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ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ�

စာာရေး�းသူမူျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� ယခုစုာာတများ�းတငွ့်� ပါါဝင့်�ကူညူီ ီအားဖြ�ညီ်�ရေးပါးသူ ူအရေးယာကူ�စာတီုုင့်�းအား ရေးကူ�းဇူးးူတင့်�ရေး�ကူာင့်�း ရေးဖြပါာလိုုပုါါသူညီ�။ 
အထူးးူသူဖြ�င့််� ကူွန်ု�ုပါ�တုု� အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�း န်ုငှ့်�် Thibi တု�ုများှ ရေးတ�ွဆုံံုခု့်�သူညီ�် မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ�လိုညီ�း ၎င့်�းတု�ု၏ အရေးတ�ွအကြုံကူံ�များ�ားအား 
ရေးဝများှဖြခုင့်�းဖြ�င့််� ယခုစုာာတများ�း အတကွူ� ပါံပ်ါုုးရေးပါးသူညီ်� အတကွူ� များ�ားစာာွ ရေးကူ�းဇူးးူတင့်�ပါါသူညီ�။  

ယခုစုာာတများ�းအား �တ�ရှုသုူံးုသူပါ�၍ တ���ုုး�ှုရေးသူာ အကြုံကူံဉာာဏ်�များ�ားစာာွ ရေးပါးခု့သ်ူမူျား�ားကူုလုိုညီ�း ရေးကူ�းဇူးးူတင့်�လိုုုပါါသူညီ�။ ရေး�ာကူ�ဆုံံးုအရေး�ဖြ�င့််� 
အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�းများ ှMatthew Arnold၊ Diana Fernandez န်ုငှ့်�် Ange Moray တု�ုကူုုလိုညီ�း ၎င့်�းတု�ု၏ ပါံပ်ါုုးများနု်ုှင့်�် လိုများ�းညွှ�ှ�များုများ�ားအတကွူ� 
အထူးးူရေးကူ�းဇူးးူတင့်�ပါါသူညီ�။ 

အခု�ကူ�အလိုကူ� များာှးယွင့်�းဖြခုင့်�း သူု�ုများဟုုတ� စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုများာှးယငွ့်�းဖြခုင့်�း �ှပုါါကူ စာာရေး�းသူမူျား�ား၏ တာဝ��သူာ ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ 

E-government စာ�စာ�သူု�ု အသူွင့်�ရေးဖြပါာင့်�းဖြခုင့်�းန်ုငှ့်�် ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ၊ု သူမုျား�းဆုံညီ�းများ၊ု စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများနု်ုှင့်�် အသူံးုဖြပါ�များတုုု�တငွ့်� �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�း
လိုများ�းများ�ားအား အသူံးုခု�ဖြခုင့်�းဖြ�င့််� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ အစာုုး�သူညီ� ၎င့်�း၏ အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း လိုပုါ�င့်��း လိုညီ�ပါတ�သူညီ်� ပါံစုာံကူုု ဖြပါ��လိုညီ�ဆုံ��းသူစာ� န်ုုုင့်�ပါါများညီ�။ 
တ��� အ�ညီ�အရေးသူးွ�ှု ရေး�တာများ�ား ထူးတု�လိုပုါ� ရေးပါးန်ုုငု့်�များညီ�် ရေး�သူအဆုံင့်�် ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� တစာ�ခု ုတညီ�ရေးဆုံာကူ�ဖြခုင့်�းဖြ�င့််�လိုညီ�း အစာုုး�
လိုပုါ�င့်��းများ�ားကူု ုပါုုများုု အားရေးကူာင့်�း ရေးစာများညီ�ဖြ�စာ�သူညီ�။  

လို�ွ�ခု့်ရေးသူာ င့်ါးန်ုစှာ�အတငွ့်�း အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�းသူညီ� ရေး�တာ အသူံးုဖြပါ�များ ုန်ုှင့်�် စာရုေးဆုံာင့်�းများ ု�ညီ�းလိုများ�းများ�ား ပါုမုျားုု ရေးကူာင့်�းများ�ွ�ရေးစာရေး�း အစာုးု� ဌာာ�များ�ား
စာာွန်ုှင့်�် လိုကူ�တွ့ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ခု့သ်ူလိုုု ဌာာ�ဆုံုငု့်��ာ များ�ား၏ လိုပုါ�င့်��းကူု ုပါံပ်ါုုးရေးပါးန်ုုုင့်���� �စာ�ဂျ�စာ�တယ�စာ�စာ� များ�ားကူုလုိုညီ�း အရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ� ခု့်
ပါါသူညီ�။ ရေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�းသူညီ� ဌာာ�တစာ�ခုခုု�င့်�းစာ၏ီ ပါံမုျားှ�� လိုပုါ�င့်��းတာဝ��များ�ား အတွကူ� ပါံပ်ါုုးရေးပါး ခု့သ်ူလိုုု ဌာာ�စာံ ုရေးပါါင့်�းစာညီ�း၍ ဗျူ��ဟုာရေးဖြများာကူ� 
ဖြပါဿ�ာ ရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်�ရေး�း အတကွူ�လိုညီ�း ပါံပ်ါုုးများမုျား�ား လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ခု့ပ်ါါသူညီ�။

ယင့်�းအရေးတ�ွအကြုံကူံ� န်ုှင့်�် သူင့်�ယ�ူ�ှုများ ုအရေးပါ် အရေးဖြခုခုံ၍ ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ၏ ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ�ကူု ုပါံရုေး�ာ����တးီဖြခုင့်�း စာာတများ�းကူု ုဖြပါ�စာု
လိုုုကူ�� ပါါသူညီ�။ ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း စာ�စာ�အတငွ့်�းများ ှဆုံကူ�န်ုွယ�ပါါဝင့်�သူ ူအားလိုံးုအတကွူ� အရေးထူးာကူ�အကူ ူဖြ�စာ�ရေးစာများညီ်� အကြုံကူံဉာာဏ်�များ�ား 
ပါံပ်ါုုးရေးပါးန်ုုုင့်�များညီ� ဟု ုရေးများှာ�လိုင့််�ပါါသူညီ�။ 

ယခုစုာာတများ�းအား UKaid များ ှ�ံပါံရုေးင့်ပွါံပ်ါုုးရေးပါး ပါါသူညီ�။ ယခုစုာာတများ�းအတငွ့်�း ရေး�ာ�ဖြပါထူးားရေးသူာ သူရေး�ာထူးားအဖြများင့်� များ�ားသူညီ� စာာရေး�းသူမူျား�ား၏ 
အာရေး�ာ�သူာ ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�း န်ုငှ့်�် UKaid တု�ု၏ သူရေး�ာထူးားအဖြများင့်� များ�ားကူု ုထူးင့်�ဟုပါ�ရေးစာဖြခုင့်�း များ�ှပုါါ။ 
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အတ�ုကျေး���် ကျေး�ါဟာ��များး�� ၄

  အခန််� (၁) 

များတု်ဆို�် ၅
၁.၁။ ရေး�တာ န်ုငှ့်�် ရေး�တာဆုံုုင့်��ာ ရေးဂျဟုစာ�စာ� သူညီ� အ�ယ�ရေး�ကူာင့််� အရေး�းပါါ�သူ�ညီ�း ၅
၁.၂။ ယခုစုာာတများ�း၏ ခု�ဉ်း�းကူပါ�များ�ုညီ�းလိုများ�း ၈

  အခန််� (၂) 

ပြများန််များ�� ကျေးဒီသူဆို�ုင််�� ကျေးဒီတ� ကျေးဂဟာစာန်စာ် ၁၀
၂.၁။ ရေး�သူအဆုံင့်�်တငွ့်� ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ�ကူု ုများညီ�ကူ့သ်ူုု� အပုါ�ခု��ပါ�စာမီျားံရေး�သူ�ညီ�း ၁၀
၂.၂။ ရေး�သူအဆုံင့်�်၌ များညီ�သူညီ်�ရေး�တာများ�ားကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�းသူ�ညီ�း။ များညီ�ကူ့သ်ူုု� စာရုေးဆုံာင့်�းသူ�ညီ�း။ ၁၃
၂.၃။ ရေး�သူအဆုံင့်�်တငွ့်� ရေး�တာများ�ားအား များညီ�ကူ့သ်ူုု� သူုများ�းဆုံညီ�းသူ�ညီ�း ၁၈
၂.၄။ ရေး�သူအဆုံင့်�်တငွ့်� ရေး�တာများ�ားကူု ုများညီ�ကူ့သ်ူုု� စာုစာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ၍ အသူံးုဖြပါ�သူ�ညီ�း ၁၉

  အခန််� (၃) 

ကျေးဒီသူအဆိုင်�် ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာန်စာ်�ု� ဒီစာ်ဂးစာ်တယ််စာန်စာ်သူ�ု� ကျေးပြ��င််�လွှာဲပြခင််� ၂၃
၃.၁။ ရေး�သူအဆုံင့်�် �စာ�ဂျ�စာ�တယ� ရေး�တာ ရေးဂျဟုစာ�စာ� ရေး�ာ�ရေးဆုံာင့်�ရေး�း လိုများ�းညွှ�ှ�ခု�ကူ�များ�ား  ၂၃
၃.၂။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� ရေး�တာ အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း အတကွူ� ထူးညီ�်သူငွ့်�းစာဉ်း�းစာား�များညီ်� အခု�ကူ�များ�ား  ၂၆
၃.၃။ �ဂီျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�း�ာတငွ့်� ထူးညီ�်သူငွ့်�းစာဉ်း�းစာား�များညီ်� အခု�ကူ�များ�ား ၂၇
၃.၄။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ�စာ�စာ�ဖြ�င့််� ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�း�ာတငွ့်� ထူးညီ�်သူငွ့်�းစာဉ်း�းစာား�များညီ်� အခု�ကူ�များ�ား ၃၁
၃.၅။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် အသူံးုဖြပါ��ာတငွ့်� ထူးညီ�်သူငွ့်�းစာဉ်း�းစာား �များညီ်� အခု�ကူ�များ�ား   ၃၃

ကျေးန်ာ�်ဆို�်တဲဲများး�� ၃၈

အခန််�ဆိုး��များတှ်စာ� ၄၃
�ည််ညွှာန််���ု���� ၄၅



4

API    Application programming interface  
  ပါရှုုုဂျ�များ�များ�ားကူု ုဆုံကူ�သူရွေးယ�ပါးသူညီ်� စာညီ�းများ�ဉ်း�းတစာ�စာံု

ASEAN   Association of Southeast Asian Nations  
  အရေး��ှရေးတာင့်�အာ� ှန်ုုုင့်�င့်ံများ�ားအသူင့်�း

CSO    Central Statistical Organization 
  ဗျူဟုုုစာာ�င့်�းအင့်�းအ�ွ့�

DAO    Development Affairs Organizations 
  စာညီ�ပါင့်�သူာယာရေး�း အ�ွ့�အစာညီ�း

DRD    Department of Rural Development 
  ရေးကူ�းလိုကူ��ွံ�မြို့��ုးတုုးတကူ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�

DRRD    Department of Rural Roads Development 
  ရေးကူ�းလိုကူ�လိုများ�း�ွံ�မြို့��ုးရေး�း ဦးးစားီဌာာ�

GAD    General Administration Department 
  အရေးထူးရွေးထူးအွုပါ�ခု��ပါ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�

GIS    Geographic information system 
  ပါထူးဝဝီင့်�ဆုံုုင့်��ာ သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� စာ�စာ�

ICT    Information and communications technology 
  သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� န်ုငှ့်�် ဆုံကူ�သူယွ�ရေး�း �ညီ�းပါညီာ

NCDDP   National Community-Driven Development Project 
  လိုထူူးဗုျူဟုုုဖြပါ� �ွံ�မြို့��ုးရေး�း စာမီျားံကူ�ု�း

NSDS    National Strategy for Development of Statistics
  စာာ�င့်�းအင့်�းဆုံုငု့်��ာ �ွံ�မြို့��ုးများ ုအများ��ုးသူားအဆုံင့်�် များဟုာဗျူ��ဟုာ 
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ပြများန််များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ လိုမူျားစုာပီါာွး �ွံ�မြို့��ုးရေး�း န်ုငှ့်�် ဖြပါညီ�သူ�ူဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ု

အားရေးကူာင့်�းရေးစာရေး�း များဝူါ�ခု�များတှ��ာတငွ့်� တကုူ�များ�ှ�ကူ��ရေးသူာ 

ရေး�တာများ�ားအား များ�ှမုျားဖြ�စာ� လိုုုအပါ�ပါါသူညီ�။ များဝူါ�ခု�များတှ�သူမူျား�ား၏ 

ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း� အတငွ့်�းတငွ့်� ဦးးစာားရေးပါး�များညီ်� 

ဖြပါဿ�ာများ�ား အတကွူ� များဝူါ�များ�ား ရေး�ာ�ထူးတု�ဖြခုင့်�း၊ ဖြ�စာ�န်ုုငု့်��ယွ� အရေးဖြ�

များ�ား �ာှရေး�ဖွြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ရေးဖြ��ငှ့်�းများလုိုပုါ�င့်��း များ�ား၏ အကူ��ုးဆုံကူ� များ�ားအား 

ဆုံ��းစာစာ�ဖြခုင့်�း စာသူညီ်� အဆုံင့်�်တုု� ပါါဝင့်��များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�တာများ�ား �ှု

ဖြခုင့်�းရေး�ကူာင့််� ယင့်�းအဆုံင့်�်တုုင့်�း အတကွူ� အရေးထူးာကူ�အထူးား အခု�ကူ� 

အလိုကူ�များ�ား ��ှနု်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ရေးင့်ရွေး�ကူးအ� ထူးရုေး�ာကူ� အကူ��ုး�ှုရေးသူာ 

န်ုငှ့်�် တ��းတညူီီများှ�ှုရေးသူာ ဆုံုံးဖြ�တ�ခု�ကူ�များ�ား ရေးပါ်ထွူးကူ�ရေးစာများညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

အရေးထူးာကူ�အထူးား အရေးဖြခုဖြပါ� များဝူါ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း လိုပုါ��ာှးများ၏ု 

အကူ��ုးဆုံကူ� တစာ�ခုအုဖြ�စာ� ရေး�တာများ�ား၏ အရေး�းကြီးကူးီပါံကုူုု လိုွ��ခု့်ရေးသူာ 

န်ုစှာ�အ�ညီ�းင့်ယ�အတငွ့်�း ပါုမုျားုု အသူအုများတှ�ဖြပါ�လိုာ �ကူပါါသူညီ�။ 

အရေးထူးာကူ�အထူးား အရေးဖြခုဖြပါ� များဝူါ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း၏ အန်ုစှာ�သူာ�များာှ “အရေး�း

အကြီးကူးီဆုံံးုရေးသူာ ကူစုာစ�ပါ�ကူု ု�ာှရေး�လွိုပုါ�ရေးဆုံာင့်����”၁ ဟုရူေးသူာ အခု�ကူ�

ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ များဝူါ�များ�ား၏ အကူ��ုးဆုံကူ� န်ုငှ့်�် ဖြပါဿ�ာ�ပါ� များ�ားကူု ု�ားလိုညီ�

သူရေး�ာရေးပါါကူ���� ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများကုူုု အသူံးုခု��ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�

ပါါသူညီ�။ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ အစာုုး�၏ များဝူါ�များ�ားတငွ့်�လိုညီ�း အထူးကူ�ပါါ 

လိုပုါ��ာှးများ၏ု လိုမှျား�းများုုးဖြခုင့်�းကူု ုရေးတ�ွ�ှုန်ုုုင့်�မြို့ပါးီ များဝူါ�ခု�များတှ��ာတငွ့်� “ခုုုင့်�များာ

အားရေးကူာင့်�းရေးသူာ အရေးထူးာကူ�အထူးား ရေးပါ်တငွ့်� အရေးဖြခုခုံ�များညီ�”၂ ဆုံုု

ရေးသူာအခု�ကူ�ကူု ုအသူအုများတှ�ဖြပါ� အသူံးုခု�လိုာသူညီ�ကူု ုရေးတ�ွ�ပါါသူညီ�။ 

ယရေး��ရေးခုတ�များာှ �ညီ�းပါညီာရေးခုတ� ဖြ�စာ�သူညီ�န်ုငှ့်�်အညီ ီရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�း

ဖြခုင့်�း၊ ထူး�ု�းသူုများ�းဖြခုင့်�း၊ အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း စာသူညီ�တု�ုကူုု 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ�် အခုငွ့်�်အလိုများ�းသူစာ� များ�ားစာာွ ထူးွကူ�ရေးပါ်လိုာဖြခုင့်�း

ရေး�ကူာင့််� ရေး�တာ ဆုံုုသူညီ�်အ�ာကူုု ရေး��ာတုုင့်�းတငွ့်� ရေးတ�ွရေး��များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ အစာုးု�လိုပုါ�င့်��းများ�ား လိုညီ�ပါတ�န်ုုငု့်���� အတကွူ� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ

တငွ့်� အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း စာာ�င့်�းအင့်�းများ�ား၊ ပါထူးဝရီေးဖြများဖြပါင့်�ဆုံုငု့်��ာ စာစာ�တများ�းများ�ား 

န်ုှင့်�် သူ��းရေးခုါင့်�စာာ�င့်�များ�ားကူု ုဆုံယ�စာနု်ုစှာ�များ�ားစာာွ �ကူာရေးအာင့်� အသူံးုဖြပါ�ရေး�

ခု့်သူညီ� ဖြ�စာ��ာ ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�းများာှ အသူစာ�အဆုံ��း များဟုတု�ပါါ။ 

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း အင့်�တာ�ကူ� ဆုံကူ�သူယွ�ထူးားသူညီ�် အာရှုံခုုံ ကူ�ုယုာ

များ�ား အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း သူု�ုများဟုတု� စာများတ��ံးုများ�ား အသူံးုဖြပါ�၍ လိုထူူးထုူးံများ ှရေး�

တာ�ယဖူြခုင့်�း ကူ့သ်ူုု� အသူစာ�အဆုံ��း �ညီ�းလိုများ�းများ�ားဖြ�င့််� ရေး�တာ 

စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�းတု�ုသူညီ�သူာ အ�ာဂျါတ�တွင့်� ပါုမုျားုု၍ တငွ့်�ကူ�ယ�လိုာများညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေးခုတ�သူစာ� စာကူ�ပါစာစညီ�းကူ�ုယုာများ�ားန်ုငှ့်�် လိုူ�အသူံးုအရေးဆုံာင့်� 

ပါစာစညီ�းများ�ားသူညီ� ရေး�တာ ပါများာဏ် အရေးဖြများာကူ�အများ�ားကူု ုအလိုုုအရေးလို�ာကူ� 

စာရုေးဆုံာင့်�းန်ုုုင့်�စာွများ�း �ှုရေး�မြို့ပါးီ ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ Big-data analytics န်ုငှ့်�် cloud 

computing တု�ုကူ့်သူုု� �ညီ�းပါညီာများ�ားသူညီ� ရေး�တာစာစုာညီ�းများ ုအများ�ား

အဖြပါားကူု ုထူး�ု�းသူုများ�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�းတုု� လိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�လိုာန်ုုုင့်�

မြို့ပါးီ ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ရေး�တာများ�ားစာာွ ကူုု ��ှလုိုာန်ုုုင့်�ဖြခုင့်�းဖြ�င့််� လိုံရုေးလိုာကူ�များညီ� 

များဟုတု�ပါါ။ များူဝါ�ခု�များတှ�သူမူျား�ားကူ ယင့်�းရေး�တာများ�ားကူု ုရေးကူာင့်�းစာာွ 

အသူံးုခု�န်ုုုင့်�သူညီ�် အ�ညီ�အခု�င့်�း သူု�ုများဟုတု� �ညီ�းလိုများ�း များ�ှဖုြခုင့်�း၊ လိုထူူးု

အ�ကူား ရေးကူာင့်�းစာာွ�ားလိုညီ� န်ုုုင့်�များညီ�် ပါံစုာံများ��ုးဖြ�င့််� ရေး�တာများ�ားကူု ုများရေးပါး

ရေးဝန်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း၊ ရေး�တာ၏ အ�ညီ�အရေးသူးွ များရေးကူာင့်�းများ�ွ�ဖြခုင့်�း သူုု�များဟုတု� 

ယံ�ုကူညီ�စာတု�ခု���ယွ� များ�ှဖုြခုင့်�း၊ များဝူါ�ခု�များတှ�သူမူျား�ား များကူုငု့်�တယွ�န်ုုုင့်�

ရေးလိုာကူ�ရေးအာင့်� ရေး�တာများ�ား ရှုပုါ�ရေးထူးးွဖြခုင့်�း စာသူညီ�တု�ု ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေး�ပါါကူ 

ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း� ကူု ုရေး�တာများ�ားဖြ�င့််� အားဖြ�ညီ်�ရေးပါးန်ုုုင့်�

များညီ� များဟုတု�ပါါ။ 

ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�ကူု ုအားဖြ�ညီ်�လိုုုပါါကူ “ရေး�တာရေးကူာင့်�း

များ�ားစာာွ ��ှုရေး�း” တငွ့်� ရေး�တု ုအာရှုံစုာုုကူ�ဖြခုင့်�းထူးကူ� ရေး�တာဆုံုငု့်��ာ ရေးဂျဟု

စာ�စာ� တစာ�ခုုလိုံးုအတွကူ� စာဉ်း�းစာား��� (ပါံ-ု ၁.၁) လိုုအုပါ�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာ

များ�ှ� (များှ��ကူ��ရေးကူာင့်�းများ�ွ�ရေးသူာ)၊ လိုူများ�ှ�၊ ရေး��ာများှ�� ဖြ�စာ�ပါါကူ ထူးရုေး�ာကူ�

ရေးသူာ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�ကူု ုပါံပ်ါုုးရေးပါးန်ုုုင့်� ပါါသူလိုား ဟု ု

ရေးများးခု�ွ�းထူးုတ��များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�တာ��ှုရေး�း ဆုံုငု့်��ာ လိုပုါ�င့်��းစာဉ်း� 

တစာ�ခုအုတွကူ� လိုုအုပါ�ခု�ကူ�များ�ား အရေး�ဖြ�င့််� ရေးအာကူ�ပါါတုု�ကူုု ထူးညီ�်သူငွ့်�း

န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

l စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််�။ များညီ�သူညီ်�ရေး�တာ၊ များညီ�သူညီ�်အတကွူ�ရေး�ကူာင့််�၊ များညီ�

ကူ့သ်ူုု� န်ုှင့်�် များညီ�သူညီ်�အခု��ု�၌ ရေး�တများ�ားကူုု စာရုေးဆုံာင့်�း�သူ�ညီ�း။ 

များညီ�သူကူူ စာရုေးဆုံာင့်�းသူ�ညီ�း။ ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ ရေးကူာင့်�းများ�ွ�

ရေးစာ��� များညီ�သူကူူ စာစုာစာ�သူ�ညီ�း။ 

l သူမုျား်�ဆိုည််�ပြခင််�။ များညီ�သူညီ်� ရေး�တာများ�ားကူု ုသူမုျား�းဆုံညီ�းသူ�ညီ�း၊ 

များညီ�သူညီ�်�ညီ�းလိုများ�း န်ုငှ့်�် များညီ�သူကူူ သူမုျား�းဆုံညီ�းသူ�ညီ�း။ 

l စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�ပြခင််�နှငှ်�် အသူး��ပြ�ုပြခင််�။ များညီ�သူညီ�်�ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေး�

တာများ�ားကူု ုစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာသူ�ညီ�း။ များညီ�သူကူူ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�သူ�ညီ�း။ 
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�း� (၁-၁) ကျေးဒီတ� နှငှ်�် ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာစာန်စာ် ဆိုု�သူည််များ�ှ အဘာယ််န်ည််�။

ကျေးဒီတ� ဆုံုုသူညီ�များာှ သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားကူု ုများတှ�တများ�းတင့်��ာများ ှ��ှလုိုာသူညီ�် ကူ�ု�းဂျဏ်ာ��း စာာ�င့်�းအင့်�းများ�ား ဖြ�စာ��ကူပါါသူညီ�။ စာကူားလိုံးု၊ 

ကူ�ု�းဂျဏ်ာ��း၊ အတုုင့်�းအတာ၊ သူံးုသူပါ�များ ုသူုု�များဟုုတ� ရေး�ာ�ဖြပါများ၊ု တွကူ�ခု�ကူ�များ ုသူုု�များဟုတု� စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ များမုျား�ားကူ့သ်ူုု� အဖြ�စာ�အပါ�ကူ� ဆုံုငု့်��ာ သူတင့်�း

အခု�ကူ�အလိုကူ� တုငု့်�းသူညီ� ရေး�တာ ဖြ�စာ�န်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာ အသူံးုဖြပါ�၍ ရှုပုါ�ရေးထူးးွရေးသူာ စာ�စာ�များ�ားကူု ုသူရေး�ာရေးပါါကူ� �ားလိုညီ�န်ုုငု့်�၊ ညွှ�ှ��ကူားန်ုုုင့်�၊ 

ထူး�ု�းခု��ပါ�န်ုုုင့်�မြို့ပါးီ ခု�တု�ဆုံကူ�န်ုုုင့်�သူညီ� ဖြ�စာ��ာ ရေး�တာများ�ားသူညီ� အရေး�းကြီးကူးီပါါသူညီ�။ ထူးုု�ဖြပါင့်� ရေး�တာများ�ားကူု ုအလီိုကူ�ထူးရေး�ာ�စာ� �ညီ�းပါညီာဖြ�င့််� 

သူမုျား�းဆုံညီ�းများ၊ု ထူးတု�ယမူျား ုန်ုှင့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုတုု�သူညီ�လိုညီ�း တဖြ�ညီ�းဖြ�ညီ�း တုးုတကူ�လိုာရေး� ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�များ ု(Data Collection) 

ယခုဖုြ�စာ�စာဉ်း�တငွ့်� ရေး�တာ တကုူ�များ�ှ�ကူ��များု၊ လိုံခုြုံခုံ�များ၊ု ��ှုန်ုုုင့်�များ ုန်ုှင့်�် 
အသူံးုဝင့်�များ ု�ှုရေး�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��များညီ်� လိုမူျား�ား၊ များဝူါ�များ�ား န်ုငှ့်�် 
လိုပုါ�င့်��းစာဉ်း�များ�ား ပါါဝင့်�ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီတ� အ��်ခးု�်စာမီျားးများ ု(Data Governance) 

ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာစာန်စာ် (Data Ecosystem)

 ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�ဆုံုသုူညီ�များာှ ရေး�တာများ�ားအား စာရုေးဆုံာင့်�းများ၊ု သူမုျား�းဆုံညီ�းများ၊ု စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုန်ုှင့်�် အသူံးုဖြပါ�များ ုများ�ား ဖြပါ�လိုပုါ��သူညီ်� ရေး�တာစာ�စာ� 

သူုု�များဟုုတ� ရေး�တာ�ပါ�ဝ��း ကူု ုဆုံုုလိုုုဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ရေးကူ�ာရေးထူးာကူ�ရေး�ာကူ�ခုံဖြပါ� �သူညီ်� အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း များရူေး�ာင့်�သူညီ�လိုညီ�း ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�အတငွ့်�း 

ပါါဝင့်�ပါါသူညီ�။ “ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ�” ဆုံုရုေးသူာ ရေးဝါဟုာ�တငွ့်� ရေး�တာစာ�စာ� (စာရုေးဆုံာင့်�းများ၊ု သူမုျား�းဆုံညီ�းများ၊ု စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ၊ု အသူံးုဖြပါ�များ ုန်ုှင့်�် အပုါ�ခု��ပါ�စာမီျားံများ)ု 

အတငွ့်�း�ှု ခု�တု�ဆုံကူ�လိုှကူ��ှရုေးသူာ ပါညီာ�ပါ� အစာတု�အပါုုင့်�း အားလိုံးု ပါါဝင့်�ပါါသူညီ�။ ပါညီာ�ပါ� အစာတု�အပါုုင့်�းများ�ား အ�ကူား ဆုံကူ�စာပါ�များ ုန်ုှင့်�် စာ�စာ�အတွင့်�း

�ှု လိုပူါဂုျု�ုလို� အခု�င့်�းခု�င့်�း အ�ကူား ဆုံကူ�ဆုံံရေး�း တု�ုသူညီ�လိုညီ�း ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ�တငွ့်� ပါါဝင့်�ပါါသူညီ�။ �ဂီျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေးဖြ��ငှ့်�းခု�ကူ�များ�ား၊ ရေး�

တာစာ�စာ� န်ုှင့်�် လိုအူ�ကူား အဖြပါ��အလို�ှ� ဆုံကူ�ဆုံံရေး�း န်ုငှ့်�် ဖြများ��များာန််ုုုင့်�င့်ံရေး�း အရေးဖြခုအရေး� တု�ုကူုုပါါ ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� အတငွ့်�းသူုု� ထူးညီ�်သူွင့်�း��� ယခုု

စာာတများ�းကူ ဆုံံးုဖြ�တ�ထူးား ပါါသူညီ�။

ရေး��ာတစာ�ခုခုုုတငွ့်� ရေး�တာများ�ားကူု ုများတှ�တများ�းတင့်�ထူးား

ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�တာများ�ားကူု ုလိုယ�ဂျ�ာစာာ�ကွူ�ဖြ�င့််� 

သူမုျား�းဆုံညီ�းရေးလို ်�ှုမြို့ပါးီ စာကူ�ဖြ�င့််� �တ�န်ုုုင့်�ရေးသူာ 

သူုု�များဟုုတ� �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� သူမုျား�းဆုံညီ�းများု

လိုညီ�း များ�ားဖြပါားလိုာပါါသူညီ�။ 

ကူ�ု�း�ှင့်�ဆုံုုင့်��ာ အခု�ကူ�အလိုကူ� စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် တုုင့်�းတာဖြခုင့်�း 

ဖြ�စာ�စာဉ်း�သူညီ� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။

ကျေးဒီတ�သူမုျား်�ဆိုည််�များ ု(Data Storage)

ရေး�တာများ�ားကူု ုစာ�စာ�တကူ� ဖြပါ��လိုညီ�သူံးုသူပါ�ဖြခုင့်�း၊ 
အသူငွ့်�ရေးဖြပါာင့်�းဖြခုင့်�း၊ ပါံစုာံထူးတု�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် အ�ကူ��ငွ့်�်ဖြခုင့်�း 
ဖြ�စာ�စာဉ်း� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် အသူံးုဖြပါ��
ဖြခုင့်�း �ညီ��ယွ�ခု�ကူ�များာှ ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�းလိုပုါ�င့်��းစာဉ်း� 
အတကွူ� အသူံးုဝင့်�များညီ်� သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� န်ုငှ့်�် 
အကြုံကူံဉာာဏ်�များ�ား �ာှရေး�ရွေးပါးန်ုုုင့်�ရေး�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီတ� စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုနှှင်�် အသူး��ပြ�ုများ ု

(Data Analysis & Use)
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များညီ�သူကူူ ရေး�တာကူု ုအသူံးုဖြပါ�သူ�ညီ�း။ များညီ�ကူ့သ်ူုု��ညီ�း။ 

l စာမီျားးအ��်ခးု�်ကျေး��။ ရေး�တာ စာံခု��ု�စာံညွှှ��း အတကွူ� များညီ�သူညီ�် များရူေး�ာင့်� 

�ှုသူ�ညီ�း။ ရေး�တာများ�ားကူု ုများညီ�သူ�ူကူ စာမီျားံခုငွ့်�် �ှုသူ�ညီ�း။ လိုံခုြုံခုံ�များ ု�ှု

ရေးစာ��� များညီ�ကူ့သ်ူုု� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�သူ�ညီ�း။ ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာ ရေးဂျဟု

စာ�စာ� အတွင့်�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ရေး�သူညီ်� ဝ��ထူးများ�းများ�ားကူ ရေး�တာအရေးပါ် 

များညီ�ကူ့သ်ူုု� ရှုဖုြများင့်�သူံးုသူပါ�သူ�ညီ�း။ ၎င့်�းတု�ုတွင့်� ရေး�တာန်ုငှ့်�် စာပါ�လို�ဉ်း�း

၍ များညီ�ကူ့သ်ူုု� ရေးလိုက်ူ�င့်�သူင့်��ကူားခုံ�များ၊ု စာမွျား�း�ညီ� န်ုငှ့်�် အရေးတ�ွအကြုံကူံ�

များ�ား �ှုသူ�ညီ�း။  

အကူယ�၍ များဝူါ�ခု�များတှ�သူမူျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� ရေး�တာများ�ား အရေးပါ် အရေးဖြခုခုံ၍ 

ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ��များညီ� ဆုံုပုါါကူ ရေး�တာများ�ားတငွ့်� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� 

ခု�များှတ�ဖြခုင့်�းကူု ုပါံပ်ါုုးန်ုုုင့်�ရေးသူာ အ�ညီ�အရေးသူးွ န်ုှင့်�် ဆုံရီေးလို�ာ�များ ု�ှု�ပါါများညီ�။ 

တ�ညီ�းအားဖြ�င့်�် အ�ညီ�အရေးသူးွ အား�ညီ�းသူညီ�် ရေး�တာများ�ားအရေးပါ်တငွ့်� 

အရေးဖြခုခုံ၍ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�ပါါကူ ထူးင့်�တုငု့်�းများရေးပါါကူ�သူညီ်� များဝူါ�များ�ား 

ရေးပါ်ထူးကွူ�လိုာန်ုုုင့်��ယွ� �ှုရေး�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာ ရေးဂျဟုစာ�စာ�ကူု ုဆုံ��းစာစာ�

သူံးုသူပါ� �ာ၌ အဓိကုူအားဖြ�င့််� ရေး�တာ၏ အ�ညီ�အရေးသူးွကူုု အာရှုံစုာုုကူ�

သူင့်�် ပါါသူညီ�။ ထူးုုများသှူာ ရေး�တာ၏ တကုူ�များ ုန်ုှင့်�် အသူံးုဝင့်�များကုူုု ယံ�ုကူညီ�

များ ု�ှုန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�တာသူညီ� အခု��ု�ကူုုကူ� ဖြ�စာ�ပါါသူလိုား၊ 

မြို့ပါးီဖြပါညီ်�စာံ ုပါါသူလိုား၊ တကုူ�များ ု�ှုပါါသူလိုား၊ အရေးဖြပါာင့်�းအလို့များ�ှု များ�ှ�ကူ��

ပါါသူလိုား၊ �ားလိုညီ�လိုွယ� ပါါသူလိုား စာသူညီ�တု�ုကူုု ရေးများးခု�ွ�း ထူးတု��များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ� (ပါံ ု၁.၂)။ ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ၏ တ�ားဝင့်� စာာ�င့်�းအင့်�းများ�ား၏ 

�း� (၁.၂) ကျေးဒီတ� အ�ည််အကျေးသူ�ဲ ဆို�ုသူည််များ�ှ အဘာယ််န်ည််�။ 

ကျေးဒီတ� အ�ည််အကျေးသူ�ဲ

အခးနု််��ု�်ပြဖစာ်များ ု
ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း လိုပုါ�င့်��းစာဉ်း� အတကွူ� အသူံးုဖြပါ�

န်ုုုင့်���� ရေး�တာသူညီ� အခု��ု�ကူုုကူ�ဖြ�စာ�ပါါသူလိုား။

ပြီး��ီပြ�ည်�်စား�များ ု
လိုုုအပါ�ရေးသူာ ရေး�တာအားလိုံးုကူု ု��ှနု်ုုငု့်�ပါါသူလိုား။ 

န်ာ�လွှာည််လွှာယဲ််များ ု
ရေး�တာများ�ားသူညီ� �ားလိုညီ��လိုယွ�ကူမူျား ု

�ှုပါါသူလိုား။  

တ�ုးများု
ရေး�တာများ�ားသူညီ� တကုူ�စာာွ ကူုုယ�စာားဖြပါ�န်ုုငု့်�ဖြခုင့်�း �ှုပါါ

သူလိုား။

အကျေးပြ��င််�အလွှာဲ များ�ှပုြခင််�
ပါံစုာံတ ူရေး�တာများ�ားသူညီ� တညူီရီေးသူာ �ညီ�းလိုများ�းများ�ားဖြ�င့််� ကူုုယ�စာားဖြပါ�ဖြခုင့်�း 

�ှုပါါသူလိုား။ 

အ�ညီ�အရေးသူးွများာှ အာဆုံီယံ ရေး�သူတငွ့်�း န်ုုုင့်�င့်ံများ�ားအ�ကူ� အ�မုျား�်ဆုံံုး

ရေး�ာကူ��ှရုေး�သူလိုုု ၃ များ�ကူာရေးသူးခုင့်�ကူ ထူးတု�ဖြပါ��သူညီ�် ကူများာာ�ဏ်�၏ 

အာဆုံယီံန်ုုုင့်�င့်ံများ�ား ဆုံုငု့်��ာ စာာ�င့်�းအင့်�း အ�ညီ�အရေးသူးွ စာစုာစာ�များ ု၄ တငွ့်�

လိုညီ�း �တုယုအ�ုများ�်ဆုံံးု ရေး��ာတငွ့်� ရေး�ာကူ��ှရုေး�ပါါသူညီ�။  

ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ အဖြပါင့်� ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�၏ အကူ��ုး�ှုများ ုန်ုှင့်�် ထူးု

ရေး�ာကူ�များ ုတုု�ကူုုလိုညီ�း ထူးညီ်�သူွင့်�းစာဉ်း�းစာား��� လိုုအုပါ�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ဥပါများာအရေး�ဖြ�င့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများသုူညီ� အကူ�ု�အကူ� များ�ားန်ုုုင့်�

ရေးသူာရေး�ကူာင့််� များ�ှ�ကူ��ရေးသူာ ရေး�တာကူုသုူာ စာရုေးဆုံာင့်�း��� သူတထုူးား�

များညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ရေး�တာအ�ညီ�အရေးသူးွကူုုလိုညီ�း ထူးခုုုုကူ�ရေးစာဖြခုင့်�း များ�ှရုေးစာ

သူလိုုု အ�င့်�းအဖြများစာ� အသူံးုခု��များ ု�ညီ�းပါါသူညီ�် �ညီ�းလိုများ�းများ�ားကူု ု

အသူံးုဖြပါ��များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ၏ ကူဏ္ဍများ�ားစာာွ၌ ရေး�တာ 

စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�းအတကွူ� စာာ�ကွူ�စာာတများ�း အရေးဖြခုဖြပါ� 

စာ�စာ�ကူုုသူာ အသူံးုဖြပါ�ရေး�လိုှကူ� �ှမုြို့ပါးီ ရေး�တာ �ယမူျားပုါံစုာံ တစာ�ခု��ု�များာှ မြို့ဗျူတုု

လိုှ ကူုလုိုုုရေးခုတ� န်ုငှ့်�် ဖြများ��များာဆ်ုံုု�ယှ�လိုစာ� လိုများ�းစာဉ်း�ရေးခုတ� ကူတညီ�းကူ 

အသူံးုဖြပါ�ခု့ရ်ေးသူာ ပါံစုာံများ�ား ဖြ�စာ�ရေး�ပါါသူညီ�။ အကူ��ုးဆုံကူ� အရေး�ဖြ�င့််� အခု��ု�

ရေးသူာ ရေး�တာများ�ားများာှ ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ�ခု�များတှ�သူမူျား�ား အတွကူ� သူတင့်�း 

အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ားစာာွ ရေးပါးန်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ�ှရုေးတာသ်ူလိုုု စာာ�ကွူ�စာာတများ�း 

အရေးဖြခုဖြပါ� ရေး�တာများ�ားကူ ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ အသူံးုဖြပါ�၍ ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ

ဖြခုင့်�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်���� အဟု���အတား ဖြ�စာ�ရေး�ပါါသူညီ�။ 



8

ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံသူညီ� E-government စာ�စာ�ရေး�ာ�ရေးဆုံာင့်���� ကြီးကူ�ုးစာား ရေး�

ဖြခုင့်�း ၅၊ ၆ န်ုငှ့်�် လိုကူ��ှုရေးခုတ�ကူာလို �ညီ�းပါညီာများ�ား ဖြများင့််�များားလိုာဖြခုင့်�း

ရေး�ကူာင့််� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�သူညီ� လိုာများညီ်� န်ုှစာ�များ�ား

အတငွ့်�း �ွံ�မြို့��ုးများ ုကြီးကူးီကြီးကူးီများားများား ကြုံကူံ��န်ုုုင့်��ယွ� �ှုရေး�ပါါသူညီ�။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််�

လိုကူ��ှ ုအခု��ု�တငွ့်� ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�အား ဖြပါ��လိုညီ�သူံးုသူပါ�၍ 

ဆုံ��းစာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ��� အရေး�းကြီးကူးီရေး�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာများ�ားစာာွကူုု လိုံုခြုံခုံ�စာာွ၊ 

လိုှင့်�ဖြများ��စာာွ န်ုှင့်�် ရေးင့်ရွေး�ကူးအကူ�ု�အကူ� သူကူ�သူာစာာွဖြ�င့်�် စာရုေးဆုံာင့်�းန်ုုုင့်�

သူညီ�် �ဂီျ�စာ�တယ��ညီ�းလိုများ�း များ�ားလိုညီ�း ရေးပါ်ထူးကွူ�လိုာမြို့ပါးီ ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ 

ယင့်�းကူ့သ်ူုု� �ီဂျ�စာ�တယ� ရေးဖြ��ငှ့်�း�ညီ�းများ�ား အားဖြ�င့််� အစာုုး� ဌာာ�များ ှ

များဟုတု�ရေးသူာ သူမူျား�ား အပါါအဝင့်� ရေး�တာ လိုုအုပါ�သူမူျား�ား ရေး�တာ 

အလိုယွ�တကူ ူ��ှနု်ုုုင့်�လိုာမြို့ပါးီ ဖြ�စာ�သူလိုု ုယခုင့်�ကူ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ

�ှုသူညီ�် စာစုာစာ�ရေးလိုမ်ျား ုများ�ားကူုလုိုညီ�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� လိုာန်ုုုင့်�မြို့ပါးီ ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

အခု��ု�ရေး��ာတွင့်�အစာုုး�များ ှ�ဂီျ�စာ�တယ� ရေးဖြ��ငှ့်�း�ညီ�း များ�ားကူု ုစာတင့်�၍ 

အသူံးုဖြပါ�ရေး�မြို့ပါးီ ဥပါများာအရေး�ဖြ�င့််�  မြို့များ�ု�ရေးတာ� အာဏ်ပါုငု့်�များ�ား၏ စာမွျား�းရေးဆုံာင့်�

များဖုြ�င့််� များန်ုတရေးလိုးမြို့များ�ု�ကြီးကူးီသူညီ� “စာများတ�မြို့များ�ု�ရေးတာ� - smart city” ၇  ဟုူရေးသူာ 

အများညီ�ကူု ု��ှရုေး� ပါါသူညီ�။ ၎င့်�းတု�ု၏ စာမီျားံကူ�ု�း များ�ားအ�ကူ� ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ 

ထူး�ု�းခု��ပါ�များ ုစာ�စာ�ဖြ�င့်�် ယာဉ်း�လိုများ�းရေး�ကူာင့်�း ထူး�ု�းသူုများ�းရေး�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ရေး�

ဖြခုင့်�း ကူု ုဥပါများာအဖြ�စာ� ရေးတ�ွန်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ ၈ 

�ဂီျ�စာ�တယ� ရေးဖြ��ငှ့်�းများ�ုညီ�းလိုများ�း များ�ားကူု ုရေးဖြပါာင့်�းလို့ အသူံးုဖြပါ���� များာှများ ူ

လိုယွ�လိုယွ�ကူကူူ ူလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ� များဟုတု��့ အခုငွ့်�်အလိုများ�းများ�ား 

အဖြပါင့်� စာ�ု�ရေးခု်များ ုအခုကူ�အခု့များ�ားလိုညီ�း �ှရုေး�ပါါသူညီ�။ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ 

အရေး�ဖြ�င့််� e-government စာ�စာ�ကူု ုစာတင့်� အသူံးုဖြပါ���� ကြီးကူ�ုးစာားရေး�

သူညီ�် အဆုံင့်�်များာှပါင့်� �ှရုေး�ပါါရေးသူးသူညီ�။ ၉ ထူးုု�ဖြပါင့်� အစာုုး�၏ အုုင့်�စာီတ ီ

စာမီျားံကူ�ု�း အများ�ားစာမုျားာှ ရေးအာင့်�ဖြများင့်�များ ုများ�ှုသူညီ�ကူုု ရေးတ�ွရေး��ပါါသူညီ�။ ၁၀    

�ဂီျ�စာ�တယ�စာ�စာ�သူုု� ကူးူရေးဖြပါာင့်�းဖြခုင့်�းများာှ အကူ�ု�အကူ� များ�ားသူလိုု ုအခု��ု�

လိုညီ�း �ကူာဖြများင့််�တတ� ပါါသူညီ�။ အကူယ�၍ ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ု

ရေးအာင့်�ဖြများင့်�များ ုများ�ှုဖြခုင့်�း သူု�ုများဟုတု� �ငှ့်�းလိုင့်�းတကုူ�ရေးသူာ ဦးးစာားရေးပါး

ပါ��းတုုင့်� များ�ှပုါါကူ ရေးင့်ရွေး�ကူးအ� ထူးုကုူ�တ��များညီ� များဟုတု�ပါါ။     

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း အသူစာ�ရေးသူာ �ဂီျ�စာ�တယ� စာ�စာ�များ�ားန်ုငှ့်�် ရေးဖြ��ငှ့်�းများ ု�ညီ�း

လိုများ�းများ�ားများာှ လိုကူ��ှုအရေးလိုအ်ထူး များ�ားကူု ုဖြပါင့်�ဆုံင့်�များမွျား�းများံ���န်ုငှ့်�် စာကူ�

အစာားထူးုုး အသူံးုဖြပါ�များညီ်� လိုပုါ�င့်��းစာဉ်း�များ�ား စာတင့်�န်ုုုင့်���� အတကွူ� 

တ���ုုး�ှုရေးသူာ အခုငွ့်�်အလိုများ�း တစာ�ခုဖုြ�စာ�ရေး�ပါါသူညီ�။ လိုကူ��ှု ရေး�တာ

စာရုေးဆုံာင့်�းများ ုပါံစုာံတစာ�ခုုကူုု စာကူ�အစာားထူးုုး အသူံးုဖြပါ���� ဆုံံးုဖြ�တ�များညီ်� 

အစာား အစာုုး� အရေး�ဖြ�င့််� ယင့်�းရေး�တာကူု ုဆုံကူ�လိုကူ�စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း များဖြပါ�

���လိုညီ�း ဆုံံးုဖြ�တ�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။  

�ဂီျ�စာ�တယ� ရေးဖြ��ငှ့်�းများ�ုညီ�းလိုများ�းများ�ား န်ုငှ့်�် e-government တု�ုအရေး�ကူာင့်�း 

ရေးဆုံးွရေးန်ုးွ�ာ၌ ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ�၏ အရေး�းကြီးကူးီရေးသူာ ရှုရုေးထူးာင့်�်တစာ�ခု ု

ကူ����စာ�ခု့န််ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ၎င့်�းများာှ အသူံးုဖြပါ��များညီ်� လိုမူျား�ား၏ ရှုရုေးထူးာင့်�် ဖြ�စာ�

ပါါသူညီ�။ များဝူါ�ခု�များှတ�သူမူျား�ားသူညီ� စာ�စာ�သူစာ� များ�ားအား ပါံရုေး�ာ��ာ န်ုငှ့်�် 

စာတင့်�အသူံးုဖြပါ� �ာတငွ့်� အစာုုး�တငွ့်�း�ှု အသူံးုဖြပါ�သူ ူများ�ား၏ ရေး�တာ

ဆုံုုင့်��ာ တကူ�ကူွများ�းများ ုန်ုှင့်�် အ�ညီ�အခု�င့်�းများ�ားကူု ုအဓိကုူထူးား ထူးညီ်�သူွင့်�း

စာဉ်း�းစာား��� လိုုုအပါ�ပါါသူညီ�။ ထူးုမုျားသှူာ ဖြပါ�ဖြပါင့်� ရေးဖြပါာင့်�းလို့များမုျား�ား ထူးရုေး�ာကူ�

များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ အရေး�းကြီးကူးီဆုံံးု အရေး�ဖြ�င့််� များဝူါ�ခု�များတှ�သူမူျား�ားသူညီ� ၎င့်�း

တုု� အသူံုးဖြပါ�များညီ်� ရေး�တာများ�ား အရေးပါ် ယံ�ုကူညီ�များ ု�ှု�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�

တာများ�ား များညီ�များှရေးကူာင့်�းများ�ွ�သူညီ� ဖြ�စာ�ရေးစာ ယံ�ုကူညီ�များ ုရေးပါ�ာကူ�ဆုံံးုပါါကူ 

အကူ��ုးသူကူ�ရေး�ာကူ�များ ုအ�ညီ�းင့်ယ�သူာ ��ှုပါါလိုမုျား�်များညီ�။   

ရေး�တာသူညီ� ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ၏ အ�ာဂျါတ�အတွကူ� အရေး�းကြီးကူးီသူလိုုု �ဂီျ�စာ� 

ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ� ပါုမုျားုုဖြ�စာ���� ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့  ပါါကူ အကူ��ုးအဖြများတ� 

များ�ားစာာွလိုညီ�း �ှနု်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ထူးုု��ညီ�းတူ ယင့်�းသူုု� ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့ရေး�း 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�များညီ� ဆုံုပုါါကူ အရေးထူးာကူ�အထူးား အရေးဖြခုဖြပါ� များဝူါ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း 

အရေးလိုအ်ထူးကူုု ပါံပ်ါုုးရေးပါးန်ုုုင့်�သူညီ�် ယံ�ုကူညီ�စာတု�ခု��ရေးသူာ ရေး�တာစာ�စာ�

များ�ား တညီ�ရေးဆုံာကူ�န်ုုငု့်����လိုညီ�း အရေး�းကြီးကူးီပါါသူညီ�။ များဝူါ�ခု�များတှ�သူမူျား�ား 

အရေး�ဖြ�င့််� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ လိုကူ��ှ ုရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�ကူု ု�ားလိုညီ�

သူရေး�ာရေးပါါကူ����၊ ကြုံကူံ�ရေးတ�ွရေး��သူညီ�် စာ�ု�ရေးခု်များ ုန်ုှင့်�် အခုွင့်�်အလိုများ�းများ�ား

ကူုု သူဖုြများင့်����၊ �ဂီျ�စာ�တယ� ရေး�တာ ရေးဖြ��ငှ့်�းများ�ုညီ�းလိုများ�း များ�ားကူု ု

�ားလိုညီ�ထူးား��� လိုုုအပါ�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။   

ကျေးန်ာ�်ခး အကျေး���င််�အ�� နှငှ်�် �ည််များနှ််�ခး�် 

အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�းသူညီ� န်ုစှာ�ရေးပါါင့်�းများ�ားစာာွ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံအန်ုှံ��ှု မြို့များ�ု��ယ�

များ�ားကူု ု�ညီ�းပါညီာဆုံုုင့်��ာ ပါံပ်ါုုးများမုျား�ား ရေးပါးရေး�ခု့ပ်ါါသူညီ�။ အခု�ွ�ရေးကူာကူ�ခုံ

ဖြခုင့်�း၊ အများုကုူ�သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�း၊ ရေး�သူန်ုတ� စာမီျားံကူ�ု�း ရေး�းဆုံွ့ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် မြို့များ�ု�ဖြပါ

လိုံခုြုံခုံ�ရေး�း စာသူညီ�တု�ု အပါါအဝင့်� ကူဏ္ဍများ�ားစာာွ အတကွူ� များဝူါ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း 

ပါုုများုုရေးကူာင့်�းများ�ွ�ရေးစာ��� �ညီ�းပါညီာဆုံုငု့်��ာ ပါံပ်ါုုး ရေးပါးလိုှကူ� �ှုပါါသူညီ�။၁၁ 

အထူးကူ�ပါါ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ခု�ကူ�များ�ား၏ အစာတု�အပါုုင့်�း တစာ�ခုအုဖြ�စာ� အာ�ှ

ရေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်� ဝ��ထူးများ�းများ�ားသူညီ� မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှု များ�ားန်ုငှ့်�် အတ ူရေး�သူ

ဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�တညီ�ရေးဆုံာကူ�ရေး�း၊ ရေး�တာများ�ား၏ 

အ�ညီ�အရေးသူးွ န်ုှင့်�် အသူံးုခု�များ ုတုုးတကူ�ရေးကူာင့်�းများ�ွ�ရေးစာရေး�း (ရေး�တာ

စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း၊ သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�း များသှူညီ� စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း အထူး)ု 

စာသူညီ�တုု�တငွ့်� ပါးူရေးပါါင့်�းလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� ခု့ပ်ါါသူညီ�။ ယင့်�းတု�ုတငွ့်� ရေး�တာ

ရေးဂျဟု စာ�စာ�၏ ထူးရုေး�ာကူ� အကူ��ုး�ှုများ ုန်ုှင့်�် ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ 

ရေးကူာင့်�းများ�ွ�ရေးစာရေး�း အတကွူ� �ညီ�းပါညီာဆုံုငု့်��ာ ရေးဖြ��ငှ့်�းများမုျား�ား ခု�များတှ�

ဖြခုင့်�း သူညီ�လိုညီ�း အပါါအဝင့်� ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�းသူညီ� 
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ယင့်�းတုု�ကူုု လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��ာများ ှမြို့များ�ု��ယ� အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း အာဏ်ာပါုငု့်�များ�ား 

�င့်�ဆုံုငု့်�ရေး��သူညီ်� အခုကူ�အခု့များ�ား န်ုငှ့်�် စာ�ု�ရေးခု်များမုျား�ားကူု ုပါုုများုု�ားလိုညီ� 

သူရေး�ာရေးပါါကူ�လိုာ ခု့သ်ူလိုုု ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့ရေး�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�ကူု ုရေး��ညှီ�ပါံပ်ါုုး

န်ုုုင့်�ရေး�း အတကွူ� တ���ုုး�ှုသူညီ�် အရေးတ�ွအကြုံကူံ�များ�ား ��ှခုု့်ပါါသူညီ�။  

မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�် ရေး�တာအသူံးုဖြပါ�များ၊ု ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ� ဆုံုငု့်��ာ ကူုယု�ပါုုင့်� 

အရေးတ�ွအကြုံကူံ�များ�ား န်ုငှ့်�် န်ုုုင့်�င့်ံတကူာ အရေးလိုအ်ထူးရေးကူာင့်�းများ�ား အရေးပါ် 

အရေးဖြခုခုံ၍ အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�းသူညီ� ယခု ုစာာတများ�းအား ရေး�းသူား ထူးတု�

ရေးဝခု့ဖ်ြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယခုစုာာတများ�းကူုု ယံ�ုကူညီ�စာတု�ခု��၍ အသူံးုဝင့်�

ရေးသူာ ရေး�တာများ�ားအား များဏ္ဍ�ုင့်�ထူးားကူာ ထူးရုေး�ာကူ�ရေးသူာ ရေး�တာရေးဂျဟု

စာ�စာ� တစာ�ခုု တညီ�ရေးဆုံာကူ���� ကြီးကူ�ုးစာားရေး�သူညီ�် ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�ှ ုများဝူါ�

