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ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး  
(CoST) သည္ အစိုးရမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း 
လံုးမွ ေဒသခံလူထုအသိုက္အဝန္းတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ကိုင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတိုးျမင့္ေစျခင္းျဖင့္ အမ်ား 
ျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ တန္ဖိုးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

(CoST) သည္ က႑စံုမွ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံကပါဝင္ကာ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ (၄) ႏိုင္ငံရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္မ်ား သံုးႏွစ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ကာ ၄င္းတို႔ကို 
အေတြ႔အႀကံဳယူၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ယင္းေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္မ်ား 
မွာ ႏိုင္ငံရွစ္နိုင္ငံအတြင္း ကိစၥသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္  တာဝန္ယူမႈ၊ 
တာဝန္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရွင္သန္နိုင္စြမ္းကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

(CoST) သည္  အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ 
ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ဟျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမႇင့္ 
တင္ေပးသည္။ (CoST) သည္ အမ်ားျပည္သူအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပး 
သည့္အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား ထည့္သြင္းလက္ခံစဥ္းစားရသည္အထိ ေျပာ 
ဆိုနိုင္ေအာင္ ျပည္သူလူထု၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို တိုးျမင့္ေစသည္။ သတင္း 
အခ်က္အလက္ရရွိထားသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသည္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အစပ်ိဳးရာတြင္  ဦးေဆာင္နိုင္သည္။ ထို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ လြဲမွားေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ လုပ္ကိုင္မႈ၊ 
အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ခိုင္မာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု 
(ခံစားရသည့္) စြန္႔စားရမႈမ်ားမွ  ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

(CoST) သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွ အေတြ႔ 
အႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ  လြယ္ကူေစရန္အတြက္   ျပည္တြင္းႏွင့္သာမက 
နိုင္ငံတကာအဆင့္မ်ားႏွင့္ပါ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ Open Govern-
ment Partnership ႏွင့္ Open Contracting Partnership တို႔ႏွင့္ လည္း နီးကပ္စြာ 
တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး  
(CoST) အဘယ္ေၾကာင့္ လိုအပ္သနည္း။ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ခြဲေဝသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ထင္ရွားသည့္တိုးတက္မႈ 
သာမရွိပါက သကၠရာဇ္ ၂ဝ၃ဝ အထိ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံခန္႔ ဆံုး႐ႈံးနိုင္ပါသည္။ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ ခြဲေဝသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈရွိရန္ နိုင္ငံတကာ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးပါပါသည္။ 

(CoST)သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားေကာင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦကိစၥတြင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစျခင္းျဖင့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအားထုတ္မႈႏွင့္  ဦးေဆာင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာတန္ဖိုးကို ဖန္တီးေပးနိုင္သျဖင့္  ထိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေပၚတြင္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈရွိရန္ ကၽြနု္ပ္တို႔ လိုအပ္ပါေနသည္။

 (CoST) သည္ အစိုးရမ်ားအတြက္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာတန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (CoST) က ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားအား  မည္သို႔သံုးစြဲသည္ကို ေဖာ္ျပ 
သည္။ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ အက်ိဳးရွိသည့္စုေဆာင္းမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္ 
လုပ္မႈအတြက္ ဝယ္ယူေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔မွ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို 
ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္  (CoST) သည္ တိုင္း 
ျပည္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦက႑သို႔ အျခားနုိင္ငံမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ 
ေရာက္ေစသည္။ 

 (CoST) သည္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအတြက္လညး္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္ေစပါ 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (CoST)သည္ သာတူညီမွ်သည့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့့္ကို 
အာမခံေပးၿပီး ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ရနိုင္ေသာစြန္႔စားရမႈမ်ားကိုပါ 
သက္သာေစသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုရရွိရန္အတြက္ ေလလံ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးသည္ မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းစြာယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

