ျ မန္မာႏျျင္ငတံ ြင္္ လင္္ေျဖမျ္ျ ပခ်က္အရ
ဒစ္ဂ် စ္တ ယ္ချ
ြဲ ခမားဆက္ဆခ
ံ ံရမႈက္

အဆံျျားသြ္ေျစ္ ခင္္ျား
ျ ပႆနာကအ
ို ေျ ခခံသည္ျ ျ ျျိုင္အ
ံင ျရး၊
စးပပားအျရး သံျျ
ို းသပခ်ကတစရပ္၏ ေ ျစခပ္
် ်ဳ
ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ား ျင္္ျ

မန္ျးအကလးမ်ားတ႔
ို သည္

္
ပါ၀င္လႈပရားအျၾကာင္္
ျး

ဒစဂ် စတယ္အျလာကတတင္္

အျသခ်ာအျစ ခင္္ျးသည္

ျ မန္ာ ျျိုင္၏
ံင

ဒမိုအကရစ ျင္္ျ စးပပားအျရးဆင္
ို ာရ တးို တက္ႈေတတက္ အေျ ခခံေခ်က္ျ ဖစသ ည္။ သ႔
ို ရာတတင္္ ေမ်းသားဥ
်ဳ
းအျရထက္ ၂၈% ပန
ို ည္ျးအျသာ
ေမ်းသမ
်ဳ းတ႔
ို သည္ မိုဘင္
ို ္ျးလဖုန္ျး၊ ျ ျျိုင္ေ
ံင တတင္္ျးရ ေင္တာနက္၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳ ျျိုင္ သ ည္ျ မူလနည္ျးလမ္ျးမ်ား ျင္္ျ ဒစဂ် စတယကတြမ္ျး
္
က်င္ႈ္ ျင္္ျ ေသံျျ
ို းခ်မႈရအျသာ ျ ခားနားမႈေမ်းမ်းတ
်ဳ ်ဳ ႔
ို ျင္္ျဆကစပ္အျနသည္ျ အေတတ႔ေႀကံျတ
်ဳ ႔
ို ကို ရရပိုင္ ္ ု င္ၾကသည္ျ အသဘာတတင္ရသည္
။
ထတို ကာဟမႈကို ပိုမိုအျကာင္္ျးပမနနစာ နားလည္ျ ျျိုင္ ရ နအ တတက္ ကတြ ျိုျ္ပတ ု႔သည္ ျ မန္ာ ျျိုင္ရ
ံင လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားမႈေ တတင္္
မည္သူကမ်

လိုပ္အျဆာင္ဖူးျ ခင္္ျးမရအျသးသည္ျ

ျ ျျိုင္အ
ံင ျရးစးပပားအျရး

ဤတတင္အ ျစခပ္
် ်ဳ အျဖာျ္ျ ပထားသည္ျ

အေသးစတ္

အျ၀ဖန္န္ျးစစ္ႈတစရ ပက ု

ေစေရင္ခစ
ံ ာေ ပည္ျေစံျက
ို

လိုပ္အျဆာင္ခသည္
ြဲ
။

မည္သူအကဘးဖယ္ားျ ခင္္ျးခံအျနရၿပး

မည္သုအ႔ဘးဖယ္ားျ ခင္္ျးခံ အျနအရၾကာင္္ျး ေနည္ျးင္ယ္ျ ခားနားသည္ျေ မင္တစရ ပက ု ထျ
ို ခားနားမႈေား အျလာ် ခ် ျျိုင္ည
္ ္ျ ေံ၀နင္ခ င္က် ဖစ္အျောင္္
ဖနတးထားၿပး လက္အျတတ႔က်သည္ျ အျထာကခေ
ံ ႀကံျ ပ်ဳခ်ကာ္် း ျင္္ျတတက တင္္ျ ပထားပါသည္။

က္မမၻာႏျွင္္ျြစ္္၀မ
ွ ္ျားတြင္္

အခ်ားမညီမွ်စစ္မပင္္

အင္တမနက္္၀င္္ေျရမက္္

အသံျျားျ ပစခင္္ျက္င္္ျားမြဲေျေနသမ

အမ်ားသမီား

၃.၉

သန္ျားရွ သည္။
သတင္္ျးေခ်ကအလက္ျ ျင္္ျ ဆက္ကသယ္အျရးနည္ျးပညာမ်ား (ICTs၁) ျ ျင္္ျ ဂ်ဒပတ႔
ို ၏

“4G

စနအစကသ
် ာ

ကမာအၻပၚက

လကခေ
ံ တည္ျ ပ်ဳမႈတ႔
ို ၾကားတတင္္

ကမာၻ႔ကိုလသမဂၢေဖဖြဲ႔ ျင္္ျ
ကမာၻ႔ကိုလသမဂၢ

အျရရည္တည္တံခိုင္မ
ၿ ြဲအျသာ

ကိုစားမႈတစခုမဟိုတဘြဲ

ေခ်တအဆကတစခုအေၾကာင္္ျး

အျရရည္တည္တံခိုင္မ
ၿ ြဲၿပး

ထအ
ို ႔ၾကာင္္ျ ကမျမၻာႏျွင္္ျြစ္္၀ွမ္ျားတြင္္

သံျျ
ို းဖစြဲပခင္္ျတ႔
ို
ညအမ်သာ

အေရးပါအျသာ

ရင္္ျး

အျယဘိုယေ
် ားျ ဖင္္ျ

ေင္တာနက္၀င္္အျရာက္

လူမႈအျရးပဖံ႔ၿဖးတ
်ဳ းို တက္ႈ၏

ျ ျင္္ျ

ICTs

ပဖံ႔ၿဖးအျရးရည္္
်ဳ
္ းခ်က္
္နျ

ထိုတ္အျဖာျ္အျျ ပာဆခ
ို ြဲၾကၿပးျ ဖစသ ည္။

ျ ျင္္ျေတေက်ေားျ ဖင္္ျ

ပတသက္ႈရအျနၿပး

ေ ခားအျသာေဖဖြဲ႔ေစည္ျးမ်ားက

တစ္ယ္ျခို ျစခက
် တ ု႔ေားလံျျ
ို းတ႔
ို ၾကားရ
လင္္ျးပစာ

တက
ို ုက
ရ အ ျ ပနအလန္

ေစတ္

ICTs
သည္

စးပပားအျရး ျင္္ျ

မိုဘင္
ို ္ျးတယလဖိုန္ျး

၀န္အျဆာင္္ႈအျတတက

က်နအျနရာအျတတေားလံ
ြဲတ
ျျ
ို းနြဲ႕

ျ ျႈျင္္ျးယဥလ ု႔မရတြဲ ႈန္ျးနြဲ႔
(ျ မန္ာ ျျိုင္)ံင

၀င္္အျရာက္အျနပါတယ္။

အျစ်းတကက္ေ
ြဲ ျျံ႔

ဒေ ဖစအပ်ကတစခုတည္ျးနြဲ႔ကဘြဲ

ေ ခားဘယ္ျ ပ်ဳျ ပင္္အျျ ပာင္္ျးလြဲအျရး
မူ၀ါဒထက္ဆို အျောင္္ျ မင္တြဲ ျ ပ်ဳျ ပင္္အျျ ပာင္္ျးလြဲမႈတစခု
ျ ဖစ္အျောင္္ ပၿ
ို ပးပံပးို ျျိုင္ါပ တယ္။”
- လကစ္ ရဖယလ္ အျရးသားအျသာ မတလ၊ ၂၀၁၆။

