ြမန်မာိင
ု ်ငရ
ံ ှိ တိင
ု ်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များတွင်
ဘတ်ဂျက်ပင
ွ ့်လင်းြမင်သာေရး အေထာက်အကူြပစာေစာင်

အမှာစာ
ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာမသည် လွန်ခဲ့သည့်စ
ှ မ
် ျားမှစတင်၍ တြဖည်းြဖည်း တိုးတက်
လာခဲပ
့ ါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာေရးှစမ
် စ
ှ ၍ ြပည်ေထာင်စအ
ု စိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်များကို ပွငလ
့် င်းြမင်သာစွာ
ထုတ်ြပန်ေပးြခင်း၊ ှစ်အလိုက် လတ်ေတာ်သေ
ို ပးပိတ
ု င်ြပသည့် ဘတ်ဂျက်အဆိုြပစာရ�ကစ
် ာတမ်းများကို ထုတ်ြပန်
ြခင်း၊ ိုင်ငံပိုငစ
် ီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် သယံဇာတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမေဖာ်ေဆာင်ေရး
ေဆာင်ရက
� ခ
် ျက်များကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိြခင်း၊ တင်ဒါလုပင
် န်းစဉ်များကို ယခင်ကထက် ပိုမို ပွင့်လင်းလာေစြခင်း၊
အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ ြပည်သူလူထ
ု ှင့် သတင်းမီဒီယာများထံ ဘတ်ဂျက်ေရးရာ ထုတ်ြပန်ေဆွးေွးြခင်းတိက
ု ို
လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။
ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာမရေ
ှိ ရးတွင်

ြပည်ေထာင်စအ
ု စိုးရ၏

လမ်းြပလုပ်ေဆာင်ချက်များအတူ

တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ်အစိုးရများသည်လည်း ေဒသရှိ ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနှင့် စီမံကန
ိ ်းေရးဆွဲေရး
ဦးစီးဌာနတိက
ု ို ဦးေဆာင်ေစလျက် အြခားဌာနဆိုင်ရာများ၏အင်အားကိုယူ၍ ေဆာင်ရက
� ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို
ေဆာင်ရက
� ်ကရာတွင် အချိေသာ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာေရး၊ ြပည်သလ
ူ ူထ
ု ှင့် ထိေတွ
ေဆွးေွးမများမှာ ဥပမာေကာင်းများအေနြဖင့် ရှိခပ
ဲ့ ါသည်။ Renaissance Institute သည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာေရး
ှစက
် တည်းက တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များ၏ ဘတ်ဂျက်ပင
ွ ့်လင်းြမင်သာမေဆာင်ရက
� ်ချက်များကို ပံပ
့ ိုးကူညခ
ီ ဲ့ပီး၊
ထိအ
ု စဉ်အလာေကာင်းများ စဉ်ဆက်မြပတ် ြဖစ်ထန
ွ ်းေစေရးှင့် အားနည်းေနေသးသည့်အချက်များတွင် ယခုထက်
တိုးတက်လာိုင်ေစေရးတိုအတွက် ရည်သန်၍ ဤစာေစာင်ကို ေရးသားထုတ်ေဝပါသည်။
ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ စနစ်တကျှင့် အားေကာင်းေမာင်းသန် ြဖစ်လာေစရန် အေရးကီးသည်ြဖစ်
ေသာ်လည်း ၎င်းမှာ တကယ်တမ်းတွင် ခရီးဆံုးပန်းတိုင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တာဝန်ယတ
ူ ာဝန်ခမ
ံ ရှိေသာ၊ ြပည်သူ
လူထုပါဝင်ိုင်မကို

အားေပးေသာ၊

ြပည်သူလိုအပ်ချက်ှင့်ဆကိုထင်ဟပ်သည့်

မူဝါဒများှင့်

အသံုးစရိတ်ကို

ြဖစ်ေစေသာ ဒီမိုကေရစီနည်းကျအုပခ
် ျပ်မက
 ို အားေကာင်းလာေစမည့် ကားခံလပ
ု ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်သာြဖစ်ပါသည်။
သိုေသာ်လည်း

ကနဦး

စမှတက
် တည်းက

အေြခခံေကာင်းများကို

စနစ်တကျ

တည်ေဆာက်ထားမှသာလင်

အဓိပါ ယ်ြပည့ဝ
် ေသာ ကိးပမ်းအားထုတမ
် များှင့် ထားရှေ
ိ သာရည်ရ�ယခ
် ျက်များအတွက် အေကာင်းဆံုးအေထာက်
အပံ့ြပိုင်မည့်လပ
ု ်ငန်းစဉ်များကို ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
ယခုစာေစာင်မှာ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များ၏ ဘာေရးဆိင
ု ်ရာ အချက်အလက်များကို ဘတ်ဂျက်
လုပ်ငန်းစဉ်တေလျာက် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာထုတ်ြပန်ြခင်းအတွက် ပွင့်လင်းြမင်သာမစာေစာင်တစ်ခုချင်းစီ၏ ရည်ရ�ယ်
ချက်များ၊ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည့အ
် ချက်အလက်များ၊ ြပည်သူလူထ
ု ှင့် ထိေတွဆက်ဆံိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများ
စသည်တိုကလ
ို ည်း

ေဖာ်ြပထားပါသည်။

အ�ကံြပချက်များမှာ

တိုင်းေဒသကီး၊

ြပည်နယ်များတွင်

ဘာေငွ

ထိန်းေကျာင်းစီမခ
ံ နခ
် ွဲရသူ (Guardians of Purse) ြဖစ်သည့် ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနှင့် စီမက
ံ ိန်းေရးဆွဲ
ေရးဦးစီးဌာနတိ
ု ှင့်သာလင်မကဘဲ

ကျန်ဌာန၊

အဖွဲအစည်းများ၏

ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့်

တာဝန်ယူ

တာဝန်ခမ
ံ  တိုးတက်လာေစေရးတွင်လည်း အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစရန် ရည်ရ�ယ်ပါသည်။ ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာ
ေရး၏ ရည်ရ�ယခ
် ျက်များ၊ စံနည်းလမ်းများကို ပါဝင်ပတ်သက်မမ
 ျား အားလံုးက တေြပးညီ သိရန
ှိ �းလည်ထားမှ
သာလင် ဟန်ချက်ည၍
ီ ခိုင်မာသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ြဖစ်ေစပါမည်။ အေရးကီးသည့်ယူဆချက်များ၊ အချက်
အလက်များကို လိရ
ု င်းတိရ
ု ှင်း ေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း၊ ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပလာသည့် အေြခအေနများ၊ လိုအပ်ချက်
များ၊ မဲဆရှင်ြပည်သမ
ူ ျားှင့် ေဈးကွက်၏ ေတာင်းဆိုလလ
ို ားချက်များအေပမူတည်၍ အချိန်ှငအ
့် မ ြပင်ဆင်
ြဖည့စ
် က
ွ ်သွားရန်လည်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ရီေနးဆနအ
် င်စတီကျ

Forward
Budget transparency in Myanmar has steadily increased over the recent years. Starting from the
2015-2016 Fiscal Year, the Union Government transparently makes the budget proposal documents
submitted to the Hluttaw available to public, assumes the transparency efforts in state-owned
economic enterprises and resource extraction, opens up the tender process more than before; and
publishes budget transparency documents and conducts regular consultations on public finance
agenda with civil society organizations, general public and the media.
Along with the Union Government's guiding efforts, the regional and state governments are also
undertaking to ensure budget transparency in their territories, with the leading role of the local
budget departments and the planning department and the supports from other departments in
state and region budgets. In doing so, some regions’ efforts on transparency and public outreach
were also good examples. The Renaissance Institute has been supporting the states and regions’
budget transparency efforts since the 2017-2018 Fiscal Year, and this document is prepared to
uphold these good practices in sustainable fashion and to improve on the underlying weaknesses
in budget transparency and public participation.
Although it is important for systematic and developed budget transparency practices, it is not the
ultimate destination. It is only a process that strengthens democratic governance in which
accountability exists and public participation is encouraged, and public policies and expenditure
decisions reflect the needs and aspirations of the people.: However, only by developing wellestablished foundation from the outset can lead to processes that provide the best support for
meaningful efforts and determined objectives.
This document covers the objectives of each budget transparency documents, information to be
provided and opportunities to interact with the public, throughout the budget process.
Recommendations are not only intended for the “Guardians of Purse”, the Budget Department and
Planning Department, but also aimed for the other departments in the state and region budgets
to promote all-inclusive budget transparency and accountability endeavours. Equally
understanding on the objectives of budget transparency; the implications of the standard
approaches will lead to a balanced and robust performance. Although the document concisely
express the important assumptions and information, it will also need to be updated from time to
time, depending on the changed circumstances and the demands of the market and the electorate.
Renaissance Institute

ဘတ်ဂျက်ပင
ွ ့်လင်းြမင်သာမ ဟူသည်မှာ
ပွင့်လင်းြမင်သာမကို

တစ်ေြပးညီ

အဓိပါ ယ်ဖွငဆ
့် ိုထားသည်မျိး

မရှိေသာ်လည်း

သိခွင့်ရှိမ (right to

၎င်းတွင် သိခွင့်ရမ
ှိ  (right to know) ှင့် သတင်းအချက်အလက်ကို ြပည်သက
ူ လက်လမ
ှ ်း

know) ှင့် လက်လှမ်းမီ

မီေစမ (public access to information) ဆိုသည့် ဝိေသသလကဏာ ၂ ရပ်ပါဝင်ေကာင်း

ေစမ (access to

လက်ခံထားကပါသည်။ ပိ၍
ု ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပနဆ
် ိုရလင် အများြပည်သက
ူ ၎င်းတို သိရထ
ှိ ိုက်

information)

သည့်၊ အများြပည်သူှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို ရရှိိုင်ေစမည်၊
ထိုရရှသ
ိ ည့အ
် ချက်အလက်များ၏ ြပည့်စစ
ံု ွာ လမ်း�ခံပါဝင်မန
 ယ်ပယ် (coverage)၊ တိကျ
မှနက
် န်မ (accuracy) ှင့် အချိနက
် ိုကရ
် ရှ
ိ ိုငမ
်  (timeliness) တိုကို မည်သိုေသချာေစမည်၊
မည်သို တိကျသည့မ
် ူေဘာင်ှငလ
့် ုပ်ငန်းစဉ်ကို ချမှတ်ထားမည်၊ ပို၍ ပွင့်လင်းြမင်သာရန်လအ
ို ပ်
လာလင် အများြပည်သက
ူ မည်သိုေတာင်းဆိုရယူိုငမ
် ည်တမ
ို ှာ အေရးကီးပါသည်။
ေလ့လာမများစွာက ြပည်သူေရးရာကတွင် အလွန်အကံလိဝှက်ြခင်း (excessive

အလွနအ
် ကံလိဝှက်ြခင်း

secrecy) သည် ထိေရာက်၍ ေအာင်ြမင်ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ
် ိုငရ
် န် အလှမ်းေဝးေစ

သည် ြပည်သူဗဟိုြပ

သလို ြပည်သူ ဗဟိုြပအုပခ
် ျပ်မစနစ်တွင် ြပည်သူ အာဏာြဖင့် အစိုးရအား ထိန်းေကျာင်း

အုပ်ချပ်မစ
 နစ်တွင်

ိုင်ခွငက
့် ိုလည်း အတားအဆီးြဖစ်ေစသည်ဟု ဆိုကပါသည်။ လိဝှက်မလန
ွ က
် ဲြခင်းေကာင့်
တာဝန်ယူတာဝန်ခမ
ံ ကို အားနည်းေစသလို အခွင့်အာဏာ အလွဲသံုးစားေဆာင်ရက
� ်မမ
 ျားကို
လည်းြဖစ်ေစိုင်သည့် အ�ရာယ်များ ရှိေစပါသည်။ အစိုးရတစ်ရပ်က ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်

အစိုးရအား ထိန်းေကျာင်း
ိုင်ခွငက
့် ို အတားအဆီး
ြဖစ်ေစ

များကို မည်သလ
ို ည်ပတ်လပ
ု က
် ိုင်ေဆာင်ရက
� ်လျက်ရှိသည်၊ မည်သိုမဝ
ူ ါဒများကို ေရးဆွဲ၍
ေဆာင်ရက
� ်လျက်ရှိသည် သိုမဟုတ် ေဆာင်ရ�ကရ
် န်ရှိသည် စသည့် အများြပည်သူသရ
ိ ှိထက
ို ်
သည့် သတင်းအချက်အလက်များအေပ ကန်သတ်ထားြခင်းက အစိုးရအေပ ြပည်သူများ၏
စိုးရိမ်မ
 ှင့် သံသယတိက
ု ို ြဖစ်ေပေစပါသည်။
ထိုအတွက်ေကာင့် ြပည်သူေရးရာကအတွင်း ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ ရှိေစြခင်း၊ ြပည်သူ
လူထုပါဝင်ခွင့်ကို အေလးထားြခင်းသည် ေကာင်းမွနေ
် သာ အုပ်ချပ်ေရးစနစ်၏ လကဏာ
တစ်ရပ်အြဖစ် ြမင်ိုင်သလို ပွင့်လင်းလူအဖွဲအစည်းှင့် ဒီမိုကရက်တစ်အပ
ု ်ချပ်ေရးတွင်
ြပည်သ
ူ ှင့် အစိုးရအကား အြပန်အလှနထ
် ားရှိသည့် ကတိကဝတ် (social contract) အြဖစ်

ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ လူထက
ု ို
ပါဝင်ခွင့်ြပြခင်းသည်
ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချပ်
ေရးအေြခခံြဖစ်

သတ်မှတ်ပါသည်။ တနည်းအားြဖင့် ြပည်သ
ူ ှင့်အစိုးရကို ရင်ချင်းကပ်ေစသည့်၊ ေပါင်းကူး
ေပးသည့် တံတားတစ်စင်းအြဖစ် သတ်မှတ
် ိုင်ပါသည်။ ပွင့်လင်းြမင်သာမသည် အကျိး
ေကျးဇူးအများအြပားကို ေဆာင်ကဉ်းလာိုင်ပီး၊ အဓိက အကျိးေကျးဇူးအချိကို ဆက်လက်
၍

ေဆွးေွးတင်ြပလိုပါသည်။

အထူးသြဖင့်

ြပည်သူ ဘာစီမခ
ံ န်ခမ
ွဲ တွင်

ဘတ်ဂျက်

ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်း၊ ြပည်သူေရးရာမူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်းှင့် အသံုးစရိတ်များ ဦးစားေပး
သတ်မှတ်ေရ�းချယ်ြခင်းတိက
ု ို အများြပည်သူသရ
ိ ှိေစြခင်းြဖင့် (က)

အစိုးရှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတသ
် ူများ၏ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခမ
ံ ရှိေစြခင်း
(Hold government and decision-makers to account)
အစိုးရတစ်ရပ်သည် ၎င်း၏ေဒသအတွင်း ရပ်ရ�ာ၌ မှီတင်းေနထိုင်ကေသာ၊

အစိုးရက ြပည်သူထံ အချက်

အလုပ်လပ
ု က
် ိုင်ကေသာ ြပည်သူများထံမှ အခွန်အေကာက်များ၊ အသံုးြပခေကးများ

အလက်များ ထုတ်ြပန်အသိ

ေကာက်ယစ
ူ စ
ု ည်း၍ လိုအပ်သည့် ြပည်သူ ေရးရာဝန်ေဆာင်မများကို ပံပ
့ ိုးေပးြခင်း၊

ေပးရသည့် ဝတရားရှိ ပီး၊ ထိုမှ

ဓနဥစာ ြပန်လည်ခွဲေဝြဖန်ြဖးေပးြခင်း၊ စီးပွားေရးဝန်းကျင်ကို အားေပးေထာက်ပ
ံ့ ိုင်
မည့် စီးပွားေရးအေဆာက်အအံြု ဖစ်ေစရန် ေထာက်ပံ့ေပးရြခင်း စသည်တိုကို

တစ်ဆင့် တာဝန်ယူ တာဝန်
ခံမရ
 ှိေသာ အစိုးရကို ြဖစ်ေစ

လုပ်ေဆာင်ရပါသည်။ ထိုအတွက် အခွနထ
် မ်းေဆာင်ကရသည့် ြပည်သမ
ူ ျားဘက်
ကလည်း အစိုးရက မည်သည့ဝ
် င်ေငွရင်းြမစ်များထံမှ ဘာေငွစစ
ု ည်းကသည်၊
မည်သည့မ
် ူဝါဒများကို မည်သိုေရ�းချယ်ဆံုးြဖတ် လုပ်ေဆာင်ကသည်၊ ၎င်းတိထ
ု ည့ဝ
် င်
ထားသည့်

