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၊

ဘာသာရပ်က(၂)
၊
၏

ြမ္ဘာအနှ့ဳ အစိဵု ရမျာဵသည်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က သတင်ဵနှငဆ
်ဴ ြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာ(ICTD)
မျာဵြိကု ပိ၍
ု ပိ၍
ု က အေလဵထာဵလာြ
ြ ပါသည်။က ICTDသည် ICT လုပင် န်ဵြဏ္ဍက (သိ့ု မဟုတ်) စီဵပွာဵေရဵက
ြဏ္ဍဖွ့ဳ ြဖိုဵလာမှုနှငသ
်ဴ ာမြက စီဵပွာဵေရဵ၊က လူမေှု ရဵနှင်ဴက နိငု ်ငဳေရဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို ရရှေိ စရန်က ICT အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵ
နှငလ
်ဴ ည်ဵကသြ်ဆုငိ ်ေနပါသည်။ကအထူဵသဖ
ြ င်ကဴ အစိဵု ရမျာဵသည်က နယ်ပယ်မျာဵစွာြိုက ြိုယ်စာဵပ
ြ ုေသာကICTD
မူဝါဒတည်ေဆာြ်ရန်က ေမှော်လင်ေဴ နြ
ြ ပါသည်။က ယင်ဵနယ်ပယ်မျာဵတွင်က မူဝါဒနှငက်ဴ ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုရှေိ သာက
ပတ်ဝန်ဵြျင် တစ်ရပ်တည်ေဆာြ်ြခင်ဵ၊က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုမဳ ျာဵြိကု ရရှိေစခ
ြ င်ဵ၊က အေခ
ြ ခဳက ICT အရည်
အေသွဵမျာဵ၏က ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုအရှိန်အဟုန်ြမင်မဴ ာဵလာခ
ြ င်ဵ၊က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က အသုဵဳ ချရမည်အ
ဴ ရာနှင်ဴက ICT
အသုဵဳ ြပုမှုမျာဵ ဖွ့ဳ ြဖိုဵလာခ
ြ င်ဵ၊က တီထွင်ဆန်ဵသစ်မရ
ှု ိေှ သာက ရလဒ်အေဖ
ြ မျာဵရရှေိ ရဵြိကု အေထာြ်အြူြပုရန်က
ICT သုေတသနက နှငဖ်ဴ ွ့ဳ ြဖိုဵေရဵလုပင် န်ဵမျာဵေခတ်မတ
ီ ဵို တြ်လာခ
ြ င်ဵတိ့ု က ြဖစ်ပါသည်။က ဤဘာသာရပ်သည်က
ICTD မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်ြခင်ဵနှင်ကဴ အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ၊ဳ ကအမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာမူဝါဒအမ
ြ င်မျာဵ၊ကမဟာဗျူဟာမျာဵနှင်ကဴ
ICTD တိဵု ြမှငေ်ဴ ရဵအတွြ်က အေခ
ြ ခဳအုတ်ြမစ်မျာဵနှငစ်ဴ ပ်လျဥ်ဵ၍က အေရဵပါေသာသတင်ဵအချြ်အလြ်က
ပဳပဴ ိဵု ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵခ
ြ င်ဵတို့ေပါ်ကအေလဵထာဵပါသည်။ကဤဘာသာရပ်သည်က အဓိြြျေသာက ICTD မူဝါဒနှငက်ဴ
အုပခ် ျုပ်မှုဆုငိ ်ရာပ
ြ ဿနာမျာဵြိေု ဆွဵေနွဵတင်ြပထာဵပ
ြ ီဵအစိဵု ရမျာဵသည်က ၎င်ဵတိ့ု ၏တိဵု တြ်မြ
ှု ကို မည်ြဲသ
ဴ ိ့ု
တိငု ်ဵတာနိငု ်သည်၊ အခ
ြ ာဵနိငု ်ငဳမျာဵ၏ တိဵု တြ်မနှု ှငန်ဴ ိငှု ်ဵယှဥ၍
်
မိမိနုငိ ်ငဳ၏ တိဵု တြ်မြ
ှု ိုမည်ြဲဴသို့
စဳသတ်မှတ်နုိင်သည်ြကို ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ဘာသာရပ်ဦဵတည်ချြမ် ျာဵ
ဘာသာရပ်၏ဦဵတည်ချြ်မျာဵမှာကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵြဖစ်ပါသည်(၁)

နိငု ်ငဳအလိြ
ု ်ြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵေသာက မူဝါဒအမ
ြ င်မျာဵ၊က မဟာဗျူဟာမျာဵနှငက်ဴ ICTD အသုဵဳ ြပုမှုြိကု
ကြမှငတ
်ဴ င်ေပဵမည်ဴက ဥပေဒဆိငု ်ရာနည်ဵလမ်ဵြိရိယာမျာဵနှငစ်ဴ ပ်လျဥ်ဵ၍က အေရဵပါေသာသတင်ဵက
အချြ်အလြ်မျာဵြိကု ပဳဴပုိဵြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်၊

(၂)

ICTD မူဝါဒေရဵဆွဲြခင်ဵနှင်ကဴ အေြာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵဆိုင်ရာက ြပဿနာမျာဵြိကု ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵက
ရန်၊

(၃)

ICTD မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်ရာတွင်က အစိဵု ရမျာဵသည်က မိမိတ့ို ၏တိဵု တြ်မှုြကို မည်ြသ
ဲဴ ့ို တငို ်ဵတာနိငု ်က
ေြ
ြ ာင်ဵ၊ကအခ
ြ ာဵနိငု ်ငဳမျာဵ၏ကတိဵု တြ်မှုနှငန်ဴ ငိှု ်ဵယှဥ်၍ကမိမိနငို ်ငဳ၏တိဵု တြ်မှုြကို မည်ြသ
ဲဴ ့ို ကစဳသတ်မှတက်
နိငု ်ေ ြြာင်ဵကသရုပေ် ဖာ်ြပသရန်။
သင်ယူမရ
ှု လဒ်မျာဵ
ဤဘာသာရပ်ြကို သင်ယူြပီဵေနာြ်က ဖတ်ရှုေလဴလာသူမျာဵသည်က ေအာြ်ပါစွမ်ဵရည်မျာဵြိကု ရရှိလာမည်
ကြဖစ်ပါသည်(၁) ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုအတွြ်ကသတင်ဵနှငဆ
်ဴ ြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာမူဝါဒလုပ်ငန်ဵစဥ်ြကို ေဖာ်ြပြခင်ဵ၊
( ၂ ) အဓိြြျေသာကICTD မူဝါဒမျာဵြိကု သရုပ်ခဆ
ွဲ န်ဵစစ်ြခင်ဵ၊
( ၃ ) ICT အုပခ် ျုပ်မှုပုစဳ ဳတွင်ကီြုဳေတွ့ရမည်ဴကအဓိြြပဿနာမျာဵြိကု ေဆွဵေနွဵေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ။
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ဆိငု ်ရာကပ
ြ ုကြပင်ေြပာင်ဵလဲမှု ............................. ၂၆

၁.၃ မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖ
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ေနာြ်ဆြ်တွဲ
အဘိဓာန်အြျဥ်ဵ…………………………………………………………….. ၉
သင်တန်ဵဆရာမျာဵအတွြ်သိမတ
ှ ်ဖယ
ွ ်ရာမျာဵ………………………………………. ၀၀
စာေရဵသူအေြ
ြ ာင်ဵ …………………………………………………………. ၁၀
ကြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာမှုမျာဵစာရင်ဵ
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။

၈။
၉။

ဖိလစ်ပုိင်နုငိ ်ငဳ၏ကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍ ကြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
Digital နည်ဵပညာနှငမ်ဴ ူပငို ်ခွငက်ဴ - နယူဵဇီလန်နုိင်ငဳ၏ကဖ
ြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်
စင်ြာပူနုိင်ငဳ၏ကInfocomm လူသာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်ကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မကှု အစီအစဥ်
အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICTကလုပင် န်ဵမဟာဗျူဟာကကြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု ( ၁ )က
တရုတ်နုိင်ငဳ - ြမ္ဘာဴ ICTကထုတ်လုပမ် ှုဗဟိခု ျြ်
အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICTကလုပင် န်ဵမဟာဗျူဟာကကြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ကေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက(၂)က
အိနိ္ဒယနိုင်ငဳ - A Global Software Powerhouse
အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICTက
လုပင် န်ဵ မဟာဗျူဟာကဖ
ြ စ်စဥ်ကြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု(၃)က
ြိရ
ု ဵီ ယာဵ
နိငု ်ငဳ- တစ်ပုိင်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမှ Muiti Media သိ့ု က
အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICTက
လုပင် န်ဵမဟာဗျူဟာ ကြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု(၄)
Ireland နိငု ်ငဳတွင် digital
လုပင် န်ဵအတွြ်က
မဟာဗျူဟာ
မေလဵရှာဵနိငု ်ငဳ၏OSSကပင်မစီမဳြိနဵ်
ဘရာဇီဵနိငု ်ငဳတွင်အြပန်အလှန်
ကြပည်သူ လုဳြခုဳေရဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ

ေဘာင်ခတ်ေဖာ်ြပချြ်မျာဵစာရင်ဵ
ေဘာင်(၁) နိငု ်ငဳေတာ်၊ကေစျဵြွြ်နှင်ကဴ အရပ်သာဵအဖွ့ဲ အစည်ဵ -ကစည်ဵလုဵဳ ညီေွတ် ြြသလာဵ ?
(သိ့ု မဟုတ်)ကြပိုြွေဲ နကြြသလာဵ ?
ေဘာင်(၂) ICTD မူဝါဒနှင်ဴကမဟာဗျူဟာေရဵဆွခဲ ျမှတ်ြခင်ဵအဆင်မဴ ျာဵ
ေဘာင်(၃) ဆြ်သွယ်ေရဵ
လိငု ်စင်ေပဵကြခင်ဵ
ေဘာင်(၄) မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵကပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုက
ေဘာင်(၅) e-Government စီမဳ
မျာဵက
ေဘာင်(၆) ကြသစေတဵလျနိငု ်ငဳအစိဵု ရတစ်ရပ်လုဳဵနှင်ဆ
ဴ ငို ်ေသာကICTကရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နမှဳ ှု
လမ်ဵေွှန်ချြ်မမူ ျာဵ

၁၆
၂၈
၄၇
၅
၅၆
၆၀

၆
၆၈
၇

၂
၂၄
၃
၃၈
၇၄
၈၆

သရုပ်ေဖာ်ပမုဳ ျာဵစာရင်ဵ
ပု-ဳ ၁

ကြဗိတိနန် ိငု ်ငဳ၏ကelectronic မဟာဗျူဟာက-နည်ဵပညာတပ်ဆင်ေပဵခ
ြ င်ဵ၊ကသင်ယူမနှု ှင်ဴ
ြေလဵသူငယ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကအသွင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ

၄

ဇယာဵမျာဵစာရင်ဵ
ဇယာဵ-၁ အာရှတြ
ို ်ရကှိ ICTကအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵဆိငု ်ရာကနိှုင်ဵယှဥ်ြဖန့်စီေဖာ်ြပချြ်

၇၉
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အတိေု ြာြ်အေခါ်အေဝါ်မျာဵ
ADB
APCICT
ASEAN
BPO
CD
CMA
DRAM
ESCAP
EU
FOSS
GCIO
GIF
GNP
GSD
ICT
ICTD
IDA
IMF
IPInternet
IT
ITU
NEA
NGO
NIDA
NII
OECD
OSS
PC
PLDT
PWC
R&D
RAAKS
TA
UK
UN
US
VAT
VCR
WSIS

အာရှဖွ့ဳ ြဖိုဵေရဵဘဏ်
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵအတွြ်ကသတင်ဵနှင်ဴကဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာဆိုင်ရာကအာရှပစိဖိတ်ဗဟိုသင်တန်ဵဌာန
အေရှ့ေတာင်အာရှကနိငု ်ငဳမျာဵအသင်ဵ
ြုနပ် စ္စည်ဵမျာဵေပဵသွင်ဵ ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
ြွနပ် ျူတာတွင်ကအသုဵဳ ြပုေသာကဓါတ် ြပာဵဝိုင်ဵက(စီဒီ)
ဆြ်သွယေ် ရဵနှင်ဴကသတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵြိရိယာမျာဵအြ်ဥပေဒ
computer မှတ်ဉာဏ်နှင်ဴကစပ်လျဥ်ဵေသာကအေြ
ြ ာင်ဵအရာ
အာရှနှင်ဴကပစိဖိတ်ေဒသစီဵပွာဵေရဵနှင်ဴလူမှုေရဵေြာ်မရှင်
ဥေရာပသမဂ္ဂ

အခမဲဴနငှ ်ဴလွတ်လပ်စာွ ကပ
ြ ုပ
ြ င်သဵုဳ စွဲနုငိ ်ေသာကSoftware ရင်ဵြမစ်က
အစိုဵရသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆုငိ ်ရာကအရာရှိချုပ်
အစိုဵရအဖွ့ဲ အစည်ဵအတွင်ဵကအေရဵေပါ်ကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေရဵအဖွ့ဲ
စုစုေပါင်ဵတိုင်ဵြပည်ထုတ်ြုန်တန်ဖဵို
ြမ္ဘာလုဵဳ ဆိငု ်ရာ software ဖွဳ့ြဖိုဵတိဵု တြ်မှု
သတင်ဵနှင်ဴဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာ
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုအတွြ်သတင်ဵနှင်ဴကဆြ်သွယ်ေရဵကနည်ဵပညာ
စင်ြာပူနိငု ်ငဳ၏ကသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယေ် ရဵနည်ဵပညာအာဏာပိငု ်အဖွ့ဲ
နိုင်ငဳတြာကေငွေ ြြဵရန်ပုေဳ ငွအဖွဲ့
ဆိုင်ရာကလိုြ်နာေစာင်ဴထိနဵ် အပ်ေသာကလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴြျငဴ်ဝတ်
သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာ
နိုင်ငဳတြာဆြ်သွယေ် ရဵသမဂ္ဂ
အမျိုဵသာဵပိသုြာပညာရှင်အသင်ဵ
အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွ့ဲ အစည်ဵ
ြေမ္ဘာဒီဵယာဵနိုင်ငဳ၏ကအမျိုဵသာဵသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာဖွ့ဳ ြဖိုဵ
တိဵု တြ်မှုအာဏာပိုင်
အမျိုဵသာဵသတင်ဵအချြ်အလြ်ကအေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုဳ
စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနှင်ဴကဖွဳ့ ြဖိုဵေရဵအဖွဲ့
အခမဲဴနှင်လ
ဴ ွတ်လပ်စွာြပု ြပင်သုဳဵစွဲနိုင်ေသာအရင်ဵအမ
ြ စ် software
ြိယ
ု ်ပိုင် computer
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငဳကအေဝဵဆြ်သွယ်ေရဵကတယ်လီဖုနဵ် ြုမ္ပဏီ
အဖိုဵတန်ကေရေပါ်အိမ်ပ
ြ ုပ
ြ င်တည်ေဆာြ်ေရဵအဖွဲ့
သုေတသနနှင်ဴကဖွဳ့ကြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵ
စိြ
ု ်ပျိုဵေရဵအသိပညာစနစ်မျာဵဆိုင်ရာကကြမန်ဆန်ေသာအြဲြဖတ်ချြ်
နည်ဵပညာဆိငု ်ရာကအေထာြ်အပဳဴ
ကြဗိတိန်နိငု ်ငဳ
ြမ္ဘာဴြုလသမဂ္ဂ
အေမရိြန်ပ
ြ ည်ေထာင်စု
ထပ်ဆင်ဴတိဵု တန်ဖိဵု ခွန်
ဗီဒီယိြ
ု ြ်ဆြ်အသဳဖမ်ဵစြ်
သတင်ဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵဆိုင်ရာကြမ္ဘာဴထိပ်သီဵညီလာခဳ
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သေြတပု
က စဳ ဳမျာဵစာရင်ဵ
ကြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွနဵ် မျာဵ

ေဆာင်ရွြ်ရန်

ြိယ
ု ်တိုင်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ

14

၊

၊

၁။ ICTD မူဝါဒေရဵဆွဲြခင်ဵ
ဤအခန်ဵတွင်ကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵရည်ရွယ်ချြ်ကထာဵရှိပါသည်က

ICT မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်ရာတွင်က နိငု ်ငဳမျာဵ၊က ေဈဵြွြ်မျာဵနှငက်ဴ ြပည်သူမျာဵ၏က အခန်ဵြဏ္ဍြိကု
ေဖာ်ထုတ်ရန်။



ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုအသစ်မျာဵနှင်ဴလြ
ို ်ေလျာညီေထွရသ
ှိ ည်ကဴ ဥပေဒဆိငု ်ရာနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵ၊က စည်ဵြမ်ဵဆိငု ်ရာက
ကြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲေရဵအတွြ်ကလိအ
ု ပ်ချြ်ြကို ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵရန်၊



မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဆိငု ်ရာကICT မူဝါဒကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုြကို ေဖာ်ထုတ်ရန်။

ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုအတွြ်က သတင်ဵနှငဆ
်ဴ ြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာကICTD အသုဵဳ ြပုမှုသည်က တြ် ြွြေသာက
ကြပည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒတွနဵ် အာဵတစ်ရပ်က လိအ
ု ပ်ပါသည်။ကယင်ဵသိ့ု လုပေ် ဆာင်ရာတွင်က အနာဂတ် ေမှော်မနှ ်ဵချြ်က
သာမြက မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်နှငက်ဴ လြ်ေတွ့လုပေ် ဆာင်ေရဵအစီအစဥ်တစ်ရပ်လည်ဵက လိအ
ု ပ်ပါ သည်။က
Laissez faire ချဥ်ဵြပ်နည်ဵြဖင်ဴက ယင်ဵြိကု ေဆာင်ရွြ်နိငု ်ြခင်ဵမရှပိ ါ။က အဘယ်ေ ြြာင်ဆ
ဴ ေို သာ် ICT သည်က
စရိတ် ီြီဵြပီဵက သင်ဴေလျာ်စာွ အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵမရှိပါြက တန်ဖုိဵရှေိ သာအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵက ေလလွင်ဴဆဳဵု ရှုဵဳ ေစပါ
သည်။ကICT ၏ကအြျိုဵကရလဒ်ထင်ရှာဵသလိုကစွန့် စာဵမှုအန္တရာယ်သည်လည်ဵကြ
ီ ီဵမာဵပါသည်။
ICTD မူဝါဒအေြ
ြ ာင်ဵက ဆြ်လြ်မေဆွဵေနွဵမီက “မူဝါဒ”က ြိေု ဆွဵေနွဵလိုပါသည်။က မူဝါဒဆိသ
ု ည်မာှ က
လြ်ေတွ့လုပေ် ဆာင်ရန်က အစီအမဳတစ်ခပု င်ြဖစ်ပါသည်။က ပုမဳ ှနအ
် ာဵဖ
ြ င်ကဴ နိငု ်ငဳေရဵက လုပ်ေဆာင်သူတစ်ဦဵြက
(သိ့ု မဟုတ်) အဖွ့ဲ ြချမှတ်ထာဵေသာက အပ
ြ န်အလှနဆ
် ြ်နယ
ွ ်ေနသည်ကဴ ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵအစုအေဝဵဟုက
အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပါသည်။က ရည်မှနဵ် ချြ်မျာဵနှငက်ဴ ယင်ဵတိ့ု ြကို ေအာင်ြမင်ေပါြ်ေြမာြ်ေစမည်ကဴ နည်ဵလမ်ဵ
မျာဵတိ့ု ြကို ေဆာင်ရွြ်ရမည်ေဴ နရာ၊က ေဆာင်ရွြ်မည်ဴသူ၏က စွမ်ဵအာဵအတွင်ဵမှက ေရွဵချယ်ြခင်ဵနှငက်ဴ သြ်ဆုိင်ပါ
သည်။က ြပည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒဆိသ
ု ည်မာှ က အမျာဵေြာင်ဵစာဵေရဵနှငက်ဴ ဆြ်စပ်ေသာြိစရ
္စ ပ်မျာဵအတွြ်က
အစိဵု ရ၏တုဴဳြပန်ေြဖရှင်ဵချြ်ြဖစ်ပါသည်။က ဤမူဝါဒတွင်က နိငု ်ငဳတစ်နုိင်ငဳ၏က ဥပေဒမျာဵက ( တရာဵစီရင်ေရဵ )၊က
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊ကဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵနှငက်ဴ အစိဵု ရ၏ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵကေပါင်ဵစပ်ပါဝင်ပါသည်။
လြ်ေတွ့နည်ဵလမ်ဵသည်လည်ဵက မူဝါဒဖ
ြ စ်ေ ြြာင်ဵေွှန်ြပရန်က အေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။က မူဝါဒတစ်ရပ်
တည်ရေှိ နေြ
ြ ာင်ဵက ေဖာ်ြပနိုင်စွမ်ဵရှရ
ိ န်က တရာဵဝင်ေဖာ်ြပချြ်က အမိန့် က (သိ့ု မဟုတ်) စည်ဵမျဥ်ဵပုဳစဳအရက မလို
အပ်ပါ။ကဥပမာ အာဵဖ
ြ င်ကဴ အစိုဵရဌာမျာဵတွင်ကမူပငို ်ကSoftware မျာဵြိကု ြျယ်ြပန့်စွာအသုဵဳ ကြပုေနခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ Open
Source Softwareကြိကု အသုဵဳ ြပုရန်က မူဝါဒမရှိြခင်ဵသည်က မူပငို ်က Software မျာဵြိကု နှစ်သြ်လြ်ခေဳ စေသာက
မူ၀ါဒတစ်ခကု ြဖစ်လာပါသည်။ကက
အချုပ်အာဵဖ
ြ င်ကဴ ြပည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒဆိသ
ု ည်မာှ က အစိဵု ရမျာဵမှက လြ်ေတွ့ြျငသ
်ဴ ဵုဳ ေဆာင်ရွြ်သည်ကဴ
အရာမျာဵသာမြက တရာဵဝင်ထုတ်ြပန်ေ ြြညာချြ်မျာဵနှငက်ဴ အေထာြ်အထာဵမျာဵအရက ေဆာင်ရွြ်ေသာက
အရာမျာဵလည်ဵကဖ
ြ စ်ပါသည်။
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ကြပည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒသည်က အမျာဵပ
ြ ည်သူေြာင်ဵစာဵေရဵအတွြ်က ရည်ရွယ်ေသာ်လည်ဵက အေြ
ြ ာင်ဵက
ြိစတ
္စ စ်ရပ်က (သိ့ု မဟုတ်) ကြပဿနာတစ်ရပ်အတွြ်က အစဥ်သြဖင်ကဴ အေြာင်ဵဆုဳဵအေဖ
ြ က ြဖစ်မည် မဟုတ်ပါ။က
ကြပည်သူ့က ေရဵရာမူဝါဒေရဵဆွဲချမှတ်မှုသည်က ြိစ္စရပ်တစ်ခုအတွြ်က နည်ဵလမ်ဵြျေသာက (သိ့ု မဟုတ်) သိပဳ္ပနည်ဵ
ြျေသာက အေြာင်ဵဆုဳဵတုဳဴြပန်ချြ်ြဖစ်သြဲသ
ဴ ့ို က ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏က တရာဵဝင်လအ
ို ပ်ချြမ် ျာဵြိကု
ကြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵမည်ဴက အေြာင်ဵဆုဳဵအေဖ
ြ လည်ဵြဖစ်ပါသည်။က အဘယ်ေ ြြာင်ဆ
ဴ ေို သာ်က ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ
သည်က အေြာင်ဵဆုဳဵက အေဖ
ြ ဆိသ
ု ည်ြိုက ရှုြမင်သဵုဳ သပ်မမှု ျာဵက ြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵကြြြခင်ဵ၊က ေြာင်ဵမွနေ် သာက
ကြပည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒသည်က အြျိုဵေြျဵဇူဵရရှိခစဳ ာဵြ
ြ မည်ကဴ အဖွဲ့ဝင်အာဵလုဳဵလြ်ခနဳ ိုင်သည်ဴ အေြာင်ဵဆုဳဵ
အေဖ
ြ ြိကု ြိယ
ု ်စာဵပ
ြ ုခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ကဴ ကြဖစ်ပါသည်။
မူဝါဒသည်က အေြာင်ဵဆုဵဳ ေသာနည်ဵပညာဆိငု ်ရာက ေဖ
ြ ရှင်ဵချြ်မြဖစ်ရြခင်ဵ၏က ေနာြ်ထပ် အ
ေြ
ြ ာင်ဵကြပချြ်မှာက လြ်ရှမိ ူဝါဒသတ်မှတ်ချြ်မျာဵအရက မူဝါဒသစ်ြေို ရဵသာဵခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ဴကြဖစ်ပါသည်။က မူဝါဒ
ေဟာင်ဵသည် မူဝါဒသစ်အတွြ်က ြန့်သတ်ချြ်တစ်ရပ်အြဖစ် ရှိေနပါသည်။က ဥပမာအာဵဖ
ြ င်ဴက မူဝါဒေဟာင်ဵ
မျာဵသည်က ြိယ
ု ်ြျိုဵ စီဵပွာဵဖ
ြ စ်ရန်က ဖန်တီဵေပဵနိငု ်ေြာင်ဵကေပဵနိငု ်ေသာ်လည်ဵကအသစ်ေရဵဆွဲသည်ဴမူ၀ါဒတွင်က
ထို့ထြ်ပမုိ ိဆ
ု ဵို ၀ါဵမှု မရှိေစရန်ကကအခိငု ်အမာထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွထ
ဲ ာဵေပလိမဴ်မည်။က
ဖိလစ်ပငို ်နငို ်ငဳက ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍက ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှုြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်မှက ICT မူဝါဒဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုအေခ
ြ အေန
ြိကု ေဖာ်ြပေနပါသည်။
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ဖိလစ်ပငို ်နုိင်ငဳ၏ကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍြိကု ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
ဖိလစ်ပုိင်နုငိ ်ငဳတွင်က ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင် န်ဵြဏ္ဍအာဵက လွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်လုပြ
် ိငု ်ခွင်ကဴ
ကြပုခ
ြ င်ဵြိကု ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမအ
ှု တွြ်က ပူဵေပါင်ဵမှုလုပင် န်ဵစဥ်တစ်ရပ်အြဖစ်က စတင်ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါက
သည်။က ဤပ
ြ ုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမြ
ှု ကို အဆင်ဴမျာဵဖ
ြ င်ကဴ မဟာဗျူဟာြျြျက ဖွ့ဲ စည်ဵထာဵပ
ြ ီဵက ေစျဵြွြ်လမ်ဵဖွငက်ဴ
ကြခင်ဵြိုက ဦဵတည်ေဆာင်ရွြ်ခဴဲပါသည်။က ဖိလစ်ပိုင်နငို ်ငဳက အေဝဵဆြ်သွယ်ေရဵတယ်လီဖုနဵ် ြုမဏ
္ပ ီက
(PLDT)သည်က လြ်ရေှိ ဆာင်ရွြ်လျြ်ရေှိ သာက ပုဂလ
္ဂ ိြတစ်ဦဵတည်ဵပိငု ်လုပင် န်ဵြဖစ်ြပီဵက ၄င်ဵ၏က
လွတ်လပ်ေသာေနရာြိကု တိုြ်ခြ
ို ်မှုအာဵက ီြိုဆိလ
ု ြ်ခဳြခင်ဵမပ
ြ ုသည်အ
ဴ ြပင်က ၄င်ဵ၏ြိယ
ု ်ပငို ်ေြြာ်ြငာ
အစီအစဥ်ြဖင်ဴ တိြ
ု ်ဖျြ်ခဴဲပါသည်။က သိ့ု ရာတွင်က သမ္မတ Ramos သည်က PLDT ၏က တစ်ဦဵတည်ဵ
ချုပ်ြငို ်ေဆာင်ရွြ်မှုြိုက ဖျြ်သိမဵ် လိြ
ု ်ြပီဵေနာြ်က PLDT၏က ပိငု ်ရှင်မျာဵသည်က ေစဴစပ်ညှနိ ိငှု ်ဵ
ေဆာင်ရွြ်မှုြကို လြ်ခခဳ ဲပဴ ါသည်။က သေဘာတူညီချြ်ရရှိြပီဵေနာြ်က လွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်မှု
အတွြ်က အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵြိကု အမျိုဵသာဵဆြ်သွယ်ေရဵေြာ်မရှင်သ့ို က ေပဵရပါသည်။က
ယင်ဵေြာ်မရှင်တွင်က စည်ဵမျဥ်ဵြပဋ္ဌာန်ဵသူနငှ ်ဴက သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴက ဆြ်သွယ်ေရဵဌာနနှင်ကဴ မူဝါဒ
ချမှတ်သူမျာဵကပါဝင်ပါသည်။က
ဖိလစ်ပုိင်တွင်က လွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴြပုခ
ြ င်ဵြိကု သမ္မတြက တာဝန်ယူခွင်ဴြပုေပဵရပ
ြ ီဵက
ကြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲေရဵသမာဵမျာဵ၏က အထူဵအဖွ့ဲ တစ်ရပ်ြက အလုပြ
် တ
ို ာဝန်ယူပါသည်။က ၄င်ဵြပုပ
ြ င်
ေပ
ြ ာင်ဵလဲေရဵသမာဵမျာဵသည်က ေစျဵြွြ်တွင်ဵဝင်ေရာြ်မ၏
ှု က တိြ
ု ်ရြ
ို ်အြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵြိကု မရရှိ
ကြြပါ။က ၎င်ဵမှာမေလဵရှာဵ၏ဖ
ြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်နှင်ဴဆန့်ြျင်ဘြ်ြဖစ်ပါသည်။က ဖိလစ်ပိုင်တွင်က ေစျဵြွြ်
တွင်ဵသိ့ု ဝင်ေရာြ်မှု၏ အြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵသည်အမျာဵအာဵဖ
ြ င်စဴ ီဵပွာဵေရဵသမာဵြ
ီ ီဵမျာဵ၏လြ်ထဲ တွင်
ရှပိ ါသည်။က မူဝါဒတစ်ခ၏
ု ယုဳ ြြည်ြိုဵစာဵရမှုြတ
ို ည်ေထာင်ေပဵခဲဴြပီဵအစိဵု ရသည်က ဤစီဵပွာဵေရဵ
ြဏ္ဍြိလ
ု မ်ဵဖွငေ်ဴ ပဵရန်သဳန္နိဋ္ဌာန်ချထာဵပါသည်။ စီဵပွာဵေရဵသမာဵမျာဵသည်က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍ
ေစျဵြွြ်သို့ကတြ်တြ် ြွြ ြွြဝင်လာခဲဴ ြြပါသည်။
မေလဵရှာဵြဲဴသို့မဟုတ်ဘဲက ဖိလစ်ပုိင်၏က ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲေရဵ ကီြိုဵပမ်ဵမှုမျာဵတွင်က ေဆာင်ရွြ်က
သူမျာဵစွာပါဝင်ခဴဲ ြြပါသည်။က မေလဵရှာဵဖ
ြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်တွင်က ဝန် ီြီဵချုပ်၏လြ်တွင်ဵ၌က အာဏာြိကု
စုစည်ဵထာဵရှ၍
ိ က နိငှု ်ဵယှဥ် ြြည်ပဴ ါြက မူဝါဒေပ
ြ ာင်ဵလဲမှုအတွြ်က အေထာြ်အြူနငှ ်ဴက မူဝါဒအေပ
ြ ာင်ဵ
အလဲမျာဵြိကု စတင်ြျင်သ
ဴ ဵုဳ မှုသည်က ပိ၍
ု လွယ်ြူပါသည်။က ဖိလစ်ပုိင်တွင်က အာဏာသည်က အစိဵု ရအဖွ့ဲ
(၃)ဖွ့ဲ ၏လြ်ထဲတွင်ပျဳ့နှ့ဳ ေနပ
ြ ီဵက အင်အာဵြ
ီ ီဵေသာက စီဵပွာဵေရဵလူတန်ဵစာဵအလွှာြက အစိဵု ရဗျူရိြ
ု ေရစီ
အေပါ်က ဨဇာလွှမဵ် မိုဵပါသည်။က အဓိြအရာရှိ ီြီဵမျာဵ၏က ေထာြ်ခေဳ ပဵခ
ြ င်ဵသာမြပ
ြ ည်ပအစိဵု ရ၏က
ဖိအာဵေပဵခ
ြ င်ဵမျာဵပိမု ိုလအ
ို ပ်လျြ်ရှိြခင်ဵေြ
ြ ာင်ဴမူဝါဒေပ
ြ ာင်ဵလဲမှုသည်ပိ၍
ု ရှုပေ် ထွဵရခ
ြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။
စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
၁။

မိမိနုငိ ်ငဳ၏ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍက လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွြ်ခငွ ်ဴြပုေရဵြ
ီ ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵသည်က
မေလဵရှာဵနိငု ်ငဳနငှ ်ဴကစင်ြာပူနုိင်ငဳတိ့ု ၏ကြ
ီ ိုဵပမ်ဵမှုမျာဵနှငက်ဴ မည်သ့ို ြွာြခာဵပါသနည်ဵ။

၂။

ေဖာ်ြပထာဵေသာက ြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ြိုအေခ
ြ ခဳ၍က လွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴြပုေရဵြိကု
အေထာြ်အြူြပုမည်အ
ဴ င်အာဵစုမျာဵမည်သည်တ့ို ြဖစ်ေ ြြာင်ဵသင်စဥ်ဵစာဵမိပါကသနည်ဵ။

၃။

ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍကလွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴြပုေရဵအတွြ်က မည်သည်တို့ြက အဟန့်က
အတာဵဖ
ြ စ်ေ ြြာင်ဵကစဥ်ဵစာဵမိပါသလာဵ။
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မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵအေနဖ
ြ င်ကဴ မူဝါဒတွင်က မရည်ရွယ်ေသာက အြျိုဵဆြ်မျာဵရှိသည်က ဟူသည်ဴ
အချြ်ြိုက ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵရန်က အေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။က ယင်ဵြိကု အိနိ္ဒယနိုင်ငဳ၊က Karnatakaကြမို့က Bhoomi
စီမဳြိနဵ် တွင်က ေမ
ြ ယာမှတ်တမ်ဵမျာဵအတွြ်က computerအသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵက ြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်၌က ရှင်ဵလင်ဵစွာေဖာ်ြပ
ထာဵပါသည်။ကAmit Prakash နှငက်ဴ Rahul De တိ့ု ၏ကMandya နှငက်ဴ Koppalကခရိငု ်မျာဵရှိကBhoomi အသုဵဳ ြပု
မှုအာဵက ေလဴလာချြစ် ာတမ်ဵတွင်က ေမ
ြ ယာစီမအ
ဳ ုပခ် ျုပ်မှုစနစ်မျာဵေြ
ြ ာင်ဴက လူမေှု ရဵရာတွင်က ေပ
ြ ာင်ဵလဲြခင်ဵ
သည်က ီြိုတင်မေမှော်မနှ ်ဵထာဵေသာကရလဒ်မျာဵြိကု ြဖစ်ေပါ်ေစေြ
ြ ာင်ဵကသုဵဳ သပ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ကPrakash
နှငက်ဴ De’ တိ့ု ြကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵကေဖာ်ြပထာဵပါသည်Mandyaကြမို့က Bhoomi စီမဳြိနဵ် က အသုဵဳ ြပုမှုမှတစ်ဆင်ကဴ ေြာင်ဵမွနေ် သာက အေဆာြ်အအုဳ
ဆိငု ်ရာကအြျိုဵသြ်ေရာြ်မတ
ှု စ်ရပ်က(တရာဵဝင်ေချဵေငွမျာဵသည်ကလယ်သမာဵမျာဵအတွြ်က
ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှု ေြာင်ဵြျိုဵရရှိသည်ဟုက ယူဆမှုနှငအ
်ဴ တူက ပုမဳ ှန်လမ်ဵေြ
ြ ာင်ဵမျာဵမှက ေချဵေငွမျာဵပိ၍
ု
ရရှေိ စခ
ြ င်ဵြဖင်ကဴ လယ်သမာဵမျာဵအာဵက ပဳပဴ ိဵု ေပဵသည်သ
ဴ ေဘာတရာဵအရ) ြိေု တွ့ြမင်ရြပီဵက
စီမဳြိနဵ် ဒီဇငို ်ဵ ေရဵဆွသ
ဲ ူမျာဵြ Koppal ကြမို့တွင်က စီမဳြိနဵ် သည်က တည်ရဆ
ှိ ဲ(အသုဵဳ ြပုဆဲ)
ေမ
ြ ယာအသုဵဳ ချမှုြိုက အာဵဖ
ြ ည်ေဴ ပဵရန် ေမှော်လင်ခဴ ဲဴကြြပါသည်။က သိ့ု ေသာ်လည်ဵ ဤစီမဳြိနဵ်
အာဵက ေမ
ြ ယာပ
ြ ုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲေရဵက ီြိုဵပမ်ဵမှုအမျိုဵမျိုဵြိကု ဆန့်ြျင်ေနသည်ကဴ လြ်ရနှိ ှငက်ဴ
ဆြ်နယ
ွ ်ေနေသာက ေနရာမျာဵတွင်က ီြိုတင်အာဵဖ
ြ ည်ေဴ ရဵအတွြ်က အသုဵဳ ြပုရန်ရည်ရွယ်ပါက
သည်။က (စာရင်ဵအရက ေမ
ြ ယာမှတ်တမ်ဵမျာဵအတွြ်က CLR နှင်ဴက Bhoomi စီမဳြိန်ဵတိ့ု သည်က
ေခတ်အမီဆဳဵု ကကြဖည်စဴ ွြ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကဖ
ြ စ်ပါသည်။)
မေမှောလ
် င်ေဴ သာ အြျိုဵဆြ်မျာဵြိကု ေရှာင်လ၍
ွှဲ မရနိုင်ေသာ်လည်ဵက အေရဵြ
ီ ီဵသည်မာှ က မူဝါဒ
တည်ေဆာြ်မလ
ှု မ်ဵေြ
ြ ာင်ဵတွင်က မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵသည်က အေရဵြိစြ
္စ ကို သင်ဴေတာ်မှနြ
် န်စွာက
အြဲြဖတ်ရမည်အ
ဴ ြပင်က ရည်ရွယ်မထာဵသည်ကဴ အြျိုဵဆြ်မျာဵကေလျာဴနည်ဵသွာဵေစရန်က ြြာဵဝင်ေဆာင်ရွြ်မှု
၏ကအြျိုဵသြ်ေရာြ်မအ
ှု လာဵအလာြိလ
ု ည်ဵကအြဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရပါသည်။
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၁.၁

ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုပစုဳ ဳ

၁၉၇၈က ခုနှစတ
် ွင်က အစိဵု ရဦဵေဆာင်ေသာက ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုမှက ေစျဵြွြ်ဦဵေဆာင်ေသာက ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုသ့ို က ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုပုစဳ ဳက
ေပ
ြ ာင်ဵလဲလာခဲဴေ ြြာင်ဵက တင်ြပခဲဴြပီဵြဖစ်ပါသည်။က ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုမဟာဗျူဟာသစ်-ြမ္ဘာဴဘဏ်နငှ က်ဴ အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိငု ်ရာကေငွေ ြြဵရန်ပဳုေငွအဖွဲ့တို့မှက ီြီဵမှူဵြျင်ဵပခဲဴြပီဵကWashington ဆန္ဒခယ
ဳ ူပဲွဟုက အမည်သစ်တစ်မျိုဵတွင်
ပါသည်။က အေမရိြန်အစိဵု ရ၏က ဨဇာအာဏာတည်ရာဖ
ြ စ်ပါသည်-သည်က "အစိဵု ရအရွယ်အစာဵေလျှာဴချခ
ြ င်ဵ၊က
ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုက ေလျှာဴချခ
ြ င်ဵ၊က လွတ်လပ်စာွ လုပပ် ိငု ်ခွငြ
်ဴ ကို အလျင်အြမန်ေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ ပုဂ္ဂလိြပိငု ်ြပုလုပ်ြခင်ဵ
တိ့ု ေပါ်တွင်ကအေလဵေပဵခဲပဴ ါသည်။"
ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မနှု ယ်ပယ်တွင်က ေရှ့ေပ
ြ ဵေစျဵြွြ်ချဥ်ဵြပ်နည်ဵြိလ
ု ည်ဵက အမျာဵြလြ်ခဳ
အသုဵဳ ြပုခဲဴ ြြပါသည်။က ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က ေရှ့ေပ
ြ ဵေစျဵြွြ်ြကို သတင်ဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵဆိုင်ရာက
ြမ္ဘာဴထိပသ
် ီဵညီလာခဳက(WSIS) ၏ Geneva ေြ
ြ ညာချြ်တွင်ကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵကေဖာ်ြပပါရှပိ ါသည်မူဝါဒမျာဵသည်က် အဆင်ဴအာဵလုဵဳ တိ့ု တွင်က တည်ေဆာြ်အေြာင်အထည်ေဖာ်သင်ဴသည်ကဴ
တည်ြငိမမ် ှု၊ကီြိုတင်ခန့်မှနဵ် မှုနှင်မဴ ှေတေသာယှဥ်ြပိုင်မှုတ့ို ရိှရန်က သင်ဴေလျာ်ေသာပတ်ဝန်ဵြျင်
တစ်ရပ်ြိုက ဖန်တီဵေပဵပါသည်။က ICT အေဆာြ်အအုမဳ ျာဵက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က
ပုဂ္ဂလိြရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နမှဳ ှုက ပိမု ိုတဵို တြ်လာေအာင်ဆေွဲ ဆာင်ြခင်ဵသာမြသမာဵရိဵု ြျေစျဵြွြ်
အေခ
ြ အေနမျာဵြက လုပေ် ဆာင်ေပဵနိငု ် စွမ်ဵမရှိသည်ကဴ နယ်ပယ်မျာဵတွင်က ေနရာေဒသမေရွဵက
၀န်ေဆာင်မကှု ြပည်မဴ ှစီ ွာေပဵနိငု ်ေရဵြိပု ါေဆာင်ရွြ်နိငု ်ရပါမည်။
ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်ကအစိဵု ရမျာဵလြ်ဝယ်မှကေစျဵြွြ်မျာဵဆီသို့ကေပ
ြ ာင်ဵလဲလာမှုသည်ကသတင်ဵက
အချြ်အလြ်ဆုငိ ်ရာကအေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုကဳ ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က အဓိြြျေသာကနည်ဵလမ်ဵအနြ်က
အေြာင်ဵဆုဳဵဟုက ေတွ့ြမင်ရပါသည်။က အထူဵသဖ
ြ င်ဴက ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍတွင်က ြဖစ်ပါသည်။က ၁၉၇၀က ကြပည်လ
ဴ ွနက်
နှစ်လယ်ေလာြ်မှစ၍က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍြိကု အစိုဵရမှပဳပဴ ိဵု ေပဵေသာက ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခအ
ု ြဖစ်က
ေတွ့ြမင် ြြရပါသည်က (အချို့တွင်သာကပုဂ္ဂလိြကတစ်ဦဵချုပ်လုပ်ငန်ဵအသွင်ရပှိ ါသည်)။ကယေန့တွင်က ဤကြဖစ်ရပ်မျိုဵက
မတည်ြမဲေတာဴပါ။က ဥပမာအာဵဖ
ြ င်ဴက ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာက Internet မူဝါဒအစီအစဥ်၏က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍ
ြကပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာက အေြာင်ဵဆုဵဳ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတွြ်က ေယဘုယျစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵတွင်က ပထမစည်ဵမျဥ်ဵမှာက
ေအာြ်ပါအတိငု ်ဵြဖစ်ပါသည် ၁။က အစိဵု ရမျာဵသည်က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍလုပင် န်ဵမျာဵြိကု ေဆာင်ရွြ်လုပြ
် ငို ်သူ မဖ
ြ စ်
သင်ပဴ ါ။က ဤလုပင် န်ဵမျာဵြိကု ပုဂ္ဂလိြြုမ္ပဏီမျာဵဖ
ြ င်သ
ဴ ာက ထိထိေရာြ်ေရာြ် လည်ပတ်
ေစသင်ပဴ ါသည်။က အစိဵု ရ၏အခန်ဵြဏ္ဍမှာက စီမဳြိနဵ် ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊က ဖွ့ဲ စည်ဵမှု ကြပုခ
ြ င်ဵနှင်ကဴ
ထိန်ဵေြျာင်ဵြခင်ဵအတွြ်က တာဝန်ယူရန်ြဖစ်ပါသည်။က ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍသည်က စီမခဳ န့်ခဲွမ၊ှု က
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှု၊က ေဆာြ်လုပမ် ှုနှငက်ဴ ေငွေ ြြဵေထာြ်ပဴဳမတ
ှု ့ို အတွြ်က တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွြ်
သင်ပဴ ါသည်။ကပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍသိ့ု က တာဝန်ယူမလ
ှု ေွှဲ ြပာင်ဵေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ ယှဥ်ြပိုင်မှု အစပျိုဵခ
ြ င်ဵ
တိ့ု ြကို ထင်သာမ
ြ င်သာရှေိ သာကအစီအစဥ်မျာဵက(စီမဳခန့်ခမွဲ ှုြန်ထရိြ
ု ်ေပဵခ
ြ င်ဵ၊ကအရင်ဵအနှဵီ
ေချဵငှာဵခ
ြ င်ဵ၊က ေလှောဴေပါဴေပဵခ
ြ င်ဵ၊က ပိငု ်ဆငို ်မှုနှငဴ်က လုပင် န်ဵလုပြ
် ငို ်ခွငမ်ဴ ျာဵြိကု ေရာင်ဵချခ
ြ င်ဵ
စသည်မျာဵ)ကြဖင်ဴကကြပီဵေမ
ြ ာြ်ေအာင်ြမင်ေအာင်ကေဆာင်ရြ
ွ ်သင်ပဴ ါသည်။
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ြမ္ဘာအနှ့ဳ ဆြ်သွယ်နိငု ်ခွင်ဴ
ရည်မနှ ်ဵချြေ် ရာြ်ရှိေရဵအတွြ်က
အစိဵု ရအေထာြ်အပဳဴြပုက
ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင် န်ဵြိကု လြ်သင်မဴ ခဳေတာဴသည်ကဴ ြျိုဵေြ
ြ ာင်ဵြပချြ်တစ်ခမု ှာက ေအာြ်ပါအတိငု ်ဵြဖစ်ပါ
သည် ြမ္ဘာတစ်လွှာဵက ဆြ်သွယ်မှုရရှိေရဵအတွြ်က အာဵထုတ်ီြိုဵပမ်ဵမှုမျာဵ၏ေအာင်မ
ြ င်မှု
သည်က ပုဂ္ဂလိြပိငု ်ြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ကဴ ယှဥ်ြပိုင်ြခင်ဵတို့၏က ေအာင်ြမင်မှုေပါ်တွင်က ီြီဵမာဵစွာ
အမှကီြပုေနပါသည်။က ေြျဵလြ်ေဒသရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နမှဳ ှုမျာဵအတွြ်က အမ
ြ တ်ရရှေိ ရဵ အင်အာဵစု
မျာဵသည်က စွန့် စာဵမှုနှငေ်ဴ ငွေ ြြဵဆိငု ်ရာကြိနဵ် ရှင်မျာဵထြ်က မူဝါဒြိနဵ် ရှင်မျာဵက(အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ
အပ
ြ န်အလှနက် ဆြ်စပ်မှုနှငအ
်ဴ ေြာြ်ခနွ ်မျာဵ)နှငက်ဴ ပို၍ဆြ်စပ်ေနပါသည်။
ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က ေရှ့ေပ
ြ ဵေစျဵြွြ်သ့ို က ေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့မှုသည်က လြ်ေတွ့ြျေသာက လုပင် န်ဵက
စဥ်ြဖစ်ပါသည်။ကအပ
ြ ည်ြပည်ဆုငိ ်ရာဆြ်သွယ်ေရဵသမဂ္ဂက ( ITU ) ၏ကအဆိအ
ု ရက“၂၀၀၄ကခုနှစတ
် ွင်က အေခ
ြ ခဳ
ဆြ်သွယ်ေရဵက ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵက ယှဥ်ြပိုင်မှုပွငဴ်လန်ဵလာရာတွင်က ြမ္ဘာဴနုိင်ငဳမျာဵ၏က ၅၄ရာခိငု ်နှုနဵ် ၌က
အေခ
ြ ခဳဝန်ေဆာင်မှုလုပင် န်ဵမျာဵြိကု ယှဥ်ြပိုင်ေဆာင်ရွြ်လာြ
ြ ြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ အဓိြမှတ်တငို ်တစ်ခုြိကု
စိြ
ု ်ထူခဴဲပါသည်။
စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မနှု ှငက်ဴ ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု ဖွ့ဲ ၊က ြပည်သူ့ေရဵရာစီမခဳ န့်ခမွဲ ှုလုပင် န်ဵဌာန၏က
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆိငု ်ရာက ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမအ
ှု စီအစဥ်၏က အြ
ီ ီဵအြဲေဟာင်ဵက စေြာဴအိတ်ချ်ဂျြ်ေြာဴက
(Scott H. Jacobs) မှကေရှ့ေပ
ြ ဵေစျဵြွြ်က ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမမှု ျာဵ၏ကအဓိြအြျုိ ဵေြျဵဇူဵမျာဵြိကု ေအာြ်ပါက
အတိငု ်ဵေဖာ်ြပခဲပဴ ါသည်  လှေပ်စစ်အာဵ၊က သယ်ယူပိ့ု ေဆာင်ေရဵနှင်ဴက ြျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာြ်မကှု အစရှိသည်ဴက ြဏ္ဍမျာဵ၏က
ထုတ်ြုန်မျာဵနှငက်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွြ်က ေစျဵနှုနဵ် မျာဵေလှောဴချေပဵခ
ြ င်ဵ၊က ေရွဵချယမ် ှုနှင်ဴ
ဝန်ေဆာင်မှုအရည်အေသွဵကတိုဵတြ်လာေစခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ စာဵသုဵဳ သူမျာဵ၏ကအြျိုဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵအာဵက
ကြမှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵ၊
 ေဒသေစျဵြွြ်နှငက်ဴ ြမ္ဘာဴေစျဵြွြ်မျာဵတွင်က ယှဥ်ြပိုင်မှုမျာဵတိဵု တြ်ြမင်မဴ ာဵလာေစရန်က ပိ့ု ြုန်နှင်ကဴ
တန်ဖုိဵြမင်ဴထုတ်ြုန်ြဏ္ဍမျာဵ၏ကြုနြ
် ျစရိတ်မျာဵကေလှောခဴ ျခ
ြ င်ဵ၊
 စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏
ဳ က ေရာင်ဵလိအ
ု ာဵဘြ်တွင်က တိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က အြန့်အသတ်က
တိဵု ပွာဵေနေသာေြ
ြ ာင်ကဴ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲလွယ်မှုနှငက်ဴ တီထွင်ဆန်ဵသစ်မကှု ြင်ဵမဲဴြခင်ဵြိကု ေဖ
ြ ရှင်ဵက
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊
 အလုပ်အြိငု ်အခွင်ဴအလမ်ဵသစ်မျာဵက
ဖန်တီဵေပဵခ
ြ င်ဵြဖင်ကဴ
အလုပအ
် ြိငု ်ရရှိမနှု ှုနဵ် က
တိဵု ပွာဵလာေစရန်က ပဳပဴ ိဵု ြူညီြခင်ဵ၊က ဤသိ့ု ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြဖင်ဴက လူမေှု ရဵလုဳြခုဳမှုက အထူဵသဖ
ြ င်ဴက
အသြ်အရွယ် ီြီဵရင်ဴသူ မျာဵအတွြ်က အေရဵြ
ီ ီဵေသာက ဘဏ္ဏာေရဵဆိငု ်ရာလိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵြိကု
ေလျာဴြျေစခ
ြ င်ဵ၊
ေရှ့ေပ
ြ ဵေစျဵြွြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာမူဝါဒသည်က မည်ြဲဴသို့ေြာင်ဵြျိုဵပ
ြ ုသည်ြကို ဖိလစ်ပုိင်
နှငက်ဴ စင်ြာပူတို့အာဵကသာဓြပ
ြ ုနိငု ်ပါသည်။ကဖိလစ်ပိုင်နုငိ ်ငဳတွင်က တစ်ဦဵချုပ်ေစျဵြွြ်စနစ် ြျငသ
်ဴ ဵုဳ ခဲဴေသာက
နှစ(် ၃၀) ကြြာြာလထြ်က ယှဥ်ြပိုင်ဆြ်သွယ်ေရဵေစျဵြွြ်၏က ပထမ(၆)နှစတ
် ာြာလတွင်က တပ်ဆင်ေသာက
တယ်လီဖနု ်ဵလိငု ်ဵအေရအတွြ်ြက ပိ၍
ု မျာဵပ
ြ ာဵပါသည်။က ယေန့ြာလတွင်က ဖိလစ်ပုိင်နုငိ ်ငဳသည်က အာရှတွင်က
ယှဥ်ြပိုင်မှုအရှိဆဳဵု ကMobile ဖုနဵ် ေစျဵြွြ်မျာဵကပိငု ်ဆငို ်ေသာကနိငု ်ငဳတစ်ခကု ြဖစ်ေနပ
ြ ီြဖစ်ပါသည်။
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စင်ြာပူနုိင်ငဳတွင်က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍအာဵက အရှိနအ
် ဟုန် ီြီဵ ီြီဵမာဵမာဵဖ
ြ င်ဴက လွတ်လပ်စွာ
ေဆာင်ရွြ်က ခွင်ဴြပုခ
ြ င်ဵသည်က ီြီဵမာဵေသာရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နမှဳ ှုမျာဵ၊က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုဖဳ ွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မနှု ှင်ကဴ
အခ
ြ ာဵြဏ္ဍမျာဵအတွြ်က ေြာင်ဵြျိုဵပ
ြ ုရလဒ်မျာဵြိကု ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။က စင်ြာပူနုိင်ငဳက သတင်ဵနှင်ဴက
ဆြ်သွယ်ေရဵက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု ာဏာပိငု ်က (IDA)ြက “ေစျဵြွြ်ြိုက အပ
ြ ည်အ
ဴ ဝလွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်
ခွင်ဴြပုမှုနှငအ
်ဴ တူက ြဖစ်ေပါ်လာေသာလုပင် န်ဵသစ်မျာဵက (3G mobile နှငက်ဴ fixed wirelessက ရင်ဵနှီဵကြမှုပ်နမှဳ ှု
မျာဵြိကု ဖယ်ထာဵပါသည်)ေြ
ြ ာင်ကဴ (၃)နှစ်တာြာလအတွင်ဵက တိဵု တြ်ြမင်ဴမာဵလာေသာက စုစေု ပါင်ဵရင်ဵနှီဵ
ကြမှုပ်နမှဳ ှုပမာဏမှာကစင်ြာပူေဒါ်လာေငွက (၃)billion (အေမရိြန်ေဒါ်လာေငွက၁.၈ကbillion )ရှိလာခဲဴြပီဵကအလုပ်
အြိငု ်သစ်က၂၅၀၀ြိကု ဖန်တီဵေပဵနိုင်ခဴဲပါကသည်”ကဟုကခန့်မှန်ဵေဖာ်ြပခဲပဴ ါသည်။
သိ့ု ရာတွင်က ေစျဵြွြ်ဦဵေဆာင်ချဥ်ဵြပ်နည်ဵအာဵက ေဝဖန်မမှု ျာဵမှက တရာဵမှေတမှု၊က အလုပအ
် ြိငု ်ရရှိမ၊ှု က
ယှဥ်ြပိုင်မှု၊ကကြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမမှု ျာဵကချိနသ
် ာဵြိြ
ု ်မှုနှင်ကဴ အစီအစဥ်တြျဖ
ြ စ်မှု (သိ့ု မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိြပိငု ်ြပုမှုြိကု
မည်သို့ဦဵေဆာင်ရမည်က စသည်ဴကြပဿနာမျာဵနှင်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍က အေလဵထာဵမှုနည်ဵပါဵလွနဵ် သည်ဟုက ေဖာ်ြပထာဵ
ပါသည်။ Washington သေဘာထာဵညီမှေချြ်ေပါ်ထွန်ဵြပီဵေနာြ်ပုိင်ဵက ၎င်ဵြပဿနာမျာဵြိေု ြဖရှင်ဵရန်က
သေဘာထာဵက ညီမှေချြအ
် သစ်တစ်ခုေပါ်ေပါြ်ခဲပဴ ါသည်။က Kanishka Jayasuriya၏ အဆိအ
ု ရယင်ဵ
သေဘာထာဵညီမှေချြသ
် ည် လွတ်လပ်ေသာေစျဵြွြ်မျာဵအတွြ်က ီြိုတင်လအ
ို ပ်ချြ်အြဖစ်ကပိမု ိထ
ု ိန်ဵေြျာင်ဵ
မှုရေှိ သာကလမ်ဵေွှနခ် ျြ်အရက ြပန်လည်ဖဲွ့စည်ဵမှုြပုရပါသည်။ကဤေနရာတွင်ကတိြျပ
ြ တ်သာဵ
ေသာက သတ်မတ
ှ ်ချြ်တစ်ခရ
ု ိပှ ါသည်။က ယင်ဵမှာက ခိငု ်မာေသာယှဥ်ြပိုင်မှုက မူဝါဒတစ်ရပ်နှငက်ဴ
ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုေလှောဴချခ
ြ င်ဵြဲသ
ဴ ့ို ေသာက အေခ
ြ ခဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵမရှပိ ါြက နိငု ်ငဳေတာ်
အစိဵု ရထဳမှက အင်အာဵကီြီဵေသာက ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍက လူနည်ဵစုအသိငု ်ဵအဝိုင်ဵထဳသို့က အာဏာလွှဲ
ေပ
ြ ာင်ဵမှုကြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ပါသည်။
သိ့ု ြဖစ်၍ကယခုအခါတွင်က အမှီအခိြ
ု င်ဵေသာကထိန်ဵေြျာင်ဵမှုတစ်ရပ်ြကို ဖန်တီဵမှုသည်က ဆြ်သွယ်ေရဵက
ေစျဵြွြလ
် ွတ်လပ်ခွင်ဴြပုမှုြကို ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင်ြဖစ်ေပါ်လာေစမည်ြဖစ်ေ ြြာင်ဵက ေယဘုယျအာဵဖ
ြ င်ဴက
အသိအမှတ်ြပု လာြ
ြ ပါသည်။ကအမှအ
ီ ခိြ
ု င်ဵေသာထိနဵ် ေြျာင်ဵမှုသည်ကဨဇာလွှမ်ဵမိုဵေသာကလုပင် န်ဵရှင်၏က
ဖန်တီဵလုပေ် ဆာင်မေှု ြြာင်ကဴ ယှဥ်ြပိုင်မှုြိုက ဆန့်ြျင်သည်ဴလုပင် န်ဵစဥ်မျာဵက မဖ
ြ စ်ေပါ်ေအာင်ထိနဵ် ေြျာင်ဵရန်က
နှငက်ဴ အသစ်ဝင်လာမည်သ
ဴ ူမျာဵက ေစျဵြွြ်တွင်ဵသို့က ဝင်ေရာြ်လာမှုြကို အဟန့်အတာဵမဖ
ြ စ်ေစရန်က အြ
ီ ို
ယှဥ်ြပိုင်မှုရေှိ သာက အစီအမဳမျာဵြိကု တည်ေထာင်ေပဵရန်အတွြ်က လိအ
ု ပ်ချြ်ြဖစ်ေ ြြာင်ဵက စဥ်ဵစာဵလာြ
ြ ပါ
သည်။ကအာဂျင်တီဵနာဵကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍကပုဂ္ဂလိြပိငု ်ြပုလုပ်ြခင်ဵမှက ေလဴလာသင်ယူခဴဲရေသာကသင်ခန်ဵစာ
မျာဵအရက ခိငု ်မာအာဵေြာင်ဵေသာက အမှီအခိြ
ု င်ဵသည်ကဴ ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုသည်က အေရဵ ီြီဵေြ
ြ ာင်ဵက သိရှခိ ဲရ
ဴ ပါ
သည်။
တည်ြငိမ၍
် ကယုဳ ြြည်စတ
ိ ်ချရြပီဵကထိနဵ် ေြျာင်ဵမှုရသ
ှိ ည်ကဴ ပတ်ဝန်ဵြျင်တစ်ရပ်သည်က
ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍတွင်က ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုမျာဵ၏က စွနဵ် စာဵမှုအန္တရာယ်ြိုက ေလှောဴြျေစပါက
သည်။က၎င်ဵအပ
ြ င်က ပုဂ္ဂလိြရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နသ
ှဳ ူမျာဵကပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ရန်လိုအပ်သည်ဴက ေမှော်မနှ ်ဵ
ကြပန်ရချြ်နနှု ်ဵြိကု ေလှောဴြျေစပါသည်။က ပုဂလ
္ဂ ိြပိငု ်မြပုလုပမ် ီက တည်ြငိမ၍
် က ယုဳ ြြည်
စိတ်ချရပ
ြ ီဵက ထိနဵ် ေြျာင်ဵမှုရှိသည်ကဴ အေခ
ြ အေနသည်က ဝယ်ယူနိငု ်စွမ်ဵအာဵမ
ြ င်ေဴ သာက ဝယ်ယူ
သူမျာဵအတွြ်က ဝယ်ယူမနှု ှငအ
်ဴ တူက ယှဥ်တရ
ွဲ ိေှ နသည်ကဴ စွန့်စာဵမှုအန္တရာယ်ြကို ေလှောဴနည်ဵ
ေစခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ကဴ ပုဂ္ဂလိြပိငု ်ြပုလုပသ
် ည်ကဴ ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင် န်ဵ၏တန်ဖုိဵြိကု တိဵု တြ်ေစ
ပါသည်။ကက
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၎င်ဵအေခ
ြ အေနသည် အစိဵု ရ၏ ေရာင်ဵချသည်ဴ ေစျဵနှုနဵ် အေပါ် အြျိုဵသြ်
ေရာြ်မရ
ှု ိပှ ါသည်။ ၎င်ဵအေခ
ြ အေနြို တည်ေဆာြ်နုိင်ြခင်ဵမရှခိ ဲ၍
ဴ
အာဂျင်တီဵနာဵ
အစိဵု ရသည်က နိမဴြ
် ျေသာေရာင်ဵေစျဵနှုနဵ် ြိကု လြ်ခရ
ဳ ရှခိ ဲဴြပီဵက ဝယ်ယူသူမျာဵအေနဖ
ြ င်ကဴ အလို
အေလျာြ်အြမတ်မျာဵရရှိြပီဵကအမ
ြ တ်ရရှိမှု တိဵု ပွာဵေစပါသည်။
ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က ေစျဵြွြ်သည်က အပ
ြ ည်အ
ဴ ဝလုပေ် ဆာင်လာေအာင်က ေဆာင်ရွြ်ေပဵရသည်ကဴ
အစိဵု ရ၏အခန်ဵြဏ္ဍသည်က မလွယ်ြူပါ။က စီဵပွာဵေရဵနိဘ
ု ယ်ဆရ
ု ရှေိ သာက စီဵပွာဵေရဵပညာရှင်က Joseph
Stiglitzကြကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵေဖာ်ြပခဲပဴ ါသည် ေစျဵြွြ်မျာဵသည်က မရှမိ ြဖစ်လအ
ို ပ် ြြပါသည်။က ေစျဵြွြ်မျာဵသည်က သယဳဇာတ
အင်အာဵစုမျာဵက ခွေဲ ဝအသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵ၊က ထိထိေရာြ်ေရာြ်အသုဵဳ ချခ
ြ င်ဵအတွြ်က ပဳပဴ ိဵု ြူညီပါ
သည်။ကအထူဵသဖ
ြ င်သ
ဴ ယဳဇာတအင်အာဵစုမျာဵရှာဵပါဵသည်အ
ဴ ခါကေစျဵြွြ်မျာဵသည် အေရဵ
ပါေပသည်။က သိ့ု ရာတွင်က ၎င်ဵနှင်တ
ဴ န်ဵတူအေရဵြ
ီ ီဵသည်မာှ က နိုင်ငဳတစ်နုိင်ငဳချင်ဵစီအတွြ်က
ခိငု ်မာအာဵေြာင်ဵေသာက အစိဵု ရရှရ
ိ န်နငှ ်ဴက ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုအဆင်ဴအသီဵသီဵြိကု ေရာြ်ရရ
ှိ န်အတွြ်က
အစိဵု ရနှင်ဴ ေစျဵြွြ်တ့ို ကမှနြ
် န်စာွ ကေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်ြဖစ်ေ ြြာင်ဵကသေဘာေပါြ်
နာဵလည်ရန်ပင်ြဖစ်သည်။
Stiglitz ြ အစိဵု ရနှငက်ဴ ေစျဵြွြ်ြကို ချိန်ဆညှိနငိှု ်ဵရန်က လိအ
ု ပ်ေ ြြာင်ဵကအထင်အရှာဵေဖာ်ြပခဲပဴ ါသည်။က
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵက ပိ၍
ု လူသိမျာဵထင်ရှာဵလာသည်မာှ က အစိဵု ရမဟုတ်ေသာက
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၏က အခန်ဵြဏ္ဍြိကု အသိအမှတ်ြပုရန်လည်ဵက အေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။က အရပ်သာဵက လူ့အဖွ့ဲ က
အစည်ဵမျာဵသည်က စစ်မနှ ်ေသာအင်အာဵမျာဵက ပိငု ်ဆငို ် ြြပါသည်။က ယင်ဵအင်အာဵမျာဵြက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က
၎င်ဵတို့၏က အခန်ဵြဏ္ဍြိကု အထင်အရှာဵေဖာ်ြပေနပါသည်။ အာရှဖွ့ဳ ြဖိုဵေရဵဘဏ်က (ADB)ြက ေအာြ်ပါ
အတိငု ်ဵေဖာ်ြပခဲပဴ ါသည် အစိဵု ရမဟုတ်ေသာအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၏ကသီဵြခာဵရှိေနေသာကအင်အာဵမျာဵမှာကထိခုိြ်
နစ်နာမှုရေှိ သာက လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအတွြ်က ေပါင်ဵြူဵမျာဵအဖ
ြ စ်က ေဆာင်ရွြ် ေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ
နယ်ေြမေဒသအလိြ
ု ်က လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵြိကု ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵခ
ြ င်ဵတို့က ြဖစ် ြြပါသည်။က အစိဵု ရ
မဟုတ်ေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵသည်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုအတွြ်က တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုရေှိ သာက ချဥ်ဵြပ်က
နည်ဵမျာဵြိကု အသုဵဳ ြပုြ
ြ ပါသည်။က ေြာင်ဵြျိုဵေမှော်မှနဵ် သည်ကဴ စီမဳြိန်ဵမျာဵ အေြာင်
အထည်ေဖာ်ေရဵြိုက ြူညီြပီဵစီမြ
ဳ ိနဵ် လုပင် န်ဵက အဆြ်မြပတ်ေဆာင်ရွြ်ေရဵြိကု ပဳပဴ ိဵု
ေပဵခ
ြ င်ဵ၊က ပိ၍
ု ထင်သာမ
ြ င်သာရှမိ ှုနှငက်ဴ ေြာင်ဵမွနေ် သာအုပခ် ျုပ်ေရဵတို့အတွြ်က အြ
ီ ဳ
ေပဵခ
ြ င်ဵ၊က အာဵနည်ဵေသာက (သိ့ု မဟုတ်) ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵေသာအုပစ် ုမျာဵအတွြ်က ဖွင်ဴဟေဖာ်
ထုတ်ေပဵခ
ြ င်ဵတို့ြကို ေဆာင်ရွြ်ေပဵြ
ြ ပါသည်။
၁၉၈၇က ခုနစှ ်မှစ၍က အာရှဖဳွ့ြဖိုဵေရဵဘဏ်သည်က အစိဵု ရမဟုတ်ေသာအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ အတူယှဥ်
တွဲြပီဵက ေရွဵချယ်ထာဵေသာနယ်ပယ်မျာဵ၌က လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵက ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵသည်ကဴ အာဵထုတ် ီြိုဵပမ်ဵမှုမျာဵြိကု
ထိေရာြ်ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵဖ
ြ င်ကဴ လုပြ
် ိုင်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရပှိ ါသည်။က အစိဵု ရမဟုတ်ေသာအဖွ့ဲ အစည်ဵ
မျာဵ၏ကစွမ်ဵအာဵမျာဵနှငက်ဴ လုပင် န်ဵြျွမ်ဵြျင်မမှု ျာဵြိကု အရင်ဵတည်ြပီဵကမိမိေဆာင်ရွြ်ေနေသာကလုပင် န်ဵမျာဵ၏
ထိေရာြ်မှုြကို ြမှငတ
်ဴ င်နငို ်ခေဲဴ ြြာင်ဵအသိအမှတ်ြပုေဖာ်ြပခဲပဴ ါသည်။က ၁၉၉၈က ခုနှစတ
် ွင်က အစိဵု ရမဟုတ်ေသာ
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍က လုပင် န်ဵနယ်ပယ် ီြီဵ(၃)ခုြကို ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွြ်ခဴဲပါသည်။က ယင်ဵတိ့ု မှာက
နှစ်ရှည်ေချဵေငွမျာဵနှငက်ဴ နည်ဵပညာဆိငု ်ရာအြူအညီေပဵသည်ကဴ လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵ၊က စီမဳြိနဵ် ေရဵ
ဆွဲြခင်ဵနှငက်ဴ နိုင်ငဳအဆင်ကဴ လုပင် န်ဵမျာဵနှငက်ဴ မူဝါဒဖွဳ့ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတိ့ု ကြဖစ်ပါသည်။က
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ဗွနန် ီအြ်စမိရ
ု ်(ှ Yvonne Asamoah)၏က အဆိအ
ု ရက အစိဵု ရမဟုတ်ေသာအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵသည်က
“အစိဵု ရရန်ပဳုေငွြန့်သတ်ချြ်ရေှိ သာ၊က နိငု ်ငဳေရဵအေခ
ြ အေနမျာဵက အေပ
ြ ာင်ဵအလဲမျာဵေသာ၊က ီြိုတင်ခန့်မှန်ဵ
နိငု ်ေသာ/ ကီြိုတင်ခန့်မှန်ဵနိငု ်ြခင်ဵမရှေိ သာက သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ဆုငိ ်ရာက အေခ
ြ အေနမျာဵက ြဖစ်ပာွ ဵခ
ြ င်ဵက
ေြ
ြ ာင်ကဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵက ီြုဳေတွ့ေနေသာ၊ကလူမျိုဵေရဵပဋိပြ္ခမျာဵထူေြပာေသာ၊ကတစ်ဦဵြျဝင်ေငွ
နည်ဵပါဵလွနဵ် ၍က လိအ
ု ပ်ေသာြုနစ် ည်နငှ ်ဴက ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြိကု (လူမေှု ရဵ၊က ပညာေရဵ၊က စီဵပွာဵေရဵက စသည်ဴ
ြဏ္ဍမျာဵအတွြ်)ဝယ်ယူနုိင်စမွ ်ဵက အလွနအ
် မင်ဵအြန့်အသတ်ကြဖစ်ေနေသာက ေနရာေဒသမျာဵတွင် အထူဵ
အေရဵပါေပသည်။”
Washington သေဘာထာဵညီမှေချြ်ေပါ်ထွနဵ် ြပီဵေနာြ်ပုိင်ဵ ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က အစိဵု ရမဟုတ်
ေသာ အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၏ကအခန်ဵြဏ္ဍြိကု ေအာြ်ပါအတိငု ်ဵကအသိအမှတ်ြပုခဲပဴ ါသည်မူဝါဒသစ်ေြပာင်ဵလဲမတ
ှု ွင်က အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၊ကအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ ထူေထာင်
ကြခင်ဵ၊က လုဳြခုဳမှုြွန်ရြ်၊က အုပ်ချုပ်မှုပစုဳ ဳက စသည်တ့ို ပါဝင်ပ
ြ ီဵက ယင်ဵတိ့ု ြကို Washington
convention မှေဖာ်ထုတ်ထာဵေသာကလွတ်လပ်ပွငလ
်ဴ င်ဵေသာေစျဵြွြ်မျာဵ၊ကထိနဵ် ေြျာင်ဵမှု
ေလှောဴချခ
ြ င်ဵ၊က လွတ်လပ်စွာလုပြ
် ငို ်ခွင်ဴြပုခ
ြ င်ဵ၊က အေဆာြ်အအုဆ
ဳ ငို ်ရာညှနိ ိငှု ်ဵမှုက စသည်ဴ
ေဝါဟာရအသုဵဳ အနှုန်ဵမျာဵတွင်ကထပ်မဳေပါင်ဵထည်ရ
ဴ မည်။
၎င်ဵတို့အာဵလုဵဳ ြိကု ထည်သ
ဴ ွင်ဵစဥ်ဵစာဵပါြက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က စွမ်ဵအာဵဖ
ြ ည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်က
ကီြိုဵပမ်ဵေနေသာက မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵအတွြ်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုဆငို ်ရာစိနေ် ခါ်မှုမာှ က မိမိနုငိ ်ငဳ၏က ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှု
မဟာဗျူဟာတွင်က အစိဵု ရ၊က ေစျဵြွြ်နငှ ်ဴက အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵတို့အ ြြာဵက မှနြ
် န်ေသာချိနည
် ှမိ ှုြိကု
ရှာေဖွရန်သာဖ
ြ စ်ပါသည်။က(ေဘာင်-၁ကတွင် ြြည်ပဴ ါ။)

ေဘာင်(၁) - နိငု ်ငဳေတာ်၊ကေစျဵြွြ်နှငက်ဴ အရပ်သာဵအဖွ့ဲ အစည်ဵက- စည်ဵလုဵဳ ညီေွတ်ြြသလာဵ ? (သိ့ု မဟုတ)်
ကကကကကကကကကြပိုြွေဲ နြ
ြ သလာဵ ?
အလှူရှင်မျာဵအတွြ်က အရပ်သာဵအဖွ့ဲ အစည်ဵသည်က ဒီမိြ
ု ေရစီြျငသ
်ဴ ဵုဳ မှု၏က အင်အာဵတစ်ရပ်နှင်ကဴ
ပါဝင်သည်အ
ဴ ရာဖ
ြ စ်ရသ
ုဳ ာမြက ေစျဵြွြ်စဵီ ပွာဵေရဵ၏က သဘာဝအစိတ်အပိငု ်ဵတစ်ခလ
ု ည်ဵြဖစ်ပါသည်။က
အလှူရှင်မျာဵသည်က အစိဵု ရအာဵစစ်ေဆဵရာတွင်ြဖစ်ေစ၊က လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က အြျင်ဴစာရိတ္တဆိငု ်ရာလုပင် န်ဵ
မျာဵနှငက်ဴ အခ
ြ ာဵေသာဒီမုိြေရစီဆငို ်ရာက တန်ဖုိဵထာဵမှုမျာဵြိကု ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်ြဖစ်ေစက အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ
အစည်ဵ၏အင်အာဵြိုက မြ
ြ ာခဏရည်ေွှနဵ် ရေလဴရပှိ ါသည်။က အစိဵု ရ၏အခွငအ
်ဴ ာဏာြိေု လှောဴချပ
ြ ီဵက ေစျဵြွြ်
၏အခန်
ကု တိ
ဵု ြမဵြွ
ှင်ဴြခြ
င်ဵ်နအာဵဖ
ြ င်ကဴ သအရပ်
ာဵလူ့အ
အစည်
က ီြီဵပွာ(သိ
ဵတိ့ု မုဵတြ်
ြ ီဵက
ေဘာင်
(၁)ဵြဏ္ဍြိ
- နိငု ်ငဳေတာ်
၊ကေစျ
ှငက်ဴ အရပ်
ာဵအဖွသ
့ဲ အစည်
ဵက__ဖွ့ဲ စည်
ဵလုဵဵဳသည်
ညီေလ
ွတည်
် ြြဵသလာဵ?
ဟုတလ
)် ာပ
ေဲ နြ
ြကု တွသလာဵ?
အခ
ြ ာဵေသာစီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာက လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွြ်လုပကကကကကကကကက
ြ
် ငို ြ်မပှုမိုြွ
ျာဵြိ
နဵ် အာဵေပဵမှုမျာဵလည်ဵက ြဖစ်ေပါ်
လာပါမည်။က ထို့ြပင်က အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၊က အစိဵု ရနှင်ဴက ေစျဵြွြ်တို့ြကို ြပိုြွဲြခင်ဵထြ်က စည်ဵလုဵဳ
ညီေွတ်ြခင်ဵ၊က အင
ြ င်ဵပွာဵခ
ြ င်ဵထြ်က ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵအသွင်ြေို ဆာင်သည်ဴက စနစ်တြျဖ့ွဲ စည်ဵေသာက
သဟဇီဝက အေပါင်ဵအစည်ဵတစ်ခအ
ု ြဖစ်က သတ်မတ
ှ ်ယူဆပါသည်။က ဤေနရာတွင်က ေမှော်လင်ခဴ ျြ်တစ်ခမု ှာက
အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵသည်က အစိဵု ရနှင်ဴ ေစျဵြွြ်၏အင်အာဵြိကု ချိနိ ်ညှိရန်နငှ ်ဴက ညှနိ ိငှု ်ဵပုဳေဖာ်ရန်၊က
ေစျဵြွြ်နငှ ်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍က အြျငစ်ဴ ာရိတ္တဆိငု ်ရာ စစ်ေဆဵမှုြကို လုပေ် ဆာင်ရန်နငှ ်ဴက အစိဵု ရ၏ဒီမိြ
ု ေရစီက
အေခ
ြ ခဳေသာကဂုဏ်သိြ္ခာြိကု ထိနဵ် သိမဵ် ရန်ကလုပ်ေဆာင်ရေပလိမဴ်မည်။
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>>> အစိဵု ရ၊က ေစျဵြွြ်နငှ ်ဴက အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က သုဵဳ ပွင်ဴဆငို ်စည်ဵလုဵဳ ညီေွတ်မှုသည်က ၎င်ဵတို့က
အစိတ်အပိငု ်ဵသုဵဳ ခု ြြာဵကတိြျရှင်ဵလင်ဵေသာ၊ကနယ်နမိတ်သတ်မတ
ှ ်ချြ်က ြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵေသာကလုပင် န်ဵတာဝန်က
မျာဵနှင်ဴက လုပေ် ဆာင်မည်သ
ဴ ူမျာဵ၊က စနစ်တြျဖ့ွဲ စည်ဵထာဵေသာက ဟန်ချြ်ညီမနှု ှငက်ဴ ညီေွတ်မှေတမှုတိ့ု ြိကု
ေဖာ်ေဆာင်ေနပါသည်။က အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵအတွင်ဵရှကိ အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵသည်က အစိဵု ရနှင်ဴပဂု ္ဂလိြက
ေထာြ်ပဴဳသူမျာဵက နှစ်မျိုဵစလုဳဵထဳမှက အတိငု ်ဵအတာအမျိုဵမျိုဵအာဵဖ
ြ င်ဴက ေထာြ်ပဴဳမမှု ျာဵြိကု လြ်ခဳရရှိေြာင်ဵက
ရရှိ ြြပါမည်။က နိငု ်ငဳအချို့တ့ို တွင်က အစိဵု ရအရာရှိမျာဵသည်က ပိ၍
ု တီထွင်ဖန်တီဵမှုရိှရှိြဖင်ဴက အလုပလ
် ုပရ
် န်၊က
အရင်ဵအမ
ြ စ်အမျိုဵမျိုဵ ရရှရ
ိ န်နငှ ်ဴက အခွငအ
်ဴ လမ်ဵသစ်မျာဵက ရရှရ
ိ န်အတွြ်က မိမိတိ့ု ြယ
ို ်ပုိင်အစိဵု ရမဟုတ်ေသာက
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵြိကု နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်အြဖစ်က ဖွ့ဲ စည်ဵတည်ေထာင်က ေဆာင်ရွြ် ြြပါသည်။က အလာဵတူပင်က
အချို့ေသာက ဖွ့ဳ ြဖိုဵေရဵဆိငု ်ရာက အစိဵု ရမဟုတ်ေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵသည်က အခွနြ
် င်ဵလွတ်ခွငန်ဴ ှငက်ဴ ပုဂ္ဂလိြက
အြျိုဵအမ
ြ တ်မျာဵက ရရှေိ စရန်ဟူေသာက ရည်ရွယ်ချြ်ြဖင်ဴက လြ်ေအာြ်ခြ
ဳ ုမဏ
္ပ ီမျာဵက တည်ေထာင်ထာဵြ
ြ
ပါသည်။က ထိ့ု ြပင်က (၃)ဖွ့ဲ ၏ ြိယ
ု ်စာဵကြပုမှုသည်က အညီအမှေရိေှ နပါသည်။က အနည်ဵဆုဳဵအာဵဖ
ြ င်ဴက ြပဿနာြင်ဵရ
ပါမည်။က ယင်ဵအဖွ့ဲ သုဳဵခု ြြာဵတွင်က အာဏာခွေဲ ဝမှုက အမှနစ် င်စစ်အာဵဖ
ြ င်ကဴ သီဵြခာဵအခွငအ
်ဴ ာဏာ(၃)မျိုဵြိကု
ြိယ
ု ်စာဵပ
ြ ုပါသည်။က အရပ်သာဵ လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵအတွင်ဵရှကိ အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵသည်က တူညီေသာက အခွင်အ
ဴ ာဏာက
မရရှိ ြြပါ။က ဥပမာအာဵဖ
ြ င်ဴက စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵအသင်ဵအဖွ့ဲ မျာဵသည်က ြုနသ
် ွယ်ေရဵသမဂ္ဂက (သိ့ု မဟုတ်)
အသိြ
ု ်အဝန်ဵထြ်က သာလွနေ် ြာင်ဵမွန်ေသာက အရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵြိုပိငု ်ဆငို ်ြပီဵက နိငု ်ငဳေရဵအခွင်ဴအာဏာက ပိ၍
ု က
ြိငု ်စထ
ွဲ ာဵဟန်ရပှိ ါသည်။က ေစျဵြွြ်အာဏာသည်က အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က ဖွ့ဲ စည်ဵမှုအတွင်ဵက စိမဴ်ဝင်
ပျဳ့နှ့ဳ ပုေဳ ဖာ်လျြ်ရပှိ ါသည်။ကWood (၁၉၉၀)ြကအရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏ကသေဘာတရာဵနယ်ပယ်အတွင်ဵ
တွင်က ြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၏က ယှဥတ
် မွဲ ှုသည်က အရင်ဵရှင်စနစ်၏က အယူအဆသေဘာတရာဵြိကု
မျြ်နာှ ဖုဵဳ စွပ်ထာဵခ
ြ င်ဵသာဖ
ြ စ်ြပီဵက အေခ
ြ ခဳအာဵဖ
ြ င်ကဴ ြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအာဵက အတူတြွ က
စုစည်ဵထာဵသည်ကဴ သေဘာလြ္ခဏာသာကဖ
ြ စ်သည်ဟုကခိငု ်လစုဳ ွာတင်ြပခဲပဴ ါသည်။
သိ့ု ေသာ်လည်ဵက အစိဵု ရသည်က အိမရ
် ာမဲဴမျာဵ၊က သြ် ီြီဵမျာဵ၊က နာမြျန်ဵြဖစ်ေနသူမျာဵအတွြ်က
အေထာြ်အပဳေဴ ပဵေနေသာက အလှူရှင်မျာဵနှငက်ဴ လူမေှု ြာင်ဵြျိုဵေဆာင်က အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအာဵက ီြိုဆိေု နက
ပါသည်။က၎င်ဵတိ့ု ၏ကအြူအညီအေထာြ်အပဳသ
ဴ ည်က အစိုဵရ၏အသုဵဳ စရိတ်ြိုက ေလှောဴြျေစပါသည်။ကအစိဵု ရ၏က
မူဝါဒ(သိ့ု မဟုတ်)အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအာဵက တစ်နည်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ အစိဵု ရ၏တရာဵဝင်ြဖစ်မြ
ှု ိုစိနေ် ခါ်ပ
ြ ီဵက ဆန့်ြျင်က
ဘြ်က အေြ
ြ ာင်ဵတရာဵမျာဵြိုသာက တိဵု ေအာင်လုပ်ေနသည်ကဴ အြ
ီ ဳေပဵအဖွ့ဲ မျာဵအတွြ်က ၎င်ဵအေထာြ်အပဳဴ
သည်က မလိလ
ု ာဵေသာအရာဖ
ြ စ်ပါသည်။က အလာဵတူပင်က စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵမျာဵသည်က လူ့အသိြ
ု ်အဝန်ဵဖွ့ဳ ြဖိုဵမှု
အတွြ်က ပဳပဴ ိဵု ေြာင်ဵကပဳပဴ ိဵု ေစေသာ်လည်ဵက၎င်ဵတိ့ု သည်က အလုပသ
် မာဵအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵက(သိ့ု မဟုတ်) လုပခ် နိမဴ်
အလုပသ
် မာဵနှငက်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်က စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵအတွြ်က သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်ဆငို ်ရာကအုပစ် ုမျာဵ
ထဳမှက စိနေ် ခါ်မှုမျာဵြိကု သေဘာေပါြ်လြ်ခဳလွယ်မကှု နည်ဵပါဵြ
ြ ပါသည်။က သိ့ု ြဖစ်၍က အစိဵု ရ၊က ေစျဵြွြ်နငှ ်ဴက
အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က အပ
ြ န်အလှနဆ
် ြ်စပ်မမှု ျာဵသည်က ဆန့်ြျင်ဘြ်အသွင်ေဆာင်ေသာက ရည်ရွယ်
ချြ်မျာဵနှငက်ဴ တန်ဖုဵိ ထာဵမှုမျာဵေြ
ြ ာင်ကဴ တစ်ခုေပါ်တစ်ခလ
ု ွှမဵ် မိုဵလျြ်ရပှိ ါသည်။က ၎င်ဵတိ့ု ြကို ေပ
ြ လည်ေအာင်က
ေဖ
ြ ရှင်ဵေပဵရာတွင်က အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က လိအ
ု ပ်ချြန် ှငက်ဴ တည်ြငိမေ် ရဵအတွြ်က အာမခဳချြတ
် ိ့ု ြိကု
အေလဵေပဵခ
ြ င်ဵတို့မြပုဘဲက ေဖ
ြ ရှင်ဵ၍မရနိငု ်ပါ။က ပူဵေပါင်ဵြခင်ဵနှငက်ဴ မဟာမိတ်ဖဲွ့ြခင်ဵတို့သည်က အာဏာနှင်ဓဴ နက
ကြပန်လည်ခဲွေဝခ
ြ င်ဵအတွြ်က အစဥ်အြမဲက အေထာြ်အထာဵပ
ြ ုရေသာက (သိ့ု မဟုတ်) အေထာြ်အြူြပုေသာ
အရာမျာဵဖ
ြ စ်မည်မဟုတ်ပါ။
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စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
၁။

မိမိနုငိ ်ငဳ၏က အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳတွင်က လူမအ
ှု ဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က အခန်ဵြဏ္ဍသည်က မည်သည်တို့က
ကြဖစ်သနည်ဵ။

၂။

မိမိနုငိ ်ငဳတွင်ကအစိဵု ရနှင်ဴကြမို့ပ
ြ လူမှုအဖွ့ဲ အစည်ဵအြ
ြ ာဵကဆြ်နယ
ွ ်မြ
ှု ကို ေဖာ်ြပပါ။