ေပိုင္္ျးတစရပ္ျ ဖစသ ည္။

အင္တမနက္္၀င္္ေျရမက္္

အသံျျားျ ပစခင္္ျမရွ ေျသမသူ

၃.၉

သန္ျားရွ ေျန ခင္္ျား

အတြက္္

၂

ေအလားအနက္္မားရမည္ျ ICT စးပပားအျရးစနစအ တတက္ ေဓအကသာခ်က္ျ ဖစသ ည္။ ICTs သည္ ပဖံ႔ၿဖးအျရး
်ဳ
လိုပငန္ျးစဥ်ာ္ း တတင္လ ည္ျးအျကာင္္ျး
ပဖံ႔ၿဖးအျရးလို
်ဳ
ပငန္ျးစဥ်ာ္ းတ႔
ို ၏

ေက်းအျက်
်ဳ
းဇူးေတတကလည္ျးအျကာင္္ျး

မ်တမႈရအျစရန္

ပိုမိုၿပး

ၾကား၀င္္အျျ အဖလ်ာ အျပးလာသည္ျ ျင္္ျေမ် ICT ၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳပခင္္ျ၊ ကတြမ္ျးက်င္ႈ္ မ်ား ျင္္ျ ေက်းအျက်
်ဳ
းဇူးမ်ား မရရသူမ်ားတ႔
ို သည္

ေခ်းမည
်ဳ မ်ပစာပင္္ အျ၀းလံအျခါင္သအျသာအျဒသရ ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ား၊ အျ၀းလံအျသာအျဒသမေမ်းသမ
်ဳ းမ်ား၊ စာမတတ္အျသာေမ်းသမ
်ဳ းမ်ား သ႔
ို မဟိုတ္
ေသက္ ေနြယႀကးရင္္ျအျသာ ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားျ ဖစၾကၿပး ေ ျရာယကုတးို ပပားအျအစသာ အျဘးဖယခရ
ံ မႈျ ဖစသ ည္။၃

ျ မန္မာႏျျင္င၏
ံ ျာႏျျင္ငေ
ံ ျရားာႏျွင္္ျ နည္ျားပညမဆင္ရမ ျ ပျ ပင္္ေျျ ပမင္္ျားလြဲမႈ
ျ မန္ာ ျျိုင္သ
ံင ည္

စနအစကသ
် ာ ျျိုင္အ
ံင ျရး ျင္္ျ

စးပပားအျရးအေျ ပာင္္ျးေလြဲ ျင္္ျ

လက
ို ဘ ကညမႈရအျသာ

နည္ျးပညာပိုင္္ျးဆင္
ို ာရ ျ ပ်ဳျ ပင္္ အျျ ပာင္္ျးလြဲမႈတစရ ပက ု ျ ဖတသန္ျးအျနပါသည္။ ဤ ျျိုင္သ
ံင ည္ ဒမိုအကရစဆနၿပး အျစ်းတကကကုအေျ ခခံသည္ျ
စးပပားအျရးတစရ ပသ ု႔ အျျ ပာင္္ျးလြဲအျနသည္ျ ျင္္ျေမ် ICTs က ပိုမိုမ်ားျ ပားအျသာေလိုပအကင္
ို ာ်္ း၊ တးို တက္အျသာပညာအျရး ျင္္ျ ျ မန္ာ ျျိုင္ရ
ံင
ေ ခားအျသာ ျ ပ်ဳျ ပင္္အျျ ပာင္္ျးလြဲမႈမ်ားကို ပံပိုးျ ခင္္ျးတ႔
ို ေတတက္ ေလားေလာ ျင္္ျစပလ် ဥ္ျးၿပး အေကာင္္ျးျ မင္္ႈမ်ားပစာရအျနခြဲပါသည္။
သ႔
ို ရာတတင္္ မညမ်အသလာက္ျ ဖစ္အျသာ မိုဘင္
ို ္ျး ICT ေသံျျ
ို းအေဆာင္္ာ် းတ႔
ို ကို လကခေ
ံ သံျျ
ို းျ ပ်ဳမႈ ႈန္ျးထားမာ လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်က္၊
လူမ်း၊်ဳ

အျအရျ မ ျင္္ျ

ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားတ႔
ို က

လူမႈစးပပားဆင္
ို ာရ

အျတတ႔ႀကံျခ
်ဳ ံစားရ

အျသာ

မ်ဥ္ျးအျၾကာင္္ျးမ်ားအျပၚတတင္္
ICT

၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳပခင္္ျ၊

မညမမ်ျ ဖစ္အျနသည္။
ေရည္အခ်င္္ျးမ်ား ျင္္ျ

ေမ်းသားမ်
်ဳ
ား ျင္္ျ
ေက်းအျက်
်ဳ
းဇူးမ်ားတ႔
ို ရ

တကာျ ခားမႈမ်ားတ႔
ို ကို လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ ဒစဂစ
် ္ တယ္ ဖခြဲျ ခားဆက္မ
ံ ႈဟိုအျခၚသည္။
© ၂၀၁၇ IREX။ မူပိုနင္ခင္္ျေ ပည္ျေ၀ရသည္။

ျ မန္ာ ျျိုင္တံင တင္္ လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားဆက္ခ
ံ ံရမႈကို ေဆံျျ
ို းသတ္အျစ ခင္္ျး၊

အ ပနအလန
ွ ဆ က္က္ြ္္ျ ခင္္ျားရွ မႈတြင္္

အဆပါႀက္ီားမမားက္်္္ျ ပန္ေေသမ

ေအျ ပမင္္ျားအလြဲသည္ ျ မန္မာႏျျင္င၏
ံ
အထူားသ ဖင္္ျ ေျဘားဖ္္
အပစုမ်မားတြင္ပါ၀င္ြ ည္ျ

အမ်ားသမီားမ်မားာႏျွင္္ျ

ျ ခင္္ျားခံေရသမ

၀င္္ေျရမက္အသံျျားျ ပစခင္္ျ

မန္ျားေက္လားမ်မားအတြက္္

မည္ြည္ျအဓပၸျမ္္ေျဆမင္ပါသနည္ျား။
အဤမးပခန္ျးကို အျျ ဖရင္္ျးရ နအ တတက္ IREX က ျ ျျိုင္အ
ံင ျရး၊ စးပပားအျရး အျ၀ဖနသျ
ံ ျ
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ို အ
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လိုပပုနင္ခင္္ျပစမ္ျးေားမ်ား၊

