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ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး
စစ်ေဆးေရး
မဟာဗျဟာလုပ်ငန်းစီမံချက်
၂၀၁၈ -၂၀၂၂
“ြပည်သူ�ဘာစီမံခန်�ခွဲမတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရးထိန်းေကျာင်းေပး”
“Monitoring on Modern Public Finance Management”
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၅
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ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်၏ဥေယျာဇဉ်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ိုင်ငေ
ံ ရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် အုပ်ချပ်ေရး ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများှင့်အညီ
ြပည်သူြပည်သားများပိုင်ဆိုင်ေသာ အရင်းအြမစ်များကို အစိုးရက ြပည်သူများအတွက် ထိေရာက်
အကျးရှ
ိ ိစွာ

အသုံးြပမှင့်

ြပည်သူ�ဘာေငွစီမံခန်�ခွဲမအေပ

ြပည်သူများ၏ေမာ်မှန်းချက်သည်

ကီးမားလာလျက်ရှိပါသည်။
သိုပါ၍ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးသည် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ဥပေဒပါ အပ်ှင်းထား
သည့်တာဝန်များကို ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ိုင်ရန် ိုင်ငံအကျး၊ိ ြပည်သူလူထု၏အကျးကိ
ိ ု ဦးထိပ်
ပန်ဆင်ပီး “ြပည်သူ�အကျးစီ
ိ းပွားကို ကာကွယ်ြမင့်တင်ိုင်သည့် အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်အြဖစ် ရပ်တည်
ရန်”ေမာ်မှန်းချက်ထားရှိပါသည်။ ထိုေကာင့် အစိုးရဌာနအဖွဲအစည်းများ၏ လုပ်ငန်း အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မများသည်

ြပည်သူတိုအတွက်

အမှန်တကယ်

အကျးသက်
ိ
ေရာက်မရှိေစေရးှင့်

ြပည်သူ�ဘာေငွစီမံခန်�ခွဲမ ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစေရးတိုကို ထိန်းေကျာင်းေပးရသည့် အြမင့်
ဆုံးစာရင်းစစ်အဖွဲအစည်းအေနြဖင့် စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများအားစွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝစွာ ေဆာင်ရ�က်
၍ ြပည်သူများ၏အကျးစီ
ိ းပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အေလးထားေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို
ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိရာတွင် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးအေနြဖင့် ြပည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို
ပိုမိုြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်အတွက် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ မဟာဗျဟာလုပ်ငန်းစီမံချက်(၂၀၁၈၂၀၂၂) ကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။
မဟာဗျဟာလုပ်ငန်းစီမံချက်အရ

ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်အညီ

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးများ

ေဆာင်ရ�က်သွားရန်အတွက် ချမှတ်ထားသည့် အစီအစဉ်များကို ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးှင့်
ေဒသစာရင်းစစ်ုံးအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရ�က်မြဖင့် ေအာင်ြမင်စွာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်သွားိုင်မည်ဟု ယုံကည်ေမာ်လင့်မိပါသည်။

ဦးေမာ်သန်း

၂၀၁၈ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်

ေနြပည်ေတာ်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး
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အတိုေကာက်အေခအေဝများ
ACC

Anti-corruption Commission

ADB

Asian Development Bank

ASEANSAI

ASEAN Supreme Audit Institutions

ASOSAI

Asian Organization of Supreme Audit Institutions

CPD

Continuous Professional Development

Dept;

Department

EU

European Union

ICAEW

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

iCAT

ISSAI Compliance Assessment Tool

IDI

INTOSAI Development Initiative

INTOSAI

International Organization of Supreme Audit Institutions

ISSAIs

International Standards of Supreme Audit Institutions

IPSAS

International Public Sector Accounting Standards

JPAC

Joint Public Account Committee

MAC

Myanmar Accountancy Council

MDC

Mini Data Center

MICPA

Myanmar Institute of Certified Public Accountants

MOPF

Ministry of Planning and Finance

OAG/OAGM

Office of the Auditor General of the Union, Myanmar

OAGN

Office of the Auditor General of Norway

TWG

Technical Working Group

UAG

Union Auditor General

UCSB

Union Civil Service Board
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၂၀၁၈ခု�ှစ် ဧပ
� ီလ၁၇ရက်ေန�တွင် �ိုင်ငံေတာ်သမ�တဦးဝင်းြမင့်၏
ြမန်မာ�ှစ်သစ်ကူး ��တ်ခွန်းဆက်စကား

ြပည်သူ�ဘ�ာများအေလအလွင့်မရှိေအာင်စီမံခန်�ခွဲ�ိုင်ေရး

 စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ် အနီးစပ်ဆုံး တိကျမှန်ကန်စွာ ခန်�မှန်းတွက်ချက် တင်ြပ
�ိုင်ေရး၊ ေဒသ၏ ကာလေပါက်ေစျး�ှင့်အညီ တွက်ချက်�ိုင်ေရး၊
 ဘတ်ဂျက်များအချိန်မီ အမှန်တကယ်သုံးစွဲြခင်း မပ
ြ ုဘဲထားသည့် လုပ်နည်း
လုပ်ဟန်များ ေပ
ြ ာင်းလဲေရး၊
 စီမံကိန်း �ကီးများ ထိထိေရာက်ေရာက်စိစစ်�ိုင်သည့် အရည်အချင်းများကို စီမံ
ကိန်းစိစစ်ေရး�ှင့် တိုးတက်မ� အစီရင်ခံေရးနယ်ပယ်တွင် အမ
ြ န်ဆုံး ြမ�င့်တင်ေရး၊
 တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း�ှင့်မညီ�ွတ်သည့်တင်ဒါေခ�ယူမ�များ၊ တင်ဒါ စည်းမျဥ်း
အတွင်းမှ လက်တစ်လုံးြခား လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မ�များကို ြပင်းြပင်းထန်ထန်
အေရးယူေရး၊
 ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်�ုံးအပ
ြ င် ဌာနတိုင်းတွင် ဖွဲ�စည်းထားသည့် စာရင်း
စစ်ေကာ်မတီများက
ေဆာင်ရွက်ေရး။

ဘက်လိုက်မ�မရှိ၊

အဂတိကင်းကင်း�ှင့်

တိတိကျကျ
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ိုင်ငံေတာ်သမတ၏လမ်းန်ချက်
ိုင်ငံေတာ်သမတဦးဝင်းြမင့်က ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ဦးေဆာင်သည့် တိုင်းေဒသကီးှင့်
ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်များအား ေနြပည်ေတာ်ရှိ သမတအိမ်ေတာ် ဧည့်ခန်းမ၌ ၂၀၁၈ခုှစ်၊ေမလ ၄
ရက်ေန�တွင် ေတွဆုံစဉ်လမ်းန်ချက်များမှာ  ြပည်သူ�ဘာေငွများေလလွငဆ
့် ုံးံးမမရှိေစေရးအတွက်
အေနြဖင့်ိုင်ငံေတာ်၏

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး

အရအသုံးစာရင်းများစစ်ေဆးြခင်း၊

သတ်မှတ်ချထားေပးေသာ

ခွင့်ြပဘာေငွများ အြပည့်အဝရရှိေစရန် ေဆာင်ရ�က်ထားြခင်း ရှိ မရှိ၊ ရေငွများကို
ထိေရာက်စွာ

အသုံးြပြခင်းရှိမရှိ၊

ချမှတ်ေပးေသာရည်ရ�ယ်ချက်၊

ရည်မှန်းချက်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ုိင်ြခင်း ရှိ မရှိ စစ်ေဆးကပ်မတ်ေပးရန် လိုအပ်ပါ
ေကာင်း၊
 ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲအစည်းများ၊

ဝန်ကီးဌာနများ၊

ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ

အေနြဖင့် ဘာေရးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းှင့်အညီ ကျင့်သုံးြခင်း ရှိ မရှိ စစ်ေဆးရန်
လိုပါေကာင်း၊ စီမံကိန်းှင့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မများသည် ြပည်သူလူထုအတွက် အမှန်
တကယ်အကျးိ ရှိ မရှိ စိစစ်ရန်လိုပါေကာင်း၊ ိုင်ငံပိုင်ပစည်း၊ ြပည်သူပိုင်ပစည်း၊ သမဝါယမ
ပိုင်ပစည်းများကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းမ ရှိ မရှိ၊ ထိေရာက်စွာအသုံးချမ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးရန်
လိုပါေကာင်း၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ပစည်း၊ ဥပေဒအရသိမ်းဆည်းခံပစည်း၊ ပိုင်ရှင်က စွန်�လတ်ပစည်း
များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတိုက စာရင်းသွင်းထားြခင်း ရှိ မရှိ ှင့် စနစ်တကျ အသုံးြပြခင်း
ရှိ မရှိ ထိန်းသိမ်းထားြခင်း ရှိ မရှိ ကို စစ်ေဆးေပးေစလိုပါေကာင်း၊
 အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများတွင် စာရင်းစစ်အဖွဲဖွဲစည်းထားမ ရှိမရှိ၊ ယင်းအဖွဲများအေနြဖင့်
အမိန်�၊ န်ကားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ြခင်း ရှိ မရှိ စစ်ေဆး
ရန်လိုအပ်ေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်ဘာေငွများ ေလလွင့်ဆုံးံးမ၊ ယိုဖိတ်မ၊ အလွဲသုံးစား
မများကို စစ်ေဆးေတွရှိပါက ေကျာသား၊ ရင်သားမခွြဲ ခားဘဲ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂိလ်၊
အဖွဲအစည်းထံသို အစီရင်ခံတင်ြပေစလိုပါေကာင်း။

