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လူထု ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ ဆပ္ေကာ္မတီ 

မိမိဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္းေရြ႔မွဳခံရမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္မး်ား 
အေရွ႔ ေပၚတလန္အတြက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္ အထိ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား 

 
ေထာက္ခံခ့ဲေသာ လူထုပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား  
 

A. လူထုပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေရွ႔ေပၚတလန္ေဒသအတြင္း မိမိဆႏၵမပါဘဲေျပာင္းေရြ႔မွဳကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္မး်ားကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာဗ်ဳဟာေျမာက္ေသာ ရပ္ရြာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေရး 
ကိစၥမ်ားႏွင္ ့သယံဇာတခြတဲမ္းကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ ရပ္ရြာ၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳႏွင့္ လမ္းညြန္မွုမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါသည္။ 
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အေရွ႔ေပါ့တလန္ေဒသ၏ မိမိဆႏၵမပါဘဲေရြ့ေျပာင္းခံရျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးဖုိ႔အျဖစ္ 
တက္ၾကြ စြာ ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအျဖစ္ ေအက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္  
တာ၀န္မ်ားကုိရွာေဖြျခင္းႏွင့္သာတူညီမွ်ရလဒ္မ်ားရွာၾကံအတြက္ တည္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအၾကံျပဳပါသည္။  

 

၁)  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေအာက္ပါအလုပ္ထဲမွာ တာ၀န္ရိွသည္ႏွင့္ သာတူညီမွ်ရလဒ္မ်ား အတြက္ 
 မိတ္ဖက္အေရွ႕ေပၚတလန္အတြက္ မိမိဆႏၵမပါဘဲေရႊ႕ေျပာင္းခံရကာကြယ္တားဆီးဖုိ႔အျဖစ္ 
 ရပ္ရြာပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မည္ကို  တိုးတက္မႈမ်ား၊ ထိခိုက္ခံရဖို႔အလားအလာႏွင့္ အတူ သူတုိ႔အဖုိ႔ 
 ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်အတြက္ လ်ာထားေသာ အရာႏွင္ ့ထည့္သြင္းပါ၀င္ပတ္သတ္မႈအဖုိ႔ အခြင့္အေရးမ်ား 
 က်ယ္ျပန္႔။        

 
၂)  လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းသုခခ်မ္းသာႏွင့္ ပါ၀င္တုိးတက္မႈေကာင္းမြန္ဖို႔ႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေရွ႔ ေပါ့တလန္ 
 တုိးတက္မႈမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးခံစားရဖို႔ အဆင္သင့္ေျပာင္းရပ္ရြာလူထုအက်ိဳးျပဳအတြက္  သေဘာတူည ီ
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 ခ်က္မ်ားမွ လုိက္နာမႈသေဘာ၊ တာ၀န္ယူမႈသေဘာျဖင့္  လူထုႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးအစုိးရမ်ား 
 အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ အျဖစ္ဆက္ဆံေရး။           
 
၃)  သူတုိ႔အဖို႔ သာတူညီမွ်အဆင္ေျပရန္သကဲ့သုိ႔ စည္ပင္သာယာအစုိးရမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
 ျဖည့္ဆည္းစီစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳ 
 လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမညီမွ်မႈမ်ားႏွင္ဆ့က္ႏြယ္မႈႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံျပီး ၀ါဒပုိ႔ခ်မႈ 
 ဦးစားေပးဖုိ႔တာ၀န္ရွိသည့္ အသိအမွတ္ျပဳ အမ်ားဆုံး တုိးတက္မႈမ်ားအား ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။  
 
၄)  ရပ္ရြာလူထုႏွင္ ့အဓိပါယ္ရွိေသာထိေတြ႔ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာ နားလည္ႏိုင္ေသာ၊ 
 ေကာင္းမႊန္စြာ  ဒီဇုိ္င္းေရးဆြထဲားေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈရွိေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလံ  ဘာသာစကား 
 တိက်မႈ ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ကုိယ္စားျပဳမ်ားႏွင္ ့လူထုဆက္ႏြယ္မႈ အတြက္  ေထာက္ခံေသာ 
 နည္းလမ္းမ်ားမွာ -  ေဆြးေႏြးစရာမ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ 
 လုပ္ငန္းကုိျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္း၊ 
 ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ျဖင္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြကက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

၅) လက္ေတြ႔က်က်ဤအသ္ုိင္းအ၀ုိင္း၏ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈ ရလဒ္ကုိျပီးေျမာက္ဖို႔ လုံေလာက္ေသာ 
 အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ အဓိပါယ္ျပည့္ပါ၀င္ျခင္း၊ 
 ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ေျဖရွင္းခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမင့္မား တုိးျမင့္မားေစျခင္း 
  
