
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိငု်ငံထတာ် 

နိငု်ငံထတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ထေးထောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 

နိငု်ငံထတာ်ဝန်ကေီးချုြ် ဗုိလ်ချုြ်မှူးကေီးမင်းထအာင်လှိုင် 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ောအဂတိလိုေ်စားမှုတိုေ်ဖျေ်ထေးထန့ 

အေိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ထပြာကေားမည့်မိန့်ခွန်း  

( ၉- ၁၂- ၂၀၂၁ ) 

 ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့မှာ ကျနရာက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 

အဂတိလုိက်စားမှုတိုက်ဖျက်နရးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအေားအား 

တက်နရာက်လာကကနော ပြည်နထာင်စုအဆင့် တာဝေ်ရှိြုဂ္ဂိုလ်များ၊ 

တုိင်းနဒေကကီးနှင့် ပြည်ေယ်အစုိးရအဖဲွ့ ဝေ်ကကီးချုြ်များ၊ အထူးဖိတ်ကကား 

ထားနော ဧည့်ေည်နတာမ်ျားအားလံုးကိ ု မဂဂလာအနြါင်းေဲ့ ပြည့်စုံ 

ကကြါနစနကကာင်း ဆုမွေ်နကာင်းနတာင်း နှုတ်ခွေ်းဆက်ေအြ်ြါတယ်။ 

 ကုလေမဂ္ဂအနထွနထွညီလာခံက ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ နအာက်တုိဘာလ 

၃၁ ရက်နေ့ ဆံုးပဖတ်ချက်အမှတ် ၅၈ / ၄ ေဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ကို 

အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်နရးနေ့အပဖစ် ေတ်မှတ်ခ့ဲ 

ြါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်နရးအေိအပမင်များ ကျယ်ပြေ့် 

လာနစနရး၊ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်နရးေဲ ့တားဆီးကာကွယ်နရးအြုိင်း 

တ့ုိမှာ ကုလေမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ ေနဘာတူစာချုြ်ရဲ့ အဓိကကျတ့ဲ 

အခေ်းကဏ္ဍများကို ြုိမိုေိရှေိားလည်နစဖိုအ့တွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 

အဂတိလုိက်စားမှုတိုက်ဖျက်နရးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအေားများကိ ု

ကမ္ဘာတစ်ဝေ်းမှာ ကျင်းြပြုလုြ် လျက်ရှိြါတယ်။ 



 

 

 

 ဒါနကကာင့် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာအဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်နရးနေ့ 

အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအေားများကုိ ကမ္ဘာ့အေုိက်အဝေ်းအတွင်း ကွေ်ဗင်းရှင်း 

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများေည်းတူ မိမိတ့ုိပမေ်မာနိုင်ငံမှာလညး် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစပြီး 

ခမ်းေားေိုက်ပမိုက်စွာ ကျင်းြနိုင်ခဲ့ြါတယ်။ ယခုနှစ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ 

ကြ်နရာဂါနကကာင့် လူြုဂ္ဂိုလ်များတက်နရာက်တ့ဲ အခမ်းအေားမဟုတ်ဘ ဲ

Virtual Format ေဲ့ော ကျင်းြရပခင်းပဖစ်ြါတယ်။ 

 ကုလေမဂ္ဂကချမှတ်ထားတ့ဲ ၂၀၃၀ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွ့ပဖိုး 

တိုးတက်မှု ြေ်းတုိင်များ(SDGs)ရဲ့ ြေ်းတုိင်-၁၆ မှာ အဂတိလိုက်စားမှု 

တုိက်ဖျက်နရးရဲ့ အနရးကကီးတ့ဲအခေ်းကဏ္ဍအပဖစ် “စဉ်ဆေ်မပြတ်ဖံွ့ဖဖိုး 

တိုးတေ်မှုအတွေ် ဖငိမ်းချမ်း၍ အားလုံးြါဝင်နိုင်ထသာ အဖွဲ့အစည်းများ 

တိုးတေ်ထစထေး၊ အားလုံးအတွေ် တေားမျှတမှုပဖစ်ထြါ်ထစထေးနှင့် 

အဆင့်တိုင်း၌ ေိထောေ်၍ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုေှထိသာ လူတိုင်း 

