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အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားေကာင္းေစျခင္း - ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လမ္းၫႊန္စာအုပ္။ မန္ဒလူေယာင္းၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ၂၀၁၂။
၁။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၂။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၃။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္
ယခု ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားသည္ စာေရးသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားသာျဖစ္ျပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)
သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ ကိုယ္စားျပဳေသာ အစုိးရမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ
ထင္ဟပ္ျခင္း မရွိပါ။
ယခု စာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်ခုိင္မာမႈကုိ ADB အေနျဖင္႔ အာမခံျခင္း မရွိပါ။
ယင္းတုိ႔ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ား အတြက္လည္း တာဝန္ရွိလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။
တစ္စံုတစ္ခုေသာ နယ္နိမိတ္၊ ပထဝီေဒသကုိ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အကုိးအကားျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္
ယခု စာအုပ္တြင္ “ႏုိင္ငံ” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲရာတြင္လည္းေကာင္း ADB သည္ မည္သည့္ နယ္နိမိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသ
မဆုိ၏ တရားဥပေဒအရ၊ အျခား အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ အဆင္႔အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆံုးအျဖတ္ တစ္စံုတစ္ခု
ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မရွိပါ။
ပုဂၢလိကႏွင္႔ စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား အတြက္သီးသန္႔ အေနျဖင္႔ ADB ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ မိတၱဴကူးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ADB က တုိက္တြန္းပါသည္။ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္
ျဖန္႔ခ်ိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ADB ထံမွ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ ခြင္႔ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ အက်ိဳးစီးပြား ရရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆင့္ပြား
ဖန္တီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို တားျမစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။

။ ယခု ထုတ္ေဝသည္႔ စာေစာင္တြင္ (၁) “$” သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာကုိ ရည္ၫႊန္းပါသည္။ (၂)
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စာဖတ္သူ အမ်ားအျပား ဖတ္ရႈ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ယခု စာအုပ္ကို အဂၤလိပ္
ဘာသာမွ ျမန္မာ ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာ
ျပန္ဆိုခ်က္မ်ားကိ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အတိအက် ျဖစ္ေစရန္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္
အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က
အဓိက အသံုးျပဳေသာ ရုံးသံုး ဘာသာစကားမွာ အဂၤလပ
ိ ္ ဘာသာ
ျဖစ္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳထားသည့္ တရား၀င္ စာသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤ
စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရည္ညြန္ သံုးစြဲပါက မူလ အဂၤလိပ္ ဘာသာ
စာသားမ်ားကိုသာ သံုးစြဲရမည္။

စြန္႔ပစ္စကၠဴကို ျပန္လည္အသံုးျပဳထားေသာ စကၠဴျဖင့္ ပံုႏွိပ္သည္။
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နိဒါန္း

၁

ADB မူဝါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္ သုံးသပ္ရာတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

၁၅

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္း ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
နည္းလမ္း ၂။ စီမံကိန္းပုံစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမူေဘာင္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို
ျမႇင့္တင္ျခင္း
နည္းလမ္း ၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း
နည္းလမ္း ၄။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း
နည္းလမ္း ၅။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခု ဖန္တီးျခင္း
နည္းလမ္း ၆။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း
နည္းလမ္း ၇။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

၂၂
၄၀

ADB ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
၁။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
၂။ က်ားမဆိုင္ရာ မၽွတမႈ
၃။ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
၄။ အေျခခံအေဆာက္အဦ - HIV ႏွင့္ AIDS ကာကြယ္တားဆီးျခင္း
၅။ အေျခခံအေဆာက္အဦ - ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္
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၁၂၄

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
၁။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
၂။ ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလက္စြဲရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဥပမာမ်ား
၃။ မၾကာခဏေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား
၄။ အရင္းအျမစ္စာရင္း
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အကိုးအကားမ်ား

၁၇၃

၅၄
၆၀
၆၈
၇၇
၈၃
၉၁

ဂ

ေနာက္ခံ
ဤလမ္းၫႊန္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ား အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္း - တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ ဝန္ထမ္းလမ္းၫႊန္ (၂၀၀၆) စာအုပ္ကုိ အစားထုိး ထုတ္ေဝျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ အင္ဂ်ီအုိႏွင္႔ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ဗဟုိဌာန (NGOC) က ျပန္လည္
တည္းျဖတ္ထားေသာ ဤစာအုပ္တြင္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ အရ ADB ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ ျပည္႔ဝေသာ
ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳႏုိင္ရန္ လက္ေတြ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းလမ္း ကိရိယာမ်ားကို
ျဖည့္စြက္ထားသည္။ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ စာတမ္းသည္ ADB ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ကုိလည္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ဤစာအုပ္၏ ပရိသတ္အျဖစ္ ADB ဝန္ထမ္းမ်ား သာမက အဖြဲ႔ဝင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ (DMC) လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မွ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ ADB ရန္ပံုေငြ ပ့ံပိုးေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔၏ အေရးပါ
အရာေရာက္ေသာ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္ကုိ Sandra Nicoll ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေရး ဌာနခြဲ၊ ေဒသတြင္း အရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန ၏ ႀကီးၾကပ္ ၫႊန္ၾကားမႈျဖင္႔ ေရးသား ၿပီးစီးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ေရးသားျပဳစုမႈလုပ္ငန္းကို Lainie Thomas လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ (အရပ္ဘက္ လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ဦးေဆာင္ၿပီး အတုိင္ပင္ခံျဖစ္သူ Amy Kesterton ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕က
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ Chris Morris အႀကီးတန္း လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးေဆာင္ေသာ ဌာနမ်ား
အၾကားရွိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကလည္း ေရးသားျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ပ့ံပုိးခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္
ADB မွ Madhumita Gupta ၊ Sri Wening Handayani ၊ Parvez Imdad ၊ Jocelyn Munsayac ၊ Suzanne Nazal
၊ Makoto Ojiro ၊ Jayantha Perera ၊ Nogendra Sapkota ၊ Indira Simbolan ႏွင္႔ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း
ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးျဖစ္ေသာ Kathy Muville ၊ Fely Rixhon ၊ Malou Sevilla တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား၊
ေနာက္ဆက္တြဲ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလြတ္သေဘာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္စစ္တမ္းႏွင္႔ ဌာနမ်ားအၾကား စာၾကမ္း
ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ားမွ တဆင္႔ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္က ကူညီပံ႔ပုိးမႈမ်ား ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ဃ

စကားဦး
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ လႊမ္းျခံဳေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ေလ်ွာ႔ခ်ရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္
အမ်ားျပည္သူ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မူဝါဒႏွင့္
ဗ်ဴဟာဖန္တီးျခင္း၊ စီမံကိန္းပံုေဖာ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းအပါအဝင္
စီမံကိန္းစက္ဝန္း တစ္ေလွ်ာက္ အဆင့္အားလံုးတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ADB သည္ ယင္းကဲ႔သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းလမ္းေၾကာင္းကုိ ေလ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္း ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ADB ၏ ကာလရွည္ ဗ်ဴဟာမူေဘာင္ျဖစ္ေသာ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ တြင္
ADB လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္
စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစရန္ အဓိကေမာင္းႏွင္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
အေလးအနက္ေဖာ္ျပပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျပန္အလွန္တာဝန္ခံရန္၊ တုံ႔ျပန္မႈအားေကာင္းေသာ
အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ေသာအုပ္စုမ်ား
ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယင္း၏ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရာတြင္
မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္အရာျဖစ္သည္။ ADB လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚမိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ခံယူမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊
စီမံကိန္းျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ စတင္ျခင္းအရည္အေသြးမ်ားကို တုိးတက္ေစျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားေရရွည္တည္တံ႔မႈ
အားေကာင္းေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားသည္
ADB ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယင္းတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားျဖင့္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၾကသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္စရိတ္စကမ်ားရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိေရာက္ေသာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ထက္ မ်ားျပားမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ADB လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ တုိးပြား က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ADB
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား (DMC) မွ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၊
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားတုိ႔သည္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ
အေသအခ်ာျဖစ္ေစရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ရန္ အေရးတႀကီး
လုိအပ္ပါသည္။
ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝေသာ လမ္းၫႊန္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ
ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ADB ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ပံ့ပိုးရန္ ထပ္မံ
ျဖည့္ဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတြင္
မူဝါဒဖန္တီးျခင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံကိန္းစက္ဝန္း တစ္ေလ်ာက္တုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိကအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ နည္းစနစ္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားအတြက္
အၾကံေပးၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ဖြယ္ အႏၱရာယ္ရွိသည္မ်ားကုိလည္း အသိေပးထားပါသည္။

င

စ

ယခု အႀကိမ္ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝေသာ လမ္းၫႊန္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ၊ က်ား/မဆုိင္ရာ၊
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ၊ HIV/AIDS ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ၊ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ဆိုင္ရာမ်ားကုိ
အထူးတလည္ အေလးထားေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားစြာတု႔က
ိ ဖန္တီးထားေသာ မ်ားျပားလွစြာေသာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထပ္မံ၍
အခ်က္အလက ္အလုိရွိသူမ်ားအတြက္ အကုိးအကား စာရင္းတစ္ခုကို ယခုလမ္းၫႊန္တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ယခုအသစ္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝသည့္ လမ္းၫႊန္သည္ ADB ရန္ပံုေငြ ပံ႔ပုိးေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူ
အားလံုး ပါဝင္သည့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပရိသတ္အတြက္ ရည္ရြယ္ပံုစံ ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ADB စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားအားလံုး၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ တြင္ ပါဝင္ေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာခ်ဥ္းကပ္ပံုတစ္ခုျဖစ္သည့္ မ်ွတမႈႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ကုိ
အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။
ဤလမ္းၫႊန္သည္ ADB ၏ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ယင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ကို
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အျခားဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတုိ႔ကို ျဖည့္စြက္ေပးပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ၊ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမူေဘာင္မ်ား
တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ အားထုတ္မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ဆက္သြယ္ေရးမူဝါဒမွတဆင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာမႈအတြက္
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ယခုလမ္းၫႊန္စာအုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုရမည့္
ADB ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားသုိ႔ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါေတာ႔သည္။

Ursula Schaefer-Preuss
ဒုဥကၠ႒
အသိပညာဗဟုသုတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေရရွည္တည္တံ႔ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

အတိုေကာက္ေ၀ါဟာရမ်ား
ADB
BA
CBM
CBO
CDD
COSO
CPS
CRC
CSO
DAG
DDC
DMC
DMF
EA
FI
GACAP II
GAP
IED
IFC
INGO
IP
IPSA
LNGO
M&E
MFF
MPA
MSC
NGO
NGOC
OCRP
PAM
PCP
PHAST

-

PIPA
PM&E
PPA
PPMS
PPTA

-

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္သူမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း
ရပ္ရြာလူထုကေမာင္းႏွင္ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ဗဟုိလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား႐ုံး
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဗ်ဴဟာ
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္း
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
ခ်ိဳ႕ငဲ႔ေသာအုပ္စု
ခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ
အဖြဲ႔ဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ
စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမူေဘာင္
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာဌာန
ဘ႑ာေရးၾကားခံအဖြဲ႔
ဒုတိယအၾကိမ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္
က်ား/မ ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္ဌာန
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကနဦး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္
အစုိးရမဟုတ္ေသာ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္း
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
အပိုင္းပုိင္းခြဲ၍ ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္းအေထာက္အကူ
ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ နည္းစနစ္
အေရးအပါဆံုးေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဗဟုိဌာန
မူဝါဒဆုိင္ရာလုိက္နာမႈ သံုးသပ္ျခင္းအဖြဲ႔႐ုံး
စီမံကိန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္စြဲ
အမ်ားျပည္သူဆက္သြယ္ေရးမူဝါဒ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္
မိလႅာစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သက္ေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္
စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ နည္းပညာအေထာက္အပံ႔
ဆ

ဇ

PRA
RRP
SC
SCS
SPRSS
SPWN
SPF
SPS
TA
TOR
VBFT
VDC
WUA
WUG

-

ပူးေပါင္းပါဝင္အလ်င္အျမန္ဆန္းစစ္ျခင္း
ဥကၠ႒၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္
အေရးပါေသာေျပာင္းလဲမႈ
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဗ်ဴဟာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ပုိက္ျဖင့္ေရသြယ္ေသာကြန္ရက္ငယ္
အထူးစီမံကိန္းေထာက္ကူသူ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာမူဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
နည္းပညာအေထာက္အပံ႔
အကုိးအကားအခ်က္အလက္
ေက်းရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းခြင္အဖြဲ႔
ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ
ေရအသံုးျပဳသူမ်ားအသင္း
ေရအသံုးျပဳသူမ်ားအုပ္စု

နိဒါန္း

(၁) နိဒါန္း
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ရပိုင္ခြင့္၊ တာဝန္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ
ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈ တို႔ကိုလည္း
အေထာက္အကူျပဳသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား
အပါအဝင္ စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ADB ၏ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ တြင္
ေျပာင္းလဲျခင္းကို အဓိက ေမာင္းႏွင္သည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ေဒသတြင္း
ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အားလုံးပါ
ဝင္ႏိုင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ
တိုးတက္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းျခင္းတို႔ကို ရယူရာတြင္ မတူညီေသာ မ်ားျပားလွသည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္မည္ကို ဗ်ဴဟာတြင္ အၾကမ္းဖ်င္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္႐ြာလူထု အေျချပဳ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား အပါအဝင္ ပို၍ကြဲျပားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္
စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အတြက္
အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။
အကိုးအကား - ADB ၂၀၀၈၊ မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀- အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္၏ ေရရွည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္မူေဘာင္
၂၀၀၈-၂၀၂၀၊ မနီလာ။

ဤလမ္းၫႊန္၏ရည္ရြယ္ခ်က္
ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝေသာ ဤလမ္းၫႊန္သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားတြင္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ADB ၊ ယင္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား (DMC မ်ား)၊ ပုဂၢလိကက႑ ေဖာက္သည္မ်ား၏
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည္။၁ ယင္းသည္
ADB ၏ ေရရွည္ဗ်ဴဟာေျမာက္မူေဘာင္ျဖစ္ေသာ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
အေထာက္အပံ့ ေပးရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ ေထာက္ပ့ံေပးသည္။၂
ဤလမ္းၫႊန္ စာအုပ္တြင္ ADB လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ စီမံထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး
အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားသည္။
ဤလမ္းၫႊနစ
္ ာအုပ
ု သ
္ ည္ADB ၏ မူဝါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အျခား စာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ား တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း
ေဖာ္ျပထားသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းအတြက္ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျ္ ခင္း ေထာက္ပမ
့ံ က
ႈ ို
အားေပးၿပီး လက္ေတြလ
႔ မ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ား ေပးထားသည္။ ယင္းသည္ လူမေ
ႈ ရးဆုင
ိ ရ
္ ာ ခြျဲ ခမ္းစိတျ္ ဖာ
ေလ႔လာျခင္း လက္စစ
ဲြ ာအုပ-္ စီမက
ံ န
ိ း္ ပံစ
ု ႏ
ံ င
ွ ့္ ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ ရးမူေဘာင္ ျပင္ဆင္လပ
ု က
္ င
ို ျ္ ခင္းအတြက္
လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ား (DMF လမ္းၫႊနမ
္ ်ား) ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမအ
ႈ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား အတြက္ အရင္းအျမစ္
၁

၂

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စာအုပတ
္ ႔ုိ ကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ ရွၿိ ပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။၃

လမ္းၫႊန္စာအုပ္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ႔ထားေသာ အဓိက အခန္းက႑ ေလးခု
ပါဝင္သည္။ ပထမ အခန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္
အေရးႀကီးေၾကာင္း မိတ္ဆက္ထားသည္။ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ အခန္းမ်ားတြင္ မူဝါဒ၊ ဗ်ဴဟာ၊
ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းစက္ဝန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို စူးစမ္းရွာေဖြသည္။
တတိယအခန္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား စိစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုကို
ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းစက္ဝန္းကိရိယာ ခုႏွစ္မ်ိဳး ပါဝင္သည္။ စတုတၳအခန္းတြင္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ တြင္ စဥ္ထားသည့္ အဓိကလုုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ
နယ္ပယ္ ၄ ခုျဖစ္သည့္ က်ား/မ မွ်တမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ HIV ႏွင့္ AIDS
ကာကြယ္ေရး၊ ေရႏွင့္မိလႅာစနစ္တို႔တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသည္။
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ ADB ၏ လမ္းၫႊန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ADB ၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား
လက္စြဲ၊ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားစာရင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အရင္းအျမစ္မ်ား၏
စာရင္းတစ္ခု၊ အကိုးအကားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ နိဂံုးစာကုိးတုိ႔တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေနာက္ခံတို႔ ပါဝင္သည္။

ပရိသတ္ကဘယ္သူလဲ။
ဤလမ္းၫႊန္သည္ စီမံကိန္းမ်ားပံုစံဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊မူဝါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား
ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ADB ဝန္ထမ္း၊ DMC အရာရွိမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ ADB ပံ့ပိုးေသာ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္ေသာ္လည္း နည္းလမ္းမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
ADB သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိသူမ်ားႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ စီမံကိန္းပံုစံ၊ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ကူညီရန္အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(CSOs)ႏွင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သည္။ သေဘာတူညီထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ADB သို႔သတင္းေပးပို႕ျခင္းအတြက္ လက္ခံရရွိသူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္တြင္
တာဝန္ရွိသည္။၄ ADB ဝန္ထမ္းႏွင့္ ADB က ပံ့ပိုးေသာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အျခားသူမ်ားကို ဦးတည္ၿပီး လမ္းၫႊန္စာအုပ္သည္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား
အၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေလ့အက်င့္ကို ခိုင္မာေစသည္။

နိဒါန္း

၃

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ။
ဤလမ္းၫႊန္တြင္ ADB ပံ့ပိုးေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ
ပံုစံဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ား ၾသဇာလႊမ္းေသာ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္အၾကံျပဳေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၫႊန္းဆိုသည္။
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ယင္းကိုယ္တိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္႐ုံသာမက တိုးတက္ေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ ကူညီေပးသည္။ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ျခင္းမ်ား၊ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္
ယင္းသည္ ဤထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ရယူျခင္းကို ေသခ်ာေစသည္။
ADB ပံ့ပိုးေသာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူ အဓိကအုပ္စု သံုးစု
ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ - အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သက္ေရာက္
ခံရေသာ လူမ်ား အပါအဝင္) တို႔ ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ အစိုးရႏွင့္
ပုဂၢလိကက႑ ျပင္ပတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ နယ္ပယ္ ျဖစ္သည္။အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဤအမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူ
မ်ားစြာကို ကိုယ္စားျပဳေလ့ရွိေသာ္လည္း တည္ရွိေနေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ေဒသတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိေသးေသာ အျခားသူမ်ား
ရွိႏိုင္ေသးသည္ကို သတိျပဳမိရန္ အေရးႀကီးသည္။ ADB စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
ပံုမွန္ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တိုးျမွင့္ရန္
ယင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ ထပ္မံ အားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ အျခားအုပ္စုႏွစ္ခု၏ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေသခ်ာေစေသာ သူမွာ
အစိုးရျဖစ္ေစ ပုဂၢလိကက႑ျဖစ္ေစ လက္ခံရရွိသူႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္ ျဖစ္သည္။ နည္းလမ္း
၁ - စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား စိစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ တြင္ အေရးပါေသာ
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ADB တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေလးခု ကို ျခံဳငံုမိသည္။ ယင္းတို႔မွာ
သတင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ေဝျခင္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ား အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရး အတိုင္းအတာကို လႊမ္းျခံဳ ေဖာ္ျပသည္။ အဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီ၏
ကမကထျပဳမႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတို႔၏ အတုိင္းအတာသည္ သိသိသာသာ ျခားနားသည္။ ခ်ဥ္းကပ္မႈ
တစ္ခုခ်င္းစီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ကြဲျပားသည့္ နက္ရွိဳင္းမႈေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။
ဤလမ္းၫႊန္တြင္၊ “ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း” သည္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေလးခု ၏ မည္သည့္
ေပါင္းစပ္ျခင္းကိုမဆို ၫႊန္းဆိုသည္။

၄

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားႏွင့္ နက္႐ႈိင္းမႈမ်ား
ခ်ဥ္းကပ္ပံု

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း အခ်က္အလက္ကုိ

နိမ့္- ADB / ေခ်းေငြ ရယူသူ /

နိမ့္- ADB / ေခ်းေငြ ရယူသူ /

ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္မွ်ေဝျခင္း

(၁) ADB / ေခ်းေငြ ရယူသူ /

ေဖာက္သည္တုိ႔က စီမံကိန္းႏွင့္

ေဖာက္သည္တုိ႔က စီမံကိန္းႏွင့္

ေဖာက္သည္ တုိ႔က ဖန္တီးၿပီး

ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။

ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္

အလယ္အလတ္ - ADB

အလယ္အလတ္ - ADB

မွ်ေဝသည္။

/ ေခ်းေငြ ရယူသူ /

/ ေခ်းေငြ ရယူသူ /

(၂) စီမံကိန္းႏွင့္

ေဖာက္သည္တုိ႔ႏွင့္

ေဖာက္သည္တုိ႔ႏွင့္

ဆက္စပ္သူမ်ားက သီးျခား

အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္

အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္လုပ္ၿပီး

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

ADB /ေခ်းေငြ ရယူသူ /

အတြက္ အခြင့္အလမ္း

အတြက္ အခြင့္အလမ္း

ေဖာက္သည္တုိ႔ႏွင့္ မွ်ေဝသည္။

ျဖစ္္သည္။

ျဖစ္္သည္။

(၃) အတူတကြ

ျမင့္ - တူညီေသာ

ျမင့္ - တူညီေသာ

ထုတ္လုပ္ၾကသည္။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ- ပုိမုိ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ- ပုိမုိ

ေကာင္းမြန္ေသာ နားလည္မႈ)

ေကာင္းမြန္ေသာ နားလည္မႈ)

ျပည့္မီ ေစရန္ သတင္း

ျပည့္မီ ေစရန္ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အတူတကြ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊

အတူတကြ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊

မွ်ေဝျခင္း ျပဳသည္။

မွ်ေဝျခင္း ျပဳသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏

နိမ္႔ - အင္တာနက္ အေျချပဳ /

နိမ္႔ - အင္တာနက္ အေျချပဳ /

ထည့္ဝင္ျခင္းမ်ားကုိ

စာျဖင့္ ေရးသားေသာ တုိင္ပင္

စာျဖင့္ ေရးသားေသာ တုိင္ပင္

ေတာင္းဆုိၿပီး အလံုးစံု

ေဆြးေႏြးျခင္းသာ

ေဆြးေႏြးျခင္းသာ

ပါဝင္ေသာ မူဝါဒ၊ အစီအစဥ္၊

အလယ္အလတ္ -

အလယ္အလတ္ -

သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္း

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အျပန္အလွန္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အျပန္အလွန္

အဆံုးအျဖတ္ ျပဳသည့္

ဖလွယ္ျခင္းအတြက္

ဖလွယ္ျခင္းအတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း

အခြင့္အလမ္းမ်ား (ဥပမာ

အခြင့္အလမ္းမ်ား (ဥပမာ -

အျဖစ္ မွတ္ယူသည္။

- အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား)

သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္သည့္ အုုပ္စု)

ျမင့္ -

ျမင့္ - ဖယ္ခ်န္

ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံရေသာ

ထားျခင္းခံရေသာ

အုပ္စုမ်ား၏

အုပ္စုမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ

တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ

စီမံကိန္းပံုစံတြင္ ထည့္သြင္း

အေကာင္အထည္

ေပါင္းစပ္ျခင္း (ဥပမာ -

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ကာလ

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အတြင္းတြင္ ထည့္သြင္း
နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း)

ေပါင္းစပ္ျခင္း (ဥပမာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း)
တစ္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

နိဒါန္း

၅

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားႏွင့္ နက္႐ႈိင္းမႈမ်ား
ခ်ဥ္းကပ္ပံု
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္

နိမ္႔ - စီမံကိန္းပံုစံ

နိမ္႔ - ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

ADB / ေခ်းေငြ ရယူသူ /

ေရးဆြဲျခင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ

အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္

ေဖာက္သည္တုိ႔ အတူအကြ

အဓိက စီမံကိန္းႏွင့္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏

လုပ္ကုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္

ဆက္စပ္သူမ်ားထံမွ

ထည့္ဝင္မႈကုိ ရယူသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ျပဳျခင္းႏွင့္

ထည့္ဝင္မႈမ်ားကုိ ရယူသည္။

အလယ္အလတ္ - စီမံကိန္း

အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ

အလယ္အလတ္ - စီမံကိန္းပံုစံ

အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုကို

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႔တြင္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ

အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

အဖြဲ႔မ်ား (ဥပမာ - CSO)

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ

သိသာ ထင္ရွားေသာ

အေကာင္အထည္

ရွိသည္။

ကုိယ္စားျပဳမႈ ပါရွိသည္။

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ျမင့္ - စီမံကိန္းပံုစံ ေရးဆြဲေရး

ျမင့္ - စီမက
ံ န
ိ း္ အေကာင္အထည္

အဖြဲ႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြတ
႔ဲ င
ြ ္

ဆက္စပ္သူမ်ား၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ

စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ား

ႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ သိသာ ထင္ရာွ းေသာ
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

ကုယ
ိ စ
္ ားျပဳမႈႏင
ွ ့္

ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑

အေကာင္အထည္

အေပၚ သေဘာတူညီမႈ

ေဖာ္ေဆာင္ေရး
လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္း

တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

နိမ္႔ - ADB ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေသာ

နိမ္႔ - စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ

အတြက္ အတူတကြ လုပ္ကုိင္

စီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

အဖြဲ႔မ်ားသည္ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပံုမွန္

ဆက္စပ္သူ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕သည္

ပံုမွန္ျပဳလုပ္ၿပီး ADB ေငြေၾကး

သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ

လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္

ပံ့ပိုးေသာ စီမံကိန္းတြင္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ

သေဘာတူညီသည္။

လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ဖက္

တဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳေသာ

အလယ္အလတ္ -

အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္

နားလည္မႈစ ာခၽြန္လႊာ

အလယ္အလတ္ - MoU

အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ

(MoU) / စပ္တူ လုပ္ေဆာင္မႈ

/ စပ္တူလုပ္ေဆာင္မႈ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳျခင္းတြင္

သေဘာတူညီျခင္း သုိ႔မဟုတ္

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားက

အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အတုိင္းအတ ာတစ္ခုအထိ

သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းႏွင့္

တုိက္ရိုက္ တာဝန္ယူ

ဆက္စပ္သူမ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္သည္။

အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ
တုိက္ရိုက္ တာဝန္ယူမႈ
လုပ္ေဆာင္သည္။

တစ္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားႏွင့္ နက္႐ႈိင္းမႈမ်ား
ခ်ဥ္းကပ္ပံု
စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္း

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ျခင္း

တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ျမင့္ - တြဲဖက္ေငြေၾကး

ျမင့္ - MoU /

အတြက္ အတူတကြ လုပ္ကုိင္

ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္

စပ္တူလုပ္ေဆာင္မႈ

ေဆာင္ရြက္ရန္ ပံုမွန္

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အပါအဝင္ MoU

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ

သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ

/ စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္း

အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ

ေငြေၾကး ပံ႔ပုိးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

တဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳေသာ

ညွိႏႈိင္းျခင္း သို႔မဟုတ္

သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားက

ဆက္စပ္သူမ်ားသည္

အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ

ျမင့္မားေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈ

ျမင့္မားေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈ/

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳျခင္းတြင္

/ တာဝန္ယူမႈကုိ

တာဝန္ယူမႈတုိ္႕ကို

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

ေဆာင္ရြက္သည္။

လုပ္ေဆာင္သည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မွတခ
္ ်က္။

။ဤေယဘုယ် အဓိပါၸ ယ္ ဖြငဆ
့္ ခ
ို ်က္မ်ားကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမက
ံ န
ိ း္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ဥပမာ - ေက်းလက္ေရေပးေဝေရးႏွင့္

ဦးစားေပးလုပင
္ န္း ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဥပမာ - က်ား/မ ဆုင
ိ ရ
္ ာ သုမ
႔ိ ဟုတ္ သီးျခားစီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား အတြက္ ဖန္တးီ ႏုင
ိ သ
္ ည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ႕အဓိကအေျခခံသေဘာတရားေတြကဘာလဲ။
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ နက္ရွိဳင္းမႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈေပၚ လိုက္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေပ။

•

•

•

•

တာဝန္ခံျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အားေပးသည္ - ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ
ယႏၱရားမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သူမ်ားအား ယင္းတို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို
တာဝန္ခံေစသည္။ ယင္းတို႔သည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏
ၾသဇာလႊမ္းမႈ ပမာဏတုိ္႔ကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည္။
အဆင့္အားလံုးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္ - လူမ်ားသည္ အခ်ိန္ကိုက္
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တဆင့္ ယင္းတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စြမ္းရည္၊
စိတ္ဝင္စားမႈတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း (မူဝါဒ၊ အစီအစဥ္၊ စီမံကိန္း)
အဆင့္တိုင္းတြင္ မဆို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားလ ံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္သည္ - လူတိုင္းကို ညီမွ်စြာ
တန္ဖိုးထားရမည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ လံုေလာက္စြာ
အသိေပးၿပီး မွ်တစြာ အခြင့္ေပးရမည္။အခ်ိဳ႕ အုပ္စုမ်ားကို ပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္းမွ တားျမစ္သည့္
အတားအဆီးမ်ားကို စိနေ
္ ခၚထားသည္။
မတူကျဲြ ပားမႈကုိ တန္ဖးုိ ထားသည္ - လူမ်ား၏ အေတြအ
႔ ၾကံဳမ်ား၊ ေနာက္ခမ
ံ ်ား၊ ယံၾု ကည္မမ
ႈ ်ားႏွင့္
ကၽြမး္ က်င္မမ
ႈ ်ားသည္ လူထအ
ု ဖြအ
႔ဲ စည္းအတြက္ ထူးျခားေသာ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းႏွင့္ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏျံွ ခင္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းအတြက္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။

နိဒါန္း

•

•

၇

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတြင္ လူအမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြား ဆက္ႏြယ္မႈ ကိစၥမ်ား၏ အေရးပါမႈႏွင့္
ယင္းတို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျခားနားမႈ တစ္ခုကို ျဖစ္ေစမည္ ဟု
ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင ္ပတ္သက္ၾကသည္။ အတင္းအၾကပ္ ျပဳျခင္းကို
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ယင္းတို႔ ကုိယ္ပိုင္ အၾကံညဏ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးရန္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားကို အားေပးသည္ - ရပ္ရြာလူထု ဦးေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႔ ေရြးခ်ယ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အတြင္း
ယင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ။
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ADB ႏွင့္ ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ လက္ခံရရွိသူႏွင့္ / သို႔မဟုတ္
ေဖာက္သည္၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ ဆက္ႏြယ္သူျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ျခားနားၿပီး ကြဲျပားေသာ ပုဂၢလိကမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ကြဲျပားေသာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတုိင္းအတာမ်ိဳးစံု ရွိသည့္ တူညီေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
တန္ဖိုးမ်ား ျခံရံလ်က္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ အလြတ္သေဘာဆန္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔
ဖြဲ႕ထားျခင္း မရွိသည့္ လူထုအုပ္စုမ်ားမွသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အထိ
ပါဝင္သည္။
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္မ်ား
(မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္း အစရွိသည္) လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏ အရြယ္အစား၊ စိတ္ဝင္စားမႈ နယ္ပယ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔
ကြဲျပားဆဲ ျဖစ္သည္။ ADB ႏွင့္ အထူးသျဖင့္သက္ဆိုင္သည္မ်ားမွာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(NGOs) ၊ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs)၊ ျပည္သူမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာအလိုက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ သုေတသန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
တကၠသိုလ္မ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ၫြန္႔ေပါင္းအုပ္စုမ်ား
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ CSO မ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ထီးရိပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ကြဲျပား ျခားနားေသာ CSO
မ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းလမ္း ၆ - CSO မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း တြင္
ၾကည့္ပါ။
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
ကြဲျပားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းသည္
ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ဘဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိသည့္ အျခား ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း
ခံရႏုိင္သည့္ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ျခင္းကို ေထာက္ကူေပးသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာေစျခင္းႏွင့္
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံက်သည္။

၈

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊
ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို ခိုင္မာေစသည္။ ယင္းသည္ ခ်ိဳ႕ငဲ႕ေသာ
အုပ္စုမ်ား လူမႈေရးအရ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေရးပါမႈသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ကုိက္ညီမႈေအာင္ျပဳမႈ၊ ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္မႈ၊
ရလဒ္မ်ား အတြက္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ တာဝန္ခံမႈ စသည့္ အကူအညီ ထိေရာက္မႈ
အတြက္ ပဲရစ္ ေၾကညာစာတမ္းရွိ ကိစၥရပ္ ငါးခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ယင္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္
လူထုအဖြဲ႔အစည္းသည္ ပို၍ ႀကီးမားေသာ က႑ကို လုပ္ေဆာင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ အက္ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံ
ခိုင္မာေစသည္။၅ ADB သည္ DMC အစိုးရမ်ားျဖင့္ အဓိက တြဲဘက္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သည္။
သို႔ရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္လည္း လုပ္ကိုင္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားသည္
ယင္းတို႔၏ ဘဝမ်ားကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း ရွိေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားသည္
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဦးစားေပးမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ား ပါဝင္ျခင္းကို
ပိုမို အာ႐ုံစိုက္ရန္ လုိအပ္ေစသည္။
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာတာဝန္ခံမႈ - ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
ကမာၻ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၄ သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားကို ႏြမ္းပါးသူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ
ခ်မွတ္ရာတြင္ ယင္းတို႔၏ အသံကို အားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဗဟိုအျဖစ္ထားရွိရန္
အထူးသျဖင့္ အာ႐ုံစူးစိုက္သည္။က ႏုိင္ငံေတာ္ကလုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္ရွိေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ တဆင့္
သြယ္ဝုိက္ေသာေပးေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူအား
တာဝန္ခံေစရန္အတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပ။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ယႏၱရားသည္ ယင္းတုိ႔
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးႏုိ္င္ေစသည္။
ADB သည္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ားပံုစံ ထုတ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ ရရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ တိက်ခုိင္မာေသာ
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ဆက္ဆံေရး သံုးသပ္ခ်က္ကုိ စီးပြားေရး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္ အတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစပ္
ထည့္သြင္းျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ယင္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား တုိက္ရိုက္ တာဝန္ခံေစရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံသား
အစီရင္ခံစာ ကဒ္ျပားမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ အစုိးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အသံုးစရိတ္ေျခရာခံ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း စသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတုိ္႔ ပါဝင္သည္။ခ
ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ခုိင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈကုိ
ျမင့္မားေစၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေစသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏
မတူညီေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားမွ စကားသံမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူအစုအေဝးကုိ စုစည္းရန္
ေပါင္းကူးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ႔ပုိးေပးႏုိင္သည္။
က ကမၻာ႔ဘဏ္ ၂၀၀၄၊ ကမၻာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာ ၊ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။
ခ ေအဒီဘီ ၂၀၀၄၊ ပညာေရးတြင္ က႑အလုိက္ ျပႆနာအေျဖရွာစစ္ေဆးျခင္း၊ မနီလာ။ ေအဒီဘီ ၂၀၀၅၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း - စီးပြားေရးဆုိင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္၏ ပံ႔ပုိးကူညီႏုိင္ပံု ၊ မနီလာ။

နိဒါန္း

၉

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း မူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ ႏွင့္ စီမံကိန္း
အဆင့္တြင္ ယင္းသည္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားေသာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ
နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိ္င္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ အမ်ားအျပားထံမွ
ပံ့ပိုးမႈအဆင့္ကုိ ရယူႏုိင္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈတို႔ကို တိုးျမွင့္ႏိုင္သည္။
စီမံကိန္းအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္
အတြင္း အခက္အခဲမ်ားကုိ ေလ်ာ႔နည္းေစသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ တံု႕ျပန္ႏိုင္မႈတို႔ကို အားေပးၿပီး ပို၍ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။၆ ယင္းသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတတို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ကိုက္ညီေအာင္ ကူညီေပးသည္။
ADB သည္ ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ပံပ
့ းုိ ေသာ အရည္အေသြးရွိ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား ေပးအပ္ႏင
ို သ
္ ည့္
ယင္း၏ စြမ္းရည္အေပၚ အကဲျဖတ္ခံရသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဆံုးစြန္တြင္
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ADB ၏ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ CSO မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ခရီးေပါက္မႈကို
သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္ဌာန (IED) ၏ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပသည္။၇
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ျမင့္မားသည့္တန္ဖိုး ႏွင့္ ADB လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ယင္း၏
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ တိုးျမွင့္ရန္ ဆက္လက္ လိုအပ္ေနမႈကို IED
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ တသမတ္တည္း ျပသသည္။

"ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း ပုံစံ ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းတြင္ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ ေပးသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်သည့္
အခါတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈကို
တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္၍ ေက်းလက္ဝင္ေငြ ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို အဓိက
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးသည္။"
အကိုးအကား - ADB ၊ ၂၀၀၃၊ အထူး တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း ေလ့လာခ်က္ - ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ သစ္ေတာ ႏွင့္ ေရ အရင္းအျမစ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ မနီလာ။

လုံေလာက္ေသာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ။
ADB ၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ အမ်ားစုသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူး
ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဘက္စံု သံုးႏိုင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ တစ္ခုသည္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရွိပါ။ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ADB ၏ ကြဲျပားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားသည္
- လမ္းၫႊန္သည္ ယင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏

၁၀

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ နက္နဲမႈသည္ က႑၊ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိသည္။ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရယူရန္ ADB ၏
အေလးထားမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ လိုလားေသာ ရလဒ္မ်ားကို
ျပဌာန္းရာတြင္ႏွင့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားကို ရည္မွန္းထားရာတြင္ ယင္းသည္ အသံုးဝင္သည္။
•

•

•

•

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း - ADB ပံ့ပိုးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
မည္သူတို႔သည္ စိတ္ပါဝင္စားသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ နားလည္ရန္
(နည္းလမ္း ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား ကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း)
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း - မူဝါဒတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲရာတြင္ ယင္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို
နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ (နည္းလမ္း ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ
ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း။ နည္းလမ္း ၂။ DMF တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ နည္းလမ္း ၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း)
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း - သေဘာတူညီထားေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုမွ တဆင့္ စနစ္တက် ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း (နည္းလမ္း ၄။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း) ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာ (နည္းလမ္း ၅။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာ
တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း)။ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ စသည္တုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္ (နည္းလမ္း
၆။ CSO မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ နည္းလမ္း ၇။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္ျခင္း) ႏွင့္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို အသိေပးျခင္း - တာဝန္ခံမႈယႏၱရား အေၾကာင္း အသိေပးျခင္း ။

အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္ျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ရလဒ္မ်ားမွ တဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္း
အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းသည္။
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးအပ္ျခင္းကို တုိးတက္ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရေပးေဝျခင္း
တာဝန္မ်ားရွိသည့္ ေရအသံုးျပဳသူအုပ္စုမ်ား ( ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ကုိ ဖြဲ႕စည္းသည့္
စီမံကိန္း တစ္ခုတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား ထူထပ္စြာ ေနထုိင္သည့္ ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
လူအမ်ားအျပားကို မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ မဟုတ္ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ပါဝင္သည့္
လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အဆိုးၾကံဳႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္
ADB ၏ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား လိုအပ္သည္။၈ “အဓိပၸာယ္
ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း” အတြက္ ADB ၏ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ တစ္ခုကို စာမ်က္ႏွာ ၁၀၃
တြင္ၾကည့္ပါ။ ယင္း၏ အေရးပါမႈကို ADB ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံု က႑ရွိ အေတြ႔အၾကံဳတြင္
ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ရပ္ရြာလူထုကုိ ပါဝင္ေစျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစၿပီး ပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

နိဒါန္း

၁၁

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ထိေရာက္မႈကို ပိုမုိ ေကာင္းမြန္ေစသည္။ အကယ္၍ ျပႆနာ
တစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့လ်င္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ယႏၱရားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ကို ရပ္ရြာလူထုသည္
သိရွိသင့္သည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ တစ္ခုသည္ အေသးစား လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွသည္ ရႈေထာင့္
အမ်ားအျပား ပါဝင္သည့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အထိ အရာအားလံုးကို လမ္းၫႊန္သည့္
မရွိမျဖစ္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ၿပီး သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ က်ား/မ
ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခား အစီအစဥ္တြင္ ပိ၍
ု ပံစ
ု တ
ံ က် ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားႏိင
ု သ
္ ည္။ စီမက
ံ န
ိ း္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ သင္ေ
့ လ်ာ္မႈ
ရွမ
ိ ရွိ ဆံးု ျဖတ္ရန္ႏင
ွ ့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၏ လံေ
ု လာက္မက
ႈ ုိ
စစ္ေဆးရန္ အတြက္ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ဤလမ္းၫႊနက
္ ုိ အသံးု ျပဳပါ။

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐က
ြ ျ္ ခင္းအတြကစ
္ န
ိ ေ
္ ခၚမႈေတြကဘာေတြလ။ဲ
ေအာင္ျမင္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းတြင္ လုပင
္ န္းစဥ္အတြက္ အေလးအနက္ ထားရွမ
ိ ၊ႈ
လံေ
ု လာက္ေသာ စြမး္ ေဆာင္ရည္ႏင
ွ ့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ အတူ
လုပက
္ င
ုိ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ ယင္းတိထ
႔ု မ
ံ ွ ထည္ဝ
့ င္မမ
ႈ ်ားကို ေပါင္းစပ္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ရန္ ေျပာင္းလြယျ္ ပင္လယ
ြ ရ
္ မ
ိွ တ
ႈ ႔ုိ
လိအ
ု ပ္သည္။ အလုပျ္ ဖစ္ေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု (ဥပေဒေရး၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ)
မရွျိ ခင္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းကို အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ မရွလ
ိ ်ွ င္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းသည္ ေမွ်ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ်ားကို မွားယြငး္ စြာ ေပၚထြကေ
္ စသည္။ ADB
သိမ
႔ု ဟုတ္ အစိးု ရ၏ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္ ယင္းတိ၏
႔ု ေၾကာင္ၾ့ ကမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထင္ဟပ္ျခင္းမ်ိဳး
မေတြရ
႔ လွ်င္ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ စိတပ
္ ်က္အားေလ်ာ႔မက
ႈ ို
ခံစားရေစႏိင
ု သ
္ ည္။ အကယ္၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းသည္ မ်ွတမႈ မရွလ
ိ ်ွ င္ ယင္းသည္ ရွၿိ ပီးသား
လူမေ
ႈ ရးဆုင
ိ ရ
္ ာ ပဋိပကၡမ်ားကိလ
ု ည္း ပိမ
ု ဆ
ုိ းုိ ရြားေစႏိင
ု သ
္ ည္။ အကယ္၍ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သူ
အုပစ
္ မ
ု ်ားႏွင့္ ယင္းတိ၏
႔ု ဆက္ႏယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားအေပၚ လံေ
ု လာက္ေသာ နားလည္မႈ မရွခ
ိ လ
့ဲ ်င္ ယင္းသည္ ရွရ
ိ င္းစြဲ
အာဏာ ဆက္ႏယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကို မရည္ရယ
ြ ဘ
္ ဲ ဆက္လက္ရေ
ိွ နေစၿပီး တရားဝင္ျဖစ္ေစလိမမ
့္ ည္။ ထိခက
ုိ လ
္ ယ
ြ ၿ္ ပီး
ပဋိပကၡ သက္ေရာက္ထားေသာ ႏုင
္ိ င
္ မ
ံ ်ား (FCAS) ကဲသ
့ ႔ုိ အထိမခံႏင
ုိ ေ
္ သာ နယ္ေျမမ်ားတြင္
အထူးသျဖင့္ ယင္းကဲသ
႔ ႔ို ျဖစ္ေစသည္။ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ား၏ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္မ်ားသည္
လုပင
္ န္း လည္ပတ္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ အက်ိဳးစီပာြ းမ်ားကို ၿခိမး္ ေျခာက္လမ
ိ မ
႔္ ည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အကယ္၍ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္
ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားသည္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပင္းထန္စာြ ကန္႕ကြကလ
္ ်ွ င္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္ စသည္ျဖင့္
ADB ႏွင့္ ေခ်းငွားသူမ်ား ႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားတြင္ ေၾကာင္ၾ့ ကမႈမ်ားရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ ပဋိပကၡမ်ားကို
ေျဖရွငး္ ရာတြင္ ေၾကာင္ၾ့ ကမႈမ်ားကို နားေထာင္ရန္ ႏွင့္ တရားဝင္ မွနက
္ န္မက
ႈ ုိ မွ်မွ်တတ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္
ဆံးု ျဖတ္ရန္ အလြနအ
္ ေရးႀကီးသည္။ တခါတရံတင
ြ ္ ယင္းကုေ
ိ ဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ ၾကားေန တတိယ
အဖြအ
႔ဲ စည္းတစ္ခု လိအ
ု ပ္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေနာက္ခအ
ံ ေျခအေနႏွင့္ ကုက
ိ ည
္ ေ
ီ သာ ေျပာင္းလြယျ္ ပင္လယ
ြ ၿ္ ပီး
တီထင
ြ ဆ
္ န္းသစ္မရ
ႈ သ
ိွ ည့္ ခ်ဥ္းကပ္မမ
ႈ ်ားသည္ ဤလမ္းၫႊနရ
္ ိွ ဥပမာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္အ
့ တိင
ု း္
စိနေ
္ ခၚမႈမ်ားကို စီမခ
ံ န္႕ခြရ
ဲ န္ အကူအညီေပးသည္။ ေကာင္းမြနစ
္ ာြ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ို ပ
္ ါလ်ွင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းသည္ ပိမ
ု သ
ို င္ေ
့ တာ္ေသာ မူဝါဒ၊ အစီအစဥ္၊ စီမက
ံ န
ိ း္ ပံစ
ု ံ ႏွင့္ ပိမ
ု ေ
ုိ ခ်ာေမြ႕ေသာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတိက
႔ု ုိ ျဖစ္ေစသည္။

၁၂

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

မည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သလဲ
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အခ်ိဳ႕က သံသယရွိၾကသည့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္မွာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ လႊမ္းမုိးသင့္ၿပီး အတုိင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သည့္ ဒီမုိကေရစီျပည့္ဝေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုဟု ထင္ျမင္ယူဆလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟူသည္ ျပည့္ဝေသာ တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီကို ဆိုလိုျခင္း
မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ADB ကပ့ံပိုးသည့္ အဆိုျပဳထားၿပီးေသာ ဆည္ေရေပးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ နယ္ပယ္
အတြင္းရွိ လယ္သမား ၂ဝဝဝဝဝ လံုးႏွင့္ စီမံကိန္းပံုစံအေၾကာင္း တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အသံုးမဝင္ သို႔မဟုတ္
ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုုတ္ပါ။ အျခားအစြန္း တစ္ဖက္တြင္လည္း ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ပါဝင္ျခင္းသည္လည္း
ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို မျဖစ္မေန ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ
ႏွစ္ခု၏ၾကားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရွိပါသည္။ အခြင့္အေရးမ်ားကို မွ်တစြာေပးရန္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း အဆင့္မ်ားရွိပါသည္။
ဤလမ္းၫႊန္သည္ ယင္းေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို နက္ရႈိင္းစြာ စူးစမ္းရွာေဖြထားသည္။ ယင္းတြင္ ကိုယ္စားျပဳသည့္
စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ။ သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္သည့္
အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေျမျပင္အေျခအေန အရင္းအျမစ္ ျဖန္႔ေဝထားပံုမ်ားကုိ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္း) ႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။
က႑တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီတို႔တြင္ အေကာင္းဆံုးခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အတိမ္အနက္ကုိ သတ္မွတ္ရန္လုိသည္။ ယင္းသည္ လုပ္ကုိင္ရန္ခက္ခဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္
ႀကီးမားျခင္းမျဖစ္ေစဘဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအပါအဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား
လံုေလာက္စြာ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳလိမ္႔မည္။ ခ်ိဳ႕ငဲ႕သူမ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အကုိးအကား။ ADB ၊ ၂ဝဝ၃၊အကဲျဖတ္ျခင္း အထူးေလ့လာခ်က္၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ သစ္ေတာႏွင့္
ေရ အရင္းအျမစ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ မနီလာ။

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ကုန္က်စရိတ္ကဘယ္ေလာက္ပါလဲ။
မူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္တြင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
ကနဦးပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္း
စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ထပ္မံလိုအပ္မည္ မဟုတ္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ထား
ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း
အတိုင္းအတာ ေျပာင္းလဲမႈ ပုိမုိနည္းပါးျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာမႈနည္းပါးျခင္းတုိ္႔ကုိ ျဖစ္ေစၿပီး စီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျမန္ဆန္ ေစသည္။၉ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဆံုးရႈံးမႈ (ဥပမာ။ နစ္နာေၾကးႏွင့္ ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားမွတဆင့္) ႏွင့္ ဂုုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ
ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားအား
ႏိုင္ငံတကာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားက ယင္းကို ေထာက္ခံထားသည္။ စီမံကိန္း အေစာပိုင္း အဆင့္မ်ားတြင္
အသင့္အတင့္ ျမင့္မားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ၾကန႔္ၾကာမႈ နည္းပါး
ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ၊ ေရရွည္ တည္တံ့မႈမ်ားက ျပန္ကာမိသည္ဟု ယင္းတို႔က ေဖာ္ျပသည္။၁၀

နိဒါန္း

၁၃

မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားက႑မွ ေမးခြန္း ၂ သည္ ယင္းေလ့လာခ်က္မ်ား၏ ဥပမာမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အသံုးခ်သည့္အတြက္ ကုုန္က်စရိတ္ကို မည္သည့္ စံပံုေသနည္းကမွ
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ ADB က႑မ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ မူဝါဒမ်ား
သို႔မဟုုတ္ ဗ်ဴဟာမ်ား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား၊
ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ တစ္ခုခ်င္းစီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အာ႐ုံစူးစိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္မူ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမို
နည္းပါးလိမ့္မည္။
စီမက
ံ န
ိ း္ အဆင္တ
့ င
ြ ္ ကုနက
္ ်စရိတမ
္ ်ားသည္ စီမက
ံ န
ိ း္ အမ်ိဳးအစားအလိက
ု ္ မ်ားစြာ ကြာျခားႏိင
ု သ
္ ည္။
ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္း ပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္
(ဥပမာ။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား) ဖန္တီးျခင္းတုိ႔တြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပါဝင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ
နည္းပညာအေထာက္အပံ့(PPTA) အသံုးစရိတ္၏ ေဝစု ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ စီမံကိန္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အျခား ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းလည္း ပါဝင္သည္။
အသင့္အတင့္ ပမာဏရွိေသာ ပူေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္
အခ်ိန္ သ႔ိုမဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ အပို လိုအပ္ျခင္း သိပ္မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းဆန္စြာ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လိုအပ္သည့္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေ ဆာင္ရြက္ျခင္း ျမင့္မားစြာ ပါဝင္သည့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္
သိသာေသာ အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြ ရန္ပံုေငြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ေပလိမ္႔မည္။
လုပင
္ န္းစဥ္ စီစဥ္မအ
ႈ တြက္ တင္းၾကပ္ေသာ သတ္မတ
ွ ္ ေနာက္ဆးုံ ရက္မ်ား၊ နည္းပါးလာေသာ နည္းပညာ
ဆိင
ု ရ
္ ာ အေထာက္အပံ့ (TA) ရန္ပေ
ုံ ငြ စသည္တသ
႔ုိ ည္ ေခ်းငွားျခင္းလုပင
္ န္း လည္ပတ္မမ
ႈ ်ားတြင္
စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ား တက္ၾကြစာြ ပါဝင္ျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း
လုပင
္ န္းအဖြမ
႔ဲ ်ားက မၾကာခဏ ေထာက္ျပသည္။ ဤလမ္းၫႊနသ
္ ည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အေျခခံေမးခြနး္ မ်ားကို ေျဖၾကားေပးၿပီး အကန္အ
႔ သတ္ျဖင္သ
့ ာရွေ
ိ သာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ေကာင္းမြနစ
္ ာြ ေသခ်ာစြာ အသံးု ခ်ႏုင
ိ ေ
္ စသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေပးထားသည္။ ADB
ပ့ပ
ံ းုိ သည့္ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၏ ေကာင္းမြနေ
္ သာ အေလ့အထ ဥပမာ
အမ်ားအျပားသည္ စိနေ
္ ခၚမႈကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အစမ္းသပ္ခၿံ ပီး နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
မထုတ္ေဝရေသးေသာ ၂ဝဝ၇ NGO ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဗဟိုဌာန (NGOC) ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္မႈကို ထည့္သြင္းျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေလ့လာခ်က္သည္ ပံုစံေရးဆြဲျခင္းတြင္
ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပားစြာပါဝင္သည့္ ADB စီမံကိန္းမ်ားကို ေလ႔လာခဲ့သည္။ ယင္းတြင္
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အတိုင္းပင္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားမႈရွိေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ။ PPTA မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ PPTA အသံုးစရိတ္၏ ၁၁% မွ ၂၂%
အတြင္းရွိၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ PPTA အသံုးစရိတ္၏ ၁၆% မွ ၅၅% တြင္ရွိသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းတြင္ စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီရန္အတြက္ ျပင္ပမွ
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။၁၁

ADB မူဝါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

(၂) ADB မူဝါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
မူဝါဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး အေလ့အထမ်ားကို ထင္ဟပ္ၿပီး
ယင္းတြင္ မိမိတို႔ ပံ့ပိုးေပးလိုသူမ်ား၏ အျမင္မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ မူဝါဒႏွင့္ဗ်ဴဟာ ဖန္တီးျခင္း၊
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူ အမ်ားအျပားႏွင့္တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္
မူဝါဒမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔အေပၚ ပိုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္
တည္ေဆာက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို လြယ္ကူေစသည္။
အကိုးအကား - ADB ၂၀၀၆၊ ဦးတည္ခ်က္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒႏွင့္ ဗ်ဴဟာ
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဝန္ထမ္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား။ မနီလာ။

နိဒါန္း
ADB သည္ ယင္း၏ မူဝါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား (ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္းဗ်ဴဟာ [CPS] မ်ားမွ လမ္းၫႊန္ထားသည့္) ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း
ျပဳရာတြင္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကို ပိုမို၍ ရယူရန္
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ယင္းတြင္ ၂ဝဝ၉ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္
(SPS) ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမူဝါဒ (PCP) တို႔ ပါဝင္သည္။

ADB မူဝါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းမွ တဆင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၊
အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္ရွိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ထံမွ ေပးသြင္းမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။
• ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဆက္စပ္သည္။
• နည္းပညာအရ သာလြန္သည္။
• ႏိုင္ငံတကာမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ႔အထကို လိုက္နာသည္။
• အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည္။ (အကုိးအကား ၅)
• သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ရႈေထာင့္ အမ်ားအျပားကို ထင္ဟပ္သည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္၊ စာတမ္းသည္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား၏ ဗဟုသုတႏွင့္
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ တဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းသည္။၁၂

၁၅

၁၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ ADB ႏွင့္ DMC ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
အေပၚ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အဖြဲ႔မ်ား၏ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈကိုလည္း တိုးတက္ေစၿပီး
စာတမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူအမ်ား၏ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ပိုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္
ေထာက္ပံ့မႈတို႔မွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ယင္းသည္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လြယ္ကူတိုးတက္ေစၿပီး မူဝါဒသက္ေရာက္မႈကို
ျမွင့္တင္ေပးသည္။၁၃

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္မလဲ။
နည္းလမ္း ၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀ ရွိ ေအာင္ျမင္ေသာစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား စိစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ မူဝါဒ၊ ဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခု အတြက္
ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ေသခ်ာေစျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ေအာက္ပါက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပထားသည္။

မူ၀ါဒႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ား
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ မူဝါဒကာလ၏ အစ
သို႔မဟုတ္ အဆံုး၊ မူဝါဒအသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္စဥ္၊ သို႔မဟုတ္ တည္ရွိၿပီး မူဝါဒ တစ္ခုကို ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေျပာင္းစဥ္တြင္ ေပၚေပါက္ေလ႔ရွိသည္။
ADB ၏ အတြင္းပိုင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္
စာတမ္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပင္ပျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း၏ သဘာဝ
သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ တိက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္သည္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ CSO မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို
မိမိတို႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္မၾကာခဏဆိုသလုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ADB သို႔မဟုတ္
အစိုးရအရာရွိမ်ားကို ယင္းတုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္
ျပင္ပ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္မဆုိ ယင္းတုိ႔ကုိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

မူဝါဒ သိမ
႔ု ဟုတ္ ဗ်ဴဟာ စာ႐ြကစ
္ ာတမ္းမ်ား
လုပေ
္ ဆာင္စဥ္ ကာလတြင္ အတြငး္ ႏွင့္
ျပင္ပမွ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ အဓိကဆက္စပ္သမ
ူ ်ား၏
တက္ႂကြေသာ လမ္းၫႊနခ
္ ်က္ကုိ ရယူရန္
ဦးတည္ခ်က္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စာ႐ြကစ
္ ာတမ္းမ်ား
ႏွင့္ မူဝါဒႏွင့္ ဗ်ဴဟာ စာ႐ြကစ
္ ာတမ္းမ်ား၏
တိးု တက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းစဥ္အတြက္ ဗီB ၏ ဝန္ထမ္း
လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ား တြင္ အႀကံျပဳသည္။

ျပင္ပေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အေလ႔အထမ်ားသည္ အလွဴရွင္ ႏွင့္ DMC
ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အပါအဝင္ ADB ၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကုိ
ကိုယ္စားျပဳေသာ နမူနာတစ္ခုတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ႏွင့္
စာျဖင့္ေရးသားေသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ားကို
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳရန္
အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ရရွိရန္အတြက္ ျပန္လည္
ဆန္းစစ္စဥ္တြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး မူၾကမ္းႏွစ္ခု

ADB မူဝါဒမ်ား၊ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ားျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

၁၇

ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ပိုမိုပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း
အခံရဆံုးသူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစၿပီး အဂၤလိပ္စာ ဘာသာစကား
မကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အင္တာနက္ အသုံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိသူမ်ား ဖယ္ခ်န္ထားခံရျခင္းတုိ႔ကုိ
ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစသည္။
ADB ၏ အေတြ႔အၾကံဳတြင္ ဆန္းသစ္ေသာ ပံုစံမ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္သည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ “ေရးသားပြဲ”မ်ား က်င္းပျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္
အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၊ အစဥ္အလာက်ေသာ
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ပို၍ က်င္းပျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။၁၄
နည္းလမ္း ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား စိစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္
အဓိကဆက္စပ္သူမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ မွန္ကန္သည့္
ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းၫႊန္ေပးသည္။
ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ မူဝါဒျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ စီမံကိန္းတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။
ADB၏ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အရင္းအျမစ္စာအုပ္တြင္ မူဝါဒ ဖန္တီးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္
CSOမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ အေလ႔အက်င့္ေကာင္းမ်ား ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။၁၅
အတြင္းႏွင့္ျပင္ပ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ားၿပီးသည္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္
ဘုုတ္အဖြဲ႔ အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ တင္သြင္းျခင္းမတိုင္မီ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အေျချပဳ၍
စီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႔သည္ မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးသည္။၁၆
ADB ၏ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး မူဝါဒ (PCP) ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ေရမူဝါဒ
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ၂ဝဝ၅ တို႔သည္ ျပင္ပေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ျခင္းခ်ဥ္းကပ္မႈ အတြက္ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမူဝါဒ (PCP) ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း

•
•

ေနာက္ခံ - ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ PCP ကို ငါးႏွစ္အတြင္း ADB
အေနျဖင့္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား - ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းေၾကာင့္ အတြင္း ႏွင့္ ျပင္ပမွ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားသည္
မူဝါဒျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းအတြင္းသို႔ ယင္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ေစၿပီး မူဝါဒအသစ္သည္

•

ႏိုင္ငံတကာ အေလ႔အထေကာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။
နည္းစနစ္ - စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းသည္ ၉ လေက်ာ္ကာလတြင္း
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းေပးၿပီး
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစသည္။

•

၂ဝဝ၅ PCP ႏွင့္ မူၾကမ္း အသစ္ႏွစ္ခုကို အမ်ားျပည္သူတို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ adb.org/PCPReview သို႔ လႊင့္တင္ခဲ့သည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၈

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

•

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ (DMCမ်ား) ၇ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ DMC မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံတို႔၏
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၊ ပညာေရးေလာက၊ အျခား ဘက္ေပါင္းစံု ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အၾကံေပးအဖြဲ႔မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားတို႔မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ပထမမူၾကမ္း၏

•

ဘာသာျပန္မိတၱဴမ်ားကို တက္ေရာက္သူမ်ားထံသုိ႔ ႀကိဳတင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။
DMC ၄ ႏိုင္ငံရွိ ADB စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈခံရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဓိက
သတင္းေပး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕ကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ကူသူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။

မွတ္ခ်က္မ်ားကိုတံု႕ျပန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေသာပံုစံမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို အင္တာနက္ကြန္ရက္တြင္
လႊင့္တင္ခဲ့သည္။

ADB ၏ ေရမူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ၂၀၀၅ တြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း

•
•

ေနာက္ခံ - ADB သည္ မူဝါဒတစ္ခုကို အတည္ျပဳၿပီး ၅ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ၿပီးျပည့္စံုေသာျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ လုုိအပ္သည္။
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား - ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
တိုးတက္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ႏွင့္ ADB ၏ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္

•

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ADB ႏွင့္ ယင္း၏စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားသို႔ ေပးသည္။
နည္းစနစ္ - စီမံကိန္းႏွင့္ အဓိကဆက္စပ္သူအားလံုးထံသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ေအာက္ပါအဓိက
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားသည္။

•
•

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမွ အရာရွိမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕
ADB ၏ ေဒသငါးခု တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အပါအဝင္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ မနီလာတြင္

•
•

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ သီးျခား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျဖန္႕ေဝသည့္ စစ္တမ္းမ်ားမွတဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားထံမွ
တံု႕ျပန္မႈမ်ား
ADB ဝန္ထမ္း ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံမ်ား အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္အဖြဲ႔၏ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာအပါအဝင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားမွ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို လက္ရွိ
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ က်င့္သံုးမည္ ဟူေသာ ADB ၏ တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အတူ
အင္တာနက္ကြန္ရက္တြင္ ျဖန္႕ေဝထားသည္။

ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ဗ်ဴဟာမ်ား
CPS ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ CPS အႀကိဳ
ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ က႑ အကဲျဖတ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းျပေျမပံုမ်ား (ဥပမာ။ က်ား/မဆုိင္ရာ၊
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ပညာေရး၊ အစရွိသည္) လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳသည္။
ယင္းလမ္းျပေျမပံုမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္

ADB မူဝါဒမ်ား၊ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ားျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

