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Forest Peoples Programme
IFI စံသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ား

ရပ္ရြာလူထုအတြက္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားေရးရာ 
မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ (OP/BP ၄.၁၀)
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ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီမံကိန္းတစ္ခု 
အစျပဳမႈကို - စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

အစိုးရမွ ကမာၻ႔ဘဏ္သို႔ စီမံကိန္းတစ္ခုခုကို 
အဆိုျပဳလာပါက ဘဏ္အေနျဖင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာမူ၀ါဒကို 
လိုက္နာမႈရွိမရွိ ဦးစြာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ 
ဦးစြာ ယင္းနယ္ေျမေဒသႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာရန္ 
လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းစီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေၾကာင္း စူးစမ္း 
ေလ့လာရန္အတြက္ ‘အႀကံေပးမ်ား’ကို ေစလႊတ္ရန္ 
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ဤကနဦးအဆင့္ကို 
‘စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း’ ဟုေခၚသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
အႀကံေပးမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္သည့္အခါမွသာလွ်င္ 
စီမံကိန္းအေၾကာင္း ပထမဆံုးအေနျဖင့္ 
ၾကားသိရေလ့ရွိသည္။

စစ္ေဆးမႈက ‘စီမံကိန္းနယ္ေျမ’ဟုေခၚသည့္ 
စီမံကိန္းအနီးပတ္၀န္းက်င္၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ရာသီအလိုက္သာလွ်င္ အသံုးျပဳ 
သည့္ အထြဋ္အျမတ္နယ္ေျမမ်ားအပါအ၀င္ ‘အမ်ား 
ဆိုင္အရင္းအျမစ္မ်ား’ဟု ေခၚဆိုသည့္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ 
မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ၾကသည့္ 
ေျမယာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု 
ျပဆိုလ်က္ရွိပါက အစိုးရႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ 
ဤမူ၀ါဒကို မျဖစ္မေန လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။

၁ 

သို႔မွသာ ကမာၻ႔ဘဏ္အား ၎တို႔၏ အသံုးအႏႈန္းမ်ားအတိုင္း 
ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ဘဏ္ဘက္မွလည္း 
ဂရုတစိုက္နားေထာင္လာပါလိမ့္မည္။ 

စာမ်က္ႏွာ(၁၀)သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ကူညီလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ 
ဘဏ္တို႔ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ရယူႏိုင္ေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤလမ္းညႊန္ကို သစ္ေတာေနလူထုအစီအစဥ္(FPP)မွ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာမူ၀ါဒေအာက္၌ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ 
ေခ်းငွားသူအစိုးရတို႔မွ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္လိုအပ္သည့္ 
အဓိကစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ သစ္ေတာေနလူထုအစီအစဥ္(FPP)မွ 
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည့္အတိုင္း ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

သင့္အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္သို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္
ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ားကို 
တုန္႔ျပန္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍လည္း ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရမ်ားကိုလည္း 
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားအားျဖင့္ 
စည္းၾကပ္ထားေလ့ရွိသည္။  

စီမံကိန္းမွ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆပါက 
သင့္အေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ တရားရံုးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 
အစိုးရအားစြဲခ်က္တင္ႏိုင္သည္။

ထိုသို ႔မဟုတ္ပါကလည္း သင့္အေနျဖင့္ မိမိတို ႔တိုင္းျပည္မွ 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၌ ပါရွိသည့္ တိုင္ၾကားလႊာမ်ား၊ 
အစီရင္ခံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မိမိတို ႔ 
ခံစားရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သေဘာထားမ်ားကို တိုင္တိုင္းေလွ်ာက္လဲႏိုင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေလွ်ာက္လဲတင္ျပရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို ႔ 
တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ NGO မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါက 
ပိုမိုထိေရာက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရမွ သင္တို႔၏ နယ္ပယ္ဧရိယာအတြင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားကို မျဖစ္မေနလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ (OP/BP ၄.၁၀)  ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ 
သေဘာတူေထာက္ခံမႈမရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ဤမူ၀ါဒ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။  ဤမူ၀ါဒ၌ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
မည္သို႔စီမံအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ 
စီမံကိန္းမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
ထိခိုက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ကာကြယ္တားဆီး၍ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း 
စည္းၾကပ္သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္၌ ကမာၻ႔ဘဏ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြင္း 
မျဖစ္မေနလိုက္နာက်င့္သံုးအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။  ဤလမ္းညႊန္သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သင့္အား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တရားမွ်တမႈရွိရွိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ စီမံကိန္းအတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ျငင္းပယ္ရန္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္းတို႔ကို 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဤလမ္းညႊန္သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သင့္အား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တရားမွ်တမႈရွိရွိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ 
စီမံကိန္းအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ျငင္းပယ္ရန္ 
အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းအစီအစဥ္ ခ်မွတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရပ္ရြာလူထုမွ မိမိတို ႔၏ 
သေဘာဆႏၵမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 
ထိုသို ႔မဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းအား ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုပါက 
အလြန္ခက္ခဲသြားပါလိမ့္မည္။

ဤလမ္းညႊန္အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားကြက္မ်ားသည္ မူ၀ါဒေရးရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ တရား၀င္အသံုးျပဳသည့္ 
စကားရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို ႔၏ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါစကားရပ္မ်ား၏ ဆိုလိုရင္း 
အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ မူ၀ါဒ

ကမာၻ႔ဘဏ္ကေန 
ေရနံပိုက္လိုင္းသြယ္ဖို႔ျပင္ေနတာ 

အဲဒီရြာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီစီမံကိန္းက 
ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာမူ၀ါဒကို 

လိုက္နာဖို႔လိုတယ္။

ဟုတ္တာေပါ့။ 
ၿပီးေတာ့ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒေတြနဲ႔ 

မူ၀ါဒေတြကိုလည္း 
လိုက္နာဖို႔လိုတယ္။

Illustrations adapted from
“Where there is no artist”
by Petra Röhr-Rouendaal
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ပူေပါင္းပါ၀င္ပိုင္ခြင့္

အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းစံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္မွသည္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ထိ 
စီမံကိန္းအဆင့္တိုင္း၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအားျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ သေဘာထားမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚ သေဘာတူေထာက္ခံမႈ 
ရွိမရွိစသည္တို႔ကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ေတာင္းခံ၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို  ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။ 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အႀကံေပးမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ သင့္တို႔ထံသို႔ မၾကာခဏ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သည္။ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈတိုင္းသည္ လြတ္လပ္မႈရွိ၍ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ ရွိရမည္။

 z ‘လြတ္လပ္မႈ’ ဆုိသည္မွာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို 
မိမိတုိ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔လိုခ်င္သည့္ 
အေျဖရရွိရန္အတြက္ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းမႈ၊ လိမ္ညာမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရမည္ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

 z ‘ႀကိဳႀကိဳတင္တင္’ ဆုိသည္မွာ အစိုးရမွ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး 

၂
 မူ၀ါဒ၌ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသနည္း။

ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္လည္း စီမံကိန္းဆုိင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္မီျဖစ္ရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

 z ‘အသိေပးျခင္း’ ဆိုသည္မွာ အစိုးရမွ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္အားလံုးကို 
မျခြင္းမခ်န္ မွန္မွန္ကန္ကန္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို
ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုမွ 
နားလည္ႏိုင္သည့္ မွန္ကန္ေသာဘာသာစကားမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ၍ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု 
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္မႈရွိ၍ ႀကိဳတင္ အသိေပးမႈရွိသည့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈဆိုသည္မွာ အစိုးရမွ 

‘မွန္ကန္သည့္သေဘာထား’ ျဖင့္ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈသည္ ရပ္ရြာဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္ ထံုးတမ္းဓေလ့အပါအ၀င္ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို 
ေလးစားတန္ဘိုးထားသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။

လြတ္လပ္မႈရွိ၍ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈရွိသည့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈဆိုသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ထုတ္ျပန္ေပးရံု နားေထာင္ေပးရံု သက္သက္ထက္ 
ပိုမိုေလးနက္သည့္ အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာ၌ ရပ္ရြာလူထုမွ တက္တက္ၾကြၾကြ 

ပါ၀င္မႈရွိျခင္းကို ရည္ရြယ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကို 
‘ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ’ 

ဟုေခၚဆိုပါသည္။

စီမံကိန္းက 
ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ 

ဒီေလာက္ေကာင္းတာ။ 
ပိုက္ဆံေတြ …. အိမ္ေတြ … 

ေက်ာင္းေတြရမွာေလ။

ႀကိဳတင္အသိေပးထားတဲ့ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈဆိုတာက 

စီမံကိန္းဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကိုပါ ေျပာျပဖို႔လိုပါတယ္။ 

ဒါနဲ႔ စီမံကိန္းကေန ဘယ္လိုေဘးအႏၱရာယ္ေတြ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသလဲ။

(၃)
လူမႈေရးအေျခအေန ဆန္းစစ္မႈ 

အစိုးရအေနျဖင့္ ‘စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ’ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းစတင္ျခင္းမျပဳမီ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူရန္အတြက္ လူမႈေရးအေျခ အေနေလ့လာဆန္းစစ္မႈ(SA)ကို မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အစိုးရႏွင့္ ဘဏ္သည္ ယင္း 
‘လူမႈေရးအေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ’ အတြင္း သင္တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 
(ဇယားကြက္ ဂ ကို ၾကည့္ရႈပါ။)

လူမႈေရးအေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ရာ၌ သင့္ရပ္ရြာလူထု၏ ‘ထံုးတမ္းဓေလ့ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား’ ကို မျဖစ္မေန မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ 
လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား (‘အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ’) အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
အပင္မ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ား၊ ေရ၊ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ မီးကဲ့သို႔ေသာ (‘သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား’) သဘာ၀၏ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ပိုင္ေျမယာမ်ားကို 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းဓေလ့ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရိုးရာအေလ့အထမ်ားကို ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူမႈေရးအေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းမွ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္ႏိုင္ေျခႏွင့္ အ 
ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားကိုပါ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။

၃
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 မူ၀ါဒ၌ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသနည္း။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ အစီအမံ

စီမံကိန္းအေပၚ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစုမွ ေထာက္ခံမႈမရွိပါက အစိုးရအေနျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ 
အစီအမံ(IPP)ကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာအစီအမံ၌ လူထုႏွင့္ စီမံကိန္းမည္သို႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေရးသားေဖာ္ျပရသည္။ ယင္း၌ စီမံကိန္းမွ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ သက္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်မည္ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္လႊဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာမွားယြင္းခၽြတ္ 
ေခ်ာ္ခဲ့ပါက မည္သို႔ေစာဒကတက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

သင္တို႔အေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဌာေနဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို 
တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံပါက ထိုသို႔လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ အစီအမံအတြင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရမည္။ ထို႔ျပင္ သင္တို႔၏ 
ဌာေနဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ စီမံကိန္းကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိပါကလည္း မျဖစ္မေန 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာအစီအမံအတြင္း ဌာေနရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အညီ စီမံကိန္းမွ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည့္ 
လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကိုလည္း 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရန္ လိုအပ္သည္။

စီမံကိန္းသည္ လမ္း၊ ပိုက္လိုင္း၊ ေရကာတာ၊ မီးအားလိုင္း သို႔မဟုတ္ သင္တို႔၏ ေျမေပၚတြင္ 
ကာလရွည္တည္ရွိေနမည့္ အျခားအေဆာက္အဦးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက အစိုးရအေနျဖင့္ 
သင္တို႔၏ေျမကို တရား၀င္အသံုးျပဳ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္သို႔ တင္ျပရန္လိုအပ္ၿပီး သင္တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ 
အစဥ္အလာနယ္ေျမမ်ားကို တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈကို 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာအစီအမံ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရမည္။ 

စီမံကိန္းမ်ားကို ကာလရွည္အေဆာက္အအံုမ်ိဳးျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း သင္တို႔၏ေျမယာမ်ားအား 
အျခား ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထိခိုက္ေစမည္ဆိုပါက သင္တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာလူထု၏ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကို 
အစိုးရမွ သင္တို႔၏ေျမယာမ်ားကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္မည္ဟု 
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးကိုလည္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ အစီအမံ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတြင္း 
မျဖစ္မေနထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရန္ လိုအပ္သည္။