အေျုံးဝင်သည့် အဖဲွ့အစည်းများ ေူထောင်ထေး” ကုိ နဖာ်ပြထားြါတယ်။ 

အစိုးရဌာေ/အဖွဲ့အစည်းများအနေေဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်နရး 

လုြ်ငေ်းများ အနကာင်အထည်နဖာ်မှုကို အမျ ို းေားနရးတာဝေ်တစ်ရြ် 

အပဖစ် ခံယူပြီးနဆာင်ရွကပ်ခင်းအားပဖင့် နုိင်ငံအတွင်း ေေ့်ရှင်းတ့ဲအစုိးရေဲ့ 

နကာင်းမွေ်တဲ့ အုြ်ချုြ်နရးစေစ် ပဖစ်ထွေ်းပြီး တိုးတက်ောယာတဲ့ 

နိုင်ငံနတာက်ို တည်နဆာက်နိုင်မယ်လို့ ယံုကကည်မိြါတယ်။ 



 

 

 

 နကာင်းမွေ်တ့ဲအုြ်ချုြ်နရးစေစ်ကုိ ြံုနဖာ်ရာမှာ အဂတိလုိက်စားမှု 

တုိက်ဖျက်နရးကလည်း အနရးြါေလုိ နုိင်င့ံဝေ်ထမ်းများေဲ့ အဖဲွ့အစည်းများ 

အတွင်း ကျင့်ဝတ်ေိက္ခာနစာင့်ထိေ်းမှု တည်နဆာက်ပခင်းေဲ ့အများယံုကကည်မှု 

တည်နဆာက်ပခင်းတို့လည်း လုိအြ်ြါတယ်။ နိုင်ငံ့ဝေ်ထမ်းနတွဆုိတာ 

နိုင်ငံနတာေ်ဲ့ ပြည်ေူများအကကားက နြါင်းကူးတံတား ပဖစ်ြါတယ်။ 

နိုင်ငံနတာ်အနြါ် ပြည်ေူများရဲ့ ယုံကကည်မှုနတွရရှိဖို ့အတွက်ဆိုရင် 

ဝေ်ထမ်းနတွအနေေဲ့ အဂတိတရားကင်းပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းေဲ့ 

ကျင့်ဝတ်နတွကို လုိက်ောနဆာင်ရွကက်ကရမှာ ပဖစ်ြါတယ်။ 

 အဲ့ဒီလုိလိုက်ောဖိုအ့တွက် ပြည်နထာင်စုရာထူးဝေ်အဖွဲ့က နုိင်ငံ့ 

ဝေ်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ စံတေ်ဖုိးများကုိ ထုတ်ပြေ်နကကညာခ့ဲပြီးပဖစ်ြါတယ်။ 

အဆုိြါ စံတေ်ဖိုးများရဲ့ အဓိကရည်ညွှေ်းထားတာကနတာ့ ဝေ်ထမ်းနတွ 

အနေေဲ့ လုြ်ငေ်းတာဝေ် ထမ်းနဆာင်ရာမှာ ြွင့်လင်းပမင်ောမှုရှိပခင်း၊ 

တာဝေ်ယူမှုေဲ့ တာဝေ်ခံမှုရှိပခင်း၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းပခင်း၊ အဂတိ 

ကင်းရှင်းပခင်းေဲ့ တရားမျှတစွာနဆာင်ရွက်ပခင်းအစရိှတ့ဲ အနပခခံကျင့်ဝတ် 

စံတေ်ဖိုးများကို အဓိကလက်ကိငု်ထားနစဖ့ုိ ရည်ရွယ်လမ်းညွှေ်ထားတာ 

ပဖစ်လို့ ဝေ်ထမ်းအားလံုး နလးစားလုိက်ောဖို့ လုိအြ်ြါတယ်။ 

 အဂတိလုိက်စားမှု၊ အဂတိတရားဆုိတ့ဲ အေံုးအနှုေ်းေဲ့ြတ်ေက်တ့ဲ 

အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိချက်နတွ၊ မလုြ်ဖ့ုိတားပမစ်ဆံုးမတာနတွဟာ ကျွေ်နတာ်တ့ုိ 

