(EPAP)
လူထု ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ ဆပ္ေကာ္မတီ ေျပာင္းေရြ႔မွဳခံရမႈ
ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္မး်ား အေရွ႔ ေပၚတလန္အတြက္ ေထာက္ခံထားေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လူထုပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို သံုးျပဳျခင္း
အေရွ႔ေပၚတလန္ေဒသအတြင္း မိမိဆႏၵမပါဘဲေျပာင္းေရြ႔မွဳကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္မး်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ရာြ ဗ်ဳဟာေျမာက္ေသာ ရပ္ရာြ ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေရး
ကိစၥမ်ားႏွင့္ သယံဇာတခြတ
ဲ မ္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ ရပ္ရြာ၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳႏွင့္ လမ္းညြန္မွုမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္ဖ႔ုိ အေရးၾကီးပါသည္။
အေရွ႔ေပါ့တလန္၏ မိမိဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္းေရႊ႔ခရ
ံ မႈမွ ကာကြယ္ရာတြင္ တာ၀န္ရွိမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်ရလဒ္မ်ား
ရရွိရန္ ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ပါတနာအျဖစ္ တက္တက္ၾကြၾကြ
စိတ္ပါ၀င္စားႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
၁)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာက္ပါအလုပ္ထဲမွာ တာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္ သာတူညီမွ်ရလဒ္မ်ား အတြက္
မိတ္ဖက္အေရွ႕ေပၚတလန္အတြက္ မိမိဆႏၵမပါဘဲေရႊ႕ေျပာင္းခံရကာကြယ္တားဆီးဖို႔အျဖစ္
ရပ္ရာြ ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မည္ကို တိုးတက္မႈမ်ား၊ ထိခိုက္ခံရဖို႔အလားအလာႏွင့္ အတူ သူတို႔အဖိ႔ု
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်အတြက္ လ်ာထားေသာ အရာႏွင့္ ထည့္သြင္းပါ၀င္ပတ္သတ္မႈအဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ား
က်ယ္ျပန္႔။

၂)

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းသုခခ်မ္းသာႏွင့္ ပါ၀င္တိုးတက္မႈေကာင္းမြန္ဖို႔ႏင
ွ ့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေရွ႔ ေပါ့တလန္
တိုးတက္မႈမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးခံစားရဖုိ႔ အဆင္သင့္ေျပာင္းရပ္ရြာလူထုအက်ိဳးျပဳအတြက္ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားမွ လိုက္နာမႈသေဘာ၊ တာ၀န္ယူမႈသေဘာျဖင့္

လူထုႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးအစိုးရမ်ား

အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ အျဖစ္ဆက္ဆံေရး။
၃)

သူတို႔အဖို႔ သာတူညီမွ်အဆင္ေျပရန္သကဲ့သို႔ စည္ပင္သာယာအစိုးရမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းစီစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ
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လူမႈအသိင
ု ္းအ၀ိုင္းမညီမွ်မႈမ်ားႏွငဆ
့္ က္ႏြယ္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံျပီး ၀ါဒပို႔ခ်မႈ
ဦးစားေပးဖိ႔တ
ု ာ၀န္ရွိသည့္ အသိအမွတ္ျပဳ အမ်ားဆံုး တိုးတက္မႈမ်ားအား ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။
၄)

ရပ္ရာြ လူထုႏွင့္ အဓိပါယ္ရွိေသာထိေတြ႔ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာ နားလည္ႏိုင္ေသာ၊
ေကာင္းမႊန္စာြ ဒီဇုိ္င္းေရးဆြထ
ဲ ားေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈရွိေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလံ ဘာသာစကား
တိက်မႈ ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမ်ားႏွင့္ လူထုဆက္ႏြယ္မႈ အတြက္

ေထာက္ခံေသာ

နည္းလမ္းမ်ားမွာ - ေဆြးေႏြးစရာမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊
လုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္း၊
ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႔ျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြကက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅)

လက္ေတြ႔က်က်ဤအသို္င္းအ၀ိုင္း၏ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈ ရလဒ္ကိုျပီးေျမာက္ဖို႔ လံုေလာက္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အဓိပါယ္ျပည့္ပါ၀င္ျခင္း၊
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ေျဖရွင္းခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစမ
ြ ္းရည္ျမင့္မား တိုးျမင့္မားေစျခင္း

၆)