၆)  သာတူညီမွ်ေသာ လူထုရပ္တည္ ရပ္တည္မႈျဖစ္ရန္ လူထု၏ မွတ္ခ်က္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
 အသုံးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း ျဖင္ 
 မည္သုိ႔ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မဆုိ မလုိအပ္ေသာ အဆုိးသက္ေရာက္မႈ ေပၚလစီမ်ားကုိ 
 ေလ ႔်ာပါးသက္သာေစႏုိင္ပါသည္။  

*အထက္ပါ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ အေရွ႕ေပၚတလန္ ျပီးျပည့္စံုေသာ အစီအစဥ္ အျဖစ္ 
အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးမွ ျပန္လည္တင္သြင္းျပဳစုထားေသာ ‘လူထုအဖြ႔ဲအစည္းအေျချပဳ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမႈ 
ဆန္႔က်င္သည့္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား’  ျဖစ္ပါသည္။  
Update: February 2015 

 

B. အေရွ႕ေပၚတလန္ လူထု ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ လက္ေတြ႔အစီအစဥ္ ေထာက္ပ့ံေငြ  
အေရွ႕ေပၚတလန္ လူထု ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ လက္ေတြ႔အစီအစဥ္ ေထာက္ပံ့ေငြ သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မႈမ်ားတြင္မပါ၀င္ႏိုင္ေသာ လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မရိွသည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ့ဘာသာစကားႏွင့္ 
လူမ်ိဳးေရး အရ သီးသန္႔ရွိထားေသာ လုပ္ငန္း ေထာက္ပံ့ေငြျဖစ္သည္။ ဤ နည္းလမ္း၏ 
ေကာင္းမြန္ေသာအသုံးခ်မႈသည္ အေရွ႔ေပၚတလန္၏  ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ ေဒသအတြက္ အေကာင္းဆုံး 
သက္ေသျပခ့ဲသည္။  
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စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈနည္းလမ္းမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 

သုိ႔ေသာ္ လက္ရိွတြင္ ေထာက္ခံမႈမရိွေသး -  

ေအာက္ပါေတြ႔ရွိရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေရွ႔ေပၚတလန္ တြင္ ေနထုိင္ႏိုင္မႈအတြက္လုိအပ္ေသာ 
က်န္းမားေရးဆုိင္ရာ သာတူညီမွ် နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေနာင္ ၅ ႏွစ္မ ွ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ 
ကာကြယ္ျခင္းမပါ၀င္ပါ။  

 
C.  ျမိဳ႕ျပစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ဥယ်ာဥ္ 

ဤနည္းလမ္းသည္ စားနပ္ရိက©ာ ရွားပါးေသာ ေဒသ၌ ေစ်းႏႈန္းသင့္ေလ်ာ္ျပီး လတ္ဆတ္ေသာ စားနပ္ရိက©ာ 
ရရွိေရးႏွင့ ္လူထု၏ က်န္းမားေရးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။ စားနပ္ရိက©ာ သည ္ယဥ္ေက်းမႈ 
ႏွင့္လည္း ဆီေလ်ာ္သည္။ ရပ္ရြာ လူထုဥယ်ာဥ္သည ္စားနပ္ရိက ©ာအတြက္စုိက္းပ်ိဳးရန္ ေနရာ ေဒသကုိ 
ခြဲေ၀ပံ့ပိုးေပသည့္အတြက္ လူထုကိုဆက္ႏြယ္မႈကို ျမ်င့္တင္ေစသည္။ တစ္ဧကတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ 
တစ္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ရေသာ မိသားစုမ်ားသည္ အက်ုိးတူ ပုိက္ဆံအျဖစ္ ျပန္မရေသာ္လည္း 
မိသားစုအတြက္ စားစရာ ရရိွျပီး က်န္တာႏွႈင့္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ အပင္ျပန္စိုက္ရန္ ရရိွျပီး ျဖစ္ျပီး လုပ္အားခ 
ကုိေတာ့ ထည့္မတြက္ထားပါ။  
 

D.  လတ္ဆတ္ေသာ စားနပ္ရိက©ာ ရရိွႏုိင္ျခင္း 
လတ္ဆတ္ေသာ စားနပ္ရိက ©ာ ရရိွႏိုင္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာလူထုကုိ အေျခခံက်န္းမာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးု 
ျပည္၀့ေသာ ဘ၀ကုိရရိွႏုိင္ေအာင္ ပံ့ပုိးေပးသည္။ အေရွ႔ေပၚတလန္ေဒသ၏ စားနပ္ရိက©ာ အရည္အေသြး 
တုိးတက္လာေအာင္ နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ား တုိးတက္ရန ္စားနပ္ရိက©ာ ေပၚလစီ ေကာင္စီ ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ 
လုိအပ္မည္ျုဖစ္သည္။  
 

