
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္း အေမးအေျဖ 

ဆက္သြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

- အေမးအေျဖ - ျမန္မာနုိင္ငံ၏လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း 

- စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း (အဂၤလိပ္ 

ဘာသာ) 

- စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း (ျမန္မာ 

ဘာသာျဖင့္ မၾကာမီ ေဖာ္ျပပါမည္။) 

- စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - ျမန္မာနုိင္ငံ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာမွတ္စု (အဂၤလိပ္ဘာသာ) 

- စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား - ျမန္မာနုိင္ငံ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာမွတ္စု (ျမန္မာဘာသာ) 

ျမန္မာနိုိင္ငံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းကုိ ေၾကြးျမီမ်ား မေျပလည္မီ ေပးအပ္ေသာ အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ ၈၀ သန္းျဖင့္ စတင္ပါမည္။ 

နုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။  

ဤစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက ဘာလဲ 

အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံ 

အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ထိေတြ႕အသုံးျပဳခြင့္ရျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခံစားရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားၾက 

ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းအရ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ အလုိအပ္ဆုံးအရာမ်ား ဥပမာ- 

လမ္းတံတားမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရ ရရိွေရး၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေစ်း စေသာ ရင္းနီွးျမႈပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရိွလာပါမည္။ ဤစီမံကိန္းအရ ေဒသခံမ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ပါမည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္သမား 

မ်ားမ်ားသုံး၍ ေဆာက္လုပ္ပါမည္။ ပထမႏွစ္တြင္ လက္ရွိ ေက်းရြာေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား၊ 

ေက်းရြာေရ ရရိွေရးနွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး၊ ေက်းရြာလူထုအတြက္ စုေပါင္းခန္းမမ်ား၊ ေက်းရြာေစ်းမ်ား၊  အေသးစား 

စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္တူးေျမာင္းမ်ား၊ မိလႅာအညစ္အေၾကးသန္႕ရွင္းလုပ္ငန္း စေသာ ရိွၿပီးအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ 

ျပဳျပင္ျခင္း၊ အေသးစား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတုိ႕ကုိ ျပဳလုပ္ပါမည္။ ေနာင္နွစ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထုကုိယ္တုိင္ ယင္းတုိ႔ အလိုရိွ 

ေသာ ဦးစားေပး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရပါမည္။ 

ဒီစီမံကိန္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ဘယ္လိုကူညီမွာလဲ 

ဤစီမံကိန္းကုိ ရြာခံမ်ားကုိယ္တုိင္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ စီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွမွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁) ေဒသခံမ်ားကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ပါမည္။ (၂) ေဒသခံမ်ား 

နွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းျပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွ အစ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည္အထိ 

လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ စြမ္းရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးပါမည္။ (၃) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ၊ ထိရွလြယ္ေသာ၊ ပစ္ပယ္ခံထားရေသာ 

လူအုပ္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမက်န္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွပါမည္။ 

 



မည္သူေတြအက်ိဳးခံစားရမလဲ 

စီမံကိန္းေငြေၾကးမ်ားကုိ ၃ နွစ္ခြဲ၍ တႏွစ္လွ်င္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀၀၀ က်ျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ ၁၅ ျမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာ 

အုပ္စု ၆၄၀ သုိ႔ ခ်ထားေပးပါမည္။ ယင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္တ္ုိင္းေဒသၾကီး ၁၄ ခုနွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ 

တစ္ခုမွ တစ္ျမိဳ႕နယ္က်စီ ေရြးခ်ယ္သြားပါမည္။ ယင္းသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ သြားပါ 

မည္။  

၁။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းျမင့္မားျခင္း။ 

၂။ အျခားျပင္ပမွ ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့ံမႈ မရန္ုိင္ျခင္း။ 

၃။ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားကလည္း လုိလုိလားလားရိွျခင္းတုိ႔ကုိ စီစစ္ေရြးခ်ယ္  

ပါမည္။ 

ယင္းေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျပည္ေထာင္စု (ဗဟုိ) အဆင့္  ဦးစီးေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ပါမည္။  

စီမံကိန္းကုိ ဘယ္လုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမွာလဲ 

စီမံကိန္း၏ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၆.၃ သန္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႕အနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ 

