လွပ္ထားသလိုျဖစ္ေနပါသည္။

အဓိပၸါယ္မျပည့္စုံေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားက အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔လ်ာထားသည္၊ မည္သို႔အသုံးျပဳသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား
မည္သည္ကိုလုပ္ေဆာင္သည္ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားသဘာဝဝန္းက်င္နယ္ပယ္မ်ားတြင္
ျပည္သူ႔မူဝါဒအေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက လႊမ္းမိုးမႈရရွိႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရက မည္သည္ကိုအသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ႏွင့္
ထိုသို႔သုံးစြဲမႈမ်ားကို ေငြေၾကးလ်ာထားရန္ မည္သို႔ရည္ရြယ္ထားသည္ စေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ားလက္လွမ္းမွီ ရ
ယူႏိုင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေငြေၾကးသုံးစြဲမည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးရာ၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း
ႏိုင္စြမ္း ဒီကရီအတိုင္းအတာရွိရပါသည္။ ေလးလတစ္ႀကိမ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး
ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳျခင္းမရွိေခ်။ ဤအကန္႔အသတ္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အစိုးရ
၏ ဘဏ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ပါသည္။ ႏွစ္ဆုံးတြင္ မသုံးစြဲသည့္ မည္သည့္ရန္ပုံေငြကိုမဆို
ျမန္မာပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္စစ္တမ္း၊ ဒီဇင္ဘာ၊၂ဝ၁၆ ျပင္ဆင္မႈ-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္မႈ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂ဝ၁၇ တြင္
ရယူသည္။
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=mm.
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အေထြေထြအရန္ရန္ပုံေငြသို႔ လႊဲပို႔ရသည္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္အလိုက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအရန္ရန္ပုံေငြအတြက္
လႊဲပို႔ရပါသည္။
လုပ္ခလစာျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ႐ႈပ္ေထြးမႈမရွိပါ။ အထိန္းအေထစနစ္ရွိၿပီးျဖစ္ကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကြန္ယက္
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈအနည္းဆုံးႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္စြက္ဖက္မႈမရွိဘဲ လုပ္ခလစာမ်ားကို
ထိေရာက္စြာထုတ္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားပါသည့္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ေငြလဲႏႈန္းေဖာင္းပြမႈမ်ားႏွင့္ သီးျခားအတည္ျပဳမႈ
ႏွင့္ အခြင့္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့54
္ ပို၍ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႐ႈပ္ေထြးကာ ဌာန/
အဖြဲ ႔အစည္းမတူလွ်င္ မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။ ထိုရလဒ္ေၾကာင့္ ရွင္လင္းတင္ျပရန္လိုအပ္မႈႏွင့္ အတည္ျပဳရမႈမ်ားက
စီမံခ်က္အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္ျခင္း၊ ႏွစ္ဆုံး၌ ရန္ပုံေငြမသုံးစြဲႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စုေဆာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္း
ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမျပည့္ဝေသာ ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ထိေရာက္ေသာ အရင္းအျမစ္အသုံးျပဳမႈအတြက္ တာဝန္ခံယူမႈထက္ ပိုမိုသုံးစြဲ
ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္သာ အေလးဂ႐ုျပဳၾကပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ား
ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအၾကား ဤသို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈနည္းပါးျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ရလဒ္ကို ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဟု အဓိပၸါယ္ရ
ေစပါသည္။
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း - စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား ဌာနမ်ားက အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာလ်ာထားမႈမ်ား၏ အသုံးစရိတ္ကိုသာလွ်င္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ စီမံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရး ဦးစီး
ဌာနက မည္သည့္ အကဲျဖတ္အစီရင္ခံစာမွ် ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ ရွိခဲ့လွ်င္ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတြင္ မည္သုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ဆိုေသာ အခ်က္မွာ မေပၚလြင္ေခ်။ ေဒသႏၲရ
အဆင့္၌ ရပ္ရြာ၏ ေစတနာအေလ်ာက္ထည့္ဝင္ကူညီျခင္းကို အသုံးျပဳျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ဆို္င္ရာလ်ာထားမႈမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္
စီမံခ်က္မ်ားၿပီးစီးရန္ အမည္မ ရွိ-အခြန္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းက လက္ေတြ ႔ျဖင့္နီးစပ္မႈမရွိေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ားႏွင့္ အရအသုံး
ေငြစာရင္းလ်ာထားျခင္းမ်ားကို ၫႊန္းဆိုေနေပသည္။ စီမံခ်က္တစ္ရပ္က လိုအပ္ေသာရန္ပုံေငြႏွင့္ အခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့၍ခန္႔မွန္းထားႏိုင္ၿပီး
ပစၥည္းဝယ္ယူမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို နားလည္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားက အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး ယင္းက ဘတ္ဂ်က္
စက္ဝန္းအဆုံးတြင္ ရန္ပုံေငြကြာဟမႈႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မလုံေလာက္ေသာလ်ာထားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာက ထည့္ဝင္ေထာက္ကူမႈမ်ားသည္ မည္သည့္ေငြစာရင္း သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားေအာက္တြင္မွ် ေဘာင္
မဝင္သျဖင့္

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တရားဝင္စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ဥပမာ - စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး

သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာတို႔၏ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈအတြင္း ေဘာင္မဝင္ေတာ့ေခ်။ ဤအစီအမံမ်ားက အဓိပၸါယ္
ျပည့္ဝေသာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကို အားေပးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ စီမံခ်က္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ မွားယြင္းနားလည္
ေစၿပီးလွ်င္ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မရေစႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားတို႔အေနျဖင့္
မိမိတို႔၏ အေထာက္အကူထည့္ဝင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေကာင္း စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္စစ္ေဆးရမည္မွာမူ
အရာထမ္းမ်ား၏ သေဘာအရ ေရြးခ်ယ္မႈသာျဖစ္ပါသည္။
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ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမွာ ထူေထာင္ကာစသာျဖစ္ၿပီး စာရင္းစစ္အေရအတြက္ အနည္းငယ္ကသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
အက်ဥ္းအားျဖင့္သာ ရရွိပါေသးသည္။ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္နည္းလက္စြဲကို ေရးသားဆဲ
ျဖစ္ၿပီး အစိုးရက လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းကား မရွိေသးေခ်။ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္
လမ္းၫႊန္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ခ်ာတာ၊ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳမႈ အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ
မရွိေသးေခ်။ စာရင္းကိုင္မ်ားက စာရင္းစစ္ခံရေသာ ဌာနမ်ားအား ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ား ေလ့လာေတြ ႔ ရွိမႈမ်ားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားၿပီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးကလည္း ၎တို႔စာရင္းစစ္ခ်ိန္တြင္ ဌာနတြင္း
စာရင္းစစ္ ေလ့လာေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ဆိုေသာ္လည္း

