
Empowered lives. 
Resilient nations. 

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈
ျမန္မာ 



မ်က္ႏွာဖံုး ဓာတ္ပံ ု- Andrea Egan



မာတိကာ

စကားဦး	 ၂

UNDP	အေၾကာင္း	တေစ့တေစာင္း	 ၅

မဟာဗ်ဴဟာဦးတည္ခ်က္		 ၇
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား	

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	ႏွင့္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္		 ၁၇
ကမၻာေျမႏွင့္	သာယာ၀ေျပာမႈ	 ၂၅

က်ား-မ	တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔	ပဋိပကၡ	သတိခ်ပ္ျခင္းတို႔ကို	 	
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း	ေဆာင္႐ြက္ျခင္း	 ၃၃

မိတ္ဖက္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	 ၄၁

နယ္ေျမအေျချပဳ	အစီအစဥ္မ်ား	ေရးဆဲြျခင္း		 ၄၇

၂၀၁၉	ခုႏွစ္အတြက္	ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား	 ၅၃

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္	ရင္းျမစ္မ်ား	 ၅၆

ထုတ္ေ၀မႈမ်ား	 ၅၈

အတုိေကာက္	ေ၀ါဟာရမ်ား	စာရင္း	 ၅၉
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စကားဦး ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္အတြက္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ	 ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္	 (UNDP	 Myanmar)	 ၏	 ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား	 ျပဳစုတင္ျပ	
ရသည့္အတြက္	 ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့့္	 အထူးပင္	 ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။	 ယခုႏွစ္သည္	 UNDP	 အတြက္သာမက	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	
အတြက္လည္း	ထူးျခားသည့္	ႏွစ္တစ္ႏွစ္	ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။	UNDP	ျမန္မာသည္	ယင္း၏	ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္သစ္	(၂၀၁၈-၂၀၂၂	ခုႏွစ္)	ကုိ	
အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး	ျဖစ္ၿပီး၊	၄င္းသည္	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး	ဟန္ခ်က္ညီေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	စီမံကိန္း	(MSDP)	ႏွင့္	
နီးစပ္ကုိက္ညီပါသည္။	၂၀၁၈	ခုႏွစ္အတြင္း	ျမန္မာႏုိင္ငံသည္	ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊	ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္	တံခါးဖြင့္	ေစ်းကြက္	စီးပြားေရး	စနစ္မ်ားဆီသုိ႔	
ဦးတည္သည့္	ဘက္စံု	အသြင္ကူူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိ	ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။	အဆုိပါ	အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္	ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌	
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ	ကိန္းဂဏန္းမ်ား	ျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္	လ်င္ျမန္ေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊	ဆန္႔က်င္ဖက္အားျဖင့္	ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌	
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား	ျမင့္မားစြာ	တည္႐ွိေနျခင္းဆုိသည့္	ေရာျပြန္းေနေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	အေျခအေနမ်ဳိးတြင္	ျဖစ္ေပၚေနျခင္း	ျဖစ္သည္။	

တခ်ိန္တည္းတြင္	 လက္နက္ကုိင္	 ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္	 ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ားမွာလည္း	 တုိင္းျပည္တြင္း	 ေနရာအမ်ားအျပားတြင္	 ျဖစ္ပြားေနဆဲ	
ျဖစ္ၿပီး၊	 မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနေသာ	 သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကလည္း	 ရ႐ွိၿပီး	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ	 ဆန္႔က်င္ဖက္	 အေျခအေန	
က်ေရာက္ေစႏုိင္သည့္	 အႏၱရာယ္ကုိ	 ျဖစ္ေပၚေစသည္။	 ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္	 ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္	 ေဖာ္ျပပါ	 ဘက္စံု	 အသြင္	
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္	 က်ယ္ျပန္႔ေသာ	 မူ၀ါဒမ်ား၊	 အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္	 စီမံကိန္းမ်ား	 ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္	 အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္	
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏	ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား	ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား	ေပးရန္	ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈	ခုႏွစ္အတြင္း	ကြၽႏု္ပ္တို႔၏	ႏိုင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္သစ္ကုိ	စတင္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။	ဤႏုိင္ငံဆိုင္ရာ	အစီအစဥ္တြင္	အဓိက	
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ႀကီး	၂	ခု	႐ွိပါသည္	-	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	ေရ႐ွည္တည္တံ့မႈ႐ွိၿပီး	အားလံုးအက်ဳံး၀င္ေသာ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	တုိ႔ျဖစ္သည္။	 ရလဒ္ႀကီး	 ၂	 ခုလံုးမွာ	 ႏုိင္ငံေတာ္၏	 ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္	 MSDP	 ႏွင့္လည္း	 နီးစပ္ကုိက္ညီမႈ႐ွိၿပီး၊	
ယင္းသည္	အျပန္အလွန္အားျဖင့္	၂၀၃၀	အစီအစဥ္	(2030	Agenda)	ႏွင့္	စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး	ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္	(SDG)	
၁၇	ခုု	တုိ႔ကုိ	အေျခခံ၍	ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္သည္	 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္	 ေဒသႏၱရအဆင့္	 ၂	 မ်ဳိးလံုး႐ွိ	 အဓိကက်ေသာ	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	 လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ	
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	 (ဥပမာ	 -	 လႊတ္ေတာ္)	 အား	 ပုိမို၍	 ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်ေစေရး၊	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ	 ႐ွိေရးႏွင့္	 ျပည္သူတုိ႔၏	
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ	 ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေစေရးတုိ႔အတြက္	 ခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္	 လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကုိ	 အဓိကထားပါသည္။	
ဒုတိယေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္သည္	 ပုိမုိ၍	 အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိၿပီး၊	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္	 ရာသီဥတု	
ေျပာင္းလဲမႈ၏	သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္အညီ	 လုိက္ေလ်ာညီေထြ	 ေနထုိင္ႏိုင္သည့္	 သုိ႔မဟုတ္	 တုံ႔ျပန္ႏုိင္သည့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 စြမ္းရည္အား	
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ	အဓိက	ထားပါသည္။	၂၀၁၈	ခုႏွစ္အတြင္း	ကြၽႏု္ပ္တုိ႔	လုပ္ငန္းမ်ား၏	အေရးႀကီးေသာ	အေျခခံအခ်က္တစ္ခုမွာ	MSDP	
၏	မူေဘာင္အတြင္း	SDGs	မ်ားအား	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊	ေဒသႏွင့္	ကုိက္ညီေအာင္	 ျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္	အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း	စသည့္	
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ	ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္	ျဖစ္သည္။	

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ	 ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ား	 ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔	 အစုလုိက္အျပံဳလုိက္	 ထြက္ခြာသြားမႈႏွင့္	 ဆက္စပ္	
ေနသည့္	 ရခုိင္ျပည္နယ္	 ပဋိပကၡကုိလည္း	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	 ကြၽႏု္ပ္တုိ႔	 အျပည့္အ၀	 အာ႐ုံစုိက္ခဲ့ပါသည္။	 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရမွ	 အဓိက	
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္	 UNDP	 သည္	 UN	 Women	 ႏွင့္အတူ	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	 ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌	 နယ္ေျမေဒသအေျချပဳ	
အစီအစဥ္သစ္တစ္ခု	 ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္၊	 ယင္းအစီအစဥ္သစ္သည္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 စီးပြားေရး	 စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးေရးႏွင့္	
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအားလံုး	 အက်ဳိးခံစားရမႈ႐ွိေစေသာ	 အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိသည့္	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို	 အဓိကထားပါသည္။	



3စကားဦး

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံမွ	 ဒုကၡသည္မ်ား	 ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈကို	 ပံ့ပုိးကူညီရန္အလုိ႔ငွာ	 ၂၀၁၈	 ခုုႏွစ္	 ဇြန္လ၌	 UNDP	 ၊	 UNHCR	 ႏွင့္	
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔ၾကား	 နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ	 (MOU)	 လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး	 ေနာက္ပုိင္းတြင္	 UNDP	 ႏွင့္	 UNHCR	 တုိ႔သည္	
ရခုိင္ျပည္နယ္	ေျမာက္ပုိင္း၌	လူသားခ်င္းစာနာေရး-ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ	ပူးတြဲအစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ကုိ	ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္	
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၈	 ခုႏွစ္အတြင္း	 ကြၽႏု္ပ္တို႔၏	 ႐ုံးသည္	 ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	 ကမၻာလံုးဆုိင္ရာျပဳျပင္	 ေျပာင္းလဲမႈတြင္	 တက္ၾကြစြာ	
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။	 ႏွစ္ေပါင္း	 ၄၀	 နီးပါး	 ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္	 ကုလသမဂၢ	 ဌာေနညွိႏႈိင္းေရးမွဴး	 ႏွင့္	 UNDP	 ဌာေနကုိယ္စားလွယ္	
တုိ႔၏	လုပ္ငန္းမ်ားကိုု	သီးျခားစီခြဲထုတ္ၿပီး၊	 ဌာေနကုိယ္စားလွယ္	 (Resident	Representative)	အသစ္	 (ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏	ယခင္	ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး	 (Country	 Director)	 ပီတာ	 ဘတ္ခ်လာ)	 ကုိ	 UNDP	 ျမန္မာအား	 ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ရန္	 ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။	 သုိ႔ေသာ္	
UNDP	 သည္	 ကုလသမဂၢ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစနစ္	 တစ္ခုလံုးအား	 ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးရာတြင္	 အေရးပါေသာ	 အခန္းက႑မွ	 ဆက္လက္ပါ၀င္	
ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္	(ဥပမာ	-	ယင္း၏	“ေပါင္းစည္းေဆာင္႐ြက္ေပးသူ	(integrator)”	အခန္းက႑အေနျဖင့္)။	

ထုိ႔အျပင္	 ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္သစ္ႏွင့္အညီ	 ႐ုံးႏွင့္	 ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏	 ၀န္ထမ္းမ်ား	 ခန္႔ထားေဆာင္႐ြက္မႈ	 ကုိက္ညီမႈ႐ွိေစရန္	 ရည္႐ြယ္သည့္	
အေရးပါေသာ	အေျပာင္းအလဲဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ	လုပ္ငန္း	ကိုလည္း	ကြၽႏု္ပ္တုိ႔႐ုံးမွ	ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉	ခုႏွစ္က	မည္သည္တုိ႔ကို	ယူေဆာင္လာမည္နည္း?	ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္	ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအား	MSDP	အေကာင္	အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ	
ယင္း၏	 ႀကိဳပမ္းအားထုတ္မႈုမ်ားကုိ	ဆက္လက္	ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။	ယင္းသုိ႔ျဖင့္	အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိၿပီး	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	ပုိမုိရ႐ွိေစေရး	ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။	ကုလသမဂၢ	ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစနစ္	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ	ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္	
ျဖစ္ၿပီး၊	 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ	 ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား	 အားလံုးတုိ႔သည္	 ေနျပည္ေတာ္သုိ႔	 ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္	 အရင္းအျမစ္မ်ား	
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရးကုိ	 ပုိုမုိလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။	 လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္	 ေနျပည္ေတာ္တြင္	 ကုလသမဂၢ႐ုံး	 အသစ္တစ္႐ုံး	 ႐ွိေနၿပီ	
ျဖစ္သည္။	 ကြၽႏု္ပ္တို႔၏	 ျပည္တြင္းႏွင့္	 ႏုိင္ငံတကာမွ	 မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္	 အတူတကြ	 ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊	 ကြၽႏု္ပ္တို႔	 အလွဴ႐ွင္မ်ား၏	
ပံ့ပုိးမႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊	ျမန္မာႏုိင္ငံ	တြင္း	ႏွစ္ေပါင္း	၅၀	ေက်ာ္ၾကာ	သမုိင္း	အစဥ္အလာကုိ	အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊	ပုိမုိ၍	ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး	
သာယာ၀ေျပာသည့္	အနာဂတ္ဆီသုိ႔	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေလ်ာက္လွမ္းမႈတြင္	အခန္းက႑တစ္ခုမွ	ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏	ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ	ဆက္လက္	
ထိန္းသိမ္း	လုပ္ေဆာင္သြားရန္	ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

ပီတာ	ဘတ္ခ်္လာ	(Peter	Batchelor)
UNDP	ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ	ညႊန္ၾကားေရးမွဴး	
ႏွင့္	ဌာေနကိုယ္စားလွယ္	(ယာယီ)

ကႏြတ္ေအာ့စ္ဘီ	(Knut	Ostby)
UNDP	ဌာေနႏွင့္	လူသားခ်င္း	
စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ	ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး	
ႏွင့္	UNDP	ဌာေနကိုယ္စားလွယ္	(ယာယီ)



UNDP IN A SNAPSHOT

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ၁၀ ခု

အစိုးရဦးစီးဌာနမ်ား ၁၆ ခု

NGOS/CSOS အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အပါ
အ၀င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မိတ္ဖက္
အဖြဲ႕မ်ား ၂၂ ဖြဲ႕

ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူး
တြဲအစီအစဥ္မ်ား ၁၀ ခု

ပုဂၢလိကက႑ႏွင ့္
မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈ ၁ ဖြဲ႕

အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄၀.၃ သန္း

 စုစုေပါင္းရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ

$ 

UNDP ႐ုံး 
တည္ေနရာ ၈ ေနရာ

၀န္ထမ္းေပါင္း 
၁၉၉ ဦး

ျပည္ေထာင္စုအဆင့ ္႐ုံးမ်ား
/လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မ႐ွင္ႏွင့ ္
ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား ၈ ခု

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္
/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္
ရြက္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူေပါင္း 
၁၇၀၀၀ ဦး

RAKHINE

CHIN

AYEYARWADY

KACHIN

SHAN

SAGAING

BAGO

YANGON

TANINTHARYI

MON

KAYAH

KAYIN

MANDALAY

MAGWAY

NAY PYI TAW

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး	
၁၀	ခုုုအတြင္း	ၿမိဳ႕နယ္	၅၆	

ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔႐ွိ	UNDP	ပံ့ပုိးကူညီမႈ	
လုပ္ငန္းမ်ား
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ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္
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၁၇၀၀၀ ဦး

5UNDP	အေၾကာင္း	တေစ့တေစာင္း

UNDP	အေၾကာင္း	တေစ့တေစာင္း



6 ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈ ျမန္မာ |  MM.UNDP.ORG

ေနျပည္ေတာ္၌	က်င္းပေသာ	လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစည္းအေ၀းတြင္	အမ်ဳိးသမီး	

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက	သူမ၏	အေတြးအျမင္မ်ားကို	မွ်ေ၀တင္ျပေနစဥ္

ဓာ
တ
္ပံု	
-	ယ

မံုဖ
ူးသ
စ္



7မဟာဗ်ဴဟာဦးတည္ခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာဦးတည္ခ်က္

UNDP	 ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္၏	 မဟာဗ်ဴဟာဦးတည္ခ်က္သည္	 ၂၀၃၀	 အစီအစဥ္ႏွင့္	 ယင္း၏	 မူေဘာင္အတြင္း႐ွိ	 SDGs	 မ်ား	
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ	 ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊	 တခ်ိန္တည္းတြင္	 က႑စံု	 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏	 စိန္ေခၚမႈမ်ားအား	
ကူညီပံ့ပုိးေျဖ႐ွင္းေပးသြားရန္	ျဖစ္ပါသည္။	၂၀၁၈	ခုႏွစ္တြင္	UNDP	သည္	ႏိုင္ငံေတာ္၏	ဦးစားေပး	လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	နီးစပ္ကုိက္ညီမႈ႐ွိသည့္	
ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကို	စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။	ယင္းအစီအစဥ္သည္	လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း	က်ယ္ျပန္႔သည့္	
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား	ရ႐ွိရန္	UNDP	အား	အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊	 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊	 သဘာ၀	
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔သည္	
နီးကပ္စြာ	 အျပန္အလွန္	 ဆက္စပ္လ်က္႐ွိပါသည္။	 ေရ႐ွည္	
တည္တံ့ေသာ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	 ရ႐ွိရန္အတြက္	 ႏုိင္ငံေရးအရ	
ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊	 ယံုုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္	 ဖြဲ႕စည္းပံု	
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔	 လုိအပ္ပါသည္။	
အမ်ဳိးသားေရး	 စ႐ိုက္လကၡဏာ၊	 ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္	 သဘာ၀	
သယံဇာတမ်ားထိန္းခ်ဳပ္မႈ	 စသည့္တုိ႔ႏွင့္	 စပ္လ်ဥ္းသည့္	
အေရးႀကီးေသာ	 ျပႆနာမ်ားကုိ	 ေျဖ႐ွင္းရန္	 လုိအပ္ပါသည္။	
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္	 တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈႏွင့္	 ပြင့္လင္း	
ျမင္သာမႈတုိ႔အား	 ျမွင့္တင္ျခင္း၊	 ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊	 ေပါင္းစပ္	
မူ၀ါဒစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊	 ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္	 ေလ့လာ	
သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္	 စြမ္းရည္မ်ား	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္	
ႏုိင္ငံအတြင္း	 ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်	 အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	 ခုိင္မာ	
အားေကာင္းလာေရးကုိ	တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

တရားစီရင္ေရး	 က႑အေနျဖင့္	 အဖြဲ႕အစည္း	 စြမ္းရည္ဆုိင္ရာ	
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္	 ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး၊	 တရားေရးက႑	 ျပဳျပင္	
ေျပာင္းလဲေရး၊	 တရားဥပေဒ	 စုိးမုိးမႈ	 ခုိင္မာ	 အားေကာင္းေရးႏွင့္	

အားလံုးအတြက္	 တရားမွ်တမႈ	 လက္လွမ္းမီရ႐ွိေရးကုိ	
ျမွင့္တင္ေပးေရးတုိ႔အား	 အဓိကထား	 ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။	
ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ	 အထူးသျဖင့္	
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊	 ကေလးသူငယ္မ်ား၊	 မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္	
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားဆုိင္ရာ	 ႏုိင္ငံတကာကြန္ဗင္း႐ွင္းမ်ားစြာကုိ	
အတည္ျပဳ	 လက္ခံထားပါသည္။	 အစုိးရ၏	 မ႑ိဳင္ႀကီး	 ၃	 ခုလံုး႐ွိ	
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ	 အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	 အထူးသျဖင့္	 အဆင့္ျမင့္	
ရာထူးအဆင့္မ်ားတြင္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ	
နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။	ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း	အေျခအေနသည္	
႐ႈပ္ေထြးမႈ႐ိွၿပီး၊	ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္	၂၀၁၆	ခုႏွစ္	စက္တင္ဘာလ၌	
ကုလသမဂၢ	 အေထြေထြ	 အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ	
ကုိဖီအာနန္	ဦးေဆာင္သည့္	အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ကုိ	တည္ေထာင္ခဲ့	
ပါသည္။	ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း	ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား	ေပးအပ္ျခင္းသည္	
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးဘက္တြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံသည္	ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္	အျပည္ျပည္	
ဆုိင္ရာ	 စံႏႈန္းမ်ားအရ	 အေတာ္ပင္	 ခုိင္မာအားေကာင္းသည့္	
တုိးတက္မႈ	 အ႐ွိန္အဟုန္	 ရ႐ွိေနပါသည္၊	 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္	
မက္ခ႐ို	 စီးပြားေရးဆုိင္ရာ	 မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္	 က်ဆင္းမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခ	

ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ	

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

UNDP	သည္	ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြ႕ဲ

အစည္းအဆင့္ဆင့္	

(ျပည္ေထာင္စု၊	ျပည္နယ္/

တိုင္းေဒသႀကီး	ႏွင့္	ၿမိဳ႕နယ္)	

ႏွင့္	ခိုင္မာ	အားေကာင္းေသာ	

ဆက္ဆံေရးမ်ား	႐ိွပါသည္။	အဆိုပါ	

ႏႈင္ိးယွဥ္အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္	

ျပည္သူအားလုံးတို႔အား	

အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ	

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား	တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သည့္	

စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္အတူ	

ပုိမုိအားေကာင္းသည့္	

ဒီမိုကေရစီနည္းက်	

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္	ပိုမို၍	

အားလုံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ိွေသာ	

ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု	ျဖစ္ေပၚေစေရး	

ပ့ံပိုးေပးႏိုင္သည့္	

ထူးျခားသည့္အေနအထားတစ္ရပ္ကို	

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္	ရ႐ိွပါသည္။
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အႏၱရာယ္၏	 ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိလည္း	 ရင္ဆုိ္င္ေနရပါသည္။1	
စုိးရိမ္ဖြယ္ရာတစ္ခုမွာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္	 က်ယ္ျပန္႔သည့္	 ၿမိဳ႕ျပ	
ဧရိယာမ်ား၏	လူဦးေရ	အနည္းငယ္တုိ႔တြင္သာ	အဓိက	က်ေရာက္	
ေနျခင္း	 (ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္	 ၿမိဳ႕ျပ	
ေဒသမ်ားထက္	 မ်ားစြာ	 ပိုမိုျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္)	 ႏွင့္	 ဤ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	 အမ်ားစုသည္	 လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြက္	
အလုပ္အကုိင္	ဖန္တီးေပးမႈ	မ႐ွိသည့္အျပင္	သဘာ၀	ပတ္၀န္းက်င္	
အေပၚတြင္	၀န္ထုပ္၀န္ပုိး	က်ေရာက္ေစသည့္	တြင္းထြက္သယံဇာတ	
ထုတ္လုပ္မႈ	လုပ္ငန္းမ်ား	(ဥပမာ	-	ေရနံႏွင့္	သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕)	မွ	
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းတုိ႔	ျဖစ္သည္။	

သစ္ေတာခုတ္ထြင္မႈ၊	 ႀကီးမားသည့္	အတိုင္းအတာျဖင့္	တြင္းထြက္	
တူးေဖာ္မႈႏွင့္	 တုိးတက္မ်ားျပားလာေသာ	 ၿမိဳ႕ျပ	 တည္ေဆာက္မႈ	
တို႔သည္	 သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၏	 ေရ႐ွည္တည္တံ့မႈကုိ	
ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္႐ွိသည္။	တုိင္းျပည္လူဦးေရ	အမ်ားစုႏွင္႔	စီးပြားေရး	
လုပ္ငန္းမ်ားသည္	 ဆင္းရဲႏြြမ္းပါးမႈ	 အဆင့္ျမင့္မားၿပီး၊	 တု႔ံျပန္ႏုိင္မႈ	
စြမ္းအားနည္းပါးသည့္	 ေဘးအႏၱရာယ္	 သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ႐ွိေသာ	
ကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္	အလယ္ပုိင္း	ေျခာက္ေသြ႕ေဒသမ်ားတြင္	
စုစည္းတည္႐ွိေနၾကသည္။	 ေျမငလ်င္မ်ားသည္	 အထူးသျဖင့္	

1	 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-december-2018

စဥ္ဆက္မျပတ္	 တုိးပြားလာေနေသာ	 ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားႏွင့္	
စီးပြားေရး	 အခ်က္အျခာက်သည့္ေနရာမ်ားတြင္	 ေနာက္ထပ္	
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား	 က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္	 အေျခအေနကုိ	
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။	 ႏုိင္ငံ၏	 ငလ်င္ဆိုင္ရာ	 ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကုိ	
ပုိမုိအားေကာင္းေအာင္	လုပ္ေဆာင္ရန္	လုိအပ္ပါသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္	 လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း	
(၂၀၁၈	 ခုႏွစ္)	 ၌	 ၁၈၉	 ႏုိင္ငံအနက္	 အဆင္႔	 ၁၄၈	 ၌	
ရပ္တည္ေနပါသည္။	 ယင္းသည္	 မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း	
အနည္းငယ္	 ျမင့္မားလာသည့္	 အေျခအေနျဖစ္သည္၊	 သုိ႔ေသာ္	
အျခားေသာ	 အိမ္နီးခ်င္း	 ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအနည္းဆံုး	 ႏုိင္ငံမ်ားထက္	
နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။	 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း	 ရ႐ွိခဲ့ေသာ	
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္	 ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္	 ရခုိင္ျပည္နယ္	
ကဲ့သုိ႔ေသာ	 ဆင္းရဲသည့္	 ျပည္နယ္မ်ားအား	 အခ်ဳိးညီမွ်စြာ	
အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရမႈ	 မ႐ွိေစခဲ့သည္မွာလည္း	 ထင္႐ွားပါသည္။	
ဤအေျခအေနကုိ	ေျပာင္းလဲရန္	လုိအပ္ပါသည္။

ဓာတ္ပုံအညႊန္းစာ	

MSDP	အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား	

UNDP	အေနျဖင့္	မည္သို႔	

ပုိုမုိအေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ကို	

ေဆြးေႏြးရန္အတြက္	UNDP	သည္	

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊	လႊတ္ေတာ္မ်ား၊	

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး	

အစိုးရအဖြ႕ဲမ်ားမွ	တာ၀န္႐ိွသူမ်ားႏွင့္	

ပထမအႀကိမ္	ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ	

အစီအစဥ္ဘုတ္အဖြ႕ဲ	အစည္းအေ၀းကို	

က်င္းပခ့ဲသည္။	

ဓာ
တ
္ပံု	
-	ယ

မံုဖ
ူးသ
စ္
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ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္ႏွင့္	MSDP	ကုိက္ညီမႈ႐ွိျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲၿပီး	 ဟန္ခ်က္ညီေသာ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း	 (MSDP)	 ၂၀၁၈	 -၂၀၃၀	 သည္	
ၿငိမ္းခ်မ္း၊	 သာယာ၀ေျပာၿပီး၊	 ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေသာ	 ႏုိင္ငံ	
တစ္ခု	 အျဖစ္သုိ႔	 မည္သုိ႔	 အသြင္ကူးေျပာင္းသင့္သည္	 ဆုိသည့္	
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေရ႐ွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္	 ျဖစ္သည္။	 ယင္းသည္	 2030	
Agenda	 တြင္ပါ၀င္ေသာ	 စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး	
ဆုိင္ရာ	ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္	(SDG)	၁၇	ခုလံုး	ႏွင့္	SDG	ပန္းတုိင္	
၁၆၉	 ခုအနက္	 ၇၉	 ခုတု႔ိကုိ	 အတည္ျပဳ	 လက္ခံထားပါသည္။	
ဤစီမံကိန္းသည္	 ၂၀၁၆	 ခုႏွစ္	 အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး	 မူ၀ါဒႏွင့္	
ကုိက္ညီမႈ႐ွိၿပီး၊	လုပ္ငန္းစဥ္ေပါင္း	၁၅၁	ခုျဖင့္	အေကာင္အထည္ေဖာ္	
ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။	 အဆုိပါ	 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	 အမ်ဳိးသား	 ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊	 သဘာ၀	
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္	 က်ား-မ	 တန္းတူညီမွ်မႈ႐ွိေရး	 ကဲ့သုိ႔ေသာ	
က႑အားလံုးႏွင့္	 ဆက္စပ္မႈ႐ွိသည့္	 ျပႆနာမ်ားကုိ	 ေျဖ႐ွင္း	
ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

UNDP	 ျမန္မာ၏	လုပ္ငန္းမ်ား	အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္	
ရာတြင္	 UNDP	 မဟာဗ်ဴဟာ	 စီမံကိန္း	 (၂၀၁၈-၂၀၂၁ခုႏွစ္)၊	
ကုလသမဂၢ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီ	 အေျခခံမူေဘာင္	 (UNDAF)	
ႏွင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္	 ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	 လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(CPD)	
(၂၀၁၈-၂၀၂၂ခုႏွစ္)	တုိ႔က	လမ္းညႊန္မႈ	ေပးပါသည္။	ႏုိင္ငံ	ဆုိင္ရာ	
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္	 SDG	 ဆုိင္ရာ	 ေရ႐ွည္အစီအစဥ္ကုိ	
အေျခခံထားျခင္း	ျဖစ္သျဖင္႔	ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏	ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	မဟာ	
ဗ်ဴဟာသည္	 သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္	 	 ကုလသမဂၢ၏	 	 လမ္းျပ	
ေျမပံုကုိ	အေျခခံထားသည့္	MSDP	ႏွင့္	နီးစပ္	ကုိက္ညီမႈ႐ွိပါသည္။	
CPD	 သည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲၿပီး	 ဟန္ခ်က္ညီ	
ေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း	(MSDP)	၏	ပန္းတုိင္	၅	ခုအနက္	၃	
ခုႏွင့္	နီးစပ္	ကုိက္ညီမႈ	႐ွိပါသည္	-	

