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စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင် ညွှန်ကိန်းအသစ်များတိုင်းတာနုိင်ရန ်

ပမန်မာနုိင်ငံ၏စာရင်းအင်းရရှိနုိင်မှုအနပြေအနနအားအကဲ ပဖတ်မှုအစီရင်ြံေစာ 

 

 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ နှ့င့် ကုလသမဂ္ဂဖံွဖ့ဖိုးမှုအစီအစဉ် 

တိုြူ့းနြါင်းနဆာင်ရွက်သည် ့စာရင်းအင်းအြေျက်အလကဆ်န်းစစ်နလ့လာြေျက်1 
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1 ဤဆန်းစစ်နလ့လာြေျက်ကုိ UNDP မှ Mr.Harold Coulombe နငှ် ့ Ms. Marie-Noelle Dietsch ဗဟုိစာရငး်အငး်အဖဲွ၏့ Centre for 

Economic Development Studies(CEDS) မှ ဦးစီးအရာရိှများ ပဖစ်ကကနသာ နေါ်နေးနေးထွန်း၊ နေါ်ညိုမာနအာင် နှင့် နေါ်ညိုညိုစနး် တုိက့ 

ြးူနြါငး်နဆာင်ရွက် ြေဲ့ပြေငး်ပဖစ်ြါသည်။ ဤလုြ်ငနး်စီမံြေျက်ကုိ UNDP ပမန်မာမှ Ms. Hyeran Kim နှင့် Mr. Felix Schmieding 

တုိ၏့ကကီးကကြမ်ှုပဖင့် UNDP က နငွနကကး ြ့ံြုိးကူညီြ့ဲေြါသည်။ ယငး်လုြ်ငနး်အတွက် UNDP သည် နိုင်ငံဆုိင်ရာအစီအစဉ် (UNDP Country 

Programme) နအာက်ရိှ ေမီိုကရက်တစ်အုြ်ြေျုြန်ရး လုြ်ငနး်အစီအစဉ်အရ ဖင်လန၊် ဆီွေငန်ငှ့် ယူနုိက်တက်ကငး်ေမ်းနိုင်ငံ တုိထံ့မှ 

ရနြ်ုံနငနွထာက်ြ့ံမှုများ ရရိှြ့ဲေြါသည်။ အထက်နဖာ်ပြြါ ြုဂ္ဂိုလ်များအားလံုးတုိအ့ား ဤစီမံြေျက် ပဖစ်နပမာက်နအာင် လုြ်နဆာင်နြးမှုများအတွက် 

နကျးဇူးတငရိှ်ြါသည်။ ဤလုြ်ငနး်သည် အထူးသပဖင့် ဗဟုိစာရငး်အငး်အဖဲွ  ့ ညွှန်ကကားနရးမှူ းြေျုြ ် နေါက်တာဝါဝါနမာင် အြါအဝင် 

တာဝန်ရိှသူများစွာ၏ အပြည့်အဝြူးနြါငး်ကူညီမှုမြါဘဲ နအာင်ပမငစွ်ာနဆာင်ရွက်နုိင်ြ့ဲေမည် မဟုတ်ြါ။ ဤလုြ်ငနး်ကုိ နဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ဗဟုိစာရငး်အင်းအဖွဲ ၌့ကျငး်ြနသာ သက်ဆိုင်သူအများအပြား တက်နရာက်ြ့ဲေသည့် အလုြ်ရုံနဆွးနနွးြွဲနှစ်ြေု၏ 

နဆွးနနွးအကကံပြုြေျက်များမှလည်း များစွာအနထာက်အကူပဖစ်နစြေဲ့ြါသည်။ ဤအစီရငြ်ေစံာ နရးသားသူများအား နအာက်နဖာ်ပြြါ 

အီးနမးလ်များမတှစ်ဆင့် အသီးသီးဆက်သွယ် နိုင်ြါသည် - harold.coulombe@gmail.com, mn.dietsch@gmail.com နှင့် 

mnped.cso@ gmail.com 
 



 
 

 

“စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတုိင် ညွှန်ကိန်းအသစ်များ တုိင်းတာနုိင်ရန် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ စာရင်းအင်းရရိှနိုင်မှု 

အနပြေအနနအား အကဲပဖတ်မှုအစီရင်ြံေစာ”

အကျဉ်းြေျုြ် 

နထာင်စုနှစ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိငု်များ နနာက်ြုိင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသုိက်အဝန်းသည် ရည်မှန်းြေျက် (၁၆၉)ြုေ၊ 

ညွှန်ကိန်းအနပမာက်အများနှင့်အတူ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှု ြန်းတိုင်(၁၇) ြုေြါဝင်သည့် ကမ္ဘာလုံး ဆုိင်ရာ 

ဖံွဖ့ဖိုးမှုမူနဘာင်သစ်ကို၂၀၁၆ြုေနှစ် နဖဖဝါရီလ (၁)ရက်နနမှ့ စတင်၍ လက်ြံေကျင့်သုံးကကရန် ၂၀၁၅ ြေုနှစ် 

စက်တင်ဘာလကုန်တင်ွ ကျင်းြြ့ဲေသည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထွနထွညီလာြံေမှ သနဘာတညီူ ြ့ဲေကကြါသည်။ အဆိုြါ 

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင်အား ၂၀၁၆ ြုေနှစ်မှ ၂၀၃၀ ြုေနှစ်အတွင်း အနကာင် အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်သွားမည် 

ပဖစ်ြါသည်။ 

ဤအစီအရင်ြံေစာသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင်မူနဘာင်အတွင်းရှိ ညွှန်ကိန်းများအားလုံးကုိတုိင်းတာ 

နုိင်ရန်လိုအြ်သည့် စာရင်းအြေျက်အလက်များ ရရှိနုိင်မှုအနပြေအနနကို နလ့လာသံုးသြ်ထားပြေင်း ပဖစ်ြါသည်။ အဆိုြါ 

စာရင်းအင်းအြေျက်အလက် အကဲပဖတ်မှု နည်းလမ်းသည် နယဘုယျအားပဖင့် စဉ်ဆက် မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင် 

ညွှန်ကိန်းများအား (က) အဆင်သင့်ရရှိနုိင်သည့် တွက်ြေျက်ဖြီးသည့် ညွှန်ကိန်း      (ြေ) ရိှဖြီးသည့် စာရင်းဇစ်ပမစ်များမှ 

တွက်ြေျက်ရယူနုိင်သည့် ညွှန်ကိန်း (ဂ) စာရင်း ထြ်မံနကာက်ယူရန် လိုအြ်သည့် ညွှန်ကိန်းများဟူ၍ 

အမျိုးအစားြဲွေပြေားပြေင်း ပဖစ်ြါသည်။ ထိုကဲ့သို ့ အမျိုးအစားြဲွေပြေား သတ်မှတနုိ်င်ရန် လုြ်နဆာင်ရာတွင် 

ညွှန်ကိန်းတစ်ြုေြေျင်းစီအတွက် လိုအြ်သည့် သတင်းအြေျက် အလက်များကို အနပမာက်အများ နကာက်ယူစုစည်းြ့ဲေဖြီး 

အဆိုြါသတင်းအြေျက်အလက် များအား ြူးတွဇဲယားပဖင့် နဖာ်ပြထားြါသည်။ လုိအြ်နနသည့် ညွှန်ကိန်းများကို 

တွက်ြေျက်ရန်မှာ ဤလုြ်ငန်း၏ အစိတအ်ြုိင်းတစ်ရြ်မဟုတ်ြဲ နတွရ့ှိြေျက်များအား အစုိးရနှင့်ဖံွဖ့ဖိုးမှု မိတဖ်က်များမှ 

ြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်မည့် စာရင်းအင်းကွာဟြေျက်ပဖည့်ဆည်းသည့် လုြ်ငန်းအတွင်း အားထုတက်ကိုးြမ်းမှု များ ပြုလုြ်ရန် 

လိုအြ်နသာ သတင်းအြေျက်အလက်များနြးရန်နှင့် လုြ်ငန်းအဆင်နပြ နြေျာနမွန့စရန်သာ ရည်ရွယ်ြါသည်။ 

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင် မူနဘာင်အတွင်းတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိင်ုရာ ညွှန်ကိန်း ၂၅၀ နီးြါးြေန် ့

ထည့်သွင်းထားနသာ်လည်း တွက်ြေျက်မှုလုြ်ငန်းစဉ် လွယ်ကူနြေျာနမွနစနရးအတွက် အြေျို န့သာ ညွှန်ကိန်းများကုိ 

ထြ်မံြဲွေထုတထ်ားရသပဖင့် ဤအစီရင်ြံေစာတင်ွ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှု ြန်းတိုင် ညွှန်ကိန်း စုစုနြါင်း ၂၈၈ ြုေအနြါ် 

အကဲပဖတ်နလ့လာမှုများ ပြုလုြ်ထားြါသည်။ 

ဤအစီရင်ြံေစာတင်ွ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိင်ု ညွှန်ကိန်းများအား နစာင့်ကကည့်နလ့လာပြေင်းအတွက် 

ကကိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအြါအဝင် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်အတွင်း နရှဆ့က် လုြ်နဆာင်ရမည့် လုြ်ငန်းများကို 

တင်ပြထားြါသည်။ ယြုေအြေျိန်၌ ပြည်နထာင်စုအဆင့်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှု ြန်းတိုင် ညွှန်ကိန်း ၄၄ ြုေကိုသာ 

အဆင်သင့်ရယူ အသံုးပြုနုိင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ သိုရ့ာတင်ွ ရှိနှင့်ဖြီးသည့် စာရင်းအြေျက်အလက်ရင်းပမစ်များမှ 

တွက်ြေျက်ရယူနုိင်သည့် (အနည်းငယ်အားထုတမ်ှုများ အြါအဝင်) ညွှန်ကိန်း ၉၇ ြုေရှိသပဖင့် အဆိုြါ 

ညွှန်ကိန်းများအတွက်မူ ထြ်မံစာရင်းနကာက်ယူရန် လိုအြ်လိမ့်မည် မဟုတန်ြ။ နိဂံုးြေျုြ်အားပဖင့် ပမန်မာနုိင်ငံသည် 

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင်များအား နစာင့်ကကည့် နလ့လာမှုကို စတင်နဆာင်ရွက်ရန် နကာင်းမွန်သည့် 

အနနအထားတွင် ရှိနနဖြီး ရှိနှင့်ဖြီးသည့် စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာအြေျက်အလက်များကို အပြည့်အဝအသုံးြေျနုိင်ရန် 

