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မာတိကာ

တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ၁၈၃
 ၁။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၁၈၄
 ၁-၁။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၁၈၄
  ၁-၂။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ၁၈၅ 
 ၁-၃။ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း႐ုံး ၁၈၅ 
 ၁-၄။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ နည္းပညာေကာ္မတီ ၁၈၈ 
 ၂။ တုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ၁၈၈ 
 ၃။ ခ႐ုိင္အဆင့္ ၁၈၈ 
 ၄။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၁၈၈ 
 ၄-၁။ ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း႐ံုး ၁၈၉ 
 ၄-၂။ ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ၁၈၉ 
 ၄-၃။ ျမိဳ႕နယ္နည္းပညာအကူအညီအဖြဲ႕ ၁၈၉ 
 ၅။ ေက်းရြာအဆင့္ ၁၉၂ 
 ၅-၁။ ေက်းရြာအုပ္စုစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ ၁၉၃ 
 ၅-၂။ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ ၁၉၃ 
 ၅-၃။ အၾကံျပဳခ်က္ေျဖရွင္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ၁၉၃ 
 ၆။ ေက်းရြာအဆင့္ ၁၉၃ 
 ၆-၁။ ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ ၁၉၅ 
 ၆-၂။ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ ၁၉၅ 
 ၆-၃။ ဝယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ၁၉၅ 
 ၆-၄။ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ ၁၉၅ 
 ၆-၅။ ေက်းရြာ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ၁၉၆ 
 ၆-၆။ အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ ၁၉၆ 
 ၆-၇။ ေငြစာရင္းကိုင္ ၁၉၆
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တာဝန္ဝတၱရာမ်ား

၃၂၅။ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းကို အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ (၁) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဒသ႐ုံးခြဲမ်ားပါဝင္သည္။ (၂) ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ (၃) ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တို႔ ျဖစ္သည္။

ပုံ ၄-၁။ ဖြဲ႕စည္းပုံ
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၁။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
၃၂၆။ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသည္ 
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအျဖစ္ စီမံကိန္းကို လမ္းညႊန္မႈျပဳ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၃၂၇။ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး 
ဌာနသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

ဇယား ၄-၁။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အမည္ ပါဝင္မႈ တာဝန္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ
စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ၾကီးၾကပ္မႈ 
ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ရွိ

ေက်းလက္/ဦးစီး 
စီမံကိန္းအဖြဲ႕

စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ၊ 
နည္းပညာ/စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊  NGO

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္/ အကဲျဖတ္

ရွိ

 

၁-၁။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ
၃၂၈။ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ စီမံကိန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ေမြးေရ/ေက်းလက္ ဝန္ၾကီးဌာနရွိ ေက်းလက္/ဦးစီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ေပးျခင္း၊ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမိဳ႕နယ္ကို အခန္း 
(၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္မႈကို အတည္ျပဳေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၃၂၉။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(စီမံကိန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ)တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပ 
ပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္-
 (က) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီးဌာန (၃)  ဥကၠ႒
 (ခ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီးဌာန (၄)  ဒု-ဥကၠ႒
 (ဂ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီးဌာန (၅)  ဒု-ဥကၠ႒
 (ဃ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (င) ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး၊ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (စ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (ဆ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ စီမံ/စီးပြား ဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (ဇ) ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕    အဖြဲ႕ဝင္
 (စ်) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (ည) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ သမဝါယမဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (ဋ) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ လယ္/ဆည္ဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (ဌ) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ေမြးေရ/ေက်းလက္ဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
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 (ဍ) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန    အဖြဲ႕ဝင္
 (ဎ) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (ဏ) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန   အဖြဲ႕ဝင္
 (တ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊   အဖြဲ႕ဝင္
  ပတ္ဝန္းက်င္/သစ္ေတာဝန္ၾကီးဌာန 
 (ထ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာန၊   အဖြဲ႕ဝင္
  သိပၸံ/နည္းပညာ ဝန္ၾကီးဌာန
 (ဒ) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ စီမံ/စီးပြား ဝန္ၾကီးဌာန   အတြင္းေရးမွဴး
 (ဓ) ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီးဌာန   တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး

၁-၂။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
၃၃ဝ။ ေက်းလက္/ဦးစီး (DRD) သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ တာဝန္မ်ားမွာ စီမံကိန္းလက္စြဲ 
အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း နည္းပညာ အကူအညီႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ 
ေရးႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးပညာရွင္၊ သက္ဆိုင္သူအားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးပညာရွင္၊ ေစာင့္ 
ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ ပညာရွင္၊ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုျခင္း ပညာရွင္တို႔ကို ငွားရမ္း ခန္႔ထားျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်းလက္/ဦးစီးသည္ စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္အားလုံးတြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ကို ထိေရာက္စြာ 
အသုံးခ်ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်းလက္/ဦးစီးသည္ CDD လုပ္ငန္း အေတြ႕ 
အၾကံဳရွိျပီးေသာ NGO/iNGO မ်ားကိုငွားရမ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အၾကံေပးရန္အတြက္ အၾကံေပး 
အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း စီမံခန္႔ခြဲေပးရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ 
ေဒသမ်ားသို႔ မျပတ္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကီးၾကပ္ရမည္။ ျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းအဖြဲ႕မ်ားက တင္ျပလာေသာ ၃ လပတ္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား သုံးသပ္ျခင္း၊ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ျပန္လွန္သတင္းေပးပို႔ျခင္းတို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။  ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ကမ ၻာ့ဘဏ္သို႔ ၃ လပတ္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္။

၃၃၁။ ေက်းလက္/ဦးစီးသည္ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာကို CDD အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ http://www.cdd.drdmy-
anmar.org/ တြင္ ထုတ္ျပန္ ျပသထားရမည္။

၁-၃။ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း႐ုံး
၃၃၂။ ေက်းလက္/ဦးစီးသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံကိန္းအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။

 ရာထူး  တာဝန္
စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ (က) ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြအေပၚ အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား
  (ခ) ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း 
  (ဂ) ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
  (ဃ) စီမံကိန္း တစ္ခုလုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား
  (င) လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအတြက္၊ ခ်ထားေပးေသာ ရန္ပုံေငြအတြက္၊ 

ေက်းလက္/ဦးစီးႏွင့္ ကမ ၻာ့ဘဏ္ကိုယ္စား တာဝန္ခံျခင္း
ဒုတိယ စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ (က) လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာအား ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း
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စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ(OP1) (က) စီမံကိန္း တစ္ခုလုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား
  (ခ) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ၾကီးၾကပ္ျခင္း
  (ဂ) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လက္စြဲအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း
  (ဃ) ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ၾကီးၾကပ္ လမ္းညႊန္ျခင္း 

(ေဒသ-၁)
ဝယ္ယူေရးဌာနမွဴး (OP2) (က) စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးရွိ ဝယ္ယူေရး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပဳျပင္ 

ေရးဆြဲျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ဝယ္ယူေရးကိစၥရပ္မ်ား ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊  
႐ုံးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ မိတ္ဆက္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အၾကံေပး အစည္းအေဝးပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီ 
ဝယ္ယူ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝယ္ယူေရး ေစာင့္ 
ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ 

  (ခ) သင္တန္းႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ် 
ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ 

  (ဂ) ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ၾကီးၾကပ္ လမ္းညႊန္ျခင္း 
(ေဒသ-၂)

ဘ႑ာေရး အရာရွိ (က) ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဘ႑ာေရး ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ 
ရသုံး ေငြစာရင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စု ေငြစာရင္းသို႔ ေငြေၾကး စီးဆင္းပုံ၊ 
လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ေငြ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ စာရင္းကိုင္ျခင္း၊ 
ေထာက္ပံ့ေငြ ေခ်းေငြအလိုက္ ဌာနတြင္း ကြပ္ကဲမႈ၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ 
မ်ားႏွင့္အညီ အစီရင္ခံျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရင္း သင္ၾကား 
ျခင္းႏွင့္ အျခား သင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္း 

စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိ (က) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအစည္း 
အေဝး က်င္းပျခင္း၊ ကြင္းဆင္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ပုံစံ 
မ်ား ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း 
မ်ား ျပည့္စုံလုံေလာက္ေစျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ စီမံ 
ကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေထာက္အပံ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရင္း သင္ၾကား 
ျခင္းႏွင့္ အျခားသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ 

အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဌာနမွဴး (က) အေျခခံ အေဆာက္အအုံကိစၥမ်ား၊ ဒီဇိုင္း၊ EMP မ်ား၊ ECoP မ်ား 
အပါအဝင္ အကာအကြယ္မ်ား၊ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း 
ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ 
ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေက်းရြာႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္း။

  (ခ) ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း၊ လူမႈတာဝန္ယူမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားကိစၥ 
မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ လမ္းညႊန္ျခင္း၊
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  (ဂ) ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ျခင္း 
(ေဒသ-၃)

M&E/ MIS ပညာရွင္ (က)  စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  (ခ) စီမံကိန္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
  (ဂ)  Database စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း၊ သတင္းထုတ္ 
ျပန္ျခင္း။

က်ား/မေရးရာ (က)  စီမံကိန္းအတြင္း က်ား/မ ညီမွ်မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးေစျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

သင္ၾကားေရး (က)  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေက်းရြာ/
အုပ္စုအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သင္တန္းပို႔ခ် 
ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

ဘ႑ာေရး အရာရွိႏွင့္ လက္ေထာက္မ်ား  (က)  ဘ႑ာေရး အရာရွိက ခ်မွတ္ေပးေသာ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ ရသုံး 
ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ေက်းရြာသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ ကိစၥ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ စာရင္းကိုင္ျခင္း၊ ဌာနတြင္း ကြပ္ကဲ 
ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ဝယ္ယူေရးအရာရွိႏွင့္ လက္ေထာက္မ်ား (က) ဝယ္ယူေရး ေခါင္းေဆာင္က ခ်မွတ္ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ား ျဖစ္ 
သည့္ ကိရိယာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ သင္ၾကားေရး၊ မိတ္ဆက္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အၾကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈ စသည္တို႔ကို 
အခ်ိန္မီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝယ္ယူေရးနည္းလမ္း အသုံးျပဳ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း။

အခ်က္အလက္ နည္းပညာအရာရွိ (က) Database စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း၊ စီမံကိန္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မီဒီယာ မ်ိဳးစုံမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း။

Data Entry ဝန္ထမ္း  (က)  စီမံကိန္း data ကို database သို႔ သြင္းျခင္း။
Office Manager (က) CDD စီမံကိန္း ေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ 

ေသာ ႐ုံးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ဆက္သြယ္ေရး (က) စီမံကိန္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတင္း 

ေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းသတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကား 
ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းျပန္ၾကားခ်က္မ်ား ရယူျခင္း။

Secretaries  (က) စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း။

၃၃၃။ စီမံကိန္းကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း႐ုံးသည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေဒသ႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္သည္။ ပထမဆုံး ေဒသ႐ုံး 
(၁ဝ) ႐ုံးကို အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အရာရွိမ်ား၊ ဝယ္ယူေရး အရာရွိမ်ား၊ MIS/M&E အရာရွိမ်ား၊ CDD သင္တန္း 
ဆရာမ်ားျဖင့္ လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥတြင္ အေထြေထြ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း ထည့္ 
သြင္း စဥ္းစားသည္။
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၁-၄။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ နည္းပညာေကာ္မတီ
၃၃၄။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ထိေရာက္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး နည္းပညာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ 
ေက်းလက္/ဦးစီးသည္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ငွားရမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ နည္းပညာ ေကာ္မတီ 
အဖြဲ႕ကို အၾကံေပး ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
 (က) လူထုအေျချပဳ နည္းလမ္း ကြၽမ္းက်င္သူ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
 (ခ) ေဝဖန္အၾကံျပဳ တုိင္ၾကား ေျဖရွင္းေရးအရာရွိ
 (ဂ) သင္တန္းကြၽမ္းက်င္သူ
 (ဃ) အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ
 (င) ဝယ္ယူေရး ကြၽမ္းက်င္သူ
 (စ) ဘ႑ာေရးအရာရွိ
 (ဆ) ေစာင့္ၾကည့္/ ၾကီးၾကပ္ေရး ကြၽမ္းက်င္သူ
 (ဇ) သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကြၽမ္းက်င္သူ

၃၃၅။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေက်းလက္/ဦးစီးဌာန၏ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈ လိုအပ္ခ်က္အရ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။

၂။ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
၃၃၆။ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ တိုင္း 
ေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္သည္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ အကူအညီ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ ေက်းလက္/ဦးစီးသည္ ေဒသအစိုးရႏွင့္ ေဒသတြင္း တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္ 
နယ္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၃။ ခ႐ုိင္အဆင့္
၃၃၇။ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။

၄။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္
၃၃၈။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ျမိဳ႕နယ္ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (ျမိဳ႕ 
နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္) ႏွင့္ ေက်းလက္/ဦးစီး ျမိဳ႕နယ္႐ုံး (ျမိဳ႕နယ္ 
စီမံကိန္း႐ုံး) တို႔ ပါဝင္သည္။
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ဇယား ၄-၂။  ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အမည္ ပါဝင္မႈ တာဝန္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ

ျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ

သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ဌာနဆိုင္ရာမ်ား

ေက်းရြာ အုပ္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ 
စီမံကိန္း အစီအစဥ္အၾကား ညႇိႏိႈင္းေပး 
ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ အကူ 
အညီ ရရွိေရး ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္၊ ေက်း 
ရြာအုပ္စု စီမံကိန္း ဦးစားေပး အစီအစဥ္ 
ကို အတည္ျပဳေပးရန္။

ရွိ

ျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း႐ုံး ေက်းလက္/ဦးစီးမွဴး၊ စီမံႏွင့္ 
နည္းပညာဝန္ထမ္းမ်ား၊ NGO, 
CF, TF

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အကူအညီ 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ 
မ်ား၏  အကာအကြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ႏွစ္ပတ္လည္ လူထုစစ္ေဆးပြဲမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ သုံး 
သပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။

ရွိ

    

၄-၁။ ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း႐ုံး
၃၃၉။  ေက်းလက္/ဦးစီး ျမိဳ႕နယ္႐ုံးသည္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေက်းလက္/ဦးစီး 
ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးသည္ အခ်ိန္ပိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ေက်းလက္/ဦးစီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ နည္းပညာဝန္ထမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေနရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အနည္း 
ဆုံး ၆ ဦး ခန္႔ထားေပးရမည္။ ျမိဳ႕နယ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္ နည္းပညာမွဴးမ်ား၊ 
ေက်းရြာအုပ္စု စီ/ေထာက္တို႔ကို နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လိုအပ္ပါက အျခားျမိဳ႕မ်ားမွ 
ဝန္ထမ္းမ်ား တြဲဖက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ တြဲဖက္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ 

 ရာထူး  တာဝန္
ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး (က) စီမံကိန္း အားလုံး ၾကီးၾကပ္ျခင္း
  (ခ) ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ အထက္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
  (ဂ) ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသူ
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (က) စီမံကိန္း ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံ 

ကိန္း ကိစၥရပ္တိုင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။
  (ခ) စီမံကိန္း လက္စြဲအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
  (ဂ) CrossCutting ျဖစ္ေသာ က်ား-မ တန္းတူ ညီမွ်မႈႏွင့္ လူမႈပူးေပါင္း 

ပါဝင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူရမည္။
  (ဃ) TTA အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေပါင္းစပ္၍ DRD ႏွင့္ TTA အျပဳသေဘာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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အေျခခံ အေဆာက္အအုံ (က) ေက်းရြာက ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲကိစၥရပ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ရွင္းျပ အၾကံေပးရန္။

  (ခ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ BoQ, Cost Es-
timate မ်ား ျပဳစုျခင္း။

  (ဂ) အကာအကြယ္ႏွင့္ EMP လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း။

  (ဃ) စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  (င) CF/TF မ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ျခင္း။
ဘ႑ာေရး အရာရွိ (က) လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း ဘ႑ာေရး လမ္းညႊန္ပါအတိုင္း ျမိဳ႕နယ္ 

အဆင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။
  (ခ) လုပ္ငန္းကိစၥရပ္အေပၚ အေျခခံေသာ ၃ လပတ္ ေငြေတာင္းခံလႊာ 

မ်ား ျပဳစုျခင္း။ 
  (ဂ) သင့္ေလ်ာ္၍ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ ရန္ပုံေငြ သုံးစြဲမႈႏွင့္ စာရင္း 

ကိုင္ျခင္း။
  (ဃ) ေက်းလက္အဆင့္ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ေသာ ဘ႑ာေရး စီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈျဖစ္ေစရန္ တာဝန္ယူျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ သင္တန္းမ်ား 
အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴး၊ ေက်းရြာအုပ္စု စီ/ေထာက္ 
ရွိ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီတို႔က ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဝယ္ယူေရး အရာရွိ (က) ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဝယ္ယူေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
  (ခ) ပုံေသပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲျခင္း၊ ပုံေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား 

ကို စီမံခ်က္ပါ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ေရာက္ရွိေစျခင္း၊ ပုံေသပိုင္ 
ပစၥည္း မွတ္ပုံတင္စာရင္းကို အျမဲေရးသြင္းျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္ ႐ုံးရွိ မွတ္တမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေနေစျခင္း။

  (ဂ) ေက်းရြာစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ဝယ္ယူေရးနည္းစဥ္မ်ား မွန္ကန္စြာ လိုက္နာေစရန္ တာဝန္ယူ 
ျခင္း၊ CF/TF မ်ားကို သင္ၾကား ျပသျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ 
ေက်းရြာဝယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း။

M&E အရာရွိ (က) စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံ တင္ျပ 
ျခင္းအေပၚ တာဝန္ယူျခင္း။

  (ခ) MIS Data အခ်ိန္မီႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီစြာ ေရးသြင္းရန္ 
ၾကီးၾကပ္ျခင္း။

  (ဂ) ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း အေျခခံမ်ား၊ ပုံစံျဖည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
တက္ဘလက္တြင္ Data သြင္းျခင္း၊ Data အရည္အေသြး ထိန္း 
သိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ CF/TF မ်ားကို သင္ၾကားျပသျခင္း။

  (ဃ) ပစၥည္းမ်ား software မ်ား ခြ်တ္ယြင္း ပ်က္စီးမႈ စစ္ေဆးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သတင္းပို႔ျခင္း။

  (င) ျမိဳ႕နယ္ MIS ကို ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲျခင္း။
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လူမႈတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အရာရွိ (က) လိုက္နာရန္ က်င့္ဝတ္မ်ား အပါအဝင္ လူမႈတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ 
ခံမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူျခင္း၊

  (ခ) အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရးကို အဆင့္မ်ား (ေက်းရြာ အၾကံျပဳခ်က္ 
ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕၊ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ အၾကံျပဳခ်က္ 
ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အၾကံျပဳခ်က္ 
ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ) အလိုက္ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

  (ဂ) CF/TF မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာ စီ/ေထာက္မ်ား၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ကို အျမဲမျပတ္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ျပန္ၾကား ထုတ္ျပန္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

  (ဃ) အျခား လိုအပ္ေသာ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

  (င) စီမံကိန္းႏွစ္ တစ္ႏွစ္အဆုံးတြင္ လူမႈစစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊

  
၄-၂။ ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ 
၃၄ဝ။ ျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ေကာ္မတီခြဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေက်းလက္လူထုႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ၏ ေကာ္မတီခြဲမ်ားျဖစ္ျပီး ဌာနမ်ားစြာ ပါဝင္သည္။

၃၄၁။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး စသည္) ပါဝင္ျပီး 
ျမိဳ႕နယ္အတြင္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ၾကီးၾကပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ႏွစ္စဥ္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို သုံးသပ္ 
စစ္ေဆးေပးရမည္။

၄-၃။ ျမိဳ႕နယ္ နည္းပညာအကူအညီအဖြဲ႕
၃၄၂။ လက္ရွိ ေက်းလက္/ဦးစီးသည္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်းလက္ 
လူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ NGO အဖြဲ႕တစ္ခု ငွားရမ္း၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျမိဳ႕နယ္နည္းပညာ 
အကူအညီအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္-
 (က) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (လူထုအေျချပဳ နည္းလမ္းကြၽမ္းက်င္သူ/သင္တန္းကြ်မ္းက်င္သူ) 
 (ခ) ဘ႑ာေရးအရာရွိ
 (ဂ) ဝယ္ယူေရးအရာရွိ
 (ဃ) ေစာင့္ၾကည့္/ၾကီးၾကပ္ေရး အရာရွိ
 (င) အေျခခံအေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ (ပထမႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား)
 (စ) လူမႈတာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ က်ား-မ ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ
 (ဆ) လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴး
 (ဇ) လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး
ျမိဳ႕နယ္နည္းပညာ အကူအညီအဖြဲ႕ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ (CDD) ကြၽမ္းက်င္သူ အၾကံေပး 
ပညာရွင္က ကူညီမည္ ျဖစ္သည္။
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၃၄၃။ ဤျမိဳ႕နယ္ နည္းပညာအကူအညီအဖြဲ႕သည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ျမိဳ႕နယ္ေက်းလက္/ဦးစီး 
ႏွင့္ စီမံကိန္း ႐ံုးအဖြဲ႕ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္။ အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ အကူအညီျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 
ေစာင့္ၾကည့္ စုေဆာင္းျခင္းကိုလည္း ၾကီးၾကပ္ရမည္။ စီမံကိန္းပထမႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္မ်ားတြင္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျမိဳ႕နယ္ 
နည္းပညာ အကူအညီအဖြဲ႕မ်ား သီးျခားစီ ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ျပီး တတိယႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသအဖြဲ႕မ်ား 
ငွားရမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤေဒသအဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုထက္ ပို၍ နည္းပညာ အကူအညီ 
ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၅။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္
၃၄၄။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ညီမွ်မႈ ရွိေစရန္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 
ေက်းရြာအုပ္စု အားလုံးတြင္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္ 
အကူျပဳ ေကာ္မတီ (ေက်းရြာအုပ္စု စီ/ေထာက္) ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု 
စီ/ေထာက္ ေအာက္တြင္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ဦးစားေပး စီစဥ္ျခင္း 
တို႔ကို ေက်းရြာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်းရြာအုပ္စု စီ/ေထာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဇယား ၄-၃။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား

