ကမာၻ႕ဘဏ္အေၾကာင္းကိုေလ့လာျခင္း။
ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈၇) ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ အခန္းက႑မွာ ပိုမို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အဖြ႕ဲ ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားအား ၄င္းတို႕ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္
၄င္းတို႕ျပည္သူမ်ား၏

လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္

ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းျဖင့္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို

ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤဘဏ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး သုေတသနဌာနမ်ားအနက္မွ တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ဤအသိပညာကို အသံုးျပဳလ်က္ တုိင္းျပည္အသီးသီးရွိ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အာဟာရဓာတ္ျပည့္၀ေရး၊
ဘ႑ာေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ တရားဥပေဒႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အႀကံဥာဏ္ေပးရန္ အထူးျပဳ
ဌာနမ်ားကို ဤဘဏ္က တည္ေထာင္ေပးထားသည္။
ဤဘဏ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ ကမာၻ႕ဘဏ္တကၠသိုလ္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံသုေတသနႏွင့္ ပညာသင္ၾကား
ေရးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ကမာၻေပၚရွိ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားအရာရွိမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္
ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္ကိုတည္ေထာင္ခ့ပ
ဲ ံု
ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီရန္ (၁၉၄၄) ခုႏွစ္
တြင္ ဤကမာၻ႕ဘဏ္ကို တည္ေထာင္ခ့သ
ဲ ည္။ ထိုစဥ္က ၄င္း၏ တရား၀င္အမည္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္တည္
ေဆာက္ေရးႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို (၁၉၄၆) ခုႏွစ္တင
ြ ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့စ
ဲ ဥ္က ၄င္းတြင္
အဖြဲ႕၀င္ (၃၈) ႏိုင္ငံသာ ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ယခုအခါ ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ၄င္း၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။

ကမာၻ႕ဘဏ္တစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္လိုအပ္ပါသလား။
ကမာၻ႕ဘဏ္က့ဲသို႕ေသာ ေငြေခ်းေပးသည့္ ေနရာဌာနတစ္ခုမရွိပါက ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလြန္
အမင္း လိုအပ္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္နည္းလမ္းတစ္စံုတစ္ရာရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ဤစီမံ
ကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ားပညာတတ္ေျမာက္လာေစေရး၊ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္သည့္ဘ၀မ်ဳိးျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရး၊
အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရးႏွင့္ တက္ၾကြသည့္ႏိုင္ငသ
ံ ားမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳရာ
၌ အဓိကက်လွသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ကိုဖဲြ႕စည္းထားပံု
ကမာၻ႔ဘဏ္သည္မတူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖဲြ႕အစည္းသစ္မ်ားကို မိမိ၏ပင္မ
အဖဲ႕ြ အစည္းအတြင္း၌ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည္။ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းအားလံုးကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဟု တစ္ေပါင္း
တည္း သတ္မွတ္ ေခၚေ၀ၚသည္။ ဤကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုတြင္ ေအာက္ပါအထူးျပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည္။
-

၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအားေငြေခ်းသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္
ရာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (IBRD)

-

၀င္ေငြနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ားကိုေငြေခ်းသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (IDA)

-

ပုဂၢလိကက႑ကိုေငြေခ်းသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)

-

ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အားေပးသည့္ႏိုင္ငံစံု အက်ဳိးတူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
အာမခံေရးေအဂ်င္စီ (MIGA)

-

ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားကို
တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္

ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းမရပါက

ကူညီေလ့ရွိသည့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးဌါန (ICSID) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ပံု
ဤဘဏ္ကို ဧရာမသမ၀ါယမအသင္းတစ္သင္းကဲ့သို႔ လည္ပတ္ေစပါသည္။ ၄င္း၏အဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အစုရွယ္
ယာ၀င္မ်ားႏွင့္တူၿပီး ၄င္း၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေနသူမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လွ်က္ ရွိသည္။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္က ထည့္၀င္ရမည့္ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္သည္ ၄င္း၏စီးပြားေရးအင္အားေပၚတြင္ အၾကမ္းဖ်င္း
အားျဖင့္အေျခခံသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အႀကီးဆံုးေသာ တစ္ဦးတည္းရွယ္ယာရွင္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ေနာက္
တြင္ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ယူႏိုက္တတက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔ အစဥ္လိုက္ရွိၾကသည္။ က်န္အစုရွယ္ယာမ်ားကို အျခား
အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ခဲြေ၀ထည့္၀င္ၾကရသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအဖဲြ႕တစ္ဖဲ႔ြက ဤဘဏ္၏အစိုးရရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ တိုင္းျပည္အသီးသီးမွ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္
ၾကသည္။ ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္တြင္ အဓိကအက်ဆံုးမူ၀ါဒခ်မွတ္ေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္
ဤဘဏ္၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေလ့ရွိၾကသည္။
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ဤကမာၻတင
ြ ္ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ လာမည့္ႏွစ္ (ႏွစ္မၾကာမီကာလ)တြင္ ကမာၻက ဘယ္အရာကို အေလးထား
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုျခင္းတို႔ကို ဤဘဏ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲ႔၏
ြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
မ်ား အားလံုးက ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းပဲြမ်ား၌ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာေတြ႔ဆံုၾကရသျဖင့္ ဤဘဏ္ရွိလုပ္ငန္းခြင္တင
ြ ္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ေနၾကသည့္ ၄င္းတို႔၏အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာမ်ားအား ၄င္းတို႔ကတာ၀န္မ်ားကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ခဲြေ၀ေပးထား
သည္။ အဖဲ႔၀
ြ င္အစိုးရတိုင္းကို အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာတစ္ဦးစီက ကိုယ္စားျပဳထားသည္။ အစုရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ထည့္၀င္
ထားသည့္ ငါးႏိုင္ငံ (ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)က အမႈေဆာင္
ဒါရိုက္တာတစ္ဦးစီ ခန္႔ထားၿပီး အျခားအဖဲ႔၀
ြ င္ႏိုင္ငံမ်ားကိုမူ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ (၁၉)ဦးျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳထားသည္။
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အာမခံေငြမ်ား၊ မူ၀ါဒအသစ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသံုးစရိတ္၊ တိုင္းျပည္ေထာက္ပံ့ေရး မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းအပါအ၀င္ ဤဘဏ္၏ လုပ္ငန္းအသီးသီး
ကို ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ (၂၄)ဦးက ႀကီးၾကပ္သည္။

ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ကမာၻ႔ဘဏ္
ဤဘဏ္သည္ အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားအား စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ
သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုးႏႈန္းမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေငြမ်ားကိုထုတ္ေခ်းလွ်က္ရွိသည္။
ထို႔ျပင္ အျခားေနရာမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ားမရရွိႏိုင္သည့္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ဤဘဏ္မွအတိုးမယူဘဲ ေငြထုတ္ေခ်း
လွ်က္ရွိသည္။ ဤဘဏ္မွေငြေခ်းယူထားသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားကခြင့္ျပဳသည့္ ကာလအပိုင္းအျခား
ထက္ ပိုမိုၾကာရွည္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားေရာက္မွ ၄င္းတို႔၏ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ရာ ႏွစ္အတန္
ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္စတင္ေပးေဆာင္စရာမလိုေခ်။

ေငြရရွိသည့္ပင္ရင္း
ဤဘဏ္သည္ ၄င္းကထုတ္ေခ်းလွ်က္ရွိသည့္ေငြမ်ားကို အျခားမွေခ်းယူသည္။ ၄င္းတြင္ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္း
ထားသည့္ အရန္ေငြေၾကးပမာဏ အေျမာက္အျမားရွိျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းကိုအမ်ားကယံုၾကည္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကမာၻ
တစ္၀ွမ္းရွိေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားမွေငြမ်ားကို