ဘာေငွများြဖင့် ချမှတ်ထားသည့မ
် ူဝါဒများကို မည်သအ
ို ေကာင်

အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်သည်၊ ထိုလုပ်ေဆာင်ချက်များမှ မည်သိုေသာ ကာလတို၊
ကာလလတ်ှင့် ကာလရှည် အကျိးရလဒ်များ ထွက်ေပလာမည်ကို ေစာင့်ကည့်
အကဲြဖတ်ခွငက
့် ို ေတာင်းဆိ
ု ိုငပ
် ါသည်။ ထိန
ု ည်းအားြဖင့် အစိုးရက ၎င်းတိုတာဝန်ယူ
အလုပ်အေကးြပရသည့်ြပည်သူထံ အချက်အလက်များ ထုတ်ြပန်အသိေပးရသည့်
ဝတရားရှိပီး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် တာဝန်ယူတာဝန်ခမ
ံ ရှိေသာ အစိုးရအုပခ
် ျပ်မေ
 ကာင်း
တစ်ရပ်ကို ြဖစ်ေစပါသည်။
(ခ)

ေကာင်းမွန်ေသာအစိုးရ၊ ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်မကို ြဖစ်ေစြခင်း
(Good government, Good governance)
ပွင့်လင်းြမင်သာမကို အုပခ
် ျပ်မစ
 နစ်ေကာင်းြဖစ်ေစေရးှင့် ခွဲြခားထား၍

မရပါ။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကိုယ်စားလှယမ
် ျား၊ ြပည်သူများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်း
များှင့် ပုဂလ
 ိကကတို၏ ေထာင့်အြမင်အမျိးမျိးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းြဖင့်
ေရ�းချယ်စရာနည်းလမ်းများထဲမှ

အေကာင်းဆံုးကို

ေရ�းချယ်ိုင်ေစေသာ၊

သက်

ေရာက်ိုငသ
် ည့အ
် လားအလာအားလံုးကို ေစ့ငှေသချာစွာ တွက်ဆထား၍ ကိတင်

ပွင့်လင်းြမင်သာမလပ
ု ်ငန်းစဉ်
များမှတစ်ဆင့် အစိုးရ၏
မူဝါဒများ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်
များတွင် ြပည်သက
ူ ပါဝင်ခွင့်
ရှိေစ

ြပင်ဆင်ထားိုင်ေသာ၊ ေဈးကွက်ှင့် လူမဝ
 န်းကျင်ကို အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစေသာ
မူဝါဒေရ�းချယ်ဆံုးြဖတ်ေဆာင်ရက
� ်မမ
 ျားကို ြဖစ်ေစပါသည်။ စနစ်တကျ မူေဘာင်ဖွဲ
ထားေသာ ပွင့်လင်းြမင်သာမလုပ်ငန်းစဉ်စနစ်များမှတစ်ဆင့် အစိုးရက မည်သည့်
မူဝါဒများကို

ေရးဆွဲလျက်ရှိသည်၊

ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်မည့်ကများအြဖစ်

မည်သည်တက
ို ို သတ်မှတ်ထားသည်၊ ေဆွးေွးမများ မည်သည့်အေြခအေန၊ အဆင့်
တွင်

ရှိေနပီး၊

ြပည်သူလူထဘ
ု က်ကလည်း မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သိုေသာ

နည်းလမ်းြဖင့် ပါဝင်ေဆွးေွးိုင်မည်တက
ို ို သိရှိိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို ြပည်သူ
များ၊ ေဒသခံလထ
ူ ုများ အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲွမ်းပါသူများ၊ ချန်လပ
ှ ်ခရ
ံ ထားသည့်
လူအသိက
ု ်အဝန်း၊ အုပစ
် ုများက မူဝါဒများေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊
ရလဒ်များကိုေစာင့်ကည့်၍ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းတိုတွင် ပါဝင်ေထာက်ြပေဆွးေွး
ြခင်းြဖင့် မိမိတို၏ေနစဉ်ဘဝများ၊ မိမိတို၏အန�ဂတ်များအေပ သက်ေရာက်မရ
 ှိ
သည့် အစိုးရ၏ မူဝါဒများ၊ လုပေ
် ဆာင်ချက်များတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
အလားတူပင် ပုဂလိကကကလည်း အစိုးရက မည်သည့်မဝ
ူ ါဒများကို

ပုဂလိကကကို အားေပး

ချမှတ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်၊ မည်သည့် ေဒသရပ်ရာ� ှင့်

ိုင်ပီး၊ အစိုးရက ေဈးကွက်

ကနယ်ပယ်တွင် သိုမဟုတ် မည်သည့်ထုတလ
် ုပမ
် ှင့် ဝန်ေဆာင်မက
 တွင်

အချက်ြပမများကို ြဖစ်ေစ

တွန်းအားေပးြမငတ
့် င်ိုင်ေရးအတွက်
သည်၊

အသံုးစရိတ်များကို

ဦးစားေပး၍သံုးစွရ
ဲ န်ရှိ

မည်သည့်ေဒသ၌ လုပ်ငန်းစီမက
ံ ိန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် လုပေ
် ဆာင်

ရန်ရှိသည်

တိုကို

သိရှိေစြခင်းြဖင့်

ပုဂလ
 ိကကကို

အေထာက်အပံ့ြပသည့်

စီးပွားေရးအလားအလာေကာင်းကို ြဖစ်ေစသလို၊ ပုဂလိကက၏ ရင်းှီးြမပ်မ
ှံ ှင့်

အသံုးစရိတ်များကို စီးဝင်ေစလိုသည့်ေဒသ၊ ကသို

လမ်းြပေဆာင်ယ
ူ ိုင်မည့်၊

လိုက်ပါ ေဆာင်ရက
� ်ေစမည့် ေဈးကွကလ
် မ်းန်အချက်ြပမများကို ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါ
သည်။
ြပည်သူ ဘာပွင့်လင်းြမင်သာမသည် ေကာင်းမွန်ေသာ အစိုးရ၊ ေကာင်း
မွန်ေသာအုပ်ချပ်ေရးကို
ေလျာ့ကျေစပါသည်။

အေြခမှလက
ိ စ
် ားသည့်

အကျင့်ပျက်ြခစားမကိုလည်း

သတင်းအချက်အလက်မှာ

ြခစားမတိုကဖ
် ျက်ေရးအတွက်

အေကာင်းဆံုးလက်နက်ဟူ၍လည်း ဆိုကပီး

အကျင့်ပျက်ြခစားမများကို
ေလျာ့ကျေစ

အချက်အလက်များကို ပွင့်လင်းြမင်

သာစွာ ရရှိေစြခင်း၊ ရရှခ
ိ ွင့်ြပြခင်းြဖင့် ြပည်သူလူထု၊ အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများှင့်
သတင်းမီဒီယာများက အကျင့်ပျက်ြခစားမများ၊ အာဏာအလွဲသံုးမများကို ေစာင့်
ကည့်ေဖာ်ထုတ်ိုငေ
် စပီး၊ ေကာင်းမွနသ
် ည့အ
် စိုးရတစ်ရပ်သို ဦးတည်ေစပါသည်။
(ဂ)

ြပည်သူ ေရးရာမူဝါဒများ၏ အရည်အေသွးှင့် စွမ်းရည်ြပည့်ဝမကို
တိုးတက်လာေစြခင်း (Improve public policy and efficiency)
ပွင့်လင်းြမင်သာမ ပိမ
ု ိုရလ
ှိ ာြခင်းေကာင့် ရရှိလာသည့်အကျိးေကျးဇူးများကို

အစိုးရကိုယ၌
် တွင်လည်း ေတွြမင်ိုငပ
် ါသည်။ ထိုအတွက် အစိုးရက ပွင့်လင်းြမင်သာ
စွာ အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်းှင့် ြပည်သူထံမှ အ�ကံြပန်ရချက်များရယူြခင်း ဟူ၍

အစိုးရက ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ
အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်းှင့်
ြပည်သူ ထံမှ အ�ကံြပန်ရချက်

အသွားအြပန်လမ်းှစသ
် ွယ် ရှရ
ိ မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပွငလ
့် င်းြမင်သာမရှိ၍ ြပည်သမ
ူ ျား

များ ရယူြခင်း ဟူ၍ အသွား

ှင့်

အြပန် လမ်းှစ်သွယ် ရှရ
ိ မည်

ကအလိုက်

ေဒသဆိုင်ရာကမ်းကျင်သည့်

အရပ်ဖက်အဖွဲ အစည်းများ၊

မူဝါဒအ�ကံြပသည့် thinktank များထံမှ အ�ကံြပချက်များ၊ သတင်းစကားများကို
အစိုးရက ြပန်လည်ေဆာင်ယလ
ူ ာ၍ စနစ်အတွင်း၊ ဌာနအတွင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ
များကို ချိနည
် ိြခင်း၊ ခိုင်မာအားေကာင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်ြခင်းများက အစိုးရ၏
လုပ်ငန်းလည်ပတ်လပ
ု ်ေဆာင်မစနစ်ှင့်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမမ
 ျားကို

လမ်းေကာင်း

မှန်ေပတွင် တည့်မတ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိအ
ု တွကေ
် ကာင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို
ြပည်သူ ေရးရာမူဝါဒများှင့် ထိေရာက်ေစမ တိုတွင် အခရာကျသည့် အချက်တစ်ချက်
အြဖစ် စဉ်းစားေလ့ရှိပါသည်။
သိုေသာ်လည်း ေဖာ်ြပပါအကျိးေကျးဇူးကို ရရှရ
ိ န်မှာ ပွငလ
့် င်းြမင်သာံု
ှင့်မပီးပါ။ ရရှိလာသည့် အ�ကံြပချက်များ၊ တုနြ် ပန်မမ
 ျားကို စဉ်းစားဆင်ြခင်၍
ရှိရင်းစွဲစနစ်ကို ချိနည
် ိြပြပင်မများ လုပ်ေဆာင်ိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ြပြပင်
ေြပာင်းလဲေရးဦးေဆာင်သူများ၊

အေကာင်အထည်ေဖာ်

လုပ်ေဆာင်ရသူများ၏

ခိုင်ကျဉ်သည့် သဌ
ိ ာန်၊ ဦးေဆာင်မ
 ှင့် စွမ်းေဆာင်ိုင်ရည်တို လိအ
ု ပ်မည်ြဖစ်
ပါသည်။ ၎င်းမှာ အချိန်ယတ
ူ ည်ေဆာက်ရမည့်လပ
ု ်ငန်းစဉ်ဟု ဆိုရမည်ြဖစ်ေသာ်
လည်း

ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ြဖင့်

ဆက်တိုက်ေဆာင်ရ�ကရ
် န်

အေရးကီးပါသည်။

အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ပွငလ
့် င်းြမင်သာမရှိလာေသာ်လည်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲမက
 ို
ဆက်တက
ို ်မြမင်ေတွရပါက

တနည်းအားြဖင့်

ြပည်သူ ဘက်ကတုန်ြပန်မမ
 ျားကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းမြပိုငပ
် ါက ိုင်ငံတည်ေဆာက်ေရးတွင် ြပည်သပ
ူ ါဝင်ိုင်မမ
 ှာ
အားနည်းလာိုငပ
် ါသည်။

ထိုသို

ြပည်သူှင့်အစိုးရအကား

ပွင့်လင်းြမင်သာမမရ
ှ ရှိမည့်အကျိးေကျးဇူးမှာလည်း
ဤအချက်တွင်

ေအာင်ြမင်ိုင်ေရးမှာ

အလှမ်းေဝးပါက

ေလျာ့နည်းိုင်၍ြဖစ်ပါသည်။

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေကာင်း၊

တစ်ဌာန

ေကာင်းြဖင့် ေဆာင်ရက
� ်ိုငမ
် ည်မဟုတ်ဘဲ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလံုးက ၎င်းတိုှင့်

ရရှိလာသည့် အ�ကံြပချက်
များကို န�းေထာင်၍ ြပြပင်
ေြပာင်းလဲေရးတွင် ထည့်သွင်း
စဉ်းစားရန်လိုအပ်

တိုက်က
ို ်သက်ဆိုငသ
် ည့်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအြဖစ်

ယံုကည်သက်ဝင်၍

ပါဝင်

ေဆာင်ရက
� ်ေစရမည်ြဖစ်သလို စနစ်တကျ လမ်းေကာင်းမှန်ေပရှိေစမည့် မူေဘာင်
ဖွဲစည်းမလည်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ြပည်သူ

ဆံုးြဖတ်ပိုငခ
် ွင့်ရှိသက
ူ လမ်းမိုး

အသံကို န�းေထာင်ြခင်းြဖင့် အရင်းအြမစ်များ ခွဲေဝအသံုးချရာတွင် ထိေရာက်

ဆံုးြဖတ်မ (elite capture) ကို

အကျိးရှမ
ိ ကို တိုးတက်ေစပါသည်။ ြပည်သူလအ
ို ပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား

ေလျာ့နည်းေစ

ြပည်သူ ဘာစီမခ
ံ န်ခမ
ွဲ တွငလ
် ည်း

ပွငလ
့် င်းြမင်သာြခင်းှင့်

ြခင်း၊ ဌာနများှင့် ေအာက်ေြခရပ်ရ�ာလူထုအတွင်းေတွဆံု၍ ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲတင်ြပ
ေစသည့်နည်လမ်းများြဖင့် မူဝါဒှင့် အသံုးစရိတဆ
် ိုင်ရာဆံုးြဖတ်ချက်များက ေဒသခံ
များ၏ လူမေရး၊ စီးပွားေရးတိအ
ု ေပ ဆင့က
် ဲသက်ေရာက်အကျိးရှိေစမည်ြဖစ်သလို
ဆံုးြဖတ်ပိုငခ
် ွင့်ရှိသက
ူ လမ်းမိုးဆံုးြဖတ်မ (elite capture) ကို ေလျာ့နည်းေစပါသည်။
(ဃ)

ဗဟိခ
ု ျပ်ကိုင်မေလာ့ချထားသည့်စနစ်ကို အားေပးပံပ
့ ိုးေပးြခင်း
(Fostering decentralized governance system)
ဗဟိခ
ု ျပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းသည် လူထုှငအ
့် စိုးရကို နီးကပ်ေစရန်ရည်ရ�ယ်

၍ ဗဟိအ
ု စိုးရအဆင့်ေအာက်အစိုးရအလာများ (subnational levels of government) ထားရှိ ပီး ၎င်းအစိုးရအလာများထံ

လူထုလအ
ို ပ်ရာကို ေဆာင်ရက
� 
် ိုင်ေစ

သည့် အခွငအ
့် ာဏာ၊ တာဝန်င
ှ ့် အရင်းအြမစ်များကို ေပးအပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ဗဟိခ
ု ျပ်ကိုင်မေလာ့ချမပီြပင်ေနပီြဖစ်သည့် ိုင်ငံများတွင် ေဒသခံြပည်သူများှင့်
တိုက်က
ို ်သက်ဆိုင်ေနသည့်

အေြခခံပညာေရး၊

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ
 ှင့်

မိြပှင့်ေကျးလက် ြပည်သူဝန်ေဆာင်မများေပးြခင်း တိုတွင် ေအာက်ေြခအစိုးရ
အဆင့်များကို လုပ်ေဆာင်ရန် သတ်မှတ်ထားပီး၊ ေဒသ၏လိအ
ု ပ်ချက်ကို ေဒသဆိုင်
ရာအဆင့်အစိုးရများက အေကာင်းဆံုး သိရှိကသည်ဟု မှတယ
် ူထား၍ြဖစ်ပါသည်။
ေဒသ၏လိုအပ်ချက်ကို သိရှိိုငရ
် န်အတွက် ဌာနဆိုငရ
် ာများက ေြမြပင်
အချက်အလက်များ

ေကာက်ယစ
ူ ုစည်းထားြခင်းအြပင်

အစိုးရ၏သတင်းအချက်

အလက်များကို ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ထုတ်ြပန်ေပးြခင်းှင့် ေဆာင်ရက
� ်မည့် သိုမဟုတ်
ေဆာင်ရက
� ်ေနသည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များတွင် ြပည်သူထံမှ တုန်ြပန်လာသည့်
သေဘာထားဆများကို

