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ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ UNDP ၏ လုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္၀ေစရန္ လုပ္ငန္း
အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား
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၂

Mr Knut Ostby
UNDP ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ (ယာယီ)

Mr Peter Batchelor
UNDP ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး

စကားဦး
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကုလသမဂၢဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ   အစီရင္ခံစာႏွင့္  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ရလဒ္ 
မ်ား ေပါင္းစပ္အစီရင္ခံစာတို႔ကို တင္ျပခြင့္ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ 
၀မ္းေျမာက္ေက်နပ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ 
ေ႐ွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မႈႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ 
သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္သည့္ ပထမႏွစ္ပတ္လည္ကို က်င္းပႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ 
က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေနာက္ထပ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခ့ဲပါ 
သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈတုိ႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ 
အထူးအေလးထား အာ႐ံုစိုက္မႈတို႔ကို ေတြ႕႐ိွရသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လည္း 
ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ 
ရဲကင္းစခန္း ၃၀ေက်ာ္တို႔ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္ဒုကၡ 
သည္ ၆၇,၀၀၀၀ေက်ာ္တို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ 
ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္႕ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသား 
ရင္ၾကားေစ႔ေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ 
ေရးတို႔ အပါအ၀င္ ယင္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ကတိက၀တ္ျပဳ 
ေဆာင္႐ြက္မႈကို ဆက္လက္အတည္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 
အားလုံး အက်ဳံး၀င္မႈ႐ိွၿပီး၊ မွ်တမႈ႐ိွေသာ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
ပိုမိုရ႐ိွေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အေျခခံသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ 
သစ္ (MSDP) တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ 
ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအျမင္႔ဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္ (ေနာက္ဆုံးရ႐ိွေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ အနည္းဆုံး လူဦးေရ ၂၆% သည္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးစြာ ေနထိုင္ေနၾကရသည္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အာရွ-
ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ား 
ထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ပဋိပကၡေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွး 
ျမဳပ္ႏံွမႈႏွင္႔ အျခားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္းမ်ားကုိ ထိခုိက္မႈ 
႐ိွခဲ႔ၿပီး စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ပုိမုိ 
နိမ္႔က်ခဲ႔ပါသည္။ 

၁
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၂

Mr Peter Batchelor
UNDP ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး

Mr Knut Ostby
UNDP ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ (ယာယီ)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ UNDP အတြက္ ထူးျခားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ား ေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရသည့္ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပံုမွန္လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ UNDP ၏ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ 
ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သံုးပြင့္ဆုိင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ - စစ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တံခါးပိတ္ 
စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္း - တုိ႔ကုိ ပံ့ပုိးကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ဤႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တြင္ အဓိက 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဳိးရလဒ္နယ္ပယ္ (outcome) ၃ ခု ပါရွိသည္ - (၁) ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ (၂) ပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ (၃) ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ အ ဆုိပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႀကီး ၃ ခုတြင္ UNDP ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွေပၚထြက္လာေသာ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာရျခင္းမ်ား၊ ႀကဳိဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳခဲ႔ရၿပီး UNDP အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ 
ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း Renata Lok-Dessallien ကုိ ႏႈတ္ဆက္စကားဆုိခဲ့ရၿပီး၊ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္အသစ္ 
ကႏြတ္ေအာ့စ္ဘီ Knut Ostby ႏွင့္ ဒုတိယဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး Dawn del Rio တုိ႔ကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ ကာလၾကာ႐ွည္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့ၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားစြာတုိ႔လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာခဲ႔ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ UNDP လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ အေထာက္အကူျပဳ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားအတြက္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သစ္ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကိုလည္း အလားတူကာလအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ အေျခခံမူေဘာင္၏ 
အဆုိျပဳမူၾကမ္းႏွင့္အညီ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္၊ ထုိ႔ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ႐ုံး၏ 
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ႐ွိေအာင္ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္သစ္ႏွင့္ ႐ုံးဖြဲ႕စည္းပံုသစ္တုိ႔သည္  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္သက္၀င္မႈ ႐ွိလာခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရလဒ္မ်ားအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက UNDP သည္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သံုးပြင့္ဆုိင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ငန္းစဥ္မွ က႑မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ပံ့ပုိးကူညီရာတြင္ 
အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာအားလံုး အက်ဳံး၀င္မႈ
႐ွိေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ဗဟုိစာရင္းအဖြဲ႕ (CSO)ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စီးပြားေရးက႑တြင္ ပြင့္လင္းမႈမ်ား႐ွိလာေရးကို ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့ပါသည္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တုိင္းျပည္၏ 
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ပိုမုိ၍ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ႐ွိေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႐ွိေစေရးတုိ႔အတြက္ တြန္းအားေပး 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားသုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းရည ္
ျမႇင့္တင္ ေပးျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  UNDP 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား SDG ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္ရ႐ွိေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အစီအစဥ္၊ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈႏွင့္ အဆင့္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးခဲ့ၿပီး၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအစီအစဥ္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာနည္းပညာဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားစြာ 
ကုိလည္း ေပးခဲ့ပါသည္။
 
စဥ္ဆက္မျပတဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပန္းတုငိ္မ်ား (SDGs) ဆုငိ္ရာ အဓိကက်ေသာ ကစိၥရပ္မ်ားႏငွ့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ 
စဥဆ္က္မျပတဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုငိရ္ာ ကစိၥရပမ္်ားႏငွ့ ္စပလ္်ဥ္း၍လည္းေကာင္း UNDP ၏ သ႐ိွနိားလည ္ကြ်မ္းက်ငမ္ႈမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္း႐ွ ိ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သာလြန္မႈ ႐ွိေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ UNDP သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၂၀၃၀ အစီအစဥ္၏ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီရ႐ွိေရးအကူအညီေပးရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး နည္းလမ္းအတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑အားလံုး 
တြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားတြင္ ႐ွိေနပါသည္။ ပုိမုိ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ 
အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ အနာဂတ္ဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ပံ့ပုိးကူညီရ 
ျခင္းသည္ UNDP အတြက္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အလွဴ႐ွင္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား UNDP ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈမ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က 
အထူးေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကုိ အမွန္တကယ္ 
ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။



UNDP ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ သံုးရပ္ပါဝင္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ 
UNDP ၏ လုပ္ငန္းမ်ား 

၃



၂၀၁၃-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ 
ကာလ႐ွည္ၾကာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည့္ ကာလအၿပီး 
UNDP အတြက္  ပထမဦးဆံုး “ပံုမွန္” ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ အက်ဳိးရလဒ္နယ္ပယ္ (သုိ႔မဟုတ္ မ႑ိဳင္) ၃ ခု 
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။

    ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Local Governance)

    ပတ္၀န္းက်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရး   
    လုပ္ငန္းစဥ္ (Environmental Governance and Disaster Resilience)

    ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Democratic Governance)

ဤအက်ိဳးရလဒ္မ်ား (outcome) ကို အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ရလဒ္ 
(output) မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရ႐ွိပါသည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္အစီအစဥ္၏ လႊမ္းျခံဳရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
သံုးမ်ဳိး (စစ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမုိကေရစီစနစ္၊ တံခါးပိတ္စီးပြားေရးမွ 
ပြင့္လင္းေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား)ကို ပံ့ပုိးကူညီရန္ျဖစ္သည္။ 
UNDP ၏ လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ လူ႕စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အေရး 
အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို အသံုးျပဳပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ 
UNDP ၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ႏွင့္အညီ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိၿပီး 
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အဓိကထား 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တုိ႔တြင္ ဒီမုိကေရစီ 
နည္းလမ္းက်ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွတ္မႈကုိ အားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 

UNDP သည္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္မ်ား႐ွိထားၿပီး၊ UNDP 
၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ အသိုက္အဝန္း 
တို႔အား ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
တုန္႔ျပန္ေပးအပ္ေသာ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစ နားလည္၍ လႈံ႕ေဆာ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစသည့္္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရ႐ွိေစေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာျပည္သူ 
မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္သည့္ ၾကံ့ၾကံ့  
ခံႏိုင္စြမ္း႐ွိလာေစေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္စြမ္း၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ ္
ညႇိႏိႈင္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းတို႔ ႐ွိလာေစေရးကိုလည္းေကာင္း၊ 
အစိုးရႏွင့္ အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ 
လြယ္ဆံုးေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတုန္႔ျပန္ထင္ဟပ္ေျဖ႐ွင္း 
ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စနစ္မ်ား ႐ွိလာေစေရးကို လည္းေကာင္း 
ေသခ်ာမႈ႐ွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။   

UNDP သည္ ဤႏိုင္ငံအဆင့္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္၊ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္မွ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
အစိုးရဌာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ 
မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ပညာ႐ွင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက 
က႑၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားစသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ အက်ိဳး ဆက္စပ္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢမိသားစုဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း 
အနီးကပ္ဆက္ဆံေရး တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

UNDP - ျမန္မာအစီအစဥ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဓိကရံုးခ်ဳပ္႐ွိၿပီး၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 

ဤအပုိင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ 
ကာလအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ 
ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရ႐ွိခဲ့သည့္ 
အဓိကရလဒ္မ်ားကုိ ျခံဳငံုတင္ျပထားပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးတစ္႐ုံး ထား႐ွိကာ၊ ဟားခါး၊ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ 
စစ္ေတြႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔တြင္လည္း နယ္ေျမ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 
UNDP - ျမန္မာအစီအစဥ္သည္ (ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း) ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း 
(၁၆၄) ဦးျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားစြာတို႔က UNDP - ျမန္မာအစီအစဥ္အတြက္ ေစတနာျဖင့္ 
ရက္ေရာစြာ ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး၊ UNDP ကလည္း အစီအစဥ္သစ္မ်ား 
စတင္ေရး၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား ေ႐ွ႕ေျပးေဆာင္႐ြက္ေရး၊ 
ကနဦးရလဒ္မ်ားကို သရုပ္ျပေရး၊ အလွဴ႐ွင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ား 
စြဲေဆာင္ႏိုင္ေရးစသည္တို႔အတြက္ UNDP ၏ ပင္မရန္ပံုေငြကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့ 
ပါသည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

UNDP သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အစီအစဥ္အတြက္ ရင္းျမစ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထည့္ဝင္ကူညီေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂.၇၂ သန္း လက္ခံ 
ရ႐ွိခဲ့သည္။ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားထံမွျဖစ္ 
ၿပီး၊ ယင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၈၁ သန္း သုိမဟုတ္ စုစုေပါင္းရန္ပံုေငြ၏ 
၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း႐ွိသည္။ အဆုိပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ 
ဂ်ပန္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေဝး၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံ အစိုးရ 
မ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔ပါ၀င္သည္။ အျခားရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (GEF)၊ အျခားအလွဴ႐ွင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င္သည့္ 
ရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားက ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ UNDP ၏ 
အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြ၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၆၅ သန္း ျဖစ္ပါသည္။

UNDP ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ သံုးရပ္ပါဝင္ၿပီး 
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄



၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ UNDP သည္ လက္ခံရ႐ွိေသာ ထည့္ဝင္ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃.၄၀ သန္းကို သံုးစြဲခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁.၀၃ သန္း သံုးစြဲခဲ့သည္။)

ထိုရန္ပံုေငြမ်ားကို အက်ဳိးရလဒ္နယ္ပယ္ သို႔မဟုတ္ မ႑ိဳင္ (၃)ရပ္ အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝသံုးစြဲခဲ့သည္ - 

    ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၅၀ သန္း (၃၂%) 

    ပတ္ဝန္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇.၂၀ သန္း (၃၁%) 

    ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၇၀ သန္း (၃၇%)

ဇယား (၁) - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လက္ခံရ႐ွိေသာ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊ ဘက္ဂ်က္ႏွင္႔ အသံုးစရိတ္မ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း UNDP-ျမန္မာအစီအစဥ္တြင္ အက်ိဳးရလဒ္နယ္ပယ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြ သံုးစြဲမႈ

၃၇ % ၃၂ %

၃၁ %

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား
၂၀၁၃ - ၂၀၁၇ ကာလ 
အတြင္း ထည့္ဝင္ေငြ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း 
ထည့္ဝင္ေငြ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘက္ဂ်က္ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အသံုးစရိတ္ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈ % 

က ခ ဂ ဃ ဃ/ဂ

UNDP ပင္မ ရန္ပံုေငြ   ၄၁,၇၂၃,၁၉၄ ၇,၀၅၆,၆၄၆ ၆,၉၂၆,၆၃၆ ၆,၈၅၀,၅၀၀ ၉၉

ဂ်ပန္ ၁၅,၂၆၆,၃၂၈ - ၅၇၅,၀၃၄ ၅၁၄,၅၇၄ ၈၉

ယူႏုိက္တက္ ကင္းဒမ္း ၉,၁၉၈,၇၆၀ ၂,၄၆၀,၆၉၈ ၂,၂၈၅,၁၃၂ ၂,၀၆၇,၅၆၈ ၉၀

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕/
Adaptation Fund 

၇,၈၆၅,၁၈၈ ၃,၆၃၇,၅၄၆ ၄,၄၉၀,၅၉၂ ၄,၄၁၆,၇၇၆ ၉၈

ဆြီဒင္ ၇,၈၁၀,၃၁၅ ၁,၈၉၂,၉၉၂ ၂,၇၉၉,၂၅၇ ၂,၅၈၁,၉၉၃ ၉၂

UNOPS – အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းႏွင္႔ စားနပ္ရိကၡာ 

ဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ **
၇,၁၆၂,၈၉၆ - - - -

UNDP Trust/Thematic Funds* ၆,၇၄၄,၀၆၆ - ၁,၂၄၈,၇၀၀ ၈၃၇,၄၇၁ ၈၀

ဖင္လန္ ၆,၇၀၂,၄၉၆ ၁,၆၀၆,၅၄၇ ၂,၁၅၈,၀၈၇ ၂,၁၄၄,၀၉၀ ၉၉

ဒိန္းမတ္ ၄,၁၈၈,၆၇၂ - ၂၅,၂၄၉ ၂၂,၀၁၁ ၈၇

ၾသစေတးလ် ၃,၈၅၉,၈၇၀ ၉၈၉,၃၄၆ ၁,၆၀၃,၁၉၈ ၁,၆၀၃,၉၄၈ ၁၀၀

ေနာ္ေဝ ၂,၅၁၁,၃၂၇ - ၇၀၄,၂၂၅ ၅၆၂,၃၉၃ ၈၀

ဆြစ္ဇာလန္* ၂,၄၆၁,၇၃၇ ၂,၁၃၅,၇၃၁ ၅၇၃,၂၇၂ ၄၈၇,၁၄၂ ၈၅

UNOPS - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ပူးေပါင္းရန္ပံုေငြ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၂၅၀,၃၇၂ ၂၀၈,၄၅၆ ၁၇

ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပုံေငြ ၁,၆၅၄,၅၄၈ - ၈၄၄,၄၈၅ ၈၄၄,၄၈၅ ၁၀၀

ဥေရာပသမဂၢ* ၇၂၈,၁၀၀ ၇၂၈,၁၀၀ ၁၁၈,၂၁၁ ၉၁,၈၆၆ ၇၈

ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား ၅၉၈,၅၁၉ ၂၁၂,၄၇၉ ၂၀၇,၅၅၇ ၁၇၀,၄၅၉ ၈၂

စုစုေပါင္း ၁၂၀,၄၇၆,၀၁၆ ၂၂,၇၂၀,၀၈၅ ၂၅,၈၁၀,၀၀၇ ၂၃,၄၀၃,၇၃၂ ၉၁

*၂၀၁၃-၂၀၁၇ ကာလအတြင္း သံုးစြဲရန္ က်န္႐ွိေနျခင္းေၾကာင္႔ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္လာရေသာ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား

**၂၀၁၃ မတိုင္မီ ရ႐ွိခဲ႔ကာ အဆိုပါႏွစ္တြင္ပင္ အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား

၅



ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
(အက်ိဳးရလဒ္နယ္ပယ္ - ၁) 

ဤအက်ိဳးရလဒ္နယ္ပယ္သည္ “ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစျခင္းအပါအဝင္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေထာက္ 

အကူျပဳၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚထြက္လာေရး” ကို ဦးတည္ထားပါသည္။

UNDP ၏ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္

မ်ား အားေကာင္းလာေစမည့္၊ ေဒသႏၲရအဆင့္၌ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည့္၊ ေအာက္ေျခမွအစျပဳသည့္ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျမႇင့္တင္ေပးမည့္၊ လူမႈ႕တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ တုိးတက္လာေစမည့္၊ လူမႈသဟဇတျဖစ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

တည္ေဆာက္မႈစြမ္းရည္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစမည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္႐ွိေဆာင္ရြက္ေနေေသာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤအက်ိဳးရလဒ္နယ္ပယ္တြင္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္အားျဖည့္ေပးေနေသာ ေအာက္ပါရလဒ္ (၄) ခု ပါဝင္သည္ -  

    ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

    အရပ္ဖက္လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ မီဒီယာ 

    အားလံုးအက်ဳံးဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးက႑ 

    လူမႈသဟဇာတျဖစ္စြာေနထိုင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

UNDP သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ွိ လက္႐ွိစတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာလမ္းေၾကာင္း (ဥပမာ- 

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း) တို႔ကို အေျခခံလွ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ေဒသႏၲရ 

အဆင့္တြင္ လက္႐ွိဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကို ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ UNDP ကေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၅၀ သန္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၈၀ 

သန္း) သံုးစြဲခဲ့သည္။ ယင္းပမာဏသည္ UNDP ၏ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ 

ပံု (၂) - ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္အတြက္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈ (ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္)

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

လူမႈသဟဇာတျဖစ္စြာေနထိုင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အရပ္ဖက္လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ မီဒီယာ 

အားလံုးအက်ဳံးဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးက႑ 

၁၇ %

၃၄ %
၄၈ %

၁ %

၆



မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
UNDP သည္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ - 

   အစုိးရက႑မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား -  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန၊  နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြ႕ဲ၊ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားမွ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား။ 

   အျခားမိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား - ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ Oxfam GB, Search for 
Common Ground, International Alert, ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (NGOs); UNCDF; UNFPA; UNICEF; World Bank

     အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား - ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း  
မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ရပ္ရြာျပည္သမူ်ားႏငွ့္အရပ္ဘက ္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္မိတ္ဖက္ 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ CSO ကြန္ရက္ ၇ ဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစု ကုိယ္စားျပဳ မီဒီယာ ၃ ဖြဲ႕၊ ေမတို႔ကမာၻ (ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ) ေက်းလက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ရက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ (၃၁) ဖြဲ႕။ 
လူမႈ သဟဇာတျဖစ္ေရးဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္နယ္အေျချပဳ 
CSO မိတ္ဖက္ ၆ ဖြဲ႕။ 

  ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ 
ေနာ္ေဝ၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒန္း ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၊ ပူးေပါင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြ၊ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕။

အဓိက ရလဒ္မ်ား
(၁) ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ား 

UNDP သည္ ႏွစ္စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ အားလံုးအက်ဳံး၀င္ၿပီး ျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ပံုစံႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္တုိ႔ အသံုးျပဳလ်က္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစုိးရ၏ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
ကုိ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္ 
အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံု စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားျခင္း၊ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ 
အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း စြမ္းရည္မ်ား 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ တာ၀န္ခံမႈ႐ွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
မ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္ က၀(ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)ႏွင့္ ဘီးလင္း(မြန္ျပည္နယ္) 
တုိ႔တြင္ ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေျခခံလ်က္ 
UNDP က ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ 
ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးရန္ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား (ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ရန္ပံုေငြမ်ား)ကုိ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်းလက္ 
က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး၊ ျပည္သူေပါင္း ၅၉,၀၀၀ ခန္႔ကုိ အက်ဳိး႐ွိ 

ေစခဲ့ပါသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဆာင္႐ြက္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
ပစၥည္း၀ယ္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး 
ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးရန္အတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားမွ 
ပန္ၾကားခ်က္အရ UNDP က ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာလမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ 
ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီး၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အစုိးရဌာနမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားကုိလည္း ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 
ေရးဆြဲထားေသာ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထား 
ေသာ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပုိ႔ခ်ေပးသည့္ အဆုိပါသင္တန္း 
မ်ားသည္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ ရန္ပံုေငြ 
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေျခခံအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ယင္း 
သည္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အတူ အဆုိပါေဒသမ်ားမွ အစုိးရ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ ပစၥည္း 
၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

UNDP သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အသစ္အရ ျပည္သူပါ၀င္ေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ 
တုိ႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ခုအထိ ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
UNDP သည္ ၂၀၁၈/၁၉ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအတြက္ 
ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အသစ္တစ္ဖန္ 
က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ 
ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အ႐ွိန္ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစုိးရဌာနမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပါ 

၁ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားတြင္ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ပုိမုိပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ၊ ပုိမုိပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ ႐ွိလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
တုိက္ရုိက္အက်ဳိးခံစားရသည့္ ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္သာမက၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးလ်က္ အေျခခံ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ 
စီမံခန္႔ခြဲရမည္၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်င္သံုးေဆာင္ရြက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လည္း 
ေပၚေပါက္ လာေစပါ သည္။

ေက်းလက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အသိပညာေပးရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ iWomen အက္ပလီေကး႐ွင္း

၇



၂ UNDP (၂၀၁၆ ခုႏွစ္), ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရံုးမ်ား (OSS) - ေဒသႏၲရအဆင့္၌ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ႏွင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ စတင္သည့္ေနရာ 
၃ May Doe Kabar 2013-2017 Baseline-Endline Survey

သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္း 
အ႐ုံး (KNU) အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္႐ွိေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနေသာေၾကာင့္ UNDP အေနျဖင့္ စီမံကိန္းကုိ တင္ျပရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ KNU ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ 
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ KNU ၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ ရ႐ွိခဲ့ပါ 
သည္။ KNU အရာ႐ွိမ်ားကုိလည္း ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားတြင္ ပုိမုိ၍ ပံုမွန္ပါ၀င္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ တရား၀င္တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ 
ျခင္းေၾကာင့္လည္း ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ နယ္ေျမအတြင္း ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ KNU ၏ ပုိမုိေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိေစပါသည္။

UNDP သည္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရံုးမ်ား (OSS)  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရာတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအား ပံ့ပုိးကူညီမႈ ဆက္လက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပုိမုိတုန္႔ျပန္မႈ႐ွိၿပီး၊ 
ျပည္သူ႔ဗဟုိျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆက္လက္ပံ့ပုိးကူညီ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ UNDP မွ တာ၀န္ယူ 
ျပဳစုခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ OSS မူ၀ါဒေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေပၚ 
အေျခခံ၍ UNDP က ျပည္သူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိ 
ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈတုိ႔ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ နည္းလမ္းသစ္ 
မ်ားကုိ စံျပ OSS ႐ုံး ၆ ႐ုံး (ေက်ာက္ဆည္၊ မိတၳီလာ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ပဲခူး၊ က၀၊ 
ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ သထံု)တုိ႔တြင္ ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ 
ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ားေပးခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကုိ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

ၿမိိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မ်ားမွ 
OSS ဆုိင္ရာအရာ႐ွိမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈအတုိင္းအတာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
ေစေရးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ OSS ႐ုံးမ်ား၌ 
ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ OSS ႐ုံးမ်ားအတြက္ သာမန္အသံုး 
စရိတ္မ်ား သတ္မွတ္ေလ်ာက္ထားေရး၊ လက္႐ွိက်င့္သံုးေနသည့္ အလွည့္က် 
စနစ္အစား အျမဲတမ္း၀န္္ထမ္းမ်ားထား႐ွိေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ OSS မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တုိင္းတာရန္ 
ျပည္သူ႔အမွတ္ေပးကတ္ျပားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပညႊန္ကိန္းမ်ား အသံုးျပဳေဆာင္ 
႐ြက္ေရးစသည့္ OSS ႐ုံးမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး အေသးစိတ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခား 
အၾကံျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စံနမူနာျပ OSS ႐ုံးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ စတင္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး၊ UNDP ၏ ပံ႔ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ကာ၊ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း အျခား OSS ႐ုံးမ်ား 
တြင္လည္း ပံုတူကူးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ 
ေနပါသည္။

(၂) အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာ 

UNDP သည္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး ေက်းလက္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ 
ေမတုိ႔ကမာၻ (MDK) မွတစ္ ဆင့္ အဖြဲ႕၀င္အမ်ဳိးသမီး ၂၂,၀၀၀ တုိ႔အား က်ား-မ 
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မုိဘုိင္းနည္းပညာ/အုိင္တီ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား 
ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ MDK ၏ စြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
ဆက္လက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စြမ္းပကားကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်းလက္ေနအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ 
မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ႏုိင္ေရးႏွင့္ 
ရပ္႐ြာအဆင့္၌ ေက်းလက္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း 

မ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး လက္လမ္းမီမႈရ႐ွိေရးတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အဆင့္တြင္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း 
ဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးခဲ့ပါသည္။ 
အဆုိပါပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံလွ်က္ MDK သည္ DaNa Facility အဖြဲ႕ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး၊ အနာဂတ္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေ
ဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ နယ္သာလန္အစုိးရထံမွ 
မိမိကုိယ္ပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ UNDP အေနျဖင့္ 
MDK အား အဖြဲ႕၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္ အျခားေက်းလက္ ျပည္သူမ်ားၾကား 
iWomen App ကုိ အသံုးျပဳလွ်က္ ဗဟုသုတဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ပံ့ပုိးကူညီျခင္းမ်ား အဆင္ေျပေစ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ပံ့ပုိး 
ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ iWomen App သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အသံုးျပဳသူ 
၁၀,၀၀၀ အထိ ေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသား အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ ၁၈ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ႐ွိသည္။

UNDP ၏ ေမတုိ႔ကမာၻအား ပံ့ပုိးကူညီမႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းပကားကုိ 
ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေပးရင္း ေက်းလက္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြန္ရက္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ႔ေသာ 
စစ္တမ္းအရ ေက်းလက္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄င္းတုိ႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ွိမႈမ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ခဲ႔ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ႐ွိေတာ႔သည္ကို 
ေတြ႕႐ွိရသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ပံုမွန္ရ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူေ႐ွ႕တြင္ မိမိတုိ႔၏ 
အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ ယံုၾကည္မႈမ႐ွိသည့္ 
MDK အဖြဲ႕၀င္ အေရအတြက္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၂၁% ႐ွိရာမွ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ၃% သုိ႔ ေလ်ာ႔က်သြားခဲ့သည္။ ေမတုိ႔ကမာၻႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကြန္ရက္တစ္ခုအေနျဖင့္ တုိးတက္ရင့္က်က္မႈ 
႐ွိလာၿပီး၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕တန္းမွ 
ေထာက္ခံ အၾကံျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ အျပဳခံရသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ MDK ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေက်းရြာ႐ွိ 
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပံုမွန္ဖိတ္ၾကားၾကေၾကာင္း MDK ေခါင္းေဆာင္ 
၆၁% တုိ႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကၿပီး၊ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အစုိးရအစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ မၾကာခဏဆုိသလုိ ဖိတ္ၾကားခံၾကရေၾကာင္း MDK 
ေခါင္းေဆာင္ ၄၄% က ေျပာၾကားပါသည္။  

(၃) အားလံုးအက်ဳံး၀င္ေသာ ဘ႑ာေရးက႑

UNDP ႏွင့္ UNCDF တုိ႔သည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း 
၂ ခု (the Association for Social Advancement and Alliance) ႏွင့္ 
ေခ်းေငြသမ၀ါယမအသင္းတစ္သင္း (Association of Asian Confederation 
of Credit Union) တုိ႔မွ တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အားလံုး အက်ဳံး၀င္ေသာဘ႑ာေရးက႑ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီး ၈၅% ျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြရယူသူစုစုေပါင္း ၂၄၄,၀၀၀ ဦး႐ွိသည့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕ 
ေပးႏုိင္ေစခဲ့ပါသည္။

UNDP ႏွင့္ UNCDF တုိ႔သည္ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီရံုး 
(IMSC) အား ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးျခင္း အပါအ၀င္ အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လမ္းျပေျမပံုအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ နည္းပညာပုိင္း 
ဆုိင္ရာ ပ့ံပုိုးကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ IMSC 

၈



UNDP သည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုစီမွ အ နည္းဆံုး အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးစီ 
ပါ၀င္ေစလ်က္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ ဆက္လက္ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး 
အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၃၀% ပါ၀င္ခြင့္ရ႐ွိေရးကုိ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ပတ္တာၾကာျမင့္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ 
အမ်ဳိးသမီး ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၇၇ ဦးလံုးကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ UNDP က 
ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အေနအထားမ်ားကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေန႔႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးပံ့ပုိး
ကူညီမႈေပးရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ အလြတ္သေဘာ ကြန္ရက္တစ္ခု 
တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ UNDP သည္ အမ်ဳိးသမီး ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၃၂ ဦးကုိလည္း ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္ေစၿပီး၊ ကေမၻာဒီးယား႐ွိ အမ်ဳိးသမီး ရပ္/ေက်း (C/S) 
ေကာင္စီ၀င္ မ်ားထံမွေလ့လာသိ႐ွိခြင့္ရ႐ွိေစရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပး 
ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္ 
သူူမ်ားသည္ ရပ္/ေက်းေကာင္စီ ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအတြက္ 
အတားအဆီးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေက်ာ္လႊား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဆုိ 
သည္ကုိ ေလ့လာခြင့္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈကို တိုးျမွင္႔ျခင္း

က အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေ႐ွ႕ဆက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ - 
‘တစ္အိမ္ေထာင္ ေငြစာရင္း တစ္ခု’ (OHOA) ၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ mobile money ၊ တာ၀န္ယူမႈ႐ွိေသာ 
ေငြေရးေၾကးေရး ႏွင့္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး ဆုိင္ရာဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ IMSC သည္ ‘လက္လွမ္းမီ႐ွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း (MAP) 
ဆန္းသစ္မႈ’ အစီအစဥ္ကုိလည္း စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္၊ ယင္းကုိ UNCDF က 
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိႏွင့္ ထုိ႔ထက္ေက်ာ္လြန္၍ လမ္းျပေျမပံု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
လမ္းညႊန္မႈေပးရန္အတြက္ FinMark Trust ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ 
သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၄) လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

UNDP သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ် သိ႐ွိနားလည္မႈႏွင့္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
၀င္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ေရး 
အတြက္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ် သိ႐ွိနားလည္ျခင္းအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ 
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသန ၂ ခု ေရးသား 
ျပဳစုျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ UNDP မွ ပံ့ပုိးကူညီေပးထားေသာ ၀န္ႀကီးဌာန 
ေပါင္းစံု ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ် သိ႐ွိ 
နားလည္မႈဆုိင္ရာ ညႊန္ကိန္းလမ္းညႊန္ႏွင့္ ညႊန္ကိန္းစာရင္း တစ္ခုကုိလည္း 
ေရးသားခဲ့ပါသည္။ UNDP သည္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ 
၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနတုိ႔မွ အရာ႐ွိ ၉၀ ဦးအတြက္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈဆုိင္ရာ  
လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးခဲ့ရာ၊ အဆုိပါ 
ဌာနမ်ားအတြက္ လူမႈသဟဇာျဖစ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား
ကုိ ၄င္းတုိ႔၏မူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားထဲသုိ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္ သာမက၊ အဓိကက်ေသာ 
လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၄င္းတုိ႔ တစ္ဦး 
ခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ 
အဆုိပါဌာနမ်ားမွ အရာ႐ွိမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိျခင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြး 
ရန္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈဆုိင္ရာဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိလည္း 
UNDP က ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆုိသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဌာနတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ခုကုိ အစပ်ဳိးေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

UNDP သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ 
အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းျခင္းတုိ႔အေပၚ အဓိကထားသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးအတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး 
ေကာ္မတီ၏ နည္းပညာဆုိင္ရာရံုးကုိ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးျခင္းျဖင့္ 
အမ်ဳိးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည္။ JMC ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၃ ရပ္သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေနရာ ၆ ခုလံုးတြင္ 
ယင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးခ်ဲ႕ရင္း၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံ 
ျဖစ္ပြားမႈ မ႐ွိေစေရးကုိ အာမခံခ်က္ေပးပါသည္။ UNDP ၏ ပံ့ပုိးမႈသည္ JMC အား 
နည္းပညာ ပံ့ပုိးကူညီမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရံုသာမက၊ JMC အတြက္ 
ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ား အားလံုးကုိလည္း လမ္းညႊန္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ ရ႐ွိလာေသာ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
ထိေတြ႕မႈ ရပ္စဲျခင္း၊ အတြင္းပုိင္းမွ ပါ၀င္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းဆုိင္ရာ JMC ၏ မဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ နည္းပညာအကူ 
အညီမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား႐ွိ 
တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ အမ်ား 
အျပားကုိ  စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ UNDP ၏ JMC ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၊ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈရန္ပံုေငြ 
အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြတုိ႔က ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
ပန္ၾကားမႈတစ္ရပ္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ UNCT ၏ ကုိယ္စား UNDP သည္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အလယ္ပုိင္းတြင္႐ွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းအတြက္ နည္းပညာပံ့ပုိးကူညီမႈေပးခဲ့သည္။ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

၉



ဤအက်ိဳးရလဒ္နယ္ပယ္သည္ “သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေစေရး၊ အထူးသျဖင့္ 

မဟာဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ 

ေစ်းသက္သာေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ လက္လွမ္းမီေစျခင္းျဖင့္ 

စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈျမႇင့္တင္ေရး” တို႔ကို ဦးတည္ထားပါသည္။

UNDP ၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ အေရး 
ပါေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေရးကို 
လည္းေကာင္း၊ ရ႐ွိလာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ 
ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကိုလည္းေကာင္း  ဦးတည္ထားပါသည္။ 

ဤအက်ိဳးရလဒ္နယ္ပယ္တြင္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ အားျဖည့္ေပးေနေသာ 
ေအာက္ပါရလဒ္ (၂) ခု ႐ွိပါသည္ - 
     သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္  

ပံု (၃) - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရး 

အစီအစဥ္အတြက္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈ (ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။)

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုႏွင့္ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲေရး

ပတ္ဝန္းက်င္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရး

ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲေရး

     ပတ္ဝန္းက်င္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရး

နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ (က) အဖြဲ႕အစည္း/ဥပေဒခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ 
အဓိကက႑ အျဖစ္ထည့္သြင္းျခင္း (ခ) ေ႐ွ႕ေျပးလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္၍ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပျခင္းတို႔ကို ဦးတည္ထားပါသည္။ ဤအက်ဳိးရလဒ္နယ္ပယ္တြင္ 
UNDP အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ႀကီးမ်ား အမ်ားအျပား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြ႐ွာေဖြရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပတ္
၀န္းက်င္အဖြဲ႕ (GEF) အပါအ၀င္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ား ရ႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ UNDP သည္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၂၀ သန္း သံုးစြဲ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ UNDP စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ သံုးစြဲမႈ၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၂၀ သန္း သံုးစြဲခဲ့သည္။) 

A Hoolock gibbon left orphaned by illegal loggers has found a new home at the 
Htamanthi Wildlife Sanctuary warden’s office. The sanctuary is one of the three where 
UNDP with the Wildlife Conservation Society is supporting the  Government 
strengthen the management of protected areas.

