
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား 
သိရွိလိုပါက
USDA ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၌ ေက်းလက္ေဒသ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္
ရာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ပ့ံပိုးကူညီေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ေခ်းေငြ၊ 
ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ကူေပးသည့္ 
အစီအစဥ္ေပါင္း 40 ေက်ာ္ ရိွပါသည္။ အစီအစဥ္အမ်ားအျပားသည္ 
အလြန္ေသးငယ္ေသာ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အေထာက္အပ့ံမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရရိွသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရး က်ပ္တည္းသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးၿပီး 
ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးပါသည္။

“ေက်းလက္ေဒသ” အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားမွ 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဤအစီအစဥ္မ်ားအရ ပ့ံပိုးေပးသည့္ 
အကူအညီမ်ားကို ရႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒအရ “ေက်းလက္ေဒသ” ဟူေသာ 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အစီအစဥ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကြျဲပားမႈရိွပါသည္။

USDA ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္အားလံုးအတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အြန္လုိင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေဒသအတြက္ တာဝန္ခံ 
ရံုးတြင္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။

www.rd.usda.gov
1 (800) 670-6553 (အခမဲ)့

USDA သည္ အခြင့္အေရးကုိ တန္းတူညီတူ ပ့ံပိုးသူ၊  
အလုပ္ရွင္လည္းျဖစ္သူ၊ ေခ်းေငြလည္း ထုတ္ေပးသူျဖစ္ပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ေက်းလက္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
အရည္အခ်င္းရိွေသာ လုပ္သားမ်ားကုိ ဆြေဲဆာင္ၿပီး 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည့္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာေစရန္ 
ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏီွး၊ နည္းပညာ 
ပ့ံပုိးမႈ၊ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ 
အရည္အေသြးမ်ားကုိ ကြ် ႏု္ပ္တို႔က ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ 
စြမ္းအင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသရိွ 
အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
စြမ္းအင္ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ သုံးစြေဲစႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း 
ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ 
ပ့ံပိုးကူညီေပးပါသည္။ ကြ် ႏု္ပ္တို႔သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ပညာေရး၊ သုေတသန၊ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးျခင္းျဖင့္ 
ရိွၿပီးသားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

အဓိက အစီအစဥ္မ်ား-

· စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္ရံုအတြက္ ေခ်းေငြ အာမခံခ်က္မ်ား-  
ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ေဒသခံ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း 

လုပ္ကိုင္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးၿပီး 
USDA မွ အာမခံေပးပါသည္။

· ၾကားလူျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေခ်းငွားျခင္း အစီအစဥ္-  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေခ်းငွားသည့္ ေဒသခံ 
ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ေငြေခ်းေပးပါသည္။

· ေက်းလက္ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား-  အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယခုမွ 
ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ခါစ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ့ံပုိးကူညီရန္ စီမံကိန္း 
ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ျဖစ္တန္စြမ္း ေလ့လာမႈမ်ားစသည့္ နည္းပညာ 
အေထာက္အကူႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း။

· အေမရိကား အစီအစဥ္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသ စြမ္းအင္စနစ္-   
အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ားကုိ ဝယ္ယူ 
သုိ႔မဟုတ္ တပ္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းအင္ကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ 
အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ စုိက္ပ်ိဳးေရးထြတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
ေက်းလက္ေဒသ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ 
အာမခံေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ေပးျခင္း။

· ထုတ္လုပ္သူအတြက္ တန္ဖုိးထပ္ျဖည့္ထားေသာ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား-  
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေမြးျ
မဴေရးျခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တန္ဖိုး ထပ္တိုး ရရိွေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေဈးကြက္အသစ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ တိုးပြားေစရန္ 
အကူအညီေပးပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသမွ 
အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအတြက္  
အကူအညီ
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ေက်းလက္ေဒသ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား
သင္၏ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအား ရွင္သန္ေနထုိင္ရန္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ကြ် ႏု္ပ္တို႔က အကူအညီမ်ား 
ပ့ံပိုးေပးေနပါသည္။ ပ့ံပိုးေပးေနသည့္ အကူအညီမ်ားတြင္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္သူ႔ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ ပ့ံပုိးရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ကာလရွည္ ပုံေသသတ္မွတ္ထားသည့္-ႏႈန္းျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း 
ပါဝင္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ ကေလးငယ္-ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စင္တာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ အျခားမရိွမျဖစ္ 
လုိအပ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က 
ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသဧရိယာမ်ားတြင္ ေရ၊ စြန္႔ပစ္ 
ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ႏိုင္မည့္ စနစ္မ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း 
ပ့ံပိုးေပးလ်က္ရိွပါသည္။

အဓိက အစီအစဥ္မ်ား-

· လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ 
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား- လုိအပ္ခ်က္အေပၚ 
အေျခခံၿပီး အလြန္ေသးငယ္ေသာ၊ ဝင္ေငြ နည္းပါးသည့္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားႏွင့္ 
မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ တုိက္ရုိက္ႏွင့္ 
အာမခံေပးသည့္ ေခ်းေငြမ်ား။

· ေရႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္စနစ္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား- ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေသာက္ေရ စနစ္မ်ား၊ ေရဆုိးပုိက္ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ အစုိင္အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ မိုးေရဆင္းပုိက္တုိ႔အတြက္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးျခင္း။