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္း၏ အတိုင္းအတာမွာ

အကန္႔အသတ္ရွိေနပါေသးသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ မလုံေလာက္ေသးဘဲ ရွိၿပီး
ဝန္ထမ္းမ်ား၌လည္း စြမ္းရည္မျပည့္စုံေသးေခ်။ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မွာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ဘုတ္အဖြဲ ႔ကို မထူ
ေထာင္ရေသးေၾကာင့္ အမွီခိုကင္းေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မဟုတ္ပါေခ်။ သေႏၶတည္စ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္အေနျဖင့္မူ ယခုအခ်ိန္ထိ
သိသာထင္ရွားသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အခ်ိန္မီႏွင့္
တိက်မွန္ကန္မႈေသခ်ာေစေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာအသုံးျပဳထားေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ပ႐ုိဂရမ္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္
ကမ႓ာ့ဘဏ္-ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ-ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အစီရင္ခံစာ၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္၊ ၂ဝ၁၃ http://
documents.worldbank.org/curated/en/544031468059720456/Full-report
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ဂိုင္းလ္ ဒစ္ခ္ဆင္-ဂ်ဳန္းစ္ႏွင့္အဖြဲ ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဘ႑ာေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊
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ဖြယ္ရွိေၾကာင္းတို႔ကို ေသခ်ာတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါေခ်။
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအစီရင္ခံစာမ်ားက အနိမ့္ဆုံးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လိုက္နာမႈကို အကန္႔သတ္ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းနာခံမႈ စာရင္းစစ္
ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ ဤစာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား၏
ဦးတည္ခ်က္မွာ စနစ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအေပၚတြင္သာ ထားရွိပါသည္။
ျပည္သူက

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္

နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း

ျပည္သူမ်ားႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္မွာမူ

အခြင့္အလမ္း

အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ျပည္သူကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ရပ္ရြာအဆင့္၌ ပါဝင္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကား
ရွိပါသည္။ အတ္ရွင္ေအဒ့္အဖြဲ ႔က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို စီမံခ်က္အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းက ေဒသႏၲရဘတ္ဂ်က္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးျဖစ္ေပၚေစမႈတြင္ ရန္ပုံေငြမ်ားစီးဆင္းပုံလမ္းေၾကာင္းကို သိရွိေစၿပီး
ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ပါဝင္ေစခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာကေမာင္းႏွင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အမ်ိဳးသားစီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ကမ႓ာ့ဘဏ္က
လုပ္ေဆာင္ေသာ လူမႈစာရင္းစစ္ျခင္းတြင္ ေက်းရြာသားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္
ေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေစခဲ့ပါသည္။ Oxfam၊ Spectrum (ေရရည္ခံေသာ
ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဗဟုသုတကြန္ယက္ (အက္စ္ဒီေကအင္) ႏွင့္ စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ အဖြ ဲ ႔မ်ားအၾကား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္သည့္ လူမႈေရး
တာဝန္ခံယူမႈအစီအစဥ္ကလည္း အဓိကအားျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ရွိ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ
ျခင္းတို႔တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ျပည္သူ၊ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
အရပ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျပဳသေဘာခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။
ဤစဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အေပါင္းလကၡဏာအက်ိဳးတရားမ်ား ထြက္ေပၚလာေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အတ္ရွင္ေအဒ့္အဖြဲ ႔၏ ဦးတည္ဧရိယာမ်ားတြင္ ေက်းရြာစာအုပ္ကို ေဒသႏၲရစီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ျဖစ္စဥ္အတြင္း
ထည့္သြင္းရန္ အစိုးရက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ထိုစဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ထြက္ေပၚဆဲျဖစ္ၿပီး
စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ စီမံခ်က္အတိုင္း ေမာင္းႏွင္ခံေနရျခင္းမ်ိဳးကသာ မ်ားစြာျဖစ္ထြန္းေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အလုိက္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနပါေသးသည္။
အတ္ရွင္ေအဒ့္ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာအသိအျမင္မ်ား တိုးျမင့္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၂ဝ၁၂
ခုႏွစ္မွစကာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မတိုင္မီႏွင့္ ျပဌာန္းအၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ႏွင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ေဒတာအနည္းငယ္မွ်သာ ရရွိႏုိင္မႈက အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ
ဘတ္ဂ်က္ခြဲျခားစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္းကို အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္ေနေစသည့္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့သူ
တစ္ဦးက ဘတ္ဂ်က္ကို ျဖည္ထုတ္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအား ႀကိဳးစားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ယင္း
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို Spectrum အဖြဲ ႔၊ ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈအသင္းတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ၾကၿပီး
အဓိကမွတ္ခ်က္မ်ားကို ဘာသာရပ္နယ္ပယ္၌ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ပါဝင္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။56 သို႔ ေသာ္ အခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈမွာ
အဓိကစိုးရိမ္မႈအျဖစ္ က်န္ရွိဆဲျဖစ္ပါသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း လင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္း
မ်ား ေမြးဖြားလာခဲ့သည္ကို သက္ေသအျဖစ္ျမင္ေတြ ႔ႏိုင္ပါသည္။ လင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ သက္ေသအေျချပဳ
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းနယ္ပယ္၌ သုေတသနမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားသတင္းကို ပုံမွန္ထုတ္
သတင္းလႊာမ်ား ထုတ္ေဝေနပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဘတ္ဂ်က္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အစိုးရအား တာဝန္ခံေစျခင္းတို႔တြင္ အေျခခံက်သည့္
အခန္းက႑တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ဤအခန္းက႑အတြက္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို
လက္လွမ္းမီရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈမ်ားအရဆိုလွ်င္ ျပည္သူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔
သည္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ားက ၂ဝ၁၇-၁၈
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးေဆြးေႏြးမႈ
မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒကို ေဆြးေႏြးရန္ရွိေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုၾကပါသည္။57 ၿခဳံငုံ
ၾကည့္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္၌ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိဟန္တူပါသည္။ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရ
ဘတ္ဂ်က္အား ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၇.၅ဝ၉ ဘီလ်ံ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝ.၇၆ ရာႏႈန္းကို ျဖတ္ေတာက္လုိက္ျခင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။58
56
57
58

