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အဂတလိုက်စ ားမှုတိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင် ဥကကဋ္ဌမှ
အပြည်ပြည်ဆင
ို ်ရ အဂတလိုက်စ ားမှု တိုက်ဖျက်ရရားရ ေ့အထမ်ားအမှတ်
အခမ်ားအ

ားတွင် အဂတလက
ို ်စ ားမှု တက
ို ်ဖျက်ရရား

လိုြ်င ်ားမျ ားနှင်စြ်လျဉ်ား၍ အရက င်အထည်ရဖ ်
ရဆ င်ရွက်ရ မှုမျ ားကို ရှငား် လင်ားတင်ပြချက်
(၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဒီဇင်ဘ လ ၉ ရက်)
၁။

ရလားစ ားအြ်ြါရ

နိုင်ငံရတ ်စီမအ
ံ ိုြ်ချ ြ်ရရားရက င်စီ ဥကကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရတ ်

ဝ ်ကကီားချ ြ်နှငတ
် ကွ ကကွရရ က်ချီားပမြှင်ရြားကကြါရ
ရတ ခ
် ျ ြ် ပြည်ရထ င်စိုတရ ား

ပြည်ရထ င်စိုတရ ားလွှတ်

ူကကီားချ ြ်၊ ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကီားမျ ား၊ တိုင်ားရဒ

ကကီား/ပြည် ယ် အစိုားရအဖွျှို့ ဝ ်ကကီားချ ြ်မျ ား၊ အထူားဖတ်ကက ားထ ားရ
ရတ ်မျ ား အ ားလံားို ကို မဂဂလ ြါလိုေ့ နှုတ်ခွ ်ားဆက်
၂။

ဧည်

ည်

အြ်ြါတယ်။

ကျွ ်ရတ ်ကရတ အဂတလိုက်စ ားမှု တိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင်ဥကကဋ္ဌ ဦားတင်ဦား

ပဖစ်ြါတယ်။ ကျွ ်ရတ ်အရ

ေ့ ရက ်မရှငရ
် ျှို့ အဂတလိုက်စ ားမှု တိုက်ဖျက်ရရား

ဆိုင်ရ လိုြ်င ်ားမျ ားနှင်စြ်လျဉ်ား၍ အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက်ရ မှုမျ ားကို
ရှင်ားလင်ားတင်ပြ
အရ

ွ ားမှ

ပဖစ်ြါတယ်။ အဂတလိုကစ
် ားမှုတိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင်

ေ့ အဂတလိုကစ
် ားမှုမျ ားကို အ

စံိုစမ်ားစစ်ရဆား

အရရားယူပခင်ား

ြည ရြားပခင်ား၊ တ ားဆီားက ကွယ်ပခင်ား၊

ည်ားလမ်ားမျ ားပဖင်

တိုကဖ
် ျက်နိုင်ရ ်အတွက်

မဟ ဗျျူဟ စီမခ
ံ ျက်(၂၀၁၈-၂၀၂၁)ကို နှစ်စဉ်လြ
ို ်င ်ား အစီအစဉ်မျ ား ချမှတ်
အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်လျက်ရှြါတယ်။ အဂတလက
ို ်စ ားမှုတိုက်ဖျက်ရရား
မဟ ဗျျူဟ စီမခ
ံ ျက်(၂၀၂၂-၂၀၂၅)ကိုလည်ား ရရားဆွပြီား နှစ်စဉ်လြ
ို ်င ်ားအစီအစဉ်
မျ ား ချမှတ်က

အဂတလိုကစ
် ားမှုတိုက်ဖျက်ရရား လိုြင
် ်ားမျ ားကို အ ား

ခွ ်စိုက် ကက ားြမ်ားရဆ င်ရွက် ွ ားမှ ပဖစ်ရကက င်ား တင်ပြအြ်ြါတယ်။
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၃။