အမည္ ပါဝင္မႈ တာဝန္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ

ေက်းရြာအုပ္စု 
စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီ 

လက္ရွိ ေက်း/အုပ္စု ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
ေထာက္ကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
တစ္ရြာလွ်င္ ၂ ဦးႏႈန္းျဖင့္ ဖြဲ႕ 
စည္းရမည္ (က်ား-၁၊ မ-၁)။ 
ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
က အၾကံေပးအျဖစ္ ပါဝင္သည္။ 
လူထု စည္း႐ုံးေရးမွဴးက အကူ 
အညီေပးသည္။

ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံ 
ကိန္းကို ေရးဆြဲသည္။ စီမံ 
ကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို 
အတည္ျပဳေပးသည္။ တိုက္ 
႐ိုက္လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ရန္ပုံ 
ေငြကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ 

ျမိဳ႕နယ္တြင္ စီမံကိန္း စက္ 
ဝန္း စတင္ခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္း 
ရန္

ဘ႑ာေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ 

အုပ္စု စီ/ေထာက္ ေကာ္မတီဝင္ 
မ်ားအနက္မွ အဓိက အဖြဲ႕ဝင္ ၃ 
ဦး (အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆုံး ၁ 
ဦး) ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္ 
ရန္၊ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ 
တြင္ ဤ ၃ ဦးႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား 
တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ 
ထားေသာ ေငြစာရင္းကိုင္မ်ား 
လည္း  ပါဝင္သည္။

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ေငြစာရင္း 
မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကန္ 
ထ႐ိုက္မ်ား၊ ပစၥည္း သြင္းသူ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားကို ေငြ 
ေပးေခ်ျခင္း။

အုပ္စု စီ/ေထာက္ ဖြဲ႕စည္း 
ျပီးခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕ရန္

အၾကံျပဳခ်က္ 
ေျဖရွင္းေရး 
ေကာ္မတီ 

ေက်းရြာ တစ္ရြာခ်င္းမွ 
အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရး 
အဖြဲ႕မ်ား

မေက်နပ္ခ်က္/ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ား စုေဆာင္းရန္

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမႇာက္ရန္
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၅-၁။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ
၃၄၅။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ ေကာ္မတီတို႔သည္ ေက်းရြာ 
အဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေက်းရြာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ စီမံကိန္းစက္ဝန္းမ်ားအတြက္ အသီးသီး 
တာဝန္ရွိသည္။ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတို႔သည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို 
အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လက္စြဲပါ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ဝယ္ယူေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈစံႏႈန္းမ်ား ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရမည္။

၃၄၆။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီသည္ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို စိစစ္၍ ရရွိမည့္ 
သုံးႏွစ္စာ ရန္ပုံေငြကို အေျခခံ၍ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ ျပဳစုရမည္။

၅-၂။ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ
၃၄၇။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသည္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ 
ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ လူထုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေသာ ရန္ပုံေငြကို ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ လူတန္းစားေပါင္းစုံ 
ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈျဖင့္ ေက်းရြာတိုင္းအတြက္ ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

၃၄၈။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီက အခန္း (၁) ပါ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးမွသာ 
ရန္ပုံေငြ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။

၅-၃။ အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ
၃၄၉။ ေက်းရြာအုပ္စု အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီသည္ အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအတြက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆး ေျဖရွင္းေပးေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ မေက်နပ္ခ်က္ 
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ မေက်နပ္ခ်က္/ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား စုေဆာင္းလက္ခံျခင္း၊ 
ျမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ေက်းရြာမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးစီ ပါဝင္  ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ဤ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စု စီ/ေထာက္ ေကာ္မတီဝင္ မျဖစ္ရ။ လူထု စည္း႐ုံးေရးမွဴးသည္ အၾကံျပဳခ်က္ေျဖရွင္း 
ေရး ေကာ္မတီကို အကူအညီေပးရမည္။

၆။ ေက်းရြာအဆင့္
၃၅ဝ။ ေက်းလက္အၾကံေပးျခင္း အစည္းအေဝးအားလုံးကို ေက်းရြာတြင္ က်င္းပရမည္။ ေက်းရြာေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ 
ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ ေကာ္မတီ၊ ေက်းရြာအုပ္စု စီ/ေထာက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဆပ္ေကာ္မတီ အသီးသီးမွ ေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ေက်းရြာလူထု အားလံုးသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္သည္။ 

၃၅၁။ ေက်းရြာလူထုကို ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးတိုင္း က်င္းပျမဲ လူထုစစ္ေဆးပြဲမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားရမည္။ ေငြစာရင္း 
စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ေဆြးေႏြးရမည္။ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ေဝဖန္အၾကံဳျပဳ ေျဖရွင္းေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ မေက်နပ္ 
ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပခြင့္ ရရွိေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အခန္း (၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၃၅၂။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ လူထု စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ မိန္းမ၊ 
ေယာက္်ားတိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေက်းရြာ စီမံကိန္းအျဖစ္ ေရးဆြဲ၍ အခ်က္အလက္ နည္းပညာျဖင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။ က်ား-မ တန္းတူ လုပ္အားခ ေပးေခ်ရမည္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ အကာ 
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အကြယ္တြင္ က်ား-မ ညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ ပါရွိသည္။ အကာအကြယ္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ က်ား-မ ညီမွ်မႈကို သုံးသပ္သည္၊ 
လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္း က်ား-မ ညီမွ်မႈ ရွိေစသည္။ စည္း႐ုံးေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတို႔က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟန္႔ 
တားခံရမႈ မရွိေစေအာင္ ဂ႐ုျပဳရမည္။ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီခြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မွန္ကန္စြာ ပါဝင္ ေဆာင္ 
ရြက္ခြင့္ ရရွိေစရမည္။

၃၅၃။ ႏွစ္စဥ္ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြအတြက္ ေက်းရြာ လူမႈစစ္ေဆးခ်က္ (လူထုစစ္ေဆးပြဲ)အရ လိုအပ္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္၍ 
စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ေရြးခ်ယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ စီမံကိန္း ျပီးစီးခ်ိန္တြင္ ေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္ လည္ 
ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။

ဇယား - ၄-၄။  ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား

အမည္ ပါဝင္မႈ တာဝန္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ

ေက်းရြာ စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီ

ဒုတိယအႀကိမ္ ေက်းရြာ 
အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၊ အပစ္ပယ္ခံအုပ္စု 
မ်ား ပါဝင္ေစျပီး ေရြးေကာက္ 
တ င္ေ ျ မ ႇာ က္ ထား သ ည္ ၊ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက္မွ ေခါင္း 
ေဆာင္ ၂ ဦး (က်ား-၁၊ မ-၁) 
ေရြးခ်ယ္သည္။

ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးစားေပး 
လိုအပ္ခ်က္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျ ခင္း ၊ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ 
ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း။

ေက်းရြာ အသီးသီးတြင္ စီမံ 
ကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ စတင္ခ်ိန္တြင္ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရန္၊ 
ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ရန္။

ေစာင့္/ၾကပ္ 
ဆပ္ေကာ္မတီ 

၂/၃ ဦး၊ အနည္းဆုံး မ ၁ ဦး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အကာ 
အကြယ္ အပါအဝင္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေက်းရြာ 
သို႔ အစီရင္ခံျခင္း၊ MIS Data 
ေကာက္ရန္ CF/TF ကို ကူညီ 
ျခင္း။

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ စတင္ခ်ိန္ 
တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ 
ရန္၊ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ရန္။

ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ

၂/၃ ဦး၊ အနည္းဆုံး မ ၁ ဦး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ား၊ အလုပ္မ်ား၊ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္း။

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ စတင္ခ်ိန္ 
တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ 
ရန္၊ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ရန္။

လည္ပတ္ေရးႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း 
ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ

၂/၃ ဦး၊ အနည္းဆုံး မ ၁ ဦး လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္း 
သိမ္းေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ေရး 
ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံ 
ေငြကို အက်ိဳးခံစားသူ (ဆႏၵ 
အေလ်ာက္)၊ ျမိဳ႕နယ္ (သေဘာ 
တူညီပါက) တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ထူေထာင္ စီမံျခင္း။

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ စတင္ခ်ိန္ 
တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ရန္၊ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ရန္။
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၆-၁။ ေက်းရြာ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ 
၃၅၄။ ေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ခ်န္လွပ္ခံရသူမ်ားကိုလည္း စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ ေက်းရြာ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (ေက်းရြာစီ/ေထာက္) သည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ဦးေဆာင္သည္။ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ 
တာဝန္ရွိသည္။ ဤစီမံကိန္းမွ ခ်ထားေပးေသာ ရန္ပုံေငြသည္ နည္းပါးသျဖင့္ အေသးစား တည္ေဆာက္ေရးမ်ားသာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ တစ္ခဏတာ လူမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမွ်သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤ 
ထိခိုက္မႈမ်ားကို အခန္း (၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား (ECoP) 
အပါအဝင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္(ESMF)အရ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ 
သည္  ESMF အတိုင္းသာ ေက်းရြာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း 
ရမည္။

၆-၂။ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ
၃၅၅။ ေက်းရြာ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ တိုးတက္မႈကို 
ေက်းရြာလူထုထံ အခ်ိန္မွန္ အစီရင္ခံရမည္။ လုပ္ငန္းခြဲ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈတို႔ကို ၾကီးၾကပ္ရမည္။ ေကာ္မတီ 
သည္ ဝယ္ယူေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ လုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆး၍ ေက်းရြာ အစည္းအေဝးတြင္ 
ေက်းရြာလူထုအားလံုးသုိ႔ တင္ျပရမည္။ ဤအစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တိုးတက္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။

၆-၃။ ဝယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီ
၃၅၆။ ဝယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ပစၥည္း၊ အလုပ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေက်းလက္/ဦးစီးႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးတို႔၏ 
အၾကံေပးမႈျဖင့္ ဝယ္ယူရမည္။ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ျမိဳ႕နယ္ အင္ဂ်ငန္ယီာသည ္ဒီဇိငု္းအတြက္ တာဝနရိွ္သည။္ ေက်းရြာ အေဆာက္အအုအံတြက ္ေဆာကလု္ပ္ေရးလုပင္န္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းရြာအဆင့္ရွိ ေက်းရြာ ဝယ္ယူေရး ေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ 
ရွိျပီး ျမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴးက ကူညီေပးရမည္။ 
 
၆-၄။ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ 
၃၅၇။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲကို ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေစရန္အတြက္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ 
ေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဓိကလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္၊ လုပ္ေဆာင္မည့္သူ၊ ကုန္က်စရိတ္၊ ႏွစ္စဥ္ 
ရရွိမည့္ေငြ၊ ရန္ပုံေငြ ရရွိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတို႔ ပါဝင္ေသာ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္ကို ျပဳစု 
ေရးဆြဲရမည္။

၆-၅။ ေက်းရြာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
၃၅၈။ ေက်းရြာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕က ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ႏွင့္ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးကို စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးတစ္ေလွ်ာက္လုံး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၊ ေက်းရြာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရာတို႔တြင္ တိုင္း 
ရင္းသားမ်ိဳးစုံ ပါဝင္ေစျခင္း၊ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။
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၆-၆။ အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕
၃၅၉။ အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအၾကား မေက်နပ္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္ အားလုံး 
ေပါင္းကူးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္ အၾကံျပဳခ်က္အားလုံးကို စုေဆာင္း၍ ေက်းရြာအုပ္စု အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းရမည္။

၆-၇။ ေငြစာရင္းကိုင္
၃၆ဝ။ ေငြစာရင္းကိုင္က ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို ဘ႑ာေရးပုံစံမ်ား ျဖည့္သြင္းရာ၊ ေငြ 
စာရင္းတြက္ခ်က္ရာတို႔တြင္ အကူအညီေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၎သည္ ေက်းရြာအုပ္စု ဘ႑ာေရး ဆပ္ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စု ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေက်းရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ေငြစာရင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဥပမာ- ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
လုပ္သားမ်ားကို ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ ေရးသားျခင္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥမ်ားတြင္ 
အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ
(အပိုင္း ၅၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား)

၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္
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မာတိကာ

 နိဒါန္း   ၂ဝ၁
 ၁။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား အသံုးခ်ပံုနည္းစဥ္ ၂ဝ၁
 ၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား ၂ဝ၃ 
 (က) ေယဘုယ်လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး အမ်ားစုအတြက္ ၂ဝ၃ 
  သင့္ေလ်ာ္သည္)  
 (ခ) အေသးစိတ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား/ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ၂ဝ၅ 
  နည္းပညာလမ္းညႊန္  
 ၁။ အေဆာက္အအံုမ်ား ၂ဝ၅ 
 ၂။ ေက်းလက္ လမ္း၊ တံတား၊ ဆိပ္ခံတံတား ၂ဝ၆ 
 ၃။ ေက်းလက္ ေရေပးေဝေရး ၂ဝ၉ 
 ၄။ ေက်းလက္ လၽွပ္စစ္မီးေပးေရး ၂၁၁ 
 ၅။ အေသးစားဆည္ေျမာင္း ၂၁၂ 
 ၆။ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး ၂၁၂
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား

နိဒါန္း
၃၆၁။ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ 
ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ကို အသုံးျပဳသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ေစ 
ႏိုင္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား(ECoPs) ကို အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ECoPs တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ 
အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ  သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိမႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ေဒသ အေနအထားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစား ဒီဇိုင္းခ် ေရးဆြဲထားသည္။ ႐ိုးရွင္းသည္။ စီမံကိန္းအက်ိဳးကို အဓိက ခံစားရမည့္ ေဒသျပည္သူမ်ား 
တိုက္႐ိုက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

၁။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား အသုံးခ်ပုံ နည္းစဥ္ 
၃၆၂။ လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ နည္းပညာမွဴးမ်ား၊ ေက်းလက္/ဦးစီးမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အကူအညီ 
ျဖင့္ ေက်းရြာသူ/ ရြာသားမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ECoPs အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ လူထု စည္း႐ုံး 
ေရးမွဴးက ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရန္၊ သင္ 
ၾကားျပသရန္ အေလးေပးရမည္၊ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးႏွင့္ ေက်းလက္/ဦးစီးမွ အင္ဂ်င္နီယာသည္ နည္းပညာ 
ဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္ခံ က်င့္သုံးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဤသို႔ ECoPs အတိုင္း 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ႐ံုးခ်ဳပ္ ေက်းလက္/ဦးစီးမွ အင္ဂ်င္နီယာက အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။

၃၆၃။ ECoPs အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေက်းလက္/ဦးစီးမွ ျပဳစုတင္ျပေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖင့္ 
အကဲျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ အခန္းတစ္ခန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိရိယာကို 
အသုံးျပဳ၍ ကိစၥရပ္(မ်ား) ျပႆနာ(မ်ား)ကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ပါဝင္ေစရမည္။

၃၆၄။ ECoPs အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ စီမံကိန္း တစ္ႏွစ္ စက္ဝန္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။
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ဇယား ၅-၁ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ အဆင့္မ်ား

အဆင့္ ECoP ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ဒုတိယ ေက်းရြာ အစည္းအေဝး ေက်းရြာအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲကို အစီအစဥ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ TF က စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး 
ေလၽွာ႔ခ် ကာကြယ္ရန္ ကိရိယာအျဖစ္ အသုံးျပဳထားေသာ ECoP ၏ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မိတ္ဆက္ေပးရမည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ျပင္ဆင္ျခင္း TF သည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ တစ္ခု ECoP ၏ သက္ဆိုင္ရာ အခန္း(မ်ား) ျပဳစု 
လိုက္နာ၍ နည္းပညာဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲေစရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းမ်ားကို 
ပါဝင္ လုိက္နာေစျခင္းသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ၏ ဒီဇိုင္းကို ေကာင္းမြန္ေစသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

TF သည္ (လိုအပ္ပါက ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီး အင္ဂ်င္နီယာ၏ အကူအညီကို 
ရယူ၍) ေက်းရြာစီ/ေထာက္က ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားေသာ လုပ္သား/ ရြာသားႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္တာတို႔သည္ ECoP ကို အျပည့္အဝ လိုက္နာေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အကယ္၍ ေက်းရြာ လုပ္အားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက ေက်းရြာလူထုသည္ 
TF ၏ အကူအညီကို ရယူ၍ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ တည္ေဆာက္ေရးကို ကန္ထ႐ိုက္တာက ေဆာင္ရြက္ပါက ကန္ထ႐ိုက္ 
တာက ECoP ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္။ ကန္ထ႐ိုက္တြင္ လုိက္နာရမည့္ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္ကို ေဖာ္ျပရမည္။
လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္/ဦးစီးအင္ဂ်င္နီယာ၏ အကူ 
အညီကို လိုအပ္သလို ရယူ၍ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္က ECoP အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ရမည္။

လည္ပတ္ေရးႏွင့္ 
ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး

လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္/ဦးစီး အင္ဂ်င္နီယာတို႔သည္ 
ေက်းရြာ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအား လုပ္ငန္းၿပီးခ်ိန္ 
ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ECoP ကုိ လိုက္နာမႈ 
ျပဳႏိုင္ေစရန္ အကူအညီ ေပးရမည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနက လိုအပ္ေသာ အကူ 
အညီ ေပးရမည္။

၃၆၅။ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းက ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ထားေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲတိုင္းသည္ ECoP ကို လိုက္နာရမည္။ 
ပိုမို ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ငန္းတိုင္းကို သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၃၆၆။ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ ႐ုိးရွင္း လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ 
ဤ ECoP ကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ ေရးဆြဲထားသည္။ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ECoP အပိုဒ္တစ္ခုကို 
လက္ခံ က်င့္သုံးထားရမည္။ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ECoP အပိုဒ္တစ္ခုကို လက္ခံ က်င့္သုံးထား 
မႈကို စစ္ေဆးရမည္။
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၂။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား
(က) ေယဘုယ် လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးအမ်ားစုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ 
သည္။)

ကိစၥ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ၾကံ့ခုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပံု

(၁) ဆူညံသံ (က) ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ႀကိဳတင္ ညႇိႏိႈင္း၍ အဆူညံဆုံး လုပ္ငန္းကို အေႏွာင့္ 
အယွက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အနည္းဆုံးအခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္ရမည္။ 

(ခ) ကာရံျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ လမ္းလႊဲျခင္း အစရွိေသာ အသံဆူညံမႈ ထိန္းေပး 
ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း။ (ဆူညံေသာ အင္ဂ်င္ 
စက္သံ ျငိမ္ေစရန္ အသံတိုးေစေသာပစၥည္း အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အၾကီး ျမန္ေသာ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း)

(ဂ) ရြာတြင္းမွျဖတ္၍ ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(ဃ) လူေနအိမ္ေျခႏွင့္ စီမံကိန္းဇုန္အၾကား ျခား၍ ထားျခင္းျဖင့္ ဆူညံမႈကို 
တားဆီးျခင္း။ (ဥပမာ - ကြက္လပ္၊ သစ္ပင္တန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ)

(၂) တုိက္စားျခင္း (က) ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ 
(ခ) ကုန္းေစာင္း၊ ဆင္းေလွ်ာ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစျခင္း။
(ဂ) ျမက္စိုက္ေပးျခင္း၊ ဒဏ္ခံေသာေျမ ဖုံးလႊမ္း၍ သိပ္သည္းေအာင္လုပ္ျခင္း
(ဃ) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ျပီးလၽွင္ျပီးခ်င္း အေပၚယံေျမဆီလႊာ ျပန္ဖုံး 

အုပ္၍ ျမက္၊ အေပါက္ျမန္ေသာ အပင္၊ ခ်ံဳ စသည္တို႔ ျပန္စိုက္ေပးျခင္း။
(င) တည္ေဆာက္ၿပီးေသာအခါ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ 

ရြက္ရမည္။ ေစာက္လြန္းေသာ ေရဆင္းျဖစ္ပါက ထန္းေခါက္ဖ်ာ၊ ဂုန္နီစ 
တို႔ျဖင့္ ခင္းေပးႏိုင္သည္။

(၃) လတ္ဆတ္ သန္႔စင္ေသာ    
     ေလ

(က) ဖုန္မထေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္မွန္ ေရဖ်န္းေပးရမည္။ 
(ခ) လုပ္ငန္းခြင္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရာတြင္ သစ္ပင္သစ္ရြက္ သို႔မဟုတ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး အမိႈက္မ်ားကို မီးမ႐ိႈ႕ပါႏွင့္။
(ဂ) ေလတိုက္ေသာေန႔တြင္ လြင့္ျခင္း၊ အေကာင္ပေလာင္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ 