 (CoST) သည္ လူထုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ား အတြက္လညး္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္ေစ 
ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (CoST)သည္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာေျပာင္းလဲေစသည့္ စရိတ္ 
နည္းပါးၿပီးထိေရာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္မႈအတြက္ အာမခံေပးသည္။ 
လူထုကလညး္ ဖြံၿဖိဳးလာသည့္လမ္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရရရွိမႈ၊ အေဆာက္အဦေကာင္း 
ေကာင္းျဖင့္ သင္ယူရသည့္ ပညာေရး ၊ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးဝါးကုသခြင့္မ်ား 
ရရွိၿပီး  အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ 

(CoST)တြင္ ေငြစုေဆာင္းမႈ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းရွိသည္။  ၄င္းသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦက႑ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေရးႏွင့္  စရိတ္နည္းပါးၿပီးထိေရာက္မႈရိွေရး 
အတြက္ အနာဂတ္အားထုတ္မႈကို ေမာင္းႏွင္ရန္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္သည္။
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US$3.5 million saving

အီသီယိုးပီးယား CoST၏ Assurance အဖြဲ႔သည္ အီသီယိုးပီးယားအေရွ႕ပိုင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းအတြက္ 
မူလအစီအစဥ္ မွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္လာခဲ့သည့္  ေရထိန္းနံရံႏွင့္  လမ္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း 
ကိစၥကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္။ အီသီယိုးပီးယား CoST ၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔သည္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ  ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္မ်ား 
ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ လမ္းလုပ္ငန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိုင္ခဲ့သည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရက လမ္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတြက္ အျခားဒီဇုိင္းသစ္ကိုလက္ခံခဲ့သည္။ 
၄င္းသည္ ကုန္က်စရိတ္အာျဖင့္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ သန္း သက္သာေစခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ 
ခ်ိန္လည္း ေျခာက္လေစာၿပီး ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ မူလလမ္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူသည္ အစိုးရႏွင့္လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္  
ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံစာအရ ထိုလမ္းသစ္၏ ပထမအပိုင္းေဖာက္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္  ေဒသခံမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွစ္ဆတိုးပြားလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ တိုးျမင့္လာေစေရးအတြက္ 
CoST သည္ စည္းမ်ဥ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္ လမ္းညႊန္္ခ်က္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ထားသည္။ နိုင္ငံအဆင့္တြင္မႈ CoSTသည္  
အကဲျဖတ္ အဆင့္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံအဆင့္က 
ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ လုပ္ 
ကိုင္မႈ စြမ္းရည္ကို အသိမွတ္ျပဳနိုင္ရန္အတြက္ မူေဘာင္ 
တစ္ခုတည္ေထာင္ေပးသည္။  

မည္သည့္နိုင္ငံမဆို CoSTအဖြဲ႔သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္္ၿပီး 
နိုင္ငံအဆင့္အစီအစဥ္ (National Programme)ကို 
ထူေထာင္နိုုင္သည္။ နိုင္ငံအဆင့္အစီအစဥ္ (National 
Programme) မ်ားသည္ CoST၏ မူလအသြင္သ႑န္(-
features) မ်ားကို နမူနာယူၿပီး ေဒသမွဥပေဒမ်ား 
၊အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနအရ 
တို႔ႏွင့္အညီလက္ခံက်င့္သံုးကာ  ေဒသတြင္းမွပင္ 
ဦးေဆာင္ၿပီး စီမံခန္႔ခဲြသည္။ 