ပမ ်မ နိုငင
် ံဟ

ကိုလ

မဂဂ အဂတလိုကစ
် ားမှုတိုကဖ
် ျက်ရရားကွ ်ဗင်ားရှင်ား

(United Nations Convention Against Corruption)ရျှို့ အခ ်ား (၂)၊ အြိုဒ် ၅ ြါ
ပြဋ္ဌ

်ားချက်မျ ားအရ နိုငင
် ံတက စံနှု ်ားမျ ားနှင်အညီ ရရားဆွထ ားတ အဂတလိုက်

စ ားမှုတိုကဖ
် ျက်ရရား ဥြရဒကို ၂၀၁၃ ခိုနှစ် ဩဂိုတ်လ ၇ ရက်ရ ေ့မှ ပြဋ္ဌ
တယ်။ အဆိုြါ ဥြရဒရျှို့ ြိုဒ်မ ၇၊ ၉ နှင် ၁၀တိုေ့ြါ ပြဋ္ဌ

်ားခြါ

်ားချက်မျ ားအရ အဂတ

လိုက်စ ားမှုတိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင်ကို ၂၀၁၄ ခိုနှစ်၊ ရဖရဖ ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်ရ ေ့မှ
စတင်ဖျှို့ွ စည်ားခြါတယ်။
၄။

ပမ ်မ နိုငင
် ံဟ

ကိုလ

မဂဂ အဂတလိုကစ
် ားမှုတိုကဖ
် ျက်ရရားကွ ်ဗင်ားရှင်ား

အဖွျှို့ဝင်နိုင်ငံပဖစ်တအတွက် ကွ ်ဗင်ားရှင်ားပြဋ္ဌ

်ားချက်မျ ားကို လိုက်

လျက်ရှြါတယ်။ အဖွျှို့ဝင်နိုင်ငံအချင်ားချင်ားရျှို့ ၅ နှစ် တစ်ကကမ်

ရဆ င်ရွက်
ံိုား

ြ်ရရား

လိုြ်င ်ားစဉ်မှ ဒိုတယစက်ဝ ်ားအထ ြါဝင်ရဆ င်ရွကန
် ိုငခ
် ြါတယ်။
၅။

ကိုလ မဂဂ အဂတလိုက်စ ားမှုတိုက်ဖျက်ရရားကွ ်ဗင်ားရှငား် က ပြ ်လည် ံိုား ြ်

ရရားလိုြ်င ်ားစဉ်ရျှို့ ပမ မ
် နင
ို ်ငံအရြေါ် အကကံပြ ချက်မျ ားအရ နိုငင
် ံနှင်လိုက်ရလျ
ညီရထွမှုရှတ စတိုတထအကကမ် အဂတလိုက်စ ားမှုတိုက်ဖျက်ရရားဥြရဒကို ပြင်ဆင်
ရရားဆွပြီား ၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ ဇွ ်လ ၂၁ ရက်ရ ေ့မှ ပြဋ္ဌ

်ားနိုငခ
် ြါတယ်။

နိုင်ငံရတ ်စီမံအိုြ်ချ ြ်ရရားရက င်စီ ဥကကဋ္ဌ၊ နိုငင
် ံရတ ်ဝ က် ကီားချ ြ်နှငအ
် ခမ်ားအ
တက်ရရ က်လ ကကရ
၆။

ဧည်

ား ိုေ့

ည်ရတ ်ကကီားမျ ားခင်ဗျ ား-

ရက ်မရှင်ကလည်ား စတိုတထအကကမ် ပြင်ဆင်ရရားဆွခတ အဂတလိုကစ
် ားမှု

တိုက်ဖျက်ရရားဥြရဒြါ ပြဋ္ဌ

်ားချက်မျ ားကို ထရရ က်စွ

အရက င်အထည်ရဖ ်

ရဆ င်ရွကန
် ိုင်ရ ်၊ လက်ရတွျှို့ရဆ င်ရွက်ရ တွင် ကကံ ရတွျှို့ရ

ည် အခက်အခ

မျ ားနှင် အ ား ည်ားချက်မျ ားကို ကိုစ ားနိုင်ရ ်အတွက် ယခိုနှစ်အတွင်ား အဂတ
လိုက်စ ားမှု တိုက်ဖျက်ရရား ည်ားဥြရဒအ