က္တြမ္ျားက္်င္ႈ္ မ်မား

ေခန္ျး

က႑မ်ား ျင္္ျ အျမ်ာျ္မန္ျးခ်က္ာ် းတ႔
ို က ICT ပင္
ို ္ ုင္္ႈ၊ ေသံျျ
ို းျ ပ်ဳမႈ ျင္္ျ ေက်းအျက်
်ဳ
းဇူးမ်ားတ႔
ို ကို
မည္သု႔သက္အျရာက္ႈရအျၾကာင္္ျး

အျဖာျ္ျ ပ

သည္။

၎သည္

လက္အျတတ႔အက်သာ အျထာကခေ
ံ ႀကံျ ပ်ဳခက
် ာ္် းတ႔
ို ကို အျဖာျ္ျ အပပးသည္ျ လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ
ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခား ဆက္ခ
ံ ံရမႈကို အျလ်ာခ်ရ နအ တတက္ ေဖဖြဲ႔ေစည္ျးဆင္
ို ာရ ေားအျပးလႈျံအ႕ဆာျ္မႈမ်ား
(သ႔
ို မဟိုတ္ ထေ
ို ရာမ်ားကင္္ျးမြဲျ ခင္္ျး) ကလ
ို ည္ျး အျဖာျ္ျ ပသည္။

အက္်ားေျက္်ားဇူားမ်မား

အဓေက္တြေရွ ခ်က္မ္် ား
ျ မန္ာ ျျိုင္တံင တင္္ ထလ
ို င္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားမႈသည္ ေမ်ားလကခထ
ံ ားသည္ျေရာျ ဖစၿပး၊
ကတြမ္ျးက်င္ႈ္ မ်ားတ႔
ို သည္

လည္ျး

လင္္ေျဖမျ္ျ ပခ်က္အရ

၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳပခင္္ျျ ျင္္ျ

ဒစ္ဂ် စ္တ ယ္ချ
ြဲ ခမားြက္ဆမ
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္ မ်ားတ႔
လက
ို ျ
္ ခင္္ျးမရဘြဲ အျဒသတတင္္ျးလႈပရားသူ
ို သည္ ေဓကက်သည္။

၁။ ျ မန္ာ ျျိုင္တံင တင္္ ထလ
ို င္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားမႈသည္ ေမ်ားလကခထ
ံ ားသည္ျေရာျ ဖစသ ည္။ ပဖံ႔ၿဖးအျရး
်ဳ
လိုပငန္ျးစဥ်ာ္ းတတင္္
္
ပါ၀င္လႈပရားရန္

ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ား ျင္္ျမန္ျးအကလးမ်ားတ႔
ို ၏
ေက်းခံစ်ဳ ားပခင္္ျရရအျရးတတင္္
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ဆးို က်းက
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ို ဖစ္အျစၿပး
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ပငနျ
္ းစဥ်ာ္ းတ႔
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လင္္အျဖာျ္ျ ပမႈသည္
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၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳျ ခင္္ျးျ ျင္္ျစပလ် ဥ္ျးၿပး

ေႀကးမားဆံျျ
ို းအျသာ

စန္အျခၚမႈမဟိုတပါ။ အျောကပါကစၥ ျ ျစရ ပတ ု႔သည္ ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ား ျင္္ျ မန္ျးအကလးမ်ားတ႔
ို ေတတက္ ပိုၿပးျ ပႆနာျ ဖစ္အျနသည္။
က္။ ေမ်းသားမ်
်ဳ
ား ျင္္ျ အျယာက္ျျ
် ာျးအျလးမ်ားတ႔
ို သည္ ICT ေသံျျ
ို းအေဆာင္္ာ် းတ႔
ို ကို ပိုမထ
ို န္ျးခ်ပက်ဳ ုင္ င္တယ္ျ ျျိုင္ပ
ၿ း ICT
ကတြမ္ျး က်င္ႈ္ မ်ားတ႔
ို ကို ရရရန္ ေပခင္္ျအေရးပိုမရ
ို ၾကသည္။
ခ။ ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ား ျင္္ျ မန္ျးအကလးမ်ားတ႔
ို က ICT ျ ျင္္ျဒစဂ် စတယ္ အေၾကာင္္ျးေရာမ်ားတ႔
ို သည္ ေခ်န္ျ ျင္္ျ ကိုနစ
်က ရတတု႔
ကို ကက
ို ည မႈရအျစရန္ လံျအ
ို ျလာက္အျသာ ဆအျလ်ာျ္မႈမရဟို ေစဥံစ
ခ ားရၾကသည္။

၃။ ဒစဂ် စတယက႑တတင္္ ောလံျျ
ို းပါ၀င္္ျ ျျိုင္ႈ္ ကို အျထာကပအျပးမည္
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ကသူမ်ား ေလံျအ
ို ေလာက္ရပါ။ သက္ု င္သ ူမ်ားတ႔
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ပဖံ႔ၿဖးတ
်ဳ းို တက္အျရးကို

ဟန္႔တားအျျ ျျာင္္ျယက္အျၾကာင္္ျး
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ပိုမ်ားအျသာသက္ု င္သ ူမ်ားတ႔
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သူတ႔
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ို ာရ

အေၾကာင္္ျးေရာမ်ား ျင္္ျ

အျရာယက္အျနသည္ျ

ICT စမံကန္ျးတစရပ္၏ စမံကန္ျးအျရး ဆဆြဲျ ခင္္ျး၊

ဒဇိုင္္ျးျ ျင္္ျ

အေကာင္အထည္အျဖာျ္မႈတ႔
ို ေတတက္

ကမျာၻ႔ဘဏ္၏
သတ္တ
္ ခ်ကစာရင္္ျးကို
ေကိုန္

ျ မန္ာဘာသာျ ဖင္္ျျ ပန္ ုမႈကို

ေက်ခံအျပးၿပး မတက
ၲဴ ို ၀နႀကးဌာနဆင္
ို ာရ ICT

ေဓက တာ၀နယ ူသူတ႔
ို ထံ ျ ဖန္အ႔အ၀ပးသင္္ျသည္။
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ေျထမက္ခအ
ံ ႀက္ံျ ပခ်က္မ္် ား
ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ား ျင္္ျ မန္ျးအကလးမ်ားတ႔
ို ၏ ဥးစားအျပးေစေစဥာ်္ းတ႔
ို တတင္္ ေထူးသ ဖင္္ျ ဒစဂ် စတယလျ
ံ ၿ
ို ခံျအ
်ဳ ျရးကို ထိုတ္အျဖာျ္အျျ ပာဆၿ
ို ပး
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၁။ ICTs ျာႏျွင္ျ
္ အင္တမနက္္ ၀င္္ေျရမက္အသံျျားျ ပာႏျျင္င္ခင္္ျက္ ြားျ မွင္္ျရန္ က္နဦားလႈပရမားမႈမ်
မားြေက္ ျ ပစ္ပ်ားေျထမင္္ေျနစ္ဥ္ ဥင္္
တ
အမ်ားသမီားမ်မားာႏျွင္္ျ မန္ျားေက္လားမ်မားြေ၏ လအပခ်က္မ္် ားာႏျွင္ျ
္ ဦားစ္မားေျပားမ်မားြေက္ ည္ွာႏႈျင္္ျားျ ဖည္ျဆည္ျားေျပားရန္
ျ မန္ာ ျျိုင္ရ
ံင ေဓကအက်သာ သက္ု င္သ ူမ်ားေတတက္ ရ ျင္္ျအျအနသာ လႈျံအ႕ဆာျ္အျရးေစေစဥ်ာ္ းတ႔
ို ကို နားလည္ရနက
ခ အ
ခြဲ ျသာျ္
လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ

ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားမႈကို

ၿင္မ္ျးခ်မ္ျးအျရး ျင္္ျ

အျလ်ာခ်ရန္

ေားထိုတ္ႈမ်ားတ႔
ို သည္

ၾတကယ္၀မႈတ႔
ို ေတတက္

ထတို ကာဟခ်ကကု

လည္ျး

အပပ်ာက္အျစ ခင္္ျးသည္

မည္သု႔ပံပံ ိုးထည္ျ၀င္္ျ ျျိုင္္အျၾကာင္္ျး

တးို တက္ႈ၊

သြိုပအ
္ ျဖာျ္ျ ပသ ျျိုင္ သ ည္ျ

ေတင္
ို ္ျးေတာေထ အျောင္္ျ မင္္ျ ျျိုင္မ္
လ ျမည္ျ ဖစသ ည္။
ဆကလက္ျ ဖစ္အျပအၚနသည္ျ
ဥးစား အျပးျ ခင္္ျး။

အေျ ခခံအေဆာကအဥပိုင္္ျးဆင္
ို ာရ

ရင္္ျးျ ျျျးျ မ်ဳပ္ျ ျျံမႈမ်ားတတင္္

ညအမ်သာ၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳပိုနင္ခင္္ျကို

။ ေားလံျျ
ို းေတတက္ ညအမ်သာ၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳပခင္္ျကို အျသခ်ာအျစရန္ ေစိုးရပိုင္္ျးဆင္
ို ာရ ေဆင္္ျျ မင္္ျ

္ ြစ္္ဥားီ ေ ဖစ္ ICT က႑လိုပငန္ျးေဖဖြဲ႔က လိုပ္အျဆာင္သင္္ျၿပး အေရး
လိုပ္အျဆာင္္ ျ ျျိုနင္စမ္ျးကို ျ ပ်ဳစပ
ို ်းအျထာင္္
်ဳ
ႈေတတက္ အဓက္ေက္်သမ လႈပရမားသူ
ေႀကးဆံျျ
ို းမာ အ ပည္ျ ပည္ဆုင္ရမ ၀န္ေျဆမင္္ႈရံ ပံျေျစင္ (USF) မူၾကမ္ျးျ ျင္္ျ ေားေနည္ျးဆံျျ
ို းအျသာ ေိုပစုမ်ားတ႔
ို ၏ လေ
ို ပခ်ကာ္် းေ ပင္္
၀န္အျဆာင္္ႈရသင္္ျအသလာက္အရသာ အျဒသမ်ား ျင္္ျ အျစ်းတကကအပိုင္္ျးေစမ်ားတ႔
ို ၏ လေ
ို ပခ်ကာ္် းကို ျ ပနလ ည္သံျျ
ို းသပရန္ ICT မဟမစ္ီမံက္န္ျား ၂၀၁၆၂၀၂၀

မူၾကမ္ျးတတင္ပါ၀င္္အျသာ

မူ၀ါဒေသံျျ
ို းေ ႈန္ျး၏

က်ယ္ျ ပန္႔မႈကို

ထန္ျးခ်ပက်ဳ ုင္ င္တယရန္ျ ဖစသ ည္။

ထလ
ို ပ
ို ္

င္န္ျးေဖဖြဲ႔သည္

ေားေနည္ျးဆံျျ
ို းအျသာေိုပစုမ်ားေတတက္ ဒစဂ် စတယ္၀င္္အျရာက္ ေသံျျ
ို းျ ပ်ဳပခင္္ျလည္ျးပါ၀င္သ ည္ျ ေလားတူ ကနဥး လိုပ္အျဆာင္္ႈမ်ားေား

ည္ ႈျင္္ျးရန္ ICT မဟိုတ္အျသာက႑ရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားမႈဆင္
ို ာရ မတဖကအဖဖြဲ႔ေစည္ျးမ်ားကစ
ို ိုစည္ျးၿပးဥး အျဆာင္သင္္ျသည္။
ၿင္မ္ျးခ်မ္ျးအျရးျ ဖစစဥ္ ျ ျျိုင္အ
ံင ျရးဆင္
ို ာရ ေရနအဟန
ို က ု ထန္ျးခ်ပ္်ဳ ျ ခင္္ျး။
။ အျရရည္တည္တံအျသာ ၿင္မ္ျးခ်မ္ျးအျရးကရ
ို ရျ ခင္္ျးဟူသည္ျ
စမံေိုပ်ပ္
ခ ်ဳ အျရး၏ ဖေားေမ်ားဆံျျ
ို းအျသာ ျ ပႆနာ ျင္္ျ လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားမႈ၏ အက္်ားဆက္္ု သက္ု င္သ ူမ်ား တ႔
ို က အျလ်ာခ်ရမည္။
ေဓကေားျ ဖင္္ျ INGO ျ ျင္္ျ CSO ေႀကံအျပးမ်ားတ႔
ို က ၿင္မ္ျးခ်မ္ျးအျရးျ ဖစစဥ်ာ္ းတတင္္ ပါ၀င္သ ူမ်ားေတတက္ တးို ခ်႔ြဲ ထားအျသာ ICT
၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳပခင္္ျ၏

