သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
လူသားဖြံ႕ၿဖ းမႈဆင္
ု ရာ အလယ္အလတ္အဆင့္သ႔ု ျမန္မာာႏုင္ငြံေရာက္ရရျခင္း
[ရန္ကုန္ - မတ္လ ၂၂ ရက္] လူသားဖြံ႕ၿဖ းမႈဆင္
ု ရာအလယ္အလတ္အဆင့္သ႔ေ
ု ရာက္ရရလာျခင္း ာႏရင့္ ာႏုင္ငေ
ြံ ပါင္း
၁၈၈ ာႏုင္ငအ
ြံ နက္ အဆင့္ ၁၄၅ သု႔ေရာက္ရလာျခင္
ရ
း တု႔ျဖင့္ ျမန္မာာႏုင္ငြံသည္ လူသားဖြံ႕ၿဖ းမႈအညႊနး္ ကန္း
(HDI) ျမင့္တက္လာခ့ပါသည္။
ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖ းမႈအစီအစဥ္ (UNDP) က ယမန္ေန႔ကထုတ္ျပန္ၿပီး၊ ယေန႔တင္ ရန္ကုန္ၿမ ႕၌ စတင္မတ္ဆက္
သည့္ “လူတင္
ု းအတက္ လူသားဖ႕ြံ ၿဖ းမႈ” ဟုအမည္ေပးထားေသာ လူသားဖ႕ြံ ၿဖ းမႈအစီရင္ခစ
ြံ ာ - ၂၀၁၆ ခုာႏရစ္ ထ
တင္ ျမန္မာာႏုင္ငြံ၏ HDI အဆင့္ကု ေဖာ္ျပထားသည္။
“လူသားဖ႕ြံ ၿဖ းမႈအဆင့္တင္ အလယ္အလတ္အဆင့္သ႔ု ေအာင္ျမင္စာတက္လရမး္ ေရာက္ရလာျခင္
ရ
းအတက္ ျမန္
မာာႏုင္ငအ
ြံ စုးရာႏရင့္ျပည္သမ
ူ ်ားကု ဂုဏယ
္ ူ၀မ္းေျမာက္ပါသည္” ဟု HDI က ေဖာ္ျပထားသည္။ HDI က စီးပားေရး
ဖြံ႕ၿဖ းတုးတက္မက
ႈ သာမက
ု
အရည္အေသးကုလည္း

လူသားဖြံ႕ၿဖ းမႈာႏရင့လ
္ ူသားတု႔သာယာ၀ေျပာမႈရႈေထာင့္မရေန

တုင္းတာေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာာႏုင္ငြံ၏

ဖြံ႕ၿဖ းတုးတက္မႈ၏

ေအာင္ျမင္မႈဟာ

ာႏရစ္ေပါင္းမ်ားစာ

ႀက းပမ္းအားထုတ္မႈမရ ေပၚထန္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကၽန္မတု႔ရ႕ ရုးသားစာ ေလးစားခ်ီးမမ္းမႈကု ခြံယထ
ူ က္
ု ပါတယ္။
ဒါဟာစဥ္ဆက္မျပတ္ဖ႕ြံ ၿဖ းတုးတက္ေရးရည္မရန္းခ်က္ပန္းတုငမ
္ ်ား(SDGs)ကု
လုက္နာအေကာင္အထည္ေဆာင္ရက္ေနမႈ

အတက္လည္း

ေကာင္းမန္စာ

ႀက တင္ခန္႔မရန္းာႏုင္မႈ

တစ္ခလ
ု ည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢဌာေန ာႏရင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆင္
ု ရာ ညာႏႈင္းေရးမရ းာႏရင့္
UNDP ဌာေနကုယ္စားလရယ္ ျဖစ္သူ ရီနားတား ဒက္စ္ ဆယ္လယ
ီ န္ က ေျပာၾကားပါသည္။
အမရန္စင္စစ္တင္ လူသားဖ႕ြံ ၿဖ းမႈဆင္
ု ရာအလယ္အလတ္အဆင့္သု႔ေရာက္ရလာျခင္
ရ
းသည္ ထူးျခားမႈအေရးပါမႈ
ရရပါသည္။ အေၾကာင္းမရာ ျမန္မာာႏုင္ငြံအေနျဖင့္ မမ၏ျပည္သမ
ူ ်ားအတက္ လူသားဖြံ႕ၿဖ းတုးတက္မႈ ျမင့္တင္
ေဆာင္ရက္ရာတင္ တုးတက္မႈရလာျခင္
ရ
းကု မရတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခြံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သု႔ေသာ္ အစီရင္ခြံ