စ်ကို ပြ ်လည်ပြင်ဆင်ရရားဆွ ပြဋ္ဌ

နိုငခ
် ြါတယ်။
လ ျှို့ဝှက်

်ား

လ ျှို့ဝှက်
3

၇။
ပြည်

ဒါအပြင် အဂတလိုကစ
် ားမှု တိုက်ဖျက်ရရားဥြရဒ ြိုဒ်မ ၁၇(ည)အရ အမျ ား
ူတေ့ိုရျှို့

ထခိုက် စ်

မှုမျ ားအတွက်

အ ားရက င်ားလ ရစရ ်၊ တိုင်ကက ား

ထိုတ်ရဖ ်တိုင်ကက ားမှုယနတရ ား

တင်ားရြား

အတွက် အက အကွယ်ရြားရရားဥြရဒ ပြဋ္ဌ

ြိုမို

ူမျ ားအ ား အက အကွယ်ရြားရရား
်ားနိုင်ရရားကိုလည်ား စီစဉ်ရဆ င်ရွက်

လျက်ရှြါတယ်။
၈။

မမတန
ိုေ့ ိုင်ငံအတွင်ားမှ အပမစ်တွယ်ရ တ အဂတလိုက်စ ားမှုမျ ား ေ့ နိုင်ငံရတ ်၏

ဘဏ္ဍ ရငွရကကား၊

ြစစည်ား ေ့ြိုင်ဆိုင်မမ
ှု ျ ား

အဂတလိုကစ
် ားမှု

ထခိုက် စ်

တိုကဖ
် ျက်ရရားဥြရဒ ေ့

ြျက်စီားဆံိုားရံှုားမှုမျ ားကို

ကိုင်တွယ်ရပဖရှင်ား

ရဆ င်ရွက်ရမှ

ပဖစ်ြါတယ်။ တစ်ချ ်တည်ားမှ ြ နိုင်ငံတစ်ဝ ်ားရှ အဂတလိုက်စ ားမှုမျ ား ရလျ

ည်ား

ကျဆင်ားရစရရားအတွက် အဂတလိုက်စ ားမှု တ ားဆီားက ကွယ်ရရား လိုြ်င ်ားမျ ား
ကိုလည်ား ထရရ က်စွ ရဆ င်ရွက်
၉။

ွ ားရ ်လည်ား လိုအြ်ြါတယ်။

ဒါရကက င် ရက ်မရှင်ရျှို့ မူလလိုြင
် ်ားတ ဝ ်မျ ားအပြင် ြိုမိုကျယ်ပြ ေ့်တ

နိုငင
် ံတက

ဆက်ဆံရရား ေ့ စစ်ရဆားရရားလိုြင
် ်ား တ ဝ ်မျ ားအ ား ထရရ က်စွ

ရဆ င်ရွက်နိုင်ရ ်အတွက် အဂတလိုက်စ ားမှုတိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင်ရံိုားကို ယခိုနှစ်
အတွငား် ရက ်မရှင်ရံိုားအဖွျှို့နင
ှ ် ဦားစီားဌ

(၃)ခိုတိုေ့ပဖင် ပြင်ဆင်ဖျှို့ွ စည်ားခြါတယ်။

၁၀။ ရက ်မရှင်ဟ

အဂတလိုက်စ ားမှု တိုကဖ
် ျက်ရရားကွ ်ဗင်ားရှင်ားြါ ပြဋ္ဌ

ချက်မျ ားကို

အရက င်အထည်ရဖ ်

လိုက်

ရဆ င်ရွကရ
် ်

်ား

ဖွျှို့စည်ားထ ားတ

အဖွျှို့အစည်ားလည်ား ပဖစ်ြါတယ်။ အဂတလိုကစ
် ားမှု တိုကဖ
် ျက်ရရား ဥြရဒြိုဒ်မ
၃(က)(၁)နှင(် ၂)တိုေ့ြါ ပြဋ္ဌ

