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ကမာၻ႕ဘဏ္၏ စာတမ္း 

႐ံုးသုံးသက္သက္သာ 

Report No: 72460-MM 

 

 

 

 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံသို႔ 

 လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးုအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအတြက္ 

SDR 52.6 MILLION 

(US$80 MILLION EQUIVALENT)တန္ဖုိးရိွ  

အဆုိၿပဳေၾကြးေဟာင္းမေၾကမီ ေထာက္ပ့ံေငြဆိုင္ရာ 

အေရးေပၚအေၿခအေနစီမံကိန္းစာတမ္း 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ( ၁၀ ) ရက္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤစာတမ္းသည္ကန္႔သတ္ၿဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားသာလွ်င္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 

ရန္အတြက္အသုံးၿပဳခြင္ရိွ့သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ 

မရရိွပ ဲထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရွိပါ။ 
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CURRENCY EQUIVALENTS 

 

(Exchange Rate Effective August 31, 2012) 

Currency Unit = Kyat 

Kyat 872 = US$1 

US$1.52 = SDR 1 

 

FISCAL YEAR 

April 1 – March 31 

 

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 

 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

BP World Bank Procedure 

CDD Community Driven Development 

DRD Department of Rural Development 

DSW Department of Social Welfare 

EMP Environmental Management Plan 

ECoPs Environment Codes of Practice 

ESSAF Environmental and Social Screening and Assessment Framework 

FMM Financial Management Manual 

FY Fiscal Year 

GAC Governance and Anti-Corruption 

GDP Gross Domestic Product 

IBRD International Bank for Reconstruction and Development 

IDA International Development Association 

IFC International Finance Corporation 

ISN Interim Strategy Note 

LIFT Livelihood and Food Security Trust Fund 

MMK Myanmar Kyat 

NGO Non-Governmental Organization 
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OAG Office of the Auditor General of the Union 

OP World Bank Operational Policy 

RAP Resettlement Action Plan 

UNDP United Nations Development Programme 

 

 

Vice President:  Pamela Cox 

Country Director:  Annette Dixon 

Country Manager  Kanthan Shankar 

Sector Director  John Roome 

Sector Manager:  Julia Fraser 

Task Team Leaders:  Asmeen Khan/Markus Kostner 
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The Republic of the Union of Myanmar 

National Community Driven Development Project 

East Asia and Pacific Region 

 

Basic Information 

Country Director: Annette Dixon 

Sector Director/Manager: John Roome/Julia 

Fraser 

Team Leaders: Asmeen Khan/Markus Kostner 

Project ID: P132500 

Expected Effectiveness Date: January 31, 2013 

Lending Instrument: Emergency Recovery 

Grant 

Sectors: Rural roads (30%), irrigation and 

drainage (20%), water supply (20%), general 

education (15%), health (15%), Themes: 

Participation and civic engagement, rural 

services and infrastructure, social inclusion, 

gender 

Environmental category: B 

Expected Closing Date: January 31, 2019 

Joint IFC: No 

Project Financing Data 

[ ] Loan [ ] Credit [X] Grant [ ] Guarantee [ ] Other: 

Proposed terms:  

Financing Plan (US$m) 

Source Total Amount (US$m) 

Total Project Cost:  

Cofinancing: 

Borrower: 

Total Bank Financing: 

IBRD 

IDA 

New 

Recommitted 

86.3 

 

6.3 

 

 

80.0 

80.0 

 

Client Information 

Recipient: Ministry of Finance and Revenue 

Responsible Agency: Department of Rural Development 

Contact Person: U Soe Ko Ko, Director General 

Telephone No.: +95-67-409 026 

Fax No.: +95-67-409 358 

Email: skko.dda@gmail.com 
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Estimated Disbursements (Bank FY/US$m) 

FY 13 14 15 16 17 18 19 

Annual 1.7 7.3 14.3 25.1 20.4 11.1 0.2 

Cumulative 1.7 9.0 23.3 48.4 69.7 79.8 80.0 

 

pDrHudef;&nf&G,fcsufESif h tusOf;azmfjycsufpDrHudef;&nf&G,fcsufESif h tusOf;azmfjycsufpDrHudef;&nf&G,fcsufESif h tusOf;azmfjycsufpDrHudef;&nf&G,fcsufESif h tusOf;azmfjycsuf    

pDrHudef;zGHUNzdK;wdk;wufrI&nfrSef;csufrSm qif;&JEGrf;yg;aom aus;vufvlxktaejzifh tajccH vlrI-

pD;yGm; taqmufttHkrsm;ESifh 0efaqmifrIrsm;udk vlxkA[dkjyKpepfusifhoHk;í &,loHk;pJGEdkifap&ef? 

tpkd;&\ pGrf;aqmif&nfESifht&nftaoG;rsm;udk jr§ifhwifay;&ef? jzpfay:vmEdkifaom 

ab;tEÅ&m,frsm;ESifh ta&;ay: tajctaersm;wGif xda&mufvsifjrefpGm wkefYjyefEdkifap&ef 

wdkYjzpfygonf/ 

pDrHudef; tpdwftydkif; 
tpdwftydkif;trnf (US$) oef;aygif; 
vlxkodkYwdkuf½dkufaxmufyHhaiG 52.2 

ulnDaxmufyhHrIESifh pGrf;aqmif&nfjr§ifhwifjcif; 14.2 

todynmESifh avhvmoif,ljcif; 1.2 

taumiftxnfazmfa&;qdkif&m taxmuftyHhay;jcif; 11.8 

ta&;ay:tajctaersm;wGif wkefYjyefjcif; 0.0 
 

Safeguard and Exception to Policies 
Safeguard policies triggered: 
Environmental Assessment (OP/BP 4.01)  
Natural Habitats (OP/BP 4.04)  
Forests (OP/BP 4.36)  
Pest Management (OP 4.09)  
Physical Cultural Resources (OP/BP 4.11)  
Indigenous Peoples (OP/BP 4.10)  
Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12) 
Safety of Dams (OP/BP 4.37) 
Projects on International Waterways (OP/BP 7.50)  
Projects in Disputed Areas (OP/BP 7.60) 

Yes 
x 
 
 
 
 

x 
x 

No 
 

x 
x 
x 
x 
 
 

x 
x 
x 

Does the project require any exceptions from Bank policies? 
Have these been approved by Bank management? 

 x 

Conditions and Legal Covenants: 
Financing Agreement 

Reference 
Description of Condition/Covenant Date Due 

Schedule 2-Section Preparation and adoption of a Project Withdrawal condition 
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IV.B.1(b) Operations Manual in form and 
substance satisfactory to the 
Association 

for component 1 

Schedule 2-Section 
IV.B.1(c) 

Declaration of an Eligible Crisis or 
Emergency, and the Association has 
agreed with such determination; 
preparation and disclosure, in form 
and substance satisfactory to the 
Association, of all safeguards 
instruments required and 
implementation of any actions which 
are required to be taken under said 
instruments; establishment of 
adequate implementation 
arrangements, satisfactory to the 
Association; and updating of the 
Project Operations Manual in 
accordance with the provisions of 
Section I.D of Schedule 2 

Withdrawal condition 
for component 5 

Schedule 2-Section II.B.4 Appointment of the independent 
auditors with qualifications, 
experience and terms of reference 
satisfactory to the Association 

Not later than three 
months after the 
Effective Date 

Schedule 2-Section II.B.5. Installation of an accounting and 
financial management software at the 
Department of Rural Development, in 
form and substance satisfactory to the 
Association 

Not later than six 
months after the 
Effective Date 

    

နိနိနိနိဒါန္းဒါန္းဒါန္းဒါန္း 

၁။ ဤစီမံကိန္းစာတမ္းသည္လူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိငင္ံသုိ႔ ေပးအပ္မည့္ (SDR 52.6 million) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ သန္း 

အားေပးအပ္ခြင့္ အတြက္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာမ်ားထံသုိ႔တင္ျပသြားရန္ျဖစ္သည္။  

၂။ လြန္ခဲသ့ည့္ႏွစ္ေပါင္း ( ၂၀ ) တာကာလအတြင္း ပထမဦးွဆံုးျပဳလုပ္ခဲသ့ည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အၿပီး ႏ္ုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္သမၼတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင ္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ 

အေနျဖင့္ အမိန္႔ေပးစနစ္ျဖင္အု့ပ္ခ်ဳပ္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမုိကရက္တစ္ အစုိးရသုိ႔ေျပာင္းလျဲခင္း၊ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သည့္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ 
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ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာေအာင္ျဖစ္ပြားေနခ့ဲေသာနယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ ပဋိပကၡမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ ၃ မ်ိဳးစုံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စတင္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ အကယ္၍သာ ေအာင္ျမင္ 

ခဲ့ပါက ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏ္္ုိင္ငံအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အခြင့္အေရးၾကီး 

အျဖစ္တည္ရိွသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ပါက ယင္းဧရိယာ ( ၃ ) ခုလုံးတြင္ ေျပာင္းျပန္ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက အျခားဧရိယာမ်ားကုိလည္းထိခုိက္သြားေစမည္ ျဖစ္ သည္။  

၃။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ရည္ညႊန္းသက့ဲသုိ႔ပင္ ( ၃ ) မ်ိဳးစုံအေျပာင္းအလဲ၏အေျခခံသည္ 

လူထုအေျချပဳစနစ္သို႔ ပုံစံေျပာင္းလမဲႈပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပးအပ္ 

ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ဘတ္ဂ်က္အား ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑သုိ႔ပုိမုိအသုံးျပဳ လာေစျခင္း၊ 

အထက္မွေအာက္သုိ႔အမိန္႔ေပးေစခုိင္းေသာစနစ္မွ ေအာက္ေျခမွလိုအပ္ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ေသာစနစ္ အေျခခံစီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကုိအဓိက ဦးစားေပးေဆာငရ္ြက္ျခင္းမ်ားကုိ 

ျဖစ္ထြန္းလာေစသည္။ ဤအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရာစု၀က္ၾကာ တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား 

အၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကား သိသာထင္ရွားေသာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ကတိ 

က၀တ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစသည္။ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀% ေက်ာ္ေနထုိင္ေသာျမန္မာ့ေက်းလက္ 

ေဒသရိွေက်းရြာမ်ားကုိ ဤ အခင္းအက်င္း အေျပာင္းအလက့ဲဲသုိ႔ေသာ ၾကီးမားေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ 

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ အရာမရွိပါ။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလ်စ္လ်ဴရွဳထားခဲ့ၿပီး ရင္းႏီွွွွးျမႈပ္ႏံွမႈလုံး၀ 

မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေနအထားအၿပီးတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွေက်းရြာမ်ားအေနၿဖင္ ့ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ 

ဒဏ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ခံစားခ့ဲၾကရၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္ 

အဦမ်ား ကုိလက္လွမ္းမမီွခဲ့ၾကသည့္ အျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနခ့ဲၾကရသည္။  

၄။ အဆုိျပဳစီမံကိန္းသည္ အဆုိပါအခင္းအက်င္းအေျပာင္းအလကုိဲမ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳႏုိင ္

မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ၀န္္္္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ရယူသံုးစြဲႏုိင ္

ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္ ေက်းလက္ 

ေဒသလူထုမ်ားမွ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာ လူထုအား စြမ္းအားျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္  လူထုဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး     

စနစ္ကိ ု အေထာက္အကူျပဳသြားႏ္္ုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ လူထုအားစြမ္းအားျဖည့္တင္းေပး 

သကဲ့သုိ႔ပင္ အစုိးရအားလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးရလာဒ္မ်ားကုိ အေျခခံအဆင့္တြင္ပင္ သက္ေသ 
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ျပႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ျပငဤ္စီမံကိန္းလူထုႏွင့္အစုိးရအၾကားေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခုကုိ 

ဖန္တီးေပးသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က ္

ျဖစ္ေသာ ေက်းလက္ေဒသဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၃၃၀) အနက္မွ (၁၅)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဤစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ခဲ ့ပါက 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဆက္လက္ တုိးခ်႕ဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သြား ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  

အေရးေပၚစိန္ေခၚအေရးေပၚစိန္ေခၚအေရးေပၚစိန္ေခၚအေရးေပၚစိန္ေခၚမႈမႈမႈမႈ    

ႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံ၏အေျအေျအေျအေျခအေနခအေနခအေနခအေန    

၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသတြင္အဆင္းရဆုံဲးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီ 

သည္ လူတစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ မွ ၈၀၀ ၾကားတြင္သာ ရိွပါသည္။  ယုံၾကည္ 

ကုိးစားရေလာက္ေသာ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရွားပါးၿပီး ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ သည္ 

ႏုိင္ငံ၏ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးတည္ရိွေနေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကညႊန္ျပေနသည္။ 

UNDP ၏ပံ႔႔ပုိးမႈျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ေကာက္ယခူဲ့ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ပထ၀ီေဒသကြဲျပားမႈကုိ အေျခခံၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား ကြဲျပားမႈ 

ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရိွခဲသ့ည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားထက္ 

ပုိေၾကာင္းေတြ႕ရွရိသည္။ ရရွိႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ လူမႈညႊန္ကိန္းမ်ားရွားပါးၿပီးအသက္၅ႏွစ္ 

ေအာက္ကေလးငယ္အားလုံး၏ ၃၂% သည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈဒဏ္ကုိခံစားေနရၿပီး ေဒသတြင္းတြင ္

အျမင့္မားဆုံးႏႈန္းၿဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးသည္ ႏုိင္ငံ၏အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ီဒီပီ၏ ၄၃% 

ကုိျဖစ္ထြန္းေစကာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူဦးေရ၏ ၅၄% ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွကာလူဦးေရး၏ 

၇၀% အတြက္ အဓိကမီွခုိအားထားရာ လုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

စ္ုိက္္ပ်ိဳးေရးက႑၌ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ျခင္း၊ တန္ဖုိးျဖည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ႏ္ုိင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း၊ အားနည္းေသာမူ၀ါဒ မ်ားရိွေနျခင္းႏွင့္ ေၾကြးၿမီထူေျပာျခင္း 

စသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ 

၆။ တည္ရိွၿပီးအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား မျပည့္စုံျခင္းႏွင့္ ရယူသုံးစြဲႏုိင္စြမ္းနည္းပါးျခင္းတုိ႔သည္  

အေျခခံက်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔အတြက္ အဓိက 
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အတားအဆီးအျဖစ္တည္ရိွေနလ်က္ရိွသည္။  လူဦးေရး၏ ၇၅ % သည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရယူ 

သုံးစြဲႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ  လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲႏ္ုိင္စြမ္း ( တစ္ဦးက် ၁၆၀ကီလိ၀ုပ္နာရီ ) သည္ကမၻာေပၚတြင္ 

အနိမ့္ပါးဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံၿဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်လ်ွပ္စစ္သံုးစြဲမႈ၏ အဆ ၂၀ ေလ်ာ့နည္းေနပါသည္။  ထုိ႔ျပင္ 

လည္း လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦအရလည္း လုိအပ္ခ်က္၏ တစ္၀က္ခန္႔ကုိသာ ျဖည့္ 

ဆည္းႏ္ုိင္သျဖင့္ မၾကာခဏ မီးပ်က္ၿခင္း၊ ခြဲတမ္းျဖင့္ မီးေပးေနရျခင္းမ်ားလည္းရိွေနသည္။ 

လမ္းမ်ားအားလုံး၏ တစ္၀က္သာလွ်င္ကတၱရာလမ္းျဖစ္ၿပီး လမ္းအရွည္မုိင္အားလုံး၏တစ္၀က္ 

ေက်ာ္သည္ မုိးတြင္းတြင္အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။ ေဒသတြင္းႏ္ုိင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္းတြင္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင္သ့ာတည္ရိွေနၿပီး 

တယ္လီဖုန္းသိပ္သည္းဆသည္ ၇.၅%သာရိွၿပီးလူဦးေရ၏ ၁% သာလွ်င ္ အင္တာနက္ ကုိသုံးစြဲ 

ႏ္ုိင္ေသးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိရယူသံုးစြဲႏုိင္စြမ္းသည္လည္း မမွ်မ 

တျဖစ္ေနၿပီးေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္အလြန္နည္းပါးေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 

၇။ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈနည္းပါးျခင္းသည္ 

ယင္းတုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတားျမစ္ကန္႔သတ္ေနသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားသုိ႔ ၀န္ေဆာင္ 

ေပးႏုိင္စြမ္းေလ်ာ့ပါးေစသည္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အပိုေဆာင္း ၀န္ေဆာင္ 

မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈနည္းပါးျခင္းမ်ားသည္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ၾကံဳေတြ႕ 

ခဲ့ရသည္။ လူထုအေျချပဳစနစ္သုိ႔ ဦးတည္ေလ်ွာက္လွမ္းျခင္း၏ေျခလွမ္းအျဖစ္ ႏုိငငံ္ေတာ္အစုိးရသည္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးက႑တြင္ တိုးတက္သုံးစြဲလ်က္ရိွရာ ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး 

က႑တြင္ ႏွစ္ဆႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္ သုံးဆအထိတုိးတက္သံုးစြဲလ်က္ ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂-

၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေငြသည္ေနထုိင္စရိ္တ္ပင ္ မကာမိေသာ ရာထူးအငယ္ပုိင္း 

ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာႏွင့္အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ သိသိသာသာ 

ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အဆုိပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ အေမြအျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ 

အစုိးရက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အပုိေဆာင္းကုန္က်ေငြမ်ား ျမင့္မားစြာသုံးစဲြ 

ရလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ အပုိအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ 

က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္အားလုံးစုစုေပါင္း၏ ၈၄% အထိရိွေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပငသ္ယ္ယူ 
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ပုိ႔ေဆာင္စရိတ္ကိ ု ကာမိေစမည့္ ရန္ပုံေငြမလုံေလာက္မႈသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား 

အတြက္ ယင္းတုိ႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ကိ ုကန္႔သတ္ထားသကဲသုိ့႔ ျဖစ္ေနေပသည္။  

၈။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ မ်ားမၾကာမီကာလကပင္ ပေပ်ာက္ရန္္ၾကိဳးစား 

လာေသာ္လည္း လာဘ္စားမႈသည္ အေျခခံအဆင့္ လူထု၏ေန႔စဥ္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈ ( အစုိးရဌာန 

မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနရေသာအပုိင္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရသည့္ကုန္က်စရိတ္ ) တြင္သာမက  

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လူထု၏ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ကိစၥရပ္ 

မ်ားတြင္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္တည္ရိွေနဆျဲဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒါင္လုိက္ ဖြဲ႕စည္းထား 

သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တည္ရိွေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး 

တရား႐ံုးအျဖစ္တည္ရိွေနၿပီး တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္္နယ္မ်ားတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မ်ား သီးျခားစီ 

ရွိေနသည္။ ရရိွသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ လ်င္ၿမန္စြာတရားစီရင္ေရး၊ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

အား လႊမ္းမုိးေရး၊ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင္ရ့ရွိေရးႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ ရခ်ိန္မ်ားတြင္ သက္သာစြာ 

ေနႏုိင္ေရးတို႕အတြက္ ေငြေပးေနရမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္းစသည့္ လာဘ္စားျခင္းမ်ား တည္ရိွေနေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။ လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ တရား 

ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တသမတ္တည္းမရိွျခင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးက႑တြင္ 

သာမကရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈပ်က္ယြင္းျခင္းမ်ား၊ သာမန္ၿပည္သူမ်ား၏ အစုိးရလုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားထိေရာက္မႈရိွမရွိႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးယုံၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚ 

လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းအပါအ၀င္ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ စပ္ဆိုင္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအသစ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ သက္တမ္းတုိးၿခင္းႏွင့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၏ တရားဥပေဒအရ 

အခြင္အ့ေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသၿဖင့္ အဆုိပါအခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ား ခံစားေနရသည္။  

၉။ ႏွစ္ေပါင္း ( ၅၀ ) ၾကာေအာင္စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈၿဖင္အ့ထက္မွေအာက္သို႔ခုိင္းေစေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းေၿပာင္းလလဲာလ်က္ရိွသည္။ယခင္ကာလမ်ားက လမ္းညႊန္ခ်က္ 

မ်ားသည္ ဗဟုိမွတစ္ဆင့္ ၿပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ထုိမွခရိုင္အဆင့္၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ဆီသုိ႔ 

ဆင္းသက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ပုံမန္အားၿဖင္႕ေက်းရြာ ၅ ရြာခန္႔ပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေအာက္ရိွ 
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ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသည္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အေၿခခံအက်ဆုံးၿဖစ္သည္။ အစဥ္အလာအရ 

ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အစုိးရမွေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားၿပီး ယင္းတုိ႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ 

၁၉၀၈ တြင္ၿပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒအရ လုံၿခံဳေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အသက္သြင္းေရးအတြက္ၿဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပဌာန္းခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအရ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအားေရႊးခ်ယ္ခန္႔ထားၿခင္းသည္ ေရြးေကာက္ 

တင္ေၿမွာက္ၿခင္းကုိ အေၿခခံၿခင္းအၿဖစ္ေၿပာင္းလလဲာခ့ဲသည္။  

၁၀။ သမားရုိးက်အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္လုပ္ပု္ိင္ခြင္အ့ာဏာသည္ အထက္မွေအာက္သုိ႔အမိန္႔ 

ေပးေဆာင္ရြက္ေသာစနစ္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသအဆင့္မ်ားတြင္ သမားရုိးက်အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သ 

မားရုိးက်မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေၾကာင္႕ပုိမုိပြင္႕လင္းၿမင္သာလာမႈမ်ား၊ တာ၀န္ယူလာမႈမ်ား 

ေတြ႔ရိွလာရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင့္အလွည့္က် တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 

ရခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားမွ ၿဖစ္သၿဖင့္ လူထုႏွင့္ပုိမုိ 

နီးစပ္လာၿပီး တာ၀န္ ယူႏုိင္မႈပုိမုိမ်ားၿပားလာသည္။ သိသာထင္ရွားသည့္အခ်က္မ်ာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ 

သမားရိုးက် ေက်းရြာဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ တာ၀န္ၿဖစ္ၿပီး 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူမ်ား၏ပါ၀င္မႈၿဖင့္ အၿပန္အလွန္ထိန္းကြပ္ၿခင္းမ်ား 

ရရွိေစသည္။ ထိုစနစ္သည္ မၿပည့္စံုမႈမ်ားရိွေနၿပီး ေဒသတြင္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာကြဲၿပားမႈမ်ား၏ 

ဖိအားေပးမႈမ်ားရိွ ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ၿပန္လည္အသိေပးၿခင္းႏွင့္ 

တာ၀န္ ယူႏုိင္ၿခင္း တို႔အတြက္စနစ္တစ္ခုကုိၿဖစ္ထြန္းေစသည္္္္္္္္္္။ သမားရုိးက်အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

သမားရုိးက် မဟုတ္ေသာ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ အထူးသၿဖင့္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ား၏ အသံကုိ ပုိမုိအားေကာင္းေစၿခင္းစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ၿခင္းက့ဲသို႔ 

အဓိက က်ေသာကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ အေၿခခံေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ေစသည္။  

၁၁။ ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏ေဒသအဆင့္တြင္လူမႈဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအားေကာင္းလ်က္ရိွေနပါသည္။စစ္အစုိးရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခဲသ့ည့္ကာလအတြင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသီးၿခားတည္ရိွေနၿခင္းေၾကာင့္ အားေကာင္းေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းတြင္းဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အၿပန္အလွန္ကူညီၿခင္းမ်ားအားေကာင္းလာခဲသ့ည္။ အဆုိပါ 

လူမႈဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑တြင္ 
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ရွိေနသည္။ သာဓကအေနၿဖင္ ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ေမလအတြင္း ဧရာ၀တီတ္ုိင္းေတာင္ပိုင္းတြင ္နာဂစ္မုန္တိုင္း 

တုိက္ခတ္ၿပီးကာလ၌ ေဒသခံမ်ားသည္ ပထမဦးဆုံးတုန္႔ၿပန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ၿဖစ္ခဲသ့ည္။ 

ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံအႏံွ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေဒသဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူထုသည္ စုစည္းစြာ 

တုန္႔ၿပန္ႏ္ုိင္စြမ္းရွိၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွခံစားႏ္ုိင္ေရးႏွင့္ ဘ၀အေၿခအေနတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အထမ်ားရရိွထားသည္။ သမားရုိးက်မဟုတ္ေသာ လူမႈကြန္ယက္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆင္းရ ဲ

ႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ားအားေငြေၾကးေထာက္ပ့ံၿခင္း၊ ပညာေရးဆုိင္ရာေထာက္ပ့ံေပးၿခင္း၊ အခမဲ့နာေရး 

ကူညီမႈမ်ားေပးအပ္ၿခင္း၊ စသည္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေပးအပ္လ်က္ရိွသည္။  

၁၂။ ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံသည္ ေဒသအတြင္းတြင္လူမ်ိဳးစုငယ္ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံတစ္ခုၿဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ 

တရား၀င္အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးရိွၿပီး လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ လူဦးေရ၏ ၃၀% 

ခန္႔ရိွသည္။ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ ၈၅% ရိွၿပီးအနည္းစုမွာ မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား 

ၿဖစ္ၾကသည္။ထုိ႔ၿပင္နာမ္၀ါဒီမ်ားလည္းတည္ရိွသည္။ ထုိကဲသုိ့႔ကြဲၿပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းႏွင့္ ကယား 

ၿပည္နယ္မ်ားတြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္္္္္ေသာနယ္ေၿမအငယ္မ်ားၿဖစ္ထြန္းၿခင္း၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ 

လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကြဲၿပားၿခင္း စသည့္ေဒသဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ား၊ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈမ်ား ကြဲၿပားလ်က္ရိွၿပီး သမားရုိး 

က်ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လႊမ္းမုိးႏ္ုိင္မႈနည္းပါးလ်က္ရိွေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။  

၁၃။ လက္ရိွၿမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏ လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ အထက္မွေအာက္သို႔ 

အမိန္႕ေပးေစခုိင္းေသာစနစ္မွ လူထုဗဟိုၿပဳစနစ္သုိ႔ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ကနဦးေၿခလွမ္း ၿဖစ္ထြန္း 

ေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ UNDP မွအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ လူထုအေၿခၿပဳ အစီအစဥ္မ်ားမွ 

သည္ မၾကာေသးခင္ကာလမ်ားတြင္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခ့ဲေသာ အလွဴရွင္ ေပါင္းမ်ားစြာ 

ပါ၀င္သည့္ Livelihood and Food Security Trust Fund (LIFT) မွတစ္ဆင့္ လူထုအေၿခၿပဳ 

အစီအစဥ္မ်ားကုိၿမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႕ ၿပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔ၿပင္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွေန၍ ႏုိင္ငံအႏံွ႕အၿပားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူထု 

အေၿခၿပဳအစီအစဥ္မ်ားငယ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ယင္းလက္ရိွ 
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စီမံက္ိန္းမ်ားသည္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ုဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ 

ကူညီပ့ံပုိးလ်က္ရိွၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ၿပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္မ်ားတြင ္ ေဆာင္ရြက ္

သြားႏ္ုိင္ရန္ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။  

၁၄။ သုိ႔ရာတြင္ ထက္ေအာက္္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အုပ္စုအစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား လူမႈအရင္းအႏီွးသည္ 

အားနည္းေနေသးလ်က္ရိွသည္။ ေက်းရြာႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ေပါင္းစည္းမႈမ်ား အားေကာင္းေသာ္ 

လည္း လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အၿခားၿပင္ပမွသက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္ 

ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ယုံၾကည္မႈ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားသည္ စီးပြားေရးတြင္ 

အထက္မွေအာက္သုိ႔အမိန္႕ေပးေစခုိင္းထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏အၿခားအေၾကာင္းၿခင္းရာ 

မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ၿပည္သူ႕ေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ 

စြမ္းအားနည္းၿခင္း တို႔ေၾကာင္႕လည္းေကာင္း မၿမင္ရသေလာက္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ 

ပဋိပကၡမ်ား လက္တေလာၿဖစ္ေပၚေနၿပီး ထိခုိက္လြယ္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးကိစၥရပ္မ်ားလည္း 

အၿခားေဒသမ်ားတြင ္ ရိွေနေသးသည္။ ခရီးသြားလာၿခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

မ်ားေၾကာင္႕လည္း  အဆက္အဆံနည္းၿခင္း၊ နားလည္မႈနည္းပါးၿခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအႏံွ႔အၿပားေဒသ 

အသီးသီးတြင ္ ေတြ႕ရွိေနရသည္။ ထုိ႔ၿပင္မၾကာေသးမီက ရခ္ုိင္ေဒသေၿမာက္ပုိင္းတြင္ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 

ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသဆုိင္ရာအၿဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားနားလည္မႈ 

လြဲမွားၿခင္းမ်ားရိွေနေသးေၾကာင္း သက္ေသတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈႏွင့္ အားနည္းေသာ 

ၿပည္သူ႕ေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကား အားနည္းေသာ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင္႕ တိက်ေသခ်ာစြာကုိင္တြယ ္ ေၿဖရွင္းႏုိင္ၿခင္းမရိွပါက ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ အကူး 

အေၿပာင္း ကာလၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိပင္ ေနာက္ၿပန္ဆြဲသြား ေစမည္ၿဖစ္သည္။  

၁၅။ ပဋိပကၡမ်ားၿဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားတြင္၂၀၁၁ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ခဲ့ေသာ ႏ္ုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံၿပဳမည္႕ ၾကိဳပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ အစုိးရအေနၿဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္က္ုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၿဖင့္ 

ၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား သက္တမ္းတုိးရန္ႏွင့္ အၿပီးသတ္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွႏုိင္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲသ့ည္။ ၿမန္မာ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူၿပဳအဖြဲ႕အား 
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ပဋိပကၡၿဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားရိွလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ပဋိပကၡမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစရန္ႏွင့္ ထာ၀ရ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အရိွန္အဟုတ္ၿမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 

ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္းတည္ေထာင္ခဲသ့ည္။ ကာလရွည္ၾကာၿဖစ္ပြား ေနခ့ဲေသာပဋိပကၡ 

မ်ားသည္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ကြဲၿပားေသာခံယူခ်က္မ်ားကုိ ၿဖစ္ထြန္းေစၿပီး တမူထူးၿခားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 

နည္းမ်ားလုိအပ္လ်က္ရိွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၿပင္ပအကူအညီမ်ား ၿဖင့္သာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 

အၾကားယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္လုံး၏ယုံၾကည္မႈကုိ 

ရရွိထားေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာလွ်င ္ဤလုပ္ငန္း 

စဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ 

ဤပုံစံကုို ေနာ္ေ၀တြင္ အစုိးရႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ႏုိငခ္ဲ့သည္။  

၁၆။ ဤသုိ႔စဥ္းစားခ့ဲၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ဘဏ္မွစီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရိွေသာ ကုိးရီးယား စီးပြားေရးႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအကူးအေၿပာင္းကာလအတြက္Trust Fund ၏ရန္ပုံေငြၿဖင့္ 

ေဒၚလာ( ၅ ) သန္းစီမံကိန္းကုိစီစဥ္လ်က္ရိွသည္။ ထုိစီမံကိန္းသည္ ၿမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္ 

အကူၿပဳအဖြဲ႕အား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ၿပီး 

ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း တူညီေသာလူထုအေၿခၿပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 

ၿဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးနည္းလမ္း 

အား NGO မ်ား၊ လူထုအေၿခၿပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသုံးၿပဳ သြားမည္ၿဖစ္သည္။  

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏မဟာဗ်ဴဟာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏မဟာဗ်ဴဟာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏မဟာဗ်ဴဟာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏မဟာဗ်ဴဟာ    

၁၇။ ဇြန္ ၁၉ တြင္ၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ၿပည္နယ္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ 

အရာရိွႀကီးမ်ားအား ႏ္ုိင္ငံေတာ္သမၼတေၿပာၾကားခ်က္ၿဖစ္ေသာ ၿပည္သူ႕ဗဟုိၿပဳခ်ဥ္းကပ္ပုံ စနစ္သုိ႔ 

အကူးအေၿပာင္း နည္းလမ္းသည္ အစုိးရ၏စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ ( ၄ ) ရပ္တြင္အပါအ၀င္ ၿဖစ္ေသာ 

အစုိးရ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင ္ ထင္ဟပ္လ်က္ရိွသည္။ 

ယင္းနည္းလမ္းသည္ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ ( ၃ ) မ်ိဳးစုံကူးေၿပာင္းၿခင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ စိန္ေခၚမႈႏွစ္ခုကိ ုေၿဖရွင္း 

ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ တပ္မေတာ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ ္ ကာလအတြင္း အစုိးရ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 



 
 

Page 17 of 148 
 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားသည္ အၾကီးစားအေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ားၿဖစ္ေနစဥ္ ေ၀းလံေသာ 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားအေနၿဖင္႕ ၿပင္ပမွအကူအညီအနည္းငယ္သာရရိွခဲသ့ည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အဆုိပါ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈမ်ားသိသိသာသာၿမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ ဒုတိယအေနၿဖင့္ 

စစ္အစုိးရအေနၿဖင့္ လူထု၏ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္ ( ၅ ) ခုစာထိန္းခ်ဳပ္ခ့ဲသၿဖင္ ့ႏုိင္ငံေတာ္မွ 

အတိတ္ၿဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ရန္ၾကိဳးစားေနေသာ္လည္း အစုိးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္ဆုံးေန 

ခဲ့သည္။ 

၁၈။ အစုိးရအေနၿဖင္႕ စီမံကိန္းခ်မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္းတြင္ ဗဟိုအေၿခမၿပဳစနစ္ဆီသုိ႔ 

ေၿခလွမ္းေနၿပီၿဖစ္သည္။ ဥပမာ -အစုိးရ၏ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ လမ္းညႊန္ 

သြားမည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလမဲႈမ်ားမူေဘာင္သည္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရ္္ုိင္အဆင့္ႏွင္ ့

တုိင္းေဒသၾကီး၊ ၿပည္နယ္မ်ားထံမွရရိွေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ Feedback မ်ားကုိအေၿခခံၿပီး 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔ျပင္လည္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ၿပည္နယ္မ်ားထံသုိ႔ႏွစ္စဥ္က်ပ္ေငြ ၁ ဘီလီယံ 

အားဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္သုံးစြဲရန္ လႊေဲၿပာင္းေပး 

သြားမည္ၿဖစ္သည္။  

၁၉။ သုိ႔ရာတြင္ ၿပည္သူ႕ဗဟုိၿပဳခ်ဥ္းကပ္ပုံ စနစ္အတြက္ Model မ်ားကုိသတ္မွတ္ႏုိင္ၿခင္း 

မရွိေသးပါ။ အစုိးရ၏ေအာက္ေၿခမွတင္ၿပၿပီး ဗဟိုမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ 

အစုိးရ၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္သည္္ ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳး 

ေၿမာက္မ်ားစြာ ၿဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ပ့ံပုိးမႈမ်ားလုိအပ္မည္ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံ 

အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွ ိ လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပုံစံမ်ားမွရရွိေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ 

လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ေနရာသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသာၿဖစ္ၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ နည္းပညာပုိင္းအကူအညီၿဖင္ ့

သာလွ်င ္ ေၿဖရွင္းသြားႏ္ုိင္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ 

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၀င္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းၿဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

လူေနမႈအဆင့္အတန္းၿမင့္မားေရးႏွင့္ သာယာ၀ေၿပာေရးအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား 

ေပးစြမ္းသြားႏုိင္မည္ၿဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕ေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယ ူ
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အသုံးၿပဳသြားႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ အစုိးရကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေငြေၾကးပ့ံပုိးေရး နည္းနာသစ္မ်ားအားပံ႔ပုိး 

ေပးၿခင္းအားၿဖင့္ အဆုိၿပဳစီမံကိန္းသည္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာၿမန္မာ့ ေက်းလက္ေဒသလူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

အတြက္ ဤမူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားေရး အေထာက္အပံ႔ၿပဳ ပံ႔ပုိးသြား 

ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ 

ကနဦးစြမ္းေဆာင္ရည္ကနဦးစြမ္းေဆာင္ရည္ကနဦးစြမ္းေဆာင္ရည္ကနဦးစြမ္းေဆာင္ရည္    

၂၀။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခုမွစတင္ခါစၿဖစ္သၿဖင့္ အစုိးရ၏ 

လူမႈၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ သိသာထင္ရွားစြာ ေလ်ွာက္လွမ္းလာမႈႏွင့္အတူ ကနဦး 

စြမ္းေဆာင္ရည္သည္လည္း အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည္။ အစုိးရအေနၿဖင္ ့ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွ 

ေနၿပီၿဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း အပစ္အခတ္မ်ားရပ္စထဲားႏုိင္ၿပီး ပ်က္ၿပယ္ 

သြားေသာအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိလည္း အသစ္တဖန္သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိငခ္ဲသ့ည္။ ထို႕ၿပင ္ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္မွၿပန္လည္လႊတ္ေပးၿခင္းအပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား 

လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္ ၿပန္လည္မွတ္ပုံတင္ၿခင္းမ်ားအပါအ၀င္ သိသာထင္ရွားေသာတုိးတက္မႈမ်ား 

ရရွခိဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနၿဖင့္ အစုိးရသည္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားအပါအ၀င္ အၿခားႏ္ုိင္ငံ 

မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ေနထုိင္ေသာႏ္ုိင္ငံသားမ်ားအား ၿပန္လည္အေၿခခ်ခြင့္မ်ား ျပဳထားပါသည္။ 

၂၁။ ထုိကဲ့သို႔ ၿမင္သာေသာၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးတစ္ရပ္အား အခ်ိန္တုိအတြင္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ႏုိငခ္ဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္အလားအလာ ေကာင္းမ်ားရရိွ 

လာေစခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ တရား၀င္ေထာက္ပ့ံေရး အစီအစဥ္မ်ားမရိွခဲ ့

ေသာ္လည္။ IMF အေနၿဖင္႕ Macroeconomic ဆုိင္ရာၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး Article 

IV Consultation အရ မူ၀ါဒဆုိင္ရာေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္။  ၂၀၁၂ 

အေစာပုိင္းတြင္အာဏာပုိင္မ်ားမွ 2011 Article IV Consultation ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၀န္ထမ္း 

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ၿပဳခဲသ့ည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားေဆြးေႏြးၿခင္း၊ 
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ၿမန္မာက်ပ္ေငြကုိ ႏႈန္းရွင္အျဖစ္ထားၿခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေၿဖေလ်ာ့ေပးၿခင္း 

မ်ားပါ၀င္ေသာလုပ္ေဆာင္ရန္ခက္ခသဲည့္ မူ၀ါဒ အေၿပာင္းအလမဲ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္။  

၂၂။ အစုိးရ၏ၿပဳၿပင္္ေၿပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအၿဖစ္ ႏုိင္ငံ၏ Macroeconomic 

အေၿခအေနသည္ တည္ၿငိမ္ေနခဲသ့ည္။ စီးပြားေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလမဲႈ၏ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ 

ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၿဖေလ်ာ့ေပးၿခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အေပၚယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ားတုိးပြားလာၿပီး 

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္ တြင ္၅.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃တြင္ 

၆.၅ ရာႏႈန္းအထိတုိးတက္လာမည္ဟု မွန္းဆႏုိင္သည္။ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းလာၿခင္းႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးလုိေငြၿပမႈအား ေငြေၾကးရုိက္ထုတ္ၿခင္းအစား စာခ်ဳပ္မ်ားေရာင္းခ်ၿပီး ၿဖည့္တင္းၿခင္း 

တုိ႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း က်ဆင္းလာၿပီး ၅.၈% အထိရိွ လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ၂၀၁၀-

၂၀၁၁ တြင္ဘ႑ာေရး လုိေငြၿပမႈသည္ ၅.၆% ရိွခဲရ့ာမွ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆.၂%အထ ိ

ရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ဤအတုိင္းဆက္သြားပါက သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔အပါအ၀င္ ၿပည္သူပုိင္ 

က႑ႏ္ုိင္ငံၿခား ပုိ႕ကုန္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏႈန္းရွင္ေငြလႏဲႈန္း အသုံးၿပဳၿခင္းႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ 

အထြက္ႏႈန္းမ်ား ပုိမုိမ်ားၿပားလာၿခင္းေၾကာင့္ အခြန္ရေငြမ်ား သိသိသာသာတုိးၿမင့္လာမည္ဟု 

ေမ်ွာ္မွန္းရပါသည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑အတြက္ 

ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ၿပဳေငြသည္ အလြန္နည္းပါးေနရာမွ သိသိသာသာတုိးၿမင့္လာခ့ဲသည္။ 

ကားတင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ နုိင္ငံၿခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားအေပၚ ေၿဖေလ်ာ့ေပးလာၿခင္းမ်ားႏွင့္အတူ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ စာရင္းရွင္စာရင္းလုိအပ္ခ်က္သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄.၅% အထိ တုိးၿမင့္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္း 

ရသည္။ ႏုိင္ငံၿခားေငြမ်ား အမ်ားအၿပားစီး၀င္လာမႈႏွင့္အတူႏ္ုိင္ငံၿခားေငြေၾကးအရံေငြသည္၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၈.၄ ဘီလီယံ(သြင္းကုန္ ၈ လစာႏွင့္ညီမွ်ေသာ)အထိ တုိးၿမင့္လာမည္ဟု 

ခန္႔မွန္းႏ္ုိင္သည္။ 

ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္ရၿခင္းအေၾကာင္းရင္းင္ရၿခင္းအေၾကာင္းရင္းင္ရၿခင္းအေၾကာင္းရင္းင္ရၿခင္းအေၾကာင္းရင္း    

၂၃။ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ၿဖစ္ေပၚေနေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ (၃)မ်ိဳးစုံ 

ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးတြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကုိပါ အေထာက္အပ့ံ 

ၿဖစ္ေစမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခုလုိအပ္မည္ၿဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕႔ဖြံ႕ၿဖိဳး 



 
 

Page 20 of 148 
 

တုိးတက္ေရးအစီရင္ခံစာ ( ပဋိပကၡ၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး )တြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္၏ 

ၿမန္ဆန္ေသာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ပင္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ 

အထိအခုိက္မခံေသာကိစၥရပ္ၿဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္တစ္ခုခန္႔အခ်ိန္ယူခဲရ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားလည္း 

ရွခိဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင ္ ေကာင္းက်ိဳးဦးတည္ေသာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ 

ၿပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္မႈကုိ ၿဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ ၿမင္သာေသာ ရလာဒ္ 

မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္လိုအပ္သည္။ ၿမန္မာသည္ေဒသအတြင္းတြင ္ အဆင္းရဆုံဲးႏုိင္ငံ စာရင္းတြင ္

ပါ၀င္ရံုမကပဲ အာဏာၿဖင္႕အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ေအာက္တြင ္ အခ်ိန္ၾကာၿမင္႕စြာ ေနလာခ့ဲရေသာ 

ႏုိင္ငံလည္းၿဖစ္သည္။ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကာလတြင္ ၿပည္သူ႔ယုံၾကည္မႈရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသ 

ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာရလာဒ္မ်ားရရိွရန္လုိအပ္ၿပီး ပုိမုိပြင့္လင္းၿမင္သာ၍ ၿပည္သူပါ၀င္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း အသုံးၿပဳသြားရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ေန 

ၿပည္သူမ်ားအတြက္ လ်င္ၿမန္ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္ လူထုအေၿခၿပဳ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ 

နည္းပညာပုိင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံမ်ားပံ႔ပုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာ ခဲသ့ည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္တြင္ 

အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဤက့ဲသုိ႔ေသာစီမံကိန္းမ်ားအား 

အေထာက္အပ့ံေပးၿခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေၿမာက္ၿမားစြာ 

ရွိပါသည္။ 

၂၄။ Bottom Up နည္းလမ္းကုိ အသုံးၿပဳၿခင္းၿဖင္႕ အားလုံးပါ၀င္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရ ဲ

ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ေသာ စီးပြားေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလမဲႈအတြက္ပ့ံပုိးၿခင္းႏွင့္ ၿပည္သူ႔ 

ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ ပုဂၢလိကႏွင့္  ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားပါ၀င္ေသာ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘဏ္၏စဥ္ဆက္မၿပတ္ ကူညီပ့ံပုိးၿခင္းအား  

စီမံကိန္းမွ ၿဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။  

၂၅။ ဤစီမံကိန္းအေနၿဖင္႕ အစုိးရအားခ်က္ၿခင္းၿဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိအပ္ေနေသာ ေဒသတြင္း 

လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္လိုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ပြင္႕လင္းၿမင္သာၿပီးအမ်ား 

ပါ၀င္ေသာ နည္းစဥ္မ်ားအသုံးၿပဳၿပီး ခိုင္ခ္ုိင္မာမာေၿဖရွင္းေပးသြားေစႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
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အား ယင္းတုိ႔ကိုယ္ပုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းစဥ္မ်ားဆုံးၿဖတ္ေစၿပီး လုိအပ္ေသာရင္းၿမစ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးၿပီး 

စြမ္းအားၿမွင့္ေပးၿခင္းၿဖင့္ အစုိးရအေနၿဖင့္ယင္း၏ မူ၀ါဒအေဟာင္းမ်ားအား ခ်ိဳးဖ်က္လုိသည့္ သေဘာ 

ထားကုိၿပသႏိုင္မည္ၿဖစ္ကာ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ေနလူထုအၾကား 

ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီး ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရ 

အေပၚအၿမင္မ်ားကုိလႊမ္းမုိးေစႏုိင္မည္ ၿဖစ္သည္။ NGO မ်ားႏွင့္ကမာၻ႕ဘဏ္က့ဲသုိ႔ေသာ သက္ဆိုင္သူ 

အသစ္မ်ားကုိပါ၀င္လာေစၿခင္းၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲမႈအတြက္ ေပါင္းစည္းအားကုိ ပုိမုိက်ယ္ၿပန္႕စြာၿဖစ္ထြန္း 

ေစမည္ၿဖစ္သည္။ တတိယအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုမွထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ရန္ပုံေငြအသုံးၿပဳမႈမ်ားတြင္ 

ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာေစမည့္ နည္းစဥ္မ်ားကုိအသုံးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ 

ေဒသအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ႏွင့္ ေၿပာင္းၿပန္ရလာဒ္မ်ား 

ကာကြယ္ရန္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အားေပးေစမည္ ၿဖစ္သည္။  

၂၆။ စီမံကိန္းသည္ အစုိးရမွေရးဆဲြထားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ကုိက္ညီမႈရွိကာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လူထုဗဟုိၿပဳ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကုိ အေထာက္အကူၿပဳ 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ Bottom Up Development ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မူ၀ါဒအေၿပာင္းအလဲမ်ားအား 

အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အေထာက္အကူၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ပါ 

အသုံးၿပဳႏုိင္ေစမည္ၿဖစ္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားႏွင့္လည္း အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿခင္း 

အားၿဖင့္ အစိးရဌာနမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မုွပုိမိုအားေကာင္းေစလာမည္ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမွ 

ေန၍ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တည္ေဆာက္နုိင္ေစမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၿပဳၿပင ္ ေၿပာင္းလဲမႈ 

အတြက္ အေၿခခံတစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ ္

ကာလအတြင္း ကမာၻ႕ဘဏ္အေနၿဖင္႕ အစုိးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမွ 

ရရွိလာေသာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္မည္သုိ႔အသုံးၿပဳသြားမည္၊ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဗဟုိအား 

မၿပဳစနစ္တုိ႔အတြက္အလားအလာမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စကား၀္ုိင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သြားမည္ၿဖစ္သည္။  
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၂၇။ ထုိ႔အၿပင္ စီမံကိန္းပုံစံသည္ UN ႏွင့္ NGO မ်ား၏ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူထုအေၿခၿပဳစီမံကိန္းဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရိွပါသည္။ အဆုိၿပဳ စီမံကိန္း 

အား အဆုိပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားလုံးအား အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာအားၿဖင့္ (အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားအား ပံ႔ပုိးေပးၿခင္းၿဖင့္ )၊ ပထ၀ီေဒသပုိင္းဆုိင္ရာအားၿဖင့္ ( အၿခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

မေဆာင္ရြက္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းၿဖင့္ )၊ က႑အလိုက္ (အမ်ားအားၿဖင္႕ 

အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကထားေသာ္လည္း 

ဤစီမံကိန္းတြင ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အာရံုစူးစုိက္္ၿခင္းၿဖင့္ ) 

ပ့ံပုိးေပးရန္ပုံစံၿပဳထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။  စီမံကိန္းအေနၿဖင့္ ရန္ပုံေငြပ့ံပုိးသည႔အ္ဖြဲ႕အစည္းထက္ 

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ ဦးစားေပးၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပူးေပါင္းပါ၀င္ၿခင္း၏ အဓိကက်ေသာ 

အစိတ္အပ္ုိင္းအား ထိန္းညိွသြားရန္အတြက္ အၿခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။  

ဂ.ဂ.ဂ.ဂ.    ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ----    စီမံကိန္းစီမံကိန္းစီမံကိန္းစီမံကိန္း    

ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္ကမာၻ႕ဘဏ္၏အေရးေပၚအေၿခအေနကူညီပံ႔ပုိး၏အေရးေပၚအေၿခအေနကူညီပံ႔ပုိး၏အေရးေပၚအေၿခအေနကူညီပံ႔ပုိး၏အေရးေပၚအေၿခအေနကူညီပံ႔ပုိးမႈမႈမႈမႈအတြက္မဟာဗ်ဴဟာအက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာအက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာအက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာအက်ဥ္းခ်ဳပ္    