ျခင္း ကင္းေဝးေစရန္ သဲပုံ၊ ေက်ာက္ပုံမ်ားကို ဖုံးလႊမ္းထားပါ။

(၄) ေရ ရရွိေရးႏွင့္ 
     ေရအရည္အေသြး

(က) လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာ 
သန္႔ရွင္းေရးကို မထိခိုက္ေစရ။

(ခ) မိလႅာ၊ အမိႈက္၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကုိ ေရထဲသို႔ 
မခ်ရ။

(ဂ) သဘာဝ ေရစီးေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ လမ္းလႊဲျခင္း မျပဳရ။ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း 
ၾကမ္းျပင္ ေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း၊ အနည္ထိုင္ ေသာင္ထြန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ 
တတ္သည္။

(ဃ) ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းကို ေရထဲတြင္ လုပ္ရပါက တတ္ႏိုင္သမၽွ ခြဲျခားထားရ 
မည္။ ေရထဲသို႔ စီးဝင္သည့္ ေျမာင္းႏွင့္လည္း ခြဲျခားရမည္။
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(၅) အမိႈက္ႏွင့္ အဆိပ္ 
အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ 
ပစၥည္းမ်ား

(က) ေဆာက္လုပ္ေရး အမိႈက္သ႐ုိက္မ်ားကို စနစ္တက်  ျပဳလုပ္ ထိန္းသိမ္း 
ထားေသာေနရာတြင္သာ ပစ္ရမည္။ 

(ခ) အမိႈက္ပုံ (ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ တူးထားေသာ ေျမ အပါအဝင္) သည္ 
ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ေရကန္၊ ေရနက္ကြင္းတို႔ႏွင့္ မီတာ ၃ဝဝ (ေပ ၁ဝဝဝ) 
ကြာေဝးရမည္။

(ဂ) ဆီျဖည့္ျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 
တို႔ကို လူေနအိမ္ေျခႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (ေရေျမာင္းမွ 
မီတာ ၅ဝ (၁၆၅ ေပ) ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ေရကန္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမွ မီတာ 
၁ဝဝ (ေပ ၃၃ဝ) ေဝးကြာေစရမည္။

(ဃ) စက္သုံးဆီႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ 
အလုပ္သမားမ်ားကို လက္အိတ္၊ ဖိနပ္၊ ခါးစည္းအဝတ္၊ မ်က္မွန္ႏွင့္ 
အျခား ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳတတ္ေအာင္ သင္ၾကား ေလ့ 
က်င့္ေပးရမည္။

(င) အေသးစား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆီေပအဝတ္၊ ဆီ 
စစ္၊ ဆီအေဟာင္းမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရမည္။

(၆) အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
     က်န္းမာေရး

(က) အလုပ္သမားမ်ားကို လက္အိတ္၊ ဖိနပ္၊ ခါးစည္းအဝတ္၊ မ်က္မွန္ အစရွိ 
ေသာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရမည္။ 

(ခ) လုပ္ငန္းခြင္ သန္႔ရွင္းေရး ေန႔စဥ္ လုပ္ရမည္။
(ဂ) ငရဲမီးႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် လုံေအာင္ ပိတ္ဆို႔ 

၍ စြန္႔ပစ္ရမည္။
(ဃ) ရြာျပင္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အိမ္သာကို လုံေလာက္စြာထား 

ေပးရမည္။
(င) ေဆာက္လုပ္ေရး ဧရိယာႏွင့္ ပစၥည္း သိုေလွာင္ေသာေနရာကုိ ၾကိဳးသား 

ျပီး သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ ကေလးမ်ား လုပ္ငန္း 
ခြင္ ဧရိယာတြင္ ေဆာ့မေနေစရ။

(စ) ေျမယူရန္ တူးထားေသာ တြင္းမ်ားကို ေရမဝပ္ေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ျပီးခ်ိန္တြင္ ျပန္ဖို႔ရမည္။

(ဆ) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ ေဆးဝါး အစုံအလင္ ပါရွိေသာ 
ေဆးေသတၱာ ထားရွိရမည္။

(၇) အျခား (က) လိုအပ္ေသာ ေနရာမွအပ သစ္ပင္ ခုတ္လွဲျခင္း၊ ပ်က္စီးေစျခင္း မရွိေစရ။ 
(ခ) အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေတာတိရစ ၦာန္မ်ား၊ အပင္မ်ား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 

ခူးယူျခင္း မျပဳရ။
(ဂ) သုံးစြဲရန္ အတည္ျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွအပ သုံးစြဲျခင္း မျပဳရ။ (ခဲ 

ပါဝင္ေသာ သုတ္ေဆး၊ ေက်ာက္ဂြမ္း စသည္)
(ဃ) ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
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(ခ) အေသးစိတ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား/ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 
နည္းပညာ လမ္းၫႊန္

၁။ အေဆာက္အအံုမ်ား

လုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ

အေထြေထြ (က)  အေဆာက္အအံု ပတ္လည္တြင္ ေရမဝပ္ေစရန္ လုံေလာက္ေသာ ေရ 
ေျမာင္း ပါရွိရမည္။ ေရဝပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊားမ်ား ကိန္းေအာင္းႏိုင္ၿပီး ငွက္ဖ်ား 
စသည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အေန 
အထား ျဖစ္ေစသည္။

(ခ)    ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ ပါရွိရမည္။ ဥပမာ- အိမ္သာ၊ လက္ေဆးကန္။
(ဂ)  ေက်ာက္ဂြမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အမိုးျပားမ်ား အသံုးမျပဳရ။ လုပ္ငန္း 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ။
(ဃ) ေႂကြျပားကပ္ထားေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းရ လြယ္ကူၿပီး က်န္း 

မာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည္။

ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်းရြာ ခန္းမ 
(ကေလး ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ေဂဟာ၊ ဆက္သြယ္ေရး စခန္း၊ 
က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္း၊ ေစ်း 
စသည္)

(က)  စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊  က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားတြင္ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ 
အလင္းေရာင္အတြက္ အျခား လၽွပ္စစ္မီးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမွေလၽွာ့ခ်ရန္ 
ၾကီးမားေသာ ျပတင္းေပါက္မ်ားျဖင့္ သဘာဝ အလင္းေရာင္္ႏွင့္ ေလဝင္ 
ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (ပုံ ၁၂)

 (ခ)  ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ခန္း၊ ေစာင့္ရန္ေနရာ၊ 
လူနာခန္းတို႔သည္ အက်ယ္အဝန္း လံုေလာက္စြာ ရွိရမည္။ ေလဝင္ 
ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရမည္။

(ဂ)  ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေဆး႐ံုထြက္ အမိႈက္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္ 
စနစ္ ပါရွိရမည္။

(ဃ)  ေက်းလက္ေစ်းမ်ား - သန္႔ရွင္းရန္၊ ျပဳျပင္ရန္ လြယ္ကူေသာ ေႂကြျပား 
ကပ္/ အေခ်ာကုိင္ ၾကမ္းခင္းမ်ားအား အသံုးျပဳရမည္။ ေရဆင္းေကာင္း 
ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

(င)  ေက်းလက္ေစ်းမ်ား - အခ်ိန္မွန္ သိမ္းႏိုင္မည့္ အမိႈက္ကန္ ထားရွိရမည္။
(စ)  ေက်းလက္ေစ်းမ်ား - ဆုိင္ခန္း/ဆိုင္ခုံမ်ားကို ကုန္စိမ္းတန္းႏွင့္ ကုန္ 

ေျခာက္တန္း  ခြဲျခားေနရာခ်ထားရမည္။
(ဆ)  ေက်းလက္ေစ်းမ်ား - ဆိုင္ခန္းမ်ား မိုးရာသီတြင္ ေရမဝင္ေစရန္ အမိုး 

အကာ လံုျခံဳစြာ ထားရွိရမည္။
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၂။ ေက်းလက္ လမ္း၊ တံတား၊ ဆိပ္ခံတံတား

လုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ

(၁) ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း 
မ်ား၊ ေက်းရြာႏွင့္ ျမိဳ႕ဆက္ 
လမ္းမ်ား

အေထြေထြ
(က) ေဆာက္လုပ္ေရးအမိႈက္မ်ား (ေျမႀကီးပုံမ်ား အပါအဝင္) စြန္႔ပစ္ေသာ 

ေနရာသည္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ကန္မ်ားမွ အနည္းဆံုး ေပ ၁ဝဝဝ(မီတာ ၃ဝဝ) 
ကြာေဝးရမည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ကာလအတြင္း ထြက္ရွိခဲ့ 
ေသာ အမိႈက္၊ သတၱဳႏွင့္ ပိုလၽွံေသာပစၥည္း (ေလာင္စာဆီ၊ စက္သုံးဆီ၊ 
အမဲဆီ) မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္သာ စြန္႔ပစ္ရမည္။ ေျမ 
ေအာက္ေရႏွင့္ ေျမႀကီးတို႔အား ညစ္ညမ္းေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳ 
ျပီးေသာ စက္သံုးဆီမ်ားကို ေျမႀကီးေပၚႏွင့္ ေရထဲသို႔ တိုက္႐ုိက္ မစြန္႔ပစ္ 
ရ။ 

(ခ) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ျပီးလၽွင္ျပီးခ်င္း မိုးရာသီမတိုင္မီ ေရတိုက္စား 
ျခင္း ကာကြယ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးသင့္သည္။ သစ္ပင္မ်ား 
ေကာင္းစြာ မေပါက္မခ်င္း (မရွင္သန္မခ်င္း) ထပ္ခါထပ္ခါ စိုက္ရမည္။

(ဂ) သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးမၿပီးခင္ ကာလအတြင္း လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ 
ႏုန္းပို႔ခ်မႈ ထိန္းသိမ္းရန္ ေရေၾကာင္းလႊဲျခင္း၊ သဲဖမ္းကန္ တူးေဖာ္ျခင္းတို႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

(ဃ) ဖုန္ထူေသာလမ္းမ်ား၊ ျဖတ္ေျမမ်ား၊ ဖို႔ေျမမ်ား၊ ေျမပံု စေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္ ေလတိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္မထေစရန္ လိုအပ္သလို ေရဖ်န္းေပးရ 
မည္။

(င) တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ျဖစ္လာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာ 
သစ္ေတာမ်ားအတြင္း လမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(စ) လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ မတည္ၿငိမ္ေသာ ေအာက္ခံေျမ၊ ေလွ်ာေစာက္ 
ေျမႏွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးႏွင့္နီးေသာ ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အျခား 
လမ္းအူေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ အသံုး 
ခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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ေလၽွာေစာက္မ်ားတြင္ ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ တိုက္စားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္
(က) တိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေလွ်ာေစာက္မ်ားတြင္ ေဒသေပါက္ပင္၊ အၾကီး 

ျမန္ေသာ ျမက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ ျမက္ပင္မ်ားသည္ မိုးရြာျခင္းႏွင့္ 
ေရစီးေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ ေလွ်ာေစာက္တိုက္စားမႈမွ ကာကြယ္ေပးပါ 
သည္။ ေအာက္ခံေျမႀကီးအား သိပ္သည္းမႈ ရေစေသာ၊ ၾကီးထြားမႈျမန္ဆန္ 
ေသာ၊ အျမစ္ရွည္ေသာ၊ ေအာက္ခံေျမအား သိပ္သည္းေစေသာ အပင္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအား အသံုးျပဳရပါမည္။ (ပုံ - ၁)

(ခ) မိုးမ်ားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေလၽွာေစာက္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖတ္ေျမာင္း 
ေဖာက္လုပ္ေပးရမည္။ ဤေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိုးေရကို 
ေလၽွာေစာက္ မတ္ေသာေနရာမွ ေဝးရာသို႔ စီးဆင္းေစမည္ ျဖစ္သျဖင့္ 
ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

(ဂ) မတ္ေစာက္ေသာ ေလၽွာေစာက္မ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ ပိုမိုရရွိေစရန္ 
ေလွကားထစ္ပံု ေျမကာနံရံ တည္ေဆာက္ေပးရမည္။

(ဃ) ဆင္ေျခေလၽွာမ်ား၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေျမကာနံရံ တည္ေဆာက္ေပးရ 
မည္။ နံရံတြင္ ေရထြက္ေပါက္ငယ္မ်ား ထားရွိေပးျခင္းျဖင့္ နံရံေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မည့္ ဖိအားကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္မည္။ (ပုံ ၃)

(င) ေလၽွာေစာက္ကို တည္ျငိမ္မႈ ပိုမိုရရွိေစရန္ ေက်ာက္တံုး အေျခာက္စီေပး 
ထားႏိုင္သည္။ (ပုံ ၄)

(စ) လမ္းမ်က္ႏွာျပင္မွ ေရမ်ား လုိရာသို႔ စနစ္တက်စီးဆင္းေစရန္ လံုေလာက္ 
ေသာ အရြယ္အစားရွိသည့္ ေရေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ေပးရမည္။
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(၂)  တံတားငယ္မ်ား 
(၅ မီတာႏွင့္အထက္) ႏွင့္ 
ဆိပ္ခံတံတားမ်ား

တိုက္စားမႈ ကာကြယ္ျခင္း
(က) တိုက္စားျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ သံဆန္ခါ အသုံးျပဳေသာ ေက်ာက္စီ ေျမကာ 

နံရံတည္ေဆာက္ျခင္းနည္းကို အဓိကထား အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ (ပုံ ၅) 
(၁) သံဆန္ခါ အသုံးျပဳေသာ ေက်ာက္စီ ေျမကာနံရံ၏ အေစာင္းကို 

အလ်ား (၂)၊ အျမင့္ (၁) အခ်ိဳး ထားရွိရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန 
အေပၚ မူတည္၍ ပို၍လည္း ျမင့္ႏိုင္သည္။

(၂) သံဆန္ခါအတြင္း အသင့္အတင့္ မာေက်ာသည့္ ေက်ာက္ကို ေစ့ေန 
ေအာင္ စီေပးထားရမည္။

(၃) သံဆန္ခါ စူထြက္မလာေစရန္ နန္းႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေနွာင္ထားရမည္။ 
နန္းႀကိဳးကို သံဆန္ခါအျမင့္၏ သုံးပံုတစ္ပံုတြင္ ထားရွိ တုပ္ေနွာင္ 
ရမည္။ 

(၄) သံဆန္ခါအား ေရတိုက္စားႏိုင္သည့္ အနက္ေအာက္တြင္ ခိုင္မာစြာ 
တြဲေနွာင္ ထားရွိရမည္။ 

(၅) ေလၽွာေစာက္တြင္ ေက်ာက္ မစီႏိုင္ပါက ေျမဆီလႊာ ျပန္လည္ ဖံုး 
လႊမ္းေပးကာ သစ္ပင္၊ ျမက္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေစပါမည္။

(ခ) တိုက္စားမႈ ျဖစ္နိုင္ေျခ နည္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေက်ာက္တုံး 
အေျခာက္စီ ေျမကာနံရံ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေရစီးသန္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
သံဆန္ခါသံုး ေျမကာနံရံအား အေခ်ာကိုင္ေပးျခင္းက ပို၍ အဆင္ေျပသည္။ 

ေရအရည္အေသြးႏွင့္ သတၱဝါမ်ား
(က) ရာသီအလိုက္ ေရတက္က် ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကို ေရေနႏွင့္ ေရ 

စပ္ေန သတၱဝါမ်ား၏ ရွင္သန္မႈကုိ ထိခိုက္ေလာက္ေစေအာင္ ေျပာင္းလဲမႈ 
မျဖစ္ေစရ။

(ခ)  ေရစီးတြင္ နုန္းပို႔ခ်မႈ နည္းပါးေစရန္ ေရလမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးျခင္း၊ တမံတုတ္ 
၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

(ဂ)  ေရစီး၊ ေရထဲသို႔ စီးဝင္ႏိုင္ေသာ ေရဆင္းမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္သာ ကြန္ကရစ္ ေဖ်ာ္စပ္ရမည္။

(၃) ေျမာင္းကူး ခုံးေက်ာ္မ်ား (က) ကြန္ကရစ္ အသားေသသည့္ရက္ ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ ေရေျမာင္း ခုံးေက်ာ္ 
အတြင္း တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ပံုစံျပားမ်ားကို ျဖဳတ္ေပးရမည္။ ပံုစံျပားမ်ား မျဖဳတ္ 
ပါက တျဖည္းျဖည္း ကြာက်လာၿပီး ေရစီးကို ပိတ္ဆို႔ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
(ပုံ ၁၃)

(ခ) ေရတိုက္စားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေရထြက္ေပါက္တြင္ ေက်ာက္ၾကီးစီေပး 
ထားရမည္။ (ပုံ ၈)

(ဂ) အဝင္ဝတြင္ သဲ၊ ေက်ာက္မ်ား ပိတ္ဆို႔မေနေစရ၊ ေရေကာင္းစြာ ျဖတ္သန္း 
စီးဆင္းေစရမည္။ (ပုံ ၈)

(ဃ) ေရဆန္ဘက္တြင္ သဲဖမ္းကန္တစ္ခု တူးေပးရမည္။ အခ်ိန္မွန္ သဲရွင္းေပးရ 
မည္။

(င)  လမ္းေပၚမွ ေရသည္ ေရေျမာင္းထဲသို႔ လြတ္လပ္စြာ စီးဝင္ေစရမည္။ (ပုံ ၈ 
ႏွင့္ ၁၄)
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၃။ ေက်းလက္ ေရေပးေဝေရး

လုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ

တြင္း (နက္/တိမ္) (က)  ေရတြင္းပတ္လည္တြင္ ေရဆင္းေကာင္းေစရန္ ၾကမ္းခင္း ခင္းေပးထား 
ရမည္။ စက္သီးတပ္ဆင္ရန္ တန္းတြင္ ၾကိဳးႏွင့္ပုံး တပ္ဆင္ေပးထားရမည္။ 
(ပုံ ၁၆)

(ခ)  ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တြင္းနံရံတြင္ 
သံေျခ နင္းကြင္းမ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ (ပုံ ၁၆)

(ဂ)  စိမ့္တြင္းသည္ မ်က္ႏွာဝက်ယ္သျဖင့္ သစ္ရြက္၊ အမိႈက္တို႔ မက်ေစရန္ 
အဖံုး၊ အမိုး၊ သံဆန္ခါတို႔ျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားရပါမည္။ (ပုံ ၁၆)

(ဃ)  ေရတြင္းကို မိလႅာေရစုပ္ကန္၏ ေရညာတြင္ ေဝးႏိုင္သမၽွ ေဝးေအာင္ ရွိေန 
ေစရမည္။ အနည္းဆံုး ေပ ၅ဝ ကြာေဝးရမည္။ နီးကပ္ေနပါက ေရအရည္ 
အေသြးကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည္။ (ပုံ ၆)

(င)  ေရတြင္းအသစ္မွ ေရကို စတင္ မသံုးစြဲမီ အနည္းဆံုး total coliform, pH, 
Arsenic, Nitrate, colour, turbidity, and temperature တို႔ကို စမ္းသပ္ 
ရမည္။

စိမ့္စမ္းေရ (က) စိမ့္စမ္း ေရစုကန္တိုင္းတြင္ ဆန္ခါႏွင့္ သဲစစ္ကန္တို႔ ပါရွိရမည္။ ေရအဝင္ 
ႏွင့္ အထြက္ၾကားတြင္ သဲအနည္ထိုင္ရန္ နံရံတစ္ခု ကာေပးထားရမည္။ 
ေရမ်ား ေက်ာ္၍ က်ေစရန္ သဲကာနံရံကို ကန္နံရံထက္ ႏွိမ့္ေပးထားရမည္။ 
သဲကို အခ်ိန္မွန္ ဆယ္ေပးရန္ လိုသည္။

(ခ) ေရယူကန္တြင္ ပီဗြီစီ ဆန္ခါပိုက္ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုက္အဝတြင္ 
ဆန္ခါ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳျခင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

(ဂ) ေရထြက္အတြင္းသို႔ လူသူမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ မညစ္ညမ္းေစရန္ 
ျခံစည္း႐ုိး ခတ္ထားရမည္။ သစ္ရြက္ေၾကြမ်ား မက်ေစရန္ အဖံုး၊ အမိုးတို႔ 
တပ္ဆင္ေပးထားရမည္။
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မိုးေရခံျခင္း (က) မိုးေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ေရတံေလၽွာက္ကို ပိုက္ျဖင့္ သြယ္တန္း တပ္ဆင္ထား 
ရမည္။

(ခ) ေရျဖန္႔ပိုက္ျဖင့္ သြယ္တန္းလိုပါက ေရေလွာင္ကန္ ၾကမ္းျပင္မွ ၄ လက္မ 
အကြာတြင္ တပ္ဆင္ရမည္။

(ဂ) အပူလြန္ျခင္း၊ ေရညႇိမ်ား ေပါက္ေရာက္ျခင္း၊ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ အမိႈက္သ႐ုိက္ 
မ်ား မဝင္ေရာက္ေစရန္ အမို္းကို ခိုင္ျမဲစြာ တပ္ဆင္ထားရမည္။

(ဃ) ေရအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေရကန္အတြင္း ေလဝင္ 
ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဆန္ခါပါေသာ ေလပိုက္တစ္ခု တပ္ဆင္ေပးရ 
မည္။

(င) ငွက္ႏွင့္ တိရစာၦန္ေခ်းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသျဖင့္ ေရ 
တံေလွ်ာက္ကို အခ်ိန္မွန္ သန္႔ရွင္းေပးရမည္။