သာတူညီမွ်ေသာ လူထုရပ္တည္ ရပ္တည္မႈျဖစ္ရန္ လူထု၏ မွတ္ခ်က္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း ျဖင္
မည္သို႔ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မဆို မလိုအပ္ေသာ အဆိုးသက္ေရာက္မႈ ေပၚလစီမ်ားကို
ေလ်႔ာပါးသက္သာေစႏိုင္ပါသည္။

*အထက္ပါ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ အေရွ႕ေပၚတလန္ ျပီးျပည့္စံုေသာ အစီအစဥ္ အျဖစ္
အဖဲ႔အ
ြ စည္းအသီးသီးမွ ျပန္လည္တင္သြင္းျပဳစုထားေသာ ‘လူထုအဖြဲ႔အစည္းအေျချပဳ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမႈ
ဆန္႔က်င္သည့္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား’ ျဖစ္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ နည္းလမ္းမ်ား (ဦစားေပးမည့္ အစဥ္လိုက္မဟုတ္ပါ)
အေရွ႕ေပၚတလန္ လူထု ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ လက္ေတြ႔အစီအစဥ္ ေထာက္ပံ့ေငြ သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မႈမ်ားတြင္မပါ၀င္ႏိုင္ေသာ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မရွိသည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္
လူမ်ိဳးေရး အရ သီးသန္႔ရွိထားေသာ လုပ္ငန္း ေထာက္ပံ့ေငြျဖစ္သည္။ ဤ နည္းလမ္း၏
ေကာင္းမြန္ေသာအသံုးခ်မႈသည္ အေရွ႔ေပၚတလန္၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ေဒသအတြက္ အေကာင္းဆံုး
သက္ေသျပခဲ့သည္။

လုပ္အားခ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း
အပိုေဆာင္းရေသာ ၀င္ေငြျဖင့္ အိမ္လခႏွင့္ အိမ္စရိတ္မ်ား ကို ပို၍ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ယခင္က
မျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္သူမ်ား အတြက္ ၀င္ေငြတိုးလာႏိုင္ျပီး အလုပ္ရွင္မ်ား ဌားရမ္းမႈနည္းလာ
ႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ၀င္ေငြအတိအက်ရေသာသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ေသာသူမ်ားအတြက္
အက်ဳိးမသက္ေရာက္ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္သူ ႏြမ္းပါးေသာသူအမ်ားစုအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသည္။
`2

စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေရွ႔ေပၚတလန္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၀င္ေငြနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတိ႔အ
ု တြက္
အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ရသည္။

ေဒသတြင္း မွ ဌားရမ္းျခင္း
ဤအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားႏွင့္ကန္ထရိုက္တာမ်ားက လုပ္ငန္းအတြက္ ဌားရမ္းရမည္မွာ
မိမိေဒသ(အေရွ႕ေပၚတလန္) မွ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းလူမ်ဳိးစုမ်ားကိုျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္
လူထုအက်ဳိးခံစားခြင့္သေဘာတူညီခ်ကCBA ္ျဖစ္ျပီး EPAP မွ အေရွ႔ေပၚတလန္ေနထိုင္သူမ်ား၏ မိသားစု
၀င္ေငြမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အတည္ျပဳထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ David
Douglas ေက်ာင္းမွ လူနည္းလူမ်ဳိးစုမ်ားဌားရမ္းျခင္း ၂၆%ကို East Boyle ပေရာဂ်က္မွရရွိသည္။
အေရွ႔ေပၚတလန္အတြက္ ရရွိထားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳူတိုးတက္မႈ ပေရာဂ်က္အရ ေဒသအတြင္း မိသားစု၀င္ေငြမ်ား
အေပၚ သိသိသာသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးလူနည္းစု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
အေရွ႔ေပၚတလန္သည္ ‘လူမ်ဳိးလူနည္းစ’ု ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုး ရွိသည့္ျမိဳျဖစ္သည့္အတြက္ လူမ်ဳိးလူနည္းစု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ လူမ်ဳိးလူနည္းစု၏ မိသားစု၀င္ေငြမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမွ
ကာကြယ္သည္။ လူမ်ိဳးလူနည္းစု စာခ်ဳပ္အားျဖင့္ အေရွ႔ေပၚတလန္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္
အာမခံခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းဌားရမ္းမႈႏွင့္လူထုအက်ဳိးခံစားခြင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဒြန္တေ
ဲြ နရန္
လိုအပ္သည္။
၀င္ေငြနည္းပါးသည္ ဆိုလိုသည္မွာ မိသားစု၀င္ေငြ၏ ၆၀% (သို႔မဟုတ)္
လယ္အလတ္၀င္ေငြထက္ပိုနည္းျခင္းကို ရည္ညန
ြ ္းပါသည္။