E.   လယ္သမား၏ ေစ်းဆုိင္မ်ား 
ေသးငယ္ေသာ ေစ်းဆုိငသ္ည္ ေရရွည္မရပ္တည္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ၀င္ေငြနည္းေသာ ေစ်းဆုိငထ္ဲႏွင့ ္ရွင္သန္ႏုိင္သူ 
လယ္သမားမ်ားသည္လည္း စုေဆာင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကုန္စံုုဆုိင္ထက္ လတ္ဆတ္ေသာ လယ္သမား 
ေစ်းဆုိင္မ ွစားနပ္ရိက©ာ၏ ေစ်းက ပိုၾကီးေနပါက ထုိယႏၲယားၾကီးက တစ္ခုခု မွားေနသည္ျဖစ္သည္။ 
၀င္ေငြအသင့္အတင့္ရွိသည့္ လူျဖဳမ်ားသည္ ၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ေဒသမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရာမွ 
လယ္သမားေစ်းကြက္မ်ားကုိ စတင္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔သည္ WIC .ကဲ့သုိ႔ ျပည္သူခံစားခြင္ ့ကုိ လက္ခံၾကျပီး 
၀င္ေငြနည္းေသာ သူမ်ားကုိ မက္လုံးေပးသက့ဲသုိ႔ ပ့ံပိုးေပးခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္သည္ လူမႈ ယဥ္ေက်းမႈကုိ 
ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစျပီး လူထုအခ်င္းခ်င္း ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိလာေအာင္ ဖြြံျဖိဳူတုိးတက္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပ 
းခဲ့သည္။ လယ္သမားေစ်းဆုိင္မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ စုေငြ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္အားခ ရရွိေသာအလုပ္ 
မ်ားကုိ မသယ္ေဆာင္ခဲ့ေခ်။ 
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F.  လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္မ်ား 
လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္မ်ားသည္ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ လူမႈေရးဆက္ႏြယ္ရန္ ေကာင္းေသာ 

ေနရာျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကီးမားေသာယွဥ္ျပိဳင္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျပီး ေစ်းႏႈန္းအရလည္း ေနရာေသးေသာ္လည္း 
ေစ်းခ်၍မရေခ်။ လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္ရွင္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိသားစုအတြက္ေလာက္ငေအာင္ 
မေပးႏုိင္ၾကေပ။ လူမ်ားသည္ ပုိေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ လမ္းေဘးဆုိင္မ်ားရိွရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။  
 
 

G.  ကုန္စံုဆုိင္မ်ား  
ေရႊ႔႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ားတားဆီးျခင္း နည္းတစ္ခုအျဖစ္ ကုန္စံုဆုိင္မ်ားကုိ အားေပးပ့ံပိုးျခင္းကုိ ပစ္မွတ္ထား 
ျခင္းမွာ ၄င္းသည္ တန္ဖိုးရိွသည့္ ေနထုိင္ႏိုင္ျခင္း နည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုရွိျပီးသား ကုန္စံုဆုိင္ 
မ်ားကုိ စီးပြားေရးယာဥ္ပံ်အရ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းကုိ ကာကြယ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္မည္လား။ ကုန္စံုဆုိင္မ်ားသုိ႔ ေဒသခံမ်ား ပိုမိုလက္လွမ္းမီပါက အိမ္လခႏွင့္ အိမ္စရိတ္မ်ား 
ပုိမုိ တက္လာဖြယ္ရွိႏိုင္သည္။  
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EPAP စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆပ္ေကာ္မတီ 

မိမိဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္းေရြ႔မွဳခံရမႈ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း 
အေရွ႔ ေပၚတလန္အတြက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္ အထိ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား 

 
အေရွ႔ ေပၚတလနု္လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆပ္ေကာ္မတီ ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အေရွ႕႔ေပၚတလန္အား ေတာင့္တင္းေသာ စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ရန္ လက္ရွိ တည္ရိွ 
ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ပိုမုိခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့ ္စီးပြားေရးအခြင့္အလန္း အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ မိသားစု၀င္ေငြပိုမို မ်ားျပားခ်႔ဲထြင္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။  
 
ေအာက္ေဖၚျပပါ ေထာက္ခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား က ေထာက္ခံသည့္ ေနရာေဒသ 
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အား ပ့ံပိုးေပးျခင္းႏွင့္ မိသားစု၀င္ေငြ ပုိရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖင့္ 
အေရွ႔ေပၚတလန္၏ ေနာင္ ၅ ႏွစ ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း မိမိဆႏ ၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင ္
မည္ျဖစ္သည္။  
 