ပန္းတုိင္	(၁)	ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊	အမ်ဳိးသား	ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊			
လံုျခံဳေရးႏွင့္	ေကာင္းမြန္ေသာ	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ပန္းတုိင္	(၃)	အလုပ္အကုိင္	ဖန္တီးေရးႏွင့္	ပုဂၢလိက	က႑	
ဦးေဆာင္သည့္	ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ပန္းတုိင္	(၅)	ႏုိင္ငံ၏	အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္	
သယံဇာတမ်ားႏွင့္	သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

၂၀၁၈	 -	 ၂၀၂၂	 ခုႏွစ္အတြက္	 ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ	 အစီအစဥ္သည္	
ေအာက္ပါ	က႑မ်ား	အက်ဳံး၀င္ပါသည္	-	

•	 ျပည္သူမ်ား၏	 လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ	 တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္	
အေထာက္အထားအေျချပဳ	 မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္	 စနစ္မ်ား	 ေဖာ္ထုတ္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္	 ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ	 အစုိးရ	
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

•	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း	မူ၀ါဒမ်ား၊	စနစ္မ်ားႏွင့္	 ပိုမို	 ေကာင္းမြန္လာေသာ	
မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္	 လူသားအရင္းအျမစ္	 စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔	
တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း၊

•	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	 လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈကုိ	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲ	
ေစရန္	လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား၊	အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္	 စြမ္းရည္မ်ား	
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊

•	 ႏိုင္ငံေတာ္၏	 တရား၀င္	 ျဖစ္တည္မႈ	 (Legitimacy)	 ခုိင္မာ	
အားေကာင္း	ေစျခင္းႏွင့္	တရား	စီရင္မႈႏွင့္	လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား	

•	 လက္လွမ္းမီမႈ	 ျမင့္မားလာျခင္းတုိ႔ကုိ	ဦးတည္ေစမည့္	တုိးတက္	
လာေသာ	 တာ၀န္ယူမႈု/	 တာ၀န္ခံမႈ၊	 ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္	
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတို႔	တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း၊

•	 ေဒါင္လိုက္ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္	အစီအစဥ္မ်ား	အေပၚတြင္	အေျခခံ၍	
လုပ္ေဆာင္ေသာ	 အားလံုး	 အက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ၊	 ခံႏုိင္ရည္	
စြမ္းအား႐ွိေသာ၊	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	 ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ	
စီမံခန္႔ခြဲမႈ	ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	

•	 အားလံုးအက်ဳံး၀င္ေသာ	ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္	
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း	ဖန္တီးေပးျခင္း၊



ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္ႏွင့ ္MSDP ကုိက္ညီမႈ႐ွိျခင္း

• CPD အက်ဳိးရလဒ ္(၂) 
ကမၻာေျမႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈ - ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ျမန္
မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်
င္ ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စဥ္ဆက္မျပ
တ္အသံုးျပဳႏုိင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ရာသီဥတုႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ကုိ ပုိမုိ၍ 
ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္း ႐ွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

• CPD အက်ဳိးရလဒ ္(၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့ ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွ ိျပည္သူမ်ားသည ္ပုိမုိ၍ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ
/တာ၀န္ခံမႈ႐ွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့ ္
တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔မ ွပုိမုိ၍ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိ
ခံစားၾကရကာ ပုိမုိၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းတြ
င္ ေနထုိင္ၾကသည္။
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န္း
UNDP	၏	ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္သည္	SDG	ပန္းတုိင္မ်ား၊	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး		
ဟန္ခ်က္ညီေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	စီမံကိန္း	(ပန္းတုိင္	၁	၊	၃	၊	၅)	တုိ႔ႏွင့္	ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိသည္။	

10 ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈ ျမန္မာ |  MM.UNDP.ORG
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မည္သူမွ်	 မက်န္ခဲ့ေစေရး	 အေျခခံမူႏွင့္အညီ	 ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ	
အစီအစဥ္သစ္သည္	 ထိခုိက္ခံစားလြယ္သူမ်ား	 (ပဋိပကၡ/
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊	 ရာသီဥတုႏွင့္	 ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား	 စသည္	
တုိ႔ႏွင့္	ထိေတြ႕ခံစားရသူမ်ား)	ႏွင့္	လံုေလာက္မႈ	မ႐ွိေသာ	စီးပြားေရး	
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္	 ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား	 အနည္းငယ္သာ	
ရ႐ွိျခင္းေၾကာင့္	အခြင့္အလမ္း	နည္းပါးသူမ်ား၏	လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ	
ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္	 ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္မွ	 တာ၀န္႐ွိသူမ်ား၏	
စြမ္းရည္မ်ား	ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကုိ	အဓိက	ထားသည္။

UNDP	သည္	ယင္း၏	ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား	အေကာင္အထည္	
ေဖာ္ရန္အတြက္	 နယ္ေျမေဒသအေျချပဳ	 နည္းလမ္း	 (area-
based	 approach)	 ကုိ	 အသံုးျပဳပါသည္။	 ယင္းနည္းလမ္းသည္	
အဖြဲ႕အစည္းဆုုိင္ရာ	 ထိေရာက္မႈ႐ိွျခင္းႏွင့္	 အက်ဳိးခံစားမႈ	
ရ႐ွိေစခ်င္သူမ်ား၏	 လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ	 တုန္႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း	
ေပးျခင္းဆုိင္ရာ	ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား	
ဆန္းစစ္ရာတြင္	 အေရးႀကီးသည့္	 နည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။	
အဆုိပါ	ပံုစံ၌	ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္	တုိင္းျပည္၏	ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလားအလာ	
ေကာင္းမ်ားကုိ	ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္	UNDP	၏	စီမံကိန္းမ်ား	အားလံုးကုိ	
ေပါင္းစပ္စြမ္းအား	 ဖန္တီးရန္	 ဂ႐ုတစုိက္ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ	
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္	 အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။	
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔	 လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး	
မ်ားကုိ	 ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္	 ယခင္	 အေတြ႕အၾကဳံမ်ားႏွင့္	 SDG	 ႏွင့္	
ဆက္စပ္ေနေသာ	အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းကုိ	တုိးတက္မႈရ႐ွိေစရန္	
အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား	အေပၚတြင္	အေျခခံ	လုပ္ေဆာင္ပါသည္။	

၂၀၁၈	ခုႏွစ္တြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	UNDP	ဌာေန႐ုံးသည္	အေရးပါေသာ	
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား	 ေတြ႕ၾကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ပါသည္။	 ယခင္	 ႏုိင္ငံ	
ဆုိင္ရာ	 အစီအစဥ္မွ	 ေလ့လာသိ႐ွိခဲ႔ေသာ	 သင္ခန္းစာမ်ားအရ	
လည္းေကာင္း၊	 ကုလသမဂၢႏွင့္	 UNDP	 တုိ႔၏	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ	
မ်ားအရ	 လည္းေကာင္း	 ဌာေနရံုးကုိ	 ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ပါသည္။	
ယင္းသုိ႔	 အေကာင္အထည္ေဖာ္	 ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	 ၀န္ထမ္းသစ္	
၁၁၇	 ဦး	 ခန္႔ထားျခင္း၊	 ေနျပည္ေတာ္တြင္	 (One	 UN	 office	
အစီအစဥ္၏	 အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္)	 ႐ုံးသစ္တစ္ခု	
တည္ေထာင္ျခင္း၊	 ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	 အစီအစဥ္သစ္	 (၂၀၁၈-၂၀၂၂)	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	 ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင္႔	 ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္	
စီမံကိန္း	၅	ခုတို႔အား	ျဖန္႔က်က္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔	ပါဝင္ပါသည္။

UNDP	 သည္	 မိမိကုုိယ္တုိင္၏	 လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပံုနည္းလမ္း
ကုိလည္း	 အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခဲ႔ပါသည္။	 ယင္းသုိ႔ေဆာင္႐ြက္မႈက	
နယ္ေျမေဒသ	 အေျချပဳနည္းလမ္းႏွင့္	 ေ႐ွ႕ေျပးစမ္းသပ္စီမံကိန္း	
၅	 ခု	 တုိ႔အား	 စတင္မိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ	 ျဖစ္ေပၚလာေစ႐ုံ	
သာမက၊	 မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ	 တို႔ႏွင္႔	 ေျပာင္းလြယ္	
ျပင္လြယ္	လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ၊	ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင္႔	ခိုင္ၿမဲေစမႈ	တို႔ကို	
ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။	ထုိ႔ျပင္	ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏	အစီအစဥ္
ပံ့ပုိးမႈ	 လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း	 ပုိမုိ၍	 လ်င္ျမန္သြက္လက္မႈ၊	
ထိေရာက္မႈႏွင့္	 စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀မႈတုိ႔	 ႐ွိေစပါသည္။	 UNDP	
သည္	 အနာဂတ္ကုိ	 အေလးထား	 ၾကည့္႐ႈေဆာင္႐ြက္ပါသည္။	
ႏုိင္ငံေတာ္မွ	 တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္	 ေရ႐ွည္တည္တံ့	
ခုိင္ျမဲမႈဆုိင္ရာ	 UNDP	 ၏	 ကတိက၀တ္ျပဳ	 ေဆာင္႐ြက္မႈ၏	
အစိတ္အပိုင္း	တစ္ခုအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊	UNDP	စီမံကိန္းမ်ား၏	
အေၾကာင္းအရာ	 အခ်က္အလက္မ်ား	 တုိးတက္မႈ႐ွိေစရန္အတြက္	
လည္းေကာင္း	 ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္	 ေဒသႏၱရမိတ္ဖက္မ်ား၏	
စြမ္းရည္မ်ား	 ျမွင့္တင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း	 UNDP	 က	
အေလးထား	ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

စံနမူနာျပစီမံကိန္း	

၅	ခု



လုပ္ငန္းအစီအစဥ္	
နယ္ပယ္မ်ား

ဦးစားေပးက႑

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္	
ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

•	 အဓိကက်ေသာ	အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

•	 ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

•	 အဂတိလုိက္စားမႈ	တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္	တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ၊	လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ	ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္	ကုိယ္စားျပဳမႈ၊	
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး

•	 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊	အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊	ဘ႑ာေရး	ဆုိင္ရာ	ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊	ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ	
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္	ျပည္သူပါ၀င္မႈ႐ွိေသာ၊	တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ႐ွိေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း	ေရးဆြဲျခင္း

•	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေအာင္	ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊	အားလံုးပါ၀င္မႈ႐ွိေသာ	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္	ျမွင့္တင္ေရးအတြက္	စြမ္းရည္မ်ား၊	
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း	လုပ္ငန္းမ်ားကို	အေထာက္အကူျပဳေစရန္	စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင္႔	လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း	ေပါင္းစည္းမႈႏွင္႔	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစျခင္း

•	 အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ၊	ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာႏွင့္	နည္းပညာဆုိင္ရာ	စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ပံ့ပုိးမႈ

•	 ေထာက္ပံ့ကူညီမႈဆုိင္ရာ	ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းမႈ	

ေရ႐ွည္တည္တံ့ၿပီး	
အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

•	 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္	မူ၀ါဒ

•	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ	ေလ်ာ့ပါးေရး၊	ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္	လုိက္ေလ်ာညီေစျခင္း	

•	 ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ား	ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းႏွင့္	အကာအကြယ္ေပးထားသည့္	နယ္ေျမ	(ကုန္းေျမႏွင့္	ပင္လယ္ျပင္)	ေပါင္းစပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ	

•	 ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္း	ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္	ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး	

•	 ေက်းလက္ေဒသ	ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္

•	 အငယ္စား၊	အေသးစားႏွင့္	အလယ္အလတ္အဆင့္	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏	စြမ္းရည္	ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	စြမ္းရည္	ျမွင့္တင္ေပးျခင္း	

12 ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈ ျမန္မာ |  MM.UNDP.ORG
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ေမွ်ာ္မွန္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား

UNDP	 မွ	 ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	 လုပ္ငန္းမ်ားသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ	
ျပည္သူမ်ား	 အားလံုးတုိ႔၏	 ဘ၀မ်ား	 တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကုိ	
အဓိက	ရည္မွန္းပါသည္။	ထို႔ေၾကာင့္	က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖာ္ျပရလ်င္	
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏	 ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ	 အစီအစဥ္သစ္၏	 ရလဒ္သည္	
မည္သည့္အရာ	 ျဖစ္မည္နည္း။	 ၅	 ႏွစ္တာကာလ	 အဆံုးတြင္	
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္	အဓိက	ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ႀကီး	၂	ခုတုိ႔မွာ	-	

•	 CPD	 အက်ဳိးရလဒ္	 (၁)	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရး		
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ	ျပည္သူမ်ားသည္	ပိုမို၍	ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ၿပီး	
တာ၀န္ယူမႈ/	တာ၀န္ခံမႈ႐ိွေသာ	အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက	 အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး	
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္	 တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ	 အကာအကြယ္ေပးျခင္း	
တို႔မွ	 ပိုမို၍	အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား	 ရ႐ိွခံစားၾကရကာ	 ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး	
အားလုံးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ိွေသာ	 လူအဖြ႕ဲအစည္းတြင္	 ေနထိုင္	
ၾကသည္။

•	 CPD	 အက်ဳိးရလဒ္	 (၂)	 ကမၻာေျမႏွင္႔	 သာယာဝေျပာမႈ	 -		
၂၀၂၂	ခုႏွစ္အေရာက္တြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္	စြမ္းေဆာင္ရည္	
ျပည့္၀ေသာ	 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ	 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္	
သဘာ၀သယံဇာတမ်ား	 စဥ္ဆက္မျပတ္	 အသံုးျပဳႏုိင္မႈတုိ႔ျဖင့္	
ရာသီဥတုႏွင့္	 ေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ကုိ	 ပုိမုိ၍	 ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္း	
႐ွိလာမည္ျဖစ္သည္။	

လြန္ခဲ့ေသာ	 ႏွစ္အတြင္း	 ခ်မွတ္ခဲ့သည့္	 အေျခခံလုပ္ငန္းျဖင့္	
လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္	 UNDP	 သည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး႐ွိ	 လူမႈ	
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား	အားလံုးထံသုိ႔	ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္	
ဒီမုိကေရစီစနစ္မ်ား	ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာတြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအား	
အျပည့္အ၀	ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးရန္	အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စံနမူနာျပစီမံကိန္း	၅	ခု

ထိေရာက္၍	တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ေသာ	အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	ျဖစ္ေရး		
ကူညီပံ့ပုိးမႈ	စီမံကိန္း	(SERIP)

SERIP	 သည္	 ၅	 ႏွစ္တာ	 လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး	 ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏	 လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္	 ျပင္းျပေသာ	
ဆႏၵမ်ားအား	 နားလည္ေစေသာ	 ႏုိင္ငံေတာ္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္	 ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ	အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏	
ထိေရာက္မႈကုိ	 ျမွင့္တင္ေပးရန္	 ရည္႐ြယ္ပါသည္။	 စဥ္ဆက္မျပတ္	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး	 ဆုိင္ရာ	
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္	 (SDG)	 အညြန္းကိန္းမ်ားကို	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲၿပီး	
ဟန္ခ်က္ညီေသာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း	 (MSDP)	 အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ	 မူေဘာင္ထဲတြင္	
ပါ၀င္မႈ႐ွိျခင္းကုိ	 SERIP	 သည္	 ေသခ်ာေစရန္	 ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။	 ဤစီမံကိန္းက	 ထိေရာက္ေသာ	
မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္	 ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတုိ႔ကုိ	 အေထာက္အကူ	 ျဖစ္ေစရန္	 အစုိးရ၏	
လုပ္ငန္းမ်ား	 ခုိင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္	 ျပည္ေထာင္စုႏွင့္	 ေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား	
ပုိမုိခုိင္မာအားေကာင္းသည့္	 ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	 ႐ွိေစေရးကုိ	 ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။	
ဤစီမံကိန္းတြင္	 အဓိက	 ေဆာင္႐ြက္မည့္	 လုပ္ငန္း	 နယ္ပယ္	 ၄	 ခု႐ွိသည္	 -	 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ	
အခ်က္အလက္မ်ား၊	 မူ၀ါဒေရးရာ	 စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊	လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ	 ဥပေဒျပဳျခင္း	 ႏွင့္	 ေဒသႏၱရ	အဆင့္	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္	တုိ႔ျဖစ္သည္။
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တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ	ႏွင့္	တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ	ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း	(SARL)

တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ၊	 တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ	 လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္	 တရားဥပေဒ	 စုိးမုိးမႈစနစ္မ်ား	 ခုိင္မာ	
အားေကာင္းေအာင္	 ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	 SARL	 က	 ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအား	 အကူအညီေပးရန္	 ရည္႐ြယ္သည္။	
ဤစီမံကိန္းက	အစုိးရ	မ႑ိဳင္	၃	ရပ္လံုး၏	အဆင့္မ်ားအားလံုးကို	အေထာက္အကူျပဳသည္။	UNDP	သည္	အဂတိ	
လုိက္စားမႈ	တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္	(ACC)	ကုိ	ပုိမုိခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္	ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္းႏွင့္	ျပည္ေထာင္စု၊	
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္	 ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား	ကုိလည္း	၄င္းတုိ႔၏	ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္	စြမ္းရည္မ်ား	တုိးတက္	
ေကာင္းမြန္လာေအာင္	ပံ့ပုိးကူညီျခင္းတို႔	လုပ္ေဆာင္ပါသည္။	SARL	သည္	 ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး	 (UAGO)၊	
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္	ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး	ေကာ္မ႐ွင္	(MNHRC)	တုိ႔ႏွင့္	ပူးေပါင္း၍	
တရားစီရင္ေရးႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား	တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လည္း	ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းက႑တြင္	 ေခါင္းေဆာင္မႈ၊	ထိေရာက္မႈ၊	လုိက္ေလ်ာညီေထြ	
႐ွိမႈႏွင့္	လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ	(LEAP)	စီမံကိန္း

LEAP	စီမံကိန္းသည္	ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕	(UCSB)	ႏွင့္	အနီးကပ္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း	 က႑တြင္	 အေျခခံက်ေသာ	 ေျပာင္းလဲမႈမ်ား	 ျဖစ္ေပၚေစသည္။	 ဤစီမံကိန္းသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္	 ပုိမုိမ်ားျပားသည့္	 ျပည္သူမ်ား၊	 ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္	 ရလဒ္အေျချပဳသည့္	 လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား	
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 အစုိးရအား	 ၄င္း၏	 ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္	 “ျပည္သူမ်ား	 ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္္	
ျပည္သူမ်ား၏	ယံုၾကည္မႈ	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္	က်င့္၀တ္အေပၚ	အေျခခံေသာ၊	အရည္အခ်င္းအေပၚအေျခခံေသာ၊	
အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ၊	တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ႐ွိေသာ	ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းစနစ္	ျဖစ္ေပၚေရး”	ကုိ	ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးရန္	
ရည္႐ြယ္သည္။	 ယင္းသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း	 စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္စနစ္မ်ားကုိ	 ျပန္လည္သံုးသပ္၍	
ေခတ္မီေအာင္	 ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊	 အရည္အခ်င္းအလုိက္	 ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း၊	 က်င့္၀တ္မ်ား၊	
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္	 တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈႏွင့္	 အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈတုိ႔ကုိ	 ျမွင့္တင္ေပးသည့္	 စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ	
က်င့္စဥ္မ်ားအား	 မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊	 စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္	 လႈံ႕ေဆာ္မႈတုိ႔	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္	
၀န္ေဆာင္မႈ	 လုပ္ငန္းမ်ား	 တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊	 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ေဒသႏၱရ	
အဆင့္တုိ႔၌	 ေ႐ွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား	 ပံုစံျဖင့္	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းက႑စီမံခန္႔ခြဲမႈ	 လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား	 ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ	
ေလွ်ာ့ခ်မႈကုိ	အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္းျဖင့္	လည္းေကာင္း	ေဆာင္႐ြက္သြားမည္	ျဖစ္သည္။
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ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္	ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္	(TDLG)

ေ႐ြးေကာက္ခံ	 ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္	 ႏွစ္စဥ္	 ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္	 ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း	
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ	 ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ	 လႊမ္းမုိးမႈ	 ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္	 ေျပာေရးဆုိခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္	 TDLG	
သည္	ဒီမုိကေရစီနည္းက်	ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး	လုပ္ငန္းကုိ	ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားေပးပါသည္။	ဤစီမံကိန္းမွ	တုိင္းျပည္၏	
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ	ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ကုိ	ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္	ျမန္မာႏုိင္ငံ	အစုိးရအတြက္	ဒီမုိကေရစီနည္းက်	
ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္	ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ	အေထာက္အကူျပဳသည္။	ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔	ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား	
ေပးအပ္ရျခင္း၏	 အဓိက	 ရည္မွန္းခ်က္မွာ	 အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ၊	 တာ၀န္ယူမႈ/	 တာ၀န္ခံမႈ႐ွိေသာ၊	
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ	႐ွိေသာပံုစံျဖင့္	ျပည္သူမ်ားအား	အေျခခံ	၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ	ထိေရာက္မႈ႐ွိစြာႏွင့္	စြမ္းေဆာင္ရည္	
ျပည့္၀စြာေပးသည့္	 တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ႐ွိသည့္	 စနစ္က်ေသာ	 ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	 စနစ္တစ္ခုကို	
အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ျဖစ္သည္။	ဤစီမံကိန္း၏	အဓိက	အာရံုစုိက္သည့္	နယ္ပယ္မ်ားမွာ	ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊	
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊	ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ	 ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ	 ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊	 ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ	
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္	ျပည္သူပါ၀င္မႈ႐ွိၿပီး	တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ႐ွိေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း	ေရးဆြဲျခင္း	တုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ေရ႐ွည္တည္တ့ံမႈတို႔အတြက္	စီမံခန္႔ခြအုဲပ္ခ်ဳပ္မႈ	စီမံကိန္း	(GRSP)

ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ	စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္	ပုိမုိ၍	အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ၊	ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္မႈႏွင့္	ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမႈ	
တုိ႔႐ွိျခင္းကုိ	 အာမခံခ်က္ေပးရန္	 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ	 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္	
ေဘးအႏၱရာယ္	 ေလွ်ာ့ခ်မႈ	 (DRR)	 တုိ႔ႏွင့္	 ဆက္စပ္ေနသည့္	 မၾကာေသးမီက	 လုပ္ေဆာင္ေနေသာ	 မူ၀ါဒ	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား	အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္	ဤ	GRSP	စီမံကိန္းက	ျမန္မာႏုိင္ငံအား	ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးသြားမည္	
ျဖစ္သည္။	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 သဘာ၀	 ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ	 ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္	 အစိမ္းေရာင္	 စီးပြားေရး	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္	ထူးျခားေသာ	အခြင့္အလမ္းမ်ား	ေပးအပ္ပါသည္။	ယင္းသုိ႔	စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္	
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 စီးပြားေရးဆုိင္ရာစြမ္းပကားမ်ား	 ျမင့္မားေရးႏွင့္	 လူအဖြဲ႕အစည္း	 ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ	
တုိက္ရုိက္အေထာက္အကူျပဳပါသည္။	GRSP	သည္	စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊	ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊	ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္	
႐ွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္	အဓိကထား	ေဆာင္႐ြက္သည့္	အမ်ဳိးသားအဆင့္	စီမံကိန္းျဖစ္သည္။
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UNDP	သည္	ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ	ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး	အသီးသီးတုိ႔မွ	

လူငယ္	၁၄၀	ေက်ာ္တို႔ႏွင့္အတူ	Youth	Engagement	Conference	on	SDG	

Goal	16	ကို	စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။	



17ေအာင္ျမင္မႈမ်ား		ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္	

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား		
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္	

ကုလသမဂၢ	ပ့ံပိုးမႈလုပ္ငန္းစီမံကိန္းျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား	ပ့ံပိုးကူညီမႈေပးျခင္း	

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	 အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ	 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္	
ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ	ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ	ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး	ေကာ္မတီ	
(JMC)	 သည္	 NCA	 အား	 ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးရာတြင္	
ပထမဦးဆုံးေပၚေပါက္လာသည့္	ျပည္ေထာင္စုႏွင့္	ေဒသႏၱရ	အဆင့္	
ပူးတြ	ဲအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု	ျဖစ္ပါသည္။	၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္	ႏိုင္ငံေတာ္၏	
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္၏	 ပန္ၾကားမႈအရ	 ကုလသမဂၢႏွင့္	 UNDP	 တို႔၏	
ပံ႔ပုိးကူညီမႈျဖင့္	ကုလသမဂၢပ့ံပိုုးမႈ	လုပ္ငန္းအစီအစဥ္	ေပၚထြက္လာခဲ႔	
ပါသည္။	JMC	သည္	NCA	လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္	အဖြ႕ဲဝင္မ်ား	
အၾကား	 အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ	 ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊	 အစီရင္ခံတင္ျပမႈႏွင့္	
ညိွႏႈင္ိးေဆြးေႏြး	အေျဖ႐ွာမႈတုိ႔တြင္	တက္ၾကြစြာ	လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္	
ေနပါသည္။	 ယင္းသည္	 တိုင္းရင္းသား	 လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား	
(EAOs)၊	 အစိုးရ၊	 တပ္မေတာ္ႏွင့္	 လူထုအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားၾကား	
ယုံၾကည္မႈ	 တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္	 ဆုံးျဖတ္ခ်က္	 ခ်မွတ္ျခင္း	
လုပ္ငန္းစဥ္	မ်ားကို	အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	 ရ႐ွိရန္အတြက္	 ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ	 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္	 ေဒသႏၱရအဆင့္	 ဒီမုိကေရစီ	
နည္းလမ္းက်ေသာ	 အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေရးသည္	 အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	 UNDP	 သည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအား	
တစ္ႏုိင္ငံလံုး	 ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး	 သေဘာတူစာခ်ဳပ္	 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊	 အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	 ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊	
မညီမွ်မႈႏွင့္	ဖယ္ထုတ္ခံရမႈတုိ႔ေၾကာင့္	ျဖစ္ေပၚလာေသာ	ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား	ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔တြင္	ပ့ံပုိးကူညီမႈေပးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး	 ဟန္ခ်က္ညီေသာ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္မႈ	 စီမံကိန္း	 (MSDP)	 ပါ	 ပန္းတုိင္	 (၁)	 သည္	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊	 အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊	 လံုျခံဳေရးႏွင့္	
ေကာင္းမြန္ေသာ	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ကုိ	 ျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	လံုျခံဳေရးတုိ႔သည္	ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္	ျမန္မာျပည္သူမ်ား	
အားလံုးအတြက္	 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ	 ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္	 စဥ္ဆက္မျပတ္	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ	 ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား	 ေအာင္ျမင္မႈ	
ရ႐ွိေရးတုိ႔အတြက္	 အဓိကက်ပါသည္။	 တဖက္တြင္လည္း	
ေကာင္းမြန္ေသာ	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္	 ႏုိင္ငံသားအားလံုး	 ဥပေဒ	
ႏွင္႔အညီ	တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္	 မွ်တစြာ	ဆက္ဆံခံရမႈကုိ	အာမခံခ်က္	
ေပးၿပီး	 လူတုိင္းအေနျဖင့္လည္း	 အစိုးရႏွင့္	 ထိေတြ႔ဆက္သြယ္	
ေစႏုိင္ၿပီး	ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား	ေပးအပ္ျခင္းမွ		အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား	
ကိုလည္း	 ခံစားရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။	ထို႔ေၾကာင္႔	 UNDP	၏	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ	 ပါ၀င္ပံ့ပုိးကူညီမႈသည္	 အစုိးရႏွင့္	 ထိေတြ႕	
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္	 ျပည္သူမ်ား၏	စြမ္းရည္မ်ားကုိ	 ျမွင္႔တင္	
ေပးရန္	 ရည္႐ြယ္ပါသည္။	 ယင္းအခ်က္သည္	 MSDP	 ထဲတြင္	
အေလးထား	ေဖာ္ျပထားသည့္	မဟာဗ်ဴဟာ	တစ္ခုလည္း	ျဖစ္သည္။	

