သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

မြန္ျ ပည္နယ္ရွိ UNDP စီမံခ်က္ေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ ့သည္ ့
ေက်ာင္း ေဆာင္သစ္အား ဝန္ႀ ကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏ ိ ု င ္ င ံ
သံအမတ္ ႀ ကီးမွ ဖြင့္လွစ္ေပး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္၊ ဘီးလင္း။ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေလွေက်းရြာတြင္
အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (BEHS) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား
ကေန႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပဲအ
ြ ခမ္းအနားသို႔ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဒါက္တာေအးဇံ၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
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ဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tim Enderlin၊ UNDP ျမန္မာမွ ဒုတိယဌာေန
ကိုယ္စားလွယ္ Ms. Dawn Del Rio၊ UNDP ႏွင့္ ဆြစ္ဖြ႕ံ ၿဖဳိးေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕
(SDC) မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္သည္ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားမွ ကရင္ႏွင့္ ပအိုးဝ္ ေက်ာင္းသား/သူ
ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၂၄၀ ဦးအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ပညာသင္ယူ
ႏိုင္ အေဆာက္အဦျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုးတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ ၆ ေဆာင္ပါရွိၿပီး
ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ ရြာမွ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၈၄၀ ဦးကို ဆရာ/ဆရာမေပါင္း ၃၉ ဦးက ပညာ
သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အႏၱရာယ္ရွိေသာ

ေက်ာင္းေဆာင္အျဖစ္

သတ္မွတ္ထားေသာ

သစ္သားေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းေနရာတြင္ အစားထိုး ေဆာက္လုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ထိုေက်ာင္းေဆာင္
သစ္အား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအားလံုးက ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။
ဆြစ္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႕ဲ (SDC) မွ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးၿပီး မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ UNDP ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္
ငန္းစဥ္ စီမံခ်က္ (TDLG) ေအာက္ရွိ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္
ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ ေရႊေလွ ေက်းရြာရွိ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ အား
ေဒသႏၱရဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဦးစားေပးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ ေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပဲြတြင္ အမွာစကားေျပာၾကား
ရာ၌ မြန္ျပည္နယ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူထုပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ မြန္ျပည္နယ္ ရွိ
ျပည္သူမ်ားၾကား ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား အားေကာင္းေကာင္းေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းအတြက္
SDC ႏွင့္ UNDP အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးက သူ၏ မိန္႕ခြန္းတြင္ “ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ အားလံုး
ပါဝင္ႏိုင္ေသာ၊ သာယာဝေျပာသည့္ ဒီမိုကေရစီလူေဘာင္အဖြ႕ဲ အစည္းႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးႏွင့္ အတူတကြ လက္တဲြကာ ပါဝင္ကူညီသြားရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္
ထားပါေၾကာင္း၊ ဤအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဒသႏၱရအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ နမူနာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ CSO မ်ား၊ EAO မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး ဆယ္အိမ္
မွဴးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားရာအိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးတို႔သည္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕တြင္ စုေဝး
ကာ

ေဒသႏၱရဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကို

ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး

ေဖာ္ထုတ္ၾကပါ

ေၾကာင္း၊ ၎တိ႔သ
ု ည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြအား ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳ
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သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ၾဲ ကသည့္အတြက္ ဤ
အထက္တန္းေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ခ့ၾဲ ကပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းထက္
ပိုေကာင္းေသာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

မရွိသျဖင့္

ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ခ့ျဲ ခင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္
အဆင့္ရွိ ျပည္သူလူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးရလဒ္ပင္
ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။
UNDP ျမန္မာမွ ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Dawn Del Rio က TDLG စီမံခ်က္သည္
ေဒသႏၱရဒီမိုကေရစီကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့
သည့္ အခ်က္ကို အေလးေပးေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား တုိးပြားလာမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ဘီးလင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားက
လက္ေတြ႕ျပသေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
TDLG စီမံခ်က္သည္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္စလံုးတြင္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိပါသည္။

စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏

ရလဒ္အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ ၂၅ ခုေက်ာ္ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ထိုစီမံခ်က္မ်ားထဲတြင္ လမ္းမ်ား၊
တံတားမ်ား၊ ေရေပးေဝမႈစနစ္မ်ား၊ စြန႔ပ
္ စ္အမႈိက္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕စက္တစ္ခုႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။
စီမံခ်က္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအား လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္
ရပ္ကက
ြ ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

အမ်ိဳးသမီး

ဆယ္အိမ္မွဴးႏွင့္

ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
***

အေသးစိတ္ ထပ္မံသိလိုသည္မ်ား ရွိပါက UNDP ျမန္မာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕သိ႔ု
အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ယမံုဖူးသစ္ - yamon.phu.thit@undp.org
***
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UNDP အေၾကာင္း
UNDP သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္
မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ႏိုင္ငံမ်ားအား အလြန္အမင္းဆင္းရဲမႈ အဆံုးသတ္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်မရွိမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္
မျပတ္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

၂၀၃၀

လုပ္ငန္းစဥ္၏

ပန္းတိုင္မ်ား

ျပည့္မီေရး

ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္

ျဖစ္ပါသည္။
UNDP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္
ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးလာခဲ့ပါသည္။ ကေန႕အခ်ိန္တြင္ UNDP ျမန္မာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမား
လွသည့္ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ SDG ပန္းတိုင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး
ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး အေလ့အထ/က်င့္သံုးမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံ
တကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ UN စနစ္၊ အစိုးရ၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္
အနီးကပ္လက္တက
ြဲ ာ စုေပါင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးကူညီရင္း ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ျပည့္ေျမာက္
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ကိုပါ တစ္ပါတည္းပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။
Facebook: www.facebook.com/UNDPMyanmar
Twitter: www.twitter.com/UNDP_Myanmar
Website: www.mm.undp.org

United Nations Development Programme, 6 Natmauk Road, Tamwe Township, Yangon 11211, Myanmar
Tel: +(95-1) 542910 to 19 | website: www.mm.undp.org
Follow us on facebook.com/UNDPMyanmar | twitter.com/UNDP_Myanmar