စီးပြားေရး ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေထာက္ခံသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
 

A. လုပ္အားခ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖင့္ေနထုိင္ျခင္း 
အပုိေဆာင္းရေသာ ၀င္ေငြျဖင့္ အိမ္လခႏွင့္ အိမ္စရိတ္မ်ား ကို ပုိ၍ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ယခင္က 
မျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္သူမ်ား အတြက္ ၀င္ေငြတုိးလာႏုိင္ျပီး အလုပ္ရွင္မ်ား ဌားရမ္းမႈနည္းလာ 
ႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ၀င္ေငြအတိအက်ရေသာသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ 
အက်ဳိးမသက္ေရာက္ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္သူ ႏြမ္းပါးေသာသူအမ်ားစုအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရိွသည္။ 
စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေရွ႔ေပၚတလန္တြင္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ၀င္ေငြနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ရသည္။   
 

B.ေဒသတြင္း မွ ဌားရမ္းျခင္း  
ဤအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားႏွင့္ကန္ထရုိက္တာမ်ားက လုပ္ငန္းအတြက္ ဌားရမ္းရမည္မွာ 
မိမိေဒသ(အေရွ႕ေပၚတလန္) မွ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းလူမ်ဳိးစုမ်ားကုိျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ 
လူထုအက်ဳိးခံစားခြင့္သေဘာတူညီခ်ကCBA ္ျဖစ္ျပီး EPAP မွ အေရွ႔ေပၚတလန္ေနထုိင္သူမ်ား၏ မိသားစု 
၀င္ေငြမ်ား ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အတည္ျပဳထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ David 
Douglas ေက်ာင္းမွ လူနည္းလူမ်ဳိးစုမ်ားဌားရမ္းျခင္း ၂၆%ကုိ East Boyle ပေရာဂ်က္မွရရွိသည္။ 
အေရွ႔ေပၚတလန္အတြက္ ရရွိထားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳူတုိးတက္မႈ ပေရာဂ်က္အရ ေဒသအတြင္း မိသားစု၀င္ေငြမ်ား 
အေပၚ သိသိသာသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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 C. လူမ်ဳိးလူနည္းစု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
အေရွ႔ေပၚတလန္သည္ ‘လူမ်ဳိးလူနည္းစ’ု ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားဆုံး ရိွသည့္ျမိဳျဖစ္သည့္အတြက္ လူမ်ဳိးလူနည္းစု 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ လူမ်ဳိးလူနည္းစု၏ မိသားစု၀င္ေငြမ်ားရိွလာျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမွ 
ကာကြယ္သည္။ လူမ်ိဳးလူနည္းစု စာခ်ဳပ္အားျဖင့္ အေရွ႔ေပၚတလန္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွမည့္ 
အာမခံခ်က္မရိွေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းဌားရမ္းမႈႏွင့္လူထုအက်ဳိးခံစားခြင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဒြန္တဲြေနရန ္
လုိအပ္သည္။  
  
 D.  စီးပြားေရးတည္ျငီမ္ျခင္း 
ဤအတြက္ ပါ၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းသာယာ၀ေျပာဦးေဆာင္မႈ (NPIs) ၊ စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳး 
တုိးတက္ရန္ အဓိကလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ စတုိးဆုိင္အေရွဘက္မ်ား တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆဲြေဆာင္မႈ ႏွင့္လူထုကထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
စီးပြားေရးတည္ျငီမ္ျခင္း ကုိအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အေရွ႔ေပၚတလန္၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းမွ 
ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး ကုမဏီအသစ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ျပီးတုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ေဒသသုိ႔ 
အာရုံေျပာင္းလာၾကသည္။  
 