၂၀၁၈	ခုႏွစ္အတြင္း	ပစ္ခတ္	

တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ	ပူးတြဲ	

ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္	

တုိင္ၾကားမႈမ်ား၏	

၅၇%	ကုိ	

ေျဖ႐ွင္းေပးခဲသ့ည္။	
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၂၀၁၈	 ခုႏွစ္	 အတြင္း	 UNDP	 သည္	 JMC	 အား	 အဓိက	
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္	၃	ခုတြင္	ဆက္လက္ပ့ံပိုးကူညီခဲ႔ပါသည္။	
ယင္းတို႔မွာ	 JMC	 အေထာက္အကူျပဳရုံး၏	 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ	
စြမ္းရည္မ်ား	အားေကာင္းေစျခင္း၊	ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္	ညိွႏႈင္ိး၍	
JMC	အတြက္	နည္းပညာ	အကူအညီမ်ား	ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္	
က်ား-မေရးရာႏွင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္	 ေပးျခင္းအျပင္	
JMC	 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္	 ေဒသႏၱရအဆင့္	 ေကာ္မတီမ်ား၏	
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္	ေစာင့္ၾကည့္	စိစစ္	ပဋိပကၡ	ေျဖ႐ွင္းမႈ	(MVR)	
စသည့္	ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ	အဓိက	ၾကံဳေတြ႕ရသည့္	
ျပႆနာမ်ား	 အပါအ၀င္	 ႏုိင္ငံတကာ	 ႏႈင္ိးယွဥ္	 အေတြ႕အၾကံဳမ်ား	
ရ႐ိွေစရန္	စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း	တုိ႔ျဖစ္သည္။

JMC	 ပံ့ပုိးမႈ	 လုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းသည္	 တပ္ဖြဲ႕မ်ား	 ထိေတြ႕မႈမွ	
ေ႐ွာင္႐ွားျခင္း၊	 အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း	 ပါ၀င္္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားမွ	
ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္း	 ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း	 စသည့္	 နယ္ပယ္မ်ားတြင္	
JMC	 အား	 ပံ႔ပိုးကူညီမႈ	 ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။	 ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ	
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ	 ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားမွ	
လည္းေကာင္း၊	 ကုလသမဂၢ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ	 ပံ႔ပိုးမႈ႐ုံး	
မွလည္းေကာင္း၊	ႏိုင္ငံေရးႏွင့္	ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	တည္ေဆာက္မႈေရးရာ

ဌာန	လက္ေအာက္႐ွိ	ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ	ပံ့ပုိးေရးဌာနခြဲ	(DPPA)	ႏွင္႔	
Clingendael	 နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ	 ႏုိင္ငံတကာ	 ဆက္ဆံေရး	
အင္စတီက်ဳ႕တို႔မွလည္းေကာင္း	 က်ယ္ျပန္႔ေသာ	 နည္းပညာပုိင္း	
ဆုိင္ရာ	ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား	ရယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

JMC	 -	 စီမံကိန္း	 အေထာက္အကူျပဳ	 လုပ္ငန္းစဥ္သည္	 ၂၀၁၈	
ခုႏွစ္တြင္	 ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး၊	 လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္	 အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းကုိ	
ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။	အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ	တုိးတက္မႈမ်ား	
ထဲမွ	တစ္ခုမွာ	 JMC	မွ	လက္ခံရ႐ွိေသာ	တိုင္ၾကားမႈ	 မ်ားစြာတုိ႔ကို	
ေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊	 ယင္းသည္	 အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာ	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	 လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အတူ	 ႐ွိရင္းစြဲျဖစ္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား	
႐ွိေနေသာ္ျငားလည္း	 MVR	 ယႏၱရားအေနျဖင့္	 ထိေရာက္မႈ	
႐ွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	သက္ေသျပေနပါသည္။	

ေနာက္ထပ္	 အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ	 တုိးတက္မႈတစ္ခုမွာ	
ျပည္နယ္အဆင့္	 JMC	 ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္	 လက္႐ွိ	
အခ်ိန္တြင္	 ေက်း႐ြာအဆင့္၌	 ပံုမွန္လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား	 က်င္းပ	
ေနျခင္းျဖစ္သည္။	 လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္	 ယခင္	
လက္နက္ကိုင္	 တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည့္	 တပ္ဖဲြဲ႕၀င္မ်ားသည္	 ဆင္တူ	

ဓာတ္ပံုအညႊန္းစာ	

ရခုိင္ျပည္နယ္၊	သံတြဲၿမိဳ႕၌	

က်င္းပေသာ	ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ	

အမ်ားျပည္သူသုိ႔ေဆြးေႏြးတင္ျပပြဲ

တြင္	ပါ၀င္တက္ေရာက္တစ္ဦးက	

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ	

ေလ႔လာၾကည့္႐ႈေနစဥ္

ဓာ
တ
္ပံု	
-	ယ

မံုဖ
ူးသ
စ္
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အျပာေရာင္	 JMC	 အကၤ်ီမ်ား	 ၀တ္ဆင္ေနၾကၿပီး၊	 အရပ္သားမ်ား	
အကာအကြယ္ေပးေရး	အပါအ၀င္	စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားကုိ	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္	 ယင္းတုိ႔၏	 တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို	
ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။	 တခါတရံတြင္	 အခက္အခဲႏွင့္	
ျပႆနာမ်ား႐ွိေသာ္လည္း	 ယခင္က	 လက္နက္ကိုင္	 တုိက္ခိုက္ခဲ႔	
ၾကသည့္	 တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား	 ပူးတြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား	 ခ်မွတ္ရန္	
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိေၾကာင္း	 JMC	 က	 လက္ေတြ႕	 လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင္႔	
သက္ေသျပသခဲ႔ပါသည္။

မွ်တမႈရိွၿပီး	ပဋိပကၡသတိခ်ပ္မႈကုိ	အေျခခံထားေသာ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 အသြင္ကူး	
ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္	 အဓိကက်ေသာ	 အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။	
ယင္းသည္	 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား	အားလံုး႐ွိ	 ျပည္သူမ်ား	
အေနျဖင့္	၄င္းတုိ႔၏	ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္	ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး	
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း	 လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	 ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ	
အာမခံခ်က္ေပးရာတြင္	အေရးႀကီးပါသည္။	

၂၀၁၈	 ခုႏွစ္၌္	 ၿမိဳ႕နယ္	 ၁၄	 ခု	 တို႔တြင္	 ေဒသႏၱရဖြ႕ံၿဖိဳးေရး	
စီမံကိန္းမ်ား၏	 ျပည္သူပါ၀င္မႈ႐ိွၿပီး	 အေထာက္အထားအေျချပဳ	
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး	 လုပ္ငန္းစဥ္အား	 ပ့ံပိုးကူညီမႈေပးရန္	 အတြက္	
UNDP	 သည္	 ပဲခူး၊	 မြန္ႏွင့္	 ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ား႐ိွ	 ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး	 အစိုးရအဖြ႕ဲမ်ား၊	 ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	 အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္	
အနီးကပ္	 ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။	 ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	
အဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့္	 ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူမ်ားကို	 ပိုမိုက်င့္သုံး	
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္	အေထာက္အပ့ံ	ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည္း	
ေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။	 ယင္းသို႔	 ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	 ျပည္သူမ်ား၏	
အသံမ်ားကို	 ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ၿပီး၊	 ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္	 မ်ားကို	
ထိေရာက္	ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ိွသည့္	နည္းလမ္းျဖင့္	အသုံးျပဳႏိုင္သည့္	
၀န္းက်င္တစ္ခု	 ဖန္းတီးေပးခ့ဲပါသည္။	 ဤစီမံကိန္းေရးဆြေဲရးပုံစံ၏	
ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္	 ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲသည္	 ဤပုံစံအား	
လက္႐ိွ	 UNDP	 က	 ပ့ံပိုးမႈ	 ေပးထားျခင္းမ႐ိွေသးသည့္	
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 ေဖာ္ျမဴလာအေျချပဳ	 (formula-based)	 ခဲြေ၀	
ခ်ထားေပးသည့္	 နည္းလမ္းအား	 အသုံးျပဳရန္	 ဆႏၵ႐ိွေၾကာင္း	
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

UNDP	 ၏	 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္	 ေဒသႏၱရ	
ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားသုိ႔ေပးေသာ	 ၀န္ေဆာင္မႈ	 အရည္အေသြးကုိ	
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္	 အေထာက္အကူျပဳၿပီး	 အစုိးရႏွင့္	
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္	 ျပည္သူမ်ား၏	 စြမ္းရည္ကုိလည္း	
ျမွင့္တင္ေပးသည္။	 အေထာက္အပံ့ေငြမ်ား	 ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္	
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	 အဖြဲ႕မ်ားသည္	 ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ားကုိ	
ပုိမုိက်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ျခင္း၊	 ျပည္သူမ်ား၏အသံမ်ားကုိ	
ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မည့္	 ၀န္းက်င္တစ္ခု	 ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္း၊	 စီမံကိန္း	
ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 အျမင္မ်ားကုိ	
စနစ္တက်	 ထည့္သြင္းလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္	 အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ	
ျပည္သူမ်ားက	 ထိေရာက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိသည့္	 နည္းလမ္းျဖင့္	
အသံုးျပဳႏုိင္ေစပါသည္။

ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားႏွင့္	 ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားၾကား	 အထက္-
ေအာက္	 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	 ေပးႏိုင္ရန္	 ရပ္ကြက္ႏွင့္	
ေက်း႐ြာအုပ္စု	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား	(W/VTAs)	ကုိ	ပ့ံပုိးမႈေပးျခင္းျဖင့္	
UNDP	 က	 ဒီမုိကေရစီႏွင့္	 လူမႈတာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈမ်ား	
အားေကာင္းလာေအာင္	 အခြင့္အလမ္းမ်ား	 ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။	
မြန္ျပည္နယ္တြင္	ေဒသႏၱရ	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္	တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား	 (ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU	 ႏွင့္	
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ-NMSP)	 တုိ႔ၾကား	 ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း	
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔	 ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ	 ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ	
မ်ားတြင္	 ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	 ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္	 UNDP	 ၏	
ေဒသႏၱရ	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက	အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

အေထြေထြအပုခ္်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန	(GAD)	ႏငွ့	္အနီးကပပ္ူးေပါင္းလ်က	္
UNDP	 က	 အမ်ဳိးသမီး	 ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏	
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း	 ကုိလည္းေကာင္း၊	 ႏုိင္ငံအတြင္း	
အမ်ဳိးသမီး	 ရပ္/ေက်း	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏	 အေရအတြက္	
တုိးတက္လာေစေရးကုုိလည္းေကာင္း	 ပံ့ပုိးကူညီမႈ	 ေပးခဲ့ပါသည္။	
၂၀၁၇	ခုႏွစ္တြင္	အမ်ဳိးသမီးရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	၈၈	ဦး	႐ွိရာမွ	
၂၀၁၈	 ခုႏွစ္	တြင္	 ၁၀၉	 ဦးအထိ	တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။	အဆုိပါ	

ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားႏွင့္အစုိးရ

တုိ႔ၾကား	ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္	

အမ်ဳိးသမီး	ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေ

ရးမွဴးမ်ားအေရအတြက္သည္	

၂၀၁၇	ခုႏွစ္တြင္	၈၈	ဦး	႐ွိရာမွ	
၂၀၁၈	ခုႏွစ္တြင္	၁၀၉	ဦး	
အထိ	တုိးတက္လာသည္။	
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လုပ္ငန္းစဥ္ရည္မွန္းခ်က္	၂	ခုအား	 ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္	
အမ်ဳိးသမီး	 ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားအတြက္	 ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္	
သင္တန္းမ်ားကုိ	 ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္၊	 ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ	
ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား	 ျဖစ္လာေစေရး	 ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္	
ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ေစေရး	စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္	ျဖစ္သည္။	ကြန္ရက္	
ခ်ိတ္ဆက္	ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည့္	အခြင့္အလမ္းမ်ား	ရ႐ွိ	ေစရန္	ႏွစ္
စဥ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ	 လက္႐ွိ	 အမ်ဳိးသမီး	 ရပ္/ေက်း	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္	 စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ႔သည္။	 ယင္းသုိ႔	

ဓာတ္ပုံအညႊန္းစာ	

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

မ်ားမွ	လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား	

မိမိတိုု႔၏	သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား႐ိွ	

ျပည္သူမ်ား၏	လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	

ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ	ျဖည့္ဆည္း	

ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္	

မိမိတို႔၏	ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ဗဟုသုတမ်ားကုိ	

ျမွင္႔တင္ရန္	သင္ၾကားေရး	

အတန္းတစ္ခုကုိ	တက္ေရာက္ေနၾကစဥ္

ဓာ
တ
္ပံု	
-	ယ

မံုဖ
ူးသ
စ္	

ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္	 ၄င္းတုုိ႔သည္	 ေဒသႏၱရ	အဆင့္၌	 မိမိတို႔၏	
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ	 ပုိမို	 ေကာင္းမြန္စြာ	 လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး	
ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားႏွင့္	 ၿမိဳ႕နယ္	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားၾကား	
ဆက္သြယ္ေရး	လမ္းေၾကာင္း	အေနျဖင့္လည္း	ထိေရာက္စြာေဆာ
င္႐ြက္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
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တရားစီရင္မႈကုိ	 လက္လွမ္းမီျခင္း၊	 တစ္ဦးခ်င္း	
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္	တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ	ေလးစား	
လုိက္နာမႈ႐ွိျခင္းတုိ႔အား	ျမွင့္တင္ေပးျခင္း	

စစ္မွန္ေသာ	 ဒီမိုကေရစီ	 လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုတြင္	 ျပည္သူမ်ား	
အားလုံးတို႔သည္	 ဥပေဒႏွင့္အညီ	 ညီမွ်မႈ႐ိွစြာႏွင့္	 မွ်တမႈ႐ိွစြာ	
ဆက္ဆံခံရပါသည္။	 UNDP	 သည္	 တရားဥပေဒ	 စိုးမိုးေရးႏွင့္	
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ	 တရားစီရင္ႏိုင္ေစရန္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
တရားေရးက႑အား	 ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား	 ေပးပါသည္။	 UNDP	 ၏	
ပ့ံပိုးကူညီမႈႏွင့္အတူ	 ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး	 (UAGO)	 က	
မွ်တေသာ	 တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ	 စံႏႈန္းမ်ား	 လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို	
ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခ့ဲၿပီး	 တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ႐ိွေသာ	 တရားစီရင္ေရး	
လက္လွမ္းမီမႈကို	 တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစခ့ဲပါသည္။	 အဆိုပါ	
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္	 ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္	 စြပ္စြခံဲရသူမ်ားအတြက္	
အေျခခံက်ၿပီး	 ထိုက္သင့္သည့္	 လုပ္ငန္းစဥ္	 ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ	
တရား၀င္	ရပ္တည္ခ်က္ကို	သတ္မွတ္ေပးပါသည္။	

UNDP	 သည္	 တရားစီရင္ေရးအားလက္လွမ္းမီမႈ	 ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္	
ဥပေဒဆိုင္ရာ	သိျမင္နားလည္မႈႏွင့္	သင္တန္းမ်ား	တိုးျမွင့္ေဆာင္႐ြက္	
ႏိုင္ေစရန္	 တရားစီရင္ေရးက႑	 အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားၾကား	 ညိွႏႈင္ိး	
ေဆာင္႐ြက္မႈကို	 အားေကာင္းေအာင္	 ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။	
ထို႔ျပင္	 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ	 အေျခခံမူမ်ား	 က်င့္သုံး	
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	 Rule	 of	 Law	 Centre	 မ်ားကို	 UNDP	 က	
ပ့ံပိုးကူညီမႈေပးခ့ဲသည္။	 ဥပေဒလိုက္နာက်င့္သုံးမႈ	 တိုးတက္ေစ	
ရန္ႏွင့္	 ေဒသႏၱရ	 တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ	 ျပႆနာမ်ားကို	 တံု႔ျပန္	
ေျဖ႐ွင္းေပးရန္တို႔အတြက္	UNDP	သည္	ကိုယ္စားလွယ္	၆,၂၀၀	ဦး	
ပါ၀င္ေသာ	 ဥပေဒေရးရာအဖြ႕ဲ	 ၁၄	 ဖြ႕ဲကို	 တည္ေထာင္ခ့ဲပါသည္။	
ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္	 ဥပေဒေရးရာကြၽမ္းက်င္သူ	 ၃,၇၅၀	 ဦးကုိ	
အထူးျပဳ	သင္တန္းမ်ား	ပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ပါသည္။	

ထို႔အျပင္	 တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အတြက္	 အမႈဆိုင္ရာ	 သတင္း	
အခ်က္အလက္စနစ္ကို	တည္ေဆာက္ေပးခ့ဲသည္။	အဆိုပါ	စနစ္ကို	
အြန္လိုင္းတြင္	 ရ႐ိွႏိုင္ၿပီး၊	 ေအာက္ေျခအဆင့္	 တရား႐ံုးမ်ားတြင္	
တင္သြင္းလာသည့္	 တရား႐ံုး	 အမႈမ်ားဆိုင္ရာ	 သတင္း	
အခ်က္အလက္မ်ားကို	အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ	ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။	

UNHCR	 ႏွင့္အတူ	 UNDP	 သည္	 ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း	 ေနရပ္
စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသူမ်ား	 (IDPs)	 ၏	 အိုးအိမ္၊	 ေျမယာ	
ႏွင့္	 ပစၥည္းဥစၥာ	 (HLP)	 ဆိုင္ရာ	 အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	
က်ယ္ျပန္႔သည့္	 ေလ့လာမႈတစ္ခုကို	 ၿပီးေျမာက္ေအာင္	 ေဆာင္႐ြက္	
ခ့ဲသည္။	အဆိုပါေလ့လာမႈ၏	ရလဒ္မွာ	ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ	လမ္းညႊန္	
စာအုပ္	 ထုတ္ေ၀ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး၊	 ယင္းစာအုပ္က	 ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ
အကူအညီေပးေနသူမ်ားအား	 IDP	 မ်ားကို	 အၾကံေပး	 ပ့ံပိုးမႈမ်ား	
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္	အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

UNDP	 သည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	 အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး	
ေကာ္မ႐ွင္	 (MNHRC)	 ႏွင့္လည္း	 ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	 စတင္	
ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။	 အဆိုပါ	 ေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္အတူ	 ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္	
စီးပြားေရးႏွင္႔	လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ	ညီလာခံတစ္ခုကို	က်င္းပခ့ဲသည္။	
ထို႔အျပင္	 OHCHR	 ႏွင့္	 လူ႔အခြင့္အေရး	 အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားဆိုင္ရာ	
အာ႐ွ-ပစိဖိတ္ဖိုရမ္	 တို႔ႏွင့္	 ပူးေပါင္း၍	 ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အေနျဖင့္	
တရား၀င္	စြမ္းရည္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို	ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။	
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ေကာင္းမြန္ေသာ	အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊	
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ	စြမ္းေဆာင္ရည္	
ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ	ဆံုးျဖတ္ခ်က္	
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္	စပ္လ်ဥ္း၍	စြမ္းေဆာင္ရည္	
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

၂၀၁၈	ခုႏွစ္အတြင္း	UNDP	သည္	အစုိးရ	မ႑ိဳင္ႀကီး	၃	ခုလံုးတုိ႔တြင္	
ပိုမုိ၍	 ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်ၿပီး၊	 တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ႐ွိေသာ	
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္	ျမန္မာႏုိင္ငံ	အစိုးရအား	
ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးခဲ့သည္။	UNDP	မွ	ေပးအပ္သည့္	နည္းပညာဆုိင္ရာ	
အၾကံဥာဏ္ကုိ	 အေျခခံ၍	 သမၼတ႐ုံးသည္	 အဂတိလုိက္စားမႈ	
တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္	 (ACC)	 ႏွင့္	 ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစု	
တုိ႔တြင္	 ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္	 တာ၀န္ယူမႈ/	 တာ၀န္ခံမႈတုိ႔	 တုိးတက္	
ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္	အဂတိလုိက္စားမႈတားဆီးေရးဌာနခြဲမ်ား	
(CPU)	ဖြဲ႕စည္း	တည္ေထာင္မႈကုိ	အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

UNDP	 သည္	 အႀကီးစား	 အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ	 ကုိင္တြယ္	
ေျဖ႐ွင္းရန္ႏွင္႔	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္	 တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ	
ျမွင္႔တင္ရန္တုိ႔အတြက္	 ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္	 ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ	
မ်ားကို	ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္	အဂတိလုိက္စားမႈ	တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္
(ACC)	 အား	 ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးခဲ့သည္။	 အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏	
႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကုိ	 ပံ႔ပိုးကူညီမႈ	 ေပးရန္	 အလို႔ငွာ	 UNDP	
သည္	 အဂတိလုိက္စားမႈ	 အႏၱရာယ္	 ဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈ	 (CRA)	
နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ	 အသံုးျပဳရန္	 CPU	 မ်ားႏွင့္	 လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု	
စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊	 အဂတိ	 လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး	
ေကာ္မ႐ွင္အား	 ယင္း၏	 က်င္႔ဝတ္	 စည္းမ်ဥ္းမ်ား	 အၿပီးသတ္	
ျပဳစုရာတြင္	 ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့သည္။	 စီးပြားေရးက႑တြင္	 ႐ိုးသား	
ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္	 အဂတိလုိက္စားမႈတုိ႔ႏွင့္	 စပ္လ်ဥ္းသည့္	
စီးပြားေရး	 က႑ေဆြးေႏြးပြဲ	 တစ္ခုကို	 အဂတိ	 လုိက္စားမႈ	
တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္က	 မေကြးၿမိဳ႕တြင္	 က်င္းပခဲ့ရာ	
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၊	 တရားေရးကဏၰ၊	 အရပ္ဖက္	 လူမႈ	
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္	 မီဒီယာ	 တုိ႔မွ	 အရာ႐ွိမ်ား	 အပါအဝင္	 ၄၃၀	
ဦး	 တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။	 အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသည္	 အာဆီယံ	

(ASEAN)	 ေဒသအတြင္း	 အက်ဳိးျပဳ	 စီးပြားေရး၀န္းက်င္တစ္ခု	
ဖန္တီးေရး	ရည္မွန္းထားသည့္	UNDP	လုုပ္ငန္းစဥ္၏	ေဒသဆုိင္ရာ	
အစိတ္အပိုင္း	တစ္ခုျဖစ္သည္။

အရည္အခ်င္းအလိုက္	 ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားမႈ၊	 ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ	
ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္	 လူ႔စြမ္းအား	 အရင္းအျမစ္မ်ား	 စီမံခန္႔ခြဲမႈ	
အားေကာင္းေရးတုိ႔သည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း	 က႑	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	 (CSR)	 အတြက္	 UNDP	 ၏	 ပ့ံပုိးကူညီမႈ	
အဓိက	 မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္သည္။	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ	
မူ၀ါဒစာတမ္းကုိ	 ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္	 တင္ျပထားၿပီး၊	
ျပည္ေထာင္စု	 ရာထူး၀န္အဖြဲ႕အတြက္	 စံႏႈန္းတန္ဖုိးဆုိင္ရာ	
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	 မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။	
တတ္ကြၽမ္းမႈဆုိင္ရာ	 မူေဘာင္ႏွင့္	 လက္စြဲစာတမ္းတုိ႔အပါအ၀င္	
လူသား	အရင္းအျမစ္	 စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သစ္ကုိ	 ၀န္ထမ္းခန္႔ထားျခင္း၊	
ရာထူး	 တုိးျမွင့္ျခင္း၊	 တာ၀န္ခ်ထားျခင္း၊	 စြမ္းေဆာင္ရည္	
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္	 အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း	 စသည္တုိ႔	 တုိးတက္	
ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္	ေရးဆြဲျပဳစုခဲ့ပါသည္။	အဆင့္ျမင့္ႏွင့္	
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံအဆင့္	ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္ကို	ခ်မွတ္ျပဌာန္းေဆာင္႐ြက္	
ႏိုင္ရန္အတြက္	ဒီဇုိင္းပံုစံ	ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္	 စိတ္ဓာတ္လႈံ႕ေဆာ္မႈဆုိင္ရာ	 စစ္တမ္း	
တစ္ခုကုိ	 UNDP	 ၏	 ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္	
ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိေအာင္	 ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး၊	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္	
ေအာက္တုိဘာလတြင္	 အာဆီယံအဖြဲ႕က	 အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။	
အစုိးရ၀န္ေဆာင္မႈ	 လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	 ပတ္သက္၍	 ျပည္သူ႔	
သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းကုိ	ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္	ေဆာင္႐ြက္	
ေနဆဲျဖစ္သည္။	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းက႑တြင္	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ	
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ	 အ႐ွိန္အဟုန္	 ျမွင့္တင္ရန္အလုိ႔ငွာ	
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး	 က	 CSR	 ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ	 ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ	
အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

UNDP	 က	 အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား	 ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား	
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္	 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားအတြက္	 လိုအပ္ေသာ	
တိက်မႈ႐ိွေသာ၊	 က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊	 ေ႐ွ႕ေနာက္	 ညီညြတ္မႈ႐ိွေသာ	
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အခ်က္အလက္မ်ား	 လက္လွမ္းမီေရးအတြက္	 ပ့ံပုိးမႈေပးခ့ဲသည္။	
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး	စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းအတြက္	အခ်က္အလက္အသုံးျပဳမႈ	
ျမွင့္တင္ေပးရန္အလုိ႔ငွာ	 UNDP	 က	 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕	 (CSO)	
အား	 ျမန္မာႏိုင္ငံေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း	 (MLCS)	 ၏	
အဓိကညႊန္းကိန္းအစီရင္ခံစာကို	ေရးဆြဲျပဳစုေပးခ့ဲသည္။	ယင္းသည္	
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	 လူမႈ-စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	 အခ်က္အလက္မ်ားကို	
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ	 ျဖစ္ေစေရးအတြက္	 ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား	
အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။	

UNDP	သည္	MSDP	၏	အမ်ဳိးသားအညႊန္းကိန္း	အေျခခံမူေဘာင္	
(NIF)	 ေရးဆြဲရာတြင္လည္း	 အဓိက	 ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးခဲ့ပါသည္။	
NIF	 က	 အစိုးရ၏	 လက္႐ွိ	 အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္	 မဟာဗ်ဴဟာ	
မ်ားကုိ	 ပုိမုိ၍	 စုစည္းညီညြတ္မႈ႐ွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊	 စဥ္ဆက္မျပတ္	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး	 ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား	 (SDGs)	 ဆုိင္ရာ	
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား	 တိုင္းတာရာတြင္လည္း	 အေထာက္အကူျပဳမည္	
ျဖစ္ပါသည္။	 UNDP	 သည္	 SDG	 အညြန္းကိန္းမ်ားအား	 MSDP	
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား	အားလံုးအတြင္းသို႔	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေစျခင္းျဖင္႔	
နယ္ပယ္က႑	 ၁၂	 ခုတုိ႔႐ွိ	 အစုိးရ/ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ	 မိတ္ဖက္မ်ားအား	
အတူတကြ	 ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျပဳလုပ္ၾကရန္	 လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့	
ပါသည္။