အပမန်ဆုးံစတင် အနကာင်အထည်နဖာ် သင့်ြါသည်ဟု အကကံပြုြါသည်။ 
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အတုိနကာက်စကားလံုးများ 

 

CSO  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ  ့(ပမန်မာ) 

CPI  စားသံုးသူနေးဆနှုန်းကိန်း 

DHS  လူဦးနရနှင့်ကျန်းမာနရးစစ်တမ်း 

ECOSOC  စီးြွားနရးနှင့်လူမှုနရးနကာင်စီ 

FAO စားနြ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ြျိုးနရးအဖဲွ  ့

GoM ပမန်မာနုိင်ငံအစိုးရ 

HIES အိမ်နထာင်စုဝင်နငွနှင့်စားသုံးမှုစစ်တမ်း 

IAEG-SDGs စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုအညွှန်းကိန်းများဆိုင်ရာ 

 နအဂျင်စီများနှင့်ြညာရှင်များနြါင်းစြ်အဖဲွ  ့

IHLCA အိမ်နထာင်စုများ၏စားဝတ်နနနရးအနပြေအနနဘက်စံုနလ့လာမှုစစ်တမ်း  

LFS လုြ်သားအင်အားစစ်တမ်း 

MDGs နထာင်စုနှစ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိငု်များ 

MLCS ပမန်မာနနထိုင်မှုအနပြေအနနစစ်တမ်း 

MMSIS ပမန်မာနုိင်ငံစာရင်းအင်းအြေျက်အလက်ဝန်နဆာင်မှုလုြ်ငန်း 

MPLCS ပမန်မာနုိင်ငံဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့်လူနနမှုအနပြေအနနစစ်တမ်း 

NSDS စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖံွဖ့ဖိုးမှုအမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ 

SDGs စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင်များ 

UNDP ကုလသမဂ္ဂဖံွဖ့ဖိုးမှုအစီအစဉ် 

UNSC ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းနကာ်မရှင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

၁. နိေါန်း 

 

၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ြုေနှစ်ကကားကာလအတွင်း နထာင်စုနှစ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင်များ (MDGs) ရရှိနရး အတွက် 

ဖံွဖ့ဖိုးဆဲနုိင်ငံအများစု အားကကိုးမာန်တက်နဆာင်ရွက်ြေဲ့ကကဖြီးသည့်နနာက် အစည်းအနဝးများ၊ ညိှနှိုင်းနဆွးနနွးြဲွများနှင့် 

လုြ်ငန်းအဖွဲ န့ဆွးနနွးမှုများ ဆက်တိုက်ဆိသုလိုနဆာင်ရွက်ြ့ဲေကကရာ ရည်မှန်းြေျက် ြန်းတိင်ု (၁၇) ြုေ ြါဝင်နသာ ၂၀၁၅ 

ြုေနှစ်အလွန် ဖံွဖ့ဖိုးနရးအစီအစဉ်တစ်ရြ်ကို ြေျမှတ်နုိင်ြ့ဲေကကြါသည်။2  အဆိုြါ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွ ဖ့ဖိုးမှု ြန်းတိုင်များ 

(SDGs)နှင့် ယင်းတို၏့ရည်မှန်းြေျက် ၁၆၉ ြုေတိုတ့ွင် နထာင်စုနှစ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင်များအြါအဝင် ယင်းတိုထ့က် 

နကျာ်လွန်များပြားနသာ ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင်များ ြါဝင်ြါသည်။ 

 

ထိုအ့ပြင် ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းနကာ်မရှင်သည် နလ့လာသူအပဖစ် နေသဆုိင်ရာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 

နအဂျင်စီများအြါအဝင် အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံများပဖင့် ဖွဲ စ့ည်းထားနသာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွ ဖ့ဖိုးမှုညွှန်ကိန်းများ ဆိုင်ရာ 

နအဂျင်စီများနှင့်ြညာရှင်များနြါင်းစြ်အဖဲွ (့IAEG-SDGs) ကုိ ဖဲွ စ့ည်းြ့ဲေြါသည်။ IAEG-SDGs ကို SDGs 

များအတွက် ညွှန်ကိန်းမူနဘာင်တစ်ရြ် နဖာ်ထုတရ်န် တာဝန်နြးအြ်ြ့ဲေြါသည်။ ြထမဆုံး အဆိုပြုညွှန်ကိန်းကို ၂၀၁၅ 

ြုေနှစ် မတ်လတွင် ထုတန်ဝြ့ဲေြါသည်။3  နနာက်ြုိင်းတွင် အဆိုြါ ညွှန်ကိန်းများကို ြုိမုိနကာင်းမွန်နအာင် လုြ်နဆာင်ြ့ဲေဖြီး 

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ ဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင် ညွှန်ကိန်း ၂၄၁ ြုေ ြါဝင်နသာ အဖြီးသတ်စာရင်းကို ၂၀၁၆ ြုေနှစ် မတ်လတွင် ကုလသမဂ္ဂ 

စာရင်းအင်းနကာ်မရှင်၏ ၄၇ ကကိမ်နပမာက် အစည်းအနဝးသုိ ့ တင်ပြြေဲ့ဖြီး အတည်ပြုြေျက်ရရှိြ့ဲေြါသည်။4  

အဆိုြါစာရင်းကို စီးြွားနရးနှင့် လူမှုနရး နကာင်စီ (ECOSOC) နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အနထွနထွညီလာြံေသို ့

အတည်ပြုြေျက်ရယူရန် ယြုေနှစ်ကုန်တွင် ထြ်မံတင်ပြြါမည်။  

 

ထိုအြေျိန်အတွင်း IAEG-SDGs ၏ လုြ်ငန်းများကို ဆက်လက်နဆာင်ရွက်သွားမည်ပဖစ်ဖြီး အထူးသပဖင့် 

အဆိုပြုထားနသာ ညွှန်ကိန်းများ တစ်ြုေြေျင်းစီအတွက် metadata (ဆုိလိုသည်မှာ အဓိြ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုပြေင်းများ၊ 

တွက်ြေျက်မှုနည်းစနစ်များစသပဖင့် ) ကုိ နဖာ်ထုတသွ်ားမည် ပဖစ်ြါသည်။5  

 

SDG ညွှန်ကိန်းများ နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှုအတွက် ပြင်ဆင်နဆာင်ရွက်ရာတွင် ပမန်မာနုိင်ငံအစိုးရအား 

ြ့ံြုိးကူညီမှုနြးရန်အလိုငှ့ာ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာနရးဝန်ကကီးောနလက်နအာက်ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ  ့(CSO) နှင့် UNDP 

တိုြူ့းနြါင်း၍ SDG ညွှန်ကိန်းများကို တိင်ုးတာရန် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ လက်ရှိစာရင်းအင်း အနပြေအနန နှင့် ရရှိနုိင်မှုတိုက့ို 

ဆန်းစစ်နလ့လာြ့ဲေြါသည်။ 

 

ဤအစီရင်ြံေစာတင်ွ စာရင်းအင်းအြေျက်အလက် ဆန်းစစ်နလ့လာမှုမှ နြါ်ထွက်လာနသာ နတွရ့ှိြေျက် များကို 

တင်ပြထားြါသည်။ ဤအစီရင်ြံေစာကို တင်ပြရာတွင် – အြုိင်း ၂ တွင် အသုံးပြုနသာ နည်းစနစ်နှင့် အြေျက် အလက် 

ဇစ်ပမစ်များကို နဖာ်ပြထားသည်။ အြုိင်း ၃ တွင် အဓိကနတွရ့ှိြေျက်များကို တင်ပြထား ြါသည်။ နနာက်ဆုံးအနနပဖင့် 

ဤအစီရင်ြံေစာ၏ အြုိင်း ၄ တွင် သံုးသြ်ြေျက်များနှင့် SDG ညွှန်ကိန်းများ နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှု လုြ်ငန်းအတွက် 

ဆက်လက်နဆာင်ရွက်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉ်များကို အဆိုပြုတင်ပြ ထားြါသည်။  
 

                                                
2 ယင်းတုိသ့ည် ၂၀၁၅ ြုေနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်တွင် ြေျမှတ်နသာ ကုလသမဂ္ဂဆုံးပဖတ်ြေျက်အမှတ် A/RES/70/1 ၏ အြုိေ် ၅၁ တွင်ြါဝင်ြ ါသည်။ 

လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ြေုလံုးနှင့်ြတ်သက်သည့် သတင်းအြေျက်အလက်များကုိ IAEG-SDG website; http://unstats.un.org/ sdgs/iaeg-sdgs/ တွင် 

ဖတ်ရှုနိုင်ြါသည်။ 
3 ၂၀၁၅ ြုေနှစ်အလွန် ဖံွဖ့ဖိုးနရးအစီအစဉ် – လုြ်ငန်းဆိုင်ရာမူကကမ်း၏ ြန်းတုိင်များနှင့်ရည်မှန်းြေျက်များ အတွက် ညွှန်ကိန်းမူနဘာင် ဖံွဖ့ဖိုးနရးလုြ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ 

ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းနကာ်မရှင်အဖွဲက့ တင်ပြသည့် ြညာရြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ြေံစာ၊ မတ်လ ၂၀၁၅ ြုေနှစ် 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6754Technical%20report%20of%20the%20UNSC%20Bureau%20%28final

%29.pdf 
4  “စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ ဖ့ဖိုးမှုအညွှန်းကိန်းများဆုိင်ရာနအဂျင်စီများနှင့်ြညာရှင်များနြါင်းစြ်အဖဲွ၏့ အစီရင်ြေံစာ” နနာက်ဆက်တွဲ ၄ တွင် အဆုိပြုထားနသာ 

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင် ညွှန်ကိန်း၂၄၁ ြုေ ၏ နနာက်ဆုံးအဖြီးသတ်စာရင်းကုိ နဖာ်ပြထားြါသည်။  

http://unstats.un.org/ unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf 
5 ဤဆန်းစစ်နလ့လာြေျက်သည် ၂၀၁၆ ြုေနှစ် နမလကုန်အထိ ရရိှထားနသာ metadata ၏ နနာက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ြေျက်ကုိ အသုံးပြုထားပြေင်း ပဖစ်ြါသည်။ 



 
 

 

ဤအစီရင်ြံေစာသည် စာရင်းအင်းအြေျက်အလက် ဆန်းစစ်နလ့လာမှုမှ နြါ်ထွက်လာနသာ နတွရ့ှိြေျက်များ အား 

အကျဉ်းြေျုြ် ပြေုံငံုတင်ပြထားပြေင်းမျှသာ ပဖစ်သည်ကို မှတ်သားထားသင့်ြါသည်။ SDG ညွန်ကိန်း တစ်ြုေစီအတွက် 