ေဆာင်ရွြ်ရန်
မိမိ၏ေပါင်ဵစပ်မပှု ုစဳ ဳမှာကအဘယ်နည်ဵ။
မိမိနုငိ ်ငဳ၏က ICTD မဟာဗျူဟာတွင်က အစိဵု ရ၊က ေစျဵြွြ်နငှ ်ဴက အစိဵု ရမဟုတ်ေသာက ြဏ္ဍမျာဵ၏က
လြ်ရှ/ိ စိတ်ြူဵ/အနာဂတ်ေပါင်ဵစပ်မှုပစုဳ ဳြကို တိငု ်ဵတာေဖာ်ြပပါ။က လြ်ရနှိ ှငစ်ဴ ိတ်ြူဵက စဥ်ဵစာဵထာဵက
ေသာေပါင်ဵစပ်မပှု ုစဳ ဳတွင်ကြဏ္ဍအသီဵသီဵ၏ကပါဝင်မခှု ွတ
ဲ မ်ဵြိကု ရာခိငု ်နှုနဵ် ြဖင်ဴကတိငု ်ဵတာေဖာ်ြပပါ။က
နိငု ်ငဳတစ်နုိင်ငဳတည်ဵမှက တြ်ေရာြ်ေသာကသင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်က ဤေလဴြျငခ်ဴ န်ဵြိကု အဖွ့ဲ တစ်ခုက
အေနဖ
ြ င်ကဴလုပေ် ဆာင်နုိင်ပါသည်။
ေအာင်ြမင်ေသာက ICTမူဝါဒနှင်ဴက မဟာဗျူဟာပုစဳ ဳတွင်က အဆင်ဴမျာဵစွာက ပါဝင်ပါသည်။က (ေဘာင်-၂က တွင်က
ကြြည်ပဴ ါ။)
ေဘာင်က(၂) – ICTD မူဝါဒနှငက်ဴ မဟာဗျူဟာေရဵဆွခဲ ျမှတ်ြခင်ဵအဆင်မဴ ျာဵ
၁။ ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က အနာဂတ်ေမှော်မနှ ်ဵချြြ
် ကို ေရဵသာဵပါ။ကြာလတို/ြာလရှည်က အစီအစဥ်က
တစ်ရပ်ြကို ေဖာ်ြပပါ။က ဤေရဵသာဵေဖာ်ြပချြ်တွင်က အချိနသ
် တ်မတ
ှ ်ချြ်တစ်ခုအတွင်ဵက တိငု ်ဵတာေဖာ်ြပက
နိငု ်ေသာရလဒ်မျာဵက (သိ့ု မဟုတ်) စဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်အတိငု ်ဵအတာမျာဵက ပါဝင်ရပါမည်။က ရည်ရွယ်ချြ်က
အတွြ်ကေမှော်မနှ ်ဵထာဵေသာကလြ်ေတွ့လုပင် န်ဵစဥ်မျာဵြိကု ေဆာင်ရွြ်နိငု ်ရန်ကအေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။
၂။ ေဆွဵေနွဵတိငု ်ပင်ြခင်ဵ၊က သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်ဵ၊က ခိငု ်လေုဳ သာအချြ်အလြ်မျာဵရှာေဖွြခင်ဵ၊က သိြမင်နာဵလည်က
ကြခင်ဵနှငက်ဴ လြ်ေတွ့ေလဴလာစူဵစမ်ဵြခင်ဵတိ့ု ေပါ်က အေခ
ြ ခဳ၍က လြ်ရအ
ှိ ေခ
ြ အေနြိုက အြဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ပါ။က
(ဤလုပေ် ဆာင်ချြ်သည်က မိမအ
ိ ာဵက မိမေိ ရာြ်ရေှိ နသည်ေဴ နရာြိကု ရှင်ဵလင်ဵစွာသိြမင်ေစပ
ြ ီဵ၊က မိမိြမင်ြပီဵက
ေမ
ြ ာြ်လိုသည်ဴက ရည်မှနဵ် ချြ်အတွြ်က လိအ
ု ပ်မည်ြဖစ်သည်ဴက အာဵထုတ် ီြိုဵပမ်ဵမှုမျာဵနှငက်ဴ စပ်လျဥ်ဵ၍က
မိမိအာဵလမ်ဵေွှနမ် ည်ြဖစ်ပါသည်။
၂.၁။ လြ်ရမှိ ူဝါဒမျာဵနှငက်ဴ စီမဳြိနဵ် မျာဵ၊က ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵသာမြက အဆိုြပုမူဝါဒနှင်ဴက မူဝါဒက
လမ်ဵေွှန်ချြ်မျာဵြိပု ါက ြပန်လည်သဵုဳ သပ်ပါ။က ၎င်ဵတွင်အြခာဵေသာက ICT နှငက်ဴ ဆြ်စပ်သည်ဴက
ကြပဿနာမျာဵြိလ
ု ည်ဵက ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵရပါမည်။က ဤသိ့ု စဥ်ဵစာဵရာတွင်က သတင်ဵချြအ
် လြ်က
ရရှမိ ှု၊က ဆြ်သွယ်ေရဵမူဝါဒမျာဵနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊က အသဳလွှင်ဴ ီြိမန် ှုနဵ် နှင်ဴက ေရဒီယိဆ
ု ိငု ်က
ရာစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊က electronic ြုနသ
် ွယ်ေရဵနှင်ဴက electronic အစိဵု ရမူဝါဒက မျာဵတိ့ု ပါက
ဝင်ရပါသည်။
>>>
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၂.၂။ လွတ်လပ်ေသာက ြုနသ
် ွယ်ေရဵသေဘာတူညီချြ်မျာဵအပါအဝင်က မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်ြခင်ဵြိကု
အြျိုဵသြ်ေရာြ်မရ
ှု ိေှ စနိုင်သည်ကဴ ေဒသအလိြ
ု ်က အေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵြိလ
ု ည်ဵက ထည်ဴသွင်ဵက
စဥ်ဵစာဵပါ။
၃။ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊က ဆင်ဵရဲနမွ ်ဵပါဵသူမျာဵ၊က ေြျဵလြ်ေနဆင်ဵရဲနမွ ်ဵပါဵသူမျာဵ၊က လူငယ်မျာဵနှငက်ဴ ရုပပ် ိုင်ဵ/
စိတ်ပိငု ်ဵချို့ယွင်ဵအာဵနည်ဵသူမျာဵက ပါဝင်သည်ဴက အာဵနည်ဵေသာြဏ္ဍမျာဵြိကု ြိယ
ု ်စာဵပ
ြ ုေသာ၊က
အေထာြ်အြူြပုေသာက အြ
ီ ဳေပဵေဆွဵေနွဵတိငု ်ပင်မှုမျာဵက လုပေ် ဆာင်ပါ။က ယင်ဵသို့ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်က
လုပင် န်ဵအချိနဇ် ယာဵနှငက်ဴ အြ
ီ ဳေပဵေဆွဵေနွဵတိငု ်ပင်မည်ကဴ နည်ဵလမ်ဵတိ့ု ပါဝင်သည်ဴက ပါဝင်ပတ်သြ်သူက
မျာဵ၏ကအစီအစဥ်ြကို ီြိုတင်ြပင်ဆင်ထာဵရန်ကလိအ
ု ပ်ပါသည်။ကယင်ဵတွင်ကဦဵတည်ရာအုပစ် ုနှငက်ဴ ေဆွဵေနွဵက
ကြခင်ဵမျာဵ၊က စြာဵဝိငု ်ဵဖွဲ့စည်ဵေဝဵေပ
ြ ာဆိေု ဆွဵေနွဵြခင်ဵမျာဵ၊က onlineမှက အြ
ီ ဳေပဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှင်ကဴ
အသိအြမင်ဖလှယ်ြခင်ဵတိ့ု က ပါဝင်ပါသည်။က ေဆွဵေနွဵတိငု ်ပင်ြခင်ဵသည်က ေဆာင်ရွြ်ဆဲ/ ဆြ်လြ်က
ေဆာင်ရွြ်ရမည်လ
ဴ ုပင် န်ဵြဖစ်ပါသည်။
၄။ လြ်ေတွ့လုပေ် ဆာင်မည်စဴ ီမဳြိနဵ် က မူ ြြမ်ဵြိေု ရဵသာဵပါ။က ယင်ဵစီမြ
ဳ ိနဵ် တွင်က အဆိုြပုတင်ြပထာဵေသာက
စီမဳချြ်မျာဵ၊က ီြိုတင်ခန့်မှန်ဵထာဵေသာက ရလဒ်မျာဵနှငက်ဴ ေအာင်ြမင်မှုေွှနြ
် ိနဵ် မျာဵ၊က ရည်ရွယ်ေသာရလဒ်က
မျာဵနှငက်ဴ ညှနိ ိငှု ်ဵချြ်မျာဵ၊ကစွန့် စာဵမှုကအြဲြဖတ်ချြ်နငှ ်ဴကသြ်သာေစမည်နဴ ည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ကြုနြ
် ျစရိတ်နှင်ကဴ
အခ
ြ ာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်က အေသဵစိတ်လိုအပ်ချြမ် ျာဵတိ့ု က ပါဝင်ပါသည်။က ယင်ဵစီမြ
ဳ ိနဵ် သည်က အေြာင်က
အထည်ေဖာ်မည်ဴက အစီအစဥ်ပါရှိသင်ပဴ ါသည်။က ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပချြ်/ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဥ်အတွြ်က
အေြ
ြ ာင်ဵြပချြ်ြေို ပဵရန်သည်လည်ဵကအေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။
၅။ အေြာင်အထည်ေဖာ်မအ
ှု တွြ်က အစည်ဵအေဝဵဆိငု ်ရာအစီအစဥ်မျာဵြိကု သတ်မတ
ှ ်ပါ။က အဖွ့ဲ အစည်ဵက
သည်ကမဟာဗျူဟာနှငလ
်ဴ ြ်ေတွ့စီမြ
ဳ ိနဵ် ေဖာ်ေဆာင်မြ
ှု ကို တာဝန်ယ
် ူေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။က ြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်က
အမျာဵစုတွင်က ဤြိယ
ု ်စာဵလှယ်အဖွ့ဲ က (သိ့ု မဟုတ်) အဖွ့ဲ အစည်ဵြိုက ဆုဵဳ ြဖတ်ေပဵနိုင်သည်ကဴ အစိုဵရအဆင်ကဴ
ကြမင်အ
ဴ ဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခနု ှငက်ဴ တွဖဲ ြ်၍တာဝန်ေပဵထာဵပါသည်။က ၄င်ဵအစိဵု ရအဆင်ဴြမင်ဴအဖွ့ဲ အစည်ဵသည်က
အစိဵု ရ၏လွှဲအပ်အခွငအ
်ဴ ာဏာရှိြပီဵကေထာြ်ပဴဳမအ
ှု ြပည်ဴအဝရရှပိ ါသည်။
၆။ ေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵနှင်ဴက အြဲြဖတ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြိကု သတ်မတ
ှ ်ပါ။က ေအာင်ြမင်မေ
ှု ွှနြ
် ိန်ဵမျာဵက
တည်ေဆာြ်ရန်၊က မှေေဝရန်၊က ေဝဖန်သဵုဳ သပ်ရန်နငှ ်ဴက လွတ်လပ်ြပီဵအြ
ီ ဳြပုေသာပုစဳ ဳြဖင်ဴက သေဘာတူညီမရ
ှု က
ယူရန်ကအေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က သတင်ဵနှငဆ
်ဴ ြ်သွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵဆိငု ်ရာက မူဝါဒမျာဵေရဵဆွဲချမှတ်က
ရာတွင်က မည်သည်အ
ဴ ဆင်ဴသည်က မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵြိကု အမျာဵဆုဵဳ စိန်ေခါ်ေနသည်ဟုက သင်စဥ်ဵစာဵက
ထင်ြမင်ပါသနည်ဵ။ကအဘယ်ေ ြြာင်နဴ ည်ဵ။
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နည်ဵပညာ၊ကဥပေဒနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆိငု ်ရာကပ
ြ ုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှု

နည်ဵပညာအေပ
ြ ာင်ဵအလဲမျာဵသည်က ဥပေဒမျာဵနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵ၊က စည်ဵြမ်ဵမျာဵြိကု အြျိုဵက
သြ်ေရာြ်ပါသည်။က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၊ဳ က အစိဵု ရပုစဳ ဳနှငက်ဴ လုပင် န်ဵစဥ်နငှ ်ဴလူ့အဖွဲ့အစည်ဵတို့၌က ICT
အသုဵဳ ြပုမှုက အစဥ်သြဖင်ကဴ တိဵု တြ်လာခ
ြ င်ဵနှငအ
်ဴ တူက နိငု ်ငဳေတာ်ဥပေဒမျာဵြိကု ြပန်လည်သဵုဳ သပ်ရန်က
လိအ
ု ပ်ချြ်ရိလ
ှ ာပါသည်။က လိအ
ု ပ်ပါြက နည်ဵပညာဆိငု ်ရာအေပ
ြ ာင်ဵအလဲနငှ ်ဴက ICT ထွန်ဵြာဵဖွ့ဳ ကြဖိုဵတိဵု တြ်
မှုတို့အတွြ်ကအဟန့်အတာဵကတစ်ခသ
ု ဖွယ်ကြဖစ်ေနေသာကဥပေဒမျာဵြိကု ပယ်ဖျြ်ရပါမည်။
ဥပေဒနှငန်ဴ ည်ဵပညာအြ
ြ ာဵက အနီဵြပ်ဆြ်စပ်မရ
ှု ိေှ ြြာင်ဵြိကု စာချုပ်စာတမ်ဵဥပေဒတွင်က ထင်ရှာဵက
ေပါ်လွင်ေနပါသည်။က နိငု ်ငဳအမျာဵစုတွင်က ထိုဵြမဲလြ်မှတ်သည်က စာချုပ်တစ်ခုြပည်စဴ ုမဳ ှုအတွြ်က ဥပေဒေြ
ြ ာင်ဵ
အရက လိအ
ု ပ်ချြတ
် စ်ရပ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။က လြ်ရြ
ှိ ာလ၌က ဥပေဒအာဵလုဵဳ နီဵပါဵသည်က စာရွြ်နှင်မဴ ှင်က
အသုဵဳ ြပုေရဵထိဵု ေသာက ထိဵု ြမဲလြ်မတ
ှ ်ြကို လိအ
ု ပ် ြြပါသည်။က လြ်ေတွ့တွင်က ထိုဵြမဲလြ်မှတ်ဆိေု သာ
အရာသည်က သာမန်အာဵဖ
ြ င်ဴက ြပဿနာမဟုတ်ပါ။က ဆိလ
ု သ
ို ည်မာှ က အခ
ြ ာဵေသာနည်ဵပညာေပါ်အေခ
ြ ခဳ၍က
လြ်မှတေ် ရဵထိဵု မှုပစုဳ ဳသစ်က ေပါ်ထွြ်လာသည်တ
ဴ ငို ်ေအာင်က ြပဿနာမဟုတ်ပါ။က Digital နည်ဵပညာသုဵဳ က
လြ်မတ
ှ ်ေရဵထိဵု မှုသည်က လြ်ြဖင်ဴေရဵထိဵု ေသာက လြ်မတ
ှ ်နငှ က်ဴ အသုဵဳ ြျမှုတူညီပါသည်။က နှစ်ခစု လုဵဳ သည်က
စာချုပ်တွင်က လူပဂု ု္ဂိ လ်တစ်ဦဵ၏က သေဘာတူညီမှုက လြ္ခဏာဖ
ြ စ်ပါသည်။က Digital လြ်မတ
ှ ်သည်က အချိုဵ
မညီေသာကဝှြ်စာေရဵနည်ဵပုစဳ ဳတစ်ခုြဖစ်ြခင်ဵေြ
ြ ာင်ကဴ နိငု ်ငဳမျာဵစွာ၏ကဥပေဒမျာဵအရကယင်ဵြိကု စာချုပ်စာတမ်ဵ
မျာဵက ြပီဵြပည်စဴ ုရ
ဳ န်က နည်ဵလမ်ဵတစ်ခအ
ု ြဖစ်က သာမန်အာဵဖ
ြ င်ကဴ လြ်မခဳ ြြပါ။က ြပဿနာမှာက ယခုအခါတွင်က
စာချုပ်မျာဵြိလ
ု ည်ဵက electronic စနစ်သဵုဳ က ချုပ်ဆုနိ ုိင်၍ြဖစ်ပါသည်။က electronic ြုန်သွယ်ေရဵြိကု
အေထာြ်အြူြပုရန်က digital လြ်မတ
ှ ်ေရဵထိဵု မှုမျာဵအာဵက တရာဵဝင်အသိ အမှတ်ြပုရန်က လိအ
ု ပ်မည်ဟုက
ယုဳ ြြည်လာြ
ြ ပါသည်။က သိ့ု ြဖစ်၍က နိငု ်ငဳမျာဵသည်က electronic ြုနသ
် ွယ်ေရဵ ဥပေဒမျာဵြိကု ခွင်ဴြပုခဲဴြပီဵက
ယင်ဵဥပေဒမျာဵအရက digital လြ်မတ
ှ ်နငှ ်ဴက လြ်ြဖင်ဴေရဵထိဵု ေသာက လြ်မတ
ှ ်တ့ို က တူညီေ ြြာင်ဵက ဥပေဒအရက
အသိအမှတ်ြပုလာြ
ြ ပါသည်။
စီဵပွာဵေရဵပုစဳ ဳမျာဵသည်လည်ဵက အဓိြြဖစ်ေသာက နည်ဵပညာတစ်ရပ်(တည်ရမှိ ှု)ေပါ်က အေခ
ြ ခဳပါသည်။က
စာအုပေ် ရာင်ဵဝယ်မသ
ှု ည်က ဥပမာတစ်ခပု င်ြဖစ်ပါသည်။က စာအုပမ် ျာဵြိကု စာရွြ်ေပါ်တွင်က ပုနဳ ှပိ ်ြပီဵက
ကြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချက ြြပါသည်။က စာအုပတ
် စ်အုပ၏
် က အဓိြြုနြ
် ျစရိတ်မှာက ယင်ဵ၏ပုဳနိှပခ် ပင်ြဖစ်ပါသည်။က
စာအုပတ
် စ်အုပ၏
် က ြဖန့်ြဖူဵမှုစရိတ်သည်လည်ဵက ယင်ဵအာဵစာရွြ်ေပါ်တွင်က ပုနဳ ှိပ်ရသည်အ
ဴ ချြ်ေပါ်က
အမှီြပုေနပါသည်။က (စာအုပြ
် ကို ြိယ
ု ်တိုင်ဝယ်ယူြခင်ဵထြ်က e-Bayမှတစ်ဆင်ကဴ ဝယ်ယူသည်ဴအခါက စာတိြ
ု ်မှ
ေပဵပိ့ု ခအတွြ်က ေငွပုိေပဵရပါသည်။) သိ့ု ေသာ်စာအုပြ
် ကို စာရွြ်ေပါ်တွင်က ပုနဳ ှပိ ်ြခင်ဵမပ
ြ ုဘဲက electronci
စနစ်ကြဖင်ကဴ ြဖန့်ြဖူဵသည်အ
ဴ ခါကမည်သို့ကြဖစ်မည်နည်ဵ။ကInternetမှကြူဵယူေသာစာအုပအ
် တွြ်ကပုနဳ ှပိ ်စာအုပြ
် ဲသ
ဴ ိ့ု က
တူညီေသာေစျဵနှုနဵ် ေပဵေချသင်ပဴ ါသလာဵ။က ပုနဳ ှပိ ်ထုတ်ေဝသူသည် Internetမှ ြူဵယူေသာစာအုပ၏
်
ေစျဵနှုနဵ် မှက ပုနဳ ှပိ ်ခနှင်ဴြဖန့်ြဖူဵခြိကု ဖယ်ထုတ်ေပဵသင်ပဴ ါသလာဵ။ကအြယ်၍ကစာအုပမ် ျာဵြိကု Internetမှက ြူဵယူ
နိငု ်လှေင်ကစာအုပမ် ျာဵသည်ကမည်သို့ြဖစ်ပျြ်ကသွာဵမည်နည်ဵ။ကဆြ်လြ်၍ကစဥ်ဵစာဵနိငု ်ပါသည်။
၎င်ဵတို့သည်က အေခ
ြ အမ
ြ စ်မရှေိ သာက အေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵက မဟုတ် ြြပါ။က မူဝါဒေရဵဆွဲချမှတ်သူမျာဵက
သည်က ၎င်ဵအရာမျာဵနှငစ်ဴ ပ်လျဥ်ဵ၍က စဥ်ဵစာဵသင်ပဴ ါသည်။က အဘယ်ေ ြြာင်ဆ
ဴ ေို သာ်က နည်ဵပညာဆိငု ်ရာ
အေပ
ြ ာင်ဵအလဲမျာဵသည်က ဥပေဒနှငစ်ဴ ည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆိုင်ရာက ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵထြ်က တစ်ပန်ဵသာက
ေနေသာေြ
ြ ာင်ကဴ ြဖစ်ပါသည်။က အေြ
ြ ာင်ဵအရာသစ်မျာဵြိကု စီမဳအုပခ် ျုပ်ရန်က စည်ဵမျဥ်ဵေဟာင်ဵမျာဵြိကု
အသုဵဳ ြပုေနဆဲြဖစ်ပါသည်။က ဤသိ့ု က အသုဵဳ ြပုကြခင်ဵသည်က ဥပေဒေဟာင်ဵမျာဵြက ပိ၍
ု သာလွနေ် ြာင်ဵမွနေ် သာက
အေြ
ြ ာင်ဵအရာသစ်မျာဵဖ
ြ စ်ေပါ်ခ
ြ င်ဵြိကု အဟန့်အတာဵပ
ြ ုသည်အ
ဴ ခါကစြ်ဆပု ်ဖွယ်ြဖစ်လာပါသည်။
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မျာဵမြ
ြ ာမီြက (မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵမှတ်မိေနမည်ကဴ မြ
ြ ာေသဵမီြာလ) ေတဵဂီတမျာဵြိကု
(vinyl) ဓာတ်ကြပာဵမျာဵတွင်သွင်ဵ၍က ေရာင်ဵချခဲဴ ြြပါသည်။က ဓာတ်ကြပာဵမျာဵသည်က အမျာဵအာဵဖ
ြ င်ဴက vinyl ေခါ်က
ပလပ်စတစ်ေပျာဴမျာဵြိကု အသုဵဳ ြပုထာဵသည်ဴက သီချင်ဵပုဒေ် ရမျာဵစွာက ပါဝင်ေသာဓာတ်ြပာဵြ
ီ ီဵက (သိ့ု မဟုတ်)
သီချင်ဵတစ်ပဒု ်သာက ပါေသာဓာတ်ကြပာဵမျာဵဖ
ြ စ် ြြပါသည်။ vinyl ပလပ်စတစ်သည်က ေပျာဴကေြပာင်ဵြပီဵက
(သာမန်သဵုဳ စွဲပါြ) မြျိုဵပျြ်နုိင်က ေသာေြ
ြ ာင်ကဴ ြြာဵခဳပစ္စည်ဵအဖ
ြ စ်က ပိမု ိသ
ု င်ဴေလျာပ် ါသည်။က ေတဵဂီတြိကု
အခ
ြ ာဵေသာြ
ြ ာဵခဳပစ္စည်ဵတွင်က သိေု လှာင်အသုဵဳ ြပုနိငု ်လှေင်က ေတဵဂီတလုပင် န်ဵအေနဖ
ြ င်ကဴ မည်သို့ြဖစ်
မည်နည်ဵ။က ေတဵဂီတမျာဵြိကု သီချင်ဵပုဒေ် ရက မျာဵစွာပါသည်ကဴ ဓာတ်ကြပာဵြ
ီ ီဵတစ်ချပ်ပဳုစဳြဖင်ကဴ ဝယ်ယူသင်ဴပါ
သလာဵ၊ကvinyl(ေခါ်) ပလပ်စတစ်အေပျာဴစာဵြိကု CDမျာဵဖ
ြ င်ဴက အစာဵထိဵု ခဲဴသည်ဴအချိန၌် ကအေဖ
ြ မှာက “ဟုတ်ြဲ”ဴ
ဝယ်သင်သ
ဴ ည်ဟူ၍က ြဖစ်ပါသည်။က သိ့ု ေသာ်က ယခုအခါက ေတဵဂီတမျာဵြိကု Internet မှြူဵယူနိုင်ြပီဵက MP3 ြိကု
အသုဵဳ ြပု၍ကယင်ဵတိ့ု ြကို နာဵဆင်နိငု ်ပါသည်။ကInternet မှ ြူဵယူသည်ကဴ ေတဵဂီတမျာဵသည်က ြဖစ်နုိင်ေြခရှိသည်ဴက
ေမဵခွနဵ် သစ်မျာဵစွာြိုက ေပါ်ေပါြ်လာေစပါသည်။က အဘယ်ေဴ ြြာင်ေဴ တဵဂီတသမာဵမျာဵ၏က ဓာတ်ကြပာဵalbum
ကီြီဵမျာဵြိကု ြူဵယူပါသနည်ဵ။ကအဘယ်ေဴ ြြာင်ဴက သီဵြခာဵသီချင်ဵမျာဵအလိြ
ု ်က မြူဵယူပါသနည်ဵ။ကသင်နစှ ်သြ်
သည်ကဴ ေတဵဂီတပညာရှင်မျာဵထဳမှက သင်နစှ ်သြ်သည်ကဴ သီချင်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ ြိကု ြူဵယူသည်ဴအခါက
အဘယ်ေ ြြာင်ကဴ album တစ်ချပ်အြဖစ်က စုစည်ဵြူဵယူြခင်ဵက မပ
ြ ုပါသနည်ဵ။က ဤသိ့ု ြူဵယူက ြခင်ဵမပ
ြ ုရန်က
မိမအ
ိ ာဵက ြာြွယ်တာဵဆီဵသည်အ
ဴ ရာမှာက မည်သ
ဴ ည်အ
ဴ ရာဖ
ြ စ်သနည်ဵ။က ဓာတ်ကြပာဵြုမဏ
္ပ ီ ီြီဵမျာဵအတွြ်က
ေတဵဂီတမျာဵြိကု ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ကေရာင်ဵချခ
ြ င်ဵကနည်ဵလမ်ဵေဟာင်ဵမျာဵြိုက ြျငသ
်ဴ ဵုဳ က ြခင်ဵအတွြ်က ဆီေလျာမ် ှုရှပိ ါ
သလာဵ။က လြ်ရခှိ ွင်ဴြပုပ
ြ ီဵအရာမျာဵအပ
ြ င်က အစိဵု ရအေနဖ
ြ င်ကဴ ေတဵဂီတဝယ်ယူမ၊ှု က ေရာင်ဵချမှုဆုိင်ရာက
အခ
ြ ာဵပုစဳ ဳမျာဵအာဵကပ
ြ ဋ္ဌာန်ဵေပဵသင်ဴပါသလာဵ။
မင
ြ င်ဵနိငု ်သည်မာှ က ဤေမဵခွနဵ် မျာဵသည်က ေဖ
ြ ရှင်ဵရန်မလွယ်ြူသည်ဴ၊က အေဖ
ြ အလွယ်တြူမရနိငု ်
သည်ကဴ ေမဵခွန်ဵမျာဵဖ
ြ စ်ပါသည်။က သိ့ု ေသာ်က မူပငို ်ခွငအ
်ဴ ာဵထိပါဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ အသိဥာဏ်ပညာရပ်ဆုငိ ်ရာပိငု ်ဆငို ်ခွင်ဴ
မျာဵက ြာြွယ်မှုအတွြ်က အေခ
ြ အတင်ြငင်ဵခုဳပွ၌ဲ က အဓိြအေလဵထာဵသည်ကဴ အေရဵြ
ီ ီဵြပဿနာတစ်ခုမာှ က
နည်ဵပညာနှငက်ဴ ဥပေဒ၏ဆြ်စပ်မှုြဖစ်ေ ြြာင်ဵက မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵက သိရနှိ ာဵလည်ရန်က အေရဵကီြီဵပါ
သည်။ကနိငု ်ငဳမျာဵ အြ
ြ ာဵ၌ကနယူဵဇီလန်သည်က၎င်ဵ၏မူပငို ်ခွငဥ်ဴ ပေဒအာဵကကြပန်လည်သဵုဳ သပ်၍ကဤအကေြခအတင်
ကြငင်ဵခုမဳ ှုြကို တုဴကဳြပန်ရန်ကလုပင် န်ဵအဆင်ဴမျာဵြိကု ကြပင်ဆင်ြပီဵြဖစ်ပါသည်။
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Digital နည်ဵပညာနှငက်ဴ မူပငို ်ခွင်ဴ
နယူဵဇီလန်နငို ်ငဳ၏ြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်
နည်ဵပညာဆိငု ်ရာေပ
ြ ာင်ဵလဲမှုနှငက်ဴ ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှု၊က နည်ဵပညာအသစ်အဆန်ဵမျာဵအာဵက လြ်ခဳက
ြျင်သ
ဴ ဵုဳ မှုတ့ို သည်က ရှိရင်ဵဥပေဒမျာဵနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵ၏က ဆြ်စပ်မ၊ှု က ြပီဵြပည်စဴ ုမဳ ှုနှငက်ဴ လည်ပတ်လုပ်က
ေဆာင်မတ
ှု ့ို နှင်စဴ ပ်လျဥ်ဵသည်ကဴ ထုတ်ြပန်ချြ်မျာဵြိကု မြ
ြ ာခဏေပါ်ထွြ်လာေစပါသည်။က ဤသည်က
မှာက မူပငို ်ခွငဥ်ဴ ပေဒအတွြ်က မှနြ
် န်ြပီဵက ယင်ဵဥပေဒသည်ပင်က နည်ဵပညာ၏က ထုတ်ြုနတ
် စ်ခုြဖစ်ပါက
သည်။က ၁၇၀၉က ခုနစှ ်က အဂလန်
က နုငိ ်ငဳ၏က မူပငို ်ခွငဥ်ဴ ပေဒမှက မူပငို ်ခွင၏
်ဴ သမိငု ်ဵေြ
ြ ာင်ဵဆိုသည်မာှ က နည်ဵက
ပညာဆိငု ်ရာအေပ
ြ ာင်ဵအလဲြကို တုဴဳြပန်ရန်အတွြ်က ဥပေဒဆိုင်ရာအေခ
ြ ခဳြိုက တည်ေဆာြ်ြခင်ဵနှငက်ဴ
ေပါ်ထွြ်လာခ
ြ င်ဵြဖစ်ေ ြြာင်ဵက ေဖာ်ြပလျြ်ရပှိ ါသည်။က နည်ဵပညာဆိငု ်ရာအေပ
ြ ာင်ဵအလဲြိကု တုဴဳကြပန်က
ရန်ကပုနဳ ှပိ ်စြ်၊ကအသဳဖမ်ဵစြ်၊ကစန္ဒယာဵ၊ကရုပသ
် ဳထုတ်လွှင်ဴမ၊ှု ကမိတ္တူြူဵစြ်၊ကဗီဒီယိုြပစြ်နငှ ်ဴကcomputer
အစရှိသည်တ့ို တွင်က မူပငို ်ခွင်ဴမှာက နည်ဵပညာအသစ်၏က ေတာင်ဵဆိခု ျြ်မျာဵြိကု ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵရန်က အဆင်ကဴ
ဆင်ဴေြပာင်ဵလဲြဖစ်ေပါ်လာေနပ
ြ ီြဖစ်သည်။ကမူပငို ်ခွငသ
်ဴ ည်က မူပငို ်ခွင်ဴဖန်တီဵသူမျာဵနှငက်ဴ ပိုင်ရှင်မျာဵ၊ကမူပိငု ်က
ခွငဆ
်ဴ ငို ်ရာပစ္စည်ဵြိရိယာမျာဵြိကု အသုဵဳ ြပုသူမျာဵ၏က အြျိုဵစီဵပွာဵနှငက်ဴ ြပည်သူလူထု၏က ပိမု ိတ
ု ိဵု ပွာဵက
လာေသာကအြျိုဵစီဵပွာဵတိ့ု ြိုကအြာအြွယ်ေပဵပါသည်။
ြုနသ
် ွယ်မှု၊က သတင်ဵနည်ဵပညာ၊က ဆြ်သွယ်ေရဵနှင်ဴေဖျာ်ေြဖေရဵလုပင် န်ဵမျာဵ၌က digital
နည်ဵပညာအာဵက အသုဵဳ ြပုမှုတိုဵတြ်လာခ
ြ င်ဵသည်က မူပငို ်ခွငဥ်ဴ ပေဒမျာဵအတွြ်က သီဵြခာဵဂယြ်ရိြ
ု ်က
ခတ်မမှု ျာဵက ရှိေနပါသည်။က Digitalက ်နည်ဵပညာသည်က မူပငို ်ခွငလ
်ဴ ုပေ် ဆာင်ချြ်မျာဵအာဵက အနည်ဵဆုဳဵက
အာဵထုတ်မှု၊က အနည်ဵဆုဳဵြုနြ
် ျစရိတ်တ့ို ြဖင်ဴက ြူဵယူရန်၊က ြျွမ်ဵြျင်စွာြိငု ်တွယ်ရန်နငှ ်ဴက ြဖန့်ြဖူဵရန်က
ခွင်ဴြပုပ
ြ ီဵက အခ
ြ ာဵအစာဵထိဵု နည်ဵပညာမျာဵြိလ
ု ည်ဵက တွဖဲ ြ်အသုဵဳ ြပုရန်မလိအ
ု ပ်ပါ။က အဓိြေမဵခွနဵ် က
မျာဵမှာကလြ်ရမှိ ူပငို ်ခွငဥ်ဴ ပေဒသည်ကdigitalဟူေသာစြာဵလုဵဳ အာဵကရည်ေွှန်ဵမှုတစ်စတ
ုဳ စ်ရာမပါဝင်ဘဲ
digital နှငက်ဴ online အသုဵဳ ြပုသည်ကဴ ပတ်ဝန်ဵြျင်တွင်က အလုပမ် ျာဵ၏အသုဵဳ ြပုမှုနှငက်ဴ စပ်လျဥ်ဵ၍က
စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရှိ/မရှိ၊က မူပငို ်ခွငဖ်ဴ န်တီဵသူမျာဵ၊က ပိငု ်ရှင်မျာဵနှင်ဴက အသုဵဳ ြပုသူမျာဵ၏က လိအ
ု ပ်ချြအ
် ာဵက
ကြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်အတွြ်က မူပိငု ်ခွငဥ်ဴ ပေဒြိကု ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲရန်က လို/မလိ၊ု က မူပငို ်ခွငက်ဴ ဖန်တီဵသူမျာဵ၊က
ပိငု ်ရှင်နငှ ်ဴအသုဵဳ ြပုသူမျာဵ၏က လိလ
ု ာဵေတာင်ဵဆိခု ျြ်မျာဵနှင်ဴက ြိြ
ု ်ညီေစရန်က မူပငို ်ခွငက်ဴ ဥပေဒက
လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵြိကု ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲရန်က သင်ဴ/မသင်ဴဟူသည်ဴက ေမဵခွနဵ် မျာဵဖ
ြ စ်ပါသည်။က မူပငို ်ခွင်ကဴ
ဖန်တီဵသူမျာဵနှငပ်ဴ ိငု ်ရှင်မျာဵသည်က internetမှက တစ်ဆင်ဴ၄င်ဵတိ့ု ၏အလုပမ် ျာဵအာဵကdigital နည်ဵပညာက
ကြဖင်ကဴ ြူဵယူမှုနှငက်ဴ ဆြ်သွယ်လုပြ
် ငို ်မှုတို့ြိုက ထိန်ဵချုပ်ရန်က ၄င်ဵတိ့ု ၏စွမ်ဵရည်နငှ ်ဴက စပ်လျဥ်ဵြပီဵက
စိတ်ဝင်စာဵလာြ
ြ ပါသည်။က မူပငို ်ခွငအ
်ဴ သုဵဳ ြပုသူမျာဵသည်က မူပငို ်ခွငဆ
်ဴ ငို ်ရာပစ္စည်ဵမျာဵအာဵက အသုဵဳ ြပုက
နိငု ်သည်အ
ဴ ခွငအ
်ဴ လမ်ဵြိကု ြန့်သတ်ရာတွင်က digital နည်ဵပညာ၏က ေြာင်ဵြျိုဵသြ်ေရာြ်မနှု ှင်ကဴ
စပ်လျဥ်ဵ၍ကစိတ်ဝင်စာဵလာြ
ြ ပါသည်။
မူပငို ်ခွငဆ
်ဴ သ
ို ည်မာှ က မူရင်ဵလုပင် န်ဵမျာဵနှငစ်ဴ ပ်လျဥ်ဵသည်ကဴ စိတ်ြူဵအြ
ီ ဳဉာဏ်မျာဵနှင်ကဴ
သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆုငိ ်ရာက ေဖာ်ြပချြ်မျာဵြိကု ၎င်ဵနှငသ
်ဴ ြ်ဆုငိ ်ေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခုြက
တရာဵဝင်ခငွ ်ဴြပုေသာက အခွင်ဴအကေရဵမျာဵ၏က အစုအေဝဵတစ်ရပ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။က မူပငို ်ခွင်ဴဥပကေဒသည်က
မူပငို ်ခွငတ
်ဴ ီထွင်ဖန်တီဵသူမျာဵနှငက်ဴ မူပငို ်ခွငပ်ဴ စ္စည်ဵကပိငု ်ဆငို ်သူတို့၏ကအြျိုဵစီဵပွာဵ၊ကအခ
ြ ာဵတစ်ဖြ်တွင်က
မူပငို ်ခွငပ်ဴ စ္စည်ဵမျာဵြိကု အသုဵဳ ြပုသူမျာဵ၏ကအြျိုဵစီဵပွာဵကစသည်ကဴ ယှဥ်ြပိုင်ေနေသာကအြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵက
အြ
ြ ာဵတွင်ကဘြ်ညီမှေတမှုြကို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵပါသည်။
>>>
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>>> မူပငို ်ခွငတ
်ဴ ီထွင်သူမျာဵနှင်ဴက ပိငု ်ရှင်မျာဵသည်၎င်ဵတို့၏လုပင် န်ဵမျာဵအတွြ်က အြာအြွယ်ြိကု
ေဆာင်ရွြ်ထာဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ဴက မူပငို ်ခွငပ်ဴ စ္စည်ဵမျာဵအသုဵဳ ြပုမှုမှက သင်ဴေလျာေ် သာစီဵပွာဵေရဵပ
ြ န်ရချြ်က
ြိကု ထိန်ဵချုပ်ရရှိ ြြပါသည်။က မူပငို ်ခွငသ
်ဴ ည်က မူပငို ်ခွငတ
်ဴ ီထွင်ဖန်တီဵသူမျာဵနှငက်ဴ ပိငု ်ရှင်မျာဵအာဵက မိမိတိ့ု က
တီထွင်ဖန်တီဵထာဵေသာအလုပမ် ျာဵအတွြ်က ေဈဵြွြ်ေနရာစိဵု မိုဵရရှိေစရန်က ြူညီသည်ဴစည်ဵမျဥ်ဵက
ဆိငု ်ရာက အေခ
ြ ခဳအုတ်ြမစ်ြိုက ပဳပဴ ိဵု ေပဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ဴက အေထာြ်အြူြပုပါသည်။က ထိ့ု ေ ြြာင်ကဴ မူပငို ်ခွင်ကဴ
သည်ကအေရဵြ
ီ ီဵကနည်ဵလမ်ဵနှစရ
် ပ်ြဖင်ကဴ ဆွေဲ ဆာင်မမှု ြ်လဵုဳ မျာဵြိကု အာဵေပဵလုပေ် ဆာင်ပါသည်

တီထွင်ဖန်တီဵသူမျာဵသည်က မူပိငု ်ခွငအ
်ဴ လုပမ် ျာဵြိကု ဖန်တီဵရန်နှငက်ဴ အဆိပု ါတီထွင်ဖန်တီဵမှုက
အလုပမ် ျာဵတွင်ကရင်ဵနှီဵြမှုပ်နသ
ှဳ ူမျာဵြကရင်ဵနှီဵြမှုပ်နရ
ှဳ န်၊



မူပငို ်ခွငပ်ဴ ိငု ်ရှင်မျာဵသည်က အဆိပု ါလုပ်ငန်ဵမျာဵက ပိမု ိဖု ွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်လာေစရန်နငှ ်ဴက လူ့အဖွ့ဲ က
အစည်ဵသို့ကအဆိပု ါအလုပမ် ျာဵြိကု ြဖန့်ြဖူဵေပဵရန်။
သိ့ု ေသာ်က မူပငို ်ခွငဥ်ဴ ပေဒသည်က မူပငို ်ခွငလ
်ဴ ုပင် န်ဵသုဵဳ စွဲသူမျာဵ၏က လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵြိလ
ု ည်ဵက
အသိအမှတ်ြပုရပါသည်။ မူပငို ်ခွငြ
်ဴ ာြွယ်မှုသည်အသုဵဳ ြပုသူမျာဵ၏လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵြိုမဆီေလျာ်စွာက
ြန့်သတ်ြခင်ဵနှငကဴ် အမျာဵပ
ြ ည်သူတို့သည်က မူပငို ်ခွင်ဴလုပင် န်ဵမျာဵသိ့ု က ဝင်ေရာြ်လုပ်ြငို ်ခွင်ြ
ဴ ိကု
ြန့်သတ်ြခင်ဵတို့ြိုကမလုပေ် ဆာင်ရပါ။
နယူဵဇီလန်သည်က လူဦဵေရနည်ဵေသာ်လည်ဵကတီထွင်ဖန်တီဵနိငု ်မှုစွမဵ် ရည်နှင်ကဴ ပင်ြယ
ို ်အရည်က
အေသွဵရှိသူမျာဵြိကု ေမွဵထုတ်ထာဵပါသည်။က ထိေရာြ်သည်ဴမပူ ိငု ်ခွင်ဴစနစ်သည်က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်က
အအုနဳ ှငက်ဴ ယဥ်ေြျဵမှုဖဳွ့ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵအတွြ်က တီထွင်ဖန်တီဵနိငု ်စွမ်ဵရှသ
ိ ည်ကဴ လုပ်သာဵအင်အာဵစုက
တစ်ရပ်၏က တန်ဖုဵိ ြိကု အသိအမှတ်ြပုေပဵသည်ကဴ အချြ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။က ၎င်ဵသည်က တွနဵ် အာဵေပဵက
ေသာဆွေဲ ဆာင်မကှု မြ်လဵုဳ မျာဵြိကု ေအာြ်ပါအတိငု ်ဵကပဳဴပုိဵေပဵနိုင်ပါသည်က

ကြပည်တွင်ဵ၊က ြပည်ပမှက ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နသ
ှဳ ူနစှ ်မျိုဵစလုဵဳ သည်က နယူဵဇီလန်၏က တီထွင်ဖန်တီဵမှုက
အရည်အေသွဵမျာဵနှငပ်ဴ င်ြယ
ို ်အရည်အေသွဵြိကု အသုဵဳ ချမှုနှငက်ဴ ယင်ဵတွင်ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု



မူပငို ်ခွငအ
်ဴ ကေြခြပုေသာကလုပင် န်ဵမျာဵပါဝင်သည်ကဴ ပို့ြုန်ေဈဵြွြ်ပုိမုိဖဳွ့ြဖိုဵတိဵု တြ်မှု



နယူဵဇီလန်၏က ယဥ်ေြျဵမှုနငှ ်ဴအမျိုဵသာဵေရဵလြ္ခဏာြိကု ထင်ဟပ်ပါဝင်ေစသည်ကဴ
လုပင် န်ဵမျာဵကတည်ေထာင်ထုတ်လုပမ် ှုက

နယူဵဇီလန်သည်က တီထွင်ဖန်တီဵနိငု ်မှုက အရည်အေသွဵနှင်ဴက ပင်ြယ
ို ်စမွ ်ဵရည်ရသ
ှိ ူမျာဵြိကု
ြျယ်ြျယ်က ြပန့်ြပန့်ေမွဵထုတ်ေနသလိကု မူပငို ်ခွငြ
်ဴ ာြွယ်ေရဵြိုက လြ်ြိုင်ြျင်ဴသဵုဳ သည်ကဴ နိငု ်ငဳမျာဵမှကကက
သွင်ဵြုန်မျာဵတင်သွင်ဵသည်နဴ ိငု ်ငဳက ြဖစ်လာပါသည်။က ထိေရာြ်သည်ဴမပူ ိငု ်ခွငစ်ဴ နစ်သည်က နယူဵဇီလန်က
နိငု ်ငဳသာဵမျာဵအာဵက ြပည်ပမှမပူ ိငု ်ခွငဆ
်ဴ ငို ်ရာလုပင် န်ဵမျာဵသိ့ု က ချဥ်ဵြပ်ဝင်ေရာြ်ခငွ ်ဴရလ
ှိ ာေစရန်က
လည်ဵက က လုပေ် ဆာင်ေပဵပါသည်။က ပိမု ိအ
ု ေရဵြ
ီ ီဵသည်အ
ဴ ချြ်မာှ က သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵသည်က
မူပငို ်ခွငလ
်ဴ ုပင် န်ဵမျာဵတွင်က က ပါ၀င်ေနပါသည်။က သိ့ု ြဖစ်၍က နယူဵဇီလန်၏က မူပုိင်ခငွ ်ဴစနစ်သည်က ြုနသ
် ွယ်က
ဖြ်နုိင်ငဳမျာဵနှငက်ဴ နိငု ်ငဳတြာစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵအရက တည်ရေှိ သာက ြတိြဝတ်မျာဵနှငအ
်ဴ ညီက ေဆာင်ရွြ်က
ေပဵခ
ြ င်ဵြဖင်ကဴ မူပိငု ်ခွငက်ဴ ကြာြွယ်မအ
ှု ဆင်ဴြိုကဆြ်လြ်ကေဆာင်ရွြ်ေပဵေနပါသည်။
>>>
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ထို့ေ ြြာင်ကဴ နယူဵဇီလန်၏က မူပငို ်ခွငဆ
်ဴ ငို ်ရာ ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်ဵချြ်အာဵက ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမကှု
တိငု ်ဵသည်က ြပည်တွင်ဵက တီထွင် ီြဳဆမှုြကို ဆြ်လြ်အာဵေပဵြူညီကြခင်ဵ၊က နယူဵဇီလန်နငို ်ငဳသာဵမျာဵသိ့ု က
မူပငို ်ခွငလ
်ဴ ုပင် န်ဵမျာဵ၏က သေဘာတရာဵမျာဵြဖန့်ြဖူဵခ
ြ င်ဵ၊က မူပငို ်ခွငက်ဴ အကေြခခဳသည်ကဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵက
မျာဵအတွြ်က ပိ့ု ြုနေ် ဈဵြွြ်တိုဵတြ်လာေစရန်က အေထာြ်အြူြပုပဳပဴ ိဵု ြခင်ဵ၊က ြပည်တွင်ဵြပည်ပက
ကြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ြိုက ပုေဳ ဖာ်သတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵရာတွင်က နိငု ်ငဳတြာစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵ၊က လြ်ရအ
ှိ ေခ
ြ အေနနှင်ဴက
အလာဵအလာမျာဵြိကု ထည်သ
ဴ ွင်ဵစဥ်ဵစာဵခ
ြ င်ဵကစသည်တ့ို ြကို ဦဵတည်လမ်ဵေွှနလ
် ျြ်ရပှိ ါသည်။

>>>

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
၁။

မူပငို ်ခွငက်ဴ ဥပေဒမျာဵသတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵရန်က လိအ
ု ပ်ပါသလာဵ။က အဘယ်ေ ြြာင်လ
ဴ ိအ
ု ပ်က
သနည်ဵ။က(သိ့ု မဟုတ်) အဘယ်ေ ြြာင်မဴ လိအ
ု ပ်သနည်ဵ။

၂။

မိမိနုငိ ်ငဳ၏က မူပငို ်ခွငမ်ဴ ူ၀ါဒသည်က နယူဵဇီလန်နငို ်ငဳ၏က မူပငို ်ခွငမ်ဴ ူဝါဒနှင်ဴက မည်သိ့ု ြွာြခာဵက
သနည်ဵ။က

