အလ္မံဵမေဝဵေောဴွပီ
ဦဵွြိမံဵခ့မံဵ
ျမနံမာနိုြံြဳသညံ သမိုြံဵေစံေခေံ ဆနံဵသစံခဲဴွပီဟု ဆိုရေပမညံ။န္စံေပါြံဵ
ေိုြံဵရြံဵသာဵ လြံနြံြိုြံမ့ာဵန္ြဴံ

၆၀ ေြ့ာံြြာ

ေိုြပ
ံ းဲ ျဖစံခဲဴရာမ္ အပစံအခေံရပံစဲေရဵ မှု

ြြမံဵ

စာခ့ုပံေအာြံျမြံစးာ လြံမ္ေံေရဵထိုဵနိုြံခဲွပီဵ ျဖစံပါသညံ။

နိုြံြဳေောံသမ္မေ ဦဵသိနံဵစိနံ၏ အစိုဵရ သစံ လြံထြံမ္ပြံ ေခေံအဆြံဆြံ ပိေံဆို ဴ
ြြနြြာခဲ
ဴံ
ဴရေသာ ဖးဳ ဴွဖိုဵမှုဟူသညဴံ ြဏ္ဍ အရပံရပံသညံ အထိုြံအေလ့ာြံ ျပနံလညံ ပးြဴံလြံဵ
စီဵဆြံဵ လာေနွပီဟုေောဴ ရှုျမြံ ႏုိင္သညံ။ အမ္နံစြံစစံ ဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေြံမှုဟူသညံ နိုြံြဳ ေစံနိုြံြဳ၏
အစိုဵရန္ြဴံ ျပညံသူေပါြံဵစညံဵ

ညီေေ
း ံေသာ စးမံဵပြာဵျဖြဴံ ဝိုြံဵဝနံဵ

ေညံေဆာြံနိုြံမ္သာ

ရရ္ိနိုြံမညဴံ အြ့ိုဵေရာဵဟု ယုဳြြညံမိသညံ။ မညံသညဴံနိုြံြဳ၌ မဆို နိုြံြဳေောံ ေညံေဆာြံေရဵ
လုပံြနံဵသညံ နိုြံြဳသာဵ အာဵလုဳဵ စဲံဆြံမျပေံ စိေံဝြံေစာဵ ပါဝြံ ေဆာြံရးြံသးာဵ ြြရမညဴံ
သမိုြံဵေပဵ ော ဝနံှြီဵပြံ ျဖစံသညံ ။ အခြံအခဲဟူသညံ ေနရာေြာ၌ ရ္ိစွမဲ

ျဖစံေသာံလညံဵ

မိမိ၏ ေမျှောံမ္နံဵခ့ြံြို စးဲွမဲစးာ လြံြိုြံထာဵွပီဵ ရညံရးယံရာ ပနံဵေိုြံအာဵ မ့ြံျခညံျပေံ မခဳဘဲ
ဇးဲ၊ လုဳ ဴလ၊ ဝီရိယျဖြဴံ ှြိုဵစာဵ ေြ့ာံလွှာဵ သးာဵရနံသာ ျဖစံသညံ။ ထို ဴျပြံ အေျခခဳ ေြာြံဵမ့ာဵြို
ဦဵစာဵေပဵ ေညံေဆာြံသးာဵနိုြံေရဵသညံ အရေဵအှြီဵဆုဳဵ ျဖစံသညံ။
လြံရ္ိ ျမနံမာနိုြံြဳေးြံ ေြ့ဵလြံေေသေန ျပညံသူမ့ာဵ၏ လူမှုစီဵပးာဵဘဝ ေိုဵေြံ
ျမြဴံမာဵေရဵသညံ နိုြံြဳဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေြံေရဵအေးြံ လးနံစးာ အေရဵပါေသာ လုပံြနံဵစဲံအျဖစံ ခဳယူ၍
အေြာြံအထညံေဖာံ ေဆာြံရးြံသးာဵရမညံ ျဖစံသညံ။ သို ဴမ္သာ နိုြံြဳေောံှြီဵ ေိုဵေြံမှု ေရရ္ညံ
ေညံေဳဴေရဵန္ြဴံ ေခေံစနစံေြာြံဵေစံခု ထာဝစဲံ ရ္ြံသနံနိုြံေရဵအေးြံ ရေြံေအဵရလိမဴံမညံ။
မ့ြံေမ္ာြံ ြာလေးြံ နိုြံြဳေောံ