ခု�များှတ�သူမူျား�ား အတွကူ� �ညီ��ယွ�ပါါသူညီ�။ အထူးကူ�ပါါ �ညီ��ယွ�ခု�ကူ�များ�ား 

န်ုှင့်�်အညီ ီယခုစုာာတများ�းတငွ့်� ရေးအာကူ�ပါါရေးများးခု�ွ�းများ�ားကူုု အရေးဖြ�ထူးတု�န်ုုုင့်�

��� ကြီးကူ�ုးပါများ�းထူးားပါါသူညီ�။ 

၁။ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ လိုကူ��ှ ုရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�များာှ အ�ယ��ညီ�း။ ရေး�

တာများ�ားကူု ုရေး�သူဆုံုငု့်��ာ အဆုံင့်�်တငွ့်� များညီ�ကူ့သ်ူုု� စာရုေးဆုံာင့်�းသူ�ညီ�း။ 

သူမုျား�းဆုံညီ�းသူ�ညီ�း။ အသူံးုဖြပါ�သူ�ညီ�း။ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာသူ�ညီ�း။ စာမီျားံ

ခု���ခုွ့သူ�ညီ�း။ 

၂။ ရေး�သူဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� တညီ�ရေးဆုံာကူ��ာတငွ့်� များညီ�သူညီ်� 

အခုွင့်�်အလိုများ�း န်ုငှ့်�် စာ�ု�ရေးခု်များမုျား�ား �ှုသူ�ညီ�း။ 

၃။ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� အရေး�ဖြ�င့််� စာ�ု�ရေးခု်များု

များ�ားကူု ုများညီ�ကူ့သ်ူုု� �င့်�ဆုံုုင့်�ရေးဖြ��ငှ့်�း န်ုုုင့်�များညီ��ညီ�း။ �စာ�ဂျ�ယ�တယ� 

�ညီ�းပါညီာဖြ�င့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ၊ု သူမုျား�းဆုံညီ�းများ၊ု အသူံးုဖြပါ�များ ုန်ုှင့်�် 

စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ၊ု န်ုှင့်�် စာီများံခု���ခုွ့များ ုတုု�လိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�ဖြခုင့်�းဖြ�င့််� 

အခုွင့်�်အလိုများ�းကူု ုများညီ�ကူ့သ်ူုု� အသူံုးခု�န်ုုုင့်�များညီ��ညီ�း။ 

န်ည််�န်ဿုယ်၊ န်ယ််�ယ်် နှငှ်�် အ�န်�်အသူတ်�ှုများု

ယခုစုာာတများ�း အတွကူ� အခု�ကူ�အလိုကူ� အရေးထူးာကူ�အထူးား များ�ားများာှ 

ဖြပါညီ��ယ�/တုငု့်�းရေး�သူကြီးကူးီ (၇) ခုအုန်ုှံ��ှု မြို့များ�ု��ယ� (၁၄) ခု၌ု အာ�ရှေး�ာင့်�

ရေး�း�ငှ့်�း၏ လိုပုါ�င့်��း အရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ�များ ုအရေးတ�ွအကြုံကူံ�များ�ားများ ှ

အရေးဖြခုခုံထူးားဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�း၏ လိုပုါ�င့်��းများာှ 

မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ား ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ၊ု သူမုျား�းဆုံညီ�းများ၊ု အသူံးုဖြပါ�များ ုန်ုှင့်�် 

စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုအားရေးကူာင့်�း��� ပါံပ်ါုုးရေးပါးဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ အစာုးု�ဌာာ�

များ�ား န်ုငှ့်�် ICT ကူမုျားပဏ်မီျား�ား ဖြ�င့််�တွ့�ကူ�မြို့ပါးီ ရေးဆုံာ�်�ဝ့အများ��ုးများ��ုး ထူးတု�လိုုပါ�

၍ ပါံပ်ါုုးရေးပါး��� ရေးလိုးန်ုစှာ�ရေးကူ�ာ� ကြီးကူ�ုးစာားခု့�်ာများ ှ��ှုခု့်သူညီ�် လိုပုါ�င့်��း 

အရေးတ�ွအကြုံကူံ� များ�ားလိုညီ�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ ယခုစုာာတများ�းများာှ အကူ�ဉ်း�းခု��ပါ�

သူာ ဖြ�စာ�ရေးသူာရေး�ကူာင့််� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� 

တစာ�ခုုလိုံးုကူုု မြို့ပါးီဖြပါညီ်�စာံစုာာွ သူံးုသူပါ�ရေး�ာ�ဖြပါန်ုုငု့်�များညီ� များဟုတု�ပါါ။ ယင့်�းထူးကူ� 

အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�း၏ အရေးတ�ွအကြုံကူံ�များ�ား အရေးပါ်တငွ့်� အရေးဖြခုခုံ၍ ရေး�တာ

�ယ�ပါယ� အတွကူ� ပါံပ်ါုုးရေးပါးရေး�သူညီ်� �ွံ�မြို့��ုးရေး�း များတု��ကူ�အ�ွ့�များ�ား န်ုှင့်�် များူ

ဝါ�ခု�များတှ�သူမူျား�ား အတွကူ� သူင့်�ယစူာ�ာများ�ား ရေးပါးအပါ�န်ုုငု့်����သူာ 

�ညီ��ယွ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ 

အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�း၏ ပါံပ်ါုုးများမုျား�ားများာှ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�ှု ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ု

အများ�ားစာ ုဖြ�စာ�ရေးပါ်�ာ မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်တငွ့်� အဓိကုူထူးားဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ 

မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ား ရေး�တာကူု ုဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�တငွ့်� ပါုမုျားုု

ရေးကူာင့်�းများ�ွ�စာွာ အသူံးုဖြပါ�တတ�ရေးစာ��� ပါံပ်ါုုးရေး�ဖြခုင့်�းလိုညီ�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ 

ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� ယခုစုာာတများ�းသူညီ� ဖြပါညီ��ယ�/တုငု့်�းရေး�သူကြီးကူးီ (သူုု�များဟုတု�) 

ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ုအဆုံင့်�်များ�ားထူးကူ� မြို့များ�ု��ယ� အဆုံင့်�်န်ုှင့်�် မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်

ရေးအာကူ� ဟု ုဆုံုုန်ုုုင့်�များညီ�် “ရေး�သူဆုံုုင့်��ာ” ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� ကူုသုူာ 

အဓိကုူထူးားရေး�ာ�ဖြပါ ထူးားပါါသူညီ�။ 

ယခုစုာာတများ�းသူညီ� ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ အစာုုး�၏ ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟု

စာ�စာ�ကူုုသူာ ရေးလိုလ်ိုာထူးားဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း၊ 

သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�း၊ အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�းန်ုငှ့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း တုု�တငွ့်� ကူုယု�ပါုုင့်�

စာ�စာ�များ�ား �ှုန်ုုုင့်�သူညီ�် ရေး�သူန်ုတ��ှ ုအဖြခုားရေးသူာ (စာင့်�မြို့ပါ�ုင့်�) အုပါ�ခု��ပါ�ရေး�း

စာ�စာ�များ�ား န်ုှင့်�် အ�ွ့�အစာညီ�းများ�ားကူုု ရေးလိုလ်ိုာထူးားဖြခုင့်�း များ�ှုပါါ။ 

စာ�တများ်� ကျေးဖ�်ပြ�ခး�်များး��  

များတု�ဆုံကူ�အခု��း မြို့ပါးီရေး�ာကူ� အခု��း (၂) တငွ့်� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ လိုကူ��ှ ု

ရေး�သူဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ�၊ ရေး�တာ စာမီျားံအပုါ�ခု��ပါ�ဖြခုင့်�း၊ စာရုေးဆုံာင့်�း

ဖြခုင့်�း၊ သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�း၊ အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း န်ုှင့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း အရေးဖြခုအရေး�

တုု�ကူုု အရေးသူးစာတု��ငှ့်�းဖြပါ ထူးားပါါသူညီ�။ လိုကူ��ှစုာ�စာ�အတွင့်�း �ှုရေး�သူညီ�် 

အခုွင့်�်အလိုများ�းန်ုငှ့်�် စာ�ု�ရေးခု်များမုျား�ားကူု ုရေး�ာ�ထူးတု�တင့်�ဖြပါ ထူးားပါါသူညီ�။ 

အခု��း (၃) တွင့်� ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�ကူု ု�ွံ�မြို့��ုးရေးအာင့်� 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ�် �ညီ�းလိုများ�းများ�ား န်ုငှ့်�် အထူးးူသူဖြ�င့််� �စာ�ဂျ�ယ�တယ�စာ�စာ�

 အရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ�လိုှင့်� ထူးညီ်�သူွင့်�းစာဉ်း�စာား�များညီ� ်အခု�ကူ�များ�ားကူု ု

သူံးုသူပါ�ရေးလိုလ်ိုာ ရေး�ာ�ဖြပါထူးားပါါသူညီ�။  
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ပြများန််များ�နှ�ုင််င်း၏ ကျေးဒီသူဆိုု�င််�� ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာစာန်စာ်သူည်် ရှု�ု်ကျေး��ဲ

�းယ််ပြ�န်�်သူည်�် ကျေးဒီသူဆို�ုင််�� အ��်ခးု�်ကျေး�� စာန်စာ်အတငဲ််�တငဲ်် တည််�ှု

�ါသူည််။ ၂၀၀၈ �ွ့�စာညီ�းပါံအုရေးဖြခုခုံ ဥပါရေး� အားဖြ�င့််� ဖြပါညီ��ယ�/တုုင့်�း

ရေး�သူကြီးကူးီ အဆုံင့်�်တွင့်� အစာုုး�အဆုံင့်�် အသူစာ�တစာ��ပါ� ရေးပါ်ထူးကွူ�လိုာ

ရေးသူာ�လိုညီ�း ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ၏ အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း စာ�စာ�အတငွ့်�း�ှု အဖြခုားရေးသူာ 

အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�းအဆုံင့််� (ခုရှုုုင့်�၊ မြို့များ�ု��ယ�၊ န်ုှင့်�် �ပါ�ကူကွူ�/ရေးကူ�း�ာွအုပါ�စာ)ု များ�ား

များာှများ ူဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုများ�ှု ယခုင့်�အတုုင့်�းသူာ �ှရုေး�ပါါသူညီ�။ ယခုု

စာာတများ�းတငွ့်� အဓိကုူ အာရှုံစုာုုကူ�သူညီ�် မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�် များာှ ဖြပါညီ�သူ�ူ

အပုါ�ခု��ပါ�စာမီျားံရေး�း စာ�စာ�၏ ဗျူဟုုအုခု�ကူ�အဖြခုာလိုညီ�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ မြို့များ�ု��ယ�

အဆုံင့်�် ဌာာ�များ�ားသူညီ� ဖြပါညီ�သူ�ူဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ုလိုပုါ�င့်��းများ�ားစာာွကူုု တာဝ��

ယ ူ�သူလိုုု �ဏ္ဍာရေးင့်လွိုညီ�း �ာှရေး�ရွေးပါး� ပါါသူညီ�။ �ပါ��ာွလိုထူူးနု်ုှင့်�်

လိုညီ�း အ�းီကူပါ�ဆုံံးု ရေး��ာတငွ့်� �ှုရေး�ပါါသူညီ�။ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�ှ ုမြို့များ�ု��ယ�

များ�ားအ�ကူား လိုဦူးးရေး�၊ ပါထူးဝဝီင့်�၊ ဧ�ယုာ၊ လိုမူျားစုားီပါာွး�ွံ�မြို့��ုးများုန်ုှင့်�် ပါဋိပုါကူခ

�ဏ်� ခုံ�များ ုစာသူညီ�် အရေးဖြခုအရေး�များ�ားတငွ့်� ကူာွဖြခုားများ ုကြီးကူးီကြီးကူးီများားများား�ှုရေး�

ပါါသူညီ�။ ပါံမုျား�ှ�အားဖြ�င့်�် အဓိကုူဌာာ� (၄၀) ခု���သူညီ� မြို့များ�ု��ယ�တုုင့်�းတငွ့်� 

ရှုံးုအရေးဖြခုစာုုကူ�ပါါသူညီ�။ အရေးထူးရွေးထူးအွပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�ကူ့်သူုု� အခု��ု�

ဌာာ�များ�ားများာှများ ူမြို့များ�ု��ယ�အားလိုံးုတငွ့်� ရှုံးုတညီ��ှုမြို့ပါးီ တညူီရီေးသူာ လိုပုါ�င့်��း

တာဝ�� ထူးများ�းရေးဆုံာင့်� �ပါါသူညီ�။ အဖြခုားရေးသူာ ဌာာ�များ�ား၏ ရှုံးုအရေးဖြခုစာုကုူ�

များ ုသူုု�များဟုတု� အရေး�းပါါများ ုများာှများ ူမြို့များ�ု��ယ�အလိုုုကူ� ကူာွဖြခုားပါါသူညီ�။ ဥပါများာ

- င့်ါးလိုပုါ�င့်��း ဦးးစားီဌာာ�သူညီ� ရေး�သူစားီပါာွးရေး�း အတကွူ� ရေး�လိုပုါ�င့်��း 

အရေး�းကြီးကူးီသူညီ�် ဧ�ာ၀တတီုုင့်�းရေး�သူကြီးကူးီတွင့်� အရေး�းပါါရေးသူာ အခု��း

ကူဏ္ဍများ ှပါါဝင့်�ရေး�ပါါသူညီ�။ အခု��ု�ရေးသူာ ဌာာ�များ�ားများာှ ပါထူးဝဝီင့်� ရေးဖြများဖြပါင့်�

အလိုုုကူ� တာဝ��ယူ�ပါါသူညီ�။ စာညီ�ပါင့်�သူာယာရေး�း အ�ွ့�များ�ားသူညီ� မြို့များ�ု�

ရေးပါ်ဧ�ယုာများ�ားကူုု အဓိကုူထူးားမြို့ပါးီ ရေးကူ�းလိုကူ��ွံ�မြို့��ုးရေး�း ဦးးစားီဌာာ�၏ 

တာဝ��များှာ ရေးကူ�းလိုကူ�ရေး�သူကူု ုအဓိကုူထူးားပါါသူညီ�။ ပါံ ု(၂.၁) တငွ့်� 

ရေး�ာ�ဖြပါထူးားသူညီ်� အတုုင့်�း မြို့များ�ု��ယ�ရေးကူာ�များတ ီ�ွ့�စာညီ�းထူးားများ ုစာ�စာ�

ရေးအာကူ�တငွ့်� ဌာာ�များ�ား အတတူကူ ွပါးူရေးပါါင့်�းလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� �ကူပါါသူညီ�။ 

ယင့်�းရေးကူာ�များတ ီများ�ားတငွ့်� လိုတှ�ရေးတာ� ကူုယု�စာားလိုယှ� များ�ားလိုညီ�း ပါါဝင့်�

ပါါသူညီ�။ �ပါ��ာွရေးကူာ�များတမီျား�ား န်ုငှ့်�် �ပါ��ာွရေးခုါင့်�းရေးဆုံာင့်� များ�ားသူညီ� 

မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ား န်ုငှ့်�် �ပါ��ာွအ�ကူား အရေး�းပါါရေးသူာ အဆုံကူ�အသူယွ� 

တစာ�ခု ုရေးဆုံာင့်��ကွူ�ရေးပါးပါါသူညီ�။ ၁၂  

ဗဟာ�ုစာ��င််�အင််�အဖဲဲ� (CSO) သူည်် ပြများန််များ�နှု�င််င်း၏ ကျေးဒီတ�ဆိုု�င််�� စာမီျားး

အ��်ခးု�်ကျေး���ု� ဦး�ကျေးဆို�င််သူည်�် ဌာ�န် ပြဖစာ်သူည််။  CSO သူညီ� 

ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ အများ��ုးသူားစာာ�င့်�းအင့်�း စာ�စာ� န်ုငှ့်�် အများ��ုးသူားစာာ�င့်�းအင့်�း 

များဝူါ� တုု�ကူုု ကြီးကူးီ�ကူပါ�ရေး�းဆုံွ့���၊ ၁၃ စာာ�င့်�းအင့်�းဆုံုငု့်��ာ �ွံ�မြို့��ုးများ ု

အများ��ုးသူားအဆုံင့်�် များဟုာဗျူ��ဟုာ (NSDS) ကူု ုအရေးကူာင့်�အထူးညီ�       

ရေး�ာ����၊ ၁၄ စာဉ်း�ဆုံကူ�များဖြပါတ� �ွံ�မြို့��ုးများပုါ��းတုုင့်�များ�ား ဆုံုုင့်��ာ ညွှ�ှ�ကူ�ု�း 

(SDGs indicators) တကွူ�ခု�ကူ�ရေး�ာ�ထူးတု���� န်ုှင့်�် MSDP စာမီျားံကူ�ု�း

အတကွူ� ညွှှ��ကူ�ု�းများူရေး�ာင့်�ကူု ုကြီးကူးီ�ကူပါ���� ၁၅ စာသူညီ�်တာဝ��များ�ားကူုု 

ယထူူးားပါါသူညီ�။ CSO သူညီ� စာာ�င့်�းအင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ှ�ကူ��ရေး�း

န်ုှင့်�် အ�ညီ�အရေးသူးွ ဖြပါညီ်�၀ရေး�း ဗျူဟုုရုေးကူာ�များတ ီ(CCDAQS) ၏ ဦးးရေးဆုံာင့်�

အ�ွ့�ဝင့်� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ယင့်�းရေးကူာ�များတသီူညီ� အများ��ုးသူားစာာ�င့်�းအင့်�းစာ�စာ� 

ရေး�းဆုံွ့အရေးကူာင့်� အထူးညီ� ရေး�ာ��ာတငွ့်� ညီိနု်ုုုင့်�း�သူညီ်� တာဝ��ကူုု 

ယထူူးား�ပါါသူညီ�။ CSO ၏ �ညီ�များ�ှ�းခု�ကူ� န်ုှင့်�် ရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ� များ�ားများာှ 

ရေးအာကူ�ပါါအတုုင့်� ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ 

l ဖြပါညီ်�စာံရုေးသူာ၊ များ�ှ�ကူ��တုကူ�ရေးသူာ၊ အ�ညီ�အရေးသူးွဖြပါညီ်�များရီေးသူာ 

စာာ�င့်�းအင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား ��ှုရေး�း ရေးဆုံာင့်��ကွူ����

l စာာ�င့်�းအင့်�းအ�ွ့�များ�ား န်ုှင့်�် အဖြခုားဌာာ�များ�ား အ�ကူား ပါးူရေးပါါင့်�း

ရေးဆုံာင့်��ကွူ�များ ုန်ုှင့်�် ညီိနု်ုုုင့်�းများ ုအားရေးကူာင့်�းရေးစာရေး�း ရေးဆုံာင့်��ကွူ����

l ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း�ာတငွ့်� န်ုုုင့်�င့်ံတကူာ အရေးလိုအ်ထူးရေးကူာင့်�း များ�ားကူု ု

အသူံးုဖြပါ�လိုာန်ုုငု့်����

l စာာ�င့်�းအင့်�းဆုံုုင့်��ာ အရေးကူာင့်�းဆံုံးု �ညီ�းပါညီာန်ုငှ့်�် ရေးဆုံာ�်�ဝ့များ�ားကူုု 

လိုကူ�ရေးတ�ွအသူံုးခု����၊ အဖြခုားစာာ�င့်�းအ�ွ့�များ�ားလိုညီ�း ယင့်�းသူု�ု 

အသူံးုခု�န်ုုုင့်�ရေး�း ရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားရေးပါး���

l တကုူ�ရေးသူာ အ�ညီ�အရေးသူးွဖြများင့််� စာာ�င့်�းအင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား 

ထူးတု�ဖြပါ��ရေးပါးဖြခုင့်�းဖြ�င့််� အစာုုး� န်ုငှ့်�် ဖြပါညီ�သူအူ�ကူား ယံ�ုကူညီ�များု

တညီ�ရေးဆုံာကူ�ရေးပါး��� ၁၆

စာ��င််�အင််�ဆိုု�င််�� ဖဲး�ပြီးဖုု �များ ုအများး ုု �သူ��အဆိုင်�် များဟာ�ဗး�ဟာ� (NSDS) ၁၇  

၌ စာ��င််�အင််� စာမီျားးအ��်ခးု�်ကျေး��ဆိုု�င််�� များးကျေးဘာ�င််ကျေးဖ�်ကျေးဆို�င််ပြခင််�၏ 

စာနု််ကျေးခ်များမုျားး��စာဲ���ု ကျေးဖ�်ပြ�����ါသူည််။ “ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�များ�ား န်ုှင့်�် 

ရေးအဂျ�င့်�စာမီျား�ားကူ ၎င့်�းတု�ု၏ လိုုုအပါ�ခု�ကူ�အလိုုကုူ� သူးီဖြခုားစာ ီစာီများံခု���ခုွ့ရေး�

ဖြခုင့်�း” ၁၈ ရေး�ကူာင့််� စာာ�င့်�းအင့်�းဆုံုငု့်��ာ လိုပုါ�င့်��းများ�ားတငွ့်� ကူွ့ဖြပါားများမုျား�ားစာာွ 

ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေး�မြို့ပါးီ “တ�ားဝင့်� စာာ�င့်�းအင့်�း အရေးလိုအ်ထူး များ�ားဖြ�င့််� ကူုုကူ�ညီမီျားု

များ�ှုဖြခုင့်�း” ၁၉  ကူုုလိုညီ�း ရေးတ�ွရေး��သူညီ�ဟု ုNSDS တွင့်� များတှ�ခု�ကူ�ဖြပါ�ထူးား 

ပါါသူညီ�။ “စာာ�င့်�းအင့်�းဆုံုငု့်��ာ အယအူဆုံန်ုှင့်�် အဓိပုါပာယ��ငွ့်�်များ ုအတကွူ� 
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�း� (၂.၁) ပြီးများုု �န်ယ််အ��်ခးု�်ကျေး�� ဖဲဲ�စာည််��း�

��်�ာ�များး��

ပြီးများုု �န်ယ််ဌာ�န်ဆိုု�င််�� 
ရှုး��များး��

ပြီးများုု �န်ယ််ကျေး��်များတမီျားး��

l မြို့များ�ု��ယ�လိုံခုြုံခုံ�ရေး�းရေးကူာ�များတီ
l မြို့များ�ု��ယ�ကူ���းများာရေး�းရေးကူာ�များတီ
l မြို့များ�ု��ယ�ပါညီာရေး�းရေးကူာ�များတီ
l မြို့များ�ု��ယ�လိုယ�ယာရေးဖြများ စာမီျားံခု���ခုွ့ရေး�း အ�ွ့�
l မြို့များ�ု��ယ�လိုံခုြုံခုံ�ရေး�း၊ တညီ�မြို့င့်မုျား�ရေးအးခု�များ�းရေး�းန်ုငှ့်�် တ�ားဥပါရေး�စာုးုများုုးရေး�း ရေးကူာ�များတီ
l မြို့များ�ု��ယ� လိုယ�ယာရေးဖြများန်ုငှ့်�် အဖြခုားရေးဖြများများ�ား သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�း ခုံ�များမုျား�ား ဖြပါ��လိုညီ� စာစုာစာ�ရေး�း 

ရေးကူာ�များတီ
l န်ုုုင့်�င့်ံသူား (သူု�ုများဟုတု�) န်ုုုင့်�င့်ံသူားဖြပါ�ခုငွ့်�်�သူ ူဆုံုုင့်��ာ မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�် စာံစုာများ�းစာစာ�ရေးဆုံးရေး�း အ�ွ့�

ပြီးများုု �န်ယ််

စာည််�င််သူ�ယ်�ကျေး��

ကျေး��်များတီ

ပြီးများုု �န်ယ််စာီများးခန်�်ခဲဲများု

ကျေး��်များတီ

ပြီးများုု �န်ယ််စာီများး�နု််� ကျေး��ဆိုဲဲ 

အကျေး��င််အ�ည််     

ကျေးဖ�်ကျေး�� ကျေး��်များတီ

l  မြို့များ�ု��ယ�တစာ�ခုလုိုှင့်� ရေးကူာ�များတရီေးပါါင့်�း ၃၀ ရေးကူ�ာ��ှသုူညီ�။ မြို့များ�ု��ယ�အလိုုုကူ� ရေးကူာ�များတမီျား�ား 

ကူာွဖြခုားသူညီ�။ 

l မြို့များ�ု��ယ�အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�းများးုသူညီ� မြို့များ�ု��ယ�ရေးကူာ�များတ ီအများ�ားစာ၏ု ဥကူကဌာ အဖြ�စာ� တာဝ��ယသူူညီ�။ 

l အခု��ု�ရေးကူာ�များတမီျား�ားတငွ့်� လိုတှ�ရေးတာ�ကူုယု�စာားလိုယှ�၊ အများ�ားဖြပါညီ�သူ၊ူ �ပါ�ကူကွူ�/ရေးကူ�း�ာွအုပါ�စာ ု

တုု�အား ပါါဝင့်�ခုွင့်�် ဖြပါ�ထူးားသူညီ�။

လွှာာတ်ကျေးတ�်��ုယ််စာ��လွှာယှ််များး��
l အများ��ုးသူားလိုတှ�ရေးတာ�၊ 

l ဖြပါညီ�သူလူိုတှ�ရေးတာ�၊ 

l ဖြပါညီ��ယ�/တုငု့်�းရေး�သူကြီးကူးီ လိုတှ�ရေးတာ�

��်�ာ� ကျေး��်များတမီျားး�� ��်�ာ�ကျေးခါင််�ကျေးဆို�င််များး�� (တ�ားဝင့်� န်ုငှ့်�် �ပါ��ာွအသူအုများတှ�ဖြပါ�)

�ဏ္ဍအလွှာ�ု�် ဌာ�န်များး��
မြို့များ�ု��ယ�တစာ�ခုု ဌာာ�ရေးပါါင့်�း ၄၀ ရေးကူ�ာ��ှသုူညီ�

�းန််�များ�ကျေး�� �ည်�ကျေး�� သူစာ်ကျေးတ� စာ�ု�်�း ုု �ကျေး�� လွှာှ�်စာစာ်

�ဏ္ဍစား� ဌာ�န်များး��

DRD စာညီ�ပါင့်�ရေးထူးအွပုါ� စာမီျားံကူ�ု�း

စာံန်ု�ု�း လိုများ�းညွှ�ှ�ခု�ကူ� များ�ှု”  သူလိုု ုတ�ားဝင့်� စာာ�င့်�းအင့်�းများ�ား ထူးတု�ရေးဝ

များ ုအတွကူ�လိုညီ�း အပုါ�ခု��ပါ�ကူပွါ�ကူ့များ ုဆုံုုင့်��ာ လိုပုါ�ထူးံးုလိုပုါ��ညီ�း များ�ှဟုု ု

NSDS တငွ့်� ရေး�ာ�ဖြပါထူးားပါါသူညီ�။ ရေး�သူအဆုံင့််�၊ ခုရှုုုင့်�အဆုံင့်�် န်ုှင့်�် န်ုုုင့်�င့်ံ

လိုံးုဆုံုုင့်��ာ အဆုံင့်�် ခု�တု�ဆုံကူ�ထူးားသူညီ�် �ငှ့်�းလိုင့်�းရေးသူာ စာ�စာ�များ�ှဖုြခုင့်�း၊ 

ဖြပါညီ��ယ�/တုငု့်�း ရေး�တာများ�ား �ယမူျားတုငွ့်� �ငှ့်�းလိုင့်�းများ ုများ�ှုဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် လိုကူ��ှု 

ရေး�တာထူးတု�လိုပုါ�များ ုစာ�စာ� တကုူ�များ ုများ�ှုဖြခုင့်�း တုု�ကူုုလိုညီ�း NSDS တငွ့်� 

ရေးထူးာကူ�ဖြပါထူးားပါါသူညီ�။ အထူးကူ�ပါါ စာ�ု�ရေးခု်များမုျား�ားရေး�ကူာင့််� ရေး�တာ၏ 

အသူံးုဝင့်�များ ုန်ုှင့်�် အ�ညီ�အရေးသူးွ အရေးပါ် သူကူ�ရေး�ာကူ�များမုျား�ား �ှုမြို့ပါးီ 

စာရုေးဆုံာင့်�းထူးားသူညီ်� ရေး�တာများ�ားအရေးပါ် ယံ�ုကူညီ�များ ုရေးပါ�ာကူ�ဆုံံးုရေးစာ

ပါါသူညီ�။     

ဦး�စာ�ီဌာ�န် အသူ�ီသူ�ီနှငှ်�် ၎င််�တ�ု�၏ များုခင််�န််ကြီး��ီဌာ�န် အသူ�ီသူ�ီတ�ု�သူည်် 

ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််�၊ သူမုျား်�ဆိုည််�ပြခင််�၊ အသူး��ပြ�ုပြခင််� နှှင်�် စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�

ပြခင််� တ�ု�အတဲ�် ��ုယ််��ုင်် ဌာ�န်တဲင််� စားနှုန််�၊ များး�ါဒီနှှင်�် လွှာ��်�း��လွှာ��်န်ည််�

များး�� �ှု���ါသူည််။ NSDS ၌ များတှ�ခု�ကူ�ဖြပါ�ထူးား သူကူ့သ်ူုု� စာာ�င့်�းအင့်�း

ဆုံုုင့်��ာ ရေးဆုံာင့်��ကွူ�များမုျား�ားများာှ ကူွ့ဖြပါားလို�ကူ� �ှရုေး�ပါါသူညီ�။ �လို��

အရေး�ဖြ�င့််� ရေး�သူအဆုံင့်�်တငွ့်� ရေး�တာ အပုါ�ခု��ပါ�စာမီျားံများ ုများရူေး�ာင့်� အများ��ုးများ��ုး 

�ှုရေး�မြို့ပါးီ လိုုပါ�င့်��းထူးပါ�ဖြခုင့်�းများ�ား ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေး�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာ အသူံးုဝင့်�များ ု

န်ုှင့်�် အ�ညီ�အရေးသူးွ အရေးပါ်လိုညီ�း ထူးင့်��ာှးရေးသူာ သူကူ�ရေး�ာကူ�များမုျား�ား �ှု

ရေး�ပါါသူညီ�။ ဌာာ�များ�ားအ�ကူား ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ု�ညီ�းလိုများ�း များတညူီီ

ဖြခုင့်�း၊ လိုပုါ�င့်��းထူးပါ�ဖြခုင့်�းန်ုငှ့်�် အဓိပုါပာယ��ငွ့်�်ဆုံုုများ ုကူွ့ဖြပါားဖြခုင့်�းများ�ား ဖြ�စာ�ရေး�

ပါါကူ များတညူီရီေးသူာ “အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ှ�” များ�ားစာာွ ထူးကွူ�ရေးပါ်လိုာများညီ� ်

အန်ုတ�ာယ� �ှုရေး�ပါါသူညီ�။ ထူးုု�သူုု� ဖြ�စာ�ရေး�ပါါကူ များဝူါ� ခု�များှတ�သူမူျား�ား 

အရေး�ဖြ�င့််� ဖြပါဿ�ာ�ပါ�များ�ား အရေးပါ် �ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ���� ခုကူ�ခု့

l �ပါ�ကူကွူ�/ရေးကူ�း�ာွအပုါ�စာ ုအုပါ�ခု��ပါ�ရေး�းများးုများ�ား၊ 

l ရေးကူ�း�ာွရေးခုါင့်�းရေးဆုံာင့်� န်ုှင့်�် အမုျား�ရေးထူးာင့်�ဦးးစားီများ�ား၊ 

l ရေးလိုးစာားခုံ �ပါ��ာွလိုကူြီးကူးီများ�ား

l �ပါ�ကူကွူ�/ရေးကူ�း�ာွအပုါ�စာ ုရေးကူာ�များတမီျား�ား၊ 

l ရေးကူ�း�ာွရေးကူာ�များတမီျား�ား
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သူာွးများညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ များညီ�သူညီ်� ရေး�တာအရေးပါ် ယံ�ုကူညီ��များညီ�ကူု ုရေးဝခုွ့များ�

ဖြခုင့်�းများ�ား ဖြ�စာ�ရေးပါ်လိုာန်ုုငု့်� ပါါသူညီ�။ 

ပြများန််များ�နှ�ုင််င်း အစာု���သူည်် e-government စာန်စာ် အကျေး��င််အ�ည််ကျေးဖ�်

�န်် �ည််များနှ််����ကျေးသူ�်လွှာည််� ဒီစာ်ဂးစာ်တယ််ကျေးဒီတ�ဆိုု�င််�� စာမီျားးကျေး��များး

ကျေးဘာ�င််များ�ှများး ပြီး��ီစာ�ီပြခင််� များ�ှကုျေးသူ��ါ။ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံတငွ့်� လိုကူ��ှုအခု��ု�ထူးု  

�စာ�ဂျ�စာ�တယ�ရေး�တာ သူုု�များဟုတု� �စာ�ဂျ�စာ�တယ� လိုံခုြုံခုံ�ရေး�း အတကွူ� ဥပါရေး�

များရူေး�ာင့်� အတအုကူ� ဖြပါဌာာ��းထူးားဖြခုင့်�း များ�ှရုေးသူးပါါ။ ၂၀၁၉ တငွ့်� 

E-government န်ုငှ့်�် ဆုံုုကူ��ာလိုံခုြုံခုံ�ရေး�း ကူစုာစ�ပါ�များ�ား ပါါဝင့်�သူညီ်� ဆုံုုကူ�

�ာလိုံခုြုံခုံ�ရေး�း ဥပါရေး� ၂၁ ရေး�းဆုံွ့န်ုုုင့်�ရေး�း အတွကူ� ဂျ�ပါ��န်ုုုင့်�င့်ံကူ ပါံပ်ါုုးခု့မ်ြို့ပါးီ 

လိုကူ��ှအုခု��ု�ထူးု ဥပါရေး�သူစာ� ဖြပါဌာာ��း�ဖြခုင့်�း များ�ှရုေးသူးပါါ။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ�

စာ�စာ� ရေးဖြပါာင့်�းလို့များနု်ုှင့်�် ရေးကူာ�များတ�ီွ့� အရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ�များ ုအစာအီများံ

များ�ားကူု ုရေး�ာ�ဖြပါထူးားသူညီ်� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ e-Governance Master Plan    

(၂၀၁၆-၂၀၂၀) ၂၂ တွင့်�လိုညီ�း ဥပါရေး�များရူေး�ာင့်� လိုုအုပါ�ခု�ကူ�ကူု ုရေးထူးာကူ�

ဖြပါထူးားပါါသူညီ�။ ရေး�တာလိုံခုြုံခုံ�ရေး�း ဆုံုငု့်��ာ များဝူါ�များ�ား၊ IT အရေးဆုံာကူ�အဦး 

တညီ�ရေးဆုံာကူ�များမုျား�ား ( cloud computing အပါါအဝင့်�) န်ုငှ့်�် open data 

စာံန်ု�ု�းများ�ား စာသူညီ�်တုု�ကူုု အထူးကူ�ပါါ plan တငွ့်� သူတ�များတှ�ဖြပါဌာာ��း ထူးား

ပါါသူညီ�။ “ဆုံီရေးလို�ာ��ာ ဌာာ�တုုင့်�း အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်�များညီ�် ရေး�တာ ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ု

�ံစုာ�စာ�တစာ�ခုု” တညီ�ရေးဆုံာကူ�များ ုအတွကူ� �င့်�းန်ုှီးဖြများ�ပါ�န်ုှံ��� ယင့်�း plan 

တငွ့်� တုုကူ�တွ��းထူးား ပါါသူညီ�။ ဌာာ�အလိုုုကူ� ကူုယု�ပါုုင့်� Software 

ရေး�းသူားများ ုဖြပါ�လိုပုါ�ပါါကူ “၎င့်�းအစာုးု� ဌာာ�များ�ားသူညီ� ဖြပါဌာာ��းထူးားသူညီ်� များူ

ဝါ�၊ ပါးူရေးပါါင့်�းရေးဆုံာင့်��ကွူ�များ ုစာံန်ုု��း န်ုှင့်�် API စာံန်ု�ု�းများ�ားကူုု လိုုုကူ��ာ��� 

လိုုုအပါ�ပါါသူညီ�။” န်ုုုင့်�င့်ံတကူာ အရေးလိုအ်ထူးများ�ားကူု ုအရေးဖြခုခုံ၍ ယင့်�း 

plan ကူု ုရေး�းသူားထူးားဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ယခုအုခု��ု�၌ ရေး�ာကူ�ဆုံံးုန်ုှစာ�လိုညီ�း 

ရေး�ာကူ�မြို့ပါးီဖြ�စာ�သူလိုု ုများညီ�များှအရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ�ခု့သ်ူညီ�ကူုု �ငှ့်�းလိုင့်�း

စာာွ များသူ�ုှု�ပါါ။  

အစာ�ု�� ဌာ�န်များး��၏ ယ်ခင်် ကျေးဒီတ�ဆိုု�င််�� လွှာ��်�း��များး��� အ���ှုများး��၏ 

ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�များ၊ု သူမုျား်�ဆိုည််�များ၊ု အသူး��ပြ�ုများ ုနှငှ်�် စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုန်ည််�

လွှာများ်�များး�� အကျေး�် လွှာာများ်�များ�ု��း�ကျေးဖ�်ကျေးန်ဆိုဲ ပြဖစာ်�ါသူည််။

l ဆုံုု�ယှ�လိုစာ�ရေးခုတ� (၁၉၆၂-၁၉၈၈) အရေးတာအတငွ့်�း ဗျူဟုုစုာမီျားံကူ�ု�း 

များ�ားသူညီ�် �ညီ�များ�ှ�းခု�ကူ�ပါ��းတုုင့်� န်ုငှ့်�် ခုွ့တများ�းခု� စာ�စာ�များ�ားအရေးပါ် 

လို�ွ�စာွာ များှီခုုုအားထူးားပါါသူညီ�။ အများ�ှ�တကူယ� အရေးဖြခုအရေး� များညီ�သူု�ု

ပါင့်� �ှရုေးစာ �ညီ�များ�ှ�းခု�ကူ� ရေးအာင့်�ဖြများင့်�များ ုကူုုသူာ အစာ�ီင့်�ခုံ��� ရေး�သူ

အ�ာ�ှု များ�ားအရေးပါ် �အုားရေးပါးဖြခုင့်�းများ�ား �ှခုု့်ပါါသူညီ�။ ယင့်�းစာ�စာ�များ�ား

၏ အရေးများအွဖြ�စာ� အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� များ�ှ�ကူ��တုကူ�ရေးသူာ 

အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားထူးကူ� “�ကူညီ်�ရေးကူာင့်�းသူညီ်��လို��” ထူးကွူ��ှုရေးစာ

��� ရေး�တာကူု ုပါံရုေး�ာ�ဖြခုင့်�းများ�ား ဆုံကူ�လိုကူ� �ှုရေး�ပါါသူညီ�။ ထူးုု��ညီ�းတူ

 အာဏ်ာ�ငှ့်� စာ�စာ�၏ အရေးများအွဖြ�စာ� ဖြပါညီ�သူမူျား�ားသူညီ�လိုညီ�း ရေး�တာ 

စာရုေးဆုံာင့်�းသူမူျား�ား၏ ရေးများးခု�ွ�းအရေးပါ် များ�ှ�ကူ��စာွာ ရေးဖြ�ဆုံုဖုြခုင့်�းထူးကူ� “

ဖြပါဿ�ာများဖြ�စာ�ရေးစာသူညီ်�” အရေးဖြ�ကူုသုူာ ရေးပါးလိုု�ုကူပါါသူညီ�။  

l ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံသူညီ� ဗျူဟုုမုျား ှဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ကူု ုန်ုစှာ�ရေးပါါင့်�း

များ�ားစာာွ ကူ�င့်�်သူံးုခု့မ်ြို့ပါးီ မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှု များ�ားတွင့်� အာဏ်ာများ�ားစာာွ များ�ှုခု့်

ပါါ။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� ရေး�သူအဆုံင့်�် အ�ာ�ှုများ�ားတငွ့်� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�

သူညီ�် အရေးတ�ွအကြုံကူံ� �ညီ�းပါါးလိုှကူ� �ှပုါါသူညီ�။ အရေးထူးာကူ�အထူးား 

အရေးဖြခုဖြပါ� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�သူညီ�် ဖြ�စာ�စာဉ်း�ကူုု ဖြများိင့််�တင့်�ဖြခုင့်�းများာှ 

ရေး�သူအ�ာ�ှုများ�ားအား အရေးတ�ွအကြုံကူံ��ှု ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�သူမူျား�ား

အဖြ�စာ� လိုွ့များာှးစာာွ ယူဆုံရေး�ဖြခုင့်�း ရေး�ကူာင့််�လိုညီ�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ 

l ဦးးစားီဌာာ�များ�ား န်ုှင့်�် ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� များ�ားသူညီ� ရေးပါါင့်�းစာညီ�းများ ုအား�ညီ�းခု့်

�ကူမြို့ပါးီ များမုျားဌုာာ�ပါုုင့်� ရေး�တာများ�ား အရေးပါ်တငွ့်�သူာ များှီခုုုခု့်�ကူပါါသူညီ�။ 

ယခုင့်�ကူ ရေး�တာ များှရေးဝများ ုအရေးလိုအ်ထူး ကူ�င့််�သူံးုများ ု�ညီ�းပါါးခု့ဖ်ြခုင့်�း

ရေး�ကူာင့််� အဖြခုားဌာာ�များ�ားဖြ�င့််� ရေး�တာ ရေးဝများှ��� တ�ွ��ဆုံုတ�ရေး�ဆုံ့ ဖြ�စာ�

န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။  

l အစာုုး�ရေး�တာ များ�ားအား အထူးးူအခုွင့်�်အရေး�း အဖြ�စာ� ယဆူုံခု့်�ကူမြို့ပါးီ 

အခု�ကူ�အလိုကူ� ရေးဝများှဖြခုင့်�းန်ုငှ့်�် စာပါ�လို�ဉ်း�း၍ တင့်�း�ကူပါ�များမုျား�ား �ှုခု့်

ပါါသူညီ�။ ယင့်�းအကူ��ုးဆုံကူ� အရေး�ဖြ�င့််� အစာုုး�အတငွ့်�း ရေး�တာရေးဝများှ

ဖြခုင့်�း၊ ရေး�တာ ပါငွ့်�်လိုင့်�းဖြများင့်�သူာများ ုန်ုှင့်�် ရေး�တာ ပါံနု်ုှုပါ�ထူးတု�ရေးဝဖြခုင့်�း တု�ု

ကူုု များ�ားစာာွ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ခု့ဖ်ြခုင့်�း များ�ှုပါါ။  

l မြို့များ�ု��ယ�ဌာာ� များ�ားစာာွတုု�သူညီ� စာာ�ကွူ�အရေးဖြခုဖြပါ� ၍သူာ လိုပုါ�င့်��းများ�ား 

ရေးဆုံာင့်��ကွူ�ခု့ဖ်ြခုင့်�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� ရေးဖြ��ငှ့်�းများ ု�ညီ�းလိုများ�း

သူစာ� များ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ���� အတကွူ� အရေးတ�ွအကြုံကူံ� �ညီ�းပါါးများ ုန်ုှင့်�် 

စာုုး�မုျား�များမုျား�ား �ှုရေး�ပါါသူညီ�။ အ�ာ�ှမုျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� ၎င့်�းတုု�၏ လိုပုါ�င့်��း

အား �ဂီျ�စာ�တယ��ညီ�းလိုများ�း များ�ားကူ များညီ�ကူ့သ်ူုု� ကူညူီီန်ုုုင့်�သူညီ�ကူု ု

�ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ� များသှူာ �ဂီျ�စာ�တယ� ရေးဖြ��ငှ့်�းများ ု�ညီ�းလိုများ�း 

အသူံးုဖြပါ�များ ုရေးအာင့်�ဖြများင့်�န်ုုငု့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ �ဂီျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�း

ရေး�ကူာင့််� အလိုပုါ�သူာပါုုလိုာမြို့ပါးီ အကူ��ုးရေးကူ�းဇူးးူ �ညီ�းသူညီ�ဟု ုယူဆုံ

ပါါကူ အ�ာ�ှမုျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� စာာ�ကွူ�ကူုသုူာ ဖြပါ��လိုညီ� အသူံးုဖြပါ� န်ုုုင့်�

ပါါသူညီ�။ �ဂီျ�စာ�တယ� စာ�စာ�များ�ားကူု ုရေးဖြပါာင့်�းလို့ အသူံးုဖြပါ���� �အုား

ရေးပါးဖြခုင့်�းများ�ား �ှရုေးသူာ�လိုညီ�း စာာ�ကွူ�အသူံးုဖြပါ�များ ုသူညီ� များ�ှမုျားဖြ�စာ� 

အရေး�းကြီးကူးီဆုံ့ ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ လိုကူ�များတှ�ရေး�းထူးုးု��� လိုုုအပါ�သူညီ�် 

လိုပုါ�င့်��း လိုှ့ရေးဖြပါာင့်�းကူးူသူ��းများမုျား�ား �ှုရေး�ရေးသူာရေး�ကူာင့််� အစာုုး� 

သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� အများ�ားစာ ုအတကွူ� စာာ�ကွူ�ကူုသုူာ အဓိကုူ 

အသူံးုဖြပါ� ရေး��ပါါသူညီ�။  

ကျေးဒီတ�ပြဖင်�် အလွှာ��်လွှာ��်ကျေးန်�သူးများး��၏ အကျေးတ�ဲအကြုံ�းု နှှင်�် �ွများ်��းင််များု

များ�ှ အကျေး��ကြီး��ီ�ါသူည််။ ယ်င််��ု� ကျေးဒီသူဆို�ုင််�� ကျေးဒီတ�စာမီျားးကျေး�� များးကျေးဘာ�င််

ကျေး��ဆိုဲဲ��၌ ခးန််လွှာ�ှ်���ကျေးလွှာ� �ှု�ါသူည််။ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံတငွ့်� ရေး�တာ

ဆုံုုင့်��ာ ကူွများ�းကူ�င့်�တတ�ရေးဖြများာကူ�များ ုများ�ားစာာွ ရေးတ�ွ�ှု�ဖြခုင့်�း များ�ှပုါါ။ NSDS ၌ 

ရေး�ာ�ဖြပါထူးားခု�ကူ� အ�လိုညီ�း စာာ�င့်�းအင့်�း လိုပုါ�င့်��းအများ�ားစာကုူုု အရေးကူာင့်� 

အထူးညီ� ရေး�ာ�ရေး�သူညီ်� ဝ��ထူးများ�းအများ�ားစာတုငွ့်� စာာ�င့်�းအင့်�း ကူွများ�းကူ�င့်�များ ု

ရေး�ာကူ�ခုံ များ�ှသုူလိုုု ပါညီာ�ပါ�ဆုံုငု့်��ာ ကြီးကူးီ�ကူပါ�လိုများ�းညွှ�ှ�ဖြခုင့်�း များာှလိုညီ�း 

လိုံရုေးလိုာကူ�များ ုများ�ှုရေးသူးပါါ။ ၂၃ အ�ညီ�အရေးသူးွဖြများင့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း န်ုုုင့်�

��� န်ုှင့်�် အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်����များာှ ရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားများ ုန်ုှင့်�် လိုများ�းညွှ�ှ�များု လိုုုအပါ�

ပါါသူညီ�။ ဖြများ��များာရ်ေး�သူဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� အားရေးကူာင့်�းရေးစာ��� 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�များညီ်� ရေးဆုံာင့်��ကွူ�ခု�ကူ�တုငု့်�းသူညီ� ဝ��ထူးများ�းများ�ား၏ ရေး�တာ

ပါညီာ�ပါ� ကူွများ�းကူ�င့်�တတ�ရေးဖြများာကူ�များ ုအားရေးကူာင့်�းရေးစာရေး�းကူု ုထူးညီ�်သူငွ့်�း

စာဉ်း�းစာား �များညီ�ဖြ�စာ�သူညီ�။  
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ပြများန််များ�နှ�ုင််င်း အစာု���သူည်် ကျေးဒီသူအဆိုင်�်၌ ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််� 

အကျေးတ�ဲအကြုံ�းုများး��စာဲ� �ှု�ါသူည််။ ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််�သူည်် ပြီးများုု �န်ယ််

အစာ�ု�� ရှုး��များး��၏ �း�များနှ််လွှာ��်င်န််� တစာ်ခ�လွှာည််� ပြဖစာ်�ါသူည််။ ရေး�တာ

စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�းများာှ မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ား ပါံမုျား�ှ� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��များညီ်� အရေးဖြခုခုံ

ကူ�ရေးသူာ လိုပုါ�င့်��းတာဝ�� အဖြ�စာ� သူတ�များတှ�ခုံ� ပါါသူညီ�။ ဌာာ�အများ�ားစာု

သူညီ� အရေး�ကူာင့်�းအ�ာ အများ��ုးများ��ုးအား �ညီ�းလိုများ�းအများ��ုးများ��ုးဖြ�င့််� ပါံမုျား�ှ� ရေး�

တာစာုရေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီသူအဆိုင်�် ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််� ပြဖစာ်စာဉ််တငဲ်် အစာ�ု��ဌာ�န်များး��စာ�ဲ 

�ါ�င််�တ်သူ�်ကျေးန်�ါသူည််။  အ�ကူများ�း��င့်�းအားဖြ�င့််� မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်�ှု 

အစာုုး�ဌာာ� ၄၀ ခု���သူညီ� ရေး�တာစာုရေးဆုံာင့်�း ပါါသူညီ�။ ထူးုသုူုု� ဌာာ�စာံု ပါါဝင့်�

ပါတ�သူတ� ရေး��ဖြခုင့်�းများာှ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ အတကွူ� များထူးးူဖြခုားရေးသူာ�လိုညီ�း ရေး�

တာစာုရေးဆုံာင့်�းများတုငွ့်� ဌာာ�ဆုံုုင့်��ာ များ�ားစာာွ ပါါဝင့်�ရေး��ရေးသူာရေး�ကူာင့််� ရေး�

တာစာုစာညီ�းများ ုဖြ�စာ�စာဉ်း� ရှုပုါ�ရေးထူးးွဖြခုင့်�းများ�ား ရေးပါ်ထူးကွူ�လိုာပါါသူညီ�။ ယင့်�း

တငွ့်� ကူဏ္ဍများ�ားစာာွန်ုှင့်�် �ယ�ပါယ� များ�ားစာာွတုု� ပါါဝင့်�ရေး�သူညီ� ဖြ�စာ��ာ ရေး�သူ

ဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�ကူု ု�ားလိုညီ� သူရေး�ာရေးပါါကူ���� ခုကူ�ခု့လိုာ

ပါါသူညီ�။ အခု��ု�ရေးသူာ ရေး�တာများ�ားကူု ုသူးီသူ���ရေး�တာစာုရေးဆုံာင့်�းများ ု

စာမီျားံကူ�ု�း များ�ားဖြ�င့််� စာရုေးဆုံာင့်�းမြို့ပါးီ အဖြခုားရေးသူာ ရေး�တာများ�ားကူုမုျား ူအ�ာ�ှု

များ�ားကူ ၎င့်�းတု�ု၏ ပါံမုျားှ�� အပုါ�ခု��ပါ�စာမီျားံရေး�း တာဝ��များ�ားအတကွူ� သူတင့်�း

အခု�ကူ�အလိုကူ� �ယသူူညီ�် ပါံစုာံများ��ုးဖြ�င့််� စာုရေးဆုံာင့်�းပါါသူညီ�။ အထူးကူ�ပါါ 

စာရုေးဆုံာင့်�းပါံ ုန်ုစှာ�များ��ုးကူာွဖြခုားများ၏ု ဥပါများာအဖြ�စာ� ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ လိုဦူးးရေး� 

သူ��းရေးခုါင့်�ယံ စာာ�င့်�းရေးကူာကူ�ယမူျားနု်ုှင့်�် ပါစာစညီ�းခု�ွ�အတကွူ� ရေးထူးအွပုါ�

အ�ာ�ှုများ�ားကူ အမုျား�ရေးထူးာင့်�စာ ုအခု�ကူ�အလိုကူ� ရေးကူာကူ�ခုံများတုုု�ကူုု ရေးတ�ွ

န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

�ဏ္ဍများး��စာ�ဲ နှှင်�် န်ယ််�ယ််များး��စာ�ဲ တ�ု�တဲင်် ကျေးဒီသူဆို�ုင််�� ကျေးဒီတ�

စာ�ကျေးဆို�င််�များမုျားး�� �ှုပြီး��ီ ကျေးအ��်�ါအတု�င််� �းယ််�းယ််ပြ�န်�်ပြ�န်�် အများး ုု �

အစာ�� ခဲဲပြခ��နှ�ုင််�ါသူည််။ 

l လွှားများစုာ��င််�အင််� ကျေးဒီတ� (Demographic data)။ အစာုုး� 

ဌာာ�များ�ားသူညီ� အသူကူ�၊ လိုငု့်�အများ��ုးအစာား၊ ကူုုးကူယွ�သူညီ�် �ာသူာ၊ 

လိုကူ�ထူးပါ�ထူးားဖြခုင့်�း �ှမုျား�ှု၊ ပါညီာရေး�းအဆုံင့််�၊ ဝင့်�ရေးင့်၊ွ အလိုုပါ�အကူုုင့်�

�ှုများ ုန်ုှင့်�် လိုမူျား��ုး အပါါအဝင့်� လိုဦူးးရေး� ရေး�း�ာ န်ုငှ့်�် လိုူများစုားီပါာွးရေး�း 

ဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာ အများ��ုးအစာား များ�ားစာာွကူုု ကူ�ယ�ကူ�ယ�ဖြပါ���ဖြပါ��� 

စာရုေးဆုံာင့်�းပါါသူညီ�။ ၂၀၁၄ ခုနု်ုစှာ� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ လိုဦူးးရေး�န်ုငှ့်�် အမုျား�

အရေး�ကူာင့်�းအ�ာ သူ��းရေးခုါင့်�စာာ�င့်�း ၂၅ သူညီ� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ 

ရေး�ာကူ�ဆုံံးု အခု�ကူ�အလိုကူ� ဖြပါ�စာထုူးားများ ုတစာ�ခုဖုြ�စာ�သူညီ�။ ထူးု�ုဖြပါင့်� 

အစာုုး�ဌာာ� များ�ားစာာွ အထူးးူသူဖြ�င့််� အရေးထူးရွေးထူးအွပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�

သူညီ� ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ အဆုံင့်�် လိုဦူးးရေး� န်ုငှ့်�် လိုမူျားရုေး�း�ာ ရေး�တာများ�ား ၂၆ 

ကူုု များ�ကူာခုဏ် စာရုေးဆုံာင့်�းရေး�လိုှကူ� �ှပုါါသူညီ�။   

l စာ�ီ��ဲ�ကျေး�� ကျေးဒီတ�။ ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စုာ ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� (၁၆) ခုု န်ုငှ့်�် 

ဦးးစားီဌာာ� (၆၁) ခုုတုု�သူညီ� စားီပါာွးရေး�း စာမီျားံအပုါ�ခု��ပါ�များ ုတာဝ��များ�ားကူုု 