ဌာေနတုိင္းရင္းသားေရးရာ အစီအမံအတြင္း ဌာေနရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အက်ိဳးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးလ်ာထားခ်က္မ်ားကုိလည္း မျဖစ္မေန 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရမည္။

၅ အတင္းအက်ပ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈကို 
ကာကြယ္တားဆီးျခင္း

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ 
အစိုးရအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစုမွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လက္ခံသေဘာတူညီမႈမရွိပါက 
ရပ္ရြာအား အတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထား
မႈ မျပဳႏိုင္ေပ။

ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ား
စီမံကိန္း၌ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ား ပါ၀င္ေနပါက 
လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအၿပီး ရပ္ရြာလူထုမွ 
သေဘာတူမႈမရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 
ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ မရရွိလွ်င္ 
စီမံကိန္းမွ ရပ္ရြာလူထု၏ ယင္းနယ္ေျမေဒသ 
အသံုးျပဳမႈကို ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္လႊဲရမည္။

စီမံကိန္းမွ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ အသံုးျပဳမႈကို ပိတ္ပင္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
‘ျခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ား’လည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း 
ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါက အစိုးရအေနျဖင့္ 
ဘဏ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈ(OP 
၄.၁၂ ဟုေခၚသည့္)ဆိုင္ရာမူ၀ါဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို 
ေရးသားျပဳစုရမည္ျဖစ္သည္။

၆

ရပ္ရြာလူထု အမ်ားစု၏ 
ေထာက္ခံမႈ

လူမႈေရးအေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို လြတ္လပ္၍ 
ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈပံုစံျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈ 
(‘စီမံကိန္းျပင္ဆင္မႈ’ ဇယားကြက္ ၁-၆ ကိုၾကည့္ရႈပါ)
မွသည္ စီမံကိန္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ျပန္လွန္သံုးသပ္မႈ 
(‘စီမံကိန္းအကဲျဖတ္မႈ’ ဇယားကြက္ ၇ 
တြင္ၾကည့္ရႈပါ)ျပဳလုပ္ျခင္းအထိ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ရပ္ရြာအတြင္း ‘ရပ္ရြာလူထု အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ’ 
ရွိမရွိကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရပ္ရြာလူထု အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈဆိုသည္မွာ 
ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူအမ်ားစုမွ စီမံကိန္းကို သေဘာတူ၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုလားမႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု၏ 
ေထာက္ခံမႈရရွိထားေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက 
ကမာၻ႔ဘဏ္မွ အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ စီမံကိန္းကို 
လက္မခံလိုပါက ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူထုအမ်ားစုမွ 
စီမံကိန္းကို ျငင္းပယ္ရန္လိုအပ္သည္။ စီမံကိန္းအေပၚ 
လူအနည္းငယ္ခန္႔ကသာ ဆန္႔က်င္ေနပါက ယင္းကို 
ရပ္ရြာလူထုမွ ေထာက္ခံမႈမရွိဟု ယူဆရန္ခက္သည္။ 

၄
စီမံကိန္းက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေျမေနရာကို အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ပိုက္ဆံေပးလိမ့္မယ္။ ဒါကိုက်ေနာ္တို႔ လက္ခံသင့္တယ္။

ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစုရဲ႕ 

ေထာက္ခံမႈဆိုတာက ရပ္ရြာအတြင္းမွာရွိတဲ့ 

အဓိကအုပ္စုေတြအားလံုးက စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ 

သေဘာတူၾကတယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

စီမံကိန္းက အဲဒီေတာကေန အုန္းလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းတဲ့ 

က်ေနာ္တို႔အုပ္စုကိုေတာ့ ထိခိုက္လာေစႏိုင္တယ္။

က်ေနာ္တို႔   အုန္းလက္ေကာက္သူေတြ ကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။
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 မူ၀ါဒ၌ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသနည္း။

စီမံကိန္းအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း

ဤအဆင့္တြင္ အစိုးရမွ ၎တို႔ေရးသားျပဳစုထားသည့္ 
လူမႈေရးအေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ၊ 
လုပ္ငန္း စဥ္မူေဘာင္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ 
အစီအမံမူၾကမ္းတို႔ကို ရပ္ရြာလူထုအား အပ္ႏွံေပးရမည္။ 
ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုမွ 
အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္မည့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးျဖင့္ 
ေရးသားထားရမည္။

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ 
ရလဒ္မ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ‘အကဲျဖတ္မႈမ်ား’(ျပန္
လွန္သံုးသပ္မႈမ်ား) ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ 
အဆိုပါႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔မွ ေက်နပ္အားရမႈမရွိပါက 
မိမိတို႔ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။  

ဘဏ္မွ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္(ဇယားကြက္ ၉ ၌ ၾကည့္ရႈပါ)
ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းကို ပံုမွန္မြမ္းမံျပင္ဆင္၍ အစိုးရမွ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ အစီအမံေရးဆြဲရာတြင္ 
ဘဏ္မူ၀ါဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ျဖစ္ေစရန္ စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ဘဏ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးရသည္။ 
သင့္ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈရရွိထားေၾကာင္း 
ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထား မေတြ႕ရွိရပါက 
စီမံကိန္းအကဲျဖတ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္။ 

ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈရရွိထားပါက 
စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ မူ၀ါဒႏွင့္ အညီ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ 
စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ခ်က္စာတမ္း(PAD)ကို ဘဏ္ဘက္မွ 
ေရးသားျပဳစုရသည္။ ယင္းအကဲျဖတ္ခ်က္ကို 
စီမံကိန္းအတည္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္ ဘဏ္ဘက္မွ 
အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးသည္။

ေခ်းယူသံုးစြဲမည့္ ေငြပမာဏႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို 
ဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရသည္။ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕မွ 
ေခ်းေငြအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ တရား၀င္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္သည္။

၇ ကမာၻ႔ဘဏ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
ကမာၻ႔ဘဏ္မူ၀ါဒအတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း(‘အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္’) ကို 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ သီးျခားစကားရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အဆိုပါစကားလံုး အဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္ 
အကၽြမ္းတ၀င္ရွိမွသာလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ ဘဏ္ဘက္မွ မိမိတို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းညႊန္အတြင္း ပဓာနက်သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာမူ၀ါဒေရးရာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။      
လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ - ဇယားကြက္(၂)ကို ၾကည့္ပါ။ 
ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ - ဇယားကြက္ (၄)ကို ၾကည့္ပါ။   
ႀကိဳတင္အသိေပးထားသည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ - ဇယားကြက္ (၂)ကို ၾကည့္ပါ။ 
အမ်ားဆိုင္အရင္းအျမစ္မ်ား - ဇယားကြက္ (၁)ကို ၾကည့္ပါ။