၂၈။ အဆုိၿပဳေထာက္ပ့ံေငြသည္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏ္ုိင္ငံသုိ႔ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ IDA မွ ရာစု 

ႏွစ္ ေလးပုံတစ္ပုံအတြင္း ပထမဦးဆုံး အေထာက္အပ့ံၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႕ကမာၻ႕ဘဏ္တြင္ ၿမန္မာ 

ႏုိင္ငံအတြင္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမရိွၿခင္းႏွင့္ 

အစုိးရတြင္လည္း ကမာၻ႕ဘဏ္၏လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အကၽြမ္းတ၀င္မရိွၿခင္းမ်ားေၾကာင္႕ စီမံကိန္းဦးတည္ခ်က္မ်ား 

ေအာင္ၿမင္ေရးအေပၚ မေသခ်ာမႈမ်ားရိွေနသည္။ အဆုိပါမေသခ်ာမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ 

အတြက္ စီမံကိန္းသည္လက္ ရွိေအာင္ၿမင္ေနေသာ NGO ႏွင့္ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူထ ု

အေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ဒီဇုိင္း ေပၚတြင ္အေၿခခံေရးဆြသဲြားမည္ၿဖစ္သည္။   

၂၉။ စီမံကိန္းသည္ လက္ရိွလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းပုံစံမ်ားကုိ အေၿခခံေရးဆြဲသြားမည္ 

ၿဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင္႕သာလွ်င ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

သြားႏ္ုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ ဤကဲသုိ့႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနည္းလမ္းကုိေရြးခ်ယ္ရၿခင္းမွာ ကမၻာ႔ဖြံ႕ၿဖိဳး 
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ေရးအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အသီးအပြင္႕မ်ားကုိ 

လူထုသို႔ ၿဖန္႕ေ၀ေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ၿပဳခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း 

ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ ယင္းသည္ ပုိမုိတုိးတက္ ေသာစီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္း၊ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ 

၀ယ္ယူေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ အစီအမံမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးၿခင္းၿဖင္႕ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ၿခင္း အခြင္အ့လမ္းမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ ဤနည္းလမ္းအရ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ စြန္႕စားရမႈမ်ားကုိ 

ထည္႕သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဆုိၿပဳစီမံကိန္းမွရရွိလာမည္႕ မဟာဗ်ဴဟာသည္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ေလ့လာ 

သင္ယူၿခင္းႏွင့္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲႏ္ုိင္စြမ္းမ်ားရရိွလာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ဆက္သြယ္္္ေရးသည္ အဓိကက်ေသာေနရာတြင္ပါရိွသည္။ ယင္းသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အၿမင္႕ဆုံး 

တန္ဖုိးထားေသာ ႏ္ုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္အစုိးရ၏ သတင္းၿပန္ၾကားခ်က္ကုိ အေထာက္အပ့ံၿပဳ 

ၿခင္းႏွင့္စြမ္းအားၿမွင္႕တင္ေပးၿခင္းတုိ႔တြင္ အဓိကပါ၀င္သည္။ 

စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္    

၃၀။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္သည္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ အေၿခခံ 

အေဆာက္အဦႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လူထုဗဟိုၿပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းၿဖင္႕တုိးတက္ရယူခံစားႏ္ုိင္ေစ 

ၿခင္းၿဖင္႕အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစရန္၊ ၿဖစ္ေပၚလာႏ္ုိင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေၿခအေန 

မ်ားအား ထိေရာက္လ်င္ၿမန္စြာတုန္႔ၿပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိၿမွင္႕တင္ 

ေပးရန္ၿဖစ္သည္။ ယခုခ်ဥ္းကပ္နည္းၿဖင္႕ရြာသားမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ပါ၀င္ 

စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္စြမ္းအားၿမင္႕တင္ေပးႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ နည္း 

လမ္းမ်ားၿဖင္႕ ရရွိေအာင္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ( ၁ ) ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဖာ္ထုတ္ေသာ 

ေက်းလက္အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးၿမႈပ္ႏံွမႈအား ေငြေၾကးပံ႔ပုိးသြားၿခင္း ( ၂ ) ေဒသ 

အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႕အစည္းအားယင္းတုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာဦးစားေပး 

အစီအစဥ္္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းဆ္ုိင္ရာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းလာေစၿခင္း( ၃ ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္လုံုးတြင္ ေဒသခံလူ႔ 
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အဖဲြ႕အစည္းမွ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးၿပီး အထိအခုိက္မခံေသာသူမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ၿခင္း၊ က်ားမမေရြးပါ၀င္ႏ္ုိင္ေစၿခင္း 

မ်ားကုိပုိမုိအားေကာင္းလာေစၿခင္း။ 

 

စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္    

၃၁။ ( ၆ ) ႏွစ္ၾကာေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္႕ဤစီမံကိန္းတြင္အစိတ္အပ္ုိင္း (၅ ) ခု 

ပါ၀င္ပါသည္။ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုၿခင္းစီသည္ တိက်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး 

မ်ားအား စြမ္းအားၿမွင္႕တင္ေပးေရးႏွင့္ က်ားမညီမွ်စြာပါ၀င္ေရးၾကိဳးပမ္းသြားမည္ၿဖစ္သည္။  

၃၂။ အပုိင္း ( ၁ ) - လူထုသုိ႔တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေငြ ( အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၂.၂ သန္း )။ 

ဦးစားေပးေဒသႏၱရအဆင့္ အေၿခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ( ၁၅ ) 

ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာအုပ္စု ( ၆၄၀ ) အား ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၂၇၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ 

သုံးႏွစ္ဆက္တုိက္ ေထာက္ပံ႔ေပးသြားရန္ ၿဖစ္သည္။ အေထာက္အပ့ံ ေပးသြားမည့္ အေၿခခံ 

အေဆာက္အအံုမ်ားအား ( ခြင့္မၿပဳေသာစီမံကိန္းမ်ားစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ ) 

open menu စနစ္ျဖင္ ့ စဥ္းစားသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းငယ္မ်ား၊ 

လူသြားလမ္းမ်ားႏွင့္တံတားမ်ား၊ ေရသြင္းေၿမာင္းမ်ား၊ ေသာက္သုံးေရေပးေ၀ေရးစနစ္မ်ား၊ 

စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားၿပန္လည္မြမ္းမံၿခင္း၊ အေသးစား ေက်းရြာလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား 

ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႕အစည္းအား စြမ္းအားၿမွင့္တင္ေပးၿခင္း အယူအဆ 

သည္ အစုိးရႏွင့္ေဒသခံတုိ႔ မရင္းႏီွးၿခင္းကုိထည္႕သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပထမႏွစ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လြယ္ကူစြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏုိင္မည့္ (သတ္မွတ္ပုံစံမ်ားအရ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားပါ၀င္မည္ ၿဖစ္သည္။ 

လူထုေထာက္ပ့ံေငြကိ ု ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွ ိ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိအသုံးျပဳ၍ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအားလုံးသုိ႔ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

၃၃။ အပုိင္း (၂) - ကူညီေထာက္ပ့ံၿခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿခင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၂ 

သန္း)။ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံႏွင္အ့ဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 

ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အပုိင္း(၁)တြင္ ပါ၀င္သည့္ လူထုဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီရန္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 

လူထုစည္႐ံုးေရးမွဴးမ်ား ငွားရမ္းအသုံးၿပဳၿခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ 

အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲၿခင္းမ်ား၊ က်ားမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ပါ၀င္ခြင့၊္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာေကာ္မီတ၀ီင္မ်ား၏ လူမႈတာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းမ်ားအျပင္  ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ၿပည္နယ္၊ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစုိးရ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃၄။ အပုိင္း ( ၃ ) အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္သင္ယူၿခင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈ သန္း )။ 

လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္  ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံအတြင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည့္ လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ေလ့လာေစမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရိွနားလည္ 

အကြ် မ္း၀င္ႏုိင္ေစရန္အတြက္  ASEAN ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေအာင္ျမင္ေသာ 

လူထုအေျချပဳစီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းပါ၀င္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ႏွစ္ပတ္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းကုိ Stakeholder 

အားလံုးပါ၀င္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းႏွင့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစေရး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေလ့လာသံုးသပ္မႈတြင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သင္ခန္းစာထုတ္ႏုတ္ျခင္း 

မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထုဗဟုိျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ 

အလားအလာအေကာင္းဆံုး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေစ်းကြက္ 

ေပၚထြန္းေရး ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 

အာဆီယံႏွင့္ေဒသတြင္းအသုံးၿပဳလ်က္ရိွေသာ ေအာင္ၿမင္ေနေသာလူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းလမ္း 

မ်ားအား အစုိးရ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ၿပၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအၾကား အၿပန္အလွန္ ေလ့လာသင္ 

ယူၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာႏွစ္မ်ား၏ အေတြ႕ 

အၾကံဳမွၿပန္လည္သင္ယူၿပီး ေနာက္လာမည္႕ႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္းပုံစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း 

မ်ားတုိးတက္မႈရရွိေစရန္လည္းနွစ္စဥ္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္းမ်ားလည္းၿပဳလုပ္ 
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သြားမည္ၿဖစ္သည္။ အဆိုပါၿပန္လည္သုံးသပ္ၿခင္းတြင ္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရးဆ္ုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားလည္း ပါ၀င္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနၿဖင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူထုဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္မည့္ အလားအလာ 

ေကာင္းမ်ားကုိလည္း ဤစီမံကိန္းမွ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၃၅။ အပုိင္း ( ၄ ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအေထာက္အပ့ံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၈ သန္း )။ 

ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တုိ႔တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႕ရွဳၿခင္းႏွင့္ အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ 

အစီရင္ခံၿခင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ႔မႈစသည့္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ႔ံသြားမည္ၿဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ၿပင ္ မေက်နပ္မႈမ်ား ေၿဖရွင္းေရးနည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း 

ဆိုင္ရာစစ္ေဆးၿခင္းမ်ားပါ၀င္ပါမည္။  

၃၆။ အပုိင္း ( ၅ ) ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာအေရးေပၚအေၿခအေနတြင္တုန္႔ၿပန္ၿခင္း ( အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ ၀.၀ သန္း )။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ကပ္ဆုိးႀကီးမ်ား 

အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ခ်က္ၿခင္းတုန္႔ၿပန္ႏ္ုိင္ရန္ စီမံကိန္းေထာက္ပ့ံေငြ 

အျခားေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခုမွ ဘ႑ာေငြကုိ လုိအပ္သလုိလႊေဲျပာင္းသုံးစြဲရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အပုိင္း 

(၅) တြင ္အႀကံဳး၀င္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈအေျခအေနမ်ားကုိ အခန္း (၇) တြင္ 

ေဖာျ္ပထားပါသည္။ ရန္ပံုေငြလႊေဲျပာင္းေပးပုိ႔မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈမ်ား စတင္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သြားမည္။     

နယ္ေျမလႊမ္းၿခံဳမႈနယ္ေျမလႊမ္းၿခံဳမႈနယ္ေျမလႊမ္းၿခံဳမႈနယ္ေျမလႊမ္းၿခံဳမႈ    

၃၇။ စီမံကိန္းကုိ ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမအတြင္းႏွင့္ ၿပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီး ၁၄ ခု တုိ႔တြင ္

တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီျဖင္ ့ စုစုေပါင္း ၁၅ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးၿခင္းၿဖစ္ၿပီး အၿခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

အေထာက္အပ့ံမရရိွၿခင္းႏွင့္ ေဒသနၱရအစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကုိလည္း ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသြားမည္ ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအား ပဋိပကၡၿဖစ္ပြား ေနေသာနယ္ေျမမ်ားမွလြဲ၍  ျပည္နယ္ 

အားလုံးတြင ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ကူညီ 
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ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားသည္ ၿမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူၿပဳေစမည္ ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡ 

ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ အေၿခအေနမ်ား ပုံမွန္ၿဖစ္သြားခ်ိန္ႏွင့္  လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတုိးပြားလာခ်ိန္တြင ္ ယင္းေဒသမ်ားသည္လည္း အနာဂတ္ 

ကာလတြင္ပါ၀င္လာမည္ၿဖစ္သည္။  

OPOPOPOP////BP BP BP BP 8888....00000000    ေအာက္တြင္ ေအာက္တြင္ ေအာက္တြင္ ေအာက္တြင္ Processing Processing Processing Processing ၿပဳလုပ္ၿခင္းဆုိင္ရာေဘာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္းဆုိင္ရာေဘာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္းဆုိင္ရာေဘာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္းဆုိင္ရာေဘာင္၀၀၀၀င္င္င္င္မမမမႈ  

38/ 2011 ckESpfuwnf;u pwifwm0ef,lcJhaom၊ jyKjyifajymif;vJa&; pdwfqE&́Sdonhf 

tpdk;&onf vlxktusdK;pD;yGm;rsm; ydkrdkazmfxkwf&ef zdtm;rsm; ydkrdkrsm;jym;vmaeonf/ 

pDrHudef;onf Top-Down rS vlxkA[dkjyKzGHUNzdK;a&;odkY ajymif;vJjcif;jzpfpOftm; taxmuftyHh 

jyKjyD; t&Sdeft[kef jr§ihfwifay;aponf/ (vltzGJUtpnf;odkY wdkuf½dkufaxmufyHhjcif;? 

pGrf;aqmif&nf wnfaqmufay;jcif;? csOf;uyfenf;opftm; o½kyfjyoay;jcif;wdkYjzihf 

trsdK;om; jyKjyifajymif;vJa&; tpDtpOfudk a'oEÅ&tqihfodkY taumiftxnfazmfEdkif 

aponf/) ,if;rSwqihf EdkifiHawmftpdk;&tay: ,HkMunfrIwdk;yGm;vmapNyD; jrefrmEdkifiH\ 

jyefvnfwnfaqmufa&; tul;tajymif;udk wnfNidrfrI&&Sdaprnf jzpfygonf/ 

39/ aus;vuftqihf tajccHtaqmuftODrsm; jyKjyifrGrf;rHjcif; (odkYr[kwf) 

wnfaqmufjcif;twGuf ukefusrnhfp&dwfrsm;udk þpDrHudef;rS ay;oGm;rnf jzpfonf/ 

taxmuftyHhrsm;onf atmufazmfjyyg OD;pm;ay;csufrsm;udk ajz&Sif; ay;oGm;rnf 

jzpfonf/ (u) aus;vuftqihf ½kyf0w¬Kypönf;rsm;udk xdef;odrf;jcif;ESihf jyefvnf 

wnfaqmufjcif;? (c) ,m,Dtvkyftudkifrsm; zefwD;ay;jcif;ESifh pD;yGm;a&;tajccH 

taqmuftODrsm; jyefvnf&Sifoefapjcif;wdkYjzihf pD;yGm;a&;vkyfaqmifcsufrsm;ESifh 

xkwfvkyfrI enf;pepfrsm;jyefvnfaumif;rGefapjcif; (*) vlrItajccH taqmuftODrsm; 

jyefvnf&Sifoefapjcif; r&Sdrjzpf 0efaqmifrIrsm;tm; jyefvnf&&Sdapjcif;? (C) aus;vuf 

tqihfwGif pDrHudef; tpDtpOfa&;qGJjcif;ESihf taumiftxnfazmfjcif; vkyfief;rsm;wGif 

yl;aygif;aqmif&Gufjcif;rsm; wnfaqmufNyD; tzGUJtpnf;ESihf tajymif;tvJ enf;vrf;rsm; 
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twGuf oEd́|mefcsxm;rIudk jyoNyD; Nidrf;csrf;a&; jyefvnfwnfaqmufa&; twGuf ydkrdk 

acsmarGUapjcif;/ 

urÇmhbPf Mum;jzwf r[mAsL[mrSwfpkESif hudkufnDrIurÇmhbPf Mum;jzwf r[mAsL[mrSwfpkESif hudkufnDrIurÇmhbPf Mum;jzwf r[mAsL[mrSwfpkESif hudkufnDrIurÇmhbPf Mum;jzwf r[mAsL[mrSwfpkESif hudkufnDrI    

40/ pDrHudef;onf jrefrmEdkifiHtwGuf Mum;jzwfr[mAsL[m\ yxrESpf 'kwd, 

a'gufwdkifrsm;jzpfaom tzGJUtpnf;rsm; jyKjyifajymif;vJa&;ESihf ,HkMunfrI wnfaqmufa&; 

wdkYudk wdkuf½dkuftaxmuftyHh ay;avsmfrnfjzpfonf/ yxra'gufwdkif onf 

(rl0g'tBuHay;jcif;? pGrf;aqmifEkdif&nf wnfaqmufay;jcif;? enf;ynm taxmuftyHhESihf 

&if;ESD;jr§KyfESHrIwdkY) rSwqihf EdkifiHom;rsm;twGuf 0efaqmifay;Edkif&ef tzGJUtpnf;rsm;udk 

jyKjyifwnfaqmufoGm;&efjzpfonf/ 'kwd,a'gufwkdifonf vlYtzGJUtpnf;twGuf 

tusdK;pD;yGm;ay;Ekdifrnfh aqmif&GufqJ jyKjyifajymif;vJa&; tpDtpOf\ pGrf;aqmif&nfudk 

,HkMunfrI wnfaqmuf&eftwGuf tpdk;&\ Nrifomaom &v'frsm; xkwfazmfEdkifa&; 

twGuf yHhydk;ay;rnfh vkyfief;aqmifwmrsm; yg0ifonf/ လူထုအေၿခၿပဳဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းလမ္းကိ ု

ၾကားၿဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာမွတ္စုတြင္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အျခားေနရာမ်ားတြင ္

ေဆာင္ရြက္မည့္ အလားတူ စီမံကိန္းအတြက္ စံနမူနာျပ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ၿမင္မဳွရလာဒ္မ်ား 

ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ စီမံကိန္းသည္ ၾကားၿဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ မွတ္စုႏွင့္တၿပိဳင္္တည္း ဘုတ္အဖြဲ႕သုိ႔ 

တင္ၿပသြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေမွ်ာ္မွန္းရလာဒ္မ်ားေမွ်ာ္မွန္းရလာဒ္မ်ားေမွ်ာ္မွန္းရလာဒ္မ်ားေမွ်ာ္မွန္းရလာဒ္မ်ား 

၄၁။ စီမံကိန္းသည္ အစုိးရအား ကနဦးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကာလတြင္ပင္ ၿမင္သာေသာရလာဒ္ 

တစ္ခုကုိ ေက်းလက္လူထုအတြက္ေပးစြမ္းသြားႏ္ုိင္ရန္ကူညီသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဆင္းရႏဲြမ္း 

ပါးေသာ ေက်းလက္လူထုအားအေၿခခံေက်းလက္ အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

အား လူထုုဗဟိုၿပဳနည္းလမ္းၿဖင္႕ ပုိမုိရယူသံုးစြဲသြားႏ္ုိင္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားရေစမည္ၿဖစ္သည္။ 

ရလာဒ္မ်ားတြင္ လူထုဦးစားေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ား လက္လွမ္းမီွေစၿခင္း၊ 
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ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အထိအခုိက္မခံသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္လာေစၿခင္း အပါအ 

၀င္ ေက်းလက္လူထုပုိမုိပါ၀င္လာေစၿခင္းကုိအားေပးရန္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

၄၂။ ရလာဒ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္း၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္း ( ၄ ) ခုႏွင့္အတူၿဖစ္သည္။ ( ၁ ) 

ျပည္သူလူထုသို႔ တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေငြ ( ၂ ) ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေစၿခင္း( ၃ ) အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္သင္ယူၿခင္း( ၄ ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

အေထာက္အပ့ံ။ အဓိကသြင္းအားစုမ်ားတြင္  ေအာက္ေဖာ္ၿပပါတုိ႔ပါ၀င္သည္ -  

( အေသးစိတ္ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂၊ ရလာဒ္ မူေဘာင္တြင္ၾကည္႕ရန္ )  

(က) ေဒသႏၱရအေၿခခံအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳး 

အစား (ဥပမာ - ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ရမည္႕လမ္းအရွည္၊ ေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင့္ သန္႕ရွင္း 

ေသာ ေရရရိွေရး )၊ 

( ခ) အစုိးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး 

ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားအား စီမံကိန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊ 

စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲၿခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳၿခင္း၊ 

( ဂ) စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား အၿပန္အလွန္သင္ယူၿခင္းႏွင့္ အသိပညာဖလွယ္ၿခင္း၊ 

(ဃ) မေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ပမာဏအား 

ေၿဖရွင္းေပးၿခင္း။ 

၄၃။ စီမံကိန္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးတည္ခ်က္တြင္ အဓိကညႊန္းကိန္း ( ၃ ) ခုရိွသည္ - ပထမတစ္ခုမွာ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတုိးတက္လာမႈကုိတုိင္းတာရန္ႏွင့္ က်န္ႏွစ္ခုမွာ လူထုဗဟုိၿပဳစနစ္ကုိ အာရံုစုိက္ရန္ 

ၿဖစ္သည္။ ညႊန္းကိန္းမ်ားအား က်ား၊မ  လူမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈကိုအေၿခခံၿပီး အုပ္စုခြဲသြားရမည္ 

ၿဖစ္သည္ - 

(က) စီမံကိန္းမွေဆာက္လုပ္ေပးေသာ အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

လက္လွမ္းမီေသာ ဦးေရ၊ 
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( ခ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအစီအစဥ္ေရးဆဲြၿခင္း၊ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿခင္းႏွင့္ အေကာင ္

အထည္ေဖာ္ၿခင္း တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္္ေသာစီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားရိွ အိမ္ေထာင္စု 

အေရအတြက္၊ 

( ဂ) စီမံကိန္းရလာဒ္မ်ားအေပၚေက်နပ္မႈရရွိေသာ ဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း။ 

ဃဃဃဃ. . . . စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အကဲၿဖတ္ၿခင္းစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အကဲၿဖတ္ၿခင္းစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အကဲၿဖတ္ၿခင္းစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အကဲၿဖတ္ၿခင္း    

စီးပြားေစီးပြားေစီးပြားေစီးပြားေရးရးရးရးႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ဘ႑ာေရးဆန္းစစ္ၿခင္းဘ႑ာေရးဆန္းစစ္ၿခင္းဘ႑ာေရးဆန္းစစ္ၿခင္းဘ႑ာေရးဆန္းစစ္ၿခင္း    

၄၄။ လုိအပ္ခ်က္ကိုအေၿခခံေသာ စီမံကိန္း၏ သဘာ၀အရ မည္သည္႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကုိၾကိဳတင္ဆုံးၿဖတ္ရန္မၿဖစ္ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္းရွိ NGO မ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ကနဦးစီမံကိန္းစာရင္းမ်ားအရ ေဒသခံလူထုအေနၿဖင့္  ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း 

မ်ား ေဖာက္လုပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ အေသးစား ေက်းလက္ အေၿခခံအေဆာက္ 

အဦမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်း 

လက္လွ်ပ္စစ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿဖစ္မည္ဟုယူဆရပါသည္။ ဘဏ္၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ အေသး 

စား ေက်းလက္အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆန္းစစ္ၿခင္း 

မ်ား ၿပဳလုပ္ထားၿခင္းမရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အၿခား ေဒသတြင္းအႏံွ႕အၿပားရိွ လူထ ု

ဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအရ ေက်းလက္အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ားမွ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရိွမႈ 

မ်ားသည္ ၁၈% မွ ၅၃ % အထိရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္္္။ ထုိ႔ၿပင္လည္း ဆက္စပ္ေနေသာ ေလ့လာမႈ 

မ်ားအရ အၿခားအစုိးရ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ၿခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လူထုဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 

မ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။  

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္    

၄၅။ စီမံကိန္းမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာေက်းလက္အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ 

ၿခင္းႏွင့္ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္းမ်ား၏နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရည္အေသြးသည္ ေရရွည္တည္တံ႕ခိုင္ၿမမဲႈ 

အတြက္ အဓိကက်ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားမ်ားအားပုံစံထုတ္ၿခင္းႏွင့္ 
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ကန္ထရုိက္ တာမ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုိအပ္္္္္္္္္္္္ေသာ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အားနည္းပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတာ၀န္ခံၿဖစ္ေသာ ေက်းလက္ေဒသ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နွီယာမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားမ်ားအား နည္းပညာ 

ပုိင္းဆု္ိင္ရာပုံစံထုတ္ေပးၿခင္းၿဖင္႕ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီအားအေထာက္အပ့ံၿပဳသြားရမည္ ၿဖစ္သည္။ 

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္အေနၿဖင္႕  အစုိးရ၏အရည္အေသြး သတ္မွတ္ 

ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္႕ စံပုံစံမ်ားအားၿပဳစုေပးရန္ၿဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 

ေရးဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနၿဖင္႕ အဆုိပါစံဒီဇုိင္းမ်ားအား သက္ဆ္ုိင္ရာ ေဒသအလုိက္ 

ေဒသခံလူထု၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလေဲပးရမည္ၿဖစ္ သည္။ 

ပုံစံၿပဳၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၿဖစ္ႏ္ုိင္ေၿခရိွေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈထိခ္ုိက္ႏ္ုိင္မႈမ်ားႏွင့္ 

လုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည္႕နည္းလမ္းမ်ားကုိထည္႕သြင္းစဥ္းစားသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ 

အစုိးရဌာနမ်ား၏အခန္းက႑မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းႏွင့္ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းၿခင္း အစီ 

အစဥ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ားမ်ား ၿပင္ဆင္ခ်ိန္ကပင္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္ၿဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ၿပင္လည္း ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း အရည္အေသြး 

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာစနစ္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အေထြေထြၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္းမ်ားၿဖင့္ ပံ႔႔ပုိးေပး 

သြားရန္လုိအပ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနၿဖင့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္မွေန၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား က်ဘမ္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်းရြာ 

၁၀% အားႏွစ္စဥ္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးၿခင္းအတြက္ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္သြား ရမည္ၿဖစ္သည္။  

အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာစီစအဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာစီစအဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာစီစအဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာစီစဥ္ထားမႈမ်ားဥ္ထားမႈမ်ားဥ္ထားမႈမ်ားဥ္ထားမႈမ်ား 

၄၆။ အစုိးရမွတဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူထုဗဟိုၿပဳနည္းလမ္းၿမွင့္တင္ေပးၿခင္းအတြက္ 

ႏုိင္ငံၿခားအကူအညီစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ အဓိကက်သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ ယင္း 

သည္ စီမံကိန္း၏ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအေနၿဖင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

ၿပီး အၾကံေပးရမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 

ရွဳပ္ေထြးေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းကိစၥရပ္မ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းကုိအဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစၿခင္း၊ သက္ဆုိင္ 
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ရာ၀န္ၾကီးုဌာနမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေပးၿခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ အၾကံ 

ေပးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ ပါ၀င္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္းတြင္လည္း ပါ၀င္အတည္ၿပဳေပးသြားရမည္ 

ၿဖစ္သည္။ အနည္းဆုံးအေနၿဖင္ ့ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္ကပင္ ဦးစီးေကာ္မတီသည္ ( ၃ ) လတစ္ၾကိမ္ 

ေတြ႕ဆုံၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏( ၃ ) လပတ္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ 

အစီရင္ခံစာအားေဆြးေႏြးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။  

၄၇။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္အဆုိၿပဳစီမံကိန္း၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေရး တာ၀န္ခံအဖြဲ႕အစည္း ၿဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံကိန္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးအားဖြဲ႕စည္းၿပီး စီမံကိန္းကုိစီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအတြင္းတြင္ စီမံကိန္း 

ဒါရုိက္တာတစ္ဦး ခန္႔ထားေပးရမည္ ၿဖစ္သည္။ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးအား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ လက္ရိွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ခန္႔ထားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လုိအပ္သလုိ 

ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။ တာ၀န္မ်ားတြင္ - စီမံကိန္းလက္စြဲစာအုပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ အတုိင္း ကုိက္ညီမႈ 

ရွိေစၿခင္း၊ နည္းပညာပုိင္းဆ္ုိင္ရာအကူအညီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံအတြက္ 

အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူသုံးစြဲၿခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ Outreach၊ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိငု္သူ 

မ်ား၏ အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐ႈေရးႏွင့္ အကဲၿဖတ္ၿခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 

စုစည္းၿခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးသည္ ဦးစီးေကာ္မတီ၏ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား 

စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ပံ႔ပုိးေပးသြားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။  

၄၈။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံအတြင္းရိွ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ 

ၿပည္နယ္ ( ၁၄ ) ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ( ၃၃၀ ) တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရိွေသာ 

အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ႏွင့္  ပါရာဒုိင္ အေၿပာင္းအလဲြ၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနၿဖင္႕ ေက်းလက္္္္ေဒသ၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး 

အေထာက္အကူၿပဳရန္ ရည္မွန္း၍ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန 

ကုိေၿပာင္းလဖဲြဲ႕စည္းခဲသ့ည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

အင္ဂ်င္နီယာဌာနဟူ၍ ဌာန(၂) ခ ု ပါ၀င္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ 
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ႏုိင္ငံအႏံွ႕ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား၊ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္မီး 

ရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အေသးစားအေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ၿခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳေၿမာက္မ်ားစြာရွိၿပီး ၿဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္စမွပင္ အစုိးရ၏ 

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းအၿဖစ္ 

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ 

ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ UNDP, UNICEF, 

UN-HABITAT, JICA စသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည့္ အေတြ႕ 

အၾကံဳမ်ားလည္း ရရိွၿပီးျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနအား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးေအဂ်င္စီအၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲရ့သည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဒသဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင ္ ရရိွ 

ၿပီးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ၿဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အာရံုစုိက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

နည္းပညာပုိင္းၾကြယ္၀မႈတုိ႔ေၾကာင္႕ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအေနၿဖင့္ ယင္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူထုဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခားေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။  

၄၉။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းၿဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနအား 

နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားရရိွေစသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိေၿဖရွင္းနုိင္ရန္အတြက္ 

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနၿဖင္ ့ လူထုအေၿခၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ မတူညီေသာ ျပည္တြင္း(သုိ႔မဟုတ)္ႏုိင္ငံတကာ NGO သို႔မဟုတ္ 

Consulting Firm တစ္ခုစီအား ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တုိ႔တြင္ ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ 

သြားရန္လုိအပ္သည္။ ယင္း NGO သုိ႔မဟုတ္ Consulting Firm တုိ႔၏ အဓိကတာ၀န္မွာ 

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာပံ႔ပုိးေပးရန္ႏွင့္ အရည္ အေသြးမ်ားတည္ေဆာက္ေပးေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 

အေထာက္အပံ႔တုိ႔အတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနအား ကူညီေပးရန္ၿဖစ္သည္။ 

ယင္းတုိ႔အား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး 

တုိ႔တြင္ ထည့္သြင္း ဖြဲ႔စည္းသြားရမည္ ၿဖစ္သည္။  
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၅၀။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ပံ႔ပုိးေပးရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ႔ေပးရန္ 

တုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အဆင့္တြင ္ သီးၿခားစီမံကိန္း႐ုံးမ်ား မရိွၿခင္း။ ၿမိဳ႕နယ္ အကူအညီ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ေစာင္ၾကည့္စစ္ေဆးသြားရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ၿဖစ္္္္္္္္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အခက္အခမဲ်ား ေၿဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္ 

အပ့ံမ်ားေပးသြားရန္ လက္ရိွတ္ုိင္းေဒသႀကီး/ ၿပည္နယ္အဆင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာတ္ုိင္းေဒသၾကီး/ ၿပည္နယ္အဆင့္အစုိးရမ်ား၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 

ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေပးၿခင္းမ်ား ၿပလုပ္ေပးသြားရန္ၿဖစ္သည္။   

၅၁။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနၿဖင့္ လက္ရိွ႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ ဌာနအေနၿဖင့္ ႐ုံးတုိင္းတြင္ တာ၀န္ခံႏ္ုိင္ေသာ 

စီမံကိန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွမ်ားကုိ တာ၀န္ေပးသြားရမည္ ၿဖစ္သည္။ ယင္း၀န္ထမ္း 

မ်ားသည္ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ားအား နည္းပညာပုိင္း ဆ္ုိင္ရာ 

အေထာက္အပ့ံမ်ား စဥ္ဆက္မၿပတ္ ေပးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္သက္ဆ္္ုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 

စီမံက္ိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေစာင့္ၾကည္႕ကြပ္ကၿဲခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံၿခင္းမ်ား၊ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ 

အၿခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တာ၀န္ရိွသည္။  

၅၂။ လက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး 

သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုံရပ္တစ္ခုအေနၿဖင္႕ 

ေဆာင္ရြက္သြားရန္ၿဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏုိင္ငံၿခားအကူအညီ စီမံခန္႔ခြဲေရး 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ႐ုံးခြဲမ်ားၿဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအား ေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေပးၿခင္း 

ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား 

ေအာက္တြင ္ရိွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီစီမံခန္႔ခြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ 

အုပ္စုေကာ္မတီမ်ားမွ ေရးဆြဲေသာ Bottom-up     အစီအစဥ္ေရးဆဲြၿခင္းၿဖင္႕ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန 

မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဇိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားညိွႏိႈင္းေပးၿခင္းတြင ္ အဓိကအခန္း 

က႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ၿဖစ္သည္႔အၿပင္ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ က႑ 
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အလုိက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိေသခ်ာေစရန္၊ ေက်းရြာမ်ားအား ကူညီပံ႔ပုိးေပးရန္အတြက္ 

လုိအပ္ေသာ အားၿဖည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ ယင္းဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ 

အားေကာင္းေစၿခင္းၿဖင့္ စီမံကိန္းသည္ ရိွၿပီးက႑အလုိက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကုိအားေကာင္း 

ေစမည္ၿဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားအတြက္ အတြင္းေရးမွဴးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ၿဖစ္သည္။  

၅၃။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ(ဖုိရမ္)မ်ားဖြဲ႕စည္းသြားရမည္။ ယင္းေကာ္မတီ 

မ်ားတြင္ သက္ဆ္ုိင္ရာစီမံကိန္းနယ္ေျမရိွ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာေရးအစုအဖြဲ႕မ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 

ေက်းရြာမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္္ရမည္။ 

ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိအေၿခခံခ်က္အရ အစုိးရမွ ခန္႔အပ္ 

ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ယင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ အၾကံေပးမ်ားအၿဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္း 

သြားရမည္ၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ေက်း႔ရြာ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းတြင ္ လက္ရိွတာ၀န္ယူ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ စီမံကိန္းေကာ္မတီမ်ားရိွပါက စီမံကိန္းေဒသအတြင္း ရွဳပ္ေထြးမႈမ်ား 

မၿဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ လုိအပ္သလုိ ေၿပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီးအသုံးၿပဳႏ္ုိင္သည္။ အကယ္၍ 

အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ႔ဖ်င္းမႈမ်ားရိွခဲ႔ပါက ၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္သြားရမည္။ 

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္းရန္ပုံေငြမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး 

ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းသြားရမည္။ စီမံကိန္းအေနၿဖင္ ့ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေက်းရြာအဆင့္ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လုံးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး 

အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ၿဖစ္သည္။  

၅၄။ ေက်းရြာအဆင့္တြငသ္က္ဆ္ုိင္ရာေက်းရြာ၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

လုပ္ငန္းအားၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ေက်းရြာလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား 

ေက်းရြာသားမ်ားမွပင္ေရြးခ်ယ္သြားရမည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရွဳေရး 

ႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မီတီမ်ား ဖြဲစည္းသြားရန္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ရြာသားမ်ားသည္ စီမံကိန္းၿပီးစီးခ်ိန္ 
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တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းႏ္ုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ေကာ္မတီကုိလည္းဖြဲ႕စည္းသြားရန္လုိအပ္သည္။  

၅၅။ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ တုိ႔သည္ 

အတိတ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေမ႕ထားခ့ဲရန္လုိအပ္သည္။  ဤအတြက္ စီမံကိန္းမွ အဆုိၿပဳ 

ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ပုိင္းဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာ Bottom-up Planning ကုိ ခြန္အား 

ၿဖည့္ေပး႐ံု သက္သက္မကဘ ဲ ႏုိင္ငံေတာ္မွ နုိင္ငံသားတုိ႔အေပၚ အၿမင္မ်ား ( အထူးသၿဖင့္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအေနၿဖင္႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ပါ၀ငခ္ြင္ ့ ) ႏွင့္ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ 

အၿမင္ကုိပါ ေၿပာင္းလဲေပးရန္လုိအပ္သည္။  

ယုံၾကည္စိိတ္ခ်ရေသာရွဳေထာင္႕မ်ားယုံၾကည္စိိတ္ခ်ရေသာရွဳေထာင္႕မ်ားယုံၾကည္စိိတ္ခ်ရေသာရွဳေထာင္႕မ်ားယုံၾကည္စိိတ္ခ်ရေသာရွဳေထာင္႕မ်ား    

၅၆။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကာလအတြင္း စီမံကိန္းဒီဇ္ုိင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႕ရွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတ္ုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔ကုိ 

အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္အေနၿဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ကင္ညာက့ဲသုိ႔ေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားရိွွွ လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ 

တ္ုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆန္းစစ္မႈမ်ားလုပ္ခဲ ့ ပါသည္။ UNDP မွေန၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 

ဆန္းစစ္ၿခင္းအားမၾကာေသးမီကပင္ ၿပည္႕စုံစြာၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားတြင္ 

ပြင္႕လင္းၿမင္သာမႈမရိွၿခင္း၊ Top-Down တာ၀န္ယူမႈမရွိၿခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ၿပည္သူ႕ 

အသံနားေထာင္မႈအားနည္းၿခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းအားနည္းၿခင္းမ်ားေတြ႕ရသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ 

အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနေသာ္လည္း လက္ရိွၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

Bottom-up စနစ္ကိုေၿပာင္းလဲလာၿခင္း၊ အားလုံးပါ၀င္လာၿခင္းႏွင့္ ၿပည္သူ႕အသံနားေထာင္ 

လာၿခင္းမ်ားေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ၿပင္ NGO မ်ားသည္ လူထုစည္း႐ုံးေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕အသံအတြက္ 

ပုိမုိတုိးတက္လာေအာင္ အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားပုိမုိရွာေဖြလာေၾကာင္း 

လည္းေတြ႕ရသည္။  
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၅၇။ ယခင္အပစ္ပယ္ခံအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ေရး၊ ပါ၀င္ႏ္ုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ ပြင္႕လင္းၿမင္သာမႈႏွင့္ 

လူထု၏အသံတုိ႔အားပံ႔ပုိးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းပုံစံတြင ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 

တ္ုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ထည္႕သြင္းထားသည္။ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားကုိေလ်ာ့ပါး 

သက္သာေစရန္အတြက္ ေက်းရြာသားမ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည႔ရ္ွဳၿခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စု 

အဆင့္ ႏွစ္စဥ္လူမႈ စာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား 

ေဒသသုံးဘာသာစကားၿဖင္႕ အသိေပးၿခင္းအပါအ၀င္ ေက်းလက္အဆင့္တြင ္ ပြင္႕လင္းၿမင္သာမႈမ်ား 

ရွိေရးႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားလြတ္လပ္စြာ ေၿဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အေရးၾကီးေသာ 

လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ စီမံကိန္းတြင္ထည္႕သြင္းထားပါသည္။ ထုိ႔ၿပင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ ရန္ပုံေငြအလြဲသုံးစားၿပဳလုပ္ၿခင္း၊  အက်င့္ပ်က္စီးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူထုသုိ႔ 

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေငြ သုံးစြဲၿခင္းဆ္ုိင္ရာ တားၿမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ ၇ - အေကာင ္

အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႕ရွဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိၾကည္႕ပါ) အား မလုိက္နာၿခင္းမ်ားကုိ 

က်ဴးလြန္ေသာ ရြာသားမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အစုိးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားအား 

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စည္းကမ္းမ်ားအားလည္း ထည္႕သြင္းေရးဆြဲထားရန္ လုိအပ္သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ 

ဘာသာစကားသုိ႔ၿပန္ဆုိၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည့္ ယခုသေဘာ တူညီခ်က္တြင္ ၀ယ္ယူေရး၊ ဘ႑ာေရး 

စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအေရးကိစၥမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈတ္ုိက္ဖ်က္ေရး အတြက္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သင့္ပါသည္။  

သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈကိစၥဆုိင္ရာအကာအကြယ္မ်ားန္းက်င္ႏွင့္လူမႈကိစၥဆုိင္ရာအကာအကြယ္မ်ားန္းက်င္ႏွင့္လူမႈကိစၥဆုိင္ရာအကာအကြယ္မ်ားန္းက်င္ႏွင့္လူမႈကိစၥဆုိင္ရာအကာအကြယ္မ်ား 

၅၈။ ဤစီမံကိန္းမွေထာက္ပ့ံေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားတြင ္ ေဒသတြင္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္  

လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ယာယီၿဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အေသးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဤစီမံကိန္းတြင ္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္္ဆိင္ုရာဆန္းစစ္ေလ့လာၿခင္း OP 

4.01 ကုိအသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းမွ ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္း 
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ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ပမာဏသည္ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ ေငြပမာဏေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ဤစီမံကိန္းအား ပတ္၀န္းက်င္အဆင့္(ခ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤစီမံကိန္းကုိ OP 8.00 

ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာေရးမူေဘာင္ကို ေရးဆဲြျပင္ဆင္ထားရိွၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္၏ 

Infoshop ႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ၁၅-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင ္စတင္ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  

၅၉။ ပတ္၀န္းက်င္အကာအကြယ္ေပးေရးနည္းလမ္းမ်ားတြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပတ္၀န္း 

က်င္ဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေကာင္းမ်ား EcoP (၂)ခုပါ၀င္သည္။ စီမံကိန္းပထမႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 

အႀကံဳး၀င္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ EcoP no.1 ကုိ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္တြင္ အႀကံဳး၀င္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 

စာရင္းကုိ အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္  ရုပ္၀တၳဳပုိင္းဆိုင္ရာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပြားမႈကုိ ေရွာင္လြဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 

အကယ္၍ မေရွာင္လြဲႏုိင္ပါကလည္း ျဖစ္ပြားမႈပမာဏသည္ အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး ေဒသတြင္း 

အဆင့္တြင္သာ ရိွပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ 

အကာအကြယ္ေပးေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ပထမႏွစ္တြင္ သုံးစဲြခဲ့သည့္ EcoP (၂)ခုျဖင့္ လုံေလာက္ျခင္း ရိွ/မရွိ ဆုံးျဖတ္သြားရမည္ 

ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မလံုေလာက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံခ်က္(EMP)ကုိ 

ျပင္ဆင္သြားရမည္။  

၆၀။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာ စုစည္းေနထုိင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ 

ျဖစ္ပါသည္။ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း(၁၃၅)မ်ိဳး ရိွပါသည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နယ္ေျမတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု 

ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား မူ၀ါဒ OP 4.10 ကုိ 

အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးႏွင့္ အကိ်ဳးေက်းဇူး 

ခံစားႏုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထု၏ အကူအညီ 
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က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရိွေစရန္အတြက္ လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

စုငယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ၫွိႏိႈင္းမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 

သြားပါမည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

အက်ိဳးခံစားႏိုင္ခြင့္ ရရိွေစရန္အတြက္ လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ 

ေက်းရြာေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ၄င္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားၾကားမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စု 

ေကာ္မတီ၏ အဆုံးအျဖတ္ေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား ပါ၀င္ေစျခင္း၊ 

ေက်းရြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 

ယင္းတုိ႔ကုိ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ စီမံကိန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေ၀ရာတြင္ ေဒသသုံးဘာသာ 

စကားကုိ အသုံးျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

၆၁။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားတြင္ အေသးစားေက်းလက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ 

ေဆာက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) တည္ရိွၿပီး အေဆာက္အအုံမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း 

စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္ ျဖစ္ရာ ေျမယာ (သုိ႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပုိင္ပစၥည္းမ်ားရယူမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 

နည္းပါးပါသည္။ သစ္ပင္အနည္းငယ္၊ ၿခံစည္းရိုးအနည္းငယ္၊ သုိ႔မဟုတ္အၿခားလူေနထုိင္ၿခင္း မရိွသည့္ 

အေဆာက္အဦမ်ား သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပုဂၢလိကပုိင္ေၿမအနည္းငယ္သာ ရယူသုံးစြဲၿခင္းထက္မပုိေသာ 

ထိခိုက္နစ္နာမဳွအေသးစားမ်ား ၿဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟုသာ ယူဆပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ 

မ်ားကုိ လုိအပ္ခ်က္အေၿခခံ ေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္ၿဖင္ ့ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ၿဖစ္ရာ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္မႈ 

မ်ားႏွင့္ ေျမရယူမႈမ်ားစသည့္ အေသးစားသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ႀကံဳႏုိင္သည့္အတြက္ 

ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ ေျမရယူျခင္း OP 4.12 ကုိ က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား 

ဆုံးရွံဳးၿခင္းကုိ ၿပန္လည္အစားထုိး ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ OP 4.12 အားစတင္က်င့္သုံးၿခင္းႏွင့္ 

မွ်တ၍ ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာစနစ္မ်ားကုိ အသုံးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံစားရေသာ 

သူမ်ားအားမွ်တမႈ ရရွိေစပါသည္။ ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခ ရွိေသာအက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္မႈအားလုံးကုိ မိမိစိတ္ဆႏၵၿဖင့္ 

လွဴဒါန္းၿခင္းၿဖင္ ့ ေၿဖရွင္းသြားႏ္ုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားလွဴဒါန္းၿခင္းသည္ အမွန္ 

တကယ္ မိမိစိတ္ဆႏၵၿဖင္႕လွဴဒါန္းၿခင္း ၿဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္ ဆုိးက်ိဳးမၿဖစ္ေပၚ 
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ေစရန္အတြက္ မိမိစိတ္ဆႏၵၿဖင့္လွဴဒါန္းၿခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႕ရွဳေရးႏွင့္ 

အတည္ၿပဳၿခင္းစနစ္မ်ားကုိ က်င့္သံုးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။  

၆၂။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားေၾကာင္ ့ ေၿမသုိ႔မဟုတ္ ေၿမမဟုတ္ေသာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေပၚ  အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈခံစားရၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္ လိုအပ္လာေသာအခါ  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)ကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆန္းစစ္ 

ေလ့လာေရးမူေဘာင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆဲြျပဳစုရမည္။ 

အကယ္၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲေၾကာင့္ လူဦးေရ(၂၀၀)ႏွင့္ အထက္သည္ စီးပြားေရးအရေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ရုပ္၀တၳဳအရေသာ္လည္းေကာင္း ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရိွပါက ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားမႈ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္(အက်ယ္)ကုိ ေရးဆဲြရမည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း မျပဳရ 

ေသးမီ (သုိ႔မဟုတ္) ဆႏၵအေလ်ာက္ေျမယာလွဴဒါန္းျခင္းအား အတည္မျပဳရေသးမီ မည္သည့္ စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းခဲြကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ေျမသိမ္းယူျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္း 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ ေထာက္ပ့ံေသာ ေငြေၾကးကုိ သုံးစြဲျခင္းမျပဳရပါ။  

၆၃။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာေရးမူေဘာင္မ်ား ( ESSAF ) သည္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ( ၉ ) တြင္ပါ၀င္ၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင ္ အစိတ္အပုိင္း 

တစ္ခု အၿဖစ္ပါ၀င္သည္။ မူေဘာင္ႏွင့္ အျခားလူမႈေရး႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 

ေဒသအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြား 

မည္။ မူေဘာင္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္ - 

(က) ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီဖြ႕ဲစည္းၿခင္း၊ 

( ခ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ မေဖာ္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ 

( ဂ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ အကျဲဖတ္ျခင္း၊  

(ဃ) ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာ 

ေစေရး နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္း၊ 
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( င) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူမႈေရး 

ျပႆနာမ်ား မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ 

( စ) တုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ 

(ဆ) ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကျဲခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ား 

စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

tjcm;vlrI½Iawmihfrsm;tjcm;vlrI½Iawmihfrsm;tjcm;vlrI½Iawmihfrsm;tjcm;vlrI½Iawmihfrsm;    

6၄/ pDrHudef;wGif vlrIpm&if;ppfjcif; ESihf rauseyfrIrsm; ajz&Sif;jcif; enf;vrf;rsm;[lí 

vlrIwm0ef,lrIqkdif&m enf;vrf; (2)ck yg0ifonf/ ESpfpOfumvwpfck ukefqHk;wkdif;wGif 

aus;&Gmtkyfpktm;vHk; ü DRD udk ulnDyHhydk;aom NGO rsm;rS pDpOfí jyKvkyfaom 

vlxktpnf;ta0;rSwqihf vlrIpm&if;ppfjcif; aqmif&GufoGm;rnf jzpfonf/ tqdkyg vlrI 

pm&if;ppfjcif;rS &v'frsm;tm; ESpfpOfjyKvkyfaom tusdK;oufqkdifolrsm;\ Nyefvnf 

oHk;oyfNcif;wGif xnfUoGif;pOf;pm;toHk;jyKoGm;rnfjzpfygonf/ 'kwd,taeNzifh rauseyfrI 

rsm; ajz&Sif;jcif;enf;vrf;rsm; tm; csrSwfoGm;rnfjzpfonf/ þenf;vrf;rsm;onf tvkyf 

orm;ta&;udpörsm; tygt0if pDrHudef;aMumifh jzpfay:vmaom rauseyfrIrsm;udk ajz&Sif; 

ay;oGm;rnfjzpfonf/ þrauseyfrIrsm;ajz&Sif;jcif; enf;vrf;'DZdkif;udk pDrHudef;taumif 

txnfazmfa&;vufpGJwGif xnhfoGif;xm;&rnf/ rauseyfrIrsm; ajz&Sif;jcif;enf;vrf;rsm; 

wGif rauseyfrIrsm; ajz&Sif;jcif;enf;vrf;rsm;qifhuJNzpfpOftwGuf tcsuftvufrsm; 

pkaqmif;jcif;? pDpOfjcif;ESihf oHk;oyfjcif;? twnfjyKjcif;ESihf taumiftxnfazmfjcif;? 

