TOILY KURBANOV, UNDP COUNTRY DIRECTOR ၏
ႀကိဳဆိုႏုတ္ခြန္းဆက္စကား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္ေရးဆဲြေရး အၾကံျပဳအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၂၃-၂၄ရာက္
တက္ေရာက္လာၾကေသာ
၀န္ႀကီးမ်ား၊

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔

ဦး သိန္းစိန္၊

ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး မ်ား၊

ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြ႔၀
ဲ န္ႀကီးမ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာဖြ႔ၿံ ဖိဴးမႈ

ဒုတိယ

မိတ္ဖက္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သံတမန္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားမွ ဧည္႔သည္ေတာ္ႀကီး မ်ားနဲ႔ တက္ေရာက္လာေသာ
ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီး မင္းမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူ အားလံုး ကို ပထမဦးစြာ “မဂၤလာပါ” လိ႔ု ႀကိဳဆို
ႏႈုတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိး ရနဲ႕ UNDP အဖဲ႕ြ ပူးေပါင္းၿပီး ရွမ္း ျပည္နယ္မွာ ေဒသႏၱရ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲ႕ြ ေတြရဲ႕ စြမ္း ေဆာင္ရည္ေတြနဲ႕ ေဒသခံျပည္သူေတြရ႕ဲ အျမင္ေတြကို ကြင္း ဆင္း

ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး ကၽြန္ေတာ္တ႕ို နား ခ်ဥ္း ကပ္လာၿပီး
ေျပာပါတယ္။ “အစိုးရကို ကၽြန္မေျပာျပတာေတြ နားေထာင္ရံုပဲနားေထာင္သြားတာ မလိုခ်င္ပါဘူး။
ကၽြန္မတိ႕ု အျမင္ေတြကို လက္ခံၿပီး ကၽြန္မတိ႕ု အတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ေ ပးေစခ်င္

တာ” လိ႕ု ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ သူ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို အဲဒီလို ပြင့္ပြင့္လ င္းလင္းနဲ႕ တိုက္တိုက္

တြန္း တြန္း ေျပာသြားတဲ့အခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ဦး ေဆာင္မႈေအာက္မွာ ေဆာင္ရြက္
ေနတဲ့

စြမ္းရည္ျပည္၀
့ တဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ

ေပၚေပါက္လာေရးဆိုတဲ့

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ရဲ႕ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္းကို ေျပာျပလိုက္တာပါ။ သူတင္ျပသြားတဲ့
အခ်က္က

အစိုး ရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြန႕ဲ တိုင္း ျပည္ရ႕ဲ လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံသူ

ႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ သူတို႕ရဲ႕ အစိုးရအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္
လာတာကို ျပသေနပါတယ္။
ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ

တိုင္း ျပည္ရ႕ဲ ေနရာတိုင္းမွာ

ရွိေနပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရ႕ဲ

ေ၀းလံ

ေခါင္သီတဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသကေန ဧရာ၀တီရ႕ဲ ငါးဖမ္းေက်းရြာေလးေတြအထိေတြပါပဲ။ တိုင္းရင္း

သားေတြစံုလင္ၿပီး လွပတဲ့ ဒီႏိုင္ငံႀကီး မွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ႀကီးႀကီး
ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္လတ္လတ္ အားလံုး အလိုလားဆံုး ကေတာ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းမႈန႕ဲ ဖံ႕ြ ၿဖိဳး တိုးတက္မႈပါပဲ။
ဒီလိုၿငိမ္း ခ်မ္းၿပီး
သင္ေပးႏိုင္ၿပီး

ဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေနမွသာ

ေတာက္ပတဲ့

၀မ္း ေက်ာင္း မႈလုပ္င န္းေတြ

သူတို႕ရဲ႕

သားသမီး ေတြကို

ပညာေကာင္းေကာင္း

သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘ၀တစ္ခု

ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္

အနာဂတ္ကို

တိုးတက္ၿပီး

ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစမွာ

ျဖစ္ပါတ ယ္။

အသက္ေမြး

သူတို႕ရဲ႕ ေျမယာနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ႕ ရပိုင္ခြင ့္ေတြကိုလည္း ရရွိခံစားလိုၾကပါတယ္။ အခ်က္အခ်ာ
က်တဲ့ေနရာေတြကို ဆက္သြယ္ေပးမယ့္ လမ္း ေကာင္းေကာင္းေတြကိုလည္း သူတ႕ို လိုခ်င္ၾက
ပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို ရရွိဖ႕ို အတြက္ သူတို႕ ယံုၾကည္ေလးစားရတဲ့၊ သူတ႕ို ရဲ႕ အခက္အခဲ
ေတြကို နားေထာင္ေပးမယ့္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည္၀
့ ၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြကို အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကို သူတို႕ ျမင္ေတြ႕လိုၾကပါတယ္။

ကမၻာနဲ႕အ၀ွမ္းက UNDP ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြအရ ေနရာမွန္၊ လူမွန္န႕ဲ မွန္ကန္တဲ့ အလုပ္ေတြကို
အရည္အေသြးျပည္၀
့ စြာ

လုပ္ကိုင္ေနတဲ့

ႏိုငင
္ ံ့၀န္ထမ္းေတြဟာ

ႏိုင္ငံသားေတြ

အလိုရွိရာကို

ရရွိႏိုင္ဖ႕ို အဓိကေသာ့ခ်က္ေနရာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ သိ႕ု ေပမယ့္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္
ျပည္၀
့ တဲ့

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြ

ရွိေနရံုတ စ္ခုတည္းနဲ႕လည္း

လူထုဗဟိုျပဳတဲ့

၀န္ေဆာင္မႈေတြ

ျဖစ္လာဖိ႕ု မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တံု႕ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပး
ႏိုင္ဖ႕ို အတြက္ လိုအပ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင ္ေစမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ေတြ ရွိဖို႕လုိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေတြ ခြင့္ျပဳေပးဖိ႕ု လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ လူထု
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တံ႕ု ျပန္ေပးမယ့္၊ ေကာင္း စြာဖဲ႕ြ စည္း ထားတဲ့၊ ရင္းျမစ္ေတြ ျပည့္စံုတဲ့ အစိုးရ

အဖဲြ႕အစည္းေတြကသာ ေနာက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ပံ့ပိုး ေပးမထားဘူးဆိုရင္ လူေတြ၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြလည္း

အသံုး၀င္မွာ

မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီအၾကံျပဳအလုပ္ရံုေဆြး ေႏြးပဲြႀကီး မွာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရ႕ဲ အဓိကက်တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္တဲ့ လူ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕
အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႕ပတ္သက္လ႕ို

ထဲထ၀
ဲ င္၀င္

ေဆြး ေႏြးၾကလိမ့္မယ္လ႕ို

ကၽြန္ေတာ္သိရွိ

ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြရင္း၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေတြ႕
အႀကံဳေတြကေန သင္ယူရင္း ဒီအလုပ္ရံုေဆြး ေႏြးပဲြႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္တဲ့ အစိုး ရရဲ႕
တတိယလိႈင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို

တိုး တက္ေအာင္ျမ င္ေအာင္

ျဖစ္ပါတယ္။

အေထာက္အကူျပဳ

ႏို္င္မွာ

ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္း မ်ား ခင္ဗ်ား …
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုတ ာ

ရံုးလုပ္ငန္း ၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို

တိုးတက္ေအာင္

လုပ္တာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေမ့ထားလိ႕ု မရပါဘူး ။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ အေရး
အႀကီးဆံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္သူေတြ ခ်မွာလဲ၊ အရင္းအျမစ္ေတြကို ဘယ္သူေတြက
ပိုင္ဆိုင္မွာလဲ၊ ဘယ္သူ႕ဆီမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိေနသလဲ ဆိုတာေတြန႕ဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအေၾကာင္း
ေလွ်ာ့ခ်ဖိ႕ု အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ
လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႕