အနသးစိတအ်ြေျက်အလက်များ နဖာ်ပြထားသည့် ဇယားနြါင်းြေျုြ်ကိုလည်း ဤအစီရင်ြံေစာထဲတင်ွ ထည့်သွင်း နြါင်းစြ် 

နဖာ်ပြထားြါသည်။ ဤအစီရင်ြံေစာသည် SDG ညွန်ကိန်းများ တိင်ုးတာမှုအတွက် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ (၂၀၁၆ ြုေနှစ် နမလ) 

အနပြေအနနကို နဖာ်ပြထားပြေင်း ပဖစ်နသာ်လည်း SDG များအတွက် စာရင်းအင်း အြေျက်အလက်အနပြေ 

အနနနှင့်ြတ်သက်၍ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် တိးုတက်မှုများ ရှိလာသည့်အြေါ အြေျိန်နှင့်တစ်နပြးညီ ပြင်ဆင်အသုံးပြုနုိင်သည့် 

"စဉ်ဆက်မပြတ် အသံုးပြုနုိင်နသာ စာတမ်းတစ်ြုေ" အပဖစ် သတ်မှတနုိ်င်ရန် ြုိမုိအနသးစိတ် နဖာ်ပြနသာ 

စာရင်းဇယားတစ်ြုေပဖစ်နရး ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

၂. နည်းစနစ်နှင့် အြေျက်အလက်ဇစ်ပမစ်များ 

 

နယဘုယျအားပဖင့် နဖာ်ပြရလျှင် ဤစာရင်းအင်း အြေျက်အလက် ဆန်းစစ်နလ့လာမှု နည်းလမ်းသည် SDG 

ညွန်ကိန်းတစ်ြုေြေျင်းစီကို (က) အဆင်သင့်ရရှိနုိင်သည့်တွက်ြေျက်ဖြီးသည့် ညွှန်ကိန်း (ြေ) ရိှဖြီးသည့် စာရင်းဇစ်ပမစ်များမှ 

တွက်ြေျက်ရယူနုိင်သည့် ညွှန်ကိန်း (ဂ) စာရင်းထြ်မံနကာက်ယူရန် လိုအြ်သည့် ညွှန်ကိန်းများအနနပဖင့် အမျိုးအစား 

ြဲွေပြေားရန်ပဖစ်သည် – ဥြမာ စစ်တမ်းအသစ်များ နကာက်ယူပြေင်း၊ လက်ရှိစစ်တမ်းများတွင် နမးြွေန်းအသစ်များ 

ပဖည့်စွက်ပြေင်း သိုမ့ဟုတ် အုြ်ြေျုြ်နရးဆိုင်ရာ အြေျက်အလက် စနစ်များတွင် သတင်းအြေျက်အလက် အသစ်များစတင် 

နကာက်ယူရန် ကကိုးြမ်းပြေင်း ပဖစ်သည်။ ဤသုိ ့ အမျိုးအစားြဲွေပြေားမှုရရှိနရး လုြ်ငန်းစဉ်တွင် ညွှန်ကိန်း တစ်ြုေစီနှင့် 

ြတ်သက်သည့် သတင်းအြေျက်အလက် အများအပြားကို နကာက်ယူပြေင်း (ဥြမာ – သက်ဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်များကို 

မည်သည့်နနရာတွင် တိတိ ကျကျ နတွရ့ှိနုိင်သည်။ ယင်းကိုမည်သိုအ့မျိုးအစားြွေဲပြေားနုိင်သည်စသည်ပဖင့်)နှင့် ယင်းတိုကုိ့ 

စာရင်းဇယား ကွက်ပဖင့် တွဖဲက်၍ မှတတ်မ်းပြုစုြါသည်။  

 

အထက်တင်ွ နဖာ်ပြထားနသာ နည်းလမ်းသည် အထုိက်အနလျာက် လွယ်ကူရှင်းလင်းမှုရှိနသာ်လည်း 

ဆန်းစစ်နလ့လာမှုမှာမူ ယင်းနလာက် ရုိးရှင်းလွယ်ကူမှု မရှိြါ။ အသံုးပြုနသာ နည်းစနစ်၏ ထြ်မံနဆာင်ရွက် ရမည့် 

အဆင့်များမှာ –  

 ညွှန်ကိန်းများကို ြဲွေထုတပ်ြေင်း - တရားဝင် ညွှန်ကိန်း အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြေျက် de-facto တွင် စာရင်းအင်း ညွှန်ကိန်း 

အများအပြား ြါဝင်ြါသည်။ ဥြမာ –ညွှန်ကိန်း ၉.၁.၂ နှင့် သက်ဆိင်ုနသာ]] ြေရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ြမာဏ 

(နလနကကာင်းလမ်း၊ ကားလမ်း၊ မီးရထားလမ်းနှင့် နရနကကာင်း လမ်းများပဖင့်) နှင့် ြတ်သက်လျှင် မတူညီနသာ ညွှန်ကိန်း 

၈ ြုေ ြဲွေပြေားရန် လုိအြ်ြါသည် – နလနကကာင်းြေရီးသည်၊ ကုန်းလမ်းြေရီးသည်၊ ရထားလမ်းြေရီးသည်နှင့် နရနကကာင်းလမ်း 

ြေရီးသည်များအပြင် သက်ဆိုင်ရာ နလနကကာင်း၊ ကုန်းလမ်း၊ ရထားနှင့်နရနကကာင်းလမ်းများမှ 

တင်ြုိန့သာကုန်စည်များစသည်တို ့ပဖစ်ြါသည်။ 

 ညွှန်ကိန်းများ၏ အသုံးအနှုန်း၊ အနရးအသားကုိ နပြာင်းလဲပြေင်း - ညွှန်ကိန်းများ၏ ၁၇% ြေန်က့ို ယင်းတို၏့ 

စကားလံုး အသံုးအနှုန်း အနရးအသားအား စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအဓိြ္ပာယ်ပဖင့် အသုံးပြု၍ ရနုိင်နစရန် လည်းနကာင်း 

သိ ့ုမဟုတ် ပမန်မာနိုင်ငံ၌ အမှန်တကယ် ရရှိနုိင်နသာ အြေျက်အလက်များ၏ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြေျက်ကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြေင်းပဖင့် လည်းနကာင်း၊ အနသးစားပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုြ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ စကားလံုးအသံုးအနှုန်း 

ပြင်ဆင်မှုကို အနည်းငယ်သာပြုလုြ် ြ့ဲေပြေင်းပဖစ်ဖြီး ညွှန်ကိန်း၏ သနဘာသဘာဝကုိ နပြာင်းလဲြ့ဲေပြေင်းမရှိြါ။ 

ကျန်းမာနရးဆိုင်ရာ ြန်းတိင်ုသည် စကားလုံး အသံုးအနှုန်း နပြာင်းလဲမှု ပြုလုြ်ရန် လိုအြ်ြ့ဲေြါသည်။  

 Metadata ရရိှနုိင်မှုအားဆန်းစစ်နလ့လာပြေင်း - အထက်တင်ွ နဖာ်ပြထားသကဲ့သို ့ အဆင့်ပမင့် 

အြေျက်အလက်စနစ် (အညွှန်းကိန်းအဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြေျက်များ၊ တွက်ြေျက်မှု နည်းစနစ်များ စသည်ပဖင့်) နှင့် ြတ်သက်သည့် 

IAEG-SDG ၏ လုြ်ငန်းသည် နဆာင်ရွက်ဆဲလုြ်ငန်း ပဖစ်ြါသည်။ အမှန်တကယ် အားပဖင့် လက်ရှိရရှိနုိင်နသာ 

အဆင့်ပမင့်အြေျက်အလက်စနစ်သည် SDG ညွှန်ကိန်း များ၏ ၇၄%ြေန်က့ိုသာ လွှမ်းပြေုံနုိင်ြါသည်။ ကျန်ရှိနနနသးနသာ 

ကိစ္စရြ်များအနည်းငယ်အတွက် ညွှန်ကိန်းအဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြေျက် များ သိသာထင်ရှားစွာ ရိှဖြီးပဖစ်သပဖင့် metadata 

ရရှိနုိင်သည်ဟု ယူဆြေဲ့ြါသည်။ ရှင်းလင်းတိကျနသာ metadata အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြေျက်အား လတ်တနလာ မရရှိနုိင်သည့် 

အြေါမျိုးတွင် စာရင်းအင်း အြေျက်အလက် အနပြေအနန ဆန်းစစ်မှု နဆာင်ရွက်ရန် မပဖစ်နုိင်ြါ။  

 နုိင်ငံတကာမှ တွက်ြေျက်နဖာ်ပြထားနသာ ညွှန်ကိန်းများအား နဖာ်ထုတပ်ြေင်း -SDG ညွှန်ကိန်း အများစုကို 

နုိင်ငံအတွင်းရှိ စာရင်းအင်း အြေျက်အလက် ဇစ်ပမစ်များမှ တွက်ြေျက်ရန် ပဖစ်ြါသည်။ သိုန့သာ် ညွှန်ကိန်းများ၏ ၂၄ % ကို 

နုိင်ငံတကာနအဂျင်စီများက တွက်ြေျက်မည်ပဖစ်ပြေင်းနကကာင့် ယင်းတိုနှ့င့် ြတ်သက်၍ နုိင်ငံအတွင်းရှိ စာရင်းအင်း 

စနစ်များ၏ အဓိကတာဝန် မဟုတြ်ါ။ ကိစ္စရြ် အများစုတင်ွ အဆိုြါညွှန်ကိန်းများသည် FAOကဲ့သိုန့သာ 

နုိင်ငံတကာအဖဲွအ့စည်းများက တွက်ြေျက်ထားသည့် နြါင်းစြ် ညွှန်ကိန်းများ ပဖစ်ြါသည်။  

 ဤအြေျက်အလက်ဆန်းစစ်နလ့လာမှုတင်ွ အသံုးပြုနသာ နည်းစနစ်အပဖစ် အလားတူ လုြ်ငန်းများ တွင် 

အပြေားနုိင်ငံများ၌ UNDP က နဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းကိုြင်အသုံးပြုြါသည်။ နတွရ့ှိြေျက်များကို 



 
 

 

အစုိးရအဖဲွအ့စည်းများက ထုတပ်ြန်သည့် သတင်းအြေျက်အလက်များ6 အပြင်ဖံွဖ့ဖိုးမှု မိတဖ်က်များ၏ 

အြေျက်အလက်များနှင့်တုိက်ဆိုင်ကာမှန်ကန်မှု ရှိမရှိကို စစ်နဆးြ့ဲေြါသည်။ 

 SDG ြန်းတိငု် ၁၇ ြုေသည် လူမှုစီးြွားနရးနှင့် သဘာဝ ြတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ုရာ ကဏ္ဍအများအပြားကို လွှမ်းပြေုံ 

