
1 

အမႈေဆာင္ဌာနမ်ားႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာနမ်ား 
အတြက္  

အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းဖလွယ္ပြဲ 

အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင္႔ေျဖာင္႔မတ္မႈဆုိင္ရာရုံး 
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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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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 
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အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရးဘဏ္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကင္းစင္ေသာ အာရွွႏွင္႔ 
ပစိဖိတ္ေဒသ 

ယင္း၏ ဖြ႕ံျဖိဳးဆဲအဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ွာ႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ 

လူမႈဘဝအရည္အေသြး ျမွင္႔တင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္  



6 

အဆုိးသံသရာ 

အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 



အကုိးအကား - Transparency International (၂၀၁၄) 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားသည္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခုိက္ေစပါသည္။  
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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% 



TI အဆင္႔ 
၂၀၁၅ 

(၁-၁၆၈) 

အက်င္႔ပ်က္ 
ျခစားမႈကင္းျခင္း 

၂၀၁၆ 
(အမွတ္ ၁၀၀-၀) 

စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းလုပ္

ရန္ 
လြယ္ကူမႈ 
၂၀၁၅ 

(၁-၁၈၉) 

တရားမဝင္ 
ေငြေၾကးစီးထြက္မႈ စုစုေပါင္း 

၂၀၀၄-၂၀၁၃ 

၂၀၁၆ ဇြန္လစာရင္းအရ 
ADB အေထာက္အပံ႔ 

စုစုေပါင္း 

၁၄၇ ဖိႏိွပ္ထားသည္ 
၄၈.၇  ၁၆၇ ၆,၈၄၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၅၃၂,၃၆၀,၀၀၀ 

 

ျမန္မာ 



2010-2015 အတြက္ Transparency International ၏ 
အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ အညႊန္းကိန္း  

ခုႏွစ္ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ 

အဆင္႔  ၁၇၆/၁၇၈ ၁၈၀/၁၈၂ ၁၇၂/၁၇၄ ၁၅၇/၁၇၇ ၁၅၆/၁၇၅ ၁၄၇/၁၆၈ 

ျမန္မာ 



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 ? 

12 



13 

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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ေျဖာင္႔မတ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား 

အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္း လိမ္လည္ျခင္း 

အက်ပ္ကုိင္ျခင္း 
ပူးေပါင္းၾကံစည္ 
လိမ္လည္မႈ 

MDB ညိွထားေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ား 



အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္း 

 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
 တရားမဝင္ေဝစုေပးေငြ 
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 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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Overall Myanmar 

ခြင့္ျပဳျပီးလုပ္ငန္းမ်ား ၁၂၆၁ ၀ 

တဦးျခင္းစီခြင့္ျပဳထား
ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၇၇၈ ၀ 

ရုိးသားေျဖင့္မတ္မုွ မရိွဟု စြပ္စြဲတိုင္ျကားမုွမ်ား 
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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% 
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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 



30 

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 
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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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www.adb.org/integrity/sanctions 
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သာမန္ ျပည္သူလူထ ုလက္လွမ္းမ ီအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

Password ျဖင္႔ ကာကြယ္ထားျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  
 ADB ဝန္ထမ္းမ်ား 
 ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
သိသင္႔သိထိုက္ေသာ သူမ်ား - ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  
ႏစွ္ဘက္သေဘာတူလုပ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
မိတ္ဖက္အစုိးရမ်ား 
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သာမန္ ျပည္သူလူထ ုလက္လွမ္းမ ီအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

Password ျဖင္႔ ကာကြယ္ထားျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  
 ADB ဝန္ထမ္းမ်ား 
 ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
သိသင္႔သိထိုက္ေသာ သူမ်ား - ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  
ႏစွ္ဘက္သေဘာတူလုပ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
မိတ္ဖက္အစုိးရမ်ား 
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ADB ၏ အေရးယူထားေသာစာရင္းကို 

ရယူသုံးစြဲႏိုင္ေသာ EA/IA မ်ား  

ရယူသုံးစြဲခြင္႔ရိွေသာ  EA/IA စုစုေပါင္း ၁၅၁ 

ရယူသုံးစြဲခြင္႔ရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ EA/IA 
စုစုေပါင္း ၀ 
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ADB ၏ အေရးယူထားေသာစာရင္းကို ရယူသုံးစြဲျခင္း 

