
လူမုွအေျချပဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတြက္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမွု တိုက္ဖ်က္ေရး 
ဆိုင္ရာ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမွု တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ 
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ေရးဆိုင္ရာ ရုးံ   
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အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
 ADB ၏ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒကို ပိုမိုနားလည္ျပီး 

လိုက္နာညီညြတ္မႈရိွေစရန္ 
 ဝယ္ယူေရးႏွင္႔ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ 

ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ပံုမွန္မဟုတ္သည္႔ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း သိျမင္နားလည္မႈ 
ျမွင္႔တင္ရန္  

 ေျဖာင္႔မတ္မႈဆုိင္ရာ ပံုမွန္မဟုတ္သည္႔ အေျခအေနမ်ားကု ိေထာက္လွမ္းသိရွိျပီး 
ကာကြယ္ႏိုင္သည္႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္လာေစရန္  
 



5. သင္ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ ? 

ျဖစ္စဥ္ေလ႔လာမႈမ်ား 

တင္ျပပုံအစီအစဥ္  
1. ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေနရာကို ေရာက္ေနၾကသလဲ ? 

2. လိမ္လည္မႈႏွင္႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈဆိုတာဘာလဲ ? 

3. လိမ္လည္မႈနဲ႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ ဘယ္ေနရာေတြမွာ  
ျဖစ္သလဲ? 

4. လိမ္လည္မႈနဲ႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈကုိ ဘယ္လို  
သိရိွႏိုင္မလဲ?  
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Transparency International  
အျပည္ျပည္္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမုွ ေစာင့္ျကည့္ေလ့လာေရးအဖြ ဲ ့   
၂၀၁၅ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈဆိုင္ရာ အညႊႊန္းကိန္း ႏွင္႔  

ADB ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆင္႔သတ္မွတ္ခ်က္ 
နိင္ငံ အဆင့္ 

ဆင္းရဲဳမြေဲတမုွ 
မ်ဥ္းေအာက္လူဦးေ

ရ 

ဒိန္းမတ္ ၁ 

အဂၤလန္ ၁၀ 

အေမရိကန္ ၁၈ 

အိႏၵိယ ၇၉ ၂၁.၉% 

တရုတ္ ၇၉ ၇.၂% 

ထိုင္း ၁၀၁ ၁၀.၁% 

ပါကစၥတန္ ၁၁၆ ၁၂.၄% 

လာအုိ ၁၂၃ ၂၃.၂% 

နီေပါ 
 

၁၃၁ ၂၅.၂% 

ျမန္မာ ၁၃၆ ၂၅.၆% 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ၁၄၅ ၃၁.၅% 

အာဖ ဂန္နစၥတန္ ၁၆၉ ၃၉.၁% 



၂၀၁၆ 
တီအုိင္ 
အဆင့္ 

(၁-၁၇၆) 
 

စီးပြားေရးလြတ္
လြပ္လပ္ခြင့္ 
၂၀၁၆ 

(အမွတ္ ၁၀၀- 
၀) 
 
 

စီးပြားေရး 
လုပ္ကုိင္ရန္ 
လြယ္ကူမုွ 
၂၀၁၅ 

(၁-၁၈၉) 

ဥပေဒမ့ဲေငြေျကးဆုိင္ရာ 
စီးထြက္မုွစုစုေပါင္း 
၂၀၀၄-၂၀၁၃ 

 
 
 

၃၁ ရက္ ဒီဖင္ဘာအထိ 
ေအဒီဘီမွ 

ကူညီေထာက္ပ့ံမုွစုစုေပါင္း 

၁၃၆ ဖိႏိွပ္ထားမုွ 
၄၈.၇ ၁၇၀ ၆ ၈၄၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၁ ၇၈၄ ၇၂၁ ၀၀၀ 

ျမန္မာ 
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အဆုိးသံသရာ 

အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 



အကုိးအကား - Transparency International (၂၀၁၄) 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားသည္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခုိက္ေစပါသည္။  
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ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေနရာကို ေရာက္ေနၾကသလဲ ? 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 
 လိမ္လည္မႈႏွင္႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔သည္ မျပည္႔စံုေသာ၊ 

အဆင္႔မမီေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပီးေျမာက္ျခင္းမရွိေသာ 
စီမံကိန္းရလဒ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည္။  

 အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈသည္ လူသားအရင္းအျမစ္ လံုေလာက္စြာ 
မဖြံ႕ျဖိဳးျခင္းႏွင္႔ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနသည္။  
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1. ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေနရာကို 
ေရာက္ေနၾကသလဲ ? 

