တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊

အႀကီးအကဲမ်ားအတြက္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ျပဳလုပ္သည့္

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္

လႊတ္ေတာ္

ေခါင္းေဆာင္မႈဖလွယ္ပမ
ြဲ ွ

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား

အနာဂတ္လႊတ္ေတာ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး

အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစရန္

ရည္ရြယ္၍

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနေလ့လာသုံးသပ္မႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းအစီအစဥ္တြင္

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

တုိင္း/ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏

လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

အေျခအေနမ်ား၊

ေပးလွ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
[ေနျပည္ေတာ္]

-

ျမန္မာ႔လႊတ္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕

(MPU)

အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္

ယခုအပတ္

ဒီဇင္ဘာလတြင္

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြက
ဲ ုိ
UNDP ၏ ကမကထ ျပဳမွဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
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ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း၊

လႊတ္ေတာ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္
မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္
ေသာ္လည္းေကာင္း

လႊတ္ေတာ္အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ

အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏

တုိးျမႇင့္ရန္၊

ပိုမုိျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထိန္းညႇိျခင္း

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ခ်င္း၏

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား၊
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ

မူဝါဒမ်ားကုိ

ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ရန္

ကတိကဝတ္မ်ားထားရွိခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွလည္း “ေခါင္းေဆာင္မႈေဆြးေႏြး ဖလွယ္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

အေရးပါ၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရွိလာႏုိင္မည္” ဟု ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖလွယ္ပြဲ ဖြင့္ပအ
ြဲ ခမ္းအနားတြင္
အဖြင့္အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းမွလည္း
လႊတ္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလ့လာသင္ၾကားဖုိ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေပါင္း
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္မႈဖလွယ္ပတ
ြဲ ြင္ UNDP သည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
အေျခအေနေလ့လာသုံးသပ္မႈအစီအစဥ္ကုိ

တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အား

ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားမွ ေလ့လာသုံးသပ္ထားၿပီး အနာဂတ္လႊတ္ေတာ္အတြက္
အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္

ထားရွိ၍

အေကာင္အထည္ေဖာ္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း

အနာဂတ္တြင္

လႊတ္ေတာ္

ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
လႊတ္ေတာ္၏

ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္

သတ္မွတ္

ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဆြးေႏြး စီစဥ္လွ်က္ရွိပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း အစီအစဥ္ ကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာမ်ား၊

ေကာ္မတီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ား၊

လႊတ္ေတာ္

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

ေရးဆြျဲ ခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ICT လုပ္ငန္းမ်ား
ကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
“UNDP မွလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
လႊတ္ေတာ္မ်ား

အားလုံးႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္၍

အေတြ႕အႀကဳံဖလွယ္ျခင္း၊

အျပန္အလွန္

ေလ့လာသင္ယူျခင္းမ်ား၊

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္” ဟု UNDP ၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Mr.
Peter Batchelor မွလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎မွပင္ UNDP သည္ ျမန္မာ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (MPU) ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍လည္း လႊတ္ေတာ္သင္ၾကားေရးဗဟုိဌာနကုိ ပုိမုိတုိးတက္ လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလုံးအား

သက္ဆုိင္ရာလုိအပ္သည့္

သင္တန္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္ေရးအတြက္

ေဆာင္ရြက္

ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
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UNDP

၏

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ

အစီအစဥ္မ်ားအား

ၾသစေၾတးလ်၊

ဂ်ပန္၊

ဆြီဒင္

ႏွင့္

ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း စသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားမွ ပံ့ပုိးကူညီေပးပါသည္။
###
UNDP ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
UNDP သည္ နိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ ေျမျပင္လက္ေတြ႕ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ကမာၻလုံးဆိုင္ရာအျမင္နွင့္
ျပည္တြင္း အသိအျမင္မ်ား စုစည္းကာ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား၊ မူ ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အေထာက္အကူျပဳ
လုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ပ႔ံပိုးေပးလ်က္ရိွသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အလြန္အမင္းဆင္းရဲမြေ
ဲ တမႈ ပေပ်ာက္သြားရန္၊
မညီမွ်မႈမ်ားေလ်ာ႔က်သြားေစရန္နွင့္

၂၀၃၀

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား

ေအာင္ျမင္ျပည့္မွီရန္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံမ်ားသို႔ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ ေထာက္ပ႔ံေပးရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ UNDP သည္ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္မ်ားမွ စတင္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားသို ့ဖြံ ့ျဖိဳးေရး အကူအညီမ်ား
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာျခင္းနွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကုလသမဂၢ၏
စနစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံတ၀ွမ္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဦးစားေပး
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