အေထာက္အထား	 အေျချပဳမူ၀ါဒ	 ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္	 SDG	
အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ	 ေစာင္႔ၾကည့္မႈတို႔အတြက္	 စာရင္းအင္း	
အခ်က္အလက္မ်ား	 ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ	 အမ်ဳိးသားအဆင့္	
မဟာဗ်ဴဟာ	အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္	UNDP	က	ပံ႔ပိုး	ကူညီမႈ	
ေပးခဲ့ပါသည္။	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္	 စာရင္းအင္း	 ဥပေဒအသစ္က	
အခ်က္အလက္	ထုတ္လုပ္မႈ၊	စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္	မူ၀ါဒ	ခ်မွတ္မႈတုိ႔	
ၾကားတြင္	အားေကာင္းေသာဆက္သြယ္မႈကုိ	ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္	 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး	 လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ	
ခုိင္မာ	 အားေကာင္းေသာ	 ျပည္သူ႔အေျချပဳဥပေဒမ်ား	 အတည္ျပဳ	
ျပဌာန္းရာတြင္	 ပုိမုိထိေရာက္စြာႏွင့္	 အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေအာင္	
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးကို	 အေထာက္အကူ	 ျပဳေစရန္အတြက္	
UNDP	မွ	ပံ့ပုိးကူညီခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္	 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး	လႊတ္ေတာ္	 ၁၄	 ခုလံုး	
တုိ႔႐ွိ	 ေကာ္မတီမ်ားအား	 အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ	 ေစာင့္ၾကည့္	
ထိန္းေက်ာင္းမႈ	 လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊	 ျပည္သူ႔	
အေရးကိစၥမ်ားကုိ	 စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္	 လည္းေကာင္း၊	
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိသူမ်ားႏွင့္	ထိထိေရာက္ေရာက္	ဆက္သြယ္	
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေစရန္	 အတြက္လည္းေကာင္း၊	 ဥပေဒႏွင့္	
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ	 ျပန္လည္သုံးသပ္	 ျပင္ဆင္ႏုိင္ေစရန္	
အတြက္လည္းေကာင္း၊	 စံုစမ္းေလ့လာမႈ	 နည္းစနစ္ကုိ	 မိတ္ဆက္	
ေပးခဲ့သည္။	 အက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္	 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္	
(အထက္လႊတ္ေတာ္)	 ၏	 စုိက္ပ်ဳိးေရးေကာ္မတီသည္	 UNDP	 ၏	
ပံ႔ပိုးကူညီမႈျဖင္႔	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 သမုိင္းတြင္	 ပထမဦးဆံုး	 ျဖစ္ေသာ	
ေကာ္မတီ	 ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ	 လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ	 စံုစမ္း	
ေလ႔လာမႈကို	 စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ႔ပါသည္။	 အလားတူ	 စံုစမ္း	
ေလ႔လာမႈမ်ားကို	 မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္	 လႊတ္ေတာ္မ်ား	
၌လည္း	စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား	 အားလုံးတုုိ႔အား	 ပုိမုိ၍	 ပြင္႔လင္း	
ျမင္သာမႈႏွင္႔	 လက္လွမ္းမီမႈ	 ျဖစ္ေပၚလာေစရန္	 စံုညီ/	 ေကာ္မတီ	
ဆုိင္ရာ	 စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္	 လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္မ်ား	
ျပန္လည္	 သံုးသပ္ရာတြင္	 UNDP	 က	 ပံ့ပုုိးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။	
ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔	လႊတ္ေတာ္	၃	ခုႏွင့္	ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္	 ၈	 ခုတုိ႔အေနျဖင့္	 စံုညီ	 အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္	
ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ	 ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္	 နည္းလမ္းမ်ား	
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။	အစည္းအေ၀း	ျပကၡဒိန္မ်ား၊	လုပ္ငန္း	ဆုိင္ရာ
စာတမ္းမ်ားႏွင့္	အစီအစဥ္မ်ားကုိ	လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမတုိင္မီ	
လက္၀ယ္ရ႐ွိၾကျခင္းျဖင့္	 လႊတ္ေတာ္	 ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္	
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊	 အဆုိမ်ားႏွင့္	 ေမးခြန္းမ်ားကုိ	 ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ	
ျပဳစုေရးဆြဲ	 ေဆြးေႏြးလာႏုိင္ၾကပါသည္။	ယင္းသုိ႔	 လုပ္ႏုိင္လာျခင္း	
သည္	 ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ	 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား	 ခ်မွတ္ျခင္းသုိ႔	
ဦးတည္သြားေစမည္	ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္	လႊတ္ေတာ္	

၃	ရပ္လံုးႏွင့္	တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္	

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္	၈	ခုတုိ႔သည္	

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား	

စံုုညီအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္	

ပုိမုိထိေရာက္စြာ	

ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေစရန္	

နည္းလမ္းမ်ားကုိ	

စတင္မိတ္ဆက္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။	
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	အပူပုိင္းေျခာက္ေသြ႕ေဒသျဖစ္ေသာ	ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္	မသူဇာေဌးသည္	သူမ၏	မိခင္ႏွင့္အတူ	

အလုပ္	လုပ္ေနစဥ္၊	အဆိုပါေဒသတြင္	ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို	ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ား	

ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းရာတြင္	UNDP	က	ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား	ေပးေနပါသည္။
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ေအာင္ျမင္မႈမ်ား		
ကမၻာေျမႏွင့္	သာယာ၀ေျပာမႈ

သဘာဝသယံဇာတမ်ား	 ေပါၾကြယ္၀ၿပီး	 သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္	 မ်ားစြာတုိ႔၏	 ထိခုိက္ခံစားရႏုိင္ေသာ	 အေျခအေနတြင္	 ႐ွိေနသည့္	
စီးပြားေရးအရလည္း	 လ်င္ျမန္စြာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္	 ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္အတူ	 ျဖစ္ေပၚလာေသာ	 စီးပြားေရး၊	
လူမႈေရးႏွင့္	 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ	 အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ	 ေျဖ႐ွင္းျခင္း၊	 ရာသီဥတုုုေျပာင္းလဲမႈမ်ား	 ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္	
လုိက္ေလ်ာညီေထြ	 ေနထုိင္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ	 မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍	 အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္	 အထူးအေရးႀကီးပါသည္။	 UNDP	
သည္	ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအား	နည္းပညာအၾကံေပးျခင္း၊	အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားျဖင့္	အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။	

နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း	 ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး	 ျဖစ္သည္။	 ထုိ႔အျပင္	
ျမန္မာႏုိင္ငံ	အစိုးရအဖြဲ႕က	အမ်ိဳးသား	သဘာဝ	ပတ္ဝန္းက်င္	ဆုိင္ရာ	
မူဝါဒအား	ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ရန္	UNDP	က	အကူအညီေပးခဲ႔ပါသည္။	
UNDP	သည္	အမ်ိဳးသား	အဆင့္	UN	REDD+	မဟာဗ်ဴဟာ	မူၾကမ္း	
ေရးဆြဲမႈအေပၚ	 အခ်က္အလက္ေပးမည့္	 ရပ္႐ြာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား	
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား	 နည္းပညာ	 အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္။	
UN	 REDD+	 အစီအစဥ္သည္	 သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္	
သစ္ေတာ	 ေလ်ာ့နည္းလာမႈတုိ႔ေၾကာင့္	 ျဖစ္လာေသာ	 ကာဗြန္	
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ	ေလ်ာ့ခ်ရန္	ရည္႐ြယ္၍	FAO၊	UNDP	ႏွင့္	UNEP	
တုိ႔	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ	အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

သဘာဝ	 အရင္းအျမစ္	 စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္	 သဘာဝ	 ပတ္ဝန္းက်င္	
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး	 မူေဘာင္အား	 အားေကာင္းေစရန္	
UNDP	အေနျဖင့္	ကတိက၀တ္ျပဳ	ပံ့ပိုးေပးမႈသည္	၂၀၁၈	ခုႏွစ္တြင္	
တုိးတက္မႈမ်ား	 ရ႐ွိခဲ့သည္။	 ယင္းသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈတြင္	
ေဒသခံ	 ရပ္႐ြာလူထုအေနျဖင့္	 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္	 သဘာဝ	
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား	 စီမံခန္႔ခြဲမႈ	 အစီအစဥ္မ်ားတြင္	
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္	 အခြင့္အေရးမ်ား	 တုိးတက္လာေစေရးတုိ႔	
ပါ၀င္ပါသည္။

MSDP	 ၏	 ပန္းတုိင္	 (၅)	 သည္	 သယံဇာတ	 အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္	
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား	ရည္ညႊန္းထားပါသည္။	ျမန္မာႏုိင္ငံသည္	
သဘာဝ	 ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကုိ	
အလြန္အမင္း	 ခံစားရႏုိင္သည့္	 အေျခအေနတြင္	 တည္႐ွိပါသည္။	
အျခား	 တစ္ဖက္တြင္	 ႏုိင္ငံ၏	 ၾကြယ္ဝေသာ	 ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားအား	
အလြန္အမင္း	 ေခါင္းပံုျဖတ္	 အျမတ္ထုတ္မည့္	 ၿခိမ္းေျခာက္မႈ	
အႏၲရာယ္မ်ားမွ	 ကာကြယ္ေပးႏုိင္လ်င္	 အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္	
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ	အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား	ရ႐ွိေစႏုိင္ပါသည္။

သန္႔႐ွင္းေသာ	ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္	ေကာင္းစြာလည္ပတ္	
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေသာ	ေဂဟစနစ္မ်ား	ျဖစ္ေပၚေစေရး	
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း	

၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	 အထင္ကရ	 မူဝါဒႏွင့္	 ဥပေဒေရးရာ	 ျဖစ္စဥ္မ်ား	
ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။	 UNDP	 သည္	 ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား	
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္	 အၾကံဥာဏ္မ်ား	 ေပးအပ္ႏုိင္ေစေရး	
တုိ႔အတြက္	 ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း	 လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ	 ပံ့ပုိး	
ကူညီမႈေပးခဲ့ၿပီး	 ဇီဝမ်ိဳးကြဲႏွင့္	 ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ	 ထိန္းသိမ္း	
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး	 ဥပေဒသစ္	 (CBPA)	 အား	 ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး	

ဇီ၀မ်ဳိးကြဲႏွင့္ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာ	

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး	

ဥပေဒသစ္	ကုိ	၂၀၁၈	ခုႏွစ္တြင္	

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။	
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UNDP	 ၏	 နည္းပညာဆုိင္ရာ	 ဦးေဆာင္မႈျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္	
၆	 ႀကိမ္ေျမာက္	 အမ်ိဳးသားအဆင့္	 အစီရင္ခံစာ	 (6NR)	 အား	
တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။	 ထုိအစီရင္ခံစာသည္	 ဇီဝမ်ိဳးကြဲဆုိင္ရာ	
သေဘာတူညီခ်က္	(CBD)	အား	အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္	
ခိုင္လံုေသာ	 တုိင္းတာမႈမ်ားအား	 စုစည္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။	 CBD	
သည္	 ဥပေဒအရ	 စည္းေႏွာင္မႈ႐ွိၿပီး၊	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	
အနာဂတ္အတြက္	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ	အားေပးရန္	အဓိက	ရည္မွန္း	
ထားပါသည္။	6NR	အကဲျဖတ္ခ်က္သည္	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ား	
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ	 ဦးတည္ခ်က္မ်ား	 တုိးတက္ရ႐ွိမႈကုိ	
တုိင္းတာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊	 ဆက္လက္	 ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္	 ထိန္းသိမ္း	
ေစာင္႔ေ႐ွာက္ေရး	 ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္	 အခ်ိန္ႏွင္႔	

တေျပးညီ	 အေျခခံအခ်က္အလက္	 (baseline	 data)	 မ်ားကို	
ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။	ယင္းက	အမ်ဳိးသားဇီ၀မ်ဳိးကြဲ	မဟာဗ်ဴဟာ	
ႏွင္႔	 လုပ္ငန္းစဥ္	 (NBSAP)	 တြင္	 ခ်မွတ္ထားေသာ	 ရည္မွန္းခ်က္	
ပန္းတိုင္	၆၁	ခု	ႏွင့္	NBSAP	ပါ	လုပ္ငန္းစဥ္	၁၆၃	ခု	အေကာင္အထည္	
ေဖာ္မႈတို႔ကို	 အကဲျဖတ္သံုးသပ္ပါသည္။	 ထုိ႔ျပင္	 ယင္းထဲတြင္	
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ	Aichi	Biodiversity	ရည္မွန္းခ်က္	ပန္းတုိင္	၂၀	ခု	
တုိ႔အား	ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	အေထာကအ္ကူျပဳမႈႏငွ့	္ဇ၀ီမ်ဳိးကြဲတုိ႔၏	လက႐္ွ	ိ
အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း	တုိ႔ကုိလည္း	ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါသည္။	
6NR	တြင္	ပါ၀င္ေသာ	အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္	အမ်ဳိးသား	ဇီဝမ်ဳိးကြဲ	
မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႔	 လုပ္ငန္းစဥ္	 (NBSAP)	 အေကာင္အထည္	
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္	 ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ား	 ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး	
လုပ္ငန္းမ်ား	 အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံအား	
အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။	 က်ား-မေရးရာႏွင့္	 ဇီ၀မ်ဳိးကြဲ	
ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	 ဤအစီရင္ခံတြင္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား	 အေနျဖင့္	
ရပ္႐ြာလူထု	 အသုံးျပဳသူမ်ား	 အဖြဲ႕မ်ားတြင္	 ထင္႐ွားသည့္	
အခန္းက႑မွ	 ပါ၀င္ေသာ္လည္း၊	 က်ား-မ	 မညီမွ်မႈမွာ	
အေရးႀကီးသည့္	 ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္	 ဆက္လက္တည္႐ွိေနဆဲ	
ျဖစ္သည္ကုိ	ေဖာ္ျပပါသည္။

ဓာတ္ပုံအညႊန္းစာ	

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏	

အက်ဳိး	သက္ေရာက္မႈမ်ားကို	

ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္	ေဒသခံ	

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏	

ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈကို	ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္	

အပူပိုင္းေဒသတြင္	UNDP	က	

ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားအား	အကူအညီ	

ေပးလ်က္႐ိွပါသည္။	
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“သစ္ေတာမ်ားသည္	လူသားမ်ား	မ႐ွိဘဲ	ေပါက္ေရာက္	႐ွင္သန္ႏုိင္ၾကသည္၊	သို႔ေသာ္	
လူသားမ်ားသည္	သစ္ပင္မ်ား	မ႐ွိဘဲ	မ႐ွင္သန္ႏုိင္ၾကပါ။	ထို႔ေၾကာင့္	သစ္ေတာမ်ား	
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ	သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္	

လူသားမ်ား	ကို	ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။”ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊	ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊	တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး	သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊	
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UNDP	 သည္	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	 အတည္ျပဳ	 ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ	
အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ	 (NEP)	 အသစ္အား	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္	 ပံ့ပုိးေပးရန္အလုိ႔ငွာ	 သဘာဝ	
ပတ္ဝန္းက်င္	ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန	(ECD)	ႏွင့္	ဆက္လက္	ပူးတြဲ
လုပ္ေဆာင္ေနသည္။	 မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္၊	 အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္	
UNDP	သည္	သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	 ရာသီဥတု	 ေျပာင္းလဲျခင္း	
ဆုိင္ရာ	 ကိစၥရပ္မ်ားအား	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေရ႐ွည္	 တည္တံ့ခုိင္ျမဲၿပီး	
ဟန္ခ်က္ညီေသာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	 စီမံကိန္း	 (MSDP)	 ႏွင့္	
အမ်ဳိးသားအဆင္႔	 ညႊန္းကိန္းမူေဘာင္	 မူၾကမ္း၌	 ပါဝင္ေစရန္	 ပံ႔ပိုး	
ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။	အမ်ိဳးသားအဆင့္	ညႊန္းကိန္းမူေဘာင္မူၾကမ္းသည္
က႑	အလိုက္	ပံုစံထုတ္ျခင္းႏွင္႔	ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏	တုိင္းေဒသႀကီး/	
ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ	မူဝါဒႏွင္႔	အစီအစဥ္မ်ားအား	အခ်က္အလက္မ်ား	
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။	

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊	မညီမွ်မႈ၊	ခ်န္လွပ္ထားခံရမႈႏွင္႔	ထိခိုက္လြယ္မႈတို႔အၾကား	ဆက္စပ္မႈ

မညီမွ်မႈ၊	ခ်န္လွပ္ထားခံရမႈတို႔ေၾကာင္႔	ျဖစ္ေပၚလာေသာ	ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္	ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ	ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔	ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏုိင္မႈႏွင့္	သယံဇာတ	စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ႏွင့္	
ဆက္စပ္ၿပီး	 ျဖစ္ေပၚေသာ	 ထိခုိက္ခံစားလြယ္မႈတို႔ကို	 ထိေရာက္ေသာ	 ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္	 ေဒသႏၱရအဆင့္	 အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားျဖင့္	
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္လ်င္	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး	 ရ႐ွိလာမည္ျဖစ္သည္။	 အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္	 ယင္းသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ၿပီး	
ဟန္ခ်က္ညီေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ	စီမံကိန္းပါ	ပန္းတုိင္	၁	၊	၃	ႏွင့္	၅	တုိ႔အတြက္	UNDP	မွ	ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားကို	ေဖာ္ေဆာင္ေစသည့္	အဓိက	အယူအဆသေဘာတရား	ျဖစ္ပါသည္။

UNDP	 အေနျဖင့္	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	 ျပဌာန္းခဲ့ေသာ	 CBPA	
ဥပေဒ	 ျပဌာန္းျခင္းအတြက္	 ပံ႔ပိုးကူညီခဲ႔ပါသည္။	 ဤဥပေဒသည္	
သဘာဝ	 အရင္းအျမစ္မ်ား	 ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း	
ႏွင့္	 စီမံခန္႔ခြဲျခင္း	 ျပဳလုပ္မည့္	 ရပ္႐ြာလူထုအသိုင္းအဝန္း၏	
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ	 အားေပးမည္ဟု	 ယံုၾကည္သလုိ	 ရပ္႐ြာလူထု၏	
အသက္ေမြး	 ဝမ္းေၾကာင္း	 အလုပ္မ်ားႏွင့္	 ဝင္ေငြရ႐ွိမႈ	
နည္းလမ္း	 အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိလည္း	 ပံ့ပုိးေပးပါမည္။	 ထုိ႔အျပင္	
လူထု၏	 သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ	 မွီခုိျခင္းအား	
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါမည္။	ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္	စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး႐ွိ	
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္	 (၃)	 ခု၌	 စီမံခန္႔ခြဲေရး	 အစီအစဥ္မ်ားသည္	
ရပ္႐ြာလူထုအား	 ပါဝင္ေစၿပီး	 ေမွာင္ခို	 ေတာရုိင္း	 တိရိစၧာန္မ်ား	
ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊	သတၳဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္	သစ္ခုတ္ျခင္း	 စသည့္	
ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာ	 ဧရိယာမ်ားအေပၚ	 ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား	
ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌	 ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။	 ထုိအစီအစဥ္မ်ားအား	
သယံဇာတႏွင့္	ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး	ဝန္ႀကီးဌာန	(MoNREC)	
မွ	အတည္ျပဳရန္	လက္႐ွိတြင္	ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။	

+	၁,၅၀၀	
ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးေသာ	

စပါးစုိက္ခင္းမ်ားကို	

ေရသြင္းစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္အတြက္	

ေတာင္သူလယ္သမားအေနျဖင့္	

အကူအညီမ်ား	ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။	
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ရာသီဥတု	 ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ	 ခုခံႏုိင္စြမ္းအား	
ေကာင္းေစျခင္းႏွင့္	 ကာဗြန္ထြက္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈသုိ႔	
ေျပာင္းလဲျခင္း

ခုခံႏိုင္စြမ္း	 ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္	 UNDP	 ၏	 စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈ	
နည္းလမ္းသည္	အစိုးရအဖြ႕ဲမ်ား၊	ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္	ရပ္႐ြာ	ျပည္သူမ်ား	
အေနျဖင့္	 ျပႆနာမ်ားကို	 ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ	 တံု႔ျပန္ႏိုင္ေစရန္၊	
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား	 ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ	
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို	 ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး	 လိုက္ေလ်ာညီေထြ	 ေနထိုင္ႏိုုင္	
ေစရန္	 တို႔အတြက္	မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ	 ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားေပးေရးကို	
အေျခခံပါသည္။	 ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစေသာ	 အဓိက	 အေၾကာင္း	
အရင္းမ်ားကို	 ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္	 အလို႔ငွာ	 ခုခံႏိုင္စြမ္း	
တည္ေဆာက္ျခင္းကို	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း	လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊	အားလုံး	
အက်ဳံး၀င္မႈ႐ိွေသာ	ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကို	အားေပးျခင္းႏွင့္	ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတိုု႔သည္	 ဧရိယာအေျချပဳအစီအစဥ္	
ေရးဆြေဲဆာင္႐ြက္ျခင္းနည္းလမ္း၏	 အဓိက	 အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား	
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္	ေျမငလ်င္ဒဏ္	ခံရႏုိင္ေသာအေျခအေနတြင္႐ွိကာ	
မုတ္သုန္မုိးေၾကာင့္	 ေရႀကီးႏုိင္ေသာ	 အေျခအေနတြင္	 ႐ွိပါသည္။	
၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	 UNDP	 သည္	 ရာသီဥတု	 ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္	
သဘာဝ	ေဘးအႏၲရာယ္အား	ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ	အစိုးရ၏	
သဘာဝ	 ေဘးဒဏ္ခံႏုိင္မႈစြမ္းရည္ေကာင္းရန္	 ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့	
ပါသည္။	UNDP	၏	နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္	ငလ်င္ဒဏ္	
အတြက္	 ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း	 ႏွင့္	 တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆုိင္ရာ	
အမ်ိဳးသား	စီမံခ်က္ႏွင့္	ရန္ကုန္တုိင္းဆုိင္ရာ	စီမံခ်က္တုိ႔အား	မူၾကမ္း	
ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့သည္။	 ေဘးအႏၲရာယ္	 အက်ေရာက္ႏုိင္ဆံုးေသာ	
တုိင္းေဒသႀကီး	ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း	လူထုၾကား	အသိပညာေပး	
အစီအစဥ္မ်ားအား	ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။	

၂၀၁၈	 ခုႏွစ္	 ဇြန္လ၌	 မြန္ျပည္နယ္တြင္	 မိုးႀကီးျခင္းေၾကာင့္	
ေရႀကီးမႈျဖစ္လာခ်ိန္ႏွင့္	 မိုးရာသီ	 စပါးခင္းမ်ား	 ပ်က္စီးခ်ိန္တြင္	
UNDP	 သည္	 ျပည္နယ္ႏွင့္	 တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္	 မြန္ျပည္နယ္	
အစုိးရအဖြဲ႕အား	 ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။	 ရာသီအလုိက္	 စုိက္ပ်ိဳး	
သီးႏွံမ်ား	လံုးဝ	ဆံုး႐ႈံးသည့္	အေျခအေနသုိ႔	မေရာက္ေစရန္	အလုိ႔ငွာ	
လယ္သမား	၁,၅၀၀	ေက်ာ္အား	စပါးျပန္လည္	စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္	
အကူအညီေပးခဲ့သည္။	 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္	 က်ေရာက္ၿပီး	
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား	 စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း	 (PDNA)	 ဆုိင္ရာ	
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ	 က်င္းပျခင္းအားျဖင့္	 UNDP	 သည္	 အဓိက	
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ	 ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္	 ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍	
သဘာဝ	 ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား	 က်ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္	
တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္	 အတြက္	 ေရ႐ွည္တြင္	 ျပန္လည္ထူေထာင္	
ႏုိင္မည့္	 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္	 အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ	 တံု႔ျပန္	
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္	ကူညီႏုိင္ခဲ့သည္။	

UNDP	 သည္	 အမ်ိဳးသားအဆင့္	 ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္	
ေက်းလက္လူထုႏွင့္	 နီးစပ္စြာ	 ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင္႔	 မုိးေခါင္	
ေရ႐ွားမႈႏွင့္	 မုိးမမွန္ေသာ	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 ေျခာက္ေသြ႕ဇံုေဒသ႐ွိ	
လယ္သမားမ်ား၏	 ထိခိုက္လြယ္မႈ	 အေျခအေနအား	 ေလွ်ာ့ခ်	
ႏုိင္ခဲ့သလုိ	 ရာသီဥတု	 ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင္႔	 စားနပ္ရိကၡာႏွင့္	
ေရမလံုေလာက္မႈေၾကာင္႔	 ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ	 အေျခအေနအေပၚ	
ရပ္႐ြာလူထု၏	 ခံႏိုင္စြမ္း	 အားေကာင္းေစရန္	 ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။	
ရာသီဥတုႏွင့္	သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္	ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား	၅	ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ	
ေက်း႐ြာေပါင္း	၇၅	႐ြာအတြက္	သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္	စီမံခန္႔ခြဲေရး	
စီမံကိန္းမ်ားမွ	တစ္ဆင့္	ေက်း႐ြာတစ္ခုစီ႐ွိ	ရာသီဥတုေဘးအႏၲရာယ္	
သတင္း	 အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ	 ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္အတူ	
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ႐ွိေသာ	
ေပၚထြန္းစလုပ္ငန္းမ်ား	 အတြက္	 လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္	
႐ွိေသာ	၀န္းက်င္တစ္ခု	ဖန္တီးေပးျခင္း	

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္	လူငယ္မ်ားကုိ	အဓိထားလ်က္	SDG	ပန္းတုိင္မ်ား	
ေအာင္ျမင္ရ႐ွိရန္	 ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ႐ိွေသာ	 ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ား	
အတြက္	မုိဘုိင္းနည္းပညာကုိ	တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္	UNDP	
သည္	 Ooredoo	 Myanmar	 ႏွင့္	 နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတစ္ခုကုိ	
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။	 အဆုိပါ	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္
မႈေၾကာင့္	ရန္ကုန္ႏွင့္	မႏၱေလးၿမိဳ႕တုိ႔တြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	အႀကီးဆံုး	
Hackathon	 ေပၚထြန္းေစၿပီး၊	 ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္	
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးတုိ႔အတြက္	 ဆန္းသစ္	
တီထြင္မႈ႐ွိေသာ	 ဒစ္ဂ်စ္တယ္	 ေျဖ႐ွင္းမႈနည္းလမ္း	 မ်ားစြာတုိ႔ကုိ	
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။	 (မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိ	
ၾကည့္ပါ)

“ကြၽန္ေတာ္႔အေနနဲ႔	ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို	သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးကို	
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္	သူတို႔	ရဲ႕ေန႔စဥ္လူေနမႈပံုစံမ်ားကို	ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္	ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕	
လက္႐ွိနဲ႔	အနာဂတ္	ေရ႐ွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတုိ႔	အတြက္	ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါလုိ႔	တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္”	

အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ	မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာေသာ	ႏုိင္ငံေတာ္	သမၼတ	ဦး၀င္းျမင့္	