ဥပေဒမျာဵသာက ေပ
ြ ာင်ဵလဲရမည်မဟုတ်ေပ။က Digital နည်ဵပညာနှင်ြ
ဴ ြ
ို ်ညီမည်ကဴ စည်ဵမျဥ်ဵ၊က
စည်ဵြမ်ဵမျာဵြိလ
ု ည်ဵကေပ
ြ ာင်ဵလဲြပင်ဆင်ကသတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵရပါမည်။
သမာဵရိုဵြျက တယ်လီဖုနဵ် ဆြ်သွယ်မမှု ျာဵတွင်က ေရာင်ဵချမှု၊က ဝန်ေဆာင်မှုေပဵမှုနငှ ်ဴက ပစ္စည်ဵမျာဵပဳပဴ ိဵု က
ေထာြ်ပဴဳေပဵမှုတ့ို ြကို နည်ဵပညာဆိငု ်ရာက ဒီဇငို ်ဵအရက ေပါင်ဵစည်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါသည်။က တယ်လီဖုနဵ်
ဆြ်သွယ်မကှု နည်ဵပညာပုစဳ ဳအရက ြပန် ြြာဵေပဵခ
ြ င်ဵ၊က ဝန်ေဆာင်မေှု ပဵြခင်ဵနှငက်ဴ လိအ
ု ပ်ေသာက ပစ္စည်ဵပစ္စယက
ေထာြ်ပဴဳေပဵခ
ြ င်ဵမျာဵ ြိကု ေပါင်ဵစည်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါသည်။ကထို့ေ ြြာင်ကဴ ဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ်ကအသဳလိုင်ဵြွနရ
် ြ်က
ချိတ်ဆြ်လုပင် န်ဵက နှစ်မျိုဵစလုဳဵြိုက ြဖစ်နုိင်သမှေက ြုမဏ
္ပ ီတစ်ခတ
ု ည်ဵြသာက ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵခဲပဴ ါသည်။က
ဥပမာအာဵဖ
ြ င်ကဴ ဖိလစ်ပုိင်နိငု ်ငဳတွင်က ဖိလစ်ပုိင်အေဝဵဆြ်သွယ်ေရဵတယ်လီဖနု ်ဵြုမ္ပဏီ ( PLDT ) သည်က
အြ
ီ ိုယှဥ်ြပိုင်သည်နဴ ှစ်မျာဵအတွင်ဵက လိငု ်စင်ရြုမဏ
္ပ ီြဖစ်ြပီဵက စာဵသုဵဳ သူမျာဵအတွြ်က ြွနရ
် ြ်ချိတ်ဆြ်
ေပဵခ
ြ င်ဵအပ
ြ င်က အသဳနငှ ်ဴအချြ်အလြ်ဆုငိ ်ရာက ၀န်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵြိကု ပဳပဴ ိဵု ေပဵခဲပဴ ါသည်။က ရုပသ
် ဳ
ထုတ်လွှင်ဴမြ
ှု ိစရ
္စ ပ်တွင်လည်ဵက ဤအတိငု ်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲဴပါသည်။က ရုပ်ြမင်သဳ ြြာဵြုမဏ
္ပ ီသည်က ြွနရ
် ြ်
တစ်ခမု ှအစီအစဥ်မျာဵ ဖန်တီဵမှုသာမြဝယ်ယူမှုဆုငိ ်ရာ လုပင် န်ဵြိလ
ု ည်ဵ ထိုြုမဏ
္ပ ီမပှ င်တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။
Internetနည်ဵပညာမျာဵတွင်က အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ Internet protocol (IP)ြိကု ြွနရ
် ြ်ချိတ်ဆြ်လုပ်ငန်ဵ
မျာဵ နှငက်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုပင် န်ဵမျာဵအြ
ြ ာဵခွဲြခာဵေရဵအတွြ်က ခွင်ကဴြပုေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါသည်။ကြွနရ
် ြ်ချိတ်ဆြ်
လုပင် န်ဵသည်က Internet အသုဵဳ ြပုခွင၊်ဴ ကရုပ်ြမင်သဳ ြြာဵတွင်က Internet သုဵဳ ၍စြာဵေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ၊ကအချြ်အလြ်
ေပဵပိ့ု ြခင်ဵြဲသ
ဴ ့ို ေသာက ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵအတွြ်က ြြာရှည်ေဆာင်ရွြ်နိငု ်မည်မဟုတ်ေပ။က ဤြဲသ
ဴ ိ့ု က
နည်ဵပညာ ဆိငု ်ရာေပ
ြ ာင်ဵလဲမသ
ှု ည်ကအစိဵု ရအာဵကစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵေဖာ်ထုတ်ခွငန်ဴ ှငက်ဴ ချိတ်ဆြ်လုပင် န်ဵနှင်ကဴ
ဝန်ေဆာင်မှု လုပင် န်ဵမျာဵြိကု သီဵြခာဵလုပြ
် ငို ်ရမည်ြဖစ်ေ ြြာင်ဵကသေဘာေပါြ်နာဵလည်ေစပါသည်။က
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သာဓြအာဵဖ
ြ င်ကဴ ြွနရ
် ြ်လုပင် န်ဵ ေဆာင်ရွြ်သူမျာဵြိကု သီဵသန့်လငို ်စင်မျာဵက ထုတ်ေပဵရသည်ဴအြပင်က
ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵက လုပ်ြငို ်သူမျာဵအာဵက ထုတ်ေပဵသည်လ
ဴ ငို ်စင်မျာဵနှငက်ဴ ြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵမှုရှရ
ိ မည်။က
ြုမ္ပဏီတစ်ခု၏ကြွန်ရြ်စီဵပွာဵေရဵ လုပင် န်ဵလုပန် ိငု ်သည်အ
ဴ ြပင်က ြွနရ
် ြ်၏တစ်ေနရာမှ အခ
ြ ာဵ တစ်ေနရာက
သိ့ု က (အသဳ၊က ေတဵဂီတထုတ်လွှငမ်ဴ ှုအြပင်က ေဖျာ်ေြဖတင်ဆြ်မှု) သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေပဵခ
ြ င်ဵြဖင်ဴက ဝင်ေငွရရှိနုိင်ပါ
သည်။က အခ
ြ ာဵြုမဏ
္ပ ီမျာဵသည်လည်ဵက က တယ်လီဖနု ်ဵြဖင်ကဴ ဆြ်သွယ်ေြပာဆိုြခင်ဵ၊ internetမှက ေတဵဂီတ
ြူဵယူမှု၊က ဗီဒီယိုနငှ ်ဴက ဂိမ်ဵြစာဵခ
ြ င်ဵစသည်ကဴ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵခ
ြ င်ဵြိကု ေဆာင်ရွြ်နငို ်ပါသည်။က အဆိပု ါ
ဝန်ေဆာင်မေှု ပဵသူမျာဵသည်က ြိယ
ု ်ပငို ်ြွန်ရြ်တစ်ခုရရ
ှိ န်က လိအ
ု ပ်သည်ဴအြပင်က ြွနရ
် ြ်လုပင် န်ဵမျာဵြိကု
ကြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵရန်အတွြ်ကအဓိြအာဵဖ
ြ င်ဴကြုမဏ
္ပ ီ၏ကြွနရ
် ြ်ြိအ
ု သုဵဳ ြပုနိငု ်ပါသည်။
နည်ဵပညာေပ
ြ ာင်ဵလဲမှုသည်က စည်ဵမျဥ်ဵ၊က စည်ဵြမ်ဵမျာဵက စုဆဳသ
ု တ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵမှုြိုက ြဖစ်ေပါ်ေစပါ
သည်။ကစုဆဳမု သ
ှု ည်ကဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍ၏ကလုပင် န်ဵက(သိ့ု မဟုတ်) ြဏ္ဍနယ်နမိ ိတ်၏ကမထင်မရှာဵက ြဖစ်ေနမှုြိကု
ရည်ေွှနဵ် ပါသည်။ကစီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအဖွ့ဲ က (OECD) မှက စုဆဳမု တ
ှု ွင်က နယ်ပယ်က (၃) ခုရပှိ ါသည်။က
ယင်ဵတို့မှာက နည်ဵပညာဆိငု ်ရာ၊က လုပင် န်ဵဆိုင်ရာနှငက်ဴ စုေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုဆုငိ ်ရာက နယ်ပယ်မျာဵဖ
ြ စ်ပါသည်။က
နည်ဵပညာစုဆဳမု ဆ
ှု သ
ို ည်မာှ က စြာဵသဳ၊က အေြ
ြ ာင်ဵအရာ၊က အချြ်အလြ်၊က အသဳ၊က ရုပပ် ုဳက စသည်ကဴ
အမျိုဵမျိုဵေသာက သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြိကု အဆြ်မြပတ်က လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ကဴ လွှေဲ ြပာင်ဵမှုေနရာတစ်ခုက
(သဳမဏိ ီြိုဵမှေင်ြဖင်ဴက ဆြ်သွယ်သည်ဴေနရာ)ကြဖစ်ပါသည်။က Internet၊က ရုပ်ြမင်သဳ ြြာဵနှငက်ဴ အိမသ
် ုဵဳ
တယ်လီဖနု ်ဵချိတ်ဆြ်ရန်က သီဵြခာဵcable ကီြိုဵလိအ
ု ပ်သည်ေဴ နရာတွင်က စုဆဳမု နှု ည်ဵပညာဖ
ြ င်ဴက cable ကီြိုဵ
တစ်ခတ
ု ည်ဵြဖင်ကဴ လုပင် န်ဵအာဵလုဵဳ ြိကု ရရှရ
ိ န်လအ
ို ပ်ပါသည်။က သိ့ု ေသာ်လည်ဵက ၎င်ဵသည်က နည်ဵပညာအရက
ကြဖစ်နုိငေ် ချရိှေသာ်လည်ဵကစည်ဵမျဥ်ဵဥပေဒအရက၎င်ဵြိုကခွင်ဴြပုမည်မဟုတ်ပါ။
လိငု ်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵသည်
စုဆဳမု ြ
ှု ိကုြဖစ်လာေစနိငု ်ပါသည်။က ထိ့ု ေ ြြာင်ဴ
အပ
ြ ည်ြပည်ဆုိင်ရာက
ဆြ်သွယေ် ရဵသမဂ္ဂသည်က အစိဵု ရမျာဵအာဵအေထာြ်အြူြပုေသာစုဆဳမု ြ
ှု ို ကြဖစ်လာေစရန် ေစာင်ဴ ြြပ်
ကြခင်ဵထြ်လိငု ်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵြိုကလုပေ် ဆာင် ြြရန်အာဵေပဵတိြ
ု ်တွနဵ် လျြ်ရပှိ ါသည်။
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ေဘာင် ( ၃ ) - ဆြ်သွယ်ေရဵဆိငု ်ရာလိငု ်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵ
၁၉၈၀နှငက်ဴ ၁၉၉၀ကြပည်လ
ဴ ွနန် ှစ်မျာဵတွင်က ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍက ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှုက လုပေ် နစဥ်အတွင်ဵက
နိငု ်ငဳမျာဵစွာသည်က ေစျဵြွြ်ဝင်ေရာြ်ခငွ ်ဴြထ
ို ိန်ဵချုပ်ရန်နငှ ်ဴက ထိန်ဵေြျာင်ဵမှုြပုေသာက စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵက
မျာဵသတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵရန်က လိငု ်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵြိကု နည်ဵလမ်ဵတစ်ခအ
ု ြဖစ်က ြျင်ဴသဵုဳ ပါသည်။က ြနဦဵအဆင်ဴက
အေနဖ
ြ င်ကဴ ေစျဵြွြ်ကလွတ်လပ်ခငွ ်ဴေပဵပ
ြ ီဵေနာြ်က နိငု ်ငဳအချို့တွင်က လိငု ်စင်ထုတ်ေပဵခ
ြ င်ဵသည်က ေစျဵြွြ်က
ဝင်ေရာြ်ခငွ ်ဴြကို ထိန်ဵချုပ်ရန်က ဂိတ်ေစာင်ဴ ြြပ်သည်ကဴ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ကယေန့စဆ
ု မုဳ ှုြဖစ်လာေသာက
မျြ်ေမှာြ်ေခတ်သစ်ြာလတွင်က မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵြက ေစျဵြွြ်ဖဳွ့ြဖိုဵမှုနှငက်ဴ နည်ဵပညာေခတ်မီက
တိဵု တြ်မြ
ှု ကို အဟန့်အတာဵမဖ
ြ စ်ေစဘဲက မူဝါဒရည်မှနဵ် ချြ်မျာဵကရရှရ
ိ န်အတွြ်က လိငု ်စင်မျာဵြိကု အလိြ
ု ်သင်ကဴ
ကြပုပ
ြ င်က ေပ
ြ ာင်ဵလဲြပင်ဆင်သတ်မတ
ှ ်ြခင်ဵနှငက်ဴ လိငု ်စင်ထုတ်ေပဵခ
ြ င်ဵတိ့ု ြကို ပိ၍
ု ပိ၍
ု လုပ်ေဆာင်လာြ
ြ ပါသည်။က
ဤသိ့ု အေလဵထာဵေဆာင်ရွြ်ရာတွင်က အေရဵပါေသာက ဦဵတည်ချြ်နစှ ်ရပ်က ထာဵရှိပါသည်၊က ၎င်ဵတိ့ု မှာက
ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵက တိဵု ချဲ့ရာတွင်က လိငု ်စင်ရိေှ သာက လုပင် န်ဵအနည်ဵအြျဥ်ဵသာမြက လိငု ်စင်မရှိေသာက
လုပင် န်ဵမျာဵအတွြ်က လိငု ်စင်ြပုလုပေ် ပဵြခင်ဵနှငသ
်ဴ မာဵရိုဵြျလုပင် န်ဵ၊က သမာဵရိဵု ြျက ၀န်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵနှင်ကဴ
နည်ဵပညာအေခ
ြ ြပုလုပင် န်ဵလိငု ်စင်အမျိုဵစာဵမျာဵအြ
ြ ာဵကခွဲြခာဵထာဵခ
ြ င်ဵအာဵကစုစည်ဵ၍ကလိငု ်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵြိုက
ပိမု ိေု ြာင်ဵမွနေ် အာင်ကလုပေ် ဆာင်ြခင်ဵတို့ြဖစ်ပါသည်။
တစ်ဦဵတည်ဵကလုပ်ပငို ်ခွငလ
်ဴ ငို ်စင်မှကအမျာဵြပည်သူအတွြ်ကလုပ်ပငို ်ခွငလ
်ဴ ငို ်စင်ြပုလုပ်ေပဵခ
ြ င်ဵ
ယေန့မျြ်ေမှာြ်ေခတ်ြာလတွင်က နိငု ်ငဳအကေြမာြ်အမျာဵ၌က ေစျဵြွြ်ဝင်ေရာြ်ခငွ ်ဴက အတာဵအဆီဵက
မျာဵြိကု ဖယ်ရှာဵရန်နငှ ်ဴက ယှဥ်ြပိုင်မှုြအ
ို ာဵေပဵရန်က ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵအတွြ်က လုပင် န်ဵလိငု ်စင်မျာဵြိကု
ထုတ်ေပဵရန်မှာလွယ်ြူလာပါသည်။တစ်ဦဵတည်ဵဆိုင်ရာလုပပ် ိငု ်ခွင်ဴလိုင်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ ကေလျာြ်ထာဵသည်ကဴ
လုပထ
် ုဳဵလုပန် ည်ဵမျာဵက ရှည် ြြာခ
ြ င်ဵအစာဵက ဝန်ေဆာင်မကှု အေရအတွြ်မျာဵတိဵု တြ်က လာေစေရဵအတွြ်က
အေထွေထွလုပြ
် ငို ်ခွငမ်ဴ ျာဵတိဵု ြမှငအ
်ဴ သုဵဳ ြပုလာပါသည်။က ထင်ရှာဵေသာက ဥပမာအာဵဖ
ြ င်ဴက က ဥေရာပသမဂ္ဂအဖွ့ဲ က
(EU)၏က အဖွ့ဲ ဝင်နုိင်ငဳမျာဵတွင်က ေတွ့ြမင်နုိင်ြပီဵက electronic ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင် န်ဵမျာဵက အာဵလုဵဳ အတွြ်က
တစ်ခုတည်ဵေသာလိငု ်စင်အမျိုဵအစာဵမျာဵြိကု ဖန်တီဵရန်ကအဓိြလုပ်ငန်ဵအဆင်ြ
ဴ ကို ေဆာင်ရွြ်ခြဲဴ ခင်ဵြဖစ်ပါသည်။က
လုပ်ငန်ဵတစ်ခုြခင်ဵကသီဵြခာဵလိငု ်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵမှကလုပင် န်ဵအုပ်စုအလိြ
ု ်ကလိငု ်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵသိ့ု
မေလဵရှာဵနိငု ်ငဳ၏ဆြ်သွယ်ေရဵနှင်ဴက Media ေပါင်ဵစုဆ
ဳ ိုင်ရာအြ်ဥပေဒက(CMA) ြိုက ၁၉၉၉ ခုနှစ်က
တွင်က စတင်သတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴြပီဵက လုပင် န်ဵအေြာင်အထည်ေဖာ်က ေဆာင်ရွြ်မည်ကဴ အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ရပ်ြိကု
တည်ေထာင်ခဴပဲ ါသည်။ကအထူဵသဖ
ြ င်ကဴ CMA သည်ကဆြ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငက်ဴ အသဳလွှင်ဴလုပင် န်ဵမျာဵအတွြ်က
နည်ဵပညာနှင်လ
ဴ ုပင် န်ဵလိငု ်စင်ထုတ်ေပဵသည်ဴစနစ်ြိုက စတင်ြျင်သ
ဴ ဵုဳ ခဲဴြပီဵနိငု ်ငဳ၏ကလုပင် န်ဵတစ်ခုြခင်ဵကသီဵြခာဵ
လိငု ်စင်က( ၃၁) မျိုဵအာဵကလုပင် န်ဵအုပစ် ုလငို ်စင်ကအုပစ် ုက( ၄ ) မျိုဵအဖ
ြ စ်ကသတ်မတ
ှ ်ေပဵခဲပဴ ါသည်။
လိငု ်စင်ထုတ်ေပဵခ
ြ င်ဵမူေဘာင်မျာဵအာဵကစုစည်ဵြခင်ဵ
အချို့နိုငင် ဳမျာဵတွင်က လိငု ်စင်ပုစဳ ဳမျာဵြိကု တစ်စုတစ်စည်ဵတည်ဵြဖစ်ေစရန်က စတင်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှကိ
ပါသည်။က အိနိ္ဒယနိငု ်ငဳအေနဖ
ြ င်ကဴ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵြိုက စတင်ေဆာင်ရွြ်ြပီဵက ဤေပ
ြ ာင်ဵလဲမအ
ှု လာဵအလာနှင်ကဴ
ပတ်သြ်၍က အမ
ြ င်မျာဵြိကု ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵပါသည်။က ၂၀၀၄က ခုနှစက် မတ်လတွင်က အိနိ္ဒယနိငု ်ငဳက ဆြ်သွယ်ေရဵက
ဆိငု ်ရာထိနဵ် ေြျာင်ဵမှုက အာဏာပိငု ်မျာဵြကေပါင်ဵစည်ဵသည်ဴက လိငု ်စင်ပုစဳ ဳမျာဵြိကု အဆိုြပုတင်ြပေသာကအြ
ီ ဳြပုက
စာတမ်ဵမျာဵြိုထုတ်ြပန်ခဴဲပါသည်။
>>>
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နည်ဵပညာနှငက်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵကမေရာယှြ်ေရဵ
လိငု ်စင်စုစည်ဵထုတ်ေပဵသည်ကဴ မူေဘာင်သို့ေရာြ်ရရ
ှိ န်က ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၏ကပင်မရည်မနှ ်ဵက
ချြ်တစ်ခမု ှာက နည်ဵပညာမေရာယှြ်ေရဵက ြဖစ်ပါသည်။က ဤအသုဵဳ အနှုန်ဵသည်က လိငု ်စင်ြပုလုပမ် ည်ဴသူက
တစ်ဦဵသည်က လိငု ်စင်ဆုငိ ်ရာက ဝန်ေဆာင်မမှု ျာဵြိကု ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵရာတွင်က မိမိအသုဵဳ ြပုမည်ကဴ နည်ဵပညာနှင်ကဴ
စြ်ပစ္စည်ဵမျာဵြိကု ေရွဵချယန် ိငု ်စွမ်ဵရှကိ ြခင်ဵြိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။က က ဥပမာ- ေြျဵလြ်ေဒသမျာဵတွင်က
ေဆာင်ရွြ်သည်စဴ ီမဳြိနဵ် မျာဵသည်ကအမျာဵသုဵဳ တယ်လီဖနု ်ဵကတပ်ဆင်သည်လ
ဴ ုပင် န်ဵြိကု နည်ဵပညာကမေရာယှြ်က
ရန်က စမ်ဵသပ်ေဆာင်ရွြ်နိငု ်ြပီဵကစီဵပွာဵေရဵအရကအိမတ
် ငို ်ရာေရာြ်က တပ်ဆင်ေပဵရာ၌ကမည်သည်ဴနည်ဵပညာနှင်ကဴ
ဒီဇငို ်ဵပုဳစ(ဳ အမျိုဵအစာဵ) ေရွဵချယမ် ည်ဆုကိ ေသာအချြြ
် ကို လုပေ် ဆာင်မည်ဴသူအာဵက ေရွဵချယခ် ွင်ေဴ ပဵရန်က
ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵရပါမည်။က
ထို့အြပင်က နည်ဵပညာက မေရာယှြ်ရန်က စမ်ဵသပ်ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်က အစိဵု ရမျာဵသည်က က ၀န်ေဆာင်မကှု
မေရာယှြ်ေသာက လိငု ်စင်ေပဵခ
ြ င်ဵြိကု ပိမု ိတ
ု ဵို ြမှငလ
်ဴ ုပေ် ဆာင် ြြပါသည်။က ဤသိ့ု ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြဖင်ဴလိငု ်စင်ြငို ်ေဆာင်ထာဵသည်ကဴ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည်က မည်သည်ဴလုပ်ငန်ဵြဝယ်လိုအာဵအမျာဵဆုဵဳ က
ကြဖစ်သည်၊က စရိတ်တွြ်ေချြြ
ို ်သည်ဟူသည်ဴက ေစျဵြွြ်အချြ်ြပမှုမျာဵြိကု သိရနှိ ိုင်ပါသည်။က အမျာဵသုဵဳ က
လိငု ်စင်သည်က လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵကလုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵစွာြိကု ြမ်ဵလှမ်ဵေပဵအပ်ြပီဵကေစျဵြွြ်ဝယ်လိအ
ု ာဵက
အတြ်အြျနှငအ
်ဴ ညီက အသုဵဳ ချကေဆာင်ရွြ်နိငု ်ခွငက်ဴ ရရှေိ စပါသည်။ကစုစည်ဵမှုရေှိ သာကလိငု ်စင်ထုတ်ေပဵသည်ကဴ
အေခ
ြ ခဳမူမျာဵသည်က နည်ဵပညာနှငက်ဴ လုပင် န်ဵဘြ်ညီမှေတမှုြိုက ြဖစ်ေစပ
ြ ီဵက အသုဵဳ ြပုမှုနယ်ပယ်နှင်ကဴ လုပင် န်ဵက
လုပေ် ဆာင်သူတိုင်ဵြက လုပေ် ဆာင်နုိင်သည်ဴက လုပင် န်ဵမျာဵတိဵု ေစပါသည်။က ဨစေတဵလျ၊က ဥေရာပသမဂ္ဂက
အဖွ့ဲ ဝင်နုိင်ငဳမျာဵနှငက်ဴ မေလဵရှာဵစသည်ကဴ နိငု ်ငဳမျာဵတွင်က စုစည်ဵမှုလိုင်စင်စနစ်မျာဵြိကု ြျငသ
်ဴ ဵုဳ ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါက
သည်။

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
အထြ်တွင်ေဖာ်ြပခဲေဴ သာက ဆြ်သွယ်ေရဵက ြဏ္ဍလိငု ်စင်ထုတ်ေပဵခ
ြ င်ဵက နည်ဵလမ်ဵမျာဵက
အနြ်က မည်သည်နဴ ည်ဵလမ်ဵြိကု မိမိ၏နိငု ်ငဳတွင်က ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသနည်ဵ။က မည်သည်ေ ြြာင်ဟ
ဴ ုက
ေပ
ြ ာြ
ြ ာဵလိပု ါသနည်ဵ။

ေဆွဵေနွဵတင်ြပမှုသည်က လွယ်ြူရငှ ်ဵလင်ဵပါသည်။က နည်ဵပညာေပ
ြ ာင်ဵလဲမမှု ျာဵနှင်ဴအညီက ဥပေဒက
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵြိကု ထိန်ဵေြျာင်ဵတည်ဴမတ်နုိင်စမွ ်ဵရှိရပါမည်။က Digital နည်ဵပညာမျာဵက အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ
internet တိဵု တြ်ြဖစ်ေပါ်လာမှုနှငအ
်ဴ ညီက ြွနရ
် ြ်(သိ့ု မဟုတ်)အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုြ
ဳ ကို ထိန်ဵေြျာင်ဵ
သည်နဴ ည်ဵလမ်ဵက အာဵေပ
ြ ာင်ဵလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။က ယခုအခါက ဝန်ေဆာင်မေှု ပဵသူမျာဵနှငက်ဴ က ြွနရ
် ြ်လုပင် န်ဵက
ဝန်ေဆာင်မေှု ပဵသူမျာဵအာဵကကသီဵြခာဵအုပစ် ုကမျာဵကတစ်ခုစီအြဖစ် ကေဆာင်ရွြ်ေပဵနိငု ်ြပီြဖစ်ပါသည်။က
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မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵသည်က နည်ဵပညာေပ
ြ ာင်ဵလဲမြ
ှု ကို ရင်ဆငို ်ရာတွင်က စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵက
ေဟာင်ဵမျာဵသည်က နည်ဵပညာအသစ်အေပါ်က စိဵု မိုဵအြျိုဵသြ်ေရာြ်မမှု ျာဵက ြမင်ဴမာဵလာခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ကဴ
ေရရှည်ထိန်ဵေြျာင်ဵကတည်မဴ တ်နငို ်စွမ်ဵမရှေိ တာဴပါ။ကမူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵက(နှငထ
်ဴ ိန်ဵကေြျာင်ဵသူမျာဵ) သည်က
ဥပေဒမျာဵနှငက်ဴ တည်ဆစဲ ည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြက နည်ဵပညာသစ်ပျဳ့နှ့ဳ မှုနှငက်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵ သစ်မျာဵက
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု ေပါ်ကဟန့်တာဵေနသည်ကဴ အတိငု ်ဵအတာအာဵကအြဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်သင်ပဴ ါသည်။ကအထူဵသဖ
ြ င်ကဴ
ဥပေဒမျာဵနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြိကု ေအာြ်ပါအတိငု ်ဵကတိတိြျြျ စိစစ်ေလဴလာ သင်ပဴ ါသည်က၁။ အပ
ြ ည်အ
ဴ ဝေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာကလုပင် န်ဵအြျိုဵအမ
ြ တ်မျာဵကရရှေိ ရဵအတွြ်က အဟန့်အတာဵက
အတုမျာဵြိကု ဖန်တီဵြခင်ဵရှိ/မရှိ၊
၂။ အခ
ြ ာဵလုပင် န်ဵမျာဵနှငဆ
်ဴ ြ်စပ်ေနေသာက လုပင် န်ဵအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခအ
ု ာဵက အခွငအ
်ဴ ေရဵေပဵ
သည်ကဴ (သိ့ု မဟုတ်) ေနှာင်ဴေနှဵေအာင်ြပုသည်ကဴ တရာဵနည်ဵလမ်ဵမြျေသာက ဘြ်လြ
ို ်မမှု ျာဵ
ဖန်တီဵြခင်ဵ ရှိ/မရှိ၊က
၃။ ကြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊က ြပည်သူ့အြျိုဵစီဵပွာဵအခွငအ
်ဴ လမ်ဵမျာဵနှငက်ဴ လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵြိကု
အပ
ြ ည်အ
ဴ ဝကြိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵေပဵခ
ြ င်ဵကရှိ/မရှိ၊
၄။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵမှုမရှေိ သာ၊က လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနည်ဵပါဵေနေသာက ေဒသမျာဵနှင်ကဴ
လူပုဂု္ဂိ လ်မျာဵအတွြ်က ြွနရ
် ြ်ြျယ်ြပန့်လာေရဵနှငက်ဴ လုပ်ငန်ဵဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵြိကု အလုဳ
အေလာြ်ကပဳပဴ ိဵု ေပဵခ
ြ င်ဵရှိ/မရှိ။က
ေဆာင်ရွြ်ရန်
မိမိ၏နိငု ်ငဳမှကေအာြ်ေဖာ်ြပပါကဥပေဒမျာဵနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြိကု ေဖာ်ထုတ်ပါ အပ
ြ ည်အ
ဴ ဝေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာကလုပင် န်ဵအြျိုဵအမ
ြ တ်မျာဵရရှေိ ရဵအတွြ်က အဟန့်အတာဵက
မျာဵြိကု ဖန်တီဵမည်ကဴ ဥပေဒမျာဵနှင်ဴကစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊က
 အခ
ြ ာဵလုပင် န်ဵမျာဵနှင်ဴက ဆြ်စပ်ေနေသာက လုပင် န်ဵအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခအ
ု ာဵက အခွင်အ
ဴ ေရဵက
ေပဵသည်ကဴ (သိ့ု မဟုတ်) ေနှာင်ဴေနှဵေအာင်ြပုသည်ကဴ တရာဵနည်ဵလမ်ဵမြျေသာက ဘြ်လိြ
ု ်မကှု
မျာဵြိကု ဖန်တီဵမည်ကဴ ဥပေဒမျာဵနှင်ဴကစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊
 ကြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်လုပ်ငန်ဵသစ်မျာဵ၊က ြပည်သူ့အြျိုဵစီဵပွာဵအခွငအ
်ဴ လမ်ဵမျာဵနှင်ဴက လိအ
ု ပ်ချြက်
မျာဵြိကု အပ
ြ ည်အ
ဴ ဝြိငု ်တွယ်ေြဖရှင်ဵေပဵမည်ကဴ ဥပေဒမျာဵနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊
 လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်ေပဵမှုမရှေိ သာ၊က လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနည်ဵပါဵေနေသာက ေဒသမျာဵနှင်ကဴ
လူပဂု ္ဂုိ လ်မျာဵအတွြ်က ြွနရ
် ြ်ြျယ်ြပန့်လာေရဵနှငက်ဴ လုပင် န်ဵဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵြိကု အလုကဳ
အေလာြ်ပဴဳပုိဵေပဵေသာကဥပေဒမျာဵနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ။က
နိငု ်ငဳတစ်နုိင်ငဳတည်ဵမှက တြ်ေရာြ်ေသာက သင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်က ဤေလဴြျငခ်ဴ န်ဵြိကု အဖွဲ့တစ်ခုက
အေနဖ
ြ င်ကဴ လုပ်ေဆာင်နုိင်ပါသည်။
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၁.၃

မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖ
ြ င်ကဴ ICT မူဝါဒေရဵဆွမဲ ှု

ICT ဆိငု ်ရာက ြပည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒချမှတ်ေရဵနှင်ဴဆြ်စပ်ေသာက ြပဿနာနှစရ
် ပ်ြကို ဆန်ဵစစ်ေလဴလာက
ရာတွင်က ေစျဵြွြ်ဦဵေဆာင်ေသာက ICT မူဝါဒဖွ့ဳ ကြဖိုဵတိဵု တြ်မ၊ှု က နည်ဵပညာဆိငု ်ရာေပ
ြ ာင်ဵလဲမနှု ှငက်ဴ ဥပေဒ/
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆိငု ်ရာက ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမတ
ှု ့ို အ ြြာဵက ဆြ်စပ်မတ
ှု ့ို ပါဝင်ပါသည်။က ဤသင်ခန်ဵစာ၌က
ICTD မူဝါဒေရဵဆွရ
ဲ ာတွင်ကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵနှငက်ဴ ြိုြ်ညီေစရန်ကလိအ
ု ပ်ချြြ
် ကို ဆန်ဵစစ်ပါမည်။
ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵမှာက မူဝါဒေရဵဆွမဲ ှုြိုက စိတ်ဝင်စာဵြ
ြ သည်ကဴ လူပဂု ္ဂုိ လ်တစ်ဦဵချင်ဵ၊က အစုအဖွ့ဲ
မျာဵနှငက်ဴ အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵက ြဖစ် ြြပါသည်။ကပါဝင်ပတ်သြ်သူဆသ
ို ည်မာှ ကတစ်စဳုတစ်ေယာြ်၏ကဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်က
ချမှတ်က လုပေ် ဆာင်မေှု ြြာင်ဴက သိသိသာသာက အြျိုဵသြ်ေရာြ်ခစဳ ာဵရသူဟုလည်ဵက ေနာြ်ထပ်အဓိပ္ပာယ်
ဖွငဆ
်ဴ ပို ါသည်။ကဥပမာအာဵဖ
ြ င်ဴက ပညာေရဵြဏ္ဍ၏ကICT နှငက်ဴ ဆြ်စပ်သည်ကဴ စီမဳြိန်ဵမျာဵတွင်က ပါဝင်ပတ်သြ်
သူမျာဵမှာကေြျာင်ဵသာဵမျာဵ၊ကမိဘမျာဵ၊ကအလုပသ
် မာဵမျာဵ၊ကအစိဵု ရအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၊ကလူမအ
ှု သိြ
ု ်အဝန်ဵ၊ကဘွ့ဲ ရ
ရှိြပီဵသူမျာဵ၊ကcomputerြုမဏ
္ပ ီမျာဵနှင်ဴ mediaစုြ
ဳ ုမဏ
္ပ ီမျာဵက ြဖစ် ြြပါသည်။ကပါဝင်ပတ်သြ်သူက အမျိုဵမျိုဵ
အတွြ်က ICTD ကြပဿနာမျာဵက ြွဲြပာဵကြခာဵနာဵပါသည်။က ပညာေရဵြဏ္ဍ၏က ICTအတွြ်က ပါဝင်ပတ်သြ်
သူမျာဵနှငက်ဴ ြျန်ဵမာေရဵြဏ္ဍ၏ကICT အတွြ်ကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵကြွဲြပာဵ ကြခာဵနာဵြ
ြ ပါသည်။
ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵသည်က အြျိုဵစီဵပွာဵြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵြ
ြ သြဲသ
ဴ ့ို က ေဆာင်ရွြ်ရန်က လုပင် န်ဵအစီက
အစဥ်မျာဵလည်ဵက မတူညီ ြြပါ။က မည်သို့ပင်ဆုိေစြာမူက သတင်ဵလူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵဆိုင်ရာက ြမ္ဘာဴထိပသ
် ီဵ
ညီလာခဳက(WSIS) မှကြမ္ဘာဴေခါင်ဵေဆာင်မျာဵြကအသိအမှတ်ြပုေဖာ်ြပသည်မာှ အစိဵု ရမျာဵသာမြက ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍ၊က လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵနှငက်ဴ ြမ္ဘာဴြုလသမဂ္ဂ၊က အခ
ြ ာဵေသာက
အပ
ြ ည်ကြပည်ဆငို ်ရာ အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵသည်က သတင်ဵလူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က ဖွ့ဳ ြဖိုဵ
တိဵု တြ်မတ
ှု ွင်ကအေရဵပါေသာအခန်ဵြဏ္ဍမှကပါဝင် ြြြပီဵကသင်ေဴ တာ်ေသာကဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵက
ချမှတ်ရန်က အဓိြတာဝန်က ရှိ ြြပါသည်။က ြပည်သူလူထုအေခ
ြ ြပုက သတင်ဵလူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ
အစည်ဵတစ်ရပ်က တည်ေဆာြ်ြခင်ဵသည်က ပူဵေပါင်ဵကီြိုဵပမ်ဵရမည်ကဴ လုပင် န်ဵြဖစ်ြပီဵက ပါဝင်
ပတ်သြ်သူအာဵလုဵဳ တိ့ု အြ
ြ ာဵတွင်က ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မနှု ှငက်ဴ မိတ်ဖြ်ေဆာင်ရွြ်မတ
ှု ့ို က
လိအ
ု ပ်ပါသည်။
မျာဵစွာေသာက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖ
ြ င်ကဴ မူဝါဒေရဵဆွရ
ဲ ာတွင်က ယုဳ ြြည်မသ
ှု ည်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှု
အတွြ်က ICT အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵြဲသ
ဴ ့ို ေသာက တူညီေသာက ရည်ရွယ်ချြ်တစ်ခုအတွြ်က မတူညီေသာအဖွ့ဲ မျာဵက
အတူတြွ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်နိငု ်သည်ဟူေသာက ယုဳ ြြည်ချြ်မကှ ြဖစ်ေပါ်လာပါသည်။က မျာဵစွာေသာက ပါဝင်
ပတ်သြ်သူမျာဵကမိတ်ဖြ်ပဵူ ေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုသည်(၁) ICT မူဝါဒေရဵဆွမဲ ှုနှငက်ဴ အေြာင်အထည်ေဖာ်မတ
ှု ွင်က ပါဝင်မနှု ှင်ဴက ညီေွတ်မှေတမှုြိုက တိဵု ြမှင်ကဴ
ေပဵပါသည်။
(၂)

ICT မူဝါဒဆိငု ်ရာက ြပဿနာမျာဵြိကု ေဖ
ြ ရှင်ဵရန်က သရုပခ် ွဲက ေလဴလာဆန်ဵစစ်မကှု စွမ်ဵရည်မျာဵက
တိဵု ပွာဵကေစပါသည်။

(၃)

ေအာြ်ေြခလူတန်ဵစာဵမျာဵ၏က စုစည်ဵြခင်ဵနှငက်ဴ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြိကု တိုဵတြ်က
ကြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။
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(၅)
(၆)
(၇)
(၈)

(၉)

ဦဵတည်ေဆာင်ရွြ်ေနသည်ကဴ စီမဳြိန်ဵတစ်ခလ
ု ဵုဳ ၏က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို တိဵု ြမှငေ်ဴ ဆာင်ရွြ်က
ပါသည်။
ြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်မျာဵနှငက်ဴ တီထွင်ဆန်ဵသစ်မမှု ျာဵြိကု ေမ
ြ ေတာင်ေြမှာြ်ကအာဵေပဵပါသည်။
ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်အသစ်မျာဵြိကု ေလဴြျင်ဴေမွဵထုတ်ေပဵေရဵအတွြ်က အေရဵြ
ီ ီဵေသာက
အေခ
ြ ခဳတစ်ခြ
ု ကို ေထာြ်ပဴဳေပဵပါသည်။
ေစျဵြွြ်ဦဵစာဵေပဵမှုနှငက်ဴ ဖွဳ့ ြဖိုဵမှုကဦဵစာဵေပဵမှုတို့အ ြြာဵကဘြ်ညီမှေတမှုြကို ဖန်တီဵပါသည်။
ေြာင်ဵမွနေ် သာအုပခ် ျုပ်ေရဵြိကု အာဵေပဵပါသည်။က အဖွ့ဲ အသီဵသီဵတိ့ု က လြ်တွဲပဵူ ေပါင်ဵက
ေဆာင်ရွြ် ြြြခင်ဵြဖင်ကဴ သြ်ဆုငိ ်ရာမူဝါဒမျာဵနှငက်ဴ လုပင် န်ဵစီမဳြိနဵ် မျာဵတွင်က သေဘာထာဵက
ြွလ
ဲ မွဲ ှုမျာဵ၊က လုပ်ငန်ဵထပ်ေနကြခင်ဵမျာဵြိကု စိစစ်ေဖာ်ထုတ်နငို ် ြြြပီဵက ေရှ့ဆြ်ေဆာင်ရွြ်ရမည်ဴက
လုပင် န်ဵအတွြ်ကပိမု ိေု ြာင်ဵမွနစ် ွာကပူဵေပါင်ဵညှနိ ိငှု ်ဵရန်ကအခွငအ
်ဴ လမ်ဵြိုကရရှေိ စပါ သည်။
ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်သူမျာဵအာဵကဘဏ္ဍာေရဵအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵြိကု တိဵု ၍ကရရှိေစပါသည်။

(၁၀) ဦဵေဆာင်နငို ်သူ၊က ဦဵေဆာင်မှုမြပုနိငု ်သူနစှ ်မျိုဵစလုဳဵြိုက ေစဴေဆာ်ဆဲေွ ဆာင်ပါသည်။က ဆိလ
ု ို
သည်မာှ က မိတ်ဖြ်ပဵူ ေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုသည်က အြန့်အသတ်ြဖင်ကဴ တာဝန်ယူသူမျာဵြိကု
အာဵေပဵတိြ
ု ်တွနဵ် ကြခင်ဵ၊ကတိဵု တြ်ေသာအမ
ြ င်ရသ
ှိ ူမျာဵအတူတြွပါဝင်လာေစခ
ြ င်ဵ အတွြ်က
အေခ
ြ ခဳမျာဵြိကု ဖန်တီဵေပဵပါသည်။
(၁၁) လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအတွြ်ကပိငု ်ဆငို ်မှုနှငဴ်ကတာဝန်ယူမတ
ှု ့ို ြကို တိဵု တြ်လာေစပါသည်။
(၁၂) တစ်ဦဵနှငတ
်ဴ စ်ဦဵက သဳသယဝင်ြခင်ဵ၊က ရန်ဘြ်အသွင်ေဆာင်ြခင်ဵမျာဵက ရှိတတ်၍က ပါ၀င်
ပတ်သြ်သူကအဖွ့ဲ မျာဵအြ
ြ ာဵကယုဳ ြြည်မှုတည်ေဆာြ်ရန်ကပဳပဴ ိဵု ြူညီမေှု ပဵရမည်။
မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖ
ြ င်ကဴ မူဝါဒေရဵဆွဲြခင်ဵ၏ကအေရဵြ
ီ ီဵသည်ဴအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခမု ှာက
ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵအာဵက ေလဴလာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။က ဤသိ့ု က ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵသည်က လုပြ
် ငို ်သူမျာဵ၏က
အရည်အေသွဵ၊ကလုပင် န်ဵအချင်ဵချင်ဵအပ
ြ န်အလှနဆ
် ြ်စပ်မ၊ှု ကICT လုပင် န်ဵ၏ကအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵနှငက်ဴ ဆြ်စပ်က
လျြ်ရသ
ှိ ည်ကဴ အြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအာဵက စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှင်ကဴ ေဖာ်ြပ ြခင်ဵတိ့ု အတွြ်က နည်ဵလမ်ဵမျာဵြိကု
ရည်ေွှနဵ် ပါသည်။က ဤေလဴလာဆန်ဵစစ်မြ
ှု ကို ေဆာင်ရွြ်ရာ၌က ေအာြ်ပါအဆင်ဴမျာဵြိကု ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵ
သင်ပဴ ါသည် (၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)

ေလဴလာဆန်ဵစစ်ရြခင်ဵ၏ကအဓိြရည်ရွယ်ချြ်ြကို စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ပါ။
စနစ်အတွင်ဵ၌က လုပန် ည်ဵစနစ်နငှ ်ဴက ဆုဵဳ ကြဖတ်ချြ်ချမှတ်သူမျာဵအာဵက နာဵလည်မှုတစ်ရပ်က
တည်ေဆာြ်ပါ။
ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵြိကု သတ်မတ
ှ ်ပါ။
ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏က အြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ၊က သွင်ြပင်လြ္ခဏာမျာဵနှငက်ဴ အေခ
ြ အေနမျာဵြိကု
စုစဳ မ်ဵစစ်ေဆဵပါ။
ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵအြ
ြ ာဵကအပ
ြ န်အလှနဆ
် ြ်စပ်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵ၊ကဆြ်သွယ်မပှု ုစဳ ဳမျာဵြိကု
သတ်မတ
ှ ်ေဖာ်ြပပါ။
စီမဳခန့်ခွဲမအ
ှု တွြ်ကေရွဵချယ်စရာနည်ဵလမ်ဵမျာဵြိကု သတ်မတ
ှ ်ေဖာ်ြပပါ။
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ပါ၀င်ပတ်သြ်သူမျာဵအာဵကေလဴလာဆန်ဵစစ်ရာတွင် ပိမု ိုအေသဵစိတ်ြျသည်ဴက ချဥ်ဵြပ်နည်ဵတစ်ရပ်
ြိကု RAAKS ကြဖင်ေဴ ဆာင်ရွြ်နိငု ်ပါသည်။ RAAKS သည် ကြပုလုပသ
် ူအာဵကေရှဵရှု့ေသာကနည်ဵလမ်ဵ တစ်ရပ်ကြဖစ်ြပီဵက
ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵနှငက်ဴ ယင်ဵတို့၏က ြွနရ
် ြ်မျာဵချိတ်ဆြ်ြခင်ဵမျာဵြိကု စနစ်ြျပ
ြ ီဵက ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေသာက
အသွင်လြ္ခဏာဖ
ြ င်ဴ တန်ဖဵို ြိကု အြဲြဖတ်ြခင်ဵအတွြ်တည်ေဆာြ်ထာဵခ
ြ င်ဵကြဖစ်ပါသည်။က ယင်ဵတွငလ
် ုပ်ငန်ဵ
ြဏ္ဍ (၃) ရပ် နှငက်ဴ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴက( ၁၆ )ခုကလွှမဵ် ြခုဳပါဝင်ပါသည်။
အဆင်ကဴ (ြ) ကြပဿနာြိေု ဖာ်ထုတ်ကြခင်ဵ
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)

ရည်ရွယ်ချြ်(မျာဵ)ြိကု အဆိုြပုတင်ြပပါ။
သင်ေဴ တာ်ေသာကလုပင် န်ဵလုပေ် ဆာင်သူမျာဵအာဵကသတ်မတ
ှ ်ပါ။
ေဆာင်ရွြ်ရမည်တ
ဴ ာဝန်သတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵြိကု ေဖာ်ြပပါ။
ပတ်ဝန်ဵြျင်သတ်မတ
ှ ်ပါ။
ကြပဿနာအာဵကရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပပါက/ ကြပန်လည်သတ်မှတ်ပါ။

အဆင်(ဴ ခ) ြန့်သတ်ချြ်မျာဵနှငက်ဴ အခွငအ
်ဴ လမ်ဵမျာဵအာဵကေလဴလာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ
(၁)

အြျိုဵသြ်ေရာြ်မှု

(၂)

လုပင် န်ဵ၌ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်သူမျာဵ

(၃)

အသိပညာြွနရ
် ြ်မျာဵ

(၄)

စုစည်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ

(၅)

လုပင် န်ဵတာဝန်သတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵ

(၆)

ညှနိ ိငှု ်ဵြခင်ဵ

(၇)

ဆြ်သွယ်ြခင်ဵ

(၈)

တီထွင်ဆန်ဵသစ်မအ
ှု တွြ်ကလူမအ
ှု ဖွ့ဲ အစည်ဵအာဵကသိရနှိ ာဵလည်ေအာင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ

အဆင်(ဴ ဂ) မဟာဗျူဟာက- လုပ်ငန်ဵစီမဳြိန်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ
(၁)

အသိပညာစီမခဳ န့်ခမွဲ ှု

(၂)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြငို ်ေဆာင်ရွြ်သူ၏အင်အာဵက- မည်သူြမည်သည်ြကို ေဆာင်ရွြ်နငို ်သနည်ဵ။

(၃)