၁၉

အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ပထမဆံုး အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္။ (နည္းလမ္း
၃ ကို ၾကည့္ပါ)။ အစိုးရႏွင့္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္အစီအစဥ္ စက္ဝန္းမ်ားကုိ
ကိုက္ညီေအာင္ျပဳျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဗ်ဴဟာ(CPS)လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ CPS လုပ္ငန္းစဥ္သည္ CPS ၏က်ယ္ျပန္႔ေသာကတိကဝတ္ႏွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈကိုေသခ်ာေစရန္အတြက္အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာစီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားကိုအျပည့္အဝပါဝင္ေစလိမ့္မည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနာက္အဆင့္မွာ ႏိုင္ငံအဖြဲ႔ အနားယူသံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းကိုလည္း လုပ္ႏိုင္သည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္
အဓိက ဆက္စပ္သူမ်ားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ားကို လုိက္ေလ်ာ
ညီေထြစြာ တည္ေဆာက္ရန္ CPS လမ္းၫႊန္မ်ားတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။၁၇ နည္းလမ္း ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းတြင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စာတမ္းမူၾကမ္း တစ္ခုအေပၚတြင္ NGOမ်ား၊ ပညာေရးေလာက၊ အျခားစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ အလြတ္သေဘာက်င္းပေသာ
ဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ကနဦးစာတမ္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမွရလဒ္မ်ားကုိ
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ စာတမ္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္အတည္ျပဳျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း
မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္ (အကိုးအကား ၁၇)။ CPS သည္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းကို
အစပ်ိဳးသည္။ (Tab - ၃ ADB ၏ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုၾကည့္ပါ၊
စာမ်က္ႏွာ ၂၁)။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၂ဝ၁၁ ကေမာၻဒီးယား CPS ဥပမာသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုကို ေဖာ္ျပသည္။
ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဗ်ဳဟာ(CPS) ကို ဖန္တီးရာတြင္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

•

ေနာက္ခံ - ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဗ်ဴဟာ ႏွင့္ အစီအစဥ္ (၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၉) ကို ကေမာၻဒီးယား CPS
(၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၄) အျဖစ္ အသစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ADB ၏ လုပ္ငန္းအသစ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

•

ကေမာၻဒီးယားအစိုးရ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဗ်ဴဟာ စာတမ္းတို႔ကို ထင္ဟပ္ေစသည္။
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား - ADB အေနျဖင့္ ယင္း၏ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ေသာ
အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံထားၿပီး
ပိုမုိဦးတည္လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယားရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOမ်ား)
က ၫႊန္ျပၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ADB သည္ CPS ကို ေထာက္ပံ့ေသာ က႑ ဆန္းစစ္ျခင္း အဆင့္တြင္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားကို စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။
ADB သည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွလည္း အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိသည္။
CSO မ်ားသည္လည္း ADB ၏ ဗ်ဴဟာကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္
အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္သည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၂၀

•

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

နည္းစနစ္ - နက္ရႈိင္းစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေသာ အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကၽြမ္းက်င္သည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဗဟုိတြင္စုစည္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပညာေရး၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မ်ားတြင္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို အာ႐ုံစူးစိုက္သည္။ က႑ တစ္ခုခ်င္းစီရွိ
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္မ်ားသည္ CSO မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳၾကသည္။
ယင္းက႑မ်ားတြင္ ADB ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျချပဳတည္ေဆာက္မည့္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ ႏွင့္
အားသာခ်က္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ထည့္သြင္းမႈမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိသည္။ အၾကံျပဳေရးသားခ်က္မ်ားျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ CPS မူၾကမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံဌာေန႐ုံး၏
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ခမာဘာသာျဖင့္ လႊင့္တင္ထားသည္။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း-လမ္းၫႊန္ႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ား

(၃) ADB စီမံကိန္း စက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
ADB သည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္အလြန္အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈနယ္ပယ္အားလုံးတြင္အမ်ားျပည္သူ၊ပုဂၢလိကႏွင့္အရပ္ဘက္လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ရန္ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသည္။စီမံကိန္းစက္ဝန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို
ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏စိုက္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပိုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္
မွတစ္ဆင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့မႈကိုျမင့္မားေစသည္။
အကိုးအကား ADB ၊၂၀၀၄၊အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္တြင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးျမႇင့္တင္ျခင္း။
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရးဗ်ဴဟာ၊မနီလာ။ ADB၊၂၀၀၄။သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္
ႏွင့္အေရးေပၚအကူအညီ။လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလက္စြဲ။ OM D7/BP. မနီလာ။

နိဒါန္း
ဤလမ္းၫႊနတ
္ င
ြ ္ “စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား” ဆိသ
ု ည္မာွ ေခ်းေငြမ်ား (ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ ႈ ႏွင့္ မူဝါဒ အေျခခံ)၊ အေထာက္အပ့ႏ
ံ င
ွ ့္
နည္းပညာဆိင
ု ရ
္ ာ ပံပ
့ းု ိ မႈကုိ ၫႊနး္ ဆိသ
ု ည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိင
ု ္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ ADB ၏ အဓိက
ေဖာက္သည္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိင
ု ္ မဟုတ
ု ေ
္ သာ (ပုဂလ
ၢ က
ိ က႑ အပါအဝင္)
လုပ
ု င
္ န္းလည္ပတ္မမ
ႈ ်ား သည္ ဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ယင္းတိက
႔ု ုိ ဦးစားေပး သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီးေနာက္တင
ြ ္ ဆက္လက္
ႀကီးထြားလာၾကသည္။

ေခ်းေငြႏွင့္နည္းပညာအေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မ်ားတြင္
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္
ADB သည္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ADB ၏ စီမံကိန္း စက္ဝန္းသို႔
ပိင
ု ဆ
္ င
ို ္ေသာဗဟုသတ
ု မ်ားႏွငယ
့္ င္းတိပ
႔ု ်ိဳးေထာင္ထားေသာ ေပါင္းစပ္ လိုက္ျခင္းသည္ အရည္အေသြးႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တိုးတက္ေစသည္။ ပူးေပါင္း
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္သည္။
အကိုးအကား - ADB ၁၉၉၈၊ မူဝါဒ - ADB ႏွင့္ NGO မ်ားအၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊မနီလာ။

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ CPS ဖန္တီးမႈ
လုုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း စတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ စီမံကိန္း အယူအဆ
ဖန္တီးမႈ၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔မွ တဆင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
အစိုးရသည္ ADB ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေသာ စီမံကိန္း အမ်ားဆံုး၏ ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္သျဖင့္ စီမံကိန္းစက္ဝန္း
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ ADB ႏွင့္ DMC မ်ား အတူတကြ
အလုပ္လုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အစုိးရ တာဝန္ခံေသာ စီမံကိန္းမ်ား ဇယားရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္မ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုနည္းတူစြာ
ပုုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ADB သည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ မဟုတ္သည့္
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၄ ကိုၾကည့္ပါ)။
၂၂

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၂၃

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား၊ ဘ႑ာေရးနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အမ်ိဳးအစား (အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္
မဟုတ္ေသာ) ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား သက္ေရာက္ခံရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အေထာက္အပံ႔မ်ား အေပၚ ပုိင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
တင္းမာမႈ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေရးပါသည္။

အစိုးရတာဝန္ခံေသာစီမံကိန္းမ်ားရွိပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတာဝန္မ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ ေခ်းေငြ

ADB

လက္ခံ ရယူသူ/ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသူ

•

ႏုိင္ငံအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

•

ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လႊမ္းျခံဳေသာ

တြင္ ADB ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ညွိႏိႈင္း

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ CPS တြင္

သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း

ပါဝင္ေစျခင္း

စီမံကိန္း ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ျခင္း

•

စီမံကိန္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ADB အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး

•

•
•

IPSA ကို အၿပီးသတ္ရန္ DMC မွ အရာရွိမ်ား ႏွင့္အတူ
လုပ္ကုိင္သည္။
စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရး နည္းပညာ အေထာက္အပံ႔၏

သေဘာတူညီျခင္း။ မူဝါဒႏွင့္ လူမႈေရး ကနဦးသံုးသပ္ခ်က္

အတုိင္ပင္ခံမ်ား အတြက္ အကုိးအကား

(IPSA) အတြက္ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစျခင္း။

အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး

စီမံကိန္းၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္

တာဝန္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္

•

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ (DMC) မွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဗ်ဴဟာ (CPS)

•

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ကို

ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ကုိ ဖန္တီးျခင္းအတြက္

ဖန္တီးျခင္း (ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားကုိ ပံ့ပိုးသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္)၊ စီမံကိန္း

ေလ်ွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဗ်ဴဟာ (SPRSS) အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား

အၿပီးသတ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေၾကာင္း အပါအဝင္

•

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ SPRSS ကုိ အဆံုးသတ္ျခင္း။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ စီမံကိန္းပံုစံတြင္

ခြင့္ျပဳေသာစာတမ္းမ်ား (ဥပမာ - စီမံကိန္းစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ထည့္သြင္းျခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္

လက္စြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ

ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာ) ကုိ သေဘာတူ ေထာက္ပံ႔သည္။

အတည္ျပဳမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း
( အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိ ADB အစုိးရတာဝန္ခံေသာ
စီမံကိန္း စက္ဝန္းဇယားရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ)

လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဆို္င္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

•

•

လက္ခံရယူသူ / ေဖာက္သည္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္

တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေသာ၊ အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိမႈ ေသခ်ာေစသည္။

ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဌာနမ်ားသည္ ADB စီမံကိန္းအဖြဲ႔၊

ပူေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္

အျခားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း

ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဗ်ဴဟာအတြက္ အဓိက

ေဆာင္ရြက္သည္။

ဆံုခ်က္မ်ား ထူေထာင္သည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၂၄

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ ေခ်းေငြ

ADB

လက္ခံ ရယူသူ/ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသူ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

•

အစီရင္ခံျခင္း

•

DMC တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေသာ ဌာနမ်ား၏
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊

ပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္း အစိတ္အပုိင္းမ်ား

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား မွတဆင့္

အပါအဝင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းကုိ

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ဦးေဆာင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ADB

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ

သို႔ တင္ျပျခင္း။

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္၍
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ
ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း။

မိမိကုိယ္တုိင္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအလြန္အကဲျဖတ္ျခင္း

•

•

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဆင့္ ပါဝင္ေသာ

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ

မိမိကုိယ္ပုိင္ စီမံကိန္းၿပီးစီးမႈ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပျခင္း၊

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းၿပီးစီးမႈႏွင့္

ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သုိ႔

သီျခားလြြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္ဌာန အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ

သြားေရာက္သည့္အခါ ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းမည္သည့္ သီးျခား

ေရးသားျခင္း။

လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္တြင္မဆုိ
ADB ၏ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အစီရင္ခံစာကုိ ေထာက္ကူျခင္း
မွတ္ခ်က္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တာဝန္မ်ားကို အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၂ ကို ၾကည့္ပါ။
စီမံကိန္း၏ ထိခိုက္ျခင္းခံရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းစက္ဝန္း၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ယႏၱရားကို ထိေတြ႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္
(စီမံကိန္းၿပီးစီးေၾကာင္းအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးသည္အထိ)။ (ADB ၏ တာဝန္ခံမႈဆုိင္ရာ ယႏၱရားသည္ ADB ေငြေၾကးပံ့ပိုးေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွ
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရသူမ်ား အတြက္ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ ယင္းတို႔ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာႏုိင္ေသာ၊ ADB ၏
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ဟု စြပ္စြဲလုိသည္မ်ားကုိ တိုင္ၾကားႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းကုိ ေပးသည္။)

စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ဤက႑သည္ ADB ၏ အစိုးရ တာဝန္ယူေသာ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ စံ စီမံကိန္း စက္ဝန္း ေပၚတြင္
အေျချပဳသည္။ ယင္းသည္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည့္ ကိရိယာလည္းျဖစ္သည္။၁၈
TA ေခ်းေငြ တစ္ခုအတြက္ ျပင္ဆင္ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ စီမံကိန္း ေခ်းေငြမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တူညီေသာ
နည္းစဥ္မ်ား အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည္။ ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ TA
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား အတြက္ နည္းစဥ္မ်ား အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည္။၁၉
သို႔တိုင္ ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာႏွင့္ အျခားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သည့္ ပံုစံမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ ADB
၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ယင္းတို႔၏ စီမံကိန္း စက္ဝန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။၂၀
ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ရပ္ အမ်ားစုတြင္ ေျပာင္းလဲၿပီး အသံုးခ်ႏိုင္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ အထူးသျဖင့္ ခိုင္မာေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိသည္။ ဥပမာ။ အပိုင္းပုိင္းခြဲ၍ ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း အေထာက္အကူ (MFF)
တြင္ အခ်ိန္ၾကာ အပုိင္းလုိက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ စပ္တူ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။ မတူညီေသာ ေခ်းေငြ အတည္ျပဳျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ အသံုးျပဳသည့္
ပုဂၢလိက က႑ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားကို သီးျခား ေဖာ္ျပထားသည္။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၂၅

ABD ၏ အစိုးရတာဝန္ခံေသာ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
စီမံကိန္း

ပူးေပါင္းပါဝင္

စက္ဝန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

နည္းလမ္းမ်ား

ခ်ဥ္းကပ္မႈ /

အဓိက

ဥပမာ

ဇာတ္ေကာင္မ်ား

၁။ ႏုိင္ငံအစီအစဥ္

စီမံကိန္းႏွင့္

နည္းလမ္း ၁၊

သတင္း

ADB ျပန္လည္

ေရးဆြဲျခင္း

ဆက္စပ္သူမ်ားကို

စီမံကိန္းႏွင့္

အခ်က္အလက္

သံုးသပ္ေရး

(ႏုိင္ငံေတာ္

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊

ဆက္စပ္သူမ်ားကို

ထုတ္လုပ္ျခင္း

အဖြဲ႔၊ အစိုးရ

အဆင့္ ပူးေပါင္း

တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ

/ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္

အရာရွိမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

က႑လမ္းျပေျမပံု

ေလ႔လာျခင္းႏွင့္

တုိင္ပင္

ႏုိင္ငံတြင္းမွ

ဗ်ဴဟာ [CPS])

သုိ႔မဟုတ္ CPS အတြင္းသုိ႔

တုိင္ပင္

ေဆြးေႏြးျခင္း

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

ေပါင္းစည္းေသာ

ေဆြးေႏြးျခင္း

ADB /

အဓိက

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(စာမ်က္ႏွာ ၃၉)

အစုိးရတုိ႔သည္

ဆက္စပ္သူမ်ား

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

အၾကံဥာဏ္မ်ားကို

ဖန္တးီ ထားေသာ

နည္းလမ္း ၃၊

ေဝမွ်ၾကၿပီး

ဆန္းစစ္ခ်က္

ပူးေပါင္းပါဝင္

စီမံကိန္းႏွင့္

ဆန္းစစ္ျခင္း

ဆက္စပ္

(စာမ်က္ႏွာ ၅၉)

သူမ်ားႏွင့္
တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး
ၾကသည္။

၂။ စီမံကိန္း

- ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

နည္းလမ္း ၁။

သတင္း

ADB စီမံကိန္း

ျပင္ဆင္

ကိစၥကုိ အစုိးရႏွင့္

စီမံကိန္းႏွင့္

အခ်က္အလက္

အဖြဲ႔ (လူမႈ

လုပ္ကုိင္ျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္း

ဆက္စပ္

ထုတ္လုပ္ျခင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ PPTA

(စီမံကိန္း

သူမ်ားကို

/ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္

အတုိင္ပင္ခံမ်ား

အယူအဆ

- အယူအဆ စာတမ္း

ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ

တုိင္ပင္

အပါအဝင္)၊

စာတမ္း၊ စီမံကိန္း

ကင္းေထာက္ မစ္ရွင္ႏွင့္

ေလ႔လာျခင္းႏွင့္

ေဆြးေႏြးျခင္း

အစိုးရ

ျပင္ဆင္ေရး

ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈႏွင့္

တုိင္ပင္

နည္းပညာ

လူမႈေရး ကနဦး

ေဆြးေႏြးျခင္း

အေထာက္အပံ့

သံုးသပ္ခ်က္ ျပင္ဆင္ေရး၏

[PPTA]၊ ႏွင့္

အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္

ေခ်းေငြ /

အရာရွိမ်ား၊
ADB /

စီမံကိန္းႏွင့္

အစုးိ ရတုသ
႔ိ ည္

အဓိက

နည္းလမ္း ၂။

စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္

ဆက္စပ္သူမ်ား)

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

DMF တြင္

ပတ္သက္ေသာ

ေထာက္ပံ့ေငြ

ကနဦး ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ

ပူးေပါင္း ပါဝင္

အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ

အတြက္

ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ တုိင္ပင္

ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းကို

မွ်ေဝၾကသည္။

အခ်က္အလက္

ေဆြးေႏြးျခင္း

အျမင္ဆ
့ းုံ

အရပ္ဘက္ လူမႈ

ျဖစ္ေအာင္

အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား

- PPTA တြင္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ

ျပဳလုပ္ျခင္း

(CSOs) ႏွင့္

သံုးသပ္ျခင္း၊ ပံုစံႏွင့္

(စာမ်က္ႏွာ ၅၃)

အျခား စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္

ရွာေဖြျခင္း)

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မူေဘာင္

ပက္သက္သမ
ူ ်ား

(DMF) ဖန္တီးျခင္း တုိ႔တြင္

သည္ သုေတသန

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၂၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ABD ၏ အစိုးရတာဝန္ခံေသာ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
စီမံကိန္း

ပူးေပါင္းပါဝင္

စက္ဝန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

နည္းလမ္းမ်ား

ခ်ဥ္းကပ္မႈ /

အဓိက

ဥပမာ

ဇာတ္ေကာင္မ်ား

၂။ စီမံကိန္း

စီမံကိန္းႏွင္ ့ဆက္စပ္သူမ်ား

နည္းလမ္း ၃။

အေတြ႔

ADB စီမံကိန္း

ျပင္ဆင္

ပါဝင္ျခင္း - ပူးေပါင္း ပါဝင္

ပူးေပါင္းပါဝင္

အၾကံဳ မ်ားကို

အဖြဲ႔ (လူမႈ

လုပ္ကုိင္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်ား/မ

ဆန္းစစ္ျခင္း

မွ်ေဝၾကသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ PPTA

(စီမံကိန္း

ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ

အယူအဆ

ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး

နည္းလမ္း ၄။

ပူးေပါင္း

အပါအဝင္)၊

စာတမ္း၊ စီမံကိန္း

အစီအစဥ္မ်ား (ဆင္းရဲ

ပူးေပါင္းပါဝင္

ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

အစိုးရ

ျပင္ဆင္ေရး

ႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ွာ႔ခ်ေရးႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပူးေပါင္း ပါဝင္

အရာရွိမ်ား၊

နည္းပညာ

လူမႈေရး ဗ်ဴဟာ

အစီအစဥ္ တစ္ခု

ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား

စီမံကိန္းႏွင့္

အေထာက္အပံ့

[SPRSS] အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္

ဖန္တီးျခင္း

ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္

အဓိက

[PPTA]၊ ႏွင့္

ေဖာ္ျပထားသည္)၊

(စာမ်က္ႏွာ ၆၇)

CSO မ်ားကို

ဆက္စပ္သူမ်ား)

ေခ်းေငြ /

စီမံကိန္းႏွင့္

ေထာက္ပံ့ေငြ

ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္း ၅။

အတြက္

ဆက္သြယ္ေရး ဗ်ဴဟာ

စီမံကိန္းႏွင့္

စပ္တူ

အခ်က္အလက္

(စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္စြဲ

ဆက္စပ္သူမ်ား

ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

ရွာေဖြျခင္း)

[PAM] တြင္ ပါဝင္သည္)

ႏွင့္

ပူးတြဲ

-DMF, SPRSS, PAM

ဆက္သြယ္ေရး

ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ

တုိ႔သည္ ခြင့္ျပဳရန္

ဗ်ဴဟာ တစ္ခု

စီမက
ံ န
ိ း္ ပံစ
ု ံ

အတြက္ President

ဖန္တီးျခင္း

၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္

(စာမ်က္ႏွာ ၇၇)

အတုိင္ပင္ခံမ်ား

ငွားရမ္းသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ ေနသည္။

၃။ လုပ္ငန္း

စီမံကိန္း အတည္ ျပဳၿပီး

နည္းလမ္း ၁။

စီမံကိန္း ျပင္ဆင္

ADB စီမံကိန္း

လုပ္ေဆာင္မႈ

ေနာက္ အေကာင္ အထည္

စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ရန္

အဖြဲ႔၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ

အစီအစဥ္

ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္

ဆက္စပ္ သူမ်ားကို

အတြက္

အဖြဲ႔ဝင ္ႏုိင္ငံမ်ား

ေရးဆြဲျခင္း

ျပင္ဆင္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္

ခြျဲ ခမ္း စိတျ္ ဖာ

အထက္ပါ

(DMC) မွ

(စီမံကိန္း

ဆက္စပ္ သူမ်ား ႏွင့္

ေလ႔လာျခင္းႏွင့္

အတုိင္း

အရာရွိမ်ား၊

အသင့္ျဖစ္ျခင္း

ညွိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

တုင
ိ ပ
္ င္

စီမံကိန္းႏွင့္

/ အလုပ္

ကန္ထရိုက္မ်ား၊ စပ္တူ

ေဆြးေႏြးျခင္း

ဆက္စပ္သူမ်ား

ျပင္ဆင္ျခင္း)

လုပ္ေဆာင္ျခင္း သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားကို

နည္းလမ္း ၆။ CSO

အၿပီးသတ္ပါ။

မ်ား ႏွင့္ လက္တဲြ
လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း
(စာမ်က္ႏာွ ၈၃)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၂၇

ABD ၏ အစိုးရတာဝန္ခံေသာ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
စီမံကိန္း

ပူးေပါင္းပါဝင္

စက္ဝန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

နည္းလမ္းမ်ား

ခ်ဥ္းကပ္မႈ /

အဓိက

ဥပမာ

ဇာတ္ေကာင္မ်ား

၄။ အေကာင္

ပူးေပါင္း ပါဝင္

နည္းလမ္း

သတင္း အခ်က္

DMC မွ တာဝန္ယူ

အထည္

ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ

၆။ CSO မ်ား

အလက္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ ေသာ

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊

မ်ားကုိ အေကာင္

ႏွင့္ လက္တြဲ

ထုတလ
္ ပ
ု ျ္ ခင္း

ဌာန ႏွင့္ အျခား

ေစာင့္ၾကည့္

အထည္ ေဖာ္ပါ။ အသံုးခ်

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

/ မွ်ေဝ ျခင္းႏွင့္

DMC မွ အေကာင္

ျခင္းႏွင့္ အစီရင္

မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး

တုင
ိ ပ
္ င္ ေဆြး

အထည္

ခံျခင္း

ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါ။

နည္းလမ္း ၇။

ေႏြးျခင္း -

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ဥပမာ - တာဝန္ယူ

ပူးေပါင္း ပါဝင္

အထက္တင
ြ ္

ဌာနမ်ား၊

လုပ္ေဆာင္ေသာ ဌာန (EA)

ေစာင့္ၾကည့္

ေဖာ္ျပထားသည့္

အေကာင္

၏ သံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာ၊

ျခင္းႏွင့္ အကဲ

အတုင
ိ း္ ႏွင့္ CSO

အထည္

႐ုံးသုိ႔ တင္ျပေသာ မစ္ရွင္

ျဖတ္ျခင္း (M&E)

မ်ားသည္ မိမိ

ေဖာ္ေဆာင္

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စီမံကိန္း

(စာမ်က္ႏွာ ၉၁)

ဆႏၵ အေလ်ာက္

ေရးတြင္

တုိးတက္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္

လုပေ
္ ဆာင္ေသာ

ပါဝင္ေသာ

သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ

M&E ကို မွ်ေဝ

စီမံကိန္းႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားမွ

ၾကသည္။

ဆက္စပ္သူမ်ား

တဆင့္ ။ လုပ္ေဆာင္မႈ

ႏွင့္ ADB စီမံကိန္း

မ်ားရွိ ADB ၏ တာဝန္ ခံမႈ

ပူးေပါင္း

ျပန္လည္

ယႏၱရား။

ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

သံုးသပ္ေရး အဖြဲ႔

- သီးျခား

(မ်ား)

လြတလ
္ ပ္ေသာ
M&E
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္
သုမ
႔ိ ဟုတ္
စီမက
ံ န
ိ း္ ၏ အစိတ္
အပုင
ိ း္ တစ္ခက
ု ုိ
အေကာင္ အထည္
ေဖာ္ရန္ အတြက္
CSO မ်ားကို
ငွားရမ္းသည္။
စပ္တူ
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
- ရပ္ရာြ လူထု
ေမာင္းႏွငေ
္ သာ
ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရး၊ တြဖ
ဲ က္
ေငြေၾကး ပံပ
့ းုိ ျခင္း

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၂၈

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ABD ၏ အစိုးရတာဝန္ခံေသာ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
စီမံကိန္း

ပူးေပါင္းပါဝင္

စက္ဝန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၅။ မိမိ ကိုယ္တုိင္

သက္တမ္း ဝက္ႏွင့္ စီမံကိန္း

နည္းလမ္း ၁။

တုိင္ပင္

EA ၊ ADB

အကဲျဖတ္ျခင္း

အဆံုးသတ္ အစီရင္ခံ

စီမံကိန္းႏွင့္

ေဆြးေႏြးျခင္း

စီမံကိန္း ႏွင့္

စာမ်ားမွ တဆင့္ ပူးေပါင္း

ဆက္စပ္သူ

- ထိခိုက္

ၿပီးစီးမႈ ျပန္လည္

ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

မ်ားကို ခြဲျခမ္း

ခံစားရေသာ

သံုးသပ္ေရး

မိမိကုိယ္ မိမိ အကဲျဖတ္ျခင္း

စိတ္ျဖာ

ျပည္သူမ်ားႏွင့္

အဖြဲ႔၊ စီမံကိန္း

ဥပမာ - စီမံကိန္းႏွင့္

ေလ႔လာျခင္းႏွင့္

အတူ ပူးေပါင္း

ၿပီးေနာက္

ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္

တုိင္ပင္

ပါဝင္ေသာ M&E၊

အကဲျဖတ္

ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သီးျခား

ေဆြးေႏြးျခင္း

အကဲျဖတ္ျခင္း

အဖြဲ႔၊ သီးျခား

နည္းလမ္းမ်ား

လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္
သူကုိ ငွားရမ္းျခင္း

ခ်ဥ္းကပ္မႈ /

အဓိက

ဥပမာ

ဇာတ္ေကာင္မ်ား

အတြင္းသုိ႔ CSO

လြတ္လပ္ေသာ

နည္းလမ္း ၆။

မ်ား၏ ထည့္ဝင္

ေစာင့္ၾကည့္

CSO မ်ား

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

သူမ်ားႏွင့္

ႏွင့္ လက္တြဲ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္
ပူးေပါင္း

ဆက္စပ္ သူမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း
နည္းလမ္း ၇။

- စီမံကိန္းကုိ

ပူးေပါင္း ပါဝင္

အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

လုပ္ေဆာင္မႈ

ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

မ်ားကို ေရရွည္

(M&E)

ထိန္းသိမ္းရန္
CSO မ်ားကို
ငွားရမ္းျခင္း

၆။ ၿပီးစီးမႈႏွင့္

ADB ၏ သီးျခား

မိမိ ကိုယ္တုိင္

မိမိ ကိုယ္တုိင္

မိမိ ကိုယ္တုိင္

စီမံကိန္း

လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္

အကဲျဖတ္ျခင္း

အကဲျဖတ္ျခင္း

အကဲျဖတ္ျခင္း

ၿပီးေနာက္

ဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေခ်းေငြ

အတြက္

အတြက္

အတြက္

အကဲျဖတ္ျခင္း

လက္ခံ ရယူသူ /

အထက္တြင္

အထက္တြင္

အထက္တြင္

(စီမံကိန္း / က႑

ေဖာက္သည္ တို႔၏ စီမံကိန္း

ေဖာ္ျပထားသည့္

ေဖာ္ျပထားသည့္

ေဖာ္ျပထားသည့္

/ ႏုိ္င္ငံ)

ၿပီးေနာက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္

အတုိင္း

အတုိင္း

အတုိင္း

အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္ သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္း

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၂၉

ADB ၏ အစုိးရ တာဝန္ယူေသာ စီမံကိန္း စက္ဝန္း ဇယားရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
စီမံကိန္းစက္ဝန္း တေလွ်ာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပသသည္။
ထို႔ေနာက္ ယင္းသည္ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ မတူညီေသာ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အမ်ိဳးအစားမ်ား အတြက္ ဥပမာမ်ားႏွင့္ အဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီရွိ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္
ရွိသူမ်ားကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပသည္။

အဆင့္ ၁။ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
CPS တစ္ခုသည္ စီစဥ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုသတ္မွတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ပို လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္သည္။

အဆင့္ ၂။ စီမံကိန္းျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ျခင္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ CPS ရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အစီအစဥ္မ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အယူအဆစ ာတမ္း အဆင့္တြင္ ေစာစီးစြာ စတင္သည္။ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကနဦး ေလ့လာျခင္း (IPSA) သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဝင္ေပါက္မ်ား အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေစသည္။၂၁ IPSA ပံုစံတြင္ လူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကိစၥမ်ားအပိုင္း၏ အပိုင္း (ခ)
သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေလ႔လာသည္။
ဤအဆင့္တြင္ ကနဦးအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္း
တစ္ခုသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုသတ္မွတ္သည္။
(က) မည္သည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ စီမံကိန္းတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း၊
(ခ) အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ပံ့ပိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ ယင္းတို႔၏
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား။
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ေလ့လာျခင္းသည္ မတူညီေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားၾကားတြင္
ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြသတ္မွတ္သည္။ (နည္းလမ္း ၁ ကို ၾကည့္ပါ။
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉)။
IPSA သည္ စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း မည္သည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖစ္ေပၚမည္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္မႈရွိမရွိေပၚတြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ကနဦး စာရင္းတစ္ခုကို ရယူသည္။
(အကိးု အကား ၂၁)
MFF မ်ားအတြက္ ဒုတိယႏွင့္ အနာဂတ္ အသုတ္မ်ားအတြက္ IPSA အသစ္တစ္ခု ျပင္ဆင္ရန္
လိုအပ္ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အသုတ္မ်ားကို အတည္ျပဳမႈသည္ MFF မူေဘာင္
သေဘာတူညီမႈ (အသုတ္ အားလံုး အေပၚ သက္ေရာက္သည္) တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားသည့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သက္ေသ လိုအပ္သည္။
ယင္းသည္ လိုအပ္သည့္ အခါတြင္ ေနာက္ထပ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။

၃၀

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း
စီမံကိန္း တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း ADB ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ (DMC) ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
စီမံကိန္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ရွိ အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ရန္ ယင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား ေမးသင့္သည္။

•
•
•
•

သင္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ရွိ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ျခင္း အဆင့္တြင္ မည္သည္တုိ႔ ပါဝင္
ပါသလဲ၊ ယခုုထိ မည္ကဲ့သို႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားပါသလဲ။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည့္စံု လံုေလာက္ပါသလား။ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ ္ခြဲေဝမႈသည္
လံုေလာက္ပါသလား။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ သင္ဘာကုိ သင္ယူခဲ့ပါသလဲ။ ယင္းသည္ စီမံကိန္း ပံုစံကို ပံုေဖာ္ / တိုးျမွင့္ရန္
မည္သို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါသလဲ။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ယခု အခ်ိန္ အထိ ရွာေဖြ သတ္မွတ္ခဲ့သည္႕စီမံကိန္း အတြက္
အႏၱရာယ္ အလားအလာမ်ား ရွိပါသလား။ သင္သည္ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစမည့္

•

အတုိင္းအတာမ်ားကို ဖန္တီးထားၿပီးပါၿပီလား။
သင္၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္
မည္သည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသလဲ။

မြန္ဂိုလီးယား Ger ဧရိယာမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ျပ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္
ရပ္ရြာလူထုေမာင္းႏွင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ နက္ရႈိင္းမႈ- ျမင့္မား )
ရပ္ရြာလူထုေမာင္းႏွင္သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (CDD) သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို ရပ္ရြာ
လူထုအုပ္စုမ်ားသို႔ေပးသည္။ ယင္းတို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္အလြတ္သေဘာအုုပ္စုမ်ားတို႔သည္ လူမႈေရးႏွင့္ အေျ
ခခံအေဆာက္အအံုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို
ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOမ်ား) ကဲ့သို႔ေသာ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္
လက္တြဲၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ADB CDD အေထာက္အပံ့တစ္ခုမွတဆင့္ မြန္ဂိုးလီးယားႏိုင္ငံ ger (ရိုးရာ
ရြက္ဖ်င္တဲ) ဧရိယာမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ား လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ( စြန္႕ပစ္ေရ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္
လမ္းမီးထြန္းမႈ အပါအဝင္)၊ ဝင္ေငြ ရရွိေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ႏို႔ထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပ်ားေမြးျခင္း)
ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ၾကိဳးကုိင္ႏိုင္ၾကသည္။ ရပ္ရြာလူထု
စီမံကိန္းခြဲ အဆိုျပဳမႈမ်ားကို လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျဖစ္ထြန္းမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၏ အဆင့္၊ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း၏
အေလးအနက္ထားရွိမႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမွကတိျပဳထားသည့္ ထည့္ဝင္ျခင္း (ေငြသား ႏွင့္ ပစၥည္းစသည္)
တို႔ျဖင့္ အကဲျဖတ္သည္။ အေထာက္အပံ့ပမာဏ၏ အနည္းဆံုး ၂ဝ% (ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္အား ၁၇% ႏွင့္
ေငြသား ၃%) ကုိ ရပ္ရြာလူထုက ထည့္ဝင္ရန္ႏွင့္ ထည့္ဝင္ေသာေငြသားကို ရပ္ရြာလူထုပိုင္ဘဏ္စာရင္းတစ္
ခုအတြင္း ထည့္သြင္းထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ စီမံကိန္းသည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒသတြင္းစြမ္းရည္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ Ulaanbaatar အေျခစိုက္ NGO တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပ
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရင္းအျမစ္ဗဟိုဌာန (UDRC) ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ UDRC သည္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္၊
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အကုိးအကား ။ ADB ၂ဝဝ၇၊ Ger ဧရိယာမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ျပ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလူထုေမာင္းႏွင္သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္
မြန္ဂိုလီးယားသို႔ အေထာက္အပံ့၊ မနီလာ။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၃၁

စီမက
ံ န
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ု ံ ႏွင့္ ေစာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္း မူေဘာင္(DMF) ကို ပံစ
ု ေ
ံ ရးဆြျဲ ခင္းတိျ႔ု ဖင့္ ဆက္လက္ လုပေ
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စီမက
ံ န
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ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ား၏ လႊမး္ မိးု မႈသည္
အျမင္မ
့ ွ အသင္အ
့ တင့္ နိမသ
့္ ည္ အထိရသ
ိွ ည္။ အထက္ပါ မြနဂ
္ းုိ လီးယားရွိ ရပ္ရာြ လူထု ေမာင္းႏွငသ
္ ည့္
စီမက
ံ န
ိ း္ ကဲသ
့ ပ
႔ုိ င္ စီမက
ံ န
ိ း္ အခ်ိဳ႕တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းသည္ အဓိက ရည္မန
ွ း္ ခ်က္ရရွေ
ိ ရး
အတြက္ အခရာ ျဖစ္သည္။ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမက
ံ န
ိ း္ အမ်ားစု အပါအဝင္ အျခားစီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားတြင္
ပါဝင္ေသာ ကာကြယ္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္မအ
ႈ ရ ျပည္သမ
ူ ်ား၏ ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို နားလည္ျခင္း၊
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္းဆံးု ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျပည္သမ
ူ ်ားကို အေကာင္းဆံးု နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ျခင္းတိ႔ု
ေသခ်ာေစရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းသည္ မရွမ
ိ ျဖစ္ျဖစ္သည္။ အဆံးု တြင္ ပံစ
ု ေ
ံ ရးဆြျဲ ခင္းတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၏ ပိ၍
ု ကန္သ
႔ တ္ထားေသာ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွရ
ိ ာတြင္
စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား တည္ရသ
ိွ ည္။ ယင္းတြင္ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာပညာ သိမ
႔ု ဟုတ္ စာရင္းကိင
ု ပ
္ ညာကဲသ
့ ႔ုိ တိက်ေသာ
နည္းပညာဆိင
ု ရ
္ ာ ကၽြမး္ က်င္မတ
ႈ စ္ခတ
ု င
ြ ္ အစိးု ရစြမး္ ရည္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အေထာက္အပ့မ
ံ ်ား
ပါဝင္သည္။
နည္းလမ္း ၁ သည္ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားကုိ ခြျဲ ခမ္းစိတျ္ ဖာ ေလ႔လာျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိင
ု ပ
္ င္ျခင္းကို
လမ္းၫႊနသ
္ ည္ (စာမ်က္ႏာွ ၃၉)။ နည္းလမ္း ၂ သည္ DMF တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းကို
၂၂
အျမင္ဆ
့ းုံ ျဖစ္ေစျခင္း (စာမ်က္ႏာွ ၅၃) ကုိ အထူးသျဖင့္ ေလ႔လာသည္။ ADB ႏွင့္ DMC မ်ားသည္
စီမက
ံ န
ိ း္ ပံစ
ု တ
ံ င
ြ ္ အားလံးု သေဘာတူညမ
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ံ န
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ူ ်ားႏွင့္ DMF
အလုပ႐
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ုံ ဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီမက
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ွ း္ ခ်က္ အရင္းအျမစ္ ဆက္စပ္ျခင္းျပပံု
ခြျဲ ခမ္းစိတျ္ ဖာ ေလ့လာျခင္းမ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္းတြငလ
္ ည္းေကာင္း အေတြအ
႔ ၾကံဳမ်ား ရရွလ
ိ ာသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ စီမက
ံ န
ိ း္ ပံစ
ု က
ံ လ
ုိ ည္း အရည္အေသြးေကာင္းေစၿပီး နည္းလမ္း ၃
သည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပသည္ (စာမ်က္ႏာွ ၅၉)။ DMF တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းတြင္
သီးျခားျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္စပ္မရ
ႈ ေ
ိွ သာ ရႈေထာင္ႏ
့ စ
ွ ခ
္ ု ရွသ
ိ ည္ - ယင္းကုိ ဖန္တးီ ရာတြင္ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္
ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ထိေတြဆ
႔ က္ဆျံ ခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း ဆိင
ု ရ
္ ာ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္းတု႔ိ ျဖစ္သည္။
ADB ၏ ဗဟိလ
ု ပ
ု င
္ န္း ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား႐ုးုံ (COSO) သည္ DMF ကို အသံးု ခ်ႏုင
ိ ရ
္ န္ ADB ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
အစိးု ရ အရာရွမ
ိ ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးသည္။ COSO သည္ DMC မွ ေထာက္ကသ
ူ မ
ူ ်ားကိလ
ု ည္း
ေလ့က်င္သ
့ င္တန္းေပးၿပီး ေဆြးေႏြးတိင
ု ပ
္ င္ျခင္းမ်ားကို ပံပ
့ းုိ ရန္ ေဒသခံ အရင္းအျမစ္ ပုဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ား
အစုအေဝးကုိ ဖန္တးီ ေပးသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းကို ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးမႈ၊ လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ အျခား ခြျဲ ခမ္းစိတျ္ ဖာ သံးု သပ္ျခင္း
သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား အတြငး္ သု႔ိ ေပါင္းစပ္ရမည္။ ယင္းသည္ စီမက
ံ န
ိ း္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၊ က်ား/မ၊ လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို
အရည္အေသြး ေကာင္းေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ တာဝန္ခမ
ံ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ
ဆက္ဆေ
ံ ရး စိစစ္ေလ့လာျခင္းကုိ အစမ္းသပ္ခႏ
ံ င
ုိ ေ
္ သာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားရွသ
ိ ည့္
အမ်ားျပည္သဆ
ူ င
ုိ ရ
္ ာ ဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္း စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား ပံစ
ု ထ
ံ တ
ု ရ
္ န္ အတြက္ စီးပြားေရး
စိစစ္ေလ့လာမႈတင
ြ ္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္း ျဖစ္သည္။၂၃ ကာကြယ္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ပါး
သက္သာေစျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း အတြက္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားကုိ ဤလမ္းၫႊန၏
္
သီးျခားျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္မမ
ႈ ်ား က႑တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၃၂

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ယင္းတိအ
႔ု ားလံးု သည္ ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဗ်ဴဟာ(SPRSS) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ
ျပည္စ
့ ေ
ုံ စသည္။
SPRSS တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း က႑တစ္ခု ပါဝင္သည္ (လူမေ
ူ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ ခြျဲ ခမ္းစိတျ္ ဖာ
၂၄
ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ဗ်ဴဟာအပုင
ိ း္ ခ) ။ ယင္းသည္ စီမက
ံ န
ိ း္ ျပင္ဆင္စဥ္အတြငး္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း လုပင
္ န္းစဥ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း အစီအစဥ္တစ္ခက
ု ုိ
ျပင္ဆင္ၿပီး မၿပီး ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္။ အေျဖသည္ “yes” ျဖစ္လ်ွ င္ႏင
ွ ့္ “no” ျဖစ္လ်ွ င္အဓိက အဂၤါရပ္မ်ား၏
ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ အဘယ္ေ
့ ၾကာင္ဆ
့ သ
ုိ ည့္ ရွငး္ လင္းခ်က္ တစ္ခက
ု ုိ ေပးထားသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း အစီအစဥ္တစ္ခသ
ု ည္ သီးျခားရပ္တည္ရန္ မလိအ
ု ပ္ဘဲ မ်ားေသာအားျဖင့္
အျခားလုပေ
္ ဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား အတြငး္ သု႔ိ ေပါင္းစပ္ထားသည္ (ဥပမာ။ ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္မမ
ႈ ်ား၊
က်ား/မဆုင
ိ ရ
္ ာ၊ လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ)။ သိရ
႔ု ာတြင္ ယင္းတြင္ အခ်ိန္ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို
ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားၿပီး တိက်ေသာ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ထိေတြဆ
႔ က္ဆမ
ံ ၊ႈ စီမက
ံ န
ိ း္ စက္ဝန္း၏
အဆင္တ
့ စ္ခခ
ု ်င္းစီတင
ြ ္ အသံးု ျပဳရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မ၊ႈ နက္ရင
ိႈ း္ မႈႏင
ွ ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္။
အစီအစဥ္တစ္ခက
ု ုိ ပံေ
ု ဖာ္ျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊနခ
္ ်က္ကုိ နည္းလမ္း ၄ တြင္ (စာမ်က္ႏာွ ၆၇ ကို ၾကည္ပ
့ ါ)
အေသးစိတေ
္ ဖာ္ျပထားၿပီး အျခား စီမက
ံ န
ိ း္ စက္ဝန္း ကိရယ
ိ ာမ်ားသည္ သီးျခား နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ။
။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း) တ႔က
ုိ ရ
ုိ င
ွ း္ ျပသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
အစီအစဥ္အတြက္ ဝန္ထမ္းအခ်ိန္ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကုန
ု က
္ ်စရိတမ
္ ်ားကို ထံးု စံအတုင
ိ း္ အလံးု စံု
တာဝန္ကန
ု က
္ ် စရိတမ
္ ်ားအတြငး္ သိ႔ု ေပါင္းထည္ထ
့ ားသည္။
စီမက
ံ န
ိ း္ စီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ လ
ႈ က္စဲြ (PAM) ကို ျပင္ဆင္ျခင္းကို ေခ်းေငြအခ်က္အလက္ရာွ ေဖြျခင္းတြင္
လုပက
္ င
ုိ သ
္ ည္။ ယင္းတြင္ ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္မမ
ႈ ်ား၊ က်ား/မဆုင
ိ ရ
္ ာႏွင့္ အျခား လူမေ
ႈ ရး
ဆိင
ု ရ
္ ာရႈေထာင္မ
့ ်ား အပါအဝင္ စီမက
ံ န
ိ း္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားႏွင့္
အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်မွတသ
္ ည္။ စီမက
ံ န
ိ း္ တိင
ု း္ ၏ PAM သည္ “မည္သည့္
စီမက
ံ န
ိ း္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ေျပာၾကားမည္၊ ဆက္သယ
ြ ရ
္ ာတြင္ သံးု မည္န
့ ည္းလမ္းမ်ား၊ မည္သက
ူ
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမည္၊ ပရိတသ
္ တ္ (မ်ား) ႏွင့္ ႀကိမႏ
္ န
ႈ း္ ” ကို ေဖာ္ျပသည့္ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္
ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး ဗ်ဴဟာတစ္ခု ပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
အစီအစဥ္မ်ားကို ျဖည္စ
့ က
ြ ္ အားေကာင္းေစေသာ္လည္း သတင္း အခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး
တိင
ု ပ
္ င္ျခင္းတြင္ အာ႐ုစ
ုံ းူ စိက
ု သ
္ ည္။ နည္းလမ္း ၅ သည္ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး
ဗ်ဴဟာတစ္ခု ဖန္တးီ ျခင္းအတြက္ လုပ
ု င
္ န္းစဥ္ကုိ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားသည္ (စာမ်က္ႏာွ ၇၇ ကို
ၾကည္ပ
့ ါ)။ တိက်ေသာ စီမက
ံ န
ိ း္ စီမခ
ံ န္႕ခြျဲ ခင္း လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားသည္ “လူ႕အဖြအ
႔ဲ စည္း ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း” အတြက္
၂၅
႔ဲ စည္းမ်ား (CBOမ်ား)၊ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ NGO မ်ားႏွင့္
တည္ရသ
ိွ ည္။ ယင္းသည္ ရပ္ရာြ လူထု အေျချပဳ အဖြအ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း အတြက္ ရိးု ရွငး္ ေသာ လုပင
္ န္းစဥ္ကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပသည္။
PPTA အတိင
ု ပ
္ င္ခံ တစ္ဥးီ ၏ အကိးု အကားအခ်က္အလက္မ်ား (TOR) တြင္ ဤရလဒ္မ်ား အခ်ိဳ႕
သိမ
႔ု ဟုတ္ အားလံးု ပါဝင္ႏင
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ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား
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ADB ၏ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးမူဝါဒသည္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးသည္။
ဤမူဝါဒသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား အပါအဝင္
ထိခုိက္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ား၊ အျခား စိတ္ဝင္စားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္
မဟုတ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ား (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
အပါအဝင္) အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယင္းတို႔နားလည္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း၊ အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္
ဘာသာစကား (မ်ား) ျဖင့္ လက္လွမ္းမီေသာေနရာတစ္ခုတြင္ ယင္းတို႔ရရွိႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ADB သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း၊ အဆိုျပဳထားၿပီး စီမံကိန္းပံုစံေပၚတြင္
တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ရယူထားေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံရသူမ်ား၊ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႔မႈအတြက္ ဆံုရပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေခ်းငွားသူ
သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္ ႏွင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းပံုစံတြင္ ယင္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို
လံုေလာက္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္း အဆင့္တြင္ ေစာစီးစြာ
စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ပံုစံတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္။ ADB သည္ စီမံကိန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊
အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ေရာက္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ မွ်ေဝမည္ျဖစ္သည္။
အကုိးအကား။ ADB၊ ၂ဝ၁၁၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးမူဝါဒ ၂ဝ၁၁၊ မနီလာ။

အဆင့္ ၃။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳမီ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္သည္။ စာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ
အၿပီးသတ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းသည္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မဆိုကို ေျဖရွင္းၿပီး
စီမံကိန္းစတင္ျခင္းမစ္ရွင္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို
ေသခ်ာေစသည္။

အဆင့္ ၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္စဥ္ အတြင္း စီမံကိန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာပိုင္ဆုိင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုေမာင္းႏွင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (CDD) ကမကထျပဳမႈမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားစီမံကိန္းမ်ားသည္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေပၚတြင္ စူးစိုက္သည္။ စီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္
ယင္းျခားနားမႈမ်ားကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္
လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔တြင္
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ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုကုိစည္း႐ုံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းကုိ အာ႐ုံုစူးစိုက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ CSO တစ္ခုကို
အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ နည္းလမ္း ၆ သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ CSO မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းကို
လမ္းၫႊန္ထားသည္။
PAM တြင္ DMF၊ က်ား/မဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
(ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္)၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတို႔နွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည္မ်ားအပါအဝင္ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား (လစဥ္
သို႔မဟုတ္ သံုးလတစ္ၾကိမ္) ျဖင့္ ရလဒ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ပါဝင္သည္။ လက္ခံရရွိသူမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားသည္
ေနာက္လာမည့္ႏွစ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ေငြထုတ္ေပးရန္ ခန္႕မွန္းေျခမ်ားျဖင့္အစီအစဥ္ကို ADB သို႔
ႏွစ္စဥ္တင္သြင္းသည္။ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည့္ဌာန (EA)၏ သံုးလတစ္ၾကိမ္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားတြင္
စီမံကိန္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္ရွိ တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ DMF တြင္ပါဝင္သည့္
သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အၫႊန္းကိန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။

အဆင့္ ၅။ ကိုယ္တိုင္အကဲျဖတ္ျခင္း
လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဆင့္မ်ား ပို၍ျမင့္မားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသံုးဝင္သည္။ ေနာက္ထပ္
လမ္းၫႊန္မႈအတြက္ စာမ်က္ႏွာ ၉၁ နည္းလမ္း ၇ ကို ၾကည့္ပါ။ သို႔တိုင္၊ သက္တမ္းဝက္ႏွင့္
စီမံကိန္းၿပီးစီးျခင္းျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားအားလံုးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ပါဝင္ရမည္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္သည့္အုပ္စုႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားသည္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားထံမွ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ထည့္သြင္းမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ
ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း ႏွင့္ ပုိင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ကို ျမွင့္တင္သည္။ ပံုစံတက်ျဖင့္ ၿပီးစီးသည့္ ရက္စြဲ ေနာက္ပုိင္း
စီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိခံစားသူမ်ားကို ရွယ္ယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ
အသြင္သ႑ာန္ တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ယင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေရရွည္တည္တံ့မႈကို
တိုးျမင့္ေစႏိုင္သည္။
သက္တမ္းဝက္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးျခင္းအစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားအတြက္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ရရွိခဲ့သည့္
နက္ရႈိင္းမႈတို႔တြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အဆံုးသတ္
ရလဒ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ လံုေလာက္မႈကိုအကဲျဖတ္ျခင္းသည္ တူညီေသာက႑တြင္ ေနာက္ထပ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ထုုတ္ေပးသည္။

အဆင့္ ၆။ စီမံကိန္းၿပီးေနာက္အကဲျဖတ္ျခင္း
ADB ၏ IED အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားေပၚတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား ပါဝင္သည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရႈေထာင့္မ်ား အပါအဝင္ စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား (စီမံကိန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၃၅

စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား) ျပင္ဆင္ရာတြင္ ယင္းတို႔သည္ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား၊
CBO မ်ား၊ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား
စုေဆာင္းသည္။၂၆

ADB စီမံကိန္းစက္၀န္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပမာမ်ား
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ (အစုိးရတာဝန္ခံေသာ) စီမံကိန္းမ်ိဳးစံု၏ စီမံကိန္းစက္ဝန္းအဆင့္ အသီးသီးတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ
ဤပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လမ္းျပင္ဆင္ေရး စီမံခ်က္၊ ကာဂ်စ္ ရီပက္ဘလစ္။
စီမံကိန္း၏ လူမႈစီးပြား သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ မည္သုိ႔
ရႈျမင္သည္ကုိ သိရွိရန္ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ားႏွင့္
အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အထူး ေရြးခ်ယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ စီမံကိန္းၿပီးေနာက္ သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းက ေဆာင္ရြက္သည္။

၅။ စီမံကိန္းအၿပီး
အကဲျဖတ္ျခင္း

Song Bung 4
ေရအားလွ်ပ္စစ္၊
ဗီယက္နမ္။ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရး
အစီအစဥ္ အပါအဝင္
လူမႈေရး ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတြင္
NGO မ်ား ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္သည္။

၄။ ကုိယ္တိုင္
အကဲျဖတ္ျခင္း

၃။ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

လမ္းကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း၊ တီေမာ-လက္စတီ။ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ အေျခခံ အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္း အစိတ္အပုိင္း
အတြက္ Care Australia ကုိ ငွားရမ္းသည္။ ေက်းလက္
ဆက္စပ္လမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ ရပ္ရြာလူထု
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ေလ႔က်င့္ေပးထားသည္။

၂၀၁၀ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး ဗ်ဴဟာ။ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း
ေဒသဆုိင္ရာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဗ်ဴဟာ။ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ က႑အလုိက္ တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား။

ႏိုင္ငံအစီအစဥ္
ေရးဆြဲျခင္း

၁။ စီမံကိန္း
ျပင္ဆင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း

၂။ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေရး
အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း

Tonle Sap ေရရွည ္တည္တံ႔ေသာ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္း စီမံကိန္း၊ ကေမၻာဒီးယား။ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာ
အႀကီးအကဲမ်ားသည္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း
စီမံကိန္းမ်ား၏ ပုံစံႏွင့္ အေကာင္အထည ္ေဖာ္ျခင္းကုိ
ကူညီရန္ NGO မ်ား CBOမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေၾကျငာ ေခၚယူသည္။ တုိက္ရိုက္
အက်ိဳး ေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ားျဖင့္ စီမံကိန္း
ပုိင္ရွင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ထူေထာင္သည္။

Sindh ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈႏွင့္
ေက်းလက္ ျပန္လည္
ရွင္သန္ေရး အစီအစဥ္ခြဲ ၂၊
ပါကစၥတန္။ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားႏွင့္
ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၏ ရလဒ္
အျဖစ္ ဒုတိယ အစီအစဥ္၏
ပံုစံကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ
ထားသည္။
Multitranche ေငြေၾကးပံ႔ပုိးမႈ
အစီအစဥ္၊ CAREC
သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး
စၾကၤ ံ၊ တရုတ္ျပည္သူ႔
သမၼတႏုိင္ငံ။ ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ပုိမုိ
ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္
ရပ္ရြာလူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားထံမွ
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား
စုေဆာင္းရာတြင္ နက္ရႈိင္းစြာ
ေဆာင္ရြက္ေသာ
အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စု
လူမႈစီးပြား စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္
တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ
အသံုးျပဳသည္။

ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ပုုဂၢလိက က႑ရွိ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားသည္
ေယဘုယ် အားျဖင့္ (၁) အေျခခံအေဆာက္အအံု (၂) ေငြအရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး
(ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၾကားခံမ်ား (FI) ျဖစ္ေသာဘဏ္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

၃၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြမ်ားစသည္္) တို႔တြင္ အာ႐ုံ စူးစိုက္သည္။ ပုဂၢလိက က႑ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မတူညီေသာ
ေခ်းေငြအတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတြင္လည္း အထူးသျဖင့္
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားပါဝင္သည္။
FI ေဖာက္သည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ FI မ်ား
ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္ပါဝင္သည္။
ေအာက္ပါတို႔သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားတြင္သာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
ပုုဂၢလိကက႑ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ADB ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳမီ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ADB ၏ အခန္းက႑သည္ ႀကိဳတင္အားထုတ္
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေလ႔အထေကာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
အၾကံေပးျခင္းတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္သည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္သေဘာတူညီမႈမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
ေနရာမ်ားတြင္မူ ADB သည္ စီမံကိန္း သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း အယူအဆ ဖန္တီးမႈ အဆင့္မ်ားတြင္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ပါဝင္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ
လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) သည္
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းတြင္ အသံုးဝင္ေသာ အေလ႔အထေကာင္း
လက္စြဲတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကက႑ စီမံကိန္းမ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
ေနာက္ထပ္ လက္စြဲတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။၂၇

အဆင့္ ၁။ အယူအဆျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
အယူအဆ ျပန္လည္ဆန္းစစ္စဥ္အတြင္းADB စီမံကိန္းအဖြဲ႔သည္ စီမံကိန္းပံုစံ၏ ပဏာမ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူၿပီး အဆိုျပဳထားေသာလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသည္ ADB မူဝါဒမ်ား၊
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို လိုက္နာျခင္းရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။ ယင္းကို ေယဘုယ်
စည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျခင္းမျပဳမီ ေဆာင္ရြက္သည္။
ADB သည္ ေဖာက္သည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ယင္းအဖြဲ႔သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ေကာ္မတီအတည္ျပဳရန္အတြက္ အယူအဆ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းစာတမ္းကို ျပင္ဆင္သည္။
အကယ္၍ ပုဂၢလိကက႑ေဖာက္သည္မွ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ကိုေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္
လံုေလာက္လွ်င္ ၾကိဳတင္အားထုတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အၿပီးသတ္ရန္ IPSA
မူၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္လႊမ္းျခံဳျခင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည္ (နည္းလမ္း ၁ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ ကို
ၾကည့္ပါ)။

အဆင့္ ၂။ လုပ္ငန္းဆက္ဆံမႈျပန္လည္ဆန္္းစစ္ျခင္း
ပုုဂၢလိကက႑ ေဖာက္သည္သည္ ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခ ေလ႔လာမႈမ်ား၊ ဆက္စပ္ေသာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို စတင္ၿပီး သို႔မဟုုတ္ အဆံုးသတ္ၿပီး
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ဤအဆင့္တြင္ ADB သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အႏၱရာယ္မ်ား အပါအဝင္ အဓိက လုပ္ငန္း ဆက္ဆံမႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၃၇

ၿပီးျပည့္စံုေသာ ႀကိဳတင္ အားထုုတ္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ကို လုုပ္ေဆာင္သည္။ စီမံကိန္း
ပံုစံေရးဆြဲစဥ္ အတြင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္။ မေက်နပ္မႈမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေသာ ယႏၱရားမ်ား အပါအဝင္ ထပ္မံပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္
စီစဥ္ထားသည္မ်ားကုိ စစ္ေဆးသည္။ ေဖာက္သည္သည္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္အားထုုတ္
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကုန္က်ခံသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။ ႀကိဳတင္ အားထုုတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္
ကာလအတြင္း ထိခိုက္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္
စီမံကိန္းပံုစံ၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔ကုိ အေသအခ်ာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းရန္
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ADB စီမံကိန္းအဖြဲ႔ ပါဝင္သည္။

အဆင့္ ၃။ အဆံုးသတ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
စီမံကိန္းအဖြဲ႔သည္ RRP မူၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးသားၿပီး ဌာနမ်ားၾကား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အတြက္
ျဖန္႔ေဝသည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ RRP တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း က႑တစ္ခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ SPRSS တစ္ခု ပါဝင္သည္ (နည္းလမ္း ၄။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၇) ။

အဆင့္ ၄။ ဘုတ္အဖြဲ႔အတည္ျပဳျခင္း
RRP အရ ADB အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းသည္ စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အနာဂါတ္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္
အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္စဥ္ အတြင္း မေက်နပ္မႈမ်ားေျဖရွင္းသည့္စနစ္ အပါအဝင္ ပုုဂၢလိကက႑
ေဖာက္သည္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆင့္ ၅။ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း
ေခ်းငွားသူႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္ တရားဝင္ သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး စီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ပါဝင္သည္။

အဆင့္ ၆။ ေခ်းေငြေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ပုုဂၢလိကက႑ ေဖာက္သည္သည္ ယင္းတို႔၏ သံုးလတႀကိမ္ သို႕မဟုုတ္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုိး၍ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံသည္။
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ အတြင္း ေဒသတြင္းမွ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ လက္ခံရရွိသူ၊ ေဖာက္သည္မ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္
ဆက္ဆံေရးေကာင္းသည္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ တိုးျမွင့္၍ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေစသည္။

၃၈

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္သိမႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း အေနျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေလ့ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္ ။

Tangguh သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ အရည္ စီမံကိန္း၊ အင္ဒိုနီးရွား (ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စပ္တူလုပ္ေဆာင္မႈ၊အနက္၊ ျမင့္)
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း အေနျဖင့္
BP Berau Limited သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ ထုုတ္ေဖာ္ျခင္း
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ
အဆင့္မ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္မီဒီယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းပါဝင္သည္။ Jakarta ႏွင့္ Papua ရွိ
စိတ္ဝင္စားေသာ အုုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား၊ေဒသတြင္း ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ေဒသႏၱရအစိုးရ၊
ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသႏၱရ တကၠသိုလ္မ်ား ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား
အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူအုပ္စုမ်ားသို႕ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ထိခုိက္ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပါဝင္သည္။ စီမံကိန္းစတင္စဥ္မွစ၍ ေနာက္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ျပည္သူ ၁၆၂၂ဦး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၁၆ဝဝ ေက်ာ္
ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာမ်ား၊ ပံုစံ၊ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား
အတြက္ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရာတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းခံရေသာေက်းရြာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္
ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေက်းရြာသားမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ခန္႕မွန္းေျခ
အဖြဲ႔ဝင္ ၂ဝ ဦးခန္႕စီျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီကို ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ မဟုုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အစရွိသည္တို႔တြင္
ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးခဲ့သည္။ ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း လုုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း BP သည္ ထိခိုက္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ားကို အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သမဝါယမအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပံ႔ပုိးခဲ့သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ သိပၸံနည္းက် စုိက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား
အတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အမ်ားအားျဖင့္
ေဒသႏၱရ တကၠသိုလ္မ်ားကုိ ရယူအသံုးျပဳသည္။ Tanah Merah Baru ရွိ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရေပးေဝမႈလုပ္ငန္း
လည္ပတ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို လႊဲေျပာင္းယူရန္ ႏွင့္ BP ႏွင့္ Kabupaten အစိုးရ (သို႕မဟုုတ္ ျပည္နယ္
အဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ နိမ္႔ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဆင့္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ regency) မွ ရန္ပံုေငြမ်ားကို
စီမံခန္႔ခြဲရန္ Mayri Cooperatives ကုိ ကူညီေပးသည္။
စုစည္းထားေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း အေနျဖင့္ စီမံကိန္းသည္ Papua ၏
ငွက္ဦးေခါင္းပိုင္းေဒသ ရွိ CSO မ်ားကိုလည္း ယင္းတို႔၏ နယ္ပယ္အတြင္းမွ လူမ်ားကို ကုုိယ္စားျပဳရန္ႏွင့္
ယင္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေထာက္ပံ့သည္။ adat အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၾကံ႕ခိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္
အစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း ပံုစံေရးဆြဲထားသည္။ Tangguh စီမံကိန္းက ျဖစ္ေစသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ေသခ်ာစြာ တုုံ႕ျပန္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ adat စနစ္မ်ား ၏ သမုိင္းဝင္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားကုိ စုစည္းရန္၊ Papua အထူး ကုိယ္ပုိင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း adat ၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္
လုပ္ေဆာင္သည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၃၉

*Adat အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို တန္ဖိုးရွိေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္
ႏွင့္ အေနအထားကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဘဝ၏ အေရးႀကီးေသာ ရႈေထာင့္မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား
ႏွင့္ အယူဝါဒ၏ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
အကုိးအကား။ BP Berau Limited၊ ၂ဝဝ၆၊ INO: Tangguh LNG စီမံကိန္း- အက်ဥ္းခ်ဳပ္ EIA ၊ ေျမယာရယူျခင္း
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္၊ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ GHD ။ ၂ဝ၁ဝ၊ Tangguh
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရည္ စီမံကိန္း- လိုက္နာမႈေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အစီရင္ခံစာ။ www.adb.org/projects/project.
asp?id=38919 တြင္ ရရွိႏိုင္သည္။

စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္နည္းလမ္းမ်ား
သက္ေသ အေထာက္အထား အေျချပဳသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းသည္ စီမံကိန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈတို႔ကို
တိုးတက္ေစသည္။ မ်ားျပားေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ADB ႏွင့္ လက္ခံရရွိသူ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ ေဖာက္သည္တို႔၏ လုုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား
အတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ ဤက႑သည္ ADB စီမံကိန္း စက္ဝန္း ပတ္လည္တြင္ ကုိက္ညီေအာင္
စီမံထားသည့္ နည္းလမ္း ၇ ခုုကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အထူးသျဖင့္ နည္းလမ္း ၁၊
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းတို႕သည္ မူဝါဒမ်ား၊
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ အလြန္ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိသည္။