အဆင္႔ ၁ - 
sanctions.adb.org 
သို႔သြားပါ  



40 အဆင္႔ ၂ -SIGN-UP ကို ႏိွပ္ပါ  

ADB ၏ အေရးယူထားေသာစာရင္းကို ရယူသုံးစြဲျခင္း 



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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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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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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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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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား  
 
 အပိုင္း ၃။ အခြင္႔ရွိျခင္းႏွင္႔ အရည္အခ်င္း ျပည္႔မီျခင္း ဆုိင္ရာ စံမ်ား 

      ၃.၁ အခြင္႔ရွိျခင္း 
  ၃.၁.၁ ႏုိင္ငံသား (ITB အပုိ္ဒ္ခြဲ ၄.၂) 
  ၃.၁.၂ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ (ITB အပုိ္ဒ္ခြဲ ၄.၃) 
  ၃.၁.၃ ADB ထံတြင္ အခြင္႔ရွိျခင္း(ITB အပုိ္ဒ္ခြဲ ၄.၄) 
  ၃.၁.၄ အစိုးရပုိင္အဖြဲ႕အစည္း (ITB အပုိ္ဒ္ခြဲ ၄.၅) 
  ၃.၁.၅ UN အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ITB အပုိ္ဒ္ခြဲ ၄.၇)  
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 ၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား  
 
 

၂.၁.၃။ ADB ထံတြင္ အခြင္႔ရွိျခင္း(ITB အပုိ္ဒ္ခြဲ ၄.၄) 
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား(သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
၂.၂ ဆုိင္းငံ႔ထားေသာ တရားစီရင္ျခင္း 
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား(သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
၂.၄။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ  
 ၂.၄.၁။ သေဘာသဘာဝႏွင္႔ အရြယ္အစားအရ 
အလားတူကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား 
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား(သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
၂.၄.၂ အဓိကက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရိွ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ  
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား(သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

၂.၃ ဘ႑ာေရးအေျခအေန 
 ၂.၃.၁ အစဥ္အဆက္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ခ်က္ 
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
၂.၃.၂ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြေၾကး 
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
ဘ႑ာေရးအေျခအေနျပ ပံုစံမ်ား 
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား(သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

၂.၃.၃ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား 
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၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား 
ေအာက္ပါတို႔ကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳကို 
အဆုိျပဳကမ္းလွမ္းမႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ အတည္ျပဳပါ -  
 အဆုိျပဳကမ္းလွမ္းသူ၏ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိ ုဆန္းစစ္ျခင္း 
 ယခင္ကန္ထရုိက္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကးပမာဏ၊ လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာ၊ 

လုပ္ငန္းကာလ ႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကိ ုအတည္ျပဳရန္ ယခင္အလုပ္ရွင္မ်ားကို 
ဆက္သြယ္ျခင္း  

 လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္မႈ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားေတာင္းယူျခင္း 
 လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္ ယခင္ကန္ထရုိက္လုပ္ငန္းမ်ားကို 

အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြေလ႔လာျခင္း 
 ျပီးစီးခ႔ဲေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ Google Earth ကုိ 

အသံုးျပဳျခင္း 
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 ၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းသူမ်ားထံမွ 
အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

၂။ အရည္အခ်င္းစံႏႈန္းမ်ား 
 ၂.၁ အခြင္႔ရွိျခင္း 
  ၂.၁.၂ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ 
         ၂.၁.၃ ADB ထံတြင္ အခြင္႔ရွိျခင္း 
         ၂.၁.၄ အစုိးရပုိင္အဖြဲ႕အစည္း  
         2.2 ဆုိင္းငံ႔ထားေသာ တရားစီရင္မႈ 
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 ၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား  
 
 

၂.၃ ဘ႑ာေရးအေျခအေန 
 ၂.၃.၁ အစဥ္အဆက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ 
 ၂.၃.၂ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေငြေၾကး 
 ၂.၃.၃ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
 
၂.၄ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ  

 ၂.၄.၁။ သေဘာသဘာဝႏွင္႔ အရြယ္အစားအရ အလားတ ူ
ကန္ထရုိက္လုပ္ငန္းမ်ား 
 ၂.၄.၂ အဓိကက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
အေတြ႕အၾကံဳ  
 

 



သင္ခန္းစာမ်ား 
 

 အဆိုျပဳလႊာကုိ အကဲျဖတ္စဥ္ ကာလအတြင္း EA ၏ ၾကိဳတင္ 
လံု႕လစုိက္ထုတ္ ေလ႔လာျခင္း မွတဆင္႔ တင္ျပထားေသာ လုပ္ငန္း 
သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မစစ္မွန္မႈကုိ ေတြ႕ရွိခဲ႔ရသည္။  