ယထူူးား�ပါါသူညီ�။ ၂၇ ယင့်�းထူး့များ ှဌာာ� အများ�ားစာုသူညီ� ရေး�သူဆုံုုင့်��ာ 

စားီပါာွးရေး�း န်ုငှ့်�် စားီပါာွးရေး�းလိုပုါ�င့်��း ဝ��းကူ�င့်� ဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာများ�ားကူု ု

စာရုေးဆုံာင့်�း �ပါါသူညီ�။ ဥပါများာအရေး�ဖြ�င့််� စာမီျားံကူ�ု�းဦးးစာီး ဌာာ�သူညီ� 

န်ုစှာ�စာဉ်း� ဖြပါညီ�တငွ့်�းအသူားတင့်� ထူးတု�ကူု�� တ���ုုးစာစုာရုေးပါါင့်�း (GDP) 

ကူုု တကွူ�ခု�ကူ�န်ုုုင့်���� အတွကူ� အခု�ကူ�အလိုကူ� စာရုေးဆုံာင့်�း�များညီ်� 

တာဝ���ှုပါါသူညီ�။ စားီပါာွးရေး�း လိုပုါ�င့်��းအများ�ားစာ ုအထူးးူသူဖြ�င့််� 

အရေးသူးစာား၊ အင့်ယ�စာား န်ုငှ့်�် အလိုတ�စာား စားီပါာွးရေး�းလိုပုါ�င့်��း 

များ�ားသူညီ� အခု�ွ�ရေးဆုံာင့်����၊ ရေးဖြများ များတှ�ပါံုတင့်����၊ န်ုှင့်�် လိုုပါ�င့်��း

စာစာ�ရေးဆုံးများ ုခုံယ�ူ�� အတကွူ� ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ မြို့များ�ု��ယ�ရှုံးုများ�ားထူးံ 

သူာွးရေး�ာကူ� �ပါါသူညီ�။ ထူးု�ုညီ�းအားဖြ�င့်�် စားီပါာွးရေး�းလိုပုါ�င့်��း အများ�ား

စာ၏ု ရေး�တာများ�ားကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�း��ှု ပါါသူညီ�။   

l ကျေးပြများယ်�ကျေးဒီတ�။ အစာုုး� ဌာာ�များ�ားသူညီ� ရေးဖြများယာ အသံူးုဖြပါ�များ၊ု 

များတှ�ပါံုတင့်�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ပါုုင့်�ဆုံုုင့်�များ ုတုု�န်ုှင့်�်စာပါ�လို�ဉ်း�းသူညီ�် ရေး�တာ အများ��ုး

များ��ုးကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�းပါါသူညီ�။ ရေးဖြများယာ ကူစုာစ�ပါ�များ�ားတငွ့်� ပါါဝင့်� 

ရေးဆုံာင့်��ကွူ�သူညီ�် အစာုုး�ဌာာ�ရေးပါါင့်�း အ�ညီ�းဆုံံးု ၂၀ ခု����ှုပါါသူညီ�။ 

စာုုကူ�ပါ��ုးရေးဖြများ န်ုငှ့်�်စာပါ�လို�ဉ်း�းသူညီ�် ကူစုာစ�ပါ�များ�ားကူု ုစာုုကူ�ပါ��ုးရေး�း၊ 

ရေးများးွဖြများ�ရေး�းန်ုငှ့်�် ဆုံညီ�ရေးဖြများာင့်�း ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�ကူ ဦးးရေးဆုံာင့်� ကူုငု့်�တယွ�မြို့ပါးီ 

သူစာ�ရေးတာရေးဖြများ န်ုငှ့်�်စာပါ�လို�ဉ်း�းသူညီ�် ကူစုာစ�ပါ�များ�ားကူု ုသူယံဇူးာတန်ုှင့်�် 

သူ�ာ၀ပါတ�ဝ��းကူ�င့်� ထူး�ု�းသူုများ�းရေး�း ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�ကူ ဦးးရေးဆုံာင့်�

ပါါသူညီ�။ ၂၈ အစာုုး�၏ ရေးဖြများယာဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာ များ�ားသူညီ� ရေးဖြများယာ 

အဖြင့်င့်�းပါာွးများ ုများ�ားကူုု ရေးဖြ��ငှ့်�း�ာတငွ့်� အရေး�းကြီးကူးီပါါသူညီ�။ 

သူများုုင့်�းရေး�ကူာင့်�းအ� �ကူညီ်�ပါါကူ ဖြများ��များာ ်န်ုုုင့်�င့်ံရေး�းန်ုငှ့်�် စားီပါာွးရေး�း 

အထူးကူ�တ��းလိုာှများ�ားကူုု ရေးဖြများပါုငု့်�ဆုံုုင့်�ခုငွ့်�် ရေးပါး���အတကွူ�လိုညီ�း 

ယင့်�းရေး�တာများ�ားကူု ုအသူံးုခု�ခု့်ပါါသူညီ�။ ရေးဖြများပါံ ုန်ုှင့်�် များှတ�တများ�းများတှ��ာ 

များ�ားများာှများ ူများ�ားရေးသူာအားဖြ�င့််� ရေးဟုာင့်�းန်ုမွျား�းရေး�ဖြခုင့်�း၊ များဖြပါညီ်�စာံဖုြခုင့်�း န်ုငှ့်�် 

များတကုူ�သူညီ� ကူုရုေးတ�ွ�ပါါသူညီ�။ ၂၉ ၂၀၁၂ လိုယ�ယာရေးဖြများဥပါရေး� န်ုငှ့်�် 

၂၀၁၂ ရေးဖြများလိုတွ�၊ ရေးဖြများလိုပါ� န်ုငှ့်�် ရေးဖြများရှုုငု့်�းများ�ား စာမီျားံခု���ခုွ့ရေး�း ဥပါရေး�       

(၂၀၁၈ တွင့်� ဖြပါင့်�ဆုံင့်�ခု့သ်ူညီ�) တုု�ဖြ�င့်�် ရေးဖြများယာများတှ�ပါံုတင့်�များ ုများ�ားစာာွ

ကူုု ဖြပါ�လိုပုါ�ရေးပါးန်ုုငု့်�ခု့် ပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ရေးဖြများယာ အဖြင့်င့်�းပါာွးများု

များ�ားများာှ ဆုံကူ�လိုကူ�ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေး�ဆုံ့ ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ အမုျား�ရေးထူးာင့်�စာ ုန်ုှင့်�် �ပါ��ာွ

များ�ားစာာွ တုု�သူညီ� ရေးဖြများယာများတှ�ပါံုတင့်�န်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ�ှရုေးသူးသူညီ�ကူု ုရေးတ�ွ

�ပါါသူညီ�။၃၀

l �ဏ္ဍအလွှာ�ု�် ကျေးဒီတ�များး��။ မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်�ှု ဌာာ�အားလိုံုးသူညီ�    

၎င့်�းတုု�၏ ကူဏ္ဍအလိုုုကူ� ရေး�တာများ�ားကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�း�မြို့ပါးီ လိုကူ��ှ ုဖြ�စာ�

ပါ�ကူ�ရေး�သူညီ်� အရေး�ကူာင့်�းအ�ာများ�ား အရေးပါ် များခုုင့်�ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�န်ုှင့်�် 

ဦးးစားီဌာာ�တုု� �ားလိုညီ�ရေးစာ��� ရေး�တာများ�ားဖြ�င့််� ပါံပ်ါုုးရေးပါး�ပါါသူညီ�။ 

ဥပါများာအားဖြ�င့််� မြို့များ�ု��ယ� လိုှပါ�စာစာ�ဓိာတ�အား ဖြ����ဖြ��းရေး�းလိုပုါ�င့်��း ရှုံးု

များ�ားသူညီ� ပါထူးဝရီေးဖြများဖြပါင့်� အလိုုကုူ� ဖြပါ���န်ုှံ�ရေး�ာကူ��ှမုျား၊ု ဓိါတ�အားလိုုုင့်�း 

တညီ�ရေးဆုံာကူ�များ ု�ညီ�းပါညီာ အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား အပါါအဝင့်� ရေး�သူ

တငွ့်�း�ှု ဓိါတ�အားလိုုုင့်�း သူယွ�တ��းများုဆုံုုင့်��ာ ရေး�ာကူ�ဆုံံးု� သူတင့်�း 

အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား၊ လိုှပါ�စာစာ�ဓိာတ�အား ��ှသုူညီ�်  ရေးကူ�း�ာွ
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အရေး�အတကွူ�၊ လိုှပါ�စာစာ�များးီ အ�င့်�းအဖြများစာ� န်ုငှ့်�် အမုျား�ရေးထူးာင့်�စာအုလိုုုကူ� 

လိုှပါ�စာစာ�ဓိာတ�အား ��ှနု်ုုုင့်�များ ုစာသူညီ�် သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ား

စာာွကူုု စာုရေးဆုံာင့်�း�ပါါသူညီ�။ ဖြပါညီ�သူ�ူကူ���းများာရေး�း ဦးးစားီဌာာ� သူညီ�

လိုညီ�း ရေး�ာဂျါအများ��ုးများ��ုး ဖြပါ���န်ုှံ�တညီ��ှုများ ုအခု�ကူ�အလိုကူ� ကူ့သ်ူုု� 

ကူ���းများာရေး�းဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာ အများ��ုးများ��ုးကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�း�ပါါသူညီ�။ ရေး�

တာ စာုရေးဆုံာင့်�း�သူညီ်� ဌာာ�အားလိုံုး စာာ�င့်�းန်ုငှ့်�် ရေး�တာ အများ��ုးအစာား 

များ�ားကူု ုယခုစုာာတများ�းတွင့်� ဖြပါညီ်�စာံစုာာွ ရေး�ာ�ဖြပါန်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ�ှပုါါ။ 

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ရေး�ာကူ�ဆုံကူ�တွ့ (ကူ) တငွ့်� ဦးးရေးဆုံာင့်�ဌာာ� အခု��ု�န်ုှင့်�် 

၎င့်�းတုု� စာရုေးဆုံာင့်�းရေး�သူညီ်� ရေး�တာများ�ားကူု ုရေး�ာ�ဖြပါထူးားပါါသူညီ�။  

l ပြဖစာ်��်အလွှာ�ု�် ကျေးဒီတ�။ ဖြ�စာ��ပါ� အလိုုုကူ� စာမီျားံခု���ခုွ့များ ုလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�

န်ုုုင့်���� အတွကူ� ဌာာ�များ�ားစာာွ တုု�သူညီ� ဖြ�စာ��ပါ�များ�ားကူု ုရေး�ာ�ဖြပါသူညီ်� 

ရေး�တာများ�ားကူု ုစာုရေးဆုံာင့်�း�ပါါသူညီ�။ အားကူစာား န်ုငှ့်�် ကူ���းများာရေး�း 

ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�၏ ဦးးစားီဌာ� များ�ားသူညီ� လို�ူာများ�ားကူုု စာစာ�ရေးဆုံးများ ုန်ုှင့်�် ကူု

သူများ ုများတှ�တများ�းများ�ားကူု ုဖြ�စာ��ပါ�အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားအဖြ�စာ� 

သူမုျား�းဆုံညီ�းထူးားပါါသူညီ�။ ထူးု�ု�ညီ�းတူ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ �့တပါ��ွ့�သူညီ�

လိုညီ�း များခုုင့်�း ဖြ�စာ��ပါ�အလိုုကုူ� အခု�ကူ�အလိုကူ� များတှ�တများ�းများ�ားကူု ု

သူမုျား�းဆုံညီ�း�ပါါသူညီ�။ 

ဌာ�န်ကျေး�ါင််� များး��စာ�ဲ� ကျေးဒီတ� အများး ုု �များး ုု ��ု� စာ�ကျေးဆို�င််�ကျေးန်ပြခင််�ကျေး���င်�် 

ကျေးဒီတ�များှကျေး�များတုငဲ်် စာုန််ကျေးခ်များမုျားး�� �ှုကျေးန်ပြီး��ီ များနှ််�န််ကျေးသူ� 

အခး�်အလွှာ�် များှကျေး�များ ု�း�စားတစာ်ခ� တည််ကျေးဆို��်�န်် ခ�်ခဲကျေးန်�ါသူည််။ 

န်ုုုင့်�င့်ံ၏ ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�များ�ား န်ုှင့်�် ဦးးစားီဌာာ�များ�ား တသူးီတဖြခုား ရေး�ခု့ဖ်ြခုင့်�း 

သူများုုင့်�းရေး�ကူာင့်�းရေး�ကူာင့််� ယခုုကူ့သ်ူုု� လိုကူ��ှု ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုစာ�စာ�ဖြ�စာ�

ရေးပါ်ရေး�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ ဌာာ�များ�ားသူညီ� ယခုင့်�ကူတညီ�းကူ ရေး�တာ ရေးဝများှ

ဖြခုင့်�း �ညီ�းပါါးမြို့ပါးီ များမုျားကုူုုယ�ပါုုင့်� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််�သူာ ရေး�တာများ�ားကူု ု

စာရုေးဆုံာင့်�းရေး�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယင့်�းစာ�စာ�အ� ရေး�တာ တစာ�များ��ုးများ��ုးအား 

အဖြခုား ဦးးစားီဌာာ�များ�ား သူုု�များဟုတု� ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� များ�ားကူ စာရုေးဆုံာင့်�းထူးားမြို့ပါးီ

သူား ဖြ�စာ�သူညီ�ကူု ုဌာာ�တစာ�ခုုခုုများ ှအစာုုး�အ�ာ�ှုများ�ား အရေး�ဖြ�င့််� များသူ�ုှုန်ုုုင့်�

ပါါ။ များတညူီီရေးသူာ ဌာာ�အသူးီသူးီသူညီ� ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�း�ာ၌ ထူးပါ�ရေး�

ဖြခုင့်�းလိုညီ�း ဖြ�စာ�န်ုုငု့်�သူညီ�။ များ�ကူာခုဏ် ဆုံုသုူလိုုု အရေး�ကူာင့်�းအ�ာ တစာ�ခုု

တညီ�းအရေးပါ် များတညူီရီေးသူာ ရေး�တာတ���ုုး များ�ားဖြ�င့််� စာရုေးဆုံာင့်�းရေးလို ်�ှု

သူညီ�။ အကူ��ုးဆုံကူ�အရေး�ဖြ�င့််� ဌာာ�များ�ားသူညီ� “အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ှ�” 

အရေးပါ် အဖြများင့်�များတညူီဖီြခုင့်�း ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေးလို�်ှုသူညီ�။ ဥပါများာအားဖြ�င့််� ဌာာ�

များ�ားသူညီ� လိုမူျားစုာာ�င့်�းအင့်�း ရေး�တာများ�ားကူု ုအသူးီသူးီ စာရုေးဆုံာင့်�းထူးားကူာ 

ဧ�ယုာတစာ�ခု ုအတငွ့်�း�ှု လိုဦူးးရေး� ကူ�ု�းဂျဏ်ာ��းအား ကူွ့ဖြပါားစာာွ 

ရေး�ာ�ဖြပါသူညီ� ကူု ုရေးတ�ွ�ပါါသူညီ�။ ယင့်�းသူု�ု ကူွ့ဖြပါားများမုျား�ားကူုု ဖြပါ��လိုညီ� 

ညီိနု်ုုုင့်�း��� လို�ွ�စာွာ ခုကူ�ခု့သူညီ�ကူုလုိုညီ�း ရေးတ�ွ�ပါါသူညီ�။ အရှုုုး�ငှ့်�းဆုံံးု 

ရေးများးခု�ွ�းဖြ�စာ�များညီ်� “ (ကူ) �ာွသူညီ� များညီ�သူညီ်�ရေး��ာတငွ့်� �ှုသူ�ညီ�း” 

သူုု�များဟုုတ� “ မြို့များ�ု��ယ� �ယ��များုတ�စာညီ�းသူညီ� များညီ�သူညီ်�ရေး��ာတငွ့်� �ှု

သူ�ညီ�း” ဆုံုုရေးသူာ ရေးများးခု�ွ�းကူုုပါင့်� ရေးဖြ�ဆုံု�ုာ၌ ခုကူ�ခု့လိုှကူ��ှသုူညီ�ကူုု 

ရေးတွ�ရေး��ပါါသူညီ� (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� (၁) ကူုရုှု)ု။ 

ကျေးဒီသူဆို�ုင််�� အဆိုင်�်၌ ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််��ု� များး��ကျေးသူ�အ��ပြဖင်�် 

ဌာ�န်ဆိုု�င််�� အ���ှ ုများး���သူ� လွှာ��်ကျေးဆို�င််�ပြီး��ီ စာ��ာ�်စာန်စာ် ��ုသူ� 

အသူး��ပြ�ုကျေးန်�ါသူည််။ ပြီးများုု �န်ယ််ဌာ�န်များး��စာဲ�တငဲ်် �း�များနှ်် ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�

ပြခင််� တ��န််�ု� အ���ှတုစာ်ဦး�ဦး� �သူ� သူတ်သူတ်များတှ်များတှ် တ��န််

ယ်း��ါသူည််။ ယင့်�းအ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� ၎င့်�းတုု�ကူုုယ�တုုင့်� ရေး�တာ 

စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း များဖြပါ�ပါါ။ ၎င့်�းတု�ုကူုုယ�စာား လိုကူ�ရေးအာကူ� အ�ာ�ှငု့်ယ�များ�ား 

သူုု�များဟုတု� ရေးကူ�ာင့်�းအပုါ�ကြီးကူးီ၊ ဆုံ�ာဝ��၊ သူား�ာွးဆုံ�ာများ စာသူညီ�တု�ုကူ့်သူုု� 

ရေး��ှတ��းရေးဖြများဖြပါင့်�များ ှသူကူ�ဆုံုုင့်��ာ တာဝ��ထူးများ�း�ကွူ�သူမူျား�ားကူ ရေး�တာ

စာရုေးဆုံာင့်�း �ပါါသူညီ�။ ဥပါများာအရေး�ဖြ�င့််� အရေးဖြခုခုံပါညီာရေး�း ဦးးစားီဌာာ�တွင့်� 

လိုကူ�ရေးထူးာကူ�ပါညီာရေး�းများးုသူညီ� ရေးကူ�ာင့်�းသူား အခု�ကူ�အလိုကူ�၊ 

စာာရေးများးပါွ့ �လို��များ�ား၊ ရေးကူ�ာင့်�းအရေးဆုံာကူ�အအံ ုစာမီျားံကူ�ု�း စာသူညီ�် အများ��ုး

များ��ုးရေးသူာ ရေး�တာများ�ားကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�း��� တာဝ���ှုမြို့ပါးီ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း

ဖြခုင့်�း ကူု ုရေးကူ�ာင့်�းအသူးီသူးီ�ှု ရေးကူ�ာင့်�းအပုါ�ကြီးကူးီများ�ားကူသူာ စာစီာဉ်း�

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� �ပါါသူညီ�။ ဌာာ�အများ�ားစာသုူညီ� ရေး�တာများ�ား စာရုေးဆုံာင့်�း

�ာတငွ့်� စာာ�ကွူ�စာ�စာ�ကူုသုူာ အသူံးုဖြပါ�ပါါသူညီ�။ စာာ�ကွူ�ရေးပါ်တငွ့်� 

လိုကူ�များတှ�ထူးုုး��� လိုုုအပါ�များ ုများ�ားရေး�ကူာင့််� စာာ�ကွူ�စာ�စာ�ကူု ုပါုုများုု၍ အသူံးုဖြပါ� 

�ပါါသူညီ�။စာာ�ကွူ�ဖြ�င့််� ရေး�တာ သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�းသူညီ� အကူ�ု�အကူ� 

သူကူ�သူာမြို့ပါးီ ရေးပါ�ာကူ�ဆုံံးု��� ခုကူ�ခု့သူညီ�ဟု ုရှုုဖြများင့်��ကူပါါသူညီ�။၃၁  

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း စာာ�ကွူ�ဖြ�င့််� ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�း �ာတငွ့်� ရေး�တာ တကုူ�များ ု

များ�ှုသူညီ�် ဖြပါဿ�ာများ�ား ပါုမုျားုု ကြုံကူံ�ရေးတ�ွန်ုုငု့်�ပါါသူညီ� (ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ 

ထူး�ု�းသူုများ�းများ ုများ�ှုဖြခုင့်�းရေး�ကူာင့််�လိုညီ�း ဖြ�စာ�သူညီ�၃၂ )။ ထူးုု�ဖြပါင့်� များးီရေး�း 

သူုု�များဟုတု� ရေး�းရေး�းရေး�ကူာင့််�လိုညီ�း ဆုံံးုရှုံးုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ သူမုျား�းဆုံညီ�ဖြခုင့်�း၊ 

ရေးဝများှဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း တုု�လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်���� ပါုမုျားုု၍လိုညီ�း ခုကူ�ခု့

ရေးစာပါါသူညီ� (ရေးအာကူ�ပါါ အခု��းခုွ့ကူုု ရှု)ု။  

ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််� ပြဖစာ်စာဉ််အတငဲ််��ှ ုများတုူ��း�ပြခင််�၊ ဆိုကီျေးလွှား�်ကျေးအ�င်် 

ပြ�ုပြ�င််ပြခင််� နှငှ်�် အတည််ပြ�ုပြခင််� စာသူည်�်လွှာ��်င်န််� များး��အတ�ဲ် အသူး��ပြ�ု

နှ�ုင််များည်�် ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် န်ည််�လွှာများ်�များး�� �ှုကျေးန်ပြီး��ီ ပြဖစာ်�ါသူည််။ ဝ��ကြီးကူးီ ဌာာ�

 န်ုှင့်�် ဦးးစားီဌာာ� များ�ားစာာွတုု�သူညီ� ၎င့်�းတုု� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း စာ�စာ� ပါုမုျားုု

ရေးကူာင့်�းများ�ွ�ရေးစာ��� အတွကူ� �ဂီျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းများ�ားကူု ုရေးဖြပါာင့်�းလို့ 

အသူံးုဖြပါ�န်ုုငု့်���� စာများ�းသူပါ�လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� လိုာ�ကူပါါသူညီ�။ ဥပါများာ တစာ�ခုု

အရေး�ဖြ�င့််� ကူ���းများာရေး�း န်ုငှ့်�် အားကူစာား ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�သူညီ� ဖြပါညီ��ယ� (၄) 

ခုု န်ုှင့်�် တုုင့်�းရေး�သူကြီးကူးီ (၃) ခု ုတုု��ှု မြို့များ�ု��ယ� ကူ���းများာရေး�း အ�ာ�ှမုျား�ား န်ုငှ့်�် 

အရေးဖြခုခုံ ကူ���းများာရေး�း ဝ��ထူးများ�းများ�ား ထူးံသူု�ု တကူ��လိုကူ�ရေးပါါင့်�း ၁၁၁၈၆ 

လိုံးုကူုု ဖြ����ရေးဝရေးပါးခု့ ်ပါါသူညီ�။ တကူ��လိုကူ� တစာ�ခုစုာတီငွ့်� ကူ���းများာရေး�း

ဆုံုုင့်��ာ စာာ�ကွူ�စာာတများ�း ရေးပါါင့်�းများ�ားစာာွကူုု ထူးညီ�်သူငွ့်�းရေးပါးထူးား ပါါသူညီ�။ 

ယင့်�းတကူ��လိုကူ� များ�ားသူညီ� (၁) Google Forms အသူံးုဖြပါ�၍ လိုမူျားု

စာာ�င့်�းအင့်�း ရေး�တာ န်ုငှ့်�် ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� ဝ��ရေးဆုံာင့်�များအုတငွ့်�း�ှု 

ကူ���းများာရေး�းဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာများ�ား ရေးကူာကူ�ယ�ူ��၊ (၂) ကူ�ု�ပါစာစညီ�း 

ထူး�ု�းသူုများ�းများ ုစာ�စာ� အသူံးုဖြပါ�၍ ရေးဆုံးပါစာစညီ�း ရေးထူးာကူ�ပါံမ်ျားစုာာ�င့်�း များ�ားကူု ု

စာာ�င့်�းသူငွ့်�း များတှ�တများ�းတင့်����၊ (၃) သူတဖုြပါ�စာ�ာ ရေး�ာဂျါပါုးု ရေးတ�ွ�ှုများမုျား�ား

အား ရေးစာာလို�င့်�စာာွ များှရေးဝ သူတင့်�းရေးပါးန်ုုငု့်���� အတွကူ� ကူ���းများာရေး�း 

ဝ��ထူးများ�းများ�ား အတငွ့်�း Google group �ွ့�၍ ခု�တု�ဆုံကူ����၊ (၄) ရေးများးွ

စာာ�င့်�း န်ုငှ့်�် ရေးသူစာာ�င့်�း များတှ�ပါံုတင့်� အကူ�ပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း ထူးညီ်�သူငွ့်�းထူးား

သူညီ�် ခုရှုုုင့်�ကူ���းများာရေး�း သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� စာ�စာ� ၂ ရေးဆုံာ�်�ဝ့ 

(DHIS2, ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� (၇) တငွ့်�ရှု)ု ကူုု အသူံးုဖြပါ�န်ုုငု့်���� တုု�အတကွူ� 
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ဌာာ�များ�ားသူညီ� ရေးကူ�း�ာွများ�ား၏ တညီ�ရေး��ာ များ�ားအား များမုျားဌုာာ�ပါုုင့်� အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားအဖြ�စာ� စာရုေးဆုံာင့်�းမြို့ပါးီ ရေးဖြများပါံရုေး�းများတှ� ထူးားန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

ရေးအာကူ�ပါါ ဥပါများာ ပါံ ု၂-၂ ကူု ု�ကူညီ်�ပါါကူ ကူယားဖြပါညီ��ယ�၊ ရေးကူာင့််ံရေးကူ�း�ာွ၏ တညီ�ရေး��ာကူု ုများတညူီီရေးသူာ ပါွု�င့်�်သူံးုခုဖုြ�င့်�် ရေး�ာ�ဖြပါထူးားသူညီ�ကူု ု

ရေးတ�ွ�များညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ယင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ားအား အရေးထူးရွေးထူး ွအပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�၊ ရေးကူ�းလိုကူ��ွံ�မြို့��ုးတုုးတကူ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ� န်ုှင့်�် 

ရေးကူ�းလိုကူ�လိုများ�း�ွံ�မြို့��ုးရေး�း ဦးးစားီဌာာ� သူံုးခုုထူးံများ ှ�ယထူူးားဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ တညီ�ရေး��ာများ�ားများာှ များုုင့်�အားဖြ�င့််� များ�ားစာာွ ကူာွရေးဝးလိုသှူညီ� များဟုတု�ပါါ။ 

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ယင့်�းရေးကူ�း�ာွသူညီ� အရေးထူးရွေးထူးအွုပါ�ခု��ပါ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�၏ မြို့များ�ု��ယ� �ယ��များုတ�ဖြ�င့်�် �ီးကူပါ�ရေး�ရေးသူာရေး�ကူာင့််� ဖြပါညီ�သူ�ူဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ု

��ှုဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ရေး�းွရေးကူာကူ�ပါွ့ ကူ့သ်ူုု� ကူစုာစ�ပါ�များ�ားတငွ့်� ကြီးကူးီများားသူညီ�် သူကူ�ရေး�ာကူ�များမုျား�ား �ှုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၁) 

ကျေး�း��ာ�တစာ်ခ�၏ တည််ကျေးန်���ု� ကျေးဖ�်��တ်��၌ ကြုံ�းုကျေးတ�ဲ�သူည်�် အခ�်အခဲများး�� 

�း� ၂.၂ ကျေး�း��ာ�တစာ်ခ�၏ တည််ကျေးန်���ု� ကျေးဖ�်��တ်ပြခင််�

ဌာ�န် (၁)

ဒီကီျေးများ�ဆို�ုပြီးများုု �န်ယ််

ဖရှုးဆို�ုပြီးများုု �န်ယ်် 

ဌာ�န် (၂)

တညီ�ရေး��ာ အသူးီသူးီ�ှု ရေးကူ�း�ာွများ�ားကူုု 
ရေး�ာ�ဖြပါထူးားထူးညီ်� Dataset သူံးုခုု

ဌာ�န် (၃)
ပြများန််များ�နှ�ုင််င်း 

�ယ်��ပြ�ည််န်ယ််

ဒီကီျေးများ�ဆို�ု
ပြီးများုု �န်ယ််

ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။၃၃ ရေး�ာကူ�ထူးပါ� ဥပါများာ တစာ�ခုအုရေး�ဖြ�င့််� ���ကူ�ု�တုုင့်�းရေး�သူ

ကြီးကူးီ အစာုုး� န်ုငှ့်�် ���ကူ�ု��တ�စာ�ကူား အများ�ားန်ုငှ့်� ်သူကူ�ဆုံုုင့်�ရေးသူာ ကူမုျားပဏ်ီ

လိုမီျားတုကူ� (YPBC) တု�ုသူညီ� လိုသူူာွးများ�ားရေးသူာ �တ�စာ�ကူား

လိုများ�းရေး�ကူာင့်�း များ�ားတငွ့်� Wi-Fi န်ုငှ့်�် GPS တု�ု တပါ�ဆုံင့်�ခု့ ်ပါါသူညီ�။ GPS 

ဖြ�င့််� �တ�စာ�ကူား လိုများ�းရေး�ကူာင့်�း န်ုငှ့်�် �ကူာခု��ု�တုု�ကူုု များှတ�တများ�း တင့်�ထူးား

ကူာ ယဉ်း�လိုုုကူ�ပါါစားီ�င့်�း သူမူျား�ားအရေး�ဖြ�င့််� Wi-Fi အသူံးုဖြပါ�မြို့ပါးီ ယဉ်း�စားီ�င့်�း

�များ ုအရေးတ�ွအကြုံကူံ�စာစာ�တများ�းကူု ုရေးဖြ�ဆုံုနု်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ဝ��ရေးဆုံာင့်�များမုျား�ား ပါုုများုု

ရေးကူာင့်�းများ�ွ� ရေးစာ��� အတွကူ� ���ကူ�ု� တုုင့်�းရေး�သူကြီးကူးီ အစာုုး� န်ုငှ့်�် များတု�

�ကူ� ဖြ�စာ�သူ ူဂျ�ပါ��န်ုုုင့်�င့်ံ အဖြပါညီ�ဖြပါညီ�ဆုံုငု့်��ာ ပါးူရေးပါါင့်�းရေးဆုံာင့်��ကွူ�ရေး�း 

ရေးအဂျ�င့်�စာ ီ(JICA) ကူ ရေး�တာများ�ား စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�းတငွ့်� အကူအူညီ ီရေးပါး

လိုှကူ� �ှရုေး�ပါါသူညီ�။ ၃၄ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�း

��� ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုများ�ားအဖြပါင့်� မြို့များ�ု��ယ� ဌာာ�ဆုံုငု့်��ာ အ�ာ�ှု

များ�ားသူညီ� ၎င့်�းတုု�၏ ရေး��စာဉ်း� အုပါ�ခု��ပါ�စာမီျားံရေး�း လိုပုါ�င့်��းများ�ား အတကွူ� များုု

�ုုင့်�း�ံးုများ�ားအား ပါုုများုု၍ အသူံးုဖြပါ�လိုာလိုှကူ� �ှုပါါသူညီ�။ �ံးုများ�ားဖြ�င့််� 

များတှ�တများ�းရေး�းန်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။။ တညီ�ရေး��ာဖြပါများ၊ု ရေးန်ုာှင့်�်ယကှူ�များ၊ု များရေးတာ�တများ ု

ဖြ�စာ�များ၊ု စာာ�ွကူ�စာာတများ�းများ�ား၊ လိုုုင့်�စာင့်� ခု��ုးရေး�ာကူ�များမုျား�ား န်ုှင့်�် အစာညီ�းအရေးဝး

 တုု�ကူုု ဓိါတ�ပါံနု်ုှင့်�် ဗျူီ�ယီုု များတှ�တများ�း တင့်�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ တကူုယု�ရေး�သူံးု �ံးု

များ�ားအား အထူးကူ�ပါါအတုငု့်�း လိုယွ�လိုယွ�ကူကူူ ူအသူံးုဖြပါ� န်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ 

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ယင့်�း�ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�းသူညီ� ပါံစုာံ

တကူ� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�များ ုများဟုတု�သူလိုုု ရေး�တာများ�ားကူု ုသူမုျား�းဆုံညီ�း���များာှ

လိုညီ�း လိုံခုြုံခုံ�များ ုများ�ှုပါါ။  
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မြို့များ�ု��ယ�ဌာာ�ရှုံုး အများ�ားစာတုုု�တွင့်� �ဂီျ�စာ�တယ� ရေး�တာရေးဂျဟု�စာ� သူု�ုရေးဖြပါာင့်�းလို့န်ုုငု့်���� လိုုအုပါ�သူညီ�် ICT အရေးဆုံာကူ�အဦးများ�ား များ�ှပုါါ။ �ညီ�းပါညီာများာှ 

ရေးစာ�းကြီးကူးီပါါသူညီ�။ လိုုအုပါ�သူညီ�် ICT အရေးဆုံာကူ�အဦး တညီ�ရေးဆုံာကူ���� န်ုငှ့်�် စာမီျားံခု���ခုွ့ န်ုုုင့်����အတွကူ� အ�င့်�းအဖြများစာ�များ�ားစာာွ လိုုုအပါ�ပါါသူညီ�။

ဟာ��ဒီ်�ဲများး�� (Hardware)။ မြို့များ�ု��ယ�ဌာာ�ဆုံုငု့်��ာ အ�ာ�ှုများ�ား အသူံးုဖြပါ�ရေး��သူညီ်� ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ အများ�ားစာုများာှ ရေးဟုာင့်�းန်ုမွျား�းရေး�မြို့ပါးီ စာတု�ခု��များ ုများ�ှုပါါ။ 

လိုှပါ�စာစာ�များးီ ဖြပါတ�ရေးတာကူ�ဖြခုင့်�းများာှလိုညီ�း န်ုုုင့်�င့်ံတဝမှျား�း ဖြ�စာ�ရေးလို�်ှုမြို့ပါးီ အခု��ု� ရှုံးုထူးုုင့်�ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ များ�ားတွင့်� အ����ကူ�ထူး� ီ�ှုရေးသူာ�လိုညီ�း အ�ာ�ှု 

အများ�ားစာုများာှ ၎င့်�းတုု� ကူုုယ�ပါုုင့်�စာများတ��ံးု သူုု�များဟုုတ� တကူ��လိုကူ� များ�ားကူုသုူာ အားကူုုးရေး��ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဆို��ဖ်�ဲများး�� (Software)။ အစာုုး� ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ အများ�ားစာတုငွ့်� Windows 10 စာ�စာ�ကူု ုအသူံးုဖြပါ�မြို့ပါးီ စာများတ��ံးုများ�ား န်ုငှ့်�် တကူ��လိုကူ�များ�ား 

အတကွူ� အသူံးုများ�ားဆုံံးု စာ�စာ�များာှ Android စာ�စာ� ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ အစာုးု� အ�ာ�ှမုျား�ားသူညီ� Microsoft Word န်ုငှ့်�် Excel တု�ုကူုု အသူံးုဖြပါ��ကူသူလိုု ု

Google Docs န်ုငှ့်�် Google Drive တုု�ကူုု အသူံးုဖြပါ�များလုိုညီ�း ပါုမုျားုုများ�ားဖြပါားလိုာ ပါါသူညီ�။ အစာုးု� ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ အများ�ားစာ၌ု ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ ဗျူုုင့်�း�ပါ�စာ� န်ုှုများ�

န်ုငှ့်�းရေး�း ရေးဆုံာ�်�ဝ့များ�ား (antivirus software) များ�ား ထူးညီ်�သူွင့်�းထူးားဖြခုင့်�း များ�ှသုူလိုုု အခု��ု� ရေးဆုံာ�့်ဝ့များ�ားများာှလိုညီ�း လိုုုင့်�စာင့်�များ�ှရုေးသူာ ဗျူား�ငှ့်�းများ�ား 

ဖြ�စာ�ရေး��ာ လိုံခုြုံခုံ�ရေး�းအ� စာတု�ခု��ဖြခုင့်�း များ�ှပုါါ။  

�နဲ််��်ခးတု်ဆို�်များ ု(Networking)။ အစာုုး�ရှုံးုများ�ားတငွ့်� ရှုံးုတငွ့်�း�ုငု့်�ရေးဝများှ��� န်ုငှ့်�် ပါ�င့်�တာ အသူံးုဖြပါ���� အတကွူ� ရှုံးုတငွ့်�းကူ�ွ��ကူ� 

ခု�တု�ဆုံကူ�များ ု�ှုန်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ရှုံးုအများ�ားစာတုငွ့်� အင့်�တာ�ကူ� ခု�တု�ဆုံကူ�များ ုရေးကူာင့်�းများ�ွ�စာွာ များ�ှုပါါ။ အင့်�တာ�ကူ� အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်���� 

အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� များမုျားတုုု�၏ ကူုုယ�ပါုုင့်��ံးုများ�ားကူုု အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း သူု�ုများဟုတု� �ံးုများတှဆုံင့်�် Wifi ထူးတု�လိုငှ့်�်�ပါါသူညီ�။  

န်ည််��ည်��း���ု�များ။ု IT �ညီ�းပါညီာဆုံုငု့်��ာ ဖြပါဿ�ာ ရေးပါ်ပါါကူ မြို့များ�ု��ယ�အတငွ့်�း ဖြပါင့်�ဆုံင့်�န်ုုငု့်�သူညီ�်သူမူျား�ား များ�ှပုါါ။ တခုါတ�ံတွင့်�များ ူမြို့များ�ု��ယ�တငွ့်�း�ှု 

IT ဆုံုငု့်�များ ှရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်�မြို့ပါးီ၊ ၎င့်�းတုု� များရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်�ပါါကူ ဖြပါဿ�ာများာှ ယင့်�းအတုငု့်�း �ှရုေး�ပါါရေးတာသ်ူညီ�။ 

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၂) 

ပြီးများုု �န်ယ််အစာ�ု�� ရှုး��များး���ှု ICT အကျေးဆို��်အဦး အကျေးပြခအကျေးန်

ကျေးဒီသူဆို�ုင််�� ကျေးဒီတ� စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််� ပြဖစာ်စာဉ််အ�� ဒီဂီးစာ်တယ််စာန်စာ်သူ�ု 

အသူငဲ််�ကျေးပြ��င််���တငဲ်် အတ��အဆို�ီများး��စာ�ဲ �ှုကျေးန်�ါသူည််။ �ဂီျ�စာ�တယ� 

စာ�စာ�ဖြ�င့်�် ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း န်ုုုင့်���� အရေးဖြခုခုံ အရေးဆုံာကူ�အဦး န်ုငှ့်�် �င့်�းဖြများစာ�

များ�ားစာာွ လိုုုအပါ�မြို့ပါးီ ယင့်�းတုု�အတကွူ� ကူ�ု�ကူ�စာ�တု�လိုညီ�း များ�ားဖြပါားသူလိုု ု

�ညီ�းပါညီာ အခုကူ�အခု့ လိုညီ�း �ှပုါါသူညီ�။ �ဂီျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�း 

အသူံးုဖြပါ�န်ုုငု့်�ရေး�း အတကွူ� ရေး��ာများ�ားစာာွတွင့်� အရေးဖြခုခုံ အရေးဆုံာကူ�အဦး 

လိုုုအပါ�ခု�ကူ�များ�ား �ှရုေး�မြို့ပါးီ (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� (၂) တငွ့်�ရှု)ု ရေးလိုက်ူ�င့်�်

သူင့်��ကူားထူးားသူညီ်� လို�ူအ�င့်�းအဖြများစာ� များ�ားစာာွလိုညီ�း လိုုအုပါ�ရေး�ပါါသူညီ�။ 

အစာ�ု��သူည်် ပြ�င််� ကျေးဒီတ� အ�င််�အပြများစာ်များး����် ၎င််�တု�� ��ုယ််တ�ုင်် 

စာ�ကျေးဆို�င််����သူည်�် ကျေးဒီတ�များး����ု အဓိ�ု��� အသူး��ပြ�ုကျေးန်�ါသူည််။ 

ရေး�သူတငွ့်�း အ�ပါ��ကူ� အ�ွ့�အစာညီ�းများ�ား၊ သူရုေးတသူ� အ�ွ့�အစာညီ�းများ�ား 

န်ုှင့်�် �ပါ��ာွသူား တုု�ကူ စာရုေးဆုံာင့်�းထူးားသူညီ်� သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ား

စာာွ �ှုရေး�ပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း အစာုုး� အ�ာ�ှမုျား�ားကူ ဖြပါင့်�ပါ ရေး�တာ

အ�င့်�းအဖြများစာ� များ�ားကူု ုယံ�ုကူညီ�များ ု�ညီ�းပါါးဖြခုင့်�း သူု�ုများဟုုတ� များညီ�ကူ့သ်ူုု� 

အသူံးုဖြပါ��များညီ�ကူု ုများသူ�ုှုဖြခုင့်�း တုု�ကူုု ရေးတ�ွရေး��ပါါသူညီ�။ ထူးုရုေး�ကူာင့််� 

စာရုေးဆုံာင့်�းထူးားသူညီ်� ရေး�တာများ�ားစာာွ �ှုရေးသူာ�လိုညီ�း အစာုးု�ကူ အသူံးုများ

ဖြပါ�သူညီ� ကူုလုိုညီ�း ရေးတ�ွရေး��ပါါသူညီ�။ 

��်��ဲ်နှှင်�် ကျေး�း��ာ�အ��်စာ� အ��်ခးု�်ကျေး��များ�ုများး��� အစာု��� ဌာ�န်များး�� 

��ုယ််စာ�� ကျေးဒီသူအဆိုင်�် သူတင််�အခး�်အလွှာ�် စာ�ကျေးဆို�င််�ကျေး��ပြီး��ီ ၎င််�

တ�ု�၏ အခန််��ဏ္ဍသူည််လွှာည််� အကျေး���ါ�ါသူည််။ �ပါ�ကူကွူ�/ 

ရေးကူ�း�ာွအုပါ�စာ ုအုပါ�ခု��ပါ�ရေး�းများးု န်ုှင့်�် ရေးထူးအွုပါ�စာာရေး�း တု�ုသူညီ� မြို့များ�ု��ယ�

ဌာာ� များ�ားအတကွူ� ရေး�တာ အများ��ုးများ��ုးကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�းရေးပါး� ပါါသူညီ�။ 

စာရုေးဆုံာင့်�းများ ုအများ�ားစာမုျားာှ အရေးထူးရွေးထူးအွုပါ�ခု��ပါ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�၏ “ပါံစုာံ ၂၇ 

များ��ုး” အတကွူ�ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ လိုမူျားစုာာ�င့်�းအင့်�း၊ အရေးဆုံာကူ�အအံ၊ု အစာုုး�များဟုတု�

ရေးသူာ အ�ွ့�အစာညီ�းများ�ား န်ုငှ့်�် ဥပါရေး� ဆုံုုင့်��ာ ပါံမုျား�ှ�ရေး�တာများ�ား ဖြ�စာ� 

ပါါသူညီ�။ ၃၅ ယင့်�းကူ့သ်ူုု� ပါံုများ�ှ� အခု�ကူ�အလိုကူ� စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�းအဖြပါင့်� 

�ပါ�ကူကွူ�/ ရေးကူ�း�ာွအုပါ�စာ ုအုပါ�ခု��ပါ�ရေး�းများးု တုု�သူညီ� ရေးထူးအွပုါ�န်ုှင့်�် အဖြခုား 

အစာုုး�ဌာာ�များ�ား ရေးတာင့်�းဆုံုသုူညီ�် သူတင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား ကူုလုိုညီ�း 

လိုုုအပါ�သူလိုုု စာရုေးဆုံာင့်�းရေးပါး� ပါါသူညီ�။ ဥပါများာ- �ပါ��ာွအရေးပါ် သူ�ာ၀ 

ရေး�းအန်ုတ�ာယ� ကူ့သ်ူုု� အရေး�းရေးပါ် ကူစုာစ�ပါ�များ�ား၏ သူကူ�ရေး�ာကူ�များ ု

အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားအား တင့်�ဖြပါ�ပါါသူညီ�။ ယင့်�းသူုု� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း�

သူညီ�် တာဝ��များ�ားရေး�ကူာင့််� ၎င့်�းတုု�သူညီ� �ပါ��ာွကူုုယ�စာားဖြပါ� ရေးဖြပါာဆုံု�ု

သူမူျား�ား ဖြ�စာ�လိုာသူလိုု ု�ပါ��ာွ လိုုုအပါ�ခု�ကူ�န်ုငှ့်�် အရေးဖြခုအရေး�များ�ားအား 

အစာုုး� �ားလိုညီ�များ ုအရေးပါ် လိုမှျား�းများုုးန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ad hoc ရေး�တာ 

စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း တငွ့်� ပါံစုာံစာာ�ကွူ�များ�ား အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�းထူးကူ� ဌာာ�အ�ာ�ှုများ�ား 

ကူ �ံးုဖြ�င့််�တုုကူ�ရှုုကုူ� ရေးများးဖြများ��းစာရုေးဆုံာင့်�းများမုျား�ား ပါုုများုု များ�ားဖြပါားလိုာရေး�ကူာင့်�း 
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အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�းများမုျား�ား န်ုငှ့်�် စာာရေး�းများ�ားကူ ရေးဖြပါာပါါသူညီ�။ လိုကူ��ှုအခု��ု�ထူးု 

�ပါ�ကူကွူ�/ ရေးကူ�း�ာွ အုပါ�ခု��ပါ�ရေး�းများးု များ�ားသူညီ� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�်

စာပါ�လို�ဉ်း�းသူညီ�် ရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားများမုျား�ား အ�ညီ�းင့်ယ�သူာ ��ှထုူးား

ပါါသူညီ�။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��ာ၌ ရေးကူာကူ�ယူ

များလုိုွ့ဖြခုင့်�းန်ုငှ့်�် �ညီ�းလိုများ�းများကူ�ဖြခုင့်�း တု�ုဖြ�စာ�ရေးပါ်န်ုုငု့်� ပါါသူညီ�။ ရေး�တာ၏ 

အ�ညီ�အရေးသူးွ န်ုှင့်�် အခု��ုးများှများ ုအရေးပါ်လိုညီ�း သူကူ�ရေး�ာကူ� န်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ 

��်�ာ�များ ှကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််��ု� ဦး�ကျေးဆို�င််သူည်�် ပြဖစာ်��်များး��လွှာည််� �ှု

ကျေးန်ပြီး��ီ ယ်င််��ဲ�သူ�ု� ပြဖစာ်စာဉ််တငဲ်် ��်�ာ�လွှား��� ၎င််�တု��၏ ကျေးဒီတ�များး��

အ�� စာ�ကျေးဆို�င််�၍ အစာ�ု���ု� ကျေး��ပြခင််�ပြဖစာ်သူည််။ ရေးကူ�းလိုကူ� �ွံ�မြို့��ုး

တုုးတကူ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ� (DRD) ၏ ပါံပ်ါုုးလိုများ�းညွှ�ှ�များုဖြ�င့််� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ အန်ုှံ�

များ ှရေးကူ�း�ာွများ�ားစာာွ တုု�သူညီ� ရေးကူ�း�ာွ �ွံ�မြို့��ုးများ ုစာမီျားံကူ�ု�းများ�ားကူုု ၃၆ 

ထူးတု�ရေး�ာ��ကူ ပါါသူညီ�။ ယင့်�းတငွ့်� လိုဦူးးရေး�စာာ�င့်�းအင့်�း၊ သူကူ�ရေးများးွ

ဝများ�းရေးကူ�ာင့်�းများ၊ု အရေးဆုံာကူ�အအံ၊ု ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ုန်ုှင့်�် �ပါ��ာွလိုုုအပါ�ခု�ကူ� စာ

သူညီ�် သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား ပါါဝင့်�ပါါသူညီ�။ ရေး�ာကူ�ဆုံကူ�တွ့ (၃) 

တငွ့်� �ပါ��ာွဗျူဟုုုဖြပါ� �ွံ�မြို့��ုးရေး�း စာမီျားံကူ�ု�း (NCDDP) အ� ရေးကူ�း�ာွများ�ားများ ှ

ရေး�းဆုံွ့ထူးားသူညီ�် ရေးကူ�း�ာွ �ွံ�မြို့��ုးများ ုစာမီျားံကူ�ု�း များ�ားတငွ့်� ပါါဝင့်� သူတင့်�း

အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား အရေး�ကူာင့်�း ရေး�ာ�ဖြပါထူးားပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီသူအဆိုင်�်၌ စာ�ကျေးဆို�င််���ှုသူည်�် ကျေးဒီတ�များး��၏ အသူး���င််များ ုနှှင်�် 

အ�ည််အကျေးသူ�ဲများ�ှ အများး ုု �များး ုု � �ဲဲပြ��� နှ�ုင််�ါသူည််။ အရေး�ကူာင့်�း�င့်�း များ�ား

စာာွရေး�ကူာင့််� ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ များာှလိုညီ�း အကူ���အသူတ� �ှုန်ုုငု့်�

ပါါသူညီ�။  အခု��ု�မြို့များ�ု��ယ� များ�ားကူ ၎င့်�းတု�ုမြို့များု���ှု ဌာာ�များ�ား စာရုေးဆုံာင့်�း�ယ ူ

ထူးားရေးသူာ ရေး�တာများ�ား၏ အ�ညီ�အရေးသူးွ အရေးပါ် ယံ�ုကူညီ�များ ု�ှု

ရေးသူာ�လိုညီ�း ယံ�ုကူညီ�များ ုအား�ညီ�းသူညီ�် မြို့များ�ု��ယ�အခု��ု�လိုညီ�း �ှပုါါသူညီ�။ 

ယင့်�းရေး�တာများ�ား အရေးပါ် ၎င့်�းတု�ု၏ အထူးကူ�အ�ာ�ှု စာတု�ရေးကူ��ပါ�များ ု��ှု

န်ုုုင့်�မြို့ပါးီ ဖြ�စာ��ပါ�များ�ား၏ အရေးဖြခုအရေး� ပါံ�ုကူများ�းကူု ုရေး�ာ�ဖြပါရေးပါးန်ုုငု့်�သူညီ� ဟု ု  

၎င့်�းတုု�ကူ ယူဆုံ�ကူပါါသူညီ�။ သူု�ုရေးသူာ�လိုညီ�း ရေး�တာများ�ားကူု ုများညီ�ကူ့သ်ူုု� 

အသူံးုဖြပါ�များညီ��ညီ�း န်ုငှ့်�်စာပါ�လို�ဉ်း�း၍ ၎င့်�းတု�ုတငွ့်� စာတု�ပါပူါ��များ ုအလို�ဉ်း�းများ�ှု

�ကူပါါ။ ရေး�သူအဆုံင့််�၌ အ�ညီ�အရေးသူးွဖြများင့််� ရေး�တာများ�ား စာရုေးဆုံာင့်�း��ှနု်ုုုင့်�

��� တားဆုံီးရေး�သူညီ�် အခု�ကူ�များ�ားစာာွ �ှုပါါသူညီ�။   

l ကျေးလွှာ��းင်�်သူင််����များ ုများ�ှုပြခင််�။ များူလိုရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း ကူု ု

ရေးလိုက်ူ�င့်�် သူင့်��ကူားထူးားဖြခုင့်�း များ�ှသုူညီ�် ဝ��ထူးများ�းများ�ားကူ ပါံစုာံစာာ�ကွူ�

များ�ား အသူံးုဖြပါ�၍ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��ပါါသူညီ�။ အကူယ�၍ ပါံစုာံစာာ�ကွူ� သူညီ� 

�ငှ့်�းလိုင့်�းများ ုများ�ှုပါါကူ များဖြ�ညီ်�ရေးတာဖ်ြခုင့်�း သူုု�များဟုုတ� ပါံစုာံတ���ုုးအစာား 

စာာဖြ�င့််�ရေး�းသူား များတှ�ခု�ကူ�ရေးပါးဖြခုင့်�း စာသူညီ်�တုု� ဖြ�စာ�ရေးပါ်န်ုုငု့်� ပါါသူညီ�။ 

တခုါတ�ံ ပါံစုာံစာာ�ကွူ� တစာ�ခုလုိုံးုအား ဖြ�ညီ်�ဖြခုင့်�း များ�ှရုေးတာပ်ါ့ စာာ�ကွူ�

၏ ရေးကူ�ာ�ကူ�တငွ့်� များတှ�ခု�ကူ�ရေး�းသူားထူးားဖြခုင့်�း များ��ုးလိုညီ�း �ှု

ပါါသူညီ�။ လိုပုါ�င့်��းဝ��တာ များ�ားရေးသူာ ဝ��ထူးများ�းအား ၎င့်�း၏ များသုူားစာု

ဝင့်�များ�ားကူ ကူညူီ၍ီ လုိုပါ�ရေးဆုံာင့်�ရေးပါးဖြခုင့်�းလိုညီ�း ရေးတ�ွ�တတ�ပါါသူညီ�။ 

ဌာာ�များ�ားအတငွ့်�း �ာထူးးူတာဝ�� ရေးဖြပါာင့်�းလို့ဖြခုင့်�း ကူုလုိုညီ�း ပါံမုျား�ှ� 

ဖြပါ�လိုပုါ�ရေးသူာရေး�ကူာင့််� ယခုုန်ုစှာ�တွင့်� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း တာဝ��ယူ

�သူညီ�် ဝ��ထူးများ�းတစာ�ဦးးသူညီ� ရေး�ာကူ�န်ုစှာ�တွင့်� လိုံးု၀ များတညူီသီူညီ�် 

တာဝ��ကူုု ယ�ူကူာ၊ ရေးလိုက်ူ�င့်�်ထူးားများ ုအ�ညီ�းင့်ယ�သူာ �ှသုူညီ�် 

အဖြခုားဝ��ထူးများ�းသူစာ� တစာ�ဦးးကူ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း တာဝ��ကူု ုယူ

�ဖြခုင့်�းများ��ုး ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေးလို�်ှုပါါသူညီ�။ 

l အ�ည််အကျေးသူ�ဲ အ�များခးခး�် များ�ှပုြခင််�။ ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ 

တုုးတကူ�များ ု�ှု��� အဓိကုူ အတားအဆုံးီ တစာ�ခုုများာှ ရေး�သူဆုံင့်�် ဌာာ� 

အ�ာ�ှုများ�ားကူ ရေး�တာအ�ညီ�အရေးသူးွကူုု စာစုာစာ�များ ုများ�ှုရေးသူာရေး�ကူာင့််� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ စာ�စာ�တကူ� စာမီျားံကူ�ု�း ရေး�းဆုံွ့ထူးားများသှူာ များ�ှ�ကူ��တုကူ�

သူညီ�် ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုဖြ�စာ�န်ုုုင့်�ပါါများညီ�။ ပါံစုာံစာာ�ကွူ�များ�ားကူု ု

�ငှ့်�းလိုင့်�းစာာွ ရေး�းသူားထူးား�များညီ� ဖြ�စာ�သူလိုု ုရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းသူမူျား�ား 

�ားလိုညီ�သူညီ�် �ာသူာစာကူား ဖြ�စာ��ပါါများညီ�။ တုငု့်�းတာများ ုအညွှှ��း

များ�ားကူုလုိုညီ�း �ငှ့်�းလိုင့်�းစာာွ ရေး�းသူားထူးား �ပါါများညီ�။ ရေး�တာ ရေးတာင့်�း