ၿင္မ္ျးခ်မ္ျးအျရးဆင္
ို ာရ

အေၾကာင္္ျးေရာတစခုခ်င္္ျးစေလက
ို ္
လကနကကု င္တ ုယကပြဲ

ထသ
ို အ
ို ႔သာေက်းအျက်
်ဳ
းဇူးမ်ားသည္
ရင္္ျးျ ျျျးျ မ်ဳပ္ျ ျျံမႈမ်ား၏

အေထာကအထားကို

အျလလာမႈကလ
ို ပ
ို ္အျဆာင္္အျပးသင္္ျသည္။

ျ ဖစ္အျအနသာအျဒသမ

ကိုနစ
ပ ၥည္ျးအျရာင္္ျးခ်သမ
ူ ်ားျ ဖစ္အျစ
ေင္ မတင္္ျးစးပပားအျရးလိုပငန္ျးမ်ားကို

ေက်းရလဒ္
်ဳ
ာ် းေတတက္

ဥပမာ

အေျ ခခံသည္ျ
သးျ ခားျ ဖစ္အျနသည္ျ

-

ေမ်းသမ
်ဳ းဥးအျဆာင္သ ည္ျ

အျဖာကသည္္်ားတ႔
ို ျင္္ျျ ဖစ္အျစ

ေမ္အျထာင္္ာ် းက

ည္ ႈျင္္ျးစစဥ္အျဆာနင္ရကရန္

အျဘးကင္္ျးပစာ ျင္္ျေက်းရပစာ
်ဳ

ကေ
ို သံျျ
ို းျ ပ်ဳၿပး

ICTs

ပိုမိုလပ
ို ္အျဆာင္္ျ ျျိုင္္

မည္ျ ဖစသ ည္။

အျဒသတတင္္ျးလူမႈစးပပား လေ
ို ပခ်ကာ္် း ျင္္ျ ေ ပည္ျ ပည္္ုင္ရာ ေက်း၀င္္
်ဳ ံ ႈေ တတက္ “အျနာက္ျ
ံ ျ
ို းမိုင္”္
ေစိုးရ ျင္္ျပိုဂၢလကက႑မ

တတန္ျးပို႔မႈမ်ား ျင္္ျ

ဟနခက
် ည မႈရသည္ျ

ျ ျစ္ဥး ျစဘကအက်းရ ်ဳ

အျသာ

ည္ ႈျင္္ျးအျတဆးအျျ ပျျးမႈ ေဓကေခ်ကာ္် းတ႔
ို ကို ထိုတ္အျဖာျ္အျပးသည္။

သက္ဆု င္ြ ူမ်မား
်
ျ ခင္္ျား
✓ အလွင္် ျအ မနအက္ားရရွ
မ်ား ျင္္ျ

INGO

ျ မန္ာ ျျိုင္ပ
ံင ညာအျရး

ပူးအျပါင္္ျးအျဆာနင္ရက္ႈေဖဖြဲ႔ကြဲသအ
ို ႔သာ
ေတလယတစက ူပံျတ
ို ူကးူ ျျိုင္ပ
ၿ း

ေစးို ရ

ေရ ပဘကအဖဖြဲ႔ေစည္ျး

ေဖဖြဲ႔ခ်ပ္်ဳ ်ားက

အျဒသ ျင္္ျ

ဒစဂ် စတယပညာအျရးဆင္
ို ာရ

ဆအျလ်ာျ္သည္ျ
အေထာကအကူမ်ားတ႔
ို ကို

လူနည္ျးစိုဘာသာစကားမ်ားတ႔
ို ဖင္္ျဖနတးရန္ ပညာအျပးသူ မ်ား ျင္္ျ
္ မ်ားတ႔
တကၾတကလႈပရားသူ
ို က
ပစမ္ျးအျဆာင္္ျ ျျိုင္ည
္ ္ျအေၾကာင္္ျး
ေတားေဆးမရသည္ျ
ပညာအျရးဆင္
ို ာရ

ေလက္နြနနစာစ ေိုပ္အျဆာဖ္၀ြဲ

ကိုနစ
်က ရတနည္ျးသည္ျ

စမ္ျးသပအသျ
ံ ျ
ို းျ ပ်ဳသင္္ျသည္။

ပိုဂၢလကက႑
© ၂၀၁၇ IREX။ မူပိုနင္ခင္္ျေ ပည္ျေ၀ရသည္။

ကြဲသအ
ို ႔သာ

ေသံျျ
ို းအေဆာင္္ာ် းတ႔
ို ကို

၄

ေလရ
ၲဴ င္္ာ် း
ျ မန္ာ ျျိုင္တံင တင္္ လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားဆက္ခ
ံ ံရမႈကို ေဆံျျ
ို းသတ္အျစ ခင္္ျး၊

၂။

ပညမေျပားသူမ်မားာႏျွင္္ျ

အလပရင္္္ မ် ားြေသည္

ဒစ္ဂ် စ္တ္္တြမ္ျားက္်င္ႈ္

ပရမစ္္၏

အဆင္္ျြစ္ခုခ်င္္ျားစ္ီြင္္ျားြေတြင္္

အမ်ားသမီားမ်မားာႏျွင္္ျ မန္ျားေက္လားမ်မားြေ ရ င္ဆ ုင္ရသည္ျ စ္န္ေျခၚမႈအမ်ားမ်ားြေက္ ထည္ျတသင္္ျားစ္ဥ္ျားစ္မားေျပားရမည္။

ဒစ္ဂ် စ္တ္္တြမ္ျားက္်င္ႈ္ ပရမစ္္
ေဆင္္ျျ မင္္ျကတြမ္ျးက်င္ႈ္
ကိုဒ္အျရးသားျ ခင္္ျး၊ ေခ်ကအလကစမံခန္႔ဖခြဲမႈ၊ လက္အျတတ႔ေသံျျ
ို းခ်မႈ ပဖံ႔ၿဖးတ
်ဳ းို တက္ႈ
ေလယအလတကတြမ္ျးက်င္ႈ္
ျူမႈမဒယာ၊ တေနလ ုင္္ျးရာအျပဖမႈမ်ား၊ ရံျျ
ို းလိုပငန္ျးအျဆာနင္ရက္ႈမ်ားဆိုင္ာရ အျဆာဖ္၀ြဲ
အေျ ခခံကတြမ္ျးက်င္ႈ္
ေသံအျခၚဆမ
ို ႈမ်ား၊ စာသားအျပးပို႔မႈ၊ အျောဖလ ုင္္ျး ကစားနည္ျးမ်ား

