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ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Millennium Development Goals) 

 ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့အေနအထားႏွင့္၂၀၁၅ အလြန္ 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္(Post 2015 Agenda)  

 အပၚျမန္မာ့အျမင္မူဝါဒ  

အႀကံျပဳခ်က္ 

၁။ နိဒါန္း 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကုိ ကုလသမဂၢ၏ သမုိင္းဝင္ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရိွေသာ 

အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ဆြတ္ခူးရရိွႏုိင္မည့္ကာလအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းက ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ 

သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွႏုိင္ငံမ်ားသည္ မဟာမိတ္သစ္အသြင္စုေပါင္းၿပီး၊ အလြန္အမင္း 

ဆင္းရဲမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၅ တြင္ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္  

ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္မႈရိွသည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အမွီ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာင္စုႏွစ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Millennium Development Goals – 

MDGs) ဟု လူသိမ်ားလာပါသည္။ ဤၿပီးစီးရမည့္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံအဆင့္၊ 

ကမာၻ႔အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာတုိးတက္မႈမ်ား၊ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္၏ 

ထိေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ဆက္ျဖစ္သင့္သည္မ်ားကုိ စတင္ေဆြးေႏြးလာၾကပါသည္။ 

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အာ႐ုံတစုိက္ ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ 

ဤေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (MDG) မူေဘာင္၏ ထိေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၅ အလြန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ 

ဖြံၿဖိဳးေရးမူေဘာင္မ်ားအေၾကာင္း ႏုိင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္၊ လက္ရိွေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရိွန္အဟုန္ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 

ေရးႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္အေပၚ အေျခခံေသာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမွတဆင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 

မူဝါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈအထူးရရိွခဲ့ 

ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္လ်က္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၁၅လြန္  တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အျမင္မ်ားကုိလည္း ႏိုင္ငံတကာမွ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရိွပါသည္။ MDGs 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႔အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

၎ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၅ အလြန္ 
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ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ယခုႏွစ္ မတ္လက ဘာလီၿမိဳ႕တြင္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၅ အလြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ စတုတၳအႀကိမ္အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတို႔ 

လည္း ပါဝင္ပါသည္၊၊ 

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ တုိင္းျပည္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏လမ္းခုလတ္၌ လက္ရိွေရာက္ေနရာ၊ ႏုိင္ငံတကာရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာရယူႏုိင္စရာ မ်ားစြာရိွေနပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ 

အလြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

သံဓိဌန္ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အဆုိပါအစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အသင့္ရိွေနပါသည္။ ၂ဝ၁၅ 

အလြန္     ဖြံၿဖိဳးေရးမူေဘာင္အေပၚ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အရိွန္အဟုန္ေကာင္းလာခ်ိန္ႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ.ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (အာဆီယံ) ဥကၠဌျဖစ္လာမည့္ အေျခအေနမ်ား ေအာက္ 

တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ (MDGs) မူေဘာင္မ်ား၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

၂၀၁၅ အလြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘက္စုံ၊ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူထားေသာ 

ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုကုိ စတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ အေရးႀကီးေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း (Myanmar Development Resource Institute – MDRI) အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ 

ဇူလုိင္လလယ္မွ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ၊ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (MDGs) မူေဘာင္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅ 

အလြန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 

ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ 

ဤသုေတသနလုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (MDGs) မ်ားႏွင့္ 

ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ား (Sustainable Development Goals – SDGs) 

ခ်မွတ္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျမန္မာ့အေနအထားမ်ားကုိ သိရိွရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေရရွည္ဖြံၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) သည္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (MDGs) မ်ားအေပၚ 

အေျခခံျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂ဝ၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူလည္း 

ေပါင္းစုံျဖစ္ေပၚလာပါမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ဤသုေတသနျပဳမႈအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားထံမွ ၂ဝ၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဆက္စပ္ေနေသာ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDGs) ဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အခ်က္ျပညြန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကုိ ေမးျမန္းစုစည္းခဲ့ပါသည္။          

ဤသုေတသန ေတြ႔ရိွခ်က္အၾကမ္းဖ်ဥ္းတင္ျပမႈႏွင့္ စာတမ္းေရးသားမႈတုိ႔သည္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား   (MDGs)၊ ၂ဝ၁၅လြန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) တုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရေသာ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ဤစာတမ္းအခန္း ၃ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ 
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(MDGs) ဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျခံဳငုံတင္ျပထားပါသည္။ အခန္း ၄ တြင္ ၂၀၁၅လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

မူေဘာင္ႏွင့္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမာၻတဝွမ္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို 

ရွင္းျပထားပါသည္။ အခန္း ၅ ႏွင့္ ၆ တြင္ ၂၀၁၅လြန္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ျမန္မာအရပ္သား 

လူမူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ အခန္း ရ တြင္မူ 

ေရွ.ဆက္လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္မ်ားကုိ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ဤသုေတသနေတြ႔ ရိွခ်က္မ်ားသည္ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စာေတြ႔သီအုိရီသုံးသပ္မႈမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္  

တဦးခ်င္းစီကုိ ေမးျမန္းမႈမ်ား အေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 

တဦးခ်င္းေမးျမန္းမႈမ်ား အတြက္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕ ၆၅ ခုအနက္မွ ၃၇ ဖြဲ႕ကို 

ဤေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို 

ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရိွေပါင္း ၁၉ ဦးတုိ႔ႏွင့္လည္း၊ တဦးခ်င္း 

ေမးျမန္းမႈႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

၂. စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ျမန္မာအစုိးရသည္ တုိင္းျပည္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ လမ္းခုလတ္တြင္ေရာက္ရိွေနပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ 

ဦးစားေပးခ်က္မ်ားထဲမွ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ 

ရက္ေန႔တြင္ သမၼတအေနျဖင့္ လက္ရိွအစုိးရသက္တမ္း၏ ဒုတိယပုိင္းကာလ လ ၃၀ အတြက္ခ်မွတ္ထားေသာ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ ခ်ျပခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ျပည္သူဗဟုိျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႐ႈေဒါင့္မွ 

ခ်ည္းကပ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အေလးေပးထားရာ၌၊ စီးပြားေရးႏွင ့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္ 

(Framework for Economic and Social Reforms - FESR) အေပၚအေျခခံထားပါသည္။1

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေရွ.ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (အာဆီယံ) ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ စတင္ရယူခ်ိန္တြင္ 

အာဆီယံစီပြားေရးအသုိက္အဝန္း (ASEAN Economic Community – AEC) ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 

ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ရာ၊ ျပည္သူ႔ လူမႈ၊စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးအတြက္ 

လုိအပ္ေသာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးသည္ ယခင္ကထက္ ပုိမုိအေရးႀကီးလာပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ လ ၃၀ 

အတြက္ သမၼတႀကီးခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ ပူးေပါင္းျပင္ဆင္ၾကရာတြင္ လာမည့္ ၂ 

ႏွစ္ခြဲအတြင္း ရလာႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ပစ္မွတ္မ်ားသတ္မွတ္ရာ၌ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) မွ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိအသုံးျပဳရန္ ဤမူဝါဒစာတမ္းအေနျဖင့္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။ 

1 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အသက္ဝင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမူေဘာင္ (FESR)သည္ အႏွစ္ ၂၀ 

ဘက္စုံအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (National Comprehensive Development Plan – NCDP) အဆုံးမသတ္ႏုိင္မီအထိ 

ျမန္မာအစုိးရ၏ ၾကားကာလလမ္းညြန္မႈျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားလူမႈေျပာင္းလေဲရးမူေဘာင္ (FESR) တြင္ ဆင္းရမဲႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ 

သာတူညီမွ်တုိးတက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတုိ႔ကုိ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ထားခဲ့သည့္ အျပင္၊ အစုိးရျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ အခ်ိန္အလုိက္တဆင့္စီ လုပ္ေဆာင္လုိမႈမ်ားႏွင့္ က႑အလုိက္စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ 
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ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ကတိျပဳထားသည္ႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ အဆုံးသတ္ေရးဆြဲလ်က္ရိွေသာ 

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (NCDP) အတြက္လည္း၊  ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၂၀၁၅ အလြန္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ေဖာ္ေဆာင္ေရး 

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ အလြန္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ား (New post-2015) ၏ ပန္းတုိင္ႏွင့္ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား၊ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ထားေသာအဆင့္ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသင့္သည္။ ဤသုိ႔ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားအလုိက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ား (SDGs) ၏ 

ပစ္မွတ္မ်ားအေပၚ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ၏ပစ္မွတ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ 

လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR) အေပၚအေျခခံ ေရးဆြဲမည့္ အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 

(NCDP) အပါအဝင္ အစုိးရမူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္အတြက္ အဆင့္အသီးသီးတြင္ 

ရည္မွန္းခ်က္ထားလုပ္ေဆာင္ရႏ္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွစ္ခုစလုံးကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ရန္ အတြက္ 

ျမန္မာအစုိးရအဆင့္အသီးသီး၊ က႑အသီးသီးရိွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္္္ေဖာ္သူ မ်ားကို 

အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ျပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္ေပးရန္ အထူးအေရးႀကီးေနပါသည္။  

၂၀၁၅လြန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ အလြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 

အသုိင္းအဝန္းမွ လက္ရိွေရးဆြဲလ်က္ ရိွပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ကုိ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

ႏွင့္အစားထုိးၿပီး၊ ၂၀၁၅လြန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၂၀၁၅ အလြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး 

အစီအစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္မႈ ရိွမရိွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ၏ ျဖစ္ႏ္ုိင္ေခ်ရိွေသာ ပန္းတုိင္မ်ား၊ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား၊ 

အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းအေနျဖင့္ 

လက္ရိွေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အေျဖရွာလွ်က္ရိွသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူ 

ျပဳမႈမ်ားမွတဆင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDG) မူၾကမ္းတခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ေပၚေပါက္လာၿပီးလွ်င္၊ 

ေနာက္ဆုံးအတည္ျပဳခ်က္အတြက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီမႈရယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏုွင့္ အျခားအစုိးရမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ 

တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မႈမွတဆင့္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅လြန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး  

ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္မႈအတြက္ ႀသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္ေပမည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္၊ ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပည္သူဗဟုိျပဳ ခ်ည္းကပ္မႈႏွင့္ 
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ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႕ ေဝဖန္အႀကံေပးလုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၅လြန္ 

ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၂၀၁၅ အလြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားကုိ တြန္းအားေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက ျမန္မာအေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူႏုိင္႐ုံသာမက၊ 

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူတုိ႔ထံမွ တုံ႔ျပန္လာမႈတုိ႔ကုိ သမၼတႀကီး၏ 

အေလးေပးမႈသည္လည္း ကုလသမဂၢက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံၿမိဳ႔ေတာ္ Rio ၌က်င္းပခဲ့ေသာ 

အႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေကာငး္မြန္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ လုံးဝတစ္ထပ္တည္း က်ေနေပသည္။ ဤမူဝါဒစာတမ္း ေရးရာတြင္လည္း 

ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားလူမူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  ၂၀၁၅ အလြန္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အႀကံမ်ိဳးစုံေပးခဲ့ဲ့ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္(SDG) တြင္ ပါဝင္သင့္သည္မ်ား၊ ျဖစ္သင့္သည့္ပုံစံမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ 

အညႊန္းကိန္းမ်ားတုိ႔ကုိလည္း အႀကံေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၅လြန္ ႏုိင္ငံတကာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီွႏုိင္ရန္၊ ျမန္မာအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ ေဝဖန္အႀကံျပဳႏုိင္မႈ၊ 

ျပည္သူဗဟုိျပဳခ်ည္းကပ္မႈ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားဆက္စပ္ၿပီး က႑မ်ိဳးစုံပါဝင္ေသာမူဝါဒခ်မွတ္မႈႏွင့္ စီမံကိန္း 

ေရးဆြဲမႈတုိ႔ လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိ ၎တုိ႔မွ အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ၂၀၁၅ အလြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(SDGs) သတ္မွတ္ရာတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) မွရခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ 

အေျခခံေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟုလည္း အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကို 

ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္အလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္ယူမႈရိွေရး (Common But 

Differentiated Responsibilities- CBDR) မူေအာက္တြင္ေရးဆြဲၿပီး၊ ျဖည့္ဆည္းရန္က်န္ေနခဲ့ေသာ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ဆက္လက္ ထည့္ေပးကာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ကြဲျပားေသာ ဦးတည္ခ်က္ပစ္မွတ္မ်ားခ်ေပးခ်ိန္တြင္၊ ေဒသဆုိင္ရာ 

ဦးတည္ခ်က္ပစ္မွတ္မ်ား၊ ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားသင့္သည္ဟု ၎တုိ႔မွ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 

ယူဆထားၾကသည္။ 

၃။ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၈ ခု ပါဝင္ၿပီး၊ ၎တုိ႔ကုိ 

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ၁၈၉ ႏုိင္ငံအကုန္လုံးမွ အတည္ျပဳေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဤရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီွေစရန္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုစီတြင္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ ခ်က္ပါပစ္မွတ္မ်ားရွိကာ၊ 
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နည္းပညာကၽြမ္းက်င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားက ေရးဆြဲေပးထားသည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ ေဖာ္ျပထား 

သည္။၄င္းတုိ႔မွာ  

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၁ (MDG 1)။  အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမႈႏွင့္ငတ္မြတ္မႈ ပေပ်ာက္ေရး 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၂ (MDG 2)။  မူလတန္းပညာ အခမဲ့သင္ၾကားႏုိင္ေရး 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၃ (MDG 3)။  က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္း ေဆာင္ရည္ျမႇင့္  

တင္ေပးေရး 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၄ (MDG 4)။  ကေလးငယ္ေသဆုံးမႈႏႈန္း က်ဆင္းေရး 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၅ (MDG 5)။ မိခင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၆ (MDG 6)။  ကုိယ္ခံစြမ္းအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ၊ဌက္ဖ်ားႏွင့္အျခားေရာဂါမ်ား  

တုိက္ဖ်က္ေရး 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၇ (MDG 7)။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၈ (MDG8)။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာမဟာမိတ္အဖြဲ႕ထူေထာင္ေရး 

၃ - ၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ဖ႔ြံျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသာစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္ 

ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ရရိွေရးအတြက္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ရည္မွန္းထားေသာ ပစ္မွတ္မ်ားအားလုံး ျပည့္မီွရန္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

ေနာက္ထပ္တုိးတက္မႈမ်ား ရရိွရန္ လိုေနေသးသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ငတ္မြတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မူလတန္းပညာသင္ၾကားသူ အေရအတြက္ 

အခ်ိဳးအစား၊ အသက္ ၁၅ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ အၾကား စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ 

ကေလးေမြးေပးမႈ၊ ေသာက္ေရ အရင္းအျမွစ္တုိးျမႇင့္ေပးမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ၊ အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ 

အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသဆုံးမႈႏႈန္း တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ မွတ္သားေလာက္ေသာ 

တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  ဆင္းရဲမႈႏႈန္းထားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂% ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ 

ခုႏွစ္တြင္ ၂၈%ကုိ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း ၁၆% သုိ႔က်ဆင္းသြားရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ 

ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာတုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ 
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ခန္႔မွန္းေခ်ျဖစ္လာႏုိင္သည့္တုိးတက္မႈႏႈန္းတုိ႔အေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ၾကည့္လွ်င္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 

ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းဆုိင္ရာ၌ အားလုံးပါဝင္ေသာတုိးတက္မႈ၊ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အရိွန္ေကာင္းလာမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရး လက္တြဲေဖာ္မ်ားမွ ထိေရာက္ေသာ 

အကူအညီေပးမႈတုိ႔ကုိ ရရိွလာပါက ဤဦးတည္ပစ္မွတ္ထားေသာ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ရိွျပီး ဆင္းရဲမႈႏႈန္း 

က်ဆင္းလာႏုိင္ပါသည္။    

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အေျခခံပညာသင္ၾကားေရးတုိ႔တြင္လည္း တုိးတက္မႈမ်ားကို 

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ ၂ ျဖစ္ေသာ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၄ႏွစ္ရွိသူမ်ား 

အတြက္ စာတတ္ေျမာက္ေရး ပစ္မွတ္ထားမႈမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရိွေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မူလတန္းပညာ 

တတ္ေျမာက္ၿပီးစီးမႈ ပစ္မွတ္ကုိမူ ေရာက္ရိွရန္အလားအလာနည္းေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး 

ေရးရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ ၃ မွ တခုျဖစ္သည့္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ က်ား-မခြဲျခားမႈ မရိွေစေရးကို 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ား-မ လုပ္ခကြာျခားမႈကုိမူ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ မဆုိင္ေသာက႑မ်ား 

တြင္ မေျဖရွင္းႏ္ုိင္ေသးေပ။ ထုိ႔အျပင္  ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္မႈ 

သည္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နည္းေနေသးသည္။ ကေလးငယ္ရွင္သန္မႈ 

တုိးတက္လာေသာ္လည္း ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ ၄ တြင္ ပစ္မွတ္ထားေသာ 

ကေလးငယ္ေသဆုံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအဆင့္ကုိ ေရာက္ရိွရန္မူ အလားအလာနည္းေနသည္။ အလားတူပင္ 

တုိးတက္မႈတခ်ိဳ.ရိွလာေသာ္လည္း ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ ၅ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေသာ 

မိခင္ဝမ္းတြင္း ေသဆုံးမႈ သုံးပုံတပုံေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာလည္း ၂၀၁၅တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာရည္မွန္းခ်က္ကို 

ျပည့္မီွရန္အလားအလာမရိွေသးေပ။ ကေလးေမြးခ်ိန္တြင္ ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေရာက္ရိွႏုိင္မႈ 

အေရအတြက္ တုိးလာေသာ္လည္း၊ ကေလး ေမြးဖြားျခင္း ဆုိင္ရာ အခမဲ့ကုသမႈရေရးမွာမူ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေပ။     

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ ၆ (က) ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ခံစြမ္းအား က်ဆင္းျခင္း 

ေရာဂါကူးစက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ ျပည့္မွီခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ခံစြမ္းအာက်ဆင္းသည့္ပုိးရွိသူႏွင့္ 

ဤေရာဂါျဖစ္လာသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ကုသေဆးေပးႏုိင္မႈ မရရိွေသးေပ။ ထုိ႔အျပင္ တီဘီအဆုပ္နာ 

ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်မႈ ရပ္တန္႔ေနျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ၂၀၁၅တြင္ စၿပီးျပန္ဆုိးလာႏုိင္ ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း 

ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ ၇ ျဖစ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ေရရွည္တည္တန္႔ႏုိင္မႈ အတြက္လည္း အေကာင္းႏွင့္အဆုိးပါေရာယွက္ ရိွေနပါသည္။ လူဦးေရ၏ ၇၉% သည္ 

ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ျမႇင့္တင္ထားမႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ေနပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာေသာက္သုံးေရ 

ရရိွႏိုင္ မႈလည္း ပုိမုိမ်ားလာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရိွမႈမွာမူ က်ဆင္းလာ 

ေနပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္ရိွမ်ိဳးစုံရွင္သန္မႈႏွင့္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈကို 

အကာအကြယ္ေပးရန္ သက္ဝင္ ယုံၾကည္ ထားေသာ္လည္း ၁၉၉၀မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့သစ္ေတာ 

၁၁% ဆုံးရံႈးသြားခ့ဲရပါသည္။     
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စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားစြာကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့အၿပီးတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ 

အမွတ္ ၈ ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီမ်ားလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ပုိမုိ ဝင္ေရာက္ 

လာခဲ့ပါသည္။ ယခင္က စည္းကမ္းအလြန္တင္းၾကပ္ထားေသာ က႑တခ်ိဳ.တြင္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား 

ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ ၈ သုိ႔ 

တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရစနစ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ကုိ အထူး 

အေလးထား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ မူရင္းေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ေလွ်ာ့ေပးမႈေၾကာင့္ တုိင္းျပည္၏ 

အေၾကြးသစ္ရယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းလညး္ပုိမုိ တုိးတက္လာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္း 

အသုံးျပဳႏုိင္မႈႏႈန္းမွာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  ပုိမုိတုိးတက္ လာပါသည္။  

၃-၂။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ျခင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ႏွင့္အမွ် ဆင္းရဲမႈအျမွစ္ျဖတ္ေရးသည္ 

ျမန္မာအစုိးရ၏ ဦးစားေပးမူဝါဒဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္လာပါသည္။ ဆင္းရဲမႈသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

ၿမိဳ.ျပထက္ ၂ ဆ ဝန္းက်င္ခန္႕ ပုိမ်ားပါသည္။ ဆင္းရဲမႈ၏ ၈၅% နီးပါးသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေနသည္ (စီးပြားလူမႈျပဳျပင္ေရးမူေဘာင္ - FESR - အပုိဒ္ ၁၂)။ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈ အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈကို 

ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ႏုိင္ငံတြင္း ေနရာအသီးသီး၏ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာအကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္သလိုျဖစ္ေနသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးအတြင္း ဆင္းရဲမႈႏႈန္းသည္ ၂၅.၀၉% ရိွေနခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာမူ 

ကယားျပည္နယ္တြင္ ၁၁.၄% မွသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၄၂.၆၃% အထိ ႀကီးမားေသာကြာျခားမႈအတြင္း 

ရိွေနပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းမႈကုိ 

သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာတဝွမ္းလုံးတြင္ ပုိမုိေရွ.ေနာက္ညီေသာ 

လူေနမႈအဆင့္ရရိွေရးႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာေရးတုိ႔ 

အတြက္ အရင္းအျမွစ္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးမည္သုိ႔ ခြဲေဝသုံးစြဲမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။    
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ဇယား ၁: ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ (၂၀၁၁-၂၀၁၂)