(စ) မိုးမ်ားစြာ ရြာေသာအခါ ေရလၽွံက်ေစရန္ ေရေလွာင္ကန္တြင္ ေရလွ်ံပိုက္ 
တပ္ဆင္ေပးထားရမည္။ ေရလၽွံပိုက္မွ ေရေနာက္ ျပန္စီးဝင္ျခင္း၊ အညစ္ 
အေၾကးႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း မရွိေစရန္ သတိထားရမည္။ 
တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေရလၽွံက်ေစျခင္းျဖင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ အမိႈက္မ်ား 
ေမ်ာပါသြားေစျပီး ေရကို သန္႔ရွင္းေစမည္။

သဘာဝေရထြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေျမေပၚေရမွ ပုိက္လုိင္း သြယ္ 
တန္းျခင္း

ေရထြက္ညစ္ညမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း
(က) အမိႈက္မ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ အမိုးမိုးထားရမည္။
(ခ) ေရထြက္ အတြင္းသို႔ လူသူမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ မညစ္ညမ္းေစရန္ 

ျခံစည္း႐ုိး ခတ္ထားရမည္။
(ဂ) စိမ့္စမ္း ေရစုကန္တိုင္းတြင္ သဲ/ေက်ာက္စရစ္စစ္ကန္တို႔ ပါရွိရမည္။ 

အခ်ိန္မွန္ ဆယ္ေပးရန္ လိုသည္။

ပိုက္သြယ္တန္းျခင္း (ပံု ၁၇)
(က) ပီဗြီစီေရပိုက္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ ေျမၾကီးေအာက္ လက္မ ၂ဝ အနက္ 

တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားရမည္။ ပီဗြီစီေရပိုက္သည္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္တိုက္႐ုိက္
ထိပါက ႂကြပ္ဆတ္လြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏိုင္သည္။

(ခ) ပိုက္လိုင္းကို ေျဖာင့္တန္းစြာႏွင့္ ပံုေသ အေစာင္းအတိုင္း သြယ္တန္းသင့္ 
သည္။

(ဂ) ေျမၾကီးတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံ၍ မရေသာအခါ သံပိုက္ကို ေထာက္တိုင္မ်ား၊ ကလစ္ 
မ်ားျဖင့္ ခိုင္ျမဲစြာ တပ္ဆင္ သြယ္တန္းရမည္။

(ဃ) ေရစုကန္မွ ေရထြက္ပိုက္မ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္ တိုက္႐ုိက္ ထိေတြ႕နိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ သံပိုက္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသင့္သည္။
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၄။ ေက်းလက္ လၽွပ္စစ္မီးေပးေရး

လုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ

(၁) ဆိုလာျပားႏွင့္ 
     အားသြင္း႐ံု

(က) ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူေသာ မီး/ေရ စက္႐ံုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရမည္။
 အားသြင္း႐ံု စက္သံုးဆီမ်ား ယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္မွန္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ 

လိုအပ္သည္။

(၂) အေသးစား ေရအား 
လၽွပ္စစ္ (30 kW ေအာက္)

(ခ) မီးစက္ အိတ္ေဇာပိုက္ကို နံရံ ရွိရာဘက္တြင္ ထား၍ တပ္ဆင္ရမည္။ မီးခိုး 
ေငြ႕မ်ားသည္ စက္ေမာင္းသူ၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။

(၃) ဆိုလာလမ္းမီးတုိင္ (ဂ) မီးၾကိဳးမ်ားကို စနစ္က်ေသာ တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္ လြယ္ကူၿပီး 
အႏၲရာယ္ ကင္းသည္။ (ပုံ ၁ဝ)

(၄) ဒီဇယ္မီးစက္ 
     (20kVA ေအာက္)

(ဃ) လမ္းမီးမ်ား ေရွာ့မျဖစ္ေစရန္ ဝိုင္ယာၾကိဳးကို မိုးေရ တိုက္႐ုိက္မထိေစရ။
(င) လမ္းမီးတိုင္ဖိနပ္ခံုအား အနည္းဆံုး၂’- ၉” x ၂’- ၉” x ၃’- ၃” ထားရွိရမည္။ 

(ပုံ ၁ဝ)

(၅) ဇီဝဓာတ္ေငြ႕သံုး 
     အားသြင္းစက္

(က) ပိုက္မ်ား ေပါက္ျပဲ၊ ယိုစိမ့္မႈ မရွိေစရန္ လံုေလာက္ေသာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ
 လိုအပ္သည္။
(ခ) ဂတ္စ္အိုး (ကန္) အနီးတြင္ မီးမျခစ္ရ။ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းရမည္။
(ဂ) အညစ္အေၾကးမ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ တစ္ကိုယ္ေရ အကာအကြယ္ 

ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္လုပ္ျပီးတိုင္း လက္ေဆး၊ အစားစား 
ခါနီးတိုင္း လက္ေဆး၊ မ်က္စိ သို႔မဟုတ္ ခြၽဲထုတ္ေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း 
မ်ား ထိေတြ႕ခါနီးတိုင္း လက္ေဆးရမည္။

(ဃ) ဂတ္စ္အိုး (ကန္) ကို သန္႔ရွင္းစြာ ထားျခင္းျဖင့္ အနံ႔ဆိုးမ်ား ကင္းေဝးျပီး  
ျခင္၊ ယင္ ေပါက္ဖြားမႈကို ကာကြယ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

(၆) စပါးခြံ ဓာတ္ေငြ႕သံုး 
     မီးစက္ (၁၅ kVA ေအာက္)

(က) စပါးခြံ ဓာတ္ေငြ႕ေလွာင္ကန္ကို ဘြိဳင္လာအိုးအနီးတြင္ ထားရွိရမည္။ 
အေဝးတြင္ ထားရွိျခင္း၊ အျမင့္တြင္ ထားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာ ႐ႈပ္ 
ေထြးမႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးျမင့္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

(ခ) ဖြဲျပာကို ေျမျမႇဳပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျမၾသဇာအျဖစ္ အသံုးျပဳပစ္ရန္ လိုအပ္ 
သည္။

(ဂ) ဖြဲျပာေလွာင္ကန္သည္ ေရစပ္မွ ေပ ၅ဝ အကြာႏွင့္ ေရထြက္မွ ေပ ၁ဝဝ 
ကြာေဝးရမည္။ သတ္မွတ္ အကြာအေဝး မရရွိခဲ့လၽွင္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ျပင္ဆင္ထားရမည္။

(ဃ) ေလွာင္ကန္ကို ျပန္႔ျပဴးေသာေနရာတြင္ ထားရွိျပီး ေရစီး ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေျမနိမ့္၊ ေရစီးမေကာင္း၊ ေရဝပ္ေသာ ေနရာမ်ား 
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(င) အမႈိက္ပံု၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွ မိုးေရမ်ားကို ေဝးရာသို႔ စီးဆင္းသြားေစရမည္။
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၅။ အေသးစားဆည္ေျမာင္း

လုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ

အမ်ားသံုးအိမ္သာ (က) ေလွ်ာေစာက္ကို တိုက္စားသြားျခင္း မရွိေစရန္ ေက်ာက္တံုး အေျခာက္စီ 
ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမကာနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ (ပုံ ၄)

(ခ) စပါးခင္းနံေဘးျဖစ္ပါက ဖိအားနည္းသျဖင့္ ဝါးကို အသံုးျပဳနိုင္သည္။ (ပုံ၈)
(ဂ) ေရသြင္းေျမာင္းအဝင္ ေရညာတြင္၂ဝမီလီမီတာအခ်င္းရွိ ေရဘားမ်ားကို 

၄ လက္မျခားျပီး ဆန္ခါကို ၄၅ ဒီဂရီမွ ၈ဝ ဒီဂရီမွီ၍ ေထာင္ကာ ကာထားရ 
မည္။

၆။ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး

လုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ

အမ်ားသံုး အိမ္သာ (က) အိမ္သာအားလံုးတြင္ မိလႅာကန္ ပါရွိရမည္။ (ပုံ၇)
(ခ) မိလႅာကန္ႏွင့္ အိမ္သာခြက္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ပိုက္သည္ ပီဗီြစီပိုက္ 

ျဖစ္ပါက ေျမျမႇဳပ္ျခင္း၊ ေျမဖံုးျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ မံျခင္းတို႔ျဖင့္ ေနေရာင္ဒဏ္မွ 
ကာကြယ္ထားရမည္။

(ဂ) မိလႅာကန္ အေငြ႕ပိုက္ကို သံပိုက္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ပီဗီြစီပိုက္သည္ 
ေနေရာင္ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ထိေတြ႕ပါက တာရွည္မခံ။

(ဃ) မိလႅာကန္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား စုေဆာင္းမိေနျခင္း မရွိေစရန္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ 
တပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူဆင္းေပါက္ တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ (ပုံ ၇)

(င) အိမ္သာႏွင့္ ေရတြင္း ေပ ၇ဝ ကြာေဝးရမည္။ (ပ ုံ၆)
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(၂)   အေသးစားေရဆိုးသန္႔စင ္
စနစ္

(က) မိလႅာကန္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား စုေဆာင္းမိေနျခင္းမရွိေစရန္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ 
တပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူဆင္းေပါက္ တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ (ပုံ၇)

(ခ) မိလႅာကန္တြင္ အကန္႔ႏွစ္ကန္႔ ပါရွိရမည္။ ပထမအကန္႔တြင္ အႏွစ္မ်ား 
အနည္ထိုင္ေစရန္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယအကန္႔တြင္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ား 
ျဖင့္ ေရဆုိးကို သန္႔စင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔သန္႔စင္မႈ မျပဳရေသးေသာ 
ေရဆိုးမ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရကို ညစ္ညမ္းေစသည္။ (ပုံ၇)

(ဂ) မိလႅာကန္မွ ထြက္ေသာေရကို ေရေျမာင္းအတြင္းသို႔ မစြန္႔ပစ္ရ။ (၁) ေျမ 
ၾကီးအတြင္းသို႔ျဖစ္ေစ၊ (၂) စိုက္ခင္းသို႔ျဖစ္ေစ၊ (၃) စုပ္ကန္သို႔ျဖစ္ေစ စြန္႔ 
ပစ္ႏိုင္သည္။

(ဃ) မိလႅာကန္အား အခ်ိန္မွန္ စစ္ေဆး၍ အႏွစ္မ်ားကို ေရဆိုးကားျဖင့္ 
စုပ္ထုတ္ရမည္။ (ပုံ၇)

အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း (ေစ်းအမႈိက္)
(က) အမိႈက္ကန္ကို ေျမမာ၍ ေရထုအတြင္းသို႔ အညစ္အေၾကးမ်ား စီးမဝင္ႏိုင္ 

ေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိရမည္။
(ခ) အမိႈက္ကန္ကို ဖံုးအုပ္၊ အမုိးမိုး၍ ေျမာင္းေရမ်ားကို ညစ္ညမ္းျခင္း မရွိေစ 

ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ ပံုမွန္သိမ္းဆည္းရမည္။
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ
(အပိုင္း ၆၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ)

၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္
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မာတိကာ

 ၁။ နိဒါန္း ၂၁၉
 ၂။ ဖြဲ႕စည္းပံု  ၂၁၉
 ၂-၁။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ၂၁၉
 ၂-၂။ အေျခခံ ေငြစာရင္း ထိန္းသိမ္းျခင္းစနစ္/စာရင္းကိုင္စနစ္ ၂၂ဝ 
 ၃။ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း ၂၂၁ 
 ၃-၁။ လအလိုက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း ၂၂၃ 
 ၃-၂။ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း ၂၂၃ 
 ၄။ လူထုသို႔ တိုက္ရုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြ လက္ခံျခင္း ၂၂၃ 
 ၅။ အသံုးစရိတ္ ေပးေငြမ်ား/အသံုးစရိတ္ ထုတ္ေပးျခင္း ၂၂၄ 
 ၅-၁။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားထံသို႔ ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးမိန္႔ျဖင့္  ၂၂၄ 
  ေပးေခ်ျခင္း/ ထုတ္ေပးျခင္း  
 ၅-၂။ လူထုလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းအတြက္ ေပးေခ်ျခင္း ၂၂၅ 
 ၅-၃။ ေငြသားျဖင့္ ေပးေငြမ်ား ၂၂၅ 
 ၅-၃-၁။ ေငြသားထုတ္ယူျခင္း ၂၂၅ 
 ၅-၄။ အေသးသံုး ေငြစာရင္း ၂၂၆ 
၅-၄-၁။ အေသးသံုးေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္း ၂၂၇ 
 ၆။ ေငြစာရင္းမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းနွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ၂၂၇ 
 ၆-၁။ လစဥ္ လကုန္ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၂၂၇ 
 ၆-၂။ ရပ္ရြာလူထုမွ ထည့္ဝင္မႈအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၂၂၇ 
 ၇။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ သံသရာ/စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ၿပီးစီးျခင္း ၂၂၈
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ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၁။ နိဒါန္း
၃၆၇။ ဤအခန္းသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
၃ဝ၃။ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (NCDDP) ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း  
အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီနွင့္ ေက်းရြာဘ႑ာေရးစာေရးမ်ား (စာရင္းကိုင္မ်ား) ၏  
စာရင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာနွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲြဲမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ 
ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းလက္စြဲပါ ပံုစံမ်ား၊ စီမံကိန္းလက္စြဲပါ သက္ဆိုင္ရာအခန္း (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔ 
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ပံုစံမ်ားကို ဖတ္ရႈရပါမည္။

၃၆၈။  ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လႊဲေျပာင္းေပးထားေသာ 
လူထုသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေထာက္ပံ့ေငြအား ေက်းရြာလူထု အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္  
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအားလုံးသည္ အဆိုပါရန္ပံုေငြမ်ားကို 
လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိသည့္အျပင္ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရည္္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ အသုံးျပဳရမည္။ ဤစီမံကိန္းလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ား၊ ပံုမွန္ေငြစာရင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ျပန္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

၃၆၉။ အျခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မရွိပါက ဤလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပံုစံအားလံုးသည္ စီမံကိန္းလက္စြဲအပိုင္း (၃) တြင္ ပါဝင္သည္။

၂။ ဖြဲ႔စည္းပံု
၂-၁။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၃၇ဝ။ အခန္း (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီသည္ 
စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ ေငြေၾကး၊ ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း အစရွိသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
အားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီတြင္ 
ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အေျခခံေငြစာရင္းေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္)ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး စသည္ျဖင့္ ေကာ္မတီဝင္ႏွစ္ဦးမွ 
သံုးဦး ပါဝင္ရမည္။ အဖြဲ႕တြင္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ပါဝင္ရမည္။ ေကာ္မတီခြဲဥကၠ႒ႏွင့္ အေျခခံ စာရင္း 
ေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္) တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ရမည္။ ေက်းရြာတိုင္း၌ ဘ႑ာေရးစာေရးတစ္ဦး 
ရွိရမည္။ အဆိုပါစာေရးသည္ ၎ရြာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေသာစာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး 
ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃၇၁။ ေက်းရြာဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ၎ေက်းရြာ၏ ေငြေၾကး၊ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းျပီး ေက်းရြာဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီကို ကူညီႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ 
တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္အတူပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေငြ 
စာရင္းကိုင္ စာေရးတစ္ဦးကို ခန္႔ထားရမည္။ အဆိုပါစာေရးသည္ ဝယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး မျဖစ္ရပါ။ 
အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ရမည့္အျပင္ ဂဏန္းသခ်ၤာ တြက္ခ်က္တတ္ရမည္။ ၎သည္ ေက်းရြာ 
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ေငြကိုင္လည္း လုပ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ေငြမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဘဏ္စာရင္း 
တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမွ ယံုၾကည္ရသူတစ္ဦးဦးမွ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။

၃၇၂။ ေက်းရြာအုပ္စု ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္။
 (က) ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားနွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 (ခ) ေက်းရြာအုပ္စု ရန္ပံုေငြကို လံုျခံဳစြာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္္ ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
 (ဂ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲရာတြင္ ၾကိဳတင္ 

ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊
 (ဃ) ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြထုတ္ခြင့္အာဏာ ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
 (င) ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပဳစုျခင္း၊
 (စ) စီမံကိန္းလက္စြဲစာအုပ္တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားအားလံုးကို ျပသထားျခင္း၊
 (ဆ) စာရင္း စစ္ေဆးခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဌာနတြင္း စစ္ေဆးခံႏိုင္ရန္ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိျခင္း။

၂-၂။ အေျခခံ ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းျခင္းစနစ္္/စာရင္းကိုင္စနစ္္ 
၃၇၃။ အေျခခံ ေငြစာရင္း ထိန္းသိမ္းျခင္းစနစ္္/စာရင္းကိုင္စနစ္တြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုး 
ကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ စာအုပ္အစုတစ္စုနွင့္ အေထာက္အထားမ်ားအားလံုးကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဖိုင္တြဲမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ေရွးဦးစြာ လက္ခံရရိွေသာ ရန္ပံုေငြ အပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ေဒသအတြင္းရွိ ဘဏ္ 
တစ္ခုခု၌ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ရမည္။ ဘဏ္စာရင္းကို ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိ္န္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ 
အမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရမည့္အျပင္ လက္မွတ္ထုိး ေငြထုတ္ခြင့္ အာဏာရွိသူ (၃) ဦး (ေက်းရြာအုပ္စုစီမံကိန္း အေထာက္ 
အကူျပဳ ေကာ္မတီ အမ်ိဳးသားဥကၠ႒၊ ေက်းရြာအုပ္စုစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒)၏ လက္မွတ္မ်ား ပါရွိရမည္။ ဘဏ္စာရင္းမွ ရန္ပံုေငြမ်ား ထုတ္္ယူ 
ရန္အတြက္ ေငြထုတ္ခြင့္အာဏာရိွသူ သံုးဦးအနက္မွ ႏွစ္ဦး ပါရွိရန္ လိုအပ္သည္။ (ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ အေျခခံ 
ေငြစာရင္း ထိန္းသိမ္းသူ (စာရင္းကုိင္) သည္ ဘဏ္စာရင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳရပါ။) လက္မွတ္ထုိး ေငြထုတ္ 
အာဏာရွိသူ မျဖစ္ေစရ။

၃၇၄။ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ဘ႑ာေရးဆို္င္ရာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  
အေျခခံ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို ရယူ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
 (က) လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးသား စာခ်ဳပ္မိတၱဴတစ္ေစာင္
 (ခ) အတည္ျပဳထားေသာ ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ (စီမံကိန္းလက္စြဲအပိုင္း (၂)၊ 

အခန္း (၃) တြင္ ၾကည့္ရန္)
 (ဂ) အတည္ျပဳျပီးသား စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အဆိုျပဳလႊာ မိတၱဴတစ္ေစာင္။
 (ဃ) လမ္း၊ တံတား စသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္မ်ားဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (အေရအတြက္ပါ 

အေသးစိတ္စာရင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကန္ထ႐ုိက္အၾကမ္း စသည္)
 (င) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲစရိတ္ (ကန္ထ႐ုိက္၊ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ခမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္မ်ား) 

အေသးစိတ္ ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အစီရင္ခံစာ မိတၱဴမ်ား။
 (စ) ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ ဝယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ 

တစ္ခုစီအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္ မိတၱဴမ်ား။
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 (ဆ) ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးျပီးေနာက္ 
အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္၏ ကာလတစ္ခုအတြက္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခႏွင့္အတူ  
လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲျခင္း။

၃၇၅။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို စာတြဲတြဲထားျပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း 
အေထာက္အထား ရည္ညႊန္းခ်က္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ စာတြဲမ်ားကို 
ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ လုပ္ေဆာင္ျပီး ထိန္းသိ္မ္းထားရမည္။
 ၁။ ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္-ဘ-၁
 ၂။ လုပ္အားခ မွတ္တမ္း- ဘ-၂
 ၃။ စီမံခန္႔ခြဲေရး အသံုးစရိတ္မွတ္တမ္း ဘ-၃
 ၄။ တိုက္႐ုိက္ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္အဆုိျပဳလႊာ ဘ-၄
 ၅။ ေငြေပးေခ်မႈေျပစာမ်ား ဘ-၅
 ၆။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲအျပီးသတ္ ဘ႑ာေရး အစီရင္္ခံစာ ဘ-၆
 ၇။ စီမံကိန္းႏွစ္ အျပီးသတ္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ ဘ-၇
 ၈။ ေက်းရြာထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြ ဘ-၈
 ၉။ ခရီးစရိတ္ဘ-၉
 ၁ဝ။ ေက်းရြာအုပ္စုစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲရ/သုံးဇယား ဘ-၁ဝ
 ၁၁။  ဘဏ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းဖိုင္ ဘ-၁၁
 ၁၂။ လုပ္အားခဖိုင္ ဘ-၁၂
 ၁၃။ ေငြလက္ခံရရွိသူ၏ လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) လက္ေဗြရာပါရွိေသာ ေငြရေျပစာ ဝန္ခံကတိ စာရြက္စာတမ္း 