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 
ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
(အက်ိဳးရလဒ္ -၂)

၃၀ %
၇၀ %

၁၀



မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ပတ္ဝန္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ UNDP သည္ ေအာက္ပါ 

အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ - 

အဓိက ရလဒ္မ်ား
(၁) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ံႈးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရ႐ွည္တည္တ့ံေသာ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ ပိုမိုအေလး 

ထားလာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ေရ႐ွည္တည္တ့ံေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳး 

တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေျခခံခိုင္မာေစလိုလ်ွင္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

ကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ယင္း၏ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္၊ 

ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖိုရမ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ  

ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ 

ေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္ အေရးပါသည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ 

ဆုံး႐ံႈးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (MAPDRR ၂၀၁၇ ခုႏွစ္) ကို အၿပီး 

သတ္ ေရးဆြခဲ်မွတ္ခ့ဲၿပီး၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈင္ိးေရးဌာန၏ ေဘး 

အႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈင္ိးေရးက႑ခြကဲ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ 

UNDP ၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ အဆိုပါမူၾကမ္းအေပၚ ညိႇႏႈင္ိးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 

ျပည္နယ္ႏွင့္တ္ိုင္းေဒသႀကီး ၄ ခုတို႔တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ အဆိုပါ MAPDRR လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ 

ဦးေဆာင္ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန

အား စြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ နည္းပညာပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ UNDP 

သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲမွတစ္ဆင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 

MAPDRR ဆိုင္ရာ ညိႇႏႈင္ိးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း ပ့ံပိုးကူညီေပးခ့ဲသည္။

UNDP သည္ ယင္း၏ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ပ့့ံပိုးကူညီမႈအေနျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး 

ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္႐ိွ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ သင္တန္းေက်ာင္း (DMTC) အား ၄င္း၏ 

စြမ္းရည္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အၿပီးသတ္ေရးဆြရဲန္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား 

ေပးခ့ဲသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ DMTC အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံ 

ခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံး မဟာဌာနႀကီး (centre of excellence) ျဖစ္လာ 

ေစရန္ျဖစ္သည္။

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာသင္တန္း (CBDRM) သင္႐ိုး 

ညႊန္းတမ္းေရးဆြရဲာတြင္လည္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီး 

ဌာနအား UNDP က ပ့ံပိုးကူညီေပးခ့ဲသည္။ ယင္းပ့ံပိုးကူညီမႈတြင္ သင္တန္းသား 

လက္စြစဲာအုပ္ႏွင့္ သင္တန္းဆရာ လမ္းညႊန္စာအုပ္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ UNDP က ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ 

ေဘးအႏၲရာယ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္ 

၄ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲသည္။ အက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္ သင္တန္းသား ၈၆ ဦးတို႔သည္ 

လက္႐ိွအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းမွ ၄င္းတို႔ ရ႐ိွခ့ဲေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား 

ကို အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေ၀တင္ျပႏိုင္ၾကၿပီ 

ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ား ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္ 

စီမံခ်က္ကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ား႐ိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ 

ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္။ UNDP သည္ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ UNDP သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ေဘးအႏၲရာယ္ 

ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဒတာေဘ့စ္ 

ကုိ တည္ေထာင္၍ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 

ခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ 

ေဒတာေဘ့စ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၏ ပံုစံမ်ား၊ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အထိ  ျပန္လည္၍ 

တတ္ႏုိင္သမွ်အေစာဆံုး မွတ္တမ္းကုိ စုေဆာင္းေကာက္ ယူထားသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စတုတၳ သံုးလပတ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ မွ မွတ္တမ္း ၂၁၀၆၄ 

ခုကုိ ေဒတာေဘ့စ္ထဲသုိ႔ထည့္သြင္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဒတာေဘ့စ္ကုိ ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္ 

- http://www.mdld-rrd.gov.mm/DesInventar/pro-
filetab.jsp

ေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးျခင္း တုိးတက္မႈ႐ွိေစ 
ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း 

     အစုိးရက႑ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား - သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး 

ဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြ႕ဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

     အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - FAO, UNEP, UN Habitat, OCHA, UNV, 

UNICEF, World Bank, UMFCCI, အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္း

သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၊

   အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ 
ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)၊ လယ္ယာႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
နည္းပညာအဖြဲ႕ (FBD)၊ Hydroconseil အဖြဲ႕၊ ေအာင္ေဇယ်ာ  CSO၊  ရပ္ရြာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း (CDA)၊ ကြန္ရက္လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႕ (NAG)၊ CESVI အဖြဲ႕၊ ရပ္ရြာ 
လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (CDA)၊ ေအာင္ထုိင္းေ၀ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ေက်ာက္သင္ပုန္းႏွင့္ ေျမျဖဴအဖြဲ႕ (Chalk and Slate)၊ ေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ဘက္စံု ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္  (RIMES) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
စာရင္းေကာက္ သုေတသနအဖြဲ႕ (MSR)။

    ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ေနာ္ေဝ 
ႏိုင္ငံ၊ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ၊ ဥေရာပသမဂၢ/ECHO ၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႕ 
(GEF)၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင ့္ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ (PEF) ၊ GEF – Adaptation 
Fund ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ႏွင့္ UN-REDD အစီအစဥ္။

၁၁



ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး 

အတြက္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ၄၂၆ ဦး (အမ်ဳိးသမီး ၁၉၅ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား 

၂၃၁ ဦး) တို႔ကို စုစည္းသင္တန္းေပးရန္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

ဦးစီးဌာန၊ UN ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ UNICEF  တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္မဟာဗ်ဴဟာ မူၾကမ္း 

ကိုလည္း အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ရန္ ေရးဆြခ့ဲဲပါသည္။

တိုင္းျပည္၏ သစ္ေတာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ စိန္ေခၚမႈ 

မ်ား ႐ိွေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက UN REDD 

အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္၊ ယင္း၏ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ “သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာေလ်ာ့နည္းမႈမ်ားမွ 

ထြက္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္” ျဖစ္သည္၊ REDD+ 

ကို ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ FAO ၊ UNEP တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ UN-

REDD အစီအစဥ္ ညိႇႏႈင္ိးေဆြးေႏြးမႈအား ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ 

UNDP သည္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန ၆ ခု ပါ ၀င္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ညိႇႏႈင္ိးေဆြးေႏြးေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ CSO ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ အစိုးရ 

မဟုတ္ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 

မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကိုလည္းေကာင္း ပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲ 

ပါသည္။ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ REDD+ လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲကို ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲၿပီး၊ ယင္း၏ 

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို အဓိကက်ေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ က်င္းပခ့ဲသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း႐ိွ 

REDD+ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး၏ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ 

ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားၿပီး၊ မဟာဗ်ဴဟာ/အစီအစဥ္အေပၚ ႏိုင္ငံအႏံွ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ 

မ်ားအား အားလုံးအက်ဳံး၀င္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ႐ိွေသာပုံစံျဖင့္ က်င္းပသည္ကို 

ေသခ်ာေစရန္ တာ၀န္႐ိွပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၅ ခုတြင္ ညိႇႏႈင္ိး 

ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ 

အၿပီးသတ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္သစ္ေတာေလ်ာ့နည္း

မႈမ်ားမွထြက္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ လမ္းျပေျမပုံ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ (REDD+ Readiness Roadmap ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္) 

ျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ယင္း၏ ကတိက၀တ္ကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ 

ခ့ဲသည္။

“ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း

စဥ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ႐ွိလွ်င္ ယင္းတို႔သည္ လက္႐ွိေဘးအႏၲရာယ္ထိခုိက္မႈ 

မ်ားကုိ တုိးပြားေစကာ ေဘးအႏၲရာယ္ပံုစံအသစ္မ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အသက္ေပါင္း 

မ်ားစြာကုိ ကယ္တင္ရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ရ႐ွိထားေသာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစရန္တုိ႔အတြက္ ပုိမုိအေရးႀကီးလာပါသည္။”

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေရး၀န္ႀကီးဌာန (ျမန္မာႏုိင္ငံ ရပ္႐ြာ 

လူထု ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္မႈဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားမူေဘာင္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

UNDP သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ႐ွိ႐ွိ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ 
စီမံခ်က္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္႐ွိပါသည္။  

၁၂



သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာေလ်ာ့နည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစသူမ်ား ဆုိင္ရာ 

ေလ့လာမႈတစ္ခုကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး 

ေနာက္ အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါေလ့လာမႈမွ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကနဦးေဖာ္ထုတ္ရ႐ွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား REDD+  မဟာဗ်ဴဟာ 

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေျခခံအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဤအမ်ဳိးသား 

မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အဆိုပါတာ၀န္႐ွိသူမ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 

႐ွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစာရင္း ပါ၀င္ပါသည္။  

UN REDD အစီအစဥ္သည္ REDD+ အယူအဆမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတုိ႔ကုိ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံအၾကံျပဳမွ်ေ၀တင္ျပရန္္အလုိ႔ငွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလတုိ႔တြင္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ 

ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကုိလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ေရ႐ွည္တည္တံ့မႈကုိ 

အေထာက္အကူမျပဳသည့္ မီးေသြးႏွင့္ထင္းအသံုးျပဳမႈကုိ ေျဖ႐ွင္းေပးရန္အတြက္ 

သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕အသံုးျပဳႏုိင္ေရး ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု 

တည္ေဆာက္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အလားအလာ႐ွိသည့္ 

နယ္ပယ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ႐ိွေစေရးရန္ပုံေငြ (Adaptation Fund) ၏ 

ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ UNDP သည္ ေျမယာမ့ဲမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ လယ္သမားမ်ားကို 

အဓိကထားလ်က္ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္႐ိွ အိမ္ေထာင္စု ၅,၀၀၀ ကို ရာသီဥတု 

ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ 

ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးခ့ဲပါသည္။

UNDP သည္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈပံုစံမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၊ အကူအညီလုိအပ္မႈႏွင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈမ်ား 

ေအာင္ျမင္စြာ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ အဓိကေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားမွာ 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီအတြင္း ေစ်းကြက္ရ႐ွိမႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ရိတ္သိမ္းရာတြင္ 

အခက္အခဲ႐ွိျခင္းမ်ားမွာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္း 

အရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ တုန္႔ျပန္ေျဖ႐ွင္းခ်က္အေနျဖင့္ UNDP က ရာသီဥတု 

ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွွင့္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ႏုိင္စြမ္း႐ွိေသာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား 

ရိတ္သိမ္းေျခြလြင့္စက္ ၁၂၇ ခု ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ 
လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္မ်ား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ၃,၅၀၀ 
စု တုိ႔အား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးျမဴေရးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ 
အိမ္ေထာင္စု ၁,၀၀၀ စု တုိ႔အား ၄င္းတုိ႔၏ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ား အတြက္ 
ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊

အလားတူပင္ အထူးကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 

မုိးေလ၀သ ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္ (SESAME) အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ 

ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည္။ ယင္းစနစ္သည္ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနက 

မံုရြာႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ web 

အေျချပဳ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အၾကံေပးစနစ္ႏွင့္ အက္ပလီေကး႐ွင္း 

တစ္ခုျဖစ္သည္ (Google Play Store မွ download ရယူႏုိင္ ပါသည္။) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါစနစ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၃ ရက္တစ္ႀကိမ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ၁၀ ရက္တစ္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ လစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ရာသီအလုိက္ 

ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိလည္း အဆုိပါ အက္ပလီေကး႐ွင္းအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ 

သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ေနရာေဒသႏွင့္ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားအလုိက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား 

ေပးျခင္းတုိ႔ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ UNDP ႏွင့္ EU/ECHO တုိ႔ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ 

ငလ်င္ဒဏ္ခံရႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္

တုန္႔ျပန္မႈတုိ႔ျဖင့္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးခဲ့ပါသည္။ 

UNDP သည္ အစုိးရအား အမ်ဳိးသားငလ်င္ ႀကိဳျပင္ဆင္မႈမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္စီမံခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ 

အကူအညီမ်ား ေပးေနပါသည္။

(၂) ပတ္၀န္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ၾကံၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္း

အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ေနာက္ဆံုးအေခ်ာသတ္မူၾကမ္းကုိ အမ်ဳိး

သားပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီ 

(NE5C) ကအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ အစုိးရ၏ တရား၀င္မူ၀ါဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ 

က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္အတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔တင္သြင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

အတည္ျပဳခ်မွတ္ၿပီးပါက အဆုိပါမူ၀ါဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရ၊ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ 

ေရ႐ွည္လမ္းညႊန္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲေရးအတြက္လည္း UNDP က ပံ့ပုိးကူညီမႈ 

ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းမူေဘာင္ကုိ အတည္ျပဳခ်က္ရ႐ွိရန္ မတင္သြင္းမီပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။  

UNDP သည္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပင္မစီမံကိန္းေရးဆြဲ 

ျခင္းကုိလည္း အေထာက္အကူေပးေနပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းက အမ်ဳိးသား 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

အတြက္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

UNDP ႏွင့္ UNEP တုိ႔သည္ (ယင္းတုိ႔၏ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္) သတၱဳတြင္း 

က႑အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္႐ွိမူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ား၊ ေရ၊ သစ္ေတာမ်ား၊ 

ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အကာ 

အိမ္ေထာင္စု 
၆,၇၆၂ စု 

၉၃ ျခံႏွင္႔ 
ယာခင္း ၂၀ 
တည္ေထာင္ေပးျခင္း 

လယ္သမားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ 
သင္တန္းေပးရန္ သ႐ုပ္ျပ ေမြးျမဴေရးျခံ 

၁၃



အကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသည့္ က်န္းမာေရး 

ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 

ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအျပင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားစသည့္ ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ 

အၿပီးသတ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ 

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လုိအပ္သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ 

ရန္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းထပ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ တည္ေထာင္ရန္လုိအပ္သည့္ ဌာန 

ဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာက 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပင္မစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတၱဳတြင္းက႑မွအၾကံျပဳ 

ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံတစ္ခုအေနျဖင့္ အေထာက္ 

အကူျပဳပါသည္။

အလားတူပင္ UNDP ႏွင့္ UNEP တုိ႔သည္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးထိခုိက္မႈမ်ား 

ေပါင္းစပ္ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္အတြက္ အက်ဳိးပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားပါ၀င္ 

သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း ပ့ံပုိးကူညီမႈေပးခဲ့သည္။ CSO မ်ားပါ၀င္သည့္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ဒုတိယႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း UNDP ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္တုိ႔ က ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရ႐ွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ ခ်ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါသင္တန္းတြင္ က၀၊ ေရတာ႐ွည္၊ သနပ္ပင္၊ 

ေပါက္ေခါင္း ႏွင့္ မုိးညိဳ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ ၆၃၀ ဦးကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ 

အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၊ အရပ္ဘက္လႈမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းမ်ား၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြေနထုိင္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္မႈ တုိ႔ ကုိ 

ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္သည္။ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ - 

• သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရ႐ွည္ တည္တံ့မႈ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ထိခုိက္ခံစားရမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈတုိ႔အၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈမ်ား႐ွိသည္ကုိ  

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ဆက္စပ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအား သိ႐ွိနားလည္ေစရန္၊ 

• ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အထူးသျဖင့္ အဆုိပါ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အဓိကျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္၊

• ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္မႈတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ အတြက္ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားကုိ 

ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္၊ 

• ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း

စဥ္အတြက္ အသိအျမင္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိအပ္ေသာ အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဖုိးတန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသင္တန္းမ်ားအတြင္း တက္ေရာက္သူမ်ားက ေရႀကီးမႈႏွင့္ျမစ္ေရတုိက္စားမႈ၊ လမ္းမ်ားသြားလာရခက္ခဲမႈမ်ားကုိ ေဒသတြင္း႐ွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အဓိကျပႆနာမ်ား/စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ အျမင္ျပန္လည္တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ဤသင္တန္း 

မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရ႐ွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

အေျခခံမူမ်ားကုိ ပုိမုိသိ႐ွိနားလည္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳၿပီး၊  အဖုိးတန္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားေပးေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကုိ အတူတကြ 
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ ျမန္မာ့ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕) ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ 

၃ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ အဆုိပါ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း စဥ့္ကူးႏွင့္ 

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ ေက်းရြာ ၃ ရြာတြင္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္သည့္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိေသာ ဖုိရမ္မ်ား က်င္းပ၍ ေလႏွင့္ေရ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ 

သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကုိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္သြင္း 

ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

UNDP ႏွင့္ UNEP တုိ႔သည္ တရား၀င္သတၱဳတြင္းပါမစ္ အတည္ျပဳသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 

ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ အဆုိပါ ဦးစီးဌာနႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

ပါသည္။ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား ေလ့လာမႈပါ၀င္သည့္ သင္တန္းတစ္ခုကုိ 

သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သတၱဳတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄ ခု ႏွင့္ 

၀န္ႀကီးရံုး (MONREC) တုိ႔မွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္ 

ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

၁၄



၄င္းတုိ႔၏ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ သဘာ၀ 
သယံဇာမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ မွီခုိ 
အားကုိးၾကသည္ကုိ ပုိမုိသိ႐ွိနားလည္ 
ေစရန္အလုိ႔ငွာ 

တို႔သည္ က်ား-မအေျချပဳ အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ UNDP သည္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ 

(WCS)ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တုိင္းျပည္အတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးထားသည့္ 

နယ္ေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ MONREC ၏ 

သစ္ေတာဦးစီးဌာနအား ဆက္လက္ကူညီ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ ဤစီမံကိန္းကုိ ကခ်င္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔႐ွိ သရုပ္ျပအကာအကြယ္ေပးထားသည့္နယ္ေျမ 

၄ ခုအနက္ ၃ ေနရာတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္၊ ယင္းတုိ႔မွာ 

ခါကာဘုိရာဇီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ ဖုန္ကန္ရာဇီ ေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ထမံသီေဘးမဲ့ 

ဥယ်ာဥ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ခံ နယ္ေျမမ်ားဆုိင္ရာ နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႕ 

(TAGPA) ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ယင္း၏ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ 

က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ စီမံကိန္းအား မဟာဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္မႈေပးရာ 

တြင္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္  

စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားရ႐ွိေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ 

ေသခ်ာေစရန္လည္းေကာင္း တာ၀န္႐ွိသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

UNDP ႏွင့္ WCS တုိ႔မွ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္း 

တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔႐ွိ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္နယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ  

ေဒသႏၲရအဆင့္ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီမ်ား ထူေထာင္ေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ 

ေစခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ အစုိးရဦးစီးဌာန ၉ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

ပါ၀င္ၿပီး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားသည့္ နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲ 

မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈတုိ႔အား ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းယႏၱရား 

မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အဆုိပါေကာ္မတီမ်ားသည္ တရားမ၀င္ 

ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈတုိ႔ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ အဓိက 

က်သည့္ အခန္းက႑လည္း ႐ွိေနပါသည္။

UNDP ႏွင့္ WCS တုိ႔သည္ ခါကာဘုိရာဇီအမ်ဳိးသား ဥ ယ်ာဥ္၊ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းႏွင့္ 

ထမံသီ ေဘးမဲ႔ေတာမ်ားတြင္ တရားဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ 

ကင္းလွည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးၾကသည္။ ပန္းျခံနယ္နိမိတ္ 

တုိင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အဆုိပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးနယ္ေျမ 

မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၊ ေတာေစာင့္၀န္ထမ္းမ်ားကုိလည္း ဇီ၀ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထမံသီေဘးမဲ႔ေတာတြင္ 

၄ ႏွစ္တာ (၂၀၁၃-၂၀၁၇ ခုႏွစ္) ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ 

အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ တိရိစာၦန္မ်ဳိးစိတ္မ်ားအေရအတြက္ 

တုိးပြားလာသည္ကုိ ညႊန္ျပေနၿပီး၊ ယင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း 

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ညႊန္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနကလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအား 

ေရ႐ွည္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေပးႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေစရန္ ရန္ပံုေငြ 

တစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးကုိ စိတ္၀င္စားမႈ႐ွိေၾကာင္း ျပသပါသည္။ “ေဂဟစနစ္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈ” (PES) အစီအစဥ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း 

မ်ားအတြက္ မတ္ဒါဂတ္စကာ ဇီ၀မ်ဳိးစံုရန္ပံုေငြ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား 

အေၾကာင္း ေလ့လာႏုိင္ရန္ မတ္ဒါဂတ္စကာသုိ႔ ခရီးစဥ္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ 