apmihfMuyfMunhf½Ijcif;ESihf tuJjzwfjcif;rsm;? aemufqHk;wGif jyefvnfowif; ydkYjcif;rsm;txd 

yg0ifaom rauseyfrIrsm;ajz&Sif;jcif;pepfrsm; ESifh0efxrf;cefUxm;Ncif;tygt0if tNcm; 

vdktyfcsufrsm; azmfjyxm;&rnfjzpfonf/ jynfaxmifpktqihf&Sd NGO rsm;rSaeí pDrHudef; 

rauseyfrIrsm;ajz&Sif;jcif; enf;vrf;rsm; udk azmfxkwfay;&efESihf taumiftxnfazmf 

ay;&ef ulnDaqmif&GufoGm;&rnfjzpfNyD;? DRD 0efxrf;rsm;ESihf a'ocHrsm;tm;avhusihfoif 

Mum;ay;jcif;? taumiftxnfazmfa&;wGif yg0ifaomNrdKUe,frsm;&Sd vlxktm;pOfqufrjywf 
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vHIUaqmfay;jcif;wdkUNzifU DRD \pGrf;aqmif&nfudk wnfaqmufay;NyD; 2 ESpfrS 3 ESpfcefU 

tMum wGif DRD udk,fwkdifpDrH cefYcGJvmEkdifonfxd wm0ef,lEkdifap&ef &nf&G,fonf/  

65/ aus;&GmtkyfpkaumfrwDtwGuf aus;&Gmwpf&Gmcsif;pDrS trsdK;orD;wpfOD;pDESihf 

trsdK;om;wpfOD;pD a&G;cs,fjcif;tm;jzifh  qHk;jzwfcsufcsrSwfjcif;? pDrHudef;taumif 

txnfazmfjcif;ESihf tuJjzwfjcif; vkyfief;pOfrsm;wGif trsdK;orD;rsm; yg0ifaqmif&Guf 

vmEkdifrnf jzpfNyD; pDrHudef;taejzihf atmufazmfjyyg enf;vrf;rsm;jzihf trsdK;orD;rsm;tm; 

pGrf;&nfwdk;jr§ihfay;oGm;&ef &nf&G,fygonf/ (1) trsdK;orD;ESihf trsdK;om;rsm;tm; oD;jcm;pD 

cGJNcm;NyD; ,if;wdkU\  vdktyfcsufrsm;ESihf OD;pm;ay;tpDtpOfrsm;udk tBuHay;jcif;rsm;? 

trsdK;orD;rsm;\ trSefwu,f vdktyfcsufudk tajccHí taumiftxnfazmfrnfh 

pDrHudef;vkyfief;cJGrsm;udk aus;&Gmtkyfpk wpfpkvQif wpfckpD ESpfpOfxnhfoGif;ay;oGm;jcif;? 

pDrHudef;vkyfief;cJGrsm;wGif 0ifa&muftvkyfvkyfudkifaeaom trsdK;orD;rsm;taejzihf 

wlnDaom vkyfcvpmrsm;&&Sdap&ef? pDrHudef;ESihfoufqkdifaom tpD&ifcHpmwGif qHk;jzwfcsuf 

csrSwfjcif;? pDrHudef;taumiftxnfazmfjcif;ESihf tuJjzwfjcif;vkyfief;pOfrsm;wGif 

trsdK;orD;rsm;\ yg0ifaqmif&GufEkdifpGrf; wdk;wufvmrIudk azmfxkwfoGm; aprnfjzpfNyD; 

tzGJUtpnf;rsm;wGif usm;rnDrQpGmyg0ifrI? &if;Nrpfrsm;rQwpGm&&SdrIESifh  toHrsm;wGif wef;wl 

nDwl&&SdrIrsm;ay:wGif pDrHudef;vkyfief;cJGrsm;\ tusdK;oufa&mufrI) 

oifcef;pmrsm;oifcef;pmrsm;oifcef;pmrsm;oifcef;pmrsm;    

66/ pDrHudef;'DZdkif;tm; ta&;ay:tajctaewGif vkyfief;aqmif&Gufjcif;ESihftxdckduf 

rcHaom taNctaersm;? y#dyu©&Sdaom tcsdefrsm;wGif aqmif&GufcJhaom vlxktajcjyK 

zGHUNzdK;a&;pDrHudef;rsm;rS &&SdcJhaom urÇmhbPf\tawGUtBuHKrsm;udk tajccHNyD; 'DZkdif;jyKvkyf 

xm;jcif;jzpfonf/ t"du tm½Hkpl;pdkuf aqmif&GufcJhonfrSm 'DZkdif;onf ajymif;vG,f 

jyifvG,f&SdNyD; ½dk;&Sif;aomyHkpHjzpfap&ef jzpfonf/ toufarG;0rf;ausmif; taxmuftyHh? 

vlxk tajcjyK aiGaMu;acs;iSm;jcif;? vlxktajcjyKobm0t&if;tNrpf pDrHcefYcGJjcif;ponf 

jzihf 'DZDkif;rsdK;pHkonf tusdK;rsm;aomfvnf; ,if;wdkYonf taumiftxnfazmf&eftwGuf 
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½IyfaxG;NyD; tpydkif;wGif prf;oyfír&Edfkifyg/ ul;ajymif;a&;umvwGif txdtcdkufrcHrIudk 

xnhfoGif;pOf;pm;ygu pDrHudef;rS&,lrnfh &nfrSef;csufjzpfonfhvlYtzGJUtpnf;udk jyKjyif 

ajymif;vJa&;twGuf us,fus,fjyefYjyefY yHhydk;ay;&ef [laom tcsufudk ryaysmufapbJ 

zGHUNzdK;a&; &nfrSef;csufrsm;udk vG,fulap&efESihf aqmif&GufEdkifonfh taetxm;wGif 

&Sd&eftwGuf jyifqifxm;Ncif;Nzpfonf/ xkdYjyif pDrHudef;wGif taumiftxnfazmf&ef 

vG,fulNyD; apmihfMuyfMunhf½Ia&;ESihf tuJjzwfa&; twGuf tm;aumif;aom pepfwpfck 

yg0ifonf/ 

67/ tjcm;tjcm;aom oifcef;pmrsm;rS pDrHudef;'DZdkif;twGif;odkY xnhfoGif;pOf;pm; 

xm;aom tcsufrsm;rSm  atmufygwdkYjzpfonf/ þtcsufrsm;onf vGefcJhonhf (4)ESpf 

twGif; jrefrmEkdifiH\ vlrIqef;ppfcsufESihf tzGJUtpnf;qef;ppfcsufrsm;udk t&nftaoG; 

tajccHaqmif&Gufjcif;ESihf jrefrmEkdifiHtwGif;&Sd tjcm;aom zGHUNzdK;a&;tzGJUtpnf;rsm;\ 

tawGUtBuHKrsm;rS &,lxm;jcif;jzpfonf/ 

 (1) pOfqufrjywfavhvmoif,la&;ESihf jyKjyifajymif;vJEkdifpGrf;udk t"dutajccH 

NyD; pDrHudef;'DZDkif;ESihf taumiftxnfazmfjcif;rsm;udkjyKjyifajymif;vJxm;jcif;? 

 (2) pDrHudef;taumiftxnfazmfa&;twGuf vlxkpnf;½Hk;a&;ESihf t&nftaoG; 

zGHYNzdK;wdk;wufa&;wdkU\t"du tcef;u@rSyg0ifjcif;? 

 (3) vkyfief;pwifpOfuyif t&nftaoG;zGHYNzdK;wdk;wufa&;twGuf vdktyfcsufudk 

azmfjyrnfh (6)ESpfpDrHudef;ESihf tawGUtBuHKrsm; wdk;wufrsm;jym;vmonf 

ESihftrQ ydkrdkzGHUNzdK;wdk;wufvmapjcif;? 

 (4) &efyHkaiGaxmufyHYay;aom aus;vuftajccHtaqmuftODrsm; vkyfief; 

vnfywfEdkifjcif;ESifh xdef;odrf;jcif;udk tm½Hkpl;pdkufjcif;? 

 (5) vkyfief;vnfywfEdkifjcif;ESifh xdef;odrf;jcif;tygt0iftpdk;&\ udk,fydkif 

ozG,fydkifqdkifNcif;cH,lcsufESihf tzGJUtpnf;a&&SnfwnfwHYa&;udk tm;ay;&ef 
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twGuf pDrHudef;vkyfief;pOfwpfavQmufvHk;wGif oufqkdif&m 0efBuD;Xmersm; 

yg0ifvmjcif;? 

 (6) tvkyform; vkyfxHk;vkyfenf;rsm; apmifhMuyfMunfh½Ijcif;tygt0if 

rauseyfrI ajz&Sif;jcif; ,EÅ&m;wpfck yg0ifapjcif;? 

 (7) orm½dk;us aus;&Gmacgif;aqmifrsm;ESihf orm½dk;us r[kwfaom aus;&Gm 

acgif;aqmifrsm;\ tzGJUtpnf; tcef;u@\ wm0efrsm;udk em;vnf 

oabmaygufjcif;ESihf ,if;tcsufrsm;onf a'otzGJUtpnf; xda&mufpGm 

aqmif&GufEdkifrI tay:rnfokdY tusdK;oufa&mufrI &Sdaponfudk em;vnf 

oabmaygufNcif;?  

 (8) ,cifumvrsm;u qHk;jzwfcsuf csrSwfjcif;udpö&yfrsm;wGif z,fxkwf 

cHxm;&aom trsdK;orD;rsm;ESihf vlenf;pktkyfpkrsm;tm; yg0ifvmEdkifa&; 

ñSdEdIif;ae&mwpfckzefwD;ay;jcif;?  

 (9) vlrIwm0ef,lrIrsm; tygt0ifa'oEÅ&ESifh  jynfaxmifpktqifhwGif 

vGwfvyfjrifomrIESihf qufoG,fa&; ta&;ygrINcif;? 

 (10) a'oqdkif&mqHk;jzwfcsufrsm;wGif trsdK;om;rsm;uJUokdYyif trsdK;orD;rsm; 

onfvnf; yg0iftusdK;cHpm;cGihf &&Sdapa&;? usm;rnDrQrItay: tm½Hkpl; 

pdkuf vkyfaqmifjcif;? 

 (11)  vkyfief;taumiftxnfazmf&mwGif av;vHaES;auG;rIrsm;rNzpfapbJ Risk 

rsm;ESifhpyfvsOf;í,HkMunfpdwfcs&jcif;? pDrHtkyfcsKyfrIESihf tumtuG,frsm;udk 

pDrHoGm;Ekdifa&;twGuf  vufawGYusaom csOf;uyfenf;toHk;jyKjcif;/  

၆၈။ ယခုစီမံကိန္းတြင္ဘဏ္၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၿခြင္းခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားလုံး၀မပါရိွပါ။ 
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ငငငင. . . . အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ဘ႑ာေငြေထာက္ဘ႑ာေငြေထာက္ဘ႑ာေငြေထာက္ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံေပ့ံေပ့ံေပ့ံေရးအစီအစဥ္ရးအစီအစဥ္ရးအစီအစဥ္ရးအစီအစဥ္    

၆၉။ DRD အေနၿဖင့္ေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား 

အစီရင္ခံၿခင္း အပါအ၀င္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥအ၀၀ကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။  ၿမိဳ႕နယ္ 

အဆင့္ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္တုိ႔တြင္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကူညီပံ႔ပုိးမႈ 

အေတြ႕အၾကံဳရိွသည့္  INGO ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုစီအား ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စု 

အဆင့္တို႔တြင္ တစ္ခုစီ ငွားရမ္းသြား မည္ၿဖစ္သည္။ ပါ၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္တ္ုိင္းတြင္ DRD ႐ံုးမွေနၿပီး 

မိမိလက္ရိွ၀န္ထမ္းအင္အားၿဖင့္ပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာ 

အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးအပ္သြားရမည္ ၿဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားအားအၿခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ 

ေၿပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားၿခင္းႏွင့္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွခန္႔အပ္ၿခင္းတုိ႔ၿဖင္ ့ၿဖည္႕တင္းသြားရမည္။  

၇၀။ စီမံကိန္းအေနၿဖင့္သည္ လက္ရိွၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားအား အသုံးၿပဳ 

ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္။ အဆုိပါေကာ္မတီမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးုဌာနမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား  

( က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စီမံကိန္း စသည့္၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ) ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ၿခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးၿခင္း၊ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အ

ထည္ေဖာ္ေပးၿခင္းတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပထမႏွစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံ 

ကိန္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီစီမံခန္႔ခြဲေရးဆပ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳေပးရမည္ ၿဖစ္ၿပီး 

မူလလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ သိသာထင္ရွားစြာေသြဖီၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာမွသာလွ်င္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြ ထပ္မံ 

အတည္ျပဳရမည္။  

၇၁။ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီႏွင့္  ေက်းရြာလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ 

ေက်းလက္စီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ေက်းရြာအဆင့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္တာ၀န္ရိွသည္။ လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူထုစည္း႐ံုး 

ေရးသည္ အဓိကက်သည့္အခ်က္တစ္ခုၿဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ NGO မ်ားအေနၿဖင္ ့ေက်းရြာ အုပ္စု 

ႏွစ္ခုလွ်င္တစ္ေယာက္ႏႈန္းၿဖင္ ့ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားကုိခန္႔အပ္သြားရမည္။ ယင္း လူထုစည္း႐ံုး 

ေရးမွဴးမ်ား၏ပံ႔ပုိးကူညီမႈၿဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီသည္ ေက်းရြာအုပ္စုဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ 

ရန္ပုံေငြရရွိရန္အၿပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား အတည္ၿပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းမ်ား ၾကိဳတင္ 
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ၿပငဆ္င္ၿခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လုိအပ္သလုိၿပင္ဆင္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရန္တာ၀န္ရိွသည္။ DRD အင္ဂ်င္နီယာမ်ား 

သည္ ေက်းရြာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာ 

လုပ္အားေပးမ်ားႏွင့္တ္ုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ားကုိ ၿပင္ဆင္သြားရမည္။ ေက်းရြာ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအစီရင္ခံၿခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ၿခင္း 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ၿဖစ္သည္။  

၇၂။ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၆.၃ သန္းၿဖစ္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ အၿပည္ၿပည္ 

ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွအေၾကြးမေၾကမီေထာက္ပ့ံေငြတုိ႔ၿဖင္႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ၿဖစ္သည္။   

( ဇယား - ၁ ကုိၾကည္႕ပါ။ )  

ဇယား - ၁  စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ) 

အစိတ္အပုိင္းမ်ားအစိတ္အပုိင္းမ်ားအစိတ္အပုိင္းမ်ားအစိတ္အပုိင္းမ်ား    အစုိးရအစုိးရအစုိးရအစုိးရ    IDAIDAIDAIDA    TotalTotalTotalTotal    

အပုိင္း ( ၁ ) လူထုသုိ႔တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေငြ  0.0 52.2 52.2 

အပုိင္း ( ၂ ) ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 0.0 14.1 14.1 

အပုိင္း ( ၃ ) အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္သင္ယူၿခင္း 0.0 1.7 1.7 

အပုိင္း ( ၄ ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအေထာက္အပ့ံ    6.3 12.0 18.3 

အပုိင္း ( ၅ ) အေရးေပၚအေၿခအေနတြငတု္န္႔ၿပန္ၿခင္း 0.0 0.0 0.0 

စုစုေပါင္း စုစုေပါင္း စုစုေပါင္း စုစုေပါင္း     6.36.36.36.3 80.080.080.080.0    86.386.386.386.3    

မွတ္ခ်က္။ အစုိးရ၏ထည္႕၀င္မႈသည္ အစုိးရ၀န္ထမ္းလစာမ်ား၊ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 

႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္အၿခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားၿဖစ္သည္။  

၇၃။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္မေရးထုိးမီ (၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ 

ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္း) အႀကံဳး၀င္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထုတ္ယူ 

သုံးစြဲႏုိင္ရန္ OP 8.00 ၏ စာပုိဒ္ ၇(ဃ)ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၈)သန္းကုိ 

ခြင့္ၿပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ၿပပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံၿခင္းမွရေငြအား 

ၿပန္လည္ေပးအပ္ၿခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင ္အက်ံဳး၀င္သည္ - ႏုိင္ငံတကာ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေခၚယူၿခင္း၊ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံ 

ေပးရန္အတြက္ NGO မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေခၚယူၿခင္း၊ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာအေထာက္အပ့ံေပးရန္အတြက္ NGO မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေခၚယူၿခင္း၊ CDD 
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က်ားမကြန္ယက္အတြက္ အေထာက္အပ့ံေပးရန္အတြက္ NGO မ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားေခၚယူၿခင္း၊ 

DRD ႐ံုးခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္  ႐ုံးသံုးကိရိယာမ်ား၊ 

ပရိေဘာဂမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားအား၀ယ္ယူၿခင္း၊ စီမံကိန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲအား ပရင့္ထုတ္ၿခင္း၊ ကနဦး စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ အစုိးရေထာက္ပ့ံ 

ေငြမ်ား။ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ DRD ကုိ ကနဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ၿဖစ္သည့္ 

ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်းလက္အဆင့္တုိ႔တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားလ်င္ၿမန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစသည္။ DRD 

အေနၿဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 

ရွင္းလင္းေသာ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အသုံးၿပဳၿပီး DRD မွ 

အသုံးၿပဳလုိက္္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံၿခင္းမွရေငြအား ၿပန္လည္ေပးအပ္ၿခင္း 

ေခါင္းစဥ္ အတြင္း ေဘာင္၀င္ေစရန္္တာ၀န္ရိွသည္။ 

ဘ႑ာေရးစီမံဘ႑ာေရးစီမံဘ႑ာေရးစီမံဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခန္႔ခန္႔ခန္႔ခြဲခြဲခြဲခြဲမႈမႈမႈမႈ    

၇၄။ ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအႏၱရာယ္သည္ ၿမင္႕မားသည္။ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

မွာ (၁) မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမလုံေလာက္ၿခင္း - ဌာနတြင္း 

ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကၿဲခင္းကုိယ္တုိင္အားေကာင္းလ်င္ေသာ္မွ ( ၂ ) အလွဴရွင္မ်ားမွလွဴဒါန္းေသာ စီမံကိန္း 

မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း အတြက္အေတြ႕အၾကံဳမရိွၿခင္းႏွင့္ ( ၃ ) ေက်းလက္ 

ေဒသအဆင့္တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးၿခင္းတုိ႔ၿဖစ္သည္။ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားကုိေအာက္ပါအတုိင္း 

ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေအာင္ၿပဳလုပ္ႏ္ုိင္သည္ -  

(က) ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔တြင္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာရိွေသာ ဘ႑ာေရး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲမ်ားၿပဳစုထားၿခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအတြက္ ရုိးရွင္း 

ေသာဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းညႊန္မ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲမ်ားၿပဳစုထားၿခင္း၊ 
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( ခ) တိက်ေသာပြင့္လင္းၿမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ား (သာဓကအားၿဖင့္ စီမံကိန္း 

၏ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားေဖာ္ၿပၿခင္း)၊ မေက်နပ္မႈမ်ား ေၿဖရွင္း 

ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ ရန္ပုံေငြအလဲြသုံးစားၿပဳမႈအား စုံစမ္းသိရိွႏုိင္မည့္ သို႔တည္း မဟုတ္ 

မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီမႈမ်ားပါ၀င္ေသာသတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 

မ်ားႏွင့္တကြၿဖစ္ေသာလူထုသုိ႔ဖြင့္ဟၿခင္းႏွင့္  သတိမူမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းခဲြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မ 

တီမွတဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ၿခင္းမ်ား) ၿပဳစုထားၿခင္း၊ 

( ဂ) DRD ၏လက္ရိွ၀န္ထမ္းမ်ားအား အားၿဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ 

အရည္အေသြးတည္ေဆာက္ေပးေရးအတြက္အရည္အေသြးၿပည့္၀ေသာ ဘ႑ာေရး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရိွၿခင္း၊ 

(ဃ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအား အႏၱရာယ္ကုိ အေၿခခံစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းကုိ ၿပင္ပစာရင္း 

စစ္မ်ားမွ ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ စီမံကိန္းဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ား 

ရွိၿခင္း။ 

၇၅။ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးၿပဳလုိက္သည့္အခါတြင(္ ေနာက္္ဆက္တြဲ ၅ 

- ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေငြေပးေခ်ၿခင္းအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ ) ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီ အစဥ္ 

မ်ားသည္ လက္ခံႏ္ုိင္ဖြယ္ရာအေၿခအေနတြင္ရိွၿခင္းႏွင့္ OP/BP 10.02 (Financial Management) 

ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿပည္႕မီၿခင္း။ 

ေငြေပးေခ်ၿခင္းေငြေပးေခ်ၿခင္းေငြေပးေခ်ၿခင္းေငြေပးေခ်ၿခင္း        

၇၆။ DRD အေနျဖင့္ ဗဟုိဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း(၂)ခုခြဲ၍ ဖြင့္လွစ္ရမည္။ ပထမစာရင္းသည္ (DA-A) 

စီမံကိန္း (ႏုိင္ငံေတာ္ေထာက္ပ့ံေငြ) အပိုင္း(၁)အတြက္ သက္သက္သာအသုံးျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး အပုိင္း ၂မွ ၄ 

အထိအား ဒုတိယစာရင္း(DA-B)မွ သုံးစြဲသြားရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းႏွစ္ခုလုံးအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ 

ဖြင့္လွစ္ရ မည္။ (စီမံကိန္းအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။) ထို႔ျပင္ 
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ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ DRD ဆီသို႔ ေငြလႊရဲျခင္း လြယ္ကူေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းကြပ္ကဲမႈ အသုံးစရိတ္မ်ား 

ကာမိေစရန္အတြက္ DRD အေနျဖင့္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္တုိင္းအတြက္ ေငြစာရင္းတစ္ခုစီ ဖြင့္လွစ္သြား 

ေပးၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေငြစာရင္းမ်ားသုိ႔ ေငြလႊရဲျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဌာနတြင္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကၿဲပီး နည္းလမ္းမ်ားအား စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ သတ္မွတ္ 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ (လႊေဲပးရမည္႔ ေငြပမာဏ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား စာရင္းမ်ား ျပန္လည္ 

ညိွႏိႈင္းျခင္း၊ ၎လက္ထက္တြင္ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။) အပုိဒ္ (၁)အတြက္ 

ရန္ပုံေငြသည္ ေငြ စာရင္း DA-A မွ လႊပုိဲ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု ------အမည္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္ရွိ ေငြစာရင္းသို႔ လႊပုိဲ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုဆီအတြက္ 

သီးျခားေငြစာရင္း တစ္ခုစီဖြင့္လွစ္ရမည္။ 

၇၇။ အေျခခံ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာ ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေပးေခ်ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

DA-A ႏွင့္ DA-B တို႔က (၆)လစာ အသုံးစရိတ္ကို အေျခခံ၍ အမ်ားဆုံးထားရိွရမည့္ ပမာဏ သတ္မွတ္ 

ထားရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြစားရင္းမွေန၍ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ စာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားမွာ စာရင္းခ်ဳပ္ႏွင့္  အသုံးစရိတ္ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ (အပုိဒ္(၁)အတြက္ သီးျခား 

ေရးဆြဲထားေသာ စာရင္းပါရမည္။) သက္ဆုိင္ရာ ေငြစာရင္းမွေန၍ အသုံစရိတ္မ်ား ေပးေခ်ျခင္းအား 

(၃)လ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္တက္ရမည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္ ေပးေခ်ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

တုိက္ရုိက္ေငြေပးေခ်ႏုိင္ၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုထားရမည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ၀ယ္ယူေရးကိစၥမ်ားအား 

DRD အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္ ၀ယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၇၈။ အပုိဒ္ (၁)ေအာက္ရိွ ေဘာင၀္င္ေသာအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ကုန္စၥည္းမ်ား စက္ကိရိယာမ်ား၊ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ေက်းလက္အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ)အတြက္ 

ေထာက္ပ့ံေငြ အသုံးျပဳ ျခင္း  ျဖစ္ရမည္။ ယင္းအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ သတ္မွတ-္-----ပိတ္ရက္မတိုင္မီ 

ျပန္လည္ရွင္းလင္းသြား ရမည္။ အပုိဒ္(၁)ေအာက္မွ အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြလဲႊေျပာင္းျခင္းကုိ 

အစုိးရမွ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲကုိ ေရးဆဲြအတည္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ ယင္းအသုံးစရိတ္အား ဘဏ္အေနၿဖင့္  စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ ထဲတြင္ 
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ပါ၀င္ေသာ ရန္ပုံေငြအသုံးခ်ျခင္းကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတ၏ီ ဘဏ္စာရင္းထသိုဲ႔ 

ရန္ပုံေငြမ်ားလႊေဲျပာင္းေပးၿပီးသည့္ အခါမွသာလွ်င္ ေဘာင၀္င္သည္ဟု သတ္မွတ္မည္။ 

၀၀၀၀ယ္ယူေရးယ္ယူေရးယ္ယူေရးယ္ယူေရး    

၇၉။ စီမံကိန္းအတြက္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီရက္စြပဲါ IBRD 

ေခ်းေငြႏွင့္ IDA ေခ်းေငြမ်ား အတြက္ ၀ယ္ယူေရးဆိုင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား၊ အဆုိပါရက္စြဲပါ IDA 

ေငြေခ်းငွားသူမ်ား၏အႀကံေပးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသြားျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအၿပင္  ဘ႑ာေရး 

သေဘာတူညီခ်က္္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၈၀။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ DRD သည္ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ 

အကူအညီရယူႏုိင္ရန္အတြက္ NGO/အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္တာ၀န္ရိွၿပီး ႐ုံးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ပရိေဘာဂ မ်ား၀ယ္ယူျခင္း အတြက္လည္းတာ၀န္ရိွသည္။ ဤစီမံကိန္း၏ 

ေငြေၾကးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ မတူညီေသာ၀ယ္ယူေရး 

လမ္းစဥ္မ်ား၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးစီမံခ်က္တြင ္ ေဖာ္ျပရမည္။ ၄င္းတုိ႔အားႏွစ္စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ 

လုိအပ္သလုိ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲရမည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမင့္တက္ 

လာေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္အတြက္ 

ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ၀ယ္ယူေရးကိစၥရပ္မ်ားအား DRD အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

အကူအညီျဖင့္ ၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၈၁။ စီမံကိန္း မစတင္မီကပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၀ယ္ယူေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ 

၀ယ္ယူေရး ဆိုင္ရာ Risk မ်ားသည္ ျမင့္မားသည္ဟု ေတြ႕ရိွရသည္။ (အမ်ားျပည္သူ၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာ 

မူေဘာင္မ်ားမရိွျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စြမး္ေဆာင္ရည္နည္း 

မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္) အေသးစိတ္ ၀ယ္ယူေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ (၆) ၀ယ္ယူေရး 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
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ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း    

၈၂။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ရန္ ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္႐ႈေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သြားရမည္။ ယင္း ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၀ယ္ယူေရး၊ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ရြာလုံး 

သုိ႔ အစီရင္ခံသြားေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ပြင့္လင္းၿမင္သာေရးႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈကုိ အားေကာင္း 

ေစသည္။ 

၈၃။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ 

အစီအစဥ္မ်ား ကုိက္ညီမႈမရွိ ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ DRD ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးႏွင့္ ၄င္းတို႔ကုိ 

ကူညီပ့ံပုိးေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လစဥ္စီမံကိန္းတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပုိ႔သြားရန္ 

တာ၀န္ရိွသည္။ (စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား- ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုလမ္းအဆင့္ ေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားေပးမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈမ်ား၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 

ပါ၀င္သည္) 

၈၄။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔တြင္ DRD သည္ စီမံကိန္းတည္ရိွရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ကြပ္ကၿဲခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သြားေရာက္ရမည္။ DRD ႐ံုးခ်ဳပ္သည္ 

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားၾကည့္ရႈသုံးသပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

ဆိုင္ရာၿပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လည္သည့္အခါေၿဖရွင္းၿခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသိေပးၿခင္း 

ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ DRD ႐ံုးခ်ဳပ္အေနျဖင္ ့

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္သုိ႔(၃)လပတ္အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပုိ႔သြားရမည္။ 

၈၅။ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းသက္တမ္းတေလွ်ာက္ အကျဲဖတ္ျခင္း၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလရဲမည္အပ္ုိင္းမ်ားကုိ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရမည္။ ပထမႏွစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

အခ်ိန္ဇယား ေၾကာင္႔ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ အတြက္ အေၿခခံစာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

ေနာင္ကာလမ်ားတြင ္ ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ အမ်ိဳးသားလူမႈစီးပြားစစ္တမ္းေကာက္ျခင္းအား သီးျခား 
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ရန္ပုံေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ခဲ့ပါက စီမံကိန္းႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ယင္းစစ္တမ္းကုိ အေထာက္ 

အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက သီးျခားစစ္တမ္းကုိ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ၿပီး အၿပီးသတ္ 

စစ္တမ္းကုိ  (၆)ႏွစ္ေျမာက္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

၈၆။ စီမံကိန္းအတိအက်ေသာအခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အထူး 

ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(၁) အရည္အေသြးၾကည့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ အကိ်ဳးခံစားရမည့္သူမ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ 

LIFT ႏွင့္ World Bank တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္ 

လူမႈစီးပြားေရးကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအရ အရည္အေသြးအေၿခခံေလ့လာမႈ 

မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တက္ၾကြေသာ လူမ်ိဳးကြဲလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

အထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကုိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္္ရမည္။ 

(၂) နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာေလ့လာမႈ (စီမံကိန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အဦး အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ 

အရည္အေသြး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈ၊ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ 

ကုိက္ညီမႈ)တုိ႔အားျပဳလုပ္သြားရ မည္။ 

အေကာင္အထည္ေဆာအေကာင္အထည္ေဆာအေကာင္အထည္ေဆာအေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္င္ရြက္မႈအစီအစဥ္င္ရြက္မႈအစီအစဥ္င္ရြက္မႈအစီအစဥ္    

၈၇။ လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေထာက္အပ့ံမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

ယင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၉၃ တြင္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီးကတည္းက၊ ပထမဦးဆုံး 

စီမံကိန္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသည္။ WB အေနျဖင့္ အနီးကပ္ Implementation 

Support မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသၿဖင္ ့ စီမံကိန္းအစပ္ုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္ျဖစ္သည္။ DRD သုိ႔ နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံေပးရန္ႏွင့္  ပူးေပါင္း၍  Implementation 

Support ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ပူး၍ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားပါ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစသည္။ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား    

၈၈။ စီမံကိန္း၏ စြန္႔စားျခင္းသက္သာေစမည့္ ဗ်ဴဟာ၏အဓိကအခ်က္သည္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေရးအတြက္  အဆင့္လိုက္ ခ်ဥ္းကပ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကုိ (၆)ႏွစ္တာကာလအခ်ိန္ယူ၍ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္  ဤခ်ဥ္းကပ္နည္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

အတြက္ ေကာင္းမြန္ွ္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိမုိပါမာ ရင္းႏီွးၿမုွဳပ္ႏံွရန္လုိအပ္သည့္ အတြက္ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။  

စ။စ။စ။စ။    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိကအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေသာနည္းလမ္းမ်ားအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေသာနည္းလမ္းမ်ားအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေသာနည္းလမ္းမ်ားအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေသာနည္းလမ္းမ်ား    

၈၉။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ Risk မ်ားသည္ ျမင့္မားသည္။ 

ၾကားၿဖတ္မဟာဗ်ဴဟာမွတ္စုတြင္ ညြန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလ၏ 

အမ်ိဳးအစားႏွင့္အခ်ိန္သည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ဂရုၿပဳရမည္႔ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ၾကားၿဖတ္ 

မဟာဗ်ဴဟာမွတ္စုမွ စီမံကိန္းအတြက ္ တူညီစြာအေရးပါေသာ Risk (၅)ခုကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 

ယင္းတို႔မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အထိမခံေသာအေျခအေန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စထဲားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ မေသခ်ာမေရရာေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခ အေနမ်ား၊ Popular 

Frustation  ႏွင့္ Dissillusionment အေျခအေနသုိ႔ တိုးတက္ဦးတည္ေနေသာ ေမွ်ာ့္လင့္ခ်က္မ်ား 

မ်ားျပားလာျခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာ အစုိးရျပဳျပင္ ေျပာင္းလအဲစီအစဥ္ 

Overreach ျဖစ္ျခင္း၊ (စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား မွားယြင္းးျခင္း (သုိ႔မဟုတ)္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အနိမ့္ျဖင့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥသုိ္႔ ဦးတည္ေနၿခင္း)  

၉၀။ ေနာက္ဆက္တြဲ (၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စီမံကိန္းအလုိက္ Riskမ်ား လည္းရိွသည္။ 

ယင္းတို႔တြင္ World Bank ၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္္္းမ်ားကုိ အစုိးရမွသိရိွမႈနည္းပါးၿခင္း၊ World Bank မွ 

အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ မရင္းႏီွးျခင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ားအား မေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ( အထူးသျဖင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ )၊ အစုိးရမွ ဦးေဆာင္ေသာ 
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ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈစီမံကိန္းမ်ားေပၚတြင္ အယံုအၾကည္နည္းပါးမႈ၊ အထက္မွ ေအာက္သုိ႔ ခုိင္းေစေသာ 

အစဥ္အလာမွ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူျခင္း အစဥ္အလာတုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း။ 

၉၁။ စီမံကိန္းအတြက္အဓိကသက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။ 

(က) DRD သို႔  World Bank မွ နည္းပညာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အကူအညီမ်ား  

ေပးအပ္ျခင္း၊ 

( ခ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္ဌာနအားလုံး၏ အနီးကပ္ပါ၀င္မႈ၊ 

အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ဆ ဲ  World Bank  ၏ လူထုအေၿခၿပဳဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ထံမွသင္ယူျခင္း 

( ဂ) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အကာအကြယ္ႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား စီမံကိန္း 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည္႔ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင ္ အာရံုစုိက္ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူထုပါ၀င္ေရးအားျဖစ္ႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ အားေပး 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(ဃ) Awareness ရရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတိုးတက္မႈ အေျခ 

အေနႏွင့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းဆက္သြယ္အသိေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူထု 

ဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သက္ဆိငု္သူမ်ားပါ၀င္ေစၿခင္း၊ 

( င) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသခံအဆင့္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွ မႈျပဳျခင္း၊ (ႏုိင္ငံေတာ္ေခ်းေငြမ်ား မသံုးစြမီွဲ ရုိးရွင္းၿပည့္စုံေသာ 

စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲကုိ အေျခခံၿပီး)    

ဆ.ဆ.ဆ.ဆ.စီမံကိန္းဘ႑ေငြေတာင္းခံျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစီမံကိန္းဘ႑ေငြေတာင္းခံျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစီမံကိန္းဘ႑ေငြေတာင္းခံျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစီမံကိန္းဘ႑ေငြေတာင္းခံျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊၊၊၊    ေၾကြးက်န္ရိွေသာႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ေၾကြးက်န္ရိွေသာႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ေၾကြးက်န္ရိွေသာႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ေၾကြးက်န္ရိွေသာႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ 

အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေထာက္အပ့ံေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား    

၉၂။ ဤစီမံကိန္းသည္ IDA ၏ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ Replenishment အား(၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ 

Replenishment ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး အသံုးျပဳသည္။ ေၾကြးေဟာင္းမေက်မီ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ 

မူေဘာင္မ်ားအရအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမူေဘာင္တြင္ အေျခအေန (၅)မ်ိဳးပါ၀င္သည္။ 

(၁)အဆိုျပဳ ေထာက္ပ့ံေငြသည္ OP - 2.30 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ (၂၀၀၁ 
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ဇန္န၀ါရီလ) ႏွင့္အညီ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္သည္။ (၂) လူမႈစီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ 

စည္း႐ုံးေရးေျခလွမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ခံရရွိၿခင္းၿဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ သက္ေသျပဳၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ 

ႏွစ္လုိဖြယ္ရာျဖစ္ျခင္း။ (၃) IBRD ႏွင့္ IDA ေၾကြးက်န္မ်ားသည္ မ်ားျပားၿပီး အခ်ိန္ဆြဲ၍ရႏုိင္ 

ေသာ္လည္း ၿပည္တြင္းရင္းၿမစ္မ်ားကုိအသုံးၿပဳၿပီးလြယ္ကူစြာရွင္းလင္းႏုိင္ျခင္းမရွိၿခင္း (၄) အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္ေသာ ဘ႑ာစီး၀င္မႈမ်ား၊ အျခားအကူအညီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ 

မ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ဆျဲဖစ္ၿပီး အျခားေသာေၾကြးရွင္မ်ားမွလည္း ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရး 

အရင္းအၿမစ္မ်ားကုိဆြဲထုတ္မသြားပါဟု သေဘာတူၿခင္း (၅) ပဋိပကၡမ်ားအၿပီး ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံမႈ 

ရင္းၿမစ္မ်ားသည္မလံုေလာက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) မဆီေလ်ာ္ေသာ အကန္႔အသတ္ခ်က္မ်ားျဖင္႕သာ 

ရရွိုႏုိင္ျခင္း။ 

၉၃။ IDA 15 မွ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသျဖင့္ (က) သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ 

အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေၾကြးေဟာင္းမ်ားရွင္းလင္းျခင္း 

ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ထပ္ေလာင္း ေၾကြးၿမီေပးေခ်ေရးေထာက္ပ့ံေငြအား IDA မွ ပ့ံပုိးေပးမည္။ 

(ခ) အထက္ေဖာ္ျပပါ ေၾကြးၿမီ ေဟာင္း မေက်မီ ေခ်းေငြမူေဘာင္သည္ ေျပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္ရိွစြာၿဖင္႕ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (IBRD ႏွင့္ IDA) ၏ဦးစားေပးေၾကြးရွင္အဆင့္အတန္းသည္  အျခားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သာတူညီမ်ွမႈရွိစြာျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ 

အေျခအေနကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿခင္း (ဂ) ေၾကြးၿမီေဟာင္းရွင္းလင္းေရးအေထာက္အပ့ံ ရယူရန္ 

ၿပန္လည္ဆက္သြယ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေၾကြးၿမီေဟာင္းမ်ားမရွင္းႏုိင္မီ ေထာက္ပံ႔ေငြအတြက္ 

ေဘာင္၀င္ၿခင္း ( ဤျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ၊ တုိဂုိႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္း 

ၿပတ္သားစြာ သက္တမ္းတုိးပုိင္ခြင့္ေပးထားသည္။ 

၉၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေၾကြးေဟာင္းမရွင္းလင္းမီ ေထာက္ပ့ံေငြရရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ျပည့္စံုသည္။ 

(က) အထက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေန (၁)အရ အဆိုျပဳေထာက္ပံ့ေငြ၏ တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 

စည္းမ်ဥ္းကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ားသည္ OP -2.30 ႏွင့္ကိုက္ညီသည္၊ 
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(ခ) အထက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေန (၂) အရ အပုိဒ္ (ခ)တြင္ေဖာ္ၿပထားသည့္အတုိင္း 

အစုိးရသည္ လူမႈျပန္လည္ရင္ၾကားေစ႔ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ 

ေရးမ်ားတိုးတက္မႈမ်ားရရိွေစရန္ျဖစ္သည္။ Far- Reaching ျပဳျပင္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 

ျပဳလုပ္သည္၊ 

(ဂ) အထက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေန (၃)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ IDA 

သုိ႔ေၾကြးေဟာင္းမ်ားေပးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂  ၾသဂုတ္လ တြင္ ပမာဏသည္ 

အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ( ၄၀၆.၅ )ရွိလာခ့ဲသည္ (ေထာက္ပံ့ေငြ မပါ 

၀င္ေငြအားလုံး၏ ၁၁.၇%အထိ ျဖစ္သည္)။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနၿဖင့္ ၿပည္တြင္းအရင္း 

အၿမစ္မ်ားကုိ အသုံးၿပဳ၍ ေၾကြးေဟာင္းမ်ားျပန္ဆပ္ရန္  ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မရိွပါ။ 

အဘယ့္ေၾကာင္ဆိုေသာ္ စတင္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလႏဲႈန္းရွင္ စနစ္သစ္အရ 

ႏုိင္ငံျခား သီးျခားအရန္ေငြမ်ား ထားရိွရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေၾကြးမ်ားရွင္းလင္းရန္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လိုအပ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

(၁၀.၆)ဘီလီယံအထိရိွသည္၊ 

(ဃ) အေျခအေန ( ၄ ) အရ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဘ႑ာစီး၀င္မႈမ်ား၊ အျခားအကူ 

အညီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ဆျဲဖစ္ၿပီး 

အျခားေသာ ေၾကြးရွင္မ်ားမွလည္း ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရး အရင္းအၿမစ္မ်ားကိ ု

ဆြဲထုတ္မသြားပါဟု သေဘာတူသည္။ ဤအတုိင္းဆိုပါက World Bank  သည္ ADB 

နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္းၿပီး ေၾကြးၿပီးေဟာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သာတူညီမွ်ေဆာင္ရြက္ 

သြားရန္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ World Bank သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 

ပရဲစ္ကလပ္ အစည္းအေ၀းတြင္လည္း ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္၊ 

(င) ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေန (၅)အရ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေပးအပ္ေသာအကူအညီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 

ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ အတိတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ကာလတုိႏွင့္  

ကာလလတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားသည္ အစုိးရအဆင့္ဆင့္ကိ ု ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး 
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ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တဆက္တည္းပင္ အၿခားေသာရန္ပုံေငြအရင္း 

အျမစ္မ်ားသည္ ယခုစီမံကိန္းက့ဲသို႔ လူထုဗဟိုၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစုိးရ၏ 

သႏၷိဌာန္ခ်ထားမႈကုိလုံေလာက္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

၉၅။ ဤစီမံကိန္းႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ထိေရာက္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရိွပါ။ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ 

ရွိေသာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲသည္ အပုိင္း(၁)လူထုသုိ႔ ေထာက္ပ့ံမည့္ အစုိးရ၏ 

ေထာက္ပ့ံေၾကးေအာက္မွေငြေၾကးေပးေခ်ျခင္းအတြက္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အပုိင္း(၅) 

ေငြေၾကးေပးေခ်မႈသည္ ေအာက္ပါအေၿခအေနမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။ အစုိးရမွ 

(၁)လက္ခံ ႏုိင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနဟု ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္ 

မွလည္း အဆိုပါဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ သေဘာတူညီျခင္း (၂) စီမံကိန္း အပိုင္း (၅)  ေအာက္ရိွ လုပ္ငန္း 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ အကာအကြယ္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပၿပီးျခင္းႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးသေဘာတူညီခ်က္ အစီအစဥ္ (၂) အပိုင္း I.E ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ 

လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေသာအခါ (၃)ဆိုခဲ့ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းႏွင့္အၿခားအရင္းအၿမစ္မ်ားအပါအ၀င္ လံုေလာက္ေသာ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ဘဏ္မွ လက္ခံႏုိင္သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးၿခင္း (၄) အပိုင္း(၅) 

ေအာက္ရိွ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးသေဘာ 

တူညီခ်က္၏ အစီအစဥ္  (၂) အပုိဒ္ I.D ပါသတ္မွတ္မ်ားႏွင့္အညီ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

လက္စြဲ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ၿပီးျခင္း။ 
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ေေေေနာက္ဆက္တဲြ နာက္ဆက္တဲြ နာက္ဆက္တဲြ နာက္ဆက္တဲြ ( ( ( ( ၁ )၁ )၁ )၁ )    စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားအေသးစ္ိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားအေသးစ္ိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားအေသးစ္ိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားအေသးစ္ိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္     

ၿမန္မာၿမန္မာၿမန္မာၿမန္မာ။ ။ ။ ။ လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း    

စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ 

၁။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္သည္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ အေၿခခံ 

အေဆာက္အဦးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လူထုဗဟိုၿပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းၿဖင့္တုိးတက္ရယူခံစားႏုိင္ေစ 

ၿခင္းၿဖင့္အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစရန္၊ ၿဖစ္ေပၚလာႏ္ုိင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေၿခအေန 

မ်ားအား ထိေရာက္လ်င္ၿမန္စြာတုန္႔ၿပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိၿမွင္႕တင္ 

ေပးရန္ၿဖစ္သည္။ ယခုခ်ဥ္းကပ္နည္းၿဖင္႕ရြာသားမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ပါ၀င္ 

စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္စြမ္းအားၿမင္႕တင္ေပးႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ နည္း 

လမ္းမ်ားၿဖင္႕ ရရွိေအာင္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ( ၁ ) ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဖာ္ထုတ္ေသာ 

ေက်းလက္အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးၿမႈပ္ႏံွမႈအား ေငြေၾကးပံ႔ပုိးသြားၿခင္း ( ၂ ) ေဒသ 

အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႕အစည္းအားယင္းတုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာဦးစားေပး 

အစီအစဥ္္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းဆ္ုိင္ရာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းလာေစၿခင္း( ၃ ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္လုံုးတြင္ ေဒသခံလူ႔ 

အဖဲြ႕အစည္းမွ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးၿပီး အထိအခုိက္မခံေသာသူမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ၿခင္း၊ က်ားမမေရြးပါ၀င္ႏ္ုိင္ေစၿခင္း 

မ်ားကုိပုိမုိအားေကာင္းလာေစၿခင္း  

စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္ 

၂။ ဤစီမံကိန္းတြင္ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားသည့္အတုိင္း အစိတ္အပ္ုိင္း ( ၅ ) ခုပါ၀င္ပါသည္။ 

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ၿခင္းစီသည္ တိက်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

စြမ္းအားၿမွင္႕တင္ေပးေရးႏွင့္ က်ားမညီမွ်စြာပါ၀င္ေရးၾကိဳးပမ္းသြားမည္ၿဖစ္သည္။ 

အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း( ( ( ( ၁ ၁ ၁ ၁ ) ) ) ) လူထုလူထုလူထုလူထုသုိ႔သုိ႔သုိ႔သုိ႔တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေတုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေတုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေတုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေငြ ငြ ငြ ငြ ( ( ( ( အေမရိကန္ေဒၚလာ အေမရိကန္ေဒၚလာ အေမရိကန္ေဒၚလာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၅၂၅၂၅၂....၂ ၂ ၂ ၂ သန္း သန္း သန္း သန္း ) ) ) )     

၃။ ဦးစားေပးအေၿခခံအဆင့္အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၄၀ အား 

တစ္စုလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀၀၀ ႏႈန္းၿဖင္ ့ ၃ႏွစ္စာ အေထာက္အပ့ံေပးသြား ပါမည္။ 

အၿခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွေထာက္ပ့ံေသာ လူထုအေၿခၿပဳစီမံကိန္းမ်ားနည္းတူပင္ 
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ဤပမာဏသည္တစ္ႏွစ္လွ်င္ေက်းရြာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ား ( ၂ ) ခုမွ ( ၅ ) ခုအထိ လုံေလာက္စြာ 

ေထာက္ပ့ံေပးသြားႏ္ုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေရအတြက္ႏွင့္ေထာက္ပ့ံသည့္ကာလ 

( ၃ ) ႏွစ္သည္ လူထုအားစြမ္းေဆာင္ ရည္တုိးၿမွင္႕ေပးရန္ႏွင့္ ဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြသုံးစြဲရာတြင္ 

ပြင္႕လင္းၿမင္သာမႈမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈမ်ား ပုိမုိရရွိလာေစသည္။  

pDrHudef;ae&ma&G;cs,fNcif;pDrHudef;ae&ma&G;cs,fNcif;pDrHudef;ae&ma&G;cs,fNcif;pDrHudef;ae&ma&G;cs,fNcif;    

၄။ ေက်း၊ရြာအုပ္စုသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အေၿခခံအဆင့္ၿဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ် 

အားၿဖင္႕ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုတြင္ ေက်းရြာ ( ၅ ) ရြာပါရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ( ၄၃ ) 

ခုပါ၀င္သည္။ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုတြင္လူဦးေရ ၄၀၀၀ ခန္႔ရိွၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ လူဦးေရး ၈၀၀ 

ခန္႔ရိွသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းၿဖင္႕ Economy of Scale 

ရရွိၿပီး တစ္ခ်္ိန္တည္းမွာပင္ ေအာက္ေၿခအဆင့္အထိ ပါ၀င္ေစၿခင္းၿဖင္႕လက္ေတြ႕က်ေစသည္။ 

သာတူညီမွ်မႈရိွေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအားလုံးပါ၀င္ေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။  

၅။ စီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃၀) ၏ ၅%ကုိ ကိုယ္စားၿပဳသည့္  (၁၅ ) ၿမိဳ႕နယ္ 

ပါ၀င္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ဆင္းရ ဲ ႏြမ္းပါးမႈကုိအေၿခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ ပါမည္။ 

(UNDP ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ အၿခားရရိွႏ္ုိင္ေသာ ရင္းၿမစ္မ်ားကုိ အေၿခခံၿပီး ) 

အၿခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေထာက္ပ့ံေငြမရရိွမႈ(ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရိွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုခ်င္း၏ေထာက္ပ့ံမႈကုိ မစဥ္းစားပ ဲ တူညီေသာေထာက္ပ့ံမႈကုိသာအေၿခခံၿပီး)ႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံကိန္းအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

အစုိးရမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ ဦးစားေပးၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ အတည္ျပဳျခင္း၊ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳျခင္း၊ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ကမာၻ႕ဘဏ္သုိ႔တင္ျပ၍ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း ေတာင္းခံသြား 

မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္မႈ ၫႊန္းကိန္းႏွင့္ အစီအစဥ္ကုိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

လက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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၆။ ေက်းရြာအဆင့္စီမံကိန္း စက္၀န္းတြင္ အဆင့္(၄)ဆင့္ ပါ၀င္ပါသည္- (၁) ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 

စီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္း၊ (၂) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ (၃) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ (၄) လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း။ 

Step 1: 1st village 
meeting: project 

orientation, election of 
village volunteers

Step 2: small group 
meetings by Volunteers 

and facilitators 

Step 3: 2nd village 
meeting: 3-year village 

development plan, 
prioritizing proposals, 

election of 
representatives  for 
village tract forum

Step 4: village tract forum 
discusses tract development 

plan, selects sub-projects, 
select finance sub-committee

Step 5: village tract 
development plan 

endorsed by township 
aid management sub-

committeeStep 6: 3rd village meeting: 
discuss results of tract 
forum meeting, select 
village implementation 

committee and 
procurement and 

monitoring sub-committees

Step 7:

implementation 
of sub-projects 

begins

Step 8: periodic village 
meetings: village 
implementation 

committee and monitoring 
sub-committee report 

upon financial and physical 
progress

Step 9: end of cycle social 
audit, open village meeting to 
discuss project; select village 
operations and maintenance 

committee

Step 10: operations 
and maintenance

Preparation and 

Planning Phase

Decision-Making 

Phase

Implementation 

Phase

Operations and 

Maintenance 

Phase

 

ပုံ က၁.၁ ေက်းလက္အဆင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

    စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္    

၇။ aus;&Gmtkyfpkrsm;zGHUNzdK;a&;puf0ef;wGif ( 4 ) qifhyg0ifonf – 

(u) yxrqifh – aus;&Gmvkyftm;ay;rsm;\ulnDrINzifh vlxkpnf;&kH;a&;rSL;rsm;onf 

vlxkyg0iffa&;enf;vrf;rsm;udktoHk;NyKNyD;&Gmol&Gmom;rsm;tm;,if;wdkU\ vkdtyf  

csufrsm; Nznfhqnf;Edkifa&;twGuf vdktyfcsufrsm;? OD;pm;ay;vkyfief;&yfrsm;? 

qif;&JEGrf;yg;olrsm;ESifh txdcdkufrcHEdkifolrsm;yg0ifaomOD;pm;ay;tkyfpkrsm;udk 

azmfxkwfapygrnf? 