အေထာက္အထားကဲ့သို႔ေသာ အေသးသံုး ေငြေပးေခ်မႈ ေျပစာဖိုင္ ဘ-၁၃
 ၁၄။ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲဖိုင္ ဘ-၁၄
 ၁၅။ ေငြေပးေခ်မႈ ေျပစာဖိုင္ ဘ-၁၅
 ၁၆။ စာခ်ဳပ္/ေငြေပးသြင္းမႈဖိုင္ ဘ-၁၆
၃၇၆။ အေထာက္အကူျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါရွိသည့္ အထက္ပါဖိုင္မ်ားအား ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ ထိန္း 
သိမ္းထားရမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆို္င္ရာ ေက်းလက္ဝန္ထမ္း၊ ကမ ၻာ့ဘဏ္၊ စီမံကိန္းမွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္ 
မ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ ထားရွိေပးရမည္။ ဖိုင္မ်ားႏွင့္ 
စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ျပီးဆံုးသည့္ေနာက္ အနည္းဆံုး (၈) ႏွစ္တာ ကာလအထိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 
ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိပါက စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္၍ လူထုစည္း႐ံုး 
ေရးမွဴးမွ ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီး႐ံုးသို႔ ေျပာင္းလဲမႈကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၃။ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း
၃၇၇။ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္းဆိုသည္မွာ လူထုသုိ႔ တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏတစ္ခုေအာက္  
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုးစရိတ္ ခန္႔မွန္းေျခတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြဆိုင္ရာ သေဘာ 
တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို ခ်က္ခ်င္း ေရးဆြဲရမည္။ လူထုသို႔ 
တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏတစ္ခုတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုထက္ ပို၍ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ 
အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုစီအတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအား 
ေရးဆြဲထားရမည္။
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၃၇၈။  ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲရန္ တာဝန္ရွိသည္-
 (က) ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒။ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတစ္ခုလံုးကို ျပဳစုေရးဆြဲျခင္း
 (ခ) ဝယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒။ ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲေပးပို႔ျခင္း
 (ဂ) လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး။ အေရအတြက္ပါ အေသးစိတ္စာရင္း ကူညီတြက္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ အေျခခံ 

အေဆာက္အအံု အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ပံုစံႏွင့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း၊
 (ဃ) ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ အေျခခံ ေငြစာရင္းေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္) ႏွင့္ ေက်းရြာ ေငြစာရင္းကိုင္စာေရး 

မ်ား။ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေရးဆြဲရာတြင္ ကူညီျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား အားလံုးကို 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 (င) ျမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာ။ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ 
ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း။

၃၇၉။ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ား-
 (က) အတည္ျပဳထားေသာ ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ စီမံ 

ကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ အစီအစဥ္မ်ားအားလံုး ပါဝင္ရမည္။
 (ခ) ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ခု 

အတြက္ လိုအပ္ေသာ လအေရအတြက္ကို ျခံဳငံုမိေအာင္ ေရးဆြဲထားရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္သည္ မိမိေက်းရြာ၏ မည္သည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ားကုိ ပထမႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္း၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္း စသည္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။

 (ဂ) ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔သည္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြဲရာ၌ ပါဝင္ရမည္။ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းသည္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲအစီအစဥ္ (စံပံုစံ (ဒီဇိုင္း)၊ အေရအတြက္ပါ 
အေသးစိတ္စာရင္း၊ ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကာလ 
စသည္) အေပၚတြင္ အေျခခံရမည္။

 (ဃ) အတည္ျပဳထားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အဆိုျပဳလႊာမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူထားရမည္။ 
အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္မည့္  
လုပ္ငန္း၊ လူထုလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း (ေက်းရြာလူထု အင္အားစာရင္းကို အသံုးျပဳ၍)၊ 
ဝယ္ယူမည့္ပစၥည္းမ်ား၊ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။

 (င) စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝယ္ယူရမည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဝယ္ယူရန္ လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္ကို ရယူထားရမည္။ ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္တြင္ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခုစီအတြက္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာရက္စြဲ၊ စာခ်ဳပ္ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္၊ 
ပစၥည္းေပးပို႔လာမႈႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၿပီးစီးျခင္းတို႔ကို အေသးစိတ္ သီးျခားစီ ေဖာ္ျပထားရမည္။

 (စ) နည္းပညာ စည္း႐ုံးေရးမွဴးႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတို႔ႏွင့္အတူ 
အလုပ္လုပ္ျပီး လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ကို ရယူထားရမည္။

၃၈ဝ။ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ေရးဆြဲရမည္။
 (က) ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဇယား- ပံုစံ (ဘ - ၁ဝ) (ကန္ထ႐ုိက္စရိတ္၊ 

ပစၥည္းႏွင့္ လုပ္သားစရိတ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္)
 (ခ) စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဇယားကုိ ၎ဇယား (ဘ - ၁ဝ) တြင္ ထည့္ 

သြင္းရမည္။
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 (သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ၊ စာေရးကိရိယာ၊ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခ စသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္။ အဆိုပါ 
အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ က်ခံရမည္။)

၃-၁။ လအလိုက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း
၃၈၁။ စုစုေပါင္း ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျပီးေနာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္အေပၚ အေျခခံၿပီး 
လစဥ္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကို စိစစ္ခြဲေဝခ်ထားရမည္။ လစဥ္ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
ခြဲ စတင္ခ်ိန္မွ လုပ္ငန္း ျပီးဆံုးခ်ိန္အထိ တစ္လခ်င္းစီ ကုန္က်မည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရသံုး 
မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲရန္ပံုစံ (ဘ - ၈)

၃-၂။ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း
၃၈၂။ ၃၁၆။ ေက်းရြာ ဘ႑ာေရးစာေရး၏ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္း ေရးဆြဲၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရမည္။

၄။ လူထုသို႔ တုိက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြ လက္ခံျခင္း
၃၈၃။ ေက်းရြာ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတစ္ခုအတြက္ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို 
တရားဝင္ လက္ခံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
 (က) ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ 

အားလံုးကို ဖြဲ႕စည္းထားကာ လိုအပ္ေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ခန္႔ထားျပီး 
ျဖစ္ရမည္။

 (ခ) ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ 
ဘ႑ာေရး စာေရးကို ခန္႔အပ္ထားျပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

 (ဂ) ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီသည္ ေဒသအတြင္းရွိ ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ ေက်းရြာ 
အုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ အမည္ျဖင့္ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထားရမည္။

 (ဃ) ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ လက္ရွိ စီမံကိန္းႏွစ္အတြက္ လူထုသို႔ 
တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
႐ုံးႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

၃၈၄။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁) မွ (၄) အထိ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးၿပီးေနာက္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီသည္ 
လူထုသို႔ တုိက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္ ေတာင္းခံလႊာပုံစံ (ဘ - ၄) တစ္ေစာင္ကို ေရးသားျပဳစုၿပီး ျမိဳ႕နယ္ 
ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္)၊ 
ေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

၃၈၅။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) သည္ ေငြေတာင္းခံလႊာ လက္ခံရရွိျပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ 
တစ္ပတ္အတြင္း လူထုသို႔ တုိက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏအျပည့္အဝကို ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီ ဘဏ္စာရင္းသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ရမည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္) သည္ ရန္ပံု 
ေငြမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေသာအခါ ျမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 
စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသို႔ အေၾကာင္းၾကားျပီး လိုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေပးရမည္။
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၃၈၆။ ဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔လာေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရွိပါက ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ 
အေျခခံ စာရင္းေရးဆြဲသူ (စာရင္းကုိင္) သည္ ရရွိလာေသာ ရန္ပံုေငြ ပမာဏကို ေက်းရြာအုပ္စု ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္တြင္ 
ေရးသြင္းရမည္။

၃၈၇။၃၂၁။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္) မွ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲ 
ေျပာင္းေပးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ ဘဏ္မွ ရန္ပံုေငြ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ဘဏ္စာရင္း 
စာတြဲတြင္ တြဲထားျပီး တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြ လက္ခံရရွိေၾကာင္းကို ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီမွ ေက်းရြာအားလံုးထံသို႔ သိရွိေအာင္ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္။

၅။ အသံုးစရိတ္ေပးေငြမ်ား/ အသံုးစရိတ္ ထုတ္ေပးျခင္း
၃၈၈။ ၃၂၂။ အသံုးစရိတ္ေပးေငြမ်ား/ ထုတ္ေပးျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားမွ တစ္ခုခုုကို အသံုးျပဳျခင္း 
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
 (က) ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမိန္႔ျဖင့္
 (ခ) ေငြသားျဖင့္
 (ဂ) အေသးသံုးေငြ (ခရီးစရိတ္၊ ႐ုံးအသံုးအေဆာင္ စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အသံုးစရိတ္မ်ား)

၃၈၉။၃၂၃။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အသံုးစရိတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမိန္႔ 
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ လူထုလုပ္အားခ ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားတြင္ ဘဏ္စာရင္း 
ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း မရွိေသာအခါမ်ားတြင္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္။ လုပ္အားခႏွင့္ အျခားစီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ားမွအပ အျခားေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အရ ေငြသားျဖင့္ ေငြထုတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

၅-၁။ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း တင္သြင္းသူမ်ားထံသုိ႔ ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးမိန္႔ျဖင့္ 
ေပးေခ်ျခင္း/ ထုတ္ေပးျခင္း။
၃၉ဝ။ (က) ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ပစၥည္း 
တင္သြင္းသူ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသူထံမွ ေငြေတာင္းခံလႊာ (invoice) ကိုလက္ခံရရွိလွွ်င္ အေျခခံေငြစာရင္း 
ေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္) သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ ေငြစာရင္းကိုင္ စာေရးသည္ ေငြေပးေျပစာ (Payment Voucher) (ဘ - ၅)
ကို ေရးသားထားရမည္။ ေငြေပးေျပစာတြင္ ေငြလက္ခံမည့္သူအမည္၊ ေပးေငြ ပမာဏ၊ အမွာစာအမွတ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားေငြထုတ္ယူခြင့္ ရွိသူတစ္ဦး၏ ရည္ညႊန္းစာမ်ားႏွင့္ ေငြထုတ္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါရွိ 
ရမည္။

၃၉၁။ (ခ) ေငြေပးေျပစာကုိ (၁) ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ စစ္ေဆးျပီး ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒က အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ (၂) ဝယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ က်ိဳးေၾကာင္း 
ခိုင္လံုေၾကာင္း သက္ေသျပဳထားျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ ၎ကိုယ္စား 
ေပးေခ်မႈကို အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္မည့္ပုဂၢိဳလ္က အတည္ျပဳေပးရမည္။

၃၉၂။ (ဂ) အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူျပီးလ်ွင္ ခ်က္လက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမိန္႔ကို အေျခခံေငြစာရင္း 
ေရးဆြဲသူ  (စာရင္းကိုင္) သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး စာေရးမွ ျဖည့္စြက္ျပီး ေပးေငြ ေပးေခ်မႈအတြက္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ 
ပုဂၢိဳလ္က လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
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၃၉၃။(ဃ) ေပးေငြေျပစာမ်ား အားလံုးကို PAID (ေငြရွင္းၿပီး)ဟုေရးသားျခင္း သို႔မဟုတ္ တံဆိပ္႐ုိက္ႏွိပ္ျပီး စာတြဲ 
ထားရမည္။

၅-၂။  လူထုလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းအတြက္ ေပးေခ်ျခင္း
၃၉၄။ လူထုလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးစရိတ္ပံုစံကို ဝယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒က 
ေရးသား ျပဳစုရမည္။

၃၉၅။ (က) လူထုလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္သားမ်ားအား လုပ္ခမ်ားကို ေပးေခ်ရန္ 
အတြက္ လုပ္ခ တြက္ခ်က္မႈ ဇယားပုံစံ (ဘ - ၂) ကို အသံုးျပဳရမည္။ ေပးေငြ ေပးေခ်သူမ်ားသည္ ေငြလက္ခံ ရရွိသူထံမွ 
ရရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားအျဖစ္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္တိုင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ေဗြႏွိပ္ေစျခင္း 
တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ထားရမည္။

၃၉၆။ (ခ) ေက်းရြာ ဘ႑ာေရးစာေရးသည္ လုပ္သားမ်ားအား လုပ္အားခ ထုတ္ေပးရမည္။  ေငြထုတ္ယူခြင့္  
ျပဳထားေသာ ပမာဏအတြင္းသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို စည္းစနစ္တက် ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၅-၃။ ေငြသားျဖင့္ ေပးေငြမ်ား
၃၉၇။ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း မျပဳေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား ေပးေခ်ျခင္းအတြက္ ဘဏ္မွ ေငြသားထုတ္ယူရန္ 
လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ- လူထုလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္အားခ ေပးေခ်ျခင္းကို ေန႔စဥ္ 
သို႔မဟုတ္ အပတ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။) ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေဒသအတြင္းရွိ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားလည္း ေငြသား 
ျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေျပစာကို ျပဳစုျပီး ေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းမ်ားတြင္  
ပါဝင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား အလားတူ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္သည္။

၅-၃-၁။ ေငြသားထုတ္ယူျခင္း
၃၉၈။ ေငြေပးေျပစာပုံစံ (ဘ - ၅) ကို လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပဳစုရမည္။ ေငြ 
ေပးေျပစာကို အေျခခံစာရင္း ေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္) သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ ေငြကိုင္စာေရးမွ ေရးဆြဲျပဳစုျပီး ဘ႑ာေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ စစ္ေဆးကာ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒က အတည္ျပဳရမည္။

၃၉၉။ ဘဏ္မွ ေငြသားထုတ္ယူျပီးေနာက္ ေငြလက္ခံ ရယူမည့္သူထံ သို႔မဟုတ္ လုပ္ခ ရယူမည့္ အလုပ္သမားထံသို႔ 
ထုတ္ေပးရမည္။

၄ဝဝ။ ေငြသား ထုတ္ယူျပီးေနာက္ ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားရမည္။ ေငြလက္ခံ ရယူသူသည္ ေငြေပး 
ေျပစာတြင္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

၄ဝ၁။ လုပ္အားခ ေပးေခ်ရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ လုပ္အားခ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ပံုစံ (ဘ-၂) လက္မွတ္ေရးထိုး 
ရမည္။

၄ဝ၂။  လုပ္အားခ ထုတ္ေပးရာတြင္ အနည္းဆံုး သက္ေသႏွစ္ဦးေရွ႕တြင္ ျဖစ္ရမည္။
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၅-၄။ အေသးသံုးေငြစာရင္း
၄ဝ၃။ (က) အေသးစား အသုံးစရိတ္မ်ား ေပးေခ်ရန္အတြက္ ႐ုံးဌာနမ်ားတြင္ အေသးသံုး ေငြစာရင္းကို ထိန္းသိမ္း 
ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ခရီးစရိတ္၊ ႐ုံးလုပ္ငန္း အသံုးအေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ အျခားအေသးစား စီမံခန္႔ခြဲေရး အသံုးစရိတ္မ်ား 
ေပးေခ်ရန္ အေသးသံုးေငြကို သံုးစြဲေလ့ရွိၾကသည္။

၄ဝ၄။ (ခ) ေက်းရြာ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသည္ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို စီမံ 
ခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စီမံခန္႔ခြဲေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ လႊဲ 
ေျပာင္းေပးပို႔ထားေသာ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ၏ ၄% ကုိ အေသးသံုးေငြအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

၄ဝ၅။ (ဂ) အေသးသံုးေငြကို သံုးစြဲရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲထားရမည္။ ရန္ပံုေငြမ်ားကို မထုတ္ယူ၊ 
မသံုးစြဲမီ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူထားရမည္။

၄ဝ၆။ (ဃ) ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေရးေပၚ အသံုး 
စရိတ္မ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ထားေသာ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ၏ ၆% အထိ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲႏိုင္ သည္။ 
ထိုသို႔ တုိးျမႇင့္သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (႐ံုးခ်ဳပ္) သို႔ တင္ျပရမည္။

၄ဝ၇။ (င) အေျခခံ ေငြစာရင္းေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္) မဟုတ္ဘဲ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွ အေသးသံုးေငြ ထိန္း 
သိမ္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အေသးသံုးေငြ ထိန္းသိမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အေသးသံုးေငြထိန္း (Custodian) ဟု 
ေခၚသည္။

၄ဝ၈။ (စ) ဘဏမွ္ေငြထုတ္ျပီး  ထိုေငြကိ ုလုံျခံဳ ေသာေသတၱာတြင ္ထနိ္းသမိ္းထားရမည။္ အေသးသံုးေငြထနိ္းသည ္
ေသာ့ကို ထိန္းသိမ္းရမည့္အျပင္ ထိုေငြ လံုျခံဳေရးအတြက္လည္း တာဝန္ရွိသည္။

၄ဝ၉။ (ဆ) အေသးသံုးေငြ ထိန္းသူသည္ အေျခခံ ေငြစာရင္းေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္) ၏ အကူအညီျဖင့္ ေငြေပး၊ 
ေငြယူ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသံုးစရိတ္ စာရင္းဇယားပုံစံ (ဘ - ၃) တြင္ မွတ္သားထားရမည္။ ေငြမ်ားကို 
လက္ခံရရွိသည့္အခါ ရက္စြဲႏွင့္ လက္ခံရရွိေသာ ေငြပမာဏကို ေရးသြင္းထားရမည္။ ေပးေခ်မႈကို ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း 
တြင္လည္း ေငြထုတ္ေပးေသာ ရက္စြဲႏွင့္ပမာဏကို ေရးသြင္းထားရမည္။ လစဥ္ အေသးသံုး ေငြလက္က်န္စာရင္းကို 
လည္း တြက္ခ်က္ထားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေငြေသတၱာအတြင္းရွိ လက္က်န္ေငြသားမ်ားကိုလည္း ေရတြက္စစ္ေဆးထား 
ရမည္။

၄၁ဝ။ (ဇ) ေငြထုတ္ယူခြင့္ျပဳခ်က္
 (၁) အေျခခံ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္)၊ ေက်းရြာ ေငြစာရင္းကိုင္ စာေရးသည္ ေငြေပးေျပစာမ်ားကို 

ျပဳစုထားရမည္။ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းအတြက္ ကုန္ဝယ္မႈ အေထာက္အထားအျဖစ္ ေျပစာကို ပူးတြဲထားရမည္။
 (၂) ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒က အေသးသံုး ေငြေပးေျပစာမ်ားကို စစ္ေဆးျပီး ေက်းရြာအုပ္စုစီမံကိန္း 

အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒က အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ 
သက္ေသျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ အတည္ျပဳေပးရမည္။

 (၃) အေသးသံုး ေငြထိန္းသည္ ေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးျပီး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ မွတ္သားထားရမည္။ 
လက္ခံသူမွလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္သည္။



လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ

227

၅-၄-၁။၃၂၉။ အေသးသံုးေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္း
၄၁၁။ လတစ္လ၏ လကုန္ရက္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အသံုးစရိတ္ စာရင္းတြင္ရွိေသာ လက္က်န္ကုိ တြက္ခ်က္ရမည္။ 
ရရွိထားေသာ အေသးသံုးေငြ လက္က်န္ကို အေျခခံ ေငြစာရင္းေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္) သည္ ေငြသားမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ 
ေရတြက္ရမည္။ ေရတြက္ထားေသာ ေငြသားပမာဏႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အသံုးစရိတ္စာရင္းမွ လက္က်န္ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ 
ေဆးျပီး ကြာဟမႈမ်ားေတြ႕ရွိလွ်င္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း တင္ျပရမည္။ ျခားနားခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ 
ေဆးျပီး အေသးသုံးေငြ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းမႈ မျပဳလုပ္ခင္ မွန္ကန္ေအာင္ စံုစမ္းျပီး မွန္ကန္ေအာင္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ထား 
ရမည္။

၆။ ေငြစာရင္းမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းနွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
၄၁၂။ ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား အားလံုးကို ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒က ၾကိဳတင္စစ္ေဆးျပီး အေျခခံ ေငြစာရင္း 
ထိန္းသိမ္းသူမွ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

၄၁၃။ ၃၃၁။ ေငြစာရင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို ေငြသား အေျခခံသည့္စနစ္ျဖင့္ အေျခခံ၍ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ၎မွာ 
ေငြသား အမွန္တကယ္ ေပးေခ်မႈႏွင့္ လက္ခံမႈ ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း ေငြစာရင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းစာရင္း 
ျပဳျပင္ မြမ္းမံရမည္။

၆-၁။ လစဥ္လကုန္ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
၄၁၄။ အေျခခံစာရင္း ေရးမွတ္သူ (စာရင္းကိုင္)သည္ ေအာက္ပါ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ျပဳစုရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီီဥကၠ႒က အတည္ျပဳေပး 
ရမည္။
 (က) ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္ (Bank Book) လက္က်န္ႏွင့္ လကုန္ရက္တိုင္း ရရွိလာေသာ ဘဏ္ရွင္းတမ္း 

(Bank Statement) လက္က်န္ကုိ ကိုက္ညႇိျခင္း။
 (ခ) စီမံခန္႔ခြဲေရး အသုံးစရိတ္ စာရင္းဇယားလက္က်န္ႏွင့္ ေငြေသတၱာအတြင္းရွိ ေရတြက္ထားေသာ အေသး 

သံုး ေငြလက္က်န္မ်ားကို ကိုက္ညႇိျခင္း။

၄၁၅။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို အေျခခံ ေငြစာရင္းေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္) က ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ 
ျပဳလုပ္ျပီး ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒က စစ္ေဆးကာ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ 
ဥကၠ႒က အတည္ျပဳေပးရမည္။
 အတည္ျပဳထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ 
အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္။