်ားချက်မျ ားအရ ရ ထူားတ ဝ ်ကို အလွ

ံိုားစ ားပြ ပြီား

ဥြရဒလိုြ်ထိုားံ လိုြ် ည်ား၊ စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျ ားနှင်အညီ ရဆ င်ရွကပ် ခင်ား မရှ
တ ကစစရြ်မျ ား၊ နိုင်ငံရတ ၏
်
ဘဏ္ဍ ရငွ၊ ြစစည်ားနှင် ြိုင်ဆိုင်မှုမျ ားကို ထခိုက်
စ်

ြျက်စီားဆံိုားရံှုားရစ

ည် ကစစရြ်မျ ားကို စံိုစမ်ားစစ်ရဆားပြီား ဘက်လိုက်မှုမရှဘ

ဥြရဒနှင်အညီ အရရားယူရဆ င်ရွက်လျက်ရှြါတယ်။
လ ျှို့ဝှက်
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နိုင်ငံရတ စ
် ီမံအိုြ်ချ ြ်ရရားရက င်စီဥကကဋ္ဌ၊ နင
ို ်ငံရတ ်ဝ ်ကကီားချ ြ်နှင် အခမ်ားအ
ေ့ို တက်ရရ က်လ ကကရ

ဧည်

ား

ည်ရတ ်ကကီားမျ ားခင်ဗျ ား -

၁၁။ အဂတလိုကစ
် ားမှုတိုက်ဖျက်ပခင်ားဟ နိုငင
် ံရတ ်ဖံျှို့ွ ပဖ ားတိုားတက်ရရားအတွက်
အကကီားမ ားဆံိုား

အတ ားအဆီားမျ ားအ က်

တစ်ခိုကို

ကိုလ

ချမှတ်ထ ားတ

စဉ်ဆက်မပြတ်

မဂဂက

၂၀၃၀

ဖယ်ရှ ားပခင်ားပဖစ်ြါတယ်။
ဖွံျှို့ပဖ ားတိုားတက်ရရား

ရည်မှ ်ားချက် ြ ား် တိုင်မျ ား (SDGs) မှ လည်ား အဂတ လိုကစ
် ားမှုတိုကဖ
် ျက်ရရားရျှို့
အရရားြါမှုကို ြ ား် တိုင် (၁၆)မှ

ရဖ ်ပြထ ားြါတယ်။ ပမ မ
် နင
ို ်ငံရျှို့ ရရရှည်

တည်တံခိုင်ပမပြီား ဟ ်ချက်ညီတ ဖွံျှို့ပဖ ားတိုားတက်မစ
ှု ီမက
ံ
်ား(MSDP) ၂၀၁၈-၂၀၃၀၊
မဏ္ဍ င်(၁)၊ ပငမ်ားချမ်ားရရား ေ့တည်ပငမ်မှုရျှို့ မဟ ဗျျူဟ ၁-၄ မှ လည်ား ရက င်ားမွ ်တ
အိုြ်ချ ြ်မ၊ှု အဖွျှို့အစည်ားမျ ားရျှို့ စွမ်ားရဆ င်မှု ေ့ အဆင်တိုင်ားမှ
ထရရ က်စွ

ဆံိုားပဖတ်ချက်မျ ား

ချမှတ်နိုင်မတ
ှု ိုေ့ တိုားတက်လ မှ ပဖစ်ြါတယ်။ ပြည်

နိုငင
် ဝ
ံ ်ထမ်ားရတွ၊

အရြ်ဖက်အဖွျှို့အစည်ားရတွအရ

စွမ်ားရဆ င်ရည် ပမင်မ ားမှ ်က ်စွ နိုငင
် ံအကျ ား

ေ့ြါ

ူူ့ဝ ်ထမ်ားရတွ၊

အဂတကင်ားစင်စွ

ေ့

ယ်ြားို တ အရလအကျင်ရက င်ား

ရတွ ပဖစ်လ ရအ င်လည်ား ရည်မှ ်ားရဆ င်ရွက်လျက်ရှြါတယ်။
၁၂။ ဒါရကက င် ရက ်မရှင်ဟ
ခွင်ပြ ချက်အရ
ထရရ က်စွ
(၃၇)ခိုတိုေ့မှ

