
ယုံ�ကညမ်�ကုိ အလွသုံဲးစားလပ်ုြခင်း အ��ရာယ် �ှင့်

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များကုိ ေြဖ�ှင်းရန ် မူဝါဒ

ဗား�ှင်း ၂.၀

၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇွနလ်



၁။ ရညရွ်ယ်ချက်

ဤစာရွက်စာတမ်းသည် ေငေွရးေ�ကးေရးဆုိင်ရာ အမှားအယွင်းြဖစ်�ိင်ုေချ�ှင့်
အလွဲသုံးစားမ�များကုိေြဖ�ှင်းရနအ်တက်ွ သံသယြဖစ်ဖွယ် အမ�ကိစ�များအား အစီရင်ခံြခင်း�ှင့်
စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအပါအဝင် Nexus Response Mechanism (NRM)၏
မူဝါဒ�ှင့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအား �ှင်းလင်းြပတ်သားစွာ ေဖာ်ြပေပးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ကုလသမဂ�စီမံကိနး်
ဝနေ်ဆာင်မ��ုံး (UNOPS) သည် Nexus Response Mechanism (NRM) (ဤေနရာတင်ွ “ရနပုံ်ေင�ှွင့်
စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ်”ဟသုံုးစဲွသည်) အားြဖင့် NEXUS ၏ ဘ�ာေရး ဆုိင်ရာရင်းြမစ်များကုိ
ထိနး်သိမ်း စီမံခန ့ခဲွ်သည်။ ကုလသမဂ�စီမံကိနး် ဝနေ်ဆာင်မ��ုံး UNOPS ၏ တာဝနမ်ျားတင်ွ သက်ဆုိင်ရာ
လပ်ုငနး်များအား ရနပုံ်ေငေွပးအပ်သည့် ကိစ�ရပ်များသာမက Nexus ၏အလ��ှင်ြဖစ်ေသာ ဥေရာပ သမဂ� �ှင့်
ချ�ပ်ဆုိထားသည့် ရနပုံ်ေငထွည့်ဝင်လ�ဒါနး်ြခင်းဆုိင်ရာ သေဘာတညီူချက်များ�ှင့်အညီ ေငေွ�ကးပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့်
လပ်ုငနး်ပုိင်းဆုိင်ရာ အစီရင်ခံြခင်း၊ လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတင်ွေစာင့်
�ကည့်ထိနး်သိမ်းြခင်း�ှင့်တြခားတာဝနမ်ျားပါဝင်သည်။

၂။ အေ�ကာင်းအရာ

UNOPS/Nexus သည် ရနပုံ်ေငမွျား လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ

ေငေွရးေ�ကးေရးဆုိင်ရာအမှားအယွင်းြဖစ်�ိင်ုေချ�ှင့် အလွဲသုံးစားမ�များကုိေြဖ�ှင်းရနအ်တက်ွ

စံသတ်မှတ်ထားသည့် မူဝါဒတစ်ရပ်လိအုပ်ေပသည်။ Nexus၏ ေငေွ�ကးပ့ံပုိးေရးဆုိင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ

ရနပုံ်ေငဘုွတ်အဖ�ဲမှဆုံးြဖတ်�ပီး UNOPS �ှင့်အြခားမိတ်ဖက်အဖ�ဲများ အ�ကား ရနပုံ်ေငွ အေထာက်အပ့ံ

�ှင့်သေဘာတစူာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိမ�များအြဖစ် ေဖာ်ေဆာင်�ကရာတင်ွ လက်ကုိင်ထား�ိှသည့် ဤစံ��နး်သည်

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ��ှင့် ေငေွ�ကး အလွဲသုံးစားမ�ဆုိင်ရာ UNOPS၏ မူဝါဒ ကုိ အေြခခံသည်။ UNOPS၏1

မူဝါဒသည် ၎င်း၏ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ အမှားအယွင်းြဖစ်�ိင်ုေချစီမံခန ့ခဲွ်မူေဘာင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း

ြဖစ်သည်။ အဆုိပါမူေဘာင်တင်ွ က�အလိက်ု အဆင့်အပုိင်းအြခားအလိက်ု ေငေွရးေ�ကးေရးဆုိင်ရာ

အမှားအယွင်းြဖစ်�ိင်ုေချ�ှင့် အလွဲသုံးစားမ�များအား မည်သိ� ကုိင်တယ်ွ ေဆာင်ရွက်မည်ကုိ ေဖာ်ြပထားသည်။

၎င်းက�များတင်ွဝယ်ယူေရး၊ ဝနထ်မ်းေရးရာ၊ ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်

လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ၊ ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ ထုတ်ြပနေ်�ကြငာချက်များ၊ တာဝနခံ်မ��ှင့် �ကီး�ကပ်မ�၊ ဌာနတင်ွး

ထိနး်ချ�ပ်မ�၊ ဌာနတင်ွး စာရင်းစစ်ြခင်း �ှင့်စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း စသည်တိ�ပါဝင်သည်။

ဤစာရွက်စာတမ်းသည် UNOPS ၏မူဝါဒ ကုိ အစားဝင်ေရာက်မည် မဟတ်ုေသာ်လည်း
ေနာက်ထပ်ရံပုံေငဆုိွင်ရာ သီးြခားအေ�ကာင်းအရာအြဖစ် အသုံးြပ��ိင်ုသည်။ Nexus ၏ သီးြခား အပုိေဆာင်း
ကာကွယ်မ�များသည် အလ��ှင်များ၏ လိအုပ်ချက် အရ မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များ�ှင့်စပ်လျင်း၍
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှေသာ မိတ်ဖက်များ�ှင့် တွဲဖက်လပ်ုကုိင်သူများ ၏
အစီအရင်ခံတင်ြပြခင်း ဆုိင်ရာ တာဝနဝ်တ� ရားများ အြဖစ်ထည့်သွင်းစဥ်းစား�ိင်ုသည်။

၃။ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ

UNOPSမှ ြပဌာနး်ထားေသာ အလွဲသုံးစားမ� �ှင့် မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များကုိေြဖ�ှင်းရန် မူဝါဒ (၂၀၁၈ ခု�ှစ်
မတ်လ ၁၅ ရက်) တင်ွ အလွဲသုံးစားမ�ကုိ “တရားမဝင် (သိ�မဟုတ်) မတရားသြဖင့်

အကျ�ိးအြမတ်ရယူရနအ်တွက် လတူစ်ဦးတစ်ေယာက် သိ�မဟုတ် လအူများ ပါဝင်ပတ်သက်ေသာ

ရညရွ်ယ်လပ်ုေဆာင်သည့ ် လမ်ိလညလ်ည့ှြ်ဖားမ�”ဟအုဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိထားသည်။

1 ဖ�ဲစည်းပုံဆုိင်ရာလမ်း��နအ်မှတ်OI.ED.2018.01 အြပည့်အစုံကုိ
ttps://content.unops.org/documents/libraries/policies-2020/operational-directives-and-instructions/internal-audit-a
nd-investigations-charter/en/OI.ED-Policy-to-Address-Fraud-and-Corruption.pdfတင်ွေဖာ်ြပပါ�ိှပါသည်။
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UNOPS သည်၎င်းအားယုံ�ကည်အပ်�ှင်းထားသည့် အများြပည်သူဆုိင်ရာရနပုံ်ေငမွျားကုိ စီမံခန ့ခဲွ်သည်။

ထိ�အတက်ွက��်ပ်ုတိ� �်ပ်ုတိ� အေနြဖင့် �ုိးေြဖာင့်မှနက်နြ်ခင်း�ှင့် အရည်အချင်းြပည့်ဝြခင်းတိ�တင်ွ အြမင့်ဆုံးေသာ

စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီရမည် ြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတိ� �ှင့် (သိ� )

က��်ပ်ုတိ�အတက်ွလက်တွဲလပ်ုေဆာင်ရနဆ်���ိှေသာ သူများမှာလည်း ထုိနည်းတူ ကုိက်ညီရနလိ်အုပ်သည်။

ကုိယ်ကျင့်သိက�ာပုိင်း�ှင့် အရည်အချင်းပုိင်းဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီမ�မ�ိှေသာ

တင်သွင်းသူများ�ှင့် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်လိမ့်မည်မဟတ်ုပါ။

UNOPS �ှင့် တရားဝင်စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိထားသည့် (သိ� ) UNOPS ရနပုံ်ေငအွေထာက်အပ့ံ ရ�ိှေနသည့်

မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ/ ရနပုံ်ေငအွေထာက်အပ့ံ လက်ခံရ�ိှသူများ၊ အေထာက်အပံ တဆင့်ခံ ရ�ိှသူများ၊

ကနထ်�ုိက်များ၊ တဆင့်ခံ ကနထ်�ုိက်များအားလံးုကုိ “တွဲဖက်လပ်ုကုိင်သူများ”ဟု UNOPSမှ ရည်��နး်သည်။

အဆုိပါတင်သွင်းသူများတငွ် �ိင်ုငံတကာ အစုိးရမဟတ်ုေသာ အဖ�ဲအစည်းများ (INGOs)၊ လထုူအေြခြပ�

အဖ�ဲအစည်းများ (CBOs), အရပ်ဘက်အဖ�ဲအစည်များ (CSOs)၊ ြပည်တင်ွး အစုိးရမဟတ်ုေသာ

အဖ�ဲအစည်းများ (LNGOs)၊ အဖ�ဲအစည်းများ၊ ကုမ�ဏီများ �ှင့် တစ်သီးပုဂ�လများ အြပင်

အြခားအမျ�ိးအစားများလည်း ပါဝင်�ိင်ုသည်။

၃.၁ ။ မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်ပုံများ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားတင်ွ Nexus အေနြဖင့် အေရးယူ�ိင်ုေသာ မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်ပုံ အမျ�ိးမျ�ိး၏ ဥပမာ
များကုိေတ��ိင်ုသည်

တဲွဖက်လပ်ုကုိင်သူများအား

အေရးယူ�ုိင်ေသာ

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�အ

မျ�ိးအစားများ

အေ�ကာင်းအရာ

လာဘ်ေပး လာဘ်ယူမ� တစ်စုံတစ်ေယာက်မှ အြခားတစ်ဦးတစ်ေယာက်သိ�

လ�မ်းမုိး�ိင်ုရနရ်ည်ရွယ်လျက် စွန ့�်ကဲ၊ ေပးကမ်း၊ (သိ� )

တနဖုိ်း�ိှသည့်အရာကုိလက်ခံြခင်းမျ�ိးြဖစ်သည်။ ဥပမာ ။ လာဘ်ထုိးြခင်း -

● အဖ�ဲအစည်းတစ်ခု(သိ� )ကနထ်�ုိက်တာတစ်ဦးသည်

ေလလံေအာင်ေစရန ်အတက်ွတနဖုိ်း�ိှေသာ တစ်စုံတစ်ခုကုိ

ေပးကမ်းြခင်း။

● ၎င်းတစ်စုံတစ်ခုသည်ေငေွ�ကး (သိ� ) အြခား - ဥပမာ -ကား

ြဖစ်�ိင်ုသည်။

မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ� အကျ�ိးအြမတ်အတက်ွရည်ရွယ်လျက် တစ်စုံတစ်ေယာက်ကုိ ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှ

လှည့်ဖျားသည်။ ဥပမာ-

● အဖ�ဲအစည်း (သိ� ) ကနထ်�ုိက်တာသည် ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ

မှတ်တမ်းများကုိ မှားယွင်းေဖာ်ြပြခင်း (သိ� ) အဖ�ဲအစည်း သိ�

ကနထ်�ုိက်တာ၏ ပုိင်ဆုိင်မ�အစစ်အမှနကုိ် ဖုံးကွယ် ထားြခင်း၊

၎င်းသည် မှားယွင်း ကုိယ်စားြပ�ြခင်းြဖစ်သည်။
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● အဖ�ဲအစည်း (သိ� ) ကနထ်�ုိက်တာသည် ကုနက်ျေငမွျားကုိ
ပ့ံပုိးေစရန ်အတက်ွေငလွက်ခံြဖတ်ပုိင်း အတမုျား တင်သွင်းြခင်း

● အဖ�ဲအစည်း သိ�  ကနထ်�ုိက်တာသည်
ယခင်အေတ�အ�ကံ��ိှသည်ဟ ုလီဆယ်ေဖာ်ြပြခင်း

● အဖ�ဲအစည်း (သိ� ) ကနထ်�ုိက်တာသည်
စာရွက်စာတမ်းများအတအုပ ြပ�လပ်ုြခင်း

�ိင်ုထက်စီးနင်းြပ�ြခင်း တစ်စုံတစ်ေယာက်သည် �သဇာသက်ေရာက်ေစရနအ်တက်ွ အဖ�ဲဝင်

(သိ� )၎င်း၏ ပုိင်ဆုိင်မ�ကုိထိခုိက်ေအာင်�ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ထိခုိက်ြခင်း။

ဥပမာ-

● ၎င်းတိ�အား ေလလံအေအာင်မေပးခ့ဲလ�င်တစ်စုံတစ်ေယာက်၏

မိသားစုကုိ ထိခုိက်ေအာင်လပ်ုမည်ဟ ု�ခိမ်းေြခာက်ြခင်း

မတရားလ��ိဝှက်�ကံစည်ြခ
င်း

အ�ပိ�င်အဆုိင်�ကိ�းစားရမည့်အစား �ှစ်ဦး (သိ� ) လတူချ�ိ�ကားလ��ိဝှက်

သေဘာ တညီူချက်ထား၍ လိမ်လည်ြခင်း (သိ� ) အချင်းချင်းေပါင်း�ပီး

မမှနမ်ကန ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ ဥပမာ-

● အဖ�ဲအစည်းတစ်ချ�ိ (သိ� ) ကနထ်�ုိက်တာတချ�ိ အ�ကား

ေဈးကွက်တစ်ခုကုိ ပုိင်းယူ�ကရန် လ��ိဝှက်

သေဘာတညီူလိက်ု�ကကာ ကျနသူ်များအား မိမိတိ�လည်း

ေဈးကွက်အတက်ွ သီးြခားလတ်ွလပ်စွာ �ုိး�ုိးသားသား

ယှ�်�ပိ�င်�ကေလဟနြ်ဖင့်လှည့်စားြခင်း။

ကျင့်ဝတ်သိက�ာ�ှင့်မညီြခင်း လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ေနစ�်အတင်ွး UNOPS ၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ

ေဖာက်ဖျက်သည့်လပ်ုေဆာင်မ�များ။ ဥပမာ-

● UNOPS �ှင့် တဆင့်ခံ စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိထားေသာ (သိ� မဟတ်ု)

ချ�ပ်ဆုိရန ်လပ်ုေဆာင်ေနေသာ အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုကုိ

အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်ေစရန ်အတက်ွ တနဖုိ်း�ိှ လက်ေဆာင်ပစ�ည်း