နည္းလမ္း (၁) စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ မူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ စိတ္ပါဝင္စားေသာအဖြဲ႕မ်ားထံမွ အျမင္မ်ား
အေသအခ်ာ ပါဝင္ေစသည္။ ယင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားထံမွ တညီတၫြတ္သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈရရွိရန္၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတြင္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ကူညီသည္။
နိဒါန္း
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားသည္ ရည္ၫႊန္းသည့္ ADB သို႔မဟုုတ္ လက္ခံရရွိသူ ႏွင့္/သို႔မဟုုတ္
ေဖာက္သည္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုုပ္စုမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္၏ သက္ေရာက္မႈ ခံရႏိုင္သည္၊ ရလဒ္ကုိ သိသိသာသာ
လႊမ္းမိုးႏုိင္သည္၊ သို႕မဟုုတ္ ရလဒ္ကို ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါသည္။
မူဝါဒ၊ ဗ်ဴဟာ သို႔မဟုုတ္ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ တစ္ခု (CPS မွ လမ္းၫႊန္ထားသည့္) ကို ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ လည္းေကာင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ
ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းသည္
•
ေဖာ္ျပထားသည့္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ မည္သူ၏အက်ိဳးစီးပြားရွိသည္ကို ၫႊန္ျပသည္။
• စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အုုပ္စုအလိုက္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သည္။
(သိျမင္နားလည္မႈမ်ား၊ စြမ္းရည္၊ အရင္းအျမစ္မ်ား)
•
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ အသံုးခ်သည္။
•
အဓိကကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တညီတညြတ္သေဘာတူညီမႈရရွိ၊ ပိုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ကို တိုးျမွင့္ၿပီး ထိေရာ
က္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ျခင္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
ပိုမိုပါဝင္ေစသည္။
•
Downstream ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အဆင့္သတ္မွတ္သည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အက်ိဳး
စီးပြားမ်ားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ထပ္တူေသာ နယ္ပယ္မ်ားရွိၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္သည္။
သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ ထည့္သြင္းမႈမ်ားကို ရယူၿပီး အားလံုး ပါဝင္ေသာ
မူဝါဒ၊ အစီအစဥ္၊ သို႔မဟုုတ္ စီမံကိန္း ဖန္တီးမႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူသည္။ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္သည္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝေသာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အနက္ ဖြင့္ဆိုသည္
(ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္က႑၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၁
ကို ၾကည့္ပါ) (အကုိးအကား၈)။
၄၀

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၄၁

ေနာက္ဆံုးတြင္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏
အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေစသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ အတြင္း
အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ယင္းတို႔၏ဘဝမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ အဓိက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္
ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ မည္သို႔အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ပါသနည္း။
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကို ေခ်းေငြမ်ား၊
အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း
အမ်ားစုကိုထူေထာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ လုပ္ကုိင္သည္။ (အကုိးအကား၂၃) ။ ယင္းသည္
ADB စီမံကိန္း ပံုစံတြင္ မည္သို႔ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္သည္ကို နည္းလမ္း ၂။ DMF တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းက ရွင္းျပသည္။
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းသည္ စီမံကိန္း စက္ဝန္း တေလွ်ာက္
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ သက္ဝင္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ နည္းလမ္း ၄ ႏွင့္ ၅ သည္
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္စဥ္၊ ေစာင့္ၾကည့္စဥ္ႏွင့္ အကဲျဖတ္စဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခ
င္းအသြင္သ႑ာန္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု
ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဗ်ဴဟာတို႔ကို ေလ႔လာသည္။ (စာမ်က္ႏွာ
၆၇ ႏွင့္ ၇၇ ကုိ ၾကည့္ပါ)
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္မည္သည့္ မူဝါဒ
သို႔မဟုုတ္ ဗ်ဴဟာကိုမဆို ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္လည္း အလြန္အေရးပါသည္။ ျပင္ပမွ
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ အတိအက် လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ သေဘာသဘာဝတို႔သည္ စာတမ္း၏
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တို႔ အေပၚတြင္ မူတည္သည္ (အကုိးအကား၁၃)။ Tab ၂ - ADB ၏ မူဝါဒမ်ား၊
ဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ။

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

•

မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ လုုပ္ကိုင္ပါ။ မိမိ၏ တြဲဘက္မ်ား (ADB ဝန္ထမ္း၊ ဌာေန႐ုံး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမွ အရာရွိမ်ား၊
ပုုဂၢလိကက႑ ေဖာက္သည္မ်ား) သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အေလးအနက္ထားေၾကာင္း

•

ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုုပ္ပါ။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ ယင္းသည္ အဓိက စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္
တည္ေဆာက္ျခင္းကို ကူညီလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ ကြဲျပားမႈ ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုုပ္ပါ
(ေအာက္ပါ စစ္ေဆးရမည့္စာရင္းကို အသံုးျပဳပါ) ။ ဖယ္က်ဥ္ခံရသူမ်ား၊ လ်စ္လ်ဴရႈခံရေသာအုုပ္စုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီး ေနာက္ပိုင္း
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ေထာက္ပ့ံသူမ်ား ႏွင့္ အလားအလာ ရွိေသာ
အတိုက္အခံမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၄၂

•

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားပါ။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကို ပံုစံေရးဆြဲစဥ္အတြင္း မူဝါဒ၊
ဗ်ဴဟာ သို႕မဟုုတ္ စီမံကိန္း နယ္ပယ္တြင္ အထူးသိျမင္နားလည္မႈရွိသည့္ အတြင္း ႏွင့္ ျပင္ပ အုုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
လက္ေတြ႔မက်ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ကနဦးကတည္းက မည္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ မည္သည္ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳ မည္သည္ကို ADB သို႕မဟုုတ္ လက္ခံရရွိသူ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ ေဖာက္သည္ တစ္ဦးတည္းကသာ

•

ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ဟု ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုုပ္ပါ။
ဂရုုတစိုက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။ပံုစံ သို႕မဟုုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၏ အဓိက အဆင့္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားမွတဆင့္ စဥ္းစားပါ။ ယင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း
တို႕တြင္ အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို ပံုစံေရးဆြဲပါ။ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
(ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းအတြက္ အပါအဝင္) ရရွိႏုိင္ရန္စီစဥ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေဒသတြင္းအရင္းအျမစ္

•

မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး အျခားအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြပါ။
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ပါ။ ဘာသာစကား၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈႏွင့္ တည္ေနရာတို႕ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ အဓိကအုုပ္စုမ်ားကို ေရာက္ရွိရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ (နည္းလမ္း ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ ႏွင့္ နည္းလမ္း ၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ
၅၉ ကိုၾကည့္ပါ။)။စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားသည္ ပြင့္လင္းစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႕၏ အျမင္မ်ားကို

•

ေလးနက္စြာ ရယူေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုုပ္ပါ။
က်ား/မ ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု ျပဳလုုပ္ပါ - အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွင့္ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး
အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ ယင္းကုိ သီးျခားစီ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ မိသားစုုႏွင့္ အလုုပ္အတြက္ အခ်ိန္ေပးရမႈမ်ားသည္
ေဆြးေႏြးသင့္သည့္ အခ်ိန္ကိုဆံုးျဖတ္သည္။ ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ

•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကို စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကို ေစာစီးစြာစတင္ပါ - က႑လမ္းျပေျမပံုမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္
ေရးဆြဲျခင္းအတြက္အေျဖရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းအယူအဆအဆင့္အတြင္း မူဝါဒမ်ားအတြက္ ပထမဆံုး မူၾကမ္း တစ္ခု
မေရးမီတြင္ စတင္ပါ။ တည္ရွိၿပီးသား လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ပါ ဥပမာ။ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ဆင္းရဲ

•

ႏြမ္းပါးမႈေလ်ွာ့ခ်ျခင္းဗ်ဴဟာစာတမ္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အျမင့္ဆံုးျပဳလုုပ္ပါ။ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူၾကမ္း ပါဝင္မႈမ်ားကို
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ကို ျဖန္႕ျဖဴးရာတြင္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ လက္လွမ္းမမွီသူမ်ား သို႕မဟုုတ္
အဂၤလိပ္စာ ဗဟုုသုတ မရွိသူမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ႏွင့္ အျခား လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ
(ဥပမာ။ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ေပးသည့္ပြဲမ်ား)

•

တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ စနစ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုုပ္ပါ။
ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ၿပီးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားေနပါေစ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ရိုးသားမႈကို
ထိန္းသိမ္းရန္ ထည့္သြင္းမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႕က်င့္သံုးသည္၊ မက်င့္သံုးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္
ထုိသို႔ျပဳရသည္ဆိုသည္ကို တုုန္႕ျပန္မႈေပးပါ။ ထို႕ေနာက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တစ္ခုကို
ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါ။ ေဒသဘာသာစကားအျဖစ္သို႔ျပန္ဆိုၿပီး ေနာက္ဆံုး
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရယူႏုိင္ေစရန္ျပဳလုုပ္ပါ။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေနမ်ား ႏွင့္
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ဖမ္းစားႏိုင္ရန္ မူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ သို႕မဟုုတ္ စီမံကိန္း၏သက္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
လုုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပဳလုုပ္ပါ (နည္းလမ္း ၄ ႏွင့္ ၅ ကိုၾကည့္ပါ) ။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၄၃

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ စစ္ေဆးရမည့္စာရင္းတစ္ခုျဖင့္ စတင္ပါ။
အဓိက အုုပ္စုသံုးခုုမွာ အစိုးရ၊ ပုုဂၢလိကက႑ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈဖြဲ႕အစည္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ယင္းတို႕တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အုုပ္စုခြဲမ်ားစြာ ရွိသည္။ ADB သည္ အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရကို ေခ်းငွားေပးေလ့
ရွိေသာ္လည္း ပုုဂၢလိကက႑ ေဖာက္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ လက္ခံရရွိသူ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္
ေဖာက္သည္သည္ အျခားအုုပ္စုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ အလြန္ အေရးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားတြင္
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္ (ႏိုင္ငံေတာ္၊ အလယ္အလတ္ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ား)။၂၈

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း
•

•

အမ်ားျပည္သူမ်ား - တိုက္ရုိက္ သို႕မဟုုတ္ သြယ္ဝိုက္ သက္ေရာက္ခံရေသာ လူအုပ္စုမ်ား ႏွင့္
အုုပ္စုခြဲမ်ား (ဥပမာ။ လူငယ္မ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အုုပ္စုမ်ား) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုု အုုပ္စုမ်ား (ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံရေသာနယ္မ်ားရွိ တုုိင္းရင္းသား
လူနည္းစုုအုပ္စုမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈခံရသည္) ။
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ႏုိင္ငံအဆင့္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ NGOမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ အလုုပ္သမားသမဂၢမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သုုေတသန
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။

အစိုးရ
•
•

•

အစိုးရ - ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား အစရွိသည္
ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား - ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(ဥပမာ။ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား)
ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ။ ကမာၻ႕ဘဏ္) ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပါဝင္သည့္ အစိုးရ အလွဴရွင္မ်ား (ဥပမာ။ USAID)
အစရွိသည္

ပုဂၢလိကက႑
•
•

ပုုဂၢလိကက႑ - ပုုဂၢလိက ကုုမၸဏီမ်ား၊ ပုုဂၢလိက က႑ရွိ အုုပ္စုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္
လႊြမ္းျခံဳေသာ အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အသင္းခ်ဳပ္မ်ား
ကနဦးစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား စာရင္းကို ထုုတ္ျပန္ပါ။ေနာက္ထပ္ ေပါင္းထည့္ျခင္းမ်ား
ျပဳရန္ မည္ကဲ့သို႕ အၾကံျပဳႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႕ကိုယ္တိုင္ကုိ
အဆုိျပဳ ထည့္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္
လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ရယူပါ။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားထံ ေရာက္ရွိရန္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယံုၾကည္
လက္ခံႏိုင္သည့္ လႊြမ္းျခံဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ ADB NGO Anchor သို႕မဟုုတ္ NGOC ဝန္ထမ္း
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကူညီႏိုင္သည္။
ADB ႏွင့္ အစိုးရ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ပါဝင္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အဓိက စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ား စာရင္းကို စိစစ္ေလ့လာပါ။ ဖယ္က်ဥ္ ခံရေသာ အုုပ္စုမ်ားအတြက္၊ သို႕မဟုုတ္ ပူးေပါင္း

၄၄

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပါဝင္ျခင္း မရွိသူမ်ား ပါဝင္ရန္ အတြက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို မည္သုိ႔ ေက်ာ္ျဖတ္မည္ကုိ
ဆံုးျဖတ္ပါ။ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ
ဆက္ဆံေရးရွိသူမ်ား အေပၚစူးစိုက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ လက္လွမ္းမွီမႈ အလြန္ နည္းပါးေသာ ထိခိုက္
နစ္နာေသာ အုုပ္စုမ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုုပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစရန္
ျပဳလုုပ္ပါ။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ား၊ အလြန္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ
ၾကားနာႏိုင္ရန္ အထူးေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္လိမ့္မည္။ ယင္းတို႔၏ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈကို တိုးျမွင့္ရန္
ထိေတြ႔ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အသံုးျပဳပါ (ဥပမာ။ စာတတ္ေျမာက္မႈ
မလုိအပ္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား)။ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚတြင္ အပ်က္
သေဘာေဆာင္ေသာ သို႕မဟုုတ္ ဆန္က်င္ေသာ အျမင္ရွိသူမ်ားအား ပါဝင္ ပတ္သက္ေစၿပီး အားလံုးကို
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းတြင္ အေသအခ်ာ ပါဝင္ေစရန္္ ျပဳလုုပ္ပါ။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ မဆံုးျဖတ္မီ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖပါ။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ေနာက္ဆံုး စစ္ေဆးရမည့္စာရင္း

•
•

ဌာေန႐ုံးမ်ား (ဥပမာ။ NGO anchor) ႏွင့္ အျခား အဓိကသတင္းေပးမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့ပါသလား။
သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား အားလံုးကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ၿပီး စာရင္းျပဳလုုပ္ၿပီးပါၿပီလား။

•
•
•
•
•

•

ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသူမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုုပ္စုမ်ား (အထူးသျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုး အုပ္စုမ်ား၊
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အုုပ္စုမ်ား) ။
အဓိက ေဖာက္သည္/ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ား အုုပ္စုမ်ား ။
စီမံကိန္းမွ ဆိုးက်ိဳး ခံစားရမည့္ အုုပ္စုမ်ား။
စီမံကိန္း၏ အလားအလာရွိေသာ ေထာက္ပ့ံသူမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္သူမ်ား အားလံုး။
ကြဲျပားေသာ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ အမ်ိဳးအစားမ်ား အားလံုး
(လိုအပ္လွ်င္ က်ား/မ ဆုိင္ရာ စိစစ္ေလ့လာျခင္းကို အသံုးျပဳ၍) ။

ယင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို အသံုးျပဳသူ၊ အလုုပ္အကိုင္၊ အသက္၊ ဝင္ေငြ သို႔မဟုုတ္ တိုင္းရင္းသား
အုုပ္စုမ်ား အျဖစ္ ခြဲျခားသင့္ပါသလား။

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကိုဆုံးျဖတ္ျခင္း
ေနာက္ထပ္ အဆင့္သည္ မူဝါဒ၊ အစီအစဥ္ သို႕မဟုုတ္ စီမံကိန္းတြင္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏
စိတ္ဝင္စားမႈကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျဖရွင္းရန္ ရွာေဖြေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျပႆနာမ်ား အေပၚ
ယင္းတို႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ (သို႕မဟုုတ္ ဆန္႔က်င္ရန္ / ေႏွာင့္ယွက္ရန္)
ယင္းတို႕၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စူးစမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရးေကာင္း ထူေထာင္ရန္ႏွင့္
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား
လိုအပ္သည္။ တညီတညြတ္ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တိုးျမွင့္ရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိၿပီး မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အသံုးအဝင္ဆံုး သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးလိမ့္မည္ကို အေျခအေန မ်ားစြာက ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည္။ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခံရသူမ်ား၏ သဘာဝ (ဘာသာစကား၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊
တည္ေနရာ၊ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈ)ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ဖန္တီးရာတြင္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၄၅

ရရွိႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ / အရင္းအျမစ္မ်ားတို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO ဝန္ထမ္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထု
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ နည္းျဖင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
စကားေျပာဆိုျခင္းသည္ ယင္းတို႔ထံ စာေရးျခင္းထက္ ပို၍ တန္ဖိုးရွိသည္။ နည္းလမ္းမ်ားကို တစ္ခု
ထက္ပို၍ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အရည္အေသြး ႏွင့္ အရည္အတြက္အားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ထြက္ေပၚေစသည္။ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ မတူညီေသာ ရလဒ္မ်ားကို
ထုုတ္ေပးႏိုင္သည္။ အဓိကမွာ ထိခိုက္ခံရဖြယ္ အရွိဆံုးသူမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ဖြယ္ အရွိဆံုး
သူမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ရရွိရန္ ျဖစ္သည္။
တစ္ဘက္ပါ ဇယားတြင္ အခ်ိဳ႕ အသံုးမ်ားေသာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္
ယင္းတုိ႔ကို အထူးသျဖင့္ အသံုးဝင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္းပင္ရွိ အစိုးရ အရာရွိမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္တန္းမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ မတ္လ ၂ဝ၁၁

၄၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္း

ေဖာ္ျပခ်က္

အင္တာနက္မွ တဆင့္ႏွင့္

ယင္းတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မူဝါဒ၊ ဗ်ဴဟာ သို႕မဟုုတ္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း၏

စာျဖင့္ ေရးသား ေဆြးေႏြး

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မိတ္ဆက္ရန္ အထူး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု

တိုင္ပင္ျခင္း

ပါဝင္သည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းတည္ေဆာက္ပံုသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကို
လမ္းၫႊန္ရန္ မူၾကမ္းစာတမ္းတစ္ခု၊ က်ယ္ျပန္႕ေသာေခါင္းစဥ္မ်ား သို႕မဟုုတ္ ဖြင့္ေပးထားေသာ
ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အပိတ္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းပံုစံတစ္ခုကိုလည္း
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။အမ်ားျပည္သူမွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားၾကားတြင္
ေဆြးေႏြးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အင္တာနက္မွတဆင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကိုပြင့္လင္းစြာ ျပဳလုပ္ႏုိ္င္ေစေသာ္လည္း
စာတတ္ေျမာက္ၿပီး အင္တာနက္အသံုးျပဳႏုိင္သူမ်ားထံသို႕သာ ေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္
ဆိုးက်ိဳးခံစားရဆံုးသူမ်ားထံ မေရာက္ေပ။ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ တုံ႕ျပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း
သို႕မဟုုတ္ အီးေမးလ္း ေပးပို႔ျခင္းသည္လည္း အသံုးမ်ားသည္။

အမ်ားျပည္သူ

အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ပြင့္လင္းၿပီးလက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ျခင္း

အစည္းအေဝးမ်ား

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕သည္ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို (လူ႕အဖြဲ႔အစည္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ၊
အမ်ိဳးသား အဆင့္ အစရွိသျဖင့္) ျဖစ္ေပၚသည္။ ယင္းတို႔ကုိ အျပည့္အဝရယူအသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္
ျပဳလုပ္ပါ။ စိတ္ပါဝင္စားေသာပုုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာအသိေပးမႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္ျပဳလုုပ္ပါ။
အစည္းအေဝးအရြယ္အစားသည္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို သက္ေရာက္မႈွရွိသည္။
လူ ၂ဝ ေအာက္ အုုပ္စုမ်ားတြင္ လူတိုင္းေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။ လွ်ပ္တျပက္
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ။ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊
ပံုကားခ်ပ္မ်ား) သည္ အျမင္အားလံုးကို ရယူႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးသည္။

အလုုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ

အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားေပးခ်က္မ်ားကို ရရွိႏုိင္ရန္
အုပ္စုတစ္ခုကုိ စုစည္းျခင္း ပါဝင္သည္။မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေဆြးေႏြးသည့္ပံုစံသည္ အၾကံဥာဏ္မ်ား
ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္စမ္းသပ္ျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုတည္းထက္
အတြဲလိုက္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရလဒ္ကိုရေစသည္။ မတူညီေသာ အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ
အမ်ိဳးအစားမ်ား (ဥပမာ။ လြတ္လပ္ေသာနယ္ပယ္၊ ေရးသားသည့္ပြဲမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား) ကို လုုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ။ ေထာက္ကူျခင္းသည္
အေရးႀကီးသည္။ အုုပ္စုစည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွင္းလင္းရန္၊ အျမင္မ်ားကိုအေလးအနက္ထားရယူရန္ႏွင့္
မည္သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူကမွ လႊမ္းမိုးျခင္းမရွိေစရန္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ၾကားေနသူတစ္ဦးက
ကူညီႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူလုိပါက ဤလမ္းၫႊန္ႏွင့္
နည္းလမ္း ၃ - ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္မႈရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား စာရင္းကို ၾကည့္ပါ။

သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္သည့္

ေသးငယ္၍တစ္သားတည္းျဖစ္ေသာအုုပ္စုတစ္ခုျဖင့္ အရည္အေသြးဦးစားေပး

အုုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (FGD) တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပံုစံက်ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ပါဝင္္သူ၅-၁၂ ေယာက္ အျပင္
ကၽြမ္းက်င္ေသာေထာက္ကူသူ၁-၂ ေယာက္) ။ လြတ္လပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏
သေဘာထားမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အထူး ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို
စူးစမ္းသည္။အဆံုးသတ္တြင္ အျမင္မ်ားစြာကုိ ေပါင္းစပ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေရာအေႏွာအခ်ိဳးအစား
သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚမူတည္သည္။ သုိ႔ေသာ္အေရအတြက္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁၅ ေယာက္ႏွင့္ ၁၅
ေယာက္ေအာက္တြင္ ကန္႕သတ္ထားသည္။ (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၄၇

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္း

ေဖာ္ျပခ်က္

သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္သည့္

ပံုစံတက် အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ မရွိေသးေသာ ရပ္ရြာလူထု အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ FGD မ်ားတြင္

အုုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (FGD) မိမိတုိ႔ ေျပာလုိသည္မ်ား ေျပာရျခင္းကို ပို၍ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိႏုိင္သည္ (ဥပမာ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ား၊ သို႕မဟုုတ္ ခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာ လူတန္းစားမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား သို႕မဟုုတ္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား) ။
နက္ရႈိင္းစြာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား(ဥပမာ။ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အဓိက သတင္းေပးမ်ား၊ သို႔မဟုုတ္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား) ႏွင့္ဖုန္းျဖင့္ သို႔မဟုုတ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
အရည္အေသြးဦးစားေပး အင္တာဗ်ဴး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အျမင္ကို
နားလည္ေစႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔ကို အေျခအေနေပၚမူတည္၍ တည္ေဆာက္ပံုက် (ပံုစံတက်ႏွင့္
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းလမ္းၫႊန္တစ္ခုကို ေသခ်ာစြာ လိုက္နာၿပီး)၊
တည္ေဆာက္ပံုတစ္ဝက္ (ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းလမ္းၫႊန္တစ္ခု၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
အသံုးျပဳထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားကို အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား
ေျပာႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳၿပီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စကားေျပာဆိုႏုိင္ေသာ) သို႕မဟုုတ္ တည္ေဆာက္ပံု
မရွိဘဲ (ေယဘုုယ်ေမးခြန္းမ်ား သို႕မဟုုတ္ ေခါင္းစဥ္ အခ်ိဳ႕အနီးတြင္စုစည္းထားေသာ္လည္း
အလြတ္သေဘာ ဖြင့္ေပးထားေသာ) ျပဳလုုပ္ႏိုင္သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားသည္ ႏိႈင္းယွဥ္၍
ျခံဳငံုသံုးသပ္ႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္သည္။တည္ေဆာက္ပံု သိပ္မက်ေသာ
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားသည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို နက္ရႈိင္းစြာ စူးစမ္းႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျပာၾကားႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားဗဟုုသုတမ်ား
ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဓိကသတင္းေပးမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားသည္ အထူးအသံုးဝင္သည္။

စစ္တမ္း

စစ္တမ္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားေပၚတြင္ တိက်ေသာ တံု႕ျပန္မႈမ်ားကိုေပးသည္။
ယင္းတို႕သည္ မည္သူက အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားသည္ကိုျပသၿပီး အေရအတြက္ ဦးစားေပး
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးသည္။ ယင္းတို႕သည္ မတူညီေသာအျမင္မ်ား၏ အေလးသာမႈမ်ားကို
ညႊြန္ျပသည္။ စစ္တမ္းမ်ားကို စာပို႔ျခင္း၊ အြန္လိုင္း သို႕မဟုုတ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ပါ။

အကုိးအကား။ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းအစိုးရ ၊ ၂၀၀၈။ သေဘာတူညီခ်က္၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း အေလ႔အထေကာင္းမ်ား
သေဘာတူညီခ်က္၊ လန္ဒန္၊ ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ၂၀၀၇။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အရင္းအျမစ္စာအုပ္၊ ေရးသား ျပင္ဆင္ဆဲ
စာတမ္း၊ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းအတြက္ တစ္ဘက္ပါ ရိုးရွင္းေသာ ပံုစံကို အသံုးျပဳျခင္းသည္
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ဖမ္းယူႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္မ်ားသည္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို စူးစမ္းရာတြင္ လမ္းၫႊန္ေပးသည္။ ယင္းသည္ အေထာက္အကူ
ျပဳထားေသာ အလုုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခု သို႕မဟုုတ္ အၾကံဥာဏ္ထုတ္သည့္ အစည္းအေဝးတုိ႔ႏွင့္ အထူးသျဖင့္
ကိုက္ညီေသာ္လည္း အျခားနည္လမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အသံုးျပဳရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။၂၉

၄၈

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းအဓိကအဆင့္မ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းနမူနာပံုစံ
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အဆင့္ ၁ - ကနဦးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပႆနာမ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဦးတည္ခ်က္နယ္ပယ္ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ က႑၊ ႏွင့္
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားကို အတည္ျပဳပါ။
အဆင့္ ၂ - စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား ဇယား အလြတ္တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ပါ။
အဆင့္ ၃ -စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားအားလံုးကို ကဒ္ျပားမ်ားတြင္ စာရင္းျပဳလုုပ္ၿပီး ယင္းတို႕ကို စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ (ဥပမာ ။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ပုုဂၢလိကက႑၊ အလွဴရွင္ ေအဂ်င္စီမ်ား
ႏွင့္ အစိုးရ)အုပ္စုခြဲပါ။ အုုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီကို သီးျခား တန္း တစ္ခုစီတြင္ ေနရာခ်ပါ (တိုင္ ၁) ။
အဆင့္ ၄ - ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျပႆနာကို ကိုးကားျခင္းျဖင့္ အုုပ္စု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ
- ယင္းတို႕ မည္ကဲ့သို႕ ႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္၊ ယင္းတို႕၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႕ အက်ိဳးေက်းဇူး သို႕မဟုုတ္ ဆိုးက်ိဳး ခံစားရႏိုင္ေျခ
အလားအလာ။ အုုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ယင္း၏ စိတ္အဝင္စားဆံုးကို ထင္ဟပ္သည့္ ကဒ္ျပားတစ္ျပားကို
ျဖည့္ရမည္ (တိုင္ ၂) ။
အဆင့္ ၅ - အုုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ျပႆနာကို မည္သို႔ ရႈျမင္သည္ကို ရွင္းလင္းပါ (တိုင္ ၃) ။
အုုပ္စုတစ္ခုစီကို ကဒ္တစ္ကဒ္ေပးၿပီး ရႈျမင္သည့္ျပႆနာကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ အေျဖမ်ား၏
ဆုိလုိရင္းမ်ားမဟုုတ္ဘဲ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုပါ
ဥပမာ။ ။ လမ္းမ်ားကို ညံ့ဖ်င္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားသည္ (မွန္) ၊ လမ္းထိန္းသိမ္းမႈစနစ္မရွိ (မွား) ။
အဆင့္ ၆ - ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျပႆနာကုိ ပံ႔ပုိးရန္ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္အုပ္စုတစ္ခုမွ စုေဆာင္းႏုိင္ေသာ
စြမ္းရည္မ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ မဆိုင္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ပံုစံတက်အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာႏွင့္
ဘ႑ာေရးႏွင့္ မဆိုင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရွိေသာ္လည္း လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိသည္။
ယင္းတြင္ လုုပ္အား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ လႊမ္းမိုးႏုိင္မႈ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မဲမ်ား၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ား ႏွင့္
ျပည္သူ႔ဖိအား တို႕ပါဝင္ႏိုင္သည္ (တိုင္ ၄) ။
အဆင့္ ၇- သီးျခားတာဝန္တစ္ခုအတြက္စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားတြင္ရွိေသာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ သို႕မဟုုတ္
တရားဝင္အာဏာမ်ားကို စာရင္းျပဳစုုပါ။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းေသာအုုပ္စုမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား ႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကဲ့သို႕ေသာ လူတန္းစား အုုပ္စုမ်ားတြင္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မရွိေပ (တိုင္ ၅) ။
အဆင့္ ၈ - အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ အဆိုျပဳထားၿပီးမူဝါဒ သို႕မဟုုတ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆက္လက္က်င္းပႏိုင္သည္ သို႕မဟုုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၄၉

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ဥပမာမ်ား
ေအာက္ပါဇယားသည္ လုုပ္ေဆာင္ေနဆဲ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ Dhaka သန္႕ရွင္းေသာေလာင္စာစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မည္ကဲ့သို႕
အေရးပါသည္ကို ျပသသည္။
Dhaka ရွိ ညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း

•

ေနာက္ခံ - Dhaka ရွိ “အငွားယာဥ္ငယ္” မ်ားသည္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္းတြင္
လြယ္ကူသက္သာၿပီး ေစ်းခ်ိဳေသာ္လည္း ဆုိးရြားေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး

•

ညစ္ညမ္းမႈ၏ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။
အဓိက စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား - ယင္းတို႕တြင္ အငွားယာဥ္ငယ္ ခရီးသည္မ်ား၊ အငွားယာဥ္ငယ္
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ ေလာင္စာဆီဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOမ်ား) ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္

•

ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား ပါဝင္သည္။
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား -ပထမဦးစြာ ျပႆနာကို နားလည္ေအာင္ျပဳလုုပ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္၊ တတ္ႏိုင္စြမ္း၊
စီမံကိန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို
စူးစမ္းပါ။ ဒုုတိယအားျဖင့္ လက္ရွိအငွားယာဥ္ငယ္မ်ားကို သန္႕ရွင္းေသာယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးျခင္း အတြက္

•

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ အဓိက ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရယူပါ။
နည္းစနစ္ - အဓိက စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္၊ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို
ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ထုုတ္လုပ္သူမ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္
ေလ့လာေရးခရီးတစ္ခု စီစဥ္ပါ။ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ထိေတြ႔ၿပီး ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊
မိသားစုုမ်ား အစရွိသည္တို႕အလိုက် ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကိုျပဳလုုပ္ပါ (ညစ္ညမ္းမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္ရန္ အငွားယာဥ္ငယ္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို
ေဆြးေႏြးပါ) ။ ေလ်ာ့က်သြားေသာ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးအပါအဝင္
ဖိအားျမင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ကိုအသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ

•

အသိပညာေပး စည္း႐ုံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ျပဳလုုပ္ပါ။
ရလဒ္ -စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမွတဆင့္ ေန႕ခ်င္းညခ်င္း
အသံုးျပဳျခင္းရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိသည္။

အကုိးအကား - ADB၊ ၂ဝဝ၁၊ Dhaka သန္႕စင္ေသာ ေလာင္စာ စီမံကိန္းအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႕ ေခ်းေငြ၊ မနီလာ။

၅၀

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူအုပ္စု

စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူ၏

ျပႆနာကုိ ရႈျမင္ပံု

အရင္းအျမစ္မ်ား

လုပ္ပုိင္ခြင့္

စိတ္ဝင္စားမႈ
အစုိးရ

ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ADB ေခ်းေငြ

ျပည္ပမွ တင္သင
ြ း္ ေသာ

ADB ေခ်းေငြ (ေဒၚလာ

အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ကုိ

လက္ခံရယူသူ၊

ေလာင္စာရည္ အေပၚ

သန္း၈၀)

စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္

ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္

ကုနက
္ ် စရိတ္ မ်ားျပားစြာ

တာဝန္ရွိသူ

မွခ
ီ ေ
ို နရမႈ၊ 2-stroke

ကြပ္ကဲရန္

အင္ဂ်င္မ်ားေၾကာင့္
ေလ အရည္အေသြး
ညံဖ
႔ ်င္းျခင္း၊ က်န္မာေရး
ထိခက
ုိ ျ္ ခင္း
စြမ္းအင္ႏွင့္ တြင္းထြက္

ႏုိင္ငံေတာ္

ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ

စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

စြမ္းအင္ က႑တြင္

အရင္းအျမစ္မ်ား

ေရနံကုမၸဏီကုိ

ေလာင္စာရည္

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္

အစုိးရ၏

ဝန္ႀကီးဌာန

ပုိင္ဆိုင္ၿပီး

အေပၚ ကုန္က်စရိတ္

ဝန္ထမ္း

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

ႀကီးၾကပ္သည္။

မ်ားျပားစြာ မွီခုိ ေနရမႈ၊

စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္

ျပည္တြင္း ထြက္

ကြပ္ကဲရန္

သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ကို
ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္။
ဆက္သြယ္ေရး

ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူ

ၿမိဳ႕တြငး္ သယ္ယူ

ဝန္ႀကီးဌာန

သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာန

ပုိ႔ေဆာင္ေရး အတြက္

ပုေ
႔ိ ဆာင္ေရး အတြက္

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း

က႑တြင္ အစုိးရ၏

တာဝန္ရွိသည္။

တာဝန္ ရွသ
ိ ည္။ အငွား

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

ယာဥ္ငယ္မ်ားရွိ 2-stroke

စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္

အင္ဂ်င္မ်ားသည္

ကြပ္ကဲရန္

ေလထု ညစ္ညမ္းမႈကို
ျဖစ္ေစေသာ္လည္း
ေစ်းခ်ိဳၿပီး လြယက
္ ူ
သက္သာေသာ သယ္ယူ
ပုေ
႔ိ ဆာင္နည္း တစ္ခု
ျဖစ္သည္။
ေလာင္စာဆီ ကုမၸဏီ

တာဝန္ယူ

4-stroke အင္ဂ်င္မ်ား

အေမရိကန္ ေဒၚလာ

ကုမၸဏီသည္ ဖိအားျမင့္

လုပ္ေဆာင္ေသာ ဌာန၊

အသံုးျပဳမႈ အပါအဝင္

သန္း ၈၀ ႏွင့္

သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ကုိ

ADB ေခ်းေငြကို ထပ္မံ

ျပည္တြင္း ေလာင္စာဆီ

ဝန္ထမ္းမ်ား

ကုိင္တြယ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္

ထုတ္ေခ်းရာတြင္

အတြက္ အေျခခံ

ေရနံကုမၸဏီက

လက္ခံ ရရွိသူ

အေဆာက္

ပုိင္ဆုိင္သည္။

အအံုမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
နည္းပါး ေနသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၅၁

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူအုပ္စု

စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူ၏

ျပႆနာကုိ ရႈျမင္ပံု

အရင္းအျမစ္မ်ား

လုပ္ပုိင္ခြင့္

စိတ္ဝင္စားမႈ
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

အငွား ယာဥ္ေမာင္းမ်ား

2-stroke အင္ဂ်င္ျဖင့္

2-stroke အင္ဂ်င္

အသင္းဝင္ေၾကး၊

အငွား

အသင္း

ေမာင္းႏွင္ေသာ

အသံးု ျပဳမႈကို

ယာဥ္ေမာင္းမ်ား

ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏

အငွားယာဥ္မ်ား

ပိတပ
္ င္ျခင္းသည္

အက်ိဳးစီးပြားကုိ

သံုးစြဲမႈကုိ ပိတ္ပင္ရန္

အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏

ကိုယ္စားျပဳသည္။

စီမံကိန္းက

အသက္ေမြး

ရည္ရြယ္သည္။

ဝမ္းေက်ာင္းမႈကို
ပ်က္စးီ ေစသည္။
ေရွ႕ဆက္
လုပေ
္ ဆာင္မည္ ဆုပ
ိ ါက
4-stroke အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္
လဲလယ
ွ ရ
္ န္
ေထာက္ပမ
႔ံ မ
ႈ ်ားကုိ
အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား
လုအ
ိ ပ္လမ
ိ မ
႔္ ည္။

အငွားယာဥ္

စီမံကိန္းသည္ အလြန္

2-stroke အင္ဂ်င္

အမ်ား ျပည္သူထံမွ

မိမိတုိ႔

အသံုးျပဳသူမ်ား

အေရးပါေသာ

အသံုးျပဳမႈကုိ

ဖိအား

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ

သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး

ပိတ္ပင္ျခင္းသည္

ဝန္ေဆာင္မႈကုိ

ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူ

ပိတ္ပင္ရန္

ပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ

စီစဥ္သည္။

ပ်က္စီးေစလိမ္႔မည္။

Greenpeace In-

ပတ္ဝန္းက်င္

2-stroke

အလႈေငြမ်ား /

သဘာဝ

ternational (အစုိးရ

ညစ္ညမ္းမႈကုိ

အင္ဂ်င္မ်ားသည္

အေထာက္အပံ႔မ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ

မဟုတ္ေသာ

ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ႏွင့္ သဘာဝ

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ေငြေၾကးပံ႔ပုိးမႈ၊

ကာကြယ္ရန္ အမ်ား

အဖြဲ႔အစည္း [NGO])

ပတ္ဝန္းက်င္ ပုိမုိ

ဆိးု ရြားစြာ

အမ်ား ျပည္သူထံမွ

ျပည္သူ စည္း႐ုံး

ေကာင္းမြန္ေစရန္

ထိခက
ို ေ
္ စေသာေၾကာင့္

ဖိအား၊ ႏုိင္ငံေရး အရ

လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊

အတြက္ စီမံကိန္း၏

အသံးု ျပဳခြင့္

လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ။

တက္ၾကြ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ

ပိတပ
္ င္သင္သ
့ ည္။

ကိုယ္စားျပဳသည္။

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

သေဘာတူသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၅၂

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူအုပ္စု

စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူ၏

ျပႆနာကုိ ရႈျမင္ပံု

အရင္းအျမစ္မ်ား

လုပ္ပုိင္ခြင့္

စိတ္ဝင္စားမႈ
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

Community Life In-

ပတ္ဝန္းက်င္

2-stroke

အလႈေငြမ်ား /

ေနထုိင္သူမ်ားကုိ

ternational (NGO)

ညစ္ညမ္းမႈကုိ

အင္ဂ်င္မ်ားသည္

အေထာက္အပံ့

ပံ႔ပုိးရန္ အတြက္

ေလ်ာ႔ခ်ရန္

သဘာဝ

မ်ားမ်ား ေငြေၾကးပံ႔ပုိးမႈ၊

မူဝါဒဆုိင္ရာ

ဟူေသာ စီမံကိန္း၏

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာ

တုိက္တြန္းမႈႏွင့္

ရည္မွန္းခ်က္ကုိ

ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ေစၿပီး

ဝန္ထမ္းမ်ား

ရပ္ရြာလူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

သေဘာတူသည္၊

ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနသူမ်ား

စီမံကိန္းမ်ား

လူ႔ဘဝ

အတြက္ က်န္းမာေရး

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အရည္အေသြးကုိ

ျပႆနာမ်ား

ထိခိုက္ ႏုိ္င္ေသာ

ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္

အျခား အရာမ်ားကုိ

ေစ်းခ်ိဳၿပီး လြယ္ကူ

ေရွာင္ရွားရန္။

သက္သာသည္။

က်န္းမာေရးကုိ

အငွားယာဥ္မ်ားရွိ

အသင္းဝင္ေၾကးမ်ား၊

ယင္းတုိ႔ လူနာမ်ား၏

ျမွင့္တင္ရန္

2-stroke

ကၽြမ္းက်င္သူ

ခ်မ္းသာ သုခႏွင့္

ဟူေသာ စီမံကိန္း

အင္ဂ်င္မ်ားသည္

အဆင့္အတန္း /

က်န္းမာေရးကုိ

ရည္မွန္းခ်က္ကုိ

ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္း

လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ

ေစာင့္ေရွာက္ရန္

သေဘာတူသည္။

အသက္ရႈ လမ္းေၾကာင္း

4-stroke အင္ဂ်င္၏

ေရာဂါမ်ား တုိး၍

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဆရာဝန္မ်ား သမဂၢ

အမ်ားျပည္သူ
သိရွိေစရန္ ေသခ်ာ
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ပုဂၢလိကက႑
အငွားယာဥ္

2-stroke အင္ဂ်င္

2-stroke အင္ဂ်င္မ်ားကုိ စီးပြားေရး အက်ိဳး

အငွားယာဥ္မ်ားကို

ထုတ္လုပ္သူမ်ား

တပ္ဆင္ထားေသာ

ပိတ္ပင္ျခင္းသည္

ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္

အငွားယာဥ္မ်ားကုိ

မလုိအပ္။

အက်ိဳးအျမတ္

စီမံကိန္းက

အငွားယာဥ္မ်ားကုိ

ျဖစ္ထြန္းေသာ

ပိတ္ပင္ျခင္းသည္

လူႀကိဳက္မ်ားေနသည္။

စီးပြားေရး

အျမတ္၊ ဝန္ထမ္း

ယင္းတို႔၏ စီးပြားေရးကို

လုပ္ငန္း တစ္ခု

ပ်က္စီးေစလိမ္႔မည္။

လည္ပတ္ေနသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၅၃

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူအုပ္စု

စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူ၏

ျပႆနာကုိ ရႈျမင္ပံု

အရင္းအျမစ္မ်ား

လုပ္ပုိင္ခြင့္

စိတ္ဝင္စားမႈ
ပုဂၢလိကက႑

ေလာင္စာဆီ

2-stroke အင္ဂ်င္

2-stroke အင္ဂ်င္မ်ားကုိ

စီးပြားေရး

ေလာင္စာရည္ႏွင့္

ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ား

တပ္ဆင္ထားေသာ

ပိတပ
္ င္ျခင္းသည္

အက်ိဳးအျမတ္၊ ဝန္ထမ္း

အျခားအသံုး

အငွားယာဥ္မ်ားကုိ

မလုအ
ိ ပ္။

အေဆာင္မ်ား၊

စီမံကိန္းက

အငွားယာဥ္မ်ားကုိ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ပိတ္ပင္ျခင္းသည္

လူႀကိဳက္မ်ားေနသည္။

ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္

ယင္းတို႔၏ စီးပြားေရးကို

အက်ိဳးအျမတ္

ပ်က္စီးေစလိမ္႔မည္။

ျဖစ္ထြန္းေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း တစ္ခု
လည္ပတ္ေနသည္။
ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား

ကမာၻ႔ဘဏ္

စီမံကိန္းသည္

2-stroke အင္ဂ်င္မ်ားကုိ

အဖြဲ႔ဝင္ အစုိးရမ်ား၏

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ

ယင္းတုိ႔ အလုပ္၏

ပိတပ
္ င္ျခင္းသည္

ထည့္ဝင္မႈမ်ား

အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

ေထာက္ပံ႔သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္

ေထာက္ပံ့ျခင္း

ဆက္စပ္ေသာ ယင္းတု၏
႔ိ
လုပင
္ န္းမ်ားကုိ
ပံပ
့ းို လိမမ
႔္ ည္။

နည္းလမ္း (၂) ပုံစံႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမူေဘာင္တြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေထာက္အပံ့စီမံကိန္းမ်ားပုံစံေရးဆြဲရာတြင္စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္အကူအညီမ်ားပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရရွိရန္ကူညီျခင္းတြင္အေရးႀကီးသည္။အမွန္စင္စစ္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရရွိျခင္းသည္စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း၊
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္အားလုံးသေဘာတူညီမႈေပၚတြင္က်ယ္ျပန္႔စြာမွီခိုသည္။ယင္းတို႔
သည္ပုံစံကိုခိုင္မာေစျခင္း၊ပိုင္ဆိုင္မႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
တိုးတက္ေစျခင္း၊ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈကိုတိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္
စီမံကိန္းအားလုံးသည္ပုံစံႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမူေဘာင္ဖန္တီးရာတြင္ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚအေျခခံရမည္။
အကိုးအကား။ ADB ၂၀၀၇၊ ပုံစံ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မူေဘာင္တစ္ခု ျပင္ဆင္ရာတြင္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ မနီလာ။

နိဒါန္း
DMF တစ္ခုျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ADB လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (၂ဝဝ၇) တြင္ ေအာက္ပါ အဓိက အဆင့္ ၅
ဆင့္ကုိလုိက္နာသည့္ ပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပသည္။ DMF
ပံုစံႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ အားလံုး သေဘာတူညီမႈ
တည္ေဆာက္ၿပီး စီမံကိန္းပိုင္ဆိုင္မႈကိုဖန္တီးသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားသည္ အလုုပ္႐ုံ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ အုုပ္စုမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္ ထုတ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား
အစရွိသည္မွ တဆင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေျဖရွာျခင္းမ်ား (ဥပမာ။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ ျပႆနာကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း) တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္သည္။ ေနာက္ဆံုးပံုစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွ တဆင့္
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ အယူအဆဖန္တီးျခင္း အဆင့္အားလံုးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္။
အဆင့္ ၁။ အေျခအေနကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း
(၁) စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း
•
အေရးႀကီးေသာစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး
တိတိက်က်ေဖာ္ျပပါ။ ဥပမာ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျပႆနာ သို႕မဟုုတ္ က႑တစ္ခ ုအတြက္
(၂) ျပႆနာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း
•
အစပ်ိဳးသည့္ျပႆနာ တစ္ခုကို ရွာေဖြပါ။ ေျဖရွင္းရမည့္ ကနဦး ကိစၥရပ္
•
အစပ်ိဳးသည့္ျပႆနာ ႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိပါ။
•
ျပႆနာ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းပါ။
အဆင့္ ၂။ စီမံကိန္း သတ္မွတ္ျခင္း
(၃) ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း
•
ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီကိုစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲပါ - ျပႆနာအတြက္ အနာဂတ္ အေျဖ
၅၄

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၅၅

(၄) ရလဒ္မ်ား-ကြင္းဆက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း
•
ရလဒ္မ်ား ကြင္းဆက္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကသတ္မွတ္သည္။
•
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ယင္းတို႕၏ ရလဒ္ကြင္းဆက္မ်ားကို ရရွိရန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ဆန္းစစ္ၿပီး စီမံကိန္းပံုစံတြင္ အားလံုးပါဝင္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္သည္။
အဆင့္ ၃။ DMF ကို အၿပီးသတ္ျခင္း
(၅) DMF ဇယား
•
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႕ မည္သည့္ရလဒ္ကြင္းဆက္မ်ားတြင္
လုုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ကို ေၾကညာသည္။
•
ရလဒ္မ်ား ကြင္းဆက္မ်ားကို စုုေပါင္းၿပီး စီမံကိန္းရလဒ္တစ္ခု (အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
ျဖစ္ေစေသာ) ကို စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူသည္။
•
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႕ DMF ဇယားကို ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုုပ္ပါ။
•
စီမံကိန္းနယ္ပယ္ သို႔မဟုုတ္ ျပႆနာ အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရန္ DMF ကို ပံုမွန္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ပါ။
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မတူညီေသာ အေျဖရွာသည့္နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ။ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ ျပႆနာကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း) ကို အလုုပ္႐ုံ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ အုုပ္စုမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္ ထုတ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား
အစရွိသည္တို႔မွ တဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္
အၾကံျပဳသည္။အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအခ်ိန္တြင္ မတူညီေသာ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အဆင့္တြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံုစံေရးဆြဲၿပီးဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

DMF တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
DMF တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အစိတ္အပုိင္း ႏွစ္ခု ရွိသည္။ ပထမ တစ္ခုကို ထိေရာက္စြာ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ဒုုတိယတစ္ခုကို ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားေစသည္။
၁။ ပံုစံေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္
၂။ DMF အစစ္အမွန္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊
ရလဒ္မ်ား အစရွိသည္) ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း
ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားသည္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီး DMF ပံုစံတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ ယင္းတို႔၏ အၾကံျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ကူညီသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစမည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

•

အထက္မွေအာက္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားသည့္ နည္းလမ္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ တင္ကူး မွန္းဆ ထားေသာ
ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း အေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္း
မရွိေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္း အဖြဲ႔သည္ အၾကံဥာဏ္ အသစ္မ်ားကို လက္ခံေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ
ေလ႔လာျခင္းတြင္ ရပ္ရြာလူထု အဖြဲ႔အဝင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလက္ေတြ႔
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ အျခားဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ ပံုစံကို
အၿပီးမသတ္မီ သိသာထင္ရွားေသာ မည္သည့္ အျမင္ျခားနားျခင္းမ်ားကုိ မဆို ေျဖရွင္းပါ။ စီမံကိန္းပံုစံ အေပၚ
အားလံုး သေဘာတူညီမႈ ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း

၅၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစမည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမိ်ဳး၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာအစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္
အၾကံဥာဏ္ထုတ္ေသာအစည္းအေဝးမ်ား ပါဝင္ရမည္။ တစ္ၾကိမ္တည္းျပဳလုပ္ေသာအစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္

•

အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈနည္းပါးသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၊ ျပႆနာႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာရာတြင္စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္ပါ။အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၊
အၾကံဥာဏ္ထုတ္ေဖာ္သည့္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ
ေထာက္ကူသူမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာအတြဲလိုက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားသည္ ယင္း အဆင့္မ်ားအားလံုးကို
ကာမိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊

•

စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၊ ျပႆနာႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကို
ျပန္လည္ေလ႔လာသံုးသပ္ပါ။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာစဥ္အတြင္း ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ကိစၥရပ္အသစ္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အျခားစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား သို႕မဟုုတ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း လုုိအပ္ေလ့ရွိသည္။ ျပႆနာမ်ားသည္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ႏုိင္သည္။
ကြဲျပားျခားနားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားအၾကားတြင္
ရွင္းလင္းရန္ သို႕မဟုုတ္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ ျပႆနာ ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ဆက္စပ္ျခင္းျပပံုမ်ားကုိ
မၾကာခဏ ျပန္လည္သံုးသပ္ရေလ့ရွိသည္။ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လိုအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အစီအစဥ္ႏွင့္ လိုလားေသာရလဒ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးတြင္
ရွင္းလင္းစြာ အတူတကြနားလည္သေဘာေပါက္ေစသည္။ ယင္းသည္ ပိုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ တူညီေသာ

•

ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ခုိင္မာေစသည္။
အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုခ်င္းစီ (ရလဒ္မ်ား ကြင္းဆက္) ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ ရလဒ္မ်ား၏ကြင္းဆက္တစ္ခုသည္ ယင္းတို႔ကို အေကာင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္
အဆိုးအားျဖင့္မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မည္ကိုစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူအုပ္စု၊ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေသာ
ဌာနႏွင့္ စီမံကိ္န္းအဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီသည္ နားလည္ရန္လို္သည္။ ယင္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္
မဆီေလ်ာ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ လုိလားအပ္ေသာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ္လည္း
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလိုလားသည့္သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးသည့္အေျဖမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ေစသည္။
သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ျပႆနာသို႕မဟုုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ ဆက္စပ္ျခင္းျပပံုထံသုိ႔ ျပန္သြားျခင္း ႏွင့္

•

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း လိုအပ္ႏုိင္သည္။
ပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမူေဘာင္ (DMF) ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ရမည့္အဆင့္မ်ားကို ပူးတြဲ
သေဘာတူညီမႈရယူပါ။ စီမံကိန္းပံုစံထုတ္သူမ်ား၊အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳး
ေက်းဇူးခံစားရရွိသူမ်ားအၾကားတြင္ အၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈ
ရရွိျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပိုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ကုိ ျမင့္မားေစသည္။ DMF ဖန္တီးျခင္းတြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားပါဝင္္ျခင္းသည္ ပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
ထည့္သြင္းျခင္းကိုပံ့ပိုးၿပီး ယင္းတို႔၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ဆႏၵမ်ားကိုလည္းအားေကာင္းေစသည္။ ယင္းတြင္
စီမံကိန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ရပ္ရြာလူထုကိုစည္း႐ုံး
လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေဖာက္သည္/အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိခံစားသူမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ကုိ စီမံကိန္း ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း မစ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုဆန္းစစ္ရန္ျပည္သူမ်ား၏အမွတ္ေပးကဒ္ျပားမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကို
လြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေဒသခံအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းတို႔အတြက္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၅၇

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ DMF တစ္ခု၏ ဥပမာ
ေအာက္ပါဥပမာသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ လမ္းစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ DMF တစ္ခုသည္
မည္သည့္အသြင္သ႑ာန္ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။

ပုစ
ံ ႏ
ံ င
ွ ့္ ေစာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္းမူေဘာင္ - လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေက်းလက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမက
ံ န
ိ း္
ပံုစံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္

အခ်က္အလက္

ဦးတည္ခ်က္မ်ား /

အရင္းအျမစ္မ်ား / အစီရင္ခံ

အၫႊန္းကိန္းမ်ား

တင္ျပျခင္း စနစ္

ယူဆခ်က္မ်ား /
အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ား

သက္ေရာက္မႈ - လမ္းကြန္ရက္

စီမံကိန္း နယ္ေျမမ်ားတြင္

ပညာေရးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္

ယူဆခ်က္ - မူဝါဒ ဆုိင္ရာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း တစ္ေလ်ာက္ရွိ

ပညာေရး ရရွိမႈႏႈန္း

အစီရင္ခံစာ

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

(ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလး

ေဒသရပ္ရြာ လူထုမ်ား အတြင္း

ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အတြက္) ၂၀၀၇

လူေနမႈ အဆင့္ စစ္တမ္းႏွင့္

အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး

ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံမ်ဥ္း “x”

လူဦးေရ ဖြဲ႕စည္းပံု အရ

လူထုမ်ားက အေလးအနက္

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

ထားရွိရာမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္

က်န္းမာေရး စစ္တမ္း

ထားရွိသည္။

တုိးတက္လာျခင္း

၅% တုိးတက္လာရန္

အတြက္ အစုိးရ၊ ေဒသ

ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ - ႏုိင္ငံေရး

စီမံကိန္း နယ္ေျမမ်ားတြင္

ရည္မွန္းခ်က္ အၫႊန္းကိန္း

မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရး

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္

ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

အေျခအေန

ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ မီးဖြားစဥ္

ဆန္းစစ္ခ်က္

အတြင္း အေထာက္အပံ့ ၂၀၀၇
ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံမ်ဥ္း “x”
ထားရွိရာမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္
၁၀% တုးိ တက္လာရန္
ရလဒ္ - ေဒသ “x” ရွိ ရပ္ရြာ

စီမံကိန္း နယ္ေျမမ်ားတြင္

ပညာေရးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္

ယူဆခ်က္ - စီမံကိန္းတြင္

လူထုမ်ား အတြက္ လူမႈေရး

ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔

အစီရင္ခံစာ

လုပ္ကုိင္ရန္ အစုိးရ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္

သြားရန္ ၾကာခ်ိန္၂၀၀၇

ရရွိေစျခင္း

ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံမ်ဥ္း “x”

က်န္းမာေရးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္

ထားရွိရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္

အစီရင္ခံစာ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

မဟုတ္ေသာ

၁၀% ေလ်ာ႔က်သြားရန္

အခ်ိန္ေပးႏုိင္သည္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခ - လက္ရွိ

ရရွိမႈ ၂၀၀၇ အေျခခံမ်ဥ္း “x”

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ “y” သုိ႔

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး

တုိးတက္ လာေစရန္

လုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္ ေလ်ာ႔က်
သြားျခင္း

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၅၈

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပုစ
ံ ႏ
ံ င
ွ ေ
့္ စာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္းမူေဘာင္ - လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေက်းလက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမက
ံ န
ိ း္
ပံုစံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္

အခ်က္အလက္

ဦးတည္ခ်က္မ်ား /

အရင္းအျမစ္မ်ား / အစီရင္ခံ

အၫႊန္းကိန္းမ်ား

တင္ျပျခင္း စနစ္

ယူဆခ်က္မ်ား /
အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ား

ရလဒ္မ်ား - ရပ္ရြာလူထု

၉၀ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားေသာ လမ္း အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔ ႏွစ္စဥ္

ယူဆခ်က္ - ေက်းလက္လမ္း

လုပ္သားမ်ား ျပန္လည္

ေက်းလက္ ဆက္စပ္လမ္းမ်ား

ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္

လမ္းကြန္ရက္ အစီရင္ခံစာ

မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္းထားေသာ

ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္

လမ္းႏွင့္ အေသးစား အေျခခံ

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး

ခရိုင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ခြဲေဝ သတ္မွတ္ထားေသာ

အေဆာက္အအံုမ်ား

အေသးစား အေျခခံ

အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔ သံုးလပတ္

အေဆာက္အအံုမ်ား ၂၀၁၅

အစီရင္ခံစာ

အေရာက္တြင္ ျပန္လည္ မြမ္းမံ

ခရိုင္ရန္ပံုေငြမ်ား
အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခ -

ၿပီးစီးျခင္း

ခရိုင္ / ေဒသႏၱရ

အေကာင္အထည္

အာဏာပုိင္အဖြဲ႔

ေဖာ္ေဆာင္ေသာ

၂၀၁၅ အေရာက္တြင္

လမ္းထိန္းသိမ္းမႈ

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အၾကား ညွိႏႈိင္း

အေသးစား အေျခခံ

အစီရင္ခံစာမ်ား

ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း

အေဆာက္အအံုမ်ား
ထိမ္းသိမ္းျခင္းတြင္
ေက်းလက္ေန ႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္
ထိခိုက္လြယ္သူ ၈၀၀
(ယင္းတုိ႔အနက္ အနည္းဆံုး
၃၀%သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား)
ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မွတ္တုိင္စုိက္ထူထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးသြင္းမႈမ်ား

ရလဒ္ ၁

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး

•
•
•

ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား

အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ရန္ပံုေငြ

ေရြးခ်ယ္သည္။ (တတိယသံုးလပတ္ ၂၀၁၁)

- အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ သန္း

ရပ္ရြာလမ္းအေျခအေန အလ်င္အျမန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ
ရပ္ရြာလူထုမ်ားက ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ (စတုတၳသံုးလပတ္ ၂၀၁၁)

အစုိးရ - အေမရိကန္ ေဒၚလာ

လမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ လမ္းျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္

၄၅၆,၀၀၀

ထိန္းသိမ္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ

•

ရပ္ရြာလူထုမ်ားက ဖန္တီးၾကသည္။ (ပထမသံုးလပတ္ ၂၀၁၂)

ရပ္ရြာလူထုမ်ား - အေမရိကန္

ဆူကုိအႀကီးအကဲမ်ား၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏

ေဒၚလာ ၁၄,၄၀၀

ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ရပ္ရြာလူထုလုပ္သားမ်ား (အနည္းဆံုး ၃၀%သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား)
ကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္သံုးေသာစံႏႈန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ က်ား/မဆုိင္ရာ

•

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား ပါရွိသည္။ (ပထမသံုးလပတ္ ၂၀၁၂)
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။
(စတုတၳသံုးလပတ္ ၂၀၁၃)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၅၉

ပုစ
ံ ႏ
ံ င
ွ ေ
့္ စာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္းမူေဘာင္ - လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေက်းလက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမက
ံ န
ိ း္
မွတ္တုိင္စုိက္ထူထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးသြင္းမႈမ်ား

ရလဒ္ ၁

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး

•
•

ေက်းလက္ရပ္ရြာလူထုအေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ားကုိ

အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ရန္ပံုေငြ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားအတြက္

- အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ သန္း

ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက သေဘာတူညီသည္။ (စတုတၳသံုးလပတ္ ၂၀၁၃)
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းထုတ္ေဝျခင္းမ်ားမွတဆင့္ တင္ျပ မွ်ေဝေသာ

အစုိးရ - အေမရိကန္ ေဒၚလာ

ရပ္ရြာလူထု အေသးစား အေျခခံ အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသႏၱရ အစုိးရ

၄၅၆,၀၀၀

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ွာ႔ခ်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစမ္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ
သင္ခန္းစာမ်ား။ (စတုတၳသံုးလပတ္ ၂၀၁၄)

ရပ္ရြာလူထုမ်ား - အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၄,၄၀၀

မွတ္ခ်က္။ ရလဒ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ဥပမာ အျဖစ ္ေပးထားသည္။ ျပည့္စံုေသာ DMF တစ္ခုတြင္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ပါဝင္လိမ့္မည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္
ရလဒ္ ၂။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာသိျမင္နားလည္မႈမ်ား
တုိးတက္လာသည္။
ရလဒ္ ၃။ စီမံကိန္းကို အခြင့္သာေသာ အခ်ိန္တြင္ ထိေရာက္မႈရွိစြာ စီမံခန္႕ခြဲသည္။

နည္းလမ္း (၃) ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေထာက္အပံ့စီမံကိန္းမ်ား ပုံစံေရးဆြဲရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အကူအညီမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရရွိရန္ ကူညီျခင္းတြင္ အေရးႀကီးသည္။
အမွန္စင္စစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိျခင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ အားလုံးသေဘာတူညီမႈေပၚတြင္
က်ယ္ျပန္႔စြာ မွီခိုသည္။ ယင္းတို႔သည္ ပုံစံကိုခိုင္မာေစျခင္း၊ပိုင္ဆိုင္မႈကိုတည္ေဆာက္
ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုတိုးတက္ေစျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ကို
ျဖစ္ေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအားလုံးသည္ပုံစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမူေဘာင္
ဖန္တီးရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ အေျခခံရမည္။
အကိုးအကား။ ADB ၂၀၀၇၊ ပုံစံ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မူေဘာင္တစ္ခု ျပင္ဆင္ရာတြင္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ မနီလာ။

နိဒါန္း
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ရန္ႏွင့္
ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲရန္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဆန္းစစ္ေလ႔လာျခင္းအတြက္အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္
ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပတ္သက္
ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ယင္းတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ
လုပ္ေဆာင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းလည္း ပါဝင္္သည္။၃၀ ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္ဟု ျပည္သူမ်ား
အတူတကြ ဆံုးျဖတ္ၾကေသာ အခါ ေပၚေပါက္လာေသာ ပုိင္ရွင္စိတ္ဓါတ္သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈတို႔ကို တုိးတက္ေစသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္အဓိကအေျခခံသေဘာတရားမ်ား

•
•
•
•

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို အသက္ မဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အျဖစ္ သာမက
တက္ႂကြေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ လႈပ္ရွားသူမ်ား အျဖစ္ ပါဝင္ပါေစ။
ADB/လက္ခံရရွိသူ / ေဖာက္သည္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား အၾကား အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္
ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို ျမွင့္တင္ပါ။
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ အတြက္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏
စြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ပါ။
ကတိကဝတ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းရာတြင္ ေထာက္ကူပါ။

၆၀

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၆၁

ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ADB ၏ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္ အသုံးျပဳမလဲ။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းသည္ စီမံကိန္း ပံုစံကို
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာတြင္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ
ေလ႔လာျခင္းကို ပံ႔ပုိးသည္။ ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း (CPS ဖန္တီးျခင္း) ႏွင့္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းရွိ
စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
တည္ရွိသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္သည္ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အဆင့္ခြဲျခားမႈ
အေပၚမူတည္သည္။၃၁
•