UNCTAD	 ႏွင့္	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလ်က္	 စီးပြားေရးလုပ္ငန္း	
ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းအစီအစဥ္အရ	 UNDP	 သည္	 Hackathon	
မွ	 အလားအလာ႐ိွေသာ	 ဆန္းသစ္တီထြင္သူမ်ားႏွင့္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား	 စုစုေပါင္း	 ၂၀	 ဦးကုိ	 ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္	
ေ႐ွ႕ေျပးအစီအစဥ္	တစ္ရပ္ကုိ	စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။	၄င္းတုိ႔ကုိ	
အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား	 ျဖစ္ေစေရး	 စာသင္ခန္းအတြင္း	
သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈေပးခဲ့သလုိ၊	ေနာက္ပုိင္းတြင္	အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္	
လုိအပ္သည့္	 အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊	 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊	 လုပ္ငန္းအစပ်ဳိး	 တည္ေထာင္မႈအတြက္	
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း	 တုိ႔ကုိ	 Ooredoo	 ႏွင့္	 UNDP	 တုိ႔က	
Impact	Hub	ႏွင့္	ပူးေပါင္းကာ	ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။
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အပူပုိင္းေဒသတြင္	ေရႏွင္႔	စားနပ္ရိကၡာ	ဖူလံုမႈ	တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း	
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အပူပုိင္းဇုန္သည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ရာသီဥတုေၾကာင္႔	
ထိခိုက္မႈဒဏ္	 ခံစားရဆံုးႏွင္႔	 သဘာ၀သယံဇာတ	
အ႐ွားပါးဆံုး	 ေဒသမ်ားထဲတြင္	 တစ္ခုအပါအ၀င္	
ျဖစ္သည္။	 အဆုိပါေဒသသည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	 စုစုေပါင္း	
ေျမဧရိယာ၏	 ၁၀%	 ႐ွိၿပီး၊	 လူဦးေရ	 ၁၈	 သန္း	
(စုစုေပါင္း	 လူဦးေရ၏	 ၃၄%)	 ေနထုိင္ၾကသည္၊	
တုိင္းျပည္၏	 တတိယ	 လူဦးေရ	 အသိပ္သည္းဆံုး	
ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။	 အဆုိပါေဒသ	 တစ္ခုလံုးတြင္	
ေရ႐ွားပါးျခင္း၊	 ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္သီးႏွံ	 ထြက္႐ွိမႈ	
နည္းပါးျခင္းႏွင့္	 ေျမဆီလႊာ	 တုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္	
ေျမအရည္အေသြး	နိမ္႔က်မႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။	

အပူပုိင္းဇုန္တြင္	 ေနထုိင္ၾကေသာ	 ျပည္သူမ်ားအား	
ခံႏုိင္ရည္စြမ္း	 ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	
အစုိးရသည္	 UNDP	 ႏွင့္	 Adaptation	 Fund	 တုိ႔၏	
ပံ့ပုိးကူညီမႈႏွင့္အတူ	 သန္႔႐ွင္းေသာ	 ေသာက္သံုးေရ	
ရ႐ွိမႈ	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	 စုိက္ပ်ဳိးေရး	 နည္းစနစ္မ်ား	
ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊	 ၀င္ေငြရ႐ွိသည့္	 အရင္းအျမစ္မ်ား	
တုိးတက္မ်ားျပားေစျခင္း၊	ရာသီဥတု	အႏၱရာယ္	သတင္း	
အခ်က္အလက္မ်ား	 ျဖန္႔ေဝေပးမႈ	 ျမွင္႔တင္ျခင္းႏွင္႔	
ေရ႐ွည္	 ေျဖ႐ွင္းမႈမ်ားတြင္	 ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ား	
တက္ၾကြစြာ	 ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ဆိုင္ရာ	 စီမံကိန္း	
တစ္ခုကို	အေကာင္အထည္ေဖာ္	ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။
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“	ကြၽန္မ	အခု	အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္၊	ဘာလို႔လဲဆိုုေတာ့	ဒီလယ္ကြက္တစ္ခုတည္းကဘဲ	ေနာက္ထပ္	ႏွစ္သီး	
ရိတ္သိမ္းႏုိင္လို႔ပါ၊	တစ္သီး	မေအာင္ရင္	အျခား	ႏွစ္သီးကို	ရိတ္သိမ္းလို႔	ရႏုိင္ပါေသးတယ	္”ေဒၚ၀င္းေမ

ေဒၚ၀င္းေမသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 အပူပုိင္း	 ေျခာက္ေသြ႕	
ေဒသတြင္	 ေနထိုင္ေသာ	 အသက္	 ၃၂	 ႏွစ္႐ွိ	
ေတာင္သူအမ်ဳိးသမီးျဖစ္ၿပီး	 လြန္ခဲ့ေသာ	 ၅	 ႏွစ္တာ	
ကာလအတြင္း	 သူမ၏	 မိသားစုပုိင္	 ယာခင္းတြင္	
စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္သည္။	 ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္	
ေက်ာက္ကန္ေက်း႐ြာတြင္	 ေနထုိင္ၿပီး	 သူမ၏	
မိသားစုသည္	 အဓိကအားျဖင့္	 ေ႐ွးရုိးစဥ္လာ	
တစ္သီးစားစနစ္ျဖင့္	 ေျမပဲ	 စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ၾကသည္။	
ေျမပဲသည္	 စားသံုးဆီ	 ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္	 စားသံုးသီးႏွံ	
အျဖစ္	ႏုိင္ငံတြင္း	အေရးပါသည့္	သီးႏွံတစ္ခုျဖစ္သည္။	
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	လယ္ယာေျမ	အနည္းငယ္ပုိင္ဆုိင္ေသာ	
ေတာင္သူလယ္သမား	 ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္	
ေျမပဲကုိ	မိသားစု	စားသံုးရန္အတြက္ႏွင့္	၀င္ေငြရ႐ွိေသာ	
သီးႏွံအျဖစ္	စုိက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။

“ကြၽန္မ	 အရမ္းအ႐ႈံးေပၚေနခဲ့ပါတယ္၊	 စုိက္ပ်ဳိးေရး	
အလုပ္ကိုေတာင္	 စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔	 စဥ္းစားေနခဲ့ပါတယ္၊	
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ႔	 ကြၽန္မ	 လုပ္ငန္းနဲ႔	 ၀င္ေငြ	
ဘယ္လုိတိုးတက္ေအာင္	 လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာ	
မသိေတာ့လုိ႔ပါ”	ဟု	ေဒၚ၀င္းေမက	ေျပာသည္။	

ေဒၚ၀င္းေမသည္	 ရာသီဥတုဒဏ္	 ခံႏုိင္စြမ္း႐ွိသည့္	
စုိက္ပ်ဳိးေရး	 နည္းစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ	 သင္တန္းမ်ားတြင္	
ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္	 အပူပုိင္းေဒသမွ	 ေတာင္သူ	
လယ္သမားမ်ားစြာ	 တုိ႔ထဲမွ	 တစ္ဦးျဖစ္သည္၊	 အဆုိပါ	
သင္တန္းတြင္	 ပုိ႔ခ်သည့္နည္းစနစ္မ်ားမွာ	 သီးႏွံမ်ဳိးစံု	

ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း၊	 မ်ဳိးေစ့ဘဏ္	 တည္ေထာင္ျခင္း၊	
ေရေခြ်တာေရးနည္းလမ္းမ်ား၊	 သီးႏံွ	 ၾကားညွပ္	
စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင္႔	သစ္သီးပင္မ်ား	ထုတ္လုပ္မႈ	နည္းစနစ္	
မ်ား	 ပါ၀င္ပါသည္။	 အဆုိပါသင္တန္းမ်ားေၾကာင့္	
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္	 နည္းစနစ္သစ္မ်ားကုိ	
ေလ့လာသိ႐ွိလာၾကၿပီး၊	၄င္းတုိ႔သည္	လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္	
ေျပာင္းလဲေနေသာ	 ရာသီဥတု	 အေျခအေနမ်ားနွင့္	
လုိက္ေလ်ာညီေထြ	ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မ	 အခု	 အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္၊	 ဘာေၾကာင့္လည္း	
ဆိုေတာ့	 ဒီေျမကြက္	 တစ္ခုတည္းကဘဲ	 သီးႏွံ	 ၂	
မ်ဳိးထက္	 ပုိၿပီး	 ရိတ္သိမ္းႏုိင္လို႔ပါ။”	 ဟု	 ၿပီးခဲ့သည့္	
ရာသီက	 ရိတ္သိမ္းထားေသာ	 သီးႏွံမ်ားကုိ	 ျပသရင္း	
ေဒၚ၀င္းေမက	ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါသည္။	

ျခံဳငုံၾကည့္လ်င္	 အိမ္ေထာင္စု	 ၃၈%	 က	 ၄င္းတို႔၏	
စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ/၀င္ေငြသည္	 ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္	
တိုးတက္လာသည္ဟု	ေျပာဆုိၾကပါသည္။	စီမံကိန္းတြင္	
မုိးေခါင္မႈဒဏ္ခံႏု္ိင္စြမ္း႐ိွေသာ	 သီးႏံွမ်ား	 မိတ္ဆက္ျခင္း၊	
စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ား	 အမ်ဳိးမ်ဳိး	 ႐ွင္းလင္းျပသျခင္းႏွင့္	
မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႕မႈဒဏ္	 ခံႏိုင္ေသာ	 ေမြးျမဴေရး	
တိရိစၧာန္	မ်ဳိးစိတ္မ်ား	ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္	ဆက္စပ္	တိရိစၧာန္	
ေမြးျမဴေရး	 နည္းစနစ္မ်ား	 မွ်ေဝေပးျခင္းတို႔ကုိ	 ျပဳလုပ္ခ့ဲ	
ပါသည္။

အဆုိပါ	စီမံကိန္း	၄	ႏွစ္အတြင္းသုိ႔	 ၀င္ေရာက္လာျခင္း	
ႏွင့္အတူ	 အပူပုိင္း	 ေျခာက္ေသြ႕ေဒသအတြင္း႐ွိ	
ျပည္သူမ်ားသည္	 အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ	 စတင္	
ခံစားေနၾကရၿပီ	 ျဖစ္သည္။	 UNDP	 သည္	 ၿမိဳ႕နယ္	
၅	 ၿမိဳ႕နယ္	 (ေရႊဘို၊	 မုံ႐ြာ၊	 ျမင္းျခံ၊	 ေညာင္ဦး၊	 ႏွင့္	
ေခ်ာက္)	႐ွိ	အရည္ေသြးက်ဆင္းေနေသာ	ေျမ	၈,၀၆၂	
ဟက္တာေက်ာ္ကုိ	 ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္	
ျပန္လည္	 ထူေထာင္မႈတုိ႔တြင္	 ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးခဲ့ၿပီး၊	
ေျမ	 ၁,၆၀၀	 ဟက္တာ	 အေပၚတြင္	 ေျမဆီလႊာ	
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ	နည္းလမ္းမ်ားကုိ	လက္ေတြ႕	
သ႐ုပ္ျပခဲ့သည္။	 အိမ္ေထာင္စု	 ၁၇,၆၈၀	 ခန္႔	
တုိ႔သည္	 ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏုိင္စြမ္း႐ွိေသာ	 စုိက္ပ်ဳိးေရး	
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္	 အက်ဳိးေက်းဇူးခံစား	 ရ႐ွိခဲ့ၾကၿပီး၊	
အိမ္ေထာင္စု	 ၇,၁၉၇	 စုတုိ႔သည္	 ရာသီဥတုဒဏ္	
ခံႏုိင္စြမ္း႐ွိေသာ	ေမြးျမဴေရးထုတ္လုပ္မႈ	လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
နည္းစနစ္မ်ား၏	 အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ	 ရ႐ွိခံစားခဲ့ၾက	
ပါသည္။

ဤစီမံကိန္းမွ	 စက္ေရတြင္း	 ၁၂	 တြင္း၊	 ေရတြင္း	 ၂၀	
တြင္း၊	 ရပ္႐ြာလူထုစုေပါင္း	 ေရကန္	 ၅၆	 ခု	 တုိ႔ကုိ	
တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး၊	 ေရေလွာင္ကန္	 ၁၃၆	 ကန္	
တုိ႔ကုိ	 ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။	 ေဒသဆုိင္ရာ	
ေရအသံုးခ်သူအုပ္စုသစ္	 ၃၈	 ခုကုိ	 တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊	
အဆုိပါ	 အေျခခံ	 အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ	 လည္ပတ္	
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္	 ေရ႐ွည္	 ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္	
စြမ္းရည္မ်ား	ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။
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ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္	တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအစီအစဥ္	

စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္	အခမ္းအနားသုိ႔	တက္ေရာက္လာေသာ	

အမ်ဳိးသမီး	ဥပေဒအရာ႐ွိမ်ား	



UNDP	သည္	ေအာက္ပါ	ဦးစားေပးလုပ္ငန္း	၄	ရပ္ကို	အေလးထား	ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

•	 လုပ္ခလစာမရ႐ိွေသာ	ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား၏	အမ်ိုးသမီးမ်ားအေပၚ	မမွ်မတ	၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား	ပိေနျခင္း	အပါအ၀င္	အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	
စီးပြားေရး	စြမ္းရည္ျမင္႔မားေရးအတြက္	ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ	အတားအဆီးမ်ားကို	ဖယ္႐ွားျခင္း၊

•	 က်ား-မအေျချပဳ	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ	တံု႔ျပန္ေျဖ႐ွင္းျခင္း၊
•	 ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္	လုပ္ငန္းစဥ္ပုုံစံမ်ား	အားလုံးတြင္	အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္	ဦးေဆာင္မႈကို	ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊
•	 ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ား	(ပဋိပကၡႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား)	တားဆီးျခင္း၊	ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း	ႏွင့္	ျပန္လည္ထူေထာင္	ျခင္းမ်ားတြင္	က်ား-မေရးရာအေလးထားေသာ	
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား	ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း	

33က်ား-မ	တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔	ပဋိပကၡ	သတိခ်ပ္ျခင္းတို႔ကို	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း	ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

က်ား-မ	တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔	ပဋိပကၡ	သတိခ်ပ္ျခင္းတို႔ကို	
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း	ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

UNDP	 သည္	 အစိုးရႏွင့္	 ေဒသခံ	 ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအား	 သဘာဝ	 ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္	 ရာသီဥတု	 အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္	 ပိုမို	
ေကာင္းမြန္စြာ	 ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား	 ျမန္မာလူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း	 ပိုမိုညီမွ်မႈ႐ွိေသာ	 အခန္းက႑မွ	
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္တို႔	အတြက္	စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊	ပဋိပကၡ	သတိခ်ပ္ျခင္း	နည္းလမ္းျဖင္႔	ေဆာင္႐ြက္ရန္လည္းေကာင္း	
အစီအစဥ္	ေရးဆြဲစဥ္ႏွင့္	အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ	ကာလတုိ႔အတြင္း	အေၾကာင္းအရာမ်ားကို	နက္႐ႈိင္းစြာသိ႐ွိၿပီး	သ႐ုပ္ခဲြသံုးသပ္ျခင္းတို႔ကို	
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

က်ား	-	မတန္းတူညီမွ်ေရး

က်ား-မ	 တန္းတူညီမွ်ေရးကုိ	 အားေပးၿပီး	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား	 စြမ္းရည္	
ျမွင္႔တင္ေရးအား	 UNDP	 ၏	 လုပ္ငန္းအားလုံးတြင္	 ပါဝင္ရန္	အေလး	
အနက္ထားပါသည္။	က်ား-မ	အခြင့္အေရးကုိ	အဓိက	ရည္မွန္းေသာ	
ဝင္ေရာက္	 ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္	 မူဝါဒႏွင့္	 အစီအစဥ္မ်ား	
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊	 စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း၊	 အေကာင္အထည္	 ေဖာ္ျခင္းႏွင့္	
အကဲျဖတ္ျခင္း	အဆင္႔အားလုံးတြင္	က်ား-မအခြင့္အေရးကုိ	ထည့္သြင္း	
စဥ္းစားျခင္းျဖင္႔	 ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။	က်ား-မ	တန္းတူညီမွ်ေရးသည္	
SDGs	 ပန္းတိုင္မ်ား	 ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္	 ႀကိဳတင္ထား႐ိွရမည့္	

အမ်ဳိးသမီးေ႐ွ႕ေနမ်ား၊	

ဥပေဒဆရာမမ်ား	ႏွင့္	

ရပ္႐ြာလူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ား	

စုစုေပါင္း	၈၀၀	ဦးတုိ႔ကုိ	
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊	

လူ႔အခြင့္အေရး	ႏွင့္	

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္	

က်ား-မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ	

အေၾကာင္းအရာတုိ႔	

သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။	

ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာေၾကာင့္	UNDP	သည္	က်ား-မအခြင့္အေရး	
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္	 က်ား-မ	 ခဲြျခား	 ျပဳစုထားသည့္	 အခ်က္	
အလက္မ်ားကို	 အားထားၿပီး	 ယင္းတို႔	 အခ်င္းခ်င္းအၾကား	
ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ	 စိန္ေခၚမႈမ်ားကို	 ေျဖ႐ွင္း	
ေပးရန္	 က႑အားလံုးအေပၚ	 ေပါင္းစည္းၾကည့္႐ႈသည့္	 ခ်ဥ္းကပ္ပံု	
ျဖင္႔္	ႀကိဳးပမ္းပါသည္။



“	ကြၽန္မဟာ	လူမႈေရးနဲ႔	ရပ္ေရး႐ြာေရး	အလုပ္ေတြ	မ်ားစြာေဆာင္႐ြက္ခ့ဲတ့ဲအတြက္	ကြၽန္မရဲ႕	
ရပ္႐ြာထဲမွာ	လူသိမ်ားပါတယ္၊	ကြၽန္မရဲ႕	ေယာကၡထီးကလည္း	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	ျဖစ္ပါတယ္။	

စီးပြားေရး	လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔	ကြ် န္မရဲ႕	ၿပဳိင္ဖက္က	ေငြေၾကးကုိ	အသုံးျပဳၿပီး	

မဲဆြယ္ခဲ႔ေပမယ္႔	မဲဆႏၵ႐ွင္	ျပည္သူေတြက	ကြ် န္မကုိပဲ	မဲထည့္ခဲ႔ပါတယ္။	”	 ေဒၚၾကည္ခ်မ္း
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ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္	အမ်ဳိးသမီးမ်ား	ပါဝင္လာေစေရး	ပံ႔ပိုးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး		
၁၆,၈၂၉	ဦး	တို႔အနက္	၁၀၉	ဦးသာလ်င္	အမ်ဳိးသမီးမ်ား	
ျဖစ္ၾကသည္။	 ယင္းတို႔ထဲမွ	 တစ္ဦးမွာ	 ေဒၚၾကည္ခ်မ္း	
(၄၇	 ႏွစ္)	 ျဖစ္ၿပီး၊	ကေလး	 ၃	 ေယာက္	 မိခင္ျဖစ္သည္။	
သူမသည္	 ေကာ့လႈင္ိေက်း႐ြာအုပ္စု	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	
ျဖစ္ၿပီး	 ေရးၿမိဳ႕နယ္႐ိွ	 တစ္ဦးတည္းေသာ	 အမ်ဳိးသမီး	
ေက်း႐ြာအုပ္စု	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သည္။	 သူမသည္	
၂၀၁၇	ခုႏွစ္	ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္	အေ႐ြးခံခ့ဲရၿပီး၊	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္	၂၀၁၇	ခုႏွစ္	 ဇူလုိင္လတြင္	စတင္	
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္။
	
ေဒၚၾကည္ခ်မ္း၏	 ႐ံုးကို	 တနဂၤေႏြေန႔မွလြ၍ဲ	 ေန႔စဥ္	
ဖြင္႔လွစ္ပါသည္။	သူမသည္	ဆယ္အိမ္မွဴး/ရာအိမ္မွဴးမ်ား	
ႏွင္႔အတူ	 ရပ္႐ြာအတြင္း	 လွည့္လည္သြားေရာက္ၿပီး	
ျပည္သူမ်ား၏	တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ	ေျဖ႐ွင္း	စီမံေဆာင္႐ြက္	
ေပးသည္။	တိုင္ၾကားမႈအမ်ားစုမွာ	ေငြစုေငြေခ်း	ကိစၥမ်ား၊	
ေငြေၾကးေခ်းငွားသည့္	 အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္	 ပတ္သက္ပါသည္။	
သူမသည္	 ၄င္းတိုု႔အား	 ကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္	

ေဒသခံေစ်း	တစ္ခု	တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္	ရပ္႐ြာဦးေဆာင္	
အဖြ႕ဲမ်ား	 ဖြ႕ဲစည္းေရးကို	 စဥ္းစား	 ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲရာ	
ယင္းတို႔သည္	 သူမ၏	 အႀကီးမားဆုံး	 ေအာင္ျမင္မႈမ်ား	
ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚၾကည္ခ်မ္းအေနျဖင့္	 UNDP	 စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး	
အစီအစဥ္အေပၚ	 အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ	 အျမင္	
႐ိွပါသည္။	“ကြၽန္မ	အရမ္းကို	အားတက္မိပါတယ္၊	ဒါဟာ	
ကြၽန္မအတြက္	ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	ေနာက္တႀကိမ္	
ဒါမွမဟုတ္	လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ	တစ္ေနရာ	ရ႐ိွေရးအတြက္	
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔	 စိတ္ဓာတ္ခြန္အား	 ျမွင့္တင္ေပး	
ပါတယ္၊	ကြၽန္မ	အမ်ဳိးသားက	ကြၽန္မအေပၚ	နားလည္မႈ	
႐ိွသလုိ	 အိမ္အလုပ္ေတြ	 ၀ိုင္းကူလုပ္ကိုင္ေပးျခင္းအျပင္	
ပံ႔ပုိးမႈေတြ	 အမ်ားႀကီးေပးပါတယ္၊	 ေက်း႐ြာအုပ္စု	
အတြင္းမွာ႐ိွတဲ႔	 အမ်ဳိးသမီး	 ၁၀	 အိမ္မွဴးေတြကို	 ကြ် န္မ	
အေနနဲ႔	သတင္းပါးခ်င္တ့ဲ	အခ်က္လား။	ကြၽန္မ	သူတုိ႔ကုိ	
အလုပ္ႀကဳိးစားေစခ်င္ပါတယ္။	 သူတို႔အေနနဲ႔	 ၂၀၂၀	
ခုႏွစ္	 ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	 ေ႐ြးေကာက္ပြမွဲာ	

အေ႐ြးခံခ်င္တယ္ဆုိရင္	ကြၽန္မ	 ေနာက္ဆုတ္ေပးပါမယ္၊	
ဒါေပမယ္႔	ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက	အမ်ဳိးသားေတြ	
ခ်ည္းပဲ	 ဆုိရင္ေတာ႔	 ကြၽန္မ	 ေနာက္ဆုတ္ေပးမွာ	
မဟုတ္ဘဲ၊	 အႏိုင္ရဖို႔	 ဆက္လက္	 တိုက္ပြ၀ဲင္သြားမွာပါ၊	
အနာဂတ္မွာ	ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ	အမ်ဳိးသမီးေတြ	ပိုၿပီး	
ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ	ျဖစ္လာေစခ်င္ပါတယ္။”



35က်ား-မ	တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔	ပဋိပကၡ	သတိခ်ပ္ျခင္းတို႔ကို	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း	ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

UNDP	၏	ေဒသႏၱရ	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ	လုပ္ငန္းမ်ားတြင္	
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္	 ႏွစ္စဥ္	 စီမံကိန္းေရးဆဲြေရး	 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္	
ေဒသႏၱရ	ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား	ပိုမိုပါဝင္ႏုိင္ေစေသာ	ပံုစံကို	အစျပဳ	
မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင္႔	 က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား	
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈကို	 အေထာက္အကူ	 ျပဳခဲ့ပါသည္။	 ယခုအခါ	
UNDP	 ၏	 အေထာက္အပံ့ျဖင့္	 ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	 ၿမိဳ႕နယ္	
ႏွစ္စဥ္	 စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း	 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္	 ပါဝင္သူမ်ား၏	
၃ဝ	 ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသည္	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား	 ျဖစ္ၾကပါသည္။	 UNDP	
သည္	 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈအဆင့္ကို	
ေနာက္ထပ္ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္	အမ်ိဳးသမီး	 ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ	
အုပ္စု	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္	 ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကို	 သင္တန္းမ်ား	
ေပးေနၿပီး	 တစ္ႏိုင္ငံလံုး႐ွိ	 အမ်ိဳးသမီး	 ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	၁ဝ၇	ဦးအတြက္	ႏွစ္ပတ္လည္	အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ	
က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။

ဓာတ္ပုံအညႊန္းစာ	

မွ်တေသာ	တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ	

စံႏႈန္းမ်ား	လမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ	

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ	ရာဇ၀တ္မႈ	

တရားစြဆိုဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္	

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးဆိုင္ရာ	

အဖြ႕ဲလိုက္ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုကို	

ဦးေဆာင္	ေဆြးေႏြးေနသည့္	

အမ်ဳိးသမီးဥပေဒအရာ႐ိွတစ္ဦး	ဓာ
တ
္ပံု	
-	ယ

မံုဖ
ူးသ
စ္

UNDP	သည္	၂ဝ၁၇	ခုနွစ္တြင္	စီမံကိန္းႏွင့္	ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔	
လက္တဲြၿပီး	ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္	က်ား-မ	တန္းတူ	ညီမွ်မႈ	
ေခါင္းစဥ္	(GEPA)	ျဖင့္	သုေတသနႏွင့္	မူဝါဒဖံြ႔ၿဖိဳးမႈေဆာင္႐ြက္ျခင္း	
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို	 စတင္ခဲ့ပါသည္။	 ပထမအဆင့္	 အေနျဖင့္	
က်ယ္ျပန္႔ေသာ	 (GEPA)	 ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္	 ၂၀၁၈	တြင္	
ၿပီးစီးခဲ႔သည္။	ေလ့လာမႈတြင္	အစိုးရဝန္ထမ္း	၅ဝဝ	ေက်ာ္	ပါဝင္ခဲ႔ၿပီး
အမ်ိဳးသမီးမ်ား	တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ	ျမန္မာႏိုင္ငံ	အမ်ိဳးသားအဆင့္	
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း	 ၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂	 မွ	 ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္	
သက္ဆိုင္ေသာ	 ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏	 အိမ္ေထာင္	
ထိန္းသိမ္းေရး	တာဝန္မ်ား၊	လုပ္ငန္းခြင္	အေျခအေန၊	မီးဖြားခြင့္ႏွင့္	
ရာထူးတိုးတက္ေရး	စေသာ	အေၾကာင္းအရာမ်ား	ပါဝင္ပါသည္။	

ေလ့လာခ်က္၏	 ရလဒ္မ်ားသည္	 အမ်ားျပည္သူ	 ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား	
အတြက္	 အေရးႀကီးရံုမက	 ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖဲြ႔၏	 က်ား-မ	
ေရးရာ	 ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္	 အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈလုပ္ငန္း	 စီမံခ်က္	
အတြက္	အေျခခံလည္း	 ျဖစ္လာပါမည္။	ယင္းစီမံခ်က္ကို	LEAP	၏	
အေထာက္အပံ့ျဖင့္	၂ဝ၁၉	ခုႏွစ္တြင္	ေရးဆဲြပါမည္။
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UNDP	 သည္	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏	 ဥပေဒပါ	 အခြင့္အေရးမ်ား	
လက္လွမ္းမီေရးကိုလည္း	 အေထာက္အကူေပးခဲ့ပါသည္။	 ၂ဝ၁၈	
ခုႏွစ္တြင္	အမ်ိဳးသမီး	တရားသူႀကီးမ်ား၊	ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ား၊	ဒုတိယ
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္	 တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ား	 စုစုေပါင္း	
၂၂၇	 ဦးတုိ႔ကို	 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊	 လူ႔အခြင့္အေရး၊	 က်ား-မ	
တန္းတူေရးႏွင္႔	 မွ်တစြာ	 တရားစီရင္ခံရေရး	 စံနႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ	
သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။	 ထို႔ျပင္	 ႏိုင္ငံေတာ္ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကို	
အမ်ိဳးသမီမ်ား၏	 အခြင့္အေရးကို	 အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ	
အခန္း	 သီးသန္႔ပါဝင္ေသာ	 မွ်တေသာ	 တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ	
စံႏႈန္းမ်ားလက္စြဲစာအုပ္	(Fair	Trial	Standards)	ျပဳစု	ထုတ္ေ၀မႈကို	
အေထာက္အပံ့	ေပးခဲ့ပါသည္။