 E. လူထုျပန္လည္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ရပ္ 
ဘဏ္မ်ားႏွင့ ္ေဆးရုံမ်ားသည ္၄င္း၏ ၃ မိုင္မ ွ၅ မိုင္အတြင္း လူထုအတြင္း ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရသည္။ 
၄င္းအစီအစဥ္သည္ အစိုးရမွ ဘဏ္မ်ားကုိ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့ ္အျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ 
အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူနည္းစုမ်ား အသားအေရာင္ 
ကြျဲပားေသာသူမ်ားသည္ ေခ်းေငြခြဲတမ္းမမွ်တေခ်။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဤနည္းလမ္းကုိေဒသခံမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူမ်ဳိးလူနည္းစုမ်ား စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ရန္ႏွင့္ ၾကီးထြားတိုးတက္လာရန္ စည္းရံုး 
လံွဳ႕ေဆာ္ႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိမႈအားခ်က္ကိုယူ၍၊ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ ေဒသတုိးတက္ေရးႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းေသာ အိမ္ရာမ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းေဘာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူထုပေရာဂ်က္မ်ားအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ကုိ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။  
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   F.  ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ကူးေျပာင္းမႈ အေျခခံသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ (TOD) 
  ေငြေၾကးႏွင့္ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ အားေပးမႈ အတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသ ဤပေရာဂ်က္သည္ ေဒသခံမ်ား၏ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိ ကုိတုိးျမွင့္ေစျပီး တခါတရံ ကူးေျပာင္းစီးနင္းသူခရီးႏွင့္ တစ္ဦးတည္း 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးနင္းမႈကုိ ကန္သတ္ထားသည္။ TOD သည္ စီးပြားေရးဆက္တုိက္အားေပးမႈၽႏွင့္ 
ေလာေလာဆယ္ၾကီးထြားလာျပီး ၾကိဳတင္စီမံထားေသာ ကူးေျပာင္းမႈစင္တာမ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္ကုိ ရရိွေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ TOD သည္ အခြန္ေလွ်ာ႔ခ်ျပီးသားအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အခ်န္အကန္႔အသတ္ 
ကတိက၀တ္ျဖင့္ သာေပးႏုိင္ေသာ၊ အိမ္ရာမ်ားအတြက္ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္ရန္ပံုေငြျဖစ္ပါက ေထာက္ခံပါသည္။  

 
  G. လူထုအက်ဳိးခံစားခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ (CBA) 

CBA ၏ လိုအပ္ခ်က္မွာ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ေရး ျပဳလုပ္သူမွ ေဒသခံလူထု သုိ႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္မ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ပေရာဂ်က္တြင္ CBA အေနျဖင့္ 
ပဏာမအစုိးရကုိယ္စားျပဳရုံးမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းႏိုင္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ေတာင္းဆုိမႈ ကုိပါ၀င္ ထည့္သြင္း 
ႏိုင္သည္။  ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရရွင္မ်ားႏွင့္ဆိုပါက အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ လက္ခံရန္ ပေရာဂ်က္ညိွႏႈိင္းသည့္ 
ရပ္ရြာလူထု အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေစ့စပ္ ညိွႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။  
 

စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈနည္းလမ္းမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္၊ သုိ႔ေသာ္  
လက္ရိွတြင္မေထာက္ခံေသး- 
 
ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားသည္ EPAP ၏ မိိမိဆႏ´မပါဘဲေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းကာကြယ္ျခင္းအတြက္အေကာင္းဆုံး 
နည္းလမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း အေရွ႕ေပၚတလန္၏ ေနာင္ ၅ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 
မ်ားႏွင့္ သတ္ဆုိင္ေနသည္။  
 
 H. ကုန္စုံဆုိင္မ်ား 
ကုနစ္ံုဆုိင္မ်ားသည္ တန္ဖိုးရိွအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ျပီး လယ္သမားေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္ 
ဆင္တူျဖစ္ကာ ပုိ၍အမ်ဳိးအစားစုံလင္ျပီးအလြယ္တကူ ရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ မိသားစုလုပ္အားခ 
အလုပ္အကုိင ္မတက္ဘဲႏွင့္ အိမ္လခမ်ားတက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္စရိတ္မ်ားပုိကုန္က် မႈ တခါတရံ ျဖစ္တတ္သည္။  
 
  I.  လမ္ေဘးေစ်းဆုိင္မ်ား 
လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္ပံုစံမ်ားသည္  အိမ္နီးခ်င္းပံုစံျဖင့္ မည္သည့္စီးပြားေရးကုိမဆုိ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး အခ်ဳိ႕ေသာ 
စီးပြားေရးမ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးကုိ ရည္ရြယ္ျပီး ဖြင့္လွစ္ပါက 
ေကာင္းမြန္ပါသည္။ လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မိသားစုစရိတ္ေပးရနု္ ရံဖန္ရံခါ မတတ္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ 
၀ယ္ယူသူနည္းသည့္အတြက္ တခါတရံ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမွင့္တင္ထားသည္။ 
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 J. စုေပါင္း (သမ၀ါယမ)ဆုိင္မ်ား 
စုေပါင္းဆုိင္မ်ားဆုိသည္မွာ အက်ဳိးစီးပြားအျပန္အလွန္ရရွိရန္အတြက္ စပ္တူဆုိင္ဖြင့္ျခင္း ပိုင္ရွင္တစ္ဦး 
သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမားမွ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္သူသည္ မ်ားမ်ားစားစားအုပ္စုလုိက္ 
၀ယ္ယူႏိုင္ျပီး ပိုမုိၾကြယ္၀လာျပီး ယင္းလုပ္ငန္းအေသးစားမွ စုေဆာင္းျဖစ္လာသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ 
တခါတရံ ေရရွည ္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ 
 
