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လ   ျှို့ဝှက် 

အဂတ လ ိုက်စ ားမှုတ ိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရငှ် ဥကကဋ္ဌမှ  

အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရ  အဂတ လ ိုက်စ ားမှု တ ိုက်ဖျက်ရရားရ ေ့အထ မ်ားအမတှ် 

အခမ်ားအ  ားတငွ် အဂတ လ ိုက်စ ားမှု တ ိုက်ဖျက်ရရား 

လိုြ်င ်ားမျ ားနငှ ်စြလ်ျဉာ်း၍ အရက င်အထည်ရဖ ်  

ရဆ င်ရွက်ရ မှုမျ ားက ို ရှငာ်းလင်ားတင်ပြချက်  

(၂၀၂၁ ခိုနစှ်၊ ဒီဇင်ဘ လ ၉ ရက်) 
 

၁။ ရလားစ ားအြ်ြါရ   န ိုင်ငံရတ ်စီမအံိုြ်ချ ြ်ရရားရက င်စီ ဥကကဋ္ဌ၊ န ိုင်ငံရတ ် 

ဝ ်ကကီားချ ြ်နှင တ်ကွ ကကရွရ က်ချာီးပမြှင ်ရြားကကြါရ   ပြည်ရထ ငစ်ိုတရ ားလွှတ် 

ရတ ခ်ျ ြ် ပြည်ရထ ငစ်ိုတရ ား ူကကာီးချ ြ၊် ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကာီးမျ ား၊ တ ိုင်ားရဒ  

ကကာီး/ပြည် ယ် အစ ိုားရအဖွ ျှို့ ဝ ်ကကာီးချ ြ်မျ ား၊ အထာူးဖ တ်ကက ားထ ားရ   ဧည ် ည်                                                                                                                                                   

ရတ ်မျ ား အ ားလံိုားက ို မဂဂလ ြါလ ိုေ့ နှုတ်ခွ ်ားဆက ်အြ်ြါတယ်။ 

၂။ ကျွ ်ရတ ်ကရတ   အဂတ လ ိုက်စ ားမှု တ ိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင်ဥကကဋ္ဌ ဦားတင်ဦား 

ပဖစ်ြါတယ်။ ကျွ ်ရတ  ်အရ   ေ့ ရက ်မရှငရ် ျှို့ အဂတ လ ိုက်စ ားမှု တ ိုက်ဖျက်ရရား 

ဆ ိုင်ရ  လိုြ်င ်ားမျ ားနှင ်စြ်လျဉ်ား၍ အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက်ရ မှုမျ ားက ို 

ရှင်ားလငာ်းတင်ပြ ွ ားမှ  ပဖစ်ြါတယ်။ အဂတ လ ိုကစ် ားမှုတ ိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင် 

အရ   ေ့ အဂတ လ ိုကစ် ားမှုမျ ားက ို အ  ြည ရြားပခင်ား၊ တ ားဆီားက ကယွ်ပခင်ား၊ 

စံိုစမ်ားစစ်ရဆား အရရားယူပခင်ား  ည်ားလမ်ားမျ ားပဖင ် တ ိုကဖ်ျက်န ိုင်ရ ်အတွက် 

မဟ ဗျျူဟ စီမခံျက်(၂၀၁၈-၂၀၂၁)က ို နှစ်စဉ်လိုြ်င ်ား အစီအစဉ်မျ ား ချမှတ် 

အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်လျက်ရှ ြါတယ်။ အဂတ လ ိုက်စ ားမှုတ ိုက်ဖျက်ရရား 

မဟ ဗျျူဟ စီမခံျက်(၂၀၂၂-၂၀၂၅)က ိုလည်ား ရရားဆွ ပြာီး နှစ်စဉ်လိုြ်င ်ားအစီအစဉ် 

မျ ား ချမှတ်က  အဂတ လ ိုကစ် ားမှုတ ိုက်ဖျက်ရရား လိုြင် ်ားမျ ားက ို အ ား ွ ် 

ခွ ်စ ိုက် ကက  ားြမ်ားရဆ င်ရွက် ွ ားမှ ပဖစ်ရကက င်ား တင်ပြအြ်ြါတယ်။ 
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၃။ ပမ ်မ န ိုငင်ံဟ  ကိုလ မဂဂ အဂတ လ ိုကစ် ားမှုတ ိုကဖ်ျက်ရရားက ွ်ဗင်ားရှင်ား 