မဟာဗျူဟာအရကတာဝန်ခေဳ ဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ

ICTD တွင်က မျာဵစွာေသာကပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏ကလြ်တပွဲ ူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုေအာင်မ
ြ င်ေရဵသည်က
မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵြ ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာအသိပညာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအရ ေရဵသာဵေဖာ်ြပ
ထာဵေသာမျာဵစွာေသာ ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှု အေခ
ြ ခဳမူမျာဵြိသ
ု တိြပု၍က
ေြာင်ဵမွနစ် ွာ လုပန် ိငု ်မှသာကေအာင်ြမင်မည်ြဖစ်ပါသည်။က(ေဘာင် -၄ကတွင် ြြည်ကဴပါ)
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ေဘာင် ( ၄ ) – မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအေခ
ြ ခဳမူမျာဵ
အေခ
ြ ခဳမူ(၁)
ြဏ္ဍေပါင်ဵစုကဳ ICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုချဥ်ဵြပ်နည်ဵြိုက အသုဵဳ ြပုရန်က သိြမင်လာခ
ြ င်ဵသည်က
ေအာြ်ေဖာ်ြပပါက သွင်ြပင်လြ္ခဏာသုဵဳ ရပ်ြကို သိရနှိ ာဵလည်ြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။က စဥ်ဆြ်မြပတ်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု က
တြ်မအ
ှု စီအစဥ်၏က ရှုေထာင်အ
ဴ ြမင်မျာဵအရက ICT သည်က အေထာြ်အြူြပုေသာအရာအဖ
ြ စ်က ေဆာင်ရွြ်က
နိငု ်ြခင်ဵ၊က စဥ်ဆြ်မြပတ်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မ၏
ှု က အေထာြ်အြူြပုေသာအရာအဖ
ြ စ်က ICT ြိကု ထိထိေရာြ်က
ေရာြ်အသုဵဳ ချမှုအတွြ်က စိနေ် ခါ်မှုမျာဵက ဆြ်တြ
ို ်ေပါ်ေပါြ်ြခင်ဵ၊က အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵတွင်က အဖွ့ဲ က
တစ်ခတ
ု ည်ဵြက ေဖ
ြ ရှင်ဵသည်ြ
ဴ ိစရ
္စ ပ်မျာဵက (သိ့ု မဟုတ်) စာချုပ်ပါဆြ်စပ်မမှု ျာဵ၊က မေအာင်ြမင်ေသာြိစရ
္စ ပ်က
မျာဵတွင်ြဖစ်ပါသည်။ကဆြ်တိုြ်ြဖစ်ေပါ်ေသာကICTD စိနေ် ခါ်မှုမျာဵ၏ကရှုပေ် ထွဵမှုေ ြြာင်ကဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵ၊က
အစိဵု ရနှင်ဴက လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵမှက သယဳဇာတအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵနှငက်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵ၏ကမဟာဗျူဟာေပါင်ဵစည်ဵမှုြိုက
လိအ
ု ပ်လာပါသည်။
အေခ
ြ ခဳမူ(၂)
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵကလုပေ် ဆာင်ရန်ကသေဘာတူလြ်ခဳြခင်ဵမပ
ြ ုမီကပူဵေပါင်ဵပါဝင်မတ
ှု ွင်ကအဓိြက
ေဆာင်ရွြ်မည်သ
ဴ ူမျာဵက ေြျနပ်မရ
ှု ရှရ
ိ န်အတွြ်က ၄င်ဵ၏က ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵြိုက ရရိနှ ိုင်ေသာက ေရွဵချယ်စရာမျာဵ၊က
စွန့် စာဵမှုမျာဵနှငက်ဴ နိှုင်ဵယှဥ၍
် ကြ
ီ ိုတင်ချင်ခဴ ျိနသ
် င်ပဴ ါသည်။
အေခ
ြ ခဳမူ(၃)
အဖွ့ဲ အစည်ဵအသီဵသီဵသည်က မိမိအဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က အြျိုဵစီဵပွာဵအတွြ်က ေဖ
ြ ရှင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြိကု
လျင်လျင်ြမန်ြမန်ြပုလုပလ
် ာသည်အ
ဴ ခါက မျာဵစွာေသာက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖ
ြ င်ကဴ ICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုက
သည်က အေြာင်ဵဆုဳဵေဆာင်ရွြ်လာနိငု ်သည်အ
ဴ တွြ်က အခ
ြ ာဵေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၏က အြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵက
ကြဖစ်ထွနဵ် လာပါသည်။က ဆိလ
ု သ
ို ည်မာှ က ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မသ
ှု ည်က အပ
ြ န်အလှနအ
် ာဵဖ
ြ ည်ေဴ ပဵခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ဴက
ကြဖစ်ပါသည်။
အေခ
ြ ခဳမူ(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြိကု အပ
ြ န်အလှနအ
် ေထာြ်အြူြပုသည်ကဴ စွမ်ဵရည်မျာဵက
နှငက်ဴ အင်အာဵစုအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵအရက တည်ေဆာြ်ေဆာင်ရွြ်ရပါသည်။က ဤသိ့ု ေပါင်ဵစပ်ရာတွင်က မဟာဗျူဟာက
ဒီဇငို ်ဵ၏ကသတ်မတ
ှ ်ချြ်ေဘာင်မျာဵနှငက်ဴ ြိုြ်ညီရပါသည်။
အေခ
ြ ခဳမူ(၅)
အစုစပ်လုပင် န်ဵသိ့ု က ထည်ဴဝင်ေသာက သယဳဇာတအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵနှငက်ဴ စွမ်ဵရည်မျာဵြိကု မိတ်ဖြ်အဖွ့ဲ က
အစည်ဵမျာဵ၏က ပင်မစီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵမှက ြဖစ်နငို ်သမှေက အနီဵစပ်ဆဳဵု ရယူရန်က လိအ
ု ပ်ပါသည်။က အစုစပ်လုပင် န်ဵက
၏က ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵနှငက်ဴ ေန့စဥ်လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵက အပ်စပ်မရ
ှု ိေှ စရန်က ထိန်ဵသိမဵ် ေဆာင်ရွြ်ရပါက
မည်။က ၄င်ဵအပ
ြ င်က အစုစပ်လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၏က လြ်ရအ
ှိ ကေြခအေနမျာဵမှက ထည်ဝဴ င်ေသာက အင်အာဵမျာဵြိကု ရယူက
သုဵဳ စွဲရပါမည်။ ဥပမာ-အသစ်၊ကကပုေဳ သက၊ကြုနြ
် ျစရိတ်တို့အာဵကစတင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵထြ်က ေပ
ြ ာင်ဵလဲနိငု ်ြခင်ဵ၊က
ြုနြ
် ျစရိတ်ြိုကအေခ
ြ ခဳြခင်ဵ။
>>>
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အေခ
ြ ခဳမူ(၆)
မျာဵစွာေသာက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖ
ြ င်ကဴ ICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြိကု ပဓာနမထာဵဘဲက ြနဦဵက
အမျာဵဆန္ဒြဖစ်ေသာက အနည်ဵဆုဳဵအာဵဖ
ြ င်ဴက ရှိြပီဵအေထာြ်အထာဵပုစဳ ဳမျာဵအာဵက စိစစ်ြခင်ဵ၊က အစုစပ်လုပင် န်ဵ၏က
အနာဂတ်ေမှော်မနှ ်ဵချြ်၊က ပူဵေပါင်ဵပါဝင်သူအသီဵသီဵ၏က အစုစပ်လုပင် န်ဵလုပြ
် ငို ်ရသည်ကဴ ရည်ရွယ်ချြ်နငှ ်ဴက
ပါဝင်မနှု ှငက်ဴ တာဝန်မျာဵခွေဲ ဝမှုတိ့ု ြကို ေဆာင်ရွြ်သင်ပဴ ါသည်။က အေတွ့အြ
ီ ုဳမှရေသာသင်ခန်ဵစာမျာဵနှင်ကဴ
ဥပေဒဆိငု ်ရာက အေခ
ြ ေနမျာဵ၏က စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵသည်က ပတ်၀န်ဵြျင်အေခ
ြ အေနမျာဵအေပါ်တွင်က တည်မှီက
ေနပါသည်။
အေခ
ြ ခဳမူ(၇)
မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖ
ြ င်ကဴ ICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ၏က အြျိုဵရလဒ်မျာဵြိကု
အြဲြဖတ်သည်အ
ဴ ခါကပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုကလုပေ် ဆာင်ချြ်မျာဵြိကု ြပင်ပအင်အာဵစုမျာဵနှငက်ဴ အခ
ြ ာဵအစာဵထိဵု က
နည်ဵလမ်ဵမျာဵေပါ်က အေခ
ြ ြပု၍က အချိနလ
် ြ
ို ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြိကု ဂရုစုိြ်ေဆာင်ရွြ်သင်ဴပါသည်။က ဆိလ
ု ိသ
ု ည်မာှ က
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှု၏ထပ်တိုဵတန်ဖုိဵက= ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုရလဒ်တန်ဖဵို က- (ကြပင်ပအင်အာဵစုမျာဵ+အခ
ြ ာဵက
ကကကအစာဵထိဵု အင်အာဵစုမျာဵ)

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
မိမိ၏အေတွ့အြ
ီ ုဳအရက မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏က ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မကှု
အေခ
ြ ခဳမူမျာဵြိကု ပစ်ပယ်ထာဵေလဴရပှိ ါသလာဵ/ ေလဴလာစူဵစမ်ဵမှုမြပုဘဲေနပါသလာဵ။ကထိုြပဿနာက
အေြ
ြ ာင်ဵအရာနှင်ဴပတ်သြ်၍ကအဘယ်ေ ြြာင်ဟ
ဴ ုကသင်ထင်ြမင်ပါသနည်ဵ။

ေဆာင်ရွြ်ရန်
မိမိ၏က ICT တွင်ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵမှာက မည်သူတို့ြဖစ်ပါသနည်ဵ။က ေအာြ်ေဖာ်ြပပါက ICTD
စီမဳြိနဵ် မျာဵအတွြ်က ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏က အဓိြအြျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ၊က ၎င်ဵတို့၏က အာဵသာချြမ် ျာဵက
နှငက်ဴ အာဵနည်ဵချြမ် ျာဵြိကု စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ပါ




ြျန်ဵမာေရဵအတွြ်ကICT
ပညာေရဵအတွြ်ကICT
လယ်ယာစိြ
ု ်ပျိုဵေရဵအတွြ်ကICT
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စမီ ဳခန့်ခဲွမအ
ှု တွြ်ကICT

နိငု ်ငဳတစ်နုိင်ငဳတည်ဵမှက တြ်ေရာြ်ေသာက သင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်က ဤေလဴြျငခ်ဴ န်ဵြိကု အဖွ့ဲ တစ်ခုက
အေနဖ
ြ င်ကဴ လုပ်ေဆာင်နုိင်ပါသည်။
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ြိယ
ု ်တငို ်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
၁။

ICTD တွင်ကအစိဵု ရ၏ကအခန်ဵြဏ္ဍမှာကအဘယ်နည်ဵ။

၂။

ေစျဵြွြ်ဦဵေဆာင်ေသာက ICT မဟာဗျူဟာ၏က အဓိပါ္ပ ယ်မာှ က အဘယ်နည်ဵ။က သတင်ဵက
အချြ်အလြ်က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုကဳ ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က ၎င်ဵမဟာဗျူဟာသည်က
မည်ြဲဴသ့ို ကအေရဵပါသနည်ဵ။

၃။

ဖွ့ဳ ကြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က အစိဵု ရမဟုတ်ေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၏က အခန်ဵြဏ္ဍသည်က
အဘယ်နည်ဵ။

၄။

ဥပေဒမျာဵေပါ်တွင်က Digital ေခတ်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၌က အြ
ီ ဳြပုချြ်မျာဵမှာက အဘယ်နည်ဵ။
အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ မူပိငု ်ခွငဥ်ဴ ပေဒ။

၅။

ICT လုပင် န်ဵမျာဵတွင်က ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵမှာက မည်သူတို့ြဖစ်ပါသနည်ဵ။က ၄င်ဵတိ့ု နှင်ကဴ
ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်ရန်ကအဘယ်ေ ြြာင်ကဴ အေရဵြ
ီ ီဵပါသနည်ဵ။
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၂။

အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICTD မူဝါဒတစ်ခု၏ကပါဝင်ေသာအချြ်အလြ်မျာဵ

ဤအခန်ဵတွင်က ြပည်စဴ ုေဳ သာက အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ICT မူဝါဒတစ်ခ၏
ု က အေခ
ြ ခဳအချြ်က (၃) ခုနှငက်ဴ
ဆြ်စပ်ေသာက ြပဿနာမျာဵြိကု အေလဵေပဵကရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵထာဵပါသည်။ကအေခ
ြ ခဳအချြ်သဵုဳ ခုမှာကစွမ်ဵရည်က
တည်ေဆာြ်ြခင်ဵ၊ကစီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏
ဳ ကICT ြဏ္ဍတည်ေဆာြ်ြခင်ဵနှငက်ဴ electronic အုပခ် ျုပ်မှုပဳုစကဳ
တိ့ု ြဖစ်ပါသည်။
အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ICT မူဝါဒ၏က အဓိြရည်မနှ ်ဵချြမ် ှာက အမျိုဵသာဵဖွ့ဳ ကြဖိုဵတိဵု တြ်မကှု
ရည်မှနဵ် ချြပ် န်ဵတိုင်သ့ို က ေရာြ်ရရ
ှိ န်က ICT အသုဵဳ ြပုမှုက တိဵု တြ်မျာဵပ
ြ ာဵလာခ
ြ င်ဵ၏က ေြာင်ဵြျိုဵမျာဵနှင်ကဴ
စွန့် စာဵမှုမျာဵက ဘြ်ညီမှေတေစရန်ြဖစ်ေ ြြာင်ဵက အခ
ြ ာဵစာေရဵသူမျာဵြက တင်ြပအစီရင်ခဳခဲဴ ြြပါသည်။က
ထို့ေ ြြာင်ကဴ ြပီဵြပည်စဴ ုေဳ သာက အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ICT မူဝါဒတွင်က အေရဵြ
ီ ီဵေသာက အချြ်အလြ်မျာဵစွာက
ပါဝင်ပါမည်။က ဤအခန်ဵတွင်က လူသာဵအရင်ဵအနှဵီ တည်ေဆာြ်ေရဵ၊က ICT လုပင် န်ဵတည်ေထာင်ြခင်ဵနှင်ကဴ
electronic အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ကဳ ဟူသည်ဴကအချြ်သဵုဳ ခုြကို ေဆွဵေနွဵတင်ြပထာဵပါသည်။
ေဆွဵေနွဵမှုမြပုမီကအေရဵြ
ီ ီဵသည်ဴကအသိေပဵနိဵှု ေဆာ်ချြ်ကနှစ်ရပ် ရှိပါသည်။
ပထမအချြ်မှာကအမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICT မူဝါဒေရဵဆွဲြခင်ဵသည်က တစ် ီြိမတ
် ည်ဵနှငက်ဴ ေဆာင်ရွြ်က
၍ရေသာက လုပေ် ဆာင်ချြ်မဟုတ်ပါ။က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ICT ရည်မှနဵ် ချြ်ပန်ဵတိငု ်သ့ို က ေရာြ်ရှိရန်က
စီမဳချြြ
် ကို တစ် ီြိမတ
် ည်ဵြဖင်ဴမေရဵဆွသ
ဲ င်ဴပါ။က ေအာင်ြမင်မပှု ိမု ိရ
ု ရှိေနေသာက နိငု ်ငဳမျာဵသည်က ြပီဵခဲသ
ဴ ည်စဴ ီမဳ
ြိနဵ် မျာဵြက ချမှတ်ခဲေဴ သာက အေခ
ြ ခဳအုတ်ြမစ်ေပါ်တွင်က စီမဳြိန်ဵအသစ်မျာဵြိကု အေြာင်အထည်ေဖာ်က
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြဖင်ကဴ အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ICT မူဝါဒမျာဵြိကု အစီအစဥ်အလိြ
ု ်က စဥ်ဆြ်မြပတ်က
လုပေ် ဆာင်ခဴဲ ြြပါသည်။ကက
ဥပမာအာဵဖ
ြ င်ကဴ ြိရ
ု ဵီ ယာဵဒီမြ
ို ရြ်တစ်သမ္မတနိုင်ငဳသည်က ၂၀၁၀က ခုနှစတ
် ွင်က ြမ္ဘာဴအဆင်ဴအတန်ဵရှကိ
သတင်ဵ ကြဖန့်ြဖူဵမှုအဆင်ဴမျာဵက ရရှေိ ရဵရည်မှနဵ် ချြ်ြဖင်ဴက အေခ
ြ ခဳသတင်ဵြဖန့်ြဖူဵမှုက တိဵု ကြမှငေ်ဴ ရဵစီမဳြိနဵ် က
(၁၉၉၆-၂၀၀၀) ြိစု တင်ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါသည်။က အသိပညာအေခ
ြ ြပုက လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵတည်ေဆာြ်ေရဵ
ဟူေသာက ရည်မနှ ်ဵချြ်ြဖင်ကဴ Cyber Korea -၂၁က (၁၉၉၉-၂၀၀၂)ြိကု ဆြ်လြ်အေြာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ခဴဲပါသည်။ကြမ္ဘာဴဦဵေဆာင်နုိင်ငဳကelectronicကြိရ
ု ဵီ ယာဵေမှော်မနှ ်ဵချြက် ၂၀၀၇(၂၀၀၂-၂၀၀၇)
ြိကု တတိယစီမြ
ဳ ိနဵ် အဖ
ြ စ်က ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါသည်။က လတ်တေလာက အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက စီမဳြိန်ဵ
မှာက Broadband IT ြိရ
ု ဵီ ယာဵ ေမှော်မနှ ်ဵချြက် ၂၀၀၇က ကြဖစ်ြပီဵက အနာဂတ်အတွြ်က နိငု ်ငဳ၏ေမှော်မနှ ်ဵချြ်က
အေသဵစိတ်အစီအစဥ်မျာဵြိကု ေအာြ်ပါအတိငု ်ဵကေရဵဆွဲ၍ကအေြာင်အထည်ေဖာ်ေနပါသည် electronic အစိဵု ရမှက ြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵြိကု ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်က စွမ်ဵေဆာင်က
ရည်နှငက်ဴ ထင်သာမ
ြ င်သာရှမိ ှုကပိမု ိုြမှငတ
်ဴ င်ေပဵရန်၊
 electronicက လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵမှုစနစ်မျာဵြိကု ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာက ယှဥ်ြပိုင်နငို ်မှုစွမဵ် ရည်က တိဵု ြမှင်ကဴ
ေဆာင်ရွြ်ရန်၊
 ကီြီဵမာဵြျယ်ြပန့်ေသာက ဆြ်သွယ်ေရဵြွန်ရြ်မျာဵက တည်ေဆာြ်ရန်နငှ ်ဴက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုက
ေမာင်ဵနှင်အာဵအသစ်မျာဵက(နည်ဵလမ်ဵသစ်မျာဵ) ြိကု ရှာေဖွရန်၊
 Digital နည်ဵပညာသုဵဳ ကအမျာဵေြာင်ဵစာဵေရဵနိငု ်ငဳကြဖစ်ထွနဵ် လာေစရန်၊
 ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာကICT ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုကတိဵု ပွာဵလာေစရန်၊
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ဒုတိယအချြ်အေနကြဖင်ကဴ ဤအခန်ဵတွင်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက သတင်ဵအချြ်အလြ်က အေခ
ြ ခဳက
အေဆာြ်အအုကဳ (NII) ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု ေြ
ြ ာင်ဵြိကု ထည်ဴသွင်ဵေဆွဵေနွဵသွာဵမည်က မဟုတ်ပါ။က (NII) သည်က
အသဳ၊က အချြ်အလြ်၊က အေြ
ြ ာင်ဵအရာ၊က ပုရ
ဳ ပိ ်မျာဵသယ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊က နိငု ်ငဳတစ်နုိင်ငဳ၏က သတင်ဵလိအ
ု ပ်ချြ်
မျာဵြိကု အပ
ြ န်အလှနက် ဆြ်သွယ်ေသာပုဳစဳြဖင်ကဴ ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵခ
ြ င်ဵတွင်က ဗီဒီယိုသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵက
ေပဵခ
ြ င်ဵတိ့ု ြဖစ်ပါသည်။က ၎င်ဵအေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုမဳ ျာဵက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ရန်က လိအ
ု ပ်ေ ြြာင်ဵြိုလည်ဵက
အသိအမှတ်ြပုက လြ်ခထ
ဳ ာဵြ
ြ ပါသည်။က နိငု ်ငဳမျာဵသည်က ၎င်ဵတိ့ု ၏က ICTD မူဝါဒတွင်က နိငု ်ငဳေတာ်သတင်ဵ
အချြ်အလြ်က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုမဳ ျာဵက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵြိကု ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွြ်လျြ်ရပှိ ါသည်။က
သတင်ဵအချြ်အလြ်က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုမဳ ျာဵကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵသည်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICTD
မူဝါဒ၏က အခ
ြ ာဵအချြ်အလြ်မျာဵြိကု လွှမဵ် မိုဵပါသည်။က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုကဳ ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု ေပါ်က
လွနြ
် ေဲ သာက အေလဵထာဵမှုြကို ြပုပ
ြ င်ရန်က တစ်စိတ်တစ်ေဒသအာဵထုတ်ရပါသည်။က ေနရာနှင်အ
ဴ ချိန်က
ြန့်သတ်ချြ်မျာဵေြ
ြ ာင်ကဴ ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို ယခင်အခန်ဵတွင်က ရှင်ဵြပခဲဴြပီဵြဖစ်ြခင်ဵ
ေြ
ြ ာင်ကဴ ICT အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက မူဝါဒ၏က အခ
ြ ာဵတူညီစာွ က အေရဵပါသည်ဴက အချြ်အလြ်မျာဵဖ
ြ စ်သည်ဴက
စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်ြခင်ဵ၊က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအုဳ၏က ICT ြဏ္ဍဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မနှု ှငက်ဴ electronic
အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု တ
ဳ ့ို ြကို အစီအစဥ်တြျကအေလဵေပဵကေဆွဵေနွဵတင်ြပပါမည်။

၂.၁။ ICT စွမ်ဵရည်ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှု
သတင်ဵအချြ်အလြ်က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုကဳ ဖွဳ့ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွြ်ခဲဴ ြြ
ေသာက အစိဵု ရမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ Internet ချိတ်ဆြ်မ် ှုတစ်ခတ
ု ည်ဵသာက ရယူသုဳဵစွဲြခင်ဵြို ဆိလ
ု ိုြခင်ဵ
မဟုတ်ေ ြြာင်ဵကလျင်ြမန်စာွ သိရလ
ှိ ာခဲဴ ြြပါသည်။ကလူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခအ
ု တွြ်ကInternetကချိတ်ဆြ်
မှုမျာဵြိကု လွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရွြ်ခွင်ရ
ဴ မည်ဆုလ
ိ ှေင်ေသာ်မကှ ထိုအဖွ့ဲ အစည်ဵတွင်က လူတိုင်ဵinternetြိကု
မည်သို့အသုဵဳ ြပုရမည်ြကို မသိ ြြလှေင်က ထိုလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵအတွြ်ေထာြ်ပဴဳထာဵေသာက Internetကချိတ်ဆြ်
ေပဵသည်ကဴ ေနရာမျာဵ သည်ကအချည်ဵအနှဵီ သာကဖ
ြ စ်လိမ်မဴ ည်။ကBridges အဖွ့ဲ အစည်ဵြကကြပည်သူ/သာဵမျာဵသည်က၎င်ဵတိ့ု ၏ကေနထိငု ်မှုဘဝက(သိ့ု မဟုတ်) ၎င်ဵတိ့ု ၏အလုပ်တွင်က
ထိထိေရာြ်ေရာြ်က အသုဵဳ ြပုရမည်ြိုက နာဵလည်သေဘာမေပါြ်လှေင်က မည်သည်ဴနည်ဵ
ပညာမှေက အသုဵဳ မတည်ပဴ ါ။က ၎င်ဵတိ့ု သည်က အဆိပု ါနည်ဵပညာြိကု အသုဵဳ ြပုရန်က ေလဴြျငသ
်ဴ င်က
ကြြာဵထာဵမှုက မရှိြခင်ဵေြ
ြ ာင်ေဴ သာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊က အသုဵဳ ြပုရန်က အေခ
ြ အေန မေပဵခ
ြ င်ဵ
ေြ
ြ ာင်လ
ဴ ည်ဵေြာင်ဵက ကြဖစ်နငို ်ပါသည်။က ICTအသုဵဳ ကြပုမှုသည်က လူတ့ို ၏ေန့စဥ် လုပင် န်ဵ
ေဆာင်ရွြ်မှုအေပါ်ကေြာင်ဵြျိုဵသြ်ေရာြ်မရ
ှု ိေှ ြြာင်ဵကထင်ရှာဵမှသာကICT ြိကု အသုဵဳ ြပုက
ရန်က တွနဵ် အာဵေပဵမှုြဖစ်ေပါ်ပါမည်။က ြပည်သူ/သာဵမျာဵအေနဖ
ြ င်လ
ဴ ည်ဵကနည်ဵပညာ စွမ်ဵရည်က
ြိကု နာဵလည်သေဘာေပါြ်ရန်က လိအ
ု ပ်ပါသည်။ကထို့ေ ြြာင်ကဴ ICTအသုဵဳ ြပုသူမျာဵြိကု ၎င်ဵတိ့ု က
ြိယ
ု ်တိုင်က တီထွင်ဆန်ဵသစ်ခငွ ်ဴနငှ ်ဴက တီထွင်ဖန်တီဵမှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵအရက နည်ဵပညာြိုအသုဵဳ က
ကြပုခွငက်ဴ ေပဵလာြ
ြ ပါသည်။
ထိ့ု ေြြာင်ကဴ ICT စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်ြခင်ဵဆိရ
ု ာ၌ကနိငု ်ငဳတငို ်ဵအတွြ်ကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုအတွြ်ကICT ၏က
စွမ်ဵအာဵရယူရန်ကမူဝါဒရည်မှနဵ် ချြ်မာှ ကအေရဵပါကပါသည်။
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စီဵပွာဵေရဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မနှု ှငဖ်ဴ ွ့ဳ ြဖိုဵေရဵအဖွဲ့က(OECD)ကမှက စွမ်ဵရည်ဟူသည်က ြပည်သူမျာဵ၊ကအဖွ့ဲ
အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခုလဵုဳ သည်က ၎င်ဵတိ့ု ၏ကအေရဵြိစမ္စ ျာဵြိကု ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင်က စီမဳခန့်ခွဲက
နိငု ်သည်ကဴ စွမ်ဵရည်ကြဖစ်သည်ဟုက အဓိပ္ပါယ်ဖငွ ်ဴဆုခိ ဴဲပါသည်။က စွမ်ဵရည်ဖဳွ့ြဖိုဵတိဵု တြ်မဟ
ှု ူသည်က ြပည်သူမျာဵ၊က
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခုလုဳဵက ီြိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မှုမျာဵက ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊က စွမ်ဵအာဵတိဵု လာခ
ြ င်ဵ၊က
ဖန်တီဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵက ကြပုလုပ်ြခင်ဵ၊က ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊က အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏စွမဵ် ေဆာင်ရည်က ထိန်ဵသိမဵ်
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြဖစ်စဥ်က ြဖစ်ပါသည်။က ဆြ်လြ်အေလဵထာဵေဆွဵေနွဵမည်ဴ အေြ
ြ ာင်ဵအရာအစီအစဥ်မှာက
နိငု ်ငဳသာဵမျာဵ၏ကICT စွမ်ဵရည်ဖဳွ့ြဖိုဵတိဵု တြ်မကှု ြဖစ်ပါသည်။က
ICT စွမ်ဵရည်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်က policy ချမှတ်သူမျာဵက ရင်ဆုငိ ် ြြရသည်ကဴ လုပင် န်ဵနှစ်ရပ်က
ရှိပါသည်။က ပထမအချြ်မာှ က သတင်ဵနှငန်ဴ ည်ဵပညာေခတ်တွင်က နိငု ်ငဳသာဵအာဵလုဵဳ က အေခ
ြ ခဳစွမဵ် ေဆာင်ရည်က
ရရှေိ စရန်ကေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ကဒုတိယအချြ်မှာကနိငု ်ငဳ၏ကICT ြဏ္ဍတွင်ကICT ြျွမ်ဵြျင်မှုကအရည်အေသွဵ
တိဵု တြ်ေစရန်နှငက်ဴ ေယဘုယျအာဵဖ
ြ င်ဴက စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအုသ
ဳ ည်က ယင်ဵအေခ
ြ အေနြိကု ြျယြ
် ျယ်
ကြပန့်ြပန့်ချဲ့ထွင်ေဆာင်ရွြ်ရန်က ြဖစ်ပါသည်။က ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT အေြ
ြ ာင်ဵက ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵသည်အ
ဴ ခါက
ပထမအချြ်ြကို ေဆွဵေနွဵပါမည်။ကဒုတိယအချြ်ြကို ICT စွမ်ဵရည်မျာဵကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုေဆွဵေနွဵတင်ြပချြ်တွင်က
ေဆွဵေနွဵပါမည်။
ICTကပညာေရဵ
သတင်ဵလူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ရပ်တွင်က ေအာင်ြမင်မှုရရှိေရဵသည်က ြျွမ်ဵြျင်မှုက အရည်အေသွဵမျာဵက
ရှိရန်လအ
ို ပ်ြပီဵကယင်ဵြျွမ်ဵြျင်မကှု အရည်အေသွဵမျာဵသည်ကစြ်မလ
ှု ူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵတွင်ကအသုဵဳ ဝင်ေသာက
ြျွမ်ဵြျင်မှုအရည်အေသွဵမျာဵနှငက်ဴ ြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵပါသည်။ကယင်ဵြိကု သိရလ
ှိ ာကြခင်ဵေြ
ြ ာင်ဴက နိငု ်ငဳအမျာဵစုသည်က
၎င်ဵတို့၏က နိငု ်ငဳသာဵမျာဵအတွြ်က အေခ
ြ ခဳြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်မျာဵရှလ
ိ ာေစရန်က ေပ
ြ ာင်ဵလဲသတ်မတ
ှ ်က
ေဆာင်ရွြ်လာြ
ြ သည်။ ၂၀၀၈က ခုနှစက် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်က အေမရိြန်နငို ်ငဳ အမျိုဵသာဵေရဵ ဆိငု ်ရာက ICT
ပညာေရဵမူဝါဒေြာင်စကီ ေြျာင်ဵသာဵအာဵလုဵဳ အတွြ်က အေခ
ြ ခဳ ICT ြျွမ်ဵြျင်မမှု ျာဵက ြပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ရန်
အတွြ်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ICT တတ်ေြမာြ်ေရဵအစီအစဥ်ြကို ဖွ့ဲ စည်ဵရန်က ေထာြ်ခခဳ ဲပဴ ါသည်။က
ဤစဳသတ်မှတ်ချြ်ြိုကICT ပညာေရဵအတွြ်ကအမျိုဵသာဵစဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်ကပထမေခ
ြ လှမဵ် အဖ
ြ စ်ကေတွ့ကြမင်နုိင်
ပါသည်။က အဂလန်
က နုိင်ငဳသည်လည်ဵက သြ် ီြီဵစာတတ်ေြမာြ်မနှု ှငက်ဴ စာတတ်ေြမာြ်မစှု ွမ်ဵရည်အတွြ်က
လြ်ရစှိ ဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှင်ဴယှဥ၍
် ကဘဝအတွြ်ကICT ြျွမ်ဵြျင်မှုကအရည်အေသွဵကစဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵြိကု
သတ်မတ
ှ ်ခဴဲပါသည်။
သိ့ု ေသာ်က အေခ
ြ ခဳက ICT စွမ်ဵရည်မျာဵသည်သာက သတင်ဵအချြ်အလြ်က လူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵတွင်က
လိအ
ု ပ်ေသာစွမ်ဵရည်မျာဵကမဟုတ် ြြပါ။ကပညာရှင်မျာဵြလည်ဵက၂၁ကရာစုစမွ ်ဵရည်မျာဵဟုကေခါ်ဆိုေသာကတီထွင်က
ဖန်တီဵမှု၊က ြပဿနာေဖ
ြ ရှင်ဵမှုစွမဵ် ရည်၊ကသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆုငိ ်ရာကတတ်ေြမာြ်ြျွမ်ဵြျင်မ၊ှု ကဆြ်သွယ်မှုက
အရည်အေသွဵနှငက်ဴ အခ
ြ ာဵအဆင်ဴြမင်ကဴ စဥ်ဵစာဵေတွဵေခါ်မှုက အရည်အေသွဵမျာဵကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို ေတာင်ဵဆိုက
ကြြပါသည်။
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နိငု ်ငဳတစ်နငို ်ငဳ၏ကပညာေရဵစနစ်သည်ကICT နှငက်ဴ ၂၁ကရာစုစွမ်ဵရည်မျာဵကနှစ်ရပ်စလုဵဳ ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵတွငက်
အေရဵပါသည်အ
ဴ ခန်ဵြဏ္ဍမှက ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ေနပါသည်။က ြမ္ဘာဴဘဏ်၏က ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT အစီအမဳမျာဵက
ြွင်ဵဆင်ဵေလဴလာမှု၌ကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည် ICT နည်ဵပညာမျာဵသည်က တစ်မထ
ူ ူဵြခာဵသည်ကဴ ေြာင်ဵြျိုဵပ
ြ ုရလဒ်မျာဵြိကု ဖန်တီဵသည်ဟုက
သုဵဳ စွဲသူကမျာဵြကယုဳ ြြည် ြြပါသည်။
 ေြျာင်ဵသင်ဘာသာရပ်အသီဵသီဵ၌က ICT ြိကု ဘာသာရပ်ေပါ်မူတည်၍က အသုဵဳ ြပုမှု ြွာြခာဵပါ
သည်။
 ပညာေရဵ၌က သတင်ဵအချြ်အလြ်နငှ ်ဴက ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာအသုဵဳ ြပုမှု၏က ေြာင်ဵြျိုဵ
ရလဒ်အာဵကသြ်ေသမပ
ြ နိငု ်ေသဵပါ။
 ပညာေရဵတွင်က ICT ြိကု သင် ြြာဵနည်ဵပညာနှငက်ဴ ဆြ်စပ်ေသာအခါကICT ၏ကေြာင်ဵြျိုဵသြ်က
ေရာြ်မမှု ျာဵကပိမု ိမု ျာဵပ
ြ ာဵလာပါသည်။
 Computer အေထာြ်အြူြပုသင် ြြာဵမှုြကို အချို့နယ်ပယ်မျာဵတွင်က အေဖ
ြ မှနေ် ရွဵချယမ် ှု၊က
စဳသတ်က မှတ်စစ်ေဆဵမှုက စသည်ကဴ ေြျာင်ဵသာဵ၏လုပေ် ဆာင်နုိင်မကှု တိဵု တြ်လာေစရန်က အသုဵဳ ြပု
ကြြပါသည်။
 ICT အသုဵဳ ြပုသည်ကဴ ရည်ရယ
ွ ်ချြ်မျာဵက ရှင်ဵလင်ဵြပတ်သာဵမှုမရှိေသာအခါက ICT သည်က
ထိေရာြ်မကှု ေလျာဴနည်ဵတတ်ပါသည်။
 သမာဵရိဵု ြျသင် ြြာဵနည်ဵနှငက်ဴ သင် ြြာဵနည်ဵသစ်မျာဵအြ
ြ ာဵ၊ကသင် ြြာဵနည်ဵသစ်နှငက်ဴ စဳသတ်မှတ်က
စစ်ေဆဵနည်ဵမျာဵအြ
ြ ာဵတိ့ု တွင်ကအေရဵြ
ီ ီဵသည်ကဴ အာဵပ
ြ ိုင်မှုတစ်ရပ်ရပှိ ါသည်။
ြမ္ဘာဴဘဏ်၏က ေတွ့ရှိချြ်မျာဵအရက ပညာေရဵြဏ္ဍ၊က ICT စီမြ
ဳ ိနဵ် မျာဵသည်က နည်ဵပညာြိသ
ု ာက
အာရုစဳ ိြ
ု ်ြပီဵကသင်ေဴ လျာ်သည်ကဴ သင် ြြာဵနည်ဵပညာြိကု ေနာြ်ခဳြပုမထာဵသည်အ
ဴ တွြ်ကမေအာင်မြမင်ကြဖစ်နငို ်
ပါသည်။က ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT အသုဵဳ ြပုမှုသည်က စာသင်ေြျာင်ဵမျာဵတွင်က Internet ချိတ်ဆြ်ြပီဵက Computer
မျာဵထာဵရှိက ေပဵခ
ြ င်ဵဟူသည်ကဴ လွယ်ြူရဵို စင်ဵေသာက လုပင် န်ဵမဟုတ်ပါ။က ရှင်ဵလင်ဵသည်ကဴ အခ
ြ ာဵချဥ်ဵြပ်က
နည်ဵတစ်ခုမှာကစာသင်ေြျာင်ဵမျာဵတွင်က ICT သင် ြြာဵခ
ြ င်ဵအတွြ်က Computer မျာဵအသုဵဳ ြပုရန်ကြန့်သတ်က
ထာဵခ
ြ င်ဵြိကု ေရှာင် ြြဥ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ကပညာေရဵတွင်က ICT အသုဵဳ ြပုရန်က မူဝါဒေရဵဆွရ
ဲ ာတွင်က ထည်သ
ဴ ွင်ဵက
စဥ်ဵစာဵသင်ဴသည်ကဴ ေမဵခွန်ဵမျာဵမှာကေအာြ်ေဖာ်ြပပါတိ့ု ကြဖစ် ြြပါသည်

ပညာေရဵြဏ္ဍတွင်ကICT ြိကု စတင်ရန်ကသင်ေဴ တာ်သည်ကဴ အသြ်အပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵမှာကအဘယ်နည်ဵ။



Digital နည်ဵပညာမျာဵနှငက်ဴ ကmedia ေပါင်ဵစုဳအေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵ၏ကေြာင်ဵြျိုဵြိကု ရယူရန်က
သင် ြြာဵမှုနည်ဵလမ်ဵြိကု မည်ြဲဴသို့ေြပာင်ဵလဲနုိင်သနည်ဵ။

 သချကာက(သိ့ု မဟုတ်) သိပဳ္ပပညာရပ်သင် ြြာဵရာတွင်ကICT ြိကု မည်ြသ
ဲဴ ့ို ကအသုဵဳ ြပုနိငု ်သနည်ဵ။
ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT မဟာဗျူဟာြိကု စာသင်ေြျာင်ဵမျာဵတွင်က မည်ြသ
ဲဴ ့ို က အသုဵဳ ချမည်ြကို သတိရရန်က
အေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။ကေြျာင်ဵြပင်ပညာေရဵနှငက်ဴ အရွယ်ေရာြ်သူပညာေရဵတိ့ု တွင်က ICT သည်ကပညာေရဵြဏ္ဍက
အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ICT မဟာဗျူဟာ၏က အစိတ်အပိငု ်ဵက ြဖစ်သင်ပဴ ါသည်။က ြဗိတိန်နငို ်ငဳသည်က ပညာေရဵြဏ္ဍ
ICT အတွြ်ကစိတ်ဝင်စာဵဖွယ်ေြာင်ဵေသာကချဥ်ဵြပ်နည်ဵြိုကအသုဵဳ ြပုလျြ်ရပှိ ါသည်။
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ပုဳ(၁) - ကြဗိတိန်နုိင်ငဳ၏ electronic မဟာဗျူဟာက- နည်ဵပညာတပ်ဆင်ေပဵခ
ြ င်ဵ
သင်ယူမနှု ှငြ
်ဴ ေလဵသူငယ်ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပ်ငန်ဵမျာဵအသွင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
ပညာေရဵနှငြ
်ဴ ျွမ်ဵြျင်မှုစွမဵ် ရည်ဌာန၏ကelectronic မဟာဗျူဟာကလွှမဵ် ြခုဳရှုြမင်သဵုဳ သပ်ချြ်
၂၁ရာစုစနစ်အတွြ်
ြျွနပု် ်တု့ိ ၏
ရည်မှန်ဵချြ်

ကြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှု အတွြ်က
ြျွနပု် ်တု့ိ ၏
မဟာဗျူဟာမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ

ြိယ
ု ်ပငို ်အမှတလ
် ြ္ခဏာပ
ြ ုလုပ်ထာဵခ
ြ င်ဵနှငေ်ဴ ရွဵချယ်မှု
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵြိလ
ု မ်ဵဖွင်ေဴ ပဵထာဵခ
ြ င်ဵ

ြေလဵသူငယ်မျာဵ

ကြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှုနှငလ
်ဴ ွတလ
် ပ်မှု

ဝန်ထမ်ဵေရဵရာဖွ့ဳ ြဖိုဵတိုဵတြ်မှုကကကကကကကကပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ

ဒုတိယအဆင်ဴ

အေခ
ြ ခဳအဆင်ဴ

ြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်မျာဵ

၁၄-၁၉

၁၆ကေြျာ်လွန်ြပီဵ

HE

သင် ြြာဵမှု၊ကသင်ယူမှုနှငက်ဴ ပဳပဴ ဵို မှုအသွင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ
ICT ပါဝင်မှုမျာဵလိအ
ု ပ်ြပီဵက
electronic သင်ယူမှုမှက
လုပ်ေဆာင်နိုင် သည်မျာဵ

သြ်ေရာြ်အစုအဖွ့ဲ နှငက်ဴ ချိတဆ
် ြ်ြခင်ဵ
ရရှနိ ငို ်ေသာကပူဵေပါင်ဵညှနိ ငိှု ်ဵေဆာင်ရွြ်မှုစနစ်ြကို လမ်ဵဖွငေ်ဴ ပဵထာဵခ
ြ င်ဵ
စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှငထ
်ဴ ိေရာြ်မှုကတိဵု တြ်လာြခင်ဵ

ြဏ္ဍအေခ
ြ ြပုလုပ်ေဆာင်က
ချြ်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ

စာသင်ေြျာင်ဵမျာဵက
တွင်က ICT
မဟာဗျူဟာ

၁၆ကေြျာ်လွန်ြပီဵက
electronicက
သင်ယူမှုမဟာဗျူဟာ

HEFCE electronic
သင်ယူမှုမဟာဗျူဟာ

ြေလဵတိငု ်ဵ၏က
အေရဵြိစ္စမျာဵ

 နိငု ်ငဳသာဵအာဵလုဵဳ အတွြ်ကေပါင်ဵစုထာဵေသာကonline သတင်ဵအချြ်အလြ်ဝန်ေဆာင်မှု
 ြေလဵသူငယ်မျာဵနှငက်ဴ သင်ယူသူမျာဵအတွြ်က ေပါင်ဵစုထာဵေသာက online သင်ယူမှုနှင်ဴ
ပုဂု္ဂိ လ်ေရဵကအေထာြ်အပဳဴ

ဦဵစာဵေပဵစနစ်၏က
လုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵြိကု
 ပုဂု္ဂိ လ်အလိြ
ု ်ကသင်ယူမှုလုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵအတွြ်ကပူဵေပါင်ဵညှနိ ငိှု ်ဵမှုနည်ဵလမ်ဵ
ေြျာေထာြ်ေနာြ်ခဳက
ICT
စွမြ်ဵရည်
မှု
ကြပုထာဵခ
င်ဵ မျာဵဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်
 ICT ြဏ္ဍတွင်ကအဖွ့ဲ အစည်ဵ၏စွမ်ဵရည်အတွြ်ကေခါင်ဵေဆာင်မှုနှင်ဴကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိုဵတြ်မှုအစီအစဥ်

 အသွင်ေြပာင်ဵလဲမှုနှငက်ဴ ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှုြကို ပဳပဴ ဵို ရန်က အမျာဵနှငသ
်ဴ ြ်ဆုငိ ်ေသာက digital
အေခ
ြ ခဳအဆာြ်အအုဳ
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ICT စွမ်ဵရည်မျာဵကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှု
အစိဵု ရမျာဵသည်က ICT ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မျာဵအာဵက အေထာြ်အြူြဖစ်ေစမည်ကဴ အစီအစဥ်မျာဵြိကု
ေရဵဆွေဲ ဖာ်ထုတ်သင်ပဴ ါသည်။က ၎င်ဵအစီအစဥ်တွင်က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏
ဳ က ICT ြဏ္ဍဖွ့ဳ ြဖိုဵ
တိဵု တြ်ေရဵအတွြ်က ေဒသတွင်ဵသာမြက ြပင်ပက ICT လုပင် န်ဵစီမခဳ ျြ်မျာဵြိကု စည်ဵရုဵဳ ဆွေဲ ဆာင်ထာဵရှိ
ရပါမည်။က နည်ဵပညာသစ်က လြ်ခြ
ဳ ျင်ဴသဵုဳ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြဖင်ကဴ နိငု ်ငဳေတာ်၏က ေရရှည်ေမှော်မနှ ်ဵချြ်ြဖစ်ေသာက
ယှဥ်ြပိုင်အြျိုဵေြျဵဇူဵကတစ်ရပ်ြိုကြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။
အာရှပစိဖိတ်ေဒသတွင်က ICT စွမ်ဵရည်လိုအပ်ချြက် တိဵု တြ်လျြ်ရေှိ နပါသည်။က ICT ကြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵ
သည်ကဴ လုပ်ငန်ဵတွင်က ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်ဦဵေရက စုစုေပါင်ဵလိအ
ု ပ်ချြမ် ှာက သိသိသာသာက ြမင်တ
ဴ ြ်လျြရ
် ိှြပီဵက
၂၀၁၀ကခုနစှ ်တွင်က ICT ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင် (၁၇) သန်ဵသိ့ု ေရာြ်ရလ
ှိ ာမည်ဟုက ေမှော်မနှ ်ဵထာဵပါသည်။က ICT
အသုဵဳ ြပုြဏ္ဍတွင်က ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မျာဵလိအ
ု ပ်ချြမ် ှာက ပိ၍
ု ကြမန်ဆန်စွာြမင်ဴမာဵလာပ
ြ ီဵက ၂၀၁၀ ခုနှစတ
် ွင်က
(၇၃) သန်ဵသိ့ု ေရာြ်ရလ
ှိ ာမည်ကြဖစ်ပါသည်။
သီဵြခာဵက ICTက စွမ်ဵရည်မျာဵအနြ်က ၂၀၁၀က ခုနှစတ
် ွင်က computerြမ္ဘာက (Computer World) ြက
သတ်မတ
ှ ်ေဖာ်ထုတ်ထာဵေသာက အေရဵြ
ီ ီဵေသာစွမဵ် ရည်မျာဵ (HOT SKILLS) မှာက ဗိသုြာလုပင် န်ဵစီမဳချြ်
ေခါင်ဵေဆာင်မ၊ှု ကစီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵစဥ်ြပန်လည်ဖွ့ဲ စည်ဵတည်ေဆာြ်ြခင်ဵ၊ကစီမဳြိန်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ကရသုဳဵမှန်ဵေခ
ြ က
ေငွစာရင်ဵက ေရဵဆွဲြခင်ဵနှင်ကဴ အစီအစဥ်ချခ
ြ င်ဵ၊က တတိယလူအေထာြ်အပဳေဴ ပဵစီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ၊က စနစ်မျာဵြိကု
သရုပ်ခဆ
ွဲ န်ဵစစ်မကှု စနစ်ဒီဇုိင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊က ြွနရ
် ြ်ဒီဇငို ်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊က စနစ်အာဵစစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ၊က IT လုဳြခုဳမှုက
စီမဳြိနဵ် ေရဵဆွဲြခင်ဵနှင်ကဴ စီမဳခန့်ခမွဲ ှုနှငက်ဴ ကြပတ်လတ်မ၊ှု က စီမဳအုပခ် ျုပ်မှုတိ့ု ြဖစ် ြြပါသည်။က ပုမဳ ှနစ် ွမ်ဵရည်မျာဵက
COLD SKILLS မျာဵမှာက အစီအစဥ်က ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊က ပုမဳ ှနလ
် ုပင် န်ဵမျာဵအာဵက နဳပါတ်စဥ်ေရဵထိဵု ြခင်ဵ၊ကစနစ်မျာဵအာဵက
စမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊က အေထာြ်အပဳနဴ ှငက်ဴ အြူအညီေပဵေရဵဌာနစိတ်ဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵ၊က လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵနှငက်ဴ
ဥပေဒြျွမ်ဵြျင်မတ
ှု ့ို ကြဖစ် ြြပါသည်။
ဘွ့ဲ ရပညာတတ်မျာဵသည်က အေရအတွြ်နငှ ်ဴက အရည်အေသွဵနှစမ် ျိုဵစလုဵဳ အရက ICT စွမ်ဵရည်ြိကု
ပိငု ်ဆငို ်ေသာ်လည်ဵက ICT ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်လအ
ို ပ်ချြ်ြကို မဖ
ြ ည်ဆ
ဴ ည်ဵနိငု ်ေသဵခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ဴက နိငု ်ငဳတွင်ဵရှိက
လြ်ရကှိ ICT ေလဴြျင်ေဴ ရဵအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵြိကု ြပန်လည်သဵုဳ သပ်ရပါမည်။
ICT ြျွမ်ဵြျင်မစှု ွမ်ဵရည်မျာဵ၏က ေရာင်ဵလိုအာဵနှငက်ဴ ဝယ်လိုအာဵြွာဟချြ်ြကို ြျဥ်ဵေမ
ြ ာင်ဵသွာဵ
ေစရန်ကအြ
ီ ဳြပုထာဵေသာကလုပေ် ဆာင်ချြ်မျာဵရှိ ြြသည်။ကယင်ဵတို့မှာ နိငု ်ငဳေတာ်အာဏာပိငု ်အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ရပ်မှက ICT ပညာေရဵအတွြ်က သင်ရဵို ေွှနဵ် တမ်ဵနှငက်ဴ
သင် ြြာဵနည်ဵြိကု အဆြ်မြပတ်ကြြပ်မတ်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵြဖင်ကဴ ပညာေရဵ၏ အရည်အေသွဵြိကု
ထိန်ဵေြျာင်ဵကြ
ြ ပ်မတ်ေဆာင်ရွြ်သည်လ
ဴ ုပင် န်ဵ၊
 ြျွမ်ဵြျင်မှုအရည်အေသွဵက သတ်မတ
ှ ်ချြ်ြပည်မဴ ီသူမျာဵအာဵက ICT ေအာင်လြ်မတ
ှ ်ချီဵြမှင်ဴ
ေပဵသည်ဴ သင်တန်ဵေြျာင်ဵမျာဵြိကု နိငု ်ငဳေတာ်အဆင်နဴ ှင်ဴက ေဒသတွင်ဵအဆင်ဴထိက ထူေထာင်
ေပဵခ
ြ င်ဵ၊
 နာဵလည်မစှု ွမ်ဵရည်အပါအဝင်က အသုဵဳ ချက ICT အသိပညာနှငကဴ် ြျွမ်ဵြျင်မှုစွမ်ဵရည်ရရိှေစရန်က
သင်တန်ဵမျာဵြိကု ဒီဇငို ်ဵေရဵဆွတ
ဲ ည်ေဆာြ်ရန်က အစိဵု ရနှငက်ဴ ပညာေရဵအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၊က ICT
လုပင် န်ဵမျာဵအြ
ြ ာဵကအပ
ြ န်အလှနဆ
် ြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှု။
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တီတွင်ဆန်ဵသစ်ေသာက ေလဴြျင်သ
ဴ င် ြြာဵမှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵလိအ
ု ပ်ေနပ
ြ ီဵက ယင်ဵလိအ
ု ပ်ချြ်ြိကု
ြဖည်ကဴဆည်ဵေပဵရန်အတွြ်လည်ဵကအသိအမှတ်ြပုရပါမည်။ကအေဝဵသင်ပညာေရဵ၊ကအေဝဵေရာြ် သင်တန်ဵမျာဵမှ
တစ်ဆင်ကဴ ICT စွမ်ဵရည်ဖဳွ့ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵအစီအစဥ်မျာဵ၊က Website မှက ြိယ
ု ်တိုင်ေလဴလာပညာသင်ယူေရဵ၊က
electronic စနစ်ြဖင်ကဴ ေလဴလာသင်ယူေရဵက စီမဳခန့်ခွဲမစှု နစ်မျာဵ၊က ေလဴလာသင်ယူေရဵနှင်ဴက အသိပညာမှေေဝ
ဖလှယ်ေရဵကအသိြ
ု ်အဝန်ဵမျာဵသည်ကမဟာဗျူဟာကကေရွဵချယေ် ဖာ်ထုတ်မှုမျာဵကကြဖစ် ြြပါသည်။
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုက အစီအစဥ်တစ်ရပ်အေနဖ
ြ င်ကဴ ICT ြျွမ်ဵြျင်လုပ်သာဵဦဵေရက တိဵု ပွာဵလာေစရန်လည်ဵ
အေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။က ၎င်ဵအစီအစဥ်ြဖင်ကဴ စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏
ဳ ကြဏ္ဍအသီဵသီဵတွင်က အလုပ်လုပ်ေနြ
ြ ြပီဵ
ICT ြဏ္ဍသိ့ု ကေရွှ့ေပ
ြ ာင်ဵအလုပလ
် ုပလ
် သ
ို ူမျာဵအာဵကICT ေလဴြျငမ်ဴ ှုြပုလုပေ် ပဵရပါမည်။က
စင်ြာပူနုိင်ငဳ၏က ICT အထူဵြျွမ်ဵြျင်သူက စွမ်ဵရည်ဖဳွ့ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵအစီအစဥ်သည်က မူဝါဒ
ချမှတ်သမူ ျာဵြိကု ၎င်ဵတိ့ု ၏က ြိယ
ု ်ပုိင်စမီ ဳြိန်ဵမျာဵကြပုလုပရ
် ာတွင်က ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵနိငု ်သည်ကဴ ပုစဳ ဳတစ်ရပ်ြိကု
ပဳပဴ ိဵု ေပဵပါသည်။