မှုရှိဖြီး ယင်းတိုက့ို မုိက်ြေရုိအဆင့် (ဥြမာ ကျန်းမာနရး သုိမ့ဟုတ ်ြညာနရး) သုိမ့ဟုတ် မက်ြေရုိ အဆင့် (ဥြမာ မညီမျှမှု၊ 

ရာသီဥတု သိုမ့ဟုတ် အနပြေြံေအနဆာက်အအံု) နှစ်မျိုးစလုံး၌ တိင်ုးတာ၍ ရနုိင်ြါသည်။ ထိုန့ကကာင့် SDG ညွှန်ကိန်းများ 

တွက်ြေျက်မှုတွင် ဇစ်ပမစ်အမျိုးမျိုးမှ အြေျက်အလက်များ ရရိှရန် လုိအြ်ြါသည်။ အြေျိုအ့ြေျက်အလက်များကို 

အလွယ်တကူ ရရိှနုိင်နသာ်လည်း အပြေားအြေျက် အလက်များမှာ အလွယ်တကူ မရရိှနုိင်ြါ။ နယဘုယျ နဖာ်ပြရလျှင် 

အမျိုးမျိုးနသာ ညွှန်ကိန်းများကို မုိက်ြေရုိဇစ်ပမစ်များ (ဥြမာ – နလ့လာဆန်းစစ်ြေျက်များ သိုမ့ဟုတ ် လူဦးနရ 

သန်းနြေါင်စာရင်းများ)မှ ရယူ တွက်ြေျက်နုိင်သလို စီမံအုြ်ြေျုြ် မှုဆိင်ုရာ အြေျက်အလက်များ (ဥြမာ – ဝန်ကကီးောန 

အမျိုးမျိုးက စုနဆာင်း ထိန်းသိမ်းထားနသာ အြေျက်အလက်များ) မှာလည်း ရယူတွက်ြေျက်နုိင်ြါသည်။  

 

ပမန်မာနုိင်ငံအတွက် မုိက်ြေရုိအဆင့် အဓိက  သတင်းအြေျက်အလက် စနစ်များ - 

• အိမ်နထာင်စုစားဝတ်နနနရးအနပြေအနနဘက်စုံနလ့လာမှုစစ်တမ်း ၂၀ဝ၄/ဝ၅ နှင့် ၂၀၁၀/၁၁ ြုေနှစ်  (IHLCA)  

• အိမ်နထာင်စု ဝင်နငွနှင့် စားသံုးမှုစစ်တမ်း၂၀၁၂ ြုေနှစ် (HIES)  

• ပမန်မာနုိင်ငံဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့်လူနနမှုအနပြေအနနစစ်တမ်း ၂၀၁၄ /၁၅ ြုေနှစ် (MPLCS)  

• ပမန်မာနနထိုင်မှုအနပြေအနနစစ်တမ်း၊ ၂၀၁၆/၁၇ ြုေနှစ် (MLCS မကကာမီ နဆာင်ရွက်မည့် နလ့လာမှု)  

• လူဦးနရနှင့် အိမ်အနကကာင်းအရာ သန်းနြေါင်စာရင်း ၂၀၁၄ ြုေနှစ် 

• လုြ်သားအင်အားစစ်တမ်း ၂၀၁၅ ြုေနှစ် (LFS)  

• လူဦးနရနှင့် ကျန်းမာနရး အနပြေအနန စစ်တမ်း ၂၀၁၆ ြုေနှစ် (DHS)  

အုြ်ြေျုြ်နရးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအြေျက်အလက်များ အနနပဖင့် ပမန်မာနုိင်ငံအစိုးရ ဝန်ကကီးောနများမှ ထုတပ်ြန် ထားနသာ 

အစီရင်ြံေစာ အမျိုးမျိုးကို နလ့လာသံုးသြ်မှုများ ပြုလုြ်ြ့ဲေြါသည်။ စာရင်းအပြည့် အစံုကို ဤအစီရင်ြံေစာ၌ 

တွဖဲက်ြါဝင်နသာ ဇယားတွင် နတွနုိ့င်ြါသည်။  

၃. ဆန်းစစ်နလ့လာမှု၏ ြဏာမနတွရ့ှိြေျက်များ 

 

IAEG-SDG\ SDG ညွန်ကိန်း နနာက်ဆုံးစာရင်းအရ ြန်းတိင်ု ၁၇ ြုေ နှင့် ယင်းတိုနှ့င့်ဆက်စြ်နနသည့် ရည်မှန်းြေျက် 

၁၆၉ ြုေတိုက့ို ညွှန်ကိန်း ၂၄၁ ြုေ ပဖင့် နစာင့်ကကည့်နလ့လာသင့်ြါသည်၊ ယင်းတိုက့ို နအာက်ြါ ဇယား (၁) တွင် 

နဖာ်ပြထားြါသည်။ ြန်းတိုင်များအနြါ်မူတည်၍ အညွှန်းကိန်းအနရအတွက်သည် သိသိ သာသာ ကွာပြေားြါသည်။ 

ကျန်းမာနရး၊ တရားစီရင်နရးနှင့်လုံပြေုံနရးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖံွဖ့ဖိုး တိးုတက်နရး ကဏ္ဍများမှ ကဏ္ဍတစ်ြုေစီတငွ် 

ညွှန်ကိန်း ၂၀ နကျာ်ရှိနသာ်လည်း၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ညွှန်ကိန်း ၆ ြုေ နှင့် ရာသီဥတုကဏ္ဍတွင် ၇ ြုေသာ ရှိြါသည်။ 

 

အထက်တင်ွြါရှိသည့် နည်းစနစ်အြေန်း၌ နဖာ်ပြထားသည့်အတိင်ုး လက်နတွ၌့ တရားဝင်ညွန်ကိန်းတွင် 

စာရင်းအင်းညွှန်ကိန်း အများအပြားြါဝင်သည့်အတွက်နကကာင့် ထြ်မံြဲွေထုတရ်န် လိုအြ်ြါသည်။7  ထုိန့ကကာင့် 

ဤအစီရင်ြံေစာ၏ နနာက်ြုိင်းတွင်နဖာ်ပြထားနသာ ဆန်းစစ်သုံးသြ်မှုအားလံုးတိုတ့ွင် "ြုိမုိအနသးစိတ် 

နဖာ်ပြထားသည့်" ညွန်ကိန်းများအပဖစ် ရည်ညွှန်းနဖာ်ပြသွားမည်ပဖစ်သည်။ 

 

 

 

                                                
6 အထူးသပဖင့် အလုြ်ရံုနဆွးနနွးြွဲ ၂ ြုေ ကုိ ၂၀၁၆ ြုေနှစ်၊ မတ်လနှင့် ၂၀၁၆ ြုေနှစ် နမလတုိတွ့င် နနပြည်နတာ်၌ ကျင်းြြေဲ့ဖြီး၊ အစုိးရနှင့် ဖံွဖ့ဖိုးမှုမိတ်ဖက်များမှ ၁၅၀ 

ဦးနကျာ် တက်နရာက်ြေဲ့ကကြါသည်။ 

 
7 ြဲွေပြေားရန်လုိအြ်နသာအညွှန်းကိန်းများကို သတ်မှတ်ရာတွင် အဓိကအားပဖင့် ြန်းတုိင် ၃ ရြ်ကုိ နဆာင်ရွက်ြါသည် – ြညာနရး၊ ကျား-မနရးရာ၊ 

ဖွံ ဖ့ဖိုးမှုနှင့်အလုြ်အကုိင် တုိပ့ဖစ်ကကြါသည်၊ သုိန့သာ် အဆုိြါြန်းတုိင်များထဲမှ တစ်ဝက်နီးြါးနလာက်မှာ ြဲွေပြေားရန် မလုိအြ်ြါ။ 
 



 
 

 

ဇယား(၁) စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးမှုြန်းတိုင်များစာရင်း (SDGs) 

 

အ 

မှတ် 

စဉ် 

အတုိနကာက်အမည်8 အမည်အပြည့်အစုံ 
တရားဝင် 

ညွှန်ကိန်း 

ြေွဲပြေား 

ဖြီးနနာက် 

ညွှန်ကိန်း 

၁ ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု ကမ္ဘာနြါ်ရိှနနရာတိုင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုြံုစံအမျိုးမျိုးြနြျာက်နရး ၁၂ ၂၁ 

၂ ငတ်မွတ် 

နြေါင်းြါးမှု 

ငတ်မွတ်နြေါင်းြါးမှုအဆုံးသတ်နရး၊အစားအစာဖူလံုနရး၊အာဟာရပြည့်ဝနရးနှင့်စိုက်ြျိုးနရး ကဏ္ဍ 

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးတိုးတက်နရး 

၁၃ ၁၄ 

 

၃ ကျန်းမာနရး သက်ရွယ်မနရွး လူတိုင်းနစ့ကျန်းမာနရးနှင့်သာယာဝနပြာနရး ၂၆ ၂၉ 

၄ ြညာနရး လူသားအားလံုးအကျုံးဝင်မှုရိှကာ ညီညွတ်မျှတဖြီး၊ အရည်အနသွးရိှသည့် ြညာသင်ယူ နုိင်နရးနှင့် 

အစဉ်နလ့လာသင်ယူနိုင်နသာ အြွေင့်အလမ်း ရရိှနရး 

၁၁ ၂၆ 

၅ ကျား-မနရးရာ ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရရိှနရးနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးငယ်များအားလံုး စွမ်းြကား 

တုိးပမင့်နစနရး 

၁၄ ၁၈ 

၆ နသာက်သံုးနရ လူသားတုိင်း သန်ရှ့င်းနသာနသာက်သံုးနရနှင့်မိလ္လ ာစနစ်ရရိှနရးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်နသာ စီမံြေန်ြ့ေွဲမှု 

ပဖစ်နစနရး 

၁၁ ၁၁ 

၇ စွမ်းအင် လူသားတုိင်းလက်လှမ်းမီမှုရိှနသာ၊ စိတ်ြေျရနသာ၊ နရရှည်တည်တ့ံြေိုင်ဖမဲနသာ နြေတ်မီစွမ်းအင် ရရိှနရး ၆ ၆ 

၈ ဖွံ ဖ့ဖိုးမှုနှင့် 

အလုြ်အကုိင် 

စဉ်ဆက်မပြတ်ပဖစ်ထွန်းဖြီး အားလံုးအကျုံးဝင်နသာ နရရှည်စီးြွားနရးဖံွဖ့ဖိုးတုိးတက်နရး၊ လုြ်သား 