8

ိုင်ငံေတာ်သမတဦးဝင်းြမင့် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်
များအား ၄-၅-၂၀၁၈ ေန�တွင် ေတွဆုံမှာကားမ

9

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်မှလုပ်ငန်းညိင်းေဆွးေွးပွဲတွင်အမှာစကားေြပာကားြခင်း

10

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချပ်များေတွဆုံမ

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ဒုတိယ (၁) ှစ်တာကာလအတွင်း ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ ေဆာင်ရ�က်
ချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်အား MRTV မှေတွဆုံေမးြမန်းစဉ်

11

Report on Observance of Standards and Codes (ROSC) – Accounting and Auditing
Dissemination Workshop တွင်အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားစဉ်

Quality Assurance for Audit Roadmap for Myanmar အား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်
ရန်ကိစှင့် စပ်လျဉ်း၍ ICAEW၊ MICPA မှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးမ

12

ေနာ်ေဝိုင်ငံစာရင်းစစ်ချပ်ုံးှင့် ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာ်ေဝ
သံုံးှင့် ေနာ်ေဝစာရင်းစစ်ချပ်ုံးတိမ
ု ှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးမ

Human Resource Management, Asset Management and Project Management Training
ကျင်းပမ
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ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏မဟာဗျဟာလုပ်ငန်းစီမံချက်
( ၂၀၁၈ -၂၀၂၂ ခုှစ်)
နိဒါန်း
၁။

ိုင်ငံေတာ်ကချမှတ်ထားသည့် စီးပွားေရးမူဝါဒ(၁၂)ရပ်တွင် ပွင့်လင်းြမင်သာပီး ေကာင်းမွန်

ေတာင့်တင်းသည့် ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမစနစ်ြဖင့် ဘာေရးအရင်းအြမစ်များ တိုးတက်ပွား
များလာေစေရးေဆာင်ရ�က်ရန်ဟူသည့်အချက် ပါဝင်ပါသည်။ ိုင်ငံပိုင်အဖွဲအစည်းများက စီမံခန်�ခွဲခွင့်ရှိ
ေသာိုင်ငံသားများပိုင်ဆိုင်သည့်အရင်းအြမစ်များကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂိလ်/အဖွဲအစည်းများက
မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ထိေရာက်အကျးရှ
ိ ိစွာ အသုံးချသည်ကို အစီရင်ခံတင်ြပရန် ြပည်ေထာင်စု
စာရင်းစစ်ချပ်ုံးှင့် ေဒသစာရင်းစစ်းုံ အသီးသီးတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ တနည်းအားြဖင့် ိုင်ငံ၏
စစ်ေဆးေရးအာဏာအြမင့်ဆုံးကျင့်သုံးခွင့်ရှိေသာအဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး
သည် ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမစနစ် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် အေရးကီးသည့် ြပင်ပကီးကပ်
မကမှ ပါဝင်ထိန်းေကျာင်းေပးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂။

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရးအတွက် ိုင်ငံ

တကာစံများကို အေြခြပသည့်စစ်ေဆးေရးလက်စွဲများ၊ လမ်းန်များေပထွက်လာေရး၊ ေြပာင်းလဲလာ
သည့်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ဥပေဒပါ

ြပာန်းချက်များှင့အ
် ညီ

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို

ထိေရာက်စွာေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရးအတွက် ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအမံများကို စဉ်ဆက်
မြပတ်ေဆာင်ရ�က်၍ စစ်ေဆးေရးကမှြပည်သူ�အကျးအား
ိ
ပိုမိုေဖာ်ေဆာင်ရန် ေမာ်မှန်းထားရှိပါ
သည်။
၃။ သိုြဖစ်ပါ၍ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးအေနြဖင့် ြပည်သူ�အကျးလိ
ိ ုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်း
ိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ ေမာ်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များှင့်အညီ မဟာ
ဗျဟာလုပ်ငန်းစီမံချက်(၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ မဟာဗျဟာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ပါ အစီအစဉ်
များမှာ စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရ�က်သွားရမည် လုပ်ငန်းများြဖစ်ပီး ရရှိိုင်သည့် အချန်ိ ၊ လူအင်အား၊
ေငွေကးစသည့် အရင်းအြမစ်များေပမူတည်၍ ဦးစားေပးအဆင့်များ သတ်မှတ်ေဆာင်ရ�က်သွားမည်
ြဖစ်ပါသည်။
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ေမာ်မှန်းချက် (Vision)
၄။

ြပည်သူ�အကျးစီ
ိ းပွားကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးေရး၊ ြပည်သူ�ဘာစီမံခန်�ခွဲမ ေကာင်းမွန်

ေစေရး၊ ြပည်သူ�ဘာေငွေကး ထိန်းေကျာင်းတည့်မတ်ေပးေရးအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသည်ှင့်
အညီ ထိေရာက်စွာစစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်၍ ြပည်သူသိုအစီရင်ခံြခင်းြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းတာဝန် (Mission)
၅။

စစ်ေဆးမ၏လုပ်ငန်းတာဝန်မှာ ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်မစနစ် Good Governance ှင့်

သန်�ရှင်းေသာအစိုးရ Clean Government ေပေပါက်လာေစရန် ြပည်သူလူထုဆသေဘာထားကို
အေလးထားပီး စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရည်အေသွးြပည့်မီစွာှင့် ထိေရာက်အကျးရှ
ိ ိစွာ
ထမ်းေဆာင်သွားြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။
မူဝါဒ (Policy)
၆။

စစ်ေဆးြခင်း၏မူဝါဒများမှာ

ဥပေဒှင့်အညီ

စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းများအား

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

ဆန်းသစ်တီထွင်မများကိုအားေပးြခင်း၊ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကိုြမင့်တင်ြခင်းှင့် ပကတိအေြခအေန
များအား မှန်ကန်စွာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပီး ထိေရာက်သည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ြပလုပ်ြခင်းတို ြဖစ်ပါ
သည်။
တန်ဖိုးများ(Core Value)
၇။

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များထမ်းေဆာင်ရာတွင်

ေအာက်ပါတန်ဖိုးများ (Core Value)ကို ဦးထိပ်ထား၍ ေဆာင်ရ�က်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည် (က)

ိုးသားေြဖာင့်မတ်မ

(ခ)

လွတ်လပ်မှင့်ဓမဓိာန်ကျမ

(ဂ)

အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကမ်းကျင်မ

(ဃ)

လဝှ
ိ က်ေစာင့်ထိန်းမ

(င)

လုံလစိုက်ထုတ်၍ သတိသမဇဉ်ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်မ

(စ)

ြပည်သူ�အကျးစီ
ိ းပွားကို ဦးထိပ်တင်၍ ေဆာင်ရ�က်မ
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မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်များ(Strategic Goals)
၈။

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက် ၇ ရပ်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ချမှတ်

ထားပါသည် (က)

စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများ၏ိုင်ငံတကာစံများ - ISSAI အေြခြပစစ်ေဆးေရးလက်စွဲှင့်
လမ်းန်များ ြပစုထုတ်ြပန်လိုက်နာကျင့်သုံးရန်

(ခ)

ိုင်ငံတကာိုင်ငံပိုင်ကစာရင်းစံများ - IPSAS သတ်မှတ်ြပာန်းိုင်ေရးှင့်လိုက်နာ
ကျင့်သုံးိုင်ေစေရး ေဆာင်ရ�က်ရန်

(ဂ)

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများပိုမို ထိေရာက်
ေကာင်းမွန်ေစရန်

(ဃ)

ဖွဲစည်းပုံ၊ လူသားအရင်းအြမစ်စီမံခန်�ခွဲ
မှင့် ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်စသည်တိုကို ြမင့်
တင်ရန်

(င)

E-Government System အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

(စ)

ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမပိုမိုေကာင်းမွန်ရန်

(ဆ)

အာဆီယံစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ- ASEANSAI ၊ အာရှတိုက်ဆိုင်ရာစာရင်းစစ်ချပ်
ုံးများအဖွဲ- ASOSAI ှင့် ိုင်ငံတကာစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ- INTOSAI တို၏
Activities များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
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Figure: Overview of Strategic Plan 2018-2022

Vision

Mission

Core Value

Strategic Goals
မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်(၁)
“စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများ၏ိုင်ငံတကာစံများ- ISSAI အေြခြပ စစ်ေဆးေရးလက်စွဲှင့်လမ်းန်များြပစု
ထုတ်ြပန်လိုက်နာကျင့်သုံးရန်”
၉။

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးသည်

ေြပာင်းလဲ

လာသည့်ေခတ်စနစ်ှင့်အညီ စစ်ေဆးေရး လုပ်ငန်းများ
ကို ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရး
အတွက် ရှိရင်းစွဲစစ်ေဆးေရး လမ်းန်များ၊ လက်စွဲများ
ကို

ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း၊

ေဆာင်ရ�က်သွားရန်

အသစ်ြပစုထုတ်ြပန်ြခင်းများ

လိုအပ်လာပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍

အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ်၊ ေနာ်ေဝိုင်ငံစာရင်းစစ်ချပ်ုံးတို၏ နည်းပညာအကူအညီြဖင့်

စာရင်းစစ်ချပ်ုံး
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များ၏ိုင်ငံတကာစံများ - ISSAI အေြခြပ စစ်ေဆးေရး လက်စွဲှင့် လမ်းန်များ ြပစုထုတ်ြပန်ိုင်ရန်
ေဆာင်ရ�က်လျက် ရှိပါသည်။
၁၀။

ထိုသိုေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ေအာက်ပါစစ်ေဆးေရးလက်စွဲှင့် လမ်းန်များြပစုထုတ်ြပန် ြဖန်�ေဝ၍

ဝန်ထမ်းများ

လက်ေတွကျင့်သုံးေဆာင်ရ�က
် ိုင်ေရး

ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးြခင်းစသည့်

လုပ်ငန်း

အစီအစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစ်ပါသည် (က)

ISSAI အေြခြပဘာေရးစာရင်းစစ်ေဆးေရးလက်စွဲှင့်အစီအစဉ်များ

(ခ)

ISSAI အေြခြပ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မစစ်ေဆးေရးလက်စွဲ

(ဂ)

ISSAI အေြခြပ ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမစစ်ေဆးေရးလက်စွဲ

(ဃ)

ISSAI based Public Debt Audit ၊ Environmental Audit ၊ EDP/ IT Audit
ဆိုင်ရာစစ်ေဆးေရးလက်စွဲများ

ေနာ်ေဝစာရင်းစစ်ချပ်ုံးအကူအညီြဖင့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မစစ်ေဆးြခင်းအလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကျင်းပမ
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ADB အကူအညီြဖင့် Financial Audit Manual ဆိုင်ရာ Training for Trainers အလုပ်ုံ ေဆွးေွးပွဲ
ကျင်းပမ
မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်(၂)
“ိုင်ငံတကာိုင်ငံပိုင်ကစာရင်းစံများ - IPSAS သတ်မှတ်ြပာန်းိုင်ေရးှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးိုင်ေစေရး
ေဆာင်ရ�က်ရန်”
၁၁။

ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမ(PFM)သည် ိုင်ငံ၏ဓနကယ်ဝမ၊

စီးပွားေရး

ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက်

အားေကာင်းေသာ

PFM

လိုက်စားမတိုက်ဖျက်မ၊

စနစ်ရှိပါက

အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ပီး
အစိုးရကတွင်

တရားဥပေဒစိုးမိုးမ၊

အဂတိ

စီးပွားေရးလွတ်လပ်မ၊

ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် တာဝန်ခံမအပိုင်းများတွင် ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစ
ပါသည်။ ေကာင်းမွန်ေသာ ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမြဖစ်ရန် ေြပာင်း
လဲရာတွင် Benchmark အြဖစ် ိုင်ငံတကာ ိုင်ငံပင
ို ်ကစာရင်းစံ
များ (IPSAS) ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်လာပါသည်။
၁၂။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤုံးှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် IPSAS ှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

Knowledge ရရှိေစရန်ရည်ရ�ယ်၍ သင်တန်းေကျာင်းမှ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် ဌာနတွင်းှင့် ဌာနဆိုင်ရာ
သင်တန်းများတွင် ဘာသာရပ်တစ်ခုအြဖစ် ထည့်သွင်းသင်ကားေပးသွားမည်ြဖစ်ပီး ေနာက်ပိုင်းတွင်
IPSAS ကို သတ်မှတ်ြပာန်းိုင်ေရး ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
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IPSAS သင်တန်းများ ကျင်းပမ
မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်(၃)
“စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိေရာက်ေကာင်းမွန်ေစရန်”
၁၃။

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးသည် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များှင့်

အညီ

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို

ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပါသည်။
သာမကဌာန

ဘာေရးစာရင်းစစ်ေဆးြခင်းကို

အဖွဲအစည်းများ၏

လုပ်ငန်းအေကာင်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မများကို ထိေရာက်ေကာင်းမွန်
စွာ စစ်ေဆးြခင်းအားြဖင့် ြပည်သူများအတွက် အကျးိ
ေကျးဇူးပိုမို ရရှိေစိုင်ပီး စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် အစီရင်
ခံြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ဌာနအဖွဲ အစည်းများ
၏ တာဝန်ခံမကို

၁၄။

ပိုမိုအားေကာင်း လာေစိုင်ပါသည်။

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိေရာက်ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များ

ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစ်ပါသည် (က)

အမိန်�ှင့်န်ကားချက်များ အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ြခင်း

(ခ)

စစ်ေဆးရမည့်အဖွဲအစည်းများှင့် တစ်ှစ်တစ်ကိမ် အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကျင်းပြခင်း

(ဂ)

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ဥပေဒကို အေြခအေနအရ လိုအပ်လင်ြပင်ဆင်ြခင်း
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(ဃ)

Local Private Audit Firm များသို Outsourcing ေပးိုင်ေရး အမိန်�ေကာ်ြငာစာ၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသတ်မှတ်ြပာန်းြခင်း၊လဲအပ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့်ကီးကပ်ြခင်း

(င)

Local Private Audit Firm များ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ေတွဆုံ
ြခင်း

(စ)

Internal Audit Division ကို တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့် SAI PMF ှင့် အညီ
ဌာနတွင်းကီးကပ်ကွပ်ကဲမဆိုင်ရာမူဝါဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များသို လိုက်နာ ကျင့်သုံးိုင်
ေရးြဖန်�ေဝြခင်း

(ဆ)

Quality Assurance Review (Peer Review Mechanism) လမ်းန်ထုတ်ြပန်ရန်
ေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့်ြဖန်�ေဝြခင်း

(ဇ)

Quality Assurance အတွက် ဌာနစု/ Quality Assurance ေဆာင်ရ�က်မည့်အဖွဲ
ဖွဲစည်း တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း

(ဈ)

ထုတ်ြပန်ထားေသာ လမ်းန်ှင့်အညီ ုံးချပ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင်
Peer Review ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်(၄)
“ဖွဲစည်းပုံ၊လူသားအရင်းအြမစ်စီမံခန်�ခွဲမှင့်ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်စသည်တိုကို ြမင့်တင်ရန်”
၁၅။

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ (၂၀၁၈) အရ စာရင်းစစ်ုံးများက

ေဆာင်ရ�က်ရမည့်

လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ

ပိုမိုများြပားကျယ်ြပန်�လာပီး

“ဌာနအဖွဲအစည်းများ၏

စီမံကိန်းှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မများသည် ြပည်သူတိုအတွက် အမှန်တကယ်
အကျးသက်
ိ
ေရာက်မ ရှိမရှိ စစ်ေဆးြခင်း” ဟူသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မစစ်ေဆးြခင်းကို ပိုမိုပီြပင်စွာ
ေဆာင်ရ�က်ရန်လည်း လိုအပ်လာပါသည်။
၁၆။

သိုြဖစ်ပါ၍ ဘက်စုံစစ်ေဆးေရး လုပ်ငန်း

များကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရးအတွက် လူသားအရင်း
အြမစ်စီမံခန်�ခွဲမ၊

လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝ

ေစေရးှင့် ပညာရပ်များကိစ
ု ဉ်ဆက်မြပတ်သိရှိိုင်
ေစေရးအတွက် ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်ြမင့်တင်မ တိုကို
ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များြဖင့်
မည် ြဖစ်ပါသည် -

ေဆာင်ရ�က်သွား
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(က)

UCSB မှတစ်ဆင့် CPA များအား အရာရှိများအြဖစ် ခန်�အပ်ြခင်း

(ခ)

နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ (ဥပမာ- အင်/ယာ၊ ဥပေဒပညာရှင်၊ ဆရာဝန်၊ IT
ပညာရှင်)ခန်�အပ်ြခင်း

(ဂ)

ိုင်ငံြခားသိုပညာေတာ်သင်၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ၊ သင်တန်းများ ေစလတ်ြခင်းှင့်
ဆင့်ပွားသင်တန်းများပိုချြခင်း

(ဃ)

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၏အကူအညီြဖင့်

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများှင့်သင်တန်းများ

ကျင်းပြခင်း
(င)

10 year Strategic Reform Plan ၊ Change Management Plan ၊ HR Development
Plan ၊ Staff Competency Framework ှင့် Comprehensive Training and
Development Plan ေရးဆွဲြခင်း

(စ)

အဖွဲအစည်းတစ်ခုလုံးှင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ စဉ်ဆက်မြပတ်တိုးတက်မအတွက်
ုံးချပ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် HR polices ှင့် capacities ကို တိုးြမင့်
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

(စ)

ICT related သင်တန်းများ စဉ်ဆက်မြပတ် စီစဉ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

(ဆ)

ြပင်ပပညာရှင်များဖိတ်ေခ၍ CPD ေဟာေြပာပွဲများ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

Budgetary Control Training ကျင်းပမ
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မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်(၅)
“E-Government System အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်”
၁၇။