 K. လုပ္ငန္းတုိ႔၏ အတိအက်ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား 
အတိအက်ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား လုိအပ္ခ်က္မွာ အစုိးရမွ လုပ္ငန္းလုပ္သူထံသုိ႔ ျဖစ္ျပီး ၄င္းအေနျဖင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအသစ္အား လက္ရွိရွိျပီးသား စည္ပင္သာယာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေရ၊ ပိုက္စနစ္၊ မီး၊ 
လမ္းအေဆာက္အအုံ၊ ရ၊ဲ မီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား ထံမ ွအခေၾကးရရိွမႈမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အတိအက်ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ တခါတရံ လူထုအေျခခံအေဆာက္အအုံ အတြက္ သုံးျခင္းျဖစ္ျပီး 
မည္သည့္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ စနစ္တစ္ခု၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းအခ်ဳိးက် သက္ေရာက္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ေပၚတလန္ အေနႏွင့ ္စနစ္ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈစရိတ္(..) ကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အသစ္ အတြက္ ေရ၊ 
ပိုက္စနစ္၊ ပန္းျခ ႏွင့ ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္သုံးျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
သတိထားေသာ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား လုိအပ္သည္။ 
 
 L. လူထုအေပၚသတ္ေရာက္ေသာ ဇုံမ်ား 
ဤသည္မွာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအေပၚသတ္ေရာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
မည္သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေလ်ာ႔ပါးသက္သာေစေရး စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာ 
ေဒသမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ သုိ႔ ကာရံထား ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ေနရာ 
ေဒသမ်ားအတြင္း ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ထားေသာအခ်က္မ်ား မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ သက္ေရာက္မွႈႏွင့္ အဆုိး 
သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ႔နည္းေစရန္အားထုတ္မႈ မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္း 
ကာကြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား မွာ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအရ အေရွ႔ေပၚတလန္ ဇံုသည္ 
စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္ သုိ႔ ကာရံထားျပီးျဖစ္သည္။  
 
 M. လူထု ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ယုံၾကည္ခ်က္  (အိမ္နီးခ်င္း အေျခခံေသာ အိမ္ျခံေျမရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ 
ယုံၾကည္ခ်က္) 
ဤအခ်က္သည္ စီးပြားေရး ရင္းႏီွး ျမွပ္ႏွံမႈျဖစ္ျပီး သမ၀ါယမပုိင္ရွင္ ပံုစံႏွင္ ့ဆင္တူေသာ္လည္း၊ 
အလုပ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္ပံုစံမ်ား မပါ၀င္ေပ။ စီးပြားေရး ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားပုံမွာ 
၀င္ေငြနည္းေသာသူမ်ားလည္း ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္မႈ ရိွႏုိင္သည္။ Mercy Corp မွ ဤသေဘာတရားကုိ 
ေလ့လာစူးစမ္းျပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေခ်။ 
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EPAP အိမ္ရာမ်ား ဆပ္ေကာ္မတီ  
မိမိဆႏၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း  

အေရွ႔ ေပၚတလန္အတြက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္ အထိ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား 
 

ေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ အေရွ႕ေပၚတလန္၏ ေနာင္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း မိမိဆႏၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ကုိ ဗဟုိျပဳထားသည္။ ၄င္းသည္ EPAP အိမ္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ နည္းဗ်ဴဟာ မ်ားကုိ 
ဦးစားေပးထားသည္။ EPAP အိမ္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာအိမ္ရာအတြက္  အက်ဳိးရိွေသာ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ သေဘာတူျပီးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေရွ႔ေပၚတလန္၏ အိမ္ရာပါ၀င္မႈ အရာမ်ားကိ  
ဦးစားေပးထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စည္းရုံးလံွဳ႕ေဆာ္မႈ တြင္ ၀င္ေငြအမ်ိဴးမ်ဳိးရရွိၾကေသာသူမ်ား အတြက္ အိမ္ရာ 
ဆုိင္ရာ အားေပးျခင္း ႏွင့ ္၀င္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ အိမ္ရာမ်ား၊ 
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အိမ္ရာမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ျမင့္လာေရး၊ 
အိမ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးမ်ား 
ပါ၀င္ၾကသည္။  
 