ပမေ်မာ့ယဉ်နကျးမှုေယ်ြယ်မှာ ဗုဒ္ဓတရားနတာ်များရဲ့ အဆံုးအမနတွေဲ့အညီ 

နှစ်နြါင်းများစွာကတည်းက တည်ရိှနေခ့ဲတာ ပဖစ်ြါတယ်။  



 

 

 

 အဂတိတရား(၄)ြါးဆုိတာကုိ နတာ်နတာ်များများ ေိကကြါတယ်။  

ဆန္ဒဂတိ    - ချစ်ေည်ပဖစ်၍ ဘက်မလုိက်ေင့်ေည်ကို   လိုက်၍ မပြု  

   လုြ်ေင့်တာကုိ ပြုလုြ်မိပခင်း။ 

ထေါသဂတိ   - မုေ်းေည်ပဖစ်၍ ဘက်မလိုက်ေင့်ေည်ကိုလိုက်၍ မပြု 

   လုြ်ေင့်တာကုိ ပြုလုြ်မိပခင်း။ 

ဘယာဂတိ   - နကကာက်ေပဖင့် ဘက်မလိုက်ေင့်ေည်ကိုလိုက်၍ မပြု

   လုြ်ေင့်တာကုိ ပြုလုြ်မိပခင်း။ 

ထမာဟာဂတိ - နတွနဝေပဖင့် ဘက်မလိုက်ေင့်ေည်ကို လိုက်၍ မပြု

   လုြ်ေင့်တာကုိ ပြုလုြ်မိပခင်း။ 

တို့ြဲ ပဖစ်ြါတယ်။ ဒါနကကာင့် အဂတိတရားဆုိတဲ့ အဓိြ္ပာယ်ဟာ ပမေ်မာ့ 

ယဉ်နကျးမှုေယ်ြယ်မှာ ကမ္ဘာထက် ြုိမိုကျယ်ပြေ့်ေက်ေဲတယ်လ့ုိ နပြာလုိ 

ြါတယ်။ 

 အဂတိလုိက်စားမှုဟာ နုိင်ငံနရးေယ်ြယ်၊ စီးြွားနရးေယ်ြယ်၊ 

အုြ်ချု ြ်မှုေယ်ြယ်နတွမှာ နငွနကကးဆုိင်ရာ အဂတိလုိက်စားမှု အပြုအမူများ၊ 

နိုင်ငံြိုင်ြစ္စည်းေဲ့ေက်ဆိုင်တဲ့ အဂတိလုိက်စားမှုအပြုအမူများ၊ လူေား 

အရင်းအပမစ်ေဲ့ေက်ဆုိင်ေည့် အဂတိလုိက်စားမှုအပြုအမူများ၊ လုြ်ြုိင်ခွင့် 

အာဏာေဲ့ေက်ဆုိင်တ့ဲ အဂတိလုိက်စားမှုအပြုအမူများစတ့ဲ ြံုစံအမျ ို းမျ ို းေဲ့ 

ပဖစ်ြွားနေတာပဖစ်ြါတယ်။ ဒါနကကာင့် ကဏ္ဍအေီးေီးမှာ နုိင်ငံနတာ်ရဲ့ 

တာဝေ်နတွကို ထမ်းနဆာင်နေတဲ့ ဝေ်ထမ်းနတွဟာ အဂတိလိုက်စားမှု 

ပဖစ်နြါ်နစတ့ဲ အပြုအမူနတွကုိနရှာင်ရှားပြီး အများပြည်ေူအကျို းစီးြွားကုိ 

ဦးတည်ချက်ထား လုြ်နဆာင်ဖို့ လုိအြ်ြါတယ်။ 



 