E-Government စနစ်သည် အစိုးရ၏လုပ်ငန်းများအေပ အများြပည်သူ၏ ယုံကည်မရရှိရန်

ှင့် စီမံခန်�ခွဲမလုပ်ငန်းများ ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ ေဆာင်ရ�က်ရန်အတွက် အေထာက်အကူေပးိုင်သြဖင့်
ဌာနအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့်

e-Government

စနစ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး

တွန်းအားေပး

ေဆာင်ရ�က်လျက် ရှိပါသည်။ မိမိတိုုံးအေနြဖင့် Application System များ ြဖစ်ေသာ Accounting and
Budgetary Control System- ABCS/Government Accounting System-GAS ၊ Government
Personnel Management System- GPMS ၊ Electronic Document Management System- EDMS
တိုကို အသုံးြပလျက်ရှိပီး ABCS Software ကို Window Based မှ Web Based သို အဆင့်ြမင့်တင်ရန်
ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပါသည်။
၁၈။

ိုင်ငံတကာတွင် စာရင်းစစ်ချပ်းုံ အများစုသည် စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် စီမံခန်�ခွဲြခင်းြပလုပ်ရာ

တွင်

အချန်ိ ကုန်သက်သာြခင်း၊

အလုပ်တွင်ကျယ်ြခင်း၊

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကို

အေထာက်အကူြပြခင်း၊လူ�စွမ်းအားအရင်းအြမစ်လိုအပ်ချက်ကိုေလာ့ချိုင်ြခင်း၊

ဘာေရးရှင်းတမ်း

များကို အချန်ိ ှင့်တစ်ေြပးညီစစ်ေဆးိုင်ြခင်း စသည့် အားသာချက်များရှိေသာ နည်းပညာအသုံးြပ
စစ်ေဆးြခင်းကို ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိရာ ဤုံးအေနြဖင့် စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို လက်ရှိတွင်
Manual ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိရာမှ နည်းပညာအသုံးချစနစ် (IT System) တစ်ခုြဖစ်သည့် Audit
Software များအသုံးြပ၍စစ်ေဆးသသည့် IT Audit ကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်အထိ ေမာ်မှန်းထားပါသည်။
၁၉။

အစိုးရဌာနများအေနြဖင့် E-Government စနစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိရာ ဤုံး

အေနြဖင့်လည်း Website Upgrade ြပလုပ်ြခင်း၊ IT Audit ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရး IT Infrastructure များ
ြဖည့်ဆည်းြခင်း၊ Mini Data Center အေကာင်အထည်ေဖာ်မတွင် ပါဝင်ြခင်း စသည်တိုကို ေဆာင်ရ�က်
လျက်ရှိပီး ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစ်ပါသည် (က)

Mini Data Center ဝယ်ယူ၍ အချက်အလက်များမေဝသုံးစွဲိုင်မည့် Knowledge
Platform တစ်ခုတည်ေဆာက်ြခင်း

(ခ)

MDC လုပ်ငန်းအေကာင်အထည် ေဖာ်ေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း

(ဂ)

Information Technology Strategy ေရးဆွဲြခင်း

(ဃ)

Accounting and Budgetary Control System အား Window Based မှ Web based
သို အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

(စ)

Audit Management System ကျင့်သုံးိုင်ေရး ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

(ဆ)

Audit Software များကို ြပည်ပမှဝယ်ယူြခင်း (သို) ြပည်တွင်းကုမဏီများသို အပ်ှံြခင်း
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Mini Data Center ဝယ်ယူတည်ေဆာက်မ
မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်(၆)
“ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမပိုမိုေကာင်းမွန်ရန်”
၂၀။

ိုင်ငံ၏စစ်ေဆးေရးအာဏာအြမင့်ဆုံးကျင့်သုံးခွင့်ရှိေသာ အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် ြပည်ေထာင်စု

စာရင်းစစ်ချပ်ုံးသည် ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမစနစ် ေအာင်ြမင်ေရးတွင် အေရးကီးသည့် ြပင်ပ
ကီးကပ်မက၌ တာဝန်ရပ
ှိ ါသည်။ ြပည်သူ�ဘာများ အေလအလွင့်မရှိေအာင် စီမံခန်�ခွဲိုင်ရန်၊
ြပည်သူ�ဘာထိန်းေကျာင်းမ

ပိုမိုေကာင်းမွန်ရန်ှင့်

ြပင်ပကီးကပ်မ

ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန်

အတွက် ေအာက်ပါအစီအစဉ်များကို ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစ်ပါ
သည် (က)

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို ဘက်လိုက်မမရှိဘဲ အဂတိကင်းစွာြဖင့်ေဆာင်ရ�ကြ် ခင်း

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာဌာနများရှိ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း

(ဂ)

စစ်ေဆးေတွရှိချက်များှင့်စပ်လျဥာ်း၍ Oversight Bodies(MOPF ၊ JPAC ၊ ACC)
များှင့်ေတွဆုံြခင်း

(ဃ)

လတ်ေတာ်သိုတင်ြပေသာ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ အစီရင်ခံစာကို
တကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ

ြပစုေရးဆွဲထုတ်ြပန်ိုငရ
် န်

ိုင်ငံ

စိစစ်သုံးသပ်မ

ြပလုပ်ြခင်း
(င)

ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံချက်(၂၀၁၄-၂၀၁၉)တွင်
ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
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မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်(၇)
“အာဆီယံစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ-

ASEANSAI

၊

အာရှတိုက်ဆိုင်ရာ

စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ-

ASOSAI ှင့် ိုင်ငံတကာစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ- INTOSAI’’ တို၏ Activities များတွင် ပါဝင်
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

၂၁။

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးသည်အာဆီယံစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ(ASEAN

Supreme

Audit Institutions- ASEANSAI)၊ အာရှတိုက်ဆိုင်ရာစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ(Asian Organization of
Supreme Audit Institutions- ASOSAI) ှင့် ိုင်ငံတကာစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ (International
Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI)၊ များ၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်ပီး အဖွဲဝင်ိုင်ငံ
များအကား Knowledge ှင့် Good Practices များမေဝရန်ှင့် ြပန်လည်အသုံးချိုင်ရန်အတွက်
ေအာက်ပါအစီအစဉ်များကို ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစ်ပါသည် (က)

ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI ၏ အစည်းအေဝးများှင့် အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ
တက်ေရာက်ြခင်း

(ခ)

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား

ကာလရှည်စီမံချက်ြဖင့်

ေဆာင်ရ�က်သည့်

ကိစရပ်များ၊

Cooperative Audit ေဆာင်ရ�က်ြခင်းတိုတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း
(ဂ)

၂၀၂၁ တွင် ASEANSAI ၏ Chair တာဝန်ယူရန် လိုအပ်သည့် ကိတင်ြပင်ဆင်မများ
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

(ဃ)

ASEANSAI Chair အြဖစ် ASEANSAI ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း (၂၀၂၁ ိုဝင်ဘာမှ ၂၀၂၃ ိုဝင်ဘာလအထိ)
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4th ASEANSAI Summit တက်ေရာက်မ

ASEANSAI Workshop ကို အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပမ
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IDI-ASOSAI iCAT Review Workshop တွွင် ပါဝင်တက်ေရာက်မ

ဦးစားေပးအဆင့်အလိုက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မည့်အစီအစဉ်များ
၂၂။

မဟာဗျဟာလုပ်ငန်းစီမံချက်အရ ဦးစားေပးအဆင့်အလိုက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်

မည့် အစီအစဉ်များကို ပူးတွဲဇယားြဖင့် ေဖာ်ြပေရးဆွဲထားပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီှင့် ြမန်မာိုင်ငံလက်မှတ်ရ ြပည်သူ�စာရင်းကိုင်များအသင်းတိအ
ု ား ကီးကပ်
ြခင်းှင့် လမ်းန်မေပးြခင်း
၂၃။

ြမန်မာိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီ - MAC ှင့် ြမန်မာိုင်ငံလက်မှတ်ရြပည်သူ�စာရင်းကိုင်များအသင်း

- MICPA တိုသည်လည်း စာရင်းပညာေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်လာေစေရးှင့်စာရင်းပညာရှင်များ တိုးပွား
လာေစေရးအတွက် မဟာဗျဟာရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိရာ
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ဥပေဒှင့်အညီ ကီးကပ်၍ လိုအပ်ေသာ လမ်းန်မများေပးကာ ပူးေပါင်း
ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း ေဆာင်ရ�က်သွားမည့် အစီအစဉ်များ
၂၄။

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ မဟာဗျဟာကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရး ၂၀၁၈ ခုှစ်

အတွင်း ေဆာင်ရ�က်မည့်အစီအစဉ်များကို ပူးတွဲဇယားြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။
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နိဂုံး
၂၅။

မဟာဗျဟာလုပ်ငန်းစီမခ
ံ ျက်ပါအစီအစဉ်များကို ရည်ရ�ယ်သည့်အတိုင်း ပီးေြမာက် ေအာင်ြမင်

ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံးှင့် ေဒသစာရင်းစစ်ုံးများ၏ စုေပါင်းအားြဖင့် အေကာင်
အထည်ေဖာ်သွားမည်ြဖစ်ပီး ှစ်အလိုက် အမှန်တကယ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်မ အေြခအေနေပမူတည်၍
လုပ်ငန်းအစီ အစဉ်များကို မွမ်းမံြပင်ဆင်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ
ေနရာ၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၄ ရက်

