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အစုိဵရအဆငဴ်မြ ငဴ်အရာရိှြီ ီဵမျာဵအတွြ်ကလုိအပ်ေသာကICT ပညာရပ်က 
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ဘာသာရပ်က(၂) 
                               ၊             ၊                                     

                                   ၏             
ြမ္ဘာအနှဳ့အစိုဵ ရမျာဵသည်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်က သတင်ဵနှင်ဆဴြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာ(ICTD) 

မျာဵြိကု ပိ၍ုပိ၍ုက အေလဵထာဵလာြြ ပါသည်။က ICTDသည် ICT လုပင်န်ဵြဏ္ဍက (သုိ့မဟုတ်) စီဵပွာဵေရဵက

ြဏ္ဍဖဳွ့ဖြ ိုဵလာမှုနှင်သဴာမြကစီဵပွာဵေရဵ၊က လူမှုေရဵနှင်ဴက နိငု်ငဳေရဵတုိဵတြ်မှုြိကု ရရိှေစရန်က ICT အသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵ 

နှင်လဴည်ဵကသြ်ဆိုင်ေနပါသည်။ကအထူဵသဖြ ငဴ်ကအစိုဵ ရမျာဵသည်ကနယ်ပယ်မျာဵစွာြိုက ြုိယ်စာဵပြ ုေသာက ICTD 

မူဝါဒတည်ေဆာြ်ရန်က ေမှော်လငဴ်ေနြြ ပါသည်။က ယင်ဵနယ်ပယ်မျာဵတွင်က မူဝါဒနှငဴ်က ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုရိှေသာက

ပတ်ဝန်ဵ ြျင် တစ်ရပ်တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵ၊ကအေခြ ခဳအေဆာြ်အအုမဳျာဵြုိက ရရှိေစခြ င်ဵ၊ကအေခြ ခဳက ICT အရည် 

အေသွဵမျာဵ၏က ဖဳွ့ဖြ ိုဵမှုအရှိန်အဟုန်မြ ငဴ်မာဵလာခြ င်ဵ၊က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်က အသုဳဵ ချရမညဴ်အရာနှင်ဴက ICT 

အသုဳဵ ပြ ုမှုမျာဵ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵလာခြ င်ဵ၊က တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုရှိေသာက ရလဒ်အေဖြ မျာဵရရိှေရဵြိကု အေထာြ်အြူပြ ုရန်က

ICT သုေတသနက နှင်ဖဴွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵေခတ်မတီိုဵ တြ်လာခြ င်ဵတုိ့က ဖြ စ်ပါသည်။က ဤဘာသာရပ်သည်က

ICTD မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်ခြ င်ဵနှင်ကဴအုပခ်ျုပ်မှုပုဳစ၊ဳကအမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒအမြ င်မျာဵ၊ကမဟာဗျူဟာမျာဵနှငဴ်က

ICTD တုိဵမြ ှင်ေဴရဵအတွြ်က အေခြ ခဳအုတ်မြ စ်မျာဵနှင်စဴပ်လျဥ်ဵ၍က အေရဵပါေသာသတင်ဵအချြ်အလြ်က

ပဳပဴိုဵ ဖြ ည်ဆဴည်ဵေပဵခြ င်ဵတို့ေပါ်ကအေလဵထာဵပါသည်။ကဤဘာသာရပ်သညက်အဓိြြျေသာက ICTD မူဝါဒနှငဴ်က

အုပခ်ျုပ်မှုဆိုင်ရာပြ ဿနာမျာဵြိေုဆွဵ ေနွဵ တင်ပြ ထာဵပြ ီဵအစိုဵ ရမျာဵသည်က ၎င်ဵတုိ့၏တိုဵ တြ်မှုြိကု မည်ြဴဲသို့ 

တိငု်ဵတာနုိင်သည်၊ အခြ ာဵနိငု်ငဳမျာဵ၏ တိုဵ တြ်မှုနှင်နဴိှုင်ဵယှဥ၍် မိမိနိုင်ငဳ၏ တိုဵ တြ်မှုြိုမည်ြဲဴသို့ 

စဳသတမ်ှတ်နိုင်သညြ်ိကုေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။ 

ဘာသာရပ်ဦဵတည်ချြ်မျာဵ 

ဘာသာရပ်၏ဦဵတည်ချြ်မျာဵမှာကေအာြ်ပါအတိငု်ဵဖြ စ်ပါသည်- 

(၁) နိငု်ငဳအလိြ်ုြွဲပြ ာဵခြ ာဵနာဵေသာက မူဝါဒအမြ င်မျာဵ၊က မဟာဗျူဟာမျာဵနှင်ကဴ ICTD အသုဳဵ ပြ ုမှုြုိက
ကမြ ှင်တဴင်ေပဵမည်ဴက ဥပေဒဆိငု်ရာနည်ဵလမ်ဵြိရိယာမျာဵနှင်စဴပ်လျဥ်ဵ၍က အေရဵပါေသာသတင်ဵက
အချြ်အလြ်မျာဵြုိကပဳဴပိုဵ ဖြ ညဴ်ဆည်ဵေပဵရန၊် 

( ၂ ) ICTD မူဝါဒေရဵဆဲွခြ င်ဵနှင်ကဴ အေြာင်အထညေ်ဖာ်ခြ င်ဵဆိုင်ရာက ပြ ဿနာမျာဵြိကု ရငှ်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵက
ရန်၊ 

( ၃ ) ICTD မူဝါဒေရဵဆဲွချမှတ်ရာတွင်က အစုိဵရမျာဵသည်က မိမိတုိ့၏တုိဵတြ်မှုြုိက မည်ြဴဲသုိ့တုိင်ဵတာနုိင်က
ေြြ ာင်ဵ၊ကအခြ ာဵနုိင်ငဳမျာဵ၏ကတုိဵတြ်မှုနှငဴ်နိှုင်ဵယှဥ်၍ကမိမိနုိင်ငဳ၏တုိဵတြ်မှုြုိကမည်ြဴဲသုိ့ကစဳသတမ်ှတ်က
နိငု်ေြြ ာင်ဵကသရုပေ်ဖာ်ပြ သရန်။ 

သင်ယူမှုရလဒ်မျာဵ 
ဤဘာသာရပြုိ်က သင်ယူပြ ီဵေနာြ်က ဖတ်ရှုေလဴလာသူမျာဵသည်က ေအာြ်ပါစွမ်ဵရည်မျာဵြုိက ရရှိလာမည် 
ကဖြ စ်ပါသည်-  
(၁) ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်ကသတင်ဵနှငဴ်ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာမူဝါဒလုပ်ငန်ဵစဥ်ြုိကေဖာ်ပြ ခြ င် ၊ဵ 
( ၂ ) အဓိြြျေသာကICTD မူဝါဒမျာဵြုိကသရပု်ခွဆဲန်ဵစစ်ခြ င်ဵ၊ 
( ၃ ) ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုစဳဳတွင်ကြီ ုဳေတွ့ရမည်ဴကအဓိြပြ ဿနာမျာဵြုိကေဆွဵေနွဵေဖာ်ထုတ်ခြ င်ဵ။ 
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မာတိြာ 

                          စာမျြ်နှာ 

ဥေယျာဇဥ် ..................................................................................................................  ၃ 

အမှာ .........................................................................................................................  ၅ 

ဘာသာရပ်တဲွမျာဵ .........................................................................................................  ၇ 

ဘာသာရပ်(၂) 

 ဘာသာရပ်ဦဵတည်ချြ်မျာဵ ................................................................................................  ၉

  

 သင်ယူမှုရလဒ်မျာဵ .............................................................................................................  ၉
  

 ကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုမျာဵစာရင်ဵ ..........................................................................  ၁၁ 
 

 ေဘာင်ခတ်ေဖာ်ပြ ချြ်မျာဵစာရင်ဵ ........................................................................................  ၁၁

  

 သရုပေ်ဖာ်ပုဳမျာဵစာရင်ဵ .......................................................................................................  ၁၁

  

 ဇယာဵမျာဵစာရင်ဵ ...............................................................................................................  ၁၁

  

 အတိေုြာြ်အေခါ်အေဝါ်မျာဵ ..........................................................................................  ၁၂ 

 ရုပပ်ုသဳေ ကြတမျာဵစာရင်ဵ ...................................................................................................  ၁  

၁။က ICTD မူဝါဒေရဵဆဲွခြ င်ဵ ...........................................................................................  ၁၄ 

 ၁.၁  ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုပုစဳဳ ...........................................................................................  ၁၈ 

 ၁.၂  နည်ဵပညာ၊ကဥပေဒနှင်စဴည်ဵမျဥ်ဵ        ဆိငု်ရာကပြ ုကပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှု .............................  ၂၆ 

 ၁.၃  မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵဖြ ငဴ်ကICT မူဝါဒေရဵဆွမဲှု ..........................................  ၃  

၂။ အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICTD မူဝါဒတစ်ခု၏ကပါဝင်ေသာကအချြ်အလြ်မျာဵ .........................  ၄  

 ၂.၁  ICTက        ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှု ....................................................................................  ၄  

 ၂.၂  ICTကလုပင်န်ဵတည်ေထာင်ကခြ င်ဵ ..................................................................................   ၀ 

 ၂.၃  Electronic အုပခ်ျုပ်မှုပုစဳဳ ........................................................................................  ၆၆ 
 

၃။ ICT အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳ ..........................................................................................................  ၇၆ 

 ၃.၁  ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳအေခြ ခဳ   ......................................................................................  ၇၇ 

 ၃.၂  ICTကရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵ                       ကခြ င်ဵ ...................................................  ၈  
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ေနာြ်ဆြ်တဲွ 
  
 အဘိဓာန်အြျဥ်ဵ……………………………………………………………..   ၉  
 သင်တန်ဵဆရာမျာဵအတွြ်သိမတှ်ဖယွ်ရာမျာဵ……………………………………….  ၀၀ 
 စာေရဵသူအေြြ ာင်ဵ ………………………………………………………….  ၁၀  
 

ကဖြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာမှုမျာဵစာရင်ဵ 
 

၁။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳ၏ကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍ   ကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ ၁၆ 
၂။ Digital နည်ဵပညာနှင်မဴူပိငု်ခွင်ကဴ- နယူဵဇီလန်နိုင်ငဳ၏ကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ် ၂၈ 
၃။ စင်ြာပူနိုင်ငဳ၏ကInfocomm လူသာဵအရင်ဵအမြ စ်ကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုကအစီအစဥ် ၄၇ 
၄။ အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICTကလုပင်န်ဵမဟာဗျူဟာကကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု ( ၁ )က 
 တရုတ်နိုင်ငဳ - ြမ္ဘာဴ ICTကထုတ်လုပမ်ှုဗဟုိချြ် ၅  
၅။ အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICTကလုပင်န်ဵမဟာဗျူဟာကကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ကေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက(၂)က 
 အိန္ိဒယနိုင်င ဳ- A Global Software Powerhouse ၅၆ 
၆။ အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICTက        လုပင်န်ဵ မဟာဗျူဟာကဖြ စ်စဥ်ကဖြ စ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု(၃)က

ြုိရီဵ ယာဵ    နိငု်ငဳ- တစ်ပိုင်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမှ Muiti  Media သုိ့က ၆၀ 
၇။ အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICTက        လုပင်န်ဵမဟာဗျူဟာ ကဖြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု(၄) 

Ireland နိငု်ငဳတွင် digital                                        လုပင်န်ဵအတွြ်က
မဟာဗျူဟာ ၆  

၈။ မေလဵရှာဵနိငု်ငဳ၏OSSကပင်မစီမဳြိန်ဵ  ၆၈ 
၉။ ဘရာဇီဵနိငု်ငဳတွင်အပြ န်အလှန ်                         ကပြ ည်သူ  လုဳခြ ုဳေရဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ ၇  
 

ေဘာင်ခတ်ေဖာ်ပြ ချြ်မျာဵစာရင်ဵ 

ေဘာင(်၁) နိငု်ငဳေတာ်၊ကေစျဵြွြ်နှင်ကဴအရပသ်ာဵအဖွဲ့အစည်ဵ -ကစည်ဵလဳုဵညီေွတ်ြြ သလာဵ ? 

 (သို့မဟုတ်)ကပြ ိုြွေဲနကြြ သလာဵ ? ၂  
ေဘာင(်၂) ICTD မူဝါဒနှင်ဴကမဟာဗျူဟာေရဵဆွခဲျမှတ်ခြ င်ဵအဆငဴ်မျာဵ ၂၄ 
ေဘာင(်၃) ဆြ်သွယ်ေရဵ       လုိင်စင်ေပဵကခြ င်ဵ ၃  
ေဘာင(်၄) မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵကပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွြ်မှုက             ၃၈ 
ေဘာင(်၅) e-Government စီမ ဳ    မျာဵက                                 ၇၄ 
ေဘာင(်၆) ကသြ စေတဵလျနုိင်ငဳအစိုဵ ရတစ်ရပ်လုဳဵနှင်ဆဴိငု်ေသာကICTကရင်ဵနှီဵ မြ ှုပ်နှမဳှု  
 လမ်ဵေွှန်ချြ်မမူျာဵ ၈၆ 
 

သရုပ်ေဖာ်ပဳုမျာဵစာရင်ဵ 

ပု-ဳ၁ ကဗြ ိတိနန်ိငု်ငဳ၏ကelectronic မဟာဗျူဟာက-နည်ဵပညာတပ်ဆင်ေပဵခြ င်ဵ၊ကသင်ယူမှုနှင်ဴ 
 ြေလဵသူငယ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကအသွင်ေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ ၄  
 
ဇယာဵမျာဵစာရင်ဵ 
 

ဇယာဵ-၁ အာရတုိှြ်ရိှကICTကအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵဆုိင်ရာကနိှုင်ဵယှဥ်ဖြ န့်စီေဖာ်ပြ ချြ် ၇၉  
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အတုိေြာြ်အေခါ်အေဝါ်မျာဵ 
ADB  အာရှဖွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵဘဏ် 
APCICT   ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ေရဵအတွြ်ကသတင်ဵနှငဴ်ကဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာဆုိင်ရာကအာရှပစိဖိတ်ဗဟုိသင်တန်ဵဌာန 
ASEAN  အေရှ့ေတာင်အာရှကနိင်ုငဳမျာဵအသင်ဵ 
BPO  ြုနပ်စ္စည်ဵမျာဵေပဵသွင်ဵခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
CD  ြွနပ်ျူတာတွင်ကအသုဳဵ ပြ ုေသာကဓါတ်ပြ ာဵဝုိင်ဵက(စီဒီ) 
CMA  ဆြသ်ွယေ်ရဵနှင်ဴကသတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵြရိိယာမျာဵအြ်ဥပေဒ 
DRAM  computer မှတ်ဉာဏ်နှင်ဴကစပ်လျဥ်ဵေသာကအေြြ ာင်ဵအရာ 
ESCAP  အာရှနှင်ဴကပစိဖိတ်ေဒသစီဵပွာဵေရဵနှင်ဴလူမှုေရဵေြာ်မရှင် 
EU  ဥေရာပသမဂ္ဂ 

FOSS  အခမဲဴနငှ်ဴလွတ်လပ်စာွကပြ ုပြ င်သဳုဵစွဲနိုင်ေသာကSoftware ရင်ဵမြ စ်က 
GCIO  အစိုဵရသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆိုင်ရာကအရာရှိချုပ် 
GIF  အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵကအေရဵေပါ်ကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေရဵအဖဲွ့ 
GNP  စုစုေပါင်ဵတိုင်ဵပြ ည်ထုတ်ြုန်တန်ဖုိဵ 
GSD  ြမ္ဘာလုဳဵ ဆိငု်ရာ software ဖွဳ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု 
ICT  သတင်ဵနှင်ဴဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာ 
ICTD  ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအတွြ်သတင်ဵနှင်ဴကဆြ်သွယ်ေရဵကနည်ဵပညာ 
IDA  စင်ြာပူနိငု်ငဳ၏ကသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယေ်ရဵနည်ဵပညာအာဏာပိင်ုအဖဲွ့ 
IMF  နိုင်ငဳတြာကေငွေြြ ဵရန်ပုေဳငွအဖွဲ့ 
IPInternet  ဆိုင်ရာကလိုြ်နာေစာင်ဴထိန်ဵ အပ်ေသာကလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴြျင်ဴဝတ် 
IT  သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵ ပညာ 
ITU  နိုင်ငဳတြာဆြ်သွယေ်ရဵသမဂ္ဂ 
NEA  အမျိုဵသာဵပိသုြာပညာရှင်အသင်ဵ 
NGO  အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵ 
NIDA  ြေမ္ဘာဒီဵယာဵနိုင်ငဳ၏ကအမျိုဵသာဵသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာဖဳွ့ဖြ ိုဵ  
  တိုဵ တြ်မှုအာဏာပိုင် 
NII  အမျိုဵသာဵသတင်ဵအချြ်အလြ်ကအေခြ ခဳအေဆာြ်အအုဳ 
OECD  စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနှင်ဴကဖွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵအဖွဲ့ 
OSS  အခမဲဴနှင်လဴွတ်လပ်စွာပြ ုပြ င်သုဳဵစွဲနုိင်ေသာအရင်ဵအမြ စ် software  
PC  ြိယု်ပိုင် computer 
PLDT  ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳကအေဝဵဆြသ်ွယ်ေရဵကတယ်လီဖုန်ဵ ြုမ္ပဏီ 
PWC  အဖိုဵတန်ကေရေပါ်အိမ်ပြ ုပြ င်တည်ေဆာြ်ေရဵအဖွဲ့ 
R&D  သုေတသနနှင်ဴကဖွဳ့ ကဖြ ိုဵတိုဵ တြ်ေရဵ 
RAAKS  စိြု်ပျိုဵေရဵအသိပညာစနစ်မျာဵဆိုင်ရာကကမြ န်ဆန်ေသာအြဲဖြ တ်ချြ် 
TA  နည်ဵပညာဆိင်ုရာကအေထာြ်အပဳဴ 
UK  ကဗြ ိတိန်နိငု်ငဳ 
UN  ြမ္ဘာဴြုလသမဂ္ဂ 
US  အေမရိြန်ပြ ည်ေထာင်စု 
VAT   ထပ်ဆင်ဴတိုဵ တန်ဖိုဵ ခွန် 
VCR  ဗီဒီယိြုြ်ဆြ်အသဳဖမ်ဵစြ် 
WSIS  သတင်ဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာကြမ္ဘာဴထိပ်သီဵညီလာခဳ 
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သေ ကြတပဳုစဳမျာဵစာရင်ဵ 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်ခြ င်ဵ စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵ မျာဵ 
 

ေဆာင်ရွြ်ရန်  ြုိယ်တိုင်စမ်ဵ သပ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵ 
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                               ၊             ၊                                     
                             

၁။ ICTD မူဝါဒေရဵဆဲွခြ င်ဵ 
 
 

 

 

 

 

 

   

ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်ကသတင်ဵနှငဴ်ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာက ICTD အသဳုဵပြ ုမှုသည်ကတြ်ြြွ ေသာက

ကပြ ည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒတွန်ဵ အာဵတစ်ရပ်ကလိအုပ်ပါသည်။ကယင်ဵသုိ့လုပေ်ဆာင်ရာတွင်ကအနာဂတ် ေမှော်မနှ်ဵချြ်က

သာမြက မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်နှင်ကဴ လြ်ေတွ့လုပေ်ဆာင်ေရဵအစအီစဥ်တစ်ရပ်လည်ဵ က လုိအပ်ပါ သည်။က

Laissez faire ချဥ်ဵြပ်နည်ဵဖြ င်ဴက ယင်ဵြုိက ေဆာင်ရွြ်နိငု် ခြ င်ဵမရှပိါ။က အဘယ်ေြြ ာငဴ်ဆိေုသာ် ICT သည်က

စရတိ်ြီ ီဵပြ ီဵက သင်ဴေလျာ်စာွအသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵမရှိပါြက တန်ဖိုဵ ရိှေသာအရင်ဵ အမြ စ်မျာဵက ေလလငွ်ဴဆုဳဵရှုဳဵ ေစပါ 

သည်။ကICT ၏ကအြျိုဵကရလဒ်ထင်ရှာဵသလိုကစွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်သည်လည်ဵကြီ ီဵမာဵပါသည်။ 

ICTD မူဝါဒအေြြ ာင်ဵက ဆြ်လြမ်ေဆွဵ ေနွဵမီက “မူဝါဒ”က ြိေုဆွဵ ေနွဵလိုပါသည်။က မူဝါဒဆိသုည်မာှက
လြ်ေတွ့လုပေ်ဆာင်ရန်က အစီအမဳတစ်ခပုင်ဖြ စ်ပါသည်။က ပုမဳှနအ်ာဵဖြ ငဴ်က နိငု်ငဳေရဵက လုပ်ေဆာင်သူတစ်ဦဵြက
(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့ြချမှတ်ထာဵေသာက အပြ န်အလှနဆ်ြ်နယွ်ေနသည်ကဴ ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵအစုအေဝဵဟုက
အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပါသည်။က ရည်မှန်ဵ ချြ်မျာဵနှင်ကဴ ယင်ဵတို့ ြုိက ေအာင်မြ င်ေပါြ်ေမြ ာြ်ေစမည်ကဴ နည်ဵလမ်ဵ 
မျာဵတုိ့ြိကု ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်ေနရာ၊က ေဆာင်ရွြ်မည်ဴသူ၏က စွမ်ဵအာဵအတွင်ဵမှက ေရွဵချယ်ခြ င်ဵနှငဴ်ကသြ်ဆိုင်ပါ 
သည်။က ပြ ည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒဆိသုည်မာှက အမျာဵေြာင်ဵစာဵေရဵနှင်ကဴ ဆြ်စပ်ေသာြိစ္စရပမ်ျာဵအတွြ်က
အစိုဵ ရ၏တုဳဴ ပြ န်ေဖြ ရင်ှဵချြ်ဖြ စ်ပါသည်။က ဤမူဝါဒတွင်က နိငု်ငဳတစ်နိုင်ငဳ၏က ဥပေဒမျာဵက ( တရာဵစီရင်ေရဵ )၊က
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊ကဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵနှငဴ်ကအစိုဵ ရ၏ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵကေပါင်ဵ စပ်ပါဝင်ပါသည်။ 

လြ်ေတွ့နည်ဵလမ်ဵသည်လည်ဵက မူဝါဒဖြ စ်ေြြ ာင်ဵေွှန်ပြ ရန်က အေရဵြီ ီဵပါသည်။က မူဝါဒတစ်ရပ် 
တည်ရိှေနေြြ ာင်ဵက ေဖာ်ပြ နုိင်စွမ်ဵရိှရန်က တရာဵဝင်ေဖာ်ပြ ချြ်က အမိန့် က (သို့မဟုတ်) စည်ဵမျဥ်ဵပုဳစဳအရက မလုိ 
အပ်ပါ။ကဥပမာ အာဵဖြ ငဴ်ကအစိုဵရဌာမျာဵတွင်ကမူပိငု်ကSoftware မျာဵြိကုြျယ်ပြ န့်စွာအသဳုဵကပြ ုေနခြ င်ဵနှင်ကဴOpen 
Source Softwareကြိကုအသဳုဵပြ ုရန်ကမူဝါဒမရှိခြ င်ဵသည်ကမူပိငု်ကSoftware မျာဵြုိကနှစ်သြ်လြ်ခေဳစေသာက
မ၀ူါဒတစ်ခကုဖြ စ်လာပါသည်။ကက 

အချုပ်အာဵဖြ ငဴ်က ပြ ည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒဆုိသည်မာှကအစိုဵ ရမျာဵမှကလြ်ေတွ့ြျငဴ်သုဳဵ  ေဆာင်ရွြ်သညဴ်က
အရာမျာဵသာမြက တရာဵဝင်ထုတ်ပြ န်ေြြ ညာချြ်မျာဵနှင်ကဴ အေထာြ်အထာဵမျာဵအရက ေဆာင်ရွြ်ေသာက
အရာမျာဵလည်ဵကဖြ စ်ပါသည်။ 

 

ဤအခန်ဵတွင်ကေအာြ်ပါအတုိင်ဵရည်ရွယ်ချြ်ကထာဵရှိပါသည်က- 

 ICT မူဝါဒေရဵဆဲွချမှတ်ရာတွင်က နုိင်ငဳမျာဵ၊က ေဈဵြွြ်မျာဵနှငဴ်က ပြ ည်သူမျာဵ၏က အခန်ဵြဏ္ဍြုိက

ေဖာ်ထုတ်ရန်။ 

 ICT ဖဳွ့ဖြ ိုဵမှုအသစ်မျာဵနှငဴ်လုိြ်ေလျာညီေထွရိှသညဴ်က ဥပေဒဆုိင်ရာနှငဴ်က စည်ဵမျဥ်ဵ၊က စည်ဵြမ်ဵဆုိင်ရာက

ကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲေရဵအတွြ်ကလုိအပ်ချြ်ြုိကရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵရန်၊ 

 မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဆုိင်ရာကICT မူဝါဒကဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုြုိကေဖာ်ထုတ်ရန်။ 



15 
 

ကပြ ည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒသည်ကအမျာဵပြ ည်သူေြာင်ဵစာဵေရဵအတွြ်က ရည်ရွယ်ေသာလ်ည်ဵကအေြြ ာင်ဵက
ြိစ္စတစ်ရပ်က (သို့မဟုတ်) ကပြ ဿနာတစ်ရပ်အတွြ်က အစဥ်သဖြ င်ကဴက အေြာင်ဵဆုဳဵအေဖြ က ဖြ စ်မည် မဟုတ်ပါ။က
ကပြ ည်သူ့ကေရဵရာမူဝါဒေရဵဆွဲချမှတ်မှုသည်ကြိစ္စရပ်တစ်ခုအတွြ်ကနည်ဵလမ်ဵြျေသာက (သို့မဟုတ်) သိပ္ဳပနည်ဵ 
ြျေသာက အေြာင်ဵဆုဳဵတုဳဴ ပြ န်ချြ်ဖြ စ်သြဲသုိဴ့က ပါဝင်ပတ်သြသ်ူမျာဵ၏က တရာဵဝင်လုိအပ်ချြမ်ျာဵြုိက
ကဖြ ည်ဆဴည်ဵေပဵမည်ဴကအေြာင်ဵဆုဳဵအေဖြ လည်ဵဖြ စ်ပါသည်။ကအဘယ်ေြြ ာငဴ်ဆိေုသာ်က ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵ 
သည်က အေြာင်ဵဆုဳဵက အေဖြ ဆုိသည်ြိုက ရှုမြ င်သုဳဵ သပ်မှုမျာဵက ြွဲပြ ာဵခြ ာဵနာဵကြြ ခြ င်ဵ၊က ေြာင်ဵမွနေ်သာက
ကပြ ည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒသည်က အြျိုဵေြျဵဇူဵရရှိခစဳာဵြြ မညဴ်က အဖွဲ့ဝင်အာဵလုဳဵလြ်ခနဳိုင်သညဴ် အေြာင်ဵဆုဳဵ 
အေဖြ ြိကုြိယု်စာဵပြ ုခြ င်ဵေြြ ာငဴ်ကကဖြ စ်ပါသည်။ 

မူဝါဒသည်က အေြာင်ဵဆဳုဵေသာနည်ဵပညာဆုိင်ရာက ေဖြ ရငှ်ဵချြ်မဖြ စ်ရခြ င်ဵ၏က ေနာြထ်ပ် အ 
ေြြ ာင်ဵကပြ ချြ်မှာက လြ်ရိှမူဝါဒသတ်မှတ်ချြ်မျာဵအရက မူဝါဒသစ်ြုိေရဵသာဵခြ င်ဵေြြ ာငဴ်ကဖြ စ်ပါသည်။က မူဝါဒ 
ေဟာင်ဵသည် မူဝါဒသစ်အတွြ်ကြန့်သတ်ချြ်တစ်ရပ်အဖြ စ် ရှိေနပါသည်။က ဥပမာအာဵဖြ င်ဴက မူဝါဒေဟာင်ဵ 
မျာဵသည်ကြိယ်ုြျိုဵ စီဵပွာဵဖြ စ်ရန်ကဖန်တီဵေပဵနုိင်ေြာင်ဵကေပဵနုိင်ေသာလ်ည်ဵကအသစ်ေရဵဆွဲသည်ဴမူ၀ါဒတွင်က
ထို့ထြ်ပိုမိဆုိုဵ ၀ါဵမှု မရှိေစရန်ကကအခိငု်အမာထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွထဲာဵေပလိမ်ဴမည်။က 

ဖိလစ်ပုိင်နုိင်ငဳကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်မှက ICT မူဝါဒဖဳွ့ဖြ ိုဵမှုအေခြ အေန 
ြိကုေဖာ်ပြ ေနပါသည်။ 
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 ဖိလစ်ပုိင်နိုင်ငဳ၏ကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍြုိကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ 

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳတွင်က ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင်န်ဵြဏ္ဍအာဵက လွတ်လပ်စာွေဆာင်ရွြ်လုပြ်ိငု်ခွင်ကဴ
ကပြ ုခြ င်ဵြုိက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုအတွြ်က ပူဵေပါင်ဵမှုလုပင်န်ဵစဥ်တစ်ရပ်အဖြ စ်က စတင်ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါက
သည်။ကဤပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုြုိကအဆင်ဴမျာဵဖြ ငဴ်က မဟာဗျူဟာြျြျက ဖဲွ့စည်ဵ ထာဵပြ ီဵက ေစျဵြွြ်လမ်ဵဖွင်ကဴ
ကခြ င်ဵြိုက ဦဵတည်ေဆာင်ရွြ်ခဲဴပါသည်။က ဖိလစ်ပိုင်နိငု်ငဳက အေဝဵဆြ်သွယ်ေရဵတယ်လီဖုန်ဵ ြုမ္ပဏီက
(PLDT)သည်က လြ်ရိှေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှေသာက ပုဂ္ဂလိြတစ်ဦဵတည်ဵပိငု်လုပင်န်ဵဖြ စ်ပြ ီဵက ၄င်ဵ၏က
လွတ်လပ်ေသာေနရာြုိက တုိြ်ခုိြ်မှုအာဵက ြီ ိုဆုိလြ်ခဳခြ င်ဵမပြ ုသညဴ်အပြ င်က ၄င်ဵ၏ြုိယ်ပုိင်ေြြ ာ်ငြ ာ 
အစီအစဥ်ဖြ ငဴ် တိြ်ုဖျြ်ခဲဴပါသည်။က သုိ့ရာတွင်က သမ္မတ Ramos သည်က PLDT ၏က တစ်ဦဵတည်ဵ 
ချုပ်ြုိင်ေဆာင်ရွြ်မှုြိုက ဖျြ်သိမ်ဵ လိြ်ုပြ ီဵေနာြ်က PLDT၏က ပိငု်ရှင်မျာဵသည်က ေစစဴပ်ညှနိိှုင်ဵ 
ေဆာင်ရွြ်မှုြုိက လြ်ခခဳဲပဴါသည်။က သေဘာတူညီချြ်ရရှိပြ ီဵေနာြ်က လွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်မှု 
အတွြ်က အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵြုိက အမျိုဵသာဵဆြ်သွယ်ေရဵေြာ်မရငှ်သုိ့က ေပဵရပါသည်။က
ယင်ဵေြာ်မရှင်တွင်က စည်ဵမျဥ်ဵပြ ဋ္ဌာန်ဵသူနငှ်ဴက သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵနငှ်ဴက ဆြ်သွယ်ေရဵဌာနနှင်ကဴ မူဝါဒ 
ချမှတ်သူမျာဵကပါဝင်ပါသည်။က 

ဖိလစ်ပိုင်တွင်က လွတ်လပ်စာွေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴ ပြ ုခြ င်ဵြုိက သမ္မတြက တာဝန်ယူခွင်ဴ ပြ ုေပဵရပြ ီဵက
ကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲေရဵသမာဵမျာဵ၏က အထူဵအဖွဲ့တစ်ရပ်ြက အလုပြ်ိတုာဝန်ယူပါသည်။က ၄င်ဵပြ ုပြ င် 
ေပြ ာင်ဵလဲေရဵသမာဵမျာဵသည်က ေစျဵြြွ်တွင်ဵဝင်ေရာြ်မှု၏က တိြ်ုရုိြ်အြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵြိကု မရရှိ 
ကြြ ပါ။က ၎င်ဵမှာမေလဵရာှဵ၏ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်နှင်ဴဆန့်ြျင်ဘြ်ဖြ စ်ပါသည်။က ဖိလစ်ပိုင်တွင်က ေစျဵြြ်ွ 
တွင်ဵသုိ့ဝင်ေရာြ်မှု၏ အြျိုဵေြျဵ ဇူဵမျာဵသည်အမျာဵအာဵဖြ ငဴ်စီဵပွာဵေရဵသမာဵြီ ီဵမျာဵ၏လြ်ထဲ တွင် 
ရိှပါသည်။က မူဝါဒတစ်ခ၏ုယဳုြြ ည်ြိုဵစာဵရမှုြုိတည်ေထာင်ေပဵခဴဲပြ ီဵအစိုဵ ရသည်က ဤစီဵပွာဵေရဵ 
ြဏ္ဍြုိလမ်ဵဖွင်ေဴပဵရန်သဳန္နိဋ္ဌာန်ချထာဵပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵသမာဵမျာဵသည်က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍ 
ေစျဵြြ်ွသို့ကတြ်တြ်ြြွ ြြွ ဝင်လာခဴဲြြ ပါသည်။  
မေလဵရှာဵြဲဴသို့မဟုတ်ဘဲက ဖိလစ်ပိုင်၏က ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲေရဵ ကြီ ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵတွင်က ေဆာင်ရွြ်က
သူမျာဵစွာပါဝင်ခဲဴြြ ပါသည်။က မေလဵရာှဵဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်တွင်က ဝန်ြီ ီဵချုပ်၏လြ်တွင်ဵ၌က အာဏာြုိက
စုစည်ဵထာဵရိှ၍က နိှုင်ဵယှဥ်ြြ ညဴ်ပါြက မူဝါဒေပြ ာင်ဵလဲမှုအတွြ်က အေထာြ်အြူနငှ်ဴက မူဝါဒအေပြ ာင်ဵ 
အလဲမျာဵြုိက စတင်ြျငဴ်သုဳဵ မှုသည်က ပိ၍ုလယွ်ြူပါသည်။က ဖိလစ်ပိုင်တွင်က အာဏာသည်က အစိုဵ ရအဖွဲ့  
(၃)ဖွဲ့၏လြ်ထဲတွင်ပျဳ့နဳှ့ေနပြ ီဵက အင်အာဵြီ ီဵေသာက စီဵပွာဵေရဵလူတန်ဵစာဵအလွှာြက အစုိဵရဗျူ ရုိြေရစီ 
အေပါ်က ဨဇာလွှမ်ဵ မိုဵပါသည်။က အဓိြအရာရှိြီ ီဵမျာဵ၏က ေထာြ်ခေဳပဵခြ င်ဵသာမြပြ ည်ပအစိုဵ ရ၏က
ဖိအာဵေပဵခြ င်ဵမျာဵပုိမိုလိအုပ်လျြ်ရိှခြ င်ဵေြြ ာငဴ်မူဝါဒေပြ ာင်ဵလဲမှုသည်ပိ၍ုရှုပေ်ထွဵရခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။ 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။ မိမိနိုင်ငဳ၏ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍက လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွြ်ခငွ်ဴ ပြ ုေရဵြီ ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵသည်က

မေလဵရှာဵနိငု်ငဳနငှ်ဴကစင်ြာပူနိုင်ငဳတို့၏ကြီ ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵနှင်ကဴမည်သုိ့ြွာခြ ာဵပါသနည်ဵ။ 

၂။ ေဖာ်ပြ ထာဵေသာက ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ြိုအေခြ ခဳ၍က လွတ်လပ်စာွေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴ ပြ ုေရဵြုိက

အေထာြ်အြူပြ ုမညဴ်အင်အာဵစုမျာဵမည်သညတ်ို့ ဖြ စ်ေြြ ာင်ဵသင်စဥ်ဵစာဵမိပါကသနည်ဵ။ 

၃။ ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍကလွတ်လပ်စာွေဆာင်ရွြ်ခွငဴ်ပြ ုေရဵအတွြ်ကမည်သည်တို့ြကအဟန့်က

အတာဵဖြ စ်ေြြ ာင်ဵကစဥ်ဵစာဵမိပါသလာဵ။ 
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မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵအေနဖြ ငဴ်က မူဝါဒတွင်က မရည်ရွယ်ေသာက အြျိုဵဆြ်မျာဵရှိသညက် ဟူသည်ဴ 
အချြ်ြိုက ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵရနက် အေရဵြီ ီဵပါသည်။က ယင်ဵြုိက အိန္ိဒယနိုင်ငဳ၊က Karnatakaကမြ ို့က Bhoomi 
စီမဳြိန်ဵ တွင်က ေမြ ယာမှတ်တမ်ဵမျာဵအတွြ်က computerအသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵက ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်၌က ရငှ်ဵလင်ဵစွာေဖာ်ပြ  
ထာဵပါသည်။ကAmit Prakash နှင်ကဴRahul De တို့၏ကMandya နှင်ကဴKoppalကခရိငု်မျာဵရှိကBhoomi အသုဳဵ ပြ ု 
မှုအာဵက ေလဴလာချြစ်ာတမ်ဵတွင်က ေမြ ယာစီမအုဳပခ်ျုပ်မှုစနစမ်ျာဵေြြ ာင်ဴက လူမှုေရဵရာတွင်က ေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ 
သည်ကြီ ိုတင်မေမှော်မနှ်ဵထာဵေသာကရလဒ်မျာဵြုိကဖြ စ်ေပါ်ေစေြြ ာင်ဵကသုဳဵ သပ်ေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။ကPrakash 

နှင်ကဴDe’ တုိ့ြကေအာြ်ပါအတိငု်ဵကေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်- 
 

Mandyaကမြ ို့က Bhoomi စီမဳြိန်ဵ က အသုဳဵ ပြ ုမှုမှတစ်ဆင်ကဴ ေြာင်ဵမွနေ်သာကအေဆာြ်အအဳု 
ဆိငု်ရာကအြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုတစ်ရပ်က(တရာဵဝင်ေချဵေငွမျာဵသည်ကလယ်သမာဵမျာဵအတွြ်က
ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှု ေြာင်ဵြျိုဵရရှိသညဟ်ုကယူဆမှုနှငဴ်အတူကပုမဳှန်လမ်ဵေြြ ာင်ဵမျာဵမှကေချဵေငွမျာဵပိ၍ု 
ရရိှေစခြ င်ဵဖြ ငဴ်က လယ်သမာဵမျာဵအာဵက ပဴဳပိုဵ ေပဵသညဴ်သေဘာတရာဵအရ) ြိေုတွ့မြ င်ရပြ ီဵက
စီမဳြိန်ဵ ဒီဇိငု်ဵ ေရဵဆွသဲူမျာဵြ Koppal ကမြ ို့တွင်က စီမဳြိန်ဵ သည်က တည်ရိှဆဲ(အသုဳဵ ပြ ုဆဲ) 
ေမြ ယာအသဳုဵချမှုြိုကအာဵဖြ ညဴ်ေပဵရန် ေမှော်လငဴ်ခဲဴကြြ ပါသည်။က သုိ့ေသာလ်ည်ဵ ဤစီမဳြိန်ဵ  
အာဵက ေမြ ယာပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲေရဵက ြီ ိုဵပမ်ဵမှုအမျိုဵမျိုဵြုိက ဆန့်ြျင်ေနသညဴ်က လြ်ရိှနှင်ကဴ
ဆြ်နယွ်ေနေသာက ေနရာမျာဵတွင်က ြီ ိုတင်အာဵဖြ ညဴ်ေရဵအတွြ်က အသုဳဵ ပြ ုရန်ရည်ရွယ်ပါက
သည်။က (စာရင်ဵ အရက ေမြ ယာမှတ်တမ်ဵမျာဵအတွြ်က CLR နငှ်ဴက Bhoomi စီမဳြိန်ဵတုိ့သည်က
ေခတ်အမီဆုဳဵကကဖြ ည်စဴွြ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကဖြ စ်ပါသည်။)  
 

 မေမှောလ်ငဴ်ေသာ အြျိုဵဆြ်မျာဵြိကု ေရှာင်လွှ၍ဲမရနိုင်ေသာ်လည်ဵက အေရဵြီ ီဵသည်မာှက မူဝါဒ 
တည်ေဆာြ်မှုလမ်ဵေြြ ာင်ဵတွင်က မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵသည်က အေရဵြိစ္စြိကု သင်ဴေတာ်မှနြ်န်စွာက
အြဲဖြ တ်ရမညဴ်အပြ င်ကရည်ရွယ်မထာဵသညဴ်ကအြျိုဵဆြ်မျာဵကေလျာဴနည်ဵသွာဵေစရန်က ြြ ာဵဝင်ေဆာင်ရွြ်မှု 
၏ကအြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုအလာဵအလာြုိလည်ဵကအြဲဖြ တ်ဆန်ဵစစ်ရပါသည်။ 
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၁.၁ ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုပဳုစဳ 
 

 ၁၉၇၈က ခုနှစတွ်င်ကအစိုဵ ရဦဵေဆာင်ေသာက ဖဳွ့ဖြ ိုဵမှုမှက ေစျဵြွြ်ဦဵေဆာင်ေသာက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုသို့ က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုပုစဳဳက
ေပြ ာင်ဵလဲလာခဲဴေြြ ာင်ဵက တင်ပြ ခဲဴ ပြ ီဵဖြ စ်ပါသည်။က ဖဳွ့ဖြ ိုဵမှုမဟာဗျူဟာသစ်-ြမ္ဘာဴဘဏ်နငဴ်ှက အပြ ည်ပြ ည် 
ဆိငု်ရာကေငွေြြ ဵရန်ပုဳေငွအဖွဲ့တို့မှကြီ ီဵမှူဵြျင်ဵပခဲဴပြ ီဵကWashington ဆန္ဒခယဳူပွဲဟုကအမည်သစ်တစ်မျိုဵတွင် 

ပါသည်။က အေမရိြန်အစုိဵရ၏က ဨဇာအာဏာတည်ရာဖြ စ်ပါသည်-သည်က "အစုိဵရအရွယ်အစာဵေလျှာဴချခြ င်ဵ၊က
ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုက ေလျှာဴချခြ င်ဵ၊က လွတ်လပ်စာွလုပပ်ိငု်ခွင်ြဴိကုအလျင်အမြ န်ေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴ ပုဂ္ဂလိြပုိင်ပြ ုလုပ်ခြ င်ဵ 
တို့ေပါ်တွင်ကအေလဵေပဵခဴဲပါသည်။" 
 ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုနယ်ပယ်တွင်က ေရှ့ေပြ ဵေစျဵြွြ်ချဥ်ဵြပ်နည်ဵြုိလည်ဵက အမျာဵြလြ်ခဳ 
အသုဳဵ ပြ ုခဴဲြြ ပါသည်။က ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအတွြ်က ေရှ့ေပြ ဵေစျဵြွြ်ြုိက သတင်ဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာက
ြမ္ဘာဴထိပသ်ီဵညီလာခဳက(WSIS) ၏ Geneva ေြြ ညာချြ်တွင်ကေအာြ်ပါအတိငု်ဵကေဖာ်ပြ ပါရိှပါသည်- 

မူဝါဒမျာဵသည််က အဆင်ဴအာဵလုဳဵ တုိ့တွင်က တည်ေဆာြ်အေြာင်အထညေ်ဖာ်သင်ဴသညဴ်က
တည်ငြ ိမမ်ှု၊ကြီ ိုတင်ခန့်မှန်ဵ မှုနှင်မဴှေတေသာယှဥ်ပြ ိုင်မှုတုိ့ရှိရန်က သင်ဴေလျာ်ေသာပတ်ဝန်ဵ ြျင် 
တစ်ရပ်ြိုက ဖန်တီဵေပဵပါသည်။က ICT အေဆာြအ်အုမဳျာဵက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအတွြ်က
ပုဂ္ဂလိြရင်ဵနီှဵမြ ှုပ်နှမဳှုက ပုိမုိတုိဵတြ်လာေအာင်ဆဲွေဆာင်ခြ င်ဵသာမြသမာဵရုိဵြျေစျဵ ြွြ် 
အေခြ အေနမျာဵြက လုပေ်ဆာင်ေပဵနိငု် စွမ်ဵမရှိသည်ကဴ နယ်ပယ်မျာဵတွင်က ေနရာေဒသမေရွဵက
၀န်ေဆာင်မှုကပြ ညဴ်မှစီွာေပဵနိငု်ေရဵြိပုါေဆာင်ရွြ်နိငု်ရပါမည်။ 

 ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်ကအစိုဵ ရမျာဵလြ်ဝယ်မှကေစျဵြွြ်မျာဵဆီသို့ကေပြ ာင်ဵလဲလာမှုသည်ကသတင်ဵက
အချြ်အလြ်ဆိုင်ရာကအေခြ ခဳအေဆာြအ်အုကဳဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအတွြ်ကအဓိြြျေသာကနည်ဵလမ်ဵအနြ်က
အေြာင်ဵဆုဳဵဟုက ေတွ့မြ င်ရပါသည်။ကအထူဵသဖြ င်ဴကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍတွင်က ဖြ စ်ပါသည်။က ၁၉၇၀က ကပြ ည်လွဴနက်
နှစ်လယ်ေလာြ်မှစ၍က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍြုိက အစိုဵရမှပဳပဴိုဵ ေပဵေသာက ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခအုဖြ စ်က
ေတွ့မြ င်ြြ ရပါသည်က(အချိ ့ုတွင်သာကပုဂ္ဂလိြကတစ်ဦဵချု ပ်လုပ်ငန်ဵအသွင်ရိှပါသည်)။ကယေန့တွင်ကဤကဖြ စ်ရပ်မျိုဵက
မတည်မြ ဲေတာဴပါ။က ဥပမာအာဵဖြ င်ဴက ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာက Internet မူဝါဒအစအီစဥ်၏က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍ 
ကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုဆုိင်ရာက အေြာင်ဵဆဳုဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵအတွြ်က ေယဘုယျစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵတွင်က ပထမစည်ဵမျဥ်ဵမှာက
ေအာြ်ပါအတိငု်ဵဖြ စ်ပါသည် - 

၁။က အစိုဵ ရမျာဵသည်က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍလုပင်န်ဵမျာဵြုိက ေဆာင်ရွြ်လုပြ်ိငု်သူ မဖြ စ် 
သငဴ်ပါ။က ဤလုပင်န်ဵမျာဵြုိက ပုဂ္ဂလိြြမု္ပဏီမျာဵဖြ ငဴ်သာက ထိထိေရာြ်ေရာြ် လည်ပတ် 
ေစသငဴ်ပါသည်။က အစိုဵ ရ၏အခန်ဵြဏ္ဍမှာက စီမဳြိန်ဵ ေရဵဆွဲခြ င်ဵ၊က ဖွဲ့ စည်ဵ မှု ကပြ ုခြ င်ဵနှင်ကဴ
ထိန်ဵေြျာင်ဵခြ င်ဵအတွြ်က တာဝန်ယူရန်ဖြ စ်ပါသည်။က ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍသည်က စီမခဳန့်ခွဲမှု၊က
ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှု၊က ေဆာြလ်ုပမ်ှုနှင်ကဴ ေငွေြြ ဵေထာြ်ပဳဴမှုတို့အတွြ်က တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွြ် 
သငဴ်ပါသည်။ကပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍသုိ့ကတာဝန်ယူမှုလွှေဲပြ ာင်ဵေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴယှဥ်ပြ ိုင်မှု အစပျိုဵခြ င်ဵ 
တို့ြုိကထင်သာမြ င်သာရိှေသာကအစီအစဥ်မျာဵက (စီမဳခန့် ခဲွမှုြန်ထရိြု်ေပဵခြ င်ဵ၊ကအရင်ဵ အနှီဵ  
ေချဵငှာဵခြ င်ဵ၊က ေလှောဴေပါေဴပဵခြ င်ဵ၊က ပိငု်ဆိငု်မှုနှင်ဴက လုပင်န်ဵလုပြ်ိငု်ခွင်မဴျာဵြုိက ေရာင်ဵချခြ င်ဵ 
စသည်မျာဵ)ကဖြ င်ဴကကပြ ီဵေမြ ာြ်ေအာင်မြ င်ေအာင်ကေဆာင်ရြ်ွသငဴ်ပါသည်။ 
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 ြမ္ဘာအနှဳ့ဆြ်သွယ်နိငု်ခွင်ဴ ရည်မနှ်ဵချြေ်ရာြ်ရိှေရဵအတွြ်က အစိုဵ ရအေထာြ်အပဳဴပြ ုက
ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင်န်ဵြုိက လြ်သငဴ်မခဳေတာဴသည်ကဴ ြျိုဵေြြ ာင်ဵပြ ချြ်တစ်ခမုှာက ေအာြ်ပါအတိငု်ဵဖြ စ်ပါ 
သည် - 

ြမ္ဘာတစ်လွှာဵက ဆြ်သွယ်မှုရရိှေရဵအတွြ်က အာဵထုတ်ြီ ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵ၏ေအာင်မြ င်မှု 
သည်က ပုဂ္ဂလိြပုိင်ပြ ုလုပ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ ယှဥ်ပြ ိုင်ခြ င်ဵတို့၏က ေအာင်မြ င်မှုေပါ်တွင်က ြီ ီဵမာဵစွာ 
အမှကီပြ ုေနပါသည်။ကေြျဵလြ်ေဒသရင်ဵ နီှဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵအတွြ်ကအမြ တ်ရရိှေရဵ အင်အာဵစု 
မျာဵသည်ကစွန့်စာဵမှုနှငဴ်ေငွေြြ ဵဆုိင်ရာကြိန်ဵ ရငှ်မျာဵထြ်ကမူဝါဒြိန်ဵ ရငှ်မျာဵက(အထူဵသဖြ ငဴ်က
အပြ န်အလှနက်ဆြ်စပ်မှုနှင်အဴေြာြ်ခနွ်မျာဵ)နှင်ကဴပို၍ဆြ်စပ်ေနပါသည်။ 

 

 ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်က ေရှ့ေပြ ဵေစျဵြွြ်သုိ့က ေပြ ာင်ဵေရွ့ှ မှုသည်က လြ်ေတွ့ြျေသာက လုပင်န်ဵက

စဥ်ဖြ စ်ပါသည်။ကအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဆြ်သွယ်ေရဵသမဂ္ဂက ( ITU ) ၏ကအဆိအုရက“၂၀၀၄ကခုနှစတ်ွင်ကအေခြ ခဳ 
ဆြ်သွယ်ေရဵက ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵက ယှဥ်ပြ ိုင်မှုပွင်ဴလန်ဵလာရာတွင်က ြမ္ဘာဴနိုင်ငဳမျာဵ၏က ၅၄ရာခိငု်နှုန်ဵ ၌က
အေခြ ခဳဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵြုိက ယှဥ်ပြ ိုင်ေဆာင်ရွြ်လာြြ ခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က အဓိြမှတ်တုိင်တစ်ခုြုိက
စိြု်ထူခဲဴပါသည်။ 
 

 စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွြ်မှုနှင်ကဴ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအဖွဲ့ ၊က ပြ ည်သူ့ေရဵရာစီမခဳန့်ခွမဲှုလုပင်န်ဵဌာန၏က
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆုိင်ရာက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုအစီအစဥ်၏က အြီ ီဵအြဲေဟာင်ဵက စေြာအိဴတ်ချ်ဂျြ်ေြာဴက
(Scott H. Jacobs) မကှေရှ့ေပြ ဵေစျဵြွြ်ကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုမျာဵ၏ကအဓိြအြျို ဵေြျဵဇူဵမျာဵြိကုေအာြ်ပါက
အတိငု်ဵေဖာ်ပြ ခဴဲပါသည် - 
 

 လှေပ်စစ်အာဵ၊က သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵနငှ်ဴက ြျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရာှြ်မှုက အစရှိသည်ဴက ြဏ္ဍမျာဵ၏က
ထုတ်ြုန်မျာဵနှငဴ်က ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွြ်က ေစျဵနှုန်ဵ မျာဵေလှောဴချေပဵခြ င်ဵ၊က ေရွဵချယမ်ှုနှငဴ် 
ဝန်ေဆာင်မှုအရည်အေသွဵကတုိဵတြ်လာေစခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်ကစာဵသဳုဵသူမျာဵ၏ကအြျို ဵခဳစာဵခွငဴ်မျာဵအာဵက
ကမြ ှင်တဴင်ခြ င်ဵ၊ 

 ေဒသေစျဵ ြွြ်နှငဴ်က ြမ္ဘာဴေစျဵ ြွြ်မျာဵတွင်က ယှဥ်ပြ ိုင်မှုမျာဵတုိဵတြ်မြ ငဴ်မာဵလာေစရန်က ပုိ့ြုန်နှငဴ်က
တန်ဖိုဵ မြ င်ဴထုတ်ြုန်ြဏ္ဍမျာဵ၏ကြုနြ်ျစရတ်ိမျာဵကေလှောခဴျခြ င်ဵ၊ 

 စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏ဳက ေရာင်ဵလုိအာဵဘြ်တွင်က တိုဵ တြ်မှုအတွြ်က အြန့်အသတ်က
တိုဵ ပွာဵေနေသာေြြ ာငဴ်က ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲလွယ်မှုနှင်ကဴ တီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှုကြင်ဵမဴဲခြ င်ဵြုိက ေဖြ ရငှ်ဵက
ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၊ 

 အလုပ်အြုိင်အခွင်ဴအလမ်ဵသစ်မျာဵက ဖန်တီဵေပဵခြ င်ဵဖြ ငဴ်က အလုပအ်ြိငု်ရရှိမှုနှုန်ဵ က
တိုဵ ပွာဵလာေစရန်က ပဳပဴိုဵ ြူညီခြ င်ဵ၊က ဤသုိ့ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵဖြ င်ဴက လူမှုေရဵလုဳခြ ုဳမှုက အထူဵသဖြ င်ဴက
အသြ်အရယွ်ြီ ီဵရင်ဴသူ မျာဵအတွြ်က အေရဵြီ ီဵေသာက ဘဏ္ဏာေရဵဆိငု်ရာလုိအပ်ချြမ်ျာဵြုိက
ေလျာဴြျေစခြ င်ဵ၊ 
 

ေရှ့ေပြ ဵေစျဵြွြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာမူဝါဒသည်က မည်ြဲဴသို့ေြာင်ဵြျိုဵပြ ုသည်ြုိက ဖိလစ်ပိုင် 
နှင်ကဴစင်ြာပူတို့အာဵကသာဓြပြ ုနုိင်ပါသည်။ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳတွင်ကတစ်ဦဵချုပ်ေစျဵြွြ်စနစ် ြျငဴ်သုဳဵ ခဲဴေသာက
နှစ(်၃၀) ကြြ ာြာလထြ်က ယှဥ်ပြ ိုင်ဆြ်သွယ်ေရဵေစျဵြွြ်၏က ပထမ(၆)နှစတ်ာြာလတွင်ကတပ်ဆင်ေသာက
တယ်လီဖနု်ဵလိငု်ဵအေရအတွြ်ြက ပိ၍ုမျာဵပြ ာဵပါသည်။က ယေန့ြာလတွင်က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳသည်က အာရတွှင်က
ယှဥ်ပြ ိုင်မှုအရှိဆုဳဵကMobile  ဖုန်ဵ ေစျဵြြ်ွမျာဵကပုိင်ဆိငု်ေသာကနုိင်ငဳတစ်ခကုဖြ စ်ေနပြ ီဖြ စ်ပါသည်။ 
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 စင်ြာပူနိုင်ငဳတွင်က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍအာဵက အရှိနအ်ဟုန်ြီ ီဵြီ ီဵမာဵမာဵဖြ ငဴ်က လွတ်လပ်စွာ 
ေဆာင်ရွြ်က ခွင်ဴ ပြ ုခြ င်ဵသည်က ြီ ီဵမာဵေသာရင်ဵနီှဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵ၊က အေခြ ခဳအေဆာြအ်အုဖဳွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုနှငဴ်က
အခြ ာဵြဏ္ဍမျာဵအတွြ်က ေြာင်ဵြျိုဵပြ ုရလဒ်မျာဵြုိက ဖြ စ်ေပါ်ေစပါသည်။က စင်ြာပူနိုင်ငဳက သတင်ဵနှငဴ်က

ဆြ်သွယ်ေရဵက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအာဏာပုိင်က (IDA)ြက “ေစျဵြွြ်ြိုက အပြ ည်အဴဝလွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ် 
ခွင်ဴ ပြ ုမှုနှင်အဴတူက ဖြ စ်ေပါ်လာေသာလုပင်န်ဵသစ်မျာဵက (3G mobile နှင်ကဴ fixed wirelessက ရင်ဵ နှီဵကမြ ှုပ်နှမဳှု 
မျာဵြိကု ဖယ်ထာဵပါသည်)ေြြ ာငဴ်က (၃)နှစ်တာြာလအတွင်ဵက တိုဵ တြ်မြ င်ဴမာဵလာေသာက စုစေုပါင်ဵရင်ဵနှီဵ  
ကမြ ှုပ်နှမဳှုပမာဏမှာကစင်ြာပူေဒါ်လာေငွက(၃)billion (အေမရိြန်ေဒါ်လာေငွက၁.၈ကbillion )ရှိလာခဲဴပြ ီဵကအလုပ် 

အြိငု်သစ်က၂၅၀၀ြိကုဖနတ်ီဵေပဵနိုင်ခဲဴပါကသည်”ကဟုကခန့်မှန်ဵေဖာ်ပြ ခဲပဴါသည်။ 
 သုိ့ရာတွင်က ေစျဵြြ်ွဦဵေဆာင်ချဥ်ဵြပ်နည်ဵအာဵက ေဝဖန်မှုမျာဵမှကတရာဵမှေတမှု၊ကအလုပအ်ြိငု်ရရှိမှု၊က
ယှဥ်ပြ ိုင်မှု၊ကကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုမျာဵကချိနသ်ာဵြုိြ်မှုနှင်ကဴအစီအစဥ်တြျဖြ စ်မှု (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိြပုိင်ပြ ုမှုြုိက
မည်သို့ဦဵေဆာင်ရမည်က စသညဴ်ကပြ ဿနာမျာဵနှင်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍ကအေလဵထာဵမှုနည်ဵပါဵလွန်ဵ သည်ဟုက ေဖာ်ပြ ထာဵ 
ပါသည်။ Washington သေဘာထာဵညီမှေချြ်ေပါ်ထွန်ဵပြ ီဵေနာြ်ပိုင်ဵက ၎င်ဵပြ ဿနာမျာဵြုိေဖြ ရှင်ဵရနက်
သေဘာထာဵက ညီမှေချြအ်သစ်တစ်ခုေပါ်ေပါြ်ခဲပဴါသည်။က Kanishka Jayasuriya၏ အဆိအုရယင်ဵ 
သေဘာထာဵညီမှေချြ်သည် -  
 

လွတ်လပ်ေသာေစျဵြွြ်မျာဵအတွြ်ကြီ ိုတင်လုိအပ်ချြ်အဖြ စ်ကပိမုိထုိန်ဵေြျာင်ဵ 
မှုရိှေသာကလမ်ဵေွှနခ်ျြ်အရက ပြ န်လည်ဖွဲ့ စည်ဵမှုပြ ုရပါသည်။ကဤေနရာတွင်ကတိြျပြ တ်သာဵ 
ေသာက သတ်မတှ်ချြ်တစ်ခရုှိပါသည်။က ယင်ဵမှာက ခုိင်မာေသာယှဥ်ပြ ိုင်မှုက မူဝါဒတစ်ရပ်နှင်ကဴ
ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုေလှောဴချခြ င်ဵြဴဲသို့ေသာက အေခြ ခဳသတ်မတှ်ချြ်မျာဵမရိှပါြက နိငု်ငဳေတာ် 
အစိုဵ ရထဳမှက အင်အာဵကြီ ီဵေသာက ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍက လူနည်ဵစုအသိငု်ဵအဝိုင်ဵထဳသို့က အာဏာလွှဲ 
ေပြ ာင်ဵမှုကဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်ပါသည်။ 

 သုိ့ဖြ စ်၍ကယခုအခါတွင်ကအမီှအခုိြင်ဵေသာကထိန်ဵေြျာင်ဵမှုတစ်ရပ်ြုိကဖန်တီဵမှုသည်ကဆြ်သွယ်ေရဵက
ေစျဵြြ်ွလွတ်လပ်ခွငဴ်ပြ ုမှုြုိက ေအာင်ေအာင်မြ င်မြ င်ဖြ စ်ေပါ်လာေစမည်ဖြ စ်ေြြ ာင်ဵက ေယဘယုျအာဵဖြ င်ဴက
အသိအမှတ်ပြ ု လာြြ ပါသည်။ကအမှအီခိြုင်ဵေသာထိန်ဵ ေြျာင်ဵမှုသညက်ဨဇာလွှမ်ဵမုိဵေသာကလုပင်န်ဵရင်ှ၏က
ဖန်တီဵလုပေ်ဆာင်မှုေြြ ာငဴ်က ယှဥ်ပြ ိုင်မှုြိုကဆန့်ြျင်သညဴ်လုပင်န်ဵစဥ်မျာဵက မဖြ စ်ေပါ်ေအာင်ထိန်ဵ ေြျာင်ဵရန်က
နှင်ကဴ အသစ်ဝင်လာမညဴ်သူမျာဵက ေစျဵြွြ်တွင်ဵသို့က ဝင်ေရာြ်လာမှုြုိက အဟန့်အတာဵမဖြ စ်ေစရနက် အြီ ို 
ယှဥ်ပြ ိုင်မှုရိှေသာက အစီအမဳမျာဵြုိက တည်ေထာင်ေပဵရန်အတွြ်က လိအုပ်ချြ်ဖြ စ်ေြြ ာင်ဵက စဥ်ဵစာဵလာြြ ပါ 
သည်။ကအာဂျင်တီဵနာဵကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍကပုဂ္ဂလိြပုိင်ပြ ုလုပ်ခြ င်ဵမှကေလဴလာသင်ယူခဲဴရေသာကသင်ခန်ဵ စာ 
မျာဵအရက ခုိင်မာအာဵေြာင်ဵေသာကအမီှအခိြုင်ဵသညဴ်ကထိန်ဵေြျာင်ဵမှုသည်ကအေရဵြီ ီဵေြြ ာင်ဵကသိရိှခဲရဴပါ 
သည်။ 

တည်ငြ ိမ၍်ကယဳုြြ ည်စတိ်ချရပြ ီဵကထိန်ဵ ေြျာင်ဵမှုရိှသည်ကဴပတ်ဝန်ဵြျင်တစ်ရပ်သညက်
ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍတွင်က ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵ၏က စွန်ဵ စာဵမှုအန္တရာယ်ြိုက ေလှောဴြျေစပါက
သည်။က၎င်ဵအပြ င်ကပုဂ္ဂလိြရင်ဵနှီဵ မြ ှုပ်နှသဳူမျာဵကပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ရန်လိုအပ်သည်ဴကေမှော်မနှ်ဵ 
ကပြ န်ရချြ်နှုန်ဵြုိက ေလှောဴြျေစပါသည်။က ပုဂ္ဂလိြပုိင်မပြ ုလုပမ်ီက တည်ငြ ိမ၍်က ယဳုြြ ည် 
စိတ်ချရပြ ီဵက ထိန်ဵ ေြျာင်ဵမှုရိှသညဴ်ကအေခြ အေနသည်ကဝယ်ယူနိငု်စွမ်ဵအာဵမြ ငဴ်ေသာကဝယ်ယူ 
သူမျာဵအတွြ်က ဝယ်ယူမှုနှင်အဴတူက ယှဥ်တွရဲှိေနသညဴ်က စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်ြုိက ေလှောဴနည်ဵ 
ေစခြ င်ဵေြြ ာငဴ်ကပုဂ္ဂလိြပုိင်ပြ ုလုပသ်ညဴ်ကဆြ်သွယ်ေရဵလုပင်န်ဵ၏တန်ဖိုဵ ြိကုတိုဵ တြ်ေစ 
ပါသည်။ကက 
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၎င်ဵအေခြ အေနသည် အစိုဵ ရ၏ ေရာင်ဵချသညဴ် ေစျဵနှုန်ဵ အေပါ် အြျိုဵသြ် 
ေရာြ်မှုရှိပါသည်။ ၎င်ဵအေခြ အေနြုိ တည်ေဆာြ်နိုင်ခြ င်ဵမရှခိဲ၍ဴ အာဂျင်တီဵနာဵ 
အစိုဵ ရသညက်နိမ်ဴြျေသာေရာင်ဵေစျဵနှုန်ဵ ြိကုလြ်ခရဳရိှခဲဴ ပြ ီဵက ဝယ်ယူသူမျာဵအေနဖြ င်ကဴကအလို 
အေလျာြ်အမြ တ်မျာဵရရိှပြ ီဵကအမြ တ်ရရှိမှု တိုဵ ပွာဵေစပါသည်။ 

ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုတွင်က ေစျဵြြွ်သည်က အပြ ည်အဴဝလုပေ်ဆာင်လာေအာင်က ေဆာင်ရွြ်ေပဵရသညဴ်က
အစိုဵ ရ၏အခန်ဵြဏ္ဍသည်က မလွယ်ြူပါ။က စီဵပွာဵေရဵနိဘုယ်ဆရုရိှေသာက စီဵပွာဵေရဵပညာရငှ်က Joseph 
Stiglitzကြကေအာြ်ပါအတုိင်ဵေဖာ်ပြ ခဲပဴါသည် - 

ေစျဵ ြွြ်မျာဵသည်က မရိှမဖြ စ်လုိအပ်ြြ ပါသည်။က ေစျဵ ြွြ်မျာဵသည်က သယဳဇာတ 
အင်အာဵစုမျာဵက ခဲွေဝအသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵ၊က ထိထိေရာြ်ေရာြ်အသုဳဵ ချခြ င်ဵအတွြ်က ပဳပဴိုဵ ြူညီပါ 
သည်။ကအထူဵသဖြ ငဴ်သယဳဇာတအင်အာဵစုမျာဵရာှဵပါဵသညဴ်အခါကေစျဵြွြ်မျာဵသည် အေရဵ 
ပါေပသည်။က သို့ရာတွင်က ၎င်ဵနှင်တဴန်ဵတူအေရဵြီ ီဵသည်မာှက နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳချင်ဵစီအတွြ်က
ခိငု်မာအာဵေြာင်ဵေသာက အစိုဵ ရရိှရန်နငှ်ဴက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုအဆင်ဴအသီဵသီဵြုိက ေရာြ်ရိှရန်အတွြ်က
အစိုဵ ရနငှ် ဴေစျဵြွြ်တို့ ကမှနြ်န်စာွကေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်ဖြ စ်ေြြ ာင်ဵကသေဘာေပါြ် 
နာဵလည်ရန်ပင်ဖြ စ်သည။် 

 Stiglitz ြ အစုိဵရနှငဴ်ကေစျဵြွြ်ြုိကချိန်ဆညိှနိှုင်ဵရန်ကလုိအပ်ေြြ ာင်ဵကအထင်အရှာဵေဖာ်ပြ ခဴဲပါသည်။က
ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်ကအရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ပုိ၍လသိူမျာဵထင်ရှာဵလာသည်မာှကအစိုဵ ရမဟုတ်ေသာက
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏က အခန်ဵြဏ္ဍြုိက အသိအမှတ်ပြ ုရန်လည်ဵ က အေရဵြီ ီဵပါသည်။က အရပသ်ာဵက လူ့အဖွဲ့ က
အစည်ဵမျာဵသည်က စစ်မနှ်ေသာအင်အာဵမျာဵက ပိငု်ဆိငု်ြြ ပါသည်။ကယင်ဵအင်အာဵမျာဵြက ဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်က
၎င်ဵတို့၏က အခန်ဵြဏ္ဍြုိက အထင်အရာှဵေဖာ်ပြ ေနပါသည်။ အာရဖှွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵဘဏ်က (ADB)ြက ေအာြ်ပါ 
အတိငု်ဵေဖာ်ပြ ခဴဲပါသည် - 

 အစိုဵ ရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ကသီဵခြ ာဵရှိေနေသာကအင်အာဵမျာဵမှာကထိခိုြ် 
နစ်နာမှုရိှေသာက လူ့အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွြ်က ေပါင်ဵြူဵမျာဵအဖြ စ်က ေဆာင်ရွြ် ေပဵခြ င်ဵနှငဴ်က
နယ်ေမြ ေဒသအလိြ်ုက လိအုပ်ချြမ်ျာဵြုိက ဖြ ညဴ်ဆည်ဵေပဵခြ င်ဵတို့က ဖြ စ်ြြ ပါသည်။က အစိုဵ ရ 
မဟုတ်ေသာက အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုအတွြ်က တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုရိှေသာက ချဥ်ဵြပ်က
နည်ဵမျာဵြုိက အသုဳဵ ပြ ုြြ ပါသည်။က ေြာင်ဵြျိုဵေမှော်မှန်ဵ သည်ကဴ စီမဳြိန်ဵမျာဵ အေြာင် 
အထညေ်ဖာ်ေရဵြိုက ြူညီပြ ီဵစီမြဳိန်ဵ လုပင်န်ဵက အဆြ်မပြ တ်ေဆာင်ရွြ်ေရဵြိကု ပဳပဴိုဵ  
ေပဵခြ င်ဵ၊က ပိ၍ုထင်သာမြ င်သာရိှမှုနှင်ကဴ ေြာင်ဵမွနေ်သာအုပခ်ျုပ်ေရဵတို့အတွြ်က အြီ ဳ 
ေပဵခြ င်ဵ၊က အာဵနည်ဵေသာက (သုိ့မဟုတ်) ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵေသာအုပစ်ုမျာဵအတွြ်က ဖွင်ဴဟေဖာ် 
ထုတ်ေပဵခြ င်ဵတို့ြုိကေဆာင်ရွြ်ေပဵြြ ပါသည်။ 
၁၉၈၇က ခုနစှ်မှစ၍က အာရှဖွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵဘဏ်သညက် အစိုဵ ရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ကဴ အတူယှဥ် 

တွဲပြ ီဵက ေရွဵချယ်ထာဵေသာနယ်ပယ်မျာဵ၌က လုိအပ်ချြမ်ျာဵက ဖြ ညဴ်ဆည်ဵေပဵသညဴ်က အာဵထုတ်ြီ ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵြုိက
ထိေရာြ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵဖြ ငဴ်က လုပြ်ိုင်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါသည်။က အစိုဵ ရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵ 
မျာဵ၏ကစွမ်ဵအာဵမျာဵနှင်ကဴလုပင်န်ဵြျွမ်ဵြျင်မှုမျာဵြုိကအရင်ဵတည်ပြ ီဵကမိမိေဆာင်ရွြ်ေနေသာကလုပင်န်ဵမျာဵ၏ 
ထိေရာြ်မှုြုိက မြ ှင်တဴင်နိငု်ခဲေဴြြ ာင်ဵအသိအမှတ်ပြ ုေဖာ်ပြ ခဴဲပါသည်။က ၁၉၉၈က ခုနှစတ်ွင်ကအစိုဵ ရမဟုတ်ေသာ 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ကဴ ပူဵေပါင်ဵ၍က လုပင်န်ဵနယ်ပယ်ြီ ီဵ(၃)ခုြုိက ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွြ်ခဲဴပါသည်။က ယင်ဵတုိ့မှာက
နှစ်ရှည်ေချဵေငွမျာဵနှင်ကဴ နည်ဵပညာဆုိင်ရာအြူအညီေပဵသညဴ်က လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵ၊က စီမဳြိန်ဵ ေရဵ 
ဆွဲခြ င်ဵနှင်ကဴနိုင်ငဳအဆင်ကဴလုပင်န်ဵမျာဵနှင်ကဴမဝူါဒဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတုိ့ကဖြ စ်ပါသည်။က 
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ဗွနန်ီအြ်စမိရုှ်(Yvonne Asamoah)၏က အဆိအုရက အစိုဵ ရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည်က

“အစိုဵ ရရန်ပုဳေငွြန့်သတ်ချြ်ရိှေသာ၊က နိငု်ငဳေရဵအေခြ အေနမျာဵကအေပြ ာင်ဵအလဲမျာဵေသာ၊က ြီ ိုတင်ခန့်မှန်ဵ 
နိငု်ေသာ/ ကြီ ိုတင်ခန့်မှန်ဵနိငု် ခြ င်ဵမရှေိသာက သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ဆိုင်ရာက အေခြ အေနမျာဵက ဖြ စ်ပာွဵခြ င်ဵက
ေြြ ာငဴ်ကသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵကြီ ုဳေတွ့ေနေသာ၊ကလူမျိုဵေရဵပဋိပြ္ခမျာဵထူေပြ ာေသာ၊ကတစ်ဦဵြျဝင်ေငွ 
နည်ဵပါဵလွန်ဵ ၍က လုိအပ်ေသာြုနစ်ည်နငှ်ဴက ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြုိက (လူမှုေရဵ၊က ပညာေရဵ၊က စီဵပွာဵေရဵက စသညဴ် 
ြဏ္ဍမျာဵအတွြ်)ဝယ်ယူနိုင်စမွ်ဵက အလွနအ်မင်ဵအြန့်အသတ်ကဖြ စ်ေနေသာက ေနရာေဒသမျာဵတွင် အထူဵ 

အေရဵပါေပသည်။” 

Washington သေဘာထာဵညီမှေချြ်ေပါ်ထွန်ဵ ပြ ီဵေနာြ်ပိုင်ဵ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်က အစိုဵ ရမဟုတ် 
ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ကအခန်ဵြဏ္ဍြိကုေအာြ်ပါအတိငု်ဵကအသိအမှတ်ပြ ုခဲပဴါသည်-  

မူဝါဒသစ်ေပြ ာင်ဵလဲမှုတွင်ကအရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၊ကအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ထူေထာင် 
ကခြ င်ဵ၊က လဳုခြ ုဳမှုြွန်ရြ်၊က အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳက စသည်တုိ့ပါဝင်ပြ ီဵက ယင်ဵတုိ့ြုိက Washington 
convention မှေဖာ်ထုတ်ထာဵေသာကလွတ်လပ်ပွငဴ်လင်ဵေသာေစျဵြွြ်မျာဵ၊ကထိန်ဵ ေြျာင်ဵမှု 
ေလှောဴချခြ င်ဵ၊က လွတ်လပ်စွာလုပြ်ိငု်ခွင်ဴ ပြ ုခြ င်ဵ၊က အေဆာြအ်အုဆဳိငု်ရာညှနိိှုင်ဵမှုက စသညဴ် 
ေဝါဟာရအသုဳဵ အနှုန်ဵမျာဵတွင်ကထပ်မဳေပါင်ဵ ထညဴ်ရမည်။ 

၎င်ဵတို့အာဵလဳုဵြုိက ထည်သွဴင်ဵစဥ်ဵစာဵပါြက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအတွြ်က စွမ်ဵအာဵဖြ ည်ဆဴည်ဵေပဵရနက်
ကြီ ိုဵပမ်ဵေနေသာက မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵအတွြ်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုဆိငု်ရာစိနေ်ခါ်မှုမာှက မိမိနိုင်ငဳ၏က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှု 
မဟာဗျူဟာတွင်က အစိုဵ ရ၊က ေစျဵြြ်ွနငှ်ဴက အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵတို့အြြ ာဵက မှနြ်န်ေသာချိနညိှ်မှုြိကု
ရာှေဖရွန်သာဖြ စ်ပါသည်။က(ေဘာင-်၁ကတွင်ြြ ညဴ်ပါ။) 

 

ေဘာင်(၁) - နုိင်ငဳေတာ်၊ကေစျဵြွြ်နှငဴ်ကအရပ်သာဵအဖဲွ့အစည်ဵက- စည်ဵလဳုဵညီေွတ်ြြ သလာဵ ? (သုိ့မဟုတ်)  

ကကကကကကကကကပြ ိုြဲွေနြြ သလာဵ ? 