ႏိုင္ငံအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း - ႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံ က်ား/မ ဆုိင္ရာ
ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ ႏွင့္ က႑လမ္းျပေျမပံုမ်ားတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ပါဝင္သင့္သည္ (ဥပမာ။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ဆန္းစစ္ျခင္း)
စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္း - IPSA တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ NGOမ်ား၊ သုုေတသီ္မ်ား၊ ႏွင့္ အျခား
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားထံမွ အသံုးဝင္ေသာ တဆင့္ခံ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ား သို႕မဟုုတ္
တစ္ဦးခ်င္းစီကို ဦးတည္သည့္စီမံကိန္းမ်ားတြင္အဓိကအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရန္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အကန္႕အသတ္ျဖင့္အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။
ဥပမာ။ အမ်ားျပည္သူအုပ္စုမ်ား၊ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NGOမ်ား ႏွင့္ CBOမ်ား ပါဝင္ေသာ
သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္သည့္အုပ္စုမ်ား။၃၂ SPRSS၊ က်ား/မဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္
•

အျခားဆန္းစစ္မႈမ်ား (စီမံကိန္း အဆင့္ခြဲျခားျခင္းေပၚတြင္ မူတည္၍)ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ဆန္းစစ္မႈမ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိသည္။၃၃ ဥပမာအားျဖင့္
လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သို႕မဟုုတ္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိခံစားသူ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ ေဖာက္သည္မ်ား
အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ဖန္တီးထားၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိခံစားရသူမ်ားကုိ
ဆန္းစစ္ျခင္းမွ တဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိခံစားရသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ရရွိသည္။
ေအာင္ျမင္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (နည္းလမ္း ၇ ကိုၾကည့္ပါ)

•

အထူးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - စီမံကိန္းျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေတြ႔အၾကံဳရွိသည့္
ဝန္ထမ္း၊ အတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုုတ္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ပါဝင္ပါေစ။ ထို႕ေနာက္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း (M&E) လုုပ္ငန္းစဥ္ကို
ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားကျမွင့္တင္သည္။ အစိုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပားသည္
အဆုိပါ နည္းလမ္းမ်ားတြင္အေတြ႔အၾကံဳရွိသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
အတိုင္ပင္ခံမ်ားအပါအဝင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

•

အကိုးအကားအခ်က္အလက္နမူနာမ်ား (TORမ်ား) ကုိ ADB ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရရွိႏိုင္သည္။
အရင္းအျမစ္မ်ား - ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ M&E လုပ္ေဆာင္ရန္အထူးတလည္ သတ္မွတ္ထားသည့္
အခ်ိန္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား လံုေလာက္စြာ လိုအပ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ သမားရိုးက်လုပ္ေဆင္မႈမ်ားထက္
အခ်ိန္ပိုၾကာ ေသာ္လည္းပိုမိုထိေရာက္ေခ်ာေမြ႕ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိထူေထာင္ေပးၿပီး တာဝန္ခံမႈကို
နားလည္သေဘာေပါက္ေစသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၆၂

•

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ႏိုင္မႈႏွင့္ အထူးဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈ - ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ M&E သည္
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာဌာနမ်ားကို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေစရန္၊ ယင္းတို႕၏
တင္ကူးမွန္းဆထားေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားကိုစမ္းသပ္ထားၿပီးျဖစ္ရန္၊ မည္သည္က
တုိးတက္မႈကုိျဖစ္ေစေၾကာင္း ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ထင္ရွားေသာျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္
အတြက္ စိန္ေခၚႏိုင္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ မိမိကိုယ္တိုင္ျပန္လည္
သံုးသပ္မႈ၊ အဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အထူးဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈတို႔အေပၚ

•

မ်ားစြာမူတည္သည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈကိုဆံုးျဖတ္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း - ဤခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး မည္သူသည္ မည္သို႕ ပါဝင္ပတ္သက္သည္စသည့္

•

အခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးသည္။
ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း - အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္
ဌာနမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ M&E ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုုပ္ရမည္၊
ဂရုတစုိက္စီစဥ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိခံစားသူမ်ားထံတြင္ လက္ေတြ႔မဆန္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈကိုတိုးတက္ေစျခင္း၊ သို႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္

•

တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း ပါဝင္သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ လုုပ္ငန္းစဥ္- ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ M&E မွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
လုုပ္ေဆာင္ေနဆဲ လုုပ္ငန္းတိုးတက္ေစရန္ ယင္းတို႕၏ အေထာက္အပံ့မ်ား အေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ
လုုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု လိုအပ္သည္။

ADB၊ ၂ဝဝ၇၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းအတြက္ လက္စြဲ ၊စာမ်က္ႏွာ ၆၇ (IPSA အတြက္ TOR နမူနာ) ႏွင့္
စာမ်က္ႏွာ ၆၉ (စီမံကိန္းပံုစံတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းအတြက္ နမူနာ TOR; ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း/
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ TOR: www.adb.org/participation/toolkit-term-reference.
asp)

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ကိရိယာမ်ား
အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ ခံစားရသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းႏွင့္
အေျဖရွာျခင္းတို႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရရွိေစရန္ ကူညီရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္း
နည္းလမ္းမ်ားသည္ သမားရိုးက် သုေတသန နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ၊ ကုိယ္စားျပဳမႈကို အသံုးျပဳေသာ
စစ္တမ္းမ်ား) မွ ကြာျခားသည္။၃၄ ဤနည္းလမ္းမ်ားကို ျခံဳငံုႏုိင္ရန္ ADB သည္ “ပူးေပါင္းပါဝင္
အလွ်င္အျမန္ ဆန္းစစ္ျခင္း (PRA)” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ အလွ်င္အျမန္ ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပႆနာမ်ားကို
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
သေဘာတူညီထားသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
နည္းစနစ္မ်ားသည္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ
ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေၾကာင္းႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ဦးတည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
အျမင္ႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ ေျပာၾကားမႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းကုိ အထူးျပဳသည္။
အကုိးအကား။ ADB၊ ၂ဝဝ၇၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း လက္စြဲစာအုပ္၊ မနီလာ။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၆၃

ေအာက္ပါ ဇယားသည္ အသံုးမ်ားေသာ PRA နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆန္းစစ္ျခင္း
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္။
အရင္းအျမစ္မ်ား၏ စာရင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္း လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ ADB ၏
အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေနာက္ထပ္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။၃၅ ေအာက္တြင္
ရွင္းျပထားသည့္ နည္းလမ္း အမ်ားအျပားသည္ ျမင္လြယ္၍ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈ ရွိၿပီး ထည့္ဝင္
လုပ္ကုိင္ရန္၊ ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္ စာတတ္ေျမာက္ရန္
မလိုအပ္ေပ။ ယင္းတို႔ကို ပညာ ေကာင္းမြန္စြာ တတ္ေျမာက္သူမ်ား အတြက္လည္း ေျပာင္းလဲ
က်င့္သံုးႏိုင္ၿပီး အျခား ထံုးတမ္းစဥ္လာ သုေတသန နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္း

ေဖာ္ျပခ်က္

ျပကၡဒိန္

ေန႔တစ္ေန႔အတြင္း သို႔မဟုုတ္ ရာသီမ်ား တေလွ်ာက္တြင္
လုုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ ဆုိသည့္
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းပါ။

အေရးပါသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ဇာတ္လမ္း ေျပာျပျခင္းမွ
တဆင့္ အလြန္ အေရးပါသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို (အေပါင္းသေဘာ
ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အႏုတ္သေဘာ ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ)
စုုေဆာင္းပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္မ်ားကို စုုေဆာင္းၿပီး
ေျဖရွင္းရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွာေဖြ သတ္မွတ္ပါ။ ထို႕ေနာက္မွ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျဖမ်ားကုိ အေျချပဳ၍
ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းမည္ကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဇစ္ျမစ္ကို
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္ ယင္းတို႕၏ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေျခကုိ
အကဲျဖတ္သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သစ္ပင္ (ဆက္စပ္မႈျပပံု)

ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ျမင္သာေစရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳျခင္းကို
ပံ႔ပုိးရန္ သစ္ပင္ပံုစံ (ဆက္စပ္မႈျပပံု) မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ဥပမာ။
ျပႆနာ ဆက္စပ္မႈျပပံု မ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာ
တစ္ခု၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
ရည္မွန္းခ်က္ ဆက္စပ္မႈျပပံုမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး နည္းလမ္းမ်ား-ပန္းတုိင္
ဆက္စပ္မႈ တစ္ခုကို ဖန္တီးသည္ (နည္းလမ္း ၂ကို ၾကည့္ပါ) ။

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
နီးကပ္စြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္း၊ ယင္းတို႔၏
အေလ႔အထမ်ားကို စူးစမ္း ေလ့လာျခင္းသည္ နက္ရႈိင္းစြာ
နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းကို တုိးတက္ေစသည္။ ယင္းသည္
ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကဲ့သို႔ အျခား
အရည္အေသြး ဦးစားေပး နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၆၄

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္း

ေဖာ္ျပခ်က္

နက္ရႈိင္းစြာ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္သည့္

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အတြက္ နည္းလမ္း ၁ - စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္

အုုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားကုိ ခြျဲ ခမ္းစိတျ္ ဖာ ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး
တိင
ု ပ
္ င္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြး တိင
ု ပ
္ င္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ဇယားကို ၾကည္ပ
့ ါ။

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုုတ္ ပံုစံေရးဆြဲျခင္း

မ်ားေသာအားျဖင့္ သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္သည့္အုပ္စု
သို႔မဟုုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည့္ အုပ္စုအေျခအေနရွိ
ေဒသခံေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခု၏
ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကို ဖန္တီးသည္။ ယင္းတို႔သည္
လက္ျဖင့္ ေရးဆြဲႏိုင္သည္သို႔မဟုတ္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ၿပီးသား
ေျမပံုတစ္ခုတြင္ အမွတ္အသားမ်ားျပဳႏုိင္သည္။ အသံုးမ်ားေသာ
ေျမပံုအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္ျပေျမပံုမ်ား၊
က်န္းမာေရးျပေျမပံုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေျမပံုမ်ား
ပါဝင္သည္။ ေျမပံုမ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စူးစမ္းရန္၊
စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုစူးစမ္းရန္ ေနာက္ထပ္ ပူးေပါင္းပါဝင္
စိစစ္ေလ့လာျခင္းအတြက္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားေပးသည္။

ႏႈတ္ သမိုင္း/ ကာလမ်ဥ္း

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းသို႔မဟုုတ္ အဓိက အရင္းအျမစ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား
(ဘုုရားေက်ာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ား၊
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား အစရွိသည္) ၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္
အျမင္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၊ ထိန္းသိမ္းၿပီး အဓိပၸါယ္ေဖာ္ပါ။

အဆင့္ခြဲျခားျခင္း/ အမွတ္ေပးျခင္း

သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ အုပ
ု စ
္ ု သိမ
႔ု ဟုတ္ ပုမ
ိ ႀို ကီးမားေသာ အုပစ
္ ု
အေျခအေနတြင္ အဆင္ခ
့ ျဲြ ခားျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အမွတေ
္ ပးျခင္း
ေလ့က်င္ခ
့ န္းမ်ား လုပေ
္ ဆာင္ပါ။ ပိမ
ု ုိ ႏွစသ
္ က္မႈ အဆင့္
ခြျဲ ခားျခင္းတြင္ ျပည္သမ
ူ ်ားသည္ ကုနပ
္ စၥညး္ မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား
သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားတြင္ ယင္းတိ႔ု မည္သည္ကုိ ၾကိဳက္သည္ /
မႀကိဳက္သည္ကို ခြျဲ ခားသတ္မတ
ွ ၾ္ ကသည္။ ယင္းတုက
႔ိ ို အဆင္ခ
့ ၿဲြ ပီး
ေဒသတြငး္ ပိမ
ု ႏ
ုိ စ
ွ သ
္ က္မမ
ႈ ်ား အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
စူးစမ္းပါ။ ၾကြယဝ
္ မႈ အဆင္ခ
့ ျဲြ ခားျခင္းတြင္ ၾကြယဝ
္ မႈ/ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးမႈ
(ဥပမာ။ ။ အိမအ
္ မ်ိဳးအစား၊ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ား၊ လူ႕အဖြအ
႔ဲ စည္း
အတြငး္ ရွိ အဆင္အ
့ တန္း၊ ေၾကြးတင္ျခင္း) ကုိ တိင
ု း္ တာရန္အတြက္
သင္ေ
့ လ်ာ္ေသာ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ စံႏန
ႈ း္ မ်ား သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
ပါဝင္သည္။ ထိ႕ု ေနာက္တင
ြ ္ ယင္းစံႏန
ႈ း္ မ်ားကိအ
ု သံးု ျပဳ၍
တစ္ဥးီ ခ်င္းစီမ်ားႏွင့္ အိမေ
္ ထာင္စမ
ု ်ားကုိ အဆင္ခ
့ ျဲြ ခားသည္။
ျပႆနာ စစ္တမ္း ေကာက္ယမ
ူ ႈ တစ္ခတ
ု င
ြ ္ အုပစ
္ မ
ု ်ားသည္
ျပႆနာမ်ားကို ခြျဲ ခားသတ္မတ
ွ ၊္ စိစစ္ေလ့လာ၊ အဆင္ခ
့ ျဲြ ခားၿပီး
ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခရွေ
ိ သာ ေျဖရွငး္ ခ်က္မ်ားကို အၾကံေပးသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၆၅

ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္း

ေဖာ္ျပခ်က္

ဇာတ္လမ္းေျပာျပျခင္း

ပုဂလ
ၢ က
ိ တစ္ဥးီ ခ်င္းစီမ်ားႏွင့္ အုပစ
္ မ
ု ်ားသည္ ယင္းတိ၏
႔ု
ဇာတ္လမ္းမ်ားကိတ
ု က
ုိ ရ
္ က
ုိ ျ္ ဖစ္ေစ ျပဇာတ္ ႏွင့္
အခန္းလိက
ု ္ သရုပေ
္ ဆာင္ျခင္းျဖင္ျ့ ဖစ္ေစ ေျပာဆိၾု ကသည္။
ဇာတ္လမ္းေျပာျပျခင္းသည္ ကြျဲ ပားျခားနားေသာ
ပတ္သက္ဆက္ႏယ
ြ သ
္ မ
ူ ်ား ပါဝင္သည္ပ
့ မ
ုိ က
ုိ ်ယ္ျပန္႕ေသာ
ပရိတသ
္ တ္မ်ားျဖင့္ စိတဝ
္ င္စားဖြယေ
္ ကာင္းေသာ ေဆြးေႏြးျခင္းကို
ႏႈးိ ဆြေပးႏိင
ု သ
္ ည္။ ယင္းတု၏
႔ိ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ရပ္ရာြ လူထအ
ု တြငး္ တြင္
ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားအား လူအမ်ားမည္သရ
႔ို ျႈ မင္ၿပီး
အဓိပါၸ ယ္ဖင
ြ ဆ
့္ ၾို ကသည္ကို ရုပရ
္ င
ွ ရ
္ က
ုိ က
္ းူ ရာတြင္ အသံးု ျပဳသည့္
ရုပပ
္ အ
ုံ စဥ္ မွတဆင့္ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ ဗီဒယ
ီ ႏ
ုိ င
ွ ့္
ဓါတ္ပမ
ုံ ်ားကုလ
ိ ည္း အသံးု ျပဳႏုင
ိ သ
္ ည္။

ေျမျပင္အေျခအေနအရင္းအျမစ္ျဖန္႔ေဝထားပံုမ်ားကုိ

ေဒသသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အရင္းအျမစ္မ်ား တည္ရွိရာေနရာ၊

လည္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊

ေျမအသံုးခ်မႈ အေျခအေနႏွင့္ အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားကို
နားလည္သေဘာ ေပါက္ႏုိင္ရန္ သုေတသီတစ္ဦး
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဒသတြင္း နယ္ေျမတစ္ခုတြင္
သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ တစ္ဦး
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
ေပးႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အတူ ေျခလ်င္
ေလ်ာက္သြားပါ။ တုိက္ရုိက္ေလ႔လာမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္
ေပးသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္း၊ လမ္းတစ္ေလ်ာက္
ေတြ႔ၾကံဳရေသာသူမ်ားႏွင့္ လက္တန္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွ
တဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အထင္အျမင္မ်ားကုိ
စုေဆာင္းရရွိသည္။

အလားအလာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း

အစြန္းတစ္ခုမွ အစြန္းေနာက္တစ္ခုသုိ႔
ျဖန္႔က်က္မႈတစ္ေလ်ာက္တြင္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
မွ်ေဝ စုေဆာင္းသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု၏
အတုိင္းအတာတစ္ခု (ဒီဂရီ၊ တစ္စံုတစ္ခု၏ ပမာဏ)ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္မ်ားမွ်ေဝသည္။ အလားအလာခြဲျခမ္း
စိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်ျခင္းႏွင့္
ပုဂၢလဓိဌာန္က်ျခင္း အစြန္းႏွစ္ခုလံုးကုိလည္း
ၾကည့္ႏုိင္သည္။ (ကၽြႏ္ုပ္သည္ အနီးဆံုးက်န္းမာေရးဌာမွ
“x” ကီလုိမီတာအကြာတြင္ ေနထုိင္သည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္
အနီးဆံုးက်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ အလြန္ေဝးကြာရာတြင္ ေနထုိင္သည္
စသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ)

အကုိးအကား။ ADB အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ -www.adb.org/participation/toolkit-methods-approaches.asp; United Nations ၏
အစားအေသာက္ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အဖြဲ႔အစည္း၊ ၁၉၉ဝ။ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း သစ္ေတာေရးရာတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းအတြက္ အၾကံဥာဏ္၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၊ ေရာမ၊
ကမာၻ႕ဘဏ္။ ၁၉ ၉ ၆၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား၊ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ။

၆၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

အခ်ဳိ႕ေသာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ ပံုစံတက် တည္ေဆာက္ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ားကိုရရွိေစသည္ (ဥပမာ။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေက်းလက္ဆန္းစစ္မႈ၊ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း) (အကုိးအကား၃၄)။ ရပ္ရြာလူထုကုိ
စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ဆုံးအစြန္းတြင္ရွိသည္။ ေအာက္တြင္ ADB
အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ထပ္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား
ထားသည္။
•

•

•

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း (PPA)- PPA သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို
ျပည့္သူ႕မူဝါဒမွ တဆင့္ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္းႏွင့္
ဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည့္
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၃၆ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ယင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
နက္ရႈိင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ PPA တစ္ခုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ADB ႏွင့္
ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ မြန္ဂိုးလီးယားႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ႐ုံးကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ လူႀကီးမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ရပ္ရြာလူထုအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာရပ္ရြာလူထု
ေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဥပမာ။လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည္။
ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအို ျပည္သူ႕ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ (Lao PDR) တို႔တြင္လည္း
ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးခဲ့သည္။၃၇
အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိခံစားရသူမ်ားဆန္းစစ္ျခင္း (BA)- BA သည္ စီစဥ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား၏ အျမင္မ်ား ရရွိျခင္းမွ တဆင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစသည့္ အရည္အေသြးဦးစားေပး
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ရည္မွန္းထားေသာအုပ္စု၏
လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားအေပၚ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္
အရည္အေသြးဦးစားေပး နက္ရႈိင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အေရအတြက္
တုိင္းတာမႈ နည္းလမ္း မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္သည္။ ယင္းကုိ သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၊
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား မွတဆင့္ေဆာင္ရြက္သည္။၃၈ BA
ကိုတရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ Shandong စီရင္စုရွိ သန္႕ရွင္းမႈျမွင့္တင္ေရး စီမံကိန္း တစ္ခုတြင္ ADB
၏ ရပ္ရြာလူထုလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ စီမံကိန္း အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ရႈေထာင့္မွ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ရန္၊ စီမံကိန္း
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲရန္ႏွင့္ လက္ရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္း
အေျခတည္ရန္အတြက္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။၃၉
ရပ္ရြာလူထု စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားျခင္းကို ေလ႔လာမႈ စက္ဝန္းခ်ဥ္းကပ္ပံု-ရပ္ရြာလူထု စည္း႐ုံး လႈပ္ရွားျခင္း
ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ေလ်ာက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ လုုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔၏ ထပ္တလဲလဲ
လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံကိုအသံုးျပဳသည္။ Live & Learn Environmental Education (LLEE)
သည္ ADB TA-6123 ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထိေရာက္ေသာ ေရ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္
က်င့္သံုးမႈမ်ားကိုျမွင့္တင္ၿပီး ေလ့လာမႈစက္ဝန္းခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။၄၀

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၆၇

နည္းလမ္း ၇။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔
ေနာက္ထပ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စာရင္းမ်ားတြင္ စီစဥ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
နည္းလမ္းမ်ား အျဖစ္ပါ အသြင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ သက္ေရာက္သည္။

နည္းလမ္း (၄) ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
အစီအစဥ္တစ္ခုဖန္တီးျခင္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအစီအစဥ္တစ္ခုသည္သီးျခားအေနႏွင့္ျဖစ္ေစအျခားစီမံကိန္း
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအတြင္းသို႔ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစစီမံကိန္းစက္ဝန္းတေလၽွာက္တြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုလမ္းျပသည္။ယင္းအစီအစဥ္
သည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုရယူၿပီးယင္းတို႔ကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ေစသည္။

နိဒါန္း
ADB တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း၊
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေလးခုကို
ျခံဳငံုမိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ပဏာမေျခလွမ္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအဆင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို လႊမ္းျခံဳသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ တစ္ခု (ယခင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ တစ္ခု) တြင္ စီမံကိန္းစက္ဝန္း တေလ်ွာက္ မည္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ထိေတြ႔ဆက္ဆံမည္ကို စနစ္တက် ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ပါဝင္သည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ADB ၏ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္မည္ကဲ့သို႔
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ပါသနည္း။
အယူအဆ အဆင့္တြင္ အဆံုးသတ္သည့္ IPSA သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္
တစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္း ျပဳမည္ မျပဳမည္ကို ေဖာ္ျပသည္။ စီမံကိန္း အမ်ားစုတြင္ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ
ထည့္သြင္းရန္ အတြက္ အသြင္သ႑ာန္ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္ အားေကာင္းစြာ အဆိုျပဳႏုိင္သည္။ IPSA ပံုစံ
လမ္းၫႊန္မႈအရ “လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အေရးပါသည္ဟု
သတ္မွတ္ေသာ အခါမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ လိုအပ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္
အုပ္စုမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးပါသည္ဟု သတ္မွတ္ေသာအခါ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ အထူးတုိက္တြန္းသည္” ဟုဆုိသည္။
စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ရာတြင္ SPRSS သည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းအတြက္ စီစဥ္ထားေသာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ပံုစံထုတ္ၿပီးမၿပီးႏွင့္ ယင္း၏ အဓိက အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သည္။ Tab ၃ ကိုၾကည့္ပါ - IPSA ႏွင့္ SPRSS
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပံုစံက႑မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈ ဆက္လက္ရွိေနရမည္။
၆၈

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၆၉

အစီအစဥ္၏ ပထမအဆင့္သည္ စီမံကိန္းပံုစံ ေရးဆြဲစဥ္ အတြင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
လမ္းၫႊန္လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပိုမို၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္ တစ္ခု ရွိၿပီး စီမံကိန္း ျပင္ဆင္စဥ္ အတြင္း တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးတက္
ေျပာင္းလဲလာမည္။
အစီအစဥ္မ်ားသည္ သီးျခား ရပ္တည္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုုတ္ က်ား/မ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္၊
လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္၊ အျခား
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း အစီအစဥ္မ်ား အတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည္။
လာအိုႏုိင္ငံရွိ Nam Theun ၂ ေရအားလ်ွပ္စစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္သည္
အသံုးဝင္ေသာ ဥပမာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္က႑ တစ္ခု
ထည့္သြင္းထားသည္။၄၁

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္အလုိက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပသည့္ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယား တစ္ခုကို
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း လက္စြဲ စာအုုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။၄၂
စီမံကိန္းႏွင့္

ဝင္ေရာက္

(သတင္း

ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ သည့္

ဆက္စပ္သူ

လုပ္ေဆာင္

အခ်က္ အလက္

နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - အလုပ္႐ုံ

အုပ္စု

ရသည့္ ရည္မွန္း

ထုတ္လုပ္

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပူးေပါင္း ပါဝင္

ခ်က္မ်ား

ျခင္ း / မွ်ေဝျခင္း ၊

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၊

တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး

ရပ္ရြာ လူထု စည္း႐ုံး လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း

ျခင္း၊ ပူးေပါင္း

သုိ႔မဟုတ္ CSO မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္း ပါဝင္

သို႔မဟုတ္ စပ္တူ

ေဆာင္ရြက္ေသာ M&E)

အခ်ိန္ကာလမ်ဥ္း

ခန္႔မွန္း
ကုန္က်စရိတ္

လုပ္ေဆာင္ျခင္း)
ပူးေပါင္း ပါဝင္

ႏွင့္ နက္ရႈိင္းမႈ

ေဆာင္ရြက္

အတုိင္း အတာ

ျခင္း အတြက္

(နိမ္႔၊ အလယ္

ခ်ဥ္းကပ္ပံု

အလတ္၊ျမင့္မား)

နည္းလမ္း

တာ၀န္ရွိသူ

စတင္သည့္

ၿပီးစီးသည့္

ရက္စြဲ

ရက္စြဲ

အစိုးရ
အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
ပုဂၢလိက႑

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရမည့္အုပ္စုမ်ား၏
ေရြးခ်ယ္မႈကိုလမ္းၫႊန္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းမ်ား
အေပၚ အေျခခံသည္။ ထို႕ေနာက္တိုးတက္မႈမ်ားကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္
ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းတြင္ စီမံကိန္းပံုစံအတြင္းပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပရန္
ကနဦး အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုေရးဆြဲရ
န္ ေနာက္ထပ္အစည္းအေဝးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဤလမ္းၫႊန္ရွိ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္အသံုးျပဳေ
သာအျခားနည္းလမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ကြဲျပားျခားနားေသာနည္းလမ္းမ်ား

၇၀

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ျဖင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း (ဥပမာ။CSOမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းမွတဆင့္ [နည္းလမ္း ၆] သို႕မဟုတ္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း [နည္းလမ္း ၇]) တြင္
အကူအညီေပးသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ အဓိက စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၊ ယင္းတို႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္း၏ အတိုင္းအတာမ်ား (ခ်ဥ္းကပ္မႈ/နည္းလမ္းမ်ား၏ နက္ရႈိင္းမႈ) တုိ႔သည္
အခ်ိန္ကာလမ်ဥ္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ခန္႕မွန္းေျခမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာအစီအစဥ္တစ္ခုကို
သေဘာတူညီျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္းျပဳရန္လိုအပ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားဟုဆုိရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ DMC
လက္ခံရရွိသူ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ ေဖာက္သည္ ပါဝင္သည္။ အခါမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ယင္းသည္ ရပ္ရြာလူထု
အဆင့္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္တုိ႔ျဖင့္ အနီးကပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရပင္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း
ႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားတြင္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခံရေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး
ယင္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပုုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည္။
ေအာက္ပါ စစ္ေဆးရမည့္ စာရင္းသည္ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ အစီအစဥ္တြင္
ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုဖန္တီးရာတြင္ စစ္ေဆးရန္စာရင္း

•

ကနဦးစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္းေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မည္သည့္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ အုပ္စုမ်ားသည္

•
•
•
•
•
•
•

ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနသနည္း။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတဆင့္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမည္သုိ႔ျပဳလုုပ္ေနသနည္း။
စီမံကိန္းစက္ဝန္း၏ အဆင့္တစ္ခုစီရွိစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၏
ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားေသာ က်ယ္ျပန္႕မႈ ႏွင့္ နက္ရႈိင္းမႈသည္ မည္မ်ွရွိပါသနည္း။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္မည္နည္း။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကာလတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို႕
အသံုးျပဳမည္နည္း။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခားမွာ အဘယ္နည္း။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို မည္သုိ႔ အစဥ္သတ္မွတ္ပါမည္လဲ။
ဌာေန႐ုံး၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာဌာန၊အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ အစိုးရမဟုုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ႏွင့္ အျခားသူမ်ား အၾကားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္

•
•

အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုမည္သုိ႔ ျဖန္႔ေဝထားပါသလဲ။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ေထာက္ကူသူမ်ား လုိအပ္ပါသလား။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္မည္မ်ွကုန္က်ၿပီးမည္သည့္
အသံုးစရိတ္ေအာက္တြင္ ရွိပါသလဲ။

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာ (SCS) ဖန္တီးျခင္းကို ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္က ဝင္ေရာက္ ပံ႔ပုိးသင့္သည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လမ္းၫႊန္ေသာ PAM တြင္ စီမံကိန္း အားလံုးအတြက္ SCS ဖန္တီးျခင္း ပါဝင္သည္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၇၁

(နည္းလမ္း ၅ - စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခု ဖန္တီးျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၇
ကိုၾကည့္ပါ) ။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ မည္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္၊ လက္ရွိ လုပ္ငန္းကုိ
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေထာက္ကူခဲ့သည္ စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္ကို ပံုမွန္ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳသည္ (အကုိးအကား ၄၂) ။ စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္
မစ္ရွင္မ်ား၊ EA ၏ သံုးလတစ္ၾကိမ္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခားယႏၱရားမ်ားမွ တဆင့္ တိုးတက္
ေျပာင္းလဲမႈကို သတင္းေပးပို႔သင့္သည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဥပမာတစ္ခု
ေအာက္ပါပံုစံသည္ ADB နီေပါ ရပ္ရြာလူထုဆည္ေရေပးေဝျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ အစီအစဥ္ကို
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။၄၃

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းမွ အဓိက
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
ဗဟုိအစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား/ ေဒသႏၱရအစုိးရအရာရွိမ်ား
ခရိုင္အဆင့္ အရာရွိမ်ား

ေဒသအေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လမ္းမ်ားဌာန (DOLIDAR)
( တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ဌာန) မွ အရာရွိမ်ား
ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေကာ္မတီမ်ား

ခရုိင္အဆင့္ အႀကီးအကဲမ်ား

ခရိုင္အဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ
(DDCs) (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပုိင္း)မွ
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
DDCs DAG အုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ခရိုင္အတြင္းမွ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ေသာအုပ္စု (DAG)
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (VDC) ေခါင္းေဆာင္မ်ား

VDC နီေပါႏုိင္ငံ၏ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
အနိမ္႔ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္- ခရိုင္တစ္ခုခ်င္းတြင္
အစုိးရ-အမ်ားျပည္သူဆက္ဆံေရးတြင္ တာဝန္ရွိေသာ
VDCs အခ်ိဳ႕ရွိသည္ ။

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ေသာအုပ္စု ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

DAG ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ VDC မ်ားရွိ
ရပ္ကြက္အုပ္စုမ်ား ( VDC တစ္ခုခ်င္းကုိ
ရပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ ပုိင္းျခားထားသည္ )

အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူ / ႏြမ္းပါးသူႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္သူအုပ္စုမ်ား

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၇၂

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းမွ အဓိက
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု / ဇာတ္ / ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ား
Brahmin-Chhetri ၊ အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာ

အဓိကအုပ္စုမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား (IP) (Newar ၊ Thakali) ၊

အတြက္ ပံ႔ပုိးမႈမ်ား မလုိအပ္ပါ။

Terai အလယ္အလတ္ဇာတ္ ။
Hill ႏွင့္ Terai Dalit ၊ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ေသာ IP (Sherpa

ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း ခံရေသာ ဌာေန အုပ္စုမ်ားသည္

၊ Rai ၊Gurung ၊Magar)၊ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပံ႔ပုိးမႈမ်ား

ခံရေသာ IP (Tamang ၊ Kumal ၊ Tharu)၊

လုိအပ္သည္။

မ်ိဳးတုံးမည့္ အႏၱရာယ္ၾကံဳေနရၿပီး အလြန္အမင္း
ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံရေသာ IP (Majhi ၊ Rajbanshi)၊
ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ား (မူစလင္မ်ား)
စီပြားေရးဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္း
အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္လူအုပ္စုမ်ား၊

အဓိက အုပ္စုမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား

အတြက္ ပံ႔ပုိးမႈမ်ား မလုိအပ္ပါ။

အလြန္အမင္း ႏြမ္းပါးေသာ (ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္း နိမ္႔ပါးသူမ်ားသည္

သတ္မွတ္မ်ဥ္းေအာက္) ၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ မရွိသူမ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပံ႔ပုိးမႈမ်ား

(သုိ႔မဟုတ္ ေျမအနည္းငယ္သာ ပုိင္သူမ်ား)

လုိအပ္သည္။

စနစ္က်င့္သံုးသူမ်ား၊ ေၾကြးၿမီ အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ
လြတ္ေျမာက္လာေသာလုပ္သားမ်ား။
က်ား/ မ ဆုိင္ရာ
အမ်ိဳးသားမ်ား

ပံ့ပိုးမႈမလုိအပ္ပါ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ပံ႔ပုိးမႈမ်ား

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ရာသီအလုိက္/လက္ေတြ႔အားျဖင့္

လုိအပ္သည္။

အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)
CSOs

CSO မ်ားသည္ စီမံကိန္းနယ္ေျမရွိ ခရိုင္အဆင့္တြင္
အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၇၃

အဓိကစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူအုပ္စုမ်ား - ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိကစီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အဓိက
အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိခံစားသူမ်ား၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ CSOမ်ား ပါဝင္သည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား -စီမံကိန္းကို ျမင့္မားစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အယူအဆျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္း
အားလံုးကုိ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး တာဝန္ယူရန္ အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားကို
တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္
• ေဒသဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေသခ်ာေစျခင္း
• ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖန္႔ေဝျခင္းတြင္ အသံုးျပဳသူ
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ အုုပ္စု အမ်ိဳးအစားမ်ား အားလံုး ထည့္သြင္းထားျခင္းႏွင့္
• သင္ယူထားေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ CSOမ်ား အပါအဝင္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အတုိင္းအတာမ်ား - ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္
ေအာက္ပါတို႔တြင္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆံုးျဖတ္္ျခင္း
တို႔ပါဝင္သည္။
• ခရိုင္အဆင့္မွ အဓိက စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားက llakas ေရြးခ်ယ္ျခင္း (ခရိုင္မ်ားကို llakas
မ်ားအျဖစ္ ခြဲထားသည္)
• VDC အဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားက စီမံကိန္းခြဲမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
• စနစ္ပံုစံကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထည့္ဝင္ျခင္းမ်ား အဆင့္ကို
ဆံုးျဖတ္ျခင္း
• တည္ေဆာက္ျခင္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
• ေရ အသံုးျပဳသူမ်ား အသင္း(WUA) ႏွင့္ ေရ အသံုးျပဳသူ အုပ္စုမ်ား (WUG) တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
• WUA တြင္ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ေသာ အုပ္စုခြဲမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ ေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးျခင္းကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း ႏွင့္
• အစည္းအေဝးမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အထက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေသခ်ာေစျခင္း
ေက်းရြာအေျချပဳ လုပ္ငန္းခြင္အဖြဲ႔မ်ား (VBFT) သည္ ပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္၊ စီမံကိန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေၾကာင္း
အသိပညာ တိုးျမွင့္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုကုိ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ကူသူမ်ား အျဖစ္
လုုပ္ေဆာင္သည္။

၇၄

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအစီအစဥ္ - နီေပါ ရပ္႐ြာလူထုဆည္ေရေပးေဝျခင္းစီမံကိန္း

ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္
ဝင္ေရာက္
လုပ္ေဆာင္ရသည့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္

ခ်ဥ္းကပ္ပံု
(သတင္း အခ်က္ အလက္
ထုတ္လုပ္ျခင္း / မွ်ေဝျခင္း၊
တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
(ဥပမာ-အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း၊
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
CSO မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ
M&E )

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္

ဆက္စပ္သူအုပ္စု

အခ်ိန္
ကာလမ်ဥ္း
ခန္႔မွန္း
ကုန္က်စရိတ္

ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စပ္တူ
လုပ္ေဆာင္ ျခင္း) ႏွင့္
နက္ရႈိင္းမႈ အတုိင္း အတာ
(နိမ္႔၊ အလယ္ အလတ္၊
ျမင့္မား)

စတင္

ထည့္သြင္းရသည့္

နည္းလမ္း

အေၾကာင္းရင္း

တာ၀န္ရွိသူ

ေဒသႏၱရ အစုိးရ

စီမံကိန္း အေကာင္

စပ္တူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

- llakas မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း - အရာရွိမ်ား၊

ခရိုင္အဆင့္

အရာရွိမ်ား၊

အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

(ျမင့္မား)

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာ အုပ္စု

အရာရွိမ်ား

ခရိုင္အဆင့္

အတြက္ တာဝန္ ရွိေသာ

(DAG) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းတြင္

အႀကီးအကဲမ်ား၊

အစုိးရ တာဝန္ယူ

ထည့္သြင္းရန္ အတြက္ အခ်ိဳ႕ငဲ့ဆံုး

ခရိုင္အဆင့္

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ ေသာ ဌာန

llakas ေလးခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

အႀကီးအကဲမ်ား

(EA:DOLIDAR) ၏

ေကာ္မတီမ်ား (DDCs) ကုိ ေထာက္ကူ သည္။

ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္

- ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - DOLIDAR သည္

ခရိုင္အဆင့္ DAG

ခရိုင္၏ အက်ိဳး စီးပြားမ်ား

လပတ္ အစီရင္ခံစာ ၃ ေစာင္ကုိ တင္ျပသည္

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ

(ေဆာင္ရြက္ထားေသာ စီမံကိန္း

ေဒသခံ အဆံုး အျဖတ္

စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ခ်က္)

ျပဳသူမ်ား

- ႏွစ္ပတ္လည္ခရိုင္ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္

ၿပီးဆံုး

သည့္

သည့္

ရက္စြဲ

ရက္စဲြ

/ အစီအစဥ္ - ခရိုင္ / ေက်းရြာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ (VDC) စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပန္လည္
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ဆုိင္ရာ
အစည္းအေဝး
ေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ေဒသႏၱရ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္

စပ္တူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

- စီမက
ံ န
ိ း္ ခြမ
ဲ ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း - ေက်းရြာအေျချပဳ

- VDC

ေကာ္မတီမ်ား (ႏွင့္

အစုိးရ - အမ်ားျပည္သူ

(ျမင့္မား)

လုပင
္ န္းခြင္ အဖြမ
႔ဲ ်ား(VBFTs) သည္

အႀကီးအကဲမ်ား

ေက်းရြာ အေျချပဳ

ဆက္ဆံေရး အတြက္

ရပ္ကက
ြ အ
္ ဆင္တ
့ င
ြ ္ အမ်ားျပည္သူ စည္းေဝးပြမ
ဲ ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ အဖြဲ႔မ်ား)

တာဝန္ရွိေသာ VDC

က်င္းပၿပီး စီမက
ံ န
ိ း္ ၊ ယင္း၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေ

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ဆာင္ရက
ြ ေ
္ သာ ခ်ဥ္းကပ္ပ၊ု ံ စီမက
ံ န
ိ း္ ခြဲ

ရပ္ကြက္ႏွင့္ DAG

ေရြးခ်ယ္သည့္ စံႏန
ႈ း္ မ်ားကုိ ရွငး္ လင္း တင္ျပသည္။

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

- VDC

အဆုျိ ပဳလႊာမ်ား တင္ျပရန္ ရပ္ကက
ြ ္ ျပည္သ႔ ူ
အဖြမ
႔ဲ ်ား၊ ေရ အသံးု ျပဳသူ အဖြမ
႔ဲ ်ား(WUAs)
မ်ားကို ဖိတေ
္ ခၚသည္။ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားကို VDC က
ေရြးခ်ယ္ၿပီး DDC ၏ ေထာက္ခမ
ံ က
ႈ ု ိ ရယူသည္။
- ေစာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္း - VDC မ်ားသည္ တုးိ တက္မႈ
အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားကုိ ပံပ
႔ းိ ု လုပေ
္ ဆာင္ေပးသည္။
- ႏွစပ
္ တ္လည္ VDC ျပန္လည္ သံးု သပ္ျခင္း
အစည္းအေဝး - WUA မ်ား အပါအဝင္ VDC
စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့ ္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ားႏွင့ ္ အတူ ျပန္လည္
သံးု သပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား
- ႏွစပ
္ တ္လည္ ခရိင
ု အ
္ ဆင့္ ျပန္လည္ သံးု သပ္ျခင္း
/ အစီအစဥ္ - အထက္ကိ ု ၾကည္ပ
့ ါ။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၇၅

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအစီအစဥ္ - နီေပါ ရပ္႐ြာလူထုဆည္ေရေပးေဝျခင္းစီမံကိန္း

ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္
ဝင္ေရာက္
လုပ္ေဆာင္ရသည့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္

ခ်ဥ္းကပ္ပံု
(သတင္း အခ်က္ အလက္
ထုတ္လုပ္ျခင္း / မွ်ေဝျခင္း၊
တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
(ဥပမာ-အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း၊
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
CSO မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ
M&E)

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္

ဆက္စပ္သူအုပ္စု

အခ်ိန္
ကာလမ်ဥ္း
ခန္႔မွန္း
ကုန္က်စရိတ္

ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စပ္တူ
လုပ္ေဆာင္ ျခင္း) ႏွင့္
နက္ရႈိင္းမႈ အတုိင္း အတာ
(နိမ္႔၊ အလယ္ အလတ္၊
ျမင့္မား)

စတင္

ထည့္သြင္းရသည့္

နည္းလမ္း

အေၾကာင္းရင္း

တာ၀န္ရွိသူ

အက်ိဳးေက်းဇူး

အက်ိဳးေက်းဇူး

စပ္တူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

- WUA မ်ားႏွင့္ ေရ အသံုးျပဳသူ အုပ္စုမ်ား

- WUA / WUG

ခံစားရေသာ

ခံစားရသူမ်ားႏွင့္

(ျမင့္မား)

(WUG) တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

- ဆည္ေရေပးေဝေရး

/ ႏြမ္းပါးၿပီး

အဆံုးစြန္တြင္ စီမံကိန္း၏

အတြက္ အဆံုး အျဖတ္မ်ား

စီမံကိန္းခြဲ

ထိခိုက္လြယ္ေသာ

ပုိင္ရွင္မ်ား

- VBFT မ်ားထံမွ ပံ႔ပုိးမႈျဖင့္

(ISP) အဓိက

ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္

အသံုးျပဳသူမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္သည္။

- ISP DAG

ယင္းတုိ႔တြင္ အားလံုး ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္

- ISP အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အုပ္စုမ်ား

ၿပီးဆံုး

သည့္

သည့္

ရက္စြဲ

ရက္စဲြ

ခ်ိဳ႕ငဲ႔ေသာ အုပ္စုခြဲမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း
ေသခ်ာေစသည္။
- စနစ္ပံုစံ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း
အမ်ိဳးအစား အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
- ဆည္ ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းခြဲ
အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ VBFT ႏွင့္ နည္းပညာ
အေထာက္အကူ အဖြဲ႔ (TST) တုိ႔၏ ပံ႔ပုိးမႈျဖင့္
WUA က ဖန္တီးသည္။
- WUA ၏ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း
- VBFT သည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းအတြက္
သင္တန္းမ်ား ေပးသည္။ နီေပါႏုိင္ငံ၏ ဆည္
ေရေပးေဝေရး ေရအသံုးျပဳသူမ်ားအသင္း
အမ်ိဳးသား ဖက္ဒေရးရွင္းသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
သင္တန္းမ်ား ေပးသည္။
- ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - WUA မ်ားသည္
တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီကုိ ထူေထာင္သည္။
- လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္း - ရပ္ရြာလူထုသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ DAG မ်ား၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီ ေစေရး အတြက္
အထူး စူးစုိက္မႈျဖင့္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္
အေသးစား ေခ်းေငြ ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား
ရရွိၾကသည္။
- ႏွစ္ပတ္လည္ VDC ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္
အစည္းအေဝးမ်ား - အထက္ကုိ ၾကည့္ပါ။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၇၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအစီအစဥ္ - နီေပါ ရပ္႐ြာလူထုဆည္ေရေပးေဝျခင္းစီမံကိန္း

ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္
ဝင္ေရာက္
လုပ္ေဆာင္ရသည့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္

ခ်ဥ္းကပ္ပံု
(သတင္း အခ်က္ အလက္
ထုတ္လုပ္ျခင္း / မွ်ေဝျခင္း၊
တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
(ဥပမာ-အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း၊
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
CSO မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ
M&E)

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္

ဆက္စပ္သူအုပ္စု

အခ်ိန္
ကာလမ်ဥ္း
ခန္႔မွန္း
ကုန္က်စရိတ္

ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စပ္တူ
လုပ္ေဆာင္ ျခင္း) ႏွင့္
နက္ရႈိင္းမႈ အတုိင္း အတာ
(နိမ္႔၊ အလယ္ အလတ္၊
ျမင့္မား)

စတင္

ထည့္သြင္းရသည့္

နည္းလမ္း

အေၾကာင္းရင္း

အရပ္ဘက္လူမႈ

အရပ္ဘက္

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

(ျမင့္မား)

(ဥပမာ - အစုိးရ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

မဟုတ္ေသာ

- DDC မ်ားရွိ CSO ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

တာ၀န္ရွိသူ

- ခရိုင္အဆင့္ CSO
မ်ား

- စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ရပ္ရြာလူထု အသုိင္းဝိုင္း

[NGOs] ၊ သမဂၢမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ

- DOLIDAR ႏွင့္ DDC ကုိ ပံ့ပိုးရန္ ငွားရမ္းျခင္း

စသည္)

ကၽြမ္းက်င္မႈ

ခံရေသာ NGO မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

(အလယ္အလတ္)

အလားအလာ ရွိေသာ စီမံကိန္းခြဲမ်ားကုိ ရွာေဖြ
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ WUA မ်ားကုိ
ၾကံ႕ခုိင္ေစျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းခြဲမ်ား အတြက္
ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔
ပါဝင္သည္။

- NGO

ၿပီးဆံုး

သည့္

သည့္

ရက္စြဲ

ရက္စဲြ

နည္းလမ္း (၅) စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခုဖန္တီးျခင္း
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ကာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေစၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္မၽွေဝျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းတြင္
အာ႐ုံစူးစိုက္သည္။ ယင္းသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္စဥ္တြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္သည္။
နိဒါန္း
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား အတြင္းသို႔ ဗ်ဴဟာေျမာက္
ေျပာဆို ဆက္ဆံျခင္းကို ေပါင္းစပ္ျခင္း ပါဝင္သည္။ ယင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊
ပညာေရး ႏွင့္ အသိပညာ ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈကို အားေပးရန္၊
အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲမႈကို တိုက္တြန္း ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ေလ်ာ႔ခ်ရန္တုိ႔လည္း
ပါဝင္သည္။ ယင္းတြင္ သီးျခား ပရိတ္သတ္မ်ား (ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ CSOမ်ား၊
ပုုဂၢလိကက႑ အစရွိသည္)ထံ သတင္းအခ်က္အလက္ေရာက္ရွိျခင္း၊ ယင္းတို႕၏တံု႔ျပန္မႈကို
နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ျခင္း တို႔လည္း ပါဝင္သည္။
ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး ADB ၏
ခ်ဥ္းကပ္မႈေလးခု (နိဒါန္းကို ၾကည့္ပါ) တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း/မွ်ေဝျခင္း ႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းတြင္ အၾကံဳးဝင္သည္။ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း
လည္ပတ္ျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုတိုးျမွင့္သည့္ အစြမ္းထက္ေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မည္သည့္ က႑ သို႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ ရည္မွန္းခ်က္သည္
အမ်ားျပည္သူ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား အၾကားတြင္
သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းမွ တဆင့္ တညီတညြတ္ သေဘာတူညီမႈ
တည္ေဆာက္ရန္ အာ႐ုံစူးစိုက္သည္။၄၄

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ADB ၏စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္မည္ကဲ့သို႔
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ပါသနည္း။
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပသည့္ PAM တြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းဗ်ဴဟာ (SCS) တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း ပါဝင္သည္။ ယင္းတြင္
စီမံကိန္းအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကို
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္၊ အဓိကသတင္းစကားကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ အဓိကပရိတ္သတ္မ်ားကိုထိေတြ႔
ဆက္ဆံရန္ ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္
လိုအပ္သည္။ ဤဗ်ဴဟာသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား
ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ပံ့ပိုးမႈျပဳသည္ (နည္းလမ္း ၄ ကိုၾကည့္ပါ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၇၇

၇၈

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း)။ ADB ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးမူဝါဒ ၂ဝ၁၁ သည္ ယင္း၏ အေရးပါမႈကို
ထင္ရွားျပဆုိရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း သို႔မဟုုတ္ အစီအစဥ္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္းဗ်ဴဟာဖန္တီးရာတြင္ DMC
အစိုးရမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ေဖာက္သည္မ်ားကိုပံ့ပိုးရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ယင္းဗ်ဴဟာသည္
သက္ေရာက္ခံရေသာျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။၄၅ SPS အရ DMC မ်ားသည္
စီမံကိန္း ၏ထိခုိက္မႈခံရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳရန္လိုအပ္သည္ (ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လမ္းၫႊန္က႑၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၁ ကိုၾကည့္ပါ)။
SCS ရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္သည္။
မီဒီယာ၊ အျခားျပင္ပမွစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိေထာက္ပံ႔ျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ
သက္ေရာက္မႈ(ဥပမာ။ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း) အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခုဖန္တီးျခင္း
PAM တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခု ဖန္တီးျခင္း အတြက္ အဆင္သင့္
ပံုစံတစ္ခု ပါဝင္သည္ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) ။

ရည္မွန္းခ်က္
(မ်ား)

ပရိသတ္

အဓိက အဆုိး

/ အဓိက

ၾကံဳႏုိင္ေျခ /

စီမံကိန္းႏွင့္

စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဆက္စပ္သူမ်ား

သတင္းစကား
(ဆက္သြယ္
ေျပာၾကားမည့္
သတင္း
အခ်က္အလက္)

ဆက္သြယ္မည့္
နည္းလမ္း
(လမ္းေၾကာင္းမ်ား
/ ဘာသာ
စကားမ်ား /

ကာလ
အပိုင္းအျခား /

အရင္းအျမစ္မ်ား
တာဝန္ရွိမႈ

ႀကိမ္ႏႈန္း

(လူသား /
ေငြေၾကး)

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား)

































ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ား ပါသည္။

အဆင့္ (၁) ရည္မွန္းခ်က္
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂ ခု သို႔မဟုတ္ ၃ ခုရွာေဖြသတ္မွတ္ပါ။
စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မည္သည့္ရႈေထာင့္မ်ား/လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား/ေျပာင္းလဲမ်ားကို
ျမွင့္တင္ရမည္နည္း။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏
တံု႔ျပန္မႈပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္လား။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈ
ကို တုိးခ်ဲ႔ရမည္လား။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အမူအက်င့္ (ဥပမာ။ ။ေရမွ ေပါက္ပြားသည့္
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျပန္႔ပြားျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းကိုပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမွ တဆင့္
လက္ေဆးျခင္းအေလ႔အထကို တိုးျမွင့္ျခင္း) ကို ေျပာင္းလဲရမည္လား။
ဥပမာ- စီမံကိန္းသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝၿပီး
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ရည္ရြယ္မထားေသာ အပ်က္
သေဘာေဆာင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ယင္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ပံုမွန္ ရယူပါ။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၇၉

အဆင့္ (၂) အဓိက အဆိုးႀကဳံႏိုင္ေျခမ်ား။ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေရးတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ အဓိက အတားအဆီးမ်ားကို ရွာေဖြ သတ္မွတ္ပါ။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန(လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဆုိးၾကံဳနုိင္ေျခမ်ား)၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စြမ္းရည္၊ အားနည္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ) ႏွင့္ အျခား စီမံကိန္း
ဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား (ဥပမာ။ စီမံကိန္းပံုစံ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား) မွ အဆုိးၾကံဳနုိင္ေျခမ်ား
ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ။ မည္သည့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းရန္ လိုအပ္သလဲ။
ဥပမာ - ရပ္ရြာ လူထုမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ေျမမ်ားကုိ သိမ္းဆည္း ရယူသြားမည္ကို စိုးရိမ္သည္။
ယင္းတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို နားေထာင္ပါ၊သက္ေရာက္မႈကိုအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ
ဆန္းစစ္ၿပီးနစ္နာေၾကးအတြက္ မည္သည့္ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကိုမဆို ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးေျပာၾကားပါ။

အဆင့္ (၃) အဓိကစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား
အဓိကရည္မန
ွ း္ ခ်က္မ်ားကိရ
ု ရွရ
ိ န္ႏင
ွ ့္ အဆိးု ၾကံဳႏုင
ိ ေ
္ ျခမ်ားကိေ
ု လ်ာ႔ပါးေစရန္ မျဖစ္မေန
ထိေတြဆ
႔ က္ဆရ
ံ မည့္ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွငဆ
့္ က္စပ္သမ
ူ ်ားသည္ မည္သမ
ူ ်ားျဖစ္သနည္း။ ယင္းတိသ
႔ု ည္ ပံမ
ု န
ွ အ
္ ားျဖင့္
ADB သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ အစိးု ရ ထိေတြရ
႔ မည္အ
့ စိးု ရမဟုတ
ု ေ
္ သာ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွငဆ
့္ က္စပ္သမ
ူ ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ဥပမာ - က်ယ္ျပန္႕စြာယံုၾကည္ေလးစားျခင္းခံရေသာ ရိုးရာရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
မရွိမျဖစ္ပရိတ္သတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ရပ္ရြာလူထုကိုသတင္းအခ်က္အလက္
ျဖန္႕ေဝရန္ႏွင့္အျမင္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ ယင္းတုိ႔ကုိအသံုးျပဳပါ။

အဆင့္ (၄) သတင္းစကားမ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူအုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီအတြက္ သတင္းစကားမ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။
သတင္းစကားမ်ားသည္ တိက်၊ တသမတ္တည္းရွိ၊ ရွင္းလင္း၊ ဆီေလ်ာ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာ
မ်ားကုိအထူးဂရုျပဳရမည္။ သတင္းစကားမ်ားကို ႀကိဳတင္စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။
ဥပမာ - ရပ္ရြာလူထုနားလည္ရမည့္ အဓိက သတင္းစကားမွာ မိမိတုိ႔၏ ေျမယာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္
မိသားစုမ်ား အားလံုးကို ရပ္ရြာ အတြင္းတြင္ အရြယ္အစား တူညီ သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိေသာ အရြယ္အစား/
အရည္အေသြးရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၅) ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းနည္းလမ္းမ်ား (လမ္းေၾကာင္းမ်ား။ ဘာသာစကားမ်ား။
လႈပ္ရွားမႈမ်ား)
အဓိကစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား (မတူညီေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားထံ ေရာက္ရွိရန္
မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္) ထံ ေရာက္ရွိရန္ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး
လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။ သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ မည္သည့္ ဘာသာစကားမ်ား လိုအပ္သနည္း။ မည့္သည့္

၈၀

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဓိကစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္း၏
ထိခုိက္ျခင္း ခံစားရသူမ်ားကို လြယ္ကူစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၿပီး လက္လွမ္းမီေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေကာင္းဆံုး ေပးႏုိင္မည္နည္း။ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
အဓိက စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား စီမံကိန္း အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝေသာ တံု႔ျပန္မႈေပးႏုိင္ေစရန္ အေကာင္းဆံုး ေသခ်ာေစမည္နည္း။
နည္းလမ္း ၁ ရွိဇယားတြင္ပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွားမႈ
အမ်ားအျပားသည္ ဆက္သြယ္ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဆိုင္ရာဆက္သြယ္
ေရးအရင္းအျမစ္စာအုပ္သည္ အီလက္ထရြန္နစ္ မီဒီယာ (ဥပမာ။ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား)၊ပံုႏွိပ္မီဒီယာ
(ဥပမာ။ သတင္းစာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား)၊ အစဥ္အလာလမ္းေၾကာင္းမ်ား (ဥပမာ။ ျပဇာတ္၊
ဇာတ္လမ္းေျပာျပျခင္း) ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအျမင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ
ထပ္ေဆာင္း စာရင္းျပဳစုထားသည္။၄၆
ဥပမာ-ရပ္ရြာလူထုအေၾကာင္း ဗဟုသုတရွိသည့္ ေဒသခံစီမံကိန္းဝန္ထမ္းသည္ အစဥ္အလာအရ
အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ အႀကီးအကဲမ်ားသည္
ေက်းရြာအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ထူေထာင္ထားေသာ တည္ေဆာက္ပံုမ်ား(ဥပမာ။ လယ္သမားအုပ္စုမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ား၊ ေရအသံုးျပဳသူ အုပ္စုမ်ား) မွတဆင့္ ယင္းတို႔၏ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ
သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝသည္။

အဆင့္ (၆) ကာလအပိုင္းအျခား
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခ်င္းစီကို မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည့္သည့္ကာလႏွင့္ မည္မွ် မၾကာခဏ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
ဥပမာ- ကနဦး ထိေတြ႔ၿပီးေနာက္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝရန္ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈရယူရန္ အတြက္
ေနာက္ဆက္တြဲ သြားေရာက္ျခင္းမ်ားကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ စီစဥ္ပါ။

အဆင့္ (၇) တာဝန္ရွိမႈ
လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီကို ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္
မည္သူတြင္ တာဝန္ရွိမည္နည္း။ သတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္စုသည္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာကို ထိေရာက္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စြမ္းရည္ရွိပါသလား။
ဥပမာ- ယင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔၏ ေဒသ အဆင့္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

အဆင့္ (၈) လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ မည္သည့္ လူသားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္သည္ကို သတ္မွတ္ပါ။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၈၁

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာ နမူနာ တစ္ခု
ေအာက္ပါသည္ ပံုမွန္ ADB စီမံကိန္း တစ္ခု အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
ဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာနမူနာ
သတင္းစကား
ရည္မွန္းခ်က္
(မ်ား)

အဓိက အဆုိး

အဓိက

(ဆက္သြယ္

ၾကံဳႏုိင္ေျခ /

စီမံကိန္းႏွင့္

ေျပာၾကားမည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဆက္စပ္သူမ်ား

သတင္း
အခ်က္အလက္)

ဆက္သြယ္မည့္
နည္းလမ္း
(လမ္းေၾကာင္းမ်ား
/ ဘာသာ
စကားမ်ား /

ကာလ
အပိုင္းအျခား /

အရင္းအျမစ္မ်ား
တာဝန္ရွိမႈ

ႀကိမ္ႏႈန္း

(လူသား /
ေငြေၾကး)

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား)

စိတ္ခ်

- သတင္း

- စီမံကိန္း ထိခိုက္

- စီမံကိန္း၏

- အုပ္စုငယ္မ်ား

- စီမံကိန္း

- စီမံကိန္း

- အႏွစ္သာရ

ယံုၾကည္ရေသာ

အရင္းအျမစ္

ခံရေသာ သူမ်ား

အဓိက အက်ိဳး

- ရပ္ရြာ လူထု

စတင္စဥ္က

အေကာင္

ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္

စီမံကိန္း

အေပၚ

ေက်းဇူးမ်ား

ဖိုရမ္မ်ား

အစျပဳ၍

အထည္

ထုတ္ေဝျခင္း /

သတင္း အခ်က္

ယံုၾကည္ရမႈ

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ျဖန္႔ခ်ိျခင္းစရိတ္

အလက္မ်ား ပံုမွန္
စီးဆင္း ေနပါေစ

- ရပ္ရြာ လူထု
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

- ဘာသာ စကား
/ ယဥ္ေက်းမႈ

- မီဒီယာမွ
- အဓိက

တဆင့္

- တုိးတက္ မႈမ်ား

အဖြဲ႔

သက္ေရာက္

ထိေတြ႔မႈမ်ား

အေၾကာင္း

- အရပ္ဘက္ လူမႈ

မႈမ်ား (အေကာင္း၊

(ေရဒီယုိ၊

အခ်က္ အလက္

- စီမံကိန္းခြဲ

ဆက္ဆံေရး

အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား

အဆုိး)

သတင္းစာ၊

ေပးႏုိင္ရန္ အခမ္း

မန္ေနဂ်ာမ်ား

အရာရွိမ်ားႏွင့္

အင္တာနက္

အနားမ်ားကို

စီမံကိန္းခြဲ

- ရပ္ရြာ လူထု

- စာတတ္

(CSOs)

ေျမာက္မႈ

ဥပမာ - အစုိးရ

- စီမံကိန္း

စသည္)

ပံုမွန္ စီစဥ္ျခင္း

ဆက္သြယ္ေရး

မဟုတ္ေသာ

အေကာင္

- ေဒသခံ

(၂လတစ္ႀကိမ္)

မန္ေနဂ်ာမ်ား

- ေမ်ွာ္မွန္း

အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား

အထည္

အႀကီးအကဲမ်ား

ခ်က္မ်ားကုိ

(NGOs)၊ အမ်ိဳး

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

- ဘာသာေရး

ထိန္းသိမ္းျခင္း

သမီး အုပ္စုမ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္

ကြန္ရက္မ်ား

- ေထာက္ပံ့

- ပံုႏွိပ္ စာရြက္

ပုိ႔ေဆာင္ေရး

စာတမ္းမ်ား

စရိတ္

စသည္။
- ရပုိင္ ခြင့္မ်ား
- ေဒသခံ
ပုဂၢလိက က႑
- ေဒသႏၱရ အစုိးရ

အတြက္ စရိတ္

(လက္ကမ္း
- စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

စာေစာင္မ်ား

- အခမ္း အနား

/ ျပႆနာမ်ားကုိ

စသည္)

စရိတ္မ်ား

မွ်ေဝသည့္

- သတင္း

နည္းလမ္းမ်ား

အခ်က္အလက္

- ေဒသခံ

မတူညီေသာ

/တုံ႔ျပန္မႈ

မီဒီယာ

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္

ျဖစ္ေစသည့္

စပ္သူမ်ားအတြက္

အလုပ္႐ုံ

လိုက္ေလ်ာ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ညီေထြ

- ယဥ္ေက်းမႈ

ျဖစ္ေအာင္

/ ဘာသာေရး

ေျပာင္းလဲပါ။

ဆုိင္ရာ အခမ္း
အနားမ်ား
အခ်ိဳ႕ေသာ
စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္
သူမ်ားထံ
ေရာက္ရွိ ႏုိင္ရန္
အခ်ိဳ႕ေသာ
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
/ လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားကုိ စူးစုိက္
သည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၈၂

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာနမူနာ
သတင္းစကား
ရည္မွန္းခ်က္
(မ်ား)

အဓိက အဆုိး

အဓိက

(ဆက္သြယ္

ၾကံဳႏုိင္ေျခ /

စီမံကိန္းႏွင့္

ေျပာၾကားမည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဆက္စပ္သူမ်ား

သတင္း
အခ်က္အလက္)

- အျပန္ အလွန္

ဆက္သြယ္မည့္
နည္းလမ္း
(လမ္းေၾကာင္းမ်ား
/ ဘာသာ
စကားမ်ား /

ကာလ
အပိုင္းအျခား /

အရင္းအျမစ္မ်ား
တာဝန္ရွိမႈ

ႀကိမ္ႏႈန္း

(လူသား /
ေငြေၾကး)

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား)