စီးပြားေရးတည္ျငီမ္ျခင္း စီးပြားျဖစ္ ဌားရန္းျခင္း တည္ျငိမ္ျခင္း
ဤအတြက္ ပါ၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းသာယာ၀ေျပာဦးေဆာင္မႈ (NPIs) ၊ စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳး
တိုးတက္ရန္ အဓိကလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ စတိုးဆိုင္အေရွဘက္မ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆဲေ
ြ ဆာင္မႈ ႏွင့္လူထုကထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
စီးပြားေရးတည္ျငီမ္ျခင္း ႏွင့္ ဌားရမ္းျခင္းတည္ျငိမ္ျခင္း ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အေရွ႔ေပၚတလန္၏
လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး ကုမဏီအသစ္မ်ားသည္
ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ျပီးတိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ေဒသသိ႔ု အာရံုေျပာင္းလာၾကသည္။

လူထုျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ရပ္
ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားသည္ ၄င္း၏ ၃ မိုင္မွ ၅ မိုင္အတြင္း လူထုအတြင္း ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရသည္။
၄င္းအစီအစဥ္သည္ အစိုးရမွ ဘဏ္မ်ားကို ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို႔
အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူနည္းစုမ်ား အသားအေရာင္
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ကြျဲ ပားေသာသူမ်ားသည္ ေခ်းေငြခြဲတမ္းမမွ်တေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤနည္းလမ္းကိုေဒသခံမ်ား၊
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူမ်ဳိးလူနည္းစုမ်ား စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ရန္ႏွင့္ ၾကီးထြားတုိးတက္လာရန္ စည္းရံုး
လွံဳ႕ေဆာ္ႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိမႈအားခ်က္ကိုယူ၍၊ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ ေဒသတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းေသာ အိမ္ရာမ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္း၊
လုပ္ငန္းေဘာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူထုပေရာဂ်က္မ်ားအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ကူးေျပာင္းမႈ အေျခခံသည့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ (TOD)
ေငြေၾကးႏွင့္ဖ႕ြံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အားေပးမႈ အတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသ ဤပေရာဂ်က္သည္ ေဒသခံမ်ား၏
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို ကိုတိုးျမွင့္ေစျပီး တခါတရံ ကူးေျပာင္းစီးနင္းသူခရီးႏွင့္ တစ္ဦးတည္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးနင္းမႈကို ကန္သတ္ထားသည္။ TOD သည္ စီးပြားေရးဆက္တိုက္အားေပးမႈၽႏွင့္
ေလာေလာဆယ္ၾကီးထြားလာျပီး ၾကိဳတင္စီမံထားေသာ ကူးေျပာင္းမႈစင္တာမ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ကို ရရွိေစသည္။ သို႔ေသာ္ TOD သည္ အခြန္ေလွ်ာ႔ခ်ျပီးသားအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အခ်န္အကန္႔အသတ္
ကတိက၀တ္ျဖင့္ သာေပးႏိုင္ေသာ၊ အိမ္ရာမ်ားအတြက္ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္ရန္ပံုေငြျဖစ္ပါက ေထာက္ခံပါသည္။