စင်ြာပူနငို ်ငဳ၏ကInfocomm လူသာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်ကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵကအစီအစဥ်က
သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵသည်က လွနခ် ဲသ
ဴ ည်ကဴ ဆယ်စနု ှစ်အနည်ဵငယ်ေြျာ်မကှ
စ၍က ပထဝီအေနအထာဵနှငက်ဴ ယဥ်ေြျဵမှုဆုငိ ်ရာက အတာဵအဆီဵမျာဵြိကု ြဖတ်သန်ဵ၍က သတင်ဵက
အချြ်အလြ်နငှ ်ဴက ေစျဵြွြ်မျာဵသိ့ု က ြမ္ဘာလုဵဳ ဆိငု ်ရာြမင်ြွင်ဵတစ်ရပ်အြဖစ်က ထူဵြဲစာွ ြူဵက
ေပ
ြ ာင်ဵေရာြ်ရလ
ှိ ာပ
ြ ီြဖစ်ပါသည်။က လူတို့၏က စဥ်ဵစာဵေတွဵေခါ်မှုနငှ ်ဴက လုပေ် ဆာင်မနှု ည်ဵလမ်ဵမျာဵက
ြိကု တွနဵ် အာဵေပဵေနသည်ကဴ အကေြခခဳြျေသာက ေခတ်ေြပာင်ဵလဲမကှု ြဖစ်ပါသည်။က ဤက digital နည်ဵက
ပညာေတာ်လှန်ေြပာင်ဵလဲမသ
ှု ည်က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵအရက တီထွင်ဆန်ဵက
သစ်ေသာကစီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵပုစဳ ဳမျာဵကတစ်ဟုနထ
် ိုဵ ီြီဵထွာဵမှု၌ကအလာဵအလာေြာင်ဵမျာဵြိေု တွ့က
ရပ
ြ ီဵက Google၊က eBay နှငက်ဴ Skype ြဲသ
ဴ ့ို ေသာက စီဵပွာဵေရဵ၌က ေခတ်ေရှ့ေပ
ြ ဵသူမျိုဵဆြ်သစ်တစ်က
ရပ်အာဵကေမွဵထုတ်ေပဵလျြရ
် ိပှ ါသည်။
သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာတိဵု တြ်မကှု အရှိနအ
် ဟုနြ
် ကို ေရှ့သိ့ု က
ေမှော်မနှ ်ဵ ြြည်လ
ဴ ှေင်က ယှဥ်ြပိုင်ြခင်ဵြဖင်ကဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရှိသူမျာဵအတွြ်က ယှဥ်ြပိုင်ြခင်ဵမှ ီြီဵမာဵက
သည်ကဴ တိဵု တြ်မအ
ှု ခွငအ
်ဴ လမ်ဵမျာဵြိကု ရရှေိ နစဥ်မာှ ပင်က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအုမဳ ျာဵနှင်ကဴ
ြုမဏ
္ပ ီမျာဵအေပါ်က ြပင်ဵထန်သည်ဴက ယှဥ်ြပိုင်မှုဖိအာဵြိကု ဖန်တီဵေပဵေနမည်ြဖစ်ပါသည်။က နိငု ်ငဳက
တစ်နုိင်ငဳြဖစ်ေစ၊က ြုမ္ပဏီတစ်ခုြဖစ်ေစက ဤသိ့ု ယှဥ်ြပိုင်ရာ၌ေအာင်ြမင်သည်မေအာင်ြမင်သည်ြိကု
သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵအာဵက အြျိုဵရှိစွာက အသုဵဳ ချနိငု ်စွမ်ဵရှေိ သာက ပင်ြိယ
ု ်က
အရည်အေသွဵရှသ
ိ ည်ကဴ လူ့စွမဵ် အာဵြိုက တည်ေဆာြ်၊က ဆွေဲ ဆာင်၊က ထိန်ဵသိမဵ် ထာဵနိငု ်စွမ်ဵြဖင်ကဴ
သတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
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ဤြမ္ဘာဴြမင်ြွင်ဵနှငယ
်ဴ ှဥ၍
် ကစင်ြာပူနုိင်ငဳ၏ကအနာဂတ်ေမှော်မနှ ်ဵချြမ် ှာကသတင်ဵအချြ်က
အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵ၌က ြျွမ်ဵြျင်န့ှဳ စပ်သည်ဴက လုပသ
် ာဵအင်အာဵတစ်ရပ်နှင်ကဴ ြမ္ဘာဴအဆင်ကဴ
ယှဥ်ြပိုင်မှုစွမဵ် ရည်ရိေှ သာကသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵကလူ့စွမဵ် အာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်တိ့ု ြိကု
အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကစီဵပွာဵေရဵယှဥ်ြပိုင်မှုစွမဵ် ရည်ရိလ
ှ ာေစရန်ကြဖစ်ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵ
ဤေမှော်မနှ ်ဵချြသ
် ့ို က ေရာြ်ရရ
ှိ န်၊က IDA သည်က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵက
ဆိငု ်ရာကအလုပ်အြိငု ်အေရအတွြ်အာဵက၂၀၁၅ကခုနှစ်၌က၅၅, ၀၀၀မှက၁၇၀, ၀၀၀ကအထိက ြမှငတ
်ဴ င်ရန်က
ရည်မှနဵ် ချြ်ချမှတ်ထာဵပါသည်။
သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵလုပင် န်ဵ၌က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်က
ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြိကု အသုဵဳ မပ
ြ ုသည်ကဴ အလုပအ
် ြိငု ်မျာဵက၂၅,၀၀၀ကရှိြပီဵကယင်ဵြိကု ၇၀,၀၀၀ကအထိက
ေဖာ်ထုတ်လုပြ
် ငို ်နငို ်ရန်က ေမှော်မနှ ်ဵထာဵပါသည်။က စုစေု ပါင်ဵအေနဖ
ြ င်ကဴ အလုပအ
် ြိငု ်သစ်ေပါင်ဵက
၈၀,၀၀၀ကခန့်ေဖာ်ထုတ်လုပြ
် ငို ်နငို ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
မဟာဗျူဟာတွန်ဵအာဵမျာဵ
အနာဂတ်ေမှော်မနှ ်ဵချြ်အာဵက နာဵလည်သေဘာေပါြ်ရန်က မဟာဗျူဟာက တွနဵ် အာဵမျာဵြိကု
အြ
ီ ဳြပုထာဵခ
ြ င်ဵြဖစ်ပါသည်

အဓိြစီဵပွာဵေရဵြဏ္ဏမျာဵ၌က သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵဆိငု ်ရာက စွမ်ဵရည်မျာဵက
တည်ေဆာြ်မည်။
ဤေနရာ၌က စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵက ဦဵေဆာင်သူမျာဵတွင်က ၎င်ဵတိ့ု ၏အဖွ့ဲ အစည်ဵအတွြ်က
သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵ၏က မဟာဗျူဟာတန်ဖုဵိ အရက ယုဳ ြြည်မြ
ှု ကို ခိငု ်မာက
လာေစရန်က လိအ
ု ပ်ပါသည်။က အေထွေထွလုပသ
် ာဵအင်အာဵစုအတွင်ဵ၌က သတင်ဵအချြ်က
အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵက ြျွမ်ဵြျင်မှုအဆင်အ
ဴ ာဵက ြမှငတ
်ဴ င်ရန်လည်ဵက လိအ
ု ပ်ပါသည်။က
ဤနည်ဵြဖင်ဴက ၎င်ဵတိ့ု သည်လည်ဵက လုပင် န်ဵ၏က ထုတ်လုပန် ိငု ်စွမ်ဵနှင်ကဴ ယှဥ်ြပိုင်နိုင်စွမ်ဵက
တိဵု တြ်ေစရန်က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာြိကု အသုဵဳ ချနိငု ်ပါက
သည်။

ဤမဟာဗျူဟာေမ
ြ ာြ်က တွနဵ် အာဵေပဵအစီအစဥ်မျာဵြိကု စီဵပွာဵေရဵဦဵေဆာင်သူမျာဵနှင်ကဴ
အေထွေထွကလုပသ
် ာဵအင်အာဵတိ့ု တွင်ကရည်မှနဵ် ချြ်ထာဵကတည်ေဆာြ်ရြခင်ဵမှာ(ြ) ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်ချသူမျာဵက (Decision Markers) ကြြာဵတွင်က နည်ဵပညာအာဵက သေဘာက
ေပါြ်ကနာဵလည်လွယ်သည်ကဴ သေဘာထာဵတစ်ရပ်ကဖွ့ဳ ြဖိုဵလာေစရန်
( ခ ) ပိမု ိထ
ု ူဵြခာဵဆန်ဵြပာဵသည်ကဴ သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆုငိ ်ရာ၌က ြျွမ်ဵြျင်မှုရှသ
ိ ည်ကဴ
အေထွေထွကလုပသ
် ာဵအင်ဵအာဵစုအြဖစ်ကြဖည်ဴဆည်ဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
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 ြမ္ဘာဴအဆင်ယ
ဴ ှဥ်ြပိုင်နငို ်စွမ်ဵရှသ
ိ ည်သ
ဴ တင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵက
ေမွဵထုတ်မည်။
ဤေနရာတွင်က ICT နည်ဵပညာြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မျာဵအစုအဖွ့ဲ ြိကု တည်ေဆာြ်ရန်လိအ
ု ပ်က
ပါသည်။က ၎င်ဵတို့သည်က အဆင်ဴြမင်နဴ ည်ဵပညာမျာဵပိငု ်ဆငို ် ြြြပီဵက စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵြိကု ေြာင်ဵစွာက
တတ်ြျွမ်ဵနာဵလည်၍ကအသိဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာကပိငု ်ဆငို ်ခွင်ဴြိုက ဖန်တီဵရန်က စွမ်ဵရည်ရသ
ှိ ူမျာဵြဖစ် ြြပါက
သည်။
ဤမဟာဗျူဟာကက ယုဳ ြြည်မှုရည်မှနဵ် ချြ်ပါက အစီအစဥ်မျာဵြိကု သတင်ဵအချြ်အလြ်က
ဆြ်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာကြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵတွင်ကရည်မှနဵ် ေဆာင်ရွြ်ပါသည်(ြ) မဟာဗျူဟာကေြမာြ်ကနည်ဵပညာရှင်မျာဵကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်လာေစရန်၊
( ခ ) နည်ဵပညာရှင်မျာဵကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်လာေစရန်ကဦဵတည်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵကြဖစ်ပါသည်။
 သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍအတွြ်က ပင်ြယ
ို ်အရည်အေသွဵရှိသူမျာဵြိကု
တည်ေဆာြ်မည်။ကဆွေဲ ဆာင်မည်။ကတည်ြမဲေအာင်ထိနဵ် သိမ်ဵမည်။
ICT လုပင် န်ဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်က သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵက
သည်က ပင်ြယ
ို ်စမွ ်ဵရည်ရသ
ှိ ူမျာဵကပါဝင်လာေအာင်က ဆွေဲ ဆာင်ြခင်ဵြိကု အေသကအချာလုပေ် ဆာင်ရန်လိကု
အပ်ပါသည်။က အနာဂတ်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵက လုပသ
် ာဵအင်အာဵစုမျာဵက ြဖစ်လာမည်ကဴ လူငယ်လူရယ
ွ ်မျာဵက
ြိကု ၎င်ဵတိ့ု ၏က ေန့စဥ်ေနထိုင်မကှု ဘဝအစိတ်အပိငု ်ဵ၌က နည်ဵပညာတီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုြပုရန်က ေစဴေဆာ်က
အာဵေပဵသင်ပဴ ါသည်။
ဤမဟာဗျူဟာကေြမာြ်ကဆွေဲ ဆာင်မအ
ှု စီအစဥ်မျာဵြိကု ေြျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵကဦဵတည်၍
(ြ) ဉာဏ်ရည်ထြ်ြမြ်သည်ကဴ ြပည်တွင်ဵြပည်ပေြျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵက သတင်ဵအချြ်က
အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵဆိငု ်ရာက အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵက အလုပအ
် ြိငု ်၌က လုပြ
် ိငု ်က
ေစရန်၊
( ခ ) လူငယ်လူရွယ်မျာဵြ
ြ ာဵ၌ကသတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵဆိငု ်ရာကတီထွင်ဆန်ဵက
သစ်မမှု ျာဵြိကု တတ်နုိင်သမှေကေဖာ်ထုတ်လုပြ
် ငို ်ေစရန်ကရည်ရွယ်ထာဵပါသည်။
အထြ်ပါက မဟာဗျူဟာကယုဳ ြြည်မသ
ှု ဵုဳ ရပ်အြပင်က digital နည်ဵပညာက ြွာဟချြက် နည်ဵေစက
ရန်အတွြ်က ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵြိကု လုပေ် ဆာင်ြပီဵက သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵက
ြိကု ညှနိ ိငှု ်ဵေပဵသည်အ
ဴ ရာအဖ
ြ စ်က အာဵလုဵဳ ပါဝင်အသုဵဳ ြပုမည်ကဴ လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵက တစ်ရပ်တည်ေဆာြ်က
ြာကသြ် ီြီဵရွယ်အမို ျာဵ၊ကဆင်ဵရဲချို့တသ
ဲဴ ူမျာဵနှငက်ဴ မသန်မစွမဵ် သူမျာဵအတွြ်က အြျိုဵရှိေအာင်က သုဵဳ စွဲက
ခွငရ
်ဴ ေအာင်ကေဆာင်ရွြ်ပါသည်။
၎င်ဵြိုက သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵ၌က စိတ်ပါဝင်စာဵမှုြမှငတ
်ဴ င်သည်ကဴ အစီအစဥ်မှက
တစ်ဆင်ကဴ ေဆာင်ရွြ်ြပီဵက နည်ဵပညာနာဵလည်သေဘာေပါြ်မှုက နည်ဵပါဵခ
ြ င်ဵအာဵက နည်ဵပညာဖ
ြ င်သ
ဴ ာက
လွယ်ြူသြ်သာမှုက ရရှခိ ဳစာဵနိုင်ရန်၊က သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာက အခွင်ဴအလမ်ဵက
မျာဵနှငြ
်ဴ ိရိယာမျာဵြိကု ၎င်ဵတို့၏အလုပအ
် ြိငု ်ရရှိနုိင်စွမ်ဵြမှငတ
်ဴ င်မှု၌ကအခွငအ
်ဴ လမ်ဵနည်ဵပါဵေနခ
ြ င်ဵက
ြိကု အေထာြ်အြူြဖစ်ေစရန်၊ကေခတ်ေရစီဵေြ
ြ ာင်ဵနှငအ
်ဴ တူက ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ရန်နှငက်ဴ ပိမု ိုက လွတ်လပ်ြပီဵက
ကြပည်စဳုသည်ဴဘဝဖ
ြ စ်လာေစရန်ကြဖစ်ပါသည်။
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စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
၁။

ICT လူစမွ ်ဵအာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်ကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်ကမူ၀ါဒမျာဵသည်ကအဘယ်ေ ြြာင်ကဴ
အေရဵြ
ီ ီဵပါသနည်ဵ။

၂။

သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵအသိပညာဆိငု ်ရာက
လုပသ
် ာဵအင်အာဵစုက
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မနှု ှငက်ဴ စပ်လျဥ်ဵ၍က မိမနိ ိငု ်ငဳ၏က အဓိြရည်မနှ ်ဵချြသ
် ည်က မည်သည်ဴက
အရာမျာဵဖ
ြ စ်သင်သ
ဴ ည်ဟုကထင်ြမင်ယူဆပါသနည်ဵ။

ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ရာ
စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်မ၌ှု ကဦဵစာဵေပဵရမည်အ
ဴ ရာမျာဵကစြာဵရည်လုပဲွြျင်ဵပခ
ြ င်ဵ
မိမိနုငိ ်ငဳ၏ကနိငု ်ငဳေတာ်အစိဵု ရ၏ကဦဵစာဵေပဵရမည်အ
ဴ ရာသည်က အဘယ်နည်ဵ။ကပညာေရဵ၌ကICT
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုက (သိ့ု မဟုတ်) သတင်ဵအချြ်အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵ၌က အထူဵြျွမ်ဵြျင်မကှု
စွမ်ဵရည်နစှ ်ခုအနြ်ကမည်သည်ဴအရာဖ
ြ စ်သင်သ
ဴ ည်ဟုကထင်သနည်ဵ။
စြာဵရည်လုပဲွအာဵက အဆင်ဴမသတ်မတ
ှ ်မကီ နှစ်ဖြ်လဵုဳ မှက ြငင်ဵခုဳ ြြသည်ကဴ အချြ်အလြ်မျာဵက
အာဵကေရဵသာဵပ
ြ ုစုပါ။
သင်တန်ဵသာဵမျာဵြိကု အုပ်စုက(၂) စုကခွသ
ဲ င်ပဴ ါသည်။ကအုပ်စုက(၁) ခုသည်ကပညာေရဵြဏ္ဍကICT ြိကု
အစိဵု ရအေနဖ
ြ င်ကဴ ဦဵစာဵေပဵသင်သ
ဴ ည်ဟုက ြငင်ဵဆိရ
ု မည်ြဖစ်ြပီဵက အခ
ြ ာဵအုပ်စုမှာက ICT ြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵက
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵဘြ်မှကြာြွယ်ြငင်ဵဆိရ
ု မည်ကြဖစ်ပါသည်။
၂.၂။

ICTလုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်ကြခင်ဵ

နိငု ်ငဳတစ်နုိင်ငဳ၏က ICT လုပင် န်ဵသည်က ၎င်ဵနိုငင် ဳ၏က အဓိြစီဵပွာဵေရဵြဏ္ဍအဖ
ြ စ်လည်ဵေြာင်ဵ၊က
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်ဵအာဵြိေု မာင်ဵနှင်သည်အ
ဴ ရာဖ
ြ စ်ြပီဵ စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအုဳီြီဵတစ်ခုလဵုဳ အတွြ်က ဝန်ေဆာင်မကှု
အရည်အေသွဵအာဵတိဵု တြ်သည်ဴအရာအဖ
ြ စ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ နှစ်ဖြ်စလုဵဳ တွင်အေရဵြ
ီ ီဵပါသည်။ ယေန့
ြမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵ၌က အစိဵု ရမျာဵသည်က ICTြဏ္ဍက ထွနဵ် ြာဵပ
ြ န့်ပွာဵလာေစရန်အတွြ်က မှနြ
် န် သည်ကဴ
ပတ်ဝန်ဵြျင်တစ်ရပ်အာဵက အေထာြ်အြူြပုေပဵရာ၌က လျင်ြမန်ြပတ်သာဵစွာက ေဆာင်ရွြ်ရန်နငှ ်ဴက အမျိုဵသာဵ
စီဵပွာဵေရဵနှငလ
်ဴ ူမှုေရဵဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုြေို မာင်ဵနှင်ရာ၌အစိဵု ရသည်အြပည်အ
ဴ ဝပါဝင်လှုပ်ရှာဵရန်ကလိအ
ု ပ်ပါသည်။
ICT လုပင် န်ဵကတည်ေဆာြ်ြခင်ဵဆိုင်ရာကေဆွဵေနွဵမှုြကို ၃ပိငု ်ဵကခွဲြခာဵနိငု ်ပါသည်(၁)
ICT ြုနထ
် ုတ်လုပမ် ှု
(၂)
ကြပည်ပနှင်ဴြမ္ဘာလုဵဳ ဆိငု ်ရာကICT Softwareကဖွ့ဳ ကြဖိုဵတိဵု တြ်မှု
(၃)
အာဵရဖွယ်ရာကICT လုပင် န်ဵြဖစ်ေရဵတို့ကပါဝင်ပါသည်။
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ICT ထုတ်လုပ်ြခင်ဵက
ြမ္ဘာေပါ်တွင်က ICT လုပင် န်ဵထူေထာင်ြခင်ဵက Hardware ဆိငု ်ရာက ြုန်ထုတ်လုပမ် ှုြဏ္ဍသည်က
ြျယ်ြပန့်လျင်ြမန်စာွ က ီြီဵထွာဵလာေနသည်ကဴ ြုနထ
် ုတ်လုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါသည်။က အာရှရိကှ စြ်မထ
ှု ွန်ဵသစ်စ နိငု ်ငကဳ
မျာဵတွင်ကICT လုပင် န်ဵ၏ကတိဵု တြ်မကှု ပမာဏြ
ီ ီဵထွာဵလာမှုသည်ကပိမု ိထ
ု ူဵြဲသည်ဴအရာပင်ကြဖစ်ပါသည်။ကICT
ြုနထ
် ုတ်လုပမ် ှု၌က ထူဵထူဵြခာဵြခာဵက ပါဝင်လှုပရ
် ာှ ဵသူမျာဵက ြဖစ်လာသည်ကဴ ပထမဦဵဆုဵဳ နိုင်ငဳမျာဵတွင်က စင်ြာပူ၊က
ထိုင်ဝမ်၊က မေလဵရှာဵနှငက်ဴ ထိုင်ဵနိုင်ငတ
ဳ ့ို ြဖစ်ြပီဵက ၎င်ဵ၏ေနာြ်တွင်က တရုတ်၊က ဖိလစ်ပုိင်၊က အင်ဒိနု ီဵရှာဵတို့က လိြ
ု ်ပါက
လာပ
ြ ီဵက မျာဵမြ
ြ ာမီြက အိနိ္ဒယနိငု ်ငဳလည်ဵက ပါဝင်လာပါသည်။က အာရှသည်က ICT ြုနထ
် ုတ်လုပ်မှု၌က အဓိြက
ေဒသအဖ
ြ စ်ကထင်ရှာဵစွာကေပါ်ထွြ်လာခဲပဴ ါသည်။
တရုတ်နုိင်ငဳ၏က ြမ္ဘာဴက ICT ြုနထ
် ုတ်လုပမ် ှုက ဦဵေဆာင်နငို ်ငဳအြဖစ်က ြဖစ်ထွနဵ် ေပါ်ေပါြ်လာမှုသည်က
အဖိဵု တန်လှသည်ဴက ြမင်ြွင်ဵြဖစ်ပါသည်။က အစိဵု ရ၏က ခိုင်မာသည်မဴ ူဝါဒဆိငု ်ရာပဳပဴ ိဵု မှုသည်က တရုတ်နိငု ်ငဳ၏က
ေအာင်ြမင်မှုတွင်ကအဓိြအေရဵပါသည်ဟုကေဖာ်ြပထာဵသည်ြိုကဂရုြပုမှတ်သာဵရပါသည်။

အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICT လုပ်ငန်ဵကမဟာဗျူဟာဖ
ြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ကေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက( ၁က)
တရုတ်နုိင်ငဳက- ြမ္ဘာဴကICT ထုတ်လုပ်မှုကဗဟိခု ျြ်
တရုတ်နုိင်ငဳသည်က ြမ္ဘာဴက ICT ထုတ်လုပ်မှုဗဟိခု ျြ်အြဖစ်က ထင်ရှာဵလာပ
ြ ီက ြဖစ်ပါသည်။က
Mobile ြိရိယာလုပင် န်ဵသည်က Telecommunication လုပင် န်ဵ၏က ထြ်ဝြ်ေြျာပ် ါဝင်က
လျြ်ရှိြပီဵက Hardware လုပင် န်ဵသည်က တရုတ်က IT လုပင် န်ဵ၏က ၇၀က ရာခိငု ်နှုနဵ် ေြျာ်ရေှိ နပါသည်။က
တရုတ်ြုမ္ပဏီမျာဵသည်က အေမရိြန်ရကှိ ထိပ်တန်ဵကIT ထုတ်လုပမ် ှုြုမ္ပဏီမျာဵအတွြ်က စိဵု ရိမ်ရကေသာက
ြခိမဵ် ေခ
ြ ာြ်မတ
ှု စ်ရပ်အြဖစ်က အေရဵပါလျြ်ရပှိ ါသည်။က အထူဵသဖ
ြ င်ဴက Lenovo Group
Limitedသည်က IBM ၏က က Personal Computer(PC) လုပင် န်ဵြိရ
ု ရှခိ ဲဴြပီဵက ေနာြ်ပိုင်ဵတွင်က ြဖစ်ပါက
သည်။ကလြ်ရြ
ှိ မ္ဘာဴက Personal Computer ေစျဵြွြ်တွင်က Dell နှငက်ဴ Hewlett Packard ကြပီဵလှေင်က
Lenovo သည်ကတတိယအြ
ီ ီဵဆုဳဵကြုမ္ပဏီကြဖစ်ပါသည်။
တရုတ်နုိင်ငဳတွင်က ဤထုတ်လုပမ် ှုလုပ်ငန်ဵသည်က အဓိြအာဵဖ
ြ င်ကဴ ပိ့ု ြုနတ
် င်ပိ့ု မှုြိကု
ဦဵတည်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိြပီဵက ခိငု ်မာေသာပို့ြုနက် တင်ပုိ့မှုမျာဵေနာြ်ြွယ်တွင် ကြပည်တွင်ဵက
ေစျဵြွြ်၌က တရုတ်က Telecommunication လုပင် န်ဵသည်က လြ်ေတွ့တွင်က ြျဆင်ဵေနပါသည်။က
ICT ပိ့ု ြုနမ် ျာဵသည်က တရုတ်နငို ်ငဳစုစုေပါင်ဵက ပိ့ု ြုန၏
် က ၂၈.၅က ရာခိငု ်နှုနဵ် ေြျာ်က ဖွ့ဲ စည်ဵပါဝင်က
လျြ်ရှိြပီဵက တရုတ်နငို ်ငဳအြပည်ြပည်ဆငို ်ရာြုန်သွယ်မှုတွင်အေရဵပါလျြ်ရပှိ ါသည်။က Computerက
နှငက်ဴ Telecommunication Hardwareသည်က ICT ပိ့ု ြုန၏
် က၇၉ကရာခိုင်နနှု ်ဵရှခိ ဲပဴ ါသည်။ကMobile
ဖုန်ဵမျာဵသည်က တရုတ်က Telecommunication ပိ့ု ြုန်၏က တစ်ခုတည်ဵေသာက အြ
ီ ီဵမာဵဆုဵဳ က
အစိတ်အပိုင်ဵကဖ
ြ စ်ပါသည်။က
တရုတ်က IT Software ေစျဵြွြ်သည်က ယခုတငို ်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵလျြ်ရပှိ ါသည်။က သိ့ု ေသာ်လည်ဵက
ေစျဵြွြ်တွင်ကလုပင် န်ဵ၏က၉၀ကရာခိုင်နနှု ်ဵကေြျာ်သည်ကမူပိုင်ခွငက်ဴ ထိပါဵခဳေနရပါသည်။
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တရုတ်က ICT လုပင် န်ဵတွင်က စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုသည်က လုေဳ လာြ်ပါသည်။က
တရုတ်နုိင်ငဳအစိဵု ရသည်က ြပည်တွင်ဵစုစုေပါင်ဵကရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နမှဳ ှု၏က၃၀ကရာခိငု ်နှုနဵ် ေြျာ်က ပါဝင်ရင်ဵနှီဵက
ကြမှုပ်နပှဳ ါသည်။ကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵသည်က စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နမှဳ ှု၏က၂၁ကရာခိုင်နှုန်ဵေြျာ်က
ပါဝင်ေနပါသည်။ကICTရင်ဵနှီဵကြမှုပ်နမှဳ ှု၏၆၀ရာခိငု ်နှုနဵ် နီဵပါဵသည်က IT လုပင် န်ဵတွင်တည်ရပှိ ါသည်။က
၎င်ဵရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နမှဳ ှု၏၃၀ရာခိငု ်နှုန်ဵခန့်ြို Softwareအဆင်ဴြမှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵအတွြ်က အသုဵဳ ြပုပါသည်။
Telecommunication လုပင် န်ဵသည်က IT ြိရိယာက အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငက်ဴ စနစ်ပငို ်ဵတိ့ု တွင်က
ကီြီဵမာဵေသာက ရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နသ
ှဳ ူတစ်ဦဵဖ
ြ စ်ပါသည်။က ၂၀၀၅က ခုနှစတ
် ွင်က Mobile ဆြ်သွယ်ေရဵက
လုပင် န်ဵ(Mobile Communications Segment)သည်က ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုမျာဵ၏က အြ
ီ ီဵမာဵဆုဵဳ က
ရာခိုင်နနှု ်ဵြိကု လြ်ခရ
ဳ ရှပိ ါသည်။
ခိငု ်မာေသာကအစိဵု ရမူဝါဒအေထာြ်အပဳဴ
တရုတ်အစိဵု ရသည်က တရုတ်နိုင်ငဳအာဵက ြမ္ဘာဴအ ီြီဵဆုဳဵက ICT ထုတ်ြုနန် ှငက်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုက
ထုတ်လုပ်သူကကြဖစ်ေစရန်ကမူဝါဒမျာဵြိကု အေြာင်အထည်ေဖာ်ခဴဲပါသည်။က
အခွနသ
် ြ်သာခွငမ်ဴ ျာဵေပဵခ
ြ င်ဵနှင်ကဴ သုေတသနနှငက်ဴ ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုလုပင် န်ဵမျာဵတွင်က နိငု ်ငဳြခာဵက
ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မြ
ှု ကို ခွင်ဴြပုခ
ြ င်ဵတိ့ု သည်က တရုတ်နငို ်ငဳ၏က ICT လုပင် န်ဵအတွြ်က လုေဳ လာြ်ေသာက
အရင်ဵအနှီဵရရှိေစရန်က ဆွေဲ ဆာင်ေနပါသည်။က (၁၀)ကီြိမ်ကေြမာြ်က (၅)နှစ်စမီ ဳြိန်ဵက (၂၀၀၁-၂၀၀၅)
သည်က electronic ြုနသ
် ွယ်မကှု ေဖ
ြ ရှင်ဵနည်ဵမျာဵနှငက်ဴ လုဳြခုဳေရဵက Software အစီအစဥ်မျာဵက
(Security Software Packages) ဖွ့ဳ ြဖိုဵလာေရဵအေပါ်က ဦဵတည်မနှု ှင်ဴအတူက IT လုပင် န်ဵတွင်က
သုေတသနနှငက်ဴ ဖွ့ဳ ြဖိုဵေရဵထုတ်ြုန်သစ်က တိဵု တြ်ဖဳွ့ြဖိုဵေရဵတိ့ု ြကို က အေလဵေပဵခဲပဴ ါသည်။က
(၁၁)ကီြိမကေ် ြမာြ်က (၅)နှစ်စမီ ဳြိနဵ် သည်က အကေြခခဳက Software၊က ေပါင်ဵစပ်စနစ်မျာဵ၊က အဓိြက
အသုဵဳ ြပုေနေသာက Software၊က တိဵု တြ်ဖဳွ့ြဖိုဵေသာက တွြ်ချြ်မကှု (advanced computing)
အစရှိသည်ဴက နယ်ပယ်မျာဵတွင်က နည်ဵပညာေအာင်ြမင်က ထိုဵေဖာြ်ေြျာ်လွှာဵမှုမျာဵနှငက်ဴ အလာဵတူက
အနာဂတ်မျိုဵဆြ်က အင်တာနြ်စမီ ဳြိန်ဵမျာဵကတည်ေဆာြ်ြခင်ဵတိ့ု ြကို အေလဵထာဵေဆာင်ရွြ်ပါက
သည်။က advanced computing တွင်က pet flop computer စနစ်မျာဵ၊က grid-based
computing platforms နှငက်ဴ teraflop computer မျာဵြိကု စီဵပွာဵဖ
ြ စ်က ထုတ်လုပ်ြခင်ဵတိ့ု ပါဝင်က
ပါသည်။က
၂၀၀၁ကခုနစှ ်တွင်က တရုတ်နုိင်ငဳသည်က ြမ္ဘာဴြုနသ
် ွယ်ေရဵအဖွ့ဲ ီြီဵသို့ဝင်ေရာြ်ြပီဵေနာြ်က
တရုတ်က IT လုပင် န်ဵသည်ကလွတ်လပ်ြျယ်ြပန့်စာွ ကေဆာင်ရွြ်လာသည်ဴအြပင်ကယှဥ်ြပိုင်မှုြဖစ်တည်က
လာခဲပဴ ါသည်။ကTelecommunication လုပင် န်ဵတွင်လည်ဵကနိငု ်ငဳြခာဵရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နမှဳ ှုြကို လမ်ဵဖွငက်ဴ
ေပဵခဲပဴ ါသည်။က
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Telecommunication စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵသည်က ယင်ဵြိုက အသုဵဳ ြပုသူမျာဵ၏လုဳြခုဳမှုအတွြ်က
ေစျဵြွြ်စသ
ဳ တ်မတ
ှ ်ရန်က ရည်ရွယ်ပါသည်။က နိငု ်ငဳြခာဵြုမဏ
္ပ ီမျာဵအာဵက တရုတ်ြုမဏ
္ပ ီမျာဵနှင်ကဴ
ဖြ်စပ်၍က mobile နှငက်ဴ ပုေဳ သလိုင်ဵက ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵတွင်က ရှယ်ယာက ၄၉က ရာခိငု ်နှုနဵ် က အထိက
ပါဝင်က ေဆာင်ရွြ်ရန်လည်ဵေြာင်ဵ၊ကတန်ဘဵို ြမင်ကဴ mobile ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵတွင်က ရှယ်ယာက၅၀က
ရာခိုင်နနှု ်ဵအထိက ပါဝင်ရန်လည်ဵေြာင်ဵက တရုတ်အစိဵု ရမှက ခွင်ဴြပုေပဵပါသည်။က စည်ဵမျဥ်ဵေလျှာဴချက
ေပဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ နိငု ်ငဳြခာဵြုမဏ
္ပ ီမျာဵေစျဵြွြ်တွင်ဵသို့က ဝင်ေရာြ်ရန်က ပိ၍
ု လွယ်ြူလာပ
ြ ီဵက
ယှဥ်ြပိုင်မှုကတိဵု ပွာဵလာေစရန်ကေမှော်မနှ ်ဵေဆာင်ရွြ်ပါသည်။
ICT ြုနသ
် ွယ်မတ
ှု ဵို ြမှငရ
်ဴ န်ကတရုတ်အစိဵု ရသည်က ICT လုပင် န်ဵတွင်ကြုနသ
် ွယ်ခွနအ
် ာဵလုဵဳ က
ြင်ဵလွတ်ခွငေ်ဴ ပဵပ
ြ ီဵက အဆင်ဴ ြမင်နဴ ည်ဵပညာဆိငု ်ရာက လွတ်လပ်ေသာြုနသ
် ွယ်ေရဵဇုန်က ၅၀က ေြျာ်က
ြိကု တည်ေထာင်ေပဵခဲဴပါသည်။ကအာဆီယဳ-တရုတ်ကလွတ်လပ်ေသာြုနသ
် ွယ်ေရဵနယ်ေြမြိကု ၂၀၁၀က
ခုနှစတ
် ွင်ကလည်ပတ်ေဆာင်ရွြ်ေစရန်ကေမှော်မနှ ်ဵထာဵသည်ဴအြပင်က e - ASEAN သေဘာတူညီချြ်က
ေြ
ြ ာင်လ
ဴ ည်ဵက အဖွ့ဲ ဝင်နုိင်ငဳမျာဵအြ
ြ ာဵက သတင်ဵအချြ်အလြ်နငှ ်ဴက နည်ဵပညာလွတ်လပ်စာွ စီဵက
ဆင်ဵမှုကရှိလာေစဦဵမည်သည်။က
ြပည်တွင်ဵ၌က ထုတ်လုပ်သည်ကဴ IT ထုတ်ြုနမ် ျာဵြိကု အစိဵု ရအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ က
ဝယ်ယူခွင်ရ
ဴ ရှေိ စရန်လည်ဵက တရုတ်အစိဵု ရမှက ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။က ICT ေနာြ်ခဳက
အေဆာြ်အအုမဳ ျာဵတွင်က ဆြ်လြ်၍က ထိထိေရာြ်ေရာြ်က ရင်ဵနှီဵကြမှုပ်နရ
ှဳ န်က စီစဥ်ေဆာင်ရွြ်က
ပါသည်။က အစိဵု ရသည်က အသိဉာဏ်ပညာပိငု ်ဆငို ်ခွင်ဴက မူဝါဒမျာဵြိလ
ု ည်ဵက ပိမု ိုတင်ဵ ြြပ်စွာက
အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရပှိ ါသည်။က အစိဵု ရအဖွ့ဲ အစည်ဵက အသီဵသီဵအတွြ်က
online တပ်ဆင်က အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ e-governance ြဏ္ဍြိကု ြမှငတ
်ဴ င်လာပါသည်။က
တရုတ်အစိဵု ရသည်က စြ်မှုြျွမ်ဵြျင်ပညာေရဵတွင်လည်ဵက ရင်ဵနှဵီ ြမှုပ်နေှဳ နသည်အ
ဴ ြပင်က စွမ်ဵရည်ြမင်ဴ
ြျွမ်ဵြျင်လုပ်သာဵမျာဵက တိဵု တြ်မျာဵပ
ြ ာဵလာေစရန်က အဆင်ဴြမင်ပဴ ညာေရဵဗဟိဌု ာနမျာဵြိလ
ု ည်ဵက
တည်ေထာင်ေပဵလျြ်ကရှိပါသည်။က

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
၁။

တရုတ်နုိင်ငဳြိုက ICT ထုတ်လုပမ် ှုဗဟိခု ျြ်တစ်ခအ
ု ြဖစ်က ဖန်တီဵရာတွင်က အစိဵု ရက ပါဝင်စွြ်က
ဖြ်မ၏
ှု ကသေဘာသဘာဝသည်ကအဘယ်နည်ဵ။က

၂။

တရုတ်နုိင်ငဳ၏က ICT ထုတ်လုပ်မှုြဏ္ဍကခိငု ်မာအာဵေြာင်ဵလာေစရန်က တရုတ်အစိဵု ရကခဳယူက
ြျငသ
်ဴ ဵုဳ ခဲဴသည်ကဴ မူဝါဒအစီအစဥ်မျာဵအာဵကမိမ၏
ိ နိငု ်ငဳတွင်က မည်ြဲဴသ့ို က ြျငသ
်ဴ ဵုဳ ရန်က ြဖစ်နငို ်က
ပါသနည်ဵ။က
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ြပည်ပတွင်လုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵနှငက်ဴ ြမ္ဘာအနှ့ဳ Software ဖွ့ဳ ြဖိုဵလာမှု
ြပည်ပတွင်က လုပင် န်ဵတည်ေထာင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵသည်က လုပင် န်ဵမျာဵအာဵက ြုနြ
် ျစရိတ်ပိ၍
ု က
သြ်သာေသာက ြပည်ပလုပင် န်ဵဌာနမျာဵသိ့ု က ေရွှ့ေပ
ြ ာင်ဵေဆာင်ရြ
ွ ်သည်ကဴ လုပင် န်ဵပုစဳ ဳြဖစ်ပါသည်။က သတင်ဵ
ေတာ်လှနေ် ရဵလုပြ် ခင်ဵ၊က အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ အချြ်အလြ်ြကို နှုနဵ် ြမန်ြဖင်ကဴ လွေဲ ြပာင်ဵေပဵမှုစရိတ်က လျင်ြမန်စွာက
ေလျာဴနည်ဵလာ ြခ င်ဵအာဵ ြဖ င်ဴက ဤလုပ်ငန်ဵစဥ်ြိုက အလျင် အ ြမ န်လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွြ်ခဲဴ ြပ ီဵ ကြဖ စ်ပါသည်။က
၂၀၁၅ကခုနှစ်တွင်က အေမရိြန်ရကှိ အလုပအ
် ြိငု ်က ၃.၃ကသန်ဵနှငဴ်က လုပခ် တန်ဖဵို ကအေမရိြန်ေဒါ်လာက၁၃၆ကbillion
သည်က တရုတ်၊က အိနိ္ဒယနှင်ဴက ရုရှာဵအစရှိေသာက နိငု ်ငဳမျာဵသိ့ု က ေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့လုပြ
် ငို ်နငို ်သည်ဟုက Forrester
သုေတသနလုပင် န်ဵက(Forrester Research)မှကခန့်မှန်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။က
ြပည်ပသိ့ု လုပ်ငန်ဵအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵကေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့လုပ်ြငို ်ြခင်ဵဆိသ
ု ည်မှာကလုပ်ငန်ဵအဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခုြ
ြပည်တွင်ဵတွင်က လုပ်ြငို ်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရေှိ သာက လုပ်ငန်ဵတာဝန်တစ်ရပ်ြကို လုပ်ေဆာင်ေပဵရန်က ြပည်ပြုမ္ပဏကီ
တစ်ခအ
ု ာဵကငှာဵရမ်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵဟုကအဓိပ္ပါယ်ရြပီဵကယင်ဵတွင်ကြျယ်ြပန့်ေသာကတိဵု တြ်မှုနယ်ပယ် (၃) ခုကရှိ
ပါသည်။က၎င်ဵတိ့ု မှာကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵြဖစ်ပါသည်က(၁)
(၂)
(၃)

ေထာြ်ပဴဳပုိ့ေဆာင်ေရဵ၊ကအရင်ဵအကြမစ်ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵြခင်ဵနှငက်ဴ ြဖန့်ြဖူဵခ
ြ င်ဵလုပင် န်ဵမျာဵ၊
Software ဖန်တီဵြခင်ဵနှငက်ဴ computer ဌာနမျာဵအာဵက စီမဳခန့်ခွဲမှုြပုလုပ်ြခင်ဵအပါအဝင်က IT
ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵ၊
ြပည်ပသိ့ု က ကေြပာင်ဵေရွှ့လုပြ
် ငို ်ေဆာင်ရွြ်သည်ကဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵစဥ်မျာဵ၊ (တယ်လီဖနု ်ဵက
ဌာနမျာဵ၊က ေငွေ ြြဵလွှဲကေြပာင်ဵေပဵမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငက်ဴ လူ့စွမဵ် အာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်စမီ ဳခန့်ခွဲမှု
အစရှိသြဖင်ဴ)

ေငွေ ြြဵဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵြဏ္ဍသည်က ြပည်ပသိ့ု က အေစာဆုဵဳ က ထွြ်ခာွ သည်ကဴ လုပင် န်ဵြဏ္ဍဖ
ြ စ်ပါက
သည်။က၎င်ဵြဏ္ဍတွင်ကြပည်ပသိ့ု ကထွြ်ခွါေဆာင်ရွြ်သည်ဴကလုပင် န်ဵစဥ်မျာဵမှာကေအာြ်ပါတိ့ု ြဖစ် ြြပါသည်