 

 

 

 

 

ေဘာင်(၁) - နုိင်ငဳေတာ်၊ကေစျဵြွြ်နှငဴ်ကအရပ်သာဵအဖဲွ့အစည်ဵက__ စည်ဵလဳုဵညီေွတ်ြြ သလာဵ? (သုိ့မဟုတ်)  
ကကကကကကကကကပြ ိုြဲွေနြြ သလာဵ? 

 

 

 

အလှူရှင်မျာဵအတွြ်က အရပ်သာဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်က ဒီမိြုေရစီြျငဴ်သုဳဵ မှု၏က အင်အာဵတစ်ရပ်နှငဴ်က

ပါဝငသ်ညဴ်အရာဖြ စ်ရဳုသာမြက ေစျဵြွြ်စီဵ ပွာဵေရဵ၏က သဘာဝအစိတ်အပိငု်ဵတစ်ခလုည်ဵဖြ စ်ပါသည်။က

အလှူရှင်မျာဵသည်က အစိုဵ ရအာဵစစ်ေဆဵရာတွင်ဖြ စ်ေစ၊က လူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၏က အြျင်ဴစာရိတ္တဆိငု်ရာလုပင်န်ဵ 

မျာဵနှင်ကဴ အခြ ာဵေသာဒီမိုြေရစဆီိငု်ရာက တန်ဖိုဵ ထာဵမှုမျာဵြုိက ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်ဖြ စ်ေစက အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့  

အစည်ဵ၏အင်အာဵြုိက မြြ ာခဏရည်ေွှန်ဵ ရေလဴရိှပါသည်။ကအစိုဵ ရ၏အခွင်အဴာဏာြုိေလှောဴချပြ ီဵက ေစျဵြွြ် 

၏အခန်ဵြဏ္ဍြိကု တိုဵ မြ ှင်ဴ ခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵသည်လည်ဵ က ြီ ီဵပွာဵတိုဵတြလ်ာပြ ီဵက

အခြ ာဵေသာစီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာက လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွြ်လုပြ်ိငု်မှုမျာဵြုိက တွန်ဵ အာဵေပဵမှုမျာဵလည်ဵက ဖြ စ်ေပါ် 

လာပါမည်။က ထို့ ပြ င်က အရပ်သာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၊က အစိုဵ ရနငှ်ဴက ေစျဵြွြ်တို့ြုိက ပြ ိုြဲွခြ င်ဵထြ်က စည်ဵလဳုဵ 

ညီေွတ်ခြ င်ဵ၊က အငြ င်ဵပွာဵခြ င်ဵထြ်က ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵအသွင်ြုိေဆာင်သည်ဴက စနစ်တြျဖဲွ့စည်ဵ ေသာက

သဟဇီဝက အေပါင်ဵအစည်ဵတစ်ခအုဖြ စ်က သတ်မတှ်ယူဆပါသည်။က ဤေနရာတွင်က ေမှော်လငဴ်ချြ်တစ်ခမုှာက

အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵသည်က အစိုဵ ရနငှ်ဴ ေစျဵြြ်ွ၏အင်အာဵြုိက ချိနိ်ညှိရန်နငှ်ဴက ညှနိိှုင်ဵပုဳေဖာ်ရန်၊က

ေစျဵြြ်ွနငှ်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍က အြျငဴ်စာရတိ္တဆိငု်ရာ စစ်ေဆဵမှုြုိက လုပေ်ဆာင်ရန်နငှ်ဴက အစိုဵ ရ၏ဒမီိြုေရစီက

အေခြ ခဳေသာကဂဏ်ုသိြ္ခာြိကုထိန်ဵ သိမ်ဵ ရနက်လုပ်ေဆာင်ရေပလိမ်ဴမည်။    >>> 
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>>> အစိုဵ ရ၊က ေစျဵြြွ်နငှ်ဴက အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၏က သဳုဵပွင်ဴဆိငု်စည်ဵလဳုဵညီေွတ်မှုသည်က ၎င်ဵတို့က

အစိတ်အပိငု်ဵသဳုဵခုြြ ာဵကတိြျရှင်ဵလင်ဵေသာ၊ကနယ်နမတိ်သတ်မတှ်ချြ်က ြဲွပြ ာဵခြ ာဵနာဵေသာကလုပင်န်ဵတာဝန်က

မျာဵနှင်ဴက လုပေ်ဆာင်မညဴ်သူမျာဵ၊က စနစ်တြျဖဲွ့စည်ဵထာဵေသာက ဟန်ချြ်ညီမှုနှင်ကဴ ညီေွတ်မှေတမှုတုိ့ြိကု

ေဖာ်ေဆာင်ေနပါသည်။က အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵရိှက အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်က အစိုဵ ရနငှ်ဴပဂု္ဂလိြက

ေထာြ်ပဳဴသူမျာဵက နှစ်မျိုဵစလုဳဵထဳမှက အတိငု်ဵအတာအမျိုဵမျိုဵအာဵဖြ င်ဴက ေထာြ်ပဳဴမှုမျာဵြိကု လြ်ခဳရရှိေြာင်ဵက

ရရိှြြ ပါမည်။က နိငု်ငဳအချို့တို့တွင်က အစိုဵ ရအရာရှိမျာဵသည်က ပိ၍ုတထီွင်ဖန်တီဵမှုရိိှရိှဖြ င်ဴက အလုပလ်ုပရ်န်၊က

အရင်ဵ အမြ စ်အမျိုဵမျိုဵ ရရိှရန်နငှ်ဴက အခွင်အဴလမ်ဵသစ်မျာဵက ရရိှရန်အတွြ်က မိမိတို့ ြုိယ်ပိုင်အစိုဵ ရမဟုတ်ေသာက

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြုိက နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်အဖြ စ်က ဖွဲ့ စည်ဵတညေ်ထာင်က ေဆာင်ရွြ်ြြ ပါသည်။က အလာဵတူပင်က

အချို့ေသာက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵဆိငု်ရာက အစုိဵရမဟုတ်ေသာက အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည်က အခွနြ်င်ဵလွတ်ခွင်နဴှင်ကဴ ပုဂ္ဂလိြက

အြျိုဵအမြ တ်မျာဵက ရရိှေစရန်ဟူေသာက ရည်ရွယ်ချြ်ဖြ င်ဴက လြ်ေအာြ်ခြဳုမ္ပဏီမျာဵက တည်ေထာင်ထာဵြြ  

ပါသည်။က ထုိ့ပြ င်က (၃)ဖွဲ့၏ ြုိယ်စာဵကပြ ုမှုသည်က အညီအမှေရှိေနပါသည်။က အနည်ဵဆုဳဵအာဵဖြ င်ဴက ပြ ဿနာြင်ဵရ 

ပါမည်။က ယင်ဵအဖွဲ့သုဳဵခုြြ ာဵတွင်က အာဏာခဲွေဝမှုက အမှနစ်င်စစ်အာဵဖြ ငဴ်က သီဵခြ ာဵအခွင်အဴာဏာ(၃)မျိုဵြိကု

ြိယု်စာဵပြ ုပါသည်။ကအရပသ်ာဵ လူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵရိှကအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်ကတူညီေသာကအခွင်အဴာဏာက

မရရိှြြ ပါ။က ဥပမာအာဵဖြ ငဴ်က စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵသည်က ြုနသ်ွယ်ေရဵသမဂ္ဂက (သို့မဟုတ်) 

အသိြ်ုအဝန်ဵထြက် သာလွနေ်ြာင်ဵမနွ်ေသာက အရင်ဵ အမြ စ်မျာဵြိုပိငု်ဆိငု် ပြ ီဵက နိငု်ငဳေရဵအခငွ်ဴအာဏာက ပုိ၍က

ြိငု်စွထဲာဵဟန်ရိှပါသည်။က ေစျဵြြ်ွအာဏာသည်က အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၏က ဖွဲ့ စည်ဵ မှုအတွင်ဵက စိမ်ဴဝင် 

ပျဳ့နဳှ့ပုေဳဖာ်လျြ်ရိှပါသည်။ကWood (၁၉၉၀)ြကအရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၏ကသေဘာတရာဵနယ်ပယ်အတွင်ဵ 

တွင်ကြွဲပြ ာဵခြ ာဵနာဵေသာကအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏က ယှဥတ်ွမဲှုသည်ကအရင်ဵ ရငှ်စနစ်၏ကအယူအဆသေဘာတရာဵြုိက

မျြ်နာှဖဳုဵစွပ်ထာဵခြ င်ဵသာဖြ စ်ပြ ီဵက အေခြ ခဳအာဵဖြ ငဴ်က ြွဲပြ ာဵခြ ာဵနာဵေသာက အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵက အတူတြွက

စုစည်ဵထာဵသညဴ်ကသေဘာလြ္ခဏာသာကဖြ စ်သညဟု်ကခိငု်လဳုစွာတင်ပြ ခဲပဴါသည်။ 

 သုိ့ေသာ်လည်ဵက အစိုဵ ရသညက် အိမရ်ာမဲဴမျာဵ၊က သြ်ြီ ီဵမျာဵ၊က နာမြျန်ဵဖြ စ်ေနသူမျာဵအတွြ်က

အေထာြ်အပဳေဴပဵေနေသာက အလှူရှင်မျာဵနှင်ကဴ လူမှုေြာင်ဵြျိုဵေဆာင်က အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵက ြီ ိုဆိေုနက

ပါသည်။က၎င်ဵတုိ့၏ကအြူအညီအေထာြ်အပဳသဴည်ကအစိုဵရ၏အသဳုဵစရတိ်ြိုကေလှောဴြျေစပါသည်။ကအစိုဵ ရ၏က

မူဝါဒ(သို့မဟုတ်)အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵက တစ်နည်ဵအာဵဖြ ငဴ်က အစိုဵ ရ၏တရာဵဝင်ဖြ စ်မှုြိုစိနေ်ခါ်ပြ ီဵက ဆန့်ြျင်က

ဘြ်က အေြြ ာင်ဵတရာဵမျာဵြုိသာက တုိဵေအာင်လုပ်ေနသညဴ်က အြီ ဳေပဵအဖွဲ့ မျာဵအတွြ်က ၎င်ဵအေထာြ်အပဴဳ 

သည်ကမလုိလာဵေသာအရာဖြ စ်ပါသည်။ကအလာဵတူပင်က စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵသည်က လူ့အသိြု်အဝန်ဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှု 

အတွြ်ကပဳပဴိုဵ ေြာင်ဵကပဳပဴိုဵ ေစေသာ်လည်ဵက၎င်ဵတုိ့သည်ကအလုပသ်မာဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵက (သုိ့မဟုတ်) လုပခ်နိမ်ဴ 

အလုပသ်မာဵနှင်ကဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ကစဳသတမ်ှတ်ချြ်မျာဵအတွြ်ကသဘာဝပတ်ဝန်ဵ ြျင်ဆိငု်ရာကအုပစ်ုမျာဵ 

ထဳမှက စိနေ်ခါ်မှုမျာဵြုိက သေဘာေပါြ်လြခ်ဳလွယ်မှုက နည်ဵပါဵြြ ပါသည်။က သုိ့ဖြ စ်၍က အစိုဵ ရ၊က ေစျဵြွြ်နငှ်ဴက

အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၏က အပြ န်အလှနဆ်ြ်စပ်မှုမျာဵသည်က ဆန့်ြျင်ဘြ်အသွင်ေဆာင်ေသာက ရည်ရွယ် 

ချြ်မျာဵနှငဴ်က တန်ဖိုဵထာဵမှုမျာဵေြြ ာငဴ်က တစ်ခုေပါ်တစ်ခလုွှမ်ဵ မိုဵလျြ်ရိှပါသည်။က ၎င်ဵတုိ့ြိကု ေပြ လည်ေအာင်က

ေဖြ ရငှ်ဵေပဵရာတွင်က အရပ်သာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၏က လိအုပ်ချြန်ှင်ကဴ တည်ငြ ိမေ်ရဵအတွြ်က အာမခဳချြတုိ့်ြိကု

အေလဵေပဵခြ င်ဵတို့မပြ ုဘဲက ေဖြ ရငှ်ဵ၍မရနုိင်ပါ။က ပူဵေပါင်ဵခြ င်ဵနှင်ကဴ မဟာမိတ်ဖွဲ့ ခြ င်ဵတို့သည်က အာဏာနှင်ဓဴနက

ကပြ န်လည်ခွဲေဝခြ င်ဵအတွြ်က အစဥ်အမြ ဲက အေထာြ်အထာဵပြ ုရေသာက (သို့မဟုတ်) အေထာြ်အြူပြ ုေသာ 

အရာမျာဵဖြ စ်မည်မဟုတ်ပါ။ 
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 ေအာင်မြ င်ေသာက ICTမူဝါဒနှင်ဴက မဟာဗျူဟာပဳုစဳတွင်ကအဆင်ဴမျာဵစွာက ပါဝင်ပါသည်။က (ေဘာင-်၂ကတွင်က
ကြြ ည်ပဴါ။) 

ေဘာင်က(၂) – ICTD မူဝါဒနှငဴ်ကမဟာဗျူဟာေရဵဆဲွချမှတ်ခြ င်ဵအဆငဴ်မျာဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။ မိမိနိုင်ငဳ၏က အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳတွင်က လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵ၏က အခန်ဵြဏ္ဍသည်က မည်သည်တို့က
ကဖြ စ်သနည်ဵ ။ 

၂။ မိမိနိုင်ငဳတွင်ကအစိုဵ ရနငှ်ဴကမြ ို့ ပြ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵအြြ ာဵကဆြ်နယွ်မှုြုိကေဖာ်ပြ ပါ။ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

မမိိ၏ေပါင်ဵ စပ်မှုပုစဳဳမှာကအဘယ်နည်ဵ။ 

မိမိနိုင်ငဳ၏က ICTD မဟာဗျူဟာတွင်က အစိုဵ ရ၊က ေစျဵြြ်ွနငှ်ဴက အစိုဵ ရမဟုတ်ေသာက ြဏ္ဍမျာဵ၏က

လြ်ရိှ/စိတ်ြူဵ/အနာဂတ်ေပါင်ဵ စပ်မှုပုစဳဳြုိက တိငု်ဵတာေဖာ်ပြ ပါ။ကလြ်ရိှနှင်စဴိတ်ြူဵက စဥ်ဵစာဵထာဵက

ေသာေပါင်ဵစပ်မှုပုစဳဳတွင်ကြဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ကပါဝင်မှုခွတဲမ်ဵြုိကရာခိငု်နှုန်ဵ ဖြ င်ဴကတိငု်ဵတာေဖာ်ပြ ပါ။က 

နိငု်ငဳတစ်နိုင်ငဳတည်ဵမှကတြ်ေရာြ်ေသာကသင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်ကဤေလဴြျငဴ်ခန်ဵြုိကအဖွဲ့တစ်ခုက

အေနဖြ င်ကဴကလုပေ်ဆာင်နိုင်ပါသည်။ 

၁။ ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအတွြ်ကအနာဂတ်ေမှော်မနှ်ဵချြြုိ်ကေရဵသာဵပါ။ကြာလတုိ/ြာလရှည်ကအစီအစဥ်က
တစ်ရပ်ြိကု ေဖာ်ပြ ပါ။ကဤေရဵသာဵေဖာ်ပြ ချြ်တွင်က အချိနသ်တ်မတ်ှချြ်တစ်ခုအတွင်ဵက တိငု်ဵတာေဖာ်ပြ က
နိငု်ေသာရလဒ်မျာဵက (သုိ့မဟုတ်) စဳသတ်မတ်ှချြ်အတိငု်ဵအတာမျာဵက ပါဝင်ရပါမည်။က ရည်ရွယ်ချြ်က
အတွြ်ကေမှော်မနှ်ဵထာဵေသာကလြ်ေတွ့လုပင်န်ဵစဥ်မျာဵြုိကေဆာင်ရွြ်နိငု်ရန်ကအေရဵြီ ီဵပါသည်။ 

၂။ ေဆွဵ ေနွဵတုိင်ပင်ခြ င်ဵ၊က သုေတသနပြ ုခြ င်ဵ၊က ခိငု်လုေဳသာအချြ်အလြ်မျာဵရှာေဖွခြ င်ဵ၊က သိမြ င်နာဵလည်က
ကခြ င်ဵနှင်ကဴလြ်ေတွ့ေလဴလာစူဵစမ်ဵခြ င်ဵတုိ့ေပါ်ကအေခြ ခဳ၍ကလြ်ရိှအေခြ အေနြိုကအြဲဖြ တ်ဆန်ဵ စစ်ပါ။က
(ဤလုပေ်ဆာင်ချြ်သည်က မိမအိာဵက မိမေိရာြ်ရိှေနသည်ေဴနရာြုိက ရငှ်ဵလင်ဵစွာသိမြ င်ေစပြ ီဵ၊က မိမိမြ င်ပြ ီဵက
ေမြ ာြ်လိုသည်ဴက ရည်မှန်ဵ ချြ်အတွြ်က လုိအပ်မည်ဖြ စ်သည်ဴက အာဵထုတ်ြီ ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵနှင်ကဴ စပ်လျဥ်ဵ၍က
မိမိအာဵလမ်ဵေွှနမ်ည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ၂.၁။ လြ်ရိှမူဝါဒမျာဵနှင်ကဴ စီမဳြိန်ဵ မျာဵ၊က ဥပေဒပြ ဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵသာမြက အဆိုပြ ုမူဝါဒနှင်ဴက မူဝါဒက
လမ်ဵေွှန်ချြ်မျာဵြုိပါက ပြ န်လညသဳု်ဵသပ်ပါ။က ၎င်ဵတွင်အခြ ာဵေသာက ICT နှင်ကဴ ဆြ်စပ်သည်ဴက
ကပြ ဿနာမျာဵြိလုည်ဵက ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵရပါမည်။က ဤသုိ့စဥ်ဵစာဵရာတွင်က သတင်ဵချြအ်လြ်က
ရရိှမှု၊က ဆြ်သွယ်ေရဵမဝူါဒမျာဵနှင်ကဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊က အသဳလွှင်ဴြီ ိမန်ှုန်ဵ နှင်ဴက ေရဒယီိဆုိင်ုက
ရာစည်ဵ မျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊ကelectronic ြုနသွ်ယ်ေရဵနှင်ဴကelectronic အစိုဵ ရမဝူါဒက မျာဵတုိ့ပါက

ဝင်ရပါသည်။         >>> 
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စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်က သတင်ဵနှင်ဆဴြ်သွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵဆုိင်ရာက မူဝါဒမျာဵေရဵဆွဲချမှတ်က

ရာတွင်က မည်သည်အဴဆင်ဴသည်က မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵြုိက အမျာဵဆဳုဵစိန်ေခါ်ေနသည်ဟုက သင်စဥ်ဵစာဵက

ထင်မြ င်ပါသနည်ဵ။ကအဘယ်ေြြ ာငဴ်နည်ဵ။ 

 

 

 

 >>> 

 ၂.၂။ လွတ်လပ်ေသာက ြုနသွ်ယ်ေရဵသေဘာတူညီချြ်မျာဵအပါအဝင်က မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်ခြ င်ဵြုိက

အြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုရှိေစနိုင်သည်ကဴ ေဒသအလိြ်ုက အေြြ ာင်ဵအရာမျာဵြုိလည်ဵက ထည်ဴသွင်ဵက

စဥ်ဵစာဵပါ။ 

၃။ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊က ဆင်ဵရဲနမွ်ဵပါဵသူမျာဵ၊က ေြျဵလြ်ေနဆင်ဵရဲနမွ်ဵပါဵသူမျာဵ၊က လူငယ်မျာဵနှင်ကဴ ရုပပ်ိုင်ဵ/ 

စိတ်ပိငု်ဵချို့ယွင်ဵအာဵနည်ဵသူမျာဵက ပါဝင်သည်ဴက အာဵနည်ဵေသာြဏ္ဍမျာဵြုိက ြုိယ်စာဵပြ ုေသာ၊က

အေထာြ်အြူပြ ုေသာက အြီ ဳေပဵေဆွဵေနွဵတုိင်ပင်မှုမျာဵက လုပေ်ဆာင်ပါ။က ယင်ဵသို့ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်က

လုပင်န်ဵအချိနဇ်ယာဵနှင်ကဴ အြီ ဳေပဵေဆွဵေနွဵတုိင်ပင်မညဴ်က နည်ဵလမ်ဵတုိ့ပါဝင်သည်ဴက ပါဝင်ပတ်သြ်သူက

မျာဵ၏ကအစီအစဥ်ြုိကြီ ိုတင်ပြ င်ဆင်ထာဵရနက်လိအုပ်ပါသည်။ကယင်ဵတွင်ကဦဵတည်ရာအုပစ်ုနှင်ကဴေဆွဵ ေနွဵက

ကခြ င်ဵမျာဵ၊က စြာဵဝိငု်ဵဖွဲ့စည်ဵေဝဵေပြ ာဆုိေဆွဵ ေနွဵခြ င်ဵမျာဵ၊က onlineမှက အြီ ဳေပဵေဆွဵေနွဵခြ င်ဵနှင်ကဴ

အသိအမြ င်ဖလှယ်ခြ င်ဵတုိ့က ပါဝင်ပါသည်။က ေဆွဵ ေနွဵတုိင်ပင်ခြ င်ဵသည်က ေဆာင်ရွြ်ဆဲ/ ဆြ်လြ်က

ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်လုပင်န်ဵဖြ စ်ပါသည်။ 

၄။ လြ်ေတွ့လုပေ်ဆာင်မညဴ်စီမဳြိန်ဵ က မူြြ မ်ဵြုိေရဵသာဵပါ။က ယင်ဵစီမြဳိန်ဵ တွင်က အဆိုပြ ုတင်ပြ ထာဵေသာက

စီမဳချြ်မျာဵ၊က ြီ ိုတင်ခန့်မှန်ဵထာဵေသာကရလဒ်မျာဵနှင်ကဴ ေအာင်မြ င်မှုေွှနြ်ိန်ဵ မျာဵ၊က ရည်ရွယ်ေသာရလဒ်က

မျာဵနှင်ကဴညှနိိှုင်ဵချြ်မျာဵ၊ကစွန့်စာဵမှုကအြဲဖြ တ်ချြ်နငှ်ဴကသြ်သာေစမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ကြုနြ်ျစရိတ်နှင်ကဴ

အခြ ာဵအရင်ဵအမြ စ်က အေသဵစိတ်လိုအပ်ချြမ်ျာဵတုိ့က ပါဝင်ပါသည်။က ယင်ဵစီမြဳိန်ဵ သည်က အေြာင်က

အထညေ်ဖာ်မည်ဴက အစီအစဥ်ပါရှိသင်ပဴါသည်။က ရငှ်ဵလင်ဵတင်ပြ ချြ်/ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဥ်အတွြ်က

အေြြ ာင်ဵပြ ချြ်ြုိေပဵရန်သညလ်ည်ဵကအေရဵြီ ီဵပါသည်။ 

၅။ အေြာင်အထညေ်ဖာ်မှုအတွြ်က အစည်ဵအေဝဵဆိငု်ရာအစီအစဥ်မျာဵြုိက သတ်မတ်ှပါ။က အဖွဲ့အစည်ဵက

သည်ကမဟာဗျူဟာနှင်လဴြ်ေတွ့စီမြဳိန်ဵ ေဖာ်ေဆာင်မှုြိကုတာဝန်ယူ်ေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။က ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်က

အမျာဵစုတွင်ကဤြိယု်စာဵလှယ်အဖွဲ့ က (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်ဵြိုကဆုဳဵ ဖြ တ်ေပဵနိုင်သညဴ်ကအစိုဵရအဆင်ကဴ

ကမြ ငဴ်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခနုှင်ကဴ တွဖဲြ်၍တာဝန်ေပဵထာဵပါသည။်က ၄င်ဵအစိုဵ ရအဆင်ဴမြ င်ဴအဖွဲ့အစည်ဵသညက်

အစိုဵ ရ၏လွှဲအပ်အခွင်အဴာဏာရှိပြ ီဵကေထာြ်ပဳဴမှုအပြ ညဴ်အဝရရိှပါသည်။  

၆။ ေစာငဴ်ြြ ညဴ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵနှငဴ်က အြဲဖြ တ်ခြ င်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြိကု သတ်မတှ်ပါ။က ေအာင်မြ င်မှုေွှနြိ်န်ဵမျာဵက

တည်ေဆာြ်ရန်၊က မှေေဝရန်၊က ေဝဖန်သဳုဵသပ်ရန်နငှ်ဴက လွတ်လပ်ပြ ီဵအြီ ဳပြ ုေသာပဳုစဳဖြ င်ဴက သေဘာတူညီမှုရက

ယူရန်ကအေရဵြီ ီဵပါသည်။ 
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၁.၂။ နည်ဵပညာ၊ကဥပေဒနှငဴ်ကစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆိင်ုရာကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှု 

 နည်ဵပညာအေပြ ာင်ဵအလဲမျာဵသည်က ဥပေဒမျာဵနှင်ကဴ စည်ဵမျဥ်ဵ၊က စည်ဵြမ်ဵမျာဵြုိက အြျိုဵက
သြ်ေရာြ်ပါသည်။က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြအ်အု၊ဳက အစိုဵ ရပုစဳဳနှင်ကဴ လုပင်န်ဵစဥ်နငှ်ဴလူ့အဖွဲ့အစည်ဵတို့၌က ICT 
အသုဳဵ ပြ ုမှုက အစဥ်သဖြ ငဴ်က တိုဵ တြ်လာခြ င်ဵနှငဴ်အတူက နိငု်ငဳေတာ်ဥပေဒမျာဵြုိက ပြ န်လညသ်ုဳဵ သပ်ရန်က
လိအုပ်ချြ်ရှိလာပါသည်။က လုိအပ်ပါြကနည်ဵပညာဆုိင်ရာအေပြ ာင်ဵအလဲနငှ်ဴက ICT ထွန်ဵြာဵဖဳွ့ကဖြ ိုဵတုိဵတြ် 
မှုတို့အတွြ်ကအဟန့်အတာဵကတစ်ခသုဖွယ်ကဖြ စ်ေနေသာကဥပေဒမျာဵြိကုပယ်ဖျြ်ရပါမည်။ 
 ဥပေဒနှင်နဴည်ဵပညာအြြ ာဵက အနီဵြပ်ဆြ်စပ်မှုရှိေြြ ာင်ဵြုိက စာချုပ်စာတမ်ဵ ဥပေဒတွင်က ထင်ရှာဵက
ေပါ်လွင်ေနပါသည်။ကနိငု်ငဳအမျာဵစုတွင်ကထိုဵမြ ဲလြမ်ှတ်သည်ကစာချုပ်တစ်ခုပြ ညဴ်စုမဳှုအတွြ်ကဥပေဒေြြ ာင်ဵ 
အရက လိအုပ်ချြတ်စ်ရပ်ပင်ဖြ စ်ပါသည်။က လြ်ရိှြာလ၌က ဥပေဒအာဵလဳုဵနီဵပါဵသည်က စာရွြ်နှင်မဴှင်က
အသုဳဵ ပြ ုေရဵထုိဵေသာက ထုိဵမြ ဲလြ်မတှ်ြုိက လိအုပ်ြြ ပါသည်။က လြ်ေတွ့တွင်က ထိုဵမြ ဲလြမ်ှတ်ဆိေုသာ 
အရာသည်က သာမန်အာဵဖြ င်ဴက ပြ ဿနာမဟုတ်ပါ။က ဆိလုိုသည်မာှက အခြ ာဵေသာနည်ဵပညာေပါ်အေခြ ခဳ၍က
လြ်မှတ်ေရဵထိုဵ မှုပုစဳဳသစ်က ေပါ်ထွြ်လာသညဴ်တိငု်ေအာင်က ပြ ဿနာမဟုတ်ပါ။က Digital နည်ဵပညာသဳုဵက
လြ်မတ်ှေရဵထိုဵ မှုသည်က လြ်ဖြ င်ဴေရဵထိုဵ ေသာက လြ်မတှ်နငဴ်ှက အသုဳဵ ြျမှုတူညီပါသည်။က နှစ်ခစုလဳုဵသည်က
စာချုပ်တွင်က လူပဂု္ဂို လ်တစ်ဦဵ၏က သေဘာတူညီမှုက လြ္ခဏာဖြ စ်ပါသည်။က Digital လြ်မတ်ှသညက် အချိုဵ 
မညီေသာကဝှြ်စာေရဵနည်ဵပုစဳဳတစ်ခုဖြ စ်ခြ င်ဵေြြ ာငဴ်ကနိငု်ငဳမျာဵစွာ၏ကဥပေဒမျာဵအရကယင်ဵြုိကစာချုပ်စာတမ်ဵ 
မျာဵက ပြ ီဵပြ ညဴ်စုရဳန်က နည်ဵလမ်ဵတစ်ခအုဖြ စ်က သာမန်အာဵဖြ ငဴ်က လြ်မခဳြြ ပါ။က ပြ ဿနာမှာက ယခုအခါတွင်က
စာချုပ်မျာဵြုိလည်ဵက electronic စနစ်သုဳဵ က ချုပ်ဆိုနိုင်၍ဖြ စ်ပါသည်။က electronic ြနု်သွယ်ေရဵြုိက
အေထာြ်အြူပြ ုရန်က digital လြ်မတှ်ေရဵထိုဵ မှုမျာဵအာဵက တရာဵဝင်အသိ အမှတ်ပြ ုရန်က လုိအပ်မည်ဟုက
ယုဳြြ ည်လာြြ ပါသည်။က သုိ့ဖြ စ်၍က နိငု်ငဳမျာဵသည်က electronic ြုနသွ်ယ်ေရဵ ဥပေဒမျာဵြုိက ခွင်ဴ ပြ ုခဲဴ ပြ ီဵက
ယင်ဵဥပေဒမျာဵအရကdigital လြ်မတ်ှနငှ်ဴက လြ်ဖြ င်ဴေရဵထိုဵ ေသာကလြ်မတှ်တုိ့က တူညီေြြ ာင်ဵက ဥပေဒအရက
အသိအမှတ်ပြ ုလာြြ ပါသည်။ 
 စီဵပွာဵေရဵပဳုစဳမျာဵသည်လည်ဵကအဓိြဖြ စ်ေသာက နည်ဵပညာတစ်ရပ်(တည်ရိှမှု)ေပါ်ကအေခြ ခဳပါသည်။က
စာအုပေ်ရာင်ဵဝယ်မှုသည်က ဥပမာတစ်ခပုင်ဖြ စ်ပါသည်။က စာအုပမ်ျာဵြုိက စာရြွ်ေပါ်တွင်က ပုနဳှပိ် ပြ ီဵက
ကဖြ န့်ဖြ ူဵေရာင်ဵချက ြြ ပါသည်။က စာအုပတ်စ်အုပ၏်က အဓိြြုနြ်ျစရိတ်မှာက ယင်ဵ၏ပုဳနှိပခ်ပင်ဖြ စ်ပါသည်။က
စာအုပတ်စ်အုပ၏်က ဖြ န့်ဖြ ူဵမှုစရတိ်သည်လည်ဵ က ယင်ဵအာဵစာရြ်ွေပါ်တွင်က ပုနဳှိပ်ရသညဴ်အချြ်ေပါ်က
အမှီပြ ုေနပါသည်။က (စာအုပြုိ်ကြိယု်တိုင်ဝယ်ယူခြ င်ဵထြ်က e-Bayမှတစဆ်ငဴ်က ဝယ်ယူသည်ဴအခါက စာတိြ်ုမှ 
ေပဵပို့ခအတွြ်က ေငွပိုေပဵရပါသည်။) သို့ေသာစ်ာအုပြုိ်က စာရြွ်ေပါ်တွင်က ပုနဳှပိ် ခြ င်ဵမပြ ုဘဲက electronci 
စနစ်ကဖြ ငဴ်ကဖြ န့်ဖြ ူဵသည်အဴခါကမည်သို့ကဖြ စ်မည်နည်ဵ။ကInternetမကှြူဵယူေသာစာအုပအ်တွြ်ကပုနဳှပိ်စာအုပြဴဲ်သို့ က
တူညီေသာေစျဵနှုန်ဵ ေပဵေချသငဴ်ပါသလာဵ။က ပဳုနှပိ်ထုတ်ေဝသူသည် Internetမ ှ ြူဵယူေသာစာအုပ၏် 
ေစျဵနှုန်ဵ မှကပုနဳှပိ်ခနှင်ဴ ဖြ န့်ဖြ ူဵခြုိကဖယ်ထုတ်ေပဵသငဴ်ပါသလာဵ။ကအြယ်၍ကစာအုပမ်ျာဵြုိက Internetမှကြူဵယူ 
နိငု်လှေင်ကစာအုပမ်ျာဵသည်ကမည်သို့ဖြ စ်ပျြ်ကသွာဵမည်နည်ဵ။ကဆြ်လြ၍်ကစဥ်ဵစာဵနုိင်ပါသည်။ 
 ၎င်ဵတို့သညက် အေခြ အမြ စ်မရိှေသာက အေြြ ာင်ဵအရာမျာဵက မဟုတ်ြြ ပါ။က မူဝါဒေရဵဆွဲချမှတ်သူမျာဵက
သည်က ၎င်ဵအရာမျာဵနှငဴ်စပ်လျဥ်ဵ၍က စဥ်ဵစာဵသငဴ်ပါသည်။က အဘယ်ေြြ ာငဴ်ဆိေုသာ်က နည်ဵပညာဆိငု်ရာ 
အေပြ ာင်ဵအလဲမျာဵသည်က ဥပေဒနှငဴ်စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆိုင်ရာက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုမျာဵထြ်က တစ်ပန်ဵ သာက
ေနေသာေြြ ာငဴ်က ဖြ စ်ပါသည်။က အေြြ ာင်ဵအရာသစ်မျာဵြုိက စီမဳအုပခ်ျုပ်ရန်က စည်ဵမျဥ်ဵေဟာင်ဵမျာဵြုိက
အသုဳဵ ပြ ုေနဆဲဖြ စ်ပါသည်။က ဤသို့ က အသဳုဵပြ ုကခြ င်ဵသည်က ဥပေဒေဟာင်ဵမျာဵြက ပုိ၍သာလွနေ်ြာင်ဵမွနေ်သာက
အေြြ ာင်ဵအရာသစ်မျာဵဖြ စ်ေပါ်ခြ င်ဵြုိကအဟန့်အတာဵပြ ုသညဴ်အခါကစြ်ဆပု်ဖွယ်ဖြ စ်လာပါသည်။ 
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မျာဵမြြ ာမီြက (မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵမှတ်မိေနမညဴ်က မြြ ာေသဵမီြာလ) ေတဵဂီတမျာဵြိကု
(vinyl) ဓာတ်ကပြ ာဵမျာဵတွင်သွင်ဵ၍က ေရာင်ဵချခဴဲြြ ပါသည်။က ဓာတ်ကပြ ာဵမျာဵသည်က အမျာဵအာဵဖြ င်ဴက vinyl ေခါ်က
ပလပ်စတစ်ေပျာဴမျာဵြုိက အသဳုဵပြ ုထာဵသည်ဴက သီချင်ဵပုဒေ်ရမျာဵစွာက ပါဝင်ေသာဓာတ်ြပာဵြီ ီဵက (သို့မဟုတ်) 
သီချင်ဵတစ်ပဒု်သာက ပါေသာဓာတ်ကပြ ာဵမျာဵဖြ စ်ြြ ပါသည်။ vinyl ပလပ်စတစ်သညက် ေပျာဴကေြပာင်ဵပြ ီဵက
(သာမန်သဳုဵစွဲပါြ) မြျိုဵပျြ်နိုင်က ေသာေြြ ာငဴ်က ြြ ာဵခဳပစ္စည်ဵအဖြ စ်က ပိမုိသုင်ဴေလျာပ်ါသည်။က ေတဵဂီတြိကု
အခြ ာဵေသာြြ ာဵခဳပစ္စည်ဵတွင်က သိေုလှာင်အသုဳဵ ပြ ုနိငု်လှေင်က ေတဵဂီတလုပင်န်ဵအေနဖြ ငဴ်က မည်သို့ ဖြ စ် 
မည်နည်ဵ။က ေတဵဂီတမျာဵြုိက သီချင်ဵပုဒေ်ရက မျာဵစွာပါသညဴ်က ဓာတ်ကပြ ာဵြီ ီဵတစ်ချပ်ပုဳစဳဖြ ငဴ်က ဝယ်ယူသင်ဴပါ 

သလာဵ၊ကvinyl(ေခါ်) ပလပ်စတစ်အေပျာဴစာဵြုိကCDမျာဵဖြ င်ဴကအစာဵထုိဵခဲဴသည်ဴအချိန၌်ကအေဖြ မှာက “ဟုတ်ြဲ”ဴ 
ဝယ်သငဴ်သည်ဟူ၍က ဖြ စ်ပါသည်။က သုိ့ေသာက် ယခုအခါက ေတဵဂီတမျာဵြိကု Internet မှြူဵယူနိုင်ပြ ီဵကMP3 ြုိက
အသုဳဵ ပြ ု၍ကယင်ဵတုိ့ြိကုနာဵဆင်နိငု်ပါသည်။က Internet မ ှြူဵယူသည်ကဴေတဵဂီတမျာဵသည်က ဖြ စ်နိုင်ေခြ ရှိသည်ဴက
ေမဵခွန်ဵ သစ်မျာဵစွာြိုက ေပါ်ေပါြ်လာေစပါသည်။ကအဘယဴ်ေြြ ာငဴ်ေတဵဂီတသမာဵမျာဵ၏ကဓာတ်ကပြ ာဵalbum 
ကြီ ီဵမျာဵြုိကြူဵယူပါသနည်ဵ။ကအဘယဴ်ေြြ ာင်ဴကသီဵခြ ာဵသီချင်ဵမျာဵအလုိြ်ကမြူဵယူပါသနည်ဵ။ကသင်နစှ်သြ် 
သည်ကဴ ေတဵဂီတပညာရှင်မျာဵထဳမှှက သင်နစှ်သြ်သညဴ်က သီချင်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ ြုိက ြူဵယူသည်ဴအခါက
အဘယ်ေြြ ာငဴ်က album တစ်ချပ်အဖြ စ်က စုစည်ဵြူဵယူခြ င်ဵက မပြ ုပါသနည်ဵ။က ဤသို့ြူဵယူက ခြ င်ဵမပြ ုရန်က
မိမအိာဵက ြာြွယ်တာဵဆီဵသညဴ်အရာမှာက မညဴ်သညဴ်အရာဖြ စ်သနည်ဵ။က ဓာတ်ကပြ ာဵြုမ္ပဏီြီ ီဵမျာဵအတွြ်က
ေတဵဂီတမျာဵြိကုဝယ်ယူခြ င်ဵ၊ကေရာင်ဵချခြ င်ဵကနည်ဵလမ်ဵေဟာင်ဵမျာဵြိုကြျငဴ်သုဳဵ က ခြ င်ဵအတွြ်ကဆီေလျာမ်ှုရိှပါ 
သလာဵ။က လြ်ရိှခွင်ဴ ပြ ုပြ ီဵအရာမျာဵအပြ င်က အစိုဵ ရအေနဖြ ငဴ်က ေတဵဂီတဝယ်ယူမှု၊က ေရာင်ဵချမှုဆိုင်ရာက
အခြ ာဵပဳုစဳမျာဵအာဵကပြ ဋ္ဌာန်ဵေပဵသင်ဴပါသလာဵ။ 

 မငြ င်ဵနိငု်သည်မာှက ဤေမဵခွန်ဵ မျာဵသည်က ေဖြ ရငှ်ဵရနမ်လွယ်ြူသည်ဴ၊က အေဖြ အလွယ်တြူမရနိငု် 
သည်ကဴေမဵခွန်ဵမျာဵဖြ စ်ပါသည်။ကသို့ေသာက်မူပိငု်ခွင်အဴာဵထိပါဵခြ င်ဵနှင်ကဴအသိဥာဏ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာပုိင်ဆိငု်ခွငဴ် 
မျာဵက ြာြွယ်မှုအတွြ်က အေခြ အတင်ငြ င်ဵခုဳပွ၌ဲက အဓိြအေလဵထာဵသညဴ်က အေရဵြီ ီဵပြ ဿနာတစ်ခုမာှက
နည်ဵပညာနှငဴ်က ဥပေဒ၏ဆြ်စပ်မှုဖြ စ်ေြြ ာင်ဵက မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵက သိရိှနာဵလည်ရန်က အေရဵကြီ ီဵပါ 
သည်။ကနိငု်ငဳမျာဵ အြြ ာဵ၌ကနယူဵဇီလန်သည်က၎င်ဵ၏မူပိငု်ခွင်ဥဴပေဒအာဵကကပြ န်လည်သဳုဵသပ်၍ကဤအကေြခအတင် 
ကငြ င်ဵခုမဳှုြိကုတုဳဴကပြ န်ရန်ကလုပင်န်ဵအဆင်ဴမျာဵြုိကကပြ င်ဆင်ပြ ီဵဖြ စ်ပါသည်။ 
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Digital နည်ဵပညာနှငဴ်ကမူပုိင်ခွငဴ် 
နယူဵဇီလန်နုိင်ငဳ၏ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ် 
 

 နည်ဵပညာဆုိင်ရာေပြ ာင်ဵလဲမှုနှငဴ်က ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု၊က နည်ဵပညာအသစ်အဆန်ဵမျာဵအာဵက လြ်ခဳက
ြျငဴ်သုဳဵ မှုတုိ့သည်က ရှိရင်ဵဥပေဒမျာဵနှင်ကဴ စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵ၏က ဆြ်စပ်မှု၊က ပြ ီဵပြ ညဴ်စုမဳှုနှင်ကဴ လည်ပတ်လုပ်က
ေဆာင်မှုတို့နှင်စဴပ်လျဥ်ဵသညဴ်က ထုတ်ပြ န်ချြ်မျာဵြုိက မြြ ာခဏေပါ်ထွြ်လာေစပါသည်။က ဤသည်က
မှာက မူပိငု်ခွင်ဥဴပေဒအတွြ်က မှနြ်န်ပြ ီဵက ယင်ဵဥပေဒသည်ပင်က နည်ဵပညာ၏က ထုတ်ြုနတ်စ်ခုဖြ စ်ပါက
သည်။က ၁၇၀၉က ခုနစှ်က အ ကဂလန်နိုင်ငဳ၏က မူပိငု်ခွင်ဥဴပေဒမှက မူပိငု်ခွင်၏ဴသမုိင်ဵေြြ ာင်ဵဆိုသည်မာှက နည်ဵက
ပညာဆုိင်ရာအေပြ ာင်ဵအလဲြုိက တုဳဴ ပြ န်ရန်အတွြ်က ဥပေဒဆိုင်ရာအေခြ ခဳြိုက တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ
ေပါ်ထွြ်လာခြ င်ဵဖြ စ်ေြြ ာင်ဵက ေဖာ်ပြ လျြ်ရိှပါသည်။က နည်ဵပညာဆိငု်ရာအေပြ ာင်ဵအလဲြုိက တုဳဴကပြ န်က
ရန်ကပုနဳှပိ်စြ်၊ကအသဳဖမ်ဵစြ်၊ကစန္ဒယာဵ၊ကရုပသ်ဳထုတ်လွှင်ဴမှု၊ကမိတ္တ ူြူဵစြ်၊ကဗဒီီယိုပြ စြ်နငှ်ဴကcomputer 
အစရှိသညတ်ို့တွင်က မူပိငု်ခွင်ဴမှာက နည်ဵပညာအသစ်၏က ေတာင်ဵ ဆုိချြ်မျာဵြုိက ဖြ ညဴ်ဆည်ဵရန်က အဆင်ကဴ
ဆင်ဴေပြ ာင်ဵလဲဖြ စ်ေပါ်လာေနပြ ီဖြ စ်သည်။ကမူပိငု်ခွင်သဴည်ကမူပိငု်ခွင်ဴဖန်တီဵသူမျာဵနှင်ကဴပိုင်ရှင်မျာဵ၊ကမူပုိင်က
ခွင်ဆဴိငု်ရာပစ္စည်ဵြိရိယာမျာဵြုိက အသုဳဵ ပြ ုသူမျာဵ၏က အြျိုဵစီဵပွာဵနှင်ကဴ ပြ ည်သူလူထု၏က ပိမုိတုိုဵ ပွာဵက
လာေသာကအြျိုဵစီဵပွာဵတို့ ြုိကအြာအြွယ်ေပဵပါသည်။ 
 ြုနသ်ွယ်မှု၊က သတင်ဵနည်ဵပညာ၊က ဆြ်သွယ်ေရဵနှင်ဴေဖျာ်ေဖြ ေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ၌က digital 
နည်ဵပညာအာဵက အသဳုဵပြ ုမှုတိုဵတြ်လာခြ င်ဵသညက် မူပိငု်ခွင်ဥဴပေဒမျာဵအတွြ်က သီဵခြ ာဵဂယြ်ရုိြ်က
ခတ်မှုမျာဵက ရှိေနပါသည်။က Digitalက ်နည်ဵပညာသည်က မူပိငု်ခွင်လုဴပေ်ဆာင်ချြ်မျာဵအာဵက အနည်ဵဆုဳဵက
အာဵထုတ်မှု၊က အနည်ဵဆုဳဵြုနြ်ျစရိတ်တုိ့ဖြ င်ဴက ြူဵယူရန်၊က ြျွမ်ဵြျင်စွာြုိင်တွယ်ရန်နငှ်ဴက ဖြ န့်ဖြ ူဵရနက်
ခွင်ဴ ပြ ုပြ ီဵက အခြ ာဵအစာဵထုိဵနည်ဵပညာမျာဵြုိလည်ဵက တွဖဲြ်အသုဳဵ ပြ ုရန်မလုိအပ်ပါ။က အဓိြေမဵခွန်ဵ က
မျာဵမှာကလြ်ရိှမူပုိင်ခွငဴ်ဥပေဒသည်ကdigitalဟူေသာစြာဵလဳုဵအာဵကရည်ေွှန်ဵမှုတစ်စဳုတစ်ရာမပါဝင်ဘဲ 
digital နှင်ကဴ online အသဳုဵပြ ုသညဴ်က ပတ်ဝန်ဵ ြျင်တွင်က အလုပမ်ျာဵ၏အသဳုဵပြ ုမှုနှင်ကဴ စပ်လျဥ်ဵ၍က
စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရိှ/မရှိ၊က မူပိငု်ခွင်ဖဴန်တီဵသူမျာဵ၊က ပိငု်ရှင်မျာဵနှင်ဴက အသဳုဵပြ ုသူမျာဵ၏က လိအုပ်ချြအ်ာဵက
ကဖြ ညဴ်ဆည်ဵေပဵရနအ်တွြ်က မူပိငု်ခွင်ဥဴပေဒြုိက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲရန်က လို/မလုိ၊က မူပိငု်ခွင်ကဴ ဖန်တီဵသူမျာဵ၊က
ပိငု်ရှင်နငှ်ဴအသုဳဵ ပြ ုသူမျာဵ၏က လိလုာဵေတာင်ဵဆိခုျြ်မျာဵနှင်ဴက ြိြ်ုညီေစရန်က မူပိငု်ခွင်ကဴ ဥပေဒက
လုိအပ်ချြ်မျာဵြုိက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲရန်က သငဴ်/မသင်ဴဟူသည်ဴက ေမဵခွန်ဵ မျာဵဖြ စ်ပါသည်။က မူပိငု်ခွင်ကဴ
ဖန်တီဵသူမျာဵနှင်ပဴိငု်ရှင်မျာဵသည်က internetမှကတစ်ဆင်ဴ၄င်ဵတုိ့၏အလုပမ်ျာဵအာဵကdigital နည်ဵပညာက
ကဖြ ငဴ်က ြူဵယူမှုနှင်ကဴ ဆြ်သွယ်လုပြုိ်င်မှုတို့ြိုက ထိန်ဵချုပ်ရန်က ၄င်ဵတို့၏စွမ်ဵရည်နငှ်ဴက စပ်လျဥ်ဵပြ ီဵက
စိတ်ဝင်စာဵလာြြ ပါသည်။က မူပိငု်ခွင်အဴသုဳဵ ပြ ုသူမျာဵသည်က မူပိငု်ခွင်ဆဴိငု်ရာပစ္စည်ဵမျာဵအာဵက အသဳုဵပြ ုက
နိငု်သညဴ်အခွင်အဴလမ်ဵြုိက ြန့်သတရ်ာတွင်က digital နည်ဵပညာ၏က ေြာင်ဵြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုနှင်ကဴ
စပ်လျဥ်ဵ၍ကစိတ်ဝင်စာဵလာြြ ပါသည်။ 

မူပိငု်ခွင်ဆဴိသုည်မာှက မူရင်ဵလုပင်န်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဥ်ဵသညဴ်က စိတ်ြူဵအြီ ဳဉာဏ်မျာဵနှင်ကဴ
သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆိုင်ရာက ေဖာ်ပြ ချြ်မျာဵြုိက ၎င်ဵနှင်သဴြ်ဆိုင်ေသာက အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုြက
တရာဵဝင်ခငွ်ဴ ပြ ုေသာက အခွင်ဴအကေရဵမျာဵ၏က အစုအေဝဵတစ်ရပ်ပင်ဖြ စ်ပါသည်။က မူပိငု်ခွင်ဴဥပကေဒသည်က
မူပိငု်ခွင်တဴီထွင်ဖနတ်ီဵသူမျာဵနှင်ကဴမူပိငု်ခွင်ပဴစ္စည်ဵကပိငု်ဆိငု်သူတို့၏ကအြျိုဵစီဵ ပွာဵ၊ကအခြ ာဵတစ်ဖြ်တွင်က
မူပိငု်ခွင်ပဴစ္စည်ဵမျာဵြုိကအသုဳဵ ပြ ုသူမျာဵ၏ကအြျိုဵစီဵပွာဵကစသညဴ်ကယှဥ်ပြ ိုင်ေနေသာကအြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵက
အြြ ာဵတွင်ကဘြ်ညီမှေတမှုြုိကေဖာ်ေဆာင်ေပဵပါသည်။ 
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>>> မူပိငု်ခွင်တဴီထွင်သူမျာဵနှင်ဴက ပိငု်ရှင်မျာဵသည်၎င်ဵတို့၏လုပင်န်ဵမျာဵအတွြ်က အြာအြွယ်ြိကု
ေဆာင်ရွြ်ထာဵခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က မူပိငု်ခွင်ပဴစ္စည်ဵမျာဵအသုဳဵ ပြ ုမှုမှက သင်ဴေလျာေ်သာစီဵပွာဵေရဵပြ န်ရချြ်က
ြိကုထိန်ဵချုပ်ရရှိြြ ပါသည်။ကမူပိငု်ခွင်သဴည်ကမူပိငု်ခွင်တဴီထွင်ဖန်တီဵသူမျာဵနှင်ကဴ ပိငု်ရှင်မျာဵအာဵကမိမိတုိ့က
တီထွင်ဖနတ်ီဵထာဵေသာအလုပမ်ျာဵအတွြ်က ေဈဵြွြ်ေနရာစိုဵ မိုဵရရှိေစရနက် ြူညီသည်ဴစည်ဵမျဥ်ဵက
ဆိငု်ရာကအေခြ ခဳအုတ်မြ စ်ြိုက ပဳပဴိုဵ ေပဵခြ င်ဵအာဵဖြ င်ဴက အေထာြ်အြူပြ ုပါသည်။က ထုိ့ေြြ ာငဴ်က မူပိငု်ခွင်ကဴ
သည်ကအေရဵြီ ီဵကနည်ဵလမ်ဵနှစရ်ပ်ဖြ ငဴ်ကဆွေဲဆာင်မှုမြ်လဳုဵမျာဵြိကုအာဵေပဵလုပေ်ဆာင်ပါသည်- 

 တီထွင်ဖနတ်ီဵသူမျာဵသည်ကမူပိငု်ခွင်အဴလုပမ်ျာဵြုိကဖန်တီဵရနန်ှင်ကဴအဆိပုါတီထွင်ဖန်တီဵမှုက
အလုပမ်ျာဵတွင်ကရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှသူဳမျာဵြကရင်ဵနှီဵမြ ှုပ်နှရဳန်၊ 

 မူပိငု်ခွင်ပဴိငု်ရှင်မျာဵသည်ကအဆိပုါလုပ်ငန်ဵမျာဵက ပုိမိဖုွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်လာေစရန်နငှ်ဴကလူ့အဖွဲ့ က
အစည်ဵသို့ကအဆိပုါအလုပမ်ျာဵြိကုဖြ န့်ဖြ ူဵေပဵရန။် 

သုိ့ေသာ်က မူပိငု်ခွင်ဥဴပေဒသည်က မူပိငု်ခွင်လဴုပင်န်ဵသဳုဵစွဲသူမျာဵ၏က လိအုပ်ချြမ်ျာဵြုိလည်ဵက
အသိအမှတ်ပြ ုရပါသည်။ မူပိငု်ခွင်ြဴာြွယ်မှုသည်အသဳုဵပြ ုသူမျာဵ၏လုိအပ်ချြမ်ျာဵြုိမဆီေလျာ်စွာက
ြန့်သတ်ခြ င်ဵနှငကဴ်က အမျာဵပြ ည်သူတို့သညက် မူပိငု်ခွင်ဴလုပင်န်ဵမျာဵသုိ့က ဝင်ေရာြ်လုပ်ြုိင်ခွင်ြဴိကု
ြန့်သတ်ခြ င်ဵတို့ြိုကမလုပေ်ဆာင်ရပါ။ 

နယူဵဇီလန်သည်ကလူဦဵေရနည်ဵေသာ်လည်ဵ ကတီထွင်ဖနတ်ီဵနုိင်မှုစွမ်ဵ ရည်နှင်ကဴ ပင်ြိယ်ုအရည်က
အေသွဵရှိသူမျာဵြုိက ေမွဵ ထုတ်ထာဵပါသည်။ကထိေရာြ်သည်ဴမပူိငု်ခွင်ဴစနစ်သည်ကစီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်က
အအုနဳှင်ကဴ ယဥ်ေြျဵမှုဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်ေရဵအတွြ်က တီထွင်ဖနတီ်ဵနိငု်စွမ်ဵရိှသညဴ်က လုပ်သာဵအင်အာဵစုက
တစ်ရပ်၏ကတန်ဖိုဵြုိကအသိအမှတ်ပြ ုေပဵသညဴ်ကအချြ်တစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည်။က၎င်ဵသညက်တွန်ဵ အာဵေပဵက
ေသာဆဲွေဆာင်မှုကမြ်လဳုဵမျာဵြုိကေအာြ်ပါအတိငု်ဵကပဳဴပိုဵ ေပဵနိုင်ပါသည်က- 

 ကပြ ည်တွင်ဵ၊က ပြ ည်ပမှက ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှသဳူနစှ်မျိုဵစလုဳဵ သည်က နယူဵဇီလန်၏က တီထွင်ဖနတီ်ဵမှုက
အရည်အေသွဵမျာဵနှင်ပဴင်ြုိယ်အရည်အေသွဵြုိကအသုဳဵ ချမှုနှင်ကဴယင်ဵတွင်ရင်ဵနှီဵမြ ှုပ်နှဳမှု 

 မူပိငု်ခွင်အဴကေြခပြ ုေသာကလုပင်န်ဵမျာဵပါဝင်သည်ကဴပို့ြုန်ေဈဵြွြ်ပိုမိုဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှု 

 နယူဵဇီလန်၏က ယဥ်ေြျဵမှုနငှ်ဴအမျိုဵသာဵေရဵလြ္ခဏာြုိက ထင်ဟပ်ပါဝင်ေစသညဴ်က
လုပင်န်ဵမျာဵကတည်ေထာင်ထုတ်လုပမ်ှုက 

နယူဵဇီလန်သည်က တီထွင်ဖန်တီဵနိငု်မှုက အရည်အေသွဵနှင်ဴက ပင်ြုိယ်စမွ်ဵရည်ရိှသူမျာဵြုိက
ြျယ်ြျယ်က ပြ န့်ပြ န့်ေမွဵထုတ်ေနသလုိကမူပိငု်ခွင်ြဴာြွယ်ေရဵြိုကလြ်ြိုင်ြျငဴ်သုဳဵ သညဴ်ကနိငု်ငဳမျာဵမှကကက
သွင်ဵြုန်မျာဵတင်သွင်ဵသည်နဴိငု်ငဳက ဖြ စ်လာပါသည်။က ထိေရာြ်သည်ဴမပူိငု်ခွင်စဴနစ်သည်က နယူဵဇီလန်က
နိငု်ငဳသာဵမျာဵအာဵက ပြ ည်ပမှမပူိငု်ခွင်ဆဴိငု်ရာလုပင်န်ဵမျာဵသုိ့က ချဥ်ဵြပ်ဝင်ေရာြ်ခငွ်ဴရိှလာေစရန်က
လည်ဵက က လုပေ်ဆာင်ေပဵပါသည။်က ပုိမိအုေရဵြီ ီဵသည်အဴချြ်မာှက သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵသည်က
မူပိငု်ခွင်လဴုပင်န်ဵမျာဵတွင်က က ပါ၀င်ေနပါသည်။ကသို့ ဖြ စ်၍က နယူဵဇီလန်၏က မူပိုင်ခငွ်ဴစနစသ်ည်ကြုနသွ်ယ်က
ဖြ်နိုင်ငဳမျာဵနှင်ကဴ နိငု်ငဳတြာစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵအရကတည်ရိှေသာကြတိြဝတမ်ျာဵနှင်အဴညီက ေဆာင်ရွြ်က
ေပဵခြ င်ဵဖြ ငဴ်ကမပူိငု်ခွင်ကဴကြာြွယ်မှုအဆင်ဴြိုကဆြ်လြ်ကေဆာင်ရွြ်ေပဵေနပါသည်။ 
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ဥပေဒမျာဵသာက ေပြ ာင်ဵလဲရမည်မဟုတ်ေပ။က Digital နည်ဵပညာနှင်ြဴိြု်ညီမညဴ်က စည်ဵမျဥ်ဵ၊က

စည်ဵြမ်ဵမျာဵြုိလည်ဵကေပြ ာင်ဵလဲပြ င်ဆင်ကသတ်မတှ်ပြ ဋ္ဌာန်ဵရပါမည်။ 

 သမာဵရိုဵြျက တယ်လီဖုန်ဵ ဆြ်သွယ်မှုမျာဵတွင်က ေရာင်ဵချမှု၊က ဝန်ေဆာင်မှုေပဵမှုနငှ်ဴက ပစ္စည်ဵမျာဵပဳပဴိုဵ က

ေထာြ်ပဳဴေပဵမှုတို့ ြုိက နည်ဵပညာဆုိင်ရာက ဒီဇိငု်ဵအရက ေပါင်ဵစည်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါသည်။က တယ်လီဖုန်ဵ  