CoST စတင္ထူေထာင္သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေအာက္ပါေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသစ္ ၇ ႏိုင္ငံ
အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေဘာ့စ္ဝါနာ၊ အယ္လ္ဆာေဗဒိုး၊ ဟြန္ဒူး 
ရပ္စ္၊ ထိုင္း၊ ယူဂန္ဒါႏွင့္ ယူကရိန္းနိုင္ငံတို႔က CoST သို႔ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔အနက္ ၄ နုိုင္ငံက အၿမဲတမ္း 
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း ၁ဝ၈ ခုကို  ျပန္လည္ေလ့လာ 
သံုးသပ္ျခင္း
အီသီယိုးပီးယား (Ethiopia) ဂြာတီမာလာ (Guatema-
la)၊ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ (Honduras)၊ မာလာဝီ (Malawi)ႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္(Vietnam) တို႔တြင္ CoST assurance 
လုပ္ငန္းသည္  စီမံကိန္း ၁ဝ၈ ခုမွ အခ်က္အလက္ ပြင့္ 
လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို  ျပန္ 
လည္ေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ သင္တန္းမ်ား
နို္င္ငံအဆင့္အစီအစဥ္ (National Programme)မ်ား 
သည္  ဝဘ္ေပၚတယ္ (Web Portal) မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ အီသီယိုးပီးယား၊   
ဂြာတီမာလာ၊ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ 
အသံုးျပဳကာ  အစိုးရအရာရွိ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ယခုအခါ 
ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

လူထုအသိအျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းမ်ား 
အီသီယိုးပီးယား (Ethiopia)ႏွင့္ မာလာဝီ (Malawi) တို႔မွ 
ညံ့ဖ်င္းေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္းႏွင့္  လူထု 
အသိအျမင္ဖြင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရးကို  
မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း သင္တန္းမ်ားက 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

ရန္ပံုေငြ ေလလြင့္မႈကို ကာကြယ္ျခင္း
မာလာဝီ အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီအစဥ္ ( Malawi Nation-
al Programme)သည္  လူထုႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ကို မီးေမာင္းထိုးျပကာ လမ္းလုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို တင္ဒါျပန္ 
လည္ေခၚယူရာတြင္  ဦးေဆာင္ခ့ဲၿပီး ျပည္သူ႕အရင္းအျမစ္မ်ား 
အလဟႆ မကုန္ဆံုးေစရန္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ စံခ်န္စံႏႈန္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျခင္း
CoST သည္ အီသီယိုးပီးယား (Ethiopia) ဂြာတီမာလာ 
(Guatemala) ႏွင့္ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ (Honduras)၊ တို႔တြင္ 
ပံုမွန္ ပြင့္လင္းစြာထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (for-
mal disclosure requirements) ကို ထူေထာင္ေပးသည္။ 
၄င္းသည္ အခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ 
အတြက္ ဥပေဒအေျခခံအခ်က္ကို CoST ၏ အမ်ား 
ျပည္သူက႑မွ အေျခခံအေဆာက္အဦ အခ်က္အလက္ 
စံႏႈန္းႏွင့္အညီ အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳမႈ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
ရွစ္ခုအနက္ သံုးခုျဖစ္ေသာ Bechtel, Strabagႏွင့္ 
Skanska တို႔သည္ ယခုအခါ CoST ကုိ ေထာက္ခံ 
အားေပးသူမ်ား ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈကို ျမႇင့္တင္
အီသီယိုးပီးယား၊ ဂြာတီမာလာႏွင့္ ဟြန္းဒူးရပ္စ္တို႔တြင္ 
CoST သည္ ၄င္း၏ အေျခခံအေဆာက္အဦ အခ်က္ 
အလက္စံႏႈန္းမ်ားကို အစိုးရ၏စနစ္တြင္ ပူးေပါင္းထည့္ 
သြင္းျခင္းျဖင့္သည္ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ လိုအပ္ 
ခ်က္ကိုလည္း ျမႇင့္တင္မႈရွိသည္။ ဂြာတီမာလာသည္ 
အြန္လိုင္းဝယ္ယူေရးေပၚတယ္  “ Guatecompras” မွ 
တစ္ဆင့္ စီမံခ်က္ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္အတြက္  အခ်က္အလက္ 
မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ 
ကို ဦးေဆာင္ေနသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္သန္း 
စရိတ္သက္သာ
စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းကုန္က် 
စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္သန္း သက္သာခဲ့သည္။ 