၆-၂။ ရပ္ရြာလူထုမွ ထည့္ဝင္မႈအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
၄၁၆။ ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ရပ္ရြာလူထုမွ ထည့္ဝင္ျခင္းကို စီမံကိန္း အသံုးစရိတ္ 
က်ခံေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ မွတ္ယူျပီး မွတ္တမ္းေရးသြင္းထားရမည္။ အဆိုပါ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္း 
တင္ရန္အတြက္ ပံုစံ (ဘ - ၈) ကို အသံုးျပဳရမည္။ ထို႔ေနာက္ ပုံစံ (ဘ - ၈) မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ၏ 
ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာပုံစံ (ဘ - ၆) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းစက္ဝန္း ျပီးစီးမႈ အစီရင္ခံစာပုံစံ (ဘ - ၇) ကို ျပဳစု 
ေရးသားရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။
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၄၁၇။ ရပ္ရြာလူထုမွ ထည့္ဝင္ျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ ေရတြက္ထားရမည္။
 (က) လုပ္အားပါဝင္မႈကို ေန႔စဥ္ လုပ္အားခႏႈန္းကို အသံုးျပဳျပီး ေရတြက္ထားရမည္။
 (ခ) ေငြသားထည့္ဝင္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ အမွန္ထည့္ဝင္ေသာ ပမာဏအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ ေရးသြင္းရ 

မည္။
 (ဂ) အျခားနည္းျဖင့္ပါဝင္မႈ (ပစၥည္း၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေန႔လယ္စာ စသည္ျဖင့္ပါဝင္မႈ) ကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္အခ်ိန္၊ ေနရာတြင္ရွိေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ ေရတြက္ 
ထားရမည္။

၇။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ သံသရာ/ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ၿပီးစီးျခင္း
၄၁၈။  စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ျပီးဆုံးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းလက္စြဲအခန္း (၂) တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ အဆုိပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ေက်းရြာ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ 
(MSC)သည္ ေနာက္ဆံုး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ျပီးစီးမႈ စစ္ေဆးျခင္းပံုစံကို ထုတ္ေပးရမည္။

၄၁၉။ ေက်းရြာ ဘ႑ာေရးစာေရးသည္ အေျခခံ ေငြစာရင္းေရးဆြဲသူ (စာရင္းကိုင္)၏ အကူအညီျဖင့္ ေနာက္ဆံုး 
စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ အျပီးသတ္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာပုံစံ (ဘ - ၆) ကို ေရးဆြဲျပဳစုရမည္။ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာအား
ရပ္ရြာလူထုတစ္ရပ္လံုး သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ေၾကာ္ျငာထားရမည္။

၄၂ဝ။ ေနာက္ဆံုး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ စစ္ေဆးခ်က္ပံုစံ (စ-၁ဝ)မိတၱဴတစ္ေစာင္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ 
ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာပုံစံ (ဘ-၆) မိတၱဴတစ္ေစာင္အား ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ထံသို႔ ေပးပို႔ထားရမည္။  
ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုအတြင္းရွိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အားလံုးအတြက္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာမ်ားအား စီမံကိန္းႏွစ္ အျပီးသတ္ 
ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာပုံစံ (ဘ-၇) ကို ေရးဆြဲျပဳစုရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ခု ျပီးစီးမႈႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား 
ျပီးစီးမႈကို အသိေပးေၾကာ္ျငာရန္ အသံုးျပဳရမည္။

၄၂၁။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ စက္ဝန္းျပီးစီးျခင္း - စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ စက္ဝန္းအဆံုးတြင္ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ 
ဘ႑ာေရး ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ျပီးစီးမႈ၊ 
လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့့္္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲအခ်ဳိ႕ႏွင့္ မသံုးစြဲရေသးေသာ လူထုသို႔ 
တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြ လက္က်န္အနည္းငယ္ စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားေသာ စီမံကိန္းစက္ဝန္းျပီးစီးမႈ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာပုံစံ (ဘ - ၇) ျဖင့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲျပဳစုရမည္။ အဆိုပါ 
အစီရင္ခံစာပံုစံ (ဘ-၇) ကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီထံသို႔ 
တင္ျပရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ 
၎အစီရင္ခံစာကို ျမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရမည္။

၄၂၂။  “စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ” ႏွင့္ “စီမံကိန္းစက္ဝန္း ျပီးစီးမႈ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ 
ခံစာ” မိတၱဴသုံးစံု ကူးထားရမည္။ အဆိုပါမိတၱဴမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
 (က) မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ကပ္ 

ထားရမည္။
 (ခ) မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၏ စာတြဲတြင္ တြဲထားရမည္။
 (ဂ) မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရမည္။ 
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ
(အပိုင္း ၇၊ 

စီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္)

၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္
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မာတိကာ

 ၁။ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၂၃၃
 ၂။ PMIS အစိတ္အပိုင္းမ်ား ၂၃၃
 ၃။ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေနေသာ စီမံကိန္းစက္ဝန္း ၂၃၄ 
 ၄။ ရလဒ္ဇယား ၂၃၅ 
 ၅။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား ၂၃၉ 
 ၆။ ေက်းရြာအဆင့္ ၂၃၉ 
 ၆-၁။ စီမံကိန္းစက္ဝန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၂၃၉ 
 ၆-၂။ ဝယ္ယူေရး ၂၄၂ 
 ၇။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ၂၄၃ 
 ၇-၁။ စီမံကိန္းစက္ဝန္း ၂၄၃ 
 ၇-၂။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈ ၂၄၃ 
 ၈။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၂၄၄ 
 ၉။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၂၄၅ 
 ၁ဝ။ အသိပညာႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ၂၄၆ 
 ၁၁။ အစီရင္ခံျခင္း ၂၄၇ 
 ၁၁-၁။ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ အစီရင္ခံျခင္း ၂၄၈ 
 ၁၁-၂။ ျမိဳ႕နယ္မွ အစီရင္ခံျခင္း ၂၄၉ 
 ၁၁-၃။ ျပည္ေထာင္စုမွ အစီရင္ခံျခင္း ၂၅ဝ
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စီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္

၁။ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
၄၂၃။ စီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (PMIS) သည္ စီမံကိန္းအတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ပါဝင္ 
ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကိရိယာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား တစုတစည္းတည္း 
ဆက္သြယ္၍ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္(PMIS) သည္ 
ျခံဳငုံထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကားခံ ဆက္သြယ္ေပးေသာစနစ္ျဖစ္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ျပႆနာ 
မ်ား၊ ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ သုံးသပ္မႈ၊ တိုးတက္မႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္၊ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ ကန္ထ႐ုိက္အပ္ႏွံျခင္း 
ႏွင့္ ဘ႑ာထိန္းသိမ္းျခင္းအား ျပဳလုပ္ရန္ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ လူထုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

၄၂၄။ စီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (PMIS) တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စာရြက္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ word processing၊ spreadsheet သို႔မဟုတ္ database software အစရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာဖိုင္မ်ား 
ပုံစံျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ညံ့ဖ်င္းစြာ ဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ စီမံကိန္း သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္(PMIS) 
သည္ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္နိုင္ျပီး မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ နည္းပါးပါသည္။ ညံ့ဖ်င္းစြာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားေသာ စီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (PMIS) မမွန္ကန္ေသာ၊ အခ်ိန္ 
မမီေတာ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ရရွိနိုင္ပါသည္။

၂။ PMIS အစိတ္အပိုင္းမ်ား
၄၂၅။ PMIS တြင္အဓိကအားျဖင့္ အစိတ္အပိုင္း (၅) ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ-
 (၁) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
 (၂) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
 (၃) ဝယ္ယူေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈ
 (၄) အႀကံျပဳတိုင္ၾကားေရး ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္
 (၅) သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ က်ား/မေရးရာသည္ လူထုပူးေပါင္း ပါဝင္မႈအခ်က္ 
အလက္တြင္ က်ား-မ ခြဲျခား ေဖာ္ျပျခင္းဟူ၍ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါအပိုင္း (၅) 
ပိုင္းတြင္ အခ်က္အလက္ အစုအေဝးမ်ား၊ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း ပုံစံမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ 
မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ပါရွိပါသည္။ အပိုင္း 
အားလုံးမွ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း ပုံစံမ်ားအား အခန္း(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၄၂၆။ စီမံကိန္း ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ အသင့္သုံးႏိုင္ရန္ ထည့္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သတင္း အခ်က္ 
အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (MIS)  ဟူ၍ အမ်ားအားျဖင့္ ညႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ျဖင့္ ေကာက္ 
ယူျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဗဟို SQL database ထိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီမံကိန္း အခ်က္အလက္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ဗဟို SQL database သည္ ဗဟို server ၌ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး online တြင္လည္း အမ်ားျပည္သူမွ 
လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈနိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ www.ndddmis.com တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းအား 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ MIS ႏွင့္ အစီအစဥ္တြင္ မည္သည့္ မြမ္းမံမႈမ်ား 
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လိုအပ္သည္ကို စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါသည္။ MIS တြင္ ထည့္သြင္း 
ပါဝင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းစက္ဝန္း အခ်က္အလက္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအား လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားက Android 
Tablets တြင္ ထည့္သြင္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ခါတစ္ရံ mini-server ဟုေခၚေသာ ျမိဳ႕နယ္ PC မ်ားသို႔ Offline 
သိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ တင္ပို႔ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား ျပျခင္းႏွင့္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟို da-
tabase သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္းပါသည္။ ဗဟို SQL database သည္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္ database 
မ်ားႏွင့္ SQL ႏွင့္ ဆက္ႏြႊယ္ေသာ database မ်ားသို႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္အတူ စုေပါင္း 
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄၂၇။ MIS တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ရလဒ္ျပဇယားမွ ညႊန္ကိန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ 
မႈႏွင့္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြင္း တုိးတက္မႈအား အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းလက္စြဲ စာအုပ္၏ အခန္း (၃) 
တြင္ စုစုေပါင္း ပုံစံမ်ား (Forms) ၁၃ ခုသည္ ဗဟို MIS တြင္ ပါဝင္ ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
၎ပုံစံ ၁၃ခုမွ ၉ခုသည္ လူထု စီမံကိန္းစက္ဝန္းအုပ္စု (ပုံစံ ၁-၉)၊ သင္တန္း (training) မွ ၁ ခု (သ-၁)၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ 
(HR) မွ ၂ ခု (ထ-၁ ႏွင့္ ၂) ႏွင့္ က်န္ ၁ ခုမွာ ဘ႑ာေရး (ဘ-၆) မွ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေနေသာ စီမံကိန္းစက္ဝန္း
၄၂၈။ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း၏ ျပဳဖြယ္ေဆာင္တာမ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္- (၁) ရလဒ္ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
အား ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ (၃) လုပ္ငန္းေရာ ေငြေၾကးပါ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရး တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း ဟူ၍ အပိုင္း (၃) ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။

၄၂၉။ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း အေၾကာင္းအရာ၊ စီးဆင္းမႈႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားတို႔ကို ပိုမိုနားလည္ေစနိုင္ရန္ ရင္းျမစ္ 
(၃) ခုမွ ရယူနိုင္ပါသည္။ ထိုရင္းျမစ္(၃)ခုမွာ- (၁) စီမံကိန္းရလဒ္မူေဘာင္၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ရလဒ္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္ 
ညႊန္ကိန္းမ်ား၊ (၂) အဆင့္တိုင္း၌ လူထု၊ ၿမိဳ႕နယ္ TFs ႏွင့္ CFs၊ ေက်းလက္ဦးစီး(DRD) ဟူ၍ က႑အလိုက္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ေဖာ္ျပေသာ စီမံကိန္း စက္ဝန္းႏွင့္ (၃) အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေကာက္ယူထား 
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အၾကိမ္အေရအတြက္သာမက ေကာက္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္း 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔အား ျပထားေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ပုံစံမ်ား(Forms) စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
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၄။ ရလဒ္ဇယား
၄၃ဝ။ ဇယား-၁ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံကိန္းရလဒ္ မူေဘာင္မွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား ၇-၁။ ရလဒ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယား

စီမံကိန္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အဆင့္

စီမံကိန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၏  ရည္ရြယ္ခ်က္။ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏  ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္လူထု 
သည္ လူထုဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္းေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳနိုင္ျပီး အခြင့္အလမ္း 
ရရွိေသာ အက်ိဳးခံစားရနိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ ကပ္ဆိုက္ကာလႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား 
အား ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္နိုင္ရန္ လက္ခံရရွိသူ၏ စြမ္းရည္ကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရလဒ္ညႊန္ကိန္း တိုင္းတာမႈ 
ယူနစ္

ရည္မွန္းခ်က္
(စီမံကိန္း 
ေနာက္ဆုံး 
ႏွစ္, ၂ဝ၂၁)

ၾကိမ္ႏႈန္း အခ်က္ 
အလက္ 
အရင္းျမစ္/ 
နည္းပညာ

ညႊန္ကိန္း 
ေဖာ္ျပခ်က္

ညႊန္ကိန္း (၁)။
စီမံကိန္းမွ တည္ေဆာက္ေပးေသာ 
အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ- ရာသီမေရြး 
သြားလာႏိုင္ေသာ လမ္း၊ ေရေပး 
ေဝေရး၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္း) ကို 
သုံးစြဲနိုင္ေသာ ဦးေရ

ဦးေရ ၄ သန္း 
(၅ဝ% 
အမ်ိဳးသမီး)

ႏွစ္စဥ္ PMIS ႏွင့္ လုပ္ 
ငန္းခြင္ ကြင္း 
ဆင္းျခင္းမွအစီ 
ရင္ခံစာ

ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ 
ထားေသာ စီမံ 
ကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ 
မွ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို အသုံးျပဳ 
နိုင္မႈ

ညႊန္ကိန္း (၂)
စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္း 
ေက်းရြာမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စု၏ 
ရာခိုင္ႏႈန္း

အိမ္ေထာင္ 
စု ၏ %

> ၅ဝ% ႏွစ္စဥ္ PMIS ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ 
ကြင္းဆင္းျခင္း 
မွ အစီရင္ခံစာ

စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
တြင္ ေက်းရြာ 
သားမ်ားမွ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ

ညႊန္ကိန္း (၃)
စီမံကိန္းအား ေက်နပ္ေသာအဖြဲ႕ဝင္ 
ေက်းရြာ လူထု ရာခိုင္ႏႈန္း

အဖြဲ႕ဝင္ 
ေက်း ရြာ လူ 
ထု %

> ၈ဝ% စီမံကိန္း 
စက္ဝန္း 
အတြင္း 
ႏွစ္ၾကိမ္

အရည္အေသြး 
ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ကြင္းဆင္း 
ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
ထိေရာက္စြာ 
အကဲျဖတ္ျခင္း

လူထုမွ 
ေက်နပ္မႈႏႈန္း

     



လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ

236

 

စပ္ၾကားရလဒ္ (စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္း-၁)။ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေသာေငြ

ရလဒ္ညႊန္ကိန္း တိုင္းတာမႈ 
ယူနစ္

ရည္မွန္းခ်က္ ၾကိမ္ႏႈန္း ရလဒ္ညႊန္ကိန္း တုိင္းတာမႈ ယူနစ္

စပ္ၾကားရလဒ္
ညႊန္ကိန္း (၁)
တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ေက်းလက္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု အမ်ိဳး 
အစား၏ အေရအတြက္

ယူနစ္/ 
ကီလိုမီတာ

၄ဝ,ဝဝဝ ႏွစ္စဥ္ 
အစီရင္ 
ခံမႈ 

PMIS အမွန္တကယ္ 
အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုထိ လူထု 
လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီ 
ေသာ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းခြဲမ်ား 
ျဖစ္သည့္ လူထုမွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အေျခခံ အေဆာက္ 
အအံု အမ်ိဳးအစား၏ 
အေရအတြက္

ညႊန္ကိန္း (၂)
လူထုမွ အထူး ဦးစားေပး 
အကဲျဖတ္ထားေသာ 
စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ %

နမူနာေပၚ 
မူတည္မႈ %

> ၉ဝ% စီမံကိန္း 
စက္ဝန္း 
အတြင္း 
ႏွစ္ႀကိမ္

အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး 
အေထာက္အကူ 
ျပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ 
အရည္အေသြးရွိ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 
ထိေရာက္စြာ 
အကဲျဖတ္မႈမ်ား

အမွန္တကယ္ 
အတိုင္းအတာ တစ္ခု 
ထိ လူထု လိုအပ္ခ်က္ 
ျပည့္မီေသာ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ျဖစ္ 
သည့္ လူထုမွ ေရြး 
ခ်ယ္ထားေသာ 
အေျခခံ အေဆာက္ 
အအံု အမ်ိဳးအစား၏ 
အေရအတြက္
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ညႊန္ကိန္း (၃)
စီမံကိန္း လက္စြဲပါ အကာ 
အကြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားအား ျပည့္မီသည္ဟု 
သုံးသပ္ ရရွိေသာ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းခြဲ %

နမူနာေပၚ မူ 
တည္မႈ %

> ၈၅% စီမံကိန္း 
စက္ဝန္း 
အတြင္း 
ႏွစ္ၾကိမ္

နည္းပညာဆိုင္ရာ 
သုံးသပ္ခ်က္

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ 
မ်ားသည္ မည္သည့္ 
အတိုင္းအတာ အထိ 
အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ 
အရည္အေသြး ျပည့္မီ 
သည္

စပ္ၾကားရလဒ္ (စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္း-၂)။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း

စပ္ၾကားရလဒ္
ညႊန္ကိန္း (၁)။
စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းတြင္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ား 
အသုံးျပဳေသာ အစိုးရ 
အရာရွိ #

ဦးေရ 
(ဆင့္ပြား 
ေပါင္းလဒ္)

၅ဝဝ ႏွစ္စဥ္ PMIS, သင္တန္း 
အခ်က္အလက္

သင္တန္းဆင္းျပီး 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအား 
အသုံးျပဳေသာ အစိုးရ 
အရာရွိ

စပ္ၾကားရလဒ္
ညႊန္ကိန္း (၂)
စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ 
ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ 
ခြဲျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူေရးတြင္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ား 
အသုံးျပဳေသာ အဖြဲ႕ဝင္ 
ေက်းရြာ လူထု #

ဦးေရ 
(ဆင့္ပြား 
ေပါင္းလဒ္)

> ဦးေရ 
၃ဝ,ဝဝဝ

ႏွစ္စဥ္ PMIS, သင္တန္း 
အခ်က္အလက္

သင္တန္းဆင္းျပီး 
ကြၽမ္းက်င္မႈအား 
အသုံးျပဳေသာ 
ေက်းရြာ လူထု

စပ္ၾကားရလဒ္ (စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္း-၃)။ အသိပညာႏွင့္ ေလ့လာ သင္ယူျခင္း

ရလဒ္ညႊန္ကိန္း တိုင္းတာမႈ 
ယူနစ္

ရည္မွန္းခ်က္ ၾကိမ္ႏႈန္း ရလဒ္ညႊန္ကိန္း တုိင္းတာမႈ ယူနစ္
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စပ္ၾကားရလဒ္
ညႊန္ကိန္း (၁)
ျပည္တြင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ား 
အျပန္အလွန္ ေလ့လာေရး 
ခရီး #

ႏွစ္စဥ္ 
အျပန္ 
အလွန္ 
ေလ့လာေရး 
ခရီးေပါင္း

၂ဝ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ 
အစီရင္ခံစာ

ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း 
ေလ့လာေရး 
ပို႔ေဆာင္မႈ

စပ္ၾကားရလဒ္
ညႊန္ကိန္း (၂)
သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံ ပါဝင္ 
ပူးေပါင္းေသာ သံုးသပ္ျခင္း 
ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျခင္း#

# က်င္းပခဲ့ 
ေသာ 
MSR 
အေရ 
အတြက္

၈ ႏွစ္စဥ္ MSR မွ အစီရင္ခံ 
စာ၊ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ 
ခံစာ

စပ္ၾကားရလဒ္ (စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္း-၄)။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ရလဒ္ညႊန္ကိန္း တိုင္းတာမႈ 
ယူနစ္

ရည္မွန္းခ်က္ ၾကိမ္ႏႈန္း ရလဒ္ညႊန္ကိန္း တုိင္းတာမႈ ယူနစ္

စပ္ၾကားရလဒ္
ညႊန္ကိန္း (၁)
အမည္တပ္ထားေသာ စီမံ 
ကိန္း အက်ိဳး ခံစားခြင့္ ျဖန္႔ 
ေဝျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားျခင္း 
(%,#)
အမည္ တပ္ထားေသာ စီမံ 
ကိန္း အက်ိဳး ခံစားခြင့္ ျဖန္႔ 
ေဝျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အၾကံျပဳတိုင္ၾကားျခင္း (#) 

%

#

>၈၅% ႏွစ္စဥ္ MIS, 
အစီရင္ခံစာမ်ား

အၾကံျပဳ တိုင္ၾကား 
ေရး ေျဖရွင္းျခင္း 
ယႏၲရား ထူေထာင္၍ 
ႏွစ္စဥ္ ေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားအေပၚ အၾကံျပဳ 
တိုင္ၾကားေရး ေျဖရွင္း 
ေပးနိုင္မႈ %

စပ္ၾကားရလဒ္
ညႊန္ကိန္း (၂)
ႏွစ္စဥ္ ေငြစာရင္း စစ္ေဆး 
ေတြ႕ရွိခ်က္ % (ေငြေၾကး 
အလြဲသုံးမႈ၊ နည္းစနစ္ 
အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ 
ရြက္မႈ မရွိျခင္း)