တစ္ဥးတစ္အျယာကခင္
် ္ျးစတင္
ို ္ျးတ႔
ို ၏
ခ်ကာ္် းတ႔
ို တတင္္

အျနြးခ်ယ္ႈမ်ား၊

လင္္အျဖာျ္ျ ပမႈအေျ ခခံအျသာ

ရရအျောင္လ ုပ္အျဆာင္္

ျ ခင္္ျးေား

၀င္္အျရာကအသံျျ
ို းျ ပ်ဳမႈမ

ေဖဖြဲ႔ေစည္ျးမ်ားတ႔
ို ၏
ျ ခားနားမႈမ်ားတ႔
ို က

ျ ပင္္ျးထနနစာလႊမ္ျးမိုးအျနသည္။

သက္အျရာက္ႈကို

စည္ျးမ်ဥျ
္ းမ်ား ျင္္ျ

ေလိုပအကင္
ို ာရ ထူးဆင္
ို ာရ

သတ္္တ္

ျ မန္ာ ျျိုင္တံင တင္္

ဒစဂ် စတယကတြမ္ျးက်င္ႈ္ ကို

ဒစဂ် စတယကတြမ္ျးက်င္ႈ္ မ်ားတ႔
ို သည္

္
တကၾတကလႈပရားမႈမရ
အျသာ

ေ မင္္ျဆံျျ
ို းျ ဖစ္အျစ ျျိုင္ သ ည္ျ

ICTs

၏

ေဓပၸာယ္ျ ပည္ျအ၀သာ

ေသံျျ
ို းခ်မႈသ႔
ို အျပါင္္ျးကူးတံတားျ ဖစသ ည္။
ေ ပည္ျ ပည္္ုင္ရာ ပညာအျရးေတတင္္ျးသ႔
ို ဒစဂ် စတယ္ စာအျပတတ္အျျ မာက္ႈကို ထည္ျတသင္္ျးျ ခင္္ျး (ပရမစ္၏ အျောက္အျျ ခ)။ ေလၲဴရင္္
မ်ား ျင္္ျ ေစိုးရေဖဖြဲ႔တ႔
ို က ေမ်းသားပညာအျရး
်ဳ
မဟာဗ်ဟာစ
ၲဴ
မံကန္ျး ၂၀၁၆-၂၀၂၁ ျ ျင္္ျ ေမ်ားျ ပည္သူသံျျ
ို း စာၾကည္ျတက
ို ္ မဟာစမံ
ကန္ျး

၂၀၁၇-၂၀၂၂

တ႔
ို တတင္္ အျဖာျ္ျ ပထားသည္ျအေလာ် က္

ႀကတင္စ
်ဳ မံကန္ျးအျရးဆဆြဲၿပးအျသာ

အျက်ာင္္ျးအျန ျင္္ျအျက်ာင္္ျးျ ပင္ပ

ပညာသင္္ ၾကားမႈတတင္္ ICTs ကပ
ို ါ၀င္္အျရာယကရန္ ကနဥးလိုပ္အျဆာင္္ႈမ်ားတ႔
ို ကို ေ ပည္ျေ၀ အျအပင္ၾကးအျထာကပသင္္
ံ
ျသည္။
သတ္တ
ခ် ာ္် းအျျ ပာင္္ျးလြဲရ နအ တတက္
္ က
(ပရမစ္၏ေလယ္င္္ျ)။

။

အေစာပိုင္ျ
္ း

လကခက
ံ င္
် ္ျသံျျ
ို းျ ျင္္ျသူမ်ားတ႔
ို ၏

အေစာပိုင္္ျးလကခက
ံ င္
် ္ျသံျျ
ို းျ ျင္္ျ

သူမ်ားတ႔
ို ၏

ေလားေလာကို

ေရနအဟန
ို ္ျ မင္္ျတင္္ျ ခင္္ျး

ကတြမ္ျးက်င္ႈ္ မ်ားတ႔
ို ကို

ေထအျရာက္ျ
ံ ျ
ို း

တးို ခ်႕ြဲ ျျိုင္န
ရ ္ျ ျင္္ျ သူတ႔
ို ၏သက္အျရာက္ႈကို ေ မင္္ျဆံျျ
ို းျ မင္္ျတင္ရန္ သက္ု င္သ ူမ်ားတ႔
ို သည္ TVET ေစေစဥ်ာ္ းေတတက္ ေစိုးရ ျင္္ျေလရ
ၲဴ င္္
ပံပိုးမႈ ေတတင္္ျးသ႔
ို ၀င္္အျရာကၿပး ဒစဂ် စတယကတြမ္ျးက်င္ႈ္ မ်ားတ႔
ို ကို ေသက္အျပမးမႈဆင္
ို ာရ ၊ ေလိုပအကင္
ို ္ ုင္ရာ ျင္္ျ လိုပငန္ျးကတြမ္ျးက်င္ႈ္ ဆင္
ို ္ ရာ
သင္တန္ျးမ်ားတတင္္ ပါ၀င္္အျရာယက္အျစသင္္ျသည္။ အျ၀းလံသည္ျအျဒသရ ေားေနည္ျးဆံျျ
ို းအျသာ လူမ်ားတ႔
ို က ယံျၾ
ို ကည္အားကးို အျသာ
္ း ထအျတတ႔မႈ ႈန္ျးျ မင္္ျမားသည္ျ ပညာအျပးသူမ်ား၊ စာၾကည္ျတက
အေျ ခအေနမ်ားတတင္ရၿပ
ို း္ၲဴ မ်ား ျင္္ျ က်န္ျးမာအျရး၀န္မ္ျးမ်ား ကြဲသအ
ို ႔သာ
ေမ်းသမ
်ဳ းလႊမ္ျးမိုးသည္ျ ေလိုပက
အ င္
ို ာရ ထူးမ်ားကို ေဓကထားဥးတည္ျ ခင္္ျးက အျရစိုနက
သ ္အျရာက္ႈကို တးို တက္အျစ လမ္ျမည္ျ ဖစသ ည္။
တတထင္္န္ျးသစ္ႈ ျင္္ျ ICT ေလိုပအကင္
ို ာ်္ းကို ပံပိုးျ ခင္္ျး (ပရမစ္၏ ထပ္ံျျ
ို းေဆင္္ျ)။

။

လကသင္္ျခံ ျျိုင္္အျသာ

သတ္္တက
ခ် ာ္် း ျင္္ျ ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားတ႔
ို ၏ ေမ္အျထာင္္အျရးတာ၀န္ာ် းတ႔
ို က ICT က႑ရ ေလိုပအကင္
ို ာ်္ းေတတင္္ျးသ႔
ို

ေလိုပအကင္
ို ္

၀န္ျးက်င္ ရ ္

္
အျရာကရအျစ
ျျိုင္ သ ည္ျ

္
ေဆင္္ျျ မင္္ျ ဒစဂ် စတယကတြမ္ျးက်င္ႈ္ မ်ားကရ
ို ရရန္ ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားတ႔
ို ၏ ေားထိုတ္ႈကို သသာထင္ရားပစာ
ကန္႔ သတ္ားသည္။ ပိုမိုအျကာင္္ျးပမန္အျသာ
ကိုနစ
ပ ၥည္ျးအျရာင္္ျးခ်မႈ ျင္္ျ တးို တကလာအျသာ ၀ယလုေားတ႔
ို ၏ အျကာင္္ျးပမန္အျသာသံသရာကို ဖနတးရန္ ပိုဂၢလကက႑ရ ICT လိုပငနျ
္ းမ်ားတ႔
ို က
စမံေိုပ်ပ္
ခ ်ဳ အျရးရာထူးမ်ားထက္ နည္ျးပညာဆင္
ို ာရ ရာထူးမ်ားေတတက္ ေမ်း ်ဳ
သူတ႔
ို ၏