က်ား-မ	တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္	အမ်ိဳးသမီးမ်ား	စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈတို႔ကို	
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာ	(Rule	of	Law	Centres)	မ်ားမွတဆင့္	
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။	 ယခုအခါ	 အမ်ိဳးသမီးေ႐ွ႕ေနမ်ား၊	 ဥပေဒ	
ဆရာမမ်ားႏွင့္	 ရပ္႐ြာကိုယ္စားလွယ္	 ၈ဝဝ	 ေက်ာ္	 တို႔အား	
တရားဥပေဒ	 စိုးမိုးေရး၊	 လူ႔အခြင့္အေရးအျပင္	 လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္	
က်ား-မ	အေျချပဳ	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား	(SGBV)	အေၾကာင္း	သင္တန္း	
ေပးခဲ့ပါသည္။	 ထို႔ျပင္	 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊	 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္	
က်ား-မအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ	 ေ႐ြ႕လ်ားသင္တန္းမ်ားကို	 ကခ်င္	
ျပည္နယ္႐ွိ	ဒုကၡသည္	စခန္းမ်ားတြင္	ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။	ထို႔ျပင္	
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္	က်ား-မ	အေျချပဳ	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း	
နားလည္သိ႐ွိရန္ႏွင့္	 ရခိုင္ျပည္နယ္မွ	 အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကို	
ဥပေဒ	အေထာက္အကူ	ေပးရန္အတြက္	ျပည္တြင္းမွ	ဥပေဒေရးရာ	
ကုစားေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာ)	 (Legal	 Clinic	 Myanmar)	 အမည္႐ွိ	
အဖဲြ႔အစည္းအား	အေထာက္အပံ့	ေပးခဲ့ပါသည္။

ေရ႐ွည္တည္တံ့ၿပီး	အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား၏	
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း	 က်ား-မ	 ေရးရာ	 ကိစၥရပ္မ်ားကုိ	
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။	 ဥပမာ	 -	 UNDP	၏	 ၂ဝ၁၈	
ခုႏွစ္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	 အပူပိုင္းဇုန္႐ွိ	 ရာသီဥတုႏွင့္	 လိုက္ေလ်ာညီေထြ	
ေနထိုင္မႈ	 စီမံကိန္းအရ	သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး	 ေပးခဲ့ရာ	သင္တန္းသူ/
သား	ေပါင္း	 ၁ဝ,၁၁၂	ဦးအနက္	၃၂	ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ	အမ်ိဳးသမီးမ်ား	
ျဖစ္ၾကပါသည္။

UNDP	 ၏	 အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင္႔	 ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏	
ဇီဝမ်ိဳးကဲြမ်ားဆိုင္ရာ	 ကြန္ဗင္း႐ွင္း	 (Convention	 on	 Biological	
Diversity)	 အရ	 ၆	 ႀကိမ္ေျမာက္	 တင္သြင္းသည့္	 အစီရင္ခံစာ၏	
ေနာက္ဆက္တြဲတြင္	အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္	 ရပ္႐ြာအုပ္စုမ်ားအတြင္း	
အေရးပါသည့္	 ေနရာမ်ားတြင္	 ရံဖန္ရံခါ	 ပါဝင္ေနၾကေသာ္လည္း	
က်ား-မ	 တန္းတူညီမွ်မႈ	 မ႐ွိျခင္းသည္	 သိသာေသာကိစၥအျဖစ္	
႐ွိေနေသးသည္ကို	 ျပသေနေၾကာင္းကို	 ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။	 UNDP	
ပါဝင္ေရးဆြဲအႀကံျပဳခဲ႔ေသာ	အမ်ဳိးသား	ပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒအသစ္၏	
စည္းမ်ဥ္း၂၃	 ခ်က္အနက္	တစ္ခ်က္မွာ	က်ား-မ	တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္	
အမ်ိဳးသမီးမ်ား	 စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္တို႔သည္	 ပတ္ဝန္းက်င္	
ဆိုင္ရာ	 အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္	 စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္	 ဆီေလ်ာ္မႈ	
႐ွိျခင္းကို	ေဖာ္ျပထားပါသည္။	
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ပဋိပကၡသတိခ်ပ္ျခင္း	

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္	

UNDP	၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္	

မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ားအတြက္	

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္	

သင္တန္းမ်ား	က်င္းပ		

ပို႔ခ်ေပးခ့ဲသည္။
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ပဋိပကၡ	သတိခ်ပ္မႈ

ပဋိပကၡမ်ား	 ျဖစ္ေစေသာ	 အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္	 လူအမ်ားကို	
ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းေစေသာ	 အခ်က္မ်ားအား	 ခဲြထုတ္သည့္	
လကၡဏာမ်ား	 ပါ႐ိွပါသည္။	 ယင္းအခ်က္မ်ားသည္	 ကိစၥရပ္	
တစ္ခုခ်င္းအလုိက္	 ျခားနားမႈ႐ွိျခင္းသည္	 အစီအစဥ္မ်ားႏွင္႔	 ျပဳမူ	
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို	လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္	ပဋိပကၡကုိ	သတိျပဳ	
ေသာနည္းျဖင္႔	ပံုစံထုတ္	စီမံခန္႔ခြဲရပါမည္။	

UNDP	 ၏	 ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္	 ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းသို႔	
အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ားႏွင့္	 အခြင့္အလမ္းမ်ားကို	 ယူေဆာင္	
လာျခင္းေၾကာင့္	 ရပ္႐ြာအတြင္းႏွင့္	 ရပ္႐ြာမ်ားအၾကား႐ွိ	 အင္အား	
ပံုစံမ်ားသည္	မလဲြမေသြ	ေျပာင္းလာမည္	ျဖစ္သည္။	ဤတြင္	UNDP	
သည္လည္း	 ပဋိပကၡမ်ား၏	 အစိတ္အပိုင္း	 ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။	
ပဋိပကၡသတိခ်ပ္ျခင္းသည္	 မရည္႐ြယ္ဘဲ	 ေနာက္ထပ္	ကြဲျပားမႈကို	
အားေပးရာ	 ေရာက္မည့္အေရးကို	 ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္အတြက္	
မိမိ၏	 အစီအစဥ္မ်ားႏွင္႔	 အျပဳအမူမ်ားကို	 ပံုစံထုတ္၊	 စီမံခန္႔ခဲြၿပီး	
လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစၿပီး	 ျဖစ္ႏိုင္ပါက	လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈႏွင္႔	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို	 ခိုင္မာေစေရးအတြက္	 အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္
လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္	ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္	လိုအပ္ပါသည္။	

အတိုခ်ံဳးဆိုရလ်င္	 ပဋိပကၡသတိခ်ပ္မႈသည္	 UNDP	 က	
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္	 နည္းလမ္း	 တစ္ခုျဖစ္ၿပီး	 ေအာက္ပါ	
အတုိင္း	လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။	

•	 အုပ္စုအတြင္းႏွင့္	 အုပ္စုမ်ားအၾကား	 တင္းမာမႈမ်ားႏွင့့္	 ပဋိပကၡ	
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာ	သေဘာထားကြဲျပားမႈ	အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး	ကိစၥရပ္	
မ်ားႏွင့္	 ပဋိပကၡကို	 ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး	 လူမႈေပါင္းစည္းမႈကို	
ခိုင္မာေစမည့္	 ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည့္	 ကိစၥရပ္မ်ားအား	 သိ႐ွိ	
နားလည္ျခင္း၊

•	 UNDP	 ၏	 အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္	 အျပဳအမူမ်ားသည္	 ပဋိပကၡ	
အေၾကာင္းအရာႏွင့္	 မည္ကဲ့သို႔	 အျပန္အလွန္	 ဆက္သြယ္ၿပီး	
ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိေစမည္ကို	သိ႐ွိနားလည္ျခင္း၊

•	 မရည႐္ြယဘ္	ဲေနာကထ္ပက္ဲြျပားမႈမ်ားကုိ	အားေပးရာေရာကမ္ည့	္
အေရးကို	 ေ႐ွာင္႐ွားၿပီး	 ျဖစ္ႏိုင္ပါက	 လူမႈေပါင္းစည္းမႈႏွင့္	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို	 ခိုင္မာေစေအာင္	 လုပ္ေဆာင္္ႏိုင္မည့္	
အလားအလာကို	အမ်ားဆံုး	အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္	အထက္ပါ	
သိ႐ွိနားလည္မႈျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
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အထက္ပါ	 လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	 အေျခခံလ်က္	 UNDP	 က	
အစီအစဥ္မ်ား	 ေရးဆဲြရာတြင္	 ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
အေရးႀကီးေသာ	 ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ	 ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ	
အထူးသျဖင့္	 ျပည္သူပါဝင္လုပ္ကိုင္္ႏိုင္ၿပီး	 အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္္	
အားေကာင္းေသာ	နက္႐ႈိင္းသည့္	ပဋိပကၡ	ေလ့လာသံုးသပ္မႈတုိ႔ျဖင့္	
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။	 UNDP	 ၏	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	 အစီအစဥ္	 (၂ဝ၁၈-
၂ဝ၂၂)	 သည္	 အစုိးရ၏	 MSDP	 (၂ဝ၁၈-၂ဝ၃ဝ)	 အထူးသျဖင့္	
ပန္းတိုင္	 ၁၊	 မဟာဗ်ဴဟာ	 ၁.၂	 ပါ	 ႏိုင္ငံ၏	 ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္	
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား	 အားလံုးတြင္	 တရားမွ်တမႈ႐ွိၿပီး	 ပဋိပကၡကို	
သတိခ်ပ္ေသာ	 လူမႈစီးပြားေရး	 တုိးတက္မႈကို	 အားေပးရန္	
ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္လည္း	တစ္ထပ္တည္း	ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၈	ခုနွစ္တြင္	ရခိုင္ကဲ့့သို႔ေသာ	စီမံကိန္း	ေဒသမ်ားတြင္	UNDP	
၏	 ဝင္ေရာက္	 ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္	 အစိုးရ	 အရာ႐ွိမ်ား၊	
NCA	လက္မွတ္	 ေရးထိုးထားသည့္	 တိုင္းရင္းသား	လက္နက္ကိုင္	
အဖဲြ႔အစည္း	 (EAO)	 မ်ား	 ၊	 ရပ္႐ြာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	 (CSOs)	
မ်ား	 အထိ	 ကဲြျပားေသာ	 အဖြဲ႔အစည္းမ်ား/လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏	
ဆက္ဆံေရးမ်ားကို	 နက္ရိႈင္းစြာ	 သိ႐ွိနားလည္ရန္	 အတြက္	
အခါအားေလ်ာ္စြာ	ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ	တစ္ခုကို	ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္	 ရခိုင္ေဒသအေျချပဳ	 အစီအစဥ္	 (RABP)	 အပါအဝင္	
စီမံခ်က္	 ၁ဝ	 ခုကို	 ပဋိပကၡ	 နားလည္သိ္႐ွိမႈ	 ေလ့လာျခင္းႏွင့္	
စိစစ္ျခင္း	လုပ္ငန္းကုိ	ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။	အဆိုပါ	အလ်င္အျမန္	
အကဲျဖတ္ျခင္းက	 ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္	 ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္	
နယ္ပယ္မ်ားကို	 ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး	 UNDP	၏	လက္႐ွိဝန္ထမ္းႏွင့္	
ဝန္ထမ္း	 အသစ္မ်ားကို	 အသိေပးသင္တန္းႏွင့္	 အလုပ္ဝင္	
သင္တန္းမ်ားေပးၿပီး	အေလးထားလုပ္ေဆာင္	ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

UNDP	ဝန္ထမ္းမ်ား၊	လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ	မိတ္ဖက္မ်ား	
(IPs)	 ႏွင့္	 သက္ဆိုင္ရာ	 အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ	 ဝန္ထမ္းမ်ားကို	
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	 စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္	 ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုကို	
၂ဝ၁၈	 ခုႏွစ္	 ႏိုဝင္ဘာလတြင္	 ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။	 ယင္းနွစ္	
ကုန္ဆံုးခ်ိန္	 တြင္	 UNDP	 ႏွင့္	 IPs	 တို႔မွဝန္ထမ္း	 ၁၅	 ဦးအား	
၄င္းတို႔၏	 ပဋိပကၡ	 နားလည္သိ႐ွိမႈႏွင့္	 စြမ္းရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား	
အဆင့္ကို	 တိုင္းတာႏိုင္ရန္အတြက္	 လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး	
ရခိုင္အေျခစိုက္အဖဲြ႔အတြက္	 ပဋိပကၡ	 နားလည္သိ္႐ွိမႈ	 ၁	 ရက္တာ	
သင္တန္းကို	 စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္	 ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။	 ရခိုင္ျပည္နယ္မွ	
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ	 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ	 စီမံခ်က္	 ၄	 ခုမွ	
ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း	စုစည္းၿပီး	ပဋိပကၡနားလည္သိ႐ွိမႈ	၂	ရက္တာ	
သင္တန္းကို	သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ေရာေႏွာ	 ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ	 ေဒသမ်ားတြင္	 ေဆာင္႐ြက္သည့္	
UNDP	 ၏	 စီမံခ်က္မ်ားသည္	 EAO	 မ်ား	 ပါဝင္ႏိုင္ေရး	 အတြက္	
စီမံခ်က္	 တစ္ခုခ်င္းအလိုက္	 ၄င္းတို႔၏	 မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အညီ	
ပံုစံထုတ္ထားပါသည္။	ဥပမာ	မြန္ျပည္နယ္႐ွိ	ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္သည့္	
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း	 ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္	 ဘတ္ဂ်က္	
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္	EAO	မ်ား	ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္	ၿမိဳ႕နယ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး	
အေထာက္အပံ့	 ရန္ပံုေငြ	 စီမံခ်က္သည္	 ၄င္းတို႔၏	 မဟာဗ်ဴဟာ	
မ်ားအရ	ပံုစံထုတ္ႏိုင္ရန္	အတြက္္	ဤမူေဘာင္ကို	အသံုးျပဳပါသည္။	
ထို႔ျပင္	 UN-REDD	 အစီအစဥ္	 သည္လည္း	 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	
REDD+	 ဆိုင္ရာ	 အမ်ိဳးသား	 မဟာဗ်ဴဟာ	 ေရးဆဲြရာတြင္	 ညႇိႏႈိင္း	
ေဆြးေႏြးျခင္း	 လုပ္ငန္းစဥ္ကို	 အေထာက္အကူျပဳရာတြင္	 EAO	
မ်ား၏	မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္	ကိုက္ညီေအာင္	သီးသန္႔ျပဳစုပါသည္။



39က်ား-မ	တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔	ပဋိပကၡ	သတိခ်ပ္ျခင္းတို႔ကို	ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း	ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

၂ဝ၁၈	 ခုနွစ္ကို	 ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက	 ပဋိပကၡသတိခ်ပ္မႈ	
သေဘာတရားသည္	 အထူးသျဖင့္	 ကဲြျပားေသာမ်ိဳးႏြယ္စု	
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္	 ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား	 အၾကား	 ၾကားေန	
ပံုစံျဖင္႔	 လုပ္ကိုင္ရန္	 ဝင္ေရာက္ေရးအတြက္	 အသံုးဝင္ေသာ	
ဝင္ေပါက္တစ္ခုႏွင့္	အခြင့္အလမ္းတစ္ခုု	ျဖစ္ေၾကာင္း	ပိုမုိ႐ွင္းလင္းစြာ	
သိလာပါသည္။

၂ဝ၁၈	ခုႏွစ္တြင္	အခါအားေလ်ာ္စြာ	အေျခအေန	ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ	
အတြက္	 မ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံံခဲ့ျခင္းသည္	 လ်င္ျမန္စြာ	 ျဖစ္ေပၚ	
တိုးတက္ေနေသာ	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 အေျခအေန	 အတြက္	
အသံုးဝင္ခဲ့ၿပီး	 နယ္ေျမအေျခခံ	 ပူးေပါင္းထားသည့္	 အစီအစဥ္မ်ား	

မွတစ္ဆင့္	 အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းသည္	 လုပ္ငန္းတစ္ခုစီ	 ခဲြျခား	
လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္	ပိုမို	ထိိေရာက္မႈ႐ွိေၾကာင္း	သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။	
ထို႔ျပင္	 ပဋိပကၡကုိ	 သတိခ်ပ္ေသာ	 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္	
ေလ့လာမႈမ်ားတြင္	 ျပည္တြင္းမွ	 ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏	
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္္မႈသည္္	လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္	 ရလဒ္မ်ားအား	မိမိတို႔	
ကုိယ္တုုိင္ပိုင္ဆိုင္မႈ	(ownership)	ကို	အားေပးရာ	ေရာက္ပါသည္။

ဓာတ္ပံုအညႊန္းစာ	

ရခိုင္ျပည္နယ္	ေက်း႐ြာတစ္ခုတြင္	

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း	

ဆိုင္ရာ	ဖုိရမ္၌	တက္ေရာက္ေနေသာ	

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊	UNDP	

သည္	UN	Women	၊	

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ	

အားလုံး	အက်ဳံး၀င္ေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္	

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း	

လုပ္ငန္းမ်ားကို	ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း၊	

ရပ္႐ြာလူထု	ခုခံႏုိင္စြမ္းျမွင့္

တင္ေပးျခင္းႏွင့္	ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	

တည္ေဆာက္မႈ	အခြင့္အလမ္းမ်ား	

အားေကာင္းေစေရး	တို႔အတြက္	ပံ့ပုိး

ကူညီမႈမ်ားေပးလ်က္႐ွိပါသည္။	ဓာ
တ
္ပံု	
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္	လူငယ္မ်ားကို	အဓိကထားလ်က္	SDGs	ပန္းတိုင္မ်ား	ေအာင္ျမင္ရ႐ွိေရးအတြက္	ဒစ္ဂ်စ္တယ္	

နည္းပညာမ်ား၏	အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိ	ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ရန္	အေထာက္အကူျပဳ	ပူးတြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို	၂	ႏွစ္တာ	

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္	ေရးအတြက္	UNDP	ႏွင့္	Ooredoo	တို႔ၾကား	MoU	လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ	အခမး္အနား	
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မိတ္ဖက္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

UNDP	သည္	အမ်ိဳးသားအဆင္႔	SDGs	ပန္းတိုင္မ်ား	ေအာင္ျမင္ေရးကို	အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္	က်ယ္ျပန္႔ေသာ	ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္	
မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းတို႔ကို	အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။	၂ဝ၁၈	ခုႏွစ္တြင္	ထိခုိက္ခံစားရအလြယ္ဆံုးျဖစ္ေသာ	ရပ္႐ြာ	 ျပည္သူမ်ားအတြက္	အမွန္တကယ္	
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို	 ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္	 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္	 အမ်ိဳးသား	 ပိုင္ဆိုင္မႈ	 (national	 ownership)	 ကို	 ျမႇင့္တင္ၿပီး	
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ	စြမ္းရည္မ်ား	ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားအတြက္	မိတ္ဖက္ေပါင္းစပ္	လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို	တိုးခ်ဲ႕ခ့ဲပါသည္။	

ကုလသမဂၢ	 မိသားစုႏွင့္	 အတူတကြ	 လုပ္ကိုင္ရာတြင္	
UNFPA,	 OHCHR,	 UNHCR,	 UN	 Women,	 FAO,	 and	 UNEP	
တို႔ႏွင့္	 အတူ	 အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ	 စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာတို႔ကို	
ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။	 ယင္းပူးေပါင္း	 ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္	
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊	 ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမႈ၊	 အမ်ိဳးသား	
အဆင္႔	 စာရင္းအင္းႏွင့္	 အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားမူေဘာင္၊	

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကို	 အားေပးျခင္း၊	 က်ား-မ	
အေျချပဳ	 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား	 ကိုင္တြယ္ျခင္း၊	 တရားစီရင္မႈ	
လက္လွမ္းမီေရးကို	 ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္	 ေျမယာႏွင့္ပစၥည္း	
ပိုင္ဆိုင္မႈ	အခြင့္အေရးမ်ားကို	ကာကြယ္	ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းတို႔အား	
ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

စုစုေပါင္း	I/NGOs	၂၂	ဖြဲ႕ႏွင့္	
အစုိးရမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔	

လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင္႔	

UNDP	သည္	ယခင္ကထက္	

ပုိမုိအားေကာင္းလာေနပါသည္။

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆုိင္ရာ	ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား	

•	 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္	ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိၿပီး၊	တန္ဖုိး႐ွိေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္	ျဖစ္ေစရန္၊	
•	 MSDP	အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္	အေထာက္အကူျပဳသည့္	အစီအစဥ္မ်ား	ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	မူ၀ါဒေရးရာ	လႊမ္းမုိးမႈ႐ွိရန္၊	စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္	
တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ	႐ွိေစရန္တုိ႔အတြက္	မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္	အတူတကြ	ပူးေပါင္း၍	အရည္အေသြးျမင့္	နည္းပညာအကူအညီမ်ား	ေပးရန္၊	

•	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊	မညီမွ်မႈ၊	ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊	ေရ႐ွည္တည္တံ့ၿပီး	အားလံုး	အက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊	
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊	ခံႏုိင္ရည္စြမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္	ေဘးအႏၱရာယ္	ေလွ်ာ႔ခ်ေရးဆုိင္ရာ	လုပ္ငန္းမ်ား	ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္	
ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕တစ္ခု	ျဖစ္ေစရန္၊	

•	 မည္သူမွ်ေနာက္က်	မက်န္ခဲ့ေစေရးႏွင့္	ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရလည္းေကာင္း၊	လူမႈစီးပြားေရးအရ	လည္းေကာင္း၊	ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား၌လည္းေကာင္း	
အတတ္ႏုိင္ဆံုး	က်ယ္ျပန္႔စြာ	ေရာက္႐ွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း	မိတ္ဖက္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္	 မိန္းခေလးငယ္မ်ားအား	 လိင္ပိုင္း	
ဆုိင္ရာ	အၾကမ္းဖက္မႈသည္	ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	ထုတ္ေဖာ္	
ေျပာၾကားျခင္းမ႐ွိေသာ	 ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ	
အေရးေပၚ	 အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။	 ယင္းသုိ႔	
အၾကမ္းဖက္မႈကို	 ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း	 မျပဳအပ္ဟု	
လူမႈေရးအရ	တားျမစ္ထားျခင္းသည္	 ထိခိုက္ခံစားရသူ	

အသက္	 ၂၂	 ႏွစ္အ႐ြယ္႐ွိ	 မခုိင္လြင္ျမင့္သည္	
အၾကံတစ္ခု႐ွိလာခဲ႔သည္။	အျပစ္ေပးျခင္းမွ	ကင္းလြတ္	
ခြင္႔ျပဳေနျခင္းကို	 ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္	 စတင္	
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ္႔မည္ဟု	သူမ	ထင္သည္။	သူမသည္
DIVAS	အဖြဲ႕ကုိ	ပူးတြဲတည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။	
UNDP	ႏွင့္	အူရီဒူးျမန္မာ	တုိ႔၏	ပံ့ပုိးမႈျဖင့္	Hackathon	
နည္းပညာၿပဳိင္ပြဲ၌	အမ်ဳိးသမီးမ်ား	စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး	
အစီအစဥ္တြင္	 မၾကာေသးမီက	 ဆုရ႐ွိခဲ့ပါသည္။	
”ကြၽန္မနဲ႔	ကြၽန္မအဖြဲ႕က	လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ	အၾကမ္းဖက္	
ခံရသူေတြကုိ	 တတ္ႏုိင္သေလာက္	 ကူညီခ်င္ပါတယ္”	
ဟု	သူမက	ဆုိပါသည္။

”တို႔လုံေမ”	သည္	ဆန္းသစ္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္	
ျမန္မာဘာသာစကားအသံုးျပဳ	 မုိဘုိင္း	အပလီေကး႐ွင္း	
တစ္ခုျဖစ္သည္။	 မခိုင္လြင္ျမင္႔ႏွင့္	 သူမ၏	 မိတ္ေဆြ	
၂	 ဦး	 တို႔သည္	 လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ	 အၾကမ္းဖက္ခံရသူ	
မ်ားကုိ	အကူအညီေပးရန္ႏွင့္	အဆုိပါ	အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္	
စပ္လ်ဥ္းသည့္	 ကိစၥရပ္မ်ားကုိ	 အမ်ားျပည္သူသုိ႔	
အသိပညာျမွင့္တင္ေပးရန္	 ရည္႐ြယ္ပါသည္။	 ယင္း	
အပလီေကး႐ွင္းက	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား	 မည္သို႔	
သတင္း	အခ်က္အလက္	ရ႐ွိႏုိင္သည္ကုိလည္းေကာင္း၊	
ႏွစ္သိမ္႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊	 က်န္းမာေရး	 ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္	
တရားဥပေဒအရ	 အေရးယူ	 ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္	
မည္သုိ႔	 ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္ရမည္	 တုိ႔ႏွင့္	 စပ္လ်ဥ္း၍	
လည္းေကာင္း	ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	
အ႐ွက္သိကၡာက်ဆင္းမႈမ်ားကုိ	တုိက္ဖ်က္ရန္	အက္ပလီေကး႐ွင္း	တစ္ခု	
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မ်ားအား	အကူအညီ	ရယူျခင္းမွ	တားျမစ္ထား	သကဲ႔သုိ႔
ျဖစ္သည္။	 အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားၾကား	 လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ	
အဓမၼျပဳက်င့္မႈသည္	 ဥပေဒေ	 ဖာက္ဖ်က္မႈမဟုတ္။	
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ	အၾကမ္းဖက္မႈ	အထူးသျဖင္႔	အိမ္တြင္း	
အထူးသျဖင့္	 အိမ္တြင္းမွ	 ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြမ်ား၏	
အၾကမ္းဖက္မႈ	အမ်ားစုမွာ	အျပစ္ေပးခံရျခင္း	မ႐ွိပါ။	
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”ဒါဟာ	 ကြၽန္မအတြက္	 အေရးႀကီးပါတယ္။	 ဒီလုိ	
ကိစၥမ်ဳိးေတြဟာ	က်ဴးလြန္ခံရသူူမ်ားအတြက္	 အ႐ွက္ရ	
စရာလုိ႔	 ကြၽန္မတုိ႔	 ျပည္သူေတြက	 ထင္ၾကပါတယ္။”	
ဟု	 သူမက	 ဆိုပါသည္။	 ”လူေတြက	 သူတုိ႔ရဲ႕	
ယံုၾကည္မႈနဲ႔	 အကဲျဖတ္မႈေတြေပၚမွာ	 အေျခခံၿပီး	
က်ဴးလြန္ခံရသူေတြကုိ	 ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္၊	 ဒါဟာ	
က်ဴးလြန္ခံရသူရဲ႕	 အမွားမဟုတ္ဘူးဆိုတာ	 သူတုိ႔ကုိ	
သိေအာင္	 လုပ္ရမယ္၊	 သူတုိ႔	 လက္ခံေအာင္	
လုပ္ရမယ္။”

DIVAS	သည္	 အူရီဒူးျမန္မာထံမွ	 စတင္တည္ေထာင္မႈ	
ကုန္က်စရိတ္အတြက္	ေငြသားဆုေငြႏွင့္	နည္းပညာႏွင့္	
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ	 အကူအညီမ်ား	 ရ႐ွိခဲ့ပါသည္၊	
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္	Impact	Hub	ႏွင့္	ပူးေပါင္း၍	UNDP	
က	 တည္ေထာင္ကာစ	 အစီအစဥ္အတြက္	 တာ၀န္ယူ	
ပံ့ပုိးေပးခဲ့ၿပီး၊	 အႏိုင္ရ႐ွိေသာ	 အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီအတြက္	
အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၅၀၀၀	 တန္ဖုိး႐ွိ	 ပစၥည္းမ်ား	
ေပးအပ္ခဲ့သည္။

“တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ	ေက်ာင္းသူေတြအတြက္	ရည္႐ြယ္တဲ႔
လိင္ပုိင္းဆိုုင္ရာ	 အၾကမ္းဖက္	 က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား	
အတြက္	ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ား	စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္	ကြၽန္မတို႔	
စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။အနာဂတ္မွာေတာ့	မိန္းခေလးငယ္မ်ားနဲ႔	
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္	 ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး	
၀န္ေဆာင္မႈေတြ	ထပ္မံ	ေပးသြားဖုိ႔	စီစဥ္ထားပါတယ္။”	
ဟု	မခိုင္လြင္ျမင္႔	က	ေျပာပါသည္။