၂၈

ပူးတွဲ
ဦးစားေပးအဆင့်အလိုက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မည့်အစီအစဉ်များ ( ၂၀၁၈ -၂၀၂၂ ခုှစ်)
တာဝန်ရှိေသာ
စဉ်

မဟာဗျဟာ

မဟာဗျဟာ

ဦးစားေပး

အချန်ိ

အေကာင်

ရလဒ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ရည်မှန်းချက်များ

အစီအစဉ်များ

အဆင့်

သတ်မှတ်ချက်

အထည်ေဖာ်

တိုင်းတာချက်များ

မည့်ဌာနများ
၁

စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများ၏ိုင်ငံတ
ကာစံများ-

ISSAI

ISSAI

အေြခြပ

ဘာေရး

အေြခြပ စာရင်းစစ်ေဆးေရးလက်စွဲှင့်

စစ်ေဆးေရးလက်စွဲှင့်

လမ်း အစီအစဉ်များ

န်များြပစုထုတ်ြပန်

ADB ၏နည်းပညာအကူအညီ

လိုက်နာကျင့်သုံးရန်

ြဖင့်

ြပစုေရးသားြခင်းှင့်

၁

၂၀၁၈

OAG

ြဖန်�ေဝြခင်း

ISSAI အေြခြပ ဘာေရး
စာရင်းစစ်ေဆးေရး လက်စွဲ
ှင့်အစီအစဉ်များထုတ်ြပန်
ြဖန်�ေဝရန်

“Training

the

Trainers”

၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

workshop များကျင်းပြခင်း

OAG၊Region/

Trainersများထွက်ေပလာ

State Audit

ပီးဆင့်ပွားသင်တန်းများပိုချ

Offices ၊ TWG ရန်
Audit Dept;
လုပ်ေဆာင်ချက်များကို၁၀၀%
ြပည့်စစ်ေဆးြခင်းထက်

Risk

၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

Risk ကိုအကဲြဖတ်၍ စစ်
ေဆးမကိုလက်ေတွ ေဆာင်

Areas ကိုအကဲြဖတ်၍စစ်ေဆး

ရ�က်ိုင်သည့်

ိုင်ရန်Change

Champions များ ေပထွက်

Champions

များ ေရ�းချယ်၍ သင်ကားေပး

လာရန်

Change

29
ြခင်းှင့် လက်ေတွစမ်းသပ် စစ်
ေဆးြခင်း
ေရ�းချယ်သင်ကားေပးထား

၁

၂၀၁၉-၂၀၂၀

Audit Dept;

Risk ကို အကဲြဖတ်၍ စစ်

ေသာ Change Champions က

ေဆးမကို

Change

ုံးချပ်ှင့်တိုင်းေဒသကီး

Champions က လက်ေတွ

/ြပည်နယ်များ၌လက်ေတွစမ်း

ေဆာင်ရ�က်ရန်

သပ်စစ်ေဆးမေဆာင်ရ�က်ြခင်း
Risk-based

Audit

ကို

၂

၂၀၂၀-၂၀၂၁

Change Champions များက

Audit Dept;

Change Champions များ
ကလက်ေတွေလ့ကျင့်သင်
ကားရန်

ဦးေဆာင်၍ လက်ေတွ စမ်း
သပ်စစ်ေဆးမများြဖင့် ဝန်ထမ်း
များအားဆင့်ပွား သင်ကားေပး
ြခင်း
ISSAI

အေြခြပဘာေရး

စာရင်းစစ်ေဆးြခင်းလက်စွဲကို

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

Audit Dept;

Financial Audit Metho dology

and

practical

အေြခခံ၍ Practical Guid -

guidelines ေပထွက်ရန်ှင့်

elines and Tools များ ြပစု

Update လုပ်ရန်

ထုတ်ြပန်ြခင်းှင့် ထို ISSAI ှင့်
အညီှစ်စဉ် ြပြပင်မွမ်းမံမများ
ြပလုပ်ြခင်း

30
ထုတ်ြပန်ထားေသာ စစ်ေဆး
ေရးလက်စွဲှင့်
ကိုုံးချပ်

၂

၂၀၂၂

အစီအစဉ်များ

Financial Audit ကို ISSAI

State Audit

ှင့် အညီေဆာင်ရ�က်ရန်

Offices

ှင့်တိုင်းေဒသကီး/

ြပည်နယ်များ၌

OAG၊Region/

လိုက်နာကျင့်

သုံးြခင်း
ISSAI အေြခြပလုပ်ငန်းေဆာင်
ရ�က်မစစ်ေဆးေရးလက်စွဲ
OAGN ၏ နည်းပညာအကူ
အညီြဖင့်

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၀

OAG

ြပစုေရးသားြခင်း

အေြခြပလုပ်ငန်း

ေဆာင်ရ�က်မ

ှင့်ြဖန်�ေဝြခင်း

စစ်ေဆးေရး

လက်စွဲထုတ်ြပန်ြဖန်�ေဝရန်

Workshopများကျင်းပြခင်းှင့်

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၁

ေရ�းချယ်ထားသည့်လုပ်ငန်း
နယ်ပယ်များတွင်

ISSAI

OAG၊
Region/State
Audit Offices

လက်ေတွ

လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်တွင်
အသုံးြပရန်

စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း
စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲအသီးသီး
တွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မ စစ်
ေဆးသည့် စာရင်းစစ် (Perfor
-mance Auditor) အဖွဲများ လို
အပ်သလို ဖွဲစည်းြခင်း

၁

၂၀၁၈/၂၀၁၉

Audit Dept;

Performance Audit Team
များဖွဲစည်းရန်

31
ထုတ်ြပန်ထားေသာ စစ်ေဆး

၂

၂၀၂၂

ေရး လက်စွဲကိုုံးချပ်ှင့် တိုင်း

OAG၊Region/

Performance Audit ကို

State Audit

ISSAIှင့်အညီေဆာင်ရ�က်

Offices

ေဒသကီး / ြပည်နယ်များ ၌

ရန်

လိုက်နာကျင့်သုံးြခင်း
ISSAI
အေြခြပဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းလိုက်နာမစစ်ေဆးေရး
လက်စွဲ
OAGN

၏နည်းပညာ

အကူ

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၀

အညီြဖင့် ြပစုေရးသားြခင်းှင့်

OAG

ြဖန်�ေဝြခင်း

ISSAI အေြခြပ ဥပေဒ စည်း
မျဉ်း စည်းကမ်း လိုက်နာမ
စစ်ေဆးေရးလက်စွဲ

ထုတ်

ြပန် ြဖန်�ေဝရန်
On job trainingေပး၍ ေရ�း
ချယ်ထားသည့်

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၁

Audit Dept;

လုပ်ငန်းနယ်

လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်တွင်
အသုံးြပရန်

ပယ်များ (Selected Area)တွင်
လက်ေတွစမ်းသပ်စစ်ေဆး
ြခင်း
ထုတ်ြပန်ထားသည့်လက်စွဲှင့်
အညီ လက်ေတွစမ်းသပ် စစ်
ေဆးမများကို On job training
ရရှိထားသူများြဖင့် ဆင့်ပွားပိုချ
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

၂

၂၀၂၁-၂၀၂၂

Audit Dept;

ထုတ်ြပန်ထားသည့်လက်စွဲ
ကိုလက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်
တွင် ကျယ်ြပန်�စွာ အသုံး ြပ
ရန်

32
ISSAI based Public Debt

၃

၂၀၂၂

Audit ၊Environmental Audit
၊EDP/

IT

Audit

ဆိုင်ရာ

စစ်ေဆးေရးလက်စွဲများ

OAG၊Region/

စစ်ေဆးေရးလက်စွဲများထု

State Audit

တ်ြပန်ြဖန်�ေဝရန်ှင့်ISSAI

Offices

ှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ရန်

OAG

သင်တန်းေကျာင်းတွင်

ြပစု

ထုတ်ြပန်ြခင်းှင့်ဝန်ထမ်းများ
အား ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးမ
များစတင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
၂

ိုင်ငံတကာိုင်ငံပိုင်က

Training Material များ ြမန်မာ

၂

၂၀၁၉

စာရင်းစံများ-IPSAS သတ်မှတ် မြပြခင်း
ြပာန်းိုင်ေရးှင့်လိုက်နာကျင့်
သုံးိုင်ေစေရးေဆာင်ရ�က်ရန်

ထည့်သွင်းသင်ကားရန်

သင်တန်းေကျာင်းမှဖွင့်လှစ်

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

OAG၊

ဤုံးှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန

လျက်ရှိသည့်ဌာနတွင်းှင့်ဌာန

Training

များမှ ဝန်ထမ်းများ အေန

ဆိုင်ရာ သင်တန်းများတွင်

School

ြဖင့် IPSAS ှင့် စပ်လျဉ်း

ဘာသာရပ်တစ်ခုအြဖစ် ထည့်

သည့် Knowledge ရရှိရန်

သွင်း သင်ကားြခင်း
အစိုးရဌာနအဖွဲအစည်းများ၏
ဘာေရးအစီရင်ခံမ

အရည်

အေသွးကို စိစစ်သုံးသပ်ြခင်း
ှင့်

IPSAS

ကို

သတ်မှတ်

ြပာန်းိုင်ေရး MAC ၊ MOPF ၊
JPACှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်
ြခင်း