(CoST) သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အားေကာင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦကိစၥတြင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံ 
မႈ ရွိေစျခင္းျဖင့္  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အားထုတ္မႈႏွင့္  ဦးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။
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ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ
CoST သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းအားျဖင့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို 
တိုးျမႇင့္သည္။ CoST အေျခခံအေဆာက္အဦ အခ်က္အလက္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း(Infrastructure Data Standard-IDS) အတိုင္း စီမံခ်က္ စက္ဝန္းကာလအတြင္း 
အခ်က္အလက္ ၄ဝ ကုိ အေရးပါေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ ေၾကညာရသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီအစဥ္ (National Programme) တစ္ခုသည္ 
ေလးစားလိုက္နာျခင္း အျပည့္အဝရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္နိုင္ၿပီး ေဒသအျခအေနႏွင့္သင့္လ်ာ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အေျခခံအဆာက္အဦ ပြင့္လင္းစြာထုတ္ေဖာ္ျပသမႈလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုကို တည္ေထာင္ေပးသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက လမ္းညႊန္ခ်က္ အမွတ္ ၆။ ပြင့္လင္းစြာ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ။

ေသခ်ာေစမႈ 
(CoST)သည္ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို အမွီအခိုကင္းေသာ စစ္ေဆးမႈမွတစ္ဆင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္သည္။ 
ထိုေသခ်ာေစမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ (CoST)သည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္ေအာင္ သက္ေသျပသည္၊ ရွင္းလင္းၿပီး 
နားလည္ရလြယ္ကူေသာ ဘာသာစကားျဖစ္ေအာင္ အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုုသည္၊ စိတ္ဝင္စားစရာ၊ စိုးရိမ္စရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ ၄င္းသည္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားအား အဓိကကိစၥမ်ားကို နားလည္ရန္ကူညီသည္။ ထို႔အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္သူမ်ား တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ အေျခခံအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက လမ္းညႊန္ခ်က္ အမွတ္ ၇။ ေသခ်ာေစမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ။

သံုးပြင့္ဆိုင္လုပ္ေဆာင္မႈ
နိုင္ငံတိုင္းတြင္ CoST သည္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (MSG) ျဖင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး ၄င္းတြင္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား ပါဝင္သည့္ဖိုရမ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ CoST သည္ ၄င္းအေရးပါေသာ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္သူမ်ားကို  အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ တန္းဖိုးမ်ား၊ အသံုးဝင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက လမ္းညႊန္ခ်က္အမွတ္ ၄။ MSG ႏွင့္ 
National Secretariat တည္ေထာင္ျခင္း ကိုၾကည့္ပါ။ 

အဓိကလကၡဏာမ်ား (Core Features) 
CoST တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ က႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အဓိကအပုိင္းသံုးပိုင္း 
ပါဝင္သည္။ ၄င္းစံႏႈန္းမ်ားသည္ ျပဳျပင္လြယ္ၿပီး ခက္ခဲေသာ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အာဏာထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ CoST ၏ အဓိက လကၡဏာမ်ားမွာ - 

(CoST) တြင္ ေငြစုေဆာင္းမႈ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထား 
ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းရွိသည္။

ဂြာတီမာလာႏိုင္ငံ (Guatemala) ၿမိဳ႕ေတာ္ဘီလိ(စ္)တံတား မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းကို  
ဂြာတီမာလာ CoST Assurance အဖြဲ႔မွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ 
ရြက္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕က ကန္ထ႐ိုက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို  အေရးေပၚ 
လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္မွာ မသင့္ေလ်ာ္၊ အေရးေပၚလုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္သည့္ အေျခ 
အေနမ်ားအတြက္ သာရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ညႊန္ျပခဲ့သည္။ 
ကန္ထ႐ိုက္ကို ေငြမေပးေျခမီ ႀကိဳတင္ပယ္ဖ်က္နိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေဒၚလာငါးသန္း 
ေခၽြတာနိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ CoST Assurance အဖြဲ႔က တံတားသည္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ရန္ မလိုေသးဟုလည္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။
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ေအာင္ျမင္မႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
CoST သည္ လူမႈရးတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ ၄င္း၏ အက်ိိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေအာင္ျမင္ေစသည္။ ၄င္းသည္ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္မွ နားလည္ေစၿပီး မီးေမာင္းထိုးျပသည့္အတိုင္း 
အက်ိဳးကြင္းဆက္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ပြင့္လင္းစြာ 