- တရား ဝင္ေသာ

- စီမံကိန္း ထိခိုက္

- ေဆြးေႏြး

- လက္ရွိ CSO

- စီမံကိန္း စတင္

- စီမံကိန္း

- အႏွစ္သာရ

သတင္း အခ်က္

ရပ္ရြာ လူထု

ခံရေသာ သူမ်ား

ျခင္း၏ အေရး

မ်ား (NGO၊

စဥ္က အစျပဳ၍

အေကာင္

ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္

အလက္ မွ်ေဝျခင္း

ကိုယ္စား

ပါပံု၊ စီမံကိန္းႏွင့္

အမ်ိဳးသမီး

အထည္

ထုတ္ေဝျခင္း /

/ ေဆြးေႏြးျခင္း

လွယ္မ်ား

- ရပ္ရြာ လူထု

ဆက္စပ္

အုပ္စုမ်ား၊ ေရ

- တုိးတက္မႈမ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ျဖန္႔ခ်ိျခင္း စရိတ္

အတြက္ စနစ္မ်ား

သတ္မွတ္ျခင္း

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

သူမ်ား၏

အသံုးျပဳသူ

အေၾကာင္း

အဖြဲ႔

အျမင္မ်ားကုိ

အုပ္စုမ်ား

အခ်က္ အလက္

- အခ်ိန္ကုိက္

- အရပ္ဘက္ လူမႈ

စီမံကိန္း အတြင္း

စသည္)

ေပးႏုိင္ရန္ အခမ္း

- စီမံကိန္းခြဲ

ဆက္ဆံေရး

လုပ္ေဆာင္မႈ

အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား

ထည့္သြင္း

- ေဒသႏၱရ အစုိးရ

အနားမ်ား ကို

မန္ေနဂ်ာမ်ား

အရာရွိမ်ားႏွင့္

- ဘာသာစကား /

(CSOs)

ေပါင္းစပ္ျခင္း

ယႏၱရားမ်ား

ပံုမွန္ စီစဥ္ျခင္း (၂

ယဥ္ေက်းမႈ

ဥပမာ - အစုိးရ

- ေဒသခံ မီဒီယာ

လ တစ္ႀကိမ္)

ထူေထာင္ျခင္း

- ရပ္ရြာလူထု

စီမံကိန္းခြဲ
- ရပ္ရြာလူထု

ဆက္သြယ္ေရး

မဟုတ္ေသာ

- တုံ႔ျပန္မႈ

- စီမံကိန္းႏွင့္

အဆင့္

မန္ေနဂ်ာမ်ား

- စိုးရိမ္

အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ဆက္စပ္သူ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အတြက္ စရိတ္

ေၾကာင့္ၾကမႈ

(NGOs)၊ အမ်ိဳး

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ

မ်ိဳးစံု ပါဝင္ေသာ

မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ရန္

သမီး အုပ္စုမ်ား

မည္သုိ႔

အၾကံေပး အဖြဲ႔ /

- ေထာက္ပံ့

အဆင္သင့္

စသည္။

အသံုးျပဳသည္ကုိ

ေကာ္မတီ

ပို႔ေဆာင္ေရး

ရွင္းလင္းျခင္း

- ေဒသခံ

စရိတ္

ျဖစ္ေသာ
စနစ္မ်ား

- ေဒသခံ
ပုဂၢလိက က႑
- ေဒသႏၱရ အစုိးရ

စီမံကိန္းႏွင့္
- ေဆြးေႏြးရန္

ဆက္စပ္သူမ်ား

- အခမ္း အနား

အဓိကအေၾကာ

အလုပ္႐ုံ

စရိတ္မ်ား

င္းအရာမ်ားကုိ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

သတ္မွတ္ျခင္း

- ေဒသခံ

- ေဒသခံ

မတူညီေသာ

ထိေတြ႔မႈ ျပဳေသာ

မီဒီယာ

စီမံကိန္းႏွင့္

လုပ္သားမ်ား

ဆက္စပ္သူမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ

အတြက္

စီမံကိန္းႏွင့္

လိုက္ေလ်ာ

ဆက္စပ္

ညီေထြ

သူမ်ား ထံ

ျဖစ္ေအာင္

ေရာက္ရွိ ႏုိင္ရန္

ေျပာင္းလဲပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာ
လမ္းေၾကာင္း မ်ား
/ လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားကုိ
စူးစုိက္သည္။

နည္းလမ္း (၆) အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ADB ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား
အတူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို တူညီစြာထားရွိသည္။
ယင္းတို႔၏ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္
ယင္းတို႔ကိုအဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။

နိဒါန္း
CSO မ်ားသည္ အရြယ္အစား၊ စိတ္ဝင္စားမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ကြာျခားသည္။
ယင္းတုိ႔သည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ကြဲျပားျခားနားၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ တူညီေသာ
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSO မ်ား) ကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားပုံတစ္မ်ိဳး

အမ်ိဳးအစား

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္/ေဒသအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္

ဤ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေသာအက်ိဳးအျမတ္အတြ

ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

က္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

(LNGOs/INGOs)

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသာယာဝေျပာေရး သို႔မဟုတ္
အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပးျခင္းကို
ေထာက္ပံ့ သို႔မဟုုတ္ စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္သည္။ ယင္းတို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကြဲျပားေသာ အမည္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယခင္ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံတြင္) ႏွင့္ ပုုဂၢလိက
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားသည္
ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖင့္ တည္ေထာင္ထားျခင္းမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္
ဌာနခ်ဳပ္ထားရွိသည္။ ဥပမာ။ ။ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာအမ်ိဳး
သမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (LNGO)၊ WWF၊ Oxfam International (INGO)

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOမ်ား)

ဤရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
သာယာဝေျပာေရးကို တိုးျမွင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ယင္းတို႔၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အပန္းေျဖစရာ
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပမာ။ ေရ အသံုးျပဳသူအုပ္စုမ်ား၊
အေသးစား ေခ်းေငြ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္
၈၃

၈၄

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSO မ်ား) ကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားပုံတစ္မ်ိဳး
အမ်ိဳးအစား

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အလြတ္သေဘာ သုိ႔မဟုတ္

ဤအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိစၥရပ္

ေသခ်ာစြာစုစည္းထားျခင္းမရွိေသာ

သို႔မဟုုတ္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာအခါတြင္ ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ဆန္ေသာ

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ား

တံု႕ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းတို႔သည္
ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ
ယႏၱရားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိေပ။ ဥပမာ။ အလြတ္သေဘာဆန္ေသာ
လူ႕အဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္မ်ား

ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ကုသိုလ္ျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျဖစ္ တည္ရွိေသာ ယင္းအစုိးရ မဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျခင္း မရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ၊
ပညာေရးဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခား
ကုသိုလ္ျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္သည္။
ဥပမာ။ ။ ဖို႕ဒ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အာဂါခန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ယင္းတို႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္းတို႔သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတြင္ စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းႏိုင္သည္။
ဥပမာ။ ။ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအသင္း၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း။

လြတ္လပ္ေသာ သုုေတသန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား /

ဤလြတ္လပ္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔အစည္း

သုေတသနႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္းတို႔၏
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျဖန္႕ျဖဴးသည္။ ဥပမာ။ ။
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား သုေတသန အဖြဲ႔အစည္း

အလုုပ္သမား သမဂၢမ်ား

ဤ မၾကာခဏဆုိသလုိ လုပ္ငန္းအလုိက္၊ အလုပ္အကုိင္အလိုက္ တရားဝင္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ုံုးမ်ားသည္ အလုပ္ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ယင္းတို႔၏ စုေပါင္းအျမင္မ်ားကို ျပန္႔ပြားေစရန္
ညီညြတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိလႊမ္းျခံဳေသာ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား၊ ကြန္ဂရက္မ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ တြဲဖက္ေလ့ရွိၾကသည္။
ဥပမာ။ ။ ဖိလစ္ပိုင္၏ ကုုန္သြယ္ေရး သမဂၢ ကြန္ဂရက္

မဟာမိတ္မ်ား/ CSOကြန္ရက္မ်ား/

ဤ CSO မ်ားသည္ ဘံု တည္ေနရာ၊ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္အစုမ်ား

လႊမ္းျခံဳေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

သို႔မဟုုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ အားျဖင့္ ေပါင္းစည္းၾကသည္။ ဥပမာ။ ။
ကေမာၻဒီးယား NGO ဖုိရမ္

ADB တြင္ UNESCO အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ၂ဝဝ၈။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အရင္းအျမစ္စာအုုပ္ - အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ဝန္ထမ္း လမ္းၫႊန္။ မနီလာ။
မွတ္ခ်က္။ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ADB အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အရင္းအျမစ္ စာအုုပ္ ကို ၾကည့္ပါ။

ဤ နည္းလမ္းကိရိယာသည္ CSO မ်ား၏ စြမ္းရည္ကို မည္သို႔သတ္မွတ္ရန္ ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားၿပီး၊
ယင္းတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အခန္းက႑မ်ားကိုထင္ရွားစြာ ျပသထားသည္။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၈၅

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္မည္သည့္အခါတြင္တန္ဖိုးထပ္တိုးေပါင္းစပ္ႏိုင္သနည္း။
ADB ႏွင့္ DMC လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ မတူညီေသာ CSOမ်ားသည္ မတူညီေသာ
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ၾကသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေသာ၊ ဘာသာစကား
စြမ္းရည္ရွိေသာ၊ အစိုးရ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွ လြတ္လပ္ေသာ CSOမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ျခင္းသည္
အေရးႀကီးသည္။

အစိုးရ အရာရွိမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာသင္တန္း၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ မတ္လ ၂ဝ၁၁။

•

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ အၾကံျပဳျခင္း- CSO မ်ားသည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ
နက္ရႈိင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးလက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ားအတြက္ကိုယ္ေတြ႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ား
ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးၾကသည္။
• ႏိုင္ငံတကာ NGOမ်ား (INGOမ်ား) သည္ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္
အေလ႔အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာၾကၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းမွ NGOမ်ား ႏွင့္ CBO မ်ားသည္
ေဒသတြင္း အျမင္မ်ားကုိ ေပးအပ္ႏိုင္ၾကသည္။
• ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ နယ္ပယ္ အထူးျပဳသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္မႈကို ေပးသည္။

၈၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

Kyrgyz သမၼတႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးတြင္ အၾကံေပးသည္ ။
Kyrgyz သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ပညာေရးကို ရယူ
အသံုးျပဳႏုိင္မႈတိုးတက္ေစရန္ ေပါင္းစပ္ထားေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုတစ္ခုကို အစမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီရန္ ADB သည္ အရပ္ဘက္လူ
မႈအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအသင္းသည္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပံ႔ပုိးေပးၿပီး အၾကံေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ေက်းလက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စားပြဲဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားမွ တဆင့္ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည္။
အကိုးအကား၊ ADB။ ၂ဝဝ၇။ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အေျခခံ ပညာေရး
ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈတိုးတက္ေစရန္ Kyrgyz သမၼတႏိုင္ငံသို႔ JFPR အေထာက္အပံ့။ မနီလာ။

•

•

ADB၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား အားနည္းေနေသာ
အခါ CSO မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အလွဴရွင္မ်ား အၾကားတြင္ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္သည္။
• INGO မ်ား၊ ႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံတြင္း NGO မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္
လႊမ္းျခံဳေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ အမ်ားအျပားသည္ လက္ရွိ ဆက္ဆံေရးမ်ား
တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ပို၍ေသးငယ္ေသာ NGO မ်ား ႏွင့္ CBO မ်ားသည္
ရပ္ရြာအတြင္းသ႔ိုမဟုတ္ ေဒသတြင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
ရပ္ရြာလူထု စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း - အေရးႀကီးေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္
ေဒသတြင္းရပ္ရြာလူထုကုိ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ကူညီရန္ CSO မ်ားတြင္ ဗ်ဴဟာအေတြ႔အၾကံဳ
မ်ားစြာရွိသည္။
• INGO မ်ား ႏွင့္ LNGO အမ်ားအျပားသည္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ဖူးသည္။ အခ်ိဳ႕ INGO မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳသည့္
ေနာက္ဆံုးေပၚဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိၾကၿပီး LNGO မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာယ
ဥ္ေက်းမႈကိုပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ CBO မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းတြင္
အကူအညီေပးရန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည္။
• အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္လည္း အထူးသျဖင့္ ယင္းတို႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားျပားစြာရွိၿပီး
အလုပ္သမားထုတြင္ အေရးပါေသာက႑တစ္ခုကိုကိုယ္စားျပဳလွ်င္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို
စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ ကူညီသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ADB သည္ ေသးငယ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ား (ဥပမာ။ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ဆည္ေရေပးျခင္း)၊ အေသးစား
ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စစ္တေကာင္း ေတာင္ကုန္းမ်ားရွိ နယ္ေျမ (CHT) တြင္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိခံစားရသူမ်ားအား
သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ေက်းလက္ရပ္ရြာလူထုကိုစည္း႐ုံးရန္အတြက္
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဗဟုိဌာန (CIPD)၊ Assistance for the livelihood of the Origins (ALO) ႏွင့္ အျခား ေဒသဆိုင္ရာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ထားသည္။
အကုိးအကား ။ ADB။ ၂ဝဝဝ။ စစ္တေကာင္းေတာင္ကုန္း နယ္ေျမမ်ား ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေခ်းေငြ။ မနီလာ။

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

•

•

၈၇

ဆန္းသစ္မႈ - ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈ၊ တံု႔ျပန္ႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆန္းသစ္မႈတို႔ လိုအပ္ေသာ အခါတြင္ CSO မ်ားသည္
ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံအသစ္မ်ားကုိ ေလ့လာစမ္းသပ္ရန္
စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။
• INGO မ်ား ႏွင့္ LNGO မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျမွင့္တင္သည့္
အစမ္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
• အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား ဆန္းသစ္ တီထြင္ႏိုင္မႈႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေစႏုိင္မႈတုိ႔အတြက္ မိမိကုိယ္ကို ဂုဏ္ယူၾကသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း - CSO မ်ားသည္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္။
အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မရရွိႏိုင္ေသာအခါႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းတို႔ကို အစိုးရက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဌားရမ္းသည့္
အခါတြင္ ယင္းတုိ႔သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေလ႔ရွိသည္။
• INGO မ်ားႏွင့္ LNGO မ်ားသည္ ေဒသတြင္းသို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္။ (ဥပမာ။ အေျခခံ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

•

CBOမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို ေဒသဆိုင္ရာ ေရေပးေဝမႈ၊
အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျခားရပ္ရြာလူထု အဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲသည္။
ပစိဖိတ္ေဒသ စမ္းသပ္မိတ္ဆက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ လက္တေလာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရာတြင္ ကူညီရန္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘုုရားေက်ာင္းအုပ္စုမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္
မရွိေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို ဦးတည္ၿပီး လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
စမ္းသပ္အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
အကုိးအကား ADB။ ၂ဝဝ၉။ စီးပြားေရးပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္အတြက္ တြန္ဂါသို႔ အေထာက္အပ့ံ။ မနီလာ၊ ADB။ ၂ဝ၁ဝ။ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ
ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္။ မနီလာ။

•

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း - အခ်ိဳ႕ CSOမ်ားသည္ စီမံကိန္းပံုစံ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ M&E တြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္
လြတ္လပ္ေသာအကဲျဖတ္သူမ်ားအျဖစ္ တူညီေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အသံုး မျပဳရပါ။ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုျမွင့္တင္ရာတြင္ အေရးပါသည္ (ေကာင္းမြန္ေသာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အတြက္ လမ္းၫႊန္က႑ကို ၾကည့္ပါ၊
စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃)။
• အခ်ိဳ႕ေသာ INGO မ်ား၊ LNGO မ်ားႏွင့္ သုေတသန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ ပူးေပါင္းပါဝင္
သုေတသနျပဳ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ အထူးျပဳထားၿပီး ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ M&E အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတုိ႔တြင္ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားျပားစြာရွိသည္။
Kyrgyz သမၼတႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ADB သည္ Kyrgyz သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူ ၃ဝဝ,ဝဝဝရွိေသာ ေက်းရြာ ၂ဝဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ
ေရေပးေဝမႈႏွင့္ မိလႅာစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကို ကူညီရန္ ေဒသခံ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္အဖြဲ႔မ်ား၊ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနသည္။ ေဒသခံ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Taza Tabigat သည္
လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
အကိုးအကား၊ ADB။ ၂ဝဝ၈။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑စီမံကိန္းအတြက္ Kyrgyz သမၼတႏိုင္ငံသို႔
အေထာက္အပံ့။ မနီလာ။

၈၈

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း
ႏွံ႔စပ္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းတစ္ခုသည္ သီးျခားလႈပ္ရွားမႈ
တစ္ခုတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ CSO မ်ားကုိ ထင္ရွားစြာျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းပံုစံ
ေရးဆြဲစဥ္အတြင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းတုိ႔တြင္ ယင္းတို႔ကို
ပါဝင္ပတ္သက္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ CSO ၏ အခန္းက႑တစ္ခုကို ထူေထာင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္
အလားအလာရွိေသာ မိတ္ဖက္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ေအာက္ပါ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ပါ။
၁။ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ယင္းတို႔သည္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္မ်ားတြင္
တည္ရွိၿပီး ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ကေမာၻဒီးယားတြင္ ကေမာၻဒီးယားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ NGO အသိအမွတ္ျပဳျခင္းစနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္
NGO အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာဖိိလစ္ပိုင္ေကာင္စီသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္
တာဝန္ခံမႈတို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆံုးစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ CSOမ်ားကို
သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ပါကစၥတန္ပရဟိတဗဟိုဌာနသည္
စံသတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ အစီအစဥ္ျဖန႔္ေဝမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈအတုိင္း
အတာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စာရင္းတစ္ခုကို
ထိန္းသိမ္းထားသည္။၄၇
၂။ လႊမ္းျခံဳေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ယင္းတုိ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
စြမ္းရည္မ်ားအေၾကာင္း နက္နက္နဲနဲသိရွိေသာ လႊမ္းျခံဳသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိသည္။
အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ လမ္းၫႊန္မ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔ကို ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ က႑အလိုက္
ကြန္ရက္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားလည္းရွိႏိုင္ေသးသည္ (ဥပမာ။ က်ား/မဆိုင္ရာ ၊ HIV)
၃။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေျမပံုမ်ားႏွင့္အစီရင္ခံစာမ်ား - ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အရ
ပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေျမပံုျပဳလုုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ က႑၏အဆင့္ကို အစီအရင္ခံရန္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ယင္းတုိ႔ကို အင္တာနက္ကြန္ရက္တြင္ ရယူႏုိင္သည္။
၄။ ႏိုင္ငံတကာ NGOမ်ား - INGOအမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာ
အဆင့္ႏွင့္ အေျခခံအဆင့္တြင္ မိတ္ဖက္ CSOမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာလုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမွ
ယံုၾကည္ရေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူထိန္းသိမ္းထားသည္။
CIVICUS အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အၫႊန္းကိန္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းကိုဆန္းစစ္အကဲျဖတ္သည္။ ယင္းတို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုယင္းတုိ႔၏
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တဆင့္ ရယူနုိင္သည္။၄၈
၅။ ADB ဝန္ထမ္းႏွင့္ မိတဖ
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႔ဲ စည္းမ်ားအေၾကာင္း
အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ NGO Link ကို ထိနး္ သိမး္ ထားသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရက
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ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၈၉

၆။ အစိုးရ အရင္းအျမစ္မ်ား - အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာက႑မ်ားတြင္
လုပ္ကိုင္ေနေသာ CSOမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္း ႏွင့္ စြမ္းရည္တို႔ကို သိသည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုဆန္းစစ္ျခင္း
ADB သို႔မဟုတ္ DMC တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႕မဟုတ္ မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ရန္ CSO မ်ား၏
စြမ္းရည္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားသည္ အေထာက္အပံ႔ေပးသည္။ ယင္းသည္
စစ္ေဆးရမည့္ စာရင္းတစ္ခု အျဖစ္ထက္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ပုိမိုေဆာင္ရြက္သည္။ အရပ္ဘက္လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္း မဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္အခါတြင္ယင္းစံမ်ားကို ျပည့္ဝေစသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕သာရွိသည္။
မည္သည္ကို ျခြင္းခ်က္ျပဳမည္ႏွင့္ က႑တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအတြက္ စြမ္းရည္
တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မႈလိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္
စံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဖယ္က်ဥ္ခံရသူမ်ား၊ အဆင္းရဲအႏြမ္းပါးဆံုးသူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္း သို႔မဟုုတ္
ပံုစံတက် မဟုတ္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အုပ္စုမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရ။
တစ္စံုတစ္ခုေသာ အခန္းက႑ (ဥပမာ။ သုေတသန သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္း) ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စြမ္းရည္ကိုအကဲျဖတ္ရန္ ေနာက္ထပ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
လိုအပ္ႏိုင္သည္။၄၉ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြမႈမ်ား (CSO ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ)၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ အစိုးရသို႔ေျပာဆုိျခင္း၊ အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ CSOမ်ားအပါအဝင္
သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အမ်ားအျပား တည္ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္ စြမ္းရည္ကုိ
နက္ရႈိင္းစြာ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းရည္ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ လမ္းၫႊန္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား

•
•
•

ဥပေဒဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္း - CSO သည္ တရားဝင္ ထူေထာင္ထားၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသလား။
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈ - CSO သည္ အသိအမွတ္ျပဳခံရပါသလား (စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္)၊ CSO လမ္းၫႊန္မ်ားတြင္
စာရင္းေပါက္ပါသလား၊ ယင္း၏ ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိပါသလား။
တာဝန္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - CSO သည္ ယင္း၏ အနာဂါတ္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အခန္းက႑အေၾကာင္းကို
ရွင္းလင္းစြာနားလည္မႈရွိပါသလား။ ယင္းသည္ ယင္း၏ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတည္ေဆာက္ပံုအေၾကာင္း

•

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိပါသလား။
မဲဆႏၵနယ္ႏင
ွ အ
့္ ေထာက္အပံ့ - CSO၏နယ္ပယ္တင
ြ ္ ပါဝင္သမ
ူ ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည္စ
့ စ
ုံ ာြ ရရွၿိ ပီး
ေထာက္ခအ
ံ ားေပးမႈရပ
ိွ ါသလား။ ယင္းသည္ က႑/အေၾကာင္းအရာအလုက
ိ သ
္ မ
႔ုိ ဟုတ္ လႊမး္ ျခံဳေသာအုပစ
္ မ
ု ်ား၏

•
•
•
•

အဖြဝ
႔ဲ င္တစ္ချု ဖစ္ပါသလား။ ယင္းသည္ အျခား ဂုဏသ
္ တင္းရွေ
ိ သာ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးမႈအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ မိတဖ
္ က္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားရွပ
ိ ါသလား။
နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ - CSO သည္ ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ရွိရန္ ထိေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိုက်င့္သံုးၿပီး
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ထိေရာက္စြာ တည္ရွိပါသလား။
စီမံခန္႕ခြဲမႈစြမ္းရည္ - CSO မွတ္တမ္းသည္ ေကာင္းစြာပံုစံေရးဆြဲထားေသာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအျဖစ္
ေပၚေပါက္လာမည့္ ခိုင္မာသည့္ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္တစ္ခုကို ျပသပါသလား။
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ - CSO တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဝယ္ယူေရး
စြမ္းရည္ လံုေလာက္စြာ ရွိပါသလား။
ဘ႑ာေရးစြမ္းရည္ - CSO တြင္ လိုအပ္ေသာေငြပမာဏကိုစီမံခန္႕ခြဲရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိပါသလား။ ယင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းရွိပါသလား။ ယင္းသည္ ေကာင္းစြာ စီစဥ္ထားေသာ၊ တိက်ၿပီး သတင္းအခ်က္အ လက္ေပးေသာ
စာရင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားပါသလား။

၉၀

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

အလားအလာရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း
CSOမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္ ကနဦးအဆင့္မွ စီမံကိန္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္သည္အထိ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အခ်ိဳ႕ အလားအလာရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ား
ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ ခြဲမႈတို႔ျဖင့္ အမ်ားစုကို
ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား

•

ပံုစံေရးဆြဲသည့္အဆင့္တြင္ ေစာစီးစြာ CSOမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
တြင္ပါဝင္ေသာစီးပြားျဖစ္ကန္ထရိုက္မ်ားအျဖစ္ သက္သက္သာ ယင္းတို႔ကို ဆက္ဆံျခင္းသည္ တင္းမာမႈမ်ားကုိျဖစ္လာေစႏိုင္သ
ည္။ NGOမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ယင္းတို႔၏အလွဴရွင္မ်ားကို မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ရႈျမင္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ADB ႏွင့္
မတူညီေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္အျပန္အလွန္နားလည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပဋိပ

•
•
•

ကၡမ်ားေရွာင္က်ဥ္ျခင္းကို အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ရန္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ အတူအကြဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
ကန္ထရိုက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေလလံဆြဲျခင္းကို အေသအခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။
CSOမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ အၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တိုင္မ်ား ထားရွိပါ။
CSOမ်ားသည္ ကာလတုိတြင္ ရလဒ္မ်ားထက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပိုမို ဂရုစိုက္ေလ့ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ CSOမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္ေျပာင္းျခင္းဒဏ္ကုိ မ်ားစြာခံစားေနရသည္ကို ဂရုျပဳပါ။ ယင္းကို
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုအျဖစ္ သိျမင္ၿပီး ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ အဓိကအဆက္အသြယ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုတြင္သာ
မွီခိုမေနေစရန္ အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ အလားတူပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ CSOမ်ားတြင္ ေရရွည္လုပ္ကုိင္ေသာ

•
•

ဆႏၵျပင္းျပသူအခ်ိဳ႕ကသာ ေမာင္းႏွင္ေနသည္။
CSOမ်ားတြင္ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ေပးရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ဂရုျပဳပါ။
စြမ္းရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔က်ပါ။ CSOမ်ားကုိမ်ားမၾကာမီကစတင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပဋိပကၡလြန္ သို႔မဟုတ္
အေျခအေနမ်ားတြင္ ကန္ထရိုက္မေပးမီ စီမံကိန္း ပံုစံေရးဆြဲျခင္းတြင္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားရန္
လုိအပ္ႏုိင္သည္။

နည္းလမ္း (၇) ပူးေပါင္းပါဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္ျခင္း
ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း (PM&E) သည္ စီမံကိန္း၊
အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒ တစ္ခုကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊
အေၾကာင္းအရာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ မွ်ေ၀ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ကူညီျခင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား
ထိေတြ႔ ဆက္ဆံသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
အေပၚ လံုး၀ အားထားျခင္းထက္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မ ခံရသည့္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားကို ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ PM&E သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ိဳးစံုတို႔ထံသို႔
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို
ေပးႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္
မိမိလုပ္ေဆာင္မႈ ခံယူခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေစသည္။
နိဒါန္း
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္ျခင္း ခံရသူမ်ားႏွင့္
တက္ၾကြစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ PM&E ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ ယင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္ေသာ၊ အမ်ား
ပါဝင္ႏုိင္ေစေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္၊ သင္ယူေလ႔လာ ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား
ေပးသည္။ ယင္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိလည္း
ထင္ဟပ္ေစသည္။ ယင္းတုိ႔ ႏွစ္ခုလံုးသည္ အဓိကမူမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားစြာတုိ႔တြင္လည္း တူညီၾကသည္။
( နည္းလမ္း ၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၉ တြင္ ၾကည့္ပါ။ ) နည္းလမ္း ၃ တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ PM&E တြင္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

သမား႐ိုးက် နည္းလမ္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း
တို႔အၾကား အဓိက ျခားနားခ်က္မ်ား
ျခားနားခ်က္မ်ား

သမားရိုးက်ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္

အကဲျဖတ္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မည္သူက

အစဥ္အလာအားျဖင့္ ADB ဝန္ထမ္း၊

အကုိးအကားျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ

အစီအစဥ္ဆြဲၿပီး

တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည့္ဌာနမွ

စံအားျဖင့္ ရပ္ရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ

စီမံခန္႔ခြဲပါသလဲ။

ဝန္ထမ္း၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား

ADB ဝန္ထမ္းက ေရးသားပါသည္။
အတိုင္ပင္ခံအရာရွိမ်ားသည္ ေထာက္ကူသူ
မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၊
စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္
၉၁

၉၂

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

သမား႐ိုးက် နည္းလမ္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း
တို႔အၾကား အဓိက ျခားနားခ်က္မ်ား

ျခားနားခ်က္မ်ား

သမားရိုးက်ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္

အကဲျဖတ္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မည္သူက

အစဥ္အလာအားျဖင့္ ADB ဝန္ထမ္း၊

ေဒသႏၱရအစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခား

အစီအစဥ္ဆြဲၿပီး

တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည့္ဌာနမွ

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားသည္

စီမံခန္႔ခြဲပါသလဲ။

ဝန္ထမ္း၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အဓိကက်သည့္ အပုိင္းမွ
ပါဝင္ၾကပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

ဆက္စပ္သူမ်ား၏

ေပးသည္။

အကဲျဖတ္ျခင္း (PM&E)

အခန္းက႑

လုပ္ငန္းအေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ ပံုစံခ်ျခင္း၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း၊
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္း၊
အနာဂါတ္အတြက္ အဆိုျပဳေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
စသည္တုိ႔တြင္ ပါဝင္ကူညီသည္။

အတုိင္ပင္ခံအရာရွိမ်ား၏

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား

အခန္းက႑

စံျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား/

ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ကုိ PM&E ေဆာင္ရြက္ရန္

ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳ၍

အကူအညီေပးရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရး၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္

ခ်ိန္ထုိး တုိင္းတာရာတြင္

ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ေသာ

ကၽြမ္းက်င္မႈပံ့ပိုးေပးျခင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္မႈကို

ျပင္ပမွ သတ္မွတ္/အကဲျဖတ္။

အတြင္းမွ သတ္မွတ္။ မ်ားျပားေသာ

တုိင္းတာျခင္း

မ်ားေသာအားျဖင့္ အစီအစဥ္

အျမင္မ်ား၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ

ကနဦး ယူဆခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထုိး

ရွာေဖြသည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား

ဆံုးျဖတ္သည္။

ေျပာၾကားလုိသည္မ်ား ေျပာၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္
ယင္းတို႔၏ အသံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ
ၾကားႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေစသည္။

ခ်ဥ္းကပ္ပံု

ႀကိဳတင္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး

အညႊ႔န္းသေဘာေဆာင္ၿပီး

ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳႏုိင္ပါ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
သင္ယူေလ႔လာမႈကုိ အထူးျပဳသည္။

အကုိးအကား။ NZAID ၂၀၀၆၊ ပူးေပါင္းပါဝင္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္လမ္းၫႊန္မ်ား၊ Aukland

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၉၃

ADB ၏ စီမံကိန္း စက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
အကဲျဖတ္ျခင္းကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳရမည္နည္း။
စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္းကာလတြင္ အတုိင္ပင္ခံအရာရွိသည္ အလားအလာရွိေသာ အၫႊန္းကိန္းမ်ား၊
ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသည္။
အတုိင္ပင္ခံအရာရွိသည္ လက္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားကို ေလ႔လာၿပီး လုိအပ္လ်င္
သူ႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေလ႔လာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထပ္မံစုေဆာင္းသည္။
(၁) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ စုေဆာင္းမည္- ဥပမာ- နမူနာယူျခင္း သို႔မဟုတ္
စစ္တမ္းအျပည့္အဝေကာက္ယူျခင္း၊ စီမံကိန္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေသာအကဲျဖတ္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ား၊ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကြင္းဆင္းေလ႔လာျခင္းမ်ား။
(၂) အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သူက ေကာက္ယူမည္ -ဥပမာ- စီမံကိန္းဝန္ထမ္း၊ အျခား
အစုိးရဌာနမ်ား၊ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္း၊ လုပ္ငန္းကန္ထရိုက္ရထားေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အတုိင္ပင္ခံမ်ား။
ယခုအဆင့္တြင္ M&E ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳမည္
မျပဳမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ပါ။ ကနဦး စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရေသာ
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ PM&E အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း သည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား
အေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေပၚ မိမိကုိယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟူသည့္ ခံစားခ်က္ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၏ တန္ဖုိးကို
ဆင္ျခင္ျခင္းတုိ႔ျပဳရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမုိလုိလားၾကပါမည္။ PM&E သည္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ အေပၚ အေျခတည္ထားၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တုိးတက္ေစပါသည္။
စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမရွိပါလ်င္ ယင္းတုိ႔၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို အမွန္တကယ္
တန္ဖုိးထားေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မယံုၾကည္ဘဲ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
PM&E လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ျခားနားၾကေသာ္လည္း ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားမွာ စံျဖစ္ေသာ PM&E လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ အဓိက အဆင့္
အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။၅၀

စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း
၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကို စီမံကိန္းေနရာတြင္ျပဳလုပ္ျခင္း။ M&E
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း
ရွင္းျပပါ။ PM&E အဖြဲ႔တြင္ မည္သူပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ က်ား/မ မွ်တစြာ ပါရွိရန္ႏွင့္
အက်ိဳးစီးပြားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႔မ်ားအနက္မွ မည္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္သင့္သည္ကို
ေဆြးေႏြးပါ။
၂။ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ အဓိကေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ အဓိက
ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အၫႊန္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ PM&E အဖြဲ႔ႏွင့္ ကနဦး အလုပ္႐ုံ
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ပါ။

၉၄

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

၃။ DMF ႏွင့္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ (PAM စသည္) တစ္ခု ထူေထာင္ပါ။
စီမံကိန္းအက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရေသာ အုပ္စုမ်ား အေနျဖင့္
PM&E တြင္ မည္သုိ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကုိ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္တြင္
အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။ စီမံကိန္း (သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္း အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကို- ဥပမာအားျဖင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ စသည္) ကုိ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္အတြက္
ေဒသခံ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံပါ။

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း
၄။ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း / ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ျခင္း။ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ M&E
အဖြဲ႔ကုိ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ႔က်င့္
သင္ၾကားေပးပါ။ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အမူအက်င့္ စသည့္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လမ္းၫႊန္မူမ်ားကုိ
ေဆြးေႏြးပါ။
၅။ အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ထူေထာင္ပါ။ မည္္သူက
မည္သည္ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ နမူနာ၊ မည္သည့္ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈကို
သြားေရာက္ေလ႔လာမည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ စသည္တုိ႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ပါ။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း
၆။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း၊ တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားေပးျခင္း။ PM&E အဖြဲ႔သည္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
မွ်ေဝျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကနဦး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးၿပီး လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈမ်ားကို
အခါအားေလ်ာ္စြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ခုိင္မာေအာင္စစ္ေဆးျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူအမ်ားအျပားထံသို႔
အခ်က္အလက္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
၇။ စီမံကိန္း တုိးတက္မႈမ်ား ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
၈။ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္း/သင္ယူေလ႔လာျခင္း - နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္
ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူအမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ မွ်ေဝပါ။

ကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
PM&E လုပ္ငန္းကုိ ကိရိယာမ်ိဳးစံု၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုတုိ႔က ပံ့ပိုးေပးၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ
အဆင့္မ်ိဳးစံု ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားဆံုးအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ားက PM&E လုပ္ငန္းကို စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေဝခ်ထားေပးသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီမံကိန္း၏ ထိေရာက္မႈကို တုိင္းတာရန္၊ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ PM&E
ပံုစံတစ္မ်ိဳးသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာတာဝန္ခံမႈကို
မည္သုိ႔မည္ပံု တုိးတက္ေစေၾကာင္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ CRC ႏွင့္ CBM ကိရိယာမ်ားက

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၉၅

ေဖာ္ျပသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ မထားေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ႔လာရန္ open-ended qualitative
analysis ကို အသံုးျပဳျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳေသာ္လည္း အျမင္မ်ိဳးစံုကို
သိျမင္ရယူႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သမားရိုးက်
အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္လည္း ပိုမို၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိလာႏုိင္သည္။
နည္းလမ္း ၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ အဓိက ပူးေပါင္းပါဝင္အကဲျဖတ္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကို
ေဖာ္ျပေသာ ဇယားတစ္ခုပါရွိပါသည္(ဥပမာ- သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
စီမံကိန္းဧရိယာကုိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ အဆင့္ခြဲျခင္း)။ ယင္းတုိ႔ကို
PM&E တြင္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ႔ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ သံုးစြဲေသာ
နည္းစနစ္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အေပၚ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရိုးသားစြာမွ်ေဝ
အသိေပးေသာ နယ္ပယ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးထားရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။၅၁
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ သီးျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖင့္ PM&E
အတြက္ ပံုစံတက် ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ADB လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ
အခ်ိဳ႕ေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကိရိယာ ၃ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ ေလ႔လာခဲ့ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားကို
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏြမ္းပါးမႈအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ PM&E အတြက္လည္း
အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ စာရင္းထဲတြင္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေရးအပါဆုံးေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္
အေရးအပါဆံုးေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ နည္းစနစ္ (MSC) မွာ အရည္အေသြးဦးစားေပး PM&E
ခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ရာႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ရာတို႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို ပါဝင္ေစပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ (SC)ျဖစ္စဥ္
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းပါဝင္ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ အေရးအပါဆံုးကုိ သီးျခား သတ္မွတ္ထားေသာ
စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔မွ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္သည္။၅၂ ဗီယက္နမ္
ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ADB သုေတသနစီမံကိန္း ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ
ပုိမုိအသံုးဝင္ေစျခင္း (MMWB4P) တြင္ MSC ကုိ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ႔ထားေသာ
သုေတသနျပဳသူမ်ား ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ
SC ျဖစ္စဥ္ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိစီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားက စုေဆာင္းပါသည္။ ဆီေလ်ာ္ေသာ
မူဝါဒျပဳျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ (ယင္းသည္ MSC နယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး) ကုိ ယင္းျဖစ္စဥ္ ဇာတ္လမ္းမ်ားက
ရွင္းလင္းေပးၿပီး မူဝါဒျပဳသူႏွင့္ စီမံကိန္းအၾကားရွိ ကြန္ယက္ကုိ သတ္မွတ္ပါသည္။၅၃

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္သက္ေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ျခင္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သက္ေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း (PIPA)
သည္ စီမံကိန္း၊ အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေသာသူမ်ားအေနျဖင့္
ယင္းတုိ႔၏ ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာသီအုိရီမ်ား (ယင္းတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီး အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစရာတြင္ မိမိကုိယ္ကုိ မည္သုိ႔ျမင္ေၾကာင္း) ကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပရာတြင္
ပံ႔ပုိးကူညီေပးရန္ ပံုစံခ်ထားေသာ PM&E ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။၅၄ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္

၉၆

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ယင္း၏ အသိပညာဆုိင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ဖန္တီးမည္၊ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴးမည္၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစရန္ စီမံကိန္းျပင္ပရွိ မည္သူက ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္မည္ စသည္တုိ႔ကုိ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ သက္ေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္က်င္းပေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဆုိင္ရာအလုပ္႐ုံ
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းတုိ႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေပၚသည္ (ဥပမာ- ျပသနာအရင္းအျမစ္ျပပံုမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊
အနာဂါတ္ကုိပံုေဖာ္ရႈျမင္သည့္ ေလ႔က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း)။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ
ယုတၱိေဗဒပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ရလဒ္ဆုိင္ရာယုတၱိေဗဒပံုစံတြင္ စီမံကိန္း၏
ကာလလတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အယူအဆမ်ားအျဖစ္ -ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္
မည္သည့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္သည္၊ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္၊ မည္သည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားကို လုိအပ္သည္ စသည္- ေဖာ္ျပသည္။
သက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ ယုတၱိေဗဒပံုစံတြင္ ေမ်ွာ္လင့္ထားေသာ ရလဒ္ကုိရရွိရန္ကူညီျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းသည္
အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈဘဝအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ စီမံကိန္း
M&E ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ပံုမွန္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္လ်က္ရွိေသာ ရလဒ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
မွတ္တုိင္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ရရွိၾကသည္။၅၅ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ADB
ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေသာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္စပါး စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ PIPA ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ စီမံကိန္း၏
သက္ေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားပါဝင္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ရွာေဖြသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ေရးအစီအစဥ္ကိုလည္း ဖန္တီးခဲ့သည္။၅၆

ျပည္သူမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းမ်ား
ျပည္သူ႔အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္း (CRC) တစ္ခုတြင္ အစုိးရဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
အေပၚျပည္သူကုိယ္တိုင္ ဖန္တီးထားေသာ အရည္အေသြးအရ တုိင္းတာေသာ စစ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္
အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္း ပါဝင္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္စု ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက အဆင့္တြင္
ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းမွတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္
၃ လ မွ ၆လ ကာလအတြင္း ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ
မက္ခရိုအဆင့္တြင္ ေလ႔လာသည္။ ျပည္သူ႔အေပၚတာဝန္ခံမႈကုိ ေတာင္းဆုိရယူရာတြင္
ရိုးရွင္းေသာ္လည္း အစြမ္းထက္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ CSO မ်ား၊
ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္
ယင္းတုိ႔ကုိ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ လံုေလာက္မႈစသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
စနစ္တက် တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားေပးမႈမ်ား ျပဳႏုိင္ေစရန္ တင္ၾကိဳေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္ကုိလည္း CRC
မ်ားက ဖန္တီးေပးသည္။ မီဒီယာမ်ားက က်ယ္ျပန္႔စြာေဖာ္ျပမႈ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
မူဝါဒဆုိင္ရာတုိက္တြန္းမႈတုိ႔သည္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝရာတြင္ အကူအညီျပဳသည္။ ADB
သည္ ယင္းနည္းစနစ္ကုိ အသံုးခ်၍ သံုးစြဲႏုိင္ေသာနည္းလမ္းကိရိယာမ်ားကို ဖန္တီးထားသည္။
(သတင္းအခ်က္အလက္ပုိမုိရယူလုိလ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာအတြက္ လမ္းၫႊန္က႑၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃
ကုိ ၾကည့္ပါ)။၅၇

လူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
လူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္း (CBM) တြင္ စိတ္ပါဝင္စားေသာလူထုအေျချပဳ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔
ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ စစ္တမ္းမ်ား၊ ေျမပံုမ်ား၊ စူးစုိက္ေရြးခ်ယ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား၊ ၿမိဳ႕ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္

ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

၉၇

ေက်းရြာအစည္းအေဝးမ်ား စသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကုိ အသံုးျပဳသည္။၅၈
အကယ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစုိက္သည္ ဆုိပါက
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈအရည္အေသြးကို လူထုအမွတ္ေပးကဒ္ျပားက ေဖာ္ျပ ေပးႏုိင္ပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားထံမွ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား ကုိ ေတာင္းဆုိရယူရာတြင္
ယင္းသည္ CRC ႏွင့္ တန္းတူ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကာက္ယူထားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အရည္အေသြးဦးစားေပး (စူးစုိက္ေရြးခ်ယ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွတဆင့္) ျဖစ္ျခင္း၊
ေဒသတြင္း အတုိင္းအတာျဖစ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ လူထုအၾကား တုိက္ရိုက္ထိေတြ႔မႈ
ပါဝင္ျခင္း (ထိေတြ႔မႈျပဳႏုိင္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားမွတဆင့္) တုိ႔ရွိၿပီး ရုတ္ခ်ည္း တုန္႔ျပန္
ေျပာၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို ေပးသည္။
ADB ၏ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးစီမံကိန္းသည္ CBM တြင္ က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ရပ္ရြာအဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းတုိ႔တြင္ လူထုပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္သည္။၅၉ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ေကာင္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္ေသာ CBM စနစ္တစ္ခု နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္
ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ အသက္ဝင္လ်က္ရွိသည္။ လူထုမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ားကို
စုေဆာင္းၿပီး လူမႈေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းဖြယ္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္ၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိလည္း အားေပးသည္။၆၀

ADB လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐က
ြ ျ္ ခင္း
- အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

(၄) ADB လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ADB တစ္ဖြဲ႕လုံးတြင္ ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္
ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ တြင္ အဓိကနယ္ပယ္
ငါးခု (ထပ္တိုး နယ္ပယ္သုံးခု) ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စူးစိုက္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈကို
ေမာင္းႏွင္သည့္အရာ ငါးခုတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ADB သည္ ေျပာင္းလဲမႈကို
ေမာင္းႏွင္သည့္အရာမ်ား၊ က်ား၊မ ဆိုင္ရာမၽွတမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အဓိက
အေျခခံအေဆာက္အအုံ က႑တို႔တြင္ နက္႐ႈိင္းေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိသည့္
ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အထူးတလည္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ
ရွိပါသည္။

နိဒါန္း
ဤအခန္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ မွ ေအာက္ပါ အေရးႀကီးနယ္ပယ္ ငါးခုတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္မႈကို ပံ႔ပုိးေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကုိ ေလ႔လာ စူးစမ္းပါသည္။ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာကုိ အဓိက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး က်ား/မ ဆုိင္ရာ မွ်တမႈႏွင့္
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေမာင္းႏွင္သည့္ အရာမ်ား အျဖစ္ အထူးျပဳ
ေဖာ္ျပပါသည္။
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
က်ား/မ ဆုိင္ရာ မွ်တမႈ
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
အေျခခံအေဆာက္အအံု - HIV ကာကြယ္တားဆီးေရး
အေျခခံအေဆာက္အအံု - ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္

ယင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးပုိမုိျဖစ္ထြန္းဖြယ္ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။
ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ားမွ အားလံုး
အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ စီမံကိန္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ CSO မ်ားကို အားလံုးအေနျဖင့္ ထိေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္တြင္
ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းစက္ဝန္းကိရိယာသည္ ယင္းက႑မ်ားစြာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု
နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ႔လာစူးစမ္းပါသည္။ ယခု အခန္းတြင္မူ အဆုိပါ နယ္ပယ္ငါးခုတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အထူးတလည္ ပံ႔ပုိးေပးရန္ႏွင့္ အေလ႔အထေကာင္းမ်ားကို သင့္ေတာ္သလုိ ျပင္ဆင္
ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳဖြယ္ ကိရိယာမ်ားကုိ အထူး
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၉၉

၁။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

၆၁

မွတ္ရန္။ ဤက႑ရွိ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ SPS တြင္ပါရွိေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ADB ႏွင့္ DMC မ်ား
အတြက္ အၾကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူဝါဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ သိရွိႏုိင္ရန္ အတြက္
SPS ကုိ ဖတ္ရႈပါ။
ေခ်းေငြဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပသည့္အတြက္ SPS တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း
လက္ခံရရွိသူ ဆုိသည့္ အေခၚအေဝၚအစား ေငြေခ်းသူ ဆုိသည့္ အေခၚအေဝၚကုိ သံုးႏႈန္းထားပါသည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အထူးသျဖင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ရရွိႏိုင္ေစရန္ အဓိကက်သည္ဟု ADB ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒ
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ ေငြေခ်းယူသူမ်ားအေနျဖင့္
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၏ ထိခိုက္မႈခံစားရေသာ ရပ္႐ြာလူထု၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊
လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တင္ႀကိဳအေၾကာင္းၾကားထားေသာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း တို႔မွတဆင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚက်ေရာက္ေသာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ ထိခိုက္မႈတို႔ႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ADB
က သတ္မွတ္ထားပါသည္။
အကိုးအကား။ ADB ၂၀၀၉၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ မနီလာ။

နိဒါန္း
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ ေရရွည္ပုိမုိတည္တံ႔ႏုိင္ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ႏွင့္ ဆီသုိ႔ ဦးတည္ေသာ အေပါင္းသေဘာေဆာင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ရွိလာပါသည္။ တာဝန္ခံမႈ၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျမင့္မားေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
လည္းထားရွိလာၾကပါသည္။ ADB ၏ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာမူဝါဒထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္ (SPS) သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားက ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္သည့္
ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ေလ်ွာ႔ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သက္သာေစျခင္းတုိ႔အေပၚ အာ႐ုံစူးစုိက္ပါသည္။
(အကိးု အကား ၈)။၆၂ ADB စီမံကိန္းမ်ား၏ အမ်ားအစု (အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၇ဝ% မွ ၈ဝ%) တြင္
အခ်ိဳ႕ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ SPS အတြက္ ဗဟုိက်ၿပီး အဓိက နယ္ပယ္ သံုးခုျဖစ္ေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား(IPs) တုိ႔တြင္
၁၀၀

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၀၁

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တျဖည္းျဖည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ သြားရန္
လုိအပ္သည္။ EA မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံမႈျပဳရာတြင္ စီမံကိန္းက မည္သည္တုိ႔ကုိ
ေဆာင္ရြက္မည္၊ ယင္းတုိ႔အေပၚမည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္ စသည္တုိ႔ကုိ
ေျပာၾကားရမည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍လည္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိသည္။ EA မ်ားသည္
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပံု ေလ်ွာ႔ခ်မည္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္
IP မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို မည္သုိ႔ရယူမည္ စသည္တုိ႔ကုိ ေလ႔လာစူးစမ္းရန္ အတြက္
ထိခုိက္မႈ ခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳရမည္။ ထိခုိက္မႈ ခံရေသာသူမ်ားသည္
နစ္နာေၾကးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ မွ်တေသာ ျဖန္႔ေဝမႈ
ျပဳျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ရန္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာဥာဏ္လုိအပ္သည္။ ယင္းတုိ႔အားလုံး အေသအခ်ာ
ျဖစ္ေစရန္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ဖြယ္ ရွိေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသည့္စနစ္တုိ႔က ကူညီေပးလိမ္႔မည္။

Song Bung 4 ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဗီယက္နမ္ တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ား (တုိင္းရင္းသား Co Tu လူမ်ိဳးမ်ား) ကို ေရႊ႕ေျပာင္း
ေနရာခ်ထားေရး အတြက္ ADB ၏ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ဝတၱရားမ်ားသည္ ADB ႏွင့္ ယင္းထံမွ ေငြေခ်းယူသူမ်ားတုိ႔တြင္
တြဲဖက္တာဝန္ရွိသည္ဟူ၍ SPS တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၀၂ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာဝတၱရားမ်ား
ေငြေခ်းယူသူ လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား

ADB လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား

•

•

•
•
•
•

လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ထိခိုက္ခံရေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

•

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို
ပံ႔ပုိးေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။
တင္ႀကိဳလံ႔ုလျပဳကာ စံုစမ္းျခင္းမ်ား၊

လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ေသခ်ာစြာ

လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို
ျပင္ဆင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

•

ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင့္ ကြပ္ကဲျခင္းတုိ႔ကို
ပ႔ံပိုးေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ယင္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာမႈအစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္ၿပီး
တင္ျပရမည္။

အကုိးအကား။ ADB ၂၀၀၉၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာမူဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ မနီလာ။

စီမံကိန္းစက္ဝန္းအဆင့္ရွိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမ်ားကုိ ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္အခန္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေအာက္ပါ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊
သေဘာတူညီခ်က္၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသည့္စနစ္ တုိ႔အတြက္ အေထြေထြ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

•

ဂရုတစုိက္ျပင္ဆင္ပါ - အရင္းအျမစ္မ်ား လံုေလာက္ေစရန္၊ ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိရန္၊
နည္းစနစ္ကုိ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရန္၊ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈကို ေစာစီးစြာစတင္ရန္၊
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စသည္တုိ႔ ေသခ်ာေစၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ဂရုတစုိက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုိအပ္ပါသည္။ (ကိရိယာ ၁။
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား စိစစ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ယင္းသည္
ထိရွလြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား (ေျမယာဆံုးရံႈးမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းစသည္) ဆိုင္ရာ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာကုိ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈလက္စြဲတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ
ခ်မွတ္ထားရပါမည္။ (ကိရိယာ ၅။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခု

•

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၇ ကုိ ၾကည့္ပါ)။
ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို စီစဥ္ရန္ ေဒသခံပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ - အႀကီးအကဲတစ္ဦး ( ဥပမာ- ေက်းရြာ
ရပ္မိရပ္ဖ၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီး)၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳးလုပ္ေဆာင္သူ၊ သုိ႔မဟုတ္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (CSO) (ဥပမာ- ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း [ေရသံုးစြဲသူအုပ္စု၊
အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု] သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိဆက္ဆံေရးထူေထာင္ထားေသာ အင္ဂ်ီအုိ) တုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ
အထူးဂရုစုိက္ရန္လုိအပ္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၀၃

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

•

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးဦးစားေပး နည္းလမ္းမ်ားကုိ သံုးပါ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း၏ လက္လွမ္းမီမႈကုိျမွင့္တင္ရာတြင္ မီဒီယာအသံုးျပဳျခင္းကုိ ျဖည့္စြက္သည့္ အေနျဖင့္
ရပ္ရြာအေျချပဳအမ်ားျပည္သူေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အထူးေရြးခ်ယ္ေလ႔လာေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳသည့္ အခါ
အဓိပၸါယ္ပုိမုိျပည့္ဝေသာ ဖလွယ္မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း

•

တုံ႔ျပန္ရာတြင္လည္း ပုိမုိလြယ္ကူေစပါသည္။
CSO မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရယူအသံုးခ်ပါ - အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိ
င္ရာႏွင့္ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
အဖြဲ႔မ်ားစြာတုိ႔တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရွိၾကပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကာလအတြင္း ADB၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္
လူ႔မႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးဆံုမွတ္မ်ားအျဖစ္ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါသည္
(ဥပမာ- ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရာတြင္ ယင္းတုိ႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ
အသိေပးျခင္း)။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျပဳရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ေဒသေနာက္ခံ
အေၾကာင္းအရာ ကုိ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္းနားလည္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္မႈမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္(နည္းလမ္း ၇။

•

ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)။
မေက်နပ္မႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္
ဗဟုသုတမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ - မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာစနစ္သည္
ေဒသဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တုိ႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္
အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အဆံုးအျဖတ္ျပဳႏုိင္ေသာ
အဖြဲ႔မ်ား (ဥပမာ- panchayats၊ ေရသံုးစြဲသူအသင္းအဖြဲ႔မ်ား) ကုိ ထိေတြ႔ျခင္း ယင္းတုိ႔၏ ဗဟုသုတမ်ားကုိ
ရယူအသံုးျပဳျခင္း မရွိဘဲ စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ္႔မည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး (၁)
စီမံကိန္းျပင္ဆင္သည့္ အဆင့္တြင္ ေစာစီးစြာစတင္ၿပီး စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္
လုံးတြင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ အရာျဖစ္သည္။ (၂) ဆီေလ်ာ္ၿပီး
လုံေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား နားလည္လြယ္ေသာ၊
အလြယ္တကူရယူရန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာအသြင္ျဖင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ (၃)
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္းကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားတြင္
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ (၄) က်ား။မ ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္းႏွင့္
တုံ႔ျပန္မႈရွိျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ငဲ့ေနေသာ၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း (၅) စီမံကိန္းပုံစံ၊ သက္သာေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မၽွေဝျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိခိုက္ခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားတို႔၏
ဆီေလ်ာ္ေသာ အျမင္အားလုံးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။
အကိုးအကား။ ADB ၂၀၀၉ ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ မနီလာ။

၁၀၄ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ADB သည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အေလးအနက္ထားရွိပါသည္။
ယင္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္း၊ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔ ပါဝင္ကူညီႏုိင္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ
လုိအပ္သည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းထက္
ပုိလြန္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္
အလက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏုိင္ေသာ စီမံကိန္း ဝန္ထမ္းမ်ား
ရွိေနမည့္ ႐ုံးမ်ားထူေထာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိပါသည္။ လမ္းၫႊန္မႈ ထပ္မံရယူလုိပါက
နည္းလမ္း ၁။စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ႏွင့္
နည္းလမ္း ၅။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ၾကည့္ပါ။
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အနိမ္႔ဆံုးအားျဖင့္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း
ကာလ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္သြားမည့္ အရာျဖစ္သည္။
Padama တံတားစီမံကိန္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္
ဘဂၤလားဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ဆုိင္ရာ စာအုပ္ငယ္ကုိ
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအၾကား ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရပ္ရြာလူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္
ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။
အကုိးအကား။ ADB ၂ဝ၁ဝ၊ Padama ဘက္စံုသံုး တံတားစီမံကိန္းအတြက္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သုိ႔ ေခ်းေငြ၊ မနီလာ။

Guangxi Wuzhou ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားသုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း
အစီအစဥ္မူၾကမ္းတုိ႔ကုိ ရပ္ရြာလူထုအစည္းအေဝးမ်ား၊ အထူးေရြးခ်ယ္ေလ႔လာေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တဆင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ထံမွ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ရယူခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေပးအပ္မည့္ရက္စြဲမ်ားကုိ ယင္းအမ်ားျပည္သူေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေျပာၾကားေပးပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ
နားလည္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ခံစားပုိင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းကုိလည္း ဖန္တီးထားပါသည္။
အကိုးအကား။ ADB ၂ဝဝ၈၊ Guangxi Wuzhou ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း - Pingminchong ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာအႏၱရာယ္ႏွင့္
ဆက္စပ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း စီမံကိန္းေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္၊ မနီလာ။

ခြင့္ျပဳခ်က္
တင္ႀကိဳခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း ဆုိင္ရာမူသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား(IPs)ႏွင့္ အသက္ဆုိင္ဆံုး
ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ ၆၁ ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ
ညီလာခံသည္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားစြာက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ဌာေန
တုိင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ကုိ
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ မည္သည့္
စီမံကိန္း မဆုိ အတည္မျပဳမီ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္ အသိေပး တုိင္ပင္မႈျပဳၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းကုိ
ရည္ၫႊန္းပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးတြင္ထိခိုက္မႈ ခံရေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသား
အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္ SPS အရ လုိအပ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ဆုိသည္မွာ ယင္းစီမံကိန္း

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၀၅

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာေထာက္ခံမႈကုိ တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္
ယင္းတုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ ထိခိုက္မႈခံရေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသား
အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ စုေပါင္းေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းပါဝင္သည့္
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ IP မ်ားႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မ်ွေဝျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္ အခြင့္အေရး၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
အတင္းအၾကပ္ျပဳျခင္းကင္းသည့္ အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း စသည္တုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထံမွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ခံမႈ ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္
အစဥ္အလာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အာဏာရွိေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း၊
လူနည္းစု ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာအုပ္စုမ်ားအသံကုိ လံုေလာက္စြာ နားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ADB
အေနျဖင့္ ေက်နပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ EA စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈ
မရွိပါက အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ဤကိစၥသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းႏွင့္ အထူးသက္ဆုိင္ပါသည္။ ADB
ထံမွ ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ႔ရယူသူအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးအျပည့္အဝ
မရရွိေသးသမွ်၊ ယင္းတုိ႔၏ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္
သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး နဂိုမူလ ရွိရင္းစြဲ အေနအထားသုိ႔ျပန္ေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးမည့္ ဝင္ေငြႏွင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ျပည့္စံုေသာ အစီအစဥ္မ်ား မရွိေသးသမွ် ကာလပတ္လုံး
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အေသအခ်ာ
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ADB ထံမွ ေခ်းေငြရယူသူမ်ားသည္ စီမံကိန္းအက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔သည့္နည္းတူ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေတြ႔ရန္
တုိက္တြန္းပါသည္။ လူမႈေရးအရ ထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္သည္ အခ်ိဳးအစား မမွ်တစြာ ထိခိုက္မႈ
ခံစားရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ရွာေဖြ သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္၊
အစုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခြဲေဝၾကရာတြင္ အခြင့္အေရး မနည္းပါးေစေရး
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္မ်ားကိုလည္း အဆုိျပဳရပါမည္။

ဝင္ေငြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၊ ကေမၻာဒီးယား
ဝင္ေငြျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာအေထာက္အပံ႔ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ရပ္ရြာ
အေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပံုစံထုတ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္
အင္ဂ်ီအုိတစ္ခုကို ဌားရမ္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းတြင္ ျပည္သူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊
အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား အတြက္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ပညာေရး စသည္ျဖင့္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပံုစံထုတ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။
အကုိးအကား။ ADB ၂ဝဝ၉၊ ဝင္ေငြ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းအစီအစဥ္ အတြက္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔
ေပးအပ္ေသာ နည္းပညာအေထာက္အပံ႔ ၊ မနီလာ။

၁၀၆ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္၊ အိႏၵိယ။
ရပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပေသာဇယားကုိ ျပဌာန္းရာတြင္ ထိခိုက္မႈ ခံရသူမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အတြင္းသုိ႔ တုိက္ရိုက္ စီးဆင္းေအာင္ လမ္းေၾကာင္း ေပးနုိင္ရန္အတြက္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေဒသခံစြန္႔ဦး
တီထြင္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။
အကုိးအကား။ ADB ၂ဝ၁ဝ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္အတြက္
အိႏၵိယႏိုင္ငံသုိ႔ ေခ်းေငြ၊ မနီလာ။

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း
ေငြေခ်းယူသူႏွင့္ ADB တုိ႔တြင္ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ား ရွိၾကပါသည္။
ADB ၏ လုိအပ္ခ်က္အရ ေငြေခ်းယူသူသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထူေထာင္
ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ သိသာ ထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အဆုိး
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားပါရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကုိ အတည္ျပဳေပးရန္
အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္ဝေသာ အင္ဂ်ီအုိမ်ားတို႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ လြန္စြာ ရႈပ္ေထြးၿပီး ထိရွလြယ္ေသာ
စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ
အၾကံေပးအဖြဲ႔မ်ားကုိ သံုးစြဲပါသည္။ ADB ၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းဆုိင္ရာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ႀကီးၾကပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ သြားေရာက္ျခင္း၊
ေငြေခ်းယူသူက တင္ျပလာေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊
ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ေတာင္ပုိင္းေဒသ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ သီရိလကၤာ။
ADB စည္းမ်ဥ္းမ်ားလုိက္နာျခင္းဆုိင္ရာျပန္လည္သံုးသပ္သည့္အဖြဲ႔ထံသုိ႕ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအစုအဖြဲ႔မွ
တင္ျပလာသည့္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ တုံ႔ျပန္မႈျပဳလုပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျပင္ဆင္မႈမ်ား
အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းတုိးတက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ
ရွာေဖြရန္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ အင္ဂ်ီအုိတစ္ဖြဲ႕ကို
ေစာင့္ၾကည့္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္ဖြဲ႕ကုိ ဝင္ေငြ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားသည္
မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္စနစ္ကုိ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။
အကုိးအကား။ ADB ၂ဝဝ၅၊ ေတာင္ပုိင္းေဒသ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ျပင္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အတြက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ေပးအပ္ေသာ နည္းပညာ
အေထာက္အပံ႔၊ မနီလာ။

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၀၇

ေဒသတြင္းမေက်နပ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ စနစ္
ေငြေခ်းယူသူ၏ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ လက္ခံကူညီ ေျဖရွင္းရန္ အတြက္
ေငြေခ်းယူသူသည္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္
ထိန္းသိမ္း ထားရန္ ADB ၏ မူဝါဒအရ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းစနစ္သည္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ
အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္မႈမ်ားကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ယင္းစနစ္သည္
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ႔ပါးေစၿပီး တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ကုိင္တြယ္
ႏုိင္ေစသင့္ပါသည္။ ယင္းသည္က်ား/မ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ
အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ ကုန္က်စရိတ္မရွိ ျပစ္ဒဏ္မရွိဘဲ ထိခိုက္ခံစားရေသာသူမ်ား အားလံုး
အလြယ္တကူ ရယူအသံုးခ်ႏုိင္ေသာ နားလည္လြယ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ရပါမည္။
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို ယင္းစနစ္ အေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
ထိခိုက္နစ္နာ ခံစားရသူမ်ားသည္ ADB ၏ တာဝန္ခံမႈစနစ္ ထံသုိ႔လည္း တုိင္ၾကားစာမ်ား
တင္ျပႏုိင္ပါသည္။၆၃
ေျမငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ အေရးေပၚ ပံ႔ပုိးမႈ စီမံကိန္း
မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္စနစ္တြင္ ေက်းရြာအဆင့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
ပုဂၢလိက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ထံမွ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား၊
ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားကို တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ား၊
ခရိုင္ခြဲအႀကီးအကဲမ်ားစသည့္ လက္ရွိ ရပ္ရြာလူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖက္
အင္ဂ်ီအုိမ်ား မွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာဆံုမွတ္ျဖစ္သည့္ ေက်းရြာအဆင့္
လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ထံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။
အကိုးအကား။ ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ အေရးေပၚပံ႔ပုိးမႈစီမံကိန္း လက္ေအာက္ရွိ မေက်နပ္မႈ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္စနစ္ - www.
adb.org/Documents/Books/Complaint-Handling-Rehabilitation/Smidt.pdf