ေျပာတဲ့အခါ၊

အေရးပါလာတဲ့

ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြး ပဲြပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္

အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုက

ျပည္သူေတြရ႕ဲ

ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမရွိဘဲန႕ဲ

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္အဖဲြ႕အစည္းေတြ

ရွိမွသာ

ဘ၀ေတြ

ျမင့္မားတဲ့

ဗဟိုဦးစီးစနစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သိသိသာသာ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ

ျပည့္မီႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္ေတြန႕ဲ တိုင္း ေဒသႀကီးအားလံုးမွာ ထိေရာက္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးစု

အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာ

အျပန္အလွန္

ယံုၾကည္မႈေတြ တိုးပြားလာဖိ႕ု အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို ေခတ္မီတိုးတက္
ေအာင္

လုပ္ေဆာင္တာဟာ

ျမန္ဆန္ေစမွာျဖစ္သလို

အစိုး ရအေနနဲ႕

တိုင္း ျပည္ဘက္စံုဖ႕ံြ ၿဖိဳး

တတိယလိႈင္း

တိုး တက္မႈ

တစ္ခုလံုး ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
UNDP

အလုပ္လုပ္ေနတဲ့

ႏိုင္ငံေတြအားလံုးမွာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး

ျပည္သ႕ူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ

အရႈပ္ေ ထြး ဆံုး နဲ႕ အခက္ခဲဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖ စ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း
ေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ရ႕ဲ

အျခားအစိတ္အပိုင္းေတြန႕ဲ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့

အျပင္ ခက္ခဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရးညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြန႕ဲ ဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနသလို အေပးအယူ

အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းဖိ႕ု လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ေတြဟာ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။

၂၀၁၁ခုနွစ္ ကမၻာ့ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအစီရင္ခံစာမွာ “တရား၀င္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားကို ဖန္တီးရန္မွာ အခ်ိန္ယူရ

ပါသည္။ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ၾကာလွ်င္လည္း ၾကာႏိုင္သည္။ အလွ်င္ျမန္ဆံုးအသြင္ ကူးေျပာင္း
ႏိုင္ေသာ တိုင္း ျပည္မ်ားမွာပင္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ျပည္၀
့ ေသာ ႏိုင္ငံ့အ ဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္

၁၅ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၃၀ ၾကာျမင့္ပါသည္” လိ႕ု ေျပာထားပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ရွည္လ်ားတဲ့ ခရီးရွည္ႀကီး
ျဖစ္ပါတယ္္။

ဒါေပမယ့္ “ျမန္ျမန္သြားခ်င္ရင္ တစ္ေယာက္တည္း သြားပါ။ ေ၀းေ၀းသြားခ်င္ရင္

ဦးေဆာင္မႈ၊

အစိုးရ၀န္ထမ္း ေတြရ႕ဲ

အတူတူသြားပါ” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုး စကားတစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ထူးျခားတဲ့
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊

ကၽြန္ေတာ္

ခုနကေျပာျပခဲ့တဲ့

ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးလို ျမန္မာျပည္သူေတြရ႕ဲ လုပရ
္ ည္ကိုင္ရည္ရွိမႈ၊ ၾကံရည္ ဖန္ရည္ျပည္၀
့ မႈေတြန႕ဲ
ဒီတိုင္းျပည္ႀကီးဟာ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ေရွ႕ဆက္ တိုး တက္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးလာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕

UNDP

ဟာလည္း

ဒီရွည္လ်ားတဲ့၊

ဒါေပမယ့္

စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းလွတဲ့ ဒီခရီးရွည္ခ ်ီတက္မႈမွာ အတူတကြ လိုက္ပါရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို

ႏိုင္ငံတကာရဲ႕

အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးလုပ္ေ ဆာင္ခ်က္ေတြ၊

တျခား

ႏိုင္ငံေတြက သင္ခန္းစာေတြန႕ဲ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အက်ိဳးအရွိဆံုး အလုပ္ရံုေဆြး ေႏြး ပဲြႀကီး ျဖစ္ပါေစလိ႕ု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