သက္သာသည့္အတိုးႏႈန္းျဖင့္

၄င္းကေခ်းယူႏိုင္ၿပီး

ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည္။
ဤဘဏ္၏အရန္ေငြေၾကးမ်ားကို ပင္ရင္းအခ်ဳိ႕မွရရွိသည္။ ယင္းတို႔တင
ြ ္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံ
သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ၄င္း၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြမ်ား၊ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကေပးေဆာင္သည့္ ထည့္၀င္ေၾကးမ်ား၊
(အထူးသျဖင့္ ပိုမိုခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္) အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းယူေသာႏိုင္ငံမ်ား ကိုယ္တိုင္က
ျပန္လည္ ေပးဆပ္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားပါ၀င္သည္။
ဤဘဏ္သည္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရက္ကိုသာ ထုတ္ေခ်းေလ့ရွိ
သည္။ ေငြေခ်းယူေသာႏိုင္ငံသည္ က်န္ေငြကို အျခားေသာပင္ရင္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြမွျဖစ္ေစ ရယူသံုးစဲြ
ရမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆိုပါတိုင္းျပည္က ၄င္း၏ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ေငြေၾကး
ပမာဏအားလံုးမဟုတ္ပါက အမ်ားစုကိုေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ရေလ့ရွိသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားသည္ တိုင္းျပည္မ်ားကို ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ
ျပဳသည္။
-

ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရေပးေ၀ေရး။

-

ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆရာမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး။

-

လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံအထြက္တိုးေရး။

-

သစ္ေတာႏွင့္ အျခားသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြေရး။

-

ကားလမ္းမမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး။

-

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကြန္ယက္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေရး။

-

စြမ္းအင္တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး။

-

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေရး။

-

ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ ေဆာက္ရြက္ေရး။

ဤဘဏ္သည္ တိုင္းျပည္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း
မ်ားကို အားေပးရန္ေလးႀကိဳးစားသည္။ တိုင္းျပည္အသီးသီးက ၄င္းတို႔၏စီးပြားေရးကို ပိုမိုထိေရာက္ အက်ဳိးမ်ားလာေစရန္
ျပန္လည္ပံုေဖၚရာ ကူညီေပးမည့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအား ငွားရမ္းရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးကိုလည္း
ဤဘဏ္က ထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိသည္။
ဤဘဏ္မွေပးကမ္းေနသည့္ အေထာက္အပံ့သည္ ေငြေၾကးတစ္မ်ဳိးတည္းမဟုတ္ေပ။ မၾကာခဏပင္ စီမံကန္း
တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ ယင္းစီမံကိန္းကိုအသံုးခ်သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးအဆင့္အတန္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္၀န္
ထမ္းမ်ားကေပးသည့္ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳတို႔သည္လည္း အေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ရက္ မည္သို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပါသနည္း။
-

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္က လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုေဖာ္ထုတ္ကာ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကိုစတင္ခ်မွတ္ၿပီး ဤဘဏ္မွ
ေခ်းေငြတစ္ရပ္ကိုေတာင္းခံလာသည့္အခါတြင္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ေငြေခ်း
သည့္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ယင္းစီမံခ်က္ကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စူးစမ္း
ေလ့လာၾကသည္။

-

ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ယင္းစီမံကိန္းကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကၿပီး ယခုက့ဲသို႔ေသာ ေမးခြန္း
မ်ားကို ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။ - ဤစီမံကိန္းသည္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳပါမည္ေလာ၊
-အဆင္းရဲဆံုးေသာျပည္သူမ်ားအား ဤစီမံကိန္းက အက်ဳိးျပဳပါမည္ေလာ။ - ဤစီမံကိန္းသည္ ပစၥဳပၸန္တင
ြ ္
သာမက အနာဂတ္တင
ြ ္ပါ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္လာမည္နည္း။ - ဤစီမံကိန္းအတြက္
အျခားမွရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသလား။ - ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၿပီးဆံုးသြားပါက ယင္း
စီမံကိန္းကို ဤတိုင္းျပည္က ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ပါမည္ေလ။

-

မဟာဗ်ဴဟာကို မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ေလ့ရွိသည္။

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္

ရရွိသည့္အခါႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို

အတည္ျပဳၿပီးသည့္အခါ

လုပ္ငန္း စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
-

စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဤဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ
မ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေၾကာင္း သိသာသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ရွာပါးေနၿပီျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔ကို အႀကီး
မားဆံုး အက်ဳိးျဖစ္ထန
ြ ္းႏိုင္မည့္ေနရာမ်ား အသံုးျပဳရမည္။ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ေစာင့္
ၾကည့္အကဲျဖတ္ခ်င္းက အက်ဳိးခံစားခြင့္ရေစလိုသည္။ ျပည္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိေန
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