သည္။

သစ္ေတာအမႈထမ္း ၇၈ ဦးတုိ႔ သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈနယ္ေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆုိင္ရာ ပုိမုိ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ရ႐ွိခဲ့သည္။

ဇီ၀ေဗဒဘြ႕ဲရ ၂၁ ဦး (အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိး သား ၁၄ ဦး) တို႔ကို 
အလုပ္သင္၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ ဇီ၀ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးတြင္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခ့ဲသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈနယ္ေျမ ၃ ခုတုိ႔႐ွိရပ္ရြာ ျပည္သူ ၁၆၁ ဦးတုိ႔ကုိ  
ရပ္ရြာျပည္သူေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအျဖစ္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီး ၁၅၉ ဦးႏွင္႔ 
အမ်ဳိးသား ၂၀၇ ဦးသည္

၁၅



၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ UNDP ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 
“တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္မ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာသိ႐ွိႏုိင္ေစရန္ 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ UNDP ၏ လႊတ္ေတာ္ Learning Centre ၊ ကမာၻ့ဘဏ္၊ သဘာ၀သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အင္စတီက်ဳ 
(NRGI) ၊ ျမန္မာ့တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိေစေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားညိႇႏႈိင္းေရးရံုး (MEITI-NCS)ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ PEI စီမံကိန္းတုိ႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 
(အမ်ဳိးသားႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) ၂ ခုလံုးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅၀ ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
  
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ကမာၻ့ဘဏ္၊ NRGI ႏွင့္ MEITI-NCS တုိ႔မွ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ထြက္ကုန္မ်ား (ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ 
သတၱဳမ်ား၊ သစ္) ၏ တန္းဖုိးေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ EITI စံႏႈန္းရ႐ွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံအလုိက္တုိးတက္မႈမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈ႐ွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အမ်ဳိသားပတ္၀န္္းက်င္ဆုိင္ရာအေျခအေန၊ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္ႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အခန္းက႑တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ UNDP က တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 
ထုိ႔ျပင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားစသည္တုိ႔ကို မိတၱဴကူး၍  တက္ေရာက္ 
သူမ်ားသို႔ UNDP က ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။
   
သင္တန္းပုိ႔ခ်ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀% တုိ႔သည္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္သိျမင္နားလည္မႈမ်ား တုိးပြားလာခဲ့ပါသည္။ 
ေ႐ွ႕ဆက္လက္ၿပီး UNDP အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ပုိမုိနက္ရိႈင္းသည့္ သင္တန္းမ်ား၊ ေလ့လာႏုိင္မည့္ အေသးစိတ္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ 
သေဘာထားတင္ျပမႈမ်ားကို စုေဆာင္းရယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ 
ေလ့လာျခင္း 

၁၆



ဤအက်ိဳးရလဒ္နယ္ပယ္သည္ “ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ေစေရးအတြက္ 
ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတုိ႔ကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးရန္” ဦးတည္ထားပါသည္။

ပံု (၄) - ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္အတြက္ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္အတြင္း ေငြသံုးစြဲမႈ (ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္)

ဤအက်ိဳးရလဒ္နယ္ပယ္႐ွိ UNDP ၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ 
အားလံုး ပါဝင္ေသာ၊ တာဝန္ခံမႈ႐ွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ 
ေပးပါသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
ေပးႏိုင္စြမ္း႐ွိၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးေသာ 
ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ကာ ေရ႐ွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ 
တိုးတက္မႈရ႐ွိေစေရးအတြက္ ပဋိပကၡမ်ား၊ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို ဖယ္႐ွားႏိုင္စြမ္း 
႐ွိေစပါမည္။

UNDP သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး (လႊတ္ေတာ္)ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
ဟူေသာ မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္လံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္မ်ား၌ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္၊ 
ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
(အက်ဳိးရလဒ္ ၃)

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားစီရင္မႈ လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

လႊတ္ေတာ္ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေစျခင္း

ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ျမန္မာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးမႈ

၃၉ %

၂၈ %

၁၈ %

၁၄ %

၁ %

၁၇



ဤအက်ိဳးရလဒ္တြင္ အခ်င္းခ်င္း အနီးကပ္ဆက္ႏြယ္၍ အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ 
ေပးေနေသာ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း နယ္ပယ္(ရလဒ္) (၄)ခု႐ွိပါသည္ -

    လႊတ္ေတာ္ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

    တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားစီရင္မႈ လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

    ျပည့္သူေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

    ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေစျခင္း

UNDP သည္ ထိုနယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ တုိးတက္ေစေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစေရး၊ 
သာဓကအေျခခံသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရး၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထား 
စုေဆာင္းအသံုးခ်မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရး၊ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေရး၊ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ 
ေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ၄ ခု၏ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးတြင္ 
က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ စြမ္းပကား 
ျမႇင့္တင္ေပးမႈမ်ားကုိလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
UNDP ၏ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၇၀ သန္း သံုးစြဲခဲ့သည္။ 
ယင္းသည္ UNDP ၏ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ သံုးစြဲသည့္ပမာဏ၏ 
၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၉.၈၀ သန္း သံုးစြဲခဲ့သည္။)

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ UNDP 
သည္ ေအာက္ပါအက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြ႕ဲစည္းေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္ - 

အစိုးရက႑မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ (UCSB)၊ ျပည္ထဲေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုး၊ အဂတိ လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္၊ လႊတ္ 
ေတာ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား)။

အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - UNV, UNFPA, UNICEF, UNHCR, အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (IPU); အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒအဖြဲ႕ 
(IDLO); BABSEA CLE; Legal Clinic  Myanmar ၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ၊ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိတကၠသုိလ္မ်ား။ 

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ 
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ 
ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံတို႔၏ အစိုးရမ်ား။

၁၈



အဓိကရလဒ္မ်ား
၂၁၀၇ ခုႏွစ္ တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ UNDP သည္ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ခုိင္မာအားေကာင္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာေစေရးတုိ႔အတြက္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ အဆင့္ျမင့္အရာ႐ွိအဆင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္၊ အားေကာင္းေသာ အလယ္အလတ္ 
အရာ႐ွိအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႐ွင္းလင္းတိက်ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ 
ကုိယ္က်ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔၏ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေကာ္မတီစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
Learning Centre မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရး ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈမ်ားႏွင့္အတူ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈမ်ား ပုိမုိ 
ရ႐ွိလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ 

အုိင္စီတီႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား မဟာဗ်ဴေျမာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ထိေတြ႕ 
ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစပါသည္။ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ အစုိးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာေစမည္ျဖစ္သလုိ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်သြားကာ၊ ႏုိင္ငံ 
၀န္ထမ္းက႑တြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဂတိ 
လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၊ ေတာင္ပုိင္း 
ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္မႈအတြက္ အျပန္အလွန္  
အေတြ႕အၾကံဳဖလွယ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
 
အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားမွ်တမႈဆုိင္ရာညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ 
ယင္း၏ ဆပ္ေကာ္မတီ ၁၄ ခု တုိ႔သည္ အက်ဳိးဆက္စပ္သူမ်ဳိးစံုတုိ႔၏ အျမင္မ်ား၊ 
ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ႐ွိျခင္းကုိ ေသခ်ာေစမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ တရားမွ်တမႈ႐ွိေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းေဆာင္ရြက္ေပး 
ရန္ အမ်ဳိးသားတရားမွ်တမႈ႐ွိေရးမဟာဗ်ဴဟာကုိ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ေနပါသည္။ 
မွ်တမႈ႐ွိေသာ တရားခြင္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္က ေ႐ွ႕ေနမ်ားအတြက္ 
တရားခြင္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႐ွင္းလင္းတိက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္း 
ေပးသည္။ တရားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အရာ႐ွိမ်ားအတြက္ လုိက္နာရမည့္ 
က်င့္၀တ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
အေျခခံမူမ်ားကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး စင္တာမ်ား 
(ROLCs) ၏ က်ား-မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့ ္
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ သြား 
ေရာက္ထိေတြ႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား (၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ 
ေဆာင္ရြက္သည္)သည္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာအရပ္ေဒသမ်ား႐ွိ ျပည္သူ ၂၉၀၀ 
ဦးေက်ာ္အထိ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးစင္တာ၏ သင္တန္းမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈအဆင့္ျမင့္မားေသာႏႈန္းကုိ 
အဆက္မျပတ္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ား႐ွိ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ (CSO) ၊ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ား၏ အဖြဲ႕ 
အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ခံစားလြယ္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ 
ေပၚလြင္သည့္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀မႈ အရည္အေသြးမ်ား 
တုိးတက္လာပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးဌာန 
(DACU) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ (CPG) တုိ႔အား UNDP ၏ 
ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားက တုိင္းျပည္အတြင္း ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈရ႐ွိေစရန္အတြက္ အစုိးရ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ၾကား ပုိမုိအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိၿပီး 
ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္မႈကုိ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစပါသည္။

၁၉



UNDP သည္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အဓိကက်ေသာ လူမႈ-စီးပြားေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရ႐ွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းစသည္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ွိ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ (CSO) ႏွင့္ 
ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ UNDP အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ 
ေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည္၊ CSO ကလည္း ကမာၻ့ဘဏ္၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္  
စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိိဳးတုိးတက္ေရးအမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ေနပါသည္။

UNDP က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းမႈ၊ အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ျမန္မာ့စီပြားေရးစစ္တမ္း (MBS) အတြက္ အစီရင္ခံစာ 
ေရးသားျခင္း တုိ႔ ၿပီးေျမာက္ေစေရးအတြက္ CSO သုိ႔ နည္းပညာပံ့ပုိးကူညီမႈေပးျခင္းစသည့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ 
MBS အခ်က္အလက္အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ စတင္မိတ္ဆက္တင္ျပႏုိင္ခဲ့ပါ 
သည္။
 
ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ UNDP သည္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အား ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူေနမႈအေျခအေန စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ 
CSO ၏ စစ္တမ္းဌာနခြဲတြင္ အေရးပါသည့္ စြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စာရင္းအင္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးက်င့္စဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာ 
က်င့္သံုးေစေရးတုိ႔တြင္ ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးေနပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အကုန္အထိ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း အဆက္မျပတ္ အရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ မတ္လ  
အေစာပုိင္းမွစတင္ကာ ကာလ႐ွည္ အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ UNDP ႏွင့္ ကမာၻ႕ 
ဘဏ္မွ စာရင္းအင္းကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားက MLCS အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာရန္ႏွင့္ Stata ေဆာ့ဖ္၀ဲကုိ အသံုးျပဳလ်က္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ 
အစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားထုတ္ေ၀ရန္အလုိ႔ငွာ CSO ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
 
ထုိ႔ျပင္ UNDP က SDG ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အေျခခံမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတစ္ခုျပဳစုရန္ CSO အား ပံ့့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ 
အစီရင္ခံစာကုိ ၄င္းကုိယ္တုိင္ စုစည္းျပဳျခင္းအျပင္ UNDP က CSO ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေၾကာင္းအရာ အ လုိက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၆ ခုကုိ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္၊ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုစီသည္ ေဖာ္ျပပါ နယ္ေျမေဒသ အလုိက္ SDG ညႊန္ကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ ရ႐ွိႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလုိက္ metadata မ်ားကုိ 
အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း မတူညီေသာ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားက တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ SDG ညႊန္ကိန္းမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၊ တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းအျပင္ 
သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာမ်ားအလုိက္ SDG ညႊန္ကိန္းမ်ား ရ႐ွိႏုိင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ SDG ညႊန္ကိန္းမ်ား 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အေျခခံမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

အေထာက္အထားအေျချပဳ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈႏွင့္
 ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ဆုိင္ရာစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 

၂၀



ေညာင္ဦးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း႐ွိ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ လြယ္ကူေစရန္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေခြ်ေလွ႔စက္ ေထာက္ပံ႔ေပးသည့္အတြက္ 
ေပ်ာ္႐ြင္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ 

၂ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ UNDP က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ)

၂၁



အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းထည့္သြင္းျခင္း - ဗဟုသုတႏွင့္ 

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ရလဒ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း

UNDP ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္မႈ႐ွိေစရန္ အဓိက အေထာက္အကူ 

ျပဳမႈမ်ားမွာ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းေရးဆဲြေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဌာနမ်ား အသီးသီး႐ွိ 

ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး ၄င္းတို႔အား စီမံကိန္း 

ေရးဆဲြျခင္း၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ခဲြသံုးသပ္ျခင္းတို႔အေပၚ 

နားလည္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္း ၂ ခုလံုးအတြက္ အျခားဝန္ႀကီး 

ဌာနမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ညႇိနိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ညႇိနိႈင္းေရး၊ စာရင္းအင္းမ်ား စုေဆာင္းၿပီး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အပိုင္းအေပၚ သိသိသာသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 

႐ွိေနပါသည္။ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ညႇိနိႈင္းေရး၊ စာရင္းအင္းမ်ား စုေဆာင္းၿပီး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္းအတြက္ လက္႐ွိမူေဘာင္ကို ေနာက္ထပ္အားျဖည့္ၿပီး 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ 

စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

အကူအညီမ်ား အားလံုးနီပါး ယေန႔ထိ ပါဝင္ျခင္းမ႐ွိေသးပါ။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စာရင္းအင္းလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ 

အစိုးရ၏ စာရင္းအင္းပညာ႐ွင္မ်ားအား ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို 

စနစ္တက်ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္  UNDP သည္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္႐ွိ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖဲြ႔ (CSO) အား သင္တန္းလိုအပ္ခ်

က္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စာရင္းအင္းစနစ္အတြက္ 

သင္တန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆဲြေရးအတြက္ အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ CSO နွင့္ ၄င္း၏ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ာအား 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သင္တန္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြၿပီး ဦးစားေပးသင္ႀကားရန္ႏွင့္ 

အခ်ိန္တန္လွ်င္ စနစ္တက်ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ထဲသို႔  

ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းသြားနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား 

(MDGs) ၏အဆက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ အသစ္တစ္ရပ္ကို 

လက္ခံခဲ့ရာတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္ (SDGs) ၁၇ ခုႏွင့္အတူ 

ရည္မွန္းခ်က္ ၁၆၉ ရပ္ႏွင့္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၃၀ ျပည္ႏွစ္အတြင္း 

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ညႊန္ကိန္းအမ်ားအျပား ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ စာရင္းအင္းစနစ္သည္ UNDP ၏ အကူအညီျဖင့္ အဆိုပါ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ 

ျပင္ဆင္ လ်က္႐ွိပါသည္။ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ေစာင့္ႀကည့္ေရး ျပင္္ဆင္ရာတြင္ 

ျမန္မာအစိုးရအား အေထာက္အကူ ျပဳရန္အတြက္္ CSO သည္ UNDP နွင့္ ပူးတဲြ၍ 

SDGs ညႊန္ကိန္းမ်ားကို တိုင္းတာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အသင့္ရနိုင္မႈ ႐ွိမ႐ွိကို 

စစ္ေဆးလွ်က္႐ွိပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေျခရာခံရာတြင္ UNDP ၏ ခိုင္မာေသာမွတ္တမ္း

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ SDG ပန္းတိုင္ေရာက္႐ွိမႈကို 

ေျခရာခံရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေကာက္ခံၿပီး 

သရုပ္ခဲြသံုးသပ္ရာတြင္ UNDP သည္ သိသာစြာ ပါဝင္ကူညီခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ 

တြင္ ေနထိုင္မႈအေျခအေနႏွင့္ ဆင္းရဲမႈကို အျပည့္စံုဆံုး အကဲျဖတ္ရန္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးေသာ အိမ္ေထာင္စုေနထိုင္မႈအေျခအေန အကဲျဖတ္ခ်က္ 

(IHLCA) စစ္တမ္း ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖင့္  UNDP 

သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ိဳးစံုအား စီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္းနွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရ႐ွိေရးကို သိသာစြာ တုိးတက္ 

ေကာင္းမြန္လာေစခဲ့ပါသည္။
 

အဆိုပါ IHLCA စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ယခု အခါ 

ခိုင္လံုစိတ္ခ်ရၿပီးေနာက္ ဆံုးအေျခအေနကို ေဖၚျပနိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု 

ေနထိုင္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈအေျခအေန အကဲျဖတ္ခ်က္ ရုပ္ပံုလႊာကို ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဇံုအလိုက္ႏွင့္ 

ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အသီးသီး႐ွိ ဆင္းရဲႏြြမ္းပါးမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 

နက္ရိႈင္းစြာ သရုပ္ခဲြ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။
 

UNDP သည္ ျမန္မာနိုင္ငံေနရာတိုင္း႐ွိ ျပည္သူမ်ား မည္ကဲ့သိုေနထိုင္သည္ကို 

ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာရန္ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူေနထိုင္မႈ 

အေျခအေနစစ္တမ္း ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကမာၻ့ဘဏ္ႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ 

CSO ကို အေထာက္အကူေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ 

အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ဝင္ေငြရ႐ွိမႈမ်ား၊ ဝင္ေငြကို ၄င္းတို႔မိသားစုမ်ား၏ အစားအစာ၊ 

ေနအိမ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ 

သံုးစဲြသည္ စသည္အခ်က္တို႔ကို ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ရ႐ွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုိ 

နိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္မည့္မူဝါဒမ်ား ေရးဆဲြရန္ 

အတြက္ အသံုးျပဳသြားပါမည္။ 

ပဲခူးၿမဳိ႕တြင္ ျမန္မာ ေနထိုင္မႈ အေျခအေနဆိုင္ရာ စစ္တမ္း အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူေနစဥ္

ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

၂၂



စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားေရာက္႐ွိေရး - 

ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းတစ္ခု

UNDP နွင့္ CSO တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ SDG ညႊန္ကိန္းမ်ားကို 

ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အခ်က္ အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို ၂၀၁၆ 

ခုနွစ္အေစာပိုင္းက အကဲျဖတ္စဥ္အတြင္း SDG ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

အစီရင္ခံစာ ပထမမူႀကမ္းကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ UNDP က 

အစိုးရဝန္ထမ္း ၄ ဦးအား ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံ သရုပ္ခြဲ 

သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးၿပီး လမ္းျပခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြး 

တိုင္ပင္ပဲြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီး ကုလသမဂၢ 

ေအဂ်င္စီမ်ားက ထုတ္ ေပးသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားရ႐ွိေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

UNDP သည္ SDG မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားကို စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး 

၀န္ႀကီးဌာနနွင့္ ျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအနက္ ၁၃ ခုတို႔မွ အမ်ိဳးသား/

အမ်ိဳးသမီး ၄၅၀ ေက်ာ္အား သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတက္သူ 

ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ SDG အေႀကာင္း တစ္ခါမွမၾကားဘူးၾကပါ။ သင္တန္း 