(သိ� မဟတ်ု) ဝနေ်ဆာင်မ� တခုခုအားလက်ခံြခင်း။

● သင်(သိ� ) သင့်မိသားစုသည်UNOPS ရနပုံ်ေငမွျား (သိ� ) လပ်ုငနး်များကုိ

ေလလံတင်သွင်းသည့် အဖ�ဲအစည်း (သိ� ) ကနထ်�ုိက်တင်ွ

ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ အကျ�ိးအြမတ်�ိှေနြခင်း။

ဟန ့တ်ားပိတ်ဆိ� ြခင်း စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�တင်ွ ပူးေပါင်းပါဝင်ရန ်ပျက်ကွက်ြခင်း (သိ� ) ေ�ှာက်ယှက်ြခင်း။
ဥပမာ -

● �ုံးတင်ွးစာရင်းစစ် �ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖ�ဲ Internal Audit and

Investigations Group (IAIG) ၏ ေတ�ဆုံေမးြမနး်မ� (သိ� )

မှတ်တမ်းတင်မ�အတက်ွေတာင်းဆုိမ�ကုိအေ�ကာင်းမြပနြ်ခင်း

● ေမးခွနး်များကုိ မှနမှ်နက်နက်နမ်ေြဖဆုိြခင်း

● စာရွက်စာတမ်းများကုိ ဖျက်ဆီးြခင်း
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ြပစ်မ�ေြမာက်ေသာ
လပ်ုေဆာင်မ�များ

အေ�ကာင်းအရာ

လာဘ်ေပးလာဘ်ယူြခင်း လ�မ်းမုိး�ိင်ုရနရ်ည်ရွယ်လျက်တနဖုိ်း�ိှသည့်အရာကုိေပးရနသ်ေဘာတြူခင်း

(သိ� )  ေပးကမ်းြခင်း (သိ� ) လပ်ုငနး်�ှင့် ဆက်�ယ်ွသည့် ကုိယ်စားလှယ်အား

အကျ�ိး ြဖစ်ထွနး်ေစြခင်း

လ��ိဝှက်ပူးေပါင်း
�ကံစည်ြခင်း

တရားဥပေဒ�ှင့် မညီေသာအလပ်ုကုိ ေဆာင်ရွက်ရန ်သေဘာတညီူြခင်း -

အဆုိပါ ဥပေဒ�ှင့်မညီသည့်အလပ်ုကုိ ေအာင်ြမင်ေစရနအ်တက်ွ �ှစ်ဦး (သိ� )

လတူချ�ိ အ�ကား အြပနအ်လှနန်ားလည်မ�ထား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

ေငေွ�ကးခဝါချြခင်း

ြပစ်မ�ကျ�းလနွ�်ပီး ရ�ိှလာေသာ ေငေွ�ကးများ၊
ြပစ်မ�ေြမာက်ေသာလပ်ုေဆာင်မ�မှ ရ�ိှသည့်အကျ�ိးအြမတ်များ အား
လ�ဲေြပာင်းြခင်း

လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာအြမတ်ထုတ်
ြခင်း�ှင့်
အလွဲသုံးစားလပ်ုြခင်းကုိ
ကာကွယ်တားဆီးေရး

Nexus Operational Guidelinesတင်ွ အေသးစိတ်ဖတ်�ူ�ိင်ုပါသည်။

၃.၂ မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်ြခင်း၏အကျ�ိးဆက်များ/ အေရးယူမ�များ

အဓိက အကျ�ိးဆက်၄ခုကုိ ေအာက်ပါအတိင်ုး ေဖာ်ြပထားသည်။

a) တွဲဖက်လပ်ုကုိင်မ� ရပ်တန.်ြခင်း

b) ြပစ်မ�ထင်�ှားပါက ဥပေဒအတိင်ုးေဆာင်ရွက်ြခင်း

c) ဂုဏ်သိက�ာပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးြခင်း

d) စီးပွားေရးပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးြခင်း

(က) တဲွဖက်လပ်ုကုိင်မ� ရပ်တန ့ ်ြခင်း
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များကုိ ဒိနး်မတ်�ိင်ုငံ၊ ကုိပင်ေဟဂင်အေြခစုိက် �ုံးတင်ွးစာရင်းစစ် �ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖ�ဲ

Internal Audit and Investigations Group (IAIG) က ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်ေ�ကာင်း

(သိ� ) လက်ခံ�ိင်ုဖွယ်မ�ိှေသာ မေလျာ်ကနေ်သာအြပ�အမူများလပ်ုေဆာင်ေ�ကာင်း ေတ��ိှရသည့်

တွဲဖက်လပ်ုကုိင်သူများ အား လပ်ုငနး် ဆုိင်းငံြ့ခင်း၊ �ုတ်သိမ်းြခင်း �ှင့်/သိ� UNOPS (သိ� ) အြခား UN

အဖ�ဲအစည်းများမှ အနာဂတ်တင်ွချထားေပးမည့် ရနပုံ်ေငမွျားအား ေလ�ာက်ထားရယူခွင့် ပိတ်သိမ်းြခင်း

တိ� ြဖင့် အေရးယူသွားမည်။ တွဲဖက်လပ်ုကုိင်သူများ အား တရားဝင် အေရးယူမ�များ မစတင်ခင် IAIG

စုံစမ်းစစ်ေဆးေနစ�်အတင်ွး UNOPS လပ်ုငနး်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ခွင့်ကုိ ယာယီဆုိင်းငံထ့ားမည်။

လပ်ုငနး်�ုတ်သိမ်းအေရးယူမ�သည်လက်�ိှရ�ိှထားသည့် ပ့ံပုိးမ�ကာလအား အဆုံးသတ်ေစ�ိင်ုသည်။

တင်သွင်းသူများအား UNOPSမှ ေခ�ယူေသာ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ခွင့် ေလလံများ တင်သွင်းြခင်း�ှင့်

UNOPSမှ ေဆာင်ရွက်သည့် အြခားလပ်ုငနး်များတင်ွ ပါဝင်ခွင့်မှ တရားဝင်ပိတ်ပင်�ိင်ုသည်။

ပိတ်ပင်ထားေသာ တွဲဖက်လပ်ုကုိင်သူများ စာရင်းကုိUNOPS၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တင်ွေဖာ်ြပထားသည်။2

2 ပိတ်ပင်ထားသည့်တွဲဖက်လပ်ုကုိင်သူများစာရင်းကုိ https://www.unops.org/business-opportunities/vendor-sanctions
တင်ွေဖာ်ြပပါ�ိှပါသည်။
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(ခ) ြပစ်မ�ထင်�ှားပါက ဥပေဒအတုိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

ဥပေဒအရအေရးယူမ�များတင်ွ ေထာင်ချြခင်း၊ ဒဏ်ေငတွပ်ြခင်း၊ တရားမဝင်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�မှရ�ိှေသာ

ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်းများ �ှင့်အကျ�ိးအြမတ်များအားလံးုကုိသိမ်းဆည်းြခင်း တိ�ပါဝင်သည်။

(ဂ) ဂုဏ်သိက�ာပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးြခင်း

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်သည့် မိတ်ဖက်များ/တင်သွင်းသူများသည် အများအြမင်တင်ွ ၎င်းတိ�၏
တရားဝင်ြဖစ်တည်မ�ဆုံး�� ံး�ိင်ုသည်။ မမှနမ်ကန် ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်ေသာ အဖ�ဲအစည်းများ၊
ကနထ်�ုိက်များသည် ဂုဏ်သိက�ာပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးလာသည့် အတက်ွယုံ�ကည်မ�များ ဆုံး�� ံးြခင်း
�ှင့်၎င်းတိ�၏ ဝနေ်ဆာင်မ�များအား အသုံးမြပ��ကေတာြ့ခင်းတိ� ကုိ ရင်ဆုိင်ရေပလိမ့်မည်။

(ဃ) စီးပွားေရးပုိင်းဆုိင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးြခင်း

