
One Stop Shop (OSS) 

၁။  ၂ဝ၁၅ခုနှစ်၊ ဖေဖေ ဝ်ါရီလ(၂၄)ရက်ဖ ေ့မှ(၂၅)ရက်ဖ ေ့အထိ ဖ ပြည်ဖ  ်MICC၌ ပမ ်မ  

နိုငင်ံ၏ ဖက င််းမွ ်ဖ   အြု်ခ ျုြ်မှုလုြ်င ််းစဉ်ဆိုင်ရ ေိုရမ် “Myanmar Good Governance 

Forum”အ ်း ပြည်ထဲဖရ်းဝ ်ကကီ်းဌ  နှင့်် UNDP ိုေ့ြ ်း ွဲ၍ က င််းြပြျုလုြ်ခဲ့်ပြီ်း ယင််းForum၏ 

ဖ ောက်ဆက် ွဲအရ ပမ ်မ နိုင်ငံ၏ ဖက င််းမွ ်ဖ  အုြ်ခ ျုြ်မှုလုြ်င ််းစဉ် စ်ရြ်အဖ ပေင့်် 

OSS(ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ ငမ်ှုလုြ်င ််းမ  ်း)အ ်း စ ငခ်ဲ့်ပခင််းပေစ်ပြီ်း၊ ပြည်   ိုေ့၏အဖပခခံ လိအုြ်ခ က် 

မ  ်းအ ်း ပေည့််ဆည််းဖဆ ငရ်ွက်ရ  ွင် အဆငဖ်ပြဖခ  ဖမွွေ့ဖစ ည့်် ဝ ်ဖဆ ငမ်ှုမ  ်း ဖဆ ငရ်ွက် 

ဖြ်းနိုင်ရ ်၊ လ ဘ်ဖြ်းလ ဘ်ယ မှု၊ အဂ ိလိုက်စ ်းမှုမ  ်းကို  ်းပမစ်၍ ထိဖရ က်ဖ   

ဝ ်ဖဆ င်မှုအဖလ့်အက င့််မ  ်းကို ပြျုစုြ ျို်းဖထ င်ဖြ်းနိုင်ရ ်၊ ပြည်  မ  ်းက အစို်းရနှင့်် ဌ   

ဆိုင်ရ မ  ်းအဖြေါ် အ ်းကို်းယုံကကည်မှု ို်းြွ ်းလ ဖစရ ်နှင့််    ဝ ်ထမ််းဖဆ င်ဖ ဖ   

ဝ ်ထမ််းမ  ်း၊ ဦ်းစီ်းဌ  မ  ်းအလိုက် အပြ ်အလှ ်ထိ ််းဖက  င််းမှုမ  ်းပြျုနိုင်ဖရ်း အဖထ က် 

အက ပြျုနိုငရ် ်ဟ ဖ   ရညရ်ွယခ် က်(၄)ရြ်ပေင့်် ‘ပြည်  ူ့အ ွက် OSS’ ဟ ဖ   ဖဆ ငြ်ုဒ် 

နှင့််အညီ ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရံ်ုး(One Stop Shop)မ  ်းကို ၇-၇-၂ဝ၁၅ရက်ဖ ေ့ ွင် စ င် 

ေွင့််လှစ်ခဲ့်ပြီ်း  စ်နိုင်ငလံံု်း၌ (၃၁၆)ရံု်း ေွင့််လှစ်နိုင်ခဲ့်ြါ ည်။ 

၂။  အဖထွဖထွအုြ်ခ ျုြ်ဖရ်းဦ်းစီ်းဌ  အ ်း ပြည်ဖထ င်စုအစို်းရအေွဲွေ့ရံ်ုးဝ ်ကကီ်းဌ   ုိေ့  

ဖပြ င််းဖရ ွေ့ေွဲွေ့စည််းခဲ့် ပေင့်် ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရုံ်း(One Stop Shop)မ  ်း ထ ဖထ င် ေွင့််လှစ် 

အဖက ငအ်ထည်ဖေ ်ဖရ်းလုြ်င ််းဖက ်မ ီဥကကဋ္ဌ ကို ပြည်ဖထ ငစ်ုအစို်းရအေွဲွေ့ရံ်ုး၏ ၃၁-၇-၂ဝ၁၉ 