% > ၉၅% ႏွစ္စဥ္ စာရင္းစစ္ 
အစီရင္ခံစာ

ေျဖရွင္းျပီးေသာ/ 
ေျဖရွင္းေနေသာ 
စာရင္းမ်ား
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၅။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား
၄၃၁။ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဆိုေသာ အဆင့္ (၄)ဆင့္ တစ္ခုစီတြင္ MIS  ႏွင့္ MIS  
မဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္ (၂) မ်ိဳးလုံးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးထားေသာ စက္ဝန္းအား ပုံ (၇-၂) တြင္ အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း စာပိုဒ္မ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို ပိုမိုျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုံ ၇-၂။ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္မ်ားႏွင့္ အဆင့္အသီးသီး၌ လုပ္ကိုင္နည္းမ်ား

 
၆။ ေက်းရြာအဆင့္
၆-၁။ စီမံကိန္းစက္ဝန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
၄၃၂။ ေက်းရြာအဆင့္၌ ေက်းရြာ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (MSC) သည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ဝယ္ယူေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး အပါအဝင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၏ တိုးတက္မႈအား ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ MSC သည္ 
ေက်းရြာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံး၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တိုးတက္မႈအား ေျခရာ 
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ေကာက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္အျပင္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ပုံစံမ်ား(Forms)
မူရင္း (ပုံစံ-စ- ၁၊၃၊၅၊၆၊၇) အား လံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းရန္အတြက္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ MSC  သည္ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရး လပတ္ အစည္းအေဝးမ်ား စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ပုံစံ-၆ (လစဥ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ား 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရးပုံစံ) အား နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေျခရာေကာက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားေန႔ အေရအတြက္ စသည္တို႔အား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ MSC မွ 
ေက်းရြာတစ္ခုလုံးသို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ေသာ ေက်းရြာ ဖြင့္ပြဲ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပန္လည္ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ 
လူထု၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ကပ္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ ေက်းရြာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳး 
တိုးတက္ေရး ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်းရြာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ား အပါအဝင္ 
ေက်းရြာအဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပုံစံမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ေခါင္းစဥ္ တာဝန္ MIS

စ - ၁ ေက်းရြာ အခ်က္အလက္မ်ား ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ ✔

စ - ၂ စီမံကိန္း စက္ဝန္း၏ အခ်ိန္ဇယား CF ✔

စ - ၃ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ ✔

စ - ၅ ေက်းရြာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အဆိုျပဳခ်က္ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ /TF ✔

စ - ၆ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရး 
(လစဥ္)

ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ ✔

စ - ၇ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲအျပီးသတ္ စစ္ေဆးျခင္း
(အပိုင္း (က)ႏွင့္ (ခ))

ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ ✔

စ - ၉ အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေရး ေျဖရွင္းျခင္း CF/အၾကံဳျပဳ တိုင္ၾကားေရး ပင္မအဖြဲ႕ ✔

စ - ၁၁ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အဆိုျပဳခ်က္ အျပီးသတ္ 
သုံးသပ္ျခင္း

ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ + အင္ဂ်င္နီယာ X

စ- ၁၂ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ား ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ X

စ- ၁၃ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ + အင္ဂ်င္နီယာ X

စ- ၁၄ ေစတနာအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းျခင္း ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ + အင္ဂ်င္နီယာ X

စ- ၁၅ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ + အင္ဂ်င္နီယာ X

သ-၁ သင္တန္း(လူထု) CF/TF သင္တန္းေပးသူ ✔

လ-၂ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ 
အုပ္စု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဝင္၏ 
သတင္း အခ်က္အလက္ 

ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ ✔

ဘ-၂ ေန႔စဥ္လုပ္အားခ မွတ္တမ္း ေက်းရြာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
စာရင္းကိုင္ 

X
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၄၃၃။ MISပုံစံမ်ား။ ပုံစံ-စ-၁ (ေက်းရြာ အခ်က္အလက္မ်ား) ကို ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ 
ေက်းရြာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အတူတကြ ေကာက္ယူ၍ tablet တြင္ရွိေသာ MIS သို႔ ထည့္သြင္းပါသည္။ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ေက်းရြာ စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျခင္း အစည္းအေဝးအတြင္း သို႔မဟုတ္ မတိုင္မီ စတင္၍ 
လိုအပ္လၽွင္ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းျပီးေနာက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ပုံစံ-စ-၂ (စီမံ 
ကိန္းစက္ဝန္း၏ အခ်ိန္ဇယား)သည္ ပုံစံ-စ-၁၂ တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူ အေရ 
အတြက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေဝးရွိေသာအခါ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ ပုံစံ-စ-၃ (ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္)သည္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုတစ္ခု 
တည္း မဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာအတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစားေပး သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံ အေဆာက္အဦး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ Box C 
တြင္ရွိေသာ ရန္ပုံေငြ အတြက္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို Box C မွ ထြက္လာေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
စာရင္း Box(Drop down box) တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သေဘာတူျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဤ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပုံစံ-စ-၄ (စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္တြင္ၾကည့္ရန္) ႏွင့္ ပုံစံ-စ-၅ တြင္ပါရွိပါသည္။ ပုံစံ-စ-၆ (စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ေစာင့္ၾကည့္ 
ၾကီးၾကပ္ေရးပုံစံ) ကို ေက်းရြာ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ လပတ္ အစည္းအေဝး 
က်င္းပျပီးေနာက္ လစဥ္ ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၎၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူထုအင္အားျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းတိုးတက္မႈ၏ % အား အစီရင္ခံရန္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသာ ပုံစံမ်ားအား 
စီမံကိန္းစက္ဝန္းအစတြင္ သို႔မဟုတ္ အျပီးတြင္ တစ္ၾကိမ္သာ ျဖည့္စြက္ျပီးစီးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပုံစံ-စ-(၁-၉) ကုိ ဗဟို database သို႔ ထည့္သြင္း မေဖာ္ျပမီ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားျပခ်ိန္တြင္ M&E မွ 
ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုထားျခင္းကို 
ျမန္မာဘာသာ၏ အေနာက္တြင္ (Control) အကၡရာ သို႔မဟုတ္ (^) အကၡရာျခားျပီး ထားရွိပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္ 
သားျပင္ေပၚရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာ သေကၤတ(icon) အား ႏွိပ္လိုက္ေသာအခါ (^) အကၡရာေနာက္တြင္ ရွိေသာ စာလုံးမ်ား 
ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ၏ တိက် မွန္ကန္မႈအား ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္/ဦးစီး MIS အဖြဲ႕မွ 
ထိုႏွစ္အတြင္း အလ်ဥ္းသင့္သလို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄၃၄။ စ-၄ ပုံစံမွလြဲ၍ က်န္ပုံစံမ်ားမွာ CF တစ္ဦးတည္း၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုံစံမ်ားကို စာရြက္တြင္ လက္ေရးျဖင့္ 
ျဖည့္စြက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်းရြာ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဝင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးရပါမည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ ေက်းရြာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ ပို၍ ကူညီပံ့ပိုးေပးရပါမည္။ (ဥပမာ- ပုံစံ-စ-၁ 
ေက်းရြာ အခ်က္အလက္မ်ား) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ စာရြက္ပုံစံမ်ား မူရင္းအား ေက်းရြာ အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီမွ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ျပီး MIS ပုံစံမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားအား CF မ်ားမွ tablet ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ပုံစံ
မ်ားသို႔ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အီလက္ထရြန္နစ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗဟို SQL database သို႔ လုံျခံဳစြာႏွင့္ 
မွန္ကန္တိက်စြာ ေပးပို႔ တင္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ခင္ စာရြက္ပုံစံမ်ား၏ မိတၱဴအား အရန္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခန္းမ်ား၌ 
သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္ M&E မွ ပုံစံမ်ား ရရွိျပီးေသာအခါ ခ်က္ခ်င္း ျမိဳ႕နယ္႐ုံးခန္းသို႔ ျပန္သြား၍ CF မ်ားမွ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို tablet မ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းျခင္းမွာ အေရးၾကီးပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ပထမဆုံး 
အဆိုျပဳခ်က္ကို MIS ထဲသို႔ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္မီ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအားလုံး ျဖည့္စြက္ ျပီးစီးမႈ 
အား ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းထက္ MIS  အခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ရရွိနိုင္ရန္ CF မ်ားမွ ေက်းရြာစီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းခြဲ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုစီ (ပုံစံ-စ-၅) အား အဆင္သင့္ျဖစ္လၽွင္ MIS သို႔ ထည့္သြင္းျခင္းမွာ အေရးၾကီးပါသည္။ 
(ဆိုလိုသည္မွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအား TPIC မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရျပီးေသာအခါႏွင့္ ပုံစံကို ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာ/TF 
မ်ားမွ ျဖည့္စြက္ျပီးေသာအခါ)။
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၄၃၅။ MIS ႏွင့္ မပတ္သက္ေသာပုံစံမ်ား၊ ပုံစံ-စ-၁၁ (စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အဆိုျပဳျခင္း အျပီးသတ္ သုံးသပ္ျခင္း) ႏွင့္ 
ပုံစံ-စ-(၁၃-၁၅) (အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေစတနာအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
အစီအစဥ္) တို႔သည္ ေက်းရြာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ၎တို႔အား ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္ 
အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာလူထု တစ္ဦးခ်င္းစီမွ လက္မွတ္ရရန္အတြက္ ျမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ အသင့္ျပင္ဆင္ပါ 
သည္။ (ဥပမာ- ေစတနာအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းျခင္းပုံစံ) ထိုအရာမ်ားအား MIS ထဲသို႔ မထည့္သြင္းပါ။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္း အဆိုျပဳခ်က္တြင္ စာရြက္ပုံစံျဖင့္ ပူးတြဲ တင္ျပပါမည္။ မူရင္းအား ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ 
တြင္ ထားရွိျပီး မိတၱဴအား ျမိဳ႕နယ္႐ုံးခန္း၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ စာတြဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါမည္။

၄၃၆။ ေန႔တြက္လုပ္အားခ မွတ္တမ္း (ဘ-၂) သည္ ေက်းရြာအဆင့္၌ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ 
ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အပိုင္းက႑ ျဖစ္ပါသည္။ လူထု၏ လုပ္သားမ်ားအား ေပးေခ်ေသာ 
ေန႔တြက္ လုပ္အားခအား မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာ ဘ႑ာေရး စာရင္းကိုင္မွ တာဝန္ရွိပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၎သည္ MIS အစိတ္အပိုင္းတြင္ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ CF မွ tablet အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းရန္မလိုအပ္ပါ။

၆-၂။ ဝယ္ယူေရး
၄၃၇။ ဝယ္ယူေရးဆပ္ေကာ္မတီ(PSC)မွ ေက်းရြာအဆင့္၌ ဝယ္ယူေရး လုပ္ငန္းအားလုံးအား ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ 
ရန္ တာဝန္ ရွိပါသည္။

ေခါင္းစဥ္ တာဝန္ MIS

ဝ- ၁ ဝယ္ယူေရး နည္းလမ္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္း

ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ / ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ

X

ဝ - ၂ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ / ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ

X

ဝ - ၃ ေစ်းႏႈန္း ဖိတ္စာ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ / ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ

X

ဝ - ၄ ေဈးႏႈန္း အကဲျဖတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ / ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ

X

ဝ - ၅ ဝယ္ယူျခင္း အမွာစာ (ပစၥည္းမ်ား) ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ / ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ

X

ဝ - ၆ လုပ္ငန္း နမူနာ ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္ ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ / ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ

X

ဝ - ၇ ေက်းရြာလူထု လုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အသုံးစရိတ္

ေက်းရြာ စီ/ေထာက္ / ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ

X

  
၄၃၈။ ဝယ္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပုံစံမ်ားအား MIS ထဲသို႔ မထည့္သြင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုပုံစံမ်ားအား စာရြက္အေန 
ျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္တြင္ အနည္းဆုံး (၇) ႏွစ္ စာရင္းစစ္ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း သိမ္းဆည္းထားရမည္။ စီမံကိန္းႏွစ္ 
တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးတုိင္း ေက်းရြာ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမွ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျမိဳ႕နယ္သို႔ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းတစ္စုံ ျပဳစု ေပးပို႔ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။
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၇။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္
၄၃၉။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ (VTPSC) ကို ထိုအုပ္စုအတြင္းတြင္ ရွိေသာ ေက်းရြာ 
တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်က္အလက္ 
မ်ား ေကာက္ယူေပးရန္၊ အစီရင္ခံရန္ႏွင့္ လူထုသို႔ တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြအား ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ရန္ (ဘ႑ာေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ(FSC))၊ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ (VTPSC)  က တာဝန္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပုံစံမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၇-၁။ စီမံကိန္းစက္ဝန္း

ေခါင္းစဥ္ တာဝန္ MIS

စ - ၄ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ေက်းရြာအုပ္စု စီ/ေထာက္ ✔

စ - ၁ဝ တိုက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့ေငြ စာခ်ဳပ္ ေက်းရြာအုပ္စု စီ/ေထာက္ X

၇-၂။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈ
၄၄ဝ။ ဘ႑ာေရး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈကို VTPSC ၏ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (FSC) မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံစံမ်ား 
အသုံးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေခါင္းစဥ္ တာဝန္ MIS

ဘ - ၁ ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ X

ဘ- ၃ စီမံခန္႔ခြဲေရး အသုံးစရိတ္မွတ္တမ္း ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ X

ဘ - ၄ တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ X

ဘ - ၅ ေငြေပးေခ်မႈ ေျပစာမ်ား ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ X

ဘ - ၆ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အျပီးသတ္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ 
ခံစာ

ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ ✔

ဘ - ၇ စီမံကိန္းစက္ဝန္း ျပီးစီးျခင္း ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ X

ဘ - ၈ လူထုမွ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ X

ဘ - ၉ ခရီးစရိတ္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ X

ဘ - ၁ဝ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ရ/သုံးဇယား ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီ X

၄၄၁။ အထက္ေဖာ္ျပပါပုံစံမ်ား (Forms) မွ ပုံစံ-ဘ-၆ တစ္ခုသာ MIS ထဲသို႔ ထည့္သြင္းရပါမည္။ ထိုပုံစံမ်ားကို 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္၌ အနည္းဆုံး (၇)ႏွစ္ စာရင္းစစ္က စစ္ေဆးနိုင္ရန္ စာရြက္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားရပါမည္။ 
စီမံကိန္းစက္ဝန္း တစ္ခုဆုံးတိုင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴကို ေပးပို႔ရပါ 
မည္။
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၈။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္
၄၄၂။ ျမိဳ႕နယ္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး (TTA)ႏွင့္ M&E ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အခ်ိန္ဇယားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဆက္တိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္ 
တာဝန္ ရွိပါသည္။ ပိုမိုေသခ်ာစြာ-
 (က) စီမံကိန္း အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က႑ 

မ်ား အားလုံးအား ေက်းလက္/ဦးစီးသို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတာဝန္တြင္ သူ/သူမအား 
ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္/ဦးစီး႐ုံးမွ MIS ပင္မ အဖြဲ႕တစ္ဦးက ကူညီေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 (ခ) CF မ်ားမွ ျမိဳ႕နယ္႐ုံးသို႔ ျပန္လည္ အစီရင္ခံေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ အခ်က္အလက္အား CF မ်ား၏ 
tablet မွ ျမိဳ႕နယ္ PC (ကြန္ပ်ဴတာ) သို႔ ထည့္သြင္းရပါမည္။ ထည့္သြင္းရာတြင္ ျပီးစီးမႈရွိရန္ႏွင့္ အမွား 
မပါရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

 (ဂ) ျမိဳ႕နယ္ Database တြင္ မွန္ကန္တိက်မႈႏွင့္ ျပည့္စုံမႈရွိေစရန္ ဗဟို database သို႔ ေပးပို႔ထည့္သြင္းျခင္း 
မျပဳလုပ္မီ MIS အခ်က္အလက္အား စစ္ေဆးျခင္း၊ အေထာက္အထားျပျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

 (ဃ) ပုံစံ-ထ-၁ (စီမံကိန္းဝန္ထမ္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္)၊ ပုံစံ-စ-၈ (ျမိဳ႕နယ္ လစဥ္တိုးတက္မႈ အေျခ 
အေန၊ ပုံစံ-စ-၉ (အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေရး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း) ႏွင့္ ပုံစံ-သ-၁ (သင္တန္း) စသည္ 
တို႔ကို ျမိဳ႕နယ္ MIS သို႔ တိုက္႐ုိက္ ထည့္သြင္းရပါမည္။

 (င) M&E ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ CF/TF မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအား တိုးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပုံမွန္ျပဳလုပ္ 
ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 (စ) ျမိဳ႕နယ္ တိုးတက္မႈ ၃ လပတ္ အစီရင္ခံစာ အခ်က္အလက္အား ၃ လ ကုန္ဆုံးျပီး ၂ ပတ္အတြင္း 
ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ရန္ ျမိဳ႕နယ္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး (TTA) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အား ကူညီေထာက္ပံ့ 
ေပးရပါမည္။

M & E ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မွ ျမိဳ႕နယ္ MIS သို႔ တိုက္႐ုိက္ ထည့္သြင္းရမည့္ ပုံစံမ်ား-

ေခါင္းစဥ္ တာဝန္ MIS

စ - ၈ ျမိဳ႕နယ္ လစဥ္ တိုးတက္မႈ အေျခ 
အေန

M&E ႏွင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္/ ေက်းလက္ ဦးစီး 
MIS

✔

စ - ၉ အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေရး ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းျခင္း

M&E/အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေရး ပင္မအဖြဲ႕(၁) ✔

ထ - ၁ စီမံကိန္း ဝန္ထမ္း၏ သတင္းအခ်က္ 
အလက္

M& E/ ေက်းလက္ဦးစီး MIS ✔

သ - ၁ သင္တန္း သင္တန္း ပို႔ခ်သူ (ျပီးျပည့္စုံေသာပုံစံ); M&E / 
ေက်းလက္ဦးစီး MIS(၂)

✔

   
 (၁) ျမိဳ႕နယ္ အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေရး ပင္မ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ျဖည့္စြက္ထားျပီးေသာ စာရြက္ပုံစံမ်ားမွ အခ်က္ 

အလက္မ်ားအား M&E ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္က ထည့္သြင္းရပါမည္။
 (၂) သင္တန္း ပို႔ခ်သူမ်ားက ျဖည့္ထားျပီးေသာ (ပုံစံ-သ-၁) ပုံစံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို M&E  ကြၽမ္းက်င္ 

ပညာရွင္က ထည့္သြင္းရပါမည္။ ၎သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္မွ သင္တန္းပို႔ခ်သူ 
မ်ားမွ ေပးပို႔ထားေသာ လူထုႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းတို႔ကိုသာလၽွင္ သက္ေရာက္မႈ 
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ရွိပါသည္။ CF/TF မ်ားမွ လူထုသို႔ ေပးပို႔ေသာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ (ပုံစံ-သ-၁) အား သက္ဆိုင္ရာ 
CF/TF မ်ားမွ ၎တို႔၏ tablet မ်ားသို႔ ထည့္သြင္းရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၄၄၃။ ျမိဳ႕နယ္ MIS အား ထိန္းသိမ္းျခင္း။ ျမိဳ႕နယ္႐ုံးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ျပီးျပီးခ်င္း CF မ်ားမွ ေနာက္ဆုံး ရရွိထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ၎တို႔၏ tablet ထဲမွ ျမိဳ႕နယ္ M&E PC (တစ္ခါတစ္ရံ mini-server ဟုေခၚသည္) သို႔ ကူး 
ေျပာင္းရပါမည္။ ၿမိဳ႕နယ္ “mini-server” ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာအခါ ျမိဳ႕နယ္ database မ်ားကို 
တစ္ေန႔ (၂)ႀကိမ္ ေပးပို႔ တင္သြင္းနိုင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ 
ျပႆနာရွိပါက TTA M&E ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္က ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေပးပို႔ တင္သြင္းျခင္းကို ဗဟို database  သည္ 
ေနာက္ဆုံး အခ်က္အလက္ရရွိမႈ ေသခ်ာေစရန္ အနည္းဆုံး အပတ္စဥ္ (ဥပမာ- အပတ္တစ္ပတ္၏အစ သို႔မဟုတ္ 
အဆုံး) တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ (routers,tablets,PCs) 
သို႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ (tablet (သုိ႔) mini-server ေဆာ့ဖ္ဝဲ) မ်ား မွားယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ရွိပါက 
M&E ဦးစီးအရာရွိမ်ားက ျပည္ေထာင္စု MIS အဖြဲ႕သို႔ အျမန္ဆုံး အစီရင္ခံရပါမည္။ ထို႔မွသာ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းေပးေသာအဖြဲ႕မွ ျပႆနာမ်ားအား ကူညီေျဖရွင္းေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္တြင္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ 
အေျခအေနအား ပဓာနမထားဘဲ ျမိဳ႕နယ္ database အား CD ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ဦးစီးမွ M&E/MIS ေခါင္း 
ေဆာင္သို႔ အရန္အေနျဖင့္ လတိုင္း ေပးပို႔သင့္ပါသည္။