အပြည့် အလုြ်အကုိင်ရရိှနရး နှင့် အားလံုးအတွက် ထုတ်လုြ်နုိင်စွမ်းရိှ၍ သင့်တင့် နလျာက်ြတ်နသာ 

အလုြ်အကုိင်ရရိှနရး၊ 

၁၇ ၂၀ 

၉ အနပြေြံေ အနဆာက်အအံု ကက့ံြေိုင်နသာအနပြေြံေအနဆာက်အအံုများတည်နဆာက်နရး၊ အားလံုးအကျုံးဝင်ဖြီး နရရှည် တည်တ့ံသည့် 

စက်မှုလုြ်ငန်းထူနထာင်နရးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကုိအားနြးပမှင့်တင်နရး 

၁၂ ၁၉ 

၁၀ မညီမျှမှု နိုင်ငံတွင်းနှင့်နိုင်ငံများကကား မညီမျှမှုနလျှာ့ြေျနရး ၁၁ ၁၁ 

၁၁ ဖမို ပ့ြ အားလံုးအကျုံ းဝင်နသာ၊ နဘးကင်းလံုပြေုံမှုရိှနသာ၊ ကက့ံြေိုင်မှုရိှနသာ၊ နရရှည်တည်တံ့နုိင်နသာ 

ဖမို ပ့ြများနှင့် လူနနရြ်ကွက်များ ထူနထာင်နရး 

၁၅ ၁၅ 

၁၂ စားသုံးမှု စဉ်ဆက်မပြတ် စားသံုးမှုနှင့် ထုတ်လုြ်မှု ြံုစံများ ပဖစ်နြါ်နစနရး ၁၃ ၁၄ 

၁၃ ရာသီဥတု ရာသီဥတုနပြာင်းလဲမှုနှင့် ယင်း၏ အကျို းသက်နရာက်မှုများ နလျာ့ြါးနစနရးအတွက် အနရးကကီး 

လုြ်ငန်းစဉ်များ ြေျမှတ်နဆာင်ရွက်နရး 

၇ ၇ 

၁၄ သမုေ္ဒရာများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးတိုးတက်နစမှုကို ပဖစ်နြါ်နစရန် ြင်လယ်၊ သမုေ္ဒရာ နှင့် နရသယံဇာတ များကို 

ထိန်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်နရးနှင့် နရရှည်တည်တ့ံနိုင်သည့်နည်းလမ်းပဖင့် အသံုးပြုနရး 

၁၀ ၁၀ 

၁၅ သစ်နတာ ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာနဂဟစနစ်အား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖြီး နရရှည်တည်တ့ံနအာင် အသံုးပြု နရး၊ 

သစ်နတာများ နရရှည်တည်တ့ံနစရန် စီမံြေန်ြ့ေွဲနရးနှင့် သဲကန္တာရများ ပဖစ်ထွန်းမှု ြနြျာက်နစနရး၊ 

နပမယာပြုန်းတီးယုိယွင်းြျက်စီးမှု ရြ်တံ့နစနရးနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ပြုန်းတီးမှု ရြ်တ့ံနစနရး 

၁၄ ၁၆ 

၁၆ တရားစီရင်နရးနှင့် 

လံုပြေုံနရး 

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖံွဖ့ဖိုးတိုးတက်နရးအတွက် ဖငိမ်းြေျမ်း၍ အားလံုးြါဝင်နိုင်နသာ လူမှုအဖွဲ  ့ အစည်းများ 

ပဖစ်နြါ်တုိးတက်နရး၊ အားလံုးအတွက် တရားမျှတမှု ရရိှနစနရးနှင့် အဆင့်တုိင်း ၌ ထိနရာက်မှုရိှနသာ၊ 

တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ြေံမှုရိှနသာ လူတိုင်းအကျုံ းဝင်နသာ အဖဲွအ့စည်း များ ထူနထာင်နရး 

၂၃ ၂၃ 

၁၇ အပြည်ပြည် ဆုိင်ရာ အနကာင်အထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ ြုိေင်မာအားနကာင်းနစနရးနှင့် စဉ်ဆက် 

မပြတ်ဖံွဖ့ဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကမ္ဘာလံုးဆိုင်ရာြူးနြါင်းနဆာင်ရွက်မှုများ ရှင်သန် အားနကာင်းနစနရး 

၂၅ ၂၇ 

 စုစုနြါင်း  ၂၄၁ ၂၈၈ 

 
  

နအာက်ြါဇယား (၂) သည် SDG စာရင်းအင်းအြေျက်အလက်ဆန်းစစ်နလ့လာမှုမှနြါ်ထွက်လာနသာ အဓိက 

နတွရ့ှိြေျက်များကို အနှစ်ြေျုြ်နဖာ်ပြထားပြေင်း ပဖစ်ြါသည်။ ညွှန်ကိန်း ၂၈၈ ြုေအနက်မှ တစ်ြုေစီကို ဆန်းစစ် ရာတွင် 

နအာက်ြါအမျိုးအစားြဲွေပြေားမှုများကို ပြုလုြ်ြေဲ့ြါသည် - 

 

၁.အဆင်သင့်ရရိှနိုင်နသာညွှန်ကိန်းများ - အဆုိြါညွှန်ကိန်းများကို နကာင်းစွာ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆို သတ်မှတ်ထားဖြီး 

ပဖစ်နသာ၊ တွက်ြေျက်ထားဖြီးပဖစ်နသာ ညွှန်ကိန်းများအပဖစ် သတ်မှတ ် ယူဆြါသည်။ ဥြမာ 'သားဖွားမိြေင် 

နသဆံုးမှုအြေျိုး' (ညွှန်ကိန်း ၃.၁.၁) သည် တွက်ြေျက်ဖြီးသား ပဖစ်ဖြီး CSO ၏နှစ်စဉ် စာရင်းအင်းစာနစာင်တင်ွ 

ထည့်သွင်းနဖာ်ပြ ြံုနိှြ်ထုတန်ဝဖြီးပဖစ်သည်။  

                                                
8 ဤအစီရင်ြေံစာနရးသားသူမှ သတ်မှတ်ထားနသာ အတိုနကာက်အမည်များသည် အလွယ်တကူရည်ညွှန်း ကုိးကားနုိင်ရန်အတွက် ပဖစ်ြါသည်၊ ယင်းတုိသ့ည် 

တရားဝင် သတ်မှတ်ြေျက်များ မဟုတ်ြါ။   



 
 

 

၂.အားစုိက်ထုတ်မှု အနည်းငယ် ပြုလုြ်ဖြီးနနာက် ရရိှနုိင်နသာ ညွှန်ကိန်းများ - အဆုိြါ ညွှန်ကိန်းများတွင် 

တွက်ြေျက်ရန်လိုအြ်သည့်အြေျက်အလက်များကို နတွရ့ှိရြါသည်။သုိန့သာ်အမှန်တကယ်တွက်ြေျက်မှုမလုြ်ရ နသးြါ။ 

ဥြမာ ]ရည်ရွယ်ြေျက်မရှိဘဲ အဆိြ်အနတာက် ပဖစ်ပြေင်း နကကာင့် ပဖစ်နြါ်လာနသာ နသဆံုးမှု နှုန်း}(အညွှန်းကိန်း 

၃.၉.၃)ရည်ရွယ်ြေျက်မရှိဘဲ အဆိြ်သင့်နစပြေင်းနကကာင့်နသဆုံးမှုစုစုနြါင်း အနရအတွက် ကို ရရှိြါသည်။ သိုန့သာ် 

နသဆံုးမှုနှုန်းကို တွက်ြေျက်ရန်အလိုငှ့ာ လူဦးနရအြေျက်အလက်များနှင့် နြါင်းစြ် ရန် လိုအြ်နနြါနသးသည် – 

တွက်ြေျက်မှုမှာ အတန်အသင့် ရုိးရှင်းလွယ်ကူြါသည်။  

၃.အားစုိက်ထုတ်မှု ြုိမုိပြုလုြ်ဖြီးနနာက်မှ ရရိှနုိင်နသာ ညွှန်ကိန်း - ယြေင်အမျိုးအစားနှင့် အလား သဏ္ဌ ာန် တူြါသည်။ 

အဆိုြါ ညွှန်ကိန်းများကို တွက်ြေျက်ရန် လိုအြ်သည့် အြေျက်အလက် များကိ ု လက်ရှိ အြေျက်အလက် ဇစ်ပမစ်များမှ 

ရရှိနုိင်ြါသည်။ သုိန့သာ် တွက်ြေျက်ရာတင်ွ နတာင်းဆို မှုများ/လိုအြ်ြေျက်များ ြုိမိုများပြားလာနုိင်ြါသည်။ ဥြမာ - 

'အနရးကကီးနသာ ကျန်းမာနရးဝန်နဆာင် မှုလုြ်ငန်းများ လွှမ်းပြေုံမှု' (ညွှန်ကိန်း ၃.၈.၁) ကုိ အရင်းအပမစ် အမျိုးမျိုးမှ 

ရရှိနသာ လက်ရှိ အြေျက်အလက်များကို နြါင်းစြ်၍ တွက်ြေျက်နုိင်ြါသည်။ 

၄.နနာက်ထြ်အြေျက်အလက်နကာက်ယူရန်လုိအြ်ပြေင်း - ဤအမျိုးအစားတွင်ကျနရာက်နသာ ညွှန်ကိန်းများ အတွက် 

ကျွနု်ြ်တိုအ့နနပဖင့် လက်ရှိ သတင်းအြေျက်အလက် တစ်စံုတစ်ရာမှ မနတွရ့ှိြ့ဲေြါ။ ထိုန့ကကာင့် အဆိုြါ 

ညွှန်ကိန်းများကိုတွက်ြေျက်ရန် အြေျက်အလက် နကာက်ယူရာတင်ွ နနာက်ထြ်အားထုတမ်ှုများ လိုအြ် လိမ့်မည် 

ပဖစ်သည်။ ဥြမာ – ြညာနရးဝန်ကကီးောန လက်နအာက်ရှိ အနပြေြံေြညာဦးစီးောနအား ၄င်းတို ့ဖမို န့ယ်ရုံးများတွင် အသုံး 

ပြုနနသည့် အြေျက်အလက်များကို နကာက်ယူစုနဆာင်းရန် နမးပမန်းပြေင်းပဖင့် 'အနပြေြံေ နသာက်သံုးနရရရှိသည့် 

စာသင်နကျာင်းများ၏ ရာြုိေင်နှုန်း'(အညွှန်းကိန်း၄.က.၁.င) ကို တွက်ြေျက် နုိင်ြါသည်။ 

၅.ပမန်မာနုိင်ငံက့ဲသုိန့သာ တုိင်းပြည်များတွင် အသံုးပြုနလ့ပြုထမရိှနသာ ညွှန်ကိန်း - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ 

