
        

        

 

                                 

                              

                 ၊    ၄ / ၂၀၂၀ 

၁၃၈၁       ၊                     ၁၂      

(၂၀၂၀          ၊       ၂၀      ) 

                                                                                                 

                  (ISSAI-30,130: Code of Ethics)                                  

၁။                                  ၁၉၉၅                                                     

(International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI) ၏                       

                                                                                       (Inter-    

national Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI)                                        

             ။                              ၏                                             

                                                             (ISSAI-30,130 : Code of Ethics) 

                    ။  

၂။                                                                                        

          (ISSAI-30,130: Code of Ethics)                                                      

                                     - 

( )           ၊                                  (Trust, Confidence and Credibility) 

(၁)                              ၏                                        

                                                  ၊                          

                                                              သံသယကင်းစင် 

၍ ြပစ်တင်ရှုတ်ချခံရြခင်းများမရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၂) စစ်ေဆးသူများအေပါ် ြပည်သူများက ယံုကကည်ြခင်း၊ ေလးစားမှုခံရြခင်းသည် 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ လုပ်ငန်းများ၏ ေအာင်ြမင်မှုရလာဒ်ြဖစ်၍  စစ်ေဆးသူများ 

အေနြဖင့် အတတ်ပညာဆုိင်ရာနယ်ပယ်အတွင်း အချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

မှုြမှင့်တင်ြခင်း ၊ ေကာင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံေရးများတည်ေဆာက်ြခင်း၊ အဖဲွ့ဝင်များ 

ကကား အတတ်ပညာများ ပ့ံပုိးကူညီြခင်းြဖင့်   လုပ်ေဖာ်ကုိင်ဖက်များကကား  မျှတ၍ 

ဘက်မလုိက်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့် ဆက်ဆံရမည်။ 



        
2 

 

        

(၃)                              ၏                                       

                                                                        ၊ 

                                                                          

                 ။ 

(ခ) ရုိးသားေြဖာင့်မတ်မှု (Integrity)  

(၁) စစ်ေဆးသူများသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ဌာနအဖဲွ့အစည်း 

မှဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင်လည်းေကာင်း မိမိတ့ုိ၏ အြပုအမူများ (ရုိးသား 

မှု၊ သစ္စာရိှမှု) အတွက်  ြမင့်မားသည့်စံများကုိ လုိက်နာရမည်။  

(၂) ြပည်သူတ့ုိ၏ ယံုကကည်စိတ်ချမှုရရိှေစေရးအတွက် မိမိတ့ုိ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် 

ချက်များကုိ သံသယကင်းရှင်းေစရန်နှင့် ြပစ်တင်ရှုတ်ချြခင်းများ မရိှေစရန် ရုိးသား 

ေြဖာင့်မတ်စွာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၂) စစ်ေဆးသူများသည် လွတ်လပ်မှု၊ ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှုဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ေကာင်း 

မွန်သည့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာစံများကုိ ထိန်းသိမ်းလုိက်နာြခင်းြဖင့်  ြပည်သူ့အကျ ိုး 

စီးပွားကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် ြဖစ်ေစ၊          

          ၊             ကုိင်တွယ်သံုးစဲွရာတွင်ြဖစ်ေစ ရုိးသားေြဖာင့်မတ်မှုရိှရ 

မည်။  

(ဂ) အမီှအခုိကင်းမှု/လွတ်လပ်မှု၊ ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှုနှင့် သမာသမတ်ရိှမှု (Independence, 

Objectivity and Impartiality)  

(၁)             ၏               /လွတ်လပ်မှုကုိ တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး 

အတွက် စစ်ေဆးခံရမည့်အဖဲွ့အစည်းနှင့်             အကျ ိုးစီးပွားြဖစ်ေစနုိင် 

သည့် အြခားအဖဲွ့အစည်းများနှင့်                /လွတ်လပ်မှုရိှရမည်။ 

(၂) စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် စစ်ေဆးသူများ၏                / 

လွတ်လပ်မှုကုိ ြပင်ပအကျ ိုးစီးပွား သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်ကျ ိုးစီးပွားဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ 