စာ ထတင္ ေဖာ္ျပထားသကသ
့ ႔ု ျမန္မာာႏုင္ငြံ၏ HDI ရမရတ္ျဖစ္သည့္ ၀.၅၅၆ ာႏရင့္ အေရရ႕အာရရာႏရင့ပ
္ စဖတ္ေဒသ
အတက္ ပ်မ္းမရ်ရမရတ္ ၀.၇၂၀ တု႔ၾကားတင္ ကာဟခ်က္ ရရေနဆျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မခင္က်န္းမာေရးာႏရင့္
၅ ာႏရစ္ေအာက္ကေလးေသဆြံုးမႈတ႔တ
ု င္ ျမန္မာာႏုင္ငြံ၏ စမ္းေဆာင္မသ
ႈ ည္ ေတာင္အာရရ၏ ပ်မ္းမရ်အဆင့္ေအာက္
တင္ ရရေနဆျဖစ္သည္။
SDG

ပန္းတုင္မ်ား

ရရရေရးအတက္

ျမန္မာာႏုင္ငြံ၏

စမ္းရည္သည္

ယင္း၏

ျပည္သမ
ူ ်ားအတက္

လူသားဖ႔ၿြံ ဖ းမႈျမင့္တင္ေပးရန္ ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရက္မာႏ
ႈ ရင့္ အာႏုစတ္ ဆက္စပ္လရ်က္ရရေနသည္ကု
ဤအစီရင္ခြံစာက ရရင္းလင္း စာ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ မည္သည့္တးတက္
ု
မႈမ် းမဆု အစုးရ၊ လူမအ
ႈ သုင္းအ၀ုင္းမ်ား
ာႏရင့္