ရက်စွဲြါစ အမှ ်၊ ၃ဝ၈/၁၁၅-ဖက ်မ ီ/အေရ(၂ဝ၁၉)ပေင့်် ပြည်ဖထ ငစ်ုအစို်းရအေွဲွေ့ရံ်ုးဝ ်ကကီ်း 

ဌ  ၊ ဒု ိယဝ ်ကကီ်းအ ်း ဥကကဋ္ဌအပေစ်လည််းဖက င််း၊ အဖထွဖထွအုြ်ခ ျုြ်ဖရ်းဦ်းစီ်းဌ  ၊ 

ညွ ်ကက ်းဖရ်းမှ ်းခ ျုြ်အ ်း အ ွင််းဖရ်းမှ ်းအပေစ်လည််းဖက င််း၊ ဒု ိယညွ ်ကက ်းဖရ်းမှ ်းခ ျုြ် 

အ ်း  ွဲေက်အ ွင််းဖရ်းမှ ်းအပေစ်လည််းဖက င််း   ဝ ်ဖြ်းအြ်၍ အေဲွွေ့ဝင(်၁၂)ဦ်း၊ စုစုဖြါင််း 

(၁၅)ဦ်းပေင့်် ပြငဆ်င်ေွဲွေ့စည််း   ဝ ်ဖြ်းအြ်ခဲ့်ြါ ည်။ 

၃။  ပြည်  မ  ်း၏ အဖပခခံလိုအြ်ခ က်မ  ်းကို ပေည့််ဆည််းဖဆ င်ရွက်ဖြ်းနိုင်ဖရ်းအ ွက် 

ဖ ပြည်ဖ  ်၊  ိုင််းဖဒ ကကီ်း/ပြည် ယ်မ  ်း ွင် ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရံု်းမ  ်း၌ ဝ ်ဖဆ င်မှု 

ဖြ်းဖ  ည့််အပြင် ဌ  ဖြါင််းစံုပေင့်် ြ ်းဖြါင််း၍ ရြ်ကွက်/ဖက ်းရွ မ  ်းအထိ ကွင််းဆင််းပြီ်း 

Mobile Service Delivery မ  ်းလည််း ဖဆ ငရ်ွက်ဖြ်းလ က်ရှိြါ ည်။ 
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၄။  ၂ဝ၁၉ခုနှစ်၊ နိုဝငဘ် လ(၃၁)ဖ ေ့ရက်မှ ဒီဇငဘ် လ(၁)ရက်ဖ ေ့အထိ ကခ ငပ်ြည် ယ်၊ 

ပမစ်ကကီ်း ော်းပမိျုွေ့ ွင် ပမ ်မ နိုင်ငံရှိ ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရံ်ုးမ  ်း(OSS) ဖရွွေ့လ  ်းဝ ်ဖဆ င်မှု 

ဖြ်းပခင််းအ ွက် အ င့််ဖ  ဆ်ံု်းြံုစံမ  ်း ဖေ ထ်ု ်ဖဆ င်ရွက်နိုငဖ်ရ်းအလုြ်ရံုဖဆွ်းဖနွ်းြွဲကို 

UNDPနှင့််ြ ်းဖြါင််း၍ က င််းြပြျုလုြ်ခဲ့်ြါ ည်။ ယင််းအလုြ်ရံုဖဆွ်းဖနွ်းြွဲမှ ဖရှွေ့ဖပြ်း မ  ောပြ 

(OSS)ရုံ်းမ  ်းအပြင်  စ်နိုင်ငံလံ်ုးရှိ(OSS)ရံ်ုးမ  ်း ဆက်လက်ရှင်  ် ို်း က်ဖရ်းအ ွက် 

ဖဆွ်းဖနွ်းပခင််း၊ (OSS)ဆိုင်ရ  နိုင်ငံ က အဖက င််းဆံု်းလုြ် ည််းလုြ်ဟ ်မ  ်းအ ်း ရှင််းလင််း 

ဖဆွ်းဖနွ်းပခင််း၊ ပမ ်မ နိုင်ငရံှိ(OSS)ရုံ်းမ  ်း၏ အ ်း  ခ က်၊ အ ်း ည််းခ က်မ  ်း၊ အခွင့််အလမ််း 

မ  ်းနှင့််စိ ်ဖခေါ်မှုမ  ်းကိုဖဆွ်းဖနွ်းပခင််း၊ ရြ်ကွက်/ဖက ်းရွ အြု်စုမ  ်း ုိေ့ Mobileဝ ်ဖဆ ငမ်ှုမ  ်း 