ဆုံုုများ ုလိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�သူညီ်� များူလိုဦးးစားီဌာာ� အရေး�ဖြ�င့်�် ရေး�သူ အရေးဖြခုအရေး�

ကူုု ရေးကူာင့်�းစာာွ �ားလိုညီ� သူရေး�ာရေးပါါကူ� ထူးား�များညီ�ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ရေး�တာ

စာရုေးဆုံာင့်�းများ ုအတကွူ� ဆုံရီေးလို�ာ�သူညီ်� စာံန်ုု��းသူတ�များှတ�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် 

အ�ညီ�အရေးသူးွ စာစုာစာ�များအုတကွူ� ယန်ုတ�ားတစာ�ခု ု���တီးထူးား�များညီ� ်

တာဝ���ှုပါါသူညီ�။ လိုကူ��ှုတွင့်� ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ အာများခုံခု�ကူ� 

�ှု��� များညီ�သူညီ်� အရေးလိုအ်ထူးများ�ား ကူ�င့််�သူံးုရေး�သူညီ�ကူုု �ငှ့်�းလိုင့်�းစာာွ 

များသူ�ုှုန်ုုုင့်�ပါါ။  

l ကျေးဒီတ���ုင််ဆို�ုင််များ ုများ�ှုပြခင််�။ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုစာမီျားံကူ�ု�း ရေး�းဆုံွ့

သူညီ�် အခု��ု�တွင့်� ယင့်�းစာမီျားံကူ�ု�းကူုု စာမီျားံ�များညီ်� ရေး�သူအဆုံင့်�် အ�ာ�ှု

များ�ား ပါါဝင့်�များမုျား�ှုသူညီ� ကူုု များ�ကူာခုဏ် ရေးတ�ွဖြများင့်�ရေး�� မြို့ပါးီ ရေး�တာ

များ�ားသူညီ� ရေးတာင့်�းဆုံုမုျား ုလိုုပါ�သူညီ�် ဦးးစားီဌာာ�များ�ား၏ လိုုုအပါ�ခု�ကူ� 

အတုုင့်�းသူာ ဖြ�စာ�ရေး�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာများ�ားကူု ုများညီ�ကူ့သ်ူုု� အသူံုးဖြပါ�

များညီ�အား များသူပုါါကူ စာုရေးဆုံာင့်�း�သူညီ်� မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ား အရေး�ဖြ�င့််� 

ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�း�သူညီ်� အရေး�ကူာင့်�း�င့်�းအား �ားလိုညီ�န်ုုငု့်�များညီ� 

များဟုတု�ပါါ။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� ယင့်�းလိုပုါ�င့်��းသူညီ� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�များ ု

ဖြ�စာ�စာဉ်း�အတွကူ� အရေး�းပါါသူညီ�ဟု ုသူရေး�ာရေးပါါကူ�များညီ� များဟုတု��့ 

အထူးကူ�အ�ာ�ှုများ�ား ရေးကူ��ပါ�ရေးစာ��� သူု�ုများဟုတု� များှတ�တများ�း 

သူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုအရေးလိုအ်ထူး တစာ�ခု ုအဖြ�စာ�သူာ များတှ�ယ၍ူ ရေးဆုံာင့်��ကွူ�

များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ထူးု�ုထူးကူ� မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ားကူ ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�းများု

အား စာမွျား�းရေးဆုံာင့်��ညီ� တုငု့်�းတာများ ုအဖြ�စာ� ယဆူုံန်ုုုင့်�မြို့ပါးီ �လို��များ�ားကူု ု

ရေးဖြပါာင့်�းလို့��� �အုားဝင့်�ဖြခုင့်�းများ��ုးလိုညီ�း �ှနု်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 
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ပြများန််များ�နှ�ုင််င်း၏ ကျေးဒီသူအဆိုင်�် ကျေးဒီတ�သူမုျား်�ဆိုည််�များတုငဲ်် စာ��ာ�်စာ�တများ်� 

အကျေးပြခပြ�ု စာန်စာ်�ု�သူ� တဲင််တငဲ််�းယ််�းယ်် အသူး��ပြ�ုကျေးန်ဆိုဲ ပြဖစာ်သူည််။ 

ပါံစုာံစာာ�ကွူ�များ�ား အသူံးုဖြပါ�၍ ရေး�တများ�ားကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�းရေးလို�်ှု ပါါသူညီ�။ ရေး�

တာ ဖြပါ��လိုညီ�ထူးတု�ယူများ ုအတွကူ� �ုငု့်�ဖြ�င့််�သူမုျား�းဆုံညီ�းသူညီ်� �ညီ�းလိုများ�း

ကူုုသူာ အသူံးုဖြပါ�ရေး�ရေးလို�်ှု�ာ မြို့များ�ု��ယ� အစာုုး�ဌာာ� ရှုံးုများ�ား၌ ပါံစုာံစာာ�ကွူ�

များ�ား န်ုငှ့်�် လိုယ�ဂျ�ာများ�ားစာာွ ထူး�ု�းသူုများ�းထူးား�သူညီ�ကူု ုရေးတဖွြများင့်��များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယင့်�း�ုငု့်�များ�ားကူု ုများတုူ�ကူးူ၍ ခုရှုုုင့်�၊ ဖြပါညီ��ယ�/ တုငု့်�းရေး�သူကြီးကူးီ 

န်ုှင့်�် ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ုအဆုံင့်�်တုု�ဖြ�င့်�် ရေးဝများှပါါသူညီ�။ စာာ�ကွူ�စာာတများ�းဖြ�င့််� 

သူမုျား�းဆုံညီ�းများသုူညီ� အလိုယွ�တကူ ူလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�သူညီ�် အကူ��ုးရေးကူ�းဇူးးူ 

�ှုပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း စာာ�ကွူ�စာာတများ�းများ�ား ထူးားသူု�ု�� ရေး��ာများ�ားစာာွ 

ရေးပါး�မြို့ပါးီ ရေး� သူု�ုများဟုတု� များးီရေး�း တုု�ရေး�ကူာင့််�လိုညီ�း ဆုံံးုရှုံးုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

ထူးုု�ဖြပါင့်� စာာ�ကွူ�စာာတများ�းသူညီ� �ဂီျ�စာ�တယ�ပါံစုာံ ရေး�တာထူးကူ� များတုူ�ကူးူယူ

��� ပါုုများုုခုကူ�ခု့ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီတ�များး����ု ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် စာန်စာ်ပြဖင်�် သူမုျား်�ဆိုည််���တငဲ််လွှာည််� စာစုာစာ်

ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုပြ�ုလွှာ��်နှ�ုင််�န််��် ကျေးဒီတ�ကျေး�ါင််�ခးု�်များ ုနှငှ်�် ပြဖန်�်ကျေး�များ ု

လွှာယဲ််�းကျေးစာများည်�် �း�စားပြဖင်�်သူ� သူမုျား်�ဆိုည််�ကျေးန် �ါသူည််။ စာာ�ကွူ�အရေးဖြခုဖြပါ� 

ရေး�တာများ�ားကူု ု�စာ�ဂျ�စာ�တယ� ပါံစုာံသူုု� ရေးဖြပါာင့်�းလို့��� အခု��ု�ဌာာ�များ�ား�ှု 

အ�ာ�ှုများ�ားများာှ တာဝ��ရေးပါးဖြခုင့်�း ခုံ�ပါါသူညီ�။ ထူးုအုခုါ ပါံုစာံစာာ�ကွူ� များ�ား

အား PDF သူု�ုများဟုတု� Word ပါံစုာံ ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ�ုုင့်� အဖြ�စာ�သူု�ု ရေးဖြပါာင့်�းလို့

လိုုုကူ�ပါါသူညီ�။ ယင့်�းကူ�ွ�ဖြပါ�တာ �ုုင့်�ပါံစုာံ များ�ားရေး�ကူာင့််� ဌာာ�အ�ာ�ှုများ�ား 

အရေး�ဖြ�င့််� ရေး�တာများ�ားကူု ုအလိုွယ�တကူ ူရေးပါါင့်�းစာညီ�း (ဥပါများာ- ရေး�တာ�ုငု့်�

များ�ားစာာွအား ရေး�တာ�ုုင့်�တစာ�ခုအုဖြ�စာ� ရေးပါါင့်�းစာညီ�းဖြခုင့်�း) န်ုုငု့်�မြို့ပါးီ ခုရှုုုင့်�၊ 

ဖြပါညီ��ယ�/တုငု့်�း န်ုငှ့်�် ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ုရှုံးုများ�ားဖြ�င့််� ရေးဝများှဖြခုင့်�း၊ အင့်�တကူ��ကူ�

ရေးပါ်တငွ့်� ဖြ����ခု�ဖီြခုင့်�း၊ အဖြခုား အ�ွ့�အစာညီ�းများ�ားကူုု ရေးဝများှ��� ပါံနု်ုှုပါ�ထူးုတ�

ရေးဝဖြခုင့်�း စာသူညီ�တု�ုကူုုလိုညီ�း အလိုယွ�တကူ ူဖြပါ�လိုပုါ�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ� 

လိုညီ�း ရေး��ှတငွ့်� ဆုံကူ�လိုကူ�ရေး�ာ�ဖြပါများညီ်� အတုုင့်�း ယင့်�း�ုငု့်�ပါံစုာံများ�ားဖြ�င့််� ရေး�

တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုအလိုွယ�တကူ ူဖြပါ�လိုပုါ�န်ုုုင့်�များညီ� များဟုတု�ပါါ။  

ဌာ�န်ဆိုု�င််�� ရှုး��အများး��စာ�တငဲ်် ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် ကျေးဒီတ� သူမုျား်�ဆိုည််�များ ုနှှင်�် 

များတှ်တများ်�တင််များ ုအတ�ဲ် စာည််�များးဉ််�စာည််��များ်�များး�� ခးများတှ်���ပြခင််� များ�ှု

ကျေးသူ��ါ။ မြို့များ�ု��ယ�အစာုုး� ဌာာ�ရှုံးုများ�ား၏ �စာ�ဂျ�စာ�တယ�စာ�စာ�ဖြ�င့််� ရေး�တာ

သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�း ပါုမုျားုုလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� လိုာ�ကူရေးသူာ�လိုညီ�း ရှုံးုအများ�ားစာတုငွ့်� 

အညွှ�ှ�းပါံစုာံ၊ �ုုင့်�န်ုှင့်�် �ုုလို��ါ အများညီ�ရေးပါးဖြခုင့်�း၊ စာံ�ုငု့်�ပါံစုာံ စာသူညီ�တုု�ကူ့်သူုု� 

ရေး�တာ ရေးဝများှများနု်ုှင့်�် သူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုဆုံုုင့်��ာ စာညီ�းများ�ဉ်း�းစာညီ�းကူများ�းများ�ား 

ခု�များတှ�ထူးားဖြခုင့်�း များ�ှရုေးသူးပါါ။ ထူးုု�ထူးကူ� ကြုံကူံ��ာကူ�ပါများ�း �ညီ�းလိုများ�းများ�ားကူု ု

အသူံးုဖြပါ�ရေး�သူညီ� ဖြ�စာ��ာ ရေး�တာ ဖြပါ��လိုညီ�ထူးတု�ယဖူြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ရေးဝများှဖြခုင့်�း 

တုု�တငွ့်� အခုကူ�အခု့ ပါုမုျားုုရေးတ�ွရေးစာပါါသူညီ�။ ထူးု�ု�ညီ�းတူ ရေး�တာ များတှ�တများ�း

တင့်�များ ုစာညီ�းကူများ�းများ�ားများာှလိုညီ�း ရေး�းဆုံွ့ဆုံ့ အဆုံင့်�်တငွ့်�သူာ �ှုရေး��ာ ရေး�

တာကူုု �ားလိုညီ���� န်ုှင့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ န်ုုုင့်���� အခုကူ�အခု့များ�ားစာာွ �ှုရေး�

ပါါသူညီ�။ ဥပါများာ- ဇူးယား (ကူ) ကူု ု�ကူညီ်�ပါါကူ အစာုုး� ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�း

သူညီ�် Excel spreadsheet တစာ�ခုတုငွ့်� ကူကွူ�လိုပါ�များ�ား (ခု�များ�းရေး�ာင့်�

အကူကွူ�) ဖြ�စာ�ရေး�သူညီ�ကူု ုရေးတ�ွ�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယင့်�းဇူးယားကူကွူ�၏ 

တ���ုုးများာှ သူုညီ ဖြ�စာ�သူလိုား၊ သူုု�များဟုတု� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုများဖြပါညီ်�စာံု

ဖြခုင့်�းလိုား၊ အဖြခုား အရေး�ကူာင့်�း�င့်�းရေး�ကူာင့််� ရေး�တာ များထူးညီ်�သူငွ့်�းထူးားဖြခုင့်�း

လိုား စာသူဖြ�င့််� �ငှ့်�းလိုင့်�းများ ုများ�ှုသူညီ�ကူုု ရေးတ�ွ�များညီ�ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယင့်�းပါံစုာံ

များ�ားရေး�ကူာင့််� ရေး�တာကူုု အသူံးုဖြပါ�န်ုုငု့်�များ ုအကူ���အသူတ� ဖြ�စာ�ရေးစာပါါသူညီ�။ 

�နဲ််ပြ��တ� အသူး��ပြ�ုနှ�ုင််များ၊ု ဒီစာ်ဂးစာ်တယ််�ည်���် �ွများ်��းင််များနုှှင်�် ကျေးဒီ

တ�လွှား�ခြုံခးုများ ုအကျေး�် သူကျေးဘာ����အပြများင်် စာသူည်�် အခး�်တ�ု�သူည််လွှာည််� 

ဒီဂီးစာ်တယ််စာန်စာ်ပြဖင်�် ကျေးဒီတ�သူမုျား်�ဆိုည််�နှ�ုင််များ ုအကျေး�် သူ�်ကျေး���်များ ု

များး��စာ�ဲ �ှု�ါသူည််။ အစာုုး�ဌာာ� ရှုံးုအားလိုံးုတငွ့်� ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ အသူံးုဖြပါ�န်ုုငု့်�

ဖြခုင့်�း များ�ှရုေးသူးပါါ။ တကွူ�ခု�ကူ�များမုျား�ားအ� ဝ��ထူးများ�းဦးးရေး� ၃၀ လိုှင့်� ကူ�ွ�ဖြပါ�

တာ တစာ�လိုံးုသူာ �ှုသူညီ�ဟု ုဆုံုုပါါသူညီ�။ ၃၇  ကူွ��ဖြပါ�တာ အသူံးုဖြပါ�န်ုုငု့်� 

သူညီ�် ဝ��ထူးများ�းများ�ားသူညီ�လိုညီ�း ရေး�တာစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာန်ုုုင့်�သူညီ�် Excel 

ကူ့သ်ူုု� ကူွ��ဖြပါ�တာ ပါရှုုုဂျ�များ�များ�ားဖြ�င့််� များ�င့်�းန်ုှီးသူလိုုု ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ အသူံးုဖြပါ� 

�ုုင့်�စာီများံခု���ခုွ့များုန်ုှင့်�် အရေးဖြခုခုံ ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုစာသူညီ�တုု�တငွ့်� ရေးလိုက်ူ�င့်�်

သူင့်��ကူားများ ုအ�ညီ�းသူာ ��ှခုု့်ပါါသူညီ�။ စာာ�ကွူ�ဖြ�င့််� ရေး�တာ သူမုျား�းဆုံညီ�း

ဖြခုင့်�းသူညီ� ပါုမုျားုု လိုံုခြုံခုံ�ရေး�ကူာင့်�း၊ “စာာ�ကွူ�စာာတများ�းပါါ အခု�ကူ�အလိုကူ�ကူု ုခုုုး

ယ၍ူ များ�ရေး�ကူာင့်�း”၊ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� စာ�စာ�ဖြ�င့််� ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�းသူညီ� 

ရေးပါ�ာကူ�ဆုံံးုပါ�ကူ�စားီန်ုုုင့်�သူညီ�် အန်ုတ�ာယ��ှုရေး�ကူာင့်�း ရေး�သူအဆုံင့််� အစာုုး�

အ�ာ�ှုများ�ားကူ အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�းဖြ�င့််� ရေးတ�ွဆုံံုစာဉ်း� များတှ�ခု�ကူ�ရေးပါး ရေးဖြပါာ

�ကူားပါါသူညီ�။ 

ကျေး�း��ာ� အမုျား်ကျေး��င််စာ� များသူန််စာမဲျား်�သူး သူ�်ကြီး��ီ�ာယ််အ�ု (အသူ�် ၆၅ အ��်)  ပြ�ည််တငဲ််�ကျေးန်��် စာနဲ်�်ခဲ�သူးများး��

ရေးကူ�း�ာွ ကူ ၆၅ ၂ ၁၀ ဝ

ရေးကူ�း�ာွ ခု ၈၇ ၂ ၈

ရေးကူ�း�ာွ ဂျ ၁၁၃ ၂ ၁၄

ရေးကူ�း�ာွ ဃ ၃၅ ၅

ရေးကူ�း�ာွ င့် ၄၇ ၁ ၉ ဝ

ဇူးယ်�� (၁) အစာ�ု�� SPREADSHEET ဥ�များ��း�စား
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ပြီးများုု �န်ယ်် အစာ�ု��ဌာ�န် ရှုး��များး��� ၎င််�တု�� စာ�ကျေးဆို�င််���ှသုူည်် ကျေးဒီတ�များး��

��ု များည််များှအသူး��ပြ�ု ကျေးန်သူည််များ�ှ ပြီးများုု �န်ယ််အလွှာ�ု�် �ဲဲပြ����ါသူည််။ ကျေးဒီ

တ� အကျေးပြခပြ�ု၍ ဆိုး��ပြဖတ်ခး�်ခးများတှ်�န်် သူတ်များတှ်���ပြခင််�လွှာည််� များ�ှု

�ါ။  ရေး�သူအဆုံင့်�်တငွ့်� စာရုေးဆုံာင့်�း��ှထုူးားသူညီ�် ရေး�တာများ�ားအား 

များတှ�တများ�းတင့်���� သူုု�များဟုတု� များခုုင့်� ဦးးစားီဌာာ�၏ ရေးများးခု�ွ�းများ�ားကူုု ရေးဖြ�ဆုံုု

���အတကွူ�သူာ အသူံးုဖြပါ�ရေး�ပါါသူညီ�။ မြို့များ�ု��ယ�အစာုုး� အ�ာ�ှုများ�ားကူ ၎င့်�း

တုု�၏ ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း အတကွူ� ရေး�တာများ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ�သူညီ်� 

ဥပါများာများ�ားကူု ုရေးတ�ွဖြများင့်�ရေး��ရေးသူာ�လိုညီ�း ရေး�တာများ�ားကူု ုယင့်�းကူ့သ်ူုု� 

အမြို့များ့တများ�း စာ�စာ�တကူ� အသူံးုဖြပါ�ရေး�ဖြခုင့်�းများ��ုး များ�ှပုါါ။   

၎င််�တု�� စာ�ကျေးဆို�င််��ကျေးသူ� ကျေးဒီတ�များး��သူည်် ခရှုု�င််၊ ပြ�ည််န်ယ််/တု�င််� နှှင်�် 

ပြ�ည််ကျေး��င််စာ� အဆိုင်�် ဦး�စာ�ီဌာ�န် နှငှ်�် �န််ကြီး�ီ�ဌာ�န်များး�� အသူး��ပြ�ု�န်် 

အတဲ�်သူ�ဟာ� ပြီးများုု �န်ယ်် အစာ�ု��ဌာ�န် ရှုး��များး��� များတှ်�င််���ါသူည််။    

၎င့်�းတုု�ဌာာ� စာုရေးဆုံာင့်�း�ရေးသူာ ရေး�တာများ�ားသူညီ� အထူးကူ�အ�ာ�ှမုျား�ား၏ 

စာံစုာများ�းရေးများးဖြများ��းများမုျား�ားအား ဖြ�ညီ်�ဆုံညီ�းရေးပါး��� အတကွူ�သူာ ဖြ�စာ�သူညီ�ဟု ု

မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှု အခု��ု�ကူ ယဆူုံ�ကူပါါသူညီ�။ န်ုုငု့်�င့်ံ၏ �ွံ�မြို့��ုးများုကူုု ကူဏ္ဍ

အလိုုုကူ� သူုု�များဟုတု� ရေး��ာအလိုုကုူ� ရေး�ာ�ဖြပါန်ုုငု့်���� ရေး�တာများ�ားကူု ု

ရေးပါါင့်�းစာညီ�းမြို့ပါးီ ဗျူဟုုစုာာ�င့်�းအင့်�း အ�ွ့�များ ှန်ုှစာ�စာဉ်း� ဖြများ��များာစာာ�င့်�းအင့်�း 

စာာရေးစာာင့်� ၃၈ န်ုှင့်�် လိုစာဉ်း� စားီပါာွးရေး�း ညွှ�ှ�ကူ�ု�းစာာရေးစာာင့်�  တုု�ကူုု ထူးတု�ဖြပါ��

သူလိုုု၊ စာမီျားံကူ�ု�း ဦးးစားီဌာာ�ကူ GDP တကွူ�ခု�ကူ�ထူးတု�ဖြပါ��များ ုဖြပါ�လိုပုါ�

ပါါသူညီ�။ ယင့်�းရေး�တာ အများ��ုးအစာား များ�ားကူု ုစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများုများာှ 

ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ုန်ုှင့်�် ဖြပါညီ��ယ�/တုငု့်�း အဆုံင့်�် ဥပါရေး�န်ုငှ့်�် များူဝါ�များ�ား ရေး�းဆုံွ့

န်ုုုင့်���� အတွကူ� အရေးထူးာကူ�အကူ ူဖြပါ�ပါါသူညီ�။ သူု�ုရေးသူာ�လိုညီ�း မြို့များ�ု��ယ�

သူးီသူ��� များူဝါ�များ�ား သူုု�များဟုတု� ဆုံံဖုြ�တ�ခု�ကူ�ခု�များတှ�များ ုများ�ားအတွကူ�များ ူပါံပ်ါုုး

ရေးပါးန်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ�ှပုါါ။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� ရေး�သူအဆုံင့်�်�ှု ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း 

ဖြ�စာ�စာဉ်း�များ�ားကူု ုပါံပ်ါုုးရေးပါးန်ုုုင့်���� မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်၌ ရေး�တာများ�ားကူု ုပါုုများုု

အသူံးုဖြပါ���� လိုုအုပါ�ရေး�ပါါသူညီ�။ 

ပြီးများုု �န်ယ််အဆိုင်�်တဲင်် အသူး��များး��သူည်�် ကျေးဒီတ��း�စားများ�ှ အကျေးပြခခး စာစုာစာ်

ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုပြ�ုလွှာ��်နှ�ုင််သူည်�် စာ��င််�အင််�ဇူးယ်�� အ�းဉ််�ခးု�် �း�စားများး ုု �သူ� 

ပြဖစာ်�ါသူည််။ ဥပါများာ- လိုဦူးးစာာ�င့်�းအင့်�း ရေး�တာ၊ �ဏ္ဍာဝင့်�ရေးင့် ွ��ှမုျား၊ု 

ရေးများးွ�ာွးများနု်ုှင့်�် ရေးသူဆုံံးုများ ုစာာ�င့်�းများ�ား န်ုငှ့်�် အရေးဖြခုခုံ အရေးဆုံာကူ�အဦး 

အတကွူ� ဌာာ�၏ �င့်�းန်ုှီးဖြများ�ပါ�န်ုှံများမုျား�ား ကူ့သ်ူုု� သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ား

ကူုု ဌာာ�ဆုံုငု့်��ာ အ�ာ�ှမုျား�ား စာစုာစာ�သူံးုသူပါ�န်ုုုင့်���� ဇူးယားပါံစုာံဖြ�င့််� စာစုာညီ�း

ထူးားပါါသူညီ�။ ယင့်�းဇူးယား များ�ားကူု ု�ကူညီ်�၍ အရေးဖြခုခုံ အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း 

လိုပုါ�င့်��းများ�ားအား ဖြပါ��လိုညီ� သူံးုသူပါ�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ဧ�ယုာအလိုုုကူ� 

�ဏ္ဍာရေးင့် ွကူာွဟုများ၊ု �ညီ�များ�ှ�းခု�ကူ� များဖြပါညီ်�၀များ ုန်ုှင့်�် ယခုင့်��ဏ္ဍာန်ုှစာ� များ�ား

ဖြ�င့််� န်ုုုင့်�းယဉှ်း�များု စာသူညီ�တုု�ကူုု စာစုာစာ�သူံးုသူပါ�န်ုုုင့်� ပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း 

ယင့်�းတုု�သူညီ� အရေး�းရေးပါ် တံ�ုဖြပါ��များ ုဖြပါ�လိုပုါ���� န်ုှင့်�် အခု��ု�ဝ��ရေးဆုံာင့်�များု

များ�ား အတကွူ� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�န်ုုုင့်���� လိုုအုပါ�သူညီ�် သူတင့်�း

အခု�ကူ�အလိုကူ� ဖြ�စာ�ရေးသူာ �ပါ��ာွအလိုုုကူ� ကူွ့ဖြပါားများ ုများ�ားကူုုများ ူရေး�ာ�ဖြပါန်ုုုင့်�

ဖြခုင့်�း များ�ှုပါါ။ 

ပြီးများုု �န်ယ်် ဌာ�န်ရှုး��များး��� ရှု�ု်ကျေး��ဲပြီး��ီ အကျေးသူ�စာတု်�းကျေးသူ� ကျေးဒီတ� စာစုာစာ်

ကျေးလွှာ�လွှာ�ပြခင််� နှငှ်�် �း�ကျေးဖ�်နှ�ုင််ပြခင််� (visualization) လွှာ��်ကျေးဆို�င််နှ�ုင််များ ု

န်ည််��ါ��ါသူည််။ ဥပါများာဆုံုု�ပါါကူ ဌာာ�အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� အခု�ွ�ရေးကူာကူ�

ခုံများ ုအရေးပါ် �ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ���� စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုဖြပါ�လိုပုါ�န်ုုုင့်�များညီ� 

ဖြ�စာ�ရေးသူာ�လိုညီ�း ရေး�တာကူ�ု�းဂျဏ်ာ��း များ�ား၏ အရေးဖြပါာင့်�းအလို့ လိုား�ာ

ကူုု သူရေး�ာရေးပါါကူ���� ပါ�များ�းများှန်ု�ု�း သူုု�များဟုတု� �ာခုုုင့်�န်ုု��း တွကူ�ခု�ကူ�ဖြခုင့်�း 

ကူ့သ်ူုု� ရှုပုါ�ရေးထူးးွသူညီ�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများမုျား�ား ဖြပါ�လိုပုါ�န်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ�ှပုါါ။ 

Algorithmic သူု�ုများဟုတု� econometric ရေးများာ��ယ� ကူ့သ်ူုု� ရှုပုါ�ရေးထူးးွသူညီ�် 

စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ု�ညီ�းစာ�စာ�များ�ားကူုု ရေး�သူအဆုံင့်�်တငွ့်� အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ

�ှုပါါ။  ရှုပုါ�ရေးထူးးွမြို့ပါးီ အရေးသူးစာတု�ကူ�ရေးသူာ ရေး�တာစာစုာစာ� ရေးလိုလ်ိုာများ ုများ

ဖြပါ�လိုပုါ�န်ုုုင့်�သူညီ�် အတကွူ� ဌာာ�များ�ားအရေး�ဖြ�င့််� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ�ခု�များတှ���� 

လိုုုအပါ�သူညီ�် အခု�ကူ�အလိုကူ� အရေးထူးာကူ�အထူးားများ�ား တညီ�ရေးဆုံာကူ�န်ုုငု့်�

ဖြခုင့်�း များ�ှရုေးတာပ်ါါ။ ရေး�တာများ�ားကူု ုပါံရုေး�ာ��ာတငွ့်�လိုညီ�း chart၊ ဂျ�ပါ��� န်ုငှ့်�် 

ရေးဖြများတုငု့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ�ပါံ ုများ�ားဖြ�င့််� ပါံရုေး�ာ�န်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ�ှ�ု့ ရှုုုး�ငှ့်�းသူညီ� 

ဇူးယားများ�ားဖြ�င့််� ပါံရုေး�ာ�ရေးလို ်�ှုပါါသူညီ�။ များတညူီသီူညီ�် ရေး�တာပါံရုေး�ာ�များ ုပါံစုာံ

များ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ�ပါါကူ ရေး�တာလိုား�ာ န်ုငှ့်�် ထူးးူဖြခုားများ ုတုု�ကူုု ပါုုများုု၍ 

ရေး�ာ�ထူးတု�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ဥပါများာ- ရေးဖြများတုငု့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ�ပါံ ု

(spatial mapping) ကူု ုအသူံးုဖြပါ�လိုှင့်� များဝူါ�ရေး�း�ာ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�များမုျား�ား 

လိုုုအပါ�ရေး�သူညီ�် ရေးဖြများဖြပါင့်�ရေး��ာတု�ုကူုု ရေးကူာင့်�းစာာွ ရေး�ာ�ထူးတု�ဖြပါသူန်ုုုင့်�များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

စာ��င််�အင််� အခး�်အလွှာ�်များး���ု� စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုပြ�ုလွှာ��်ပြခင််�သူည်် 

အကျေး���်အ��� အကျေးပြခပြ�ု ဆိုး��ပြဖတ်ခး�် ခးများတှ်ပြခင််� ပြဖစာ်စာဉ််�ု� �း���ု�

ကျေး��နှ�ုင််�ါသူည််။ အရေးဆုံာကူ�အဦး ဆုံုုင့်��ာ �င့်�းန်ုှးီဖြများ�ပါ�န်ုှံများ ုများ�ားအား 

ဦးးစာားရေးပါး သူတ�များတှ���� န်ုှင့်�် စာီများံကူ�ု�း ရေး�းဆုံွ့��� ဌာာ�များ�ားစာာွသူညီ� 

လိုဦူးးရေး� စာာ�င့်�းအင့်�းများ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ��ကူပါါသူညီ�။ အကူ��ုး��ှုသူ ူ

အရေး�အတကွူ� များ�ားများ�ားဖြ�စာ���� ပါစာ�များတှ�ထူးားဖြခုင့်�းလိုညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ရေးကူ�းလိုကူ�လိုများ�း ဦးးစားီဌာာ� (DRRD) သူညီ� ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ုန်ုှင့်�် အရေးဖြခုခုံ 

အရေးဆုံာကူ�အဦး များ�ားအရေးပါ် လိုထူူး ုလိုကူ�လိုမှျား�းများီများ၊ု လိုများ�းကူ�ွ��ကူ�

အားဖြ�င့်�် လိုဦူးးရေး�များညီ�များှကူု ုအကူ��ုးဖြပါ�န်ုုငု့်�များ ုစာသူညီ�် အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား

ကူုု အသူံးုဖြပါ�၍ လိုများ�းတညီ�ရေးဆုံာကူ�များ ုစာမီျားံကူ�ု�းများ�ားအား ဦးးစာားရေးပါး 

သူတ�များှတ�ပါါသူညီ�။ ၃၉ ယင့်�း စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုများ�ားသူညီ� ကူ�ု�ကူ�စာ�တု� 

အကူ��ုး�ှုများ ုသူုု�များဟုတု� ထူးရုေး�ာကူ�များ�ုှုများ ုတုု�ကူုု မြို့ပါးီဖြပါညီ်�စာံစုာာွ ရေး�ာ�ထူးတု�န်ုုုင့်�

ဖြခုင့်�း များ�ှုပါါ။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� ကူ�ု�ကူ�စာ�တု�န်ုှင့်�် အကူ��ုးအဖြများတ�အ�ကူား ကူုကုူ�

ညီမီျား ု�ှုရေးစာ���များာှများ ူအ�ာ�ှုများ�ားအရေး�ဖြ�င့််� ကူုုယ�ပါုုင့်� ပါဂုျုလိုကုူ စာစုာစာ�

ရေးလိုလ်ိုာများ ုအတုုင့်�းသူာ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ရေး��ပါါသူညီ�။  
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ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�များ�ား လိုကူ�ရေးအာကူ��ှ ုဦးးစားီဌာာ�များ�ားစာာွ တုု�ကူ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�ှု လိုများ�းကူ�ွ��ကူ�များ�ားကူု ုစာမီျားံခု���ခုွ့ပါါသူညီ�။ ရေးဆုံာကူ�လိုပုါ�ရေး�း ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� 

လိုကူ�ရေးအာကူ��ှ ုလိုများ�းဦးးစားီဌာာ�သူညီ� အဓိကုူ ဖြပါညီ��ယ�ခု�င့်�းဆုံကူ� န်ုငှ့်�် မြို့များ�ု��ယ�ခု�င့်�းဆုံကူ� လိုများ�းများ�ား ရေးဆုံာကူ�လိုပုါ���� တာ၀���ှုပါါသူညီ�။ 

ရေးကူ�းလိုကူ�လိုများ�း�ွံ�မြို့��ုးရေး�း ဦးးစားီဌာာ�ကူများ ူရေးကူ�းလိုကူ�လိုများ�း ကူ�ွ��ကူ�များ�ား တညီ�ရေးဆုံာကူ�ရေး�း အတကွူ� တာဝ���ှုပါါသူညီ�။ မြို့များ�ု��ယ�အခု��ု�တငွ့်�များ ူ

�ယ�စာပါ�ရေး�း�ာ ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� လိုကူ�ရေးအာကူ��ှ ု�ယ�စာပါ�ရေး�သူန်ုငှ့်�် တုုင့်�း�င့်�းသူားလိုမူျား��ုးများ�ား �ွံ�မြို့��ုးတုုးတကူ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�ကူ ရေးကူ�းလိုကူ�လိုများ�း 

ကူ�ွ��ကူ� အစာတု�အပါုုင့်�းအခု��ု� တညီ�ရေးဆုံာကူ���� တာဝ���ှုပါါသူညီ�။ စာုုကူ�ပါ��ုးရေး�း၊ ရေးများးွဖြများ�ရေး�း န်ုငှ့်�် ဆုံညီ�ရေးဖြများာင့်�း ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� လိုကူ�ရေးအာကူ��ှု 

ရေးကူ�းလိုကူ��ွံ�မြို့��ုးတုုးတကူ�ရေး�း ဦးးစားီဌာာ�သူညီ� ရေးကူ�း�ာွတွင့်�းလိုများ�း န်ုငှ့်�် လိုယ�ယာထူးတု�ကူု��လိုများ�း အခု��ု�တညီ�ရေးဆုံာကူ���� တာဝ��ယထူူးား 

ပါါသူညီ�။ မြို့များ�ု�ဖြပါဧ�ယုာ များ�ားတငွ့်�များ ူစာညီ�ပါင့်�သူာယာရေး�း အ�ွ့�များ�ားကူ လိုများ�းအများ�ားစာ ုကူုု တာဝ��ယူ တညီ�ရေးဆုံာကူ�� ပါါသူညီ�။ 

လိုများ�းတညီ�ရေးဆုံာကူ�များ ုများထူးပါ���� န်ုငှ့်�် လိုများ�းအတကွူ� �င့်�းန်ုှီးဖြများ�ပါ�န်ုှံများ ုထူးရုေး�ာကူ�ရေးစာ��� အထူးကူ�ပါါ ဦးးစားီဌာာ�များ�ား ပါးူရေးပါါင့်�းခု�တု�ဆုံကူ� ရေးဆုံာင့်��ကွူ�

�သူလိုု ုလိုများ�းကူ�ွ��ကူ� တညီ�ရေးဆုံာကူ�ဖြခုင့်�း များ�ားသူညီ� အဖြခုားရေးသူာ ဦးးစားီဌာာ�များ�ားန်ုှင့်�် စာမီျားံကူ�ု�းများ�ား အရေးပါ် သူကူ�ရေး�ာကူ�များ ု�ှုရေး�ပါါသူညီ�။ ဥပါများာ 

လိုများ�းတညီ�ရေးဆုံာကူ�များတုငွ့်� �င့်�းန်ုှီးဖြများ�ပါ�န်ုှံဖြခုင့်�းသူညီ� ပါညီာရေး�း န်ုငှ့်�် ကူ���းများာရေး�း ဦးးစားီဌာာ� ဝ��ရေးဆုံာင့်�များမုျား�ား ရေးကူာင့်�းများ�ွ�စာွာ ရေးပါးန်ုုုင့်�ရေးစာ��� 

အရေးထူးာကူ�အကူ ူဖြ�စာ�ရေးစာပါါသူညီ�။ မြို့များ�ု�ဖြပါလိုများ�းများ�ား တညီ�ရေးဆုံာကူ�ဖြခုင့်�း တငွ့်�လိုညီ�း တယ�လိုကီူ�ွ�း ဆုံကူ�သူွယ�ရေး�း န်ုငှ့်�် လိုှပါ�စာစာ� အရေးဆုံာကူ�အဦး 

လိုပုါ�င့်��းများ�ားဖြ�င့််� ညီိနု်ုုုင့်�းခု�တု�ဆုံကူ�၍ ရေးဆုံာင့်��ကွူ���� လိုုအုပါ�ပါါသူညီ�။  

လိုများ�း �င့်�းန်ုှးီဖြများ�ပါ�န်ုှံများ ုအကူ��ုးရေးကူ�းဇူးးူ များ�ားကူု ုန်ုုုင့်�းယဉှ်း� ခု��ု�ဆုံ��� န်ုှင့်�် သူကူ�ရေး�ာကူ�များ ုများ�ားများ�ား��ှမုျားညီ�် ရေး��ာအတကွူ� �င့်�းန်ုှီးဖြများ�ပါ�န်ုှံ န်ုုုင့်���� ဌာာ�

များ�ားစာာွ တုု�သူညီ� အတပူါးူရေးပါါင့်�း၍ အခု�ကူ�အလိုကူ� ရေးဝများှဖြခုင့်�း၊ ဌာာ�ခု�င့်�း ပါးူရေးပါါင့်�း၍ ဦးးစာားရေးပါးကူဏ္ဍများ�ား ရေး�ာ�ထူးတု�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် အကူ��ုးအဖြများတ� 

အများ�ားဆုံံးု ��ှ�ု�� ဗျူ��ဟုာရေး�းဆုံွ့ဖြခုင့်�း တုု� လိုုပါ�ရေးဆုံာင့်��ပါါသူညီ�။  

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၃)

ပြီးများုု �န်ယ််လွှာများ်��နဲ််��်တစာ်ခ� တည််ကျေးဆို��်ပြခင််�၊ ဌာ�န်စား� ကျေး�ါင််�စာည််�၍ တး��ပြ�န််ကျေးဆို�င််�ာ�်�န်် လွှာ�ုအ�်များ ု 

�း�များနှ်် အ��်ခးု�်ကျေး�� လွှာ��်င်န််�ကျေးအ��်�ှ ုဆိုး��ပြဖတ်ခး�် ခးများတှ်ပြခင််� ပြဖစာ်စာဉ််

တငဲ််သူ� ကျေးဒီတ�စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များမုျားး�� �ှုကျေးန်ပြီး��ီ များး�ါဒီ ကျေးဆို�င််�ာ�်ခး�်

များး��အ�� ပြ�န််လွှာည််သူး��သူ�်ပြခင််� နှငှ်�် ရှု�ု်ကျေး��ဲသူည်် ပြ�ဿန်ာ��်များး�� 

ကျေးဖ�်��တ်ပြခင််�တ�ု� များ�ှု�ါ။  ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�ှ ုဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း 

ဖြ�စာ�စာဉ်း�သူညီ� ဗျူဟုုခုု��ပါ�ကူုငု့်�များ ုဖြများင့််�များား�ာ များဝူါ� တံ�ုဖြပါ��များ ုန်ုှင့်�် ရေး�သူ 

ဖြပါဿ�ာ များ�ားကူု ု�ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ���� ရေး�တာများ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ�

ဖြခုင့်�းများ��ုး မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်တငွ့်� များ�ှရုေးသူးပါါ။ မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှု များ�ားသူညီ� 

ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ�ခု�များတှ�သူ ူသူုု�များဟုတု� များဝူါ�ခု�များတှ�သူ ူအဖြ�စာ� များမုျားကုူုုယ�ကူု ု

ယဆူုံဖြခုင့်�း များ�ှသုူလိုုု ယင့်�းသူုု�ယဆူုံ���လိုညီ�း အားရေးပါးခုံ�ဖြခုင့်�း များ�ှပုါါ။ 

အ�ာ�ှု အများ�ားစာကုူ ၎င့်�းတု�ုသူညီ� အစာအီစာဉ်း� ခု�များှတ���� န်ုှင့်�် များဝူါ�

တံ�ုဖြပါ��များ ုရေး�ာ�ရေးဆုံာင့်���� ထူးကူ� အထူးကူ�များ ှညွှ�ှ��ကူားခု�ကူ�များ�ားကူု ုပါံမုျားှ��

အတုုင့်�း အရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ��များညီ်� အခု��းကူဏ္ဍသူာ �ှုသူညီ�ဟု ု

များတှ�ယ�ူကူပါါသူညီ�။ ဥပါများာဆုံု�ုလိုှင့်� အ�ာ�ှမုျား�ားသူညီ� ရေး�ာကူ�န်ုစှာ� 

�ဏ္ဍာအခု�ွ��ရေးင့် ွကူုု ခု���များှ��း��� အခု�ွ�ရေး�တာကူုု အသူံးုဖြပါ�များညီ� ဖြ�စာ�

ရေးသူာ�လိုညီ�း ယင့်�းရေး�တာ များ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ�၍ အခု�ွ�ရေး�ာှင့်�များ ု

အရေးလိုအ်ထူးများ�ား၊ အခု�ွ�ရေးကူာကူ�ခုံဖြခုင့်�း ထူးရုေး�ာကူ�များ ုန်ုှင့်�် ယခုင့်� 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ခု�ကူ�များ�ား၏ အကူ��ုးသူကူ�ရေး�ာကူ�များ ုစာသူညီ�တုု�ကူုု 

ခုွ့ဖြခုများ�းစာတု�ဖြ�ာမြို့ပါးီ အခု�ွ�ဝင့်�ရေးင့် ွ��ှမုျား ုဖြများိင့််�တကူ�ရေးအာင့်� များဝူါ� ခု�များတှ����

အတကွူ�များ ူလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��ယွ� များ�ှပုါါ။ ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�

အတကွူ� ရေး�တများ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ���� ပါ�ကူ�ကူကွူ�ဖြခုင့်�းသူညီ� အရေး�းကြီးကူးီ

ရေးသူာ ကူစုာစ�ပါ�တစာ�ခု ုဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ အ�ယ�ရေး�ကူာင့််�ဆုံုုရေးသူာ� ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ

�ှု ရေး�သူအဆုံင့်�် အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း အားရေးကူာင့်�းရေးစာ���များာှ မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ား 

၎င့်�းတုု�၏ ရေး�သူ�ှ ုဖြပါဿ�ာ�ပါ�များ�ား အရေးပါ် ပါုမုျားုု�ားလိုညီ� သူရေး�ာရေးပါါကူ�

မြို့ပါးီ ရေး�သူအရေးဖြခုအရေး�န်ုငှ့်�် အညီ ီများူဝါ� ခု�များှတ���� န်ုှင့်�် စာီများံကူ�ု�းများ�ား၏ 

အကူ��ုးသူကူ�ရေး�ာကူ�များမုျား�ား အရေးပါ် ဖြပါ��လိုညီ�သူံးုသူပါ�န်ုုုင့်���� လိုုအုပါ�ရေး�

ရေးသူာရေး�ကူာင့််� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ဘား�တး��ပြ�န််များနုှှင်�် အများး��သူကျေးဘာ�တး ဆိုး��ပြဖတ်ခး�်များး�� ခးများတှ်�န်် ပြီးများုု �န်ယ််

အဆိုင်�်တဲင်် ဌာ�န်စား� ခးတု်ဆို�်���သူည်�် ကျေးဒီတ�စာ�ဖဲဲ�များု များ�ှု�ါ။ ယခုင့်�ကူ 

အရှုုုးစာွ့ခု့်သူညီ� အရေးလိုအ်ထူး များ�ားရေး�ကူာင့််� ဌာာ�များ�ားသူညီ� ၎င့်�းတု�ု၏ 

လိုပုါ�င့်��းများ�ားကူု ုတစာ�ကူုုယ�ရေးတာ�သူာ ရေးဆုံာင့်��ကွူ�ရေးလို�်ှုမြို့ပါးီ ရေး�သူ

ဖြပါဿ�ာ�ပါ� များ�ားကူု ုရေးဖြ��ငှ့်�း��� ရေး�တာရေးဝများှဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ညီိနု်ုုုင့်�း

ရေးဆုံာင့်��ကွူ�ဖြခုင့်�း �ညီ�းပါါးပါါသူညီ�။ လိုကူ��ှတုွင့်� မြို့များ�ု��ယ�ဌာာ�များ�ားအ�ကူား 

ပါးူရေးပါါင့်�း၍ ရေး�တာစာစုာစာ�များ ုလိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�ဖြခုင့်�း အ�ညီ�းင့်ယ�သူာ �ှုပါါသူညီ�။ 

မြို့များ�ု��ယ�အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း န်ုငှ့်�် ရေး�သူဆုံုုင့်��ာ ဌာာ�များ�ားသူညီ� လိုထူူးဗုျူဟုုုဖြပါ� 

�ွံ�မြို့��ုးများ ု�ှုရေး�း တုးုဖြများိင့််�လိုုပါ�ရေးဆုံာင့်� ရေး�လိုှကူ��ှုပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း 

ဌာာ�စာံ ုပါုုများုု ရေးပါါင့်�းစာညီ�း၍ များဝူါရေး�း�ာ တံ�ုဖြပါ��များမုျား�ား အရေးကူာင့်�အထူးညီ� 

ရေး�ာ����များာှလိုညီ�း အရေး�းကြီးကူးီပါါသူညီ�။ လိုများ�းတညီ�ရေးဆုံာကူ�များ ု                

(ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၃)၊ ဖြပါညီ�သူ�ူလိုံုခြုံခုံ�ရေး�း၊ များးူယစာ�ရေးဆုံးဝါး န်ုငှ့်�် အမုျား�ရေးဖြခု

�ာများ့ ်အရေး�း တု�ုကူ့်သူုု� ကူစုာစ�ပါ�များ�ားများာှ ဌာာ�စာံု တံ�ုဖြပါ��လိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�များ ု      

လိုုုအပါ�လိုှကူ� �ှုပါါသူညီ�။ 

ပြီးများုု �န်ယ််အ���ှုများး�� ကျေးဒီတ� စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုနှှင်�် အသူး��ပြ�ုများ ု��ုများ�ု၍ 

လွှာ��်ကျေးဆို�င််နှ�ုင််ပြခင််� များ�ှု�န်် �န်�်သူတ်ကျေးန်သူည်�် အကျေး���င််��င််� များး��စာ�ဲ 
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�ှုကျေးန်�ါသူည််။ မြို့များ�ု��ယ�တစာ�ခုနု်ုှင့်�် တစာ�ခုအု�ကူား စာမွျား�းရေးဆုံာင့်��ညီ� ကူာွဟု

များမုျား�ား �ှုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ� မြို့များ�ု��ယ�ဌာာ� အ�ာ�ှုများ�ား စာ�စာ�တကူ� န်ုငှ့်�် 

အမြို့များ့လိုုလုိုုု အရေးထူးာကူ�အထူးား အရေးဖြခုဖြပါ� များဝူါ� ခု�များတှ�န်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း များ�ှ�ု�� 

တားဆုံီးရေး��သူညီ�် �ံအုခုကူ�အခု့များ�ားလိုညီ�း ရေးသူခု�ာရေးပါါကူ� �ှရုေး�ပါါသူညီ�။ 

l ကျေးဒီသူအဆိုင်�်၌ ကျေးဒီတ� စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုပြ�ုလွှာ��်သူည်�် အကျေးလွှာ�အ� 

သူ�ု�များဟာ�တ် သူများ�ုင််�ကျေး���င််� များ�ှပုြခင််�။ မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှု အများ�ားစာသုူညီ� 

ရေး�တာဖြ�င့််� ထူးရုေးတ�ွများ ုသူုု�များဟုုတ� ရေး�တာကူု ုအသူံးုဖြပါ�များ ုအရေးတ�ွ အ

ကြုံကူံ� �ညီ�းပါါးပါါသူညီ�။ ထူးရုေးတွ�များ ုအရေးတ�ွအကြုံကူံ� �ညီ�းသူလိုု ု၎င့်�းတုု�

၏ လိုပုါ�င့်��းအတကွူ� ရေး�တာများ�ားကူ များညီ�ကူ့သ်ူုု� ကူညူီီန်ုုုင့်�သူညီ�ကူု ု

�ားလိုညီ�များ ု�ညီ�းပါါးဖြခုင့်�းရေး�ကူာင့််� ရေး�တာ အသူံးုဖြပါ�များ ုတုုးဖြများိင့််��ယွ��ာ 

များ�ှုပါါ။ ရေး�သူအ�ာ�ှု များ�ားသူညီ� ရေး�တာ ထူးတု�လိုပုါ�သူမူျား�ား အဖြ�စာ� 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��ာတငွ့်�များ ူ�င့်�းန်ုှီးကူွများ�းဝင့်�များ ု�ှုပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း 

ရေး�တာစာားသူံးုသူ ူ(အသူံးုဖြပါ�သူ)ူ ၏ အခု��းကူဏ္ဍန်ုှင့်�် စာပါ�လို�ဉ်း�း၍များ ူ

သူတဖုြပါ�များ ု�ညီ�းပါါးပါါသူညီ�။ ၎င့်�းတု�ု စာရုေးဆုံာင့်�းထူးားသူညီ� ရေး�တာ

များ�ားအား စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း သူု�ုများဟုုတ� ဆုံင့်�ဖြခုင့်�သူံးုသူပါ�ဖြခုင့်�း 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်���� အတကွူ�များ ူ၎င့်�းတုု�အား တားဖြများစာ�ထူးားသူကူ့သ်ူုု� ဖြ�စာ�

ရေး�ပါါသူညီ�။ ထူးုု��ညီ�းတူ ရေး�တာပါုုများုု ထူးုတ�လိုပုါ���� န်ုှင့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ

��� အတကွူ�လိုညီ�း ရေးတာင့်�းဆုံုမုျား ုအ�ညီ�းင့်ယ�သူာ �ှုပါါသူညီ�။ 

l ကျေးဒီတ�စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုပြ�ုလွှာ��်�န််အတဲ�် စာ�ကျေးဆို�င််���ှ�ု��သူည်�် 

ကျေးဒီတ�များး��များ�ှ လွှား�ကျေးလွှာ��်များ ုများ�ှု�ါ။ စာရုေးဆုံာင့်�းသူညီ်� ရေး�တာများ�ားများာှ 

ရေးပါါင့်�းခု��ပါ�ထူးားသူညီ်� စာာ�င့်�းအင့်�း ရေး�တာ အများ��ုးအစာားများ�ားသူာ ဖြ�စာ�

မြို့ပါးီ အရေးဖြခုအရေး� တစာ�ခုလုိုံးု၏ ထူးးူဖြခုားများကုူုု ရေး�ာ�ဖြပါန်ုုငု့်�ဖြခုင့်�း များ�ှပုါါ။ 

ဥပါများာ- ယာဉ်း�တုုကူ�များ ုဖြ�စာ�စာဉ်း�များ�ားကူု ု�ားလိုညီ� သူရေး�ာရေးပါါကူ���� 

ယာဉ်း�တုုကူ�များ ုဖြ�စာ�ပါာွးသူညီ�် အခု��ု�များ�ား၊ ရေး��ာများ�ား န်ုငှ့်�် ထူးခုုုုကူ�ခုံ�

သူညီ�် သူမူျား�ား ကူုု စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ��� များဖြ�စာ�များရေး�လိုုအုပါ�မြို့ပါးီ ယာဉ်း�များ

ရေးတာ�များဆုံများ ုသူုု�များဟုတု� လိုရူေးသူဆုံံးုများ ုအရေး�အတကွူ� သူကူ�သူကူ�ကူု ု

သူရုှုံမုျားှဖြ�င့််� လိုံရုေးလိုာကူ�များညီ� များဟုတု�ပါါ။ ရေးဖြများပါံသုူွင့်�ဖြပါင့်� ရေး�တာ

များ�ားသူညီ�လိုညီ�း ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�သူမူျား�ားအတွကူ� လို�ွ�စာွာ 

အသူံးုဝင့်�ပါါသူညီ�။ သူု�ုရေးသူာ�လိုညီ�း အဖြခုားရေးသူာ ရေး�တာများ�ားန်ုငှ့်�်အတူ 

ရေးဖြများပါံသုူွင့်�ဖြပါင့်� အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ားကူု ုထူးညီ�်သူငွ့်�းများမုျားာှလိုညီ�း လို�ွ�စာွာ

�ာှးပါါး လိုပှါါသူညီ�။  

l ကျေးဒီတ��း�စား အဆိုင််များကျေးပြ�များမုျားး��။ စာာ�ကွူ�ပါံစုာံ၊ Microsoft Word �ုငု့်�

ပါံစုာံ၊ စာ�စာ�များကူ�သူညီ်� spreadsheet �ုငု့်�ပါံစုာံ န်ုှင့်�် PDF ပါံစုာံ တုု�ဖြ�င့်�် 

သူမုျား�းဆုံညီ�းထူးားသူညီ်� ရေး�တာများ�ားကူုု စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုဖြပါ�လိုပုါ���� 

ခုကူ�ခု့ပါါသူညီ�။ လိုယွ�ကူရူှုုုး�ငှ့်�းရေးသူာ ရေး�တာစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ု

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်���� အတကွူ�ပါင့်� ရေး�တာများ�ား ပါံစုာံတကူ� ဖြ�စာ�ရေး���� 

လိုုုအပါ�ပါါသူညီ�။ ပါံစုာံတကူ� သူမုျား�းဆုံညီ�းထူးားဖြခုင့်�း များ�ှသုူညီ�် ရေး�တာ

များ�ားကူု ုစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုဖြပါ�လိုပုါ���� အခု��ု�များ�ားစာာွ ကူ�ု�ဆုံံုးများညီ� ဖြ�စာ�

များညီ� တခုါတ�ံ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုဖြပါ�လိုပုါ����ပါင့်� များဖြ�စာ�န်ုုငု့်�ပါါ။ 

l ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် အကျေးဆို��်အဦး အ��န်ည််�ပြခင််�။ ထူးရုေး�ာကူ�ရေးသူာ ရေး�

တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုဖြ�စာ����များာှ ရေး�တာပါံစုာံကူ�များ ုလိုုုအပါ�သူညီ�သူာ

များကူ လိုံရုေးလိုာကူ�ရေးသူာ ပါစာစညီ�းကူ�ုယုာ �ှုဖြခုင့်�း၊ ရေးဆုံာ�်�ဝ့�ှုဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် 

လိုှပါ�စာစာ�များးီ ��ှဖုြခုင့်�း တုု�လိုညီ�း လိုုုအပါ�ပါါသူညီ�။ ယခုအုခု�ကူ�တငွ့်� 

မြို့များ�ု��ယ�တစာ�ခုုန်ုှင့်�် တစာ�ခု ုတညူီနီ်ုုုင့်�များညီ� များဟုတု�ရေးသူာ�လိုညီ�း 

