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ေဒၚပန္စီထန
ြ ္းသိန္း (ဖြ႕ံျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕၊ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ)
-------------------------------------------------------------“က်ေနာ္တ႔ႏ
ို ိုင္ငံမွာ သက္ေမြးပညာရပ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့သင္တန္းေက်ာင္းေတြကရိွခ့ျဲ ပီးသားပါ။မရိွလို႔လုပ္ရမွာ
မဟုတ္ဘူး။ရိွခဲ့ျပီးေတာ့မွ မရွိသလိုမ်ိဳး ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္တာပါ။ကြယ္ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုတာက
ဒီ့အေပၚမွာ အစိုးရက အားေပးမႈ ဂရုစိုက္မႈကို ေသခ်ာမလုပ္ခဲ့လို႔ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ကယ
ြ ္ေပ်ာက္ကုန္
ၾကတာပါ။ အခုဒီသက္ေရာက္မႈကို ခံေနၾကရတာပါပဲ” ဦးတင္ဝင္းေအာင္
----------------------------------------------------“လႊတ္ေတာ္ကေန ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၃၀ရက္ေန႔က အလုပ္အကိုင္န႔က
ဲ ၽြမ္းက်င္မႈဖြ႕ံျဖိဳးတိုး
တက္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ တစ္ရပ္ကိုထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီ့ဥပေဒက အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့
ျဖစ္ေနရတယ္” ဦးမိုးေက်ာ္
-----------------------------------------------------“ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းေတြရဲ႕ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕စာေမးပြဲ
အတြက္ကိုသင္ေပးတဲ့ က်ဴရွင္သင္တန္းေက်ာင္းေတြကိုပဲ focus လုပ္ထားတဲ့ဥပေဒဟာ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းပညာနဲ႔ဘာမွ မဆိုင္ဘူး။အဲ့ေတာ့လႊတ္ေနတာေပါ့။အဲ့ေတာ့ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္
ဘယ္ဥပေဒေအာက္မွာလုပ္မလဲဆိုတာ က်က်နနကိုမရိွဘူး” ဦးတင္ဝင္းေအာင္(MCC Group ဥကၠဌ)
--------------------------------------------------

“က်ေနာ္တ႔မ
ို ွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ဥပေဒကရိွျပီးသား။ဒါေပမယ့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့ဲအပိုင္းမွာ အားနည္းေနတာ။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း
ေက်ာင္းေတြအတြက္ ဥပေဒထဲမွာပါျပီးသား။လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမယ္။ျပီးေတာ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ
သင္တန္းအတြက္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ကလည္း ရိွျပီးသား။လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့အ
ဲ ပိုင္းမွာဘဲ
အားနည္းေနတယ္” ဦးမိုးေက်ာ္(Win Thin & Associate, Managing Partner)
--------------------------------------------------------“အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းကရိွပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူကမရိွဘူး။ ဥပမာ ကားေမာင္းတာ
ေနာ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းေတြရိွတယ္။က်က်နနေမာင္းႏိုင္တ့ဲ ယာဥ္
ေမာင္းက ရွာရခက္တယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က အစိုးရအဆက္ဆက္က သက္ေမြးပညာရပ္နဲ႔ပတ္သတ္
