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Abstract အကျဉ်းချုပ် တင်ပပပခင်း  

ဤစာတမ်းတွင် “နုိင်ငံသားတုိင်း၏ ပူးပပါင်းပါဝင်မှု 
(Citizen Participation)” သည် နုိင်ငံသားတုိင်းက 
အစိုးရ (သိုမ့ဟုတ်) အများပပည်သူကို ကုိယ်စားပပု 
ပောင်ရွက်ရသည့် အဖဲွ အ့စည်းများ၏ ပပည်သူဝ့န ်
ပောင်မှုလုပင်နး်များတွင် ပါဝင်ရယူသုးံစဲွသည် 
သာမက အစိုးရများက ပပည်သူကို အကျိုးပပုပစပသာ 
ေုးံပဖတ်ချက်များအား ချမှတ်ရာတွငပ်င် ပပည်သူများထံ 
မှ ပူးပပါင်းပါဝင်ပောင်ရွက်မှုရရှပိစရန် တီထွငပ်ောင် 
ရွက်ပခငး်ပဖစ်ပ ကာင်း၊ ပပည်သူများ၏ ပါဝင်နိုငမ်ှု 
(Citizen Participation) သည် ဒီမုိကပရစီကျင့်စဉ ်
အား ပဖာ်ပောင်ပခငး် (Democratization) လုပင်နး် 
စဉ်တွင် အလွန်အပရးပါသည့်ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပန 
ပ ကာင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏ အကူ 
အညီပဖင့် e-Government လုပင်နး်များ ပောင်ရွက် 
ရာတွင ် Citizen Participation ပမင့်တက်လာပစရန် 
ပောင်ရွက်ပခငး်သည် မည်မျှအပရးပါပ ကာင်းများကုိ 
နုိင်ငံပရးသိပ္ံပပညာရှုပထာင့်၊ နည်းပညာရှုပထာင့မ်ျားမှ 
ရှာပဖွတင်ပပထားပါသည်။  

ပမန်မာနိုငင်ံ၏ ယပနက့ဲ့သို ့ မိဘုိုင်းဖုနး်များ ကျယ်ပပန ့် 
စာွသုံးစဲွပနပခင်း၊ ပပည်သူများ၏ ပရဟိတစတ်ိဓာတ် 
များ ပမင့်တက်လျှက်ရှိပနပခင်းစသည့် အပပခအပနများ 
အား သံုးသပ်လျှက် e-Government စနစမ်ျားအား 
Citizen Participation ပိမုိရုရှိပစသည်အထိ 
ပောင်ရွက်ရာတငွ် ပတွ ့ ကုံ ရမည့် စနိ်ပခါ်မှုများ၊ 

နည်းလမ်းများနှင့် အပခားနုိင်ငမံျား၏ အပတွအ့ ကုံ  
များအား ပလ့လာသံုးသပ်တင်ပပထားပါသည်။ 
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1  Introduction 
 နိဒါန်း 

“သတင်းအချက်အလက်ပခတ် (Information Age)” 
ဟု တင်စားပခါ်တွင ်ကပသာ ယပနပ့ခတ်တွင် အများ 
ပပည်သူေုိင်ရာ လုပင်နး်များကုိ ပောင်ရွက်ရာ၌ 
လုိအပ်ပသာ အပပခခံအချက်အလက်များအား စပုောင်း 
ရယူရာတွင်ပသာ်လည်းပကာင်း၊ အေုိပါအချက် 
အလက်များအပပါ် အပပခခံပလ့လာသုံးသပ်ထားသည့် 
စစ်တမ်းများအရ ေုးံပဖတ်ချက်များချမှတ် (Decision 
Making) ရာတွင် ပသာ်လည်းပကာင်း၊ 
အများပပည်သူကုိ ကုိယ်စားပပုပောင်ရွက်ရသည့် 
အဖွဲ အ့စည်းများ တစန်ည်းအားပဖင့် အစိုးရအဖဲွ  ့
များသည် အေိုပါလုပင်နး်စဉ်များ၌ ပပည်သူတစဦ်းစီ၏ 
ပူးပပါင်းပါဝင်ပောင်ရွက်မှု (Citizen Participation) 
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ရရှိပအာင် နည်းလမ်းများ တီထွင ်ကံေ၍ လုပပ်ောင် 
 ကရပါသည်။  

ထုိသို ့ အစုိးရ (သိုမ့ဟုတ)် အများပပည်သူကုိ ကိုယ်စား 
ပပုပောင်ရွက်ရသည့် အဖဲွ အ့စည်းများအပနပဖင့် 
နုိင်ငံသားများ၏ သပဘာထား/အသံ (People’s 
Voice) ကို ရယူနိငု်ရန်ပောင်ရွက်ပခငး်သည် Citizen 
Participation လုပင်နး်၏ အဓိကပောင်ရွက်ချက်ပင် 
ပဖစ်ပပီး၊ Citizen Participation လုပင်နး်များအား 
ပီပပင်လံုပလာက်စွာ ပောင်ရွက်နိုငပ်ါက ပပည်သူ ့
အာဏာ (Citizen Power) ပဖင့် ပပည်သူလု့ပင်နး် 
များအား ပပည်သူက့ိုယ်စားပပု ပောင်ရွက်သည်ဟု ပင် 
သတ်မတ်ှ ကပပသည်။  

အစိုးရ (သိုမ့ဟုတ)် အများပပည်သူဝန်ပောင်မှုများအား 
စမီံပောင်ရွက်သူတုိသ့ည် ၄င်းတုိ၏့ လုပင်နး် 
ပောင်တာများအား ICT (Information 
Communication Technology) နည်းပညာကုိ 
အပပခပပုပသာ e-Government စနစမ်ျားအပဖစ် 
ပပပာင်းလဲလုပက်ိုင် ကပခင်းသည် တီထွငစ်မ်းသစပ်သာ 
နည်းလမ်းပဖင့်  

x ပပည်သူအများ၏ ပူးပပါင်းပါဝငန်ိငု်မှု 
(Participation)၊  

x စနစ၏် ထိပရာက်အကျိုးရိှမှု (Efficiency) နှင့်  
x ပွင့်လင်းပမင်သာရိှမှု (Transparency)  

ဟူပသာ ညွှနး်မှတ်များအား ထိမပိစရန် ပောင်ရွက် 
ပခင်းအပဖစ် ရှုပမငလ်က်ခံ ကရန်လုိပါမည်။ 