(United Nations Convention Against Corruption)ရ ျှို့ အခ ်ား (၂)၊ အြ ိုဒ် ၅ ြါ 

ပြဋ္ဌ  ်ားချက်မျ ားအရ န ိုငင်ံတက စံနှု ်ားမျ ားနှင ်အည ီရရားဆွ ထ ားတ    အဂတ လ ိုက် 

စ ားမှုတ ိုကဖ်ျက်ရရား ဥြရဒက ို ၂၀၁၃ ခိုနှစ် ဩဂိုတ်လ ၇ ရကရ် ေ့မ ှ ပြဋ္ဌ  ်ားခ  ြါ 

တယ်။ အဆ ိုြါ ဥြရဒရ ျှို့ ြိုဒ်မ ၇၊ ၉ နှင  ် ၁၀တ ိုေ့ြါ ပြဋ္ဌ  ်ားချက်မျ ားအရ အဂတ  

လ ိုက်စ ားမှုတ ိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင်က ို ၂၀၁၄ ခိုနှစ်၊ ရဖရဖ ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်ရ ေ့မှ  

စတင်ဖွ ျှို့စည်ားခ  ြါတယ်။ 

၄။ ပမ ်မ န ိုငင်ံဟ  ကိုလ မဂဂ အဂတ လ ိုကစ် ားမှုတ ိုကဖ်ျက်ရရားက ွ်ဗင်ားရှင်ား 

အဖွ ျှို့ဝငန် ိုင်ငံပဖစ်တ  အတွက် က ွ်ဗင်ားရှင်ားပြဋ္ဌ  ်ားချက်မျ ားက ို လ ိုက ် ရဆ င်ရွက် 

လျကရ်ှ ြါတယ်။ အဖွ ျှို့ဝငန် ိုင်ငံအချင်ားချငာ်းရ ျှို့ ၅ နှစ် တစ်ကက မ်  ံိုား ြ်ရရား 

လိုြ်င ်ားစဉ်မ ှ ဒိုတ ယစက်ဝ ်ားအထ  ြါဝငရ်ဆ ငရ်ွကန် ိုငခ်  ြါတယ်။  

၅။ ကိုလ မဂဂ အဂတ လ ိုက်စ ားမှုတ ိုက်ဖျက်ရရားကွ ်ဗင်ားရှင်ားက ပြ ်လည် ံိုား ြ် 

ရရားလိုြ်င ်ားစဉ်ရ ျှို့ ပမ မ် န ိုင်ငံအရြေါ် အကကံပြ ချက်မျ ားအရ န ိုငင်ံနှင ်လ ိုက်ရလျ  

ညီရထွမှုရှ တ   စတိုတထအကက မ် အဂတ လ ိုက်စ ားမှုတ ိုက်ဖျက်ရရားဥြရဒက ို ပြင်ဆင် 

ရရားဆွ ပြာီး ၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ ဇ ွ်လ ၂၁ ရကရ် ေ့မ ှ ပြဋ္ဌ  ်ားန ိုငခ်  ြါတယ်။ 

န ိုင်ငံရတ ်စီမံအိုြ်ချ ြ်ရရားရက င်စီ ဥကကဋ္ဌ၊ န ိုင်ငံရတ ်ဝ ်ကကီားချ ြ်နှင အ်ခမ်ားအ  ား  ိုေ့ 

တက်ရရ က်လ ကကရ   ဧည ် ည်ရတ ်ကကာီးမျ ားခင်ဗျ ား- 

၆။ ရက ်မရှင်ကလည်ား စတိုတထအကက မ် ပြင်ဆင်ရရားဆွ ခ  တ   အဂတ လ ိုကစ် ားမှု 

တ ိုက်ဖျက်ရရားဥြရဒြါ ပြဋ္ဌ  ်ားချက်မျ ားက ို ထ ရရ က်စွ  အရက င်အထည်ရဖ ် 

ရဆ င်ရွကန် ိုင်ရ ်၊ လက်ရတွျှို့ရဆ င်ရွက်ရ တွင် ကက ံရတွျှို့ရ ည ် အခက်အခ  

မျ ားနှင ် အ ား ည်ားချက်မျ ားက ို ကိုစ ားန ိုင်ရ ်အတွက် ယခိုနှစ်အတွင်ား အဂတ  

လ ိုက်စ ားမှု တ ိုက်ဖျက်ရရား  ည်ားဥြရဒအ စ်က ို ပြ ်လည်ပြငဆ်င်ရရားဆွ  ပြဋ္ဌ  ်ား 

န ိုငခ်  ြါတယ်။ 
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၇။ ဒါ  အပြင် အဂတ လ ိုကစ် ားမှု တ ိုက်ဖျက်ရရားဥြရဒ ြိုဒ်မ ၁၇(ည)အရ အမျ ား 