အားလံုးသည် နုိင်ငံတစ်ြုေြေျင်းစီတိုင်းအတွက် ဆီနလျာ်မှုရှိသည် မဟုတြ်ါ။ ပမန်မာနုိင်ငံ ကဲ့သိုန့သာ တိင်ုးပြည်မျိုးတွင် 

အြေျို န့သာ ညွှန်ကိန်းများသည် ဆီနလျာ်မှု မရှိနကကာင်း နတွရ့ှိရြါသည်။ (ဥြမာ- ညွှန်ကိန်း ၅.၃.၂) - 'အသက်အရွယ် 

အုြ်စုအရ ၁၅ မှ ၄၉ နှစ် အသက်အရွယ်ကကားရှိ လိင်အဂဂါပဖတ် နတာက်ပြေင်းြံေရသည့် မိန်းကနလးများနှင့် 

အမျိုးသမီးများ၏ ရာြုိေင်နှုန်း' 

၆.ရှင်းလင်းမှု မရိှပြေင်း - ညွှန်ကိန်းအနရအတွက် အများအပြားသည် ရှင်းလင်းတိကျမှုမရှိြါ။ အဆိုြါကိစ္စရြ် 

အများစုသည် ယြုေအြေျိန်အထိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းဇယား ကိန်းဂဏန်းများလည်း မရှိနသးြါ။ ထိုအ့တွက်နကကာင့် 

IAEG-SDG ထံမှ နနာက်ထြ် လမ်းညွှန်မှု နြးရန် လိုအြ်ြါသည် (ဥြမာ – ညွှန်ကိန်း ၁.ြေ.၁ 'အမျိုးသမီးများ ၊ 

ဆင်းရဲနွမ်းြါးသူများနှင့် ထိြုိေက်ြံေစားရလွယ်သူ အုြ်စုများအတွက် ညီမျှမှုမရှိသည့် အစိုးရ၏ ထြ်တလဲလဲ နငွနကကး 

အရင်းအနီှး အသံုးပြုမှု၏ အြေျိုးအစား' )  

၉၉. နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရား -နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းတစ်ြုေက တွက်ြေျက်သည့် 

ညွှန်ကိန်းပဖစ်သည့်အတွက်နကကာင့် ပမန်မာနုိင်ငံ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်၏အဓိကတာဝန် မဟုတြ်ါ။9  ကိစ္စရြ် 

အများစုတင်ွ အဆုိြါ ညွှန်ကိန်းများ၏ တွက်ြေျက်မှုကို ၄င်းတို၏့ ြံုမှန် လုြ်ငန်းစဉ်များထဲမှ အစိတအ်ြုိင်းတစ်ြုေအပဖစ် 

သတ်မှတထ်ားြါသည်။ ဥြမာ - ညွှန်ကိန်း ၁၄.၄.၁ 'ဇီဝနဗေနည်းအရ နရရှည်တည်တံ့နုိင်နသာ အဆင့်အတွင်း 

ငါးမျိုးများ စုစည်းတည်ရှိမှု အြေျိုးအစား' – ဤညွှန်ကိန်းကို ၁၉၇၄ ြုေနှစ်မှစ၍ FAO မှ ြံုမှန် နစာင့်ကကည့် 

နလ့လာြ့ဲေြါသည်။ 

 

                                                
9၉၉ နုိင်ငံတကာ အဖွဲ အ့စည်းများ၏ တာဝန်' အမျိုးအစားအတွင်းရိှ ညွှန်ကိန်း အစုများကုိ နိုင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းများက တွက်ြေျက်မည်ပဖစ်သည်။ သုိန့သာ် 

ယင်းသုိ ့ တွက်ြေျက်မှုသည် နိုင်ငံတွင်း ထုတ်လုြ်ထားနသာ စာရင်းအင်း အြေျက်အလက်များ နြါ်တွင် မှီြုိေအားထား နဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်သည်။ ထုိန့ကကာင့် 

ယင်းညွှန်ကိန်းများကုိ ၉၉ ဟု အမျိုးအစား သတ်မှတ်မည်လား သုိမ့ဟုတ် နုိင်ငံအတွင်း စုစည်းထားသည့် အြေျက်အလက် ၁ မှ ၄ ကကား ထားရိှမည်လား ဆိုသည်နှင့် 

ြတ်သက်၍ ဆံုးပဖတ်ရန် ရိှလာြ့ဲေြါသည်။ ဂရုတစုိက် သံုးသြ်မှုများ ပြုလုြ်ဖြီးနနာက် အနကကာင်းရင်း အမျိုးမျိုးနြါ် အနပြေြံေ၍ ၉၉ အပဖစ် အမျို းအစား 

သတ်မှတ်ရန် ဆုံးပဖတ်ြ့ဲေြါသည်။ အဆုိြါ အနကကာင်းအရင်းများထဲမှ တစ်ြုေမှာ နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းများအနနပဖင့် ၄င်းတုိ၏့ တွက်ြေျက်မှုများအတွက် 

လုိအြ်နသာ တိကျသည့် အြေျက်အလက်များကုိ အစဉ်အဖမဲ နဖာ်ပြနလ့မရိှဖူးသည့် အနကကာင်းအရင်း ပဖစ်သည်။ နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းများအနနပဖင့် 

နိုင်ငံတွင်းရိှ ဇစ်ပမစ်များမှ ဆီနလျာ်မှုရိှနသာ အြေျက်အလက်များ စုနဆာင်း ပြေင်းအတွက် ၄င်းတုိ၏့ ကုိယ်ြိုင် လုြ်ငန်းစဉ်များ ြေျမှတ်နဆာင်ရွက်မည်မှာ မလဲွမနသွ 

ပဖစ်ဖြီး ညွှန်ကိန်းတစ်ြုေအတွက် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အမျို းသား စာရင်းအင်းစနစ် အနြါ်တွင် မည်သည့်အကျိုး သက်နရာက်မှုများ တိတိကျကျ ရိှနုိင်သည်ကုိ 

ြေန်မ့ှန်းရန် ြေက်ြေဲြါသည်။ ထုိန့ကကာင့် ]၉၉} အမျိုးအစား ြဲွေပြေားမှုကုိ လတ်တနလာ အြေျိန်အတွက် အသံုးပြုရန် အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ် ရှုနထာင့်မှနန၍ 

ဆုံးပဖတ်ြ့ဲေပြေင်း ပဖစ်ြါသည်။ 

 



 
 

 

ညွှန်ကိန်း ၄၄ ြုေသာ အဆင်သင့် ရရိှနုိင်နသာ်လည်း နနာက်ထြ် ၇၈ ြုေကိ ု အလွယ်တကူ တွက်ြေျက် ရယူနုိင်ြါသည်။ 

လိုအြ်နသာအြေျက်အလက်ကကမ်းများ အပြည့်အဝ ရရှိနုိင်လျှင် သီတင်းတစ်ြတ်ြင် မကကာနသာ အြေျိန်ကာလအတွင်း 

ညွှန်ကိန်း ၁၉ ြုေကို ထြ်မံ တွက်ြေျက်နုိင်မည်ဟု နတွရ့ှိရြါသည်။ ြုိမုိ၍ ကကီးမားသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ြုေမှာ 

စတုတ္ထ အမျိုးအစားနှင့် ြတ်သက်ြါသည်။ ယင်းတွင် ညွှန်ကိန်း ၅၃ ြုေြါဝင်ဖြီး ယင်းတိုအ့တွက် 

အြေျက်အလက်အသစ်များ နကာက်ယူစုနဆာင်းမှုပြုလုြ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ ြညာနရး ကဏ္ဍသည် 

စတုတ္ထ အမျိုးအစားအတွင်းရှိကာ အများဆုံးပဖစ်ဖြီး ညွှန်ကိန်း အနရအတွက် (၁၂)ြုေရှိြါသည်။ သိုန့သာ် ယင်းတိုထ့ဲမှ 

အများစု (ညွှန်ကိန်း ၄.က.၁.က မှ ၄.က.၁ဆ) ကုိ အလားတူ အြေျက်အလက် နကာက်ယူမှုဆိင်ုရာ အားထုတမ်ှုမျိုးပဖင့် 

ကိုင်တယွ်နပဖရှင်း နဆာင်ရွက်နုိင်ြါသည်။ 'တရားစီရင်နရးနှင့် လုံပြေုံနရး' ြန်းတိုင်သည်လည်း နနာက်ထြ် 

အြေျက်အလက် နကာက်ယူမှုများစွာပဖင့် လုြ်ကိုင်နဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်ြါသည်။  

 

ဤအြေျက်အလက်ဆိင်ုရာ ဆန်းစစ်နလ့လာမှုအပမင်သည် ပမန်မာနုိင်ငံ အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ်၏ အပမင် ရှုနထာင့်မှ 

ပဖစ်နသာနကကာင့် နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားပဖစ်သည့် ညွှန်ကိန်း များနှင့်ြတ်သက်၍ 

ဤအစီရင်ြံေစာတင်ွ ထြ်မံ၍ အနသးစိတ ် မနဖာ်ပြနတာြ့ါ။ (ယင်းတိုမ့ှာ ရရှိနုိင်သည်များ ရှိသလို 

မရရှိနုိင်နသးသည်များလည်း ရှိနုိင်ြါသည်။) ဤအစီရင်ြံေစာတင်ွ ပမန်မာနုိင်ငံရှိ အစိုးရ ောနများနှင့် အဖဲွအ့စည်းများမှ 

တွက်ြေျက်ရမည့် ညွှန်ကိန်းများကိုသာ အထူးအနလးနြး နဖာ်ပြထားြါသည်။  

 

ဇယား (၂) ြန်းတိင်ုအလိုက် ညွှန်ကိန်းများ အနပြေအနန အကျဉ်းြေျုြ် 

 

