
 

 

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးမပန်းတိုင်များှင့် အမျ ိးသားန်ကိန်းမူေဘာင်တိုှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ 

ေနြပည်ေတာ် 

စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးမပန်းတိုင်များှင့် အမျ ိးသားန်ကိန်းမူေဘာင်တိုှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွ ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနားကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်ေန3၊ နံနက် (၉:၃၀)နာရီ 

တွင် စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၃၂) အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်ရာ 

စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ဦးေဆာင်န်ကား 

ေရးမှးများှင့် ဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်းရှိန်က အဖွင့်အမာှစကား ေြပာကားရာတွင် အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွ 

ကျင်းပရြခင်းမှာ  ြမန်မာုိင်ငံတွင် ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးမ 

ပန်းတိုင်များအတွက် အေြခြပအစီရင်ခံစာ (SDG Indicator Baseline Report 2017) တွင်  

ပါသည့် န်ကိန်းများကုိ ေနာက်ဆုံးအေြခအေနှင့် ကိုက်ညီေအာင်ေဖာ်ြပရန်ှင့် အမျ ိးသား 

န်ကိန်းမူေဘာင် အချက်အလက် အစီရင်ခံစာ (၂၀၂၁) (National Indicator Framework 

Status Report 2021) ကို ထုတ်ြပန်ိုင်ရန် ရည်ရbယ်၍ ကျင်းပရြခင်း ြဖစ်ပါေကာင်း၊  

စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးမပန်းတိုင်များ (Sustainable Development Goals-SDGs)     

ဆုိသည်မှာ ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကမာ့ိုင်ငံအားလုံးအတွက် ပုိမိုေကာင်းမွန်သည့် အနာဂတ်ကုိ 

ဖန်တီးပံုေဖာ်ိုင်ရန်ေရးဆဲွထားသည့် ကမာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုြဖစ်ပါေကာင်း၊  SDGs 

Goals များကို ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် ြပည့်မီေအာင်ေဆာင်ရbက်ကရန် ကမာ့ကုလသမဂအဖဲွဝင် 

၁၉၃ ိုင်ငံမှ ိုင်င့ံေခါင်းေဆာင်များက ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် သေဘာတူခဲ့ကပါေကာင်း၊  ကုလသမဂ 

၏ အဖဲွဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံသည်လည်း SDGs များကုိ ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် 

ြပည့်မီေအာင် ေဆာင်ရbက်မည်ဟု  ကတိကဝတ်ြပခဲ့ပါေကာင်း၊  

မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့် SDGs ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရbက်သည့်ေနရာတွင် 

လူမေရး၊ စီးပွားေရး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကများတွင် ဟန်ချက်ညီညီ ဖံွဖိးတုိးတက်မ 

ရှိေစေရး၊ ဆင်းရဲွမ်းပါးမေလာ့ချေရး၊ အမျ ိးသမီးများ၏ စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး၊ ကျား/မ တန်းတူ 

ညီမမရှိေစေရးတိုကုိ ဦးစားေပးေဆာင်ရbက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ SDGs လုပ်ငန်းစဉ်များကို ေဆာင် 

ရbက်ရာတွင် ၂၀၂၀ မှ ၂၀၃၀ အကား ၁၀ ှစ်တာကာလသည် အေကာင်အထည်ေဖာ်မပုိင်းတွင် 

Final 
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အေရးကီးသည့် လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ရမည့့် ် ဆယ်စုှစ်ြဖစ်ေကာင်း၊ သိုရာတွင် COVID–19 

ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မများေကာင့် မိမိတိုိုင်ငံအေနြဖင့် SDG Goals များကုိ ြပည့်မီေအာင် 

ေဆာင်ရbက်သည့်ေနရာတွင် အခက်အခဲများရှိပါေကာင်း၊ ထိုအခက်အခဲများသည် ြမန်မာိုင်ငံ 

တစ်ခုတည်း ရင်ဆိုင်ေနရြခင်းမဟုတ်ဘဲ ကမာ့ိုင်ငံများအားလုံး sကံေတွေနရသည့် စိန်ေခမ 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊  