သားမ်ားထံမွ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္တင္ျပခ်က္အေပၚအေျခခံၿပီး စီမံကိန္းနွင့္ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္  SDG ပန္းတိုင္မ်ားကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရး

ဆဲြေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မူေဘာင္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးအတြက္ UNDP ၏ 

အေထာက္အပံ့ကို ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ UNDP ၏ SDG 

အေျခခံညႊန္ကိန္း အစီရင္ခံစာသည္ SDGs အတြက္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္႐ွိ 

ရ႐ွိထားသည့္ အေျခခံကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ 

ပထမအႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းနွင့္ ကမာၻ့အဆင့္ ကိန္းဂဏန္း 

မ်ားႏွင့္ နိႈင္းယွဥ္ရန္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

အားလံုးေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

SDG ပန္းတိုင္မ်ားေရာက္႐ွိေရးသည္ မိတ္ဖက္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

မ်ားကို အသစ္တစ္ဖန္ စုစည္းရန္လိုအပ္ၿပီး UNDP ၏ သက္ေသခံနိုင္ေသာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားက ၂၀၃၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ေရာက္႐ွိရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး အေသအခ်ာရ႐ွိရန္ 

အေထာက္အကူျပဳပါမည္။ သို႔ရာတြင္ SDGs ပန္းတိုင္မ်ား ေရာက္႐ွိေရးသည္ 

UNDP နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာနိင္ငံသားအားလံုး လက္တဲြေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ UNDP ၏ ဆံုးျဖတ္ထားမႈကို 

ျပသသည့္ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအုပ္စု၏ ဥကၠဌ နွင့္ UNDP ၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အာခ်င္စတိန္နာ (Achim Steiner) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မစၥတာစတိန္နာသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားအစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္္ SDG 

မ်ား၏ အခန္းက႑ကို  ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ မစၥတာစတိန္နာ အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ 

ခု ဇြန္လတြင္ ထိပ္တန္း ကုလသမဂၢဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အရာ႐ွိတာဝန္ကိုလက္ခံၿပီးေနာက္ 

ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ ပထမဆံုးခရီးအျဖစ္္ တရားဝင္ အလည္အပတ္ 

လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၃



တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး သင္တန္းဌာနမ်ား

UNDP သည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုအားေပးရာတြင္ တုံ႔ျပန္အားေကာင္းၿပီး 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိေသာ ဌာနမ်ားကို အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ ယံုႀကည္ေလာက္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပနိုင္ရန္ကူညီျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို 

အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ 

နိုင္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိေသာအု

ပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေျခခံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အာ႐ွနိုင္ငံမ်ားတြင္ နိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေျခအေနကို္ ျမန္မာနိုင္ငံထက္ ပိုမို 

ႀကာျမင့္စြာ ကမာၻက အာရံုစူးစိုက္ခံရသည့္နိုင္ငံ အလြန္နည္းပါသည္။ ၂၀၁၅ 

ခုတြင္ နိုင္ငံသည္ မ်ိဳးဆက္သက္တမ္း တစ္ခုအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါတီစံု 

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပနိုင္ခဲ့ရာ UNDP က အစပုိင္းအခ်ိန္မွ စတင္၍ 

အကူအညီေပးခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ ယံုၾကည္မႈရ႐ွိေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္နွင့္ 

နီးကပ္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

UNDP ၏ ဒီမိုကေရစီဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား ခိုင္မာရန္ႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ား ၏ ထိေရာက္မႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကမာၻ့တရားေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္တြင္ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အညႊန္းကိန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း ပါ႐ွိလာသည့္ 

အတိုင္းအတာအရ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ျပႏိုင္ပါသည္။ တိုးတက္လာေသာ 

ေကာင္းမြန္မႈမ်ားနယ္ပယ္တြင္ တရားဥပေဒျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 

အၾကမ္းမဖက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းျခင္းနွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္မႈ 

တို႔ပါဝင္ပါသည္။ UNDP ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တရားေရးက႑တြင္ 

ပါဝင္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကို တရား 

စီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သိ႐ွိနားလည္မႈ တိုးျမင့္လာျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ား အပါအဝင္ ထိခုိက္ခံစားလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားကို ထိခိုက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ တရားမွ်တမႈကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးရာတြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းလာျခင္း၊  ျပည္သူ 

လူထုႏွင့္ ပိုမိုေျပာဆို ဆက္ဆံလာျခင္းစသည္တို႔၌ ေတြ႔ရ ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ ၄င္းတို႔၏ဘဝမ်ားကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေျပာဆိုခြင့္ရရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ မဲဆႏၵ 

ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရာ႐ွိမ်ားအား ၄င္းတို႔ 

ေပးထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း 

သိေစျခင္း နည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ UNDP ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ားက တာဝန္ ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ႐ွိျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။

ထိေရာက္ၿပီး ေ႐ွ႕ေနာက္ညီညြတ္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ ေအာင္ျမင္ 

သန္စြမ္းသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ UNDP သည္ 

ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ တရားေရးဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ 

ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဥပေဒအေၾကာင္း ေယဘုယ် နားလည္သိ႐ွိမႈႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္အတြက္ ဗဟုသုတမ်ားရ႐ွိေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး 

စြမ္းအားျဖည့္တင္း ေရး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။

၂၀၁၃ ခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ႐ွိေရး ေကာ္မတီက လက္႐ိွတရားေရးဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ားတြင္ 

႐ွိေနေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ကြာဟခ်က္မ်ားအား နည္းပါးသြားေစေရး 

ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေရး 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီသည္ အဆိုပါအစီအစဥ္ 

အတြက္ ျဖစ္ႏိႈင္ေျခေလ့လာခ်က္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးပါရန္ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္တြင္ UNDP ကို ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေ႐ွ႕ေျပး သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီက 

UNDP ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ 

တရားေရး က႑ေရးရာမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

အဖြဲ႔တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ေဆာင္ 

ေနေသာ ဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရ႐ွိႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအမိ်ဳးမ်ိဳးကို 

စုစည္းၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္လံုးက ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည့္ လမ္းျပေျမပံုကို ဖန္တီးေပးရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ေနာက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီအဆင့့္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုး 

တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း တရားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ေဆြးေႏြရန္အတြက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လွ်က္ ႐ွိပါသည္။ ယင္း 

အဖဲြ႕မ်ားက ရပ္ရြာလူထုထံမွ ျပန္လည္ရ႐ိွေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း 

တရားေရးက႑ မွ ျပႆနာမ်ားကို ထုတ္ေဖၚျပနိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖဲြ႔ထံ

အသိေပးလွ်က္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာနွင့္ မူဝါဒမ်ား 

ခ်မွတ္ရာတြင္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

အထက္ပါတိုးတက္လာမႈမ်ား ႐ွိလာေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဘက္မလိုက္မႈ 

ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္မႈတို႕အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးရံုးအဖြဲ႕သည္ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ 

လြတ္လပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ ေျပာင္းလဲသြား ခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္/

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္စီမံဌာနမ်ားသည္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ 

ႀကီးမားလာေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ အရင္းအျမစ္ႏွင့္အေထာက္အကူမ်ားမွာ အကန္႔ 

အသတ္႐ွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းပါသည္။ 

UNDP သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းနွင့္ အထူးသျဖင့္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္သို႔ လဲႊေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း 

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား ခန္႔ထားေသာေႀကာင့္ သင္တန္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မား 

ေနေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရံုးအဖြဲ႕တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တိုးတက္ေရးအေပၚ အေထာက္အကူျပဳျခင္းကို ဆက္လက္ အာရံုစူးစိုက္ 

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ UNDP၏ အထာက္အပံ့ျဖင့္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 

လႊတ္ေတာ္ ၂ခု သည္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ေတြ႕ရစဥ္။ UNDP သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားကို နည္းပညာဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ

၂၄



သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

UNDP သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာ ၄ ခုကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ျမစ္ႀကီးနား 

နွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အသီးသီး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုစင္တာမ်ားသည္ 

အေရးပါေသာ ရပ္ရြာလူထု ဗဟိုဌာနမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး အစိုးရႏွင့္ 

နိုင္ငံသားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြမႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ထိခိုက္မႈနွင့္ 

ေဆးသံုးစဲြမႈ တားဆီးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ 

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကိစၥႏွင့္ ေျမယာမႈခင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 

ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒအေထာက္အကူစသည္ 

တို႕အေပၚ အေတြးအျမင္မ်ားေဆြးေႏြး ဖလွယ္ႀကပါသည္။

ယင္းစီမံခ်က္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ UNDP ၏ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေထာက္ 

အကူျပဳသည့္္ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾသစေတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ 

ဖင္လန္၊ ဂ်ပန္၊ ဆြီဒင္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္အေမရိကန္အစိုးရမ်ားက ေထာက္ပံ့ပါသည္။ 

စင္တာမ်ားသည္ အမာခံလႈပ္႐ွားမႈ ၂ ခုျဖစ္ေသာ (၁) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

သေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားျခင္းႏွင့္  ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒသင္ၾကားေပးသူ 

မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္ 

ျပည္တြင္းတရားေရး ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ (၂) ျပည္သူလူထု၏ 

ဥပေဒေရးရာအေပၚ သိ႐ွိနားလည္မႈ အားေကာင္းလာေရးအတြက္ ရပ္ရြာအသိုင္း

အဝန္းအထိေရာက္႐ွိေရးတို႔အေပၚ အာရံုစူးစိုက္ပါသည္။ု ယင္းကဲ့သို႔ ဆန္းသစ္ၿပီး 

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသည့္ သင္ၾကားနည္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

တန္ဖိုးမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား၏ တန္ဘိုးအေပၚ ဘံုယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ 

ေပးၿပီး အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးပါသည္။

UNDP သည္ နိုင္ငံအတြင္း တရားေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 

အားေပးရန္ ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ SDG  ပန္းတိုင္ ၁၆ သို႔ ေရာက္႐ွိနိုင္ရန္အတြက္ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေကာ္မတီမ်ား ညႇိနႈင္းေရးအဖဲြ႔နွင့္ 

ဆပ္ေကာ္မတီ ၁၄ ခုတို႔တည္ေထာင္ျခင္းကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ယင္း 

အဖဲြ႔မ်ားသည္ အားလံုးပါဝင္နိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားတရားေရးက႑ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာေဖၚထုတ္ေရးအတြက္ စတင္ညႇိနိႈင္းလ်က္႐ွိပါသည္။ 

တကၠသိုလ္ ၁၈ ခုကလည္း လူမႈေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈကိစၥမ်ားကို လက္ေတြ႕ 

နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈ ရ႐ွိရန္အတြက္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာ 

သင္ႀကားေရးကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖၚေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ UNDP သည္ 

ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈ 

မ်ားအေပၚ နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ေဆာင္လ်က္ 

႐ွိပါသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီမႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

UNDP က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ တရားေရးက႑တြင္း႐ွိ 

ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

ပိုမိုပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီး ပါဝင္လာၾကပါသည္။ လက္႐ွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တရားေရးမ႑ိဳင္ေျဖာင့္မတ္တည္ႀကည္မႈ ပါဝင္ၿပီး 

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးနွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးတို႔တြင္ 

က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူႀကမ္းမ်ား ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးစင္တာ၏ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအား မႈခင္းမ်ားကို 

တရားေရးစနစ္မွတစ္ဆင့္ တရားဝင္တင္ျပႀကရန္ အကူအညီေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။ 

UNDP ၏ တရားေရးက႑စြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေထာက္အပံ့ အစိတ္အပိုင္း 

တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ၂ ရက္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၂၇ 

ဦးအပါအဝင္ တရားသူႀကီး၊ တရားေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ တရားရံုးဝန္ထမ္းေပါင္း ၆၀၄ 

ဦးတို႔သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ မွ်တစြာတရားရင္ဆိုင္္ခြင့္၊ 

က်ား/မ အခြင့္အေရး စသည္တို႔အေၾကာင္း ဗဟူသုတမ်ားကို ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာ 

ရ႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ 

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မြန္နွင့္ ကယားျပည္နယ္မ်ား 

တြင္ ေနာက္ထပ္သင္တန္း ၆ ခု ဆက္လက္ဖြင့္ပါမည္။ သင္တန္းမ်ားကို 

၂၅



ဥပေဒသင္တန္း ဆရာတစ္ဦးအေနနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သင္ေပးပါတယ္။ 

စင္တာရဲ႕ သင္တန္းမ်ားကုိ ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ တက္ခ့ဲတ့ဲအတြက္ မ်ားစြာအသုံး၀င္တယ္လုိ႔ 

အတည္ျပဳနုိင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ ဥပေဒစုိးမုိးေရး 

ဗဟုသုတမ်ားကုိ နည္းလမ္းအသစ္နဲ႔ သင္ေပးရတာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ စင္တာရဲ႕ 

သင္ၾကားပုံဟာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ တကယ္ထိေရာက္ပါတယ္။ 

(ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း - လက္ေထာက္ ကတိက၊ ဥပေဒဌာန၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္)

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စင္တာမ်ား႐ွိသည့္ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ႀကီး၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား 

ၿမိဳ႕မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စီမံခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကို 

အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ က်ား-မ ညီမွ်ေစရန္အတြက္ စင္တာ ၄ ခု တြင္ 

အနည္းဆံုးအမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၅၀% ႐ွိရန္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ယင္းသတ္မွတ္ 

ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး စင္တာ တစ္ခုစီတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၆၂% အထိ႐ွွိလာၿပီး 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္း အပိုင္း(၁) ႏွင့္ အပိုင္း(၂) 

တို႔တြင္ သင္တန္းသားေပါင္း ၈၇၇ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီး ၆၂% ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 

၃၈% ႐ွိေသာေႀကာင့္ သင္တန္းမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ႐ွိသူမ်ား၏ ၆၇% သည္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေ႐ွ႕ဆက္လက္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စီမံခ်က္သည္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ဥပေဒပါ 

အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတမ်ား နွင့္၊ တရားဥပေဒလက္လွမ္းမီေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးေရးအတြက္ တရားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ႐ွင္မ်ား၏ အရည္ 

အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ တရားေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေျပာဆိုနိုင္ေရး

တို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ UNDP

UNDP သည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈကို အားေပးသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈ 

၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ႐ွိေရး 

အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး လူမႈေရး ၊ လူမ်ိဳးစုအေရး၊ ဘာသာေရး 

အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေနရေသာ နိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ေ႐ွ႕လာ 

မည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလက္ခံၿပီး ရပ္တည္နိုင္မႈ႐ွိ္ေသာ 

စည္းလံုးသည့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးၿပီး ေရ႐ွည္ရပ္တည္နိုင္ဘို႔ 

လိုအပ္ခ်က္က ျမန္မာနိုင္ငံကို ဖိအားေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ 

တစ္ေလွ်ာက္ အထူးသျဖင့္ ေဒသအဆင့္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားကို စီမံခန္ုခဲြေရး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္  နိုင္ငံကို တရားမွ်တၿပီး 

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မည့္ ပံုစံေပၚလာေစရန္တို႔အတြက္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ႐ွိေရးသည္  

မူ၀ါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ရန္ 

အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ 

မဟုတ္ေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးသည္ 

ေရြ႔လ်ားေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈ စံနႈန္းမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား 

႐ွိေနေသာ တူညီမႈအမ်ားအျပားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လူအမ်ား၏ အသိစိတ္ကို 

ဖန္တီးေပးရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရပါ 

မည္။

UNDP သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈကို အားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္၏ 

အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးပါ၀င္ 

၂၆



UNDP ႏွင္႔ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တို႔ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသား 
ဥယ်ဥ္အတြင္း စခန္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ 

ေသာ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ အင္ဒိုနီး႐ွားနိုင္ငံသို႔ 

လႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ နယ္စပ္ေရးရာ 

ဒုတိယဝန္ႀကီးနွင့္ အျခားဝန္ႀကီး ၃ ဦးတုိ႔သည္ အင္ဒိုနီး႐ွားအစိုးရနွင့္ အရပ္ 

ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ပါဝင္သူ 

အမ်ားအျပားႏွင့္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈစေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို နွီးေနွာ 

ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

UNDP နွင့္ Search for Common Ground (SFCG) အဖဲြ႔တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 

လူမႈေရး ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ၁၈ လ ၾကာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ 

၆ ရက္ၾကာ အေျခခံ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ျပည္နယ္ ၆ ခုမွ အစိုးရမ်ား၊ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရက္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း 

၁၃၅၀ ထံ ေရာက္႐ိွခဲ့ပါသည္။ ယင္းသင္ခန္းစာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အတူတကြ 

လုပ္ကိုင္လွ်က္႐ွိေသာ လမ္းေၾကာင္းအတြင္း႐ွိ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစ 

နိုင္မည့္စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။

ေပါင္းစည္းမႈသည္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရလဒ္

UNDP သည္ နိုင္ငံတြင္း႐ွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္း ၃၅ ဖဲြ႔ေက်ာ္ႏွင့္ 

မိတ္ဖက္ျပဳ၍ ရပ္ရြာအေျချပဳ မိသားစုမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ 

လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးသည့္အေနျဖင့္ လူမႈေရးအကာအကြယ္ 

ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေငြမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား၊ 

ရပ္ရြာ မိသားစုစည္းရုံးမႈမ်ား၊ သင္ၾကားေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတို႔ကို 

အေထာက္အကူေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လူမႈစီးပြားေရး 

မညီမွ်မႈမ်ားနွင့္ ခံနိုင္ရည္နည္းပါးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ရပ္ရြာအတြင္း ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးကိုအားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ေပါင္းစည္းမႈကို အားျဖည့္ 

ေပးရန္ ရည္မွန္းပါသည္။

UNDP သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ႐ွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈျမင့္မားေသာ 

ေဒသ ၇ ခုတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ရန္ အေထာက္ 

အကူေပးျခင္းျဖင့္ လူေရးေပါင္းစည္းမႈကို တစ္နည္းအားျဖင့္ တိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ရပ္ရြာမိသားစုအတြင္း အသက္ေမြဝမ္းေက်ာင္းမႈ ခိုင္မာလာျခင္းျဖင့္ လူမႈေရး 

ေပါင္းစည္းမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 

အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ အနီးဝန္းက်င္ရပ္ရြာလူထုမ်ားစြာက 

အတူပူးတဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရပ္ရြာအေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ 

ေပးျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာထူထုမ်ားအႀကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈ  တိုးတက္လာရန္ 

တြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ကဲြျပားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအၾကား အျပန္ 

အလွန္ ဆက္သြယ္မႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စာရင္း အရ ၄၆.၅ % ႐ွိရာမွ ယခု ၈၂ % 