နိုင်ငံရတ ်စီမအ
ံ ိုြခ
် ျ ြ်ရရားရက င်စီရံိုား

အဂတလိုက်စ ားမှု

တ ားဆီားက ကွယ်ရရားလိုြင
် ်ားမျ ားကို

ရဆ င်ရွက်နိုင်ရ ်အတွက် ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကီားဌ
အဂတလိုကစ
် ားမှု

ိုေ့ တင်ပြ

တ ားဆီားက ကွယ်ရရားအဖွျှို့

ြိုမို

/ အဖွျှို့အစည်ား
(Corruption

Prevention Unit)မျ ား ဖွျှို့စည်ားထ ားပြီား ပဖစ်ြါတယ်။
၁၃။ CPU

အဖွျှို့မျ ားရျှို့

လိုြင
် ်ားတ ဝ ်ရတွဟ

ရခါင်ားရဆ င်မှု ေ့ စီမခ
ံ ေ့်ခွမှုအ ဏ တိုေ့ပဖင်

ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကီားမျ ားရျှို့

ရအ င်ပမင်စွ

အရက င်အထည်

ရဖ ်ရဆ င်ရွက်နိုင်စွမ်ားရှမှ ပဖစ်ြါတယ်။ CPU အဖွျှို့မျ ားက မမတိုေ့ရျှို့ လိုြ်င ်ား
လ ျှို့ဝှက်
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တ ဝ ်မျ ားကို
မမတိုေ့ရျှို့ ဌ

ရအ င်ပမင်စွ

အရက င်အထည်ရဖ ်

ရဆ င်ရွက်နိုင်ပခင်ားပဖင်

မျ ားအတွင်ား ပဖစ်ရြေါ်ရ တ အဂတလိုကစ
် ားမှုမျ ားကို ထရရ က်စွ

ရလ ချနင
ို ်မှ ပဖစ်ြါတယ်။ မမတိုေ့ဝ ်ထမ်ားမျ ားကိုလည်ား အဂတလိုက်စ ားမှုရကက င်
အရရားယူခံရမယ် ထခိုက် စ်

မှုရတွ ေ့ အင်အ ားပြ ား် တီားမှုရတွ ရလျ ြါား

ွ ားမှ

ပဖစ်ြါတယ်။ အကျ ားဆက်အ ားပဖင် ဝ ်ထမ်ားမျ ားကို အဂတလိုက်စ ားမှု အကျင်ဆိုား
ရဘားအနတရ ယ်မျ ားမှ ကင်ားရဝား
ကခ ကို ပမငမ
် ားလ ရစမှ
ပြည်

ွ ားရစမည်အပြင် နိုငင
် ံနှငပ် ြည်

ပဖစ်ြါတယ်။ ဒါအပြင်

ူတိုေ့၏ ဂိုဏ်

ေ့်ရှင်ားရ

အစားို ရအပဖစ်

ူလူထရ
ို ျှို့ ယံိုကကည်မက
ှု ို ြိုမိုရရှနိုင်မှ ပဖစ်ြါတယ်။

နိုင်ငံရတ စ
် ီမံအိုြ်ချ ြ်ရရားရက င်စဥ
ီ ကကဋ္ဌ၊ နင
ို ်ငံရတ ်ဝ ်ကကီားချ ြ်နှင် အခမ်ားအ
ေ့ို တက်ရရ က်လ ကကရ
၁၄။ CPU