 

 

 တကယ်နတာ့ အဂတိလုိက်စားမှုဆုိတာဟာ အများပြည်ေူအကျို း 

စီးြွားနဆာင်ရွက်ရေ် မိမိကုိယံုကကည်အြ်နှင်းထားတ့ဲ လုြ်ြုိင်ခွင့်အာဏာကုိ 

အေံုးချပြီး မိမိအကျို းစီးြွားအတွက် အလဲွေံုးစားပြုလုြ်ပခင်း ပဖစ်ြါတယ်။ 

လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအား လုြ်ြုိင်ခွင့်၊ ချင့်ချေ်ိနုိင်ခွင့် အလွေ်အကျွအံြ်နှင်း 

ထားပခင်း၊ ချင့်ချေိ်နိုင်မှုလုြ်ြိုင်ခွင့်ေဲ့ြတ်ေက်ပြီး ရှုြ်နထွးတဲ ့ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ ချမှတ်ထားပခင်း၊ ချင့်ချေိ်နဆာင်ရွကမ်ှုကို ထိနရာက်စွာ 

နစာင့်ကကည့်စစ်နဆးတ့ဲ ေည်းစေစ်များမရိှပခင်း၊ မိမိတ့ုိရဲ့ဆံုးပဖတ်ချက်အတွက် 

တာဝေ်ယူမှုမရှိပခင်းတ့ုိဟာ အဂတိလိုက်စားမှု ြိုမိပုဖစ်ြွားနိုင်နကကာင်း 

နတွ့ရိှရြါတယ်။  

 အဂတိလုိက်စားမှု ပြဿောများကုိ နပဖရှင်းနဆာင်ရွကရ်ာမှာ 

နိုင်ငံနတာအ်စုိးရရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတုိက်ဖျက်နရးအနြါ် စိတ်ဆန္ဒ 

ပြင်းပြစွာေဲ့ မူဝါဒချမှတ်နဆာင်ရွကန်ိုင်ဖ့ုိလိုေလို ဥြနဒမူနဘာင် ခိုင်မာ 

နရးကလည်း အနရးကကီးြါတယ်။ ဒါနကကာင့် မိမိတ့ုိအစိုးရ လက်ထက်မှာ 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်နရး ေည်းဥြနဒကို ပြဋ္ဌာေ်းနြးနိုင်ခဲ့ပြီး 

အေိြညာနြးပခင်း၊ တားဆီးကာကယွ်ပခင်းေဲ့ အနရးယူနဆာင်ရွကပ်ခင်း 

တို့ကုိ အဂတိလိုက်စားမှုတုိက်ဖျက်နရး မဟာဗျူဟာစီမံချက် နရးဆဲွ 

အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိြါတယ်။ 



 

 

 

 အဂတိလုိက်စားမှုဟာ နုိင်ငံဖံွ ပ့ဖိ းုတုိးတက်မှုေဲ ့တည်ပငိမ်နအးချမ်းမှုကုိ 

ဘက်နြါင်းစုံမှ ထိခိုက်နစနိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံနတာ်အတွင်း အဂတိ 

လိုက်စားမှုကကီးများကို နဖာ်ထုတ်ပြီး ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ဥြနဒေဲ့အညီ 

အနရးယူခ့ဲတ့ဲအပြင် အစုိးရဌာေ/အဖဲွ့အစည်းများအတွင်း အဂတိလုိက်စားမှု 

တားဆီးကာကွယ်နရးအဖဲွ့(Corruption-Prevention Unit)များကုိလည်း 

စေစ်တကျအနကာင်အထည်နဖာ်ဖွဲ့စည်းမှုများ ပြုလုြ်နိုင်ခဲ့တ့ဲအတွက် 

ဌာေများမှာ အဂတိလုိက်စားမှုများ ယခုထက် နလျာ့ေည်းကျဆင်းလာမှာ 

ပဖစ်ြါတယ်။ 

 လူ့အဖဲွ့အစည်းအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုကို လက်မခံတဲ့ 