သင္တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အျခားစကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ  

 စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္စု (PID) - သည္ စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ 
အျခားလူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္မွ အက်ဥ္းခ်ံဳးထုတ္ျပန္ထားေသာ မွတ္စုျဖစ္သည္။ 

  ဘက္စံုေဘးဆီးရန္ကာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မွတ္စု(ISDS) – သည္အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ PID ကဲ့သို႔ပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ လိုရင္းတိုရွင္းထုတ္ျပန္ထားသည့္ အလြန္အေရးပါသည့္ 
စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္း၌ စီမံကိန္းမ်ား၌ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကို 
လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာမူ၀ါဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္ဟု 
ဘဏ္မွ ယူဆသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းမွ 
မိမိတို႔ရပ္ရြာလူထုကို အက်ိဳးျပဳသည္ျဖစ္ေစ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ISDS 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘဏ္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာသေဘာထား ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

 စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ခ်က္ - သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္ေကာင္းအၾကံေပးမ်ား 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရမွေသာ္လည္းေကာင္း ေကာက္ယူထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားအားလံုးကိုစုေဆာင္းရယူသည့္ စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္မႈအပိုင္းျဖစ္ 
သည္။ ဤအဆင့္၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာမူ၀ါဒအပါအ၀င္ ဘဏ္မွခ်မွတ္ထားသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စီမံကိန္းမွ လိုက္နာမႈရွိမရွိႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 
ရွိမရွိတို႔ကို ဘဏ္ဘက္မွ ဆံုးျဖတ္ရသည္။ အကဲျဖတ္သည့္အဆင့္၌ မိမိတို႔လက္ခံရရွိသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း မွန္ကန္
စြာေဆာင္ရြက္ေနျခင္းရွိမရွိတို႔ကို သံုးသပ္ေလ့လာရန္အတြက္ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တို႔ထံသို႔ 
ေစလႊတ္ေကာင္းေစလႊတ္ႏိုင္သည္။ ဤအဆင့္သည္ သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို 
တင္ျပႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ မည္သည့္အခ်ိန္၌ စီမံကိန္းကို 
အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးစမ္းရန္လိုအပ္သည္။ 

 စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ခ်က္စာတမ္း(PAD) - သည္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးလ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္  
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရး ရာကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
တို႔ကို အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားသည့္ စာတမ္းႀကီးျဖစ္သည္။ ယင္းစာတမ္းအတြင္း 
လူမႈေရးအေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ အတည္ျပဳထားသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ 
အစီအမံမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ လြတ္လပ္၍ 
ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚ 
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ ထို႔ေနာက္ 
ယင္းစာတမ္းကို ကမာၻ႔ဘဏ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား (အမႈ ေဆာင္ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕)သို႔ ေပးပို႔၍ 
စီမံကိန္းကို လက္ခံရန္၊ ျငင္းပယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရသည္။ 
ဘဏ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေပးရန္ 
(စီမံကိန္းကိုအတည္ျပဳၿပီးလွ်င္)ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ PAD ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေစရန္ 
ထုတ္ျပန္ေပးသည္။   

 လုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္ - သည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း 
(စီမံကိန္းစတင္ၿပီးေနာက္) ဌာေနတိုင္း ရင္းသားေရးရာႏွင့္ အျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အေထြေထြစီမံခ်က္အက်ဥ္းျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမမ်ား၊ ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္မူေဘာင္ျဖစ္သည္။ ယင္းမူေဘာင္ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္ - သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ အစိုးရႏွင့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္ၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
တစ္ခါတစ္ရံ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေလ့ရွိေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းလိုလိုလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။ မိမိတို႔၏ 
အစိုးရထံမွ သေဘာတူညီခ်က္မိတၱဴကို ေတာင္းခံရယူႏိုင္သည္။

 လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ - သည္ သီးျခားဘဏ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၀န္ထမ္းျဖစ္သည္။ ထုိပုဂၢိဳ လ္သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း သင္တုိ႔၏ 
ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဘဏ္ရုံးခြဲ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ရုံးထုိင္ေလ့ရိွသည္။ PID မွတ္စုအတြင္း အဆုိပါပုဂၢိဳ လ္ကုိ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အေသးစိတ္လိပ္စာပါရိွရန္ လုိအပ္သည္။

၉

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ
 

အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳထားသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ပံုစံျဖင့္ အလြယ္တကူလက္လွမ္းမီႏိုင္မည့္ 
ေနရာမ်ား၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား နားလည္ႏိုင္သည့္ 
ဘာသာစကားမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

အစိုးရမွ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံ 
ေျဖရွင္းေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားရမည္။ 
ယင္းစနစ္အတြင္း လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္ 
အသိေပးထားသည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအပါအ၀င္ 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
ပါ၀င္မႈက႑မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ အစိုးရမွ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ 
တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ စီမံကိန္းကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၈
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ရပ္ရြာလူထု၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ    
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူျခင္း

 z အျခားဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ဘက္ NGO မ်ားထံမွ 
အကူအညီရယူပါ။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မွ လိပ္စာအေသးစိတ္ကို ၾကည့္ရႈပါ

 z NGOs မ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကမာၻ႔ဘဏ္ရံုးခြဲမ်ားမွ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရတတ္သမွ် မ်ားမ်ားရယူႏိုင္ေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းပါ။

 z ဘဏ္မွ ‘စီမံကိန္းသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္စု(PID)’ ႏွင့္ 
‘ဘက္စံုေဘးဆီးရန္ကာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မွတ္စု’ 
မိတၱဴမ်ားကို ေတာင္းခံရယူပါ။ ယင္းစာတမ္းမ်ားအတြင္း 
စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ဘဏ္တာ၀န္ခံ 
(‘လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး’ သို႔မဟုတ္ ‘လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္’) ကို 
ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လိပ္စာမ်ားေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထိုစာတမ္းမ်ားကို 
အင္တာနက္မွ မည္သို႔ရွာေဖြရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ 
စာမ်က္ႏွာ (၁၀) တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ မိမိ တို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘဏ္ရံုးခြဲမွ 
ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိပါက အစိုးရအား ေတာင္းဆိုပါ။
သင့္အားသတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေပးရန္ 
ျငင္းဆန္ေနပါက ကမာၻ႔ဘဏ္ဌာနခ်ဳပ္(စာမ်က္ႏွာ ၁၀)ရွိ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာဌာနသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။