ဆြ်သွယ်မှုက နည်ဵပညာပုစဳဳအရက ပြ န်ြြ ာဵေပဵခြ င်ဵ၊က ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵနှင်ကဴ လိအုပ်ေသာက ပစ္စည်ဵပစ္စယက

ေထာြ်ပဳဴေပဵခြ င်ဵမျာဵ ြုိကေပါင်ဵ စည်ဵ ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါသည်။ကထို့ေြြ ာငဴ်ကဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴကအသဳလိုင်ဵြွနရ်ြ်က

ချိတ်ဆြ်လုပင်န်ဵက နှစ်မျိုဵစလုဳဵြိုက ဖြ စ်နိုင်သမှေက ြုမ္ပဏီတစ်ခတုည်ဵြသာက ဖြ ညဴ်ဆည်ဵေပဵခဴဲပါသည်။က

ဥပမာအာဵဖြ ငဴ်က ဖိလစ်ပိုင်နိငု်ငဳတွင်က ဖိလစ်ပိုင်အေဝဵဆြ်သွယ်ေရဵတယ်လီဖနု်ဵြုမ္ပဏီ ( PLDT ) သည်က

အြီ ိုယှဥ််ပြ ိုင်သညဴ်နှစ်မျာဵအတွင်ဵက လိငု်စင်ရြုမ္ပဏီဖြ စ်ပြ ီဵက စာဵသုဳဵ သူမျာဵအတွြ်က ြွနရ်ြ်ချိတ်ဆြ် 

ေပဵခြ င်ဵအပြ င်က အသဳနငှ်ဴအချြ်အလြ်ဆိုင်ရာက ၀န်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵြုိက ပဳပဴိုဵ ေပဵခဲပဴါသည်။က ရုပသဳ် 

ထုတ်လွှင်ဴမှုြိစ္စရပ်တွင်လည်ဵက ဤအတိငု်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲဴပါသည်။က ရုပ်မြ င်သဳြြ ာဵြုမ္ပဏီသညက် ြွနရ်ြ် 

တစ်ခမုှအစီအစဥ်မျာဵ ဖန်တီဵမှုသာမြဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ လုပင်န်ဵြိလုည်ဵ ထိုြုမ္ပဏီမပှင်တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။ 

 Internetနည်ဵပညာမျာဵတွင်ကအထူဵသဖြ ငဴ်က Internet protocol (IP)ြိကုြွနရ်ြ်ချိတ်ဆြ်လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ နှင်ကဴဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵအြြ ာဵခဲွခြ ာဵေရဵအတွြ်ကခွင်ကဴပြ ုေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါသည်။ကြွနရ်ြ်ချိတ်ဆြ် 

လုပင်န်ဵသည်က Internet အသဳုဵပြ ုခွင်၊ဴကရုပ်မြ င်သဳြြ ာဵတွင်က Internet သဳုဵ၍စြာဵေပြ ာခြ င်ဵ၊ကအချြ်အလြ် 

ေပဵပို့ ခြ င်ဵြဴဲသို့ေသာက ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵအတွြ်က ြြ ာရှည်ေဆာင်ရွြ်နိငု်မည်မဟုတ်ေပ။က ဤြဲသုိဴ့က

နည်ဵပညာ ဆိငု်ရာေပြ ာင်ဵလဲမှုသည်ကအစိုဵ ရအာဵကစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵေဖာ်ထုတ်ခွင်နဴှင်ကဴချိတ်ဆြ်လုပင်န်ဵနှငဴ်က

ဝန်ေဆာင်မှု လုပင်န်ဵမျာဵြုိကသီဵခြ ာဵလုပြ်ိငု်ရမည်ဖြ စ်ေြြ ာင်ဵကသေဘာေပါြ်နာဵလည်ေစပါသည။်က 

ထို့ေြြ ာငဴ်က နယူဵဇီလန်၏က မူပိငု်ခွင်ဆဴိငု်ရာ ဥပေဒပြ ဋ္ဌာန်ဵချြ်အာဵက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုက

တိငု်ဵသည်က ပြ ည်တွင်ဵက တီထွင်ြီ ဳဆမှုြုိက ဆြ်လြအ်ာဵေပဵြူညီကခြ င်ဵ၊က နယူဵဇီလန်နိငု်ငဳသာဵမျာဵသုိ့က

မူပိငု်ခွင်လဴုပင်န်ဵမျာဵ၏က သေဘာတရာဵမျာဵြဖန့်ဖြ ူဵခြ င်ဵ၊က မူပိငု်ခွင်ကဴ အကေြခခဳသညဴ်က စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵက

မျာဵအတွြ်က ပို့ြုနေ်ဈဵြွြ်တိုဵတြလ်ာေစရနက် အေထာြ်အြူပြ ုပဳပဴိုဵ ခြ င်ဵ၊က ပြ ည်တွင်ဵပြ ည်ပက

ကပြ ဋ္ဌာန်ဵချြ်ြိုက ပုေဳဖာ်သတ်မတှ်ပြ ဋ္ဌာန်ဵရာတွင်က နိငု်ငဳတြာစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵ၊က လြ်ရိှအေခြ အေနနငှ်ဴက

အလာဵအလာမျာဵြိကုထညဴ်သွင်ဵစဥ်ဵစာဵခြ င်ဵကစသည်တုိ့ြုိကဦဵတညလ်မ်ဵေွှနလ်ျြ်ရိှပါသည်။ 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။ မူပိငု်ခွင်ကဴ ဥပေဒမျာဵသတ်မတှ်ပြ ဋ္ဌာန်ဵရန်က လိအုပ်ပါသလာဵ။က အဘယ်ေြြ ာငဴ်လိအုပ်က

သနည်ဵ။က(သုိ့မဟုတ်) အဘယ်ေြြ ာငဴ်မလုိအပ်သနည်ဵ ။ 

၂။ မိမိနိုင်ငဳ၏က မူပိငု်ခွင်မဴူ၀ါဒသည်က နယူဵဇီလန်နိငု်ငဳ၏က မူပိငု်ခွင်မဴူဝါဒနှင်ဴက မည်သုိ့ြွာြခာဵက

သနည်ဵ။က 
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သာဓြအာဵဖြ ငဴ်က ြွနရ်ြ်လုပင်န်ဵ ေဆာင်ရွြ်သူမျာဵြုိက သီဵသန့်လိငု်စင်မျာဵက ထုတ်ေပဵရသည်ဴအပြ င်က

ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵက လုပ်ြုိင်သူမျာဵအာဵက ထုတ်ေပဵသညဴ်လုိင်စင်မျာဵနှငဴ်က ြဲွပြ ာဵခြ ာဵနာဵမှုရိှရမည်။က

ြုမ္ပဏီတစ်ခု၏ကြွန်ရြ်စီဵပွာဵေရဵ လုပင်န်ဵလုပန်ိငု်သညဴ်အပြ င်ကြွနရ်ြ်၏တစ်ေနရာမှ အခြ ာဵ တစ်ေနရာက

သို့ က (အသဳ၊က ေတဵဂီတထုတ်လွှင်မဴှုအပြ င်က ေဖျာ်ေဖြ တင်ဆြ်မှု) သယ်ယူပို့ေဆာင်ေပဵခြ င်ဵဖြ င်ဴက ဝင်ေငွရရှိနိုင်ပါ 

သည်။က အခြ ာဵြုမ္ပဏီမျာဵသည်လည်ဵက က တယ်လီဖနု်ဵဖြ ငဴ်က ဆြ်သွယ်ေပြ ာဆုိခြ င်ဵ၊ internetမှက ေတဵဂီတ 

ြူဵယူမှု၊က ဗီဒီယိုနငှ်ဴက ဂိမ်ဵြစာဵခြ င်ဵစသညဴ်က ဝန်ေဆာင်မှုေပဵခြ င်ဵြုိက ေဆာင်ရွြ်နုိင်ပါသည်။က အဆုိပါ 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵသည်က ြုိယ်ပုိင်ြွန်ရြ်တစ်ခုရိှရန်က လိအုပ်သည်ဴအပြ င်က ြွနရ်ြ်လုပင်န်ဵမျာဵြိကု

ကဖြ ည်ဆဴည်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵရန်အတွြ်ကအဓိြအာဵဖြ င်ဴကြုမ္ပဏီ၏ကြွနရ်ြ်ြိအုသုဳဵ ပြ ုနိငု်ပါသည်။ 

 နည်ဵပညာေပြ ာင်ဵလဲမှုသည်က စည်ဵမျဥ်ဵ၊က စည်ဵြမ်ဵမျာဵက စုဆုဳသတ်မတ်ှပြ ဋ္ဌာန်ဵမှုြုိက ဖြ စ်ေပါ်ေစပါ 

သည်။ကစုဆုဳမှုသည်ကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍ၏ကလုပင်န်ဵက(သုိ့မဟုတ်) ြဏ္ဍနယ်နမိိတ်၏ကမထင်မရှာဵကဖြ စ်ေနမှုြုိက

ရည်ေွှန်ဵ ပါသည။်ကစီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအဖွဲ့ က (OECD) မှကစုဆုဳမှုတွင်ကနယ်ပယ်က (၃) ခုရိှပါသည်။က

ယင်ဵတို့မှာက နည်ဵပညာဆုိင်ရာ၊က လုပင်န်ဵဆိုင်ရာနှင်ကဴ စုေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုဆိုင်ရာက နယ်ပယ်မျာဵဖြ စ်ပါသည်။က

နည်ဵပညာစုဆုဳမှုဆိသုည်မာှက စြာဵသဳ၊က အေြြ ာင်ဵအရာ၊က အချြ်အလြ်၊က အသဳ၊က ရုပပ်ုဳက စသည်ကဴ

အမျိုဵမျိုဵေသာကသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြုိကအဆြ်မပြ တ်ကလွှေဲပြ ာင်ဵေပဵသညဴ်ကလွှေဲပြ ာင်ဵမှုေနရာတစ်ခုက

(သဳမဏိြီ ိုဵမှေင်ဖြ င်ဴက ဆြ်သွယ်သည်ဴေနရာ)ကဖြ စ်ပါသည်။က Internet၊က ရုပ်မြ င်သဳြြ ာဵနှင်ကဴ အိမသ်ုဳဵ  

တယ်လီဖနု်ဵချိတ်ဆြ်ရန်က သီဵခြ ာဵcable ကြီ ိုဵလုိအပ်သညဴ်ေနရာတွင်က စုဆုဳမှုနည်ဵပညာဖြ င်ဴက cable ကြီ ိုဵ 

တစ်ခတုည်ဵဖြ ငဴ်က လုပင်န်ဵအာဵလုဳဵ ြုိက ရရှရိန်လိအုပ်ပါသည်။က သို့ေသာလ်ည်ဵက ၎င်ဵသည်က နည်ဵပညာအရက

ကဖြ စ်နိုငေ်ချရှိေသာ်လည်ဵကစည်ဵမျဥ်ဵဥပေဒအရက၎င်ဵြိုကခွင်ဴ ပြ ုမည်မဟုတ်ပါ။ 

 လုိင်စင်ေပဵခြ င်ဵသည် စုဆုဳမှုြိကုဖြ စ်လာေစနုိင်ပါသည်။က ထုိ့ေြြ ာငဴ် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာက

ဆြ်သွယ်ေရဵသမဂ္ဂသည်က အစိုဵ ရမျာဵအာဵအေထာြ်အြူပြ ုေသာစုဆုဳမှုြို ကဖြ စ်လာေစရန် ေစာငဴ်ြြ ပ် 

ကခြ င်ဵထြ်လိငု်စင်ေပဵခြ င်ဵြိုကလုပေ်ဆာင်ြြ ရန်အာဵေပဵတိြ်ုတွန်ဵ လျြ်ရိှပါသည်။ 
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ေဘာင် ( ၃ ) - ဆြ်သွယ်ေရဵဆုိင်ရာလုိင်စင်ေပဵခြ င်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၉၈၀နှင်ကဴ ၁၉၉၀ကပြ ညဴ်လွနန်ှစ်မျာဵတွင်ကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုက လုပေ်နစဥ်အတွင်ဵက
နိငု်ငဳမျာဵစွာသည်က ေစျဵြွြ်ဝင်ေရာြ်ခငွ်ဴြုိထိန်ဵချုပ်ရန်နငှ်ဴက ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုပြ ုေသာက စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵက
မျာဵသတ်မတှ်ပြ ဋ္ဌာန်ဵရန်က လုိင်စင်ေပဵခြ င်ဵြုိက နည်ဵလမ်ဵတစ်ခအုဖြ စ်က ြျင်ဴသဳုဵပါသည။်က ြနဦဵအဆင်ဴက
အေနဖြ ငဴ်က ေစျဵြွြ်ကလွတ်လပ်ခငွ်ဴေပဵပြ ီဵေနာြ်က နိငု်ငဳအချို့တွင်က လိငု်စင်ထုတ်ေပဵခြ င်ဵသည်က ေစျဵြြ်ွက
ဝင်ေရာြ်ခငွ်ဴြုိကထိန်ဵချုပ်ရန်ကဂိတ်ေစာင်ဴြြ ပ်သည်ကဴနည်ဵလမ်ဵတစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။ကယေန့စဆုုမဳှု ဖြ စ်လာေသာက
မျြ်ေမှာြေ်ခတ်သစ်ြာလတွင်က မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵြက ေစျဵြွြ်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုနှင်ကဴ နည်ဵပညာေခတ်မီက
တိုဵ တြ်မှုြိကုအဟန့်အတာဵမဖြ စ်ေစဘဲကမူဝါဒရည်မှန်ဵ ချြ်မျာဵကရရိှရန်အတွြ်ကလိငု်စင်မျာဵြုိကအလိြ်ုသင်ကဴ
ကပြ ုပြ င်က ေပြ ာင်ဵလဲပြ င်ဆင်သတ်မတ်ှခြ င်ဵနှင်ကဴ လိငု်စင်ထုတ်ေပဵခြ င်ဵတုိ့ြိကု ပိ၍ုပိ၍ုလုပ်ေဆာင်လာြြ ပါသည်။က
ဤသို့အေလဵထာဵေဆာင်ရွြ်ရာတွင်က အေရဵပါေသာက ဦဵတညခ်ျြ်နစှ်ရပ်က ထာဵရှိပါသည်၊က ၎င်ဵတုိ့မှာက
ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵက တိုဵ ချဲ့ရာတွင်က လိငု်စင်ရှိေသာက လုပင်န်ဵအနည်ဵအြျဥ်ဵသာမြက လုိင်စင်မရှိေသာက
လုပင်န်ဵမျာဵအတွြ်က လိငု်စင်ပြ ုလုပေ်ပဵြခင်ဵနှင်သဴမာဵရိုဵြျလုပင်န်ဵ၊က သမာဵရုိဵြျက ၀န်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵနှင်ကဴ
နည်ဵပညာအေခြ ပြ ုလုပင်န်ဵလုိင်စင်အမျိုဵစာဵမျာဵအြြ ာဵကခွဲ ခြ ာဵထာဵခြ င်ဵအာဵက စုစည်ဵ၍ကလုိင်စင်ေပဵခြ င်ဵြိုက
ပိမုိေုြာင်ဵမွနေ်အာင်ကလုပေ်ဆာင်ခြ င်ဵတို့ြဖစ်ပါသည်။ 
တစ်ဦဵတည်ဵကလုပ်ပုိင်ခွငဴ်လုိင်စင်မှကအမျာဵြပည်သူအတွြ်ကလုပ်ပုိင်ခွငဴ်လုိင်စင်ပြ ုလုပ်ေပဵခြ င်ဵ 
 ယေန့မျြ်ေမှာြေ်ခတ်ြာလတွင်က နိငု်ငဳအကေြမာြ်အမျာဵ၌က ေစျဵြွြ်ဝင်ေရာြ်ခငွ်ဴက အတာဵအဆီဵက
မျာဵြိကု ဖယ်ရှာဵရန်နငှ်ဴက ယှဥ်ပြ ိုင်မှုြုိအာဵေပဵရနက် ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵအတွြ်က လုပင်န်ဵလိငု်စင်မျာဵြိကု
ထုတ်ေပဵရနမ်ှာလယွ်ြူလာပါသည်။တစ်ဦဵတည်ဵဆိုင်ရာလုပပ်ိငု်ခွင်ဴလိုင်စင်ေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴ ကေလျာြ်ထာဵသညဴ်က
လုပထ်ုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵက ရည်ှြြ ာခြ င်ဵအစာဵက ဝန်ေဆာင်မှုက အေရအတွြ်မျာဵတုိဵတြ်က လာေစေရဵအတွြ်က
အေထွေထွလုပြ်ိငု်ခွင်မဴျာဵတိုဵ မြ ှင်အဴသုဳဵ ပြ ုလာပါသည်။ကထင်ရှာဵေသာက ဥပမာအာဵဖြ င်ဴက က ဥေရာပသမဂ္ဂအဖွဲ့ က
(EU)၏က အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳမျာဵတွင်က ေတွ့မြ င်နိုင်ပြ ီဵက electronic ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင်န်ဵမျာဵက အာဵလဳုဵအတွြ်က
တစ်ခုတည်ဵေသာလုိင်စင်အမျို ဵအစာဵမျာဵြုိကဖန်တီဵရန်ကအဓိြလုပ်ငန်ဵအဆငဴ်ြုိကေဆာင်ရွြ်ခဴဲခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။က 
လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခြ င်ဵကသီဵခြ ာဵလုိင်စင်ေပဵခြ င်ဵမှကလုပင်န်ဵအုပ်စုအလုိြ်ကလုိင်စင်ေပဵခြ င်ဵသုိ့ 
 မေလဵရှာဵနိငု်ငဳ၏ဆြ်သွယ်ေရဵနှင်ဴကMedia ေပါင်ဵစဳုဆိုင်ရာအြ်ဥပေဒက (CMA) ြုိက၁၉၉၉ ခုနှစ်က
တွင်က စတင်သတ်မတှ်ပြ ဋ္ဌာန်ဵခဲဴ ပြ ီဵက လုပင်န်ဵအေြာင်အထညေ်ဖာ်က ေဆာင်ရွြ်မညဴ်က အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပြုိ်က
တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ကအထူဵသဖြ ငဴ်ကCMA သည်ကဆြ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ကအသဳလွှငဴ်လုပင်န်ဵမျာဵအတွြ်က
နည်ဵပညာနှငဴ်လုပင်န်ဵလုိင်စင်ထုတ်ေပဵသည်ဴစနစ်ြိုကစတင်ြျငဴ်သုဳဵ ခဲဴ ပြ ီဵနုိင်ငဳ၏ကလုပင်န်ဵတစ်ခုခြ င်ဵကသီဵခြ ာဵ 
လိငု်စင်က( ၃၁) မျိုဵအာဵကလုပင်န်ဵအုပစ်ုလုိင်စင်ကအုပစ်ုက( ၄ ) မျိုဵအဖြ စ်ကသတ်မတှ်ေပဵခဴဲပါသည်။ 
လုိင်စင်ထုတ်ေပဵခြ င်ဵမူေဘာင်မျာဵအာဵကစုစည်ဵခြ င်ဵ 
 အချို့နိုငင်ဳမျာဵတွင်က လိငု်စင်ပုစဳဳမျာဵြုိက တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵ ဖြ စ်ေစရနက် စတင်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှက
ပါသည်။က အိန္ိဒယနုိင်ငဳအေနဖြ ငဴ်က ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵြိုက စတင်ေဆာင်ရွြ်ပြ ီဵက ဤေပြ ာင်ဵလဲမှုအလာဵအလာနှင်ကဴ
ပတ်သြ၍်က အမြ င်မျာဵြိကု ဖြ ညဴ်ဆည်ဵေပဵပါသည။်က ၂၀၀၄က ခုနှစက် မတ်လတွင်က အိန္ိဒယနုိင်ငဳက ဆြ်သွယ်ေရဵက
ဆိငု်ရာထိန်ဵ ေြျာင်ဵမှုကအာဏာပုိင်မျာဵြကေပါင်ဵစည်ဵသည်ဴကလိငု်စင်ပုစဳဳမျာဵြုိကအဆိုပြ ုတင်ြပေသာကအြီ ဳပြ ုက

စာတမ်ဵမျာဵြုိထုတ်ပြ န်ခဲဴပါသည်။                           >>> 
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ေဆွဵ ေနွဵ တင်ပြ မှုသညက် လွယ်ြူရငှ်ဵလင်ဵပါသည်။က နည်ဵပညာေပြ ာင်ဵလဲမှုမျာဵနှင်ဴအညီက ဥပေဒက
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵြုိက ထိန်ဵေြျာင်ဵတည်ဴမတ်နိုင်စမွ်ဵရှိရပါမည်။က Digital နည်ဵပညာမျာဵက အထူဵသဖြ ငဴ်က
internet တိုဵ တြ်ဖြ စ်ေပါ်လာမှုနှငဴ်အညီက ြွနရ်ြ်(သို့မဟုတ်)အေခြ ခဳအေဆာြ်အအုြဳိကု ထိန်ဵေြျာင်ဵ 
သည်နဴည်ဵလမ်ဵကအာဵေပြ ာင်ဵလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ကယခုအခါက ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵနှင်ကဴ ကြွနရ်ြ်လုပင်န်ဵက
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအာဵကကသီဵခြ ာဵအုပစ်ုကမျာဵကတစ်ခုစီအဖြ စ် ကေဆာင်ရွြ်ေပဵနိငု် ပြ ီ ဖြ စ်ပါသည်။က 

>>> 
နည်ဵပညာနှငဴ်ကဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵကမေရာယှြ်ေရဵ 

 လုိင်စင်စုစည်ဵထုတ်ေပဵသညဴ်ကမူေဘာင်သို့ေရာြ်ရိှရန်ကဆြ်လြေ်ဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၏ကပင်မရည်မနှ်ဵက

ချြ်တစ်ခမုှာက နည်ဵပညာမေရာယှြ်ေရဵက ြဖစ်ပါသည်။က ဤအသဳုဵအနှုန်ဵသညက် လုိင်စင်ပြ ုလုပမ်ည်ဴသူက

တစ်ဦဵသည်က လိငု်စင်ဆိုင်ရာက ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵြုိက ြဖညဴ်ဆည်ဵရာတွင်က မိမိအသုဳဵ ပြ ုမညဴ်က နည်ဵပညာနှင်ကဴ

စြ်ပစ္စည်ဵမျာဵြုိက ေရွဵချယန်ိငု်စွမ်ဵရိှက ခြ င်ဵြိဆုိလုိပုါသည်။က က ဥပမာ- ေြျဵလြ်ေဒသမျာဵတွင်က

ေဆာင်ရွြ်သညဴ်စီမဳြိန်ဵ မျာဵသည်ကအမျာဵသဳုဵတယ်လီဖနု်ဵကတပ်ဆင်သည်လုဴပင်န်ဵြိကုနည်ဵပညာကမေရာယှြ်က

ရန်ကစမ်ဵသပ်ေဆာင်ရွြ်နိငု် ပြ ီဵကစီဵပွာဵေရဵအရကအိမတ်ိငု်ရာေရာြ်ကတပ်ဆင်ေပဵရာ၌ကမည်သည်ဴနည်ဵပညာနှင်ကဴ

ဒီဇိငု်ဵပုဳစ(ဳအမျိုဵအစာဵ) ေရွဵချယမ်ည်ဆိုက ေသာအချြြုိ်က လုပေ်ဆာင်မည်ဴသူအာဵက ေရွဵချယခ်ွင်ေဴပဵရန်က

ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵရပါမည်။က 

 ထို့အပြ င်က နည်ဵပညာက မေရာယှြ်ရန်က စမ်ဵသပ်ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်က အစိုဵ ရမျာဵသည်က က ၀န်ေဆာင်မှုက

မေရာယှြ်ေသာက လိငု်စင်ေပဵခြ င်ဵြုိက ပိမုိတုိုဵ မြ ှင်လဴုပေ်ဆာင်ြြ ပါသည်။က ဤသုိ့ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵဖြ ငဴ်- 

လိငု်စင်ြိငု်ေဆာင်ထာဵသညဴ်က ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည်က မည်သည်ဴလုပ်ငန်ဵြဝယ်လိုအာဵအမျာဵဆဳုဵက

ကဖြ စ်သည၊်က စရတိ်တွြ်ေချြုိြ်သည်ဟူသည်ဴက ေစျဵြွြ်အချြ်ပြ မှုမျာဵြုိက သိရိှနိုင်ပါသည်။က အမျာဵသဳုဵက

လုိင်စင်သည်ကလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵကလုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵစွာြုိကြမ်ဵလှမ်ဵေပဵအပ်ပြ ီဵကေစျဵ ြွြ်ဝယ်လုိအာဵက

အတြ်အြျနှင်အဴညီကအသုဳဵ ချကေဆာင်ရွြ်နိငု်ခွင်ကဴ ရရိှေစပါသည်။ကစုစည်ဵမှုရိှေသာက လုိင်စင်ထုတ်ေပဵသညဴ်က

အေခြ ခဳမူမျာဵသည်က နည်ဵပညာနှင်ကဴ လုပင်န်ဵဘြ်ညီမှေတမှုြိုက ဖြ စ်ေစပြ ီဵက အသုဳဵ ပြ ုမှုနယ်ပယ်နှငဴ်က လုပင်န်ဵက

လုပေ်ဆာင်သူတိုင်ဵြက လုပေ်ဆာင်နိုင်သည်ဴက လုပင်န်ဵမျာဵတုိဵေစပါသည်။က ဨစေတဵလျ၊က ဥေရာပသမဂ္ဂက

အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳမျာဵနှင်ကဴ မေလဵရာှဵစသညဴ်က နိငု်ငဳမျာဵတွင်က စုစည်ဵမှုလိုင်စင်စနစမ်ျာဵြုိက ြျငဴ်သုဳဵ ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါက

သည်။ 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

အထြတ်ွင်ေဖာ်ပြ ခဴဲေသာက ဆြ်သွယ်ေရဵက ြဏ္ဍလိငု်စင်ထုတ်ေပဵခြ င်ဵက နည်ဵလမ်ဵမျာဵက

အနြ်က မည်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵြုိက မိမိ၏နိငု်ငဳတွင်က ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသနည်ဵ။က မည်သည်ေြြ ာငဴ်ဟုက

ေပြ ာြြ ာဵလိပုါသနည်ဵ။ 
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မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵသည်က နည်ဵပညာေပြ ာင်ဵလဲမှုြုိက ရငဆ်ိငု်ရာတွင်က စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵက
ေဟာင်ဵမျာဵသည်က နည်ဵပညာအသစ်အေပါ်က စိုဵ မိုဵအြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုမျာဵက မြ င်ဴမာဵလာခြ င်ဵေြြ ာငဴ်က
ေရရှည်ထိန်ဵေြျာင်ဵကတညဴ်မတ်နုိင်စွမ်ဵမရိှေတာဴပါ။ကမူဝါဒေရဵဆဲွချမှတ်သူမျာဵက(နှငဴ်ထိန်ဵကေြျာင်ဵသူမျာဵ) သည်က
ဥပေဒမျာဵနှင်ကဴ တည်ဆစဲည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြက နည်ဵပညာသစ်ပျဳ့နှဳ့မှုနှင်ကဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵ သစ်မျာဵက
ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအေပါ်ကဟန့်တာဵေနသညဴ်ကအတိငု်ဵအတာအာဵကအြဲဖြ တ်ဆန်ဵ စစ်သငဴ်ပါသည်။ကအထူဵသဖြ ငဴ်က
ဥပေဒမျာဵနှင်ကဴစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြုိကေအာြ်ပါအတိငု်ဵကတိတိြျြျ စစိစ်ေလဴလာ သငဴ်ပါသည်က- 

 
၁။ အပြ ညဴ်အဝေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာကလုပင်န်ဵအြျိုဵအမြ တ်မျာဵကရရိှေရဵအတွြ်ကအဟန့်အတာဵက

အတုမျာဵြုိကဖနတ်ီဵခြ င်ဵရိှ/မရှိ၊ 
၂။ အခြ ာဵလုပင်န်ဵမျာဵနှင်ဆဴြ်စပ်ေနေသာက လုပင်န်ဵအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခအုာဵက အခွင်အဴေရဵေပဵ 

သညဴ်က (သို့မဟုတ်) ေနာှင်ဴေနှဵေအာင်ပြ ုသညဴ်က တရာဵနည်ဵလမ်ဵမြျေသာက ဘြ်လုိြ်မှုမျာဵ 
ဖန်တီဵခြ င်ဵ ရှိ/မရှိ၊က 

၃။ ကပြ ည်သူ့ဝနေ်ဆာင်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊က ပြ ည်သူ့အြျိုဵစီဵပွာဵအခွင်အဴလမ်ဵမျာဵနှင်ကဴလိအုပ်ချြ်မျာဵြိကု
အပြ ညဴ်အဝကြိုင်တွယ်ေဖြ ရငှ်ဵေပဵခြ င်ဵကရှိ/မရှိ၊ 

၄။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵမှုမရိှေသာ၊က လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနည်ဵပါဵေနေသာက ေဒသမျာဵနှငဴ်က
လူပုဂ္ဂို လ်မျာဵအတွြ်က ြွနရ်ြ်ြျယ်ပြ န့်လာေရဵနှင်ကဴ လုပ်ငန်ဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ေရဵြုိက အလုဳ 
အေလာြ်ကပဳပဴိုဵ ေပဵခြ င်ဵရှိ/မရှိ။က 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

မိမိ၏နိငု်ငဳမှကေအာြ်ေဖာ်ပြ ပါကဥပေဒမျာဵနှင်ကဴစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြိကုေဖာ်ထုတ်ပါ-  

 အပြ ညဴ်အဝေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာကလုပင်န်ဵအြျိုဵအမြ တ်မျာဵရရိှေရဵအတွြ်ကအဟန့်အတာဵက

မျာဵြုိကဖနတ်ီဵမညဴ်ကဥပေဒမျာဵနှင်ဴကစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵ ြမ်ဵမျာဵ၊က 

 အခြ ာဵလုပင်န်ဵမျာဵနှင်ဴက ဆြ်စပ်ေနေသာက လုပင်န်ဵအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခအုာဵက အခွင်အဴေရဵက

ေပဵသညဴ်က (သို့မဟုတ်) ေနာှင်ဴေနှဵေအာင်ပြ ုသညဴ်က တရာဵနည်ဵလမ်ဵမြျေသာက ဘြ်လုိြ်မှုက

မျာဵြုိကဖနတ်ီဵမညဴ်ကဥပေဒမျာဵနှင်ဴကစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵ ြမ်ဵမျာဵ၊ 

 ကပြ ည်သူ့ဝနေ်ဆာင်လုပ်ငန်ဵသစ်မျာဵ၊က ပြ ည်သူ့အြျိုဵစီဵပွာဵအခွင်အဴလမ်ဵမျာဵနှင်ဴက လိအုပ်ချြက်

မျာဵြုိကအပြ ည်အဴဝြုိင်တွယ်ေဖြ ရငှ်ဵေပဵမညဴ်ကဥပေဒမျာဵနှင်ကဴစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊ 

 လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵမှုမရိှေသာ၊က လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနည်ဵပါဵေနေသာက ေဒသမျာဵနှင်ကဴ

လူပဂု္ဂို လ်မျာဵအတွြ်က ြွနရ်ြ်ြျယ်ပြ န့်လာေရဵနှင်ကဴ လုပင်န်ဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ေရဵြုိက အလုကဳ

အေလာြ်ပဳဴပိုဵ ေပဵေသာကဥပေဒမျာဵနှင်ကဴစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ။က 

နိငု်ငဳတစ်နိုင်ငဳတည်ဵမှက တြ်ေရာြ်ေသာကသင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်ကဤေလဴြျငဴ်ခန်ဵြုိက အဖွဲ့တစ်ခုက

အေနဖြ ငဴ်ကလုပ်ေဆာင်နိုင်ပါသည်။ 
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၁.၃ မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖြ ငဴ်ကICT မူဝါဒေရဵဆဲွမှု 

 ICT ဆိငု်ရာက ပြ ည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒချမှတ်ေရဵနှင်ဴဆြ်စပ်ေသာက ပြ ဿနာနှစရ်ပြ်ိကု ဆန်ဵစစ်ေလဴလာက
ရာတွင်က ေစျဵြြွ်ဦဵေဆာင်ေသာက ICT မူဝါဒဖဳွ့ကဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှု၊က နည်ဵပညာဆုိင်ရာေပြ ာင်ဵလဲမှုနှင်ကဴ ဥပေဒ/ 
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆုိင်ရာက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုတို့အြြ ာဵက ဆြ်စပ်မှုတို့ပါဝင်ပါသည်။က ဤသင်ခန်ဵ စာ၌က
ICTD မူဝါဒေရဵဆွရဲာတွင်ကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵနှင်ကဴြိုြ်ညီေစရန်ကလိအုပ်ချြြ်ိကုဆန်ဵစစ်ပါမည်။ 
 ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵမှာက မူဝါဒေရဵဆွမဲှုြိုက စိတ်ဝင်စာဵြြ သည်ကဴ လူပဂု္ဂို လ်တစ်ဦဵချင်ဵ၊က အစုအဖွဲ့  
မျာဵနှင်ကဴအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ဖြ စ်ြြ ပါသည်။ကပါဝင်ပတ်သြ်သူဆိသုည်မာှကတစ်စုဳတစ်ေယာြ်၏ကဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်က
ချမှတ်က လုပေ်ဆာင်မှုေြြ ာင်ဴက သိသိသာသာက အြျိုဵသြ်ေရာြ်ခစဳာဵရသူဟုလည်ဵက ေနာြ်ထပ်အဓိပ္ပာယ် 
ဖွင်ဆဴိပုါသည်။ကဥပမာအာဵဖြ င်ဴကပညာေရဵြဏ္ဍ၏က ICT နှင်ကဴဆြ်စပ်သညဴ်ကစီမဳြိန်ဵမျာဵတွင်ကပါဝင်ပတ်သြ် 
သူမျာဵမှာကေြျာင်ဵသာဵမျာဵ၊ကမိဘမျာဵ၊ကအလုပသ်မာဵမျာဵ၊ကအစိုဵ ရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ကလူမှုအသိြ်ုအဝန်ဵ၊ကဘွဲ့ ရ 
ရှိပြ ီဵသူမျာဵ၊ကcomputerြုမ္ပဏီမျာဵနှင် ဴmediaစုြဳုမ္ပဏီမျာဵက ဖြ စ်ြြ ပါသည်။ကပါဝင်ပတ်သြ်သူကအမျိုဵမျိုဵ 
အတွြ်က ICTD ကပြ ဿနာမျာဵက ြဲွပြ ာဵကခြ ာဵနာဵပါသည်။က ပညာေရဵြဏ္ဍ၏က ICTအတွြ်က ပါဝင်ပတ်သြ် 
သူမျာဵနှင်ကဴြျန်ဵမာေရဵြဏ္ဍ၏ကICT အတွြ်ကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵကြွဲပြ ာဵ ကခြ ာဵနာဵြြ ပါသည်။ 
 ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵသည်က အြျိုဵစီဵပွာဵြဲွပြ ာဵခြ ာဵနာဵြြ သြဲသုိဴ့က ေဆာင်ရွြ်ရန်က လုပင်န်ဵအစီက
အစဥ်မျာဵလည်ဵက မတူညီြြ ပါ။က မည်သို့ပင်ဆိုေစြာမူကသတင်ဵလူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာကြမ္ဘာဴထိပသ်ီဵ 
ညီလာခဳက(WSIS) မှကြမ္ဘာဴေခါင်ဵေဆာင်မျာဵြကအသိအမှတ်ပြ ုေဖာ်ပြ သည်မာှ - 

အစိုဵ ရမျာဵသာမြက ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍ၊က လူ့အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ကဴ ြမ္ဘာဴြုလသမဂ္ဂ၊က အခြ ာဵေသာက
အပြ ည်ကပြ ည်ဆိငု်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည်က သတင်ဵလူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵ၏က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵ 
တိုဵ တြ်မှုတွင်ကအေရဵပါေသာအခန်ဵြဏ္ဍမှကပါဝင်ြြ ပြ ီဵကသငဴ်ေတာေ်သာကဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵက
ချမှတ်ရန်က အဓိြတာဝန်က ရှိြြ ပါသည်။က ပြ ည်သူလူထုအေခြ ပြ ုက သတင်ဵလူ့ေဘာင်အဖွဲ့  
အစည်ဵတစ်ရပက် တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵသည်က ပူဵေပါင်ဵကြီ ိုဵပမ်ဵရမညဴ်က လုပင်န်ဵဖြ စ်ပြ ီဵက ပါဝင ်
ပတ်သြသ်ူအာဵလဳုဵတို့  အြြ ာဵတွင်က ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနှင်ကဴ မိတ်ဖြ်ေဆာင်ရွြ်မှုတို့ က
လုိအပ်ပါသည်။ 

 မျာဵစွာေသာက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖြ ငဴ်က မူဝါဒေရဵဆွရဲာတွင်က ယဳုြြ ည်မှုသည်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု 
အတွြ်က ICT အသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵြဴဲသို့ေသာက တူညီေသာက ရည်ရွယ်ချြ်တစ်ခုအတွြ်က မတူညီေသာအဖွဲ့ မျာဵက
အတူတြွ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်နိငု်သည်ဟူေသာကယုဳြြ ည်ချြ်မကှ ဖြ စ်ေပါ်လာပါသည်။က မျာဵစွာေသာက ပါဝင် 
ပတ်သြသ်ူမျာဵကမိတ်ဖြ်ပူဵ ေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုသည်- 

(၁)  ICT မူဝါဒေရဵဆွမဲှုနှင်ကဴ အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုတွင်က ပါဝင်မှုနှင်ဴက ညီေွတ်မှေတမှုြိုက တိုဵ မြ ှင်ကဴ
ေပဵပါသည်။ 

(၂) ICT မူဝါဒဆိငု်ရာက ပြ ဿနာမျာဵြုိက ေဖြ ရငှ်ဵရနက် သရုပခ်ွဲက ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက စွမ်ဵရည်မျာဵက
တိုဵ ပွာဵကေစပါသည်။ 

(၃) ေအာြ်ေခြ လူတန်ဵစာဵမျာဵ၏က စုစည်ဵခြ င်ဵနှင်ကဴ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵြုိက တိုဵတြ်က
ကဖြ စ်ေပါ်ေစပါသည်။ 
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(၄) ဦဵတည်ေဆာင်ရွြ်ေနသညဴ်က စီမဳြိန်ဵတစ်ခလုုဳဵ ၏က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုြိကု တိုဵ မြ ှင်ေဴဆာင်ရွြ်က

ပါသည်။ 

(၅) ြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်မျာဵနှငဴ်ကတီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုမျာဵြုိကေမြ ေတာငေ်မြ ှာြက်အာဵေပဵပါသည်။ 

(၆) ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်အသစ်မျာဵြိကု ေလဴြျင်ဴေမွဵထုတ်ေပဵေရဵအတွြ်က အေရဵြီ ီဵေသာက

အေခြ ခဳတစ်ခြုိုကေထာြ်ပဳဴေပဵပါသည်။ 

(၇) ေစျဵြြ်ွဦဵစာဵေပဵမှုနှငဴ်ကဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုကဦဵစာဵေပဵမှုတို့အြြ ာဵကဘြညီ်မှေတမှုြုိကဖနတ်ီဵပါသည်။ 

(၈) ေြာင်ဵမွနေ်သာအုပခ်ျုပ်ေရဵြုိက အာဵေပဵပါသည်။က အဖွဲ့အသီဵသီဵတုိ့က လြ်တွဲပူဵ ေပါင်ဵက

ေဆာင်ရွြ်ြြ ခြ င်ဵဖြ ငဴ်က သြ်ဆိုင်ရာမူဝါဒမျာဵနှင်ကဴ လုပင်န်ဵစီမဳြိန်ဵ မျာဵတွင်က သေဘာထာဵက

ြဲွလဲွမှုမျာဵ၊က လုပ်ငန်ဵထပ်ေနကခြ င်ဵမျာဵြုိက စိစစ်ေဖာ်ထုတ်နုိင်ြြ ပြ ီဵက ေရှ့ဆြ်ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်က

လုပင်န်ဵအတွြ်ကပိမုိေုြာင်ဵမွနစ်ွာကပူဵေပါင်ဵညိှနိှုင်ဵရနက်အခွင်အဴလမ်ဵြိုကရရိှေစပါ သည်။ 

(၉) ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်သူမျာဵအာဵကဘဏ္ဍာေရဵအရင်ဵအမြ စ်မျာဵြုိကတိုဵ ၍ကရရှိေစပါသည်။ 

(၁၀) ဦဵေဆာင်နိငု်သူ၊က ဦဵေဆာင်မှုမပြ ုနုိင်သူနစှ်မျိုဵစလုဳဵြိုက ေစေဴဆာ်ဆွဲေဆာင်ပါသည်။က ဆိလုို 
သည်မာှက မိတ်ဖြ်ပူဵ ေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုသည်က အြန့်အသတ်ဖြ ငဴ်က တာဝန်ယူသူမျာဵြိကု
အာဵေပဵတိြ်ုတွန်ဵ ကခြ င်ဵ၊ကတိုဵ တြ်ေသာအမြ င်ရိှသူမျာဵအတူတြွပါဝင်လာေစခြ င်ဵ အတွြ်က
အေခြ ခဳမျာဵြိကုဖနတ်ီဵေပဵပါသည်။ 

(၁၁) လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအတွြ်ကပိငု်ဆိငု်မှုနှင်ဴကတာဝန်ယူမှုတို့ ြုိကတိုဵ တြ်လာေစပါသည်။ 

(၁၂) တစ်ဦဵနှင်တဴစ်ဦဵက သဳသယဝင်ခြ င်ဵ၊က ရန်ဘြအ်သွင်ေဆာင်ခြ င်ဵမျာဵက ရှိတတ်၍က ပါ၀င ်
ပတ်သြသ်ူကအဖွဲ့ မျာဵအြြ ာဵကယုဳြြ ည်မှုတညေ်ဆာြရ်န်ကပဳပဴိုဵ ြူညီမှုေပဵရမည်။ 

 

မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵဖြ ငဴ်ကမူဝါဒေရဵဆွဲခြ င်ဵ၏ကအေရဵြီ ီဵသည်ဴအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခမုှာက
ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵအာဵက ေလဴလာဆန်ဵစစ်ခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။ကဤသုိ့က ဆန်ဵစစ်ခြ င်ဵသညက် လုပြ်ိငု်သူမျာဵ၏က
အရည်အေသွဵ၊ကလုပင်န်ဵအချင်ဵချင်ဵအပြ န်အလှနဆ်ြ်စပ်မှု၊က ICT လုပင်န်ဵ၏ကအရင်ဵအမြ စ်မျာဵနှင်ကဴဆြ်စပ်က
လျြ်ရိှသည်ကဴ အြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအာဵက စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ ေဖာ်ပြ ခြ င်ဵတုိ့အတွြ်က နည်ဵလမ်ဵမျာဵြုိက
ရည်ေွှန်ဵ ပါသည်။က ဤေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုြိကု ေဆာင်ရွြ်ရာ၌က ေအာြ်ပါအဆင်ဴမျာဵြိကု ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵ 
သငဴ်ပါသည် - 

 

(၁) ေလဴလာဆန်ဵစစ်ရခြ င်ဵ၏ကအဓိြရည်ရွယ်ချြ်ြုိကစစိစ်ေဖာ်ထုတ်ပါ။ 
(၂) စနစ်အတွင်ဵ၌က လုပန်ည်ဵစနစ်နငှ်ဴက ဆုဳဵ ကဖြ တ်ချြ်ချမှတ်သူမျာဵအာဵက နာဵလည်မှုတစ်ရပ်က

တည်ေဆာြ်ပါ။ 
(၃) ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵြုိကသတ်မတ်ှပါ။ 
(၄) ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵ၏က အြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ၊က သွင်ပြ င်လြ္ခဏာမျာဵနှင်ကဴ အေခြ အေနမျာဵြိကု

စုစဳမ်ဵစစ်ေဆဵပါ။ 
(၅) ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵအြြ ာဵကအပြ န်အလှနဆ်ြ်စပ်မှုလုပင်န်ဵမျာဵ၊ကဆြ်သွယ်မှုပုစဳဳမျာဵြိကု

သတ်မတ်ှေဖာ်ပြ ပါ။ 
(၆) စီမဳခန့်ခွဲမှုအတွြ်ကေရွဵချယ်စရာနည်ဵလမ်ဵမျာဵြုိကသတ်မတှ်ေဖာ်ပြ ပါ။ 
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ပါ၀င်ပတ်သြသူ်မျာဵအာဵကေလဴလာဆန်ဵစစ်ရာတွင် ပိမုိုအေသဵစိတ်ြျသညဴ်ကချဥ်ဵြပ်နည်ဵတစ်ရပ် 
ြိကုRAAKS ကဖြ ငဴ်ေဆာင်ရွြ်နိငု်ပါသည်။ RAAKS သည် ကပြ ုလုပသ်ူအာဵကေရှဵရှု့ေသာကနည်ဵလမ်ဵ တစ်ရပ်ကဖြ စ်ပြ ီဵက
ပါဝငပ်တ်သြသူ်မျာဵနှင်ကဴ ယင်ဵတို့၏က ြွနရ်ြ်မျာဵချိတ်ဆြ်ခြ င်ဵမျာဵြုိက စနစ်ြျပြ ီဵက ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေသာက
အသွင်လြ္ခဏာဖြ ငဴ် တန်ဖုိဵြုိက အြဲဖြ တ်ခြ င်ဵအတွြ်တည်ေဆာြ်ထာဵခြ င်ဵကဖြ စ်ပါသည်။က ယင်ဵတွင်လုပ်ငန်ဵ 
ြဏ္ဍ (၃) ရပ် နှင်ကဴလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴက( ၁၆ )ခကုလွှမ်ဵ ခြ ုဳပါဝင်ပါသည်။ 

 

အဆငဴ်က(ြ) ကပြ ဿနာြုိေဖာ်ထုတ်ကခြ င်ဵ 
 

 (၁) ရည်ရွယ်ချြ်(မျာဵ)ြုိကအဆိုပြ ုတင်ပြ ပါ။ 
 (၂) သငဴ်ေတာေ်သာကလုပင်န်ဵလုပေ်ဆာင်သူမျာဵအာဵကသတ်မတ်ှပါ။ 
 (၃) ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်တာဝန်သတ်မတ်ှချြ်မျာဵြုိကေဖာ်ပြ ပါ။ 
 (၄) ပတ်ဝန်ဵ ြျင်သတ်မတ်ှပါ။ 
 (၅) ကပြ ဿနာအာဵကရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ပြ ပါက/ ကပြ န်လည်သတ်မှတ်ပါ။ 
 

အဆငဴ်(ခ) ြန့်သတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်ကအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵအာဵကေလဴလာဆန်ဵစစ်ခြ င်ဵ 

 (၁) အြျိုဵသြ်ေရာြ်မှု 

 (၂) လုပင်န်ဵ၌ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်သူမျာဵ 

 (၃) အသိပညာြွနရ်ြ်မျာဵ 

 (၄) စုစည်ဵေပါင်ဵ စပ်ခြ င်ဵ 

 (၅) လုပင်န်ဵတာဝန်သတ်မတ်ှချြ်မျာဵ 

 (၆) ညိှနိှုင်ဵခြ င်ဵ 

 (၇) ဆြ်သွယ်ခြ င်ဵ 

 (၈) တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုအတွြ်ကလူမှုအဖွဲ့အစည်ဵအာဵကသိရိှနာဵလည်ေအာင်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ 

အဆငဴ်(ဂ) မဟာဗျူဟာက- လုပ်ငန်ဵစီမဳြိန်ဵေရဵဆဲွခြ င်ဵ 

 (၁) အသိပညာစီမခဳန့်ခွမဲှု 

 (၂) လုပ်ငန်ဵလုပ်ြုိင်ေဆာင်ရွြ်သူ၏အင်အာဵက- မည်သူြမည်သည်ြုိကေဆာင်ရွြ်နုိင်သနည်ဵ။ 

 (၃) မဟာဗျူဟာအရကတာဝန်ခေဳဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ 

 

 ICTD တွင်ကမျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏ကလြ်တဲွပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုေအာင်မြ င်ေရဵသည်က
မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵြ ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာအသိပညာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအရ ေရဵသာဵေဖာ်ပြ  
ထာဵေသာမျာဵစွာေသာ ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှု အေခြ ခဳမူမျာဵြုိသတိပြ ု၍က
ေြာင်ဵမွနစ်ွာ လုပန်ိငု်မှသာကေအာင်မြ င်မည်ဖြ စ်ပါသည်။က(ေဘာင ်-၄ကတွင်ြြ ည်ကဴပါ) 
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ေဘာင် ( ၄ ) – မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအေခြ ခဳမူမျာဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အေခြ ခဳမူ(၁) 
 ြဏ္ဍေပါင်ဵစုကဳ ICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုချဥ်ဵြပ်နည်ဵြိုက အသုဳဵ ပြ ုရန်က သိမြ င်လာခြ င်ဵသည်က
ေအာြ်ေဖာ်ပြ ပါက သွင်ပြ င်လြ္ခဏာသဳုဵရပြ်ိကု သိရိှနာဵလည်ခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။က စဥ်ဆြ်မပြ တ်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵက
တြ်မှုအစီအစဥ်၏က ရှုေထာင်အဴမြ င်မျာဵအရက ICT သည်ကအေထာြ်အြူပြ ုေသာအရာအဖြ စ်က ေဆာင်ရွြ်က
နိငု် ခြ င်ဵ၊က စဥ်ဆြ်မပြ တ်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု၏က အေထာြ်အြူပြ ုေသာအရာအဖြ စ်က ICT ြုိက ထိထိေရာြ်က
ေရာြ်အသုဳဵ ချမှုအတွြ်က စိနေ်ခါ်မှုမျာဵကဆြ်တုိြ်ေပါ်ေပါြ်ခြ င်ဵ၊ကအထူဵသဖြ ငဴ်ကလူ့အဖွဲ့အစည်ဵတွင်ကအဖွဲ့ က
တစ်ခတုည်ဵြက ေဖြ ရှင်ဵသညဴ်ြိစ္စရပမ်ျာဵက (သို့မဟုတ်) စာချုပ်ပါဆြ်စပ်မှုမျာဵ၊က မေအာင်မြ င်ေသာြိစ္စရပက်
မျာဵတွင်ဖြ စ်ပါသည်။ကဆြ်တိုြ်ဖြ စ်ေပါ်ေသာကICTD စိနေ်ခါ်မှုမျာဵ၏ကရှုပေ်ထွဵမှုေြြ ာငဴ်ကစီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵ၊က
အစုိဵရနှငဴ်ကလူ့အဖဲွ့အစည်ဵမှကသယဳဇာတအရင်ဵအမြ စ်မျာဵနှငဴ်ကစွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ၏ကမဟာဗျူ ဟာေပါင်ဵစည်ဵမှုြုိက
လိအုပ်လာပါသည်။ 
အေခြ ခဳမူ(၂) 
 ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵကလုပေ်ဆာင်ရန်ကသေဘာတူလြ်ခဳခြ င်ဵမပြ ုမီကပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုတွင်ကအဓိြက
ေဆာင်ရွြ်မညဴ်သူမျာဵက ေြျနပ်မှုရရိှရန်အတွြ်က ၄င်ဵ၏က ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ ြိုက ရရှိနိုင်ေသာက ေရွဵချယ်စရာမျာဵ၊က
စွန့်စာဵမှုမျာဵနှင်ကဴနိှုင်ဵယှဥ၍်ကြီ ိုတင်ချငဴ်ချိနသ်ငဴ်ပါသည်။ 
အေခြ ခဳမူ(၃) 
 အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵသည်က မိမိအဖွဲ့အစည်ဵ၏က အြျိုဵစီဵ ပွာဵအတွြ်က ေဖြ ရငှ်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြိကု
လျင်လျင်မြ န်မြ န်ပြ ုလုပလ်ာသညဴ်အခါက မျာဵစွာေသာက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖြ ငဴ်က ICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုက
သည်က အေြာင်ဵဆုဳဵေဆာင်ရွြ်လာနိငု်သညဴ်အတွြ်က အခြ ာဵေသာက အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏က အြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵက
ကဖြ စ်ထွန်ဵ လာပါသည်။က ဆိလုိသုည်မာှက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုသည်က အပြ န်အလှနအ်ာဵဖြ ညဴ်ေပဵခြ င်ဵေြြ ာင်ဴက
ကဖြ စ်ပါသည်။ 
အေခြ ခဳမူ(၄) 
 ေအာင်မြ င်ေသာက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြုိက အပြ န်အလှနအ်ေထာြ်အြူပြ ုသညဴ်က စွမ်ဵရည်မျာဵက
နှငဴ်ကအင်အာဵစုအရင်ဵအမြ စ်မျာဵအရကတည်ေဆာြ်ေဆာင်ရွြ်ရပါသည်။ကဤသုိ့ေပါင်ဵစပ်ရာတွင်က မဟာဗျူဟာက
ဒီဇိငု်ဵ၏ကသတ်မတ်ှချြ်ေဘာင်မျာဵနှငဴ်ကြိုြ်ညီရပါသည်။ 
အေခြ ခဳမူ(၅) 
 အစုစပ်လုပင်န်ဵသုိ့က ထည်ဴဝင်ေသာက သယဳဇာတအရင်ဵအမြ စ်မျာဵနှင်ကဴ စွမ်ဵရည်မျာဵြုိက မိတ်ဖြ်အဖွဲ့ က
အစည်ဵမျာဵ၏ကပင်မစီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမှက ဖြ စ်နိငု်သမှေကအနီဵစပ်ဆုဳဵရယူရန်ကလိအုပ်ပါသည်။ကအစုစပ်လုပင်န်ဵက
၏က ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵနှငဴ်က ေန့စဥ်လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵက အပ်စပ်မှုရှိေစရနက် ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရပါက
မည်။က ၄င်ဵအပြ င်ကအစုစပ်လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၏ကလြ်ရိှအကေြခအေနမျာဵမှကထည်ဝဴင်ေသာကအင်အာဵမျာဵြုိက ရယူက
သုဳဵ စွဲရပါမည်။ ဥပမာ-အသစ်၊ကကပုေဳသက၊ကြုနြ်ျစရတ်ိတို့အာဵကစတင်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵထြ်ကေပြ ာင်ဵလဲနုိင်ခြ င်ဵ၊က
ြုနြ်ျစရတ်ိြိုကအေခြ ခဳခြ င်ဵ။ 

>>> 
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အေခြ ခဳမူ(၆) 
 မျာဵစွာေသာက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖြ ငဴ်က ICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြုိက ပဓာနမထာဵဘဲကြနဦဵက
အမျာဵဆန္ဒဖြ စ်ေသာက အနည်ဵဆုဳဵအာဵဖြ င်ဴက ရှိ ပြ ီဵအေထာြ်အထာဵပဳုစဳမျာဵအာဵက စိစစ်ခြ င်ဵ၊က အစုစပ်လုပင်န်ဵ၏က
အနာဂတ်ေမှော်မနှ်ဵချြ်၊က ပူဵေပါင်ဵပါဝင်သူအသီဵသီဵ၏က အစုစပ်လုပင်န်ဵလုပြ်ိငု်ရသညဴ်က ရည်ရွယ်ချြ်နငှ်ဴက
ပါဝင်မှုနှင်ကဴ တာဝန်မျာဵခွေဲဝမှုတို့ ြုိက ေဆာင်ရွြ်သငဴ်ပါသည်။က အေတွ့အြီ ုဳမှရေသာသင်ခန်ဵ စာမျာဵနှင်ကဴ
ဥပေဒဆုိင်ရာက အေခြ ေနမျာဵ၏က စာရြွ်စာတမ်ဵမျာဵသည်က ပတ်၀န်ဵြျင်အေခြ အေနမျာဵအေပါ်တွင်က တည်မီှက
ေနပါသည်။ 
အေခြ ခဳမူ(၇) 
 မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖြ ငဴ်က ICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ၏က အြျိုဵရလဒ်မျာဵြုိက
အြဲဖြ တ်သညဴ်အခါကပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုကလုပေ်ဆာင်ချြ်မျာဵြိကုပြ င်ပအင်အာဵစုမျာဵနှင်ကဴအခြ ာဵအစာဵထုိဵက
နည်ဵလမ်ဵမျာဵေပါ်ကအေခြ ပြ ု၍ကအချိနလ်ိြ်ုဆန်ဵ စစ်ခြ င်ဵြုိက ဂရုစိုြ်ေဆာင်ရွြ်သင်ဴပါသည်။က ဆုိလိသုည်မာှက
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှု၏ထပ်တိုဵတန်ဖိုဵ က= ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုရလဒ်တန်ဖိုဵ က- (ကပြ င်ပအင်အာဵစုမျာဵ+အခြ ာဵက 

ကကကအစာဵထိုဵ အင်အာဵစုမျာဵ) 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

မိမိ၏အေတွ့အြီ ုဳအရက မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြသ်ူမျာဵ၏က ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုက

အေခြ ခဳမူမျာဵြိကုပစ်ပယ်ထာဵေလဴရိှပါသလာဵ/ ေလဴလာစူဵစမ်ဵမှုမပြ ုဘဲေနပါသလာဵ။ကထိုပြ ဿနာက

အေြြ ာင်ဵအရာနှင်ဴပတ်သြ၍်ကအဘယ်ေြြ ာငဴ်ဟုကသင်ထင်မြ င်ပါသနည်ဵ။ 

 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

မိမိ၏က ICT တွင်ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵမှာက မည်သူတို့ ဖြ စ်ပါသနည်ဵ။က ေအာြ်ေဖာ်ပြ ပါက ICTD 

စီမဳြိန်ဵ မျာဵအတွြ်ကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏ကအဓိြအြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ၊က ၎င်ဵတို့၏ကအာဵသာချြမ်ျာဵက

နှင်ကဴအာဵနည်ဵချြမ်ျာဵြုိကစစိစ်ေဖာ်ထုတ်ပါ- 

 ြျန်ဵမာေရဵအတွြ်ကICT 

 ပညာေရဵအတွြ်ကICT 

 လယ်ယာစုိြ်ပျိုဵေရဵအတွြ်ကICT 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စမီဳခန့်ခွဲမှုအတွြ်ကICT 

နိငု်ငဳတစ်နိုင်ငဳတည်ဵမှက တြ်ေရာြ်ေသာကသင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်ကဤေလဴြျငဴ်ခန်ဵြုိက အဖွဲ့တစ်ခုက

အေနဖြ ငဴ်ကလုပ်ေဆာင်နိုင်ပါသည်။ 



40 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြုိယ်တုိင်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵ 

၁။ ICTD တွင်ကအစိုဵ ရ၏ကအခန်ဵြဏ္ဍမှာကအဘယ်နည်ဵ။ 

၂။ ေစျဵြြ်ွဦဵေဆာင်ေသာက ICT မဟာဗျူဟာ၏က အဓိပ္ပါယ်မာှက အဘယ်နည်ဵ။က သတင်ဵက

အချြ်အလြ်က အေခြ ခဳအေဆာြအ်အုကဳ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်က ၎င်ဵမဟာဗျူဟာသည်က

မည်ြဲဴသုိ့ကအေရဵပါသနည်ဵ။ 

၃။ ဖွဳ့ ကဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုတွင်က အစိုဵ ရမဟုတ်ေသာက အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏က အခန်ဵြဏ္ဍသည်က

အဘယ်နည်ဵ။ 

၄။ ဥပေဒမျာဵေပါ်တွင်က Digital ေခတ်ေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ၌က အြီ ဳပြ ုချြ်မျာဵမှာက အဘယ်နည်ဵ။ 

အထူဵသဖြ ငဴ်ကမပူိငု်ခွင်ဥဴပေဒ။ 

၅။ ICT လုပင်န်ဵမျာဵတွင်က ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵမှာက မည်သူတို့ ဖြ စ်ပါသနည်ဵ။က ၄င်ဵတုိ့နှင်ကဴ

ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်ရန်ကအဘယ်ေြြ ာငဴ်ကအေရဵြီ ီဵပါသနည်ဵ။ 
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၂။      အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICTD မူဝါဒတစ်ခု၏ကပါဝင်ေသာအချြ်အလြ်မျာဵ 

 
 

 

 

 

  

 
 

အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာက ICT မူဝါဒ၏က အဓိြရည်မနှ်ဵချြမ်ှာက အမျိုဵသာဵဖဳွ့ကဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုက
ရည်မှန်ဵ ချြပ်န်ဵတိုင်သုိ့က ေရာြ်ရိှရန်က ICT အသုဳဵ ပြ ုမှုက တုိဵတြ်မျာဵပြ ာဵလာခြ င်ဵ၏က ေြာင်ဵြျိုဵမျာဵနှင်ကဴ
စွန့်စာဵမှုမျာဵက ဘြ်ညီမှေတေစရန်ဖြ စ်ေြြ ာင်ဵက အခြ ာဵစာေရဵသူမျာဵြက တင်ပြ အစီရင်ခဳခဲဴြြ ပါသည်။က
ထို့ေြြ ာငဴ်က ပြ ီဵပြ ညဴ်စုေဳသာကအမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာက ICT မူဝါဒတွင်က အေရဵြီ ီဵေသာကအချြ်အလြ်မျာဵစွာက
ပါဝင်ပါမည်။က ဤအခန်ဵတွင်က လူသာဵအရင်ဵအနှီဵ တည်ေဆာြ်ေရဵ၊က ICT လုပင်န်ဵတည်ေထာင်ခြ င်ဵနှငဴ်က
electronic အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳဟူသည်ဴကအချြ်သဳုဵခုြိကုေဆွဵေနွဵတင်ပြ ထာဵပါသည်။ 
 ေဆွဵ ေနွဵမှုမပြ ုမီကအေရဵြီ ီဵသည်ဴကအသိေပဵနိှဵု ေဆာ်ချြ်ကနှစ်ရပ် ရှိပါသည်။ 
 ပထမအချြ်မှာကအမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာက ICT မူဝါဒေရဵဆွဲခြ င်ဵသည်ကတစ်ြီ ိမတ်ည်ဵနှင်ကဴေဆာင်ရွြ်က
၍ရေသာက လုပေ်ဆာင်ချြ်မဟုတ်ပါ။က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာက ICT ရည်မှန်ဵ ချြ်ပန်ဵ တုိင်သို့ က ေရာြ်ရိှရန်က
စီမဳချြ်ြုိက တစ်ြီ ိမတ်ည်ဵဖြ ငဴ်မေရဵဆွသဲင်ဴပါ။က ေအာင်မြ င်မှုပိမုိရုရိှေနေသာက နုိင်ငဳမျာဵသည်က ပြ ီဵခဲသဴညဴ်စီမ ဳ
ြိန်ဵ မျာဵြက ချမှတ်ခဲေဴသာက အေခြ ခဳအုတ်မြ စ်ေပါ်တွင်က စီမဳြိန်ဵအသစ်မျာဵြိကု အေြာင်အထညေ်ဖာ်က
ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵဖြ ငဴ်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာက ICT မူဝါဒမျာဵြုိက အစီအစဥ်အလုိြ်က စဥ်ဆြ်မပြ တ်က
လုပေ်ဆာင်ခဲဴြြ ပါသည်။ကက 

ဥပမာအာဵဖြ ငဴ်ကြိရုီဵ ယာဵဒီမိြုရြ်တစ်သမ္မတနိုင်ငဳသည်က ၂၀၁၀ကခုနှစတ်ွင်ကြမ္ဘာဴအဆင်ဴအတန်ဵရှကိ
သတင်ဵ ကဖြ န့်ဖြ ူဵမှုအဆင်ဴမျာဵက ရရိှေရဵရည်မှန်ဵ ချြ်ဖြ ငဴ်က အေခြ ခဳသတင်ဵဖြ န့်ဖြ ူဵမှုက တိုဵ ကမြ ှင်ေဴရဵစီမဳြိန်ဵ က
(၁၉၉၆-၂၀၀၀) ြိစုတင်ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါသည်။က အသိပညာအေခြ ပြ ုက လူ့အဖွဲ့အစည်ဵတညေ်ဆာြေ်ရဵ 
ဟူေသာက ရည်မနှ်ဵချြ်ဖြ ငဴ်က Cyber Korea -၂၁က (၁၉၉၉-၂၀၀၂)ြုိက ဆြ်လြ်အေြာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ခဲဴပါသည်။ကြမ္ဘာဴဦဵေဆာင်နိုင်ငဳကelectronicကြိရုီဵ ယာဵေမှော်မနှ်ဵချြက်၂၀၀၇(၂၀၀၂-၂၀၀၇) 
ြိကုတတိယစီမြိဳန်ဵ အဖြ စ်ကဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါသည်။ကလတ်တေလာကအမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကစီမဳြိန်ဵ 
မှာက Broadband IT ြိရုီဵ ယာဵ ေမှော်မနှ်ဵချြက် ၂၀၀၇က ကဖြ စ်ပြ ီဵက အနာဂတ်အတွြ်က နိငု်ငဳ၏ေမှော်မနှ်ဵချြ်က
အေသဵစိတ်အစီအစဥ်မျာဵြုိကေအာြ်ပါအတိငု်ဵကေရဵဆွဲ၍ကအေြာင်အထညေ်ဖာ်ေနပါသည်- 

 electronic အစိုဵ ရမှက ပြ ည်သူ့ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵြုိက ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်က စွမ်ဵေဆာင်က
ရည်နှငဴ်ကထင်သာမြ င်သာရိှမှုကပိမုို မြ ှင်တဴင်ေပဵရန်၊ 

 electronicက လွှေဲပြ ာင်ဵေပဵမှုစနစ်မျာဵြုိက ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာက ယှဥ်ပြ ိုင်နိငု်မှုစွမ်ဵ ရည်က တိုဵ မြ ှင်ကဴ
ေဆာင်ရွြ်ရန်၊ 

 ကြီ ီဵမာဵြျယ်ပြ န့်ေသာက ဆြ်သွယ်ေရဵြွန်ရြ်မျာဵက တည်ေဆာြ်ရန်နငှ်ဴက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုက
ေမာင်ဵနှင်အာဵအသစ်မျာဵက(နည်ဵလမ်ဵသစ်မျာဵ) ြုိကရှာေဖွရန်၊ 

 Digital နည်ဵပညာသဳုဵကအမျာဵေြာင်ဵစာဵေရဵနိငု်ငဳကဖြ စ်ထွန်ဵ လာေစရန်၊ 

 ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာကICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုကတိုဵ ပွာဵလာေစရန်၊ 

ဤအခန်ဵတွင်က ပြ ညဴ်စုေဳသာက အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာက ICT မူဝါဒတစ်ခ၏ုက အေခြ ခဳအချြ်က (၃) ခုနှင်ကဴ

ဆြ်စပ်ေသာက ပြ ဿနာမျာဵြုိကအေလဵေပဵကရငှ်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵထာဵပါသည်။ကအေခြ ခဳအချြ်သဳုဵခုမှာကစွမ်ဵရည်က

တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵ၊ကစီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏ဳက ICT ြဏ္ဍတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵနှင်ကဴelectronic အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳ

တို့ ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 ဒုတိယအချြ်အေနကဖြ ငဴ်က ဤအခန်ဵတွင်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာက သတင်ဵအချြ်အလြ်က အေခြ ခဳက