ရယူြခင်း၊

ြပည်သူပါဝင်ခွင့်ရသ
ှိ ည့်

အခွင့်အလမ်းများ

ြဖစ်ေစြခင်းတိုြဖင့် ဗဟိခ
ု ျပ်ကင
ို ်မေလာ့ချြခင်းမှရမည့် အကျိးေကျးဇူးကို ြမင့်တင်ိုင်
မည်ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဗဟိအ
ု စိုးရကချမှတရ
် သည့် မူဝါဒများ၊ ဗဟိုအစိုးရ၏
လုပ်ငန်းတာဝန်များှင့်သက်ဆိုင်ပါကလည်း

ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများအေနြဖင့်

ရပ်ရ�ာလူထု၏ လိုလားချက်များ၊ အခက်အခဲများကို န�းေထာင်၍ ဗဟိုအဆင့်ထံ
ညိိင်းအေရးဆိုိုငမ
် ည်ြဖစ်ပီး၊ ိုင်ငံ၏ ဗဟိခ
ု ျပ်ကိုင်မ ေလာ့ချြခင်းှင့် ဖက်ဒရယ်
ြပည်ေထာင်စုြဖစ်ေစြခင်းတိုအတွက် သင့်ေတာ်သည့် လမ်းေကာင်းကိုပံုေဖာ်ိုင်ေစ
မည့်ေဆွးေွးချက်များကို အားေပးိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။
ေဖာ်ြပပါေဆွးေွးတင်ြပချက်များကိုကည့လ
် င်

ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့်

တွဖ
ဲ က်၍

တာဝန်ယူတာဝန်ခမ
ံ ရှိေစမ၊ ြပည်သပ
ူ ါဝင်ခွင့်ြပမ၊ စနစ်တကျလံုးကို မူေဘာင်တကျ �ခံငံု
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမတက
ို ို

လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

အေရးပါသည့်

ဤေထာက်တိုငမ
် ျား

အားလံုးတွင် ခိုငမ
် ာအားေကာင်းလာေအာင် ဒွန်တလ
ွဲ ုပ်ေဆာင်မှသာ ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်း

ြပည်သ
ူ ှင့် အစိုးရကို နီးကပ်
ေစ၍ ဗဟိခ
ု ျပ်ကိုင်မ
ေလာ့ချြခင်းကို အားေပး

မှရရှိသည့်

အကျိးေကျးဇူးများကို

အေကာင်းဆံုး

သီးပွင့်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

သိုြဖစ်ရာ

ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ အစိုးရ၏ ဘာေရးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ြပန်ံု
သာမကဘဲ အများြပည်သပ
ူ ါဝင်ခွင့်ရှိမ၊ ဘတ်ဂျက်တွင် ပါဝင်သည့် ဌာနဆိုငရ
် ာ အဖွဲအစည်း
များ၏

တာဝန်ယူတာဝန်ခမ
ံ ၊ ြပည့်မရ
ီ မည့်

ပွင့်လင်းြမင်သာမဆင
ို ရ
် ာစံလပ
ု ်ငန်းစဉ်များကို

တေြပးညီ ချမှတ်လုပ်ေဆာင်ိုင်ေစသည့် အချက်များကိလ
ု ည်း စနစ်တကျ မူေဘာင်သင
ွ ်း
လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြပည်သူထံ သတင်းအချက်အလက်
များ သိရှိိုင်ရန် ထုတ်ြပန်ေပးြခင်း၊
ြပည်သူထံမှ အ�ကံြပချက်သေဘာ
ထားများကို ြပန်လည်ရယူြခင်း
အြပန်အလှန် နည်းလမ်းှစ်သွယက
်
ြပည်သူေရးရာက စီမံခန်ခွဲမ
အရည်အေသွးကို တိုးတက်လာ
ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဘတ်ဂျက်လုပင
် န်းစဉ်များှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမစာေစာင်များ
ဘတ်ဂျက်စက်ဝန်းတေလာက်တွင် မူဝါဒေရ�းချယ်ချမှတ်ြခင်း၊

ဘတ်ဂျက်ြပင်ဆင်

ေရးဆွဲြခင်း၊ ဘတ်ဂျက်ကို ဉပေဒအြဖစ် ြပဌာန်းြခင်း၊ ဘတ်ဂျက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ြခင်းှင့် ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း ဟူ၍ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့မ
် ျားစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုလပ
ု ်ငန်းစဉ်
များမှာ ဘတ်ဂျက်စက်ဝန်းတေလျာက် အဆင့်ဆင့ေ
် ဆာင်ရက
� ်ရြခင်း ြဖစ်ပီး၊ တကယ်တမ်း
တွင် ဘာေရးှစ်တစ်စ
ှ အ
် တွင်း အနည်းဆံုး ဘာှစ် ၃ ခုှင့် သက်ဆိုင်သည့်လပ
ု ်ငန်းစဉ်
များကို

ေဆာင်ရက
� ်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

လက်ရဘ
ှိ ာေရးှစ်အတွက်

ဘတ်ဂျက်ကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့က
် ာလအတွင်း၌ပင် ယခင်ဘာှစ်မှ ေဆာင်ရက
� ်ချက်များ
အတွက် စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ အကျိးရလဒ်များ၊ အားနည်းချိယွင်းချက်များကို ြပန်လည်
ဆန်းစစ်သံုးသပ်ြခင်းတိုကို

လုပ်ေဆာင်ရသလို

လာမည့ဘ
် ာှစ်အတွက်လည်း

မူဝါဒ

ေရ�းချယ်ချမှတြ် ခင်း၊ ဘတ်ဂျက်ှင့် စီမက
ံ ိန်းေရးဆွ
ဲ ိုငရ
် န် ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ဉပေဒြပဌာန်း
ြခင်းများကို ေဆာင်ရက
� ်ရသည်ြဖစ်ပါသည်။

ယခင်ဘာေရးှစ်

လက်ရှိဘာေရးှစ်

လာမည့ဘ
် ာေရးှစ်

-စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းှင့်
သံုးသပ်ြခင်း၊ သံုးသပ်
ချက်များကို အေြခခံ၍
တိုးတက်ေကာင်းမွန်
လာေအာင် ေဆာင်ရ�က်
ြခင်း

ဘတ်ဂျက်အတိုင်း
ရေငွများ ရှာေဖွြခင်းှင့်
အသံုးစရိတ်များ
သံုးစွဲြခင်း၊ စည်မျဉ်း
မူေဘာင်များှင့်
အကျံးဝင်ေစြခင်း

ဦးစားေပးမူဝါဒချမှတ်
ြခင်း သိုမဟုတ် ချိန်ညိ
ြခင်း၊ ဘတ်ဂျက်ှင့်
စီမံကိန်းေရးဆွဲိုင်ရန်
ြပင်ဆင်ြခင်း၊
ဥပေဒြပာန်းြခင်း

ဘာေရးှစ်တစ်စ
ှ ်အတွင်း
အနည်းဆံုး ဘာှစ် ၃ ခုှင့်
သက်ဆိုင်သည့်လပ
ု ်ငန်းစဉ်များ
ကို ေဆာင်ရက
� ရ
်

ထိုသိုကျယ်ြပန်သည့် ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်တေလျာက် ဘာေရးပွငလ
့် င်းြမင်သာ
ရန်

ေဆာင်ရက
� ရ
် သည်မှာ

ကီးမားသည့်

ထပ်ေဆာင်းလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်လာပီး၊

တစိက
ု ်မတ်မတ်ေဆာင်ရက
� ်ေပးိုင်သည့် ဝန်ထမ်းအင်အားှင့် ကမ်းကျင်တတ်ေြမာက်မတ
 ို
လိုအပ်ေကာင်း လိုအပ်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များရှိ ရသံုးမှန်း

လက်ရိှ ရှိေနဆဲ ေဆာင်ရ�က်
ချက်များကို အေြခခံ၍
ပွင့်လင်းြမင်သာေရးကို
တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ိုင်ပါသည်

ေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနက အချိေသာ ဘတ်ဂျက်စာရ�ကစ
် ာတမ်းများ၊ ထုတ်ြပန်ချက်များကို
အစိုးရအဖွဲှင့် ဌာနတွင်း အစီရင်ခံစာများအတွကလ
် ည်းေကာင်း၊ လတ်ေတာ်သို တင်ြပိုငရ
် န်
လည်းေကာင်း ြပင်ဆင်ရြခင်း ရှိှင့်ပီးလည်းြဖစ်ရာ ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းြမင်သာမ လုပ်ငန်းစဉ်
အစပိုင်းတွင် စံသတ်မတ
ှ ်ချက်များှင့် အတတ်ိုင်ဆံုး နီးစပ်ေအာင်ေဆာင်ရက
� ်၍ ြပည်သူထံ
ထုတ်ြပန်ေပးြခင်းြဖင့် များစွာ သီးြခားအားထုတလ
် ပ
ု ်ေဆာင်ရြခင်းမရှဘ
ိ ဲ ပွင့်လင်းြမင်သာမတွင်
များစွာ တိုးတက်လာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဤစာေစာင်သည်

တိုင်းေဒသကီး၊

ြပည်နယ်များ၏

ဘတ်ဂျက်လပ
ု ်ငန်းစဉ်

အဆင့်ဆင့်တွင် ဘာေရးပွင့်လင်းြမင်သာမစာေစာင်များ ထုတ်ေဝိုင်ေရးကို ပံ့ပိုးကူည
ီ ိုင်
ရန်

ရည်ရ�ယသ
် ည်ြဖစ်ရာ၊

ဘတ်ဂျက်လပ
ု ်ငန်းစဉ်အဆင့်များအလိက
ု ်

ထုတ်ြပန်သင့်သည့်

စာေစာင်များ၊ စာေစာင်တစ်ခခ
ု ျင်းစီ၏ ရည်ရ�ယခ
် ျက်၊ ထိုရည်ရ�ယခ
် ျက်များကို ြပည့မ
် ီေစရန်
ထုတ်ေဝသင့်သည့်အချိန
် ှင့် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့်သည့် အချက်အလက်များ၊ ြပည်သ
ူ ှင့်
ထိေတွဆက်ဆ
ံ ိုင်သည့်နည်းလမ်းများ၊ ရှိရင်းစွဲ အရင်းအြမစ်များြဖင့ပ
် င် ေဆာင်ရ�က
် င
ို ေ
် စ
မည့အ
် ခွင့်အလမ်းများကို ရှငး် လင်းတင်ြပလိုပါသည်။

ထိသ
ု ို

တင်ြပရာတွင် ိုင်ငံတကာ

ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာေရးအဖွဲ International Budget Partnership ၏ စံသတ်မတ
ှ ်
ချက်များ1 ကို ကိုးကားမည်ြဖစ်ပါမည်။
• ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာများကို လတ်ေတာ်သို ေပးပိုြခင်း၊
• တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်က အတည်ြပေပးပီးလင် ဝန်ကီးချပ်က
မူဝါဒအစီအစဉ်များ
ေရးဆွဲြခင်းှင့်
ဘတ်ဂျက်ကို
ြပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်း

လက်မှတေ
် ရးထိုး၍ ဘာေငွအရအသံုးဉပေဒကို ြပာန်းြခင်း၊
ဘတ်ဂျက်ဥပေဒ (Enacted Budget Law)
ြပည်သူထံ ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခံစာ (Citizen’s Budget)
• ြပဌာန်းဘတ်ဂျက်အတိင
ု ်း ရေငွများ ရှာေဖွြခင်း၊ အသံုးစရိတ်များကို စနစ်တကျ
ထိေရာက်စွာ သံုးစွဲြခင်း၊

လတ်ေတာ်၌
ေဆွးေွးြခင်းှင့်
ဘတ်ဂျက်ကို
အတည်ြပြပာန်းြခင်း

• လုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�ကမ
် ကို ေစာင့်ကည့်ထိန်းေကျာင်းြခင်းှင့်
ေငွေကးစီမံခန်ခွဲြခင်း
ှစ်တွင်း ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခံစာများ (In-year Budget Reports)
ှစ်လယ် ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခစ
ံ ာ (Mid-year Budget Report)
ှစ်ကန
ု ် ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခစ
ံ ာ (Year-end Budget Report)

ဘတ်ဂျက်ကို
အေကာင်အထည်
ေဖာ်ြခင်း

• ဘာှစ်အတွင်း ေဆာင်ရက
� ်မည့်ဉီးစားေပး မူဝါဒများ၊
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ချမှတ်ြခင်း၊
• မူဝါဒများကို လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်င
ို ်ရန် စီမက
ံ ိန်းှင့်
ဘတ်ဂျက်ကို ြပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်း
ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင် (Pre-Budget Statement)
ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာ (Executive Budget Proposal)

စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း
ှင့် ရလဒ်ကို
သံုးသပ်ြခင်း

• လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
� ်မများ မှနက
် န်ေရးှင့်
ထိေရာက်မရှိရန် စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း၊ ြပန်လည်အကဲြဖတ်ြခင်း၊
• ေန�က်လာမည့ဘ
် တ်ဂျက်များတွင် အားနည်းချက်များကို ြပင်ဆင်ြခင်း၊
စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ (Audit Report)

1

International Budget Partnership’s Guide to Transparency in Government Budget Reports, https://www.internationalbudget.org

/publications/ guide-to-transparency-in-government-budget-reports-why-are-budget-reports-important-and-what-should-they-include/

ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင် (Pre-Budget Statement)
ြပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်း

ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တွင် ထုတ်ြပန်ရသည့် အစဉီးဆံုး ထုတ်ြပန်ချက်ြဖစ်ပီး၊ အစိုးရ၏ လာမည့်

စာေစာင်သည် လာမည့်ဘာ

ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင်သည်

ဘတ်ဂျက်ကို

ဘာှစ်အတွက် ဘာေရးမဟာဗျဟာများ၊ ကအလိက
ု ် အသံုးစရိတခ
် ွဲေဝသံုးစွမ
ဲ များ
ှင့် ေရှလာမည့် ဘာှစ် ၂ ှစစ
် ာအတွက် ရေငွှင့် အသံုးစရိတ် ေမာ်မန
ှ ်းချက်များကိုလည်း

ှစ
် ှင့် ေရှ ၂ ှစစ
် ာဘတ်ဂျက်
အေပ ေဆွးေွးိုငရ
် န်ြဖစ်

ကိတင်ေဆွးေွးိုင်ကရန်ြဖစ်ပါသည်။ အဓိကအားြဖင့် ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ စုစုေပါင်းကိနး်
ဂဏန်းများ (aggregate figures)၊ ရည်ရ�ယထ
် ားသည့် ဘတ်ဂျက်ဆိုငရ
် ာဆံုးြဖတ်ချက်များ၏
ေမခိစ
ု ီးပွားေရးအေပ သက်ေရာက်ိုငမ
် တက
ို ို ေဆွးေွးိင
ု ်ကရန်ှင့် ဘတ်ဂျက်ေကာင့်
ြဖစ်လာေစမည့်ေမာ်မှန်းချက်များကို အများက ကိတင်ထားရှ
ိ ိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်တွင်ေဖာ်ြပသည့်

လာမည့ဘ
် ာှစ(် များ)အတွက်

ဘာေရးမူေဘာင်ှင့် စီးပွားေရးအေပသက်ေရာက်မမ
 ျားကို ကိတင်၍ေဆွးေွးြခင်းြဖင့်
ကအလိက
ု 
် ှင့် အသံုးစရိတအ
် မျိးအစားအလိက
ု ် ခွဲေဝသံုးစွမ
ဲ  (budget ceilings) များ၊ ရေငွ

လတ်ေတာ်က စိစစ်ခွင့်ြပရာ၌
ေဆွးေွးမများကို ပို၍
ထိေရာက်ိုင်ေစ

ရှာေဖွစစ
ု ည်းမည့် နည်းလမ်းများှင့် စီးပွားေရးအေပသက်ေရာက်ိုငမ
် တိုကို လတေ
် တာ်
ကိုယစ
် ားလှယမ
် ျားှင့် ြပည်သမ
ူ ျားက ကိတင်သရ
ိ ှိိုင်ပီး၊ လာမည့် ဘတ်ဂျက်အေသးစိတက
် ို
ေရးဆွဲတင်ြပပီး၊ လတ်ေတာ်သိုတင်ြပြခင်းှင့် လတ်ေတာ်က စိစစ်ခွင့်ြပြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်
အဆင့်များ၌ ဆက်လက်ေဆွးေွးမများကို ေဘာင်ကျဉ်းေစကာ ပိုမို ထိေရာက်ိုင်ေစမည်
ြဖစ်ပါသည်။
ထိုေကာင့်

ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင်တွင်

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသည့်

ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်

အချက်အလက်များမှာ ကိတင်ေဆွးေွးိုင်ရန် ထုတ်ြပန်သည့်အဆင့်တွငသ
် ာြဖစ်ပီး၊ အတည်

စာေစာင်တွင် အချက်အလက်

ြပပီး သိုမဟုတ် လတ်ေတာ်မစ
ှ ိစစ်ပီး အချက်အလက်များ၊ ဘတ်ဂျက်ကိန်းဂဏန်းများြဖစ်ရန်

များသည် ကနဦးကိတင်

မလိုအပ်ပါ။ ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်ှင့် ဘတ်ဂျက်ဥပေဒြပဌာန်းလင် ပါဝင်လာမည့်

ေဆွးေွးိုင်ရန်သာြဖစ်

အချက်အလက်များမှာ ကွာြခားမရမ
ှိ ည်ြဖစ်ပီး၊ ၎င်းမှာ ထပ်မံ၍ လိုအပ်လာေသာ အြခား
မူဝါဒတုန်ြပန်မများ၊ ေဆာင်ရက
� ်ချက်များကို လုပ်ေဆာင်ရြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်ှင့်
ြပည်သမ
ူ ျား၏ ေဆွးေွးမများအေပ အေြခခံ၍ြဖစ်ေစ ေြပာင်းလဲရြခင်းေကာင့် ြဖစ်ိုငပ
် ါ
သည်။ ထိသ
ု ို ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်တွင်ပါဝင်သည့် ဘာေရးမူဝါဒများ၊ ဦးစားေပး
ကများအေပ ြပည်သူများှင့် လတ်ေတာ်က ေဆွးေွးမများ၊ အ�ကံြပမများကို အစိုးရက
ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍

လိအ
ု ပ်သလို

ချိနည
် ိမမ
 ျား

လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းြဖင့်

လတ်ေတာ်သို

တင်ြပမည့် ဌာန၊ ေအဂျင်စအ
ီ လိုက်၏ အေသးစိတဘ
် တ်ဂျက်အဆိုြပလာများ၏ အရည်
အေသွးကို တိုးတက်လာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝသံုးစွဲမများှင့် မူဝါဒ
များအကားအချိတ်အဆက်ကို ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေတွြမင်ိုင်ပီး၊ ဌာန၊
ေအဂျင်စီအလိက
ု ်၏ အေသးစိတဘ
် တ်ဂျက်အဆိုြပလာများအား လတေ
် တာ်သိုတင်ြပြခင်း
မတိုင်မီ အစိုးရှင့် လတ်ေတာ်အကား ကိတင်ေဆွးေွးမှများကို အားေကာင်းေစမည်ြဖစ်
ပါသည်။
အေကာင်းအရာအားြဖင့် ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်တင
ွ ် (က) ေမခိစ
ု ီးပွားေရး
ေမာ်မှန်းချက်များ၊ (ခ) အသံုးစရိတ်၊ အသံုးစရိတမ
် ူဝါဒများှင့် ဦးစားေပးနယ်ပယ်ကများ၊
(ဂ) ရေငွ၊ ရေငွ ရှာေဖွစစ
ု ည်းသည့်မဝ
ူ ါဒများ၊ ေဆာင်ရ�ကမ
် ည့်နည်းလမ်းများ၊ (ဃ) အစိုးရ၏
ေကွးမီှင့် ေငွေချးယူမည့်အစီအစဉ်များရှိလင် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်များ၊ (င) ထိုသို ဘာ

ေရးေဆာင်ရက
� ်ချက်များေကာင့်

ေမခိုစီးပွားေရးသက်ေရာက်မ

မှန်းဆချက်များှင့်

(စ)

ှစလ
် တ်ဘာေရးေမာ်မှန်းချက်မူေဘာင် တိက
ု ို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့ပ
် ါသည်။
ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင်သည် အစိုးရက ေဆာင်ရက
� ်မည့မ
် ူဝါဒများ

လတ်ေတာ်သို ှစ်စဉ်

ှင့် ဘာေရးမူဝါဒနည်းလမ်းများအကား ချိတ်ဆက်မများကို ြပည်သူများ သိရ
ှိ ိုင်ရန်

ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်ကို

ရည်ရ�ယ်သည်ြဖစ်ရာ ဘတ်ဂျက်ြပင်ဆင်ေရးဆွေ
ဲ နချိန်၊ တိုငး် ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်

တင်သွင်းြခင်းမြပမီ

သို ှစ်စဉ် ဘာေငွအရအသံုးဆိုင်ရာလျာထားချက်ကို တင်သွင်းြခင်းမြပမီ ထုတ်ြပန်သင့်
ပါသည်။ ြပဌာန်းလိက
ု ်သည့် “တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၏ ဘာေငွအရအသံုး
ေရးဆွဲတင်သွင်းြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ” 1 အရ ှစစ
် ဉ် ဘာေငွအရအသံုးဆိုငရ
် ာလျာထားချက်ကို
မတ်လ ၇ ရက်ေနမတိုင်မီ လတ်ေတာ်သို တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းမတိုင်ခင် ဘာေရး
မူဝါဒ၊ ေမခိစ
ု ီးပွားေရးအေြခအေနများအေပ ခန်မန
ှ ်းသံုးသပ်ချက်များကို ထုတ်ြပန်ြခင်းြဖင့်
အေသးစိတ် ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာများကို စိစစ်သံုးသပ်ြခင်းတွင် အေထာက်အကူြပမည့်
အြပင်

မဟာဗျဟာေြမာက်

�ခံငံုသံုးသပ်ြခင်းှင့်

ကာလလတ်

ဘာေရးမူေဘာင်ကို

ေမာ်ကည့်ိုင်ြခင်းတိတ
ု ွင် အားေကာင်းေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
တိုင်းေဒသကီး သိမ
ု ဟုတ် ြပည်နယ်၏ ဘာေငွအရအသံုးေရးဆွဲတင်သွင်းြခင်းဆိုငရ
် ာဉပေဒ
၂၀၂၀ ြပည့်စ
ှ ်၊ ဇွန်လတွင် ြပာန်းခဲ့သည့် တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၏
ဘာေငွအရအသံုးေရးဆွဲတင်သွင်းြခင်းဆိုင်ရာဉပေဒတွင် လက်ရိှ ဘတ်ဂျက်ြပင်ဆင်ေရးဆွဲ
ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌

စီးပွားေရးမူဝါဒ၊

ဘာေရးမူဝါဒများှင့်

ဦးစားေပးများ၊

ချိတ်ဆက်မကို

ကာလလတ်

ေမာ်မန
ှ ်းချက်များကို

တိုးတက်လာေစမည့်အချက်များကို

ထည့သ
် ွင်း

ြပဌာန်းထားသည်ကို ေတွရပါသည်။ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၏ ှစစ
် ဉ် ဘာေငွအရ
အသံုးဆိုင်ရာလျာထားချက်ကို တင်သွင်းရာတွင် ှစ်လတ် ဘာေရးလျာထားချက်၊ စီးပွား
ေရးအေြခအေနေဖာ်ြပချက်ှင့် အလားအလာများ၊ ေကွးမီအရပ်ရပ်အေြခအေနတင်ြပချက်၊
ေရှလာမည့် ဘာေရးှစ် ၂ ှစ်အတွက် ဘာရေငွ၊ သံုးေငွ၊ ဘတ်ဂျက်လိုေငွ၊ လိေ
ု ငွ
ြဖည့်ဆည်းမည့န
် ည်းလမ်းှင့် ေကွးမီလျာထားချက်တက
ို ို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။
လက်ရှိတွင်

တိုင်းေဒသကီး၊

ြပည်နယ်အချိ၌

ဘတ်ဂျက်အကိထုတ်ြပန်ချက်

စာေစာင်ကို စတင်ထုတ်ြပန်လျက်ရှိေသာ်လည်း လာမည့ဘ
် ာေရးှစအ
် တွက် ေမခို စီးပွား
ေရးေမာ်မန
ှ ်းချက်များှင့် ကာလလတ် ဘာေရးအလားအလာတိက
ု ို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပိင
ု ်မ
မရှိေသးြခင်း၊ အချိနက
် ာလအားြဖင့် လတေ
် တာ်သို ေပးပိတ
ု င်ြပပီးမှသာ ြပည်သသ
ူ ိရ
ှိ င
ို ်ရန်
ထုတ်ေဝိုင်သည့်အတွက် ြပည်သူအသံကို န�းစွင့်ရန် အခက်အခဲရ
ှိ ိုင်ြခင်းှင့် လိုအပ်သည့်
ချိနည
် ိမမ
 ျား

ြပလုပရ
် န်

အချိန်အခွင့်မသင့ေ
် တာ့ြခင်း

စသည့်အချက်များ

ရှိေနပါသည်။

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၏ ဘာေငွအရအသံုးေရးဆွဲ တင်သွင်းြခင်းဆိုင်ရာ ဉပေဒ
အသက်ဝင်လာသည်ှင့်အမ ပို၍ အချက်အလက် ြပည့စ
် ံုပီး၊ ထားရှိသည့ရ
် ည်မန
ှ ်းချက်ကို
ထိေရာက်ေစေသာ

ဘတ်ဂျက်အဆိုြပထုတ်ြပန်ချက်များကို

ြဖစ်လာေစမည်ဟု

ေမာ်မန
ှ ်း

ပါသည်။

1

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၏ ဘာေငွအရအသံုး ေရးဆွဲတင်သင
ွ ်းြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ၊ https://www.president-

office.gov.mm/?q=hluttaw/law/2020/06/08/id-16498

ထုတ်ြပန်သင့်

ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာ (Executive Budget Proposal)
အစိုးရဘက်မှ လာမည့ဘ
် ာှစ်အတွင်း အသံုးစရိတအ
် ဆိုြပမများှင့် ထိုအသံုး
စရိတမ
် ျားအတွက် မည်သရ
ို ေငွ ရှာေဖွစစ
ု ည်းမည်ကို ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာတွင် အေသးစိတ်
ြပည့်ြပည့စ
် စ
ံု ံု ေဖာ်ြပပါသည်။ အစိုးရ၏ အဓိကမူဝါဒရည်မန
ှ ်းချက်များကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရန် ဘတ်ဂျက်ကို မည်သသ
ို ံုးစွဲမည်၊ ရေငွများ မည်သိုရာှ ေဖွမည်ကို ပိမ
ု ို ြပည့စ
် ံုစာွ ေဖာ်ြပရ
ြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ဘတ်ဂျက်ဥပေဒအြဖစ် အတည်ြပမြပာန်းမီ ဘတ်ဂျက်အဆိုြပ
လာတွင်ပါဝင်သည့အ
် ချက်အလက်များကို ြပည်သမ
ူ ျားက ဖတ်ေလ့လာ၍ လိုအပ်သည်များ
ကို ေဆွးေွးတင်ြပိင
ု ရ
် န်ှင့် ဘတ်ဂျက်ကို ပိုေကာင်းသည့် ေြပာင်းလဲမများ ြပလုပေ
် ပးိုငရ
် န်
် ုတ်ြပန်
အေရးဆိ
ု ိုင်သည့်အတွက်လည်းေကာင်း i ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာမှာ အေရးကီးသည့ထ
ချက်ြဖစ်ပါသည်။
ိုင်ငံတကာဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းြမင်သာေရးအဖွဲ International Budget Partnership
၏ အ�ကံြပချက်အရ ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာတွင်
(က)

ဘာေရးမဟာဗျဟာ၊ လာမည့်စ
ှ ် ဘတ်ဂျက်ှင့် အသစ်ေဆာင်ရက
� ်မည့်
မူဝါဒအစီအစဉ်များအတွက် ဘာေရးဝန်ကီး၏ ရှင်းလင်းတင်ြပချက်
(Budget Speech)

(ခ)

အဆိုြပဘတ်ဂျက်၏ အေရးပါသည့်အချက်များကို ေကာက်တ
ု ်၍ ဘာသာ
ရပ်ဆိုငရ
် ာေထာင့မ
် ှတင်ြပထားသည့် ဘတ်ဂျက်အကျဉ်းချပ်တင်ြပချက်
(Budget Summary)

(ဂ)

ဥပေဒြပမိင်မှ ခွင့်ြပေပးိုငရ
် န် ေပးပိုသည့် ဘတ်ဂျက်ဉပေဒကမ်း
(Budget Bill)

(ဃ)

စီးပွားေရးအလားအလာေမာ်မန
ှ ်းချက်များှင့် ဘာေရးအေြခအေနေပ
သက်ေရာက်လာိုင်သည့် စီးပွားေရးအေြခအေနများ၊ အစိုးရ၏ မူဝါဒများ
စဉ်ဆက်မြပတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန် ေသချာေစမည့် ကာလလတ်
ဘာေရးမဟာဗျဟာှင့် ေမာ်မန
ှ ်းချက်

(င)

အသံုးစရိတ်မဝ
ူ ါဒများ၊ အမျိးအစားက (functional)/ဌာန(administra
-tive)/အသံုးစရိတ်ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်(economic) အလိုက် အေသးစိတ်
ကိန်းဂဏန်းများ၊ လုပ်ငန်းစီမက
ံ ိန်းှင့် အစီအစဉ်တစ်ခခ
ု ျင်း၏ ေနရာ၊
စီမက
ံ န
ိ ်းအချက်အလက်များ၊ ကုနက
် ျစရိတ
် ှင့် (ယခင်စ
ှ ်များက စတင်
သည့် လုပ်ငန်း/စီမက
ံ ိန်း ြဖစ်လင်) ပီးစီးမအေြခအေနှင့် ကျန်ရှိသည့်
လိုအပ်ချက် စသည့် အသံုးစရိတ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

(စ)

ရေငွမဝ
ူ ါဒများ၊ ရေငွရာှ ေဖွမည့်နည်းလမ်းများ၊ ရေငွအမျိးအစားအလိက
ု ်ှင့်
ေကာက်ခံမည့်ဌာနအလိုက်၏ လျာထားချက်များ၊ အခွန်အခရေငွ စည်းကပ်မ
ှင့် အြခားဝင်ေငွရလမ်းသစ်များ၊ အေြပာင်းအလဲများရှပ
ိ ါက ရှင်းလင်းတင်ြပ
ချက်များ စသည့် ရေငွဆိုငရ
် ာအချက်အလက်များ

(ဆ)

ေချးေငွ၊ ေကွးမီှင့် ေငွေရးေကးေရရရန်ပိုင်ခွင့်များ၊ ိုင်ငံပိုငစ
် ီးပွားေရးလုပ်ငန်း
များ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရက
� ်မမ
 ျား ရှိပါက ၎င်းတိုအတွက် ရှင်းလင်း
ေဖာ်ြပချက်များ စသည်တို ပါဝင်သင့်ပါသည်။

လာမည့်ဘာှစ်အတွက်
အဆိုြပအသံုးစရိတ
် ှင့် ရေငွ
ကို အေသးစိတ် ြပည့်ြပည့စ
် စ
ံု ံု
ေဖာ်ြပ

ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာသည်

ရည်ရ�ယ်ချက်အားြဖင့်

ဘတ်ဂျက်ကို

ဉပေဒအြဖစ်

မြပာန်းခင် ြပည်သူအသံ၊ လတ်ေတာ်အသံကို န�းစွင့်၍ လိအ
ု ပ်သည့် ချိနည
် ိြပင်ဆင်မများ
ြပလုပရ
် န်ြဖစ်ရာ အချိန်ကက
ို ်ြဖစ်ရန်၊ တိုေတာင်းသည့အ
် ချိနက
် ာလအတွင်း ထုတ်ြပန်ရန်
လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ “တိုင်းေဒသကီး သိမ
ု ဟုတ် ြပည်နယ်၏ ဘာေငွအရအသံုး ေရးဆွဲ
တင်သွင်းြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ” အရ ှစ်စဉ် ဘာေငွအရအသံုးဆိုင်ရာလျာထားချက်ကို မတ်လ
၇ ရက်ေနမတိုငခ
် င် လတ်ေတာ်သိုတင်သွင်းြခင်းှင့်တစ်ပိင်တည်း ထိုအဆိုြပလာများကို
အများြပည်သူ သိရ
ှိ ိုင်ရန်ထတ
ု ်ြပန်ေပးြခင်းကို စဉ်းစားိုငပ
် ါသည်။ ိုင်ငံတကာစံများအရ
(ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်အတွက)် ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာကို ဘာှစ်မစတင်မီ ၃