ပြည် ူတ ိုေ့ရ ျှို့ ထ ခ ိုက ်စ်  မှုမျ ားအတွက် ထိုတ်ရဖ ်တ ိုင်ကက ားမှုယနတရ ား ြ ိုမ ို 

အ ားရက င်ားလ ရစရ ်၊ တ ိုင်ကက ား တင်ားရြား ူမျ ားအ ား အက အကယွ်ရြားရရား 

အတွက် အက အကယွ်ရြားရရားဥြရဒ ပြဋ္ဌ  ်ားန ိုင်ရရားက ိုလည်ား စီစဉရ်ဆ င်ရွက် 

လျကရ်ှ ြါတယ်။ 

၈။ မ မ တ ိုေ့န ိုင်ငံအတွင်ားမှ  အပမစ်တွယ်ရ တ   အဂတ လ ိုက်စ ားမှုမျ ား  ေ့ န ိုင်ငံရတ ်၏ 

ဘဏ္ဍ ရငရွကကား၊ ြစစည်ား  ေ့ြ ိုင်ဆ ိုင်မှုမျ ား ထ ခ ိုက် စ်   ြျက်စီားဆံိုားရံှုားမှုမျ ားက ို 

အဂတ လ ိုကစ် ားမှု တ ိုကဖ်ျက်ရရားဥြရဒ  ေ့ က ိုင်တွယ်ရပဖရှင်ား ရဆ င်ရွက်ရမှ  

ပဖစ်ြါတယ်။ တစ်ချ   ်တည်ားမှ ြ  န ိုင်ငံတစ်ဝ ်ားရှ  အဂတ လ ိုက်စ ားမှုမျ ား ရလျ   ည်ား 

ကျဆင်ားရစရရားအတွက် အဂတ လ ိုက်စ ားမှု တ ားဆီားက ကယွ်ရရား လိုြ်င ်ားမျ ား 

က ိုလည်ား ထ ရရ က်စွ  ရဆ င်ရွက ်ွ ားရ ်လည်ား လ ိုအြ်ြါတယ်။ 

၉။ ဒါရကက င ် ရက ်မရှင်ရ ျှို့ မလူလိုြင် ်ားတ ဝ ်မျ ားအပြင် ြ ိုမ ိုကျယ်ပြ ေ့်တ   

န ိုငင်ံတက  ဆက်ဆံရရား  ေ့ စစ်ရဆားရရားလိုြင် ်ား တ ဝ ်မျ ားအ ား ထ ရရ က်စွ  

ရဆ င်ရွက်န ိုင်ရ ်အတွက် အဂတ လ ိုက်စ ားမှုတ ိုက်ဖျက်ရရားရက ်မရှင်ရံိုားက ို ယခိုနှစ် 

အတွင်ား ရက ်မရှင်ရံိုားအဖွ ျှို့နငှ ် ဦားစီားဌ  (၃)ခိုတ ိုေ့ပဖင  ်ပြင်ဆင်ဖွ ျှို့စည်ားခ  ြါတယ်။   

၁၀။ ရက ်မရှင်ဟ  အဂတ လ ိုက်စ ားမှု တ ိုကဖ်ျက်ရရားက ွ်ဗင်ားရှင်ားြါ ပြဋ္ဌ  ်ား 

ချက်မျ ားက ို လ ိုက်  အရက ငအ်ထည်ရဖ ် ရဆ ငရ်ွကရ် ် ဖွ ျှို့စည်ားထ ားတ   

အဖွ ျှို့အစည်ားလည်ား ပဖစ်ြါတယ်။ အဂတ လ ိုကစ် ားမှု တ ိုကဖ်ျက်ရရား ဥြရဒြိုဒ်မ 

၃(က)(၁)နှင (်၂)တ ိုေ့ြါ ပြဋ္ဌ  ်ားချကမ်ျ ားအရ ရ ထာူးတ ဝ ်က ို အလွ  ံိုားစ ားပြ ပြာီး 

