
ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု (ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်အ်င်က်လူးး�
ရှှင်�်-Digital inclusion) နိုှင့်ပ်တသ်ုံးက၍် အသုံးး��ပြုပုသုံးးများျာ�၏အကျ ုု�
သုံးကရ်ောရှာကမ်ျားု နိုှင့််ထင််ပြုများင်ယ််းဆချျက ်အကျဉ်း်�ချျုပ် — အဂျ�လူးုပ်
ဘာာသုံးာကုး ဒးတုယ်ဘာာသုံးာစ်ကာ�အရောနပြု�င့် ်အသုံးး��ပြုပုရောသုံးာ
ဒးကခသုံးည်းရ်ော�ာင်�်များျာ�နိုှင့််ရောရှ့�ရောပြုပာင်�်ရောနထုးင််သုံးးများျာ�
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၁။ နုဒါန�်

ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု (ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်အ်င်က်လူးး�ရှှင်�်-Digital inclusion) ဆိုုးသုံးည်းမ်ျားှာ လူးးတုးင်�် 
သုံးည်းလ်ူးး�အဖွဲ့ဲ��အစ်ည်း�်တဲင် ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�ကုးအသုံးး��ပြုပုနိုုးင်၍် သုံးာတးည်းီများှပါဝင်န်ိုုးင်ခ်ွဲင််် အခွဲင်််အ�ရှ�များျာ� 
အာ� �နာကဆ်ိုး��ရှလူးာဒအ်�နပြုဖွဲ့င်််ရှနိုုးင်ပ်ြုခွင်�်ကုးဆိုုးလူးုးသုံးည်း။် (Digital Inclusion Research Group, 2017).

ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� (marginalised 
migrants) ၏ အ�တဲ�အကြုံကု� (UX) အစ်ီရှင်ခ်ွ�စ်ာသုံးည်း ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာအသုံးး��ပြုပုသုံးး၏အကျ ုု�သုံးက ်�ရှာက်
များုနိုှင်််ထိုင်ပ်ြုများင်ယ််းဆိုခွျက ်�ဆိုာင်�်ပါ�တဲ�၏ အစ်ုတအ်ပုးင်�်တခွးပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် တီ တရှီ တုးင်ဖ်ွဲ့ီနိုးဝါ (ပြုပည်းထ်ို��ရှ�ဌာာန) 
(DIA) များှတာဝနယ််းထိုးတ�်ဝသုံးည်း။် ဒီ�ဆိုာင်�်ပါ�တဲ�ရှ�� ရှည်းရ်ှွယ်ခ်ွျက်သုံးည်း ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာ အသုံးး��ပြုပုများု 
အခွကအ်ခွ�ရှှု�သုံးာ လူးးအးပစ််းများျာ�၏ဘဝ အ�တဲ�အကြုံကု��တဲကုး နာ�လူးည်းရ်ှန်ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။်

ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� (marginalised 
migrants)သုံးည်း ်အပြုခွာ�သုံးးများျာ�နိုှင်် ်နိုုင်�်ယ်ှဉ်ပ်ါက အစ်ုး�ရှ၏အစ်ပျ ုု �လူးးပ�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�များှ ပ�ပ်ုး�ကးည်းီများုနည်း�်ပါ�စ်ဲာ
ရှရှှု�သုံးာ ဦး�တည်း(်ပစ်မ်ျားှတ)် အးပ်စ်းများျာ�ထို�များှ တစ်ခ်ွးပြုဖွဲ့စ်�်�ကာင်�်၊ အစ်ုး�ရှ၏ သုံးတမ်ျားှတထ်ိုာ��သုံးာဦး�တည်း(်တာဂျဒ)် 
လူးးဦး��ရှစ်ာရှင်�်ဆိုုးင်ရ်ှာအစ်ီရှင်ခ်ွ�စ်ာတဲင် ်�ဖွဲ့ာပ်ြုပထိုာ�သုံးည်း။် 

ရှည်းည်ွှှန်� အပုးဒ၂် အစ်ီရှင်ခ်ွ�စ်ာ Digital inclusion stocktake: What digital inclusion looks like across 
government.

ဤသုံးး�တသုံးနကုး �အာကပ်ါအခွျကမ်ျားျာ� ရှှာ�ဖွဲ့ဲ�တဲ�ရှှုနိုုးင်ရ်ှန် ပြုပုလူးးပသ်ုံးည်း။်

• ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� (marginalised 
migrants) ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�ရှာတဲင် ်�တဲ�ကြုံကု��နရှ�သုံးာ အတာ�အဆိုီ�များျာ�၊ စ်ုန�်ခွ်များု
များျာ�နိုှင်် ်အခွကအ်ခွ�များျာ� ကုး ရှှာ�ဖွဲ့ဲရှန၊်

• ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�များုတုး�ပြုများှင််�်ပ�ရှန ်သုံးတမ်ျားှတ်ခွျက်များး�ဘာင် ်(digital inclusion 
framework) များျာ�အတဲင်�်၊ ဤအးပစ််းများျာ�ကုးပါဝင်ခ်ွဲင်််ရှ�အာင် ်များည်းသ်ုံးုး�စ်ီစ်ဉ််ထိုာ�သုံးည်းက်ုးနာ�လူးည်းရ်ှန်၊ 

ဤသုံးး�တသုံးနတဲင် ်ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� 
(marginalised migrants) အာတီရိုုးရှာ-နယ်း�ဇီးီ�လူးနန်ိုုးင်င််� (Aotearoa) သုံးုး��ပြုပာင်�်�ရှ့� အ�ပြုခွခွျများုအ�တဲ�အကြုံကု�
ကုးများျာ� ကုးထိုည်း်သ်ုံးဲင်�်စ်ဉ်�်စ်ာ�ထိုာ�သုံးည်း။် အခွျနု်ပုးင်�်အာ�ပြုဖွဲ့င််် ပထိုများ ၃ လူး နိုှင််် ပထိုများ ၃ နိုှစ်။်

သုံးး�တသုံးနကုး နယ်း ဇီးီလူးနတ်စ်ဝ်ှများ�်ရှှု �နရှာ ၆ ခွးတဲင် ်၂၀၂၁ ခွးနိုှစ်် ဧပြီပီလူးများှ ဇီးဲနလ်ူးအထိုု ပြုပုလူးးပခ်ွ�်ပါသုံးည်း။်  
စ်းစ်း�ပါင်�်ပါဝင်�်ပြုဖွဲ့ဆိုုးသုံးး ၄၁ �ယ်ာကသ်ုံးည်း ်လူးးများျ ုု �စ်း၂၀ ကုးကုးယ်စ််ာ�ပြုပုပါသုံးည်း။် ပါဝင်သ်ုံးးများျာ�နိုှင်် ်တစ်ဥ်ီး�စ်ီ 
များျကန်ိုှာခွျင်�်ဆိုုးင် ်အ�သုံး�စ်ုတ ်အင််တာဗျူးျး�များျာ� ပြုပုလူးးပခ်ွ�်ပါသုံးည်း။် လူးုးအပသ်ုံးည်း်် အခွျနု်တဲင် ်လူးးကုးယ်တ်ုးင် ် 
(သုံးုး�များ�းတ)် ဖွဲ့းန�်စ်ကာ�ပြုပနမ်ျားျာ�ထို�များှ ပ�်ပုး�များုရှှုခွ�ပ်ါသုံးည်း။်

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/155-digital-inclusion-stocktake-what-digital-inclusion-looks-like-across-government/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/155-digital-inclusion-stocktake-what-digital-inclusion-looks-like-across-government/html
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ရောကျ�ဇူးး�တင််လူးာာ
ပြုပည်းထ်ို��ရှ�ဌာာန (DIA) များှ ဤ UX သုံးး�တသုံးနပ�ရှာဂျျကတ်ဲင် ်ပါဝင်ခ်ွ�်�ကသုံးးတုးင်�်ကုး ၎င်�်တုး�၏ အ�တဲ�အကြုံကု� 
ဇီးာတလ်ူးများ်�များျာ�ကုး များှ�ဝ�ပ�များုအတဲက ်အထိုး��ကျ�ဇီးး�တင်�်�ကာင်�် ထိုပ�်လူးာင်�် �ပြုပာ�ကာ�လူးုးပါသုံးည်း။် ဒစ်ဂ်ျျစ််
တယ်အ်င်က်လူးး�ရှှင်�်အဖွဲ့ဲ��သုံးည်း ်တုးင်�်ရှင်�်သုံးာ�ဝနက်ြီးကီ�ဌာာနကုး သုံးး�တသုံးီများျာ�၊ �ဒသုံးဆိုုးင်ရ်ှာလူးးများုအသုံးုးင်�်အဝုးင်�်
များျာ�နိုှင်် ်အစ်ုး�ရှများ�းတ�်သုံးာအဖွဲ့ဲ��အစ်ည်း�်များျာ� (NGOs)နိုှင််�်တဲ�ရှှုရှနက်းည်းီ၍ လူးများ�်ညွှှနမ်ျားုများျာ�ရှရှှုပြီပီ� လူးကတ်ဲ�
လူးးပ�်ဆိုာင်န်ိုုးင််ရှန် ကးည်းီများုများျာ�ကုး �ကျ�ဇီးး�တင် ်အသုံးုအများှတပ်ြုပု��ကာင်�်များှတတ်များ�်တင်အ်ပပ်ါသုံးည်း။်

ဤအစ်ီရှင်ခ်ွ�စ်ာတဲင်ပ်ါရှှု�သုံးာ အခွျကအ်လူးကန်ိုှင််် �တဲ�ရှှုခွျကမ်ျားျာ�သုံးည်း ်�တဲ�ဆိုး��များ�ပြုများန�်ခွ�ရှသုံးးတစ်ဥ်ီး�ခွျင်�်စ်ီ၏  
အပြုများင်မ်ျားျာ�နိုှင််် ၎င်�်တုး�ကုးယ်စ််ာ�ပြုပုသုံးည်း် ်အးပစ််းများျာ�၏ထိုင်ပ်ြုများင်ခ်ွျကအ်များျ ုု �များျ ုု �ကုး ထိုင်�်ပ�်�ကာင်�်ပြုပည်းထ်ို��ရှ�ဌာာန  
(DIA) များှ အသုံးု�ပ� လူးုးပါသုံးည်း။်

အစ်ီရှင်ခ်ျ�စ်ာ ပြုပုစ်းသုံးး
Te Tari Taiwhenua တီ တရှီ တုးင်ဖ်ွဲ့ီနိုးဝါ ပြုပည်းထ်ို��ရှ�ဌာာန နိုှင််တ်ုးင််�ရှင်�်သုံးာ�ဝနက်ြီးကီ�ဌာာန အတဲကစ််ီစ်ဉ်် ထိုးတ�်ဝ
သုံးည်း်

စ်ီစ်ဉ််တင်ပ်ြုပသုံးး Jas Hua.