ျပည္နယ္/ 

တုိင္းေဒသႀကီး

MDG-1 MDG-2 MDG-4 MDG-5 MDG-6 MDG-7

ဆင္းရမဲႈ

ႏႈန္း 

(ရာခုိင္ 

ႏႈန္း) 

ေက်ာင္း

တက္ႏႈန္း

ေက်ာင္း

သား -

ဆရာ 

အခ်ိဳး 

ကေလး

ေသႏႈန္း 

(၁၀၀၀ 

ေမြးလွ်င္)

ေမြးမိခင္

ေသႏႈန္း 

(၁ သိန္း 

ေမြးလွ်င္))

ကၽြမ္းက်င္သူ

ေမြးေပးေသာ

အခ်ိဳးအစား 

(ရာခုိင္ႏႈန္း) 

လူဦးေရ-

ဆရာဝန္ 

အခိ်ဳး 

သစ္ေတာဖုံး

ေျမ 

အခ်ိဳးအစား

ကခ်င္ 28.03 98.5 30 25.39 151 65.77 0.39 58.96

ကယား 11.4 86.34 27 32.85 85 82.98 0.55 39.32

ကရင္ 17.05 95.19 31 22.22 165 74.6 0.15 63.81

ခ်င္း 71.83 92.57 21 22.89 148 59.07 0.72 59.52

စစ္ကုိင္း 14.8 93.08 27 29.48 103 71.39 0.19 48.94

တနသၤာရီ 31.95 95.39 34 16.75 82 67.3 0.15 69.35

ပခူဲး 17.93 83.73 23 23.23 129 70.37 0.28 29.16

မေကြး 26.46 77.6 23 38.35 151 69.76 0.21 13.57

မႏၲေလး 26.07 82.42 26 26.58 142 64.31 0.72 27.69

မြန္ 15.97 75.69 30 28.55 97 78.86 0.58 39.89

ရခုိင္ 42.63 97.9 33 25.29 175 51.65 0.12 70.15

ရန္ကုန္ 15.78 91.57 33 23.64 101 75.81 1.49 11.84

ရွမ္း 32.44 91.47 30 25.39 146 73.53 0.26 50.99

ဧရာဝတီ 31.56 98.81 35 26.34 174 65 0.22 12.07

ျပည္ေထာင္စု 25.09 90 29 26.59 135 67.84 0.47 46.96

သတင္းရင္းျမွစ္: အမ်ိဳးသာစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန
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ဤစာတမ္းေရးရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည့္အတုိင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

ကုိေရးဆြဲမႈေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားကြာျခားေနမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အေရးပါေသာ ကရိယာတခုႏွင့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

အေရးပါေသာ ေဒါက္တုိင္တခုတုိ႔ကုိ  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရိွေရး အာဆီယံ၏လမ္းျပေျမပုံတြင္လည္း ေဒသအဆင့္ ေထာင္စုႏွစ္ 

ဖြံၿဖိေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 

ေဒသဆုိင္ရာအတြက္ ဥစၥာရင္လုိ ဥစၥာရင္ခဲ ဦးေဆာင္လုပ္ႏုိင္ရန္ ခြင္ျ့ပဳအားေပးထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ 

ေဒသဆုိင္ရာ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရိွထားျခင္းျဖင့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ခုႏွင္တစ္ခု မတူကြဲျပားေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ စီမံကိန္းမ်ား 

ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ ၎မတူကြဲျပားေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 

က်ား-မကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသအလုိက္သီးသန္႔ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး 

ဆုိင္ရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ 

အျခားေဒသႏၲရေရရွည္တည္တ့ံမႈ၊ ဆင္းရဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအသက္ဝင္ေရးအစရိွသည့္  ျပႆနာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 

ကိစၥမ်ိဳးစုံ ပါဝင္ပါသည္။   

၄။ ၂၀၁၅ လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစိီအစဥ္ (Post 2015 Agenda) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(SDGs)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Rio ၿမိဳ.ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၈ ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆုံကာ၊ ၁၉၉၂ 

ခုႏွစ္တြင္ Rio de Janeiro တြင္စခဲ့ေသာ ကမာၻေျမဆုိင္ရာထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ အစုိးရမ်ားက ၂၀၁၅ လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား၏ တစိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားက္ုိ တုိးခ်ဲ.ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္ခံေအာင္သုံးစြဲမႈတုိ႔ကုိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

တရားဝင္ ေထာက္ခံေပးခဲ့ၾကသည္။ ၎သည္ ေရရွည္ခံသုံးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းစဥ္မ်ား အတြက္ ၁၀ 

ႏွစ္ၾကာ အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ 

လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း 

အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည္။ အေပးအယူလုပ္ညွိႏိႈင္းျပီး ေနာက္ဆုံး ထြက္လာမည့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးမွ အတည္ျပဳေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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၄-၁။ အဓိကက႑ႀကီးမ်ား  

အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ Rio ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရရွည္တည္တံႏုိင္မည့္ က႑ႀကီး ၃ခုတြင္ထားရိွရန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

၎က႑ႀကီးမ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေနျဖင့္ လက္ေတြ႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ဦးစားေပးထားမႈ၊ လုိတုိရွင္းျဖစ္မႈ၊ 

လြယ္ကူစြာနားလည္ႏုိင္မႈ၊ အေရအတြက္ကန္႔သတ္ထားႏုိင္မႈ၊ အားက်ယုံၾကည္ေလးစားႏုိင္မႈ 

ကမာၻလုံးသေဘာေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ အက်ံဳးဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈတုိ႔ ရိွထားသင့္ပါသည္။ 

တခ်ိန္တည္းတြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) သည္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ကြဲျပားေသာ 

လက္ေတြ႔အေျခအေန၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားမူဝါဒႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိလည္း 

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားမႈရိွရန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဆႏၵျပဳခဲ့ပါသည္။ 

၄-၂။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား၏ 

အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား    

ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ Rio ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ ၂၀၁၅လြန္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ အစုိးရ၊ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ 

သိပၸံပညာရွင္အသုိင္းအဝန္းႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔မွ ပါဝင္မႈ အျပည့္အဝရိွရမည္ဟု ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အေနျဖင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကူညီမႈ၊ သုံးသပ္ေပးမႈႏွင့္ ကုလသမဂၢနည္းပညာ ကူညီေရးအဖြဲ႕မွ 

ရရိွထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ မွ်ေဝေပးမူ တုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ႏွင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အတြက္ အႀကံျပဳႏုိင္ရန္ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး 

အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ႀကီးျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားပါသည့္ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕ (High-Level Panel of Eminent 

Persons on the Post-2015 Development Agenda – HLPEP) တခုကုိလည္း ကုလသမဂၢ 

အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွ ခန္႔အပ္ဖြ႕ဲစည္းေပးထားပါသည္။ 

၄-၂-၁။ ႏုိင္ငံထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕ (High Level 

Panel of Eminent Persons)

၂၀၁၅လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္အေပၚ အႀကံေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါသည့္ 

အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕ (HLPEP) ကုိ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ 

၎အဖြ႔ဲတြင္ အစုိးရ၊ တကၠသုိလ္မ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တုိ႔မွ အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္  ၂၇ ဦးပါဝင္ျပီး၊ 

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လုိက္ေဘးရီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတုိ႔မွ သမၼတမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
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၎အဖြဲ႕အစည္း၏ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွတဆင့္ ၂၀၁၅လြန္ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတခုကို 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားသည္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာေဆာင္ျပီး၊ အေျပာင္းအလဲႀကီး ၅ ခု၏ တြန္းအားေပးမႈ ေအာက္တြင္ ရိွရမည္ဟု 

၎အစီရင္ခံစာတြင္ လမ္းညႊန္ထားသည္။ ၎ အေျပာင္းလဲႀကီးမ်ားမွာ (၁) မည္သူမွ်ေနာက္မွာမက်န္ခဲ့ေရး၊ 

(၂) ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဗဟိုျပဳေရး၊ (၃) အလုပ္အကုိင္ရေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

တုိ႔အတြက္္စီးပြားေရး ျပဳျပင္္ေျပာင္းလဲေရး၊ (၄)အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္၊ ပြင့္လင္း၊ထိေရာက္၊တာဝန္ခံ 

မႈရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္း မူေဘာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ (၅) ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လက္တြဲေဖာ္သစ္မ်ား 

ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။  

ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးအရ ၊လူမႈေရးအရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအရ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးေသာ အနာဂတ္တခု 

ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္လည္း၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDG) ၁၂ ခ်က္ကုိ ဤအစီရင္ခံစာက ထပ္ဆင့္ 

အႀကံျပဳေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) ဆင္းရဲမႈအဆုံးသတ္ေရး၊ (၂) က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ (၃) အရည္အေသြးႏွင့္ျပည့္စုံေသာ 

ပညာေရးႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာလုံး ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မႈ ဖန္တီးေပးေရး၊ (၄) 

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေသာဘဝ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေရး၊ (၅) အစားအေသာက္ဖူလုံမႈႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝမႈရိွေစေရး၊ 

(၆) ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈကုိ အားလုံး လက္လွမ္းမီွႏုိင္ေရး၊ (ရ) ေရရွည္ခံမည့္စြမ္းရည္ ရရိွေရး၊ (၈) 

အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ ညီမွ်မႈရိွေသာ 

ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ၊  သာတူညီမွ် တုိးတက္မႈတုိ႔ ဖန္တီးေပးေရး၊ (၉) သဘာဝအရင္းအျမွစ္မ်ားကုိ ေရရွည္ခံႏုိင္ရန္ 

စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ (၁၀) ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရစနစ္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

မူေဘာင္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ (၁၁) ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထူေထာင္ေရးႏွင့္၊ (၁၂) 

တကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အျပဳသေဘာ အားေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ေရရွည္ခံသည့္ ဝင္ေငြရိွရန္ 

ကူညီေပးေရးတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။  

ဤအဖြဲ႕မွပင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အတြက္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အမိန္႔ေပးျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္၊ သုိ႔ေသာ္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈေတာ့ 

လိုလိမ့္မည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့ၾက ပါသည္။အမီွအခိုကင္း လြတ္လပ္ကာ၊ အားေကာင္းေသာ 

ေစာင့္ၾကည့္အကဲဲဲျဖတ္မႈစနစ္တခုရိွၿပီး၊ တုိးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားကုိ ထိပ္ပုိင္းႏုိင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသုိ႔ ပုံမွန္အစီရင္ခံ တင္ျပႏုိင္ခြင့္ကုိလည္း ေပါင္းစပ္ေပးထား ႏုိင္ရန္လုိအပ္သည္။ 

ထုိသုိ႔ျဖစ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ စာရင္းအင္းမ်ား၏အရည္အေသြးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးရရိွႏုိင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ 

ေတာ္လွန္ေရးတခုကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ HLPEP အဖြဲ႕မွ တုိက္တြန္းထားသည္။  
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၄-၂-၂။ အေထြေထြညီလာခံ၏ ပြင့္လင္းေသာအလုပ္အဖြဲ႕ (Open Working Group - OWG)