ကွင််းဆင််းဖဆ င်ရွက်ရ  ွင် ရြ်ကွက်ထက်ဖက ်းရွ အုြ်စုြိုမ  ်းဖ   ပမိျုွေ့ ယ်မ  ်းအ ွက် 

 င့််ဖ  ်ဆံု်းြံုစံဖေ ်ထု ်ပခင််းနှင့်် ဖက ်းရွ အုြ်စုထက် ရြ်ကွက်ြိုမ  ်းဖ  ပမိျုွေ့ ယ်မ  ်း 

အ ွက်  င့််ဖ  ်ဆံု်းြံုစံမ  ်းကိုလည််း ဖေ ်ထု ်ဖဆ င်ရွက် ပခင််း ပေင့််  ပြည်  မ  ်းနှင့််  

ဆက် ွယ်ဖဆ ငရ်ွက်မှု ပြည်   ိုေ့၏ယုံကကည်မှု ြိုမုိရရှိနိုငမ်ည်ဟုဖဆွ်းဖနွ်းပခင််း၊ (OSS)ရံ်ုးမ  ်း 

ေွံွေ့ပေိျု်း ို်း က်ဖရ်းအ ွက် ပမိျုွေ့ ယ်အဆင့််၊ ခရိုငအ်ဆင့််၊  ိုင််းဖဒ ကကီ်း/ပြည် ယ်အဆင့််၊ 

ပြည်ဖထ င်စုအဆင့််မ  ်း ဖဆ ငရ်ွက်နိုငမ်ည့််လုြ်င ််းမ  ်းကို ဖဆွ်းဖနွ်းခဲ့်ြါ ည်။ 

၅။  ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရံ်ုးမ  ်း စ င်ေွင့််လှစ် ည့်် အခ  ိ်မှ ၃ဝ-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက်ဖ ေ့အထိ 

ကခ င်ပြည် ယ် ွင်(၂၂၈၄၅၂)ခု၊ ကယ ်းပြည် ယ် ွင် (၆၅၈၅၃)ခု၊ ကရင်ပြည် ယ် ွင် 

(၁၉၉၃၄ဝ)ခု၊ ခ င််းပြည် ယ် ွင်(၈၃၈၃ဝ)ခု၊ စစ်ကိုင််း ိုင််းဖဒ ကကီ်း ွင် (၅၈၇၃၈၆)ခု၊ 

   သ ရီ ိုင််းဖဒ ကကီ်း ွင်(၂၉၂၄၉ဝ)ခု၊ ြဲခ ်း ိုင််းဖဒ ကကီ်း ွင(်၂၉၈၇၆၂)ခု၊ မဖကွ်း ိုင််း 

ဖဒ ကကီ်း ွင်(၂၉၇၈၄၂)ခု၊ မနတဖလ်း ိုင််းဖဒ ကကီ်း ွင် (၅၅၄၂၁၄)ခု၊ မွ ်ပြည် ယ် ွင် 

(၄၆၁၇၁၄)ခု၊ ရခိုင်ပြည် ယ် ွင် (၃၄၁၅၆၄)ခု၊ ရ ်ကု ် ိုင််းဖဒ ကကီ်း ွင်(၆ဝ၅၅ဝ၄)ခု၊ 

ရှမ််းပြည ်ယ် ွင် (၁ဝ၈၂၄၂၄)ခု၊ ဧရ ဝ ီ ိုင််းဖဒ ကကီ်း ွင် (၂၉၁၇၅၆)ခု၊ ပြည်ဖထ င်စု 

 ယ်ဖပမ ဖ ပြည်ဖ  ် ွင်(၁၁၃ဝ၈၈)ခု၊ စုစုဖြါင််း(၅၅ဝ၄၂၁၉)ခုအ ်း ဝ ်ဖဆ င်မှုဖြ်းခဲ့်ပြီ်း 

ပေစ်ြါ ည်။ 

၆။  ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရံ်ုးမ  ်းေွင့််လှစ်ပခင််းပေင့်် ပြည်  မ  ်းအ ွက် အခ  ိ်နှင့််ဖငွဖကက်း 