ေရည္အခ်င္္ျးေတင္
ို ္ျးေဆကို

ေမ်းမ်းဆကြဲ
်ဳ ်ဳ ျ ပားျ ခားနားအျစသင္္ျ

သမး၀န္မ္ျးမ်ားတ႔
ို ကို တကၾတကပစာခန္႔ထားျ ခင္္ျးေားျ ဖင္္ျ
သည္။

ေ မနအ ပစန္ျးရရလအ
ို ျသာ

လႈျံအ႕ဆာျ္မႈမ်ား ျင္္ျ

ေသံျျ
ို းျ ပ်ဳသက
ူ ဗ
ို ဟျ
ို ပ်ဳသည္ျ ဒဇိုင္္ျးကေ
ို ဓကထားသည္ျ လိုပငန္ျးတစရ ပတ ု႔က လင္္အျဖာျ္ျ ပမႈေရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားမႈ၏ အေရးပါအျသာ
ထေ
ို စတအပိုင္္ျးကို ထန္ျးခ်ပ္်ဳ ျ ျျိုင္ သ ူတစ္ဥးျ ဖစ္အျောင္္ ျ ပ်ဳလပ
ို ရန္ ပူးအျပါင္္ျးျ ျျိုင္္ သည္။
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ျ မန္ာ ျျိုင္တံင တင္္ လင္္အျဖာျ္ျ ပခ်ကအရ ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားဆက္ခ
ံ ံရမႈကို ေဆံျျ
ို းသတ္အျစ ခင္္ျး၊

၃။ ICTsအသံျျားျ ပျ ခင္္ျားျ ဖင္္ျ အက္်ားေျက္်ားဇူားမ်မားရရွ ေျၾက္မင္္ျား ေျတြေ မင္ရပါက္
အမ်ားသမီားမ်မားြေသည္ ပၿပီားအသံျျားျ ပမည္ျေသဘမရွ သည္။
ေမ်းသမ
်ဳ းေမ်ားစိုတ႔
ို သည္

ကတြမ္ျးက်င္ႈ္ တ႔
ို ကို

သူတ႔
ို ၏

ျ မင္္ျတင္လ ုအျသာ

ေဆအျလ်ာျ္ဆျ
ံ ျ
ို းဟို

ေသံျျ
ို းခ်မႈ ျင္္ျ

ICT
အေၾကာင္္ျးေရာသည္

လူနည္ျးစိုတင္
ို ္ျးရင္္ျးသားမ်း ပျယ္
်ဳ ာ် းေတတက္

သူတ႔
ို က

ေထူးသ ဖင္္ျ

ဒစဂ် စတယျ
ပံ စ
ို ျ
ံ ဖင္္ျ

မရအျသာအျၾကာင္္ျျ ဖစသ ည္။
စတ္ပါြ ခင္္ျးမ်ားသည္

ေစးို ရ ျင္္ျ

ဆ ၵမရၾကသည္ျအေၾကာင္္ျးမာ

ယူဆသည္ျ

ရရ ျျိုင္္ျ ခင္္ျး

ေ ခားအျသာသူမ်ားေတတက္

အျဘးကင္္ျးအျရးက

ေလားေလာရအျသာ

ေက်းအျက်
်ဳ
းဇူးမ်ားထက္

ပိုအေလးသာအျနမႈ ျင္္ျ ဆကစပ္အျနသည္။

ျ မန္ာ ျျိုင္တံင တင္္

ေမ်း ်ဳ

သမးမ်ားတ႔
ို သည္

ေမ်းသားမ်
်ဳ
ားတ႔
ို ထကပုၿပး

က်န္ျးမာအျရးဂြိုျ ပ်ဳမႈ၊ ပညာအျရး၊ သန္႔ရင္္ျးအျရး ျင္္ျ အေသးစားဘ႑ာအျရးတ႔
ို ကို အေရး
ပါအျသာ

အေၾကာင္္ျးေရာမ်ားေ ဖစ္

သတ္္တၾကသည္။

နည္ျးပညာဆင္
ို ာရ

ေကူေညသည္

သင္တန္ျးမ်ားတ႔
ို သည္

INGO

ရ ျင္္ျအျအနသာ

တလတလနပစာေသံျျ
ို းျ ပ်ဳ ျျိုင္ သ ည္ျ
ဒစဂ် စတယစာတတ္အျျ မာက္အျရး

သင္ၾကားမႈပစၥည္ျးမ်ားတတင္္

TVET

ထည္ျတသင္္ျးအျရာစပအသျ
ံ ျ
ို းျ ပ်ဳ ျျိုင္ သ ည္။
၎က

စံပံျစ
ို ံ

တစ္င္္ျ

ျ ပည္သူ႔၀န္အျဆာင္္ႈမ်ားမ

ဒစဂ် စတယကတြမ္ျးက်င္ႈ္ မ်ားတ႔
ို ကို

သဘာ၀က်က် လႊျြဲအျျ ပာင္္ျးျ ျျိုင္ သ ည္။

်
ျ ခင္္ျား
✓ အလွင္် ျအ မနအက္ားရရွ

ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားက ဥးစားအျပးသည္ျ က႑မ်ားတတင္္ ေစိုးရ၏ေလက္နြနနစ္ ၀န္အျဆာင္္ႈမ်ားတ႔
ို ကို

ပိုဂၢလကက႑

အေထာကအပံအျပးသင္္ျသည္။ ပိုဂၢလက ICT လိုပငန္ျးမ်ား၊ CSO မ်ား ျင္္ျ INGO မ်ားတ႔
ို သည္

လိုပ္အျဆာင္္ႈမ်ားတ႔
ို သည္

ဒစဂ် စတ ယယချ
ြဲ ခားမႈ၏

ဥးအျဆာင္သ ည္ျ

ပညာအျရး ျင္္ျ

သက္အျရာက္ႈေခံရဆံျျ
ို းအျသာသူမ်ားကို
စိုကးအျရးရ
ပ် ်ဳ

ကူညရန္

ဒစဂ် စတယ္၀န္အျဆာင္္ႈမ်ားေတတက္

က်န္ျးမာအျရး၊

အျဂဟစနစက ု

ခ်႕တထင္ရ
ြဲ
န္

အျဘးကင္္ျးအျရး ျင္္ျလံျၿ
ို ခံျအ
်ဳ ျရးဆင္
ို ာရ

အျျ ဖရင္္ျးျ ခင္္ျး။

လံျၿ
ို ခံျအ
်ဳ ျရးဥအပဒၾကမ္ျးသည္
ပူပန္ႈမ်ားတ႔
ို ကို

CSO

အေျ ခခံဒစဂ် စတယလျ
ံ ၿ
ို ခံျအ
်ဳ ျရး ျင္္ျ

အျဘးက

အေကာင္္ျးဆံျျ
ို းက်င္္ျထံျျ
ို းမ်ားတို႔အေၾ

ဒစဂ် စတယ္

ပူပန္ႈမ်ားကို

ကနဥး

CSR

င္္ျးအျရးဆင္
ို ာရ

ေတူတတကလိုပ္အျဆာင္သင္္ျသည္။
ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားတ႔
ို ၏

သင္ရုးကို

လိုပန
င ္ျးကတြမ္ျးက်င္ သ ူ ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားေတတက္