Citizen Participation စနစမ်ျားအား ပကာင်းမွန် 
ပပည့်စံုစွာ အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရာတွင် 
ပငွပ ကး၊ နည်းပညာ၊ လူအင်အားနှင့ ် အချိနတုိ်အ့ား 
အရင်းနှးီကကီးကကီးပဖင့ ် ပမှပန်ှံလုပက်ိုင် ကရပသာ်လည်း 
သိသာထင်ရှားပသာ အကျိုးရလဒ်များအား ရရှိသပဖင့် 
မိမိတုိဝ့နန်ှင့်အား မျှတပစရန် ချိနည်ှိ၍ အားစုိက် 
လုပပ်ောင်သင့်ပပသည်။ မိမိတုိန့ိငု်ငံ၏ မိဘုိုင်းဖုနး် 
သုံးစဲွနုိင်မှုသည်လည်း လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးသုိ ့
ပဖန ့်ကျက်လျှက် အရှိန်အဟုနပ်ဖင့် လွှမး်ပခုံ လျှက်ရှိပပီး၊ 
Smart Phone နည်းပညာနှင့် အင်တာနက်အသုံးချမှု 
များအား လူတန်းစားမပရွး၊ ပနရာပဒသမပရွး ပနစ့ဉ် 
အသံုးပပုပန ကပါသည်။  

အေုိပါပဖစ်တည်မှု အပပခအပနများသည် သတင်း 
အချက်အလက်နည်းပညာ၏ ပံပ့ိးုမှုကုိ ရယူ၍ 
တည်ပောက်ပပီးနှင့် တည်ပောက်ေဲ e-Government 
စနစမ်ျားအား Citizen Participation ပကာင်းမွန် 
ပစပရး တုိးချဲ ပ့ောင် ရွက်နိုင်ရန် များစာွ အပထာက် 
အပ့ံပဖစ်ပစနုိင်ပါသည်။ 

 
2 Citizen Participation 
 နိုင်ငံသားတိုင်း၏ ပူးပပါင်းပောင်ရွကမ်ှု 

နုိင်ငံပရးသိပ္ံပပညာရှင်နှင့် အပတွးအပခါ်ပညာရှင ်
တစဦ်းပဖစ်ပသာ အရစ္စတုိတယ် (Aristotle B.C 384-
322) သည် သူ၏ တပည့်များအား ဂရိပမို ပ့ပနုိင်ငံများသုိ ့
ပဖန ့်ကျက်ပစလွှတ်လျှက် နုိင်ငံသားများထံမှ အချက် 
အလက်များအားရယူစပုောင်း၍ နုိင်ငံများ၏ အုပ်ချုပ် 
မှုစနစ်ေိုငရ်ာ အပပခအပနများကုိ စစိစ်သုးံသပ၍် 
၄င်း၏ နုိင်ငံပရးကျမ်း (The Politics) ကုိ ပပုစုခ့ဲပါ 
သည်။ တနည်းအားပဖင့် နုိင်ငံတစန်ိငု်ငံ၏ အုပခ်ျုပ်မှု 
စနစနှ်င့် နုိင်ငံသားများ၏ ေက်နယွ်ထင်ဟပ်မှုအား 
လက်ပတွက့ျပသာ အပစာေုးံ ပလ့လာမှုတစခ်ုဟု 
ေုိနုိင်ပါသည်။ 

နုိင်ငံပရးသိပ္ံပတွင် “အာဏာ” သည် အခန်းကဏ္ဍ 
တစခ်ုမှ ပါဝင်လျှက်ရှိပပီး “လူတစဦ်းက ၄င်းပဖစ်ပစလုိ 
ပသာ အရာကုိ အပခားသူတစဦ်းအား လုပပ်ောင် 
ပစပခင်း” သည် အာဏာပဖစသ်ည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖငွ့ေ်ိ ု
 ကပါသည်။ နုိင်ငံပရးပတွးပခါ်ပညာရှင် ဂျွန်ပလာ့ခ် 
(John Locke 1632-1704) ၏ “Natural Law and 
Natural Rights Theory” အရ “လူတုိင်းတွင် 
သာတညူီမျှလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပပီး မည်သူတ့ွငမ်ျှ အပခားသူ 
တစဦ်း၏ ဘဝ၊ ကျန်းမာပရး၊ လွတ်လပ်မှု (သိုမ့ဟုတ)် 
ပိငု်ေိုငမ်ှုများကုိ ဖျက်ေီးခွင့်မရှိ” ဟူပသာ အယူအေ 
သည် အပမရိကန်က့ဲသိုပ့သာ ဒီမုိကပရစီနိုငင်ံကကီး 
များ၏ ဖွဲ စ့ည်းပံုအပပခခံဥပပဒပါ “လူထုအပပခပပု 
လူအ့ဖွဲ အ့စည်း Civil Society” အပဖစ် ယပနပ့ခတ် 
လူအ့ခွင့အ်ပရးနှင့် ဒီမုိကပရစီထွနး်ကားပရးတွင် 
အလွန်အပရးပါပသာ ကဏ္ဍမှ ရပ်တည်လျှက်ရိှပါသည်။  

ထုိပ့ ကာင့် “အာဏာသည် နိုင်ငံသားများထံတွင် အပပခ 
ပပုသည်။ နိုင်င၏ံ အပရးအရာများအား တာဝန်ယ ူ
ပောင်ရွက်ရပသာသူများသည် နိငု်ငသံားများ၏ 
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ပူးပပါင်း ပါဝင်မှုများအား ရယူလျှက် ပပည်သူအ့ာဏာ 
(Citizen Power) ပဖင့် ပပည်သူက့ိုယ်စား ပောင်ရက်ွ 
သည်” ဟူပသာ အယူအေသည် “Citizen 
Participation” ၏ အပပခခံအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုချက်ပင် 
ပဖစ်ပ ကာင်း ပလ့လာပတွရိှ့ရပါသည်။ 

 
3  A Ladder of Participation 
 ပူးပပါင်းပါဝင်မှု ပလှကားထစ်များ 

အစိုးရ (သိုမ့ဟုတ်) အများပပည်သူကို ကုိယ်စားပပု 
ပောင်ရွက်ရသည့် အဖဲွ အ့စည်းများ၏ လုပင်နး် 
ပောင်တာများ၌ ပပည်သူတုိ၏့ ပူးပပါင်းပါဝငန်ိငု်မှု 
ပဖစ်စဉ်များအား ပလှကားထစ၏် အေင့်များက့ဲသုိ ့
သုံးသပ်ပလ့လာထားပသာ “The Ladders of 
Participation” အယူအေကို Arnstein, Sherry R. 
က "A Ladder of Citizen Participation" (1969) 
စာတမ်းတွင ်စတင်ပဖာ်ပပခ့ဲပါသည်။ 

 