အဖွျှို့မျ ားရျှို့

ဧည်

ား

ည်ရတ ်ကကီားမျ ားခင်ဗျ ား -

လိုြင
် ်ားရဆ င်ရွကရ
် တွင်

အရထ က်အကူပြ မယ်

Information and Communications Technology – ICT အရပခပြ ထ ားတ အစိုားရ
ဌ

/အဖွျှို့အစည်ားမျ ားမှ

ဝ ်ရဆ င်မရ
ှု ယူခတ

ပြည်

ူမျ ားရျှို့

လက်ကိုင်

တယ်လီဖို ်ားမျ ား ိုေ့ SMS မှတစ်ဆင် ရမားခွ ်ားမျ ား ရြားြိုေ့ရမားပမ ်ားပခင်ားပဖင် အမျ ား
ပြည် ူထံမှ တံိုေ့ပြ ်မှုရယူပခင်ား အစီအစဉ် (Public Feedback ProgrammePFP)ကိုလည်ား Short Code “1111” အ ံိုားပြ ၍ နိုဝင်ဘ လ ၁ ရက်ရ ေ့မှ စတင်
ံိုားစွလျက်ရှြါတယ်။ ယရ ေ့အချ ်ထ ရက ်မရှင်အြါအဝင် ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကီား
ဌ

/ အဖွျှို့အစည်ား(၁၃)ခိုတိုေ့မှ အ ံိုားပြ ရဆ င်ရွက်လျက်ရှြါရကက င်ား တင်ပြအြ်

ြါတယ်။

ယခိုလို

ရဆ င်ရွကမ
် ှုရတွကို

ရက ်မရှင်ရျှို့ “အဂတ ြယ်ခွ

ပြည်

Facebook Page ၊ Website
တင်ားစ ရတွမှ အြတ်စဉ်ထည်

အမျ ားပြည်

ူ

ရှရစဖိုေ့အတွက်

ယ ဖိုေ့ ြူားရြါင်ား ရဆ င်ရွက်ကကြါစိုေ့”

ေ့ ပြ က် က ားရရားဝ ်ကကီားဌ က ထိုတ်ရဝခတ
ွင်ား ရဖ ်ပြလျက်ရှြါတယ်။
လ ျှို့ဝှက်
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၁၅။ ဒါအပြင် ရက ်မရှင်အရ ပဖင် ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကီားဌ

/အဖွျှို့အစည်ားရတွမှ

ဖွျှို့စည်ားထ ားတ CPU အဖွျှို့မျ ားရျှို့ ရည်မှ ်ားချက်တ ဝ ်မှ ြါဝင်တ အဂတလိုက်
စ ားနိုင်ရပခ အနတရ ယ်ရှမှု ဆ ်ားစစ်ရလလ ပခင်ား (Corruption Risk Assessment–
CRA)ကို အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက်နိုင်ရရားအတွက် လိုအြ်တ ည်ားြည
အကူအညီမျ ား ြံြိုားလျက်ရှရကက င်ားကိုလည်ား တင်ပြလိုြါတယ်။
၁၆။ ရက ်မရှင်အရ

ေ့

အဂတလိုကစ
် ားမှု တိုကဖ
် ျက်ရရားကို

အမျ ား

တ ဝ ်တစ်ရြ်အပဖစ် ရဆ င်ရွကရ
် ်၊

ေ့်ရှင်ားရ

အိုြ်ချ ြ်ရရားပဖစ်ထွ ်ား

တ ဝ ်ယူမှုတ ဝ ်ခံမန
ှု ှင်

ရြေါ်ရြါက်ရစရ ်၊

ားရရား

အစားို ရနှင် ရက င်ားမွ ်ရ
ြွင်လင်ား

ပမင်

မှု ြိုမိုရှရစရ ်၊ နိုငင
် ံရတ ်ဘဏ္ဍ ရငွမျ ား ရလလွငဆ
် ံိုားရံှုားမှု မရှရစရ ်၊

ပြည်

ူလူထရ
ို ျှို့ အကျ ားစီားြွ ားမျ ားကို ထခိုက်မမ
ှု ရှရစရရား အက အကွယ်ရြားရ ်၊

အဂတလိုကစ
် ားမှု ကျျူားလွ ်

ူမျ ားအ ား ထရရ က်စွ အရရားယူရ ်၊ အဂတလိုက်

စ ားမှု ကင်ားစင်တ လူူ့အဖွျှို့အစည်ား ပဖစ်ရစရ ်တိုေ့ကို ကက ားြမ်ားအရက င် အထည်
ရဖ ်လျက်ရှြါတယ်။ ဒီလိုရဆ င်ရွက်ရ မှ အစိုားရဝ ်ကကီား ဌ
အစားို ရ မဟိုတ်ရ