http://spectrumsdkn.org/en/.
၂၇၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၇ စာေရးသူႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားမွ
ဆႏၵီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအင္စတီက်ဴ႕ရီေနဆြန္းအင္စတီက်ဴ၊ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္၊ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း အရအသုံးေငြစာရင္းကို
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လက္ရွိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီျဖင့္ ေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားအရ ဥကၠဌသည္ ျပည္သူဘ႑ာမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံ
ခန္႔ခြဲရန္လိုအပ္မႈ၊ အခြန္အေျခမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္လိုအပ္မႈႏွင့္ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္
ျပဳလုပ္ေရးတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီသစ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာအစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္၊ ၂ဝ၁၆-၁၇
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ဆန္းစစ္ထားၿပီးၿပီဟု
ဆိုပါသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ သုံးသပ္မႈမတိုင္မီကပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ ေကာ္မတီ ၁၇
ခုက ဘတ္ဂ်က္ကိုဆန္းစစ္ကာ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း ဆိုပါသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက သိသာစြာ
ဘတ္ဂ်တ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရၿပီး “အစုိးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္
အတြင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမရွိႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား” ကို ဖယ္ရွားရန္ အႀကံေပးခဲ့ရပါသည္။”59 ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုမူ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ႏွင့္အညီ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေသာအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေထာက္ပ့ံ
ေပးခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အႀကံေပးတစ္ဦးတို႔က ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို ကူညီေပးပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆန္းစစ္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္
စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ထပ္မံလိုအပ္ပါေသးသည္။ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္က်င္းပျခင္း
မရွိေသာအခ်ိန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၎တို႔မဲဆႏၵနယ္မ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေပးပို႔
လာခဲ့သျဖင့္ ပမာဏႀကီးမားမ်ားျပားသည့္ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ားကို စိစစ္ရန္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖစ္သြားသျဖင့္ ဝန္ႀကီး
ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအား အေသးစိတ္စိစစ္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက ဆိုပါသည္။ ဤသုေတသန
အတြက္ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရသည့္ ထုတ္ေဝၿပီးအေထာက္အထားမ်ားအနက္ တစ္ခုတြင္ မွတ္သားထားသည္မွာ “၂ဝ၁၆-၁၇
ဘ႑ာနွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ေဝခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမစတင္မီ အခ်ိန္
တစ္ပါတ္မွ်ပင္ မရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္”60 “လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဘတ္ဂ်က္မ်ား ၿခဳံငုံျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို အဆိုျပဳခဲ့ၾကရၿပီး
မူလကရည္ရြယ္ထားျခင္းမရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ေတာက္မႈကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကရသည္”ဟု ျဖစ္ပါသည္။
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လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္

ပိုက္ဆံမ်ား

ေကာင္းစြာသုံးစြဲျခင္းအား ေသခ်ာေစရန္ စီမံခ်က္မ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္ရာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္းလည္း ပါဝင္ပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ စာရင္းမ်ားကေဖာ္ျပသည္မွာမူ ရန္ပုံေငြနည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြင္းဆင္းသြားေရာက္မႈကို
အားမေပးထားဟု ဆိုပါသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္သုံးသပ္
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအေပၚ မ်ားစြာမွီခိုအားထားရပါသည္။ ယခင္က လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို တက္ႂကြစြာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၫႊန္ျပမႈမ်ား ေတြ႔ရွိရပါသည္။
သို႔ေသာ္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို သတ္မွတ္အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ေဆြးေႏြးရမည့္ ဥပေဒအရလုပ္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ
သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝလုိက္ေသာ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ၏ ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပဌာန္းထားေသာ
ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုခု ျပဌာန္းထားျခင္းမ်ား မရွိေသးေခ်။
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္းမိမိတို႔မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားအသိေပးရန္ လူမႈမီဒီယာ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲေနၾကပါ
သည္။ မီဒီယာမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၎တို႔ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္မႈကို သုံးသပ္ရန္
သြားေရာက္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံၾကပါသည္၂ဝ၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ (ျမဝတီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁) က ၂ဝ၁၆-၁၇ ခုႏွစ္တြင္
ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္ထည္ေဖာ္ထားေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးစီမက
ံ ိန္းမ်ားကို သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲပ
့ ါ
သည္။ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေငြစိုး ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးမ်ိဳးေအာင္စိုးတို႔က ၎ႏွင့္အတူ လိုက္ပါခဲ့ၾကၿပီး ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။63
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားပူးေပါင္းအရ
အသုံးေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းဆီသို႔ ပထမေျခလွမ္း၊ (အေရွ႕အာရွအင္စတီက်ဴ႕-၂ဝ၁၆) http://m.eai.or.kr/eng/sub03_03_02.asp?code=eng_
report&catcode=%20&idx=14711&bytag=n.
59
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“ဓါတ္ပုံသတင္း- ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာ၊ နံပါတ္ ၁၉ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ၊၂ဝ၁၆)၂၊ http://www.mypilar.org/en/
publication/state-and-region-parliaments-news-bulletin.
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သတင္းလႊာတစ္ေစာင္က “ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔အရအသုံးေငြစာရင္းသုံးသပ္ ေရးေကာ္မတီက အစိုးရဌာနမ်ားသည္
တာဝန္မ်ားကို အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေၾကာင္း ေျပာဆို
ခဲ့သည္” ဟု အစီရင္ခံထားပါသည္။64”
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အစိုးရအား ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားသိသာေစျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ
မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရအား တာဝန္ခံယူေစရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနသည္ဟု ျမင္သာေသာျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
ေဒၚစႏၵာမင္း

(ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တိုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁) က တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအား ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္