2. လိမ္လည္မႈႏွင္႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ 
ဆိုတာ ဘာလဲ ? 
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အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရးဘဏ္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကင္းစင္ေသာ အာရွွႏွင္႔ 
ပစိဖိတ္ေဒသ 

ယင္း၏ ဖြ႕ံျဖိဳးဆဲအဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ွာ႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ 

လူမႈဘဝအရည္အေသြး ျမွင္႔တင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္  
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ADBအာရွဖြံ႔ျဖဳိးေရးဘဏ္၏ နိုင္ငံေတာ္အား ေခ်းေငြနွင့္ 
ေထာက္ပ့ံေငြ စာရင္း (၁၉၆၈-၂၀၁၆) 

 

> $ 243 

billion 

Agriculture11% 
စုိက္ပ်ဳိးေရး ၁၁% 

Education5% 
ပညာေရး၅% 

Energy19% 
စြမ္းအင္၁၉% 

Finance10% 
ဘ႑ာေရး၁၀% 

Health2% 
က်န္းမာေရး၂% 

Industry and 
Trade 2% 
စက္မွဳနွင့္ 

ကုန္သြယ္ေရး၂% 

Transport and 
ICT28% 

ပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆ
က္သြယ္ေရး ၂၈% 

Multisector4%က႑ေပါင္း
စုံ ၄% 

Public sector 
Management 

10%ျပည္သူ႔စီမံခ့ံခြမဲွဳက႑
၁၀% Water 9%  

ေရ ၉% 
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အာရွဖြံျဖဳိးေရးဘဏ္ နွင့္ ျမန္မာ (၁၉၇၃-၂၀၁၆) 
 က႑မ်ား ေခ်းေငြနွင့္ 

အေထာက္အပ့ံ  ပမာဏ ( US$) % 

၁ ျပည္သူ႔စီမံခံ့ခြမွဲဳက႑ ၂ ၅၇၈,၅၀၀၀,၀၀၀ ၃၃.၇% 

၂ စုိက္ပ်ဳိးေရး ၁၈ ၄၀၄,၁၀၀,၀၀၀ ၂၃.၅% 
၃ ပုိ႔ေဆာင္းေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၄ ၂၂၂,၅၀၀,၀၀၀ ၁၃.၀% 

၄ စြမ္းအင္ ၆ ၁၆၆,၈၀၀,၀၀၀ ၉.၇% 

၅ ေရ ၇ ၁၀၃,၉၆၀,၀၀၀ ၆.၁% 

၆ ပညာေရး  ၁ ၉၈,၄၉၀,၀၀၀ ၅.၇% 

၇ က်န္းမာေရး ၄ ၈၅,၁၀၀,၀၀၀ ၅.၀% 

၈ စက္မွဳနွင့္ကုန္သြယ္ေရး ၃ ၂၆,၄၀၀,၀၀၀ ၁.၅% 

၉ ဘ႑ာေရး ၂ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁.၂% 

၁၀ က႑ေပါင္းစု ံ ၁ ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀.၇% 

စုစုေပါင္း ၄၈ ၁,၇၁၇,၈၅၀,၀၀၀ ၁၀၀% 
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ADB ၏ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒ 

မူဝါဒ 

 
အမႈေဆာင္ဌာနမ်ားႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာနမ်ား၊ 

ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ ပစၥည္းႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြင္းသူမ်ား၊ ADB 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင္႔ ADB က ေငြေၾကးပံ႔ပုိး၊ စီမံ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ႔ေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္သူမ်ား အေပၚတြင္ သက္ေရာက္သည္။  
 http://www.adb.org/site/integrity/publications 
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ADB ၏ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒ 

 ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊြန္ခ်က္မ်ား (အပုိဒ္ ၁.၁၄) 
 အတိုင္ပင္ခံမ်ား အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(အပုိဒ္ ၁.၂၃)  
 ေခ်းေငြႏွင္႔ ေထာက္ပံ႔ေငြ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
 အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းျခင္းဆိုင္ရာ စံစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