Date: ၃၀ နိုုးဝင်ဘ်ာလူး ၂၀၂၁

ကုး�ကာ�ချျကအ်ညွှာန်�
Hua, J. (2021, နိုုးဝင်ဘ်ာလူး). ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု (ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်အ်င်က်လူးး�ရှှင်�်-Digital 
inclusion) နိုှင်််ပတသ်ုံးက၍် အသုံးး��ပြုပုသုံးးများျာ�၏အကျ ုု�သုံးက�်ရှာကမ်ျားု နိုှင်််ထိုင်ပ်ြုများင်ယ််းဆိုခွျက ်အကျဉ််�ခွျုပ ်
— အဂျ�လူးုပဘ်ာသုံးာကုး ဒးတုယ်ဘာသုံးာစ်ကာ�အ�နပြုဖွဲ့င်် ်အသုံးး��ပြုပု�သုံးာဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ�နိုှင််�်ရှ့��ပြုပာင်�်
�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� ‘Summary of Digital inclusion user insights — Former refugees and migrants with 
English as a second language.’ Department of Internal Affairs. https://www.digital.govt.nz/
dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-
with-english-as-a-second-language/html

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
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၂။ အဓိုက ရောတဲ�ရှှုချျကမ်ျားျာ�

ဤအပုးင်�်တဲင် ်ယ်ခွင်ထ်ိုးတပ်ြုပနခ်ွ�်သုံးည်း်် စ်ာတများ�်များျာ�ကုးပြုပနလ်ူးည်းသ်ုံးး��သုံးပမ်ျားုအခွျကမ်ျားျာ�နိုှင််် သုံးး�တသုံးနအဓိုက�တဲ� 
ရှှုခွျကမ်ျားျာ�၊ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင််် ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� (marginalised  
migrants) ၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ် ်အသုံးး��ပြုပုနိုုးင်မ်ျားုကုး အ�န�အ်တာ�ပြုဖွဲ့စ်�်စ်�သုံးာ အပြုခွာ�အ��ကာင်�်ရှင်�်များျာ�ကုး 
အကျဉ််�ခွျုပ�်ဖွဲ့ာပ်ြုပထိုာ�ပါသုံးည်း။်

ယ်ခွင် ်ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� (marginalised  
migrants) အတဲက ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုကုး အ�န�အ်တာ�ပြုဖွဲ့စ်�်စ်�သုံးာအဓိုကအတာ�အဆိုီ�  
၂ ခွးများှာ လူးက်လူးှန�်များှီ အသုံးး��ပြုပုနိုုးင်မ်ျားုနိုှင််် ကွများ်�ကျင်မ်ျားုတုး�ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် 

ဒီအးပစ််းအတဲက ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုများှာ အ�န�အ်တာ��တဲ ပြုဖွဲ့စ်�်ပ်�စ်တ� ်တပြုခွာ� 
အ��ကာင်�်ရှင်�်�တဲက�တာ၊်

• အဂျ�လူးုပဘ်ာသုံးာစ်ကာ� များကွများ�်ကျင်မ်ျားု

• ရိုုး�ရှာယ်ဉ်�်ကျ�များုဆိုုးင်ရ်ှာ အတာ�အဆိုီ�များျာ�

• လူးးများုစ်ီ�ပဲာ��ရှ� နုများ်က်ျသုံးည်း်် အ�ပြုခွအ�န

၂.၁. စ်ာတများ�်များျာ� ပြုပန်လူးည်းသ်ုံးး��သုံးပခ်ျျကအ်ကျဉ်း�်ချျုပ်
နယ်း�ဇီးီလူးနန်ိုှင််် ကများာာတစ်ဝ်န်�ရှှု အပြုခွာ��သုံးာနိုုးင်င််�များျာ�တဲင်ဂ်ျ�လူးုပဘ်ာသုံးာကုး ဒးတုယ်ဘာသုံးာစ်ကာ� (ESL) 
အ�နပြုဖွဲ့င််် အသုံးး��ပြုပု�သုံးာဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ�နိုှင််�်ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ� 
နိုုးင်မ်ျားု ဆိုုးင်ရ်ှာ �လူးလ်ူးာများုစ်ာတများ�်များျာ�ကုး�ဒတာ�ဘစ်် ်(databases) င်ါ�ခွးတဲင် ်ရှှာ�ဖွဲ့ဲခွ�သ်ုံးည်း။် ကနဦး�အ�နပြုဖွဲ့င််် 
စ်ာတများ�်၃၆ ခွးကုးစ်စ်ထ်ိုးတ�်တဲ�ရှှုခွ�သ်ုံးည်း။် ယ်ခွးသုံးး�တသုံးနနိုှင််် များည်းမ်ျားှသုံးကဆ်ိုုးင်မ်ျားုရှှု��ကာင်�် ဆိုး��ပြုဖွဲ့တရ်ှန် စ်ာတများ�် 
တုးင််�ကုး ပြုပနလ်ူးည်းသ်ုံးး��သုံးပခ်ွ�်သုံးည်း။် 

သုံးး��သုံးတ်�လူးလ်ူးာခွျကတ်ုး�ကုး သုံးး�တသုံးနအစ်ီအစ်ဉ် ်လူးးပ�်ဆိုာင်ရ်ှာတဲင်အ်သုံးး��ပြုပုခွ��်ကသုံးည်း။် 

‘ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ� (refugees)’ နိုှင့် ်‘ရောရှ့�ရောပြုပာင်�်ရောနထုးင်သ်ုံးး(migrants)’ များျာ� 
အကြားကာ� များတးည်းီရောသုံးာ အဓိုပါါယ်သ်ုံးတမ်ျားှတခ်ျျက်နိုှင့််အရောတဲ�အကြုံကု�များျာ� 

ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ�နိုှင််် �ပြုပာင်�်�ရှ့�လူးာသုံးးများျာ�၏ ဥပ�ဒဆိုုးင်ရ်ှာ ပြုခွာ�နာ�ခွျကမ်ျားျာ� ရှှင်�်ရှှင်�်လူးင်�်လူးင်�် ရှှုပါသုံးည်း။်  
ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ�နိုှင််် �ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�အတဲက ်ကးလူးသုံးများဂျဂ အ�ထိုဲ�ထိုဲည်းီလူးာခွ� နယ်း��ယ်ာက ်
��ကည်းာခွျက ်(ယ်းအနအ်�ထိုဲ�ထိုဲည်းီလူးာခွ�၊ ၂၀၁၆) နိုှင််် ကးလူးသုံးများဂျဂသုံး�အများတက်ြီးကီ� ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ� (UNHCR)  
တုး�က ၄င်�်အဓိုပါါယ်သ်ုံးတမ်ျားှတခ်ွျကတ်ုး�ကုး အသုံးုအများှတပ်ြုပုခွ�သ်ုံးည်း။်

ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ�နိုှင််် �ပြုပာင်�်�ရှ့�လူးာသုံးးများျာ�သုံးည်း ်နိုုးင််င်�သုံးစ််ကုး�ရှာကလ်ူးာ�သုံးာအခွါ များတးည်းီ�သုံးာအ�တဲ�အကြုံကု� 
အများျ ုု �များျ ုု �ကုး ပြုဖွဲ့တသ်ုံးန�်ခွ��်ကရှသုံးည်း။် နယ်း�ဇီးီလူးန ်တဲင် ်ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ�နိုှင််် �ပြုပာင်�်�ရှ့�လူးာသုံးးများျာ�သုံးည်း ် 
လူးးဝင်မ်ျားုကြီးကီ��ကပ�်ရှ� နယ်း�ဇီးီလူးန ်(Immigration New Zealand) (INZ) ၏ကးည်းီများုနိုှင်််အတး အပြုခွာ� အစ်ုး�ရှ 
�အဂျျင်စ််ီများျာ� နိုှင်် ်အစ်ုး�ရှများ�းတ�်သုံးာအဖွဲ့ဲ��အစ်စည်း�်များျာ�၊�ထိုာကပ်�်�ပ�သုံးးများျာ�ထို�များှများတးည်းီ�သုံးာ �ထိုာကပ်�် များုများျာ�  
ကုး အးပစ််းအများျ ုု �အစ်ာ�အလူးုးကလ်ူးကခ်ွ� ရှရှှုခွ�သ်ုံးည်း။်

‘ဒးကခသုံးည်းရ်ော�ာင်�်များျာ� (refugees)’ နိုှင့်် ‘ဥရောပကခာပြုပုချ�ရှရောသုံးာရောရှ့�ရောပြုပာင်�် 
ရောနထုးင်သ်ုံးးများျာ� (marginalised migrants )’ တုး�၏ တးည်းီရောသုံးာအချျကမ်ျားျာ�

ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်ရ်ှာခွရှီ�တဲင် ်ကြုံကု��တဲ�ခွ�ရ်ှသုံးည်း်် စ်ုန်�ခွ်များုများျာ�သုံးည်း ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ 
�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� ကြုံကု��တဲ��နရှ�သုံးာ စ်ုန�်ခွ်များုများျာ� အလူးာ�တး ပြုဖွဲ့စ်ပ်ါသုံးည်း။် လူးးများု�ရှ�၊ စ်ီ�ပဲာ��ရှ�၊  
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ယ်ဉ််�ကျ�များုနိုှင်် ်နိုုးင်င််��ရှ�စ်ုန�်ခွ်များုများျာ� ပါဝင်သ်ုံးည်း။် ဤအးပစ််းကုး ‘ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�’  
�း နယ်း�ဇီးီလူးန ်တဲင် ်ဘီ�လူးာင်�်အာတီရိုုးရှာ (Belong Aotearoa) နိုှင််် အစ်ုး�ရှများ�းတ�်သုံးာအဖွဲ့ဲ��အစ်စည်း�်များျာ�  
ကသုံးတမ်ျားှတ�်ခွ်ဆိုုးပါသုံးည်း။် (Belong Aotearoa, UMMA Trust, RASNZ, NZ Red Cross, Asylum Seekers  
Support Trust, Aotearoa Resettled Community Coalition, Family Action, 2020).

နုဂျး��ခွျုပအ်ရှ ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�  
(marginalised migrants )သုံးည်း ်ကးည်းီ�ထိုာကပ်�်�ပ��သုံးာ ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�ကုး ရှရှှု�သုံးာ�နရှာ၌ တးည်းီများု များျာ� 
များျာ�စ်ဲာရှှုပါသုံးည်း။် ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ�နိုှင်် ်တပြုခွာ��ပြုပာင်�်�ရှ့�လူးာသုံးးအးပစ််းများျာ�၊ ဥပများာ၊ ကွများ�်ကျင်မ်ျားုရှှု�သုံးာ ပ
�ရှာဖွဲ့ကရ်ှှင်န်ယ်် �ပြုပာင်�်�ရှ့�လူးာသုံးးများျာ� (skilled migrants) အ�ကာ�တဲင် ်တးည်းီများုန�သုံးည်း။် ဤသုံးး�တသုံးနတဲင် ် 
ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� (marginalised 
migrants) ကုး အဓိုကထိုာ�သုံးည်း။်

ယ်ချင်ပ်ြုပုစ်းပြီးပီ�ရောသုံးာစ်ာတများ�်များျာ�ပြုပန်လူးည်းသ်ုံးး��သုံးပခ်ျျကမ်ျားှရောတဲ�ရှှုရောသုံးာ အဓိုက 
အရောကြားကာင်�်အရှာများျာ�

• များ�ကာ�သုံး�များီက�ရှာကရ်ှှုလူးာ�သုံးာ ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ�နိုှင််် �ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�သုံးည်း ်တရှာ�ဝင်သ်ုံးတင်�် 
ရှင်�်ပြုများစ်မ်ျားျာ�များှ အဲနလ်ူးုးင်�်အခွျကအ်လူးကမ်ျားျာ�ကုး အသုံးး��ပြုပုရှန ်အခွကအ်ခွ�အတာ�အဆိုီ�များျာ�ရှှု�နသုံးည်း။် 

• ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးည်း ်ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ�နိုှင််် �ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�အာ� ၎င်�်တုး�၏ အဓိုက 
လူးုးအပခ်ွျကမ်ျားျာ�ထို�များှ တစ်ခ်ွးပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း်် ၎င်�်တုး�၏ လူးးများုကဲနရ်ှကမ်ျားျာ� (social networks) နိုှင််ဆ်ိုကသ်ုံးဲယ် ်
နိုုးင်မ်ျားုကုး �င်ဲကးန�်�က�ကျများများျာ�ဘ�ပြုဖွဲ့ည်း်ဆ်ိုည်း�်�ပ�နိုုးင်သ်ုံးည်း။် သုံးုး��သုံးာလ်ူးည်း�် ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ််ကုရှုယ်ာများျာ�ကုး  
၎င်�်တုး� အသုံးး��ပြုပုရှာတဲင် ်အခွကအ်ခွ�များျာ� ရှှု�န�သုံး�သုံးည်း။် 

• ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုရှှု�သုံးာ လူးးများျာ�သုံးည်း ်ပုးများုး�ကာင်�်များဲန�်သုံးာ လူးးများုကဲနရ်ှကမ်ျားျာ�နိုှင််် 
ဆိုကသ်ုံးဲယ်န်ိုုးင််များု နိုှင်််�ပျာရ်ှွင်မ်ျားုကုးရှရှှုနိုုးင်သ်ုံးည်း။်

ယ်ခွင််စ်ာတများ်�များျာ�ကုးပြုပနလ်ူးည်းသ်ုံးး��သုံးပရ်ှာတဲင် ်ဤ အခွျက၃်ခွျကသ်ုံးည်း ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်အ်သုံးး��ပြုပုနိုုးင်မ်ျားု သုံးး�တသုံးန
အစ်ီအစ်ဉ််၏�များ�ခွဲန�်များျာ�ကုး တစ်စ််ုတတ်စ််ပုးင်�်�ပြုဖွဲ့�ပ� နိုုးင်သ်ုံးည်း််အပြုပင်၊် ဤသုံးး�တသုံးန၏ �လူးလ်ူးာများုနယ်ပ်ယ် ် 
(scope) ကုး လူးည်း�်သုံးတ်များှတ�်ပ�ရှာ�ရှာကပ်ါသုံးည်း။် 

ယ်ခွင််ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ�နိုှင််် �ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု အတဲက်
အတာ�အဆိုီ�များျာ�သုံးည်း ်၎င်�်တုး�အုများရ်ှှင်န်ိုုးင်င််�သုံးစ််တဲင် ်အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်သ်ုံးည်း််အခွါတဲင်် ကြုံကု��တဲ�ရှသုံးည်း်လ်ူးးများု�ရှ�၊ 
ယ်ဉ််�ကျ�များု၊ စ်ီ�ပဲာ��ရှ�နိုှင်် ်နိုုးင်င််��ရှ�စ်ုန�်ခွ်များုများျာ�အပါအဝင် ်အပြုခွာ��သုံးာအခွျကမ်ျားျာ� ��ကာင််ပ်ြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် 

သုံးး�တသုံးန�လူးလ်ူးာခွျက�်များ�ခွဲန�်အ�နပြုဖွဲ့င်် ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုတဲက ်ပ�်ပုး�များု ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း်် လူးု���ဆိုာ ်
များု(Motivation) လူးကလ်ူးှများ�်များှီများု (Access) ကွများ�်ကျင်မ်ျားု (Skills) နိုှင်် ်ယ်း��ကည်းမ်ျားု (Trust) (MAST) တုး�ကုး ပြုများှင််တ်င် ်
ပြုခွင်�်သုံးည်း ်ဤအးပစ််းတုး�၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်အ်သုံးး��ပြုပုနိုုးင်မ်ျားုကုး တုး�တက�်စ်၍ ၎င်�်တုး�၏ အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်မ်ျားုခွရှီ�နိုှင်် ် 
ဆိုကစ််ပသ်ုံးည်း််အခွျကမ်ျားျာ�နိုှင်််လူးည်း�်ပတ်သုံးကမ်ျားုရှှုများည်း�်း ယ်းဆိုပါသုံးည်း။်

၂.၂. သုံးးရောတသုံးနရောတဲ�ရှှုချျက ်အကျဉ်း်�ချျုပ်
သုံးး�တသုံးန�တဲ�ရှှုခွျကမ်ျားျာ�ကုး အပြုပနအ်လူးှန်များှီခွုးများုကုစ်စ (၄) ရှပပ်ြုဖွဲ့စ်�်သုံးာ လူးု���ဆိုာမ်ျားု (motivation)၊ လူးကလ်ူးှန်�များှီ 
သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင််များု (access) ၊ ကွများ�်ကျင်မ်ျားု (skills) နိုှင်် ်ယ်း��ကည်းမ်ျားု (trust)တုး� ပါဝင်သ်ုံးည်း်် MAST များး�ဘာင် ်(framework)  
ကုး များးတည်း၍် ခွဲ�ပြုခွများ�်စ်ုတပ်ြုဖွဲ့ာသုံးး��သုံးတထ်ိုာ�သုံးည်း။်

လူးု��ရောဆာမ်ျားု

ယ်ခွင််ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးး (marginalised 
migrants) အခွျ ုု �သုံးည်း ်နယ်း�ဇီးီလူးန် သုံးုး�များလူးာ�ရှာကမ်ျားီ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်စ််ကပ်စ်စည်း�်များျာ�၊ အင်တ်ာနက ်(သုံးုး�များ�းတ)် အဲ

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/169~digital-inclusion-research-agenda/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/169~digital-inclusion-research-agenda/html
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နလ်ူးုးင််�ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�အတဲက ်ယ်ခွင်က် အ�တဲ�အကြုံကု�များရှှု�ကပါ။ ထိုုးအ�ပြုခွအ�နသုံးည်း ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာ
များျာ�အသုံးး��ပြုပုနိုုးင်မ်ျားုပြုဖွဲ့င််် များည်းသ်ုံးည်း််�အာင်ပ်ြုများင်မ်ျားုများျာ�ရှရှှုနိုုးင်သ်ုံးည်း်ကုး များသုံးု ပြုဖွဲ့စ်�်နသုံးည်း။်

လူးုးအပခ်ွျကမ်ျားျာ�၏ အဆိုင်််အလူးုးက ်ဦး�စ်ာ��ပ�စ်ဉ်�်စ်ာ�ရှာတဲင် ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�အသုံးး��ပြုပုနိုုးင်မ်ျားု သုံးင်ယ််း 
ရှန် စ်ုတဝ်င်စ််ာ�များုန�ပါ��နသုံးည်း။် ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�၏ လူးးများု�ရှ�နိုှင်် ်စ်ီ�ပဲာ��ရှ�ဆိုုးင်ရ်ှာ အကျ ုု ��ကျ�ဇီးး�
များျာ�ကုး နာ�လူးည်းသ်ုံးးများျာ�အတဲက၊် သုံးကဆ်ိုုးင်ရ်ှာ စ်ကပ်စ်စည်း�်များျာ�ကုး သုံးး��စ်ဲ�ရှန ်လူးကလ်ူးှများ်�များများှီ၊ကွများ�်ကျင်မ်ျားုများရှှု
ပြုခွင်�်��ကာင်် ်အဆိုုးပါအကျ ုု ��ကျ�ဇီးး�များျာ�ကုး သုံးုရှှုနိုုးင်မ်ျားည်း်များ�းတပ်ါ။ နိုုးင််င်�ရှပပ်ြုခွာ�ရှှု များုသုံးာ�စ်းများျာ�၊သုံးးင်ယ်ခ်ွျင််�များျာ�
နိုှင််် ဆိုက်သုံးဲယ်ပ်ြုခွင်�်သုံးည်းသ်ုံးးတုး�အတဲကစ််များတဖ်ွဲ့းန်�များျာ�ကုး များ�ကာခွဏ အသုံးး��ပြုပုရှန ်အကြီးကီ�များာ�ဆိုး�� လူးုန��်ဆိုာမ်ျားု
ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် 

“ကျ�နာန်�� စ်ာကျကခ်ွ�်ဖွဲ့း�တ� ်သုံးးင်ယ်ခ်ွျင်�်�တဲ ဒါများှများ�းတ ်အတန်��ဖွဲ့ာ�်တဲ စ်များတဖ်ွဲ့းန်��တဲ သုံးး���နတာ�တာင် ် 
ကွန�်တာ််အတဲကလ်ူးုးကသ်ုံးး��ဘုး� အခွျနု်�တာ�်တာ�်ကာခွ�ပ်ါတယ်။် ကွန်�တာ််များှာ ခွျကခ်ွျင််�စ်များတဖ်ွဲ့းန်� 
တစ်လ်ူးး��များှများရှှုခွ�ပ်ါဘး�။ ဒါ�ပများယ််၊် အ�ဒါက ပြုပသုံးနာတစ်ခ်ွးလူးုး� ကွန်�တာ ်သုံး�ဘာများ�ပါကခ်ွ�်ဘး�၊  
ဘာ��ကာင််လ်ူး�ဆိုုး�တာ ်စ်များတဖ်ွဲ့းန�်တစ်လ်ူးး��က ဘာ�တဲလူးးပ�်ပ�နိုုးင်မ်ျားှန်� များသုံးုခွ�လ်ူးုး�ပါပ�။ �နာက�်တာ ် 
ကုးယ်််ရှ���န�စ်ဉ်ဘ်ဝအစ်ုတအ်ပုးင်�် တခွးပြုဖွဲ့စ်�်နတာဖွဲ့းန်�ပျက�်တာမ်ျားှဘ�သုံးတုထိုာ�များုပါတယ်၊် အ�ဒီ�တာ ် 
ဖွဲ့း��အသုံးစ်တ်စ်လ်ူးး��ယ်းရှ�တာတ်ာ�ပါ်။ �နာကဆ်ိုး���တာ ်အ�များ်အတဲက်�ရှာ ကွန်�တာက်ုးယ်တ်ုးင်အ်တဲကပ်ါ  
စ်များတဖ်ွဲ့းန�်တစ်လ်ူးး��စ်ီ ရှှုဖွဲ့ုး�ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးဲာ�တာ�ပါ၊် ကွန�်တာတ်ုး� ၃ နိုှစ််�လူးာက ်အခွျနု်ယ်းရှခွ�်တယ်။်”

သုံးး�တသုံးနတဲင်ပ်ါဝင်သ်ုံးး

လူးကလ်ူးှန်�များှီသုံးး��စ်ဲ�နိုုးင််များု

ကးနက်ျစ်ရှုတသ်ုံးည်း ်ပုးကြီးကီ��သုံးာ စ်ကပ်စ်စည်း�်များျာ�-ဥပများာ၊ ဒကစ််�တာမ်ျားျာ�၊ လူးကပ်�်တာမ်ျားျာ�၊ များုးဘုးင်�် 
�ဒတာအစ်ီအစ်ဉ်မ်ျားျာ�၊ နိုှင်် ်အကန�အ်သုံးတမ်ျားရှှု အုများသ်ုံးး��အင်တ်ာနက ်တုး�ကုး သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်ရ်ှန်အတဲက ်အဓိုက 
အတာ�အဆိုီ�ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် အခွများ�အ်များျာ�ပြုပည်းသ်ုံးး ဝုးင်ဖ်ွဲ့ုးင်(်wifi) ခွျတုဆ်ိုကန်ိုုးင််များုသုံးည်း ်တသုံးများတတ်ည်း�် 
အပြီများ�တများ�်ပြုဖွဲ့စ်မ်ျား�နပြုခွင်�်၊ အပြုများနန်ိုုန်�နည်း�်ပြုခွင်�် (သုံးုး�များ�းတ)် အခွျနု်ကန�သ်ုံးတန်ိုှင်််ပြုဖွဲ့စ်�်နပြုခွင််� (သုံးုး�များ�းတ)်  
အထိုက�်ဖွဲ့ာပ်ြုပပါပြုပသုံးနာအာ�လူးး�� ပြုဖွဲ့စ်�်န��ကာင်�် အစ်ီရှင်ခ်ွ�ထိုာ�သုံးည်း။်

အစ်ုး�ရှ၀န�်ဆိုာင််များုများျာ�ကုး အသုံးး��ပြုပုရှာတဲင်၊် လူးးကုးယ်တ်ုးင််လူးာ�ရှာကပ်ြုခွင်�်သုံးည်း ်အ�ရှ�ကြီးကီ��သုံးာအရှာများျာ�ကုး  
ပြီပီ��ပြုများာက�်စ်ရှနန်ိုှင််် ပြုပဿနာများျာ�၊ �များ�ခွဲန�်များျာ�ကုး�ပြုဖွဲ့ရှှင်�်ရှန ်ပုးများုးထိုု�ရှာက�်သုံးာနည်း်�လူးများ�်ပြုဖွဲ့စ် ်သုံးည်း်�း  
သုံး�ဘာထိုာ��ကသုံးည်း။် 