သို႔ တက္လာေၾကာင္း အစီရင္ခံႀကပါသည္။

ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 

ေဖၚျပပါလုပ္ငန္းစဥ္၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ စီမံကိန္းမွဖဲြ႔စည္းထားေသာ လက္ေတြ႔ 

ေလ့က်င့္ေရး မိသားစုအတြင္း မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ 

မြန္ ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွ သင္တန္း ဆရာ ၄၀ ဦးႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္း ၆ 

ခုတို႔ ႐ွိၾကပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္၂၀၁၆-၁၇ ခုနစ္္မ်ား၏ ၁၈ လ ကာလအတြင္း 

လူမႈေရး ေပါင္းစည္းမႈ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားရန္ စည္းရံုးကူညီၿပီး ၄င္းတို႔၏ 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႀကပါ 

သည္။

သင္တန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈဆိုင္ရာ အယူအဆ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 

နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ဗဟုသုတမ်ားကုိ 

စမ္းသပ္ရန္အခြင့္အလမ္း ရ႐ွိၾကပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုတြင္ သင္တန္းသား 

မ်ားအား ပဋိပကၡသရုပ္ခဲြသံုးသပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အိမ္နီး 

ခ်င္းေက်းရြာ၂ ရြာအၾကား အျငင္းပြားမႈကို သံုးသပ္ေစပါသည္။ ၄င္းတို႔က 

ပဋိပကၡ၏ အရင္းအျမစ္သည္ ေရ႐ွားပါးမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၿပီး အေျခအေန 

ေကာင္းမြန္လာရန္ မည္ကဲ့သို႔ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို အေတြးအျမင္ 

ဖလွယ္ၾကပါသည္။ အျခားေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုတြင္ သင္တန္းသားမ်ားက ရပ္ရြာလူထု၊ 

ေဒသခံအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္နွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီတို႔အႀကား ပဋိပကၡကို 

ျဖန္ေျဖရန္အတြက္ ရပ္ရြာအတြင္း အျပန္အလွန္ စကားေျပာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 

ပံုစံထုတ္ၾကၿပီး အျပန္အလွန္စကားေျပာျခင္း စြမ္းရည္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကပါ 

သည္။

ေပါင္းစည္းမႈ တကယ္လိုအပ္ေနေသာ နမူနာတစ္ခု - ရခိုင္ျပည္နယ္

UNDP ၏ ရပ္ရြာလူထု လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ တည္ေဆာင္ျခင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံသည္ 

၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အသင့္အတင့္ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ ရပ္ရြာမွအုပ္စု ၂ ခု ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ 

၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

လက္ လွမ္းမီမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ကို အမ်ိဳးသမီး ၅၂% ပါဝင္ေသာ 

ေရေဘးဒုကၡသည္ မူစလင္ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္က ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေထာက္အပံ့၏  အက်ဳိးခံစားခြင္ရ႐ွိေသာ လူဦးေရ ၁၅,၄၅၈ ဦး 

(အမ်ိဳးသမီး ၅၁% ပါ၀င္) သည္ ၄င္းတို႔၏ဝင္ေငြ တိုးလာေၾကာင္းေျပာပါသည္။ 

အစိုးရ၊ အစုိးမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း ႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖဲြ႔မ်ားမွ လူဦးေရ ၁,၀၆၃ 

ဦး ( အမ်ိဳးသမီး ၅၁%ပါ၀င္) တို႔သည္ ခိုင္မာလာေသာ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈေၾကာင့္ 

၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်နိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၂၇



UNDP ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရတို႔က သန္႔႐ွင္းၿပီး အေထာက္အကူျပဳသည့္ 

ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရသည္ လူတိုင္း၏ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ 

အေရးႀကီးပံုကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ျပည္သူမ်ားကို သိသာစြာ 

အက်ိဳးအျမတ္ေပးေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလွ်ံပယ္ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ လယ္သမားမ်ားမွစ၍ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွီခိုေန 

ရေသာ အျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအထိ ျမန္မာလူ႔အဖဲြ႔အစည္းနွင့္ 

စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးသည္ သန္႔႐ွင္းၿပီး က်န္းမာေသာေဂဟစနစ္ကို လိုအပ္ၾကပါ 

သည္။ သို႔ေသာ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ ဒီေရေတာ ဆံုးရႈံးမႈ၊ ေတာရိုင္း တိရစၦာန္ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေလထုႏွင့္ ေရထုအရည္အေသြး ယိုယြင္းမႈတို႔က 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ အဆံုးစြန္တြင္ နိုင္ငံသားမ်ားကိုပါ 

ဆက္လက္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာ၀၀န္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားလံုးကို အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး 

ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ ေအာက္တြင္စုစည္းနိုင္ရန္အလို႔ငွာ အမ်ိဳးသား သဘာဝပတ္ဝန္း

က်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒ(NEP) ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ UNDP သည္ ၂၀၁၃ 

ခုႏွစ္မွစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ 

စီမံခန္ခဲြသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာရန္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ေပးၿပီး 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေရး၊ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင္ 

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေနထိုင္ေရးတို႔ကို အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ား 

အတြင္းသို႔ စုစည္းထည့္သြင္းေရးကို အားေပး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ 

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚကို္ စီးပြားေရးႏွင့္ 

လူမႈေရးဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအားေပးရန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ရာသီဥတု အေျပာင္း 

အလဲႏွင့္ သဘာဝေဘးအနၱရာယ္မ်ား သက္သာေရး လိုက္ေလ်ာညီေနထုိင္ေရး 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားသဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

မူဝါဒအသစ္ကိုေရးဆဲြရန္ အေထာက္အကူေပးခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအသစ္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) သည္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ဆိုင္ရာမူ၀ါဒအသစ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ နိုင္ငံတကာမွ သေဘာတူထားသည့္ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ NEP ႐ွိျခင္းသည္ျမန္မာနိုင္ငံ 

အေနျဖင့္   ပန္းတိုင္မ်ားေရာက္႐ွိေရး တိုးတက္မႈကို ရ႐ွိရန္ ေသခ်ာေစပါမည္။ 

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ မူ၀ါဒအသစ္သည္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ား၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္သည့္ဘ၀မ်ား ရ႐ွိေရး၊ ေရႏွင့္ 

မိလႅာမ်ား၊ စြမ္းအင္မ်ား၊ စားသံုးမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အားလံုးပါ၀င္ခြင့္မ်ားကို 

ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္နွင့္တကြ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 

ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ အာရံုစူးစိုက္ေသာ  ပန္းတိုင္မ်ားကို ကူညီ 

ႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔မ်ား ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး 

မိတ္ဖက္မ်ားအား ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကို ပင္မေနရာထားၿပီး 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ေပးပါမည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစုခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူေဘာင္တြင္ 

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမိ်ဳးစုမ်ား၊ အမ်ိးသမီး 

ကြန္ရက္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၅ ခု ကို  လႊမ္းျခံဳပါသည္။ 

ေဆြးေႏြခ်က္မ်ားအတြင္း ရ႐ွိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားၿပီးသည့္ေနာက္ မဟာဗ်ဴဟာ စာတမ္းအေခ်ာကို အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (ECD) ထံ တင္ျပထားပါသည္။ 

ေနာက္တစ္ဆင့္သည္ လာမည့္ ၅ နွစ္ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ အမ်ဳိးသား 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အေျခခံမူ ေဘာင္အတြက္ အေသးစိတ္ 

လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ပင္မစီမံကိန္း (Master Plan)  ကို ေရးဆဲြရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသတြင္းအဆင့္ ေျမျပင္တြင္ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရး ၅ နွစ္ စီမံကိန္း 

(၂၀၁၅-၁၆ မွ ၂၀၁၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္) ကို UNDP နွင့္ ေနာ္ေဝ အစိုးရတို႔၏ 

အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး အင္းေလးကန္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ 

သဘာဝေရကန္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံမႈအေၾကာင္းကို အျခားအာဆီယံနိုင္ငံမ်ားနွင့္ 

ဗဟုသုတဖလွယ္ပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရး 

အေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ နက္ရိႈင္းစြာ ထင္းသံုးစဲြမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း 

အပါအဝင္ သဘာဝ၀န္းက်င္ ယိုယြင္းမႈမ်ားက သက္ေရာက္မႈ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ UNDP 

သည္ ကန္ထဲ႐ွိ ေက်းရြာ ၆ ရြာမွ အေသးစားအိ္မ္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း  ၉၀ တို႔အား 

ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ မက္ဂါမီးဖို (mega stoves)  မ်ား အသံုးျပဳနိုင္ရန္ 

ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး မီးဖုိျပဳလုပ္နည္းကိုလည္း ရပ္ရြာလူထုအား သင္တန္းေပးခဲ့ပါ 

သည္။

အင္းေလးကန္အာဏာပိုင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ကန္ထိန္းသိမ္းေရး ၅ နွစ္စီမံကိန္းတို႔သည္ 

အစိုးရကဦးေဆာင္ၿပီး အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားပါဝင္ကာ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကန္အာဏာပိုင္ 

အဖဲြ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ကန္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႀကီးၾကပ္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ 

အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ညႇိနႈိင္းျခင္း၊ ကန္ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပံုေငြကို 

ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ႀကံ့ႀကံံံ့ခံႏုိင္မႈ

၂၈



စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတို႔အတြက္  မူဝါဒမ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေရးဆဲြခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းအဖဲြ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွ စတင္ၿပီး 

ကန္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူလွ်က္႐ွိပါသည္။ UNDP နွင့္ UN-

ESCO တို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အင္းေလးကန္ကို ယူနက္စကို၏ လူသားႏွင့္ 

ဇီဝအဝန္းအဝိုင္း ထိန္းသိမ္းေရးေနရာ (Man and Biosphere Reserve (MAB)) 

အျဖစ္ ယင္းအဖဲြ႔၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ 

အစည္းအေဝးက သတ္မွတ္ေပးခ့ဲပါသည္။

                  

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ား

UNDP-UNEP ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

အစပ်ိဳးလုပ္ငန္း (PEI) သည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္က ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ိဳးစံု၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သတၱဳတြင္းမ်ားေၾကာင့္ 

သဘာဝဝန္းက်င္နွင့္ လူမႈစီးပြားေရး သက္ေရာက္မႈ စုေပါင္းအကဲျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက 

အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔တစ္ခု ဖဲြ႕စည္းၿပီး မနၱေလးတိုင္းအတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ 

၂ ခုတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ လူမႈစီးပြားေရး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

အဖဲြ႕ဝင္မ်ားတြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန ၁၀ ခုမွ အရာ႐ွိမ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာ့ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 

တာဝန္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ မဟာမိတ္မ်ားအဖဲြ႕၏ မႏၲေလးအဖဲြ႔ခဲြမွ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မႏၲေလးအဖဲြ႔ခဲြမွ 

ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ 

အဖဲြ႔၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ စီစဥ္ေရးဆဲြထားသည့္ အကဲျဖတ္ရန္ 

နည္းစနစ္၊ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈမည့္ သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလိုေသာ ရပ္ရြာ 

လူထုမ်ား၊ ေမးျမန္းလိုေသာ အဓိကသတင္းေပးနိုင္သူမ်ား ၊ ျပဳလုပ္မည့္စစ္တမ္း 

အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား 

တို႔အေပၚ သေဘာတူညီမႈရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ အကဲျဖတ္မႈကို ၂၀၁၇ ေမလ ပထမ 

အႀကိမ္ ကြင္းဆင္းခရီးျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ဒုတိယႏွင့္ တတိယကြင္းဆင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းခရီးမ်ား 

ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုနွင့္ ေရထုအရည္အေသြးမ်ား တိုင္းတာျခင္း၊ 

စဥ့္ကူးနွင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၃ ရြာ မွ ရပ္ရြာစီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္ 

မိသားစုမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားမွတစ္ဆင့္ အရည္ အေသြးဆိုင္ရာ 

သုေတသန စစ္တမ္းနည္းျဖင့္ ေဆာင္္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာကို 

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသို႔ ၂၀၁၇ နွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

သဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈတြင္ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ UNDP နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ

UNDP ၏ အကူအညီျဖင္ေရးဆဲြခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေဘးအနၱရာယ္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ တြင္ အမ်ိဳးသမီမ်ား၏ ထိခုိက္ခံစားရလြယ္မႈ ႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္္စီမံမႈ 

စြမ္းရည္္တို႔ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္း 

အေကာင္အထည္ ေဖၚမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀% 

ပါဝင္ပါသည္။ စီမံကိန္းမွရ႐ွိသည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးခ်ျခင္း 

အတြက္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို တစ္ျဖည္းျဖည္း လက္ခံအားေပးလာျခင္း ျဖစ္ပါ 

သည္။ UNDP ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ထူေထာင္ေသာ နိုင္ငံအနွံ႔ သဘာဝ 

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေျချပဳစာရင္း (disas-

ter damage and loss database) ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ 

ဆံုးရႈံးနိုင္ေျခနွင့္  ဆံုးရံႈးမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မူဝါဒေရးဆဲြျခင္း စီမံကိန္း 

ေရးဆဲြျခင္းတို႔တြင္ အသုံးခ်နိုင္ခဲ့ပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားအတြက္ 

ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံသည့္ 

စနစ္ကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

အဓိကတာ၀န္ခံဌာနသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အစီရင္ထားေသာ 

အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစား ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ျခင္းေႀကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ 

မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုလွ်က္႐ွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ နွစ္နွင့္ 

အထက္က ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို စုေဆာင္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

 A farmer  in the Manadalay Region at the end of a day’s work after ploughing his fields.

၂၉



UNDP သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

ဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း ေဘးအႏၲရာယ္ေႀကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

အေျခခံစနစ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ကူညီခဲ့ၿပီး ယင္းစာရင္းကို ေကာက္ခံပုံ၊ 

စိစစ္ပံုႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆဲြရာတြင္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အား 

သရုပ္ခဲြ သံုးသပ္ပံုမ်ားအား အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 

အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္တဲြဖက္ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ သဘာဝေဘးအနၱရယ္ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးေ စတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ား နည္းဗ်ဴဟာနွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 

၂၀၁၅တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

လိုအပ္လာသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားအား တုံ႔ျပန္မႈ 

ေပးလွ်က္႐ွိသည့္ UNDP 

UNDP သည္၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒုတိယနွစ္ဝက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေဒသအမ်ားစုအား 

ေရလႊမ္းမိုးခံရစဥ္က ေ႐ွ႕တန္းေနရာႏွင့္ အဓိကက်သည့္ ေနရာတုိ႔တြင္ ႐ွိေနခဲ့ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢစနစ္တြင္ UNDP သည္ ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီ ျဖစ္သည္နွင့္အညီ 

ကယ္ဆယ္ေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရး ညႇိနႈိင္းမႈဗဟိုဌာနနွင့္ နီးကပ္စြာလက္တဲြလ်က္ ကယ္ဆယ္ေရး 

ေနရာခ်ထားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ညႇိနိႈင္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ပုဂၢလိကက႑ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ 

မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူတို႔နွင့္ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝ 

ေဘးအျပင္းထန္ဆံုးခံရသည့္ ရခိုင္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ား႐ွိ အိမ္ေထာင္စု 

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အကူအညီမ်ားကို တိုက္ရိုက္ 

ေပးခဲ့ပါသည္။

UNDP သည္ ေဘးအနၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 

ေရးဆဲြရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးရန္ 

အခ်က္မ်ား ေဖၚထုတ္ေရးကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီခဲ့ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြရာတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားတြင္ 

ေဆြးေႏြးတို္င္ပင္မႈအမ်ားအျပားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစီစဥ္ျဖင့္္ ပါဝင္ 

ပတ္သက္သူမ်ိဳးစံု၏ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုရ႐ွိနိုင္ပါ 

သည္။ ယင္းလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ ကို UNDP ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ ေ႐ွ႕အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားၿပီး၊ ၂၀၃၀ 

ျပည့္နွစ္အတြက္ ျခံဳငံုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ကိန္းမ်ား ပါ႐ွိပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ေဘးအနၱရာယ္ေၾကာင့္ မၾကာခဏ ထိခိုက္ခံႀကရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားစသည့္ ခံနိုင္စြမ္း 

နည္းပါးသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚ ထားပါသည္။ 

စီမံခ်က္၏ ေဘးထြက္ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေဘးအႏၲရယ္ေၾကာင့္ 

ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံ database တစ္ခုျပဳစုထားၿပီး ပံုမွန္ ျဖည့္စြက္ 

လွ်က္႐ွိပါသည္။ အြန္လိုင္းျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.mdld-rrd.gov.mm 
တြင္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးနိုင္မႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 

စီမံခန္႔ခဲြမႈတို႔သည္ ေရ႐ွည္ တည္တံ႔ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ 

အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၏ ေက်းလက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒအရ 

ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ၈ရပ္တြင္ သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပါဝင္ေနသျဖင့္ UNDP 

သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ နိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ 

ဆံုးရႈံးနိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူ၀ါဒအား 

အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ စြမ္းအားျဖည့္တင္းေရးတြင္ ဆက္လက္ အကူအညီေပးရန္ 

ဆံုးျဖတ္ထားပါေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

၃၀



အမ်ိဳးသမီမ်ားအား ေျပာေရးဆိုခြင့္ေပးသည့္ - ေမတို႔ကမာၻ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ နိင္ငံေရးနွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 

၄င္းတို႔၏ က်ား-မေရးရာ အခန္းက႑နွင့္ တာ၀န္႐ွိမႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္လာၾကသည့္အခါ 

၄င္းတို႔၏ မိသားစု အတြင္းမွာေရာ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းမွပါ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို 

ပိုမိုရင္ဆိုင္လာၾကရပါသည္။ UNDP ၏ နိုင္ငံတြင္း႐ွိ အမိ်ဳးသမီးကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ 

မိတ္ဖက္ျပဳမႈမ်ားက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အားေကာင္း 

ေစပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမိုအားေကာင္းေၾကာင္း ခံစားလာၾက 

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ မတိုင္မီကာလတြင္ UNDP က ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့ေသာ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စီမံကိန္း (HDI) အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ 

တစ္လႊား႐ွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါ 

သည္။ ရပ္ရြာပိုင္လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြယႏၱရားအေပၚအေျချပဳသည့္ ယင္းအမ်ိဳး သမီး 

အုပ္စုမ်ားသည္  စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္း အထိလုပ္ငန္းဆက္လက္လည္

ပတ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ယင္းကဲ့သို႔ အဖဲြ႔ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္ 

ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (TLG) ေပါင္း ၃၁ ခု အျဖစ္္စုေပါင္းၿပီး အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္း 