အစီရင္ခံစာအေသးစိတ္ ေပးပို႔ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ “ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာတုန္းက ကၽြန္မအေတြ ႔အႀကဳံ
အရဆိုရင္ ကိန္းဂဏန္မ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ားကို တိတိက်က်အစီရင္ခံမထားတာႏွင့္ ရန္ပုံေငြ အလြဲသုံးထားတာေတြကိုလည္း
အဲတာေတြအတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြကို အျပစ္ေပးတာမရွိေတာင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ျပန္လည္အဆိုျပဳထားတာေတြ ရွိပါတယ္။
အခု ကၽြန္မတို႔အစုိးရအသစ္လက္ထက္မွာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကလည္း အသစ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔က အေသးစိတ္အစီရင္ခံတာေတြ
ေတာင္းဆိုပါတယ္၊ ဒါမွ ဘယ္လို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မယ္လို႔” ေဒၚစႏၵာမင္းကဆိုပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအစီရင္ခံစာပါ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြကို
ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအစီရင္ခံစာဟာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသင့္ပါတယ္” လို႔ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က (ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္အမွတ္၂) အတည္ျပဳဆဲက ဆိုပါတယ္။65
မည္သုိ႔ဆိုေစ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္စဥ္၏ နည္းပညာပိုင္းသေဘာသဘာဝႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုမွာ
လည္း အသစ္မ်ား66 ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အရအသုံးေငြစာရင္းရွင္းတမ္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္လာရန္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီမ်ားအတြက္
ေသာ္လည္းေကာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာ၊ နံပါတ္ ၁၈ (ႏိုဝင္ဘာ ၃၊၂ဝ၁၆) https://www.mypilar.org/sites/mypilar.org/files/
related-file upload/state_and_region_parliaments_news_bulletin_issue_18_eng_10_nov_2016.pdf
65
“စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးကအေသးစိတ္အစီရင္ခံဖို႔လို၊- ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတင္းလႊာ၊ နံပါတ္ ၁၆ (ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂ဝ၁၆)၊ ၂
http://www.mypilar.org/en/publication/state-and-region-parliaments-news-bulletin.
66 ၂၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၇ ေဂ်ပီေအစီဥကၠဌႏွင့္ စာေရးသူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားမွ
64
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နိဂုံး
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တုိးတက္
ေစရန္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေျခလွမ္းမ်ား ေရွ႕တိုးလွမ္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္လာသည့္ မီဒီယာအစီရင္ခံျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ လႊင့္ျခင္း၊ တတိယ ပါဝင္ဖက္မ်ားက ဘတ္ဂ်က္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္သိျမင္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အေျခခံမ်ား (ပလက္ေဖာင္း) ပံ့ပိုးေပးရန္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ စဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက စတင္လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္း၏ အသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ဘတ္ဂ်က္ စသည္တို႔သည္ ယခုအခါ အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီနိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္
ၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဝက္သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား အခ်ိန္ကိုက္
ထုတ္ေဝျခင္း၊ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူက ရရွိနိုင္ျခင္းတို႔သည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္
ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ ေလွ်ာက္လမ္းရမည့္ ခရီးရွည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ယခုအခါ
ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ဘတ္ဂ်က္ကို ထုတ္ေဝထားၿပီျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ားကမူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အထက္အဆင့္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အတည္ျပဳ
ခ်က္ျဖင့္ မွ်ေဝေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါသည္။
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ဗ်ဴဟာခ်ဥ္းကပ္နည္း မရွိပါ။ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထား
မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
လ်ာထားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေခ်။ လက္ရွိစနစ္သည္ တာဝန္ခံယူမႈထက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚ ဦးတည္ထားၿပီး
ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းသည္လည္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ထိေရာက္မႈတို႔ထက္ ပိုမိုသုံးစြဲမႈကိုေရွာင္ၾကည္ရန္
သာ ဦးတည္ထားပါသည္။ အစိုးရသည္လည္း ဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ ရလဒ္ႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚဆန္းစစ္သည္ထက္
အသုံးစရိတ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ စာရင္းသြင္းျခင္းအား ေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈအေပၚတြင္သာ မ်ားစြာဦးတည္လုပ္ကိုင္
ေသာ ဗဟုိထိန္းေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအေပၚတြင္သာ မွီခိုေနရပါသည္။ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြအရ
အသုံးမ်ားကိုအသုံးျပဳမႈ၊ ျပန္လည္လႊြဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ မသုံးစြဲႏိုင္၍ လက္လႊတ္ရေငြမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲမႈသည္ လက္ေတြ ႔ႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္း ျပဆိုေနၿပီး ေငြေၾကးသုံးစြဲေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္မထားဘဲ
ျဖစ္ေနသျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈမ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ျပတ္ေတာက္ေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနပါသည္။
ယုံၾကည္အားထားရေသာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေစရန္မွာ အစိုးရက အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ မူဝါဒအားလုံးသည္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ားျဖင့္
အခ်ိဳး ညီ၊ မညီ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ၾကည္လင္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိကို
ဆန္းစစ္ရန္ တင္ႀကိဳအကဲျဖတ္မႈမ်ားအား အခ်ိန္မွန္မွန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဌာနတြင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုက အစိုးရကို အခ်ိန္မွန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထား
သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အသုံးစရိတ္အားလုံး (အခြန္အသုံးစရိတ္အပါအဝင္) ကို ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ ယင္းအသုံးစရိတ္မ်ားကို
ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဦးစားေပးမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္
ရလဒ္မ်ားအား ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္လယ္မွျဖတ္၍ အမွန္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္လည္လ်ာထားျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အထူးျပဳျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ား ဘတ္ဂ်က္ေကာ္မတီ
မ်ား၏ ျပဌာန္းထားေသာအခန္းက႑သည္ ပမာဏႀကီးမားမ်ားျပားသည့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအဆိုျပဳမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္
အလြန္တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္ႏွင့္

၎တို႔၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားက

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ျပည္နယ္၊

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အခန္းက႑သာ လုပ္ေဆာင္ေနရၿပီး “ ခြဲေဝျဖန္႔ခ်ေပးထားခံရသည့္
”ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနေပသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားအတြင္း အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္း
လိုက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တင္သြင္းေသာ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္ရသျဖင့္
ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း လုပ္ငန္း ၂ ရပ္လုံးတြင္ အတိတ္ကာလ၌ပင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ
သည္။ ကိုယ္တိုင္အေတြ ႔အႀကဳံမႈမ်ားအရဆိုလွ်င္ ထုိေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ အမွန္တကယ္ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးရန္
ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္၊ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္
နည္းပညာႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို ထိေရာက္စြာ စိစစ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ထပ္မံလိုအပ္ေနေၾကာင္း အႀကံေပးၾကပါ
သည္။
အဓိပၸါယ္အျပည့္အဝရွိေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ လုံးဝနီးပါး အကန္႔အသတ္ခံထားရျခင္းက ျပည္သူ႔
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ခ်ိတ္ဆက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေနေစပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝလ်ာထားမႈဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားမွာ
လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ မီဒီယာ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက ၎ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ
လ်ာထားမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေရာက္ရွိရာေနရာကို နားလည္ရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတို႔တြင္
ပါဝင္ရန္မွာ မၾကာခဏဆိုသလို လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ အကန္႔သတ္ခံေနရပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းက အားလုံးအက်ဳံးဝင္၊ ပူးေပါင္းသည့္
ဘတ္ဂ်က္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ လက္ေတြ ႔က်ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားကို တားဆီးထားပါသည္။ ေအာက္ေျခတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္
ခ်ိဳ႕တဲ႔မႈက ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ အထက္ပါ႐ႈေထာင့္မ်ားမွၾကည့္ပါက ခ်ီးက်ဴးစဖြယ္ေျခလွမ္းမ်ားေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနပါသည္။ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္း၊ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူအားလုံးတို႔၌ တာဝန္ရွိၾကၿပီး
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ားလည္း ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။
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ေထာက္ခံတင္ျပမႈမ်ား
အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူ ၃ ဦး - အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ - ျပည္သူမ်ား၏ အသုံးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
တြင္ လူမႈစီးပြားထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား67 တိုးတက္ေစရန္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔သည္ အဓိက ေထာက္ခံတင္ျပမႈ
အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေစျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္သူကရယူႏိုင္ေစျခင္းတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္ေစခဲ့ပါ
သည္။