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်ြခင်းေ�ကာင့် အဖ�ဲအစည်းများ �ှင့် ကုမ�ဏီများ၏
ဖ�ဲစည်းမ�တစ်ခုလံးုပျက်စီးဆုံး�� ံး�ိင်ုသည်။ ရနပုံ်ေငမွျားကုိ ကုိယ်ကျ�ိးအတက်ွ အသုံးချသည့် အဖ�ဲအစည်းများ
�ှင့် ကုမ�ဏီများသည် လက်တွဲေဆာင်ရွက်လိမုည့် မိတ်ဖက်များ၊ စီးပွားဖက်များဆုံး�� ံးရြခင်း
�ှင့်အြပစ်မ�ိှသည့်သူများအတက်ွအလပ်ုအကုိင်များ ဆုံး�� ံးေစြခင်းတိ� ကုိ �ကံ�ေတ�ရေပမည်။
မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်ြခင်း �ှင့် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူကိစ�ရပ်များတင်ွ ပါဝင်သူများ (သိ� ) စစ်ေဆး�ကီး�ကပ်ရန်
ေပါေ့လျာပ့ျက်ကွက်သူများအား စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများအရ အေရးယူြခင်း ကုိ လပ်ုေဆာင်သွားမည်။

ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ (သိ� ) အလွဲသုံးစားြပ�ထားေသာေငွ ြပနလ်ည်မေပးအပ်�ိင်ုပါက ရနပုံ်ေငဘုွတ်အဖ�ဲအား

ခုိင်လံေုသာ အေ�ကာင်းအချက်အလက်၊ အေထာက်အထား တင်ြပရမည် ြဖစ်�ပီး ထုိသိ� မတင်ြပ�ိင်ုပါက

ဆုံး�� ံးသွားသည့် (သိ� ) မေလျာ်ကနစွ်ာအသုံးြပ�သည့် ရနပုံ်ေငမွျားကုိ ြပနလ်ည် ရ�ိှေအာင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်။

ထုိသိ� ြပနလ်ည်ရ�ိှေအာင် ေဆာင်ရွက်သည့်နည်းတူ မမှနမ်ကန် ေဆာင်ရွက်မ�များ �ှင့်

လာဘ်ေပးလာဘ်ယူကိစ�ရပ်များအား စုံစမ်းစစ်ေဆးကာကွယ်�ိင်ုမည့် အစီအစ�်များကုိ

တိးုတက်ေကာင်းမွနေ်အာင် ေဆာင်ရွက်ရနပ်ျက်ကွက်ေနေသးသ၍ ထုိသူများအား

ေနာက်ထပ်ရနပုံ်ေငေွပးရန�ိှ်ပါက မေပးပဲလည်း ထား�ိင်ုသည်။

UNOPS ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့်လည်း ဝနထ်မ်းဆုိင်ရာစည်းမျ�်း ၁ဝ.၁ (ခ) Operational Instruction Ref.

OI.IAIG.2020.01, Investigations and Measures Relating to Misconduct Allegations Against UNOPS

Personnel ေဖာ်ြပချက်အရ ရနပုံ်ေငစီွမံခန ့ခဲွ်ရာတင်ွ ၎င်းတိ�၏ စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ြခင်း (မမှနမ်ကနြ်ပ�ြခင်း၊

ခုိးယူြခင်း) သိ� ေပါေ့လျာြ့ခင်းတိ�ေ�ကာင့် ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ ဆုံး�� ံးမ� တစ်စုံ တစ်ရာြဖစ်ခ့ဲပါက ၎င်းတိ� ထံမှ

ြပနလ်ည်ရ�ိှေအာင်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။

၄။ မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်သညဟု် သံသယ�ိှပါက ေဆာင်ရွက်သွားမည့ ်နညလ်မ်းများ

၄.၁။ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်သည့်ကိစ�တစုံတရာကုိ ေတ��ိှသည့်မည်သူမဆုိသက်ဆုိင်ရာသိ�  ချက်ချင်း

သတင်းပိ� ရနတ်ာဝန�ိှ်သည်။
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• ရနပုံ်ေငလွက်ခံ�ိှသူများ၊ တဆင့်ခံရနပုံ်ေငရွ�ိှသူများ၊ ကနထ်�ုိက်တာများ၊

ထပ်ဆင့်ကနထ်�ုိက်တာများ �ှင့် ၎င်းတိ�၏ ဝနထ်မ်းများ အားလံးုသည်-

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်သည့်ကိစ�တစုံတရာကုိ သံသယ�ိှပါက ချက်ချင်း သတင်းပိ� ရန်

လိအုပ်သည်လိအုပ်သည် - အဖ�ဲအစည်းက စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်

ြဖစ်�ပီး ကနဦး အစီအရင်ခံစာကုိ မမှနမ်ကနေ်ဆာက်ရွက်မ� သံသယ�ိှသည်ဟ ုသတင်းပိ� �ပီး (၅)

ရက်ကာလအတင်ွး အေ�ကာင်းြပနရ်မည်။

● UNOPS ဝနထ်မ်းများ- ဖ�ဲစည်းပုံဆုိင်ရာလမ်း��နအ်မှတ် REF.OI.ED.2018.01အရ

ဝနထ်မ်းအားလံးုသည်မမ�်ှမကန ်ေဆာင်ရွက်မ�ကုိ ေတ��ိှလ�င်သတင်းပိ�တင်ြပရနတ်ာဝန�ိှ်သည်။

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များ၊ အလွဲသုံးစား�ှင့် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူကိစ�ရပ်များအတက်ွ သတင်းပိ� ရာတင်ွ

ေအာက်တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် လမ်းေ�ကာင်းများ (ဥပမာ ဖုနး်၊ အီးေမးလ်၊ စာ)

ြဖင့်မည်သူမဆုိတင်ြပ�ိင်ုသည်။ ∙

● NEXUS အ�ကီးတနး်စီမံကိနး်မနေ်နဂျာ ေဒးဗစ် ဂီလ်ေမာ

○ အီးေမး ြဖင့် davidgi@unops.org,
○ ဖုနး် +၉၅ ၁ ၆၅၇၂၈၇
○ စာြဖင့် အမှတ် ၁၂/အိ၊ု ြပည်သ�လမ်း၊ ၇ မုိင်၊ မရမ်းကုနး်�မိ�နယ်၊ ရနကု်န�်မိ�

● အီးေမး ြဖင့်: investigations@unops.org, InternalGrievances@unops.org,
ethicsofficer@unops.org

● အနွလိ်င်ုးမှတဆင့်: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105317/report.html

● စာြဖင့်: UNOPS �ုံးတင်ွးစာရင်းစစ် �ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖ�ဲ Internal Audit and  Investigations
Group (IAIG) /မာေမာဗက် ၅၁၊ ၂၁၀၀၊ ကုိပင်ေဟဂင်�မိ�၊ ဒိနး်မတ် �ိင်ုငံ

တင်ြပသည့်အေ�ကာင်းအရာအေပ��ှင့် သတင်းပိ�အေ�ကာင်း�ကားေပးသူ�ှင့်

ထိေတ�ဆက်သွယ်�ိင်ုမ�အေပ�မူ တည်၍ မမှနမ်ကန် ေဆာင်ရွက်မ�အေပ� မိမိတိ�အဖ�ဲအစည်းမှ

ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများအရ ေဆာင်ရွက်သွား�ိင်ုသည်။ ထိ�အတက်ွ မိမိတိ� ချမှတ်ထားသည့်

မူဝါဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းေ�ကာင်းများမှ (ဥပမာ - ဌာေနဒါ�ုိက်တာ၊ �ုံးတင်ွးစာရင်းစစ်၊ စုံစမ်း

စစ်ေဆးေရးမ�း စသြဖင့်) တဆင့် ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ်ထံ ေရာက်�ိှမည်။