ရပ္ရြာလူထုအက်ိဳးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္
ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား သို႔
တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူမ်ားမွ ေဒသခံ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကို
အိမ္နီးခ်င္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္း သို႔ အိမ္နိီးခ်င္းပတ္၀န္းက်င္အတြက္ တိက်ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
သို႔ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအတြက္ ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ရပ္ရာြ လူထုအက်ိဳးအတြက္
သေဘာတူညီခ်က္သည္ ပထမဆံုးေသာ အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္း ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းႏုိင္ျပီး ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္းကို ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ သီးသန္႔ လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို
ရပ္ရာြ လူထုအုပစ
္ ု သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေနာက္ ပေရာဂ်က္ အညွိႏိႈင္းမႈ ျဖင့္ ၄င္းတု႔က
ိ လက္ခံ (သို႔
မျငင္းဆန္) ျခင္းျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းႏိုင္သည္။ ရပ္ရာြ လူထုအက်ိဳးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္သည္
လုပ္သားးအင္အား သင္တန္မ်ား၊ လုပ္သားဌားရမ္းျခင္း၊ ကေလးထိန္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအလုပ္၊
သက္သာေသာအိမ္ရာမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ မိသားစု၀င္ေငြႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ
ဆက္ႏြယ္မႈကို အားျဖည့္ျခင္း ႏွင့္ အျခား လူထု အက်ဳိးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ဌားရမ္းမႈတည္ျငိမ္ျခင္း
ေအာ္ရီဂန
ြ ္တြင္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြန္မ်ား တက္ရန္ကာကြယ္ထားျခင္း၊ ဌားရမ္းမႈတည္ျငိမ္ျခင္း၊
ဌားေနသူ မိသားစုမ်ားျပားမႈကို ကာကြယ္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ဌားရမ္ခ တတ္ျခင္း ႏွင့္အညီ အိမိရွင္အေနႏွင့္
သင့္တင့္မွ်တေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရရွိသည္။
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ႏွင္ထုတ္မႈ ျဖစ္ျခင္း၊ ကုတ္ ျပဌာန္းခ်က္ေပးျခင္း JCE ႏွင့္ ဌားရမ္းသူပညာေပးျခင္း
ႏွင္ထုတ္မႈျဖစ္ျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္ျပဌာန္းထားျပီး အိမ္ရွင္မွ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္
အိမ္လခေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္ျဖင့္ ရွိမွသာ ႏွင္ထုတ္ခြင့္ရွိျခင္းအားျဖင့္
ဌားရမ္းသူမ်ားကို ကာကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ JCE မွ ဌားရမ္းသူမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပးထား
ျခင္းေၾကာင္း အိမ္ရွင္အေနျဖင့္ ဌားရမ္းခစာခ်ဳပ္ေဖါက္ဖ်က္မႈအတြက္ အိမ္ဌားကိုႏွင္ထုတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ကုတ္ျပဌာန္းခ်က္သည္ အိမ္ရွင္အား မလံုျခံဳေသာ အိမ္မွပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
မျဖစ္မေနေသခ်ာေအာင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ကုတ္ျပဌာန္းခ်က္သည္ မိသားစုမ်ားမိမိကိုယ္ပိုင္ကဲ့သို႔
တာ၀န္ယူတတ္မႈရွရန္ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေရး ေသခ်ာေအာင္ျပဌာန္းေပးသည္။ အိမ္ရာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ
ကုတ္ျပဌာန္းခ်က္သည္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္မလိုက္နာပါက အစိုးရမွ အိမ္ရွင္မ်ားကို သိသာထင္ရွားေသာ
ျပစ္ဒဏ္မ်ားစည္းၾကပ္ခြင့္ရွိသည္။ ဌားရမ္းသူမ်ားအခြငအ
့္ ေရးႏွင့္တာ၀န္၀တၲရားမ်ားတြင္ ႏွင္ထုတ္မႈ ျဖစ္ျခင္း၊
ကုတ္ ျပဌာန္းခ်က္ေပးျခင္း ႏွင့္ ဌားရမ္းသူပညာေပးျခင္း JCE ႏွင့္ ကုတ္ျပဌာန္းခ်က္ ကို တတ္ၾကြစြာပါ၀င္
ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းစနစ္ကို က်ဳိးေၾကာင္းေလ်ာ္စြာ ၾကီးၾကပ္ျပီး ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း-ဆန္႔က်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခဲျြ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာမႈ သည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး မိသားစု မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ
လိုအပ္ျပီး ၾကိဳတင္ဆန္းစစ္မႈ မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ထိုေနရာေဒသရွိ
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ (အမ်ားအားျဖင့္ ၁ မိုင္ပတ္လည္အတြင္း)

တတ္ႏုိင္ေသာ အာမခံအိမ္ရာ ရရွိမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ဤနည္းျဖင့္ ျပည္သူအိမ္ရာ ေဒၚလာ ႏွင့္ လက္ရွိရွိေနျပီးေသာ ေလ်ာ့က်ေသာအဆင့္တြင္ မိသားစုမ်ား
ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္၀ယ္ယူျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ အိမ္ရာေနရာမ်ား ကို
၀င္ေငြနည္းပါးေသာ သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသူမ်ားမွ
တာ၀န္ယူမည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အသားတင္အရံွဳးမရွိျခင္း/ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာအိမ္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈထံုးစံ
အသားတင္အရံွဳးမရွိျခင္း ဆိုသည္မွာ ျမိဳ႕တျမိဳ႕သည္ ယင္း၏ သင့္ေတာ္မွ်တေသာအိမ္ရာမ်ားကို
ေဆာက္လုပ္ေရးအသစ္မ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အအံုပ်က္မ်ား အစားထိုးရွိေသာ္လည္း ပံုေသႏႈန္းထားျဖင့္
ေရရည္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာအိမ္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ
ထံုးစံသည္ ၀င္ေငြနည္းပါးသူႏွင့္ အသင့္အတင့္ရရွိသူမ်ား အိမ္ရာဌားႏိုင္မႈ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း
မေလ်ာ႔က်ေရးအတြက္ ေသခ်ာေအာင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ေပၚလစီတစ္ခုျဖစ္သည္။