အရင္းအျမစ္မ်ား
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈဆိုင္ရာ၊
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားဆုိင္ရာတုိ႔အတြက္ SPS အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ ပံ႔ပုိးေပးေသာ
လက္စြဲစာအုပ္မ်ား ADB ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွိပါသည္။ အဆုိပါ အသံုးဝင္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
SPS တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ Oxfam Australia က ပံ႔ပုိးကူညီေပးထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏
Understanding the Asian Development Bank’s Safeguard Policy စာအုပ္သည္ အထူးသျဖင့္
SPS အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။၆၄

၂။ က်ားမဆိုင္ရာမွ်တမႈ
က်ားမ ဆိုင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
က်ားမဆုိင္ရာ မွ်တမႈသည္ မဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေမာင္းႏွင္သည့္ အရာတစ္ခု အျဖစ္
ပါရွိၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေရးပါပါသည္။ ADB ၏ က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒသည္ က်ားမဆုိင္ရာမွ်တမႈကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
(mainstreaming) ကုိ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ခု အျဖစ္ သံုးစြဲထားပါသည္။၆၅ မူဝါဒ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ က်ား/မ ဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
လုပ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၁ဝ က ေထာက္ခံထားပါသည္။၆၆
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ အတြက္ ADB
သည္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ (GAPs) ကုိ အသံုးျပဳပါသည္။၆၇ က်ားမဆုိင္ရာ
စဥ္းစားဖြယ္မ်ားကို ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ GAP သည္ လႊမ္းျခံဳ သက္ေရာက္ေသာ
ကိရိယာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ CBO မ်ားမွ တဆင့္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျမင့္မားလာေစသည္။ ေအာက္ပါ
ဇယားတြင္ ယင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ က်ားမဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္
အခါ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း
ေဖာ္ျပထားသည္။
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ က်ားမ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္အခါ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
စီမံကိန္းပံုစံ

•

က်ား/မ ဆိုင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိပါေစ- ေမးခြန္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို အလံုးစံုလႊြမ္းျခံဳႏုိင္ေစရမည္။ (ဥပမာ- စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကုိ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။) လူမႈေရးဆုိင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈႏွင့္ က႑အလုိက္ က်ား/မဆုိင္ရာ စစ္ေဆးရန္စာရင္း
လက္စြဲစာအုပ္ ကို ၾကည့္ပါ။က ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာရာတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ဘာသာစကား ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ
အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားမႈမ်ား ရရွိရန္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ေသာ နည္းလ မ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံသုိ႔

•

လက္လွမ္းမီေရာက္ရွိရန္ လြန္စြာ အသံုးဝင္သည္။ (နည္းလမ္း ၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၉ ကုိ ၾကည့္ပါ။)
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳရာတြင္ က်ား/မ ဆုိင္ရာထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို အသံုးျပဳပါ - အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအရ သီးျခားစီ
ခြဲျခားတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ မိသားစု ႏွင့္ အလုပ္အတြက္ အခ်ိန္ေပးထားရသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစားၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္အခ်ိန္ကုိလည္း ဂရုတစုိက္ေရြးခ်ယ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားက ကူညီႏုိင္ပါလိမ္႔မည္။ ( နည္းလမ္း ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ ကုိ ၾကည့္ပါ။)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္
၁၀၈

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၀၉

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ က်ားမ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္အခါ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
စီမံကိန္းပံုစံ

•

က်ား/မ ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ကို ထူေထာင္ပါ - အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား
(အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) ကုိ ပါဝင္ေစျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတြင္ က်ား/မ
ဆုိင္ရာစဥ္းစားခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား
အေသအခ်ာပါဝင္ေစရပါမည္။ ADB အစည္းအေဝးမွတ္စု- စီမံကိန္း က်ား/မ ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ကို ၾကည့္ပါ။ခ

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

•

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ား/မ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ပါ - ယင္းတြင္ ပံုစံမ်ိဳးစံု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတုိင္ပင္မႈမ်ား၊ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ လႈပ္ရွားသက္ဝင္ေစေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား၊ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္
မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ က်ား/
မဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)သည္ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို

•

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ဂ
ေစာင့္ၾကည့္ျ့ခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ က်ား/မ ဆုိင္ရာထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ သံုးပါ - စီမံကိန္းပံုစံ၊
ေစာင့္ၾကည့္ေရးမူေဘာင္၊ က်ား/မ ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ (GAP) တုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
စီမံကိန္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရယူခံစားႏုိင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အၫႊန္းမ်ား ထည့္သြင္းပါ။ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရရွိသူမ်ား ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား (ရပ္ရြာလူထုအတြင္းလႈပ္ရွားသူ၊
အင္ဂ်ီအုိဆက္ဆံေရးမႈးမ်ား စသည္) (နည္းလမ္း ၇။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ၾကည့္ပါ)။
စီမံကိန္း၏ က်ား/မဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို CSO မ်ား၏ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေနမႈမ်ား နည္းတူ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ တန္ဖုိးရွိပါသည္။

အေထြေထြ

•

က်ား/မဆုိင္ရာ ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ခန္႔ထားပါ - က်ား/မ ဆိုင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈ
မ်ားျပဳရန္၊ GAPs ဖန္တီးရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔သည္ က်ား/မ ဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ
အရည္အေသြးမ်ားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ဃ CSO မ်ားသည္ အထူးထိေရာက္ေသာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အဖြဲ႔မ်ားစြာတုိ႔သည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာတုိ႔တြင္ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊

•

ကာလၾကာရွည္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိၾကပါသည္။
က်ား/မ ဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
သတ္မွတ္ေပးပါ - အကယ္၍ စီမံကိန္းပံုစံ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္ က်ား/မ ဆုိင္ရာႏွင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲလုိလ်င္ သီးျခား သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား
လုိအပ္ပါသည္။ ADB စီမံကိန္းအဖြဲ႔တြင္ က်ား/မဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအေသအခ်ာပါဝင္ေစရန္လုိအပ္ပါသ
ည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအားျဖင့္ ထပ္ဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ငွားရမ္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးေပးရပါမည္။ လူမႈေရးဆုိင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈႏွင့္ က႑အလုိက္ က်ား/မဆုိင္ရာ
စစ္ေဆးရန္စာရင္း လက္စြဲစာအုပ္ (“အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္သီးျခား
သတ္မွတ္ဖယ္ခ်န္ထားၿပီးပါၿပီလား”) ႏွင့္ က႑အလိုက္စစ္ေဆးရန္စာရင္းမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။က

က

ADB ၂၀၀၇၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈ ၊ မနီလာ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၃-၁၂၇၊ ADB၊ က႑အလုိက္ က်ား/မဆုိင္ရာစစ္ေဆးရန္စာရင္း၊ http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-

toolkits
ခ

ADB ၂၀၀၉၊ အစည္းအေဝးမွတ္စု- စီမံကိန္း က်ား/မ ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ ၊ မနီလာ၊ www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-note.pdf

ဂ

က်ား/မ ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာ ADB စီမံကိန္း ဥပမာမ်ား။ http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits

ဃ

ADB ၂၀၀၇၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈ ၊ မနီလာ။ စာမ်က္ႏွာ ၆၇-၇၂ (IPSA ႏွင့္ စီမံကိန္းပံုစံတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရာတြင္ က်ား/မဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အတုိင္ပင္ခံမ်ားကုိ ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ အကုိးအကားစာတမ္းနမူနာမ်ား)

၁၁၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေအာက္ပါ ဇယားကြက္မ်ားတြင္ က်ားမဆုိင္ရာ မွ်တမႈ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ
ျမင့္မားစြာ ပါရွိေသာ ဥပမာမ်ားကုိ အၾကမ္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားစီးပြားေရးဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစျခင္းအစမ္းစီမံကိန္း၊တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ
(ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာခ်ဥ္းကပ္ပံု - ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ၊ နက္ရိႈင္းမႈ - ျမင့္မား)

ယင္းစီမံကိန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ ႏွင့္ ဦးတည္ေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္စြမ္း တုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ယင္းတြင္ အေသးစားေခ်းေငြျဖင့္လည္ပတ္ၿပီး
လက္ရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားအသင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးေရး
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပုိင္ဆုိင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
အေသးစားေငြစုေငြေခ်းအသင္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အျခားဝင္ေငြရလမ္းမ်ား၊
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔အတြက္ ဝယ္လုိအားေမာင္းႏွင္ေသာ
သင္တန္းမ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပုိ႔ခ်ေပးျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း
တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းသည္
ႏြမ္းပါးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပံ႔ပုိးေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားပုိမုိေပးရန္ အတြက္ ေဒသႏၱရအစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိးတက္ေစပါလိမ္႔မည္။
အကုိးအကား။ ADB ၂ဝဝ၉၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစျခင္း အစမ္းစီမံကိန္းအတြက္ တရုတ္ျပည္သူ႔
သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ေပးေသာ အေထာက္အပံ႔၊ မနီလာ။

ရပ္ရြာေကာင္စီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ ကေမၻာဒီးယား
(ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု -တြဲဘက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ နက္ရိႈင္းမႈ- အလယ္အလတ္)

ဦးတည္ေသာ ရပ္ရြာေကာင္စီမ်ား ယင္းတုိ႔ကို တာဝန္ေပးထားေသာ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ
အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ဤစီမံကိန္းက ပံ႔ပုိးေပးသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
အမ်ားျပည္သူ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား၊ တရားမွ်တမႈကုိ ရယူခြင့္မ်ားစသည္တုိ႔ကုိ
သိနားလည္မႈတုိးပြားလာေစရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံထားရေသာ ေကာင္စီဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိေ
ရာက္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈတုိးတက္လာေစရန္၊ ခရိုင္ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဖုိရမ္မ်ား
စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။
အကုိးအကား။ ADB ၂ဝဝ၆၊ ရပ္ရြာေကာင္စီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အဆင့္ ၂ အတြက္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ အေထာက္အပံ႔၊ မနီလာ။

က်ားမဆိုင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား
က်ားမဆုိင္ရာထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားကုိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးရန္
ADB တြင္ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ
ကိစၥကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။
ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေသာ ADB ၏ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားအျပင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ားသည္
က်ားမဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားကို ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးၿပီး
က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား တြဲဖက္ျခင္းျဖင့္
အင္အား ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္တြင္ ADB ႏွင့္ အဆီေလ်ာ္ဆံုးမ်ားကုိ
စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ က်ားမဆုိင္ရာ အထူးဂရုျပဳေသာ အၫႊန္းကိန္းမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၁၁

ရွိေသာ က်ားမဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္၊ က်ားမဆုိင္ရာ အထူးဂရုျပဳေသာ ဘတ္ဂ်က္ခြဲျခမ္း
စိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈ စသည့္ မ်ားျပားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ADB က်ားမဆိုင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ား
နည္းလမ္းကိရိယာ

ေဖာ္ျပခ်က္

ADB လုပ္ငန္းမ်ားရွိ - က်ားမဆုိင္ရာ၊
ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ား

က

လူမႈေရးဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ
သံုးသပ္ခ်က္ လက္စြဲစာအုပ္ (HSA)

ခ

က႑အလုိက္ က်ားမဆုိင္ရာ
စစ္ေဆးရန္ စာရင္းမ်ားဂ

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း - စီမံကိန္း
က်ားမဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္
(GAPs)ဃ

က

နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိ က်ားမဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊ က်ားမဆုိင္ရာ ကြာျခားမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းေစရန္
အထူးအေရးယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ ADB လုပ္ငန္းမ်ားရွိ
က်ားမ ဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေလ႔လာသည္။ (ႏုိင္ငံအလုိက္ေဆာင္ရြက္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္၊
ႏုိင္ငံအလုိက္ က်ားမဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္၊ ႏုိင္ငံအလုိက္ က်ားမဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္
က႑အလုိက္လမ္းျပေျမပံုမ်ား အတြက္ က်ားမ ဆုိင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား)
HSA တြင္ ႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကနဦးဆန္းစစ္ခ်က္၊ စီမံကိန္းပံုစံ၊
စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္
စစ္ေဆးရန္စာရင္းႏွင့္ က်ား/မ ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္မ်ား
ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး စီမံကိန္းပံုစံဆြဲရာႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လံုေလာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ
အေသအခ်ာရရွိေစရန္အတြက္ က႑အလုိက္ စစ္ေဆးရန္စာရင္းမ်ားႏွင့္အတူ
လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။
စစ္ေဆးရန္စာရင္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည္မ်ားမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အိုးအိမ္၊ ေရႏွင့္မိလႅာ စီမံကိန္းမ်ား တုိ႔တြင္ က်ားမႏွင့္
ဆက္စပ္ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖြယ္ရာမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အပါအဝင္) ျဖစ္ၾကသည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ “စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ေရး မူေဘာင္ (DMF) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသလား”၊ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အာမခံထားသည့္ မည္သည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ (အစုိးရဌာနမ်ား၊
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ၊ အင္ဂ်ီအုိမ်ား စသည္တုိ႔၏) စီမံကိန္းအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ပါသနည္း” စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ရပ္ရြာလူထုကုိ တုိက္ရိုက္အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ
GAP မ်ားေပၚေပါက္လာေစေရး သင္ခန္းစာမ်ားပံ႔ပုိးေပးရန္ စီမံကိန္းအားလံုးကုိ ပံုစံေရးဆြဲခ်ိန္
အတြင္းတြင္စီမံကိန္း GAP မ်ားကုိ ေရးဆြဲသင့္သည္ဟု အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္
အထူးေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတြင္ GAP ေရးဆြဲျခင္းကို စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္းအတြင္းသုိ႔
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လမ္းၫႊန္ထားသည္။ President ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္
ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ ခြဲတမ္းမ်ား ေသခ်ာေစျခင္း၊ စီမံကိန္း GAP မွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ
DMF တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္) ကုိ ေခ်းေငြအစပ်ိဳးမႈ (စီမံကိန္းပံုစံ GAP
ကုိ GAP အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း) ႏွင့္ ေခ်းေငြ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (GAP ကုိအေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းၿပီးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း) တုိ႔တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားရန္လည္း လမ္းၫႊန္ထားသည္။

ADB ၂၀၀၆. ADB လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိ က်ား/မဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား -နည္းလမ္းအစုအေဝး၊ မနီလာ။ www.adb.org/Documents/Manuals/Gender-Toolkit/

Gender-law-Policy-Toolkit.asp
ခ

ADB၂၀၀၇၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈလက္စြဲစာအုပ္၊ မနီလာ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၃-၁၂၇၊ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၆၊ က်ား/မဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ)

ဂ

ADB ၊ က႑အလုိက္ က်ား/မ ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးရန္စာရင္း (စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အုိးအိမ္ထူေထာင္ေရး၊

ေရေပးေဝေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္) http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits
ဃ

ADB ၊ ၂၀၀၉၊ အစည္းအေဝးမွတ္စု- စီမံကိန္း က်ား/မ ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ ၊ မနီလာ၊ www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/

gender-briefing-note.pdf

၃။ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔သည္ ဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ
ေမာင္းႏွင္ေသာ အရာမ်ား အျဖစ္ပါရွိၿပီး ဤ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ တစ္ေလ်ာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
အတုိင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္လည္း နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ADB ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒတြင္ အျပန္အလွန္ေထာက္ပံ႔လ်က္ရွိေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ ေလးခုအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။၆၈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
ျပည္သူမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ႏွလံုးသဲပြတ္ ေနရာတြင္ ရွိသည္ ဆုိျခင္းကို
လက္ခံျခင္းမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အယူအဆ ဆင္းသက္လာပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္
အဆံုးစြန္ အက်ိဳး ေက်းဇူးခံစားရမည့္သူမ်ား ျဖစ္႐ုံသာမက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ေဆာင္က်ဥ္းရမည့္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူး
ခံစားရမည့္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရမည့္ အုပ္စုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူက႑/
ပုဂၢလိကက႑ မ်က္ႏွာစာ၊ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ွာ႔ခ်ျခင္း ( ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိေပးအပ္ျခင္း) ႏွင့္ အင္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ ဒုတိယအစီအစဥ္ (GACAP II) တြင္
ADB အတြက္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္သံုးခုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔အားလံုးသည္ အမ်ားျပည္သူ
ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဝယ္ယူေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ စသည္ျဖင့္
မည္သည့္ က႑အတြက္ မဆို အေရးပါပါသည္။၆၉ ဤလုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ADB သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဆံုးရံႈးမႈ ၾကံဳႏုိင္ေျခ အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈ
ၾကံဳႏုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အစီအစဥ္ (RAMPs) မ်ားကုိ အဆင့္ သံုးဆင့္ - ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊
က႑အဆင့္၊ အစီအစဥ္/စီမံကိန္း အဆင့္တုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ တရားဝင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား( အစုိးရ) ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
နယ္ပယ္သံုးခုရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ မည္သည့္
အတုိင္းအတာအထိ ADB အတြက္ ဆံုးရႈံးႏုိင္ေျခ ျဖစ္ေစသည္ကုိ အကဲျဖတ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ ဒုတိယအစီအစဥ္ (GACAP II)
က အထူးအေလးထားသည္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း
ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။
အကိုးအကား။ ADB ၂၀၀၆ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ
ဒုတိယအစီအစဥ္ (GACAP II) ၊မနီလာ။
၁၁၂

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၁၃

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ အဆိုးၾကံဳႏုိင္ေျခ
ေလ်ာ႔ခ်ျခင္းကုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ က႑ အတြင္းရွိ ဆြဲေဆာင္မႈစနစ္မ်ား
တည္ေဆာက္ထားပံုကို နက္နက္နဲနဲ နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။၇၀ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကုိ
ေလွ်ာ႔ခ်ရာတြင္ ADB သည္ အစုိးရ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ ေပးသြင္းသည့္ဘက္မွ
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေတာင္းဆုိ လုိလားသည့္ဘက္တြင္ ADB သည္ အရပ္ဘက္ လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈ တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္
ထားပါသည္။
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဆံုးရံႈးမႈၾကံဳႏုိင္ေျခအကဲျဖတ္ျခင္း

•

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိၿပီး တရားဝင္ ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆာင္ေသာ
တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ - စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ရာတြင္
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား (ဥပမာ- အင္ဂ်ီအုိမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအသင္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား)
အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးကုိ ၾကည့္ရႈေလ႔လာပါသည္။ ယင္းတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဆံုးရံႈးမႈၾကံဳႏုိင္ေျခရွိသည္၊
မည္သည့္ေနရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမွင့္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည္ကုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အထူးေရြးခ်ယ္ေသာ အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေျဖရွာ
အၾကံထုတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ (ကိရိယာ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ား စိစစ္ေလ့လာျခင္း
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ ကုိၾကည့္ပါ)။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား စိစစ္ေလ့လာျခင္းသည္ (၁)
တာဝန္ခံမႈကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားက ေတာင္းဆုိျခင္း (၂)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွ ေပးအပ္ျခင္း ( အာဏာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ
သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊ ရွင္းလင္းစြာ ျပဌာန္းထားေသာ မူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳျခင္း၊
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးအပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

•

အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးျခင္း၊ မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံျခင္း) တုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။က
အေတြ႔အၾကံဳရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(CSOs) ႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း - အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္အကဲျဖတ္ျခင္း
ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ေသာ CSO တစ္ဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးမႈပုိမုိရရွိေစၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားတုိ႔ကုိ ပိုမိုနားလည္ႏုိင္ေစသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဆံုးရႈံးမႈၾကံဳႏုိင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
အစီအစဥ္ ႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈၾကံဳႏုိင္ေျခ အကဲျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ADB သည္ေကာင္းမြန္စြာထူေထာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ
အင္ဂ်ီအုိတစ္ခုႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယင္းကဲ႔သုိ႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ခ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

•

အစုိးရ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔ကို ေပါင္းစပ္ျခင္း ပုိမုိပူးေပါင္း ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အာမခံရန္ ၊ အစိုးရပိုင္း ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းကို
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ တိက်ေသာ စနစ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း။ ယင္းသည္
အလြတ္သေဘာ သာမက တရားဝင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ ( ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ကို ၾကည့္ပါ)။

ADB က႑အလုိက္အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခဆန္းစစ္ျခင္းလမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ား - ပညာေရးဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္မွတ္စု - www.adb.org/Documents/Guidelines/
Education-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး - www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-Subsector-Risk-Assessment/default.asp ၿမိဳ႕ျပေရ - www.adb.org/Documents/Guidelines/Urbanwater-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Urban-water-Supply-Sector-Risk-Assessment.pdf လ်ွပ္စစ္ - www.adb.org/Documents/
Guidelines/Electricity-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf
ခ
ADB ၂၀၀၉၊The Governance Brief. Risk-Based Governance Assessment အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အဆိုးၾကံဳႏုိင္ေျခအေျချပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဆန္းစစ္ခ်က္ - အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေခတ္မီေစျခင္း အေထာက္အကူျပဳရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ၊ မနီလာ။
က

၁၁၄ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေအာက္ပါတုိ႔သည္လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈနွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ADB ဆံုးရႈံးႏုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ
ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ်ား
နီေပါ - အမ်ားျပည္သူဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဝယ္ယူေရး ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔တြင္ အဓိက အဆိုးၾကံဳ
ႏုိင္ေျခမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခအကဲျဖတ္မႈက ေတြ႔ရွိ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ADB ၏
သက္သာေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္သည္ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သုိ႔
ပံ႔ပုိးမႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ပံ႔ပုိးမႈမ်ား
ပါဝင္သည့္ အစုိးရစြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခဲ့သည္။
ပစိဖိတ္ - ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမွတဆင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အားေပးေသာ စနစ္အခ်ိဳ႕ တည္ရွိေနသည္ဟု
ႏုိင္ငံအဆင့္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ဆက္ဆံမႈ မရွိပါ။ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆုိင္ရာအဆံုးအျဖတ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
မ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ တုိက္တြန္းရန္ ေဒသတြင္း နည္းပညာဆုိင္ရာ
အေထာက္အပံ႔ကို စီစဥ္ခဲ့သည္။
အကုိးအကား။ ဖိလစ္ပုိင္ အကုိးအကား - ADB ၂၀၀၉၊ နီေပါ - ၿမိဳ႕ျပက႑တြင္ အမ်ားျပည္သူဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
ဝယ္ယူေရးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုိင္ရာ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ က႑အဆင့္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈ
ႏွင့္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္၊ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ မနီလာ၊ ADB ၂၀၀၃။ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း
ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းအတြက္ နည္းပညာအေထာက္အပံ႔၊ မနီလာ။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ က်ားမ ဆုိင္ရာ က႑မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားလည္း
ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ ADB နည္းပညာအေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္ တစ္ခုသည္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်ားမဆုိင္ရာ မူဝါဒ
ကတိကဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစရန္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳခဲ႕သည္။
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ေဆာက္ပံုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း၊
က်ားမဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။၇၁

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၁၅

ေကာင္းမြနေ
္ သာအုပခ
္ ်ဳပ္မႏ
ႈ င
ွ ပ
့ ္ းူ ေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐က
ြ ျ္ ခင္းအတြကအ
္ သုးံ ျပဳဖြယန
္ ည္းလမ္းကိရယ
ိ ာမ်ား
ADB သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ကုိျမွင့္တင္ရန္နည္းလမ္းကိရိယာ
မ်ား ဖန္တီးျခင္းကုိ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေကာင္းမြနေ
္ သာအုပခ
္ ်ဳပ္မႏ
ႈ င
ွ ပ
့ ္ းူ ေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐က
ြ ျ္ ခင္းအတြကအ
္ သုးံ ျပဳဖြယန
္ ည္းလမ္းကိရယ
ိ ာမ်ား
နည္းလမ္းကိရိယာ

ေဖာ္ျပခ်က္

ျပည္သူ႔အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္း (CRC)

CRC နည္းလမ္းကိရိယာသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား CRC လုပ္ငန္းစဥ္ရွိ ေအာက္ပါ
ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ အဆင့္မ်ားမွတဆင့္ လမ္းၫႊန္သည္။
- အဆင့္ ၁ ေဒသအေျခအေနမ်ားကို အကဲျဖတ္ပါ ။ CRC ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
သင့္ေတာ္ျခင္းရွိ မရွိ ဆံုးျဖတ္ပါ။
- အဆင့္ ၂ စစ္တမ္းမေကာက္ယူမီ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာလုပ္ပါ။ CRC ၏
နယ္ပယ္ကုိ သတ္မွတ္ပါ။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ပါ။
- အဆင့္ ၃ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊
အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိမည့္သူမ်ားကို ေလ႔က်င့္ေပးပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါ။
- အဆင့္ ၄ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ပို္င္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ပါ။
ရယူႏုိင္ျခင္း၊ သံုးစြဲမႈ၊ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ္႔မႈ စသည္တုိ႔တြင္ အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ
သတ္မွတ္ပါ။
- အဆင့္ ၅ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝပါ။ စီမံကိန္းႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
မွ်ေဝပါ။ (သတင္းဌာနမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ပံ႔ပုိးေပးသူမ်ား)
- အဆင့္ ၆ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာအေလ႔အထေကာင္းမ်ားဖလွယ္ရန္၊ ျပည္သူ႔ဖုိရမ္မ်ားက်င္းပျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ) ကုိ
အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ CRC ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

နည္းလမ္းကိရိယာ

က

က႑အလုိက္အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ
အကဲျဖတ္ျခင္းလမ္းၫႊန္ မွတ္စုမ်ား

ခ

ဦးစားေပးက႑မ်ားျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္၊ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရး၊ ပညာေရးႏွင့္
ကုန္းလမ္းပုိ႕ေဆာင္ေရး တုိ႔အတြက္ က႑အလုိက္ သီးသန္႔ လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ားကုိ အၾကမ္း
ေရးသားထား ပါသည္။ ယင္းသည္ က႑တစ္ခုခ်င္း၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ားကို
ရွင္းလင္းေစၿပီး အဆိုးၾကံဳႏုိင္ေျခအကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြ
က္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ထူးျခားေပၚလြင္ေစပါသည္။ ယင္းတုိ႔အားလံုးတြင္
အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိႏုိင္သည္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိး
ျမွင့္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိႏုိင္သည္ကုိ ကူညီရွာေဖြရန္
ဆက္စပ္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေလ႔လာေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း ပါဝင္သည္။
- ပညာေရးက႑တြင္ “သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ အျခား
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းသည္
တာဝန္ခံမႈကို အားနည္းေစၿပီး ရန္ပံုေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္”
ဟု လမ္းၫႊန္မွတ္စုက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။
- ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ “သံုးစြဲသူအုပ္စုမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာအလိုက္ အသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ အျခား အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္ က႑အလုိက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္
ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနျခင္းသည္
အစီအစဥ္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈအားနည္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္” ဟု အလားတူ
သတ္မွတ္ထားသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၁၆ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း
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ေဖာ္ျပခ်က္

ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ စြမ္းရည္

ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ EA ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တည္ရွိေနေသာ မည္သည့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အဆိုးၾကံဳႏုိင္ေျခကိုမဆုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္
ဤနည္းလမ္းကိရိယာက ပံ႔ပုိးေပးသည္။

အကဲျဖတ္ခ်က္ အတြက္
တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ ေအဂ်င္စီ
(EA) လမ္းၫႊနဂ္
ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္
ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ (PREI)ဃ
က
ခ

PREI သည္ ADB နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း ဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားအတြက္ EA သို႔မဟုတ္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ ေအဂ်င္စီ (IA) ကို အကဲျဖတ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္
အၫႊန္းကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။

ျပည္သူ႔အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းနည္းလမ္းမ်ား - www.citizenreportcard.com/index.html
ADB ၊ က႑အလိုက္အဆိုးၾကံဳနုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈလမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ား - ပညာေရးလမ္းၫႊန္မွတ္စု -www.adb.org/Documents/Guidelines/Educa-

tion-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf; ကုန္းလမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး-www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-Subsector-Risk-Assessment/default.asp; ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရး-www.adb.org/Documents/Guidelines/
Urban-water-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Urban-water-Supply-Sector-Risk-Assessment.pdf: လ်ွပ္စစ္ -www.adb.org/Documents/Guidelines/Electricity-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf
ဂ

ADB ၊ ADB ဝယ္ယူေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ လမ္းၫႊန္၊ မနီလာ။ (My ADB cosopedia မွတဆင့္ ရယူႏုိင္သည္)

ဃ ADB ၊ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဝယ္ယူေရးျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ အသံုးျပဳသူလမ္းၫႊန္ႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္။
မနီလာ။

ဤလမ္းၫႊန္၏ စာရင္းတြင္ ADB လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန္
အတြက္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဖန္တီးထားေသာ အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တစ္ခုခ်င္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔၏ နီးကပ္ေသာ ဆက္စပ္မႈကို
ထင္ဟပ္ေစေသာ ဤလမ္းၫႊန္ရွိ စီမံကိန္း စက္ဝန္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္လည္း သိသာထင္ရွားစြာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ထပ္တူညီေနျခင္းရွိသည္။
ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္
ဆက္စပ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း ဥပမာမ်ားမွာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈ အေလ႔အထကုိ
ျမွင့္တင္ေသာ ေဒသတြင္း ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and Pacific (ANSA-EAP) ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမွင့္တင္ရာတြင္
လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳမႈအေၾကာင္း အစုိးရႏွင့္ CSO မ်ားအၾကား
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ နားလည္မႈထူေထာင္ရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္
ေတာင္အာရွ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈကြန္ယက္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။၇၂

၄။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ - HIV ႏွင့္ AIDS
ကာကြယ္ျခင္း
HIV ႏွင့္ AIDS ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ADB လုပ္ေဆာင္ေသာ အဓိက က႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ရွင္းလင္းျမင္သာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္းမွာပင္ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ
မရည္ရြယ္ေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေလ်ာ႔ပါးသက္သာေစရန္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း မရွိေစရန္
လုိအပ္ခ်က္ကုိ ပုိမိုသတိျပဳမိလာၾကပါသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ADB သည္ ျပန္႔ပြားလာေနေသာ HIV ႏွင့္
AIDS ကပ္ေရာဂါသုိ႔ ယင္း၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္တုံ႔ျပန္မႈ ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကုိ ဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ တြင္
ပါရွိေသာ က်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ ၂ဝဝ၈ ကလည္းေထာက္ခံ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ေရရွည္တည္တံ႔ႏုိင္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ
ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ ကလည္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေထာင္မႈ ႏွင့္ HIV/AIDS တုိ႔ႏွင့္
တြဲဘက္ေနေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွန္သမွ်ကုိ ေလ်ာ႔ပါးသက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကို
အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္က ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထားပါသည္။
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ လမ္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ HIV ကာကြယ္ျခင္းကို
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ အထူးအၾကံျပဳထားသည္။၇၃

HIV AIDS ျပန္႔ပြားမႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္
အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏
တြဲဖက္ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈကို ADB က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ADB သည္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ဘက္မ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက႑ စသည္တို႔ႏွင့္အတူ
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ယင္း ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
အကိုးအကား။အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID)၊
ကမၻာ့ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ဘဏ္၊ KfW. ၂၀၀၆။ HIဠ။ဗႈီS
ျပန္႔ပြားမႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံက႑မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ တြဲဖက္ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ ၂၀၀၆၊ တို႐ြန္တို။
ADB သည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားပါဝင္ေသာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳရန္ အေလးအနက္
ထားရွိပါသည္။ ယင္းတြင္ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံရေသာ အုပ္စုမ်ားကို အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ေစရန္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ အေျခခံနည္းစနစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ
ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ CSO မ်ား ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔
ပါဝင္ပါသည္။၇၄

၁၁၇

၁၁၈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

HIV တားဆီးကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိျမွင့္တင္ရန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

•

စီမံကိန္းကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးရွိ အဆင့္တုိင္းတြင္ ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ အေသအခ်ာပါရွိေစရန္က

•

မူဝါဒဆုိင္ရာ တုိက္တြန္းျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း - လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားကုိ ပံုစံဆြဲျခင္းႏွင့္ HIV
ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၊ HIV/AIDS ကူးစက္ခံထားရသူမ်ား

•

အပါအဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူအားလံုး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ အေသအခ်ာပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
အဓိက HIV ႏွင့္ AIDS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာေပး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတဆင့္ ဖန္တီးၿပီး
စမ္းသပ္ရပါမည္။ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရပ္ရြာလူထုပါဝင္ေသာ

•

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ အသံုးျပဳျပိး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေသခ်ာေစရပါမည္။
သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း - ေဒသခံရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တစ္ခုကို ထူေထာင္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရပ္ရြာလူထု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေလ႔လာျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ
ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးပါ။ အဓိကက်ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းၾကားကာလ ႏွင့္ စီမံကိန္းအၿပီး

•

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပပါ။
(အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္) အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ။ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ AIDS ကပ္ေရာဂါကုိ တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ CSO မ်ားသည္ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔၏
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ကုိ အလြန္အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္ဘက္မ်ားျဖစ္လာေစသည္။ ယင္းတုိ႔၏
တည္ရွိမႈ၊ အဓိကအားသာခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပထဝီေဒသစသည္တုိ႔ကို သိရွိထားျခင္းသည္

•

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ခ
HIV ကာကြယ္တားဆီးျခင္းတြင္ က်ား/မဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔
ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း - အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းကာလတြင္ HIV ကူးစက္မႈအတြက္
ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈတခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသား
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လိင္ေပ်ာ္ပါးမႈကို ေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ
ေက်းလက္မွ ငယ္ရြယ္၊ ပညာခ်ိဳ႕တဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ က်ား/ဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခအမ်ားဆံုးေသာ
အုပ္စုမ်ား အေသအခ်ာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ဂ

က

ADB ၊ ၂၀၁၀၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑တြင္း HIV ကာကြယ္တားဆီးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သဟဇာတျဖစ္ေစေရး

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈလမ္းၫႊန္၊ မနီလာ။ စာ- ၄၂၊ ေနာက္ဆက္တြဲ၊ 3.www.adb.org/documents/guidelines/harmonizing-hiv-prevention-gms/
harmonizing-hiv-prevention-gms.pdf
ခ

UNAIDS ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ ၊ www.unaids.org/en/Partnerships/Civil+society/default.asp

ဂ

ADB ၊ ၂၀၀၉၊ ဆံုမွတ္မ်ား၊ က်ား/မဆုိင္ရာ၊ HIV၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ADB ရန္ပံုေငြပံ႔ပုိးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား၊ မနီလာ။

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၁၉

HIV ႏွင့္ AIDS ကုိ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ADB ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
သရုပ္ေဖာ္ျပသေသာ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
HIV ႏွင့္ AIDS ကိုကိုင္တြယ္ရာတြင္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေသာ ADB လုပ္ငန္းမ်ားဥပမာအခ်ိဳ႕
အခန္းက႑

ဥပမာ

သုေတသန

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ADB မွ ရန္ပံုေငြ ပံ႔ပုိးထားေသာ ပုဂၢလိက သုေတသန
အင္တီက်ဳတစ္ခုသည္ HIV ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊
လမ္းႏွင့္ တံတားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား၏ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာ
ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိ၊ စိတ္ထား ၊ အေလ႔အထမ်ားကို စစ္တမ္း
ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ယင္းစစ္တမ္းသည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ HIV ဆုိင္ရာ
လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ကုိ အခ်က္အလက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။က

HIV AIDS ဆုိင္ရာ

မြန္ဂိုးလီးယားႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အင္ဂ်ီအုိႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Marie Stopes

သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္

International က ျပည္နယ္ တစ္ခုတြင္ ကြန္ဒံုးမ်ားကုိ လူမႈေရး ေစ်းကြက္တင္ျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

လုပ္ေဆာင္ေပးေနခ်ိန္တြင္ADB သည္ ေလ႔က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္
ေဒသခံ အင္ဂ်ီအုိတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ AIDS ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ လက္တြဲ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ခ

အသိအျမင္တုိးတက္လာေစျခင္းႏွင့္

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အင္ဂ်ီအုိတစ္ခုျဖစ္ေသာ

လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေစျခင္း

Humana People-to-People (HPP) သည္ အထူးၾကပ္မတ္၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္
ပညာေရးႏွင့္ အၾကံေပးျခင္း၊ အသိအျမင္ေပးျခင္း၊ HIV အျဖစ္မ်ားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္
ယင္းေရာဂါကို တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ေဒသခံ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုလံုးကုိ လႈပ္ရွားေစျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဒသခံငယ္ရြယ္ေသာ
ကြင္းဆင္းအရာရွိမ်ားကုိ ေလ႔က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ဂ

က

ADB၊ ၂၀၀၈၊ မဲေခါင္စီမံကိန္းတြင္ HIV ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အတြက္ ေဒသတြင္း နည္းပညာ အေထာက္အပံ႔၊

မနီလာ။
ခ

ADB၊ ၂၀၀၄၊ ေဒသတြင္း လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းအတြက္ မြန္ဂိုလီးယားသုိ႔ ေခ်းေငြ၊ မနီလာ။

ဂ

ADB ၊ ၂၀၀၆၊ HIV/AIDS တုိက္ဖ်က္ျခင္း အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း စီမံကိန္းခြဲ၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံရွိ ေဒသတြင္း HIV/AIDS ကာကြယ္

တားဆီးျခင္းဆုိင္ရာ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ကြန္ရက္၊ မနီလာ။

၁၂၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

HIV / AIDS ႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား
ADB သည္ယင္း၏ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ နည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
အဆီေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို ဤေနရာတြင္ အထူးေဖာ္ျပထားၿပီး အားလံုးကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္
ရယူႏုိင္ပါသည္။

•
•
•
•

ADB အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ
www.adb.org/gms/HIV-Prevention-Infrastructure-Sector/default.asp
Greater Mekong Subregion HIV & Infrastructure website (ADB and IOM)
www.hivinfrastructure.info/index.php
HIV and AIDS Data Hub for Asia-Pacific (UNAIDS, UNICEF, WHO, and ADB)
www.aidsdatahub.org/
UNAIDS (with whom ADB collaborates closely through an MOU)
www.unaids.org and http://unaidstoday.org/?tag=civil-soc

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္၏ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားစြာတုိ႔ကို ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၂၁

HIV / AIDS ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္းမ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္

အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑တြင္ HIV တားဆီးကာကြယ္ေရး

လမ္းၫႊန္မ်ားတြင္ အဓိက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ား

ေရွ႔ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္အတြက္

ေဖာ္ေဆာင္သည့္ HIV တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

ေလ႔က်င့္မႈလမ္းၫႊန္မ်ားက

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ အားလံုးသုံးစြဲၾကေသာ
ခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတြင္ “အထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား၊
(သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာtတြင္) HIV ကူးစက္ခံထားရသူမ်ား
အၾကား စီမံကိန္းအဆင့္အားလံုး (ပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း) တြင္ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္” အဓိကမူမ်ားပါရွိသည္။
ယင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ
အသံုးျပဳေသာ HIV တားဆီးကာကြယ္ေရးအစီအမံ၏
အေျခခံအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဝအတြက္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားျဖင့္ - HIV

ဤနည္းလမ္းတြင္ ဦးတည္ထားေသာ အုပစ
္ တ
ု စ္ခခ
ု ်င္း

တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္

(ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပသ
္ ားမ်ား၊ ေဒသခံရပ္ရာြ လူထမ
ု ်ား၊

ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ

ေျဖေဖ်ာ္ေရးေနရာမ်ား) အတြက္ အျပန္အလွနထ
္ ေ
ိ တြျ႔ ခင္းျဖင့္

ေရြႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈအတြက္ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

ေလ႔က်င္သ
့ င္ၾကား ေပးေသာ အစိတအ
္ ပုင
ိ း္ ၅ ခု

နည္းလမ္း

ပါဝင္ပါသည္။ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ မ်ိဳးဆက္ပာြ းက်

ခ

န္းမာေရးဆုင
ိ ရ
္ ာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ HIVႏွငA
့္ IDS
အပါအဝင္ လိငမ
္ တ
ွ ဆင္က
့ းူ စက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး၊ အႏၱရာယ္ရေ
ိွ သာ အမူအ
က်င္မ
့ ်ားကိေ
ု လ်ွာခ
႔ ်ႏုင
ိ ရ
္ န္ ဆက္ဆေ
ံ ရးမ်ားကုိ ကုင
ိ တ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္း၊ HIV
ကူးစက္ခထ
ံ ားရသူမ်ားႏွင့္ ေနထိင
ု ျ္ ခင္း စသည္တျ႔ိုဖစ္ၾကသည္။
သင္တန္းကာလအတြက္ ေစာင္ၾ့ ကည္ျ့ ခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
နည္းလမ္းမ်ားလည္း ယင္းတြင္ ပါဝင္သည္။
ADB၊ လမ္း ႏွင့္ HIV/AIDS - သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဤအရင္းအျမစ္သည္ ADB ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ

က႑အတြက္ အကုိးအကားစာအုပ္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ HIV

ဂ

အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ပံုစံေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ပံ႔ပုိးေပးပါသည္။
ယင္းတြင္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္းအၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျ
ပခ်က္မ်ား၊ ADB စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြင္း HIV ႏွင့္ AIDS
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လမ္းၫႊန္မ်ား (ဥပမာအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း)၊ ပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမူေဘာင္
နမူနာမ်ား၊ ADB စီမံကိန္းမ်ားမွ စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား
စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၂၂ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

HIV / AIDS ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္းမ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္

ပုိမုိေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ - အေျခခံ အေဆာက္အအံု

ဤလက္စြဲစာအုပ္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အရာရွိမ်ား၊
လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ
လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္
တာဝန္ရွိေသာ အျခားမန္ေနဂ်ာမ်ားတုိ႔အတြက္
HIV တားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ယင္းတြင္
HIV ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ HIV ႏွင့္ AIDS တားဆီးကာကြယ္ျခင္းအတြက္
အဆင့္မ်ား (စုဖြဲ႕ျခင္း၊ အလ်င္အျမန္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္း၊
HIV တားဆီးကာကြယ္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း) တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

က႑တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း လံုျခံဳမႈအတြက္
အကုိးအကား လက္စြဲ

ဃ

ရပ္ရြာလူထုဘဝ လုပ္ပုိင္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ နည္းလမ္းမ်ား။ AIDS
ဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူ အစုအေဝး (Constellation)င

ေဆာင္ရြက္သူအစုအေဝး (Constellation) ဆုိသည္မွာ
လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
အစုအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္
စီမံကိန္းအေပၚ ကိုယ္ပုိင္အျဖစ္ ခံစားသတ္မွတ္မႈျဖစ္ေစၿပီး
ရပ္ရြာလူထု၏ အားသာခ်က္မ်ားကုိ အသံုးခ်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္
လုပ္ေဆာင္ပံုတစ္ခုမွတဆင့္ ရပ္ရြာလူထုကို တက္ၾကြလာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ယင္းကုိ ရပ္ရြာလူထုဘဝလုပ္ပုိင္ခြင့္
လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ေခၚတြင္ေသာ စက္ဝန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း
အျဖစ္ အသံုးခ်ပါသည္။ လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔သည္ သေဘာေပါက္နားလည္လက္ခံေသာ
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုကို
အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
အဆင့္ ငါးဆင့္မွာ၁။ သင္မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနခ်င္ပါသနည္း။ (နည္းလမ္းရည္မွန္းခ်က္)
၂။ ယခု သင္မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနပါသနည္း။ (နည္းလမ္းမိမိကုိယ္တုိင္ အကဲျဖတ္ျခင္း)
၃။ ယင္းေနရာသုိ႔ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္နည္း။
(နည္းလမ္း-လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း)
၄။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိးတက္မႈရွိေနပါသလား။ (နည္းလမ္းေျပာင္းလဲမႈကုိ မိမိကုိယ္တုိင္တုိင္းတာျခင္း)
၅။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေလ႔လာၿပီး မွ်ေဝၾကသည္။ (နည္းလမ္းအခ်င္းခ်င္းကူညီျခင္း၊ ဗဟုသုတမွ်ေဝပြဲမ်ား စသည္)
Constellation သည္ ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊
ဖိလစ္ပုိင္၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ADB
ရန္ပံုေငြျဖင့္ အင္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္အတူလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါသ
ည္။ ယင္းတို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ AIDS ဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္
လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ရမည္ကုိ
သင္ၾကားေပးပါသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၂၃

HIV / AIDS ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္းမ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္

ဆံုခ်က္မ်ား - က်ား/မ ဆုိင္ရာ၊ HIV၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု

စီမံကိန္းပံုစံေရးဆြဲျခင္းတြင္ က်ား/မဆုိင္ရာမ်ားကုိ

ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ၊ စီမံကိန္းနယ္ပယ္တြင္း
လုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ားပူးေပါင္းျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္

ADB ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕မွ သင္ခန္းစာမ်ား

ကုိ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစျခင္း တုိ႔ကုိ ဤ စာအုပ္တြင္

စ

လမ္းၫႊန္ထားပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမျပဳမီ၊
လုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ကာလမ်ားအတြက္လည္း
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။

က

ADB ၊ ၂၀၁၀၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑တြင္း HIV ကာကြယ္တားဆီးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သဟဇာတျဖစ္ေစေရး လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈလမ္းၫႊန္၊

မနီလာ။ (developed in collaboration with AusAID, FHI, ILO, IOM,JICA, JUNIMA, Sida, UNESCO, USAID, the World Bank တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေရးသားသည္။)
ခ

ADB ႏွင့္ International organization for Migration (IOM) ၊ ၂၀၀၉၊ ဘဝအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ - လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း

ခြင္အေျခအေနႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ HIV ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ေဘးကင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ
သင္တန္းသံုးနည္းလမ္းကိရိယာ၊ မနီလာ။
ဂ
ဃ

ADB ၊ ၂၀၀၈၊ ADB၊ လမ္းမ်ား ႏွင့္ HIV/AIDS၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ အရင္းအျမစ္စာအုပ္၊ မနီလာ။
ADB, MSI, and Baalong က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္စီမံကိန္း၊ ၂၀၀၈၊ ပုိမုိေဘးကင္းလံုျခံဳျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑တြင္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္လက္စြဲ။
င

AIDS လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အစုအေဝး။ Competence. www.communitylifecompetence.org/en/94-resources

စ

ADB ၊ ၂၀၀၉၊ ဆံုမွတ္မ်ား၊ က်ား/မဆုိင္ရာ၊ HIV၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ADB ရန္ပံုေငြပံ႔ပုိးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား၊ မနီလာ။

၅။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ - ေရႏွင့္မိလႅာ
ေရႏွင့္မိလႅာႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ေရႏွင့္မိလႅာသည္ မဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ ၏ အဓိကလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ADB ၏ “အားလံုးအတြက္ ေရ- မူဝါဒ”သည္
ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အဆင့္အားလံုးတြင္ ေရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဝျခင္း ႏွင့္ အစုိးရ၊
ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ
အသြင္သ႑ာန္မ်ား ပံုေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာ ျမွင့္တင္ေပးလ်က္
ရွိပါသည္။၇၅ ယင္းကတိကဝတ္ကုိ မဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ ေအာက္တြင္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈ ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂ဝဝ၈ က ပံပိုးေပးပါသည္။ ယင္းသည္
လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေရႏွင့္မိလႅာ)
မွ တဆင့္ က်န္းမာေရး ရလဒ္မ်ား အတြက္ ပံ႔ပုိးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။၇၆
ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားအတြက္ အၾကံဳးဝင္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ယခုက႑သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ ေရ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ
သီးျခားေလ႔လာၿပီး က႑တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားရွိသည့္ အတြက္ မိလႅာအပိုင္းကုိ
အနည္းငယ္မွ်သာ ေလ႔လာပါမည္။
ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေရႏွင့္ မိလႅာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိျမွင့္တင္ျခင္း
စီမံကိန္းပံုစံ

•

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း - ရပ္ရြာလူထုရွိ စီမံကိ
န္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားအားလုံးႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ
အကဲျဖတ္နည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေစျခင္းၿပီး
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းေသခ်ာေစသည္
(နည္းလမ္း ၁ ႏွင့္ ၃ ကိုၾကည့္ပါ)။ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအတြက္ ADB သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္အေျဖရွာသည့္ ျမိဳ႕ျပေရ
အကဲျဖတ္မႈအတြက္ စံအကုိးအကားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္
နည္းစနစ္ (MPA) သည္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအတြက္ အသံုဝင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
(ရပ္ရြာလူထုေရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးကုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ အင္ဒုိနီးရွားကုိ ၾကည့္ပါ)။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

•

ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) ဥပမာ - ေရအသံုးျပဳသူအသင္းအဖြဲ႔မ်ား - ထူေထာင္ျခင္း၊
ပံ႔ပုိးေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ပုိင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ အေသအခ်ာ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္
CBO မ်ားကုိ ပါဝင္ပါေစ။ ယင္းတုိ႔သည္ ရပ္ရြာလူထုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမွသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ား၊
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

•

လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ မိလႅာ၊ ရပ္ရြာလူထု လႈပ္ရွားသက္ဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထည့္သြင္းပါ။
ယင္းတုိ႔၏ ထိေရာက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ မိလႅာစနစ္မ်ားစသည့္ “အမာထည္” မ်ားကုိ “အေပ်ာ႔ထည္”
အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပါ။ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္
၁၂၄

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၂၅

ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေရႏွင့္ မိလႅာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိျမွင့္တင္ျခင္း
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

•

အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သံုးစြဲနည္းႏွင့္ လက္ေဆးျခင္း၊ ေရကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာသိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္
သံုးစြဲျခင္း၊ ေရဆုိးကုိ ေကာင္းမြန္စြာစြန္႔ပစ္ျခင္း စသည့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာအမူအက်င့္မ်ား၏ အေရးႀကီးပံုတုိ႔ကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လုိအပ္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်းရြာ အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ပုိစတာႏွင့္
အျခားစာေစာင္မ်ား ဖန္တီးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္
မိလႅာစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း (PHAST) သည္ အသံုးဝင္ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ (ရပ္ရြာလူထုေရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
က်န္းမာေရးကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား ကုိ ၾကည့္ပါ)။

အကုိးအကား။ ADB. စံအကုိးအကားအခ်က္အလက္မ်ား။ ျမိဳ႕ျပေရအေျဖရွာ အကဲျဖတ္ျခင္း။ www.adb.org/ Water/tools/City-Water-Assessments.asp

ေက်းလက္ေရ (ႏွင့္ မိလႅာစနစ္)
ADB သည္ ေက်းလက္ေရေပးေဝေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္ အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ ရပ္ရြာလူထုဗဟုိျပဳ
ခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ ဖန္တီးထားပါသည္။ ယင္းသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွတြန္းအားေပးၿပီး ရည္ရြယ္ေသာ
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္သူမ်ား၏ ရွာေဖြသတ္မွတ္ထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေစေရးကုိ
အေျခခံထားပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတြင္ပံုစံေရးဆြဲျခင္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္ျခင္းအထိ စီမံကိန္းအဆင့္မ်ိဳးစံုမွ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ကဲ႔သုိ႔ ပံုမွန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမရွိသည့္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ရပ္ရြာ
လူထုမ်ားက စနစ္ကုိ လည္ပတ္ထိန္းသိမ္းၾကပါသည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရေသာ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းကို
ကိုယ္စားျပဳေသာသူမ်ားပါဝင္သည္ပ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ CBO မ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ယင္းတို႔ကို
အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရေသာသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်းလက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား
သုိ႔မဟုတ္ ေရသံုးစြဲသူအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဟု ေခၚၾကသည္) ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပံုစံတက်ျဖစ္ေစပါသည္။၇၇
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္သူမ်ားသည္ ယင္း CBO မ်ားမွတဆင့္
• ယင္းတုိ႔ လုိလားေသာ ေရေပးေဝေရႏွင့္ မိလႅာနည္းစနစ္ ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။
(အိမ္အလိုက္သြယ္တန္းျခင္း၊ အမ်ားသံုး ေရတုိင္မ်ား၊ ေရတံုကင္မ်ားစသည္)
• ယင္းတုိ႔ လိုလားေသာ၊ ကုန္က်စရိတ္ေပးႏုိင္စြမ္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ ကို
ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏုိင္ပါသည္။
• စီမံကိန္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံေရးဆြဲျခင္းတြင္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ အခန္းက႑မွ
ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။
• စီမံကိန္းသုိ႔ အခ်ိန္၊ လုပ္အား၊ ပစၥည္းမ်ားမ်ား ထည့္ဝင္ေပးႏုိင္ပါသည္။
• ေရရွည္တည္တံ႔မႈျဖစ္ေစရန္ စနစ္ကုိ လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
• တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္
ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။

၁၂၆ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေက်းလက္ေရေပးေဝေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္ အတြက္ ရပ္ရြာလူထုဗဟုိျပဳ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ၊ သီရိလကၤာ။
(ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု -တြဲဘက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ နက္ရိႈင္းမႈ- ျမင့္မား)
သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္က်ယ္ျပန္႔ေသာအတုိင္းအတာျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေပးသြင္းျခင္းအျခမ္းကုိ စူးစုိက္သည့္ ADB ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းကို
၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မွစ၍ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္သာ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ တတိယစီမံကိန္းသည္
ရပ္ရြာလူထုဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္ပံု အသစ္ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းမရွိေသာ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ႏွင့္
ပုိင္ရွင္စိတ္ဓါတ္၊ ေရရွည္တည္တံ႔မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ ေဒသတြင္းထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကုိ စူးစုိက္သည္။ အစုိးရသည္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူ ေနရာမွ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူေနရာသုိ႔ ေျပာင္းလဲတာဝန္ယူၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏
အခန္းက႑သည္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈမရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးခံဘဝမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
ေရသံုးစြဲသူအဖြဲ႔မ်ား (WUGs) မ်ားကိုလည္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းလက္တြဲေဖာ္မ်ား အကူအညီျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔သည္
အခြန္အခမ်ား၊ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရပ္ရြာလူထုက လုိလားသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ားငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း
အပါအဝင္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားက
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၿပီး နည္းပညာပံ႔ပုိးမႈမ်ားျပဳခဲ့သည္။ WUG မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ ထည့္ဝင္မႈမ်ား (ေငြေၾကး၊ လုပ္အားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္၏
၂ဝ%) ကုိလည္း စုစည္းခဲ့သည္။ ႏြမ္းပါးသူမ်ား ဝင္ေငြရွာေဖြႏုိင္ေစရန္ ဝင္ေငြေဖာ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြအေသးစားတစ္ခုကုိ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းလည္းျပဳခဲ့သည္။ ေရခပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္မ်ားသည္ အခရာက်သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ
ပညာေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္။ မူၾကိဳႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားပံပိုးမႈျဖင့္
အခ်ိန္ပုိင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ႔ထားေသာ အိမ္သာမ်ားသည္လည္း ရပ္ရြာလူထု၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
အားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းအလုပ္မ်ားကုိ မၾကာခနဆုိသလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။
အကိုးအကား။ ADB ၊ ၁၉၉၉၊ ေရေပးေဝေရးႏွင့္ မိလႅာက႑ တတိယ စီမံကိန္း အတြက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ေခ်းေငြ၊ မနီလာ ။ http://www.adb.
org/water/actions/SRI/third-water-supply.asp and http://www.adb.org/participation/toolkit-water-sanitation-project.asp

ရပ္ရြာလူထုေရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား
(ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု -တြဲဘက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ နက္ရိႈင္းမႈ- ျမင့္မား)
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ရပ္ရြာလူထုဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ ေက်းလက္စီမံကိန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုတြန္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေရႏွင့္
မိလႅာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈတုိးတက္ေရးမူေဘာင္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့သည္။
ယင္းစုစည္းထားေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈကုိ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ ျမွင့္တင္ေရး၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာ
ေရာဂါ ေလ်ာ႔နည္းေစေရးအတြက္ လုပ္ခြင့္သာေစေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာမူေဘာင္ကုိ ပံ့ပိုးေပးေရး တုိ႔ပါဝင္သည့္ အမာထည္မ်ားႏွင့္
ေပါင္းစပ္သည္။ ယင္းသည္ မိလႅာစနစ္ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာအမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွား
မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈကုိလည္း ေလ်ာ႔က်ေစသည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ေရႏွင့္ မိလႅာ
အစီအစဥ္ မွ ဖန္တီးထားေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္အကဲျဖတ္ျခင္းနည္းစနစ္ (MPA)၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္
မိလႅာစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း (PHAST) နည္းစနစ္တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNICEF) ၏
အေျခခံမိလႅာစနစ္ ေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္သည္ (ေရႏွင့္ မိလႅာဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
ကုိ ၾကည့္ပါ)။ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အစီအစဥ္၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ
အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ျမွင့္တင္ေရး၊ ရပ္ရြာလူထုသန္႔ရွင္းေရး အစီအစဥ္၊ ေနအိမ္ ေရသန္႔စင္မႈႏွင့္ သိုေလွာင္မႈ အစီအစဥ္
စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ က်ား/မဆိုင္ရာမ်ားသာမက ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကုိပါ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သည္။
အကုိးအကား။ ADB ၂ဝဝ၅၊ ရပ္ရြာလူထု ေရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးစီမံကိန္းအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ေပးအပ္ေသာ ေခ်းေငြႏွင့္
အေထာက္အပံ႔၊ မနီလာ။

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၂၇

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ရပ္ရြာလူထုကို ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ပုိမုိ အသံုးျပဳရေသာ အခ်ိန္သည္
ေရရွည္ တည္တံ့ေရးႏွင့္ ထိေရာက္မႈတြင္ ထုိက္တန္စြာ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း ရပ္ရြာလူထု
ဗဟုိျပဳ ခ်ဥ္းကပ္ပံုက ျပသပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အစီအစဥ္မ်ားကို
ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူၾကပါသည္။ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈစနစ္မ်ားကုိ
ရယူသံုးစြဲႏုိင္ျခင္းကလည္း က်န္းမာေရးကို တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဝင္ေငြရွာေဖြျခင္း၊
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပုိရလာေစသည္။ အခ်ိဳ႕
ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ေရေပးေဝေရး စနစ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ပင္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။

ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရး (ႏွင့္ မိလႅာစနစ္)
ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ တရားဝင္ ေရေပးေဝေသာဝန္ေဆာင္မႈရွိသည္။ ေရေပးေဝေရး
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ ဥပမာ အခ်ိဳ႕မွာ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ မနီလာ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းႏွင့္
အိႏၵိယတြင္ ဘန္ဂေလာ ေရေပးေဝေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္ဘုတ္အဖြဲ႔ (BWSSB) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ယင္းသုိ႔ ေရဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကုိ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕တည္းကသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရထားေသာ
အေျခအေနမွာပင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္ေရေပးေဝေရးဆုိင္ရာ အေျဖရွာအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ စံအျဖစ္သံုးေသာ
အကုိးအကားျပဳရန္အခ်က္အလက္မ်ား(TOR)သည္ ေရေပးေဝေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳႏုိင္ရန္
အလားအလာမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ရရွိႏုိင္ရန္ တရားဝင္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ
ေစ်းကြက္မ်ား (ေရေရာင္းသူမ်ား၊ ပုလင္းသြတ္ေရျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား) အား
ေလ႔လာရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပါသည္။၇၈ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ အထူးအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနႏြမ္းပါးသူမ်ား၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိခံစားရျခင္းမရွိဘဲ ခ်ိဳ႕ငဲ႕ေနေသာသူမ်ားအား စီမံကိန္းက မည္သုိ႔
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မည္ကုိ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။
ယင္းတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။
ပစ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား (ဥပမာ- ဆင္းရဲေသာစားသံုးသူမ်ားကုိ ခ်မ္းသာေသာ
စားသံုးသူမ်ားမွ ေထာက္ပံ႔မႈျဖစ္္ေစေသာ မူဝါဒမ်ား)
• သတ္မွတ္ထားေသာ ဝင္ေငြနည္းသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရန္ အတိအက်ေဖာ္ျပ
ထားေသာကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား

•

အခြန္အခမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္အခမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္
ရထားေသာ ေရေပးေဝေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ကြပ္ကဲေသာ အဖြဲ႔မ်ား
ထူေထာင္ရာတြင္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားသည္ အေရးပါပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
အဓိကက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ား အေပၚ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္းမ်ားမွ တဆင့္
စားသံုးသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အၾကား လုပ္ငန္း
တြင္က်ယ္ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ထူေထာင္ျခင္းကုိ အားေပးပါသည္။ ယင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္မ်ား( ဥပမာ- ရယူသံုးစြဲႏုိင္ခြင့္၊ တတ္စြမ္းႏုိင္မႈ)ႏွင့္
စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္မ်ား (ဥပမာသေဘာတူထားေသာ အခြန္အခမ်ားေပးျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း) ကုိ
ပုိမုိသိျမင္လာေစပါသည္။

၁၂၈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ႏြမ္းပါးေသာ ၿမိဳ႕ျပလူထုမ်ားသည္ ပုိက္ျဖင့္ ေရေပးေဝေရးစနစ္ကုိ ရယူ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အခါ
ပုိက္ငယ္မ်ားျဖင့္ သြယ္တန္းေသာ ေရကြန္ယက္မ်ား (SPWNs) သည္ ယင္းအိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ
ေရသြယ္ေပးရန္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ တခါတရံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လည္း
အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမရွိျခင္း၊ အိမ္ေျခက်ဲပါးျခင္း
(ဆုိလုိသည္မွာ အိမ္မ်ားအၾကားေရသြယ္ေပးရန္ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္အရ မျဖစ္ႏုိင္) တုိ႔သည္
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ ပုိမုိဆီေလ်ာ္လာေစပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း SPWN ၏ အဓိကအဆင့္တုိင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ
အေထာက္အပံ႔ျပဳရန္အတြက္ ADB တြင္ နည္းလမ္းရွိပါသည္။
ပိုက္လုိင္းအတြင္း - ႏြမ္းပါးသူမ်ား အတြက္ ေရ ၊ ADB အင္တာနက္စ ာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။၇၉
၁။ ကနဦးအဆင့္ - ယင္းတြင္ အကိ်ဳးေက်းဇူးခံစားရေစရန္ ဦးတည္ထားေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ
သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းကုိ ေထာက္ခံရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိမႈမ်ားကုိ
ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ အစုိးရ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုသည္ ယင္းကုိ အစျပဳႏုိင္ပါသည္။
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအပါအဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားအားလံုးထံမွ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ၾကိဳဆုိသင့္ပါသည္။ အလားအလာမ်ားကုိ ေလ႔လာျခင္းမစတင္မီ
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအားလံုးထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။
၂။ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား - စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ိဳးစံုတြင္ CSO မ်ား
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ က်သင့္ေငြစာရင္းေပးပုိ႕ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲခမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံမွ
ေကာက္ခံရယူျခင္းတုိ႕ကို CBO က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေစရန္ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖြဲ႔
အစည္းတစ္ခုသည္ CBO တစ္ခုႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ NGO/CBO (ဥပမာေရေပးေဝေရးသမဝါယမအသင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရသံုးစြဲသူမ်ားအသင္းမ်ား) ကုိယ္တုိင္သည္ အေသးစား
ေရေပးေဝသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
၃။ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း - ဖိလစ္ပုိင္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားရွိ အစမ္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ပုိက္ျဖင့္
ေရေပးေဝေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏြမ္းပါးေသာရပ္ရြာလူထု၏ အသံုးျပဳခေပးႏုိင္စြမ္းအားႏွင့္
ေပးရန္လုိလားမႈကုိ သရုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါသည္။
၄။ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္လက္ခံႏုိင္မႈအတုိင္းအတာမ်ား - လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ ေအာင္ျမင္ၿပီး
ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား
ထိေရာက္ေသာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ား
မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္စုစည္းၿပီး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ CBO မ်ားသည္ တြန္းအားေပး
ကူညီႏုိင္သည္။ ႏြမ္းပါးသူမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရွည္တည္တံ႔ေစရန္လည္း
ေသခ်ာေစသည္။ နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆုိင္
ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လည္း ယင္းတုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ယင္းတုိ႔၏ တိက်ေသာ အခန္းက႑သည္
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈပံုစံ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္
အေပၚမူတည္သည္။
၅။ ကြပ္ကဲမႈအတုိင္းအတာမ်ား - ဥပေဒအရ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆုိင္ရာ
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ေသခ်ာေစရန္ တာဝန္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုိအပ္သည္။
CBO မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