UNDP	သည္	လူသားခ်င္း	စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ	မိတ္ဖက္မ်ား	
ႏွင့္အတူ	 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	
ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ား	 ဆက္စပ္ထိေတြ႕သည့္	 ေနရာမ်ားတြင္	
စဥ္ဆက္မျပတ္	 ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ	 လုပ္ငန္းမ်ား	 ဝင္ေရာက္	
ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွပါသည္။	အဆုိပါ	႐ႈေထာင္႔မ်ားမွ	ၾကည့္႐ႈၿပီး	ရခုိင္	
ႏွင္႔	 ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္	 ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း	 ေနထုိင္ရသူမ်ား၏	
လူေနမႈ	အဆင္႔အတန္း	 ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေရးကုိ	 ေဆာင္႐ြက္ျခင္း	
ျဖင္႔	 ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း	 ေနထုိင္ရမႈ၊	 လူမႈ	 ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္	
ခံႏုိင္ရည္စြမ္း႐ိွမႈက့ဲသုိ႔ေသာ	 ကိစၥရပ္မ်ားကုိ	 ေျဖ႐ွင္းရန္	 ႀကိဳးစားခ့ဲ	
ပါသည္။	 UNDP	 က	 ကမကထျပဳလုပ္ၿပီး	 လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊	
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ	မိတ္ဖက္မ်ားအား	အစုိးရ၏	အဓိက	
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔	ေဖာ္ထုတ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး	ကမၻာ့အဆင့္မီ	
နည္းပညာ	 ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္	 ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကုိ	
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔	ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခ့ဲပါသည္။

ႏုိင္ငံ့ဝန္္ထမ္းက႑	ခိုင္မာအားေကာင္းေရး	အတြက္	
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	

အားေကာင္းၿပီး	 လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာ	 အရည္အခ်င္း	 အေျချပဳ	
ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းက႑	 တည္ေဆာက္ေရးသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္	
UNDP	 တုိ႔အတြက္	 အဓိက	 ဦးစားေပးမႈတစ္ရပ္	 ျဖစ္ပါသည္။	
UNDP	 ၊	 နယူးဇီလန္	 ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္း	 ေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္	 ျပည္ေထာင္စု	
ရာထူးဝန္အဖဲြ႔တုိ႔အၾကား	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ	 အသစ္	
သည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းက႑	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ	
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္	အစုိးရက႑၏	ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကုိ	
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ိွျခင္း၊	 ႐ုိးသားမႈႏွင့္	 အားလုံး	
အက်ဳံး၀င္မႈ႐ိွျခင္း	တုိ႔ကုိ	အာရုံစူးစုိက္	ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။
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တရားဥပေဒ	စုိးမုိးမႈကို	ျမႇင့္တင္ျခင္း	

တရားဥပေဒ	 စုိးမိုးမႈကို	 ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္	 တရားစီရင္ေရးကို	
လက္လွမ္းမီေရး	တို႔သည္	အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ	ပံ႔ပိုးမႈလိုအပ္ပါသည္။	
ျမန္မာႏိုင္ငံ	 တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္	 ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ	
ဖယ္ဒရယ္တရား႐ုံး၏	 စီးပြားေရးသတင္း	အခ်က္အလက္ယူနစ္ႏွင့္	
မိတ္ဖက္ျပဳၿပီး	ကိန္းဂဏန္းမ်ား	သ႐ုပ္ခဲြသံုးသပ္မႈႏွင့္	အစီရင္ခံျခင္း	
ဆိုင္ရာ	 သိ႐ွိနားလည္မႈ	 ျမႇင့္တင္ေရး	 အစီအစဥ္မ်ားတြင္	 ပါဝင္ခဲ့	
ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ	 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္	 ေကာ္မတီမ်ား	 ဖဲြ႔စည္း	
ထားပုံသည္	 အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	
အတြက္	 အခြင့့္အလမ္းမ်ားကုိ	 ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။	 ၾသစေၾတးလ်	
ႏုိင္ငံ	 ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္	 အေတြ႕အႀကံဳ	 ရင့္က်က္ေသာ	
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏	 အကူအညီကုိ	 ရယူေပးၿပီး	
အေထာက္အကူမ်ားကုိ	 အ႐ိွန္ျမွင္႔ေပးခ့ဲပါသည္။	 ထုိ႔ျပင္	
ျပည္နယ္ႏွင့္	 တုိင္းေဒသႀကီး	 လႊတ္ေတာ္မ်ား၏	 ဥကၠ႒ႏွင့္	
ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအတြက္	 ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္	 ျမွင့္တင္ေရး	
အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း	အေထာက္အပ့ံ	ေပးပါသည္။

I/NGOS	မ်ားႏွင့္	မိတ္ဖက္	ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ထိခိုက္ခံစားရ	 အလြယ္ဆုံးသူမ်ားႏွင့္	 ရပ္႐ြာလူထုမ်ားထံ	
ေရာက္႐ိွႏုိင္ေရးအတြက္	 အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ	 အမ်ိဳးသား	
အဆင့္	 အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	 မိတ္ဖက္္ပူးေပါင္း	 လုပ္ကုိင္ျခင္း	
ျဖစ္ပါသည္။	UNDP	သည္	မိမိ၏	အစီအစဥ္မ်ား	အေကာင္အထည္	
ေဖာ္ျခင္းကုုိ	 အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း	
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ	 တုိးခ်ဲ႕ၿပီး	 အစုိးရမဟုတ္ေသာ	 အဖဲြ႔အစည္း	
NGO	 မ်ား၊	 ေဒသႏၱရ	 အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္	 အတူတကြ	
လုပ္ကုိင္ၿပီး	 မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္	 အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ၿပီး	
ရပ္႐ြာလူထုက	ထုတ္ေဖာ္ေျပာေသာ	လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ	ျဖည့္ဆည္း	
ေပးမႈက္ုိ	 ေသခ်ာေစပါသည္။	 ထုိ႔ျပင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 အရပ္ဘက္	
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏	ေရ႐ွည္ရပ္တည္ႏုိင္မႈကုိ	ရည္မွန္းၿပီး	ႏုိင္ငံတကာ	
အစုိးရမဟုတ္ေသာ	 အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏	 အကူအညီျဖင့္	 ျပည္တြင္း	
NGO	 မ်ား၏	 စြမ္းေဆာင္ရည္	 ျမွင့္တင္ရာတြင္	 ကူညီလ်က္	
႐ိွပါသည္။	 UNDP	သည္	 မိတ္ဖက္	 NGO	 ေပါင္း	 ၂ဝ	 ႏွင့္	 စီမံကိန္း	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး	 အစုိးရမိတ္ဖက္	 ဌာန	 ၆	 ခုတုိ႔ျဖင့္	
ယခင္ကာလမ်ားထက္	 ပုိမုိအားေကာင္းစြာ	 ေဆာင္႐ြက္လ်က္	
႐ိွပါသည္။	

‘အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ	မိတ္ဖက္မ်ား/တာ၀န္႐ွိ	အဖြဲ႕အစည္းမ်ား’	



45မိတ္ဖက္	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
မ်ား	

UNDP	 သည္	 ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္
မႈမ်ားကုိ	 ၂ဝ၁၈	 တြင္	 အားစိုက္ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။	 ျမန္မာ	
ႏုိင္ငံတြင္	 ေ႐ွ႕ေဆာင္ေနေသာ	 တယ္လီကြန္း	 ဝန္ေဆာင္မႈ	
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္	အူရီဒူး	(Ooredoo)	ႏွင့္	နားလည္မႈစာခြ် န္လႊာ	
ေရးထုိးခ့ဲပါသည္။	 ယင္းလက္တဲြမႈသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 UNDP	 မွ	
ေရ႐ွည္တည္တ့ံေသာ	 ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကုိ	 ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္	 ဒစ္ဂ်စ္တယ္	
နည္းပညာ	 ဆန္းသစ္တည္ထြင္မႈမ်ားကုိ	 ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ေစပါမည္။	
အဆုိပါ	 ေအာင္ျမင္ေသာ	 ေ႐ွ႕ေျပးအစီအစဥ္အေပၚ	 ဆက္လက္	

ဓာတ္ပံုအညႊန္းစာ	

Ooredoo	Myanmar	ႏွင့္	

UNDP	တုိ႔က	စီစဥ္သည့္	၂၀၁၈	

ခုႏွစ္	အတြက္	Hackathon	

ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား၌	

ဆုရသည့္	အဖြဲ႕	၃	ဖြဲ႕ကုိ	

ေတြ႕ရစဥ္
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တည္ေဆာက္သြားရန္အတြက္္	 အူရီဒူးႏွင့္	 မိတ္ဖက္မႈကုိ	 ၂ဝ၁၉	
ခုႏွစ္တြင္	 တုိးခ်ဲ႕သြားရန္	 အစီအစဥ္႐ိွပါသည္။	 UNDP	 သည္	
လယ္ယာလုပ္ငန္း	 မိသားစုမ်ား	 အတြက္	 အေထာက္အပ့ံ	
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ႏွင့္	 အပူပုိင္းဇုန္တြင္	 စုိက္ပ်ိဳးေရးတန္ဖုိးကြင္း
ဆက္မ်ားကုိ	 အင္အားျဖည့္တင္းေပးရန္	 အစီအစဥ္တစ္ခုကုိလည္း	
ရည္မွန္းထားပါသည္။	 ထုိ႔ျပင္	 အေသးစား၊	 အငယ္စားႏွင့္	
အလတ္စား	 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	 အေနျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ	 အလားအလာကုိ	 တံခါးဖြင့္ေပးၿပီး	 ႏုိင္ငံအတြင္း	
အားလုံးပါဝင္ေသာ	 ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္	 ၄င္းတုိ႔၏	 စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ	
ျမႇင့္တင္ေပးရန္	စီစဥ္လ်က္႐ိွပါသည္။	



TDLG	စီမံကိန္းအရ	တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည့္	ရခုိင္ျပည္နယ္၊	သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊	

ခေမာင္းတံုး	ေက်း႐ြာ႐ွိ	၀န္ထမ္းအိမ္ရာပါ၀င္ေသာ	စံႏႈန္းကိုက္	ေက်းလက္ေဆးခန္း	

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္	ေတြ႕ရေသာ	က်န္းမာေရး	ဝန္ထမ္းမ်ား
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နယ္ေျမအေျချပဳ	အစီအစဥ္မ်ား	ေရးဆဲြျခင္း

ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး	 လုပ္ငန္းတြင္	 စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္	 မၾကာခဏ	 ရႈပ္ေထြးေနေလ့႐ွိၿပီး	 မည္သည့္အခါမွ	 သီးျခား	 မ႐ွိတတ္ပါ။	 ထို႔ေၾကာင့္	 UNDP	
သည္	 ပထဝီေဒသတစ္ခုတြင္	 အခ်င္းခ်င္း	 ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ	 ကိစၥရပ္မ်ားအား	 ညႇိနိႈင္း	 ေဆာင္႐ြက္သည့္	 နည္းလမ္းျဖင့္	 ေျဖ႐ွင္းေသာ	
အစီအစဥ္ေရးဆဲြသည့္	ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံကို	ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။	

ရ႐ွိေစပါသည္။	UNDP	သည္	အစိုးရႏွင့္	ယုံၾကည္မႈ	ရ႐ွိထားၿပီးသည့္	
ဆက္ဆံေရးကို	အသံုးျပဳၿပီး	အျခားေသာ	မိတ္ဖက္မ်ား	၊	အထူးသျဖင့္	
I/NGOs	ႏွင့္	CSOs	မ်ားကို	ဝင္ေရာက္	လုပ္ကိုင္္ခြင့္ႏွင့္	လက္လွမ္းမီမႈ	
တုိ႔ကို	 ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။	 လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါ၀င္ေသာ	
မိတ္ဖက္မ်ားကလည္း	 ဘက္ေပါင္းစံုမွ	 ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး	 စိန္ေခၚခ်က္မ်ား	
အတြက္	 စုေပါင္းနည္းလမ္းျဖင့္	 အ႐ွိန္ျမႇင့္ၿပီး	 အေျဖမ်ား	
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၾကပါသည္။	 ယင္းအစီအစဥ္သည္	 လုပ္ငန္းစဥ္၏	
ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအက်ိဳးကို	 အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ	 ထိေရာက္သည့္	
ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး	 တစ္ၿပိဳင္တည္း	 ေျဖ႐ွင္းရန္လိုအပ္ေသာ	
ရႈပ္ေထြးသည့္	 ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ားကုိ	 ေျဖ႐ွင္းရန္	 ပူးေပါင္း	
ေျဖ႐ွင္းမႈမ်ားအား	 ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္	 ပါဝင္ပတ္သက္သူ	 အမ်ိဳးမ်ိဳး	
အၾကား	အျပန္အလွန္	ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ	မ်ိဳးစံု	 ျပဳလုပ္ၾကရန္	
အားေပးပါသည္။

သီးျခား	 ပထဝီေဒသမ်ားတြင္	 သီးျခားစီမံခ်က္မ်ားကုိ	 ေဆာင္႐ြက္ျခင္း	
အစား	 လက္႐ွိ	 ႐ွိေနေသာ	 CPD	 စံနမူျပ	 စီမံခ်က္မ်ားအား	
အစီအစဥ္	 တစ္ခုစီ	 ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္	 UNDP	 ၏	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	
ဆုိင္ရာ	 အစီအစဥ္အားလံုး၏	 အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္	 ဆင့္ပြား	
အက်ဳိးရလဒ္ကို	 ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။	 ယင္းပူးေပါင္းထားေသာ	
ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္	 အတားအဆီးမ်ားကို	 ဖယ္႐ွားၿပီး	 အစိုးရႏွင့္	
အစိုးရမဟုတ္ေသာ	အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏	အလ်ားလိုက္	ခ်ိတ္ဆက္မႈ	
(horizontal	 linkages)	ကို	ခိုင္မာေစ	သည့္အျပင္	 ၿမိဳ႕နယ္၊	ခရိုင္၊	
ျပည္နယ္/တိုင္း	 ေဒသႀကီးႏွင့္	 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္	 အုပ္ခ်ဳပ္မႈ	
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား	 ေဒါင္လိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား	 (vertical	
linkages)	ကိုလည္း	အားေကာင္းေစပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔	 ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းသည္	 ပထဝီေဒသတစ္ခုအတြင္း	
လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိေသာ	 မိတ္ဖက္မ်ားအား	 UNDP	 ႏွင့္	 မိမိ၏	
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္	 ပိုမိုထိေရာက္စြာ	 လက္တဲြ	 ေဆာင္႐ြက္ခြင့္	

“ပထမႏွစ္တြင္	သိသာထင္႐ွားသည့္	
ရလဒ္မ်ားကို	ကြ်န္ေတာ္တုိ႔	
ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၿပီး	ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္္	
UNDP	အေနျဖင့္	လက္႐ွိ	ၿမိဳ႕နယ္	

၅	ခု	တြင္	TDLG	စီမံကိန္း	
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို	
ဆက္လက္	ေဆာင္႐ြက္သြား	
သင့္သည့္	အျပင္	၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ	
ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း	က်န္႐ွိေသာ	
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ	အျခားၿမိဳ႕နယ္	
အားလုံးသုိ႔	တုိးခ်ဲ႕သင့္ေၾကာင္း	
ရခိုင္ျပည္နယ္	အစိုးရက	

ေထာက္ခံထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္”

ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း	
(ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕	

ဘ႑ာေရး၊	အခြန္၊	စီမံကိန္းႏွင့္	
စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး)
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ရခုိင္ျပည္နယ္႐ွိ	အမ်ဳိးသမီး	ေဒသႏၱရ	ဒီမုိကေရစီ	
လမ္းသစ္ေဖာက္သူမ်ား	

ေဒၚေစာရီ	 ႏွင့္	 ေဒၚအုန္းေရႊတုိ႔တြင္	တူညီသည့္အခ်က္	
မ်ားစြာ႐ွိသည္။	 သို႔ေသာ္	 မၾကာေသးမီအခ်ိန္အထိ	
၄င္းတုိ႔	 ႏွစ္ဦး	 မေတြ႕ဆံုရေသးပါ။	 ႏွစ္ဦးစလံုးသည္	
အသက္	 ၅၀	 ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။	 ၄င္းတုိ႔	 ရပ္႐ြာ႐ွိ	
ျပည္သူမ်ားက	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္	 ဇန္္န၀ါရီလတြင္	 ယင္း	
ထက္ျမက္သည့္	 အမ်ဳိးသမီး	 ၂	 ဦးတုိ႔အား	 ေက်း႐ြာ	
အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	 မ်ားအျဖစ္	 ေ႐ြးေကာက္လိုက္	
ပါသည္။	 ယခုတစ္ႀကိမ္သည္	 ေဒၚအုန္းေရႊအတြက္	
သံတြဲၿမဳိ႕နယ္အတြင္း႐ွိ	 မြတ္စလင္လူမႈ	 အသိုင္းအဝိုင္း	
မ်ား	 ေနထုိင္ရာ	 ေက်ာင္းတုိက္	 ေက်း႐ြာအုပ္စု	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္	 ေ႐ြးခ်ယ္ခံရျခင္းမွာ	 ဒုတိယ	
အႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။	 ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္	 ရပ္/ေက်း	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	 ၇၂	 ဦး	 ႐ွိသည့္အနက္	 သူမသည္	
တစ္ဦးတည္းေသာ	 အမ်ဳိးသမီး	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	
ျဖစ္သည္။	ေဒၚေစာရီသည္	ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ		ရပ္/	
ေက်း	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	၅၃	ဦးအနက္	တစ္ဦးတည္းေသာ	
အမ်ဳိးသမီး	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊	ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္၊	အမွတ္	(၃)	ရပ္ကြက္	

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	ေဒၚေအးရီ၊	အသက္	၅၄	ႏွစ္အား	

သူမ၏	ရုံးေ႐ွ႕တြင္	ေတြ႕ရစဥ္	သူမသည္	၂၀၁၈	

ခုႏွစ္	ဇန္န၀ါရီလတြင္	ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္	

အေ႐ြးခံခဲ့ရသည္။	
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ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္	 ႏုိင္ငံေရး	
နယ္ပယ္၌	ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈု	နည္းပါးသည္။	သုိ႔ေသာ္	
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 အဆုိပါ	 အေျခအေနသည္	 အထူးပင္	
သိသာထင္႐ွားသည္။	 UNDP	 အေနျဖင့္	 လြန္ခဲ႔ေသာ	
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း	 အမ်ဳိးသမီး	 ေဒသႏၱရ	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင္႔	အတူတကြ	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္	
ခဲ႔သည္။	ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး	လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	၄င္းတို႔	
၏	 ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္	 ႀကီးမားသည့္	 အတား	
အဆီးမ်ားကို	ေျဖ႐ွင္းေက်ာ္လႊားရန္	ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္
ေနၾကသူမ်ား	ျဖစ္သည္။

ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္	 UN	 Women	 ႏွင့္အတူ	 ပူးတြဲ	
ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္	 TDLG	 စီမံကိန္းသည္	
အမ်ဳိးသမီးမ်ား	 ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္	 မ်ားျပား	
လွေသာ	 ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆုိင္ရာ	 စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္	 မညီမွ်မႈ	
မ်ားကို	 ေျဖ႐ွင္းေပးရန္	 ရည္႐ြယ္ပါသည္။	 စိတ္ႀကဳိက္	
ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္	အေထာက္အပံ့ေငြေၾကးမ်ား	
ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္	 UNDP	 က	 တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ	
႐ွိေသာ	 ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	 အဖြဲ႕တစ္ရပ္	 ျဖစ္ေပၚရန္	
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ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား	 အကူအညီေပးလ်က္	 ႐ွိပါသည္။	
ယင္းသုိ႔ျဖစ္ေပၚလာပါက	 ယင္းတုိ႔၏	 ျပည္သူမ်ားအား	
အားလံုး	 အက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ၊	 တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္	
ခံမႈ႐ွိေသာ၊	 ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ႐ွိေသာ	 ပံုစံျဖင့္	အေျခခံ	
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ	ထိေရာက္စြာႏွင့္စြမ္းရည္	 ျပည့္၀စြာ	
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၾကမည္	ျဖစ္သည္။

ေဒၚအုန္းေရႊ	 -	 “ျပည္သူပါ၀င္ေသာ	 ၿမဳိ႕နယ္စီမံကိန္း	
ေရးဆြဲေရး	 အလုပ္႐ုံ	 ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္	 ျပည္သူ	
မ်ားအား	ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊	ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕	
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊	 အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္	
လႊတ္ေတာ္	 ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္	 ေတြ႕ဆံု၍	 ရပ္႐ြာ	
မ်ားအတြင္း	 ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ	 လုိအပ္ခ်က္	 မ်ားကုိ	
ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၾကဖို႔	 ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္၊	
ကြၽန္မတို႔	 ၿမိဳ႕နယ္မွာ	 ဒီလို	 လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္	
၂၀၁၈/၂၀၁၉	 ဘ႑ာႏွစ္အတြက္	 ျမန္မာက်ပ္ေငြ	
၆၉၆,၁၀၂,၀၀၀	 (အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၄၅၀,၀၀၀	
ခန္႔)	 ႐ွိ	 ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္	 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား	
ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့	အက်ဳိးေက်းဇူး	ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။”

ေဒၚေစာရီ၏	 အေတြ႕အၾကံဳသည္လည္း	 အလားတူ	
ျဖစ္သည္။	 “ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္	 အရာ႐ွိေတြနဲ႔	 ပြင္႔ပြင္႔	
လင္းလင္း	 ေဆြးေႏြးရမႈဟာ	 အလြန္	 အက်ဳိး႐ွိတဲ့	
အေတြ႕အၾကံဳ	 ျဖစ္ပါတယ္”	 ဟု	 သူမက	 ထုတ္ေဖာ္	
ေျပာဆုိပါသည္။	အဆိုပါ	ပြင့္လင္းမႈ႐ွိသည့္	ုလုပ္ငန္းစဥ္	
အၿပီးတြင္	 ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားက	 ေျပာဆို	
ေဆြးေႏြးမႈကို	 နားေထာင္ၾကၿပီး၊	 တံတား	 တစ္စင္း၊	
လမ္းႏွစ္ခု	တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္	ေရတြင္းတစ္ခု	တူးေဖာ္	
ရန္	တို႔အတြက္	အေထာက္အပံ့ရန္ပံုေငြကုိ	အသံုးျပဳရန္	
သေဘာတူခဲ႔ၾကသည္။	 ေဒၚေစာရီ၏	 ေက်း႐ြာသည္	
က်န္းမာေရး	ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင္႔	ေက်ာင္းမ်ား	စသည့္	
အဓိက	 ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔	 ပိုမို	 ေကာင္းမြန္စြာ	
ခ်ိတ္ဆက္မႈ	 ႐ွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊	 ေသာက္သံုးေရ	 ရ႐ွိမႈ	
လည္း	တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေစာရီႏွင့္	ေဒၚအုန္းေရႊတုိ႔သည္	ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ရမည့္
အလုပ္မွာ	အခက္အခဲမကင္းေၾကာင္း	 သိ႐ွိၾကပါသည္။	
သို႔ေသာ္	 ၄င္းတုိ႔၏	 ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ား	 အေနျဖင့္	
လက္႐ွိ	 အခ်ိန္မွ	 လြန္ခဲ႔ေသာ	 ႏွစ္အနည္းငယ္ကုိ	

“	 ျပည္သူပါ၀င္ေသာ	 ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး	အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္	 ျပည္သူမ်ားအား	 ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊	 ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕	
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊	အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္	လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား	ႏွင့္အတူ	ေတြ႕ဆုံ၍	ရပ္႐ြာမ်ားအတြင္း	ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ	
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ၾကႏုိင္ေစရန္	ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္၊	ကြၽန္မတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ	ဒီလုိ	လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္	၂၀၁၈/၂၀၁၉	
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္	 ျမန္မာက်ပ္ေငြ	 ၆၉၆,၁၀၂,၀၀၀	 (အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၄၅၀,၀၀၀	 ခန္႔)	 ႐ွိ	 ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္	 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား	
ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့	အက်ဳိးေက်းဇူး	ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။	”

ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ	 လိုက္ပါက	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္	
၄င္းတုိ႔၏	 ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ား၏	 အသံကုိ	 ကုိယ္စားျပဳ	
ေပးျခင္း၊	ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း	က်ား-မတန္းတူ	ညီမွ်မႈ	
ႏွင္႔	 ေဒသႏၱရဒီမုိကေရစီစနစ္	 ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေရးတို႔	
အတြက္	 ေ႐ွ႕ေဆာင္လမ္းျပ	 ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင္႔	
ျပည္သူ	 ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္	 အားလံုးအက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိျခင္း	
တုိ႔ကုိ	ေ႐ွ႕ေဆာင္လမ္းျပ	လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္ကုိ	
ျပန္လည္အမွတ္ရေစလုိၾကပါသည္။
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အေျခခံ	အေဆာက္အအံု	ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္	ရပ္႐ြာလူထုကို	ပံ႔ပိုးေပးျခင္း

UNDP	 ၏	 ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္	 ရခုိင္ျပည္နယ္အေျချပဳ	 ေဒသခံ	 အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္	 People	 for	 People	
အဖြဲ႕သည္	 ေက်း႐ြာအုပ္စုအဆင့္	 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း	 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး	 ဖုိရမ္	 (LRFs)	 ၈	 ခုကုိ	 ေျမာက္ဦးႏွင့္္	
ပုဏၰားကြၽန္း	 ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။	 အဆုိပါ	 ဖုိရမ္မ်ားသုိ႔	 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု	 အမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ား၏	 ေခါင္းေဆာင္မ်ား	
တက္ေရာက္ၾကၿပီး၊	ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္လုိအပ္သည့္	ေဒသႏၱရ	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္	စပ္လ်ဥ္း၍	ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။	
အဆုိပါ	လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	အစည္းအေ၀းမ်ားစြာ	က်င္းပခဲ့ၿပီး၊	လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအားလံုး	ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။	အမ်ဳိးသမီး	
အုပ္စုခြဲမ်ား	ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊	ေက်း႐ြာအားလံုးတုိ႔မွ	cash	for	work	အလုပ္သမားမ်ား	ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။	ေက်း႐ြာအုုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	
မ်ား၏	 ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္	 အဆုိပါဖုိရမ္မ်ားတြင္	 အေျခခံအေဆာက္အအံု	 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး	 စီမံကိန္း	 ၂၇	 ခု	 ကုိ	 ေဖာ္ထုတ္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။	အဆုိပါ	စီမံကိန္းမ်ားတြင္	လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအားလံုးတုိ႔မွ	အလုပ္သမား	၁၅၀၀	ေက်ာ္	အသံုးျပဳ	
ခဲ့ၿပီး၊	ယင္းတုိ႔ထဲမွ	၄၀	ရာခိုုင္ႏႈန္းမွာ	အမ်ဳိးသမီးမ်ား	ျဖစ္ၾကသည္။

UNDP	သည္	 ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္	 ေနရာမ်ားတြင္	ယင္း	 ေဒသႏၱရ	
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊	 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊	 ဒီမိုကေရစီ	 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား	
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏	 စီးပြားေရး	 စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	
အသက္္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္	 လူမႈေပါင္းစည္းမႈတုိ႔	 အပါအဝင္	
က႑	 အမ်ားအျပားတြင္႐ွိေနေသာ	 က်ယ္ျပန္႔သည့္	 ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး	
ကိစၥရပ္မ်ားကို	တစ္ၿပိဳင္တည္း	ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္	နယ္ေျမအေျချပဳ	
အစီအစဥ္	 ပံုစံျဖင့္	 ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို	 အသံုးျပဳပါသည္။	 လုပ္ငန္း	
ကိစၥရပ္မ်ားကို	 ပူးေပါင္းသည့္	 နည္းလမ္းျဖင့္	 ကိုင္တြယ္ျခင္း၊	
အျခားေသာ	 လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	 ေဆာင္႐ြက္သူ	
မ်ားႏွင္႔	 အတူတကြ	 ပူးေပါင္းေျဖ႐ွင္းျခင္းျဖင့္	 ေပါင္းစည္း	
ေဆာင္႐ြက္မႈ၏	 အက်ဳိးရလဒ္မ်ား	 ေပၚထြက္လာၿပီး	 ပိုမို	
က်ယ္ျပန္႔ေသာ	ထိေရာက္မႈႏွင့္	ေရ႐ွည္တည္တံ့မႈကို	ရ႐ွိေစပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္	နယ္ေျမေဒသ	အေျချပဳ	အစီအစဥ္မ်ား	
(RABP)	