ဥြရဒလိုြ်ထံိုားလိုြ ်ည်ား၊ စည်ားမျဉ်ားစည်ားကမ်ားမျ ားနှင ်အညီ ရဆ င်ရွကပ်ခင်ား မရှ  

တ   က စစရြမ်ျ ား၊ န ိုင်ငံရတ ၏် ဘဏ္ဍ ရငွ၊ ြစစည်ားနှင ် ြ ိုင်ဆ ိုင်မှုမျ ားက ို ထ ခ ိုက် 

 စ်  ြျက်စီားဆံိုားရံှုားရစ ည ် က စစရြ်မျ ားက ို စံိုစမာ်းစစ်ရဆားပြာီး ဘက်လ ိုက်မှုမရှ ဘ  

ဥြရဒနှင ်အညီ အရရားယူရဆ င်ရွက်လျကရ်ှ ြါတယ်။  
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န ိုင်ငံရတ စ်ီမံအိုြ်ချ ြ်ရရားရက င်စီဥကကဋ္ဌ၊ န ိုင်ငံရတ ်ဝ ်ကကာီးချ ြန်ှင ် အခမ်ားအ  ား 

  ိုေ့ တက်ရရ က်လ ကကရ   ဧည ် ည်ရတ ်ကကာီးမျ ားခင်ဗျ ား - 

၁၁။ အဂတ လ ိုကစ် ားမှုတ ိုက်ဖျက်ပခင်ားဟ  န ိုငင်ံရတ ်ဖွံျှို့ပဖ  ားတ ိုားတက်ရရားအတွက် 

အကကီားမ ားဆံိုား အတ ားအဆီားမျ ားအ က် တစ်ခိုက ို ဖယ်ရှ ားပခင်ားပဖစ်ြါတယ်။ 

ကိုလ မဂဂက ချမတှ်ထ ားတ   ၂၀၃၀ စဉဆ်ကမ်ပြတ် ဖွံျှို့ပဖ  ားတ ိုားတကရ်ရား 

ရည်မှ ်ားချက ်ြ ာ်းတ ိုင်မျ ား (SDGs) မှ လည်ား အဂတ  လ ိုကစ် ားမှုတ ိုကဖ်ျက်ရရားရ ျှို့ 

အရရားြါမှုက ို ြ ာ်းတ ိုင် (၁၆)မ ှ ရဖ ်ပြထ ားြါတယ်။ ပမ မ် န ိုင်ငံရ ျှို့ ရရရှည် 

တည်တံ ခ ိုင်ပမ ပြီား ဟ ်ချက်ညီတ   ဖွံျှို့ပဖ  ားတ ိုားတက်မှုစီမကံ  ်ား(MSDP) ၂၀၁၈-၂၀၃၀၊ 

မဏ္ဍ  င်(၁)၊ ပင မ်ားချမ်ားရရား  ေ့တည်ပင မ်မှုရ ျှို့ မဟ ဗျျူဟ  ၁-၄ မှ လည်ား ရက င်ားမွ ်တ   

အိုြ်ချ ြမ်ှု၊ အဖွ ျှို့အစည်ားမျ ားရ ျှို့ စွမ်ားရဆ င်မှု  ေ့ အဆင ်တ ိုင်ားမှ  ဆံိုားပဖတ်ချက်မျ ား 

ထ ရရ က်စွ  ချမှတ်န ိုင်မှုတ ိုေ့ တ ိုားတကလ် မှ ပဖစ်ြါတယ်။ ပြည် ူူ့ဝ ်ထမာ်းရတွ၊ 

န ိုငင်ံ ဝ ်ထမာ်းရတွ၊ အရြ်ဖက်အဖွ ျှို့အစည်ားရတွအရ   ေ့ြါ အဂတ ကင်ားစင်စွ   ေ့ 

စွမ်ားရဆ င်ရည် ပမင ်မ ားမ ှ်က ်စွ  န ိုငင်ံ အကျ   ား ယ်ြ ိုားတ   အရလ အကျင ်ရက င်ား 