 လိမ္လည္သူမ်ား၏ ျငင္းဆန္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို အေပၚယံတြင္ 
ျမင္ရသည္႔အတုိင္း လက္မခံပါႏွင္႔။  

 လိမ္လည္သူမ်ားသည္ မျငင္းႏုိင္ေသာ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင္႔ ဖိအားေပးေသာအခါ ဝန္ခံေလ႔ရွိျပီး 
တာဝန္ရွိေၾကာင္း လက္ခံၾကသည္။  
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 ၃။ အဆိုျပဳလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား 
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၃။ အဆိုျပဳလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား 
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၃။ အဆိုျပဳလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား (@evaluation or contract negotiation stage) 
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 ၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား(အကဲျဖတ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းအဆင္႔တြင္ ) 
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 ၃။ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား 
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၃။ အဆိုျပဳလႊာမ်ား (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 
အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား 
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၄။ အဆိုျပဳလႊာအကဲျဖတ္ျခင္း (သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

အဆုိျပဳလႊာ အကဲျဖတ္ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည္႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အဆုိျပဳလႊာမ်ား အကဲျဖတ္ရာတြင္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈမရွိ 
သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလဓိဌာန္ျဖစ္ျခင္း/ေရွ႕ေနာက္မညီျခင္းမ်ား  

 ဝယ္ယူေရးႏွင္႔ အတုိင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ 
လမ္းညႊန္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

 မ်က္ႏွာလုိက္ျခင္း၊ ခရိုနီဝါဒ 
ထင္ရွားအေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ 
ထိန္ခ်န္ျခင္း 
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 အဆိုျပဳလႊာမ်ားအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္ 
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation 

http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
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ဘ႑ာေရးအဆိုျပဳလႊာ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္မွတ္စုအပါအဝင္ 
အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား  
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-
procurement/consulting/documents 

http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents


လုပ္ငန္းမ်ား 
ရရွိရန္အတြက္ ေငြရရန္အတြက္ မိမိေနရာရရိွရန္ 

အတြက္ 
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မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္ 
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နည္းပညာအရ ျပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား (ႏွင္႔ 
ပုဂၢလိကမ်ား) လုပ္ေလ႔ရိွသည္မ်ား 

အေတြ႕အၾကံဳကုိ မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း 
အမႈထမ္းမ်ားအေၾကာင္း မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္း     

(ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ရရွိႏုိင္မႈ) 
လုိအပ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ  ျပသရန္ အသြင္အရ ဗ်ဴဟာေျမာက္ 
မိတ္ဖက္ျပဳျခင္း 

လုပ္ငန္းကန္ထရိုက္မ်ားကု ိေအာက္ေစ်းျဖင့္ ျပိဳင္ျခင္း 
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စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာညိွႏိႈင္းျခင္းမ်ား 

 ကုမၸဏီမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံးေသာ အခ်က္မ်ားကို 
ညွိႏိႈင္းရန္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ ဥပမာ - စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၊ ကနဦးပိုင္းတြင္ 
ပုိမုိေပးေခ်ရန္ အစီအစဥ္မ်ား 

 ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘဲ ကုမၸဏီသည္ အတည္ျပဳျပီး 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကု ိလဲလွယ္သည္ (၁ ဦး မွာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂ 
ဦးႏွင္႔အထက္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္) 

 ကုမၸဏီသည္ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ ႕ကို 
“အဆင္႔ႏွိမ္႔ေလ်ွာ႔ခ်”ရန္ ၾကိဳးပမ္းသည္။  
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စာခ်ဳပ္အရ လုုပ္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း  

 ကုမၸဏီသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ွာ႔ခ်ျပီး ေၾကးကု ိ
အျမင္႔ဆံုး ေတာင္းသည္။  
အမႈထမ္းမ်ား လဲလွယ္သည္ 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ျပ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
လိမ္လည္ျပဆိုသည္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုသည္ 
ယခင္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ားမွ 
လုပ္ငန္းရလဒ္/ထြက္ကုန္မ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳသည္  
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“ငါးစာခ်ျပီး လဲလွယ္သည္” 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္း 
ကတိျပဳထားေသာ အမႈထမ္းကို လဲလွယ္သည္ 
ေနထုိင္မေကာင္း 
အျခားရာထူးကို လက္ခံရယူသြားသည္ 
အျခား 