ေကကာင့် ထိခုိက်ြခင်းမရိှေစေရးအတွက် အကျ ိုးစီးပွားြဖစ်ေစမည့် ကိစ္စရပ်အားလံုး 

တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမှ ေရှာင်ကကဉ်ရမည်။ 

(၃) စစ်ေဆးသူများသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အေကကာင်းအရာ 

များကုိ စိစစ်သံုးသပ်ရာတွင်  ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှုနှင့် သမာသမတ်ကျမှုရိှေရး၊ စစ်ေဆး 

ချက်အစီရင်ခံစာသည် မှန်ကန်တိကျမှု၊ ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှု ရိှေစေရးအတွက် စာရင်းစစ် 

ထင်ြမင်ယူဆချက်များ၊  သံုးသပ်ချက်များနှင့် စစ်ေဆးချက်အစီရင်ခံစာကုိ စစ်ေဆး 
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ေရးစံများနှင့်အညီ                  စစ်ေဆးေရးသက်ေသခံ အေထာက် 

အထားများအေပါ်                         ။ 

 (၄)                                                                    

                           ၊                                          

                                                                     

        ၏                                                           

   ။ 

(ဃ)                     (Political Neutrality) 

(၁)                                                                              

                                                                    

                                                        ၊ 

                                                          ၊                

                                                      ၏               

                                                                      ။ 

(၂)                                                                      

              ၏                                                  

                                                            ။ 

(၃)                                                                           

                                                           ။  

( )                                (Conflicts of interest) 

(၁)             စစ်ေဆးရမည့်အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုကုိ  စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းေဆာင် 

ရွက်ြခင်း  မဟုတ်ဘဲ  အကကံဉာဏ်ေပးြခင်း သ့ုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုေပးြခင်းကုိ 

ေဆာင်ရွက်         ယင်း                အကျ ိုးစီးပွားပဋိပက္ခြဖစ်မှုသ့ုိ 

ဉီးတည်မသွားေစရန်နှင့် စီမံခန့်ခဲွသူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ပုိင် 

ခွင့်များထဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရိှေစေရး ဂရုြပုရမည်ြဖစ်ပပီး စစ်ေဆးခံရမည့် 

အဖဲွ့အစည်း၏              နှင့်သာသက်ဆုိင်သည့် ကိစ္စ            ေသချာ    

မည်။ 
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(၂) စစ်ေဆးသူသည် မိမိတ့ုိ၏ရုိးသားေြဖာင့်မတ်မှုနှင့် လွတ်လပ်မှုကုိ လွှမ်းမုိးအကျ ိုး 

သက်ေရာက်မှုရိှေစနုိင်သည့် တံစုိးလက်ေဆာင်များ သ့ုိမဟုတ် အပုိေကကးများအား 

ြငင်းဆန်ြခင်းအားြဖင့် အကျ ိုးစီးပွားပဋိပက္ခများအား       ေရှာင်ကကဉ်ရမည်။  

(၃) စစ်ေဆးသူသည် မိမိတ့ုိ၏လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်နုိင်မှုအေပါ် လွှမ်းမုိးြခင်း၊  

သေဘာတူညီမှုြပုလုပ်ြခင်း သ့ုိမဟုတ် ပခိမ်းေြခာက်ြခင်းများ ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်     

                    စစ်ေဆးရမည့်အဖဲွ့အစည်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံခန့်ခဲွသူ 

များအြပင် အြခားသက်ဆုိင်သည့်အဖဲွ့အစည်းတ့ုိနှင့်                     

အားလံုးကုိ ေရှာင်ကကဉ်ရမည်။   

(၄) စစ်ေဆးသူများသည် စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းအတွက် ရရိှထားသည့် သတင်းအချက် 

အလက်များကုိ မိမိတ့ုိ၏ ကုိယ်ကျ ိုးစီးပွား သ့ုိမဟုတ် အြခားသူများ၏ အကျ ိုး 

စီးပွားြဖစ်ေစရန် အသံုးမြပုရပါ။ ထ့ုိအြပင် စစ်ေဆးသူများသည် မိမိတ့ုိရရိှထား 

သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ အသံုးြပု၍ အြခားတစ်ဉီးတစ်ေယာက် 

သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်း၏ အကျ ိုးစီးပွားြဖစ်ေစရန် ခုိင်လံုသည့်အေကကာင်းမရိှဘဲ 

