ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ပူးတြအ
ဲ စီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရ
[ေနျပည္ေတာ္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္] ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းမွ ထြက္ေပၚ
လာေသာ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ားအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနထိုင္မႈအေျခအေန ညႊန္ကိန္းမ်ား
သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း၊ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တိုးတက္
လာခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ႕သည္ ကုလသမဂၢဖြ႕ံ ၿဖဳိးမႈ အစီအစဥ္၊ ကမၻာ့ဘဏ္
တိ႔ႏ
ု ွင့္ ပူးေပါင္းကာ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ ျပဳစုထားေသာ ပထမဦးဆံုး အစီရင္ခံစာကို
ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို တင္ျပထားရာ
အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိမႈ၊ ပညာေရး၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ
တို႔တြင္ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဆိုလာနည္းပညာသံုးစြမ
ဲ ႈ ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္
မဟာဓာတ္အားလိုင္း
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး

တိုးခ်ဲ႕မႈတို႔ေၾကာင္႔
အိမ္သံုး

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏
အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း

မီးရရွိေရး
ပိုမို

နည္းလမ္းပံုစံမ်ား

သံုးစြလ
ဲ ာႏိုင္

ၾကပါသည္။

မဟာဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုသာ
လႊမ္းျခံဳခဲ့ရာမွ

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္

၄၂

ရာခိုင္ႏႈန္းကို

တိုးတက္လႊမ္းျခံဳႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾကား၌ ၄၇
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးလာပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ
တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင္႔ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုး မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေျဖဆို
ခဲ့ၾကၿပီး ဖုန္းအမ်ားစုသည္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း၏ကိုယ္စား အဖြင့္မိန္႕ခြန္းျမြက္ၾကားရာတြင္

“အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက်ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖံြ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးႏွင့္

ျပည္သူလူထုအက်ိဳးရွိေစေရးအတြက္

မူဝါဒမ်ား

ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ လက္ေတြ႕အသံုးခ်သြားရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ က႑မ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္၍ အားနည္းခ်က္ရွိသည့္၊ လိုအပ္သည့္ က႑မ်ားကို
အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခဲေ
ြ ဝခ်
ထားျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသံုးခ်သုေတသနလုပ္ငန္း
သည္ လက္ရွိအေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ကာ ပိုမို
ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သျဖင့္

အလြန္အေရးႀကီးပါ

ေၾကာင္း၊ ယခုစစ္တမ္းအပါအဝင္ စစ္တမ္းအသီးသီးမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လမ္းျပ
ေျမပံုမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း လက္ေတြ႕အသံုးျပဳ၍
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

ျပည္သူလူထုအက်ိဳး

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ၾကရန္

တိုက္တန
ြ ္းလိုေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
လူမႈဝန္ထမ္း၊

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးမွ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

“ဤအစီရင္ခံစာသည္

ျပည္သူလူထုအတြက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို

ျမႇင့္တင္ရာေရာက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ား တည္ရွိေနသည္၊ မည္သည့္အရာမ်ား
မရွိေသးပါ၊

စသည္ျဖင့္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္

လိုအပ္သည္၊

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး

အစိုးရအေနျဖင့္

ျပည္သူတို႔ဘက္မွလည္း

မည္သည္တို႔ကို

၎တိ႔၏
ု

အစိုးရအား

မည္သည့္အရာမ်ား ေတာင္းဆိုသင့္သည္၊ စသည္တ႔အ
ို ား သိရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း” အမွာစကားတြင္
ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။
ထိ႔ျု ပင္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ ေရႏွင့္
သန္႕ရွင္းမႈ၊ အိမ္ရာအေနအထားမ်ား၌

တိုးတက္မႈမ်ား

ေနာက္က်က်န္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း

အစီရင္ခံစာက ျပသေနပါသည္။ ဥပမာ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တင
ြ ္ မူလ
တန္း ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလး ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိသည္ကို
ေတြ႕ရပါသည္။ ေရႏွင္႔ သန္႔႐ွင္းမႈအပိုင္းတြင္လည္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႔႐ွိ
ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္
ျဖစ္ပါသည္။

ျမစ္၊

ေခ်ာင္းေရအိုင္တ႔မ
ို ွ ေရကို ေသာက္ေရအျဖစ္

အသံုးျပဳမႈ ျမင္႔မားေနဆဲ

“ဒီအစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တ႔ို သိခြင့္
ရပါတယ္။ တိုးတက္မ႐
ႈ ွိခဲ႔တဲ့ ေနရာေတြကိုလည္း သိ႐ွိႏုိင္သလို လိုအပ္မႈေတြ ႐ွိေနေသးတဲ႔ ေနရာ
ေတြကိုလည္း ကြက္ကြက္ကင
ြ ္းကြင္း သိျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအားလံုးအတြက္ တိုးတက္မႈရ႕ဲ
အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ခံစားႏုိင္ေအာင္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။” ဟု ကမၻာ့ ဘဏ္မွ
ဌာေနမန္ေနဂ်ာ Gevorg Sargsyan က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံ

စဥ္ဆက္မျပတ္

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

စီမံကိန္းကို

အၿပီးသတ္ေရးဆြဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာဟာ ပိုလ႔ေ
ို တာင္အခ်ိန္အခါသင့္ၿပီး အသံုးဝင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။
UNDP ျမန္မာ၏ ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး Peter Batchelor က “UNDP အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို
ဒီစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွာ ကူညီပံ့ပိုးခြင့္ရခဲ့တဲ့အတြက္ အထူးပဲ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်
ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ သက္ေသအေထာက္အထား အေျခခံတ့ဲ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္
ေတြကို ဘယ္လိုပံ့ပိုးေပးႏိုင္တယ္၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားမွာရွိတ့ဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခအေနမွန္ေတြကို
သိရွိဖ႔ို ဘယ္လိုအေထာက္အကူျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဒီစစ္တမ္းက ျပသလိုက္တာပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့
ပါသည္။
၎ကပင္ ဆက္လက္၍ “ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘယ္ေဒသေတြဟာ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုး
ျဖစ္ေနတယ္၊ ဘယ္ေဒသေတြက ျပည္သူေတြက ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမွာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲဲ႔တယ္ဆိုတာေတြကို
မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္ၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ ပိုရွိတ့ဲ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိဖို႔အတြက္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ
ပိုၿပီး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပသႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္ေတြ ျပည့္မီေရးကို အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါ
တယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ျမန္မာေနထိုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ဘဝ အဆင္ေျပသာယာမႈကို ဘက္စံု
ဆန္းစစ္ထားေသာ စစ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး တိက်ေသာ ေနာက္ဆံုး
ရ အခ်က္အလက္္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အနာဂတ္ႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္အရ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေနေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္
လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အစဥ္အလိုက္ဆက္လက္ထြက္ရွိလာမည့္ ျမန္မာေနထိုင္မႈ
အေျခအေန

စစ္တမ္းကို

ဆန္းစစ္ေလ့လာထားသည့္

အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္

ဤအစီရင္ခံစာသည္

ပထမဦးဆုံး အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာကို ရယူရန္ http://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/poverty/MLCS.html

ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္ရန္ -

CSO - ဦးဖုန္းသန္႕၊ +95 9 5017734 phonethant@gmail.com
ဦးရဲလင္းထြန္း +95 9 794644510 yelinhtuncso2014@gmail.com
UNDP - ယမံုဖူးသစ္၊ +95 9 7916 39052 yamon.phu.thit@undp.org
ကမၻာ့ဘဏ္၊ ရန္ကုန္ - ေက်ာ္စိုးလင္း၊ +95 9 203 1159 klynn@worldbank.org