 
အဆင့်သင့် 

ရရိှနုိင်ပြေငး် 

အနည်းငယ် 

အားထုတ်မှု 

ပြုဖြးီ 

ရရိှနုိင်မှု 

ြိုမုိအား 

ထုတ်မှု 

ပြုဖြးီ 

ရရိှနုိင်မှု 

ထြန်ဆာင်း 

အြေျက် 

အလက် 

စုနဆာင်းမှု 

လုိအြ်ပြေငး် 

ပမန်မာ 

နိုင်ငံ အတွက် 

အသံုးပြု၍ 

မရနိုင် 

ရှင်းလငး်မှု 

မရိှပြေင်း 

နိုင်ငံတကာ 

အဖဲွအ့စည်းများ၏ 

တာဝန် 

ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု ၂ ၁၄ ၀ ၁ ၀ ၄ ၁ 

ငတ်မွတ်မှု ၀ ၅ ၀ ၄ ၀ ၂ ၄ 

ကျနး်မာနရး ၆ ၁၂ ၈ ၂ ၀ ၀ ၁ 

ြညာနရး ၀ ၁၁ ၁ ၁၂ ၀ ၁ ၁ 

ကျား-မနရးရာ ၂ ၇ ၁ ၄ ၁ ၀ ၃ 

နသာက်သံုးနရ ၄ ၁ ၂ ၁ ၀ ၀ ၃ 

စွမ်းအင ် ၀ ၂ ၀ ၀ ၀ ၁ ၃ 

ဖွံ ့ဖဖို းမှုနငှ့် 

အလုြ်အကုိင် 

၈ ၅ ၀ ၂ ၀ ၀ ၄ 

အနပြေြံေ 

အနဆာက်အဦ 

၇ ၅ ၃ ၄ ၀ ၀ ၁ 

မညီမျှမှု ၁ ၂ ၁ ၂ ၀ ၁ ၄ 

ဖမို ့ပြ ၂ ၄ ၁ ၄ ၀ ၁ ၃ 

စားသံုးမှု ၀ ၀ ၁ ၃ ၀ ၂ ၈ 

ရာသီဥတု ၁ ၁ ၀ ၁ ၀ ၃ ၁ 

သမေု္ဒရာများ ၀ ၀ ၁ ၄ ၀ ၁ ၄ 

သစ်နတာများ ၁ ၄ ၀ ၃ ၀ ၁ ၇ 

တရားစီရငန်ရး 

နငှ့် လံုပြေုံ နရး 

၆ ၃ ၀ ၅ ၀ ၂ ၆ 

အပြည်ပြည် 

ဆုိင်ရာ 

၄ ၂ ၀ ၁ ၀ ၆ ၁၄ 

စုစုနြါငး် ၄၄ ၇၈ ၁၉ ၅၃ ၁ ၂၅ ၆၈ 

စုစုနြါငး်(%) ၁၅.၃ ၂၇.၁ ၆.၆ ၁၈.၄ ၀.၃ ၈.၇ ၂၃.၆ 

 

 



 
 

 

 

နအာက်ြါ ြံု ၁ တွင် ဇယား (၂)မှ နတွရ့ှိြေျက်များကို အကျဉ်းြေျုြ် နဖာ်ပြထားဖြီး လက်ရှိ အြေျက်အလက် ရင်းပမစ်များကို 

အနပြေြံေ၍ အားထုတမ်ှုအနည်းငယ်ပဖင့် တွက်ြေျက်ရယူနုိင်သည့် ညွှန်ကိန်း အနရအတွက် အများအပြားကုိ အနလးထား 

နဖာ်ပြထားြါသည်။  

 

ြံု (၁) ညွှန်ကိန်းများ အားလံုး၏ အနပြေအနန (%) 
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&Sifvif;rIr&Sd (t"dyÜm,f &Sif;vif;aqmif
vkyfaqmif&ef vkdtyf)
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ြံု(၂)တွင် ြန်းတိင်ုအလိုက် ညွှန်ကိန်းများ၏ အနပြေအနနကို တင်ပြထားြါသည်။ 'လတ်တနလာ မရရိှနုိင်မှု ' ဆိုသည့် 

အမျိုးအစားကုိ အထူးအနလးထားကကည့်သည့်အြေါ ြန်းတိင်ု ၄ (ြညာနရး) နှင့် ြန်းတိုင် ၁၄ (သမုေ္ဒရာများ) တိုသ့ည် 

ရာြုိေင်နှုန်းအားပဖင့် သိသာထင်ရှားမှု ရှိနနြါသည်။  

 

ြံု (၂) SDG ြန်းတုိင်အလုိက် ညွှန်ကိန်းများ၏ အနပြေအနန(%) 

 

 
 

၄. နိဂံုးြေျုြ် သံုးသြ်တင်ပြြေျက်များနှင့် အဆုိပြု နရှလ့ုြ်ငန်းစဉ်များ  

 

 SDG စာရင်းအင်းအြေျက်အလက် ဆန်းစစ်နလ့လာမှုမှ အဓိကနတွရ့ှိြေျက်များအရ ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 

အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်သည်SDG ညွှန်ကိန်းများ နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှုအတွက် ကကိုတင်ပြင်ဆင် နဆာင်ရွက်မှု 

ရှုနထာင့်မှကကည့်လျှင် အြေျိုလ့ုြ်ငန်းများ၌ နရှ သ့ို ့ နရာက်ရှိနနသည်ကို နဖာ်ပြနနြါသည်။ SDG ညွှန်ကိန်းများထဲမှ ၄၄ 

ြုေသာလျှင် လတ်တနလာအြေျိန်တင်ွ နိုင်ငံနတာအ်ဆင့်၌ ထုတယ်ူ ရရှိနုိင်ြါသည်။ သိုန့သာ် သတင်းနကာင်းတစ်ြုေမှာ 

ညွှန်ကိန်းများစွာတိုက့ို အားထုတမ်ှုအနည်းငယ် ပြုရံုမျှပဖင့်လည်းနကာင်း၊ နနာက်ထြ် အြေျက်အလက် နကာက်ယူစရာ 

မလိုဘဲပဖင့်လည်းနကာင်း လက်ရှိ စာရင်းအင်း အြေျက်အလက် များမှ တွက်ယနုိူင်ပြေင်း ပဖစ်ြါသည်။ 

သုံးသြ်တင်ပြရမည်ဆိလုျှင် ရှင်းလင်းတိကျစွာ သတ်မှတရ်ပြေင်း မရှိနသးနသာ၊ ပမန်မာနုိင်ငံအတွက် အသုံးပြု၍ 

မရနုိင်နသာ သုိမ့ဟုတ် နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းတစ်ြုေ၏ တာဝန်ပဖစ်နသာ ညွှန်ကိန်းများကို မတွက်ြေျက်ဘဲ လျစ်လျူရှု 

ထားနုိင်ြါသည်။ ကျန်ရှိိနသာ ညွှန်ကိန်းများ အတွက်မူ ပမန်မာနုိင်ငံ၏ စာရင်းအင်း အြေျက်အလက် စနစ်အတွင်း 

လက်ရှိစာရင်းအင်း အရင်းအပမစ်များမှ နန၍ ၇၃ % (အညွှန်းကိန်း ၁၉၄ ြုေအနက်မှ ၁၄၁ ြေ)ု လွှမ်းပြေုံရရှိနုိင်ြါသည်။ 

ယင်းတိုနှ့င့်ြတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ်များနသာ ထြ်နဆာင်းအြေျက်အလက် နကာက်ယူမှု ပြုလုြ်စရာမလိုဘဲ 

ရရှိနုိင်နသာ အြေျက်အလက်များကိုသာ အပြည့်အဝထည့်သွင်း အသုံးပြု နုိင်ြါသည်။ ဤအနပြေအနနသည် 

ညွှန်ကိန်းများကိုနစာင့်ကကည့် နလ့လာမှုစတင်ရန် ပမန်မာနုိင်ငံအနနပဖင့် ထိုက်သင့်နသာ အနပြေအနနတစ်ြုေတင်ွ ရှိနနသည် 

ဆိုသည်ကို နဖာ်ပြနနြါသည်။ သိုန့သာ် ပမန်မာနုိင်ငံ အနနပဖင့် ပဖစ်နုိင်နြေျရှိနသာ တွက်ြေျက်မှုများကို များမကကာမီ 

စတင်လုြ်နဆာင်သင့်ြါသည်။ SDG များ၏ စာရင်းအင်း အြေျက်အလက်ဆိင်ုရာ ကဏ္ဍနှင့်ြတ်သက်၍ 

ပမန်မာနုိင်ငံအစိုးရအတွက် ဆက် လက်နဆာင်ရွက်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ အနနပဖင့် နအာက်ြါတုိက့ို အကကံပြုြါသည် -  
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&Sifvif;rIr&Sd (t"dyÜm,f &Sif;vif;aqmif vkyfaqmif&ef vkdtyf)
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 SDG ညွှန်ကိန်းများ၏ အစိတအ်ြုိင်း နတာန်တာ်များများသည် အဆင့်ပမင့်နြါင်းစြ် အြေျက် 

အလက်/အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြေျက်များ နည်းြါးနနဆဲ ပဖစ်ြါသည်။ IAEG-SDG ကို တစ်နှစ်အတွင်း 

ပဖည့်ဆည်းနြးနုိင်ရန် နမျှာ်မှန်းထားြါသည်။ ဤဆန်းစစ်နလ့လာြေျက်မှ နတွရ့ှိြေျက်များနှင့် ြတ်သက်၍ 

တိးုတက်လာမှုများနှင့် အြေျိန်နှင့်တစ်နပြးညီ နဆာင်ရွက်နုိင်မှုများကို CSO က ဆက်လက် နစာင့်ကကည့် 

နလ့လာသင့်ြါသည်။  

 SDG ညွှန်ကိန်းများ နစာင့်ကကည့်နလ့လာနရးအတွက် တာဝန်ရှိနသာ ဦးနဆာင်အဖဲွအ့စည်းမှာ CSO ပဖစ်ဖြီး 

SDG အညွှန်းကိန်းများနှင့်ြတ်သက်သည့် အြေျက်အလက်များမှာ ဝန်ကကီးောန အမျိုး မျိုးမှ 

ထွက်နြါ်လာမည်ဆိသုည်ကို နဖာ်ပြစရာြင် မလိုြါ။ သိုန့သာ် ယင်းအြေျက်အလက်များကို နြါင်းစြ်ရန်နှင့် 

အရည်အနသွး အာမြံေြေျက်နြးရာတင်ွ တာဝန်ရှိသူသည် အဖဲွအ့စည်းတစ်ြုေ တည်းသာ ပဖစ်သည် 

ဆိုသည့်အြေျက်မှာ အနရးကကီးြါသည်။ SDG ညွှန်ကိန်းများ တိင်ုးတာနရး အတွက် တာဝန်ရှိနသာ 

ဦးနဆာင်အဖဲွအ့စည်းများသည် အမျိုးသား စာရင်းအင်း အဖဲွအ့စည်းများ (CSO များသာ) ပဖစ်သင့်နကကာင်း 

IAEG-SDG အဖဲွက့ နထာက်ြံေအကကံပြုြါသည်။  

 SDG ညွှန်ကိန်းများကို အများအားပဖင့် SDG ြန်းတိင်ုများအလိုက် အုြ်စုဖွဲ ြ့ါသည်။ သုိန့သာ် ယင်းသို ့