ထုတ္ေဖာ္ျပသနိုင္ရန္အတြက္ 
အစိုးရ၏အရည္အေသြးကို 

တည္ေဆာက္ေပး
သည္။

အမ်ားျပည္သူ 
သိခြင့္ရွိေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား 

ပိုမိုမ်ားျပားေစ
သည္။

အစိုးရက 
အေျခခံအေဆာက္အဦ

စီမံကိန္း(သို႔) အစီအမံမ်ားကို  
အေရးယူေဆာင္ရြက္
မႈမ်ား ရွိလာသည္။ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
တန္ဖိုးရွိသည့္ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။

အစိုးရကေဆာင္
ရြက္ရမည္မ်ားကိုေဆာင္

ရြက္ရန္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္
သူမ်ားက   ကိုင္တြယ္ ထိန္း

ေက်ာင္းထားနိုင္သည္။ 

CoST သည္ UK တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
CoST ဘုတ္အဖြဲ႔သည္  CoST သို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ နိုင္ငံသစ္မ်ားကို ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္  ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ 
အတည္ျပဳျခင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည့္ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ 

ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ CoST ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေထာက္အပ့ံေပးရန္၊ CoST ကို ဝင္ရာက္ 
ရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္နိုင္ငံသစ္မ်ားကို အေထာက္အပံံ့ျပဳနိုင္ရန္ႏွင့္ နို္င္ငံအဆင့္အစီအစဥ္ (National Programme) ႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံံ့မ်ား ေပး 
နိုင္ရန္အတြက္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးကို ခန္႔အပ္ထားသည္။

မာလာဝီ (Malawi) တြင္ အရပ္ဘက္ 
အဖြြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာအတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

မာလာဝီ၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔သည္ အရပ္ 
ဘက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းအျဖစ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားျပဳလုပ္ကာ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
က႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာ 
ဝန္ခံမႈ အေရးႀကီးပံုကို အျမင္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ 

သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံခ်က္မ်ားမွ 
အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရးသားသည့္ မီဒီယာ 
မ်ားကိုလည္း ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေရးသားနိုင္ပါက 
မီဒီယာဆုမ်ား စတင္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 

အေရးပါဆံုး အခ်က္အေနျဖင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္း
အဖြဲ႔သည္ လူထုေရဒီယို က်ပန္းစကားေျပာ(De-
bate) အစီိအစဥ္ျဖင့္  တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္သည္။ မာလာဝီ၏ အေျခခံအေဆာက္ 
အဦႏွင့္ အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ 
တာဝန္ခံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း၏ အေရးပါပံုအေၾကာင္းကို 
၄င္းအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ လူထုက SMS ေပးပို႔ၿပီး 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းနိုင္သည္။ မာလာဝီ၏ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ျမင့္မား 
ျခင္းကို ထိပ္ပိုင္းအစိုးရအရာရွိမ်ားက ဦးေဆာင္ 
ေထာက္ပံ့သည္။ ဒုတိယ သမၼတဆူလို႔ခ်ီလီမာက 
CoST မာလာဝီခ်န္ပီယံဟု အမည္ေပးထားသည္။

သင့္အစိုးရက  CoST တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက 
က႑၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း၊ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္ ေထာက္ပံ့ံသူျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ 
ရွိပါသလား။ ထိုသို႔ စိတ္ဝင္စားပါက CoST ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို 
ေတြ႔ျမင္လိုေပလိမ့္မည္။ ၾကည့္႐ႈေလ့လာနိုင္ရန္  ေက်းဇူးျပဳ၍ 
CoST@constructiontransparency.org  သုိ႔ ဆက္သြယ္ေစလိုပါသည္။