မ်ားကဖ
ို နတး ျျိုင္ပ
ၿ း

ဒစဂ် စတအယအၾကာင္္ျးေရာမ်ားကို ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားတ႔
ို ၏ လေ
ို ပခ်ကာ္် း ျင္္ျ ပိုမိုခနက
် ုက္အျပးျ ခင္္ျး။
။

်
ျ ခင္္ျား
✓ အလွင္် ျအ မနအက္ားရရွ

။

အျျ ျျာင္္ျအျျ ျျးအျနသည္ျ

ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားတ႔
ို ၏

အျျ ဖရင္္ျးရာတတင္္

အေရးပါသည္ျ

ဆင္
ို ာဘ

ဒစဂ် စတယလျ
ံ ၿ
ို ခံျအ
်ဳ ျရးဆင္
ို ာရ
ေခ်း ်ဳ

အေတက႔တစရပ္ျ ဖစသ ည္။

ကာင္္ျး

လူထသ
ို ရမႈကို

ျ မင္္ျတင္သ ည္ျ

ေားလံျျ
ို းပါ၀င္္ျ ျျိုင္္အျသာ
သတင္္ျးေခ်ကအလက္ုင္ရာ

လႈပ္

ရားမႈမ်ားတို႔ကို အေထာကအကူျ ပ်ဳသင္္ျသည္။
၎တ႔
ို သည္

တကၠသလ
ို ္်ား၊

အျက်ာင္္ျးမ်ား၊

ေမ်းသမ
်ဳ းမ်ားတ႔
ို ၏ေပခင္္ျအေရးမ်ား၊ ဥအပအဒရးရာကစၥရပ္်ား၊ မဒယာ ျင္္ျ နည္ျးပညာတ႔
ို ကို

စာၾကည္ျတက
ို ္်ား၊

ေဓက

အျပးသူမ်ားတ႔
ို ၏ လကလအေရာင္္ျးဆင္
ို ယ
င ာ္် း၊

ဥးတည္သည္ျ

CSO

မ်ားတ႔
ို သည္

တေနလ ုင္္ျးအျပၚတတင္္

သးျ ခားတလတလနပခင္္ျကို

လင္္အျဖာျ္ျ ပမႈအေျ ခခံ

ေယက္အျပးမႈေတတက္

အျနာက္ကကတေ
ြဲ ပစဒဏာ္် းကို

မည္သည္ျဆင္
ို ာဘ လံျၿ
ို ခံျအ
်ဳ ျရး
အေရးပါလမ္ျမည္ျ ဖစၿပး

အေကာင္္

ေတလအတသဘာ

ဒစဂ် စတယကတြမ္ျးက်င္ႈ္

တာ၀န္ာ် းပါ

ေက်း၀င္သ
်ဳ ံ ည္ျ

အေ ျျာင္္ျ

ေႀကံျ ပ်ဳအျျ ပာၾကားသင္္ျသည္။

ေထည္အျဖာျ္

ေစေစဥက်
တ

ခ်းအျဖာက္
်ဳ
ႈမ်ား ျင္္ျ

ေသံျျ
ို းခ်မႈမဆတ
ို ႔
ို သည္

ဒစဂ် စတယကတြမ္ျးက်င္ႈ္ သင္တန္ျးတတင္လ ည္ျးအျကာင္္ျး၊

သင္တန္ျးတတင္လ ည္ျးအျကာင္္ျး
တေနလ ုင္္ျးလံျၿ
ို ခံျအ
်ဳ ျရး၏

ေပခင္္ျအေရးမ်ားသာမက
မရမ ဖအစအရးပါမႈမ်ားတ႔
ို ကို

အျနြ႕လ်ား၀န္အျဆာင္္ႈ

ဆင္
ို ာဘ အျကာျ္ဖဆိုင္ာ်္ း၊
လဘကရည္္ုင္္ာ် း၊

တယလစင္တာမ်ား၊

ရြဲစခန္ျးမ်ား၊

ဘဏ္ာ် း၊

စာတက
ို ္်ား၊
က်န္ျးမာအျရးစင္တာမ်ား ျင္္ျ အျဖာကသည္ပံျစ
ို ေ
ံ
မ်းမ်းတ
်ဳ ်ဳ ႔
ို ကို

၀န္အျဆာင္္ႈအျပးအျနသည္ျ

ေမ်ားျ ပည္သူဆိုင္ာရ

အျနရာမ်ားတ႔
ို ကို

ေသံျျ
ို းျ ပ်ဳသင္္ျသည္။

ထည္ျတသင္္ျးသင္ၾကားရမည္။

၁။ ICTs တတင္္ ဟာဒ္၀ြဲရ္၊ အျဆာဖ္၀ြဲရ္၊ တကနယကာ္် း ျင္္ျ စိုအျဆာင္္ျးျ ခင္္ျး၊ သအ
ို ျလာင္္ျ ခင္္ျး၊ ေဆင္္ျဆင္္ျလိုပ္အျဆာင္္ျ ခင္္ျး၊ ထိုတလႊင္္ျျ ခင္္ျးျ ျင္္ျ
သတင္္ျးေခ်က္ ေလကတင္္ျ ပ ခင္္ျး (ေသံ၊ ေခ်ကအလက္၊ စာသား၊ ြိုပံျ
ပ မ
ို ်ား) ေတတက္ မဒယာတို႔ပါ၀င္သ ည္။ World Bank Group, ICTs and MDGs: A World Bank
Group Perspective, December 2003 တတင္ၾကည္ျပါ။
၂။ ITU, ICT Facts and Figures 2016 (Geneva: ITU, 2016)
၃။ McKinsey & Company, “Offline and Falling Behind: Barriers to Internet Adoption,” September 2014.
၄။ ဥပမာ - အျဒသသံျျ
ို း ဘာသာစကားတ႔
ို ဖင္္ျ ဖတစာေိုပအသစ္အျပါင္္ျး တစ္အျထာင္္အျက်ာကတု႔ကို ဖနတးရ နအ တတက္ ဖလစပုင္္ျ ျျိုင္ရ
ံင စာၾကည္ျတက
ို း္ၲဴ မ်ားက
ေသံျျ
ို းျ ပ်ဳသည္ျ အျဆာဖ္၀ြဲျ ဖစသ ည္ျ 10 Steps to Helping Communities Create Early Grade Reading Materials with Bloom တတင္ၾကည္ျပါ။
၅။

ဥပမာ

-

၂၀၁၅

ခို ျစက

ျ မန္ာ ျျိုင္တံင တင္္

စမ္ျးသပ္ားၿပး

ျ မန္ာဘာသာစကားျ ဖင္္ျလည္ျး

ရရ ျျိုင္ သ ည္ျ

၀ါရင္တ နတကသ
ၠ လ
ို ရ ္ နည္ျးပညာ ျင္္ျ

လူမႈအျရးဆင္
ို ာရ အျျ ပာင္္ျးလြဲအျရးေဖဖြဲ႔က ျ ပ်ဳစထ
ို ားအျသာ the mobile-first information literacy curriculum တတင္ၾကည္ျပါ။
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