လိုံရုေးလိုာကူ�ရေးသူာ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� အရေးဆုံာကူ�အဦး များ�ှဖုြခုင့်�းကူုမုျား ူတညူီီ

စာာွ ရေးတ�ွ�ှု�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ� (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၂)။  

l ကျေးဒီတ� စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုစာမဲျား်��ည််။ ရေး�တာစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုဖြပါ�လိုပုါ��

များညီ�် မြို့များ�ု��ယ�ဝ��ထူးများ�း များ�ား၏ စာမွျား�း�ညီ��ွံ�မြို့��ုး ရေးစာ��� အ�င့်�းအဖြများစာ� 

အ�ညီ�းင့်ယ�သူာ �ှပုါါသူညီ�။ စာုစာရုေးပါါင့်�း ကူ�ု�းဂျဏ်ာ��း ထူးုတ�ဖြခုင့်�း၊ 

ပါ�များ�းများှ�ာခုုငု့်�န်ုု��း တွကူ�ဖြခုင့်�း၊ အရေးဖြခုခုံ chart ပါံစုာံများ�ား န်ုငှ့်�် ဂျ�ပါ��� 

များ�ားဖြ�င့််� �င့်�းန်ုှီးကူွများ�းဝင့်�ရေးသူာ ဝ��ထူးများ�းများ�ားသူညီ� ၎င့်�းတု�ု၏ စာမွျား�း

�ညီ�ကူု ုထူးပါ�များံ၍ တုုးဖြများင့််�လိုုု�ကူပါါသူညီ�။ ရေး�တာ သူင့်�တ��းများ�ား 

တကူ�ရေး�ာကူ����လိုညီ�း စာတု�အားထူးကူ�သူ�� �ကူမြို့ပါးီ ရှုံးုပါတု��ကူ�တငွ့်� 

ဖြပါ�လုိုပါ�သူညီ်� သူင့်�တ��းကူုုပါင့်� တကူ�ကြွကူစွာာွ တကူ�ရေး�ာကူ��ကူပါါသူညီ�။ 

ရေး�တာ စာမီျားံခု���ခုွ့များ ုန်ုှင့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုစာမွျား�း�ညီ�များ�ားအဖြပါင့်� 

ကူ�ု�းဂျဏ်��း န်ုှင့်�် ဆုံင့်�ဖြခုင့်�ရေးတးွရေးခု်များ ုပါညီာ�ပါ� တု�ုကူုုပါါ ရေးလိုက်ူ�င့်�်

သူင့်��ကူားရေးပါး��� လိုုအုပါ�ရေး�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ ကူု ု

ဆုံ��းစာစာ�န်ုုငု့်���� အတွကူ� အ�ာ�ှမုျား�ားသူညီ� ရေး�တာတစာ�ခု ုအတွင့်�းများ ှ

၎င့်�းတုု�များညီ�သူညီ�် အ�ာများ�ား ရေးတ�ွ�ှုန်ုုုင့်�များညီ�ကူု ုသူရုေး��များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေးဖြများပါံသုူငွ့်�ဖြပါင့်� ရေး�တာများ�ားကူုမုျား ူထူးရုေး�ာကူ�စာာွ စာစုာစာ�

ရေးလိုလ်ိုာန်ုုုင့်�သူညီ� ဝ��ထူးများ�းအ�ညီ�းင့်ယ�သူာ �ှပုါါသူညီ�။ ရေး��ှတငွ့်� 

ရေး�ာ�ဖြပါခု့သ်ူလိုုုပါင့်� စာမွျား�း�ညီ�များ�ားကူု ုအဆုံင့်�်ဖြများင့််�တင့်� န်ုုုင့်����အတကွူ� 

ပါစာစညီ�းကူ�ုယုာ န်ုှင့်�် ရေးဆုံာ�်�ဝ့ န်ုစှာ�များ��ုးစာလိုံးု အား�ညီ�းလိုှကူ� �ှရုေး�

ပါါသူညီ�။     

ပြီးများုု �န်ယ််အဆိုင်�် ဌာ�န်များး��� ရှု�ု်ကျေး��ဲအကျေးသူ�စာတု်ကျေးသူ� ကျေးဒီတ� စာစုာစာ်

ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုနှှင်�် အသူး��ခးများ ုလွှာ��်ကျေးဆို�င််သူည်�် ဥ�များ�များး��လွှာည််� �ှကုျေးန်

�ါသူည််။ ဥပါများာ- ရေးတာင့်�ကြီးကူးီစာညီ�ပါင့်�အ�ွ့�သူညီ� �ညီ�းပါညီာန်ုငှ့်�် ရေး�တာ 

အကူအူညီီကူုု �ယ၍ူ ရေး�ရေးပါးရေးဝများ ုကူ�ွ��ကူ� ခု�့�ထူးွင့်�ရေး�း၊ ရေး��ညှီ�

တညီ�တံ်ရေး�း န်ုငှ့်�် မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူမူျား�ား များမုျားအုမုျား�၏ ရေး�အသူံးုဖြပါ�များကုူုု 

ကူုုယ�တုုင့်�သူ�ုှုန်ုုုင့်�ရေး�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�ခု့် ပါါသူညီ�။ အင့်�ဂျ�င့်��ယီာ အ�ွ့�ကူ 

Google ရေးဖြများပါံ�ုညီ�းပါညီာ ကူုု အသူံးုဖြပါ�၍ ရေး�ရေးပါးရေးဝများ ုစာ�စာ�အတွင့်�း�ှု 

အရေး�းပါါရေးသူာ ရေးဖြများပါံသုူငွ့်�ဖြပါင့်�များ�ားကူု ုတညီ�ရေး��ာ ရေး�ာ�ထူးတု�ခု့်မြို့ပါးီ 

ရေး�ာကူ�ထူးပါ� အမုျား�ရေးထူးာင့်�စာမုျား�ားထူးံသူုု� ရေး�ရေးပါးရေးဝများ ုခု�့ထူးွင့်�န်ုုုင့်���� အစာအီများံ 

ဆုံွ့ခု့်သူညီ�။ မြို့များ�ု�အန်ုှံ� ရေး�လိုုုအပါ�များ ုကူာွဖြခုားခု�ကူ�ကူု ုဆုံ��းစာစာ�န်ုုုင့်���� န်ုငှ့်�် 

အုများ�ရေးထူးာင့်�စာမုျား�ား များမုျားအုမုျား�၏ ရေး�အသူံးုဖြပါ�များကုူုု ကူုုယ�တုုင့်�သူ�ုှုန်ုုုင့်���� 

ရေး�များတီာ စာ�စာ�ကူုုလိုညီ�း စာတင့်� အသူံးုဖြပါ�ခု့သ်ူညီ�။ အမုျား�ရေးထူးာင့်�စာ ုများ�ား၏ 

ရေး�သူံးုစာွ့များ ုရေး�တာကူုု တရေးဖြပါးညီ ီ��ှနု်ုုုင့်���� န်ုငှ့်�် ရေး�ယုုစာမုျား�်များမုျား�ားကူုု 

အခု��ု�န်ုှင့်�်တရေးဖြပါးညီ ီရေးဖြခု�ာခုံန်ုုငု့်�များညီ�် smart ရေး�များတီာ ကူုုလိုညီ�း များတု�

ဆုံကူ�အသူံးုဖြပါ� ခု့သ်ူညီ�။ Smart ရေး�များတီာ အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�းရေး�ကူာင့််� 

အုများ�ရေးထူးာင့်�စာ ုများ�ားသူညီ� မြို့များ�ု�ရေးတာ� �ံးုအပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း ကူု ုအသူံးုဖြပါ�မြို့ပါးီ 

များမုျားတုုု�အုများ�၏ ရေး�အသူံးုဖြပါ�များကုူုု �ံးုများတှဆုံင့်�် စာစာ�ရေးဆုံးသူ�ုှု န်ုုုင့်�များညီ�

ဖြ�စာ�သူညီ�။ အဖြခုား လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များ ုများ�ားများာှ အုများ�ရေးထူးာင့်�စာမုျား�ားကူ များမုျားတုုု� 

ရေး�အသူံးုသူညီ�် ပါများာဏ်ကူုု ကူ���သူတ�ထူးားန်ုုုင့်�မြို့ပါးီ ကူ���သူတ�ခု�ကူ� 

ရေး�ာကူ��ှခုုါ�ီး ဆုံုုပါါကူ �ံးုများတှဆုံင့်�် အရေး�ကူာင့်�း�ကူားစာာကူု ု��ှမုျားညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

များနှတကျေးလွှာ�ပြီးများုု �ကျေးတ�် စာည််�င််သူ�ယ်�ကျေး�� ကျေး��်များတ�ီ အကျေး��များ ှ�နု််�ခးု�်
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သူည်�် ယ်�ဉ််ကျေး���အခး�်ပြ�များ�ီများး��၊ ပြီးများုု �ကျေးတ�်တစာ်�မှျား်��ှ ုလွှာများ်�ဆိုး�များး��

တငဲ်် အ�ည််အကျေးသူ�ဲပြများင်�် ဗဒီီယီ်�ု �င််များ��၊ လွှာများ်�အ�ရှုး�ခး စာ�်�စာစည််�များး�� 

နှငှ်�် အသူးခးဲ�စာ�်များး�� တ�်ဆိုင််ပြခင််�သူည််လွှာည််� ကျေးန်ာ�်��် ဥ�များ� တစာ်

ခ��င််ပြဖစာ်သူည််။ ယာဉ်း�လိုများ�းရေး�ကူာ ထူး�ု�းခု��ပါ�များ ုဗျူဟုုုစာင့်�တာ တပါ�ဆုံင့်�

ထူးားသူညီ� ရေးဆုံာ�်�ဝ့ များတှဆုံင့်�် ယာဉ်း�ရေး�ကူာ အရေးဖြခုအရေး� ဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာ

များ�ားကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�းန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားထူးားသူညီ်� အ�ာ�ှု

များ�ားကူု ုယင့်�းစာ�စာ�ကူု ုကြီးကူးီ�ကူပါ�ထူး�ု�းခု��ပါ�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ Sydney 

Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS) ဟု ုရေးခု်သူညီ� ်

�ညီ�းပါညီာအသူစာ�ဖြ�င့််� ဉာာဏ်�တုများ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ�ကူာ မြို့များ�ု�အန်ုှံ��ှု 

ယာဉ်း�ရေး�ကူာများ�ားကူု ုထူး�ု�းခု��ပါ�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ အခု��ု�န်ုှင့်�် သူင့်�ယဖူြပါ�ဖြပါင့်�

သူညီ�် �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ၎င့်�းသူညီ� “ ယာဉ်း�ရေး�ကူာ စားီဆုံင့်�းများ ုဖြများ��ဆုံ��ရေးစာ��� 

များးီစာမုျား�းတစာ�ခုအုရေး�ဖြ�င့််� များညီ�များှ �ကူာသူင့််�သူ�ညီ�း” ဟုရူေးသူာ ရေးများးခု�ွ�းများ��ုး

ကူုုပါင့်� ရေးဖြ�ဆုံုလုိုာန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ လိုသူူား၏ ညွှ�ှ��ကူားခုုုင့်�းရေးစာများ ုများ

လိုုုပါ့ ၎င့်�းသူညီ� ရေး��စာဉ်း� အရေးတ�ွအကြုံကူံ� အရေးပါ်အရေးဖြခုခုံ၍ အရေးသူးစာား 

ရေးဖြပါာင့်�းလို့များမုျား�ား စာဉ်း�ဆုံကူ�များဖြပါတ� ဖြပါ�လိုပုါ�လိုှကူ� �ှုပါါသူညီ�။ SCATS �ညီ�း

ပါညီာသူညီ� များန်ုတရေးလိုး�ှမုြို့များ�ု��ှု အဓိကုူ တံတားများ�ား၏ ယာဉ်း�ရေး�ကူာစားီဆုံင့်�း

များကုူုု ၅၀% ပါင့်�ပါုုများုု ဖြများ��ဆုံ��ရေးစာခု့မ်ြို့ပါးီ ဖြ�စာ�သူညီ�။ 
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ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာစာန်စာ်တစာ်ခ� တည််ကျေးဆို��်�န််အတ�ဲ် လွှာများ်�ညွှာန််ခး�် ကျေးပြခ��်ခ�

၁။

ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ အစာုုး�အရေး�ဖြ�င့််� ရေး�သူအဆုံင့်�် ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�ကူု ု�စာ�

ဂျ�စာ�တယ� စာ�စာ�သူုု� အသူငွ့်�းရေးဖြပါာင့်�း��� ခုုငု့်�လိုံရုေးသူာ အရေး�ကူာင့်�း�င့်�းများ�ား

စာာွ �ှုရေး�ပါါသူညီ�။ �ဂီျ�စာ�တယ�စာ�စာ� သူုု� ရေးဖြပါာင့်�းလို့ပါါကူ အစာုုး�အ�ာ�ှမုျား�ား

၏ ဝ��ထူးတု�ဝ��ပါုုးကူုု ရေးလိုှာခ်ု�ရေးပါးန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူလိုု ုစားီပါာွးရေး�းလိုပုါ�င့်��း

များ�ား န်ုငှ့်�် ဖြပါညီ�သူလူိုထူူး ုတုု�ဖြ�င့်�် လိုယွ�ကူသူူကူ�သူာစာာွ ဆုံကူ�သူယွ�န်ုုုင့်�များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� စာ�စာ�ဖြ�င့််� စာရုေးဆုံာင့်�းပါါကူ ပါုရုေးကူာင့်�းရေးသူာ ရေး�

တာများ�ားကူု ု��ှနု်ုုငု့်� ပါါများညီ�။ အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားကူု ုစာာ�ကွူ�ရေးပါ်များ ှ�စာ�

ဂျ�စာ�တယ� ပါံစုာံ သူုု�ရေး��့ရေးဖြပါာင့်�းလိုုကုူ�ရေးသူာ အခုါ ရေး�တာ ရေးဝများှဖြခုင့်�းန်ုငှ့်�် 

စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း တုု�ကူုုလိုညီ�း ပါုမုျားုုထူးရုေး�ာကူ�စာာွ လိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�လိုာန်ုုုင့်�

များညီ� ဖြ�စာ�သူလိုု ုအခု��ု�န်ုှင့်�် တစာ�ရေးဖြပါးညီ ီရေး�တာများ�ားကူု ု��ှနု်ုုငု့်�များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။

 

မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�် အရေးထူးာကူ�အထူးား အရေးဖြခုဖြပါ� များဝူါ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် �ဂီျ�စာ�

တယ� ရေးဖြ��ငှ့်�းများ�ုညီ�းလိုများ�း တုု�တငွ့်� ပါံပ်ါုုးရေးပါးခု့သ်ူညီ�် အရေးတ�ွအကြုံကူံ�များ�ား

ကူုု အရေးဖြခုခုံ၍ ဖြများ��များာ ်ရေး�သူအဆုံင့်�် �စာ�ဂျ�စာ�တယ� ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� 

ရေး�ာ�ရေးဆုံာင့်�ရေး�းအတကွူ� ထူးညီ�်သူငွ့်�း စာဉ်း�းစာား�များညီ်� အခု�ကူ�များ�ားကူုု ယခုု

အခု��းတွင့်� ရေး�ာ�ဖြပါထူးားပါါသူညီ�။  

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

ဒီဂီးစာ်တယ်် ကျေးပြဖ�ငှ််�န်ည််�များး�� အသူး��ပြ�ု��တငဲ်် အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး� �ှသုူလွှာ�ု 

အ��န်ည််�ခး�်များး��လွှာည််� �ှနုှ�ုင််�ါသူည််။

အစာ�ု��အကျေးန်ပြဖင်�် လွှာ�်�ှ ုလွှာ��်င်န််�လွှာည််�တ်များ ု�း�စားများး����ု 

အသူစာ်တစာ်ဖန်် ကျေးပြ��င််�လွှာဲနှု�င််�န်် ဒီဂီးစာ်တယ်် ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာ စာန်စာ်သူု�� 

အသူငဲ််ကျေးပြ��င််��န်် လွှာု�အ�်�ါသူည််။

ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာစာန်စာ် တစာ်ခ� တည််ကျေးဆို��်နှ�ုင််�န်် �န်ဦး�

အကျေးန်ပြဖင်�် ကျေးဒီတ�များး��အ�� များည််�ဲ�သူ�ု� အသူး��ပြ�ုများည််န်ည််��ု� စာဉ််�စာ��

���သူင်�် �ါသူည််။

ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာ စာန်စာ်�ု� အသူငဲ််ကျေးပြ��င််���၌ ကျေးဒီတ� အ�ည််အကျေးသူ�ဲ နှငှ်�် 

ယ်း���ည််စာတု်ခး�များ ု�ှုကျေး�� အပြီးများဲတများ်� ဦး�စာ��ကျေး���များည််။ 

ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာ စာန်စာ်�ု� အသူငဲ််ကျေးပြ��င််���၌ ကျေးပြခလွှာမှျား်�အန်ည််�င်ယ််ပြဖင်�် 

စာတင််သူင်�်သူည််။

ပြ�ုပြ�င််ကျေးပြ��င််�လွှာဲများ ုကျေး��ညှ််တည််တး�ကျေး�� အတ�ဲ် �န်ဦး���င်် 

�ည်�်သူငဲ််�စာဉ််�စာ�� ����များည််။ 
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အစာ�ု��လွှာ��်င်န််�များး��အတ�ဲ် ဒီဂီးစာ်တယ်် ကျေးပြဖ�ငှ််�န်ည််�များး�� အသူး��ပြ�ု

�ါ� အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး� �ှသုူလွှာ�ု အ��န်ည််�ခး�်လွှာည််� �ှနုှ�ုင််�ါသူည််။  

�ညီ�းပါညီာ န်ုငှ့်�် �ဂီျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းအသူစာ� များ�ားကူု ုအသူံးုခု�ဖြခုင့်�းများာှ 

ကူ�ု�ကူ�စာ�တု� ကြီးကူးီများားန်ုုုင့်�သူလိုု ုအခု��ု��ကူာဖြများင့််�များုလိုညီ�း �ှနု်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

န်ုုုင့်�င့်ံတကူာ အရေးတ�ွအကြုံကူံ�များ�ား အ�လိုညီ�း အကူ��ုးအဖြများတ� အ�ညီ�းင့်ယ�

သူာ �ှုမြို့ပါးီ ကူ�ု�ကူ�စာ�တု� န်ုှင့်�် ဆုံံးုရှုံးုများ ုကြီးကူးီများားခု့သ်ူညီ�် စာမီျားံကူ�ု�းများ�ား �ှုခု့်

ပါါသူညီ�။ ၄၀ ထူးုု�ရေး�ကူာင့်�် အစာုုး�အရေး�ဖြ�င့်�် အဆုံုုဖြပါ� စာမီျားံကူ�ု�းသူညီ� အစာုုး�

၏ ဦးးစာားရေးပါးများ�ားဖြ�င့််� ကူုုကူ�ညီမီျား ု�ှုများ�ှု၊ လိုကူ�ရေးတ�ွကူ�မြို့ပါးီ ကူ�ု�ကူ�စာ�တု� 

ထူးုုကူ�တ��ဖြခုင့်�း �ှမုျား�ှု စာသူညီ�တုု�ကူုု ဂျရှုတုစာုုကူ� စာဉ်း�းစာားဆုံံးုဖြ�တ� �များညီ�

ဖြ�စာ�သူညီ�။ ၄၁  �ညီ�းပါညီာ ဆုံုုသူညီ�များာှ ပါစာစညီ�းကူ�ုုယာ တစာ�ခုလုိုညီ�း ဖြ�စာ�

ပါါသူညီ�။ ကူ�ုယုာ တစာ�ခု၏ု �ညီ��ကွူ�ခု�ကူ� န်ုငှ့်�် အသူံးုဖြပါ�ပါံမုျားာှ ကူ�ုယုာ 

တစာ�ခုုရေးအာင့်�ဖြများင့်���� ကူ့သ်ူုု�ပါင့်� အရေး�းကြီးကူးီပါါသူညီ�။ 

အစာ�ု��အကျေးန်ပြဖင်�် လွှာ�်�ှ ုလွှာ��်င်န််�လွှာည််�တ်များ ု�း�စားများး����ု 

အသူစာ်တစာ်ဖန််ကျေးပြ��င််�လွှာဲနှု�င််�န်် ဒီဂီးစာ်တယ်် ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာ စာန်စာ်သူု�� 

အသူဲင််ကျေးပြ��င််��န်် လွှာု�အ�်�ါသူည််။ ယခုင့်�ကူ လိုပုါ�ခု့သ်ူညီ�် အရေးလိုအ်ထူး 

ပါံစုာံအား �စာ�ဂျ�စာ�တယ��ညီ�းဖြ�င့််� ရေးဖြပါာင့်�းလို့လိုပုါ�ကူုငု့်�ဖြခုင့်�းကူု ုရေးအာင့်�ဖြများင့်�

ရေးသူာ �ဂီျ�စာ�တယ� စာမီျားံကူ�ု�းများ�ား အဖြ�စာ� သူတ�များတှ�၍ များ�န်ုုုင့်�ပါါ။ အစာုုး�

အရေး�ဖြ�င့််� ဦးးစာားရေးပါးများမုျား�ားကူု ုတ���ဖြပါ��လိုညီ� စာစုာစာ�န်ုုုင့်���� စာ�စာ�များ�ား 

ရေးဖြပါာင့်�းလို့ဖြခုင့်�းကူု ုထူး့ထူး့ဝင့်�ဝင့်� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� �ပါါများညီ�။ ဦးးစာားရေးပါးများမုျား�ား 

ဖြ�စာ�ရေးဖြများာကူ���� လိုပုါ�င့်��းလိုညီ�ပါတ�များကုူုု ဖြပါ��လိုညီ�သူံးုသူပါ� �ပါါများညီ�။ မြို့ပါးီ

များသှူာ ဆုံရီေးလို�ာ�သူလိုု ု�ဂီျ�စာ�တယ��ညီ�းဖြ�င့််� အသူငွ့်�ရေးဖြပါာင့်�း��� န်ုငှ့်�် 

များ�ှ�ကူ��သူညီ�် ကူ�ုယုာများ�ားကူုု (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၄ တငွ့်� ရှု)ု အသူံးုဖြပါ��

ပါါများညီ�။ စာ�စာ�များ�ားအရေးပါ် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုများ�ားကူရေး� ဝ��ထူးများ�း

အရေး�အတကွူ� န်ုငှ့်�် အ�ညီ�အခု�င့်�း တု�ုကူုု သူံးုသူပါ�အကြုံကူံရေးပါး န်ုုုင့်�ပါါ

လိုမုျား�်များညီ�။  

ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာစာန်စာ် တစာ်ခ� တည််ကျေးဆို��်နှ�ုင််�န်် �န်ဦး�

အကျေးန်ပြဖင်�် ကျေးဒီတ�များး��အ�� များည််�ဲ�သူ�ု� အသူး��ပြ�ုများည််န်ည််� �ု� အဓိ�ု

��� စာဉ််�စာ��သူင်�်�ါသူည််။ အစာုုး� အရေး�ဖြ�င့််� ရေး�းှဦးးစာာွ များမုျားတုုု� အရေးဖြ��ာှ

လိုုုသူညီ� များဝူါ�ရေး�း�ာ ဖြပါဿ�ာများ�ားကူု ုရေး�ာ�ထူးတု��များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ထူးုု�ရေး�ာကူ� ယင့်�းဖြပါဿ�ာ�ပါ� များ�ားအား ပါုမုျားုု �ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ���� 

များညီ�သူညီ�် ရေး�တာများ�ား လိုုအုပါ�သူညီ�ကူု ုစာဉ်း�းစာား�ပါါများညီ�။ စာရုေးဆုံာင့်�းများညီ်� 

ရေး�တာတုုင့်�းအတွကူ� �ညီ��ယွ�ခု�ကူ� �ှ�ုများညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�တာတစာ�ခုခုုု

ရေးပါ် တညူီစီာာွ စာုရေးဆုံာင့်�းလိုုသုူညီ�် ဦးးစားီဌာာ� န်ုှင့်�် ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�များ�ား 

အရေး�ဖြ�င့််� ပါးူရေးပါါင့်�းလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်���� လိုုအုပါ�ပါါသူညီ�။ ထူးုု�များှသူာ စာရုေးဆုံာင့်�း

ထူးားရေးသူာ ရေး�တာများ�ား၏ �ညီ��ယွ�ခု�ကူ� ဖြပါညီ်�ရေးဖြများာကူ�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

အစာုုး� အတငွ့်�း န်ုငှ့်�် အုပါ�ခု��ပါ�ရေး�း အဆုံင့််�အလိုုုကူ� ရေး�တာအသူံးုဖြပါ�သူ ူ

များ�ား၏ လိုုအုပါ�ခု�ကူ�များ�ား န်ုငှ့်�်အညီ ီအ�ညီ�အရေးသူးွဖြများင့််�မြို့ပါးီ အသူံးုဝင့်�သူညီ်� 

ရေး�တာများ�ားကူု ုစာုရေးဆုံာင့်�း��� လိုုအုပါ�ပါါသူညီ�။ ယခုင့်�ကူဆုံုလုိုှင့်� များညီ�

သူညီ�် ရေး�တာများ�ားအား စာ ုရေးဆုံာင့်�းသူင့််�သူညီ�ကူု ုဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ုအစာုုး�

ကူသူာ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�ပါါသူညီ�။ ယခုတုငွ့်� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၌ ဗျူဟုုခုု��ပါ�ကူုငု့်�

များ ုရေးလိုှာခ်ု�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် လိုထူူးဗုျူဟုုု �ွံ�မြို့��ုးရေး�း တု�ုကူုု လိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�ရေး�သူညီ� 

ဖြ�စာ��ာ မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှု များ�ား၏ ရေး�တာလိုုအုပါ�ခု�ကူ� အရေးပါ်လိုညီ�း ပါုမုျားုု၍ 

ထူးညီ�်သူငွ့်�းစာဉ်း�းစာား သူင့်�်ပါါသူညီ�။ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�းများာှ 

အကူ�ု�အကူ�များ�ား လိုသှူညီ�ဖြ�စာ��ာ များညီ�သူညီ�ရေး�တာ ကူု ုများညီ�များှ 

စာရုေးဆုံာင့်�းများညီ� ဆုံံးုဖြ�တ��ာ၌ အစာုးု�အရေး�ဖြ�င့််� ဂျရှုတုစာုုကူ� စာဉ်း�းစာာ

ဆုံင့်�ဖြခုင့်� သူင့််�ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာ စာန်စာ်�ု� အသူဲင််ကျေးပြ��င််���၌ ကျေးဒီတ� အ�ည််အကျေးသူ�ဲနှငှ်�် 

ယ်း���ည််စာတု်ခး�များ ု�ှု�န််��ု အပြီးများဲတများ်� ဦး�စာ��ကျေး���များည်် ပြဖစာ်သူည််။ 

စာ�စာ� အသူွင့်�ရေးဖြပါာင့်�းများမုျား�ား ရေး�ာ�ရေးဆုံာင့်��ာ၌ ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွကူုု 

အဓိကုူ ထူးား�ပါါများညီ�။ ရေး�တာတစာ�ခုသုူညီ� အခု��ု�ကူုုကူ�ဖြ�စာ�များ၊ု ဖြပါညီ်�စာံမုျား၊ု 

တကုူ�များ၊ု ပါံရုေးသူဖြ�စာ�များ၊ု ကူုုကူ�ညီမီျား ုန်ုှင့်�် �ားလိုညီ�လိုွယ�များ ုစာသူညီ�် 

အ�ညီ�အရေးသူးွ တုု�ဖြ�င့်�်  ဖြပါညီ်�စာံ�ုများညီ� ဖြ�စာ�သူညီ� (ပါံ ု၁.၂)။ ရေး�တာ 

အ�ညီ�အရေးသူးွ များရေးကူာင့်�းပါါကူ အရေးထူးာကူ�အထူးား အရေးဖြခုဖြပါ�၍ များဝူါ�

ရေး�းဆုံွ့များ ုအား�ညီ�းများညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�သူညီ�

လိုညီ�း ပါုမုျားုု၍ ရေးကူာင့်�းများ�ွ�လိုာန်ုုငု့်�များညီ� များဟုတု�ပါါ။ ရေး�တာတစာ�ခုကုူုု ထူးု

ရေး�ာကူ�စာာွ အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်���� ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ� အတငွ့်�း လိုပုါ�ကူုငု့်�ရေး�သူ ူ

အားလိုံးု ရေး�တာတစာ�ခု၏ု အား�ညီ�းခု�ကူ�န်ုငှ့်�် အားသူကူ�ခု�ကူ� တုု�ကူုု 

�ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ�မြို့ပါးီ များမုျားု၏ ရေး�တာအရေးပါ် ယံ�ုကူညီ�များ�ုှု�များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယင့်�းသူု�ုဖြ�စာ�န်ုုုင့်���� လိုတူုုင့်�းသူညီ� ရေး�တာ၏ အား�ညီ�းခု�ကူ�

န်ုှင့်�် အားသူာခု�ကူ�များ�ားကူု ုရှုုုးသူားစာာွ ထူးတု�ရေး�ာ�ရေးဖြပါာဆုံု ုန်ုုုင့်�ခုငွ့်�် �ှု�များညီ� 

ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ရေး�တာအ�င့်�းအဖြများစာ� အသူးီသူးီကူုု ခုွ့ဖြခုများ�းစာတု�ဖြ�ာမြို့ပါးီများ ှ

ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�သူညီ� အရေးလိုအ်ထူး ကူုုလိုညီ�း တညီ�ရေးဆုံာကူ��များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ကျေးဒီတ�ကျေးဂဟာ စာန်စာ်�ု� အသူငဲ််ကျေးပြ��င််���၌ ကျေးပြခလွှာမှျား်�အန်ည််�င်ယ််ပြဖင်�် 

စာတင််သူင်�်ပြီး��ီ �း�များနှ််ဆို�်လွှာ�် လွှာ��်ကျေးဆို�င်် သူ�ဲ�သူင်�်သူည််။ အကြီးကူးီစာား 

�ဂီျ�စာ�တယ� ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုလိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�လိုှင့်� ကြီးကူးီများားရေးသူာ ရှုံးု�ုများ�်များ ု

ကြုံကူံ�ရေးတ�ွန်ုုငု့်�သူညီ�် အန်ုတ�ာယ�လိုညီ�း �ှပုါါသူညီ�။ ရှုပုါ�ရေးထူးးွရေးသူာ ဖြပါဿ�ာ 

များ�ားစာာွကူုု ရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်���� အတွကူ� �ညီ�များ�ှ�းခု�ကူ� ကြီးကူးီကြီးကူးီထူးားသူညီ�် 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�များ ုများ�ားသူညီ� ရေးအာင့်�ဖြများင့်�များ ု��ှနု်ုုုင့်�ရေးဖြခု �ညီ�းပါါသူညီ�။ 

ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� အစာုုး�အရေး�ဖြ�င့််� ဖြပါ�ဖြပါင့်�လိုယွ�ရေးသူာ၊ ပါးူရေးပါါင့်�းပါါဝင့်�လိုယွ�

ရေးသူာ ရေးဖြခုလိုမှျား�းင့်ယ� များ�ားဖြ�င့််� စာတင့်�သူင့်�်မြို့ပါးီ ဆုံကူ�န်ုယွ�ပါါဝင့်�သူမူျား�ားဖြ�င့််� 

စာဉ်း�ဆုံကူ�များဖြပါကူ� ပါးူရေးပါါင့်�းရေးဆုံာင့်��ကွူ� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�သူင့််�ပါါသူညီ�။ စာ�စာ�

အတငွ့်�း ပါါဝင့်�သူညီ်� လိုမူျား�ားန်ုှင့်�် �ညီ�းပါညီာ န်ုစှာ�ခုုစာလိုံးု တုု�အား လိုပုါ�င့်��း

စာများ�းသူပါ�များ ုဖြပါ�လိုပုါ�မြို့ပါးီ ကြုံကူံ�ရေးတ�ွန်ုုငု့်�သူညီ�် စာ�ု�ရေးခု်များမုျား�ားအတွကူ� ကြီးကူ�ုတင့်�

၍ ဖြပါင့်�ဆုံင့်�ထူးားသူင့််� ပါါသူညီ�။ စာများ�းသူပါ�ပါံစုာံ များ�ားကူုု ရေးစာာလိုှင့်�စာာွ 

စာများ�းသူပါ� အသူံးုဖြပါ�ထူးားများသှူာ ဆုံကူ�န်ုယွ�သူမူျား�ား၏ လိုုုအပါ�ခု�ကူ�များ�ား န်ုငှ့်�် 

အကူုုကူ�ညီဆီုံံုး ဖြ�စာ�များညီ်� �ညီ�းပါညီာ ရေးဖြ��ငှ့်�းခု�ကူ�များ�ားကူု ုထူးတု�ရေး�ာ�န်ုုုင့်�

များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။  

ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုရေး��ညှီ�တညီ�တံရ်ေး�း အတကွူ� ကူ�ဦးးကူပါင့်� 

ထူးညီ�်သူငွ့်�းစာဉ်း�းစာားထူးား �များညီ�။ �ညီ�များ�ှ�းထူးားသူညီ�် စာ�စာ�ဖြပါ�ဖြပါင့်�

ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုအတုုင့်�းအတာ န်ုှင့်�် အခု��ု�ကူာလို အတွကူ� အစာုုး�တငွ့်� 

���ပါံရုေးင့် ွလိုံရုေးလိုာကူ�စာာွ �ှုပါါသူလိုား။ ရေး�တာရေးဂျဟု စာ�စာ�အတငွ့်�း�ှု 

အစာုုး� အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� ပါံပ်ါုုးများ ုထူးပါ�များံများ��ှ�ု့ စာ�စာ�သူစာ�များ�ားကူု ုစာမီျားံ
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�ဂီျ�စာ�တယ� ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ�သူု�ု အသူွင့်�ကူးူရေးဖြပါာင့်�း ပါါကူ အစာုးု�အတကွူ� မြို့များ�ု��ယ� စာမီျားံအပုါ�ခု��ပါ�ပါံစုာံ များ�ားကူု ုဖြပါ��လိုညီ�ဆုံ��းသူစာ� န်ုုုင့်���� န်ုငှ့်�် 

ဦးးစာားရေးပါးများ ုအသူစာ�များ�ား ထူးတု�ရေး�ာ�န်ုုုင့်���� အခုငွ့်�်အလိုများ�းများ�ား ထူးကွူ�ရေးပါ်လိုာများညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယင့်�းသူု�ု ဖြပါ��လိုညီ�ဆုံ��းသူစာ�ဖြခုင့်�းကူ ရေး�တာ

စာရုေးဆုံာင့်�းများ၊ု သူမုျား�းဆုံညီ�းရေးဝများှများညီ်� �ညီ�းလိုများ�း၊ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာမြို့ပါးီ အသူံးုဖြပါ�များညီ်� ပါံစုာံ တုု�ကူုု လိုမှျား�းများုုးပါံရုေး�ာ� န်ုုုင့်�များညီ�ဖြ�စာ�သူညီ�။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�း

လိုများ�းဖြ�င့််� ရေးဖြ��ငှ့်�းဖြခုင့်�းများ�ားကူ စာမီျားံများ ုပါံစုာံအသူစာ�များ�ား အရေးပါ် ပါံပ်ါုုးရေးပါးန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

မြို့များ�ု��ယ�အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း၏ လိုပုါ�င့်��းများ�ားကူု ုအဆုံင့်�် န်ုှစာ�ခု ုခုွ့ဖြခုားန်ုုုင့်�ပါါသူညီ� (ပါံ ု၃-၁)။ ပါထူးများအဆုံင့််�သူညီ� ဌာာ�များ�ား  ၎င့်�းတုု� သူကူ�ဆုံုုင့်��ာ အဓိကုူ 

လိုပုါ�င့်��းများ�ားကူု ုအရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ�များ ုဖြ�စာ�ပါါသူညီ� (ဥပါများာ- စာညီ�ပါင့်�အ�ွ့�များ ှပါစာစညီ�းခု�ွ� ရေးကူာကူ�ခုံဖြခုင့်�း)။ ယင့်�းအဆုံင့််��ှု လိုပုါ�င့်��းများ�ားကူု ု

အဖြခုားဌာာ�ဖြ�င့်�် ပါးူရေးပါါင့်�းဖြခုင့်�းများ�ှပုါ့ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ �တုယု အဆုံင့်�်တွင့်� ဖြပါဿ�ာ ရေးဖြ��ငှ့်�း��� အတွကူ� ဌာာ�ရေးပါါင့်�းစာံ ုပါးူရေးပါါင့်�း၍ အရေးဖြ�

�ာှဖြခုင့်�း၊ စာမီျားံကူ�ု�းဆုံွ့ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် များဝူါ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း တုု�ပါါဝင့်�ပါါသူညီ�။ ဥပါများာ- လိုများ�းကူ�ွ��ကူ� တညီ�ရေးဆုံာကူ���� ဌာာ�ရေးပါါင့်�းစာံ ုအတပူါးူရေးပါါင့်�း 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ� (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၃ တငွ့်� ရှု)ု။ 

ရေး�တာ ရေးဂျဟုစာ�စာ� န်ုငှ့်�် အစာုုး�လိုပုါ�င့်��း တုု� ပါုုများုု ထူးရုေး�ာကူ�များ ု�ှုရေးစာ��� အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�းလိုပုါ�င့်��း အဆုံင့်�်န်ုှစာ�ခုုလိုံးု၌ �ညီ�းပါညီာ ရေးဖြ��ငှ့်�းခု�ကူ�များ�ားကူု ု

အသူံးုဖြပါ�န်ုုငု့်� ပါါသူညီ�။ �ညီ�းပါညီာ ရေးဖြ��ငှ့်�းခု�ကူ� အများ�ားစာ ုများာှ ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� တစာ�ခုုခု�င့်�းစာ ီအသူံးုဖြပါ���� အတကွူ�သူာ ဖြ�စာ�ရေး�မြို့ပါးီ သူကူ�ဆုံုုင့်��ာ ဌာာ�

၏ ပါင့်�များလိုပုါ�င့်��း များ�ားတငွ့်� အသူံးုဖြပါ����သူာ �ညီ��ယွ�ခု့ဖ်ြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ သူု�ုရေးသူာ�လိုညီ�း ရေး�သူဆုံုငု့်��ာ ဖြပါဿ�ာ အများ�ားစာ ုကူုု ရေးဖြ��ငှ့်�း���များာှများ ူ

မြို့များ�ု��ယ�တစာ�ခုုလိုံးု လိုှများ�းခြုံခုံ�န်ုုုင့်�များညီ�် များဟုာဗျူ��ဟုာ လိုုအုပါ�များညီ�ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ဌာာ�စာံ ုပါးူရေးပါါင့်�းညီိနု်ုုုင့်�းဖြခုင့်�းဖြ�င့််� အရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ� �များညီ�ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� များူဝါ�ခု�များတှ�သူမူျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� ဌာာ�ရေးပါါင့်�းစာံ ုပါးူရေးပါါင့်�းလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� န်ုုုင့်�များညီ�် �ညီ�းလိုများ�းများ�ား တုးုဖြများိင့််�န်ုုုင့်���� စာဉ်း�းစာား�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�် ဌာာ�ရေးပါါင့်�းစာံ ုခု�တု�ဆုံကူ� လိုပုါ�င့်��းများ�ားအား လိုကူ��ှု ရေး�တာရေးဂျဟုစာ�စာ�များ ှများညီ�သူုု� ကူညူီီန်ုုုင့်�များညီ� ကူုလုိုညီ�း ထူးညီ်�သူွင့်�းစာဉ်း�းစာား �

များညီ�ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�ာကူ�ဆုံံးုအရေး�ဖြ�င့််� ခု�တု�ဆုံကူ�လိုပုါ�ကူုငု့်� န်ုုုင့်�များညီ�် �ညီ�းပါညီာများ�ား၊ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ၊ု သူမုျား�းဆုံညီ�းများ၊ု အသူံးုဖြပါ�များ ုန်ုှင့်�် စာစုာစာ�

ရေးလိုလ်ိုာများ ုတုု�ကူုု ခုွ့ရေးဝလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ�် �ညီ�းလိုများ�းများ�ားကူုပုါါ စာဉ်း�းစာား�ပါါများညီ�။ 

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၄) 

ပြီးများုု �န်ယ်် အ��်ခးု�်စာမီျားးကျေး�� �း�စားများး����ု ပြ�န််လွှာည််ဆိုန််�သူစာ်ပြခင််� 

�း� (၃.၁) ပြီးများုု �န်ယ််အ��်ခးု�်စာမီျားးကျေး�� �း�စား��ု အသူငဲ််ကျေးပြ��င််�ပြခင််�

ဌာ�န်စား� ည်ိနုှုုင််�ကျေးဆို�င််�ာ�်များ။ု

ဖြပါဿ�ာ ရေးဖြ��ငှ့်�း��� န်ုငှ့်�် စာမီျားံကူ�ု�း ရေး�းဆုံွ့��� အတွကူ� ဌာာ�စာံ ု

ပါးူရေးပါါင့်�းလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�သူညီ�။ 

ဒီ�တယု်အဆိုင်�်

ဌာ�န်တစာ်ခ�ခးင််�စာ၏ီ တ��န််  ကျေး�း�နဲ််များု။

ဌာာ�များ�ားသူညီ� များမုျားတုုု�၏ အဓိကုူ လိုပုါ�င့်��းများ�ားကူု ုရေးဆုံာင့်��ကွူ�

သူညီ�

��များအဆိုင်�်

ဝ��ရေးဆုံာင့်�များရုေးပါးဖြခုင့်�း

စာမီျားံကူ�ု�းရေး�းဆုံွ့ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် 

�ဏ္ဍာရေးင့် ွလို�ာထူးာဖြခုင့်�း

ပါံမုျားှ��အပုါ�ခု��ပါ�စာမီျားံရေး�း

ရေး�တာ စာရုေးဆုံင့်�းဖြခုင့်�းန်ုငှ့်�် 

အကူ့ဖြ�တ� ရေးစာာင့််��ကူညီ်�ဖြခုင့်�း

�ဏ္ဍရေးင့် ွ

စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း
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မြို့ဗျူတု�ု� အများ��ုးသူား စာာ�င့်�းအင့်�း ဌာာ� (ONS) သူညီ� မြို့ဗျူတု��

န်ုုုင့်�င့်ံ၏ စားီပါာွးရေး�း၊ လိုမူျားအုသူုုင့်�းအဝ��းရေး�း န်ုငှ့်�် လိုဦူးးရေး� 

ဆုံုုင့်��ာ စာာ�င့်�းအင့်�းများ�ားအား စာရုေးဆုံာင့်�း���၊ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ

��� န်ုှင့်�် ဖြ����ဖြ��း��� တာဝ���ှုပါါသူညီ�။ ONS သူညီ� တစာ�န်ုစှာ�

လိုှင့်� စာာ�င့်�းအင့်�းဆုံုငု့်��ာ အခု�ကူ�အလိုကူ� ပါံနု်ုှုပါ�ထူးတု�ရေးဝများု

ရေးပါါင့်�း ၆၀၀ ရေးကူ�ာ� ဖြပါ�လိုပုါ�ပါါသူညီ�။ 

ONS သူညီ� န်ုုငု့်�င့်ံလိုံးုဆုံုုင့်��ာ စာာ�င့်�းအင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ� 

များ�ားကူု ုစာရုေးဆုံာင့်�းဖြ����ရေးဝဖြခုင့်�း သူာများကူ �ညီ�းလိုများ�းအကြုံကူံရေးပါး 

ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ုလိုပုါ�င့်��း တစာ�ခုအုဖြ�စာ� ဖြပါညီ�သူ�ူရေး�း�ာ ကူဏ္ဍ

အတကွူ�လိုညီ�း စာာ�င့်�းအင့်�း န်ုငှ့်�် စာစာ�တများ�း �ညီ�း�ာ ဆုံုုင့်��ာ 

အကြုံကူံရေးပါးဖြခုင့်�း၊ လိုများ�းညွှ�ှ�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ကူညူီပီါံပ်ါုုးဖြခုင့်�း များ�ားကူု ု

ရေးအာကူ�ပါါအတုုင့်�း ဖြပါ�လိုပုါ�လိုှကူ� �ှုပါါသူညီ�။

l ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုန်ုှင့်�် ထူးတု�ရေးဝများ ုများ�ားအတကွူ� 

�ညီ�း�ာဆုံုငု့်��ာ အကြုံကူံရေးပါးဖြခုင့်�း

l စာစာ�တများ�း သူုု�များဟုတု� အကူ��ုး�လို��များ�ား တုုင့်�းတာန်ုုုင့်���� 

ကူညူီရီေးပါးဖြခုင့်�း

l �ညီ�း�ာ သူုု�များဟုတု� အကူ��ုး�လို��များ�ား၏ အ�ညီ�အရေးသူးွ 

စာတု�ခု��ရေးစာဖြခုင့်�း

l ဌာာ�ဆုံုုင့်��ာ များ�ား၏ စာာ�င့်�းအင့်�း လိုပုါ�င့်��းများ�ားကူု ု

ဖြပါ��လိုညီ�သူံးုသူပါ�ရေးပါးဖြခုင့်�း

l အ�င့်�းအဖြများစာ�များ�ားကူု ုဆုံ��းစာစာ�ရေးလိုလ်ိုာရေးပါးဖြခုင့်�း 

ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� န်ုှင့်�် ဦးးစားီဌာာ� တုု�၏ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ၊ု 

သူမုျား�းဆုံညီ�းများ၊ု စာစုာစာ�များ ုန်ုှင့်�် အသူံးုဖြပါ�များ ုလိုပုါ�င့်��းစာဉ်း� ပါုုများုု

အားရေးကူာင့်�းရေးစာ��� �ညီ�းလိုများ�းအကြုံကူံရေးပါး ဝ��ရေးဆုံာင့်�များု

လိုပုါ�င့်��း ပါံစုာံကူုု ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံတငွ့်� အသူံးုခု�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၅) 

ပြီးဗတုနု််နှု�င််င်း၏ အများး ုု �သူ�� စာ��င််�အင််� ဌာ�န် (ONS)

လိုညီ�ပါတ���� လိုံရုေးလိုာကူ�ရေးသူာ စာတု�ဓိာတ�ခုွ��အား၊ စာမွျား�း�ညီ� န်ုငှ့်�် 

အသူပုါညီာ �ှပုါါသူလိုား။ ဖြ�စာ�န်ုုငု့်�ပါါကူ စာများ�းသူပါ�ထူးားမြို့ပါးီ ဖြ�စာ�သူညီ်� �ညီ�း

ပါညီာများ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ�သူင့််�မြို့ပါးီ ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုဖြ�စာ�စာဉ်း�တစာ�ခုလုိုံးု၏ 

ကူ�ု�ကူ�စာ�တု� ကူုု တွကူ�ခု�ကူ�ထူးား သူင့််�ပါါသူညီ�။ စာ�စာ�များ�ားကူုု ကြီးကူ�ုတင့်� 

�ဇီူးုုင့်�းရေး�းဆုံွ့မြို့ပါးီ များသှူာ အရေးကူာင့်�အထူးညီ� ရေး�ာ�သူင့််�ပါါသူညီ�။ ထူးုုများသှူာ 

ပါါဝင့်�သူမူျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� လိုုုအပါ�သူညီ�် အ�ညီ�အခု�င့်�းများ�ားကူု ုကြီးကူ�ုတင့်�

ဖြ�ညီ်�ဆုံညီ�း ထူးားန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ဖြပါ�ဖြပါင့်�ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုများ�ားထူးံများ ှ

အကူ��ုးရေးကူ�းဇူးးူ ��ှနု်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။   

ပြများန််များ�နှ�ုင််င်း၏ အ��်ခးု�်ကျေး�� အဆိုင်�်အ��လွှား���ှ ု�န််ကြီး��ီဌာ�န်နှှင်�် ဦး�စာ�ီဌာ�န် 

အ��လွှား�� န်ာ�လွှာည််လွှာု��်န်ာ နှ�ုင််များည်�် �ငှ််�လွှာင််�ကျေးသူ� ကျေးဒီတ� အ��်ခးု�်

ကျေး�� များး�ါဒီ တစာ်ခ� လွှာ�ုအ�်�ါသူည််။ ရေး�တာရေးဝများှများ၊ု ရေး�တာလိုံခုြုံခုံ�များ ုန်ုှင့်�် 

ပါဂုျုု�လို�ရေး�းလိုံခုြုံခုံ�များ ုစာသူညီ�တုု�န်ုှင့်�် စာပါ�လို�ဉ်း�း၍ အားလိုံးု �ငှ့်�းလိုင့်�းတကုူ�မြို့ပါးီ 

�ားလိုညီ�လိုကူ�ခုံသူညီ�် များဝူါ�များ�ား လိုုုအပါ�ပါါသူညီ�။ ယင့်�းကူ့သ်ူုု� များဝူါ�များ�ား

ကူုု ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ုအဆုံင့်�်အဖြပါင့်� မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်အထူးပုါါ 

�ငှ့်�း�ငှ့်�းလိုင့်�းလိုင့်�း �ားလိုညီ�လိုကူ�ခုံန်ုုငု့်���� ဆုံကူ�သူယွ�ခု�တု�ဆုံကူ� ထူးား

�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ �ငှ့်�းလိုင့်�းရေးသူာ များဝူါ�များရူေး�ာင့်�များ�ား များ�ှပုါ့ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� 

ရေးဖြ��ငှ့်�းများ�ုညီ�းလိုများ�းများ�ားကူု ုအသူံးုဖြပါ�ပါါကူ အ�ာဂျါတ�တငွ့်� များဝူါ� ထူးကွူ�

ရေးပါ်လိုာလိုှင့်� ယင့်�း�ညီ�းလိုများ�းများ�ား ရေးခုတ�န်ုငှ့်�် များရေးလို�ာ�ညီရီေးတာဖ်ြခုင့်�း၊ 

ယခုင့်� �င့်�းန်ုှီးဖြများ�ပါ�န်ုှံများ�ားများာှ အလိုဟုသူ ဖြ�စာ�ဖြခုင့်�း သူု�ုများဟုုတ� 

ကူ�ု�ကူ�စာ�တု�များ�ားဖြခုင့်�း၊ ယင့်�း�ညီ�းလိုများ�းများ�ားကူု ုများဝူါ�ဖြ�င့်�် ကူုုကူ�ညီရီေးစာ

ရေးအာင့်� ထူးပါ�များံ၍ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်���� လိုုအုပါ�များမုျား�ား �ှုလိုာပါါများညီ�။ 

ဒီဂီးစာ်တယ်် ကျေးဒီတ�အတ�ဲ် ဆိုကီျေးလွှား�်သူည်�် စားနှုန််�များး�� သူတ်များတှ်သူင်�်ပြီး��ီ 

တ�ုင််�တ�ခး�်များး��နှှင်�် ကျေး�ါဟာ�� များး��အတ�ဲ်လွှာည််� စားတစာ်ခ� သူတ်များတှ်

သူင်�်�ါသူည််။ �ားလိုညီ�လိုယွ�မြို့ပါးီ �ငှ့်�းလိုင့်�းရေးသူာ စာံန်ု�ု�းများ�ားကူုု အသူံးုဖြပါ�

ဖြခုင့်�းဖြ�င့််� ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွကူုု စာစုာစာ�တုုင့်�းတာန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�် ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် သူံးုသူပါ�ဖြခုင့်�း တု�ုအတကွူ� ပါံု

များ�ှ� ရေး�တာအ�ညီ�အရေးသူးွ တုုင့်�းတာများနု်ုှင့်�် �ညီ�း�ဿုယ ပါံပ်ါုုးများတုုု� 

ရေးပါးအပါ��များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ တုငု့်�းတာများ ုန်ုှင့်�် ရေးဝါဟုာ� တု�ုကူုု စာံန်ု�ု�း

သူတ�များှတ�ထူးား မြို့ပါးီ ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�များ�ား န်ုှင့်�် ဦးးစားီဌာာ�များ�ား အ�ကူား �ငှ့်�းလိုင့်�း

စာာွ �ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ�မြို့ပါးီ ဖြ�စာ�ပါါကူ ရေး�တာရေးဝများှဖြခုင့်�းတငွ့်� ပါုမုျားုု၍ 

ထူးရုေး�ာကူ�လိုာများညီ� ဖြ�စာ�သူလိုု ုရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုထူးပါ�ရေး�ဖြခုင့်�း တု�ုကူုု

လိုညီ�း ရေးလိုှာခ်ု�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံတငွ့်�များ ူရေး�တာအပုါ�ခု��ပါ�

ရေး�းကူု ုဦးးရေးဆုံာင့်�ရေး�သူညီ� ဗျူဟုုစုာာ�င့်�းအင့်�း အ�ွ့� (CSO) ကူ ရေး�တာ 

စာံန်ု�ု�းသူတ�များှတ�ဖြခုင့်�း အတကွူ� တာဝ���ှုများညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ န်ုုငု့်�င့်ံများ�ားစာာွတုု�

တငွ့်� စာာ�င့်�းအင့်�း စာံန်ု�ု�းဖြပါ�စာ�ု�� အတကွူ� ရေးအဂျ�င့်�စာတီစာ�ခုခုုကုူုု တာဝ��

ရေးပါးအပါ�ရေးလို ်�ှုမြို့ပါးီ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ အရေး�ဖြ�င့််�လိုညီ�း ယင့်�းပါံစုာံများ�ားများ ှသူင့်�ယူ

န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ� (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၅ တငွ့်�ရှု)ု။ ၄၂  

ဌာ�န်ခးင််� ခးတု်ဆို�် ကျေးဒီတ�များှကျေး�များ ုပြဖစာ်ကျေး�်ကျေးစာကျေး�� အတ�ဲ် �ငှ််�လွှာင််�

ကျေးသူ� များး�ါဒီ နှှင်�် လွှာ��်�း�����်န်ည််�များး�� လွှာု�အ�်�ါသူည််။ အခု��း (၂) တငွ့်� 

တင့်�ဖြပါ သူကူ့သ်ူုု�ပါင့်� ရှုပုါ�ရေးထူးးွရေးသူာ �ပါ��ာွ လိုမူျား ုဖြပါဿ�ာများ�ားကူုု မြို့များ�ု��ယ�
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အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း (ဖြပါညီ��ယ�/တုငု့်�း၊ ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ၊ု အဖြခုား အဆုံင့်�်များ�ား) ၏ 

ရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်�စာမွျား�းများာှ ဌာာ�ခု�င့်�း ရေးပါါင့်�းစာညီ�းလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� န်ုုုင့်�များ၊ု သူတင့်�း

အခု�ကူ�အလိုကူ� များှရေးဝန်ုုငု့်�များ၊ု ဖြပါဿ�ာ�ပါ� များ�ားအရေးပါ် �ားလိုညီ�များ ုန်ုှင့်�် 

ညီိနု်ုုုင့်�း တံ�ုဖြပါ��န်ုုငု့်�များ ုစာသူညီ�တုု�အရေးပါ် များတူညီ�ရေး�ပါါသူညီ�။ ထူးုု�သူုု� 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်���� အတွကူ� �ငှ့်�လိုင့်�းရေးသူာ များဝူါ� န်ုှင့်�် လိုပုါ�ထူးံးုလိုပုါ��ညီ�း