အေဆာြအ်အုကဳ (NII) ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအေြြ ာင်ဵြုိက ထည်ဴသွင်ဵေဆွဵ ေနွဵသွာဵမည်က မဟုတ်ပါ။က (NII) သည်က

အသဳ၊ကအချြ်အလြ်၊ကအေြြ ာင်ဵအရာ၊က ပုရဳပိ်မျာဵသယ်ေဆာင်ခြ င်ဵ၊က နိငု်ငဳတစ်နိုင်ငဳ၏ကသတင်ဵလုိအပ်ချြ် 

မျာဵြိကု အပြ န်အလှနက် ဆြ်သွယ်ေသာပုဳစဳဖြ ငဴ်က ဖြ ည်ဆဴည်ဵေပဵခြ င်ဵတွင်က ဗီဒီယိုသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵက

ေပဵခြ င်ဵတုိ့ဖြ စ်ပါသည်။က ၎င်ဵအေခြ ခဳအေဆာြအ်အုမဳျာဵက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်ရန်က လိအုပ်ေြြ ာင်ဵြိုလည်ဵက

အသိအမှတ်ပြ ုက လြ်ခထဳာဵြြ ပါသည်။က နိငု်ငဳမျာဵသည်က ၎င်ဵတို့၏က ICTD မူဝါဒတွင်က နိငု်ငဳေတာ်သတင်ဵ 

အချြ်အလြ်က အေခြ ခဳအေဆာြအ်အုမဳျာဵက ဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်ေရဵြုိက ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါသည်။က

သတင်ဵအချြ်အလြ်ကအေခြ ခဳအေဆာြအ်အုမဳျာဵကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်ေရဵသည်ကအမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာက ICTD 

မူဝါဒ၏က အခြ ာဵအချြ်အလြ်မျာဵြုိက လွှမ်ဵ မိုဵပါသည်။က အေခြ ခဳအေဆာြအ်အုကဳ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအေပါ်က

လွနြ်ေဲသာက အေလဵထာဵမှုြုိက ပြ ုပြ င်ရန်က တစ်စိတ်တစ်ေဒသအာဵထုတ်ရပါသည်။က ေနရာနှင်အဴချိန်က

ြန့်သတခ်ျြ်မျာဵေြြ ာငဴ်က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုြိကု ယခင်အခန်ဵတွင်က ရငှ်ဵပြ ခဲဴ ပြ ီဵဖြ စ်ခြ င်ဵ 

ေြြ ာငဴ်က ICT အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာက မူဝါဒ၏ကအခြ ာဵတူညီစာွက အေရဵပါသည်ဴက အချြ်အလြ်မျာဵဖြ စ်သညဴ်က

စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵ၊က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအုဳ၏က ICT ြဏ္ဍဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုနှင်ကဴ electronic 

အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစတဳို့ ြုိကအစီအစဥ်တြျကအေလဵေပဵကေဆွဵေနွဵတင်ပြ ပါမည်။ 

၂.၁။ ICT  စွမ်ဵရည်ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု 
 သတင်ဵအချြ်အလြ်က အေခြ ခဳအေဆာြအ်အုကဳ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုြိကု ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွြ်ခဲဴြြ  

ေသာက အစိုဵ ရမျာဵအေနဖြ င်ဴ Internet ချိတ်ဆြ််မှုတစ်ခတုည်ဵသာက ရယူသဳုဵစွဲ ခြ င်ဵြို ဆိလုိုခြ င်ဵ 

မဟုတ်ေြြ ာင်ဵကလျင်မြ န်စာွသိရိှလာခဲဴြြ ပါသည်။ကလူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခအုတွြ်ကInternetကချိတ်ဆြ် 

မှုမျာဵြိကု လွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ရဴမည်ဆိုလှေင်ေသာ်မကှ ထိုအဖွဲ့အစည်ဵတွင်က လူတိုင်ဵinternetြုိက

မည်သို့အသဳုဵပြ ုရမည်ြုိကမသိြြ လှေင်ကထိုလူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွြ်ေထာြ်ပဳဴထာဵေသာက Internetကချိတ်ဆြ် 

ေပဵသညဴ်ကေနရာမျာဵ သည်ကအချည်ဵအနှီဵ သာကဖြ စ်လိမ်မဴည်။ကBridges အဖွဲ့အစည်ဵြက- 

 ကပြ ည်သူ/သာဵမျာဵသည်က၎င်ဵတို့၏ကေနထိငု်မှုဘဝက(သို့မဟုတ်) ၎င်ဵတုိ့၏အလုပ်တွင်က

ထိထိေရာြ်ေရာြ်က အသဳုဵပြ ုရမည်ြိုက နာဵလည်သေဘာမေပါြ်လှေင်က မည်သည်ဴနည်ဵ 

ပညာမှေက အသဳုဵမတညဴ်ပါ။က ၎င်ဵတုိ့သည်က အဆိပုါနည်ဵပညာြုိက အသုဳဵ ပြ ုရန်က ေလဴြျငဴ်သင်က

ကြြ ာဵထာဵမှုက မရှိ ခြ င်ဵေြြ ာငဴ်ေသာလ်ည်ဵေြာင်ဵ၊က အသုဳဵ ပြ ုရန်က အေခြ အေန မေပဵခြ င်ဵ 

ေြြ ာငဴ်လည်ဵေြာင်ဵက ကဖြ စ်နိငု်ပါသည်။က ICTအသဳုဵကပြ ုမှုသညက် လူတုိ့၏ေန့စဥ် လုပင်န်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်မှုအေပါ်ကေြာင်ဵြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုရှိေြြ ာင်ဵကထင်ရှာဵမှသာကICT ြိကုအသုဳဵ ပြ ုက

ရန်ကတွန်ဵ အာဵေပဵမှုဖြ စ်ေပါ်ပါမည်။က ပြ ည်သူ/သာဵမျာဵအေနဖြ ငဴ်လည်ဵကနည်ဵပညာ စွမ်ဵရည်က

ြုိကနာဵလည်သေဘာေပါြ်ရန်ကလိအုပ်ပါသည်။ကထို့ေြြ ာငဴ်က ICTအသဳုဵပြ ုသူမျာဵြုိက၎င်ဵတုိ့က

ြုိယ်တိုင်က တီထွင်ဆန်ဵ သစ်ခငွ်ဴနငှ်ဴက တီထွင်ဖန်တီဵမှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵအရက နည်ဵပညာြုိအသုဳဵ က

ကပြ ုခွင်ကဴေပဵလာြြ ပါသည်။ 

 ထုိ့ေြြ ာငဴ်ကICT စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵဆုိရာ၌ကနုိင်ငဳတုိင်ဵအတွြ်ကဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်ကICT ၏က

စွမ်ဵအာဵရယူရန်ကမူဝါဒရည်မှန်ဵ ချြ်မာှကအေရဵပါကပါသည်။ 
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 စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွြ်မှုနှင်ဖဴွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵအဖွဲ့က (OECD)ကမှကစွမ်ဵရည်ဟူသညက် ပြ ည်သူမျာဵ၊ကအဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵနှင်ကဴလူ့အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုလဳုဵသည်က၎င်ဵတုိ့၏ကအေရဵြိစ္စမျာဵြုိကေအာင်ေအာင်မြ င်မြ င်ကစီမဳခန့်ခွဲက

နိငု်သည်ကဴ စွမ်ဵရည်ကဖြ စ်သညဟု်က အဓိပ္ပါယ်ဖငွ်ဴဆိုခဲဴပါသည်။က စွမ်ဵရည်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုဟူသညက် ပြ ည်သူမျာဵ၊က

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ကဴ လူ့အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုလုဳဵက ြီ ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵက ပြ ုလုပ်ခြ င်ဵ၊က စွမ်ဵအာဵတုိဵလာခြ င်ဵ၊က

ဖန်တီဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵက ကပြ ုလုပ်ခြ င်ဵ၊က ပြ င်ဆင်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၊က အဖွဲ့အစည်ဵ၏စွမ်ဵ ေဆာင်ရည်က ထိန်ဵသိမ်ဵ  

ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵဖြ စ်စဥ်က ဖြ စ်ပါသည်။က ဆြ်လြ်အေလဵထာဵေဆွဵေနွဵမညဴ် အေြြ ာင်ဵအရာအစီအစဥ်မှာက

နိငု်ငဳသာဵမျာဵ၏ကICT စွမ်ဵရည်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုကဖြ စ်ပါသည်။က 

 ICT စွမ်ဵရည်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအတွြ်က policy ချမှတ်သူမျာဵက ရင်ဆိုင်ြြ ရသညဴ်က လုပင်န်ဵနှစ်ရပ်က

ရှိပါသည်။က ပထမအချြ်မာှက သတင်ဵနှင်နဴည်ဵပညာေခတ်တွင်က နိငု်ငဳသာဵအာဵလဳုဵက အေခြ ခဳစွမ်ဵ ေဆာင်ရည်က

ရရိှေစရန်ကေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ကဒုတိယအချြ်မှာကနိငု်ငဳ၏ကICT ြဏ္ဍတွင်ကICT ြျွမ်ဵြျင်မှုကအရည်အေသွဵ 

တိုဵ တြ်ေစရနန်ှင်ကဴ ေယဘုယျအာဵဖြ င်ဴက စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအုသဳည်က ယင်ဵအေခြ အေနြုိက ြျယြ်ျယ် 

ကပြ န့်ပြ န့်ချဲ့ထွင်ေဆာင်ရွြ်ရန်က ဖြ စ်ပါသည်။က ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT အေြြ ာင်ဵက ရငှ်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵသည်အဴခါက

ပထမအချြ်ြုိကေဆွဵေနွဵပါမည်။ကဒုတိယအချြ်ြုိကICT စွမ်ဵရည်မျာဵကဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုေဆွဵေနွဵတင်ပြ ချြ်တွင်က

ေဆွဵ ေနွဵပါမည်။ 

ICTကပညာေရဵ  

 သတင်ဵလူ့ေဘာင်အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ်တွင်ကေအာင်မြ င်မှုရရိှေရဵသည်ကြျွမ်ဵြျင်မှုကအရည်အေသွဵမျာဵက

ရှိရနလ်ိအုပ်ပြ ီဵကယင်ဵြျွမ်ဵြျင်မှုကအရည်အေသွဵမျာဵသည်ကစြ်မှုလူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵတွင်ကအသုဳဵ ဝင်ေသာက

ြျွမ်ဵြျင်မှုအရည်အေသွဵမျာဵနှင်ကဴြွဲပြ ာဵခြ ာဵနာဵပါသည်။ကယင်ဵြုိကသိရိှလာကခြ င်ဵေြြ ာင်ဴကနိငု်ငဳအမျာဵစုသည်က

၎င်ဵတို့၏က နိငု်ငဳသာဵမျာဵအတွြ်က အေခြ ခဳြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်မျာဵရိှလာေစရန်က ေပြ ာင်ဵလဲသတ်မတ်ှက

ေဆာင်ရွြ်လာြြ သည်။ ၂၀၀၈က ခုနှစက် ေဖေဖာ်ဝါရလီတွင်က အေမရိြန်နိငု်ငဳ အမျိုဵသာဵေရဵ ဆိငု်ရာက ICT 

ပညာေရဵမူဝါဒေြာင်စကီ ေြျာင်ဵသာဵအာဵလဳုဵအတွြ်ကအေခြ ခဳ ICT ြျွမ်ဵြျင်မှုမျာဵက ပြ ဋ္ဌာန်ဵသတမ်ှတ်ရန် 

အတွြ်က အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာက ICT တတ်ေမြ ာြ်ေရဵအစအီစဥ်ြုိက ဖွဲ့ စည်ဵရန်က ေထာြ်ခခဳဲပဴါသည်။က

ဤစဳသတမ်ှတ်ချြ်ြိုကICT ပညာေရဵအတွြ်ကအမျိုဵသာဵစဳသတ်မတ်ှချြ်ကပထမေခြ လှမ်ဵ အဖြ စ်ကေတွ့ကမြ င်နိုင ်

ပါသည်။က အ ကဂလန်နိုင်ငဳသည်လည်ဵ က သြ်ြီ ီဵစာတတ်ေမြ ာြ်မှုနှင်ကဴ စာတတ်ေမြ ာြ်မှုစွမ်ဵရည်အတွြ်က

လြ်ရိှစဳသတမ်ှတ်ချြ်မျာဵနှင်ဴယှဥ၍်ကဘဝအတွြ်ကICT ြျွမ်ဵြျင်မှုကအရည်အေသွဵကစသဳတ်မတ်ှချြ်မျာဵြိကု

သတ်မတ်ှခဲဴပါသည်။ 

 သုိ့ေသာ်ကအေခြ ခဳက ICT စွမ်ဵရည်မျာဵသည်သာကသတင်ဵအချြ်အလြ်ကလူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵတွင်က

လိအုပ်ေသာစွမ်ဵရည်မျာဵကမဟုတ်ြြ ပါ။ကပညာရှင်မျာဵြလည်ဵက၂၁ကရာစုစမွ်ဵရည်မျာဵဟုကေခါ်ဆိုေသာကတီထွင်က

ဖန်တီဵမှု၊က ပြ ဿနာေဖြ ရှင်ဵမှုစွမ်ဵ ရည်၊ကသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆိုင်ရာကတတ်ေမြ ာြ်ြျွမ်ဵြျင်မှု၊ကဆြ်သွယ်မှုက

အရည်အေသွဵနှင်ကဴအခြ ာဵအဆင်ဴမြ ငဴ်ကစဥ်ဵစာဵေတွဵေခါ်မှုကအရည်အေသွဵမျာဵကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုြုိကေတာင်ဵဆုိက

ကြြ ပါသည်။ 
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 နုိင်ငဳတစ်နုိင်ငဳ၏ကပညာေရဵစနစ်သည်ကICT နှငဴ်က၂၁ကရာစုစွမ်ဵရည်မျာဵကနှစ်ရပ်စလဳု  ဵဖဳွ့ဖြ ိုဵ တုိဵတြ်ေရဵတွင်က

အေရဵပါသညဴ်အခန်ဵြဏ္ဍမှက ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ေနပါသည်။ကြမ္ဘာဴဘဏ်၏က ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT အစီအမဳမျာဵက

ြွင်ဵဆင်ဵေလဴလာမှု၌ကေအာြ်ပါအတိငု်ဵေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်- 

 ICT နည်ဵပညာမျာဵသည်က တစ်မထူူဵခြ ာဵသညဴ်က ေြာင်ဵြျိုဵပြ ုရလဒ်မျာဵြိကု ဖန်တီဵသညဟု်က

သဳုဵစွဲသူကမျာဵြကယဳုြြ ည်ြြ ပါသည်။ 

 ေြျာင်ဵသင်ဘာသာရပ်အသီဵသီဵ၌က ICT ြုိကဘာသာရပ်ေပါ်မူတည်၍ကအသဳုဵပြ ုမှု ြွာခြ ာဵပါ 

သည်။ 

 ပညာေရဵ၌က သတင်ဵအချြ်အလြ်နငှ်ဴက ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာအသဳုဵပြ ုမှု၏က ေြာင်ဵြျိုဵ 

ရလဒ်အာဵကသြေ်သမပြ နုိင်ေသဵပါ။ 

 ပညာေရဵတွင်ကICT ြုိကသင်ြြ ာဵနည်ဵပညာနှင်ကဴဆြ်စပ်ေသာအခါကICT ၏ကေြာင်ဵြျိုဵသြ်က

ေရာြ်မှုမျာဵကပုိမိမုျာဵပြ ာဵလာပါသည်။ 

 Computer အေထာြ်အြူပြ ုသင်ြြ ာဵမှုြုိက အချို့နယ်ပယ်မျာဵတွင်က အေဖြ မှနေ်ရွဵချယမ်ှု၊က

စဳသတက် မှတ်စစ်ေဆဵမှုက စသညဴ်က ေြျာင်ဵသာဵ၏လုပေ်ဆာင်နိုင်မှုကတိုဵ တြ်လာေစရန်ကအသုဳဵ ပြ ု 

ကြြ ပါသည်။ 

 ICT အသုဳဵ ပြ ုသညဴ်က ရည်ရယွ်ချြ်မျာဵက ရှင်ဵလင်ဵပြ တ်သာဵမှုမရိှေသာအခါက ICT သည်က

ထိေရာြ်မှုကေလျာဴနည်ဵတတပ်ါသည်။ 

 သမာဵရုိဵြျသင်ြြ ာဵနည်ဵနှငဴ်ကသင်ြြ ာဵနည်ဵသစ်မျာဵအြြ ာဵ၊ကသင်ြြ ာဵနည်ဵသစ်နှငဴ်ကစဳသတ်မှတ်က

စစ်ေဆဵနည်ဵမျာဵအြြ ာဵတုိ့တွင်ကအေရဵြီ ီဵသည်ကဴအာဵပြ ိုင်မှုတစ်ရပ်ရိှပါသည်။ 

ြမ္ဘာဴဘဏ်၏က ေတွ့ရှိချြ်မျာဵအရက ပညာေရဵြဏ္ဍ၊က ICT စီမြိဳန်ဵ မျာဵသည်က နည်ဵပညာြုိသာက

အာရုစဳိြု်ပြ ီဵကသငဴ်ေလျာ်သညဴ်ကသင်ြြ ာဵနည်ဵပညာြုိကေနာြ်ခဳပြ ုမထာဵသည်အဴတွြ်ကမေအာင်မမြ င်ကဖြ စ်နိင်ု 

ပါသည်။ကပညာေရဵြဏ္ဍက ICT အသဳုဵပြ ုမှုသည်ကစာသင်ေြျာင်ဵမျာဵတွင်က Internet ချိတ်ဆြ်ပြ ီဵကComputer 

မျာဵထာဵရှိက ေပဵခြ င်ဵဟူသညဴ်က လွယ်ြူရုိဵစင်ဵေသာက လုပင်န်ဵမဟုတ်ပါ။က ရငှ်ဵလင်ဵသညဴ်က အခြ ာဵချဥ်ဵြပ်က

နည်ဵတစ်ခုမှာကစာသင်ေြျာင်ဵမျာဵတွင်ကICT သင်ြြ ာဵခြ င်ဵအတွြ်ကComputer မျာဵအသုဳဵ ပြ ုရန်ကြန့်သတ်က

ထာဵခြ င်ဵြုိကေရှာင်ြြ ဥ်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ကပညာေရဵတွင်က ICT အသုဳဵ ပြ ုရန်ကမူဝါဒေရဵဆွရဲာတွင်ကထည်သဴွင်ဵက

စဥ်ဵစာဵသင်ဴသည်ကဴေမဵခွန်ဵမျာဵမှာကေအာြ်ေဖာ်ပြ ပါတို့ ကဖြ စ်ြြ ပါသည်- 

 ပညာေရဵြဏ္ဍတွင်ကICT ြုိကစတင်ရန်ကသငဴ်ေတာ်သညဴ်ကအသြ်အပုိင်ဵအခြ ာဵမှာကအဘယ်နည်ဵ။ 

 Digital နည်ဵပညာမျာဵနှင်ကဴကmedia ေပါင်ဵစုဳအေြြ ာင်ဵအရာမျာဵ၏ကေြာင်ဵြျိုဵြိကုရယူရန်က

သင်ြြ ာဵမှုနည်ဵလမ်ဵြုိကမည်ြဲဴသို့ေပြ ာင်ဵလဲနိုင်သနည်ဵ။ 

 သချကာက(သုိ့မဟုတ်) သိပ္ဳပပညာရပ်သင်ြြ ာဵရာတွင်ကICT ြုိကမည်ြဲသုိဴ့ကအသုဳဵ ပြ ုနိငု်သနည်ဵ။ 

ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT မဟာဗျူ ဟာြုိက စာသင်ေြျာင်ဵမျာဵတွင်က မည်ြဴဲသုိ့ကအသဳုဵချမည်ြုိကသတိရရန်က

အေရဵြီ ီဵပါသည်။ကေြျာင်ဵပြ င်ပညာေရဵနှင်ကဴအရယွ်ေရာြ်သူပညာေရဵတုိ့တွင်ကICT သည်ကပညာေရဵြဏ္ဍက

အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာက ICT မဟာဗျူ ဟာ၏ကအစိတ်အပုိင်ဵက ဖြ စ်သငဴ်ပါသည်။က ဗြ ိတိန်နုိင်ငဳသည်ကပညာေရဵြဏ္ဍ 

ICT အတွြ်ကစိတ်ဝင်စာဵဖွယ်ေြာင်ဵေသာကချဥ်ဵြပ်နည်ဵြိုကအသုဳဵ ပြ ုလျြ်ရိှပါသည်။ 
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ပဳု(၁) - ကဗြ ိတိန်နိုင်ငဳ၏ electronic မဟာဗျူဟာက- နည်ဵပညာတပ်ဆင်ေပဵခြ င်ဵ 

သင်ယူမှုနှငဴ်ြေလဵသူငယ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအသွင်ေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT စွမ်ဵရည်မျာဵဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု 

 

 

ပညာေရဵနှငဴ်ြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵ ရည်ဌာန၏ကelectronic မဟာဗျူဟာကလွှမ်ဵ ခြ ုဳရှုမြ င်သဳုဵသပ်ချြ် 

 

 
     ြိယု်ပုိင်အမှတလ်ြ္ခဏာပြ ုလုပ်ထာဵခြ င်ဵနှငဴ်ေရွဵချယ်မှု          ကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုနှငဴ်လွတလ်ပ်မှု 
 
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵြိလုမ်ဵဖွငဴ်ေပဵထာဵခြ င်ဵ      ဝန်ထမ်ဵေရဵရာဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵတြ်မှုကကကကကကကကပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ 

၂၁ရာစုစနစ်အတွြ် 
ြျွန်ုပ်တို့၏ 
ရညမ်ှန်ဵချြ် 

ြေလဵသူငယ်မျာဵ ဒတုိယအဆင်ဴ ြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်မျာဵ ၁၆ကေြျာ်လွန်ပြ ီဵ 

အေခြ ခဳအဆငဴ် ၁၄-၁၉ HE 

ကပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှု အတွြ်က
ြျွန်ုပ်တို့၏ 
မဟာဗျူဟာမျာဵမှတစ်ဆငဴ် 

သင်ြြ ာဵမှု၊ကသင်ယူမှုနှငဴ်ကပဳပဴိုဵ မှုအသွင်ေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ 

 သြ်ေရာြ်အစုအဖဲွ့နှငဴ်ကချိတဆ်ြ်ခြ င်ဵ 

  ရရှနိိင်ုေသာကပူဵေပါင်ဵညှနိိှုင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုစနစ်ြိကုလမ်ဵဖွငဴ်ေပဵထာဵခြ င်ဵ 

   စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှင်ထဴိေရာြ်မှုကတိုဵ တြ်လာြခင်ဵ 

စာသင်ေြျာင်ဵမျာဵက
တွင်က ICT  
မဟာဗျူဟာ 

၁၆ကေြျာ်လွန်ပြ ီဵက
electronicက

သင်ယူမှုမဟာဗျူဟာ 

HEFCE electronic 
သင်ယူမှုမဟာဗျူဟာ 

ြေလဵတုိင်ဵ၏က
အေရဵြိစ္စမျာဵ 

 နိင်ုငဳသာဵအာဵလုဳဵ အတွြ်ကေပါင်ဵစုထာဵေသာကonline သတင်ဵအချြ်အလြ်ဝန်ေဆာင်မှု 

 ြေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ်က သင်ယူသူမျာဵအတွြ်က ေပါင်ဵစုထာဵေသာက online သင်ယူမှုနှင်ဴ 
ပုဂ္ဂို လ်ေရဵကအေထာြ်အပဴဳ 

 ပုဂ္ဂို လ်အလိြု်ကသင်ယူမှုလုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵအတွြ်ကပူဵေပါင်ဵညှနိိှုင်ဵမှုနည်ဵလမ်ဵ 

 ICT ြဏ္ဍတွင်ကအဖွဲ့အစည်ဵ၏စွမ်ဵရည်အတွြ်ကေခါင်ဵေဆာင်မှုနှင်ဴကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵတြ်မှုအစီအစဥ် 

 အသွင်ေပြ ာင်ဵလဲမှုနှငဴ်က ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုြုိက ပဳပဴိုဵ ရန်က အမျာဵနှငဴ်သြ်ဆိုင်ေသာက digital 
အေခြ ခဳအဆာြ်အအုဳ 

ICT ပါဝငမ်ှုမျာဵလုိအပ်ပြ ီဵက
electronic သင်ယူမှုမှက
လုပ်ေဆာင်နိုင် သည်မျာဵ 

ြဏ္ဍအေခြ ပြ ုလုပ်ေဆာင်က
ချြ်မျာဵမှတစ်ဆငဴ် 

ဦဵစာဵေပဵစနစ်၏က
လုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵြိကု
ေြျာေထာြ်ေနာြခဳ်က
ကပြ ုထာဵခြ င်ဵ 
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ICT စွမ်ဵရည်မျာဵကဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု 

 အစိုဵ ရမျာဵသည်က ICT ြျွမ်ဵြျင်ပညာရင်ှမျာဵအာဵက အေထာြ်အြူဖြ စ်ေစမည်ကဴ အစီအစဥ်မျာဵြုိက
ေရဵဆွေဲဖာ်ထုတ်သငဴ်ပါသည်။က ၎င်ဵအစီအစဥ်တွင်က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏ဳက ICT ြဏ္ဍဖွဳ့ ဖြ ိုဵ 
တိုဵ တြ်ေရဵအတွြ်က ေဒသတွင်ဵသာမြက ပြ င်ပက ICT လုပင်န်ဵစီမခဳျြ်မျာဵြုိက စည်ဵရဳုဵဆွေဲဆာင်ထာဵရိှ 
ရပါမည်။က နည်ဵပညာသစ်ကလြ်ခြဳျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵဖြ ငဴ်က နိငု်ငဳေတာ်၏က ေရရညှ်ေမှော်မနှ်ဵချြ်ဖြ စ်ေသာက
ယှဥ်ပြ ိုင်အြျိုဵေြျဵဇူဵကတစ်ရပ်ြိုကြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 
 အာရပှစိဖိတ်ေဒသတွင်က ICT စွမ်ဵရည်လိုအပ်ချြက် တုိဵတြ်လျြ်ရိှေနပါသည်။က ICT ကဖြ ညဴ်ဆည်ဵ 
သည်ကဴ လုပ်ငန်ဵတွင်က ြျွမ်ဵြျင်ပညာရင်ှဦဵေရက စုစုေပါင်ဵလုိအပ်ချြမ်ှာက သိသိသာသာက မြ ငဴ်တြ်လျြရ်ှိ ပြ ီဵက
၂၀၁၀က ခုနစှ်တွင်က ICT ြျွမ်ဵြျင်ပညာရင်ှ (၁၇) သန်ဵသုိ့ ေရာြ်ရိှလာမည်ဟုကေမှော်မနှ်ဵထာဵပါသည်။က ICT 
အသုဳဵ ပြ ုြဏ္ဍတွင်က ြျွမ်ဵြျင်ပညာရငှ်မျာဵလိအုပ်ချြမ်ှာက ပိ၍ုကမြ န်ဆနစ်ွာမြ င်ဴမာဵလာပြ ီဵက ၂၀၁၀ ခုနှစတ်ွင်က
(၇၃) သန်ဵသုိ့ ေရာြ်ရိှလာမည်ကြဖစ်ပါသည်။ 
 သီဵခြ ာဵက ICTက စွမ်ဵရည်မျာဵအနြ်က ၂၀၁၀က ခုနှစတွ်င်က computerြမ္ဘာက (Computer World) ြက
သတ်မတ်ှေဖာ်ထုတ်ထာဵေသာက အေရဵြီ ီဵေသာစွမ်ဵ ရည်မျာဵ (HOT SKILLS) မှာက ဗိသုြာလုပင်န်ဵစီမဳချြ် 
ေခါင်ဵေဆာင်မှု၊ကစီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵစဥ်ပြ န်လညဖ်ွဲ့ စည်ဵ တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵ၊ကစီမဳြိန်ဵေရဵဆွဲခြ င်ဵ၊ကရသုဳဵမနှ်ဵေခြ က
ေငွစာရင်ဵက ေရဵဆွဲခြ င်ဵနှင်ကဴ အစီအစဥ်ချခြ င်ဵ၊က တတိယလအူေထာြ်အပဳေဴပဵစီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ၊က စနစ်မျာဵြုိက
သရုပ်ခွဆဲန်ဵစစ်မှုက စနစ်ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲခြ င်ဵ၊က ြွနရ်ြ်ဒီဇိငု်ဵေရဵဆွဲခြ င်ဵ၊က စနစ်အာဵစစ်ေဆဵခြ င်ဵ၊က IT လဳုခြ ုဳမှုက
စီမဳြိန်ဵ ေရဵဆွဲခြ င်ဵနှင်ကဴ စီမဳခန့်ခွမဲှုနှင်ကဴ ကပြ တ်လတ်မှု၊က စီမဳအုပခ်ျုပ်မှုတို့ ဖြ စ်ြြ ပါသည်။က ပုမဳှနစ်ွမ်ဵရည်မျာဵက
COLD SKILLS မျာဵမှာကအစီအစဥ်ကေရဵဆွဲခြ င်ဵ၊က ပုမဳှနလု်ပင်န်ဵမျာဵအာဵက နဳပါတ်စဥ်ေရဵထိုဵ ခြ င်ဵ၊ကစနစ်မျာဵအာဵက
စမ်ဵသပ်ခြ င်ဵ၊က အေထာြ်အပဳနဴှင်ကဴ အြူအညီေပဵေရဵဌာနစိတ်ဖွဲ့ စည်ဵခြ င်ဵ၊က လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ
ဥပေဒြျွမ်ဵြျင်မှုတုိ့ကဖြ စ်ြြ ပါသည်။ 
 ဘဲွ့ရပညာတတ်မျာဵသည်က အေရအတွြ်နငှ်ဴက အရည်အေသွဵနှစမ်ျိုဵစလုဳဵ အရက ICT စွမ်ဵရည်ြိကု
ပိငု်ဆိငု်ေသာလ်ည်ဵက ICT ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်လုိအပ်ချြ်ြုိက မဖြ ည်ဆဴည်ဵနိငု်ေသဵခြ င်ဵေြြ ာငဴ်က နိငု်ငဳတွင်ဵရှိက
လြ်ရိှကICT ေလဴြျငဴ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြုိကြပန်လညသ်ုဳဵ သပ်ရပါမည်။ 
 ICT ြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်မျာဵ၏က ေရာင်ဵလိုအာဵနှင်ကဴ ဝယ်လိုအာဵြွာဟချြ်ြုိက ြျဥ်ဵေမြ ာင်ဵသွာဵ 
ေစရန်ကအြီ ဳပြ ုထာဵေသာကလုပေ်ဆာင်ချြ်မျာဵရှိြြ သည်။ကယင်ဵတို့မှာ- 

 နိငု်ငဳေတာ်အာဏာပုိင်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပမ်ှက ICT ပညာေရဵအတွြ်က သင်ရုိဵေွှန်ဵ တမ်ဵနှင်ကဴ
သင်ြြ ာဵနည်ဵြုိက အဆြ်မပြ တ်ကြြ ပ်မတ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵဖြ ငဴ်က ပညာေရဵ၏ အရည်အေသွဵြုိက
ထိန်ဵေြျာင်ဵကြြ ပ်မတ်ေဆာင်ရွြ်သညဴ်လုပင်န်ဵ၊ 

 ြျွမ်ဵြျင်မှုအရည်အေသွဵက သတ်မတ်ှချြ်ပြ ညဴ်မီသူမျာဵအာဵက ICT ေအာင်လြ်မတှ်ချီဵမြ ှင်ဴ 
ေပဵသညဴ် သင်တန်ဵေြျာင်ဵမျာဵြုိက နိငု်ငဳေတာ်အဆငဴ်နှင်ဴက ေဒသတွင်ဵအဆင်ဴထိက ထူေထာင် 
ေပဵခြ င်ဵ၊ 

 နာဵလည်မှုစွမ်ဵရည်အပါအဝင်က အသုဳဵ ချက ICT အသိပညာနှင်ဴက ြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်ရရိှေစရန်က

သင်တန်ဵမျာဵြိကု ဒီဇိငု်ဵေရဵဆွတဲည်ေဆာြ်ရန်က အစိုဵ ရနှင်ကဴ ပညာေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊က ICT 

လုပင်န်ဵမျာဵအြြ ာဵကအပြ န်အလှနဆ်ြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှု။ 
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တီတွင်ဆန်ဵသစ်ေသာက ေလဴြျငဴ်သင်ြြ ာဵမှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵလုိအပ်ေနပြ ီဵက ယင်ဵလုိအပ်ချြ်ြုိက
ြဖည်ကဴဆည်ဵေပဵရန်အတွြ်လည်ဵကအသိအမှတ်ပြ ုရပါမည်။ကအေဝဵသင်ပညာေရဵ၊ကအေဝဵေရာြ် သင်တန်ဵမျာဵမှ 
တစ်ဆင်ကဴ ICT စွမ်ဵရည်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ေရဵအစီအစဥ်မျာဵ၊ကWebsite မှကြိယု်တိုင်ေလဴလာပညာသင်ယူေရဵ၊က
electronic စနစ်ဖြ ငဴ်က ေလဴလာသင်ယူေရဵက စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်မျာဵ၊က ေလဴလာသင်ယူေရဵနှင်ဴက အသိပညာမှေေဝ 
ဖလှယ်ေရဵကအသိြ်ုအဝန်ဵမျာဵသည်ကမဟာဗျူဟာကကေရွဵချယေ်ဖာ်ထုတ်မှုမျာဵကကဖြ စ်ြြ ပါသည်။ 

ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုက အစီအစဥ်တစ်ရပ်အေနဖြ ငဴ်က ICT ြျွမ်ဵြျင်လုပ်သာဵဦဵေရက တုိဵပွာဵလာေစရန်လည်ဵ 
အေရဵြီ ီဵပါသည်။က၎င်ဵအစီအစဥ်ဖြ ငဴ်က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအဳု၏ကြဏ္ဍအသီဵသီဵတွင်ကအလုပ်လုပ်ေနြြ ပြ ီဵ 
ICT ြဏ္ဍသုိ့ကေရွ့ှ ေပြ ာင်ဵအလုပလ်ုပလုိ်သူမျာဵအာဵကICT ေလဴြျငဴ်မှုပြ ုလုပေ်ပဵရပါမည်။က 

စင်ြာပူနိုင်ငဳ၏က ICT အထူဵြျွမ်ဵြျင်သူက စွမ်ဵရည်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ေရဵအစီအစဥ်သည်က မူဝါဒ          
ချမှတ်သူမျာဵြိကု ၎င်ဵတုိ့၏က ြုိယ်ပိုင်စမီဳြိန်ဵမျာဵကပြ ုလုပရ်ာတွင်က ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵနုိင်သည်ကဴ ပုစဳဳတစ်ရပြုိ်က
ပဳပဴိုဵ ေပဵပါသည။် 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စင်ြာပူနုိင်ငဳ၏ကInfocomm လူသာဵအရင်ဵအမြ စ်ကဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ေရဵကအစီအစဥ်က 

သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵသည်က လွနခ်ဲသဴညဴ်ကဆယ်စနုှစ်အနည်ဵငယ်ေြျာ်မကှ

စ၍က ပထဝီအေနအထာဵနှင်ကဴ ယဥ်ေြျဵမှုဆိုင်ရာက အတာဵအဆီဵမျာဵြုိက ဖြ တ်သန်ဵ၍က သတင်ဵက

အချြ်အလြ်နငှ်ဴက ေစျဵြွြ်မျာဵသို့ က ြမ္ဘာလဳုဵဆိငု်ရာြမင်ြွင်ဵတစ်ရပ်အဖြ စ်က ထူဵြဲစာွြူဵက

ေပြ ာင်ဵေရာြ်ရိှလာပြ ီဖြ စ်ပါသည်။က လူတို့၏က စဥ်ဵစာဵေတွဵေခါ်မှုနငှ်ဴက လုပေ်ဆာင်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵက

ြုိက တွန်ဵ အာဵေပဵေနသညဴ်ကအကေြခခဳြျေသာက ေခတ်ေပြ ာင်ဵလဲမှုက ဖြ စ်ပါသည်။ကဤက digital နည်ဵက

ပညာေတာ်လှန်ေပြ ာင်ဵလဲမှုသည်က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵအရက တီထွင်ဆန်ဵက

သစ်ေသာကစီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵပုစဳဳမျာဵကတစ်ဟုနထ်ိုဵြီ ီဵထွာဵမှု၌ကအလာဵအလာေြာင်ဵမျာဵြိေုတွ့က

ရပြ ီဵကGoogle၊ကeBay နှင်ကဴ Skype ြဲသဴို့ေသာက စီဵပွာဵေရဵ၌က ေခတ်ေရှ့ ေပြ ဵသူမျိုဵဆြ်သစ်တစ်က

ရပအ်ာဵကေမွဵထုတ်ေပဵလျြရ်ှိပါသည်။  

သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာတိုဵ တြ်မှုက အရှိနအ်ဟုနြ်ိကု ေရှ့သုိ့က

ေမှော်မနှ်ဵြြ ညဴ်လှေင်က ယှဥ်ပြ ိုင်ခြ င်ဵဖြ ငဴ်က စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရိှသူမျာဵအတွြ်က ယှဥ်ပြ ိုင်ခြ င်ဵမှြီ ီဵမာဵက

သညဴ်က တိုဵ တြ်မှုအခွင်အဴလမ်ဵမျာဵြုိက ရရိှေနစဥ်မာှပင်က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအုမဳျာဵနှငဴ်က

ြုမ္ပဏီမျာဵအေပါ်က ပြ င်ဵထန်သည်ဴက ယှဥ်ပြ ိုင်မှုဖိအာဵြုိက ဖန်တီဵေပဵေနမည်ဖြ စ်ပါသည်။က နိငု်ငဳက

တစ်နိုင်ငဳဖြ စ်ေစ၊က ြုမ္ပဏီတစ်ခုဖြ စ်ေစက ဤသို့ယှဥ်ပြ ိုင်ရာ၌ေအာင်မြ င်သည်မေအာင်မြ င်သညြုိ်က

သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵအာဵက အြျိုဵရှိစွာက အသဳုဵချနိငု်စွမ်ဵရိှေသာက ပင်ြုိယ်က

အရည်အေသွဵရိှသည်ကဴ လူ့စွမ်ဵ အာဵြိုက တည်ေဆာြ်၊က ဆွေဲဆာင်၊က ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵနုိင်စွမ်ဵြဖငဴ်က

သတ်မတ်ှပြ ဋ္ဌာန်ဵမည်ဖြ စ်ပါသည်။    

 

                                                                       >>> 
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ဤြမ္ဘာဴမြ င်ြွင်ဵနှင်ယဴှဥ၍်ကစင်ြာပူနိုင်ငဳ၏ကအနာဂတ်ေမှော်မနှ်ဵချြမ်ှာကသတင်ဵအချြ်က

အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵ၌က ြျွမ်ဵြျင်နှဳ့စပ်သည်ဴက လုပသ်ာဵအင်အာဵတစ်ရပ်နှင်ကဴက ြမ္ဘာဴအဆငဴ်က

ယှဥ်ပြ ိုင်မှုစွမ်ဵ ရည်ရှိေသာကသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵကလူ့စွမ်ဵ အာဵအရင်ဵအမြ စ်တုိ့ြိကု

အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကစီဵ ပွာဵေရဵယှဥ်ပြ ိုင်မှုစွမ်ဵ ရည်ရှိလာေစရနက်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵ 

 ဤေမှော်မနှ်ဵချြသ်ို့ က ေရာြ်ရိှရန်၊က IDA သည်က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵက
ဆုိင်ရာကအလုပ်အြုိင်အေရအတွြ်အာဵက၂၀၁၅ကခုနှစ်၌က၅၅, ၀၀၀မှက၁၇၀, ၀၀၀ကအထိကမြ ှငဴ်တင်ရန်က
ရည်မှန်ဵ ချြ်ချမှတ်ထာဵပါသည်။ 

 သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင်န်ဵ၌က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်က
ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြိကုအသဳုဵမပြ ုသညဴ်ကအလုပအ်ြိငု်မျာဵက၂၅,၀၀၀ကရိှပြ ီဵကယင်ဵြုိက၇၀,၀၀၀ကအထိက
ေဖာ်ထုတ်လုပြ်ိငု်နိငု်ရန်က ေမှော်မနှ်ဵထာဵပါသည်။က စုစေုပါင်ဵအေနဖြ ငဴ်က အလုပအ်ြိငု်သစ်ေပါင်ဵ က
၈၀,၀၀၀ကခန့်ေဖာ်ထုတ်လုပြုိ်င်နိငု်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

မဟာဗျူဟာတွန်ဵအာဵမျာဵ 

 အနာဂတ်ေမှော်မနှ်ဵချြ်အာဵက နာဵလည်သေဘာေပါြ်ရန်က မဟာဗျူဟာက တွန်ဵ အာဵမျာဵြုိက
အြီ ဳပြ ုထာဵခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်- 

 အဓိြစီဵပွာဵေရဵြဏ္ဏမျာဵ၌က သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵဆုိင်ရာက စွမ်ဵရည်မျာဵက
တည်ေဆာြ်မည်။ 

ဤေနရာ၌က စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵက ဦဵေဆာင်သူမျာဵတွင်က ၎င်ဵတုိ့၏အဖွဲ့အစည်ဵအတွြ်က
သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵ၏က မဟာဗျူဟာတန်ဖိုဵအရက ယုဳြြ ည်မှုြုိက ခိငု်မာက
လာေစရနက် လုိအပ်ပါသည်။က အေထွေထွလုပသ်ာဵအင်အာဵစုအတွင်ဵ၌က သတင်ဵအချြ်က
အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵက ြျွမ်ဵြျင်မှုအဆငဴ်အာဵက မြ ှင်တဴင်ရန်လည်ဵ က လိအုပ်ပါသည်။က
ဤနည်ဵဖြ င်ဴက ၎င်ဵတုိ့သည်လည်ဵ က လုပင်န်ဵ၏က ထုတ်လုပန်ိငု်စွမ်ဵနငှ်ကဴက ယှဥ်ပြ ိုင်နိုင်စွမ်ဵက
တိုဵ တြ်ေစရနက် သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာြုိက အသုဳဵ ချနိငု်ပါက
သည်။ 

 ဤမဟာဗျူဟာေမြ ာြ်က တွန်ဵ အာဵေပဵအစီအစဥ်မျာဵြုိက စီဵပွာဵေရဵဦဵေဆာင်သူမျာဵနှင်ကဴက
အေထွေထွကလုပသ်ာဵအင်အာဵတုိ့တွင်ကရည်မှန်ဵ ချြ်ထာဵကတည်ေဆာြ်ရခြ င်ဵမှာ- 

(ြ) ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်ချသူမျာဵက (Decision Markers) ကြြ ာဵတွင်က နည်ဵပညာအာဵကသေဘာက
ေပါြ်ကနာဵလည်လွယ်သည်ကဴသေဘာထာဵတစ်ရပ်ကဖွဳ့ ဖြ ိုဵလာေစရန် 

(  ခ  ) ပိမုိထုူဵခြ ာဵဆန်ဵပြ ာဵသညဴ်က သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆိုင်ရာ၌က ြျွမ်ဵြျင်မှုရိှသညဴ်က
အေထွေထွကလုပသ်ာဵအင်ဵအာဵစုအဖြ စ်ကဖြ ညဴ်ဆည်ဵရန်ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 ြမ္ဘာဴအဆငဴ်ယှဥ်ပြ ိုင်နုိင်စွမ်ဵရိှသညဴ်သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵက
ေမွဵထုတ်မည်။ 

 ဤေနရာတွင်က ICT နည်ဵပညာြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မျာဵအစုအဖွဲ့ြိကု တည်ေဆာြ်ရန်လိအုပ်က
ပါသည်။က ၎င်ဵတို့သည်က အဆင်ဴမြ ငဴ်နည်ဵပညာမျာဵပိငု်ဆိငု်ြြ ပြ ီဵက စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵြုိက ေြာင်ဵစွာက
တတ်ြျွမ်ဵနာဵလည်၍ကအသိဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာက ပုိင်ဆိငု်ခွင်ဴြိုကဖန်တီဵရန်ကစွမ်ဵရည်ရိှသူမျာဵြဖစ်ြြ ပါက
သည်။ 

ဤမဟာဗျူဟာကက ယုဳြြ ည်မှုရည်မှန်ဵ ချြ်ပါက အစီအစဥ်မျာဵြုိက သတင်ဵအချြ်အလြ်က
ဆြ်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာကြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵတွင်ကရည်မှန်ဵ ေဆာင်ရွြ်ပါသည်- 

(ြ) မဟာဗျူဟာကေြမာြ်ကနည်ဵပညာရှင်မျာဵကဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်လာေစရန်၊ 

( ခ ) နည်ဵပညာရှင်မျာဵကဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်လာေစရန်ကဦဵတည်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵကြဖစ်ပါသည်။ 

 သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍအတွြ်က ပင်ြုိယ်အရည်အေသွဵရှိသူမျာဵြုိက
တည်ေဆာြ်မည်။ကဆဲွေဆာင်မည်။ကတည်မြ ဲေအာင်ထိန်ဵ သိမ်ဵမည်။ 

 ICT လုပင်န်ဵတုိဵတြ်မှုြိကု ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵက
သည်ကပင်ြုိယ်စမွ်ဵရည်ရိှသူမျာဵကပါဝင်လာေအာင်ကဆွေဲဆာင်ခြ င်ဵြုိကအေသကအချာလုပေ်ဆာင်ရနလ်ိကု
အပ်ပါသည်။က အနာဂတ်ေခါင်ဵ ေဆာင်မျာဵက လုပသ်ာဵအင်အာဵစုမျာဵက ြဖစ်လာမည်ကဴ လူငယ်လူရယ်ွမျာဵက
ြုိက ၎င်ဵတို့၏က ေန့စဥ်ေနထိုင်မှုက ဘဝအစိတ်အပိငု်ဵ၌က နည်ဵပညာတီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှုပြ ုရန်က ေစေဴဆာ်က
အာဵေပဵသငဴ်ပါသည်။ 

 ဤမဟာဗျူဟာကေြမာြ်ကဆွေဲဆာင်မှုအစီအစဥ်မျာဵြုိကေြျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵကဦဵတည်၍ 

(ြ) ဉာဏ်ရည်ထြ်ြမြ်သည်ကဴ ပြ ည်တွင်ဵပြ ည်ပေြျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵက သတင်ဵအချြ်က
အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵဆိငု်ရာက အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵက အလုပအ်ြိငု်၌က လုပြုိ်င်က
ေစရန်၊ 

( ခ ) လူငယ်လူရွယ်မျာဵြြ ာဵ၌ကသတင်ဵအချြ်အလြ်ကဆြ်သွယ်ေရဵဆိငု်ရာကတီထွင်ဆန်ဵက
သစ်မှုမျာဵြုိကတတ်နိုင်သမှေကေဖာ်ထုတ်လုပြ်ိငု်ေစရန်ကရည်ရွယ်ထာဵပါသည်။ 

အထြပ်ါက မဟာဗျူဟာကယုဳြြ ည်မှုသုဳဵ ရပအ်ပြ င်က digital နည်ဵပညာက ြွာဟချြက် နည်ဵေစက
ရန်အတွြ်က ဖြ ည်ဆဴည်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြုိက လုပေ်ဆာင်ပြ ီဵက သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵက
ြုိကညှနိိှုင်ဵေပဵသညဴ်အရာအဖြ စ်ကအာဵလုဳဵ ပါဝင်အသုဳဵ ပြ ုမညဴ်ကလူ့အဖွဲ့အစည်ဵက တစ်ရပ်တညေ်ဆာြ်က
ြာကသြ်ြီ ီဵရွယ်အိမုျာဵ၊ကဆင်ဵရခဲျို့တဴဲသူမျာဵနှင်ကဴမသန်မစွမ်ဵ သူမျာဵအတွြ်ကအြျိုဵရှိေအာင်က သဳုဵစွဲက
ခွင်ရဴေအာင်ကေဆာင်ရွြ်ပါသည်။ 

၎င်ဵြိုက သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵ၌က စိတ်ပါဝင်စာဵမှုမြ ှင်တဴင်သည်ကဴ အစီအစဥ်မှက
တစ်ဆင်ကဴ ေဆာင်ရွြ်ပြ ီဵက နည်ဵပညာနာဵလည်သေဘာေပါြ်မှုက နည်ဵပါဵခြ င်ဵအာဵက နည်ဵပညာဖြ ငဴ်သာက
လွယ်ြူသြသ်ာမှုက ရရိှခဳစာဵနိုင်ရန်၊က သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာက အခွင်ဴအလမ်ဵက
မျာဵနှင်ြိဴရိယာမျာဵြုိက၎င်ဵတို့၏အလုပအ်ြိငု်ရရှိနိုင်စွမ်ဵမြ ှင်တဴင်မှု၌ကအခွင်အဴလမ်ဵနည်ဵပါဵေနခြ င်ဵက
ြုိကအေထာြ်အြူဖြ စ်ေစရန၊်ကေခတ်ေရစီဵေြြ ာင်ဵနှင်အဴတူကပူဵေပါင်ဵပါဝင်ရန်နှင်ကဴပိမုိုကလွတ်လပ်ပြ ီဵက
ကပြ ည်စုဳသည်ဴဘဝဖြ စ်လာေစရန်ကဖြ စ်ပါသည်။ 
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   စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

  ၁။ ICT လူစမွ်ဵအာဵအရင်ဵအမြ စ်ကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်ကမူ၀ါဒမျာဵသည်ကအဘယ်ေြြ ာငဴ်က
  အေရဵြီ ီဵပါသနည်ဵ။ 

 ၂။ သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵအသိပညာဆုိင်ရာက လုပသ်ာဵအင်အာဵစုက
  ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုနှင်ကဴ စပ်လျဥ်ဵ၍က မိမနိိငု်ငဳ၏က အဓိြရည်မနှ်ဵချြသ်ည်က မည်သည်ဴက
  အရာမျာဵဖြ စ်သငဴ်သည်ဟုကထင်မြ င်ယူဆပါသနည်ဵ။ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂.၂။ ICTလုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်ကခြ င်ဵ 

 နိငု်ငဳတစ်နိုင်ငဳ၏က ICT လုပင်န်ဵသည်က ၎င်ဵနိုငင်ဳ၏က အဓိြစီဵပွာဵေရဵြဏ္ဍအဖြ စ်လည်ဵေြာင်ဵ၊က
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်ဵအာဵြုိေမာင်ဵနှင်သညဴ်အရာဖြ စ်ပြ ီဵ စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအဳုြီ ီဵတစ်ခုလဳုဵအတွြ်ကဝန်ေဆာင်မှုက
အရည်အေသွဵအာဵတုိဵတြ်သည်ဴအရာအဖြ စ်လည်ဵ ေြာင်ဵ၊ နှစ်ဖြ်စလဳုဵတွင်အေရဵြီ ီဵပါသည်။ ယေန့ 
ြမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵ၌က အစုိဵရမျာဵသည်က ICTြဏ္ဍက ထွန်ဵ ြာဵပြ န့်ပွာဵလာေစရန်အတွြ်က မှနြ်န် သညဴ်က
ပတ်ဝန်ဵ ြျင်တစ်ရပ်အာဵက အေထာြ်အြူပြ ုေပဵရာ၌က လျင်မြ န်ြပတ်သာဵစွာက ေဆာင်ရွြ်ရန်နငှ်ဴက အမျို ဵသာဵ 
စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်လူမှုေရဵဖဳွ့ဖြ ိုဵ တုိဵတြ်မှုြုိေမာင်ဵနှင်ရာ၌အစုိဵရသည်အပြ ညဴ်အဝပါဝင်လှုပ်ရှာဵရန်ကလုိအပ်ပါသည်။ 
 ICT လုပင်န်ဵကတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵဆိုင်ရာကေဆွဵေနွဵမှုြုိက၃ပိငု်ဵကခွဲ ခြ ာဵနုိင်ပါသည်- 
 (၁) ICT ြုနထ်ုတ်လုပမ်ှု 
 (၂) ကပြ ည်ပနှင်ဴြမ္ဘာလုဳဵ ဆိငု်ရာကICT Softwareကဖွဳ့ ကဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှု 
 (၃) အာဵရဖွယ်ရာကICT လုပင်န်ဵဖြ စ်ေရဵတို့ကပါဝင်ပါသည်။ 
 

 

 

ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်အရာ 

စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်မှု၌ကဦဵစာဵေပဵရမညဴ်အရာမျာဵကစြာဵရည်လုပွဲြျင်ဵပခြ င်ဵ 

မိမိနိုင်ငဳ၏ကနိငု်ငဳေတာအ်စိုဵ ရ၏ကဦဵစာဵေပဵရမညဴ်အရာသည်ကအဘယ်နည်ဵ။ကပညာေရဵ၌က ICT 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုက (သုိ့မဟုတ်) သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵ၌က အထူဵြျွမ်ဵြျင်မှုက

စွမ်ဵရည်နစှ်ခုအနြ်ကမည်သည်ဴအရာဖြ စ်သငဴ်သည်ဟုကထင်သနည်ဵ။ 

စြာဵရည်လုပွဲအာဵက အဆင်ဴမသတ်မတ်ှမကီ နှစ်ဖြ်လဳုဵမှက ငြ င်ဵခုဳြြ သညဴ်က အချြ်အလြ်မျာဵက

အာဵကေရဵသာဵပြ ုစုပါ။ 

သင်တန်ဵသာဵမျာဵြုိကအုပ်စုက(၂) စုကခဲွသငဴ်ပါသည်။ကအုပ်စုက(၁) ခုသည်ကပညာေရဵြဏ္ဍကICT ြုိက

အစိုဵ ရအေနဖြ င်ကဴက ဦဵစာဵေပဵသငဴ်သည်ဟုက ငြ င်ဵဆိရုမည်ဖြ စ်ပြ ီဵက အခြ ာဵအပု်စုမှာက ICT ြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵက

ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ေရဵဘြမ်ှကြာြွယ်ငြ င်ဵဆုိရမည်ကဖြ စ်ပါသည်။ 
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ICT ထုတ်လုပ်ခြ င်ဵက 

 ြမ္ဘာေပါ်တွင်က ICT လုပင်န်ဵထူေထာင်ခြ င်ဵက Hardware ဆိငု်ရာက ြုန်ထုတ်လုပမ်ှုြဏ္ဍသည်က
ြျယ်ပြ န့်လျင်မြ န်စာွက ြီ ီဵထွာဵလာေနသည်ကဴြုနထ်ုတ်လုပ်ငန်ဵဖြ စ်ပါသည်။ကအာရရှှိက စြ်မှုထွန်ဵသစ်စ နိငု်ငဳက
မျာဵတွင်ကICT လုပင်န်ဵ၏ကတုိဵတြ်မှုကပမာဏြီ ီဵထွာဵလာမှုသည်ကပိမုိထုူဵြဲသည်ဴအရာပင်ကြဖစ်ပါသည်။ကICT 
ြုနထ်ုတ်လုပမ်ှု၌က ထူဵထူဵခြ ာဵြခာဵက ပါဝင်လှုပရ်ာှဵသူမျာဵက ြဖစ်လာသညဴ်က ပထမဦဵဆဳုဵနိုင်ငဳမျာဵတွင်က စင်ြာပူ၊က
ထိုင်ဝမ်၊က မေလဵရှာဵနငဴ်ှကထိုင်ဵနိုင်ငတုိဳ့ဖြ စ်ပြ ီဵက ၎င်ဵ၏ေနာြ်တွင်ကတရုတ်၊က ဖိလစ်ပိုင်၊ကအင်ဒိနုီဵရှာဵတို့ကလိြု်ပါက
လာပြ ီဵက မျာဵမြြ ာမီြက အိန္ိဒယနုိင်ငဳလည်ဵက ပါဝင်လာပါသည်။က အာရသှည်က ICT ြုနထ်ုတ်လုပ်မှု၌က အဓိြက
ေဒသအဖြ စ်ကထင်ရှာဵစွာကေပါ်ထွြ်လာခဴဲပါသည်။ 
 တရုတ်နိုင်ငဳ၏က ြမ္ဘာဴက ICT ြုနထ်ုတ်လုပမ်ှုက ဦဵေဆာင်နိငု်ငဳအဖြ စ်က ဖြ စ်ထွန်ဵ ေပါ်ေပါြ်လာမှုသည်က
အဖိုဵ တန်လှသည်ဴက မြ င်ြွင်ဵဖြ စ်ပါသည်။က အစိုဵ ရ၏က ခိုင်မာသညဴ်မူဝါဒဆိငု်ရာပဴဳပိုဵ မှုသည်က တရုတ်နိငု်ငဳ၏က
ေအာင်မြ င်မှုတွင်ကအဓိြအေရဵပါသညဟု်ကေဖာ်ပြ ထာဵသည်ြိုကဂရုပြ ုမှတ်သာဵရပါသည်။ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICT လုပ်ငန်ဵကမဟာဗျူဟာဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ကေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက( ၁က) 
တရုတ်နိုင်ငဳက- ြမ္ဘာဴကICT ထုတ်လုပ်မှုကဗဟုိချြ်  
 
တရုတ်နိုင်ငဳသညက် ြမ္ဘာဴက ICT ထုတ်လုပ်မှုဗဟုိချြ်အဖြ စ်က ထင်ရှာဵလာပြ ီက ြဖစ်ပါသည်။က

Mobile ြိရိယာလုပင်န်ဵသည်က Telecommunication လုပင်န်ဵ၏က ထြဝ်ြ်ေြျာပ်ါဝင်က
လျြ်ရိှပြ ီဵက Hardware လုပင်န်ဵသည်က တရုတ်က IT လုပင်န်ဵ၏က ၇၀က ရာခုိင်နှုန်ဵ ေြျာ်ရိှေနပါသည်။က
တရုတ်ြုမ္ပဏီမျာဵသည်ကအေမရြိန်ရိှကထိပ်တန်ဵက IT ထုတ်လုပမ်ှုြုမ္ပဏီမျာဵအတွြ်ကစိုဵ ရမိ်ရကေသာက
ြခိမ်ဵ ေခြ ာြ်မှုတစ်ရပ်အဖြ စ်က အေရဵပါလျြ်ရိှပါသည်။က အထူဵသဖြ င်ဴက Lenovo Group 
Limitedသည်က IBM ၏က က Personal Computer(PC) လုပင်န်ဵြိရုရိှခဲဴ ပြ ီဵက ေနာြပ်ိုင်ဵတွင်က ဖြ စ်ပါက
သည်။ကလြ်ရိှြမ္ဘာဴကPersonal Computer ေစျဵြွြ်တွင်ကDell နှင်ကဴHewlett Packard ကပြ ီဵလှေင််က
Lenovo သည်ကတတိယအြီ ီဵဆုဳဵကြုမ္ပဏီကဖြ စ်ပါသည်။ 
 တရုတ်နိုင်ငဳတွင်က ဤထုတ်လုပမ်ှုလုပ်ငန်ဵသညက် အဓိြအာဵဖြ ငဴ်က ပို့ြုနတ်င်ပို့မှုြုိက
ဦဵတည်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပြ ီဵက ခိငု်မာေသာပို့ြုနက် တင်ပို့မှုမျာဵေနာြ်ြွယ်တွင် ကပြ ည်တွင်ဵက
ေစျဵြြ်ွ၌က တရုတ်က Telecommunication လုပင်န်ဵသည်က လြ်ေတွ့တွင်က ြျဆင်ဵေနပါသည်။က
ICT ပို့ြုနမ်ျာဵသည်က တရုတ်နိငု်ငဳစုစုေပါင်ဵ က ပို့ြုန၏်က ၂၈.၅က ရာခုိင်နှုန်ဵ ေြျာ်က ဖွဲ့ စည်ဵ ပါဝင်က
လျြ်ရိှပြ ီဵက တရုတ်နုိင်ငဳအပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာြုန်သွယ်မှုတွင်အေရဵပါလျြ်ရိှပါသည်။က Computerက
နှင်ကဴTelecommunication Hardwareသည်က ICT ပို့ြုန၏်က၇၉ကရာခိုင်နှုန်ဵရိှခဲပဴါသည်။ကMobile 
ဖုန်ဵမျာဵသည်က တရုတ်က Telecommunication ပုိ့ြုန်၏က တစ်ခုတည်ဵေသာက အြီ ီဵမာဵဆဳုဵက
အစိတ်အပိုင်ဵကဖြ စ်ပါသည်။က 
 တရုတ်က IT Software ေစျဵြွြ်သည်က ယခုတုိင်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵလျြ်ရိှပါသည်။က သို့ေသာ်လည်ဵက
ေစျဵြြ်ွတွင်ကလုပင်န်ဵ၏က၉၀ကရာခိုင်နှုန်ဵကေြျာ်သည်ကမူပိုင်ခွင်ကဴထိပါဵခဳေနရပါသည်။ 
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 တရုတ်က ICT လုပင်န်ဵတွင်က စုစုေပါင်ဵ ပြ ည်တွင်ဵရင်ဵနှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုသညက်လုေဳလာြ်ပါသည်။က

တရုတ်နိုင်ငဳအစိုဵ ရသညက်ပြ ည်တွင်ဵစုစုေပါင်ဵ ကရင်ဵ နီှဵမြ ှုပ်နှမဳှု၏က၃၀ကရာခုိင်နှုန်ဵ ေြျာ်ကပါဝင်ရင်ဵနှီဵက

ကမြ ှုပ်နဳှပါသည်။ကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵသည်ကစုစုေပါင်ဵပြ ည်တွင်ဵရင်ဵနီှဵမြ ှုပ်နဳှမှု၏က၂၁ကရာခုိင်နှုန်ဵေြျာ်က

ပါဝင်ေနပါသည်။ကICTရင်ဵ နှီဵကမြ ှုပ်နှမဳှု၏၆၀ရာခုိင်နှုန်ဵ နီဵပါဵသည်ကIT လုပင်န်ဵတွင်တည်ရိှပါသည်။က

၎င်ဵရင်ဵနီှဵမြ ှုပ်နဳှမှု၏၃၀ရာခုိင်နှုန်ဵခန့်ြုိ Softwareအဆငဴ်မြ ှငဴ်တင်ခြ င်ဵအတွြ်ကအသဳုဵပြ ုပါသည်။ 

Telecommunication လုပင်န်ဵသည်က IT ြိရိယာက အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ကဴ စနစ်ပိငု်ဵတုိ့တွင်က

ကြီ ီဵမာဵေသာက ရင်ဵနှီဵ မြ ှုပ်နှသူဳတစ်ဦဵဖြ စ်ပါသည်။က ၂၀၀၅က ခုနှစတ်ွင်က Mobile ဆြ်သွယ်ေရဵက

လုပင်န်ဵ(Mobile Communications Segment)သည်က ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵ၏က အြီ ီဵမာဵဆဳုဵက

ရာခိုင်နှုန်ဵြုိကလြ်ခရဳရိှပါသည်။   

ခုိင်မာေသာကအစုိဵရမူဝါဒအေထာြ်အပဴဳ 

 တရုတ်အစိုဵ ရသညက် တရုတ်နိုင်ငဳအာဵက ြမ္ဘာဴအြီ ီဵဆုဳဵက ICT ထုတ်ြုနန်ှင်ကဴ ဝန်ေဆာင်မှုက

ထုတ်လုပ်သူကကဖြ စ်ေစရနက်မဝူါဒမျာဵြုိကအေြာင်အထညေ်ဖာ်ခဲဴပါသည်။က 

အခွနသ်ြ်သာခငဴ်ွမျာဵေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴ သုေတသနနှင်ကဴ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုလုပင်န်ဵမျာဵတွင်က နိငု်ငဳခြ ာဵက

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုြိကု ခွင်ဴ ပြ ုခြ င်ဵတုိ့သည်က တရုတ်နိငု်ငဳ၏က ICT လုပင်န်ဵအတွြ်က လုေဳလာြ်ေသာက

အရင်ဵ အနှီဵရရှိေစရန်ကဆွေဲဆာင်ေနပါသည်။က (၁၀)ကြီ ိမ်ကေြမာြ်က (၅)နှစ်စမီဳြိန်ဵက (၂၀၀၁-၂၀၀၅) 

သည်က electronic ြုနသ်ွယ်မှုက ေဖြ ရငှ်ဵနည်ဵမျာဵနှင်ကဴ လဳုခြ ုဳေရဵက Software အစီအစဥ်မျာဵက

(Security Software Packages) ဖွဳ့ ဖြ ိုဵလာေရဵအေပါ်က ဦဵတည်မှုနှင်ဴအတူက IT လုပင်န်ဵတွင်က

သုေတသနနှင်ကဴ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵထုတ်ြုန်သစ်က တိုဵ တြ်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵတုိ့ြိကု က အေလဵေပဵခဲပဴါသည်။က

(၁၁)ကြီ ိမက်ေြမာြ်က (၅)နှစ်စမီဳြိန်ဵ သည်က အကေြခခဳက Software၊က ေပါင်ဵစပ်စနစ်မျာဵ၊က အဓိြက

အသုဳဵ ပြ ုေနေသာက Software၊က တိုဵ တြ်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵေသာက တွြ်ချြ်မှုက (advanced computing) 

အစရှိသည်ဴက နယ်ပယ်မျာဵတွင်က နည်ဵပညာေအာင်မြ င်က ထိုဵေဖာြ်ေြျာ်လွှာဵမှုမျာဵနှငဴ်က အလာဵတူက

အနာဂတ်မျိုဵဆြ်ကအင်တာနြ်စမီဳြိန်ဵမျာဵကတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵတုိ့ြိကုအေလဵထာဵေဆာင်ရွြ်ပါက

သည်။က advanced computing တွင်က pet flop computer စနစ်မျာဵ၊က grid-based 

computing platforms နှင်ကဴ teraflop computer မျာဵြိကုစီဵပွာဵဖြ စ်ကထုတ်လုပ်ခြ င်ဵတုိ့ပါဝင်က

ပါသည်။က 

 ၂၀၀၁ကခုနစှ်တွင်ကတရုတ်နိုင်ငဳသည်ကြမ္ဘာဴြုနသ်ွယ်ေရဵအဖွဲ့ ြီ ီဵသို့ဝင်ေရာြ်ပြ ီဵေနာြ်က

တရုတ်ကIT လုပင်န်ဵသညက်လွတ်လပ်ြျယ်ပြ န့်စာွကေဆာင်ရွြ်လာသည်ဴအပြ င်ကယှဥ်ပြ ိုင်မှုဖြ စ်တည်က

လာခဲပဴါသည်။ကTelecommunication လုပင်န်ဵတွင်လည်ဵကနိငု်ငဳခြ ာဵရင်ဵနှီဵ မြ ှုပ်နှမဳှုြုိကလမ်ဵဖွင်ကဴ

ေပဵခဲပဴါသည်။က

 
 

 

         >>> 

       >>> 
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Telecommunication စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵသည်ကယင်ဵြိုကအသုဳဵ ပြ ုသူမျာဵ၏လဳုခြ ုဳမှုအတွြ်က

ေစျဵြြ်ွစသဳတ်မတှ်ရန်က ရည်ရွယ်ပါသည်။က နိငု်ငဳခြ ာဵြုမ္ပဏီမျာဵအာဵက တရုတ်ြုမ္ပဏီမျာဵနှင်ကဴ

