မြမး္ မံဆရာ ျ္စ္္င္္း

ရလ္

ရွ်ာ

္လႊာ ္္း

မ င စရ၊ ငရ၀္္ လႊမအ
ႈ ာပည့္ဆွ စရ အဆပ္ဘလ္ပးႊ ပ ္္းပ ၀္္မႈ
ဥ ဆရပ စမဂၢ၏ ဆပုေ ္ြ ပပ
့ းွုေ ထရး စရာာမ္္မရမွုေ္္
္ ငြ္္ မ င စရ၊ ငရ၀္္ လႊမႈ အာပည့္ဆွ စရ အဆပ္ဘလ္
ပႊး ပ ္္းပ ၀္္မာႈ ာမ့္္င္္ ဆး ျီမ လ္
ာ ္ရလ္ စမွ္
ုေ း္
ဤာ

ရလ္

ွ်ာရ

္လႊ ္ စရ

စ္္င္္းံဆရာ ျ္စ္္င္္းမ့္္

ဆပ္ဆရြ အ ာ ာပပအ ြဲမ ရးစွု႔ုေ

ာ ္ရလ္ံလ္ငြ ပးပွု႔ဆ
ုေ မည့္ံ့္္ပြရးစ္္င္္း စည္ ဥ ဆရပ စမဂၢမ ဆပုေ ္ြပ့ပွုေးထရးား၍ HELVETAS Myanmar
မ့္္ Partnership for Transparency Fund (PTFeV) ငွု႔မ
ုေ

ုေပ္္္္းမွင္ လ္အ ္ာ ့္္ လႊညီ ထရလ္ပ့ ပးပပီး

ြဲပ ွပး ဆးမမွပ္္အ ဲြ မ ျီမလွ္္း အဓွလ ဦး ံရ္္ အ လရ္္အထည္

ရ္ ံရ္္ဆလ
ြ ္ ္ စရာာမ္္မရမွုေ္္္ငြ္္

မ င စရ၊ ငရ၀္္ လႊမအ
ႈ ာပည့္ဆွ စရ အဆပ္ဘလ္ပႊး ပ ္္းပ ၀္္မႈာာမ့္္င္္ ဆးျီမ လ္၏
အျွင္အပွ္
ုေ ္းငျ္ ုော ျ္ပ စည္ည္။
ဆ္္လုေ္င
္ ွုေ္း္

စဒလီး၊

င္စၤရဆီငွုေ္္း

အဓွလ

မမၲေ

းငွုေ္း္

စဒလီး၊

ုေပ္္္္းအ လရ္္အထည္
မ လြးငွုေ္္း

စဒလီး၊

ပ
ုေ ္ ံရ္္ လ္

ရ္မည့္ာ ္ဆရမ ရးမရ

မြ္္ာပည္္လ္၊

လဆ္္ာပည္္လ္၊

စဒလီးမ့္္ ဆမ္းာပည္္လ္ ာမရလ္ပွုေ္္း ငွု႔ုေ ပ ၀္္ပ စည္ည္။ HELVETAS Myanmar စည္ ျီမလွ္္း

ဦး ံရ္္အ ြဲအ ္ာ ့္္
အ လရ္္အထည္

ငရ၀္္လႊပပီး

ြပ ွပး ဆးမမွပ္္အ ြဲလွာုေ ထရလ္ပ့ ပးား၍

ျီမ လ္

ရ္ ္ ္
ွ ္အငြ္္း အဆည္အ စြး ျီမ ္္ု႔ ြမႈလွုေ PTFeV မ ဦး ံရ္္မာႈ ့္္ စလ္ံွုေ္္ဆရ

ဧဆွလရမ ရးငြ္္ ၾလရး၀္္ ံရ္္ဆလ
ြ စ
္ ြရးမည္ာ ျ္စည္ည္။
ျီမ လ္၏

ဆည္မ္္း လ္မရ

မငႊလာြ ပရးမႈ၊

မ
ႊ ႈပ ၀္္မႈ၊

အဆပ္ဘလ္ငရ၀္္ဆွမင
ႈ ု႔လ
ွုေ ွုေ အရး ပးပ့ပွုေးလႊညီ ပးမွုေ္္စည့္
အဆပ္ဘလ္အ ဲြ အျည္းအစွလ
ုေ ္အပမပငျ္ ုောာ ျ္ ပ္
အဆ္္းအာမျ္မ ရးလွုေ ငွုေးငလ္ လရ္္းမြ္္
ဤစ္္င္္းံဆရာ ျ္စ္္င္္း၏
အဆပ္ဘလ္
ျရ့္္ၾလည့္