သန္းကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (IDA)၏ ေၾကြးျမီမ်ား မေျပလည္မီ ေထာက္ပံ့ေသာ ေထာက္ပ့ံေငြမွ ရရိွျပီး 

က်န္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၃ သန္းကုိ နိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ထည့္ဝင္ပါမည္။ 

စီမံကိန္းမွာဘာေတြပါဦးမွာလဲ 

စီမံကိန္းတြင္ က႑ၾကီး ၅ ခုပါဝင္ကာ ၆ နွစ္သက္တမ္း ရိွပါမည္။  

၁။ ေက်းလက္မ်ားအတြက္ တစ္လုံးတစ္စည္းတညး္ ေထာက္ပံ့ေငြ 

၂။ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေစေရးနွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ား  

၃။ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝေရးနွင့္ ပညာေရး 

၄။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေထာက္အကူ 

၅။ အေရးေပၚတုန္႕ျပန္မႈမ်ား  

ဤက႑ၾကီးတစ္ခုစီတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ခ်မွတ္ထားျပီး က်ား/မ တန္းတူရည္တူရွိမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

အခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းကုိ ဘယ္လုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာလဲ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စု ဖိုရမ္မ်ား၊ ေက်းရြာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

ေကာ္မတီမ်ား၏တာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဖုိရမ္ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားက စီမံကိန္းအတြက္ ခ်ထားေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ 

မ်ားနွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းေရးကုိ တာဝန္ယူရပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (ဗဟုိ) နယ္စပ္ေဒသေရးရာ ဝန္ၾကီး 



ဌာန၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနရုံးခ်ဳပ္သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဌာန ျဖစ္ပါသည္။ 

နုိင္ငံျခားအေထာက္အပ့ံမ်ား၊ စီမံခန္႕ခြဲေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီက စီမံကိန္း၏ ဦးစီးေကာ္မတီအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

စီမံကိန္းကာလကဘယ္လုိလဲ 

စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဦးပုိင္းမွစ၍ ၆ နွစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသ္ုိ႕ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရန္  ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ ၃ နွစ္ဆက္တုိက္ ခ်ေပးသြားပါမည္။ စီမံကိန္း ပထမႏွစ္တြင္ စံျပ ၃ ျမိဳ႕နယ္နွင့္ စတင္ျပီး 

တေျဖးေျဖး ခ်ဲ႕ထြင္ သြားပါမည္။ စတင္ခ်ေပးမည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကုိ ေက်းရြာနွင့္ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား၏ စြမ္းရည္ ျမင့္ 

မားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းတြင္ ပစ္ပယ္ခံထားရေသာ လူအုပ္စုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ မည္သုိ႕ေဆာင္ရြက္မလဲ 

စီမံကိန္းတြင္ အဆုိပါအုပ္စုမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ အထူးေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ေက်းရြာအလိုက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား 

ထဲမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (Volunteer) ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္း၊ ေက်းရြာနွင့္ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းဝင္ 

လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုဝင္မ်ား အေရးၾကီးေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္၊ စီမံကိန္းၾကီးၾကပ္စီစစ္ေရးနွင့္ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားအသုံးျပဳေရးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

အျခားသူမ်ားနွင့္ေရာ ဤစီမံကိန္းကုိ ေဆြးေႏြးမႈ ရိွပါသလား 

ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ဤစီမံကိန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (NGO)မ်ား၊ အျခားဖြံ႕ျဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တို႕နွင့္ ၾကိဳတင္ ေဆြး 

ေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႕ ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဤစီမံကိန္းကုိ အတည္မျပဳမီ ကာလကပင္ 

တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။  ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ (NGO) မ်ား၏ အခန္းက႑၊ သဘာဝ ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 

ေရး၊ ပစ္ပယ္ခံ လူအုပ္စုမ်ားအေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈ၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားနွင့္ စီမံကိန္း ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ပါ 

ဝင္သည္။  

ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ကာလတြင္လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုိးရပုိင္းကလည္း စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ (NGO) နွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑မွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားနွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

မီဒီယာမ်ားနွင့္လည္း စီမံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကမွာ စီမံကိန္းစတင္ရန္ 