 
 



75 

ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းကုိ ၾကီးၾကပ္ျခင္း 
(သတိေပးသေကၤတမ်ား) 

 လုပ္ငန္းခြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈႏွင္႔ ၾကီးၾကပ္မႈ လံုေလာက္မႈမရိွျခင္း 

 အရည္အေသြးနိမ္႔ေသာ လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 
လက္ခံျခင္း 

 ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ယာယီ/အျပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း 

 အေျခအျမစ္မရွိေသာ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အထူးသျဖင္႔ 
ေအာက္ေစ်းျဖင္႔ ျပိဳင္ထားသူမ်ားထံမွ - ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ပါ ေငြေၾကးပမာဏ၊ 
လုပ္ငန္းအတိုင္းအတာ၊ အေရအတြက္ စသည္ ) တုိ႔ကို လက္ခံျခင္း 
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ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းကုိ ၾကီးၾကပ္ျခင္း 
သံသယရွိလ်င္ 
 စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 
 လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ပံုမွန္သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ 

 အဓိကက်ေသာ ကန္ထရုိက္တာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင္႔ ေတြ႕ဆုံပါ။  

 ကန္ထရုိက္အင္ဂ်င္နီယာ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ကြက္တိ ရွိေနပါေစ။  

လက္ခံေၾကာင္း အေထာက္အထားလက္မွတ္ မထုတ္ေပးမီ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအားလံုးကုိ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္စစ္ေဆးပါ။  



ကန္ထရုိက္လုပ္ငန္း အလြန္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 

သံသယရွိလ်င္ လုပ္ငန္းျပီးေနာက္ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါ။  

 လႊဲေျပာင္းရယူျပီးေနာက္ ၆-၁၂ လ အၾကာ  ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္အရ 
ခ်ိဳ ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းကာလ အတြင္း 

 နည္းပညာဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ား - ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
အင္ဂ်င္နီယာ/ပညာရွင္ ျဖင္႔ 

 ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ပါ ေပးထားခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း - ဆုိရလ်င္ -
ခ်ိဳ ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ပ်က္စီးမႈမ်ား 

 ADB ၏ အေရးယူမႈစနစ္အျပင္ ႏိုင္ငံအလုိက္ 
အေရးယူမႈစနစ္မ်ားကိုပါ အသုံးျပဳပါ။  
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စီမံကိန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား    

အရည္အေသြးည့ံဖ်င္းမႈ 

ပိုမိုကုန္က်ေငြ 

ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား 



လိမ္လည္မႈနဲ႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ျဖစ္သလဲ? 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း 
 တင္ဒါစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း 
 တင္ဒါအဆုိျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းျခင္း 
 တင္ဒါအဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း 
 ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ညွိႏိႈင္းျခင္း 
 ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္အရ လုပ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း 
 ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္မႈျပဳစဥ္အတြင္း  
 ကန္ထရုိက္လုပ္ငန္းအလြန္ စစ္ေဆးစဥ္အတြင္း 

 
 
 
 

 
 
 

79 



80 

စီမံကိန္းဝယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္(PPRR) 

လုိက္နာညီညြတ္မႈ
ကုိ အတည္ျပဳရန္ 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္
ခ်က္ ADB မွ ေငြေၾကး 

ပံ့ပုိးသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ေန
ဆဲ စီမံကိန္းမ်ား  ေျဖာင့္မတ္မႈဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား 

ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ 
အာရုံစူးစုိက္သည္ 

အတြင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ရိွမရိွသုံးသပ္ပါ။ 
ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ျဖစ္ရ႔ပ္မ်ား ႏွင့္ လုိက္နာညီညြတ္မႈရိွမရိွ 
ခြျဲခားသတ္မွတ္ပါ။ စီမံကိန္းရလဒ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။ 

အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အၾကံျပဳပါ။ 

ADB မွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကုိ 
သုံးသပ္ရန္ အကဲျဖတ္ျခင္းမဟုတ္။ 

စီမံကိန္း ရလဒ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမဟုတ္။ 
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PPRR မ်ား တြင္ ပါဝင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား 