ဖြံ႕ၿဖ းမႈမတ္ဖက္မ်ား

အားလြံုး

တက္ညလ
ီ က္ညီ

ႀက းပမ္းအားထုတ္မအ
ႈ ေပၚတင္

မူတည္ေနေၾကာင္း

ဤအစီရင္ခြံစာက ရရင္းရရင္းလင္း လင္း ျပသေနပါသည္။
တစ္ကမၻာလြံုးအတုင္းအတာအေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ာႏရစ္မရ ၂၀၁၅ ခုာႏစ
ရ ၾ္ ကား၌ ေဒသမ်ားအားလြံုးတင္ ပ်မ္းမရ်
လူသားဖြံ႕ၿဖ းမႈ တုးတက္လာေသာ္လည္း ကမၻာတစ္၀ရမ္းလြံုးတင္ ျပည္သေ
ူ ပါင္း ၁.၅ ဘီလီယြံ နီးပါးတု႔မရာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ာႏရင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တု႔တင္ အခင့္အေရးမ်ားဆြံုးရြံႈးေနျခင္းာႏရင့္အတူ - ဆင္းရ
ာႏမ္းပါးမႈ အေျခအေနအမ် းမ် းတင္ ေနထုင္ေနၾကရပါသည္။
“ကမၻာႀကီးအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ာႏရင့္ သန္႔ရင
ရ ္းေရး က႑မ်ားတင္ လက္လရမ္းမီမႈ ျမင့္တင္ျခင္းာႏရင့္
အမ် းသမီးမ်ားအတက္ ျဖစ္ာႏုင္သေလာက္ တုးခ်႕ေဆာင္ရက္ေပးျခင္း တု႔ျဖင့္ အလန္အမင္းဆင္းရမေတမႈမရ
လတ္ေျမာက္ေရး ခရီးရရည္ႀကီးကု ျဖတ္ေက်ာ္သားလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သု႔ေသာ္ အဆုပါ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမရာ ပုမု
ခက္ခေကာင္းခက္ခေသာ စန္ေခၚမႈမ်ားရရာႏုင္သည့္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လရမး္ ရမည့္ ကမၻာလြံုးဆုင္ရာ တုး
တက္မႈမ်ားမရာ လူတင္
ု းဆီသ႔ု ေရာက္ရလက္
ရ
လရမ္းမီသည့္ အက် းေက်းဇူးမ်ား အာမခြံခ်က္ေပးေရးအတက္
ေရရ႕ေျပးနမတ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။” ဟု ယမန္ေန႔က စေတာ့ဟုမ္းၿမ ႕တင္ က်င္းပေသာ ဤအစီရင္ခြံစာ စတင္ ရရငး္
လင္းမတ္ဆက္ပတင္ ဆီဒင္၀န္ႀကီးခ် ပ္ စတီဖင္လ္င္
ု
ာႏရင့္ ဤအစီရင္ခြံစာ၏ ဦးေဆာင္ေရးသားသူာႏရင့္ လူသား
ဖြံ႕ၿဖ းမႈအစီရင္ခြံစာရြံုး ညႊန္ၾကားေရးမရ း စီလင္းမ္ ဂ်ဟန္ တု႔ာႏရင့္အတူရရေနစဥ္ ယူအင္န္ဒပ
ီ ီ အုပ္ခ် ပ္ေရးမရ း
ဟယ္လင္ ကလာ့ခ္ က ေျပာၾကားခပ
့ ါသည္။
အာရရာႏရင့္ပစဖတ္ေဒသရရ တုးတက္မႈသည္ လူတင္
ု း အက် းေက်းဇူး မခြံစားရေသးပါဟု ဤအစီရင္ခြံစာက ရရငး္
လင္းစာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသည္ အခင့္အေရးမ်ားဆြံုးရြံႈးေနေသာ လူအုပစ
္ ုအခ် ႕ အထူးသျဖင့္ အမ် းသမီး
မ်ား၊ တုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ာႏရင့္ ေ၀းလြံေခါင္သေ
ီ သာ ေနရာေဒသမ်ားတင္ ေနထုင္သူမ်ား အေပၚ အခ် း
အစားမညီမရ်စာ မညီမရ်မႈမ်ား သက္ေရာက္မႈ ရရေနေၾကာင္းကု ျပသပါသည္။
ေဘးဖယ္ထားျခင္းခြံထားရသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတု႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚ အက် းသက္ေရာက္မႈရသည္
ရ
့ အဖ႕
အစည္းမ်ားာႏရင့္မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုးရန္ အခင့္အလမ္းနည္းပါးၾကသည္။ ဤအေျခအေနကု ေျပာင္းလပစ္ျခင္း

သည္ ဖယ္ထတ
ု ္ခြံရျခင္း ာႏရင့္ အခင့္အေရးမ်ားဆြံုးရြံႈးျခင္း ဆုသည့္ သြံသရာစက္၀န္းမရ လတ္ေျမာက္ေရးအတက္
အဓက က်ပါသည္။
အဆုပါ ရည္မရန္းခ်က္အတက္ လူ႔အဖ႕အစည္းမ်ားအတင္း ေဘးဖယ္ထားျခင္း အခြံရဆြံုးေသာ သူမ်ားအား စမ္း
အားျမင့္တင္ေပးျခင္း ာႏရင့္ ဆြံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မရတ္သည့္လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားတင္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းခြံရသူမ်ားအား ပုမု
ေျပာေရးဆုခင့္ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈကု အသအမရတ္ျပ ျခင္း တု႔အား ပုမုအေလးထားရန္ ဤအစီရင္ခြံစာက
ေတာင္းဆုထားသည္။
လုပက
္ င္
ု ေဆာင္ရက္မႈမ်ားာႏရင့္ပတ္သက္
ဆန္းစစ္မႈမ်ား

ျပ လုပ္ရန္

တုးတက္မႈရလာေစရန္
ရ
အတက္

ာႏရင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ပုမုေကာင္းမန္ေသာ ေလ့လာ
ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရရျခင္း