၃

၂၀၁၉-၂၀၂၂

Audit Dept;
Head of
Office

IPSAS ကိုသတ်မှတ်ြပာန်း
ရန်

33
၃

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများပိုမို

အမိန်�ှင့်န်ကားချက်များ

ထိေရာက်ေကာင်းမွန်ေစရန်

အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ြပန်

န်ကားချက်များှင့်အညီ

ြခင်း

ေဆာင်ရ�က်ရန်

စစ်ေဆးရမည့်အဖွဲအစည်း

၁

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

များှင့်တစ်ှစ်တစ်ကိမ်အလုပ်
ုံေဆွးေွးပွဲကျင်းပြခင်း

OAG

ထုတ်ြပန်ေသာအမိန်�ှင့်

OAG ၊

လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ရာတွင်

စစ်ေဆးရမည့်

ေတွ�ကံရသည့်အခက်အခဲ

အဖွဲအစည်း

များ၊ အားသာချက်/ အား

များ

နည်းချက်များ၊ ပိုမိုေကာင်း
မွန်ရန် ေရှဆက်

ေဆာင်

ရ�က်သင့်သည်များကို ေဆွး
ေွးြခင်းြဖင့်

စစ်ေဆးေရး

လုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိေရာက်
စွာေဆာင်ရ�က်ရန်
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

OAG

ြပင်ဆင်ပီးသည့်

ဥပေဒကိုအေြခအေနအရ

ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်

လိုအပ်လင် ြပင်ဆင်ြခင်း

ဥပေဒထွက်ရှိရန်

Local Private Audit Firm
များသို Outsourcing ေပးိုင်
ေရး အမိန်�ေကာ်ြငာစာ၊လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများသတ်မှတ်
ြပာန်းြခင်း၊ လဲအပ်ေဆာင်ရ�က်
ြခင်းှင့် ကီးကပ်ြခင်း

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

OAG

ြပည်

သတ်မှတ်အချန်ိ အတွင်းပီး
စီးရမည့် လုပ်ငန်းများအချန်ိ
မီပီးေြမာက်ရန်ှင့် စစ်ေဆး
ထားေသာ

လုပ်ငန်းများ

အရည်အေသွး ြပည့်ဝ လုံ
ေလာက်မ ရှိ မရှိ သုံးသပ်ရန်

34
Local Private Audit Firm

၂

၂၀၂၀-၂၀၂၂

Audit Dept;

များ၊သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့်

စစ်ေဆးရာတွင်ေတွရှိရ
သည့် အားသာချက်/ အား

တစ်ှစ်တစ်ကိမ်ေတွဆုံြခင်း

နည်းချက်များကို သုံးသပ်၍
ေရှဆက်ေဆာင်ရ�က်သင့်
သည်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်

EU အကူအညီြဖင့် Internal
Audit Division ကိုတိုးတက်

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၀

ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့်SAI

Head of

ဌာနတွင်းကီးကပ်ကွပ်ကဲမ

Office

ဆိုင်ရာမူဝါဒှင့်လုပ်ထုံးလုပ်
နည်းများ ေပထွက်ရန် ှင့်

PMF ှင့်အညီ ဌာနတွင်းကီး

လိုက်နာကျင့်သုံးရန်

ကပ်ကွပ်ကဲမ ဆိုင်ရာမူဝါဒှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ချမှတ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်
ရ�က်ြခင်း
ေပထွက်လာသည့်ဌာနတွင်း
ကီးကပ်ကွပ်ကဲမဆိုင်ရာမူဝါဒ

၃

၂၀၂၁

Head of
Office

ှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
များတွင်ဌာနတွင်း ကီးကပ်
ကွပ်ကဲမစ
 နစ်စတင်ေဆာင်

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များ

ရ�က်ရန်

သိုလိုက်နာကျင့်သုံးိုင်ေရး ြဖန်�
ေဝြခင်း
Quality Assurance Review
(Peer Review Mechanism)

၂

၂၀၁၉

OAG၊
Region/State

လမ်းန်များထုတ်ြပန်
ြဖန်�ေဝရန်

35
လမ်းန်ထုတ်ြပန်ရန်ေဆာင်

Audit Offices

ရ�က်ြခင်းှင့်ြဖန်�ေဝြခင်း
Quality Assurance အတွက်

၂

၂၀၂၀-၂၀၂၂

OAG၊

ဌာနစု/ Quality Assurance

Region/State

ေဆာင်ရ�က်မည့်အဖွဲ

Audit Offices

ဖွဲစည်း

QualityAssurance အတွက်
ဌာနစု/အဖွဲ ေပထွက်ရန်

တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း
ထုတ်ြပန်ထားေသာလမ်းန်

၃

၂၀၂၀-၂၀၂၂

OAG၊

စစ်ေဆးလုပ်ငန်းများ

ှင့်အညီ ုံးချပ်ှင့် တိုင်းေဒသ

Region/State

အရည်အေသွး ြပည့်ဝ မှန်

ကီး/ ြပည်နယ်များတွင် Peer

Audit Offices

ကန်ေစရန်

Review ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
၄

ဖွဲစည်းပုံ၊လူသားအရင်းအြမစ်

UCSB

မှတစ်ဆင့်

CPAများ

၁

ှစ်စဉ်

OAG

Generation Gap ြဖစ်မကို

စီမံခန်�ခွဲမှင့် ဝန်ထမ်းစွမ်းရည် အား အရာရှိများအြဖစ် ခန်�အပ်

ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက်

စသည်တိုကိုြမင့်တင်ရန်

စာရင်းပညာရှင်အရာရှိများ

ြခင်း

ေမွးထုတ်ရန်
နယ်ပယ်အသီးသီးမှပညာရှင်
များ (ဥပမာ- အင်/ယာ၊ ဥပေဒ
ပညာရှင်၊ ဆရာဝန်၊ IT ပညာ
ရှင်) ခန်�အပ်ြခင်း

၂

၂၀၂၀

OAG

ဘက်စုံစစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်း
များေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်
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ိုင်ငံြခားသိုပညာေတာ်သင်၊

၁

ှစ်စဉ်

OAG

အလုပ်ုံ ေဆွးေွးပွဲများ၊ သင်
တန်းများ

ရာအေတွအ�ကံများ ရရှိရန်

ေစလတ်ြခင်းှင့်

ှင့် ြပန်လည်မေဝ အသုံးချ

ဆင့်ပွားသင်တန်းများ ပိုချြခင်း

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၏အ

ိုင်ငံတကာပညာရပ်ဆိုင်

ရန်

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၂

OAG

ရရှိေသာအသိပညာများကို

ကူအညီ/ုံးအစီအစဉ်ြဖင့်

လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်တွင်

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများှင့်

အသုံးချရန်

သင်တန်းများကျင်းပြခင်း

EU

အကူအညီြဖင့်10

year

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၀

Strategic Reform Plan ၊
Change Management Plan ၊
HR Development Plan၊၊Staff

and

Office၊

များ ပိုမိုတိုးြမင့်ရန်ှင့် လူ

Audit Dept; ၊

သားအရင်းအြမစ် စီမံခန်�ခွဲ

Administrati

မပိုမိုထိေရာက် ေကာင်းမွန်
ရန်

HR Focus

Training

Development

လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်

onDept;

Competency Framework ှင့်
Comprehensive

Head of

Group

Plan

ေရးဆွဲြခင်း
အဖွဲအစည်းတစ်ခုလုံးှင့်

ဝန်

ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ စဉ်ဆက်
မြပတ် တိုးတက်မအတွက် ုံး
ချပ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်

၂

၂၀၂၁

Administrati

လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်

on,Training&

များ ပိုမိုတိုးြမင့်ရန်ှင့် လူ

Research

သားအရင်းအြမစ်စီမံခန်�ခွဲမ

Dept;၊

ပိုမိုထိေရာက်ေကာင်းမွန်ရန်
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နယ်များတွင် HR policies ှင့်

HR Focus

capacities ကို တိုးြမင့် ေဆာင်

Group

ရ�က်ြခင်း
ICT related သင်တန်းများ စဉ်
ဆက်မြပတ်

စီစဉ်ေဆာင်ရ�က်

၂၀၁၈-၂၀၂၂

OAG

IT Audit ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

OAG

ပညာရပ်များကိုစဉ်ဆက်

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၂

၁

ြခင်း
ြပင်ပပညာရှင်များဖိတ်ေခ၍
CPD ေဟာေြပာပွဲများ ေဆာင်

မြပတ်သိရှိရန်

ရ�က်ြခင်း
၅

E-Government

System IT

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

နည်းပညာ

အသုံးြပ၍

Head of

MDC ကိုအသုံးြပ၍အချက်

သတင်းအချက်အလက်များ ကို

Office၊

အလက်များ မေဝအသုံး ြပ

မေဝသုံးစွဲ ိုင်ရန်ှင့် ရည်န်း

Audit Dept; ၊

ကိုးကား

Administrati

အသုံးြပိုင်မည့်

သတင်းအချက်အလက်များ
(ဥပမာ-မူဝါဒ ဆိုင်ရာများ၊ စာ
ရင်းစံများ၊ စစ်ေဆးေရး လက်စွဲ
များ၊ လမ်းန်များ၊ န်ကား
ချက်များစသည်ြဖင့်) ကို တစ်
ေနရာတည်းတွင်