ျမိ႕ုနယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီးသည္နွင့္ ယင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားရိွလူထုနွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အန္ဂ်ီအုိမ်ား၏ အခန္းက႑ဘယ္လိုရိွမလဲ၊ ရိွခ့ဲလွ်င္ သင့္ေတာ္သူကုိ ဘယ္လုိ 

ေရြးမလဲ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ရုံးလုပ္ငန္းပိုင္းဆ္ိုင္ရာပ့ံပိုးမႈနွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာပ့ံပိုးမႈျပဳရန္အတြက္ ေက်း 

လက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနရုံးခ်ဳပ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အန္ဂ်ီအုိမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမိဳ႕နယ္ (၁) ခုစီအတြက္ အန္ဂ်ီအုိ တစ္ဖြဲ႕ ရိွပါမည္။ ယင္းအန္ဂ်ီအုိမ်ား၏ အဓိက 

တာဝန္မွာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦီးစီးဌာနျမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားအား နည္းပညာ အေထာက္အကူေပးျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္း 



အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေပးေရး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (ဗဟုိ) တြင္လည္း 

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနရုံးခ်ဳပ္အား အေထာက္အကူေပးရန္ အန္ဂ်ီအုိ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ရိွပါမည္။  

အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႕မ်ားကုိ ငွားရမ္းရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ ျပိဳင္ဆုိင္မႈစနစ္ျဖင့္ ငွါးရမ္းပါမည္။ ယင္းတုိ႔တင္သြင္း 

ေသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္ စသည္တုိ႕ကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။ 

အဓိကမွာ ယင္းတုိ႕ ယခင္က ယခုလုိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕ 

အၾကံဳ ရွိမရိွကုိ အကဲျဖတ္ပါမည္။ သုိ႔မွသာ ယင္းတုိ႕၏ ကမာၻတလႊား အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ 

အျမတ္ ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ခ်ေပးလုိက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကုိ ဘယ္လုိၾကီးၾကပ္စီမံမလဲ၊ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ 

ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကုိ အလြဲသံုးစားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ အစီအမံမ်ား ရိွျပီးျဖစ္ပါသည္။  

၁။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ကုန္က်စရိတ္စာရင္းမ်ားကုိ လူထုျမင္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးနွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ 

တုိင္တန္း ႏိုင္ေသာ ယႏၱရားတစ္ခု ရွိပါမည္။ 

၂။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္တြင ္ ဘ႑ာေရးရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တိက်ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 

မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားကုိလည္း တိတိက်က် စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေငြေပးေငြယူကိစၥမ်ား စသည္တု္ိ႕ကုိ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာေသာစနစ္ျဖင့္ အမ်ားက စီမံက္ိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စီစစ္ျခင္းတုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္န္ုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ 

ထားရပါမည္။ 

၃။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကုုိ စံကြက္အျဖစ္ ျပင္ပမွ လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားက စာရင္းစစ္ျခင္းနွင့္ 

နွစ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (ဗဟို)၏ စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ျပင္ပ စာရင္းစစ္ အ 

ျဖစ္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

 စီမံကိန္းတြင္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ အဂတိလို္က္စားမႈမ်ား မရိွေစရန္အတြက္လည္း အစီ 

အမံမ်ား ရိွပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အမ်ားသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ကုိင္ 

တြယ္ေျဖရွင္းေရးယႏၱရား စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႕၏ အကာအကြယ္ျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ 

ေငြအလြဲသံုးစားမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ စီမံထားပါသည္။ ထု္ိ႕အျပင္ စီမံကိန္းအရည္အေသြးကုိလည္း မၾကာမၾကာ နည္း 

ပညာပိုင္းမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ရိွပါမည္။ 

ဤစီမံကိန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဘယ္ေနရာတြင္ ရနုိင္ပါမည္လဲ 

 ဘဏ္၏မူဝါဒျဖစ္သည့္ Access to Information Policy အရ စီမံကိန္းနွင့္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကုိ 

ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က အတည္ျပဳျပီးသည္နွင့္ ဘဏ္၏ Website တြင္ တင္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားနွင့္အညီ ယင္း Website တြင္ တင္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 
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