လ

မတိုင်ခင် ထုတ်ြပန်သင့်သည်ဟု ဆိထ
ု ားေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်
များ၏

ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်အရ

၎င်းထက်ေစာ၍

ထုတ်ြပန်ရန်

လိုအပ်ိုင်ပါသည်။

“တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်၏ ဘာေငွအရအသံုးေရးဆွတ
ဲ င်သွင်းြခင်းဆိုငရ
် ာ
ဥပေဒ” တွင် လတ်ေတာ်က အစိုးရထံသို ဘတ်ဂျက်အေပ စိစစ်ေတွရှခ
ိ ျက်များကို မည်သည့်
အချိန်တွင် ေပးပိရ
ု မည်ဟု ဆိုမထားေသာ်လည်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်
အစိုးရများက ဘတ်ဂျက်ကို စီမက
ံ န
ိ ်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနထံ ဧပီလခန်တင
ွ ်
တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။2 တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များထံ လေ
ဲ ြပာင်းေထာက်ပံ့ေငွပါဝင်သည့်
ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်ကို ြပည်ေထာင်စလ
ု တ
 ်ေတာ်က ခွင့်ြပေပးပီးေန�က်တွင် တိုင်းေဒသ
ကီး၊ ြပည်နယ်များ၏ ဘတ်ဂျက်တွင် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်မမ
 ျား ကီးကီးမားမား ြပလုပ် ကေလ့
မရှိသည့်အေလျာက်

ြပည်သူလိုအပ်ချက်များကိန
ု �းေထာင်၍

ဘတ်ဂျက်ကခ
ို ျိန်ည
ိ ိုင်သည့်

အခွင့်အလမ်းမှာ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ်များတွင် ဘတ်ဂျက်စိစစ်သည့် မတ်လ
ပထမပတ်မှ ဧပီလေှ�င်းပိုင်း ကာလအပိုင်းအြခားအတွင်း၌သာ ရှိ၍ြဖစ်ပါသည်။
ြပည်ေထာင်စု ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာများ
ြပည်ေထာင်စု

စီမံကန
ိ ်း၊

ဘာေရးှင့် စက်မဝ
 န်ကီးဌာနသည်

ြပည်ေထာင်စု

ဘတ်ဂျက်ကို ြပည်ေထာင်စုလတ
 ်ေတာ်သို တင်သွင်းြခင်းှငအ
့် တူ ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာများ
ကို အများြပည်သူထံ အင်တာနက်စာမျက်�ှ မှတဆင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာေရးှစ်မစ
ှ တင်၍
ထုတ်ြပန်လျက်ရပ
ှိ ါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးှစအ
် တွက်ထုတ်ြပန်သည့် ြပည်ေထာင်စ၏
ု
ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာများတွင် ြပည်ေထာင်စု ဘာေရးဝန်ကီး၏ ရှင်းလင်းတင်ြပချက်
(Budget

Speech)၊

ဘတ်ဂျက်အဆိုြပတင်ြပချက်အကျဉ်းချပ်

(Budget

Summary)၊

ဘတ်ဂျက်ဥပေဒမူကမ်း (Budget Bill) ှင့် ဘတ်ဂျက်အချက်အလက်များ၊ ဘာေရး
ေကာ်မရှင်၏ ေထာက်ခံတင်ြပချက်ှင့် ိုင်ငံပိုငစ
် ီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ အံးအြမတ်ှင့်
ဘာေရးအေြခအေနေဖာ်ြပချက် တိုပါဝင်ပါသည်။ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များတွငလ
် ည်း
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ ဤသိေ
ု သာ လမ်းြပလုပ်ေဆာင်မမ
 ျားကို ဆင့်ပွားေဆာင်ရ�က
် ိုငပ
် ါက
အစိုးရအလာအသီးသီး၏ ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းြမင်သာမကို ြမင့်တင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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ကရင်ြပည်နယ်၏ ြပည်သူအတွက် ရသံးု ခန်မှန်းေြခေငွစာရင်းစာေစာင်၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘာေရးှစ်

ဉပေဒအြဖစ် မြပာန်းခင်
ြပည်သူ အသံ၊ လတ်ေတာ်
အသံကို န�းစွင့်၍ လိအ
ု ပ်သည့်
ချိနည
် ိြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်
ရန်ြဖစ်ရာ အချိန်ကက
ို ်ြဖစ်ရန်
လိုအပ်

ြပာန်းဘတ်ဂျက်ဥပေဒ (Enacted Budget Law)
အတည်ြပာန်းပီးြဖစ်သည့် ဘတ်ဂျက်ဥပေဒကို အေြခခံ၍ အစိုးရက မူဝါဒများကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရ�က်ြခင်းတိက
ု ို ြပည်သူဘာေငွ
သံုးစွဲ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်ြဖစ်ရာ တစ်စ
ှ ်ပတ်လံုး ဘတ်ဂျက်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ
ကို ေစာင့်ကည့ရ
် န် ြပာန်းဘတ်ဂျက်ဥပေဒသည် ြပည်သူလထ
ူ ု၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ အစည်းများ၊
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူ၊ မူဝါဒအ�ကံြပသူများအတွက် အေြခခံအကျဆံုး အချက်အလက်များ
ကို ပံပ
့ ိုးေပးပါသည်။ ဘတ်ဂျက်ဥပေဒပါ ဌာနများ၏ အမျိးအစားအလိက
ု ် ရေငွများ၊ အသံုး
စရိတမ
် ျားကို

ေစာင့်ကည့်ြခင်း၊

လျာထားချက်များကို

ဘာှစ်အတွင်း၊

အတည်ြပာန်းပီးြဖစ်သည့်
ဘတ်ဂျက်ဥပေဒကို အေြခခံ၍
တစ်ှစပ
် တ်လံုး ဘတ်ဂျက်
အေကာင်အထည်ေဖာ်မက
 ို
ေစာင့်ကည့်ိုငမ
် ည့်
မှတ်ေကျာက်ြဖစ်

ှစ်လယ်ှင့်

ှစက
် န
ု ်တွင် ထွကရ
် ှိသည့် ဘတ်ဂျက်အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိုင်ရာ အစီရင်ခံထတ
ု ်ြပန်ချက်
များှင
့် ိင်းယှဉ်၍ အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မက
 ို ေစာင့်ကည့်ြခင်းတိုကို
ေဆာင်ရက
� 
် ိုင်ေစမည်ြဖစ်ပီး၊ ဘတ်ဂျက်လပ
ု ်ငန်းစဉ်ှင့် ဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်စွမ်းေဆာင်ိုင်
မကို တိုးတက်လာေစရန် ေထာက်ြပိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ိုင်ငံတကာေငွေကးရန်ပံုေငွအဖွဲ၏ ဘာေရးပွငလ
့် င်းြမင်သာမ စံလပ
ု ်ေဆာင်ချက်

ပီးခဲ့သည့်ဘာှစ်၊ စတင်

များ (Code of Good Practices on Fiscal Transparency) အရ ဘတ်ဂျက်ဥပေဒတွင်

မည့်ဘာှစ်တို၏ ဘာ

ပီးခဲသ
့ ည့်ဘာှစ်၊

စတင်မည့်ဘာှစ်တို၏

ဘာေရးဆိင
ု ်ရာ

ကိန်းဂဏန်းအချက်

အလက်များှင့် ေရှလာမည့ဘ
် ာှစ်အတွက် ဘာေရးေမာ်မှန်းချက်များကို ထည့သ
် ွင်း
ေဖာ်ြပသင့ပ
် ါသည်။ ဘတ်ဂျက်ဥပေဒတွင် ထိုသို ပီးခဲ့သည့်ဘာှစ်ှင့် စတင်မည့်ဘာ
ှစတ
် ို၏ ရေငွှင့် အသံုးစရိတဆ
် ိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများကို အမျိးအစားက (functional)/
ဌာန(administrative)/အသံုးစရိတ်ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်(economic) အလိက
ု ် အချက်အလက်
များ၊ ဘာေရးလိုေငွှင့် လိေ
ု ငွကို ြဖည့်ဆည်းသည့န
် ည်းလမ်းများ၊ ေကွးမီများှင့် ေချးေငွ
အစီအစဉ်များ ရှိပါက ရှင်းလင်းတင်ြပချက်များ၊ ေငွေရးေကးေရး ရရန်ပိုင်ခွင
့် ှင့် ေပးရန်
တာဝန်များအတွက် ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင်သင့ပ
် ါသည်။ ထိအ
ု ြပင် ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာှင့်
ြပာန်းဘတ်ဂျက်ဥပေဒအကား ကွာြခားချက်များရှပ
ိ ါက အကျဉ်းချပ်ရှင်းလင်းချက်၊ အသံးု
စရိတအ
် စီအစဉ်များအတွက်

ေမာ်မန
ှ ်းအကျိးရလဒ်များ၊

တိုင်းတာိုင်မည့
် န
 ်ကန
ိ ်းများ

စသည်တိုကို ြပာန်းဘတ်ဂျက်ဥပေဒ၌ပင် ေန�က်ဆက်တွဲြဖင့်လည်းေကာင်း ၊သိုမဟုတ်၊
သီးြခားသင့်ေလျာ်သည့်

ရှင်းလင်းတင်ြပမြဖင့်လည်းေကာင်း

ရှင်းလင်းေဖာ်ြပိုင်ပါသည်။

ဘတ်ဂျက်ဥပေဒကို ြပာန်းပီးလင်ပီးချင်း ြပည်သူထံ ထုတ်ြပန်ေပးိုင်ပီး၊ ဘာှစစ
် တင်
ပီး ၃ လထက် ေန�က်မကျေစဘဲ ထုတ်ြပန်သင့်ပါသည်။
ဘတ်ဂျက်ဥပေဒများ ထုတ်ြပန်ြခင်း
လက်ရှိတွင် ြပည်ေထာင်စု၏ဘတ်ဂျက်ဥပေဒှင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များ၏
ဘတ်ဂျက်ဥပေဒများကို အများြပည်သူထံ ထုတ်ြပန်လျက်ရှိပီး၊ ြပည်ေထာင်စု စီမက
ံ ိနး် ၊
ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်�ှ ှင့် ြမန်မာဉပေဒသတင်းအချက်
အလက်စနစ် (Myanmar Law Information System–MLIS) တိုတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း
ကည့်
 ိုင်ပါသည်။ အချိနက
် က
ို ်ရရှိေစေရး (timeliness) အြပင် ကာလစဉ်အဆက်မြပတ်
ရရှိေရး (continuity) တိုတင
ွ ် တိုးတက်လာေစြခင်းြဖင့် သတင်းအချက်အလက်များ၏
လက်လမ
ှ ်းမီိုင်မအ
 ရည်အေသွးကို ေကာင်းမွန်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေရးအချက်အလက်များှင့်
ေရှလာမည့်ဘာှစ်အတွက်
ဘာေရးေမာ်မန
ှ ်းချက်များ
ကို ေဖာ်ြပသင့်

ြပည်သူအတွက် ဘတ်ဂျက်ထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင် (Citizen’s Budget)
အစိုးရတစ်ရပ်၏ ဘတ်ဂျက်သည် ြပည်သူလထ
ူ ု၏ လိုအပ်ချက်များှင့် အစိုးရ၏
မူဝါဒများ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်လပ
ု ်ေဆာင်ချက်များကို ထပ်တူကျေစ၍ လက်ေတွြဖစ်လာ
ေစသည်ြဖစ်ရာ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးြဖစ်စဉ်တွင်

အဓိကကျစွာ

ပါဝင်ပါသည်။

စီးပွားေရး

တိုးတက်ဖွံ ဖိးမအတွက် အဓိကကျသည့် စီမက
ံ ိန်းှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

ေကာင်းမွန်သည့်
ြပည်သူ ဘာေရးစီမံခနခ
် ွဲမ
ကို ြပည်သူပါဝင်ိုငမ
် ှင့်
ခွဲြခားထား၍ မရပါ

ကို စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့ဝ
် စွာ ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရက
� ်ိုင်ေစေရး၊ အေြခခံအေဆာက်
အဦများ တိုးတက်ေကာင်းမွနလ
် ာေရး၊ တည်ငိမ်၍ အလုပအ
် ကိုင်များ ဖန်တီေပးိုင်သည့်
ပုဂလိကက ဉီးေဆာင်သည့် တိးု တက်မြဖစ်ေစေရး၊ မိြပှင့် ေကျးလက်ေဒသများ ဟန်ချက်ညီ
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုအတွက် ထားရှိသည့် မူဝါဒများ ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် ေကာင်းမွန်သည့်
ြပည်သူ ဘာေရးစီမံခနခ
် ွဲမ လိုအပ်ပီး၊ ၎င်းကို ြပည်သပ
ူ ါဝင်ိုင်မ
 ှင့် ခွဲြခားထား၍ မရပါ။
သိုေသာ်လည်း ဘတ်ဂျက်ဥပေဒများပါ အချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများမှာ ြပည်သူ အတွက် ဘတ်ဂျက်

ထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင်မာှ
ဘာေရးဆိုငရ
် ာ အေခအေဝများြဖင့် ပ်ေထွးပီး၊ ပါဝင်သည့်အချက်အလက်များကို �ခံငံ၍
ု
န�းလည်သေဘာေပါက်ိုင်ရန်လည်း အားလံုးေသာြပည်သလ
ူ ူထုအတွက် ခက်ခ
ဲ ိုင်ပါသည်။ အစိုးရ၏ ြပည်သူဘာစီမံ

် ွဲမက
 ို ရှင်းလင်းလွယက
် စ
ူ ွာ
ထိုအတွက် ြပည်သူ အတွက် ဘတ်ဂျက်ထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင်မှာ အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်သူ ခနခ
် ံုစံြဖင့်
ဘာေငွများကို မည်သို စီမခ
ံ နခ
် ွဲသံုးစွဲသည်၊ မည်သည့်ရေငွများြဖင့် ြဖည့ဆ
် ည်းသည် တိက
ု ို န�းလည်ေစမည့ပ

ရှင်းလင်းလွယက
် စ
ူ ွာ
ဆိုရလင်

န�းလည်ေစမည့်ပစ
ံု ံြဖင့်

ြပည်သူအတွက်

ရှင်းလင်းတင်ြပသည့စ
် ာေစာင်ြဖစ်ပါသည်။

ဘတ်ဂျက်ထုတ်ြပန်ချက်စာေစာင်မှာ

ရည်ရ�ယခ
် ျက်အားြဖင့်

ြပည်သလ
ူ ူထု၏ ဘတ်ဂျက်ဆင
ို ်ရာ န�းလည်သေဘာေပါက်မကို ြမင့်တင်ိုငရ
် န်၊ ဘတ်ဂျက်
လုပ်ငန်းစဉ်တွင်

ပါဝင်လာလိုစိတ
် ှင့်

ပါဝင်ိုငသ
် ည့အ
် ခွင့်အလမ်းကို

ြမင့်တင်ိုင်ရန်ှင့်

ြပည်သဗ
ူ ဟိုြပေသာ ဖွံဖိးမလပ
ု ်ငန်းစဉ်များြဖစ်လာေရးအတွက် အေရးပါသည့် ထုတ်ြပန်ချက်
ြဖစ်ပါသည်။
ရည်ရ�ယ်ချက်အားြဖင့် ဘတ်ဂျက်ကန
ိ ်းဂဏန်းများှင့် အချက်အလက်များကို ြပည်သူ
များက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း န�းလည်သေဘာေပါက်ေစရန် ေဆာင်ရက
� ်ရသည်ြဖစ်ရာ ြပည်သူ
အတွကထ
် ုတ်ြပန်သည့်