ပြင့္လင္းေသာအလုပ္အဖြဲ႕ (OWG) သည္ ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅လြန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

အတြက္ အလားအလာရိွသည့္အခ်က္မ်ား၊ ဖြဲစည္းပုံမ်ားကုိ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ အဓိကတရားဝင္ 

ေနရာတခုျဖစ္သည္။ ဤ ပြင့္လင္းအလုပ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၅လြန္ေဆြးေႏြးပြဲ (၄) ခုကုိ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး၊ 

ေနာက္ထပ္ ၄ ခုကုိလည္း ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ အကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပေပးရန္ရိွပါသည္။ ၎ ပြင့္လင္းအလုပ္အဖြဲ႕ 

(OWG) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ၃၀ (အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားကုိ အလွည့္က်စနစ္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ခြဲေဝခ်ထားေပးသည္) ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ 

ေဒသခံဌာေန တုိင္းရင္းသာမ်ား၊ ေဒသႏၲရအရာရိွမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕ (NGO) မ်ား၊ ကေလးႏွင့္ 

လူငယ္မ်ား၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ အသုိင္းအဝန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္သားသမဂၢမ်ား 

ကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကအဖြဲ႕မ်ားထံမွ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚေလ့ရိွသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားမွ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ ၂၀၁၅လြန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေထာင္စုႏွစ္ 

ဖြံၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ မ်ားဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ သင္ခန္းစာရခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး 

ျဖစ္ေပၚလာသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္ ထားၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါေသာ ၇၇ ႏုိင္ငံအုပ္စု အဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွလည္း 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေနျဖင့္ ျပည္သူဗဟုိျပဳေရရွည္ခံမည့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိတြန္းအားေပးရန္၊ ႏုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးေရး အကူညီေပးမႈအတြက္ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈမ်ား 

အားေကာင္းလာေစရန္၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္၊ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္ (MDG) ၈ ခ်က္လုံးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၂ခုတြင္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံ 

Monterrey ၿမိဳ႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာဖြံျဖိဳးေရး အကူအညီေပးမႈအတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား 

ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရိွခဲ့ေသာ Monterrey Consensus (ေခၚ) အားလုံးသေဘာတူညီမႈ တခုေၾကာင့္ 

ေရရွည္ခံမည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္တခုကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ 

မူေဘာင္ကုိ ရရိွပုိင္ဆုိင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကုိလက္ကုိင္ထားၿပီး ၇၇ႏုိင္ငံအုပ္စု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကုိေရးဆြဲရာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ CBDR 

ဟုအတုိေခါက္ေခၚေသာ ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ႏုိင္ငံအဆင့္အလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ 

တာဝန္ယူမႈရိွေရး (Common But Differentiated Responsibilities) မူမ်ားအရျဖစ္သင့္သည္ဟု 

အေလးထားေျပာလာခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာ စီးပြားေရးပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ 

ပစ္မွတ္ထားမႈမ်ား အပါအဝင္ ပြင့္လင္းအလုပ္အဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း တက္ေရာက္သူ အမ်ားအျပားမွ 

ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အတိုင္း ပင္ျဖစ္သည္။ အျခားလူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး အသုိင္းအဝန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ား အလုပ္မဲ႔မႈေျဖရွင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားမႈဆုိင္ရာ 
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က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ေပးေရး၊ ကူးစက္မဟုတ္ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားအေပၚ အေလးထားေပးေရးႏွင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖည့္ဆည္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား 

အေသးစိတ္သတ္မွတ္ေပးေရး တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဥေရာပသမဂၢ (EU) အေနႏွင့္လည္း ၂၀၁၅လြန္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး 

ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကုိ ဥေရာပ၏ ၂၀၂၀ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ 

ဤမဟာဗ်ဴဟာတြင္ အရင္းအျမွစ္ တြက္ေခ်ကုိက္ေအာင္သုံးစြဲမႈ၊ ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈနည္းသည့္ 

စီးပြားေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ သုေတသနျပဳမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးမႈ၊ 

လူမႈေရးပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မႈ၊ လူငယ္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးတည္က႑ႀကီး ၃ ခုတုိ႔ကုိ 

ပင္မေရစီးေၾကာင္းတြင္ပါလာရန္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရိွေရး၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား အၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံၿပီး 

ခ်ည္းကပ္ေရးတုိ႔အေပၚတြင္ အထူးအာ႐ုံစုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳလာခဲ့ရာမွ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

ေရရွည္ပတ္ဝန္းက်င္္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈတုိ႔အၾကား အေျခခံက်က် ဆက္စပ္ေနသည္ကို 

ေတြ႔ရိွိွသြားခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဥေရာပသမဂၢကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ၊ မွ်တစြာပါဝင္ႏုိင္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ 

ဥပေဒစုိးမုိးမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးမႈ၊ က်ား-မ တန္းတူမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးတုိ႔ကုိ 

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳလာၾကသည္။ 

အေနာက္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ECOWAS) ကုိ ကိုယ္စားျပဳေျပာရာတြင္ 

ဂါနာႏုိင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 

ထားသင့္သည္၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေနျဖင့္လည္း ေရွရွည္ခံမည့္ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူေနမႈဘဝတုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္ဟု 

အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ေရရွည္ခံမည့္ေျမယာ၊သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ျပဳစု 

ပ်ိဳးေထာင္ေရးတုိ႔ အတြက္လည္း ပစ္မွတ္ထားလုပ္ကုိင္သင့္သည္ဟု ဂါနာႏုိင္ငံက ထုတ္ေျပာခဲ့သည္။ 

အျခားအာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း အျခားေဒသမ်ားထက္ အာဖရိကေဒသကုိ ဦးစားေပးသင့္ၿပီး၊ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေနျဖင့္ အစာေရစာ ရႏုိင္မႈႏွင့္လက္လွမ္းမွီမႈ၊ 

အစာေရစာအေလအလြင့္ျဖစ္မႈ၊ ေရရရိွမႈ ၊ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားေပးမႈ၊ 

အပူူပုိင္းေဒသဆုိင္ရာေရာဂါမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့မႈတုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္ဟု ေတာင္းဆုိုိလာ 

ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္မူ ပညာၿပီးဆုံး ေအာင္သင္ႏုိင္မႈႏႈန္း၊ ဆရာအတတ္သင္ 

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာႏွင္ ေက်ာင္းသူ/သား အခ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားရန္လုိအပ္သည္ဟု 

အေလးအနက္ထား ေျပာလာၾကသည္။ 
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ကာရစ္ဘီယံကၽြန္းစုအသုိင္းအဝန္းဘုံေစ်းကြက္ (Caribbean Community and Common Market - 

CARICOM) ကလည္း ၂ဝ၁၅လြန္ ကမာၻ႔ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

တုိ႔သည္ ကူးစက္မဟုတ္ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ ေရရွည္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ 

ေငြေၾကးကူညီေပးမႈမ်ား၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ 

ေဒသအဆင့္တုိ႔တြင္ ေရရွည္ခံမည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ဆႏၵရိွမႈမ်ားအၾကား  

ဆက္စပ္ေပးမႈ တုိ႔အေပၚတြင္ အာ႐ုံစုိက္အေလးေပးသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

ပစိဖိတ္ကၽြန္းငယ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမႈ ေရရွည္ခံမည့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သမုဒၵရာတြင္း 

အလုပ္မ်ားကုိလည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းမ်ား အျဖစ္ 

ထည့္သြင္းေပးသင့္သည္ဟု ခံယူထားပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ေဒသဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း (South Asian Association 

for Regional Cooperation- SAARC) ႏွင့္ အဆီယံအဖြဲ႕တုိ႔ကမူ ပြင့္လင္းေသာအလုပ္အဖြဲ႕ဆုိင္ရာ 

ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဤေဒသမ်ားတြင္း ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားအေနျဖင့္မူ 

၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ထားၾကပါသည္။ ကေမာၻဒီယားႏုိင္ငံက စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး 

ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကတိျပဳထားသည့္အတုိင္း မွန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ 

က်ေရာက္မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးကုိ ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ လုပ္ကြက္ငယ္္စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေလးထား 

ေပးရန္တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံကလည္း ၂၀၁၅လြန္ အေလးထားမႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီး 

စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ လူငယ္အေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရရွည္ခံမည့္ 

စားသုံးမႈျဖစ္ေရးတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု အႀကံေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္  ဖြံၿဖိဳးမႈအဆင့္ 

အနည္းအမ်ားအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ ပစ္မွတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားကာ၊ ဘ႑ာေရး အေဆာက္ 

အအုံတည္ေဆာက္မႈ၊ မ်ိဳးဆက္မ်ားအၾကားမွ်တမႈႏွင့္ အုိမင္းလာမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ျခံေျမပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ 

ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ လုိက္ေလ်ာေပးမႈတုိ႔ကုိ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရန္လည္း အိႏၵိယအေနျဖင့္ အႀကံျပဳထား 

ပါေသးသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံကမူ ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္္ႏုိင္ငံအဆင့္အလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ 

တာဝန္ယူမႈရိွေရး (Common But Differentiated Responsibilities) မူကုိစြဲကုိင္ထားၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ပစ္မွတ္ထား၊ ရည္မွန္းခ်က္ခ်ထားပါသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား 

ႏုိင္ငံတုိ႔က အေလးထားေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ တီထြင္ဖန္တီးမႈရိွေသာ ဘ႑ာေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ေရကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏုိင္ငံကလည္း အမ်ားအက်ိဳးရိွေစေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္ဆုိင္ 

ရာကိစၥမ်ား၊ ေရကိစၥ၊ ေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္လုပ္ကုိင္မႈ၊ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
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ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ၂၀၁၅လြန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

တြင္ ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။   

ပြင့္လင္းေသာအလုပ္အဖြဲ႕ဝင္ အျခားႏုိင္ငံတခုခ်င္းႏွင့္ အဓိကအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားမွလည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) တြင္ ျဖည့္ဆည္းရန္က်န္ခဲ့သည့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ကုိ 

ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု သေဘာတူထားၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မ်ားတြင္ 

လုပ္ငန္းက႑မ်ားအၾကားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ေထာက္ခံေပးခဲ့ၾကသည္။ အလားတူပင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

တြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈ အားေကာင္းလာေရးကုိလည္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ 

သေဘာတူထားျပီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တခုစီအတြက္ သေဘာတူထားၿပီးသည့္ ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ 

အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရန္ရိွရာတြင္ လက္ရိွအခ်ိန္အထိတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားဘက္မွ ၎တုိ႔၏သက္ဆုိင္ရာ 

ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ အေသးစိတ္ပုိက်ေသာပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 

ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ခြင့္ရထားပါသည္။ ၎အတြက္လည္းေထာက္ခံမႈမ်ား ရလာသည့္အျပင္ ရည္မွန္းခ်က္ 

ပန္းတုိင္မ်ိဳးစုံအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ ပစ္မွတ္မ်ိဳးထားသည့္ စဥ္စားခ်က္အတြက္ ဝုိင္းေထာက္ခံ 