များ�ား လိုုအုပါ�ရေး�ပါါသူညီ�။ သူတင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ� ရေးဝများှများ ုထူးရုေး�ာကူ�

ပါါကူ လိုပုါ�င့်��းထူးပါ�ဖြခုင့်�း များ�ားကူုလုိုညီ�း ရေးလိုှာခ်ု�န်ုုုင့်�များညီ�မြို့ပါးီ ဌာာ�တစာ�ခုု

ခု�င့်�းစာ၏ီ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း�များ ုတာဝ��ဝ��ထူးုပါ� ကူုလုိုညီ�း ရေးဖြ�ရေးလိုှာရ်ေးပါး

န်ုုုင့်� ပါါလိုမုျား�်များညီ�။ 

��ဂဂလွှာ�ု အခး�်အလွှာ�် လွှား�ခြုံခးုများ ုနှှင်�် အစာ�ု��ကျေးဒီတ� လွှား�ခြုံခးုကျေး�� အတ�ဲ် 

သူင်�်ကျေးလွှား�်သူည်�် ကျေးဒီတ��ယ်းများ ုလွှာ��်�း��လွှာ��်န်ည််� နှှင်�် ကျေးဒီတ� လွှား�ခြုံခးုကျေး�� 

စာန်စာ် တ�ု���ု သူတ်များတှ်ကျေးဖ�်ကျေးဆို�င်် သူင်�်�ါသူည််။ �ညီ�းပါညီာ အကူအူညီီ

ရေး�ကူာင့််� ရေး�တာ�ယနူ်ုုုင့်�များမုျား�ား လိုယွ�ကူလူိုာသူညီ�် အတွကူ� အစာုုး�

အရေး�ဖြ�င့််� များမုျားတုုု�၏ ရေး�တာများ�ားကူု ုလိုံခုြုံခုံ�စာာွ ထူး�ု�းသူုများ�းန်ုုုင့်�ရေး�း န်ုငှ့်�် ခုုုးယူ

များခုံ�ရေး�း ဂျရှုဖုြပါ��များညီ်� အဖြပါင့်� ပါဂုျုလိုကုူ အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား လိုံခုြုံခုံ�ရေး�း �ှု

���လိုညီ�း ထူး�ု�းသူုများ�းရေးစာာင့််�ရေး�ာှကူ� �များညီ�ဖြ�စာ�သူညီ�။ အစာုးု�များ�ား 

အရေး�ဖြ�င့််� သူတင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ� လိုံခုြုံခုံ�များ ုဆုံုုင့်��ာ စာမီျားံခု���ခုွ့ရေး�း န်ုငှ့်�် 

အန်ုတ�ာယ� ရေးလိုှာခ်ု�န်ုုုင့်�ရေး�း အတကွူ� ထူး�ု�းသူုများ�းလိုုုကူ��ာ �များညီ� ်

န်ုုုင့်�င့်ံတကူာ စာံခု��ု�စာံညွှှ��းများ�ား၄၃  လိုညီ�း�ှုပါါသူညီ�။ ယင့်�း စာံခု��ု�စာံညွှှ��း 

များ�ားသူညီ� လိုှ�ုဝကှူ� အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားကူု ုထူး�ု�းသူုများ�းရေး�း (အခုငွ့်�်� 

သူမူျား�ားသူာ သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား �ယနူ်ုုုင့်�သူညီ�)၊ ဂျဏု်�သူကုူခာ�ှု

ရေး�း (အခု�ကူ�အလိုကူ� တကုူ�များနု်ုှင့်�် ဖြပါညီ်�စာံမုျား)ု န်ုှင့်�် အခု�ကူ�အလိုကူ� �ယူ

န်ုုုင့်�ရေး�း ( အခုငွ့်�်� အသူံးုဖြပါ�သူမူျား�ားများာှ အခု�ကူ�အလိုကူ�ကူု ု�ယနူ်ုုုင့်�သူညီ�) 

စာသူညီ�်တုု�အတကွူ� အဓိကုူ �ညီ��ယွ�ပါါသူညီ�။ ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�များ�ား၊ ဦးးစားီဌာာ�

များ�ား န်ုငှ့်�် စာမီျားံကူ�ု�းများ�ား အလိုုုကူ� အများ��ုးများ��ုးရေးသူာ အခု�ကူ�အလိုကူ� 

ထူး�ု�းသူုများ�းရေးစာာင့််�ရေး�ာှကူ�များ ုများ�ှုရေးစာပါ့ အခု�ကူ�အလိုကူ� လိုံခုြုံခုံ�များကုူုု 

စာ�စာ�တကူ� ထူး�ု�းသူုများ�းန်ုုုင့်���� အထူးကူ�ပါါ စာံခု��ု�စာံညွှှ��းများ�ားကူ ကူညူီီ

ပါါသူညီ�။ အစာုုး�သူညီ� �စာ�ဂျ�စာ�တယ��ညီ�းပါညီာဖြ�င့််� ပါဂုျု�ုလို�ရေး�း 

အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ားကူု ုပါုုများုု စာရုေးဆုံာင့်�းလိုာန်ုုုင့်� ရေးသူာရေး�ကူာင့််� 

အခု�ကူ�အလိုကူ� လိုှ�ု�ဝကှူ�များ ုန်ုှင့်�် လိုံခုြုံခုံ�များ ုများာှ ပါုုများုု၍ အရေး�းပါါလိုာ ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီတ� စာ�ကျေးဆို�င််�ပြခင််� ပြဖစာ်စာဉ်် စာတင််များည်် ဆိုု��ါ� ကျေးဒီတ��ု� များည််သူု�� 

အသူး��ခးများည်် ဆို�ုသူည််��ု ကျေး��ှဦး�စာ�ဲ စာဉ််�စာ����ါများည််။ လိုထူူးဗုျူဟုုုဖြပါ� 

�ွံ�မြို့��ုးရေး�း လိုပုါ�င့်��းများ�ားအတငွ့်�း မြို့များ�ု��ယ�အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�းများ ှအရေး�းပါါရေးသူာ 

အခု��းကူဏ္ဍတငွ့်� ပါါဝင့်�ရေး� ပါါသူညီ�။ ထူးု�ုရေး�ကူာင့််� မြို့များ�ု��ယ�ဌာာ�များ�ားသူညီ� 

လိုထူူး၏ု အရေးတ�ွအကြုံကူံ�န်ုှင့်�် အခုကူ�အခု့များ�ားကူု ု�ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ�

��� ရေး�တာများ�ားစာာွ စာရုေးဆုံာင့်�း�ပါါသူညီ�။  အခု��း (၂) တငွ့်� ရေး�ာ�ဖြပါခု့ ်သူလိုုု

ပါင့်� လိုကူ��ှု ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းရေး�း အစာအီများံ များ�ားစာာွသူညီ� ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ု

သူုု�များဟုုတ� ဖြပါညီ��ယ�/ တုငု့်�းရေး�သူကြီးကူးီ အဆုံင့်�်�ှု အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း ထူးံများလှိုာ

သူညီ�် ညွှှ���ကူားခု�ကူ� အ�သူာ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ရေး�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ၏ �ွံ�မြို့��ုးရေး�းဆုံုငု့်��ာ ဖြပါဿ�ာ အများ�ားစာမုျားာှ 

ရေး�သူအဆုံင့်�်တငွ့်� ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေး�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရှုပုါ�ရေးထူးးွရေးသူာ ရေး�သူ

ဆုံုုင့်��ာ ဖြပါဿ�ာများ�ားကူု ုရေးဖြ��ငှ့်�း���များာှ မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�် ဌာာ�ဆုံုငု့်��ာများ�ား 

အတူတကူ ွပါးူရေးပါါင့်�းလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်� �များညီ�ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ SARA ဖြပါဿ�ာရေးဖြ��ငှ့်�းများ ု

ပါံစုာံ (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၆ တငွ့်�ရှု)ု ကူ့သ်ူုု� ဗျူ��ဟုာကူ� ဖြပါဿ�ာရေးဖြ��ငှ့်�း

ဖြခုင့်�း �ညီ�းလိုများ�းများ�ားကူု ုအသူံးုခု����လိုညီ�း လိုုအုပါ�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

မြို့များ�ု��ယ� အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း အရေး�ဖြ�င့််� ယင့်�းတုု��ယ�ရေးဖြများ�ှ ုဖြပါဿ�ာများ�ားအား 

ရေးဖြ��ငှ့်�း��� ဦးးစာားရေးပါး သူတ�များတှ�များ ုဖြပါ�လိုပုါ�မြို့ပါးီပါါကူ များညီ�သူညီ်� ရေး�တာ

များ�ား �ှုရေး�သူညီ�၊ များညီ�သူညီ်�ရေး�တာများ�ား လိုုအုပါ�ရေး�သူညီ�် တုု�ကူုု စာဉ်း�းစာား

လိုာန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ထူးု�ုရေး�ာကူ� ယင့်�းလိုုအုပါ�ခု�ကူ� များ�ားကူု ုအရေးဖြခုခုံ၍ 

ရေး�သူအဆုံင့်�်တငွ့်� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း ဖြပါ�လိုပုါ�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။

ပြီးများုု �န်ယ််အ���ှု များး��၏ �န််���်�န််��ု� ��ု ကျေးလွှာှ��ခးနှု�င််�န်် အ��်

အဆိုင်�် အ��်ခးု�်သူးများး�� အကျေးန်ပြဖင်�် လွှာ�်�ှု ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�များ ုအဆို�ုပြ�ု

ခး�် များး��အ�� စာစုာစာ်သူး��သူ�် သူင်�်�ါသူည််။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� 

ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုစာ�စာ�သူုု� အသူငွ့်�းကူးူရေးဖြပါာင့်�း ဖြခုင့်�းသူညီ� အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း

အဆုံင့်�် တုုင့်�း�ှု ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�န်ုှင့်�် ဦးးစားီဌာာ� အားလိုံုးအတကွူ� လိုကူ��ှု ရေး�

တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုစာ�စာ�ကူုု ဖြပါ��လိုညီ� သူံးုသူပါ�ဆုံ��းစာစာ� န်ုုုင့်�များညီ�် အခုငွ့်�် အ

လိုများ�းပါင့်� ဖြ�စာ�သူညီ�။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�းများကုူ 

ပါုုများုု ထူးရုေး�ာကူ�အကူ��ုး�ှု ပါါသူညီ�။ အသူံးုများဝင့်�ရေးသူာ ရေး�တာများ�ားကူု ု       

များစာရုေးဆုံာင့်�းပါါကူ ပါုမုျားုု၍ပါင့်� ထူးရုေး�ာကူ� အကူ��ုး�ှုပါါသူညီ�။ အထူးကူ�အဆုံင့််� 

အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း အ�ာ�ှုများ�ား အရေး�ဖြ�င့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုအဆုံုုဖြပါ�ခု�ကူ� 

များ�ားအား စာစုာစာ�သူံးုသူပါ��ာတငွ့်� မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှု များ�ားဖြ�င့််�လိုညီ�် တုုင့်�ပါင့်�

သူင့်�်မြို့ပါးီ မြို့များ�ု��ယ�အတကွူ� မြို့များ�ု��ယ�အတကွူ�လိုညီ�း အသူံးုဝင့်�ရေးသူာ ရေး�တာ

များ��ုး စာုရေးဆုံာင့်�း��� န်ုငှ့်�် �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း

များသုူညီ� ဝ��ထူးုတ�ဝ��ပါုုးကြီးကူးီ များဖြ�စာ�ရေးစာ��� တု�ုကူုု စာစုာစာ�သူင့်�်ပါါသူညီ�          

(ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� (၇) တငွ့်�ရှု)ု။ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆   

ပြီးများုု �န်ယ််အဆိုင်�် ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�များတုငဲ်် “ကျေး�း��်ဆိုး��ကျေးန်ကျေးသူ� အသူးများး��” 

�ါ�င််နှ�ုင််�န်် ပြ�န််လွှာည််၍ ဆိုန််�စာစာ်သူင်�်�ါသူည််။ �ု�များသှူ� ��်�ာ�၏ 

ကျေးတဲ�ကြုံ�းုများ ုနှှင်�် လွှာ�ုအ�်ခး�် အစား�အလွှာင််အ�� �ည်�်သူငဲ််����ကျေးသူ� ကျေးဒီ

တ�စာ�ကျေးဆို�င််�များ ုပြဖစာ်�ါများည််။ ပါံမုျားှ��အားဖြ�င့်�် အစာုုး�များ�ား န်ုငှ့်�် ဌာာ�အ�ာ�ှု

များ�ားကူ လိုကူ�ထူး့တငွ့်� �ှုသူညီ�် ရေး�တာအရေး�ကူာင့်�းကူုသုူာ စာဉ်း�းစာား�ကူ

ရေးသူာ�လိုညီ�း လိုမူျားဖုြပါဿ�ာ များ�ားကူု ုရေးဖြ��ငှ့်�း��� အတွကူ�များ ူများစာရုေးဆုံာင့်�းန်ုုုင့်�

သူညီ�် ရေး�တာများ�ား အရေး�ကူာင့်�း စာဉ်း�းစာား��� အရေး�းကြီးကူးီပါါသူညီ�။ “လိုမူျား ု
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ကူများာာအန်ုှံ��ှု �့တပါ��ွ့� န်ုှင့်�် ရေး�သူဆုံုုင့်��ာ အာဏ်ာပါုငု့်� 

များ�ားသူညီ� SARA ဖြပါဿ�ာ ရေးဖြ��ငှ့်�းများပုါံစုာံ ကူုု ရေးအာင့်�ဖြများင့်�စာာွ 

အသူံးုခု�ရေး��ကူမြို့ပါးီ ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယင့်�း အရေးထူးာကူ�အထူးား 

အရေးဖြခုဖြပါ� လိုပုါ�င့်��းစာဉ်း�တငွ့်� အဆုံင့်�်ရေးလိုးဆုံင့်�် �ှုပါါသူညီ�။ 

၁။ ��ှကျေးဖပဲြခင််�။ ဖြပါဿ�ာများ�ား �ာှရေး� ွရေး�ာ�ထူးတု�ဖြခုင့်�း န်ုှင့်�် 

ဦးးစာားရေးပါးအဆုံင့််� သူတ�များတှ�ဖြခုင့်�း

၂။ သူရှု��်ခဲဲပြခင််�။ ဖြပါဿ�ာ ဖြ�စာ��ဖြခုင့်�း အရေးဖြခုခုံ 

အရေး�ကူာင့်�း�င့်�းကူု ု�ာှရေး�နွ်ုုုင့်���� ရေး�တာများ�ား စာရုေးဆုံာင့်�း၍ 

သူရှုပုါ�ခုွ့ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း၊ ဖြပါဿ�ာ အရေး�ကူာင့်�းအ�ာအား 

ဖြ�စာ�န်ုုုင့်�သူများှ အကူ�ဉ်း�းခု��ပါ� သူ�ုှုရေးစာ��� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ဖြခုင့်�း 

၃။ တး��ပြ�န််ပြခင််�။ ဖြပါဿ�ာ အရေး�ကူာင့်�း�င့်�းအရေးပါ် အရေးဖြခုခုံ၍ 

ရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်���� ရေး�းဆုံွ့ထူးားသူညီ�် လိုပုါ�င့်��း ရေးဆုံာင့်��ကွူ�

ခု�ကူ�များ�ား

၄။ ဆိုန််�စာစာ်အ�ဲပြဖတ်ပြခင််�။ တံ�ုဖြပါ��များမုျား�ား၏ သူကူ�ရေး�ာကူ�များု

ကူုု တုုင့်�းတာသူညီ�။ လိုုအုပါ�ပါါကူ တံ�ုဖြပါ��များကုူုု 

အရေးဖြပါာင့်�းအလို့ ဖြပါ�လိုပုါ�သူညီ�။ 

အစာုုး� ဌာာ�များ�ား န်ုငှ့်�် ဝ��ရေးဆုံာင့်�များလုိုပုါ�င့်��းများ�ား အတပူါးူရေးပါါင့်�း

၍ ဖြပါဿ�ာဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာများ�ား စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း၊ ရေးဝများှဖြခုင့်�း 

န်ုှင့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း ဖြပါ�လိုပုါ�မြို့ပါးီ လိုထူူးဖုြ�င့််�လိုညီ�း 

အဖြပါ�သူရေး�ာရေးဆုံာင့်�ရေးသူာ ခု�တု�ဆုံကူ�များ ု�ှုပါါကူ ယခု�ုညီ�း

လိုများ�းသူညီ� ပါုမုျားုု၍ ထူးရုေး�ာကူ�များ ု�ှုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၆) 

SARA ပြ�ဿန်ာကျေးပြဖ�ငှ််�များ ု�း�စား

စာ�ု�ရေးခု်များမုျား�ားကူုု �ားလိုညီ���� အခု�ကူ�အလိုကူ� စာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် 

ရေးဖြ��ငှ့်�းခု�ကူ�များ�ား အရေးကူာင့်�အထူးညီ� ရေး�ာ��ာတငွ့်� ကူွန်ု�ပုါ�တုု�သူညီ� 

လိုမှျား�းများုုးများ ုကြီးကူးီသူညီ�် လိုမူျား��ုး၊ လိုမူျားရုေး�း န်ုငှ့်�် ယဉ်း�ရေးကူ�းများ ု�ပါ�တညီ�ခု�ကူ� 

ရေး��ာများသှူာ စာဉ်း�းစာား၍ များူရေး�ာင့်�ခု�များတှ�ပါါသူညီ�။”  မြို့များ�ု��ယ�အာဏ်ာပါုုင့်�

များ�ား အရေး�ဖြ�င့််� �ပါ��ာွဖြပါဿ�ာ များ�ားကူုု ရေးဖြ��ငှ့်�းလိုုပုါါကူ �ပါ��ာွ၏ အသူံ

ကူုု �ားရေးထူးာင့်��များညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ အထူးးူသူဖြ�င့််� စာုရေးဆုံာင့်�းသူညီ်� ရေး�တာများ�ား

တငွ့်� �ပါ��ာွ၏ အသူံ ပါါဝင့်��များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ အားလိုံးုထူးညီ�်သူငွ့်�း စာဉ်း�းစာား

များ ု�ှုရေးသူာ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း ဖြ�စာ���� �ပါ��ာွအတွင့်�း�ှု အပုါ�စာအုများ��ုး

များ��ုး၏ ကူုယု�စာားဖြပါ�များ ုပါါဝင့်�� ပါါများညီ�။ များတညူီရီေးသူာ အပုါ�စာအုသူးီသူးီ

သူညီ� များတညူီသီူညီ�် ဖြပါဿ�ာများ�ားကူုု �င့်�ဆုံုငု့်��န်ုုုင့်�ရေးသူာရေး�ကူာင့််� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ ဥပါများာ ဖြပါညီ�သူ�ူလိုံခုြုံခုံ�ရေး�း န်ုငှ့်�်စာပါ�လို�ဉ်း�း၍ ရေးများးခု�ွ�းထူးတု�ပါါကူ 

အများ��ုးသူားများ�ားကူ ခုုးုများမုျား�ားကူုု အဓိကုူ စာုုး�မုျား�သူညီ�ဟု ုရေးဖြ�ဆုံုနု်ုုုင့်�မြို့ပါးီ 

အများ��ုးသူများးီ များ�ားကူများ ူညီ�ကူ� ရေးများာှင့်�ခု��ု�တွင့်� လိုများ�းရေးလိုှာကူ��ာ၌ 

အန်ုတ�ာယ��ှုဖြခုင့်�း ကူု ုစာုုး�မုျား�သူညီ�ဟု ုရေးဖြ�ဆုံုနု်ုုုင့်��ာ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�

သူမူျား�ား (များ�ားရေးသူာအားဖြ�င့််� အများ��ုးသူားများ�ား ဖြ�စာ�သူညီ�) အရေး�ဖြ�င့််� ယင့်�း

အခု�ကူ�ကူု ုယခုင့်�ကူ စာဉ်း�းစာားများမုျားညီ� များဟုတု�ပါါ။ ထူးုု��ညီ�းတူ ရေး�တာ 

စာရုေးဆုံာင့်�းသူညီ်� �ညီ�းလိုများ�း၊ အခု��ု� န်ုှင့်�် စာရုေးဆုံာင့်�းသူ ူများညီ�သူဖူြ�စာ�သူညီ� 

တုု�ကူုုလိုညီ�း ထူးညီ်�သူငွ့်�း စာဉ်း�းစာား�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။  

��်�ာ�၏ အစာတု်အ��ုင််� တစာ်ခ�တငဲ််သူ� ကျေးဒီတ�များး�� စာ�ကျေးဆို�င််�များည်် ဆိုု�

လွှာှင်် ဘာ�်လွှာု��်များမုျားး�� ကျေး�်ကျေး�ါ�်နှု�င်် �ါသူည််။ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�သူ ူ

သူုု�များဟုတု� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းသူညီ်� �ညီ�းလိုများ�း အား ခု��ု�းရေးဖြခုာကူ�များ ု

သူုု�များဟုတု� လိုံုခြုံခုံ�ရေး�းအန်ုတ�ာယ� ဟု ုယဆူုံပါါကူ ရေးဖြ�ဆုံုသုူသူူညီ� 

များ�ှ�ကူ��စာွာ ရေးဖြ�ဆုံုရုေးတာမ်ျားညီ� များဟုတု�ပါါ။ ဥပါများာ- လိုမူျားစုာံန်ုု��း၊ တ�ားရေး�း 

စာ�စာ�အရေးပါ် များယံ�ုကူညီ�များ ုန်ုှင့်�် အားလိုံးုခြုံခုံ�င့်ံ ုန်ုုုင့်�သူညီ�် ဥပါရေး�ဖြပါ�များ ုများ�ှုဖြခုင့်�း 

တုု� အားလိုံုးရေးပါါင့်�းပါါကူ ဂျ����ါအရေးဖြခုဖြပါ� အ�ကူများ�း�ကူ�များ ုဆုံုုင့်��ာ ရေး�တာ

များ�ား အများ�ှ�အတုုင့်�း များ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�ရေးပါ် န်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ ထူးုု��ညီ�းတူ 

ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ ကူ့သ်ူုု� ပါဋိုပါကူခ သူကူ�ရေး�ာကူ�များ ု�ှုသူညီ�် န်ုုုင့်�င့်ံများ�ားတငွ့်� ရေး�

တာများ�ားများညီ�သူညီ်� ရေး��ာ၌ အသူံးုဖြပါ�များညီ�ကူု ုများသူရုေးသူာရေး�ကူာင့််� �ပါ��ာွအ

သူုုင့်�းအဝ��းကူ ယံ�ုကူညီ�များမုျား�ှုဖြခုင့်�း ကူု ုရေးတ�ွန်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ �ပါ��ာွ ဖြပါဿ�ာ

�ပါ� များ�ားအား များတှ�တများ�းဖြပါ� ထူးားသူညီ� အ�ပါ��ကူ� အ�ွ့�အစာညီ�းများ�ား န်ုငှ့်�် 

�ပါ��ာွအပုါ�စာမုျား�ား၏ ရေး�တာ အ�င့်�းအဖြများစာ� များ�ားထူးံများလှိုညီ�း အစာုုး� 

အရေး�ဖြ�င့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ယင့်�းကူ့သ်ူုု� အပုါ�စာမုျား�ားထူးံများ ှရေး�

တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုလိုပုါ�င့်��းစာဉ်း� အတွကူ� ပါံပ်ါုုးများ ု��ှုန်ုုုင့်�မြို့ပါးီ အားလိုံးုပါါဝင့်�များ ု

ပါုုများုု ��ှနု်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ 

ကျေးဒီသူအဆိုင်�် အစာ�ု��များး��၏ ကျေးဒီတ�စာ�ကျေးဆို�င််�များ ုလွှာ��်င်န််�များး�� �ု�များ�ု�ု

ကျေး���် အ�း ုု ��ှကုျေးစာ�န်် ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် န်ည််��ည်�� �းည်ကီျေး��နှ�ုင််

�ါသူည််။ များုု�ုုင့်�း�ံးု၊ တကူ��လိုကူ�များ�ား န်ုငှ့်�် ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ များ�ားကူ ရေး�တာ

စာရုေးဆုံာင့်�းများကုူုု ပါုုများုု ဖြများ��ဆုံ��ထူးရုေး�ာကူ� ရေးစာပါါသူညီ�။ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း�

သူညီ�် အ�ာ�ှုများ�ား အတကွူ� များု�ုုုင့်�း�ံးုများ�ားသူညီ� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုပါံစုာံ

များ�ား ပါုမုျားုုရေးကူာင့်�းများ�ွ�ရေးအာင့်� လိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ�် အစာမွျား�းထူးကူ� ကူ�ုယုာ

တစာ�ခုုပါင့်� ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ မြို့များ�ု��ယ� အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� များတှ�တများ�းရေး�း���၊ 

ဓိာတ�ပါံ၊ု ဗျူ�ီယီုု ရှုုုကူ���� န်ုငှ့်�် အသူံသူငွ့်�း��� တုု�အတကွူ� များု�ုုုင့်�း�ံးုများ�ားကူုု 

ပါုုများုု အသူံးုခု�လိုာ �ကူပါါသူညီ�။ ထူးရုေး�ာကူ�ရေးသူာ ထူးတု�လိုပုါ�များ ုဖြ�စာ�ရေး�း 

ယင့်�းရေး�တာများ�ားကူု ုအများ��ုးအစာားခုွ့ဖြခုင့်�း၊ ပါံစုာံသူွင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် လိုံုခြုံခုံ�များ ု�ှု

ရေးအာင့်� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ရေးပါး��� လိုုအုပါ�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုပါံစုာံများ�ား 

���တီး���၊ ရေး�တာရေးကူာင့်�းများ�ားအား ရေး�းွထူးတု���� န်ုှင့်�် Cloud စာ�စာ�ဖြ�င့််� 

သူမုျား�းဆုံညီ�းန်ုုုင့်���� န်ုငှ့်�် ရေး�တာစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ န်ုုုင့်���� အခုများ့် သူံးုစာွ့န်ုုုင့်�

သူညီ�် အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း များ�ားလိုညီ�း �ှရုေး�ပါါသူညီ�။ ယင့်�းအကူ�ပါ�တု�ုသူညီ� 

အလိုုုအရေးလို�ာကူ� အလိုပုါ�လိုုပါ�န်ုုုင့်�စာွများ�း�ှုမြို့ပါးီ အသူံးုဖြပါ����အတကွူ� 

ရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားများ ုများ�ားစာာွ လိုုုအပါ�ဖြခုင့်�း များ�ှုပါါ။ ကူုုယ�ပါုုင့်�ပါံစုာံဖြ�င့််� အပါ

လိုရီေးကူး�ငှ့်�း ထူးတု�လိုုပါ�သူညီ�် ဖြ�စာ�စာဉ်း�များာှများ ူရှုပုါ�ရေးထူးးွန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံတငွ့်� အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း ���တးီသူူရေးကူာင့်�း 

များ�ားစာာွ �ှုရေး�မြို့ပါးီလိုညီ�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ အစာုးု�အရေး�ဖြ�င့််� ဝ��ထူးများ�းအ�ာ�ှ ုများ�ား

အား ပါစာစညီ�း ကူ�ုယုာများ�ား ရေးပါးအပါ� �ာတငွ့်�သူာ ဆုံ��းစာစာ�သူံးုသူပါ� �များညီ�

ဖြ�စာ�သူညီ�။ �ံးုန်ုှင့်�် တကူ��ကူ�လိုကူ� များ�ားများာှ ရေးစာ�းကြီးကူးီသူလိုုု န်ုစှာ�ကူာလို 

�ကူာဖြများင့််�စာာွ အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်�ဖြခုင့်�းလိုညီ�း များ�ှုပါါ။ ရေး�သူ၏ �ညီ�းပါညီာ ပါံပ်ါုုးများု

လိုညီ�း လိုုအုပါ�ပါါရေးသူးသူညီ�။ အစာုးု�များ ှယင့်�းပါစာစညီ�းကူ�ုယုာ များ�ားကူု ု

ရေးပါးအပါ�န်ုုငု့်�သူညီ�တ်ုုင့်� ပါ�ကူ�စားီမြို့ပါးီ အရေးလို�ာ�ရေးပါး�များညီ� စာုးုသူဖြ�င့််� အစာုုး�

အ�ာ�ှု များ�ားကူ ရှုံးုဖြပါင့်�ပါတငွ့်� အသူံးုများဖြပါ�လိုုဖုြခုင့်�း �ှနု်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ဥပါများာ

- တကူ��လိုကူ� အသူံးုဖြပါ�၍ ရေးလိုလ်ိုာများုဖြပါ��များညီ်� အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� ကူငွ့်�း

ဆုံင့်��ာ၌ စာာ�ကွူ�န်ုငှ့်�် ရေး�ာပါင့်�ကူုသုူာ အသူံးုဖြပါ�မြို့ပါးီ ရှုံးုဖြပါ��ရေး�ာကူ�များသှူာ 
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တကူ��လိုကူ�တငွ့်�းသူုု� အခု�ကူ�အလိုကူ� ဖြပါ��လိုညီ�ထူးညီ�သူငွ့်�းဖြခုင့်�း 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��ကူပါါသူညီ�။ ရေးဝးလိုံရေးခုါင့်�းပါါးသူညီ်� အ�ပါ�ရေး�သူများ�ား၌ များု�ုုုင့်�း

�ံးု ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ုများ�ှုဖြခုင့်�း၊ လိုှပါ�စာစာ�များးီ များ��ှဖုြခုင့်�း န်ုငှ့်�် �ညီ�းပါညီာ ပါံပ်ါုုးများ ု

�ညီ�းပါါးဖြခုင့်�း တုု�ရေး�ကူာင့််� �စာ�ဂျ�စာ�တယ��ညီ�းဖြ�င့််� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း��� ပါုမုျားုု

ခုကူ�ခု့ န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။   

ဒီစာ်ဂးစာ်တယ််စာန်စာ်သူ�ု� ကျေးပြ��င််�ပြခင််� (digitization) နှငှ်�် ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် 

န်ည််��ည်�အသူး��ပြ�ုပြခင််� (digitalization) တု��၏ အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး� များး��

��ု အစာ�ု�� အကျေးန်ပြဖင်�် ခးင်�်ခးနု််�များည်် ပြဖစာ်သူည််။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ�စာ�စာ�သူု�ု 

ရေးဖြပါာင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းပါညီာ အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�န်ုစှာ�ခုကုူုု 

တစာ�ခုတုညီ�းအဖြ�စာ�  ရေးပါါင့်�းစာညီ�း န်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ�စာ�စာ�သူု�ု 

ရေးဖြပါာင့်�းဖြခုင့်�း ဆုံုသုူညီ�များာှ သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားအား �ဂီျ�စာ�တယ� 

ပါံစုာံသူုု� ရေးဖြပါာင့်�းလို့ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းပါညီာ အသူံးု ဖြပါ�

ဖြခုင့်�း များာှများ ူလိုကူ��ှလုိုုပါ�င့်��းစာဉ်း� များ�ားအား �ဂီျ�စာ�တယ� �ညီ�းပါညီာဖြ�င့််� 

ရေးဖြပါာင့်�းလို့ အရေးကူာင့်�အထူးညီ�ရေး�ာ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာများ�ားအား �ီ

ဂျ�စာ�တယ� ပါံစုာံသူုု� ရေးဖြပါာင့်�းလို့ အသူံးုဖြပါ����များာှ ပါစာစညီ�းကူ�ုယုာ လိုုုအပါ�များ ု

များ�ားစာာွ များ�ှုန်ုုုင့်�ရေးသူာ�လိုညီ�း စာာ�ကွူ�များတှ�တများ�း ရေး�တာများ�ားအား �ဂီျ�စာ�

တယ� စာ�စာ�သူုု� ထူးညီ�်သူွင့်�း��� လို�ူစာွများ�းအင့်� များ�ားစာာွ လိုုုအပါ�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

District Health Information Software 2 (DHIS2) သူညီ� ကူ���းများာရေး�းဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာများ�ား ထူးညီ်�သူငွ့်�းများ၊ု စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုန်ုှင့်�် တင့်�ဖြပါများ ု

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ�် အခုများ့သ်ူံးု (open source) ရေးဆုံာ�်�ဝ့ တစာ�ခုဖုြ�စာ�ပါါသူညီ�။ လိုကူ��ှု၌ အများ��ုးများ��ုးကူွ့ဖြပါားရေး�ရေးသူာ ကူ���းများာရေး�း သူတင့်�း

အခု�ကူ�အလိုကူ� စာ�စာ�များ�ား အသူံးုဖြပါ�လိုှကူ� �ှ�ုာ ရေးအာကူ�ရေးဖြခု ကူ���းများာရေး�း လိုပုါ�သူားများ�ားတငွ့်� အစာီ�င့်�ခုံ�ဖြခုင့်�း ဝ��ပါ ုရေး�ပါါသူညီ�။    ယင့်�း 

သူတင့်�းအခု�ကူ�လိုကူ� စာ�စာ�များ�ားကူု ုတစာ�ခုတုညီ�းရေးသူာ ပါလိုတ�ရေး�ာင့်�းအဖြ�စာ� �ွ့�စာညီ�းန်ုုုင့်���� DHIS2 အား အသူံးုဖြပါ�သူာွးများညီ� ဟု ုဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ၏ 

အများ��ုးသူား ကူ���းများာရေး�း စာမီျားံကူ�ု�း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) တငွ့်� ရေး�ာ�ဖြပါထူးားခု့ ်ပါါသူညီ�။ အစာုုး� ရေးဆုံးရှုံမုျား�ားန်ုငှ့်�် ဖြပါညီ�သူ�ူကူ���းများာရေး�း ဌာာ�များ�ားတငွ့်� 

DHIS2 ကူု ုကူ�ယ�ကူ�ယ�ဖြပါ���ဖြပါ��� အသူံးုဖြပါ� ရေး�မြို့ပါးီ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�များ ုအခု��ု�န်ုှင့်�် အသူံးုဖြပါ�များမုျား�ား များာှ စာများ�းသူပါ�ပါံစုာံ အဖြ�စာ�သူာ �ှရုေး�ဆုံ့ ဖြ�စာ�သူညီ�။ ယင့်�း

ပါလိုတ�ရေး�ာင့်�းကူု ုန်ုုုင့်�င့်ံလိုံးုအဆုံင့်�် ပါလိုတ�ရေး�ာင့်�းအဖြ�စာ� အသူံးုဖြပါ�န်ုုငု့်����များာှ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ရေး�ဆုံ့ ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ရေးများးွ�ာွးများ၊ု ရေးသူဆုံံးုများ ုန်ုှင့်�် ရေးဆုံးရှုံ�ုှု လိုကူ��ှလုို�ူာ အရေး�အတကွူ� စာသူညီ်� စာာ�င့်�းအင့်�း ရေး�တာများ�ားကူု ုများတှ�တများ�းတင့်���� အခု��ု�ရေးဆုံးရှုံမုျား�ားတငွ့်� 

DHIS2 ကူု ုအသူံးုဖြပါ�ရေး� ပါါသူညီ�။ ရေးဆုံးရှုံဌုာာ� အလိုုုကူ� ရေး��စာဉ်း� လိုစူာာ�င့်�း�ှမုျား ုပါံစုာံဖြ�င့််� ရေး�တာ စာရုေးဆုံာင့်�းထူးားမြို့ပါးီ များတှ�တများ�းဌာာ�တွင့်� 

ရေးပါါင့်�းစာညီ�း စာာ�င့်�းအဖြ�စာ� များတှ�တများ�းတင့်�ထူးားကူာ DHIS2 ထူး့သူု�ု ရေး�တာထူးညီ�်သူငွ့်�း ပါါသူညီ�။ အရေးထူးရွေးထူး ွရေးဆုံးရှုံကုြီးကူးီ တစာ�ခုုတငွ့်�များ ူကူ�ွ�ဖြပါ�

တာ ကူွများ�းကူ�င့်�ရေးသူာ သူနူ်ုစှာ�ဦးးကူု ု“DHIS2 တာဝ��ခုံ” အဖြ�စာ� တာဝ�� ရေးပါးထူးားမြို့ပါးီ လိုယ�ဂျ�ာထူး့များ ှစာာ�င့်�းများ�ားကူု ုDHIS2 ထူး့သူု�ု ထူးညီ�်သူွင့်�းရေးစာ

ပါါသူညီ�။ ၎င့်�းတု�ု၏ ရေး�တာထူးညီ�်သူငွ့်�းများမုျားာှ �ကူ�သူတူပါတ� များ�ားစာာွ ရေး�ာကူ�ကူ�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာ ထူးညီ်�သူငွ့်�း�သူ ူတစာ�ဦးးကူ ယင့်�းကူ့သ်ူုု� ရေး�တာ

များ�ားကူု ုအများှီထူးညီ�်သူငွ့်�း န်ုုုင့်���� ကြီးကူ�ုးပါများ�းများအုား “အရေးကြွကူးွဆုံပါ�ဖြခုင့်�း” ဟု ုအများညီ�ရေးပါးထူးားပါါသူညီ�။    

အဖြခုားရေးသူာ ရေးဆုံးရှုံတုစာ�ခုတုငွ့်�များ ူ DHIS2 တာဝ��ခုံတစာ�ဦးးကူ အင့်�တာ�ကူ� င့်ါး�ကူ��ကူာ ဖြပါတ�ရေးတာကူ�များရုေး�ကူာင့််� စာတု�ညီစာ�ခု့�်ပါံကုူုု ဖြပါ��လိုညီ�

ရေးဖြပါာဖြပါ ပါါသူညီ�။ သူု�ုရေးသူာ�လိုညီ�း DHIS2 သူညီ� ရေးဆုံးရှုံအုတကွူ� အကူ��ုး�ှုမြို့ပါးီ ၎င့်�း၏ လိုပုါ�ရေး�ာ�ကူုငု့်��ကူ� များ�ားများာှ spreadsheet ရေးဆုံာ�်�ဝ့ကူုု ပါံု

များ�ှ� အသူံုးဖြပါ�ရေး�သူညီ� ဟု ု၎င့်�းကူ ဆုံုုပါါသူညီ�။ အရေး�းရေးပါ် ရေးဆုံးရှုံတုကူ�� သူမူျား�ား စာာ�င့်�းကူု ုExcel �ုငု့်�ပါံစုာံဖြ�င့််� များတှ�တများ�းတင့်� ထူးားသူညီ�ဟု ု၎

င့်�းကူ ဆုံုပုါါသူညီ�။ လို�ူာများ�ား၏ အ�ပါ�ရေး�သူ ကူု ုပါံရုေး�ာ�န်ုုုင့်���� ယင့်�း ရေး�တာကူု ုအသူံးုဖြပါ�ပါါသူညီ�။ “ ကူွ��များအရေး��့� တစာ�လိုစာာ ရေး�တာ ကူု ုအ

�င့်�ဆုံံးု စာတင့်� စာရုေးဆုံာင့်�းပါါတယ�။ မြို့ပါးီများ ှရေးဆုံးရှုံးုအုပါ�ကြီးကူးီ ဖြပါမြို့ပါးီ သူသူူရေး�ာတမူျားယ� ဆုံုု�င့်� င့်ါးန်ုစှာ�စာာ ရေး�တာကူု ုဆုံကူ�လိုကူ�မြို့ပါးီ စာရုေးဆုံာင့်�းပါါများယ�

” ဟု ု၎င့်�းကူ ဆုံုသုူညီ�။   

DHIS2 ကူု ုရေး�တာ သူငွ့်�း��� န်ုငှ့်�် အစာ�ီင့်�ခုံ��� အတကွူ�သူာ အဓိကုူ အသူံးုဖြပါ�  ရေး�မြို့ပါးီ ၂၀၁၆ တွင့်�ဖြပါ�လိုပုါ�ခု့ရ်ေးသူာ ဖြပါ��လိုညီ�သူံးုသူပါ�များ ုအ� 

DHIS2 ၌ပါါဝင့်�သူညီ်� အဆုံင့်�်ဖြများင့််� ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုန်ုှင့်�် ပါံရုေး�ာ�ရေး�းဆုံွ့ဖြခုင့်�း တုု�ကူုု အသူံးုဖြပါ�များ ုများ�ားစာာွ များ�ှုဟု ုသူ�ုပါါသူညီ�။ ၂၀၁၉ ခုနု်ုစှာ� 

ရေးန်ုာှင့်�းပါုငု့်�းအတငွ့်�း မြို့များ�ု��ယ� သူံးုခု ုကူုု ရေးလိုလ်ိုာ�ာတငွ့်�လိုညီ�း DHIS2 ကူု ုရေး�တာများတှ�တများ�းတင့်�သူညီ်� ကူ�ုယုာ အဖြ�စာ�သူာ အဓိကုူ အသူံးုခု�

ရေး�ကူာင့်�း ရေးတ�ွ�ှု�သူညီ�။ မြို့များ�ု��ယ�ရှုံးုများ�ားသူညီ� ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ုဝ��ကြီးကူးီဌာာ�သူုု� ရေး�တာများ�ား အခု��ု�များီရေးပါးပါု�ု�မြို့ပါးီ တကုူ�ရေးသူာ ရေး�ာကူ�ဆုံံးုသူတ�များတှ�

�ကူ�၊ စာံခု��ု�စာံညွှ�ှ�း န်ုှင့်�် အစာ�ီင့်�ခုံ လိုများ�းရေး�ကူာင့်�းများ�ား န်ုငှ့်�်အညီ ီရေးပါးပါု�ု�ဖြခုင့်�းလိုညီ�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ သူု�ုရေးသူာ�လိုညီ�း မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်တငွ့်� 

အရေးထူးာကူ�အထူးား အရေးဖြခုဖြပါ� စာမီျားံကူ�ု�းရေး�းဆုံွ့များ ုန်ုှင့်�် စာီများံခု���ခုွ့များ ုလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ဖြခုင့်�း အကူ���အသူတ� �ှဆုုံ့ဖြ�စာ�သူညီ�။  

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၇) 

အကျေးပြခခး �းန််�များ�ကျေး��ဆိုု�င််�� သူတင််�အခး�်အလွှာ�် စာန်စာ် (၂) 

DISTRICT HEALTH INFORMATION SOFTWARE 2 (DHIS2)
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များရေးကူးွမြို့များ�ု� စာညီ�ပါင့်�သူာယာရေး�း အ�ွ့�သူညီ� အခုွ��ရေးကူာကူ�ခုံများု

တငွ့်� �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းပါညီာကူု ုအသူံးုဖြပါ���� န်ုငှ့်�် 

ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�သူမူျား�ားကူု ုရေး�တာများ�ား �ာှရေး�ရွေးပါးန်ုုုင့်�များညီ�် 

လိုပုါ�င့်��းစာဉ်း� အခု��ု� ၂၀၁၈ ခုနု်ုစှာ�တငွ့်� စာတင့်�ခု့ပ်ါါသူညီ�။

 

�စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းပါညီာ အသူံးုဖြပါ���� အတကွူ� လိုဦူးးရေး� အထူးူ

ထူးပါ�ဆုံံးု မြို့များ�ု��ယ� (၇) ခုုကူုု ရေး�းွခု�ယ�ခု့မ်ြို့ပါးီ အခု�ွ�ရေးကူာကူ�ခုံ 

သူမူျား�ားအား တကူ��လိုကူ�များ�ား ရေးပါးအပါ�ခု့ပ်ါါသူညီ�။ လိုပုါ�င့်��းစာဉ်း� 

အစာတငွ့်� စာရုေးဆုံာင့်�းခု့သ်ူညီ�် အမုျား�လိုပုါ�စာာ န်ုှင့်�် လိုဦူးးရေး�

စာာ�င့်�းအင့်�း ဆုံုငု့်��ာ အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ားကူု ုရေး�ာကူ�လိုာများညီ်� 

အခု�ွ�ကူာလို အတွကူ� သူမုျား�းဆုံညီ�း ထူးားပါါသူညီ�။ ထူးု�ုရေး�ကူာင့််� 

အခု�ွ�ရေးကူာကူ�ခုံသူမူျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� ယင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ား

အား ရေးဖြခုာကူ�လိုတစာ�ခုါ ထူးညီ်�သူွင့်�း��� လိုုအုပါ�ရေးတာမ်ျားညီ� 

များဟုတု�ပါါ။ အခု�ွ�ရေးကူာကူ�ခုံ သူမူျား�ား အခု�ွ�ရေးကူာကူ�ခုံများ ုဖြပါ�လိုပုါ�

ရေး�သူညီ�် တခု��ု�တညီ�းများာှပါင့်� ၎င့်�းတု�ု၏ အ�ာ�ှုများ�ားထူးံသူုု� 

သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား ရေး�ာကူ��ှရုေး�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ထူးုု

�ညီ�းအားဖြ�င့်�် ၎င့်�းတုု�သူညီ� အခု��ု�န်ုှင့်�် တရေးဖြပါးညီ ီဖြ�စာ�ရေးပါ်

ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုများ�ားကူုု သူ�ုှုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

ကူ����ှု မြို့များ�ု��ယ� (၁၉) ခုုတငွ့်�များ ူ�စာ�ဂျ�စာ�တယ�စာ�စာ�သူုု� ကူးူရေးဖြပါာင့်�း

ဖြခုင့်�း လိုပုါ�င့်��းစာဉ်း�ကူုု စာတင့်�ခု့သ်ူညီ�။ စာာ�ကွူ�ဖြ�င့််� များှတ�တများ�း 

စာရုေးဆုံာင့်�းမြို့ပါးီရေး�ာကူ� ဖြများ��ခု�ွ� �ဏ္ဍာရေးင့် ွစာမီျားံများ ုစာ�စာ� အတွင့်�းသူုု� 

ရေး�းသူငွ့်�း�ပါါသူညီ�။ ထူးုမုျားသှူာ အကြီးကူးီတ��း အ�ာ�ှုများ�ား စာစုာစာ�

ရေးလိုလ်ိုာ��� န်ုှင့်�် ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�န်ုုုင့်���� အတကွူ� မြို့များ�ု��ယ� 

(၂၆) ခုု များ ှရေး�တာများ�ား ��ှလုိုာပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ယင့်�း

စာ�စာ�အတငွ့်�းသူုု� ရေး�ာကူ�ဆုံံုး� ရေး�တာများ�ား ထူးညီ်�သူငွ့်�း���များာှများ ူ

အခု�ွ�ကူာလို တစာ�ရေးခုါကူ�မြို့ပါးီတုုင့်�း တစာ�ခုါ လိုအူင့်�အား အသူံးုဖြပါ�

၍ ရေး�တာရေး�းသူငွ့်�း �များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

လိုထူူး�ုင့်�းဖြများစာ� အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း (crowdsourcing) ဆုံုသုူညီ�များာှ �ီ

ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းပါညီာ အသူံးုဖြပါ�၍ �ံ�ုညီ�များ�ှ�းခု�ကူ� တစာ�ခုု

အတကွူ� “လိုထူူး”ု သူုု�များဟုတု� အပုါ�စာ ုတစာ�ခု ုခု�တု�ဆုံကူ��ွ့�စာညီ�း၍ 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ ဖြများ��များာန်ုုငု့်�င့်ံ တငွ့်�များ ူစာညီ�ပါင့်�

အာဏ်ာပါုုင့်�များ�ား အရေး�ဖြ�င့််� �ပါ��ာွ၏ လိုုုအပါ�ခု�ကူ�ကူု ုသူ�ုှုမြို့ပါးီ 

ပါုုများုုရေးကူာင့်�းများ�ွ�စာွာ တံ�ုဖြပါ��ရေးဆုံာင့်��ကွူ�န်ုုုင့်���� လိုထူူး�ုင့်�းဖြများစာ� 

အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း (crowdsourcing) ကူ ကူညူီရီေး�ပါါသူညီ�။ 

ဖြပါညီ�သူမူျား�ားကူ စာညီ�ပါင့်� ဝ��ထူးများ�းများ�ား၏ ရေး�စ်ာ��ွကူ� စာာများ�ကူ�န်ုာှ

တငွ့်� အကြုံကူံဉာာဏ်�များ�ား ရေးပါးဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ၎င့်�းတုု� ဖြများင့်�ရေးတ�ွလိုုုသူညီ�် 

အရေးဖြပါာင့်�းအလို့များ�ားကူု ုရေးဖြပါာဆုံုဖုြခုင့်�းဖြ�င့််� လိုထူူး�ုင့်�းဖြများစာ� 

အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း� စာတင့်�ပါါသူညီ�။ ယခုတုငွ့်� စာညီ�ပါင့်�အ�ွ့� 

အများ�ားစာ၌ု တ�ားဝင့်� ကူုယု�ပါုုင့်� ရေး�စ်ာ��ွကူ� စာာများ�ကူ�န်ုာှများ�ား �ှု

�ကူပါါသူညီ�။ ယင့်�းစာာများ�ကူ�န်ုာှ�ှု အကြုံကူံရေးပါးခု�ကူ�န်ုငှ့်�် များတှ�ခု�ကူ�

များ�ားများာှ အ�ာ�ှုများ�ား များကူုငု့်�တယွ�န်ုုုင့်�ရေးလိုာကူ�ရေးအာင့်�ပါင့်� 

များ�ားဖြပါားလိုာပါါသူညီ�။ ရေးတာင့်�းဆုံုခုု�ကူ� များ�ားစာာွ�ှုရေးသူာ�လိုညီ�း 

�တ�ဂျ�ကူ�များာှ အကူ���အသူတ� ဖြ�င့်�်သူာ �ှုရေးသူာရေး�ကူာင့််� အ�ာ�ှု

များ�ား အရေး�ဖြ�င့််� ဦးးစာားရေးပါး ဖြပါဿ�ာ သူတ�များတှ���� န်ုှင့်�် 

ရေးတာင့်�းဆုံုခုု�ကူ� တုုင့်�းကူု ုတံ�ုဖြပါ��န်ုုငု့်���� ရှု�ု�းကူ��ရေး��ပါါသူညီ�။ 

ယင့်�းကူု ုရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်���� အတွကူ� ���ကူ�ု�၊ ရေးတာင့်�ကြီးကူးီ န်ုှင့်�် 

ရေးများာ�လိုမြို့များ�ုင့်� မြို့များ�ု�တုု�တငွ့်� များု�ုုုင့်�း အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း အသူံးုဖြပါ�ခု့မ်ြို့ပါးီ 

လိုထူူးအုရေး�ဖြ�င့််� အ�ာ�ှုများ�ားဖြ�င့််� စာကူားရေးဖြပါာဆုံု�ုဖြခုင့်�း များ�ှပုါ့ 

အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း များတှဆုံင့်�် ဖြပါဿ�ာ�ပါ�များ�ားကူု ုတင့်�ဖြပါန်ုုငု့်�

ပါါသူညီ�။ ဥပါများာ အရေး�ဖြ�င့််� Digital Yangon အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း 

အားဖြ�င့်�် မြို့များ�ု�တငွ့်�း ဧ�ယုာ (၆) ခုုအတွင့်�း�ှု မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူမူျား�ား

သူညီ� ပါုငု့်��ငှ့်�များ့ယ်ာဉ်း� ဖြပါဿ�ာ၊ ရေး�ယုစုာမုျား�်များ ုန်ုှင့်�် အများုုကူ�

ဖြပါဿ�ာ စာသူညီ�တုု� အတကွူ� အကူအူ ညီ ီရေးတာင့်�းခံုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

ပြီးများုု �ကျေးတ�်�လွှာ�်ကျေးဖ�င််� သူညီ� ရေးတာင့်�ကြီးကူးီမြို့များ�ု� စာညီ�ပါင့်�အ�ွ့�၏ 

ရေး�စ်ာ��ကွူ� စာာများ�ကူ�န်ုာှအတငွ့်�း ရေး�စ်ာ��ွကူ� chatbot တစာ�ခု ု

���တီးရေးပါးခု့ ်ပါါသူညီ�။ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံတငွ့်� အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း ကူု ု

ရေး�ါင့်�းလို�ု� ဆုံွ့၍ အသူံးုဖြပါ�ရေးသူာ အရေးလိုအ်ထူး များ�ှုပါါ။ ထူးုု�

အတကွူ� မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူမူျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း တစာ�ခု ု

သူးီသူ��� သူံုးစာ�ာ များလိုုပုါ့ ရေး�စ်ာ��ကွူ� များကူ�ဆုံင့်�ဂျ�ာ များတှဆုံင့်�် 

ဖြပါဿ�ာများ�ား အတကွူ� အကူအူညီ ီရေးတာင့်�းခုံန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

အခု��ု�န်ုှင့်�် တစာ�ရေးဖြပါးညီ ီ��ှလုိုာရေးသူာ ဖြ�စာ��ပါ� ရေး�တာများ�ားကူု ု

ရေးဖြများပါံစုာ�စာ�ဖြ�င့်�် ဖြပါ��လိုညီ�ပါံရုေး�ာ�ဖြခုင့်�းဖြ�င့််� စာညီ�ပါင့်�အာဏ်ာပါုငု့်� 

များ�ားသူညီ� တံ�ုဖြပါ���များညီ�် ဖြပါဿ�ာ များ�ားကူု ုပါုုများုု၍ ရေးကူာင့်�းများ�ွ�စာွာ 

ဦးးစာားရေးပါး သူတ�များတှ�လိုာန်ုုုင့်� ပါါသူညီ�။ 

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၈) 

များကျေး��ဲ စာည််�င််သူ�ယ်�ကျေး�� အဖဲဲ�၏ ဒီစာ်ဂးစာ်တယ််စာန်စာ်

သူ�ု� ကျေးပြ��င််�ပြခင််� (DIGITIZATION) နှငှ်�် ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် 

န်ည််��ည်�အသူး��ပြ�ုပြခင််� (DIGITALIZATION) 

ကျေးဆို�င််�ာ�်များမုျားး�� 

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၉) 

လွှား���င််�ပြများစာ် အသူး��ပြ�ုပြခင််� နှငှ်�် အကြုံ�းဉာ�ဏ်် �ယ်းပြခင််� 

ရေး�တာသူငွ့်�း�ာ၌ အများာှးအယငွ့်�း ဖြ�စာ�ရေးပါ်န်ုုငု့်�ရေးသူာရေး�ကူာင့််� ရေး�တာ 

အ�ညီ�အရေးသူးွ အရေးပါ်လိုညီ�း သူကူ�ရေး�ာကူ�များ ု�ှုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� 

�ညီ�းပါညီာ အသူံးုဖြပါ�၍ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းပါါကူ (စာာ�ကွူ�အသူံးုဖြပါ� စာ�စာ�

များ�ားတငွ့်� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��ရေးသူာ) တညူီသီူညီ�် အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ားကူု ုကူးူ

ယရူေး�းခု��များ ုရေးလိုှာခ်ု�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ရေးဝများှ

ဖြခုင့်�းကူု ုတစာ�မြို့ပါ�ုင့်��ကူ�တညီ�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ဥပါများာ

- တကူ��လိုကူ� အသူံးုဖြပါ�၍ �ဂီျ�စာ�တယ�ရေး�ာင့်� အတငွ့်�းသူုု� ရေး�တာ
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  ကျေးဒီသူ လွှားဦး�ကျေး�ဆိုမီျား ှတ�ု�်ရုှု��် 