(အပုိင္း ၁၊ အပိုဒ္ ၃၊၄) 
 စာခ်ဳပ္မ်ား 
 တင္ၾကိဳအရည္အခ်င္းျပည္႔မီျခင္းဆုိင္ရာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
 စီမံကိန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
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OAI ၏ အခန္းက႑ႏွင္႔ တာဝန္မ်ား 

ေျဖာင္႔မတ္မႈ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို 
စြပ္စြတုိဲင္ၾကားရန္အတြက္ ကနဦး 

ဆက္သြယ္ရာေနရာ 

စီမံကိန္းတြင္ ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း (PPRRs) 

အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ 
သိျမင္နားလည္မႈကုိ 

ျမွင္႔တင္ျခင္း 

ေျဖာင္႔မတ္မႈဆိုင္ရာ 
ၾကိဳတင္လုံ႕လစိုိက္ထုတ္ 

ေလ႔လာမႈ 

လိမ္လည္မႈႏွင္႔ 
အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအတြက္ 

စြပ္စြတဲုိင္ၾကားမႈမ်ားကိ ု
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 



16 

ေျဖာင္႔မတ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား 

အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္း လိမ္လည္ျခင္း 

အက်ပ္ကုိင္ျခင္း 
ပူးေပါင္းၾကံစည္ 
လိမ္လည္မႈ 

MDB ညိွထားေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ား 



အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္း 

 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
 တရားမဝင္ေဝစုေပးေငြ 

17 



 မမွန္မကန္ျပဆိုခ်က္မ်ား 
 မွတ္တမ္းအတုမ်ား 
 မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း 
 အခ်က္အလက္ 

ထုတ္ျပန္ရန္ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း 
 

လိမ္လည္ျခင္း 
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အက်ပ္ကိုင္ျခင္း 

 အက်ပ္ကိုင္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း 

 ေငြညွစ္ျခင္း 
 ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
 ႏိွပ္စက္ျခင္း 
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လိမ္လည္ရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း 

 ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ျခင္း 
မျပဳမီ ၾကိဳတင္ညိွႏိႈင္းျခင္း 

 အလွည္႔က် အႏိုင္ေပးျခင္း 

 ေလလံမသမာမႈ 

 ေလလံအခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင္႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား 
ေပါက္ၾကားေစျခင္း 
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အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း 

 ADB ႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းအတြက္ ဝယ္ယူထားေသာ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားကို 
ခုိးယူျခင္း 

 ADB ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ 
ကိရိယာမ်ားကို မေလ်ာ္မကန္ 
သို႔မဟုတ္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 
သုံးစြျဲခင္း 
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 မိသားစုအက်ိဳးစီးပြား 
သို႔မဟုတ္ 
ေဆြမ်ိဳးညာတကာ 
ေကာင္းစားေရးဝါဒ 

 ဆက္စပ္ေနေသာ 
ေလလံဆြဲကုမၸဏီမ်ား 

 အတိုင္ပင္ခံသည္ 
မိမိ၏ TOR ကို 
မိမိကိုယ္တိုင္ 
ေရးသားျခင္း 

အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ 
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ပိတ္ပင္ဟန္႔တားသည့္လုပ္ရပ္ 

 ADB မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကို 
လိမ္ညာျခင္း 
 

 သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား
ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ကြယ္ဝွက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ထိမ္ခ်န္ထားျခင္း 
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ရုိးသားေျဖင့္မတ္မုွ မရိွဟု စြပ္စြတိုဲင္ျကားမုွမ်ား 
 
 
ါ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

တုိင္ျကားမုွ စုစုေပါင္း ၃၃၄၇ 
စုစုေပါင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမုွ (၁၉၉၈ - ၂၀၁၇) 
 

၁၆၁၇ 

ျမန္မာ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ တုိင္ျကားမုွမ်ား (၁၉၉၈-၂၀၁၇) ၅ 
ျမန္မာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမုွမ်ား ၀ 
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ADB၏ေငြေၾကးျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ 

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မရိွ/ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုတိုင္ၾကားခ်က္မ်ား 
(၁၉၉၈-၂၀၁၇) 

