ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္

ပူးတြသ
ဲ တင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ဟက္ကသြန္ ၂၀၁၈ အႏိုင္ရသည့္ အဖဲ႕ြ ၃ ဖဲ႕ြ အား
ေၾကညာ
၂၀၁၈၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ - ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ လူငယ္ပရိုဂရမ္မာမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းမ်ားကို ပါဝင္ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ဟက္ကသြန္ၿပိဳင္ပႀြဲ ကီး၏ ဆုေပးပဲြ
အခမ္းအနားအား ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာပလာဇာရွိ အူရီဒူးျမန္မာရံုးခန္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါ သည္။
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးခဲ့သည့္ အဖဲ႕ြ မ်ားထဲမွ ၃၈ ဖဲ႕ြ အား အေသးစိတ္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ၿပီး ေနာက္
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအေကာင္းဆံုး အပလီေကးရွင္းမ်ား ေရးႏိုင္ေသာ အဖဲ႕ြ သံုးဖဲြ႕အား အႏိုင္ရေသာ အဖဲ႕ြ မ်ား အျဖစ္
ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအဖဲ႕ြ မ်ားမွာ Team Deca, Divas ႏွင့္ Blind Head တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
‘ဟက္ကသြန္ ၂၀၁၈’ အား အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ UNDP တို႔ ပူးတြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး IMPACT HUB ရန္ကုန္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ
သည္။ ဟက္ကသြန္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႔၌ တစ္ၿပိဳင္နက္
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္း

ဆိုင္ရာ

facilitator

စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္

မ်ားႏွင့္
၎တို႔၏

mentor

မ်ားက

ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအား

အဖဲ႕ြ လိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

စြမ္းရည္မ်ား

တိုးတက္လာေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါသည္။
အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအဖဲြ႕တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ICT က႑မွ အမ်ား၏ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရရွိထားၾကသည့္
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားမွာ Tim
Aye Hardy (ျမန္မာမိုဘိုင္းပညာေရးစီမံခ်က္ myME ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ Executive Director)၊ ရန္မင္းေအာင္
(360ed

၏

Managing

Director)၊

ယဥ္ယဥ္ျဖဴ

(Greenway/Greenovator

မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းအား

ပူးတြတ
ဲ ည္ေထာင္သူ)၊ နီလာ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အြန္လိုင္းအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ Her
Myanmar အား ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ)၊ Lach Baniya (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္
အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းျဖစ္ေသာ ဂႏၱဝင္မဂၢဇင္း၏ တည္ေထာင္သူ)၊ ေမမိုးဝါ (WWF ျမန္မာ၊ OD ႏွင့္ Partnership Director)၊
ခင္ဇာလီေအး (ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆြစ္ဇာလန္သံရံုးမွ နည္းပညာအၾကံေပးအရာရွိ)၊ ႏွင့္ Pem Chuki Wangdi (အစီအစဥ္
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ UNDP) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
အႏိုင္ရေသာအဖဲြ႕သံုးဖဲ႕ြ သည္ (၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ (၂) တန္ဖုိးကြင္းဆက္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးနည္းပညာႏွင့္ (၃) ေက်းလက္ေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ ဟူေသာ
ေခါင္းစဥ္သံုးခုျဖင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၾကပါသည္။ ဤၿပိဳင္ပသ
ြဲ ည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္
အလားအလာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီး၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ျပည့္
ေျမာက္ေရးတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ ပဲတ
ြ စ္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။
ထိပ္ဆံုးအဖဲြ႕ေျခာက္ဖဲြ႕သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ (UNCTAD) ၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ UNDP မွ စီစဥ္က်င္းပမည့္ ေျခာက္ရက္တာ
စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ သင္တန္းအစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ UNCTAD ၏
အထင္ကရနည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Empretec သင္တန္းနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြား

ေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိလာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးမည့္သင္တန္း
ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သ႑ာန္တူေလ့က်င့္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
အႏိုင္ရေသာ

အဖဲ႕ြ သံုးဖဲြ႕သည္

အူရီဒူးျမန္မာမွ

ခ်ီးျမွင့္မည့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စတင္ရန္

လိုအပ္သည့္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ တစ္ဖဲ႕ြ လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ ၇ သန္းစီ ရရွိမည္ျဖစ္သလို
အူရီဒူးျမန္မာမွ ရံုးခန္းတစ္ႏွစ္အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ စီးပြားကူးသန္း/နည္းပညာအကူအညီမ်ားပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ UNDP မွ
တစ္ဖဲ႕ြ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ တန္ဖုိးရွိသည့္ ေငြသား မဟုတ္ေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Vikram Sinha က “ျမန္မာလူငယ္မ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒစ္ဂ်စ္တယ္
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မယ့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေတြးအၾကံ
ေကာင္းမ်ား ရွိၾကေၾကာင္းကို ဒီ “ဟက္ကသြန္ ၂၀၁၈” မွာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဒီျပိဳင္ပဲြ အတြက္
တကယ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွား၀မ္းေျမာက္ရပါတယ္။ အူရီဒူးအေနနဲ႔ ဥယ်ာဥ္မွဴးတစ္ဦးလို ျမန္မာလူငယ္ေတြကို သူတိုရ႕ဲ
အရည္အခ်င္းေတြကို

ထုတ္ျပခြင့္ရဖို႔

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔

ကူညီေပးေနတာျဖစ္ၿပီး

ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီးရဲ႕

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕

ဒစ္ဂ်စ္တယ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

ပါဝင္ကူညီေပးေနတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟက္ကသြန္ ၂၀၁၈ ၏ မိတ္ဖက္မ်ား၊ facilitator မ်ား၊ mentor မ်ား၊ ဒိုင္လူႀကီး
မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
UNDP ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာပီတာဘတ္ခ်္လာက “စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္း
ပညာ