EA သုံးသပ္ခ်က္ 
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http://www.adb.org/site/integrity/project-procurement-related-review 
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ေတြ႕ရေလ့ရိွေသာ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ အေျခအေနမ်ား  
ႏွင့္ လုိက္နာညီညြတ္မႈ မရိွျခင္းမ်ား 
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ေတြ႕ရေလ့ရိွေသာ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ  
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 
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ေတြ႕ရေလ့ရိွေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈစစ္ေဆးျခင္း  
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လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ သိရိွႏုိင္မည္နည္း။  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 
 
စီမံကိန္း ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
 အမႈေဆာင္ဌာနမ်ား သံုးသပ္ျခင္း 
 ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
 ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ႏွင္ ့ေငြထုတ္ေပးျခင္း သံုးသပ္ျခင္း 
 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ႏွင္ ့စီမံကိန္းရလဒ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း 
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ေျဖာင့္မတ္မႈဆုိင္ရာ 
ၾကိဳတင္လုံ႕လစုိက္ထုတ္ 

ေလ့လာမႈ 

87 
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   ၾကိဳတင္လံု႕လစုိက္ထုတ္ေလ့လာျခင္း 
ဆုိသည္မွာ စနစ္တက် ဘက္စုံ 
သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္၏ တိက်မႈကုိ  
စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 



ၾကိဳတင္လုံ႕လစုိက္ထုတ္ေလ့လာမႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရသနည္း။ 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
သည္ ကုသျခင္းထက္ 
ေကာင္းမြန္သည္ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အခန္းက႑ 

ADB ၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ 

အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

အဖြဲ႕အက်ိဳးစီးပြား 

ADB 
စီမံကိန္းအားလံုးအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

89 

အေလ႔အထေကာင္း 
မ်ား 



ၾကိဳတင္လုံ႕လစုိက္ထုတ္ေလ့လာမႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ 
မည္သည့္အခါတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ 

 

 စီမံကိန္း မစတင္မ ီ
 

 စီမံကိန္းသံသရာတစ္ခုလုံးတြင္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ 
 

 အေရးပါသည့္ ေျပာင္းလမဲႈတစ္ခု 
ရွိသည့္အခါတုိင္း သို႕မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈ 
ရွိႏိုင္သည့္ အခါတိုင္း–ဥပမာ 
ကန္ထရုိက္တာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အစရွိသည္ 
ေျပာင္းလဲသည့္အခါမ်ိဳး 
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ၾကိဳတင္လုံ႕လစုိက္ထုတ္ေလ့လာမႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ မည္သုိ႕ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ 

 

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း 

ေမးခြန္းမ်ား 

စဥ္းစားခ်က္မ်ား 
91 



ၾကိဳတင္လုံ႕လစုိက္ထုတ္ေလ့လာမႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ 
မည္သည့္ေနရာမွ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ရရိွမည္နည္း။ 
 ADB အေရးယူမႈမ်ားစာရင္း 

 ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္မ်ား 

 တတိယအုပ္စု အေရးယူမႈစာရင္းမ်ား 

 အခ်က္အလက္စုစည္းမႈမ်ား 

 တတိယအုပ္စု အရင္းအျမစ္မ်ား 

 ကိုယ္တိုင္တိုးခ်ဲ႕သည့္ ဝက္ဆိုက္မ်ား 
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ၾကိဳတင္လုံ႕လစုိက္ထုတ္ေလ့လာမႈကုိ မည္သူ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ 

 စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕မ်ား 
 

 ADB ဝန္ထမ္းမ်ား 
 

 OAI မွ အၾကံျပဳရန္၊ 
ကူညီရန္ ႏွင္ ့
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ 
 

 လိုအပ္သည့္အခါတြင္ 
ၾကိဳတင္ 
ေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ား 
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ၾကိဳတင္လုံ႕စုိက္ထုတ္ေလ့လာျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

အျခားသူတစ္ဦးမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု မယူဆပါႏွင့္။ 
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ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ဆန္႕က်င္ျခင္း/ 

အၾကမ္းဖက္ဝါဒအား 
ေငြေၾကးပ့ံပုိးျခင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ျခင္း 



 ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ ေငြမည္းမ်ားကိ ု
တရားဝင္ေငြေၾကး သိ႕ုမဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္း 

 အျခားေငြေၾကးဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္ 
(ဘ႑ာေရးစနစ္ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း): 
 အၾကမ္းဖက္ဝါဒကုိ ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း 
 အခြန္ေရွာင္ျခင္း 
 ႏိုင္ငံတကာပိတ္ဆု႕ိမႈမ်ားကိ ုေရွာင္ရွားျခင္း 

ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 
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 ADB သယံဇာတမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ထားေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ 
 

 ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအား 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားသည္ 
အမွန္တကယ္ပင္ ရွိသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ AML / CFT ကုိ ေရြးခ်ယ္ရသနည္း။ 
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 ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ ေငြမည္းမ်ား 
ခဝါခ်ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအား 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္းတို႕ကို 
ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရာတြင္သာ 
အာရံုစူးစိုက္သည္။ 

 AML ႏွင့္ CTL ႏိုင္ငံတကာ စံ မ်ား 
သတ္မွတ္သည္။ 

 အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (၁၉၈၉) 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေရးယူမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(FATF) 
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FATF ၄၀ ေထာက္ခံအားေပးခ်က္မ်ား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္)  
 သင္၏ ေဖာက္သည္ကိ ုသိရွိပါ။ 
 ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း စနစ္မ်ား 
 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ 

ပိုင္ဆိုင္မႈ 
 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

ျပဌာန္းအေရးယူျခင္း 
 ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေရးယူမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(FATF) 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႕အရ၊ FATF ၏  အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေၾကျငာလႊာ 
တစ္ေစာင္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ကိ ုသတ္မွတ္ထားသည္။ 

1) တန္ျပန္ နည္းလမ္းမ်ား 
အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ 
FATF  ၏ ေခၚဆိုမႈ ပါဝင္သည္။ 

 ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ 
ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ 
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အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခ ျမင့္မားျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္း 

စီရင္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

1) အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ 
ၾကိဳတင္လံု႕လစိုက္ထုတ္ေလ့လာမႈ နည္းလမ္းမ်ား 
အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ စီရင္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ FATF  ၏ 
ေခၚဆိုမႈ ပါဝင္သည္။ 

 အီရန္ႏိုင္ငံ 



ႏုိင္ငံတကာ AML/CFT လုိက္နာညီညြတ္မႈ 
တုိးျမွင့္ျခင္း – လုပ္ေဆာင္ေနဆဲလုပ္ငန္း 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ AML/CFT အားနည္းေနသည့္ 
စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

 
 
 
 
 
 
 
 

• အာဖဂန္နစၥတန္ 
• ေဘာ့စနီးယား ႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနား 
• ဂိုင္ယာနာ 
• အီရတ္ 
• လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတနိုင္ငံ 

• ဆီးရီးယား 
• ယူဂန္ဒါ 
• ဗာႏူအာ 
• ယီမင္ 
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FATF ၏ လိုက္နာညီညြတ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ မပါဝင္ေတာ့သည့္ 
စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ျမန္မာ • ပါပူအာနယူးဂီနီ 



 
 ယင္း၏ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံအလိုက္ ပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္မ်ား မွတဆင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိ ုျမွင့္တင္ရန္ 
 

 ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ဥပေဒ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ 
AML/CFT အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား တည္ေထာင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးရန္ 

AML / CFT ေပၚတြင္ ADB ၏ မူဝါဒ 
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    ADB ၏ ေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ား 
 ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ ပစၥည္းႏွင္ဝ့န္ေဆာင္မႈေပးသြင္းသူမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ား ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား (ေငြလက္ခံသူမ်ား) ထံ 
 ေငြထုတ္ေပးမႈကုိ “အဆိုးၾကံဳႏုိင္ေျခ ျမင့္မားျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည့္” 

စီရင္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား မွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား။ 
 ေနာက္ဆုံး အက်ိဳးခံစားပုိင္ခြင့္ ပိုင္ဆိုင္သ(ူမ်ား) သည္ မည္သူတုိ႕ ျဖစ္သနည္း။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အေရးယူခံထားရသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေနသလား။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

မလုိလားအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေနသလား။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ မလုိလားအပ္သည္မ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ “ေရွ႕တန္း” အျဖစ္ အသုံးခ်ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေနသလား။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ML ႏွင့္ FT အဆိုးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကိ ုေျဖရွင္းျပီးျဖစ္သလား။ 

AML/CFT ၾကိဳတင္လုံ႕စုိက္ထုတ္ ေလ့လာျခင္း 
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 “ေငြထုတ္ေပးျခင္း” လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ADB ၏ အေရးယူထားသည့္ 
စာရင္းကုိ စစ္ေဆးပါ။ 

 သံသယရွိလွ်င္ OAI ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ 
 ေငြလက္ခံသူမ်ားထံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ စာရြက္မ်ား 