အစိုဵရ အေနျဖြဴံ ေိုြံဵ

ျပညံ၏ အေျခခဳျဖစံသညဴံ

ေြ့ဵလြံေေသမ့ာဵန္ြဴံ ဖးဳ ဴွဖိုဵမှု အာဵနညံဵလ့ြံရ္ိေသာ နယံစပံေေသမ့ာဵပါ မ
ဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေြံမှုမ့ာဵ အမ္နံ ရရ္ိေစဖို ဴ ှြိုဵပမံဵ အာဵထုေံေနသညံ မ့ာဵြိုလညံဵ

ြ့နံ ဘြံစုဳ
ထြံသလို

မေအာြံျမြံော ေေး ဴေနရပါသညံ။ ဤေနရာေးြံ ေြ့ဵလြံေေသ ဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေြံေရဵ ဦဵစီဵဌာန၏
လှုပံရ္ာဵမှု အခနံဵြဏ္ဍြိုလညံဵ အလးနံအေရဵ ှြီဵပါသညံ။ ထိဦ
ု ဵစီဵဌာနသညံ နိုြံြဳေောံ အစိုဵရ၏

မူဝါေျဖစံေသာ ျပညံသူဗဟိုျပု ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵစနစံြို အေျခခဳ၍ ေြ့ဵလြံေေသ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ြဴံ ဆြံဵရဲ မှု
ေလျှောဴခ့ေရဵ စသညဴံ ြဏ္ဍှြီဵ

ြို လြံေေး အေြာြံ
ဴ

အထညံေဖာံ ေဆာြံ

ရးြံေနသညံြို

မ့ြံဝါဵထြံထြံ ေေး ျမြံ
ဴ ေနရသြဲဴသို ဴ ၎ြံဵဌာန၏ ေမျှောံမ္နံဵခ့ြံျဖစံသညဴံ
ရညံမ္နံဵခ့ြံန္ြဴံအညီ ေြ့ဵလြံေန ျပညံသူမ့ာဵ၏

''ေထာြံစုန္စံ၏

လူမှုစီဵပးာဵဘဝ ဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေြံလာေစရနံန္ြဴံ

ေြ့ဵလြံန္ြွဴံ မို ဴျပ ဖးဳ ဴွဖိုဵမှု ြးာဟခ့ြံမ့ာဵ ြ့ဲံဵေျမာြံဵလာေစရနံ ဟူေသာ လုပံြနံဵစဲံမ့ာဵ
ြိုလညံဵ စနစံေြ့ ေဆာြံရးြံေပဵလ့ြံ ရ္ိေနသညံြို ေေး ျမြံ
ဴ ေနရ ပါသညံ။
ေြ့ဵလြံေေသ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ေိုဵေြံေရဵအေးြံ

ျပညံသူလူထုြ

နိုြံြဳအေရဵေးြံ ပါ ၀ြံ

ေဆာြံရးြံျခြံဵ၊ နိုြံြဳသာဵေို ဴ၏အခးြဴံအေရဵန္ြဴံောဝနံြို အျပညဴံအဝထမံဵေဆာြံသညဴံ အခးြဴံ
အေရဵမ့ာဵ ရ္ိျခြံဵမ္ာ အေရဵအှြီဵဆုဳဵအခ့ြံ
Approach (လူထုဗဟိုျပုခ့ဲံဵြပံနညံဵ)
ေနေသာ အေရဵြိစ္စမ့ာဵြို
အထူဵသျဖြဴံ

မ့ာဵပြံျဖစံသညံ။

ေီမိုြေရစီနညံဵလမံဵြိုသုဳဵလ့ြံ ရပံရးာ၏ ရြံဆိုြံ

အေျဖရ္ာရနံန္ြဴံ လြံေေး ေျဖရ္
ဴ
ြံဵ ေဆာြံရးြံရနံျဖစံသညံ။

မေညံမွြိမံျဖစံ ေနေသာေေသမ္ ေေသဖးဳ

လြံေေး အြ့ု
ဴ
ဳ ဵဝြံနိုြံသညဴံ

People Participation

ွဖိုဵေရဵ

ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံြနံဵမ့ာဵြို ျပညံသူ

ေိုဵေြံ ေြာြံဵမးနံမှုေေး ဖနံဵေီဵေပဵရ မညံ ျဖစံပါသညံ။
ေရရ္ညံေမျှောမ
ံ ္နံဵထာဵခ့ြံြို သေဘာေပါြံ မှု