ADB ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား ၁၂၉

ပုိက္ျဖင့္ေရသြယ္ေသာကြန္ယက္ငယ္မ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မက္ထရိုမနီလာ၊ ဖိလစ္ပုိင္
(ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု -တြဲဘက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ နက္ရိႈင္းမႈ- ျမင့္မား)
ADB သည္ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔တြင္ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၈ အတြင္း ပုိက္ျဖင့္ေရသြယ္ေသာ ကြန္ယက္ငယ္မ်ားကုိ
အစမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အေနာက္ဘက္ဇံုတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားမွာ အိမ္ပုိင္ရွင္အသင္းအဖြဲ႔ ေျခာက္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းတုိ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းသည္ ကိုယ္တုိင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအသင္းအဖြဲ႔ (CBO) ထူေထာင္ထားၿပီး ယင္း CBO ေျခာက္ဖြဲ႕ျဖင့္ အားလံုးကုိ
ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊမ္းျခံဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ထပ္မံဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ SPWN ကုိ တာဝန္ယူလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
အင္ဂ်ီအုိကို CBO က အဆုိျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ပုိင္းဇံုတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းသည္ SPWN ကုိ တာဝန္ယူ
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ၿပီး အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံသုိ႔ က်သင့္ေငြစာရင္းေပးပုိ႕ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲခေ
ကာက္ယူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ CBO တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ရပ္ရြာလူထုကုိ လႈံ႕ေဆာ္ရန္ႏွင့္ အက်ိ
ဳးေက်းဇူးခံစားရရွိမည့္သူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာကြပ္ကဲမႈ႐ုံးတုိ႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္
ရပ္ရြာလူထုအတြက္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသုိ႔ ေျပာဆုိႏုိင္ေသာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏုိင္သူမ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္ CBO မ်ားကုိ အသံုးျပဳသည္။
အကုိးအကား။ ADB ၂ဝဝ၅၊ ပုိက္ျဖင့္ေရသြယ္ေသာ ကြန္ယက္ငယ္မ်ား အစမ္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ေဒသတြင္း
နည္းပညာအေထာက္အပံ႔၊ မနီလာ။

ေရ၊ မိလႅာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား
ေရႏွင့္မိလႅာက႑တြင္ ပ့ူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အသံုးဝင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ADB
စီမံကိန္းမ်ားက ဖန္တီးထားသည္။

ေရ၊မိလႅာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္းမ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္

ပုိက္လုိင္းအတြင္း၊ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ေရ၊ ပုိက္ျဖင့္ေရသြယ္
ေသာကြန္ယက္ငယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

က

ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးအေျဖရွာအကဲျဖတ္မႈဆုိင္ရာ
စံအကုိးအကားအခ်က္အလက္မ်ားခ

ဤနည္းလမ္းသည္ ပုိက္ျဖင့္ေရသြယ္ေသာ ကြန္ယက္ငယ္မ်ားကုိ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အစုိးရမ်ား၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေရျဖန္႔ျဖဴးေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤနည္းလမ္းတြင္ စီမံကိန္း၏ အဓိကအပုိင္းမ်ား(စီမံကိန္းေလ႔လာျခင္း၊
စီးပြားေရးုလုပ္ေဆာင္မႈပံုစံ၊ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ႔ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ႔မႈ၊
လက္ခံႏုိင္မႈအတုိင္းအတာမ်ား ႏွင့္ ထိန္းကြပ္မႈအတုိင္းအတာမ်ား) အျပင္
ျဖစ္စဥ္ေလ႔လာမႈမ်ား၊ နမူနာ အကုိးအကားအခ်က္အလက္မ်ား(TOR)၊
ကန္ထရိုက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ထိန္းကြပ္မႈၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ
လႊမ္းျခံဳေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ နည္းလမ္းသည္
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေရးပါပံု ႏွင့္ ယင္းကို
အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ
ထင္ရွားျပဆုိထားပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပေဒသ နမူနာ အကဲျဖတ္မႈအတြက္ မူေဘာင္ကုိ TOR
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကုိ အထူးသျဖင့္ အားေပးထားၿပီး အေရးပါေသာ
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ထားပါသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၃၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေရ၊မိလႅာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္းမ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္

စံအကုိးအကားအခ်က္အလက္မ်ား။ ပုဂၢလိကပုိင္

အမ်ားပုိင္က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ေခ်းေငြမ်ား၏
တည္ေဆာက္ပံုအတြင္းသုိ႔ အေသးစားေဆာင္ရြက္သူမ်ား( ရပ္ရြာ
အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္) ကုိ ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္
မူေဘာင္တစ္ခုကို TOR တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကြန္ယက္ကုိ လည္ပတ္
လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးခန္႔ထားရန္ အဆင့္ ငါးဆင့္ ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္
စားသံုးသူမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ အေျဖရွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
မွတဆင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဦးတည္ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊
ေရေပးေဝသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား၊ အင္ဂ်ီအုိမ်ား၊
အျခားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ဆက္စပ္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔
ပါဝင္သည္။

ပုိက္ျဖင့္ေရေပးေဝေသာ အေသးစား
ကြန္ယက္ထူေထာင္သူမ်ားကုိ
ပင္မျဖစ္စဥ္တြင္ ေပါင္းစပ္ေစျခင္း။

ဂ

ေလ႔လာမႈ စက္ဝန္း။ Tonle Sap တြင္ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအတြက္
လမ္းၫႊနဃ
္

က

ေလ႔လာမႈစက္ဝန္းဆုိသည္မွာ ယင္းတုိ႔အတြက္၊ ယင္းတုိ႔၏
ရပ္ရြာလူထုအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ
လူ႔အသုိင္းအဝို္င္းအတြက္ အေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေလ႔လာ
ေဆြးေႏြးရန္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေလ႔ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအစုအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသည္ ေဆြးေႏြးထားေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ အသံုးျပဳေသာ ရပ္ရြာလူထုကုိ
လႈပ္ရွားသက္ဝင္ေစေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခု
လမ္းၫႊန္သည္ မည္သည့္ ေလ႔လာမႈစက္ဝန္းႏွင့္မဆုိ တြဲစပ္အသံုးျပဳရန္
ေယဘုယ်ဆန္ေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ေရ၊ မိလႅာ ႏွင့္
တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ႔မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
ကိစၥမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏုိင္ပါသည္။

ADB ၊ ၂၀၀၈၊ ပုိက္လုိင္းအတြင္း၊ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ေရ၊ ပုိက္ျဖင့္ေရသြယ္ေသာကြန္ယက္ငယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ မနီလာ။ www.adb.org/

Documents/Books/water-Pipeline/default.asp
ခ

ADB၊ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးအေျဖရွာအကဲျဖတ္မႈဆုိင္ရာ စံအကုိးအကားအခ်က္အလက္မ်ား- www.adb.org/water/tools/City-water-Assessments.

asp
ဂ

ADB ၊ စံအကုိးအကားအခ်က္အလက္မ်ား။ ပုဂၢလိကပုိင္ ပုိက္ျဖင့္ေရေပးေဝေသာ အေသးစား ကြန္ယက္ထူေထာင္သူမ်ားကုိ ပင္မျဖစ္စဥ္တြင္

ေပါင္းစပ္ေစျခင္း။ www.adb.org/water/tools/ToR-SSPWP.asp
ဃ

Live & learn သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာပညာေရး၊ ၂၀၀၄။ (TA-6123 - ထိေရာက္ေသာ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈမူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကုိ

ျမွင့္တင္ျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ADB အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည္)။ Tonle Sap တြင္ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္
အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္၊ ဖႏြမ္းပင္။ www.livelearn.org/resources/manuals/lC%20Facilitators%20Guide%20Tonle%20
Sap.pdf

ေရႏွင့္မိလႅာက႑တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပံ႔ပုိးေပးရန္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားစြာတုိ႔သည္ ထပ္ဆင့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားစြာကုိ ဖန္တီးထားၾကပါသည္။ ယခု လမ္းၫႊန္၏ စာရင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထူးအသံုးဝင္ေသာ
အရင္းအျမစ္တစ္ခုမွာ ေရႏွင့္ မိလႅာအစီအစဥ္ (WSP) ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ႏြမ္းပါးသူမ်ား
ေရႏွင့္မိလႅာစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေရရွည္ရယူ သံုးစြဲႏုိင္ေစရန္
ကမၻာ႔ဘဏ္က စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အလွဴရွင္မ်ားစြာ စပ္တူ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။၈၀

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

၁။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္
ADB ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
နိဒါန္း
ADB ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိပါသည္။ ဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ADB စူးစုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဓိက
က႑ငါးခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲမႈကုိ တြန္းအားေပးသည့္အရာ ငါးခုျဖင့္
ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ တြန္းအားေပးသည့္ အရာတစ္ခုခ်င္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေထာက္အပံ႔မ်ားကို ပူးေပါင္း၍ ပိုမုိ အားေကာင္းေစျခင္း တုိ႔ျဖင့္
ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ADB ကုိ လုပ္ေဆာင္ေစသည္။
ေရြ႕လ်ားသည့္ႏႈန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအသြင္သ႑ာန္တုိ႔သည္ အေရးပါေၾကာင္း ယခုအခါတြင္ ထင္ရွားလာသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕ကုိ
စပ္တူလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူသည္။ (အကိုးအကား ၂)
ADB ဗ်ဳဟာ ၂ဝ၂ဝ
အဓိကက႑မ်ား

•
•
•
•
•

အေျခခံအေဆာက္အအံု
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
(ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအပါအဝင္)
ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
ေပါင္းစည္းျခင္း
ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ပညာေရး

ေျပာင္းလဲမႈကုိ တြန္းအားေပးေသာအရာမ်ား

•
•
•
•
•

ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
က်ားမ ဆုိင္ရာ မွ်တမႈ
အသိပညာဆုိင္ရာေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား
စပ္တူေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျခားက႑မ်ား

•
•
•

က်န္းမာေရး
စုိက္ပ်ိဳးေရး
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚ
အေထာက္အပံ့

အကုိးအကား။ ADB ၂ဝဝ၈၊ ဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ - အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ကာလရွည္ ဗ်ဴဟာမူေဘာင္၊ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၂ဝ၊ မနီလာ။

ဗ်ဴဟာ ၂ဝ၂ဝ ကုိ ADB ၏ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ႔ခ်ျခင္းဆုိင္ရာဗ်ဴဟာ
(၂ဝဝ၄) က ထပ္ဆင့္ အားျဖည့္ထားပါသည္။ “အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ
ပံုစံခ် ဖန္တီးရာတြင္ ျပည္သူလူထုအားလံုး အထူးသျဖင့္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ဖယ္ခ်န္ထားခံရသူမ်ား
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းရေသာအခါ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္
ေရရွည္တည္တံ႔မႈသည္ တုိးတက္လာပါသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁၃၂

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၁၃၃

က်ယ္ျပန္႔စြာ ေျပာဆုိရလ်င္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း
အပါအဝင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ အျခား မ်ားစြာေသာ ADB ၏ မူဝါဒမ်ား၊
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက
ေထာက္ပံ႔ေပးေနပါသည္။

"အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာက႑၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အားလုံးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းသည္
အသက္တမၽွအေရးပါသည္ဟု ဗီB က မွတ္ယူထားပါသည္။"
အကိုးအကား။ ADB ၊ ၂၀၀၃၊ အင္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းလက္စြဲ၊ မနီလာ။
ADB သည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ
ထင္သာျမင္သာရွိရွိ ျမွင့္တင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ ၁၉၉၈ အင္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာမူဝါဒတြင္ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစပါသည္။၈၁ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္
အမ်ားျပည္သူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္ဝေစရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
အေတြ႔အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ကို တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပါင္းခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ADB လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ ပင္မလုပ္ငန္းအျဖစ္
သြတ္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ADB ၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ အေလ႔အထမ်ားတြင္
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ေဖာ္ျပေနပါသည္။
ADB ၏ PCP ႏွင့္ SPS တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး ယင္းကုိလည္း
ေထာက္ခံပံ႔ပုိးလ်က္ရွိပါသည္။
ျပည္သ႕ူ ဆက္ဆေ
ံ ရးမူဝါဒ (၂၀၁၁)သည္ ADB ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆမ
ံ ျႈ ပဳရန္ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဆက္စပ္သမ
ူ ်ား၏
ယုၾံ ကည္မႏ
ႈ င
ွ ့္ လုပက
္ င
ုိ ႏ
္ င
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ကို ျမႇငတ
့္ င္ရန္ ရည္႐ယ
ြ ပ
္ ါသည္။ အဆိပ
ု ါမူဝါဒသည္ ADB ၏ လုပင
္ န္းမ်ားအေၾကာင္း
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္၊ ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ ျပည္သမ
ူ ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးကို အသိအမွတျ္ ပဳထားပါသည္။
ယင္းသည္ ဗဟုသတ
ု မၽွေဝျခင္းကို ပံပ
့ းုိ ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐က
ြ ေ
္ သာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ သိမ
႔ု ဟုတ္ စီမက
ံ န
ိ း္ ေၾကာင့္
ထိခက
ုိ ခ
္ စ
ံ ားရသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွနဆ
္ က္ဆေ
ံ ရး တိက
႔ု ုိ ျဖစ္ထန
ြ း္ ေစပါသည္။
ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္မမ
ႈ ဝ
ူ ါဒထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္ (၂၀၀၉) အရ ေငြေခ်းယူသမ
ူ ်ား။ဆက္စပ္လပ
ု ္
ကိင
ု သ
္ မ
ူ ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ထတ
ု ျ္ ပန္ျခင္း၊ တိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ထိခက
ုိ ခ
္ စ
ံ ားရေသာ
ရပ္႐ာြ လူထအ
ု ေပၚသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား၊ အဆိးု ႀကဳံႏင
ုိ ေ
္ ျခမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးညီစာြ စီစဥ္ထားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ျပည္စ
့ စ
ံု ာြ ျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐က
ြ ျ္ ခင္းတိမ
႔ု ွ တဆင့္ ရပ္႐ာြ လူထု အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊
အဆိျု ပဳထားေသာ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားေၾကာင့္ ထိခက
ုိ ခ
္ စ
ံ ားရသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕ဆက္ဆလ
ံ ပ
ု က
္ င
ုိ ရ
္ န္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။ (ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ လ
ိွ ပ
ုိ ါက စာမ်က္ႏာွ ၆၃ ရွိ ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္မက
ႈ ႑
ကိၾု ကည္ပ
့ ါ)
အကိးု အကား။ ADB ၂၀၁၁၊ ျပည္သ႕ူ ဆက္ဆေ
ံ ရးမူဝါဒ ၂၀၁၁၊ မနီလာ၊ ADB ၂၀၀၉ ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္မမ
ႈ ဝ
ူ ါဒထုတျ္ ပန္ေၾက
ညာခ်က္၊ မနီလာ။

၁၃၄ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ADB ၏ က႑ႏွင့္ အေၾကာင္းျခင္းရာအလုိက္ မူဝါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတုိ႔တြင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးထားပါသည္။ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါတုိ႔က
ထင္ရွားေစပါသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ADB မူဝါဒမ်ား
ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ေရွ႕ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီအစဥ္ (၂ဝ၁ဝ) အရ
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာအတုိင္းအတာမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ယင္းတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစနစ္ကုိ
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား လက္လွမ္းမီရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈတုိးတက္ေစရန္အတြက္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္
ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ျဖင့္ HIV/AIDS ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ စီမံကိန္း
ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္း ဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ ပုိမုိပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားအသံုးျပဳျခင္းတုိ႔
ပါဝင္ပါသည္။
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီအစဥ္ (၂ဝဝ၉) တြင္
ႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေထာက္ပံ႔အားေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတြင္
ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေစ်းကြက္၊ နည္းပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ လံုေလာက္
မ်ွတစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ခြင့္ေပးရန္၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားျပားေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ႔ပုိးေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္
အတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္မွ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံရသူမ်ားကုိ
အထူးအေလးထားေဖာ္ျပပါသည္။
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအားနည္းေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈထိေရာက္ေစျခင္း (လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအားနည္းေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ADB ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံု၊ ၂ဝဝ၇) တြင္ ရည္ရြယ္ေသာ အစုိးရအေနျဖင့္လံုေလာက္စြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ
မရွိသည့္ အခါ အက်ိဳးေက်းဇူးခံမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ရန္ ADB သည္ စီမံကိန္းမ်ား ၊ အစီအစဥ္ပံုစံနည္းလမ္းမ်ားကုိ တုိးျမွင့္
အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေထာက္အပံ႔မူဝါဒ (၂ဝဝ၄) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ အားလံုးတြင္
အမ်ားျပည္သူက႑၊ ပုဂၢလိကက႑ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပ်ိဳးေထာင္ရန္
အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ADB က မွတ္ယူထားေၾကာင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ကာလ
တု႔ံျပန္မႈမ်ားတြင္ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ပုိမုိအေရးႀကီးသည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး၊
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ႔ေရးေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေဖာ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ADB ၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ပုိင္ရွင္စိတ္ျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈတုိ႔သည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။
တာဝန္ခံမႈစနစ္ (၂ဝဝ၃) တြင္ သက္ဆုိင္သူအားလံုးပါဝင္ေသာ အလြတ္သေဘာ တညီတညြတ္သေဘာတူညီမႈအေပၚအေျခခံေသာ
နည္းလမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ADB ပံ႔ပုိးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တိက်ေသာ
ျပသနာမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေသာအဆင့္တစ္ခု ႏွင့္ ADB ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မူဝါဒမ်ားလုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈကုိ
ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာအဆင့္တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။ ADB ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ စီမံကိန္းအရည္အေသြး ျမွင့္တင္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းတုိ႔ႏွစ္ခုသည္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိပါသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၁၃၅

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ADB မူဝါဒမ်ား
က်ား/မ ဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ (၁၉၉၈) တြင္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအျဖစ္သြတ္သြင္းျခင္းကုိ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ
ဗ်ဴဟာအျဖစ္ ရယူသံုးစြဲထားပါသည္။ ယင္းကုိ “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္ ADB လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းအားလံုးတြင္
က်ား/မ ဆုိင္ရာကိိစၥရပ္မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
ပညာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ (၂ဝဝ၂) တြင္ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္ရွိ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(NGOs) သည္
ပညာေရးတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ပုိမုိတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတြင္
ေဒသခံရပ္ရြာလူထုသည္ ေရရွည္တည္တံ႔ ေအာင္ျမင္ေသာပညာေရးအတြက္ စီမံကိန္းပံုစံေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာ
င္ျခင္းမ်ားတြင္ ပုိမုိတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အားလံုးအတြက္ေရ မူဝါဒ (၂ဝဝ၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ADB သည္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အဆင့္အားလံုးတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္ဂ်ီအုိမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား စပ္တူလု
ပ္ေဆာင္ျခင္းပံုေဖာ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္မည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကုိ
သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ လုိအပ္ပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ - ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (၁၉၉၅) တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသည္ အဆံုးစြန္တြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား
ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိျဖစ္ေစသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေသာ
နယ္ပယ္ေလးခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည့္
သူမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ရန္ အစုိးရအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိရန္
လုိအပ္ပါသည္။ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ရေသာအခါတြင္ အစုိးရမ်ားသည္
အထိေရာက္ဆံုးလုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္ဟု လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအဆင့္တြင္ သုေတသနမ်ားကျပဆုိပါသည္။ အစိုးရမ်ားသည္
အင္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳကာ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အားေကာင္းေစၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေျခမွ အေပၚသို႔ဆန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ သံုးစြဲႏုိင္သည္။

ADB ၏ လုပ္ငန္းလက္စြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အကုိးအကားမ်ားစြာ
ပါရွိပါသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ အခန္း ၂ ကုိၾကည့္ပါ)။အင္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ
ျမွင့္တင္ျခင္းအခန္းတြင္ အင္ဂ်ီအုိမ်ားကုိစီမံကိန္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပံုစံဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ အသံုးဝင္ေသာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေဖာ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္
စီမံကိန္းအတုိင္ပင္ခံမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုလမ္းၫႊန္စာအုပ္က အားျဖည့္ထားေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ လက္ေတြ႔
က်င့္သံုးႏုိင္ေသာ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားစြာ၊ လမ္းၫႊန္မ်ားစြာတုိ႕ကလည္း ေထာက္ခံပံ႔ပုိးထားပါသည္။ Handbook on Social Analysis (၂ဝဝ၇) စာအုပ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ADB ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိ က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊
အျခားဆံုးရႈံးႏုိင္ေျခႏွင့္ ထိရွႏုိင္ဖြယ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ႏွင့္အတူ အဓိက လူမႈေရးဆုိင္ရာ အတုိင္းအတာ
ေလးခုအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဗ်ဴဟာ
(CPS) ႏွင့္ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မူေဘာင္ (DMF) ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ျခင္းအတြက္

၁၃၆ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ဝန္ထမ္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား တုိ႔ကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ
ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားၿပီး အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာအုပ္ သည္ CSO
မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အကုိးအကားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၈၂

"ADB သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း ႏွင့္ ယင္း၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ အစီအစဥ္မ်ား
ဖန္တီးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
လည္းေကာင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္ေစေရး ၏ အေရးပါမႈကို
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ၊
ဆီေလ်ာ္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႔ကို တိုးတက္ေစၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊
ခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာအုပ္စုမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေပးျခင္း
တို႔ကိုျဖစ္ေစပါသည္။"
အကိုးအကား။ ADB ၂၀၀၇၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ျခင္းလက္စြဲစာအုပ္၊
ေရးသားဆဲစာတမ္း၊ မနီလာ။

၂။ ADB ၏ လုပ္ငန္းလက္စြဲတြင္ပါရွိေသာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဥပမာမ်ား
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ယင္းတုိ႔၏အသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္ ပုိမုိသိရွိလုိပါက www.adb.org တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္
ပါသည္။ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာပုိဒ္ အကုိးအကားမ်ားသည္ ADB လုပ္ငန္းလက္စြဲ၏
ရည္ၫႊန္းေသာက႑မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္သားေစလုိပါသည္။

တာဝန္ခံမႈစနစ္ ၊ OM Section L1/BP
၃။ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးေသာ အဆင့္သည္ သက္ဆုိင္ေသာသူမ်ား အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အလြတ္သေဘာ၊ တညီတညြတ္ သေဘာတူျခင္း အေျချပဳ
နည္းလမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ADB ၏ ပံ႔ပုိးမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပသနာ တစ္စံုတစ္ရာ
ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ စီမံကိန္း၏ ထိခုိက္မႈ ခံစားရေသာသူမ်ားကုိ ပံ႔ပုိးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္ […] စီမံကိန္း
အေထာက္အကူျပဳ အထူးအရာရွိ (Special Project Facilitator-SPF) သည္ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ိဳးစံုတုိ႔ႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
စုစည္းျခင္းႏွင့္ ေထာက္ကူေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနကုိ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြသံုးသပ္မႈကုိ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ အပါအဝင္ မတူျခားနားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ အၾကံျပဳေကာင္းျပဳႏုိင္ပါသည္
[…]
၄။ SPF ႐ုံး၏ တိက်ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ […]
(၃) အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔ လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရွိေစေသာ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ပါ။
(၄) တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ […]
(၆) တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေထာက္ကူပါ၊ ႐ုံးခန္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ၊ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဖ်န္ေျဖေရးစနစ္
တစ္ခုထူေထာင္ျခင္းကုိ ေထာက္ကူပါ။
(၇) ဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကုိ
အေၾကာင္းၾကားပါ […]
၇၁။ OCRP (မူဝါဒဆုိင္ရာ လုိက္နာမႈ သံုးသပ္ျခင္း အဆင့္ ႐ုံး) ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ
(၁)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ ADB ၏ တာဝန္ခံမႈစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔
ဆက္သြယ္သတင္း အခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း […]၈၃
၇၂။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ စီမံကိန္း အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္
ပံုစံထုတ္ထားေသာ ADB ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္
အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အေသအခ်ာ
ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားေစရန္ အတြက္ OCRP သည္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ဌာနမ်ား၊
အင္ဂ်ီအုိႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ဗဟုိဌာန၊ DER တုိ႔ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။

၁၃၇

၁၃၈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

အင္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ OM Section E4/OP
၉။ အင္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ADB ၏ စီမံကိန္း သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ပံုစံေရးဆြဲျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စံအစိတ္အပုိင္း တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ သတင္း အခ်က္အလက္
အရင္းအျမစ္မ်ား အျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေဖာ္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္း အတုိင္ပင္ခံ အျဖစ္ျဖစ္ေစ
အင္ဂ်ီအုိမ်ားသည္ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊
လုိအင္ဆႏၵမ်ား၊ အျမင္မ်ားစသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မတူညီေသာ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို
ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ADB ရန္ပံုေငြျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ေခ်းေငြ၊ နည္းပညာ အေထာက္အကူ
လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးပံုစံမ်ား အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးႏုိင္ၾကပါသည္။
၁ဝ။ စီမံကိန္း သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာ အေထာက္အကူ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး
ကာလအတြင္း လံုေလာက္ေသာ စြမ္းရည္ရွိေသာ အင္ဂ်ီအုိမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါတြင္
အစုိးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာလူထုကို သက္ဝင္လႈပ္ရွားေစျခင္း၊
ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူအုပ္စုမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံသုိ႔
စီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ စသည္ျဖင့္ စီမံကိန္း အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ဌားရမ္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
အင္ဂ်ီအုိမ်ားသည္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ႔
အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္
အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းစသည့္ စီမံကိန္း ေရရွည္ တည္တံ့ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီျခင္း စသည္တုိ႔တြင္လည္း အခန္းက႑ တစ္ခုမွ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဗ်ဴဟာ ၊ OM Section A2/OP
၇။ ဗ်ဴဟာဖန္တီးျခင္းမစ္ရွင္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ CPS ၏ ပထမ ၃ႏွစ္ အတြက္ CPS မူၾကမ္းႏွင့္
ႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ စီးပြားေရး အစီအစဥ္ (COBP) တုိ႔ကုိ DMC မ်ားမွ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ား၈၄ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ DMC ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ
နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကုိ ၿပီးျပတ္ေစပါသည္။ CPS ဖန္တီးျခင္းမစ္ရွင္သည္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအေထာက္အပံ့ ၊ OM Section D7/OP
၂၅။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မိမိတုိ႔၏ စီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္မ်ားမွ တဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ေလ်ွာ႔ခ်ျခင္း ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ADB လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဓိကက်ေသာ
အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ ADB သည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အားလံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူက႑၊
ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ကာလ
တု႔ံျပန္မႈမ်ားတြင္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပုိမုိအေရးႀကီးသည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။ အေရးေပၚ
အေထာက္အပံ႔မ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ ပံုမွန္အေျခအေနမ်ားထက္
အခ်ိန္ရရွိမႈ နည္းပါးေနႏုိင္ေသာ္လည္း ADB သည္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ADB ၏ လုပ္ငန္းလက္စြဲတြင္ပါရွိေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဥပမာမ်ား ၁၃၉

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စီမံကိန္းပံုစံတြင္ တတ္စြမ္းသမွ် ဆက္လက္ထည့္သြင္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးက ေထာက္ကူပါသည္။

က်ားမ ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၊ OM Section C2/OP
၆။ က်ားမဆုိင္ရာ အတြက္ ဗ်ဴဟာတြင္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ၊ အထူးေလ႔လာမႈမ်ား၊ က်ားမဆုိင္ရာ
ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ ဦးတည္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္တြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ က်ားမဆုိင္ရာ မွ်တမႈႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုိမုိရရွိေစေရး ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ DMC သုိ႔ ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အပံ႔
စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္ […]
၁၁။ စီမံကိန္း တစ္ခု၏ GAP […] တြင္ပါဝင္သည္မွာ (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမွ ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေထာက္ကူ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္
စီမံကိန္းပံုစံတြင္ က်ားမဆုိင္ရာ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ပံုစံ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊
ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ အၫႊန္းကိန္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း […]

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)
IPSA ၏ က်ားမဆိုင္ရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑

က်ား/မဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။
• သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီ ရယူနုိင္ျခင္းတြင္
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကား သိသာထင္ရွားေသာ ျခားနားခ်က္မ်ား၊ မညီမွ်မႈမ်ား
ရွိေနသည့္အခါ […]

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)
စီမံကိန္းပုံစံတြင္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ က်ားမ ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား

က်ား/မ ဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္
• […] အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုးကုို တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳၿပီး စီမံကိန္း ပံုစံတြင္ ပါဝင္ခြင့္
ရၿပီးပါၿပီလား။
• ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အလားအလာ အတြက္ အျခားေသာ အတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ က်ားမ ဆုိင္ရာတြင္
တူညီေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ၿပီပါၿပီလား။
• ယင္း အတားအဆီးမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဖန္တီးၿပီးပါၿပီလား။
• ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ ယင္းတုိ႔၏ စြမ္းရည္ကုိ အကဲျဖတ္ၿပီးပါၿပီလား။
• က်ားမဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမူေဘာင္ရွိ က်ားမ
ဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အခ်က္အလက္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ က်ားမအရ ခြဲျခမ္းထားေသာ အေျခခံ
အခ်က္အလက္ စာရင္း (ဥပမာ- သင္တန္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳေသာ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈတုိ႔တြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း) မ်ားကုိ ေကာက္ယူၿပီးပါၿပီလား။

၁၄၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းပံုစံ
• […] စီမံကိန္းပံုစံတြင္ ရလဒ္မ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ ပံုစံအစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေထာက္ကူျမွင့္တင္ေပးရန္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
ပါဝင္ပါသလား။
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေထာက္ကူရန္အတြက္ သီးျခားဘတ္ဂ်က္
ဖယ္ခ်န္ထားၿပီးပါၿပီလား။
• စီမံကိန္း၏ပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ဆုိင္ရာ မူေဘာင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားပါသလား။ […]

ေနာက္ဆက္တြဲ (၃)
စီမံကိန္းတြင္ က်ားမဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ပုံစံ
စီမံကိန္းပံုစံ […] က်ား/မ ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တြင္ လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရယူသံုးစြဲႏုိင္ျခင္းကုိ ေထာက္ကူမႈျပဳႏုိင္ရန္
စီမံကိန္းရလဒ္ အမ်ားစုတြင္တိက်ေသာ ပံုစံအစိတ္အပုိင္းမ်ား ထည့္သြင္းထားရန္လုိအပ္ပါသည္။
ယင္းရလဒ္ အမ်ားစုတြင္ အနည္းဆံုး က်ား/မ ဆုိင္ရာ ပံုစံအစိတ္အပုိင္းသုိ႔မဟုတ္ စနစ္
သံုးခု ပါဝင္ပါသည္။ […] အမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏုိင္ျခင္း အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား - ဥပမာ - ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္၊ ေရသံုးစြဲသူမ်ား အသင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ သီးသန္႔ ဖယ္ခ်န္ထားေသာ ေနရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အတြက္
ပညာသင္ဆု အေရအတြက္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈ၊
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈ စသည္တုိ႔ကုိ ဤေနရာတြင္
အထူးေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။
၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ […] ယခု အပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္မွာ […] (၂)
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေထာက္ကူရန္ အင္ဂ်ီအုိမ်ား ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း
[…]
၃။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ […] စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း တုိ႔တြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ရန္အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ OM Section C4/BP
၉။ ျပည္သူမ်ားသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ႏွလံုးသား ေနရာတြင္ ရွိသည္ ဟူေသာ
ခံယူခ်က္မွ တဆင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာမူ ဆင္းသက္လာသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္
အဆံုးစြန္ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရမည့္သူမ်ား၊ အစုအလိုက္ သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔အလုိက္၊
ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ တဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ရည္ၫႊန္းသည္မွာ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊
စီမံကိန္းမ်ား ပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရမည့္သူမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္
ခံစားရသူမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ရန္ အစုိးရအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုသည္္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိရန္

ADB ၏ လုပ္ငန္းလက္စြဲတြင္ပါရွိေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဥပမာမ်ား ၁၄၁

လုိအပ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
၁ဝ။ စီးပြားေရးဘဝတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္
အစုိးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑၏အခန္းက႑ႏွင့္ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs) မ်ား အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ ပုဂၢလိကျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းအားမ်ားကုိ ရယူအသံုးခ်ရာတြင္ NGO မ်ားသည္ ထပ္ဆင့္
ျဖည့္စြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေပးသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း၊
ယင္းစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ပံ႔ပုိးေပးရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္မ်ားကုိ သက္ဝင္ လႈပ္ရွားေစျခင္း ႏွင့္
လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ စုစည္းရာတြင္ NGO မ်ားသည္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။
ယင္းတုိ႔သည္ ရပ္ရြာလူထု အဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ေျခမွ အေပၚသုိ႔ ဆန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ
အသံုးျပဳရာတြင္ အစုိးရမ်ား အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ မဟာမိတ္အျဖစ္ရွိေနၾကသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ OM Section C4/OP
၁၅။ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ၊ အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ိဳးစံုထံမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခ အကဲျဖတ္ခ်က္ ရွာေဖြ
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျမင္မ်ား ရယူရန္ က်င္းပေသာ ဖုိရမ္မ်ား အပါအဝင္ တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ တဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ား၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၆။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊
DMC အစုိးရမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ GACAP II တြင္ အေလးထား
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ အားေကာင္းေစၿပီး တာဝန္ခံမႈကုိ
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါလိမ္႔မည္။ CPS ေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း အဆုိးၾကံဳနုိင္ေျခအကဲျဖတ္ခ်က္
မ်ား၊ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္ခ်က္(DMC
အစုိးရမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္လ်က္) အေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာအခါတြင္ အစုိးရ စီမံကိန္းမ်ားကုိ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း အေျခခံက်ေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

၁၄၂ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာအတိင
ု း္ အတာမ်ား ထည္သ
့ င
ြ း္ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ OM Section C3/BP
၄။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း အဆင့္မ်ားမွစ၍ ADB
လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လူမႈေရးဆုိင္ရာအစိတ္အပုိင္းမ်ား ပါရွိပါသည္။
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိေသာ ADB မူဝါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဗ်ဴဟာမ်ား၏ ေထာက္ခံပံ႔ပုိးျခင္းခံရေသာ
ေသာ႔ခ်က္က်သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားမွာ (၁) ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (၂) က်ား/မ
ဆုိင္ရာ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (၃) လူမႈေရးဆုိင္ရာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ႏွင့္ (၄) အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြ
ယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအၾကားလူမႈေရးဆုိင္ရာ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
၅။ အထူးသျဖင့္ ႏြမ္းပါး ၊ ထိခုိက္လြယ္ၿပီး ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံရေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ
လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရလဒ္မ်ားအေသအခ်ာရရွိႏုိင္ေစရန္ ADB လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ
အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။
(၁) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရယူသံုးစြဲရာတြင္ ပုိမုိ၍
အားလံုးပါဝင္ႏုိင္မႈႏွင့္ မွ်တမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ျမွင့္တင္ေသာ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
(၂) လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဘဝတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုိမုိေပးအပ္ျခင္း
(၃) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပုိမိုလံုျခံဳမႈ ႏွင့္ အဆိုးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ စြမ္းရည္
၆။ ယင္း လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ADB သည္
(၁) စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား (အစုိးရ၊ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
အေကာင္အထည္ေ ဖာ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မိမိ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသူမ်ားႏွင့္ /
သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရရွိသူမ်ား၊ ADB ပံ႔ပုိးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္
ထိခုိက္ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ား အပါအဝင္)ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယင္းတုိ႔ပူးေပါင္းပါ
ဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားကုိ အားေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစီအစဥ္ေ ရးဆြဲျခင္း ႏွင့္
စီမံကိန္းစက္ဝန္းမ်ားတုိ႔၏ အဓိကအဆင့္မ်ားတြင္ ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း
ဖန္တီးေပးပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခါမ်ားတြင္လည္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဖန္တီးျခင္း၊ ပံုစံထုတ္ျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း မ်ားတြင္ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကို
ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္ […]

စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ (PPMS) OM Section J1/BP
၃။ ADB ၏ PPMS သည္ စီမံကိန္းကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္
ရလဒ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ညီညြတ္ၿပီး ရလဒ္ အေျချပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။
ပံုစံထုတ္ျခင္း အဆင့္တြင္ PPMS သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
အထူး အေလးအနက္ထားပါသည္ […]

ADB ၏ လုပ္ငန္းလက္စြဲတြင္ပါရွိေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဥပမာမ်ား ၁၄၃

စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ (PPMS) OM Section J1/BP
၄။ ပံုစံ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမူေဘာင္ သည္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သုိ႔ တည္ေဆာက္ပံု
ပံ့ပိုးေပးသည့္ ရလဒ္အေျချပဳ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ၾကံ႕ခုိင္ ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္
ေရြးခ်ယ္မႈကုိလည္း ျဖစ္ေစသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ႀကိဳတင္
ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖင့္ ပံုစံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မူေဘာင္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား စီမံကိန္း
အေၾကာင္း နားလည္မႈႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ စီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္မ်ား တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္းကို
ေထာက္ပံ႔ကူညီသည္။

အမ်ားျပည္သူဆက္ဆံေရး ၊ OM Section L3/OP
၁၆။ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူက႑ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ စီမံကိန္း
အေၾကာင္း သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား (လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
အပါအဝင္) ကုိ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရမည္။ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းပံုစံ အတြက္ တုံ႔ျပန္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား ရယူရန္၊ ထိခိုက္
ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ဆံုခ်က္ပုဂၢိဳလ္ သတ္မွတ္ထားရန္ စသည္တုိ႔ကို
အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္ေစရန္အတြက္ ADB သည္ ေငြေခ်းယူသူ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းကုိ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ႔သူႏွင့္ နီးကပ္စြာလုပ္ကုိင္မည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္
ေစာစီးစြာ စတင္သင့္သည္။ သို႔မွသာ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ စီမံကိန္းပံုစံတြင္
လံုေလာက္စြာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္ၿပီး စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
အဆင့္တုိင္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ကာလအတြင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား တုံ႔ျပန္ အၾကံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီမံကိန္း၏
ပံုစံပုိင္းတြင္ စီမံထားရန္ ADB သည္ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ စီမံကိန္းနယ္ပယ္အတြင္း
အဓိကက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား သိရွိနုိင္ေစရန္ ADB အေနျဖင့္ အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
၁၇။ စာပုိဒ္ ၁၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ႔ပုိးေပးရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳး
ဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွအစုိးရမ်ားႏွင့္ ADB သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ား အစီအစဥ္မ်ားအထူးသျဖင့္
အမ်ားျပည္သူစိတ္ဝင္စားမႈ အျမင့္ဆံုးရွိႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ
ပူးတြဲဖန္တီးပါမည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ဥပမာအားျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔
ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေရး မည္သုိ႔ခ်ဲ႕ထြင္မည္၊ အစုိးရႏွင့္ စီမံကိန္းကုိ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔သူမ်ားအေနျဖင့္ ADB ပံ႔ပုိးမႈျဖင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကုိ
မည္သုိ႔ ပါဝင္ေစမည္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေျခခံႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မႈကုိ
မည္သုိ႔ျမွင့္တင္မည္တုိ႔ကုိ အၾကံျပဳႏုိင္ပါမည္။

၁၄၄ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မူဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္၊ OM Section F1/OP
၁၉။ စီမံကိန္းအဖြဲ႔သည္ ေခ်းေငြလက္ခံရယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိခုိက္ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို [သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္] IEE ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းအစီအစဥ္၊
[ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္အစီအစဥ္] IPP တုိ႔တြင္သင့္ေလ်ာ္စြာ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္
အၾကံျပဳပါသည္။ ေခ်းေငြလက္ခံရရွိသူသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
၁-၄ တြင္ ျပဆုိထားေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔ ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းထားသည္ကုိ တင္ႀကိဳလံု႔လ စုိက္ထုတ္
စံုစမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔မွတဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဌာနက ဆံုးျဖတ္ပါသည္။
ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
လံုေလာက္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေသအခ်ာ ရရွိေစရန္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ကအထူး ဂရုစုိက္ပါသည္။
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မ ဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ၊
သုိ႔မဟုတ္ ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား ဆုိင္ရာ တြင္ အုပ္စု(က) အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ စီမံကိန္းမ်ား
အတြက္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၏ အဓိက စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကုိ နားလည္
သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔သည္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
သုိ႔မွသာ ယင္း စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လံုေလာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိ္င္မည္ ျဖစ္သည္။
၂ဝ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား ၃ အရ အေျခအေနသံုးမ်ိဳးတြင္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ
ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားထံမွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုေထာက္ခံမႈရွိမရွိ အေသအခ်ာသိရွိရန္
ေခ်းေငြအေထာက္အပံ႔ရယူသူႏွင့္ADB တုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းကိစၥမ်ားတြင္
ထိခိုက္ခံစားရေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယင္းတုိ႔၏ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ႔ရယူသူမ်ားသည္
မွတ္တမ္းတင္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ADB ကသတ္မွတ္ပါသည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ ADB ထံသုိ႔ တင္ျပရပါသည္။ ေခ်းေငြလက္ခံရယူသူ မွတ္တမ္း
တင္ထားေသာ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ငန္းဌာန သည္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျပဳပါသည္။
အလားတူ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလူထု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံမႈ ျပသျခင္း
ရွိမရွိကုိလည္း ယင္း၏ ကိုယ္တုိင ္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမွ တဆင့္ၾကည့္ရႈသည္။ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ဌာေန
တုိင္းရင္းသား လူထုမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ခံမႈ ရွိေၾကာင္း မျပသႏုိင္လွ်င္ ADB သည္ စီမံကိန္းကို
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

၃။ မၾကာခဏေမးျမန္းေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား
ေမးခြန္း ၁။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ တုိင္းတာေလ႔ရွိပါသလဲ။
အေျဖ ၁။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေလ႔လာမႈမ်ားစြာတုိ႔က ပမာဏအားျဖင့္
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ လူမႈေရးယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာကုိက္ညီေသာ
စီမံကိန္းမ်ားသည္ လူမႈေရးအရကုိက္ညီမႈမရွိဘဲ ညံ႔ဖ်င္းစြာသံုးသပ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္နိမ္႔ပါးေသာ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ
အက်ိဳးအျမတ္ ျပန္လည္ရရွိမႈႏႈန္း ႏွစ္ဆေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္၏ စီမံကိန္း ၆၈ ခု တြင္ က႑မ်ား
အၾကား အျပန္အလွန္ ေလ႔လာခ်က္က ျပသပါသည္။၈၅ ေက်းလက္ေဒသ ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္း
၁၂၁ ခုတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားစြာတုိ႔၏ စာရင္းအင္းမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုအရ လက္ေတြ႔
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြးကို ျခံဳငံုဆံုးျဖတ္ရာတြင္ “အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း” သည္ အေရးအႀကီးဆံုးအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္နိမ္႔ေသာ စီမံကိန္း ၄၉ ခုအနက္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလ်င္
ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္ျမင့္မားေသာစီမံကိန္း ၄၂ ခုအနက္ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္း
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။၈၆
ေမးခြန္း ၂။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ အဘယ္တုိ႔နည္း။
အေျဖ ၂။ အခ်ိန္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအရ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ကြဲျပားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ေလ႔လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတုိ႔အတြက္ ပုိမုိကုန္က်စရိတ္ ၁ဝ% မွ ၁၅% ထိကုိ
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာရန္ပံုေငြမ်ား အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ အမ်ားစု ေထမိပါသည္။၈၇
ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အကုိးအကားစာအုပ္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ကမၻာ႔ဘဏ္တုိ႔
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ မွ်ေဝက်ခံေသာၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပုိမုိကုန္က်စရိတ္
ေဒၚလာ ၁ဝဝဝဝ မွ ၃ဝဝဝဝ အထိရွိ ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာကို ေလ႔လာမႈမ်ားေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ပုိမုိၾကာျမင့္ေသာ္လည္း
ဘုတ္အဖြဲ႔သုိ႔တင္ျပရန္ႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြ
က္ အခ်ိန္ထပ္မံလိုအပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္၏ အျခားေလ႔လာမႈမ်ားမွ ျပဆုိပါသည္။၈၈
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အသင့္အတင့္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္
ေငြေၾကး အနည္းငယ္ထပ္မံလုိအပ္တတ္ပါသည္။ အျခားစီမံကိန္းမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ဆည္တမံ
စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီး ေဒၚလာေငြ သိန္းခ်ီကုန္က်ေသာ က်ယ္ျပန္႔ ရႈပ္ေထြးသည့္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ
အုပ္စုမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းစရိတ္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုလိုအပ္မႈ တုိ႔သည္ အလြန္မ်ားျပားႏုိင္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအရာရွိမ်ားသည္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ထည့္သြင္း မထားလွ်င္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုိး
စဥ္းစားသင့္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ အားလံုးကုိ ထည့္သြင္းမႈ မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ျပႆနာမ်ားကုိ ေနာက္ပုိင္းမွ ေျဖရွင္းရသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ကုန္က်သည္ထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေလ႔ရွိသည္။ အဆံုးစြန္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းပံုစံ

၁၄၅

၁၄၆ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေျပာင္းလဲရျခင္းမ်ား အထိျဖစ္ႏုိ္င္သည္။ အလားတူပင္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ သံုးစြဲရေသာ
အခ်ိန္သည္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ ကနဦးအဆင့္မ်ားတြင္ သံုးစြဲရသည့္ အခ်ိန္ထက္
အလြန္မ်ားျပားစြာ လုိအပ္ေလ႔ရွိသည္။
ေမးခြန္း ၃။ မည္သည့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ
အသံုးျပဳႏုိင္ပါသနည္း။
အေျဖ ၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကုိဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရး
ဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္သာမက မူဝါဒအေျချပဳ ေငြေခ်းျခင္း ႏွင့္ အႀကီးစား အေျခခံ အေဆာက္အအံု
လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အနိမ္႔ဆံုး လုိအပ္ခ်က္အရ
ADB၊ အစုိးရ ႏွင့္ အဓိကစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီရမည္။ လမ္းၫႊန္သည္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းမွ တဆင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ လမ္းၫႊန္ေပးသည္ (Tab - ၃ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ထုိ႔အျပင္
အခ်ိဳ႕ေသာ က႑၊ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ လမ္းၫႊန္မ်ားလည္း ေပးသည္ ( Tab ၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၉
ကုိၾကည့္ပါ)။
ေမးခြန္း ၄။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားရွိပါသလား။
အေျဖ ၄။ ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေသာအခါ၊
ရွင္းလင္းျမင္သာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိသည့္အခါ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပဋိပကၡ
မရွိသည့္အခါ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမွ အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ား ရွိၿပီးေသာအခါတုိ႔တြင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေမးခြန္း ၅။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အသံုးျပဳရန္ မသင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားရွိပါသလား။
အေျဖ ၅။ အလြန္နည္းပါသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ကနဦးအဆင့္မ်ား၊
ပဋိပကၡလြန္ အေျခအေနမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အစုိးရက အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္သည့္
အခါမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ္႔မည္။ အဓိကက်ေသာ
အခ်က္မွာ အေျခအေန တစ္ခုအတြက္ သီးသန္႔ရွိေနေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို ဖန္တီးရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေမးခြန္း ၆။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈပမာဏမည္မွ်သည္ လံုေလာက္ပါသနည္း။
အေျဖ ၆။ လုံေလာက္မႈကို ခုိင္မာေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း
(နည္းလမ္း ၄ အတြက္ စစ္ေဆးရန္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ကအကဲျဖတ္ပါသည္။
အနိမ႔္ဆံုးအေနျဖင့္ မူဝါဒတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ ဘဝမ်ား သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ထိခိုက္မႈရွိမည္ဆုိလ်င္ ယင္းတုိသည္ ယင္းတုိ႔၏အျမင္မ်ားကုိ
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ လံုေလာက္ျခင္းသည္
အျခား အေျခအေနမ်ားမွ ကင္းလြတ္၍ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ နယ္ပယ္ႏွင့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ အျခား လူမႈေရးႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အဆုိးၾကံဳနုိင္ေျခ ျမင့္မားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

မၾကာခဏေမးျမန္းေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား ၁၄၇

လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုိမုိေပးအပ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ေသာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
စီမံကိန္းစက္ဝန္း တစ္ေလ်ာက္ ပုိမုိနက္ရႈိင္းေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္ပါလိမ္႔မည္။
အက်ိဳးစီးပြား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈနည္းေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈလုိအပ္ခ်က္နည္း
နုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ရန္လိုမႈျမင့္မားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
ခက္ခဲႏုိင္ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ADB သည္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အားေပးရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ မ်ားျပားစြာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေရြးခ်ယ္ေကာင္း
ေရြးခ်ယ္ပါလိမ္႔မည္။
ေမးခြန္း ၇။ အကယ္၍ အုပ္စုတစ္ခုက ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ပါလ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
ေရွ႕ဆက္မတုိးႏုိင္ျဖစ္ရပါၿပီလား။
အေျဖ ၇။ ပထမဦးစြာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏိႈင္းျခင္း ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းတုိ႔သည္ ယင္းအုပ္စုကို စားပြဲဝို္င္းသုိ႔
ျပန္လာၿပီး လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ တုိက္တြန္းမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုးတြင္
နားလည္မႈမ်ား ပုိမိုရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တတိယအုပ္စု ၾကားေနေစ႔စပ္သူသည္လည္း
အသံုးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ယင္းအဖြဲ႔သည္ စီမံကိန္းအတြက္ အလြန္အေရးပါၿပီး
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္ ထပ္ခါထပ္ခါ ႀကိဳးစားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကုိလည္း
ျငင္းပယ္ေနပါလ်င္ နည္းလမ္းတက် ဖ်န္ေျဖျခင္း၊ စီမံကိန္းပံုစံကုိ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္
အဆုံးသတ္အားျဖင့္ စီမံကိန္းကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမ်ားျပဳရန္ စဥ္းစားရပါမည္။
ေမးခြန္း ၈။ ADB ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစိုးရအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝ
င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ မည္သူ႕တြင္ တာဝန္ရွိပါသနည္း။
အေျဖ ၈။ ADB ႏွင့္ DMC တုိ႔သည္ ADB ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေသအခ်ာရွိေစရန္ တာဝန္ကုိ မွ်ေဝယူၾကပါသည္။ စီမံကိန္း
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္းကာလ ပံုစံေရးဆြဲစဥ္တြင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ADB သည္ DMC မွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေထာက္အပံ႔ျပဳရန္ အတုိင္ပင္ခံ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ငွားရမ္းေလ႔ရွိပါသည္။ DMC မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဌာနသည္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ADB သို႔တင္ျပရန္
အဓိက တာဝန္ရွိၿပီး ADB သည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈမ်ားကုိ
ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။
ေမးခြန္း ၉။ ပုဂၢလိက႑မွ ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ႔ရယူသူမ်ားသည္ ADB ပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္း
မျပဳမီတြင္ ျဖစ္ေနေျခဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈမ်ား၊ ဆက္စပ္ေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ
အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ၿပီးစီးေနေသာ ပုဂၢလိကက႑ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ပါမည္နည္း။
အေျဖ ၉။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ႔ရယူသူသည္ ထိခိုက္
ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ADB ၏
ပါဝင္ပတ္သက္မႈမတုိင္မီ ေခ်းေငြအေထာက္အပံ႔ရယူသူ၏ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁၄၈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

လံုေလာက္မႈကို ဆံုးျဖတ္ရန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ကာလအတြင္းADB သည္
တင္ႀကိဳလံု႔လ စိုက္ထုတ ္စံုစမ္းေလ႔လာျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ အကယ္၍ ADB မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ
လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ မျပည့္မီသည္မ်ား တင္ၾကိဳလံု႔လစိုက္ထုတ္ စံုစမ္းေလ႔လာျခင္းတြင္ ေတြ႔ရွိပါက
ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း က႑တြင္
ထည့္သြင္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ အေလ႔အထမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ယခုအခါ ပုိမုိပြင့္လင္းလာၾကပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ပုဂၢလိကက႑ အတြင္းတြင္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း
သက္တမ္း တစ္ေလ်ာက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ေဒသခံ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား
အၾကား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို အားေပးျခင္း စသည္တုိ႔ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး
ေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) သည္ IFC ႏွင့္ဆက္စပ္ လုပ္ကုိင္သူမ်ား အတြက္ လက္စြဲ (ထိေရာက္ေသာ
အမ်ားျပည္သူ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွ တဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း)
ကုိ ထုတ္ေဝထားပါသည္။၈၉ ဇယား ၃၊ ADB ၏ စီမံကိန္းစက္ဝန္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္
ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ သီးျခားက႑ တစ္ခု
ထည့္သြင္း ထားပါသည္။
ေမးခြန္း ၁ဝ။ အကယ္၍ လံုေလာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မရႏုိင္ခဲ့လ်င္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္
လက္မလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးမ်ားရွိပါသလား။
အေျဖ ၁ဝ။ အကယ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေစရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ၿပီး ယင္းသည္
မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းထင္ရွားခဲ့လ်င္ စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ဆုိင္းငံ႔ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔
လုပ္ႏုိင္သည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေစေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေလ်ာ႔နည္းေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရိုးရွင္းစြာျဖင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုျခင္းကို
ေရွာင္ရွားသည္ထက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ
တုိးျမွင့္ေရးအတြက္ DMC မ်ားကို တုိက္တြန္းရန္၊ ယင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ႔ပုိးေပးရန္ မွာ ADB ၏
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခန္းက႑ျဖစ္သည္။
ေမးခြန္း ၁၁။ သင္ၾကားေလ႔က်င့္ေပးမႈမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရရွိႏုိင္ပါမည္နည္း။
အေျဖ ၁၁။ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ CSO မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ DMF ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား အပါအဝင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ADB သည္
စီစဥ္ေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားစြာ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသ
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ႏုိင္ငံတကာ အင္စတီက်ဳႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အေလ႔အထမ်ား ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဳ (PRAXIS) စသည္ျဖင့္ အင္စတီက်ဳ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

၄။ အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ( နည္းလမ္း ၁)
စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ

ကမၻာ႔ဘဏ္. ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း

ေလ႔လာျခင္းကုိ မိတ္ဆက္သည့္ အေနျဖင့္

ပါဝင္သည္- လူမႈေရးဆုိင္ရာ

အရင္းအျမစ္တြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္ေသာ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္-

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အၾကမ္းေဖာ္ျပထားသည္။

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား၊ စီ

ယင္းတုိ႔မွာ- စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားတြင္

မံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာသူမ်ားကုိ

အဓိကက်ေသာသူမ်ားကုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း၊

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္း၊ ဝါရွင္တန္

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား

ဒီစီ။

ကုိဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာသူမ်ား၏
စြမ္းပကားႏွင့္ လႊမ္းမုိးႏိုင္စြမ္းကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

http://go.worldbank.org/ZV-

စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာသူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
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ေဆာင္ရြက္ျခင္းဗ်ဴဟာကုိ ဖန္တီးျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္

ဤလမ္းၫႊန္သည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ကမၻာ႔ဘဏ္-၂ဝဝဝ-

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္

(လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား)

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးျခင္း- ကမၻာ႔ဘဏ္

ႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ယင္း၏

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ အေထြေထြ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္စီမံျခင္းႏွင့္

အေထြေထြလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အလားအလာရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားေပးျခင္း ႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

http://siteresources.worldbank.org/

ထိေရာက္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေစရန္ စသည္

INTRANETSOCIALDEVELOP-

တုိ႔အတြက္ အၾကံေပးသည္။

MENT/873204111
1663470099/20489515/ConsultationsWith
CSOsGuidelines.pdf

အရပ္ဘက္

အကုိးအကားစာအုပ္တြင္ မည္သည့္

ကမၻာ႔ဘဏ္ - ၂ဝဝ၇-

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္

အေၾကာင္းေၾကာင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳရသည္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးျခင္း - အကုိးအကား

(အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား [CSOs]

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

စာအုပ္

ကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ

အကိုးအကားစာအုပ္၊ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။

အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား)

http://siteresources.worldbank.

ႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ စသည့္

org/

အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ လမ္းၫႊန္ထားသည္။

INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/

ယင္းတြင္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ပံုစံထုတ္ျခင္း၊

873204-

အသြင္သ႑ာန္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

111166340099/20489462/
ConsultationsSourcebook.pdf
တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၄၉

၁၅၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ( နည္းလမ္း ၁)
အရပ္ဘက္

ဖန္တီးျခင္း၊ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားကုိ

ကမၻာ႔ဘဏ္ - ၂ဝဝ၇-

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာက္ကူျခင္း၊

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးျခင္း - အကုိးအကား

ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ တုံ႕ျပန္

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

စာအုပ္

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းယူျခင္း၊ အမ်ား
ျပည္သူထံသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ အထူး
စိတ္ဝင္စားေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊
အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊စားပြဲဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊
အမ်ားျပည္သူ တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားႏုိင္သည့္
အစီအစဥ္မ်ား၊ အင္တာနက္မွ တဆင့္
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ စုေဝးၾကားနာမႈမ်ား၊

အကိုးအကားစာအုပ္၊ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။
http://siteresources.worldbank.
org/
INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/
873204111166340099/20489462/
ConsultationsSourcebook.pdf

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား၊ တုံ႔ျပန္မႈေပးျခင္းမ်ား၊
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို
ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ျဖစ္စဥ္
ေလ႔လာမႈမ်ားကုိ အၾကမ္း ေဖာ္ျပထားသည္။
လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ဖက္

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား

OECD. ၂ဝဝ၁. လက္တြဲ

အျဖစ္ ျပည္သူမ်ား- သတင္း

အၾကား ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းေစေရး စီမံရာတြင္

လုပ္ေဆာင္ဖက္ အျဖစ္ ျပည္သူမ်ား

အခ်က္အလက္၊ တုိင္ပင္

အစုိးရအရာရွိမ်ားကုိ အေထာက္အပံ႔ျပဳသည္။

-သတင္း အခ်က္အလက္၊ တုိင္ပင္

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ
ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္
OECD လက္စြဲစာအုပ္

ယင္းတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာ
င္ရြက္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ နည္းလမ္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္
အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားကို အာ႐ုံစုိက္သည္။
လက္စြဲစာအုပ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္
အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အတြက္ OECD လက္စြဲစာအုပ္၊
ပဲရစ္ၿမိဳ႕။
www.oecdbookshop.org/oecd/
display.asp?lang=EN&s
f1=identifiers&st1=422001141p1

အၾကံျပဳခ်က္ ၁ဝ ခု (အေလးအနက္ထားပါ၊
ျပည္သူမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွစတင္ပါ၊ မိမိ
ေပးထားေသာ ကတိကို ျဖည့္ဆည္းပါ၊ အခ်ိန္ကုိက္
လုပ္ေဆာင္ပါ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိပါေစ၊ မတူညီေသာ
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ျပဳပါ၊
ေဝဖန္မႈမ်ားအတြက္ အသင့္ျပင္ထားပါ၊
မိမိဝန္ထမ္းမ်ားပ ါဝင္ပတ္သက္ပါေစ၊ ညီညြတ္ေသာ
ဗ်ဴဟာတစ္ခု ဖန္တီးထားပါ၊ ယခုစလုပ္ပါ) ျဖ င့္
အဆံုးသတ္ထားသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၅၁

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ( နည္းလမ္း ၁)
တုိင္ပင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္

အဆိုပါ သေဘာ တူညီခ်က္တြင္ အေထြေထြ

ဥေရာပ လူထုမ်ား၏ ေကာ္မရွင္ ၊

ေဆြးေႏြးမႈ အတြက္

စည္းမ်ဥ္းမ်ား (ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၂ဝဝ၂၊ တုိင္ပင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္

ပုိမုိၾကံ့ခုိင္ေသာ

ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ ညီညြတ္မႈ)

ေဆြးေႏြးမႈ အတြက္ ပုိမုိၾကံ့ခုိင္ေသာ

အစဥ္အလာထံသုိ႔ - ေကာ္မရွင္

ႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္

အစဥ္အလာထံသုိ႔- ေကာ္မရွင္

အေနျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ

အနိမ္႔ဆံုးစံမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္

အေနျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ

အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္

အဆံုးအျဖတ္ ျပဳျခင္း မတုိင္မီ မူဝါဒ ပံုေဖာ္သည့္

အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္း အတြက္

အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ (၁) တုိင္ပင္

အတြက္ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးမႈ၏ အႏွစ္အသားသည္ ရွင္းလင္းမႈ ရွိရပါမည္

အနိမ္႔ဆံုးစံမ်ား၊ ဘရပ္ဆဲလ္။

အနိမ္႔ဆံုးစံမ်ား

(၂) သက္ဆုိင္ေသာ အစု အဖြဲ႔မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏

http://ec.europa.eu/civil_society/

အျမင္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရပါမည္ (၃) ေကာ္မရွင္သည္

consultation_standards/index_

ဦးတည္ထားေသာ ပရိသတ္ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ရန္

en.htm

တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ရပါမည္
(၄) တုံ႕ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ အတြက္
ပါဝင္သူမ်ားကုိ အခ်ိန္ လံုေလာက္စြာ ေပးရပါမည္ (၅)
အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရပါမည္။
အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္

ဤ နည္းလမ္း အစုအေဝးသည္ သတင္း

အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိင္ရာ

အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္ (ဥပမာ-အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ

ႏိုင္ငံတကာ အသင္း (IAP2) ၏

ေျပာၾကားျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား

အသင္း (IAP2).