ေတာင္းခံပါ။ 
 ေငြလက္ခံသူမ်ား၏ ဘဏ္မ်ားသည္ “အဆိုးၾကံဳႏိုင္ေျချမင့္မားျပီး 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသည့္” စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြင္း ရွိမရွိ 
စစ္ေဆးပါ။ 

 ေငြထုတ္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ဘဏ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္သမတ္တည္း ရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ 
 
 

မည္သုိ႕ ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္နည္း။ 

105 



 ေအာက္ပါတို႕တြင္ တည္ရိွသည့္ စာရင္းမ်ားထံ ေငြထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား (က) 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိသည့္ ေနရာ (ခ) အုပ္စု၏ 
အတည္တက်ေနထိုင္သည့္လိပ္စာ/မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ေနရာ သိ႕ုမဟုတ္ ဌာေန ျဖစ္ေနျခင္း 
 

 ေအာက္ပါတို႕တြင္ တည္ရိွသည့္ ဘဏ္စာရင္းအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား (က) 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိသည့္ ေနရာ (ခ) အုပ္စု၏ အတည္တက်ေနထိုင္သည့္ 
လိပ္စာ/မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ေနရာ သုိ႕မဟုတ္ ဌာေန ျဖစ္ေနျခင္း 
 
 

 အဖြ႕ဲအစည္း၏ ဖြ႕ဲစည္းပံု ေျပာင္းလဲမႈ/မ်ား ဥပမာ။ Greensleeves Co. Ltd. မွ Greensleeves Inc. သုိ႕။ 
ဘဏ္သည္ ေအာက္ပါတို႕တြင္ တည္ရိွလွ်င္ (က) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိသည့္ ေနရာ 
(ခ) အုပ္စ၏ု အတည္တက်ေနထိုင္သည့္လိပ္စာ/မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ေနရာ 
 

 အဖြ႕ဲအစည္း၏ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေျပာင္းအလဲ/မ်ား ႏွင္ ့ရွယ္ယာပိုင္ရွင္အသစ္မ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား သိ႕ုမဟုတ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္တည္ရွိသည့္ 
ဘဏ္စာရင္းမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း 
 

 စီမံကိန္းဖြ႕ဲစည္းပံုတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ စီရင္ပိုင္ခြင့္တစ္ခု အသံုးျပဳရန္ ပါဝင္ေျခင္း 

သတိေပးသေကၤတမ်ား 



လိပ္စာ: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.157346298.1183259512.1463473870 

ပနားမား စာတမ္းမ်ားတြင္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ - 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္ ႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ 
ရရိွရန္ OAI ထံ အစီရင္ခံပါ။ 



လိပ္စာ: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.157346298.1183259512.1463473870 

ႏုိင္ငံရပ္ျခား စီရင္ပုိင္ခြင့္သည္ ေအာက္ပါႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေနလွ်င္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည္။ 
 
1. အဆင့္ ၂ သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ခြင့္မျပဳ (အခြန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား အဆင့္ျမင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္) 
 
 
 
 
 
 
 
2. တခ်ိဳ႕တဝက္ လုိက္နာညီညြတ္မႈရိွသည့္ စီရင္ပုိင္ခြင့္မ်ား (အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျပီး) 

• မိုက္ခရိုနီးရွား** 
• ဂြါတီမာလာ 
• ခါဇက္စတန္** 
• လက္ဘႏြန ္

• လုိက္ေဘးရီးယား 
• နအူရူး** 
• ထရီနီဒက္ ႏွင္ ့တိုဘာဂို 
• ဗာႏူအာ** 

• အန္ဒိုရာ 
• အန္ဂြီလား 
• အန္တီဂြါ ႏွင္ ့

ဘာဘူဒါ 
• ဘာေဘးဒိုးစ္ 

• ေကာ္စတာရီကာ 
• ကူရာကာအုိ 
• အင္ဒိုနီးရွား** 
• အစၥေရး 
• စိန္႕လူစီယာ 

• ဆာမိုအာ** 
• စိန္႕မာတင္ 
• တူရကီ** 



1. ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ေရာက္ရိွေနသနည္း။ 

2. လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

3. လိိမ္လည္မႈ နွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႕ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေတြ႕ရသနည္း။ 

4. လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ မည္သို႕ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ 

5. သင္မည္သုိ႕ ACT လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သနည္း။ 
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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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