ပထိုများ (၃) လူးတဲင်၊် လူးးကုးယ်တ်ုးင် ်ခွျနု်�ဆိုုးများုများျာ� (သုံးုး�များ�းတ)် စ်ကာ�ပြုပနမ်ျားျာ�ပြုဖွဲ့င်် ်ဖွဲ့းန်��ခွ်ဆိုုးများုများျာ� များှတဆိုင်် ်
ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�ကုး သုံးး��ရှန ်ပုးသုံး�ဘာကျ�ကသုံးည်း။် သုံးးတုး�အတဲက ်�စ်တနာ်ဝနထ်ိုများ�်၊ အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်မ်ျားုတဲက ်
ကးည်းီ�သုံးာဝနထ်ိုများ်�များျာ�၊ များုသုံးာ�စ်းဝင်မ်ျားျာ� (သုံးုး�များ�းတ)် ရှပက်ဲကအ်သုံးုးင်�်အဝုးင်�်များှအဖွဲ့ဲ��ဝင်မ်ျားျာ� က�သ်ုံးုး��သုံးာ  
လူးးများုကဲနရ်ှကမ်ျားျာ�၏ (အဲနလ်ူးုးင်�် (သုံးုး�များ�းတ)် �အာဖ်ွဲ့်လူးုးင််�) ပ�်ပုး�ကးည်းီများုသုံးည်း ်အင််တာနက၊် ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်စ််ကမ်ျားျာ� 
နိုှင််် များရှှုများပြုဖွဲ့စ်လ်ူးုးအပ�်သုံးာ ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�ကုး အသုံးး��ပြုပုနိုုးင်မ်ျားုကုး�ပ��သုံးာ အဓိုက�သုံးာခ်ွျကပ်ြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။်
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အဲနလ်ူးုးင်�်ကုးယ်တ်ုးင်ဝ်န်�ဆိုာင််များုကုးသုံးး��ရှန ်ပြုဖွဲ့စ်န်ိုုးင်�်ပြုခွ အလူးဲန်န�ရှသုံးည်း်် အ��ကာင်�်များျာ�များှာ - အဂျ�လူးုပ ်
ဘာသုံးာစ်ကာ� အခွကအ်ခွ�၊ တုးင်�်ရှင်�်သုံးာ�ဘာသုံးာစ်ကာ�များျာ�နိုှင်််ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုလူးများ�်ညွှှနခ်ွျက်များရှှုပြုခွင်�်၊ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်် 
ကွများ�်ကျင်မ်ျားု အကန�အ်သုံးတရ်ှှုပြုခွင်�်၊အဲနလ်ူးုးင်�်စ်နစ်မ်ျားျာ� လူးးပ�်ဆိုာင်ပ်း�နိုှင််် များရှင်�်နိုှီ�ပြုခွင်�်တုး���ကာင်် ်ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။်  
အများျာ�စ်းအတဲက ်နယ်း�ဇီးီလူးနတ်ဲင်အ်�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်မ်ျားုပထိုများ (၃) နိုှစ်တ်ဲင် ်ဤအ�ပြုခွအ�နများျာ�သုံးည်း ်အများျာ�အာ�ပြုဖွဲ့င်် ် 
များ�ပြုပာင်�်လူး�ပါ။

အဲနလ်ူးုးင်�် ကုးယ်တ်ုးင် ်ဝန်�ဆိုာင််များုကုး အသုံးး��ပြုပုလူးုး�သုံးာ သုံးးများျာ�အတဲက၊် ဝန်�ဆိုာင်မ်ျားုနိုှင်််ပတသ်ုံးက�်သုံးာ 
အ��ကာင်�်အရှာနိုှင််် အပလူးီ�က�ရှှင်�်များျာ�အ��ကာင်�်ကုး နာ�လူးည်း�်စ်ရှန ်အဲန်လူးုးင််� ဘာသုံးာပြုပနက်ုရှုယ်ာများျာ�သုံးး�� 
ရှန် လူးုးအပ�်သုံးာ��ကာင်် ်အခွျနုက်းနပ်ါသုံးည်း။် ထိုုးကြီးကုု�ပများ�်များုများျာ��ကာ�များှ၊ �များ�ခွဲန�်များျာ�၊ လူးုးအပခ်ွျကမ်ျားျာ�နိုှင်််  
နည်း�်ပည်းာဆိုုးင်ရ်ှာအ�ခွ်အ�ဝ် များျာ�အတဲကအ်ကးအည်းီ လူးုးအပ�်န�သုံး�သုံးည်း။်

“ကွန�်တာတ်ုး� များ�ရှာကခ်ွင်က် နယ်း�ဇီးီလူးန်အ��ကာင်�် ဘာများှ များသုံးုခွ�ပ်ါဘး�။ ကွန်�တာတ်ုး�နယ်း�ဇီးီလူးန်ကုး  
များ�ရှာကခ်ွင်�်လူး�များှာပ� နယ်း�ဇီးီလူးနန်�� ပတသ်ုံးကတ်� ်အခွျကအ်လူးကအ်နည်း�်င်ယ်က်ုး �ပ�ခွ�ပ်ါတယ်။် ရိုုး�ရိုုး� 
သုံးာ�သုံးာ��ပြုပာရှရှင် ်နယ်း�ဇီးီလူးန်က ဘယ်မ်ျားှာရှှု�နလူး�များသုံးုဘး�။ ပြုပနလ်ူးည်း်�နရှာခွျထိုာ��ရှ� �အဂျျင်စ််ီကုး ကွန်များ 
�ရှာကတ်�အ်ခွါ သုံးးတုး�က ကွနမ်ျားအတဲက ်�စ်တနာ်ဝနထ်ိုများ�် ပ�်ပုး��ပ�တယ်၊် ���ဝယ်ထ်ိုဲက်ပး�၊ ဘဏက်တက်ုး  
ဘယ်လ်ူးုးသုံးး��ရှသုံးလူး�၊ ဝါကအ်န် အင်က်များ�်(Work and Income)ရိုး��သုံးဲာ�နည်း�်၊ �ကျာင်�်တကဖ်ွဲ့ုး�၊ ဘတစ််က်ာ� 
ဘယ်လ်ူးုးစ်ီ�ရှသုံးလူး�၊ အရှာအာ�လူးး��က ဒီ�စ်တနာဝ်နထ်ိုများ�်က ကွနမ်ျားကုး လူးများ�်ညွှှန�်ပ�ပြီပီ� ဦး��ဆိုာင် ်
လူးများ�်ပြုပ�ပ�တ�အ်ပြုပင် ်ရှပရ်ှွာအသုံးစ်မ်ျားှာ အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်ဖ်ွဲ့ုး� ကွန်များအတဲက ်အကးန်လူးးပ်�ပ�ခွ�တ်ယ်။်”

သုံးး�တသုံးနတဲင်ပ်ါဝင်သ်ုံးး

ကွများ�်ကျင်မ်ျားု

တုးင််�ရှင်�်သုံးာ�ဘာသုံးာစ်ကာ�ပြုဖွဲ့င်် ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင်မ်ျားုသုံးင်တ်န်�သုံးည်း ်အဂျ�လူးုပဘ်ာသုံးာစ်ကာ�ကွများ�်ကျင် ်
များုများလူးုးဘ� ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင်မ်ျားုရှရှှု နိုုးင်�်�ကာင်�် အ�ထိုာကအ်ထိုာ�ရှှုပါသုံးည်း။် သုံးုး��သုံးာလ်ူးည်း�် သုံးင်တ်န်�ကုး  
ထိုု�ရှာကစ််ဲာ�ဆိုာင်ရ်ှွကန်ိုုးင်ရ်ှန် ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင်မ်ျားုအဆိုင်််များျာ�ကုးရှှင်�်ရှှင်�်လူးင်�်လူးင်�် ခွဲ�ပြုခွာ�ထိုာ�ရှန ်လူးုးအပ် 
ပါသုံးည်း။် ယ်း��ကည်းရ်ှ�သုံးာလူးးများုအသုံးုးင်�်အဝုးင်�်များျာ�သုံးည်း�်ကာ�ခွ�များျာ�အပြုဖွဲ့စ် ်ပ�်ပုး�ကးည်းီရှနန်ိုှင််် ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင် ်
များုသုံးင်တ်န်�များျာ� �ပ�ရှန ်အ�ကာင်�်ဆိုး�� ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။်

သုံးးတုး�အတဲက ်အ�ရှ�ကြီးကီ�ဆိုး�� လူးုးအပ�်သုံးာဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ််ကွများ�်ကျင်မ်ျားု ၃ခွးများှာ၊

1. အဲနလ်ူးုးင်�်�င်ဲလူးှ�ရှန်

2. အဲနလ်ူးုးင်�်လူးး�ခြုံခွု��ရှ�နိုှင်် ်�ဘ�ကင်�်ရှန်

3. အဲနလ်ူးုးင်�်အခွျကအ်လူးကန်ိုှင််် အ��ကာင်�်အရှာများျာ�ကုး ကုးင်တ်ဲယ်�်ပြုဖွဲ့ရှှင်�်နိုုးင််ရှန် 

သုံးးတုး� ပုး�လူးလ်ူးာလူးုး�သုံးာအ�ရှ�ကြီးကီ�တ�ဒ်စ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်စ််ဲများ်�ရှည်း ်၅ များျ ုု �များှာ၊

1. အခွျကအ်လူးကမ်ျားျာ�ကုး က�လူးာက ်(cloud) တဲင်သ်ုံးုများ်�ဆိုည်း�်ပြီပီ� များတးည်းီ�သုံးာစ်ကပ်စ်စည်း�်များျာ�များှ  
ထိုုးအ��ကာင်�်အရှာကုး ဝင်�်ရှာက�်ကည်း်ရ်ိုုရှန်

2. ဗျူးုးင်�်ရှပစ််မ်ျားျာ�နိုှင််် အပြုခွာ�အနိုတရှာယ်မ်ျားျာ�ကုး ကာကဲယ်ရ်ှန် စ်ကပ်စ်စည်း�်များျာ�ကုး ပး�များှန် အပဒ်ုတလ်ူးးပ်ရှန်

3. ၎င်�်တုး�၏ �င်ဲ��က�နိုှင်် ်�င်ဲလူးှ�များုများျာ�ကုး အဲနလ်ူးုးင််�တဲင် ်လူးး�ခြုံခွု�စ်ဲာ စ်ီများ�ခွန�်ခွဲ�ရှန်

4. အများျာ�ပြုပည်းသ်ုံးးဝန�်ဆိုာင််များုများျာ�ကုး အဲနလ်ူးုးင််�တဲင် ်ဝင်�်ရှာကအ်သုံးး��ပြုပုရှန၊် ဥပများာ၊ ယ်ာဉ်မ်ျားှတ်ပး�တင််ပြုခွင်�်၊ 
MyMSD
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5. အဲနလ်ူးုးင်�်တဲင် ်ကးနပ်စ်စည်း�် သုံးုး�များ�းတ ်ဝန်�ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�အတဲက ်�င်ဲ�ပ��ခွျရှန်

သုံးင်တ်န်�အများျာ�စ်းကုး အဂျ�လူးုပဘ်ာသုံးာပြုဖွဲ့င်် ်သုံးင်�်ကာ��ပ��သုံးာ��ကာင်် ်အဂျ�လူးုပဘ်ာသုံးာစ်ကာ� ကွများ�်ကျင်မ်ျားုများရှှ ု
ပြုခွင်�်သုံးည်း ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ််ကွများ�်ကျင်မ်ျားုရှရှှုရှန ်သုံးုသုံးာထိုင်ရ်ှှာ��သုံးာ အတာ�အဆိုီ�တစ်ခ်ွးပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် 