 
Abuse of Power 2% 
အာဏာအလြသံုဲးစားမုွ 

၂% 

Coercionအတင္းအက်ပ္
လုပ္ေဆာင္မွဳ 

1% 

Collusionလာဘ္ေပး၁၀% 

 
Conflict of 

Interestဝန္ထမ္းေတြရ့ဲ 
ကိုယ္ပုိင္အလုပ္နဲ႔ 
နွီးႏြယ္မွဳ၁% 

Corruptionအလြသံုဲးစားမွဳ
၂၉% 

Fraudအမွားအယြင္း ၃၈% 

အမွားအယြင္း/အလြသံုဲးစာ
းမွဳ၂% 

အလြအဲမွားတင္ျပမွဳ၂% 

တျခားအေၾကာင္းအရာမ်ာ
း ၁၅% 



Overall Myanmar 

ခြင့္ျပဳျပီးလုပ္ငန္းမ်ား ၁၂၆၁ ၀ 

တဦးျခင္းစီခြင့္ျပဳထား
ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၇၇၈ ၀ 

ရုိးသားေျဖင့္မတ္မုွ မရိွဟု စြပ္စြဲတိုင္ျကားမုွမ်ား 
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ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ADB၏ေငြေၾကးျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ 

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မရိွ/ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုတိုင္ၾကားခ်က္မ်ား 
(၁၉၉၈-၂၀၁၇) 

 

Abuse of Power 
အာဏာအလြသံုဲး စားမွဴ 

၂၀% 
Coercion 

အာဏာသံုးျပီး 
အတင္းအက်ပ္လုပ္ေဆ

ာင္မွဳ၂၀% 

Fraudအမွားအယြင္း 
၆၀% 



သက္ေသခိုင္လုံေသာ ေျဖာင္႔မတ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
ျပန္လည္တည္႔မတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

   

သတိေပးျခင္း 

ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္း 

ပိတ္ပင္ျခင္း 

ယာယီ ဆိုင္းငံ႔ျခင္း 

ေပးေလ်ာ္ျခင္း/ျပင္ဆင္ျခင္း 

 ပိတ္ပင္ျခင္း 
 

အေျခအေနအရ 
ျပန္လည္သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင္႔ျဖင္႔ 
ပိတ္ပင္ျခင္း 
 

အေျခအေနအရ ပိတ္ပင္မႈ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း 
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သက္ေသခိုင္လုံေသာ ေျဖာင္႔မတ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
ျပန္လည္တည္႔မတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

   

ပုဂၢလိကမ်ားအတြက္ အျမင္႔ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မရိွ -  
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အျမင္႔ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ - ၇ 

ပုိမိုဆုိးဝါးေစေသာ 
အေျခအေနမ်ား 

သက္သာေစေသာ 
အေျခအေနမ်ား 

 ျဖစ္ပြားေသာထိခိုက္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာစီမံကိန္း/ကိစၥရပ္ 
သို႔မဟုတ္ ADB ၏ အက်ိဳးစီးပြား 
 

 ေျဖာင္႔မတ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈ 
 

 ၾကီးၾကပ္မႈႏွင္႔ ပါဝင္မႈအဆင္႔  
 

 ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာအခန္းက႑၏ အေရးပါမႈ 
 

 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို သိရွိခိ်န္တြင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း 
ရွ/ိမရွ ိ
 

 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳစဥ္အတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္႔ အတိုင္းအတာ 
 

 ယခင္က သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ အေရးယူခံထားရျခင္း 
 

 အျခား 
 
 



အေရးယူခံထားရ
ခ်ိန္တြင္… 

ကန္ထရုိက္တြင္  
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ျပန္လည္ 
သတ္မွတ္ျခင္း 

လက္ရိွ 
ကန္ထရုိက္ 

အနာဂါတ္ 
တင္ဒါမ်ား 

30 



အေရးယူခံထားရ
ခ်ိန္တြင္… 

ကန္ထရုိက္တြင္  
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ျပန္လည္ 
အတည္ျပဳျခင္း 

လက္ရိွ 
ကန္ထရုိက္ 

အနာဂါတ္ 
တင္ဒါမ်ား ? 

? 