တန်ဖိုဵြွင်ဵဆြ်တိုဵပွာဵေစသည်ကဴ ဘဏ္ဍာေရဵနှငက်ဴ စာရင်ဵြိငု ်လုပင် န်ဵမျာဵြိကု ြုမဏ
္ပ ီမျာဵြက
ြပည်ပသိ့ု က ထွြ်ခာွ ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရေှိ နပါသည်။က လွှဲကေြပာင်ဵေရဵလုပင် န်ဵမျာဵြိကု ြပည်ပတွင်က
သွာဵေရာြ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵအာဵက ြပည်ပအရင်ဵအကြမစ် ရှာေဖွေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵဆီသ့ို က ေရွှ့ကေြပာင်ဵ
လုပ်ြငို ် ြြပါသည်။ကဥပမာအာဵဖ
ြ င်ကဴ ေငွေရဵေြ
ြ ဵေရဵစီမဳြိန်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵနှင်ဴက သရုပ်ခွဲဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ
ြဲသ
ဴ ့ို ေသာက တန်ဖိုဵြမှငြ
်ဴ ဏ္ဍမျာဵက ြဖစ်ပါသည်။က အချို့ေသာြုမဏ
္ပ ီမျာဵသည်က စာရင်ဵဆိငု ်ရာက
အမှာဵအယွင်ဵစစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵြိကု ြပည်ပလုပင် န်ဵရှင်မျာဵ(Outsourced providers)သိ့ု က အမှန်
တြယ် လွှအ
ဲ ပ်ေဆာင်ရွြ်ေစပါသည်။က
ေနရာအြျယ်အဝန်ဵက ြပီဵြပည်စဴ ုမဳ ှုမျာဵေြ
ြ ာင်ကဴ ပထဝီဝင်အေနအထာဵသည်က ကေြပာင်ဵလဲလျြ်
ရှိပါသည်။က အေမရိြန်ြပည်ေထာင်စရ
ု ိကှ ဘဏ္ဍာေရဵနှငက်ဴ စာရင်ဵြိုင်အလုပ၏
် က ြပည်ပထွြ်ခာွ
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵသည်က အိနိ္ဒယြိေု ြျာ်လွန၍
် က အခ
ြ ာဵေသာ လူသိထင်ရှာဵေနရာေဒသမျာဵသိ့ု က
ေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့လျြ်ရေှိ ပသည်။
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ပူဵတွေဲ ဆာင်ရွြ်သည်နဴ ည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵက အသုဵဳ ြပုမှုက လျင်ြမန်စာွ ီြီဵထွာဵဖွ့ဳ ြဖိုဵလျြ်ရိေှ နေပ
သည်။က အလိအ
ု ေလျာြ်အလုပလ
် ုပေ် သာစြ်ြိရိယာမျာဵနှငက်ဴ နည်ဵပညာအသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵတွင်က
အသစ်ပဵူ တွကဲ ေဆာင်ရွြ်မအ
ှု ာဵကပဳပဴ ိဵု ေပဵခ
ြ င်ဵက(Lotus Notes အသုဵဳ ြပုမှု၊ကWeb chatting နှင်ကဴ
ဝယ်ယူသဵုဳ စွဲေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ ေရာင်ဵသူမျာဵအြ
ြ ာဵက ရှင်ဵလင်ဵမှနြ
် န်ေသာက အပ
ြ န်က
အလှန်ဆြ်သွယ်မှုမျာဵ) ြကဖစ်ပါသည်။ကယခုအခါက၎င်ဵအေဝဵထိန်ဵြွန်ယြ်ချိတ်ဆြ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵက
သြ်ဝင်လှုပ်ရှာဵလာမှုနှငအ
်ဴ တူက လြ်အာဵနှငက်ဴ ေရွှ့လျာဵမှုက အာဵပ
ြ ုလုပ်ငန်ဵစဥ်မျာဵက အလှမဵ် ေဝဵက
ြျန်ရစ်ခဲဴြပီကြဖစ်ပါသည်။



ကြပည်ပရင်ဵြမစ်လုပင် န်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴကြပည်ပရင်ဵြမစ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဥ်ကအေရအတွြ်တဵို ပွာဵလျြ်
ရှိေနပါသည်။က လုပင် န်ဵရှင်မျာဵသည်က ၎င်ဵတို့ြိုယ်ြိုက ၎င်ဵတိ့ု က တစ်ေနရာတည်ဵတွင်က ပစ္စည်ဵစုဳ
ရရှနိ ိငု ်သည်ကဴ ဆိငု ်မျာဵအဖ
ြ စ်က သတ်မတ
ှ ် ြြေသာ်လည်ဵက ြွာြခာဵချြမ် ျာဵက ယခုတငို ်တည်ရှေိ နပါ
သည်။က



ဘဏ္ဍာေရဵအမှုေဆာင်အရာရှိမျာဵသည်က စိတ်ပျြ်ဖယ
ွ ်ေြာင်ဵေသာက သင်ခန်ဵစာတစ်ရပ်ြိုက
သင်ယူလျြ်ရပှိ ါသည်။ကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်တစ်ရပ်က (သိ့ု ) လုပ်ငန်ဵစဥ်တစ်ရပ်ြိုက အပ
ြ ည်အ
ဴ စုဳက
ဖယ်ထုတ်နုိင်ြခင်ဵမရှိပါ။ကြပည်ပရင်ဵြမစ်လုပင် န်ဵရှင်နှငက်ဴ ြုမဏ
္ပ ီတို့အ ြြာဵကဘြ်ညီမှေတမှုရှိြခင်ဵ
သည်က စိနေ် ခါ်မှုတစ်ရပ်က ြဖစ်လာပါသည်။က ြုမ္ပဏီမျာဵသည်က ေနာြ်ခဳအေဆာြ်အအုမဳ ျာဵြိကု
ေနာြ်ထပ်တဖန် တည်ေဆာြ်လိုြခင်ဵမရှိလှေင်က ြပည်တွင်ဵ၌က အရည်အေသွဵ၊က ဝန်ေဆာင်မနှု ှင်ကဴ
ြုနြ
် ျစရိတ်တို့ကရရှေိ စရန်ကမည်မှေကလိုအပ်ေနပါသနည်ဵ။က

ြမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ Software တည်ေဆာြ်မှု (Global Software Development-GSD) သည်က
ြပည်ပသိ့ု က ထွြ်ခွာေဆာင်ရွြ်သည်ကဴ လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ GSD ြိကု "ချြ်ချင်ဵတစ်ြပိုင်တည်ဵ

အပ
ြ န်အလှန် ဆြ်သွယ်မှုအပါအဝင်ကချိတ်ဆြ်မိေစေသာကစနစ်တစ်ခုအတွင်ဵတွင်ကနိငု ်ငဳအလိြ
ု ်ကနယ်နိမိတ်မျာဵြိကု
ကြဖတ်ေြျာ်ြပီဵက ပထဝီဝင်ရှုေထာင်မဴ ှက ခွဲြခာဵထာဵေသာက ေနရာေဒသမျာဵ၌က တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှေိ သာက
Software အလုပ်က " ဟုက အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပါသည်။က လြ်ရှိြုမ္ပဏီက ၅၀၀က အနြ်က ၄၀ရာခိုင်နှုန်ဵသည်က
GSD ြိုက အသုဵဳ ြပုေနေြ
ြ ာင်ဵကနိငု ်ငဳေပါင်ဵ(၅၀)ေြျာ်သည်က GSD တွင်က ပူဵေပါင်ဵပါဝင်လျြ်ရေှိ ြြာင်ဵ Irish
ြုမဏ
္ပ ီ(Irish Software Industry)၏ကထုတြ
် ုနက် ၈၀ကရာခိငု ်နှုနဵ် ြိကု ကြပည်ပသို့တင်ပုိ့ေရာင်ဵချလျြ်ရေှိ ြြာင်ဵက
ေလဴလာမှုမျာဵမှကေဖာ်ထုတ်တင်ြပထာဵပါသည်။က
ြမ္ဘာဴ Softwareကစွမ်ဵစွမ်ဵတမဳထုတ်လုပ်ေပဵေသာကဌာနတစ်ခုက (a global software powerhouse)
အဖ
ြ စ်ကအိနိ္ဒယနိငု ်ငဳ၏ကေြျာ် ြြာဵလာမှုြကို စဥ်ဵစာဵြ
ြ ည်ဴ ြြပါစိ့ု ။က
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အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICT လုပ်ငန်ဵကမဟာဗျူဟာကဖ
ြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက(၂) အိန္ဒယ
ိ က
နိငု ်ငဳက- A Global Software Powerhouse
အိနိ္ဒယနိုင်ငဳမှက Software ပိ့ု ြုနတ
် ဵို တြ်မသ
ှု ည်က ြပီဵခဲသ
ဴ ည်ဆ
ဴ ယ်စနု ှစ်တွင်က နှစ်စဥ်က ၅၁က
ရာခိုင်နနှု ်ဵေြျာ်ကြဖင်ဴက တိဵု တြ်လာခဲပဴ ါသည်။က မူဝါဒချမှတ်သူမျာဵအေနဖ
ြ င်ကဴ ယင်ဵတိဵု တြ်မြ
ှု ိကု
ေြာင်ဵြျိုဵပ
ြ ုကအခွငအ
်ဴ လမ်ဵမျာဵအနြ်က တိဵု တြ်မေှု မာင်ဵနှင်အာဵ၊ကအလုပအ
် ြိငု ်နှငက်ဴ နိငု ်ငဳြခာဵက
ေငွဖန်တီဵေပဵေသာကအရင်ဵအမ
ြ စ်အြဖစ်က ရှုြမင်လာေစပါသည်။ကအိနယ
္ဒိ ကSoftware လုပင် န်ဵသည်က
လျင်ြမန်စာွ က တိဵု တြ် ီြီဵမာဵလာပ
ြ ီဵက သိသာထင်ရှာဵေသာက နှုနဵ် မျာဵဖ
ြ င်ကဴ ပိ့ု ြုနတ
် ဵို ချဲ့လာနိငု ်ခဲရ
ဴ ာက
ယခုအခါက ြပင်ပအရင်ဵအမ
ြ စ်က Software လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်က ြမ္ဘာဴေစျဵြွြ်ခတ
ွဲ မ်ဵြိကု သိသိသာသာက
ရရှေိ နပ
ြ ီြဖစ်ပါသည်။က
၁၉၈၀က ကြပည်လ
ဴ ွနန် ှစ်မျာဵတွင်က နိငု ်ငဳစစုဳ ီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵ ီြီဵမျာဵက တိဵု တြ်ြမင်မဴ ာဵလာမှုက
သည်ကအိနယ
္ဒိ နိငု ်ငဳြကို Software ကြပင်ပကအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵ၏ကအေခ
ြ ခဳြဖစ်လာေစရန်ကအေထာြ်အြူက
ကြပုက ပဳပဴ ိဵု ခဲဴပါသည်။က ြပည်တွင်ဵစွန့် ဦဵတီထွင်မ၊ှု က ပင်ြယ
ို ်စမွ ်ဵရည်နငှ ်ဴက သယဳဇာတအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵက
အရက အိနိ္ဒယနိုင်ငဳ၏က တိဵု တြ်မြ
ှု ကို ီြီဵမာဵစွာရရှခိ ဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။် က လုပင် န်ဵအမျာဵအပ
ြ ာဵသည်က
Software လုပ်ငန်ဵစုအတွင်ဵသိ့ု က ဝင်ေရာြ်လုပ်ြငို ် ြြြပီဵက ၎င်ဵတိ့ု ၏စွမ်ဵရည်ြကို တိုဵတြ်လာေစခဲကဴ
ပါသည်။က ထုတ်လုပ်မှုအရည်အေသွဵအရက အပ
ြ ည်ြပည်ဆုငိ ်ရာအေြာင်ဵဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင်က
တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်နိငု ်သည်မာှ က အထင်အရှာဵဖ
ြ စ်ြပီဵက ပထဝီအေနအထာဵအရက ေရာြ်ရှမိ ှုက
နယ်ပယ်ြကို တိဵု ချဲ့နိငု ်ခသ
ဲဴ ည်အ
ဴ ကြပင်က ထုတ်လုပ်သည်ဴထုတ်ြုန်မျာဵနှငက်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုအတိငု ်ဵက
အတာမျာဵ၊က ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်မျာဵက တစ်ဆင်ဴြပီဵတစ်ဆင်ကဴ တိဵု တြ်လာခဲပဴ ါသည်။က ြနဦဵတွင်က
ဝယ်ယူသဵုဳ စွဲသူဘြ်ရကှိ အလုပအ
် ြိငု ်မျာဵြိကု ေဆာင်ရွြ်ေပဵမည်ကဴ လူ့စွမဵ် အာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵက
ကြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵသူအြဖစ်ြဖင်ကဴ စတင်ခဴဲေသာ်လည်ဵကအိနိ္ဒယနိုင်ငဳက ြပည်တွင်ဵအေခ
ြ ြပုကပိ့ု ြုနလ
် ုပင် န်ဵက
နယ်ပယ်ရိကှ Software တည်ေဆာြ်မလ
ှု ုပင် န်ဵြိုက တိဵု ၍တိဵု ၍က ပါဝင်ေဆာြ်ရွြ်လာြ
ြ ပါက
သည်။က အဆင်နဴ ိမဴတ
် န်ဖဵို က ေပါင်ဵထည်ကဴ နဳပါတ်စဥ်ေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ အစီအစဥ်ေရဵသာဵေပဵခ
ြ င်ဵက
လုပင် န်ဵမျာဵမှက အဆင်ဴြမင်လ
ဴ ုပင် န်ဵစဥ်က အစ-အဆုဵဳ အြ
ီ ဳေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ အစုလိုြ်က Software မျာဵက
ထုတ်လုပ်ြခင်ဵကလုပင် န်ဵမျာဵဆီသို့ကေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့ေဆာင်ရွြ်လာြ
ြ ပါသည်။
အမျိုဵသာဵေရဵအမ
ြ င်အရကSoftware သည်က အိနိ္ဒယနိုင်ငဳက တိငု ်ဵြပည်ထုတ်ြုန၏
် ကအစွနဵ် က
ထွြ်တန်ဖဵို ပမာဏက(၂ ရာခိငု ်နှုန်ဵနီဵပါဵခန့်)သာကရှခိ ရ
ဲဴ ာမှကတိငု ်ဵြပည်ထုတ်ြုန်၏က၁၂ ရာခိငု ်နှုန်ဵနီဵပါဵ
ပါဝင်လာခဲဴပါသည်။က Software သည်က အိန္ဒိယနိုင်ငဳကြုန်စည်နှင်ဴကကေဆာင်ရွြ်မှုပို့ြုန်မျာဵ၏က
၈က ရာခိငု ်နှုနဵ် နီဵပါဵက ပါဝင်ပါသည်။က Software လုပင် န်ဵသည်က နှစ်စဥ်အဆင်ဴြမင်ဴအရည်အချင်ဵမီက
အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွ့ဲ ရကပညာတတ်ကသန်ဵက(၆၀)မှက(၇၀)အတွြ်ကအလုပအ
် ြိငု ်မျာဵကဖန်တီဵေပဵပါသည်။က
IT သည်က ေနာြ်ခဳရဵုဳ လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ၊က တယ်လီဖနု ်ဵေခါ်ဆိမု ှုဌာနမျာဵနှငက်ဴ ေဆဵြုသမှုက
မှတ်တမ်ဵမျာဵက စသည်ဝဴ န်ေဆာင်မမှု ျာဵြိကု ရရှိေစပ
ြ ီဵက ၂၀၀၈က ခုနှစက် ခန့်မှန်ဵချြမ် ျာဵအရက
အလုပအ
် ြိငု ်တစ်သန်ဵေြျာ်ြကို ဖန်တီဵေပဵနိငု ်ခပဲဴ ါသည်။ကဤအလုပအ
် ြိငု ်မျာဵသည်က ြျွမ်ဵြျင်က
မှုက စွမ်ဵရည်နမိ ်၊ဴ က လွတ်လပ်ေသာသေဘာကသဘာဝနှငက်ဴ လုပရ
် ဵို လုပစ် ဥ်ေဆာင်ရွြ်ရသည်ကဴ သေဘာက
သဘာဝရှေိ သာကလုပင် န်ဵမျာဵဖ
ြ စ် ြြပါသည်။ကလုပခ် နှုနဵ် ြမင်ဴမာဵလာခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ကဴ အိနိ္ဒယမှက အခ
ြ ာဵက
လုပခ် ေစျဵေပါေသာေနရာေဒသမျာဵသိ့ု ကေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
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Software လုပ်ငန်ဵသည်ကစွန့်ဦဵတီထွင်မှုအတွြ်ကြပည်တွင်ဵအေခ
ြ ခဳတဵို ချဲ့ြခင်ဵနှင်ဴ နိငု ်ငဳေတာ်က
တွင်က အသိပညာအေခ
ြ ြပုလုပင် န်ဵမျာဵက ြျယ်ြပန့်မှေတစွာက ထူေထာင်ြခင်ဵတိ့ု ြကို ပဳပဴ ိဵု အေထာြ်က
အြူြပုခဲပဴ ါသည်။ကအိနိ္ဒယနိုင်ငဳတွင်ကSoftware လုပ်ငန်ဵ၏ဖွဳ့ြဖိုဵတိဵု တြ်မသ
ှု ည်က၁၉၉၀ကကြပည်လ
ဴ ွနက်
နှစ်မျာဵ၌က ဦဵေနှာြ်ယိုစီဵမှုအေခ
ြ အေနရှေိ နခဲဴြခင်ဵြိုက ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မျာဵအတွြ်က အလုပ်က
အြိငု ်က အခွငအ
်ဴ လမ်ဵမျာဵရရှေိ စမှုြိုက ဖန်တီဵြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်ဴက ေပ
ြ ာင်ဵြပန်ေြပာင်ဵလဲသွာဵေစရန်က
အေထာြ် အြူြပုခဲပဴ ါသည်။
နိငု ်ငဳအတွြ်က ဤလုပင် န်ဵြိကု ဆွေဲ ဆာင်ြဖစ်ေပါ်ေစခဲသ
ဴ ည်ကဴ အဓိြအရင်ဵအမ
ြ စ်မှာကဆယ်စုက
နှစ်မျာဵစွာကလူသာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေရဵအတွြ်က ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နေှဳ ပဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ ရရှလ
ိ ာက
ေသာကေလဴြျင်ဴြပီဵပုဂို္ဂ လ်မျာဵကစုဖွ့ဲ လာခ
ြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။
ထို့ေနာြ်က နိငု ်ငဳေတာ်အစိဵု ရသည်က Software နည်ဵပညာဇုနမ် ျာဵတွင်က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်က
အအုမဳ ျာဵက တည်ေဆာြ်ေပဵခ
ြ င်ဵ၊က ြမန်နနှု ်ဵြမင်ဴအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ချိတ်ဆြ်မမှု ျာဵတွင်က
နစ်ြမှုပ်ေထာြ်ပဴဳမေှု ပဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ဴက Softwareလုပင် န်ဵ၏ကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို ပဳပဴ ိဵု ေပဵခဲဴပါသည်။က
လုပင် န်ဵအစီအစဥ်မျာဵစွာြိကု အစိဵု ရမှက ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ေပဵလျြရ
် ိှြပီဵက အပ
ြ ည်ြပည်ဆုငိ ်ရာက
အလုပခ် ွဲြခာဵလုပ်ြငို ်မှုတွင်က မိမိ၏ေနရာခိငု ်ြမဲေရဵအတွြ်က နိငု ်ငဳေတာ်မရ
ှ င်ဆငို ်ေနရသည်ကဴ စိနေ် ခါ်က
မှုတစ်ရပ်ြိုက တုဴဳကြပန်ရင်ဆငို ်ရန်က အစိဵု ရနှင်ဴက Software လုပင် န်ဵတိ့ု သည်က အစီအစဥ်မျာဵစွာြိုက
ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရပှိ ါသည်။ကယင်ဵအစီအစဥ်မျာဵတွင်ေလဴြျင်ဴြပီဵလုပသ
် ာဵမျာဵ၏ကေပဵပိ့ု က
နိငု ်မှုမျာဵပ
ြ ာဵလာေစရန်နငှ ်ဴက အခ
ြ ာဵေသာတိဵု ြမှငေ်ဴ ရဵဆိငု ်ရာက ေထာြ်ြူပဳပဴ ိဵု မှုမျာဵက ပါဝင်ပါသည်။က
Software လုပင် န်ဵမျာဵကြိယ
ု ်ပုိင်အရည်အချင်ဵရှိသူမျာဵရရှေိ ရဵ၊ကက ြမှငတ
်ဴ င်ေရဵနှင်ဴက ထိန်ဵသိမဵ် ထာဵက
ေရဵအတွြ်က မဟာဗျူဟာမျာဵြျင်ဴသဵုဳ ၍က ေပါ်ေပါြ်လာေသာက စိနေ် ခါ်မှုမျာဵြိကု တုဴဳြပန်ခဲပဴ ါသည်။က
အိနိ္ဒယက Software လုပင် န်ဵစု၏က လုပင် န်ဵမဟာဗျူဟာအတွြ်က လူသာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်က စီမဳခန့်ခွဲမှုက
သည်က ေသာဴချြ်ရှုေထာင်အ
ဴ ြမင်တစ်ရပ်က ြဖစ်လာလျြ်ရေှိ ြြာင်ဵက အေထာြ်အထာဵမှာက သိသာက
ရှင်ဵလင်ဵလှပါသည်။က ြုမဏ
္ပ ီမျာဵသည်လည်ဵက ကြပင်ပထွြ်လုပင် န်ဵမျာဵဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မဆ
ှု ီသိ့ု က
ေပ
ြ ာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ကအင်အာဵြ
ီ ီဵေသာလုပင် န်ဵမျာဵ၊ကလုပင် န်ဵစဥ်အစ-အဆုဵဳ အြ
ီ ဳေပဵြခင်ဵ၊ကြုနပ် စ္စည်ဵက
အမျိုဵအစာဵမျာဵစွာက ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ တန်ဖုဵိ သတ်မှတ်ြခင်ဵက မဟာဗျူဟာမျာဵ ေပါ်တွင်က
အေလဵေပဵလုပ်ေဆာင်ြခင်ဵြဖင်ကဴ တန်ဖဵို ြွင်ဵဆြ်ြကို ေပ
ြ ာင်ဵလဲြမှငတ
်ဴ င်ရန်က ကီြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်က
လျြ်ရှပိ ါသည်။
လွနခ် ဲေဴ သာ ဆယ်စနု ှစ်ေြျာ်အတွင်ဵတွင်က အိနိ္ဒယက Software လုပင် န်ဵစု၏က လုပင် န်ဵ
စွမ်ဵေဆာင်မကှု ခိငု ်မာအာဵေြာင်ဵလာခဲေဴ သာ်လည်ဵက စီဵပွာဵဖွ့ဳ ြဖိုဵစနိုင်ငဳမျာဵက အထူဵသဖ
ြ င်ဴက တရုတ်၊က
ဖိလစ်ပုိင်နငှ ်ဴအြခာဵနိငု ်ငဳမျာဵမှယှဥ်ြပိုင်မှုမျာဵြိကု အေြ
ြ ာင်ဵြပု၍မိမြ
ိ ယ
ို ်တိုင်အာဵရေြျနပ်မကှု မရက
ရှိခဴပဲ ါ။က အိနိ္ဒယက Software လုပင် န်ဵမျာဵသည်လုပ်ငန်ဵရင်ဴြျြ်မ၏
ှု က အပ
ြ ည်ြပည်ဆုငိ ်ရာက
စဳသတ်မှတခ် ျြ်မျာဵြိကု ေရာြ်ရှိြခင်ဵပုစဳ ဳတွငက် အသာစီဵရေနစဥ်တွငက် အမှတ်စဥ်သတ်မှတ်ေပဵခ
ြ င်ဵ၊က
အခွန်အေြာြ် softwareနှငက်ဴ ITရရှေိ ရဵလုပင် န်ဵမျာဵစသည်ကဴ အဆင်ဴနိမဴ်တန်ဖဵို ေပါင်ဵထည်ဴြခင်ဵက
လုပင် န်ဵမျာဵတွင်က ြာလတိနု ှင်ဴက ြာလလတ်အတွင်ဵက ယှဥ်ြပိုင်မှုမျာဵက စတင်ရြ
ို ်ခတ််ြဖစ်ေပါ်လာပါက
သည်။က အိနိ္ဒယက software လုပင် န်ဵသည်က ၄င်ဵ၏က အာဵသာချြ်မျာဵြိကု စုစည်ဵရန်လအ
ို ပ်ပါသည်။ကက
>>>
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ယှဥ်ြပိုင်နငို ်စွမ်ဵရှသ
ိ ူမျာဵသည်က တန်ဖုဵိ ြွင်ဵဆြ်လုပ်ငန်ဵမျာဵဆီသ့ို က လျင်ြမန်စာွ က ေပ
ြ ာင်ဵလဲတိုဵြမှင်ကဴ
ရန်ကအသာစီဵရမှု၏အခွငအ
်ဴ ေရဵမျာဵြိကု ရယူပါသည်။ကsoftware ထုတ်ြုန်မျာဵ၏ကဦဵေဆာင်အရင်ဵက
အမ
ြ စ်အြဖစ်ကလုပင် န်ဵမျာဵြိယ
ု ်တိုင်ကတည်ေဆာြ် ြြပါသည်။ကသိ့ု ေသာ်လည်ဵကထုတ်ြုနေ် စျဵြွြ်က
တွင်က ဝင်ေပါြ်အတာဵအဆီဵမျာဵက မျာဵပ
ြ ာဵလွနဵ် ြပီဵက အသစ်ဝင်ေရာြ်လာသူမျာဵအတွြ်က အခြ်က
အခဲမျာဵြိကု ဖန်တီဵပါသည်။ကဤအချြ်အရကေအာြ်ေဖာ်ြပပါကအစီအမဳမျာဵသည်က အြျိုဵဖ
ြ စ်ထွနဵ် က
နိငု ်ပါသည်

သုေတသနနှငဖ်ဴ ွ့ဳ ြဖိုဵေရဵကနှင်ဴကထုတ်ြုန်ဖဳ့ွ ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို အေလဵထာဵခ
ြ င်ဵ၊



ြမ္ဘာအနှ့ဳ က ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလမ်ဵေြ
ြ ာင်ဵမျာဵနှငက်ဴ ြုနအ
် မှတ်တဳဆပိ ်မျာဵြိကု မဟာက
ဗျူဟာေမ
ြ ာြ်ရရှိြခင်ဵ၊



လုပင် န်ဵပိငု ်ဵဆိငု ်ရာကပ
ြ န်လည်ဖွ့ဲ စည်ဵြခင်ဵနှငက်ဴ ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ၊



အစိဵု ရ၏တိဵု ြမှငေ်ဴ ရဵအစီအမဳမျာဵြိကု ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊

အိနိ္ဒယအစိဵု ရသည်က ၁၉၆၀က ကြပည်လ
ဴ ွနန် ှစ်က ေနှာင်ဵပိငု ်ဵမှအစပ
ြ ု၍က ေလဴြျင်ဴြပီဵလူ့စွမဵ် အာဵက
အရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵ၏ကအဖွ့ဲ တစ်ခုြကို ဖန်တီဵထူေထာင်ြခင်ဵ၊က Computer အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ ြွနရ
် ြ်က
ချိတ်ဆြ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵသုေတသနလုပင် န်ဵမျာဵတိ့ု တွင်က အဖွ့ဲ အစည်ဵဆိငု ်ရာအေခ
ြ ခဳက အေဆာြ်က
အအုမဳ ျာဵြိကု တည်ေထာင်ေပဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ software လုပင် န်ဵစု၏က အဆင်ဴဆင်ဴေြပာင်ဵလဲက
တိဵု တြ်မတ
ှု ွင်ကအေရဵပါေသာကအခန်ဵြဏ္ဍမှကပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါသည်။ကအစိဵု ရသည်ကsoftware
နည်ဵပညာဇုနမ် ျာဵတွင်က အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုဆ
ဳ ငို ်ရာက ပဳပဴ ိဵု မှုမျာဵစွာြိုက ေထာြ်ပဴဳေပဵခ
ြ င်ဵအာဵက
ကြဖင်လ
ဴ ည်ဵက ပဳပဴ ိဵု ြူညီေပဵခဲပဴ ါသည်။က ထို့ြပင်က software ပိ့ု ြုနလ
် ုပင် န်ဵရှင်မျာဵသည်က software
ပိ့ု ြုနမ် ှက အမ
ြ တ်အတွြ်က ဝင်ေငွခနွ ်က ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴမျာဵြိလ
ု ည်ဵကလြ်ခရ
ဳ ရှိ ြြပါသည်။ကသိ့ု ရာတွင်က
အခွနဆ
် ေွဲ ဆာင်မမှု ျာဵ၏ကအပ်စပ်မြ
ှု ကို ြပန်လည်စဥ်ဵစာဵသုဵဳ သပ်ရန်ကလိအ
ု ပ်ပါသည်။ကအိနိ္ဒယနိငု ်ငဳြက
သဘာဝအရကနိငှု ်ဵယှဥအ
် ြျိုဵကေြျဵဇူဵရရှိေသာက (စရိတ်နည်ဵလူသာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵ)၊ကပိ့ု ြုနမ် ျာဵက
သည်က နှစ်စဥ်က ၅၀က ရာခိငု ်နှုနဵ် ထြ်က ေြျာ်လွန်၍က တိဵု တြ် ီြီဵထွာဵလျြ်ရေှိ သာ၊က အမ
ြ တ်ရရှိမကှု
အတိငု ်ဵအတာသည်က ရေငွ၏က ၂၂က ရာခိုင်နနှု ်ဵက ရရှိလျြ်ရေှိ သာက softwareက လုပင် န်ဵတွင်က ဤအခွန်က
အခွငအ
်ဴ ေရဵမျာဵသည်ကအြျိုဵဖ
ြ စ်ထွနဵ် ေသာကအေခ
ြ ခဳနငှ ်ဴကဆြ်စပ်မမှု ရှိေ ြြာင်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
မိမိ၏နိငု ်ငဳတွင်က software လုပင် န်ဵစုတည်ေဆာြ်ြခင်ဵအတွြ်က အိနိ္ဒယပုဳစဳသည်က မည်သို့
ဆြ်စပ်ပါသနည်ဵ။က အိနိ္ဒယြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်၏က မည်သည်ဴေအာင်ြမင်ေရဵအင်အာဵစုသည်က မိမိ၏
ြိယ
ု ်ပုိင်ပဳစု ကဳ အတွြ်က ြိယ
ု ်စာဵပ
ြ ုနိငု ်ပါသနည်ဵ။ကမည်သည်အ
ဴ င်အာဵစုမျာဵသည်က ြိယ
ု ်စာဵမပ
ြ ုပါ
သနည်ဵ။က ေအာင်ြမင်မအ
ှု င်အာဵစုမျာဵြိကု လုပေ် ဆာင်ရာတွင်က မည်သည်ဴစနိ ်ေခါ်မှုမျာဵြိကု ရင်ဆိငု ်
ေဖ
ြ ရှင်ဵရန်ကလိုအပ်ပါသနည်ဵ။
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Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵဆိငု ်ရာကြုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵ
Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵဆိငု ်ရာက ြုနထ
် ုတ်လုပင် န်ဵသည်က စီဵပွာဵေရဵလုပ်ေဆာင်ချြက်
၏က ေခတ်သစ်တစ်ခပု င်ကြဖစ်ပါသည်။က ၎င်ဵနည်ဵပညာသည်က သမာဵရိုဵြျနည်ဵပညာ၊က media နှငေ်ဴ ဖျာ်ေြဖမှု၊က
software နှင်ကဴ Mediaစု၊ဳ ကelectronic hardware နှငက်ဴ ဆြ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ကစုဆဳလ
ု ာြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ
ေပါ်ေပါြ်လာခဲပဴ ါသည်။က Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵဆိငု ်ရာက ြုနထ
် ုတ်လုပင် န်ဵတွင်က တီထွင်
ဖန်တီဵမှု၊က ဒီဇငို ်ဵပုဳစ၊ဳ က စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငက်ဴ digital ထုတ်ြုနမ် ျာဵနှင်ဴက ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ၊က ြဖန့်ြဖူဵမှုနှငက်ဴ ေြျာေထာြ်
ေနာြ်ခြဳ ပုထာဵေသာကနည်ဵပညာမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ကသီဵြခာဵြဏ္ဍမျာဵတွင်ကရုပ်သဳဆငို ်ရာကအထူဵဖန်တီဵချြ်မျာဵနှင်ဴက
လှုပရ
် ာှ ဵမှုပရ
ုဳ ပိ ်မျာဵ (ရုပသ
် ဳဆုငိ ်ရာသဘာဝြျမှုနငှ ်ဴက သုဵဳ ဘြ်ြမင်ထုတ်ြုန်မျာဵက အပါအဝင်)၊က အပ
ြ န်အလှန်
ဆြ်သွယ်မရ
ှု ိေှ သာကmedia စုကဳ (ဥပမာ-website၊ CD-ROMမျာဵ)၊ကcomputerနှငက်ဴ online ြစာဵနည်ဵမျာဵ၊က
ပညာေရဵဆိငု ်ရာ media ေပါင်ဵစုကဳ (electronic သင်ယူမှု) နှငက်ဴ digital ရုပ်ရှငက် နှငက်ဴ ရုပ်ြမင်သဳြြာဵထုတ်လုပ်မှု၊က
ရုပရ
် ငှ ်နှင်ရ
ဴ ုပ်ြမင်သဳ ြြာဵ ထုတ်လုပမ် ှုတို့ပါဝင်ပါသည်။
Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵဆိငု ်ရာကြုနထ
် ုတ်လုပင် န်ဵသည်ကရှင်သန်တိဵု တြ်လျြ်ရှပိ ါ
သည်။က၂၀၀၁ကခုနှစတ
် ွင်က computer ြစာဵနည်ဵမျာဵ၏ကဝင်ေငွသည်က ရုပရ
် ငှ ်လုပင် န်ဵလြ်မတ
ှ ် ေရာင်ဵရေငွက
ထြ်က သာလွန်ခပဲဴ ါသည်။က၎င်ဵအပ
ြ င်က ြမ္ဘာဴဝင်ေငွမျာဵတွင်က computerကြစာဵနည်ဵမျာဵ၏ဝင်ေငွသည်က အသဳသွင်ဵ
ေတဵဂီတလုပ်ငန်ဵစု၏ဝင်ေငွနှငက်ဴ နီဵစပ်ပါသည်။က ICT အြ
ီ ဳေပဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်သည်ကဴ PricewaterhouseCoopers
(PWC)သည် ၂၀၁၀ကခုနှစက် တွင်က ြမ္ဘာတစ်ဝမှ ်ဵ၌ကGame ေစျဵြွြ်အာဵကအေမရိြန်ေဒါ်လာက၄၆.၅ကbillion
အထိက ီြီဵထွာဵလာမည်ဟုက ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။က PWC စီမဳြိန်ဵမျာဵသည်က အာရှပစိဖိတ်ေဒသ၌က Game
မျာဵအေပါ်က စုစုေပါင်ဵေငွေ ြြဵသုဵဳ စွဲမအ
ှု ရက ၎င်ဵ၏က ဦဵေဆာင်မအ
ှု ဆင်ဴအတန်ဵြိကု ထိန်ဵသိမဵ် ထာဵမည်ြဖစ်ြပီဵက
၂၀၀၅က ခုနစှ ်တွင်က အေမရိြန်ေဒါ်လာက ၉.၈က billion ေစျဵြွြ်ရရှိရာမှက ၂၀၁၀က ခုနစှ ်တွင်က ၁၇.၄က billionသိ့ု က
တိဵု ပွာဵလာကမည်ဟုကခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ကယင်ဵတွင်ကBroadband ရယူအသုဵဳ ြပုနိငု ်မှု၊ computer ပညာရပ်က
တိဵု တြ်ထွနဵ် ြာဵလာမှု၊က ြပည်တွင်ဵြစာဵနည်ဵဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုနှငက်ဴ သုဵဳ စွဲမြ
ှု ကို တိဵု ြမှငရ
်ဴ န်ကအစိဵု ရ၏ေငွေ ြြဵသုဵဳ စွဲမတ
ှု ိ့ု က
ပါဝင်ပါသည်။
နည်ဵပညာတိဵု တြ်မနှု ယ်ပယ်အေနဖ
ြ င်ဴက အာရှြုမဏ
္ပ ီမျာဵသည်က ၎င်ဵတို့၏က digitalက mobileနည်ဵက
ပညာကအေပါ်တွင်အေလဵထာဵခဲဴ ြြပါသည်။ ယင်ဵတွင် mobileကသတင်ဵမျာဵ၊mobile သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရဵ
သတင်ဵကအချြ်အလြ်၊ကmobile ေငွေရဵေြ
ြ ဵေရဵဆိငု ်ရာကသတင်ဵအချြ် အလြ်ဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵ၊က
mobile ြစာဵနည်ဵမျာဵ၊ကmobile ဂီတ၊ကကြမည်သဳအနိမဴအ
် ြမင်မဴ ျာဵနှငက်ဴ internet မှကအချြ်အလြ်ြူဵယူြခင်ဵ၊က
အရွယ်ေရာြ်ကြပီဵသူမျာဵအတွြ် mobile ေဖျာ်ေြဖေရဵနှင်ဴ mobileကလမ်ဵေွှနစ် ာအုပမ် ျာဵကပါဝင်ပါသည်။
ြိရ
ု ီဵယာဵသမ္မတနိငု ်ငဳနှငက်ဴ အိုင်ယာလန်နငို ်ငဳတ့ို သည်က digital နည်ဵပညာလုပ်ငန်ဵစုက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ြပီဵ
ကြဖစ်ေသာ နိငု ်ငဳမျာဵတွင်ကပါဝင်လျြ်ရေှိ နပ
ြ ီကြဖစ်ပါသည်။
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အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICT ြုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵကမဟာဗျူဟာကဖ
ြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုက(၃)
ြိရ
ု ဵီ ယာဵသမ္မတနိငု ်ငဳက- တစ်ပငို ်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမှကMulti Media သိ့ု
သမိငု ်ဵအရြ
ြ ည်မဴ ည်ဆုလ
ိ ှေင်က ြိရ
ု ဵီ ယာဵနိငု ်ငဳ၏က တစ်ပငို ်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုက
လုပင် န်ဵစု၏က အြ
ီ ီဵမာဵဆုဵဳ အင်အာဵသည်က ပိ့ု ြုနအ
် တွြ်က တိဵု တြ်ေြပာင်ဵလဲလျြ်ရှေိ သာက
DRAM ထုတ်လုပ်နငို ်စွမ်ဵြဖစ်ပါသည်။က၁၉၈၃ကခုနစှ ်တွင်က စတင်တည်ေထာင်ခဴဲ ြြရာမှက chaebol
ဟုေခါ်ေသာက ြိရ
ု ဵီ ယာဵြုမဏ
္ပ ီ ီြီဵမျာဵဖ
ြ စ် ြြသည်ကဴ samsung ၊က hyundai နှငက်ဴ LG တိ့ု သည်က
၁၉၉၅က ခုနှစတ
် ွင်က ြမ္ဘာဴက DRAM ေစျဵြွြ်ခဲွတမ်ဵအရက ပထမ၊က စတုတ္ထနှငက်ဴ သတ္တ မအဆင်ေဴ နရာက
ရရှခိ ဲဴ ြြပါသည်။က ေစျဵြွြ်ဦဵေဆာင်က samsung ြုမဏ
္ပ ီသည်က ၎င်ဵရရှိေသာက အမ
ြ တ်ေငွ၏က
၉၀ရာခိငု ်နှုနဵ် ြိကု DRAMs မှက ရရှိြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။က မှခီ ိမု ှုအန္တရာယ် ီြီဵေသာက အေခ
ြ အေနတစ်ရပ်က
ကြဖစ်၍က ၁၉၉၆က ခုနစှ ်က DRAM ေစျဵြွြ်ြျဆင်ဵလာေသာအခါက Samsungက ၏အမ
ြ တ်ေငွသည်က
၉၃.၄ရာခိငု ်နှုနဵ် က ြျဆင်ဵသွာဵခဲပဴ ါသည်။က ၁၉၉၅က ခုနစှ ်တွင်က hyundai နှင်ဴ LG တိ့ု သည်လည်ဵက
၎င်ဵတို့၏အမ
ြ တ်ေငွက၉၀ကရာခိုင်နနှု ်ဵနီဵပါဵကပ
ြ ိုလဲြျဆင်ဵမှုြကို ီြုဳေတွ့ခဲဴ ြြပါသည်။
မှတ်ဉာဏ်ပစ္စည်ဵ(Memory Chip) ထုတ်လုပမ် ှုတွင်က “chaebol” မျာဵ၏က ေအာင်ြမင်မှုက
သည်က မှနြ
် န်ေသာအချိနတ
် ွင်က လုပင် န်ဵစုအတွင်ဵသို့က ဝင်ေရာြ်ခဴဲ ြြ၍က ရည်မနှ ်ဵေသာက
(သိ့ု မဟုတ်) ဆုဵဳ ြဖတ်ထာဵေသာက ေအာင်ြမင်မအ
ှု ေခ
ြ အေနထြ်က သာလွနခ် ဲေဴ ြြာင်ဵက ေတွ့ြမင်ခဲဴ ြြက
ပါသည်က (၁၉၈၆ကခုနစှ ်က အေမရိြန်-ဂျပန်က တစ်ပိငု ်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵကသေဘာတူညီချြ်က သြ်ဝင်ခဴဲက
ပါသည်)။က အေြ
ြ ာင်ဵြပက ရှင်ဵလင်ဵချြမ် ှာက chaebolနှငက်ဴ ြိရ
ု ဵီ ယာဵအစိုဵရတိ့ု အ ြြာဵက ဆြ်စပ်မှုက
နှငက်ဴ တစ်ပငို ်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမျာဵက ဆန်ဵသစ်တီထွင်မလ
ှု မ်ဵေြ
ြ ာင်ဵ၏က ထူဵြခာဵေသာက သေဘာက
သဘာဝတိ့ု က ြဖစ်ပါသည်။ကြုမဏ
္ပ ီမျာဵသည်ကအခ
ြ ာဵလုပင် န်ဵမှရရှိေသာကအမ
ြ တ်ေငွမျာဵြိကု DRAMs
ေစျဵြွြ်တွင်ဵသိ့ု က ဝင်ေရာြ်ရန်အတွြ်က ေထာြ်ပဴဳသဵုဳ စွဲ ြြပါသည်က (ဥပမာအာဵဖ
ြ င်ကဴ Samsungက
ြုမဏ
္ပ ီသည်က ဆြ်သွယ်ေရဵြိရိယာမျာဵေရာင်ဵချရသည်ှ၀ဴ င်ေငွမကှ ြပန်လည်သဵုဳ စွဲပါသည်)။က
ထို့အြပင်က အစိဵု ရမှလည်ဵက အရင်ဵအနှီဵြိုက ေထာြ်ပဴဳေပဵပါသည်။က က ယင်ဵြိကု အပ
ြ န်အလှနက်
ေထာြ်ပဴဳြခင်ဵက သေဘာတရာဵအဖ
ြ စ်က ရှုြမင်နုိင်ပါသည်။က ေစျဵသြ်သာေသာအရင်ဵအနှီဵအတွြ်က
လဲလှယ်မှုြပုရာတွင်က chaebol မျာဵသည်က အဆင်ဴြမင်ပဴ ိ့ု ြုနတ
် င်ပ့ို သူမျာဵက ြဖစ်လာရန်က ြတိေပဵက
ခဲဴ ြြပါသည်။ကြိရ
ု ဵီ ယာဵနိငု ်ငဳ၏ကေအာင်ြမင်မှုအဆင်မဴ ျာဵတွင်ကနိငု ်ငဳ၏ကစီဵပွာဵေရဵအလာဵအလာြိကု
ရှင်ဵလင်ဵတိြျစွာက သတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။က ယင်ဵအလာဵအလာအတွြ်က အသုဵဳ ြပုသည်ကဴ
နည်ဵလမ်ဵြိုက တီထွင်ဆန်ဵသစ်မှုြပုရာတွင်က DRAMs သည်က အသုဵဳ ချနည်ဵပညာတစ်ရပ်အြဖစ်က
ြိရ
ု ဵီ ယာဵ၏က အာဵသာချြ်မျာဵ၌က ပါဝင်လျြ်ရပှိ ါသည်။က အဓိြယှဥ်ြပိုင်ဘြ်နုိင်ငဳမျာဵမှာက
အေမရိြန်နှငက်ဴ ဂျပန်တ့ို ြဖစ် ြြြပီဵက အမီလြ
ို ်ေရဵက လမ်ဵေြ
ြ ာင်ဵြိုတိြျစွာက သတ်မတ
ှ ်ထာဵပါက
သည်။ chaebol စီမဳအုပခ် ျုပ်မှုဟုေခါ်တွင်ေသာက ပုစဳ ဳအတွြ်က နှစ်နုငိ ်ငဳစလုဵဳ သည်က စဳနမူနာပ
ြ က
အဖ
ြ စ်ရေှိ နပါသည်။chaebolပုစဳ ဳသည်ကအေသဵစာဵနှငက်ဴ အလတ်စာဵကစီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵြဏ္ဍမျာဵက
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို အထိအခိုြ်ခဳြပီဵကအဓိြြုမ္ပဏီက ီြီဵမျာဵြိကု ဦဵစာဵေပဵေသာပုစဳ ဳြဖစ်ပါသည်။
>>>
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Samsung ၊ကHyundai၊ကLG နှငက်ဴ Daewoo အစရှိသည်ဴကထိပ်တန်ဵကchaebolကြုမဏ
္ပ ီ ီြီဵက
(၄)ခုသည်က ၎င်ဵတို့၏က အနာဂတ်က electronic မဟာဗျူဟာ၏က အဓိြဦဵတည်ချြ်အြဖစ်က media
စုလ
ဳ ုပင် န်ဵြိုက ဦဵစာဵေပဵခဲဴ ြြပါသည်။က သိ့ု ရာတွင်က media တီထွင်ဆန်ဵသစ်မလ
ှု မ်ဵေြ
ြ ာင်ဵမှာက
chaebolက ြုမဏ
္ပ ီမျာဵအြ
ြ ာဵက အလွနြ
် ွဲြပာဵြ
ြ ြပီဵက ြျွမ်ဵြျင်မလ
ှု ည်ဵက ြခာဵနာဵြ
ြ ပါသည်။က
အနုစိတ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵေပါ်က အေခ
ြ ြပုေသာက media လုပင် န်ဵသည်က digital စုဆဳမု လ
ှု ုပင် န်ဵစဥ်မှက
ေပါ်ထွြ်လာေသာက မေသချာမေရရာမှုမျာဵသည်ကဴ အသွင်လြ္ခဏာေဆာင်ြပီဵက ဆြ်သွယ်ေရဵ၊က
တွြ်ချြ်မ၊ှု က ေဖျာ်ေြဖမှုနငှ ်ဴက ပုနဳ ှပိ ်ထုတ်ေဝမှုက အစရှိသည်ကဴ ြဏ္ဍတစ်ခခု ျင်ဵစီမကှ တန်ဖုဵိ ြွင်ဵဆြ်က
သွင်ဵအာဵစုမျာဵြိကု အသုဵဳ ချရပါသည်။က ြွနရ
် ြ်ချိတ်ဆြ်ထာဵေသာက media လုပင် န်ဵမျာဵြိကု
ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအတိငု ်ဵကအဓိြအစိတ်အပိငု ်ဵမျာဵကခွဲြခာဵေဖာ်ြပနိငု ်ပါသည် တည်ရှိဆဲပဳစု မဳ ျာဵြိကု digital စနစ်ေြပာင်ဵြခင်ဵအပါအဝင်က ပါဝင်သည်အ
ဴ ရာက ဖန်တီဵက
ကြခင်ဵနှငက်ဴ အစီအစဥ်အလိြ
ု ်ကေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊
 သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ြခင်ဵဆိုသည်မာှ က က ြွနရ
် ြ်တည်ေဆာြ်ြခင်ဵနှင်ဴ အေခ
ြ ခဳအကေဆာြ်က
အအုကဳ ေပ
ြ ာင်ဵလဲြခင်ဵ၊
 ရယူသဵုဳ စွဲမဆ
ှု သ
ို ည်မာှ က ဝှြ်စာေဖာ်ြခင်ဵ၊က ဝှြ်စာပ
ြ ုလုပ်ြခင်ဵ၊က လစဥ်ေ ြြဵေပဵသွင်ဵ၍က
သုဵဳ စွဲသူမျာဵအာဵစီမခဳ န့်ခွဲြခင်ဵ၊ကလစာေငွစာရင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊
 အသုဵဳ ြပုသူက ြြာဵခဳဆြ်သွယ်ေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵ၊
 ကြဖန့်ြဖူဵမှုအေခ
ြ ခဳမျာဵ၊က ယင်ဵတွင်က Set - top box ၊က digital ရုပ်ြမင်သဳ ြြာဵက ၊က
တစ်ဦဵချင်ဵသုဳဵကComputer ၊ကNetwork Computer တိ့ု ပါဝင်ပါသည်။
ြွန်ရြ်ကmediaမျာဵသည်ကhardware နှငက်ဴ software အစိတ်အပိငု ်ဵမျာဵ၏ကထိေရာြ်ေသာက
ေပါင်ဵစည်ဵမှုြကို လိအ
ု ပ်ပါသည်။က ယင်ဵေပါင်ဵစည်ဵမှုတွင်က programme ဆိငု ်ရာပစ္စည်ဵနှင်ကဴ
လုပင် န်ဵလုပေ် ဆာင်ေသာက software မျာဵသာမြက ြခာဵနာဵေသာက computer အစီအစဥ်တိ့ု ြိကု
ေပါင်ဵြူဵဆြ်သွယ်က ေပဵေသာစနစ်နငှ ်ဴက အချြ်အလြ်ဆုိင်ရာက အစိတ်အပိငု ်ဵမျာဵလည်ဵက ပါဝင်ပါက
သည်။က ထုတ်ြုန်ပစ္စည်ဵသစ်မျာဵက ထွြ်ေပါ်လာခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ကဴ မှတ်ဉာဏ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏က ဝယ်လိအ
ု ာဵက
ေလျာဴနည်ဵသွာဵခ
ြ င်ဵမရှေိ သာ်လည်ဵက တန်ဖုိဵထာဵမှုမာှ မူက media အချြ်ြပလုပေ် ဆာင်ေသာက chip
မျာဵြဲသ
ဴ ့ို ေသာက လုပင် န်ဵသုဵဳ တိြျေသာက ေပါင်ဵစပ်လှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမျာဵဆီသ့ို ေြပာင်ဵက ေရွှ့လျြ်ရိပှ ါက
သည်။က တီထွင်ဆန်ဵသစ်မသ
ှု ည်က ထုတ်လုပ်မှုစမွ ်ဵပြာဵအရထြ်က ဒီဇငို ်ဵအရက ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။က
DRAM ထုတ်လုပမ် ှုအတွြ်က ြျွမ်ဵြျင်မြ
ှု ကို နည်ဵပညာမျာဵေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵဆီသ့ို က လှည်ဴေြပာင်ဵက
အသုဵဳ ြပုနိငု ်ပါသည်။က ပါဵလွှာေသာက ရုပရ
် ငှ ်က transistor ထုတ်လွှင်ဴမအ
ှု တွြ်က ေမှော်မနှ ်ဵထာဵေသာက
ဝယ်လိုအာဵက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မကှု ရရှေိ ရဵတွင်က ြိရ
ု ဵီ ယာဵလုပင် န်ဵမျာဵသည်က အေရဵပါေြ
ြ ာင်ဵကေတွ့ြမင်က
နိငု ်ပါသည်။က ထို့ြပင်က ရုပြ် မင်သဳြြာဵ၊က VCR နှငက်ဴ CD အစရှသ
ိ ည်ကဴ စဳေွှန်ဵထာဵရှသ
ိ ည်ဴက လှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵက
မျာဵတွင်က ြိရ
ု ဵီ ယာဵစြ်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵ၏က အာဵသာချြ်မာှ က အစုလ
ဳ ြ
ို ်ေသတ္တ ာပုဵဳ မျာဵ၊က ြွနရ
် ြ်က
computerမျာဵနှငက်ဴ အခ
ြ ာဵဆြ်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကထုတ်လုပ်ြခင်ဵသို့ကအလွယ်တြူက အေြာင်အထည်က
ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်နုိင်ြခင်ဵြဖစ်ေပမည်။ software နှငက်ဴ ြွန်ရြ်ဆငို ်ရာနည်ဵကပညာမျာဵ၏ကအာဵနည်ဵက
ချြ်မာှ ြိရ
ု ဵီ ယာဵနိငု ်ငဳြထာဵရှိေသာ တန်ဖုိဵြွင်ဵဆြ်မနှ ်ြန်ေအာင်လုပေ် ဆာင်ြခင်ဵ၊ ကြဖန့်ြဖူဵမှု
အေခ
ြ ခဳ အစိတ်အပိုင်ဵြိကု ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊
>>>