ငရ၀္္ လႊမႈ၊

ရ ျ ဆးအငြလာ္ ာပည္ငြ္္းအဆပ္ဘလ္အ ြဲမ ရး၏

ရ ျဆ္္မ့္္ ျြမ္း ံရ္္ဆည္ ္
ွုေ ္မရအရး လရ္္း
ဆည္မ္္း လ္မရ

ြဲပ ွပး ဆးလမဆပ္မ ရး

ရာ ္္းမ့္္ အလြာ င္ျျ္ ံးာ ္္း ျြမ္းဆည္မ ရး ပွမ
ုေ ွုေငးွုေ ာမ့္္

စ္္င္္း၏စင္္းအ လ္အ

ရ ျဆ္္ာာ ျ္စည္ည္။
ုေပ္ ံရ္္ ္ၾလ စရ

ရ္ာ ္္း၊ ျီမ လ္ျမ
ီ ္္ု႔ ြာ ္္းမ့္္
ရ ျဆ္္ာာ ျ္စည္ည္။

လ္မ ရး

(၁) စ္္င္္းလွုေ (၁၂) ဆလ္ ငလ္ ဆရလ္ဆမည္ာ ျ္ပ စည္ည္။ စ္္င္္းစည္ စ္္င္္းငြ္း္
ျ ္္းစြ္္း

လ
့ ့္္မည္ာ ျ္ပ စည္ည္။ စ္္င္္းလွုေ ၂၀၁၈

မ
ုေ ျ္ာ အရလ္ငဘ
ွုေ ရ

္္းာမ္္စရမႈမ့္္

ုေပ္မွုေ္ျ
္ ြမ္းာမ့္္မရးပပီး ငရ၀္္ လႊမအ
ႈ ာပည့္ဆွ စရ

ႊမအ
ႈ
ဲြ အျည္းမ ရး၏ ဆပုေ ္ြျီမ ္္ု႔ ြမႈ ျြမ္းဆည္၊ ျီမ လ္ပုေ
့

ပြ့္္

မ
ုေ ျ္ ျလ္င္္ဘရ

(၅) ဆလ္ ္ု႔အထွ ငလ္ ဆရလ္ဆမည္ာ ျ္ပ စည္ည္။

စ္္င္္းငြ္္ အရလ္ပ အ ၾလရ္္းအဆရမ ရးပ ၀္္မည္ာ ျ္ပ စည္ည္။
❖ ပ့ပွုေးလႊညီာ ္္း (Facilitation)
❖ အဆပ္ လ္ပႊး ပ ္္းပ ၀္္ာ ္္း ္ည္း

မ္းမ ရး (Civic Engagement)

့

ရာ ္္းပုေျာ ့္္

(၂၄) ဆလ္ ္ု႔မ ၂၀၁၈

❖ ျီမလွ္း္ ျလ္၀္္းျီမ ္္ု႔ ြမႈ
❖ ျီမ လ္ ဆပုေ ္ြ ျီမ ္္ု႔ ြမႈ
❖

လ္ ငြု႔

လ
့ ့္္ာ ္္း

❖ စ္္ဆွုေးညွ်ာ္္းငမ္းာ ဆးံြာြ ္္း (Module Development)
စ္္င္္းံဆရာ ျ္စ္္င္္းငြ္္
္ည္းပညရလ လ ာ

့

အထလ္ပ

ရာ ္္းအပွုေ္း္ မ့္္ ျီမ လ္ပုေ

မ့္္ စ္္ဆွုေးညွ်ာ္း္ ငမ္း ဆးံြာြ ္္းမ ရးလွုေ
(၂)

လ္ ငြု႔

္္းျဥ္မ ရးလွုေ

ရ္ာ ္္း၊ ပ့ပးွုေ လႊညီာ ္္းံွုေ္ဆ
္ ရ ျြမ္းဆည္မ့္္ ္ည္း
့

ြဲပ ပွ း ဆးမမွပ္္အ ဲြ မ့္္

စ္္င္္းံဆရ

ရ္ာပထရးစည့္

ရ

ုေပ္ ံရ္္ာ ္္း အပွုေ္း္ မ ရး ပ ၀္္မည္ာ ျ္ပ စည္ည္။

စ္္ ထရလ္လႊပျစည္းမ ရးာပ္္ံ္္ာ ္္း

မ္းညွ်ာ္္ာ ဆးံြာြ ္္းမ ရး ငြ္္ အငႊငလြ

မ္းမ ရး

မ့္္

ုေပ္ ံရ္္ဆမည္ည္။

(၃) စ္္င္္းပပီးစည္အထွ အ ွ္္ ပး ပ ၀္္မွုေ္္ဆမည္ည္။
(၄)

စ္္င္္းံဆရာ ျ္စ္္င္္းပပီးံုေးပ လ

ံ့္္ပြရးစ္္င္္းာာပ္္
(၅)

စင္မင္ထရး စရ

ထ
ႊ လ
ုေ ွုေ

ည္ာ ပးမွုေ္္ဆမည္ည္။

ံ့္္ပြရးစ္္င္္းမ ရးာာပ္္

ည္ ပးအပ္ပပီးပ လ

စ္္င္္းံဆရစည္

ုေပ္ ံရ္္ လ္/စ္္င္္း

အျီဆ္္ ျရမ့္္ ဘမရ ဆးအျီဆ္္ ျရလွာုေ ာမ္္မရဘရစရဆပ္မ့္္ အ ွ္မ
္ ီ င္္ာပ္ွ္
ုေ ္ဆမည္ည္။
(၆)