X 
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ADB ေငြေၾကးပံ႔ပုိးေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
ေျဖာင္႔မတ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား 

 ကုမၸဏီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကု ိအေရးယူျခင္း 
 ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ႔ေငြ ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းကို ဆုိင္းငံ႔ျခင္း 
 ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ႔ေငြ ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းကို 

အျပီးရပ္ဆုိင္းျခင္း 
 အလြဲသံုးထားေသာ ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ႔ေငြ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကု ိADB သုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း 
 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကိ ုေျပာင္းလဲျခင္း 
 စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစိုုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို 

ေျပာင္းလဲျခင္း  

 



www.adb.org/integrity 
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လိမ္လည္ျခင္းႏွင္႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ? 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 ADB ၏ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒ 
 OAI ၏ အခန္းက႑ႏွင္႔ တာဝန္မ်ား 
 ေျဖာင္႔မတ္မႈ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင္႔ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
 တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင္႔ အေရးယူမႈမ်ား 
 ADB ၏ အေရးယူထားေသာစာရင္းကုိ ရယူသံုးစြဲျခင္း 
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1. ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေနရာကို ေရာက္ေနၾကသလဲ ? 

2. လိမ္လည္မႈနဲ႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈဆိုတာဘာလဲ? 

3. လိမ္လည္မႈနဲ႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ ဘယ္ေနရာေတြမွာ  
ျဖစ္သလဲ? 
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စီမံကိန္း 
သံသရာ 

စီမံကိန္းမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း 

စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္း 
ႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း 
ႏွင္႔ အစီရင္ခံျခင္း 

စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

 အျပီးသတ္ျခင္းႏွင္႔ 
အကဲျဖတ္ျခင္း 

ေခ်းေငြ 
အတည္ျပဳျခင္း 
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ဝယ္ယူေရး 

1. EA/IA က ေရးဆြဲထားေသာ ဝယ္ယူေရးအစီအစဥ္  
2. EA/IA က ျပင္ဆင္ထားေသာ အဆုိျပဳကမ္းလွမ္းျခင္း ဆုိင္ရာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
3. ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ားမွ 

တင္သြင္းေသာ အဆုိျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား 
4. EA/IA က ေဆာင္ရြက္ေသာ အဆုိျပဳကမ္းလွမ္းလႊာ 

အကဲျဖတ္ျခင္း 
5. EA ၏ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ျခင္း 
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၂။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
(သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

အပုိင္း ၃. EA/IA က သတ္မွတ္ေသာ အခြင္႔ရွိျခင္းႏွင္႔ အရည္အခ်င္း ျပည္႔မီျခင္း 
ဆုိင္ရာ စံမ်ား 

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ  

 ဘ႑ာေရးအေျခအေန 

အပုိင္း ၆. EA/IA က သတ္မွတ္ေသာ အလုပ္ရွင္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

 အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား - ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ 

 ဆြထဲားေသာပံုမ်ား - ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ 

 ဝန္ထမ္းႏွင္႔ ပစၥည္းကိရိယာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

 တင္းက်ပ္ေသာ ေဒသဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
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၁။ ဝယ္ယူေရးအစီအစဥ္ (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

 ခြဲျခမ္းထုပ္ပုိးျခင္း – ျပိဳင္ဆုိ္င္မႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း 
 လုိက္လံဝယ္ယူျခင္း vs. NCB vs. ICB 
 သိျပီးသား အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းသူမ်ားကု ိမ်က္ႏွာသာေပးျခင္း 
 အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းသူမ်ား အားလုံး ကု ိမ်က္ႏွာသာေပးျခင္း 

 ၾကီးမားေသာ၊ တစ္ခုတည္းတြင္အားလံုးေပါင္းထည္႔ထားေသာ 
ကန္ထရိုက္မ်ား (ဥပမာ-ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု + 
ဓါတ္ခြဲခန္းကိရိယာမ်ား+ဖတ္စာအုပ္မ်ား+သင္တန္းေပးျခင္း+စသ
ည္) – “traders” မ်ားကု ိမ်က္ႏွာသာေပးျခင္း 

 မလုိအပ္ဘဲ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ ဥပမာ - 
နည္းပညာအသစ္ 
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းသူမ်ားထံမွ 
အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