 က်  စွ ပေင့််  စ်ဖ ရ  ည််းမှ ဝ ်ဖဆ င်မှုရယ နိုင်ဖစပခင််း၊ ဝ ်ဖဆ င်မှုရယ ရ ်အ ွက် 

ြိုမိုလွယ်က ဖက င််းမွ ်လ ပခင််း၊ အဂ ိလိုက်စ ်းမှုဖလ  ့်က  ွ ်းဖစပခင််း၊   င််းအခ က် 

အလက်မ  ်း ြိုမုိလွယ်က ပမင ် မှုရှိလ ဖစပခင််း၊ ဗဟိုခ ျုြ်ကိငု်မှုစ စ်ကို ဖလ  ့်က  ွ ်းဖစပခင််း၊ 

ဝ ်ဖဆ င်မှုဆိုင်ရ   င််းအခ က်အလက်မ  ်းဖြ်းပခင််း၊ ပြည်  လ ထု၏ဖ  င််းဆိုမှုမ  ်းကို 
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အ  ်နိုင်ဆံု်းကွင််းဆင််းဖဆ ငရ်ွက်ဖြ်းပခင််း၊ ပြည်  လ ထု၏ ဖဘ ထ ်းအပမင် ဖက င််းမွ ် 

လ ပခင််း၊ ဝ ်ထမ််းမ  ်း၏အရည်အဖ ွ်းနှင့််   ဝ ်ယ နိုင်မှု ို်း က်လ ပခင််း၊ အစို်းရအေွဲွေ့  

အစည််းမ  ်း ွင် ြ ်းဖြါင််းဖဆ ငရ်ွက်မှု ြိုမုိပမြှင့်် င်နိုင်ပခင််းနှင့််ဌ  မ  ်း၏ ဂုဏ် ိကခ   ို်း က် 

ဖက င််းမွ ်လ ပခင််းစ ည့်် အက ျို်းဖက ်းဇ ်းမ  ်းရရှိြါ ည်။ 

၇။  ပြည်  မ  ်း၏ ဖ ေ့စဉ်လ ဖ မှုဘဝ လိအုြ်ခ က်အမ ျို်းမ ျို်းကို ရိ်ုးရှင််းလွယ်က စွ  ဖပေရှင််း 

ဖဆ င်ရွက်ဖြ်းဖ  ည့်် ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရံ်ုးမ  ်း၏ ကကိျု်းြမ််းဖဆ င်ရွက်မှုမ  ်းဖကက င့််  

ပြည်  မ  ်းအဖ ပေင့်် မမိိ ိုေ့ရယ လိုဖ  ဝ ်ဖဆ ငမ်ှုကိစစရြ်မ  ်းကို ဌ  ဆိုင်ရ အ ီ်း ီ်း ွင် 

အခ  ိ်ကု ်၊ ဖငွကု ်ခံ၍  ွ ်းဖရ က်ဖဆ င်ရွက်ရ ် မလိုဖ  ့်ဘဲ (OSS) ရံ်ုး  စ်ခု ည််း၊ 

 စ်ရံ်ုး ည််း ွင် အခ  ိ် ိုအ ွင််း ဖဆ င်ရွက်နိုင်ပြီပေစ်ြါဖကက င််းနှင့်် ဝ ်ထုြ်ဝ ်ြို်းမ  ်းကို 

ဖလ  ့်ခ ၍ ြွင့််လင််းပမင်  စွ ပေင့််  ပြည်   ိုေ့၏အဖပခခံလိုအြ်ခ က်မ  ်းကို  ပေည့််ဆည််း  

ဖဆ ငရ်ွက်ဖြ်းလ က်ရှိြါ ည်။ 

၈။  ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရံ်ုးမ  ်း ဖအ င်ပမင်စွ ဖဆ င်ရွက်နိုင်ဖရ်းအ ွက် လက်ဖ ွွေ့ 

 ယ်ြယ် ွင ် ထိထဖိရ က်ဖရ က်အ ုံ်းခ ဖဆ င်ရွက်နိုင်ရ ် ပြည်  ူ့ဝ ်ဖဆ င်မှုရံ်ုးလုြ်င ််း 

လမ််းညွှ ်လက်စွဲစ အြု်အ ်း ဖရ်းဆွဲဖဆ ငရ်ွက်လ က်ရှိပြီ်း အ ညပ်ြျုခ က်ရရှိြါက ထု ်ပြ ် 

နိုငဖ်ရ်း ဖဆ ငရ်ွက် ွ ်းမည်ပေစ်ြါ ည်။ 