ပံု (၁) A Ladder of Participation 

အေုိပါအယူအေတွင် ပလှကားထစအ်ေင့် (၈) ေင့် 
ပဖင့် ပုပံဖာ်ထားပပီး ပူးပပါင်းပါဝင်ရန် ပိတ်ပင်ထားပသာ 
အေင့် (Nonparticipation)၊ မည်ကာမတ္တ  ပူးပပါင်း 

ပါဝင်ပစမှုအေင့် (Tokensim) နှင့် အပပည့်အဝ 
ပူးပပါင်းပါဝင်ပစမှုအေင့် (Citizen Power) ဟူ၍ 
အုပ်စု (၃) ခုပဖင့် ပိငု်းပခားပဖာ်ပပထားပါသည်။ 

Non-participation  
ပူးပပါင်းပါဝင်မှုအား ပိတ်ပင်ပသာ အေင့်များ 

“အေင့ ် (၁) Manipulation ချုပ်ကုိင်ချယ်လှယ် 
ပခငး်”နှင့် “အေင့ ် (၂) Therapy ကုထုးံ” ဟူပသာ 
ပလှကား၏ ပအာက်ေုံးအေင့်နစှခ်ုတွင ် အ ကုံ ဝင ်
ပသာ အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက်မှုများသည် 
အများပပည်သူ၏ ပါဝင်ပးူပပါင်းမှုအား လံုးဝကန ့်သတ် 
တားပမစ်ပသာ ပောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများပင် 
ပဖစ်သည်။ ဤပုစံမံျာတွင ်မူဝါဒပရးေဲွသမူျားက ၄င်းတုိ ့
လုိလားပသာ ေုးံပဖတ်ချက်များအား ချမှတ်ပောင်ရွက် 
နိငု်ပရးအတွက် ပပည်သူတုိလ့က်ခပံစရန် ဝါဒပဖန ့်သည့် 
နည်းလမ်းများအား ကျင့်သုံးခွင့်ရရှိပစပါသည်။  

ဤအေင့်၏ ပောင်ရွက်နည်းများသည် “မငး်တုိ ့
မကကိုက်ပပမဲ့ ငါတိုက့ ဒါ့ပ ကာင့် လုပလုိ်က်ရတာ 
ပါကွာ” ဟူပသာ သတင်းစကားပဖင့် ပောင်ရွက် 
နုိင်ခွင့်ရရိှပစပါ သည်။ 

Tokensim  
မည်ကာမတ္တ ကျင့စ်ဉ်သုံးအေင့်များ 

“အေင့(်၃) Informing သတင်းပဖန ့်ပဝပခင်း”၊ 
“အေင့(်၄) Consultation အ ကံဉာဏ်ရယူပခငး်”၊နှင့် 
“အေင့(်၅) Placation ပဖျာင်းဖျနှစ်သိမ့်ပခင်း” 
စပသာ ပလှကားအေင့မ်ျားသည် Citizen 
Participation အပပည့်အဝရရိှပသာ “Citizen 
Power” ဟူပသာ အပပါ်ေုးံအေင့်များနှင့် Non-
participation ဟူသည့် ပအာက်ေုံးအေင့် ကားရိှ 
ပဘာင်ဝင်ရံုပောင်ရွက်ပသာ အေင့်များသာပဖစ်ပပ 
သည်။ ဤအေင့်များတွင် ပါဝင်ပသာ ပောင်ရွက်မှု 
နည်းလမ်းများသည် ပပည်သူ၏ သပဘာထားအသံအား 
ရယူပခငး်မရိှဘဲ အစိုးရ (သိုမ့ဟုတ်) 
အများပပည်သူဝန်ပောင်မှုပပးသူတုိက့ ၄င်းတုိအ့ပနပဖင့် 
ထင်ရာေုိင်းပခင်းမဟုတ်ပ ကာင်း အများပပည်သူလက်ခ ံ
နိငု်ပစရန် စတိသပဘာ ပကျနပပ်စရန် ပောင်ရွက်ပင် 
ပဖစ်ပပသည်။ 

De 
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Citizen Power 
ပပည်သူအ့ာဏာပဖစ်ထွနး်ပသာ အေင့်များ 

“အေင့ ်(၆) Partnership ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပခငး်”၊ 
“အေင့ ် (၇) Delegated Power ကိုယ်စားပပု 
အာဏာပဖင့် ပောင်ရွက်ပခငး်” နှင့် “အေင့် (၈) 
Citizen Control နုိင်ငံသား/ပပည်သမူျား၏ 
ထိနး်ချုပ်မှုပဖင့် ပောင်ရွက်ပခငး်” အေင့်များသည် 
Citizen Participation အား အပပည့်အဝရယူ၍ 
ပောင်ရွက်ပသာ အေင့်များပဖစ်ပါသည်။ 

ဤအေင့်များတွငပ်ါဝင်ပသာ ပောင်ရွက်မည့် နည်း 
လမ်းများသည် ေုးံပဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုပင်နး် စဉ် 
(Decision Making Process) အထပိင် နုိင်ငံသား 
(သိုမ့ဟုတ်) ပပည်သူများက ပါဝင်ပစနုိင် ပါ မည်။ 

 
4 Process of Participation 
 ပူးပပါင်းပါဝင်မှုပဖစ်စဉ် 

Citizen Participation စနစမ်ျား၌ နုိင်ငံသား 
တစဦ်းစ၏ီ ရှုပထာင့်မှ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အပလ့အထ 
သဘာဝများအား စစိစ်ပလ့လာရာတွင် ပအာက်ပါ 
အေင့် (၆) ေင့်ပဖင့် ပဖစ်ပပါ်ပလ့ရိှပ ကာင်း ပလ့လာ 
ပတွခ့ဲ ့ကပါသည်။ ဤပဖစ်စဉ်အား ပလ့လာသိရိှပခင်းပဖင့် 
စနစမ်ျားကုိ ပပည်သူပ့ူးပပါင်းပါဝင်မှုရရိှပစရန် ပောင် 
ရွက်ရာတငွ် များစွာအပထာက်အပ့ံပဖစ်ပစနုိင်ပါမည်။ 
 