ဤအစီရင္ခစ
ြံ ာက

က့သ႔ေ
ု သာ

ေတာင္းဆုထားပါသည္။

နယ္ပယ္မ်ားတင္
ေနရာ၊

လူမႈစီးပားေရးအဆင့္အတန္း ာႏရင့္ လူမ် းစု စသည့္ သင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားာႏရင့္ပတ္သက္
ချခားေဖာ္ျပထားသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

မည္သူမ်ား

ေနာက္က်က်န္ရစ္ခ့သည္ကု

က်ား-မ၊

အေသး စတ္
ေဖာ္ထုတ္ရန္

အတက္အေရးႀကီးပါသည္။ သု႔မရသာ ျမန္မာာႏုင္ငြံအပါအ၀င္ အေရရ႕ေတာင္အာရရရရ လူမႈအဖ႕အစည္းမ်ားအတင္း
ကာဟမႈာႏရင့္မညီမရ်မႈမ်ားအား နည္းပါးသားေအာင္ ေဆာင္ရက္ာႏုင္မည္ျဖစ္သည္။

[ၿပီးပါၿပီ]
***
ယူအင္န္ဒီပီ ၊ ျမန္မာ
Shobhna Decloitre/ Shobhna.decloitre@undp.org; 0925035158

ဤအစီရင္ခြံစာာႏရင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာ

-

လူသားဖြံ႕ၿဖ းမႈအစီရင္ခြံစာသည္

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖ းမႈ

အစီအစဥ္၏ သီးျခားလတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေ၀မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုာႏစ
ရ ္ လူသားဖ႕ြံ ၿဖ းမႈအစီရင္ခြံစာ ာႏရင့္
ယင္း၏အညႊနး္ ကန္းမ်ားာႏရင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ ရည္ညႊန္းကုးကားခ်က္မ်ားကု အခမ့ download
ရယူရန္အတက္ http://hdr.undp.org ကု ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈာႏုင္ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုာႏစ
ရ ္ လူသားဖ႕ြံ ၿဖ းမႈအစီရင္ခစ
ြံ ာကု ၾကည့္ရႈရန္ - http://report.hdr.undp.org/
ကုလသမဂၢ၏ တရား၀င္ရုးြံ သြံုးဘာသာစကားမ်ားအားလြံုးျဖင့္ ထုတေ
္ ၀ထားမႈကု ၾကည့္ရႈရန္ http://hdr.undp.org/en/2016-report/press

ပဋပကၡျပႆနာမ်ားကု ၾက့ြံၾကြံ့ခြံ ရင္ဆင္
ု ာႏုင္ၿပီး၊ လူတင္
ု းအတက္ အရည္အေသးျပည့္၀ေသာဘ၀ ရရရေရး
ျမင့္တင္ေဆာင္ရက္ေပးာႏုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖ းတုးတက္မႈမ် းကု ေဖာ္ေဆာင္

ေရရရညထ
္ န္းသမ္းသားာႏုင္မည့္ ာႏုင္ငမ
ြံ ်ား

ထူေထာင္ာႏုင္ေရးအတက္ UNDP သည္ လူမအ
ႈ ဖ႕အစည္း၏အလႊာမ် းစြံုရရ ျပည္သူမ်ားာႏရင့္ မတ္ဖက္ေဆာင္ရက္
ေနပါသည္။ ဤအခ်က္ကအေျခခြံ
ု
လ်က္ ကၽာႏု္ပ္တ႔အ
ု ေနျဖင့္ လူသားတု႔၏ဘ၀မ်ားအား စမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးေရး
ာႏရင့္ ာႏုင္ငမ
ြံ ်ားအား ၾက့ြံၾက့ြံခြံာႏုင္စမ္း တည္ေဆာက္ေပးေရးတု႔အတက္ ာႏုင္ငာႏ
ြံ င
ရ န
့္ ယ္ေျမေပါင္း ၁၇၇ ခု တု႔တင္
ကူညီေဆာင္ရက္ေပးေနပါသည္။