( c) 'kwd,taeNzifh aus;&GmtkyfpktpktzJGU aqG;aEG;yGJrsm;rSwpfqifh aus;&Gm\ 

vdktyfcsufESifh aus;&Gmtkyfpk 3 ESpf pDrHudef;rS&&SdEdkifaom axmufyHhaiGudk 

taNccHNyD;aom oufqkdif&maus;&GmzGHUNzdK;a&;tpDtpOfrsm;ESSifh OD;pm;ay; 

vkyfaqmif&rnfhtcsufrsm;udk oHk;oyfoGm;ygrnf/ ,cktpDtpOfonf 
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OD;pm;ay;pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;twGufrnfonf ့tpktzGJUrsm;u tusdK;aus;Zl; 

cHpm;&rnfudkazmfxkwfoGm;ygrnf/ þenf;tm;Nzif့ aus;&GmtkyfpkzGHUNzdK;a&; 

tpDtpOfrsm;wGif trsdK;orD; rsm;uxkwfazmfaomOD;pm;ay;vdktyfcsufrsm;udkk 

aNz&Sif;ay;rnf ့ pDrHudef;vkyfief;cGJ tenf;qHk;wpfckpD yg0ifaeap&ef 

aqmif&Gufygrnf? 

( *) wwd,qifhtaejzifh  NrdKUe,ftultnDpdrHcefYcGJa&;aumfrwDonf aus;&Gm 

tkyfpkzGHUNzdK;a&;tpDtpOftm;  u@tvdkuftpDtpOfrsm;ESifh tjcm;aom 

NrdKUe,ftwGuf  axmufcHrIrsm;ESifhEIdif;,SOfNyD; aus;&Gmtkyfpkwpfckcsif;tvdkuf  

zGH hNzdK;a&;yxrtpD tpOfudk owfrSwfoGm;ygrnf? 

(C) pwkw¦taejzifh  aus;&GmtkyfpkaqG;aEG;yGJrsm;ü  &Gmol&Gmom;rsm;tm;jyefvnf 

today;jcif; jzpfygonf/ aus;&GmtkyfpkzGHhNzdK;a&;tpDtpOfwGif yg0ifaom 

OD;pm;ay; tcsuftvufrsm;eSifhywfoufí tqifrajyrIrsm;&Sdonfhtcg  

aus;&GmtkyfpkaqG;aEG;yGJrsm;taejzifh  ,if;OD;pm;ay; tpDtpOfrsm;udkjyefvnf 

qef;ppfoHk;oyfNyD; jyKjyifa&;qGJxm;aomvkyfief;tpDtpOfudk NrdKUe,f 

tqifhqifhodkY wifjyítwnf jyKcsuf,l&ygrnf/ 

8/ vlxkpnf;½Hk;a&;rSL;rsm;ESifh vkyftm;ay;&Gmom;rsm;onf  &Gmol&Gmom;rsm;ESifhaus;&Gm 

tkyfpkaqG;aEG;yGJrsm;udk vkyfief;tpDtpOfrsm;a&;qGJ&mwGif  tultnDay;&rnf/xdkjyifvnf; 

&Gmolrsm;ESifh&Gmom;rsm;tm; oD;jcm;pDawGUqHkNyD;  4if;wdkY\ vdktyfcsufrsm;ESifh OD;pm;ay; 

csufrsm;udk az:xkwf&rnf/  4if;wdkYtm; aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme½Hk; 

rsm;ESifh NGO rsm;rS yHhydk;ay;oGm;rnfjzpfonf/ jrdKUe,ftultnD pDrHcefUcGJa&;aumfrwD\ 

twGif;a&;rSL;taejzifh  aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme½Hk;onf nSdEIdif;aqmif 

&GufrIrsm; aqmif&Gufay;oGm;&rnf/ 

9/ aus;&GmtkyfpkzGHYNzdK;a&;tpDtpOfrsm;onf  aemufwpfESpfvkyfief;rsm;rprD  ESpfpOf 

oHk;oyfjyKjyifoGm;&rnf/  &Gmom;rsm;ESifhaus;&GmtkyfpkaqG;aEG;yGJrsm;onf 4if;wdkY\ vdk 

tyfcsufESifh  OD;pm;ay;tpDtpOfrsm;udkjyefvnf oHk;oyfnSdEIdif;oGm;rnfjzpfonf/ jrdKUe,f 



 
 

Page 62 of 148 
 

tultnDpDrHcefUcGJa&;aumfrwDonfrlvzGHhNzdK;a&;tpDtpOfESifh odomxif&Sm;pGm uGJvGJ 

rIrsm;udktwnfjyKoGm;&rnf ( odkYwnf;r[kwf) owif;tcsuftvuf&&Sda&; twGuf jyKjyif 

a&;qGJxm;aomtpDtpOfudk&,lxm;&rnf/  jyKjyifa&;qGJxm;aomaus;&Gm tkyfpkzGHhNzdK;a&; 

tpDtpOfESifhywfoufí  rauseyfcsufwpfpHkwpf&may:aygufvmonfh tcgwGif aus;&Gm 

tkyfpkaqG;aEG;yGJrsm;rSwqifh  OD;pm;ay;tpDtpOfrsm;udkjyefvnf oHk;oyfNyD; jyifqifxm; 

aom tpDtpOfudkwifjy&rnf/ 

၁၀။ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ၏ ဘဏ္စာရင္းသုိ႔ ေငြလႊေဲျပာင္းမႈကို (၁) ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ 

သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေသာအခါ၊ (၂) ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီ စီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈ ဆပ္ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ၊ (၃) ယင္းစီမံခ်က္အေပၚ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ 

မရွိေသာအခါ၊ (၄) ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ 

ေထာက္ပ့ံေငြသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာအခါ မွသာျပဳလုပ္ရမည္။ 

aus;&GmpDrHudef;vkyfief;cG Jtaumiftxnfaz:jcif;aus;&GmpDrHudef;vkyfief;cG Jtaumiftxnfaz:jcif;aus;&GmpDrHudef;vkyfief;cG Jtaumiftxnfaz:jcif;aus;&GmpDrHudef;vkyfief;cG Jtaumiftxnfaz:jcif;    

11/ aus;&Gmvkyfief;apmifhMuyfMunfY&SKa&; qyfaumfrwDonf  pDrHudef;vkyfief;cGJrsm; 

taumif txnfaz:&mwGifMuD;Muyfay;&efESifh  uefx½dkufwmrsm;? tvkyform;rsm;udk  

aiGaMu;ay;acscGifhjyK&ef jzpfonf/ aus;&Gm0,f,la&;qyfaumfrwD onf  ukefypönf;rsm;? 

pufud&d,mrsm;tm; aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme½Hk; tif*sifeD,mrsm;\ 

tultnDjzifh 0,f,lay;&efwm0ef&Sdonf/  odkY&mwGifb@ma&;pDrHcefYcGJjcif;ESifh uefx&dkuf 

pmcsKyfcsKyfqdkjcif;rSm  aus;&Gmtkyfpkb@ma&; qyfaumfrwDrsm;\wm0efjzpfonf/ NrdKUe,f 

rsm;&Sd aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme½Hk; tif*sifeD,mrsm;onf pDrHudef;vkyfief;cJG 

enf;ynm'DZdkif;rsm;udk a&;qJGay;oGm;&rnf/   

12/ pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;onf  aus;&GmtkyfpkwpfcktwGif;  wpf&Gmxufruyg0if 

Edkifonf/  aus;&GmtkyfpktpktzGJUonf  4if;ESpfpOf&&SdaomcGJwrf;tm;  rdrdtkyfpkwGif;&Sd 

aus;&Gm wpf&Gm xufruydkrdktusdK;&Sdap&ef aqmif&Guf&rnf/  þvkyfief;pOftwGuf  

aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme½Hk; tif*sifeD,mrsm;onf  aus;&Gmtkyfpk tpktzGJU 

tzGJU0ifrsm;ESifh wdkifyifaqG;aEG;NyD;  pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;udk pDpOf&rnf/  aus;&Gmtkyfpk 
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tpktzGJYrS  pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;udkt wnfjyKay;&rnf/ pDrHudef;vufcH&&Sdonfh aus;&Gm 

rsm;rSBuD;MuyfuGyfuJa&;aumfrwDrsm;onf  pDrHudef;vkyfief;cGJrsm; taumiftxnf az:&ef 

BuD;Muyfay;&rnfjzpfNyD; uefx½dkufwmESifh tvkyform;rsm;udk aiGay;acs&ef wm0ef&Sdonf/ 

13/ pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;onf NrdKUe,fwpfcktwGif; aus;&Gmtkyfpk wpfckxufydkNyD;yg0if 

Edkifonf/ ,if;pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;onf tao;pm;rS tvwfpm;txdNzpfEdkifonf/ 

,if;wdkUtm; aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;OD;pD;Xme tif*sifeD,mrsm;rS NyifqifNyD; NrdKUe,f 

tultnDpDrHcefUcGJa&;qyfaumfrwDrsm;rS twnfNyKNyD; pDrHudef;aqmif&Gufonfh aus;&Gmrsm; 

rS MuD;MuyfuGyfuJa&;qyfaumfrDwDrsm;rS MuD;MuyfuGyfuJonf/ aus;&Gmtkyfpk aqG;aEG;yGJrsm; 

onf ESpfpOfcGifYNyK&&SdaiGtwGif; pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;tm;cGJa0oHk;pGJ&ef oabmwlnDrI 

ay;&rnf/ tu,fírauseyfcsufwpfpHkwpf&mNzpfyGm;cJUygu NrdKUe,ftultnD pDrHcefUcGJa&; 

qyfaumfrwDonf aus;&GmtkyfpkaumfrwDtm; ESpfbufoabmwltaNzwpfck&&Sdatmif 

yHhydk;ay;&rnf/ vlxkpnf;&kH;a&;rSL;rsm;ESifh aus;&Gmvkyftm;ay;rsm;onf pDrHudef;vkyfief;cGJ 

rsm;NyifqifNcif; ESifhMuD;MuyfuGyfuJNcif;wGifulnDyHhydk;ay;&rnf/  

14/ rnfonfhpDrHudef;vkyfief;cGJwGifrqdk aus;&GmvlxkrS aiGom;NzihfNzpfap? tNcm; 

wpfenf;enf;Nzihf NzpfapulnDyHhydk;&efrvdktyfyg/ aus;&GmvlxkrS apwemNzifh vkyftm;ay; 

Ncif;rsm;&SdcJhyguvnf; a'ovkyfcEIef;xm;rsm;udktaNccHNyD; vkyfcay;acs&rnf/ EIef;xm; 

rsm;udk  aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme&kH;rS yHkrSefavhvmoHk;oyfNyD; owfrSwf 

ay;&rnf/  

pDrHudef;vkyfief;cG JpDrHudef;vkyfief;cG JpDrHudef;vkyfief;cG JpDrHudef;vkyfief;cG Jrsm;rsm;rsm;rsm;\\\\tuHtuHtuHtuHssss K;K;K;K;0if0if0if0ifrIrIrIrI    

15/ pDrHudef;pwiftaumiftxnfazmfNyD; yxrESpftwGif;wGif cGifhjyKpm&if;wGifyg0if 

aom pDrHudef;rsm;udkomcGifhjyKoGm;rnfjzpfonf/ ေဒသအဆင့္စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အလြန္နိမ့္က်ၿပီး 

Stakeholder အမ်ားစုမွာ Community Empowerment သေဘာတရားကုိ နားလည္ျခင္းမရွိေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ ေက်းရြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ 

ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ 
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သြားမည္။ vkyf&if;oif,l&aomenf;vrf;udk xda&mufpGmtoHk;csEdkiff&eftwGuf yxrqHk; 

ESpfwGifaqmif&Gufrnfh pDrHudef;rsm;onf ½dk;&Sif;pGm a&;qGJxm;&rnf/ ,if;wdkUwGif jyefvnf 

xlaxmifa&;vkyfief;i,frsm;? owfrSwfyHkpHrsm;udk toHk;NyKxm;aom &yf&GmtajccH 

taqmuftOD;rsm;wdk;csJUjcif;? jyifyrS0,f,ljcif; tenf;yg; qHk;vkyfief;rsm;yg0ifygrnf/ 

yxrqHk;ESpf\cGifhjyKpDrHudef;rsm;tm; Z,m;(u 1-1)wGiffff azmfjyxm;NyD; jznfhpGufñTef;udef; 

rsm;udk Z,m;(u 1-2)wGif azmfjyxm;ygonf/  

Z,m;(u 1Z,m;(u 1Z,m;(u 1Z,m;(u 1----1) yxrESpftwGuf tu1) yxrESpftwGuf tu1) yxrESpftwGuf tu1) yxrESpftwGuf tussss H K;0ifaom pDrHudef;vkyfief;rsm;HK;0ifaom pDrHudef;vkyfief;rsm;HK;0ifaom pDrHudef;vkyfief;rsm;HK;0ifaom pDrHudef;vkyfief;rsm; 

Eligible sub-project categories Clarifications and limitations on eligible categories 

1 Rural health center Rehabilitation or minor extension of existing facilities  

2 School buildings Rehabilitation or minor extension of existing facilities  

3 Rural roads(roads connecting 

villages, and between 

villages and township) 

Rehabilitation or maintenance of existing roads within existing 

alignment, small bridges and culverts 

4 Rural water supply Construction or rehabilitation of deep/shallow well; rainwater 

harvesting; pipelines from natural springs or surface water sources 

5 Rural electrification Solar panel and charge station, pico hydro (<10kw), solar street 

lighting, biogas charge station, diesel generator (<15 kilovolt-amps), 

biomass generator (<15 kilovolt-amps) 

6 Community recreation 

centers 

Rehabilitation or minor extension of existing facilities, including child 

care center, telecommunication center 

7 Rural markets Rehabilitation or minor extension of existing facilities 

8 Small scale irrigation Rehabilitation (<100 hectares) or minor extension of existing facilities 

or new construction (<25 hectares) 

9 Sanitation facility Rehabilitation or minor extension of public latrines, small scale waste 

treatment and disposal facilities, etc. 

 

16/ pDrHudef;'kwd,ESpfESifh usefESpfrsm;wGif aus;&Gmtkyfpkrsm;ürnfonfhzGHUNzdK;a&; vkyfief; 

rqdk aqmif&GufEdkifonf/ Z,m;(u 1-2)wGif azmfjyxm;onfh aiGaMu;axmufyHh&ef 

tusHK;r0ifaom vkyfief;rsm;rStytao;pm;wnfaqmufa&;vkyfief;rsm;vnf; yg0ifonf/  
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Z,m;(u 1Z,m;(u 1Z,m;(u 1Z,m;(u 1----2) 'kwd,ESpfESif h aemufyd kif;2) 'kwd,ESpfESif h aemufyd kif;2) 'kwd,ESpfESif h aemufyd kif;2) 'kwd,ESpfESif h aemufyd kif;    tusHK;r0ifaom pDrHudef;vkyfief;cJ Grsm;tusHK;r0ifaom pDrHudef;vkyfief;cJ Grsm;tusHK;r0ifaom pDrHudef;vkyfief;cJ Grsm;tusHK;r0ifaom pDrHudef;vkyfief;cJ Grsm;    

Sub-projects are not eligible for funding if they: 
1 *)  are not included in the village tract development plan; 

2 *)  exclude the poor or marginalized population groups; 

3 *)  do not provide equal pay for equal work for women and men; 

4 *)  include the payment of compensation for asset loss from the proceeds of the World Bank Grant; 

5  finance private goods; 

6 *)  do not meet the required technical and quality specifications as specified in the project operations 
manual; 

7 *)  have a negative environmental or social impact that cannot be adequately mitigated; 

8 *)  are financed, or scheduled to be financed, by the Government or other development partners; 

9  contain the purchase or use of drugs, military equipment or other potentially dangerous materials 
and equipment; or 

10 *)  are implemented using forced labor. 

*) These criteria also apply to the positive list for year 1. 

 

17/ cGifhrjyKaom pDrHudef;rsm;pm&if;tm; pDrHudef;taumiftxnfazmfa&; vufpGJwGif 

azmfjyxm;ygonf/ tpdk;&ESifh urÇmUbPfwdkYonf &&SdvmcJhaom vkyfief;tawGUtBuHKrsm; 

vufawGU uGif;qif;aqmif&Gufaeaom 0efxrf;rsm;\ tBuHay;csufrsm;tay: tajccHí 

aiGaMu;axmufyHh&ef tusHK;0ifaomvkyfief;rsm;ESifh tusHK;r0ifaomvkyfief;rsm;udk tcg 

tm;avsmfpGm vdktyfovdk jyifqif jznfhpGuf&rnf/ 

pDrHudef;vkyfief;cG JpDrHudef;vkyfief;cG JpDrHudef;vkyfief;cG JpDrHudef;vkyfief;cG Jrsm; taumiftxnfazmfNcif;rsm; taumiftxnfazmfNcif;rsm; taumiftxnfazmfNcif;rsm; taumiftxnfazmfNcif;ESif hESif hESif hESif h    xdef;odrf;Ncif;xdef;odrf;Ncif;xdef;odrf;Ncif;xdef;odrf;Ncif;    

18/ pDrHudef;taumiftxnfazmfa&;vufpGJwGiftwnfNyKNyD;aom pDrHudef;vkyfief;cGJrsm; 

\ taumiftxnfazmfNcif;ESifh xdef;odrf;Ncif;tpDtpOfrsm;vdktyfygonf/ tao;pm; 

NyifqifrIrsm;tm; &Gmom;rsm;rSaqmif&GufoGm;&rnfNzpfNyD; tMuD;pm;NyifqifrIrsm;tm; 

oufqdkif&mNrdKUe,frS Xmeqkdif&mrsm;rSwm0ef,laqmif&GufoGm;&rnfNzpfonf/ vlxk 

pnf;&kH;a&;rSL;rsm;ESifh aus;&Gmvkyftm;ay;rsm;onf taumiftxnfazmfNcif;ESifh xdef;odrf; 

Ncif;aumfrwDrsm; zGJUpnf;a&;ESifh a&&Snfxdef;odrf;a&;twGufa'owGif;tvSL&Sifrsm;\ 

ulnDyHhydkUonfh &efyHkaiGrsm;xlaxmif&eftwGuf aus;&Gmtaumiftxnfazmfa&; 

aumfrwDrsm;udk ulnD aqmif&GufoGm;&rnfNzpfonf/  
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tydkif; ( 2 ) tydkif; ( 2 ) tydkif; ( 2 ) tydkif; ( 2 ) ulnDaxmufyHhulnDaxmufyHhulnDaxmufyHhulnDaxmufyHh Ncif;Ncif;Ncif;Ncif;ESif hESif hESif hESif hpGrf;aqmifpGrf;aqmifpGrf;aqmifpGrf;aqmif&nfzG HUNzdK;&nfzG HUNzdK;&nfzG HUNzdK;&nfzG HUNzdK;wdk;wufa&;wdk;wufa&;wdk;wufa&;wdk;wufa&;    ( tar&duef ( tar&duef ( tar&duef ( tar&duef 

a':vm 14.a':vm 14.a':vm 14.a':vm 14.2222    oef; )oef; )oef; )oef; )    

19/ rnfonfhtaNctaewGifrqdk a'oqdkif&mpnf;&kH;a&;ESifh pGrf;aqmif&nfzGHUNzdK; 

wdk;wufa&;onf    vlxktaNcNyKzGHUNzdK;a&;trsdK;om;pDrHudef; atmifNrif&eftwGuf t"du 

tusqHk;Nzpfonf/ ,if;t,ltqonf NrefrmEdkifiHuJUodkUaom taNccHtqifhwGif zGHUNzdK;a&; 

twGuffffffff fqkH;NzwfcsufcsydkifcGifUr&Sd aomEdkifiHtwGufydkrkdrSefuefaeayonf/ xdkUaMumifUvnf; 

þpDrHudef;taeNzifh azmfNyygudpö&yf rsm;wGif tcdkiftrm&if;ESSD;jr§KyfESHoGm;rnfNzpfonf – 

(u) vlxktaNcNyKzGHUNzdK;a&;vkyfief;rsm;wGif tawGUtMuKH&Sdaom zGHUNzdK;a&;tzGJU 

tpnf;rsm;rS NynfaxmifpktqifhESifh NrdKUe,ftqifhwGif aus;vufa'ozGHUNzdK; 

wdk;wufa&;OD;pD;Xmetm; enf;ynmydkif;qdkif&mESifh tzGJUtpnf;ykdif;qdkif&m 

taxmuftyHhrsm;yHhydk;ay;Ncif;? 

( c) pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;taumiftxnfazmfNcif;? aus;&GmtkyfpkaqG;aEG;yGJrsm;ESifh 

aus;&Gmtaumiftxnfazmfa&; aumfrwDrsm;tm; yHhydk;ay;&eftwGufvlxk 

pnf;½Hk;a&;rSL;rsm;iSm;&rf;ay;Ncif;? 

( *) rauseyfrIwdkifMum;csuf ,EÅ&m;wpfckxlaxmifjcif;ESifh taumiftxnf 

azmfjcif;/ txl;ojzifh ½dk;&Sif;vG,fulrI? vufawGUtoHk;csEdkifrIESifh vHkNcHKrIwdkYudk 

OD;pm;ay;pOf;pm;oGm;&rnf/ ,if;,EÅ&m;wGif tvkyform;rsm;iSm;&rf;oHk;pJGrI 

tay: apmifhMuyfMunfh½Ijcif;rsm;vnf;yg0ifonf? 

(C) pDrHudef;ESifh pDrHudef;vkyfief;cGJrsm;pDrHcefUcGJNcif;? b@ma&;pDrHcefUcGJNcif;ESifh 

0,f,la&;udpö&yfrsm;? yl;aygif;aqmif&Gufa&;? enf;ynmydkif;vufpGJrsm; 

(ywf0ef;usif xdef;odrf;a&;pHuk'frsm;)? Nzpfay:vmEdkifaom obm0ywf0ef; 

usifESifh vlrIxdcdkuf rIrsm;qef;ppfNcif;ESifh avsmhyg;oufomapNcif;udpö&yfrsm;? 

MuD;MuyfuGyfuJNcif;ESifh tuJNzwfNcif;? qufoG,fa&;? yGifUvif;NrifomrI 

&Sda&;ESifh wm0ef,lrI? urÇmUbPf \tvGJoHk;pm;NyKvkyfrIESifh t*wdvdkufpm;rI 
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vrf;nTefrsm;? aNr,mvSL'gef;rIrsm;ESifhusm;rnDrSsrI&Sda&;wdkUtwGuf vdktyf 

aomavhusifhoifMum;ay;a&;ud&d,mrsm;zGHUNzdK;a&;? 

( i) NrdKUe,ftqifh? Nynfe,ftqifhESifh Nynfaxmifpktqifh Xmeqdkif&m0efxrf;rsm; 

ESifhwuGaus;&Gmvkyfief; taumiftxnffazmfa&;aumfrwD? aus;&Gmtkyfpktpk 

tzGJU tzGJU0ifrsm;twGufpOfqufrNywfavhusifhoifMum;ay;a&;tpDtpOfrsm;? 

( p) vlxkpnf;&kH;a&;rSL;rsm;ESifh aus;&Gmvkyftm;ay;rsm;? aus;vufa'ozGHUNzdK; 

wdk;wufa&;OD;pD;XmerS tif*sifeD,mrsm;tm;avhusifhoifMum;ay;Ncif;? xyfrH 

oifMum;ay;Ncif;rsm;/ 

20/ pGrf;aqmif&nfjr§ifhwifa&;qdkif&m tajccHtcsufrsm;udk pDrHudef;taumiftxnf 

azmfa&;vufpJGwGif azmfjyxm;&rnf/ ,if;vufpJGudk urÇmhbPf\ tultnDjzifh aus;vuf 

a'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;XmerS jyifqif&rnf/ ,if;vufpJGpmapmifudk jrefrm bmomodkY 

jyefqdk&rnf/ tqifhwdkif;wGif zGifhvSpfydkYcs&rnfh oifwef;rsm;ESifhywfoufí oifMum;a&; 

pmapmifrsm;udk aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme\ ulnDrIjzifh ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

တြင္ငွားရမ္းမည့္ NGO/Firm မွ ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်မည့္ 

သင္တန္းမ်ားသည္ ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာေဒသသုံးဘာသာစကားသုိ႔ ျပန္ဆုိရမည္။ 

ပထမအဆင့္တြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ NGO/Firm တုိ႔သည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန 

၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လက္စြဲစာေစာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ 

ပုိ႔ခ်ေပးရမည္။ 

၂၁။ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ စီမံကိန္းစတင္သည့္ ကနဦးလမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ NGO/Firm၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 

ေရးဦးစီးဌာနရိွ CDD အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန 

၀န္ထမ္းမ်ားကုိ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးႏွင့္ NGO/Firm တုိ႔သည္ လူထု 

စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားကုိ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးရမည္။ ယင္းကုိ ေက်းရြာအဆင့္ စီမံခ်က္စက၀္န္း၏ 

ပထမအဆင့္(ပထမဆုံးေက်းရြာအစည္းအေ၀း)တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 
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တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ NGO/Firm ႏွင့္ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးတုိ႔သည္ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ၾကသည့္ ေက်းရြာေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ 

ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ 

ဆပ္ေကာ္မတီအသီးသီးတို႔မွ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္အလုိက္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ် 

ေပးရမည္။  

၂၂။ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ႏွင့္ လုိအပ္သလုိေဆာင္ရြက္ေပးရမည္(လူထု 

တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေငြ စတင္ခ်ိန္မတုိင္မီ သင္တန္းသစ္မ်ားပုိ႔ခ်ျခင္းအပါအ၀င)္။ ဤက့ဲသုိ႔ 

လူ႔အရင္းအျမစ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏႈံမႈသည္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 

အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကနဦး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးကာလသည္ ေဒသ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ 

မူတည္၍ (၃)လမွ (၆)လခန္႔အထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။ ဤအစပုိင္းေႏွးေကြးမႈသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွၿပီး 

စီမံကိန္းအတြက္ ေငြလဲႊေျပာင္းမႈတြင္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွမႈကုိ 

NGOs/Firms ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရမည္။ သင္တန္းကိစၥ 

ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခန္႔မွန္းအေမရိကန္ေဒၚလာ(၇) သိန္းကုိ သုံးစဲြႏုိင္သည္။    

tydkif; ( 3 ) todOmPfynm tydkif; ( 3 ) todOmPfynm tydkif; ( 3 ) todOmPfynm tydkif; ( 3 ) todOmPfynm ESif hESif hESif hESif hoif,lNcif; ( tar&duef a':vm 1.oif,lNcif; ( tar&duef a':vm 1.oif,lNcif; ( tar&duef a':vm 1.oif,lNcif; ( tar&duef a':vm 1.8888    oef; )oef; )oef; )oef; )    

၂၃/ pDrHudef;onf xyfzefwvJvJtoHk;NyKEdkfifa&;ESifh tcsdK;tpm;nDrSsrI&Sda&;wdkUtwGuf 

NrefrmEdkifiH\zGHUNzdK;wdk;wufa&;twGuf enf;vrf;opfudk&SmazGoGm;rnfNzpfonf/ þ&nf 

&G,fcsufaygufaNrmufatmifNrifEdkfifa&;twGuf pDrHudef;taeNzifU todOmPfynmrsm; 

zefwD;ay;Ncif;ESifh oif,la&;rsm;tm; pDrHudef;ESifhoufqdkifolrsm;twGuf aqmif&GufoGm; 

rnfNzpfonf/ aiGaMu;axmufyHhrnfh vkyfief;aqmifwmrsm;wGif tNyeftvSef avUvma&; 

c&D;pOfrsm;? aqG;aEG;yGJrsm;ESifh zGHUNzdK;a&;aps;uGufrsm;zefwD;Ncif;Nzpfonff/  

24/ aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&; OD;pD;Xme taeNzifU trsdK;pHkvifaom tNyeftvSef 

avUvma&;c&D;pOfrsm; pDpOfoGm;rnfNzpfygonf/ ,if;wdkUwGifXmeqkdif&m0efxrf;rsm;ESifh 

aus;&Gmtkyfpk tpktzGJU0ifrsm;tMum; tNyeftvSefavUvmoif,lNcif; aqmif&GufoGm; 
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Edkif&ef twGufaus;&Gmtkyfpkrsm;ESifh NrdKUe,frsm;tMum; tNyeftvSefavUvm a&;c&D;pOfrsm; 

yg0ifygrnf/ xdkUNyif pDrHudef;ESifhoufqdkifolrsm;tm; NrefrmEdkifiHtwGif;&Sd vlxktaNcNyK 

zGHUNzdK;a&;vkyfief;rsmtm;oGm;a&mufavUvmapNcif;ESifh aemufqHk;taeNzifU pDrHudef;ESifh 

oufqdkifolrsm; tm;tmqD,HEkdifiHrsm;&Sd vlxktaNcNyKzGHUNzdK;a&;vkyfief;rsm;tm;oGm;a&muf 

avhvmapNcif;rsm;yg0ifygrnf/ ,if;c&D;pOfrsm;onf pDrHudef;ESifhoufqdkifolrsm;tm; 

csOf;uyfyHk enf;vrf;rsm;\wlnDrIrsm;? rwlnDrIrsm;tm;od&Sdem;vnfaprnfNzpfNyD; ,if;wdkU\ 

vkyfief;pGrf;aqmif&nfrsm; wdk;wufvmaprnfNzpfonff/ xdkNhyif pDrHudef;yHkpHNyKNcif;ESifh 

taumiftxnfazmfNcif;twGuf wdk;wufaqmif&GufEdkifrnf ့ enf;vrf;rsm;udk tMuHKNyKoGm; 

EdkifrnfNzpffff ffonf/  

25/ NrefrmEdkifiHtwGuf þuJUodkU aumif;rGefaomcsOf;uyfyHk enf;pepfrsm;aMumifU 

pOfqufrNywf today;pum;0dkif;rsm;vdktyfaeygonf/ pDrHudef;ESifh wdkuf&dkufoufqdkifrI 

r&SdbJ tNcm;aomenf; wpfenf;enf;Nzif ့ taxmuftulNyKonfu့@wGif yg0ifaom 

tpdk;&wm0ef&Sdolrsm;twGuf oif,lrIrsm;NyKvkyfEdkif&ef pDpOfay;&rnfNzpfygonf/ tkyfcsKyfrI 

ESifh t*wdvdkufpm;rIwdkufzsufa&; enf;vrf;rsm;yg0ifaom pDdrHudef;taumiftxnf 

azmfNcif;rS&&Sdaomoifcef;pmrsm;udk rSsa0Edkif&ef twGufESifh  vlxkzGHUNzdK;a&;vkyfief;rsm;wGif 

tpdk;&r[kwfonfUtzGJUtpnf;rsm;ESifh awGUqHkaqG;aEG;yGJrsm; NyKvkyfEdkif&ef ae&mwpfck 

zefwD;ay;Edkif&eftwGuf  aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme taeNzifh vlxktpnf; 

ta0;rsm; ( oufqdkifolrsm;\tuJNzwfcsuf )udkEdkifiHESifhwpf0Srf;wGifusif;yNyKvkyf ay;oGm; 

&rnfNzpfonf/  

26/ EdkifiHESifht0Srf;wGifzGHUNzdK;a&;aps;uGuftm;ESpfpOfNyKvkyfoGm;&rnfNzpfonf/ aus;vuf 

a'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;XmeESifh urÇmb့PfwdkUonf aqG;aEG;&rnf ့taMumif;t&mudk 

azmfxkwfoGm;&rnf Nzpfonf/( Oyrmtm;NzifU – vlrIyg0ifa&;? wm0ef,lrIESifh usm;rcGJNcm; 

Ncif;wdkufzsufa&;udpörsm;) tpdk;&udk,fpm;vS,frsm;ESifh tpdk;&r[kwfaom tzGJUtpnf;rsm;rS 

udk,fpm;vS,frsm; yg0ifaomaumfrwDwpfckzGJUpnf;NyD; taumif;qHk;aom wDxGifqef;opfrI 

rsm; yg0ifonfh vlxkA[kdNyKenf;vrf;rsm;udk qkcsD;NrSifUoGm;&rnfNzpfonf/  
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27/ xdkUNyifvnf; vlxktaNcNyKzGHUNzdK;a&;vkyfief;rsm;aqmif&Guf&ef usm;rcGJNcm;qufqH 

rIqdkif&m wdkufzsufa&;uGef,ufwpfckwnfaxmifEdkifNyD; trsdK;orD;rsm;\ tcef;u@udkjrSifU 

wifoGm;Edkifrnf Nzpfonf/ ,if;uGef,ufwGif usm;rcGJNcm;qufqHrIqdkif&m NrdKUe,ftqifh 

t"duyk*¾dKvfrsm;yg0ifNyD; aus;&Gmtkyfpk aqG;aEG;yGJtzGJU0ifrsm;?vlxkpnf;&kH;a&;rSL;rsm;? ouf 

qdkif&mXmeqdkif&m wm0ef&Sdolrsm;? aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;OD;pD;XmerS wm0ef&Sdolrsm;? 

vlrIa&;tzGJUtpnf;rsm;rS yk*dKvfrsm;yg0ifygrnf/ ,if;uGef,ufonf vlrIuGef,uf 

zGJUpnf;Ncif;? pDrHudef;taumiftxnfazmfNcif;? pGrf;aqmif&nfjr§ifUwiffffff ffff fffay;Ncif;rS &&Sdaom 

oifcef;pmrsm;rQa0Ncif;? owif;tcsuftvufrsm;ydkrdk&&SdvmapNcif;ESifh ,HkMunfrIrsm;ydkrdk&&Sd 

vmapNcif;rsm;udkNzpfxGef;apygonf/ aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;XmeESifh vlrI0ef 

xrf;OD;pD;Xme yl;aygif;NyD; usm;rcGJNcm;rIqdkif&m tpnf;ta0;rsm; yHkrSefusif;yoGm;rnfNzpf 

ygonf/ þpDrHudef;onf usm;rcGJNcm;qufqHrIqdkif&muGef,ufESifh tNcm;oufqkdifolrsm; 

tMum; rl0g'ESifh taumiftxnfazmfa&;qdkif&maqG;aEG;yGJrsm;twGuf oifcef;pmaumif; 

rsm;qdkif&mtpD&ifcHpmrsm;xkwfNyefa&;twGuf axmufyHhoGm;rnfNzpfonff/ 

tydkif;( 4 )tydkif;( 4 )tydkif;( 4 )tydkif;( 4 )taumiftxnfazmfa&;axmuftaumiftxnfazmfa&;axmuftaumiftxnfazmfa&;axmuftaumiftxnfazmfa&;axmufyHhyH hyH hyH h Ncif;(tar&duefNcif;(tar&duefNcif;(tar&duefNcif;(tar&duefa':vm 11a':vm 11a':vm 11a':vm 11....8888    oef; )oef; )oef; )oef; )    

28/ þtydkif;onf NrdKUe,ftqifhESifhNynfaxmifpktqifh aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wuf 

a&;OD;pD;Xme\ pDrHudef;pDrHcefUcGJrItwGuf ukefusp&dwfrsm;ukd axmufyHhoGm;rnfNzpfonf/ 

,if;p&dwfrsm;wGif 0efxrf;ESifhvkyfief;vnfywfp&dwfrsm;? ukefpnfESifhMuD;MuyfuGyfuJa&;ESifh 

tuJNzwfa&;twGuftMuHay;0efaqmifrIrsm;? tpD&ifcHNcif;ESifh qufoG,fa&;udpö&yfrsm;? 

pDrHudef;taumiftxnfazmfNcif;twGuf pDrHcefUcGJa&;ESifho,f,lydkUaqmifa&;qdkif&mtaxmuf 

tyHhrsm;yg0ifonf/ xdkUNyifatmufazmfNyygudpö&yfrsm;twGufvnf; axmufyHhoGm;ygrnf – 

(u) Nynfaxmifpkpm&if;ppfcsKyf&kkH;rS wpfqifhESpfpOf aus;&Gmtkyfpkrsm;tm;b@ma&; 

pm&if;ppfaq;Ncif; oD;Ncm;vGwfvyfpGmaqmif&GufoGm;ygrnf? 

( c) pDrHudef;\taxmuftyHhNzifh taumiftxnfazmfaom NrdKUNyvkyfief;rsm;t&nf 

taoG;Nynfh0a&;twGuf enf;ynmydkif;qdkif&mppffaq;Ncif;rsm;twGuf ukefus 

p&dwfrsm; axmufyHhoGm;ygrnf/ 
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tydkif;( 5  )tydkif;( 5  )tydkif;( 5  )tydkif;( 5  )ta&;ay:taNctaeta&;ay:taNctaeta&;ay:taNctaeta&;ay:taNctaewkefYwkef Ywkef Ywkef Y NyefNcif;NyefNcif;NyefNcif;NyefNcif;( tar&duef a':vm 0.0 oef; )( tar&duef a':vm 0.0 oef; )( tar&duef a':vm 0.0 oef; )( tar&duef a':vm 0.0 oef; )    

29/ þtykdif;tm; ( 0 ) owfrSwfxm;Ncif;rSm obm0ab;tEÅ&,frsm;? ta&;ay: t 

aNctaersm;? Nyif;xefaom obm0ab;rsm;Nzpfay:onfhtcg axmufyHhay;Edkif&ef vdktyf 

onfhtcg tNcm;tydkif;rsm;rS tvsiftNrefa&TUaNymif;oHk;pGJoGm;Edkif&eftwGufNzpfonf/ 

þtykdif;yg udpörsm;twGufaiGaMu;ay;acsrIrsm;onf pmydk'fcGJ ( q ) wGifazmfNy 

xm;ygonf/ &efyHkaiGpD;qif;rIESifh Nyefvnfay;acsNcif;tpDtpOfrsm;tm; NzpfEdkifaNctaNc 

taersm;Nzpfay:vmrSomvQif qHk;Nzwf&rnfNzpfonf/  

က်ားမညီမွ်က်ားမညီမွ်က်ားမညီမွ်က်ားမညီမွ်မႈမႈမႈမႈႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးၿမင္႕ေစၿခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးၿမင္႕ေစၿခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးၿမင္႕ေစၿခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးၿမင္႕ေစၿခင္း    

၃၀။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားယင္းတုိ႔၏ မသဘာ၀အရလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ေစၿခင္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏လူမႈစီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿခင္းတြင္ 

ပါ၀င္ႏ္ုိင္စြမ္းကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ မ်ိဳးပြားႏိုင္သည့္အရြယ္မ်ား၊ စြမ္းအားတုိးၿမွင္႕ေစၿခင္းႏွင့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အားက်ားမအေၿခခံေသာ မညီမွ်မႈမ်ားကုိဆန္းစစ္သည္႔  ၂၀၁၁ 

က်ားမမညီမွ်မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ားအရၿမန္မာႏု္ိင္ငံသည္ ၁၄၆ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၉၆ ရရိွခဲ့ၿပီး လာအုိမွ ၉၉ 

ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားမွ ၁၀၇ အသီးသီးရရွခိဲသ့ည္။ ေယဘုယ်အားၿဖင္႕ က်ားမမညီမွွ်မႈမ်ားသည္ 

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္မ်ားတြင္ တုိးတက္လာခ့ဲသည္။ လူသားဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ 

စီးပြားေရးအခြင္အ့လမ္းႏွင့္  ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခြင္ ့တုိ႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနဆၿဲဖစ္သည္။  

၃၁။  စီမံကိန္းအေနၿဖင္႕က်ားမမညီမွ်မႈႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးၿမင္႕ေစၿခင္းအား 

အားေပးရန္အတြက္ စီမံကိန္းပုံစံ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အရည္အေသြးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အသိဥာဏ္ 

ပညာမ်ားမွ်ေ၀ၿခင္းတစ္ေလ်ာက္လုံး ယင္း က်ားမညီမွ်မႈကိစၥရပ္အား ပါ၀င္ေန ေစရန္စီစဥ္ထားသည္။ 

အက်ိဳးစီးပြားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွွွွွွွွွွင္႕ ရပ္ရြာလူထု သုေတသနကြင္းဆင္း 

ေလ့လာမႈမ်ားအရ၄င္း၊ ရိွၿပီးသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအရ၄င္း၊ က်ားမအသိေပးနည္းလမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္တုိးၿမင့္ေစၿခင္း အေထာက္အကူမ်ားအား စီမံကိန္းတြင္ထည့္သြင္းသြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။ ယင္းနည္းလမ္းအသုံးၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားၿပီး စီမံကိန္းမွရရွိလာေသာအက်ိဳးအၿမတ္မ်ားအား က်ားမညီမွ်စြာခံစား ေစရမည္ၿဖစ္သည္။ 
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တဆက္တည္းပင္ က်ားမခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥအားစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

လက္စြဲတြင္ထည့္သြင္း ေဖာ္ၿပသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစုိးရ၏ 

ကုိယ္စားၿဖစ္ေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ 

ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ DRD ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စီမံကိန္းအတြက္ က်ားမခြဲၿခားၿခင္းဆုိင္ရာ 

မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားေပးသြားရမည္။  

၃၂။ စီမံက္ိန္းေအာက္ရိွ က်ားမညီမွ်မႈႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးၿမင့္ေစၿခင္း 

နည္းလမ္းမ်ားတြင ္ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည္ - 

(က)  ေက်းရြာအဆင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာ 

ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ က်ားမခြဲၿခားၿပီး အစည္းအေ၀းမ်ားၿပဳလုပ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား အတြက္ 

အလုပ္မ်ားတြင ္ တူညီေသာအလုပ္အတြက္ က်ားမမခြဲၿခားပ ဲ တူညီေသာလုပ္ခမ်ား 

ေပးရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအကာ 

အကြယ္မ်ား ဆန္းစစ္ၿခင္းတြင္လည္း ယင္းအယူအဆကုိ ထည့္သြင္း သြားရမည္။ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား အတြက္အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်ားမခြဲၿခားၿခင္း 

ဆုိင္ရာအၿမင္မ်ား၊ က်ားမ ခြဲၿခားၿခင္းႏွင့္သက္ဆို္င္ေသာ အဆုိၿပဳလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား 

အေနၿဖင့္ ေက်းရြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကုိ ကန္႔သတ္မႈမရွိေစေရးႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ခြင္ရ့ရွိေရးတုိ႔ကုိ 

ခုိုင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္၊  

( ခ) ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္၊ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္၀က္ပါ၀င္ေသာ  

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတအီား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦိးစားေပးလုိအပ္ခ်က္ကုိအေၿခခံသည့္ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားတစ္ခုစီအား အနည္းဆုံး တစ္ခုစီႏွစ္စဥ္ပါ၀င္္သြားေစေရး ပ့ံပုိး 

ေပးရန္တာ၀န္ရိွသည္။ ယင္းစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအား စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္း 
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အခ်က္အလက္စနစ္တြင္ မွတ္တမ္းသြင္းထားရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ 

မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ႏ္ုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္၊ 

( ဂ) ျမိဳ႕နယ္အဆင့္။ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီေပးေရး 

စီမံခန္႔ခြဲေရးဆပ္ေကာ္မတီအား ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ အတည္မၿပဳမီတြင ္

က်ားမခြဲၿခားၿခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ထည္႕သြင္းစဥ္းစားထားၿခင္းရွိမရွိ ဆန္းစစ္သြားရန္ 

အၾကံေပးသြားရမည္။ ထို႔ၿပင္ လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား 

အားကူညီေပးၿပီး အကာအကြယ္ဆန္းစစ္ၿခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္္ရပ္အၿဖစ္ စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းခဲြမ်ား၏ Gender Sensitivity အားသုံးသပ္သြားရမည္။ က်ားမညီမွ်မႈႏွင့္  

ေပၚေပါက္လာမည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေၿဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားေကာင္းေစရန္္္္္ 

တုိးတက္မႈအေၿခအေနအား ေဆြးေႏြးေရး အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ Gender 

ကိစၥရပ္မ်ားအား လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအတြက္ DRD မွ ၿပဳလုပ္ေပးေသာ 

အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားရမည္၊ 

(ဃ) ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္။ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ စီမံကိ္န္းအဆင့္တုိင္းတြင္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင္႕တင္ေရးကူပ့ံမႈအတြက္ က်ားမခြဲၿခားမႈအၿမင္ 

မ်ားကုိ သံုးသပ္ရန္အတြက္ ဒုတိယ Focal Point အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ 

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လူသားဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ 

စီးပြားေရးအခြင္အ့လမ္းႏွင့္  ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခြင့္မ်ားတြင္ က်ားမညီမွမႈ၏ အားေပး 

မႈအေပၚစီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ၿခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳၿခင္းတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ားပါ၀င္ခြင့္ကို သိရိွႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း 

ဦးစီးဌာန၏ Gender Focal Point သည္ CDD Gender ကြန္ယက္ကိ ု စုစည္းရမည္။ 

ထုိ႔ၿပင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ စီမံကိန္းမွၿပဳစုေသာ Gender မွတ္စုမ်ား၊ 

အစီရင္ခံစာမ်ားအားသုံးသပ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ တင္ျပသြားရမည္။ 
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၃၃။ စီမံကိန္း၏  Gender Impact အားေကာင္းေစရန္အတြက္ အားေကာင္းေသာ အရည္ 

အေသြးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အသိဥာဏ္ပညာမ်ားမွ်ေ၀ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား ထည့္သြင္းသြားရမည္။  

DRD သည္အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ NGO မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား Gender ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး 

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္ေသာနညး္ပညာအေထာက္အကူေပးသြားရမည္ ( ၁ ) Gender Training 

လက္စြဲၿပဳစုၿခင္းႏွင့္ CDD Gender Network အပါအ၀င္ အဆင့္အတန္းအားလုံးရိွ စီမံကိန္း၀န္ထမ္း 

မ်ားအား သင္တန္းေပးၿခင္း၊ အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္ေပးၿခင္းမ်ား ( ၂ ) သီးၿခား Gender ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

အတည္ၿပဳၿပီးမူ၀ါဒစကား၀ိုင္းမ်ားအတြက္ အစုိးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏ္ုိင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမွတ္စုမ်ား၊ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္သြားၿခင္း ( ၃ ) ကြင္းဆင့္ေလ့လာမႈမ်ားစီစဥ္သြားၿခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း 

၀န္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား သင္ခန္းစာမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမ်ွေ၀သင္ယူေရး 

ခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္သြားၿခင္း ( ၄ ) စီမံကိန္း၏ Gender ညႊန္းကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သီးၿခားစီ 