ေနၾကပါသည္ (ဥပမာ- သန္ရွင္းေသာမီးဖုိတစ္ခုအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈပန္းတုိင္ကုိ အေထာက္ 

အကူျပဳႏုိင္သကဲ့သုိ႔ စြမ္းအင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းအင္ျမႇင့္ေပးျခင္း၊ ေမြးမိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး 

တုိ႔အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ 

၅။ ၂၀၁၅လြန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေပၚ ျမန္မာ့အျမင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ 

လူမႈေရးေကာ္မရွင္ (UNESCAP) တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕မ်ားမွ စီစဥ္က်င္းပေသာ အစုိးရမ်ားအၾကား စည္းေဝးပြဲမ်ားကို 

ဘာလီ၊ဘန္ေကာက္ႏွင့္ အျခားျမိဳ႔မ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစုိးရမ်ား အၾကားေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ စီးပြားတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမႈတုိးတက္ေရး 

(က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး)၊ အားလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ သာတူညီမွ်ေရးႏွင့္ 

မွ်တစြာပါဝင္ႏုိင္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးတုိ႔ကုိ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပး 

အစီအစဥ္္မ်ားတြင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အစုိးရမ်ားအၾကား 

ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ကမာၻ႔အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ 

နည္းပညာက႑ အေသးစိတ္ကိစၥမ်ားကုိ တင္ျပျခင္းျဖင့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs)အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဘာလီ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ HLPEP စည္းေဝးပြဲတြင္ အာရွတလႊားမွ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး 
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အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အဓိကထားသင့္သည့္ မူ (၄)ခ်က္ကုိ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) လူ႔အခြင့္အေရး၊ 

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (၂) သာတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ခြဲျခားမႈမရိွေရး၊ (၃) 

ေရရွည္ခံမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ (၄) ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးအတြက္ စနစ္တက် 

က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ခ်ည္းကပ္ေရး တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ က်ား-မ တန္းတူေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 

စြမ္းအားျမွင့္ေပးေရးသည္လည္း ဤမူႀကီး ၄ ခ်က္လုံးတြင္ အဓိကေနရာမွ အႀကံဳးဝင္သည့္ မူျဖစ္သည္ဟု 

အေလးေပးခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူ 

မ်ားႏွင့္ အရပ္သား လူမႈအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ၂၀၁၅လြန္ 

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ နားလည္မႈ အနည္းအမ်ား 

ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း၊ ဤ ေယဘူယ်မူႀကီးမ်ား အေပၚတြင္မူ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ဤမူႀကီးမ်ားသည္ 

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မူမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီ 

ေနေပသည္။ 

၅-၁။ အရပ္သားလႈမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျမင္ - မိမိတုိ႔သည္အရင္းအျမွစ္တခု 

၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း 

ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ 

(FESR) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

သည္အထူးအေရးပါသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားအတြက္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ 

ေျမျပင္လက္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္” ဟူေသာအခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 

မွတ္သားထားၾကသည္။ (စီးပြားလူမႈျပဳျပင္ေရးမူေဘာင္ - FESR - စာပုိဒ္ ၁၃၂)  

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (MDG) အားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္သူ 

မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕ေပါင္း 

၃၇ ဖြဲ႕မွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤေဆြးေႏြး၊ ေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ျပသခဲ့သည္မွာ 

ေထာင္စုႏွစ္ဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) အေပၚ ဗဟုသုတအနည္းငယ္သာရိွၾကၿပီး၊ အႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ 

Rio ေဆြးေႏြးပြဲ (Rio+20)၊ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း လုံးဝနီးပါးမသိၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ 

နီးစပ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားသာလွ်င္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) အေၾကာင္း သိႏုိင္ရန္ 

အလားအလာအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနသည္။ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္္မ်ားႏွင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ေရးဆြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတပုိရရိွႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
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အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုိမုိပါဝင္မႈရိွႏုိင္ရန္ လိုလားေနၾကသည္။ ၂၀၁၅လြန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးေရး 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေပၚ အရပ္သား 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားပုိေတာင္းခံရန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေပးႏုိင္လွ်င္ ဤအဖြဲ႕မ်ားမွ 

ႀကိဳဆုိေထာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ ေထာင္စုႏွစ္ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ခုလုံးတြင္အသုံးျပဳရန္ အင္တာနက္ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခု တပ္ဆင္ေပးရန္လည္း ၎တုိ႔မွေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ အလြန္  

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ႔ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္မႈမ်ားတြင္   အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ အေၾကာင္းခ်င္း ဆုိင္ရာသြင္းအားစုမ်ား 

အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အင္တာနက္ကြန္ယက္ ႏွစ္ခုသည္ သုတသုိက္တဖြယ္ တည္ရိွေနပါသည္။ 

ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ၂၀၁၅လြန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္္မ်ားႏွင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) မ်ားအေပၚတြင္ ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္အလုိက္ 

ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္ယူမႈရိွေရး (Common But Differentiated Responsibilities) မူ၏ 

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေပးမႈရိွသင့္သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(SDGs) တြင္ ျဖည့္ဆည္းရန္ က်န္ေနေသးေသာ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) 

ကုိထည့္သြင္းၿပီး၊ စီးပြားေရးပုိမုိတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စားေသာက္သုံးစြဲမႈႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ေစမႈတုိ႔ကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ပစ္မွတ္မ်ားထားသင့္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတက္လာသူမ်ားမွ 

ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ ၂ဝ၁၅လြန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

မ်ားေရးဆြဲျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အက်ိဳးစီးပြားႏွစ္ဖက္ကုိ ဘက္မွ်ေအာင္လုပ္ယူ 

ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက 

အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားအစုိးရဌာန အားလုံး (မူဝါဒေရးရာ၊ စီမံကိန္းေရးရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ၊ 

ဘက္ဂ်က္ေရးရာ၊ တရားဥပေဒမူၾကမ္းေရးရာ) တုိ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္္မ်ား၊ ေရရွည္ခံမည့္ စားသုံးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈပုံစံဆုိင္ရာအစီအစဥ္၏ ၁၀ႏွစ္စာ မူေဘာင္မ်ား၊ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) တုိ႔မွ 

၎တုိ႔အလုပ္အေပၚသက္ေရာက္ေနပုံႏွင့္ ၎တုိ႔မွလည္း အထက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ထင္ဟပ္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကုိ သိရိွနည္းလည္ထားရန္ လုိေနေသးသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္။ 

အစုိးရစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ အားလုံးအေနျဖင့္လည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) မ်ားကို 

အဓိကပင္မလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ၎တက္ေရာက္သူမ်ားက ယူဆထားသည္။ 

ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္္ဆုိသတ္မွတ္မႈသည္လည္း အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ “ေသးငယ္ေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ 

ႀကီးမားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား” ကုိ ကုိယ္စားျပဳေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(SDGs) မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ရရိွႏုိင္သည့္အရာ (သုိ႔မဟုတ္) ရည္မွန္းထားသည့္အရာ ျဖစ္သင့္မသင့္၊ 



19

အုပ္စုလုိက္္တာဝန္ျဖစ္သင့္မသင့္၊ လက္ရိွရိွထားၿပီးသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေထာက္ကူ 

ျပဳသင့္မသင့္ တုိ႔ကုိလည္း ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္လုိသည္။ စြမ္းရည္ 

ျမႇင့္တင္ေပးမႈသည္လည္း အေရးပါေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရအတြင္းတြင္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔မွသာ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs)၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ထားမႈ ေအာက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရိွ 

အဆင့္အသီသီး၌ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။      

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က႑အခ်ဳိ႕မွ လက္ရိွအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

ယုံၾကည္အားထား စရာမရိွသျဖင့္၊ အခ်က္အလက္ရယူမႈ အားေကာင္းခုိင္မာေရးသည္လည္း အထူးအေရးပါ 

ေနပါသည္။ သုိ႔မွသာ ၎အခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္အေျချပဳ ေအာက္ေျခမွ 

အထက္သုိ႔အႀကံျပဳစီမံကိန္းတင္ျပမႈကုိ ေထာက္ကူေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(SDGs) ၏ ပစ္မွတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ပန္းတုိင္တစ္ခုခုတြင္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ အခ်က္အလက္ရရိွမႈကို 

ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟုလည္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္လာသူမ်ားက အေလးထားေျပာခ့ဲၾကသည္။ 

အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရအတြက္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) မ်ားျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈႏုွင့္ 

သုံးသပ္ေပးမႈမ်ားကုိ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ (စီးပြားလူမႈျပဳျပင္ေရးမူေဘာင္ - FESR - အခန္း ၁၂)  

က႑ေပါင္းစုံပတ္သက္ေနေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ဆုိင္ရာ ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ 

ပန္းတုိင္တစ္ခုထက္ပုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးရိွပါသည္။ ေဒသအဆင့္၊ 

ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မ်ားတြင္ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေစမႈ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(SDGs) ၏ ပစ္မွတ္ႏွင့္ ပန္းတုိင္ေရာက္ရိွေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ား 

(လမ္း၊ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး)စသည္ တ႔ိုကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးသင့္ပါသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 

အေဆာက္အအုံ လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုကုိ တုိးတက္မႈရာခုိင္ႏႈန္း 

အေပၚအေျခခံၿပီး အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။     

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ အမွတ္ ၁ (MDG 1)တြင္ ပါဝင္ထားၿပီး၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ 

(SDG)တြင္လည္း ပါရန္အလားအလာရိွေသာ ဆင္းရဲမႈျပႆနာဆုိင္ရာပစ္မွတ္ ျပည့္မီွႏုိင္ရန္ႏွင့္ 

ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ စီးပြားေရးကုိ ထင္ဟပ္ေစႏုိင္ရန္တုိ႔အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 

အစုိးရ၏ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကုိ အဓိကထား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ဟု 
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၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယူဆထားပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာသြင္းအားစု 

တုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္အတူ ၎ထုတ္လုပ္မႈႏွင့့္ကုိက္ညီမည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑စီးပြားေရး၏ မက္ခ႐ုိအဆင့္ပုိဆန္ေသာ 

မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲမႈတခု လုိအပ္ေနသည္ဟု ဤအဖြဲ႕မ်ားက ခံယူထားသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ 

အေရးပါခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈအေပၚတြင္ အေလးအနက္ထားမႈ 

အနည္းငယ္သာ ထားသင့္သည္ဟု ၎အဖြဲ႕မ်ားမွ ယုံၾကည္ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ 

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္သည္ အျမဲတမ္း ေစ်းေကာင္းရႏုိင္သည့္သီးႏံွ မဟုတ္ဟု ခံယူထားေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္ဟု ဤအဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) တုိ႔ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ အစာထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ 

လက္ရိွဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ပ္ုိမုိခ်ိတ္ဆက္မႈ ေကာင္းလာေစရန္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္ဟုလည္း 