ဘတ်ဂျက်စာေစာင်တွင်

ဘာေရးဆိင
ု ရ
် ာအချက်အလက်များ၊

အယူအဆသေဘာတရားများကို အများြပည်သူ သေဘာေပါက်ိုင်ေသာ အသံုးအန်းများြဖင့်
ရှင်းလင်းတင်ြပရပါသည်။ International Budget Partnership က ြပည်သူဘတ်ဂျက်
စာေစာင်ထုတ်ြပန်ရာတွင် အများြပည်သက
ူ
မည်သိုေသာအချက်အလက်များကို သိရလ
ှိ ိုက
မည်ကို အေြခခံစဉ်းစားထည့သ
် ွင်းရန်၊ အများန�းလည်လယ
ွ ်သည့်ေနစဉ်သံုးစကားရပ်များြဖင့်
ရှင်းလင်းေဖာ်ြပရန်၊ ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်ထက် ဘတ်ဂျက်တွငပ
် ါဝင်သည့် အချက်အလက်
များကို န�းလည်လွယမ
် ည့် သုပ်ေဖာ်ပံုများ၊ ေဖာ်ြပချက်များှင့် ရှင်းလင်းရန်၊ အရည်အေသွးစံ
များြဖစ်သည့် န�းလည်လွယ်မ၊ ထုတ်ေဝရသည့ရ
် ည်ရ�ယခ
် ျက်ှင့် ကိက
ု ်ညေ
ီ စမ၊ အချိန်ကက
ို ်
ြပည်သူ ထံ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေရာက်ရှိေစမတက
ို ို ြဖစ်ေစရန်၊ ပို၍ အေသးစိတသ
် ရ
ိ ှိလိုသမ
ူ ျား
အတွက် ထပ်မံသာွ းေရာက်ကည့်ိုငသ
် ည့် အင်တာနက်စာမျက်ှ�များကို ရည်န
 း် ေပးရန်
လမ်းနပ
် ါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံတွင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များတွင် ြပည်သူအတွက် ဘတ်ဂျက်
စာေစာင်ကို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်ထတ
ု ်ေဝလျက်ရှိပီး၊ ထည့သ
် ွင်းေဖာ်ြပသည့အ
် ေကာင်းအရာ
များတွင် ကွဲြပားြခားန�းကပါသည်။

ရှင်းလင်းသည့်စာေစာင်ြဖစ်

(က)

ေဒသအလိက
ု ်၏ ေမခိုစီးပွားေရးအေြခအေနှင့် စီးပွားေရးကအလိက
ု ်
ပါဝင်မ၊ ဘာေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ဂျီဒီပီ၊ တစ်ဦးကျဂျီဒီပီ၊ ဘတ်ဂျက်ရေငွ
ှင့် အသံုးစရိတ်၊ လိုေငွ/ပိုေငွ စသည့် နက
် န
ိ ်းများှင့် ေမာ်မန
ှ ်း ချက်များ၊

(ခ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရှင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိုးရများ၏ လုပ်ငန်း
တာဝန်ကို တတ်ိုင်သမ ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ သိရှိကေစရန် ၂၀၀၈
ဖွဲစည်းပံအ
ု ေြခခံဥပေဒှင့် ၂၀၁၅ အေြခခံဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဉပေဒအရ
ေဒသအစိုးရများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ထိလ
ု ုပ်ငန်းတာဝန်များကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် တိင
ု ်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ဘတ်ဂျက်ပါ ဌာနများ၊

(ဂ)

ေဒသအစိုးရ၏ ကာလလတ်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တင်ြပသည့်
ဘာှစ် အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ဦးစားေပးအေကာင်အထည်ေဖာ်
မည့မ
် ူဝါဒများ၊

(ဃ)

အစိုးရ၏မူဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန် ဘတ်ဂျက်ှင့် ချိတ်
ဆက်၍ အသံုးစရိတခ
် ွဲေဝလျာထားချက်များ၊ အသံုးစရိတ်များအတွက် အမျိး
အစားက(functional)/ဌာန(administrative)/အသံုးစရိတေ
် ငွစာရင်း
ေခါင်းစဉ်(economic) အလိုက် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပြခင်း၊ ေငွလံုးေငွရင်းအသံုး
စရိတက
် ို မိနယ်ေဒသ(location) အလိက
ု ် စုစုေပါင်းတန်ဖိုး၊ လူတစ်ဦးကျ
တန်ဖိုး တိုြဖင့် ေဖာ်ြပြခင်း၊ အေရးပါသည့် အသံုးစရိတ်အစီအစဉ်များကို
ေကာက်တ်ေဖာ်ြပြခင်း၊

(င)

အသံုးစရိတ်များအတွက် ရေငွရှာေဖွသည့် နည်းလမ်းများ၊ ဌာနအလိုက်၏
အမျိးအစားအလိက
ု ် ရေငွများ၊ ြပည်ေထာင်စုမှ ဘာေငွလဲေြပာင်း
ေထာက်ပံ့ြခင်းအတွက် အများြပည်သူ န�းလည်ိုငမ
် ည့် ရှင်းလင်းချက်များ၊

(စ)

အချက်အလက်များ ထပ်မရ
ံ ယူိုင်ရန်ှင့် လိုအပ်သည်များကို ေတွဆံု
ေဆွးေွးိုင်ရန်အတွက် ဌာနများှင့် မိနယ်အလိက
ု ် ကိုယစ
် ားလှယ်များ၏
ဆက်သွယ
် ိုင်သည့် လိပ်စာများကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပိုင်ပါသည်။

ထိုအြပင်

ြပည်သူများက

ဘတ်ဂျက်အေကာင်အထည်ေဖာ်မလ
 ုပ်ငန်းစဉ်ကို

ေစာင့်ကည့်ိုငရ
် န်အတွက် ဘာှစ်အတွင်း ေဆာင်ရ�ကသ
် ွားမည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊
စီမက
ံ န
ိ ်းများကို ေဆာင်ရ�ကမ
် ည့်ေနရာ၊ ကျသင့်သည့တ
် န်ဖးို ၊ တာဝန်ယအ
ူ ေကာင်အထည်
ေဖာ်မည့်ဌာန၊ ဆက်သွယအ
် ေကာင်းကားိုင်မည့်ဖန
ု ်းနံပါတ် စသည်တိုှင့်ယဉ
ှ ်တွဲေဖာ်ြပ၍
သီးြခားထုတ်ြပန်ချက်ြဖင့်
အကျိးရလဒ်အားြဖင့်

ြပည်သူလူထသ
ု ိရှိေအာင်

ထုတေ
် ဝြခင်းကို

ြပည်သူဘာေလလွင့်မမ
 ျားကို

ေဆာင်ရက
� 
် ိုင်ပီး၊

ေလျာ့ကျေစိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုသထ
ို ုတ်ေဝရာတွင် ပံုပ
ှိ ်ေဖာ်ြပြခင်းမြပဘဲ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပနရ
် ရှ
ိ ိုင်ရန် အင်တာနက်
စာမျက်ှ�မှတစ်ဆင့် ရရှ
ိ ိုငေ
် စြခင်းကို လုပေ
် ဆာင်ိုင်ပီး၊ ြပည်နယ်အချိတွင် ထိုနည်း
အားြဖင့် ေဆာင်ရက
� ်လျက်ရသ
ှိ ည်ကို ေလ့လာေတွရှရ
ိ ပါသည်။ ြပည်သူအတွက် ဘတ်ဂျက်
စာေစာင်သည် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အားလံုးတွင် ှစစ
် ဉ် ထုတ်ေဝလျက်ရှိရာ ယခုထက်
ပို၍ အချက်အလက်များ ြပည့စ
် ံုပါဝင်ေစြခင်း၊ အချက်အလက်များ၏ပါဝင်မက
 ို ှစတ
် ိုင်း အစဉ်
မြပတ်ြဖစ်ေစြခင်း၊ ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ုှင့်များများ ထိေတွေဆွးေွးြခင်း၊ အြခားေသာဘတ်ဂျက်
ပွင့်လင်းြမင်သာမစာေစာင်များှင့်ချိတ်ဆက်၍ ြပည်သူပါဝင်မ
 င
ှ ေ
့် စာင့်ကည့်မက
 ို အားေကာင်း
လာေစြခင်းကို လုပေ
် ဆာင်ိုငပ
် ါသည်။

ဘာှစ်တင
ွ ်း၊ ှစ်လယ်ှင့် ှစ်ကုန် ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခံစာများ
(In-year, Mid-year and Year-end Budget Reports)
ဘတ်ဂျက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့်ကာလအတွင်း အမှန် အေကာင်အထည်
ေဖာ်ိုင်မက
 ို ဘာေရးှစတ
် င
ွ ်း၊ ှစ်လယ်ှင့် ှစက
် န
ု ် ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခံစာများမှတစ်ဆင့်
သိရှိိုငပ
် ါသည်။ ဌာနများ၊ လုပ်ငန်းေအဂျင်စီများက မူလလျာထားသည့်အတိုင်း ဘတ်ဂျက်
ရေငွများကို ရှာေဖွိုင်ြခင်း၊ အသံုးစရိတ်များ သံုးစွဲိုင်ြခင်း ရှိမရှက
ိ ို ေစာင့်ကည့်ြခင်းြဖင့်
အစိုးရ၏ တာဝန်ယူတာဝန်ခမ
ံ က
 ို တိုးတက်လာေစိုင်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ယခုအချိနက
် သ
ဲ့ ို
ကိုဗစ်ေရာဂါ၏သက်ေရာက်မမ
 ျား ကီးမားစွာ ရှိေနချိန်တွင် ထိသ
ု က်ေရာက်မမ
 ျားကို ထိေရာက်

မူလလျာထားသည့်အတိုင်း
ဘတ်ဂျက် ရေငွများကို
ရှာေဖွိုင်ြခင်း၊ အသံုးစရိတမ
် ျား
သံုးစွဲိုင်ြခင်း ရှမ
ိ ရှက
ိ ို
ေစာင့်ကည့်ြခင်းြဖင့် တာဝန်
ယူတာဝန်ခံမက
 ို တိုးတက်ေစ

လင်ြမန်စာွ ကုစားိုင်ရန် ြပည်သူဘာေရးရာေဆာင်ရ�ကခ
် ျက်များမှာ ထိေရာက်ြခင်းရှိမရှိ၊
လိုအပ်သည့်ေနရာများသို အချိန်မီ ေရာက်ရှိြခင်းရှိမရှက
ိ ို သိရ
ှိ ိုင်ပီး၊ လိုအပ်လင် ချိနည
် မ
ိ များ
ြပလုပ်ြခင်း၊ စွမ်းေဆာင်ရည်၊ စနစ်ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တိးု တက်ေအာင် ြပင်ဆင်ြခင်းတိက
ု ို
လုပ်ေဆာင်ိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
အကျိးရလဒ်ှငခ
့် ျိတ်ဆက်ထားိုင်သည့် ဘတ်ဂျက်အသံုးစရိတ်များ (Performancebased budgeting) ြဖစ်လာေစရန် ရည်ရ�ယ်၍ ဘတ်ဂျက်အဆိုြပလာများ တင်ြပစဉ်ကတည်း
က ေမာ်မန
ှ ်းရလဒ်များကိပ
ု ါ တစ်ပါတည်း တင်ြပေစမည်ဆိုပါက ရေငွှင့် အသံုးစရိတမ
် ျား
ကိုသာမက အသံုးစရိတ်များ၏ ရလဒ်များမှာ ေမာ်မန
ှ ်းချက်များအတိုင်း ြဖစ်ထွန်းလာြခင်း
ရှိမရှိကို တိုင်းတာိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့
ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစ
 ီမက
ံ န
ိ ်း (Myanmar Sustainable Development
Plan – MSDP) ပါ မဟာဗျဟာ ၂၈ ခု၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၂၅၁ ခုှင့် ချိတဆ
် က်ထားြခင်းြဖင့်
မဟာဗျဟာလက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုငမ
် က
 ို သိရ
ှိ င
ို ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များ၏ ဘာှစ်တွင်းှင့် ှစက
် ုနအ
် စီရင်ခစ
ံ ာများ
တိုင်းေဒသကီး၊

ြပည်နယ်များရှိ

ရသံုးခနမ
် ှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနများက

ဘတ်ဂျက်ပါဌာနများ၏ လအလိုက်၊ ၃ လပတ်အလိုက်၊ ှစ်လယ် ၆ လပတ်ှင့် ှစက
် န
ု ်
အစီရင်ခစ
ံ ာများကို စုစည်း၍ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွဲမှတဆင့် သက်ဆိုငရ
် ာ
လတ်ေတာ်သို ေပးပိပ
ု ါသည်။ အချိေသာ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အချိတွင် ှစ်တွငး် ၊
ှစလ
် ယ်ှင့် ှစက
် န
ု ် ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခစ
ံ ာများကို ြပည်သလ
ူ ူထုထံ ထုတ်ြပန်ေပးိုငရ
် န်
ကိးပမ်းလာသည်ကို

ေတွရပါသည်။

ဘတ်ဂျက်အစီရင်ခံစာများတွင်

ဌာနအလိုက၏
်

အစီရင်ခံသည့်ဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်း ရေငွှင့် အသံုးစရိတ် လျာထားချက်ှင့် အမှန်
ရေငွရရှိမ၊ သံုးစွဲမအ
 ေြခအေနများကို ိင်းယှဉ်ေဖာ်ြပချက်များှင့်အတူ လျာထားချက်ှင့်
ကွဲလရ
ွဲ သည့ရ
် ှင်းလင်းချက်များကို ေဖာ်ြပပါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ရှင်းလင်းချက်များကို
ဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ ရေငွ သိမ
ု ဟုတ် အသံုးစရိတ် အမျိးအစားတစ်ခခ
ု ျင်းစီအတွက် လျာထား
ချက်ှင့်ကလ
ွဲ ွဲမက
 ို အေသးစိတ် အေကာင်းရင်းေဖာ်ြပြခင်း၊ ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန
ှင့်

စီမက
ံ ိန်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာနတို၏

သံုးသပ်အ�ကံြပချက်များ၊

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
� ်ချက်ှင့်

ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်များကို

မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ

ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့်

ဌာနများ၏

တာဝန်ယတ
ူ ာဝန်ခမ
ံ ှင့် ဘတ်ဂျက်စမ
ွ ်းေဆာင်ရည်ကို တိုးတက်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
ြပည်ေထာင်စုက ထုတ်ြပန်

အကျိးရလဒ်ှငခ
့် ျိတ်ဆက်
ထားိုငမ
် ည်ဆိုပါက၊ မဟာ
ဗျဟာများ ထိေရာက်မတွင်
တိုးတက်ိုင်

စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ (Audit Report)
စာရင်းစစ်အစီရင်ခစ
ံ ာသည်

အစိုးရဌာနဆိုငရ
် ာများ၊

အဖွဲအစည်းများက

ချမှတ်

ထားသည့် ဘာေရးစီမခ
ံ နခ
် မ
ွဲ ဉပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရက
� ်ြခင်း
ရှိမရှိကို န်ြပပီး၊ အစိုးရ၏ တာဝန်ယူတာဝန်ခမ
ံ ရှိေရးတွင် အေရးအကီးဆံုး ထုတ်ြပန်ချက်
ြဖစ်ပါသည်။ အချိိုင်ငံများတွင် စာရင်းစစ်ေဆးရာ၌ ေငွေရးေကးေရးစာရင်းစစ်ေဆးြခင်း

စာရင်းစစ်အစီရင်ခစ
ံ ာသည်
အစိုးရ၏ တာဝန်ယတ
ူ ာဝန်ခံမ
ရှိေရးတွင် အေရးအကီးဆံုး
ထုတ်ြပန်ချက်ြဖစ်

(financial auditing) အြပင် အစိုးရအသံုးစရိတ်များ၏ ထိေရာက်အကျိးရှိမ
 ှင့် ရလဒ်ြဖစ်
ထွန်းမတိုအေပ စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း (performance auditing) ကိလ
ု ည်း ေဆာင်ရက
� ်က
ပါသည်။ ထိုအတွက် စာရင်းစစ်အစီရင်ခစ
ံ ာတွင် ပါဝင်သည့အ
် ချက်အလက်များမှာ မူဝါဒများ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မ၊ ဘာေရးစည်းမျဉ်းှင့် ကိက
ု ည
် ိစစ်ေဆးိုငမ
် ၊ အကျိးရလဒ်များ
ြဖစ်ထန
ွ ်းမတိုှငပ
့် တ်သက်၍ အုပ်ချပ်ေရးမိင်ကို အြပန်အလှနထ
် ိန်းေကျာင်းြခင်းြပိုင်ရန်
လတ်ေတာ်ကိုယစ
် ားလှယ်များ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများှင့် ြပည်သူလူထုအတွက် များစွာ
အသံုးတည့လ
် ှပါသည်။
စာရင်းစစ်အစီရင်ခစ
ံ ာတွင် ပါဝင်သင့်သည့အ
် ချက်အလက်များအတွက် တေြပးညီ