/အဖွျှို့အစည်ားမျ ား ေ့

အဖွျှို့အစည်ားမျ ား၊ အရြ်ဖက် အဖွျှို့အစည်ားမျ ား၊

မီဒီယ မျ ား အြါအဝင် ပြည်

တင်ား

ူလူထို တစ်ရြ်လိုားံ ကလည်ား စိုရြါင်ားအင်အ ားပဖင်

ဝင
ို ်ားဝ ်ားြူားရြါင်ား ရဆ င်ရွက်ရြားကကရ ် နိုငင
် ံ ရတ အ
် စိုားရအရ

ေ့ နှုားရဆ ်ထ ားပြီား

ပဖစ်ြါတယ်။
၁၇။ ယခိုနှစ်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရ

အဂတလိုကစ
် ားမှု

တိုကဖ
် ျက်ရရားရ ေ့ရျှို့

ရဆ င်ြဒ
ို ်က “Your Right, Your Role: Say no to Corruption” ဟူ၍
ချမှတ်ထ ားြါတယ်။ ပမ ်မ လို ဆီရလျ ်
ပငင်ားြယ်ဖေ့ို

ားလည်ရအ င် ပြ ဆ
် ိုရလ င် “အဂတ

င်ရျှို့ ကဏ္ဍနှင်တ ဝ ် ခံယစ
ူ ေ့ို” ပဖစ်ြါတယ်။ နိုငင
် ရ
ံ တ စ
် ီမံ အိုြ်ချ ြ်

ရရားရက င်စီအရ

ေ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရ ဂါရကက င် ပြည်
လ ျှို့ဝှက်

ူမျ ားရျှို့ လူမှုစီားြွ ားဘဝ
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ထခိုက် စ်

မှုမျ ား

ရလျ ြါားရစရရားအတွက်

စီမခ
ံ ျက်မျ ား

ရရားဆွချမှတ်ပြီား

စ ်ရခေါ်မှုမျ ားကက ားက အရက င်အထည်ရဖ ် ကက ားြမ်ားရဆ င်ရွက်လျက်ရှြါတယ်။
အဂတလိုကစ
် ားမှုမျ ားကို ရကျ ်လွှ ားနိုင်ရ ်နှင်
ဌ

အ

အစားို ရဌ

ီား

ီားမှ

ေ့်ရှင်ားရ

အစားို ရပဖစ်ရစရ ်

ရပဖ ငမ
် တ်တည်ကကည်မှု ပမြှငတ
် င်ရြားကကရ ် လိုအြ်ြါတယ်။

/အဖွျှို့အစည်ားအ

ီား

ီားက တ ဝ ်ရှြိုဂဂ လ်မျ ား ေ့ ပြည်

ူလူထအ
ို ကက ား

ယံိုကကည်မှု တည်ရဆ က်ကကရ ်လည်ား လိုြါတယ်။ အဂတလိုကစ
် ားမှုတိုက်ဖျက်
ရရားလိုြ်င ်ားမျ ားကို
ပြည်

ဝိုင်ားဝ ်ားြူားရြါင်ား

ယ ” ြ ား် တိုင်

ရဆ င်ရွက်

ိုေ့ ပြည်

ရဆ င်ရွကက် က၍

“အဂတ

ြယ်ခွ

ူနှင်အတူ တက်ညီလက်ညီ ဆက်လက်ကက ားြမ်ား

ွ ားမည်ပဖစ်ရကက င်ား တင်ပြရင်ား ဂံိုားချ ြ်အြ်ြါတယ်။

အ ားလံိုားကို ရကျားဇူားတင်ြါတယ်။

လ ျှို့ဝှက်