စုစည်း၍

Knowledge Platform တည်
ေဆာက်ိုင်ေရး Mini

Data

onDept;

ရန်
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Center ဝယ်ယူြခင်း
Knowledge

Platform

ကို

၂

၂၀၂၁

Administrati
onDept;

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ

အချက်အလက်များ

လွယ်

ကူ လျင်ြမန်စွာ ရယူရန်

လည်းရယူသုံးစွဲိုင်ရန်စတင်
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

MDC

လုပ်ငန်း

အေကာင်

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၂

OAG

MDC ကို စနစ်တကျ ကိုင်

အထည်ေဖာ်ေရး အဖွဲ ဖွဲစည်း

တွယ်ထိန်းသိမ်းရန်ှင့်

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

အကျးရှ
ိ ိရှိ အသုံးြပိုင်ရန်

Information

Technology

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

Strategy ကို International
ICT

Expert

ဌားရမ်းေရးဆွဲ

Head of

ICT Strategyထွက်ေပလာ

Office၊

ရန်ှင့်နည်းပညာအသုံးြပမ

Administra-

ြခင်းှင့် အေကာင်အထည် ေဖာ်

တိုးတက်ရန်

tion Dept;

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

ုံးချပ်၌

Accounting

and

Budgetary Control System
အား Window Based မှ Web
basedသိုအဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၂

Administration Dept;

Web

basedAccounting

and Budgetary Control
Systemအားအသုံးြပိုင်ရန်
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ရ�က်ြခင်းှင့် အသုံးချြခင်း
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များ၌

၃

၂၀၂၁

Budgetary Control System

Region/State

Web based Accounting

Audit Offices

and Budgetary Control

အား Window Based မှ Web

System အား အသုံးြပိုင်

based

ရန်

သို

အဆင့်ြမင့်တင်

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
ဘာေရးစာရင်းစစ်ေဆး

၂

၂၀၁၈-၂၀၁၉

Audit Dept;

Audit

Management

ြခင်းကို Audit Management

System

၏

လိုအပ်ချက်

System အသုံးြပ၍ လက်ေတွ

များကို သိရှိြပင်ဆင်ိုင်ရန်

စမ်းသပ် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
Audit Management System

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၀

Audit Dept;

Audit

Management

ကို tool တစ်ခုအြဖစ်အသုံးြပ

System

အားဝန်ထမ်းများ

၍ ဝန်ထမ်းများအား ေလ့ကျင့်

လက်ေတွအသုံးြပိုင်ရန်

သင်ကားေပးြခင်း
Audit Software များကို ြပည်ပ

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

မှဝယ်ယူြခင်း (သို) ြပည်တွင်း

OAG၊

IT Audit ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်

Company

ကုမဏီများသိုအပ်ှံြခင်း
၆

ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမ

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို

ပိုမို ေကာင်းမွန်ရန်

ဘက်လိုက်မမရှိဘဲအဂတိကင်း
စွာြဖင့်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၂

OAG၊Region/

ြပည်သူ�ဘာများ အေလ

State Audit

အလွင့် မရှိေအာင် စီမံခန်�ခွဲ

Offices

ိုင်ရန်
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သက်ဆိုင်ရာဌာနများရှိဌာန

၁

ှစ်စဉ်

Audit Dept;

လုပ်ငန်းများမထပ်ဘဲ

လို

တွင်းစာရင်းစစ်များှင့်ပူးေပါင်း

အပ်သည့် Area များကို ပိုမို

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

အေလးေပး

စစ်ေဆးပီး

လုပ်ငန်းများ ပိုမိုြမန်ဆန် ထိ
ေရာက်ရန်
စစ်ေဆးေတွရှိချက်များှင့်စပ်
လျဉ်း၍

Oversight

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၂

OAG

Bodies

ြပည်သူ�ဘာထိန်းေကျာင်း
မ ပိုမိုေကာင်းမွန်ရန်

(MOPF ၊ JPAC ၊ ACC )များှင့်
ေတွဆုံြခင်း
လတ်ေတာ်သို

တင်ြပေသာ

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၀

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး

OAG Senior

လတ်ေတာ်သိုတင်ြပသည့်

Management အစီရင်ခံစာအား

၏ အစီရင်ခံစာကို ိုင်ငံတကာ

Team

Stake-

holders များ ပိုမို ရှင်းလင်း

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ

စွာ

နားလည်ိုင်ရန်

ြပစုေရးဆွဲထုတ်ြပန်ိုင်ရန်

အေလးထားေစရန်

စိစစ်သုံးသပ်မြပလုပ်ြခင်း
ြပည်သူ�ဘာေရး စီမံခန်�ခွဲမ
ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံ
ချက်(၂၀၁၄-၂၀၁၉)တွင် ပါဝင်
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

OAG

ြပင်ပကီးကပ်မ ပိုမိုအား
ေကာင်းလာေစရန်

ှင့်
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၇

အာဆီယံစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများ

ASEANSAI, ASOSAI,INTOSAI

၁

ှစ်စဉ်

office

် လုပ်
အဖွဲ- ASEANSAI ၊အာရှတိုက် ၏အစည်းအေဝးများှင့အ
ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများ ုံေဆွးေွးပွဲများ တက်ေရာက်
အဖွဲ- ASOSAI ှင့်ိုင်ငံတကာ
စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ-

Head of

INTOSAI တို၏ Activities များ ရှည်စီမံချက်ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်
တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
သည့် ကိစရပ်များ၊ Cooperative

Audit

Knowledge

ှင့်

Good

Practices များ မေဝရန်ှင့်
ြပန်လည် အသုံးချိုင်ရန်

ြခင်း

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကားကာလ

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၂

Head of

-------- ။ ---------

office

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

တိုတွင်ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း
၂၀၂၁တွင် ASEANSAI ၏ Chair

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၁

တာဝန်ယူရန် လိုအပ်သည့် ကိ

Head of

အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခံ

office

ကျင်းပိုင်ရန်

OAG

ASEANSAI

တင်ြပင်ဆင်မများ ေဆာင်ရ�က်
ြခင်း
ASEANSAI

Chair

အြဖစ်

ASEANSAI ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
များကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်
ရ�က်ြခင်း ( ၂၀၂၁ ိုဝင်ဘာမှ
၂၀၂၃ ိုဝင်ဘာလ အထိ)

၃

၂၀၂၁

ဦးေဆာင်ရန်

activities ကို
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၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်းေဆာင်ရ�က်သွားမည့်အစီအစဉ်များ
တာဝန်ရှိေသာ
စဉ်

မဟာဗျဟာ

မဟာဗျဟာ

ဦးစားေပး

အချန်ိ

အေကာင်

ရလဒ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ရည်မှန်းချက်များ

အစီအစဉ်များ

အဆင့်

သတ်မှတ်ချက်

အထည်ေဖာ်

တိုင်းတာချက်များ

မည့်ဌာနများ
၁

စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများ၏ိုင်ငံတ
ကာစံများ-

ISSAI

ISSAI

အေြခြပ

ဘာေရး

အေြခြပ စာရင်းစစ်ေဆးေရးလက်စွဲှင့်

စစ်ေဆးေရး လက်စွဲှင့် လမ်း အစီအစဉ်များ
န်များြပစု ထုတ်ြပန်လိုက်နာ ADB ၏ နည်းပညာအကူအညီ
ကျင့်သုံးရန်

၁

၂၀၁၈

OAG

ISSAI အေြခြပ ဘာေရး

ြဖင့် ြပစုေရးသားြခင်းှင့် ြဖန်�

စာရင်းစစ်ေဆးေရး လက်စွဲ

ေဝြခင်း

ှင့် အစီအစဉ်များ ထုတ်ြပန်
ြဖန်�ေဝရန်

“Training

the

Trainers”

၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

workshop များ ကျင်းပြခင်း

လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ၁၀၀%
ြပည့်စစ်ေဆးြခင်းထက်

Risk

၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

OAG၊Region/

Trainers များ ထွက်ေပလာ

State Audit

ပီးဆင့်ပွားသင်တန်းများပိုချ

Offices ၊ TWG

ရန်

Audit Dept;

Risk ကို အကဲြဖတ်၍ စစ်
ေဆးမကို လက်ေတွေဆာင်

Areas ကိုအကဲြဖတ်၍စစ်ေဆး

ရ�က်ိုင်သည့်

Change

ိုင်ရန် Change Champions

Champions များေပ ထွက်

များ ေရ�းချယ်၍ သင်ကားေပး

လာရန်
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ြခင်းှင့် လက်ေတွစမ်းသပ် စစ်
ေဆးြခင်း
ISSAI အေြခြပလုပ်ငန်းေဆာင်
ရ�က်မစစ်ေဆးေရးလက်စွဲ
OAGN ၏ နည်းပညာအကူ
အညီြဖင့်