ေထာက္ခံထားသည့္ အိမ္ရာမ်ား နည္းလမ္းမ်ား 
 

A. ဌားရမ္းမႈတည္ျငိမ္ျခင္း 
ေအာ္ရီဂြန္တြင္  အိမ္ျခံေျမႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခြန္မ်ား တက္ရန္ကာကြယ္ထားျခင္း၊ ဌားရမ္းမႈတည္ျငိမ္ျခင္း၊ 
ဌားေနသူ မိသားစုမ်ားျပားမႈကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ဌားရမ္ခ တတ္ျခင္း ႏွင့္အညီ အိမိရွင္အေနႏွင့္ 
သင့္တင့္မွ်တေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရရွိသည္။  
 

B. ႏွင္ထုတ္မႈ ျဖစ္ျခင္း၊ ကုတ္ ျပဌာန္းခ်က္ေပးျခင္း  JCE ႏွင့္ ဌားရမ္းသူပညာေပးျခင္း  
ႏွင္ထုတ္မႈျဖစ္ျခင္းကုိ ဥပေဒႏွင့္ျပဌာန္းထားျပီး အိမ္ရွင္မွ လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ 
အိမ္လခေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္ျဖင့္ ရွိမွသာ ႏွင္ထုတ္ခြင့္ရွိျခင္းအားျဖင့္ 
ဌားရမ္းသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ JCE မွ ဌားရမ္းသူမ်ားကုိ ထုိကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ေပးထား 
ျခင္းေၾကာင္း အိမ္ရွင္အေနျဖင့္ ဌားရမ္းခစာခ်ဳပ္ေဖါက္ဖ်က္မႈအတြက္ အိမ္ဌားကုိႏွင္ထုတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ကုတ္ျပဌာန္းခ်က္သည္ အိမ္ရွင္အား မလုံျခံဳေသာ အိမ္မွပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
မျဖစ္မေနေသခ်ာေအာင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ကုတ္ျပဌာန္းခ်က္သည္ မိသားစုမ်ားမိမိိကုိယ္ပိုင္က့ဲသို႔ 
တာ၀န္ယူတတ္မႈရွရန္ ေနထုိင္ေရးအဆင္ေျပေရး ေသခ်ာေအာင္ျပဌာန္းေပးသည္။ အိမ္ရာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ 
ကုတ္ျပဌာန္းခ်က္သည္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္မလုိက္နာပါက အစုိးရမွ အိမ္ရွင္မ်ားကုိ သိသာထင္ရွားေသာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားစည္းၾကပ္ခြင့္ရိွသည္။ ဌားရမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္၀တၲရားမ်ားတြင္ ႏွင္ထုတ္မႈ ျဖစ္ျခင္း၊ 
ကုတ္ ျပဌာန္းခ်က္ေပးျခင္း ႏွင့္ ဌားရမ္းသူပညာေပးျခင္း JCE ႏွင့္ ကုတ္ျပဌာန္းခ်က္ ကုိ တတ္ၾကြစြာပါ၀င္ 
ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းစနစ္ကို က်ဳိးေၾကာင္းေလ်ာ္စြာ ၾကီးၾကပ္ျပီး ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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C. ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း-ဆန္႔က်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာမႈ သည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး မိသားစု မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈ  
လုိအပ္ျပီး ၾကိဳတင္ဆန္းစစ္မႈ မ်ား ပ့ံပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ထုိေနရာေဒသရိွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။  (အမ်ားအားျဖင့္ ၁ မုိင္ပတ္လည္အတြင္း) 
 

D. တတ္ႏိုင္ေသာ အာမခံအိမ္ရာ ရရိွမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  
ဤနည္းျဖင့္ ျပည္သူအိမ္ရာ ေဒၚလာ ႏွင့္ လက္ရွိရွိေနျပီးေသာ ေလ်ာ့က်ေသာအဆင့္တြင္ မိသားစုမ်ား 
ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္၀ယ္ယူျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ အိမ္ရာေနရာမ်ား ကုိ 
၀င္ေငြနည္းပါးေသာ သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသူမ်ားမွ 
တာ၀န္ယူမည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။  
 

E. အသားတင္အရွံဳးမရိွျခင္း/ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာအိမ္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈထုံးစံ 
အသားတင္အရွံဳးမရွိျခင္း ဆုိသည္မွာ ျမိဳ႕တျမိဳ႕သည္ ယင္း၏ သင့္ေတာ္မွ်တေသာအိမ္ရာမ်ားကုိ 
ေဆာက္လုပ္ေရးအသစ္မ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အအုံပ်က္မ်ား အစားထုိးရွိေသာ္လည္း ပုံေသႏႈန္းထားျဖင့္ 
ေရရည္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာအိမ္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ထုံးစံသည္ ၀င္ေငြနည္းပါးသူႏွင့္ အသင့္အတင့္ရရွိသူမ်ား အိမ္ရာဌားႏုိင္မႈ အခ်ိန္အတုိင္းအတာအတြင္း 
မေလ်ာ႔က်ေရးအတြက္ ေသခ်ာေအာင္ တည္ေထာင္ထားေသာ ေပၚလစီတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 