ေက်းလက္ေဒသ 
အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား
ေက်းလက္ေဒသရိွ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေစေရး 
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ ေဘးကင္းၿပီး လူတိုင္းတတ္ႏိုင္သည့္ အိမ္ယာမ်ား 
မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ကြ် ႏု္ပ္တို႔သည္ ျပည္သူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္အိမ္တစ္လုံး 
ဝယ္ယူ၊ တည္ေဆာက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရိွ 
ငွားရမ္း အေဆာက္အဦးမ်ားအား တည္ေဆာက္၊ ျပဳျပင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကူညီေပးရန္ လူတိုင္းတတ္ႏိုင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား၊ 
ေခ်းေငြအာမခံမႈမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အဓိက အစီအစဥ္မ်ား-

· မိသားစု-တစ္ခုတည္းေနထုိင္ေသာ အိမ္ယာ ငွားရမ္းမႈမ်ား- 
ရိွၿပီးသားအိမ္တစ္လံုးကုိ ဝယ္ယူရန္၊ အိမ္အသစ္တစ္လံုးကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူျပင္ဆင္ရန္ 
တုိက္ရုိက္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြအာမခံခ်က္မ်ား။ ရိွၿပီးသား 
အိမ္တစ္လံုးအတြက္ ေခ်းေငြျပန္ထုတ္ေပးသည့္ အကူအညီကိုလည္း 
ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေခ်းေငြ အာမခံခ်က္မ်ားအတြက္ လူတိုင္းတတ္ႏိုင္သည့္ 
အေပါင္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေငြေခ်းေပးႏိုင္ရန္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။

· အိမ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္- အိမ္ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားအတြက္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ အမ်ားအျပားမရိွေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ အိမ္တစ္လံုးကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရန္ 
ေခ်းေငြမ်ား။ ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ႏိုင္သည့္ အသက္ 62 ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ 
အသက္ႀကီးပုိင္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္သက္ဆိုင္
သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားရႏုိင္ပါသည္။

· မိသားစုမ်ားစြာ စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ အိမ္ယာအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား- 
ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕တ့ဲသူမ်ားအတြက္ တတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ငွားရမ္းခမ်ားျဖင့္ 
အိမ္ယာဝင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံရန္ တုိက္ရုိက္ 
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြ အာမခံခ်က္မ်ား။ လစဥ္ အိမ္ငွားရမ္းခအတြက္ 
ေပးေခ်ရန္ အိမ္ငွားအခ်ိဳ႕သည္ ငွားရမ္းခ အေထာက္အပ့ံကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 
USDA သည္ ေခ်းေငြ အာမခံခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသခံ ပုဂၢလိက-က႑ 
ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။

· လယ္လုပ္သား အိမ္ယာ- တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး လုပ္ကိုင္ေနရေသာ၊ 
ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရာသီအလုိက္ အလုပ္လုပ္ရေသာ ျပည္တြင္း 
လယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏျဖင့္ 
အိမ္ယာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္  ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ား။

ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေရ၊ မီး 
ပံ့ပုိးေရး အစီအစဥ္မ်ား
ေက်းလက္ေဒသ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ လိႈင္းခြင္က်ယ္ 
အင္တာနက္သုံးစြႏိုဲင္မႈစနစ္စသည့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က ေထာက္ပ့ံကူညီေပးပါသည္။

အဓိက အစီအစဥ္မ်ား-

· လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား- လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေဝသည့္ 
နည္းပညာမ်ား အပါအဝင္ ေက်းလက္ေဒသ ဧရိယာမ်ားတြင္ 
ေရ၊ မီး ေထာက္ပ့ံေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း။ 
ေနထုိင္ရန္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္ရံုတြင္ စြမ္းအင္ကို 
ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လည္း ေခ်းေငြမ်ား ရႏုိင္ပါသည္။

· ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားႏွင့္ 
ေခ်းေငြမ်ား- ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ လိႈင္းခြင္က်ယ္ အပါအဝင္ 
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုိ တည္ေဆာက္၊ 
ထိန္းသိမ္း၊ တုိးျမႇင့္၍ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရ၊ မီး ရရိွေရး 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း။

· အေဝးမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသရန္အတြက္ 
ဖုန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း- ေက်းလက္ေဒသရိွ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ပံ့ပုိးေပးရန္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ 
ကိရိယာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား။

USDA ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္သည္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစမည့္ 
အခြင့္အလမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဘဝအရည္အေသြးကုိ 
တုိးျမႇင့္ရန္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္ပညာမ်ား ပ့ံပိုးေပးေနပါသည္။ 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရိွေစေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖယ္ဒရယ္ 
ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ ကြ် ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်းလက္ေဒသ၏ 
လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႀကီးထြားလာေစရန္ႏွင့္ 
စီးပြားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ် ႏု္ပ္တို႔သည္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္အတူလက္တြ ဲေဆာင္ရြက္ေနပါသည္-

· အိမ္ယာ အေဆာက္အဦး
· လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း
· ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
· အလုပ္အကုိင္ ရရိွမႈ
· အသစ္ျပန္လည္ရရိွႏုိင္ေသာ စြမ္းအင္စနစ္မ်ား
· က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ား
· မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ 

အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား
· ေက်ာင္းမ်ား
· ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရ စနစ္မ်ား
· လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
· ေဒသခံ အစားအစာ စနစ္မ်ား

· ႏွင့္ ေနာက္ထပ္အရာမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ 
ေဒသခံႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ အစုိးရမ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသံုးျပဳသူ-
ပုိင္ဆုိင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအဝွမ္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အတူလက္တြေဲဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒသခံရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို 
တုိးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ ေက်းလက္ေဒသမွ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ 
ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။