နဆာင်ရွက်ပြေင်းသည် ကဏ္ဍတစ်ြုေနှင့်တစ်ြုေ နြါင်းစြ် နဆာင်ရွက်ရမည့် ညွှန်ကိန်းအစု များကိုလည်း 

ပဖစ်နြါ်နစြါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငံရှိ SDG များ နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှု အနကာင်အထည် နဖာ်ရာတွင် 

လက်နတွက့ျသည့် နည်းလမ်းတစ်ြုေမှာ ညွှန်ကိန်းများအား လက်ရှိ NSDS အစု အဖဲွမ့ျားအတိင်ုး ပြန်လည် 

အုြ်စုဖဲွ န့ဆာင်ရွက်ပြေင်း ပဖစ်ြါသည်။10  ထုိန့နာက် အစုအဖဲွ  ့တစ်ြုေြေျင်းစီ မှ ၄င်းတိုအ့ား တာဝန်နြးထားနသာ 

SDG ညွှန်ကိန်းများအတွက် နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှုကို ကကီးကကြ်ညိှနှိုင်း နဆာင်ရွက်နြးနိုင်ြါသည်။ SDG 

ညွှန်ကိန်းများကို NSDS အစုအဖဲွမ့ျား အတွင်းသို ့ နနရာြေျထား နဆာင်ရွက်ပြေင်းနှင့် ြတ်သက်သည့် 

အကကံပြုြေျက်တစ်ြုေကို တွဖဲက် နဖာ်ပြထားနသာ ဇယားကွက်ထဲတင်ွ တင်ပြထားြါသည်။  

 အဆင်သင့် ရရိှနုိင်နသာ ညွှန်ကိန်းများအတွက်ကကည့်လျှင်အဆိုြါ ညွှန်ကိန်းများအား ထုတပ်ြန်နသာ 

အမျိုးသားအဆင့်အဖဲွအ့စည်းများအနနပဖင့် ၄င်းတို၏့ အြေျက်အလက်များသည် SDG အတွက် 

ဆီနလျာ်မှုရှိပြေင်းကို သတိပြုသင့်ြါသည်။ သုိမှ့သာ ၄င်းတိုအ့နနပဖင့် လာမည့်နှစ်များအတွင်း  အဆိုြါ 

ညွှန်ကိန်းများအား နစာင့်ကကည့်နလ့လာမှုကို အြေျိန်နှင့်တစ်နပြးညီ ဆီနလျာ်မှုရှိနသာ နည်းလမ်းများပဖင့် 

ဆက်လက်နဆာင်ရွက်နုိင်မည်ပဖစ်သည်။ 

 နနာင်တငွ် နဆာင်ရွက်မည့် စစ်တမ်းများ (ဥြမာ – ပမန်မာနုိင်ငံ လူနနမှုအနပြေအနန စစ်တမ်း၊ လုြ်သားအင်အား 

စစ်တမ်း စသည်ပဖင့်) တိုသ့ည် SDG ညွှန်ကိန်းများကို သိရှိနားလည်မှုရှိပြေင်းကို နသြေျာနအာင် ပြုလုြ်ြါ။ 

အထူးသပဖင့် နနာက်ထြ် အြေျက်အလက် နကာက်ယူရန် လိုအြ်သည့် ညွှန်ကိန်းများနှင့် ြတ်သက်၍ 

ပဖစ်ြါသည်။ ထိုပ့ြင် ပဖစ်နုိင်သည့် နနရာတိုင်း၌ SDG နှင့် ဆက်စြ်နနနသာ နမးြွေန်းများကို ထည့်သွင်းနမးပမန်း 

နကာက်ယူမှု ပြုလုြ်ြါသည်။  

 SDG ညွှန်ကိန်းများ တွက်ြေျက်ရာတငွ် သက်ဆိင်ုရာ ဝန်ကကီးောနများနှင့် CSO တုိအ့တွက် 

စွမ်းနဆာင်ရည်ပမှင့်တင်မှုများ နဆာင်ရွက်နြးရန်ပဖစ်ြါသည်။ အထူးသပဖင့် လက်ရှိစာရင်းအင်း အြေျက်အလက် 

ရင်းပမစ်များမှ အနပြေြံေ၍ တွက်ြေျက်နုိင်သည့် လစ်လြ်နနနသာ အြေျက်အလက် များကို အထူးအနလးထား 

နဆာင်ရွက်ရန်ပဖစ်သည်။ 

 လက်ရှိအြေျိန်တင်ွ အြေျက်အလက်မရရှိနုိင်သည့် ညွှန်ကိန်းများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ နနာက်ထြ် အြေျက်အလက်များ 

နကာက်ယူရာတင်ွ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးနကျးဇူးများကို ဂရုတစိုက် ဆန်းစစ် နလ့လာ 

နဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။ SDG ရည်မှန်းြေျက်များသည် ဦးစားနြးအဆင့်များပဖင့် နဆာင်ရွက်ရန် 

                                                
10 လတ်တနလာအြေျိန်တွင် NSDS အစုအဖဲွ  ့ ၈ ြုေမှာ နအာက်ြါအတုိင်း ပဖစ်သည် – တစ်မျိုးသားလံုးဆိုင်ရာ အမျို းသား စာရင်း၊ 

စစ်တမ်းညိှနှိုင်းနဆာင်ရွက်နရးနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ြေျက်များ၊ လူမှုနရးနှင့် ဖွားနသ စာရင်းအင်းများ၊ စိုက်ြျိုးနရးနှင့် နကျးလက်ေနသဆုိင်ရာ 

စာရင်းအင်းများ၊ စွမ်းအင် စာရင်းအင်းများ ၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနရးဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းများ နှင့် ကုန်သွယ်နရးနှင့် ရင်းနီှးပမှုြ်နှံမှုကဏ္ဍ 

စာရင်းအင်းများ၊ 

 



 
 

 

လိုအြ်သည်ဆိသုည်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပ့ြန် ့ နားလည် လက်ြံေထားကကြါသည်။ ယင်းအြေျက်ကို SDG 

ညွှန်ကိန်းများ နစာင့်ကကည့်နလ့လာရာတွင်လည်း အသံုးပြုနုိင်ြါသည်။  

 IAEG-SDG အဖဲွသ့ည် နုိင်ငံများအား ကမ္ဘာလုံးဆိင်ုရာ ရည်မှန်းြေျက်များ၊ ညွှန်ကိန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် 

နုိင်ငံများအတွက် ရည်မှန်းြေျက်များနှင့် ညွှန်ကိန်းများြ့ံြုိးနြးရန် တိကု်တွန်းထား ြါသည်။ အဆုိြါ 

ထြ်မံပဖည့်စွက်ထားသည့် ရည်မှန်းြေျက်များ နှင့်။သိုမ့ဟုတ် ညွှန်ကိန်းများသည် နုိင်ငံအတွက် 

သီးပြေားသတ်မှတထ်ားသည့် အထူးကိစ္စရြ်များ သိုမ့ဟုတ် ဦးစားနြးများအနြါ် အနပြေပြုသင့်ြါသည်။ 

အကယ်၍  အစုိရအတွက် အသံုးဝင်သည်ဟု စဉ်းစားြါက ထိုထြ်မံပဖည့်စွက် ထားသည့် ညွှန်ကိန်းများ အတွက် 

နကာင်းစွာနဆွးနနွးတိင်ုြင်မှုများ ပြုလုြ်သင့်ြါသည်။ 

 ြထမဦးစွာ စဉ်ဆက်မပြတ် ညွှန်ကိန်းများအစီရင်ြံေစာအား ညွှန်ကိန်းများအားလုံးအတွက် လတ်တ နလာတွင် 

ရရှိနုိင်သည့် အပြေနြေံအပဖစ် သတ်မှတထ်ားသည့် ကိန်းဂဏန်းများပဖင့် ထုတပ်ြန်သင့်ြါသည်။ ရှိနှင့်ဖြီးနသာ 

စာရင်းအြေျက်အလက်များအနြါ်မှ တွက်ြေျက်သည့် အမျိုးအစား အားလံုးအား အြေျိန်မီ ရရှိနုိင်ရန်နှင့် 

တတ်နုိင်သမျှ ညွှန်ကိန်းစုံစုံလင်လင် ြါဝင်နစရန် အလိုငှ့ာ ကကိုးြမ်းအားထုတသ်င့်ြါသည်။ အစီရင်ြံေစာတငွ် 

ကွဲပြားပြေားနားနသာ ညွှန်ကိန်းများအား ၂၀၁၆ ြုေနှစ်၌အသုံးပြုြ့ဲေနသာ နည်းလမ်းအတိင်ုး ၂၀၃၀ ြုေနှစ်တငွ် 

တူညီနသာ နည်းလမ်းပဖင့် တွက်ြေျက်နုိင်ရန် ညွှန်ကိန်းတစ်ြုေြေျင်းစီအတွက် တွက်ြေျက်မှု နည်းလမ်း 

လမ်းညွှန်ြေျက်များ(ြူးတွဲ သုိမ့ဟုတ် နနာက်ဆက်တွဲ ထုတန်ဝမှု) ြါဝင်သင့်ြါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 

တွက်ြေျက်မှု နည်းလမ်းနှင့် လမ်းညွှန်ြေျက်များအတိုင်း တတ်နုိင်သမျှ တူညီမှုရှိနစရမည့် အပြင် နုိင်ငံ၏သီးပြေား 

လက္ခဏာရြ်များနှင့်လည်း နလျာ်ညီမှုရှိရမည် ပဖစ်ြါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ညွှန်ကိန်းများ 

နစာင့်ကကည့်နလ့လာပြေင်းသည် အဆက်မပြတ်လုြ်နဆာင်ရမည့် လုြ်ငန်းပဖစ်သကဲ့သို ့ ြံုနိှြ် ထုတပ်ြန်မှုကိုလည်း 

လုြ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ြထမဦးစွာ လုြ်နဆာင်ရမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 စဉ်ဆက်မပြတ်ညွှန်ကိန်းများအား လွယ်ကူစွာရယူအသံုးပြုနုိင်နရးအတွက် သီးသန် ့ အွန်လိုင်းဝန်နဆာင်မှု 

အပဖစ်ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ၌့ရှိနှင့်ဖြီးသားပဖစ်သည့်MMSISwebsite(www.mmsis.gov.mm) တွင် ရရှိနုိင် 

နသာ ညွှန်ကိန်းများကို သီးသန်န့နရာတစ်ြုေြဲွေပြေား၍ နဖာ်ပြပြေင်းမျိုး ပြုလုြ်သင့် ြါသည်။ 

 

 

 

 