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၀

OAG

ြပစုေရးသားြခင်း

ေဆာင်ရ�က်မ

ှင့်ြဖန်�ေဝြခင်း

စစ်ေဆးေရး

လက်စွဲထုတ်ြပန်ြဖန်�ေဝရန်

Workshopများကျင်းပြခင်းှင့်

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၁

လုပ်ငန်း

ေရ�းချယ်ထားသည့်
နယ်ပယ်များတွင်

ISSAI အေြခြပ လုပ်ငန်း

OAG၊Region/
State Audit
Offices

လက်ေတွ

လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်တွင်
အသုံးြပရန်

စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်း
စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲအသီးသီး

၁

၂၀၁၈/၂၀၁၉

Audit Dept;

တွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မ စစ်

Performance Audit Team
များဖွဲစည်းရန်

ေဆးသည့် စာရင်းစစ် (Performance Auditor) အဖွဲများ လို
အပ်သလို ဖွဲစည်းြခင်း
ISSAI အေြခြပဥပေဒစည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းလိုက်နာမစစ်ေဆး
ေရးလက်စွဲ
OAGN ၏နည်းပညာအကူအညီ
ြဖင့် ြပစုေရးသားြခင်းှင့် ြဖန်�

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၀

OAG

ISSAI အေြခြပ ဥပေဒစည်း
မျဉ်းစည်းကမ်း

လိုက်နာမ
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ေဝြခင်း

စစ်ေဆးေရး

လက်စွဲထုတ်

ြပန်ြဖန်�ေဝရန်
On job training ေပး၍ ေရ�း
ချယ်ထားသည့်

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၁

လုပ်ငန်းနယ်

Audit Dept;

လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်တွင်
အသုံးြပရန်

ပယ်များ(Selected Area)တွင်
လက်ေတွစမ်းသပ် စစ်ေဆး
ြခင်း
၂

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများပိုမို

အမိန်�ှင့်န်ကားချက်များ

ထိေရာက်ေကာင်းမွန်ေစရန်

အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ြပန်

န်ကားချက်များှင့်အညီ

ြခင်း

ေဆာင်ရ�က်ရန်

EU အကူအညီြဖင့် Internal

၁

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၂

၂၀၁၈-၂၀၂၀

Audit Division ကိုတိုးတက်

OAG

ထုတ်ြပန်ေသာအမိန်�ှင့်

Head of

ဌာနတွင်းကီးကပ်ကွပ်ကဲမ

office

ဆိုင်ရာမူဝါဒှင့်လုပ်ထုံးလုပ်

ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့်SAI

နည်းများ ေပထွက်ရန် ှင့်

PMF ှင့် အညီဌာနတွင်းကီး

လိုက်နာကျင့်သုံးရန်

ကပ်ကွပ်ကဲမ ဆိုင်ရာမူဝါဒှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ချမှတ်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်
ရ�က်ြခင်း
၃

ဖွဲစည်းပုံ၊လူသားအရင်းအြမစ်

UCSB မှတစ်ဆင့် CPA များ

၁

ှစ်စဉ်

OAG

Generation Gap ြဖစ်မကို

စီမံခန်�ခွဲမ ှင့် ဝန်ထမ်းစွမ်းရည် အား အရာရှိများအြဖစ် ခန်�အပ်

ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက်

စသည်တိုကို ြမင့်တင်ရန်

စာရင်းပညာရှင် အရာရှိများ

ြခင်း

ေမွးထုတ်ရန်
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ိုင်ငံြခားသိုပညာေတာ်သင်

၊

၁

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ ၊ သင်
တန်းများ

ေစလတ်ြခင်း

ှစ်စဉ်

OAG

ရာအေတွအ�ကံများ ရရှိရန်

ှင့်

ှင့် ြပန်လည်မေဝ အသုံးချ

ဆင့်ပွားသင်တန်းများ ပိုချြခင်း

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၏အ

ိုင်ငံတကာပညာရပ်ဆိုင်

ရန်
၁

၂၀၁၈-၂၀၂၂

OAG

ရရှိေသာအသိပညာများကို

ကူအညီြဖင့် အလုပ်ုံ ေဆွးေွး

လက်ေတွလုပ်ငန်းခွင်တွင်

ပွဲများ ှင့် သင်တန်းများကျင်းပ

အသုံးချရန်

ြခင်း
EU အကူအညီြဖင့် 10 year

၁

Strategic Reform Plan ၊

၂၀၁၈-၂၀၂၀

Change Management Plan ၊
HR Development Plan ၊
Staff Competency Frame-

စဉ်ဆက်မြပတ် စီစဉ် ေဆာင်
ရ�က်ြခင်း

များပိုမိုတိုးြမင့်ရန်ှင့်လူ

Audit Dept; ၊

သားအရင်းအြမစ် စီမံခန်�ခွဲ

Administrati

မ ပိုမို ထိေရာက်ေကာင်းမွန်
ရန်

Group

Plan ေရးဆွဲြခင်း
သင်တန်းများ

Office၊

HR Focus

Training and Development

related

လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည်

onDept;

work ှင့် Comprehensive

ICT

Head of

၁

၂၀၁၈- ၂၀၂၂

OAG

IT Audit ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်
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၄

E-Government

System IT

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

နည်းပညာ

အသုံးြပ၍

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၂

Dept; ၊

မေဝသုံးစွဲိုင်ရန်ှင့် ရည်န်း

ရန်

Administra-

အသုံးြပိုင်မည့်

tion Dept;

သတင်းအချက်အလက်များ
(ဥပမာ-

MDC ကိုအသုံးြပ၍ အချက်

Office ၊ Audit အလက်များ မေဝအသုံး ြပ

သတင်းအချက်အလက်များကို
ကိုးကား

Head of

မူဝါဒဆိုင်ရာများ၊

စာရင်းစံများ၊ စစ်ေဆးေရးလက်
စွဲများ၊ လမ်းန်များ၊ န်ကား
ချက်များ စသည်ြဖင့်

) ကို

တစ်ေနရာတည်းတွင်

စုစည်း

၍

Knowledge

Platform

တည်ေဆာက်ိုင်ေရး

Mini

Data Center ဝယ်ယူြခင်း
MDCလုပ်ငန်းအေကာင်
အထည်

ေဖာ်ေရးအဖွဲဖွဲစည်း

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၂

OAG

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

MDC

ကိုစနစ်တကျ

ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းရန်ှင့်
အကျးရှ
ိ ိရှိ အသုံးြပိုင်ရန်

ုံးချပ်၌Accounting

and

Budgetary Control System
အားWindow Based မှWeb
based

သို

အဆင့်ြမင့်တင်

ေဆာင်ရ�က်ြခင်းှင့်အသုံးချ
ြခင်း

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၂

Administrati

Web based Accounting

onDept;

and Budgetary Control
System
ြပိုင်ရန်

အားအသုံး
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ဘာေရးစာရင်းစစ်ေဆး

၂

၂၀၁၈-၂၀၁၉

Audit Dept;

Audit

Management

ြခင်းကို Audit Management

System ၏ လိုအပ်ချက်များ

System

ကို သိရှိြပင်ဆင်ိုင်ရန်

အသုံးြပ၍

လက်

ေတွစမ်းသပ် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
၅

ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမပို

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းများကို

မို ေကာင်းမွန်ရန်

ဘက်လိုက်မမရှိဘဲအဂတိ

၁

၂၀၁၈-၂၀၂၂

ကင်းစွာြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
သက်ဆိုင်ရာဌာနများရှိ ဌာန
တွင်းစာရင်းစစ်များှင့်ပူးေပါင်း

OAG၊Region/

ြပည်သူ�ဘာများ အေလ

State Audit

အလွင့်မရှိေအာင်

Offices
၁

ှစ်စဉ်

Audit Dept;

စီမံခန်�ခွဲ

ိုင်ရန်
လုပ်ငန်းများမထပ်ဘဲ လို
အပ်သည့် Area များကိုပိုမို

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

အေလးေပးစစ်ေဆးပီး
လုပ်ငန်းများ ပိုမို ြမန်ဆန်
ထိေရာက်ရန်

ြပည်သူ�ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမ
ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံ

၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

OAG

ြပင်ပကီးကပ်မ ပိုမိုအား
ေကာင်းလာေစရန်

ချက် (၂၀၁၄-၂၀၁၉) တွင် ပါဝင်
ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
၆

အာဆီယံစာရင်းစစ်ချပ်ုံးများ

ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI

အဖွဲ- ASEANSAI ၊ အာရှတိုက် ၏ အစည်းအေဝး
ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများ အလုပ်ုံေဆွးေွး
အဖွဲ-ASOSAI ှင့် ိုင်ငံတကာ

တက်ေရာက်ြခင်း

များှင့်
ပွဲများ

၁

ှစ်စဉ်

Head of
office

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား
Knowledge

ှင့်

Good

Practices များမေဝရန် ှင့်
ြပန်လည်အသုံးချိုငရ
် န်
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စာရင်းစစ်ချပ်ုံးများအဖွဲ-

အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား

INTOSAI တို၏ Activities များ ကာလရှည် စီမံချက်ြဖင့်ေဆာင်
ရ�က်သည့်ကိစရပ်များ၊Coopera
တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

-tive Audit ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
တိုတွင်ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း

၂

၂၀၁၈-၂၀၂၂

Head of
office

--------- ။ ----------