လုပံြနံဵေဆာြံရးြံရနံ

မ့ာဵဘဝမ္ာ အေရဵ

ပါေအာြံ

ေြ့ဵလြံေန ျပညံသူမ့ာဵအေနျဖြဴံ

အာဵနညံဵွပီဵ

မိမိေေသသို ဴ ေရာြံရ္ိလာသညံ

NGO/INGO အဖးဲ ဴမ့ာဵ ေပ်ေးြံ မ္ီခို လို စိေံ (dependency)ျဖြဴံ ရပံေညံေဆာြံရးြံ ေန ြြသညံ
ြမ့ာဵပါသညံ။ ေနညံဵ အာဵျဖြဴံ NGO/INGO အဖးဲ ဴ မ့ာဵ၏ေထာြံပဳမှုြို ေမျှောံလြဴံ ွပီဵ ရပံေညံ
ြြသညံြ ဖးဳွဖိုဵေရဵေိုဵေြံေရဵ အေးြံ မ္ာဵယးြံဵေသာ ေေး ေခ်ယူ
ဴ
ဆခ့ြံ

မ့ာဵ မရ္ိေအာြံ

စနစံေြ့ စီမဳေဆာြံ ရးြံသးာဵရမညံ ျဖစံပါသညံ။
ျမနံမာဴေြ့ဵလြံေေသမ့ာဵေန

စိုြံပ့ိုဵေမးဵျမူဵေရဵလုပံြနံဵျဖြဴံ

အသြံေမးဵဝမံဵ

ေြ့ာြံဵျပုေနေသာ စိုြံပ့ိုဵေမးဵျမူဵေရဵသမာဵမ့ာဵ ဆြံဵရဲေးြံဵမ္လးေံေျမာြံွပီဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵလာရနံ
ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵစီမဳြိနံဵမ့ာဵ

ေဖာံေဆာြံလုပံြိုြံ

ပညာေပဵရာေးြံ

သဘာဝြ့မှု၊

မ္နံြနံမှု၊

ထိေရာြံမှုရ္ိရနံ လိုအပံပါမညံ။ အထြံေဖာံျပပါ ညီညီ ေးေံေးေံျဖြဴံ ပူဵေပါြံဵေဆာြံရးြံမ္သာ
စိုြံပ့ိုဵေမးဵျမူဵေရဵလုပံြနံဵြို

အေျချပုေသာ

ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံြနံဵမ့ာဵ

ေအာြံျမြံလာနိုြံပါလိမဴံ

မညံ။
ထို ဴေြြာြဴံ ေြ့ဵလြံေေသ ဖးဳ ဴွဖိုဵေိုဵေြံေရဵ

အေးြံ အဓိြ လုပံြနံဵစဲံ ရပံထဲမ္

ေြ့ဵရးာခ့ြံဵဆြံ၊ ေြ့ဵလြံန္ြဴံ ွမို ဴျပဆြံ၊ ခရိုြံခ့ြံဵဆြံ

လမံဵ၊ ေဳောဵမ့ာဵ

ေညံေဆာြံျခြံဵ ဟူေသာ လုပံြနံဵစဲံပါ အြ့ိုဵေရာဵြို ေေသခဳမ့ာဵ၊ ျပညံသူမ့ာဵ လြံေေး ဴ
ခဳစာဵရေောဴမညံမ္ာ မလးဲဧြနံ ျဖစံသညံ။
ဤသို ဴ နိုြံြဳေောံ အစိုဵရ၊ ေိုြံဵေေသှြီဵ အစိုဵရေို ဴ၏ အစီအမဳ၊ ခးြဴံ

ျပုရနံပုဳေြးမ့ာဵျဖြဴံ

ေြ့ဵလြံဦဵစီဵဌာန၊ ေေသ အေထာြံအြူျပု အဆြဴံ ဆြဴံေသာ ေြာံမေီမ့ာဵ၊

နိုြံြဳေြာ

အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊UN/ NGO/INGO ပူဵေပါြံဵ ပါဝြံြြလ့ြံ ေေသခဳ ျပညံသူလူထု၏ ေန ဴစဲံ
ရြံဆိုြံေနရေသာ လမံဵပနံဵဆြံသးယံေရဵ အခြံအခဲမ့ာဵြို ေြ့ာံလွှာဵ နိုြံေအာြံ ျဖညဴံဆညံဵ
ေဆာြံရးြံြြျခြံဵျဖြဴံ ေြ့ဵလြံန္ြဴံွမို ဴျပ ဖးဳ ဴွဖိုဵမှုြးာဟခ့ြံမ့ာဵ ြ့ ဲံဵေျမာြံဵလာေစရနံ ဟူေသာ
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