ဖြ်စပ်၍ကmobile နှင်ကဴ ပုေဳသလိုင်ဵက ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵတွင်က ရယှ်ယာက ၄၉က ရာခုိင်နှုန်ဵ က အထိက

ပါဝင်ကေဆာင်ရွြ်ရန်လည်ဵ ေြာင်ဵ၊ကတန်ဘုိဵမြ ငဴ်ကmobile ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵတွင်ကရယ်ှယာက၅၀က

ရာခိုင်နှုန်ဵအထိက ပါဝင်ရန်လည်ဵ ေြာင်ဵက တရုတ်အစိုဵ ရမှက ခွင်ဴ ပြ ုေပဵပါသည်။က စည်ဵမျဥ်ဵေလျှာဴချက

ေပဵခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က နိငု်ငဳခြ ာဵြုမ္ပဏီမျာဵေစျဵြွြ်တွင်ဵသုိ့က ဝင်ေရာြ်ရန်က ပိ၍ုလယ်ွြူလာပြ ီဵက

ယှဥ်ပြ ိုင်မှုကတိုဵ ပွာဵလာေစရန်ကေမှော်မနှ်ဵေဆာင်ရွြ်ပါသည်။ 

 ICT ြုနသ်ွယ်မှုတိုဵ မြ ှင်ရဴန်ကတရုတ်အစိုဵ ရသညက်ICT လုပင်န်ဵတွင်ကြုနသွ်ယ်ခွနအ်ာဵလဳုဵက

ြင်ဵလွတ်ခွင်ေဴပဵပြ ီဵက အဆင်ဴ မြ ငဴ်နည်ဵပညာဆုိင်ရာက လွတ်လပ်ေသာြုနသ်ွယ်ေရဵဇုန်က ၅၀က ေြျာ်က

ြုိကတည်ေထာင်ေပဵခဲဴပါသည်။ကအာဆီယဳ-တရုတ်ကလွတ်လပ်ေသာြုနသ်ွယ်ေရဵနယ်ေမြ ြုိက၂၀၁၀က

ခုနှစတ်ွင်ကလည်ပတ်ေဆာင်ရွြ်ေစရနက်ေမှော်မနှ်ဵထာဵသညဴဴ်အပြ င်ကe - ASEAN သေဘာတူညီချြ်က

ေြြ ာငဴ်လည်ဵက အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳမျာဵအြြ ာဵက သတင်ဵအချြ်အလြ်နငှ်ဴက နည်ဵပညာလွတ်လပ်စာွစီဵက

ဆင်ဵမှုကရှိလာေစဦဵမည်သည်။က 

ြပည်တွင်ဵ၌က ထုတ်လုပ်သညဴ်က IT ထုတ်ြုနမ်ျာဵြုိက အစိုဵ ရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ က

ဝယ်ယူခွင်ရဴရိှေစရန်လည်ဵ က တရုတ်အစိုဵ ရမကှ ဥပေဒပြ ဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။က ICT ေနာြခဳ်က

အေဆာြအ်အုမဳျာဵတွင်က ဆြ်လြ၍်က ထိထိေရာြ်ေရာြ်က ရင်ဵ နှီဵကမြ ှုပ်နှရဳန်က စီစဥ်ေဆာင်ရွြ်က

ပါသည်။က အစိုဵ ရသည်က အသိဉာဏ်ပညာပုိင်ဆိငု်ခွင်ဴက မူဝါဒမျာဵြုိလည်ဵက ပိမုိုတင်ဵြြ ပ်စွာက

အေြာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါသည်။က အစိုဵ ရအဖွဲ့အစည်ဵက အသီဵသီဵအတွြ်က

online တပ်ဆင်က အသဳုဵပြ ုခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က e-governance ြဏ္ဍြုိက မြ ှင်တဴင်လာပါသည်။က

တရုတ်အစုိဵရသည်ကစြ်မှုြျွမ်ဵြျင်ပညာေရဵတွင်လည်ဵက ရင်ဵနီှဵမြ ှုပ်နဳှေနသညဴ်အပြ င်က စွမ်ဵရည်မြ ငဴ် 

ြျွမ်ဵြျင်လုပ်သာဵမျာဵက တုိဵတြ်မျာဵပြ ာဵလာေစရန်က အဆငဴ်မြ ငဴ်ပညာေရဵဗဟုိဌာနမျာဵြိလုည်ဵက

တည်ေထာင်ေပဵလျြ်ကရှိပါသည်။က 

        

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။ တရုတ်နိုင်ငဳြိုက ICT ထုတ်လုပမ်ှုဗဟိခုျြ်တစ်ခအုဖြ စ်က ဖန်တီဵရာတွင်က အစိုဵ ရက ပါဝင်စွြ်က

ဖြ်မှု၏ကသေဘာသဘာဝသည်ကအဘယ်နည်ဵ။က 

၂။ တရုတ်နိုင်ငဳ၏က ICT ထုတ်လုပ်မှုြဏ္ဍကခိငု်မာအာဵေြာင်ဵလာေစရနက်တရုတ်အစိုဵ ရကခဳယူက

ြျငဴ်သုဳဵ ခဲဴသည်ကဴမူဝါဒအစအီစဥ်မျာဵအာဵက မိမ၏ိနိငု်ငဳတွင်ကမည်ြဲဴသုိ့ကြျင်သဴုဳဵ ရနက် ဖြ စ်နိငု်က

ပါသနည်ဵ။က 
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ြပည်ပတွင်လုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵနှငဴ်ကြမ္ဘာအနဳှ့ Software ဖဳွ့ဖြ ိုဵလာမှု 

 ြပည်ပတွင်က လုပင်န်ဵတည်ေထာင်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵသည်က လုပင်န်ဵမျာဵအာဵက ြုနြ်ျစရိတ်ပိ၍ုက
သြ်သာေသာက ြပည်ပလုပင်န်ဵဌာနမျာဵသုိ့က ေရွှ့ေပြ ာင်ဵေဆာင်ရြွ်သည်ကဴ လုပင်န်ဵပုစဳဳ ဖြ စ်ပါသည်။က သတင်ဵ 
ေတာလ်ှနေ်ရဵလုပြ်ခင်ဵ၊က အထူဵသဖြ ငဴ်က အချြ်အလြ်ြုိက နှုန်ဵ မြ န်ဖြ ငဴ်က လွေဲပြ ာင်ဵေပဵမှုစရတ်ိက လျင်ြမန်စွာက
ေလျာဴနည်ဵလာခြ င်ဵအာဵဖြ င်ဴက ဤလုပ်ငန်ဵစဥ်ြိုက အလျင်အမြ န်လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွြ်ခဲဴ ပြ ီဵကဖြ စ်ပါသည်။က
၂၀၁၅ကခုနှစ်တွင်ကအေမရိြန်ရှကိအလုပအ်ြိငု်က၃.၃ကသန်ဵနှင်ဴကလုပခ်တန်ဖုိဵကအေမရိြန်ေဒါ်လာက၁၃၆ကbillion 
သည်က တရုတ်၊က အိန္ိဒယနှင်ဴက ရုရှာဵအစရှိေသာက နုိင်ငဳမျာဵသို့ က ေပြ ာင်ဵေရွှ့လုပြ်ိငု်နိငု်သည်ဟုက Forrester 
သုေတသနလုပင်န်ဵက(Forrester Research)မှကခန့်မှန်ဵေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။က 
 

 ြပည်ပသုိ့ လုပ်ငန်ဵအရင်ဵအမြ စ်မျာဵကေပြ ာင်ဵေရွှ့လုပ်ြုိင်ခြ င်ဵဆုိသည်မှာကလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုြ 
ြပည်တွင်ဵတွင်က လုပ်ြုိင်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှေသာက လုပ်ငန်ဵတာဝန်တစ်ရပ်ြုိက လုပ်ေဆာင်ေပဵရန်က ြပည်ပြုမ္ပဏီက
တစ်ခအုာဵကငှာဵရမ်ဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵဟုကအဓိပ္ပါယ်ရပြ ီဵကယင်ဵတွင်ကြျယ်ြပန့်ေသာကတုိဵတြ်မှုနယ်ပယ် (၃) ခုကရှိ 
ပါသည်။က၎င်ဵတုိ့မှာကေအာြ်ပါအတိငု်ဵဖြ စ်ပါသည်က- 
 

 (၁) ေထာြ်ပဳဴပို့ေဆာင်ေရဵ၊ကအရင်ဵအကမြ စ်ဖြ ညဴ်ဆည်ဵြခင်ဵနှငဴ်ကဖြ န့်ဖြ ူဵခြ င်ဵလုပင်န်ဵမျာဵ၊ 
(၂) Software ဖန်တီဵခြ င်ဵနှင်ကဴcomputer ဌာနမျာဵအာဵကစီမဳခန့်ခွဲမှုပြ ုလုပ်ခြ င်ဵအပါအဝင်က IT 

ဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵ၊ 
(၃) ြပည်ပသုိ့က ကေြပာင်ဵေရွှ့လုပြ်ိငု်ေဆာင်ရွြ်သည်ကဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵစဥ်မျာဵ၊ (တယ်လီဖနု်ဵက

ဌာနမျာဵ၊က ေငွေြြ ဵလွှဲကေြပာင်ဵေပဵမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ကဴ လူ့စွမ်ဵ အာဵအရင်ဵအမြ စ်စမီဳခန့်ခွဲမှု 
အစရှိသဖြ ငဴ်) 

 

 ေငွေြြ ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵြဏ္ဍသည်က ြပည်ပသုိ့ကအေစာဆဳုဵကထွြ်ခာွသည်ကဴ လုပင်န်ဵြဏ္ဍဖြ စ်ပါက
သည်။က၎င်ဵြဏ္ဍတွင်ကြပည်ပသုိ့ကထွြ်ခွါေဆာင်ရွြ်သည်ဴကလုပင်န်ဵစဥ်မျာဵမှာကေအာြ်ပါတို့ ဖြ စ်ြြ ပါသည်- 
 

 တန်ဖုိဵ ြွင်ဵဆြ်တိုဵပာွဵေစသညဴ်က ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ကဴ စာရင်ဵြုိင်လုပင်န်ဵမျာဵြိကု ြုမ္ပဏီမျာဵြက
ြပည်ပသုိ့က ထွြ်ခာွေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှေနပါသည်။က လွှဲကေြပာင်ဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵြုိက ြပည်ပတွင်က
သွာဵေရာြေ်ဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵအာဵက ြပည်ပအရင်ဵ အကမြ စ် ရှာေဖွေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵဆီသုိ့က ေရွ့ှ ကေြပာင်ဵ 
လုပ်ြုိင်ြြ ပါသည်။ကဥပမာအာဵဖြ ငဴ်ကေငွေရဵေြြ ဵေရဵစီမဳြိန်ဵေရဵဆဲွခြ င်ဵနှငဴ်ကသရုပ်ခဲွဆန်ဵစစ်ခြ င်ဵ 
ြဴဲသို့ေသာက တန်ဖုိဵ မြ ှင်ြဴဏ္ဍမျာဵက ဖြ စ်ပါသည်။က အချို့ေသာြုမ္ပဏီမျာဵသည်က စာရင်ဵဆိငု်ရာက
အမှာဵအယွင်ဵစစ်ေဆဵခြ င်ဵြုိက ြပည်ပလုပင်န်ဵရငှ်မျာဵ(Outsourced providers)သုိ့က အမှန် 
တြယ် လွှအဲပ်ေဆာင်ရွြ်ေစပါသည်။က 

 ေနရာအြျယ်အဝန်ဵက ပြ ီဵပြ ညဴ်စုမဳှုမျာဵေြြ ာငဴ်က ပထဝီဝင်အေနအထာဵသည်က ကေြပာင်ဵလဲလျြ် 
ရှိပါသည်။က အေမရိြန်ြပညေ်ထာင်စရုှိက ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ကဴ စာရင်ဵြိုင်အလုပ၏်က ြပည်ပထွြ်ခာွ 
ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵသညက် အိန္ိဒယြုိေြျာ်လွန၍်က အခြ ာဵေသာ လူသိထင်ရှာဵေနရာေဒသမျာဵသုိ့က
ေပြ ာင်ဵေရွ့ှလျြ်ရိှေပသည။် 
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 ပူဵတဲွေဆာင်ရွြ်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵက အသုဳဵ ပြ ုမှုက လျင်မြ န်စာွြီ ီဵထွာဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵလျြ်ရှိေနေပ 

သည်။က အလုိအေလျာြ်အလုပလ်ုပေ်သာစြ်ြိရိယာမျာဵနှင်ကဴ နည်ဵပညာအသဳုဵပြ ုခြ င်ဵတွင်က

အသစ်ပူဵ တွကဲေဆာင်ရွြ်မှုအာဵကပဳပဴိုဵ ေပဵခြ င်ဵက(Lotus Notes အသုဳဵ ပြ ုမှု၊ကWeb chatting နှင်ကဴ

ဝယ်ယူသဳုဵစွဲေသာက အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ကဴ ေရာင်ဵသူမျာဵအြြ ာဵက ရှင်ဵလင်ဵမှနြ်န်ေသာက အပြ န်က

အလှန်ဆြ်သွယ်မှုမျာဵ) ကဖြ စ်ပါသည်။ကယခုအခါက၎င်ဵအေဝဵထိန်ဵြွန်ယြ်ချိတ်ဆြ် နည်ဵလမ်ဵမျာ ကဵ

သြ်ဝင်လှုပ်ရှာဵလာမှုနှငဴ်အတူက လြ်အာဵနှငဴ်က ေရွှ့လျာဵမှုက အာဵပြ ုလုပ်ငန်ဵစဥ်မျာဵက အလှမ်ဵ ေဝဵက

ြျန်ရစ်ခဲဴ ပြ ီကဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကပြ ည်ပရင်ဵမြ စ်လုပင်န်ဵရငှ်မျာဵနှင်ဴကြပည်ပရင်ဵမြ စ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဥ်ကအေရအတွြ်တုိဵပွာဵလျြ် 

ရှိေနပါသည်။က လုပင်န်ဵရငှ်မျာဵသည်က ၎င်ဵတို့ြုိယ်ြိုက ၎င်ဵတုိ့က တစ်ေနရာတည်ဵတွင်က ပစ္စည်ဵစုဳ 

ရရိှနိငု်သည်ကဴ ဆိငု်မျာဵအဖြ စ်က သတ်မတ်ှြြ ေသာ်လည်ဵ က ြွာခြ ာဵချြမ်ျာဵကယခုတုိင်တည်ရိှေနပါ 

သည်။က 

 ဘဏ္ဍာေရဵအမှုေဆာင်အရာရှိမျာဵသည်က စိတ်ပျြ်ဖယ်ွေြာင်ဵေသာက သင်ခန်ဵ စာတစ်ရပ်ြိုက

သင်ယူလျြ်ရိှပါသည်။ကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်တစ်ရပ်က (သုိ့) လုပ်ငန်ဵစဥ်တစ်ရပ်ြုိကအပြ ညဴ်အစဳုက

ဖယ်ထုတ်နိုင်ခြ င်ဵမရှိပါ။ကြပည်ပရင်ဵမြ စ်လုပင်န်ဵရငှ်နှင်ကဴြုမ္ပဏီတို့အြြ ာဵကဘြ်ညီမှေတမှုရိှခြ င်ဵ 

သည်က စိနေ်ခါ်မှုတစ်ရပ်က ဖြ စ်လာပါသည်။က ြုမ္ပဏီမျာဵသည်က ေနာြခ်ဳအေဆာြ်အအုမဳျာဵြုိက

ေနာြထ်ပ်တဖန် တည်ေဆာြ်လုိခြ င်ဵမရှိလှေင်က ြပည်တွင်ဵ၌က အရည်အေသွဵ၊က ဝန်ေဆာင်မှုနှင်ကဴ

ြုနြ်ျစရတ်ိတို့ကရရိှေစရန်ကမည်မှေကလိုအပ်ေနပါသနည်ဵ။က 

 ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ Software တည်ေဆာြ်မှု (Global Software Development-GSD) သည်က

ြပည်ပသုိ့ကထွြ်ခွာေဆာင်ရွြ်သညဴ်ကလုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵတစ်ခုဖြ စ်ပါသည်။ GSD ြုိက"ချြ်ချင်ဵတစ်ပြ ိုင်တည်ဵ 

အပြ န်အလှန် ဆြ်သွယ်မှုအပါအဝင်ကချိတ်ဆြ်မိေစေသာကစနစ်တစ်ခုအတွင်ဵတွင်ကနုိင်ငဳအလုိြ်ကနယ်နိမိတ်မျာဵြုိက

ကဖြ တ်ေြျာ်ပြ ီဵက ပထဝီဝင်ရှုေထာငဴ်မှက ခဲွခြ ာဵထာဵေသာက ေနရာေဒသမျာဵ၌က တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှေသာက

Software အလုပ်က " ဟုကအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပါသည်။ကလြ်ရှိြုမ္ပဏီက ၅၀၀ကအနြ်က ၄၀ရာခိုင်နှုန်ဵသည်က

GSD ြိုကအသဳုဵပြ ုေနေြြ ာင်ဵကနိငု်ငဳေပါင်ဵ(၅၀)ေြျာ်သညက်GSD တွင်ကပူဵေပါင်ဵပါဝင်လျြ်ရိှေြြ ာင်ဵ Irish 

ြုမ္ပဏီ(Irish Software Industry)၏ကထုတ်ြုနက်၈၀ကရာခုိင်နှုန်ဵ ြုိကကပြ ည်ပသို့တင်ပို့ေရာင်ဵချလျြ်ရိှေြြ ာင်ဵက

ေလဴလာမှုမျာဵမှကေဖာ်ထုတ်တင်ပြ ထာဵပါသည်။က 

ြမ္ဘာဴ Softwareကစွမ်ဵစွမ်ဵတမဳထုတ်လုပ်ေပဵေသာကဌာနတစ်ခုက(a global software powerhouse) 

အဖြ စ်ကအိန္ိဒယနုိင်ငဳ၏ကေြျာ်ြြ ာဵလာမှုြုိကစဥ်ဵစာဵြြ ညဴ်ြြ ပါစုိ့။က 
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အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICT လုပ်ငန်ဵကမဟာဗျူဟာကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက(၂) အိန္ဒယိက
နုိင်ငဳက-  A Global Software Powerhouse  

အိန္ိဒယနိုင်ငဳမှက Software ပို့ြုနတ်ိုဵ တြ်မှုသည်က ပြ ီဵခဴဲသညဴ်ဆယ်စနုှစ်တွင်က နှစ်စဥက် ၅၁က
ရာခိုင်နှုန်ဵေြျာ်ကဖြ င်ဴက တုိဵတြ်လာခဴဲပါသည်။က မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵအေနဖြ ငဴ်က ယင်ဵတုိဵတြ်မှုြုိက
ေြာင်ဵြျိုဵပြ ုကအခွင်အဴလမ်ဵမျာဵအနြ်ကတိုဵ တြ်မှုေမာင်ဵနှင်အာဵ၊ကအလုပအ်ြိငု်နှင်ကဴနိငု်ငဳခြ ာဵက
ေငွဖနတီ်ဵေပဵေသာကအရင်ဵအမြ စ်အဖြ စ်ကရှုမြ င်လာေစပါသည်။ကအိန္ဒယိကSoftware လုပင်န်ဵသည်က
လျင်မြ န်စာွက တိုဵ တြ်ြီ ီဵမာဵလာပြ ီဵက သိသာထင်ရှာဵေသာက နှုန်ဵ မျာဵဖြ ငဴ်က ပို့ြုနတ်ိုဵ ချဲ့လာနိငု်ခဲရဴာက
ယခုအခါက ပြ င်ပအရင်ဵအမြ စ်ကSoftware လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်ကြမ္ဘာဴေစျဵ ြွြ်ခဲွတမ်ဵြုိက သိသိသာသာက
ရရိှေနပြ ီဖြ စ်ပါသည်။က 
 ၁၉၈၀က ကပြ ည်လွဴနန်ှစ်မျာဵတွင်က နိငု်ငဳစုစဳီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵြီ ီဵမျာဵက တုိဵတြ်မြ ငဴ်မာဵလာမှုက
သည်ကအိန္ဒယိနုိင်ငဳြုိကSoftware ကပြ င်ပကအရင်ဵအမြ စ်မျာဵ၏ကအေခြ ခဳဖြ စ်လာေစရန်ကအေထာြ်အြူက
ကပြ ုက ပဳပဴိုဵ ခဲဴပါသည်။က ပြ ည်တွင်ဵစွန့်ဦဵတီထွင်မှု၊က ပင်ြုိယ်စမွ်ဵရည်နငှ်ဴက သယဳဇာတအရင်ဵအမြ စ်မျာဵက
အရက အိန္ိဒယနိုင်ငဳ၏ကတိုဵ တြ်မှုြိကု ြီ ီဵမာဵစွာရရှခိဲဴ ခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည််။ကလုပင်န်ဵအမျာဵအပြ ာဵသည်က
Software လုပ်ငန်ဵစုအတွင်ဵသုိ့က ဝင်ေရာြ်လုပ်ြုိင်ြြ ပြ ီဵက ၎င်ဵတုိ့၏စွမ်ဵရည်ြုိက တုိဵတြ်လာေစခဲကဴ
ပါသည်။က ထုတ်လုပ်မှုအရည်အေသွဵအရက အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအေြာင်ဵဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင်က
တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်နိငု်သည်မာှက အထင်အရာှဵဖြ စ်ပြ ီဵက ပထဝီအေနအထာဵအရက ေရာြ်ရိှမှုက
နယ်ပယ်ြုိက တိုဵ ချဲ့နုိင်ခဲသဴညဴ်အကပြ င်က ထုတ်လုပ်သညဴ်ထုတ်ြုန်မျာဵနှငဴ်က ဝန်ေဆာင်မှုအတိင်ုဵက
အတာမျာဵ၊က ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်မျာဵက တစ်ဆငဴ်ပြ ီဵတစ်ဆင်ကဴ တိုဵ တြ်လာခဴဲပါသည်။က ြနဦဵတွင်က
ဝယ်ယူသဳုဵစွဲသူဘြ်ရိှက အလုပအ်ြိငု်မျာဵြုိက ေဆာင်ရွြ်ေပဵမညဴ်က လူ့စွမ်ဵ အာဵအရင်ဵအမြ စ်မျာဵက
ကဖြ ညဴ်ဆည်ဵေပဵသအူဖြ စ်ဖြ ငဴ်ကစတင်ခဲဴေသာ်လည်ဵ ကအိန္ိဒယနိုင်ငဳက ပြ ည်တွင်ဵအေခြ ပြ ုကပို့ြုနလ်ုပင်န်ဵက
နယ်ပယ်ရှိက Software တည်ေဆာြ်မှုလုပင်န်ဵြိုက တိုဵ ၍တုိဵ၍က ပါဝင်ေဆာြ်ရွြ်လာြြ ပါက
သည်။က အဆငဴ်နိမ်ဴတန်ဖိုဵ က ေပါင်ဵထညဴ်က နဳပါတ်စဥ်ေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴ အစီအစဥ်ေရဵသာဵေပဵခြ င်ဵက
လုပင်န်ဵမျာဵမှက အဆင်ဴမြ ငဴ်လုပင်န်ဵစဥ်က အစ-အဆုဳဵ အြီ ဳေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴ အစုလိုြ်က Software မျာဵက
ထုတ်လုပ်ခြ င်ဵကလုပင်န်ဵမျာဵဆီသို့ကေပြ ာင်ဵေရွှ့ေဆာင်ရွြ်လာြြ ပါသည်။ 
 အမျိုဵသာဵေရဵအမြ င်အရကSoftware သည်ကအိန္ိဒယနိုင်ငဳက တုိင်ဵပြ ည်ထုတ်ြုန၏်ကအစွန်ဵ က
ထွြ်တန်ဖုိဵပမာဏက(၂ ရာခုိင်နှုန်ဵနီဵပါဵခန့်)သာကရိှခဴဲရာမှကတုိင်ဵပြ ည်ထုတ်ြုန်၏က၁၂ ရာခုိင်နှုန်ဵနီဵပါဵ 
ပါဝင်လာခဲဴပါသည်။က Software သည်က အိန္ဒိယနိုင်ငဳကြုန်စည်နှင်ဴကကေဆာင်ရွြ်မှုပို့ြုန်မျာဵ၏က 
၈က ရာခုိင်နှုန်ဵ နီဵပါဵက ပါဝင်ပါသည်။က Software လုပင်န်ဵသညက် နှစ်စဥ်အဆင်ဴမြ င်ဴအရည်အချင်ဵမီက
အင်ဂျင်နယီာဘွဲ့ ရကပညာတတ်ကသန်ဵက(၆၀)မှက(၇၀)အတွြ်ကအလုပအ်ြိငု်မျာဵကဖနတီ်ဵေပဵပါသည်။က
IT သည်က ေနာြခ်ဳရဳုဵလုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ၊က တယ်လီဖနု်ဵေခါ်ဆိမုှုဌာနမျာဵနှင်ကဴ ေဆဵြုသမှုက
မှတ်တမ်ဵမျာဵက စသညဴ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵြုိက ရရှိေစပြ ီဵက ၂၀၀၈က ခုနှစက် ခန့်မှန်ဵချြမ်ျာဵအရက
အလုပအ်ြုိင်တစ်သန်ဵေြျာ်ြုိကဖန်တီဵေပဵနိငု်ခဲပဴါသည်။ကဤအလုပအ်ြိငု်မျာဵသည်ကြျွမ်ဵြျင်က
မှုက စွမ်ဵရည်နမိ်၊ဴကလွတ်လပ်ေသာသေဘာကသဘာဝနှင်ကဴလုပရုိ်ဵလုပစ်ဥ်ေဆာင်ရွြ်ရသညဴ်ကသေဘာက
သဘာဝရိှေသာကလုပင်န်ဵမျာဵဖြ စ်ြြ ပါသည်။ကလုပခ်နှုန်ဵ မြ င်ဴမာဵလာခြ င်ဵေြြ ာငဴ်ကအိန္ိဒယမှကအခြ ာဵက
လုပခ်ေစျဵေပါေသာေနရာေဒသမျာဵသုိ့ကေပြ ာင်ဵေရွှ့သွာဵမည်ဖြ စ်ပါသည်။   
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Software လုပ်ငန်ဵသည်ကစွန့်ဦဵတီထွင်မှုအတွြ်ကပြ ည်တွင်ဵအေခြ ခဳတုိဵချဲ့ခြ င်ဵနှငဴ် နုိင်ငဳေတာ်က

တွင်က အသိပညာအေခြ ပြ ုလုပင်န်ဵမျာဵက ြျယ်ပြ န့်မှေတစွာက ထူေထာင်ခြ င်ဵတုိ့ြိကု ပဳပဴိုဵ အေထာြ်က

အြူပြ ုခဴဲပါသည်။ကအိန္ိဒယနိုင်ငဳတွင်ကSoftware လုပ်ငန်ဵ၏ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုသည်က၁၉၉၀ကကပြ ညဴ်လွန်က

နှစ်မျာဵ၌က ဦဵေနှာြ်ယုိစီဵမှုအေခြ အေနရိှေနခဲဴခြ င်ဵြုိက ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မျာဵအတွြ်က အလုပ်က

အြိငု်က အခွင်အဴလမ်ဵမျာဵရရိှေစမှုြိုက ဖန်တီဵခြ င်ဵအာဵဖြ င်ဴက ေပြ ာင်ဵပြ န်ေပြ ာင်ဵလဲသွာဵေစရန်က

အေထာြ် အြူပြ ုခဲပဴါသည်။ 

 နိငု်ငဳအတွြ်ကဤလုပင်န်ဵြုိကဆွေဲဆာင်ဖြ စ်ေပါ်ေစခဴဲသညဴ်ကအဓိြအရင်ဵအမြ စ်မှာကဆယ်စုက

နှစ်မျာဵစွာကလူသာဵအရင်ဵအမြ စ်ကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်ေရဵအတွြ်ကရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှေဳပဵခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်ကရရိှလာက

ေသာကေလဴြျငဴ်ပြ ီဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကစဖုွဲ့လာခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။ 

 ထို့ေနာြ်က နိငု်ငဳေတာ်အစိုဵ ရသည်က Software နည်ဵပညာဇုနမ်ျာဵတွင်ကအေခြ ခဳအေဆာြက်

အအုမဳျာဵက တည်ေဆာြ်ေပဵခြ င်ဵ၊က မြ န်နှုန်ဵမြ င်ဴအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ချိတ်ဆြ်မှုမျာဵတွင်က

နစ်မြ ှုပ်ေထာြ်ပဳဴမှုေပဵခြ င်ဵအာဵဖြ င်ဴကSoftwareလုပင်န်ဵ၏ကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုြုိကပဳပဴိုဵ ေပဵခဲဴပါသည်။က

လုပင်န်ဵအစီအစဥ်မျာဵစွာြိကု အစိုဵ ရမကှ ဆြ်လြေ်ဆာင်ရွြ်ေပဵလျြရ်ှိ ပြ ီဵက အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာက

အလုပခ်ွဲ ခြ ာဵလုပ်ြုိင်မှုတွင်ကမိမိ၏ေနရာခုိင်မြ ဲေရဵအတွြ်ကနိငု်ငဳေတာ်မရှငဆ်ိငု်ေနရသည်ကဴစိနေ်ခါ်က

မှုတစ်ရပ်ြိုက တုဳဴကပြ န်ရင်ဆိငု်ရန်က အစိုဵ ရနငှ်ဴက Software လုပင်န်ဵတုိ့သည်က အစီအစဥ်မျာဵစွာြိုက

ဆြ်လြေ်ဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါသည်။ကယင်ဵအစီအစဥ်မျာဵတွင်ေလဴြျငဴ်ပြ ီဵလုပသ်ာဵမျာဵ၏ကေပဵပုိ့က

နိငု်မှုမျာဵပြ ာဵလာေစရန်နငှ်ဴက အခြ ာဵေသာတုိဵမြ ှင်ေဴရဵဆိငု်ရာက ေထာြ်ြူပဳပဴိုဵ မှုမျာဵက ပါဝင်ပါသည်။က

Software လုပင်န်ဵမျာဵကြုိယ်ပိုင်အရည်အချင်ဵရှိသူမျာဵရရိှေရဵ၊က က မြ ှင်တဴင်ေရဵနှင်ဴကထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵက

ေရဵအတွြ်က မဟာဗျူဟာမျာဵြျင်ဴသဳုဵ၍က ေပါ်ေပါြ်လာေသာက စိနေ်ခါ်မှုမျာဵြုိက တုဳဴ ပြ န်ခဲပဴါသည်။က

အိန္ိဒယက Software လုပင်န်ဵစု၏က လုပင်န်ဵမဟာဗျူဟာအတွြ်က လူသာဵအရင်ဵအမြ စ်က စီမဳခန့်ခွဲမှုက

သည်က ေသာခဴျြ်ရှုေထာငဴ်အမြ င်တစ်ရပက် ဖြ စ်လာလျြ်ရိှေြြ ာင်ဵက အေထာြ်အထာဵမှာက သိသာက

ရငှ်ဵလင်ဵလှပါသည်။က ြုမ္ပဏီမျာဵသည်လည်ဵ က ကပြ င်ပထွြ်လုပင်န်ဵမျာဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုဆီသုိ့က

ေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ၊ကအင်အာဵြီ ီဵေသာလုပင်န်ဵမျာဵ၊ကလုပင်န်ဵစဥ်အစ-အဆုဳဵ အြီ ဳေပဵြခင်ဵ၊ကြုနပ်စ္စည်ဵက

အမျိုဵအစာဵမျာဵစွာက ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချခြ င်ဵနှင်ကဴ တန်ဖိုဵသတမ်ှတ်ခြ င်ဵက မဟာဗျူ ဟာမျာဵ ေပါ်တွင်က

အေလဵေပဵလုပ်ေဆာင်ခြ င်ဵဖြ ငဴ်က တန်ဖုိဵြွင်ဵဆြ်ြုိက ေပြ ာင်ဵလဲမြ ှငဴ်တင်ရန်က ကြီ ိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်က

လျြ်ရိှပါသည်။ 

 လွနခ်ဲေဴသာ ဆယ်စနုှစ်ေြျာ်အတွင်ဵတွင်က အိန္ိဒယက Software လုပင်န်ဵစု၏က လုပင်န်ဵ 

စွမ်ဵေဆာင်မှုက ခိငု်မာအာဵေြာင်ဵလာခဴဲေသာလ်ည်ဵက စီဵပွာဵဖဳွ့ဖြ ိုဵစနိုင်ငဳမျာဵက အထူဵသဖြ င်ဴက တရုတ်၊က

ဖိလစ်ပိုင်နငှ်ဴအခြ ာဵနုိင်ငဳမျာဵမှယှဥ်ပြ ိုင်မှုမျာဵြုိကအေြြ ာင်ဵပြ ု၍မိမြုိိယ်တိုင်အာဵရေြျနပ်မှုကမရက

ရှိခဲဴပါ။က အိန္ိဒယက Software လုပင်န်ဵမျာဵသည်လုပ်ငန်ဵရင်ဴြျြ်မှု၏က အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာက

စဳသတမ်ှတ်ချြ်မျာဵြုိက ေရာြ်ရိှခြ င်ဵပဳုစဳတွင်က အသာစီဵရေနစဥ်တွင်က အမှတ်စဥ်သတ်မှတ်ေပဵခြ င်ဵ၊က

အခွန်အေြာြ် softwareနှင်ကဴ ITရရိှေရဵလုပင်န်ဵမျာဵစသညဴ်က အဆင်ဴနိမ်ဴတန်ဖိုဵ ေပါင်ဵထည်ဴခြ င်ဵက

လုပင်န်ဵမျာဵတွင်ကြာလတုိနှင်ဴကြာလလတ်အတွင်ဵကယှဥ်ပြ ိုင်မှုမျာဵက စတင်ရုိြ်ခတ််ဖြ စ်ေပါ်လာပါက

သည်။က အိန္ိဒယက software လုပင်န်ဵသည်က ၄င်ဵ၏ကအာဵသာချြ်မျာဵြိကု စုစည်ဵရန်လုိအပ်ပါသည်။ကက
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ယှဥ်ပြ ိုင်နိငု်စွမ်ဵရိှသူမျာဵသည်က တန်ဖိုဵြွင်ဵဆြ်လုပ်ငန်ဵမျာဵဆီသုိ့က လျင်မြ န်စာွက ေပြ ာင်ဵလဲတိုဵမြ ှင်ကဴ

ရန်ကအသာစီဵရမှု၏အခွင်အဴေရဵမျာဵြုိကရယူပါသည်။ကsoftware ထုတ်ြုန်မျာဵ၏ကဦဵေဆာင်အရင်ဵ က

အမြ စ်အဖြ စ်ကလုပင်န်ဵမျာဵြုိယ်တိုင်ကတည်ေဆာြ်ြြ ပါသည်။ကသုိ့ေသာ်လည်ဵကထုတ်ြုနေ်စျဵြြွ်က

တွင်က ဝင်ေပါြ်အတာဵအဆီဵမျာဵက မျာဵပြ ာဵလွန်ဵ ပြ ီဵက အသစ်ဝင်ေရာြ်လာသူမျာဵအတွြ်က အခြ်က

အခဲမျာဵြုိကဖန်တီဵပါသည။်ကဤအချြ်အရကေအာြ်ေဖာ်ပြ ပါကအစီအမဳမျာဵသည်ကအြျိုဵဖြ စ်ထွန်ဵ က

နိငု်ပါသည်- 

 သုေတသနနှင်ဖဴွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵကနငှ်ဴကထုတ်ြုန်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုြိကုအေလဵထာဵခြ င်ဵ၊ 

 ြမ္ဘာအနှဳ့ က ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလမ်ဵေြြ ာင်ဵမျာဵနှင်ကဴ ြုနအ်မှတ်တဳဆပိ်မျာဵြုိက မဟာက

ဗျူဟာေမြ ာြ်ရရှိခြ င်ဵ၊ 

 လုပင်န်ဵပိငု်ဵဆိငု်ရာကပြ န်လညဖ်ွဲ့ စည်ဵခြ င်ဵနှငဴ်ကေပါင်ဵ စည်ဵခြ င်ဵ၊ 

 အစိုဵ ရ၏တိုဵ မြ ှင်ေဴရဵအစအီမဳမျာဵြုိကဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၊ 

အိန္ိဒယအစိုဵ ရသည်က ၁၉၆၀က ကပြ ညဴ်လွနန်ှစ်က ေနာှင်ဵပိငု်ဵမှအစပြ ု၍က ေလဴြျငဴ်ပြ ီဵလူ့စွမ်ဵ အာဵက

အရင်ဵ အမြ စ်မျာဵ၏ကအဖွဲ့တစခ်ုြုိကဖန်တီဵထူေထာင်ခြ င်ဵ၊ကComputer အသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵနှင်ကဴြွနရ်ြ်က

ချိတ်ဆြ်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵသုေတသနလုပင်န်ဵမျာဵတုိ့တွင်ကအဖွဲ့အစည်ဵဆုိင်ရာအေခြ ခဳကအေဆာြက်

အအုမဳျာဵြုိက တည်ေထာင်ေပဵခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က software လုပင်န်ဵစု၏က အဆင်ဴဆင်ဴေပြ ာင်ဵလဲက

တိုဵ တြ်မှုတွင်ကအေရဵပါေသာကအခန်ဵြဏ္ဍမှကပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါသည်။ကအစိုဵ ရသညက်software 

နည်ဵပညာဇုနမ်ျာဵတွင်က အေခြ ခဳအေဆာြအ်အုဆဳိငု်ရာက ပဳပဴိုဵ မှုမျာဵစွာြိုက ေထာြ်ပဳဴေပဵခြ င်ဵအာဵက

ကဖြ ငဴ်လည်ဵက ပဳပဴိုဵ ြူညီေပဵခဲပဴါသည်။က ထို့ ပြ င်က software ပို့ြုနလု်ပင်န်ဵရငှ်မျာဵသည်က software 

ပို့ြုနမ်ှကအမြ တ်အတွြ်ကဝင်ေငွခနွ်ကြင်ဵလွတ်ခွငဴ်မျာဵြုိလည်ဵကလြ်ခရဳရိှြြ ပါသည်။ကသုိ့ရာတွင်က

အခွနဆ်ွေဲဆာင်မှုမျာဵ၏ကအပ်စပ်မှုြုိက ပြ န်လညစ်ဥ်ဵစာဵသဳုဵသပ်ရန်ကလိအုပ်ပါသည်။ကအိန္ိဒယနုိင်ငဳြက

သဘာဝအရကနိှုင်ဵယှဥအ်ြျိုဵကေြျဵဇူဵရရှိေသာက (စရတိ်နည်ဵလူသာဵအရင်ဵအမြ စ်မျာဵ)၊ကပို့ြုနမ်ျာဵက

သည်က နှစ်စဥက် ၅၀က ရာခုိင်နှုန်ဵ ထြ်က ေြျာ်လွန်၍က တိုဵ တြ်ြီ ီဵထွာဵလျြ်ရိှေသာ၊က အမြ တ်ရရှိမှုက

အတိငု်ဵအတာသည်ကရေငွ၏က ၂၂ကရာခိုင်နှုန်ဵက ရရှိလျြ်ရိှေသာက softwareက လုပင်န်ဵတွင်ကဤအခွန်က

အခွင်အဴေရဵမျာဵသည်ကအြျိုဵဖြ စ်ထွန်ဵ ေသာကအေခြ ခဳနငှ်ဴကဆြ်စပ်မှုမရှိေြြ ာင်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။ 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

မိမိ၏နိငု်ငဳတွင်က software လုပင်န်ဵစုတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵအတွြ်က အိန္ိဒယပုဳစဳသည်က မည်သို့ 

ဆြ်စပပ်ါသနည်ဵ။က အိန္ိဒယဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်၏က မည်သညဴ်ေအာင်မြ င်ေရဵအင်အာဵစုသည်က မိမိ၏ 

ြုိယ်ပိုင်ပုဳစကဳအတွြ်ကြိယု်စာဵပြ ုနုိင်ပါသနည်ဵ။ကမည်သညဴ်အင်အာဵစုမျာဵသည်ကြိယ်ုစာဵမပြ ုပါ 

သနည်ဵ။က ေအာင်မြ င်မှုအင်အာဵစုမျာဵြုိကလုပေ်ဆာင်ရာတွင်က မည်သည်ဴစနိ်ေခါ်မှုမျာဵြုိက ရငဆ်ိငု် 

ေဖြ ရငှ်ဵရနက်လိုအပ်ပါသနည်ဵ။ 
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Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာမျာဵဆုိင်ရာကြုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵ 

 Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာမျာဵဆုိင်ရာက ြုနထ်ုတ်လုပင်န်ဵသည်က စီဵပွာဵေရဵလုပ်ေဆာင်ချြ်က

၏က ေခတ်သစ်တစ်ခပုင်ကဖြ စ်ပါသည်။က ၎င်ဵနည်ဵပညာသည်က သမာဵရိုဵြျနည်ဵပညာ၊က media နှင်ေဴဖျာ်ေဖြ မှု၊က

software နှင်ကဴMediaစု၊ဳကelectronic hardware နှင်ကဴဆြ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ကစုဆုဳလာြခင်ဵအာဵဖြ ငဴ်က

ေပါ်ေပါြ်လာခဴဲပါသည်။က Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာမျာဵဆုိင်ရာက ြုနထ်ုတ်လုပင်န်ဵတွင်က တီထွင် 

ဖန်တီဵမှု၊က ဒီဇိငု်ဵပုဳစ၊ဳက စီမဳခန့်ခွဲမှုနှင်ကဴ digital ထုတ်ြုနမ်ျာဵနှင်ဴက ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊က ဖြ န့်ဖြ ူဵမှုနှင်ကဴ ေြျာေထာြ် 

ေနာြ်ခဳပြ ုထာဵေသာကနည်ဵပညာမျာ  ဵပါဝင်ပါသည်။ကသီဵခြ ာဵြဏ္ဍမျာဵတွင်ကရုပ်သဳဆုိင်ရာကအထူဵဖန်တီဵချြ်မျာဵနှငဴ်က

လှုပရ်ာှဵမှုပုရဳပိ်မျာဵ (ရုပသ်ဳဆိုင်ရာသဘာဝြျမှုနငှ်ဴက သုဳဵ ဘြ်မြ င်ထုတ်ြုန်မျာဵက အပါအဝင်)၊က အပြ န်အလှန် 

ဆြ်သွယ်မှုရှိေသာကmedia စုကဳ(ဥပမာ-website၊ CD-ROMမျာဵ)၊ကcomputerနှင်ကဴonline ြစာဵနည်ဵမျာဵ၊က

ပညာေရဵဆုိင်ရာ media ေပါင်ဵစဳုက(electronic သင်ယူမှု) နှငဴ်ကdigital ရုပ်ရှင်ကနှငဴ်ကရုပ်မြ င်သဳြြ ာဵထုတ်လုပ်မှု၊က

ရုပရ်ငှ်နှင်ရုဴပ်မြ င်သဳြြ ာဵ ထုတ်လုပမ်ှုတို့ပါဝင်ပါသည်။ 

 Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာမျာဵဆုိင်ရာကြုနထ်ုတ်လုပင်န်ဵသည်ကရငှ်သန်တိုဵ တြ်လျြ်ရိှပါ 

သည်။က၂၀၀၁ကခုနှစတွ်င်ကcomputer ြစာဵနည်ဵမျာဵ၏ကဝင်ေငွသည်ကရုပရ်ငှ်လုပင်န်ဵလြ်မတ်ှ ေရာင်ဵရေငွက

ထြ်ကသာလွန်ခဴဲပါသည်။က၎င်ဵအပြ င်ကြမ္ဘာဴဝင်ေငွမျာဵတွင်ကcomputerကြစာဵနည်ဵမျာဵ၏ဝင်ေငွသည်ကအသဳသွင်  ဵ

ေတဵဂီတလုပ်ငန်ဵစု၏ဝင်ေငွနှငဴ်က နီဵစပ်ပါသည်။က ICT အြီ ဳေပဵလုပ်ငန်ဵဖြ စ်သညဴ်ကPricewaterhouseCoopers 

(PWC)သည် ၂၀၁၀ကခုနှစက်တွင်ကြမ္ဘာတစ်ဝမှ်ဵ၌ကGame ေစျဵြွြ်အာဵကအေမရိြန်ေဒါ်လာက၄၆.၅ကbillion 

အထိက ြီ ီဵထွာဵလာမည်ဟုက ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။က PWC စီမဳြိန်ဵမျာဵသည်က အာရပှစိဖိတ်ေဒသ၌က Game 

မျာဵအေပါ်က စုစုေပါင်ဵ ေငွေြြ ဵသဳုဵစွဲမှုအရက ၎င်ဵ၏က ဦဵေဆာင်မှုအဆင်ဴအတန်ဵြုိက ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵမည်ဖြ စ်ပြ ီဵက

၂၀၀၅က ခုနစှ်တွင်က အေမရိြန်ေဒါ်လာက ၉.၈က billion ေစျဵြြွ်ရရှိရာမှက ၂၀၁၀က ခုနစှ်တွင်က ၁၇.၄က billionသို့က

တိုဵ ပွာဵလာကမည်ဟုကခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ကယင်ဵတွင်ကBroadband ရယူအသုဳဵ ပြ ုနိငု်မှု၊ computer ပညာရပ်က

တိုဵ တြ်ထွန်ဵ ြာဵလာမှု၊က ပြ ည်တွင်ဵြစာဵနည်ဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုနှင်ကဴသုဳဵ စွဲမှုြိကုတိုဵ မြ ှင်ရဴန်ကအစိုဵ ရ၏ေငွေြြ ဵသဳုဵစွဲမှုတို့ က

ပါဝင်ပါသည်။ 

 နည်ဵပညာတုိဵတြ်မှုနယ်ပယ်အေနဖြ င်ဴက အာရြုှမ္ပဏီမျာဵသည်က ၎င်ဵတို့၏က digitalက mobileနည်ဵက

ပညာကအေပါ်တွင်အေလဵထာဵခဴဲြြ ပါသည်။ ယင်ဵတွင် mobileကသတင်ဵမျာဵ၊mobile သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ 

သတင်ဵကအချြ်အလြ်၊ကmobile ေငွေရဵေြြ ဵေရဵဆိငု်ရာကသတင်ဵအချြ် အလြ်ဝနေ်ဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵ၊က

mobile ြစာဵနည်ဵမျာဵ၊ကmobile ဂီတ၊ကကမြ ည်သဳအနိမ်ဴအမြ ငဴ်မျာဵနှင်ကဴ internet မှကအချြ်အလြ်ြူဵယူခြ င်ဵ၊က

အရယွ်ေရာြ်ကပြ ီဵသူမျာဵအတွြ် mobile ေဖျာ်ေဖြ ေရဵနှင်ဴ mobileကလမ်ဵေွှနစ်ာအုပမ်ျာဵကပါဝင်ပါသည်။ 

 ြုိရီဵယာဵသမ္မတနုိင်ငဳနှငဴ်ကအုိင်ယာလန်နုိင်ငဳတုိ့သည်ကdigital နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵစုကဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ပြ ီဵ 

ကဖြ စ်ေသာ နိငု်ငဳမျာဵတွင်ကပါဝင်လျြ်ရိှေနပြ ီကဖြ စ်ပါသည်။ 
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အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICT ြုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵကမဟာဗျူဟာကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက(၃) 

ြုိရီဵ ယာဵသမ္မတနုိင်ငဳက- တစ်ပုိင်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမှကMulti Media သုိ့ 

သမုိင်ဵအရြြ ညဴ်မည်ဆိုလှေင်က ြိရုီဵ ယာဵနုိင်ငဳ၏က တစ်ပိငု်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုက

လုပင်န်ဵစု၏က အြီ ီဵမာဵဆဳုဵအင်အာဵသည်က ပို့ြုနအ်တွြ်က တိုဵ တြ်ေပြ ာင်ဵလဲလျြ်ရိှေသာက

DRAM ထုတ်လုပ်နိငု်စွမ်ဵဖြ စ်ပါသည်။က၁၉၈၃က ခုနစှ်တွင်ကစတင်တည်ေထာင်ခဲဴြြ ရာမှကchaebol 

ဟုေခါ်ေသာက ြုိရီဵ ယာဵြုမ္ပဏီြီ ီဵမျာဵဖြ စ်ြြ သညဴ်က samsung ၊က hyundai နှငဴ်က LG တုိ့သည်က

၁၉၉၅က ခုနှစတွ်င်က ြမ္ဘာဴက DRAM ေစျဵြြွ်ခွဲတမ်ဵအရက ပထမ၊က စတုတ္ထနှင်ကဴ သတ္တမအဆင်ေဴနရာက

ရရိှခဲဴြြ ပါသည်။က ေစျဵြွြ်ဦဵေဆာင်က samsung ြုမ္ပဏီသညက် ၎င်ဵရရှိေသာက အမြ တ်ေငွ၏က

၉၀ရာခုိင်နှုန်ဵ ြိကုDRAMs မှက ရရိှခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။ကမှခီိမုှုအန္တရာယ်ြီ ီဵေသာကအေခြ အေနတစ်ရပ်က

ကဖြ စ်၍က ၁၉၉၆က ခုနစှ်က DRAM ေစျဵြွြ်ြျဆင်ဵလာေသာအခါက Samsungက ၏အမြ တ်ေငွသည်က

၉၃.၄ရာခုိင်နှုန်ဵ က ြျဆင်ဵသွာဵခဴဲပါသည်။က ၁၉၉၅က ခုနစှ်တွင်က hyundai နှငဴ် LG တုိ့သည်လည်ဵက

၎င်ဵတို့၏အမြ တ်ေငွက၉၀ကရာခိုင်နှုန်ဵနီဵ ပါဵကပြ ိုလဲြျဆင်ဵမှုြုိကြီ ုဳေတွ့ခဲဴြြ ပါသည်။   

မှတ်ဉာဏ်ပစ္စည်ဵ(Memory Chip) ထုတ်လုပမ်ှုတွင်က “chaebol” မျာဵ၏ကေအာင်မြ င်မှုက

သည်က မှနြ်န်ေသာအချိနတ်ွင်က လုပင်န်ဵစုအတွင်ဵသို့က ဝင်ေရာြ်ခဲဴြြ ၍က ရည်မနှ်ဵေသာက

(သို့မဟုတ်) ဆုဳဵ ဖြ တ်ထာဵေသာက ေအာင်မြ င်မှုအေခြ အေနထြ်ကသာလွနခ်ဲေဴြြ ာင်ဵက ေတွ့မြ င်ခဲဴြြ က

ပါသည်က(၁၉၈၆ကခုနစှ်ကအေမရိြန်-ဂျပန်ကတစ်ပိငု်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵကသေဘာတူညီချြ်ကသြ်ဝင်ခဲဴက

ပါသည်)။ကအေြြ ာင်ဵပြ က ရှင်ဵလင်ဵချြမ်ှာကchaebolနှင်ကဴ ြုိရီဵ ယာဵအစိုဵရတုိ့အြြ ာဵကဆြ်စပ်မှုက

နှင်ကဴ တစ်ပိငု်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမျာဵက ဆန်ဵသစ်တီထွင်မှုလမ်ဵေြြ ာင်ဵ၏က ထူဵခြ ာဵေသာက သေဘာက

သဘာဝတုိ့က ဖြ စ်ပါသည်။ကြုမ္ပဏီမျာဵသည်ကအခြ ာဵလုပင်န်ဵမှရရှိေသာကအမြ တ်ေငွမျာဵြုိကDRAMs 

ေစျဵြြ်ွတွင်ဵသုိ့ကဝင်ေရာြ်ရန်အတွြ်ကေထာြ်ပဳဴသဳုဵစွဲြြ ပါသည်က(ဥပမာအာဵဖြ ငဴ်ကSamsungက

ြုမ္ပဏီသညက် ဆြ်သွယ်ေရဵြိရိယာမျာဵေရာင်ဵချရသညှဴ်၀င်ေငွမကှ ပြ န်လည်သဳုဵစွဲပါသည)်။က

ထို့အပြ င်က အစိုဵ ရမလှည်ဵက အရင်ဵ အနှီဵြိုက ေထာြ်ပဳဴေပဵပါသည်။က က ယင်ဵြုိက အပြ န်အလှနက်

ေထာြ်ပဳဴခြ င်ဵက သေဘာတရာဵအဖြ စ်က ရှုမြ င်နိုင်ပါသည်။က ေစျဵသြ်သာေသာအရင်ဵ အနှီဵအတွြ်က

လဲလှယ်မှုပြ ုရာတွင်က chaebol မျာဵသည်က အဆင်ဴမြ ငဴ်ပို့ြုနတ်င်ပို့သူမျာဵက ဖြ စ်လာရန်က ြတိေပဵက

ခဲဴြြ ပါသည်။ကြုိရီဵ ယာဵနုိင်ငဳ၏ကေအာင်မြ င်မှုအဆငဴ်မျာဵတွင်ကနိငု်ငဳ၏ကစီဵပွာဵေရဵအလာဵအလာြုိက

ရှင်ဵလင်ဵတိြျစွာက သတ်မတှ်ပြ ဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။က ယင်ဵအလာဵအလာအတွြ်က အသုဳဵ ပြ ုသညဴ်က

နည်ဵလမ်ဵြိုက တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုပြ ုရာတွင်က DRAMs သည်က အသဳုဵချနည်ဵပညာတစ်ရပ်အဖြ စ်က

ြုိရီဵ ယာဵ၏က အာဵသာချြ်မျာဵ၌က ပါဝင်လျြ်ရိှပါသည်။က အဓိြယှဥ်ပြ ိုင်ဘြ်နိုင်ငဳမျာဵမှာက

အေမရိြန်နှင်ကဴ ဂျပန်တုိ့ဖြ စ်ြြ ပြ ီဵက အမီလုိြ်ေရဵက လမ်ဵေြြ ာင်ဵြိုတိြျစွာက သတ်မတှ်ထာဵပါက

သည်။ chaebol စီမဳအုပခ်ျုပ်မှုဟုေခါ်တွင်ေသာက ပဳုစဳအတွြ်က နှစ်နိုင်ငဳစလဳုဵသည်က စဳနမနူာပြ က

အဖြ စ်ရိှေနပါသည်။chaebolပုစဳဳသညက်အေသဵစာဵနှင်ကဴအလတ်စာဵကစီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵြဏ္ဍမျာဵက

ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုြိကုအထိအခိုြ်ခဳပြ ီဵကအဓိြြုမ္ပဏီကြီ ီဵမျာဵြိကုဦဵစာဵေပဵေသာပဳုစဳဖြ စ်ပါသည်။ 
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Samsung ၊ကHyundai၊ကLG နှင်ကဴDaewoo အစရှိသည်ဴကထိပ်တန်ဵကchaebolကြုမ္ပဏီြီ ီဵက
(၄)ခုသညက်၎င်ဵတို့၏ကအနာဂတ်ကelectronic မဟာဗျူဟာ၏ကအဓိြဦဵတည်ချြ်အဖြ စ်ကmedia 
စုလဳုပင်န်ဵြိုက ဦဵစာဵေပဵခဲဴြြ ပါသည်။က သုိ့ရာတွင်က media တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုလမ်ဵေြြ ာင်ဵမှာက
chaebolက ြုမ္ပဏီမျာဵအြြ ာဵက အလွနြ်ွဲပြ ာဵြြ ပြ ီဵက ြျွမ်ဵြျင်မှုလည်ဵက ခြ ာဵနာဵြြ ပါသည်။က
အနုစိတ်ထုတ်လုပ်ခြ င်ဵေပါ်က အေခြ ပြ ုေသာကmedia လုပင်န်ဵသည်က digital စုဆုဳမှုလုပင်န်ဵစဥ်မှက
ေပါ်ထွြ်လာေသာက မေသချာမေရရာမှုမျာဵသညဴ်က အသွင်လြ္ခဏာေဆာင်ပြ ီဵက ဆြ်သွယ်ေရဵ၊က
တွြ်ချြ်မှု၊က ေဖျာ်ေဖြ မှုနငှ်ဴက ပုနဳှပိ်ထုတ်ေဝမှုက အစရှိသည်ကဴ ြဏ္ဍတစ်ခခုျင်ဵစီမကှ တန်ဖိုဵြွင်ဵဆြ်က
သွင်ဵအာဵစုမျာဵြိကု အသုဳဵ ချရပါသည်။က ြွနရ်ြ်ချိတ်ဆြ်ထာဵေသာက media လုပင်န်ဵမျာဵြုိက
ေအာြ်ေဖာ်ပြ ပါအတိငု်ဵကအဓိြအစိတ်အပိငု်ဵမျာဵကခဲွခြ ာဵေဖာ်ပြ နိငု်ပါသည်- 

 တည်ရိှဆဲပုဳစမဳျာဵြုိက digital စနစ်ေပြ ာင်ဵခြ င်ဵအပါအဝင်က ပါဝင်သည်အဴရာက ဖန်တီဵက
ကခြ င်ဵနှင်ကဴအစီအစဥ်အလိြု်ကေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၊ 

 သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ င်ဵဆိုသည်မာှက က ြွနရ်ြ်တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵနှငဴ် အေခြ ခဳအကေဆာြ်က
အအုကဳေပြ ာင်ဵလဲခြ င်ဵ၊ 

 ရယူသဳုဵစွဲမှုဆိသုည်မာှကဝှြ်စာေဖာ်ခြ င်ဵ၊က ဝှြ်စာပြ ုလုပ်ခြ င်ဵ၊ကလစဥ်ေြြ ဵေပဵသငွ်ဵ၍က
သဳုဵစွဲသူမျာဵအာဵစီမခဳန့်ခွဲ ခြ င်ဵ၊ကလစာေငွစာရင်ဵေရဵဆွဲခြ င်ဵ၊ 

 အသုဳဵ ပြ ုသူကြြ ာဵခဳဆြ်သွယ်ေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴအသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵ၊ 

 ကဖြ န့်ဖြ ူဵမှုအေခြ ခဳမျာဵ၊က ယင်ဵတွင်က Set - top box ၊က digital ရုပ်မြ င်သဳြြ ာဵက ၊က
တစ်ဦဵချင်ဵသုဳဵကComputer ၊ကNetwork  Computer တုိ့ပါဝင်ပါသည်။ 

ြွန်ရြ်ကmediaမျာဵသည်ကhardware နှငဴ်ကsoftware အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ၏ကထိေရာြ်ေသာက
ေပါင်ဵစည်ဵမှုြုိက လိအုပ်ပါသည်။က ယင်ဵေပါင်ဵ စည်ဵ မှုတွင်က programme ဆိငု်ရာပစ္စည်ဵနှင်ကဴ
လုပင်န်ဵလုပေ်ဆာင်ေသာက software မျာဵသာမြက ခြ ာဵနာဵေသာက computer အစီအစဥ်တုိ့ြိကု
ေပါင်ဵြူဵဆြ်သွယ်က ေပဵေသာစနစ်နငှ်ဴကအချြ်အလြ်ဆိုင်ရာကအစိတ်အပိငု်ဵမျာဵလည်ဵက ပါဝင်ပါက
သည်။က ထုတ်ြုန်ပစ္စည်ဵသစ်မျာဵက ထွြ်ေပါ်လာခြ င်ဵေြြ ာငဴ်က မှတ်ဉာဏ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏က ဝယ်လုိအာဵက
ေလျာဴနည်ဵသွာဵခြ င်ဵမရှေိသာလ်ည်ဵကတန်ဖိုဵ ထာဵမှုမာှမူကmedia အချြ်ပြ လုပေ်ဆာင်ေသာက chip 
မျာဵြဴဲသို့ေသာက လုပင်န်ဵသဳုဵတိြျေသာက ေပါင်ဵစပ်လှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမျာဵဆီသုိ့ေပြ ာင်ဵက ေရွှ့လျြ်ရှိပါက
သည်။က တီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှုသည်က ထုတ်လုပ်မှုစမွ်ဵပြာဵအရထြ်က ဒီဇိငု်ဵအရက ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။က
DRAM ထုတ်လုပမ်ှုအတွြ်က ြျွမ်ဵြျင်မှုြုိက နည်ဵပညာမျာဵေဖာ်ထုတ်ခြ င်ဵဆီသုိ့က လှည်ဴေပြ ာင်ဵက
အသုဳဵ ပြ ုနုိင်ပါသည်။က ပါဵလွှာေသာက ရုပရ်ငှ်က transistor ထုတ်လွှင်ဴမှုအတွြ်က ေမှော်မနှ်ဵထာဵေသာက
ဝယ်လိုအာဵက ဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုက ရရိှေရဵတွင်ကြိရုီဵ ယာဵလုပင်န်ဵမျာဵသည်ကအေရဵပါေြြ ာင်ဵကေတွ့မြ င်က
နုိင်ပါသည်။က ထုိ့ပြ င်က ရုပ်မြ င်သဳြြ ာ ၊ဵကVCR နှငဴ်ကCD အစရိှသညဴ်က စဳေွှန်ဵထာဵရိှသညဴ်ကလှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵက
မျာဵတွင်က ြိရုီဵ ယာဵစြ်မှုလုပင်န်ဵမျာဵ၏က အာဵသာချြ်မာှက အစုလုိဳြ်ေသတ္တာပဳုဵမျာဵ၊က ြွနရ်ြ်က
computerမျာဵနှင်ကဴအခြ ာဵဆြ်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကထုတ်လုပ်ခြ င်ဵသို့ကအလွယ်တြူကအေြာင်အထည်က
ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်နိုင်ခြ င်ဵဖြ စ်ေပမည်။ software နှငဴ်ကြွန်ရြ်ဆိငု်ရာနည်ဵကပညာမျာဵ၏ကအာဵနည်ဵက
ချြ်မာှြုိရီဵ ယာဵနိငု်ငဳြထာဵရှိေသာ တန်ဖိုဵ ြွင်ဵဆြ်မနှ်ြန်ေအာင်လုပေ်ဆာင်ခြ င်ဵ၊ ကဖြ န့်ဖြ ူဵမှု 
အေခြ ခဳ အစိတ်အပိုင်ဵြုိကဆြ်လြေ်ဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၊ 
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စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

ြုိရီဵ ယာဵ၏က ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ြုိက အေခြ ခဳ၍က တစ်ပိုင်ဵလှေပ်ြူဵြုနထ်ုတ်လုပင်န်ဵနှင်ဴmedia 

ြုနထ်ုတ်လုပင်န်ဵတို့တွင်က ေအာင်မြ င်မှုရရှိေရဵအတွြ်က အေခြ အေနမျာဵသည်က မည်ြဴဲသို့ က ြွဲပြ ာဵက

ကခြ ာဵနာဵြြ ပါသနည်ဵ။ကခြ ာဵနာဵချြ်မျာဵမှာကမည်သညတ်ို့ ဖြ စ်သနည်ဵ။ 

 

>>>  
 ရည်မှန်ဵ ချြ်မျာဵြိကု ဟန့်တာဵသညဴ်သေဘာေဆာင်ေနခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။က ေဒသတွင်ဵရိှက

စရတိ်နည်ဵစြ်မှုလုပင်န်ဵမျာဵက အထူဵသဖြ ငဴ်က တရုတ်နိုင်ငဳမကှ လုပင်န်ဵမျာဵနှငဴ်က ယှဥ်ပြ ိုင်မှုအတွြ်က

အင်အာဵနည်ဵမှုြုိကဖြ စ်ေစပါသည။် 

 နိဂုဳဵချုပ်အာဵဖြ င်ဴကတစ်ပိုင်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမျာဵြုိကအမျာဵအပြ ာဵထုတ်လုပ်မှုတွင်ကေအာင်မြ င်က

ေသာဦဵေဆာင်မှုက တွန်ဵ အာဵသည်က ြိရုီဵ ယာဵလုပင်န်ဵမျာဵ၏စွမ်ဵ အာဵအတွြ်က အေရဵပါပြ ီဵက

အေထာြ်အြူပြ ုအစိုဵ ရပတ်ဝန်ဵြျင်တစ်ရပ်အတွင်ဵတွင်က နိငု်ငဳ၏အနာဂတ်နည်ဵပညာက အလာဵက

အလာအတွြ်က ေအာင်မြ င်မှုမျာဵရရိှလာေစခဴဲပါသည်။က ၁၉၈၀က ကပြ ညဴ်ေြျာ်နစှ်မျာဵမှက စတင်ခဲဴေသာက

စီဵပွာဵေရဵစန်ဵပွငဴ်ချိန်ြာလအတွင်ဵတွင်ကအြျိုဵအမြ တ်မျာဵကရရိှခဴဲခြ င်ဵသည်ကchaebol ြုမ္ပဏီြီ ီဵက

မျာဵအာဵက ြမ္ဘာဴလုပ်ငန်ဵြီ ီဵမျာဵအဖြ စ်သုိ့က နြ်နြ်ရိှုင်ဵရိှုင်ဵက တည်ေထာင်ဖြ စ်ေပါ်လာေစရန်က

အေထာြ်အြူပြ ုခဲပဴါသည်။က DRAM ေစျဵြွြ်တွင်က ပြ ိုလဲမှုမဖြ စ်ေပါ်မီက ထုတ်ြုနသ်စ်မျာဵက

နယ်ပယ်တွင်က ယှဥ်ပြ ိုင်ရန်က မဟာဗျူဟာမျာဵက ြျငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွြ်ရန်က လုိအပ်ချြ်ရိှေြြ ာင်ဵက

ကြီ ိုတင်ခန့်မှန်ဵနုိင်ခဲပဴါသည်။က Digital နည်ဵပညာဆဳုဆည်ဵမှုလာမှုဖြ စ်စဥ်တွင်က အမီလုိြ်ရသညဴ်က

လုပင်န်ဵစု၏သေဘာသဘာဝအရက ေပြ ာင်ဵေရွ့ှ ေဆာင်ရွြ်မှုလိအုပ်ေြြ ာင်ဵသိရိှက သေဘာေပါြ်က

လာခဲပဴါသည်။က လုပင်န်ဵမျာဵ၏က လြ်ရိှအင်အာဵမျာဵသည်က Hardware နှင်ကဴ Digital နည်ဵပညာက

ကဖြ န့်ဖြ ူဵမှုအေခြ ခဳမျာဵအတွြ်ကအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵတွင်က အဓိြတည်ရိှေနပြ ီဵက ယင်ဵအေခြ အေနသည်က

အနာဂတ်ြာလတွင်ကအေရဵပါေသာဝင်ေငွ၏ကအရင်ဵ အမြ စ်ဖြ စ်ေြြ ာင်ဵကသြ်ေသထူနိုင်ေပမည်။က

၎င်ဵအပြ င်က လုပင်န်ဵမျာဵသည်က Software နှင်ကဴ ဒီဇိငု်ဵတို့တွင်က ယှဥ်ပြ ိုင်မှုစတင်ရန်လုိအပ်ေြြ ာင်ဵက

အသိကအမှတ်ပြ ုြြ ပါသည်။ 

 သုိ့ရာတွင်ကဤေနရာ၌ကြုိရီဵ ယာဵြုနထ်ုတ်လုပ်ငန်ဵ၏ကအဆင်ဴမြ ငဴ်လုပင်န်ဵမျာဵတွင်ကစုစည်ဵက

ေနေသာကဖဲွ့စည်ဵ မှုအသွင်သဏ္ဌာန်ကတီထွင်ဆန်ဵ သစ်ေသာကအေသဵစာဵလုပင်န်ဵမျာဵနည်ဵပါဵေနခြ င်ဵက

တို့သည်ကအာဵနည်ဵချြတ်စ်ရပ်ဖြ စ်ပြ ီဵကအေမရိြန်နိငု်ငဳရှိကြိရုီဵ ယာဵလုပင်န်ဵမျာဵ၏ကအရယွ်အစာဵက