မည့်သည့်လမ်းေ�ကာင်းြဖင့် ေပးပိ�သည်ြဖစ်ေစ �ုံးဖွင့်ရက် (၅) ရက်အတင်ွး ရနပုံ်ေင�ှွင့်

စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာမနေ်နဂျာ ထံသိ� အေ�ကာင်း�ကားေပးရနလိ်သုည်။ သိ� မှသာ ရနပုံ်ေင�ှွင့်

စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာမနေ်နဂျာ အေနြဖင့် လိအုပ်သလိပူုးေပါင်း စုံစမ်းေဆးမ�များ

ြပ�လပ်ုရနေ်ဆာင်ရွက်�ိင်ုမည်။

အေသးစိတ်ကုိ https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105317/index.html
တင်ွဖတ်�ူ�ိင်ုပါသည်
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၄.၂။ အစီရင်ခံတင်ြပမ�အတွက် လပ်ုငနး်စ�်များ

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များကုိအဆင့်မျ�ိးစုံတင်ွေတ��ိှ�ိင်ုသည်။

● ရနပုံ်ေင�ှွင့်စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ် �ုံး အတင်ွး

● တွဲဖက်လပ်ုကုိင်သူမှတိက်ု�ုိက်ပါဝင်ပတ်သက်ေနြခင်း

● ရနပုံ်ေင ွတစ်ဆင့်ခံရ�ိှသူ/ ထပ်ဆင့်ကနထ်�ုိက်မှ ပါဝင်ပတ်သက်ေနြခင်း

● UNOPS /NEXUS ကနထ်�ုိက် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိမ�များ၏ ြပင်ပမှ ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်း၊ ရနပုံ်ေငြွဖင့်

လပ်ုငနး်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း�ှင့် စီမံခန ့ခဲွ်ြခင်းများတင်ွတင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်သည့်

အဖ�ဲအစည်းများအတင်ွးမှ

ေဖာ်ြပပါအဆင့်အမျ�ိးမျ�ိးအတက်ွေအာက်တင်ွေဖာ်ြပထားသည့်နည်းလမ်းများြဖင့်အစီရင်ခံတင်ြပ�ိင်ု

သည်။

(က) ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ် �ုံးအတွင်းမှ ပါဝင်ပတ်သက်သညဟု် သံသယ�ိှြခင်း

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်ရာတင်ွရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ် �ုံးအတင်ွးမှ ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု

သံသယြဖစ်ဖွယ် ေတ��ိှရပါက UNOPS၏ ဖ�ဲစည်းပုံဆုိင်ရာလမ်း��န် အမှတ် OI.IAIG.2020.01 –

Investigations and Measures Relating to Misconduct Allegations Against UNOPS Personnel (UNOPS

၀နထ်မ်းများ အကျင့်ပျက်ြခစားမ� စွပ်စဲွချက်များ�ှင့် ပတ်သက်သည့ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ��ှင့် အေရးယူမ�များ)3

အရ သက်ဆုိင်ရာ အထက်အရာ�ိှသိ�လည်းေကာင်း၊ အထက်တင်ွ ေဖာ်ြပခ့ဲေသာ လမ်းေ�ကာင်းများ ြဖင့် IAIG

သိ�  တိက်ု�ုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း အေ�ကာင်း�ကား�ိင်ုသည်။

(ခ) တုိက်�ုိက်တဲွဖက်လပ်ုကုိင်သူမှ ပါဝင်ပတ်သက်သညဟု် သံသယ�ိှြခင်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ �ှင့် ကနထ်�ုိက်တာများသည် မိမိတိ� �ုံးတင်ွးတင်ွ

(ဥပမာ။ စုံစမ်းစစ်ေဆးစ�်အတင်ွး) မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်သည်ဟု သံသယ�ိှေတ��ိှရသည်�ှင့်တ�ပိ�င်နက်

�ုံးဖွင့်ရက် (၅) ရက်အတင်ွး ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ် ထံ (သိ� ) အပုိင်းခဲွ ၄.က

တင်ွေဖာ်ြပထားသည့် လမ်းေ�ကာင်း များြဖင့် အေ�ကာင်း�ကားရမည်။ မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များအတက်ွ

အေ�ကာင်း�ကား အစီရင်ခံြခင်းသည် UNOPS/NEXUS ရနပုံ်ေငသွေဘာတညီူချက်များ၊

စာချ�ပ်စာတမ်များအတက်ွမြဖစ်မေန ေဆာင်ရွက်ရမည့်တာဝနြ်ဖစ်သည်။

မမှနမ်ကန် ေဆာင်ရွက်မ�များအတက်ွ အဓိကဆက်သွယ်ရမည့်သူမှာ စီမံကိနး်မနေ်နဂျာြဖစ်�ပီး ၎င်းမှ

3 OI.IAIG.2020.01အေသးစိတ်ကုိ
https://content.unops.org/documents/libraries/policies-2020/operational-directives-and-instructions/internal-audit-
and-investigations-charter/en/OI.IAIG-Misconduct-Allegations-Against-UNOPS-Personnel.pdf
တင်ွဖတ်�ူ�ိင်ုပါသည်။
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အေ�ကာင်း�ကား ေပးပိ�လာေသာ မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များအား ေစာင့်�ကည့်ေလလ့ာ�ပီး

ေတ�ရချက်များအား ရနပုံ်ေင�ှွင့်

စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ်အတက်ွမှတ်တမ်းများအြဖစ်သိမ်းဆည်းထားမည်။

(ဂ) ရနပုံ်ေင ွတစ်ဆင့်ခံရ�ိှသူ / ထပ်ဆင့်ကနထ်�ုိက်တာမှ ပါဝင်ပတ်သက်သညဟု်သံသယ�ိှြခင်း

ရနပုံ်ေငလွက်ခံရ�ိှသူများ၊ ရနပုံ်ေငတွဆင့်ခံရ�ိှသူများ /ကနထ်�ုိက်တာများ၊ ထပ်ဆင့်ကနထ်�ုိက်တာများ�ှင့်

၎င်းတိ�၏ ဝနထ်မ်းများသည် မိမိတိ� �ုံးတင်ွးတင်ွ မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်သည်ဟု သံသယ�ိှေတ�ရသည်�ှင့်

တ�ပိ�င်နက် �ုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတင်ွး ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ် ထံသိ�

အေ�ကာင်း�ကားရမည်။ ယင်းမမှနက်နေ်ဆာင်ရွက်မ�များသည် ရနပုံ်ေငအွဖ�ဲ၏ ဂုဏ်သိက�ာပုိင်း ၊

ဘ�ာေရးပုိင်းအား ထိခုိက်�ိင်ုသည်။

(ဃ) Nexu ကနထ်�ုိက် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိမ�များ၏ ြပင်ပမှြဖစ်ေသာလ်ညး် ရ�ိှထားေသာရနပုံ်ေငြွဖင့်
လပ်ုငနး်များ အေကာင်အထညေ်ဖာ ်စီမံခန ့ခဲွ်သည့ ်အဖ�ဲအစညး်မှ ပါဝင်ပတ်သက်သညဟု်သံသယ�ိှြခင်း

ရနပုံ်ေငဘုွတ်အဖ�ဲဝင်များ�ှင့် ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ် သည် UNOPS/NEXUS ၏

တွဲဖက်လပ်ုကုိင်သူများ (အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် မိတ်ဖက်များ၊ ကနထ်�ုိက်တာများ၊

ထပ်ဆင့်ကနထ်�ုိက်တာများ၊ ရနပုံ်ေငတွဆင့်ခံလက်ခံရ�ိှသူများ၊ ၎င်းတိ�၏ ဝနထ်မ်းများ)

သိ� မဟတ်ုဆက်�ယ်ွသူများ�ှင့်ပတ်သက်၍ UNOPS/NEXUS ြပင်ပတင်ွ ထင်ေ�ကးေပးေြပာဆုိေနမ�များ