အေင့် (၁)။ သက်ေိုင်ရာ Citizen Participation 
အစီအစဉ်အား စတင်ပလ့လာပခငး် 

ဤအေင့်တွင် နုိင်ငံသားတစဦ်းသည် မိမိပးူပပါင်းပါ 
ဝငရ်န် စတ်ိဝင်စားပသာ အစီအစဉ်အား စတင်ပလ့လာ 
မည်ပဖစ်သည်။ သတင်း စာ၊ ဂျာနယ်၊ တယ်လီပေးရှင်း 
အစီအစဉ်၊ အင်တာနက်ကွနယ်က်တုိမ့ှတစေ်င့် သိရှိပပီး 
စတင်ပါဝင်ရန် စဉ်းစားပါလိမ့်မည်။ 
သတိပပုရန်အချက်မာှ Citizen Participation 
အစီအစဉ်များတွငပ်ါဝင်ရန် အတွက ် မည်သည့် 
နုိင်ငံသားကုိမျှ အတင်းအ ကပ်ဖအိား ပပးပောင်ရွက် 
နိငု်မည်မဟုတ်ပါ။ ပါဝင်ပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခငး်သည် 
၄င်းတုိ၏့ ကိုယ်ပိငု ် ပရွးချယ်ခွင့်ပဖစ်သည်ကုိ အပပခခံ 
အားပဖင့် သိရှိလက်ခံထားရန်လုိပါသည်။  

သိုပ့ဖစ်၍ ဤအေင့်၏ အပရးကကီးေံုးအချက်မာှ 
နုိင်ငံသားတစ်ဦးသည် အစအီစဉ်တွင ် ပါဝင်မည် 
(သိုမ့ဟုတ်) မပါဝင်မည်ကို ေုးံပဖတ်ရန်အတက်ွ 
အစီအစဉ်အပပါ် ယုံ ကည်မှုအား စတင်တည်ပောက် 
မည့်အေင့်ဟု နားလည်လက်ခံထားရန်ပဖစ်သည်။ 
 
မည်သည့်အချက်များက ပပည်သူတိုအ့ား ပူးပပါင်း 
ပါဝင်လာပစရန် လှုံပ့ော်နိုင်ပါသနည်း 

အစီအစဉ်တစခ်ုတွင ်ပူးပပါင်းပါဝင်ရန် ပပည်သူတစဦ်းစီ 
တုိင်းအားလှုံပ့ော်ပသာ အချက်များအား ပလ့လာရာ 
တွင ် အစီအစဉ၏် အဓိကအပ ကာင်းအရာ (Issue) 
သည် ၄င်းတုိစ့တ်ိပါဝင်စားပသာ အပ ကာင်းအရာပဖစ် 
ရန်လုိပခင်း၊ အေုိပါအပ ကာင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ 
၄င်းတုိအ့ပနပဖင့် ပပုပပင်ပပပာင်းလဲနိုငလိ်မ့်မည် (အရာ 
ထင်လိမ့်မည်) ဟ ု ခံစားရပခင်း၊ အေိုပါအစီအစဉ်တွင် 
ပါဝင်ရန ် ၄င်းတုိအ့တွက် အခက်အခဲတစစ်ုံတစရ်ာ 
မပဖစ်ပပါ်ပစနုိင်ဘဲ လွယ်ကူပစပခင်း၊ ၄င်းတုိ၏့ 
အားစုိက်လုပပ်ောင်မှုအတွက် အသိအမှတ်ပပုပစပခင်း 
(သိုမ့ဟုတ်) ထင်သာပမင်သာပဖစ်ပစပခင်း စပသာ 
အချက်များအား ပလ့လာပတွရ့ှိရပါသည်။ 
 
အေင့ ် (၂)။ အစီအစဉ်တွင် ပူးပပါင်းပါဝင်ရန် စတင ်
ပောင်ရွက်ပခငး် 

ဤအေင့်၌ နုိင်ငံသားတစ်ဦးသည် အစီအစဉတွ်င် 
ပူးပပါင်းပါဝင်ရန် မှတ်ပုံတင်ပခင်း/စာရင်းသွငး်ပခင်း 
စပသာ ပထမအေင့် ပောင်ရွက်ရမည့် လုပင်နး် 
စဉ်အား ပောင်ရွက်မည်ပဖစ်သည်။ တစန်ည်းအားပဖင့် 
အေင့် (၁) တွင ် ရရှိထားပသာ ၄င်း၏ ယုံ ကည်မှုကုိ 
စတင ်အသုံးချပခင်းပင်ပဖစ်ပါသည်။ 
 
အေင့ ်(၃)။ အစီအစဉ်တွင ်ပူးပပါင်းပါဝင်ပခင်း 

ဤအေင့်တွင ် သက်ေိုငရ်ာ Citizen Participation 
အစီအစဉ်၏ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ပဖစ်ပသာ မဲပပးပခင်း၊ 
ပေွးပနွးပခင်း၊ အ ကံပပုချက်ပပးပခင်း၊ ပထာက်ခပံခင်း 
သိုမ့ဟုတ် ကန ့်ကွက်ပခင်းစပသာ ပူးပပါင်းပောင်ရွက်မှု 
အား ပောင်ရွက်မည်ပဖစ်သည်။ ဤအေင့်တွင် 
ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပသာ နုိင်ငံသားတစ်ဦးသည် မိမိ 
ပူးပပါင်းပါဝင်မည့် အစီအစဉတွ်င် ယုံ ကည်လျှက်ရှိပန 
သည်ဟု ေက်လက်ယူေနုိင်ပပီး၊ ၄င်း၏ မိတ်ပေွများ 
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အားလည်း အစီအစဉ်နငှ့ပ်တ်သက်၍ အသိပပးပခင်း၊ 
ပေွးပနွးပခင်း၊ ပူးပပါင်းပါဝင်လာပအာင် စည်းရံုးဖိတ် 
ပခါ်ပခင်းတုိအ့ား ပောင်ရွက်မည်ဟု ထင်ပမင်ယူေ 
နိငု်ပါသည်။ 
 
အေင့် (၄)။ အစီအစဉ်၏ ရလဒ်အား ပစာင့် ကည့်ပခင်း 

ဤအေင့်တွင ် ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပသာ နုိင်ငံသား 
သည် ၄င်းပါဝင်ပောင်ရွက်ထားပသာ အစီအစဉ်၏ 
ရလဒ်ကုိ ပစာင့် ကည့်၍ အကဲပဖတ်မည့်အေင့် ပဖစ် 
သည်။ တစန်ည်းအားပဖင့် ၄င်းအတွက် အစီအစဉ ်
တစခ်ုလံုး၌ “စတ်ိလှုပရ်ှားဖွယ်အပကာင်းေံုးအေင့်” 
ဟုလည်း ေုိနုိင်ပါသည်။ ဤအေင့်သည် အစီအစဉ၏် 
မျှတမှု၊ သမာသမတ်ကျမှု၊ ထင်သာပမင်သာပဖစ်ပအာင် 
ပောင်ရွက်ထားနုိင်မှုတုိအ့ား ထင်ဟပ်ပစမည်ပဖစ်ပပီး၊ 
အစီအစဉ်တစခ်ုလံုးအပပါ် နုိင်ငံသားများ၏ အပမင်ကုိ 
စတင်လှုံပော်မည့် အေင့်လည်းပဖစ်ပပသည်။ 
 