Performance audit တွင်

သတ်မှတ်ထားသည့် စံပံုစဟ
ံ ူ၍ မရှိဘဲ စာရင်းစစ်အဖွဲအစည်းများ၏ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မပ
 စ
ံု ံ

သံုးစွဲလက
ို ်သည့်ေငွေကး၏

(institutional models) ှင့် သမိုင်းတေလျာက် ဆင့က
် ဲေြပာင်းလဲမမ
ူ ျားအေပ မူတည်ပါ

ထိေရာက်မ (efficiency)၊

သည်။ သိုေသာ်လည်း အဓိကအားြဖင့် ပံမ
ု ှန် စာရင်းစစ်ေဆးြခင်း (regularity audit) ှင့်

ရလဒ်ေအာင်ြမင်မ (effective-

စွမ်းေဆာင်ရည်စစ်ေဆးြခင်း (performance auditing) ဟူ၍ ှစပ
် ိုင်း ပါဝင်ိုငပ
် ါသည်။

ness) ှင့် စီးပွားေရးအရ

Regularity audit တွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီတစ်ခခ
ု ျင်းစီှင့် အစိုးရတစ်ခုလံုး၏
ေငွေရးေကးေရးဆိုငရ
် ာ စာရင်းဇယားများ၏ မှနက
် န်မ
 ှင့် သင့်ေလျာ်မရ
 ှိမရှိ၊ ခွင့်ြပထားသည့်

တွက်ေြခကိက
ု ်မ (economy)
တိုကို ဆန်းစစ်

ဘတ်ဂျက်ခွင့်ြပေငွကန်သတ်ချက်ကို ေကျာ်လွန်သံုးစွဲြခင်းရှိမရှိတိုကို စစ်ေဆး၍ ေတွရှိချက်
များ၊

သေဘာထားမှတ်ချက်များအတူ

ေပးပိုရပါသည်။

စွမ်းေဆာင်ရည်စစ်ေဆးြခင်း

(performance audit) တွင်မူ အစိုးရတစ်ရပ်လံုးထက်စာလင် ေရ�းချယ်ထားေသာ အေကာင်း
အရာ၊ လုပ်ငန်းစီမံကန
ိ ်းများအေပ ၎င်းလုပ်ငန်းအချိန်ကာလတစ်ေလာက် သံုးစွလ
ဲ ိုကသ
် ည့်
ေငွေကး၏ ထိေရာက်မ (efficiency)၊ ရလဒ်ေအာင်ြမင်မ (effectiveness) ှင့် စီးပွားေရးအရ
တွက်ေြခ ကိက
ု ်မ (economy) တိုကို ဆန်းစစ်ပါသည်။

ံ ာကို
စာရင်းစစ်အစီရင်ခစ
ံ ာ (ဘာှစ်တွင်း အစီရင်ခစ
ံ ာများ၊ ှစက
် န
ု ်အစီရင်ခစ
ံ ာပါ စာရင်းစစ်အစီရင်ခစ

အ�ကံြပသံုးသပ်ချက်များ လည်းပါဝင်) သည် ဘတ်ဂျက်စက်ဝန်း၏ ေန�က်ဆံုးလုပ်ငန်းစဉ် ြမန်ြမန် ထုတ်ြပန်ိုင်ေလ

ြဖစ်သည့် ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းှင့် ေဖာ်ထုတေ
် တွရှသ
ိ ည့် အားနည်းချက်များကို ြပန်လည် လာမည့်ဘာှစ်များအတွက်
ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက် အလွနအ
် ေရးကီးပါသည်။ စာရင်းစစ်အစီရင်ခစ
ံ ာကို ေစာ၍ ထုတ်ြပန်
ိုင်ေလ လာမည့ဘ
် ာှစမ
် ျားအတွက် လိအ
ု ပ်ချက်များကို အချိန်ေစာ၍ ြပင်ဆင်ိုင်ေလ
ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံတကာေငွေကးရန်ပံုေငွအဖွဲက စာရင်းစစ်အစီရင်ခစ
ံ ာကို စစ်ေဆးသံုးသပ်
သည့် ဘာှစက
် န
ု ်ဆံုးပီး တစ်စ
ှ ်အတွင်းထုတ်ြပန်သင့်ေကာင်း ဆိုပီး၊ အိုအီးစီဒက
ီ မူ

ဘာှစက
် ုနဆ
် ံုးပီး ေြခာက်လအတွင်းထုတ်ြပန်ိုင်လင် အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေကာင်း အ�ကံ
ြပပါသည်။

၂

ြပည်ေထာင်စစ
ု ာရင်းစစ်ချပ်ဥပေဒ၊ https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=9191

လိုအပ်ချက်များကို ေစာ၍
ြပင်ဆင်ိုင်ေလ ြဖစ်

တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်ံုးများှင့် လတေ
် တာ် အဆက်အစပ်
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ဥပေဒ၂ အရ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်
များသည် အရအသံုးစာရင်းများှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက
� ်မမ
 ျားကို
စစ်ေဆးြခင်းှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ တစ်စ
ှ ်လင် အနည်းဆံုးတစ်ကိမ် တင်ြပြခင်းှင့် ထူးြခားေသာ
အေြခအေနတွင် အခါအားေလျာ်စာွ တင်ြပြခင်း၊ မိမိ၏ ေဆာင်ရက
� ခ
် ျက်များှင့် စစ်ေဆး
ေတွရှခ
ိ ျက်များကို ဝန်ကီးချပ်ထံသို အစီရင်ခံတင်ြပသည်ှငတ
့် စ်ပိင်တည်း လတ်ေတာ်သို
အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊ သက်ဆိုငရ
် ာ တိုင်းေဒသကီး သိမ
ု ဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့် အဖွဲအစည်း
များ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက
� ်မ
များကို စစ်ေဆးရန် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ် လတ်ေတာ်က တာဝန်ေပးအပ်လာလင်
စစ်ေဆး၍ လတေ
် တာ်သအ
ို စီရင်ခံတင်ြပြခင်းတိက
ု ို ေဆာင်ရ�ကရ
် မည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါ
သည်။
အထက်ေဖာ်ြပပါ
လုပ်ငန်းစဉ်တေလာက်

ဘာေငွထိန်းေကျာင်းစီမခ
ံ နခ
် ွဲရသည့်ဌာနများက
ြပည်သူလူထုထံ

ထုတ်ြပန်သင့်သည့်စာေစာင်များမှာ

ဘတ်ဂျက်
ဘတ်ဂျက်

ပွငလ
့် င်းြမင်သာေရး၊ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမရ
 ှိေရး၊ ြပည်သက
ူ
ဆံုးြဖတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆံုးြဖတ်ိုငခ
် ွင့်
ရှိသည့် ြပည်သူဘာစီမခ
ံ နခ
် ွဲမများြဖစ်ေစေရးအတွက် ကားခံ medium များသာ ြဖစ်ပါ
သည်။ တကယ်တမ်းတွင် ြပည်သူဘာစီမခ
ံ နခ
် ွဲမတ
 င
ွ ် ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်းသည် ဘာေငွ

ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်းသည်
ဘာေငွထန
ိ ်းေကျာင်း
ခနခ
် ွဲရသည့် ဌာနများ၊
အဖွဲအစည်းများှင့်သာ
သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်

ထိန်းေကျာင်းစီမခ
ံ နခ
် ွဲရသည့် ဌာနများ၊ အဖွဲအစည်းများှငသ
့် ာ သက်ဆိုင်သည်မဟုတဘ
် ဲ
အြခားေသာ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲအစည်းများ၊ ိုင်ငံပိုငစ
် ီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ ိုင်ငအ
ံ ကျိး၊
ြပည်သူ အကျိးှင့် ှီးွယ်သည့် ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျားအားလံုးှင့်လည်း သက်ဆိုငပ
် ါသည်။
ထိုအတွက်ေကာင့် ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပွင့်လင်းြမင်သာေရးစာေစာင်များ ထုတ်ြပန်
ြခင်းအြပင် ေဆာင်ရက
� 
် ိုင်သည့်ေဖာ်ြပပါနည်းလမ်း ၃ ခုကလ
ို ည်း အ�ကံြပလိုပါသည်။
(က)

ဌာနများ၏ ပွငလ
့် င်းြမင်သာေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ေဆာင်ရက
� ခ
် ျက်များကို
အားေပးြခင်း
ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမက
ံ န
ိ ်းေရးဆွဲေရးဦးစီးဌာန၊ စာရင်းစစ်

ချပ်ံုးများသာမကဘဲ ကျန်ဌာနများအလိက
ု ်ကလည်း ပွင့်လင်းြမင်သာေရးေဆာင်
ရ�ကခ
် ျက်များကို

လုပ်ေဆာင်ိုင်ပါသည်။

ဥပမာအားြဖင့်

ေတာင်ကီးမိနယ်

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ က ၎င်းမိနယ်အတွကလ
် ည်းေကာင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ

ြပည်သူ အသံှင့် လိုအပ်ချက်
များ န�းေထာင်ြခင်း၊
အြပန်အလှန်ယံုကည်မ
တည်ေဆာက်ြခင်း တိုြဖင့်

ကီး စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲသည် ေဒသအတွင်း မိနယ်အလိုကလ
် ည်းေကာင်း

ဝန်ေဆာင်မများကို

ဘာေငွစမ
ီ ံခနခ
် ွဲမက
 ို သိရ
ှိ င
ို ်ရန် ြပည်သူဘတ်ဂျက်စာေစာင်များကို ထုတ်ြပန်ြခင်း

ေကာင်းမွနလ
် ာေစမည်

ကို စတင်မိတ်ဆက်ေဆာင်ရက
� ်ခပ
ဲ့ ါသည်။ စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ များသည် လူထု
ှင့်အနီးကပ်ဆံုး ရှိေနသည်ြဖစ်ရာ ြပည်သ
ူ ှင့်ထိေတွမမှာ အေရးပါပီး၊ ြပည်သူထံ
အချက်အလက်များထုတ်ြပန်ေပးြခင်း၊ ြပည်သူ အသံှင့် လိုအပ်ချက်များ န�းေထာင်
ြခင်း၊

ြပည်သူှင့်

အြပန်အလှန်ယံုကည်မက
 ို

ဝန်ေဆာင်မများှင့်

ဖွံဖိးမရလဒ်များကို

တည်ေဆာက်ြခင်းတိုြဖင့်

မိြပ

တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစမည်ြဖစ်ပါ

သည်။ ထိုသို အဓိက ြပည်သူှင့်တက
ို ်ိုကထ
် ိေတွရေသာဌာနများတွင် ပွင့်လင်း
ြမင်သာမေဆာင်ရ�ကခ
် ျက်များကို လုပေ
် ဆာင်ြခင်းြဖင့် ဗဟိခ
ု ျပ်ကိုငမ
် ေလာ့ချြခင်းမှ
အကျိးရလဒ်ကို

ထင်သာြမင်သာရှေ
ိ စမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဌာနများအေနြဖင့လ
် ည်း

ပွင့်လင်းြမင်သာေရးလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ရှိသင့်သည့်၊ ြပည့မ
် သ
ီ င့်သည့် နမူန�ေကာင်း
များ ရရှိေစရန် ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနှင့် အြခားြပင်ပတတ်ကမ်းသူများ
ထံမှ အ�ကံာဏ်များရယူိုငပ
် ါသည်။
(ခ)

ပွင့်လင်းြမင်သာေရးအတွက် စံလုပ်ငန်းစဉ်များ ထားရှိြခင်း
တစ်ဦးတစ်ေယာက်

ပွင့်လင်းြမင်သာမ မူေဘာင်ချ

တစ်ဌာနချင်း၏ တက်ကွစာွ ပါဝင်မလိုအပ်သလို မူေဘာင်ချေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့်

ထားြခင်းြဖင့် ပါဝင်ပတ်သက်

ြပည်သူ ဘာ

ပွငလ
့် င်းြမင်သာမများအတွက်

ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျားအားလံုးအကား တစ်ေြပးညီ လိုအပ်ချက်စံကို ြပည့်မီေအာင်
ေဆာင်ရက
� 
် ိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရှတွင် “ြမန်မာိုင်ငံတွငရ
် ှိေနသည့် ဘတ်ဂျက်

သူများအားလံုးကို အ�ကံးဝင်မ
ရှိေစ

ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် ြပည်သပ
ူ ါဝင်ိုငမ
် တိုအတွက် ေပးထားချက်မေ
ူ ဘာင်များအား
တင်ြပထားသည်ကို ေတွရှ
ိ ိုင် ပီး၊ ၎င်းတိက
ု ို အေြခခံ၍ တိင
ု ်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်
အစိုးရအလိက
ု က
် ြပည်သူဘာစီမခ
ံ န်ခမ
ွဲ ပွင့်လင်းြမင်သာေရးအတွက် စံလုပ်ငန်း
စဉ် (Standard Operation Procedures) များ ချမှတထ
် ားိုငပ
် ါသည်။ တင်ဒါ
ေခယူေဆာင်ရက
� ်မည့်၊ ဝယ်ယူမည့လ
် ုပ်ငန်းများအားလံုးကို ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း၊
တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ပွငလ
့် င်းြမင်သာြခင်း၊
အချက်အလက်များ

ြပည့်စစ
ံု ွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်

ေဖာ်ြပေစြခင်း၊

ြပည်သူလထ
ူ ုက

စီမံကန
ိ ်း
အစိုးရှင့်

လတ်ေတာ်ကိုယစ
် ားလှယ်များထံ တိက
ု ်ိုကသ
် တင်းေပးပိ
ု င
ို ်သည့် ဆက်သယ
ွ ်ေရး
လမ်းေကာင်း ထားရှြိ ခင်း စသည့် ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွင်လက
ို န
် �
ရမည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမစလ
ံ ပ
ု ်ငန်းစဉ်များ ထားရှိြခင်းြဖင့် ြပည်သပ
ူ ါဝင်ိုငမ
် ှင့်
ဘတ်ဂျက်စွမ်းေဆာင်ရည် တိုးတက်မတက
ို ို ြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။
(ဂ)

ရှိရင်း ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာမလပ
ု ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆန်းသစ်သည့်
နည်းလမ်းများ အသံုးြပြခင်း
ဘတ်ဂျက်စက်ဝန်းတေလာက် ပွင့်လင်းြမင်သာေရးအတွက် ေဆာင်ရ�ကရ
်

ဌာနတွင်း အစီရင်ခံ တင်ြပ

သည်မာှ ေငွအင်အား၊ လူှင့် အချိနအ
် င်အား အရင်းအြမစ်များ များစွာ လိုအပ်ိုင်

သည့စ
် ာရ�ကစ
် ာတမ်းများကို

ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ဦးဆံးု အေနြဖင့် ဘတ်ဂျက်စက်ဝန်းတေလာက် ဌာနတွင်း

ြပန်လည်သံုးသပ်၍

အစီရင်ခံ တင်ြပေနရသည့်စာရ�ကစ
် ာတမ်းများကို ပွင့်လင်းြမင်သာမေရးေထာင်မှ

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

ြပန်လည်သံုးသပ်၍ လိုအပ်သည်များကိုြပင်ဆင်ြဖည့်စက
ွ ်၍ ထုတ်ေဝြခင်းြဖင့် အား
စိုကထ
် ုတ်မန
 ည်းနည်းြဖင့် အကျိးေကျးဇူး များများရှိိုငပ
် ါသည်။ စာရ�က်စာတမ်း
များကို ပံုပ
ှိ ်ထုတ်ေဝြခင်းနည်းလမ်းြဖင့်အြပင် ြပည်သူင
ှ ့်ထိေတွဆက်ဆ
ံ ိုင်မည့်
အင်တာနက်စာမျက်ှ� ထားရှ၍
ိ ြဖန်ေဝြခင်း၊ ေလ့လာသံုးသပ်မများ ြပလုပ
် ိုင်ရန်
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို (Microsoft Excel ကဲသ
့ ိုေသာ) ကွန်ြပတာတွင်
တစ်ခါတည်းထည့်သွင်းအသံုးြပိုင်သည့် machine readable format ြဖင့် ထုတ်ြပန်
ေပးြခင်းတိက
ု ို ေဆာင်ရက
� 
် ိုင်ပါသည်။ ထိုအြပင် တစ်ေကာင်းတည်း အချက်အလက်
များထုတ်ြပန်ေပးြခင်းသာမကဘဲ အသွားအြပန်သေဘာ ေဆွးေွးမများကို အားေပး
ိုင်မည့် လူထ
ု ှင့်ထိေတွမအခွင့်အလမ်းများကို ပိုမဖ
ို န်တီးေပးြခင်းြဖင့် ြပည်သူ၏
ဘတ်ဂျက်အသိပညာေရချိန်ကို ြမင့်တင်ိုင်၍ ြပည်သူအကျိးြပ ဘာေငွစမ
ီ ခ
ံ နခ
် ွဲမ
ကို တိုးတက်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ထုတြ် ပန်ိုင်