SDGs တွင် ပန်းတိုင် (Goal) ၁၇ ခု၊ ဦးတည်ချက် (Target) ၁၆၉ ခု ပါဝင်ပါေကာင်း၊ 

ကမာ့ိုင်ငံများအေနြဖင့် အဆုိပါပန်းတိုင်များ၊ ဦးတည်ချက်များကုိ မည်မြပည့်မီေအာင် 

ေဆာင်ရbက်ပီးေကာင်း အကဲြဖတ်တိုင်းတာရာတွင် အသံုးြပုိင်ရန်အတွက် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် 

ကျင်းပသည့် ကုလသမဂစာရင်းအင်းေကာ်မရှင်အစည်းအေဝး၌ ကမာလုံးဆိုင်ရာန်ကိန်း 

မူေဘာင်ကို ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပါေကာင်း၊ အဆုိပါမူေဘာင်ကို အေြခခံပီး မိမိတုိုိင်ငံတွင် 

လည်း SDGs အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရbက်မကုိ တုိင်းတာုိင်ရန်အတွက် SDG Indicator 

Baseline Report ကို ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ြပစုထုတ်ြပန်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

အဆိုပါ Baseline Report ြပစုသည့်အချနိ်က SDGs န်ကိန်းများှင့် ပတ်သက်သည့်  

စာရင်းအင်းအချက်အလက်အများစုကို World Bank ၊ IMF စသည့် ိုင်ငံတကာဇာစ်ြမစ်များမှ ရယူ 

သံုးစဲွခ့ဲရပါေကာင်း၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များမှာ တိကျခိုင်မာယုံကည်ရမ အားနည်းပါ 

ေကာင်း၊ စာရင်းအင်းများကုိ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ ေလ့လာသည့်အခါ ရယူသည့် ဇာစ်ြမစ်တူမှသာ 

စာရင်းအင်းအချက်အလက်များသည် တစ်သမတ်တည်းြဖစ်မ၊ င်းယှဉ်င်မတို ရိှမည်ြဖစ် 

ပါေကာင်း၊ မိမိတိုိုင်ငံ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ် ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန် ဌာနများ 

အေနြဖင့် မိမိဌာနှင့်ဆိုင်သည့် စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကို ကိုယ်တိုင်ေကာက်ယူ၊ 

စုစည်း၊ တွက်ချက်ိုင်ရန် ကိးစားကဖို လိုအပ်ပါေကာင်း၊  

ထိုအြပင် SDGs အေကာင်အထည်ေဖာ်မအေပ မိမိတိုိုင်ငံ၏ ဆအေလျာက် သုံးသပ်မ  

(Voluntary National Review-VNR) အစီရင်ခံစာ ြပစုိုင်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

အေနှင့် VNR Report တင်သွင်းိုင်ရန် ေဆာင်ရbက်ရာတွင် ေနာက်ဆုံးအေြခအေနှင့် 

ကုိက်ညီသည့် SDGs န်ကိန်းများသည် အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခု ြဖစ်ပါေကာင်း၊  

ကုလသမဂက ချမှတ်ထားသည့် SDGs များသည် ကမာ့ိုင်ငံအားလုံးအတွက် 

ဘုံရည်မှန်းချက်အေနြဖင့် ေရးဆွဲထားြခင်းြဖစ်၍ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ 
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ဦးစားေပးအစီအစဉ်များှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမ ရှိသည်များပါသကဲ့သို လိုက်ေလျာညီေထွမ 

မရှိသည်များလည်း ပါရှိပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် တြခားိုင်ငံများနည်းတူ SDGs ကို 

လိုက်ပါအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် မိမိိုင်ငံှင့်ကိုက်ညီေသာ ဦးစားေပး လိုအပ်ချက်များ 

ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ စီးပွားေရး၊ လူမူေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ 

မဟာဗျဟာများ ရည်မှန်းချက်များှင့် ကိုက်ညီေစရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း Myanmar Sustainable Development Plan 

(MSDP) ကို ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ေရးဆွဲထုတ်ြပန်ခဲ့ပါေကာင်း၊  

မိမိတိုိုင်ငံတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့့် စီမံကိန်းအားလံုးသည်လည်း MSDP ှင့် 

ချတိ်ဆက်ေနသည့်အတွက် ဌာနများအလုိက်၊ ကှင့်ေဒသအလိုက် ေရးဆဲွထားသည့် စီမံကိန်း 

များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနြခင်းသည် MSDP ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာင်ရbက် 