လိ႔ု အားေပးမႈကျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရိွတ့အ
ဲ တြက္ မထြန္းကားခဲ့ဘူး။ျပီးေတာ့လူေတြကလည္း
ဒီသက္ေမြးပညာရပ္ကိုအထင္မၾကီးၾကဘူး။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဘြဲ႕ရမွာလား။ဒီပလိုမာလား။ဒီပလိုမာ
ဆိုရင္စိတ္မဝင္စားဘူး။ဘြဲ႕ကိုပစ
ဲ ိတ္ဝင္စားၾကတယ္” ဦးတင္ဝင္းေအာင္
----------------------------------------------------“အစိုးရဖက္က သက္ေမြးပညာရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး မူဝါဒပိုင္းနဲ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့အ
ဲ ပိုင္းမွာ
အားနည္းခ်က္ေတြရိွလို႔ က်မတို႔ NGO ျဖစ္တ့အ
ဲ ရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြကျဖည့္ဆည္းျပီးလုပ္ေပး
တာမ်ိဳးေတြရိွပါတယ္။ဒါေပမယ့္က်မတို႔က အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ တႏိုင္တပိုင္ပဲ
လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။အမ်ားၾကီးမလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ဒီ့အတြက္ အစိုးရ အပါအဝင္ က်မတို႔ျပည္တင
ြ ္းမွာရိွတ့ဲ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ အတူပါဝင္ျပီးအင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ
အခုလိုအပ္တ့လ
ဲ ိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းလုပ္လို႔
မရပါဘူး” ေဒၚပန္စီထန
ြ ္းသိန္း(ဖြ႕ံျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြ႕ဲ ၊ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ)
---------------------------------------------------------------“အသက္ေမြးဝမ္းပညာရပ္နဲ႔ေက်ာင္းျပီးတဲ့သူေတြက အလုပ္အကိုင္ရရိွဖို႔အခြင့္အေရးပိုမ်ားပါတယ္။
ျပီးေတာ့ႏင
ို ္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီသက္ေမြးပညာရပ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑က အေရးၾကီး
ပါတယ္။ဒါေပမယ့္တစ္ဖက္မွာလည္း Academic ပညာရပ္ဆိုင္ရာကလည္းအေရးပါပါတယ္။က်ေနာ္
တိ႔ႏ
ု ိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ Asia Tiger ျဖစ္ခဲ့တာပါ။အဲ့
အခ်ိန္တုံးက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ထိပ္တန္းမွာရိွခဲ့တာပါ။ဒါေၾကာင့္ေျပာခ်င္တာက Academic နဲ႔
သက္ေမြးပညာရပ္က ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွမယ္ဆိုရင္ပိုျပီးေတာ့ထိေရာက္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုကိုရရိွမွာ
ျဖစ္ပါတယ္” ေဒါက္တာငြန္ဗ်က္ေနာ္လ(္ Myanmar Institute of Theology)

--------------------------------------------------“က်ေနာ္တ႔လ
ို ုပ္ငန္းေတြမွာကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြအမ်ားၾကီးလိုပါတယ္။ဒီ့အတြက္ Skill နဲ႔ Knowledge
ႏွစ္ခုတြဲပါဖိ႔လ
ု ိုပါတယ္။အလုပ္ေတြရိွတယ္ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔မွာလုပ္စရာကိုင္စရာေတြက ဒီႏိုင္ငံမွာ
အမ်ားၾကီးရိွတာပါ။အခုက်ေနာ္မွာ ဆက္သယ
ြ ္ေရးကုမၸဏီရိွတယ္။ဒီ့အတြက္အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း
ဆင္းေတြကိုဘဲသံုးရတာ။ဒီ့အတြက္သူတုိ႔ကိုအလုပ္သင္ခန္႔ျပီးသံုးတယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့မသင္ေပး