“အခွများ� ်အတန�်က လူးးကြီးကီ��တဲအတဲက ်အရှများ�်အ�ရှ�ကြီးကီ�တယ်၊် ဘာပြုဖွဲ့စ်လ်ူးုး�လူး�ဆိုုး�တာ ်ကွန�်တာတ်ုး�များှာ  
ကဲနပ်ြုပးတာတစ်လ်ူးး��ရှှု�ပများ� ်လူးးကြီးကီ� အများျာ�စ်းက များဖွဲ့ဲင််တ်တ်၊ ဘယ်လ်ူးုးသုံးး��ရှများှန�်များသုံးုတ�အ်တဲက ်ဒီလူးုးကဲနပ်ြုပး 
တာသုံးင်တ်န်�က သုံးးတုး�အတဲက ်အရှများ�်အ�ရှ�ကြီးကီ�တယ်။် ဒါ�ပများယ််် ဒးတုယ်ပြုပဿနာက�တာ ်ဒီသုံးင်တ်န်� 
က အဂျ�လူးုပလ်ူးုး သုံးင်�်ပ�တယ်။် အ�ဒါကပြုပဿနာကြီးကီ�တစ်ခ်ွးဘ�။ ဒါ��ကာင်် ်ကွနိုး်ပတ်ုး�ရှ��ဘာသုံးာစ်ကာ� 
န�� သုံးင််�ပ�နိုုးင်သ်ုံးးတစ်�်ယ်ာကရ်ှှု ရှင်အ်ရှများ�် �ကျ�ဇီးး�တင်မ်ျားယ်။် ဘာ��ကာင််လ်ူး� ဆိုုး�တာ် အခွးနည်း်�ပည်းာ 
က �နရှာတုးင်�်များှာ ရှှု�နလူးုး�ပါ။ ဒါ��ကာင််မ်ျားုး�လူးုး� လူးးတုးင်�်က အနည်း်�ဆိုး�� အ�ပြုခွခွ�ကုး နာ�လူးည်းဖ်ွဲ့ုး� လူးုးပါတယ်။်  
ကွန�်တာ�်ပြုပာခွ�သ်ုံးလူးုးပ� အစ်ုး�ရှ ဒါများှများ�းတ ်အဖွဲ့ဲ��အစ်ည်း�်�တာ�်တာမ်ျားျာ�များျာ�က ဒီအခွများ�သ်ုံးင်တ်န်��တဲ 
ကုး �ပ��ပများယ်် ်ကွန�်တာတ်ုး�အတဲကက်�တာ ်ခွက်ခွ��နတးန်�ပါပ�။ ဘာလူးုး�လူး�ဆိုုး�တာ ်ကွနိုး်ပတ်ုး�လူးုး 
လူးးအများျာ�စ်းက အဂျ�လူးုပစ််ာများတတ�်ကဘး�။ ကဲနပ်ြုပးတာ အသုံးး��အနိုုန်��တဲက နာ�လူးည်းရ်ှ ပုးခွကတ်ယ်။်”

သုံးး�တသုံးနတဲင်ပ်ါဝင်သ်ုံးး

ကုးယ််က်ုးယ်က်ုးယ် ်ယ်း��ကည်းမ်ျားုနည်း�်ပါ�ပြုခွင်�်နိုှင််် �န�စ်ဉ််ဓိးဝအ�ပြုခွခွ�လူးုးအပခ်ွျကမ်ျားျာ�ကုး ဦး�စ်ာ��ပ��နရှ�သုံးာ   ��ကာင််် 
သုံး င်တ်န်�များျာ�ကုး ဆိုကလ်ူးကတ်က�်ရှာကဖ်ွဲ့ုး�အခွကအ်ခွ�ပြုဖွဲ့စ်�်စ်ခွ�ပ်ါသုံးည်း။်

ဤအးပစ််းရှှု အများျ ုု �သုံးများီ�များျာ�သုံးည်း ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ််ကွများ�်ကျင်မ်ျားုအဆိုင်််နုများ််ကျပြီပီ� အုများတ်ဲင်�်များု�စ်ာင််�်ရှှာကမ်ျားုတာဝန ်
များျာ���ကာင်် ်အဓိုကအာ�ပြုဖွဲ့င်် ်�လူးက်ျင်််�ရှ�သုံးင်တ်န်�များျာ�တကရ်ှန် အခွဲင်််အလူးများ�်နည်း�်ပါ�ပြီပီ� ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်သ်ုံးး��စ်ဲ�များုများှ 
ခွျန်လူးှပခ်ွ�ထိုာ�ရှနိုုးင်�်ပြုခွ ပုးများျာ�ပါသုံးည်း။်

ယ်း�ကြားကည်းမ်ျားု

ခွရှကဒ်စ်က်တန်ိုှင််် ဘဏ်အ�ကာင််အ်�သုံး�စ်ုတမ်ျားျာ�အပါအဝင် ်- ကုးယ်�်ရှ�ကုးယ်တ်ာအခွျကအ်လူးကမ်ျားျာ�ကုး  
များသုံးကဆ်ိုုးင်�်သုံးာရှည်းရ်ှွယ်ခ်ွျကမ်ျားျာ�အတဲက ်�ကာကယ််းပြုခွင်�်၊ သုံးုများ�်ထိုာ�ပြုခွင်�်၊ �နာကမ်ျားှလူးုးက ်ခွုး�ယ်းပြုခွင်�် တုး�သုံးည်း ် 
များယ်း��ကည်းမ်ျားု၏အကြီးကီ�များာ�ဆိုး��အ��ကာင်�်အရှင်�်အပြုများစ်ပ်ြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် ၎င်�်အခွျကတ်ုး�သုံးည်း ်အဲန်လူးုးင််�ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�  
(ဥပများာ၊ အဲနလ်ူးုးင်�်�စ်ျ�ဝယ်ပ်ြုခွင်�်၊ အဲနလ်ူးုးင်�်ဘဏလ်ူးးပ်င်န�်နိုှင််် အဲန်လူးုးင််��င်ဲ�ပ��ခွျများုများျာ�) ကုးသုံးး��ရှနအ်တာ�အဆိုီ� 
ပြုဖွဲ့စ်�်နသုံးည်း။် 

“စ်ုတပ်းရှဆိုး��န�� စ်ုတမ်ျားခွျရှဆိုး��အရှာက�တာ ်ကုးယ်�်ရှ�ကုးယ်တ်ာအခွျက�်တဲ ခွုး�ယ်းများုဆိုုးတာ  
များင်�်သုံးုတယ်မ်ျား�းတလ်ူးာ�၊ များင်�်ရှ��အခွျကအ်လူးက�်တဲ၊ ဒီလူးး�တဲကယ်းသုံးဲာ�များှာလူးာ�ဆိုုးတာ များင်�်များသုံးု 
ဘး�ဆိုုး�တာ ်သုံးတုထိုာ�ပါ။ �ဖွဲ့ာင်ပ်ြုဖွဲ့ည်း်တ်�အ်ခွါ ကုးယ််လူးးပ်တာများှန်ရှ��လူးာ�ဆိုုးတာ သုံးတုထိုာ�ပါ။”

သုံးး�တသုံးနတဲင်ပ်ါဝင်သ်ုံးး

အဲနလ်ူးုးင်�်လူးုများလ်ူးည်းမ်ျားု၊ လူးှည်း်ပ်ြုဖွဲ့ာ�များုများျာ�နိုှင်် ်�ကက်ာများျာ�က�သ်ုံးုး��သုံးာ ဆိုုးကဘ်ာရှာဇီး၀တ်များုဆိုုးင််ရှာ�တဲကုး  
ကုးယ်တ်ုးင် ်(သုံးုး�များ�းတ)် အပြုခွာ�သုံးး�တဲရှ�� အ�တဲ�အကြုံကု�များျာ�သုံးည်း ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်�်လူးာက အာ� ယ်း��ကည်းမ်ျားုကုး  
�လူးျာန်ည်း�်�စ်သုံးည်း။်

လူးးများုကဲနရ်ှကမ်ျားျာ�သုံးည်း ်ယ်း��ကည်းရ်ှဆိုး��ပြုဖွဲ့စ်ပ်ြီပီ�၊ အစ်ုး�ရှဝကဘ်ဆ်ိုုးဒ်များျာ�၊ နာများည်းက်ြီးကီ�ဘဏမ်ျားျာ�၊ တယ်လ်ူးီဖွဲ့းန်�ဆိုက ်
သုံးဲယ်�်ရှ�နိုှင်် ်သုံးတင််�ဌာာနများျာ� သုံးည်း ်ဒးတုယ်အယ်း��ကည်းရ်ှဆိုး��ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် လူးးများုအသုံးုးင်�်ဝုးင်�် ၏အာ��ပ�များု လူးှများ�်များုး� 
များုသုံးည်း ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ� လူးကခ်ွ�ကျင််သ်ုံးး��ပြုခွင်�်ကုး လူးုန��်ဆိုာ�်ပ�သုံးည်း် ်အ�ရှ�ကြီးကီ��သုံးာအခွျကတ်စ်ခ်ွး 
လူးည်း�်ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် 
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၂.၃. ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုကုး ထုချုးကရ်ောစ်ရောသုံးာ  
အပြုချာ�အချျကမ်ျားျာ�
ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု များး�ဘာင်ရ်ှှု အစ်ုတအ်ပုးင်�် (၄) ခွးအပြုပင် ်ဒးကခသုံးည်းမ်ျားျာ�နိုှင်််�ရှ့��ပြုပာင်�်
�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်ပ်ါဝင်သ်ုံးး��များုကုး န��စ်သုံးည်း် ်အပြုခွာ�အခွျကမ်ျားျာ�လူးည်း�် ရှှု�သုံး�သုံးည်း။် 

အဂျ�လူးုပဘ်ာာသုံးာစ်ကာ�ကွများ�်ကျင်မ်ျားုနိုှင့်် ဝနရ်ောဆာင်မ်ျားုရှရှှုနိုုးင်မ်ျားုဆုးင်ရ်ှာ  
အသုံးုပည်းာနည်း�်ပါ�ပြုချင််�

အဂျ�လူးုပဘ်ာသုံးာစ်ကာ�ကွများ�်ကျင်မ်ျားုများရှှုပြုခွင်�်နိုှင််် တုးင််�ရှင်�်သုံးာ�ဘာသုံးာစ်ကာ�များျာ�နိုှင်််ညွှှန�်ကာ�ခွျကမ်ျားျာ� များရှှုပြုခွင်�်  
သုံးည်း ်ဤအဖွဲ့ဲ��တဲင် ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်ပ်ါဝင်အ်သုံးး��ပြုပုပြုခွင်�်အတဲက ်�ရှရှှည်းအ်တာ�အဆိုီ�များျာ�ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် 

နယ်း�ဇီးီလူးန်၏ လူးးပထ်ိုး��လူးးပန်ည်း�်များျာ�ကုးများသုံးုနိုုးင်ပ်ြုခွင်�် (သုံးုး�များ�းတ)် နာ�လူးည်း်များုနည်း်�ပါ�ပြုခွင်�်နိုှင််် အစ်ုး�ရှသုံးတင်�် 
အခွျကအ်လူးကန်ိုှင်််ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�ရှရှှုပြုခွင်�်ကုး များသုံးုရှှုပြုခွင်�်တုး���ကာင်် ်အ�ပြုခွအ�နပုးများုးဆိုုး�ရှွာ�လူးာ�စ်သုံးည်း။်  
အထိုး�သုံးပြုဖွဲ့င်် ်အစ်ုး�ရှပြုပနလ်ူးည်း�်နရှာခွျထိုာ��ရှ�အစ်ီအစ်ဉ်မ်ျားျာ� ကုးတက�်ရှာကခ်ွဲင်််များရှှုသုံးးများျာ�အတဲကပ်ုးများုးထိုုခွုးက ်
နစ်န်ာ�စ်သုံးည်း။်