နည္းလမ္းမ်ား

စုေဝး ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားျခင္း၊ သတင္း

IAP2 ၏ နည္းလမ္းမ်ား။

အခ်က္အလက္ ေပးေသာ ႐ုံးငယ္မ်ား)၊ စုစည္းရန္ႏွင့္

http://iap2.affiniscape.com/

တုံ႔ျပန္မႈျပဳရန္ နည္းစနစ္မ်ား (ဥပမာ- ရပ္ရြာ

associations/4748/

လူထုကို ေထာက္ကူသူမ်ား၊ အင္တာနက္မွ

files/06Dec_Toolbox.pdf

တဆင့္/ လူကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းမ်ား)၊
ျပည္သူမ်ားကုိ စုစည္းရန္ နည္းစနစ္မ်ား(ဥပမာျပည္သူဂ်ဴရီမ်ား၊ ပြဲလမ္း အခမ္းအနားမ်ား၊
ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အၾကံေပး အဖြဲ႔မ်ား)
စသည္တုိ႔အတြက္ အလံုးစံု ျခံဳငံုေသာ နည္းစနစ္
စာရင္း ျဖစ္သည္။
အင္တာနက္မွ တဆင့္

ဤလမ္းၫႊန္သည္ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ အင္တာနက္မွ

နယူးဇီလန္ အစုိးရ ၂ဝဝ၇။

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

တဆင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္

အင္တာနက္မွ တဆင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္

အတြက္ လမ္းၫႊန္

အတြက္ လမ္းၫႊန္ေပးသည္။ ဤလမ္းၫႊန္တြင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း အတြက္ လမ္းၫႊန္ ၊

အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား ႏုိင္ငံတကာအသင္း

ေအာ္ကလန္။

(IAF) အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္

www.e.govt.nz/library/guide-

IAF အစုအဖြဲ႔ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား အတြက္

to-online-participation-

က်င့္ဝတ္မ်ား ကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

2007.pdf

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၅၂ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ( နည္းလမ္း ၁)
မူဝါဒဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ သုေတသနႏွင့္ မူဝါဒအၾကား

ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား-

အခ်ိတ္အဆက္ကုိ ေပါင္းကူးေပးေသာ

အင္စတီက်ဳ၊ ၂ဝဝ၄၊ မူဝါဒဆုိင္ရာ

သုေတသီမ်ား အတြက္

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပးထားပါသည္။ အေျခအေန

သက္ေရာက္မႈမ်ား အတြက္

လက္စြဲစာအုပ္

အကဲျဖတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းပံုစံ

နည္းလမ္းမ်ား- သုေတသီမ်ား အတြက္

ထုတ္ရာတြင္ လြန္စြာ အသံုးဝင္ၿပီး ႀကိဳတင္

လက္စြဲစာအုပ္၊ လန္ဒန္။ www.odi.

ျပင္ဆင္ေရး စက္ဝန္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ တြန္းအားမ်ားကုိ

org.uk/Rapid/Tools/Toolkits/

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ ျပႆနာရင္းျမစ္

Policy_Impact/

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္
ဆက္စပ္သူမ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊
လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း၊
လႊမ္းမုိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပျခင္း၊
SWOT (အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အခြင့္အလမ္း
ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား) ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊
ၾတိဂံပံု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။
အာဖရိက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏

ဤ လက္စြဲ စာအုပ္သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္

အာဖရိက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AfDB).

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေျခခံမူမ်ား ၊ စီမံကိန္း

၂ဝဝ၁၊ အာဖရိက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏

ဆက္စပ္သူမ်ား တုိင္ပင္

စက္ဝန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္

အဓိက ေနရာမ်ားကုိ အာ႐ုံစုိက္သည္။ ယင္းသည္

ဆက္စပ္သူမ်ား တုိင္ပင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္

ဆက္စပ္သူမ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္။

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္

www.afdb.org/fileadmin/uploads/

အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္

afdb/Documents/PolicyDocu-

ေဆာင္ရြက္ေသာ သုေတသနႏွင့္ အခ်က္အလက္

ments/

စုေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

handbook%20on%20Stakeholder

အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း စသည္ျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ား၊

%20Consultaion.pdf

နည္းစနစ္မ်ား အတြက္ လမ္ၫႊန္မႈျပဳသည္။

အမ်ိဳးသား သစ္ေတာ

ဤ အရင္းအျမစ္သည္ သစ္ေတာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္

FAO၊ ၂ဝဝ၉၊ အမ်ိဳးသား သစ္ေတာ

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေလ႔လာေသာ္လည္း

ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမုိ

နည္းလမ္းမ်ားကုိ အျခား က႑မ်ားတြင္လည္း

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

ေကာင္းမြန္ေစျခင္း - လက္ေတြ႔

အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းပံုစံ

- လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးသူမ်ား အတြက္

က်င့္သံုးသူမ်ား အတြက္

ေရးဆြဲျခင္း အတြက္ မ်ားစြာ ဆီေလ်ာ္သည္။

နည္းလမ္းမ်ား၊ ေရာမ။

နည္းလမ္းမ်ား

နည္းလမ္းမ်ားတြင္ - စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ အနာဂါတ္ ရည္မွန္းခ်က္

i1037e/i1037e00.pdf

သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)
တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၅၃

စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္ DMF ေဖာ္ေဆာင္ေရး (နည္းလမ္း ၂)
အမ်ိဳးသား သစ္ေတာ

တြဲဆက္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ တြဲဆက္ျခင္း၊

FAO၊ ၂ဝဝ၉၊ အမ်ိဳးသား သစ္ေတာ

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

ျပႆနာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ ေျဖရွင္းရန္

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္

ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊

ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမုိ

SWOT ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္

ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

ေကာင္းမြန္ေစျခင္း - လက္ေတြ႔

နည္းလမ္း (အရည္အေသြးပုိင္း သာမက

- လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးသူမ်ား အတြက္

က်င့္သံုးသူမ်ား အတြက္

အေရအတြက္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ

နည္းလမ္းမ်ား၊ ေရာမ။

နည္းလမ္းမ်ား

လႊမ္းျခံဳႏုိင္ေစရန္ H-tool သည္ SWOT ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/

ေလ႔လာျခင္း၏ အရည္အေသြးမ်ားကို အဆင့္ခြဲ

i1037e/i1037e00.pdf

သတ္မွတ္ျခင္း ေလ႔က်င့္မႈ၏ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္
ေပါင္းစပ္ထားသည္) ႏွင့္ နည္းလမ္း အစုအေဝးႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

ဤအရင္းအျမစ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

CIVICUS& PG Exchange.

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း အတြက္ ရယူႏုိင္ေသာ

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

နည္းလမ္းမ်ား

မ်ားျပားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အၾကမ္း

စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း နည္းလမ္းမ်ား

ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ

www.pgexchange.org/images/

နည္းလမ္းမ်ား အနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ - သတင္း

toolkits/PGx_F_Participatory

အခ်က္အလက္ မွ်ေဝေသာ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ-

%20Development%20Planning.

သတင္းစာ၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အင္တာနက္

pdf

စာမ်က္ႏွာ)၊ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
(ဥပမာ-ရပ္ရြာလူထု အတြင္း ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုျခင္းမ်ား၊
အထူး စိတ္ဝင္စားေသာ အုပ္စုမ်ား၊ သေဘာထား
စစ္တမ္းမ်ား) ႏွင့္ စီမံကိန္း ပူးေပါင္း ေရးဆြဲျခင္း
နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ- ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈ သုေတသနႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု စီမံကိန္း
ေရးဆြဲျခင္း) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၃)
အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူ

ဤအရင္းအျမစ္တြင္ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ား

ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ၂ဝဝ၂၊ အက်ိဳးေက်းဇူး

မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း

ဆန္းစစ္ျခင္း (BA) ကုိ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ

ခံစားရသူမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း။

အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ BA သည္

ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။

စီစဥ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိ ျပဳျပင္

http://siteresources.

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚ ရည္ရြယ္ထားေသာ

worldbank.org/INTPSIA/

အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရမည့္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ

Resources/490023-1211

ရယူျခင္းျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကုိ

14603600/beneficiary_

ျမွင့္တင္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ အရည္အေသြးပုိင္း

assessment.pdf

ဆုိင္ရာ သုေတသန နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၅၄ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၃)
အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူ

အေျခအေနမ်ား၊ အထူး စိတ္ဝင္စားေသာ အုပ္စုမ်ား၏

ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ၂ဝဝ၂၊ အက်ိဳးေက်းဇူး

မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း

အျမင္မ်ား ဆုိင္ရာ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ၊

ခံစားရသူမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း။

အရည္အေသြးပုိင္း ဆုိင္ရာ၊ နက္ရႈိင္းေသာ

ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

http://siteresources.

အဆုိပါ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ အဓိကအားျဖင့္

worldbank.org/INTPSIA/

အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အထူး စိတ္ဝင္စားေသာ

Resources/490023-1211

အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ တုိက္ရိုက္ႏွင့္ ပါဝင္

14603600/beneficiary_

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ ေတြ႔ရွိ ေလ႔လာခ်က္မ်ား

assessment.pdf

အေပၚတြင္ မွီတည္သည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ဤလမ္းၫႊန္၏ အပုိင္း၁ တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ၁၉၉၈၊ ပူးေပါင္းပါဝင္

လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ -

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဓိက လူမႈေရးဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ

နည္းလမ္း၊ နည္းစနစ္မ်ား

ကိစၥမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ

ဆန္းစစ္ခ်က္ - နည္းလမ္း၊

အေသအခ်ာ အေျခခံေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

နည္းစနစ္မ်ား၊ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။ http://

တစ္ခု အျဖစ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ

gametlibrary.worldbank.org/

ေလ႔လာထားသည္။ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ

FIlES/216_Guidelines%20for%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရး

20participation%20&%

အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဗ်ဴဟာကုိ

20social%20assessment%

ထည့္သြင္းထားသည္။ ယင္းသည္ ထပ္တလဲလဲ

20-%20world%20Bank.pdf

ျပဳလုပ္သည့္ စက္ဝန္းဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္းမ်ားတြင္ မတူညီေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပထားသည္။ အပုိင္း၂
သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ
သံုးသပ္ျခင္း၊ အပုိင္း ၃ သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်းလက္ေဒသ ဆန္းစစ္ျခင္း၊
အပုိင္း ၄ သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အပုိင္း ၅ သည္
အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရမည့္သူမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း၊
အပုိင္း ၆ သည္ SARAR (မိမိကိုယ္ကို ေလးစားမႈ၊
တြဲဖက္အားသာခ်က္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝမႈ၊
လုုပ္ေဆာင္မႈ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ)
တုိ႔ကုိ ေလ့လာသည္။
PPA မ်ား အတြက္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး

လမ္းၫႊန္မူၾကမ္း - ပူးေပါင္းပါဝင္

ဆန္းစစ္ခ်က္ (PPA) သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ

အင္စတီက်ဳ၊ ၂ဝဝ၁၊၊ PPA မ်ား

ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

အတြက္ လမ္းၫႊန္မူၾကမ္း-

ဆန္းစစ္ခ်က္ - သီအုိရီႏွင့္

ေလ်ွာ႔ခ်ျခင္း အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

လက္ေတြ႔ မိတ္ဆက္

(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၅၅

ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၃)
PPA မ်ား အတြက္

စီမံကိန္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကုိ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ - သီအုိရီ

လမ္းၫႊန္မူၾကမ္း - ပူးေပါင္းပါဝင္

အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႕ေရးရာ မူဝါဒမ်ားမွ

ႏွင့္ လက္ေတြ႔ မိတ္ဆက္၊ လန္ဒန္။

ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

တဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ဗ်ဴဟာမ်ား

www.odi.org.uk/resources/

ဆန္းစစ္ခ်က္ - သီအုိရီႏွင့္

ဖန္တီးျခင္းတုိ႔တြင္ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ

details.asp?id=1747&title=

လက္ေတြ႔ မိတ္ဆက္

ထည့္သြင္းရန္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု

rough-guide-ppas-participatory-

ျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္သည္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္

poverty-assessment

PPA တစ္ခုသည္ အသံုးဝင္မည္၊ အဖြဲ႔အစည္း စနစ္အရ

introduction-theory-practice

မည္သည့္ ေနရာတြင္ ထားရွိသင့္သည္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
မည္သုိ႔ ပံုစံထုတ္သင့္သည္၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္မႈ အတြက္ အရည္အေသြးကုိ
မည္သုိ႔ ဖန္တီးမည္၊ မူဝါဒအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေအာင္
မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ စသည္တုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္
ကူညီပါသည္။
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္

ဤနည္းလမ္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ

UNHCR၊ ၂ဝဝ၆၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္

လမ္းၫႊန္ရန္ အဆင့္မ်ားကို အၾကမ္း ေဖာ္ျပထား

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

အတြက္ နည္းလမ္း

ပါသည္ - လက္ရွိ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို

ဆန္းစစ္ခ်က္ အတြက္ နည္းလမ္း။

ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း၊ ကြဲျပား ျခားနားမႈကုိ

http://www.unhcr.org/450e963f2.

တြဲဆက္ျခင္း၊ ေလ႔လာစံုစမ္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား

html

အသံုးျပဳျခင္း (ဥပမာ- ပူးေပါင္းပါဝင္ ေလ႔လာျခင္း၊
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပံုစံက်ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အထူး
စိတ္ဝင္စားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း)၊
အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ
ေထာက္ကူျခင္း၊ စုစည္းထားေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ စနစ္ဖန္တီးျခင္း၊
ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳျခင္း၊
ၿပီးျပည့္စံုေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာမႈကို
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ျခင္း၊
အစည္းအေဝးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
က်င္းပျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာလူထု အသံုးျပဳေသာ

ဤနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ

FAO၊ ၁၉၉ဝ၊ ရပ္ရြာလူထု

နည္းလမ္းမ်ား- ရပ္ရြာလူထု

ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား-

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍

အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား (

ရပ္ရြာလူထု သစ္ေတာမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊

ရပ္ရြာလူထုပုိင္ သစ္ေတာစီမံကိန္းမ်ား အတြက္

ဆက္စပ္၍ ပူးေပါင္းပါဝင္

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

ပံုစံ ထုတ္ထားေသာ္လည္း က႑အားလံုး

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

အကဲျဖတ္ျခင္း အတြက္

အတြက္ အသံုးျပဳနုိင္သည္) ပါဝင္သည္။ ယင္းတြင္

အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ အၾကံဥာဏ္၊

အၾကံဥာဏ္၊ နည္းစနစ္၊

ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

နည္းစနစ္၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေရာမၿမိဳ႕။

နည္းလမ္းမ်ား

(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)
တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၅၆ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၃)
ရပ္ရြာလူထု အသံုးျပဳေသာ

အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္

www.fao.org/docrep/x5307e/

နည္းလမ္းမ်ား- ရပ္ရြာလူထု

တစ္ဆင့္ခ်င္းကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားၿပီး

x5307e00.htm

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍

အုပ္စုလုိက္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ပံုဆြဲျခင္းႏွင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊

ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သမုိင္းဝင္ တြဲဆက္ျခင္း၊

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အမွတ္ေပးျခင္း၊ စဥ္ျခင္း၊

အကဲျဖတ္ျခင္း အတြက္

ရပ္ရြာလူထု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္

အၾကံဥာဏ္၊ နည္းစနစ္၊

ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

နည္းလမ္းမ်ား

သုေတသနျပဳျခင္း အပါအဝင္ အသံုးဝင္ေသာ
နည္းလမ္း ၂၃ ခု ကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

PISA လုပ္ေဆာင္မႈ လမ္းၫႊန္ -

ဤလမ္းညြႊန္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ

PACT၊ ၂ဝဝ၄၊ PISA လုပ္ေဆာင္မႈ

အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခြင့္

လမ္းၫႊန္ - အခ်က္အလက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳျခင္း အတြက္

ေပးစဥ္တြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ ျပည့္ဝစြာ

စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳျခင္း

ရပ္ရြာလူထု ေမာင္းႏွင္ေသာ

ရွိေသာ၊ အခ်က္အလက္ အေျချပဳ ဆံုျဖတ္ခ်က္မ်ား

အတြက္ ရပ္ရြာလူထု ေမာင္းႏွင္ေသာ

နည္းလမ္းမ်ား

ျပဳရန္ အတြက္ အယူအဆႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ

နည္းလမ္းမ်ား၊ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။

မိတ္ဆက္ၿပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ယင္းသည္

http://pactworld.org/galleries/

ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္စနစ္

resource-center/pisa_action_

အကဲျဖတ္ျခင္း (PISA) ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

guide.pdf

အသံုးခ်ထားေသာ တည္ေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေက်းလက္ အကဲျဖတ္မႈ (PRA)
နည္းလမ္းမ်ား မိသားစုကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားၿပီး
ရႏုိင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရး
နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ

ဤလက္စြဲသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

King Baudouin Foundation and

နည္းလမ္းမ်ား - လက္ေတြ႔

စီမံကိန္းမ်ား အစျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အတြက္

Flemish Institute

က်င့္သံုးသူမ်ား အတြက္ လက္စြဲ

လက္ငင္း အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း တစ္ခု

for Science and Technology As-

အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္

sessment ၊ ၂ဝဝ၅။

ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ

နက္ရႈိင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ စာမ်က္ႏွာ ၁၃ မ်က္ႏွာ

နည္းလမ္းမ်ား - လက္ေတြ႔

ႏွင့္ အျခား နည္းလမ္း ၅ဝ ကုိလည္း အၾကမ္းအားျဖင့္

က်င့္သံုးသူမ်ား အတြက္ လက္စြဲ

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
www.kbs-frb.be/uploadedFiles/
kBS-FRB/Files/EN/PUB_1540_Participatoty_toolkit_New_edition.pdf

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၅၇

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဖန္တီးျခင္း (နည္းလမ္း ၄)
အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

•

အာဖရိက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AfDB)၊ ၂ဝဝ၁၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ AfDB ၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္ ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ ဖန္တီးျခင္း အတြက္
လမ္းၫႊန္။ www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/handbook% 20on%20 Stake-

•

holder%20Consultaion.pdf
FAO၊ ၂ဝဝ၉၊ အမ်ိဳးသား သစ္ေတာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္း၊
လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးသူမ်ား အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရး အတြက္ လမ္းၫႊန္ ပါဝင္သည္။ www.
fao.org/docrep/014/i1858e/i1858e00.pdf

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၅)
ရပ္ရြာလူထု ပါဝင္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

IDRC၊ ၂ဝဝ၄၊ ရပ္ရြာလူထု

ပတ္သက္ေစျခင္း - ပူးေပါင္း

ဆက္သြယ္မႈသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခငt္း - ပူးေပါင္းပါဝင္

ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မည္သုိ႔ ပံ႔ပုိးေပးသည္ကုိ

ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းၫႊန္

ေလ႔လာၿပီး ယင္းကုိ ရရွိႏုိင္ေစရန္ အဆင့္ ၁ဝ ဆင့္ကုိ

ဆက္သြယ္မႈ လမ္းၫႊန္

အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆင့္မ်ားတြင္

www.idrc.ca/openebooks/066-7/

ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း၊
ရပ္ရြာလူထုကို ပါဝင္ေစျခင္း ျပႆနာႏွင့္
ယင္းအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျဖ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ရွာေဖြျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ
သတ္မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး
အစီအစဥ္ကုိ ဖန္တီးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး
ဗ်ဴဟာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး

ဤ အကုိးအကား စာအုပ္သည္ အျပန္အလွွန္

ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ၂ဝဝ၈၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ

အကုိးအကား စာအုပ္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ

ဆက္သြယ္ေရး အကုးိ အကား စာအုပ္-

- ဆက္သြယ္ေရး၏

ဆက္သြယ္မႈ အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အရင္းအျမစ္

ဆက္သြယ္ေရး၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ

နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အပိုင္း ၁ သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ

ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။

ဆက္သြယ္ေရး၏ တန္ဖုိး ထပ္ဆင့္ ေပါင္းထည့္ျခင္းကုိ
ေလ႔လာသည္။ အပုိင္း ၂ သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ

http://siteresources.worldbank.

ဆက္သြယ္ေရး၏ သီအုိရီႏွင့္ လက္ေတြ႔အပုိင္းကို

org/

သံုးသပ္သည္။ အပုိင္း ၃ သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ

EXTDEVCOMMENG/Resources/

ဆက္သြယ္ေရး၏ နည္းစနစ္ဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ

DevelopmentCommSourcebook.

ေလ႔လာၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊

pdf

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ
ထည့္သြင္းထားသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၅၈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၅)
ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆက္သြယ္ျခင္း -

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္

ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ၂ဝဝ၉၊ 2009. စာတမ္း

လက္ေတြ႔ လမ္းၫႊန္ စာအုပ္

ဆက္သြယ္ျခင္းကို အသံုးျပဳပံုကို ဤလမ္းၫႊန္က

မူၾကမ္း နံပါတ္ ၁၇ဝ။

ရွင္းျပထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆက္သြယ္ျခင္း -

စက္ဝန္း၏ အဆင့္ ေလးဆင့္- ပူးေပါင္း ပါဝင္၍

လက္ေတြ႔ လမ္းၫႊန္ စာအုပ္။

ဆက္သြယ္ေရးကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။

ဆက္သြယ္ေရး ဗ်ဴဟာပံုစံ၊ ဆက္သြယ္ေရး

http://siteresources.worldbank.

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

org/

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း - ကုိ

EXTDEVCOMMENG/Resources/

အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။

Participatorycommunication.pdf

ပူးေပါင္းပါဝင္

လက္စြဲစာအုပ္သည္ ဆက္သြယ္ေရး ဗ်ဴဟာ

FAO၊ ၂ဝဝ၄၊ ပူးေပါင္းပါဝင္

ဆက္သြယ္ျခင္းဗ်ဴဟာ ပံုစံ -

ဖန္တီးျခင္း အတြက္ လမ္းၫႊန္ေပးသည္။ ယင္းတြင္

ဆက္သြယ္ျခင္းဗ်ဴဟာ ပံုစံ -

လက္စြဲစာအုပ္

ဆက္သြယ္ေရး အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား

လက္စြဲစာအုပ္၊ ေရာမၿမိဳ႕။ www.fao.

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ မိမိေပးလုိေသာ သတင္းစကားကုိ

org/sd/dim_kn1/docs/y5794e00.

ဖန္တီးျခင္း၊ မီဒီယာကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို

pdf

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။
CSO မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း (နည္းလမ္း ၆)
အရင္းအျမစ္ စာရင္း

ဤအရင္းအျမစ္တြင္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ CSO မ်ား

UNDP၊ ၂ဝဝ၅၊ အရင္းအျမစ္ စာရင္း

- စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ

တီထြင္ထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္မႈ

- စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ဆန္းစစ္ရန္

ဆန္းစစ္ရန္ နည္းလမ္း ၂ဝ

နည္းလမ္းမ်ားကုိ စုစည္းထားသည္။ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ နည္းလမ္း ၂ဝ ကို အက်ဥ္းအားျဖင့္

ကို အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျပန္လည္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဇယား (SNV)၊

ျပန္လည္ေလ႔လာျခင္း၊ နယူးေယာက္။

ေလ႔လာျခင္း

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း အကဲျဖတ္ျခင္း

www.unpei.org/PDF/

နည္းလမ္း (UNDP)၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိ

institutioncapacity/

ဆန္းစစ္ျခင္း (IDRC)၊ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ

Brief-Review-20-Tools-to-Assess.

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(NGO) စပ္တူ ေဆာင္ရြက္သူ၏

pdf

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း (Care International)
တုိ႔ ပါဝင္သည္။
အရပ္ဘက္လူမႈ

ဤလမ္းၫႊနတ
္ င
ြ ္ CSO မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊

UNDP၊ ၂ဝ၁ဝ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ရယူသးုံ စြႏ
ဲ င
ို ေ
္ သာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ယင္းတုက
႔ိ ို

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း

အတြက္ လမ္းၫႊန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

အတြက္လမ္းၫႊန္။

အတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လာႊ းျခင္း တု႕္ိ ကုိ

http://gaportal.org/sites/default/

မိတဆ
္ က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

files/UNDP_Civil_Society_Guide.
pdf

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၅၉

CSO မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း (နည္းလမ္း ၆)
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ

ယခု သင္တန္း သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းသည္ Pact ၏ ကမၻာ

Pact၊ ၂ဝဝ၅၊ အဖြဲ႔အစည္း ဆုိင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

တစ္ဝန္းလံုးရွိ ယင္းတုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္း

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္

အတြက္ မိတ္ဆက္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ စုစည္းထားျခင္း

မိတ္ဆက္။

ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္

ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။

တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ားရွိ

http://pactworld.org/galleries/

အဓိကက်ေသာ အယူအဆမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ

resource-center/Intro%20to%20

သင္ယူျခင္းမ်ား၊ အစမွ အဆံုးအထိ ပံုမွန္ အဖြဲ႔အစည္း

oD%20First%20Edition.pdf

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုတုိ႔ကို Pact
၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံု လႊမ္းျခံဳ ေဖာ္ျပသည္။
အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္

အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

Mckinsey & Company၊ ၂ဝဝ၁၊

မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ သည္ ယင္းတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ မည္သုိ႔

အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ မဟုတ္ေသာ

ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္

တည္ေဆာက္ၿပီး ပုိမုိၾကံခိုင္၊ ပုိမုိ၍ ေရရွည္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ

တည္ေဆာက္ျခင္း

တည္တံ႔ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ ရပ္ရြာလူထု အက်ိဳးကို ပုိုမုိ

စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္လာသည္ကုိ ဤအစီရင္ခံစာက

www.vppartners.org/

သိျမင္နားလည္ေစသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

learning/reports/capacity/full_rpt.

စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိင္းတာရန္ လက္ေတြ႔

pdf

ဆန္းစစ္ခ်က္ နည္းလမ္းကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၇)
သိသာ ထင္ရွားမႈ အရွိဆံုး

သိသာ ထင္ရွားမႈ အရွိဆံုး ေျပာင္းလဲမႈ (MSC)

Rick Davies and jess Dart၊ ၂ဝဝ၅၊

ေျပာင္းလဲမႈ နည္းစနစ္ -

နည္းစနစ္ သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

သိသာ ထင္ရွားမႈ အရွိဆံုး ေျပာင္းလဲမႈ

အသံုးျပဳပံု လမ္းၫႊန္

အကဲျဖတ္ျခင္း ပံုစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

နည္းစနစ္- အသံုးျပဳပံု လမ္းၫႊန္

အခ်က္အလက္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

www.mande.co.uk/docs/MSC-

မွတ္တမ္း တင္မည့္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ိဳးအစားကုိ

Guide.pdf

ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား
ပါဝင္ၾကပါသည္။ အစီအစဥ္ သက္တမ္း
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး အစီအစဥ္ကုိ
ျပည္သူမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ႔ပုိးေပးပါသည္။
ယင္းသည္ အစီအစဥ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ
ဆန္းစစ္ရာတြင္ အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ေစမည့္
ထိေရာက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္
အကဲျဖတ္ျခင္းကုိလည္း အကူအညီေပးပါသည္။ ယခု
လမ္းၫႊန္သည္ MSC အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္း အလိုက္
ၫႊန္ျပမႈမ်ား ေပးပါသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၆၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၇)
မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ဖ်ာ ေပၚတြင္

ဤလမ္းၫႊန္တြင္ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ

မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ဖ်ာ ေပၚတြင္

အိပ္စက္ျခင္း - ရပ္ရြာလူထု

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရသည့္

အိပ္စက္ျခင္း - ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ

အေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈ

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

အကဲျဖတ္ျခင္း အတြက္ လမ္းၫႊန္ သုေတသနမ်ားမွ တဆင့္ အျပန္အလွန္ သင္ယူျခင္း

အတြက္ လမ္းၫႊန္နိဒါန္း

နိဒါန္း

အတြက္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ထားပါသည္။

http://siteresources.worldbank.

ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ နည္းလမ္း

org/

ေျမာက္မ်ားစြာကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္

INTCDD/Resources/sleepingg.pdf

(ဥပမာ- သုခခ်မ္းသာ၏ လကၡဏာမ်ား ဇယား၊
အတြင္းႏွင့္ အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဇယားမ်ား၊
လုပ္ေဆာင္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ဇယား၊ အစည္းအေဝး
ျပကၡဒိန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သူမ်ားႏွင့္
သေဘာတူညီခ်က္) ။
ထိေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား

ဤအရင္းအျမစ္တြင္ စာဖတ္သူကုိ

ထိေရာက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္

အဓိကအဆင့္ ၆ ဆင့္ မွ ေခၚေဆာင္သြားေသာ

ပူးေပါင္းပါဝင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈ (PIPA)

အင္တာနက္ေပၚရွိ လက္စြဲစာအုပ္တစ္ခု

(PIPA)၊wiki.

ပါဝင္သည္။ (၁) ျပႆနာအရင္းအျမစ္ျပပံုဆြဲပါ

http://boru.pbworks.com/w/

(၂) စီမံကိန္းရလဒ္မ်ားကို ရရွိေအာင္ျပဳပါ

page/13774903/FrontPage

(၃) အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ဖန္တီးပါ (၄)
ကြန္ရက္ေျမပံုမ်ားဆြဲပါ (၅) ရလဒ္ ယုတၱိ ပံုစံငယ္ကုိ
ဖန္တီးပါ (၆) ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
အစီအစဥ္ကုိ ဖန္တီးပါ။
ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္း

ဤလမ္းၫႊန္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ အကဲျဖတ္ျခင္း

NZAID၊ ၂ဝဝ၆၊

အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

ဆုိသည္မွာ အဘယ္ကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္သည္၊ ယင္းသည္

ပူးေပါင္းပါဝင္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္

သမားရိုးက် အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

မည္သုိ႔ျခားနားသည္ ဆုိသည္ကုိ ရွင္းလင္း

http://nzaidtools.nzaid.govt.nz/

ျပဆုိထားသည္။ ယင္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္

participatoryevaluation

အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရန္
တစ္ဆင့္ခ်င္း လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ
ကုိင္တြယ္ရန္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးထားသည္။
က်င့္သံုး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား

ဤနည္းလမ္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ က်ားမဆုိင္ရာ

IFAD ၊ ၂ဝဝ၂။ က်င္သ
့ းုံ

အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား

အထူးဂရုျပဳ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

လုပေ
္ ဆာင္သမ
ူ ်ား အတြက္

- ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္

အတြက္ က႑တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။ သက္ေရာက္မႈ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

ဆုိင္ရာ အလ်င္အျမန္ ဆန္းစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားတြင္

က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္

“မတုိင္မီ/ ၿပီးေနာက္”ႏွင့္ “စီမံကိန္းရွိျခင္း/မရွိျခင္း”

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ဦးတည္

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဆုိေသာ ေျပာင္းလဲမႈ

လုုပ္ေဆာင္ျခင္း

(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

နည္းလမ္းမ်ား- ေစ်းကြကခ
္ ်ိတဆ
္ က္
လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္
က်ားမဆုင
ိ ရ
္ ာႏွင့္ ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးမႈကို
ဦးတည္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ျခင္း၊ ေရာမၿမိဳ႕။
www.ifad.org/gender/tools/gender/Toolkit.pdf

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၆၁

ပူးေပါင္းပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း (နည္းလမ္း ၇)
က်င့္သံုး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား

ဆက္စပ္ပံုျပဇယားႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႈ အဆင့္ျပဇယားမ်ား

IFAD ၊ ၂ဝဝ၂။ က်င္သ
့ းုံ

အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား

ပါရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္

လုပေ
္ ဆာင္သမ
ူ ်ား အတြက္

- ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး သီးျခားအုပ္စု ႏွစ္စုဖြဲ႔ၿပီး

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ က်ားမဆုိင္ရာ အထူးဂရုျပဳသည့္

က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ဦးတည္

ျဖစ္ပါသည္။

နည္းလမ္းမ်ား- ေစ်းကြကခ
္ ်ိတဆ
္ က္
လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္
က်ားမဆုင
ိ ရ
္ ာႏွင့္ ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးမႈကို
ဦးတည္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ျခင္း၊ ေရာမၿမိဳ႕။
www.ifad.org/gender/tools/gen-

လုုပ္ေဆာင္ျခင္း

der/Toolkit.pdf

မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ပူးေပါင္းပါဝင္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ေလ႔လာမႈ

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

အကဲျဖတ္ျခင္း (PM&E) ႏွင့္ ယင္းကုိ

အင္စတီက်ဳ (IDS) ၁၉၉၈။

အကဲျဖတ္ျခင္း

စိတ္ဝင္စားရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ

မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ပူးေပါင္းပါဝင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ လက္ေတြ႔

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း။

အသံုးခ်မႈမ်ား ႏွင့္ ပံ့ပိုးရန္ အမ်ားအားျဖင့္

ေျပာင္းလဲျခင္းမွ တဆင့္ ေလ႔လာျခင္း။

သံုးစြဲေသာ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ- ေျမပံုမ်ား၊

www.ids.ac.uk/index.

ဆက္စပ္မႈျပပံုမ်ား၊ ဒိုင္ယာရီမ်ား၊ ဇယား

cfm?objectid=

အမွတ္ေပးျခင္းမ်ား) ကို ေလ႔လာပါသည္။

01D512C5-5056-8171-

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေအဂ်င္စီမ်ား PM&E ကုိ ပုိမုိ

7BA528050E140ED9

စိတ္ဝင္စားလာျခင္း အၫႊန္းကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း ေလ႔လာပါသည္။
အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။

•

ကမၻာ႔ဘဏ္၊ ၁၉၉၆၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း- နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား။
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ M&E ဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းပါဝင္ပါသည္။ http://gametlibrary.worldbank.org/FIlES/216_

•

Guidelines%20for%20participation%20&%20social%20assessment%20-%20world%20Bank.pdf
FAO၊ ၁၉၉ဝ၊ ရပ္ရြာလူထု၏ နည္းလမ္းမ်ား၊-ရပ္ရြာလူထုပုိင္သစ္ေတာစနစ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ အၾကံဥာဏ္၊ နည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား ၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm

က်ားမဆုိင္ရာမွ်တေရးနည္းလမ္းမ်ား
က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ

ဤနည္းလမ္း အစုအေဝးသည္ အထူးသျဖင့္

Bridge. Institute of Development

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္း

က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

Studies၊ ၂ဝဝ၁။

အစုအေဝး - အၾကမ္းဖ်င္း

ဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား အၾကား ဆံုခ်က္ႏွင့္

က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ

အစီရင္ခံစာ

ယင္းတို႔ကုိ စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္း အစုအေဝး -

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အတြင္းသုိ႔ အေပါင္း

အၾကမ္းဖ်င္း အစီရင္ခံစာ

သေဘာေဆာင္ကာ မည္သို႔မည္ပံု ေပါင္းစပ္ႏုိင္မည္ကုိ

www.bridge.ids.ac.uk/go/

ေလ႔လာသည္။ ယင္းသည္ က်ားမဆုိင္ရာ ဆက္စပ္မႈ

bridge-publications/cuttingedge-

ကိစၥမ်ားကုိ ေလ႔လာသည့္အခါ ပူးေပါင္းပါဝင္

packs/

ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ားကုိ ဂရုတစုိက္

gender-and-participation/

(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၆၂ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

က်ားမဆုိင္ရာမွ်တေရးနည္းလမ္းမ်ား
က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ

ေရြးခ်ယ္မႈ လုိအပ္ေၾကာင္း အထူးေဖာ္ျပပါသည္။

Bridge. Institute of Development

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္း

ဥပမာအားျဖင့္ မယားၿပိဳင္ကိစၥႏွင့္ အျခား အိမ္တြင္း

Studies၊ ၂ဝဝ၁။

အစုအေဝး - အၾကမ္းဖ်င္း

အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ

အစီရင္ခံစာ

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆက္စပ္မႈျပပံုမ်ား၊

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္း အစုအေဝး -

ဇယားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ

အၾကမ္းဖ်င္း အစီရင္ခံစာ

ယင္းကိစၥမ်ား အတြက္ နက္ရႈိင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

www.bridge.ids.ac.uk/go/

လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။

bridge-publications/cuttingedgepacks/
gender-and-participation/

က်ားမဆုိင္ရာ

ဤနည္းလမ္းမ်ားတြင္ က်ားမဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ

ကေနဒါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈ

သံုးသပ္ခ်က္ရွိ အဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း အတြက္

အဆင့္အတန္း၊ ၂ဝဝ၄၊ က်ားမဆုိင္ရာ

နည္းလမ္းမ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္

အသံုးျပဳျခင္းကုိ လမ္းညြႊန္ေပးပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္

နည္းလမ္းမ်ား၊ က်ားမဆုိင္ရာႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပကၡဒိန္၊ အထူး စိတ္ဝင္စားေသာ

ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း။

အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ အတြဲလုိက္ အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔

www.crvawc.ca/documents/ARe-

ပါဝင္ပါသည္။

portontheGenderandPovertyProject.pdf

က်ားမဆုိင္ရာ ညီမ်ွမႈကုိ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပံုစံထုတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္

Gendernet. က်ားမဆုိင္ရာ ညီမ်ွမႈကုိ

ျမွင့္တင္ေရး အတြက္

ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔တြင္ က်ားမဆုိင္ရာ

ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ ထိေရာက္ေသာ

ထိေရာက္ေသာ ဗ်ဴဟာမ်ား -

ညီမ်ွမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ဤမွတ္စုမ်ားက ၿပီးျပည့္စံုစြာ

ဗ်ဴဟာမ်ား - ေလ႔က်င့္ခန္း မွတ္စုမ်ား

ေလ႔က်င့္ခန္း မွတ္စုမ်ား

လမ္းၫႊန္ထားပါသည္။ ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ယင္းတုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို

www.oecd.org/datao-

ဦးတည္ေသာ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္

ecd/20/16/44750309.pdf

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ က်ားမဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈရွိေသာ
အၫႊန္းကိန္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
အျမင္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
ႏွစ္စုလံုး ပါဝင္ရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ
ဗ်ဴဟာမ်ား အသံုျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။
က်ားမဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ

ဤနည္းလမ္းမ်ားတြင္ က်ားမဆုိင္ရာ

UNDP ၊ ၂ဝဝ၇၊

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္း

စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း

က်ားမဆုိင္ရ ာစဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ -

ျဖစ္ေစျခင္း အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား

နည္းလမ္းမ်ား

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ က်ားမဆုိင္ရာ
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ား၊
(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္း
လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ - နည္းလမ္းမ်ား
http://europeandcis.undp.org/
home/show/6D8DE77F-F2031EE9-B2E5652990E8B4B9

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၆၃

က်ားမဆုိင္ရာမွ်တေရးနည္းလမ္းမ်ား
က်ားမဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ပံုစံထုတ္ျခင္း

UNDP ၊ ၂ဝဝ၇၊

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္း

အပါအဝင္ အဆင့္ ၁ဝ ဆင့္ ကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္

က်ားမဆုိင္ရ ာစဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ -

ေဖာ္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ

နည္းလမ္းမ်ား

ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ
နည္းပါးေနျခင္း စသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ ေလ႔လာသည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္း
လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ - နည္းလမ္းမ်ား
http://europeandcis.undp.org/
home/show/6D8DE77F-F2031EE9-B2E5652990E8B4B9

က်ားမဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ

ဤအရင္းအျမစ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာမွ

UNDP ၊ က်ားမဆုိင္ရာ

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္း

နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားအလုိက္

စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း

နည္းလမ္းမ်ား ေစ်းကြက္

စုစည္းၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္ (ဥပမာ- က်ားမဆုိင္ရာ

ျဖစ္ေစျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ေစ်းကြက္၊

စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္း

မွတ္ခ်က္ျပဳထားေသာ အရင္းအျမစ္

ဗ်ဴဟာနည္းလမ္း၊ က်ားမဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ

လမ္းၫႊန္စာအုပ္။

သံုးသပ္ျခင္း နည္းလမ္း၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ က႑မ်ား
အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား)။ နည္းလမ္း မ်ားစြာတုိ႕သည္

www.undp.org/women/tools_

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

marketplace.pdf

ကိစၥမ်ားကုိ ေလ႔လာသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းလမ္းမ်ား
လူမႈေရး တာဝန္ခံမႈ အတြက္

ဤစာအုပ္တြင္ ျပည္သူ႔နီတိ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္

ANSA-EAP ၊ ၂ဝ၁ဝ၊

သင္တန္း ဆရာမ်ား လက္စြဲ

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ၊ အစုိးရဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ွာ႔ခ်ျခင္း၊

လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈအတြက္

လူမႈေရး တာဝန္ခံမႈ၊ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊

သင္တန္းဆရာမ်ား လက္စြဲ

ပူးေပါင္းပါဝင္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းမ်ား၊ ဘက္ဂ်က္
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ ေျခရာခံျခင္းႏွင့္

www.ansa-eap.net/learning-in-ac-

ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ အတြက္

tion/manual-fortrainers-on-social-

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္တန္းအတြက္

accountability/

အကုိးအကားမ်ား ပါဝင္သည္။
ေဒသႏၱရ အစုိးရ တာဝန္ခံမႈ -

ဤအပိုင္းတြင္ ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ား တာဝန္ခံ

IIED ၊ ၂ဝဝ၅၊ ေဒသႏၱရ အစုိးရ

အာဏာ နည္းလမ္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားကို

တာဝန္ခံမႈ - အာဏာ နည္းလမ္းမ်ား

ကူညီရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၊ အရင္းအျမစ္

www.policy-powertools.org/Tools/

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အတြက္ လူထု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ

Ensuring/docs/local_government_

ျမင့္မားေစၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္

accountability_tool_english.pdf

အတြက္ အဆင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ (၁)
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ သိျမင္မႈကုိ ျဖစ္ေစရန္ (၂) ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး
အရင္းအျမစ္မ်ား ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္
(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၆၄ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းလမ္းမ်ား
ေဒသႏၱရ အစုိးရ တာဝန္ခံမႈ -

(၃) ယံုၾကည္ရေသာ ေက်းရြာအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

IIED ၊ ၂ဝဝ၅၊ ေဒသႏၱရ အစုိးရ

အာဏာ နည္းလမ္းမ်ား

ထူေထာင္ရန္ (၄) ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ

တာဝန္ခံမႈ - အာဏာ နည္းလမ္းမ်ား

(ဥပမာ- အစုိးရ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊

www.policy-powertools.org/Tools/

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘက္ဂ်က္တုိ႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ၊

Ensuring/docs/local_government_

စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပုိမုိ၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။)

accountability_tool_english.pdf

စကားသံႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လမ္းၫႊန္ ဤလမ္းၫႊန္သည္ စကားသံ၊ တာဝန္ခံမႈ သုိ႔မဟုတ္

DFID ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေရး (ဥပမာ - ျပည္သူ

အရင္းအျမစ္ ဗဟိုဌာန၊ ၂ဝ၁ဝ၊

အမွတ္ေပးကဒ္ျပားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ စာရင္းစစ္၊

စကားသံႏွင့္ တာဝန္ခံမႈလမ္းၫႊန္

ဆြဲေဆာင္မႈ အေျချပဳ ေပးေခ်မႈမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ၊

www.gsdrc.org/go/topic-guides/

ဘတ္ဂ်က္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္

voice-andaccountability

အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ က်ားမဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း)
တုိ႔ တုိးတက္ေစေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
စနစ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္သည္။ မည္သည္တုိ႔သည္
အလုပ္ျဖစ္သည္၊ ေအာင္ျမင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားက
မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္
စသည္တုိ႔ကုိ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပသည္။
ျပည္သူ႔အသံႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ

ဤလမ္းၫႊန္သည္ ျပည္သူ႔အသံကုိ ရရွိႏုိင္ရန္

world vision International၊ ၂ဝဝ၉၊

လမ္းညြန္မွတ္စုမ်ား

အဆင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ပထမဦးစြာ ျပည္သူမ်ားကုိ

ျပည္သူ႕ အသံႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ

စည္း႐ုံးျခင္း၊ အမွတ္ေပး ကဒ္ျပားမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊

လမ္းညြန္ မွတ္စုမ်ား

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္
ျပည္သူမ်ားကုိ ပါဝင္ေစသည္။ ယင္းတြင္ လုပ္ငန္း

www.transformational-develop-

အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ

ment.org/ministry/transdev2.nsf/

မူဝါဒႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ တိုက္တြန္းရန္

QuickReferenceGuideforIPM.pdf

အတြက္ ကြန္ရက္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား ထူေထာင္ရန္
လုိအပ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔

ကေမၻာဒီးယားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ႐ုံးကို

Pact၊ ၂ဝဝ၆၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္

အနာဂါတ္ - အက်င့္ပ်က္

တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ အစုိးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အနာဂါတ္ - အက်င့္ပ်က္

ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ရန္ လက္တြဲ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ပုဂၢလိကမ်ားအား အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အေၾကာင္းႏွင့္
မည္သုိ႔ တုိက္ဖ်က္ရမည္ ဆုိသည္ကုိ ဤလက္စြဲ
စာအုပ္တြင္ ပညာေပးသည္။ ဤလက္စြဲ
စာအုပ္တြင္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ယင္းကို သန္႔ရွင္းေသာ
လက္လႈပ္ရွားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ရန္ လက္တြဲ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
http://pactworld.org/galleries/
resource-center/our_country_
our_future.pdf

ေလ်ွာ႔ခ်ေရး အတြက္ သိျမင္နားလည္မႈႏွင့္ ပညာေပး
အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။
တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၆၅

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းလမ္းမ်ား
အမ်ား ျပည္သူ ဆုိင္ရာ

ဤစာေစာင္သည္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္

USAID၊ အမ်ား ျပည္သူ ဆုိင္ရာ

ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္

ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္

ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား

ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေစျခင္း -

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပုိမုိ

ပါဝင္ေစျခင္း - ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး

ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဘတ္ဂ်က္ အတြက္ စနစ္မ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္

ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ေသာ

ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္း အတြက္

ေရးဆြဲျခင္း အတြက္ စနစ္မ်ား

စီမံကိန္း အသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္

စနစ္မ်ား၊

လက္တင္ အေမရိကားရွိ CSO ၁ဝ ခုႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ ေလ႔လာမႈမ်ားကို

www.partners.net/Images/part-

စုစည္းထားပါသည္။

ners/English.pdf

အေျခခံအေဆာက္အအံု - HIV ႏွင့္ AIDS ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းလမ္းမ်ား
HIV ႏွင့္ AIDS

ဤစာေစာင္တြင္ ေဒသခံလက္တြဲ

Pact၊ ၂ဝဝ၅၊ HIV ႏွင့္ AIDS

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံ

လုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈဆုိင္ရာ

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံ NGO

NGO မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ကုိင္ျခင္း ေအာင္ျမင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စံပံုစံမ်ား
(ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ တဆင့္ ေဒသခံ

မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ကုိင္ျခင္းPACT၊
၂ဝဝ၅၊

NGO မ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ ရန္ပံုေငြ ပံ႔ပုိးျခင္း၊
ေဒသခံ NGO မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ကုိင္ေသာ

http://pactworld.org/galleries/

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား၊

resource-center/engaging_web.

ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား [CBOs] ကုိ

pdf

ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ပံ႔ပုိးျခင္း အပါအဝင္)
ကုိ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။
ယင္းသည္ ေဒသခံ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၊
ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ လမ္းၫႊန္မႈ ျပဳရန္အတြက္
အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ ကူညီရန္
ရည္ရြယ္သည္။
ယခုအခါ အားလံုး အတူတကြ!

ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအား အတူတကြ

International HIV and AIDS Alli-

စတင္ျခင္း၊ အတူတကြ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္

ance. ယခုအခါ အားလံုး အတူတကြ!

HIV/AIDS အတြက္ ရပ္ရြာလူထု

ေရးဆြဲျခင္း၊ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

HIV/AIDS အတြက္ ရပ္ရြာလူထု

စည္း႐ုံးျခင္းႏွင့္ ယခုအခါ

အတူတကြ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္

စည္း႐ုံးျခင္း ႏွင့္ ယခုအခါ

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ!

သံုးသပ္ျခင္း၊ အတူအကြ စီမံကိန္း ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းစသည့္

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ!

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေစသည္။ ယင္းတုိ႔ကို

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရပ္ရြာလူထုအား စည္း႐ုံး လႈပ္ရွားျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္

နည္းလမ္း ၁ဝဝ

နည္းလမ္း ၁ဝဝ

အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

www.aidsalliance.org/Publication-

နည္းလမ္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရွိသည္။

sdetails.aspx?Id=228

(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၆၆ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

အေျခခံအေဆာက္အအံု - HIV ႏွင့္ AIDS ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းလမ္းမ်ား
ယခုအခါ အားလံုး အတူတကြ!

အတူတကြ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ဤအရင္းအျမစ္

International HIV and AIDS Alli-

ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ HIVႏွင့္AIDS ကိစၥမ်ားကုိ

ance. ယခုအခါ အားလံုး အတူတကြ!

HIV/AIDS အတြက္ ရပ္ရြာလူထု

ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ပိုမုိ ထိေရာက္စြာ

HIV/AIDS အတြက္ ရပ္ရြာလူထု

စည္း႐ုံးျခင္းႏွင့္ ယခုအခါ

လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို

စည္း႐ုံးျခင္း ႏွင့္ ယခုအခါ

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ!

ပံ႔ပုိးမႈျဖစ္ေစသည္။

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ!
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

နည္းလမ္း ၁ဝဝ

နည္းလမ္း ၁ဝဝ

www.aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=228

ပညာရည္ နိမ္႔ပါးေသာ ပရိသတ္

ဤလမ္းၫႊန္သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အမူအက်င့္

FHI ၊ ၂ဝဝ၂၊ ပညာရည္နိမ္႔ပါးေသာ

အတြက္ HIV/AIDS/STI

ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အျဖစ္

ပရိသတ္အတြက္ HIV/AIDS/STI

ဆုိင္ရာ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား

ပညာရည္ နိမ္႔ပါးေသာ ပရိသတ္ အတြက္ ပညာေပး

ဆုိင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား

ဖန္တီးျခင္း

အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ

ဖန္တီးျခင္း www.fhi.org/NR/

နည္းစနစ္ကုိ ေပးသည္။ အဓိက အဆင့္မ်ားမွာ

rdonlyres/ebk5qlqqaplq6f6w-

ပရိသတ္ကုိ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေပးလုိေသာ

kiy2jtfx47bt2ytk7api7szj7zb-

သတင္း အခ်က္အလက္ ပံုစံႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း၊ ပစၥည္း

jqud7onk3nxjs335etjo542fv-

ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္

vzkr3tmfqc/lowlitguide2enhv.

ျပန္လွန္ ေလ႔လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_
scan_filename=lowlitguide2enhv.pdf

HIV/AIDS အစီအစဥ္မ်ားကို

ဤသင္တန္းအတြက္ အရင္းအျမစ္သည္

FHI ၊ ၂ဝဝ၄၊ HIV/AIDS

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း -

အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း -

ေထာက္ကူျပဳသူ၏

အကဲျဖတ္ျခင္း (M&E) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ေထာက္ကူျပဳသူ၏ သင္တန္းလမ္းၫႊန္

သင္တန္းလမ္းၫႊန္

အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ တည္ေဆာက္ေပးသည္။
ဤသင္တန္းသည္ M&E မိတ္ဆက္၊ စုေဆာင္းျခင္း၊

www.fhi.org/en/hIvAIDS/

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေသာ

pub/guide/meprogramguide.

အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ M&E လုပ္ငန္း

htm#down

အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးျခင္း စသည့္ အဓိက အစိတ္အပုိင္း
သံုးခု အေပၚ အေျခခံထားပါသည္ ။
စီမံကိန္း စက္ဝန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ -

ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္း စက္ဝန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမွ

Care and the International HIV/

CBO ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားျခင္း

တဆင့္ HIV/AIDS စီမံကိန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ စနစ္က်စြာ

AIDS Alliance၊ ၂ ဝဝ၆။

နည္းလမ္းမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးေစၿပီး စီမံခန္႔ခြဲရန္ CBO မ်ား လုိအပ္ေသာ

စီမံကိန္းစက္ဝန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ - CBO

အရည္အေသြးႏွင့္ မိမိကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈတုိ႕ကို

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားျခင္း နည္းလမ္းမ်ား

တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ယင္းသည္ CBO

www.ngopulse.org/resource/

မ်ားကုိ ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားေပးရာတြင္ ပါဝင္ေသာ

project-cyclemanagement-toolkit

အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား အတြက္ ဖန္တီးထားျခင္း
ျဖစ္ၿပီး NGO မ်ား CBO မ်ားသည္လည္း
မိမိတုိ႕ကိုယ္တုိင္ အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၆၇

အေျခခံ - HIV ႏွင့္ AIDS ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းလမ္းမ်ား
HIV/AIDS တုံ႔ျပန္ျခင္း အတြက္

ဤလမ္းညႊြန္သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

International HIV/AIDS Alliance၊

NGO မ်ား၊ CBO မ်ားႏွင့္

အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ

၂ဝဝဝ၊

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ HIV/AIDS တုံ႔ျပန္ျခင္း အတြက္

HIV/AIDS တုံ႔ျပန္ျခင္း အတြက္ NGO

အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား -

NGO မ်ား CBO မ်ားႏွင့္ စီစဥ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

မ်ား၊ CBO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္

အေထာက္အကူျပဳသူ အတြက္

အတြက္ ေထာက္ကူသူမ်ားကုိ ပံ႔ပုိးေပးရန္

ေဆာင္ရြက္ေသာ အလုပ္႐ုံ

လမ္းၫႊန္

မွ်ေဝထားေသာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ စုစည္းထားေသာ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား- အေထာက္အကူျပဳသူ

“အၾကံဥာဏ္စာအုပ္” အျဖစ္ ဖန္တီးထားပါသည္။

အတြက္ လမ္းၫႊန္

Alliance၊ ယင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏
လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ရယူထားၿပီး ယင္းသည္

www.aidsalliance.org/publication-

ရပ္ရြာလူထု ေျမပံုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္း

sdetails.aspx?id=150

ေလ႔က်င့္ခန္းမ်ား စသည့္ ထိေရာက္ေသာ
အၾကံဥာဏ္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းထားပါသည္။
အေျခခံအေဆာက္အအံု - ေရႏွင့္မိလႅာစနစ္နည္းလမ္းမ်ား
သင္တန္း လက္စြဲ

လက္စြဲစာအုပ္တြင္ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရး၊

llEE& UNICEF၊ ၂ဝဝ၈၊

ေရညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ သန္႔စင္ျခင္း၊ သဘာဝ

သင္တန္း လက္စြဲ -

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္

ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ သန္႔ရွင္းေရး အေၾကာင္း

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာေရ၊

ကေလးငယ္မ်ား ေလ႔လာသင္ယူႏိုင္ေစရန္ အတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာ ေရ၊ မိလႅာစနစ္

မိလႅာစနစ္ႏွင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ

ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သန္႔ရွင္းေရးအေလ႔အထမ်ား www.

သန္႔ရွင္းေရး အေလ႔အထမ်ား

livelearn.org/resources/manuals/
waterSanitation.pdf

ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္း

ယခု စာတမ္းသည္ ရပ္ရြာလူထု၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊

WSP၊ ၂ဝဝ၃၊ပူးေပါင္းပါဝင္ဆန္း

အတြက္ နည္းစနစ္မ်ား

မူဝါဒ အဆင့္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ

စစ္ျခင္းအတြက္ နည္းစနစ္မ်ား-

- ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊

လမ္းၫႊန္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္

ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ မူဝါဒ

ေဖာ္ျပထားေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အတူ

ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အတူ

နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၾကြယ္ဝမႈ အဆင့္ခြဲျခင္း၊
ရပ္ရြာလူထု ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ ေျမျပင္ အေျခအေန

www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/

အရင္းအျမစ္ ျဖန္႔ေဝထားပံုမ်ားကုိ လည္ပတ္

files/publications/global_met-

ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ေလွကားမ်ား၊ ဇယားအလုိက္

guideall.pdf

မဲေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ
လႊမ္းျခံဳသည္။

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

၁၆၈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအတြက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း

အေျခခံအေဆာက္အအံု - ေရႏွင့္မိလႅာစနစ္နည္းလမ္းမ်ား
SaniFOAM မိတ္ဆက္ျခင္း

ဤလမ္းၫႊန္သည္ မိလႅာစနစ္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ

WSP၊ ၂ဝဝ၉၊

- ထိေရာက္ေသာ မိလႅာစနစ္

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ရန္အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုကို

SaniFOAM မိတ္ဆက္ျခင္း -

ပံုစံထုတ္ရန္ အတြက္ မိလႅာစနစ္

အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိေရာက္ေသာ မိလႅာစနစ္ ပံုစံ

အမူအက်င့္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ

(အမူအက်င့္ဆုိင္ရာ၊ အခြင့္အလမ္း၊

ထုတ္ရန္ အတြက္ မိလႅာစနစ္

သံုးသပ္ျခင္း မူေဘာင္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း၊)

အမူအက်င့္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ
သံုးသပ္ျခင္း မူေဘာင္ www.wsp.org/
wsp/sites/wsp.org/files/publications/GSP_sanifoam.pdf

ရပ္ရြာလူထု ဦးေဆာင္ေသာ

ဤစာတမ္းတြင္ မိလႅာစနစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္

WSP၊ ၂ဝ၁ဝ၊ ရပ္ရြာလူထု

အလံုးစံု မိလႅာစနစ္ႏွင့္ ေက်းလက္ အတြက္ ရပ္ရြာလူထု တစ္ဝန္း ေတာင္းဆုိမႈမ်ား

ဦးေဆာင္ေသာ အလံုးစံု မိလႅာစနစ္ႏွင့္

ေဒသမ်ားတြင္ မိလႅာစနစ္ကုိ

ဖန္တီးရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထု ဦးေဆာင္ေသာ

ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္

လက္ခံ သံုးစြဲေအာင္ ႀကိဳးပမ္း

မိလႅာစနစ္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား အပါအဝင္ TSSM

မိလႅာစနစ္ကုိ လက္ခံ သံုးစြဲေအာင္

(TSSM) ရန္ ေဒသႏၱရ

ခ်ဥ္းကပ္ပံုကုိ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႀကိဳးပမ္း (TSSM) ရန္ ေဒသႏၱရ

အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္

ယင္းသည္ ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္

အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္

တည္ေဆာက္ျခင္း

တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ

တည္ေဆာက္ျခင္း www.wsp.org/

ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝထားပါသည္။

wsp/sites/wsp.org/files/publications/wSP_BuildingCapacity_TSSM.pdf

PHAST (ပူးေပါင္းပါဝင္

ဤလမ္းၫႊန္တြင္ PHAST ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

WHO၊ ၁၉၉၈၊ PHAST

ေဆာင္ရြက္ေသာ တစ္ကုိယ္ရည္

ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း အတြက္

(ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္

အခ်က္အလက္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ

တစ္ကုိယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး)

ခ်ဥ္းကပ္ပံု ရပ္ရြာလူထု ယင္းတုိ႔၏ သဘာဝပ

မိလႅာစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး)

အဆင့္အလုိက္ လမ္းၫႊန္

တ္ဝန္းက်င္ကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ၊ ယင္းတုိ႔၏

အဆင့္အလုိက္ လမ္းၫႊန္ - ဝမ္းပ်က္

- ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလ်ာေရာဂါ

ေရႏွင့္ မိလႅာ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊

ဝမ္းေလ်ာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္

ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္

အထူးသျဖင့္ ဝမ္းပ်က္ဝ မ္းေလ်ာေရာဂါကုိ

ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု

ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု

ကာကြယ္ရန္ - အဆင့္ ၁၊ ျပႆနာကုိ
ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း (ရပ္ရြာလူထုထံမွ

www.who.int/water_sanitation_

ဇာတ္လမ္းမ်ား)၊ အဆင့္ ၂၊ ျပႆနာကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း

health/hygiene/envsan/phastep/

(ေရ၊ မိလႅာစနစ္ကုိ ဆက္စပ္မႈျပပံုမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

en/

အေလ႔အထမ်ားကုိ ေလ႔လာစံုစမ္းျခင္း)၊ အဆင့္ ၃၊
ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊

တစ္ဘက္ပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇယားကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္

အရင္းအျမစ္စာရင္းမ်ား ၁၆၉

အျခားလုပ္ေဆာင္သည့္နယ္ပယ္မ်ား
ေျမလႊာကုိ ခြဲဖ်က္ျခင္း -

ရပ္ရြာလူထုကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ

World Resources Institute၊

သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးႏွင့္

ေတာင္းဆုိႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္စဥ္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္

၂ဝဝ၉၊ ေျမလႊာကုိ ခြဲဖ်က္ျခင္း -

အေျခခံ အေဆာက္အအံု

ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည့္ အရည္အေသြးကုိ

သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးႏွင့္ အေျခခံ

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုကို

ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး

အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားတြင္

ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ မူ ၇ ခု ပါဝင္သည့္ မူေဘာင္

ရပ္ရြာလူထုကို ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္း၊

တစ္ခုကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မိတ္ဆက္ထားပါသည္။

ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ။
http://pdf.wri.org/breaking_ground_engaging_communities.pdf?bcsi_scan_
B90AE85AF6AB15C6=0&bcsi_
scan_filename=breaking_ground
_engaging_communities.pdf

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ

ယခု လမ္းၫႊန္မ်ားသည္ အုပ္စုအေျချပဳ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္

FAO၊၂ဝဝ၃၊

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ - စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မႈ အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကုိ

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ-

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္

စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ

အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရသူမ်ား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မည္သုိ႔

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူး

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းရမည္ကုိ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္

ခံစားရသူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္

FAO လမ္းၫႊန္မ်ား

လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးသူမ်ားအား လမ္းၫႊန္ေပးသည္။

ေဆာင္ရြက္ျခင္း FAO လမ္းၫႊန္မ်ား၊

ယင္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္

ေရာမၿမိဳ႕။

ဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံကိန္း ဖန္တီးျခင္း၊ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ျခင္း၊

www.fao.org/docrep/007/ad817e/

ဘ႑ာေရး အစီအမံမ်ား၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊

ad817e00.htm

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း စသည္တုိ႔
အပါအဝင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား
ပါဝင္သည္။
Eldis

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသုိ႔

Eldis အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ

Eldis မုခ္ဦး တြင္ပါရွိသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္

www.eldis.org/go/topics/

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိင္ရာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

resourceguides/manuals-and-

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား အတြက္ အင္တာနက္ေပၚရွိ

toolkits/participation-manuals-

လက္စြဲမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔နည္းလမ္းမ်ားကုိ

and-toolkits

ေဖာ္ျပထားသည္။ ရယူႏုိင္ေသာ စာတမ္္းမ်ားအနက္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ပူးေပါင္းပါဝင္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၊
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး
ဗ်ဴဟာမ်ား အတြက္ လက္စြဲႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသ
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ အတြက္
လမ္းၫႊန္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။
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ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏လမ္းၫႊန္စာအုပ္

ဤ ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ား အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္း - တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အတြက္ ဝန္ထမ္း လမ္းၫႊန္စာအုပ္ (၂၀၀၆) တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ADB ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
နည္းလမ္းမ်ား ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ADB ၏ စီပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္မ်ားကို
ထင္ဟပ္ပါသည္။ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းစက္ဝန္း တစ္ေလၽွာက္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဓိက အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ နည္းစနစ္မ်ား ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား အျပင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိဖြယ္မ်ားကိုလည္း ၫႊန္ျပထားပါသည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ က်ားမဆိုင္ရာ၊ HIV / AIDS ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ စသည္တို႔ကို အထူးတလည္ စူးစိုက္
ေလ့လာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔က ဖန္တီးထားေသာ မ်ားျပားလွစြာေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံ၍ အခ်က္အလက္ အလိုရွိသူမ်ားအတြက္ အကိုးအကားစာရင္းတစ္ခုကို ယခု လမ္းၫႊန္တြင္ ထည့္သြင္း
ေပးထားပါသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေၾကာင္း

ADB ၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကင္းစင္ေသာ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ျဖစ္ေစေရး ျဖစ္ပါသည္။ ADB အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္
ရည္႐ြယ္ထားသည္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ အရည္အေသြးကို ျမင့္မားေအာင္
ႀကိဳးစားျခင္းတို႔တြင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းတြင္ ကမၻာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ စုစုေပါင္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔
ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ရက္လၽွင္ ၂ ေဒၚလာ ေအာက္ျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေနရသူ ၁.၈ ဘီလီယံ ႏွင့္ တစ္ရက္လၽွင္ ၁.၂၅ ေဒၚလာေအာက္ျဖင့္
႐ုန္းကန္ ရွင္သန္ ေနရသူ ၉၀၃ သန္းတို႔ ရွိေနပါသည္။ ADB သည္ အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ အရ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းေရးတို႔မွ တဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ရန္ကို အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ADB သည္ မနီလာတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၆၇ ႏိုင္ငံတို႔က စုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၄၈ ႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းမွ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို ကူညီရာတြင္ အဓိက အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား၊ ရွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အာမခံမ်ား၊
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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