
 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ UNDP ၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္တုိ ႔က 
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း UNDP ၏ ပံ ႔ပိ ုးမႈ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္အား 
ဖြင္ ႔လွစ္ 

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္၊ ပဲခူး — ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ 
ေက်းလက္ကြန္ကရစ္လမ္းဖြင္ ့ပြ ဲအခမ္းအနားသုိ ႔ ပဲခူးတု ိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္း၊ ပဲခူးတု ိင္း 
ေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင္ ့ဘဏၰာေရး၀န္ႀကီး ဦးညြန္ ႔ေရႊ၊ ျမန္မာႏု ိင္ငံဆု ိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏိ ုင္ငံသံအမတ္ႀကီး 
H.E Mr. Dan Chugg ၊ UNDP Myanmar ၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Mr. Peter Batchelor ၊ UK Aid 
ႏွင္ ့ UNDP တုိ ႔မ ွ တာ၀န္ရွ ိသူမ်ား၊ ၿမိ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာအရာရွ ိမ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ 
ခဲ ့ၾကသည္။ 



၇.၆ ဖာလုံ ရွည္လ်ားၿပီး ရန္ကုန္-ပခဲူး လမ္းမႀကီးကို ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ဤလမ္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ 
ေက်းရြာေပါင္း ၁၂ ရြာမွ ျပည္သူေပါင္း ၂၀ ၀၀၀ ခန္႔တို႔သည ္က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သြားလာေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပိုမိုရရိွလာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင ္ဤလမ္းကို အသုံးျပဳ၍ 
ေန႔စဥ္သြားလာေနၾကသည့္ ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမ ၂၅၀ တို႔သည္ 
လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

လမ္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းကို UNDP ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဒီမု ိကေရစီနည္းက်ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ 
ငန္းစဥ္ (TDLG) စီမံကိန္းအရ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင္ ့ ဦးစားေပးေဖာ္ထုတ္ခဲ ့ ၿပီး၊ UK Aid မွ ေငြေၾကးပံ ့ပု ိးမ ႈ ျဖင္ ့ 
ပဲခူးတု ိင္းေဒသႀကီးအစု ိးရအဖြဲ ႕ႏွင္ ့ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လမ္းသစ္ဖြင္ ့ပြ ဲ၌ ပဲခူးတု ိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “ဒီကြန္ကရစ္လမ္း 
သစ္ စီမံကိန္းဟာ ေကာင္းမြန္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ေတြရဲ႕ နမူနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြ႕ဲအေနနဲ႔ ဒီအေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြကုိေနာက္ထပ္ က်န္ရိွေနတဲ ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း UNDP နဲ႔ UK 
aid တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဆင့္ပြားေဆာင္ရြက္သြားခ်င္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “ယခုဖြင့္လွစတဲ္႔လမ္းဟာ ပခူဲးတိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြ႕ဲနဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ႔ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုရ႕ဲ အေရးႀကီးတဲ႔ 
ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္သလို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္လည္း နမူနာပုံစံေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပအ္ေနနဲ႔ 
ယေန႔က်င္းပတ့ဲ ဒီအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခြင္ ့ရရိွျခင္းနဲ႔ ဤအစီအစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီမႈ ေပးခ့ဲတဲ ့UK aid ရဲ႕ 
အေရးပါတဲ႔ အခန္းကဏၰတို႔ကို ေတြ႕ရိွရတ့ဲအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။” ဟု ထည့္သြင္း 
ေျပာၾကားသြားခ့ဲပါသည္။ 

UNDP Myanmar ၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္က “ေဒသႏၱရဖြ ံ႕ ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြ ေရြးခ်ယ္ 
ရာမွာ ေဒသခံျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိတု ိ ႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ ကု ိယ္စားလွယ္ေတြကတစ္ဆင္ ့ တင္ျပ 
ေျပာဆုိခြင္ ့ေတြ ရရွ ိႏု ိင ္ေၾကာင္းကုိ TDLG စီမံကိန္းက ျပသေပးခဲ ့ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ 
ေဒသႏၱရဖြ ံ႕ၿဖိ ဳးတု ိးတက္ေရးအတြက္ ရန္ပံ ုေငြေတြကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မ ႈေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္လိ ု ႔ 
ရရွ ိႏု ိင ္ေၾကာင္းကု ိလည္း သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ ့ပါသည္။ 

ကနဦးအေနျဖင့္ TDLG စီမံကိန္းအရ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွ ိ ၿမိဳ ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ျပည္သူပါ၀င္ 
ေသာ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရွ ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ ့ပါသည္။ 
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဤစီမံကိန္းမွရရွ ိထားေသာေအာင္ျမင္မ ႈမ်ားကုိအေျခခံ၍ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစု ိးရ 
အဖြဲ႕က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပဲခူးတု ိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွ ိ ၿမိဳ ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္လံုး၌ ၿမိဳ႕နယ္  
အေထာက္အပံ ့ရန္ပံ ုေငြမ်ားအေနျဖင္ ့ တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ထဲမွ က်ပ္ ၅၆ ဘီလီယံ ခြ ဲေ၀အသံုးျပဳ 
ရန္ ဆံ ုး ျဖတ္ခဲ ့ ၿပီး၊ အဆုိပါ ၿမိ ဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ နည္း 
ပညာ ပံ ့ပု ိးကူညီမႈမ်ားေပးရန္ UNDP အား ပန္ၾကားခဲ ့ပါသည္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစု ိးရ အဖြ ဲ႕သည္ 



ျမန္မာႏု ိင္ငံ တု ိင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ ျပည္နယ္အစု ိးရအဖြဲ ႕မ်ားထဲတြင္ ယင္းကဲ့သု ိ ႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
မွတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပထမဦးဆံုး တု ိင္းေဒသႀကီးအစု ိးရအဖြဲ ႕ျဖစ္ပါသည္။ 

* * * 

အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက UNDP Myanmar communications team သို႔ email ျဖင့္ ဆက္သြယ္ 

ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ -  

မယမုံဖူးသစ္ -  yamon.phu.thit@undp.org   

 

TDLG စီမံခ်က္အေၾကာင္း ေလ႔လာရန္ - 
http://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/projects/TDLG.html  

* * * 

 

UNDP သည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အျမင္အယူအဆႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္မ်ား၊ နည္းပညာဆ္ုိင္ရာ ပ့ံပိုး ကူ 
ညီမုွမ်ား၊ မူ၀ါဒေရးရာအၾကံေပးမုွမ်ား ႏွင္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပ့ံပုိးမွုလုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ 
ေက်ာ္တြင္ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမုွ 
အဆုံးသတ္ေရး၊ မညီမွ်မွု ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္၏ ရည္မွန္း 
ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ရရိွေရးတို႔အတြက္ ပံ့ပိးကူညီမုွေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ UNDP သည္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အကူအညီ 
မ်ား ေပးေနပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ UNDP Myanmar သည္ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေရးႏွင့္ SDG ပန္းတုိင္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ပ့ံပုိးကူညီရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရး၊ စီးပြးေရးနွင့္လူမွုေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတို႔၌ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္ 
ႏွင့္အညီ စုေပါင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ပ့ံပိုးကူညီမုွမ်ားေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး 
က်င့္စဥ္မ်ား၊ အေကာင္းဆုံးစံႏွုန္းမ်ားကို ယူေဆာင္ေပးသည့္အျပင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္လည္း အနီးကပ္မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ ပါသည္။ 
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