“ကွန�်တာ�်ပြုပာခွျင်တ်ာက အခွးရှနိုုးင်တ်�န်ည်း�်ပည်းာန�� ယ်ှဉ်ရ်ှင် ်အရှာအာ�လူးး��က အရှများ�်ခွကခ်ွ�တယ်။်  
ဒါ�ပများယ်် ်အ�ဒီတးန�်က�တာ ်အဓိုက ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားု�တဲက ဘာလူး�ဆိုုးတာကုး လူးး��လူးး��များသုံးုခွ�ဘ်း�၊  
ဘာလူးုး�လူး�ဆိုုး�တာ ်အ�ဒီအခွျနုမ်ျားှာ ကုးယ်�်တဲများှာများရှှုတ�အ်ရှာ�တဲကုး လူးး��၀များသုံးု�သုံး�တ�အ်တဲက် 
��ကာင်် ်ရှှုတ�အ်ရှာန��ဘ�ရှ�အာင်လ်ူးးပခ်ွ�်ရှတယ်၊် ခွကတ်ယ်ဆ်ိုုးတာ�တဲကုး �တဲ��တာင်မ်ျား�တဲ�တတ ်
�အာင်ပ်�၊ စ်ဉ်�်�တာင် ်များစ်ဉ်�်စ်ာ�များုပါဘး� ‘အုး� ဒါက ခွကတ်ယ်’်၊ များင်�်လူးးပသ်ုံးာလူးးပလ်ူးုးက။်”

သုံးး�တသုံးနတဲင်ပ်ါဝင်သ်ုံးး

ယ်ဉ်းရ်ောကျ�များု အတာ�အဆီ�များျာ�

အသုံးုပည်းာ�ပ�ပြုခွင်�် (သုံးုး�များ�းတ)် အစ်ုး�ရှဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ��ပ�သုံးည်း်အ်ခွါ (သုံးုး�များ�းတ)် နိုှစ််ခွးလူးး��လူးးပ�်ဆိုာင်် 
သုံးည်း််အခွါ ရိုုး�ရှာယ်ဉ်�်ကျ�များုလူးကခဏာများျာ�ကုး ထိုည်း်သ်ုံးဲင််�စ်ဉ်�်စ်ာ�ရှန ်လူးုးအပသ်ုံးည်း၊် အထိုး�သုံးပြုဖွဲ့င််အ်ဲန်လူးုးင််� 
များှလူးးပ�်ဆိုာင််ရှာတဲင်ပ်ြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် အခွျ ုု ��သုံးာ ရိုုး�ရှာယ်ဉ်�်ကျ�များုများျာ�တဲင် ်�များ�ခွဲန�်များျာ��များ�ပြုခွင်�် (သုံးုး�များ�းတ)်  
အကးအည်းီ�တာင်�်ပြုခွင်�်သုံးည်း ်ရှှကဖ်ွဲ့ဲယ်�်ကာင်�်သုံးည်း�်း ယ်းဆို�ကသုံးည်း။် တခွျ ုု �လူးး�တဲက သုံးးများျာ��တဲကုး ဒးကခ�ပ� 
သုံးလူးုးများပြုဖွဲ့စ်ခ်ွျင်�်ကပါ။ အထိုး�သုံးပြုဖွဲ့င်် ်ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�ကုး အဲနလ်ူးုးင််� (သုံးုး�များ�းတ)် �အာဖ်ွဲ့်လူးုးင််�တဲင် ်�ကာင်�်များဲနစ််ဲာ  
များ�ပ�သုံးည်း်အ်ခွါ ဝန်�ဆိုာင်မ်ျားု�ပ�သုံးးများျာ�ထို�သုံးုး� ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုကုး ပုးများုး�ကာင်�်များဲန�်အာင် ်အကြုံက��ပ�နိုုးင်�်သုံးာ �ဝဖွဲ့နမ်ျားု 
များျာ�ကုး များရှပြုခွင်�်တုး� ပြုဖွဲ့စ်တ်တ်သုံးည်း။် ဥပများာ၊ ဖွဲ့းန�်ပြုဖွဲ့င်် ်(သုံးုး�များ�းတ)် ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုစ်င်တ်ာတဲင်။်

“အကးအည်းီ�တာင်�်သုံးလူးုးများျ ုု � �များ�ခွဲန�်�တဲ�များ�သုံးလူးုးများျ ုု �… လူးးပရ်ှတာ ယ်ဉ်�်ကျ�များုအရှ နည်း�်နည်း�် 
ရှှကဖ်ွဲ့ုး��ကာင်�်တယ်၊် - ကးည်းီ�ပ�နိုုးင်မ်ျားလူးာ�…လူးုး� �များ�ရှတာများျ ုု ��ပါ။် [�နာကက်ဲယ်မ်ျားှာ] င်ါနာ�များ 
လူးည်းတ်ာကုး �များ�လူးုးကရ်ှင် ်�ကာင်�်လူးာ�ဆိုုးပြီပီ� ကုးယ််က်ုးယ်က်ုး တစ်မ်ျားျ ုု �စ်ဉ််�စ်ာ�များုလူးုးကတ်ယ်”်

သုံးး�တသုံးနတဲင်ပ်ါဝင်သ်ုံးး
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လူးးများုစ်ီ�ပဲာ�အရောပြုချအရောန

လူးးများုစ်ီ�ပဲာ�အ�ပြုခွအ�န နုများ်က်ျများုသုံးည်း ်ဤအးပစ််း၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ််ပါဝင်သ်ုံးး��စ်ဲ�များုအတဲက ်�နာကထ်ိုပအ်တာ�အဆိုီ� 
တစ်ခ်ွးပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း၊် အထိုး�သုံးပြုဖွဲ့င်် ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်စ််ကပ်စ်စည်း�်များျာ�၊ များုးဘုးင်�်�ဒတာနိုှင််် အစ်ီအစ်ဉ််များျာ�၊ အကန�အ်သုံးတ် 
များရှှု အုများသ်ုံးး��အင်တ်ာနကက်ုး ရှယ်းသုံးး��စ်ဲ�ပြုခွင်�်တဲင် ်အ�န�အ်တာ�ပြုဖွဲ့စ်�်စ်သုံးည်း။် ၎င်�်သုံးည်း ်MAST များး�ဘာင်ရ်ှှု လူးုန� ်
�ဆိုာမ်ျားု၊ လူးကလ်ူးှန�်များှီများုနိုှင်် ်ကွများ်�ကျင်မ်ျားုဆိုုးင်ရ်ှာ အစ်ုတအ်ပုးင်�်များျာ�အ�ပ် အကျ ုု �သုံးက�်ရှာကသ်ုံးည်း၊် လူးးများုစ်ီ�ပဲာ� 
အ�ပြုခွအ�နများျာ� ပြုများှင််တ်င်ရ်ှန် အခွျနုယ််းရှ�သုံးာ��ကာင်် ်ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။်

ပည်းာအရှည်းအ်ချျင််� 

အဆိုင်််ပြုများင််ပ်ည်းာ�ရှ��အာင်ပ်ြုများင်မ်ျားုသုံးည်း ်အထိုး�သုံးပြုဖွဲ့င်် ်ကွများ�်ကျင်မ်ျားုအပုးင်�်တဲင် ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ� 
သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင််များုအဆိုင်််ပြုများင််ပ်ြုခွင်�်နိုှင််် ဆိုကစ််ပ�်နပး�ရှသုံးည်း။် ဤဆိုကစ််ပမ်ျားုကုးနယ်း�ဇီးီလူးန်တဲင်တ်ဲင် ်အဆိုင်််ပြုများင််ပ်ည်းာ 
�ရှ�ကုး လူးုးကစ််ာ��သုံးာ (သုံးုး�များ�းတ)် အဆိုင်််ပြုများင််ပ်ည်းာ�ရှ�ကုး လူးုးကစ််ာ��န�သုံးာ ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ�နိုှင်် ် 
အဆိုင်််ပြုများင််ပ်ည်းာ�ရှ��နာကခ်ွ�ရှှု�သုံးာ �ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးအခွျ ုု �တဲင် ်�တဲ�ရှှုရှသုံးည်း။် 

၂.၄. ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုနိုှင့်် ရောပျာရ်ှ့င်ခ်ျျများ်�သုံးာများု 
လူးးများုရောရှ� ဝနရ်ောဆာင်မ်ျားုများျာ� လူးကလ်ူးှန�်များှီရှရှှုရောရှ� 

ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုသုံးည်း ်ဤအးပစ််း၏ အရှှည်းသ်ုံးပြုဖွဲ့င််လ်ူးးများုဝန်�ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�အ�ပ် လူးကလ်ူးှန်�များှီများု  
အတဲကတ်စ််စ်ုတတ်စ််ပုးင်�် အကျ ုု �သုံးက�်ရှာကမ်ျားု ရှှုသုံးည်း။် အထိုး�သုံးပြုဖွဲ့င်် ်အဲန်လူးုးင််� ကုးယ်တ်ုးင်ဝ်န်�ဆိုာင်မ်ျားု  
ကုး�ပြုပာင်�်သုံးး��သုံးည်း််အခွါတဲင်ပ်ြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် ဤအးပစ််းအတဲက၊် သုံးးတုး�၏နိုုးင်င််�နိုှင််် နယ်း�ဇီးီလူးန်�ကာ�ရှှု လူးးများု�ရှ� 
ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�လူးကလ်ူးှန�်များှီများုနိုှင်် ်ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုယ်းပး� ပး�စ်�များျာ� ကဲာပြုခွာ�ခွျကက်ုး သုံးး��သုံးပထ်ိုာ�သုံးည်း။် ဤ  
အကျ ုု �ဆိုကသ်ုံးည်း ်ယ်ခွင်က် အင်တ်ာနကန်ိုှင်််ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ုရှုယ်ာများျာ�ကုးအသုံးး��ပြုပုပြုခွင်�် အ�တဲ�အကြုံကု�နည်း�်ပါ� 
ပြုခွင်�်နိုှင််် ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ�နိုှင်် ်�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးး အများျာ�စ်းအတဲက ်အဂျ�လူးုပဘ်ာသုံးာစ်ကာ� ကွများ�်ကျင်မ်ျားု  
နုများ််ကျပြုခွင်�်တုး���ကာင်် ်ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် ဤသုံးည်းတ်ုး�သုံးည်း ်အဲန်လူးုးင််�လူးးများု�ရှ�ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�ကုး ဝင်�်ရှာကအ်သုံးး��ပြုပုရှန ် 
ခွကခ်ွ�များုကုးပြုဖွဲ့စ်�်စ်သုံးည်း။် 

နယ်း�ဇီးီလူးနတ်ဲင် ်၎င်�်တုး�၏ ပထိုများ (၃) လူးတဲင် ်�စ်တနာ်ဝနထ်ိုများ�်၊ အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်မ်ျားုတဲကက်းည်းီ�သုံးာဝနထ်ိုများ�် 
များျာ�၊ များုသုံးာ�စ်း၊ သုံးးင်ယ်ခ်ွျင်�်များျာ�နိုှင်် ်ရှပက်ဲကအ်သုံးုးင်�်အဝုးင်�်အဖွဲ့ဲ��ဝင်မ်ျားျာ�၏ ပ�ပ်ုး�ကးည်းီများုသုံးည်း ်များရှှုများပြုဖွဲ့စ်လ်ူးုးအပ် 
�သုံးာ ဝန�်ဆိုာင််များုများျာ�ကုး ရှယ်းရှနအ်တဲက ်အဓိုက�သုံးာခ်ွျကပ်ြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် ဝန်�ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�ကုးသုံးး��ရှန ်လူးးကုးယ်တ်ုးင် ် 
ခွျနု်�ဆိုုးများုများျာ�နိုှင်် ်ဖွဲ့းန�်�ခွ်ဆိုုးများုများျာ�သုံးည်း ်ဦး�စ်ာ��ပ�နည်း�်လူးများ�်များျာ�ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် ဤနည်း�်လူးများ�်များျာ�သုံးည်း ်ပထိုများ  
(၃) နိုှစ််တဲင် ်များ�ပြုပာင်�်လူး�ပါ။ 