 z ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားအတြင္း သင္ႏွင့္ သင့္ရပ္ရြာလူထုအေၾကာင္း၊ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ရႏိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ သယံဇာတ 
မ်ားအေၾကာင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္မွတ္တမ္းတင္ထားပါသလား။

 z ရပ္သူရြာသာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ 

က

အစိုးရမွ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရမွ ရပ္ရြာလူထုအား 
ႀကိဳတင္အသိေပး၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးပါသလား။

 z ရိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
အေရးပါသည့္ အျခားရပ္ရြာလူထုမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသ 
လား။

 z စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အျပည့္အစံုကို မိမိတို႔နားလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါသလား။  

 z စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္အားလံုးကို 
မျခြင္းမခ်န္ ေျပာျပၾကပါသလား။  

 z ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏  
ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စုေပါင္းဆံုးျဖတ္သည့္ 
အစဥ္အလာမ်ားကို ေလးစားသမႈရွိပါသလား။ 

 z ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ၌ ရပ္ရြာလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ 
သေဘာထားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ 
လူအနည္းငယ္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုသာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသလား။ 

 z ရပ္ရြာလူထုမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ 
အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသလား။ 
ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ၌ 
မွတ္တမ္းတင္ထားပါသလား။

 z သင္တို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈရွိပါသလား။ 
သင္တို႔ကို ထုတ္ျပန္ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အေပၚ ေက်နပ္အားရမႈရွိပါသလား။

 z ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ၌ အစိုးရဘက္မွ 
ပြင့္လင္းရိုးသားမႈရွိသည္ဟု ယူဆပါသလား။

 z ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရာ၌ သင္တုိ႔ကုိယ္စား ေဆြးေႏြးေျပာဆုိသည့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ 
စီမံကိန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
ပုံစံမ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အေရးရိွပါသလား။

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈကို ဇယားကြက္(၂)ႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္စြာ
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈရွိသည့္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈမရွိဟု 
ယူဆပါက ကမာၻ႔ဘဏ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာသို႔ စာျဖင့္ 
ေရးသားတိုင္ၾကား၍ မိတၱဴကို ဘဏ္၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေ
ရးရာဌာန(စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မွ လိပ္စာမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ)သို႔ 
ေပးပို႔ပါ။

ခ

အစိုးရက 
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေျမေပၚမွာ ပိုက္ 

လိုင္းတစ္ခုေဆာက္ခ်င္တဲ့အတြက္ 
ေခၚတဲ့ရပ္ရြာအစည္းအေ၀းကို ခင္ဗ်ား 

သြားမလား။

အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ

ေကာင္းၿပီ 
အဲဒါကို 

က်ေနာ္မွတ္တမ္းတင္ထားပါၿပီ။ 
တစ္ျခားစိုးရိမ္တဲ့အခ်က္ေတြေကာ 

ရွိဦးမလား။

အဲဒီအႀကံေပးကိုၾကည့္ရတာေတာ့ 
က်ေနာ္တို႔ ေျပာတာေတြကို 

ဂရုတစိုက္နားေထာင္သားပဲ။ 
ဒါေပမဲ့ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ 

က်ေနာ္တို႔ေျပာတဲ့အခ်က္ေတြကို 
တရား၀င္ေကာ 

မွတ္တမ္းတင္ထားရဲ႕လားမသိဘူး။က်ေနာ့္အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ 
တံငါသည္အုပ္စုကေတာ့ 

စီမံကိန္းက ျမစ္ေခ်ာင္းေတြကို 
ညစ္ညမ္းသြားေစႏိုင္တယ္လို႔ 

စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။
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စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား  

လူမႈေရးအေျခအေနေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈအတြင္း ပူးေပါင္းပါ 

၀င္ျခင္း
 z မိမိတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ 

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအေလ့အထမ်ား၊ 
ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
ထံုးတမ္းစဥ္လာအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
စီမံကိန္းမွ မည္သို႔သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစႏိုင္
သနည္း။

 z စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ 
ရပ္ရြာလူထုအား စည္းရံုးေဆာ္ၾသပါ။ 
အစိုးရသည္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
မူ၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
လိုက္နာမႈရွိပါသလား။ စီမံကိန္းမွ သင္တို႔၏ 
ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
‘အမ်ားဆိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ား’အေပၚ 
အမွန္တကယ္ ေလးစားမႈရွိပါသလား။ 
(ဇယားကြက္ ၁ ကိုၾကည့္ရႈပါ။)

 z ရပ္ရြာအေပၚ စီမံကိန္းမွ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္ဟု 
ယူဆပါက မိမိတို႔ရပ္ရြာလူထုအေပၚ 
စီမံကိန္းမွ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ မည္သို႔ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း 
လူမႈေရးအေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ 
အႀကံေပးမ်ားအား တင္ျပပါ။ 

မိမိတင္ျပေျပာဆိုခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို 
ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ပါ။ သို႔မဟုတ္ 
အျခားတစ္ေယာက္ကို အကူအညီေတာင္း၍ 
ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ 
သင့္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကမာၻ႔ဘဏ္ရံုးခြဲသို႔ 
ေရးသားထားသည့္ မွတ္တမ္းကို ေပးပို ႔၍ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ကမာၻ႔ဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္သို႔ 
မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေပးပို ႔ပါ။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၀ 
ရွိလိပ္စာမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ)

၈

စီမံကိန္းအေပၚ တုန္႔ျပန္ျခင္း
 z ရပ္ရြာလူထုမွ စီမံကိန္းကို အလိုမရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက အႀကံေပးမ်ားကို တင္ျပ၍ 