ၿဖစ္ေနေသာအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရန္ႏွင့္ ေၿခရာေကာက္ၿခင္းအတြက္ေထာက္ပ့ံေပးၿခင္း။ 

ထုိ႔ၿပင ္အနည္းဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္တစ္ခု၏ အေၾကာင္းအရာသည္ “က်ားမ ခြဲၿခားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” တုိ႔ 

ၿဖစ္သင့္သည္။  
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ေနာက္္ဆက္တြဲ ( ၂ ) ရလာဒ္မူေဘာင္ႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳၿခင္း  
 

ၿမန္မာ - လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသား စီမံကိန္း 
 

စီမံကိန္းဖြ႔ံ ၿဖိဳးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္ 
စီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္မွာ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာလူ႔႔အဖြဲ႔  အစည္းကို အေၿခခံ ေက်းလက္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင္႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အား ၿပည္သူအေၿခၿပဳစနစ္ၿဖင္႕ တိုးတက္ရယူသံုးစြဲ ႏိုင္္္္္္္္္္္္္ေစၿပီး 
အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ား ရရွိေစရန္ႏွင္ ့ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာေဘး အႏၱရာယ္မ်ား၊ အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ားတြင္အစိုးရ၏လ်င္ၿမန္ထိေရာက္စြာ တုန္႔ၿပန္ႏိုင္စြမ္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ၿဖစ္သည္။     

 

စီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရည္မွန္း 
ခ်က္ရလာဒ္ညႊန္းကိန္းမ်ား    Co

re
Co
re

Co
re

Co
re
    

ေရ

တြက္

ပံ ု

အေၿခ

ခ ံ

စုစည္းရည္မွန္းခ်က္တန္ဖိုး 

ၾကိမ္ႏႈန္း    

အခ်က္အလက္ 

ရရွိမည့္ေနရာ၊ 

အသုံးၿပဳသည့္  

စနစ္    

အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူရန္ 

တာ၀န္ရွိသူ    

ရွင္းလင္းခ်က္    

( ညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္ )    

ပထမ 

ႏွစ္ 

ဒုတိယ 

ႏွစ္ 

တတိယ 

ႏွစ္ 

စတုတၳ 

ႏွစ္ 

ပဥၥမ 

ႏွစ္ 

ဆဌမ 

ႏွစ္ 

ညႊန္းကိန္း ( ၁ )  
စီမံကိန္းမ ွတည္ေဆာက္ေပးေသာ အေၿခခံ ေက်း 

လက္ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင္႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေသာ လူဦးေရ(ဥပမာ -ရာသီမေရြး 

သြားလာႏို္င္ေသာ လမ္းမ်ား၊ေရသံုးစြဲႏိုင္မႈ၊ေက်ာင္း 

မ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

X 

လူဦး

ေရ 

0 လိုအပ္ခ်က္ကိုအေၿခခသံည့္ စီမံကိန္းသဘာ၀ေၾကာင့္ရပ္ရြာမ ွ

ေရြးခ်ယ္ သင္သ့ည့္ အက်ိဳးရွိမည့္ ရင္းႏွီးၿမႈပ္ၤႏွံမႈအမ်ိဳးအစားကို 

ဆံုးၿဖတ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ထုို႕ေၾကာင္ ့ယင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ၿပီးဆံုးသည့္ အခါမွသာ အစီ 

ရင္ခံႏို္င္မည္ၿဖစ္သည္။  

ႏွစ္စဥ ္ Project MIS, 

field reports 

DRD, NGOs စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 

ခဲြမ်ားမွ၀န္ေဆာင္ 

မႈမ်ားအားရယူ 

သံုးစြဲႏိုင္ၿခင္း 

ညႊန္းကိန္း ( ၂ ) 

စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားအတြင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား

စီစဥ္ၿခင္း ၊ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းတြင္ပါ ၀င္ခြင္ရ့ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုဦးေရ 

 

အိမ ္

ေထာင္ 

စုဦး 

ေရ 

% 

0  >50% >50% >50% >50% >50% ႏွစ္စဥ ္ Project MIS, 

field reports 

DRD, NGOs စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားတြင္ပါ 

၀င္ခြင္ရ့ေသာ 

ေက်းရြာသား 

မ်ား 
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ညႊန္းကိန္း ( ၃ )  

စီမံကိန္းရလာဒ္မ်ားအေပၚေက်နပ္မႈရရွိေသာ ဦးေရ 

ရာခိုင္ႏႈန္း 

 

 

နမူနာ

ေပၚ 

မ ူ

တည္ 

ေသာ

ရပ္ရြာ

လူထု

% 

0   >80%  >80%  Measur

ed twice 

during 

project 

Qualitative 

monitoring, 

field super-

vision, impact 

evaluation 

DRD, NGOs, 

survey firm 

ေက်နပ္မႈ 

ရာခိုင္ႏႈန္း 

 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား အပိုင္း ( ၁ ) ။ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသို႔ေပးအပ္မည္႕ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြ 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား ညႊန္းကိန္း 

C
o

re
 ေရတြက္

ပံ ု

အေၿခ

ခ ံ

ပထမ

ႏွစ္ 

ဒုတိယ

ႏွစ္ 

တတိယ

ႏွစ္ 

စတုတၳ

ႏွစ္ 

ပဥၥမ 

ႏွစ္ 

ဆဌမ

ႏွစ္ 
ၾကိမ္ႏႈန္း 

အခ်က္ 

အလက္ရရွ ိ

မည္႕ေနရာ၊ 

အသုံးၿပဳသည့္စ

နစ္ 

အခ်က္အလက္

ေကာက္ယူရန္

တာ၀န္ရွိသူ 

ရွင္းလင္းခ်က္   

(ညႊန္းကိန္း  

အဓိပၸါယ္ 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား    ညႊန္းကိန္း ( ၁ )        

အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၏ 

အရည္အတြက္ႏွင္အ့မ်ိဳးအစား 
 

Units

/ 

kms 

0 လိုအပ္ခ်က္ကိုအေၿခခသံည့္ စီမံကိန္းသဘာ၀ေၾကာင့္ ရပ္ရြာ 

မွေရြးခ်ယ္သင္သ့ည့္ အက်ိဳးရွိမည့္ ရင္းႏွီးၿမႈပ္ၤႏွံမႈ အမ်ိဳးအစား 

ကို ဆံုးၿဖတ္ရန္မလြယ္ကူပါ။ ထုို႔ေၾကာင္ ့ယင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားသည္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားမ်ားၿပီး ဆံုးသည့္အခါမွသာ 

အစီရင္ခံႏို္င္မည္ၿဖစ္သည္။ 

ႏွစ္စဥ ္

အစီရင္ခ ံ

ၿခင္း 

Program MIS NGOs ရပ္ရြာမွေရြးခ်ယ္

ေသာ အေၿခခံ 

အေဆာက္အဦး

မ်ား၏ အရည္ 

အတြက္ႏွင္ ့

အမ်ိဳးအစား 
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အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား    ညႊန္းကိန္း ( ၂ )        

အေရးၾကီးသည္ဟုရပ္ရြာမွေရြးခ်ယ္ေသာစီမံကိန္း

လုပ္ငန္းခြဲမ်ားရာခို္င္ႏႈန္း 

 

 

နမူနာ 

ေပၚမူ

တည္

ေသာ

% 

0   >90%  >90%  စီမံကိန္း

ကာလအ

တြင္းႏွစ ္

ၾကိမ္တိုင္း

တာရန္ 

အေကာင္အ 

ထည္ေဖာ္ေရး

အေထာက္အပံ ့

မစ္ရွင္၊အရည္

အေသြးအစီရင္

ခံစာ၊အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ

အကၿဲဖတ္ၿခင္း 

DRD, NGOs, 

survey firm 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 

ခြဲမ်ားမွယင္းတို႔

၏လိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားကိုၿဖည့္ 

ဆည္းႏိုင္မႈ 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား    ညႊန္းကိန္း ( ၃ )        

% of sub-projects evaluated independently 

meeting project operations manual technical 

and safeguard specifications 

 

နမူနာ 

ေပၚမူ

တည္

ေသာ

% 

0   >85%  >85%  စီမံကိန္း

ကာလအ

တြင္းအ 

နည္းဆံုး 

ႏွစ္ၾကိမ္

တိုင္းတာ

ရန္ 

နည္းပညာသံုး

သပ္ခ်က္ 

DRD, study 

firm 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 

ခြဲမ်ားမွယင္းတို႔ 

၏နည္းပညာ 

ဆုိင္ရာလိုအပ ္

ခ်က္မ်ားကိုၿဖည့္

ဆည္းႏိုင္မႈ 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား အပိုင္း ( ၂ ) လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစၿခင္းႏွင္ ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿခင္း 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား ညႊန္းကိန္း 

C
o

re
 ေရတြက္

ပံ ု

အေၿခ

ခ ံ

ပထမ

ႏွစ္ 

ဒုတိယ

ႏွစ္ 

တတိယ

ႏွစ္ 

စတုတၳ

ႏွစ္ 

ပဥၥမ 

ႏွစ္ 

ဆဌမ

ႏွစ္ 
ၾကိမ္ႏႈန္း 

အခ်က္အလက္

ရရွိမည္႕ေနရာ၊ 

အသုံးၿပဳသည့္စ

နစ္ 

အခ်က္အလက္

ေကာက္ယူရန္

တာ၀န္ရွိသူ 

ရွင္းလင္းခ်က္   

( ညႊန္းကိန္း  

အဓိပၸါယ္ 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား    ညႊန္းကိန္း ( ၁ )          0  >15 >40 >75 >60 By ႏွစ္စဥ ္ MIS, training DRD, NGOs ေလ့က်င္သ့င ္
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စီမံကိန္းစီမခံန္႔ခြဲမႈ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ႏွင္ ့

စီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္းတြင္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကိုအသံုးခ်ႏိုင္သူ 

အစိုးရ၀န္ထမ္းဦးေရ 

 

ဦးေရ 

စုစု 

ေပါင္း 

pers pers pers pers end 

of 

projec

t, >75 

pers 

data ၾကားေပးထား 

ေသာကၽြမ္းက်င္

မႈအသစ္မ်ားကို

အသံုးခ် ႏိုင္သူ 

အစိုးရ၀န္ထမ္း 

ဦးေရ  

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား    ညႊန္းကိန္း ( ၂ )    

စီမံကိန္းစီမခံန္႔ခြဲမႈ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ႏွင္ ့

စီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္းတြင္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကိုအသံုးခ်ႏိုင္သူ 

ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားးဦးေရ 

 

ဦးေရ 

စုစုေ

ပါင္း 

0  >3,00

0 pers 

>8,000 

pers 

>16,0

00 

pers 

>12,00

0 pers 

By 

end 

of 

projec

t, > 

16,00

0 pers 

ႏွစ္စဥ ္ MIS, training 

data 

DRD, NGOs ေလ့က်င္သ့င ္

ၾကားေပးထား 

ေသာကၽြမ္းက်င္

မႈအသစ္မ်ားကို

အသံုးခ်ႏိုင္သူ 

ေက်းရြာသား 

ဦးေရ 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား အပိုင္း ( ၃ ) အသိဥာဏ္ပညာႏွင္သ့င္ယူၿခင္း 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား ညႊန္းကိန္း 

C
o

re
 ေရတြက္

ပံ ု

အေၿခ

ခ ံ

ပထမ

ႏွစ္ 

ဒုတိယ

ႏွစ္ 

တတိယ

ႏွစ္ 

စတုတၳ

ႏွစ္ 
ပဥၥမႏွစ္ 

ဆဌမ

ႏွစ္ 
ၾကိမ္ႏႈန္း 

အခ်က္အလက္

ရရွိမည္႕ေနရာ၊ 

အသုံးၿပဳသည့္စ

နစ္ 

အခ်က္အလက္

ေကာက္ယူရန္

တာ၀န္ရွိသူ 

ရွင္းလင္းခ်က္   

( ညႊန္းကိန္း  

အဓိပၸါယ္ 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား ညႊန္းကိန္း ( ၁ )  

ၿမိဳ႕နယ္အခ်င္းခ်င္း ၿပန္လွန္သင္ယူမႈၾကိမ္ေရ  

ႏွစ္စဥ္ 

ၾကိမ္

ေရ 

0  3 8 15 12 7 ႏွစ္စဥ ္ Progress 

reports 

DRD ၿမိဳ႕နယ္အခ်င္း 

ခ်င္းအသိပညာ

ဖလွယ္ၿခင္း 
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အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား ညႊန္းကိန္း ( ၂ )  

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေစ်းကြက္မွတဆင္ခ့်ီးၿမွင္႕ၿခင္း 

 ခ်ီးၿမွင့္ 

ၿခင္းအ 

ေရအ

တြက္  

0  3 3 3 3 3 ႏွစ္စဥ ္ Progress 

reports 

DRD ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္

အေကာင္းဆံုး 

ေက်းရြာ 

စီမံကိန္းဆု 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား အပိုင္း ( ၄ ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

 အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား ညႊန္းကိန္း 
C

o
re

 ေရတြက္

ပံ ု

အေၿခ

ခ ံ

ပထမ

ႏွစ္ 

ဒုတိယ

ႏွစ္ 

တတိယ

ႏွစ္ 

စတုတၳ

ႏွစ္ 

ပဥၥမ 

ႏွစ္ 

ဆဌမ

ႏွစ္ 
ၾကိမ္ႏႈန္း 

အခ်က္အလက္

ရရွိမည့္ေနရာ၊ 

အသုံးၿပဳသည့္ 

စနစ္ 

အခ်က္အလက္

ေကာက္ယူရန္

တာ၀န္ရွိသူ 

ရွင္းလင္းခ်က္   

( ညႊန္းကိန္း  

အဓိပၸါယ္ 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား ညႊန္းကိန္း ( ၁ )  

စီမံကိန္း မေက်နပ္မႈမ်ား ေၿဖရွင္းႏုိင္သည္႔% 

X 

% 0  >70% >75% >80% >85% >85% ႏွစ္စဥ ္ NGO/Firm NGO/Firm 

ေက်းရြာေစာင့္ 

ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳ 

ေရး ဆပ ္

ေကာ္မတီ 

မေက်နပ္မႈမ်ား

ေၿဖရွင္းၿခင္းစနစ္ 

ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းႏွင့္ 

မေက်နပ္မႈမ်ား 

ေၿဖရွင္းႏုိင္သည္႔

% 

အလယ္အလတ္ရလာဒ္မ်ား ညႊန္းကိန္း ( ၂ )  

ထင္ရွားေသာဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ေတြ႕ရွိမႈမ်ားေၿဖ

ရွင္းႏို္င္ၿခင္း% ( ရန္ပံုေငြေလ်ာ့နည္းမႈ၊ 

လုပ္ထံုးလု့ပ္နည္းမ်ားအတို္င္းမလိုက္နာမႈ )  

 

% 0  >90% >95% >95% >95% >95% ႏွစ္စဥ ္ စာရင္းစစ္ 

အစီရင္ခံစာ 

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ ႏွစ္စဥဘ္႑ာ 

ေရးစာရင္းစစ ္

ေတြ႕ရွိမႈမ်ား 

ေၿဖရွင္းႏို္င္ၿခင္း 

 

 



 
 

Page 80 of 148 
 

ေနာက္္ဆက္တြဲ ( ၃ ) ခန္႔မွန္းစရလာဒ္မူေဘာင္ႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳၿခင္း  
 

ၿမန္မာ - လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသား စီမံကိန္း 
 

 

 

ComponentsComponentsComponentsComponents    LocalLocalLocalLocal    ForeignForeignForeignForeign    TotalTotalTotalTotal    % Foreign% Foreign% Foreign% Foreign    
% Total % Total % Total % Total 

Base CostsBase CostsBase CostsBase Costs    

အပိုင္း ( ၁ ) ။ ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႕အစည္းသို႔ေပးအပ္မည္႕ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြ  52,245,000  -   52,245,000  0% 65% 

အပိုင္း ( ၂ ) လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစၿခင္းႏွင္ ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿခင္း 1,838,912  12,402,481  14,241,393 87% 18% 

အပိုင္း ( ၃ ) အသိဥာဏ္ပညာႏွင္သ့င္ယူၿခင္း  1,486,878   260,000   1,746,878  15% 2% 

အပိုင္း ( ၄ ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအေထာက္အပံ ့ 9,480,610  2,286,119  11,766,729 19% 15% 

အပိုင္း ( ၅ ) ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာအေရးေပၚအေၿခအေနတြင္တုန္႔ၿပန္ၿခင္း - - - - - 

Grand Total 1/ 65,051,400  14,948,600   80,000,000  19% 100% 

အစိုးရထည္႔၀င္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၃ သန္းရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ( ၄ )  လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းဆိုင္ရာ Risk ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမူေဘာင္ 

ၿမန္မာ - လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းညွိႏိႈင္းမ ူ

 

စီမံကိန္း စီမံကိန္း စီမံကိန္း စီမံကိန္း Stakeholder Stakeholder Stakeholder Stakeholder Risks  အတန္းအစား အတန္းအစား အတန္းအစား အတန္းအစား ----    SSSS        

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ Risk Risk Risk Risk စီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈ    

 အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား(သို႔မဟုတ္)ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ႔မႈ 

ပံုစံမ်ားႏွင့္မရင္းႏွွီးၿခင္း၊ ထို႔အတူပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္အေနၿဖင့္ ၿမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) 

ေက်ာ္ ကင္းကြာေနၿခင္းေၾကာင္ ့ အစိုးရ၏စနစ္မ်ားကုိနားလည္ရန္လိုအပ ္ ေနပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္အၿပန္အလွန္ေလ့လာသင္ယူရန ္လိုအပ္ပါသည္။  

 

 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနၿဖင့္လည္း အစိုးရစနစ္ႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကင္းကြာ 

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ပထမဆံုး 

ၿဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍သံသယ ၿဖစ္လ်က္ 

ရွိၿပီး ဘဏ္၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုွ ေလ့လာရန္စိတ္အားထက္သန္လ်က္ ရွိသည္။ 

 

 ဘဏ္သည္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 

ၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ ဘဏ္ႏွင့္ရင္းႏွွီးမႈ မရရွိေသးပါ။ ရည္မွန္း 

ထားသည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္ ေက်းရြာလူထုသည္လည္းဘဏ္ႏွင္ ့ ရင္းႏွွီးမႈမရရွိေသးပါ။ 

 ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ယခုအခါတြင္ ၿပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ႏွင္ ့ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံမႈဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ ၿပည္သူ႔ 

အသံုးစရိတသ္ံုးသပ္ၿခင္းတို႔ကိုဘ႑ာေရးႏွင္အ့ခြန၀္န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အၿခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးမည့္သူမ်ားမွ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးစနစ္တို႔ကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေစၿပီး နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဘဏ္သည္ၿမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားစြာရွိေသာအၿခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း 

ေတြ႕ဆံု၍ ယင္းတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အထူးသျဖင့္  အလွဴရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ 

စီမံကိန္းဒီဇို္င္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအေပၚမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မွ်ေ၀ရယူလ်က္ ရွိပါသည္။  

 

 

 ဘဏ္သည္ DRD ႏွင္ ့လက္တဲြပူးေပါင္း၍ ေဒသခအံဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဆက္သြယ္ 

ၫိွႏိႈင္းေရး၊ သမားရိုးက်ႏွင့္သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးစနစ္မ်ားကို စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင ္ထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
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စီမံကိန္းတြင္ အစိုးရ၏တိုက္ရုိက္ပါ၀င္မႈသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိအလားတူစီမံကိန္းမ်ား 

ထက္ပိုမို မ်ားၿပားမည္ဟုယူဆသည္။  

 

 

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ -  

DRD ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ 

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္ - 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ - 

ပထမလူထုေထာက္ပံ့ေငြစက၀္န္း

၏ ေနာက္ဆံုးကာလ 

အဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္း - 

ေဆာင္ရြက္ဆဲ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႕၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႕၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႕၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႕၏ Risks Risks Risks Risks  

စြမ္းေဆာင္ရည္စြမ္းေဆာင္ရည္စြမ္းေဆာင္ရည္စြမ္းေဆာင္ရည္    အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း ----    SSSS    

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ Risk Risk Risk Risk စီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈ    

 DRD သည္ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင ္ ႐ံုး 

တည္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ DRD  အေနၿဖင့္ ေက်းလက္လမ္းမ်ားႏွင္ ့ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားကိုအဓိကထားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္း႐ံုးၿခင္းႏွင္ ့

ဘက္စံ ုစီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား နည္းပါလ်က္ရွိပါသည္။ 

 

 DRD သည္အေတြ႕အၾကံဳရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္စာရင္းပိုင္း အေတြ႕အၾကံဳ ေကာင္းေကာင္း 

ရွိၿခင္းေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ အသင္အ့တင့္အားေကာင္းသည္။ လက္ရွိဌာန 

တြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာအားေကာင္း ေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မူ၀ါဒႏွင္ ့

လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ စနစ္တက်စာရြက္စာတမ္းထားသိုစနစ္မ်ား မရွိပါ။ ရပ္ရြာအဆင္ ့

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ားအား မသိရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။  

 စီမံကိန္းစီမခံန္႔ခြဲၿခင္း၊ ကူညီေထာက္ပံ့ၿခင္းႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ DRD ကို နည္းပညာပိုင္း 

ဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္ဆုိင္ရာကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ NGO/Firm 

မ်ားကို ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ရန ္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီႏွင့္ 

ေက်းရြာလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကို DRD အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ လက္တဲြပူးေပါင္း ကူညီ 

ပံ့ပိုးေပးမည့္ လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင္ ့NGO/Firm မ်ားမွ ငွားရမ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေသးစိတ္ကို ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြမဲႈလက္စြဲတြင ္ ေဖာ္ၿပထားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င္သ့င္ၾကားေပးမႈအစီအစဥ္မ်ားအားစနစ္တက်ၿပဳလုပ္သြားေပးမည္ၿဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 

ေက်းရြာအုပ္စုတို႔၌ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ပေဲငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သြား 

မည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ(၅) ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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 ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားမရွိပါ။ ႏိုင္င ံ

တကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေထာက္ပံ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္၀ယ္ယူေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့အထူးသၿဖင္ ့အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းၿပီး၀ယ္ယူေရး 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မရွိသၿဖင္ ့ DRD၏ ၀ယ္ယူေရးစြမ္းရည္သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ရွိေနသည္။  

 ေက်းလက္လူထုအေနၿဖင့္ အေသးစားလူထုအေၿခၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိေသာ္လည္း  ၄င္းတို႔အတြက္ ယခုစီမံကိန္းသည္ ပထမဆံုးအၾကိမ ္

အစိုးရထံမ ွ ရန္ပံုေငြရရွိၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

၊အကာအကြယ္ နည္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံမ်ားၿဖင္ ့သံုးစြဲရၿခင္းလည္း ၿဖစ္သည္။ 

 

 

 

 DRD အေနျဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ၀ယ္ယူေရးလမ္းညႊန္႔ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 

႐ိုးရွင္းေသာ၀ယ္ယူေရးစနစ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးအသံုးျပဳသြားရမည္။ ၀ယ္ယူေရးအပါအ၀င ္ စီမံကိန္းစီမခံန္႔ခြဲၿခင္း 

မ်ားအတြက္  DRD အေနျဖင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ငွားရမ္း အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ အထူးျပဳေလ့က်င့္သင္ၾကားေပျခင္းမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ NGO အၾကံေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီစဥ ္

ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲအား ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းသို႔ၿဖန္႔ေ၀ထားမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအတြက္ 

ေငြေပးေခ်မႈမတိုင္မီ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတအီဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲႏွင့္ အညီေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။ ယင္း လက္စြဲတြင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ 

တင္သြင္း ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ တင္ဒါသြင္းသူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္ပမာဏႏွင့္ အမွန္ေပးေခ်ေငြမ်ား 

ပါရမည္။ ေက်းရြာအဆင့္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိေစမည့္ အခ်က္မ်ားသည္လည္း 

ပါ၀ငသ္ည္။ 

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ -  

DRD  

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္ - 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ - 

အပိုင္း(၁)ေအာက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ေငြလႊေဲျပာင္းျခင္းမျပဳမီ 

အဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္း - 

ေဆာင္ရြက္ဆဲ 

 

အုပ္ခ်ဳပ္ေအုပ္ခ်ဳပ္ေအုပ္ခ်ဳပ္ေအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရးရးရး    အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း ----    HHHH    

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ Risk Risk Risk Risk စီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈ    

 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း  စနစ္တက်အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
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ေအာက္ေျခအဆင့္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

 

 

 

 ႏွစ(္၅၀)ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္ အထက္မွေအာက္သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 

စနစ္သည္ အျမစ္တြယ္ခဲ့ပါသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ 

ဗဟိုအဆင့္မွ ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္၊ ထိုမွတဆင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားဆီသို႔ 

ဆင့္က ဲေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။  

 

 ျမန္မာႏိုငင္ံ၏ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အေပၚ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ  ပြင့္လင္းျမင္ 

သာမႈ မရွိျခင္း၊ ႀကိဳးနီစနစ္ရွိျခင္း၊ ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္မႈအားနည္းျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း 

ဆိုင္ရာ အားနည္းျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။  

 

 

 

 

 

ရာတြင္ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကိန္းဒီဇိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 

ထားသည္(ေနာက္ဆက္တဲြ ၇)။ (မေက်နပ္ခ်က္မ်ားတုိင္ၾကားေရး ယႏၱရားတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

ေငြအလဲြသံုးစားမႈမ်ား စံုစမ္းေတြ႔ရွိရပါက ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသြားမည္။) ကမာၻ႕ဘဏ္၏ 

ပစၥည္း၀ယ္ယူေရး/အႀကံေပးငွားရမ္းေရးလမ္းၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္  ေငြေၾကးအလြသဲံုးစားလုပ္မႈဆိုင္ရာ 

အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကို တင္ဒါစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္းပံုစံမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ပံုစံမ်ား 

တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမည္။  

 စီမံကိန္း၀င္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအနက္မွ ၁၀%ကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ risk 

based apporach ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအနက္မွ အနည္းဆံုး ၁၀%ကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 

စာရင္းစစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည။္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းႏွင့္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကို MIS 

စနစ္ျဖင့္ ေနာက္ေယာင္ခံေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား စံုစမ္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းကို 

DRD အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားငွားရမ္းရာတြင္ ပြင့္လင္း၍ ထင္သာျမင္သာရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်းရြာေစတနာ့ 

၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္က်င္၀့တ္မ်ားကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းလုပင္န္းခြဲမ်ားေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားပြင့္လင္းေသာ ၫႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါမည္။ 

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ -  

DRD  

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္ - 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ - 

အပိုင္း(၁)ေအာက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား

အတြက္ ေငြလႊေဲျပာင္းျခင္းမျပဳမီ 

အဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္း - 

ေဆာင္ရြက္ဆဲ 
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စီမံကိန္းစီမံကိန္းစီမံကိန္းစီမံကိန္း    Risks Risks Risks Risks  

ဒီဇိုင္းဒီဇိုင္းဒီဇိုင္းဒီဇိုင္း    အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း ----    HHHH    

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ Risk Risk Risk Risk စီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈ    

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ အထက္မွေအာက္သို႔ အစဥ္အလာအတိုင္းသြားေသာစနစ္ 

ျဖစ္သျဖင့္ အမ်ားပါ၀င္ေသာစနစ္အား အျပည့္အ၀နားမလည္ျခင္း အေကာင္အထည္ 

မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ 

 စီမံကိန္းဧရိယာသည္ က်ယ္ျပန္႔လြန္းသည္။ စီမံကိန္းအေနၿဖင္ ့ႏိုင္ငံအတြင္းရွိတိုင္းႏွင့္ 

ၿပည္နယ္အားလံုးရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၄၀ ကိုလႊမ္းၿခံဳႏို္င္မည္ဟုယူဆထားသည္။ ယင္းသည္ 

ပို႔ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။  

 စီမံကိန္းသည္ အစိုးရႏွင္အ့စိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ 

ေသာ ပထမဆံုးစီမံကိန္းၿဖစ္သည္။    

ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရွိၿခင္း၊ ကူညီ 

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပိုမိုအားကာင္းေစရန္အတြက္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို လက္ရွိ 

စီမံကိန္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဤုစိမံကိန္း ဒီဇိုင္းတြင ္ေရးွဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။  

  စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အပိုင္းလိုက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္တြင္ 

ၿမိဳ႕နယ္(၃)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္မ်ားတြင္ ထပ္တိုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

 ပူးတြဲသင္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဒီဇုိင္းအတြင္း ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ တြင္ ပါ၀င္သူအားလံုး၏ ရာထူးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ -  

DRD  

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္ - 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ - 

အပိုင္း(၁)ေအာက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ေငြလႊေဲျပာင္းျခင္းမျပဳမ ီ

အဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္း - 

ေဆာင္ရြက္ဆဲ 

 

    

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာလူမႈေရးႏွင့္ သဘာလူမႈေရးႏွင့္ သဘာလူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀၀၀၀ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္    အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း ----    SSSS    

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ Risk Risk Risk Risk စီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈ    

 ၿမန္မာ့ေက်းလက္လူမွဳေရးတြင္ ေယာက်ာ္းမ်ားသည္လႊမ္းမိုးသည္။ အမ်ားအားၿဖင့္ 

တရား၀င္ႏွင့္ အစဥ္အလာအရ ေက်းလက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေယာက်ာ္းမ်ားသာ 

    စီမံကိန္းအပုိင္းအားလံုးတြင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္အမ်ဳိသမီးမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ဦးစားေပး 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါရမည္။  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ 
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ၿဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ အေနၿဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေနရာေပးရန္လက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

 

 

 

 ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား 

အေနၿဖင့္ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေၿခအဆင္ ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 

တြင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ အေလအ့ထမရွိၿခင္းမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစငုယ္မ်ားမွယံုၾကည္မႈ 

နည္းပါးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းတို႔ႏွင္ ့လြတ္လပ္ၿပီး ၾကိဳတင္အသိေပးသည့္ အၾကံေပး 

ေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ားၿဖစ္ေပၚလာႏိငု္ရန္ႏွင့္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အတားအဆီး 

မ်ားသဖြယ္ရွိေနသည္။ ေၿမယာႏွင့္ အၿခားပိငု္ဆိုင္မွဳမ်ားဆံုးရွံဳးၿခင္းသည္ သာမန္ကိစၥရပ ္

မ်ားသာၿဖစ္ပြားႏိငု္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနၿဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

အစီအစဥ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္မရွိျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားတြင္ထိုက္သင့္ေသာ 

ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေၿမသိမ္းၿခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 

 ၿမန္မာႏိငု္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခြဲမွဳဆိငု္ရာအားနည္းၿခင္းမ်ားႏွင္ ့ သတ္မွတ္ထား 

ေသာ မူေဘာင္မ်ားမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထို႕ၿပင္ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခဆိုးက်ိဳးမ်ားအား 

တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ (၅၀%)ပါ၀င္ရမည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးႏွင့္ အကဲၿဖတ္ေရးစနစ္မွာ သီးသန္႔ က်ားမ 

ခြဲၿခားၿခင္း ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားစုစည္း တင္ျပရမည္။ စီမံကိန္းတြငပ္ါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အားလံုးႏွင္ ့

၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ က်ားမခြဲၿခားၿခင္းဆိုင္ရာသတိမူေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားရရွိၿပီးၿဖစ္ရမည္။ ႏွစ္စဥ္ 

ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အနည္းဆံုးတစ္ခုသည္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားမွ တင္ျပေသာ 

ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားအရ ေျဖရွင္းမည္ ့စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ျဖစ္ရမည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားတြင္ တူညီေသာ 

အလုပ္တစ္ခု အတြက္ က်ားမ  မခြဲျခားဘဲ တူညီေသာ လုပ္ခေပးေခ်ရမည္။ 

 လူနည္းစုလူမ်ားစုမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိေစရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးအၾကံေပးမွဳမ်ား ရရွိရန္အတြက္ႏွင့္ 

လူနည္းစုမ်ား အျပည့္အ၀ပါ၀င္ေရးအတြက္ (စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည ္

ေဖာ္ျခင္းအတြက္) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့လူမွဳဆန္းစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္အဆင့္မ်ား 

ကို ေဖာ္ျပသြားမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆန္းစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားမွ ဆႏၵအေလ်ာက္ 

လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေၿမ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္စံုတစ္ရာ သိမ္းယူျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေပးသြား 

ရမည္။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင္႕တင္ေရးအတြက္အေသးစိတ္မ၀ူါဒမ်ား၊ 

ခ်မွတ္သြားရမည္။ 

 

 

 စီမံကိန္းပထမႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၌ခြင္႕ၿပဳႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားစာရင္းကိုအသံုးၿပဳၿခင္းအားၿဖင္႕ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းကိုလြယ္ကူေစမည္ၿဖစ္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ 

ဆန္းစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားမွတဆင့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ ဆန္းစစ္မွဳနည္းစဥ္မ်ားအသံုးၿပဳၿပီး  ဆိုးက်ိဳး 
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စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၿခအေနတစ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ ထို႕ၿပင္ 

လည္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္ ့ ၿဖစ္ေပၚလာေသာေဒသတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ကိစၥရပ္မ်ားကိုေၿဖရွင္းရန္အတြက္အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အမ်ားပါ၀င္ေသာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားမရွိခဲ့ၿခင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

    

မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႕အၿပင္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးၿပဳၿပီး  

လက္ခံႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၿဖစ္ေစႏိုင္သည္။  ထို႕ေၾကာင့္လည္း ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ စီမံကိန္း 

၀န္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေရးကို အာရုံစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္သည္။ 

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ -  

DRD  

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္ - 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ - 

အပိုင္း(၁)ေအာက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ေငြလႊေဲျပာင္းျခင္းမျပဳမ ီ

အဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္း - 

ေဆာင္ရြက္ဆဲ 

 

    

အစီအစဥ္ႏွင့္အလွဴရွင္အစီအစဥ္ႏွင့္အလွဴရွင္အစီအစဥ္ႏွင့္အလွဴရွင္အစီအစဥ္ႏွင့္အလွဴရွင္    အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း ----    SSSS    

ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္    Risk Risk Risk Risk စီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈ    

 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ ၿမန္မာႏို္င္ငံတြင္းတြင္လူထုအေၿခၿပဳစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း NGO မ်ားေၿမာက္ၿမားစြာ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

စီမံကိန္းအေနၿဖင္ ့အၿခားေသာအလွဴရွင္မ်ား၏ အလားတူစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္  ထပ္သြားႏိငု္ေၿခ 

မ်ားရွိပါသည။္ ၿဖစ္ႏိငု္သည္မွာ မတူညီေသာစီမံခ်က္ႏွင္ ့ေငြေထာက္ပံ့မႈစနစ္မ်ား ၿဖစ္သည္။ 

    DRD ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ အလွဴရွင္မ်ားစြာရွိပါသည္။ DRD အေနၿဖင့္ 

မ်ားၿပားေသာအလွဴရွင္မ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ အစီရင္ခံၿခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားၿဖင့္႐ႈပ္ေထြးသြားႏုငိ္ပါသည္။ 

    

 စီမံကိန္းဒီဇိုင္းတြင္ ဘဏ္အေနၿဖင့္နီးကပ္စြာပါ၀င္ ေဆာငရ္ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ပိုမို 

နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား မရရွိျခင္းသည္လည္း စီမံကိန္း 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

 

 စီမံကိန္းထပ္ၿခင္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအၿမစ္မ်ား အထိေရာက္ဆံုးအသံုးခ်ရန္အတြက္ DRD ၏ပူးေပါင္း ညွိႏိႈင္းၿခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘဏ္မွပံ့ပိုးေပးသြားမည္။ 

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ -  

DRDႏွင့္ကမာၻ႕

ဘဏ္ 

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္ - 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ - 

စီမံကိန္းစတင္သည့္ေန႔မွစ၍ 

(၆)လအတြင္း 

အဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္း - 

ေဆာင္ရြက္ဆဲ 

    

    

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး    
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ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္    Risk Risk Risk Risk စီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံခန္႔ခဲြမႈ 

 အမ်ားပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္  ရပ္ရြာလူထု၏ အဆံုးအၿဖတ္ခ်ၿခင္းမ်ားအား ေဒသ 

ဆိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။ အထိခိုက္မခံႏိငု ္

သူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးသူ မ်ားအေနၿဖင့္  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ၿခင္းႏွင့္ 

စီမံကိန္း ဒီဇို္င္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ဦးတည္အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ အမ်ား 

ပါ၀င္ၿခင္းသို႔မေရာက္ရွိႏိုင္ၿခင္းမ်ားလည္းၿဖစ္္္္ေပၚႏိငု္သည္။ 

 ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း မ၀ူါဒမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမရွိ ၿခင္းသည္လည္း 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ေႏွးေကြး ေစႏိုင္သည္။ 

 

 ၿမိဳ႕ၿပတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွွီးၿမႈပ္ႏွံမႈမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ 

ခိုင္ၿမေဲရးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင္ ့ထိန္းသိမ္းၿခင္းသည္လည္း အၿခားႏိငု္ငံမ်ားမ ွ

လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမ ံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ 

 

 

 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ စီမံကိန္းေကာ္မီတီမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိငု္ၿမဲေရးသည္ 

လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ 

 အားလံုးပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၏အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအစည္းအေ၀း 

မ်ား၊ ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေနရာခြဲတမ္းမ်ား သတ္မွတ္ 

ေပးၿခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။  အစီရင္ခံေရးႏွင့္ လူမႈစာရင္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးအတြက္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအတြက္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ထားသည္။ 

 

 ကမာၻ႔ဘဏ္မွ DRD သို႔ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား အနီးကပ္ ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ၿပင္ 

NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအကူအညီအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ငွားရမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲသည္ အတည္ျပဳၿပီးေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္သည္။ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ မႈမ်ားအား ရပ္ရြာလူထုမွ 

တာ၀န္ယူၿပီးအႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအား ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားမွ တာ၀န္ယူရမည္။ 

လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာေစတနာ၀့န္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်းရြာလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ 

အား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင္ ့ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမ်ားအားဖြဲ႕စည္းေရး၊ ေက်းရြာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ရန္ပံုေငြအား ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ၿဖင့္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးတို႔တြင္ပါ၀င္ကူညီသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 အဆိုျပဳစီမံကိန္းမွတဆင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ စီမံကိန္းအားျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဗဟိုမွမခ်ဳပ္ကိုင္ေသာစနစ္ႏွင္ ့ လူထု 

ဗဟိုၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ၿပီး ပြင့္လင္း 

ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ၿဖင့္ အလုပ္လုပ္သြားႏုိင္ရန္အတြက္နည္းလမ္းမ်ား စမ္းသပသ္ြားရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
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ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အသံုးၿပဳသြားႏိုင္ေရးအတြက္အစိုးရႏွင့္အတူအၿခား အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး 

ေဆြးေႏြးသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ဤနည္းအားၿဖင္ ့စီမံကိန္းအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ႏုိင္ငံအႏံွ႔ျပန္႔ႏွံ႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ -  

DRD  

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္ - 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ေနာက္ဆံုးရက္ - 

အပိုင္း(၁)ေအာက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ေငြလႊေဲျပာင္းျခင္းမျပဳမ ီ

အဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္းအဆင့္အတန္း - 

ေဆာင္ရြက္ဆဲ 

 

 

ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ေယဘုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ေယဘုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ေယဘုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ေယဘုယ် ယ် ယ် ယ် RiskRiskRiskRisk 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး RiskRiskRiskRisk    အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း အဆင့္အတန္း ----    HHHH 

 ေယဘုယ် Risk ကို အဆင့္အတန္း H သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ မေက်နပ္မႈေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္အေနျဖင့္ 

စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို အျပည့္အ၀ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ( ၅ )ဘ႑ာေရး စီမခံန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေငြေပးေခ်ၿခင္းအစီအစဥ္  

  ၿမန္မာ - လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း            

၀၀၀၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းၿခင္းန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းၿခင္းန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းၿခင္းန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းၿခင္း    

၁။ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ DRD ၏ ဘ႑ာေရးဌာနသည္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ 

ေသာ စီမံကိန္းဌာနခြဲ၏လက္ေအာက္တြင္ရိွသည္။ ယင္းဌာနတြင္ ၀န္ထမ္း၂၃ဦး ရိွၿပီး အမ်ားစုမွာစာရင္းကုိင္ 

ႏွင့္ စီးပြားေရးဘဲြဲ႕ရမ်ားၿဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္၏အရြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး ၀န္ထမ္း (၂ ) 

ဦးမွ(၁၀)ဦး အထိရိွသည္။ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္  ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ DRD ၏ ဘ႑ာေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား 

သည္ လုံေလာက္ေသာဘ႑ာေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ DRD အေနၿဖင္႕ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ 

လက္တြဲအလုပ္လုပ္ဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳမရိွခဲ့ပဲ  အလွဴရွင္မ်ား၏ ရန္ပုံေငြမ်ာကုိလည္း ကုိင္တြယ္ သုံးစြဲ 

ဖူးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမရိွပါ။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း ပထမႏွင္ဒု့တိယႏွစ္မ်ား၌ ၿပည္ေထာင္စု 

အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင္ ့ ရပ္ရြာအဆင့္တြငအ္ဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးၿမွင္႕ၿခင္း အတြက္ 

အေထာက္အကူၿပဳရန္အတြက္ အရည္အေသြးၿပည္႕၀ေသာဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအၾကံေပးမ်ား၏ 

အကူအညီလုိအပ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အား ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အား ကူညီပ့ံပို္းသည့္  NGO 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားေအာက္မ ွ ရရိွႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္အဆင့္တုိင္းရိွ 

ဘ႑ာေရးဌာနအၾကီးအကဲမ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ဘ႑ာေရး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအၾကံေပးမ်ား၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္လုိအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ၿခင္း၊ ဘ႑ာေရး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲၿခင္းႏွင္ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း 

မ်ားပါ၀င္သည္။ DRD အေနၿဖင္႕ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား 

တြင္ အၾကံေပးမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တာ၀န္သတ္မွတ္ေပး သြားရမည္။  

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္းဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္းဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္းဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္း    

၂။    လက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီမံကိန္း ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ 

လုံေလာက္မႈရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းသည္ပါလီမန္၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ရရိွႏို္င္ရန္အတြက္ အစုိးရ၏  

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက ္

စုစည္းဘတ္ဂ်က္အား ႏွစ္စဥ္ေရးဆြဲသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ DRD ႐ုံးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ 

ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား စုစည္းႏို္င္ရန္အတြက္ ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ေပးပုိ႕သြားရ မည္ၿဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္း 
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ဘတ္ဂ်က္အား  ဘ႑ာေ၇းႏွင္အ့ခြန္၀န္ၾကီးဌာနသို႔ဆက္လက္ မတင္ၿပမီ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ 

DRD ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔မွ သုံးသပ္အတည္ၿပဳ သြားမည္ၿဖစ္သည္။ ဘ႑ာေ၇းႏွင့္အခြန္၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနတုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္ဌာနသည္ ပါလီမန္၏ 

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွငသုိ္႔ ခြင့္ၿပဳ ခ်က္ ရယူရန္မတင္ၿပမီ    သုံးသပ္အတည္ၿပဳသြားမည္ၿဖစ္သည္။  

၃။ ႏွစ္အလုိက္ဘတ္ဂ်က္အား စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကုိက္္္္္ၿဖစ္ ေစရန္ 

အတြက(္၃)လပတ္ဘတ္ဂ်က္အၿဖစ္  အမွန္အသုံးစရ႔ိတ္ႏွင့္ ခြဲၿခားသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ပါ 

အသုံးစရိတ္မ်ားအၾကားကြဲလြဲမႈ ၾကားၿဖတ္စာရင္းမစစ္ေဆးမီ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ တြင္အစီရင္ခံ 

သြားရမည္ၿဖစ္ၿပီး မ်ားအား ၃လပတ္ အမွန္လုပ္ငန္းတုိးတက္ၿပီးစီးမႈႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ သြားရမည္ၿဖစ္သည္။  

၄။ ဘတ္ဂ်က္အားတစ္ႏွစ္လ ႈ်င္ႏွစ္ၾကိမ္ၿပန္လည္သံုးသပ္သြားရမည္ၿဖစ္ၿပီး အစုိးရ၏ထပ္တုိးဘတ္ဂ်က္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အတ္ုိင္းလိအုပ္သလုိၿပဳၿပင္သြားရမည္။ ထပ္ေဆာင္းဘတ္ဂ်က္အားႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္အတုိင္းပင္ 

ၿပင္ဆင္လုိက္နာၿပီးအတည္ၿပဳခ်က္ရယူသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္အသုံးၿပဳမႈအား အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေရးတုိးတက္မႈ ဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေထာက္အကူၿပဳမစ္ရွင္တြင္ 

ၿပန္လည္သုံးသပ္သြားရမည္။ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္၊ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ၿပန္လည္သုံးသပ္ၿခင္းတုိ႔အား 

စီမံကိန္းဘ႑ာေရး စီမခံန္႔ခြဲမႈလက္စြဲတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပသြားမည္ၿဖစ္သည္။  

စာရင္းသြင္းၿခင္းမူစာရင္းသြင္းၿခင္းမူစာရင္းသြင္းၿခင္းမူစာရင္းသြင္းၿခင္းမူ၀ါဒ၀ါဒ၀ါဒ၀ါဒႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား    

၅။ စီမံကိန္းစာရင္းေရးသြင္းၿခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္ေရးသြင္းၿခင္းစနစ္ၿဖစ္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ၾကိဳတင္ေပးေငြမ်ား၊ 

ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ပုံေသပုိင္ပစၥည္မ်ားအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ၿပဳလုပ္ထားသည့္ ေငြေၾကးအေၿခခံစာရင္းကုိင္ၿခင္း 

ကုိလုိက္နာရမည္။  

၆။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအၿဖစ္ လက္ခံႏ္ုိင္ဖြယ္ရာရိွေသာ 

ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈ လက္စြဲကို ၿပင္ဆင္ထည္႕သြင္းရမည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာစာရင္းကုိင္ၿခင္း 

မ၀ူါဒမ်ား ( လက္ခံေၿပစာမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံၿခားေငြေၾကးမ်ားစသည္ )  ႏွင့္လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 

မ်ားအားဆုံးၿဖတ္ၿပီး ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္စြဲတြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပသြားရမည္။ NGOမ်ား၏ 

စာခ်ဳပ္ေအာက္မွ ႏုိငငံ္တကာဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈအၾကံေပးမ်ားသည္ DRD အား ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈ 
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လက္စြဲမူၾကမ္းၿပင္ဆင္ၿခင္းတြင္ အကူအညီေပးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ အၾကံေပးမ်ားသည္ လက္ရိွဌာနတြင္း 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္္္္းမ်ား၊ လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး မည္သည့္ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားကုိ ထပ္မံထည့္သြင္းသြားရမည္ကို ေဖာ္ထုတ္သြားရမည္။ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္စြဲအား 

ကမာၻ႕ဘဏ္မ ွ အၿပန္အလွန္သုံးသပ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ ရိုးရွင္းေသာဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကး ၿပန္လည္ 

ေပးေခ်ၿခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား retroactive financing ကာလအတြင္း  ဘ႑ာေရး စီမခံန္႔ခြဲမႈ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိထိန္းကြပ္ႏိငု္ေရးအတြက္ ၿပဳစုသြားရမည္။  

လူထုသုိ႔တုိက္႐ုိက္ေလူထုသုိ႔တုိက္႐ုိက္ေလူထုသုိ႔တုိက္႐ုိက္ေလူထုသုိ႔တုိက္႐ုိက္ေထာက္ထာက္ထာက္ထာက္ပ့ံေပ့ံေပ့ံေပ့ံေငြငြငြငြ    

၇။ လူထုသို႔ တုိက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေငြကုိ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္။ 

ကန္ထ႐ုိက္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားသုိ႔ ေပးေခ်ရသည့္ ေငြမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ   ေက်းလက္ 

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာနွင့္ ေက်းရြာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး ဆပ္ေကာ္မတီတုိ႔မွ 

ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ စာရင္းေရးသြင္းၿခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပထားရမည္။ စာရင္းေရးသြင္းၿခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား 

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ အထူးသၿဖင့္ေက်းရြာအုပ္စုဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအတြက ္ ရည္ညႊန္း 

ကုိးကားႏုိင္ရန္အတြက္  ေဒသသုံးဘာသာစကားၿဖင္႕ ၿပဳစုသြားရမည္ၿဖစ္သည္။  

ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲၿခင္း ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲၿခင္း ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲၿခင္း ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲၿခင္း     

၈။ ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲၿခင္း အေသးစိတ္မ်ားၿဖစ္ေသာ တာ၀န္ခြဲေ၀ၿခင္း၊ ေငြေပးေခ်ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊ 

စာရင္းကုိင္နည္းစနစ္မ်ားႏွွင္႕ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပထားရမည္။လက္စြဲတြင္ 

ေက်းရြာအုပ္စု ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္ၿခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရာထူးႏွင့္ 

တာ၀န္မ်ားပါ၀င္ရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စ ု ေကာ္မတီ၏ေငြစာရင္းမ ွ ေငြထုတ္ယူရန္အတြက္ ခြင့္ၿပဳပုိငခ္ြင့္ 