အေင့် (၅) ထွက်ပပါ်လာပသာ အစီအစဉ်၏ ရလဒ် 
အား လက်ခံပခငး် (သိုမဟုတ်) မနှစ်ပမို မ့ှုများ ကကီးထွား 
လာပခငး် 

ထွက်ပပါ်လာပသာ ရလဒ်အား လက်ခံပခငး်၊ 
မနစှပ်မို ပ့ခင်းများသည် ပူးပပါင်းပါဝင်သူတစဦ်းစီ၏ 
အပတွးအပခါ် ဉာဏ်ပညာ၊ ဓပလ့စရုိက်၊ စတ်ိခစံား 
ချက်နငှ့ ် အပတွအ့ ကုံ များအပပါ်မူတည်ပသာ်လည်း 
အစီအစဉ်အား အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ရွက် 
သူတုိ၏့ ဒီမုိကပရစီစံချိန်စံညွှနး် ကုိက်ညီမှုများသည် 
လည်း များစွာသက်ေိုငနုိ်င်ပါ သည်။ 
 
အေင့် (၆) အနာဂတ်အစီအစဉ်များတွင် ေက်လက် 
ပါဝင်ပခငး် (သိုမ့ဟုတ)် ကန ့်ကွက်ေန္ဒပပပခငး် 
(သိုမ့ဟုတ)် နုတ်ထွက်ပခငး် 

ဤအေင့်သည် Citizen Participation 
အစီအစဉ်တစခ်ု၏ ပနာက်ေံုးရလဒ်ပင်ပဖစ်ပါသည်။ 
အစီအစဉ်အား အပကာင်အထည်ပဖာ် ပောင်ရွက်သ ူ
များ၏ ပောင်ရွက်မှုေုိင်ရာ အေုံးအပဖတ်ရလဒ် 
သည်လည်း ဤအေင့်ပင်ပဖစပ်ါလိမ့်မည်။ 
 

 

5 Today Myanmar 
 ယပန ့ပမန်မာ 

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းပခါင်စာရင်း ပကာက်ယူမှု 

မှတ်တမ်းများအရ ပမနမ်ာနုိင်ငံ၏ စစုပုပါင်း လူဦးပရမှာ 

၅၀.၂၈ သန်းခန ့်ပဖစ်ပပီး ၁၈ နှစ်အထက် လုပန်ိငု ်

ကိုင်နုိင်ရှိပသာ လူဦးပရမှာ ၃၃.၁၂ သန်းခန ့်ရှ ိပါသည်။ 

ပမန်မာနိုငင်ံ၏ မိဘုိုင်းဖုနး်သုံးစဲွနုိင်မှုမှာ ပစျးကွက် 

အတွင်းရရိှပသာ အချက်အလက်များအရ သန်း ၄၀ 

ပကျာ်ခန ့်ရှိရာ ၁၈ နှစ်အထက် (Active-aged Group) 

လူဦးပရထက်ပကျာ်လွနပ်ပီး စစုပုပါင်းလူဦးပရ၏ ၉၀ 

ရာခုိင်နှုန်းခန ့်အထ ိ ပရာက်ရှိပနပပီပဖစ်ပ ကာင်း ခန ့်မနှ်း 

နိငု်ပါသည်။  

မုိဘိုင်ဖနု်းနှင့် အင်တာနက်အား အသံုးပပုနုိင်ပသာ 

ပပည်သူတုိင်းသည် အသံလွှင့ရံု်ကိုယ်စီ ပုိင်ေုိင်ထား 

သက့ဲသိုပ့ဖစ်ပစပပီး ၄င်းတုိပ့မင ်ကားသိရှိမှုများ၊ ခံယူ 

ချက်အယူအေများ၊ မပကျနပ်ချက်များ၊ ပဝဖန်သုံးသပ် 

ချက်များ၊ ခံစားချက်များစသည်တုိအ့ား နုိင်ငံကန ့သ်တ် 

ချက်၊ ခရီးအကွာအပဝးကန ့်သတ်ချက်၊ အချိန ်

ကန ့်သတ်ချက်မရှပိစဘဲ ပဖန ့်ချိလွှင့်တင်နုိင်စွမး် ရိှပန က 

ပါသည်။ 

ပပမပပင်ပတွရ့ှိပလ့လာမှုများအရလည်း ေငး်ရဲချမ်းသာ 

မပရွး၊ လူတန်းစားမပရွး မိဘုိုင်းဖုန်းများအား သုံးစဲွ 

လျှက်ရှိပပီး၊ 2G, 3G Sim Card များအား လွယ်ကူ 

လက်လှမး်မစီာွ ဝယ်ယူနိုင်သည်ကိုလည်း ပတွရိှ့ရပါ  

သည်။ သုံးစဲွသည့်နှုန်း ေက်လက်တုိးတက်နိငု်သည်ဟု 

လည်း ခန ့်မနှ်းနိငု်ပါသည်။  

ပပီးခ့ဲပသာ ၆ လအတွင်း အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက် 

များတွင ် ပျံန့ှံခ့ဲသ့ည့် သတင်းပဖစ်စဉ်များအား 

ပလ့လာပါက ပပည်သူလူထုအပနပဖင့် ပရဟိတစတ်ိများ 

(Common Wills) ပမင့်တက်လျှက်ရှိပပီး၊ နုိင်င့ံအပရး 

ကိစ္စများတွငလ်ည်း စတ်ိပါဝငစ်ားစွာပါဝင် ပေွးပနွး 

လျှက်ရှိပ ကာင်း ပတွရ့ှိရပါသည်။ ယခငအ်ချိနမ်ျားက 

အစည်းအပဝးခန်းအတွငး် အရာရိှကကီးများသာ ပါဝင် 
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ပေွးပနွးခဲ ့ကပသာ ကိစ္စရပ်များတွင် ယခုအခါ၌ 

ေငး်ရဲချမ်းသာမပရွး၊ လူတန်းစားမပရွး၊ ပနရာပဒသ 

မပရွး ပါဝင်ပေွးပနွးပပပာေိပုန ကသည်ကို ပလ့လာ 

ပတွရ့ှိရပါသည်။  

အများပပည်သူဝန်ပောင်မှုဌာနအချို၏့ အချိနန်ှင့် 

တစပ်ပပးညီ သတင်းလွှင့်တင်ပပးပသာ ဝနပ်ောင်မှု 

အချိုအ့ား ပပည်သူအများက ကကိုေိလုက်ခံ သုံးစွဲလျှက် 

ရှိပ ကာင်းပတွရိှ့ရပါသည်။ 

(ဥပမာ ပမနမ်ာနိငု်ငံမးီသတ်ဌာန Myanmar Fire 
Services Department ၏ Facebook Page) 