ေၾကညာခ်က္မိတၱဴမူကို ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာသို႔ ေပးပို႔ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက 
မိမိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ယံုၾကည္အားကိုးထိုက္သည့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မ်က္ျမင္သက္ေသျပဳလုပ္ေစပါ။ ရပ္ရြာလူထုမွ အလိုမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည့္ 
သာဓကအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာသည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးကို ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ 
ပံ့ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

 z စီမံကိန္းမွ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ယူေဆာင္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါက 
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည့္ 
အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အစီရင္ခံစာအတြင္း ထည့္သြင္းေရးသားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ရွင္းလင္းေျပာဆိုေပးပါရန္ အႀကံေပးမ်ားကို ေတာင္းဆိုပါ။ 

 z စီမံကိန္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနပါက 
သေဘာတူေထာက္ခံမႈမျပဳမီ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အႀကံေပးမ်ားအား တင္ျပပါ။ ရပ္ရြာအတြင္း အစိုးရႏွင့္ ဘဏ္မွ 
ေလးစားလိုက္နာရန္လိုအပ္သည့္ ရိုးရာဓေလ့အရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိ 
ေၾကာင္း အႀကံေပးမ်ားအား အခိုင္အမာ ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 

 z ရပ္ရြာလူထုမွ စီမံကိန္းကို လက္ခံႏိုင္သည္ဆိုပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳထားသည့္ 
စီမံကိန္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမွသာလွ်င္ ရပ္ရြာေထာက္ခံမႈကို အတည္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အစိုးရမွ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ေလးစားလိုက္နာရန္ 
သေဘာတူေၾကာင္း ေရးသားအတည္ျပဳ၍ စီမံကိန္းမွ ရရွိမည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို 
အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးမွသာလွ်င္ သေဘာတူႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံေပးမ်ားအား တင္ျပပါ။

ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာ၍ 
နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိမီ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု၏ သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းေပၚတြင္မွ် လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 
ဤအခ်က္ကို စီမံကိန္းအကဲျဖတ္သည့္အဆင့္ (ဇယားကြက္ ရ ကိုၾကည့္ရႈပါ)တြင္ 
ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

ဃ

စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ထံုးတမ္းစဥ္လာ 
သစ္ေတာအသံုးျပဳမႈပံုစံေတြ 

ပိတ္ပင္ခံရႏိုင္သလား။

 
မွတ္ခ်က္။

ဘဏ္ကိုေျပာဆိုတဲ့အခ်က္ 
ေတြအားလံုးကို ရက္စြဲနဲ႔တကြ 

ေရးမွတ္ထားၿပီး မိတၱဴကို 
သိမ္းဆည္းထားပါ။ ဒါမွေနာက္ 
ပိုင္းက်ရင္ သက္ေသျပလို႔ရမွာ။
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ရပ္ရြာလူထု၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာအစီအမံအတြင္း ရပ္ရြာလူထုမွ 
ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္း

 z အစိုးရမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာအစီအမံအတြက္ 
သင္တို႔အား လာေရာက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည့္အခါ အစီအမံကို 
ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈရွိေသာ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖစ္ေစရန္ မိတ္ဘက္ NGOs မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း 
အႀကံေပးမ်ားထံမွေသာ္လည္းေကာင္း အႀကံညဏ္မ်ားရယူ၍ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

 z မိမိတို႔ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ သက္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို 
ေရွာင္လႊဲ၍ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
စီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးေစလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
အတူတကြဆံုးျဖတ္ရန္ ရပ္ရြာလူထုအား စည္းရံုးေဆာ္ၾသပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက 
အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုန္က်မည့္စရိတ္စကမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားပါ။

 z အစိုးရမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာအစီအမံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ၌ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား(ဇယားကြက္ ၂)ကို 
အသံုးျပဳခဲ့ပါသလား။ အဆိုပါ အစီအမံကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္၍ အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ရာ၌ ရပ္ရြာလူထုမွ ပါ၀င္ခဲ့ပါသလား။ 

 z ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာအစီအမံအတြင္း မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းေရးသားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံေပးမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ 
အဆိုပါအစီအမံသည္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ဟု 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိပါသလား။

င

အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈကို 
တားဆီးကာကြယ္ျခင္း

 z လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအတြက္ 
အစိုးရမွ ဇယားကြက္ (၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလား။

 z အစိုးရ၏ စီမံခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ 
ဇယားကြက္(ဃ)မွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ 

 z ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြက္ ရပ္ရြာလူထုမွ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ပံုစံကို 
ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို အႀကံေပးမ်ားမွ 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသလား။

 z ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြက္ 
အသံုးခ်ပံုစံေျပာင္းလဲရန္ ရပ္ရြာလူထုမွ သေဘာတူသည္ 
ဆိုပါကလည္း ရပ္ရြာလူထုမွ အစားထိုးေတာင္းဆိုသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ေျမယာ၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအေလ့အထမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးမႈအတြက္ 
ေတာင္းဆိုသည့္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို အႀကံေပးမ်ားမွ အေသအခ်ာ 
ေရးသားမွတ္တမ္းတင္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
မွတ္ခ်က္ - ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ား၌ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈ 
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
အစဥ္အလာအသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္မ
ရွိေပ။

စ

ရပ္ရြာလူထုမွ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ 

အခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမ်ားမွ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသည့္ 

အခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေရးသား 
မွတ္တမ္းတင္ပါ။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ 

ေရးသားရန္ အခက္အခဲရွိပါက 
အျခားသူတစ္ဦးဦးထံမွ 

အကူအညီရယူပါ။

တစ္ခုမွတ္ထားရမွာက 
ဒီစီမံကိန္းက 

ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ကိုယ္မေျပာင္းခ်င္ပဲ အစိုးရက အတင္း 
အက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းလို႔ မရပါဘူး။

ေက်းရြာေဆးေပးခန္းတစ္ခု 
ထူေထာင္လာႏိုင္ေအာင္ IPP 

ကေန သင္တန္းေပးေစခ်င္တယ္။ 
တစ္ျခားေကာရွိေသးလား။

က်ေနာ္တို႔ 
ေရတြင္းေတြလည္း 

လိုခ်င္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ 
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္မေပးခင္ 
IPP ထဲမွာ ဒီအခ်က္ေတြအားလံုးကို 
ထည့္ေရးထားေအာင္လုပ္ဖို႔လည္း 