ြပည်သူပါဝင်သည့် ဘတ်ဂျက်
ကားန�ပွမ
ဲ ျား ေဆာင်ရက
� ်ြခင်းြဖင့်
ြပည်သူများ၏ ဘတ်ဂျက်အသိ
ပညာေရချိနက
် ို တိုးတက်လာေစ
မည်ြဖစ်သလို ြပည်သ၏
ူ လိုအပ်
ချက်၊ သေဘာထား ဆများကို
ထင်ဟပ်ေသာ ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲ
ြခင်းကို ြဖစ်ေစမည်။

ယခု “ြမန်မာိုင်ငရ
ံ ှိ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များတွင် ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းြမင်သာ
ေရး အေထာက်အကူြပစာေစာင်” တွင် လံေ
ု လာက်ေအာင် အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းတင်ြပ
ိုင်မ အကန်အသတ်ရှိိုင်ြခင်း၊ လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ရာတွင် မတူည
ီ ိုင်သည့် ေြမြပင်အေန
အထားများ ရှ
ိ ိုင်ြခင်း၊ အချိေသာ ေဖာ်ြပသင့်ေဖာ်ြပထိက
ု ်သည့်အချက်များ ကျန်ရစ်ေကာင်း
ကျန်ရစ်ိုင်ြခင်း စသည်တိုေကာင့် ယခုြပစုတင်ြပချက်မာှ ပီးြပည့စ
် ံုေသာလမ်းန်ချက် ဟူ၍
ဆိုိုင်မည်ေတာ့မဟုတပ
် ါ။ သိေ
ု သာ်လည်း ယခုစာေစာင်ပါ ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာြခင်း
ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အယူအဆများ၊ အကျိးေကျးဇူးများ စံလိုအပ်ချက်များကို ေကာင်းစွာ
န�းလည်ထားြခင်း၊ လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းတိုြဖင့် တိုင်းေဒသ
ကီး၊ ြပည်နယ်အစိုးရများ၏ ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာေရးှင့် ြပည်သလ
ူ ူထုပါဝင်ခွင့်ရှိေသာ
ဘတ်ဂျက်လပ
ု ်ငန်းစဉ်ြဖစ်ေစေရးတိုတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ရည်ရ�ယ်ပါသည်။
ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာေရးှင့် ြပည်သူလထ
ူ ုပါဝင်ခွင့်ရှိေသာ ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်း
စဉ်ြဖစ်ေစေရးတွင် ေဆာင်ရက
� ရ
် ာတွင် နည်းပညာအေထာက်အပံ့ှင့် ကမ်းကျင်မအ
 ကူအညီ
များအတွက် Renaissance Institute ထံ ဆက်သယ
ွ ်ိုငပ
် ါသည်။
Renaissance Institute (ရီေနးဆန်အင်စတီကျ)
renaissance@rimyanmar.org
အမှတ် (၅၁ - ေအ ၆)၊ သာယာဝတီလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကက
ွ ်၊
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်မိ။
၀၁-၅၅၅၈၇၉၊

ြမန်မာိုငင
် ံတင
ွ ် ဘတ်ဂျက်ပင
ွ ့်လင်းြမင်သာမအတွက် မူေဘာင်
ဘတ်ဂျက်ပွငလ
့် င်းြမင်သာမင
ှ ့်

အများြပည်သူပါဝင်ခွင့်ရမ
ှိ သည်

အစဉ်တစိက
ု ်

လုပ်ေဆာင်ရမည့်

ေဆာင်ရက
� ခ
် ျက်ြဖစ်သည့်အေလျာက် ထိသ
ု ိုလုပ်ေဆာင်ိုင်မည့် မူေဘာင်ှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ချမှတ်ြခင်းမှာ
အေြခခံအကျဆံုး လုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ ချမှတထ
် ားသည့် မူေဘာင်ှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို အေြခခံ၍
ဝန်ကီးဌာနှင့် ဦးစီးဌာနအလိုကက
် လည်းေကာင်း၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိုးရအလိုကက
် လည်းေကာင်း
အနိမဆ
့် ံုး ြပည့မ
် ီေအာင်လုပေ
် ဆာင်ရမည့် ပွငလ
့် င်းြမင်သာမှင့် ြပည်သလ
ူ ူထပ
ု ါဝင်ေဆွးေွးခွငရ
့် ှိမဆိုငရ
် ာ စံန
 ်း
သတ်မှတခ
် ျက်၊

စံလပ
ု ်ငန်းအစီအစဉ်များကို

အေြခခံအြဖစ်

ချမှတ်ေဆာင်ရက
� 
် ိုင်မည်ြဖစ်ပီး၊

လိအ
ု ပ်သလို

ြဖည့စ
် က
ွ လ
် ုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ိုင်င၏
ံ
စနစ်အေြပာင်း၊ မူအေြပာင်းတွင် ဝန်ထမ်းများ
အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအားလံုးက ေြပာင်းလဲသည့စ
် နစ်၏ လိုအပ်ချက်၊ ေတာင်းဆိခ
ု ျက်ကို သေဘာေပါက်
လက်ခံက၍ ပွင့်လင်းြမင်သာေရးှင့် အများြပည်သူပါဝင်ခွင့်ရေ
ှိ ရးေဆာင်ရက
� ်ချက်များကို ရဲရဝ
ဲ ံ့ဝံ့ ေဆာင်ရ�က
် ိုင်ေစ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဘာေရးပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေရးှင့် ြပည်သူ ဗဟိုြပသည့် ဘာေရးစီမံခန်ခမ
ွဲ 
ြဖစ်ေစမည့် မူေဘာင်များ၊ ေပးထားချက်များ3 အြဖစ် (က)

ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးမူဝါဒ ၁၂ ရပ် တွင်
•

ြပည်သက
ူ ိုဗဟိုြပ၍ အားလံုးပါဝင်ိုင်ေသာ အစဉ်အဆက်မြပတ် တိုးတက်မ ရရှိေစရန် ရည်ရ�ယ်ပီး
ပွင့်လင်းြမင်သာပီး ေကာင်းမွနေ
် တာင့်တင်းသည့် ြပည်သူဘာေရးစီမခ
ံ နခ
် ွဲမစ
 နစ်ြဖင့် ဘာေရး
အရင်းအြမစ်များ တိုးတက်ပာွ းများလာေအာင် ေဆာင်ရက
� ရ
် န်၊

(ခ)

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တခ
ံ့ ိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညေ
ီ သာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစမ
ီ က
ံ ိန်း တွင်
•

စံချိန်စ
ံ န
 ်းှငက
့် က
ို ည
် ီေသာ

ရ/သံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းေရးဆွဲြခင်း၊

ြပင်ဆင်ြခင်းှင့်

ေငွစာရင်း

စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့ဆ
် င့်တွင် လတ်ေတာ်၏ ကီးကပ်ထန
ိ ်းေကျာင်းမ ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့်
အစိုးရက ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် တာဝန်ခံမ တိုးြမငရ
့် န် (လုပ်ငန်းစဉ် ၁.၄.၂)၊
•

ပိုမိုထိေရာက်ပီး တာဝန်ခံ၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့် အစိုးရြဖစ်လာရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဉပေဒ
များကို စဉ်ဆက်မြပတ် သံုးသပ်ရန်၊ စံသတ်မှတရ
် န်ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်သစ်များ တာဝန်ယူေဆာင်ရ�ကရ
် န်
(လုပ်ငန်းစဉ် ၁.၄.၄)၊

•

မူဝါဒချမှတ်သည့အ
် ဆင့်တိုင်းတွင် ြပည်သူပါဝင်မှင့် ြပည်သူအ�ကံာဏ်ေဆွးေွး ေတာင်းခံြခင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များ အားေကာင်းခိင
ု ်မာေစရန် (လုပ်ငန်းစဉ် ၁.၅.၁)၊

•

အစိုးရဌာများ၏ ဆက်သွယ်မ စွမ်းေဆာင်ရည်ခိုင်မာေစြခင်းြဖင့် ပိုမထ
ို ိေရာက်သည့် မူဝါဒေဆွးေွးမ
ှင့် တံုြပန်မက
 ို ရယူသည့်စနစ် ေပေပါက်လာေစရန် (လုပ်ငန်းစဉ် ၁.၅.၂)၊

•

ိုင်ငသ
ံ ားများအတွက်
ဥပေဒအရြဖစ်ေစပီး၊

သတင်းအချက်အလက်အား
အစိုးရ၏

ဘတ်ဂျက်၊

သိရှိပင
ို ်ခွင့်ကို

ဥပေဒများ၊

တိုးတက်ေကာင်းမွနေ
် စရန်ှင့်

မဟာဗျဟာစီမက
ံ န
ိ ်းများ၊

မူဝါဒများ၊

စာရင်းအင်းများှင့် အြခားအေရးကီးသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပိမ
ု ိုကျယ်ြပနစ
် ွာ သိရ
ှိ ိုင်
ေစေရး ေဆာင်ရက
� ်ရန် (လုပ်ငန်းစဉ် ၁.၅.၃)၊
•

အစိုးရ၏အဆင့်တိုင်းတွင်

ပါဝင်ပတ်သက်သည့်လပ
ု ်ငန်းစဉ်အေပအေြခခံ၍

အားလံုးပါဝင်ေသာ

စီမက
ံ န
ိ ်းေရးဆွသ
ဲ ည့အ
် ေလ့အထကို ခိုင်မာေစရန် (လုပ်ငန်းစဉ် ၁.၅.၄)၊

3

ေရးသားချိန်တွင် ရှိေနသည့် ဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်းြမင်သာမဆင
ို ်ရာမူေဘာင်များကို တင်ြပထားြခင်းြဖစ်ပီး၊ မူကမ်းြပင်ဆင်ေနဆဲြဖစ်သည့် ြပည်သူ

ဘာစီမံခန်ခွဲမဥ
 ပေဒတွင်လည်း အြခားေဖာ်ြပချက်များလည်း ပါဝင်ိုင်သည်ြဖစ်ရာ ဤမူေဘာင်ှင့် ကျယ်ြပန်မမာှ အချိန်ှငအ
့် မ ေြပာင်းလဲိုင်
ပါသည်။

•

ြပည်ေထာင်စုှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့်များတွင် အစိုးရပစည်းဝယ်ယမ
ူ အတွက် စံသတ်မတ
ှ ်
ထားပီး ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် ေဈးပိင်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရ�ကရ
် န် (လုပ်ငန်းစဉ် ၁.၅.၆)၊

•

ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဆိုငရ
် ာအချက်အလက်များ၊ ှစစ
် ဉ် ဘာေငွများတွင် အခွနအ
် သံုးြပမကို
ရှင်းလင်းြခင်းှင့်

အြခားေသာတိုင်းတာချက်များကို

ဆက်လက်ထတ
ု ်ြပန်ြခင်း

တိုအပါအဝင်

ဘာေငွအားလံုး ပွင့်လင်းြမင်သာမ သိသာစွာ တိုးတက်လာေစရန် (လုပ်ငန်းစဉ် ၂.၄.၁)၊
•

အဆင့်တိုင်းတွင် ဘာေရးလုပ်ငန်းစဉ်၌ ြပည်သူတို၏ ပါဝင်မပမာဏ ပိုမိုကီးထွားလာေရးှင့်
အားလံုးပိမ
ု ိုပါဝင်ိုင်ေရးကို တွန်းအားေပးရန် (လုပ်ငန်းစဉ် ၂.၄.၆)၊

•

ိုင်ငံပိုင်လပ
ု ်ငန်းများ၏ ဘာေရးအစီရင်ခမ
ံ ပ
 စ
ံု ံများကို စံသတ်မှတ်ရန်ှင့် ၎င်းတို၏ ဘာေရး
ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ြပည်သမ
ူ ျားသို ထုတ်ြပန်ေပးရန် (လုပ်ငန်းစဉ် ၂.၅.၄)၊

•

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေသာ ကမ်းကျင်သည့်လုပေ
် ဆာင်ချက်များြဖင့် ြပည်သူဝန်ေဆာင်မလပ
ု ်ငန်းများ
အရည်အေသွး ပိုမို ေကာင်းမွန်လာေစရန် အရည်အေသွး ြပည့ဝ
် ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ ယှဉ်ပိင်
ိုင်စမ
ွ ်းရှိသည့်

အစိုးရ-ပုဂလ
 က
ိ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ
် လပ
ု ်ငန်းများ

တွန်းအားေပးေဆာင်ရက
� ်ရန်

(လုပ်ငန်းစဉ် ၃.၂.၈)၊
•

စနစ်ကျန၍ ကိတင်ခနမ
် ှန်းိင
ု ်ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမရစ
ှိ ွာ ချမှတ်ကျင့်သံုးသွားရန်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များ၊ လုပထ
် ံုးလုပန
် ည်းများ၊ အမိနေ
် ကြငာချက်များ၊ န်ကားချက်များှင့် ခွင့်ြပချက်များကို ချမှတ်
ကျင့်သံုးသွားရန် (လုပ်ငန်းစဉ် ၃.၃.၁)၊

(ဂ)

ြပည်သူ ဘာေရးစီမခ
ံ န်ခမ
ွဲ စနစ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးမဟာဗျဟာ တွင်
•

ိုင်ငံေတာ်၏ ဘာေငွအရအသံုးဆိုင်ရာများအား လတေ
် တာ်သို တင်ြပြခင်း၊ ေဆွးေွးြခင်းှင့်
အများြပည်သူ သိရှိေစရန် ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်းစသည်တက
ို ို ေဆာင်ရက
� ်ရန်၊

•

ဘတ်ဂျက်ှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိးမျိးေသာ အစီရင်ခံသင့်ခံထက
ို ်သည့ပ
် စ
ံု ံများကို ြပည်သူလူထု
သိရှိိုင်ေစရန်၊

(ဃ)

ဘာေရးစီမံခနခ
် ွဲမဆိုငရ
် ာစည်းမျဉ်း တွင်
•

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုငင
် ံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်သူဘာေငွများအား စီမခ
ံ နခ
် ွဲရာတွင်
ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေစရန်၊ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမရ
 ှိေစရန် ှင့် ထိေရာက်အကျိးရှစ
ိ ွာ အသံုးြပိုင်
ေစရန်၊

•

ြပည်သူ ဘာေငွများကို အသံးု ြပြခင်းှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ပိမ
ု ို ပွငလ
့် င်းြမင်သာမရှိေစေရးအတွက် ြပည့်စံု
ခိုင်မာေသာ အစီရင်ခစ
ံ ာများကို တင်ြပိုင်ေစရန်၊

•

ဝယ်ယူေရးတွင် ယှဉ်ပိင်မရ
 ေ
ှိ သာ ေဈးကွက်ေပေပါက်လာေစရန် အားေပးရန်ှင့် ဝယ်ယူေရး
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမ ရှိေစရန်၊

Renaissance Institute ှင့် ပတ်သက်၍
The Renaissance Institute သည် ြမန်မာ့စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမကို အေထာက်အကူေပးရန် အဓိကရည်ရယ
� ်
ေသာ ပညာရှင်အဖွဲ ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲသည် ြမန်မာ့စီးပွားေရး ပိုမို သန်စွမ်းလာေရးကို အဓိကအာံုထားကာ မူဝါဒ
ချမှတ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပေစရန် ဆန်းစစ်ေလ့လာမများေပးလျက်ရှိပီး အစိုးရ၏ စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ေရး
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကူညီေဆာင်ရက
� ်လျက်ရှိပါသည်။ အထူးသြဖင့် Renaissance Institute သည် အစိုးရ၏ ဦးစားေပး
မူဝါဒများြဖစ်ေသာ ဘာေရးဆိုင်ရာဗဟိခ
ု ျပ်ကိုင်မေလာ့ချေရးှင့် ြပည်သူ ဘာစီမခ
ံ န်ခမ
ွဲ  ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး
တိုကို ပံပ
့ ိုးကူညီလျက်ရပ
ှိ ါသည်။
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