ကျေးဒီတ� စာ�ကျေးဆို�င််�နှ�ုင််များည်�် န်ည််�လွှာများ်�နှငှ်�် ��ုယု်�

သူစာ်များး����ု န်ည််��ည်�များ ှကျေးဆို�င််��းဉ််�ကျေး��လွှာ� 

�ါသူည််။ 

ထူးညီ�်သူငွ့်�း လိုုကုူ�သူညီ�န်ုငှ့်�် တစာ�မြို့ပါ�ုင့်��ကူ� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�သူထူူးံသူုု� 

သူတင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ� (န်ုငှ့်�် စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာထူးားများ)ု ရေး�ာကူ��ှရုေးစာန်ုုုင့်� 

ပါါသူညီ�။ ၂၀၁၈ ခုနု်ုစှာ�၌ များရေးကူးွ�ှု စာညီ�ပါင့်�သူာယာရေး�း အ�ွ့�များ�ားသူညီ� �စာ�

ဂျ�စာ�တယ�စာ�စာ�သူုု� ရေးဖြပါာင့်�းဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းပါညီာ အသူံးုဖြပါ�

ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း� န်ုစှာ�ခုုလိုံးုကူုု တမြို့ပါ�ုင့်�တညီ�း အသူံးုဖြပါ�ခု့မ်ြို့ပါးီ �ညီ�းလိုများ�းန်ုစှာ�ခုု

လိုံးု၏ အကူ��ုးရေးကူ�းဇူးးူ များ�ားအား ရေးလိုလ်ိုာန်ုုုင့်�များညီ�် စာတု�ဝင့်�စာား�ယွ��ာ 

ဖြ�စာ��ပါ�တစာ�ခုလုိုညီ�း ဖြ�စာ�ပါါသူညီ� ( ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ�  (၈) တငွ့်�ရှု)ု။

ကျေးဒီသူ လွှားဦး�ကျေး�ဆိုမီျား ှတ�ု�်ရှု�ု�် ကျေးဒီတ� စာ�ကျေးဆို�င််�နှ�ုင််များည်�် န်ည််�လွှာများ်�နှငှ်�် 

��ုယု်�သူစာ်များး����ု န်ည််��ည်�များ ှကျေးဆို�င််��းဉ််�ကျေး��လွှာ� �ါသူည််။ 

ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�ှ ုအ�ွယ�ရေး�ာကူ�လိုကူြီးကူးီ အကူ�ု��ီးပါါးသူညီ� များု�ုုုင့်�း�ံးု သူံးုစာွ့

န်ုုုင့်��ကူမြို့ပါးီ Facebook န်ုငှ့်�် Viber တု�ုများှာ လိုကူြီးကူးီများ�ား အသူံးုများ�ားဆုံံးု လိုူများု

ကူ�ွ��ကူ� အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�းများ�ား ဖြ�စာ��ကူပါါသူညီ�။ ထူးု�ုရေး�ကူာင့််� မြို့များ�ု��ယ�

အ�ာများ�ား အရေး�ဖြ�င့််� ၎င့်�းတုု� ကူုုယ�စာားဖြပါ��သူညီ်� လိုထူူးအုား သူတင့်�း

အခု�ကူ�အလိုကူ� များှရေးဝဖြခုင့်�း၊ များဝူါ�များ�ားကူု ုရေး�ကူာ�ဖြင့်ာဖြခုင့်�း၊ စာညီ�းရှုံးုဖြခုင့်�း 

န်ုှင့်�် လိုထူူး ုလိုွယ�ကူစူာာွ အခုွ��အခုများ�ား ရေးပါးရေးဆုံာင့်�န်ုုငု့်���� စာစီာဉ်း�ဖြခုင့်�း စာ

သူညီ�် အခုွင့်�်အလိုများ�းများ�ားကူု ု��ှလုိုာပါါသူညီ� (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၉ တငွ့်� 

ရှု)ု။၄၈  ဥပါများာ ဆုံုု�ပါါကူ ရေး�သူအ�ာ�ုှ များ�ားသူညီ� ဌာာ�ကူုုယ�စာားဖြပါ� 

တ�ားဝင့်� Facebook စာာများ�ကူ�န်ုာှ တစာ�ခုု�ငွ့်�်၍ လိုထူူးအုား စာညီ�းရှုံးု

လိုံ�ုရေးဆုံာ� န်ုုုင့်�သူလိုု ုအကြုံကူံရေးပါးသူံများ�ားကူုလုိုညီ�း �ားရေးထူးာင့်�လိုာန်ုုငု့်�

ပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း လိုမူျားမုျား�ီယီာ အရေးပါ်များ ှများှတ�ခု�ကူ�ဖြပါ�သူံများ�ားသူညီ� 

လိုထူူးကုူုု ကူုုယ�စာားဖြပါ�န်ုုငု့်�ဖြခုင့်�း �ှမုျား�ှု အ�ာ�ှုများ�ား အရေး�ဖြ�င့််� အထူးးူ

သူတဖုြပါ� စာဉ်း�းစာားဆုံင့်�ဖြခုင့်�း �များညီ�ဖြ�စာ�သူညီ�။ လိုမူျားမုျား�ီယီာ ရေးပါ်များ ှ

ရေးတာင့်�ပါံ�ုာပါံ ုရေး�တာ များ�ားသူညီ�လိုညီ�း ကူ��ု�စာာတစာ�ခုု သူ�ယွ� ဖြ�စာ�လိုာ

န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ �ပါ��ာွသူားများ�ားကူ သူတင့်�းစာာသူား သူု�ုများဟုတု� ရှုပုါ�ပါံ ုကူ့သ်ူုု� 

ရေး�တာများ�ားစာာွကူုု အ�ာ�ှုများ�ား ထူးံသူုု� ရေးပါးပါုု�လိုာန်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ 

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း ရေး�သူလိုထူူးထုူးံများ ှလိုာသူညီ�် စာ�စာ�တကူ� များဟုတု�ရေးသူာ ရေး�

တာ အရေးဖြများာကူ�အများ�ားရေး�ကူာင့််� အ�ာ�ှုများ�ား �အုားခုံစာား �န်ုုုင့်�ကူာ 

ရေးများှာ�များ�ှ�းထူးားသူလိုုု များတံ�ုဖြပါ��န်ုုငု့်�ဖြခုင့်�း များ�ားလိုညီ�း �ှလုိုာပါါသူညီ�။ ထူးုု�ဖြပါင့်� 

သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� များာှးယငွ့်�းဖြခုင့်�း (သူတင့်�းအများာှး)၊ အများညီ�များသူ ု

အများ�ု�းစာကူားရေးဖြပါာဖြခုင့်�း၊ အန်ုုငု့်�အထူးကူ�ဖြပါ�ဖြခုင့်�းန်ုငှ့်�် မြို့ခုမုျား�းရေးဖြခုာကူ�ဖြခုင့်�းတုု� 

အပါါအဝင့်� လိုမူျားမုျား�ီယီာ၏ ဆုံုုးကူ��ုးများ�ား ကူုလုိုညီ�း ခုံစာား�န်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။  

ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် စာန်စာ် အသူး��ပြ�ု�ါ� သူတင််�အခး�်အလွှာ�် �များ�ဏ်များး��

စာ�ဲ��ု လွှား�ခြုံခးုစာ�ဲနှှင်�် အ��န််အ�း သူ�်သူ�စာဲ� သူမုျား်�ဆိုည််�နှ�ုင််များည်် ပြဖစာ်

ပြီး��ီ ကျေးဒီတ�ကျေး�များှများနုှှင်�် ��တ်ယ်းများလုွှာည််� �ု�များ�ု ပြများန််ဆိုန််�ါသူည််။ 

သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း လိုကူ��ှ ုရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုအရေးလိုအ်ထူးများ�ားများာှများ ူ

စာ�စာ�တကူ� များ�ှပုါါ။ ရေး�သူအဆုံင့်�်၌ �စာ�ဂျ�စာ�တယ�စာ�စာ�ဖြ�င့််� ရေး�တာ

သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�းကူ ရေး�တာ ပါများာဏ်များ�ားစာာွ သူမုျား�းဆုံညီ�းန်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း၊ လိုံခုြုံခုံ�များု

�ှုဖြခုင့်�း၊ ထူးတု�ယ�ူဖြများ��ဆုံ��ဖြခုင့်�း၊ အကူ�ု�အကူ� သူကူ�သူာဖြခုင့်�း၊ လိုယွ�ကူူ

စာာွ ရေး�တာအ��� သူမုျား�းဆုံညီ�းန်ုုုင့်�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် များတုူ�ကူးူယဖူြခုင့်�း စာသူညီ�တု�ုကူုု 

ရေးဆုံာင့်�ကူ�ဉ်း�း ရေးပါးန်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ မြို့များ�ု��ယ� ဌာာ�ဆုံုငု့်��ာ အ�ာ�ှမုျား�ားတငွ့်� �ံု

သူံးုစာွ့သူညီ�် hard drive များ�ား�ှသုူလိုုု တခုါတ�ံ network drive များ�ားပါင့်� 

�ှုပါါသူညီ�။ USB များ��များု�ုစီာတစာ� န်ုှင့်�် external hard drive များ�ားများာှ ရေးစာ�း

ရေးတာ�ရေးသူာရေး�ကူာင့််� ရေး��ာတုငု့်�းတငွ့်� သူံးုစာွ့ရေး��ကူပါါသူညီ�။ Cloud စာ�စာ�

ဖြ�င့််� သူမုျား�းဆုံညီ�း ပါါကူ ရေး�သူအဆုံင့််� ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုအတကွူ� များ�ား

စာာွ အကူ��ုး�ှုများညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ လိုံခုြုံခုံ�များ ု�ှု��� စာကူားဝကှူ� အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း၊ ရေး�သူ

�ှု စာကူ�ပါစာစညီ�းများ�ားဖြ�င့််� ရေး�တာများှရေးဝဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ရေး�တာ အ���သူမုျား�းဆုံညီ�း

ဖြခုင့်�း၊ ��ကူ�သူမုျား�းမြို့ပါးီသူညီ�် �ုုင့်�များ�ားကူု ုဖြပါ��လိုညီ��ယဖူြခုင့်�း စာသူညီ�တု�ုကူုု 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ အင့်�တာ�ကူ� ဆုံကူ�သူယွ�ခု�တု�န်ုုုင့်�သူညီ�် 

ပါစာစညီ�းကူ�ုယုာများ�ား �ှရုေးသူာ မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှု များ�ားသူညီ�လိုညီ�း Cloud 

အရေးဖြခုဖြပါ� ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုစာ�စာ�ကူုု ပါုုများုု၍ အသူံးုဖြပါ�လိုာ�ကူမြို့ပါးီ 

Google drive ကူု ုအသူံးုများ�ား�ကူ ပါါသူညီ�။ �ုငု့်� အများညီ�ရေးပါးများ ုန်ုှင့်�် 

သူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုပါံစုာံ စာ�စာ�ကူ�ပါါကူ ရေး�တာ ထူးတု�ယဖူြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ရေးဝများှဖြခုင့်�း 

ဖြများ��ဆုံ��န်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ သူုု�ရေးသူာ�လိုညီ�း အသူံးုဖြပါ�သူ ူအများ�ားစာကုူ �ုငု့်�

သူမုျား�းဆုံညီ�း�ာ၌ ပါံစုာံတကူ� အများညီ�ရေးပါး သူမုျား�းဆုံညီ�းန်ုုုင့်�များ ု�ညီ�းပါါးရေးသူာ

ရေး�ကူာင့််� ရေး�တာ စာမီျားံခု���ခုွ့��� န်ုှင့်�် ဖြပါ��လိုညီ�ထူးတု�ယ�ူ�� အခုကူ�အခု့ ဖြ�စာ�

ရေးပါ်ရေးစာပါါသူညီ�။ 

   

ဒီဂီးစာ်တယ်် ကျေးပြဖ�ငှ််�များ ုန်ည််�လွှာများ်�များး��ပြဖင်�် ကျေးဒီတ�များှကျေး�များ ု��ုများ�ု�ကုျေး���် 

ကျေးစာနှ�ုင််�ါသူည််။ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ညီ�းလိုများ�းဖြ�င့််� ရေး�တာ သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�း

ရေး�ကူာင့််� အစာုုး�ဌာာ�တွင့်�း န်ုငှ့်�် ဌာာ�ဖြပါင့်�ပါ တုု�တငွ့်� ပါများာဏ် ကြီးကူးီများားစာာွ ရေး�

တာရေးဝများှဖြခုင့်�းများ�ား လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�လိုာန်ုုုင့်� ပါါများညီ�။ ဥပါများာ ဆုံု�ုပါါကူ 
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�း� (၃.၂) API ဆို�ုသူည််များ�ှ အဘာယ််န်ည််�။

API ဆုံုသုူညီ�များာှ အစာအီစာဉ်း� များ�ား

အ�ကူား ဆုံကူ�သူယွ�ရေးပါးသူညီ� 

စာညီ�းများ�ဉ်း�းတစာ�စာံ ုဖြ�စာ�သူညီ�။ API 

စာညီ�းများ�ဉ်း�းတစာ�စာံ ုခု�များတှ�ထူးားဖြခုင့်�း

ဖြ�င့််� ဆုံကူ�သူယွ�များ�ုညီ�းလိုများ�းများ�ား 

အရေး�ကူာင့်�း တတ�ကူွများ�းသူ�ုှု��� 

များလိုုုပါ့ စာ�စာ� အများ��ုးများ��ုးတုု� 

ခု�တု�ဆုံကူ�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ထူးုု�ညီ�းဖြ�င့််� ပါါဝင့်�ရေးသူာ 

အစာအီစာဉ်း�များ�ားအ�ကူား လိုယွ�ကူူ

ရှုုုး�ငှ့်�းစာာွ ဆုံကူ�သူယွ�န်ုုုင့်�များညီ� 

စာ�စာ�တစာ�ခုု တညီ�ရေးဆုံာကူ�န်ုုုင့်�

များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

API

အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း (၁) အပါလိုရီေးကူး�ငှ့်�း (၂) ဝကူ�ဆုံုု�� (၁)

ရေး�တာရေး�စ်ာ� (၁) ရေး�တာရေး�စ်ာ� (၂) ရေး�တာရေး�စ်ာ� (၃)

ဝကူ�ဆုံုု�� (၂)

စာကူ�ပါစာစညီ�းကူ�ုယုာ များ��ုးစာံ ုလိုယွ�ကူစူာာွရှုုုး�ငှ့်�းစာာွ ခု�တု�ဆုံကူ�န်ုုုင့်�ရေးသူာ API 

ဟုရုေးခု်သူညီ� ်Application programming interface (API ဆုံုသုူညီ�များာှ၊ 

ပါံု ၃-၂) ကူု ုကူ�ယ�ကူ�ယ�ဖြပါ���ဖြပါ��� အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်� ပါါသူညီ�။ ယင့်�း�ညီ�းလိုများ�း 

အသူံးုဖြပါ�၍ များတညူီရီေးသူာ ရေး�တာ အ�င့်�းအဖြများစာ�များ�ားကူု ုစာကူ�ပါစာစညီ�း

ကူ�ုယုာ န်ုှင့်�် ရေးဆုံာ�့်ဝ့ အများ��ုးများ��ုး တုု�ဖြ�င့်�် ခု�တု�ဆုံကူ�လိုာ န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

API ကူု ုအသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�းရေး�ကူာင့််� ရေး�တာများှရေးဝများ ုဖြ�စာ�စာဉ်း�အတကွူ� လို�ူ

စာမွျား�းအင့်� အသူံးုများဖြပါ���့ ရေး�တာများှရေးဝဖြခုင့်�း လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ ထူးု�ုဖြပါင့်� လိုယွ�ကူလူိုှင့်�ဖြများ��စာာွ ရေးဝများှန်ုုငု့်�ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် လို�ူအများာှးအ

ယငွ့်�းကူင့်�းဖြခုင့်�း စာရေးသူာ အကူ��ုးရေးကူ�းဇူးးူများ�ား �ှပုါါသူညီ�။ API ရေး�ကူာင့််� ရေး�

တာများ�ား အလိုယွ�တကူ ူလိုကူ�လိုမှျား�းများ ီ�ယနူ်ုုုင့်�သူညီ�် အခု�ကူ�ကူုုများ ူ

ဂျရှုတုစာုုကူ� စာမီျားံခု���ခုွ့�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ကျေးဒီတ� ဆိုး��ရှုး�ု�ပြခင််�သူည်် ကျေးဒီတ�များန််ကျေးန်ဂး�များး�� �င််ဆိုု�င််�များည်�် ဒီစာ်ဂးစာ်

တယ်် သူမုျား်�ဆိုည််�များ ုဆို�ုင််�� အဓိ�ု ပြ�ဿန်ာ တစာ်ခ�ပြဖစာ်သူည််။ 

အစာအီစာဉ်း� များကူ�စာာွ ရေး�တာ သူမုျား�းဆုံညီ�းဖြခုင့်�းရေး�ကူာင့််� များရေးတာ�တဆုံ ရေး�

တာ��ကူ�များဖုြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ရေး�တာထူးပါ�ဖြခုင့်�းများ�ား ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေးစာန်ုုငု့်� ပါါသူညီ�။ 

မြို့များ�ု��ယ� အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� အ���ရေး�တာများ�ားကူု ုအမြို့များ့တများ�း ထူးရုေး�ာကူ�စာာွ 

သူမုျား�းဆုံညီ�းထူးားဖြခုင့်�း များ�ှနု်ုုုင့်�သူလိုု ုUSB များများ�များု�ု ီစာတစာ�ကူ့သ်ူုု� အရေးသူးစာား 

ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�းသူညီ်� ပါစာစညီ�းများ�ားများာှလိုညီ�း အလိုယွ�တကူ ူရေးပါ�ကူ�ဆုံံးု

န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ရေးပါ�ာကူ�ဆုံံးုဖြခုင့်�း အဖြပါင့်� �စာ�ဂျ�စာ�တယ� �ုငု့်�များ�ားများာှ ကူးူယူ��� 

န်ုှင့်�် ရေးဝများှ��� လိုယွ�ကူဖူြခုင့်�းရေး�ကူာင့််� ခုုုးယူခုံ�ဖြခုင့်�း သူု�ုများဟုတု� များာှးယွင့်�း

ရေးဝများှများ၍ု များရေးကူာင့်�းသူ ူလိုကူ�ထူး့သူုု� ရေး�ာကူ��ှသုူာွးဖြခုင့်�း စာသူညီ်� 

အန်ုတ�ာယ� များ�ားလိုညီ�း �ှရုေး�ပါါသူညီ�။ ရေး�တာသူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုပါများာဏ် န်ုငှ့်�် 

တ���ုုး ဖြများိင့််�တကူ�လိုာသူလိုုု ရေး�တာ လိုံခုြုံခုံ�ရေး�း အတကွူ� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�များ ုများ

လိုံရုေးလိုာကူ�ဖြခုင့်�းလိုညီ�း ဖြများိင့််�တကူ�လိုာပါါသူညီ�။ ဥပါများာအဖြ�စာ�- အစာုးု� 

ကူ�ွ�ဖြပါ�တာ စာ�စာ�ကူုု တုုကူ�ခုုုကူ�များမုျား�ား ကူများာာအန်ုှံ�တငွ့်� ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေး�သူညီ�

ကူုု ရေးတ�ွန်ုုငု့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။
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�မှျား�းဖြပါညီ��ယ�၊ များရေးကူးွတုုင့်�းရေး�သူကြီးကူးီ၊ များွ�� န်ုှင့်�် ကူ�င့်�ဖြပါညီ��ယ� တု�ု�ှု စာညီ�ပါင့်�သူာယာရေး�း အ�ွ့�များ�ားသူညီ� ရေး�တာ အရေးဖြခုဖြပါ� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� 

ခု�များှတ�န်ုုုင့်���� န်ုငှ့်�် စာမွျား�းရေးဆုံာင့်��ညီ� အကူ့ဖြ�တ� ရေးလိုလ်ိုာများ ုတုု�အတကွူ� ရေး�တာ dashboard များ�ားအား အကူ��ုး�ှုစာာွ အသူံးုခု� ရေး��ကူပါါသူညီ�။ 

ရေး�တာ dashboard ဆုံုသုူညီ�များာှ ဆုံံုးဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�သူမူျား�ား အရေး�းကြီးကူးီ သူတင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားကူု ုအလိုယွ�တကူ ူသူံးုသူပါ�ရေးလိုလ်ိုာ 

န်ုုုင့်���� ရေး�တာ ပါံရုေး�ာ�များ ုများ�ားအား စာစုာညီ�းရေးပါးထူးားဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ ပါံမုျား�ှ�အားဖြ�င့်�် ယင့်�းတုု�ကူုု ဝကူ�ဆုံုု�� စာာများ�ကူ�န်ုာှဖြ�င့်�် တင့်�ဆုံကူ�ရေးလို ်�ှုမြို့ပါးီ 

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၁၀) 

ပြများန််ခနဲ်် ကျေးဒီတ� စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုDASHBOARD

အခု��ု�န်ုှင့်�် တရေးဖြပါးညီ ီရေး�တာ

အသူစာ�များ�ား ထူးညီ်�သူငွ့်�းန်ုုုင့်���� 

ရေး�တာရေး�စ်ာ� ဖြ�င့််�လိုညီ�း 

ခု�တု�ဆုံကူ�ထူးား� ပါါသူညီ�။ 

ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာဖြခုင့်�း 

ကူွများ�းကူ�င့်�များ ုကူုု ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ

တငွ့်� များ�ားစာာွ များရေးတ�ွ�ပါါ။ 

Dashboard တငွ့်�များ ူ

အလိုုုအရေးလို�ာကူ� ရေး�တာ 

စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ ရေးပါးပါါသူညီ�။ 

ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� အစာုုး� ဝ��ထူးများ�း

များ�ား Excel ကူ့သ်ူုု� ကူ�ုယုာ

များ�ား အသူံးုဖြပါ�၍ ကူုယု�တုုင့်� 

ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ု

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်���� များလိုုအုပါ�

ရေးတာ်ပါါ။ အ�ာ�ှုများ�ား Excel 
အသူံးုဖြပါ�၍ ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာ�ာတငွ့်� ခုကူ�ခု့များမုျား�ား ကြုံကူံ�ရေးတ�ွရေး��ဖြခုင့်�းကူု ုရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်���� ဖြများ��ခု�ွ� ရေး�တာစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုdashboard ကူု ု

���တီးခု့ဖ်ြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ Dashboard ကူု ုအသူံးုဖြပါ���� ဝ��ထူးများ�း အ�ညီ�းင့်ယ�သူာ လိုုအုပါ�မြို့ပါးီ န်ုုုင့်�င့်ံအန်ုှံ�လိုညီ�း အသူံးုဖြပါ� န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။    

 

ရေး�တာ ဖြ����ရေးဝများ ုကူ့သ်ူုု� ပါညီာ�ပါ� စာကူားလိုံးုများ�ားကူုု �ားလိုညီ�စာ�ာပါင့်� များလိုုအုပါ�ပါ့ dashboard ကူု ုအသူံးုဖြပါ�၍ စာာ�င့်�းအင့်�းဆုံုငု့်��ာ 

သူရေး�ာတ�ား များ�ားကူု ုပါံရုေး�ာ�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ Dashboard ရေး�ာ�ဖြပါများအု� ရေးတာင့်�ကြီးကူးီမြို့များ�ု��ှု ပါ�များ�းများှ ပါစာစညီ�းခု�ွ�န်ုု��းသူညီ� ၆၂၄ ကူ�ပါ� (လိုကူ��ကူ�

�ညီ� တစာ�ခုကွူ� ရေးစာ�းန်ု�ု�းထူးကူ� အ�ညီ�းင့်ယ�သူာပါု)ု သူာ�ှုမြို့ပါးီ၊ အမုျား�ရေးထူးာင့်�စာ ု၆၈ �ာခုုုင့်�န်ုု��းသူညီ� ရေးဖြခုာကူ�လိုလိုှင့်� ရေးင့်ကွူ�ပါ� ၁၀၀၀ ရေးအာကူ�သူာ 

ရေးပါးရေးဆုံာင့်� ရေး��ပါါသူညီ�။   

ဆိုး��ပြဖတ်ခး�် ခးများတှ်ပြဖစာ်စာဉ်် ��ုများ�ုကျေး��င််�များနဲ်် ကျေးစာ�န်် နှငှ်�် များး�ါဒီ 

ကျေးဆို�င််�ာ�်ခး�် များး��အ�� ပြ�န််လွှာည််ဆိုန််�စာစာ် နှု�င််�န်် ပြီးများုု �န်ယ်် ဌာ�န်

များး��သူည်် ဒီစာ်ဂးစာ်တယ်် ကျေးဒီတ� စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုန်ည််�လွှာများ်�များး���ု� 

အသူး��ပြ�ုနှ�ုင််�ါသူည််။ အခု��း (၂) တငွ့်� ရေး�ာ�ဖြပါသူကူ့သ်ူုု�ပါင့်� ရေး�သူ�ှု 

ဖြပါဿ�ာ န်ုှင့်�် များဝူါ� များ�ားအရေးပါ် ရေး�တာအရေးဖြခုဖြပါ�၍ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ု

ဖြပါ�လိုပုါ�ဖြခုင့်�း �ညီ�းပါါးရေး�ပါါရေးသူးသူညီ�။ သူု�ုရေးသူာ�လိုညီ�း �ဂီျ�စာ�တယ� ရေး�

တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ု�ညီ�းပါညီာ၏ အကူအူညီဖီြ�င့်�် ဌာာ�များ�ားစာာွ တုု�သူညီ� 

၎င့်�းတုု�၏ အဓိကုူတာဝ�� များ�ားအဖြပါင့်� များဝူါ�ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�အတကွူ�ပါါ 
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၂၀၁၇ ခုုန်ုစှာ�များ ှစာတင့်�၍ လိုုုင့်�သူာယာ၊ �ားအံ န်ုငှ့်�် ရေးတာင့်�ကြီးကူးီ မြို့များ�ု��ယ� အာဏ်ာပါုုင့်�များ�ားသူညီ� ၎င့်�းတု�ုမြို့များု���ယ��ှု �ပါ��ာွ လိုံုခြုံခုံ�ရေး�းဆုံုငု့်��ာ 

ဖြပါဿ�ာ�ပါ�များ�ားကူု ုထူးတု�ရေး�ာ�န်ုုုင့်���� �ွံ�မြို့��ုးရေး�း အ�ွ့�အစာညီ�းများ�ား ဖြ�စာ�သူညီ်� Thibi န်ုငှ့်�် အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�း တုု�ဖြ�င့်�် လိုကူ�တွ့လိုုပါ�ကူုငု့်�လိုှကူ� 

�ှုပါါသူညီ�။ အစာုုး�ဌာာ� များ�ားစာာွန်ုှင့်�် ပါးူရေးပါါင့်�း၍ �ပါ��ာွအဆုံင့်�် ရေးတ�ွဆုံံုရေးဆုံးွရေးန်ုးွဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် အရေးဖြ��ာှဖြခုင့်�းများ�ား ဖြပါ�လိုပုါ�မြို့ပါးီရေး�ာကူ� ရေးဖြများပါံအုသူံးုဖြပါ� 

ရေး�တာပါံရုေး�ာ�များ၊ု စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုန်ုှင့်�် တင့်�ဖြပါများမုျား�ား ဖြပါ�လိုပုါ�န်ုုုင့်�များညီ�် မြို့များ�ု��ယ� ရေးဖြများပါံအုလိုာှ (TGIST) ကူု ု���တီးခု့ ်ပါါသူညီ�။ 

TGIST ကူု ုအသူံးုဖြပါ�၍ ရေး�တာများ�ားကူု ုလိုွယ�ကူစူာာွ စာစုာစာ�ရေးလိုလိုာ်မြို့ပါးီ ပါံရုေး�ာ�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ဝ��ကြီးကူးီဌာာ�များ�ားစာာွကူ ���တးီထူးားသူညီ�် အဖြခုား

ရေးသူာ သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� စာ�စာ�များ�ားန်ုငှ့်�် များတညူီီရေးသူာ အခု�ကူ�များာှ TGIST သူညီ� ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာ ုအဆုံင့်�်သူုု� ရေး�တာများ�ား ဖြပါ��လိုညီ�တင့်�ပါု�ုများု 

များ�ှုဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�သူအာဏ်ာပါုငု့်�များ�ား ကူ ၎င့်�းတု�ု၏ ဖြပါဿ�ပါ�များ�ား အတကွူ� လိုုအုပါ�သူညီ�် ရေး�တာကူုုသူာ စာရုေးဆုံာင့်�းသူမုျား�းဆုံညီ�းမြို့ပါးီ အဖြခုား

ရေးသူာ ဌာာ�ဆုံုုင့်��ာများ�ားဖြ�င့််� များှရေးဝဖြခုင့်�း ဖြပါ�လိုပုါ�ပါါသူညီ�။ များတညူီရီေးသူာ ရေး�သူအာဏ်ာပါုငု့်� အ�ွ့� အသူးီသူးီကူ TGIST တငွ့်�းသူုု� ရေး�တာထူးညီ�်သူငွ့်�း

ဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ရေးဝများှဖြခုင့်�းကူု ုလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ဖြခုင့်�းရေး�ကူာင့််� ဥပါများာ- လိုများ�းများးီ �ှုရေးသူာရေး��ာများ�ား န်ုငှ့်�် ယဉ်း�တုုကူ�များ ုဖြ�စာ�ရေးလို�်ှုရေးသူာ ရေး��ာများ�ား ဆုံုုင့်��ာ 

သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� တု�ုကူုု အလိုာှခုွ့ဖြခုား၍ အခု��ု�န်ုှင့်�် တရေးဖြပါးညီ ီပါံရုေး�ာ��ကူညီ်�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။  

ဦးးစာားရေးပါး ရေးဖြ��ငှ့်�း�များညီ်� ဖြပါဿ�ာများ�ားကူုု ခုွ့ဖြခုား ရေး�ာ�ထူးတု�န်ုုုင့်���� အတွကူ� TGIST ကူု ုအသူံးုဖြပါ�၍ ယဉ်း�တုကုူ�များ ုဖြ�စာ�ပါာွးရေးလို�်ှုသူညီ�် ရေး��ာ

များ�ား သူုု�များဟုတု� များုခုင့်�း ဖြ�စာ�ပါာွးရေးလို�်ှုသူညီ�် ရေး��ာများ�ား စာသူညီ�တု�ုကူုု ရေး�ာ�ထူးတု�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ယင့်�းတငွ့်� အုပါ�ခု��ပါ�ရေး�းဆုံုငု့်��ာ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�း

များ ု၏ တ���ုုးကူုု ဖြများင့်�န်ုုငု့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�တာရေး�စ်ာ� ကြီးကူးီများားလိုာသူညီ� န်ုငှ့်�်အများှ များတညူီရီေးသူာ အစာုုး�အဆုံင့်�် အသူးီသူးီသူညီ� များးူယစာ�

ရေးဆုံးဝါး ကူာကူယွ�များ ုန်ုှင့်�် ဂျ����ါများညီမီျားှများ ုတုုကူ���ကူ�ဖြခုင့်�း ကူ့သ်ူုု� ကူစုာစ�ပါ�များ�ားကူုပုါါ ရေးဆုံးွရေးန်ုးွတုုင့်�ပါင့်� လိုာန်ုုငု့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ TGIST ရေး�ကူာင့််� 

ရေး�သူ အာဏ်ာပါုငု့်�များ�ားသူညီ� ရေး�တာ အ�ညီ�အရေးသူးွ�ှု��� ဂျရှုစုာုုကူ�လိုာများညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ ဥပါများာ- အသူကူ�အ�ယွ� န်ုှင့်�် လိုငု့်� အများ��ုးအစာား အလိုုကုူ� 

ခုွ့ဖြခုားန်ုုုင့်�သူညီ�် ရေး�တာများ�ား ပါုမုျားုု ��ှလုိုာန်ုုုင့်� ပါါသူညီ�။    

TGIST စာမီျားံကူ�ု�းသူညီ� “စာာ�င့်�းဝင့်�” မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူ ူန်ုှင့်�် “စာာ�င့်�းများဝင့်�သူညီ�်�” မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူ ူန်ုှစာ�များ��ုးလိုံထုူးံများ ှရေး�တာ �ယသူူညီ� ဖြ�စာ��ာ �ပါ��ာွ

လိုထူူး ုပါါဝင့်�များ ုကူုုလိုညီ�း ဖြများိင့််�တင့်�ရေးပါးန်ုုုင့်� ခု့ပ်ါါသူညီ�။ စာာ�င့်�းများဝင့်�သူညီ်� မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူ ူများ�ားအား ဝ��ရေးဆုံာင့်�များရုေးပါး��� အတကွူ� ရေး�သူအစာုးု�

များ�ားတငွ့်� �တ�ဂျ�ကူ� များ�ှပုါါ။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� အများုုကူ�သူမုျား�းဖြခုင့်�း၊ ရေး�ရေးပါးရေးဝများ ုန်ုှင့်�် အများ�ားဖြပါညီ�သူ ူသူယ�ယပူါုု�ရေးဆုံာင့်�ရေး�း ဝ��ရေးဆုံာင့်�များမုျား�ား များ

လိုံရုေးလိုာကူ�ဖြခုင့်�းများ�ား �ှလုိုာမြို့ပါးီ မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူ ူန်ုှစာ��ပါ�အ�ကူား တင့်�းများာများ ုဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေးစာ ပါါသူညီ�။ ���ကူ�ု�အရေးဖြခုစာုုကူ� အ�ပါ��ကူ� အ�ွ့�အစာညီ�း 

ဖြ�စာ�ရေးသူာ Women for the World ကူ �ပါ�ကူကွူ� အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�းများးု များ�ားန်ုငှ့်�်အတ ူလိုုပါ�ရေးဆုံာင့်�ခု့သ်ူညီ�် “�ပါ��ာွအဆုံင့်�် လိုံခုြုံခုံ�များ ုစာာ�င့်�းစာစာ�” များု

တငွ့်� စာာ�င့်�းဝင့်� မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူ ူန်ုှင့်�် စာာ�င့်�းများဝင့်� မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူ ူန်ုှစာ��ပါ�လိုံးုကူုု ထူးညီ�်သူငွ့်�းခု့်ပါါသူညီ�။ ယင့်�းစာာ�င့်�းစာစာ�များ ုများ ှ��ှုလိုာရေးသူာ ရေး�

တာများ�ားကူု ုTGIST ရေး�တာရေး�စ်ာ� တငွ့်�းသူုုပါ ထူးညီ�်သူငွ့်�းခု့မ်ြို့ပါးီ ရေး�သူ အာဏ်ာပါုငု့်�များ�ား အရေး�ဖြ�င့််� ရေးပါ�ာကူ�ဆုံံးုရေး�သူညီ�် �ပါ��ာွအသူုုင့်�းအဝ��း၏ 

သူရေး�ာထူးား အသူံများ�ားကူု ု��ှနု်ုုငု့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ ရေး�သူအစာုးု�များ�ား အရေး�ဖြ�င့််� စာာ�င့်�းဝင့်� မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူမူျား�ားကူု ုသူာများကူ စာာ�င့်�းများဝင့်� ဖြပါညီ�

သူမူျား�ားကူုပုါါ ဝ��ရေးဆုံာင့်�များရုေးပါးန်ုုုင့်���� ယခုုစာမီျားံကူ�ု�းအားဖြ�င့်�် အ�ညီ�းင့်ယ� တုုကူ�တွ��းန်ုုငု့်�ခု့ ်ပါါသူညီ�။ လိုုုင့်�သူာယာ မြို့များ�ု��ယ��ှု ရေး�သူ အာဏ်ာပါုုင့်�

များ�ားသူညီ� စာာ�င့်�းဝင့်� န်ုငှ့်�် စာာ�င့်�းများဝင့်� မြို့များ�ု�ရေး�ဖြပါညီ�သူ ူန်ုှစာ��ပါ�လိုံးုအတကွူ� အများုကုူ�သူမုျား�း ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ုရေးပါးလိုှကူ� �ှုပါါသူညီ�။ 

ကျေး���်နှ�တ်ခး�် (၁၁) 

ပြီးများုု �န်ယ်် ကျေးပြများ�း�အလွှာာ� (TGIST) 
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ထူးထုူးရုေး�ာကူ�ရေး�ာကူ� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�လိုာန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ �ပါ��ာွ 

ဖြပါဿ�ာ�ပါ� န်ုငှ့်�် စာပါ�ဆုံုုင့်�သူညီ�် ရေး�တာများ�ားကူု ုပါုုများုုစာရုေးဆုံာင့်�းမြို့ပါးီ �စာ�ဂျ�စာ�

တယ�စာ�စာ�ဖြ�င့််� သူမုျား�းဆုံညီ�းပါါကူ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�ကူု ု

ပါံပ်ါုုးရေးပါးန်ုုုင့်�များညီ�် ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများမုျား�ား လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�န်ုုုင့်�များညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။ ဥပါများာ- လိုပုါ�င့်��းစာမွျား�းရေးဆုံာင့်��ညီ� ညွှ�ှ�ကူ�ု�းများ�ားကူုု ရေးစာာင့်�်

�ကူညီ်�န်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ �ဏ္ဍာ�ရေးင့် ွဆုံုုင့်��ာ ရေး�ာကူ�ဆုံံးု အခု�ကူ�အလိုကူ�

များ�ားလိုညီ�း ��ှနု်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ� (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၁၀ တငွ့်�ရှု)ု။ 

ဆုံရီေးလို�ာ�သူလိုု ုရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် �င့်�းဖြများစာ�များ�ား ထူးပါ�များံရေးပါါင့်�း

ထူးညီ�်ပါါကူ အများုုကူ�သူမုျား�း လိုများ�းရေး�ကူာင့်�း ရေး�းဆုံွ့ဖြပါင့်�ဆုံင့်�ဖြခုင့်�း ကူ့သ်ူုု� ပါုုများုု

ရှုပုါ�ရေးထူးးွသူညီ�် များဝူါ�ဆုံုုင့်��ာ ဖြပါဿ�ာများ�ားကူုပုါင့်� ရေးဖြ��ငှ့်�းလိုာန်ုုုင့်�ပါါများညီ�။  

ပြ�ဿန်ာ ကျေးပြဖ�ငှ််���၌ ပြီးများုု �န်ယ််ဌာ�န်ဆိုု�င််�� အခးင််�ခးင််� ည်ိနုှုုင််�

ကျေးဆို�င််�ာ�်များ ု��ုများ�ု များး��ပြ���လွှာ� �ါသူည််။ ��်�ာ�၏ လွှာ�ုအ�်ခး�်��ု ��ုများ�ု

သူကျေးဘာ�ကျေး�ါ�် နှ�ုင််�န််အတ�ဲ်များး ကျေးဒီတ�အသူး��ပြ�ု �များည််ပြဖစာ်သူည််။ 

ဌာာ� တစာ�ခုုခု�င့်�းစာ ီတုုင့်�းတငွ့်�၎င့်�းတု�ု၏ကူုုယ�ပါုုင့်� ပါံမုျား�ှ� လိုပုါ�င့်��းတာဝ��

များ�ား �ှုရေးသူာ�လိုညီ�း ရှုပုါ�ရေးထူးးွမြို့ပါးီ အရေး�ကူာင့်�း�င့်�းကူု ု�ားလိုညီ�န်ုုုင့်���� 

ခုကူ�ခု့သူညီ�် ဖြပါဿ�ာများ�ားကူုု ရေးဖြ��ငှ့်�း��� အတကွူ�များ ူမြို့များ�ု��ယ� အပုါ�ခု��ပါ�

စာမီျားံရေး�း တစာ�ခုလုိုံးု၏ ရေးပါါင့်�းစာညီ�း တံ�ုဖြပါ��ရေးဆုံာင့်��ကွူ�များ ုလိုုုအပါ�ပါါသူညီ�။ 

SARA ဖြပါဿ�ာ ရေးဖြ��ငှ့်�းများ ု�ညီ�းလိုများ�း (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၆ တငွ့်�ရှု)ု န်ုှင့်�်

အတူ �စာ�ဂျ�စာ�တယ� ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုန်ုှင့်�် သူမုျား�းဆုံညီ�းများ ုတုု�ကူုု 

ရေးပါါင့်�းစာညီ�း အသူံးုဖြပါ�ပါါကူ ဌာာ� အခု�င့်�းခု�င့်�း�ကူား ရေး�တာရေးဝများှများ ုပါုုများုု

ရေးကူာင့်�းများ�ွ�များညီ� ဖြ�စာ�ကူာ ဖြပါဿ�ာ ဖြ�စာ�ပါာွး�သူညီ�် အရေး�ကူာင့်�း�င့်�း 

အရေးပါ် ပါုမုျားုု၍ �ားလိုညီ�လိုာန်ုုုင့်�များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ� (ရေးကူာကူ�န်ုတု�ခု�ကူ� ၁၁ 

တငွ့်�ရှု)ု။ လိုကူ��ှု မြို့များ�ု��ယ�ရေးကူာ�များတမီျား�ား �ွ့�စာညီ�း၍ အလိုပုါ�လိုပုါ�သူညီ�် 

စာ�စာ�တွင့်� သူကူ�ဆုံုငု့်��ာ ဌာာ�အသူးီသူးီ အရေး�ဖြ�င့််� ရေး�တာရေးဝများှ၍ များဝူါ�

ဆုံုုင့်��ာ ပါးူရေးပါါင့်�းရေးဆုံာင့်��ကွူ�များ ုရေးတာင့်�းဆုံုုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။   

ကျေးဒီတ�အ�ည််အကျေးသူ�ဲ တ�ု�တ�်လွှာ�သူည််နှငှ်�်အများှ ကျေးဒီသူတငဲ််� ပြ�ဿန်ာ 

ဆို�ုင််�� အခး�်အလွှာ�် ��ှမုျားလုွှာည််� များး��ပြ���လွှာ�များည်် ပြဖစာ်�� ပြီးများုု �န်ယ်် 

အ��်ခးု�်ကျေး�� အ�ဏ်��ု�င််များး�� အကျေးန်ပြဖင်�် “သူတင််�ဆိုု��” များး��အတ�ဲ် 

ပြ�င််ဆိုင််����များည််။ �ပါ��ာွလိုူထူး ုအရေး�ကူာင့်�းအ�ာ အရေးပါ် အဓိကုူထူးား

၍ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းမြို့ပါးီ အသူံးုဖြပါ�သူညီ်� �ညီ�းလိုများ�းများ�ား ပါုမုျားုုအားရေးကူာင့်�း 

လိုာရေးသူာအခုါ၌ ��ှရုေးသူာ ရေး�တာအများ�ားစာ ုများာှ အရေးဖြခုအရေး�ဆုံုုးများ�ားကူု ု

ရေး�ာ�ဖြပါရေး�တတ� ပါါသူညီ�။ ယင့်�းသူု�ု ဖြ�စာ��ဖြခုင့်�းများာှ ရေး�တာဆုံုုင့်��ာ ဖြပါ�ဖြပါင့်�

ရေးဖြပါာင့်�းလို့များ ုလိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ဖြခုင့်�း၏ သူကူ�ရေး�ာကူ�များ ုတစာ�ခုပုါင့်� ဖြ�စာ�ပါါသူညီ�။ 

သူတင့်�းဆုံုုးများ�ား များ�ကူားလိုုရုေးသူာ ရေးခုါင့်�းရေးဆုံာင့်�များ�ား အရေး�န်ုငှ့်�်များ ူယင့်�း

ဖြ�စာ��ပါ�ရေး�ကူာင့််� ဆုံကူ�လိုကူ�လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်���� ဆုံန်ုဒ�ညီ�းပါါးန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 

စာမွျား�းရေးဆုံာင့်��ညီ� စာမီျားံခု���ခုွ့များ ုအတွကူ� ရေး�တာကူု ုအသူံးုခု�ရေးသူာ 

အရေးဖြခုအရေး� တငွ့်�များ ူယင့်�းဖြ�စာ��ပါ�များ�ားများာှ အားရေးပါးများတုစာ�ခုပုါင့်� ဖြ�စာ�

ပါါသူညီ�။ ဖြပါဿ�ာ တစာ�ခု ုရေးဖြ��ငှ့်�းန်ုုုင့်���� ဖြပါဿ�ာ�ပါ�၏ အတုငု့်�းအဆုံ 

အစာစာ�အများ�ှ�ကူုု �ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ� �များညီ�ဖြ�စာ��ာ ရေးခုါင့်�းရေးဆုံာင့်�များ�ား 

အရေး�ဖြ�င့််� ယင့်�းသူုု� သူု�ှု�များကုူုုပါင့်� အရေးကူာင့်�းဖြများင့်��များညီ� ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

ဥပါများာ- ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများ ုပါုုများုု ရေးကူာင့်�းများ�ွ�လိုာဖြခုင့်�း န်ုငှ့်�် ဌာာ�

အခု�င့်�းခု�င့်�း ရေး�တာရေးဝများှများ ုပါုုများုု ရေးကူာင့်�းများ�ွ�လိုာသူညီ� န်ုှင့်�်အများှ ယာဉ်း�

များရေးတာ�တဆုံများ ုများ�ားစာာွ ဖြ�စာ�ရေးပါ်ရေး�သူညီ်� ရေး�တာကူု ုရေးတ�ွ�ှုလိုာ န်ုုုင့်�

ပါါသူညီ�။ ထူးုကုူ့သ်ူုု� ကူ�ု�းဂျဏ်ာ��း အများှ��များ�ားကူုု ��ှလုိုာဖြခုင့်�းရေး�ကူာင့််� 

အာဏ်ာပါုုင့်�များ�ား အရေး�ဖြ�င့််� ပါုုများုု၍ ထူးရုေး�ာကူ�ရေးသူာ လိုများ�းလိုံခုြုံခုံ�ရေး�း 

ဆုံုုင့်��ာ များဝူါ�များ�ားကူု ုအသူစာ�ဖြပါင့်�ဆုံင့်� ခု�များတှ�န်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ ဖြပါဿ�ာ�ပါ� 

များ�ား၏ အရေး�ကူာင့်�း�င့်�းန်ုငှ့်�် အတုုင့်�းအဆုံ အား �ားလိုညီ�သူရေး�ာရေးပါါကူ�

��� မြို့များ�ု��ယ�အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း အာဏ်ာပါုငု့်�များ�ား ကြီးကူ�ုးစာားရေး�ဖြခုင့်�း အရေးပါ် 

အကြီးကူးီတ��း ရေးခုါင့်�းရေးဆုံာင့်�များ�ား အရေး�ဖြ�င့််� ပါံပ်ါုုးရေးပါး သူင့််�ပါါသူညီ�။      

 

ပြီးများုု �န်ယ််အဆိုင်�် ဒီစာ်ဂးစာ်တယ််စာန်စာ် ကျေးဒီတ�စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုပြ�ုလွှာ��်

��တငဲ်် �ငှ််�လွှာင််�ကျေးသူ� �ည််�ာယ််ခး�် နှှင်�် ��သုူတ် �ှု��ါများည််။ 

�ားလိုညီ�လိုွယ�သူညီ�် ကူ�ုယုာများ�ားကူုုသူာ အသူံးုဖြပါ�သူင့််� ပါါသူညီ�။ 

မြို့များ�ု��ယ� အ�ာ�ှုများ�ားသူညီ� မြို့များ�ု��ယ�၏ အရေး�းကြီးကူးီရေးသူာ အရေး�ကူာင့်�းအ�ာ 

သူုု�များဟုတု� ဦးးစာားရေးပါးကူဏ္ဍ ကူု ုအဓိကုူထူးား၍ ရေး�တာ စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ု

ဖြပါ�လိုပုါ�ကူာ ရေး�သူအဆုံင့််� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�စာဉ်း�ကူု ုပါံပ်ါုုးရေးပါး

သူင့်�် ပါါသူညီ�။ ရေး�တာစာရုေးဆုံာင့်�းများမုျား�ား ထူးရုေး�ာကူ�ဖြများ��ဆုံ�� လိုာဖြခုင့်�း

ရေး�ကူာင့််� ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ�များတှ� သူမူျား�ားအတွကူ� အလိုွ��အကူွံ ရေး�တာ��ှုများ ု

သူုု�များဟုတု� မြို့များ�ု��ယ�ဌာာ�များ�ား အလိုပုါ�ပါုုများ ုဖြ�စာ�ရေးပါ်လိုာ န်ုုငု့်�သူညီ�် အန်ုတ�ာယ�

လိုညီ�း �ှုပါါသူညီ�။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� ထူးပါ�တုုးအ�င့်�းအဖြများစာ� များ�ားန်ုငှ့်�် 

အ�ညီ�အခု�င့်�း ဖြ�ညီ်�ဆုံညီ�းများ ုများ�ားလိုညီ�း လိုုအုပါ�ပါါသူညီ�။ လိုကူ��ှရုေးခုတ�

၏ ရေး�တာစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုကူ�ုယုာများ�ား၏ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�များမုျား�ား အလို�ွ�

ရေးကူာင့်�းများ�ွ� လိုာရေး�မြို့ပါးီ မြို့များ�ု��ယ�အ�ာ�ှုများ�ား အရေး�ဖြ�င့််� ယင့်�းကူ့သ်ူုု� 

ရှုပုါ�ရေးထူးးွသူညီ�် စာာ�င့်�းအင့်�း စာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုဆုံုုင့်��ာ ကူ�ုယုာများ�ားကူုု 

ခု�ကူ�ဖြခုင့်�းလိုကူ�င့်င့်�း အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်�အံးုများညီ� များဟုတု�ပါါ။ ရေး�တု�ုညီ�များ�ှ�းခု�ကူ� 

အဖြ�စာ� Excel ကူ့သ်ူုု� ရေးဆုံာ်�့ဝ့ အသူံးုဖြပါ��ာတငွ့်� ပါုမုျားုု၍ ကူွများ�းဝင့်��ှလုိုာ��� 

န်ုှင့်�် ပါံမုျားှ�� ရေး�တာ စာီများံခု���ခုွ့များ ုများ�ားကူုု ကူွများ�းကူ�င့်�စာာွ ရေးဆုံာင့်��ကွူ�န်ုုုင့်���� 

ရေး�သူအဆုံင့်�် ဌာာ�ဆုံုုင့်��ာ အ�ာ�ှုများ�ားအား ရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားရေးပါးပါါကူ 

ရေး�တာစာစုာစာ�ရေးလိုလ်ိုာများ ုန်ုှင့်�် ပါံရုေး�ာ�များ ုတုု�တငွ့်� ပါုမုျားုု၍ တုုးတကူ�လိုာများညီ� 

ဖြ�စာ�သူညီ�။  

 

ကျေးဒီတ�စာစုာစာ်ကျေးလွှာ�လွှာ�များ ုကျေးတ�ဲ�ှုခး�်များး����ု ��တ်ကျေးဖ�်တင််ပြ���တငဲ်် ကျေးဒီ

တ�ရှု��်�း�ကျေးဖ�်သူည်�် န်ည််�လွှာများ်�များး���ု� အသူး��ပြ�ုနှ�ုင််�ါသူည််။ အရေးဖြခုခုံ ရေး�

တာ ကူွများ�းကူ�င့်�များသုူာ �ှုသူညီ�် ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�သူမူျား�ား အရေး�ဖြ�င့််� 

ရှုပုါ�ရေးထူးးွမြို့ပါးီ ပါညီာ�ပါ�ဆုံ��ရေးသူာ ရေး�တာစာစုာစာ�များ ု�လို��များ�ားကူု ု�ားလိုညီ�

များညီ� များဟုတု�ပါါ။ ထူးုု�ရေး�ကူာင့််� ထူးင့်��ာှးရေးသူာ ရေးတ�ွ�ှုခု�ကူ�များ�ားကူုု ရှုုုး�ငှ့်�း

ရေးသူာ ဂျ�ပါ��� ပါံမုျား�ားဖြ�င့််� ပါံရုေး�ာ�ဖြပါသူဖြခုင့်�း၊ Geographic Information 

Systems (GIS) �ညီ�းပါညီာကူု ုအသူံးုဖြပါ�၍ ပါထူးဝရီေးဖြများပါံဖုြ�င့််� ပါံရုေး�ာ�ဖြခုင့်�း 

စာသူညီ� �ညီ�းလိုများ�း ကူ�ုယုာတုု�ကူုု မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်တငွ့်� အသူံးုဖြပါ�န်ုုုင့်�

ပါါသူညီ� (ပါံ ု၃.၃)။ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ� ခု�များတှ�သူမူျား�ား ရေး�တာကူု ုအ�ကူ��ငွ့်�်န်ုုုင့်�

��� စာာ�င့်�းအင့်�းပါညီာကူု ု�ားလိုညီ�စာ�ာများလိုုပုါ့ ၎င့်�းတု�ု အရေး�းတကြီးကူးီ 

လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��များညီ်� အ�ာကူုု သူရေး�ာရေးပါါကူ�ရေးစာ��� အတကွူ� ရေး�တာ 

dashboard ပါံစုာံဖြ�င့််� ရေး�ာ�ဖြပါသူညီ်� �ညီ�းလိုများ�းကူုလုိုညီ�း အသူံးုဖြပါ� န်ုုုင့်�

ပါါသူညီ�။ ဥပါများာအားဖြ�င့််� ရေးတာင့်�ကြီးကူးီမြို့များ�ု��ှု အမုျား�ရေးထူးာင့်�စာ ုအများ�ားစာ၏ု 

န်ုစှာ�ဝကူ� အခု�ွ�ရေးပါးရေးင့်မွျားာှ ၁၀၀၀ ကူ�ပါ� ထူးကူ��ညီ�းရေး�ကူာင့်�း ရေး�တာ 

dashboard ပါံစုာံများ ှတဆုံင့်�် သူ�ုှုမြို့ပါးီသူညီ�်ရေး�ာကူ� စာညီ�ပါင့်�အာဏ်ာပါုငု့်� 
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များ�ားသူညီ� အခု�ွ�စာ�စာ�ကူုု များမွျား�းများံဖြပါင့်�ဆုံင့်� ခု့ပ်ါါသူညီ�။ ရေး�တာ�လို��အား 

တင့်�ဆုံကူ�များ ုန်ုှင့်�် ပါံရုေး�ာ�များ ု�ညီ�းလိုများ�းများ�ားကူု ုအသူံးုများဖြပါ�ခုင့်� မြို့များ�ု��ယ�

အ�ာ�ှုများ�ား အ�ကူား စာများ�းသူပါ�၍ ဖြပါ��လိုညီ�ဆုံ��းစာစာ� သူင့််�မြို့ပါးီ �ားလိုညီ����

န်ုှင့်�် အသူံးုဖြပါ�� လိုယွ�ကူရူေးအာင့်� လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�သူင့််� ပါါသူညီ�။ 

ဇူးယ်��များး��

ကျေးပြများ�း�

ခး��တ် (chart) နှငှ်�် ဂ��်�း� (graph) များး��

�း� (၃.၃) ကျေးဒီတ� �း�ကျေးဖ�်တင််ပြ�ပြခင််�ပြဖင်�် ��ှနုှ�ုင််များည်�် အ�း ုု �ကျေး�း�ဇူးး�များး�� 