အသင္းမ်ား အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားက 

နိုင္ငံအဆင့္တြင္ စုေပါင္းၾကၿပီး ေမတို႔ကမာၻ ျမန္မာ့ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ကြန္ရက္ ကုိ ထူေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ နိုင္ငံတကာေက်းလက္အမ်ိဳးသမီမ်ားေန႔ျဖစ္ေသာ 

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ေမတို႔ကမာၻ သည္ 

ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ ေျပာဆိုရန္နွင့္ 

ရပ္ရြာလူထုအား ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ ပိုမိုေပးရန္ရည္မွန္းပါသည္။ ျမစ္၀ 

ကၽြန္းေပၚ၊ အပူပိုင္းေဒသ၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ တို႔မွ 

ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၁ ျမဳ႔ိ႔႕နယ္၊ ေက်းရြာ ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွ အဖဲြ႔၀င္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ 

ေက်ာ္ကို စုစည္းထားပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကြန္ရက္

ယင္းကြန္ရက္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ႐ွိ အမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္ အမ်ားအျပားအနက္မွ 

၁ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းလက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အႀကီးဆံုး 

ကြန္ယက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံရပါသည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထား 

သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႔႐ွိၿပီး  UNDP က ရံုးလုပ္ငန္း အေထာက္အကူ 

ေပးထားပါသည္။ တည္ေထာင္စဥ္မွစၿပီး  UNDP နွင့္ပူးတဲြလွ်က္ ေရလႊမ္းမိုးခံ 

ရသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ က်ား-မ အေျချပဳ 

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကို အေထာက္အကူေပးျခင္း တို႔အျပင္ ေက်းလက္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ရက္လုပ္ငန္း၊ သတင္းလုပ္ငန္း၊ 

ပညာေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ App အသံုးခ် ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့၀ဲ Inspiring 

Women App - iWomen မ်ားကိုပါ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ App အစီအစဥ္သည္ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလံုးမွ အသံုးျပဳသူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္က 

ပံုမွန္ၾကည့္ရႈေနပါသည္။ 

အသက္ေမြး၀မ္ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရး အတြက္ နည္းပညာကုိ 

အသံုးခ်ျခင္း

App ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီမ်ား၏ 

မိမိ ကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈကို အားျဖည့္ေပးၿပီး အခ်င္းခ်င္းအၾကား သင္ယူျခင္း၊ 

ကူညီျခင္းျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဗဟုသုတႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရ႐ွိနိုင္ေစပါ 

သည္။ ဥပမာ အားတက္ေစမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ထုတ္ျပ 

ေသာ ေ႐ွ႕ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမတို႔ကမာၻအဖဲြ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အျခား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္သည့္ ဘ၀သို႔ ေရာက္႐ွိလာေသာ နည္းလမ္း 

အမ်ိဳးအမ်ိဳးကို ဖတ္ရႈရေလေလ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိရန္ ဆန္းသစ္ 

တည္ထြင္မႈ အသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ အားတက္ေလေလဟု ခံစားမိၾက 

ပါသည္။

UNDP ၏ အေထာက္အကူျပဳမႈ၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ေမတို႔ကမာၻႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 

ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ား ပံုေဖၚသည့္ နိုင္ငံေတာ္ 

အဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑၌ ပါဝင္လာၾကပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္းတို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၄၄% က ၄င္းတို႔အား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 

"ကြ်န္မက ဆယ္အိမ္ေခါင္းတစ္ဦးပါ။ ကြ်န္မ အေနနဲ႔ 
အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ပိုၿပီး ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔အတြက္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ဖို႔ ႀကဳိးစားေနပါတယ္။"  

ေဒၚညိဳညိဳစန္း၊ ေမတို႔ကမာၻ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမဳိ႕နယ္၊ 

UNDP ၏ ပံ႔ပိုးကူညီမႈျဖင္႔ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ဝင္ေငြ 
ပိုမို ႐ွာေဖြလာႏုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

က်ား-မ 
တန္းတူညီမွ်မႈ

၃၁



အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ မႀကာခဏဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရေၾကာင္း 

ထုတ္ေျပာၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ အယူအဆႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားေ႐ွ႕တြင္ 

ထုတ္မေျပာရဲခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁% ႐ွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္တြင္ ၃% အထိေလ်ာ့က်လာပါသည္။

UNDP ႏွင့္ ေမတို႔ကမာၻ တုိ႔၏ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ကူညီ 

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

မူဝါဒအဆင့္၌ ယခုစီမံခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရး လက္လွမ္းမီမႈတြင္ 

အဆင့္အတန္း မညီမွ်မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ပါဝင္မႈအဆင့္ နိမ့္ေနျခင္းတုိ႔အား 

အမ်ားက သတိျပဳမိၾကရန္ ညႊန္ျပပါသည္။ ေရတံခါးကုိဖြင့္လွစ္ေပးသည့္အလား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းတြင္ က်ား-မ မညီမွ်မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိအေရးယူလာရန္ 

တြန္းအားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ နမူနာျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ အားေပးျခင္းေႀကာင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေရြးခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္သည္ ၄၂ မွ ၈၄ ဦး 

ျဖစ္လာၿပီး ၁၀၀% တုိးတက္လာပါသည္။  

အနာဂတ္အတြက္ ခိုင္မာေသာ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးျခင္း

၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ အႀကီးတန္းေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ iWomen အမ်ိဳးသမီး 

အဖြဲ႕မ်ားက ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားဆက္သြယ္ၿပီး ၄င္းတို႔ေက်းရြာတြင္ 

iWomen နွင့္ နည္းပညာခ်န္ပီယံမ်ား ျဖစ္လာ ရန္အတြက္ စည္းရံုးေျပာဆိုမည့္ပံုစံ

ကိုအသြင္ယူၿပီး အစမ္းေလ့က်င့္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စကားေျပာကြက္မ်ားမွာ 

အင္တာနက္သည္ မေကာင္းဆိုး၀ါး Evil ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ 

ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ရြာလံုးအတြက္ အနၱရာယ္႐ွိနိုင္ေၾကာင္း ဒ႑ာရီဆန္သည့္ 

အစဲြအလမ္းမ်ားကို ခၽြတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္မ်ိဳးျဖစ္္ပါသည္။

ခ်င္းနွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေဝးလံသည့္အရပ္မ်ားသ႔ို 

သြားေရာက္ ၾကသည့္ အေပ်ာ္တမ္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ အင္တာနက္အဆက္အသြယ္နည္း

ပါးျခင္းနွင့္ ေဒသသုံးစကား ခက္ခဲမႈ မ်ားကုိ ေတြ႔ႀကံဳရၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံ ေတာင္ဘက္ျခမ္း 

ဧရာဝတီတုိင္းနွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳရန္ ေၾကာက္ရြ႕ံေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ၾကပါသည္။

စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပား႐ွိေစကာမူ ေစတနာ့၀န္ထမ္း  ၄၀ တို႔သည္ ရက္သတၱတစ္ပတ္ 

မျပည့္မီအတြင္း ေအာက္ပါတို႔ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္း 

ေဒသႀကီး ၈ ခုတို႔တြင္   ေတြ႔ဆံုပဲြ ၂၆ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၈၀၀ 

တို႔အသုံးျပဳရန္ အတြက္ အိုင္တီပညာေပးစာေစာင္ ၁၅၀၀ ကို ျဖန္႔ေဝေပးနိုင္ျခင္း 

ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီး ၂၀၀၀ တို႔သည္ မိုဘုိင္းဖုန္းနွင့္ အင္တာနက္ နည္းပညာကို 

ပိုင္နိုင္လာၿပီး    ၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ခ်န္ပီယံမ်ားျဖစ္လာရန္ ဆႏၵျပင္းျပလာ 

ႀကျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ွ႕တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား႐ွိေနေသးေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ 

တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈ႐ွိေရး အနာဂတ္သည္  အေမွာင္ထဲမွ 

ေနွးေကြးစြာ သို႔ေသာ္ အေသအခ်ာထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမတို႔ကမာၻ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေမတို႔ကမာၻသည္ ေက်းလက္ေန အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကြန္ရက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီး ၈ ခုမွ အဖြဲ႔ဝင္ 
၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

၃၂



၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္၀ေစရန္ 
လုပ္ငန္းအ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

၃၃



UNDP ျမန္မာ၏ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ဒုတိယပိုင္းတြင္ အစိုးရအသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ 

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနယ္ပယ္တြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ 

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အမ်ားအျပား ႐ွိလာေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားခိုင္မာေရးႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏု္ိင္ငံတြင္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္႐ိွ ဌာနမ်ား၊ 

ရုံးမ်ား တြင္ အလုပ္ လုပ္ေနသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ၉၀၀၀၀၀ ခန္႔ ႐ိွပါသည္။ အမ်ားစုမွာ 

လစာနည္းပါးၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ရန္ နီးစပ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယေန႔ 

အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္၏ တုိက္တြန္းခ်က္အရ လုပ္ကုိင္ရၿပီး 

ျပည္သူဗဟုိျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ လိုအပ္ပါသည္။  တည္ဆဲဥပေဒ ၊ 

နည္းဥပေဒမ်ားအရ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 

အားေပးေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈတြင္ အကန္႔အသတ္႐ွိေၾကာင္း 

ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ႏွင့္ UNDP တို႔၏ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ 

အခြင့္အလမ္း ညီမွ်မႈမ်ားအေပၚအျမင္ စစ္တမ္းအရ ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အရပ္ဘက္ ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ 

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား 

ျပည္သူ ဗဟုိျပဳဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေမြးျမဴရာတြင္ ႀကီးမားေသာ 

ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ား  

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ား၏ အာဏာမ်ား ခြဲေဝျခင္း 

စသည့္ အဓိကအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ အလြန္ထိလြယ္႐ွလြယ္ၿပီး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဲ့သို႔ေသာ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ 

ေနပါသည္။ အစိုးရလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးအတြက္ တိက်႐ွင္းလင္းေသာ တာဝန္ 

မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္ 

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားက မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 

ရန္အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ (UCSB) သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း 

မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္အဖြဲ႕ 

ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည့္ အလုပ္ရံု 

ေဆြးေႏြးပြဲအမ်ားအျပားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အစိုးရက 

လည္း ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အေသးစိတ္ 

အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို အၾကမ္းျပဳစုထားပါသည္။ အဆိုပါ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးနီးပါးသည္ ေ႐ွ႕ေျပး စမ္းသပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒ 

ဆိုင္ရာ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒႏွင့္ 

နည္းဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတို႔အေပၚ အာရံုစူးစိုက္ 

ထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕က UNDP ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပဳစုခဲ့ေသာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 

သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက႑တြင္ လက္႐ိွေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ၉ လ ၾကာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည့္ 

ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ 

အထက္ပါစီမံခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့စဥ္က အလုပ္တာဝန္ကို ေ႐ွာင္ၿပီး တစ္သက္လံုး 

ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ UNDP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အာခ်င္ 
စတိန္နာႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈမ်ားအေၾကာင္း 
ေမးျမန္းေနသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။

ေနသြားႏိုင္သည့္ေခတ္သည္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအသစ္ႏွင့္တြဲ၍ 

မရေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားအား က်င့္ဝတ္ပိုမိုေကာင္းၿပီး 

အမ်ိဳးအစား ပိုမိုစံုလင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္ အရည္အခ်င္း ပိုမိုျပည့္ဝလာေရးကို ရည္မွန္းပါသည္။ 

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၄ ခုမွာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအသစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

အရည္အခ်င္းအေပၚ အေျခခံၿပီး မိမိလုပ္ေပးရမည့္တာဝန္က ေမာင္းႏွင္ေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စနစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလာကအတြင္း 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ UNDP ၏ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား

UNDP ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 

ညီမွ်မႈမ်ားအေပၚ အျမင္စစ္တမ္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းကို ၂ ႏွစ္ 

တစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း၌ပင္ က်ား-မ ညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းပကား 

ျဖည့္တင္းေပးေရးတို႔ကို လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ 

UNDP သည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အေထာက္ 

အကူျပဳျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ 

အား တိုးျမႇင့္ေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 

ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

၃၄



ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ 

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈအေၾကာင္း ဗဟုသုတမ်ား ရ႐ွိခဲ့ပါ သည္။ 

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ လက္႐ွိဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ဝန္ထမ္းဘုတ္ 

အဖြဲ႕တြင္ ပံုမွန္ေပးေနသည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ UNDP က ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

သင္ခန္းစာပါ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဘာသာရပ္ကို အႀကီးတန္းအဆင့္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

အဆင့္ႏွင့္ အလယ္ အလတ္အဆင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ 

တန္းတူညီမွ်မႈ အေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ နားလည္မႈ တိုးတက္လာရန္ 

ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး ၅၄ ဦး အပါအဝင္ သင္တန္းသား ၁၅၆ ဦးကို 

သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းက႑တြင္ လံႈေဆာ္မႈ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာေရးအတြက္ 

UNDP ၏ စကာၤပူအေျခစိုက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ထူးခၽြန္မႈစင္တာ 

(GCPSE) က ႏုိင္ငံဝန္ထမ္း ေစ့ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတဖိုရမ္ကို ၂၀၁၇ 

ဇူလိုင္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဖိုရမ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ 

ေဒသတစ္လႊားမွ ပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေစ႔ေဆာ္မႈ၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္ 

မတ္မႈ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းညီမွ်မႈဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို 

ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေခတ္မီေရးကို 

အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ဖိုရမ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားက လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ ပါဝင္ 

ပတ္သက္သူအားလံုးအၾကား နားလည္သိ႐ွိမႈကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဝန္ထမ္း 

မ်ားအား ေစ့ေဆာ္မႈ၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 

တိုးတက္ေရးတို႔အေပၚ သုေတသနႏွင့္ သရုပ္ခြဲသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး 

သိသာေသာ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖိုရမ္သည္ 

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုမ်ားအၾကား 

ရ႐ွိသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

UNDP၏ အကူအညီမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္႐ွိေနေသာ အသံုးမခ်ရ 

ေသးသည့္ ႐ွိနွင့္ၿပီး ေစ့ေဆာ္မႈ မ်ားက အမ်ားဆိုင္ရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို 

ကူညီအားျဖည့္ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရ႐ွည္တည္တံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ပန္းတိုင္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း အေထာက္ 

အကူ ျပဳပါသည္။ 

ေဒသႏၲရအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမႈစီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ သိသာေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မၾကာေသးခင္ 

ကမွ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္လာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အားတက္ 

ဖြယ္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမူေဘာင္တြင္ အရပ္ဘက္၏ ပါဝင္မႈျဖင့္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား၊ 

သန္႔႐ွင္းေသာအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ပိုမိုရ႐ွိမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ 

အစိုးရသည္ UNDP ၏ အကူအညီျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

 

အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ 

ရလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ပိုမိုတာဝန္ခံၿပီး 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမို႐ွိေသာ အစိုးရျဖစ္လာရန္ လိုလားမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ထားမႈကို 

ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ပန္းတိုင္အတြက္ UNDP ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္႐ွိ 

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုလံုး၏ 

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခအေန အစီရင္ခံရန္အတြက္ ေဒသႏၲအုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းျပေျမပံု 

ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာမွ 

၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးအေပၚ 

ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္ကိုရယူရန္ ရည္မွန္းခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ က်ား-မ အလိုက္ 

ကိန္းဂဏန္းမ်ား ခဲြျခားၿပီး ႏိုင္ငံတလႊားမွ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီး 

ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္မႈအဆင့္နိမ့္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ 

ၿမိဳ႕နယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားက ေက်းလက္ေဒသ အမ်ိဳးသမီး ၂၀၀၀၀ ထံသို႔ 

ကြင္ဆင္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အင္အားေကာင္းမႈအတြက္ ေဟာေျပာ 

ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ေက်းလက္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ 

UNDP ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ ေခါင္းေဆာင္အုပ္စု၏ ၉၇%သည္ 

ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မိတ္ဘက္မ်ားအျဖစ္ ေနရာရ႐ွိၾကပါသည္။ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားက 

တည္ထြင္ထားေသာ လူမႈေရးအသိအမွတ္ျပဳ အညႊန္းကိန္း (Social Recognition 

Index) အရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၄၈%သည္ သူတုိ႔၏ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း 

အဆင့္ျမင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခု တြင္ ယခုကဲ့သို႔ 

ရာခိုင္ႏွဳန္းကို မေရာက္႐ွိခဲ့ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစစ္တမ္း၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္တြင္ 

ေဒသတြင္း ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ အစိုးရ 

အေနျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းအၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အားေပးခဲ့ပါသည္။ UNDP သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

၃၅



အေလ့အက်င့္မ်ား ခိုင္မာလာေရးအတြက္ ေဒသႏၲရအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ 

အစိုးရဌာနအႀကီးအကဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေသာ အားလံုးပါဝင္သည့္ inclusive ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း 

ေရးဆြဲေရးပံုစံကို ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္ရန္ ကူညီခဲ့ပါသည္။ တစ္ေနရာတည္းအၿပီး 

ဝန္ေဆာင္မႈစီမံခ်က္ OSS ၏ ရလာဒ္အျဖစ္ ေဒသအဆင့္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

၁၄၄၇၃၄ ကို ၂၀၁၆ တြင္ ေပးႏိုင္ရန္ကူညီခဲ့ပါသည္။

 

UNDP က ေထာက္ပံ့ထားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ရက္မ်ားက 

ျပည္နယ္ ၈ ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခုတို႔တြင္ ပူးတြဲဖိုရမ္မ်ားကို က်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး 

၄၀% ပါဝင္ေသာ ျပည္သူ ၁၉၀၀ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ UNDP သည္ 

လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ အေျခခံသင္တန္း နမူနာမ်ားကို စမ္းသပ္ ရန္ကူညီေပးခဲ့ၿပီး 

ပူးတြဲသင္ၾကားေရး ယႏၲရားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၂% ပါဝင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဇာတ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း 

၁၀၆၃ ဦးကုိ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား ၉၇%က သူတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

လူမႈေရးက်စ္လစ္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၈၉%က 

ယံုၾကည္မႈ ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ယခုနယ္ပယ္တြင္ UNDP ၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ က်ား-မညီမွ်မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္လာရန္အတြက္ 

က်ား-မ ညီမွ်မႈ၏ အေရးပါပံုကို ပိုမိုသိ႐ွိ လာၾကပါသည္။ အဓိက အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူမ်ားအၾကား ဂ်င္ဒါကို ဂရုမူေသာမူဝါဒမ်ား မည္ကဲ့သို႔ 