ရတွ ပဖစ်လ ရအ င်လည်ား ရည်မ ှ်ားရဆ ငရ်ွက်လျကရ်ှ ြါတယ်။ 

၁၂။ ဒါရကက င ် ရက ်မရှင်ဟ  န ိုင်ငံရတ ်စီမအံိုြခ်ျ ြ်ရရားရက င်စီရံိုား  ိုေ့ တင်ပြ 

ခွင ်ပြ ချကအ်ရ အဂတ လ ိုက်စ ားမှု တ ားဆီားက ကယွ်ရရားလိုြင် ်ားမျ ားက ို ြ ိုမ ို 

ထ ရရ က်စွ  ရဆ င်ရွက်န ိုင်ရ ်အတွက် ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကီားဌ  / အဖွ ျှို့အစည်ား 

(၃၇)ခိုတ ိုေ့မှ  အဂတ လ ိုကစ် ားမှု တ ားဆီားက ကွယ်ရရားအဖွ ျှို့ (Corruption 

Prevention Unit)မျ ား ဖွ ျှို့စညာ်းထ ားပြာီး ပဖစြ်ါတယ်။ 

၁၃။ CPU အဖွ ျှို့မျ ားရ ျှို့ လိုြင် ်ားတ ဝ ်ရတွဟ  ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကာီးမျ ားရ ျှို့ 

ရခါင်ားရဆ င်မှု  ေ့ စီမခံ ေ့်ခွ မှုအ ဏ တ ိုေ့ပဖင ်   ရအ င်ပမင်စွ  အရက င်အထည် 

ရဖ ်ရဆ ငရ်ွက်န ိုင်စွမ်ားရှ မှ ပဖစ်ြါတယ်။ CPU အဖွ ျှို့မျ ားက မ မ တ ိုေ့ရ ျှို့ လိုြ်င ်ား 
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တ ဝ ်မျ ားက ို ရအ င်ပမင်စွ  အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ ငရ်ွက်န ိုင်ပခင်ားပဖင ် 

မ မ တ ိုေ့ရ ျှို့ ဌ  မျ ားအတွင်ား ပဖစရ်ြေါ်ရ တ   အဂတ လ ိုကစ် ားမှုမျ ားက ို ထ ရရ က်စွ  

ရလ   ချန ိုင်မ ှပဖစ်ြါတယ်။ မ မ တ ိုေ့ဝ ်ထမ်ားမျ ားက ိုလည်ား အဂတ လ ိုက်စ ားမှုရကက င ် 

အရရားယူခံရမယ ် ထ ခ ိုက် စ်  မှုရတွ  ေ့ အင်အ ားပြ  ာ်းတီားမှုရတွ ရလျ  ြါား ွ ားမ ှ 

ပဖစ်ြါတယ်။ အကျ  ားဆက်အ ားပဖင ် ဝ ်ထမ်ားမျ ားက ို အဂတ လ ိုက်စ ားမှု အကျင ်ဆ ိုား 

ရဘားအနတရ ယ်မျ ားမှ ကင်ားရဝား ွ ားရစမည ်အပြင် န ိုငင်ံနှင ပ်ြည် ူတ ိုေ့၏ ဂိုဏ် 

  ကခ က ို ပမင မ် ားလ ရစမှ  ပဖစြ်ါတယ်။ ဒါ  အပြင်   ေ့်ရှင်ားရ   အစ ိုားရအပဖစ် 

ပြည် ူလူထိုရ ျှို့ ယံိုကကည်မှုက ို ြ ိုမ ိုရရှ န ိုင်မ ှ ပဖစြ်ါတယ်။ 

န ိုင်ငံရတ စ်ီမံအိုြ်ချ ြ်ရရားရက င်စဦကကဋ္ဌ၊ န ိုင်ငံရတ ်ဝ ်ကကာီးချ ြန်ှင ် အခမ်ားအ  ား 