အစိုးရသည္

ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ား၊

ႏွစ္အတြင္းအစီရင္ခံစာမ်ား၊

ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္

ဘတ္ဂ်က္၊

ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး
သတင္းအခ်က္အလက္ စသည္တို႔ကို ထုတ္ေဝထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ေန႔အထိ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အညီအညြတ္ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ မူေဘာင္တစ္ခုအတြင္း ထုတ္ျပန္ရမည့္ အဓိကဘတ္ဂ်က္ အေထာက္
အထား ၈ ခုအနက္ ၂ ခုကိုသာလွ်င္ အြန္လိုင္း၌ အမ်ားျပည္သူရယူႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။68 ဘ႑ာေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္ေစရန္
အစိုးရက ႏွစ္ဝက္သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာအပါအဝင္ ထိုဘတ္ဂ်က္ အေထာက္အထား
မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အြန္လိုင္း၌ အမ်ားျပည္သူရရွိႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာက္ခံတင္ျပအပ္ပါ
သည္။ ထပ္မံၿပီး ေထာက္ခံအႀကံေပးလိုသည္မွာ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳႏွင့္ အသုံးစရိတ္ရွင္းတမ္းမ်ားကိုလည္း သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ား
နားလည္ႏိုင္မည့္ပုံစံျဖင့္ အမ်ားျပည္သူရရွိေစႏိုင္သင့္ပါသည္။ ဤသည္က ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း ၂ ခု
စလုံးကို တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အရအသုံးေငြစာရင္းမ်ားအား အြန္လိုင္း၌ ထုတ္ေဝၿပီး ျပည္သူ
မ်ားအား ရရွိေစျခင္းအားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ပြားမ်ားေစသင့္ပါသည္။ ဤအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမွာ ရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ား အမ်ားျပည္သူရရွိႏိုင္မႈမွာ အခ်ိန္တစ္ခုသာလွ်င္လိုပါေတာ့သည္။
အစိုးရပစၥည္းဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္း
ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔/အစိုးရ၏ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈစနစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈကို တိုးျမႇင့္ေစသင့္ပါသည္။ အလားတူ
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကိုလည္း အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္းထားပါ။
ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ကို လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳ ေငြေၾကးလ်ာထားျခင္းသို႔
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးၫႊန္ကိန္းမ်ားအသုံးတြင္ ပုံေသနည္းအေျချပဳမႈကို တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါ
သည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကတည္းက စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအား
စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြအစုအေပါင္းႏွင့္ ယင္းမွလ်ာထားမႈမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေပးေနၿပီျဖစ္ပါ သည္။ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ ထပ္ျပန္တလဲလဲသာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ လ်ာထားမႈမ်ားအတြက္ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲႏိုင္မည့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကို
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ၂ဝ၁၆ ႏိုဝင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ဌာနမ်ားအား ၎တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ဦးစားေပးမ်ားကို ပိုမိုဂ႐ုတစိုက္
ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးရန္အလို႔ငွာ ဘတ္ဂ်က္ျပကၡဒိန္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲႏိုင္မည့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကို ပိုမို
ေစာစီးစြာ - ဥပမာ ဇြန္လတြင္- မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းတြင္ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ညြန္းဆိုေပးခဲ့
ေသာ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲႏိုင္မည့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏလ်ာထားခ်က္ကို ဘတ္ဂ်က္မ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာ၌ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း
“ ဂ်ရမီ ဟိုင္းမင္းစ္၊ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းကို အားေကာင္းေစျခင္း- အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္
မူဝါဒေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ အိုအီးစီဒီ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ၊ မူဝါဒအက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္ နံပါတ္ ၂၂)
http://www.oecd-ilibrary.org/
development/strengthening-participation-in-public-expenditure-management_640564834060.
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ျမန္မာပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္စစ္တမ္း၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂ဝ၁၆ ျပင္ဆင္မႈ-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္မႈ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂ဝ၁၇ တြင္
ရယူသည္။
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/countryinfo/?country=mm.
68
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ေတြ႔ရပါသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ေႂကြးၿမီမ်ားအေပၚအေျခခံသျဖင့္ ၎ရန္ပုံေငြမ်ားမွ မိမိတို႔ရမည့္ မွ်ေဝမႈမ်ားအား အမ်ားဆုံးရရွိရန္ ႀကိဳးစားရမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲႏိုင္မည့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏလ်ာထားခ်က္ကို ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းအတြင္း ေနာက္က်မွ
အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ မိမိတို႔ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားျပန္လည္
သတ္မွတ္ရန္ အခ်ိန္မလုံေလာက္ေတာ့ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဘက္လိုက္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္မႈမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေစရန္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားထံသို႔

လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားလ်ာထားျခင္းအတြက္

အသုံးျပဳေသာ

ပုံေသနည္း၏ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေစသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္တြင္ ကာလလတ္ဘ႑ာေရး
မူေဘာင္ေဖာ္ျပခ်က္မွာ တိုေတာင္းသည္ဆိုေသာ္လည္း ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝက္ဘ္ဆိုဒ္
ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝက္ဘ္ဆိုဒ္တို႔တြင္ ရရွိႏိုင္ေစျခင္းက အသုံးဝင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ႏွင့္ ထပ္ျပန္တလဲအသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ သီးျခားျဖစ္စဥ္ ၂ ရပ္
အျဖစ္ ပါဝင္ေနသျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကာလရွည္ ရင္းႏွီျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာအရင္းအျမစ္လ်ာထားေၾကာင္း မေသခ်ာ
မေရရာေစေတာ့ေပ။ ဤသည္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ အဓိကမူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္႐ႈ၍ရေသာ အသုံးစရိတ္
အျဖစ္ အျပည့္အဝကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ထားရန္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ (စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနျဖင့္
ပူးေပါင္း၍ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားဟု ဆိုလိုသည္) သည္ သာမန္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္
တြက္ခ်က္ထားမႈမ်ား အျပည့္အစုံပါရွိေသာ က႑အလိုက္ဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစက္ဝန္းမ်ား၏ အစတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ားထံသို႔ ႏွစ္လတ္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ဘ႑ာေရးလႊဲေျပာင္းမႈပမာဏမ်ားအပါအဝင္ စုေပါင္းထားေသာ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး ခန္႔မွန္း
ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိႏွစ္ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖင့္ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲႏိုင္မည့္
အသုံးစရိတ္တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ထားမႈမ်ားကို မွ်ေဝသင့္ပါသည္။ ဤသည္က တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအား မိမိတို႔၏ ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အနာဂတ္၌
အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာအရင္းအျမစ္လ်ာထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္
ေနာက္ဆုံးတြင္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ေသခ်ာခံစားရေစမည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈစီမံခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းေလ်ာ္ညီစြာ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊တိုက္႐ိုက္အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ဦးစီးဌာနမ်ား၊ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားက ၎တို႔၏
ေငြလုံးေငြရင္းဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ စီမံခ်က္မ်ားဦးစားေပးသတ္ မွတ္ႏိုင္ရန္သုံးစြဲရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးျဖစ္ေပၚလာေစသင့္ပါသည္။ ဤသည္က ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈစီမံခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာ္ညီ
စြာ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းကို အားေပးၿပီး ေထာက္ခံအားေပးသူ၏ အေျခအေနကို အေျခခံၿပီး စီမံခ်က္မ်ား
ေရြးခ်ယ္ေနရျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အရအ သုံးေငြစာရင္းဌာနကသည္လည္း ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ားကို အကဲျဖတ္
ျခင္းအတြက္ အလားတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစံမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲထားသင့္ပါသည္။69

ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈစနစ္ကို အားေကာင္းေစျခင္း
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္အၾကား ခြဲျခားမႈက အသုံးစရိတ္၏ အစိတ္အပိုင္း႐ႈျမင္မႈကို ျမင္ရေစၿပီး လက္ရွိ
ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈစနစ္ကိုယ္တိုင္သည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ပ႐ုိဂရမ္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ရန္ပုံေငြ
လက္ခံရသူ၊ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားရသူမ်ား စသည္ျဖင့္ အမွီအခိုကင္းေသာ တိုင္းတာမႈမ်ား၏ ဘက္စုံၾကည့္ျမင္မႈမ်ား
အသုံးျပဳထားျခင္းမရွိေခ်။
ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားျဖင့္အညီျဖစ္သင့္ၿပီး ယင္းက မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ခ်က္
မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္
ထိုနယ္ပယ္၌ ႂကြယ္ဝေသာအေတြ ႔အႀကဳံႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျမန္မာအစိုးရအား ၎၏လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္စုံေစမည့္
စနစ္တစ္ရပ္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးျဖစ္ေပၚေရးတြင္ ကူညီေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
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အစုိးရအေနျဖင့္ အားလုံးအက်ဳံးဝင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို အားထားၿပီး ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ ထပ္ျပန္ပါဝင္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားအၾကား
ခြဲျခားျခင္းကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ေတာ့ဘဲ ေရရွည္တြင္ စြမ္းအားစုအေျချပဳ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမွ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္
ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းနည္းလမ္းသို႔ ေရွ႕တိုးစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္
သင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားပါဝင္မႈကို တိုးတက္မ်ားျပားေစျခင္း .
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါဝင္ေစႏိုင္မည့္ ပထမေျခလွမ္းမွာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကို ၎တို႔လြယ္ကူစြာ နားလည္မည့္ပုံစံျဖင့္ ရရွိေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဥပေဒ
ျပဌာန္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အခြန္ရေငြမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလ်ာထားမႈမ်ားကို ၫႊန္ျပလွ်က္
ဘက္စုံအေထာက္အထားတစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပသင့္ပါသည္။
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအၾကား
စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ အရအသုံးေငြစာရင္းေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္း သိျမင္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ဗဟုသုမ်ားကို
တုိးျမႇင့္ေစရမည္။ အစုိးရသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္သင္ခန္းစာမ်ား
ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းစသည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ျပည္သူလူထုကို ပညာေပးသင့္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၎၏
ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအသိုက္အဝန္းအားလုံးတြင္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေသာက႑တြင္ ရွိေနၾကပါသည္။
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ျပည္သူပါဝင္မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ထူေထာင္ရမည္။ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္
အဆင့္တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားကေရးဆြဲထားေသာ အေကာင္ထည္ေဖာ္စီမံကိန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ်က္တြင္
ထည့္သြင္းၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်တ္မ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ထည့္သြင္းေစသင့္ပါသည္။ ေဒသအဆင့္တြင္ ပိုက္ဆံမ်ား
မည္သုိ႔သုံးစြဲေနသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားပါရွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္သင့္ပါသည္။
ဤနည္းလမ္းက အစိုးရအား ရြာတစ္ရြာ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မည္မွ်လ်ာထားေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျပည္သူ႔ေငြေၾကးမ်ား အလြဲသုံးမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္အသုံးျပဳျခင္း
တို႔အေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ဘဲ တိုင္ၾကားျခင္းအပါအဝင္ တရားဝင္တိုင္ၾကားခြင့္ျပဳသင့္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္
ဘက္မလိုက္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ ႔တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသင့္ပါသည္။ မည္သည့္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမဆို၏ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အမ်ား
ျပည္သူသိရွိႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ျပသထားရမည္။
အင္ဂ်ီအိုမ်ား၊ စီအက္စ္အိုမ်ားသည္ အစိုးရအား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း သင္ယူရရွိခဲ့သည္မ်ားအား လက္ဆင့္
ကမ္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းကိရိယာမ်ားကို
လည္း လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ဌာနတြင္း သုံးသပ္မႈ၊ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ပါ။
စြမ္းေဆာင္မႈ၊ တန္ဖိုးအကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ပိုက္ဆံတန္ဖိုးတြက္မႈမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္၏ တစ္သားတည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေစရပါ
မည္။ တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားနွင့္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈသုံးသပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ေတြ ႔ရွိရလဒ္ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ေနာက္
ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းတြင္ လ်ာထားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ကို ဆန္းစစ္ေသာအခါ ထို
ေတြ ႔ရွိရလဒ္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးတို႔ကို ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ-အေျချပဳ စာရင္း
စစ္ျခင္းႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္မႈဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို

ဖြံ ႔ ၿဖိဳးမိတ္ဖက္မ်ား၏

အကူအညီျဖင့္

တည္ေဆာက္ေပးသင့္ပါသည္။
အျပည့္အဝအမွီခိုကင္းသည့္ ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုကို ရွင္းလင္းသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ေပးရ
ပါမည္။ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ႏွင့္
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဦး စီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔အားတာဝန္ေပးအပ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ား
အား ေသခ်ာေစရန္ ထိုအဖြဲ ႔ကို ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပး၊ အရင္းအျမစ္လ်ာထားေပးရပါမည္။ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားသည္ အေလ့အထ
ေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္မ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစိုးရအား
အေထာက္အကူေပးရာတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မႈ သည္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စတင္မႈႏွင့္အတူ အႀကီးတန္းအရာထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကနဦးစတင္မႈတြင္ ပထမဦးစြာ
မူတည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
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လႊတ္ေတာ္၏စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို တိုးတက္ခိုင္မာေစျခင္း.
ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ကို လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းအား ေသခ်ာေစရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရစနစ္မ်ားျဖင့္
ရင္းႏွီးလာေစသင့္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္

၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးသင့္ပါသည္။ ဤသည္ကို

ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
(က) ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပါရွိေသာ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ အခြန္ရေငြမ်ား၊ အသုံးစရိတ္
မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည္ထုတ္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ ရက္တိုသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(ခ) ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒျပဳ
ေကာ္မတီမ်ား၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားကို ဦးတည္ၿပီး ၎တို႔အား ဘတ္ဂ်က္ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး
ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းၾကားခံရၿပီးသည့္ အခန္းက႑ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္
ေစမည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ေကာ္မတီမ်ားကို ရန္ပုံေငြအရ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအရ ေကာင္းစြာအရင္းအျမစ္လ်ာထားေပးရမည္။ ျပည္ သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္
ေငြေၾကးႏွင့္

ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား

အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

အခြန္အေကာက္ႏွင့္

အသုံးစရိတ္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ားတြင္

ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ အႀကံေပးမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာခန္႔အပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ သုေတသနသမားမ်ား
ပါဝင္သည့္ ယူနစ္တစ္ခုကို ဘတ္ဂ်က္မတိုင္မီႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပဌာန္းၿပီး အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အျပန္အလွန္ေျပာဆိုရာတြင္ အေထာက္အကူေပးေစျခင္းက ေကာ္မတီကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ အကူအညီ
ေပးႏိုင္ပါသည္။
ေကာ္မတီမ်ား၊ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ ရရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္
ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳမ်ားကို ေစာစီးစြာ စိစစ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္အခ်ိန္ဇယားကို
ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရပါမည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အမွီခိုကင္းမႈကို ခိုင္မာတိုးတက္ေစၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ပါ။
ရာထူးသက္တမ္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ လက္ရွိဥပေဒအရ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒု-စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းသည္
သမၼတ၏ သက္တမ္းႏွင့္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒက သမၼတအား ေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဒု-စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ထုတ္ပယ္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။70 ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို
အင္အားျပည့္ဝစြာႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ပိုမိုလုပ္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းရန္ ၎အရာရွိမ်ား
တြင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရာထူးသက္တမ္းရွိသင့္ၿပီး ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္းကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားသင့္ပါသည္။
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ လက္ရွိတြင္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးအား
အစိုးရဌာနတစ္ခုသဖြယ္ ျပဳမူေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအေလ့အထေကာင္းမ်ားအရဆိုလွ်င္မူ အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္အဖြဲ ႔အစည္း
တစ္ရပ္ (အက္စ္ေအအိုင္)၊ ျမန္မာတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ “လိုအပ္ေသာ လူ၊ ပစၥည္းႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္တို႔ ရရွိသင့္ၿပီး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ပါေခ်။” ထို႔အျပင္ “အျမင့္ဆုံး
စာရင္းစစ္အဖြဲ ႔အစည္းသည္ ၎ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ကို စီမံခန္႔ခြဲၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို လ်ာထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။” ထပ္မံၿပီး “ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္မရွင္မ်ားမွတစ္ခုသည္ အက္စ္ေအအိုင္အား ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ အရင္းအျမစ္ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။” “အက္စ္ေအအိုင္တြင္ မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္
ရရွိေသာအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မလုံေလာက္ခဲ့လွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္အယူခံခြင့္ရွိပါသည္”71
•

လႊတ္ေတာ္သို႔ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည္ႏွင့္ ထိုအစီရင္ခံစာကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ေဝႏိုင္ေစမည့္
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ပုဒ္မ ၂၄၅(ဂ)
အျမင့္ဆုံးစာရင္းစစ္မ်ားအင္စတီက်ဴရွင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း(အိုင္အင္တီအိုအက္စ္ေအအိုင္) အက္စ္ေအအိုင္အမွီခိုကင္းမႈႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေသာ အင္တိုဆိုင္လမ္းၫႊန္ႏွင့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား (ဗီယင္နာ-အင္တိုဆိုင္၊အင္ဒီ)
https://static1.squarespace.com/
static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/5799315f29687f4a1f0619e3/1469657441073/3.4++ISSAI+11+-+INTOSAI+Guidelines+a
nd+Good+Practices+Related+to+SAI+Independence.pdf.
70
71
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•

ဆုံး႐ႈံးႏို္င္ေျခ-အေျချပဳ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စာရင္းစစ္မ်ားအား ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေပးပါ။

•

ထိေရာက္မႈတိုးျမႇင့္ေစရန္ႏွင့္

ထိေရာက္ေသာ

လိုက္လံစစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္

ပံ့ပိုးရန္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္

သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္းသုတနည္းပညာႏွင့္ ထိုနည္းပညာကို မိမိဝန္ထမ္းမ်ားက အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္သည္။

ဘက္စုံပါဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈလမ္းၫႊန္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးပါ။
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးထားပါသည္။ သမၼတ႐ုံး
ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂ဝ၁၃ျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား
ခြင့္ျပဳသည့္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းတြင္ အစိုးရပစၥည္းဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ အကန္႔
အသတ္ရွိေသာ လမ္းၫႊန္ ပါဝင္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခစ
ု ီသည္ မိမက
ိ ယ
ို ပ
္ င
ို ္ ပစၥည္းဝယ္ယမ
ူ ႈႏင
ွ ့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းသတ္မတ
ွ မ
္ မ
ႈ ်ား
ေဖာ္ထုတ္ထားၾကပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္၌

ထိေရာက္မႈႏွင့္

ၾကည္လင္ျမင္သာမႈ တိုးျမႇင့္ေစရန္ ဘက္စုံဘ႑ာေရးႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈလမ္းၫႊန္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ဤနယ္ပယ္တြင္
မိမိပုိင္ဆိုင္မႈကို က်င့္သုံးသင့္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းျပည္တြင္း ဗဟုိပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္းမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္
မည္သည့္ ပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္းမႈဥပေဒမွ် မရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘက္စုံဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ နည္းဥပေဒ
မ်ား၊ ဌာနတြင္း အတည္ျပဳမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ စီမံလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပါရွိသည့္ ပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္းမႈလမ္းၫႊန္မ်ား
ကို စတင္လက္ခံ ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
နံပါတ္ ၁၁/၂ဝ၁၆
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္)

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း
၁။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။
(က) နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ဥကၠဌ

(ခ) ဒု-သမၼတ (၁)

ဒု-ဥကၠဌ (၁)

(ဂ) ဒု-သမၼတ (၂)

ဒု-ဥကၠဌ (၂)

(ဃ)ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား

အဖြဲ ႔ဝင္

(င) ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

အဖြဲ ႔ဝင္

(စ) ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

အဖြဲ ႔ဝင္

(ဆ) ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ

အဖြဲ ႔ဝင္

(ဇ) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

အဖြဲ ႔ဝင္

(စ်) ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး

အဖြဲ ႔ဝင္ အတြင္းေရးမွဴး

၂။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူအရ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။
(ခ) ႏွစ္စဥ္၊ ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ထည့္သြင္းရန္အဆိုျပဳသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အႀကံျပဳျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ရန္လိုအပ္ပါက
ျငင္းပယ္ျခင္း။
(ဂ) ေပါင္းစည္းစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳျခင္း။
(ဃ) လူမႈစီးပြား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူမျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း။
(င) ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိေရာက္မႈမရွိေစဘဲ လူမႈဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးပမာဏရယူမည့္ ဇစ္ျမစ္ကို လမ္းၫႊန္မႈျပဳျခင္း။
(စ) ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သည့္ ဒုတိယကာလတို (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဘက္စုံ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပင္မစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
(ဆ) သေဘာတူၿပီးသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ႔မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္း

									

(ပုံ) ထင္ေက်ာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
နံပါတ္ ၁၂/၂ဝ၁၆
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း
၁။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၌ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ လူမႈစီးပြား အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ “တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္” ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ ႔စည္း
လိုက္သည္။
(က) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
		

ဥကၠဌ

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ ႔

(ခ) ဝန္ႀကီးမ်ား
		

အဖြဲ ႔ဝင္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕

(ဂ) ပုဂၢလိက က႑မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ
		

အဖြဲ ႔ဝင္

(လယ္ယာ၊ စက္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ)