နပဖာင့်မတ်တည်ကကည်မှုရှိတဲ့ ယဉ်နကျးမှုတစ်ရြ် ပဖစ်ထွေ်းလာနစဖို ့

အတွက် ပြည်ေူလူထုတစ်ဦးချင်းစီက အဂတိလုိက်စားမှု တုိက်ဖျက် 

နရးလုြ်ငေ်းနတွမှာ ြါဝင်မှော မိမိလုြ်ငေ်းခွင်၊ မိမိနေထုိင်ရာ လူမှု 

ြတ်ဝေ်းကျင်ကို ရိုးေားနပဖာင့်မတ်မှုေဲ့ အဂတိကင်းစင်နော လူမှု 

အေုိက်အဝေ်းတစ်ခု တည်နဆာက်နိုင်မှာပဖစ်ြါတယ်။ 

 အဂတိလုိက်စားမှုပြဿောများကို စိစစ်အကဲပဖတ်ပခင်း၊ ပြုပြင် 

နပြာင်းလဲနရးများကုိ နရးဆဲွအနကာင်အထည်နဖာ်ပခင်းတ့ုိမှာ ပြည်ေူလူထု 

ြါဝင်နဆာင်ရွကလ်ာနရးဟာ အဂတိလုိက်စားမှု တားဆီးကာကယွ်နရး 

မဟာဗျူဟာနတွမှာ အနရးကကီးတ့ဲ အစိတ်အြိုင်းပဖစ်တယ်ဆိုတာ နဖာ်ပြ 

လိုြါတယ်။ အဂတိလုိက်စားမှုကို နလျှာခ့ျဖို့ရည်ရွယ်တ့ဲ မည်ေည့် 

အစီအစဉ်မဆို အဂတိလိုက်စားမှုနကကာင့် ထိခိုက်ေစ်ောေူများအား 

ြါဝင်ြတ်ေက်ခွင့်ရဖ့ုိ အနရးကကီးြါတယ်။ ညွှေ်ကကားချက်နတွ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းနတွကို အများပြည်ေူလွယ်ကရူှင်းလင်းစွာ ေိေားလည်တဲ့ 

နဖာ်ပြချက်နတွေဲ့ ပြုပြင်ဖို့နတွလည်း ြါဝင်လာမှာပဖစ်ြါတယ်။ 



 

 

 

 ေိဂုံးချုြ်အနေေဲ့ နပြာကကားလိုတာကနတာ့ ပမေ်မာနိုင်ငံမှာ 

အဂတိကင်းစင်တဲ့ လူ့အေိုင်းအဝိုင်းပဖစ်လာနရးမှာ ရှိနေဆဲပဖစ်တဲ့ 

အဂတိလုိက်စားမှုနတွ နလျာ့ြါးေွားနအာင် အဂတိလုိက်စားမှုပဖစ်စဉ်နတွကုိ 

စုံစမ်းစစ်နဆးအနရးယူရမှာပဖစ်ေလို နောင်အောဂတ်မှာလည်း အဂတိ 

လုိက်စားမှုကင်းစင်တ့ဲ နုိင်ငံနတာ်တစ်ရြ်ပဖစ်နစနရးအတွက် အစုိးရဌာေ/ 

အဖဲွ့အစည်းအေီးေီးက တာဝေ်ရိှြုဂ္ဂိုလ်များေဲ့ ပြည်ေူလူထုတစ်ရြ်လံုးက 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်နရးလုြ်ငေ်းများကို တက်ညီလက်ညီပဖင့် 

ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်ကကြါရေ် အနလးအေက်တုိက်တွေ်းရင်း အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ 

အဂတိလုိက်စားမှု တုိက်ဖျက်နရးနေ့ကိ ုဂုဏ်ပြုအြ်ြါတယ်။ 

 အားလံုးကိုနကျးဇူးတင်ြါတယ်။ 