အပုိင္း ၃. အခြင္႔ရွိျခင္းႏွင္႔ အရည္အခ်င္း ျပည္႔မီျခင္း ဆုိင္ရာ စံမ်ား 
၂။ အရည္အခ်င္း ျပည္႔မီျခင္း  
     ၂.၁ အခြင္႔ရွိျခင္း 
     ၂.၂ ဆုိင္းငံ႔ထားေသာ တရားစီရင္ျခင္း 
(ဘ႑ာေရးေၾကညာလႊာမ်ားကုိ) 
     ၂.၃ ဘ႑ာေရးအေျခအေန 
     ၂.၄ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ 
(“အတည္ျပဳရန္ခက္ခဲေသာ” ေနရာေဒသမ်ား) 
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စာခ်ဳပ္အရ လုုပ္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း  

 ကုမၸဏီသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ွာ႔ခ်ျပီး ေၾကးကို အျမင္႔ဆံုး ေတာင္းသည္။  

 အမႈထမ္းမ်ား လလဲွယ္သည္ 

 အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ျပ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား လိမ္လည္ျပဆိုသည္ 

 ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုသည္ 

 ယခင္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရလဒ္/ထြက္ကုန္မ်ားကုိ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳသည္  

 ကုမၸဏီသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ွာ႔ခ်ျပီး ေၾကးကု ိအျမင္႔ဆံုး ေတာင္းသည္။  

 အမႈထမ္းမ်ား လလဲွယ္သည္ 

 အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ျပ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား လိမ္လည္ျပဆိုသည္ 
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ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းကုိ ၾကီးၾကပ္ျခင္း 
(သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

 လုပ္ငန္းခြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈႏွင္႔ ၾကီးၾကပ္မႈ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း 

 အရည္အေသြးနိမ္႔ေသာ လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံျခင္း 

 ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ယာယီ/အျပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ထုတ္ေပးျခင္း 

 အေျခအျမစ္မရွိေသာ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား အထူးသျဖင္႔ ေအာက္ေစ်းျဖင္႔ 
ျပိဳင္ထားသူမ်ားထံမွ - ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ပါ ေငြေၾကးပမာဏ၊ လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာ၊ အေရအတြက္ 
စသည္ ) တို႔ကုိ လက္ခံျခင္း 

 လုပ္ငန္းခြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈႏွင္႔ ၾကီးၾကပ္မႈ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း 

 အရည္အေသြးနိမ္႔ေသာ လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံျခင္း 

 ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ယာယီ/အျပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ထုတ္ေပးျခင္း 

 



၁. ကြ်န္ပ္တုိ ့ဘာေျကာင့္ဒီေနရာမွာ 
ေရာက္ေနျကပါသလဲ? 
 

၂. လိမ္လည္မုွ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမုွ  ဆုိသည္မွာ 
အဘယ္နည္း ? 

၃. လိမ္လည္မုွ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမုွ  တုိ ့ 
ဘယ္မွာရွိသနည္း? 

၄. ကြ်န္ပ္တုိ ့မည္သုိ ့ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္နည္း ? 
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ADB-NGO Cooperation  
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လူမုွအေျချပဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑ မွာ အဘယ္နည္း? 
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Civil society organizations will be 

more involved in the design and 

implementation of projects, and in 

the monitoring of project activities 

and outputs. 
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ADB မွ ေငြေျကးေထာက္ပ့ံထားေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ 
ပါ၀င္ပတ္သက္မွုမ်ားသည ္ေအာက္ပါတိ ု ့ကိ ု
ျဖည့္ဆည္းပ႔႔ံပိုးေပးသည္… 
အလွ်င္အျမန္တုန္ ့ျပန္နိုင္မွ၊ု တာ၀န္ခံမွု၊ ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွ ုရိွ ျခင္း၊ 
နွင့္ 

စီမံကိန္းပစၥည္းမ်ား နွင့္ ၀န္ေဆာင္မ ုွမ်ား 
ေပးပိ ု ့ေထာက္ပံ့ရာတြင္ တိုးတက္မွ ုမ်ားရိွလာျခင္း     
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အဂတိလုိက္စားမုွ တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္   NGO/CSO 

