ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
အစီရင္ခံစာအား UNDP မွစတင္မိတ္ဆက္ျခင္း
မတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအားတည္ေထာင္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ဦးစားေပးအရာအျဖစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတြင္
ေကာင္း၊

အရင္းအျမစ္မ်ားအား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္

ေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္း

ေဒသတြင္းတြင္ပိုမိုခဲေ
ြ ဝလာျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ျပည္နယ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္

ပိုမိုအေရးၾကီးလာပါသည္။

သိ႕ု ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ရပ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအား ျပည့္ျပည့္စံုစံုႏွင့္မွတ္တမ္းျပဳစုထားျခင္းမရိွေသးပါ။
ထိုအခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

UNDP

၏

ထိေရာက္မႈရိွၿပီးတံု႕ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ

ရိွေသာအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားျဖစ္ေပၚေရးအေထာက္အကူျပဳပေရာ႕ဂ်က္ Support to Effective &
Responsive Institutions Project (SERIP) သည္ အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းသုေတသန
ျပဳမႈတင
ြ ္ပါဝင္ခဲ့ေသာ

လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူအနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပထမဦးဆံုးေသာအေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္
အစီရင္ခံစာအား ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာအား Australia’s Department of
Foreign Affairs and Trade (DFAT), the Swedish International Development Agency
(Sida) ႏွင့္ the United Kingdom’s Department for International Development (DFID)
မွေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာကို ယေန႕တြင္ မႏၱေလး၊ မြန္၊ ရွမ္း ႏွင့္ တနသၤာရီလႊတ္ေတာ္
မ်ား၏ ဒုဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးေရးမိတ္ဘက္မ်ားႏွင့္အတူတကြ
စတင္မိတ္ဆက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
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UNDP ၏ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Peter Batchelor က၎၏အဖြင့္စကားတြင္ “ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ၊ အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မတူကျဲြ ပားေသာတိုင္းရင္း
သားအေရးတိ႕ု ကိုကိုယ္စားျပဳရန္အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာတာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
( mandate )

မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂါတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပိုမိုျမင့္မားကာအေရးပါေသာ

အခန္းက႑ျဖင့္ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္” ကိအ
ု ေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ သိ႕ု ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္
လႊတ္ေတာ္မ်ားဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ေအာင္ျမင္မႈသည္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအကူးေျပာင္း

တြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွပိုမိုေဆာင္ရြက္လာ
ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္စာြ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းဟူေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတိုးပြားလာေစပါသည္။
အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္သည္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္အသံုးဝင္ပါလိမ့္မည္။

အဘယ့္

၎သည္လႊတ္ေတာ္မ်ားဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခုအျဖစ္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်လာေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ပိုမုိေကာင္းမြန္စာြ စြမ္းေဆာင္လာႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။
ယခုအခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး - ဒုဥကၠ႒ ၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၊ Carl DeFaria
- ကေနဒါႏိုင္ငံ Ontario ျပည္နယ္၏ယခင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းႏွင့္ဝန္ၾကီးေဟာင္း ၊
Mael Raynaud - သုေတသနေခါင္းေဆာင္ ၊ ျမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ျခင္း - ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ
စီမံကိန္းအတြက္မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာအင္စတီက်ဳ

၊

ဦးေဖေအာင္လင္း

-

ဥကၠ႒၊

ေဒသဆိုင္ရာ

လႊတ္ေတာ္မ်ားအားေပးကူညီေရးအဖဲြ႕ ( MCERP ) တိ႕ု ကပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံစာ
စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားအား မႏၱေလး၊ မြန္၊ ရွမ္း ႏွင့္ တနသၤာရီလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေသာ CSOမ်ားႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာအသိုက္အဝန္းျဖစ္ေသာဖံြ႕ျဖိဳး
ေရးမိတ္ဘက္မ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္မီဒီယာမ်ားမွကိုယ္စားျပဳသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။
အစီရင္ခံစာသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား
မည္ကဲ့သ႕ို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၎လႊတ္ေတာ္မ်ားက တို္င္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္
နယ္အဆင့္အစိုးရႏွင့္မည္သို႕အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို

လည္းေကာင္း၊

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၎တုိ႕ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါဝင္
ေသာအခန္းက႑ကိုလည္းေကာင္း

မီးေမာင္းထိုးျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ျခင္း

စီတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားအား အစီရင္
ခံစာကသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ကာတြင္လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ပါလီမန္ဆိုင္ရာ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားလည္း အဆို
United Nations Development Programme, 6 Natmauk Road, Tamwe Township, Yangon 11211, Myanmar
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ျပဳထားပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလံုး အနာ
ဂါတ္တြင္ပိုမိုဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္

တန္ဖိုးရိွေသာကိုးကားလမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၏ ေကာင္းမြန္ေသာဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈပံုစံအားအျခားေသာ လႊတ္
ေတာ္မ်ားမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အလားတူေဆာင္ရြက္ႏို္င္ေစေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရိွလိုပါက UNDPျမန္မာ ဆက္သယ
ြ ္ေရးအဖဲြ႕အား အီးေမးလ္
ျဖင့္ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။
Ms. Sandra Barrows: Sandra.barrows@undp.org
Ms. Yamon Phu Thit: yamon.phu.thit@undp.org
UNDP

သည္

ႏိုင္ငံေပါင္း

၁၇၀ေက်ာ္တြငအ
္ စီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

ႏွင့္ေဒသတြင္းဆိုင္ရာအသိအျမင္မ်ား၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ၊ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကံဥာဏ္မ်ား၊
သည္။

ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အပံ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မိမိတ႕ို ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ

ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊

၂၀၃၀

အားကူညီပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွ

အလြန္အမင္းဆင္းရဲမဲေ
ြ တမႈပေပ်ာက္ေစရန္၊

မညီမွ်မႈမ်ား

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားေအာင္ျမင္မႈရရိွေစရန္

တို႕အတြက္

ႏိုင္ငံအသီးသီးအား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
UNDP

သည္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္

ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားအား

၁၉၅၀ခုႏွစ္မ်ားကတည္းကကူညီပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရိွသည္။
အစီအစဥ္ႏွင့္
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စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္
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ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖံြ႕ျဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာဦးစားေပးမ်ားျပည့္မွီရန္အတြက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၃၀အစီအစဥ္အား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ား၊

ႏိုင္ငံတစ္ကာစံႏႈန္းမ်ားအားယူေဆာင္လာျခင္း
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