အစာုုး� ရေး�တာများ�ားကူု ုပါံမုျားှ��အားဖြ�င့်�် ဇူးယား အသူံးုဖြပါ�၍ တင့်�ဖြပါရေးလို�်ှုမြို့ပါးီ �ားလိုညီ�
� လိုယွ�ကူပူါါသူညီ�။ Excel ဇူးယားကူကွူ� အသူံးုဖြပါ�၍ ရေး�တာများ�ားအား �မုျား�်�ာ များ ှ
ဖြများင့််��ာ သူုု� အစာဉ်း�အတုငု့်�း ရှုုုးရှုုုး�ငှ့်�း�ငှ့်�း တင့်�ဖြပါန်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ 

ဇူးယားကူကွူ�ထူး့များ ှသူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားကူု ုထူးတု�ယ၍ူ ရေးဖြများပါံဖုြ�င့််� ရေး�ာ�ဖြပါန်ုုငု့်�
ပါါသူညီ�။ ရေးအာကူ�ပါါ ရေးဖြများပါံကုူုု �ကူညီ်�ပါါ ရေးကူ�ာင့်�းများ�ား၏ တညီ�ရေး��ာကူု ုရေး�ာ�ဖြပါရေး�
မြို့ပါးီ၊ ကူတူ�ာလိုများ�း၊ ရေးဖြများယာ အသူံးုဖြပါ�များ ုန်ုှင့်�် မြို့များ�ု�ဖြပါ ဧ�ယုာဖြပါ မြို့ဂျ�ုလို�တပုါံ ုစာသူညီ�် 
အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားကူုလုိုညီ�း အလိုာှလိုုုကူ� ရေးပါါင့်�းစာညီ�းရေး�ာ�ဖြပါ န်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။ 

ဦးးတညီ�ခု�ကူ� လိုား�ာ န်ုငှ့်�် ထူးူဖြခုားခု�ကူ� များ�ားကူု ုရေး�ာ�ဖြပါလိုုပုါါကူ ဇူးယားပါါ သူတင့်�း
အခု�ကူ�အလိုကူ� များ�ားကူု ုထူးတု�ယ၍ူ ခု�ာ် န်ုှင့်�် ဂျ�ပါ�ပါံ ုများ�ားဖြ�င့််� ရေး�ာ�ဖြပါန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ 
ရေးအာကူ�ပါါ ဂျ�ပါ�ပါံတုငွ့်� �ပါ�ကူကွူ� လိုဦူးးရေး� န်ုငှ့်�် ရေးကူ�ာင့်�းအရေး�အတကွူ� တုု�ကူုု 
န်ုုုင့်�းယဉှ်း� ရေး�ာ�ဖြပါထူးားပါါသူညီ�။ 

��်��ဲ် 
အများည််

ကျေးန်��ုင််သူး 
လွှားဦး�ကျေး�

ကျေး�း�င််� 
အကျေး�အတ�ဲ်

��်��ဲ် ၁ ၁,၂၀ဝ ၂

��်��ဲ် ၂ ၁,ဝ၀ဝ ၁

��်��ဲ် ၃ ၉၀ဝ ဝ

��်��ဲ် ၄ ၁၄,ဝ၀ဝ ၄

��်��ဲ် ၅ ၁,၈၀ဝ ၁

��်��ဲ် ၆ ၂,၁၀ဝ ၂

��်��ဲ် ၇ ၃,၅၀ဝ ၂

��်��ဲ် ၈ ၄,၄၀ဝ ၂

��်��ဲ် ၉ ၁၃,၄၀ဝ ၄

��်��ဲ် ၁၀ ၁၁,၃၀ဝ ၄

��်��ဲ် ၁၁ ၉,၁၀ဝ ၃

��်��ဲ် ၁၂ ၉,၇၀ဝ ၁

ကျေး�း�င််�နှငှ်�် 
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ပြီးများုု �န်ယ််အဆိုင်�် ဌာ�န် �ဏ္ဍ ကျေးဒီတ�

န်ယ််စာ�်ကျေးဒီသူနှှင်�် တ�ုင််��င််�သူ�� လွှားများး ုု �များး�� 
ဖးဲ�ပြီးဖုု �တ�ု�တ�်ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န်

ကူဏ္ဍစာံု လိုများ�း၊ ရေး�၊ ဆုံညီ�ရေးဖြများာင့်�း၊ များးူယစာ�ရေးဆုံးဝါး ထူး�ု�းခု��ပါ�များ၊ု ပါညီာရေး�း၊ ရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားရေး�း

ကျေး�း�လွှာ�်ကျေးဒီသူ ဖဲး�ပြီးဖုု � တု��တ�်ကျေး�� 
ဦး�စာ�ီဌာ�န်

ကူဏ္ဍစာံု လိုများ�း၊ လိုှပါ�စာစာ�များးီ၊ ရေး�၊ ရေးကူ�းလိုကူ� �ွံ�မြို့��ုးရေး�း  အစာအီစာဉ်း�များ�ား

စာည််�င််သူ�ယ်�ကျေး�� အဖဲဲ�အစာည််�များး�� ကူဏ္ဍစာံု စာမီျားံကူ�ု�း၊ ရေး�၊ သူ����ငှ့်�းရေး�း၊ များလုိုာာ၊ လိုများ�း၊ တံတား၊ ရေး�းအန်ုတ�ာယ� ဖြပါင့်�ဆုံင့်�များ၊ု ပါစာစညီ�းခု�ွ�  

အကျေး�ကဲျေး� ဲအ��်ခးု�်ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် ကူဏ္ဍစာံု
လိုဦူးးရေး� များတှ�တများ�းတင့်�ဖြခုင့်�း၊ လိုုငု့်�စာင့်� န်ုငှ့်�် လိုကူ�များတှ�ရေးပါးဖြခုင့်�း၊ ရေးဖြများလိုှ့ရေးဖြပါာင့်�းများ၊ု ရေးဆုံာကူ�လိုပုါ�
ရေး�း၊ အခု�ွ�များ�ား  

လွှာယ််ယ်�ကျေးပြများ စာမီျားးခန်�်ခဲဲကျေး�� နှငှ်�် စာ��င််�အင််� 
ဦး�စာ�ီဌာ�န်

စာုုကူ�ပါ��ုးရေး�းန်ုငှ့်�် ရေးဖြများအသူံးုဖြပါ�များု
လိုယ�ရေးဖြများခု�ွ�၊ ရေးဖြများခု�ွ�၊ ရေးဖြများန်ုငှ့်�် အရေးဆုံာကူ�အံ ုလိုှ့ရေးဖြပါာင့်�းများ၊ု ရေးဖြများတုငု့်�း၊ ရေးဖြများပါံ၊ု ရေးဖြများအသူံးုဖြပါ�များ၊ု 
စာုုကူ�ပါ��ုးရေး�း စာာ�င့်�းအင့်�း

စာ�ု�်�း ုု �ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် စာုုကူ�ပါ��ုးရေး�း  ရေးကူာကူ�ပါ့သူးီန်ုှံ၊ စာုုကူ�ပါ��ုးဖြ�စာ�ထူး�ွ�းများု၊ စာုုကူ�ပါ��ုးရေးဖြများ ဧ�ယုာ၊ ဝ��ရေးဆုံာင့်�များတုုုးခု�့�ဖြခုင့်�း များတှ�တများ�း

စာ�်များလုွှာယ််ယ်� ဦး�စာ�ီဌာ�န်  စာုုကူ�ပါ��ုးရေး�း ရေးကူာကူ�ပါ့သူးီန်ုှံ န်ုှင့်�် ရေးဖြများအသူံးုဖြပါ�များု

ပြများန််များ��စာ�ီ��ဲ�ကျေး��ဘာဏ်် �ဏ်�လိုုပါ�င့်��း �ဏ်�လိုပုါ�င့်��း

��န််သူယဲ််များပုြများိင်�်တင််ကျေး�� နှငှ်�် စာ��သူး��သူး
ကျေး���� ဦး�စာ�ီဌာ�န်  

စားီပါာွးရေး�း လိုပုါ�င့်��း  ကူ�ု�စာညီ�စားီဆုံင့်�းများု

သူများ�ါယ်များ ဦး�စာ�ီဌာ�န် စားီပါာွးရေး�း လိုပုါ�င့်��း  သူများဝါယများ အစာညီ�းအရှုံးု၊ စားီပါာွးရေး�း စာမီျားံများ ုစာာ�င့်�းအင့်�းများ�ား  

အကျေးပြခခး �ည်�ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န်   ပါညီာရေး�း  
ရေးကူ�ာင့်�းသူား များတှ�ပါံတုင့်�၊ ရေးကူ�ာင့်�းရေး�တာ န်ုငှ့်�် တညီ�ရေး��ာ၊ ဆုံ�ာန်ုငှ့်�် ရေးကူ�ာင့်�းသူား 
အရေး�အတကွူ�  

လွှာှ�်စာစာ်ဓိ�တ်အ�� ပြဖန်�်ပြဖ��ကျေး��လွှာ��်င်န််�  စာမွျား�းအင့်� လိုှပါ�စာစာ� ဖြ����ဖြ��းရေး�းဆုံုငု့်��ာ အရေးဆုံာကူ�အအံ၊ု လိုှပါ�စာစာ�ဓိာတ�အားရေးပါးရှုံ၊ု များတီာခု ရေးတာင့်�းခုံများု

င်ါ�လွှာ��်င်န််� ဦး�စာ�ီဌာ�န် င့်ါးလိုပုါ�င့်��း ရေး�လိုပုါ�င့်��း၊ လိုုုင့်�စာင့်�၊ အခု�ွ�

သူစာ်ကျေးတ�ဦး�စာ�ီဌာ�န် သူစာ�ရေးတာ သူစာ�ရေးတာထူးကွူ�ကူ�ု�၊ လိုုုင့်�စာင့်�၊ အခု�ွ�  

ပြ�ည််သူး��းန််�များ�ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န်၊ ��သူကျေး�� 
ဦး�စာ�ီဌာ�န်

ကူ���းများာရေး�း ရေးစာာင့််�ရေး�ာှကူ�များု
ကူ���းများာရေး�း စာာ�င့်�းအင့်�း၊ လိုဦူးးရေး� စာာ�င့်�းအင့်�း၊ ကူ���းများာရေး�း ဌာာ� အခု�ကူ�အလိုကူ�၊ ရေးဆုံးဝါး 
အရေးထူးာကူ�အပါံ်

တ�ုင််��င််�ကျေးဆို��ည်� ဦး�စာ�ီဌာ�န် ကူ���းများာရေး�း ရေးစာာင့််�ရေး�ာှကူ�များ ု များတှ�ပါံတုင့်�၊ လိုုုင့်�စာင့်�

ပြီးများုု �ပြ�နှငှ်�် အမုျား်��ဖးဲ�ပြီးဖုု �ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် အုများ��ာ�ွံ�မြို့��ုးရေး�း အမုျား��ာခုငွ့်�်ဖြပါ�ခု�ကူ�၊ စာာ�င့်�းအင့်�း

လွှား�င််များကုြီး��ီ���်ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် လိုဦူးးရေး�စာာ�င့်�းအင့်�း  လိုတူစာ�ဦးးခု�င့်�းစာ ီရေး�ထူးုုင့်�များ ုန်ုှင့်�် ရေး��့ရေးဖြပါာင့်�းသူာွးလိုာများု

ပြ�ည််သူး�လွှာ��်င်န််� ဌာ�န် အရေးဆုံာကူ�အအံ ု ဖြပါညီ�ရေးထူးာင့်�စာလုိုများ�း၊ တံတား၊ အစာုုး� အရေးဆုံာကူ�အအံ ုန်ုှင့်�် ရေးလိုယာဉ်း�ကူငွ့်�းများ�ား

အလွှာ��်သူများ��ကျေး���� ဆို�်ဆိုးကျေး�� 
ဦး�စာ�ီဌာ�န်

အလိုပုါ�သူများားရေး�း�ာ အလိုပုါ�သူများား ရေး�း�ာ အဖြင့်င့်�းပါာွးများ ုန်ုှင့်�် စာညီ�းကူများ�းရေး�ာ���ကူ�များု

အလွှာ��်သူများ�� ညွှာန််����ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် အလိုပုါ�သူများားရေး�း�ာ  လိုပုါ�သူားစာ ုစာာ�င့်�းအင့်�း

အလွှာ��်ရှုး�နှှင်�် အလွှာ��်သူများ��ဥ�ကျေးဒီ စာစာ်ကျေးဆို�
ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် 

အလိုပုါ�သူများားရေး�း�ာ  အလိုပုါ�ရှုံနု်ုှင့်�် အလိုပုါ�သူများားဥပါရေး� စာစာ�ရေးဆုံးများု

ပြီးများုု �န်ယ််တ���ရှုး�� ဥပါရေး� ဖြပါစာ�များဆုုံုုင့်��ာ ဥပါရေး�၊ တ�ားများ ဥပါရေး�
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ပြ�န််����ကျေး�� နှငှ်�် ပြ�ည််သူး�ဆို�်ဆိုးကျေး�� 
ဦး�စာ�ီဌာ�န်

စာာ�ကူညီ်�တုုကူ�၊ ဖြပါညီ�သူ�ူ
ဆုံကူ�ဆုံံရေး�း

စာာ�ကူညီ်�တုုကူ�၊ စာာအပုါ�အသူင့်�းများ�ား၊ စာာရေးပါပါွ့ရေးတာ�၊ လိုထူူးစုာင့်�တာများ�ား

ကျေးများ�ဲပြများ�ကျေး�� နှငှ်�် ��သူကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် ရေးများးွဖြများ�ရေး�း များတှ�ပါံတုင့်�များု

စာမီျားး�နု််� ဦး�စာ�ီဌာ�န် စာမီျားံကူ�ု�း ရေးဖြများယာ တ���ုးုဖြ�တ�ဖြခုင့်�း၊ စာမီျားံကူ�ု�း၊ ရေး�သူစားီပါာွးရေး�း

ပြ�ည််သူး�အင််အ�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် လိုဦူးးရေး�စာာ�င့်�းအင့်�း လိုဦူးးရေး� စာာ�င့်�းအင့်�း

သူ�သူန်ာကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် �ာသူာရေး�း �ာသူာရေး�း စာာ�င့်�းအင့်�း

လွှာများ်�ဦး�စာ�ီဌာ�န် လိုများ�း အရေးဝးရေးဖြပါးလိုများ�း၊ တံတား၊ တးူရေးဖြများာင့်�းတံတား၊ ရေး�ထူး�ု�း�ံ�ံ 

ကျေး�း�လွှာ�်လွှာများ်� ဖဲး�ပြီးဖုု �ကျေး�� ဦး�စာ�ီဌာ�န် လိုများ�း လိုများ�း၊ တံတား၊ တးူရေးဖြများာင့်�းတံတား

များ�ီသူတ်ဦး�စာ�ီဌာ�န် လိုံခုြုံခုံ�ရေး�း များးီရေးလိုာင့်�များ၊ု ဆုံံုးရှုံးုများု

ပြများန််များ�နှ�ုင််င်း�ဲတ�်ဖဲဲ� လိုံခုြုံခုံ�ရေး�း �့များတှ�တများ�း

အ���စာ��နှငှ််���ယ်�ည်�ဦး�စာ�ီဌာ�န် အားကူစာား အားကူစာား ရေးလိုက်ူ�င့်�်သူင့်��ကူားများ၊ု ပါစာစညီ�းကူ�ုယုာ 

ပြ�ည််တငဲ််�အခနဲ််များး��ဦး�စာ�ီဌာ�န် အခု�ွ� ကူ�ု�သူယွ�ခုွ��န်ုှင့်�် ဝင့်�ရေးင့်ခွု�ွ�၊ တံဆုံုပါ�ရေးခုါင့်�းခု�ွ� န်ုှင့်�်  အဖြခုား �ဏ္ဍာ�ရေးင့်မွျား�ား

ပြများန််များ��ဆို�်သူယဲ််ကျေး��လွှာ��်င်န်် တယ�လိုကီူ�ွ�း ဆုံကူ�သူွယ�ရေး�း တယ�လိုကီူ�ွ�း ဆုံကူ�သူယွ�ရေး�း အရေးဆုံာကူ�အဦး၊ စာာတုကုူ�များ�ား

ပြများန််များ���န််သူယဲ််များပုြများိင််�တင််ကျေး�� နှငှ်�် 
စာ��သူး��သူးကျေး���� ဌာ�န်

ကူ�ု�သူွယ�ရေး�း ကူ�ု�သူယွ�များနု်ု�ု�းထူးားများ�ား

��န််လွှာများ်��ု��ကျေးဆို�င််ကျေး��ညွှာန််����များု
ဦး�စာ�ီဌာ�န်

ပါုု�ရေးဆုံာင့်�ရေး�း ယာဉ်း�ရေးများာင့်�းလိုုငု့်�စာင့်�၊ ယာဉ်း�လိုုငု့်�စာင့်� န်ုငှ့်�် စာစာ�ရေးဆုံးများု

လွှာ��်င်န််�လွှာ�ုင််စာင််နှငှ်�်သူယ််ယ်း��ု�ကျေးဆို�င််ကျေး��
ကြီး��ီ���်ည်ိနုှုုင််�များဌုာ�န်

ပါုု�ရေးဆုံာင့်�ရေး�း  လိုပုါ�င့်��းသူံးုယာဉ်း� လိုုုင့်�စာင့်�

ဆိုည််ကျေးပြများ�င််�နှငှ််�ကျေး�အသူး��ခးများစုာမီျားးခန််�ခဲဲကျေး��
ဦး�စာ�ီဌာ�န်

ရေး� ရေး�ကြီးကူးီများ ုကူာကူယွ�ဖြခုင့်�း၊ ဆုံညီ�ရေးဖြများာင့်�း၊ ရေး� အရေးဆုံာကူ�အဦး

လွှားများး�န််�များ်�ဦး�စာ�ီဌာ�န် လိုမူျား�ုလူိုံရုေး�း လိုမူျား�ုလူိုံရုေး�း၊ လိုမူျားဝု��ထူးများ�းများ�ား  

လွှားများုဖးလွှား�ကျေး�� ဘာ�တ်အဖဲဲ� လိုမူျား�ုလူိုံရုေး�း  များတှ�ပါံတုင့်�ဖြခုင့်�း၊ ပါါဝင့်�ဖြခုင့်�း၊ အကူ��ုးအဖြများတ� န်ုငှ့်�် ထူးတု�ယမူျားမုျား�ား
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�း�စား အများတှ် ကျေးခါင််�စာဉ်် စာ�ကျေးဆို�င််�သူည်�် ကျေးဒီတ�

�း�စား-၁(�) �ပါ�/ရေးကူ�း လိုဦူးးရေး� အရေးဖြခုဖြပါစာာ�င့်�း ကူ�ား/များ၊ လိုကူြီးကူးီ/ကူရေးလိုး၊ န်ုုငု့်�င့်ံသူား  အခု�ကူ�အလိုကူ� အပါါအဝင့်� လိုဦူးးရေး� စာာ�င့်�းအင့်�း

�း�စား-၁(ခ) �ပါ�/ရေးကူ�း လိုဦူးးရေး� ရေးဖြပါာင့်�းဝင့်�/ရေးဖြပါာင့်�းထူးကွူ� အရေးဖြခုဖြပါစာာ�င့်�း �ပါ�/ရေးကူ�း တငွ့်�းသူုု� လိုူဦးးရေး� ရေးဖြပါာင့်�းရေး��့ဝင့်�ရေး�ာကူ�များ ုန်ုှင့်�် ရေးဖြပါာင့်�းရေး��့ထူးကွူ�ခုာွများ ု
စာာ�င့်�းအင့်�း

�း�စား -၁(ဂ) �ပါ�ရေးဝးရေး�သူတငွ့်� သူာွးရေး�ာကူ� အလိုပုါ�လိုပုါ�ကူုငု့်�သူမူျား�ား စာာ�င့်�း �ပါ�/ရေးကူ�း များ ှထူးွကူ�ခုာွ၍ �ပါ�ရေးဝးရေး�သူတငွ့်� သူာွးရေး�ာကူ� အလိုပုါ�လိုပုါ�ကူုငု့်�သူမူျား�ား၏ လိုဦူးးရေး� 
သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� 

�း�စား-၂ ရေးများးွစာာ�င့်�းများတှ�ပါံုတင့်� လိုဦူးးရေး�သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� - ရေးများးွစာာ�င့်�း

�း�စား-၃ ရေးသူစာာ�င့်�း လိုဦူးးရေး�သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� - ရေးသူစာာ�င့်�း

�း�စား-၄ ဧညီ�်စာာ�င့်�း လိုဦူးးရေး�သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� - ဧညီ်�စာာ�င့်�း

�း�စား-၅(�) အရေးဆုံာကူ�အအံ ုအရေးဖြခုဖြပါစာာ�င့်�း လိုမူျားရုေး�း န်ုငှ့်�် �ာသူာရေး�း အရေးဆုံာကူ�အံမုျား�ား အပါါအဝင့်� �ပါ��ာွ�ှု အရေးဆုံာကူ�အအံ ုသူတင့်�း 
အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား

�း�စား- ၅(ခ) အရေးဆုံာကူ�အအံ ုအတုုးအရေးလို�ာ ်အရေးဖြခုဖြပါစာာ�င့်�း လိုမူျားရုေး�း န်ုငှ့်�် �ာသူာရေး�း အရေးဆုံာကူ�အံမုျား�ား အပါါအဝင့်� �ပါ��ာွ�ှု အရေးဆုံာကူ�အအံု 
အတုုးအရေးလို�ာ ်သူတင့်�း အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား

�း�စား-၆ �ွံ�မြို့��ုးရေး�း ���ပါံရုေးင့်ဖွြ�င့််� ရေးဆုံာင့်��ကွူ�သူညီ�် လိုပုါ�င့်��းစာာ�င့်�း �ပါ��ာွ ပါါဝင့်�များ ုန်ုှင့်�် ရေးဆုံာင့်��ကွူ�သူညီ�် ဌာာ� အပါါအဝင့်� �ွံ�မြို့��ုးရေး�း ���ပါံရုေးင့်ဖွြ�င့််� ရေးဆုံာင့်��ကွူ�
သူညီ�် လိုပုါ�င့်��း အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား 

�း�စား-၇ လိုဦူးးရေး�အင့်�အားန်ုငှ့်�် လိုယ�ယာလိုပုါ� ကူ�ုယုာအင့်�အား 
အရေးဖြခုအရေး�

လိုယ�ယာလိုပုါ�သူား န်ုငှ့်�် ကူ�ုယုာ အင့်�အား အရေးဖြခုအရေး� အရေးသူးစာတု� အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၈ ရေးတာင့်�သူတူစာ�ဦးးခု�င့်�းအလိုုုကူ� လိုပုါ�ပါုုင့်�ခုငွ့်�်� ရေးဖြများဧ�ယုာ ရေး�ာ�ဖြပါ
ရေးသူာ စာာ�င့်�

လိုပုါ�ပါုုင့်�ခုငွ့်�်� ရေးတာင့်�သူစူာာ�င့်�း န်ုငှ့်�် စာုုကူ�ပါ��ုးရေးဖြများ အများ��ုးအစာားအလိုုုကူ� ရေးဖြများယာ ပါုငု့်�ဆုံုုင့်�များု

�း�စား-၉ �ာသူအီလိုုုကူ� သူးီန်ုှံစာုုကူ�ပါ��ုးများ ုအရေးဖြခုအရေး� လိုကူ��ှသုူးီန်ုှံစာုုကူ�ပါ��ုးများ ုဧကူန်ုငှ့်�်စာုုကူ�ကူငွ့်�း အလိုုကုူ� အရေးဖြခုအရေး�များ�ား

�း�စား-၁၀ များ��ုးရေးကူာင့်�းများ��ုးသူ��� ဖြပါ���ပါွားများ ုအရေးဖြခုအရေး� များ��ုးရေးကူာင့်�းများ��ုးသူ��� ��ှုန်ုုုင့်�များ ုန်ုှင့်�် စာုုကူ�ပါ��ုးထူးားများ ုအရေးဖြခုအရေး�

�း�စား-၁၁ တ�ုစုာာာ��ရေး�ာဂျါ ဖြ�စာ�ပါာွးကူ�ရေး�ာကူ�ဖြခုင့်�း စာာ�င့်�း တ�ုစုာာာ�� ရေး�ာဂျါဖြ�စာ�ပါာွးများ၊ု ရေး�ာဂျါလိုကူခဏ်ာ န်ုငှ့်�် ရေးသူဆုံံးုများ ုအရေး�အတကွူ� အခု�ကူ�အလိုကူ�
များ�ား

�း�စား-၁၂ ရေး�လိုပုါ�င့်��း ရေး�လိုပုါ�င့်��း အများ��ုးအစာား န်ုငှ့်�် ရေး�လိုပုါ�သူား အရေး�အတကွူ�

�း�စား-၁၃ လိုမူျားရုေး�း/စားီပါာွးရေး�း အရေးဖြခုဖြပါစာာ�င့်�း စားီပါာွးရေး�း၊ လိုမူျားရုေး�း န်ုငှ့်�် ကူ���းများာရေး�း အရေးဖြခုအရေး�များ�ားကူု ုအလိုယွ�တကူ ူသူံးုသူပါ�န်ုုုင့်�
ရေးသူာရေး�ကူာင့််� အရေး�းရေးသူာ ပါံစုာံတစာ�ခုဖုြ�စာ�သူညီ�။ လိုဦူးးရေး�၊ စာုကုူ�ပါ��ုးရေး�း၊ ပါညီာရေး�း န်ုငှ့်�် 
ကူ���းများာရေး�း ရေး�တာများ�ား ပါါဝင့်�သူညီ�။ 

�း�စား-၁၄ အ���များးီသူတ�တပါ��ွ့�ဝင့်�များ�ား စာာ�င့်�း အ���များးီသူတ�ထူးပါ��ွ့�ဝင့်�များ�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၁၅(�) �ကူကူ�ရေးဖြခု�တီပါ��ွ့�ဝင့်�များ�ား စာာ�င့်�း �ကူကူ�ရေးဖြခု�တီပါ��ွ့�ဝင့်�များ�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၁၅(ခ) များခုုင့်�န်ုှင့်�်ကူရေးလိုးရေးစာာင့််�ရေး�ာှကူ�ရေး�း အ�ွ့�ဝင့်�များ�ားစာာ�င့်�း များခုုင့်�န်ုှင့်�်ကူရေးလိုးရေးစာာင့််�ရေး�ာှကူ�ရေး�း အ�ွ့�ဝင့်�များ�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၁၅(ဂ) အများ��ုးသူများးီရေး�း�ာ အ�ွ့�ဝင့်�များ�ားစာာ�င့်�း အများ��ုးသူများးီရေး�း�ာ အ�ွ့�ဝင့်�များ�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၁၅(ဃ) အဖြခုားလိုမူျားရုေး�း အ�ွ့�ဝင့်�များ�ားစာာ�င့်�း အဖြခုားလိုမူျားရုေး�း အ�ွ့�ဝင့်�များ�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၁၆ စာာသူင့်�ရေးကူ�ာင့်�းန်ုငှ့်�် ရေးကူ�ာင့်�းသူားဦးးရေး� အရေးဖြခုဖြပါစာာ�င့်�း စာာသူင့်�ရေးကူ�ာင့်�းန်ုငှ့်�် ရေးကူ�ာင့်�းသူားဦးးရေး� န်ုစှာ�စာဉ်း�အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၁၇ ရေး�ာကူ��ှလုိုာသူညီ�်ဝ��ထူးများ�းများ�ား၏ လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်�ခု�ကူ�များ�ား �ပါ�/ရေးကူ�း သူု�ု တာဝ��ကူ�သူညီ�် အစာုုး�ဝ��ထူးများ�းများ�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ� န်ုငှ့်�် ၎င့်�းတုု�၏ 
လိုပုါ�ရေးဆုံာင့်��ကွူ�ခု�ကူ�များ�ား 

�း�စား-၁၈ ဝင့်�စာာများတှ�ပါံတုင့်�စာာအုပါ� �ပါ�/ရေးကူ�း အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�းများးု န်ုှင့်�် စာာရေး�းတု�ု လိုကူ�ခုံ��ှရုေးသူာ ဝင့်�စာာ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၁၉ ထူးကွူ�စာာများတှ�ပါံတုင့်�စာာအုပါ� အဖြခုား ဌာာ�ဆုံုုင့်��ာ မြို့များ�ု��ယ�ရှုံးုများ�ားသူုု� ရေးပါးပါုု�တင့်�ဖြပါသူညီ�် ထူးကွူ�စာာ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၂၀ ရေး�သူတငွ့်�းပါုု�စာာ များှတ�ပါံတုင့်� ရေး�သူတငွ့်�းပါုု�စာာ အခု�ကူ�အလိုကူ� 

�း�စား-၂၁ ရှုံးုအသူံးုအရေးဆုံာင့်�န်ုငှ့်�် ပါ�ရုေး�ာဂျ များတှ�ပါံတုင့်� စာာ�င့်�း ရှုံးုအသူံးုအရေးဆုံာင့်�န်ုငှ့်�် ပါ�ရုေး�ာဂျ အခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား 
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�း�စား-၂၂ ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�့တပါ��ွ့� �့အ�ာ�ှုများ�ား လိုာရေး�ာကူ�များ ုများတှ�ပါံတုင့်�
ဇူးယား

ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�့တပါ��ွ့� �့အ�ာ�ှုများ�ား လိုာရေး�ာကူ�များ ုအခု�ကူ�အလိုကူ�များ�ား

�း�စား-၂၃ အများကုြီးကူးီဖြ�စာ�ပါာွးများစုာာ�င့်�း လိုသူူတ�များ၊ု ဓိါးဖြပါများ ုန်ုှင့်�် များု��ု�းများု ကူ့သ်ူုု� အများုကြီးကူးီ ဖြ�စာ�ပါာွးများ ုအခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၂၄(�) ရေးတာခုုုသူမူျား�ားစာာ�င့်�း ရေးတာခုုုသူမူျား�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၂၄(ခ) အလိုင့်�းဝင့်� လိုကူ��ကူ�ခု�သူမူျား�ားစာာ�င့်�း လိုကူ��ကူ�ခု�မြို့ပါးီ ဥပါရေး�ရေး�ာင့်�တငွ့်�းသူုု� ဝင့်�ရေး�ာကူ�ခု့သ်ူမူျား�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၂၅ ရေးဖြခုခု��ပါ�န်ုငှ့်�် ခုံဝ�� အကူ�ဥပါရေး�အ� ရေး�ထူးုငု့်�သူမူျား�ားစာာ�င့်�း ရေးဖြခုခု��ပါ�န်ုငှ့်�် ခုံဝ�� အကူ�ဥပါရေး�အ� ရေး�ထူးုငု့်�သူမူျား�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ� 

�း�စား-၂၆ �စုာရှုုုကူ�များနု်ုှင့်�် အသူကူ�ရေးများးွဝများ�းရေးကူ�ာင့်�း ဖြပါ�တကူ�သူမူျား�ား စာာ�င့်�း �စုာရှုုုကူ�များနု်ုှင့်�် အသူကူ�ရေးများးွဝများ�းရေးကူ�ာင့်�း ဖြပါ�တကူ�သူမူျား�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�

�း�စား-၂၇ ရေးထူးာင့်��ဏ်�ကူ�ခုံ��းူသူမူျား�ားစာာ�င့်�း ရေးထူးာင့်��ဏ်�ကူ�ခုံ��းူသူမူျား�ား၏ အခု�ကူ�အလိုကူ�



42

၁။ မြို့များ�ု��ယ�ရေးဖြများပါံု

၂။ ရေးကူ�း�ာွအုပါ�စာ ုရေးဖြများပါံ ု

၃။ ရေးကူ�း�ာွအုပါ�စာုတငွ့်� ပါါဝင့်�ရေးသူာ ရေးကူ�း�ာွများ�ားစာာ�င့်�း

၄။ ရေးကူ�း�ာွတွင့်�း�ှု အရေးဆုံာကူ�အအံမုျား�ားကူု ုရေး�ာ�ဖြပါသူညီ်� ရေးဖြများပါံ ု(လိုကူ�ဖြ�င့််�ရေး�းဆုံွ့ထူးားရေးသူာ)

၅။ အရေးဆုံာကူ�အံု ရေးဖြများပါံအုရေး�ကူာင့်�း အကူ�ဉ်း�းခု��ပါ� �ငှ့်�းလိုင့်�းခု�ကူ�

၆။ ရေးကူ�း�ာွ သူများုုင့်�းရေး�ကူာင့်�း 

၇။ ရေးကူ�း�ာွ စားီပါာွးရေး�း အဆုံင့််�အတ��း အဓိုပါပာယ��ငွ့်�်ဆုံုုခု�ကူ�

၈။ ရေးကူ�း�ာွ စားီပါာွးရေး�း အဆုံင့််�အတ��း အဓိုပါပာယ��ငွ့်�်ဆုံုုများ ု�ငှ့်�းလိုင့်�းခု�ကူ�

၉။ “ကူ���းများာရေး�း၊ အမုျား�များလုိုပုါ�င့်��း၊ ဆုံံးုဖြ�တ�ခု�ကူ�ခု�များတှ�များ၊ု ဦးးရေးဆုံာင့်�များ၊ု လိုံခုြုံခုံ�များ၊ု အလိုပုါ� အခုငွ့်�်အလိုများ�း၊ ပါညီာရေး�း၊ လိုစာာ” စာသူညီ်�အခု�ကူ�တုု� ပါါဝင့်�သူညီ� ကူ�ား-များ 

ပါင့်�်ကူအူုများ�သူံးုသူပါ�ဖြခုင့်�း 

၁၀။ ကူ�ား-များ ပါင့််�ကူအူုများ� သူံးုသူပါ�ဖြခုင့်�း အရေး�ကူာင့်�း �ငှ့်�းလိုင့်�းခု�ကူ�

၁၁။ ရေးကူ�း�ာွ၊ NGO အ�ွ့�များ�ား န်ုှင့်�် အစာုုး� ဌာာ�ဆုံုုင့်��ာ များ�ားအ�ကူား ခု�တု�ဆုံကူ�များကုူုု ရေး�ာ�ဖြပါရေးသူာ ရေးဖြများပါံု

၁၂။ ခု�တု�ဆုံကူ�များုကူုု �ငှ့်�းလိုင့်�းခု�ကူ� 

၁၃။ ရေးကူ�း�ာွ စာုုကူ�ပါ��ုးရေး�း၊ ရေးကူ�း�ာွ�ှု ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ၊ု ရေး�သူပါွ့ရေးတာ�များ�ား န်ုငှ့်�် �ာသူအီလိုုုကူ� ရေး�ာဂျါဖြ�စာ�ပါာွးများ ုတုု�ကူုု ရေး�ာ�ဖြပါသူညီ်� �ာသူခီုငွ့်� ဖြပါကူခ��ု�

၁၄။ �ာသူီခုငွ့်� ဖြပါကူခ��ု� �ှင့်�းလိုင့်�းခု�ကူ�

၁၅။ ရေးကူ�း�ာွရေးကူာ�များတဝီင့်�စာာ�င့်�း န်ုငှ့်�် များတှ�တများ�းဓိါတ�ပါံု

၁၆။ ရေးကူ�း�ာွအစာညီ�းအရေးဝး/ စာမီျားံကူ�ု�း များတှ�တများ�းဓိါတ�ပါံုများ�ား 

၁၇။ လိုဦူးးရေး�၊ အရေးဆုံာကူ�အအံ၊ု ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ၊ု ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးရေး�း စာမီျားံကူ�ု�းများ�ား၊ ရေးကူ�း�ာွအပုါ�စာဖုြ�င့််� အကူာွအရေးဝး၊ ဖြ�စာ�န်ုုုင့်��ယွ� သူ�ာ၀ ရေး�းအန်ုတ�ာယ� များ�ားကူု ု

ရေး�ာ�ဖြပါထူးားသူညီ� ရေးကူ�း�ာွ အရေးဖြခုခုံ အခု�ကူ�အလိုကူ�

၁၈။ ဦးးစာားရေးပါး �ွံ�မြို့��ုးရေး�း အစာအီစာဉ်း�များ�ား (စာတတုထန်ုှစာ�  အတွကူ�)

• လိုာများညီ်� ၅ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

• CDD စာမီျားံကူ�ု�း န်ုှင့်�်အညီ ီလိုာများညီ�် ၄ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

• CDD စာမီျားံကူ�ု�းတွင့်� များပါါဝင့်�ရေးသူာ လိုာများညီ်� ၄ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

၁၉။ ဦးးစာားရေးပါး �ွံ�မြို့��ုးရေး�း အစာအီစာဥ�များ�ား(တတယုန်ုစှာ� အတကွူ�)
• လိုာများညီ်� ၅ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

• CDD စာမီျားံကူ�ု�း န်ုှင့်�်အညီ ီလိုာများညီ�် ၄ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

• CDD စာမီျားံကူ�ု�းတွင့်� များပါါဝင့်�ရေးသူာ လိုာများညီ်� ၄ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

၂၀။ ဦးးစာားရေးပါး �ွံ�မြို့��ုးရေး�း အစာအီစာဉ်း�များ�ား (�တုယုန်ုစှာ� အတွကူ�)

• လိုာများညီ်� ၅ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

• CDD စာမီျားံကူ�ု�း န်ုှင့်�်အညီ ီလိုာများညီ�် ၄ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

• CDD စာမီျားံကူ�ု�းတွင့်� များပါါဝင့်�ရေးသူာ လိုာများညီ်� ၄ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

၂၁။ ဦးးစာားရေးပါး �ွံ�မြို့��ုးရေး�း အစာအီစာဉ်း�များ�ား (ပါထူးများန်ုစှာ� အတွကူ�)

• လိုာများညီ်� ၅ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

• CDD စာမီျားံကူ�ု�း န်ုှင့်�်အညီ ီလိုာများညီ�် ၄ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

• CDD စာမီျားံကူ�ု�းတွင့်� များပါါဝင့်�ရေးသူာ လိုာများညီ်� ၄ န်ုှစာ�အတကွူ� ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးများ ုရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ�

၂၂။ ရေးကူ�း�ာွအတွကူ� ကူဏ္ဍအလိုုကုူ� ဦးးစာားရေးပါး�ွံ�မြို့��ုးရေး�း စာမီျားံကူ�ု�းများ�ားကူုု ရေး�ာ�ဖြပါထူးားသူညီ်� ဇူးယား

၂၃။ အစာညီ�အရေးဝး များတှ�တများ�းများ�ား

၂၄။ အထူးကူ�ပါါ အရေး�ကူာင့်�းအ�ာ အားလိုံးုကူုု �ကူ�စာွ့န်ုှင့်�်တကူ ွရေး�ာ�ဖြပါထူးားသူညီ်� ဇူးယား 

NCDDP ရေးကူ�းလိုကူ� �ွံ�မြို့��ုးရေး�း စာမီျားံကူ�ု�းတွင့်� ရေးကူ�း�ာွ လိုမူျားစုားီပါာွး အခု�ကူ�အလိုကူ�၊ �ွံ�မြို့��ုးများ ုအရေးဖြခုအ ရေး�၊ အခုွင့်�်အလိုများ�း၊ အတားအဆုံးီများ�ား၊ စာ�ု�ရေးခု်များု

များ�ား၊ �ညီ�များ�ှ�းခု�ကူ�၊ များဟုာဗျူ��ဟုာ န်ုငှ့်�် ဦးးစာားရေးပါးစာမီျားံကူ�ု�း တုု�န်ုှင့်�် သူကူ�ဆုံုုင့်�သူညီ�် ရေး�တာများ�ား ပါါဝင့်�ပါါသူညီ�။ ၎င့်�းတု�ုများှာ ရေးအာကူ�ပါါအတုုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ 
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၁။ Guay ၂၀၁၈ 

၂။ စာမီျားံကူ�ု�းန်ုှင့်�် �ဏ္ဍာရေး�း ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� ၂၀၁၈၊ ၁၄။ 

၃။ Stagan ၂၀၁၆

၄။ ကူများာာ�ဏ်�၏ စာာ�င့်�းအင့်�းစာမွျား�း�ညီ�ဆုံုုင့်��ာ ညွှ�ှ�ကူ�ု�း။ စာာ�င့်�းအင့်�း 

စာမွျား�းအင့်�ဆုံုုင့်��ာ ညွှ�ှ�ကူ�ု�းကူုု https://databank.worldbank.org/

source/statistical-capacity-indicators တွင့်� ရေးတ�ွန်ုုငု့်�ပါါသူညီ�။

၅။ “န်ုုုင့်�င့်ံသူားများ�ား၊ စားီပါာွးရေး�းလိုပုါ�င့်��းများ�ား၊ ဝ��ထူးများ�းများ�ား န်ုငှ့်�် အဖြခုားရေးသူာ 

ဆုံကူ�န်ုွယ� ပါါဝင့်�သူ ူများ�ားအား အစာုုး�ကူ ဝ��ရေးဆုံာင့်�များ ုရေးပါး�ာတငွ့်� ICT 

�ညီ�းပါညီာ န်ုငှ့်�် အင့်�တာ�ကူ� ကူုု အသူံးုဖြပါ�ဖြခုင့်�း” ဟု ုE-government ကူု ု

အဓိပုါပာယ� �ငွ့်�်ဆုံုုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ Silcock ၂၀၀၁.

၆။ ရေး�ရေး�ာ�ဝါ� ီ၂၀၊ ၂၀၂၀၊ ဖြများ��များာတုုင့်�းများ�။ 

၇။ “လိုမူျားရုေး�း၊ စားီပါာွးရေး�း န်ုငှ့်�် သူ�ာဝ�� ပါတ�ဝ��းကူ�င့်�ဆုံုုင့်��ာ ဖြပါဿ�ာ�ပါ�

များ�ားကူု ုရေးဖြ��ငှ့်�း�ာ၌ အရေးဆုံာကူ�အအံ၊ု ဗျူသုူုကူာ၊ ရေး��စာဉ်း�သူံုး ပါစာစညီ�း

ကူ�ုယုာများ�ား န်ုငှ့်�် လိုူခုန်ုတာကူုုယ� တုု�အား သူတင့်�းအခု�ကူ�အလိုကူ� �ညီ�း

ပါညီာဖြ�င့််� တွ့�ကူ� အသူံးုဖြပါ�သူညီ်� �ပါ�ဝ��း” ဟု ုစာများတ�စားီတးီ များ�ားအား 

အဓိပုါပာယ� �ငွ့်�်ဆုံုုန်ုုုင့်�ပါါသူညီ�။ Townsend ၂၀၁၄

၈။ စာညီ�သူလူိုငွ့်� ၂၀၁၈။

၉။ E-government စာစာ�တများ�းအ� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံသူညီ� န်ုုငု့်�င့်ံရေးပါါင့်�း ၁၉၃ န်ုုငု့်�င့်ံ

အ�ကူ� အဆုံင့်�် ၁၅၇ တွင့်� �ှုရေး�ပါါသူညီ�။

၁၀။ အရေးများ�ကုူ�� န်ုုုင့်�င့်ံများ ှဖြပါ�လိုပုါ�သူညီ�် ICT စာမီျားံကူ�ု�း ဆုံုုင့်��ာ စာစာ�တများ�းအ� 

အစာုုး� စာမီျားံကူ�ု�းများ�ား၏ ရေးအာင့်�ဖြများင့်�များမုျားာှ ၁၈ �ာခုုုင့်�န်ုု��းသူာ �ှုပါါသူညီ�။ 

Goldfinch ၂၀၀၇

၁၁။ အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�း၏ Accountable and Inclusive States and 

Regions (AISR) စာမီျားံကူ�ု�းသူညီ� ဖြများ��များာန်ုုုင့်�င့်ံ�ှ ုအ�ပါ��ကူ� အ�ွ့�အစာညီ�း

များ�ား န်ုငှ့်�် ဖြပါညီ��ယ�/တုုင့်�း အစာုုး�တုု� ဖြပါညီ�သူလူိုထူူး၏ု လိုုအုပါ�ခု�ကူ�များ�ား 

အရေးပါ် ပါုမုျားုု၍ တံ�ုဖြပါ��ဖြ�ညီ�်ဆုံညီ�း န်ုုုင့်�ရေး�း ကူညူီလီိုှကူ��ှုပါါသူညီ�။ ယင့်�း

စာမီျားံကူ�ု�းအားဖြ�င့်�်  မြို့င့်မုျား�းခု�များ�းရေး�းကူု ုရေးဆုံာင့်�ကူ�ဉ်း�းရေးသူာ၊ အားလိုံးု 

အကူ�ံ�းဝင့်�ရေးသူာ၊ တံ�ုဖြပါ��များ�ုှုရေးသူာ၊ �မီျားုုကူရေး�စာ ီ�ညီ�းလိုများ�းကူ� အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�း 

ဖြ�စာ���� ပါံပ်ါုုးရေးပါးရေး�ပါါသူညီ�။ အာ�ရှေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�း၏ မြို့များ�ု�ဖြပါလိုံခုြုံခုံ�ရေး�း 

စာမီျားံကူ�ု�းသူညီ�လိုညီ�း မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�်�ှု လိုံခုြုံခုံ�ရေး�းဆုံုငု့်��ာ အ�ွ့�အစာညီ�းများ�ား

၏ လိုပုါ�င့်��းစာမွျား�း�ညီ� ထူးရုေး�ာကူ�ရေးစာ��� ပါံပ်ါုုးကူညူီရီေးပါးလိုှကူ� �ှပုါါသူညီ�။ 

ရေး�ာင့်�ရေး�း�ငှ့်�းသူညီ� မြို့များ�ု��ယ��ွံ�မြို့��ုးများညုွှှ��ကူ�ု�း ရေး�တာရေး�စ်ာ� ကူုုလိုညီ�း 

ဖြပါ�စာထုူးားပါါသူညီ�။ ယင့်�းရေး�တာရေး�စ်ာ�တွင့်� မြို့များ�ု��ယ�အဆုံင့်�် ရေး�တာ များ�ားစာာွ

ကူုု စာရုေးဆုံာင့်�းထူးားမြို့ပါးီ အများ��ုးအစာား ၁၁ များ��ုး�ှု ညွှ�ှ�ကူ�ု�း ၆၅၀၀ ရေးကူ�ာ�ကူုု 

ရေးပါါင့်�းစာညီ�းထူးားပါါသူညီ�။ 

၁၂။ ရေး�သူဆုံုုင့်��ာ အပုါ�ခု��ပါ�ရေး�းစာ�စာ� အရေး�ကူာင့်�းကူု ုပါုုများုု၍ သူ�ုှုလိုုုပါါကူ 

Batcheler ၂၀၁၈ တငွ့်�ရှု။ု 

၁၃။ အများ��ုးသူား စာာ�င့်�းအင့်�း စာ�စာ� အရေး�ကူာင့်�း အရေးသူးစာတု� အခု�ကူ�အလိုကူ�

များ�ားကူု ုhttps://www.csostat.gov.mm/AboutCSO/

StatisticalSystem တငွ့်�ရှု။ု 

၁၄။ ဗျူဟုုုစာာ�င့်�းအင့်�း အ�ွ့� ၂၀၁၆။

၁၅။ စာမီျားံကူ�ု�းန်ုှင့်�် �ဏ္ဍာရေး�း ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� ၂၀၁၆။

၁၆။ ဗျူဟုုုစာာ�င့်�းအင့်�းအ�ွ့�၏ ရေးများှာ�များ�ှ�းခု�ကူ� န်ုငှ့်�် �ညီ�များ�ှ�းခု�ကူ�များ�ားကူု ုသူ�ုှုလိုုု

ပါါကူ https://www.csostat.gov.mm/ တငွ့်�ရှု။ု 

၁၇။ ဗျူဟုုုစာာ�င့်�းအင့်�း အ�ွ့� ၂၀၁၆။

၁၈။ Ibid.,၇.

၁၉။ Ibid.

၂၀။ Ibid.

၂၁။ Htoo Thant 2019.

၂၂။ ပါုု�ရေးဆုံာင့်�ရေး�း န်ုငှ့်�် ဆုံကူ�သူွယ�ရေး�းနှ်ုင့်�် ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� ၂၀၁၇။

၂၃။ ဗျူဟုုုစာာ�င့်�းအင့်�း အ�ွ့� ၂၀၁၆၊ ၁၀။

၂၄။ အလိုပုါ�သူများား၊ လိုဝူင့်�များ ုကြီးကူးီ�ကူပါ�ရေး�းန်ုငှ့်�် ဖြပါညီ�သူ�ူအင့်�အား ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� 

၂၀၁၅။

၂၅။ Ibid.

၂၆။ ယင့်�း အရေးလိုအ်ထူးများာှ ကူုုလိုုု�ရီေးခုတ�၏ အရေးများအွန်ုစှာ� တစာ�ခုဖုြ�စာ�မြို့ပါးီ ကူုုလိုုု�ီ

ရေးခုတ� အာဏ်ာပါုုင့်�များ�ားသူညီ� ယင့်�းအရေးလိုအ်ထူးကူုု ၎င့်�းတုု�၏ �ညီ�များ�ှ�းခု�ကူ� 

ဖြပါညီ�်များ�ီ�� အသူံးုဖြပါ�ခု့သ်ူညီ�။ Ittmann et al. 2010

၂၇။ �စာ�ဆုံင့်�းဂျ�ာ ၂၀၁၉။ 

၂၈။ Open Development Myanmar ၂၀၁၆

၂၉။ Ibid.

၃၀။  Ibid.

၃၁။ Ferguson ၂၀၁၈

၃၂။ Caeyers et al. ၂၀၁၀

၃၃။ ကူ���းများာရေး�း န်ုငှ့်�် အားကူစာား ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� ၂၀၁၉။

၃၄။ ဖြများင့်�်ရေးကူ�ာ�လိုုငု့်� ၂၀၁၇။

၃၅။ ပါံစုာံ ၂၇ များ��ုး န်ုငှ့်�် စာပါ�လို�ဉ်း�းမြို့ပါးီ ပါုုများုု သူ�ုှုလိုုုပါါကူ ရေး�ာကူ�ဆုံကူ�တွ့ ၂ တငွ့်�ရှု။ု 

၃၆။ ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးရေး�း စာမီျားံကူ�ု�းကူုု ရေးကူ�းလိုကူ�ရေး�သူ �ွံ�မြို့��ုးတုုးတကူ�ရေး�း 

ဦးးစားီဌာာ� န်ုှင့်�် ကူများာာ�ဏ်�၏ NCDDP (ပါုမုျားုုသူလုိုုုပါါကူ  https://cdd.

drdmyanmar.org/en တငွ့်�ရှု)ု တုု�များှ ပါးူရေးပါါင့်�းရေးဆုံာင့်��ကွူ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�မြို့ပါးီ 

DRD န်ုငှ့်�် LIFT (ပါုမုျားုုသူလုိုုုပါါကူ http://vdp.drdmyanmar.org/en/

aboutvdp တငွ့်�ရှု)ု တုု�၏ ရေးကူ�း�ာွ�ွံ�မြို့��ုးတုုးတကူ�ရေး�း စာမီျားံကူ�ု�းရေး�းဆုံွ့များ ု

အစာအီစာဉ်း�ဖြ�င့်�် ရေးဆုံာင့်��ကွူ�ဖြခုင့်�း ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

၃၇။ Runde ၂၀၁၇

၃၈။ န်ုှစာ�ပါတ�လိုညီ� စာာ�င့်�းအင့်�း စာာရေးစာာင့်� ကူု ုhttps://www.mopfi.gov.mm/

en/page/planning/centralstatistical-organization-cso/752. တငွ့်�ရှု။ု 

လိုစာဉ်း�စားီပါာွးရေး�းညွှ�ှ�ကူ�ု�း စာာရေးစာာင့်�ကူု ုhttps://www.mopfi.gov.mm/

en/page/planning/central-statisticalorganization-cso/748. တငွ့်�ရှုု

ပါါ။ 

၃၉။ ရေး�သူဆုံုုင့်��ာ �င့်�းန်ုှးီဖြများ�ပါ�များမုျား�ား အတကွူ� များညီ�ကူ့သ်ူုု� ဦးးစာားရေးပါးသူတ�များတှ�

သူညီ�ကူု ုBatcheler 2019 တငွ့်�ရှု။ု

https://databank.worldbank.org/source/statistical-capacity-indicators
https://databank.worldbank.org/source/statistical-capacity-indicators
https://www.csostat.gov.mm/AboutCSO/StatisticalSystem
https://www.csostat.gov.mm/AboutCSO/StatisticalSystem
https://www.csostat.gov.mm/
http://vdp.drdmyanmar.org/en/aboutvdp
http://vdp.drdmyanmar.org/en/aboutvdp
https://www.mopfi.gov.mm/en/page/planning/centralstatistical-organization-cso/752.
https://www.mopfi.gov.mm/en/page/planning/centralstatistical-organization-cso/752.
https://www.mopfi.gov.mm/en/page/planning/central-statisticalorganization-cso/748.
https://www.mopfi.gov.mm/en/page/planning/central-statisticalorganization-cso/748.
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၄၀။ ဥပါများာအရေး�ဖြ�င့်�် ထူးုုင့်�းန်ုုုင့်�င့်ံ၌ ရေးဆုံာင့်��ကွူ�ခု့သ်ူညီ� စာများတ� များတှ�ပါံုတင့်� 

အစာအီစာဉ်း�သူညီ� များရေးအာင့်�ဖြများင့်�ခု့ဟ်ု ုယဆူုံခုံ�သူညီ� https://www.

securityinfowatch.com/government/news/10593099/ thailands-

pricey-id-cards-fail-smart-test.

၄၁။ Saunders န်ုငှ့်�် Baeck (၂၀၁၅) အ� စာများတ�မြို့များ�ု�ရေးတာ�များ�ား ကူ�ရှုံးု�ဖြခုင့်�းတငွ့်� 

မြို့များ�ု�ဖြပါစာ�ု�ရေးခု်များ ုများ�ားထူးကူ� �ညီ�းပါညီာ ရေး�ကူာင့််�သူာ ဖြ�စာ�သူညီ�။ 

၄၂။ UK’s Office for National Statistics အရေး�ကူာင့်�း ပါုမုျားုုသူလုိုုုပါါကူ 

https://www.ons.gov.uk/. တွင့်�ရှု။ု 

၄၃။ ISO/IEC 27001:2013 (https://www.iso.org/standard/54534.html) 

န်ုှင့်�် ISO/IEC 27002:2013 (https://www.iso.org/standard/54533.

html).

၄၄။ ကူ���းများာရေး�း န်ုငှ့်�် အားကူစာား ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� ၂၀၁၆ကူ၊ ၁၃

၄၅။ ကူ���းများာရေး�း န်ုငှ့်�် အားကူစာား ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� ၂၀၁၇၊ ၁၁

၄၆။ ကူ���းများာရေး�း န်ုငှ့်�် အားကူစာား ဝ��ကြီးကူးီဌာာ� ၂၀၁၆ခု၊ ၇

၄၇။ Snow ၂၀၁၉

၄၈။ Saw Yi Nanda ၂၀၁၉

https://www.securityinfowatch.com/government/news/10593099/ thailands-pricey-id-cards-fail-smart-tes
https://www.securityinfowatch.com/government/news/10593099/ thailands-pricey-id-cards-fail-smart-tes
https://www.securityinfowatch.com/government/news/10593099/ thailands-pricey-id-cards-fail-smart-tes
https://www.ons.gov.uk/.
(https://www.iso.org/standard/54534.html) 
(https://www.iso.org/standard/54533.html). 
(https://www.iso.org/standard/54533.html). 
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