(မီဒီယာ�ှင့်လထုူအပါအဝင်)�ှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေနမ�များအတက်ွ ဆီေလျာ်ေသာ သတင်း

အချက်အလက်များကုိ (ဥပမာ- စုံစမ်းဆက်သွယ်ေမးြမနး်�ိင်ုသည့် လိပ်စာများ ေပးြခင်း �ှင့် UNOPS

ဝက်ဘ်ဆုိဒ်စာမျက်�ှာများတင်ွ သတင်းတင်ေပးြခင်းတိ� ြဖင့်) အသိေပး မ�ေဝ�ိင်ုသည်။ အဆုိပါ

သတင်းအချက်အလက်များကုိလည်း ၎င်းတိ�သည် UNOPS/NEXUS ၏

ဘ�ာေရးပုိင်း/ဂုဏ်သိက�ာပုိင်းဆုိင်ရာ ရပ်တည်မ�အေပ� ထိခုိက်�ိင်ုြခင်း�ိှမ�ိှ�ှင့်၊ ၎င်းတိ� မှ မိမိတိ� ရနပုံ်ေင၏ွ

စွန ့စ်ားရ�ိင်ုေချေလျာန့ည်းေစရန် ချမှတ်ထားသည့် မူေဘာင်ကုိ ပုိမုိခုိင်မာေအာင် ေဆာင်ရွက်�ိင်ုမည့်

သင်ခနး်စာများကုိ ေဖာ်ေဆာင်�ိင်ုြခင်း�ိှမ�ိှကုိ ပုိင်းြဖတ်�ိင်ုရနအ်တက်ွ ြပနလ်ည်သုံးသပ်သွားမည်။

(၅) စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ

သံသယ�ိှသည့် မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များကုိ UNOPS ၏ �ုံးတင်ွးစာရင်းစစ် �ှင့်

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖ�ဲ (IAIG) မှ တာဝနဝ်တ� ရား�ိှသည့်အတိင်ုး စုံစမ်းစစ်ေဆးသွားမည်။

တင်ြပလာသည့်အေပ�အေစာပုိင်းကာလစုံစမ်းမ�များကုိ IAIG ��န�်ကားေရးမ�းမှ လပ်ုေဆာင်�ပီး ၎င်းမှ

ကနဦးစုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ကုိပါ ေဆာင်ရွက်ရနလိ်မုလို ဆုံးြဖတ်မည်။ IAIG ၏ အေစာပုိင်းစုံစမ်းမ�များ (သိ� )

ကနဦးစုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များအေပ� မူတည်�ပီး တရားဝင်စုံစမ်းစစ်ေဆးမ� ြပ��မည်မြပ�မည် ကုိလည်း IAIG

��န�်ကားေရးမ�းမှပင် ဆုံးြဖတ်မည်။

ထုိစုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များအားလံးုကုိ ေပါက်�ကားမ�မ�ိှေအာင် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်�ပီး

သက်ေသအေထာက်အထားမ�ိှေသာ၊ �ှာမေတ�ေသာ စွပ်စဲွချက်များကုိမူအမ�ပိတ်မည်။
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(၆) မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်ေ�ကာင်း သံသယ�ိှေသာ အမ�ကုိ �ုတ်သိမ်းြခင်း

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်သည်ဟသံုသယ�ိှေသာ ကိစ�ရပ်များကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ၊ သင့်ေလျာ်ေသာ

ဒဏ်ေပးမ� များ၊ ဆုံး�� ံးနစ်နာခ့ဲသည့်ေငေွ�ကး/ရပုိင်ခွင့်ကုိ ြပနလ်ည်ရယူမ�များ�ှင့်

မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များကုိ ထိနး်ချ�ပ်သည့် စံနစ်၏အားနည်းချက်များကုိ ြပင်ဆင်တည့်မတ်မ�များ

ြပ�လပ်ု�ပီးပါက အမ�ကုိ ပိတ်သိမ်းရန် ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ် မှ ��န�်ကား�ိင်ုသည်။

အဆုိပါရလဒ်များ မရ�ိှခ့ဲပါကလည်း သက်ဆုိင်ရာအဖ�ဲအစည်းအေနြဖင့် ၎င်းတိ�ဘက်မှ အတတ်�ိင်ုဆုံး

�ကိ�းစားခ့ဲေ�ကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားများေပးရန် ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ်မှ

ေတာင်းဆုိြခင်းခံရ�ိင်ုသည်။ သိ�တည်းမဟတ်ု မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�မ�ိှခ့ဲပါေ�ကာင်း

ေတ��ိှဆုံးြဖတ်ပါကလည်း အမ�ကုိ �ုတ်သိမ်း�ိင်ုသည်။

(၇) မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်း

UNOPS/NEXUS �ှင့် ရနပုံ်ေငလွက်ခံရ�ိှေသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ

(IPs)၊ ကနထ်�ုိက်တာများ၊ လပုူဂ�ိ�လ်များ�ှင့် ချ�ပ်ဆုိထားသည့် သေဘာတညီူမ�များအားလံးုကုိ

UNOPS/NEXUS မှ စီမံခန ့ခဲွ်သည်။ UNOPS သည် UNDP/UNFPA/UNOPS၏

အလပ်ုအမ�ေဆာင်ေကာ်မတီ (သက်ဆုိင်ရာ အဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံများအပါအဝင်)၏ �ကီး�ကပ်မ�ြဖင့်

စီမံခန ့ခဲွ်မ�ဆုိင်ရာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ�ှင့် မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များအေပ� ထိနး်ချ�ပ်နည်း

အများအြပားကုိ ချမှတ်ထားသည်။ NEXUS �ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေငေွရးေ�ကးေရး�ှင့် ပတ်သက်ေသာ

မမှနမ်ကန ်ေဆာင်ရွက်မ�များအတက်ွ ေအာက်ပါနည်းလမ်း များြဖင့် ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းသွားမည်။

(က) �ကိ�တင်ဟန ့တ်ားမ� - အဖ�ဲအစညး်၏ ေဆာင်ရွက်မ�များ သင့်ေလျာမှ်နက်နမ်�ကုိ ဆနး်စစ်ြခင်း Due

Diligence Assessment (DDA)

ရနပုံ်ေငတွာဝနခံ်သည် ရနပုံ်ေငစီွမံခန.်ခဲွမ� တာဝနဝ်တ� ရားများအရ မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများအား ၎င်းတိ�၏

အဖ�ဲအစည်းဆုိင်ရာ စွမ်းေဆာင်မ�ကုိ ဆနး်စစ်ြခင်း (DDA) ြပ�လပ်ုမည်။ အဆုိပါ ဆနး်စစ်ြခင်းတင်ွ

အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုအတင်ွး ဘ�ာေရး၊ လပ်ုငနး်လည်ပတ်မ� ၊ဖ�ဲစည်းတည်ေထာင်မ��ှင့် အကာအကွယ်ေပးြခင်း

အေြခခံမူများ - ရနပုံ်ေငွ စီးဆင်းမ�စနစ်များ အပါအဝင်၊ ဝနထ်မ်းခန ့ထ်ားမ�မ� �ှင့် ဝနထ်မ်းစွမ်းရည်၊

ေငစွာရင်း�ှင့် ေငသွားစီမံခန ့ခဲွ်မ�မူဝါဒများ�ှင့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ၊ စာရင်းစစ်လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ၊

အစီရင်ခံြခင်း�ှင့် ေစာင့်�ကည့်ြခင်းစနစ်များ၊ စီမံချက် စီမံခန ့ခဲွ်မ��ှင့် အပ်ုချ�ပ်မ�ဖ�ဲစည်းပုံ၊