တိုဵ ပွာဵလာေစပါသည်။က ယင်ဵလုပင်န်ဵမျာဵက မည်ြဴဲသို့ က ေအာင်မြ င်မည်ဆိုသညမ်ှာက အမီလုိြ်ေရဵက

ကဖြ စ်စဥ်မကှ ရရိှလာေသာက အေတွ့အြီ ုဳမျာဵအေပါ်က အေခြ ခဳပြ ီဵက တီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှုလုပင်န်ဵြွနရ်ြ်က

ြုိကစမီဳခန့်ခွဲ ခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်သာကဖြ စ်နိငု်ပါသည်။ 

>>> 
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အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကICT ြုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵကမဟာဗျူဟာကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု(၄) 

Ireland နုိင်ငဳတွင်ကdigital ပါ၀င်ေသာကအေြြ ာင်ဵအရာမျာဵဆုိင်ရာြုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵကအတွြ်က

မဟာဗျူဟာ 

 Irelandနိငု်ငဳအေနဖြ င်ဴက digital နည်ဵပညာလုပင်န်ဵစုတွင်က တိုဵ တြ်မှုမြ ငဴ်မာဵေသာက

လုပင်န်ဵြဏ္ဍမျာဵစွာက တည်ရိှေနေြြ ာင်ဵက စိစစ်ေတွ့ရှိရပါသည်။က ဤအခွင်အဴလမ်ဵမျာဵက စဲွမြ ဲက

ေအာင်မြ င်မှုသည်က အေရဵပါေသာအင်အာဵစုမျာဵေပါ်တွင်က တည်မှီေနပါသည်။က ယင်ဵအင်အာဵစုက

မျာဵမှာ- 

 ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုလုပင်န်ဵဌာနမျာဵနှငဴ်က အစိုဵ ရတို့မကှ ဦဵတည်ရည်မနှ်ဵေဆာင်ရွြ်ေသာက ဖဳွ့ဖြ ိုဵက

တိုဵ တြ်မှု 

 အစိုဵ ရအေထာြ်အပဳေဴပဵေသာကလုပင်န်ဵစီမဳြိန်ဵ မျာဵနှင်ကဴအစီအစဥ်မျာဵဖြ ငဴ်ကြျွမ်ဵြျင်က

မှုအရည်အေသွဵမျာဵနှင်ကဴေစျဵြွြ်တို့ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုအတွြ်ကပဳပဴိုဵ ေထာြ်ြူေပဵခြ င်ဵ 

 ေရှ့သို့ဆြ်လြေ်ဆာင်ရွြ်ရန်ကြျွမ်ဵြျင်မှုအရည်အေသွဵမျာဵကလုိအပ်ချြရ်ှိေနေသာက

ဧရယိာနယ်ပယ်မျာဵတွင်က ပညာေရဵနှင်ေဴလဴြျငဴ်ေရဵအေထာြ်အြူမျာဵက တည်ေထာင်က

ေပဵမှု 

 Ireland နိငု်ငဳ၏ကဆြ်သွယ်ေရဵအေခြ ခဳအေဆာြ်အအု၊ဳကသုေတသနနှင်ကဴ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵြိကု

အဆြ်မပြ တ်ကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်ေစမှု 

 Digital နည်ဵပညာလုပင်န်ဵမျာဵအတွြ်က ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ရဴန်ပုဳေငွအေထာြ်အပဳမဴျာဵက

ရရိှမှုက 

 Digital နည်ဵပညာက စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵက အြီ ိုပတ်ဝန်ဵ ြျင်က အေခြ အေနတစ်ရပ်က

အတွြ်ကအဆြ်မပြ တ်ေထာြ်ပဳဴမှု 

သီဵသန့်အြီ ဳပြ ုချြ်မျာဵ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်ရန်ပဳုေငွ 

 အြယ်၍ကDigital လုပင်န်ဵမျာဵအာဵကအထူဵြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵ၏ကအသိပညာနှင်ကဴအေတွ့က

အြီ ုဳမျာဵရှိေသာက ထင်ရှာဵသညဴ်က အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာက ြြွ ယ်ဝေသာက ြုမ္ပဏီြီ ီဵမျာဵ၏က

ပဳပဴိုဵ ခြ င်ဵသည်က Irelandအာဵကဆွေဲဆာင်နိုင်မှုက ရှိ/မရှိကဆန်ဵစစ်ပါ။က (Enterprise Ireland၊က

IDA Ireland) 

 ၂၀၀၂က ခုနစှ်တွင်က ဇီဝနည်ဵပညာြဏ္ဍအတွြ်က ထူေထာင်ခဲေဴသာက ရန်ပုဳေငွအဖွဲ့ နှင်ဴက

အလာဵတူက digital နည်ဵပညာလုပင်န်ဵစုအတွြ်က အထူဵစွန့်စာဵရေသာက အရင်ဵ အနှီဵက

ရန်ပုဳေငွအဖွဲ့တစ်ရပ်ြုိကထူေထာင်ပါ။က(Enterprise Ireland ၊ကIDA Ireland ၊ကDETE) 

         >>> 
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သုေတသနနှငဴ်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှု 

 Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာဆိုငရ်ာဖန်တီဵမှုနှင်ကဴ ဒီဇိငု်ဵေရဵဆွမဲှုတွင်က သုေတသနက
နှင်ကဴ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵေရဵြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵက ေမွဵထုတ်ရန်က ဝိဇ္ဇာပညာရပ်နှင်ကဴ တီထွင်ဖနတ်ီဵမှုက
ေြာလိပမ်ျာဵြုိက အေထာြ်အြူပြ ုသည်ကဴ စီမဳြိန်ဵ တစ်ရပ်က အစပျိုဵေဆာင်ရွြ်ပါ။က
(Enterprise Ireland၊က IDA Ireland၊ကDETE ၊ကသိပ္ဳပပညာ၊ကနည်ဵပညာနှငဴ်တီထွင်ဆန်ဵ သစ်က
မှုအတွြ်ကIrish Council) 

 ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုစီမြိဳန်ဵ မျာဵြုိကပဳပဴိုဵေပဵရနက်သုေတသန၊ကနည်ဵပညာနှင်ကဴတီထွင်ဆန်ဵ သစ်မှုရန်ပုဳေငွက
ရရိှေရဵအတွြ်ကစဳသတမ်ှတ်ချြ်ြုိကပြ န်လညသ်ုဳဵ သပ်ပါ။ 

ဥပေဒနှငဴ်စည်ဵမျဥ်ဵဆုိင်ရာပတ်ဝန်ဵြျင် 

 Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာဆုိင်ရာကအေသဵစာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵက မှတ်ပဳုတင်က
ကခြ င်ဵြိုက အာဵေပဵမညဴ်ေစျဵြြ်ွနငှ်ဴပညာေပဵအစီအစဥ်မျာဵက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်ေစရနက် ေဆာင်က
ရြွ်ရမည်။က(Enterprise Ireland) 

 လှိေု့ဝှြ်သတင်ဵအချြ်အလြ်ခိုဵ ယူမှုနှင်ကဴ သြ်ဆိုင်သညဴ်ဥပေဒတစ်ရပ်ြိုက ချမှတ်ြျငဴ်က
သဳုဵခြ င်ဵကဖြ ငဴ်က digital နည်ဵပညာဆုိင်ရာက IP ြိကု အြာအြွယ်ေပဵမည်ဴက ဥပေဒဆိငု်ရာက
လုပထ်ုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵကတုိဵမြ ှင်ေဴဆာင်ရွြ်ရမည်။က(တရာဵစီရင်ေရဵဌာန) 

ဘဏ္ဍာေရဵဆုိင်ရာပတ်ဝန်ဵြျင် 

 အခြ ာဵဥေရာပနုိင်ငဳမျာဵနှင်ကဴ ြုိြ်ညီေစရန်က Ireland ၏က ထပ်တိုဵခနွ်ေြာြ်ခမဳှုနှုန်ဵြုိက
ေလှောဴချရပါမည်။က(ဘဏ္ဍာေရဵဌာန၊ကရေငွေြာ်မရှင်အဖွဲ့ ) 

အေခြ ခဳအေဆာြ်အအဳု 

 ထိေရာြ်ေသာက အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာလဲလှယ်မှုတစ်ရပ်ြုိက ထူေထာင်ရာတွင်က အဓိြက
ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မည်ဴသူမျာဵက အေရဵေပါ်လုိအပ်ေနပါသည်။က (ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍလုပက်
ေဆာင်သူမျာဵ၊ကလွတ်လပ်ေသာဝန်ေဆာင်မှုေထာြ်ပဳဴသူမျာဵ၊ IDA Ireland) 

ပညာေရဵနှငဴ်ြျွမ်ဵြျင်မှုမျာဵ 

 ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်က ဦဵတည်ရည်မှန်ဵေသာကအဓိြြျသညဴ်နယ်ပယ်မျာဵတွင်ကြျွမ်ဵြျင်က
မှုအရည်အေသွဵမျာဵအတွြ်ေပဵနိုင်မှုနှင်ကဴ ေတာင်ဵဆိုမှုတို့ ြုိက အေသဵစိတ်စစိစ်က စစ်ေဆဵက
ကဖြ ညဴ်ဆည်ဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵက (အနာဂတ်ြျွမ်ဵြျင်မှုအရည်အေသွဵမျာဵလိအုပ်ချြမ်ျာဵနှငဴ်က
စပ်လျဥ်ဵ၍ကြျွမ်ဵြျင်မှုပညာရငှ်အဖွဲ့ ) 

 အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာက Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာဆိုငရ်ာက ေြာလိပမ်ျာဵနှင်ဴက
အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ယဥှ်ပြ ိုင်မှုဝန်ဵ ြျင်က အစီအစဥ်မျာဵတွင် ဦဵေဆာင်ေနေသာက
ေြျာင်ဵသာဵမျာဵက ေလဴလာသင်ယူနိငု်ရန်က ပညာသင်ဆေုငွမျာဵေထာြ်ပဳဴခြ င်ဵြုိက တိုဵမြ ှင်ကဴ

ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵက(တတိယအဆင်ဴြဏ္ဍ၊ကIDA Ireland ၊ကEnterprise Ireland)         >>> 



65 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု 
 စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵ၊က ြုနသ်ွယ်ေရဵနငှ်ဴက အလုပအ်ြိငု်ရရှိေရဵဌာနသည်က Foras ၏က
အေထာြ်အပဳြုိဴရယူ၍က သတ်မတ်ှထာဵေသာက အုပစ်ုတစ်ခသုို့ က သတ်မတှ်ထာဵေသာက
ြုနပ်စ္စည်ဵတစ်ခုအာဵက ေရာင်ဵချနိုင်ရန်က အခွင်အဴလမ်ဵတစ်ခကု ဖြ စ်ေစေရဵအတွြ်ကက
လုပင်န်ဵြဏ္ဍဆုိင်ရာက မဟာဗျူဟာမျာဵဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုြုိက လမ်ဵေွှနေ်ပဵရန်နငှ်ဴက
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ရန်ကြုနထ်ုတ်လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာကဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုကအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်က
သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵ ရဌာနမျာဵပါဝင်ေသာက Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာဆုိင်ရာက
ဦဵေဆာင်အဖွဲ့တစ်ခြုိကုထူေထာင်ရပါမည်။ 

 Digital နည်ဵပညာဆုိင်ရာက ြျွမ်ဵြျင်မှုဗဟုိဌာနမျာဵနှငဴ်က ထိေရာြ်ေသာချိတ်ဆြ်မှုမျာဵက
တည်ေထာင်ရန်ကမဟာဗျူဟာမျာြုိလည်ဵကချမှတ်အေြာင်အထညေ်ဖာ်ရပါမည်။ 

 Ireland နှင်နဴိငု်ငဳတြာတုိ့ရှိစီပွာဵေရဵလုပင်န်ဵြီ ီဵမျာဵြဏ္ဍအတွြ်ကdigital Media / 
ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာတို့၏က ေစျဵြွြ်အတွြ်စမွ်ဵေဆာင်နိုင်ရည်မျာဵနှင်ကဴ အြျိုဵက
ေြျဵဇူဵမျာဵြုိက ပြ ရုပအ်ဖြ စ်ရိှေစရန်က Digital ဗဟုိဌာနြုိက တည်ေဆာြ်သငဴ်ပါသည်။က
(Digital Media တည်ေဆာြ်မှု၊ကEnterprise Ireland ၊ကIDA Ireland) 

ကပြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍစီမဳြိန်ဵ မျာဵ 

 Ireland တွင်ကသရုပ်ပြ စီမြဳိန်ဵ မျာဵအဖြ စ်ကေဆာင်ရွြ်ရန်နှင်ကဴDigital ပါဝင်မှု၏ကအြျိုဵက
တရာဵမျာဵအေပါ်က စိတ်ဝင်စာဵမှုက မြ ှငဴ်တင်ရန်က Digital စာြြ ညဴ်တိြု်စမီဳြိန်ဵ မျာဵက
ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က ပြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍသည်ကDigital နည်ဵပညာနှင်ကဴဝန်ေဆာင်မှုက
ေစျဵြြ်ွဖနတ်ီဵရာတွင်က ဦဵေဆာင်မှုအခန်ဵြဏ္ဍမှက ပါဝင်သငဴ်ပါသည်။က (အနုပညာ၊က
အာဵြစာဵနှငဴ်ကခရီဵသွာဵြဏ္ဍဌာန) 

 ရုပ်သဳထုတ်လွှငဴ်ခြ င်ဵ၊ကmedia နှငဴ်က ပဳုနိှပ်ထုတ်ေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်ကလြ်ရိှပါဝင်ေနေသာက
ြုမ္ပဏီမျာဵက အထူဵသဖြ ငဴ်က အစိုဵ ရပိုင်ြုမ္ပဏီမျာဵြုိက digitalက ဖန်တီဵခြ င်ဵ၊က စီမဳခန့်ခွဲ ခြ င်ဵ၊က
ကဖြ န့်ဖြ ူဵခြ င်ဵလုပင်န်ဵမျာဵသုိ့ေရွ့လျာဵလာေစရန်တွန်ဵ အာဵေပဵပါ။ (ဆြ်သွယ်ေရဵဌာန) 
        

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 
Ireland Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာဆိုငရ်ာြုနထ်ုတ်လုပင်န်ဵ၏က ေအာင်မြ င်မှုအတွြ်က

အဓိြအင်အာဵစုမျာဵအာဵက မိမိနိုင်ငဳ၏က Digital ပါ၀င်ေသာအေြြ ာင်ဵအရာက ဆိငု်ရာက ြုနထ်ုတ်က

လုပင်န်ဵ၏ကေအာင်မြ င်မှုအတွြ်ကထပ်တူအသဳုဵပြ ုပါမည်လာဵ။ကအဘယ်ေြြ ာင်ဴကအသုဳဵ ပြ ုမည်နည်ဵ။က

အဘယ်ေြြ ာငဴ်အသုဳဵ မပြ ုမည်နည်ဵ။က ၎င်ဵအင်အာဵစုမျာဵအနြ်က မည်သညတုိ့်သည်က မိမိနိုင်ငဳတွင်က

အထူဵအေရဵပါသနည်ဵ။ 

 

ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်အရာ 
ICT လုပင်န်ဵြဏ္ဍမျာဵြိကုဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွြ်ပါ။ 
မိမိနိုင်ငဳ၏ကအစိုဵ ရတည်ေဆာြ်သငဴ်သညဴ်က ICTကလုပင်န်ဵြဏ္ဍက (၃) ခုြိုက ဦဵစာဵေပဵသတ်မတ်ှေဖာ်က
ကပြ ပါ။(ထုတ်လုပ်ခြ င်ဵ၊ပြ င်ပထွြ်ခာွအလုပလ်ုပ်ခြ င်ဵနှင်ပဴါဝင်သည်လုဴပင်န်ဵစုစသည်တို့ကဖြ စ်ပါကသည်။) 
မိမိေဖာ်ပြ ေသာစာရင်ဵြုိကညှိနိှုင်ဵပါ။ 
 

နိငု်ငဳတစ်နိုင်ငဳတည်ဵမှက တြ်ေရာြ်ေသာကသင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်ကဤေလဴြျငဴ်ခန်ဵြုိက အဖွဲ့တစ်ခုက
အေနဖြ ငဴ်ကလုပ်ေဆာင်နိုင်ပါသည်။ 
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၂.၃ Electronic အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳ 

 Electronic အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစြုိဳက လူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်၏က မရှိမဖြ စ်က ဦဵေဆာင်လုပ်ငန်ဵက
ေဆာင်ရွြ်ချြ်တွင်က ICTက အသုဳဵ ပြ ုမှုဟုက အဓိပ္ပါယ်ဖငွ်ဴဆိုပါသည်။က ယင်ဵတွင်က ညှိနိှုင်ဵခြ င်ဵ၊က ဖျန်ေဖြ ခြ င်ဵ၊ 
ြွနရ်ြ်ချိတ်ဆြ်ခြ င်ဵနှင်ဴက စည်ဵမျဥ်ဵသတမ်ှတ်ခြ င်ဵတုိ့ပါဝင်ပါသည်။က ပိ၍ုတိြျေသာက အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချြ်က
မှာက electronic အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဆဳိသုည်မာှက နယ်ေမြ ေဒသအဆငဴ်/ နိငု်ငဳေတာ်အဆင်ဴ/ ေဒသအဆငဴ်နှင်ကဴ
ြမ္ဘာဴအဆငဴ်တို့တွင်ကစီမဳအုပခ်ျုပ်မှုနယ်ပယ်က(ကပြ ည်သူ့ဝနေ်ဆာင်လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်လုပ်ြုိင်မှု၊ကအေခြ ခဳမူက
ကပြ ဋ္ဌာန်ဵချြ်၊က လုဳခြ ုဳမှု၊က အစိုဵ ရအရာရှိမျာဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵရည်တိုဵတြမ်ှုနှင်ကဴ မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်မှုတို့ပါဝင ်
ပါသည်) နှင်ကဴနိငု်ငဳေရဵနယ်ပယ်က (လူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၏ကဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵချမှတ်မှု၊ကတန်ဖိုဵထာဵမှုတုိ့နှင်ကဴဆြ်စပ်က
ေသာလုပင်န်ဵ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵကအစုအေဝဵ) တုိ့တွင်ကICTကအသုဳဵ ပြ ုမှုဖြ စ်ပါသည်။ 
 

 အုပခ်ျုပ်မှုနယ်ပယ်တွင်ကICT အသုဳဵ ပြ ုရာတွင်အစဥ်သဖြ ငဴ်ကပြ ည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်ခြ င်ဵနှငဴ်က
တွလဲျြ်ရိှေသာက အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာက အပြ န်အလှန်က ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵသာမြက လူ့အဖွဲ့အစည်ဵ၏က
စိုဵ မိုဵအုပခ်ျုပ်ကမှုဆိုင်ရာကဆြ်စပ်မှုမျာဵတွင်ပါကအေလဵေပဵအသုဳဵ ပြ ုပါသည်။ကElectronic အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစသဳည်က
ကပြ ည်သူ့ဝန်ေဆာင်လုပ်ငန်ဵမျာဵြုိက ဖြ ညဴ်ဆည်ဵေဆာင်ရွြ်ရန်က ICTြုိကအသဳုဵပြ ုခြ င်ဵဟူေသာကြျဥ်ဵေမြ ာင်ဵေသာက
အမြ င်ြိုက အေဝဵသို့ဖယ်ရှာဵပြ ီဵက ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်ချမှတ်ရာတွင်က နိငု်ငဳသာဵမျာဵပါဝင်ရန်က ICT ြိကု အသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵက
ဟူေသာကြျယ်ပြ န့်ေသာအမြ င်ဆီသုိ့ကေပြ ာင်ဵလဲအေလဵေပဵေဆာင်ရွြ်ရန်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

 သုိ့ရာတွင်က ပြ ည်သူ့ြဏ္ဍလုပင်န်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက တုိဵတြ်ရန်က ICTs ြိကု အသဳုဵပြ ုမှုက (သုိ့မဟုတ်) 
electronic အစိုဵ ရြုိြြ ညဴ်ရှုရန်သညက် အေရဵြီ ီဵပါေသဵသည်။က ICTD မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်သူမျာဵသည်က
electronic အစိုဵ ရတွင်က စိတ်ပါဝင်စာဵြြ ရပါမည်။က အဘယ်ေြြ ာငဴ်ဆိေုသာက် အစိုဵ ရ၏က ICTက အသုဳဵ စရတ်ိက
မျာဵသည်နယ်ေမြ ေဒသအတွင်ဵရိှICTလုပင်န်ဵစု၏ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအလဳုဵစုဳြိုဨဇာလွှမ်ဵ မိုဵ နိငု်ေသာေြြ ာငဴ်၊က
၎င်ဵအပြ င်ကelectronic အစိုဵ ရသညက်ေြာင်ဵမွနေ်သာအုပခ်ျုပ်ေရဵြုိကရရှိေစနိုင် ေသာေြြ ာငဴ်ကဖြ စ်ပါသည်။ 
 

 နိငု်ငဳအမျာဵစုတွင်ကအစိုဵ ရသညက်ICTကြုနစ်ည်နငှ်ဴကေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ၏ကတစ်ဦဵတည်ဵေသာကအြီ ီဵဆုဳဵက
ဝယ်ယူအသဳုဵပြ ုသူက ဖြ စ်ပါသည်။က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵပြ ီဵနိငု်ငဳမျာဵတွင်က အစိုဵ ရမျာဵသည်က စုစုေပါင်ဵ ပြ ည်တွင်ဵထုတ်ြုန၏်က
၁ရာခုိင်နှုန်ဵ မှက ၁.၅ရာခုိင်နှုန်ဵြုိက ပြ ည်သူ့ြဏ္ဍက ITက စနစ်မျာဵအတွြ်က သဳုဵစွဲပါသည်။က ြမ္ဘာဴသုေတသနနှငဴ်က
အြီ ဳေပဵလပု်ငန်ဵ၏ေလဴလာချြ်အရက အေနာြ်ဥေရာပအစိုဵ ရအတွြ်က စုစုေပါင်ဵ က ITက အသုဳဵ စရတ်ိသညက်
၂၀၀၆က ခုနစှ်တွင်က ေဒါ်လာက၄၃ကbillion မှက ၂၀၁၁က ခုနစှ်တွင်က ေဒါ်လာက၅၆ကbillion သုိ့ကတိုဵ တြ်လာေပမည်။            
ITက ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွြ်က အသုဳဵ စရတ်ိသညက် အစိုဵ ရ၏က ITက အသဳုဵစရတိ်မျာဵတွင်က အြီ ီဵဆုဳဵခွတဲမ်ဵဖြ စ်ပြ ီဵက
Packaged Softwareကသည်ကပျမ်ဵမှေတိုဵတြမ်ှုနှုန်ဵက၇ကရာခိုင်နှုန်ဵေြျာ်ဖြ င်ဴကအမြ န်ဆုဳဵတိုဵတြ်လာပါသည်။က
၂၀၀၇ကခုနှစမှ်က၂၀၁၁ကခုနှစ်အတွင်ဵကအာရကှနှင်ဴကပစိဖိတ်ေဒသတွင်ကအစိုဵ ရမျာဵသည်ကနှစ်စဥတုိ်ဵတြ်မှုနှုန်ဵ က၇.၉က
ရာခိုင်နှုန်ဵကဖြ ငဴ်က IT ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ်ကထုတ်ြုန်မျာဵအေပါ်ကအသုဳဵ စရတိ်ြုိကတဖြ ည်ဵဖြ ည်ဵ ဆြ်လြ် တုိဵချဲ့က
လျြ်ရိှပါသည်။က အသဳုဵစရတိ်အမျာဵစုသညက် Hardwareက ေပါ်တွင်က သဳုဵစွဲ ခြ င်ဵဖြ စ်ပြ ီဵက စုစုေပါင်ဵ အသဳုဵစရတိ်က
တွင်ကHardware ခွတဲမ်ဵသည်က ၂၀၀၇ ခုနှစတ်ွင်က ၅၇.၅ ရာခိုင်နှုန်ဵက မှက ၂၀၁၁ ခုနှစတ်ွင်က ၅၄ ရာခုိင်နှုန်ဵ သို့ က
တဖြ ည်ဵဖြ ည်ဵက ြျဆင်ဵလာေပမည်။က အခြ ာဵတစ်ဘြ်တွင်က software အပါအဝင်က ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွြ်က
အသုဳဵ စရတ်ိသညက်ေဖာ်ပြ ပါြာလအတွင်ဵကတဖြ ည်ဵဖြ ည်ဵတိုဵ တြ်လာသညဟု်ကေမှော်မနှ်ဵပါသည်။ 
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အခမဴဲနှငဴ်ကလွတ်လပ်စွာပြ ုပြ င်ကသဳုဵစဲွနုိင်ေသာကSoftware ရင်ဵကမြ စ် 
 

 အစပိုင်ဵတွင်က အစိုဵ ရမျာဵြုိက အခမဲဴနငှ်ဴ လွတ်လပ်စာွပြ ုပြ င်သဳုဵစွဲနိုင်ေသာ Software ရင်ဵ ကမြ စ် 
(FOSS) သုိ့က က ဆွဲေဆာင်ေနပါသည်။က အဘယ်ေြြ ာငဴ်ဆိေုသာက် ၄င်ဵြိအုသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵအာဵကဖြ ငဴ်က Software 
ရယူမှုစရိတ်ြိုက ေလှောဴချက နုိင်ေသာေြြ ာငဴ်က ဖြ စ်ပါသည်။က သုိ့ေသာ် FOSS သည်က အခမဲဴ  [ ေငွမေချရေသာက
(သို့မဟုတ်) အာမခဳေြြ ဵအခမဲဴ  ကဖြ စ်ေသာ] Software သာမြက အရင်ဵ အမြ စ်မျာဵြုိဖွင်ထဴာဵပြ ီဵက ချဲ့ထွင် 
သုဳဵ စွဲနိုင်ေသာ၊က လွတ်လပ်စာွက ဖြ န့်ဖြ ူဵနုိင်ေသာ Software ကဖြ စ်ပါသည်။က ေထာြ်ခအဳာဵေပဵသူမျာဵြက
၎င်ဵသည်ပုိ၍ကကမြ န်ဆန်ထိေရာြ်ေသာက ပြ န်လည်သဳုဵသပ်မှုနှငဴ်ကစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမှုြုိကဖန်တီဵပြ ီဵကပုိ၍တည်ငြ ိမ်ြာက
အဆင်ေပြ ေသာ Software တစ်ခုဖြ စ်ေြြ ာင်ဵကထုတ်ေဖာ်ေပြ ာြြ ာဵြြ ပါသည်။ကကFOSS အေြြ ာင်ဵ သတင်ဵက
အချြ်အလြ်ကပိမုိရုယူလိပုါြကအာရနှှင်ကဴAPCICT ၏ကဘာသာရပ်-၄ကအစိုဵ ရအဆင်ဴ မြ ငဴ်အရာရှိမျာဵအတွြ်က
မရှိမဖြ စ်လုိအပ်ေသာကICTပညာရပ်ြုိကရည်ေွှန်ဵပါသည်။ 

ဖွဳ့ ဖြ ိုဵဆဲနိငု်ငဳမျာဵအတွြ်က FOSS ြုိက သေဘာတူလြ်ခဳခြ င်ဵဖြ ငဴ်က မဟာဗျူဟာက စီဵပွာဵေရဵ၊က လူမှုေရဵက
အြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵကရရှိပါသည်။ 
မဟာဗျူဟာအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵ 

 နယ်ေမြ ေဒသဆုိင်ရာစွမ်ဵအာဵ/ လုပင်န်ဵတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵ 

 သွင်ဵြုန်မျာဵေလှောခဴျနိငု် ခြ င်ဵ/ နိငု်ငဳခြ ာဵေငွထိန်ဵ သိမ်ဵ ခြ င်ဵ 

 အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာကလုဳခြ ုဳမှုြုိကမြ ှင်တဴင်ခြ င်ဵ 

 မူပိငု်ခွင်ခဴျိုဵေဖာြ်မှုမျာဵကေလှောဴြျေစခြ င်ဵ 

 ေဒသအလိြ်ုဖြ စ်ထွန်ဵ မှုမျာဵြုိကရရှိခြ င်ဵ 
စီဵပွာဵေရဵအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵ 

 ယှဥ်ပြ ိုင်မှုမျာဵတိုဵ ပွာဵလာေစခြ င်ဵ 

 ပိငု်ဆိငု်မှု၏ကစုစုေပါင်ဵ ြုနြ်ျစရတ်ိကေလှောဴချနိုင်ခြ င်ဵ 

 လဳုခြ ုဳမှုတိုဵတြေ်ြာင်ဵမွနလ်ာေစခြ င်ဵ 

 အေခြ ခဳလူတန်ဵစာဵမျာဵအထိကလွတ်လပ်စွာကစွမ်ဵ ေဆာင်နိုင်ခြ င်ဵ 

လူမှုေရဵအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵ 

 သတင်ဵအချြ်အလြ်ရရှိမှုကအခွင်အဴလမ်ဵကတုိဵပွာဵလာေစခြ င်ဵ 

အေရှ့ေတာင်အာရေှဒသတွင်ကြေမ္ဘာဒီဵယာဵ၊ကအင်ဒိနုီဵရှာဵ၊ကမေလဵရာှဵနှင်ကဴဗီယြန်မ်နိုင်ငဳတုိ့သည်ကFOSS နှင်ကဴ
သြ်ဆိုင်ေသာက အစုိဵရမူဝါဒမျာဵရှိြြ ပါသည်။က စင်ြာပတူွင်က ြဏ္ဍအာဵလဳုဵအတွြ်က အစိုဵ ရ၏က FOSS 
မူဝါဒမရှိပါ။ကထိုင်ဵအစိုဵ ရသည်ကအစိုဵ ရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင်ကLinux အမည်ရိှကFOSS အသုဳဵ ကပြ ုမှုြို အတည်ပြ ု 
ေပဵပြ ီဵဖြ စ်ပါသည်။က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳတွင်လည်ဵ က FOSS မူဝါဒမရှိပါ။ကဤအာဆီယဳနိုင်ငဳအာဵလဳုဵသည်က ေလဴြျငဴ် 
သင်ြြ ာဵေရဵ အစီအစဥ်မျာဵစွာနှင်ကဴSoftware စီမဳြိန်ဵ မျာဵစွာရှိြြ ပြ ီဵ၊က၎င်ဵတုိ့သည်ကFOSS ြုိက ပုိမုိ လြ်ခဳ 
ြျငဴ်သဳုဵရန်ကအေထာြ်အြူပြ ုေသာကပတ်ဝန်ဵြျင်သစ်တစ်ရပ်ကထူေထာင်ရာတွင်ကအလွန်အေရဵပါကကြြ ပါသည်။ 

မေလဵရှာဵသည်က စိတ်ဝင်စာဵဖွယ်ေြာင်ဵေသာက လွတ်လပ်စွာက ကပြ ုပြ င်သဳုဵစွဲနိုင်ေသာ Software 
ရင်ဵ မြ စ် (OSS) မူဝါဒပုဳစြဳိကုေဆာင်ရွြ်ေနပါသည်။ 
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မေလဵရှာဵနုိင်ငဳ၏ကOSS ပင်မစီမဳြိန်ဵ  

 မေလဵရှာဵအစိုဵ ရသည်က လွတ်လပ်စာွပြ ုပြ င်သုဳဵစွနဲိငု်ေသာ Software ရင်ဵ မြ စ် (OSS) 

တည်ေဆာြ်မှုနှငဴ်က အေြာင်အထညေ်ဖာ်မှုတို့ြိကု အာဵေပဵရန်ဆုဳဵဖြ တ်ခဲဴပါသည်။က မေလဵရှာဵက

စီမဳအုပခ်ျုပ်မှုက ေခတ်မီတုိဵတြ်ေရဵနငှ်ဴက စီမဳခန့်ခွဲမှုစီမဳြိန်ဵ ယူနစအ်ာဵက ပြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍက

အတွြ်ကဤအစီအစဥ်ြိကုဦဵေဆာင်ေပဵခြ င်ဵတာဝနြုိ်ကအပ်နငှ်ဵခဲဴပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵ 

 ပိငု်ဆိငု်မှု၏စစုုေပါင်ဵ ြုနြ်ျစရတိ်ြုိေလှောဴချရန် 

 Software အသဳုဵပြ ုမှုကလွတ်လပ်စာွေရွဵချယခ်ွင်ကဴတိုဵ ပွာဵလာေစရန် 

 နည်ဵစနစ်မျာဵကအပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိငု်စွမ်ဵကတိုဵ ပွာဵလာေစရန် 

 ICTလုပင်န်ဵစုကပိ၍ုြီ ီဵထွာဵတိုဵ တြ်လာေစရန် 

 OSS ြုနထ်ုတ်လုပင်န်ဵြီ ီဵထွာဵကတုိဵတြ်လာေစရန် 

 OSS အသုဳဵ ပြ ုသူနငှ်ဴကတည်ေဆာြ်သူကအသိြု်အဝန်ဵကြီ ီဵထွာဵတုိဵတြ်လာေစရန် 

 Digital နည်ဵပညာြွာဟမှုြုိေလှောဴချရန်    >>> 
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>>> 
လမ်ဵေွှန်ချြ်မူမျာဵကေပဵခြ င်ဵ 

 သငဴ်ေလျာ်ေသာကရည်ရွယ်ချြ်ထာဵရှိ ခြ င်ဵ 

 လုပင်န်ဵတွင်ကအေနာှြ်အယှြ်အနည်ဵဆုဳဵဖြ စ်ေစရနက်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ 

 အခြ ာဵေသာကအေမဆွြ်ခခဳွင်စဴနစ်နှငဴ်အတူကယှဥတ်ွတဲည်ရိှနိငု် ခြ င်ဵ 

 လြ်ရိှပဳပဴိုဵ မှုမျာဵ၊က Hardware၊က Softwareက နှင်ကဴ ြျွမ်ဵြျင်ပညာရပ်နငှ်ဴပတ်သြ်၍က

အာမခဳချြ်ရိှေစခြ င်ဵ 

 Hardware နှငဴ် Software လြ်လီေရာင်ဵချသူမျာဵြိကုတွန်ဵ အာဵေပဵခြ င်ဵက(သို့မဟုတ်) 

ထိန်ဵချုပ်ခြ င်ဵမပြ ုခြ င်ဵက 
 

ကပြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍကOSS ပင်မစီမဳြိန်ဵ 

 မဟာဗျူဟာလမ်ဵေွှနခ်ျြ်နငှ်ဴကအေခြ ခဳမူသတ်မတ်ှချြ်မျာဵြိုကချမှတ်ခြ င်ဵ 

 စီမဳြိန်ဵ နှင်ဴလမ်ဵပြ ေမြ ပဳုြိကုတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵနှင်ကဴအေြာင်အထညေ်ဖာ်ခြ င်ဵ 

 ကပြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍတွင်က OSS အေြာင်အထညေ်ဖာ်မှုြုိက အေထာြ်အြူေပဵရန်က

လမ်ဵဖွင်ထဴာဵေသာကအရင်ဵအမြ စ်ကစွမ်ဵရည်ဗဟုိဌာနတစ်ခထုူေထာင်ခြ င်ဵ 

 မူဝါဒမျာဵ၊ကစဳသတ်မတ်ှချြ်မျာဵနှင်ကဴလမ်ဵေွှနခ်ျြ်မျာဵြုိကေဖာ်ထုတ်ချမှတ်ခြ င်ဵ 

  

မေလဵရှာဵနုိင်ငဳ၏ကပြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍကOSS အေခြ ခဳမူ 

 OSS အေခြ ခဳမသူည်က ပြ ည်သူ့က ေရဵရာြဏ္ဍက လွတ်လပ်စွာက ဝင်ေရာြ်သုဳဵစွနဲိငု်ေသာက

အရင်ဵ အမြ စ်က software အနာဂတ်ေမှော်မနှ်ဵချြ်နငှ်ဴက ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵက ေအာင်မြ င်မှုရရှိရန်က

ပုစဳဳငယ်တစ်ခုအဖြ စ်ကေဆာင်ရွြ်ဖြ ညဴ်ဆည်ဵေနခြ င်ဵ 
 

ကပြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍကICT ကေမှော်မန်ှဵချြ် 

 ICTက အသုဳဵ ပြ ုမှုမတှစ်ဆငဴ်က ထိေရာြ်ပြ ီဵက အရည်အေသွဵရိှေသာက ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵြုိက

ကဖြ န့်ဖြ ူဵရန် 

   

OSS ေမှော်မန်ှဵချြ် 

 ကပြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍက ICTကအကေြခခဳမူအတွင်ဵကOSS ြုိကအသုဳဵ ပြ ုပြ ီဵကတန်ဖိုဵဖန်တီဵခြ င်ဵနှငဴ်က

တုိဵမြ ှငဴ်ခြ င်ဵ၊က ထိေရာြ်ေသာလဳုခြ ုဳစိတ်ချရေသာက အရည်အေသွဵမြ ငဴ်ေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵခြ င်ဵ

  

>>> 



70 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> 

OSS ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵ 

 softwareကအသုဳဵ ပြ ုမှုအတွြ်ကေရွဵချယ်မှုမျာဵြုိကတိုဵ မြ ှင်ေဴဆာင်ရွြ်ရန် 

 အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိုင်မှုကတိုဵ ပွာဵရရိှေစရန် 

 software ထိန်ဵသိမ်ဵ ရနန်ှင်ကဴအေထာြ်အြူေပဵရန၊်ကစွမ်ဵရည်တုိဵပွာဵေစရန် 

 ပိငု်ဆိငု်မှု၏ကစုစုေပါင်ဵ ြုနြ်ျစရတ်ိြိုကေလှောဴချရန် 

 ထုတ်လုပ်သူတို့၏ချုပ်ြုိင််မှုြုိကေလှောဴချရန် 

 လဳုခြ ုဳမှုတိုဵပွာဵလာေစရန်နငှ်ဴကအချုပ်အခြ ာအာဏာပုိင်ဆိငု်မှုတည်မြ ဲေစရန် 

ေဖြ ရှင်ဵချြ်နယ်ပယ် 

 ITက တန်ဖိုဵြွင်ဵဆြ်ြိုက ေြျာ်ဖြ တ်၍က သြ်ေသပြ ထာဵပြ ီဵဖြ စ်ေသာ၊ကOSS ေဖြ ရင်ှဵချြက်

မျာဵြုိကပြ ည်သူပိုင်ြဏ္ဍတွင်ကအေြာင်အထညေ်ဖာ်နိုင်ပါသည်။ 

အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုအဆငဴ်မျာဵ 

 ြာလတုိ၊က ြာလလတ်၊က ြာလရည်ှအတွင်ဵက ပြ ည်သူပိငု်ြဏ္ဍအတွြ်က OSS အေြာင်က

အထညေ်ဖာ်မှုကလမ်ဵပြ ေမြ ပုြုိဳကအေြာင်အထည်ေဖာ်ကေဆာင်ရွြ်ရမည်။ 

အသိပညာဘဏ် 

 OSS အသိပညာနှင်ကဴ အေတွ့အြီ ုဳမျာဵြုိက လုပင်န်ဵဌာနမျာဵအြြ ာဵက ဖြ န့်ေဝေပဵခြ င်ဵြုိက

ပဳပဴိုဵ လုပေ်ဆာင်ရမည်။ 

ရရှိနုိင်ေသာပတ်ဝန်ဵြျင် 

 လုပင်န်ဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵသည်က ပြ ည်သူပိုင်ြဏ္ဍက OSS အေြာင်အထညေ်ဖာ်မှုက

ေအာင်မြ င်ေရဵနှင်ဴကဆြ်စပ်ေနေသာကလုပင်န်ဵအစီအစဥ်မျာဵအေပါ်ကအြျိုဵသြ်ေရာြ်ေပမည်။ 

 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။ နိငု်ငဳတစ်နိုင်ငဳသညက် OSS မူဝါဒက တစ်ရပ်ရိှသင်ဴပါသလာဵ။က ဘာေြြ ာငဴ်ရှိသင်ပဴါသလဲ။က

ဘာေြြ ာငဴ်မရှိသင်ပဴါသလဲ။ 

၂။ မိမိနိုင်ငဳ၏က OSS မူဝါဒမှာက အဘယ်နည်ဵ။က ဤမူဝါဒ၏က အသဳုဵချနိငု်မှုနှင်ဴက ထိေရာြ်မှုက

အတွြ်ကမိမိ၏အြဲဖြ တ်ချြ်မာှကအဘယ်နည်ဵ။ 
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အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နုိင်ခြ င်ဵ 

 ၂၀၀၈က ခုနှစ်က ြမ္ဘာဴြုလသမဂ္ဂက electronic အစုိဵရက ြွင်ဵဆင်ဵေလဴလာဆန်ဵစစ်ချြ်တွင်က ဒုတိယ 

မျိုဵဆြ် electronic အစုိဵရအစီအစဥ်မျာဵ၏က ထူဵခြ ာဵသညဴ်က အသွင်လြ္ခဏာအဖြ စ်က “ဆြ်စပ်မှုရိှေသာက

အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳ”ြုိက ေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။က ဤအစီရင်ခဳစာြက “ဆြ်စပ်မှုရှိေသာက အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳ”က ဆိသုည်ြုိက
လူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵ၏က အစိတ်အပိုင်ဵအာဵလုဳဵ သည်က တီထွင်ဖနတ်ီဵမှုဆိုင်ရာက ြီ ိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵြုိက
ညှနိိှုင်ဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵအာဵဖြ င်ဴက အမျာဵပြ ည်သူသဳုဵက ြုနစ်ည်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်လာေစရန်အစိုဵ ရ၏က တစ်စုက
တစ်စည်ဵတည်ဵေပါင်ဵစုထာဵေသာကလုပေ်ဆာင်ချြ်ဟုကအဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိပုါသည်။ကဆြ်စပ်မှုရှိေသာအုပခ်ျုပ်မှုက
ပုစဳဳသညက် အစိုဵ ရဌာနအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအြြ ာဵက ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွြ်မှုက မြ ှငဴ်တင်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵသာမြက
နုိင်ငဳသာဵမျာဵနှငဴ်ကတြ်ြြွ ၍ထိေရာြ်ေသာကအြီ ဳေပဵေဆွဵေနွဵမှုနှငဴ်က ညိှနိှုင်ဵမှုပြ ုလုပ်ခြ င်ဵအပြ င်က ေဒသအလုိြ်၊က
နိငု်ငဳတြာအလိြ်ုက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵမှပိ၍ု ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုတို့ြိရုည်ေွှန်ဵ ေြြ ာင်ဵက အစီရင်ခဳစာမှက
အေလဵေပဵေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။ 

 စနစ်နှစမ်ျိုဵက (သုိ့မဟုတ်) ပိုမိမုျာဵပြ ာဵသညဴ်စနစ်မျာဵနှင်ကဴ စနစ်အစိတ်အပိငု်ဵမျာဵ၏က သတင်ဵအချြ်က
အလြ်ဖလှယ်မှုနှငဴ်ကအသုဳဵ ပြ ုမှုစွမ်ဵ ရည်က(သုိ့မဟုတ်) အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိငု်မှုြုိကဖလှယ်ခဲဴြြ ပါသည်။က
ဤသို့ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵသည်ဆြ်စပ်မှုရှိေသာအုပခ်ျုပ်မှုစနစ်ပင်ဖြ စ်ပါသည်။ကအပြ န်အလှန် ေဆာင်ရွြ်နိငု်မှုက
မရိှပါြကအစုိဵရဌာနအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအြြ ာဵကသတင်ဵဖလှယ်မှုက ပုိမုိခြ်ခဲမည်ဖြ စ်ပြ ီဵကေပါင်ဵစပ် ေဆာင်ရွြ်ေသာက
electronic အစိုဵ ရလုပ်ငန်ဵတို့ြုိ တစ်ြီ ိမတ်ည်ဵဖြ င်ဴက အမှာဵအယွင်ဵမရိှက ၀င်ေရာြ်သုဳဵစွရဲန်က အလှမ်ဵ ေဝဵက
ေနဦဵမည်ဖြ စ်ပါသည်။  

 ဘရာဇီဵနိငု်ငဳသည်က အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိငု် ခြ င်ဵဖြ င်ဴက ဆြ်စပ်မှုရှိေသာက အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစ၏ဳက
ရည်မှန်ဵ ချြ်ပန်ဵတိုင်မျာဵြုိကမည်ြဲဴသုိ့ရရိှေအာင်မြ င်သည်ဟူေသာကစိတ်ဝင်စာဵဖွယ်ကကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်တစ်ခြုိကု
ဖန်တီဵေဆာင်ရွြ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘရာဇီဵနုိင်ငဳတွင်ကအပြ န်အလှန်ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵဖြ ငဴ်ကပြ ည်သူ့လဳုခြ ုဳေရဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ  

ကပြ ည်သူ့လုဳခြ ုဳေရဵြဏ္ဍသည်က e-PING ြက (ဘရာဇီဵနိငု်ငဳ၏က အစိုဵ ရအပြ န်အလှနက်

ေဆာင်ရွြ်နိငု် ခြ င်ဵကအေခြ ခဳမူအရ) အြီ ဳပြ ုေထာြ်ခခဳဲေဴသာကစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵနှင်ကဴဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵက

ြုိက ပထမဦဵဆဳုဵက လြ်ေတွ့ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါသည်။က ဤစီမဳြိန်ဵြုိက တရာဵေရဵဝန်ြီ ီဵဌာန၏က

တရာဵစီရင်ေရဵဆိငု်ရာနှင်ကဴ ပြ ည်သူ့လဳုခြ ုဳေရဵဆိငု်ရာကသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵက“Nosegay” နှင်ကဴ

ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵအတွြ်က အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာစနစ်ဟုေခါ်ဆိပုါသည်။က “Nosegay” သည်က

ဘရာဇီဵပြ ည်နယ်မျာဵ၏က ပြ ည်သူ့လဳုခြ ုဳေရဵက စနစ်မျာဵြုိက ေပါင်ဵစပ်ထာဵပါသည်။က က ဤစနစ်သည်က

ဝန်ထမ်ဵ၊က တပ်မေတာ်နငှ်ဴက ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵနှငဴ်က ြီ ီဵြြ ပ်စစ်ေဆဵသူမျာဵ၏က ြိယ်ုစာဵလှယ်မျာဵြုိက

ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မျာဵနှင်ကဴဖမ်ဵဆီဵဝရမ်ဵထုတ်ထာဵေသာကလူပဂု္ဂို လ်မျာဵ၏ကမှတ်ပုဳတင်မျာဵြုိကအချိနမ်ှန်က

ရရိှေစရန်ကစွမ်ဵေဆာင်ေပဵပါသည်။ 

         >>> 
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စဳသတမ်ှတ်ချြ်မျာဵက ( သုိ့မဟုတ် ) ပုစဳဳသတ်မတ်ှချြ်ဖြ င်ဴက အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိငု်မှုြုိက

ကပြ ီဵေမြ ာြ် ေအာင်မြ င်ေစနိုင်ပါသည်။ 

>>> ကပြ ည်နယ်မျာဵ၏က ပြ ည်သူ့လဳုခြ ုဳေရဵစနစ်မျာဵြုိက ေပါင်ဵစပ်လုိြ်ခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က ယခုလြ်ရှကိ

တွင်က ပါရာနာမြ ို့မှက ထွြ်ေပြ ဵလာသညဴ်က ပြ စ်မှုြျူဵလွနသ်ူတစ်ဦဵြုိက ေဖာ်ထုတ်နိုင်ေခြ ရှိပါသည်။က

ထိုသူသညက် ရခီျိစ်မြ ို့က ရစဲခန်ဵတစ်ခမုှက ယာဥ်တိုြ်မှုြျူဵလွနေ်ြြ ာင်ဵက မသ ကြာဖြ စ်ေနသည်သူဴက

ကဖြ စ်ပါသည်။က “Nosegay” သည်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာက ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မတှ်ပုဳတင်ဌာနက

(Renavam)၊ကအမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာကယာဥ်ေမာင်ဵလုိင်စင်မှတ်ပုဳတင်ဌာနက(Renach)၊ကလြ်နြ် 

မှတ်ပုတဳင်ေရဵစနစ်က (Sinarm) နှင်ကဴ ပြ စ်မှုြျူဵလွနသ်ူဟုက သြ်ေသအေထာြ်အထာဵရိှေသာက

လူပဂု္ဂို လ်မျာဵစာရင်ဵစသညဴ်ကအချြ်အလြ်မျာဵနှငဴ်က ပြ ည်သူ့လုဳခြ ုဳေရဵစနစ်ကအချြ်အလြ်ြြ ာဵက

အပြ န်အလှနမ်ှီ ငြ မ်ဵခြ င်ဵြုိက ေဆာင်ရွြ်ေပဵပါသည်။က ပြ ည်သူ့လုဳခြ ုဳေရဵနှင်ဴက ပြ စ်မှုစရီငေ်ရဵစာရင်ဵ 

ဌာနတို့၏က အမျိုဵသာဵေရဵက ဆိငု်ရာြွနရ်ြ်သည်က “နိစုီေဂဵ”တွင်ပါဝင်ပါသည်။က ေပါင်ဵစပ်ေဆာင် 

ရြွ်မှုသည်ကလျင်ကမြ န်မှု၊ကကလုဳခြ ုဳမှုနှင်ကဴယုဳြြ ည်စတိ်ချရကေသာအေခြ အေနတစ်ရပ်တို့တွင်ကပြ ီဵေမြ ာြ်က

ေအာင်မြ င်မှုက ရရိှေနပါသည်။ကXML ၊ကWeb Services ၊က Internet Protocols နှင်ကဴbrowsers 

လြ်ခသဳုဳဵစွဲမှုတို့သည်က “Nosegay” သုိ့ဝင်ေရာြ်သုဳဵစွရဲန်က အဓိြနည်ဵ လမ်ဵမျာဵက ဖြ စ်ြြ ပါက

သည်။ 

 “Nosegay” အတွြ် (ဆိလုိုသည်မာှကဘရာဇီဵပြ ည်နယ်မျာဵစွာ၏ကလြ်ရိှပြ ည်သူ့လဳုခြ ုဳက

ေရဵစနစ်မျာဵကအပြ န်အလှန်ဆြ်စပ်ခြ င်ဵ) သည်ကဘရာဇီဵပြ ည်တွင်ဵသုဳဵေငွက (၈.၅)သန်ဵက သဳုဵစွဲထာဵက

ပါသည်။ကဤစရတိ်သည်ကတစ်ခုတည်ဵေသာက ေပါင်ဵစည်ဵစနစ်တစ်ရပ်က တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵအတွြ်က

ခန့်မှန်ဵြုနြ်ျစရိတ်၏က၁ကရာခုိင်နှုန်ဵ ေအာြ်ကေလျာဴနည်ဵပြ ီဵကဘရာဇီဵပြ ည်တွင်ဵသဳုဵေငွက၄ကBillion 

သာကရှိပါသည်။က “Nosegay”က မတိငု်မီက ၂၀၀၃က ခုနှစြု်နဆ်ုဳဵ ချိနတွ်င်က ပြ ည်နယ်(၄)ကပြ ည်နယ်သည်က

ကပြ ည်သူ့လုဳခြ ုဳေရဵစနစ်အတွြ်က ၄င်ဵတို့၏က သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြုိက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵက

အဆင်ဴမြ ှင်တဴင်ခြ င်ဵြိုကအေထာြ်အပဳေဴပဵခဲပဴါသည်။ကယခုအခါက“Nosegay”သည်ကFederal နှငဴ်က

ကပြ ည်နယ်လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့က အစည်ဵက ၂၀၀က ေြျာ်တွင်က မှတ်ပုတဳင်ထာဵေသာက သဳုဵစွဲသူဦဵေရက ၃၀,၀၀၀က

ခန့်ကရှိေနပြ ီဖြ စ်ပါသည်။ 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။ အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိုင်မှုသည်ပြ ည်သူ့လုဳခြ ုဳေရဵြုိမည်ြဲဴသို့တုိဵတြ်ေစပါသနည်ဵ။ 

၂။ အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိုင်ခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်ကရရိှမည်အဴခြ ာဵအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵမှာကမည်သညက်

တို့ ဖြ စ်ပါသနည်ဵ။ 

၃။ အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိုင်မှုအတွြ်က အြီ ီဵမာဵဆဳုဵစိန်ေခါ်မှုမာှက မည်သညဟ်ုထင်မြ င်ပါက

သနည်ဵ။ကအထူဵသဖြ ငဴ်ကမမိိနိုင်ငဳအတွြ်ကစဥ်ဵ စာဵရန်ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိုင်မှုအတွြ်က စဳသတ်မတ်ှချြ်မျာဵပြ ုလုပရ်ာတွင်က အစိုဵ ရ၏အပြ န်အလှနက်
ေဆာင်ရွြ်နိငု်မှုအေခြ ခဳတစ်ရပ်က (GIF) ြိကု ချမှတ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ ြျင်သဳုဴဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵတုိ့က လိုအပ်ပါသည်။က
အစိုဵ ရြက သတ်မတ်ှရန်က နှစ်သြ်လုိလာဵသည်နဴည်ဵလမ်ဵမှာက စဳသတ်မတ်ှချြ်မျာဵနှင်ကဴ လမ်ဵေွှန်ချြ်မျာဵြုိက
အသုဳဵ ပြ ုခြ င်ဵပင်ကဖြ စ်ပါသည်။ကAgencyမျာဵ၊နိငု်ငဳသာဵမျာဵနှင်ဴမိတ်ဖြ်ပူဵ ေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မညဴ်ကသူမျာဵသည်က
တစ်ဖွဲ့ နှင်တဴစ်ဖွဲ့အပြ န်အလှနဆ်ြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်ြြ ေပလိမ်ဴမည်။ကGIFတွင်သာမန်အာဵဖြ င်ဴက (၁)အဆင်ဴမြ ငဴ် 
မူဝါဒေဖာ်ပြ ချြ်မျာဵ၊က(၂)နည်ဵပညာဆုိင်ရာပါဝင်မှုမျာဵ၊က(၃)လုပင်န်ဵစဥ်အေထာြ်အထာဵမျာဵ၊က(၄)အေြာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရြ်ွနိုင်မှုမျာဵ၊ (၅)လိြု်နာေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်အချိနြ်ာလတုိ့ကပါဝင်ပါသည။် 
 ပုစဳဳသတမ်ှတ်ချြ်ဖြ င်ဴအပြ န်အလှန်ေဆာင်ရွြ်နိငု်မှုသည်အစိုဵ ရတစ်ရပ်(သို့မဟုတ်) အမျိုဵသာဵေရဵက
ဆိငု်ရာ လုပင်န်ဵပုစဳဳသတမ်ှတ်ချြ်တစ်ရပြုိ်က လိအုပ်ပါသည်။က အစိုဵ ရလုပင်န်ဵပုဳစဳ သတ်မတ်ှချြ်သညက်
အမျာဵနှင်သဴြ်ဆိုင်ေသာက အေခြ ခဳမတူစ်ရပ်ဖြ စ်ပြ ီဵက ပြ ည်သူပိုင်ြဏ္ဍက IT စနစ်မျာဵအတွင်ဵ သာမန်က အဆြ်က
အစပ်ြုိက ရရှိေစပါသည်။ကMarijn Janssen နှငဴ် Kristian Hjort-Madsen တုိ့ြက အမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာ 
လုပင်န်ဵပုစဳဳသတက်မှတ်ချြ် ( NEA ) ြိကုအစိုဵ ရ၏က ICT စီမဳချြ်မျာဵအြြ ာဵကဆြ်စပ်မှုမျာဵနှငဴ်က စီမဳခန့်ခွဲမှုက
အေပြ ာင်ဵအလဲတို့ြိုက ရငှ်ဵလင်ဵေဖာ်ပြ ခြ င်ဵတို့အတွြ်က အေခြ ခဳမတူစ်ရပ်က ( သုိ့မဟုတ် ) တစ်ခုတည်ဵေသာက
ဗဟိအုဖွဲ့အစည်ဵအဖြ စ်က သတ်မတ်ှေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။က NEA သည်က လဳုခြ ုဳစိတ်ချရေသာက အပြ န်အလှန်က
ေဆာင်ရွြ်နိငု်မှုကရရိှေရဵအတွြ်ကအြူအညီေပဵသည်သာမြကြီ ိုဵနီ စနစ်၏တင်ဵြြ ပ်မှုြုိပါကေလျာဴြျေစက
ပါသည်။က သုိ့ဖြ စ်၍က ၎င်ဵတွင်က စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှု၊က အလုပအ်ြိငု်ရရှိမှုနှင်ကဴ ဝင်ေငွရရိှေရဵတို့အတွြ်က
ြာလကြြ ာရည်ှစွာကေြာင်ဵြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုမျာဵကရိှေနပါသည်။ 
 စဳသတမ်ှတ်ချြ်မျာဵက ( သုိ့မဟုတ် ) ပုစဳဳသတမ်ှတ်ချြ်ဖြ င်ဴက အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိငု်မှုက
ေအာင်မြ င်ေရဵအတွြ်က ေရွဵချယ်မှုသည်က အစိုဵ ရနည်ဵပညာရှင်မျာဵ၏က စွမ်ဵရည်မျာဵသာမြက electronic 
အစိုဵ ရ၏ရည်မှန်ဵ ချြ် ပန်ဵတိုင်မျာဵအေပါ်တွင်ကအမှီပြ ုေနပါသည်။ 
 
 
ဝယ်သူ၏တာဝန်သာဖြ စ်သည်ဟူေသာဥပေဒ 
 

 ဖွဳ့ ဖြ ိုဵဆဲနိငု်ငဳမျာဵတွင်ကelectronic အစိုဵ ရစမီဳြိန်ဵ မျာဵက ပဳုစဳေရဵဆွဲရာတွင်က မူဝါဒေရဵဆွဲသူမျာဵသည်က
ယင်ဵစီမြိဳန်ဵ မျာဵ၏ကဆဳုဵရှုဳဵမှုနှုန်ဵ မြ ငဴ်မာဵသည်ြိုကအထူဵသတိထာဵေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ကဖွဳ့ ဖြ ိုဵဆဲက(သို့မဟုတ်) 
အသွင်ြူဵေပြ ာင်ဵဆဲနိုင်ငဳမျာဵတွင်ကelectronic အစိုဵ ရြနဦဵလုပေ်ဆာင်မှု၏က၁၅ရာခုိင်နှုန်ဵ သာကေအာင်မြ င် 
သည်ဟုက ခန့်မှန်ဵ ြြ ပါသည်။က အမျာဵစုမာှက တစ်စတိ်တစ်ပိငု်ဵဆုဳဵ ရဳှုဵမှုမျာဵက ၅၀ရာခိုင်နှုန်ဵ သို့မဟုတ်က
အလုဳဵ စုဳဆုဳဵရှုဳဵ မှုက ၃၅ရာခိုင်နှုန်ဵက ကဖြ စ်ပါသည်။က မူဝါဒေရဵဆွဲသူမျာဵသည်က ၎င်ဵတုိ့၏စီမဳြိန်ဵ မျာဵေအာင်မြ င်မှုက
တိုဵ တြ်ရရှိေစရန်က မေအာင်မြ င်ေသာ electronic အစိုဵ ရစီမဳြိန်ဵမျာဵ၏က အမှာဵမျာဵြုိက ေရာှင်ရှာဵ 
သငဴ်ပါသည်။က(ေဘာင်-၅ကတွင်ြြ ညဴ်ပါ) 
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ေဘာင်(၅) - e-Government စီမဳ     မျာဵက                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁။ အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵက အာဵေပဵလပု်ေဆာင်မှုက မရှိ ခြ င်ဵက - IT ပစ္စည်ဵမျာဵက က ထုတ်လုပေ်ရာင်ဵချသမူျာဵက

ထဳမှသာက ဖိအာဵေပဵမှုမျာဵက ဖြ စ်ေပါ်လာပါသည်။က အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵမှက ပိငု်ဆိငု်မှုက (သုိ့မဟုတ်က

electronic အစိုဵ ရ အေြြ ာင်ဵကသိရိှနာဵလည်မှုက)မရှိပါ။ 

၂။ အနာဂတ်ေမှော်မနှ်ဵချြ်နငှ်ဴက မဟာဗျူဟာကမရှိခြ င်ဵက - ေရရည်ှအမြ င်က မရှိ ခြ င်ဵက ၊က ဦဵေဆာင်လမ်ဵေွှနမ်ှုက

မရှိ ခြ င်ဵက နှငဴ်က ရည်မှန်ဵ ချြ်နငှ်ဴက နည်ဵလမ်ဵမျာဵအြြ ာဵက ဆြ်စပ်မှု၊က အာဵနည်ဵခြ င်ဵတို့သညက် အစဥ်က

သဖြ င်ဴက ဝါရင်ဴဝနထ်မ်ဵမျာဵအာဵက ေပြ ာင်ဵေရွ့ှ ခြ င်ဵနှင်ဴ/သုိ့မဟုတ်က မူဝါဒနှင်ဴက နိငု်ငဳေရဵပတ်ဝန်ဵြျင်က

အစဥ်သဖြ ငဴ်ကေပြ ာင်ဵလဲေနခြ င်ဵတုိ့ေြြ ာင်ဴကဖြ စ်ပွာဵနုိင်ပါသည်။ 

၃။ စီမဳြိန်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုအာဵနည်ဵခြ င်ဵက - စီမဳြိန်ဵ ပိုင်ဆိငု်မှုအဆင်ဴဆင်ဴေြြ ာငဴ်က တာဝန်မျာဵပျဳ့နဳှ့ေနခြ င်ဵ၊က

ထိန်ဵချုပ်မှုမရှိ ခြ င်ဵက(သို့မဟုတ်) အာဵနည်ဵခြ င်ဵ၊ကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်ကမထိေရာြ်ခြ င်ဵ 

၄။ ေပြ ာင်ဵလဲမှုြိကု စီမဳခန့်ခွဲရာတွင်က အာဵနည်ဵခြ င်ဵက - အဆင်ဴမြ ငဴ်အရာရှိမျာဵမှက အေထာြ်အပဳရဴရိှမှုက

(သယဳဇာတခွဲေဝသဳုဵစွဲမှုက အာဵနည်ဵမှုဖြ စ်ေပါ်ေနခြ င်ဵနှငဴ်က အခြ ာဵအုပစ်ုမျာဵထဳသို့က မှာဵယွင်ဵေသာကကကကက

သတင်ဵေပဵပို့ချြမ်ျာဵရိှေနခြ င်ဵ) ပါဝင်ပတ်သြသူ်မျာဵ၏က ပါဝင်မှုမရှိ ခြ င်ဵက (ပိငု်ဆိငု်မှုအာဵနည်ဵမှုက

ကဖြ စ်ေပါ်ေစခြ င်ဵ) 

၅။ နိငု်ငဳေရဵနှင်ကဴ ြိယ်ုြျိုဵစီဵပွာဵရာှမှုမျာဵကလွှမ်ဵ မိုဵေနခြ င်ဵက - အဓိြလပု်ေဆာင်သူမျာဵ၏က ပုဂ္ဂို လ်ေရဵက

ဆုိင်ရာလုိအပ်ချြ်မျာဵနှငဴ်ကရည်မှန်ဵချြ်မျာဵအေပါ်ကအေလဵေပဵခြ င် ၊ဵကတစ်ခါတစ်ရဳတွင်ကအာဏာလုကခြ င် ၊ဵက

အာဏာဆဳုဵရှုဳဵမှုြိုစိုဵရိမ၍်က အတိြ်ုအခဳလုပ်ခြ င်ဵက စေသာလြ္ခဏာမျာဵေဆာင်သည်ဴက နိငု်ငဳေရဵက

ယှဥ်ပြ ိုင်ခြ င်ဵမျာဵနှင်ကဴ ဆြ်စပ်ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်ဵ၊က ပုရဳပိ်ရည်မနှ်ဵချြ်မျာဵအတွြ်က electronic ေဖြ ရငှ်ဵက

ချြ်မျာဵြုိက ြျွနုပ််လည်ဵ က ထပ်တူပြ ုမည်ဟူ၍က ပုတဳူြူဵခြ င်ဵ၊က ေရွဵေြာြ်ပွဲဆိုင်ရာက အြျိုဵက

သြ်ေရာြ်မှုမျာဵနှင်ကဴြာလတိခုျီဵမွမ်ဵ ခဳရမှုမျာဵနှင်ကဴလာဘ်ေပဵလာဘ်ယူပြ ုခြ င်ဵမျာဵြုိကစွဲလမ်ဵခြ င်ဵ 

၆။ အာဵနည်ဵေသာ/ လြ်ေတွ့မဆန်ေသာဒီဇိုင်ဵပုစဳဳက - ေဒသတွင်ဵအဓိြက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵထဳမကှ

အြီ ဳဥာဏ်မျာဵမရရိှခြ င်ဵ၊ကဒီဇိငု်ဵပုဳစသဳည်ကနည်ဵပညာဆန်လွန်ဵ ခြ င်ဵ၊ကရည်မှန်ဵ ချြ်ြီ ီဵမာဵလွန်ဵ ခြ င်ဵက

(သို့မဟုတ်) နယ်ေမြ ေဒသပတ်ဝန်ဵြျင်က (ယဥ်ေြျဵမှု၊က တန်ဖိုဵ ထာဵမှုမျာဵ)နှင်ကဴ လိအုပ်ချြမ်ျာဵနှင်ကဴ

မအပစ်ပ်ခြ င်ဵကအထူဵသဖြ ငဴ်ကဤအကေြခအေနသည်ကနိငု်ငဳခြ ာဵအလှူရှင်မျာဵ၊ကလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ကအြီ ဳေပဵက

ပညာရငှ်မျာဵပါဝင်သည်ဴက ေနရာမျာဵတွင်က ဖြ စ်ပာွဵသည်။က ဒီဇိငု်ဵပုဳစနဳှင်ပဴတ်သြ်၍က အခြ ာဵေသာက

အခြ်အခဲမျာဵမှာကဦဵေဆာင်လမ်ဵေွှန်မှုမရိှခြ င်ဵ၊ကအဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာအသွင်သဏ္ဌာန်နှင်ကဴြုိြ်ညီမှုက

မရှိ ခြ င်ဵကစသည်တို့ဖြ စ်ပါသည်။ 

၇။ လုိအပ်ေသာစွမ်ဵရည်မျာဵက မရှိ ခြ င်ဵ- လုပင်န်ဵလုပေ်ဆာင်သူမျာဵ၊က အရာရိှမျာဵနှင်ကဴ သဳုဵစွဲသူ/ 

operator မျာဵြြ ာဵတွင်က IT အသိပညာနှင်ဴက ြျွမ်ဵြျင်မှုအရည်အေသွဵမျာဵမရိှခြ င်ဵ၊က လုပင်န်ဵက

လုပေ်ဆာင်သူမျာဵကြြ ာဵတွင်လည်ဵ ကေဒသန္တရကဗဟုသုတမရှိခြ င်ဵ။က 

၈။ နည်ဵပညာဆိငု်ရာအကေြခခဳအေဆာြအ်အုကဳ လုေဳလာြ်မှုမရှိ ခြ င်ဵက - computerမျာဵက (သုိ့မဟုတ်) 