လူးးများုဆကဆ်�ရောရှ�နိုှင့်် ရောပျာရ်ှွင်မ်ျားု ချ�စ်ာ�ချျက်

စ်များတဖ်ွဲ့းန�်များျာ� ဝယ်ယ််းသုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု၊ နယ်း�ဇီးီလူးနတ်ဲင် ်လူးုးင်�်�ကာင်�်�သုံးာအင်တ်ာနကခ်ွျတု်ဆိုကမ်ျားု၊ အုများ်တဲင် ်ဝုးင််
ဖွဲ့ုးင် ်(wifi) တပဆ်ိုင်န်ိုုးင််များု က�သ်ုံးုး��သုံးာ အ�ပြုခွအ�နများျာ�က ဤအးပစ််းအာ� ၎င်�်တုး�၏များုသုံးာ�စ်းများျာ�နိုှင််ဆ်ိုကသ်ုံးဲယ်ရ်ှန်
အတဲက ်�စ်ျ�သုံးကသ်ုံးာ၍ တည်းပ်ြီင်ုများ�်သုံးာနည်း�်လူးများ�်ကုးဖွဲ့န်တီ��ပ�ပါသုံးည်း။် ထိုုး���ကာင််၊် ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာ
များျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုသုံးည်း ်ဤအးပစ််းအာ� နိုုးင်င််�ရှပပ်ြုခွာ� ရှှု များုသုံးာ�စ်းနိုှင်် ်လူးးများု�ရှ�ဆိုုးင်ရ်ှာ ဆိုကသ်ုံးဲယ်မ်ျားုများျာ�ကုး ဆိုကလ်ူးက်
ထိုုန�်သုံးုများ�်ထိုာ��စ်နိုုးင်ပ်ါသုံးည်း။် အထိုး�သုံးပြုဖွဲ့င်် ်အသုံးစ််�ရှာကရ်ှှုလူးာသုံးးများျာ�အတဲက ်အထိုီ�ကျနမ်ျားုနိုှင််် အထိုီ�ကျန်
ခွ�စ်ာ�ခွျကမ်ျားျာ�ကုး �လူးှာခ်ွျနိုုးင််ပြုခွင်�်ပြုဖွဲ့င်် ်၎င်�်တုး�၏ �ပျာရ်ှ့င်မ်ျားုကုး တုးကရ်ိုုးကအ်ကျ ုု �ပြုပုသုံးည်း။် 
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အင်တ်ာနက ်ခွျတုဆ်ိုက်များု ပြုပတ�်တာကသ်ုံးဲာ�သုံးည်း်အ်ခွါ ဤအးပ်စ်းသုံးည်း ်၎င်�်တုး�၏ နိုုးင်င််�ရှပပ်ြုခွာ�ရှှု များုသုံးာ�စ်းများျာ�နိုှင်် ် 
အဆိုကအ်သုံးဲယ် ်ပြုပတသ်ုံးဲာ�လူးှင် ်၄င်�်တုး�စ်ုတ�်ပျာရ်ှ့င်မ်ျားုတုး�အ�ပ် ထိုုခွုးက�်စ်နိုုးင််ပါသုံးည်း။် နယ်း�ဇီးီလူးန်တဲင် ်အင်တ်ာ 
နက�်ခွတတပြုပတ�်တာကသ်ုံးဲာ�ပြုခွင်�်များှာ �ဒတာအသုံးး��ပြုပုများုကးနသ်ုံးဲာ��သုံးာ��ကာင်် ်(သုံးုး�များ�းတ)် အင်တ်ာနကပ်ြုပတ် 
�တာက�်သုံးာ��ကာင်် ်ပြုဖွဲ့စ်န်ိုုးင်သ်ုံးည်း။် ၎င်�်တုး�၏များးရှင်�်နိုုးင််င်�တဲင်၊် အင်တ်ာနကက်ဲန်ရှကအ်�ပြုခွခွ�အ�ဆိုာကအ်အး�  
(သုံးုး�များ�းတ)် ခွျတုဆ်ိုက်များုအာ� တုး�သုံးည်း ်လူးးများု�ရှ�-နိုုးင်င််��ရှ�ပြုဖွဲ့စ်ရ်ှပမ်ျားျာ� (သုံးုး�များ�းတ)် အင််တာနကက်းန်ကျစ်ရှုတ ်
ပြုများင််မ်ျားာ�များု��ကာင်် ်ပြုပတ�်တာကသ်ုံးဲာ�နိုုးင်သ်ုံးည်း။်

“ကျ�နာ််များှာ များုဘ�တဲ၊ အစ်က်ုးန�� ည်းီများ ၂ �ယ်ာက ်အုများမ်ျားှာ ရှှုတယ်။် က�များ�ကာင်�်စ်ဲာန��ဘ�၊ အ�ဒီ �ဒသုံး�တဲများှာ  
စ်စ်ပ်ဲ��တဲဆိုကပ်ြုဖွဲ့စ်�်နလူးုး�သုံးးတုး�အတဲကအ်�ပြုခွအ�နများ�ကာင်�်ဘး�။ အ�ဒါ�တဲစ်ဉ်�်စ်ာ�ရှတာ စ်ုတည််းစ်တ်ယ်။်  
အင်တ်ာနက ်ဆိုကသ်ုံးဲယ်မ်ျားုကအပြီများ�ကျ�နလူးုး� �တာ�်တာခ်ွက်ခွ�တယ်၊် ဒါ��ကာင်် ်သုံးးတုး�ဆိုီကုး တုးကရ်ိုုးကဖ်ွဲ့းန်� 
ဆိုကတ်ယ်။် ပး�များှန်ဝန�်ဆိုာင််များု�တဲန��ဆိုကလ်ူးုး�များရှဘး�၊ အပလူးီ�က�ရှှင်�်အများျ ုု �များျ ုု �ကုးသုံးး�� ပြီပီ�သုံးးတုး�ကုးဆိုကရ်ှ 
တယ်။် ဒါန�� အက်ပက်ုး အခွးပ� ထိုည်း် ်လူးုးကတ်ယ်။် အ�ဒါကုး �င်ဲသုံးဲင်�်ပြီပီ� အ�ဒါအဆိုင်�်ပြုပရှင်သ်ုံးးတုး�ကုး  
တုးကရ်ိုုးကဖ်ွဲ့းန�်ဆိုက်များယ်။် ဒါပင်မ်ျား� ်�လူးာ�လူးာဆိုယ် ်အလူးးပ်များပြုဖွဲ့စ်ပ်ါဘး�။”

သုံးး�တသုံးနတဲင်ပ်ါဝင်သ်ုံးး
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၃။ နုဂျး��ချျုပ်နိုှင့်် အကြုံက�ပြုပုချျကမ်ျားျာ� 

ဤအးပစ််းများှအများျာ�စ်းအသုံးည်း ်အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်သ်ုံးည်း််ကာလူး ပထိုများ (၃) လူးနိုှင်် ်ပထိုများ (၃) နိုှစ်တ်ုး�ကုး နိုုင််�ယ်ှဉ််
�သုံးာအခွါတဲင် ်၎င်�်တုး�၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုသုံးည်းထ်ိုး�ပြုခွာ�တုး�တကမ်ျားုများရှှု��ကာင်�်�တဲ�ရှသုံးည်း။်  
သုံးုး�ရှာတဲင်၊် နယ်း�ဇီးီလူးနတ်ဲင် ်အခွျနု်�ကာပြုများင််စ််ဲာ အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�အတဲက ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ� 
နိုုးင်မ်ျားု ၏ တုး�တကမ်ျားုကုး �တဲ�ရှှုနိုုးင်သ်ုံးည်း။် ဥပများာ၊ ၁၀ နိုှစ်�်ကျာ�်နထိုုးင်သ်ုံးး။

၎င်�်သုံးည်း ်သုံးးတုး�အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်တ်�ခ်ွရှီ�စ်ဉ်တ်ဲင် ်အ�စ်ာပုးင်�်ကထို�က လူးကလ်ူးှန်�များှီနိုုးင််များုနိုှင််် ကွများ�်ကျင်မ်ျားုဆိုုးင််ရှာ  
အပုးင်�်များျာ�ကုး �ပြုဖွဲ့ရှှင်�်နိုုးင်ခ်ွ�်ပြုခွင်�်ပြုဖွဲ့င်် ်ဤအးပစ််း၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု ခွရှီ�ကုး အရှှုနပ်ြုများှင််ရ်ှန်  
အခွဲင်််အလူးများ်�ကုး ဖွဲ့နတ်ီ��ပ�ခွ�ပ်ါသုံးည်း။် 

�စ်တနာဝ်နထ်ိုများ်�၊ အ�ပြုခွခွျအလူးးပသ်ုံးများာ�များျာ�၊ များုသုံးာ�စ်းအသုံးုးင်�်အဝုးင်�် များျာ�က�သ်ုံးုး��သုံးာ လူးးများုကဲနရ်ှကမ်ျားျာ�သုံးည်း ် 
ယ်း��ကည်းရ်ှဆိုး���သုံးာ အရှင်�်ပြုများစ် ်ကးည်းီများုများျာ�ပြုဖွဲ့စ်ပ်ြီပီ�၊ ၎င်�်�နာကတ်ဲင် ်တရှာ�ဝင် ်အစ်ုး�ရှခွျနန်ယ််များျာ�နိုှင််် ဝဘဆ်ိုုးဒ်
များျာ�ပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။် ထိုုး���ကာင်် ်ဤကဲနရ်ှကမ်ျားျာ�ကုး ပုးများုးအသုံးး��ပြုပုသုံးင်််ပြီပီ� ဤအးပစ််း၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�
နိုုးင်မ်ျားု ကုး တုး�တက�်စ်ရှနအ်တဲက ်ခွျန်နယ််များျာ�နိုှင််် ဝဘဆ်ိုုးဒမ်ျားျာ� တဲင်သ်ုံးးတုး�သုံးး��နိုုးင််ရှန် ဒီဇီးုးင်�် ထိုည်း်သ်ုံးဲင််��ရှ�ဆိုဲ�
သုံးင်််ပါသုံးည်း။်

�အာက�်ဖွဲ့ာပ်ြုပပါ အကြုံက�ပြုပုခွျကမ်ျားျာ�သုံးည်း ်အစ်ုး�ရှများးဝါဒဆိုုးင်ရ်ှာ အကြုံက�ပြုပုခွျကမ်ျားျာ�များ�းတဘ်� သုံးး�တသုံးန�တဲ�ရှှု 
ခွျကမ်ျားျာ�အ�ပ် အ�ပြုခွခွ�ထိုာ�သုံးည်း။်

လူးကလ်ူးှန�်များှီနိုုးင်မ်ျားုနိုှင့်် ပတသ်ုံးက၍်ရောပြု�ရှှင်�်ရှန် အချဲင့််အလူးများ�်များျာ�
လူးကလ်ူးှများ�်များီများုပြုပဿနာများျာ�ကုး ကးည်းီ�ပြုဖွဲ့ရှှင်�်ရှန၊် ပ�်ပုး�ကးည်းီနိုုးင်မ်ျားည်း်် အစ်ီအများ�များျာ� များှာ-

• လူးက်�တာပ်မ်ျားျာ�က�သ်ုံးုး��သုံးာ စ်ကပ်စ်စည်း�်များျာ�၊ အများျ ုု �များျ ုု ��သုံးာ�င်ဲ�ပ��ခွျများုနည်း�်လူးများ�်များျာ�နိုှင်််ရှရှှုနိုုးင်ရ်ှန်၊  
အင်တ်ာနကဆ်ိုကသ်ုံးဲယ်မ်ျားု ရှရှှုရှန ်တုး�သုံးည်း ်သုံးး��သုံးတခ်ွျကမ်ျားျာ�အရှထိုု�ရှာက�်သုံးာ�ပြုဖွဲ့ရှှင်�်  
များုတခွးပြုဖွဲ့စ်န်ိုုးင်သ်ုံးည်း။် ပည်းာ�ရှ�ဝနက်ြီးကီ�ဌာာန၏ သုံးာတးည်းီများှ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်သ်ုံးး��စ်ဲ�ခွဲင်််အစ်ီအစ်ဉ််သုံးည်း ် 
�အာင်ပ်ြုများင်�်သုံးာခွျဉ်�်ကပမ်ျားု ဥပများာတစ်ခ်ွးပြုဖွဲ့စ်သ်ုံးည်း။်