 

ပံု (၂) Myanmar Fire Services Department ၏ 

Facebook Page 

မိးုပလဝသပညာရှင ် ဦးထွနး်လွင၏် ရာသီဥတု 
အပပခအပနခန ့်မနှ်းချက်များကို ပပည်သူတုိသ့ည် 
အချိနန်ှင့် တစပ်ပပးညီ သိရှိနုိင် ကပပီး အပပန်အလန်ှ 
ပေွးပနွးပန ကပပီပဖစ်ပါသည်။ 

 

ပံု (၃) ဦးထွနး်လွင၏် Facebook Post တစခ် ု

အေုိပါအပပခအပနများသည် e-Government စနစ် 

များအား Citizen Participation အေင့်သို ့

တက်လှမး်ပပီး Citizen Power ပပည်သူအ့ာဏာပဖင့် 

အစိုးရ၏လုပင်နး်များအား စတင်တုိးချဲ လု့ပကုိ်င်ရန ်

အပပခအပနပကာင်းများအပဖစ် သံုးသပ်နိငု်ပါသည်။ 

လွှင့်တင်ပပီး e-Government Web site အများစုသည် 

ပပည်သူသုိ ့အချက်အလက် ပဖန ့်ပဝပသာ အေင့်တွငသ်ာ 

ရှိပန ကပပီး၊ Interactive Operation လုပပ်ောင်မှုနှင့် 

Inter-departmental (Inter-agency) လုပပ်ောင်မှု 

ပိငု်းတွင ်ပိမုိတုိုးချဲ ပ့ောင်ရွက်ရပါမည်။ 

ထုိသို ့ e-Government စနစမ်ျားအား Citizen 

Participation ရရိှပကာင်းမွန်ပစရန် တီထွငသ်ုံးစွဲရာ 

၌လည်း Web-based စနစမ်ျားအပဖစ်သာမကပဲ 

Mobile (Android & iOS) based စနစမ်ျားအပဖစ် 

ချဲ ထွ့ငလု်ပပ်ောင်နိုငမ်ှသာ မိမိတုိပ့မနမ်ာနုိင်င၏ံ 

လက်ရှိအပပခအပနများအရ အများပပည်သူသုံးစဲွရန ်

လက်လှမ်းမီပစမည်ပဖစ်ပါသည်။ Telecom infrasture 

သည် ပမို ပ့ပ၊ ပကျးရွာနှင့် နယ်စပ်ပဒသများပါမကျန် 

ပျံန့ှံပ့ရာက်ရိှမှသာ ပပည်သူအားလံုးပါဝငန်ိငု်ပသာ e-

Government စနစမ်ျား ပဖစ်ပစနုိင်ပါမည်။ 
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6 Development Model 
 တည်ပောက်မှု ပံုစံများ 

e-Governmet စနစမ်ျားကုိ ပပည်သူတုိ၏့ ပူးပပါင်း 
ပါဝင်နိုငမ်ှုရှုပထာင့်မှ အေင့သ်တ်မတ်ှရာ၌ အေင့် 
(၄)ေင့်ပဖင့် ခွပဲခားသတ်မတ်ှ ကပါသည်။ 

Stage 1 Commencement အစပျိုးပသာအေင့်တွင ်
သက်ေိုငရ်ာဝန်ကကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ 
လုပင်နး်ဌာနများနှင့် ပအဂျင်စီများက 

x ၄င်းတုိ၏့ဝန်ပောင်မှုများနှင့် ေံုးပဖတ် 
လုပပ်ောင်မှုများေုိင်ရာ အချက်အလက်များ 
အား official website များပဖင့် ပပည်သူသုိ ့
အသိပပးပခငး်၊  

x ဌာနတစခ်ုစီက မိမိတုိ၏့ ဝနပ်ောင်မှု 
အသီးသီးအား Computer စနစမ်ျားအပဖစ် 
တည်ပောက်သုးံစဲွပခင်း  

စပသာ လုပပ်ောင်မှုများပါဝင်သည်။  

 

Stage 2 Acceleration အရှိန်အဟုန်ပမှင့်တင်ပသာ 
အေင့်သည် ဌာနအသီသီး၏ ဝနပ်ောင်မှုများအား 
Web Portal (တစပ်နရာတည်းတွင်) ရယူသုံးစဲွ 
နိငု်ပသာ ICT Solution များအပဖစ် တုိးချဲ  ့
ပောင်ရွက်ပခငး်၊ ေက်စပဌ်ာနများအ ကားတွင် 
သတင်းအချက်အလက်များအား မျှပဝသံုးစွဲပခင်း၊ 
Process များအား ေက်စပ်လုပပ်ောင်နိငု်ပခင်းစသည့် 
ဌာနအချင်းအချင်းပပါင်းစပ် လုပပ်ောင်မှုများပါဝင် 
လာပသာ အေင့်လည်းပဖစ်သည်။ 

 

Stage 3 People-oriented ပပည်သူ ေဟုိပပုလုပ် 
ပောင်ပသာအေင့်သည် လုပင်နး်စဉ်များအား 
ပပန်လည်သုံးသပ်၍ ပပုပပင်ပခင်း (redesigning)၊ 
သုံးစဲွသပူပည်သူများကုိယ်တုိင်ပါဝင် ပောင်ရွက်နိုင် 
ပသာ၊ အပပန်အလနှ်ပူးပပါင်းပောင်ရွက်နိငု်ပသာ 
အေင့်သို ့တက်လှမး်ပသာအေင့်ပဖစ်ပါ သည်။ 

ပပည်သူဝ့နပ်ောင်မှုများအား ပပနလ်ည်သုးံသပ်၍ 
ရှင်းလင်းလွယ်ကူပစရန် ပပါင်းစပ်လုပပ်ောင်နိုင ်

ပခင်းနှင့် ပိမုိပုကာင်းမွန်အေင့်ပမင့်ပသာ 
infrastructure အားသုံးစဲွပခင်းတုိအ့ား ပောင်ရွက် 
 ကပါသည်။ 

 