F. အိမ္ပုိင္ဆိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ 
ဤအစီအစဥ္သည္ ၀င္ေငြနည္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အိမ၀္ယ္ယူႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရး 
ပိုမ်ားလာေအာင္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အိမ္၀ယ္ယူဆိုင္ရာ အခ်ဳိ႕ တားဆီးခ်က္မ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ အိမ္မ၀ယ္ႏုိင္ေသာ လူမ်ားအတြက္ အိမ္ပိုင္ရႏုိင္ရန္ ပုိမိုလြယ္ကူလာႏုိင္သည္။ 
အေဆာက္အဦတစ္ခုကုိ စီးပြားေရးစပ္တူ လူတစ္စုမွ ခြဲေ၀၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ အတူတကြပုိင္ဆုိင္ေသာ  
မိသားစုမ်ားပုိင္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ျဖစ္လာသည္။ အတူတကြပုိင္ဆုိင္သူမ်ားသည ္ဒီမိုဂေရစီနည္းက် 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတူခ်ၾကျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း 
အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အတူတကြပုိင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ထုိအေဆာက္အအုံတြင္ေနထိုင္သူႏွင့္ 
မေနထုိင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။  
 

G. အားလုံးပါ၀င္ေသာဇုံခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း 
ဤနည္းလမ္း၏ လုိအပ္ခ်က္မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျပဳသူမ်ားသည္ အိမ္ရာေနထုိင္မႈ အသစ္တြင္ 
၀င္ေငြနည္းေသာသူမ်ားႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိေသာသူမ်ား အတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းမည္မွ်ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျပဳသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ သင့္ေတာ္ေၾကးကုိ 
ထုိက္တန္ေသာေဘာနပ္စ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဇံုသတ္မွတ္မႈ ကြျဲပားေပးျခင္း၊ ျမန္ဆန္ေသာပါမစ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဆင္တူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
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ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျပဳသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းကုိ 
မိသားစုတစ္စု သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက ္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
 

H. လူထု အက်ဳိးခံစားခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္  
ဤအရာသည္ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္း၊ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူႏွင့္ သုိ႔ 
အျခားတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ မွ သေဘာတူညီထားေသာ တိက်ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေဒသခံလူထု 
သုိ႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္း အတြက္ ေသခ်ာေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထုိ ေဒသခံလူထု သုိ႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းအတြက္ 
ဖလွယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု ပေရာဂ်က္တြင္ လူထု အက်ဳိးခံစားခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ သည္ ဦးစြာေသာ 
အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ ညွိႏိႈင္းျပီး ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳလႊာကုိ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ 
ပုဂၢလိက ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျပဳသူမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ကုိ လူထုအုပ္စုမ်ားႏွင့ ္ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း တည္ေထာင္ျပီး  
ေနာက္ပိုင္း ပေရာဂ်က္အျပင္အဆင္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္သည္။ လူထု အက်ဳိးခံစားခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
သည္ လုပ္သားအင္အားသင္တန္း၊ ေဒသခံဌားရမ္းျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ျခင္းရခြင့္၊ 
ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာအိမ္ရာမ်ာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ခ်ထားျခင္း ႏွင့္ အျခား ျပည္သူလူထု၏ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ စသည္မ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးထားသည္။  
 

အိမ္ရာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း 
သုုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ ေထာက္ခံမႈမရိွေသး။  
 
အိမ္ရာေျမဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ေလ်ာ႔ပါးေစရန္ က်ယ္ျပန္လာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ နည္းလမ္းတစ္ခုစီသည္ +၃ မွ ၃ အထိ သတ္မွတ္ခံရသည္။ ေအာက္ပါ ဖယားတြင္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခံရေသာ စာရင္းမ်ားအျပည့္အစံုကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ 
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 ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း ကာကြယ္တားဆီးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း ပုိမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ အတုိင္း 
ေလ့လာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။  

 
 ေပၚလစီလင့္ခ္ 
 http://www.policylink.org/equity-tools/equitable-development-toolkit/all-
tools;  
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္း နည္းလမ္းဗ်ဳဟာမ်ား 
http://www.pdx.edu/usp/sites/www.pdx.edu.usp/files/A_LivingCully_PrinterF
riendly_0.pdf;  
အိမ္ရာ၀ယ္ယူေရာင္း၀ယ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ေပၚတလန္ေအာ္ရီဂြန္အတြက္ 
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 . 
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