၄၄၄။ သင္တန္း။ ျမိဳ႕နယ္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးႏွင့္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာ M&E/MIS ဝန္ထမ္း 
မ်ားအား စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ သင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ျပီး M&E/MIS ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
က႑မ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ သင္တန္းမ်ား ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက႑မ်ားတြင္- (၁) ပုံစံမ်ား၏ အေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ (၂) tablet မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံ (အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္း)၊ 
(၃) အပတ္စဥ္ အခ်က္အလက္ စစ္ေဆး အေထာက္အထားျပျခင္းႏွင့္ ဗဟို database သို႔ ေပးပို႔ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ (၄) 
ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို အျပစ္အနာဆာရွာျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ပ်က္စီး/ဆုံး႐ံႈးသြားေသာ tablet မ်ား။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္းမွ TTA မ်ား အသုံးျပဳ၍ tablet မ်ား ပ်က္စီး/ဆုံး႐ႈံးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚပါက ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ဦးစီးဌာနမွ ေပးေခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြၽတ္ယြင္းေနေသာ tablet မ်ားအား 
ျပႆနာ ရွာေတြ႕ပါက ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ဦးစီးမွ MIS အဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံ၍ ျပဳျပင္ရန္၊ အစားထိုးရန္ ေပးပို႔ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

၉။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
၄၄၅။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ M&E/MIS အဖြဲ႕တြင္ - (၁) ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ဦးစီး M&E/MIS အဖြဲ႕မွေခါင္းေဆာင္၊ 
(၂) UTA M&E အၾကံေပးအရာရွိ၊ (၃) UTA MIS အႀကံေပးအရာရွိ၊ (၄) စီမံကိန္း အခ်က္အလက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး 
(ဝန္ထမ္း) ႏွင့္ (၅) ျမိဳ႕နယ္ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္း ၃ ဦး (အၾကံေပးအရာရွိ ၂ ဦး၊ ဝန္ထမ္း ၁ ဦး) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
ထိုဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းႏွင့္ M&E/ MIS ျပႆနာမ်ား ရွာေဖြေျဖရွင္းေပးရန္၊ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ပုံမွန္ သြားေရာက္ရန္ 
စီမံကိန္း တတိယႏွစ္တြင္ ပါဝင္ရန္ စည္း႐ုံးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄၄၆။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ M&E/MIS အဖြဲ႕၏ တာဝန္မ်ား။ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား ပုံမွန္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စီမံကိန္း တည္ေနရာအားလုံးမွ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အား နားလည္နိုင္ရန္မွာ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ UTA ဝန္ထမ္းအားလုံး၏ အေထြေထြတာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။ တိက်ေသာ 
ေနာက္ထပ္ တာဝန္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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 (က) ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လပတ္ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ၃ လပတ္ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံျခင္း။
 (ခ) နိုင္ငံျခားေရးရာ ပဲ့ကိုင္ေပးေသာ ေကာ္မတီႏွင့္ ကမ ၻာ့ဘဏ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၃ လပတ္ႏွင့္ 

ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား မူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္း။
 (ဂ) လုပ္ငန္း အသုံးဝင္ပုံ၊ တိက် မွန္ကန္ေသာ သတင္း ခ်က္အလက္ႏွင့္ အသုံးျပဳပုံမ်ားအား MIS ႏွင့္သူ၏ 

website တြင္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္း။
 (ဃ) ဗဟို Database တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေမးခြန္းမ်ားအား တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအား စုစည္း 

ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။
 (င) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံကိန္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား H1၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သင္တန္းအား T1 ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေရး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အၾကံျပဳ 
တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားသို႔ အသီးသီး ထည့္သြင္းျခင္း အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 
MIS သို႔ တိုက္႐ုိက္ ထည့္သြင္းျခင္း။

 (စ) တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေငြ လိုအပ္မႈမ်ား တြက္ခ်က္ျခင္းအတြက္ ျမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုလူဦးေရ 
သကဲ့သို႔ ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ရယူျခင္း။

 (ဆ) သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ဝန္ထမ္းမ်ား (TTA ႏွင့္ DRD) သို႔ သင္တန္းမ်ား (လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ သင္တန္းႏွင့္ 
မြမ္းမံသင္တန္း) ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

 (ဇ) M&E/MIS ျပႆနာအားလုံးအတြက္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ အဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ 
ျပႆနာ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း။

၁ဝ။ အသိပညာႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း
၄၄၇။ NCDDP တြင္ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ ေလ့လာ သင္ယူျခင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါရွိပါသည္။ 
၎တို႔မွာ - (၁) ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ (၂) ေက်းလက္ဦးစီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ နိုင္ငံရပ္ျခား 
သို႔ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာသင္ လည္ပတ္ျခင္း၊ (၃) လူထုစစ္ေဆးျခင္း (ဌာနအတြင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္)၊ (၄) သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ သုံးသပ္ျခင္း (MSR)၊ (၅) နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း (ျပင္ပသို႔ 
လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍)၊ (၆) ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၄၄၈။ ေလ့လာသင္ယူရမည္မ်ားမွာ-
 (က) ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း။ ျမိဳ႕နယ္သစ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျမိဳ႕နယ္ 

ေက်းလက္ဦးစီးမွ ဝန္ထမ္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ေဟာင္းမ်ားမွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳနယ္႐ုံးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္းတြင္ လူထုစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း 
သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းစက္ဝန္း၌ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ ေမးျမန္းျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါ 
သည္။ သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္းမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေသာအခါ ေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ားအား မၽွေဝ 
ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစုျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

 (ခ) နိုင္ငံျခားသို႔ ပညာသင္ လည္ပတ္ျခင္း။ ကမ ၻာ့ဘဏ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ CDD အစီအစဥ္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ- အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္)သို႔ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မွ ေက်းလက္ ဦးစီး ဝန္ထမ္းမ်ားက သြားေရာက္၍ ေထာက္ပံ့ရပါမည္။

 (ဂ) လူထုစစ္ေဆးျခင္း။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ျပီးစီးေသာအခါ CF မ်ားမွ ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ေက်းရြာ 
လူထုအား စီမံကိန္းစက္ဝန္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရလဒ္အား ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ သင္ယူခဲ့ေသာ သင္ 
ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအား အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ စည္း႐ုံးပါသည္။
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 (ဃ) သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ သုံးသပ္ပြဲမ်ား (MSRs)။ ေက်းရြာတစ္ခုစီ၏ လူထုစစ္ေဆးျခင္းမွ ေလ့ 
လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ရမွတ္မ်ားအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျပီး ျမိဳ႕နယ္ သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ 
သုံးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ MSR ၌ ျပန္လည္ စုေပါင္းပါသည္။ နာမည္ တင္ျပသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 
လူထု၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မွ ခြဲထုတ္ထားေသာ အစုရွယ္ယာ ပါဝင္သူမ်ားအား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ 
ၾကားပါသည္။ စီမံကိန္းစက္ဝန္း သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ နိဂုံးရလဒ္အား 
ကိုယ္စား ျပဳေသာ ရမွတ္မ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား အလုံးစုံကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
MSR တြင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ျဖည့္သြင္းသည့္ အရာအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းရပါမည္။

 (င) နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း။ စီမံကိန္း ရလဒ္ဇယား (စီမံကိန္းလက္စြဲစာအုပ္အား နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာႏွင့္ အကာအကြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အကဲျဖတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
ခြဲ %) မွ စပ္ၾကား ရလဒ္ညႊန္ကိန္း (၃) ဟု ေခၚရန္ ႏွစ္စဥ္နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးသူအား တာဝန္ေပး 
အပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစစ္ေဆးသူသည္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈစြမ္းရည္၊ လူမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အကာအကြယ္မ်ား လိုက္နာျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ နမူနာ၏ အရည္ 
အေသြးအား အကဲျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကဲျဖတ္ျခင္း စနစ္အား ညႊန္ကိန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရာခိုင္ႏွုန္း 
ကို အကဲျဖတ္ရန္ အသုံးျပဳပါသည္။

၄၄၉။ စီမံကိန္း ဒုတိယ သို႔မဟုတ္ တတိယႏွစ္တြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေပးသြားပါမည္။ 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ရလဒ္ညႊန္ကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အေျခခံအေၾကာင္းႏွင့္ 
ယူဆခ်က္မ်ားမွ အရည္အေသြးမီ စူးစမ္း ရွာေဖြျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ကမ ၻာ့ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု  ေက်း 
လက္ဦးစီးဌာနမွ ေလ့လာျခင္းမ်ား၊ ျခံဳငုံ ေလ့လာျခင္း ရလဒ္ႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္းမ်ားအား အဆိုျပဳပါမည္။ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ က်ား-မ ေရးရာ၊ လူထုပါဝင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ 
အနည္းဆုံးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၄၅ဝ။ ထို႔အျပင္ အရည္အေသြး ေလ့လာမႈမ်ား၊ ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ ပုံမွန္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ လူထုစစ္ေဆးမႈ 
မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ သုံးသပ္ပြဲမ်ား (MSR) အစရိွသည္တို႔သည္  ေနာက္ထပ္ အကဲျဖတ္ျခင္း အရင္း 
ျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ ဥပမာ- ႏွစ္စဥ္ MSR အစည္းအေဝး 
တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနမွ CFs/TFs ႏွင့္ ေက်းရြာလူထု အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ယခု စီမံကိန္း 
လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ ေလ့လာ သင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို တိုးတက္ေအာင္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးျပီး ထိုတိုးတက္မႈအား 
ဆက္လက္ တိုးတက္ေစနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ အစီရင္ခံျခင္း
၄၅၁။ ပုံမွန္အစီရင္ခံျခင္းသည္ အစီအစဥ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ 
ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳနုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ပုံမွန္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လိုအပ္ပါသည္။
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၁၁-၁။ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ အစီရင္ခံျခင္း

အစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူ ျဖန္႔ေဝေသာေနရာ ျဖန္႔ေဝခ်ိန္

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ေစာင့္ 
ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း လပတ္ 
အစီရင္ခံစာ

ေက်းရြာ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီး 
ၾကပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ 
(MSC) ႏွင့္ ဝယ္ယူေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ (PSC) ႏွင့္ 
အတူ ေက်းရြာ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီ (VTPSC)

ေနာက္ဆက္တြဲ လ၏ 
၅ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ

ေက်းရြာအုပ္စု ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ လပတ္ 
အစီရင္ခံစာ

ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္ 
မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ 
ေကာ္မတီ (FSC) ႏွင့္ 
အတူ CF

ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီးမွ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ M&E ဦးစီး 
အရာရွိ

ေနာက္ဆက္တြဲ လ၏ 
၁ဝ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ ဘ႑ာ 
ေရး အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အျပီး 
သတ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ မဆိုင္ 
ေသာ အစီရင္ခံစာ

ေက်းရြာ စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီ (VPSC)

ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီ (VTPSC)

ေနာက္ဆုံး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အစည္းအေဝး၏ ၁၅ ရက္ 
အတြင္း

ႏွစ္စဥ္ ေက်းရြာအုပ္စု 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ 
ခံစာ
ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
မဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာ

ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း 
အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ဆပ္ေကာ္မတီ 

ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီးမွ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ M&E 
ဦးစီးအရာရွိ

ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ စီမံ 
ကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း ျပီးစီး 
လၽွင္ ရက္ (၃ဝ) အတြင္း

၄၅၂။ စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း လပတ္ အစီရင္ခံစာအား ေက်းရြာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း 
အစမွ ျပီးဆုံးသည္အထိ ျပင္ဆင္ တင္ျပသင့္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ဝယ္ယူေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ကိရိယာမ်ား 
(ေစတနာ့အေလ်ာက္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သို႔ 
မဟုတ္ အျပည့္အစုံ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္း က်င့္သုံးမႈ၊  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံ 
ခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား) အျပင္ က်ား-မေရးရာ လိုအပ္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (ပါဝင္ျခင္းအတြက္ ညီမၽွေသာ 
အခြင့္အလမ္း၊ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ လုပ္အားခ တန္းတူရရွိျခင္း စသည္ျဖင့္) တို႔အား ျပင္ဆင္ မြမ္းမံမႈမ်ား ပါဝင္ 
ရပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအား က်ား-မေရးရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ဟူ၍ သီးျခား ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။ ေက်းရြာစီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းခြဲ တစ္ခုစီအတြက္ သီးျခား မွတ္တမ္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းထားပါသည္။

၄၅၃။ CF မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်း 
ရြာ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတို႔အျပင္ ၎တို႔၏ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ 
ျခင္း အစီရင္ခံစာကိုလည္း ျပင္ဆင္၍ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ M&E ဦးစီးအရာရွိထံသို႔ ေပးပို႔ တင္ျပပါသည္။
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၁၁-၂။ ျမိဳ႕နယ္မွ အစီရင္ခံျခင္း

အစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူ ျဖန္႔ေဝေသာေနရာ ျဖန္႔ေဝခ်ိန္

ျမိဳ႕နယ္ ဘ႑ာေရး လပတ္ 
အစီရင္ခံစာ

ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီး 
ဘ႑ာေရး ဦးစီးအရာရွိ

ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၊ ျပည္ 
ေထာင္စု ေက်းလက္ဦးစီး 
ဘ႑ာေရး ဦးစီးအရာရွိ

ေနာက္ဆက္တြဲလ 
(၁၅) ရက္ မတိုင္မီ

ျမိဳ႕နယ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း တိုးတက္မႈ 
၃- လပတ္အစီရင္ခံစာ 
(ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားအား 
ၾကီးၾကပ္ျခင္း အပါအဝင္)

ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီး 
M&E ဦးစီးအရာရွိ

ျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ 
(TPIC)၊ ျပည္ေထာင္စု 
ေက်းလက္ဦးစီး M&E ဦးစီး 
အရာရွိ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းမွ  
ေက်းလက္ဦးစီးဌာန

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ လပတ္ 
၏ (၁၅) ရက္ မတိုင္မီ

ႏွစ္စဥ္ ျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
အစီရင္ခံစာ

ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ ဦးစီး 
M&E ဦးစီးအရာရွိ

ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ 
(TPIC)၊ ျပည္ေထာင္စု 
ေက်းလက္ဦးစီး M&E  
ဦးစီးအရာရွိ၊ ျပည္နယ္/
တိုင္းမွ 
ေက်းလက္ဦးစီးဌာန

အစီရင္ခံျခင္း ကာလမွ 
ရက္ ၃ဝ အတြင္း

ႏွစ္စဥ္ ျမိဳ႕နယ္ သက္ဆိုင္သူ 
ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ သုံးသပ္ 
ပြဲ အစီရင္ခံစာ

ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီး 
M&E ဦးစီးအရာရွိ

ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ 
(TPIC)၊ ျပည္ေထာင္စုေက်း 
လက္ဦးစီး M&E ဦးစီး 
အရာရွိ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းမွ 
ေက်းလက္ဦးစီးဌာန၊ လႊတ္ 
ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ၾကီး မ်ား

သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံ ပါဝင္ 
ေသာ သံုးသပ္ျခင္း အစည္း 
အေဝးမွ ရက္ ၃ဝ အတြင္း

၄၅၄။ ၃ လပတ္ ျမိဳ႕နယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။
 (က) ေနာက္ဆုံး ၃ လပတ္မွ တိုးတက္မႈမွာ-
  (၁) လူထုစီမံကိန္း စက္ဝန္းတြင္ တိုးတက္မႈ
  (၂) လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လူထုက ပါဝင္ျခင္း၊ က်ား-မေရးရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မွ သီး 

ျခားပါဝင္ျခင္း



လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလက္စြဲ

250

  (၃) လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ
  (၄) ေငြေပးေဝျခင္း တိုးတက္မႈ
 (ခ) အကာအကြယ္ ကိရိယာမ်ား (ေစတနာအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ 

ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အျပည့္အစုံ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း က်င့္သုံးမႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား) အား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္

 (ဂ) ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ (အၾကံျပဳတိုင္ၾကားေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား 
အပါအဝင္)

၁၁-၃။ ျပည္ေထာင္စုမွ အစီရင္ခံျခင္း

အစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူ ျဖန္႔ေဝေသာေနရာ ျဖန္႔ေဝခ်ိန္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လပတ္ 
အစီရင္ခံစာ

ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ 
ဦးစီး ဘ႑ာေရး ဦးစီး 
အရာရွိ

ေက်းလက္ ဦးစီးဌာန 
စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး

ေနာက္ဆက္တြဲလ၏ 
၂ဝ ရက္ မတိုင္မီ

အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း 
လပတ္ အစီရင္ခံစာ 
(အၾကံ ျပဳခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္)

ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ 
ဦးစီး M&E ဦးစီးအရာရွိ

ေက်းလက္ဦးစီးဌာန စီမံ 
ကိန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ 
ကမ ၻာ့ဘဏ္

ေနာက္ဆက္တြဲ လ၏ 
၂ဝ ရက္ မတိုင္မီ

ၾကားျဖတ္ မစစ္ေဆးရေသး 
ေသာ ဘ႑ာေရး ၃-လ 
ပတ္ အစီရင္ခံစာ

ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ 
ဦးစီး ဘ႑ာေရး ဦးစီး 
အရာရွိ 

ကမ ၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံျခင္း ကာလမွ 
၄၅ ရက္အတြင္း
 

၃-လပတ္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မွတ္စု 
မ်ား (အတို)

ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ 
ဦးစီး M&E ဦးစီးအရာရွိ

ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီး 
ဌာန၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အေထာက္အကူျပဳ 
ဆပ္ေကာ္မတီ

ျမိဳ႕နယ္ ၃-လပတ္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ 
ခံစာ ရရွိျပီး ၄၅ ရက္အတြင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
တိုးတက္မႈ ၃ လပတ္ အစီ 
ရင္ခံစာ (ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ 
ျပႆနာမ်ား၊ 
ေနာင္လာမည့္ 
ျပႆနာမ်ား)

ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ 
ဦးစီး M&E ဦးစီး အရာရွိ

နိုင္ငံျခား အေထာက္အကူ 
ျပဳ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ကိုင္ 
ေသာ ေကာ္မတီ၊ ဝန္ၾကီး႐ုံး 
မ်ားအတြင္း နည္းပညာ 
ေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္/တိုင္း 
မွ ေက်းလက္ ဦးစီးဌာန၊ 
ကမ ၻာ့ဘဏ္

အစီရင္ခံျခင္း ကာလမွ ၄၅ 
ရက္အတြင္း
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ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ 
ဦးစီး M&E ဦးစီး အရာရွိ

နိုင္ငံျခား အေထာက္အကူ 
ျပဳ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ကိုင္ 
ေသာ ေကာ္မတီ၊ ဝန္ၾကီး႐ုံး 
မ်ားအတြင္း နည္းပညာ 
ေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္/တိုင္း 
မွ ေက်းလက္ ဦးစီးဌာန၊ 
ကမ ၻာ့ဘဏ္

အစီရင္ခံျခင္း ကာလမွ ၆ဝ 
ရက္ အတြင္း

ႏွစ္စဥ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံ ပါဝင္ 
ေသာ သံုးသပ္ပြဲအစီရင္ခံစာ

ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ 
ဦးစီး M&E ဦးစီးအရာရွိ

နိုင္ငံျခား အေထာက္အကူ 
ျပဳ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ကိုင္ 
ေသာ ေကာ္မတီ၊ ဝန္ၾကီး႐ုံး 
မ်ားအတြင္း နည္းပညာ 
ေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္/တိုင္း 
မွ ေက်းလက္ ဦးစီးဌာန၊ 
ကမ ၻာ့ဘဏ္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ 
ဆိုင္သူ ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ 
သုံးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝး 
မွ ရက္ ၃ဝ အတြင္း

ႏွစ္စဥ္ စစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ 
ခံစာႏွင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲျခင္းစာ

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ေက်းလက္ဦးစီးမွတစ္ဆင့္ 
ကမ ၻာ့ဘဏ္ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဆုံးျပီး 
ေနာက္ ၆ လ

  
၄၅၅။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တိုးတက္မႈ ၃ လပတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။
 (က) ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ 

အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေၾကး ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႕ျခင္းႏွင့္ 
အမည္တပ္ျခင္းတို႔၏ တိုးတက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္

 (ခ) အကာအကြယ္ ကိရိယာမ်ား (ေစတနာအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အျပည့္အစုံ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း က်င့္သုံးမႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား) အား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 (ဂ) ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမိဳ႕နယ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
 (ဃ) အၾကံျပဳတိုင္ၾကားေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း
 (င) ေျမယာရွာမွီး ရရွိျခင္း တိုးတက္မႈ
 (စ) ျဖစ္အံ့ဆဲဆဲ/ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ား
 (ဆ) ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

၄၅၆။ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။
 (က) ရလဒ္မူေဘာင္၏ အဓိက ေဆာင္ရြက္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈ
 (ခ) စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေရးႏွင့္ 

ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ လူထုစီမံကိန္း စက္ဝန္းမွ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း
 (ဂ) ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း စီမံကိန္း စက္ဝန္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္း
 (ဃ) စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
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 (င) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္တူလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား
 (စ) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဌာနမ်ား၏ တိက်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
 (ဆ) ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ပုံမ်ား
 (ဇ) က်ား-မ ေရးရာ စည္းလုံးမႈ တိုးတက္ျခင္း အလုံးစုံ
 (ဈ) အကာအကြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ သုံးသပ္မႈ
 (ည) ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္၊ ေငြစာရင္းႏွင့္ ဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 

စိစစ္ျခင္း
 (ဋ) ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
 (ဌ) အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေရးနည္းလမ္း၊ ရရွိခဲ့ေသာ အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 

အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္မ်ား
 (ဍ) လာမည့္ အစီရင္ခံျခင္း ကာလအတြက္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
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