  ိုေ့ တက်ရရ က်လ ကကရ   ဧည  ်ည်ရတ ်ကကာီးမျ ားခင်ဗျ ား - 

၁၄။ CPU အဖွ ျှို့မျ ားရ ျှို့ လိုြင် ်ားရဆ င်ရွကရ် တွင် အရထ က်အကူပြ မယ်  

Information and Communications Technology – ICT အရပခပြ ထ ားတ   အစ ိုားရ 

ဌ  /အဖွ ျှို့အစည်ားမျ ားမှ  ဝ ်ရဆ င်မှုရယူခ  တ   ပြည် ူမျ ားရ ျှို့ လက်က ိုင် 

တယ်လီဖို ်ားမျ ား  ိုေ့ SMS မှတစ်ဆင ် ရမားခွ ်ားမျ ား ရြားြ ိုေ့ရမားပမ ်ားပခင်ားပဖင ် အမျ ား 

ပြည် ူထံမှ တံိုေ့ပြ ်မှုရယူပခင်ား အစီအစဉ် (Public Feedback Programme- 

PFP)က ိုလည်ား Short Code “1111” အ ံိုားပြ ၍ န ိုဝင်ဘ လ ၁ ရက်ရ ေ့မှ စတင် 

 ံိုားစွ လျက်ရှ ြါတယ်။ ယရ ေ့အချ   ်ထ  ရက ်မရှင်အြါအဝင် ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကီား 

ဌ  / အဖွ ျှို့အစည်ား(၁၃)ခိုတ ိုေ့မှ  အ ံိုားပြ ရဆ င်ရွက်လျကရ်ှ ြါရကက င်ား တင်ပြအြ် 

ြါတယ်။ ယခိုလ ို ရဆ ငရ်ွကမ်ှုရတွက ို အမျ ားပြည် ူ   ရှ ရစဖ ိုေ့အတွက် 

ရက ်မရှင်ရ ျှို့ “အဂတ  ြယ်ခွ  ပြည်  ယ ဖ ိုေ့ ြာူးရြါင်ား ရဆ င်ရွက်ကကြါစ ိုေ့”

Facebook Page ၊ Website   ေ့ ပြ က်က ားရရားဝ ်ကကီားဌ  က ထိုတ်ရဝခ  တ   

 တင်ားစ ရတွမှ  အြတ်စဉ်ထည  ်ွင်ား ရဖ ်ပြလျက်ရှ ြါတယ်။  
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၁၅။ ဒါ  အပြင် ရက ်မရှင်အရ ပဖင ် ပြည်ရထ င်စိုဝ ်ကကီားဌ  /အဖွ ျှို့အစည်ားရတွမှ  

ဖွ ျှို့စည်ားထ ားတ   CPU အဖွ ျှို့မျ ားရ ျှို့ ရည်မ ှ်ားချက်တ ဝ ်မှ ြါဝငတ်   အဂတ လ ိုက် 

စ ားန ိုင်ရပခ အနတရ ယ်ရှ မှု ဆ ်ားစစ်ရလ လ ပခင်ား (Corruption Risk Assessment–

CRA)က ို အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက်န ိုင်ရရားအတွက် လ ိုအြ်တ    ည်ားြည  

အကူအညီမျ ား ြံ ြ ိုားလျကရ်ှ ရကက ငာ်းက ိုလည်ား တင်ပြလ ိုြါတယ်။   

၁၆။ ရက ်မရှင်အရ   ေ့ အဂတ လ ိုကစ် ားမှု တ ိုကဖ်ျက်ရရားက ို အမျ   ား  ားရရား 

တ ဝ ်တစ်ရြအ်ပဖစ် ရဆ င်ရွကရ် ်၊   ေ့်ရှင်ားရ  အစ ိုားရနှင ် ရက ငာ်းမွ ်ရ   

အိုြ်ချ ြရ်ရားပဖစ်ထ ွ်ား ရြေါ်ရြါက်ရစရ ်၊ တ ဝ ်ယူမှုတ ဝ ်ခံမှုနှင ် ြငွ ်လင်ား 

ပမင်  မှု ြ ိုမ ိုရှ ရစရ ်၊ န ိုငင်ံရတ ်ဘဏ္ဍ ရငွမျ ား ရလလငွ ဆ်ံိုားရံှုားမှု မရှ ရစရ ်၊ 

ပြည် ူလူထိုရ ျှို့ အကျ  ားစီားြွ ားမျ ားက ို ထ ခ ိုက်မှုမရှ ရစရရား အက အကယွ်ရြားရ ်၊ 