သတင်းအချက်အလက်စနစ်များအား ဆနး်စစ်စစ်သုံးသပ်သည်။ ရနပုံ်ေငစီွမံခန ့ခဲွ်ေရး�ုံးက

ေဆာင်ရွက်သွားမည့် ဆုံး�� ံးနစ်နာ�ိင်ုေြခဆုံးြဖတ်�ိင်ုမ� ကုိ ဤဆနး်စစ်မ�မှ အေြခခံအားြဖင့် သိ�ိှ�ိင်ုသည်။

ရနပုံ်ေငရွ�ိှသည့်ကာလအတင်ွး မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းမှ ြဖည့်တင်းေဆာင်ရွက်ရမည့်

စွမ်းေဆာင်ရည်လိအုပ်ချက်များကုိ အထူးသြဖင့် ဆုံး�� ံးနစ်နာ�ိင်ုေချြမင့်ေသာ လပ်ုငနး်နယ်ပယ်များအတက်ွ

ဤဆနး်စစ်မ�က အ�ကံြပ�ချက်များ�ှင့် လမ်း��နေ်ပးမည်။ အဆုိပါ လမ်း��နခ်ျက်များအား

အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�ကုိ ရနပုံ်ေငတွာဝနခံ်မှ ေစာင့်�ကည့်ေလလ့ာသွားမည်။
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(ခ) မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရးသင်တနး်

မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ၊ တဆင့်ခံ ေထာက်ပ့ံေငလွက်ခံရ�ိှသူများ၊ ကနထ်�ုိက်တာများ၊ တဆင့်ခံ

ကနထ်�ုိက်တာ များသည် မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ�ဆုိင်ရာ NEXUS မူဝါဒကုိ ၎င်းတိ�၏ အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့်

ကုမ�ဏီများ တင်ွ ေသချာစွာ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့် နားလည် သေဘာေပါက်ေစရန၊် ထိ� ြပင်

အကျ�ိးခံစားခွင့်ရ�ိှသူများအေပ� ၄င်းတိ�၏တာဝနခံ်မ� ဆုိင်ရာ ကတိကဝတ် တစိတ်တပုိင်း အြဖစ် အကျ�ိး

ခံစားသူများထံ ဆက်သွယ်အေ�ကာင်း�ကားရန် တာဝန�ိှ်ပါသည်။ ရနပုံ်ေငတွာ၀နခံ်မှ ပ့ံပုိးေပးေသာ

မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရးသင်တနး်သည် မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ အားလံးုအတက်ွ

မြဖစ်မေန လိအုပ်ပါသည်။ မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများအားလံးုအတက်ွ ၎င်းတိ�၏ တံ� ြပနမ်�နည်းလမ်း

တိးုတက်ရန၊် မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ� ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှသည့် လပ်ုငနး်နယ်ပယ်များတင်ွ အသိပညာေပးရန၊်

မိမိ၏အဖ�ဲအစည်းအတင်ွး မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ�ဆုိင်ရာ အေြခအေနများ အားကုိင်တယ်ွရာတင်ွ

အားေကာင်းလာ�ိင်ုရန�ှ်င့် မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ�ဆုိင်ရာ အေြခအေနများအား ေလ�ာခ့ျ�ိင်ုရနတိ်�အတက်ွ

ဤသင်တနး်က ရည်ရွယ်သည်။

မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများအေနြဖင့် လိအုပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများအား အပုိင်း ၈ မှရယူ�ိင်ု�ပီး

မိမိ၏အဖ�ဲအစည်းတင်ွ ြဖန ့ေ်ဝ�ိင်ုသည်။

(ဂ) အေကာင်အထညေ်ဖာသ်ည့် မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစညး်များကုိ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာမှ မမှနမ်ကန်

ေဆာင်ရွက်မ�များကုိ  စုံစမ်းေတ��ိှြခင်း

စီမံချက်အားလံးုကုိ လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျက်တင်ွေဖာ်ြပထားသည့်အတိင်ုး ပုံမှန်

ကွင်းဆင်းေလလ့ာ�ကည��သည်။ စီမံချက် ကွင်းဆင်းမ�များတင်ွ ရနပုံ်ေငသွေဘာတညီူမ�တင်ွ

ေဖာ်ြပထားခ့ဲသည့် လပ်ုငနး်အစီအစ�်မူေဘာင်အတိင်ုး လပ်ုငနး် တိးုတက်မ�အေြခအေန�ိှမ�ိှ၊

လပ်ုငနး်များအေပ� စီမံခန ့ခဲွ်မ��ှင့်�ကီး�ကပ်မ�များ လံေုလာက်မ��ိှမ�ိှကုိ ဆုံးြဖတ်�ိင်ုရနအ်တက်ွ သက်ဆုိင်ရာ

နယ်�ုံးခဲွများသိ� သွားေရာက်ေလလ့ာြခင်း�ှင့် စီမံချက်ဝနထ်မ်းများ�ှင့် ေဆွးေ�းွြခင်းများ ပါဝင်သည်။

ကွင်းဆင်းမ�များမှ ေတ��ိှချက်များကုိ NEXUS စီမံခန ့ခဲွ်မ�အပုိင်း�ှင့် မ�ေဝ�ပီး မှတ်တမ်းများြဖင့်

သိမ်းဆည်းထားသည်။ ေ�ှာင့်ေ�ှးမ�များ၊ လပ်ုငနး်အစီအစ�်�ှင့် မကုိက်ညီမ�များ၊ စီမံချက်စီမံခန ့ခဲွ်ေရးအပုိင်းမှ

အားနည်းချက်များ (အပ်ုချ�ပ်ေရး၊ ဘ�ာေရး၊ ဝယ်ယူေရး�ှင့်သယ်ယူ ပိ� ေဆာင်ေရး၊ ရနပုံ်ေငစီွးဆင်းမ�၊

ဝနထ်မ်းေရးရာ�ှင့် အြခားစီမံေရးရာ)အတက်ွ ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ်�ုံးသည် သက်ဆုိင်ရာ

IPကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် ေဆွးေ�းွသည်။ အဆုိပါအားနည်းချက်များ ပေပျာက်ေစရနအ်တက်ွ

လပ်ုငနး်စံနစ်များကုိ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်စ�ပီး ရနပုံ်ေငသွေဘာတညီူချက်တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့်

လပ်ုငနး်အစီအစ�်များကုိလည်း ရနပုံ်ေငကုိွယ်တိင်ု၏ အကျ�ိး၊ စီမံချက်အကျ�ိးခံစားခွင့်�ိှသူများကုိ

ပ့ံပုိးရာတင်ွ ထား�ိှသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ�ှင့် အညီလိအုပ်သလို ြပ�ြပင်�ိင်ုသည်။ အလနွဆုိ်းရွားေသာ

အားနည်းမ�များ�ှင့် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ� မ�ိှြခင်းများအတက်ွ အေသးစိတ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များကုိ

ြပ�လပ်ု�ိင်ုရန် ရနပုံ်ေငွ ဆုိင်းငံထ့ား�ိင်ု�ပီး၊ ထုိစုံစမ်း စစ်ေဆးမ�များြပ�လပ်ု�ပီးေနာက်ရနပုံ်ေငွ

အ�ပီးရပ်ဆုိင်းရနလိ်မုလိကုိုဆုံးြဖတ်�ိင်ုသည်။

(ဃ) အေကာင်အထညေ်ဖာသ်ည့ ်မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစညး်များ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်များ
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ကုလသမဂ�လက်ေအာက်ခံမဟတ်ုေသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်အဖ�ဲအစည်းများကုိ ြပင်ပစာရင်းစစ်