တုိ ၏ ပါ၀င္ ကူညီေထာက္ပ့ံမုွမ်ား 
       

ရုိးသားေျဖင့္မတ္ မွ ုမရွိသည္ မ်ားကိ ု
နားလည္သေဘာေပါက္မွ ု ျမွင့္တင္ေပးျခင္း  

ရိုးသားေျဖင့္မတ္  မရိွသည္ မ်ား ကိ ုသိမွတ္ ၍ 
ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း 

စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ 
ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္း 

အေသးစိတ္စစ္ေဆးမွ ုမ်ား ျကိုတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း  
ရုိးသားေျဖင့္မတ္  မရွိသည္ မ်ား ကိ ုOAI 
သိ ု ့အစီရင္ခံျခင္း 
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ADBမွေထာက္ပ႔ံေပးထား
သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ CSO 

မ်ားမွ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ ပါ၀င ္
ကူညီေထာက္ပံ႔မွ ုမ်ား 
အေပၚ မွတ္ခ်က္ 
မွတ္တမ္းမ်ား 

50 



51 

   ၾကိဳတင္လံု႕လစုိက္ထုတ္ေလ့လာျခင္း 
ဆုိသည္မွာ စနစ္တက် ဘက္စုံ 
သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္၏ တိက်မႈကုိ  
စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ၾကိဳတင္လုံ႕စုိက္ထုတ္ေလ့လာျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

အျခားသူတစ္ဦးမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု မယူဆပါႏွင့္။ 



 

လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ:  ရုိးသားစြာ 
သတင္းေပးပို႕ပါ။ 

ေရွာင္က်ဥ္ရန္မွာ -မွားယြင္းေသာ  
အခ်က္အလက္ သုိ႕မဟုတ္ 
လွည္ဖ်ားသည့္ အခ်က္အလက္ 
သတင္းေပးပုိ႕ျခင္း 

 ADB ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ ကုိ လုိက္နာပါ။ 
 

 ေျဖာင့္မတ္မႈဆုိင္ရာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း စြပ္စြဲတုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ OAI သုိ႕ 
သတင္းပုိ႕ပါ။ 

သင္မည္သုိ႕လုပ္ေဆာင္သင့္ပုံ 

http://www.adb.org/site/integrity/how-to-report-fraud 
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လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမႈ 



သတင္းေပးသူ ႏွင့္ သက္ေသခံအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

 လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
သို႕မဟုတ္ အမူအက်င့္ဆိုးမ်ား 
စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈအား တိုင္ၾကားသူ သို႕မဟုတ္ 
သတင္းေပးပို႕သူကို သတင္းေပးသူ ဟ ု
သတ္မွတ္သည္။. 

 OAI သည္ သတင္းေပးသူမ်ား ႏွင့္ 
သက္ေသခံမ်ားအား အားေပးရန္ ႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေကာင္းဆံုး 
ၾကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။ 
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ရန္ပုံေငြမ်ားအား ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း 
အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးပါ။ 



အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႏွင့္ လိမ္လည္မႈ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ားသည္… 

အခ်ိန္ ေခြ်တာႏုိင္သည္။ေ 

ေငြေၾကး ေခြ်တာႏုိင္သည္။ 

စီမံကိန္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ 

စီမံကိ္န္း၏ ထိေရာက္မႈကုိ တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ားအား 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ 

အက်ိဳးခံစားရသူမ်ား စိ္တ္ေက်နပ္မႈ ပိုမုိရရိွေစသည္။ 

စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစသည္။ 

ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

ADB ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ 
ကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ႏွင့္ 
လိုက္နာညီညြတ္မႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္း 

ဝယ္ယူျခင္း ႏွင္ ့ကန္ထရိုက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႕တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ 
ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း 
အသိပညာ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 

ေျဖာင့္မတ္မႈဆိုင္ရာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ 
အေျခအေနမ်ား စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ႏွင္ ့
ကာကြယ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တုိးျမွင့္ရန္ 
 



အကယ္၍သင့္တြင္ ေမးစရာတစ္ခုခုရိွပါက၊ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္အတုိင္း 
ဆက္သြယ္ပါ။ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ 
ေျဖာင့္မတ္မႈဆုိင္ရာ ရုံး 
ဝက္ဆိုက္:     www.adb.org/integrity 
အီးေမးလ္:     anticorruption@adb.org 
       integrity@adb.org 
ဖုန္း:        +63-2-632 5004 
ဖက္စ္:         +63-2-636 2152 
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