အဂတ လ ိုကစ် ားမှု ကျျူားလ ွ် ူမျ ားအ ား ထ ရရ ကစ်ွ  အရရားယူရ ်၊ အဂတ လ ိုက် 

စ ားမှု ကင်ားစင်တ   လူူ့အဖွ ျှို့အစည်ား ပဖစ်ရစရ ်တ ိုေ့က ို ကက  ားြမ်ားအရက င် အထည် 

ရဖ ်လျက်ရှ ြါတယ်။ ဒီလ ိုရဆ င်ရွက်ရ မှ  အစ ိုားရဝ ်ကကီား ဌ  /အဖွ ျှို့အစည်ားမျ ား  ေ့ 

အစ ိုားရ မဟိုတ်ရ   အဖွ ျှို့အစည်ားမျ ား၊ အရြဖ်က် အဖွ ျှို့အစည်ားမျ ား၊  တင်ား 

မဒီီယ မျ ား အြါအဝင် ပြည် ူလူထို တစ်ရြ်လံိုားကလည်ား စိုရြါင်ားအင်အ ားပဖင ် 

ဝ ိုင်ားဝ ်ားြူားရြါင်ား ရဆ င်ရွက်ရြားကကရ ် န ိုငင်ံရတ အ်စ ိုားရအရ   ေ့ န ှုားရဆ ်ထ ားပြာီး 

ပဖစ်ြါတယ်။ 

၁၇။ ယခိုနှစ ် အပြည်ပြည်ဆ ိုင်ရ  အဂတ လ ိုကစ် ားမှု တ ိုကဖ်ျက်ရရားရ ေ့ရ ျှို့ 

ရဆ င်ြိုဒ်က “Your Right, Your Role: Say no to Corruption” ဟူ၍ 

ချမတှ်ထ ားြါတယ်။ ပမ ်မ လ ို ဆီရလျ ်  ားလည်ရအ င် ပြ ဆ် ိုရလ င် “အဂတ  

ပငငာ်းြယ်ဖ ိုေ့  င ်ရ ျှို့ ကဏ္ဍနငှ ်တ ဝ ် ခံယစူ ိုေ့” ပဖစြ်ါတယ်။ န ိုငင်ရံတ စ်ီမ ံအိုြ်ချ ြ် 

ရရားရက ငစ်ီအရ   ေ့ က ိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရ ဂါရကက င ် ပြည် ူမျ ားရ ျှို့ လမူှုစီားြွ ားဘဝ 
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ထ ခ ိုက် စ်  မှုမျ ား ရလျ  ြါားရစရရားအတွက် စီမခံျက်မျ ား ရရားဆွ ချမှတ်ပြီား 

စ  ်ရခေါ်မှုမျ ားကက ားက အရက င်အထည်ရဖ ် ကက  ားြမ်ားရဆ င်ရွက်လျက်ရှ ြါတယ်။ 

အဂတ လ ိုကစ် ားမှုမျ ားက ို ရကျ ်လွှ ားန ိုင်ရ ်နှင ်   ေ့်ရှင်ားရ   အစ ိုားရပဖစ်ရစရ ် 

ဌ  အ ီား ီားမှ  ရပဖ င မ်တ်တည်ကကည်မှု ပမြှင တ်င်ရြားကကရ ် လ ိုအြြ်ါတယ်။ 

အစ ိုားရဌ  /အဖွ ျှို့အစည်ားအ ီား ီားက တ ဝ ်ရှ ြိုဂဂ  လ်မျ ား  ေ့ ပြည် ူလူထိုအကက ား 

ယံိုကကည်မှု တည်ရဆ က်ကကရ ်လည်ား လ ိုြါတယ်။  အဂတ လ ိုကစ် ားမှုတ ိုက်ဖျက် 

ရရားလိုြ်င ်ားမျ ားက ို ဝ ိုင်ားဝ ်ားြာူးရြါင်ား ရဆ င်ရွကက်က၍ “အဂတ  ြယ်ခ ွ 

ပြည်  ယ ” ြ ာ်းတ ိုင်  ိုေ့ ပြည် ူနှင ်အတူ တက်ညီလက်ညီ ဆကလ်က်ကက  ားြမ်ား 

ရဆ င်ရွက ်ွ ားမည်ပဖစ်ရကက ငာ်း တင်ပြရငာ်း   ဂံိုားချ ြ်အြ်ြါတယ်။ 

အ ားလံိုားက ို ရကျားဇာူးတင်ြါတယ်။  