(ဃ) အတြင္းေရးမွဴး
		

အတြင္းေရးမွဴး

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ ႔

၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(က) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏မူႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/ မရွိ စိစစ္ အတည္ျပဳျခင္း။
(ခ) ႏွစ္စဥ္၊ ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ စိစစ္
အတည္ျပဳျခင္း။
(ဂ) ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ေဆာင္ရြက္သည့္

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ

နိုင္ငံေတာ္၏မူႏွင့္

ဆန္႔က်င္မႈမရွိသည့္

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ျပန္ၾကားေပးျခင္း။
(ဃ) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူမျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ျငင္းပယ္
ျခင္း
(င) ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိေရာက္မႈမရွိေစဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးပမာဏရယူမည့္ ဇစ္ျမစ္ကို လမ္းၫႊန္မႈ
ျပဳျခင္း
(စ)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းေဆာင္ရြက္မည့္

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္သို႔

တင္ျပ၍

လမ္းၫႊန္မႈေတာင္းခံျခင္း
(ဆ) သေဘာတူၿပီးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြ ဲ ႔မွတစ္ဆင့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပျခင္း

									

(ပုံ) ထင္ေက်ာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး
ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၆/၂ဝ၁၆
၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္)

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ ႔စည္းျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၉၊ ပုဒ္မခြဲ
(က)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြ ဲ(က) တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းလိုက္သည္။
(၁) ဦးထင္ေက်ာ္
		

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

(၂) ဦးျမင့္ေဆြ
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ႔

(၁၄)ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ႔

(၁၃)ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ ႔

(၁၂)ဦးဝင္းသိန္း
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ ႔

(၁၁)ေဒါက္တာလဲ႔လဲ႔ေမာ္
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ႔

(၁ဝ)ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ႔

(၉) ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ႔

(၈) ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ႔

(၇) ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိ
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

(၆) ဦးခက္ေအာင္
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္

(၅) ဦးေမာ္သန္း
		

ဒုတိယဥကၠဌ

ဒုတိယသမၼတ

(၄) ဦးထြန္းထြန္းဦး
		

ဒုတိယဥကၠဌ

ဒုတိယသမၼတ

(၃) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ
		

ဥကၠဌ

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ႔

(၁၅)ဦးမင္းမင္းဦး

အဖြဲ ႔ဝင္
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ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ႔

(၁၆)ဦးညီပု
		

(၁၇)ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဥကၠဌ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

(၂၁)ဦးေက်ာ္ဝင္း
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ႔

(၂ဝ)ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ႔

(၁၉)ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ ႔

(၁၈)ေဒါက္တာလင္းထြဋ္
		

အဖြဲ ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ႔

အတြင္းေရးမွဴး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

									

(ပုံ) ထင္ေက်ာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
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စာစုစာရင္း
- ေအဒီဘီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စာတမ္းစီရီး၊ နံပါတ္ ၄၂၈၊ ကူလန္ ဟင္ဒရစ္ခ္စ ႏွင့္ မားကပ္စ္ ႏိုလန္၊ မတ္လ ၂ဝ၁၅၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္
- ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ ေဒဗီယန္ ေဂ်ေကာဘ့္စ္၊ယြန္-လုခ္ ဟီလစ္ ႏွင့္ ဒိုမီနစ္ ဘူလယ္ ဘ႑ာေရးရာဌာန၊အိုင္အမ္အက္ဖ္
- အရအသုံးေငြစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္
ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားပူးေပါင္း ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းဆီသို႔ ပထမေျခလွမ္း၊ ဆႏၵီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအင္စတီက်ဴ႕
- ရီေနဆြန္းအင္စတီက်ဴ၊ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္၊ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း
- အမ်ိဳးသား ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၌ ျပည္သူ႔ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ေစျခင္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႐ႈျမင္မႈ၊
ဆူဇန္တာနခ၊ အိုင္အက္စ္အက္စအင္ ၁၆ဝ၈-၇၁၄၃၊ အိုအီးစီဒီ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ၇- နံပါတ္၂©အိုအီးစီဒီ ၂ဝဝ၇
- အစိုးရ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလမ္းၫႊန္- အဘယ္ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား
သည္ အေရးႀကီးသနည္း၊ ၎တို႔တြင္ အဘယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သင့္သနည္း၊ ဗီဗစ္ခ္ ရမ္ကူးမား ႏွင့္ အိုင္းဆက္ ရွာပီး႐ိုတို႔
တည္းျဖတ္သည္။
- အစိုးရဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အိုင္ဘီပီ၏ လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ား၏
ျပည္သူ႔တာဝန္ခံယူမႈအေပၚ ပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္စစ္တမ္းလမ္းၫႊန္မ်ား
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/countryinfo/?country=myanmar
- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဘ႑ာေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လက္ရွိ
ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ အနာဂတ္ဦးစားေပးမ်ား၊ ဂိုင္းလ္ ဒစ္ခ္ဆင္-ဂ်ဳန္းစ္၊ ေလာ္ရန္ဒန္၊စင္ဒီ ဂ်ိဳလင္း၊ အက္စ္ ခန္းေန ဒီ၊ မိုင္ ဘတ္တီ၊ ဇူလိုင္
၂ဝ၁၆၊ စီအီးအက္စ္ဒီ၊ ဂ်ိဳက္ကာ
- လက္တင္အေမရိကရွိ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း- ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ တာဝန္
ခံယူမႈကို အားေကာင္းေစျခင္း၊ ကားလိုစ္ ဆန္တီဆို၊ အိုက္အက္စ္အက္စ္အင္ ၁၆ဝ၈-၇၁၄၃ အိုအီးစီဒီ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဂ်ာနယ္အတြဲ ၄- နံပါတ္၂ ©အိုအီးစီဒီ
- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ သုံးသပ္ခ်က္ ၂ဝ၁၅- ကမ႓ာဘဏ္
- ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ အစီရင္ခံစာ၊ ေမ ၂ဝ၁၃၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္
- ပီအီးအက္ဖ္ေအ၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္
- ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ နယ္ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ
ဦးစီးဌာန၊ ၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၅၊ အိုအီးစီဒီ
http://www.oecd.org/governance/budgeting/
- ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြေၾကးလ်ာထားျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား၊ ေရာ္ဂ်ာ္ေရွာ္တန္၊ ဇင္ဝင့္ရည္ႏွင့္ခင္ပြင့္ဦး၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆၊ ရီေနဆြန္းအင္စတီက်ဴ႕၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
- ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းကို အားေကာင္းေစျခင္း - အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ မူဝါဒ
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ ဂ်ရမီ ဟိုင္းမင္းစ္၊ အိုအီးစီဒီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ၊ မူဝါဒအက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္ နံပါတ္ ၂၂
- ပြင့္လင္းဘတ္ဂ်က္စစ္တမ္း ၂ဝ၁၅- ေလ့လာမႈနည္းလမ္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္မႈ
-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစီရင္ခံစာ၊ ယူအက္စ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
http://www.state.gov/e/eb/ifd/oma/fiscaltransparency/260301.htm
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