ရွိသူႏွစ္ဦး၏ လက္မွတ္မ်ားလိုအပ္သည္။ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုမွန္ေက်းရြာအစည္းအေ၀း 

မ်ားတြင္ ၿပည္သူလူထုသုိ႔အသိေပးၿခင္း ေၾကာ္ၿငာဘုတ္မ်ားတြင္ကပ္ေပးၿခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး 

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအားလူထုသို႔အသိေပးၿခင္း၊ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားလူထုသုိ႔ 

အသိေပးၿခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီမႈမ်ားႏွင့္ အလြဲသုံးၿခင္းကိစၥရပ္မ်ား 
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အတြက္တားၿမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အၿခားေသာတာ၀န္ယူမႈႏွင္ ့ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈစနစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ 

ရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ မေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းေရး နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သတိမူမိေစၿခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ားသည္လည္းစီမံက္ိန္းဒီဇ္ုိင္းတြင ္ပါ၀င္သည္။ 

၉။ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္  DRD သည္ရွိၿပီး 

အစုိးရစနစ္မ်ားကုိ အသုံးၿပဳသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ကတိက၀တ္မ်ားအား အတိအက် ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းမ်ားအား 

အသုံးၿပဳသြားမည္ၿဖစ္သည္။ အစုိးရေခ်းေငြမ်ားလႊေဲပးၿခင္း၊ စာရင္းကုိင္နည္းစနစ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးခြင့္ၿပဳ 

ပိင္ုခြင့္မ်ား၊ မသင့္ေလ်ာ္မႈမ်ားအတြက္တာ၀န္ခြဲေ၀ၿခင္း၊ ၿပန္လည္ညွိႏိႈင္းၿခင္းႏွင္ ့ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကာကြယ္ၿခင္း 

မူ၀ါဒမ်ားအား ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ၿပသြားရမည္ၿဖစ္သည္။  

ေငြေၾကးစီးဆင္းေငြေၾကးစီးဆင္းေငြေၾကးစီးဆင္းေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမႈမႈမႈ    

၁၀။ DRD အေနျဖင့္ ဗဟုိဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း (၂)ခုခြဲ၍ ဖြင့္လွစ္ရမည္။ ပထမစာရင္းသည္ (DA-A) 

စီမံကိန္း (ႏုိင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြ) အပိုင္း (၁)အတြက္ သက္သက္သာ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး အပုိင္း ၂မွ 

၄အထိ အား ဒုတိယစာရင္း(DA-B)မွ သံုးစြဲသြားရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းႏွစ္ခုလုံးအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ 

ဖြင့္လွစ္ရ မည္။(စီမံကိန္းအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။) အပိုင္း (၁) 

အတြက္ ရန္ပုံေငြသည္ ေငြစာရင္း DA-A မွ လႊပုိဲ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုအမည္ၿဖင္႕ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ရိွ ေငြစာရင္းသို႔လႊပုိဲ႔ရမည္ျဖစ္သည။္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုစီအတြက္ သီးျခား 

ေငြစာရင္း တစ္ခုစီဖြင့္လွစ္ရမည္။ၿမုိ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ဘဏ္မ်ားရိွပါသည္။ ဘဏ္မရိွေသာ ေ၀းလံေသာ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသုိ႔ ေငြလႊပုိဲ႕ႏိုင္ရန္ အထိေရာက္ဆုံးႏွင္အ့လုံၿခံဳဆုံးနည္းလမ္းကုိ 

ရွာေဖြရမည္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ DRD ဆီသုိ႔ ေငြလႊရဲျခင္း လြယ္ကူေစရန္အတြက္ 

စီမံကိန္းကြပ္ကဲမႈအသုံးစရိတ္မ်ား ကာမိေစရန္အတြက္ DRD အေနျဖင့္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္တုိင္းအတြက္ 

ေငြစာရင္းတစ္ခုစီ ဖြင့္လွစ္သြားေပးၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေငြစာရင္းမ်ားသုိ႔ ေငြလႊရဲျခင္း လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ား၊ ဌာနတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကၿဲပီး နည္းလမ္းမ်ားအား စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ 

တြင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ (လႊေဲပးရမည္႔ ေငြပမာဏ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား စာရင္းမ်ား 

ျပန္လည္ ညိွႏိႈင္းျခင္း၊ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။)ဇယား A 5.1 တြင္ရန္ပုံေငြစီးဆင္းမႈအား 

ေဖာ္ၿပထားပါသည္။  
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Chart A5.1: Flow of FundsChart A5.1: Flow of FundsChart A5.1: Flow of FundsChart A5.1: Flow of Funds    

 

    

ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံၿခင္းဘ႑ာေရးအစီရင္ခံၿခင္းဘ႑ာေရးအစီရင္ခံၿခင္းဘ႑ာေရးအစီရင္ခံၿခင္း    

၁၁။ ၿမိဳ႕နယ္ DRD  မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား 

ပါ၀င္ေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအားလစဥ္ၿပင္ဆင္ရမည္။  ယင္းတုိ႔တြင္ ေငြလက္ခံရရွိမႈမ်ား၊ 

အသုံးစရိတ္မ်ား၊ လက္က်န္ေငြပမာဏမ်ား၊ ကတိက၀တ္ႏွင္ ့ ပံုေသပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိအစီရင္ခံရမည္။ 

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ရမည္႕အခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား 

ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈလက္စြဲတြင္ေဖာ္ၿပသြားရမည္ၿဖစ္သည္။  

၁၂။ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ DRD သည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားအား ကြန္ၿပဴတာစာရင္းကုိင္ 

စနစ္အတြင္း စုစည္းထည္႕သြင္းၿပီး စီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ေပါင္းခ်ဳပ္ကုိ 
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ၿပင္ဆင္သြားရမည္။ DRD ၏ ဘ႑ာေရးဌာနသည္ စီမံကိန္းဒါရုိက္တာ၊ DRD ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးႏွင္အ့ခြန၀္န္ၾကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ဌာနမွ သုံးသပ္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ လစဥ္ဘ႑ာေရး 

ရွင္းတမ္းမ်ားအားၿပဳစုသြားရမည္။ ထို႔ၿပင္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ DRD( ၃ ) လၿပတ္ၿပီးဆုံးၿပီး ၄၅ရက္အတြင္း 

ကမာၻ႕ဘဏ္သုိ႔ ၃လပတ္ ၾကားၿဖတ္စာရင္းမစစ္ေဆးရေသးေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအားၿပင္ဆင္ေရး 

ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။     

လူထုသုိ႔တုိက္ရုိက္ေလူထုသုိ႔တုိက္ရုိက္ေလူထုသုိ႔တုိက္ရုိက္ေလူထုသုိ႔တုိက္ရုိက္ေထာက္ထာက္ထာက္ထာက္ပ့ံေပ့ံေပ့ံေပ့ံေငြငြငြငြ    

၁၃။ လူထုသို႔တုိက္ရိုက္္ေထာက္ပ႔႔႔ံေငြမွ က်ခံသုံးစြဲေငြမ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္စစုာရင္းကုိင္မွေရးသြင္းရမည္။ 

စာရင္းကုိင္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတ၏ီ လစဥ္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာတြင ္ ပါ၀င္ရမည္႕ 

အခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင ္ ေဖာ္ၿပထားရမည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီအၾကား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထား 

သည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ပါ လစဥ္ရေငြ သုံးေငြမ်ားကုိ ေၾကာ္ၿငာသင္ပုန္းကပ္ၿခင္းႏွင့္ 

ပံုမွန္ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေၾကၿငာအသိေပးသြားရမည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ၿပီးဆုံးေသာ 

အခါတြင္ ဘ႑ာေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ DRD ႐ံုးသို႔ေပးပုိ႕ထိန္းသိမ္းထားရမည္။  

စာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းအစီအစဥ္စာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းအစီအစဥ္စာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းအစီအစဥ္စာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းအစီအစဥ္    

၁၄။ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ၿပည္နယ္အဆင့္မ်ားရိွ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားသည္အစုိးရ ရန္ပံုေငြ 

လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကိုစာရင္းစစ္ေဆးပါသည္။ အဆင့္တုိင္းတြင ္ တစ္ႏွစ္လ်င္ႏွစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးပါသည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားသည္ အထူးသၿဖင့္ ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္း၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ 

ရည္စစ္ေဆးၿခင္းႏွင္ ့ ကုိက္ညီမႈစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းတုိ႔အား ၿမန္မာစာရင္းစစ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင္အ့ညီ စစ္ေဆး 

ပါသည္။ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည္။ ၿပည္ေထာင္စု 

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားသည္ စာရင္းစစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ စာရင္းစစ္မွတ္တမ္းသြင္းၿခင္းစနစ္မ်ားအား လိုက္နာ 

ပါသည္။ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွတဆင့္  

ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒႏွင္အ့ညီအစီရင္ခံပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ၿပည္နယ္အဆင့္ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ႐ုံ္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာအစစ္ေဆးခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင္ ့ ေဒသဆုိင္ရာစာရင္းစစ္အထက္႐ံုးမ်ားသုိ႔လည္း စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ား 
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ေပးပုိ႕ပါသည္။ စာရင္းစစ္္ေဆးၿခင္းအား သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးႏွစ္ၿပီးဆုံးၿပီး ၆ လအတြင္း ၿပဳလုပ္ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္၏အတည္ၿပဳခ်က္ရယူပါသည္။ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ႐္ံုးတြင၀္န္ထမ္းအင္အား ၆၀၀၀ 

ေက်ာ္ ရိွသည္။ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အေနၿဖင္ ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိစာရင္းစစ္ေဆးရန္ 

သတ္မွတ္ထားၿခင္း မရွိေသာ္လည္း UNICEF ၏ပံ့ပိုးမႈၿဖင္႕ DRD မွေဆာင္ရြက္ေသာ အေၿခခံ 

အေဆာက္အဦးမ်ားစီမံကိန္းအား စစ္ေဆးခဲ႔သည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိပါသည္။  

၁၅။ ဘဏ္၏ၾကိဳတင္ေလ့လာမႈေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

စာရင္းမ်ားအားစာရင္းစစ္ေဆးရန္ အရည္အခ်င္းၿပည့္မီေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္  ၿပည္ေထာင္စု 

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔မွညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းစစ္ 

ေဆးေရးလုပင္န္းလမ္းၫႊန္အျဖစ္ ျပင္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာျပင္ပ စာရင္းစစ္ 

အဖဲြ႕ခန္႔အပ္ရန္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ လက္ခံႏုိင္ေသာ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ToR ကုိ စီမံကိန္းစတင္သည့္ 

ရက္မွ(၃)လအတြင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ 

၁၆။ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္စီမခံန္႔ခြဲေရးစာမ်ားအား ကမာၻ႕ဘဏ္သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးႏွစ္ 

ကုန္ဆုံးၿပီး ( ၆ ) လအတြင္း တင္ၿပသြားရမည္။ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးေသာ ဘ႑ာေရး 

ရွင္းတမ္းမ်ားအား ကမာၻ႕ဘဏ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူသုံးစြဲၿခင္း မ၀ူါဒႏွင့္အညီ 

လူထုသို႔ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္သြားရမည္။  

၁၇။ ေထာက္ပံ့ေငြ၏အနည္းဆုံး ၁၀% အားစာရင္းစစ္္္္္္္္္္္္္္္္္ေဆးရန္ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ရမည္။ DRD အေနၿဖင္႕ 

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ား၏ လစဥ္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ အရည္အေသြးၿပည္႕၀ရန္ႏွင္ ့ အခ်ိန္မီရရိွရန္ 

ကြပ္ကရဲမည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စာရင္းစစ္ေဆးရမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူၿပဳမည္ ၿဖစ္သည္။ ေထာက္ပ့ံေငြစာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

သေဘာတူညီထားသည့္ လူထုႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသုိ႔ အသိေပးမည့္ စနစ္ကုိ စီမံကိန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရး လက္စြဲတြင္ထည့္သြင္း ထားရမည္။  

 



 
 

Page 97 of 148 
 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအေထာက္အပံ႔အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအေထာက္အပံ႔အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအေထာက္အပံ႔အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအေထာက္အပံ႔အစီအစဥ္    

၁၈။ ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေထာက္အပံ႔သည္ စီမံကိန္းပထမႏွစ္တြင္ 

မၾကာခဏၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္း၏  ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈ Risk  ကုိမူတည္ၿပီး 

အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္လ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈမစ္ရွင္တြင ္ ဘ႑ာေရး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားလုံေလာက္မႈရွိမရွိ၊ ေပါင္းစည္း ( ၀ယ္ယူေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 

ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ ) ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း သုံးသပ္ခ်က္၊ ေထာက္ပံ့ေငြအသုံးစာရင္းႏွင့္ အၿခားကုန္စည္ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားပါ၀င္သည္။  

ေငြေၾကးေပးေခ်ၿခင္းေငြေၾကးေပးေခ်ၿခင္းေငြေၾကးေပးေခ်ၿခင္းေငြေၾကးေပးေခ်ၿခင္း    

၁၉။ အေၿခခံ ေငြေၾကးေပးေခ်ၿခင္း နည္းလမ္းသည္ ၾကိဳတင္ေငြႏွင့္တိုက္ရုိက္ေပးေခ်ၿခင္းၿဖစ္သည္။ DA-

A and DA-B တြင္ အသံုးစရိတ္ ( ၆ ) လစာခန္႔မွန္းၿပီးေၿပာင္းလဲႏ္ုိင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွသည္။ 

ေဘာင္၀င္ေသာ အသုံးစရိတ္တစ္ခုၿဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာသက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားမွာ အသုံး 

စရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ Summary Sheet မ်ားၿဖစ္သည္။ ( စီမံကိန္း 

အပုိင္း - ၁ တြင္ အသံုးၿပဳမည့္ အသုံးစရိတ္ရွင္းတမ္းႏွင့္တကြ) အသုံးစရိတ္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ၿခင္း 

ႀကိမ္ၤႏႈန္းမွာ ၃လလွ်င ္ တစ္ႀကိမ္ၿဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ခြင့္ၿ႔ပဳေသာႏုိင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ေပးေခ်ရမည့္ ကိစၥမ်ား 

အတြက ္တုိက္ရုိက္ေပးေခ်ႏိုင္သည္။     

၂၀။ ေငြေၾကးျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္း၊ အထူးခံ၀န္ခ်က္၊ တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအား 

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္းအား အသုံးစရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 

ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ Summary Sheet မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းၿပဳစုထားရမည္။ တိုက္ရုိက္ 

ေငြေပးေခ်ျခင္းအား မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ဖုိင္တြဲထားရမည္။ ျပန္လည္ေပးေခ်ၿခင္း၊ ပမာဏအတြက္ 

အထူးခံ၀န္ခ်က္ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေပးေခ်ျခင္းအတြက္ အနည္းဆုံး ေငြျပန္လည္ေတာင္းခံရမည့္ ပမာဏမွာ 

အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၅၀၀၀၀)ျဖစ္သည္။ 

၂၁။ စီမံကိန္းတြင္ ေနာက္ဆုံးေငြေပးေခ်ရမည့္ရက္္သည္ စီမံကိန္းၿပီးဆုံးမည့္ရက္မွ (၄)လအတြင္း 

ျဖစ္သည္။ ထုိရက္သည္ အစိုးရမွ ေငြထုတ္ယူရန္ ကမာၻ႕ဘဏ္သို႔တင္ျပခ်က္ကုိ ဘဏ္မွ လက္ခံသည့္ေန႔ 

(သုိ႔မဟုတ)္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြ သုံးစဲြမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းမ်ားတင္ျပေသာေန႔ 
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ယင္းကာလကုိ သတ္မွတ္ေပးရျခင္းမွာ စီမံကိန္းအား အစီအစဥ္တက် အၿပီးသတ္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ 

စာရင္းပိတ္ရက္ မတို္င္္္္မီျဖစ္ေပၚလာေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

တင္ျပေတာင္းခံျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြစာရင္းပိတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏို္ငရ္န္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္မွ  သေဘာတူၿပီးသည့္အခါမွလြဲ၍ စာရင္းပိတ္ရက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေငြေပးေခ်ရမည့္ရက္အၾကား 

ေပၚေပါက္လာေသာအသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္းမျပဳႏုိင္ပါ။ 

၂၂။ ေငြျပန္လည္ေပးေခ်ရန္တင္ျပေသာ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား  DRD  မွ သိမ္း 

ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္  ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ပံုမွန္ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္ေပး 

ျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္စာရင္းစစ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ 

အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု စာရင္းစစ္ သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္မွဆံုးျဖတ္ပါက 

ေငြထုတ္ယူပုိင္ခြင့္မရိွပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ယင္း၏လုပ္ပိုငခ္ြင္အ့ရအစုိးရကုိ (၁)ညီမွ်ေသာပမာဏအား 

ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ (၂)အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္လည္း သက္ေသစာရြက္ 

စာတမ္းမ်ား၊ အစားထိုတင္ျပေစရန္ျခြင္းခ်က္မရွိ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြစာရင္းမွ 

ေဘာင္မ၀င္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ေပးေခ်ထားေသာအခါတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင္႔ ယင္းဘဏ္စာရင္း 

သုိ႔ ေငြထပ္မံေပးသြင္းျခင္းမျပဳဘ ဲ မွတ္တမ္းထားႏုိင္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေငြလက္ခရံရွိသူထံသုိ႔ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းၾကားၿပီး(၁၂)လအတြင္း အကယ္၍ ေထာက္ပ့ံေငြလက္ခံရရိွသူသည္ အထက္ 

ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမရိွခဲ့ပါကကမၻာ့ဘဏ္သည္ (က) အစုိးရထံသုိ႔ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ 

ေငြစာရင္းမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ ျငင္းဆိုႏိုင္သည္။ (ခ) ေထာက္ပ့ံေငြ/ေခ်းေငြအသစ္မ်ားအတြက္ 

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ကုိက္ညီမႈအား အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ဘုတ္အဖြဲ႕သုိ႔တင္ျပႏုိင္သည္။ (ဂ) 

ေထာက္ပံ့ေငြၿဖင့္ေပးေခ်ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားႏုိင္သည္။ (ဃ) ဆိုးရြားေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

အစုိးရမွ ကတိျပဳထားသည္႔ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား လုံးကုိေပးေခ်ျခင္းမျပဳရန္ ဆိုင္းငံ႔ထားႏိုင္သည္။ 

၂၃။ ေထာက္ပံ့ေငြစာရင္းမွ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာ (   )ရိွဇယား (က ၅-၁) တြင္ေဖာ္ျပထား 

သည္အသံုးစရိတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အပုိင္း(၁)မွ ေဘာင္၀င္ေသာအသံုးစရိတ္ 

မ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ ေက်းလက္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

ဆက္စပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ရမည္။ ယင္းအသံုး 

စရိတ္မ်ားသည္ စာရင္းပိတ္ရက္မတုိင္မီ ျဖစ္ေပၚေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ရမည္။ အမ်ိဳးအစား(၁)ေအာက္မွ 
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ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္္ေဖာ္ေရးလက္စြဲကိ ု အတည္ျပဳၿပီးမွ 

ေပးေခ်ရမည္။  

ဇယား ဇယား ဇယား ဇယား ((((က ၅က ၅က ၅က ၅----၁၁၁၁))))    ေငြေပးေခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားေငြေပးေခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားေငြေပးေခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားေငြေပးေခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား    

အသံုးစရိတ္အမ်ိဳးအစား ခြင့္ျပဳေငြ USDUSDUSDUSD ခြင့္ျပဳေငြ SDRSDRSDRSDR 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံျခင္း % 

အခြန္အခအပါအ၀င ္

၁။ အပုိင္း(၁)၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြ 52,245,000 34,400,000  (၁၀၀)% ေပးေခ်ျခင္း 

၂။ ကုန္စည္မ်ား၊ အႀကံေပးျခင္းမဟုတ္ေသာေဆာင္ရြက ္

မႈမ်ား၊ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း 

အပါအ၀င္)ေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္စရိတ္၊ အပိုင္း( က ) ႏွင္ ့( င ) မွလဲြ၍ 

27,755,000 18,200,000 ၁၀၀% 

၃။ ကုန္စည္မ်ား၊ အႀကံေပးျခင္းမဟုတ္ေသာေဆာင္ရြက ္

မႈမ်ား၊ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း 

အပါအ၀င္)ေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္စရိတ္၊ အပိုင္း ( င )ေအာက္မွအသုံးစရိတ္မ်ား 

0 0 ၁၀၀% 

စုစုေပါင္း 80,000,000 52,600,000  

 

၂၄။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္ ဆိုသည္မွာ  ေထာက္ပံ့ေငြလက္ခံရရိွသည့္ ႏုိင္ငံ၏ အစုိးရ၀န္ထမ္း 

လစာမ်ား၊ ဆုေၾကးမ်ား၊ အခမ်ား၊ ခ်ီးၿမွင္႕ေငြမ်ား၊ မပါ၀င္ဘဲ ခရီးစရိတ္၊ တည္းခုိစရိတ္၊ ေန႔တြက္စရိတ္၊ 

လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ႐ုံးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္ခမ်ား၊ (စာပို႔ခ၊ တယ္လီဖုန္း၊ 

အင္တာနက္အသံုးျပဳခမ်ားပါ၀င္သည္) ပုံႏိွပ္ခ၊ ဘာသာျပန္ခ၊ ႐ံုးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ယာဥ္မ်ားလည္ပတ္၊ 

ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ားပါ၀င္ေသာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ စီမခံန္႔ခြဲျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင္ ့အကဲျဖတ္ေပးၿခင္းဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ေငြေၾကးလက္ခံရရိွသူမွ ေပးေခ်ရၿပီး 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အတည္ျပဳေပးထားေသာ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္အတြင္းပါ၀င္သည္။ 

၂၅။ Training ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းမွအတည္ျပဳေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို အေျခခံ၍ စီမံကိန္း 

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာစရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ (ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၀ပ္ေရွာ႕မ်ား ပညာသင္ခရီးစဥ္ 

မ်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းေသာသင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ေနထုိင္စရိတ္မ်ား၊ သင္တန္းေၾကးမ်ား၊ 

သင္တန္းဆရာခမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ေနရာ ငွားရမ္းခမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား 
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၀ယ္ယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေသာ အစီအစဥ္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္စရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

အေရးေပၚအေၿခအေနတုံ႔ၿပန္ၿခင္းအေရးေပၚအေၿခအေနတုံ႔ၿပန္ၿခင္းအေရးေပၚအေၿခအေနတုံ႔ၿပန္ၿခင္းအေရးေပၚအေၿခအေနတုံ႔ၿပန္ၿခင္း    

၂၆။ အပုိင္း( ၅ ) ေအာက္တြင္ အစုိးရသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္အခါ 

ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿခင္းအားမၿပဳႏုိင္ပါ (၁) အမ်ားျပည္သူသုိ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္(သုိ႔မဟုတ္) 

အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း တရား၀န္ေၾကျငာၿပီး အဖဲြ႕အစည္းမွ မွန္ကန္ေၾကာင္း 

အတည္ျပဳႏုိင္သည့္အခါ၊ (၂) စီမံကိန္း၏အပုိင္း(င)အရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာေရး 

မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအကာအကြယ္မ်ားျပဳုလုပ္ၿပီးစီးၿပီး အဖဲြ႕အစည္းမွ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိသည္အထိ 

ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပၿပီးစီးသည့္အခါႏွင့္ အစုိးရသည္ အဆုိပါအကာအကြယ္မ်ားအား ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(၂)၏ အပုိင္း(၁-၄)ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္အခါ၊ (၃) အဆုိပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ 

၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအား စုစည္းျခင္း အပါအ၀င္လုံေလာက္ေသာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအမံမ်ားကို အဖဲြ႕အစည္းမွ ေက်နပ္ဖြယ္ရိွသည့္အထိ 

ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္အခါ၊ (၄) စီမံကိန္း၏ အပုိင္း(င)တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပင္န္းေဆာင္တာမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္(၂) အပုိင္း(၁-

ဃ)ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 

ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္အခါ။  အေရးေပၚအေရးေပၚအေရးေပၚအေရးေပၚ    အေၿခအေနတုံ႔ၿပန္အေၿခအေနတုံ႔ၿပန္အေၿခအေနတုံ႔ၿပန္အေၿခအေနတုံ႔ၿပန္မႈမႈမႈမႈ    စတင္ခ်ိန္တြင ္ရန္ပံုေငြစီးဆင္းမႈႏွင့္ 

ေငြေၾကးေပးေခ်ၿခင္းကုိ ဆံုးၿဖတ္ရမည္။  

ဘ႑ာေရးစီမံဘ႑ာေရးစီမံဘ႑ာေရးစီမံဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခန္႔ခန္႔ခန္႔ခြဲခြဲခြဲခြဲမႈမႈမႈမႈႏွင့္ေႏွင့္ေႏွင့္ေႏွင့္ေငြၿပန္္လည္ေပးေခ်ၿခင္း ငြၿပန္္လည္ေပးေခ်ၿခင္း ငြၿပန္္လည္ေပးေခ်ၿခင္း ငြၿပန္္လည္ေပးေခ်ၿခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အစီအစဥ္အစီအစဥ္အစီအစဥ္    

ဇယား  (က ၅-၂) ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေငြၿပန္္လည္ေပးေခ်ၿခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

ActionActionActionAction    ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ခ်က္    တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ရိွသူန္ရိွသူန္ရိွသူန္ရိွသူ    အခ်ိန္ကာလအခ်ိန္ကာလအခ်ိန္ကာလအခ်ိန္ကာလ    

ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈအၾကံေပးမ်ားခန္႔အပ္ၿခင္း DRD စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစတင္သည္ႏွင္ ့ 

NGOမ်ားႏွင္ ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ကန္ထရုိက္စာခ်ုဳပ္မ်ား၏တစ္စိတ္ ္

တစ္ပိုင္းအၿဖစ္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဘ႑ာေရး 

စီမခံန္႔ခြဲမႈအၾကံေပးမ်ားခန္႔အပ္ၿခင္း  

DRD စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစတင္သည္ႏွင္ ့
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ဘ႑ာေရးစီမခံန္႔ခြဲမႈ လက္စြဲၿပဳစုၿခင္းႏွင့္ အတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿခင္း DRD and 

WB 

၂၀၁၂ ႏို၀္င္ဘာ၃၀ရက္ေန႔အၿပီး ယာယီ 

လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္စီမံကိန္း စတင္ၿပီး ၃လ 

အၾကာတြင္အၿပီးသတ္လက္စြဲစာအုပ္  

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လက္စြဲၿပဳစုၿခင္းႏွင္ ့အတည္ၿပဳ 

ခ်က္ရယူၿခင္း ( ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတအီတြက္ ဘ႑ာေရး မ၀ူါဒ 

ႏွင္ ့လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားပါ၀င္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ေသာ နမူနာလမ္းညႊန္ပါ၀င္ေသာ )  

DRD အမ်ိဳးအစား ( ၁ ) ပါ 

ေထာက္ပံ့ေငြၿဖင့္ေငြေပးေခ်ၿခင္းမၿပဳမ ီ

DRD ဘ႑ာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရး 

မ၀ူါဒမ်ား၊ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ေငြေပးေခ်ၿခင္းမ်ားသင္ၾကားေပးၿခင္း 

DRD and 

WB 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ 

အတည္ၿပဳၿပီးၿပီးခ်င္း (ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲေရး မူ၀ါဒမ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အပါအ၀င္ )  

DRD ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ စာရင္းကိုင္ေဆာ႕ဖ၀္ထဲည္႕သြင္းၿခင္း DRD စီမံကိန္းစတင္ၿပီး ( ၆ ) လအတြင္း 

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ 

ေငြစာရင္းသို႔ ေငြမထည္႕သြင္းမီ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာစီမခံန္႔ခြဲေရး 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသင္ၾကားေပးၿခင္း  

DRD ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီေငြစာရင္းသုိ႔ 

ေငြမထည့္သြင္းမီ 

ကမာၻ႕ဘဏ္မွလက္ခံႏုိ္င္သည္္႕ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ၿပည္႕စံုေသာ 

ၿပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားခန္႔အပ္ၿခင္း ( စီမံကိန္း ေပါင္းစည္း ဘ႑ာေရး 

ရွင္းတမ္းႏွင္ ့စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားနမူနာမ်ားၿခံဳငံုမိေစၿခင္း ) 

DRD စီမံကိန္းစတင္ၿပီး ( ၃လ ) လအတြင္း 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ( ( ( ( ၆ ) ၆ ) ၆ ) ၆ ) ၀၀၀၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ယ္ယူေရးအစီအစဥ္    

  ၿမန္မာ ၿမန္မာ ၿမန္မာ ၿမန္မာ ----    လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း            

၀၀၀၀ယ္ယ္ယ္ယ္ယူေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္အစီအစဥ္ယူေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္အစီအစဥ္ယူေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္အစီအစဥ္ယူေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္အစီအစဥ္    

၁။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အစုိးရဌာနမ်ား၏ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစုသည့္ ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ တင္ဒါတင္သြင္းသူ 

မ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔ထားၿပီး တင္ဒါေခၚယူရန္ လုိအပ္ခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန 

မ်ားမွ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚသြားပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ စနစ္ကို အသုံးျပဳ 

ရန္ သမၼတ႐ုံးမွ ၀န္ႀကီးဌာနအားလုံးသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီ 

၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္လ်က္ ရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ယခုအခ်ိန္ထိ ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အၿပီးသတ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးပါ။ 

၂။ စီမံကိန္းအတြက္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီရက္စြဲပါ IBRD ေခ်းေငြႏွင့္ 

IDA ေခ်းေငြမ်ား အတြက္ ၀ယ္ယူေရးဆိုင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား၊ အဆုိပါရက္စြဲပါ IDA ေငြေခ်းငွားသူမ်ား၏ 

အႀကံေပးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသြားျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအၿပင္  ဘ႑ာေရး သေဘာတူညီခ်က္္မ်ားႏွင့္ 

ညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မတူညီေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ အသုံးစရ႔ိတ္မ်ားအားေအာက္တြင ္ ေဖာ္ၿပ 

ထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ NGO/Firm မွ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ NGO/ Firmမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႐ံုးသုံးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ သင္တန္း/ 

စည္း႐ုံးေရးစာေစာင္မ်ားျပဳစုျခင္းကုိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ဤစီမံကိန္း၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕မွဳၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင္႕တြင၀္ယ္ယူေသာ စာခ်ုဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမွဳ 

တုိင္းအတြက္ မတူညီေသာ၀ယ္ယူေရးနည္းစဥ္မ်ား၊ ခန္႕မွန္းေစ်းႏွဳန္းမ်ား၊ ၾကိဳတင္ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ထတဲြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။ ၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ 

အားလက္ေတြ႕စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္္ 

တက္လာ ၿခင္းတုိ႕ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေစရန္အတြက္ႏွစ္စဥ္ သုိ႕မဟုတ္ လုိအပ္သလုိၿပင္ဆင္မွဳ 

မ်ားၿပဳလုပ္သြားရမည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်းလက္အေၿခခံ အေဆာက္ 

အအုံမ်ားအတြက္ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္းမ်ားေပးအပ္ျခင္းသည္ DRD အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အကူအညီၿဖင့္ 

ေက်းရြာအဆင့္၀ယ္ယူေရးဆပ္္ေကာ္မတီမ်ား၏ တာ၀န္ၿဖစ္သည္။  
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လူထုပါလူထုပါလူထုပါလူထုပါ၀၀၀၀င္ေဆာင္ရြက္မႈင္ေဆာင္ရြက္မႈင္ေဆာင္ရြက္မႈင္ေဆာင္ရြက္မႈ    

၃။ စီမံကိန္းပထမႏွစ္တြင္ ခြင္႔ျပဳစာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၌ မည္သည္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

လုပ္ငန္းမဆုိေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ ယင္းတုိ႔တြင္ ေက်းရြာတြင္းလမ္းမ်ား၊ 

ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္တာတမံမ်ား၊ ေသာက္သုံးေရေပးေ၀မႈစနစ္မ်ား၊ 

စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ  ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရိုးရွင္းေသာ၀ယ္ယူေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးၿပဳ 

သြားရမည္။ အေၿခခံ၀ယ္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အစုိးရမွေရးဆဲြမည့္ စီမံကိန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ေက်းရြာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား အထူးသၿဖင့္ ၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ကုိးကားႏုိင္ရန္အတြက္ 

၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရုိးရွင္းစြာ ၿပဳစုထားၿပီး ေဒသသုံးဘာသာစကားၿဖင့္ ၿပန္ဆုိထားရမည္။  

၄။ ေက်းရြာလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားအေနၿဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

အား ကုိယ္တို္င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရိွသည့္အခါတြင ္သုိ႔တည္းမဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုက ထုိသုိ႔ဆုံးၿဖတ္ ခ့ဲလွ်င္ 

ေက်းရြာအေနၿဖင္႕ DRD အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႕ ကန္ထရုိက္စနစ္ အသုံးၿပဳႏုိင္သည္။ 

ဤအေၿခအေနတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ ရုိးရွင္းေသာ 

၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိအသုံးၿပဳရမည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ပုတ္ၿပတ္စနစ္၊ ပုံေသေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ကန္ထရုိက္ 

ေပးၿခင္းမ်ားကုိ အရည္အခ်င္းၿပည့္မီေသာေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းသူ အနည္းဆုံးသုံးဦးအားယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ 

သာလ်င္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းၿခင္းေၾကာ္ၿငာတြင္ အေၿခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ၿဖစသ္ည့္ စတင္ရမည့္ရက္၊ ၿပီးဆုံးမည့္ရက္၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ေဖာ္ၿပ 

ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ရာပုံစံမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ အရည္အေသြးၿပည့္မီၿပီး ေစ်းႏႈန္း 

အနည္းဆုံးတင္သြင္းေသာ ကန္ထရ္ိုက္တာသုိ႔သာ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွရမည္ၿဖစ္သည္္။ တင္ဒါတင္သြင္းၿခင္းတြင္ 

ပါ၀င္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားၿခင္းမၿပဳရပါ။  ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရိွေစရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းသူ 

စာရင္းအား ၄င္းတုိ႔တင္သြင္းေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္တကြ ေက်းရြာေၾကာ္ၿငာသင္ပုန္းတြင္ ေၾကာ္ၿငာေပးရမည္။  

၅။ ၿမိဳ႕နယ္ DRD ႐ုံးႏွင့္ NGO/Firm မ်ားသည္ ေက်းရြာအတြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ 

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ၿပဳၿခင္းအပါအ၀င္ လိုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားေပးအပ္ရမည္။ ယင္းအကူအညီမ်ားတြင္(က) 
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အင္ဂ်င္နွီယာဒီဇို္င္း၊ (ခ) ကန္ထရုိက္တာမ်ား ငွားရမ္းမည္/မငွားရမ္းမည္ကုိ ဆံုးၿဖတ္ၿခင္း၊ (ဂ) ၀ယ္ယူေရး 

စနစ္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားပါ၀ငသ္ည္။ အေသးစ္ိတ္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

လက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

အၾကံေပးမ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္းအၾကံေပးမ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္းအၾကံေပးမ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္းအၾကံေပးမ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္း    

၆။ စီမံကိန္းအေနၿဖင့္ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလုိအပ္ပါမည္ -  

(က) ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင ္ NGO/ Consulting Firm သည္ အဖြဲ႕အစည္းဆ္ုိင္ရာ 

အကူအညီႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္ပ့ံမ်ားအား DRD သုိ႔ေပးအပ္ ရမည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ NGO မ်ားအားအကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင္ ့ စီမခံန္႔ခြဲၿခင္းမ်ား 

ပါ၀င္သည္။ 

( ခ) NGO/Firm တစ္ခုသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ DRD သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းဆ္ုိင္ရာအကူအညီႏွင့္ 

နည္းပညာ အေထာက္ပ့ံမ်ားကုိ ေပးအပ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ NGO/Firm တစ္ခုသည္ 

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခ ုသုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုအားတာ၀န္ယူ ႏုိင္သည္။ 

( ဂ) နည္းပညာပ္ုိင္းဆုိင္ရာစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္း၊ ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈ 

အကဲဲၿဖတ္ၿခင္း၊ အရည္အေသြးအေၿခခံေလ့လာၿခင္း၊ က်ားမခြဲၿခားၿခင္းဆ္ုိင္ရာ ကြန္ယက္ 

တစ္ခုထူေထာင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ငွားရမ္းရမည္ၿဖစ္သည္။  

၇။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ NGO/Firm မ်ားသည္စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 

အဓိက က်ေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပင္န္းလ်င္ျမန္စြာစတင္ႏို္င္ေရးအတြက္ NGO/ 

Firm အျမန္္ဆုံးငွားရမ္းသြားရန္လ္ုိအပ္သည္။ ယင္းကုိအေထာက္အပ့ံျပဳႏ္ုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု 

အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ NGO/ Firm မ်ားငွားရမ္းရာတြင္္ Retroactive Financing စနစ္ကုိ 

အသုံးျပဳသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ DRD၏ ဌာနတြင္း 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေလ့လာအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ အရည္အေသြးအေျချပဳေရြးခ်ယ္မႈစနစ္ 

(သုိ႔မဟုတ)္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အေျချပဳေရြးခ်ယ္မႈစနစ္တို႔သည္ (၅)လ သုိ႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ 

ပို၍ ေတြ႕ရိွရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ DRD အေနျဖင့္ ကနဦး၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက ၀ယ္ယူေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္(၁)ဦးကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းမွ 

စတင္ငွားရမ္း သင့္ပါသည္။  
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၈။ အၾကံေပးေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အဆုိျပဳလႊာေတာင္းခံ 

ျခင္းပုံစံအား အသုံးျပဳသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ အၾကံေပးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားစာပိုဒ္ ၂.၇ အရ 

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီအတြက္ အၾကံေပးမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၀ 

သုိ႔မဟုတ ္ ယင္းထက္ေလ်ာ့နည္းေသာ ပမာဏအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ျပည္တြင္းအၾကံေပး 

မ်ားကုိသာ အသုံးျပဳသြားရန္ၿဖစ္သည္။ ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏအား ျပည္တြင္း NGO ႏွင္ ့ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အေျခခံၿပီး ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏ္ုိင္သည္။  

ပုဂၢလိက ပုဂၢလိက ပုဂၢလိက ပုဂၢလိက အၾကံေပးမ်ားအၾကံေပးမ်ားအၾကံေပးမ်ားအၾကံေပးမ်ား    

၉။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  DRD ၏ ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကူညီပ့ံပုိးရန္အတြက္ 

စီမံကိန္းပထမအဆင့္တြင ္ပုဂၢလိက အၾကံေပးမ်ားအား ငွားရမ္းသုံးစြဲႏ္ုိင္သည္။ အထူးအႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ 

မ်ားရယူႏုိင္ရန္အတြက ္ အၾကံေပးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားစာပိုဒ္ ၅.၁ မွ ၅.၃ အထိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ ( ၃ ) ဦးအနက္မွ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။   

ၾကိဳတင္သုံးသပ္ျၾကိဳတင္သုံးသပ္ျၾကိဳတင္သုံးသပ္ျၾကိဳတင္သုံးသပ္ျခင္းခင္းခင္းခင္း    

၁၀။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ အထက္ တန္ဘုိးရိွ အႀကံေပးစာခ်ဳပ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ 

အား တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးသည့္စနစ္ကုိက်င့္သုံးသည့္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားအားလုံးကုိ 

ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ႀကိဳတင္သုံးသပ္သြားရမည္။ ခြင့္ျပဳထားေသာ ႀကိဳတင္သုံးစဲြေငြျဖင့္  ၀ယ္ယူေရးမည့္ပစၥည္း 

မ်ားကုိ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ ႀကိဳတင္သုံးသပ္သြားရမည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္သုံးစြဲေငြ ေခါင္းစဥ္ 

ေအာက္မွ မွန္ကန္စြာသုံးစြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ DRD ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရး 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သင္ၾကားေပးသြားမည္။ ႀကိဳတင္သုံးသပ္ရမည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူေရး 

အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူထုသုိ႔ တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ၀ယ္ယူရမည့္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူၿပီးမွသာ သုံးသပ္ရမည္။ 

DRD DRD DRD DRD ၏ ၏ ၏ ၏ ၀၀၀၀ယ္ယူေရး စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အကဲျဖတ္ျယ္ယူေရး စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အကဲျဖတ္ျယ္ယူေရး စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အကဲျဖတ္ျယ္ယူေရး စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အကဲျဖတ္ျခင္းခင္းခင္းခင္း    

၁၁။ DRD တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ 

အထူးသျဖင့္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ငွားရမ္းျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား လုံး၀မရိွပါ။ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအမ်ားစုမွာ 

ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ႐ုိးရွင္းေသာ ၀ယ္ယူေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 

သုံးစဲြသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအပါအ၀င္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီ 

ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ DRD သည္ NGOs/Firms ကုိငွားရမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။  
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အဓိကအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈနည္းလမ္းမ်ားအဓိကအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈနည္းလမ္းမ်ားအဓိကအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈနည္းလမ္းမ်ားအဓိကအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈနည္းလမ္းမ်ား    

• နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 

သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ သုိ႔ပါ၍ ဤစီမံကိန္းတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးႏွင့္ အႀကံေပး 

ငွားရမ္းေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ 

ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် အသုံးျပဳသြားမည္။    

• စီမံကိန္း၏ သေဘာသဘာ၀အရ ေက်းရြာေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ(ဥပမာ- ၿမိဳ႕နယ္(၁၅)ၿမိဳ႕နယ္ရိွ 

ေက်းရြာေပါင္း-၃၀၀၀)တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၀ယ္ယူေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကြက္ျပည့္နင္းေဆာင္ရြက္ရန္မွာ DRD အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိႏုိင္ ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအဆုိျပဳစီမံကိန္းတြင္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေတြ႕ 

အႀကံဳရိွေသာ အရာရိွတစ္ဦးကုိ DRD မွ တာ၀န္ေပးအပ္သြားမည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ 

ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈႏွင့္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ NGOs/ 

Consulting Firms ကုိ DRD မွ ငွားရမ္းတာ၀န္ေပးရမည္။    

• ေက်းရြာအဆင့္၌ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းခ်က္မ်ားသည္လည္း ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအတြက္ 

အႏၱရာယ္ ရိွေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိအခက္အခဲကုိ ေျဖေလ်ာ့ေစႏုိင္ရန္အတြက္ DRD အင္ဂ်င္ 

နီယာမ်ားႏွင့္ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားမွ ေက်းရြာပစၥည္း၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ပုံမွန္နီးနီး 

ကပ္ကပ္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ပစၥည္း 

၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကာလတုိ သင္တန္းမ်ားကုိ DRD ႏွင့္ NGO/Firm တုိ႔မွ ပုိ႔ခ် 

ေပးရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ DRD သည္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအခန္းက႑ႏွင့္ 

ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးပုံစံမ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ စာေစာင္တစ္ခုကုိ 

ျပင္ဆင္သြားရမည္။ လက္စဲြစာေစာင္တြင္ ေက်းရြာအဆင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားရမည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ တင္ဒါတင္သြင္း 

သူအမည္မ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ တင္ဒါရရိွသူအမည္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပမာဏ၊ ေငြေပးေခ်မႈအခ်ိန္ ဇယား၊ 

အမွန္ေပးေငြ စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္သည္။    

• DRD တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ 

အထူးသျဖင့္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ငွားရမ္းျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား လုံး၀မရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဖဲြ႕အစည္း 

ဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပ့ံပုိးႏိုင္ရန္ႏွင့္ NGOs ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ 
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အတြက္ စီမံကိန္းအေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားပစၥည္း၀ယ္ယူေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ 

တစ္ဦးကုိ ငွားရမ္းသြားရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ NGO တစ္ဖြဲ႕ကုိ ငွားရမ္းၿပီးပါက 

ယင္းပညာရွင္သည္ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီေပးသြားမည္၊     

ပစၥည္းပစၥည္းပစၥည္းပစၥည္း၀၀၀၀ယ္ယူေရးစီမံခ်က္ယ္ယူေရးစီမံခ်က္ယ္ယူေရးစီမံခ်က္ယ္ယူေရးစီမံခ်က္    

၁၂။ OP 8.00 ႏွင့္အညီ DRD သည္ ပထမ (၆)လအတြက္ ႐ိုးရွင္းေသာ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ကုိ 

ျပင္ဆင္သြားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ website တြင္ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ 

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႔ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးစီမံခ်က္ကုိ ႏွစ္စဥ္ (သုိ႔) လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ (သုိ႔) အဖြဲ႕အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္ ျမင့္မား 

လာမႈႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ ျဖည္႕စြက္ႏုိင္သည္။    

ပစၥည္းပစၥည္းပစၥည္းပစၥည္း၀၀၀၀ယ္ယူေရးယ္ယူေရးယ္ယူေရးယ္ယူေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ႀကိမ္ေရဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ႀကိမ္ေရဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ႀကိမ္ေရဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ႀကိမ္ေရ    

၁၃။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ အကူအညီေပးေရးမစ္ရွငအ္ဖဲြ႕ 

ကုိ စီမံကိန္းပထမႏွစ္၌ (၃)လတစ္ႀကိမ္ ေစလႊတ္သြားရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာ Risk အကဲျဖတ္မႈ 

အေပၚမူတည္၍ တစ္ႏွစ(္၂)ႀကိမ္ ေစလႊတ္ရန ္လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရး မစ္ရွင္အဖဲြ႕သည္ 

စီမံကိန္း၏ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေခ်ာေမြ႕မွန္ကန္မႈရိွ မရိွကုိ စစ္ေဆးသုံးသပ္ 

သြားရမည္။  

ႏုိင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏုိင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏုိင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏုိင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားပါပါပါပါ၀၀၀၀င္ေသာ ပစၥည္းင္ေသာ ပစၥည္းင္ေသာ ပစၥည္းင္ေသာ ပစၥည္း၀၀၀၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္အေသးစိတ္ ယ္ယူေရးအစီအစဥ္အေသးစိတ္ ယ္ယူေရးအစီအစဥ္အေသးစိတ္ ယ္ယူေရးအစီအစဥ္အေသးစိတ္     

- ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ အႀကံေပးမဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူရန္ 

အတြက္ ႏုိင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ကုိ က်င့္သုံးသြားမည္။  

- အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ပ့ံပိုးရန္အတြက္ 

အႀကံေပးငွားရမ္းရာတြင ္ စကာတင္စာရင္း၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ NGO/Firm တုိ႔၏ 

ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ပါ၀င္သည္။  
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ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ( ( ( ( ၇ ၇ ၇ ၇ )  )  )  )  အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ေစာင့္ေစာင့္ေစာင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္ရွဳၿခင္းအစီအစဥ္ၾကပ္ၾကည္ရွဳၿခင္းအစီအစဥ္ၾကပ္ၾကည္ရွဳၿခင္းအစီအစဥ္ၾကပ္ၾကည္ရွဳၿခင္းအစီအစဥ္    

ၿမန္မာ ၿမန္မာ ၿမန္မာ ၿမန္မာ ----    လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း            

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းအစီအစဥ္    

၁။ ဤစီမံကိန္းအား ေက်းရြာႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဟူ၍ 

အဆင့္(၃)ဆင့္ခြဲၿခားေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထုို႕အၿပင္ ၿပည္နယ္ (သုိ႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသၾကီး 

အဆင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႕ရွဳေရးအခန္းက႑တြင္ 

ပါ၀င္လာမည္ၿဖစ္သည္။  ပုံ (က ၇-၁) တြင္အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအား ေဖာ္ၿပထားၿပီး ဇယား (က ၇-၁) 

တြင္ အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကုိေဖာ္ၿပထား ပါသည္။  
    

ပုံ  ပုံ  ပုံ  ပုံ  ((((က ၇က ၇က ၇က ၇----၁)၁)၁)၁)    ဖြဲ႕စည္းပုံဖြဲ႕စည္းပုံဖြဲ႕စည္းပုံဖြဲ႕စည္းပုံ 

 

Aid Management Sub-

Committee

Aid Management Sub-

Committee

Village tract forums

DRD township offices

Foreign Aid Management Working 

Committee

Foreign Aid Management Central 

Committee

Region/State Planning and 

Implementing Committee

Township Planning and 

Implementing Committee

Ministry of Border Affairs

(Department of Rural 

Development)

Line Ministries
State/Region

Governments

Village implementation 

committees

Finance sub-committee

Monitoring/procure-

ment sub-committees



 
 

Page 109 of 148 
 

ဇယား ဇယား ဇယား ဇယား ((((က ၇က ၇က ၇က ၇----၁)၁)၁)၁)    စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ပါစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ပါစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ပါစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ပါ၀၀၀၀င္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား    

trnftrnftrnftrnf    yg0ifolrsm;yg0ifolrsm;yg0ifolrsm;yg0ifolrsm;    t"duwm0efrsm;t"duwm0efrsm;t"duwm0efrsm;t"duwm0efrsm;    tajctaetajctaetajctaetajctae    

jynfaxmifpk tqifUjynfaxmifpk tqifUjynfaxmifpk tqifUjynfaxmifpk tqifU    

OD;aqmifaumfrwD 
 

aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;

wufa&;OD;pD;Xme&Sd 

pDrHudef;tkyfcsKyfa&;tzJGU 

 

0efBuD;XmewGif;aumfrwD 

 
 

pDrHudef;'g&dkufwm? enf; 

ynmESifhpDrH0efxrfး၊ 

NGO/Firm 

 

taumiftxnfazmfa&;apmifh 

MunfUjcif;? NrdKUe,fa&G;cs,fjcif; 
 

pDrHudef;taumiftxnfazmf 

a&;ESifh BuD;MuyfuGyfuJjcif; 

 

wnf&SdNyD; 

 
 

pDrHudef;pwifonfhaeY 

wGif xlaxmif&ef 

NrdKUe,ftqihfNrdKUe,ftqihfNrdKUe,ftqihfNrdKUe,ftqihf    

NrdKUe,ftultnD 

pDrHcefUcGJa&; aumfrwD 

 

 

 

 

 

 

 

aus;vufa'ozGHUNzdK;wkd; 

wufa&;OD;pD;Xme&Sd pDrH 

udef;tkyfcsKyfa&;½Hk;tzGJY 

 

oufqdkif&menf;ynm 

tzGJUtpnf;rsm; 

 

 

 

 

 

 

aus;vufa'ozGHUNzdK;wkd;

wufa&;OD;pD;Xme? enf; 

ynmESifh pDrH0efxrf;? 