• များရှှုများပြုဖွဲ့စ်လ်ူးုးအပ�်သုံးာ အစ်ုး�ရှနိုှင်် ်အစ်ုး�ရှများ�းတ�်သုံးာ ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�အပါအဝင် ်အဓိုကအဲန်လူးုးင််� 
ဝန�်ဆိုာင််များုများျာ�ကုး ရှယ်းရှန ်သုံးးည်းအဆိုင်််သုံးတမ်ျားှတ်ထိုာ��သုံးာ �ဒတာအသုံးး��ပြုပုများု ရှှုသုံးင််သ်ုံးည်း။်

• ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင်မ်ျားုသုံးင်တ်န်�နိုှင််် စ်ကက်ုရှုယ်ာဌာာနများျာ�ကုး ဝင်�်ရှာက�်ကည်း်ရ်ိုုနိုုးင််သုံးည်း််  
အများျာ�သုံးးင်ှာ စ်ာ�ကည်း်တ်ုးကမ်ျားျာ�နိုှင််် ဝတပ်ြုပုရှာ�နရှာများျာ� တဲင်ရ်ှရှှုနိုုးင်သ်ုံးင်််သုံးည်း။်

ကွများ�်ကျင်မ်ျားုနိုှင့်် ပတသ်ုံးက၍်ရောပြု�ရှှင်�်ရှန် အချဲင့််အလူးများ�်များျာ�
ကွများ�်ကျင်မ်ျားုပြုပဿနာများျာ�ကုး ကးည်းီ�ပြုဖွဲ့ရှှင်�်ရှန၊် ပ�်ပုး�ကးည်းီနိုုးင်မ်ျားည်း်် အစ်ီအများ�များျာ� များှာ-

• ဤအးပစ််းအာ� ယ်း��ကည်းရ်ှ�သုံးာ �ကာ�ခွ�အဖွဲ့ဲ��များျာ�များှတစ်ဆ်ိုင််် တုးင််�ရှင်�်သုံးာ�ဘာသုံးာစ်ကာ�များျာ�ပြုဖွဲ့င်််  
ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင်မ်ျားုသုံးင်တ်န်��ပ�၍ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်လူးများ�်များျာ�အသုံးး��များပြုပုနိုုးင်သ်ုံးည်း််အခွျနုက်ုး  
�လူးှာခ်ွျရှန်၊

• တုးင်�်ရှင်�်သုံးာ�အသုံးုးကအ်ဝန်�ရှှု အများျ ုု �သုံးများီ�များျာ�အာ� ဦး�စ်ာ��ပ�၍ အုများတ်ဲင်�်များု�စ်ာင််�်ရှှာကမ်ျားု အကးည်း ီ
များျာ��ပ�၍ ၄င်�်တုး�ကုး ဘကစ််း�ပ�်ပုး�ကးည်းီများုပြုဖွဲ့င်် ်သုံးင်တ်န်�များျာ�တက�်ရှာကန်ိုုးင်�်စ်ရှန၊်

• ထိုု�ရှာကပ်ြီပီ� အာ��ကာင်�်�စ်ရှနအ်တဲက ်ရှှင်�်လူးင်�်�သုံးာ သုံးတမ်ျားှတခ်ွျကအ်ဆိုင်််များျာ�ပါရှှု�သုံးာ ဒစ်ဂ်ျျစ် ်
တယ်�်လူးက်ျင်််�ရှ� အ�ကာင်ထ်ိုည်း�်ဖွဲ့ာရ်ှန် ဥပများာ၊ ရိုုပ�်ထိုဲ��သုံးာ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင်မ်ျားုသုံးင်တ်န်�သုံးုး�  
များတက်များီ၊ ၊ စ်များတဖ်ွဲ့းန�်-သုံးီ�သုံးန� ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင်မ်ျားု ကုး သုံးင်ပ်ြီပီ� များှလူးကပ်�်တာက်�သ်ုံးုး��သုံးာ  
ပုးကြီးကီ��သုံးာစ်ကပ်စ်စည်း�်များျာ� နိုှင််�်လူးလ်ူးာရှန၊် 
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• ဤအးပစ််း အတဲက ်အ�ရှ�ကြီးကီ�သုံးည်း�်း သုံးတ်များှတထ်ိုာ��သုံးာ ဦး�စ်ာ��ပ�ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်က်ွများ�်ကျင်မ်ျား ု
နယ််ပယ် ်(၃) ခွးကုးအာရိုး�စ်ုးက�်လူးက်ျင်််ပြုခွင်�်- အဲနလ်ူးုးင််��င်ဲ�ပ��င်ဲယ်းကွများ�်ကျင်မ်ျားု၊ အဲန်လူးုးင််��ဘ�
ကင်�်�ရှ�နိုှင်် ်လူးး�ခြုံခွု��ရှ�ကွများ�်ကျင်မ်ျားု၊ နိုှင််် အဲန်လူးုးင််�သုံးတင်�်အခွျကအ်လူးကန်ိုှင််် အ��ကာင်�်အရှာများျာ�
ကုး ကုးင်တ်ဲယ်ရ်ှနက်ွများ�်ကျင်မ်ျားုများျာ�ကုး�လူးက်ျင်််�ပ�သုံးင််သ်ုံးည်း။် ၎င်�်တဲင် ်MyMSD၊ myIR၊ အဲနလ်ူးုးင််�
လူးးဝင်မ်ျားုကြီးကီ��ကပ�်ရှ�အ�ကာင််န်ိုှင််် အဲန်လူးုးင််�ဘဏလ်ူးးပ်င်န�် စ်သုံးည်း် ်အဓိုကအဲန်လူးုးင််�ဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�ကုး 
ဝင်�်ရှာကအ်သုံးး��ပြုပုပြုခွင်�်ဆိုုးင်ရ်ှာ သုံးင်တ်န်�များျာ� ပါဝင်သ်ုံးင်််သုံးည်း။်

အပြုချာ�ထည်း့်သုံးဲင်�်စ်ဉ်း်�စ်ာ�ရှန်ကုစ်စများျာ�
နယ်း�ဇီးီလူးန် တဲင် ်အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်�်န�သုံးာ ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ 
�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ� (marginalised migrants) ၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု ကုး တုး�ပြုများှင််် 
ရှာတဲင် ်ကးည်းီရှန၊် �အာကပ်ါတုး�ကုး ထို�သ်ုံးဲင်�်စ်ဉ်�်စ်ာ�ရှပါများည်း-်

• အဂျ�လူးုပဘ်ာသုံးာစ်ကာ� ကွများ�်ကျင်ရ်ှန် သုံးင်တ်န်�များျာ� ဦး�စ်ာ��ပ�ဆိုကလ်ူးကလ်ူးးပ်�ဆိုာင်�်နရှန်၊ 

• အထိုး�သုံးပြုဖွဲ့င်် ်အဓိုကဝန�်ဆိုာင်မ်ျားုများျာ�အတဲက ်အဲန်လူးုးင််�တဲင် ်တုးင်�်ရှင်�်သုံးာ�ဘာသုံးာစ်ကာ�များျာ�ပြုဖွဲ့င်် ် 
ရှရှှုနိုုးင်�်စ်ရှန၊်

• ESLပြုဖွဲ့င်် ်ဒးကခသုံးည်း�်�ာင်�်များျာ� (refugees) နိုှင်် ်ဥ�ပကခာပြုပုခွ�ရှ�သုံးာ�ရှ့��ပြုပာင်�်�နထိုုးင်သ်ုံးးများျာ�  
(marginalised migrants) အတဲက ်ပြုပနလ်ူးည်း်�နရှာခွျထိုာ��ရှ�အစ်ီအစ်ဉ်၏် တစ်စ််ုတတ်စ််ပုးင်�်  
အပြုဖွဲ့စ် ်ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု ကုး�လူးက်ျင်််�ပ�ရှန၊်

• အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်မ်ျားု ပထိုများ (၃) နိုှစ်မ်ျားှ (၅) နိုှစ််အထိုု ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု ကုး တုး�ပြုများှင််် 
ပြုခွင်�်အတဲက ်ရှင်�်နိုှီ�ပြုများှုပန်ိုှ�များုများျာ� ပုးများုးလူးးပ�်ဆိုာင်ရ်ှန်၊ 

• ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း�်ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားုတဲကပ်�်ပုး�များု၏ အကျ ုု �သုံးက�်ရှာကမ်ျားုကုး နာ�လူးည်းရ်ှန်�ရှရှှည်း ်
�လူးလ်ူးာများုများျာ�ကုး လူးးပ�်ဆိုာင်ရ်ှန်၊

• နယ်း�ဇီးီလူးနတ်ဲင် ်၎င်�်တုး�၏ အ�ပြုခွခွျများုနိုှင်် ်အ�ပြုခွခွျ�နထိုုးင်မ်ျားုရှလူးဒမ်ျားျာ�နိုှင်််ပတသ်ုံးက၍် ဤအးပစ််း  
၏ ဒစ်ဂ်ျျစ်တ်ယ်န်ည်း်�ပည်းာများျာ�သုံးး��စ်ဲ�နိုုးင်မ်ျားု အ�နအထိုာ�ကုး တုးင်�်တာပြုခွင်�်နိုှင််် လူးုးကလ်ူး��ကည်း်ရ်ိုုစ်များ�် 
စ်စ်ပ်ြုခွင်�်တုး�ကုးပြုပုလူးးပရ်ှန်.

“င်ါနိုုးင်င််�ရှပပ်ြုခွာ�က လူးာတယ်၊် ဒီများှာအဂျ�လူးုပလ်ူးုးသုံးင်�်ပ�တယ်၊် သုံးး�ဘာသုံးာစ်ကာ�လူးည်း�် တတတ်ယ်၊် ဒီများှာ  
အလူးးပလ်ူးးပတ်ယ်၊် အခွဲန်�ဆိုာင်တ်ယ်၊် အစ်ုး�ရှကုး ကးည်းီတယ်၊် ဒါ��ကာင််င််ါအသုံးး��များကျတ�လ်ူးးပြုဖွဲ့စ်မ်ျားှာများ�းတဘ်း�၊  
င်ါအသုံးး��ဝင်တ်�လ်ူးးပြုဖွဲ့စ်ရ်ှများယ်၊် 

များင်�် သုံးခွ�ျာန�� အဂျ�လူးုပစ််ာ ပါသုံးင်�်ပ�တ�အ်ခွါ၊ င်ါ်အ�နန�� ပုးပြီပု�အသုံးး��ဝင်တ်�လ်ူးးပြုဖွဲ့စ်လ်ူးုများ််များယ်၊် အရှင်က်ထိုက ် 
ပုးကြီးကီ��ကယ်တ်� ်�ာတစ်ခ်ွးကုး င်ါလူးးပန်ိုုးင်ခ်ွ�တ်ယ်။် 

များင်�်က င်ါက်ုး ကဲနပ်ြုပးတာသုံးင်�်ပ�တ�အ်ခွါ အုးင််တီ၊ အဂျ�လူးုပန်�� သုံးခွ�ျာအ�ပြုခွခွ��တဲ ပါ�လူးလ်ူးာလူးုး�ရှတယ်။်  
အနာဂျတမ်ျားှာ ကွများ�်ကျင်သ်ုံးးတစ်�်ယ်ာကပ်ြုဖွဲ့စ်လ်ူးာပြီပီ� နယ်း�ဇီးီလူးနက်ုး ပြုများနပ်ြုများန်ဆိုန်ဆိုန် တုး�တက�်အာင် ် 
ကးည်းီ�ပ�သုံးဲာ�များှာပါ။”

သုံးး�တသုံးနတဲင်ပ်ါဝင်သ်ုံးး
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