၎အဖြဲ႕မ်ားက အႀကံျပဳထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ 

စီမံကိန္းအဓိကေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကေမာင္းႏွင္သူမ်ား ျဖစ္ရန္လုိေနသည္ဟုလည္း ဤအဖြဲ႕မ်ားက 

ေထာက္ျပထားသည္။ 

ဤအဖြဲ႕မ်ားအဆုိအရ ဆင္းရဲမႈတြင္ စီးပြားေရးအျပင္ အျခားက႑မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္၊ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဝင္ေငြတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေရရွည္ခံမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ တုိင္းတာရန္ မျပည့္စုံျခင္းေၾကာင့္ 

ဟုဆုိသည္။ အလုပ္အကုိင္အေျခအေနကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ သည္ဟုလည္း ၎အဖြဲ႕မ်ားက 

ခံယူထားသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ေကာင္းသည္ဟု တပ္အပ္မေျပာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈကုိ  ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ 

ေပးသင့္သည္ဟု ဤအဖြဲ႕မ်ားက အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၎အျပင္ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈ ကိန္းဂဏန္း 

အခ်ိဳးအစားမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ အလုပ္အေပၚ ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈကုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရိွသည္ကုိ အဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပၿပီး၊ ဤအခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေကာငး္မြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈဆုိသည္မွာ ေရႊ.ေျပာငး္လုပ္ကုိင္မႈ နည္းျခင္းကို 

ဆုိလုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။  

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ဆင္းရဲမႈကုိတုိင္းတာမည့္ ဝင္ေငြပမာဏကို 

သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေနသည္၊ အေၾကာင္းမွာ အျခားအေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ  

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုကုိ ထည့္တြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္း 

အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကုိတုိင္းတာရန္အတြက္ တိက်ေသာ 

အညႊန္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္အသုံးျပဳရန္ ခက္ခဲေနသည္။ ဆင္းရဲမႈ တုိင္းတာရာတြင္ 

အစားအစာအတြက္သုံးေသာ ဝင္ေငြပမာဏအခ်ိဳးအစားတခုတည္းကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ အခ်ိဳ.အေျခအေန 

တြင္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္မူ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ 

အထူးသျဖင့္ မည္မွ်ဆင္းရဲမႈျပလုိင္း၏ ေအာက္သုိ႔က်ေရာက္ေနသည္ကုိ ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲေနေပသည္။ 
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ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ေဒသအဆင့္ႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ ဆင္းရဲမႈျပလုိင္း အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ေပးသင့္သည္၊ သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံတကာက သေဘာတူထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးေနသည့္ တစ္ျပိဳင္နက္ထဲတြင္၊ ေဒသႏၲရအေျခအေနကုိလည္း ထင္ဟပ္အေထာက္အကူ 

ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

အရင္းအႏီွး၊ သင့္ေတာ္ေသာ ေခ်းေငြ၊ ေစ်းကြက္၊ နည္းပညာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီွ 

ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔သည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားျဖစ္သည့္နည္းတူ၊ ၎တုိ႔သည္ လိုအပ္ေသာ 

အညႊန္းကိန္းမ်ားလည္းျဖစ္ေနသည္ဟု ဤအဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ အာမခံထားရိွႏုိင္မႈတြင္  

လူမႈကာကြယ္ေရး ပုိက္ကြန္မ်ားအားလည္း ပ့ံပုိးရန္  လုိအပ္႐ုံသာမကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လညး္ 

အဆုိပါ အာမခံထားရိွမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေငြေခ်းသူမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံမရိွေသာ 

အေပါင္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ေငြေခ်းရန္ အလားအလာ နည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးႏုိင္ငံတြင္ စြန္႔စားမႈမွ်ေဝယူၿပီး ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ 

သီးႏံွႏွင့္ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ စြန္႔စားမႈအႏၲရာယ္မ်ားသည္ လယ္သမားအမ်ားစု အေပၚတြင္သာ 

က်ေရာက္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကြးယူၾကရာတြင္  အာမခံထားႏုိင္မႈ 

မရိွေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၎အာမခံထားႏုိင္မႈကုိ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ၏ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

က်ား-မ မခြဲျခားေရးလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ က်ား-မတန္းတူေရးကုိ အမ်ိဳးသား 

ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(NCDP) အပါအဝင္ အစုိးရစီမံကိန္းအားလုံး ေရးဆြဲရာတြင္ႏွင့္ ေရရွည္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အားလုံးတြင္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ (ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ - ၃)  

ျဖစ္လာေစရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈတုိးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ ပစ္မွတ္ကုိလည္း 

ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္ အသီးသီးတြင္ ထည့္သြင္းျပီး၊ က်ား-မ 

တန္္းတူျဖစ္ေရးဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္တခု ထူေထာင္သင့္သည္ဟု ဤအဖြဲ႕မ်ားက အႀကံျပဳခဲ့သည္။ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အားလုံး၏ အညႊန္းကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ က်ား-မတန္းတူေရးဆုိင္ရာ 

ကိစၥအတြက္ သီးသန္႔ခြဲထားသင့္ၿပီး၊ က်ား-မ တန္းတူေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အဆုံးသတ္ေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္း (CEDAW)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွေၾကာင္း ျပရန္လုိသည္။  

ကေလးပညာေရး (ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ -၂) ေျဖရွင္းေပးေနေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

အေနျဖင့္မူ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) တြင္ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္းအျပင္ ေက်ာင္းၿပီးႏႈန္းႏွင့္ 

ေက်ာင္းသား/သူ - ဆရာ အခ်ိဳးအစားမ်ားကုိထည့္သြင္းသင့္သည္၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ 

အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။ ၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား 
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အတြက္လည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးစာသင္ႏုိင္ေရး၊ အရည္အေသြး ျပည့္ပညာေရးျဖစ္ေရး၊ ဆရာသင္တန္း 

ရရိွေရးတုိ႔ဆုိင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ၏အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ရရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ကေလးေသဆုံးမႈကိစၥ (ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ - ၄) လုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ကေလးအားလုံး 

အတြက္ အာဟာရျပည့္စုံေရးပစ္မွတ္ႏွင့္ ဝက္သက္ေရာဂါ အတြက္အျပင္၊ ကာကြယ္ေဆးထုိး 

ေရးပစ္မွတ္ကုိလည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) တြင္ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု 

လက္ခံထားပါသည္။ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိလည္း ကေလးက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အသက္ ၅ ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ားအတြက္ 

အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အေဆာက္အအုံတစ္ခုလုံးအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိလည္း 

ေရးဆြဲေဖာ္ျပသင့္ ပါသည္။ ေမြးမိခင္ေသဆုံးမႈကိစၥႏွင့္ ကေလးေမြးမႈကိစၥ (ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ - ၅) တုိ႔ကုိ 

ကုိင္တြယ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးပညာေပးမႈ ႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပညာေပးမႈမ်ား 

အတြက္လည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDG) ပစ္မွတ္တစ္ခုရိွသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

ပစ္မွတ္ထားရာတြင္လည္း  “20 by 2035” ကတိကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္  

ထားသင့္ပါသည္။ 

အရပ္သားလူမႈ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးႏွင့္ အျခားအပူပုိင္းေဒသေရာဂါမ်ား၊ ေဆးဝါး 

လက္လွမ္းမွီမႈ၊ ကူးစက္မဟုတ္ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားကုိ မည္သည့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား(SDGs) တြင္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းေပးသင့္ၿပီး၊ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ ၆ ကုိပါ 

အစားထုိးသြားႏုိင္သည္ဟု ေထာက္ျပေနၾကပါသည္။ HIV အတြက္ ပစ္မွတ္သည္ HIV ပုိးရိွသူမ်ားအတြက္ 

သာမက ေရာဂါသက္ေရာက္မႈဒဏ္ ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ပါ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေရာဂါတခုခ်င္းအတြက္ 

ေျပာင္းလဲလာမႈရာခုိင္ႏႈန္းသုံးၿပီး တြက္ခ်က္ထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ပစ္မွတ္သီးသန္႔ရိွသင့္သည္၊ ထုိ႔ျပင္ 

၎ပစ္မွတ္သည္ Global Fund အဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကူညီေရး အဖြဲ႕ႀကီးမ်ားထံမွ ပုိမုိထိေရာက္ၿပီး၊ 

အခ်ိန္မီေရာက္ႏုိင္ေသာ အကူအညီမ်ား ရလာႏုိင္ေရးအတြက္ထားေသာ ပစ္မွတ္ျဖစ္သင့္သည္။ 

ေဆးမတုိးေတာ့ေသာ ဌက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ေဆးမတုိးေတာ့ေသာ အဆုပ္တီဘီေရာဂါႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတုိ႔ 

အတြက္လည္း အညႊန္းကိန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အားလုံးက 

ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ ၈ ျဖစ္ေသာ မရိွမျဖစ္လုိသည့္ေဆးမ်ား လက္လွမ္းမွီႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ 

ဆက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး၊ အႏုစိတ္ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ ဟုေထာက္ျပ 

ခဲ့ၾကပါသည္။  

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား (ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ - ၇) အေနျဖင့္လည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား(SDGs) တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

မူေဘာင္အေပၚတြင္ ကုိးကားထားသင့္သည္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ရာတြင္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ခံယူထားပါသည္။ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ သစ္ေတာ၊ ဇီဝကြဲျပားမႈ၊ 
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သဘာဝအရင္းအျမွစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ သီးသန္႔ပစ္မွတ္မ်ား ရိွထားသင့္သည္။ 10YF 

ဟူေသာသေကၤတသည္ ေရရွည္ခံမည့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားေသာက္သုံးစြဲမႈ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဓိကမူေဘာင္တခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကာဘြန္ကုန္ကူးမႈ 

နည္းပညာႏွင့္ အျခားဖြဲ႕စည္းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား 

စုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအစား အမ်ိဳးသား အရင္းအျမစ္စီမံမႈ ပုိျဖစ္သင့္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးတုိ႔အၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈ အလြန္ႀကီးမားစြာရိွေနေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္ဟု ဤအဖြဲ႕မ်ားမွ ေထာက္ျပၾကသည္။ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ 

(SDG)  ႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားလည္း လုိအပ္ေနပါသည္။         

ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ ၈ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးပြဲတက္လာေသာ အဖြဲ႕မ်ားက 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ထင္သာျမင္သာရိွမႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အရပ္သားလူ မုွ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ပါဝင္ႏုိင္မႈတုိ႔အေပၚတြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ၏ ပစ္မွတ္ႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ား 

သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ဤအခ်က္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရ၏ 

ထင္သာျမင္သာရိွေရးႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔ ေရွ.ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 

အားေပးရာေရာက္ေပသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အညႊန္းကိန္းတစ္ခုမွာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ အဆင့္တုိင္းတြင္ 

အမ်ားသိရန္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပုိမုိထိေရာက္စြာ အခ်င္းခ်င္း 

ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေစရန္အတြက္လည္း ပစ္မွတ္ထားသင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ Trust Funds ကုိမႈ 

ပစ္မွတ္မထားသင့္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေခ်းေရးလက္လွမ္းမွီရန္ႏွင့္ 