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြဟာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ကူးေျပာင္းေရးမွာ

ပိုပိုၿပီး

အေရးႀကီးလာပါၾကပါတယ္။

လူငယ္မ်ား

ဦးေဆာင္ေနတာကို

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
ျမင္ေတြ႕ရတာဟာ

အလြန္ပင္စိတ္လႈပ္ရွားဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ UNDP ျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SDG ပန္းတိုင္မ်ား
ျပည့္ေျမာက္ေရး အေထာက္အပံ့ျပဳရာတြင္ အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္၊ အျခား ေသာ အဓိကက်သည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ

ဤဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ကူးေျပာင္းေရးအတြက္

တစ္ဖက္တစ္လမ္း

ပါဝင္ကူညီခြင့္ရျခင္းကို

အထူးပင္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ေက်းလက္ေဒသမွ

ေတာင္သူမ်ားအား

တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳမည့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ

ဟူေသာ

ေခါင္းတြင္

အႏိုင္ရရွိေသာ အဖြ႔ျဲ ဖစ္သည့္ Team Deca မွ ကိုၿဖိဳးသူရေဌးက “ၾကက္၊၀က္၊ ဘဲ အစရွိတဲ့ ေမြးျမဴေရးသမားေတြမွာ
အဓိကႀကံုေတြ႔ေနရတာက အထြက္ႏႈန္းမတိုးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းပိုေကာင္းေစဖို႔ စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကို
တီထြင္ေပးတာပါ။ အစာကေန အသားျဖစ္ႏႈန္း ဘယ္လိုပိုေကာင္းေအာင္ တြက္ခ်က္ပံု၊ ေရာဂါျဖစ္တဲ့ ရာသီေရာက္ရင္လဲ
ေရာဂါေတြကို

ဘယ္လို

ကာကြယ္လို႔ရမလဲဆိုတဲ့

ပညာေပးစနစ္ေတြကို

ျပဳလုပ္ေပးထားပါ။

ေမြးျမဴေရးသမားေတြအတြက္ ရရွိမယ့္ ေရတိုအက်ိဳးကေတာ့ အထြက္တိုးလာတဲ့အတြက္ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိမွာျဖစ္သလို
ေရရွည္အက်ိဳးအေနနဲ႔က

ျပည္တြင္းက

ေမြးျမဴေရးၿခံလုပ္ငန္းေတြက

ႏိုင္ငံတကာက

ေမြးျမဴေရးကုမၸဏီအႀကီးလို

တက္လွမ္းလာႏိုင္လိမ့္မယ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

---------------------------------------------------------- End -----------------------------------------------ထပ္မံသိလိုသည္မ်ား ရွိပါက Ooredoo Communication Team | +959 9733 33322 | mhan1@ooredoo.com.mm
UNDP Communication Team | +95 9 7916 39052 | yamon.phu.thit@undp.org

အူရီဒူးျမန္မာ၏ အေၾကာင္း

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူ ၉သန္းေက်ာ္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ေပးအပ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အူရီဒူးသည္ 3G ႏွင့္ 2G
ကြန္ရက္မ်ားကို ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ ျဖန္႔ၾကက္လႊမ္းၿခံဳျခင္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လွ်က္ရွိၿပီး အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးႏွင့္
လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုး 4G ကြန္ရက္ကိုပါ ျဖန္႔ၾကက္ေပးထားပါသည္။ Ookla Speedtest Intelligence® ၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္
Q1-Q2 ေဒတာမ်ားအရ အူရီဒူး၏ 4G/3G ကြန္ရက္သည္ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆံုးကြန္ရက္ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳမႈကို
ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ 4G ကြန္ရက္ကို ဆက္လက္ျဖန္႔ၾကက္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး 4G ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထားေသာ
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလကုန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀၀ အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါတြင္

အူရီဒူးျမန္မာသည္

လူမႈဘ၀တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

အေထာက္အကူျပဳမည့္

မိုဘိုင္းေငြေၾကးစနစ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ FTTH
၊ Supernet Wireless ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အင္တာပရိုက္မ်ား၊
အစိုးရရံုးဌာနမ်ား

ႏွင့္

အေသးစားအလတ္စား

အတြက္လုပ္ငန္းအရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွစတင္ၿပီး
၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

IPVPN

အူရီဒူးျမန္မာသည္

လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္

Fixed

ႏွင့္

ကဲ့သ႔ေ
ို သာ
၎၏

စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
Mobile

Business
ထုတ္ကုန္မ်ား၊

“မိနစ္မ်ားမ်ားမ်ားေျပာေလ”

ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

အေျခခံ

Solution

မ်ားကို

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အစီအစဥ္၊

ႏွင့္

UNOPS

ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ရက္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း အစီအစဥ္ ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ထားသည့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး အစီအစဥ္ စသည္တို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
Instagram:@ooredoomyanmar
Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar
ကုလသမဂၢဖ႕ံြ ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)
UNDP သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တင
ြ ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အျမင္မ်ား၊ ေဒသႏၱရအသိပညာမ်ား၊
နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊ မူဝါဒအၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကူညီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္
တိ႔၏
ု ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားအား အလြန္အမင္းဆင္းရဲမႈကို အဆံုးသတ္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်မရွိမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စဥ္ဆက္
မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပန္းတိုင္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေရးတို႔တင
ြ ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ 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
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားကို စုေပါင္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္
ရွိပါသည္။
Facebook: www.facebook.com/UNDPMyanmar
Twitter: www.twitter.com/UNDP_Myanmar
Website: www.mm.undp.org