Stage 4 Quality Transformation အရည်အပသွး 
ပကာင်းမွန်ပစရန် ပောင်ရွက်ပခငး်အေင့်တွင ်
ပပည်သမူျား ထိပတွသ့ုံးစဲွနုိင်ပစရန် စနစမ်ျားအား 
တုိးချဲ တ့ည်ပောက်ပခငး်၊ Infrastructure များတုိး 
ချဲ ပ့ခင်း၊ Web/Mobile Responsive Interface 
များပဖင့် နည်းလမ်းစုံပဖင့် သံုးစွဲနိုငပ်စရန် 
ပောင်ရွက်ပခငး်၊ အစိုးရနှင့် ပပည်သူအပပန်အလှန ်
ေက်သွယ်ပောင်ရွက်နိုငပ်ခငး် စပသာ လုပပ်ောင်ချက် 
များအား တုိးတက်လုပပ်ောင်နိုငပ်သာအေင့် အပဖစ် 
သတ်မတ်ှပါသည်။ 

 
7 Best Practices 
 အပလ့အကျင့်ပကာင်းများ 

ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် e-Government 
ပလ့လာမှုစစတ်မ်းတွင ် အေင့် (World Rank-1) 
ရရှိခဲ့ပသာ ပတာင်ကုိရီးယား (Republic of Korea) 
နုိင်ငံ၏ e-Government အပကာင်အထည်ပဖာ်မှုများ 
အား ပအာက်ပါအတုိင်း ပလ့လာပတွရိှ့ရပါသည်။  
e-People စမီံကိနး်သည် Citizen Participation 
အား အထူးပံပ့ိးုပပးရန် ပောင်ရွက်ထားပ ကာင်း 
ပတွရ့ပါသည်။ 
 

• Electronic Procurement Service 
(www.g2b.go.kr)  

• Electronic Customs Clearance Service 
(portal.customs.go.kr)  

• Comprehensive Tax Services 
(www.hometax.go.kr)  

• Internet Civil Services 
(www.egov.go.kr)  

• Patent Service (www.kiporo.go.kr)  
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• e-People: Online Petition & 
Discussion Portal 
(www.epeople.go.kr)  

• Single Window for Business Support 
Services (www.g4b.go.kr)  

• On-nara Business Process System 
(BPS)  

• Shared Use of Administrative 
Information (www.share.go.kr)  

• National Computing & Information 
Agency (NCIA)  

 

 

ပံု (၄) www.epeople.go.kr 
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် e-Government 
ပလ့လာမှုစစတ်မ်းတွင် အေင့် ၁ (World Rank-1) 
ရရှိခဲ့ပသာ United Kingdom နုိင်ငံ၏ Government 
Web Portal (www.gov.uk) အား 
ပအာက်ပါအတုိင်း ပလ့လာပတွရ့ှိရပါသည်။ 
 

 
ပံု (၅) www.gov.uk 

 

 
 
 
8 UN e-Government Review 
 ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ သုံးသပ်ချက် 

ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် e-
Government စစ်တမ်းများအား ပလ့လာရာတွင ် e-
Participation Index အား သီးပခားထည့်သငွ်း၍ 
အပလးထားပဖာ်ပပထားသည်ကို ပတွရ့ှိရပါသည်။  
United Kingdom သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က အေင့် (၆) 
တွငသ်ာရိှပသာ်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် စစ်တမ်းတွင် 
Participation ညွှနး်ကိနး် တုိးတက်လာပပီး အေင့် (၁) 
သို ့တက်လှမ်းနုိင်ခဲ့ပ ကာင်း ပတွရ့ှိရပါသည်။ 
 

 
ပံု (၆) 2014 UN e-Government Survey 
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ပံု (၇) 2016 UN e-Government Survey 

 
9 Challenges 
 စန်ိပခါ်မှုများ 

နုိင်ငံသားတုိင်းသည် အစိုးရတုိ၏့ Citizen 
Participation အစီအစဉ်များတွင် ပူးပပါင်း 
ပောင်ရွက်ရန် အစဉ်အပမဲ စတ်ိပါဝင်စားနိငု်ပါသလား။ 
ပဖာ်ပောင်ရန် တာဝန်ရိှသမူျားတွငလ်ည်း မည်သည့် 
အဟန ့်အတားများ ရိှပနနိုင်ပါသနည်း။ 
 
“လူတိုင်း ပူးပပါင်းပါဝင်ပရး”ဟ ုေိုရာတွင ်
အချိုပ့သာ ေုးံပဖတ်ချက်များနှင့် လုပပ်ောင်ချက်များ 
သည် အများပပည်သူအတွက် အမှန်တကယ် 
အကျိုးပဖစ်ထွနး်နိငု်မည့် အချက်များပါဝင်ပသာ်လည်း 
ပပည်သူအများ၏ စတ်ိအားထက်သနပ်သာ ပူးပပါင်း 
ပောင်ရွက်မှုအား ရရှိမည်ဟု ပမျှာ်လင့်၍ မရပပန်ပါ။ 
သိုရ့ာတွင် နုိင်ငံသားများ၏ စတ်ိပါဝင်စားမှုမရ 
ရှိပသာ်လည်း အစိုးရ (သိုမ့ဟုတ်) အများပပည်သူ 
ေိငု်ရာ ဝနပ်ောင်မှုပပးသူများသည် ပောင်ရွက်သင့် 
သည့် လုပပ်ောင်မှုများအား ဦးပောင်စည်းရံုး၍ 
မပဖစ်မပန ပောင်ရွက်သင့် ကပါသည်။ 
 
သာဓက (၁)  
ကွမ်းစားပခင်းပ ကာင့် ခံတွငး်ကင်ောပဖစ်နိုငသ်ပဖင့် 
ကွမ်းမစားရန် တားပမစ်နိငု်ပရး ပောင်ရွက်ပခင်း 
 
သာဓက (၂)  

အရိုးေဲွပနသည့် မိရုိးဖလာအယူအေနှင့် အပလ့အထ 
များအား ေန ့်ကျင်ပောင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပသာ 
ကိစ္စရပ်များ  
 
သာဓက (၃)  
အပမရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား၏ ကျန်းမာပရး 
ပစာင့်ပရှာက်မှုပပါ်လစီ 
 

 
ပံု (၈) Obama Health Care Plan 

 
လူတုိင်းကုိယ်စီ ဒုက္ခရှိ ကသည် 

ပမတ်ေဒု္ဓ (B.C. 464-544) က သင် ကားခ့ဲသည့် 
လူသားတုိင်းအတွက် အပမဲမနှ်သည့် သစ္စာ (၄)ပါးတွင ်
ဒုက္ခသစ္စာသည် တစပ်ါးအပါအဝင်ပဖစ်သည်။ 
ဤစနစ်များအား သုံးစွဲသည့်သမူျားသည် လူသားများ 
သာပဖစ်သပဖင့် ၄င်းတုိ၌့ သက်ေုိင်ရာ ဒုက္ခများရိှ ကရာ 
ဤအစီအစဉမ်ျား၊ စနစမ်ျားအား အပမဲတမ်းပစာင့်စား 
သီးခံ၍ သုံးစွဲအားပပးရန် မပမျှာ်လင့န်ိငု်ပါ။ 