လပ်ုငနး်ြဖင့် �ှစ်စ�်စစ်ေဆးသည်။ အဓိကစစ်ေဆးသည့်အပုိင်းများတင်ွ (က) ထိေရာက်မ�၊

စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝမ�၊ အရင်းအြမစ်များအား ေငေွ�ကး တက်ွေချကုိက်စွာသုံးစဲွမ�(ခ)

ေကာင်းစွာအစီရင်ခံတင်ြပမ� (ဂ)ပုိင်ဆုိင်မ�များအတက်ွအာမခံ�ိင်ုမ� (ဃ) တရားဥပေဒ�ှင့် ကုိက်ညီမ�တိ�

ပါဝင်သည်။ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများ အားလံးုကုိ UNOPS ဝက်ဘ်ဆုိဒ်၏

တာဝနယူ်မ��ှင့်တာဝနခံ်မ�အပုိင်းတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည်။ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် အဖ�ဲအစည်း အား4

အြပည့်အစုံ အကုနအ်စင် စာရင်းစစ်ြခင်းြဖင့် အကျ�ိးထူးမ�ိှ�ိင်ုေသာ အချ�ိအေြခအေနများတင်ွ (ဥပမာ -

ယခင်စာရင်းစစ်ေဆးမ�များတင်ွအ��ရာယ်များသည့် အေြခအေန မှတ်ချက်များ မ�ိှခ့ဲြခင်း (သိ� )

ရနပုံ်ေငရွ�ိှသည့် သက်တမ်းကုနဆုံ်း�ပီးသား ြဖစ်ေနြခင်း) ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ်မှ

အသုံးစာရင်းစစ်ေဆး အသိအမှတ်ြပ�ရန�်�န�်ကား�ိင်ုသည်။

(င) ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ် အတွက် စာရင်းစစ်များ

ရနပုံ်ေင�ှွင့် စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ်ကုိ UNOPS �ုံးတင်ွးစာရင်းစစ်�ှင့်စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖ�ဲIAIG မှ

�ှစ်စ�်စစ်ေဆးသည်။ ထုိသိ� စာရင်းစစ်ရာတင်ွအပုိင်း�ှစ်ပုိင်း ပါဝင်သည်။ (၁) ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ

စစ်ေဆးမ�မှတ်တမ်း - ယင်းတင်ွလက်မှတ်ထုိးသည့် ဘ�ာေရးမှတ်တမ်းများ�ှင့်အတူ စာရင်းစစ်၏အြမင်ကုိ

ေဖာ်ြပထား သည်။ (၂) စီမံခန ့ခဲွ်မ�ပုိင်းမှစာ (သိ� ) အစီရင်ခံစာ တိ� ြဖစ်သည်။ UNOPS �ုံးတင်ွး

စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကုိ UNOPS ၏ Reports Publicly Available ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာတင်ွ5

�ကည့်�ူ�ိင်ုပါသည်။အလ��ှင်များမှ ထည့်ဝင်ထားသည့် ရနပုံ်ေငမွျားကုိ ေကာင်းမွနစွ်ာအသုံးြပ�ထားေ�ကာင်း

ေသချာေစရနအ်တက်ွ စာရင်းစစ်ေဆးထားသည့် ဘ�ာေရးမှတ်တမ်းကုိ အလ��ှင်အဖ�ဲသိ�တင်ြပရသည်။

အဆုိပါမှတ်တမ်းကုိ UNOPS ၏ ြပင်ပဝက်ဘ်ဆုိဒ်တင်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ ြခံ�ငံသုံုးသပ်ချက်များကုိ

တာဝနယူ်မ��ှင့်တာဝနခံ်မ�အပုိင်း တင်ွေဖာ်ြပထားသည်။

(၈) အချက်အလက် အရင်းအြမစ်များ
https://www.unops.org/about/governance/accountability/iaig – UNOPS public website, Internal
Audit and Investigation Group Section

UNOPS Operational Instruction OI.ED.2018.01 – Policy to Address Fraud and Corruption

UNOPS Operational Instruction OI.IAIG.2020.01 – Investigations and Measures Relating to Misconduct
Allegations Against UNOPS Personnel

UNOPS Operational Instruction OI.PG.2021.02 – Policy on Vendor (Implementing
Partner/Supplier/Contractor) Sanctions

Speak Up Portal – guidelines on how to repor fraud

Nexus Operational Guidelines –   describes guidelines applicable in the implementation of Fund
activities

5ဤေနရာတင်ွ ဖတ်�ူရန:် https://www.unops.org/about/governance/accountability/iaig/reports

4 အေသးစိတ်ကုိ ဤေနတင်ွ ဖတ်���ိင်ုပါသည်:

https://www.unops.org/about/governance/accountability/iaig/reports
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https://www.unops.org/about/governance/accountability/iaig/reports
https://www.unops.org/about/governance/accountability/iaig/reports
https://www.unops.org/about/governance/accountability
https://www.unops.org/about/governance/accountability/iaig
https://content.unops.org/documents/libraries/policies-2020/operational-directives-and-instructions/internal-audit-and-investigations-charter/en/OI.ED-Policy-to-Address-Fraud-and-Corruption.pdf?mtime=20200306122358
https://content.unops.org/documents/libraries/policies-2020/operational-directives-and-instructions/internal-audit-and-investigations-charter/en/OI.IAIG-Misconduct-Allegations-Against-UNOPS-Personnel.pdf?mtime=20200306122408
https://content.unops.org/documents/libraries/policies-2020/operational-directives-and-instructions/procurement-framework/en/OI.PG-Vendor-Sanctions-2021.pdf
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105317/index.html
https://488997-1542113-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2021/08/NRM_Operational-Guidelines_Final_Feb-2021-2.pdf
https://www.unops.org/about/governance/accountability/iaig/reports
https://www.unops.org/about/governance/accountability/iaig/reports


UN Open Educational Resource on anti-corruption, ethics and integrity

ရနပုံ်ေင�ှွင့်စာချ�ပ်စာတမ်းဆုိင်ရာတာဝနခံ်အဖ�ဲ သည် (အတိတ်ကြဖစ်ရပ်များ သိ� မဟတ်ု ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ

ြပသနာများ ြဖစ်ေပ� �ိင်ုေသာ အေြခအေနများတင်ွ) အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုစီမှ ဝနထ်မ်းအားလံးုကုိ

တာဝနဝ်တ� ရား�ှင့် မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ�၏အကျ�ိးဆက်များကုိ သတိေပးရနအ်တက်ွ

မမှနမ်ကနလ်ပ်ုေဆာင်မ� �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရး အလပ်ု�ုံေဆွးေ�းွပဲွ များ ြပ�လပ်ုရန၊် ဤနည်းလမ်းများ၊

ဥပမာများ ကုိ အသုံးြပ�ပါရန ်အ�ကံြပ�ထားပါသည်

* ဤစာတမ်းသည ်မူရင်းအဂ�လပ်ိဘာသာြဖင့်ေရးသားထားေသာ “ယုံ�ကညမ်�ကုိ အလွသုံဲးစားလပ်ုြခင်း

အ��ရာယ် �ှင့် မမှနမ်ကနေ်ဆာင်ရွက်မ�များကုိ ေြဖ�ှင်းရန ် မူဝါဒ ဗာ�ှင်း ၂.၀” ကုိ ဘာသာြပနဆုိ်ထားြခင်း

ြဖစ်ပါသည။် အဂ�လပ်ိ�ှင့်  ြမနမ်ာဘာသာအ�ကား ကဲွလွမဲ�တစုံတရာ�ိှသည ်ြဖစ်ေသာ၊် မူရင်း

အဂ�လပ်ိဘာသာြဖင့်ေရးသားထားသညကုိ်သာ ရည�်�နး် ရပါမည။် *
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