သ့ုိမဟုတ် မျှတမှုမရိှဘဲ သတင်းအချက်အလက်များေပါက်ကကားေစြခင်းနှင့် အြခား 

သူများအား အန္တရာယ်ြဖစ်ေစြခင်းကုိ ေရှာင်ကကဉ်ရမည်။  

( )                               (Professional Secrecy) 

                                                             

                                                                

                                                                        

                  (Third Party)                      ၊                       

                               ။  

( )                                          (Competence) 

(၁)                         ၏                                     ၊ 

                                                                     

                                                                       

                                      ။ 

(၂)                                                       ၊               

                                          ၊      ၊                           

                                                    ။           

                                     ၊                                      
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         ၊                                                              

                                ။ 

(ဇ)                                       (Professional Development)  

(၁)                                                ၊                    

                                              ဇ                     ။ 

(၂)                                                ၊                    

                                                                       

                                                 ၊             ၊ 

                                 ။ 

(၃)                         ၏                                        

                                                               

             ။ 

(ဈ) လျှ ို့ဝှက်ချက်ေစာင့်ထိန်းမှုနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာရိှမှု (Confidentiality and Transparency) 

(၁)                  သည် စစ်ေဆးေရးဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ၊ အြခား 

သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ခံမှုနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာရိှမှု ရိှေစ 

ေရးကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဆုိပါသတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

လျှ ို့ဝှက်ချက်ေစာင့်ထိန်းရြခင်းကုိလည်း ထိခုိက်မှုမရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

(၂)                  သည် အေရးကကီးသည့်အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

လျှ ို့ဝှက်ချက်ေစာင့်ထိန်းရန်အတွက်         လံုေလာက်သည့် စနစ်တစ်ခုချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၃)                  သည် မိမိရံုးကုိယ်စား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေပးသည့် မည်သည့် 

အဖဲွ့အစည်းနှင့်မဆုိ သင့်ေတာ်သည့် လျှ ို့ဝှက်ချက်ေစာင့်ထိန်းသိမ်းမှုဆုိင်ရာ 

သေဘာတူညီချက်ထားရိှရမည်။ 

(၄) စစ်ေဆးသူများသည် လျှ ို့ဝှက်ချက်ေစာင့်ထိန်းမှု၊ ပွင့်လင်းြမင်သာရိှမှုနှင့် သက်ဆုိင် 

သည့် မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်  ဉပေဒ၊ စည်းမျည်း၊ စည်းကမ်းများကုိ 

ဂရုြပုလုိက်နာရမည်။ 

(၅) စစ်ေဆးသူများသည် ပညာရပ်ဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွင့် သ့ုိမဟုတ် တာဝန်များတွင် 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာကကားခွင့်ြပုထားသည့်ကိစ္စရပ်များမှအပ သင့်ေတာ်သည့် ခွင့်ြပုမိန့် 
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မရိှဘဲ မိမိတ့ုိ၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များအတွက်ရယူစုစည်းထားသည့် 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ ထုတ်ေဖာ်ြခင်းကုိေရှာင်ကကဉ်ရမည်။   

(၆) စစ်ေဆးသူများသည် လျှ ို့ဝှက်ရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ သီးြခားအဖဲွ့ 

အစည်း (Third party) သ့ုိ သတိမမူမိဘဲ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိြခင်း ြဖစ်နုိင်သည့် 

အေြခအေနကုိ အစဉ်သတိြပုရန်နှင့် မိမိအကျ ိုးစီးပွား သ့ုိမဟုတ် သီးြခားအဖဲွ့ 

အစည်း (Third party) အကျ ိုးစီးပွားအတွက် အသံုးြပုြခင်းကုိ ေရှာင်ကကဉ်ရမည်။ 

 (၇) စစ်ေဆးသူများသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်နှင့်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှု ပပီးဆံုး 

ပပီးေနာက်ပုိင်းတွင်လည်း ပညာရပ်ဆုိင်ရာ လျှ ို့ဝှက်ချက်ေစာင့်ထိန်းမှုကုိ     

    ထိန်းသိမ်းရမည်။ 

၃။                                                                                        

                                                                                         

                ။ 

 

         

                          

 

       ၊     /     / ၅ / ( ၁၉ /၂၀၂၀) 

       ၊ ၂၀၂၀          ၊      ( ၂၀ )     
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