 

ပနသားကျရပ်ဝန်း “Comfort Zone” 

“လူတိုသ့ည် ပနသားကျပနသည့် အပပခအပနတစခု် 
တွငသ်ာ စတိ်မပင်မပနး်ပဖင့် ေက်လက်ပနထုိင်လုိ 
 ကသည်” ဟု စတ်ိပညာကေိသုည်။ e-Government 
စနစမ်ျားအား ပပည်သူတုိ၏့ ပူးပပါင်းပါဝင်မှု 
ပကာင်းမွနပ်စရန် ပောင်ရွက်ရာတွင် အပကာင်အထည် 
ပဖာ်ရန ် တာဝန်ရိှသမူျားနှင့် ပါဝင်မည့် ပပည်သူများ 
သည် မိမိတုိ၏့ေိငု်ရာ “Comfort Zone” များမှ 
ရုနး်ထွက်ရန ်ခက်ခပဲါမည်။ 

 

မပမဲပခင်းသပဘာတရား 
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ဘယ်အရာမှ မပမဲပခငး်သပဘာတရားအရ ဤစနစမ်ျား 
တွငပ်ါဝင်ပသာ လူပဂု္ဂို လ်များအားလံုး၊ နည်းပညာများ 
အားလံုးသည် မပမဲ ကပါ။ နည်းပညာအသစ်အသစ်များ 
ထွက်ပပါ်လာပပီး၊ ယခင်အသံုးပပုေဲ၊ အသုံးပပုရန် 
ရည်ရွယ်ထားပသာ နည်းပညာများ၊ ပစ္စည်းများ 
အားလံုး မပမဲပခင်းသပဘာပောင် ကသည်။  

အေုိပါအပပခအပနအတွက် ကကိုတင်တွက်ချက်စီမနံိငု်မှ 
သာ ပရရှည်အပကာင်အထည်ပဖာ် ကရပသာ အစီအစဉ် 
များတွင် ပအာင်ပမင်နိုငပ်ါမည်။ 

 

အကန ့်အသတ်ရှိပသာ ရင်းပမစမ်ျား 

အချိန၊် ပငွပ ကးနှင့် လူအင်အားသံုးစွဲရန် မပဖစ်မပန 
လုိအပ် မည်ပဖစ်ပသာ်လည်း အေိုပါရင်းပမစ်များသည် 
အကန ့်အသတ်ရှိသည့် အရာများပဖစ်သည်။ နုိင်ငံသား 
များ၏ နည်းပညာကွာဟချက်များနှင့် လက်လှမး်မမီ 
နုိင်မှုများအား ကျဉ်းပပမာင်းပအာင် ပောင်ရွက်ရာတင်ွ 
လည်း ရင်းပမစ်ကန ့်သတ်ချက်များပဖင့် ရင်ေုိင်ရပါမည်။ 

 

 

လွှမး်မိးုမည့် အုပ်စုများ 

အချို ပ့ပည်သူအစအုဖဲွ မ့ျားသည် ၄င်းတုိလုိ့ရာအတုိင်း 
ပဖစ်ပစရန်အတွက် လွှမး်မုိးနိငု်သည့် အပပခအပနများ 
ပဖစ်ပပါ်နုိင်ရာ မလုိလားအပ်ပသာ မူဝါဒနငှ့ ် ေုးံပဖတ် 
ချက်များအား ချမှတ်ရန ် အ ကပ်အတည်းပဖစ်ပပါ် 
ပစနုိင်ပါသည်။ 

 
10 Conclusions 
 နိဂံုးချုပ်  

ဤစာတမ်းတွင် Citizen Participation ပကာင်းမွန ်
ပသာ e-Government စနစမ်ျား တည်ပောက်ရန ်
အတွက် “နုိင်ငံသားတုိင်း ပူးပပါင်းပါဝင်မှု (Citizen 
Participation)” ၏ အခန်းကဏ္ဍအား ပလ့လာတင်ပပ 
ခဲပ့ါသည်။ 

ကမ္ဘာပပါ်ရိှ အစုိးရအသီးသီး (သိုမ့ဟုတ)် 
အများပပည်သူေုိင်ရာ ဝနပ်ောင်မှုများအား တာဝန်ယူ 
ပောင်ရွက်လျှက်ရှိ ကပသာ အဖွဲ အ့စည်းအသီးသီး 
သည် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအား 
အသံုးပပု၍ ၄င်းတုိ၏့ ဝနပ်ောင်မှုများအား 
သက်ေိုငရ်ာ ပပည်သူများက ရယူသုးံစွဲနိုငပ်စရန် 
သာမက ေုးံပဖတ်ချက်များနှင့်  မူဝါဒများချမှတ်သည့် 
လုပင်နး်စဉ်တွငပ်င ် ပါဝင်သက်ပရာက်နိငု်ပစရန် 
နည်းလမ်းများ တီထွင ်ကံေပပီး ကကိုးစားပောင်ရွက် 
လျှက်ရှိပန ကပါသည်။  

မိမိတုိ ့ ပမန်မာနိုငင်ံအပနပဖင့်လည်း ဒီမုိကပရစီကျင့်စဉ ်
လမ်းပ ကာင်းပဖင့် ပလျှာက်လှမး်လျှက်ရှိပပီး ပပည်သူထံ့ 
မှ အာဏာပဖင့် ပပည်သူက့ိုယ်စားပပု၍ ပပည်သူအကျိုးပပု 
လုပင်နး်များအား ပောင်ရွက်ရန် စမီံလုပက်ိုင်လျှက် 
ရှိ ကသည်ပဖစ်ရာ “နိငု်ငသံားတုိင်း ပူးပပါင်းပါဝင်မှု 
(Citizen Participation)” ပမင့်တက်လာပစရန် 
မိမိတုိ၏့ e-Government စနစမ်ျားအား 
ပမှင့်တင်ပောင်ရွက် ကရန် တုိက်တွနး်အပ်ပါသည်။  

အခက်အခဲများ စနိ်ပခါ်မှုများအား သက်ေိုငသူ် 
အားလံုးက ပူးပပါင်းကကိုးစားပကျာ်ပဖတ်လျှက် ကမ္ဘာ့ 
နုိင်ငံများနှင့် ရင်ပဘာင်တန်းနုိင်ရန ် ေန္ဒပပုအပ် 
ပါသည်။ 
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