လိ႔လ
ု ည္းမရဘူးေလ။တက္မွမတက္လာၾကတာ။ဒီေတာ့ျပန္သင္ေပးရတယ္ေလ”
ဦးတင္ဝင္းေအာင္(MCC Group ဥကၠဌ)
---------------------------------------------------“အေမရိကားအပါအဝင္ေပါ့ေနာ္ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ဘြဲ႕ရျပီးတာနဲ႔ကၽြမ္းက်င္သြားတာမဟုတ္
ဘူး။ အလုပ္သင္ဆင္းရေသးတယ္။ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက တျခားႏို္င္ငံေတြရဲ႕ ပညာေရးနယ္ပယ္
နဲ႔ ယွဥ္ရင္ အဆင့္အတန္းတူဖို႔က နည္းနည္းေတာ့လိုေသးတာေပါ့ေနာ္။ဒါေပမယ့္ကၽြမ္းက်င္မႈ အတြက္
ကေတာ့ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြလို ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာလက္မွတ္ေတြထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ဒီ့အတြက္
က်ေနာ္တ႔ဆ
ို ီမွာ ဥပေဒကထုတ္ျပန္ထားျပီးျပီ။လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့အ
ဲ ပိုင္းပဲလိုတယ္”
ဦးမိုးေက်ာ္(Win Thin & Associate, Managing Partner)
--------------------------------------------------“က်ေနာ္လက္ေတြ႔က်က်ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေန႔ဒီပံုစံနဲ႔ဆက္သာြ းရင္ေတာ့ ဒီလိုဆက္ျဖစ္ေနမွာပဲ။အဲ့
ေတာ့က်ေနာ္တ႔က
ို ပညာေရးကိုစျပင္ရမယ္။တကၠသိုလ္ေတြအမ်ားၾကီးဖြင့္စရာမလိုဘူး။တကၠသိုလ္
နည္းနည္း ရူပေဗဒပညာရွင္၊ ဓါတုေဗဒပညာရွင္ ဒါကနည္းနည္းပဲလိုတာ။အလုပ္လုပ္မယ့္သူအမ်ား
ၾကီးလိုတာ။ျပီးေတာ့က်ေနာ္တို႔လူေတြအားလံုးက လြယလ
္ ယ
ြ ္ကူကူန႔ဘ
ဲ ာရမလဲဆိုတာကိုပဲ ဦးတည္ေန
ၾကတာ။ထုတ္လုပ္မႈမရိွဘူး။စက္ရံုအလုပ္ရံုမွာ တရုတ္ကလာလုပ္တယ္။ဗီယက္နမ္ကလာလုပ္တယ္။
ဒါကက်ေနာ္တ႔ဆ
ို ီမွာထုတ္လုပ္မႈမရွိလို႔ သူတို႔ကိုေခၚေနရတာ။တစ္ဦးခ်င္းထုတ္လုပ္မႈအျပင္ တိုင္းျပည္
တစ္ခုလံုးရဲ႕ထုတ္လုပ္မႈကလည္း အေရးၾကီးတယ္။တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာတယ္ ဆင္းရဲတယ္ဆိုတာ အဲ့ဒီ့
ထုတ္လုပ္မႈန႔ဆ
ဲ ိုင္တယ္” ဦးတင္ဝင္းေအာင္(MCC Group ဥကၠဌ)
------------------------------------------------“က်ေနာ္တ႔ျို မန္မာေတြကသင္ေပးလိုက္ရင္တက္တာအရမ္းျမန္တယ္ဆိုျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ
ဆီကျပန္ၾကားရတယ္။အဲ့ေတာ့ဒီလိုမ်ိဳးရိွေနတဲ့အတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကို ဥပေဒမွာလည္း
ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္လို႔လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္တယ္။ျပီးေတာ့ဒီေက်ာင္းေတြကိုလည္း
ပုဂၢလိကကိုေပးဖိ႔အ
ု တြက္ ဥပေဒမွာျပဌာန္းထားျပီးသားပါ။ဒီေက်ာင္းေတြကလည္းကၽြမ္းက်င္မႈလက္

မွတ္ေတြထုတ္ေပးဖိ႔န
ု ဲ႔ ဒီကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္ေတြကလည္း အဆင့္မီ မမီျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔အတြက္
ေကာ္မတီကရိွျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ဒါေတြကိုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ အခုေျပာေန
တဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းေတြက လံုးဝလိုအပ္လာပါျပီ။ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုတည္းနဲ႔မရပါဘူး”
ဦးမိုးေက်ာ္(Win Thin & Associate, Managing Partner)
-----------------------------------------------