အေရးႀကီးတယ္။
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သို႔မဟုတ္ အစိုးရမွ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိပါက ဘဏ္၏ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းငန္းမန္ေနဂ်ာထံသို႔ စာေရးတင္ျပပါ။ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အ 
ေရးေကာ္မရွင္၊ လူထုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ NGOs မ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။

 z စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည့္ အစုိးရဌာနမ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စည္းၾကပ္ထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စီမံကိန္းမွ 
အဆုိပါဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆပါက စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ရပ္တန္႔ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္တရားရုံးသုိ႔ 
ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

 z ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ တရား၀င္တုိင္ၾကားလုိပါကလည္း 
တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနမွ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ကုိင္
တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ဆက္စပ္အက်ံဳး၀င္လ်က္ရိွသည့္ ဘဏ္ 
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အေထာက္အထားခုိင္ခုိင္လုံလုံျဖင့္ တင္ျပေပးႏုိင္သည္။

စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း

 z မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံသို႔ ဘဏ္၏ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ မည္သည့္အခ်ိန္၌ လာေရာက္ေလ့လာမည္ကို 
သိရွိႏိုင္ရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္သို႔ စာေရးေမးျမန္းပါ။ ရပ္ရြာကို ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုရန္ အကဲျဖတ္ အဖြဲ႕အား ေတာင္းဆိုပါ။ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို 
မ်က္ျမင္သက္ေသျပဳရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို သတ္မွတ္ထားရွိပါ။

 z သင္တို႔လက္ခံရရွိသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၌ မွန္ကန္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္တို႔နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသလား။

 z စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ခ်က္စာတမ္းမူၾကမ္းႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အျပည့္အစံုတို႔၏ 
မိတၱဴမ်ားကို ေတာင္းခံပါ။ ဘဏ္မွ မျဖစ္မေနေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ရလိုရျငားႀကိဳးစား ၾကည့္သင့္သည္။

 z စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္အက်ဥ္းႏွင့္ အျခားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ 
စာတမ္းမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္မိတၱဴမ်ားကို ရယူႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ 
ယင္းစာတမ္းမ်ားအတြင္းမွ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူမတူ ေလ့လာဆံုးျဖတ္ပါ။

 z လူမႈေရးအေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အတြင္း သင္တုိ႔၏ ရပ္ရြာလူထု၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာအခြင့္အေရးမ်ား၊ 
သင္တုိ႔၏ ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္စြာသုံးသပ္ေဖာ္ျပထားပါ သလား။ 
စီမံကိန္းမွ မိမိတုိ႔အေပၚ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္ထိခုိက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသလား။

 z စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည္ဆိုပါက 
ရပ္ရြာလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ယင္းစာတမ္းအတြင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသလား။

 z မူၾကမ္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳထားသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာအစီအမံအေပၚ
ရပ္ရြာလူထုမွ သေဘာတူပါသလား။ အထူးသျဖင့္ ယင္းအစီအမံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ တိုင္ၾကားေရးစနစ္မ်ား၊ 
ဘ႑ာေငြလ်ာထားမႈမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သူမ်ားအတြက္ အလုပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
(အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအမံမ်ား)အေပၚ ရပ္ရြာလူထုမွ သေဘာတူညီမႈ ရွိပါသလား။

 z သင္တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္မူၾကမ္းအား သေဘာတူလက္ခံပါသလား။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သေဘာတူလက္ခံျခင္းမရွိပါက သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမွ သင္တို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေပး၍ မည္သို႔အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေထာက္ခံခ်က္မေပး 
ႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္သို႔ ေရးသားတင္ျပ၍ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ 
သင္တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ရာ၌ စာျဖင့္ေရးသား အတည္ျပဳရန္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္အား ေတာင္းဆိုပါ။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္အေပၚ ေက်နပ္အားရျခင္းမရွိပါက စီမံကိန္းအတည္မျပဳမီ ဘဏ္၏ 
အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ဘက္မွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို 
တဖန္ျပန္လည္ ေရးသားေပးပို႔ပါ။

 z စီမံကိန္းအေပၚ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သေဘာတူလက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဘုတ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ 
ေခ်းေငြကို အတည္ျပဳရန္ စည္းေ၀းမႈမတိုင္မီ ဘဏ္အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ 
ႏိုင္ငံအလိုက္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

ဆ

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
 z ရပ္ရြာလူထုမွ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ 

လက္ခံရရွိခဲ့ပါသလား။
 z ရပ္ရြာလူထုသည္ လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္းအတြင္း အျပည့္အ၀ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိပါသလား။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ 
မိမိတို႔သေဘာတူထားသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္လက္ခံရရွိပါသလား။

 z အစိုးရသည္ သင္တို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိပါသလား။

 z စီမံကိန္း၏ တိုင္ၾကားေရးစနစ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါသလား။ 
အဆိုပါစနစ္အတိုင္း အလြယ္တကူတိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ဘဏ္ဘက္မွလည္း 
မဆိုင္းမတြ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိပါသလား။  

 z စီမံကိန္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာမ်ား၏ 
မိတၱဴမ်ားကို ေတာင္းခံၿပီး မိမိတို႔တင္ျပသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားမႈရွိမရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။              

 z စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစိုးရ၏ ႏွစ္အလိုက္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးလ်ာထားခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မိတၱဴကို ေတာင္းခံပါ။

 z စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား ေျပလည္မႈမရွိေသးပါက 

ဇ

စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား  
စီမံကိန္းနဲ႔ 

ပတ္သက္တဲ့ 
စာရြက္စာတမ္းေတြ အကုန္လံုး 

မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ 
မမွန္ကန္ဘူးဆိုရင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကို 

ခ်က္ျခင္းစာေရးပါ။ 
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ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ NGOs မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အကူအညီ

International support

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကမာၻ႔ဘဏ္

ကမာၻ႔ဘဏ္ ဌာနခ်ဳပ္

အကူအညီႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား

ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၌ ကမာၻ႔ဘဏ္ရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေလ့ရွိသည္။ 
မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ရံုးစိုက္ထားျခင္းရွိမရွိ သိရွိႏိုင္ရန္ http://
www.worldbank.org/countries ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္း ရွာေဖြၾကည့္ရႈ 
ႏိုင္သည္။

