မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားကို အေထာက္အပံ႔ေပးမည့္
UNDP ၏ ကနဦးေရေဘးျပည္လည္ထူေထာင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား
မိတ္ဆက္ျခင္း

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ။ ကုလသမဂၢ ဖြ႕ံ ၿဖဳိးမႈအစီအစဥ္သည္ ၎အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည့္

မြန္ျပည္နယ္

အေထာက္အပံ႔ေပးမည့္

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား

စီမံကိန္းအား

မိတ္ဆက္ေၾကျငာခဲ႔ပါသည္။

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ႏွင႔္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင္႔
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္

ထိခိုက္ခံရမႈ

အျမင္႔ဆံုးၿမိဳ႕နယ္စာရင္းတြင္

မိတ္ဆက္ေၾကျငာျခင္း

အခမ္းအနားကို

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္

ပါ၀င္ပါသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဦးစီးဌာန၏

ကြန္းဖရင္႔ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရွိဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင္႔
UNDP တို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားျပဳအေနျဖင္႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး

ဦးေအာင္ျမင္႔ခိုင္ႏွင႔္

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ

တက္ေရာက္ခ႔ၾဲ ကပါသည္။

၎အျပင္

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ဦးေက်ာ္လြင္တို႔သည္လည္း

ဦးေသာင္းေရႊတို႔
ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင္႔ႏွင္႔

ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔

တာ၀န္ရွိသူမ်ား

ကိုယ္စားျပဳအေနျဖင္႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ UNDP မွလည္း မြန္ျပည္နယ္ရံုး တာ၀န္ခံ ေဒၚနီနီလြင္ ႏွင္႔
ရန္ကုန္ရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။
မြန္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ UNDP ၏ ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
အေထာက္အကူျပဳစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား မိတ္ဆက္ေၾကျငာျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးတြင္းကာလတြင္
ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းအေပၚတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔မႈမ်ားႏွင္႔ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင႔္ ပတ္
သက္ၿပီး

မွ်ေ၀ခဲ႔ပါသည္။

ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ာ

မွ်ေ၀ခဲ႔မႈမ်ားတြင္

အကူအညီေပးသည့္

အေပၚတြင္

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား
အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္
ေနာက္ထပ္ဦးစားေပး

၀န္ႀကီးမွ

ေျပာၾကားလိုတာ

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

၏

ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္။

ေရေဘးသင္႔ကာလအတြင္းမွာလည္း

စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေပးႏိုင္ခ႔မ
ဲ ႈ

“ကၽြန္ေတာ္႔အေနျဖင္႔

UNDP

လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္

အေပၚတြင္လည္း
ကေတာ႔

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ

ေက်နပ္မိပါတယ္။

အေနျဖင္႔

ကၽြန္ေတာ႔အေနျဖင္႔

ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုၾကံဳေတြ႕လာပါက

သက္ဆိုင္ရာ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင႔္ အခ်င္းခ်င္းအခ်ိတ္အဆက္မိမိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔က
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အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း

ႏွင္႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔

လုပ္ေဆာင္ခဲ႔မႈ

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ႔ျခင္းမွာ

သက္ဆိုင္ရာ

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ ၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင႔္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ
မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲ မ်ားျဖစ္သည့္ UN အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
(INGO/NGOs)

နဲ႔

ေကာင္းေကာင္း

ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္

ထိထိေရာက္ေရာက္

အကူအညီေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ခ႔မ
ဲ ႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ႔ျဲ ခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။”
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္အဆင္႔ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းေရႊမွလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေရေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင္႔
ပတ္သက္ၿပီး

အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ႔မႈမ်ားႏွင႔္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

လိုအပ္သလို

ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားပါသည္။ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းေရႊ
အၾကံေပးမွ်ေ၀ေပးခဲ႔ရာတြင္

“ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန

အေနျဖင္႔

ေဘးအႏၲရာယ္

စီမံခန္႔ခြဲေရး

လုပ္ငန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေကာ္မတီတြင္ တြဖ
ဲ က္ အတြင္းေရးမွဴး အေနျဖင္႔ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္၊ ၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေဘးအႏၲရာယ္

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဦးစီးဌာနသည္

ေဘးအႏၲရာယ္

စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ပါတ္သက္တဲ႔

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ၫွိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အဓိကဌာနလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ေဘးအႏၲရာယ္အလြန္
ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးကာလတြင္
အကူအညီေပးသည့္

UNDP

၏

က်ိဳက္မေရာ
ကနဦးေရေဘး

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေပၚတြင္

က်ေနာ္႔အေနျဖင္႔ အတိုင္းမသိ၀မ္းသာရပါတယ္။”
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွလည္း

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး

ေဆြးေႏြးခဲ႔ရာတြင္ “ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ား
အား ေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အပံ႔အကူအညီေပးမည့္ UNDP အား အထူး
ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ၎အျပင္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ကို ေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔
ပါတ္သက္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔

ပူးေပါင္းၿပီး

လက္တလ
ြဲ ုပ္ေဆာင္သြားမွာ

ျဖစ္တ႔အ
ဲ တြက္လည္း ၀မ္းသာပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင္႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
သြားပါမယ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ႔အေနျဖင္႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္” စသည္ျဖင္႔ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
UNDP အေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔တြင္ ကနဦးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနျဖင္႔

တာ၀န္ရွိသည့္

အတြက္

နလန္ထူလာေစျခင္း၊

ယခုအေထာက္အပံ႔သည္

ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ား

ျပန္လည္ၿပီးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင္႔

လွ်င္ျမန္စြာ

ျပန္လည္

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ တုန႔ျ္ ပန္ျခင္းႏွင႔္ ပိုမိုတုန္႔ျပန္တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရး
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ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္
ႁမွင႔တ
္ င္ေပး

ျခင္းတိ႔တ
ု ြင္

အဆင္႔အသီးသီးရွိ

ျမန္မာအစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား

အေထာက္အကူျဖစ္လိမ္႔မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္႔

စပ္လ်ဥ္းၿပီး UNDP မြန္ျပည္နယ္ရံုး တာ၀န္ခံ ေဒၚနီနီလြင္မွလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၿပီး၊ ယင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ “UNDP
သည္

ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား

အေထာက္အပံ႔ေပးမည့္

ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္

က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္အား အေထာက္အပံ႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္
လုပ္ငန္းေတြ

ကေတာ႔

ေထာက္ပံ႔ေပးသြား

ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား

ပါမယ္။

လယ္သမားမ်ားအား

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ

အဆိုပါလုပ္ငန္းေတြကေတာ႔

အေထာက္အပံ႔ေပးျခင္း၊

ႏွင္႔

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္း၊

ျပည္နယ္ႏွင႔္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔ရိွ

ေတာင္သူ

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ႁမွင႔တ
္ င္မႈ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ”
စသည္ျဖင္႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။
စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ေၾကျငာျခင္း

အခမ္းအနားတြင္

ေရေဘးသင္႔ေဒသခံျပည္သူမ်ားထဲမွ

ေဒသခံအခ်ိဳ႕

တက္ေရာက္ခ႔ၿဲ ပီး၊ ၎တို႔အထဲမွ ေဒၚခိုင္ခိုင္ရီ ႏွင္႔ ဦးေဖသန္းတို႔မွလည္း ေရႀကီးစဥ္ကာလႏွင္႔ ေရေဘးကာလလြန္
ျပည္လည္ထူေထာင္းေရး ကာလအတြင္း ၎တို႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ မွ အကူအညီေပးမည့္
ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္

ေက်နပ္မိေၾကာင္း၊

ယခုလို

အေထာက္အပံ႔မ်ားရရွိမႈအေပၚတြင္ ေထာက္ပံ႔ေပးေသာ အဖြ႕ဲ ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ သက္ဆိုင္ရာ
၀န္၀န္ရွိသူမ်ားအားလံုးကိုလည္း

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားသြားပါသည္၊

“ကၽြန္ေတာ႔အေနျဖင္႔

ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေျပာလိုတာကေတာ႔ ယခုလို လယ္သမားမ်ားအား ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္
ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ

စပါးခင္းမ်ား

မ်ိဳးေအာင္ေရရရွိေစရန္အတြက္

ေရတင္ေရသြင္းႏိုင္ေစရန္

ေလာက္စာဆီေထာက္ပံ႔ေပးမႈသည္ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ေတာင္သူအားလံုးအတြက္ အရမ္းကို အက်ိဳးရွိလို႔
ေက်းဇူးအထူး တင္ရပါတယ္။”
ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမက
ံ ိန္းလုပ္ငန္းမ်ား မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ရ
အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား လယ္သမားစုစုေပါင္း ၁၅၈၃ ဦး အား ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ လယ္မ်ားအတြင္း
ေရစုပ္စက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး

ေရတင္ႏိုင္ေစရန္

ေလာင္စာဆီေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းအား

၃

ရက္ဆက္တိုက္

လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ေရးေဘးဒဏ္ေၾကာင္႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ႔ၿပီး၊ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ စပါးစိုက္ခင္းဧက
၅၅၀၀

ခန္႔အား

ေရတင္သြင္းေပးႏိုင္ရန္

ေလာင္စာဆီမ်ား

အေထာက္အပံ႔ေပးျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ယခု

အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းသည္ ေရေဘးသင္႔ေဒသမ်ားရွိ အထိခိုက္ခံေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ၏
ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင္႔
ေရေဘးေၾကာင္႔

အထိခိုက္ခံ

ေတာင္သူမ်ားအား

ေရေဘးထိခိုက္မႈမွ

ျပန္လည္နလန္ထလာေစရန္

အေထာက္အကူျပဳေသာ စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
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ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

အေထာက္အကူျပဳ

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အျခားေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေရႀကီးမႈေၾကာင္႔ ထိခိုက္ခံခ႔ရ
ဲ ေသာ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္
၄-၅ စင္းအတြင္း က်ေရာက္ခဲ႔ေသာ အနည္အႏွစ္မ်ား ျပန္လည္ဆယ္ယူျခင္း ႏွင္႔ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ား
အလုပ္အကိုင္အခြင႔္ အလမ္းအတြက္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အား အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး၊
ယင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ေနာက္လမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
###
ကုလသမဂၢဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)
UNDP သည္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား၊
ေဒသႏၱရအသိပညာမ်ား၊
ကူညီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အလြန္အမင္းဆင္းရဲမႈကို

နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊
ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။
အဆံုးသတ္ေရး၊

မျပတ္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

၂၀၃၀

မူဝါဒအၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္

ကၽြႏ္ုပ္

တို႔၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

တန္းတူညီမွ်မရွိမႈမ်ားကို
လုပ္ငန္းစဥ္၏

ဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ပန္းတိုင္မ်ား

ႏိုင္ငံမ်ားအား

ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊

စဥ္ဆက္

ျပည့္ေျမာက္ေရးတို႔တြင္

ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ UNDP သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ေပးအပ္လာခဲ့သည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ UNDP ျမန္မာသည္ SDG ပန္းတိုင္မ်ား
ျပည့္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး က်င့္သံုးမႈ အစဥ္အလာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္း၊ UN စနစ္၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အစိုးရ၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားကို စုေပါင္းအားျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
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###
For additional information, please email UNDP Myanmar communications team:
Ms. Sandra Barrows: Sandra.barrows@undp.org 09 7974 36048
Ms. Yamon Phu Thit: yamon.phu.thit@undp.org 09 7916 39052
***
On the ground in more than 170 countries, UNDP offers global perspective and local insight and
provides technical assistance, policy advice and development support services using flexible
implementation modalities. This is a critical time for the world and Myanmar. At UNDP, we see
this period as a huge opportunity to advance the country’s sustainable development agenda.
UNDP has been providing development assistance to the people of Myanmar since the 1950s.
UNDP operated under a restricted mandate from 1993 until 2012 implementing the Human
Development Initiative Programme which provided assistance directly to communities and
individuals for improving their lives and livelihoods. Since 2013, UNDP have worked through two
fully-fledged country programmes. www.mm.undp.org
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