အလွဴရွင္စီမံေရး လုိအပ္ေသာအခ်ိန္ရရန္ မလြယ္ကူေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး 

အညႊန္းကိန္းသည္လည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္(SDG) သတ္မွတ္မႈမ်ားအတြက္ ဘုံပတ္သက္ေသာ 

အညႊန္းကိန္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ အစုိးရမွေငြစုိက္ထုတ္မႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္လာေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး၊ ဆင္းရဲမႈဆုိင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ 

(SDG) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္သည္။ 

အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDG) အသစ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 

အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ ခႏၶာကုိယ္မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္သတင္းမ်ား 

(စီးပြားလူမႈျပဳျပင္ေရးမူေဘာင္ - FESR - အခန္း ၈။၂ ႏွင့္ကုိက္ညီ)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးမ်ား၊ 

အုိမင္းလာမႈမ်ားႏွင့္ လူဦးေရျဖန္႔ခြဲမႈျပႆနာမ်ား၊ ေရႊေျပာင္းလုပ္ကုိင္မႈမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDG) မ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအသုိင္းအဝန္းမ်ားအေနျဖင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDG) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္္ ခုိင္ခုိင္မာမာပါဝင္လာေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕လုိက္ 

လူမႈေရးတာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈႏွင့္ အဖြဲ႕လုိက္တာဝန္ခံတုံ႔ျပန္ေသာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ား 

ကုိလည္း ေတာငး္ဆုိထားပါသည္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးတုိ႔တြင္ 
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အားေကာင္းေသာ ပစ္မွတ္မ်ားထားႏုိင္လွ်င္ ဆင္းရဲမႈဆုိင္ရာ ပစ္မွတ္ကုိ အလိုလုိေရာက္ရိွ လာႏုိင္မည္ 

ျဖစ္သည္ဟု အရပ္သားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာက ခံယူထားပါသည္။  

၆။ ျမန္မာမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအျမင္ - မူဝါဒ ကြာျခားမႈ 

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဤမူဝါဒ 

ခ်မွတ္သူမ်ားအျမင္သည္ အရပ္သားလူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းဘက္မွ အျမင္မ်ားႏွင့္ အေတာ္မ်ားမ်ား တူေနသည္ကုိ 

ေတြ႕ရိွခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဘက္တြင္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္  

၎တုိ႔၏ ပစ္မွတ္မ်ားအေၾကာင္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ သိရိွထားၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၂လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDG) မ်ားကုိလည္း 

အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ သိထားၾကသည္။ ဤမူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူဗဟုိျပဳမႈ၊ ေအာက္မွ 

အထက္သုိ႔စီမံကိန္းဆြဲပုိ႔ေပးမႈႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈတုိ႔ကုိ အဆင့္တုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ 

ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(SDGs) အတြက္ မူဝါဒခ်ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အေထာက္အကူရေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။  

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ ျမႇင့္တင္ေပးမႈမ်ားကုိ အလွ်င္အျမန္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္၊ သုိ႔မွသာ အဆင့္တုိင္းတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရိွလာၿပီး (စီးပြားလူမႈျပဳျပင္ေရးမူေဘာင္ -

FESR - အခန္း ၈။၄ ႏွင့္ကုိက္ညီ) ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု လက္ခံထားၾကပါသည္။ 

မူဝါဒကြဲျပားကြာျခားမႈမွာ  က႑အခ်ဳိ႕တြင္ ရိွေနပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤကြဲျပားမႈကုိ 

ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိသုံးၿပီး ေလၽွာ့ခ်ရာတြင္ မူဝါဒေရးဆြဲမႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

အေပၚသက္ေရာက္မႈ ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး က႑မ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ကုိ နားလည္ထားရန္လုိေပသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ၊ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္မႈႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈတုိ႔တြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္လုိသည္။ 

ဤသုိ႔စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးအတြက္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားဘက္မွ ေလးနက္ေသာ အကူအညီမရရိွလွ်င္ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကုိ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္မွွာ မ်ားစြာပုိမုိခက္ခဲသြားႏုိင္ပါသည္။  

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) သည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ပစ္မွတ္မ်ားအျဖစ္ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္ပတ္သက္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သင့္သည္ဟု ခံယူထားပါသည္။ 

အရပ္သားလူမႈ႕ဖြဲ႕အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 

ေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDGs) မ်ားကုိ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း မူေဘာင္အတြင္းတြင္ 
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ေရးဆြဲခ်မွတ္သင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ 

မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ မတူကြဲျပားမႈမ်ိဳးစုံရိွေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ အထူးသျဖင့္ 

အက်ိဳးရိွႏုိင္ပါသည္။ 

၂၀၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦစားေပးအစီအစဥ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) သည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အဆုံးသတ္ေရးဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ (CEDAW)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ အျခားႏုိင္ငံတကာမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးေရးဆြဲခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္လည္း စဥ္းစားပုံေျပာင္းလဲရန္၊ အထက္ေအာက္အဆင့္ဆင့္ယႏၲယားပုံစံ 

ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ မွ်တမႈရိွၿပီး၊ ေရရွည္ခံမည့္ 

ဖြံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမူမ်ားကုိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎မူမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ၂ဝ၁၅လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ဦစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္၊ 

လက္ရိွအစုိးရ၏ ဒုတိယပုိင္း လ (၃ဝ) အတြင္း ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ကုိ 

ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အလားအလာေကာင္းရန္ 

တုိ႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အရင္းအျမစ္မွ်ေဝမႈႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းဆြဲျခင္းတုိ႔ကုိ 

ပုိမုိအားေကာင္းလာေအာင္ ကူညီေပးရန္မွာ အထူးအေရးႀကီးေနပါသည္။ ၎တုိ႔အထဲတြင္ အခြန္ေကာက္ခံ 

မႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ မ်ားမွဝင္ေငြမ်ားကုိ မွ်တစြာခြဲေဝသုံးစြဲမႈဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိလည္း 

ျမႇင့္တင္ေပးရန္လုိသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားသည္ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 

တစ္ခုလုံးအေျခအေနေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသင့္ပါသည္။ 

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားတြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs)၊ ပစ္မွတ္မ်ား၊ အညႊန္းကိန္းမ်ား အတြက္ 

စဥ္းစားခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရိွထားပါသည္။ ၎အညႊန္းကိန္းမ်ားထဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ၊ က်ား-မ 

တန္းတူမႈဆုိင္ရာ၊ အခ်က္အလက္ခိုင္မာမႈဆုိင္ရာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားတြင္္လည္း အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕မ်ားမွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားထည့္သြင္းစဥ္းစားထားခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ ၎စဥ္းစားခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပုိမုိခုိင္မာအားေကာင္းရန္လုိမည္၊ သုိ႔မွသာ 

ႏုိင္ငံ၏အေျခအေနမွန္ကုိ ထင္ဟပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ဆုိေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ား (SDGs) ဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားေရးဆြဲမႈသည္ အစုိးရတြင္ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးစုံကို 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေမးျမန္းရယူႏုိင္သည့္ အေနအထားေအာက္တြင္ ျဖစ္သင့္သည္။   

အျခားအႀကံျပဳထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ က်ား-မတန္းတူမႈဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ရိွျခင္း၊ မတူကြဲျပားေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံရိွျခင္းႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
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ပါဝင္ေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ 

အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ ျမဴနီစပယ္အဆင့္ ၿမိဳ႕ျပႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးမႈ 

တုိ႔ကုိထည့္သြင္းရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ 

မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာေဆးမ်ား လက္လွမ္းမွီႏုိင္ေစရန္ ဦးတည္ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

အျဖစ္ (SDGs) တြင္ ဆက္ၿပီးထည့္ထားသင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 

အေပၚ လက္လွမ္းမီွမႈဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ ေဝးလန္ေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ 

ထည့္သြင္းေပးသင့္သည္ဟု ေတာင္းဆုိထားၾကသည္။ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ စုိက္ကြက္ေသးတြင္ 

စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ အေလးေပးသင့္ၿပီး၊ ေကာငး္မြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ အရင္းအျမစ္ခြဲျခမ္းေဝမွ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ 

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေရႊေျပာင္းလုပ္ကုိင္မႈတုိ႔ကုိလည္း ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ပစ္မွတ္မ်ား 

(သုိ႔မဟုတ္) အညႊန္းကိန္းမ်ားအျဖစ္ ရွင္းျပမႈမ်ားလည္းရိွခဲ့သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ 

အညႊန္းကိန္းတုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔မပါဘဲႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အခက္အခဲရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အရပ္သားလူမႈ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ခြင့္၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ 

ခ်ိတ္ဆက္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း   ဦးတည္ပစ္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည္။ 

၇။ ေရွ.ဆက္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား 

၇-၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား 

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR) ႏွင့္ လက္ရိွအစုိးရကာလ ဒုတိယကာလ လေပါင္း 

(၃ဝ) အတြက္ သမၼတ၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ႏွစ္ခုလုံးသည္ အႏွစ္ (၂ဝ)ေျမာက္က်င္းပေသာ Rio ၿမိဳ႕ 

သေဘာတူခ်က္ (Rio+20) တြင္ပါသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား၊ စံနမူနာမ်ားတုိ႔ႏွင့္ စဥ္းစားပုံခ်င္း 

ထပ္တူက်ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဘာလီေၾကညာခ်က္မွလည္း ျမန္မာအစုိးရ၏ လက္ရိွ 

ရပ္တည္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားအေပၚ ပုိမုိအေလးထားထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။ သမၼတ၏ 

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရစနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရျဖစ္မႈတုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

ကတိျပဳထားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္အေလးေပးေဆာင္ရြက္လာေသာ လူမႈေရး၊ 

စီပြားေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ဤရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း လက္ရွိ 

မူဝါဒႏွင့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ရွင္သန္ထင္ဟပ္လာေစခဲ့သည္။ အာဆီယံစီးပြားေရး 

အသုိက္အဝန္း (AEC) စတင္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ ကုန္သြယ္ေရးအတားအဆီးမ်ား ၿပိဳလဲ သြားရန္ရိွေနရာ ဤမူဝါဒႏွင့္ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အဝန္း (AEC) ၏ အေသးစိတ္အစီအစဥ္တြင္ 
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ပါေသာ ေဒါက္တုိင္ႀကီး (၄)ခုကုိ စုစည္းေပးရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔အထဲတြင္ 

အာဆီယံကုိ စီးပြားေရးမွ်တစြာတုိးတက္မႈရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕တခု ျဖစ္လာေစေရးလည္း 

အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ (FESR၊ အပုိဒ္ ၂၇) ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (MDGs) ကုိ ျပည့္ဝႏုိင္ေရး၊ 

အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အဝန္း (AEC) တြင္ ဝင္ဆန္႔ႏုိင္ေရးႏွင့္ ဝင္ေငြအနည္းဆုံးကမာၻႏုိင္ငံတခုအဆင့္မွ 

လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေရးတုိ႔သည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ေရတုိႏွင့္ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ အဓိကပါဝင္လ်က္ရိွသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အရပ္သားလူမႈ႕အဖြဲအစည္းမ်ားဘက္မွလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

မူေဘာင္ (FESR) ႏွင့္ ၂ဝ၁၅လြန္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲေရး ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ 

ေဆြးေႏြးၾကသည့္ စဥ္းစားခ်က္မ်ားစြာအၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားစြာရိွေနသည္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၅လြန္ 

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ၎၊ အာဆီယံဥကၠဌ 

အေနျဖင့္၎ ပါဝင္ခြင့္ရေနသည္ကုိ အက်ဳိးရိွေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစုိးရတစ္ခုလုံးတြင္ 

စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ ဤသုိ႔စတင္ျခင္းသည္ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္တြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(SDGs) အေနျဖင့္ အစုိးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓိကပင္မေရစီးေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 

(စီးပြားလူမႈျပဳျပင္ေရးမူေဘာင္ - FESR - အခန္း ၇။၂) ထုိ႔ျပင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဖြဲ႕အစည္းဆန္ဆန္ ပုိမုိခုိင္မာလာေစျခင္း၊ စီးပြားေရးတုိးတက္မူကုိ အဟန္႔အတား 

ျဖစ္ေနေသာ အထက္ေအာက္ ေခါက္႐ုိးက်ဳိးေနမႈမ်ားကုိ ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ျခင္းႏွင့္ အေရအတြက္ကို 

အေလးထားစဥ္းစားမႈသည္ အရည္အေသြးကုိ ဦးစားေပးေသာ စဥ္းစားခ်က္သစ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းတုိ႔ကို 

ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ လက္ရိွ ရိွထားၿပီးေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစုိးရအဆင့္တုိင္းတြင္လုိေနသည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ကူညီေပးရန္ 

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ အျမန္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။   

မူဝါဒအဆင့္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR) အေပၚအေျခခံေရးဆြဲထားေသာ 

အမ်ဳိးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (NCDP) ကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ ၂ဝ၁၅လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဦးစားေပး 

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသင့္သည္။ မူဝါဒအဆင့္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR) တြင္ 

ပါသည့္အတုိင္း က်ား-မ တန္းတူေရး၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေရး၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 

မွ်မွ်တတေဝျခမ္းေပးေရးႏွင့္ ေရရွည္ခံႏုိင္ရန္ သုံးစြဲေရးတုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (NCDP) 

တြင္လည္း အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ရရိွႏုိင္ရန္ အရပ္သားလူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူဗဟုိျပဳ 

အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (NCDP) ေရးဆြဲေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရသင့္သည္။ လက္ရိွတည္ဆဲ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိလည္း ၂ဝ၁၅လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
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ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေအာက္တြင္၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး၊ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္၊ လက္ရိွက်ေရာက္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္ဆုံး 

ႏုိင္ငံဘဝအဆင့္မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လုိပါသည္။ (စီးပြားလူမႈျပဳျပင္ေရးမူေဘာင္ - FESR - အပိုဒ္ ၄၆)     

 က႑ေပါင္းစုံႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးကုိလည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

(သမၼတ၏ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ မိန္႔ခြန္းတြင္ၾကည့္) ထုိ႔အတူ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ (စီးပြားလူမႈျပင္ေရးမူေဘာင္ - FESR - ႏွင့္အညီ၊ အပုိဒ္ ၉၁၊ ၉၁) လူမူေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆုိင္ရာ သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔သုံးသပ္ရာတြင္ 

စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ က်ား-မတန္းတူေရး ႐ႈေဒါင့္မွ သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈကုိလည္း ထည့္သြင္းၿပီး၊ 

ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်၊ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကုိလည္း အႀကံျပဳေပးသင့္ပါသည္။ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပင္မေရးစီးေၾကာင္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 

အပါအဝင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္အျပင္ အျခားေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားတြင္လည္း သင့္ေတာ္သလုိေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳ 

သင့္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(MDGs) ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အေျခအေနကုိလည္း သုေတသန 

ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။ ဤသုိ႔ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ပုိင္းျခားသုံးသပ္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR) ၏ အခန္း ၈။၂ 

(သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီမႈကုိ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ) ႏွင့္ ဤမူေဘာင္၏ 

အျခားအခန္းမ်ားတြင္ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ မွန္ကန္တိက်မႈပုိမုိအားေကာင္းရန္လုိအပ္မႈ တုိ႔ႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ 

၇-၂။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄တြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ လြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား 

ေရးဆြဲေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ (စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပျပင္ေရးမူေဘာင္ 

- FESR - အခန္း ၉) အာဆီယံအေနျဖင့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရရိွေရးအရိွန္ျမႇင့္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

အတြက္ အာဆီယံအတြင္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား၊ ပစ္မွတ္မ်ား၊ အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ 

စံနမူနာမ်ားဆုိင္ရာ ဘုံရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ဤသုိ႔ဦးေဆာင္ရာတြင္ ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္အလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ 

တာဝန္ယူမႈရိွေရးမူ (Common But Differentiated Responsibilities- CBDR) ကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ 
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အာဆီယံအတြင္း မတူညီေသာစီးပြားတုိးတက္မႈအဆင့္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

“ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိရန္ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ၂ဝ၁၅လြန္ ဦးစားေပးမႈမ်ား” ဟု 

ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္၊ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အာဆီယံ၏ က႑ေပါင္းစုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့မႈမ်ားစြာရိွခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ အာဆီယံအေနျဖင့္ ပုိမုိမွ်တမႈရိွေသာ၊ 

ပုိမုိအလုပ္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ၊ အာဆီယံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသုိင္းအဝန္း (ASSC) 

ေအာက္တြင္ဖန္တီးရန္ လုိအပ္မႈႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေရာက္ရိွရန္ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ 

ပန္းတုိင္မ်ားဆီသုိ႔ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂ဝ၁၅ လြန္ မဟာဗ်ဴဟာ 

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူမူစီးပြားတစ္ခုလုံးအေျခအေနေအာက္တြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ 

ဦးစားေပးေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအေပၚ အေလးထားသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ 

၎အျပင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ မ်ားစြာခရီး 

ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၎ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕တြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္က႑မ်ား၌ အကူအညီမ်ား 

လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္းကုိလည္း ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။  

အာဆီယံအတြင္းမွတဆင့္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ၏ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ 

လူမႈေရးေကာ္မရွင္ (UNESCAP)၊ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ေဒသဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း 

(SAARC) ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) 

ေရးဆြဲမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိုင္းတုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဒသတြင္းအသားက်လာေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ျပီး 

အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အေနအထားတြင္ 

လည္း ရိွေနပါသည္။ သုိ႔မွသာ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ အက်ိဳးရႏုိင္သကဲ့သုိ႔၊ 

မိမိႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 

ပင္မေရစီးေၾကာင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိလည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ 

မွ်ေဝႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကို 

ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ စံနမူနာမ်ားေကာင္းမ်ား 

ထုတ္ယူရရိွႏုိင္ေရး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ အာဆီယံ 

ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သက္ဆုိင္ရာက႑ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ 

ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ားကုိ တက္ေရာက္ၿပီး၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ ၂ဝ၁၅လြန္ ႏုိင္ငံတကာ 

ဖြံၿဖိဳးေရးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အာဆီယံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိလည္း တင္ျပေပးႏုိင္ပါသည္။  
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အာဆီယံအသုိင္းအဝန္းမွ လိုလားေသာ ဘုံရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ 

ဦးေဆာင္ေပးျခင္းအျပင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးျပႆနာႏွင့္ 

အျခားေဒသဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈရိွေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံအခ်င္ခ်င္းၾကား အေထာက္အကူ 

ျပဳေစမည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဆုံးခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 

အာဆီယံေဒသတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေရး ေထာက္ခံကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ 

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs)  ကုိဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အာဆီယံ စီးပြားေရး အသုိက္အဝန္း (AEC) ေဖာ္ေဆာင္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး 

ျပႆနာမ်ားကုိ ေဒသတခုလုံးအေျခအေနေအာက္တြင္ ေျဖရွင္းရန္လုိသည္။ သုိ႔မွသာ အာဆီယံ 

အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ၂ဝ၁၅ လြန္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ (SDG) ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ 

ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ (စီးပြားလူမႈျပဳျပင္ေရးမူေဘာင္ - FESR - အပုိဒ္ ၂၇) 

၇-၃။ အရပ္သားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs)  

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ (FESR) ၏ အပုိဒ္ ၁၁၄ တြင္ “ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ 

အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အေလးေပးထားသည္၊ အေၾကာင္းမွာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိေကာင္းၿပီး၊ တုံ႔ျပန္အားပုိရိွကာ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံတတ္ေသာ အစုိးရျဖစ္ေရးအတြက္ 

အားေကာင္းၿပီး တက္ႂကြေသာ အရပ္သားလူမႈ႔အဖြဲ႕အစည္းတည္ရိွရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္၊ 

အလားတူလုိအပ္မႈမ်ဳိးသည္ အားပုိေကာင္းၿပီး၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပုိရိွကာ၊ တာဝန္ခံမႈရိွေသာ ပုဂၢလိက 

က႑ျဖစ္ေရးအတြက္လည္း အေရးပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။” အာဆီယံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈရသျဖင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ကာလအတြင္း ျပည္သူဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ 

အခြင့္အလမ္းရလာႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂ဝ၁၅လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) အတြက္ အရပ္သားလူမႈ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အသံကုိနားေထာင္ရန္ႏွင့္  ၎ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္း လမ္းပြင့္လာမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ 

ျမန္မာလူထုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး (Myanmar People’s Forum) အေနျဖင့္လည္း ၂ဝ၁၅လြန္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ေနရာေကာင္းတစ္ခု 

ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ 

ေနာက္ခံစံနမူနာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ အရပ္သားလူမႈ 

အဖြဲ႕အစည္းညီလာခံ (ASEAN Civil Society Conference) ႏွင့္ အာဆီယံလူထုေဆြးေႏြးပြဲ (ASEAN People’s 

Forum) တုိ႔အတြက္ အထက္ပါေခါင္းစဥ္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားကုိ ရရိွလာေစမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။      
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အတုိေကာက္မ်ား (ACRONYMS) 

10YF 10 Year Framework of Programmes for Sustainable Consumption and

Production Patterns

ADB Asian Development Bank

AEC ASEAN Economic Community

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

CARICOM Caribbean Community and Common Market

CBDR common but differentiated responsibilities

ECOWAS Economic Community of West African States

EU European Union

FESR Framework for Economic and Social Reforms

GOM Government of Myanmar

HIV/AIDS human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome

MDG Millennium Development Goal

HLPEP High Level Panel of Eminent Persons

MDRI Myanmar Development Research Institute

NCDP National Comprehensive Development Plan

OWG Open Working Group of the General Assembly

Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development held in June,

2012

SAARC South Asian Association for Regional Cooperation

SDG Sustainable Development Goal

TB tuberculosis
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UN United Nations

UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
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