စ္္င္္းံဆရာ ျ္စ္္င္္းငလ္ ဆရလ္ဆ္္

စ့္္

စ္္င္္းံဆရာ ျ္စ္္င္္းမ့္္ာ ္ရလ္ံလ္ငစ
ြ ္္င္္းမ ရးလွုေ

ရ္စႊစည္

အလလ္ား၍ာ

စလ္ံွုေ္္ဆရျီမ လ္ာ

ဆြး လ္ ဆပ လ
္ဆရမ ရးငြ္္

ုေပ္ ံရ္္ဆ္္ အ ွ္အ
္ ာပည့္အ၀ ပးမွုေ္္ဆမည္ည္။
(၇)

ဤစ္္င္္း

ငလ္ ဆရလ္ပပီးစႊမ ရးစည္

ံဆရာ ျ္စ္္င္္းမ ရးအရး ငလ္ ဆရလ္ဆ္္ အ ြ့္အ
္
(လ) ျည္းဆုေး
( ) ထွ လ
ွုေ ္

ြဲပ ွပး ဆးမမွပ္္အ ဲြ မ

ျီျဥ္ာပပ

ပ
ုေ မ
္ ည္ာ့ အရလ္ပ

မ္းပွုေမွုေ ဆဆွမည္ာာ ျ္ပ စည္ည္။

ု႔ႈ ံရ္ာ ္္း ံဆရာ ျ္စ္္င္္း
လ
ြ ္ စရ ျီမလွ္္းမ ရးလွုေ ျီမ ္္ု႔ ြာ ္္း ံဆရာ ျ္စ္္င္္း

(ဂ) ဘမရ ဆး ပြ့္္

္္းာမ္္စရမႈ

ျမႈ္း္ စင္မင္ လ္မ ရး
စ္္င္္းံဆရာ ျ္စ္္င္္း

ငလ္ဆရလ္ဆ္္ာ

ျမႈ္္းစင္မင္ လ္မ ရးမ့္္ာ ဆြး လ္မည္ာ ျ္ပ စည္ည္။
(၁) အဆည္အ ္္းမ့္္ အ ငြု႔အဒလပ

ရလ္ထရးစႊမ ရးလွာုေ အရလ္

ရ္ာပပ

ြဲပ ွပး ဆးမမွပ္္အ ဲြ မ

❖

အ လရ္္အထည္

ရ္ား၍

အဆပ္ လ္ပႊး ပ ္္း ပ ၀္္မာႈ ာမ့္္င္္ ဆး ျီမ လ္”ာ
မ ၀ာ ္္း အ

“ာမ္္မရမွုေ္္္ငြ္္

မ င စရ၊ငရ၀္္လႊမႈဆွ စရ

အရလ္မ ျီျဥ္လ ္္းပပပီး စရ “အ ငြဲအဒလပ

ုေပဆ
္ ုေ ံြး မြးပြြ”ာငလ္ ဆရလ္ပပီးစႊာာ ျ္ဆမည္ည္။

(၂) ္ည္းပညရပွုေ္္းံွုေ္္ဆရျြမ္းဆည္
စ ငွုေ္း္ ဆ္္းစရးဘရစရျလရးမ့္္ာာမ္္မရဘရစရျလရး

❖

္ရး

လၽြမ္းလ ္္ျရြ

ည္ာ ာပရံွင
ုေ င္ဆမည္ည္။

❖ အဂၤ

ွပ္ျရ အ ာ

ဆွဆမည္ည္။

❖ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
စ အျွးုေ ဆအျွုေးဆအ ြဲမ့္္ ညွမွႈ္္းမႈ ဗဟုေစင
ုေ ဆွဆမည္ည္။

❖

❖ ျီမ လ္ပုေ

ရ္ာ ္္းမ့္္ ျီမ ္္ု႔ ြမႈမ့္္ပလ္စလ္ စရ ဗဟုေစင
ုေ ဆွဆမည္ည္။

(၃) လွလ
ုေ ္ပ္
ွုေ ္လၽြမ္းလ ္္မႈ
❖ အမ ရးပႊး ပ ္္းပ ၀္္ အရ္္

ဥ္းလပ္မႈျမ
ြ း္ ဆည္ာ လရ္္းဆမည္ည္။

❖ ျီမ ္္ု႔ ြမႈျြမ္းဆည္ လရ္္းဆမည္ည္။
ာပရံွံ
ုေ လ္ံ ဆးျြမ္းဆည္ာ လရ္္းဆမည္ည္။

❖

❖ မွမွလလ
ွုေ လ
္ ွုေ ျီမ ္္ု႔ ြမႈမ့္္
ရလ္

ရွ်ာ င္္ာ ္္း္ည္း

ပ
ုေ ္္္္းအ ပ္လငွလ၀င္ာပပမႈ ဆွမွုေ္္ဆမည္ည္။

မ္း မ့္္ာ

ရလ္

ျွင္၀္္ျရးစႊမ ရးအ ္ာ ့္္ာ အရလ္

ရ္ာပပ
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