ြွနရ်ြ်မျာဵကလုေဳလာြ်စာွကမရိှခြ င်ဵ။ 

၉။ နည်ဵပညာသဟဇာတမဖြ စ်ခြ င်ဵက - အချြ်အလြ်မျာဵက အပြ န်အလှနေ်ပဵပို့ဖလှယ်ခြ င်ဵအတွြ်က

computer စနစ်မျာဵြုိင်တွယ်ရန်ကမြျွမ်ဵြျင်ခြ င်ဵ။ 
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စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။ electronicအစိုဵ ရ စီမဳြိန်ဵ မျာဵက မေအာင်မြ င်ရခြ င်ဵအတွြ်က ထည်သွဴင်ဵစဥ်ဵစာဵရမညဴ်က

အင်အာဵစုမျာဵမှာကအတွင်ဵအင်အာဵစုကဖြ စ်ပါသလာဵ။ကပြ င်ပအင်အာဵစုကဖြ စ်ပါကသလာဵ။ 

၂။ Heeks (ေဘာင်-၅)တွင်ေဖာ်ပြ ထာဵချြ်မျာဵအရကelectronic အစိုဵ ရကမေအာင်မြ င်ရခြ င်ဵက

အေြြ ာင်ဵတရာဵမျာဵြုိကတွြ်ချြ်၍ကအဆင်ဴသတ်မတှ်ေပဵပါ။ကမိမိနိုင်ငဳ၏ကအေရဵြိစ္စနှငဴ်က

အြိြ်ုညီဆုဳဵ ၊ကြိြု်ညီမှုအနည်ဵဆုဳဵအချြ်မျာဵြုိကေဖာ်ပြ ပါ။ 

ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်အရာ 

Electronic အစိုဵ ရကစီမဳြိန်ဵကမေအာင်မြ င်ရခြ င်ဵြိုကတင်ပြ ခြ င်ဵ 

မိမိနိုင်ငဳတွင်က မေအာင်ကမြ င်ေသာက electronic အစိုဵ ရစမီဳြိန်ဵ တစ်ခုြုိက ေရွဵချယ်ပါ။က ထိုစီမဳြိန်ဵက

မေအာင်မြ င်မှုအတွြ်ကအဓိြအေြြ ာင်ဵရင်ဵြိုကရငှ်ဵလင်ဵေဆွဵ ေနွဵပါ။ 

သင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်ကဤေလဴြျငဴ်ခန်ဵြိကုနိုင်ငဳအလိြ်ုကအဖွဲ့ ခွဲ၍ကေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ 

ြုိယ်တုိင်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵ 

၁။ ICTD နှငဴ်ဆြ်စပ်ေသာလူသာဵအရင်ဵအနီှဵဖဳွ့ကဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုပြ ဿနာနှစ်ရပ်မှာအဘယ်ကနည်ဵ။ 

၂။ ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT ြွင်ဵဆင်ဵေလဴလာမှုစာတမ်ဵတွင်က ြမ္ဘာဴဘဏ်မကှ ေဖာ်ထုတ်တင်ပြ ခဴဲက

ေသာကအဓိြပြ ဿနာမျာဵြုိကေဖာ်ပြ ပါ။ 

၃။ လုိအပ်သည်ကဴ ICT ြျွမ်ဵြျင်ပညာရင်ှက အေရအတွြ်နငှ်ကဴက ေမွဵ ထုတ်ေပဵနုိင်သည်ဴ်ကဴ

အေရအတွြ်ြြ ာဵြွာဟချြ်ြျဥ်ဵေမြ ာင်ဵေစရနက် အစိုဵ ရေဆာင်ရွြ်သငဴ်သည်မျာဵြုိက

ေဖာ်ပြ ပါ။ 

၄။ တရုတ်နိုင်ငဳသညက်ြမ္ဘာဴကICT ထုတ်လုပ်မှုဗဟုိချြ်ဖြ စ်လာေစရန်အတွြ်ကမည်သညဴ်မူဝါဒက

မျာဵြုိကအေြာင်အထညေ်ဖာ်ခဲဴပါသနည်ဵ။ 

၅။ ြမ္ဘာဴက software ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်က အိန္ိဒယနိုင်ငဳသညက် အြီ ီဵမာဵဆဳုဵဖြ စ်လာေစရန်က

မည်သည်ဴအရာြကဖန်တီဵပါသနည်ဵ။က 

၆။ Digital ပါ၀င်ေသာက အေြြ ာင်ဵအရာမျာဵဆုိင်ရာက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်လာမှုအတွြ်က Ireland 

နိငု်ငဳ၏ကမဟာဗျူဟာကအဓိြအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵမှာကမည်သညတ်ို့ ကဖြ စ်ပါသနည်ဵ။ 

၇။ Electronic အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစနဳှင်ကဴ electronic အစိုဵ ရအြြ ာဵက ြွာခြ ာဵချြမ်ှာက

အဘယ်နည်ဵ။ကဤခြ ာဵနာဵချြ်ြိုက မူဝါဒနှင်ဴနည်ဵပညာအရက မည်ြဲဴသို့က တဴဳုပြ န်ေဆာင်ရွြ်က

မည်နည်ဵ။ 

၈။ အစိုဵ ရမျာဵသည်ကFOSS အသဳုဵပြ ုမှုြုိကအဘယ်ကေြြ ာငဴ်ကစဥ်ဵ စာဵသငဴ်ပါသနည်ဵ။ 

၉။ electronic အစိုဵ ရက အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိငု်မှုသည်က အဘယ်ေြြ ာငဴ်က အေရဵြီ ီဵက

ပါသနည်ဵ။ 

၁၀။ အဘယ်ေြြ ာငဴ် electronic အစိုဵ ရ စီမဳြိန်ဵ မျာဵကမေအာင်မြ င်ရပါသနည်ဵ။ 
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၃။          ICTကအုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳ 

  

 

 

 

 
 

 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစသဳည်က ICT အသုဳဵ ပြ ုရာတွင်က လုိလာဵေသာအပြ ုအမူြုိက အာဵေပဵတိြ်ုတွန်ဵ ရန် 
အတွြ်က ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်အခွင်အဴေရဵမျာဵနှင်ကဴ တာဝန်ခေဳဆာင်ရွြ်မှုအေခြ ခဳတုိ့ြိကု တိြျစွာသတ်မတ်ှခြ င်ဵ 
ကဖြ စ်ပါသည်။က ၎င်ဵသည်က ေြာပ်ိရုတိ်အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစ၏ဳက ပုစဳဳခွတဲစ်ရပ်ဖြ စ်ပြ ီဵက အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခကု (သုိ့မဟုတ်) 
အဖွဲ့အစည်ဵ၏ယူနစ်အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခသုည်၎င်ဵ၏သငဴ်ေလျာ်ေသာလုပင်န်ဵတာဝန်မျာဵြိကုစွမ်ဵေဆာင်ရည် 
ရှိရိှက ထိထိေရာြ်ေရာြ်က လုပေ်ဆာင်နိုင်ေစခြ င်ဵက ဖြ စ်ပါသည်။က ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစသဳည်က အဖွဲ့အစည်ဵ 
တစ်ရပ်တွင်က မည်သူြက ICT အသဳုဵပြ ုက မှုအတွြ်ကအဆုဳဵ သတ်ဆုဳဵဖြ တ်ချြ်မျာဵြုိက ချမှတ်မည်ြုိကသတ်မတှ် 
ကပြ ဋ္ဌာန်ဵပါသည်။ကဤေနရာတွင်ကအစိုဵ ရြကဆဳုဵဖြ တ်ပါသည်။ကICT စီမဳအုပခ်ျုပ်မှုပုဳစသဳည်ကICT နှင် ဴစပ်လျဥ်ဵ၍က
အဆုဳဵ သတ်ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵက လုပေ်ဆာင်ခြ င်ဵနှင်ကဴ အေြာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်ဵ ကဖြ စ်စဥ် ကဖြ စ်ေသာက ICT 
စီမဳခန့်ခွဲမှုနှင်မဴတူြွဲပြ ာဵခြ ာဵနာဵပါသည်။ 

 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳ၏ကပင်မလုပင်န်ဵတာဝန်က ( ) ရပ်မှာက - ( ) အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်၏ကအေရဵအရာ 
ြိစ္စနှင်ကဴ ၎င်ဵ၏လိအုပ်ချြမ်ျာဵနှင်ကဴ ဖိအာဵမျာဵြုိက အြဲဖြ တ်သုဳဵသပ်ခြ င်ဵ၊က ( ) ICT အတွြ်က အဆိုပြ ုက
တင်ပြ ထာဵေသာအစီအစဥ်မျာဵနှင်ကဴ မူဝါဒမျာဵ၏လမ်ဵေွှန်ချြက် ( )က စီမဳြိန်ဵမျာဵအေြာင်အထည်ေဖာ်မှု 
အတိငု်ဵအတာ၊က မူဝါဒမျာဵက နှင်ကဴ လိြ်ုေလျာညီေွတ်မှုြိကု ေစာငဴ်ြြ ညဴ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵတုိ့က ဖြ စ်ပါသည်။က ပုဂ္ဂလိြ 
ြဏ္ဍအတွင်ဵ IT အုပခ်ျုပ်မှုဌာန အရကICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစ၏ဳကရည်ရွယ်ချြ်မာှကေအာြ်ပါအတိငု်ဵဖြ စ်ပါသည်-  

ITက တွင်က ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵရမညဴ်အချြ်မျာဵနှင်ကဴ မဟာဗျူဟာ 
အေရဵပါမှု တို့ြုိသိရိှနာဵလည်ရန်ကရည်ရွယ်၍ကစီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵသည်က၎င်ဵ၏ 
လုပင်န်ဵက လည်ပတ်ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵြိကု စဥ်ဆြ်မပြ တ်က ေဆာင်ရွြ်နိငု် ပြ ီဵက
အနာဂတ် ြာလတွင်က ၎င်ဵ၏လုပ််ေဆာင်ချြ်မျာဵြိကု တိုဵ ချဲ့ရန်က လိအုပ်ေသာက
မဟာဗျူဟာ မျာဵြိလုည်ဵအေြာင်အထညေ်ဖာ်နိငု်ရပါမည်။က IT အုပခ်ျုပ်မှုက
ပုစဳဳသညက် IT နငှ်ဴက ြိြ်ုညီေမှော်မနှ်ဵချြမ်ျာဵရရိှေရဵနှင်ဴက IT စွန့်စာဵရမှုမျာဵ 
ေလျာဴပါဵကသြ်သာေစေရဵ တို့ြုိကရည်ရွယ်ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။ 

သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာက စီမဳခန့် ခဲွမှုလူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ဖြ စ်ေသာက ဗြ ိတိနန်ိငု်ငဳက
ကပြ ည်သူပိုင်ြဏ္ဍက ICT စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအသင်ဵမှက ပြ ည်သူပိုင်ြဏ္ဍက ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစတဳွင်က ပါဝင်သည်ဴက
အရာမျာဵကြုိကေအာြ်ပါအတိငု်ဵအြီ ဳပြ ုထာဵပါသည်က- 

 ပါဝင်ပတ်သြသူ်ကေစစဴပ်ညှနိိှုင်ဵမှုနှင်ကဴြိုယ်စာဵပြ ုပါဝင်ခြ င်ဵက 

 ITရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှု၊ကဝယ်ယူအသဳုဵပြ ုမှုနှင်ကဴထိထိေရာြ်ေရာြ်အသုဳဵ ချမှုအတွြ်ကမဟာဗျူဟာစီမြဳိန်ဵ က

ေရဵဆွဲခြ င်ဵ  

 ဤအခန်ဵတွင်ကေအာြ်ပါအတိငု်ဵကရည်ရွယ်ထာဵရိှပါသည်က- 

 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစြဳိကုသတ်မတှ်ပြ ဋ္ဌာန်ဵရန် 

 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစအဳတွြ်ကအေခြ ခဳမူတစ်ရပ်ေဖာ်ထုတ်ရန် 

 ICT ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵကစီမအုဳပခ်ျုပ်ခြ င်ဵအတွြ်ကစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵရှင်ဵလင်ဵေဆွဵ ေနွဵရန် 
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 မူဝါဒတည်ေဆာြ်မှုနှင်ကဴသေဘာတူညီချြ်ရရှိမှုက 

 စီမဳြိန်ဵ ကလုပေ်ဆာင်ချြ်ြုိကအဆင်ဴမြ ငဴ်ကေစာင်ကဴြြ ညဴ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵ 

 ပုမဳှနလ်ုပင်န်ဵလုပေ်ဆာင်ချြ်ကေစာင်ဴြြ ညဴ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵပြ ုေသာကစီဵ ပွာဵေရဵလုပင်န်ဵ 

 စသဳတ်မတ်ှချြ်မျာဵေရွဵချယ်ခြ င်ဵနှင်ကဴအေြာင်အထညေ်ဖာ်ခြ င်ဵ 

 စွန့်စာဵမှုအေပါ်ကစီမဳခန့်ခွမဲှုက 

 မူဝါဒ၊က စဳသတမ်ှတ်ချြ်မျာဵ၊က ဥပေဒပြ ဋ္ဌာန်ဵချြမ်ျာဵနှင်ကဴ လုိြ်ေလျာညီေွတ်မှုနှင်ကဴ သင်ဴေလျာ်ေသာက
အသုဳဵ ပြ ုမှုတို့ြိုကသတ်မတှ်ပြ ဋ္ဌာန်ဵခြ င်ဵ 

၃.၁။ ICT အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳအေခြ ခဳမူ 

 အစိုဵ ရမျာဵသည်က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုရည်မနှ်ဵချြမ်ျာဵြုိက အေြာင်အထညေ်ဖာ်ရာတွင်က ICT အသုဳဵ ပြ ုမှုက
အမျာဵဆဳုဵက ဖြ စ်လာေရဵအတွြ်က ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳအေခြ ခဳမတူစ်ရပ်ြိုကတည်ေဆာြ်ရန်လိုအပ်ေနပါသည်။က
ယင်ဵအေခြ ခဳမတွူင်က ပါဝင်ေလဴရိှသည်မျာဵမှာက (၁) လမ်ဵေွှနခ်ျြ်မမူျာဵ (၂) အဆငဴ်ဆင်ဴဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်ချမှတ်မှု          
(၃) အစီရင်ခဳကခြ င်ဵနှင်ကဴ ေစာငဴ်ြြ ညဴ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵက ဖြ စ်စဥ်မျာဵအတွြ်က လိအုပ်ချြန်ှင်ဴ အဳဝင်ဂွငြ်ျစီမဳ 
ထာဵေသာကတဲွဘြ်ပုဳစမဳျာဵကတို့ ဖြ စ်ြြ ပါသည်။က 

လမ်ဵေွှန်ချြ်မူမျာဵ 

 ICT လမ်ဵေွှနခ်ျြ်မူမျာဵသည်က ICT အသဳုဵပြ ုမှုနှင်စဴပ်လျဥ်ဵပြ ီဵက အဆင်ဴမြ င်ဴေဖာ်ပြ ချြ်မျာဵ 
၏ဆြ်စပ်ပုဳအစုကအေဝဵဖြ စ်ပါသည်။ကဤကလမ်ဵေွှနခ်ျြ် မမူျာဵအတွြ်က ဥပမာအဖြ စ်က သြ စေတြ ဵလျနုိင်ငဳ၏က
ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳလမ်ဵေွှနခ်ျြ်မမူျာဵြုိကေဖာ်ပြ ပါမည်က-  

၁။က ICTအတွြ်လုပေ်ဆာင်ရမညဴ်က တာဝန်မျာဵြုိရင်ှဵလင်ဵတိြျစွာက သိရိှနာဵလည်ေအာင်ရွြ်ခြ င်ဵ - အဖဲွ့က
အစည်ဵတစ်ခုအတွင်ဵရိှက လူပဂု္ဂို လ်တစ်ဦဵချင်ဵ၊က အစုအဖွဲ့ မျာဵတုိ့သည်က ICT အတွြ်က ၄င်ဵတုိ့၏ 
လုပေ်ဆာင်ရမညဴ်ကတာဝန်မျာဵြုိကသိရိှနာဵလည်ကကပြ ီဵလြ်ခရဳပါမည်။ 

၂။က အဖဲွ့အစည်ဵ၏လုိအပ်ချြ်မျာဵြုိက အေြာင်ဵဆဳုဵေထာြ်ပဴဳေပဵေသာက ICTက ြုိက စီမဳေရဵဆဲွခြ င်ဵ - ICT 
စီမဳြိန်ဵ မျာဵသည် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု၏က လြ်ရိှနှင်ကဴ ေဆာင်ရွြ်ဆဲက လိအုပ်ချြမ်ျာဵနှင်ဴက အဳဝင်ခငွ်ြျ 
ကဖြ စ်ပြ ီဵကICT စီမဳြိန်ဵမျာဵသည်ကေြာ်ပိုရိတ်စီမြိဳန်ဵ မျာဵြုိကအေထာြ်အြူပြ ုပါသည်။ 

၃။ ICT ြုိက ြျိုဵေြြ ာင်ဵခိင်ုလဳုစွာရယူသုိမှီဵခြ င်ဵက - နည်ဵလမ်ဵမျာဵဖြ စ်သည်ကဴ သငဴ်ေတာေ်သာအေခြ ခဳနငှ်ဴက
စဥ်ဆြ်မပြ တ်က သရုပခဲွ်ဆန်ဵစစ်မှုပြ ုလုပ်ခြ င်ဵဖြ ငဴ်က ICT ြုိက ရယူစုေဆာင်ဵပါသည်။က ြုနြ်ျစရတ်ိမျာဵ၊က
စွန့်စာဵမှုမျာဵနှင်ဴကြာလတိနုှင်ကဴြာလရည်ှကအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵအြြ ာဵကဘြ်ညီမှေတမှုကရှိေစရပါမည်။က 

၄။ လုိအပ်သညဴ်အချိန်တွင် ICT လုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵြုိရရှိေစခြ င်ဵက - အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်အာဵကအေထာြ်က
အြူေပဵရနဟူ်ေသာက ICT ၏ရည်မနှ်ဵချြမ်ျာဵနှင်ကဴ အဳဝင်ခငွ်ြျဖြ စ်ခြ င်ဵြိုက ေပြ ာင်ဵလဲလျြ်ရိှေသာက
လုပင်န်ဵဆိငု်ရာလုိအပ်ချြမ်ျာဵြုိက စိတ်ပါဝင်စာဵစွာဖြ င်ဴက ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရန်ဖြ စ်ပါသည်။က
၎င်ဵအပြ င်ကလုပင်န်ဵြလုိအပ်သည်ဴကအချိနတ်ိငု်ဵတွင်ကလုပင်န်ဵအာဵလဳုဵပဳဴပိုဵြူညီမှုေပဵရပါသည်။ 

၅။ ICT ထဳုဵတမ်ဵစဥ်လာမျာဵနှငဴ်က ြုိြ်ညီေစခြ င်ဵက - ICT သည်က ပြ င်ပစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵနှင်ကဴြိြ်ုညီ 
ရမည်ကဖြ စ်ပြ ီဵကအတွင်ဵမူဝါဒမျာဵ၊ကလုပင်န်ဵစဥ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵြုိကလိုြ်နာ ေဆာင်ရွြ် ရပါမည်။ 

၆။ လူသာဵအင်အာဵစုြုိကအေလဵဂရုပြ ုေသာကICT အသဳုဵပြ ုမှုဖြ စ်ေစခြ င်ဵက- ICT သည်ကလုပင်န်ဵစဥ်အတွင်ဵရိှက
ကပြ ည်သူအာဵလဳုဵ၏ကလြ်ရိှနှင်ဴကေပြ ာင်ဵလဲဖြ စ်ေပါ်လာေသာကလုိအပ်ချြမ်ျာဵနှင်ဴကြိြု်ညီေစရပါမည်။ 
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အဆငဴ်ဆငဴ်ဆဳုဵဖြ တ်ချြ်ချမှတ်မှု 
 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳအေခြ ခဳ၏ကဒုတိယအချြ်မာှကအဆငဴ်ဆင်ဴဆုဳဵဖြ တ်ချြ်ချမှတ်မှုကဖြ စ်ပါသည်။ကWeill 
and Ross ၏က IT စီမဳအုပခ်ျုပ်မှုပုဳစအဳတွြ်က ကပြ ီဵပြ ညဴ်စုေဳသာပဳုစဳမျာဵြုိက ပြ ည်သူပိငု်ြဏ္ဍအတွြ် 
လြ်ခြဳျင်ဴသဳုဵခြ င်ဵသည်က အဆင်ဴဆင်ဴဆုဳဵဖြ တ်ချြ်ချမှတ်မှုမျာဵအတွြ်က နမူနာယူခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။က ICT 
အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစအဳတွြ်ကပုစဳဳစစ်မျာဵသည်ကေအာြ်ပါတုိ့ဖြ စ်ပါသည်က-  

 လုပ်ငန်ဵအုပခ်ျုပ်ပဳုစနစ် - ဝန်ြီ ီဵ၊က အတွင်ဵေရဵမှူ ဵက (သုိ့မဟုတ်) အတွင်ဵေရဵမှဵု ချုပ်က ((သို့မဟုတ်) 
စီဵပွာဵကေရဵလုပင်န်ဵအမှုေဆာင်အရာရှိမျာဵ၏က အစုိဵရအြီ ဳေပဵပုဂ္ဂို လ်(သုိ့မဟုတ်)အလုပအ်မှုေဆာင်က
အရာရှိတစ်ဦဵချင်ဵ) တုိ့သည်ကICT ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵြုိကချမှတ်ပါသည်။ 

 IT အုပ်ချုပ်ပဳုစနစ် - က အစိုဵ ရမျာဵတွင်က ICT အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵပညာရှင်မျာဵက (အစိုဵ ရသတင်ဵက
အချြ်အလြ်ဆိုင်ရာကအရာရှိချုပ်) ြဆဳုဵဖြ တ်ချြ်မျာဵကချမှတ်ပါသည်။ 

 ဌာနအလုိြ်အုပ်ချုပ်ပဳုစနစ် - လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်လျြရ်ှိေသာက ဌာနအြီ ီဵအြဲမျာဵ ( bureaus 
မျာဵ၊ကရဳုဵမျာဵနှင်ကဴဌာနအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ) ြ ICT ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵြိကုချမှတ်ပါသည်။ 

 ဌာနစုအုပခ်ျုပ်ပဳုစနစ်က -က ၀န်ြီ ီဵဌာန/ ဌာနရိှက အဆင်ဴမြ င်ဴအရာရှိမျာဵနှင်ကဴ ရဳုဵမျာဵ၏ဌာနမှူဵမျာဵြက
ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵချမှတ်ပါသည်။က၎င်ဵအပြ င်ကIT အလုပအ်မှုေဆာင်အရာရှိမျာဵလည်ဵပါ၀င်ပါသည်။ 

 ITဆုိင်ရာက ဒွနတဲွ်က အုပ်ချုပ်ပဳုစနစ် - ICT အလုပအ်မှုေဆာင်အရာရှိမျာဵက (အစိုဵ ရသတင်ဵက
အချြ်အလြ်ဆိုင်ရာအရာရှိချုပ)် နှင်ကဴအခြ ာဵအဖဲွ့အစည်ဵ (ဥပမာ- bureaus ၊ကဌာနအဖွဲ့အစည်ဵ) 
တို့ြကICT ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵကချမှတ်ပါသည်။ 

 တစ်ဦဵခြ င်ဵအုပ်ချုပ်ပဳုစနစ် - သဳုဵစွဲသူတစ်ဦဵချင်ဵစီြဆုဳဵကဖြ တ်ချြ်ချမှတ်ပါသည်။က 
 

 
 

 

 

 

 ICT အတွြ်ကအဆငဴ်ဆင်ဴဆုဳဵ ကဖြ တ်ချြ်ချမှတ်ခြ င်ဵသညက်အစိုဵ ရမျာဵအတွြ်ကအသစ်အဆန်ဵမဟုတ်ပါ။က

အစိုဵ ရမျာဵစွာသည်ကICT ြုိြီ ီဵြြ ပ်ရာတွင်ကအမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာ Agency တစ်ခဖုွဲ့ စည်ဵ ပြ ီဵက ဖြ စ်ပါသည်။က

လြ်ရိှလုပင်န်ဵစဥ်နည်ဵလမ်ဵမှက ICT ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်ချမှတ်ေရဵက အဖွဲ့အစည်ဵအမျိုဵအစာဵက ( ၄ ) မျိုဵက စိစစ် 

ေဖာ်ထုတ်က ေတွ့ရှိရပါသည်။က ယင်ဵတုိ့မှာက ဝန်ြီ ီဵဌာန/ဌာနအဖဲွ့အစည်ဵ၊က ေြာမ်ရငှ်၊က အာဏာပိငု်အဖွဲ့ နှင်ဴက

ေြာင်စ ီတို့ ဖြ စ်ြြ ပါသည်။ကဇယာဵ(၁)တွင်ကအာရေှဒသ၏ကယင်ဵပဳုစဳအမျိုဵအစာဵမျာဵြုိကြုိယ်စာဵပြ ုေနေသာက

လြ်ရိှကICT အဖွဲ့  အစည်ဵမျာဵ၏ကအသွင်လြ္ခဏာမျာဵြုိကတစ်ခုချင်ဵ အေသဵစိတ်ေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။က 

ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်အရာ 

မည်သူြကICT ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်မျာဵချမှတ်မည်နည်ဵ။က 

Weill နှင်ကဴကRoss တုိ့မှာကလြ်ခြဳျငဴ်သဳုဵေသာကအုပခ်ျုပ်မှုပုဳစအဳတွြ်ကပုစဳဳစစ်မျာဵြိအုသဳုဵပြ ုပြ ီဵကမိမိဌာနက

အဖွဲ့အစည်ဵ၏က (လြ်ရိှ) ICT ဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ်ချမှတ်သညဴ်က အသွင်သဏ္ဌာန်၏က ချွတ်ယွင်ဵချြြ်ိကု

ရာှေဖေွဖာ်ထုတ်ပါ။က 

 

 

ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်အရာ 

ICT အုပခ်ျုပ်မှုကပုစဳဳစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵြုိကအဆင်ဴအတန်ဵသတမ်ှတ်ခြ င်ဵက- 

မိမ၏ိနိငု်ငဳတွင်ကအေြာင်အထညေ်ဖာ်ရန်အခြ်ခဆဲုဳဵ နှင်ဴကအလွယ်ြူဆုဳဵ အစအီစဥ်အရက သြ စေတဵလျက

နိငု်ငဳ၏ကICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵြိအုဆင်ဴသတ်မှတ်ေဖာ်ပြ ပါ။ 
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ဇယာဵက(၁) - အာရှတုိြ်ရိှကICT အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵဆုိင်ရာကနိှုင်ဵယှဥ်ဖြ န့်စီေဖာ်ပြ ချြ် 

ICT  
အဖဲွ့အစည်ဵအမည် 

လုပ်ပုိင်ခွငဴ် / လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 
အခြ ာဵအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာအစိုဵ ရဌာနက 
အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်ကဆြ်စပ်မှု 

ဝန်ြီ ီဵဌာန 

 

သတင်ဵအချြ်အလြ်က

နည်ဵပညာဌာန၊က

ဆြသ်ွယေ်ရဵနှင်ဴက

သတင်ဵအချြ်အလြ်က

နည်ဵပညာဝန်ြီ ီဵဌာနက

(အနိ္ဒိယနုိင်ငဳ) 

သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာ၊က electronic ၊ 

Internet တို့နှင်ဴစပ်လျဥ်ဵသည်ဴမူဝါဒက (Internet 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ၏က လိုင်စင် ြိစ္စထြ် 

ပိုမိသုည်ဴအခြ ာဵြိစ္စရပ်မျာဵအာဵလုဳဵ ) 

 

Internet၊သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာနှင်ဴက

သတင်ဵအချြ်အလြ် နည်ဵပညာနှင်ဴ ဆြ် 

စပ်သည်ဴကဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

Electronicအုပ်ချုပ်မှုပုဳစဳ၊ Electronic ြူဵသန်ဵ  

ေရာင်ဵ ဝယ်ေရဵ၊က Electronicက ေဆဵဝါဵပညာ၊က

Electronicအေခြ ခဳအေဆာြ်အအုဳအစ ရှိသည် 

တို့၌ ကမြ ှင်ဴတင်ေနသည်ကဴ ဌာနအသီဵသီဵသို့က

အေထာြ်အြေူပဵမှု 

 

သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵ ပညာဆိုင်ရာက ပညာ 

ေရဵ၌မြ ှင်ဴတင်မှုနှင်ဴကသတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵက

ပညာအာဵကအေခြ ခဳပြ ုပညာေရဵ 

 

Cyber Law မျာဵ၊က ၂၀၀၀ကပြ ည်ဴနှစ်က သတင်ဵ 

အချြ်အလြ် နည်ဵပညာ စီမဳအပု်ချုပ်မှု 

အြ်ဥပေဒက(၂၀၀၀က၏က၂၁)နှင်ဴကအခြ ာဵ သတင်ဵ 

အချြ်အလြ် နည်ဵပညာနှင်ဴ ဆြ်စပ်သည်ကဴ

ဥပေဒမျာဵနှင်ဴ သြ်ဆိုင်သည်ဴကြိစ္စရပ်မျာဵ 

 

နိုင်ငဳအတွင်ဵ၌က တစ်ပုိင်ဵလှေပ်ြူဵ ပစ္စည်ဵမျိုဵစုဳကက

တိုဵ ကမြ ှင်ဴ ခြ င်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ခြ င်ဵနှင်ဴ ဆြ်စပ်သည်ဴက

ြိစ္စရပ်မျာဵ၊(တစ်ပုိင်ဵ လှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵကထုတ်လုပ်က

သည်ဴက မိုဟာလီလီမိတြ်နှင်ဴက ဆြ်စပ်သည်ဴက

ြိစ္စရပ်မျာဵြိုက ချန်လှပ်ထာဵပါသည။်) တစ်ပုိင်ဵက

လှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵ ၊က ေပါင်ဵစပ်လှေပ်စီဵပတ်လမ်ဵ 

(circuit) မျာဵ အထာဵအသိုဒီဇုိင်ဵ ပဳုစဳဥပေဒ 

(၂၀၀၀က၏ ၃၇) 

ဌာန၏ယုဳြြ ည်ခဳရမှုမျာဵအနြ်တစ်ခုမှာက

အမျိုဵသာဵ electronic အပု်ချုပ်ေရဵ 

ေဆာင်ရွြ်မှုစီမဳြိန်ဵက အေြာင်အထည် 

ေဖာ်ကခြ င်ဵအတွြ်က ဗဟို Agency အကဖြ စ်က

ေဆာင်ရွြ်ကပြ ီဵဗဟိုအစိုဵ ရနှင်ဴက ကပြ ည်နယ်အစိုဵ  

ရမျာဵ၌ electronic အပ်ုချုပ်မှုပုဳစဳအစီ 

အစဥ်မျာဵ ေပြ ာင်ဵလဲချမှတ်ကခြ င်ဵနှင်ဴ ပိုမို 

အဆင်ေပြ ေချာေမွ့ေစခြ င်ဵကဖြ စ်ပါသည်။ 

 

၄င်ဵ၏က အချြ်(၁၀)ချြ်ပါက အစီအစဥ်အာဵက

အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုက တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

အဖြ စ်ကေတွ့ရှရိသည်မှာ- 

 စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵ၌ လွတ်လပ်ပွင်ဴလင်ဵမှုက

ရှိေစမည်ဴကအစိုဵ ရ၏ကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ် 

မှု၌ကနိင်ုငဳသာဵဗဟိုပြ ုမှုြိုပိုမိေုဆာင်ရွြ်က

ပါသည်။က ဌာနအဖဲွ့အစည်ဵ မျာဵသည်က

အမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာ အလီြ်ထေရာက

နစ်အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳက စီမဳြနိ်ဵ အေြာင်က

အထည်ေဖာ်မှုြိုက အေလဵေပဵ ေဆာင်က

ရွြရ်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 Internet ဆိုင်ရာက ေစာင်ထဴိန်ဵလိြု်နာက

အပ်ေသာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴြျင်ဴဝတ်က

အသစ်က IPV6ကသို့ကြူဵေပြ ာင်ဵခြ င်ဵ၊က နိုင်ငဳ 

တွင်ဵ၌က IPV6 သို့  ြူဵေပြ ာင်ဵရာတွင်က           

ြွနရ်ြ်ကအေထာြ်အြူပြ ုသူမျာဵအာဵက

မူဝါဒအေခြ ခဳနှငဴ်မြ ှငဴ်တင်မှုဆုိင်ရာအတုိင်ဵ 

အတာ မျာဵြုိအေထာြ်အြေူပဵရန် 

 လုဳခြ ုဳေရဵနှင်ဴ digital လြ်မှတ် -က

ေငွေရဵ ေြြ ဵေရဵြဏ္ဍ၊ကတရာဵစီရင်ေရဵ 

နှင်ဴက ပညာေရဵြဏ္ဍတုိ၌ဴ ဆိုင်ဘာအေခြ ကက

ခဳအေဆာြ်အအုဳ ြာြွယ်မှုအေပါ်က

အာရုဳစူဵစုိြ်ရန်နှင်ဴက digital လြ်မှတ် 

မျာဵအသုဳဵ ပြ ုမှုြိုကမြ ှင်တဴင်ခြ င်ဵ 
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ICT  
အဖဲွ့အစည်ဵအမည် 

လုပ်ပုိင်ခွငဴ် / လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 
အခြ ာဵအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာအစိုဵ ရဌာနက 
အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်ကဆြ်စပ်မှု 

 

နိုင်ငဳတြာေအဂျင်စီမျာဵ၊က အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴက

သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵ ပညာဆိုင်ရာြိစ္စက

ရပမ်ျာဵ၌က အပြ န်အလှန်ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုက

ဥပမာ- စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိငု်သည်ြဴုမ္ပဏီက

လီမိတြ်မျာဵ အတွြ်က အင်တာနြ်၊က သတင်ဵကကကကကကကကက

အချြ်အလြ်ကလူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴကနုိင်ငဳက

တြာဥပေဒေြာင်စီတုိ့အတွြ်တြ္ကသိုလ် 
 

Digitalက နည်ဵပညာြွာဟချြ်က ြျဥ်ဵေမြ ာင်ဵက

ေစေရဵအတွြ်က စီစဥ်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၊က အာရှက

သတင်ဵကMediaကသရုပ်ခဲွခန်ဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵ 

 

စဳသတ်မှတ်ခြ င်ဵ၊က စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵနှင်ဴက IT 

အရည်အေသွဵတုိ့ြိုက တုိဵမြ ှင်ေဴဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၊က IT 

အသုဳဵချခြ င်ဵနှင်ဴက လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵအတွြ်က

လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵဆိုင်ရာကစဳသတ်မှတ်ခြ င်ဵ 
 

electronicက ပုိ့ြုန်နှင်ဴက computerက softwareက

ကမြ ှင်ဴတင်မှုေြာင်စီ 
 

အမျိုဵသာဵသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆုိင်ရာဗဟိကု

ဌာန 
 

အသိပညာ အကေြခပြ ုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊က သတင်ဵက

အချြ်အလြ်နည်ဵပညာဆိုင်ရာ ပုိ့ြုန်မျာဵမြ ှင်ဴက

တင်ခြ င်ဵအတွြ်က အတုိင်ဵအတာမျာဵနှင်လဴုပ်ငန်ဵက

၏ယှဥ်ပြ ိုင်မှုတို့  အပါအဝင်က Computer 

Hardware နှင်ဴက Software မျာဵ၏က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵ 

တိုဵ တြ်မှုအတွြ်ကအစီအစဥ်မျာဵ 

 

လုပ်ငန်ဵဌာနအဖွဲ့အစည်ဵ၏ကထိန်ဵ ချုပ်မှုေအာြ်က

မှကဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵ 
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ICT 
အဖဲွ့အစည်ဵအမည် 

လုပ်ပုိင်ခွငဴ် / လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ အခြ ာဵအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာအစိုဵ ရဌာန 
အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်ကဆြ်စပ်မှု 

ေြာ်မရှင် 
 
သတင်ဵအချြ်အလြ်က
ဆြသ်ွယေ်ရဵနည်ဵက
ပညာဆိုင်ရာအဆင်ဴမြ င်ဴက
ေြာ်မရှင်(နီေပါနိုင်ငဳ) 

အမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာက IT မူဝါဒနငှ်ဴကမဟာဗျူဟာက
အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုြိုက ြီ ီဵကြြ ပ်ခြ င်ဵ၊က မဟာက
ဗျူဟာမူဝါဒလမ်ဵေွှန်မှုအာဵက အေထာြ်အြူက
ေပဵခြ င်ဵနှင်ဴကအစိုဵရအာဵပဴဳပုိဵြူညီခြ င်ဵ 
 
ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှု၊က စီဵပွာဵေရဵတိုဵ တြ်မှုနှင်ဆဴင်ဵရဲက
နွမ်ဵပါဵမှုေလှောဴချေရဵတုိ့အတွြ်က သတင်ဵအချြ်က
အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာမျာဵအာဵက ဖြ ည်ကဴ
ဆည်ဵ ေပဵရန်ICTြဏ္ဍအတွြ်ကသင်ေဴလျာ်ေသာက
မူဝါဒက စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵက ေရဵဆွဲချမှတ်ရာက တွင်က
အဓိြက အခန်ဵြဏ္ဍတစ်ရပ်အေနဖြ င်ဴက ပါဝင်က
လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ 

ဆြ်စပ်မူဝါဒတုဳဴကပြ န်ချြ်ြိုက အေထာြ်အပဳဴက
ေပဵခြ င်ဵနှင်ဴက နီေပါနိုင်ငဳအစိုဵရသို့ က ပုဂ္ဂလိြက
ြဏ္ဍ၊က ပညာေရဵနှင်ဴက အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်ဵက
တုိ့နှင်ဴက နီဵြပ်သည်ဆဴြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုက
အာဵထိန်ဵ သိမ်ဵခြ င်ဵဖြ င်ဴပုဳမှန်အေထာြ်အြူက
ေပဵခြ င်ဵ 
 
အစိုဵရအာဵကပီပီပြ င်ပြ င်ြူညီခြ င်ဵဖြ င်ဴကအရည်က
အေသွဵ  ထိန်ဵချုပ်မှုဆိုင်ရာက အေထာြ်အပဳဴက
မျာဵက ပဳပဴိုဵ ေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴ ပုဂ္ဂလိြ၊က အစိုဵ ရနှင်ဴက
ပုဂ္ဂလိြပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနှင်ကဴ နိုင်ငဳခြ ာဵက
ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှဳမှုအစီအစဥ်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ICT 
ဆိုင်ရာက ပညာေရဵက အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵက
အရည်အေသွဵစဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြိုကလိုြ်က
နာေဆာင်ရွြ်ေစခြ င်ဵ 
 
နီေပါက နုိင်ငဳအတွင်ဵတွင်က လြ်ရှိအေခြ အေနက
တွင်သာမြက အနာဂတ် ရုပ်ပိုင်ဵနှင်ဴက စစ်မှန်က
သည်ဴက သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာဇုန်က
မျာဵအာဵက တည်ေထာင်ေပဵခြ င်ဵ၊က ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ က
တြ်ေစခြ င်ဵ၊က အေထာြ်အြူေပဵခြ င်ဵနှင်ဴက
စီမဳခန့်ခဲွ ခြ င်ဵ 
 
အမျိုဵသာဵစီမဳြိန်ဵ ေရဵဆွဲေရဵေြာ်မရှင်နှင်ဴက
ဆြသ်ွယရ်ာ၌က အစုိဵရဝန်ြီ ီဵဌာနမျာဵ၊က
ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍ၊က က အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊က
နယ်ပယ်အလိုြ်လုပ်ြိုင်သည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵက
မျာဵ၊က ပညာေရဵနှင်ဴက သုေတသနအဖွဲ့အစည်ဵက
မျာဵအာဵကအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာက IT စီမဳြနိ်ဵက
မျာဵ၊ကအစီအစဥ်မျာဵက ပြ င်ဆင်ခြ င်ဵနှင်ဴက ၄င်ဵတို့က
၏ကအေြာင်အထည်ေဖာမ်ှုြိုကအေသအချာက
ေဆာင်ရွြေ်စခြ င်ဵ 
နုိင်ငဳတွင်ဵရှိက ICT ြဏ္ဍကြျယ်ြျယ်ပြ န့် ပြ န့်က
ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်က ပြ ုမူေဆာင်ရွြရ်က
မည်ဴက ပုဳစဳ၊က စည်ဵမျဥ်ဵ စည်ဵြမ်ဵနှင်လဴမ်ဵေွှန်က
ချြ်မျာဵတွင်က လိုအပ်ေသာက ဥပေဒဆိုင်ရာ၊က
စည်ဵမျဥ်ဵ စည်ဵြမ်ဵဆိုင်ရာ၊က လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာက
ြိရိယာမျာဵကြူညီပြ င်ဆင်ေပဵခြ င်ဵ 
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ICT 
အဖဲွ့အစည်ဵအမည် 

လုပ်ပုိင်ခွငဴ် / လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ အခြ ာဵအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာအစိုဵ ရဌာန 
အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်ကဆြ်စပ်မှု 

အာဏာပိင်ုအဖဲွ့ 
 
အမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာက
သတင်ဵအချြ်အလြ်က
နှင်ဆဴြ်သွယ်ေရဵနည်ဵက
ပညာဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုက
အာဏာပိုင်အဖွဲ့(NIDA) 
(ြေမ္ဘာဒီဵယာဵနိုင်ငဳ) 

IT ကမြ ှငဴ်တင်မှုနှငဴ်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵတြ်မှုမူဝါဒြိကုြာလက
တိ၊ုကြာလလတ်၊ကြာလရှည်အတွြ်ကချမှတ်ေဖာ်က
ထုတ်ခြ င်ဵ 
 

စီဵပွာဵေရဵတိုဵ တြ်မှုအမြ င်ဆဴုဳဵအေခြ အေနဖြ စ်က
ေစမည်ဴကITမူဝါဒအာဵအေြာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်ဵ 
 

ြမ္ဘာဒီဵယာဵဘုရင်ဴနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵက ITဆိုင်ရာက
စီမဳချြ်မျာဵြိုကေစာင်ဴြြ ည်စဴစ်ေဆဵခြ င်ဵ 
 

IT နည်ဵပညာဖွဳ့ဖြ ိုဵတိုဵတြ်မှု၌က NIDA သည်က
ထိန်ဵ ညှေိပဵသူနှင်ကဴ တိုဵမြ ှင်ေဴဆာင်ရွြ်သူအဖြ စ်က
ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။က၄င်ဵတို့သည်ကတစ်ခုနှင်ဴတစ်က
ခုက မဆန့်ြျငရ်ုဳသာမြကေပါင်ဵ စပ်ချဥ်ဵြပ်နည်ဵက
လမ်ဵထြ်ပင်က ထိန်ဵ ညှေိပဵသည်ြဴဏ္ဍြိုက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵက
တိုဵ တြ်မှုရည်မှန်ဵချြ်မျာဵနှင်ဴက လိုြ်ဖြ်ညီေစက
ပါသည်။က 
(၄င်ဵတို့၏website မျာဵတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။)  

ဗဟိုအစုိဵရနှင်ဴက ချိတ်ဆြ်ပြ ီဵေနာြ်က ေဒသက
ဆိုင်ရာ အစိုဵရမျာဵနှင်ကဴ ချိတ်ဆြ်မှုပြ ုခဲဴပါ 
သည။် electronic စနစ်ဖြ င်ကဴ စာရွြ်က
စာတမ်ဵက အေထာြ်အထာဵမျာဵအာဵက စီစဥ်က
ကခြ င်ဵနှင်ကဴ ေအာြ်ပါဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵက
ြိုက online ကဖြ င်ဴက လုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွြ်နိုင်က
ေအာင်ပြ ုလုပ်ခြ င်ဵ၊က ေမာေ်တာ်ယာဥ်၊က အိမ်ခြ ဳက
ေမြ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴကေနထိုင်မှုမှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵ 
အစိုဵရအရာထမ်ဵမျာဵအတွြ်က IT နှင်သဴြ်က
ဆိုင်သည်ဴက သင်တန်ဵမျာဵနှင်ဴက seminar မျာဵက
ကပြ ုလုပ်ေပဵခြ င်ဵ 
 
 

ေြာင်စီ 
ဘရူနိုင်ဵဒါရုဆလမ် 
သတင်ဵအချြ်အလြ်က
နည်ဵပညာေြာင်စီက
(ဘရူနိုင်ဵ) 

နိုင်ငဳအဆင်ဴ၌က ICT ေခါင်ဵ ေဆာင်မှုနှင်ဴေွှန်ြြ ာဵက
မှုတို့ြိုက တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵနှင်ဴက အေထာြ်အြူက
ေပဵခြ င်ဵ 
 
ကပြ ည်သူပိုင်နှင်ဴပုဂ္ဂလိြပိုင်ြဏ္ဍမျာဵ၌ICTဖဳွ့ဖြ ိုဵက
တိုဵ တြ်မှုအတွြ်က ချိတ်ဆြ်မှုမျာဵနှင်ဴက အပြ န်က
အလနှ်ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုအာဵက အေထာြ်က
အြေူပဵခြ င်ဵ 
အစိုဵရဌာနအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြက လြရ်ှိလုပ်ြိငု်က
ေဆာင်ရွြေ်နသည်ကဴ ICT ပင်မအစီအစဥ်မျာဵ၊က
စီမဳြိန်ဵမျာဵနှင်ဴစီမဳချြ်မျာဵြိုက ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍက
မျာဵ၏က လိုအပ်သည်ဴက ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်မှုက အခွင်ဴက
အလမ်ဵမျာဵနှင်ဴကေပါင်ဵစည်ဵေပဵခြ င်ဵ 

သတင်ဵအချြ်အလြ်ကဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵက
ပညာမျာဵ၏က မဟာဗျူ ဟာနှငဴ်ကဦဵေဆာင်မှုအာဵ 
ေစဴေစဴစပ်စပ်က ြြ ညဴ်ရှုခြ င်ဵနှငဴ်က သုေတသန 
ဖဳွ့ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှု လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵနှငဴ် 
ကဖြ န့်ဖြ ူဵေပဵခြ င်ဵမှတစ်ဆငဴ်ဘရူနုိင်ဵဒါရုကဆလမ် 
နုိင်ငဳ၌က ၄င်ဵတုိ့၏ထိေရာြ်သည်ဴပျဳ့နှဳဳဴမှုြိုက
တုိဵမြ ှင်ဴ ခြ င်ဵ 
 
အစိုဵရရုဳဵ မျာဵ၌က electronic အစိုဵရက အစီက
အစဥ်အာဵက အေြာင်အထည်ေဖာ်သည်ဴက
အဆင်မဴျာဵြိုက နိှုင်ဵချိနသ်ုဳဵသပ်ခြ င်ဵ၊ကေလဴလာက
ကခြ င်ဵနှင်ကဴထပ်မဳအဆိုပြ ုခြ င်ဵ 
သြဆ်ိငု်ရာ ေအဂျင်စီမျာဵမှ တစ်ဆင်ဴကသင်ကဴ
ေလျာ်သည်ကဴ မူဝါဒမျာဵချမှတ်ခြ င်ဵ၊က မဟာကကကကကကကကကကက
ဗျူဟာဖဳွ့ဖြ ိုဵမှုနှင်ဴက IT အသုဳဵပြ ုမှုြိုက မြ ှင်ဴတင်က
ေပဵသည်ကဴ အေခြ ခဳအတိုင်ဵအတာမျာဵနှင်ကဴ
လုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵအာဵကတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵ 

 
ICT ေအဂျင်စီက တည်ရိှေနေသာနိငု်ငဳမျာဵအတွြ်က ပြ ဿနာမှာက လြ်ရိှအစီအစဥ်သည်က ၎င်ဵတို့၏က လိအုပ်ချြမ်ျာဵ 
အတွြ်ကထိေရာြ်သည်/ မထိေရာြ်သည်ဟူေသာက ကပြ ဿနာပင်ဖြ စ်ပါသည်။က ICT ေအဂျင်စကီ မရှိေသာ နိငု်ငဳမျာဵ 
အတွြ်က ပြ ဿနာမှာကထိေရာြ်ေသာက ICTက အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳအတွြ်ကသင်ဴေလျာ်ေသာကအစီအစဥ်တစ်ရပ်ရှာေဖွရန်ပင်က
ကဖြ စ်ပါသည်။ 
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အစီရင်ခဳခြ င်ဵနှငဴ်ကေစာငဴ်ြြ ညဴ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်မျာဵ 

 ICTက အုပခ်ျုပ်မှုပုစဳဳကအေခြ ခဳမ၏ူကတတိယလိုအပ်ချြမ်ှာကအဆင်သင်ဴအစီရင်ခဳခြ င်ဵနှင်ကဴ ေစာင်ဴြြ ညဴ် 

စစ်ေဆဵခြ င်ဵက လုပင်န်ဵစဥ်မျာဵဖြ စ်ပါသည်။ Australian အစိုဵ ရက သတင်ဵအချြ်အလြ်စမီဳခန့်ခွဲမှုရဳုဵမှက

တည်ေဆာြ်ခဲဴေသာက ICTက ရပိုင်ခငွ်ဴစမီဳခန့်ခွဲမှုအတွြ်က ပိမုိေုြာင်ဵမွနေ်သာက လြ်ေတွ့လုပင်န်ဵအေခြ ပြ က

ဇယာဵြုိက ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳက အေခြ ခဳ၏က တတိယအစိတ်အပိငု်ဵအဖြ စ်က နမူနာေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။က

ယင်ဵအေခြ ပြ ကဇယာဵြုိကေအာြ်တွင်ေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်- 

ပုိမိေုြာင်ဵမွန်ေသာလြ်ေတွ့လုပင်န်ဵအေခြ ပြ ဇယာဵက - ICT ရပိင်ုခွငဴ်စီမဳခန့်ခဲွမှု 

ေယဘုယျအာဵဖြ ငဴ် 
 

 ရပိုင်ခငွ်ဴစမီဳခန့်ခွဲမှုလုပင်န်ဵစဥ်အာဵကသိရိှနာဵလည်ပါသလာဵ။ 

 ရပိုင်ခငွ်ဴစမီဳခန့်ခွဲမှုဆိငု်ရာကစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵနှင်ကဴအြျွမ်ဵတဝင်ရှပိါသလာဵ။ 

ICTစီမခဳန့်ခဲွမှုအေခြ ခဳမတူစ်ရပ်ြုိတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵ 
 

 ICTကရပိုင်ခငွ်ဴစမီဳခန့်ခွဲမှုအာဵလဳုဵခြ ုဳငုဳမေိစမည်ကဴမဝူါဒမျာဵအာဵကေရဵဆွဲချမှတ်ပြ ီဵကဖြ စ်ပါသလာဵ။ 

 ဝယ်ယူကဖြ ည်တဴင်ဵမှုနှင်ကဴ စာရင်ဵမှပယ်ဖျြ်ခြ င်ဵက လုပင်န်ဵစဥ်မျာဵအတွြ်က ပိငု်ဆိငု်ပစ္စည်ဵက မှတ်ပုတဳင် 

စာရင်ဵနှင်ကဴချိတ်ဆြ်ပြ ီဵကြဖစ်ပါသလာဵ။ 

 သဘာ၀ပတ်ဝန်ဵ ြျင်ြုိက ရာှေဖစွုေဆာင်ဵမှုနှင်ကဴ စွန့်ပစ်ရမညဴ်က နည်ဵလမ်ဵမျာဵြိုက စဥ်ဵစာဵေတွဵေတာက

ကပြ ီဵဖြ စ်ပါသလာဵ။ 

 Notebooks နှင်ကဴ အခြ ာဵသယ်ကေဆာင်ရလွယ်ြူသညဴ်က ပစ္စည်ဵအတွြ်က မူဝါဒမျာဵက အသုဳဵ ပြ ုမှုြုိက

တည်ေဆာြ်ပြ ီဵဖြ စ်ပါသလာဵ။ 

 စနစ်လဳုခြ ုဳေရဵထုတ်ပြ န်ချြ်မျာဵြုိကစဥ်ဵ စာဵပြ ီဵပါပြ ီလာဵ။ 

 ICT ရပိုင်ခငွ်ဴ စီမဳခန့်ခွဲမှုအာဵမြ ှင်တဴင်ရန်က ဆန်ဵသစ်သညဴ်စနစ်မျာဵအသဳုဵပြ ုခြ င်ဵအာဵက စဥ်ဵစာဵပြ ီဵ 

ပါပြ ီလာဵ။ 

 ICTက ရပိုင်ခငွ်ဴစမီဳခန့်ခွဲမှုအာဵက ထိေရာြ်ပြ ီဵက တွြ်ေခြ ြုိြ်သည်ဴက လုပင်န်ဵစနစ်ြုိက အသုဳဵ ပြ ုရန်က

ဆန်ဵသစ်ကသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵြုိကစဥ်ဵ စာဵပြ ီဵဖြ စ်ပါသလာဵ။ 

 ခိငု်ခဳသဴညဴ်ကထိန်ဵ ချုပ်မှုအေခြ ခဳလုပင်န်ဵတစ်ရပ်ကဖွဲ့ စည်ဵတည်ေဆာြ်ပြ ီဵဖြ စ်ပါသလာဵ။ 

 

 

 



84 
 

ပုိင်ဆုိင်ပစ္စည်ဵကမတ်ှပဳုတင်စာရင်ဵမျာဵြုိကပြ ုစုခြ င်ဵနှငဴ်ကစီမခဳန့်ခဲွခြ င်ဵ 

 

 ပိငု်ဆိငု်ပစ္စည်ဵက မှတ်ပုတဳင်စာရင်ဵမျာဵြုိက ပြ ုစုခြ င်ဵနှင်ကဴက စီမဳခန့်ခွဲမှုအတွြ်က တာဝန်ယူမညဴ်သြုိူက

စိစစ်ေရွဵ ကချယ်ကပြ ီဵပါကပြ ီလာဵ။ 

 ရုပပ်ိငု်ဵဆိငု်ရာကနှင်ကဴထိေတွ့ြိုင်တွယ်မရနိငု်သညဴ်က ICTကရပိုင်ခငွ်ဴမျာဵအာဵလဳုဵြုိကမှတ်တမ်ဵတင်သည်ဴက

ရပိုင်ခငွ်ဴမတှ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵကတည်ေဆာြ်ပြ ီဵပါကပြ ီလာဵ။ 

 ပိငု်ဆိငု်ပစ္စည်ဵက မှတ်ပုတဳင်စာရင်ဵတွင်က သတင်ဵအချြ်အလြ်ရပိငု်ခွင်မဴျာဵနှင်ကဴ အသိဉာဏက ပညာက

ဆိငု်ရာကအခွင်အဴေရဵြိကုချန်လှပ၍်ြျန် ICTကရပိုင်ခငွ်ဴအာဵလုဳဵ အာဵကမှတ်တမ်ဵတင်ပြ ီဵ ကဖြ စ်ပါသလာဵ။  

 ေပါင်ဵစပ် Software ရပိုင်ခွင်ဴမတှ်ပုဳတင်မှုြိကုေဆာင်ရြွ်ပြ ီဵဖြ စ်ပါသလာဵ။ 

 ြုိယ်ေရဵြိုယ်တာကြိစ္စမျာဵနှင်ပဴတ်သြသ်ညဴ် အချြ်အလြ်မျာဵကေရဵဆဲွပြ ီဵဖြ စ်ပါသလာဵ။ 

 အလွယ်တြူသယ်ယူနိုင်သညဴ်က ပစ္စည်ဵမျာဵအတွြ်က အသဳုဵပြ ုမည်မဴူဝါဒမျာဵက ေရဵဆွခဲျမှတ်ပြ ီဵဖြ စ်ပါက

သလာဵ။ 

 ပိငု်ဆိငု်ပစ္စည်ဵက မှတ်ပုတဳင်စာရင်ဵမျာဵအာဵက ထိန်ဵ သိမ်ဵ ရနန်ှင်ကဴ ညှနိိှုင်ဵရနက် လြ်ြျန်ေြာြ်ယူခြ င်ဵက

လုပင်န်ဵစဥ်မျာဵ၌ကေဆာင်ရွြ်ပြ ီဵဖြ စ်ပါသလာဵ။ 

 

ICTကရပုိင်ခွငဴ်မျာဵကစစ်ေဆဵခြ င်ဵ 

 

 မူဝါဒမျာဵနှင်ကဴဥပေဒပြ ဋ္ဌာန်ဵချြ်ကေလဵစာဵလုိြ်နာမှုြိုကေစာငဴ်ြြ ညဴ်စစ်ေဆဵပါသလာဵ။ 

 Software  ဥပေဒအေပါ် ေလဵစာဵလိြ်ုနာမှုြုိကေစာင်ဴြြ ညဴ်စစ်ေဆဵပါသလာဵ။ 

ဤက ICTက ရပိုင်ခွင်စဴီမဳခန့်ခွဲမှုအေခြ ပြ ဇယာဵသည်က မူဝါဒစာရြ်ွစာတမ်ဵ မျာဵအာဵက အစီရင်ခဳခြ င်ဵနှင်ကဴ

ေစာင်ကဴြြ ညဴ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵ၏က နမူနာတစ်ခုမှေသာဖြ စ်ပြ ီဵက အစိုဵ ရမျာဵသည်က ထိေရာြ်ေသာက ICTက အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳ

အေခြ ခဳကတစ်ရပ်ြိုကတည်ေဆာြ်အေြာင်အထည်ေဖာ်ြြ ရပါမည်။ 
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၃.၂။ ICT  ရင်ဵနှီဵ ကမြ ှပနဳှ်မှုမျာဵြုိကထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ 
 

ICT အုပခ်ျုပ်မှုဆိုင်ရာကြိစ္စရပမ်ျာဵမှကအေရဵပါမညဴ်အချြ်တစ်ခုမှာကICT ရင်ဵနှီဵမှုမျာဵြုိကဦဵစာဵေပဵက

ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်ပင် ကဖြ စ်ပါသည်။ကေငွေြြ ဵေထာြ်ပဳဴမှုကလိအုပ်ချြမ်ျာဵရိှသညဴ်ကအသုဳဵ ဝင်ပြ ီဵက ICT 

စီမဳြိန်ဵ က အေမြ ာြ်အကမြ ာဵရှိြြ ေသာ်လည်ဵ က ရန်ပုဳေငွက မလဳုေလာြ်ပါ။က ဤြဴဲသို့ က ထူဵခြ ာဵသညဴ်က

အေခြ အေနရပ်မျာဵကရငှ်ဵလင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရန်ကလုပေ်ဆာင်မှုတိငု်ဵ၌ကြိစ္စရပမ်ျာဵကေဖြ ရှင်ဵေဆာင်ရွြ်နိငု်ေသာက

သတ်မတ်ှထာဵသညဴ်ကေယဘုယျ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵရှိပါသည်။က 

 

ICT ရင်ဵ နှီဵမြ ှပန်ှမဳှုကဦဵစာဵေပဵအဆင်ကဴသတ်မှတ်ရန်ကနည်ဵလမ်ဵတစ်ခမုှာကေငွေြြ ဵေထာြ်ပဳဴမှုအတွြ်က

ဖန်တီဵေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်ဴက အေြြ ာင်ဵရင်ဵခဳတစ်ခုကဖြ စ်ေသာက NEA ြိကု အသုဳဵ ပြ ုရန်ကဖြ စ်ပါသည်။က ယခင်ြ 

ရငှ်ဵပြ ထာဵသညဴဴ်အတိငု်ဵက NEA သည်က အစိုဵ ရ၏က ICT စီမဳြိန်ဵမျာဵနှင်ကဴ ေပြ ာင်ဵလဲမှုမျာဵအေပါ်က

စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိငု်ရာက အြြ ာဵက ဆြ်နယ်ွမှုြိကု ရငှ်ဵလင်ဵပြ သခြ င်ဵအတွြ်က အေခြ ခဳမူတစ်ခပုင်က ကဖြ စ်ပါသည်။က

ဒိန်ဵ မတ်အစိုဵ ရြက ၎င်ဵတုိ့၏က NEA ြုိက ေဒသဆိငု်ရာက လုိအပ်ချြ်မျာဵနှင်အဴညီက စနစ်မျာဵြုိက သင်ဴမြ တ် 

ေလျာ်ြန်ေအာင်က ေဆာင်ရွြ်ထာဵက သြဴဲသို့ က ပြ ည်သူ့ြဏ္ဍက IT စနစ်မျာဵအြြ ာဵက ေယဘယုျဆန်ေသာက

အဆြ်အစပ်မျာဵရရိှေစသည်ဴကအမျာဵနှငဴ်ဆိငု်ကေသာကကအေခြ ခဳေဘာင်တစ်ခုဖြ စ်သည်ကဟုေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။က

ဤချဥ်ဵြပ်နည်ဵသည်က ICT ၊က စီမဳြိန်ဵမျာဵြုိကNEA ရန်ပုဳေငွရာှေဖွခြ င်ဵနှင်ကဴ လိြု်ေလျာညီေထွမှုက ရှိရဳုမှေသာက

ကဖြ စ်ေစပါသည။်  

 
 ICT အသဳုဵစရတိ်အတွြ်က ဦဵစာဵေပဵမှုမျာဵက သတ်မတ်ှရန်က အခြ ာဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ခမုှာက စီမြဳိန်ဵ  

ရန်ပုဳေငွမျာဵက ရယူရန်အတွြ်က စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှင်ကဴ လုပင်န်ဵစဥ်မျာဵသတ်မတ်ှပြ ဋ္ဌာန်ဵနိုင်ေသာက ICT 

ရင်ဵ နှီဵမြ ှပန်ှမဳှုက အေခြ ခဳမူြိလုြ်ခေဳဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵပင်က ဖြ စ်ပါသည်။ကAustralia အစိုဵ ရ တစ်ရပ်လဳုဵ ဆိငု်ရာက

ICT ရင်ဵ နှီဵမြ ှပန်ှမဳှုက အေခြ ခဳမူမကှ ဦဵစာဵေပဵလုပေ်ဆာင်ရမည်ကဴ ICT အသဳုဵစရတိ်မျာဵအေပါ် မူ၀ါဒ ချမှတ်သူ 

မျာဵအာဵကနည်ဵလမ်ဵေြာင်ဵတစ်ခုရာှေဖရွန်ကအသုဳဵ ဝင်သညဴ်ကလမ်ဵေွှန်ချြ်တစ်ခြုိုကဖန်တီဵ ေပဵပါသည်။က 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

  

 

ေဘာင်(၆) - ကသြ စေတြ ဵလျအစုိဵရတစ်ရပ်လဳုဵနှငဴ်ကဆုိင်ေသာကICT ရင်ဵနီှဵမြ ှပ်နဳှမှုကလမ်ဵေွှန်ချြ်မူမျာဵက 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

လမ်ဵေွှန်ချြ်မူက၁။ အစိုဵ ရသည ် ICT ြုိက အသဳုဵချေဆာင်ရွြ်ေသာက စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵ ေပြ ာင်ဵလဲမှု 

အစီအစဥ်မျာဵနှငဴ်က စီမဳြိန်ဵမျာဵအတွြ်က ရန်ပုဳေငွခွေဲဝလျာထာဵမှုြုိက သင်ဴေလျာေ်သာက အြဲဖြ တ်စီမမဳှုမျာဵက

ကပြ ုလုပန်ိငု်ရန်က အစိုဵ ရတစ်ဖွဲ့လုဳဵ၏အမြ င် နှင်ကဴ ေအဂျင်စအီဖွဲ့တစ်ခမုှက လုေဳလာြ်ေသာက သတင်ဵအချြ် 

အလြ်မျာဵကဖန်တီဵေပဵထာဵသငဴ်ပါသည်။ 

လမ်ဵေွှန်ချြ်မူက၂။ ေအဂျင်စမီျာဵသည်က အစိုဵ ရ၏လုိအပ်ချြ်မျာဵြိကု ဖြ ညဴ်ဆည်ဵေပဵရန်က အရင်ဵ အမြ စ် 

မျာဵြိကုထိေရာြ်စာွကစွမ်ဵရည်ပြ ညဴ်ဝစွာနှင်ကဴြျငဴ်ဝတ်နငှ်ဴလုိြ်ေလျာညီေထွစွာကအသဳုဵပြ ုနိငု်ရန်အတွြ်ကတာဝန် 

ရှိပါသည်။က ၎င်ဵပြ င်က ေအဂျင်စီမျာဵသည်က ယင်ဵတို့၌က လုေဳလာြ်ပြ ညဴ်စုေဳသာအုပခ်ျုပ်မှုနငှ်ဴက ယင်ဵြုိက

ေအာင်မြ င်မှုရရှိေစရနက် ေနရာတုိင်ဵ၌က စဥ်ဆြ်မပြ တ်က ေစာငဴ်ကြြ ညဴ်လုပင်န်ဵစဥ်မျာဵြိကု ေဆာင်ရွြ်ရမည်က

ကဖြ စ်ပါသည်။က 

လမ်ဵေွှန်ချြ်မူက၃။ ICT ပါဝင်ပတ်သြ်ေနသညဴ်ကစီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵသစ်မျာဵတွင်ကရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵြုိက

ြုနြ်ျစရတ်ိမျာဵနှင်ကဴ အြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵအြြ ာဵက ချိန်ထိုဵ တုိင်ဵတာခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က ညှနိိှုင်ဵေဆာင်ရွြ်သငဴ် 

ပါသည်။ကလမ်ဵေွှန်ချြ်မူက၄။ ေအဂျင်စီမျာဵသည်ကICT ေြြ ာငဴ်ကရရှိလာေသာကအြျိုဵရလဒ်မျာဵနှငကဴ်ကICT ၌က

ရင်ဵ နှီဵမြ ှပန်ှဳ ခြ င်ဵအာဵဖြ င်ဴ်ရရိှေသာက ပြ န်ရချြ်မျာဵြိတုိငု်ဵတာခြ င်ဵနှင်ကဴက စီမဳြိန်ဵ၏အေရဵပါေသာက လုပင်န်ဵစဥ်က

မျာဵ၌ကအစိုဵ ရ၏ကေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵအေပါ်ကေလဴလာမှုမျာဵြုိကမှေေဝေပဵခြ င်ဵမျာဵအတွြ်ကတာဝန်ရိှပါသည်။ 

လမ်ဵေွှန်ချြ်မူက၅။ ဘဏ္ဍာေရဵဌာနသည်က ေအဂျင်စမီျာဵနှင်ကဴ ေဆွဵ ေနွဵတုိင်ပင်ရာတွင်က လည်ဵေြာင်ဵ၊က

Australia အစိုဵ ရမ ှ ICTြုိက စွမ်ဵေဆာင်ရည်က ပြ ညဴ်ဝစွာနှင်ကဴ ထိေရာြ်ထြ်မြ ြ်စာွက အသုဳဵ ချနုိင်ေစရန်က

ေအဂျင်စမီျာဵြိကု အေထာြ်အြကူပြ ုမည်ကဴ အေခြ ခဳမူမျာဵေပါ်ေပါြ်ေရဵအတွြ် တာဝန်ရိှပါသည်။က ၎င်ဵပြ င်က

ဘဏ္ဍာေရဵဌာနသည်က ပြ န်လညအ်သုဳဵ ပြ ုမှုက လွယ်ြူေချာေမွ့ ေစခြ င်ဵ၊က အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိုင်စွမ်ဵရိှခြ င်ဵ၊က