NGO/Firm? vlxkpnf;½Hk; 

a&; rSL;rsm; 

 

BuD;MuyfuGyfuJjcif;?aus;&Gmtkyf

pkESifhNrdKUe,ftqifUtMum; pDrH 

udef;rsm;tay:csdwfquffffay; 

jcif;? enf;ynmtzGJUtpnf; 

rsm;rS0efaqmifrIESifhtaxmuf 

tyHhrsm;&,ljcif;?aus;&Gmtkyfpk 

rsm;twGufyxrtqifUzGHUNzdK; 

a&;tpDtrHrsm;ulnDjcif; 

pDrHudef;taumiftxnfazmf 

a&;ESifhBuD;MuyfuGyfuJjcif;?'DZkdif; 

a&;qGJjcif;?vkyfief;rsm;ppfaq;jcif; 

ESpfywfvnfvlrIppfaq;jcif;rsm; 

udk ulnDjcif; 

 

wnf&SdNyD; 

 

 

 

 

 

 

 

oufqdkif&m NrdKUe,f 

twGif;pDrHudef;pwifrnfh

yxrESpfwGifzGJUpnf;rnf/  

 

 

aus;&Gmtkyfpktqifhaus;&Gmtkyfpktqifhaus;&Gmtkyfpktqifhaus;&Gmtkyfpktqifh    

aus;&GmtkyfpkaumfrwD 

 

 

 

 

 

b@ma&; qyfaumfrwD  

 

aus;&GmtkyfpkaumfrwDwGif 

aus;&Gmwpf&GmpDrSusm;r

wpfOD;pD? aus;&Gmtkyfpk 

udk,fpm;vS,frsm;? aus; 

&GmtkyfcsKyfa&;rSL;ESifhaus; 

&Gm acgif;aqmifrsm; 

yGifhvif;jrifomaoma&G;

 

aus;&Gmtkyfpk zGHUNzdK;a&;pDrHcsuf 

jyifqifjcif;? pDrHudef;vkyfief;cJG 

twnfjyKjcif;? &efyHkaiGpDrHcefYcJG 

jcif;? 

 

 

pm&if;Z,m;rsm;xdef;odrf;jcif;? 

 

oufqdkif&mNrdKUe,ftwGif; 

pDrHudef;pwifrnfhyxrESpf

wGifzGJU pnf;rnf/  

 

 

 

aus;&Gmtkyfpk aumfrwDrS 
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cs,frIpHEIef;rsm;jzifhaus; 

&GmtkyfpktpktzJGUrSa&G; 

cs,faomyk*¾dKvf(3)OD;odkYr

[kwf(4)OD; 

uefx½dkufwm?aps;onf? 

tvkyform;rsm;udk 

aiGay;acsjcif;? 

a&G;cs,fwifajr§muf&ef? 

aus;&Gmtaus;&Gmtaus;&Gmtaus;&Gmtqifh  qifh  qifh  qifh      

aus;&Gmtaumiftxnf 

azmfa&; aumfrwD 

 

 

 

 

 

apmifhMunfh ppfaq;a&; 

qyfaumfrwD 

 

 

 

ypönf;0,f,la&; 

qyfaumfrwD 

 

aus;&Gm apwemh0efxrf; 

vlxkpnf;½Hk;a&;rSL;rsm;\ 

tultnDjzifh &Gmol 

&Gmom;rsm;rSa&G;cs,fwif

ajr§mufolrsm;? tpktzJGU? 

trsdK;orD;ESifhxdcdkufvG,f 

tkyfpkrSudk,fpm;vS,frsm; 

aus;&Gmtaumiftxnf 

azmfa&; aumfrwD0ifrsm; 

teufrS (3)OD; odkYr[kwf 

(4)OD;udk a&G;cs,f&ef? 

 

aus;&Gmtaumiftxnf 

azmfa&; aumfrwD0ifrsm; 

teufrS (3)OD; odkYr[kwf 

(4)OD;udk a&G;cs,f&ef? 

 

OD;pm;ay; vdktyfcsufrsm;udk 

owfrSwf&ef? pDrHudef;vkyfief;cJG 

'DZdkif;ESifh tuJjzwfjcif;wGif 

yg0if aqmif&Guf&ef? 

 

 

 

vkyfief;taumiftxnfazmfrI 

udk apmifhMunfhppfaq;&efESifh 

aus;&GmodkY tpD&ifcH&ef? 

 

 

pDrHudef;vkyfief;ESifh qufpyf 

aom ypönf;? vkyfief;ESifh 0ef 

aqmifrIrsm;tm; 0,f,ljcif;? 

 

 

 

aus;&Gmrsm;wGifyxrqHk; 

pDrHudef;pwifonfhtcg

wGif zJGUpnf;&ef? 

 

 

 

 

aus;&Gmtaumiftxnf 

azmfa&; aumfrwDrS 

zJGUpnf;ay;&ef/ 

 

 

aus;&Gmtaumif 

txnfazmfa&;aumf 

rwDrS zJGUpnf;ay;&ef/ 

 

 

ေက်းရြာေက်းရြာေက်းရြာေက်းရြာႏွင့္ေႏွင့္ေႏွင့္ေႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအဆင္႕ က်းရြာအုပ္စုအဆင္႕ က်းရြာအုပ္စုအဆင္႕ က်းရြာအုပ္စုအဆင္႕     

၂။ အဓိကအဆုံးၿဖတ္ေပးခြင္အ့ာဏာရွိသည္မွာ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီၿဖစ္သည္။ ( ေနာက္ဆက္တြဲ 

- ၁ အေသးစိတ္ စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းကုိၾကည္႕ပါ။ ) ယင္းေကာ္မတီတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွ ိေက်းရြာတုိင္း 

မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးစီႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးစီပါ၀င္ရမည္။ ေက်းရြာသားမ်ားအေနၿဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ 

တြင္ ကိုယ္စားၿပဳမည့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ရမည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ အလႊာအသီးသီးကုိ 

ကုိယ္စားၿပဳသူမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ ထုိ႔ၿပင္လည္းေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ ေက်းရြာအုပ္စ ု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
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မ်ားသည္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား အၿဖစ္အၾကံေပးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ရမည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 

ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမ ွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုိေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။  

၃။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ ွ ဘ႑ာေရးဆပ္ 

ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွလြဲၿပီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဆပ္ 

ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလုံးသည္ စီမံကိန္းအတြက ္ အလုပ္လုပ္ေသာအခ်ိန္မ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္တစ္ခု 

ရရိွမည္ၿဖစ္သည္။  ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီသည္ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေရးလက္စဲြႏွင့္ အညီ စီမံကိန္းရန္ပံုေငြမ်ားကုိ စီမခံန္႔ခြဲသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏ္ုိင္ရန္ 

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတ ီေခါင္းေဆာင္သည္ DRD ၿမိဳ႕နယ္ရံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ 

တစ္ခုကုိ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီကုိ ကုိယ္စားၿပဳၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။  ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ 

သည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ၾကီးၾကပ္အုပခ္်ဳပ္ၿခင္း၊ အကာအကြယ္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံမ်ားကုိေဖာ္ျပထားရမည္္။  

၄။ လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင္ ့ ေက်းရြာအုပ္စု 

ေကာ္မတီအား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင္ ့စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲကာလတစ္ခုလုံး ပံ့ပိုးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။   လူထု 

စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင ္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံေပးေနသည့္ NGO/Firm 

မ်ားမွ ေခၚယူခန္႔ထားသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေဒသခံမ်ားၿဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အေတာ္အသင့္ရွိရမည္ ၿဖစ္သည္။  

ၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္    

၅။ DRD အေနၿဖင့္ လက္ရိွရံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ 

ရိွသည္။ ဌာနအေနၿဖင့္ ရံုးတုိင္းတြင္တာ၀န္ခံႏ္ုိင္ေသာစီမံကိန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွမ်ားခန္႔အပ္ 

ေပးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ ယင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ 

မ်ားအား နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား စဥ္ဆက္မၿပတ္ေပးသြားရမည္ ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ 

သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲၿခင္းႏွင့္အစီရင္ခံၿခင္းမ်ား၊ 

အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ အၿခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းညွိႏိႈင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

တာ၀န္ရိွသည္။  

၆။ လက္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာတ္ုိင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ 

ၿပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုံရပ္တစ္ခုအေနၿဖင့္ ေဆာင္ရြက ္
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သြားရန္ၿဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားေအာက္တြင္ရိွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ အကူအညီ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ားမွ ေရးဆြဲေသာ Bottom-

upအစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္းၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဇိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားအားညိွႏိႈင္းေပးၿခင္းတြင္ DRD သည္ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီစီမံခန္႔ခြဲေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအတြက ္

အတြင္းေရးမွဴးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ၿဖစ္သည္။  

တုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီး////ျပည္နယ္အဆင့္ျပည္နယ္အဆင့္ျပည္နယ္အဆင့္ျပည္နယ္အဆင့္ 

၇။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အဆင့္တြင္သီးၿခားစီမံကိန္းရံုးမ်ား၊ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 

ပံ႔ပုိးေပးရန္ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ႔တုိ႔မရိွၿခင္း - လက္ရိွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက ္

ေရးဦးစီးဌာန၏ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အဆင့္ရံုးမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီစီမံခန္႔ခြဲေရး 

ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲသြားရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၿဖစ္္္္္္္္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေၿဖရွင္းေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံေပး 

သြားရန္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အဆင့္အစုိးရမ်ား၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား 

ႏွင့္ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေပးသြားရန္ၿဖစ္သည္။   

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

၈။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ စီမံကိန္း၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တာ၀န္ခံ 

အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွေန၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး 

စီမံကိန္းကုိစီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ဌာန၏ဖြဲ႕စည္းပုံအတြင္းတြင္ စီမံကိန္းဒါရုိက္တာတစ္ဦးခန္႔ထား ေပးရမည္ 

ၿဖစ္သည္။ ယင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးကုိ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ လက္ရိွ 

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ခန္႔ထားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္ရမည္ၿဖစ္သည္။ တာ၀န္မ်ားတြင္ - စီမံကိန္း 

လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္အတုိင္း ကုိက္ညီမႈရိွေစၿခင္း၊ နည္းပညာပုိင္းဆ္ုိင္ရာအကူအညီႏွင့္ အဖြဲ႕ 

အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံအတြက္ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူသုံးစြဲၿခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 

Outreach၊ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆ္ုိင္သူမ်ား၏ အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐ွဳေရးႏွင့္ 

အကဲၿဖတ္ၿခင္းႏွင္ ့ အစီရင္ခံစာမ်ားစုစည္းၿခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ အတြင္းေရးမွဴးရံုးသည္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ 
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အားလည္း ၀န္ၾကီးဌာနတြင္စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပ့ံပုိး 

ေပးသြားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။  

၉။ DRD အေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းျဖင့္  နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ 

အသစ္မ်ား ရရိွေစမည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနၿဖင့္ လူထုအေၿခၿပဳ 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳရိွသည့္ NGO သုိ႔မဟုတ္ Consulting Firm တစ္ခုအား 

ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္သည္။ ယင္း NGO သုိ႔မဟုတ္ Firm သည္ စီမံကိန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၌္ 

ပါ၀င္ၿပီး  DRD ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအားလုံးအတြက္ ကူညီသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ငွားရမ္း 

ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္သည္။ ယင္း NGO သို႔မဟုတ္ Firm သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အား မေက်နပ္မႈ 

ေၿဖရွင္းၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား ၿပဳစုေပးၿခင္းၿဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား ေၿခရာခံရန္ႏွင့္ ေစာင္႔ၾကည္႕ကြပ္ကဲၿခင္း 

အတြက္ အကူအညီေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ NGO သုိ႔မဟုတ္ Firm တစ္ခုအားငွားရမ္းၿပီး 

ေထာက္ပံ႕ေငြေပးအပ္ထားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ ၁၀% အားႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးသြားမည္ၿဖစ္သည္။  

၁၀။ လူထုဗဟိုၿပဳနည္းလမ္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံၿခား 

အကူအညီစီမံခန္႔ခြေဲရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္အဓိကက်သည္႕ေနရာမွ ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ ယင္းသည္ 

စီမံကိန္း၏ဦးေဆာင္ေကာ္မီတီအေနၿဖင္႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အၾကံေပး 

ရမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ရွဳပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္ၿခင္းကိစၥရပ္မ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းကုိ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစၿခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးုဌာနမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းၿပီးေပါင္းစည္းညိွႏိႈင္းေပးၿခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အၾကံေပးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား 

ေရြးခ်ယ္ၿခင္းတြင္လည္း ပါ၀င္အတည္ၿပဳေပးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးအေနၿဖင္႕ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္ 

ကပင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ( ၃ ) လတစ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏(၃) လပတ္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးသြား ရမည္။  

ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း    

၁၁။ ေဒသခံလူထုသုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူထုဗဟိုၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစနစ္ 

သည္ထိေရာက္မႈရိွခ့ဲပါက အၿခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌လည္း က်င့္သုံးသြားႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ အၿခားႏ္ုိင္ငံမ်ား 



 
 

Page 114 of 148 
 

တြင္ရရိွခ့ဲေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ယင္းကဲသ့ို႔အခ်ိန္တိုအတြင္း အရိွန္အဟုန္ၿမွင္႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿခင္း 

သည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စြန္႕စားရမႈမ်ား ရိွႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ စီမံကိန္း 

တစ္ခုအား ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္တစ္ခုအတြင္းမွႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္သုိ႔ေအာင္ၿမင္စြာကူးေၿပာင္းရန္အတြက္ 

ေဒသတြင္းႏွင့္ဗဟိုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္ရိွမႈ တုိ႔သည ္

အဓိကက်သည္။  

၁၂။ စီမံကိန္းအေနၿဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးၿမွင့္ေရးတစ္ခုတည္းသာမက လူထုအေၿခၿပဳ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအေပၚကူညီေထာက္မေပးမည့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးကုိပါ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 

အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးမည့္ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေၿပးညီ ေၿပာင္းလသဲြားမည္ 

ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အေနအထားမွေန၍ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ 

DRD မွလႊေဲၿပာင္းတာ၀န္ယူႏုိင္သည့္ အေနအထားဖန္တီးေပးစြားမည္ျဖစ္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံသည့္ 

အခန္းက႑မွ ေၿပာင္းလေဲဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ၿဖစ္သည္။    

ေစာင့္ေစာင့္ေစာင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ၾကပ္ၾကည့္ၾကပ္ၾကည့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေရးအစီအစဥ္ရွဳေရးအစီအစဥ္ရွဳေရးအစီအစဥ္ရွဳေရးအစီအစဥ္    

၁၃။    ေက်းရြာအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကရဲန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သြားရမည္။ ယင္း ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၀ယ္ယူေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးသြားရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်းရြာ 

မ်ားတြင္ ရြာသူရြာသားအားလံုးသိရွိႏုိင္ေရး ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ား၌ တင္ျပသြားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 

ယင္းအစည္းအေ၀းမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္ 

မ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈကိ ုအားေကာင္းေစသည္။ 

၁၄။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႕သည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ 

အစီအစဥ္မ်ား ကုိက္ညီမႈမရွိ ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ DRD ၿမိဳ႕နယ္ရံုးႏွင့္ ၄င္းတို႔ကုိ 

ကူညီပံ့ပုိးေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လစဥ္စီမံကိန္းတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပုိ႔သြားရန္ 

တာ၀န္ရိွသည္။ ( ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
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ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈမ်ား ၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 

ပါ၀င္သည္) 

၁၅။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔တြင္ DRD သည္ စီမံကိန္းတည္ရွိရာေနရာမ်ားသုိ႔ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ 

ကြပ္ကၿဲခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သြားေရာက္ရမည္။ DRD ရံုးခ်ဳပ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လစဥ္ 

အစီရင္ခံစာမ်ား ၾကည့္ရႈသုံးသပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ ၿပႆနာမ်ား 

ေပၚေပါက္လာသည့္အခါေၿဖရွင္းၿခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသိေပးၿခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးျခင္း 

မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ DRD ရံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ World Bank သုိ႔ 

(၃)လပတ္အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပုိ႔သြားရမည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမႈမႈမႈႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ယူန္ယူန္ယူန္ယူမႈမႈမႈမႈနည္းလမ္းမ်ားနည္းလမ္းမ်ားနည္းလမ္းမ်ားနည္းလမ္းမ်ား    

၁၆။    ယခင္အပစ္ပယ္ခံအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ေရး၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈႏွင့္ လူထု၏ အသံတုိ႔အား 

နားေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းပုံစံတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့အဂတိလိုက္စားမႈတို္က္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ လက္ရွိ CDD စီမံကိန္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားအရ ယခင္အပစ္ပယ္ခံ 

အုပ္စုမ်ားပါ၀င္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ႏုင္ိရန္အတြက္ 

အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း 

ဖယ္ထုတ္မထားရန္ အေရးၾကီး ပါသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့ အဂတိလုိက္စားမႈဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားကုိ 

ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္အတြက္ ေက်းရြာသားမ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည႔္ရွဳၿခင္း၊ ေက်းရြာ 

အုပ္စအုဆင့္ ႏွစ္စဥ္လူမႈ စာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္းႏွင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဒသသုံး 

ဘာသာစကားၿဖင့္ အသိေပးၿခင္းအပါအ၀င္ ေက်းလက္အဆင့္တြင္ ပြင္႕လင္းၿမင္သာမႈမ်ားရိွေရးႏွင့္ 

မေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အေရးၾကီးေသာလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ စီမံကိန္းတြင္ 

ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထုိ႔ၿပင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ ရန္ပံုေငြအလြဲ 

သုံးစားၿပဳလုပ္ၿခင္း၊  အက်င့္ပ်က္စီးၿခင္း ( ဥပမာ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ လိမ္လည္ၿခင္းႏွင့္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အလြဲသံုးစားၿပဳၿခင္း )  သုိ႔မဟုတ္ လူထုသို႔တုိက္႐ိုက္ေထာက္ပ့ံေငြ သုံးစြဲၿခင္းဆ္ုိင္ရာ 

တားၿမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား မလိုက္နာၿခင္းမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေသာရြာသားမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု 

ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင္အ့စိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စည္းကမ္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္း 

ေရးဆြဲထားရန္ လုိအပ္သည္။ ယင္းတားၿမစ္ခ်က္မ်ားအား ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ရွိဆ ဲ ဥပေဒမ်ားၿဖစ္သည့္ 
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၁၉၁၅ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ၿပည္သူ႔၀န္ထမ္း ဆာကူလာႏွင္ ့ ၁၉၄၈ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 

ဥပေဒတုိ႔ႏွင္အ့ညီ ေရးဆြဲထားရန္လုိအပ္သည္။  

၁၇။ ဇယား (က ၇-၂) တြင္ လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင ္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ လိမ္လည္မႈႏွင့္ 

လာဘ္စားမႈနမူနာမ်ားကုိ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ အတည္ျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ 

ေစေရး နည္းလမ္းမ်ားမွာ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိအေၿခခံၿပီး ၿပဳစုထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းဒီဇိုင္းကုိအေၿခခံေသာ အဓိကထိန္းညိွမႈ နည္းလမ္းမ်ားအေသးစိတ္ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ၿပမည့္ 

စာပိုဒ္မ်ားတြင ္ေတြ႔ရပါမည္။  

ဇယား(က ၇-၂) အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့ၿခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး Risk မ်ားႏွင္ ့ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

အဓိက အဓိက အဓိက အဓိက Risk Risk Risk Risk မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေလ်ာ့လ်ာ့လ်ာ့လ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ား    

ေက်းလက္အဆင္႕တြင္ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ရလာဒ္မ်ားအား Elite 

မ်ားကသာရရိွၿခင္း 

• အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး 

ဆန္းစစ္ၿခင္း (Post-Nargis Social Impacts Monitoring 

2008-10, Qualitative Social and Economic Monitoring 

since 2011) 

• အင္ဒုိနီးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင္သ့ီရိလကၤာတုိ႔မွ 

လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏အေတြ႕အၾကုံမ်ား 

• ပြင္႕လင္းၿမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ 

အဓိကနည္းလမ္းမ်ားအားစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလ

က္စဲြတြင္ ထည္႕သြင္းထားသည္။  

• ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေနေသာမေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္း 

ေရးစနစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ မ်ားအား 

ၿမင္သာရန္အတြက္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား လက္ရိွ လူထု 

အေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ေနေသာေနရာမ်ားသုိ႔ 

စီစဥ္ေစလႊတ္ၿခင္း  

• လူ႔ခ်မ္းသာမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ေက်းရြာ အုပ္စု 
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အဓိက အဓိက အဓိက အဓိက Risk Risk Risk Risk မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေလ်ာ့လ်ာ့လ်ာ့လ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ား    

ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ အမ်ား၏ဆႏၵႏွင္ ့အညီ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ 

• လ်ိွဳ႕၀ွက္မေဲပးစနစ္ၿဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီတြင္ ေက်းရြာကုိ 

ကုိယ္စားၿပဳမည္႕ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင္ ့အမ်ိဳး 

သမီးတစ္ဦးေရြးခ်ယ္ၿခင္း၊ အကယ္၍အရည္အခ်င္း မၿပည္႕မီပါက 

အသစ္ၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။  

• ေက်းရြာႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ဘ႑ာေရး၊ ၀ယ္ယူ 

ေရးနွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳေရးဆပ္ေကာ္မီတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿခင္း  

• ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္လူမႈစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္း  

• ရုိးရွင္းေသာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 

ပစၥည္းမ်ားအသုံးၿပဳၿခင္း  

စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားအထူးသၿဖင့္ 

လူထု စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ 

ရာတြင္ ဘက္လုိက္ၿခင္းႏွင့္ 

ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရး၀ါဒ 

က်င့္သုံးၿခင္း  

• ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အတြက္ နည္း    

ပညာအေထာက္အပ့ံႏွင္အ့ဖြဲ႕အစည္းအေထာက္အပ့ံမ်ားရယူရန္ 

ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာ ေရြးခ်ယ္ေရးစနစ္မ်ား 

• ကြဲၿပားၿခားနားၿခင္းကုိ အေၿခခံၿပီး ေက်းရြာလုပ္အားေပး မ်ား 

အားေက်းရြာသားမ်ားမွွေရြးခ်ယ္ၿခင္း  

• စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ား(DRD and NGOs / firms)အတြက္ 

က်င့္၀တ္မ်ားၿပဌာန္းၿခင္း  

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ေရြးခ်ယ ္

ရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ 

အတြင္း အျငင္း ပြားျခင္း။ 

• စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ရွင္းလင္း 

ျပတ္သားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ပါ၀င္ျခင္း 

• ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတ ီတြင္ မတူညီေသာလူတန္းစား မ်ဳိးစုံ 

ပါ၀င္ျခင္း 

• အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား အတြက္ 

ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္း 
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အဓိက အဓိက အဓိက အဓိက Risk Risk Risk Risk မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေလ်ာ့လ်ာ့လ်ာ့လ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ား    

• လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားမွအနီးကပ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ ႐ႈျခင္းႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ျခင္း 

• မေက်နပ္မႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္  

စီမံကိန္းရန္ပံုေငြအား 

လႊေဲျပာင္းသံုးစြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) 

ခုိးယူျခင္း 

 

• ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတသီည္ DRD ႏွင္ ့ လူထုတုိက္႐ိုက္ 

ေထာက္ပ့ံေငြ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး 

ႀကီးၾကပ္မႈ အကာအကြယ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ယူျခင္း   

• လူထုသို႔တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအနက္မွ အနည္းဆံုး ၁၀% 

ကုိ ႏွစ္စဥ္ က်ပန္းစာရင္း စစ္ေဆးျခင္း  

• ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အဆင္ ့တြင္ 

ဌာနတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကျဲခင္းစနစ္ က်င့္သုံးျခင္း  

• စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ား၏ ၀ယ္ယူေရးကိစၥရပ္မ်ားအား 

ေက်းရြာ၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မီတီမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ျခင္း 

• ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြဒီဇုိင္းနွင့္ 

ဘတ္ဂ်က္၊ ၀ယ္ယူေရး၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ ၃ လပတ္ 

ရေငြသံုးေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအားလြယ္ကူစြာဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ 

ေနရာတြင္ ေဒသသံုးဘာသာစကားျဖင့္ ကပ္ထားေပးျခင္း 

• ေက်းရြာအုပ္စုဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည္႔ရွဳေရးႏွင္ ့၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအတြက္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ျပည့္စံုေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ား   

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားေနာက္ေယာင္ခံရန္၎ျပႆနာမ်ားအား 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္စီမံခန္႔ခြဲေရးသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ 

• မေက်နပ္မႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ 

စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွသူမ်ားအား တံစိုး • အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ လာဘ္စားမႈႏွင့္ 
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အဓိက အဓိက အဓိက အဓိက Risk Risk Risk Risk မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေလ်ာ့လ်ာ့လ်ာ့လ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါးသက္သာေစေရးနည္းလမ္းမ်ား    

လက္ေဆာင္ႏွင့္ လာဘ္ေပးျခင္း 

 

အဂတိလုိက္စားမႈဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 

• မေက်နပ္မႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ 

• စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ 

အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား 

စီမံကိန္းပိုင္ဆိုင္မႈ အလဲြသံုးၿခင္း 

 

• ပံုမွန္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပုိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း     

• မေက်နပ္မႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္    

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ တန္ဖိုး 

ေခတၱေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ေငြေၾကး 

တန္ဖုိး ေလ်ာ့က်ျခင္း 

 

• စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ေရြးခ်ယ္စစ္ေဆးရာတြင္ “ေငြတန္ဖိုး” ကုိ 

အေျခခံ၍ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်းရြာ ၁၀% ကုိ နည္း 

ပညာပိုင္းအရ စစ္ေဆးျခင္း  

• DRD အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္အား 

စစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္တမ္း ျပဳစုျခင္း 

• ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ 

အဖြဲ႕၀င္မ်ား အျပန္အလွန္သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း  

• ၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး 

အတြက္ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္း 

• မေက်နပ္မႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ 

ရပ္ရြာလူထုအားလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရန္

ႏွင့္ အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈကုိ 

လက္ခံရန္ အားနည္းျခင္း 

 

• စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ ကာလတေလွ်ာက္လံုး 

စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအား အာ႐ံုစူးစုိက္ ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း  

• ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အကူ 

အညီေပးျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား  

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ UN ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း 

မ်ားအား ေလ့လာျခင္း 
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၁၈။ လူထုပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းအား အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ပစ္ပယ္ခအုံပ္စုမ်ား 

ပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

ဆပ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာလုပ္အားေပးမ်ားထံမွ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအား မည္သို႔ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမည္၊ အစီရင္ခံစာမ်ား မည္သို႔ျပင္ဆင္မည္ကို 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ခံယူရမည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ၏ တည္ေဆာက္ဆကဲာလတြင္ ဆပ္ေကာ္မတီ 

သည္ ပုံမွန္ေက်းရြာအစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္၍ရပ္ရြာလူထုသုိ႔ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

တိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပ့ံပုိးေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေက်းရြာ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳေရးဆပ္ေကာ္မတီသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး 

နည္းလမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေပးရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ (အလုပ္သမားမ်ား၏ 

အမည္မ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲတည္ေနရာ၊ ၾကာျမင့္မည့္ ကာလ၊ ေပးေခ်မည့္ လုပ္ခလစာမ်ား (က်ား၊ မ 

ေဖာ္ျပ၍)၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၏တန္ဖုိး၊ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ တိုင္ၾကားမႈအား လက္ခံမည့္သူ၏ အမည္ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု) ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေၾကာ္ျငာ 

သင္ပုန္းတြင္ ကပ္ေပးရမည္။  

၁၉။ လူမႈစာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး DRD ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားအား ပ့ံပုိး 

ေနေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပ့ံပုိးေပးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားသည္ 

ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးရမည္။ လူမႈစာရင္းစစ္၏ အဓိကတာ၀န္မွာ 

ယခင္ႏွစ္၏ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 

နည္းပညာစာရင္းစစ္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား ေဒသတြင္းရိွ လူထုသို႔ ျပန္လည္အသိေပးသြားရန္ ျဖစ္သည္။ 

အစည္းအေ၀းအား လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးႏွင္ ့ေက်းရြာလုပ္အားေပးမ်ား၊ DRD ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 

ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ရမည္။ ယင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 

ဖြင့္ဟရန္၊ ျပႆနာမ်ားတင္ျပရန္ ျပည္သူ႔ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွရိမည္။ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴး မ်ားသည္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ဆက္လက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္တို႔ပါ၀င္ေသာ 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအား ျပင္ဆင္သြားရမည္။ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြ 

ထားေသာ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ 
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၂၀။ မေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းစနစ္္သည္ စီမံကိန္း၏ အဓိကက်ေသာအပုိင္းၿဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႕ရွဳေရးႏွင္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္၏ အဓိကက်ေသာအပုိင္းလည္းၿဖစ္သည္။  

ယင္းမေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းစနစ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာၿပန္လည္သတင္းပို႕ခ်က္မ်ားရရိွရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 

သူႏွင့္ အထိခုိက္မခံႏုိင္္္္္္္္သူမ်ား၏ အသံကုိနားေထာင္္ေပးရန္၊ ေပၚေပါက္လာေသာၿပႆနာမ်ားအား 

ထိေရာက္ လ်င္ၿမန္စြာေၿဖရွင္းႏိုင္ရန္ၿဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအားစီမံကိန္း အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ လက္စြဲတြင္သတင္းအခ်က္ အလက္စုေဆာင္းၿခင္း၊ 

အစီအစဥ္တက်ၿဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿခင္းႏွင္ ့ ၀န္ခံၿခင္း၊ မၿပတ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

အတည္ၿပဳၿခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳၿခင္းႏွင့္ၿပန္လည္ သတင္းပုိ႕ၿခင္းတုိ႔အတြက္ 

လုိအပ္ေသာစနစ္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ၿပထားသည္။  

၂၁။ မေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းစနစ္္အား ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ ွ ငွားရမ္းတာ၀န္ 

ေပးထားေသာ NGO/ Firm အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထုိ႔အတြက္ NGO/Firm အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔ထားတာ၀န္ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ မေက်နပ္မႈမ်ား 

ေၿဖရွင္းၿခင္းစနစ္္ႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ လက္ကမ္း 

စာေစာင္မ်ားမွတဆင့္ (အထူးသၿဖင့္မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိမည္သုိ႔တုိင္ၾကားရမည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ 

တုိင္ၾကားရမည္ဆိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ား) ၿဖန္႕ခ်ိေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 

စီမံကိန္းတည္ေနရာရိွ အမ်ားၿပည္သူမ်ားအား မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တုိင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ 

အားေပးသည္။  NGO မ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႕ရွ ိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာလုပ္အားေပးမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု 

အစုအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား 

ေပးမႈမ်ားပံ႔ပိုးေပးမည္ ၿဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေက်းရြာသားမ်ားအား မေက်နပ္မႈမ်ား 

တစ္စုံတစ္ရာရိွပါက စနစ္မွတဆင့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ ေၿဖရွင္းႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွေစနုိင္သည္။ 

NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသြားမည့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလုံးပါ၀င္ေသာသုံးသပ္ၿခင္း 

အစီအစဥ္ႏွင္ ့ လူမႈစာရင္းစစ္မ်ားတြင ္ ေတြ႔ရွိရေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံ 

တင္ၿပသြားမည္ ၿဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္အ့မွ်   မေက်နပ္မႈေၿဖရွင္းၿခင္းနည္းစဥ္မ်ားအား 

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ လႊေဲၿပာင္းေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ( ( ( ( ၈ ၈ ၈ ၈ ) ) ) ) စီမံကိန္းၿပင္ဆင္ေရးစီမံကိန္းၿပင္ဆင္ေရးစီမံကိန္းၿပင္ဆင္ေရးစီမံကိန္းၿပင္ဆင္ေရးဆြဲေဆြဲေဆြဲေဆြဲေရးအဖြဲ႕ရးအဖြဲ႕ရးအဖြဲ႕ရးအဖြဲ႕၀၀၀၀င္မ်ားင္မ်ားင္မ်ားင္မ်ား 

MYANMAR: National Community Driven Development Project 

 

Name  Title  Unit 

Anthony Toft  Deputy General Counsel LEGVP 

Aristeides Panou Counsel LEGOP 

Asmeen Khan Lead Governance Specialist/Co-Task Team 

Leader 

EASPR 

Christopher Fabling Sr. Financial Management Specialist EASFM 

Edith Bowles Sr. Operations Officer EAPRT 

James Orehmie Monday  Sr. Environmental Engineer EASTS 

Kyaw Htut Aung Assistant EACMM 

Manuela Adl Division Manager CTRLN 

Markus Kostner Social Development Sector Leader/Co-Task 

Team Leader 

EASER 

Miguel-Santiago Oliveira Sr. Finance Officer CTRLN 

Ngozi Blessing Obi Malife Program Assistant EASER 

Nikolas Win Myint Country Officer  EACSQ 

Nitaya Chatnantawej Resource Management Analyst EAPCA 

Pamornrat Tangsanguanwong Sr. Social Development Specialist EASTS 

Piathida Poonprasit Team Assistant EACTF 

Satoshi Ishihara Sr. Social Development Specialist EASTS 

Siriphone Vanitsaveth  Financial Management Specialist EASFM 

Sirirat Sirijaratwong Procurement Analyst EASR2 

Susan Wong Lead Social Development Specialist SDV 

Thawdar Sann Assistant EACTF 

Vikram Raghavan Sr. Counsel  LEGES 

Zhentu Liu Sr. Procurement Specialist EASR2 
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ေနာက္္ဆက္တြဲ ေနာက္္ဆက္တြဲ ေနာက္္ဆက္တြဲ ေနာက္္ဆက္တြဲ ( ( ( ( ၉ ၉ ၉ ၉ ) ) ) ) သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    လူလူလူလူမႈမႈမႈမႈအကာအကြယ္မ်ားဆန္းစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားဆန္းစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားဆန္းစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားဆန္းစစ္ၿခင္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားမူေဘာင္မ်ားမူေဘာင္မ်ားမူေဘာင္မ်ား    
    

ၿမန္မာ ၿမန္မာ ၿမန္မာ ၿမန္မာ ----    လူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း    

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္    

၁။ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အကာအကြယ္ေပးေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္း 

က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သတ္မွတ္၊ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တည္ဆဥဲပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

သည္ လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 

ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ္လည္း နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံသတ္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ထားျခင္းမရိွေသးပါ။ ထုိ႔ၿပင္ က်င့္သုံး 

လ်က္ရွိေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမူ၀ါဒႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ေသာ ၁၉၉၂ သစ္ေတာ ဥပေဒႏွင့္ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္ခံထားေသာႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားလည္း တည္ရွိေနပါသည္။ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရိွေျမ သိမ္းဆည္းျခင္းဥပေဒ (၁၈၉၄)သည္ ေခတ္မမီေတာ့ဘ ဲလက္ရွိ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း 

ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။ ထို႔ျပင္ ၎ကို အေကာင္အထည္ေဖာ ္လိုက္နာမႈသည္လည္း 

တည္ၿငိမ္မႈမရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမ်ဳိးစံုေနထိုင္လ်က္ရိွၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၃၀% မွာ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ စီမံကိန္းသည္ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအကာအကြယ္မူ၀ါဒမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံး 

သြားမည္ ၿဖစ္သည္ - 

 (က) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ OP 4.01၊ 

( ခ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား OP 4.10 ၊ 

( ဂ) ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး OP 4.12 ။ ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးဆက္မ်ားမွာေသးငယ္ၿပီး ေဒသတြင္းေခတၱသာၿဖစ္ပြားမည္ ၿဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင္႕ Environmental Assessment OP/BP 4.01, အရ စီမံကိန္းအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

အတန္းအစား ( ခ ) ၿဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ 

သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္     

၃။ ဤစီမံကိန္းသည္ OP 8.00 အရ ၿပင္ဆင္ၿခင္းျဖစ္သျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆန္းစစ္ၿခင္း 

ဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားကုိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေရးဆဲြၿပဳစခ့ဲုပါသည္။ သဘာ၀ 
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ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့vlrIqef;ppfavhvma&;rlabmifrsm;onf tqdkjyKpDrHudef; vkyfief;rsm; taumif 

txnfazmf&mwGif obm0ywf0ef;usifESifh vlrIqdkif&ma&&SnfwnfwHhckdifNrJrIudk taxmuftul 

jyKapNyD; urÇmUbPfrScsrSwfxm;aom tumtuG,fay;a&;qdkif&m rl0g'rsm;? vrf;nTefcsufrsm;? 

vkyfief;pOfrsm;udkyHhydk;ay;ygonf/ txl;ojzifh obm0ywf0ef;usifESifh vlrIqef;ppfavhvma&; 

rlabmifrsm;onf atmufygwdkUudk tusdK;oufa&mufap&ef &nf&G,fonf – 

(u) obm0ywf0ef;usifESifh vlrIywf0ef;usifqdkif&m qdk;usdK;rsm;avsmUcs&ef? 

( c) obm0ywf0ef;usifESifh vlrIywf0ef;usifqdkif&m aumif;usdK;rsm;wdk;yGm;ap&ef? 

( *) wdkif;&if;om;vlrsdK;pki,frsm;udk xda&mufpGmtMuHay;Edkif&effESifh ,Ofaus;rIESifh 

udkufnDaom tusdK;aus;Zl;rsm; cHpm;&&Sdap&ef? 

(C) pDrHudef;aMumifhjzpfay:vmEdkifaom toufarG;0rf;ausmif;qdkif&mqkH;½IH;epfemrIrsm; 

rSumuG,fay;&efESiffh ra&SmifvGJEdkifyguavsmUyg;oufoma&;aqmif&Gufay;&ef? 

( i) aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme\ pGrf;aqmifEdkif&nfrsm; wdk;wufvm 

apNyD; vlxkESifhvufwJGyl;aygif;í obm0ywf0ef;usifESifh vlrIywf0ef;usifqdkif&m 

xddckdufepfemrIrsm;udk ajz&Sif;Edkifap&ef/ 

4/ vlrIqef;ppfcsufrsm;wGifyg0ifaom tcsuftvufrsm;onf rl0g'trSwf 4.10 

(wdkif;&if;om;vlrsdK;pki,frsm;)ESifh udkufnDap&rnfjzpfNyD;? wdkif;&if;om;vlrsdK;pki,frsm;udk 

MudKwiftoday;NyD; vGwfvyfaomtMuHay;rIrsm;onf obm0ywf0ef;usifESifh vlrIqef;ppf 

avhvma&;rlabmifrsm;\ wpfpdwfwpfydkif; jzpfygonf/ yk*¾vduydkifqkdifrIrsm; qHk;½IH;epfemrI 

avsmUyg;oufomapa&;vkyfief;pOfrsm;ESifhrl0g'rsm;onf rl0g'trSwf4.12 (twif;tusyf 

jyefvnfae&mcsxm;a&;)ESifh udkufnD&ygrnf/ wdkif;&if;om;vlrsdK;pki,frsm;qdkif&m oD;jcm;tpD 

tpOfESifhjyefvnfae&mcsxm;a&;rl0g'rlabmifrsm;udk ,ckpDrHudef;wGifxyfrHa&;qJGrnfr[kwfyg/  

အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအဆင့္အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအဆင့္အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအဆင့္အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္( ( ( ( ၁ ) ၁ ) ၁ ) ၁ ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း    

၅။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ လူထုပါ၀င္ေသာ လူမႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ၿခင္းႏွင့္ ဦးစားေပး 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿခင္း။ လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ား၏ ပ့ံပိုးမႈၿဖင့္ အက်ိဳးခံ စားရမည့္ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ားအား စဥ္္္္္္ဆက္မၿပတ္ ၿပဳလုပ္ၿပီး လူထုပါ၀င္ေသာ လူမႈဆန္းစစ္ 
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ခ်က္မ်ားၿဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနၿဖင့္ ဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊ ေက်းရြာ ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး 

အစီအစဥ္မ်ားၿပဳစုၿခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုအစုအဖြဲ႕အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

သြားရမည္ၿဖစ္သည္။ လူထုပါ၀င္ေသာ လူမႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုမ်ား တည္ရိွေနၿခင္းရိွမရွိကုိလည္း ဆန္းစစ္သြားရမည္ၿဖစ္သည္။ အကယ္၍၄င္းတုိ႔ တည္ရွိေနပါက 

ယင္းတို႕၏လူမႈစီးပြားေရး အေၿခအေနမ်ားႏွင္ ့ လူထုအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရေသာ ကိစၥ 

ရပ္မ်ားတြင္ မည္မွ်ပါ၀င္ႏိုင္ခြင္ရ့ွိၿခင္း၊ ယင္းတုိ႔၏စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာသြားရမည္။ ၾကိဳတင္အသိေပးၿပီး လြတ္လပ္ေသာအၾကံေပးမႈ မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ၿပဳလုပ္ၿပီး 

ဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊ ေက်းရြာဖြံ႕ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားၿပဳစုၿခင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ 

မ်ားသုိ႔ အဆိုၿပဳတင္ၿပမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ အေထာကအ္ပ့ံေပးႏိုင္ေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 

၆။ ေက်းရြာဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြငဦ္းစားေပးအစီအစဥ္မ်ားစုစည္းၿခင္း။ ေက်းရြာအုပ္စုအစုအဖြဲ႕ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင ္ ေက်းရြာဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ဦးစားေပးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ပါ၀င္ေသာ 

ေက်းရြာအုပ္စုဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား အၿဖစ္စုစည္းသြားရမည္ ၿဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး အစီ 

အစဥ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္အသိေပးၿပီး လြတ္လပ္ေသာအၾကံေပးမႈမ်ား၊ စုစည္းထားေသာ ဦးစားေပး 

အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုမ်ားၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ 

သြားရမည္။ 

၇။ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အကူအညီစီမခံန္႔ခြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၏ 

အတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿခင္း။  ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ တည္ရွိၿပီး အၿခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သိရိွထားေသာ 

အေထာက္အပ့ံေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ တုိက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီး 

အတည္ၿပဳေပးရမည္။ အတည္ၿပဳၿပီးေသာ အစီအစဥ္မ်ားအား ေဒသဘာသာစကားၿဖင့္ ၿပဳစုၿပီး ေက်းရြာ 

အုပ္စုရံုးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ ရြာသူရြာသားမ်ား လက္လွမ္းမီမည့္ အၿခားသင့္ေလ်ာ္မည့္ ေနရာ 

မ်ားတြင္ထားရိွ ေပးရမည္။ အတည္ၿပဳၿပီးေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစာရင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု 

ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင၄္င္း၊ အၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အသိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်းရြာမ်ားအတြင္းႏွင္ ့ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အတြင္းတြင္ 

ထားရိွသြားေပးရမည္။ 
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၈။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိင္တြယ္ေၿဖရွင္းၿခင္း။ ေက်းရြာအုပ္စ ု အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စု 

ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအား အကူအညီမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ၿမိဳ႕နယ္ဆပ္ေကာ္မတီ၏ အတည္ၿပဳခ်က္ 

ရရိွသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေက်းရြာသ၊ူ ေက်းရြာသားမ်ားအား အသိေပးသြားရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စ ု ဖြံံ႕ၿဖိဳး 

ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင ္ ပါ၀င္ေသာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မေက်နပ္ခ်က္မ်ားရိွခ့ဲပါက 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားအား ၿပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ၿပင္ဆင္ထားေသာအစီအစဥ္အား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႔ 

တင္ၿပၿပီးအတည္ၿပဳခ်က္ ၿပန္လည္ရယူသြားရမည္။ 

၉။ ေက်းရြာဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ၿပင္ဆင္ၿခင္း။ 

ရြာသားမ်ားႏွင္ ့ေက်းရြာအုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 

လုိအပ္သလုိၿပင္ဆင္သြားရမည္။ အကယ္၍အၾကီးစားၿပင္ဆင္မႈမ်ား ရိွခ့ဲဲပါက အကူအညီမ်ား စီမခံန္႔ခြဲေရး 

ၿမိဳ႕နယ္ဆပ္ေကာ္မတီ၏အတည္ၿပဳခ်က္ ရယူသြားရမည္။ ၿပင္ဆင္မႈၿပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ျပင္ဆင္ 

ၿပီးေသာ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚေကာင္းမြန္စြာ အေထာက္အပ့ံၿပဳႏိုင္ရန္အတြက္္လြတ္လပ္ၿပီး ၾကိဳတင္အသိ 

ေပးၿပဳလုုပ္ေသာ အၾကံၿပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ  အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားႏွင့္ ၿပဳလုပ္သြားရမည္။ 

၉။ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးအတြက္ စီမံကိန္းပထမႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းသည္ ေဘာင္ 

၀င္ေသာ ခြင့္ၿပဳႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းစာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြမဲ်ားကုိသာ ခြင့္ၿပဳသြားမည္ 

ၿဖစ္ၿပီး ယင္းစာရင္းကုိစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ၿပသြားမည္ ၿဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္    ( ( ( ( ၂ ၂ ၂ ၂ ) ) ) ) ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာသဘာၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာသဘာၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာသဘာၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာသဘာ၀၀၀၀ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    လူလူလူလူမႈမႈမႈမႈထိခိုက္ႏုိင္ထိခိုက္ႏုိင္ထိခိုက္ႏုိင္ထိခိုက္ႏုိင္မႈမႈမႈမႈမ်ားအား မ်ားအား မ်ားအား မ်ားအား 

ဆန္းစစ္ေလ့ဆန္းစစ္ေလ့ဆန္းစစ္ေလ့ဆန္းစစ္ေလ့လာၿခင္းလာၿခင္းလာၿခင္းလာၿခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ားစဥ္းစားဆုံးၿဖတ္ၿခင္း။အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ားစဥ္းစားဆုံးၿဖတ္ၿခင္း။အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ားစဥ္းစားဆုံးၿဖတ္ၿခင္း။အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ားစဥ္းစားဆုံးၿဖတ္ၿခင္း။    

၁၀။ အကာအကြယ္အစီအစဥ္မ်ားဆန္းစစ္ၿခင္း။  ေက်းရြာအုပ္စု အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်းရြာအဆင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၏အကူအညီၿဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ပါ၀င္ေသာ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာၿခင္းပုံစံကို အသုံးျပဳ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ၿပဳလုပ္သြား 

မည္ၿဖစ္သည္။ 
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၁၁။ ပထမႏွစ္တြင္ခြင္႔ၿပဳႏုိင္ေသာ စာရင္းအရ ပါ၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ၿခင္း။ အဆုိၿပဳ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေဘာင္၀င္မႈအား အတည္ၿပဳၿခင္းကုိ 

အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  ပထမႏွစ္တြင္ေထာက္ပ့ံသြားမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား အတြက္ 

ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္အတြက္)  Environmental 

Code of Practice (ECoP) ဟူေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္၀တ္ မ်ားကုိသာ 

အသုံးၿပဳေဆာင္ရြက္သြားရန္ၿဖစ္သည္။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား((((က က က က ၉၉၉၉----၁၁၁၁) ) ) ) ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေကာင္းမ်ားန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေကာင္းမ်ားန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေကာင္းမ်ားန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေကာင္းမ်ား    

စဥ္စဥ္စဥ္စဥ္    ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္ေဖာ္ျပခ်က္    

၁ စီမံကိန္းပထမႏွစ္အတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းကုိ အေျခခံ၍ေရးဆဲြ ထား 

သည့္ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ အေသးစားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား 

၂ စီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားအတြက္ အေသးစားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

၁၂။ စီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား။ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ဧရိယာ (၄) ခုအား အဓိကထား 

စဥ္းစားပါသည္ – ( ၁ ) တင္ႀကိဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းခဲြမ်ားသည္ ဤစီမံကိန္းမ ွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ အက်ံဳး၀င္ၿခင္းရိွမရွိ၊ ( ၂ ) ဆန္းစစ္ခ်က္ 

ပံုစံကုိ အသုံးၿပဳၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားမွ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

ဆုံးၿဖတ္ၿခင္း၊(၃)  ပတ္၀န္းက်င္ဆုိငရ္ာ လုပ္ငန္းစဥ္က်င္၀့တ္မ်ား (Environmental Code of Practice း 

ECoP)  အမွတ္(၁)ႏွင့္(၂)တြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ား အၿပင္အၿခားေသာေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားအား အတည္ၿပဳေပးၿခင္းႏွင့္ (၄) ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ရန္အတြက္ 

လုိအပ္ပါက ECoP တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားအျပင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ 

အတည္ျပဳျခင္း။  
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၁၃။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္က်င့္၀တ္မ်ား 

(EcoP) တြင ္ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားအၿပင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိအပ္ပါက သဘာပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္(EMP)ကုိ ေရးဆဲြရမည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္  (EcoP)တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသာ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း တိက်သည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူမွ မည္က့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ ၫႊန္ျပထားရမည္။ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ နမူနာပုံစံကုိ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။  

၁၄။ လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ား၏ လုိအပ္ေသာနည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကူညီပ့ံပိုးမႈၿဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 

ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည ္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာေရး မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ဆန္းစစ္ေလ့လာၿခင္း ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကုိ 

ေလ့လာသံုးသပ္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ အတည္ၿပဳၿပီးေသာ အကာအကြယ္ဆန္းစစ္ ေလ့လာၿခင္းဆုိင္ရာ 

အခ်က္မ်ားအား ေဒသသုံးဘာသာစကားၿဖင့္ၿပဳစုၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၿပသထားရိွ 

ေပးရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ ရြာသားမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းႏုိင္ခြင္႔ႏွင္ ့ ေက်းရြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ ေပးအပ္ရမည္။ 

၁၅။ အကယ္၍အကာအကြယ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿခင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာအေသးစားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားသည္ေရွာင္လႊဲမရႏုိင္ဟုေတြ႔ရိွခ႔ဲပါက ေက်းရြာအုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ ေၿဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား 

ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ သစ္ပင္အနည္းငယ္၊ ၿခံစည္းရုိးအနည္းငယ္ သုိ႔မဟုတ္ အၿခားလူေနထုိင္ၿခင္း မဟုတ္သည့္ 

အေဆာက္အဦမ်ား သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပုဂၢလိကပုိင္ေၿမအနည္းငယ္ ရယူသုံးစြဲၿခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးစား 

ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားမွအပ အျခားအႀကီးစားထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚႏုိငမ္ည္မဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။ 

ပုဂၢလိကပုိင္ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားအား ( ၁ ) မိမိဆႏၵၿဖင့္လွဴဒါန္းၿခင္း( ၂ ) 

ဆုံးရံွဳးသြားေသာေၿမ သုိ႔မဟုတ္ပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ အစားထုိးေပးအပ္ရန္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ၿခင္းစသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ေၿဖရွင္းသြားႏုိင္မည္ဟုယူဆ ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ကမာၻ႕ဘဏ္မွေပးအပ္ေသာေငြေၾကးကုိ 

သုံးစြဲၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ ခြင့္မရိွပါ။ 
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၁၆။ ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္းၿခင္း။  စီမံကိန္းမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင္ရ့ွိသူမ်ား 

အေနၿဖင့္ မိမိတို႕ပုိင္ဆုိင္ေသာေၿမယာ သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စုံတစ္ရာခံစားၿခင္း 

မရိွဘဲ လွဴဒါန္းပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားပါသည္။ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အသက္ 

ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေရရွည္ထိခိုက္မႈမရွိေသာ မိမိဆႏၵၿဖင့္ လွဴဒါန္းၿခင္းနည္းလမ္းၿဖင့္ 

ေၿဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ဟ ု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ပုဂၢလိကပုိင္ပစၥည္းမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္းၿခင္းကုိ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း စီမံေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ပါသည္ – 

(က) qEt́avsmufvSL'gef;jcif;onf oufqdkif&myk*d¾Kvfrsm;\ pdwfoabmqÉjzifh  

aqmif&Gufjcif;jzpfNyD; zdtm;ay;cdkif;apjcif; odkUr[kwf xdkodkUrjzpfrae jyKvkyf&ef 

vdktyfonf[k ,HkMunfatmifjyKvkyfvSL'gef;apjcif;rsdK; rjyKvkyf&yg? 