ေရးဆြဲရမည္ကို ပိုမိုသိ႐ွိရန္အတြက္ မ်ားစြာအာရံုစူးစိုက္ခဲ့ပါသည္။ 

                

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံခ်က္ (TDLG)

ယင္းစီမံခ်က္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေသာ 

အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လက္႐ွိအဖြဲ႕အစည္း 

စနစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အားျဖည့္ေပးပါသည္။ စီမံခ်က္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 

ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႐ုိးရာမုန္႔တစ္မ်ဳိးကို ေတြ႕ရစဥ္။ အဆိုပါ မုန္႔မ်ားကို ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ UNDP မွ ေထာက္ပံ႔ေသာ သန္႔႐ွင္းသည့္ မီးဖုိမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 
ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေထာက္အကူမ်ားကုိ 

သိသာစြာ ကူညီခဲ့ပါသည္။ 

စီမံခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ 

ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ 

ျပႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးခဲ့ ပါသည္။ စီမံခ်က္ကုိ ၂၀၃၀ ပန္းတိုင္မ်ား 

အစီအစဥ္က လမ္းညႊန္ခဲ့ၿပီး မည္သူမွ် မက်န္ရစ္ေစရ ၊ လူ႔အခြင့္အေရး 

အေျခခံခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡကို သတိမူခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး SDG 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဒသအဆင့္တြင္ ေရာက္႐ွိရန္ အားေပးပါသည္။ 

ယင္းစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမို 

ေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဝးလံၿပီး 

ဆင္းရဲမႈျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမွ လြက္ေျမာက္လာေသာ ရပ္ရြာလူ

ထုတို႔အားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အေထာက္အကူကို တိုက္ရိုက္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးက်စ္လစ္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 

အားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားကို အားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္  အဖြဲ႕အစည္း 

က႑အားလံုးကို  အစစ္အမွန္ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ကို ေ႐ွ႕ဆက္ခိုင္မာလာေစမည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။

၃၆



ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လုိက္ေလွ်ာညီေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြေနထိုင္ျခင္း ရန္ပုံေငြ (Climate Adaptation Fund)

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား 

ပိုမိုထင္႐ွားစြာ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္းမဟုတ္ပါ။ အပူခ်ိန္ 

မ်ားတက္လာၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္လည္း ျမင့္တက္ေနပါသည္။ မိုးရာသီသည္ 

ေဒသခံမ်ား၊ ေတြ႕ၾကံဳျမဲျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ေရာက္လာျခင္း မ႐ွိေတာ့ဘဲ 

မိုးေရခ်ိန္ပမာဏသည္လည္း ခန္႔မွန္း၍ မရေတာ့ပါ။

ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားသည္ ယင္းရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ 

သတိထားမိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ၌ ၄င္းတို႔သည္ လိုက္ေလ်ာ 

ညီေထြေနထိုင္ရန္ အဆင္သင့္မ႐ွိၾကပါ။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ေဒသတစ္လႊား႐ွိ 

ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပရန္ မ်ားစြာ 

ႀကိဳးပမ္းေနရပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ 

မိသားစုမ်ား၏ အၾကပ္အတည္းကို ပိုမုိဆုိးရြားေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္သည္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၃၄% ထက္မနည္း 

ေနထိုင္ရာေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးေခါင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရ႐ွားပါးမႈသည္ ေဒသ 

တြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈကို အႀကီးဆံုး ေျခာက္လွန္႔ေနပါသည္။ 

အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုသည္ ေသာက္ေရႏွင့္ အျခား သံုးစြဲသည့္ေရမ်ား 

သယ္ယူရန္ သူတို႔၏အခ်ိန္ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနရသျဖင့္ 

ဝင္ေငြရ႐ွိမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႐ွာေဖြႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ျမန္မာအစိုးရသည္ ရာသီဥတု လုိက္ေလ်ာညီရန္ပံုေငြႏွင့္ UNDP တို႔၏ 

အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ခံႏိုင္ရည္နည္းပါးေသာ Vulnerable လယ္သမားမ်ားအား 

ရာသီဥတု မမွန္ကန္သည့္ၾကားမွ သီးႏွံအထြက္ေကာင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီမံခ်က္တစ္ခုကို 

စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚလာ ၇.၉ သန္း ျဖင့္ ၄ ႏွစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္သည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇံုတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အစားအစာဖူလံုမႈအတြက္ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသည့္ အႏၲရာယ္ကို ေျဖ႐ွင္းျခင္း စီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ 

အရ ရပ္ရြာလူထုသည္ ေရခ်ိဳရ႐ွိေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ား၊ အမ်ိဳးအစား 

စံုလင္ေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာဘဝအတြက္ ေရ႐ွည္ 

အေျဖမ်ား ႐ွာေဖြရာတြင္ လူထု၏ ပါဝင္မႈမ်ားကို အားေပးပါသည္။ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေမြးျမဴေရး အေလ့အက်င့္မ်ား

စီမံခ်က္အရ မိသားစုမ်ားသည္ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္ဘဏ္ စနစ္မ်ားအရ 

အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေမြးျမဴရန္ တိရစာၦန္မ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။ 

၄င္းတို႔ေမြးျမဴသည့္ တိရစာၦန္မ်ားကို ေစ်းကြက္ တန္ဘိုး ၂ ဆ သို႔မဟုတ္ ၃ ဆ 

ရ႐ွိမည့္ကာလတြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ကို ဝယ္ေပးစဥ္က 

တိရစာၦန္၏ တန္ဘိုးကို ေငြသားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရပါသည္။ ျပန္ဆပ္ေငြမ်ား 

ျဖင့္ အုပ္စုက အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားကို တိရစာၦန္အသစ္မ်ား ဝယ္ယူ ေပးႏိုင္ ပါသည္။ 

ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္ဘဏ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မည္သူက မည္သည့္တိရစာၦန္ကို 

ရ႐ွိၿပီး မည္မွ်ျပန္လည္ ေပးဆပ္ၿပီးေၾကာင္း လယ္ဂ်ာမ်ား ေရးသြင္းထားပါမည္။ 

အေျခခံေငြစာရင္းပညာႏွင့္ စီမံကိန္း / အုပ္စုမ်ား ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသင္တန္းမ်ားသည္ 

စီမံခ်က္အတြက္ UNDP က ထည့္သြင္းေပးေသာ တန္ဘိုးျမင့္ သြင္းအားစု 

တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ယင္းပညာရပ္ျဖင့္ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားက စုေပါင္း စုေဆာင္းေငြမ်ားကို 

အရပ္ဘက္ ေငြတိုးေပးသူမ်ား၏ အတိုးႏွဳန္းထက္ နိမ့္သည့္ႏွဳန္းျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ 

မ်ားအား စတင္ထုတ္ေခ်းေနၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 

၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ဆုေငြတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ 

"ကၽြန္ေတာ္႔လယ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ စပါး တင္း ၅၀ (ဆန္ ၁၀၄၅ ကီလိုဂရမ္ နီးပါး) 

ထြက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ကင္းတပ္ေရသြယ္ေျမာင္းကတစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္ ေရရ႐ွိတဲ့ 

အတြက္ အခု စပါးတင္း ၁၂၀ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေအာင္ 

UNDP နဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရတို႕က ကူညီေပးတဲ႔အတြက္ အရမ္း ဝမ္းသာပါတယ္။"

ဦးေအာင္ျမင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘို ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ရင္းကုန္းေက်းရြာ မွ 

စပါးဧက ၂၀ လုပ္ကိုင္သည့္ လယ္သမား

ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္မႈ

၃၇



စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တိုးတက္လာသည့္ အေထာက္ 

အထားမ်ား

စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္မွစ၍ အပူပိုင္းဇံု႐ွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ကိုင္တြယ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ ေရေလွာင္ကန္မ်ား၏  သိုေလွာင္  

ႏိုင္ေသာ ပမာဏကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ေဒသတြင္း႐ွိ အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀၀၀ 

နီးပါးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီအသံုးျပဳရန္အတြက္ 

မိုးေရကို ပိုမိုသိုေလွာင္ႏိုင္ေသာ ရပ္ရြာပိုင္ ေရကန္ ၇၀ ေက်ာ္ကို တူးေဖာ္ 

ေပးျခင္း၊ ေရလိုအပ္ေသာ သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္႐ွိရန္ ေရသြယ္ေျမာင္း ၄၅ ခု 

ကို ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ UNDP ၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ 

လယ္သမားမ်ားသည္ ယခုအခါ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ဆိတ္၊ ဝက္ႏွင့္ 

ၾကက္မ်ားကို ေမြးျမဴလွ်က္႐ွိၿပီး အခ်ိ႕က သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း စိုက္ပ်ိဳးသည့္ပံုစံ 

mono-crop မွ ခြဲထြက္၍ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကို 

စိုက္ပ်ိဳးလာၾကပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ လယ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအျဖစ္ အေသးစား ေရေဝေဒသ 

(micro watersheds) ဟတ္တာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၿပီး ကာ

ကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝ ေရမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး 

ေျမလႊာျပဳန္းတီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ မိုးေခါင္သည့္ဒဏ္ ခံႏိုင္ေသာ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ သီးႏွံေရာေႏွာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (mix cropping) မ်ား၊ 

မိုးေခါင္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား၊ အစက္ခ်ေရေပးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ သီးႏွံ 

သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ မ်ိဳးပြားျခင္း တို႔ကို လယ္သမား ၆၀၀၀ နီးပါးအား မိတ္ဆက္ 

ေပးခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းသက္တမ္း ၁ ႏွစ္ က်န္ေသးသည့္ ကာလတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သီးႏွံႏွင့္ ေမြးျမဴေရး တိရစာၦန္တို႕ကို လိုက္ေလွ်ာညီ စိုက္ပိ်ဳးေမြးျမဴျ

ခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခံႏိုင္ရည္နည္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်လာ ၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏ လိုက္ေလ်ာညီ 

ေနထိုင္မႈစြမ္းရည္ တိုးျမင့္လာသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အစား အစာ 

မဖူလံုမႈႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ ရာသီီဥတုေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာမည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ေညာင္ဦးၿမဳိ႕႐ွိ လယ္သမားတစ္ဦးကို UNDP မွ ေထာက္ပံ႔ေပးေသာ အပူဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ 
ဆိတ္မ်ားျဖင္႔ ေတြ႕ရစဥ္

၃၈



၂၀၁၃-၂၀၁၇ ႏွစ္မ်ားအတြင္း UNDP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိက မိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့မ်ား ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း 

လက္ခံရ႐ွိေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၀.၄၈ သန္း ျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၁၀၇.၅၄ သန္းကို အဆိုပါကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ သံုးစြဲခဲ႔ပါသည္။ 

ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား

၃၉



ဇယား ၂ - ၂၀၁၃-၂၀၁၇ အတြင္း လက္ခံရ႐ွိသည့္ စုစုေပါင္း ထည့္ဝင္ေငြ၊ ဘက္ဂ်က္ႏွင္႔ သံုးစြဲေငြမ်ား

ဇယား ၃ - ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း) 

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္း

ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

စုစုေပါင္း

၅၂,၁၀၅

၁၇,၁၈၈

၃၈,၂၄၃

၁၀၇,၅၃၆

၄၈

၁၆

၃၆

၁၀၀

အက်ဳိးရလဒ္ နယ္ပယ္ အသံုးစရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း (%)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား
၂၀၁၃ - ၂၀၁၇ ကာလ 
အတြင္း ထည့္ဝင္ေငြ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ထည့္ဝင္ေငြ 
ရာခိုင္ႏႈန္း 

၂၀၁၃- ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
ဘက္ဂ်က္ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၂၀၁၃-၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
အသံုးစရိတ္ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈ % 

က ခ ဂ ဃ ဃ/ဂ

UNDP ပင္မ ရန္ပံုေငြ   ၄၁,၇၂၃,၁၉၄ ၃၄.၆ ၄၁,၇၂၃,၁၈၄ ၃၉,၉၅၆,၆၉၅ ၉၆

ဂ်ပန္ ၁၅,၂၆၆,၃၂၈ ၁၂.၇ ၁၅,၀၇၄,၂၃၆ ၁၅,၀၇၄,၂၃၆ ၁၀၀

ယူႏုိက္တက္ ကင္းဒမ္း ၉,၁၉၈,၇၆၀ ၇.၆ ၈,၉၁၈,၉၅၆ ၈,၀၅၈,၂၈၄ ၉၀

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕/Adaptation 
Fund 

၇,၈၆၅,၁၈၈ ၆.၅ ၇,၈၆၅,၁၈၈ ၇,၈၆၉,၉၈၅ ၁၀၀

ဆြီဒင္ ၇,၈၁၀,၃၁၅ ၆.၅ ၇,၉၅၉,၉၁၄ ၇,၃၃၂,၆၀၂ ၉၂

UNOPS – 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင္႔ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ **

၇,၁၆၂,၈၉၆ ၆.၀ ၈,၃၅၃,၁၀၅ ၇,၁၆၂,၈၉၆ ၈၆

UNDP Trust/Thematic Funds* ၆,၇၄၄,၀၆၆ ၅.၆ ၄,၄၈၄,၅၃၀ ၃,၄၁၉,၁၄၆ ၇၆

ဖင္လန္ ၆,၇၀၂,၄၉၆ ၅.၆ ၇,၀၀၀,၈၉၀ ၆,၆၄၇,၅၁၇ ၉၅

ဒိန္းမတ္ ၄,၁၈၈,၆၇၂ ၃.၅ ၄,၂၈၄,၃၅၂ ၄,၁၇၄,၈၂၅ ၉၇

ၾသစေတးလ် ၃,၈၅၉,၈၇၀ ၃.၂ ၄,၀၈၅,၀၉၁ ၃,၆၈၄,၆၅၀ ၉၀

ေနာ္ေဝ ၂,၅၁၁,၃၂၇ ၂.၁ ၂,၁၇၇,၂၅၀ ၂,၀၁၄,၀၈၇ ၉၃

ဆြစ္ဇာလန္* ၂,၄၆၁,၇၃၇ ၂.၀ ၇၂၇,၅၉၃ ၆၂၅,၈၉၀ ၈၆

 UNOPS - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

 ပူးေပါင္းရန္ပုံေငြ
၂,၀၀၀,၀၀၀ ၁.၇ ၁,၂၅၀,၃၇၂ ၂၀၈,၄၅၆ ၁၇

ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြ* ၁,၆၅၄,၅၄၈ ၁.၄ ၈၄၄,၄၈၅ ၈၄၄,၄၈၅ ၁၀၀

ဥေရာပသမဂၢ* ၇၂၈,၁၀၀ ၀.၆ ၁၁၈,၂၁၁ ၉၁,၈၆၆ ၇၈

ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား ၅၉၈,၅၁၉ ၀.၅ ၄၂၀,၀၁၈ ၃၇၀,၉၁၅ ၈၈

စုစုေပါင္း ၁၂၀,၄၇၆,၀၁၆ ၁၀၀ ၁၁၅,၂၈၇,၃၇၅ ၁၀၇,၅၃၆,၅၃၅ ၉၃

*၂၀၁၃-၂၀၁၇ ကာလအတြင္း သံုးစြဲရန္ က်န္႐ွိေနျခင္းေၾကာင္႔ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္လာရေသာ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား

**၂၀၁၃ မတိုင္မီ ရ႐ွိခဲ႔ကာ အဆိုပါႏွစ္တြင္ပင္ အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား

၄၀



ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - အတိုေကာက္စာလံုးမ်ားစာရင္း

ACDM    

ASEAN

BANCA  

BDMC       

CBDRM          

CBO              

CCA                

CDAc            

CDAs              

CEDAW          

CFDTC           

CSO               

DAN             

DDRYV          

DICA             

DMTC            

DRM               

DRR                

DRRWG         

EIA                  

EWS              

FRELs             

GAD             

GCF           

GEF               

IDLO       

IEC                

INGO

IPU               

LDC

LIFT        

MAPDRR      

MCCDDM    

MONREC     

MPDN           

MRCS            

MRV             

MSR                 

MSWRR        

NAG                

NDMC           

အာဆီယံသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း

ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး အေျခခံသင္ရိုး 

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ျခင္း

ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈပံုစံအားလံုးကို တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာကြန္ဗင္း႐ွင္း

ဗဟိုသစ္ေတာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အခ်က္ေပးစနစ္

DRR လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းေက်ာင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္

ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္

သစ္ေတာရည္ညႊန္းမွတ္အဆင့္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

အစိမ္းေရာင္ရာသီဥတုရန္ပံုေငြအဖြဲ႕

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႕

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသမဂၢ

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႕

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကြန္ရက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာက္သုေတသနလုပ္ငန္း 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန 

ကြန္ရက္လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႕ 

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ 

၄၁



အာဆီယံသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း

ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး အေျခခံသင္ရိုး 

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ျခင္း

ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈပံုစံအားလံုးကို တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာကြန္ဗင္း႐ွင္း

ဗဟိုသစ္ေတာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အခ်က္ေပးစနစ္

DRR လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းေက်ာင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္

ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္

သစ္ေတာရည္ညႊန္းမွတ္အဆင့္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

အစိမ္းေရာင္ရာသီဥတုရန္ပံုေငြအဖြဲ႕

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႕

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသမဂၢ

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႕

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကြန္ရက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာက္သုေတသနလုပ္ငန္း 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန 

ကြန္ရက္လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႕ 

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ 

NEP              

NFCDR         

NFMS           

NWCD         

OCHA            

OSS               

PA                

PEB                

PEI               

REDD+           

RIMES           

RRD               

SDGs               

SEDP           

SIDA              

ToT                

TWG                

UCSB             

UMFCCI        

UNCDF          

UNDP            

UNESCO       

UNFCC           

UNFPA            

WCS                

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒ 

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အေပၚ ရပ္ရြာလူထုၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္မူေဘာင္ 

အမ်ိဳးသားသစ္ေတာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးစနစ္ 

သဘာဝႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈရံုး 

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရံုး

ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ 

စီမံခ်က္ အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစပ်ိဳးလုပ္ငန္း 

သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ေတာအဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ဘက္စံု ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္ 

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ား 

လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ 

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ 

ဆရာျဖစ္သင္တန္း 

နည္းပညာ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ 

ကုလသမဂၢ အရင္းအႏွီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ 

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ 

ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ 

ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကြန္ဗင္း႐ွင္း 

ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕

ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

၄၂



ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအစီအစဥ္
အမွတ္ ၆၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ၁၁၂၁၁
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
ဖုန္း - +၉၅ (၁) ၅၄၂ ၉၁၀ မွ ၁၉
ဖက္စ္ - +၉၅ (၁) ၅၄၄ ၅၃၁
အီးေမးလ္ - registry.mm@undp.org
www.mm.undp.org