ဖလှယ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်နိငု်ကခြ င်ဵ၊က စဳသတ်မတှ်ချြ်မျာဵအသဳုဵပြ ုမှုြုိက အာဵေပဵသညဴ်က လုပင်န်ဵမျာဵက

ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵ၊က ေအဂျင်စီမျာဵြုိက မဟာဗျူဟာေမြ ာြ်က လမ်ဵေွှနမ်ှုေပဵခြ င်ဵနှင်ကဴ ICT ရင်ဵ နီှဵမြ ှပန်ှမဳှုေပါ်က

အစိုဵ ရအာဵအြီ ဳေပဵခြ င်ဵကလုပင်န်ဵမျာဵကေဆာင်ရွြ်ရပါသည်။ 

လမ်ဵေွှန်ချြ်မူက၆။ ဗဟုိေအဂျင်စီမျာဵသည်က သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵ၊က က နည်ဵလမ်ဵမျာဵက ေလဴြျငဴ်မှုက

မျာဵြိကု ဖန်တီဵညိှနိှုင်ဵေပဵခြ င်ဵအာဵဖြ ငဴ်က ြိယု်စာဵလှယ်အဖွဲ့ မျာဵြုိက ICT ရင်ဵ နီှဵမြ ှပန်ှမဳှုမျာဵက စီမဳခန့် ခဲွမှု 

အရည်အေသွဵက(ြျွမ်ဵြျင်မှု)မျာဵကမြ ှင်တဴင်ေပဵရနက်ြူညီရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။က ICT ၌ကရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုတွင်ကအစိုဵ ရတစ်ရပလဳု်ဵကဝင်ေရာြ်လာခြ င်ဵ၏ကအာဵသာချြ်မျာဵမှာက

အဘယ်နည်ဵ။က 

၂။ ICT ၌ကရင်ဵနှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵအေပါ်ကမိမိနိုင်ငဳအစိုဵ ရ၏ကမူဝါဒမှာအဘယ်နည်ဵ။ 
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ICT အုပခ်ျုပ်မှုမာှအေရဵပါသည်ဴတိုင်ကြဳအေြြ ာင်ဵမသင်ဴစာွပင်ကအစိုဵ ရအချို့သည်က ICT အုပခ်ျုပ်မှုက
အေခြ ခဳလုပင်န်ဵ(ဥပမာက - စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊က ဆုဳဵ ကဖြ တ်ချြ်ချမှတ်သညဴ်က အဆင်ဴဆင်ဴကဖြ စ်စဥ်၊က ပုမဳှန် 
ေစာင်ကဴြြ ညဴ်ကစစ်ေဆဵကခြ င်ဵနှင်ဴ ဖြ စ်စဥ်ကလုပင်န်ဵစဥ်မျာဵအာဵအြဲဖြ တ်ခြ င်ဵ)ြိကုအစိုဵ ရအဆင်ဴတွင ် (သုိ့မဟုတ်) 
အစိုဵ ရေအဂျင်စီတစ်ခခုျင်ဵစီတွင်ဖြ စ်ေစက ချမှတ်ထာဵရိှပြ ီဵဖြ စ်ပါသည်။က ဤသည်တုိ့မှာက ICT ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုက
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၏ကအမှနတ်ရာဵလည်ဵဖြ စ်ပါသည်။က 

ေနာြ်ဆဳုဵအချြ်တစ်ရပ်။က ေြာင်ဵမွနေ်သာက ICT အုပခ်ျုပ်ေရဵပုဳစသဳည်က အမြ ငဴ်မာဵဆုဳဵ အဆငဴ်မျာဵ၌က
ထိေရာြ်ကမှုရိှေသာေခါင်ဵေဆာင်မှု၏ကထုတ်ြုန်တစ်ရပ်က( ရလဒ်တစ်ခ ု) ကဖြ စ်ပါသည်။ 

ကမူဝါဒေရဵဆွသဲူမျာဵသည်၄င်ဵတို့၏သြ်ဆိုင်ရာနိငု်ငဳမျာဵ၌က ICT အုပခ်ျုပ်ေရဵ အေခြ ခ ဳလုပ်ငန်ဵက
တစ်ရပ်အာဵဖန်တီဵရာ၌က ေခါင်ဵေဆာင်မှုအခန်ဵြဏ္ဍတစ်ရပ်အာဵပါဝင်လာေစရန်က ရာှေဖေွနေသာ မ၀ူါဒက
ေရဵဆွသဲူမျာဵသည် Weill and Ross's တုိ့၏က ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစ၏ဳက ေခါင်ဵေဆာင်မှုဆိငု်ရာ ထိပတ်န်ဵ 
လမ်ဵေွှန်ချြ်မကူ( ၁၀ ) ချြ်အာဵကထညဴ်သွင်ဵစဥ်ဵစာဵခြ င်ဵဖြ ငဴ်ကစတင်သငဴ်ပါသည်။ကပြ ည်သူပိုင်ြဏ္ဍက(နိငု်ငဳပိင်ု 
ြဏ္ဍ)နှင်ကဴ လိြု်ေလျာညီေထွဖြ စ်ေအာင်က ချမှတ်ထာဵသညဴ်က ဤလမ်ဵေွှနခ်ျြ်မူမျာဵြုိက ေအာြ်တွင် ေဖာ်ပြ  
ထာဵပါသည်က- 

ICT အုပ်ချုပ်ေရဵပုစဳဳ၏ကေခါင်ဵေဆာင်မှုဆုိင်ရာထိပ်တန်ဵကလမ်ဵေွှန်ချြ်မူ (၁၀) ချြ် 
၁။ လြ်ေတွ့ြျငဴ်သဳုဵနုိင်မညဴ်ကအုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳပဳုေဖာ်ေရဵဆဲွရန် 
 စီမဳခန့်ခွဲသူသည်က စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵ၏ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵနှင်ဴက လုပင်န်ဵက
ဦဵတည်ချြ်အေပါ်အေခြ ခဳ၍ကICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳြိကုတြ်ြြွ စွာ ပုေဳဖာ် ေရဵဆဲွ 
သငဴ်ပါသည်။က 
 တြ်ြြွ စွာေရဵဆဲွပုေဳဖာ်ထာဵသညဴ်က အုပခ်ျုပ်မှုပုစဳဳ၌ က ဦဵေဆာင်မှုေပဵပြ ီဵက
အရင်ဵ အမြ စ်မျာဵြိခုွေဲဝသဳုဵစွဲမှုက ၊က အေလဵထာဵမှုနှင်ကဴ အေထာြ်အြူပြ ုသည်ကဴက
အဆင်ဴမြ ငဴ်အလုပအ်မှုေဆာင်အရာရှိမျာဵပါဝင်ပါသည်။က 

၂။ ကပြ န်လည်ပဳုေဖာ်ေရဵဆဲွရမညဴ်အချိနြုိ်ကသိရိှရန် 
 အပြ ုအမူဆိုင်ရာက ေပြ ာင်ဵလဲမှုနှင်ကဴ အတူအုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳအေပြ ာင်ဵအလဲ 
တစ်ရပ် လုိအပ်ပါသည်။က 
 သုိ့ေသာ်ြဏ္ဍသစ်မျာဵနှင်ကဴဆြ်သွယ်မှုမျာဵအာဵကတစ်ဦဵချင်ဵစီြကသင်ယူ 
ရသညဴ်က လိအုပ်ေသာအုပခ်ျုပ်မှုက ဖွဲ့ စည်ဵပုတဳစ်ခလုုဳဵ အာဵက ထည်သွဴင်ဵ စဥ်ဵစာဵ 
ရေသာေြြ ာငဴ်က အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳအာဵက ပြ န်လည်ပုဳေဖာ်ေရဵဆွဲ ခြ င်ဵမှာက ရဖဳန်ရဳခါသာက
ကဖြ စ်သင်ပဴါသည်။က 
 

၃။  အဆငဴ်မြ ငဴ်အရာရိှမျာဵပါဝင်ရန် 
 မဟာဗျူဟာဆဳုဵဖြ တ်ချြ်မျာဵ၌က အဆငဴ်မြ င်ဴစမီဳခန့်ခွဲမှုမှာက လုိအပ်လှစွာက
ပါဝင်ေနပါသည်။က 
 ေအာင်မြ င်မှုရရန်အတွြ်က IT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳ၌သတင်ဵအချြ်ဆိုင်ရာက
အရာရှိချုပမ်ျာဵသည်က ထိေရာြ်စာွပါဝင်ရပါမည်။က အခြ ာဵေသာက အဆင်ဴမြ ငဴ် 
စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည်က ေြာ်မတီမျာဵ၊က အတည်ပြ ုသညဴ်လုပင်န်ဵစဥ်မျာဵနှင်ကဴ
လုပေ်ဆာင်ချြ်အာဵကပြ န်လည်သုဳဵသပ်ခြ င်ဵမျာဵ၌ကပါဝင်ကေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ 
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၄။ ေရွဵ ချယ်မှုမျာဵကကပြ ုလုပ်ရန်က 
 

 ICT အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳသည်ရည်မှန်ဵချြ်တုိင်ဵြုိေပါြ်ေရာြ် ေအာင်မြ င်ရန် 
မဖြ စ်နုိင်ပါ။ကသုိ့ရာတွင်အုပ်ချု ပ်မှုသည်က ငြ င်ဵခဳုမှုအတွြ်ကသေဘာထာဵြဲွလဲွေသာက
ရည်မှန်ဵ ချြ်မျာဵြိမုီဵေမာင်ဵထိုဵပြ နုိင်ရပါသည်။အေြာင်ဵဆုဳဵအကေခြ အေနသုိ့ 
ေရာြ်ရိှေအာင်ကအတိုဵ အေလျာဴအေပဵအယူ လုပ်ခြ င်ဵမျာဵကတုိဵတြ်လာခြ င်ဵ၏က
အေရအတွြ်အတိငု်ဵကအုပခ်ျုပ်မှုပုစဳဳသည် လည်ဵကပိ၍ုရှုပေ်ထွဵလာနုိင်ပါသည်။ 
 
 

၅။ ြုိင်တွယ်ေဖြ ရှင်ဵသညဴ်ကနည်ဵလမ်ဵ၏ကခြွ င်ဵချြ်ြုိကရှင်ဵရှင်ဵ လင်ဵလင်ဵသိရိှရန် 
 ကခြွ င်ဵချြဆ်ိသုည်မာှက  စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵြက မည်သုိ့မည်ပုဳက ေလဴလာ 
သင်ယူေနသည်ြိဆုိလုိပုါသည်။က IT အသုဳဵ အနှုန်ဵ၌က ခြွ င်ဵချြ်သည်က လြ်ရိှ 
အေခြ အေနက အထူဵသဖြ ငဴ်က က စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵက ဖဲွ့စည်ဵ မှုပုစဳဳြိ ု စိနေ်ခါ် 
ေနပါသည်။က ကခြွ င်ဵချြ်အတွြ်က အချို့လူမျာဵ၏လုိလာဵေတာင်ဵ ဆိုမှုမျာဵသည်က
စဥ်ဵစာဵချငဴ်ချိနမ်ှုက မပါေသာ်လည်ဵက အမျာဵစုသညက် စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကက
လုိအပ်ချြ်ြုိဖြ ညဴ်ဆည်ဵလုိသညဴ်ဆန္ဒဖြ ငဴ်ေတာင်ဵ ဆိုခြ င်ဵဖြ စ်သည။်က အြယ်၍က
စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵတစ်ခုသညက် ခြွ င်ဵချြ်ြိုတန်ဖိုဵ ထာဵပြ ီဵကအဆိုပြ ုတင်ပြ ခဴဲလှေင်က
စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵစီမဖဳန်တီဵမှုက ၎င်ဵလုပင်န်ဵ၏က ဖွဲ့ စည်ဵ မှုပုစဳဳက အေပြ ာင်ဵအလဲမကှ
တစ်ဆငဴ်ကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုလဳုဵြုိကအြျိုဵေြျဵ ဇူဵဖြ စ်ေပါ်ေစနုိင်ပါသည်။  
 
၆။ မှန်ြန်သညဴ်မြ်လဳုဵေပဵရန် 
 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစရဳှိက ေယဘူယျအခြ်အခဲတစ်ခုမာှ ICTအုပခ်ျုပ်မှုကအစီ 
အစဥ်မျာဵြုိတွန်ဵ အာဵေပဵရန်ကေရဵဆွပဲုေဳဖာ်ထာဵသညဴ်ကမြ်လုဳဵေပဵကဆွေဲဆာင်မှု 
မျာဵနှင်ဆဴုချီဵမြ ှင်မဴှုက အစီအစဥ်မျာဵ၏က ရည်ရွယ်ချြ်နငှ်ဴလဲွေချာ်မှု ကဖြ စ်ပါသည်။က
အုပ်ချု ပ်ပဳုစဳနှငဴ်က မြ်လဳုဵေပဵဆဲွေဆာင်မှုက ြုိြ်ညီေရဵသည်က စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၏ 
စုေပါင်ဵ စွမ်ဵအာဵပင်ကဖြ စ်ပါသည်။က အြယ်၍IT အုပခ်ျုပ်မှု ပုစဳဳြိုက စီဵပွာဵေရဵ 
လုပင်န်ဵ၏စုေပါင်ဵ စွမ်ဵအာဵ၊ စီမဳအုပခ်ျုပ်ေဆာင်ရွြ်မှုက(သုိ့မဟုတ်) အချို့ေသာ 
ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵအရကပဳုေဖာ်ေဆာင်ရွြ်လျင် အုပ်ချု ပ်သူမျာဵ၏ကမြ်လဳုဵေပ  ဵ
ဆွေဲဆာင်မှုသည် ရည်ရွယ်ချြ်နငှ်ြဴိြု်ညီမှုက ရှိမည်ဖြ စ်ပါသည်။ လိလုာဵသညဴ် 
အပြ ုအမူရရှိရန်ေငွေြြ ဵဆိငု်ရာမြ်လဳုဵေပဵမှုနည်ဵခြ င်ဵြုိေရှာင်ရှာဵခြ င်ဵသည်က
ေငွေြြ ဵဆုိင်ရာမြ်လဳုဵေပဵကခြ င်ဵ ြဲသဴို့ ကအေရဵပါသည်ဴ အချြ်ကဖြ စ်သည။် 
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၇။က ICT အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳအတွြ်က ပုိင်ဆုိင်မှုအတုိင်ဵအတာနှငဴ်က တာဝန်ခဳ 
ေဆာင်ရွြ်မှုကသတ်မှတ်ကေပဵရန် 

 ICTအုပခ်ျုပ်မှုပုဳစသဳည်ကပိငု်ရှင်တစ်ဦဵရှိပြ ီဵကတာဝန်ခေဳဆာင်ရွြ်ရခြ င်ဵမျာဵ 
ရှိပါသည်။က ေနာြဆ်ုဳဵ တွင်အစိုဵ ရ၏ ေခါင်ဵေဆာင်သည်က အုပ်ချုပ်မှုအာဵလဳုဵ 
အတွြ်ကတာဝန်ရိှပါသည်။က သုိ့ရာတွင်ကအစိုဵ ရေခါင်ဵ ေဆာင်သညက် ICT ဝန်ြီ ီဵက
(သုိ့မဟုတ်) အုပ်စုက(ICT ဝန်ြီ ီဵက( သုိ့မဟုတ် ) ICT ပူဵေပါင်ဵညိှနိှုင်ဵမှုေြာင်စီ) သုိ့က
IT အုပခ်ျုပ်မှုပုစဳဳေရဵဆွကဲခြ င်ဵ၊က အေြာင်အထညေ်ဖာ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ လုပင်န်ဵ 
ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵမျာဵအတွြ်တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်ရန်ကလုပပ်ိငု်ခွင်ဴ ခွေဲဝေပဵမည ်
ကဖြ စ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍတွင်ကသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆုိင်ရာကအရာရိှချု ပ်သည်က
ယေန့ အရယွ်အစာဵ အမျိုဵမျိုဵေသာက လုပင်န်ဵမျာဵ၏က အဓိြက အေရဵပါသညဴ်က
ြိစ္စရပမ်ျာဵ၌ကIT အုပခ်ျုပ်မှုပုစဳဳြုိကြိုငတ်ွယ် ေဆာင်ရွြ်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
အဓိြစဥ်ဵစာဵရမညဴ်ကအချြ် (၃) ချြ် 

 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစြဳိကု အစိုဵ ရ၏ကအခြ ာဵအဓိြက ပိငု်ဆိငု်မှုမျာဵ (ေငွေြြ ဵ၊က
လူ့စွမ်ဵ အာဵြဲဴသို့) တုိ့နှင်ကဴြင်ဵြွာ၍ကပဳုေဖာ်ေရဵဆွကဲခြ င်ဵမကပြ ုနိငု်ပါ။က 

 လူပဂု္ဂို လ်က (သုိ့မဟုတ်) အုပစ်ုတစ်စုတည်ဵမှက ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစြဳိကု
အေြာင်အထညမ်ေဖာ်ရပါ။က အစိုဵ ရေခါင်ဵ ေဆာင်မှုဖြ ငဴ်က ေဆာင်ရွြ် 
ရပါမည်။က ဝန်ြီ ီဵအာဵလဳုဵသည်က ေငွေြြ ဵနှင်ကဴ အခြ ာဵအေရဵပါသည်ကဴ
ရပိုင်ခငွ်ဴမျာဵြုိက အုပခ်ျုပ်မှုအတွြ်က ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်သြဴဲသုိ့က က ICT 
အုပခ်ျုပ်မှု၌ကပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ရန်ကေမှော်လငဴ်ရပါသည်။က 

 ICT ရပိုင်ခငွ်ဴမျာဵသည်ကအစိုဵ ရအမျာဵစု၏က လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵတွင်က
ပိ၍ုပိ၍ုအေရဵပါလျြက်ရိှပါသည်။ 

၈။က အဖဲွ့အစည်ဵေပါင်ဵစဳုအဆငဴ်မျာဵတွင်အုပ်ချုပ်မှုပဳုေဖာ်ေရဵဆဲွရန် 
 အစပြ ုမှတ်သညက်အစိုဵ ရတစ်ခလဳုုဵအေနဖြ င်ဴကICT အုပခ်ျုပ်မှုပုစဳဳြိုကအစိုဵ ရ 
အဆင် ဴ မဟာဗျူဟာနှင်ကဴ ရည်မနှ်ဵချြအ်ေရအတွြ်က အနည်ဵငယ်ချမှတ်ပြ ီဵ 
ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။ကဝန်ကြီ ီဵဌာနမျာဵသည်ကသီဵခြ ာဵဖြ စ်ေသာလ်ည်ဵကဆြ်စပ်မှုရှိ 
ေသာ ICTအုပခ်ျုပ်မှုကအလွှာတစ်ခြုိကုလိုအပ်ပါသည်။က 
 အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစ၏ဳက ပိ၍ုနိမ်ဴေသာအဆငဴ်ြိကု မြ င်ဴေသာအဆင်ဴအတွြ်က ေရဵဆွကဲ
ေသာနည်ဵစနစ်မျာဵြက လွှမ်ဵ မိုဵကသြ ဇာသြ်ေရာြ်ပါသည်။က အခြ ာဵအပု်ချုပ်မှု 
အဆင် ဴမျာဵအတွြ်ကပါဝင်ခြ င်ဵအာဵကဖြ ငဴ်ကအစိုဵ ရတစ်ခုလုဳဵကICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစြုိဳက
အစပြ ု ေဆာင်ရွြ်ရပါသည်။က 
၉။က ထင်သာမြ င်သာရိှမှုနှငဴ်ကပညာေပဵမှုမျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 
 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစအဳတွြ်ထင်သာမြ င်သာရိှလွန်ဵ ခြ င်ဵ(    မဟုတ်) ပညာ 
ေပဵလွန်ဵ ခြ င်ဵမဖြ စ်နိုင်ပါ။ကထင်သာမြ င်သာရှိမှုနှင်ကဴပညာေပဵမှုတုိ့ြိုကအတူတြွ 
ေဆာင်ရွြ်ရပါသည်။က ပညာေပဵခြ င်ဵမျာဵေလေလက ပိ၍ုပိ၍ုက ထင်သာမြ င်သာ 
ရှိေလေလဖြ စ်ပါသည်။ အလာဵတူပင်အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳ လုပင်န်ဵစဥ်တွင်က ပိ၍ု 
ထင်သာမြ င်သာရိှေလေလက အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစေဳပါ်က ပိ၍ုယုဳြြ ည်အာဵြုိဵ ေလေလ 
ကဖြ စ်ပါသည်။က 
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၁၀။ အဓိြရပုိင်ခွငဴ်(၆)မျိုဵအတွြ်က အမျာဵနှငဴ်ဆုိင်ေသာက ယန္တရာဵတစ်ရပ်ြုိက

အေြာင်အထည်ေဖာ်ရန်က(ဆိလုိသုည်မှာလူ့စွမ်ဵအာဵရပိုင်ခငွ်ဴ၊ကဘဏ္ဍာေရဵ 

ရပိုင်ခငွ်ဴ၊က ရုပဝ်တ္ထုပစ္စည်ဵရပိုင်ခွင်၊ဴက အသိဉာဏ်ပညာဆုိင်ရာကအခွငဴ်အေရဵက

ရပိုင်ခငွ်ဴက၊ကသတင်ဵအချြ်အလြ်နငှ်ဴကIT ၊ကဆြ်စပ်မှုမျာဵ) 

 ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳ ဒီဇိငု်ဵေရဵဆွရဲာတွင်က အခြ ာဵေသာ အဓိြ ရပိုင်ခငွ်ဴက
မျာဵြုိထိန်ဵချုပ်၍က အသုဳဵ ပြ ုေသာက ယန္တရာဵတစ်ရပ်ြုိက ပြ န်လည် သုဳဵ သပ် 
ရပါသည်။က သစ်လွင်လွတ်လပ်ေသာက ICT ယန္တရာဵြုိ ဖန်တီဵခြ င်ဵထြ်က
ရပိုင်ခငွ်ဴမျာဵ၏ကအသွင် သဏ္ဌာန်ြျယ်ပြ န့်လာေစေရဵြုိကစဥ်ဵစာဵရပါမည်။က 
 ယင်ဵရပိငု်ခွင်ကဴ(၆)မျိုဵအနြ်ကတစ်ခထုြပ်ိုေသာကရပိုင်ခငွ်ဴြုိကထိန်ဵချုပ်ရန် 
အတွြ်က တူညီေသာယန္တရာဵြိကု အသုဳဵ ပြ ုေနသညဴ်လုပင်န်ဵသည် ပိ၍ုပုိ၍က
ေြာင်ဵမွနေ်သာ အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစြဳိကုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။က 
 

 

 

 

 

 

အြျဥ်ဵချုပ် 
 ဤဘာသာရပတဲွ်တွင်ကအခန်ဵ(၃)ခန်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ကပထမအခန်ဵ တွင်က ICT မူဝါဒတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵက
လုပင်န်ဵစဥ်ြုိက ေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။က ဒုတိယအခန်ဵတွင်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု်ရာက ICTD မူဝါဒတစ်ရပ်၏က
ပါဝင်ေသာအဓိြအချြအ်လြ်မျာဵက အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုက မဟာဗျူဟာမျာဵြုိက အေလဵေပဵ ေဖာ်ပြ  
ထာဵပြ ီဵကတတိယကအခန်ဵတွင်ကICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစြဳိကုရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵတင်ပြ ထာဵပါသည်။က 
 ပထမအခန်ဵတွင်ကICTD မူဝါဒမျာဵနှင်ဴကမဟာဗျူဟာမျာဵကချမှတ်ရာတွင်ကလုပင်န်ဵစဥ်အဆင်ဴဆင်ဴမျာဵြုိက
စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ထာဵပြ ီဵက မူဝါဒချမှတ်ခြ င်ဵလုပင်န်ဵစဥ်တွင်ပါဝင်ြြ ေသာက အစုိဵရ၊က ေစျဵြြွ်နငှ်ဴက အရပသ်ာဵက
လူ့အဖွဲ့အစည်ဵတုိ့၏ကအခန်ဵြဏ္ဍြုိကေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။ကအသစ်ဖြ စ်ေပါ်လာေသာက ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵ တိုဵ တြ်မှု 
မျာဵနှင်ကဴ ြုိြ်ညီသညဴ်က ဥပေဒဆိငု်ရာနှင်ကဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆုိင်ရာက ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်ဵလဲမှုက အထူဵသဖြ ငဴ်က
အင်တာနြ်နည်ဵပညာမျာဵနှင်ကဴ နည်ဵပညာမျာဵစုဆုလဳာမှုတို့ြုိလည်ဵက ဤအခန်ဵတွင်က ရငှ်ဵလင်ဵ ေဆွဵ ေနွဵ 
ထာဵပါသည်။ကပထမကအခန်ဵ၏ကအဓိြအချြ်အလြ်မျာဵမှာကေအာြ်ေဖါ်ပြ ပါအတုိင်ဵ ကဖြ စ်ပါသည်က- 
 

 မူဝါဒေရဵဆွသဲူမျာဵသည်က မရည်ရွယ်ထာဵေသာအြျိုဵဆြ်မျာဵက နည်ဵပါဵသွာဵေစရန်အတွြ် ICTD 
ဝင်ေရာြ်စြ်ွဖြ်မှုမျာဵ၏ကထိေရာြ်ေသာကအြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုကအလာဵအလာနှင်ကဴအေရဵအရာ 
ြိစ္စတို့ ြုိကအြဲဖြ တ်ဆန်ဵစစ်ရန်ကလိအုပ်ပါသည်။ 

ြုိယ်တုိင်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခြ င်ဵ 

၁။ ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဆဳိသုည်မာှအဘယ်နည်ဵ။က အဘယ်ေြြ ာငဴ်၎င်ဵသညအ်ေရဵြီ ီဵပါက

သနည်ဵ။က 

၂။ ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစကဳအေခြ ခဳအတွြ်ကပါဝင်ေသာအချြအ်လြ်မျာဵမှာမညသ်ည်တုိ့နည်ဵ။ 

၃။ ကသြ စေတြ လျ၏ကICT ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုကစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵြုိကတစ်ခုချင်ဵတွြ်ချြ်ေဖာ်ပြ ပါ။က 
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 မူဝါဒေရဵဆွသဲူမျာဵသည်က ICTD မူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်က အေြာင်အထညေ်ဖာ်ရာတွင်က အစိုဵ ရ၊က
ေစျဵြြ်ွနငှ်ဴက အရပသ်ာဵလူ့အဖွဲ့အစည်ဵတို့၏က ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုတွင်က မှနြ်န်ေသာက ဘြ်ညီမှေတမှုက
ရှိေစေရဵြိကုေဆာင်ရွြ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။က 

 မူဝါဒေရဵဆွသဲူမျာဵသည်က နည်ဵပညာေပြ ာင်ဵလဲမှုြုိက ရင်ဆိငု်ရာတွင်က စည်ဵမျဥ်ဵေဟာင်ဵမျာဵသည်က
စည်ဵမျဥ်ဵသစ်မျာဵနှင်ဴယင်ဵတို့၏ကေြာင်ဵြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုမျာဵြုိကလွှမ်ဵ မိုဵထိန်ဵ ချုပ်လာေသာအခါက
ကပြ ဿနာမျာဵကမျာဵပြ ာဵလာခြ င်ဵေြြ ာငဴ်ကအချိန်ဆွေဲဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵမပြ ုသငဴ်ပါ။ 

 မူဝါဒေရဵဆွသဲမူျာဵ(နှငဴ်စည်ဵမျဥ်ဵချမှတ်သူမျာဵ)သည်ကစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြကနည်ဵပညာသစ်နှငဴ်က
စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵသစ်မျာဵက ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုြိုက အဟန့်အတာဵပြ ုေနသညဴ်က အတိငု်ဵအတာအာဵက
အြဲဖြ တ် ဆန်ဵစစ်သငဴ်ပါသည် 

 ဒုတိယအခန်ဵတွင်ကပြ ညဴ်စုေဳသာအမျိုဵသာဵေရဵဆုိင်ရာICTD မူဝါဒတစ်ခ၏ုကအေခြ ခဳ အချြ် (၃)ချြ်က
ကဖြ စ်သည်ဴက စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵ၊က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏ဳက ICT ြဏ္ဍတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ
electronicက အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစတဳို့နှင်ကဴ ဆြ်စပ်ေသာကပြ ဿနာမျာဵြုိက အေလဵေပဵတင်ပြ ထာဵပါသည်။က ICT 
စွမ်ဵရည်ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုတွင်ကြျယ်ပြ န့်ေသာပြ ဿနာနှစရ်ပြ်ိကုရငှ်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵထာဵပါသည်။ကသတင်ဵနှငဴ်က
နည်ဵပညာေခတ်တွင်က နိငု်ငဳသာဵအာဵလဳုဵက အေခြ ခဳစွမ်ဵ ေဆာင်ရည်က ရရိှေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ နိငု်ငဳ၏က ICT 
ြဏ္ဍတွင်က က ICT ြျွမ်ဵြျင်မှုကအရည်အေသွဵတိုဵတြ်ေစရနန်ှင်ကဴ ေယဘယုျအာဵဖြ ငဴ်က စီဵပွာဵေရဵ အေဆာြ် 
အအုသဳည်ကယင်ဵအေခြ အေနြုိကချဲ့ထွင်ေဆာင်ရွြ်ခြ င်ဵတုိ့ဖြ စ်ပါသည်။ကICT လုပင်န်ဵစုကတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵြုိက
အေလဵဂရုပြ ုမှုနငှ်ဴအတူက ICT ထုတ်လုပ်ခြ င်ဵက ပြ င်ပထွြ်ခာွအလုပလ်ုပ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ Global Software 
ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုတို့တွင်ကအမျိုဵသာဵေရဵအစုိဵရမျာဵြကလြ်ခြဳျငဴ်သုဳဵ ြြ ေသာမူဝါဒမျာဵနှင်ကဴမဟာဗျူဟာမျာဵ၊က
digital နည်ဵပညာလုပင်န်ဵစုကတို့ ြုိကအြဲဖြ တ်စစ်ေဆဵရပါသည်။က 
ဤအခန်ဵတွင်က FOSSက မျာဵတည်ေဆာြ်ခြ င်ဵနှင်ကဴ အပြ န်အလှနေ်ဆာင်ရွြ်နိငု် ခြ င်ဵြုိက ရရှိေစခြ င်ဵတုိ့တွင်က
အစိုဵ ရ၏က အခန်ဵြဏ္ဍြုိလည်ဵက ရငှ်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵတင်ပြ ထာဵပါသည်။က ဤအခန်ဵတွင်က အဓိြအချြ် 
အလြ်အချို့ြုိကေအာြ်တွင်ေဖာ်ပြ ထာဵပါကသည်က- 

 ICT စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်ခြ င်ဵသညက် ဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုအတွြ်က ICT စွမ်ဵအာဵမျာဵက ရရိှလာေစရန် 
ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်ကနိငု်ငဳတိုင်ဵအတွြ်အေရဵြီ ီဵေသာကမူဝါဒရည်မှန်ဵ ချြ်တစ်ရပ်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT စီမဳြိန်ဵ မျာဵသည်က နည်ဵပညာမျာဵေပါ်တွင်က အေလဵေပဵဦဵတည်ြြ ပြ ီဵက
သငဴ်ေလျာ် ေသာကသင်ြြ ာဵနည်ဵပညာြုိကေြျာေထာြ်ေနာြ်ခဳပြ ုခြ င်ဵမရှပိါ။ 

 ယေန့ကြမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵ၌ကအစုိဵရမျာဵသည်ကICT ြဏ္ဍကထွန်ဵြာဵပြ န့်ပွာဵလာေစရန်အတွြ်ကမှန်ြန်ကသညဴ်က
ပတ်ဝန်ဵ ြျင်တစ်ရပ်အာဵက အေထာြ်အြူပြ ုေပဵရာ၌က လျင်မြ န်ပြ တ်သာဵစွာက ေဆာင်ရွြ်ရန်နှင်ကဴ
အမျိုဵသာဵစီဵပွာဵေရဵနှငဴ်က လူမှုေရဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵတုိဵတြ်မှုြိကု ေမာင်ဵနှင်ရာ၌က အစုိဵရသညက် အပြ ညဴ်အဝက
ပါဝင ် လှုပရ်ာှဵရနက် လုိအပ်ပါသည်။က ICT ြဏ္ဍအတွြ်က မှနြ်န်ေသာက ပတ်ဝန်ဵ ြျင်တစ်ရပ်ြုိက
လျင်လျင်မြ န်မြ န် ကပြ တ်ပြ တ်သာဵသာဵကေဆာင်ရွြ်ရန်ကလိုအပ်ပါသည်။က 

 ဆြ်စပ်မှုရှိေသာက အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဆဳိသုည်မာှက အစိုဵ ရဌာန အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအြြ ာဵက ပူဵေပါင်ဵ 
ေဆာင်ရြွ်မှုတိုဵ မြ ှင်ဴ ခြ င်ဵြုိသာမြက နိငု်ငဳသာဵမျာဵနှငဴ်က တြ်ြြွ ပြ ီဵ ထေိရာြ်ေသာက တုိင်ပင် 
ေဆွဵ ေနွဵခြ င်ဵနှင်ကဴေစစဴပ်ညှနိိှုင်ဵခြ င်ဵမျာဵနှင်ကဴေဒသအလိြု်၊ကနိငု်ငဳတြာအလုိြ်ကမျာဵစွာေသာ ပါဝင် 
ပတ်သြမ်ှုမျာဵ၏ကပုိမိပုါဝင်မှု တို့ပါဝင်ပါသည်။က 
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တတိယအခန်ဵတွင်ကICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစဳြုိကရငှ်ဵလင်ဵေဆွဵ ေနွဵ ထာဵပြ ီဵကဆုဳဵ ဖြ တ်ချြ် အခွင် ဴအေရဵမျာဵနှင်ကဴ

တာဝန်ခေဳဆာင်ရွြ်မှုတုိ့ြိကု တိြျစွာသတ်မတှ်ခြ င်ဵအတွြ်က အေခြ ခဳမတူစ်ရပ်ြုိက ေဖာ်ပြ က ထာဵပါသည်။က
ယင်ဵအေခြ ခဳတွင်စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵအစုအေဝဵ၊က အဆင်ဴဆင်ဴဆုဳဵဖြ တ်ချြ်ချမှတ်မှု၊က အစီရင်ခဳခြ င်ဵနှငဴ်က
ေစာင်ဴြြ ညဴ်စစ်ေဆဵက ခြ င်ဵက ဖြ စ်စဥ်မျာဵအတွြ်က လုိအပ်ချြန်ှင်ကဴ အဳဝင်ခွင်ြျစီမထဳာဵေသာကတွဖဲြ်ပုဳစမဳျာဵတုိ့က
ကဖြ စ်ြြ ပါသည်။က ICT ရင်ဵ နှီဵမြ ှုပ်နှမဳှုမျာဵြုိက ဦဵစာဵေပဵရနက် လိအုပ်ချြ်ြိုလည်ဵက ရငှ်ဵကပြ ထာဵပါသည်။က
ဤအခန်ဵ၏က အဓိြအချြ်အလြ်မာှက ေြာင်ဵမွနေ်သာက ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစသဳည်က အမြ င်ဴဆုဳဵအဆင်ဴတွင်က
ထိေရာြ်ေသာဦဵေဆာင်မှု၏ကထုတ်ြုနတ်စ်ရပ်ဖြ စ်ေြြ ာင်ဵကေဖာ်ပြ ထာဵခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။က 
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                   ၊                                                ၏ 

                                                         

                                         ၊                                                ၏ 
                               ၊                      ၊             
  ၊                                                 

                                                            (         )                   
                                                     
                  (         )                     ။        
                            ၍            ။ 

               ၏           
     media                     
    (CMA)  

               ၏                                               
     ၉၉၉                                                  
                                                      ။ 
           CMA                                          
                                                           
                        ၏                                   (  )         
                                  (၄)                              
           ။  

                                                                                              
                                                            
                                                              
                            ၏          ၊                      
                                            

               (         )                                               
           ။ Digital                                           
                                                    
                                                                    ။ 

             

 
 

                                          ၏           
                                                   
                                             

 

 

 



94 
 

 

Digital                   
                                

          ၀                                              
                   ၊              ၊                    digital              
                                                                
                         ။                               
                                                 (              
                                              )၊       
                     Media    (     - Website ၊ CD-Rom 
    )၊ computer                          ၊               
Media           (electronic        )      digital               
                        ၊                                           
          ။ 

Digital                                                                       
                             ။                 ၊         
                         (         )                          
            ။ 

Digital                     
          

Digital                                                 
                                   ။ Digital         
                                                                
၏                                                     
                                           ။ 

Electronic                   Electronic                                             ၏ 
                                            ICT              
                      ။                        ၊             ၊ 
                                                               ။ 
   ၍                                electronic                  
                         /                            
                                               (                 
                                 ၊                     ၊          ၊ 
                                                           
                       )                        (             ၏ 
                        ၊                                          
                        )         ICT                     ။ 

Electronic                                    ၏                           
                                                  
                   



95 
 

                   Software 
           

                                                   
                                                           
                                                          
       ၌                            S               

      ၏                      

                (GIF) 

                                                         

                                                            ။ 

            ၊                                                     

                                                           

        ။                        ( )                            

    ၊ ( )                           ၊ ( )                   

        ၊ (၄)                                   ၊ ( ) 

                                             ။ 

                             

                 

I                                                         

                                                           

                                                              

     ။ ၎                                                   

                                                           

                       ။  

                            

                          

                                                        

                                                      

                                                         

   ။                                         ( )          

           ( )                               ( )               

                                                                  

                                               ။ 

                      

                                  

               

                                                              

                                                          

          ။                                         

                                                 ။ 

                              

                           

ICT                                                     ၏        

                ။                                       

                                      ။  



96 
 

                                         (         )                                           

           ၏                                            

          ။ 

                                                                                

                                                  ။          

                                             (         ) 

                                                 

                         ။                                  

                                                        

                                   ။ 

                      

                 

                             ၊                             

                                                                

          ။                                                 

                                                        ။ 

                                    ၊                        

၎                                                        

                                                     ။ 

                               

                        

      ၏                                                        

                                                          

       (         )                                     ။  

                        

                 

                 ၏                                      
                                                          
                     (   )၊          ၊            ၊ 
                                                         
                                                           ။ 

                                                               ။ 

                                 

                    

                                                            
                                                     ။ 

 

 

 



97 
 

                                 

           

                  (         )                      ] 
S                                                                
   ၊                              Software           ။ ၎       
                                               ၏                  
                  ။                     ၊                  
                     ၏                                       
                                                            ။ 

                             

                              

                                                                 
                                                          
                                                      
                                                           
                                     ( )           ။ 
၎                               ၊                               
                           ၊ S                         computer  
                                                          
            ၊ (                 ၊                                  
                                                      )           
                                                                 
            ။ 

                                                            
     ။                                             (         ) 
                                                    
                                       ။                  
                                                                 
                  ၊                ၏                  
                                ။  

                                         (         )                                 
                                                               
          ။ 

               ၀                                                             
                           ၏                             ။ 
                            ၏          (            )၊ 
                     ၊                             ၏           
                            ။                               
                                                  
                                                    
          ။ 



98 
 

                            

                             

                                                           ၀   
                  ၎       ၏                                   
                                                
                    

                                                                    ၏                 
                                          ။ ၎              ၌ 
                                                    
                      ။                                  
                                                       
               ။  

                      

                  

                                                        
                                       ၊              
                                                          
                 

                  (         ) 

                              

                                                      ၊          
                                   ။                              
                                                          ။ 

                  (         ) 

                           

                  

                                                      
    ၏          ၊                                     ၊ 
           ၏                                             
                                                                
                        ။  

                        

                (         ) 

                          

 

                                  (         )        
                                                 ။         
                                                     
                                                     
                                                    
     ။ 

Washington              

     

 

                                                                 
          ၌                                               
                                                       ။ 
                                 ၌                               
        ၊                                                              
      ၏                                         
(                          )။ 



99 
 

Washington         

                          

 

Washington                                            
                                                         
        ၀                                             
                     ။  

                                                     ၌                     
                         ။ ၎                                ၊ 
                                  ၊                       
       ၊                                        
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

သင်တန်ဵဆရာမျာဵအတွြ်ကသိမှတ်ကပြ ုဖွယ်မျာဵ 
 

ဘာသာရပ်မာတြိာစဥ်အေြြ ာင်ဵကသိေြာင်ဵစရာေခါင်ဵစဥ်ကကတင်ပြ ထာဵသည်ြဴဏ္ဍတွင်က ပြ ဆိသုြဴဲသို့ က
ဤဘာသာရပြုိ်က ပြ ုစုေရဵသာဵရာတွင်ကသင်ယူသူအမျိုဵမျိုဵနှင်ဴကမတူညီသည်ဴနိုင်ငဳမျာဵ၏ကေပြ ာင်ဵလဲလာသညဴ်က
အေခြ အေနမျာဵြုိက ချငဴ်တွြ်၍ရရိှသွာဵမညဴ်ကတန်ဖိုဵြုိသင်ယူသူမျာဵရရိှနိငု်ေစရန်စီစဥ်ထာဵပါသည်။ကထို့ ပြ င်က
ဘာသာရပ်ပါက အေြြ ာင်ဵအရာတစ်ခလဳုုဵြိုဖြ စ်ေစ၊က တစ်စတိ်တစ်ေဒသြုိဖြ စ်ေစက ပို့ချမှုပုစဳဳမျိုဵစုဳက (online 
ကဖြ စ်ေစ၊ကoff - line ကဖြ စ်ေစ) ကဖြ င်ဴေဆာင်ရွြ်နိငု်ရန်လည်ဵ ကစီမဳထာဵပါသည်။ကသင်ရုိဵပါ အေြြ ာင်ဵ အရာမျာဵြုိက
တစ်ဦဵချင်ဵဖြ စ်ေစ၊က အုပစ်ုလိုြ်ဖြ စ်ေစက ေလဴြျငဴ်သင်ြြ ာဵေပဵသညဴ်ေြျာင်ဵမျာဵတွင်က သင်ြြ ာဵနုိင်သြဴဲသို့ က
အစိုဵ ရရဳုဵမျာဵတွင်လည်ဵကပြ ုလုပန်ိငု်ပါသည်။က ေလဴြျငဴ်သင်ြြ ာဵမှုအချိနပ်ိငု်ဵကခြ ာဵချြ်ြာလက အတုိင်ဵအတာက
သာမြကသင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏ကေနာြခ်ဳအေြြ ာင်ဵအရာတို့ြုိကသင်ရုိဵပါပို့ချချြ်ကအတိငု်ဵအတာအေသဵစိတ်က
ေလဴလာမှုအေပါ်မူတညဆ်ုဳဵ ဖြ တ်ရပါသည်။က 
ဤသင်တန်ဵဆရာမျာဵက သိမတှ်ကပြ ုဖွယ်ေရဵသာဵထာဵချြသ်ည်က သင်ြြ ာဵရန်အေြြ ာင်ဵအရာမျာဵြိကု ပိမုိုက

ထိေရာြ်ထြ်မြ ြ်စာွသင်ြြ ာဵပုိ့ချနိငု်ရန်ကအေတွဵအမြ င်မျာဵနှငဴ်ကသုဳဵ သပ်အြီ ဳပြ ုခြ င်ဵမျာဵြုိကပဳပဴိုဵ ထာဵခြ င်ဵက
ကဖြ စ်ပါသည်။က ေလဴြျငဴ်ေရဵချဥ်ဵြပ်မှုမျာဵနှင်ကဴ မဟာဗျူဟာမျာဵအေြြ ာင်ဵက ေနာြ်ထပ်လမ်ဵေွှန်ချြ်ြိုက
အစိုဵ ရအဆင်ဴမြ င်ဴအရာရှိြီ ီဵမျာဵအတွြ်ကICT ပညာရပ်သင်ရုိဵေွှန်ဵ တမ်ဵ ဘာသာရပ်အတွမဲျာဵအတွြ်ကပူဵတဲွ 
အသုဳဵ ပြ ုမည်ဴအရာတစ်ခအုေနဖြ ငဴ်ကပြ ုစုထာဵေသာကသင်ြြ ာဵမှုပုဳစကဳလြ်စွဲစာအုပတ်ွင်ကေဖာ်ပြ ထာဵပါသည်။ 
 
ဘာသာရပ်တဲွြုိအသဳုဵပြ ုခြ င်ဵ 
 

လြ်ရိှဘာသာရပ်တဲွ၏ကအခန်ဵတိုင်ဵသည်ကသင်ယူမှုရည်မှန်ဵ ချြ်မျာဵနှငဴ်ကအစပြ ုထာဵပြ ီဵကြိယု်တုိင် 
စမ်ဵသပ်စစေ်ဆဵခြ င်ဵကေမဵခွန်ဵ အစနုှင်အဴဆုဳဵ သတ်ထာဵပါသည်။ကစာဖတ်သူမျာဵသည်ကဘာသာရပ်တွဲမတှစ်ဆငဴ်က
မိမိ၏တုိဵတြ်မှုြို အြဲဖြ တ်ခြ င်ဵအေခြ ခဳအဖြ စ်က ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵနှင်ကဴ ေမဵခွန်ဵ မျာဵြုိက အသုဳဵ ပြ ုရပါမည်။က
အခန်ဵတုိင်ဵသည်က ေဆွဵ ေနွဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵနှငဴ်က လြ်ေတွ့ေလဴြျင်ဴခန်ဵ မျာဵက ထညဴ်သွင်ဵထာဵပြ ီဵက ယင်ဵတုိ့ြုိက
စာဖတ်သူတစ်ဦဵြကေဖြ ရှင်ဵခြ င်ဵနှင်ကဴနည်ဵပြ ဆရာြကအသဳုဵပြ ုခြ င်ဵတုိ့ြိကုေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ကစာဖတ်သူမျာဵက
သည်က သူ၏ြုိယ်ပိုင်အေတွ့အြီ ုဳေပါ်က အေခြ ပြ ုပြ ီဵေဆာင်ရွြ်နိငု်စွမ်ဵရိှလာေစရန်၊က ေလဴြျင်ဴခန်ဵ ပါ 
အေြြ ာင်ဵအရာြိကု စဳသတ်မတှ်နိငု်ရန်၊က တင်ပြ ထာဵေသာပြ ဿနာမျာဵြုိက အေလဵအနြ်စဥ်ဵစာဵရန်က ေရဵဆဲွ 
ထာဵခြ င်ဵဖြ စ်ပါသည်။က 

ကဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုမျာဵသည်က သင်ရုိဵပါ ဘာသာရပ်အေြြ ာင်ဵအရာမျာဵ၏က ထူဵခြ ာဵ 
ေသာကအစိတ်အပိငု်ဵဖြ စ်ပါသည်။ကဤအေြြ ာင်ဵအရာမျာဵြုိကေဆွဵ ေနွဵရန်နငှ်ဴက စိစစ်သုဳဵသပ်ရန်ကအထူဵသဖြ ငဴ် 
ဘာသာရပ်ပါက အဓိြသေဘာထာဵ ယူဆချြ်မျာဵနှင်ကဴ စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵသည်က လြ်ေတွ့ လုပင်န်ဵမျာဵနှငဴ်က
အစီအစဥ်မျာဵြုိမည်သညဴ်အတိငု်ဵအတာအရစစီဥ်ေပဵနိုင်ေြြ ာင်ဵေဆွဵ ေနွဵရန်နငှ်ဴကသဳုဵသပ်စီစစရ်န်ကအတွြ်က
ရည်ရွယ်ထာဵပါသည်။က သင်ယူသူမျာဵအတွြ်က သတင်ဵအချြ်အလြ်နငဴ်ှက ဆြ်သွယ်မှု နည်ဵပညာက
အေခြ ကပြ ုနှင်ကဴ အေထာြ်အြူပြ ုက ICT ချဥ်ဵြပ်နည်ဵမျာဵက အဳဝင်ဂွငြ်ျဖြ စ်ရန်က လိအုပ်ေြြ ာင်ဵနှင်ကဴ
အသုဳဵ ပြ ုသညဴ်ပုစဳဳမျာဵမှာလည်ဵက ေဒသအေခြ အေနမျာဵ၏ကသငဴ်ေလျာ်မှုရှိသင်ေဴြြ ာင်ဵက သိထာဵရန် အေရဵြီ ီဵ 
ပါသည်။ 
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သင်ခန်ဵစာဖဲွ့စည်ဵခြ င်ဵ 

သင်ယူသူပရိတ်သတ်ဦဵေရ၊ကရရိှသည်ခဴျိနတ်ာ၊ကေဒသေနာြ်ခအဳေခြ အေနမျာဵေပါ်အေခြ ခဳ၍ကအခြ ာဵ 
သင်ရုိဵဘာသာရပ်ပါ အေြြ ာင်ဵအရာမျာဵြုိက သတ်မတှ်ချိနဆ်နိငု်ပါသည်။က အချိနမ်တူညီခြ င်ဵေြြ ာငဴ်က
သင်ယူရန်ရရိှသွာဵမည်အဴေနအထာဵြုိကေအာြ်ပါအတိငု်ဵကလမ်ဵေြြ ာင်ဵေပဵထာဵပါသည်။က 

သင်ြြ ာဵချိန်က(၉၀)ကမိနစ်အတွြ် 

ဘာသာရပ်တွဲ၏ကလွှမ်ဵ ခြ ုဳေလဴလာချြ်ြိုကေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ကမိမိတို့၏ကြိယု်ပိငု်ေဆွဵ ေနွဵတင်ပြ မှုက
အေြြ ာင်ဵအရာြိတုည်ေဆာြ်ရန်က အခန်ဵတိုင်ဵတွင်က အြျဥ်ဵချုပ်နငဴ်ှက နိဒါန်ဵအစိတ်အပိငု်ဵြုိက ရည်ေွှန်ဵ  
ေဖာ်ပြ ထာဵပြ ီဵက သင်တန်ဵသာဵမျာဵအတွြ်က ဆီေလျာ်အပ်စပ်မှုအရှိဆုဳဵပြ ဿနာမျာဵြုိက အေလဵေပဵ ေဖာ်ပြ က
ထာဵပါသည်။က အခန်ဵခွတဲစ်ခုစတီွင်ပြ ဿနာတစ်ရပဦ်ဵတည်ေလဴလာမှုြုိလည်ဵက ေရွဵချယ်ေဆာင်ရွြ်နိငု်ပါ 
သည်။က ဥပမာအာဵ ကဖြ ငဴ်ကအခန်ဵ(၁)တွင်တင်ပြ ထာဵေသာက ICT ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုပုစဳဳ၊ကအခန်ဵက ( ၂ ) မှက ICT လုပင်န်ဵစု 
တည်ေထာင်ခြ င်ဵတုိ့သည်ကသင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏ကစိတ်ဝင်စာဵမှုမျာဵအေပါ်တည်မှီေနပါသည်။က 

သင်ြြ ာဵချိန်က(၃)ကနာရီအတွြ် 

အခန်ဵမျာဵြုိက ပိ၍ုအေလဵထာဵေလဴလာနုိင်ရန်က စာသင်ချိနတ်စ်ချိနလ်ျင်က မိနစက် ၉၀က အထိက တုိဵ၍ 
ဖွဲ့ စည်ဵ မှုကပြ ုထာဵပါသည်။က သင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏က ေနာြ်ခအဳေခြ အေနေပါ်မူတည်၍က ဘာသာရပ်ခြ ုဳငဳုက
ေလဴလာမှုြိုက အမြ န်ေဆာင်ရွြ်နိငု် ပြ ီဵအခန်ဵတစ်ခန်ဵ(သုိ့မဟုတ်)နှစ်ခန်ဵ မှက ေခါင်ဵစဥ်ခွမဲျာဵအေပါ်က သီဵသန့်က
အေလဵထာဵေလဴလာေစရပါမည်။ကဥပမာက- အခန်ဵက( ၁က) မှကမျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖြ ငဴ်ICT မူဝါဒ 
တည်ေဆာြ်မှု၊အခန်ဵ (၂)မစှွမ်ဵရည်ဖွဳ့ ကဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုနှငဴ်အခန်ဵ (၃ ) မIှCTအုပခ်ျုပ်မှုပုဳစတဳို့  ကဖြ စ်ြြ  ပါသည်။ 

( ၃ )နာရ ီ သင်ခန်ဵ စာြုိမိနစက် ၉၀က စာသင်ချိနက် သင်ခန်ဵ စာနှစခ်ုအဖြ စ်ခွရဲပါမည်။က ပထမ 
စာသင်ချိနသ်ည်ကသြ်ဆိုင်ရာအခန်ဵ၏ကသင်ခန်ဵ စာအြျဥ်ဵနှင်ကဴ ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်ေလဴလာခြ င်ဵတွင်မကူ ေဆွဵ ေနွဵ 
မှုမျာဵြိလုွှမ်ဵ ခြ ုဳနိငု်ရမည်ဖြ စ်ပြ ီဵက ဒုတိယစာသင်ချိနြုိ်က အဖွဲ့လိြု်ေလဴြျငဴ်ခန်ဵမျာဵအတွြ်သုဳဵ ရပါမည်။က
အဖွဲ့လိြ်ုေလဴြျင်ဴခန်ဵ မျာဵအတွြ် အြီ ဳဉာဏ်ရရှိရန်ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်အရာမျာဵ ေဘာင်ခတ်ေဖာ်ပြ ချြ်က
မျာဵြိကုေလဴလာြြ ညဴ်ရှုပါ။ 

(၁)ကရြ်ကသင်ြြ ာဵမှုအတွြ်က(သင်ချိန်က-က၆ကနာရီ) 

အခန်ဵက ၃က ခန်ဵြိကု ခြ ုဳငုဳမေိစရန်က (၂)နာရီြြ ာက စာသင်ချိနက် ၃က ချိန်က အသုဳဵ ပြ ုပါ။က အခန်ဵတုိင်ဵတွင် 
ကပြ န်လည်ကခြ ုဳငုဳသုဳဵ သပ်မှုေဆာင်ရွြ်ပါ။က ေခါင်ဵစဥ်ခွတဲစ်ခကု ( သို့မဟုတ် ) နှစ်ခတုွင်ပါရှိသညဴ်က ပြ ဿနာမျာဵြုိက
အေလဵထာဵပါ။က (အဘယ်ေြြ ာငဴ်ဆိေုသာ်က အာဵလုဳဵ ြုိခြ ုဳငုဳမမိည်ကဴ အချိနမ်ရှိပါ)။က ( ၂ ) နာရကီ စာသင်ချိန်က
တိငု်ဵတွင်ကသင်ြြ ာဵမှုနည်ဵလမ်ဵြွဲပြ ာဵနုိင်ပါသည်။က ပထမစာသင်ချိနအ်တွြ်ကသင်တန်ဵသာဵတုိင်ဵြိကု ICTD 
မူဝါဒ ေရဵဆွခဲျမှတ်ရာတွင်က ၄င်ဵတုိ့ရငဆ်ိငု်ရသညဴ်က စိနေ်ခါ်မှုမျာဵြိကု ရငှ်ဵလင်ဵေပြ ာြြ ာဵလာေစရန်က ေမဵခွန်ဵ က
ေမဵရပါမည်။က၄င်ဵြုိသင်တန်ဵသာဵတစ်ဦဵချင်ဵစီမကှ( သို့မဟုတ် ) နည်ဵပြ ဆရာမှကအေထာြ်အထာဵကမတ်ှတမ်ဵက
တင်ထာဵနုိင်ပါသည်။က ဒုတိယ စာသင်ချိနအ်တွြ်က အခန်ဵနှစမ်ှက ဖြ စ်စဥ်ဖြ စ်ရပ်က ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုြုိက
စာသင်ခန်ဵ တစ်ခလုုဳဵ  ( သို့မဟုတ် ) အဖွဲ့လိြ်ု ရငှ်ဵပြ ေစရပါမည်။ တတိယစာသင်ချိနအ်တွြ်က ပထမ 
စာသင်ချိနအ်တွင်ဵကသင်တန်ဵသာဵမျာဵကစိစစ်ေဖာ်ထုတ်က ပြ ီဵဖြ စ်ေသာကစိနေ်ခါ်မှုအချို့ြိကု ICT အုပခ်ျုပ်မှုပုဳစြဳက
မည်သို့ေဖြ ရငှ်ဵနုိင်ေြြ ာင်ဵကသိမြ င်လာေစရန်ကအဖွဲ့ လုိြ်ကေလဴြျငဴ်ခန်ဵမျာဵပြ ုလုပ်ေစရပါမည်။က 
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တစ်ေန့တာစာသင်ချိနသ်ည်ကဘာသာရပ်တွဲ၏ကအခန်ဵတစ်ခန်ဵ ြုိသာက ဦဵတည်သင်ြြ ာဵနိငု်ပါသည်။က
အခန်ဵတစ်နငှ်နဴှစ်တို့၏က အခန်ဵခွသဳုဲဵခုတို့ြိကု ၂က နာရီက စာသင်ချိနက် သဳုဵချိနအ်တွင်ဵက ခြ ုဳငုဳမေိစနိငု်ပါသည်။က
အခန်ဵသဳုဵ မှက အခန်ဵခွကဲ နှစ်ခြုိုက ၃က နာရကီ ြြ ာစာသင်ချိနက် သုဳဵ ချိနအ်တွင်ဵက ေလဴလာသင်ယူေစနုိင်ပါသည်။က
အဖွဲ့လိြ်ုေဆွဵေနွဵမှုမျာဵြုိကအာဵေပဵတိြ်ုတွန်ဵ ရပါမည်။ကPowerPoint တင်ပြ ချြ်မျာဵအတွင်ဵရိှကလြ်ေတွ့ 
ေလဴြျငဴ်ခန်ဵမျာဵြုိကေဆာင်ရွြ်ေစရပါမည်။က 

 
(၃)ကရြ်ကသင်ြြ ာဵမှုအတွြ်ကစာသင်ချိန် 

အခန်ဵတုိင်ဵအတွြ်ကတစ်ေန့တာစာသင်ချိနသဳု်ဵစွဲပါ။ကပထမေန့တွင်ကအခန်ဵတစ်နှင်ကဴစတင်ပြ ီဵကတတိယက
ေန့တွင်က အခန်ဵသုဳဵ နှင်ဴအဆုဳဵ သတ်ပါ။က ေန့တစ်ေန့၏စာသင်ချိနြုိ်က ခြ ုဳငုဳေလဴလာချြ်ဖြ င်ဴက အစပြ ုပြ ီဵက အခန်ဵ 
တစ်ခလုုဳဵ ြုိကအြျဥ်ဵချုပ်ေဆွဵေနွဵခြ င်ဵဖြ ငဴ်က ေန့တစ်ေန့ြုိအဆုဳဵ သတ်ပါ။က ေနာြဆ်ုဳဵ ေန့တွင်က ေနာြ်ဆုဳဵက ၉၀က
မိနစြိ်ဖုွင်ထဴာဵေသာေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊က ဘာသာရပ်တွနဲှင်ဆဴြ်စပ်သည်ဴအေတွ့အြီ ုဳမျာဵြုိမှေေဝ ဖလှယ်ခြ င်ဵက
အတွြ်အသုဳဵ ပြ ုနိငု်ပါသည်။က ဒုတိယေန့တွင် အခန်ဵနှစန်ှင်သဴုဳဵ ေဆွဵ ေနွဵပြ ီဵြက ေလဴလာေရဵခရီဵ  ထွြ်ခွာမှု 
အတွြ်ကစီစဥ်နိုင်ပါသည်။က 

 
(၅)ကရြ်ကသင်ြြ ာဵမှုအတွြ်ကစာသင်ချိန်က 

ရရိှေသာအချိနတ်ာသည်က ဘာသာရပ်တွဲြို အပြ ညဴ်အဝက ကခြ ုဳငုဳမိေစရပါမည်။က ဘာသာရပ်တွဲြုိက
အဆင်ဴမြ ငဴ်ကခြ ုဳငုဳသုဳဵ သပ်မှုဖြ င်ဴကစာသချိနြ်ိအုစပြ ုပြ ီဵအခန်ဵတိုင်ဵြုိချဲ့ထွင်သင်ြြ ာဵပါ။ကငါဵရြ်တာကြာလလဳုဵ 
သင်တန်ဵသာဵပရိတ်သတ်၏က စိတ်ဝင်စာဵမှုြိုရရိှေစရန်က သင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏အပြ န်အလှန် ေဆာင်ရွြ်မှု 
မျာဵစွာြိကု လုပေ်ဆာင်ရမည်ဖြ စ်ပြ ီဵက အေြြ ာင်ဵအရာတင်ပြ ချြ်ြိုက အနာဵေပဵသည်အဴေနဖြ ငဴ်က လြ်ေတွ့ 
ေလဴြျင်ခန်ဵ ေဆာင်ရွြ်ေစခြ င်ဵနှင်ဘဴာသာရပ်ေပါ်က စိတ်ဝင်စာဵစရာေြာင်ဵေအာင်က ေဆာင်ရွြ်သညဴ်က
နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှစမ်ျိုဵစလဳုဵြိုအသုဳဵ ပြ ုပါ။ '' ေဆာင်ရွြ်ရမညဴ်ေနရာ''နှင် ဴ စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵတုိ့သည် 
စိတ်ြူဵအြီ ဳဉာဏ်မျာဵြိရုရိှေစပါသည်။ကေလဴလာေရဵခရီဵ ထွြ်ခာွခြ င်ဵြုိလည်ဵကဒုတိယေန့နှင်ကဴတတိယေန့ 
တို့တွင်ကစီစဥ်နိုင်ပါသည်။က 

 
သင်ြြ ာဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

နည်ဵပြ ဆရာမျာဵသည်က PowerPoint တင်ပြ ချြ်မျာဵက အသုဳဵ ပြ ုရန်က တုိြ်တွန်ဵ ထာဵပါသည်။က
ယင်ဵအတွြ်က ြုလသမဂ္ဂက အာရနှှင်ကဴ ပစိဖိတ်ေဒသက သတင်ဵနှင်ဆဴြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာက ဖဳွ့ဖြ ိုဵတိုဵ တြ်မှုက
ေလဴြျငဴ်ေရဵ သင်တန်ဵဌာနကwebsite (http;//www.unapcict.org/academy) မှရယူနိုင်ပါသည်။က 

နည်ဵပြ ဆရာမျာဵကေနာြ်ထပ်ဖတ်စရာမျာဵစာရင်ဵြိုကအသဳုဵပြ ုသင်ဴပါသည်။ကမူရင်ဵအေထာြ်အထာဵ 

မျာဵနှင်ကဴwebsite ြုိကြြ ညဴ်သငဴ်ပါသည်။ကနည်ဵပြ ဆရာမျာဵသည်ကအခြ ာဵဆီေလျာ်အပ်စပ်ေသာကဖြ စ်စဥ် ကဖြ စ်ရပ်က

ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုမျာဵြုိကသင်ဴေတာ်သလိုမှီငြ မ်ဵအသဳုဵပြ ုသငဴ်ပါသည်။ 
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စာေရဵသူအေြြ ာင်ဵ 

 EmmanuelကC. Lallana သည်က လွတ်လပ်ေသာ၊ကအမြ တ်ဦဵတည်ခြ င်ဵမပြ ုေသာကအဖွဲ့အစည်ဵဖြ စ်က
သည်ကဴ ideacorp ၏က အမှုေဆာင်အရာရှိချုပက် ဖြ စ်ပါသည်။က သူသည်က အာရနှှင်ပဴစိဖိတ်ေဒသအတွင်ဵနှငဴ်က
ဖလိစ်ပိုင်က နိငု်ငဳတို့ရှိက ICTD ေလဴြျငဴ်ေရဵနှင်ဴသုေတသနစီမြိဳန်ဵ မျာဵစွာြိုက ဦဵေဆာင်ေနပါသည်။က ၂၀၀၄က
ခုနှစမ်ှက ၂၀၀၇ကခုနှစက်အတွင်ဵတွင်က ေဒါြ်တာကလယ်လာနာသည်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳက ICT ေြာမ်ရငှ်(CICT)၏က
ေြာမ်ရငှ်အဖွဲ့ ဝင်က အဖြ စ်က တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴပါသည်။က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳက ICTေြာမ်ရငှ်သည်က ဖိလစ်ပိုင်က
အစိုဵ ရအလုပအ်မှုေဆာင်အဖွဲ့၏က ICTမူဝါဒေရဵဆွခဲျမှတ်ခြ င်ဵ၊က စီမဳြိန်ဵေရဵဆွဲခြ င်ဵ၊က ညိှနိှုင်ဵခြ င်ဵ၊က အေြာင် 
အထညေ်ဖာ်ခြ င်ဵ၊ထိန်ဵ ေြျာင်ဵခြ င်ဵနှင်စဴီမဳအုပခ်ျုပ်ခြ င်ဵတို့ြုိေဆာင်ရွြ်ေပဵေသာပင်မအဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ရပ်က
ကဖြ စ်ပါသည်။ 
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               (UN APCICT)                                                           (ESCAP) 
၏                     ။ UN APCICT                                                           
                   ၏                                                                         
                                                                      ။               
                                                                               ၌          
           ( )                          -  
 
 

 ( )                       ။                                             
                                                     ၏ ICT                     
                                                                                   
                  ၏                         ၊ 

 

( )         ။ ICT                                           ၍       
                         ၊  

 

 ( )               ။                                                                            
                                                                                
                             ၊ 
                                                                              
                                              Incheon                 ။ 
 
 

                                                       
 

                                                                 ၏                       
                                                                                             
                      ။     ၏                                                       ၉                  
                                                 ။                                                        
                                                                                               
           ၍                                                       ။               
                                                                                                   
                     ၏                           ၊                                                      
                                                                           ။                         
                                                                                 ။ 
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                                   ICT                                                                
                                                                                            
                                                    (၈)                                         
                                                        ။ 
 

        ( )                                                                            
                  

   ၎                                                                               
            ICT                                                         
                                                                     
                                                                           ။ 

        ( )                                ၊             ၊                                         
                                  ။ ၎                                 
   ICT                                                                            
                             ICT                                              ၊     
            ၊                              ၍                                
                          ။ 

                ( )   -                            ။ ၎       electronic                ၊ 
                                                                             
   ။ ၎                                                                   
                                                                       
        ။ 

             (၄)                                                                  
            ။ ၎                  ၏                                  
                                                            
   ။                           ICT                                        
                                                                     
                                      ။ 

       ( ) Internet                         ။ ၎        Internet                           
                                                                           
    ၏                                                         ။ 
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       (၆)                 ၊                                                       ။ 
၎                                                                
                                       ၊                             
                                                    ။ 

       (၇)                                                                              
                  ။ ၎                                  ၊                  
                                                                            
                                                                                  
                    ။ 

       (၈)                                                                          
            ။ ၎                                ICT       electronic        
                                                                         
     ။                                                                     
                                                                            
                                                   ။ 

                                                                                     
                                                                                                
                 ၏                                      ၎       ၏                                  
          ။                                                            ။          ၎        
                                ၎       ၏                                                        
                                              ICT                                       
                                               ။ 
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               ၊ Vitrual Academy (AVA-http://ava.unapcicts.org) 

 

 ၎                                                                          
               ။ 

 ၎                           ၊                                                         
                                                                            ။  

                ၎       ၏                                                               
                  ။ 

 

E                                         

(e - Co Hub – http: //www.unapcict. org/ecohub) 

                                                                      
                 ။  

                                                                            ။  

                                                                                         
                                                                    
                                                                               
                            ။  

 

                                                                                         
                                                                                                       
                      http://www.unapcict.org                                    ။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unapcict.org/