( ခ) qEt́avsmufvSL'gef;jcif;onf pDrHudef;vkyfief;rsm;udk rlvowfrSwfxm;aom 

ae&m r[kwfbJ tjcm;ae&mrsm;wGifvnf; ajymif;a&TUvkyfaqmifEdkifonfh tcgrS 

om cGifhjyKygonf/ pDrHudef;vkyfief;cJG\ vdktyfcsuft& xdkae&mwGif rjzpfrae 

aqmif&Guf&rnf[kowfrSwfxm;jcif;rsdK;&Sdygu ,if;udkqÉtavsmuf vSL'gef;jcif; 

[k rowfrSwfEdkifyg/ zdtm;ay;aqmif&Gufjcif;om jzpfygrnf/ þuJUodkUaom 

tajctaersdK;wGif jyefvnfae&mcsxm;a&;vkyfief; tpDtpOf ( RAP ) wpfpdwf 

wpfydkif; odkUr[kwf tNynfUt0udk a&;qJG&rnf? 

( ဂ) qEt́avsmufvSL'gef;Ncif;tm;atmufazmfNyygtcsufrsm;ESifUNynfUpHkNyD;tao;pm; 

tusdK;oufa&mufrSKrsm;om&Sdddaomtaetxm;wGifomcGifUNyKonf – 

(၁) ေၿမယာ သို႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိငပ္စၥည္းလွဴဒါန္းေသာအိမ္ေထာင္စုသည္စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ၏ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူမ်ားၿဖစ္ေသာအခါ၊ 

(၂) စုစုေပါင္းေၿမပုိင္ဆုိင္မႈသည္ စတုရန္းမီတာ ၃၀၀ ေက်ာ္သည့္အခါ၊ 

(၃) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ လွဴဒါန္းေသာအိမ္ေထာင္စု၏ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္ 

စြမ္းအား ၏ ၅% မေက်ာ္ေသာအခါ၊ 

(၄) မည္သူမွ် ေရႊ႕ေၿပာင္းေပးရန္မလုိအပ္သည့္အခါ။ 

(ဃ) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံစားရသူမ်ားအား ယင္းတုိ႔အေနၿဖင့္ ေျမလွဴဒါန္းျခင္းကုိ ျငင္းဆုိပုိင္ခြင့္ 

ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ လွဴဒါန္းရန္ ဆႏၵမရိွပါက 
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မေက်နပ္မႈ ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား မွတဆင့္ မိမိ၏ ဆႏၵကုိ 

ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္းအသိေပးထားရမည္။  ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေမးျမန္းစုံစမ္းလုိသည္မ်ား 

ရိွခဲ့ပါက စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏုိင္မည့္ မေက်နပ္မႈ 

ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားတစ္ခုကုိ ထူေထာင္ထားရမည္။ တုိင္ၾကားသူကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

လုံေလာက္ေသာ အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ထားရမည္၊ 

( င) လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်းရြာအဆင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းၿပဳလုပ္ၿပီး ေျမယာ 

လွဴဒါန္းသူသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူ ခံစားခြင့္ရွိေသာ္လည္း မိမိစိတ္ဆႏၵၿဖင့္သာ မည္သည့္ 

ခံစားခြင့္မွမရယူဘဲ လွဴဒါန္းၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း အတည္ၿပဳထားရမည္။ ဆႏၵအေလ်ာက္ 

လွဴဒါန္းျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆန္းစစ္မႈ မူေဘာင္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကုိက္ညီေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ပါ၀င္သည့္ tpnf;ta0;rSwfwrf;ကုိ vufrSwfa&; 

xdk;xm;aom qÉtavsmufvSL'gef;jcif;yHkpHwGif yl;wGJxm;ay;&rnf? 

( စ) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံစား ရသူမ်ား၏စိတ္ဆႏၵအား စာၿဖင့္ေရးသား အတည္ၿပဳၿပီးေသာအခါ 

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီသည ္ ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္းၿခင္း ပုံစံၿပဳစုရမည္။ သက္ဆုိင္ရာ 

အိမ္ေထာင္စု၏ ဇနီးခင္ပြန္းႏွစ္ဦးစလုံး၏ လက္မွတ္အား လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာ 

အဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ေရးထုိးေစရမည္။ ေက်းရြာ 

အုပ္စုအစုအဖြဲ႕သည္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္းၿခင္းပုံစံအား 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ၾကိဳတင္ၿပီးသုံးသပ္ၿပီး အတည္ၿပဳေပးရမည္။ 

(ဆ) aus;&GmtkyfpktpktzGJUonf vufrSwfa&;xdk;xm;aom qEt́avsmufvSL'gef;jcif; 

yHkpHtm;oHk;oyfNyD;twnfjyKay;um ,if;yHkpHtm; aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&; 

OD;pD;XmeESifh urÇmUbPfrS tppfaq;cHEdkif&eftwGuf rl&if;wpfapmif vufcHxm; 

&Sd&rnf/ tjcm;rl&if;wpfapmiftm; oufqdkif&mtdrfaxmifpkrSxdef;odrf;xm;Edkif&ef 

ay;tyf&rnf? 

( Z) qÉtavsmufvSL'gef;jcif;rdsK;&Sdonfh pDrHudef;vkyfief;rsm; taumiftxnf azmf&m 

wGif aus;&GmtkyfpktpktzGJUrS qÉtavsmufvSL'gef;jcif; yHkpHtm; twnfjyKNyD;rS 

omvQif aqmif&Guf&rnf? 
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( ps) aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xmetm; ulnDyHhydk;aom NGO rsm;rS aeí 

ESpfpOfvlrIpm&if;ppfaq;jcif;jyKvkyfoGm;NyD; qÉtavsmufvSL'gef;jcif;udktwnfjyK 

oGm;rnfjzpfonf/  

၁၇။ အကယ္၍ ထိခိုက္ခံစားရမည့္သူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ပုိင္ဆိုင္မႈကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရိွဘဲ 

လွဴဒါန္းရန္ ဆႏၵမရိွပါက ေက်းရြာအုပ္စုအစုအဖြဲ႕ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၏ အကူအညီၿဖင့္ ၿပန္လည္ေနရာ 

ခ်ထားေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (RAP) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကုိၿပဳစရုမည္။အကယ္၍စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲေၾကာင့္ ဦးေရ 

(၂၀၀) ထက္မနည္းေသာသူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေၿပာင္းေပးရန္လိုအပ္မည္္္္ဆိုပါက ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (RAP) အက်ယ္ကုိ ၿပဳစုရမည္။ 

၁၈။ tMuHay;jcif;ESifh zGifh[aMujimjcif;qdkif&m vkyfxHk;vkyfenf;rsm;yg0ifaom RAP 

tusOf;csKyfESifh tjynfhtpHkudk pDrHudef;taumiftxnfazmfa&;vufpGJwGif azmfNyxm;ygonf/ 

xdkUNyifvnf; qÉtavsmufvSL'gef;jcif;ESifh aNrodrf;,ljcif;rsm;? rauseyfrIrsm;wifjyajz&Sif;jcif; 

qkdif&m vkyfxHk;vkyfenf;ESifh vkyfief;pOfrsm;udk a'ocHbmompum;ESifh NyKpkxm;aom 

vufurf;aMumfNimrsm;wGif tusOf;csKyfazmfjyxm;&rnfjzpfNyD; yg0iffff fff fffaom aus;&Gmtm;vHk;odkU 

jzefUa0xm;&rnf/    

လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္( ( ( ( ၃ ၃ ၃ ၃ ) ) ) ) အကာအကြယ္အစီအမံမ်ားေဖာ္ထုတ္ၿခင္းအကာအကြယ္အစီအမံမ်ားေဖာ္ထုတ္ၿခင္းအကာအကြယ္အစီအမံမ်ားေဖာ္ထုတ္ၿခင္းအကာအကြယ္အစီအမံမ်ားေဖာ္ထုတ္ၿခင္း    

၁၉။ အကာအကြယ္မ်ားဆန္းစစ္ေလ့လာၿခင္းမွေန၍ ေၿမသိမ္းယူၿခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ပစၥည္းမ်ား 

ဆုံးရံွဳးရၿခင္းမွာ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ပ ဲ ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္းၿခင္းလည္း မရိွခ့ဲပါက ေက်းရြာအုပ္စု အစုအဖြဲ႕ 

သည္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ နည္းပညာပုိင္းပံ႔ပိုးကူညီမႈႏွင့္ 

လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ား၏ အကူအညီၿဖင့္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (RAP) အက်ဥ္း 

သုိ႔မဟုတ္ အက်ယ္ ကုိၿပင္္ဆင္သြားရမည္။  ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားၿပဳလုပ္ထားရမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအကာ 

အကြယ္မ်ားဆုိင္ရာအေၿခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားစီမံကိန္း ေက်းရြာမ်ားအားလုံးရိွ 

ေၾကာ္ၿငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ၿပသထားရမည္။  

၂၀။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အသုံးၿပဳႏုိင္ေသာ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး နည္းလမ္း 

မ်ားအားမူၾကမ္းၿပဳစုၿပီးေသာအခါ စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ 

ေက်းရြာအုပ္စုအစုအဖြဲ႕အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ 
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လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္္းခြင္မ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးေက်းရြာေကာ္မတီ မ်ားႏွင့္ေန႔၀က္ခန္႔ အၾကံေပးေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေက်းရြာေကာ္မတီမွ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအား ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားသည္ အၿပည့္အ၀အကာအကြယ္ေပးနုိင္ၿခင္း ရိွမရိွ၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစႏုိင္ၿခင္းရိွမရွိႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ရာလူထုႏွင့္ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုမ်ားပါ၀င္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္နစ္နာမည့္ အစုအဖဲြ႕မ်ား၏ 

လုိအပ္ခ်က္အားၿဖည္႕ဆည္းေပးႏုိင္ၿခင္းရိွမရွိဆုိသည့္အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီးစဥ္းစားသုံးသပ္သြားရပါမည္။ 

အၿပီးသတ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ရြာသားမ်ား၏အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု အစုအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ၿပသြားၿပီး အစုုုုအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမွတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး 

စီမံကိန္းဖုိင္တြင္ တြဲထားရမည္။ 

၂၁။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအတြက္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနည္းလမ္းမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္စု အစု 

အဖြဲ႕မ ွသံုးသပ္အတည္ၿပဳၿပီး  လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေၿမာင္း၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ေၾကးတုိင္ 

ႏွင့္ ေၿမစာရင္းဦးစီးဌာန ( တည္ဆဥဲပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကးတုိင္ႏွင္ ့ ေၿမစာရင္းဦးစီး 

ဌာနမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။) မ ွ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ အတည္ၿပဳ 

ေပးသြားရမည္ ၿဖစ္သည္။ အတည္ၿပဳၿပီးေသာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ RAP ႏွင့္ RAP အၿပည့္အစုံတုိ႔၏ မိတၲဴမ်ားအား 

ေဒသသံုးဘာသာစကားၿဖင့္ၿပဳစုၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုုရုံးမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေသာ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာအတြင္းရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားလက္လွမ္းမီမည့္ အၿခားသင့္ေလ်ာ္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ 

ၿပသထားရိွေပးရမည္။ 

လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္( ( ( ( ၄ )၄ )၄ )၄ )အကာအကြယ္အစီအမံမ်ားအေကာင္အကာအကြယ္အစီအမံမ်ားအေကာင္အကာအကြယ္အစီအမံမ်ားအေကာင္အကာအကြယ္အစီအမံမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊အထည္ေဖာ္ၿခင္း၊    ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ ေၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ ေၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ ေၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ ေစာင့္စာင့္စာင့္စာင့္ၾကပ္ၾကပ္ၾကပ္ၾကပ္    

ၾကည္႕ရ႔ွဳၿခင္းၾကည္႕ရ႔ွဳၿခင္းၾကည္႕ရ႔ွဳၿခင္းၾကည္႕ရ႔ွဳၿခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အကဲၿဖတ္ၿခင္း အကဲၿဖတ္ၿခင္း အကဲၿဖတ္ၿခင္း အကဲၿဖတ္ၿခင္း     

၂၂။ ေက်းရြာအုပ္စု အစုအဖြဲ႕သည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာ 

ေရးမူေဘာင္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္အ့ညီ ဆႏၵအေလ်ာက္ 

လွဴဒါန္းၿခင္းပုံစံမ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ RAP ႏွင္ ့ RAP အၿပည့္အစုံ၊ (ECoP) ဟူေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္က်င့္၀တ္မ်ား၊ Environmental Management Plan (EMP)  ေခၚ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းအကာအကြယ္ အစီအမံမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

တာ၀န္ရိွသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအစုအဖြဲ႕သည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္RAP ႏွင့္ RAP အၿပည့္အစုံ အေကာင္အထည္ 
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မေဖာ္ရေသးမီ သုိ႔မဟုတ ္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္ 

လွဴဒါန္းၿခင္းပုံစံမ်ားအား သုံးသပ္ အတည္ၿပဳၿခင္းမေဆာင္ရြက္ရေသးမီ ေၿမရယူၿခင္း ( သုိ႔မဟုတ)္ ၿပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားၿခင္းမ်ား လုံး၀မၿပဳလုပ္ရပါ။ 

၂၃။ ေက်းရြာေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႕ရွဳေရးဆပ္ေကာ္မတီသည္ လူထုညိွႏိွဳင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာလုပ္အား 

ေပးမ်ား၏ပ့ံပိုးမႈၿဖင္ ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ RAP ႏွင္ RAP အၿပည့္အစုံ၊ (ECoP) ဟူေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္က်င့္၀တ္မ်ား၊ Environmental Management Plan (EMP)  ေခၚ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမ ံ

ခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းအကာအကြယ္အစီအမံမ်ားပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းအကာအကြယ္ 

အစီအမံမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ 

ေက်းရြာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ အကာအကြယ ္ အစီအမံမ်ားစနစ္တက် အသုံးခ် 

ႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ ေက်းရြာအုပ္စု အစုအဖြဲ႕အား စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အသင့္ 

ၿဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိေပးႏိွဳးေဆာ္အတည္ၿပဳရမည္။ ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္းၿခင္း၊ ေၿမသိမ္းယူၿခင္းမ်ား 

ပါ၀င္ေသာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဤအတည္ၿပဳခ်က္လုိအပ္ပါသည္။ 

၂၄။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေက်းရြာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီႏွင္ ့ ေက်းရြာလုပ္အားေပးမ်ားသည္ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားအား 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳ ေပးရမည္။ လူထုညိွႏိွဳင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ပံုမွန္သြားေရာက္ၿပီး 

သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းရမည္။ ရြာသားမ်ားဘက္မွ မိမိိတုိ႔မေၿဖဆုိႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ 

မေက်နပ္မႈမ်ား ေမးၿမန္းလာပါက စီမံကိန္းမွသတ္မွတ္ထားေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 

ေၿဖရွင္းကုိင္တြယ္ၿခင္းဆုိင္ရာ နည္းစဥ္မ်ားအတုိင္း အေၿဖ ရွာသြားရန္ တုိက္တြန္းရမည္။  

၂၅။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနအား ကူညီပံ့ပိုးေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေန၍ 

ႏွစ္စဥ္လူမႈစာရင္း စစ္ေဆးၿခင္း ၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ားမွေန၍ ေက်းရြာအုပ္စု 

မ်ားတြင္ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ား ၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္ေၾကၿငာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 

ၿဖစသ္ည္။ လူမႈစာရင္းစစ္ေဆးၿခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သက္ဆုိင္ရာလူထုအား ယခင္ႏွစ္မ်ားက 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆး 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းလင္းေၿပာၾကားေပးႏုိင္ရန္သတင္းၿပန္ေပးရန္ၿဖစ္သည္။ ယင္းအစည္း 

အေ၀းသုိ႔  ေက်းရြာေစတနာ့၀န္ထမ္း၊ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴး၊ DRD ၀န္ထမ္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ၀င္မ်ား 

တက္ေရာက္ရမည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းသည္ ေက်းရြာလူထုအတြက္ ျပႆနာမ်ားကုိ တင္ျပႏိုင္ေသာ၊ 
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မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား 

ႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားသည္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကုိ ျပင္ဆင္ေပးရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး တင္ျပေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး DRD ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး 

သုိ႔ တင္ျပရန္မွာ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ ေငြေပၚတြင္မူတည္သည္။ 

၂၆။ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတသီည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္ျပမည့္ လစဥ္ 

အစီရင္ခံစာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ၿပသြားရမည္ ၿဖစ္သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္အစီရင္ခံသည့္ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ 

ၿပီးစီးခ့ဲေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးအစီအစဥ္၊ ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္း 

ၿခင္းမ်ား၊ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ RAP ႏွင္ ့RAP အၿပည္႕အစုံတို႔အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ၿပ သြားရမည္။  

၂၇။ ကမာၻ႕ဘဏ္မွေန၍ အကာအကြယ္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာၿခင္းပုံစံမ်ား၊  ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမ ံ

ခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္၊ ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္းၿခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ RAP ႏွင့္ RAP အၿပည့္အစုံ၊ ႏွင့္ (ECoP) 

ဟူေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္၀တ္မ်ားအသုံးခ်မႈအေၿခအေနမ်ားကုိ ၿပန္လည္သုံးသပ္ 

သြားမည္ ၿဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားၿဖင့္ အတည္ၿပဳသြားမည္ၿဖစ္သည္။  

အဖြဲ႕အစည္းဆန္းစစ္ေအဖြဲ႕အစည္းဆန္းစစ္ေအဖြဲ႕အစည္းဆန္းစစ္ေအဖြဲ႕အစည္းဆန္းစစ္ေလ့လ့လ့လ့လာၿခင္းလာၿခင္းလာၿခင္းလာၿခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင္႕တင္ေပးၿခင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင္႕တင္ေပးၿခင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင္႕တင္ေပးၿခင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင္႕တင္ေပးၿခင္း    

၂၈။    သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းမူေဘာင္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး အခ်က္ 

မ်ားႏွင့္အညီ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခဲြမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ 

Stakeholder အားလုံး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ NGOs/Firms ကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳရမည္။ 

စီမံကိန္းၿပင္ဆင္စဥ္ကာလအတြင္းမွာပင္ အရည္အေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားဆန္းစစ္ၿခင္း 

ၿပဳလုပ္သြားပါမည္။ ယင္းရလာဒ္မ်ားအား ဇယား ( က ၉.၂ )တြင္ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ 
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ဇယား (က ၉-၂) အဖြဲ႕အစည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္ခ်က ္

အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း     
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား မ်ား မ်ား မ်ား 

စီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္း    
ဒီဇိုင္းဒီဇိုင္းဒီဇိုင္းဒီဇိုင္း    

သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊     

အအအအကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ၿခင္းၿခင္းၿခင္းၿခင္း    

ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္အတည္အတည္အတည္အတည္        

ၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္း    

အေကာင္အေကာင္အေကာင္အေကာင္    

အထည္အထည္အထည္အထည္    

ေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္း    

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    

ထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္း    

    

DRD DRD DRD DRD 

((((ၿပည္ေထာင္စုၿပည္ေထာင္စုၿပည္ေထာင္စုၿပည္ေထာင္စု    

အဆင္႕အဆင္႕အဆင္႕အဆင္႕))))    

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္    
 

ပင္မ/လုပ္ငန္းခြဲဒီဇိုင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း 

မ်ား(EcoP)အပါအ၀င ္
- - - 

၀၀၀၀န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္    အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အဆင္သင့္ရွိပါသည္။ 

နည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီ    နည္းပညာပို္င္းစြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားသည္။ အင္ဂ်င္နီယာအင္အားထပ္မလိုပါ။ 

ေလ့ေလ့ေလ့ေလ့က်င့္က်င့္က်င့္က်င့္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္    

လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္    
ESSAF, ECoPs, consultations, documentation, etc တို႔တြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

    

DRD DRD DRD DRD ((((ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္နယ္နယ္နယ္    

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္    ))))    

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္    စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအားနည္းပညာ

ပိုင္း ဆိုင္ရာသံုးသပ္ၿခင္း 

စံသတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ 

ECoPs မ်ားကိုးကားသံုးစြဲၿခင္း ၊ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတိုင္းတာ 

ၿခင္း၊ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္တို္င္ပင္ၿပီး 

အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆြဲၿခင္း 

Yes 

Yes – 

oversight 

monitorin

g 

Yes – oversight, periodic 

monitoring 

၀၀၀၀န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္    အင္ဂ်င္နီယာမ်ားရရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကာအကြယ္မူ၀ါဒမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာနည္းပါးသည္။ 
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အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း     
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား မ်ား မ်ား မ်ား 

စီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္း    
ဒီဇိုင္းဒီဇိုင္းဒီဇိုင္းဒီဇိုင္း    

သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊     

အအအအကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ၿခင္းၿခင္းၿခင္းၿခင္း    

ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္အတည္အတည္အတည္အတည္        

ၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္း    

အေကာင္အေကာင္အေကာင္အေကာင္    

အထည္အထည္အထည္အထည္    

ေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္း    

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    

ထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္း    

နည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီ    

နည္းပညာစြမ္းရည္လံုေလာက္ႏို္င္သည္။ သို႔ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပမာဏသိသိသာသာမ်ားၿပားလာပါကအားၿဖည္႕ေပးရန္လိုအပ္ပါမည္။ 

လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ားသည္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား အသံုးၿပဳရမည့္ 

အကာအကြယမူ၀ါဒမ်ား၊အေသးစားၿပင္္္္္္္္္္္ဆင္ၿခင္းမ်ားႏွင္အ့ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလမ္းညႊန္ေပးၿခင္းစသည္႕  

ရြာသားမ်ားႏွင္ဆ့က္ဆံၿခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ကူညီပံ႕ပိုးေပးႏိုင္သည္။  

ေလ့ေလ့ေလ့ေလ့က်င့္က်င့္က်င့္က်င့္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္    

လိုအပ္ခ်က္္လိုအပ္ခ်က္္လိုအပ္ခ်က္္လိုအပ္ခ်က္္    

ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နွီယာႏွင္ ့လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ားအား ESSAF, ECoPs, consultations, documentation, etc 

တို႔တြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ၿပင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းၿခင္းအတြက္လည္းရြာသားမ်ားႏွင္ဆ့က္ဆံေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္အတြက္  ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္သည္။  

    

Village tract Village tract Village tract Village tract 

forumforumforumforum    

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္    
ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲအဆိုၿပဳလႊာမ်ားသံုးသပ္အတည္ၿပဳၿခင္း၊ 

ကာအကြယ္ဆန္းစစ္ၿခင္း၊ ဆႏၵအေလ်ာက္လွဴဒါန္းသည္႔ပံုစံ၊ အတိုခ်ဳပ္ RAP ႏွင္ ့အသံုးၿပဳႏိုင္သည္႕RAP  

၀၀၀၀န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္    နည္းပညာက်ြမ္းက်င္၀န္ထမ္းသုုိ႕မဟုတ္စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိသၿဖင္႕ အကာအကြယ္မ၀ူါဒမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာနည္းပါးသည္။  

နည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီ    
လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ားသည္အသံုးၿပဳႏုိင္္္္္္္္္္ေသာအကာအကြယ္မ၀ူါဒမ်ားအပါအ၀င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္တစ္ေလ်ွာက္လံုး 

ကူညီပံ႔ပိုးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ 

ေလ့က်င့္ေလ့က်င့္ေလ့က်င့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္    

လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္    
ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီးအဖြဲ႕၀င္အားလံုးအား ESSAF, ECoPs, consultations, documentation, etc.အားလံုးအတြက္  

    တာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္    စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအားအစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း၊ အၾကံေပးၿခင္းႏွင္ ့စာရြက္စာတမ္းထိုန္းသိမ္းၿခင္းအတြက္ ဆံုးၿဖတ္ပိုင္ခြင္ ့
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အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္း     
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား မ်ား မ်ား မ်ား 

စီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္း    
ဒီဇိုင္းဒီဇိုင္းဒီဇိုင္းဒီဇိုင္း    

သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊ သံုးသပ္ၿခင္း၊     

အအအအကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ကဲျဖတ္ၿခင္းၿခင္းၿခင္းၿခင္း    

ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္အတည္အတည္အတည္အတည္        

ၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္းၿပဳၿခင္း    

အေကာင္အေကာင္အေကာင္အေကာင္    

အထည္အထည္အထည္အထည္    

ေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္းေဖာ္ၿခင္း    

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    

ထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္းထိန္းသိမ္းၿခင္း    

Village Village Village Village 

implementatioimplementatioimplementatioimplementatio

n committeen committeen committeen committee    

၀၀၀၀န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္န္ထမ္းဆန္းစစ္ခ်က္    ည္းပညာက ြ်မ္းက်င၀္န္ထမ္းသုုိ႕မဟုတ္စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိသၿဖင္႕ အကာအကြယ္မူ၀ါဒမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာနည္းပါးသည္။ 

နည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီနည္းပညာအကူအညီ    
လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္တစ္ေလ်ွာက္လံုး ကူညီပံ႔ပိုးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ DRD ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ဒီဇုိင္း၊ လည္ပတ္ၿခင္းႏွင့္ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းၿခင္းအတြက္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ကူညီပံ႔ပိုးသြားရမည္ၿဖစ္သည္။ 

ေလ့က်င့္ေလ့က်င့္ေလ့က်င့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္သင္ၾကားေပးရန္    

လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္လိုအပ္ခ်က္    
ေက်းရြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မီတီအား ESSAF, ECoPs, consultations, documentation, etc. မ်ားအားလံုးအတြက္ 
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မေက်နပ္မေက်နပ္မေက်နပ္မေက်နပ္မႈမႈမႈမႈမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္း    

၂၉။ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္မႈမ်ားရိွသည္႕အခါတြင္အသုံးၿပဳရန္အတြက္ မေက်နပ္မႈမ်ား 

ေၿဖရွင္းၿခင္း ယႏၱရားသည္ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေရးႏွင္ ့  လူမႈစာရင္းစစ္ေဆးေရးၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ စီမံကိန္းႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ေပၚေပါက္ 

လာေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေၿဖရွင္းႏုိင္ေစမည္ ၿဖစ္သည္။ မေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္အား စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။ စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ပါ၀င္ေသာ DRD ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ လူထုအားမေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွလူထု 

အားလည္း မေက်နပ္မႈမ်ားေၿဖရွင္းၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိရိွေနေစရန္ႏွင့္ မည္သုိ႔အသုံးၿပဳရမည္ 

ကိုသိရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ 

အကာအကြယ္မ်ားေအကာအကြယ္မ်ားေအကာအကြယ္မ်ားေအကာအကြယ္မ်ားေစာင့္စာင့္စာင့္စာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳေရးၾကပ္ၾကည္႔ရွဳေရးၾကပ္ၾကည္႔ရွဳေရးၾကပ္ၾကည္႔ရွဳေရးႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အကဲၿဖတ္ၿခင္းအကဲၿဖတ္ၿခင္းအကဲၿဖတ္ၿခင္းအကဲၿဖတ္ၿခင္း    

၃၀။ စီမံကိန္းတြင္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအား ပုံမွန္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးၿခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ 

ယင္းစစ္ေဆးၿခင္းမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္မ်ားဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

အားလုိက္နာမႈရွိမရိွကိုလည္း သုံးသပ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္ 

အလက္စနစ္ႏွင္ ့ ပံုမွန္အစီရင္ခံၿခင္းတို႔သည္ ေၿမလွဴဒါန္းၿခင္းႏွင္ ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း 

မွတ္တမ္းတင္သြားရမည္။  

အႀကံေပးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအႀကံေပးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအႀကံေပးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအႀကံေပးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး    

၃၁။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာေရးမူေဘာင္မ်ားတြင္ ေအာက္ေၿခမွအထက္သုိ႔ 

စီးဆင္းသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္သံသရာစက္၀န္းႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ဆုိးက်ုိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ခံရႏုိင္သည့္ လူထုႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးေဆြးေႏြးၿခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္သည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအား ရြာသားမ်ားမွေဖာ္ထုတ္အဆုိၿပဳၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမွ 

သုံးသပ္အတည္ၿပဳၿခင္း ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္းပုံစံတြင ္တိက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားၿဖစ္သည့္ က်ား၊ မ ညီမွ်မႈ၊ 

ပါ၀င္သင့္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏွင္ ့ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား၊ အၿခားထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား 

ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ဒီဇိုင္းႏွင္ ့ အကာအကြယ္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြၿခင္း၏ အစိတ္အပုိင္း 
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အၿဖစ္  ေက်းရြာအုပ္စုအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်းရြာလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ တုိ႔သည္ 

ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမွ အတည္မၿပဳမီ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံစားရႏုိင္ 

သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ယင္းအၾကံေပးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား 

ယဥ္ေက်းမႈအရလက္ခံႏုိင္သည့္ပံုစံၿဖင့္ က်င္းပၿပီး မွတ္တမ္းေရးသားကာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမွတ္တမ္းမ်ား 

တြင္ ထည္႕သြင္းကာေဒသတြင္း အသိေပးထုတ္ၿပန္ရမည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားအားလုံးကုိ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆန္းစစ ္ ေလ့လာေရးမူေဘာင္မ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပသြားမည ္ ၿဖစ္သည္။ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့လူမႈဆန္းစစ ္ေလ့လာေရးမူေဘာင္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်းရြာလုပ္ငန္း အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေရးဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည ္ၿဖစ္သည္။ 

၃၂။ ကမာၻ႕ဘဏ္၏မူ၀ါဒအရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာေရးမူေဘာင ္ အစီရင္ခံစာ 

ကုိ အလြယ္တကူ ကုိးကားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမန္မာဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ Infoshop တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္ လည္းေကာင္းသီးၿခားစီ ထုတ္ၿပန ္သြားရန္ၿဖစ္သည္။ 

ထို႕ၿပင္လည္း အကာအကြယ္ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း သက္ဆုိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေဒသ 

သုံုးဘာသာစကားမ်ားၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္သြားရမည္ၿဖစ္သည္။  

သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    လူလူလူလူမႈမႈမႈမႈဆန္းစစ္ေဆန္းစစ္ေဆန္းစစ္ေဆန္းစစ္ေလ့လ့လ့လ့လာေရးမူေဘာင္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဘတ္ဂ်ကလာေရးမူေဘာင္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဘတ္ဂ်ကလာေရးမူေဘာင္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဘတ္ဂ်ကလာေရးမူေဘာင္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဘတ္ဂ်က္ 

၃၃။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာေရးမူေဘာင္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းႏွင့္ 

အကာအကြယ္အစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အပိုင္း -၂  ( ကူညီ 

ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ) ႏွင့္ အပုိင္း - ၄ ( အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အကူအညီ ) 

တုိ႔တြင္ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္က်င္႔၀တ္မ်ား (Environmental Code of 

Practice: ECoP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းကုန္က်စရိတ္ႏွင္ ့  ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္း အစီ 

အစဥ္ (Resettlement Action Plan: RAP)  မွ ရရိွလာမည့္ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ 

အပုိင္း - ၁  ( လူထသုို႔တုိက္ရိုက္္ေထာက္ပံ႕ေငြ ) တြင္ပါ၀င္သည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ----    စီးပြားေရးစီးပြားေရးစီးပြားေရးစီးပြားေရးႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ဘ႑ာေရးဘ႑ာေရးဘ႑ာေရးဘ႑ာေရးသုံးသပ္ေလ့လာျခင္းသုံးသပ္ေလ့လာျခင္းသုံးသပ္ေလ့လာျခင္းသုံးသပ္ေလ့လာျခင္း    

ၿမန္မာ ၿမန္မာ ၿမန္မာ ၿမန္မာ ----    လူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းလူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း    

၁။ စီမံကိန္း၏ သေဘာသဘာ၀မွာ လုိအပ္ခ်က္ကုိအေၿခခံ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္ 

အတြက္ မည္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကုိ ႀကိဳတင္ဆုံးၿဖတ္ရန္ မၿဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

သုိ႔ရာတြင္ ၿမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္းရိွ NGO မ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ကနဦးစီမံကိန္းစာရင္းမ်ားအရ 

ေဒသခံလူထုအေနၿဖင့္  ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ 

အေသးစား ေက်းလက္အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ 

ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္ ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿဖစ္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 

ဘဏ္၏ေလ့လာခ်က္အရ အေသးစားေက်းလက္အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

စီးပြားေရးႏွင္ ့ ဘ႑ာေရးဆန္းစစ္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ထားၿခင္း မရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ႏုိင္ငံအတြင္း အေသးစား ေက်းလက္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NGO မ်ား၏ 

အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ ဥပမာ - ေရတို အလုပ္အကိုင္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွမႈ၊ စီးပြားေရးလုုပင္န္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာမႈ၊ အသစ္တည္ေဆာက္ အေဟာင္းျပဳျပင္ 

လိုက္ေသာ လူသြားလမ္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုနသ္က္သာမႈ အစရိွသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

ရရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဒသအတြင္း ေနရာအႏံွ႔ အျပားရိွ လူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ 

သံုးသပ္ခ်က္အရ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈ Internal Rate of Return (ေက်းလက္အေျခခံ 

အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက)္သည္ ၁၈ မွ ၅၃% အထိရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား 

ေၾကာင့္လည္း ယာယီ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ 

ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရး ပုိမိုတိုးတက္အားေကာင္းလာျခင္း၊ ခရီးသြားလာခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း၊ ခရီးသည္အေရအတြက္ တုိးပြားလာျခင္း၊ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး 

စက္ကိရိယာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းအသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းမ်ား 

ေတြ႕ရသည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေ၀းလံေသာ 

ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္သို႔ အလြယ္တကူေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းစသည့္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိး 

ေက်းဇူးမ်ားရရိွသည္။ ေရရရွိေရးစီမံကိန္းမ်ားမွလည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမႈ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 
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၂။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ လူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသုံးစရိတ္ကို အက်ဳိးရိွစြာ 

သံုးစြဲႏုိင္မႈသည္ အစုိးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အမ်ဳိးအစား ေပၚမူတည္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ နီေပါတို႔တြင္ ၁၃% မွ ၃၉% အထိ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရျခင္းမွာ ပြဲစားမ်ား၊ 

ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ မလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏွင့္ 

နီကာရာဂြာတို႔၏ လူမႈရန္ပုံေငြစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထုအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားသုံးစြဲခြင့္ ေပးေသာအခါ တစ္ယူနစ္ကုန္က်စရိတ္မွာ ၂၅% မွ ၄၀% အထိ သက္သာ 

လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းအား ပုဂၢလိကကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကားခံ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ တစ္ယူနစ္ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားလာသည္။ ဘူကီနာ 

ဖာဆိုႏွင့္ မာလာ၀ီက့ဲသုိ႔ေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားရိွ လူမႈရန္ပံုေငြ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အျခားေသာ အလားတူ 

အရည္အေသြးရိွသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၅% မွ ၄၉% အထိ ကုန္က်စရိတ္ 

သက္သာမႈမ်ားအား ေတြ႕ရသည္။ 
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Annex 11: Documents in Project Files 

MYANMAR: National Community Driven Development Project 

Ardeth Maung Thawnghmung. Behind the Teak Curtain: Authoritarians, Agricultural 

Policies and Political Legitimacy in Rural Burma/Myanmar. 2004. 

Barron, Patrick. Community Driven Development in Post-Conflict and Conflict-Affected 

Areas. Experiences from East Asia. Background Paper for the 2011 World Development 

Report. World Bank. 2011. 

Burma Environmental Working Group. Burma’s Environment: People, Problems, Policies. 

2011. 

Callahan, Mary and David Steinberg. Drivers of Political Change in Post-Junta, 

Constitutional Myanmar. USAID. January 2012. 

Centre for Peace and Conflict Studies. Listening to the Voices from Inside: Ethnic People 

Speak. June 2010. 

Dapice, David. Electricity in Myanmar: The Missing Prerequisite for Development. Harvard 

Kennedy School. Ash Center for Democratic Governance and Innovation. May 2012. 

Dapice, David. Myanmar: Negotiating Nation Building A Path to Unity and Progress. 

Harvard Kennedy School. Ash Center for Democratic Governance and Innovation. May 

2012. 

Dawei Project Watch. No Rights to Know: The Collective Voices of Local People from the 

Dawei Special Economic Zone. April 2012. 

Duffield, Mark. On the Edge of No Man’s Land: Chronic Emergency in Myanmar. Centre for 

Governance and International Affairs University of Bristol. 2008. 

Horsey, Richard. Inter-communal Violence in Myanmar. Conflict Prevention and Peace 

Forum. August 2012. 

International Crisis Group. Myanmar: The Politics of Economic Reform. July 2012. 

Livelihoods and Food Security Trust Fund. Annual Report 2010.  
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Lofving, Annami. If Given the Chance: Women’s Participation in Public Life in Myanmar. 

2011.  

Myint, U Thein & Thu, U Kyaw. Sustainable Microfinance to Improve the Livelihoods of the 

Poor. Impact Study of Microfinance Project, MYA/01/004.  

New Light of Myanmar. President U Thein Sein delivers address on working procedures of 

state reforms in meeting with Union level organization members, region/state Chief 

Ministers, Chairmen of Self-Administered Division/Zone, deputy ministers and departmental 

heads. June 19, 2012. 

Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Home Affairs. Ward or Village Tract 

Administration Law. 2012. 

Smith, Reid. A Hen is Crowing: A Gender Impact Study of Two UNDP Myanmar 

Community Development Programs. July 2006.  

Triparite Core Group. Post-Nargis Social Impact Monitoring: November 2008. January 2009. 

Triparite Core Group. Post-Nargis Social Impact Monitoring: June 2009. December 2009. 

Triparite Core Group. Post-Nargis Social Impact Monitoring: April 2010. July 2010. 

United Nations Development Program. Democratic Governance in Myanmar: Preliminary 

Situation Analysis. July 2012. 

United Nations. United Nations and Partners at Work: Gender Briefing Kit Myanmar.  

United Nations Development Program. Impact Assessment Baseline Survey Report (Draft). 

Integrated Community Development Project, MYA/01/001. April 2007.  

Women’s Projection Technical Working Group. Myanmar Laws and CEDAW: The Case for 

a Women’s Protection Law. December 2011. 

Women’s Protection Technical Working Group. Women’s Protection Assessments: Post 

Cyclone Nargis, Myanmar. May 2010.  
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Wong, Susan. What Have Been the Impacts of World Bank Community-Driven Development 

Programs? CDD Impact Evaluation Review and Operational and Research Implications. 

World Bank, Social Development Department. 2012. 

World Bank. Community-Driven Development in the Context of Conflict-Affected 

Countries: Challenges and Opportunities. June 2006. 

World Bank. How-To Notes: Dealing with Governance and Fiduciary Issues in CDD Projects 

in Fragile and Conflict-Affected States. 2012. 

World Bank. Implementation Completion and Results Report - Avian and Human Influenza 

Facility Grant. Food and Agriculture Organization. Global Program for Avian Influenza 

Control and Human Pandemic Preparedness and Response. September 2012. 

World Bank and. Livelihoods and Food Security Trust Fund: Qualitative Social and 

Economic Monitoring, Round One Report. September 2012. 

World Bank. What Lies Beneath: An Operational Analysis on Leadership and Institutions at 

the Local Level in Myanmar. June 2011. 
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Annex 12: Statement of Loans and Credits 

MYANMAR: National Community Driven Development Project 

 

   Original Amount in US$ Millions   

Difference between 

expected and actual 

disbursements 

Project ID FY Purpose IBRD IDA SF* GEF** Cancel. Undisb. Orig. Frm. Rev’d 

           

           

  Total:  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

*  Special Financing 

**  Global Environment Facility 

COUNTRY 

STATEMENT OF IFC’s 

Held and Disbursed Portfolio 

In Millions of US Dollars 

 

  Committed Disbursed 

  IFC  IFC  

FY Approval Company Loan Equity Quasi Partic. Loan Equity Quasi Partic. 

          

          

 Total portfolio:  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

 

  Approvals Pending Commitment 

FY Approval Company Loan Equity Quasi Partic. 

      

      

 Total pending commitment:  0.00  0.00  0.00  0.00 
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Annex 13: Country at a Glance 

Myanmar: National Community Driven Development Project 

 

 

 

 East

P OVER T Y and SOC IA L  A sia & Lo w-

M yanmar P acif ic inco me

2010

Population, mid-year (millions) 48.0 1,962 796

GNI per capita (Atlas method, US$) .. 3,696 528

GNI (Atlas method, US$ billions) .. 7,249 421

A verage annual gro wth, 2004-10

Population (%) 0.7 0.7 2.1

Labor force (%) 1.4 1.1 2.6

M o st recent  est imate ( la test  year available, 2004-10)

Poverty (% o f population below national poverty line) .. .. ..

Urban population (% o f to tal population) 34 46 28

Life expectancy at birth (years) 65 72 59

Infant mortality (per 1,000 live births) 50 20 70

Child malnutrition (% o f children under 5) .. 6 23

Access to an improved water source (% of population) 83 90 65

Literacy (% o f population age 15+) 92 94 61

Gross primary enro llment  (% o f school-age population) 126 111 104

    M ale 126 111 108

    Female 126 112 101

KEY EC ON OM IC  R A T IOS and LON G-T ER M  T R EN D S

1990 2000 2009 2010

GDP (US$ billions) .. .. .. ..

Gross capital formation/GDP 13.4 12.4 18.9 22.7

Exports of goods and services/GDP 1.9 0.5 0.1 0.1

Gross domestic savings/GDP 11.7 12.3 18.9 22.7

Gross national savings/GDP .. .. .. ..

Current account balance/GDP .. .. .. ..

Interest payments/GDP .. .. .. ..

Total debt/GDP .. .. .. ..

Total debt service/exports 8.9 1.5 .. ..

Present value of debt/GDP .. .. .. ..

Present value of debt/exports .. .. .. ..

1990-00 2000-10 2009 2010 2010-14

(average annual growth)

GDP 7.0 12.3 10.6 10.4 ..

GDP per capita 5.6 11.7 9.8 9.6 ..

Exports of goods and services 8.8 2.4 -2.0 16.1 ..

ST R UC T UR E o f  the EC ON OM Y

1990 2000 2009 2010

(% o f GDP)

Agriculture 57.3 57.2 38.1 36.4

Industry 10.5 9.7 24.5 26.0

   M anufacturing 7.8 7.2 18.1 19.5

Services 32.2 33.1 37.4 37.6

Household final consumption expenditure .. .. .. ..

General gov't final consumption expenditure .. .. .. ..

Imports of goods and services 3.6 0.6 0.1 0.1

1990-00 2000-10 2009 2010

(average annual growth)

Agriculture 5.7 9.7 5.6 4.7

Industry .. .. .. ..

   M anufacturing 7.9 18.7 19.0 20.3

Services 7.2 13.1 12.2 11.6

Household final consumption expenditure .. .. .. ..

General gov't final consumption expenditure .. .. .. ..

Gross capital formation 15.3 23.7 34.7 33.9

Imports of goods and services 5.8 4.1 -18.9 57.0

Note: 2010 data are preliminary estimates. 3/29/12

This table was produced from the Development Economics LDB database.

* The diamonds show four key indicators in the country (in bold) compared with its income-group average. If data are missing, the diamond will 

    be incomplete.
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Myanmar

P R IC ES and GOVER N M EN T  F IN A N C E

1990 2000 2009 2010

D o mestic prices

(% change)

Consumer prices 17.6 15.6 .. ..

Implicit GDP deflator 18.5 2.5 4.9 8.2

Go vernment f inance

(% of GDP, includes current grants)

Current revenue 25.5 .. .. ..

Current budget balance 0.0 .. .. ..

Overall surplus/deficit 0.0 .. .. ..

T R A D E

1990 2000 2009 2010

(US$ millions)

Total exports (fob) 897 .. .. ..

   Timber 184 .. .. ..

   Rice 77 .. .. ..

   M anufactures .. .. .. ..

Total imports (cif) 1,832 .. .. ..

   Food .. .. .. ..

   Fuel and energy 5 .. .. ..

   Capital goods .. .. .. ..

Export price index (2000=100) .. .. .. ..

Import price index (2000=100) .. .. .. ..

Terms of trade (2000=100) .. .. .. ..

B A LA N C E o f  P A YM EN T S

1990 2000 2009 2010

(US$ millions)

Exports o f goods and services 1,279 .. .. ..

Imports o f goods and services 2,103 .. .. ..

Resource balance -824 .. .. ..

Net income -52 .. .. ..

Net current transfers .. .. .. ..

Current account balance -416 .. .. ..

Financing items (net) 371 .. .. ..

Changes in net reserves 45 .. .. ..

M emo :

Reserves including gold (US$ millions) .. 269 .. ..

Conversion rate (DEC, local/US$) .. .. .. ..

EXT ER N A L D EB T  and R ESOUR C E F LOWS

1990 2000 2009 2010

(US$ millions)

Total debt outstanding and disbursed 4,695 5,975 8,186 6,352

    IBRD 0 0 0 0

    IDA 716 684 777 799

Total debt service 60 36 29 687

    IBRD 0 0 0 0

    IDA 9 0 0 0

Composition of net resource flows

    Official grants 37 45 322 339

    Official creditors 86 10 -9 -104

    Private creditors -8 -17 0 -546

    Foreign direct investment (net inflows) 163 258 323 756

    Portfo lio  equity (net inflows) 0 0 0 0

World Bank program

    Commitments 0 0 0 0

    Disbursements 57 0 0 0

    Principal repayments 3 0 0 0

    Net flows 53 0 0 0

    Interest payments 5 0 0 0

    Net transfers 48 0 0 0

Note: This table was produced from the Development Economics LDB database. 3/29/12
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Annex 14: Map 

Myanmar: National Community Driven Development Project 

 