အိမ္ပိုင္ဆုိင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
ဤအစီအစဥ္သည္ ၀င္ေငြနည္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အိမ၀
္ ယ္ယူႏင
ုိ ္ရန္ အခြင့္အေရး
ပိုမ်ားလာေအာင္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ အိမ္၀ယ္ယူဆိုင္ရာ အခ်ဳိ႕ တားဆီးခ်က္မ်ားကို
ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ အိမ္မ၀ယ္ႏုိင္ေသာ လူမ်ားအတြက္ အိမ္ပိုင္ရႏိုင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာႏိုင္သည္။
`5

အေဆာက္အဦတစ္ခုကို စီးပြားေရးစပ္တူ လူတစ္စုမွ ခြဲေ၀၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ အတူတကြပိုင္ဆိုင္ေသာ
မိသားစုမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္လာသည္။ အတူတကြပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ဒီမိုဂေရစီနည္းက်
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတူခ်ၾကျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း
အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အတူတကြပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ထိုအေဆာက္အအံုတြင္ေနထုိင္သူႏွင့္
မေနထိုင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အားလံုးပါ၀င္ေသာဇံုချြဲ ခားသတ္မွတ္ျခင္း
ဤနည္းလမ္း၏ လိုအပ္ခ်က္မွာ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳသူမ်ားသည္ အိမ္ရာေနထိုင္မႈ အသစ္တြင္
၀င္ေငြနည္းေသာသူမ်ားႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိေသာသူမ်ား အတြက္ ရာခိင
ု ္ႏႈန္းမည္မွ်ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ သင့္ေတာ္ေၾကးကို
ထိုက္တန္ေသာေဘာနပ္စ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဇံုသတ္မွတ္မႈ ကြျဲ ပားေပးျခင္း၊ ျမန္ဆန္ေသာပါမစ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ဆင္တူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ႔ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းကို
မိသားစုတစ္စု သို႔မဟုတ္ မိသားစုမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
၀င္ေငြနည္းေသာ သူမ်ားအတြက္ အိမ္ပိုင္ရွင-္ ပိင
ု ္ဆိုင္ေသာ အိမ္ပိုင္ရွင္ဆက္လက္ပိုင္ျခင္း
အိမ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာျခင္းေၾကာင့္ အခြန္မ်ားတက္လာျပီး ကန္႔သတ္မႈရွိျပီး ပံေ
ု သ၀င္ေငြရရွိေသာသူမ်ား
သည္ အခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အခ်က္အရ ေလ်႔ာေစ်းရွိေသာ္လည္း
အဆိုပါသူမ်ားသည္ ၄င္းတိ႔၏
ု ေရရွည္ ေနရမည့္အိမ္မ်ား တြင္ မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ ထို၀န္းက်င္ရွိ
အေျခအေနမတူေသာ အျခားအိမ္ရွာဖို႔ရာ ခက္ခဲေၾကာင္းသိရသည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း ကာကြယ္တားဆီးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ အတိုင္း
ေလ့လာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
ေပၚလစီလင့္ခ္

http://www.policylink.org/equity-tools/equitable-development-toolkit/alltools;
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္း နည္းလမ္းဗ်ဳဟာမ်ား

http://www.pdx.edu/usp/sites/www.pdx.edu.usp/files/A_LivingCully_PrinterF
riendly_0.pdf;
အိမ္ရာ၀ယ္ယူေရာင္း၀ယ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ေပၚတလန္ေအာ္ရီဂန
ြ ္အတြက္
နည္းလမ္းမ်ား

https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/download/attachments/37718593/Thes
is_Eunice_Kim_2011_final.pdf?version=1&modificationDate=13218099550
00;
အိမ္ရာ၀ယ္ယူေရာင္း၀ယ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ေလ့လာမႈ

http://www.portlandoregon.gov/bps/article/454027 .

EAST PORTLAND ACTION PLAN
www.eastportlandactionplan.org
East Portland Neighborhood Office 1017 NE 117th Ave. Portland, OR 97220
503.823.4035 or lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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