မီဒီယာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ကုလသမဂၢ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ယင္း၏ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ တရား၀င္ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အေနျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္း
[ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ ၊ ရန္ကုန္] – ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စု၏ ဥကၠဌျဖစ္သူႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ အာခ်င္ စတိန္နာ (Achim Steiner) သည္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔
လာေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။
ဤခရီးစဥ္သည္
ရားမ်ားကုိ

၂၀၁၇ခုႏွစ္

ဇြန္လ၌

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ

စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍

မစၥတာ

စတိန္နာ၏

အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္

တာ၀န္၀တၱ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ

ႏုိင္ငံတစ္ခုသုိ႔ ပထမဦးဆံုး တရား၀င္အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
UNDP

သည္

ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ

အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ

ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားစြာတုိ႔တြင္
ဤခရီးစဥ္သည္

အဓိကက်သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အျဖစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိေက်ာ္လႊားရာတြင္

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္

မည္ကဲ့သုိ႔

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ

ကူညီပံ့ပုိးမႈေပးႏုိင္

သည္ဆုိသည္ကုိ နားေထာင္ ေလ့လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
မစၥတာ စတိန္နာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစနစ္ႏွင့္ UNDP ၏ လုပ္ငန္းမ်ားမည္
သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ

ပုိမုိနက္ရႈိင္းစြာ

သိရွိနားလည္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊

အဆုိပါအေျခအေနမ်ားတြင္

၂၀၃၀

အစီအစဥ္အား မည္သုိ႔ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
မစၥတာ စတိန္နာသည္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္၏အတုင
ိ ပ
္ င္ခပ
ံ ဂ
ု ဳိၢ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျပင္
အျခားေသာ အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။
ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ မစၥတာ စတိန္နာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပုမ
ိ ေ
ို ကာင္းမြနေ
္ သာ အနာဂတ္တစ္ခု
တည္ေဆာက္ရာတြင္

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပန္းတုိင္မ်ား

(SDGs)

၏

အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။
မစၥတာ စတိန္နာ ႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢ ဌာေနညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ UNDP ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ရီနားတား ေလာ့ခ္
ဒက္ဆယ္လီယမ္ လည္း အတူလုိက္ပါလာမည္ျဖစ္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ ကုလသမဂၢရံုး - စတန္နီလဗ္ ဆယ္လင္း ၊ stanislav.saling@one.un.org;
UNDP: ေရွာ့ဘ္နာ ဒက္လြိဳက္ထရီ ၊ shobhna.decloitre@undp.org;
UNIC ရန္ကုန္ - ဦးေအး၀င္း ၊ wina@un.org

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား - အာခ်င္ စတိန္နာ (Achim Steiner) ၊ UNDP အု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရးမွ ဴ း
အာခ်င္စတိန္နာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ UNDP အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၊ (၄) ႏွစ္
သက္တမ္းအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တုိနီရုိ ဂုတာရက္စ္ က
ယင္း၏ အမည္အား အဆုိတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အဆုိပါအမည္ တင္ သြင္းမႈအား
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
UNDP

၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မစၥတာ

စတိန္နာသည္

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ

ပံ့ပုိး

ကူညီမႈေပးေနေသာ ကုလသမဂၢ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ အထူးေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း (၃၂) ခုတုိ႔ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စု၏ ဥကၠဌလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဆယ္စုႏွစ္

(၃)

ခုနီးပါးအခ်ိန္ကာလအတြင္း

ဥတုဒဏ္ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏင
ို စ
္ ြမး္ ရွေ
ိ ရး
ဦးေဆာင္သူအျဖစ္

ႏွင့္

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊

ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

တန္းတူညီမွ်ရွိေရးက႑မ်ားတြင္

အာခ်င္စတိန္နာသည္

၄င္းသည္

က႑မ်ားတြင္

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊

မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္

ရာသီ

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ

စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့ရံုသာမက၊

ႏွင့္

စဥ္ဆက္မျပတ္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပန္းတုိင္မ်ားအတြက္လည္း ေရွ႕တန္းမွ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
UNDP အဖြ႕ဲ တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း မျပဳမီ၊ မစၥတာ စတိန္နာသည္ ေအာက္စ္ဖ႔တ
ုိ ကၠသုိလ္ ရွိ Oxford Martin
School ႏွင့္ Professorial Fellow of Balliol College တုိ႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
မစၥတာ

စတိန္နာသည္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးရႈေထာင့္

၂

တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ
မ်ဳိးလံုးတုိ႔မွ

၄င္းသည္

ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္က႑တုိ႔တြင္

စိန္ေခၚမႈမ်ားအား

ၾကည့္ရႈလွ်က္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

အစုိးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား

လုပ္ကုိင္ေဆာင္

သန္႔ရွင္းေသာနည္းပညာမ်ားႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္

ရႈေထာင့္ႏွင့္

ပံ့ပုိးကူညီေပးရင္း

ရြက္ခဲ့သူ
ျပန္လည္

ကုလသမဂၢ

ပတ္

၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္ကုိလည္း ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါသည္ (၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိ)။ ၄င္းသည္ ႏုိင္ရုိဘီ ရွိ
ကုလသမဂၢရံုး၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္က အာခ်င္စတိန္နာ သည္
သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမဂၢအဖြဲ႕၏

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊

ဆည္မ်ားဆုိင္ရာ

ကမၻာ့ေကာ္မရွင္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရာထူးမ်ားအပါအ၀င္ အျခား ထင္ရွားေသာ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ လည္း
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
အာခ်င္စတိန္နာသည္ အာဖရိက၊ အာရွ၊ အေရွ႕အလည္ပုိင္း၊ ဥေရာပ၊

လက္တင္အေမရိက ႏွင့္ အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုတုိ႔တြင္ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ ယုတၱိေဗဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပညာ ႏွင့္ စီးပြားေရးပညာ ဘြ႕ဲ
(မဟာဘြဲ႕) တုိ႔ကုိ ေအာက္ဖ႔တ
ို ကၠသုိလ္ Worcester College မွ ရရွိခ့ၿဲ ပီး၊ University of London/School of Oriental
and African Studies (SOAS)မွ မဟာဘြ႕ဲ ရရွိခဲ့ပါသည္။
အာခ်င္စတိန္နာကုိ ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ဂ်ာမန္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားပါသည္။

UNDP အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးအေၾကာင္း
UNDP

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးကုိ

(၄)

ႏွစ္

အေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သက္တမ္းအတြက္

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က

ခန္႔အပ္ၿပီး၊