ေနြခင်းြဖစ်သကဲ့သို SDGs များ ြပည့်မီရန် ေဆာင်ရbက်ေနြခင်းလည်း ြဖစ်ပါေကာင်း၊ MSDP 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရbက်မှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းများ၏ ထိေရာက်မ၊ စွမ်းရည် 

ြပည့်ဝမများကို သိရှိိုင်ရန်အတွက် ေစာင့်ကပ်ကည့်မှင့် အကဲြဖတ်မမူေဘာင်တစ်ခု လုိအပ် 

ပါေကာင်း၊ ထိုေကာင့် အဆိုပါလိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်အတွက် အမျ ိးသားန်ကိန်း 

မူေဘာင် (National Indicator Framework-NIF) ကို ေရးဆွဲ၍ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

အမျ ိးသားန်ကိန်းမူေဘာင်ကုိ ေရးဆွဲြခင်းသည် MSDP အေကာင်အထည်ေဖာ်မကို 

ေစာင့်ကည့်အကဲြဖတ်ိုင်ရန်အတွက်သာမက မိမိတိုိုင်ငံ၏ အမျ ိးသားစာရင်းအင်းစနစ်ဖံွဖိး 

တိုးတက်ရန် များစာွအေထာက်အကူြဖစ်ေစပါေကာင်း၊ အဆုိပါ အမျ ိးသားန်ကိန်းမူေဘာင်၏ 

အချက်အလက် အစီရင်ခံစာကို ှစ်စဉ်ထုတ်ြပန်သာွးမည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယခု ၂၀၂၁ ခုှစ် 

အမျ ိးသားန်ကိန်းမူေဘာင် အချက်အလက်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပန်ိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

အဓိကဌာနများထံမှ ေနာက်ဆုံးအေြခအေနှင့်ကုိက်ညီသည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို 

ြပည့်စုံစာွ အချနိ်မီေပးပိုရန် အေလးအနက် တိုက်တွန်းေြပာကားလုိပါေကာင်း၊  

ယခုအချနိ်တွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရများ 

အားလုံးအေနြဖင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ မှ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘာေရးှစ်အထိ (၅) ှစ် စီမံကိန်းမူေဘာင် 

ှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးှစ် အမျ ိးသားစီမံကိန်းှင့် အရအသုံးခန3်မှန်းေြခေငွစာရင်းတိုကို 
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ေရးဆွဲလျက် ရှိပါေကာင်း၊ ကာလတို၊ ကာလလတ်စီမံကိန်းများ ေရးဆွဲသည့်အခါတွင်လည်း 

MSDP ၊ SDGs တိုှင့် ချတိ်ဆက်ေရးဆွဲိုင်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ သိုမှသာ ေမာ်မှန်းထားသည့့် 

အတိုင်း SDGs များကို ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် ြပည့်မီရရှိိုင်မှာ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

မိမိတိုိုင်ငံသည် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချေသာ စာရင်းအင်းစနစ် (Decentralized 

Statistics System) ကို ကျင့်သုံးသည့်ိုင်ငံြဖစ်သည့်အတွက် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ 

ြပည့်စုံ၊ မှန်ကန်၊ တိကျပီး အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ ထုတ်ြပန်ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန 

များက ပူးေပါင်းေဆာင်ရbက်ရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ သိုမှသာလင် မိမိတိုိုင်ငံ၏ အမျ ိးသား 

စာရင်းအင်းစနစ်သည် ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာမည်ြဖစ်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများအားလုံးက 

ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရbက်ေပးကေစလိုေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။  

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ေဒသန်းသန်းလင်းက 

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးမပန်းတိုင်များှင့် အမျ ိးသားန်ကိန်းမူေဘာင် လုပ်ငန်းစဉ်တိုှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ြပပါသည်။ အဆိုပါ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးမပန်းတိုင်များှင့် 

အမျ ိးသားန်ကိန်းမူေဘာင်တိုှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများကို ဒီဇင်ဘာလ ၂ 

ရက်ေန3မှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေန3အထိ ကာလအတွင်း တစ်ကိမ်လင် (၁၀) ရက်စီြဖင့် 

ေလးကိမ် ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

(သတင်းစဉ်) 