အဆိုပါ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာအတြင္း ရွာေဖြၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ 
မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ရံုးစိုက္ထားသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆိုဒ္ကို 
ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚ၌ ေတြ႔ျမင္ရမည္မဟုတ္ေပ။ စတင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈမရွိေသးသည့္(ျပင္ဆင္ေနဆဲ) စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း သိရွိလိုပါက 
‘စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား’ က႑သို႔ ၀င္ေရာက္၍ ‘အဆိုျပဳစီမံကိန္းမ်ား’ 
ဟူသည့္ က႑မွ စီမံကိန္းအမည္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက စီမံကိန္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္စု(PID)ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္း 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိ၏ လိပ္စာကိုလည္း ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိသည္။ 
မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္၍ ‘ဆက္သြယ္ရန္/ပါ၀င္ရန္’ဟူသည့္ က႑၌ 
အဆိုပါပုဂၢိဳလ္အား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လိပ္စာကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ႏို္င္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အတိတ္ကာလ၌ ကမာၻ႔ဘဏ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အ 
ရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(NGOs) ရွိၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းမွ 
ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳရွိသည့္ NGOs မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္    
၍ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါက ပိုမိုထိေရာက္ပါလိမ့္မည္။

သစ္ေတာေနလူထုအစီအစဥ္ (FPP) သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ အေပၚစီးမွ 
တစ္ဘက္သတ္ခ်မွတ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စိန္ေခၚ၍ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိသည့္ 
NGO တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ FPP အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ စီမံကိန္းမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရာ၌ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အရာမ်ား၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ စီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ အစိုးရ၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကိုလည္း 
အႀကံေပးႏိုင္ပါသည္။

http://www.forestpeoples.org သည္ FPP ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာျဖစ္သည္။

ဖုန္း -  +44 1608 652893 
ဖက္စ္ - +44 1608 652878  
အီးေမးလ္ -  info@forestpeoples.org
စာတိုက္အမွတ ္-   FPP, 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, 
          Moreton-in-Marsh, GLOS. GL56 9NQ, UK

ဘဏ္သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန(BIC) သည္ လူမႈစီးပြားေရး တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈတို႔ကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္မ်ားမွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ 
ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အ 
ေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 
NGO တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ BIC ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္း ကမာၻအႏွံ႕ 
စီမံအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေျမာက္အမ်ား စုစည္းေဖာ္ျပထားသည္။    

http://www.bicusa.org သည္ BIC ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္။  

ဖုန္း - +1 202 737 7752 
ဖက္စ္ - +1 202 737 1155
အီးေမးလ္ -  info@bicusa.org
စာတိုက္အမွတ္ -     BIC, 1100 H Street, NW, Suite 650 
              Washington, D.C. 20005, USA  

BIC ၌ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြ႕ဲအစည္းအေျမာက္အမ်ားမွ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ 
ပုဂၢိဳ လ္မ်ား၏ လိပ္စာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ BIC ၏ http://www.bicusa.
org/en/Regions ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အတြင္း မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ပုဂိၢဳ လ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္လိပ္စာမ်ားကုိ ရွာေဖြရယူႏုိင္သည္။

ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၌ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျခားေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အင္တာအေမရိကန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ 
အာဖရိကဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔၏ အေရးပါသည့္ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ားကို 
ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လိပ္စာမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူလိုပါက မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
ရံုးခြဲသို႔ ဆက္သြယ္ပါက ပိုမိုထိေရာက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာအတိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၌ 
အေျခစိုက္ထားသည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးသို႔ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ ခ်မွတ္မႈႏွင့္ 
အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မိမိတို႔မွ ကမာၻ႔ဘဏ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း
အေျခစိုက္ရံုးခြဲသို႔ ေပးပို႔သည့္ စာမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားအားလံုးကို မိတၱဴပြား၍ 
သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္သည္။

ဖက္စ:  +1 202 477 0565
အီးေမးလ:     indigenouspeoples@worldbank.org 
စာတိုက္အမွတ:        World Bank
                  Mail Stop Number MC5-523
                  1818 H Street, NW
                   Washington, D. C. 20433 USA

ကမာၻ႔ဘဏ္သို႔ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ကမာၻ႔ဘဏ္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာ မူ၀ါဒအတြင္း၀င္       
ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စာတမ္းႏွစ္ေစာင္၏ မိတၱဴမ်ားကို 
ရယူႏိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ - 

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၄.၁၀) - ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ဘဏ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၄.၁၀) - ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဟူသည့္ 
စာတမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါစာတမ္းမ်ားကို ဘဂၤလီ၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဟင္ဒီ၊ ရွရွား၊ စပိန္ႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/
EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20761200~menuPK:2046439~pagePK:641
68445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html

  ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈစီမံကိန္း(IAP) သည္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ မည္သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း 
အႀကံဉာဏ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

http://www.accountabilityproject.org သည္ IAP ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္။

ဖုန္း - +1 510 759 4440
စာတိုက္အမွတ္ -   IAP, 657 Mission Street, Suite 500
            San Francisco, CA 94105,  USA
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မွတ္ခ်က္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေရးရာမူ၀ါဒ စာတမ္းအျပည့္အစံုျဖစ္ေသာ 
OP4.10၊ BP4.10 ႏွင့္ အျခားေနာက္ဆက္တြဲအားလံုး၏ မိတၱဴမ်ားကို 

ရယူႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါ။
သင္တို႔အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ 
စီမံကိန္းသည္ မိမိတို ႔၏ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါက ကမာၻ႔ဘဏ္ မူ၀ါဒအျပည့္အစံု၏ 
မိတၱဴကို လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ယင္းမူ၀ါဒ၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒအမွတ္ ၄.၁၀ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအမွတ္ ၄.၁၀ တို႔ 
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။    

အဆိုပါမူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားကို အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါ 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ရယူႏိုင္သည္။
 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/
EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20761200~menuPK:2046439~pagePK:6416
8445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html 

ဒီစီမံကိန္းသာ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕စီမံကိန္းျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ 
ကိုယ္မေျပာင္းခ်င္ပဲ အစိုးရက ကိုယ့္ကို အတင္းအက်ပ္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းလို ႔ မရဘူးဆိုတာကို မွတ္ထားဖို ႔လိုပါတယ္။။

Forest Peoples Programme
1c Fosseway Centre, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK
tel: +44 1608 652893                        fax: +44 1608 652878 
info@forestpeoples.org              www.forestpeoples.org