၂ဝ၁၈	ခုႏွစ္တြင္	UNDP	ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုံးသည္	၂ဝ၃ဝ	အစီအစဥ္	(2030	
Agenda)	 အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ	 အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္	
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ	 ႐ႈပ္ေထြးၿပီး	 တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ေနေသာ	
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ	 အကူအညီမ်ား၏	 စိန္ေခၚမႈမ်ားကို	 ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခကို	
နားလည္သိ႐ွိၿပီး	 နယ္ေျမအေျချပဳ	 ပံုစံျဖင့္	 ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး	
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္သည့္	 နည္းလမ္းျဖင့္	 ေျဖ႐ွင္းေပးရန္	
အတြက္	 ပံ့ပုိးကူညီမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို	 ေဆာင္႐ြက္ရန္	
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။	
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ဓာတ္ပံုအညႊန္းစာ	

ရခုိင္ျပည္နယ္	ပူးေပါင္း	

အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္	

ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္သူ

တစ္ဦးသည္	ေဒသခံတစ္ဦးထံမွ	

အခ်က္အလက္မ်ား	

ေကာက္ယူေနစဥ္	ဓာ
တ
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ယင္း	RABP	လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္	ပူးတဲြအစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္	
အစီအစဥ္ကို	 အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊	 ေငြအေထာက္အပံ့	
ေပးျခင္း၊	 ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊	 ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္	
အစီရင္ခံျခင္းတို႔ကို	 အေထာက္အကူျပဳပါသည္။	 ဤအစီအစဥ္ကို	
UNHCR	 ၊	 UN	 Women	 ႏွင့္	 ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္
ရံုးတို႔ႏွင့္အတူ	 ဂ်ပန္ႏွင့္	 ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔က	 ေထာက္ပံ့ပါသည္။	
ေရ႐ွည္ရပ္တည္ႏိုင္မႈႏွင့္	 တာဝန္ယူ	 ေဆာင္႐ြက္မႈ	 တို႔အတြက္	
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္	 ျပည္နယ္	 အဆင့္မ်ားတြင္	 ႏုိင္ငံ၏	
လုပ္ငန္းအျဖစ္	 ခံယူေဆာင္႐ြက္မႈကုိ	 ေသခ်ာမႈရိွေစေရး	
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

ဤလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား	 အဓိက	 အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေသာ	
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊	ေဘးအႏၱရာယ္႐ွိမႈ၊	ၾကဥ္ဖယ္ထားခံရမႈ၊	ရပ္႐ြာလူမႈ	
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း	ပဋိပကၡျဖစ္မႈ၊	ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား	

အၾကား	လူမႈပဋိညာဥ္	အားနည္းျခင္းတို႔ကုိ	ကိုင္တြယ္္ေျဖ႐ွင္းေပးၿပီး	
ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္	 အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ခံႏိုင္ရည္
႐ွိမႈတုိ႔ကို	 ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္	 ေပါင္းစပ္	 ေျဖ႐ွင္းမႈမ်ားႏွင့္	
ပူးေပါင္း၍	လူသားခ်င္းစာနာမႈ	တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို	ေဆာင္႐ြက္ရန္	ပံုစံ	
ထုတ္ထားပါသည္။	ထို႔ျပင္	အမ်ိဳးသမီးမ်ား	စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္	
က်ား-မ	 အခြင့္အေရး	 ညီမွ်မႈတို႔အား	 ရပ္႐ြာ၏	 ခံႏိုင္စြြမ္း႐ွိေရးႏွင့္	
ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး	 ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ	 ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈတို႔၏	 အဓိက	
လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္	ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

UNDP	သည္	 လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ပံုစံကုိ	 အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး	 အျခား	
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္	 အလားတူ	 ဆက္လက္	
ေဆာင္႐ြက္သြားရန္	ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။	
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SDG	ရည္မွန္းခ်က္	၁၆	ကုိ	ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သည့္	လူငယ္မ်ားအတြက္	

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္	တက္ေရာက္လာသူ	လူငယ္	အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးကို	ေတြ႕ရစဥ္	
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၂၀၁၉	ခုႏွစ္အတြက္	ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္႐ွိေနေသာ	 ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္	 လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းသည္	 စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ	 ႐ွိပါသည္။	 သုိ႔ေသာ	္
ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္	 ယံုၾကည္မႈတုိ႔ျဖင့္	 UNDP	 သည္	 တုိးတက္မႈမ်ား	 ဆက္လက္ရ႐ွိေအာင	္
ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။	၂၀၁၈	ခုႏွစ္အတြင္း	UNDP	၏	အစီအစဥ္	အမ်ားစုကုိ	ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္း	အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး၊	
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားစြာတုိ႔ကုိလည္း	ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။	တစ္ခါတစ္ရံတြင္	လုပ္ငန္းမ်ား	ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္	ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထားႏွင့္	ကြဲျပားသည့	္
အေျခအေနမ်ားလည္း	 ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။	 UNDP	 အေနျဖင့္	 အဆုိပါ	 အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ	 ေလ့လာသင္ယူရန္	 ရည္မွန္းထားၿပီး၊	
ေလ့လာရ႐ွိေသာ	 သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္	 ေအာင္ျမင္ေသာ	 စီမံကိန္းမ်ားမွ	 အေကာင္းဆံုး	 လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ	 ၂၀၁၉	 ခုႏွစ္သုိ႔	
ယူေဆာင္သြားမည္	ျဖစ္ၿပီး၊	ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏	ဘ၀မ်ား	အေပၚတြင္	UNDP	၏	လုပ္ငန္းမ်ားက	ေကာင္းမြန္ေသာ	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား	
ပုိမုိရ႐ွိေစရန္	ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အေလးထားျခင္း၊	 တံု႔ျပန္မႈ႐ိွျခင္း၊	 အသိေပးျခင္းတုိ႔ျဖင္႔	 ၂၀၁၈	
ခုႏွစ္အတြင္း	 UNDP	 မွ	 လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကုိ	 ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ႔ၿပီး	
ျဖစ္ပါသည္။	

•	 UNDP	 မွ	 လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	 လုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ၾကားတြင္	 ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား	 တုိးတက္ေကာင္းမြန္	
လာေစရန္ႏွင့္	 ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ၏	 အက်ဳိးရလဒ္မ်ား	
တုိးတက္လာေစရန္	 ေပါင္းစပ္အစီအစဥ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း	 ကုိ	
ပုိမုိ	အေလးေပး	လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊	

•	 UNDP	 အေနျဖင့္	 တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္	 ျပည္နယ္မ်ားတြင္	
အစီအစဥ္မ်ား	 ပုိမုိေရးဆြဲ	 ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ေစရန္ႏွင့္	 ပိုမုိ	
ညွိႏွုိင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေစရန္	 ေအာက္ေျခလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း	
ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈ	 ကုိ	 အေလးထားေဆာင္႐ြက္ျခင္း။	
နယ္ေျမခံ႐ုံးမ်ား	 ပုိမုိအားေကာင္းေအာင္	 လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္	
၀န္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းရည္	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္	 UNDP	 သည္	
ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္	 ေဒသႏၱရ	 အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	
ႏွင့္အတူ	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္	 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္	 ပိုမို	
ထိေရာက္မႈ႐ွိစြာ	ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။	

•	 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္	 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး	
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္	 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း	 ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္	
အေထာက္အကူျပဳ	 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား	 တုုိးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္	
UNDP	ႏွင့္	UN	ႏိုင္ငံဆုိင္ရာအဖြဲ႕တုိ႔သည္	စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး	
တုိးတက္ေရးကုိ	 အဓိကထားသည့္	 က႑မ်ဳိးစံုပါ၀င္သည့္	
ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား	 လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္	 အစုိးရ	
အား	ပံ့ပုိးကူညီမႈ	ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

•	 UNDP	 လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္	 လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား	
အတြင္း	 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈႏွင့္အေျခအေနတုိ႔ကုိ	 ပုိမုိသိ႐ွိ	 နား
လည္လာျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊	 မိမိ၏	 အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္	
ျပဳမူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္	 ပဋိပကၡ	 အေျခအေနကုိ	 	 မည္သုိ႔	
သက္ေရာက္မႈ႐ွိၿပီး	 ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစသည္ဆိုသည့္	
အခ်က္ကို	 ပုိမိုသိ႐ွိနားလည္လာျခင္းျဖင့္	 လည္းေကာင္း၊	
မလုိလားအပ္ေသာ	 အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ	 ေ႐ွာင္႐ွားႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊	
လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့္	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္	
UNDP	၏	အေထာက္ကူျပဳမႈကုိ	ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။	

UNDP	သည္	
၂၀၁၈	ခုႏွစ္အတြင္း	
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကုိ	
ျဖတ္သန္းခဲ့ပါသည္။
၀န္ထမ္းသစ္	၁၁၇	ဦး	

ခန္႔ထားအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊	

စံနမူနာျပ	စီမံကိန္းသစ္	၅	ခု	

စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။	



54 ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈ ျမန္မာ |  MM.UNDP.ORG

၂၀၁၉	ခုႏွစ္တြင္	UNDP	ဌာေနရံုးသည္	လက္႐ွိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ	 စီမံကိန္း	
၆	 ခု	 ႏွင့္	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္၌	 ျဖန္႔က်က္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္	 စံနမူူနာျပ	
စီမံကိန္း	 ၅	 ခု	 တုိ႔ကို	 ဆက္လက္	 ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။	
တခ်ိန္တည္းတြင္	 ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌	 ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္	 ခုခံႏုိင္စြမ္း႐ွိၿပီး	
အားလံုး	အက်ဳံး၀င္ေသာ	လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	
ျမန္မာႏုိင္ငံ	 ေက်းလက္ေဒသ	 ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္	
စီမံကိန္းႏွင့္	အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	စီးပြားေရးဆုိင္ရာ	စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား	
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း	စသည့္	လက္႐ွိႏွင့္	စီမံကိန္းအသစ္	၃	ခုတုိ႔ကုိလည္း	
ဆက္လက္	ေဆာင္႐ြက္	သြားမည္ျဖစ္သည္။	UNDP	သည္	ေအာက္ပါ	
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္	 ၅	 ခုကုိ	 အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္	
ျဖစ္သည္	-

(၁)	ျပည္သူတုိ႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ	 တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္	
အေထာက္အထားအေျချပဳ	 မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္စနစ္မ်ား	 ခ်မွတ္	
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစသည့္	 ထိေရာက္မႈ႐ွိေသာ	
အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား	 ျဖစ္ေပၚျခင္း	 -	 SDG	
ပန္းတုုိင္မ်ား	 ေပါင္းစပ္	 ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ	 အားေပးျခင္းႏွင့္	
အေထာက္အထားအေျချပဳ	 ျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ	
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊	 မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္	 လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	 အစုိး
ရပုိ င္းမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏	
စြမ္းရည္မ်ား	ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	SDG	အစီရင္ခံစာ	
ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္း၊	 စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ	
သင္တန္းေက်ာင္းကုိ	 ပုိမုိအားေကာင္းေစျခင္း၊	 လႊတ္ေတာ္	
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း	 ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊	 M&E	 အေျခခံ	
မူေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္	 လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္	 အားလံုး	
ပါဝင္မႈ႐ွိေသာ	 စီမံခန္႔ခြဲမႈ	လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား	 ျဖစ္ေပၚေစေရး	
အတြက္	ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးျခင္း	တုိ႔ပါ၀င္သည္။

	

(၂)	ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္	 စနစ္မ်ား	 တုိးတက္ေကာင္းမြန္	
လာေစျခင္းႏွင့္	 မဟာဗ်ဴဟာက်က်	 လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား	
စီမံခန္႔ခြဲမႈ	 တုိးတက္ေစျခင္း	 -	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း	 ဥပေဒႏွင့္	
နည္းဥပေဒမ်ား	 ျပင္ဆင္ျခင္း၊	 လူသားအရင္းအျမစ္	 စီမံခန္႔ခြဲမႈ	
စနစ္	 အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္	 ႏွစ္မ်ားစြာ	 လုပ္ကိုင္	
ေဆာင္႐ြက္မည့္	လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊	သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈနည္းစနစ္၊	
သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္	 ဆရာျဖစ္သင္တန္း	 စာအုပ္စာတမ္းမ်ား	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း၊	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား	 လုိက္နာရမည့္	
က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား	 တုိးတက္	 ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္	
တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင္႔	 မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအတြက္	 အဖြဲ႔အစည္း	
ဌာနဆိုင္ရာအတြင္း	လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား	တိုးတက္ေကာင္းမြန္	
ေစျခင္းတို႔	ပါဝင္သည္။	

(၃)	ႏုိင္ငံေတာ္၏	 တရား၀င္ျဖစ္တည္မႈ	 (legitimacy)	 ခိုင္မာ	
အားေကာင္းေစေရးႏွင္႔	 တရားမွ်တမႈႏွင့္	 လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား	
လက္လွမ္းမီမႈ	 ျမွင္႔တင္ေပးေရးတို႔အတြက္	 တာဝန္ယူမႈ/	
တာဝန္ခံမႈ၊	 ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈုႏွင့္	 ေစာင္႔ၾကည္	့
ထိန္းေက်ာင္းမႈတို႔	တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း	-	

	 	 	 ACC	 ၏	 လုိက္နာရမည့္	 က်င့္၀တ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး	
အစီအစဥ္ႏွင့္	 က်ယ္ျပန္႔ေသာ	 စြမ္းရည္အကဲျဖတ္မႈ	
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ	 ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊	 အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခ	
အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား	စတင္မိတ္ဆက္	ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္	
အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္	CPU	မ်ား	ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊	
မွ်တမႈ႐ွိေသာ	စီးပြားေရး	ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	
တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိင္ရာ	သိျမင္နားလည္မႈ	 ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း၊	
ထိုက္သင္႔ေသာ	 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊	 မွ်တမႈ႐ွိေသာ	 တရား	
စီရင္မႈမ်ား၊	 အိမ္ရာေျမယာႏွင့္	 ပစၥည္းဥစၥာဆုိင္ရာ	 လူ႔	
အခြင္႔အေရးမ်ားအျပင္	 စီးပြားေရးႏွင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊	
ျပည္ေထာင္စု	 ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏	 မဟာဗ်ဴဟာ	 စီမံကိန္းကို	
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း	 MNHRC	 ၏	 မဟာဗ်ဴဟာ	 စီမံကိန္း	
ေရးဆြဲမႈကို	 ပံ႔ပိုးကူညီေပးျခင္း၊	 ပဋိပကၡသတိခ်ပ္မႈဆုိင္ရာ	
သင္တန္း	ပို႔ခ်ေပးျခင္းတုိ႔	ပါဝင္သည္။	

	



55၂၀၁၉	ခုႏွစ္အတြက္	ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

ဓာတ္ပံုအညႊန္းစာ	

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္	က်င္းပေသာ	UNDP	

ႏွင့္	Ooredoo	Myanmar	တို႔၏	MoU	

လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္	

ေတြ႕ရေသာ	Panel	အဖြဲ႕၀င္မ်ား
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(၄)	အားလံုးအက်ဳံး၀င္ေသာ၊	 ခုခံႏုိင္စြမ္း႐ွိေသာ၊	 	 ေရ႐ွည္တည္တံ႔	
ေသာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈအတြက္	 အေျခခံအျဖစ္	 သဘာဝ	
ပတ္ဝန္းက်င္	 စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္	 DRR	 တုိ႔ကို	 ခိုင္မာအားေကာင္း	
ေစျခင္း	 -	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 အမ်ဳိးသား	 ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ	
မူဝါဒအသစ္ကို	 အေကာင္အထည္ေဖာ္	 ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင္႔	
MSDP	တြင္	ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္	ရာသီဥတုဆုိင္ရာ	ကိစၥရပ္မ်ားကို	
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း	 ေဆာင္႐ြက္ရန္	 ကတိက၀တ္တုိ႔ကုိ	
အေကာင္အထည္ေဖာ္	 ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင္႔	 ပတ္ဝန္းက်င္	
ဆုိင္ရာ	 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ	 အသံုးခ်မႈ႐ွိေစရန္	
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ	 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး	 ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးျခင္း၊	
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးထားသည့္	 နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္	
ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ား	 ထိန္းသမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆုိင္ရာ	 ႀကိဳးပမ္း	
အားထုတ္မႈမ်ား	ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္	အမ်ဳိးသား	မူဝါဒမ်ား	
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊	 REDD+	 အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ	
အတြက္	 ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္	 မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ	 အေျခခံ	
မူေဘာင္	 ခ်မွတ္ျခင္း၊	 UN-REDD	 တြင္	 ပတ္သက္	
ဆက္ႏြယ္သူမ်ား	 ကုုိယ္စားျပဳ	 ပါ၀င္ျခင္းကုိ	 ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း၊	
အစိမ္းေရာင္	 ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
အပူပိုင္း	 ေျခာက္ေသြ႕ေဒသတြင္	 ရာသီဥတုုဒဏ္	 ခံႏုိင္စြမ္း	
႐ွိေသာ	 စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္	 ေမြးျမဴေရး	 လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား	
ျမွင္႔တင္ေပးျခင္းႏွင္႔	 micro-watersheds	 မ်ားကုိ	 ကာကြယ္	
ေစာင္႔ေ႐ွာက္ျခင္းႏွင္႔	 ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊	 ျပည္ေထာင္စု	
အဆင္႔/	 ေဒသႏၱရအဆင္႔	 ေျမငလ်င္	 ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္	
တုံ႔ျပန္မႈ	အစီအစဥ္၊	ျမန္မာႏုုိင္ငံ	ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္စြမ္း	မဟာ	
ဗ်ဴဟာႏွင္႔	 အမ်ဳိးသားေဘးအႏၱရာယ္	 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး	
ဆုိင္ရာ	 လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို	 ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းႏွင့္	 ေျမငလ်င္	
ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္	 သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔	 ပါဝင္	
ပါသည္။	 GEF	 မွ	 ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္ကို	 ရယူေနဆဲ	
ျဖစ္သည့္	 ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသ	 ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္	
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး	 (RURED)	 စီမံကိန္းသည္	 ႏုိင္ငံ	 အတြင္း႐ွိ	
ေက်းလက္စြမ္းအင္	 အေျခခံအေဆာက္အအံု	 တုိးတက္	
ေကာင္းမြန္ေစေရးကုိ	 အေထာက္အကူျပဳျခင္းျဖင့္	 စိန္ေခၚမႈ	
၂	 မ်ဳိး	 ကို	 တစ္ၿပိဳင္တည္း	 ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္မည္	
ျဖစ္ပါသည္။	 ပထမစိန္ေခၚမႈမွာ	 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း	 လွ်ပ္စစ္	
ဓာတ္အား	ထုတ္လုပ္မႈ	နည္းပါးျခင္းကုိ	ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္	
ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး	 ဒုတိယတစ္ခုမွာ	 တုိင္းျပည္၏	

စြမ္းအင္	 အသံုးျပဳမႈတြင္	 ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားသည္	
ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္း	 ေလာင္စာအေပၚ	 အလြန္အမင္း	
မွီခုိေနမႈကုိ	ေျဖ႐ွင္းေပးျခင္း	ျဖစ္သည္။

(၅)	ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္	 လူငယ္မ်ား၏	
စီးပြားေရး	 စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား	 ျမွင့္တင္ေပးျခင္း	 -	
အားေကာင္းေသာ	 အငယ္စား၊	 အေသးစားႏွင့္	 အလတ္စား	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား	 (MSMEs)	 က	 ဦးေဆာင္သည့္	
အားလံုး	 အက်ဳံး၀င္မႈ႐ွိေသာ	 စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္	
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ပံု	 အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း၊	
အလုပ္အကုိင္ဖန္းတီးျခင္းႏွင့္	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔	
အတြက္	အဓိက	ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည္။	ထုိ႔ေၾကာင့္	အဓိက	
က်၍	ဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိေသာ	ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊	ပုဂၢလိက	
က႑မွ	 အဖြဲ႕အစည္းမ်ား	 စသည္တုိ႔ႏွင့္	 မဟာဗ်ဴဟာက်က်	
ပူးေပါင္းကာ	ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ	 ျပည္နယ္ႏွင့္	တုိင္းေဒသႀကီး	
မ်ားတြင္	 MSMEs	 မ်ား၏	 စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္	
အပူပိုင္း	 ေျခာက္ေသြ႕ေဒသ႐ွိ	 စုိက္ပ်ဳိးေရးအေျချပဳ	 MSMEs	
မ်ားအတြက္	 ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား	 အေထာက္အကူျပဳ	
ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းတုိ႔	 လုပ္ေဆာင္သြားရန္	 ရည္မွန္းထား	
ပါသည္။



UNDP အရင္းအျမစ္မ်ား

ဂ်ပန္

ဆြစ္ဇာလန္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈရန္ပံုေငြ

ဆီြဒင္

ၾသစေၾတလ်

အျခား

ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြ

ေနာ္ေ၀
Others

အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄၀.၃ သန္း

အလွဴ႐ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

ဂ်ပန္ 	၇.၂ ဆီြဒင္ 	၂.၆

UNDP	အရင္းအျမစ္မ်ား ၆.၁ ၾသစေၾတလ် ၁.၉

ဆြစ္ဇာလန္ 	၅.၀ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြ 	၁.၈

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕ ၅.၀ အျခား ၁.၅

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈရန္ပံုေငြ ၄.၅ ေနာ္ေ၀ ၁.၀

ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း ၃.၇
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ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္	ရင္းျမစ္မ်ား
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ျမန္မာႏုိင္ငံ	ေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ား	
စစ္တမ္း	၊	၂၀၁၇	ခုႏွစ္	

အဓိက	ညႊန္ကိန္းမ်ား	အစီရင္ခံစာ

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္း	
ေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္	အိမ္ရာ၊	
ေျမယာႏွင့္	ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ	
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ	လမ္းညႊန္	

မွ်တေသာ	
တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ား	

လက္စြဲစာအုပ္	

	စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားအတြက္	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	
အစမွတ္ကုိ	တုိင္းတာျခင္း	-	SDG	
အေျခခံညႊန္ကိန္း	အစီရင္ခံစာ	

ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ	တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္	
လႊတ္ေတာ္မ်ား	အေျခအေန	
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္	

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္	ေျမငလ်င္	
ဇာတ္တုိက္ေလ့က်င့္ျခင္း	

ေဆာင္႐ြက္ပံုအဆင့္ဆင့္	စာေစာင္

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား	
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္	ေျမငလ်င္	

လက္စြဲစာအုပ္

ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားဆုိင္ရာကြန္ဗင္း႐ွင္းသုိ႔	
တင္သြင္းသည့္	ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္	
အမ်ဳိးသား	ဇီ၀မ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာ	အစီရင္ခံစာ	

58 ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈ ျမန္မာ |  MM.UNDP.ORG

ထုတ္ေ၀မႈမ်ား
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အတုိေကာက္	ေ၀ါဟာရမ်ား	စာရင္း

ACC	 	 အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္
ASEAN	 	 အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း
CBPA	 	 ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ဳိးစံုႏွင့္	ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးထားသည့္ဧရိယာမ်ား	ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေ႐ွာက္ေရး	
CBD	 	 ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားဆုိင္ရာ	ကြန္ဗင္း႐ွင္း	
CO	 		 ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ႐ုံး	
CPD	 	 ႏုိင္ငံအစီအစဥ္ဆုိင္ရာစာတမ္း	
CPU	 	 အဂတိလုိက္စားမႈ	တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕
CRA	 	 အဂတိလုိက္စားႏုိင္ေျခ	အႏၱရာယ္႐ွိမႈ	ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း	
CSO	 		 ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕	/	အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း	
CSR	 	 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	
DRR	 	 ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး	
EAO	 		 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕	
FAO	 		 ကုလသမဂၢ	စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕	
GEPA	 		 ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္	က်ား-မတန္းတူညီမွ်႐ွိေရး	
GoM	 	 ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ
GRSP	 	 ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္စြမ္းႏွင့္	ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမႈအတြက္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္	စီမံကိန္း	
IDPs	 	 ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေနထုိင္သူမ်ား	
JMC	 	 ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ	ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ	ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး	ေကာ္မတီ
KNU	 	 ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး
LDC	 	 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးတုိင္းျပည္
LEAP	 	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းက႑တြင္	ေခါင္းေဆာင္မႈ၊	ထိေရာက္မႈ၊	လုိက္ေလ်ာညီေထြ႐ွိမႈ	ႏွင့္	လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ	႐ွိျခင္း
MLCS	 	 ျမန္မာ့ေနထုိင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္း	
MNHRC	 	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္	
MoNREC	 	 သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန	
MOU	 	 နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ	
MSDP	 	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး	ဟန္ခ်က္ညီေသာ	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ	စီမံကိန္း
MVR	 		 ေစာင့္ႀကည့္စိစစ္ေရးႏွင့္	ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းေရး	
NBSAP	 	 အမ်ဳိးသား	ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ဳိးစံု	မဟာဗ်ဴဟာ	ႏွင့္	လုပ္ငန္းစဥ္	
NCA	 	 တစ္ႏုိင္ငံလံုး	ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ	သေဘာတူစာခ်ဳပ္
NEP	 		 အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ေရးရာမူ၀ါဒ	
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NIF	 	 အမ်ဳိးသားအညႊန္းကိန္းမူေဘာင္	
NMSP	 	 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
OHCHR	 	 ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး	
PDNA	 	 ေဘးအႏၱရာယ္အလြန္	လုိအပ္ခ်က္မ်ား	ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္	
RABP	 	 ရခုိင္ဧရိယာအေျချပဳအစီအစဥ္	
RC	 	 ဌာေနညွိႏွုိင္းေရးမွဴး	
RR	 	 ဌာေနကုိယ္စားလွယ္	
RSG	 	 ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕	
SARL	 	 တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ	ႏွင့္	တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ	ျမွင့္တင္ေရး	
SDG	 	 စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္	
SERIP	 		 ထိေရာက္မႈ႐ွိၿပီး၊	တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ	အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစေရး	ပံ့ပုိးကူညီမႈ	စီမံခ်က္	
SGBV	 		 လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ	ႏွင့္	က်ား-မေရးရာအေျချပု	အၾကမ္းဖက္မႈ	
TDLG	 	 ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္	ဒီမုိကေရစီနည္းက်	ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္	
UN		 	 ကုလသမဂၢ
UAGO	 		 ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး	
UNCTAD	 	 ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ	ကုလသမဂၢညီလာခံ	
UNDAF	 	 ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ	အကူအညီဆုိင္ရာ	အေျခခံမူေဘာင္	
UNEP	 		 ကုလသမဂၢ	ပတ္၀န္းက်င္အစီအစဥ္	
UNFPA	 	 ကုလသမဂၢ	လူဦးေရ	ရန္ပံုေငြ	
UNHCR	 	 ကုလသမဂၢ	ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ	မဟာမင္းႀကီးရံုး	
UNDP	 	 ကုလသမဂၢ	ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္	
UN-REDD	 သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္	သစ္ေတာမ်ား	ေလ်ာ့နည္းလာမႈတုိ႔မွ	ျဖစ္ေပၚလာေသာ	ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား	ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ	ကုလသမဂၢအစီအစဥ္	
USCB	 	 ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕
W/VTA	 	 ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	
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