62
>>>
ရည်မှနဵ် ချြ်မျာဵြိကု ဟန့်တာဵသည်သ
ဴ ေဘာေဆာင်ေနခ
ြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။က ေဒသတွင်ဵရှကိ
စရိတ်နည်ဵစြ်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵက အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ တရုတ်နုိင်ငဳမကှ လုပင် န်ဵမျာဵနှငက်ဴ ယှဥ်ြပိုင်မှုအတွြ်က
အင်အာဵနည်ဵမှုြကို ြဖစ်ေစပါသည်။
နိဂဳဵု ချုပ်အာဵဖ
ြ င်ဴကတစ်ပုိင်ဵလှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵမျာဵြိကု အမျာဵအပ
ြ ာဵထုတ်လုပ်မှုတွင်ကေအာင်ြမင်က
ေသာဦဵေဆာင်မကှု တွနဵ် အာဵသည်က ြိရ
ု ဵီ ယာဵလုပင် န်ဵမျာဵ၏စွမဵ် အာဵအတွြ်က အေရဵပါပ
ြ ီဵက
အေထာြ်အြူြပုအစိဵု ရပတ်ဝန်ဵြျင်တစ်ရပ်အတွင်ဵတွင်က နိငု ်ငဳ၏အနာဂတ်နည်ဵပညာက အလာဵက
အလာအတွြ်က ေအာင်ြမင်မမှု ျာဵရရှလ
ိ ာေစခဲပဴ ါသည်။က ၁၉၈၀က ကြပည်ေဴ ြျာ်နစှ ်မျာဵမှက စတင်ခဴဲေသာက
စီဵပွာဵေရဵစန်ဵပွငခ်ဴ ျိန်ြာလအတွင်ဵတွင်က အြျိုဵအမ
ြ တ်မျာဵကရရှခိ ဲဴြခင်ဵသည်က chaebol ြုမ္ပဏီ ီြီဵက
မျာဵအာဵက ြမ္ဘာဴလုပ်ငန်ဵ ီြီဵမျာဵအဖ
ြ စ်သ့ို က နြ်နြ်ရငိှု ်ဵရိှုင်ဵက တည်ေထာင်ြဖစ်ေပါ်လာေစရန်က
အေထာြ်အြူြပုခဲပဴ ါသည်။က DRAM ေစျဵြွြ်တွင်က ြပိုလဲမမှု ြဖစ်ေပါ်မီက ထုတ်ြုနသ
် စ်မျာဵက
နယ်ပယ်တွင်က ယှဥ်ြပိုင်ရန်က မဟာဗျူဟာမျာဵက ြျင်ဴသဵုဳ ေဆာင်ရွြ်ရန်က လိအ
ု ပ်ချြ်ရေှိ ြြာင်ဵက
ကီြိုတင်ခန့်မှန်ဵနိငု ်ခပဲဴ ါသည်။က Digital နည်ဵပညာဆုဆ
ဳ ည်ဵမှုလာမှုြဖစ်စဥ်တွင်က အမီလြ
ို ်ရသည်ကဴ
လုပင် န်ဵစု၏သေဘာသဘာဝအရက ေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့ေဆာင်ရွြ်မလ
ှု အ
ို ပ်ေ ြြာင်ဵသိရကှိ သေဘာေပါြ်က
လာခဲပဴ ါသည်။က လုပင် န်ဵမျာဵ၏က လြ်ရအ
ှိ င်အာဵမျာဵသည်က Hardware နှငက်ဴ Digital နည်ဵပညာက
ကြဖန့်ြဖူဵမှုအေခ
ြ ခဳမျာဵအတွြ်က အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵတွင်က အဓိြတည်ရေှိ နပ
ြ ီဵက ယင်ဵအေခ
ြ အေနသည်က
အနာဂတ်ြာလတွင်က အေရဵပါေသာဝင်ေငွ၏က အရင်ဵအမ
ြ စ်ြဖစ်ေ ြြာင်ဵက သြ်ေသထူနုိင်ေပမည်။က
၎င်ဵအပ
ြ င်က လုပင် န်ဵမျာဵသည်က Software နှငက်ဴ ဒီဇငို ်ဵတိ့ု တွင်က ယှဥ်ြပိုင်မှုစတင်ရန်လအ
ို ပ်ေ ြြာင်ဵက
အသိကအမှတ်ြပုြ
ြ ပါသည်။
သိ့ု ရာတွင်ကဤေနရာ၌ကြိရ
ု ဵီ ယာဵြုနထ
် ုတ်လုပ်ငန်ဵ၏ကအဆင်ဴြမင်လ
ဴ ုပင် န်ဵမျာဵတွင်ကစုစည်ဵက
ေနေသာကဖွ့ဲ စည်ဵမှုအသွင်သဏ္ဌာန်က တီထွင်ဆန်ဵသစ်ေသာကအေသဵစာဵလုပင် န်ဵမျာဵနည်ဵပါဵေနခ
ြ င်ဵက
တိ့ု သည်က အာဵနည်ဵချြတ
် စ်ရပ်ြဖစ်ြပီဵကအေမရိြန်နငို ်ငဳရှိက ြိရ
ု ဵီ ယာဵလုပင် န်ဵမျာဵ၏ကအရွယ်အစာဵက
တိဵု ပွာဵလာေစပါသည်။က ယင်ဵလုပင် န်ဵမျာဵက မည်ြသ
ဲဴ ့ို က ေအာင်ြမင်မည်ဆုသ
ိ ည်မှာက အမီလြ
ို ်ေရဵက
ကြဖစ်စဥ်မကှ ရရှလ
ိ ာေသာက အေတွ့အြ
ီ ုဳမျာဵအေပါ်က အေခ
ြ ခဳြပီဵက တီထွင်ဆန်ဵသစ်မလ
ှု ုပင် န်ဵြွနရ
် ြ်က
ြိကု စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်သ
ဴ ာကဖ
ြ စ်နငို ်ပါသည်။
>>>
စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
ြိရ
ု ဵီ ယာဵ၏က ြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ြကို အေခ
ြ ခဳ၍က တစ်ပုိင်ဵလှေပ်ြူဵြုနထ
် ုတ်လုပင် န်ဵနှင်ဴmedia
ြုနထ
် ုတ်လုပင် န်ဵတိ့ု တွင်က ေအာင်ြမင်မှုရရှိေရဵအတွြ်က အေခ
ြ အေနမျာဵသည်က မည်ြသ
ဲဴ ိ့ု က ြွဲြပာဵက
ကြခာဵနာဵြ
ြ ပါသနည်ဵ။ကခ
ြ ာဵနာဵချြ်မျာဵမှာကမည်သည်တ့ို ြဖစ်သနည်ဵ။
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အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကICT ြုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵကမဟာဗျူဟာကဖ
ြ စ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု(၄)
Ireland နိငု ်ငဳတွင်ကdigital ပါ၀င်ေသာကအေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵဆိငု ်ရာြုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵကအတွြ်က
မဟာဗျူဟာ
Irelandနိငု ်ငဳအေနဖ
ြ င်ဴက digital နည်ဵပညာလုပင် န်ဵစုတွင်က တိဵု တြ်မှုြမင်ဴမာဵေသာက
လုပင် န်ဵြဏ္ဍမျာဵစွာက တည်ရေှိ နေြ
ြ ာင်ဵက စိစစ်ေတွ့ရှိရပါသည်။က ဤအခွငအ
်ဴ လမ်ဵမျာဵက စွဲြမဲက
ေအာင်ြမင်မှုသည်က အေရဵပါေသာအင်အာဵစုမျာဵေပါ်တွင်က တည်မီှေနပါသည်။က ယင်ဵအင်အာဵစုက
မျာဵမှာ

ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုလုပင် န်ဵဌာနမျာဵနှင်ဴက အစိဵု ရတို့မကှ ဦဵတည်ရည်မနှ ်ဵေဆာင်ရွြ်ေသာက ဖွ့ဳ ြဖိုဵက
တိဵု တြ်မှု



အစိဵု ရအေထာြ်အပဳေဴ ပဵေသာကလုပင် န်ဵစီမဳြိနဵ် မျာဵနှငက်ဴ အစီအစဥ်မျာဵဖ
ြ င်ကဴ ြျွမ်ဵြျင်က
မှုအရည်အေသွဵမျာဵနှငက်ဴ ေစျဵြွြ်တ့ို ဖွဳ့ြဖိုဵတိဵု တြ်မအ
ှု တွြ်ကပဳပဴ ိဵု ေထာြ်ြူေပဵခ
ြ င်ဵ



ေရှ့သိ့ု ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြ်ရန်က ြျွမ်ဵြျင်မအ
ှု ရည်အေသွဵမျာဵကလိအ
ု ပ်ချြရ
် ိေှ နေသာက
ဧရိယာနယ်ပယ်မျာဵတွင်က ပညာေရဵနှငေ်ဴ လဴြျင်ေဴ ရဵအေထာြ်အြူမျာဵက တည်ေထာင်က
ေပဵမှု



Ireland နိငု ်ငဳ၏က ဆြ်သွယ်ေရဵအေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအု၊ဳ က သုေတသနနှငက်ဴ ဖွ့ဳ ြဖိုဵေရဵြိကု
အဆြ်မြပတ်ကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေစမှု



Digital နည်ဵပညာလုပင် န်ဵမျာဵအတွြ်က ဘဏ္ဍာေရဵနှငရ
်ဴ န်ပဳုေငွအေထာြ်အပဳမဴ ျာဵက
ရရှမိ ှုက



Digital နည်ဵပညာက စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵက အြ
ီ ိုပတ်ဝန်ဵြျင်က အေခ
ြ အေနတစ်ရပ်က
အတွြ်ကအဆြ်မြပတ်ေထာြ်ပဴဳမှု

သီဵသန့်အီြဳြပုချြ်မျာဵ

ဘဏ္ဍာေရဵနှငရ်ဴ န်ပေုဳ ငွ
 အြယ်၍ကDigital လုပင် န်ဵမျာဵအာဵကအထူဵြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵ၏ကအသိပညာနှငက်ဴ အေတွ့က
အြ
ီ ုဳမျာဵရှိေသာက ထင်ရှာဵသည်ကဴ အပ
ြ ည်ြပည်ဆုငိ ်ရာက ြွြယ်ဝေသာက ြုမဏ
္ပ ီ ီြီဵမျာဵ၏က
ပဳပဴ ိဵု ြခင်ဵသည်က Irelandအာဵက ဆွေဲ ဆာင်နုိင်မကှု ရှိ/မရှိက ဆန်ဵစစ်ပါ။က (Enterprise Ireland၊က
IDA Ireland)
 ၂၀၀၂က ခုနစှ ်တွင်က ဇီဝနည်ဵပညာြဏ္ဍအတွြ်က ထူေထာင်ခေဲဴ သာက ရန်ပဳုေငွအဖွ့ဲ နှင်ဴက
အလာဵတူက digital နည်ဵပညာလုပင် န်ဵစုအတွြ်က အထူဵစွန့် စာဵရေသာက အရင်ဵအနှီဵက
ရန်ပဳုေငွအဖွ့ဲ တစ်ရပ်ြကို ထူေထာင်ပါ။က(Enterprise Ireland ၊ကIDA Ireland ၊ကDETE)
>>>
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သုေတသနနှငဖ်ဴ ွ့ဳ ြဖိုဵမှု
 Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာဆိုငရ
် ာဖန်တီဵမှုနှငက်ဴ ဒီဇငို ်ဵေရဵဆွမဲ ှုတွင်က သုေတသနက
နှငက်ဴ ဖွ့ဳ ြဖိုဵေရဵြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵက ေမွဵထုတ်ရန်က ဝိဇ္ဇာပညာရပ်နှငက်ဴ တီထွင်ဖန်တီဵမှုက
ေြာလိပမ် ျာဵြိကု အေထာြ်အြူြပုသည်ကဴ စီမဳြိနဵ် တစ်ရပ်က အစပျိုဵေဆာင်ရွြ်ပါ။က
(Enterprise Ireland၊ကIDA Ireland၊ကDETE ၊ကသိပဳ္ပပညာ၊ကနည်ဵပညာနှငတ
်ဴ ီထွင်ဆန်ဵသစ်က
မှုအတွြ်ကIrish Council)


ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုစီမြ
ဳ ိနဵ် မျာဵြိကု ပဳပဴ ိုဵေပဵရန်က သုေတသန၊ကနည်ဵပညာနှငက်ဴ တီထွင်ဆန်ဵသစ်မရ
ှု န်ပဳုေငွက
ရရှေိ ရဵအတွြ်ကစဳသတ်မှတ်ချြ်ြကို ြပန်လည်သဵုဳ သပ်ပါ။

ဥပေဒနှငစ်ဴ ည်ဵမျဥ်ဵဆိငု ်ရာပတ်ဝန်ဵြျင်


Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာဆိငု ်ရာက အေသဵစာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵက မှတ်ပုတ
ဳ င်က
ကြခင်ဵြိုက အာဵေပဵမည်ေဴ စျဵြွြ်နငှ ်ဴပညာေပဵအစီအစဥ်မျာဵက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်ေစရန်က ေဆာင်က
ရွြ်ရမည်။က(Enterprise Ireland)



လှေို့ဝှြ်သတင်ဵအချြ်အလြ်ခုိဵယူမှုနှငက်ဴ သြ်ဆုငိ ်သည်ဥဴ ပေဒတစ်ရပ်ြိုက ချမှတ်ြျင်ကဴ
သုဵဳ ြခင်ဵကြဖင်ကဴ digital နည်ဵပညာဆိငု ်ရာက IP ြိကု အြာအြွယ်ေပဵမည်ဴက ဥပေဒဆိငု ်ရာက
လုပထ
် ုဳဵလုပန် ည်ဵမျာဵကတိဵု ြမှငေ်ဴ ဆာင်ရွြ်ရမည်။က(တရာဵစီရင်ေရဵဌာန)

ဘဏ္ဍာေရဵဆိငု ်ရာပတ်ဝန်ဵြျင်


အခ
ြ ာဵဥေရာပနိငု ်ငဳမျာဵနှငက်ဴ ြိြ
ု ်ညီေစရန်က Ireland ၏က ထပ်တိုဵခွန်ေြာြ်ခမဳ ှုနှုန်ဵြိကု
ေလှောဴချရပါမည်။က(ဘဏ္ဍာေရဵဌာန၊ကရေငွေြာ်မရှင်အဖွ့ဲ )

အေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုဳ


ထိေရာြ်ေသာက အပ
ြ ည်ြပည်ဆုငိ ်ရာလဲလှယ်မှုတစ်ရပ်ြကို ထူေထာင်ရာတွင်က အဓိြက
ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မည်ဴသူမျာဵက အေရဵေပါ်လိအ
ု ပ်ေနပါသည်။က (ဆြ်သွယ်ေရဵြဏ္ဍလုပက်
ေဆာင်သူမျာဵ၊ကလွတ်လပ်ေသာဝန်ေဆာင်မေှု ထာြ်ပဴဳသူမျာဵ၊ IDA Ireland)

ပညာေရဵနှငြ
်ဴ ျွမ်ဵြျင်မှုမျာဵ


ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုအတွြ်က ဦဵတည်ရည်မှန်ဵေသာက အဓိြြျသည်နဴ ယ်ပယ်မျာဵတွင်က ြျွမ်ဵြျငက်
မှုအရည်အေသွဵမျာဵအတွြ်ေပဵနိုင်မနှု ှငက်ဴ ေတာင်ဵဆိုမတ
ှု ့ို ြကို အေသဵစိတ်စစိ စ်က စစ်ေဆဵက
ကြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵက (အနာဂတ်ြျွမ်ဵြျင်မအ
ှု ရည်အေသွဵမျာဵလိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵနှင်ကဴ
စပ်လျဥ်ဵ၍ကြျွမ်ဵြျင်မှုပညာရှင်အဖွ့ဲ )



အပ
ြ ည်ြပည်ဆုငိ ်ရာက Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာဆိုငရ
် ာက ေြာလိပမ် ျာဵနှင်ဴက
အပ
ြ ည်ြပည်ဆုငိ ်ရာ ယှဥ်ြပိုင်မှုဝန်ဵြျင်က အစီအစဥ်မျာဵတွင် ဦဵေဆာင်ေနေသာက
ေြျာင်ဵသာဵမျာဵက ေလဴလာသင်ယူနိငု ်ရန်က ပညာသင်ဆေု ငွမျာဵေထာြ်ပဴဳြခင်ဵြိကု တိုဵြမှင်ကဴ
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵက(တတိယအဆင်ဴြဏ္ဍ၊ကIDA Ireland ၊ကEnterprise Ireland)
>>>
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စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှု
 စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵ၊က ြုနသ
် ွယ်ေရဵနှင်ဴက အလုပအ
် ြိငု ်ရရှိေရဵဌာနသည်က Foras ၏က
အေထာြ်အပဳြ
ဴ ရ
ို ယူ၍က သတ်မတ
ှ ်ထာဵေသာက အုပစ် ုတစ်ခသ
ု ့ို က သတ်မတ
ှ ်ထာဵေသာက
ြုနပ် စ္စည်ဵတစ်ခုအာဵက ေရာင်ဵချနိုင်ရန်က အခွငအ
်ဴ လမ်ဵတစ်ခကု ြဖစ်ေစေရဵအတွြ်ကက
လုပင် န်ဵြဏ္ဍဆိငု ်ရာက မဟာဗျူဟာမျာဵဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို
လမ်ဵေွှနေ် ပဵရန်နငှ ်ဴက
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ရန်က ြုနထ
် ုတ်လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာကဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မကှု အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှင်ကဴ
သြ်ဆုငိ ်ရာအစိဵု ရဌာနမျာဵပါဝင်ေသာက Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာဆိငု ်ရာက
ဦဵေဆာင်အဖွ့ဲ တစ်ခြ
ု ကို ထူေထာင်ရပါမည်။
 Digital နည်ဵပညာဆိငု ်ရာက ြျွမ်ဵြျင်မှုဗဟိဌု ာနမျာဵနှငက်ဴ ထိေရာြ်ေသာချိတ်ဆြ်မှုမျာဵက
တည်ေထာင်ရန်ကမဟာဗျူဟာမျာြိလ
ု ည်ဵကချမှတ်အေြာင်အထည်ေဖာ်ရပါမည်။
 Ireland နှငန်ဴ ိငု ်ငဳတြာတိ့ု ရိှစီပွာဵေရဵလုပင် န်ဵ ီြီဵမျာဵြဏ္ဍအတွြ်က digital Media /
ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာတိ့ု ၏က ေစျဵြွြ်အတွြ်စမွ ်ဵေဆာင်နုိင်ရည်မျာဵနှငက်ဴ အြျိုဵက
ေြျဵဇူဵမျာဵြိကု ြပရုပအ
် ြဖစ်ရေှိ စရန်က Digital ဗဟိဌု ာနြိကု တည်ေဆာြ်သင်ပဴ ါသည်။က
(Digital Media တည်ေဆာြ်မ၊ှု ကEnterprise Ireland ၊ကIDA Ireland)

ကြပည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍစီမဳြိနဵ် မျာဵ
 Ireland တွင်က သရုပ်ြပစီမြ
ဳ ိနဵ် မျာဵအဖ
ြ စ်က ေဆာင်ရွြ်ရန်နှငက်ဴ Digital ပါဝင်မ၏
ှု ကအြျိုဵက
တရာဵမျာဵအေပါ်က စိတ်ဝင်စာဵမှုက ြမှငတ
်ဴ င်ရန်က Digital စာြ
ြ ည်တ
ဴ ြ
ို ်စမီ ဳြိနဵ် မျာဵက
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ ြပည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍသည်က Digital နည်ဵပညာနှငက်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုက
ေစျဵြွြ်ဖန်တီဵရာတွင်က ဦဵေဆာင်မအ
ှု ခန်ဵြဏ္ဍမှက ပါဝင်သင်ပဴ ါသည်။က (အနုပညာ၊က
အာဵြစာဵနှငက်ဴ ခရီဵသွာဵြဏ္ဍဌာန)
 ရုပ်သဳထုတ်လွှငြ်ဴ ခင်ဵ၊ကmedia နှငက်ဴ ပုဳနပှိ ်ထုတ်ေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်က လြ်ရပှိ ါဝင်ေနေသာက
ြုမဏ
္ပ ီမျာဵက အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ အစိဵု ရပိုင်ြုမ္ပဏီမျာဵြိကု digitalက ဖန်တီဵြခင်ဵ၊က စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊က
ကြဖန့်ြဖူဵခ
ြ င်ဵလုပင် န်ဵမျာဵသိ့ု ေရွ့လျာဵလာေစရန်တွနဵ် အာဵေပဵပါ။ (ဆြ်သွယ်ေရဵဌာန)
စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
Ireland Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာဆိုငရ
် ာြုနထ
် ုတ်လုပင် န်ဵ၏က ေအာင်ြမင်မအ
ှု တွြ်က
အဓိြအင်အာဵစုမျာဵအာဵက မိမိနုငိ ်ငဳ၏က Digital ပါ၀င်ေသာအေြ
ြ ာင်ဵအရာက ဆိငု ်ရာက ြုနထ
် ုတ်က
လုပင် န်ဵ၏က ေအာင်ြမင်မအ
ှု တွြ်က ထပ်တူအသုဵဳ ြပုပါမည်လာဵ။က အဘယ်ေ ြြာင်ဴက အသုဵဳ ြပုမည်နည်ဵ။က
အဘယ်ေ ြြာင်အ
ဴ သုဵဳ မပ
ြ ုမည်နည်ဵ။က ၎င်ဵအင်အာဵစုမျာဵအနြ်က မည်သည်တ့ို သည်က မိမိနုိင်ငဳတွင်က
အထူဵအေရဵပါသနည်ဵ။
ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ရာ
ICT လုပင် န်ဵြဏ္ဍမျာဵြိကု ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွြ်ပါ။
မိမိနုငိ ်ငဳ၏က အစိဵု ရတည်ေဆာြ်သင်သ
ဴ ည်ကဴ ICTက လုပင် န်ဵြဏ္ဍက (၃) ခုြိုက ဦဵစာဵေပဵသတ်မတ
ှ ်ေဖာ်က
ကြပပါ။(ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ပ
ြ င်ပထွြ်ခာွ အလုပလ
် ုပ်ြခင်ဵနှငပ်ဴ ါဝင်သည်လ
ဴ ုပင် န်ဵစုစသည်တို့ကြဖစ်ပါကသည်။)
မိမိေဖာ်ြပေသာစာရင်ဵြိကု ညှိနှုငိ ်ဵပါ။
နိငု ်ငဳတစ်နုိင်ငဳတည်ဵမှက တြ်ေရာြ်ေသာက သင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်က ဤေလဴြျငခ်ဴ န်ဵြိကု အဖွဲ့တစ်ခုက
အေနဖ
ြ င်ကဴ လုပ်ေဆာင်နုိင်ပါသည်။
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Electronic အုပ်ချုပ်မှုပစုဳ ဳ

Electronic အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ြ
ဳ ကို လူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ရပ်၏က မရှိမြဖစ်က ဦဵေဆာင်လုပ်ငန်ဵက
ေဆာင်ရွြ်ချြ်တွင်က ICTက အသုဵဳ ြပုမှုဟုက အဓိပ္ပါယ်ဖငွ ်ဴဆုပိ ါသည်။က ယင်ဵတွင်က ညှိနိငှု ်ဵြခင်ဵ၊က ဖျန်ေြဖ ြခင်ဵ၊
ြွနရ
် ြ်ချိတ်ဆြ်ြခင်ဵနှင်ဴက စည်ဵမျဥ်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵတိ့ု ပါဝင်ပါသည်။က ပိ၍
ု တိြျေသာက အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုခိ ျြက်
မှာက electronic အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဆ
ဳ သ
ို ည်မာှ က နယ်ေြမေဒသအဆင်ဴ/ နိငု ်ငဳေတာ်အဆင်ဴ/ ေဒသအဆင်နဴ ှင်ကဴ
ြမ္ဘာဴအဆင်တ
ဴ ့ို တွင်ကစီမဳအုပခ် ျုပ်မှုနယ်ပယ်က(ကြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်လုပ်ြငို ်မှု၊ကအေခ
ြ ခဳမူက
ကြပဋ္ဌာန်ဵချြ်၊က လုဳြခုဳမှု၊က အစိဵု ရအရာရှိမျာဵဆိငု ်ရာ စွမ်ဵရည်တိုဵတြ်မှုနှငက်ဴ မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်မတ
ှု ိ့ု ပါဝင်
ပါသည်) နှငက်ဴ နိငု ်ငဳေရဵနယ်ပယ်က (လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏ကဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵချမှတ်မ၊ှု ကတန်ဖုဵိ ထာဵမှုတ့ို နှင်ကဴ ဆြ်စပ်က
ေသာလုပင် န်ဵ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵကအစုအေဝဵ) တိ့ု တွင်ကICTကအသုဵဳ ြပုမှုြဖစ်ပါသည်။
အုပခ် ျုပ်မှုနယ်ပယ်တွင်ကICT အသုဵဳ ြပုရာတွင်အစဥ်သြဖင်ကဴ ြပည်သူ့ေရဵရာမူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်ြခင်ဵနှင်ကဴ
တွလ
ဲ ျြ်ရေှိ သာက အဖွ့ဲ အစည်ဵဆိုင်ရာက အပ
ြ န်အလှန်က ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵသာမြက လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က
စိဵု မိုဵအုပခ် ျုပ်ကမှုဆုငိ ်ရာကဆြ်စပ်မမှု ျာဵတွင်ပါကအေလဵေပဵအသုဵဳ ြပုပါသည်။ကElectronic အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု သ
ဳ ည်က
ကြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်လုပ်ငန်ဵမျာဵြိကု ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွြ်ရန်က ICTြိကု အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵဟူေသာကြျဥ်ဵေမ
ြ ာင်ဵေသာက
အမ
ြ င်ြိုက အေဝဵသိ့ု ဖယ်ရှာဵပ
ြ ီဵက ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်ချမှတ်ရာတွင်က နိငု ်ငဳသာဵမျာဵပါဝင်ရန်က ICT ြိကု အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵက
ဟူေသာကြျယ်ြပန့်ေသာအမ
ြ င်ဆီသ့ို ကေပ
ြ ာင်ဵလဲအေလဵေပဵေဆာင်ရွြ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
သိ့ု ရာတွင်က ြပည်သူ့ြဏ္ဍလုပင် န်ဵအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵက တိဵု တြ်ရန်က ICTs ြိကု အသုဵဳ ြပုမှုက (သိ့ု မဟုတ်)
electronic အစိဵု ရြို ြြည်ရ
ဴ ှုရန်သည်က အေရဵြ
ီ ီဵပါေသဵသည်။က ICTD မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်သူမျာဵသည်က
electronic အစိဵု ရတွင်က စိတ်ပါဝင်စာဵြ
ြ ရပါမည်။က အဘယ်ေ ြြာင်ဆ
ဴ ေို သာ်က အစိဵု ရ၏က ICTက အသုဵဳ စရိတ်က
မျာဵသည်နယ်ေြမေဒသအတွင်ဵရှိICTလုပင် န်ဵစု၏ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိုဵတြ်မအ
ှု လုဵဳ စုဳြိုဨဇာလွှမဵ် မိုဵ နိငု ်ေသာေြ
ြ ာင်၊ဴ က
၎င်ဵအပ
ြ င်ကelectronic အစိဵု ရသည်ကေြာင်ဵမွနေ် သာအုပခ် ျုပ်ေရဵြိကု ရရှိေစနိုင် ေသာေြ
ြ ာင်ကဴ ြဖစ်ပါသည်။
နိငု ်ငဳအမျာဵစုတွင်ကအစိဵု ရသည်က ICTကြုနစ် ည်နငှ ်ဴကေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ၏ကတစ်ဦဵတည်ဵေသာကအြ
ီ ီဵဆုဳဵက
ဝယ်ယူအသုဵဳ ြပုသူက ြဖစ်ပါသည်။က ဖွ့ဳ ြဖိုဵပ
ြ ီဵနိငု ်ငဳမျာဵတွင်က အစိဵု ရမျာဵသည်က စုစုေပါင်ဵြပည်တွင်ဵထုတ်ြုန၏
် က
၁ရာခိငု ်နှုနဵ် မှက ၁.၅ရာခိငု ်နှုန်ဵြိကု ြပည်သူ့ြဏ္ဍက ITက စနစ်မျာဵအတွြ်က သုဵဳ စွဲပါသည်။က ြမ္ဘာဴသုေတသနနှင်ကဴ
အြ
ီ ဳေပဵလုပ်ငန်ဵ၏ေလဴလာချြ်အရက အေနာြ်ဥေရာပအစိဵု ရအတွြ်က စုစုေပါင်ဵက ITက အသုဵဳ စရိတ်သည်က
၂၀၀၆က ခုနစှ ်တွင်က ေဒါ်လာက ၄၃က billion မှက ၂၀၁၁က ခုနစှ ်တွင်က ေဒါ်လာက ၅၆က billion သိ့ု က တိဵု တြ်လာေပမည်။
ITက ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွြ်က အသုဵဳ စရိတ်သည်က အစိဵု ရ၏က ITက အသုဵဳ စရိတ်မျာဵတွင်က အြ
ီ ီဵဆုဳဵခွတ
ဲ မ်ဵြဖစ်ြပီဵက
Packaged Softwareကသည်ကပျမ်ဵမှေတုဵိ တြ်မှုနှုန်ဵက၇ကရာခိုင်နနှု ်ဵေြျာ်ြဖင်ဴကအမ
ြ န်ဆဳဵု တိုဵတြ်လာပါသည်။က
၂၀၀၇ကခုနှစမ် ှက၂၀၁၁ကခုနှစ်အတွင်ဵကအာရှကနှင်ဴကပစိဖိတ်ေဒသတွင်ကအစိဵု ရမျာဵသည်ကနှစ်စဥ်တဵို တြ်မနှု ှုနဵ် က၇.၉က
ရာခိုင်နနှု ်ဵကြဖင်ကဴ IT ဝန်ေဆာင်မမှု ျာဵနှငက်ဴ ထုတ်ြုန်မျာဵအေပါ်ကအသုဵဳ စရိတ်ြကို တဖ
ြ ည်ဵြဖည်ဵ ဆြ်လြ် တိဵု ချဲ့က
လျြ်ရပှိ ါသည်။က အသုဵဳ စရိတ်အမျာဵစုသည်က Hardwareက ေပါ်တွင်က သုဵဳ စွဲြခင်ဵြဖစ်ြပီဵက စုစုေပါင်ဵအသုဵဳ စရိတ်က
တွင်က Hardware ခွတ
ဲ မ်ဵသည်က ၂၀၀၇ ခုနှစတ
် ွင်က ၅၇.၅ ရာခိုင်နနှု ်ဵက မှက ၂၀၁၁ ခုနှစတ
် ွင်က ၅၄ ရာခိငု ်နှုနဵ် သိ့ု က
တဖ
ြ ည်ဵြဖည်ဵက ြျဆင်ဵလာေပမည်။က အခ
ြ ာဵတစ်ဘြ်တွင်က software အပါအဝင်က ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွြ်က
အသုဵဳ စရိတ်သည်ကေဖာ်ြပပါြာလအတွင်ဵကတဖ
ြ ည်ဵြဖည်ဵတိဵု တြ်လာသည်ဟုကေမှော်မနှ ်ဵပါသည်။
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အခမဲနဴ ှငက်ဴ လွတ်လပ်စွာြပုပ
ြ င်ကသုဵဳ စွနဲ ငို ်ေသာကSoftware ရင်ဵကြမစ်
အစပိုင်ဵတွင်က အစိဵု ရမျာဵြိကု အခမဲဴနငှ ်ဴ လွတ်လပ်စာွ ြပုပ
ြ င်သဵုဳ စွဲနုငိ ်ေသာ Software ရင်ဵကြမစ်
(FOSS) သိ့ု က က ဆွဲေဆာင်ေနပါသည်။က အဘယ်ေ ြြာင်ဆ
ဴ ေို သာ်က ၄င်ဵြိအ
ု သုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵအာဵကြဖင်ကဴ Software
ရယူမှုစရိတ်ြိုက ေလှောဴချက နိငု ်ေသာေြ
ြ ာင်ကဴ ြဖစ်ပါသည်။က သိ့ု ေသာ် FOSS သည်က အခမဲဴ [ ေငွမေချရေသာက
(သိ့ု မဟုတ်) အာမခဳေ ြြဵအခမဲဴ ကြဖစ်ေသာ] Software သာမြက အရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵြိဖု ွငထ
်ဴ ာဵပ
ြ ီဵက ချဲ့ထွင်
သုဵဳ စွဲနုငိ ်ေသာ၊က လွတ်လပ်စာွ က ြဖန့်ြဖူဵနိငု ်ေသာ Software ကြဖစ်ပါသည်။က ေထာြ်ခအ
ဳ ာဵေပဵသူမျာဵြက
၎င်ဵသည်ပ၍
ို ကကြမန်ဆန်ထိေရာြ်ေသာက ြပန်လည်သဵုဳ သပ်မှုနှငက်ဴ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမှုြကို ဖန်တီဵြပီဵကပိ၍
ု တည်ြငိမ်ြာက
အဆင်ေြပေသာ Software တစ်ခုြဖစ်ေ ြြာင်ဵကထုတ်ေဖာ်ေြပာြ
ြ ာဵြ
ြ ပါသည်။ကကFOSS အေြ
ြ ာင်ဵ သတင်ဵက
အချြ်အလြ်ကပိမု ိရ
ု ယူလပို ါြကအာရှနှငက်ဴ APCICT ၏ကဘာသာရပ်-၄ကအစိဵု ရအဆင်ဴ ြမင်အ
ဴ ရာရှိမျာဵအတွြ်က
မရှိမြဖစ်လအ
ို ပ်ေသာကICTပညာရပ်ြကို ရည်ေွှန်ဵပါသည်။
ဖွ့ဳ ြဖိုဵဆဲနငို ်ငဳမျာဵအတွြ်က FOSS ြိကု သေဘာတူလြ်ခဳြခင်ဵြဖင်ကဴ မဟာဗျူဟာက စီဵပွာဵေရဵ၊က လူမေှု ရဵက
အြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵကရရှိပါသည်။
မဟာဗျူဟာအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵ
 နယ်ေြမေဒသဆိငု ်ရာစွမ်ဵအာဵ/ လုပင် န်ဵတည်ေဆာြ်ြခင်ဵ
 သွင်ဵြုန်မျာဵေလှောခဴ ျနိငု ်ြခင်ဵ/ နိငု ်ငဳြခာဵေငွထိနဵ် သိမဵ် ြခင်ဵ
 အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကလုဳြခုဳမှုြကို ြမှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵ
 မူပငို ်ခွငခ်ဴ ျိုဵေဖာြ်မမှု ျာဵကေလှောဴြျေစခ
ြ င်ဵ
 ေဒသအလိြ
ု ်ြဖစ်ထွနဵ် မှုမျာဵြိကု ရရှိြခင်ဵ
စီဵပွာဵေရဵအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵ
 ယှဥ်ြပိုင်မှုမျာဵတိဵု ပွာဵလာေစခ
ြ င်ဵ
 ပိငု ်ဆငို ်မှု၏ကစုစုေပါင်ဵြုနြ
် ျစရိတ်ကေလှောဴချနိုင်ြခင်ဵ
 လုဳြခုဳမှုတိုဵတြ်ေြာင်ဵမွနလ
် ာေစခ
ြ င်ဵ
 အေခ
ြ ခဳလူတန်ဵစာဵမျာဵအထိကလွတ်လပ်စွာကစွမဵ် ေဆာင်နုိင်ြခင်ဵ
လူမှုေရဵအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵ
 သတင်ဵအချြ်အလြ်ရရှိမကှု အခွငအ
်ဴ လမ်ဵကတိဵု ပွာဵလာေစခ
ြ င်ဵ
အေရှ့ေတာင်အာရှေဒသတွင်ကြေမ္ဘာဒီဵယာဵ၊ကအင်ဒိနု ီဵရှာဵ၊ကမေလဵရှာဵနှငက်ဴ ဗီယြ်နမ်နုိင်ငဳတ့ို သည်က FOSS နှင်ကဴ
သြ်ဆုငိ ်ေသာက အစိဵု ရမူဝါဒမျာဵရှိ ြြပါသည်။က စင်ြာပူတွင်က ြဏ္ဍအာဵလုဵဳ အတွြ်က အစိဵု ရ၏က FOSS
မူဝါဒမရှိပါ။ကထိုင်ဵအစိဵု ရသည်ကအစိဵု ရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင်က Linux အမည်ရကှိ FOSS အသုဵဳ ကြပုမှုြို အတည်ြပု
ေပဵပ
ြ ီဵြဖစ်ပါသည်။က ဖိလစ်ပုိင်နုငိ ်ငဳတွင်လည်ဵက FOSS မူဝါဒမရှိပါ။က ဤအာဆီယဳနုိင်ငဳအာဵလုဵဳ သည်က ေလဴြျင်ဴ
သင် ြြာဵေရဵ အစီအစဥ်မျာဵစွာနှငက်ဴ Software စီမဳြိနဵ် မျာဵစွာရှိ ြြြပီဵ၊က၎င်ဵတိ့ု သည်က FOSS ြိကု ပိမု ို လြ်ခဳ
ြျငသ
်ဴ ဵုဳ ရန်ကအေထာြ်အြူပ
ြ ုေသာကပတ်ဝန်ဵြျင်သစ်တစ်ရပ်ကထူေထာင်ရာတွင်ကအလွန်အေရဵပါကကြြပါသည်။
မေလဵရှာဵသည်က စိတ်ဝင်စာဵဖွယ်ေြာင်ဵေသာက လွတ်လပ်စွာက ကြပုပ
ြ င်သဵုဳ စွဲနုငိ ်ေသာ Software
ရင်ဵြမစ် (OSS) မူဝါဒပုဳစြ
ဳ ကို ေဆာင်ရွြ်ေနပါသည်။

68

မေလဵရှာဵနိငု ်ငဳ၏ကOSS ပင်မစီမဳြိနဵ်
မေလဵရှာဵအစိဵု ရသည်က လွတ်လပ်စာွ ြပုပ
ြ င်သုဳဵစွနဲ ိငု ်ေသာ Software ရင်ဵြမစ် (OSS)
တည်ေဆာြ်မနှု ှငက်ဴ အေြာင်အထည်ေဖာ်မတ
ှု ့ို ြကို အာဵေပဵရန်ဆဳဵု ြဖတ်ခဴဲပါသည်။က မေလဵရှာဵက
စီမဳအုပခ် ျုပ်မှုက ေခတ်မီတဵို တြ်ေရဵနှင်ဴက စီမဳခန့်ခွဲမစှု ီမဳြိနဵ် ယူနစ်အာဵက ြပည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍက
အတွြ်ကဤအစီအစဥ်ြကို ဦဵေဆာင်ေပဵခ
ြ င်ဵတာဝန်ြကို အပ်နငှ ်ဵခဲဴပါသည်။
ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵ
 ပိငု ်ဆငို ်မှု၏စုစုေပါင်ဵြုနြ
် ျစရိတ်ြေို လှောဴချရန်
 Software အသုဵဳ ြပုမှုကလွတ်လပ်စာွ ေရွဵချယခ် ွငက်ဴ တိဵု ပွာဵလာေစရန်
 နည်ဵစနစ်မျာဵကအပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နိငု ်စွမ်ဵကတိဵု ပွာဵလာေစရန်
 ICTလုပင် န်ဵစုကပိ၍
ု ီြီဵထွာဵတိဵု တြ်လာေစရန်
 OSS ြုနထ
် ုတ်လုပင် န်ဵ ီြီဵထွာဵကတိဵု တြ်လာေစရန်
 OSS အသုဵဳ ြပုသူနငှ ်ဴကတည်ေဆာြ်သူကအသိြ
ု ်အဝန်ဵကြ
ီ ီဵထွာဵတိဵု တြ်လာေစရန်
 Digital နည်ဵပညာြွာဟမှုြေို လှောဴချရန်

>>>
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လမ်ဵေွှန်ချြ်မူမျာဵကေပဵခ
ြ င်ဵ
 သင်ေဴ လျာ်ေသာကရည်ရွယ်ချြ်ထာဵရှိြခင်ဵ
 လုပင် န်ဵတွင်ကအေနှာြ်အယှြ်အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်ကေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ
 အခ
ြ ာဵေသာကအေမွဆြ်ခခဳ ွငစ်ဴ နစ်နှငအ
်ဴ တူကယှဥတ
် တ
ွဲ ည်ရနှိ ိငု ်ြခင်ဵ
 လြ်ရပှိ ဳပဴ ိဵု မှုမျာဵ၊က Hardware၊က Softwareက နှငက်ဴ ြျွမ်ဵြျင်ပညာရပ်နငှ ်ဴပတ်သြ်၍က
အာမခဳချြ်ရေှိ စခ
ြ င်ဵ
 Hardware နှင်ဴ Software လြ်လီေရာင်ဵချသူမျာဵြိကု တွနဵ် အာဵေပဵခ
ြ င်ဵက(သိ့ု မဟုတ်)
ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵမပ
ြ ုခ
ြ င်ဵက
ကြပည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍကOSS ပင်မစီမဳြိန်ဵ
 မဟာဗျူဟာလမ်ဵေွှနခ် ျြ်နငှ ်ဴကအေခ
ြ ခဳမူသတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵြိုကချမှတ်ြခင်ဵ
 စီမဳြိနဵ် နှင်ဴလမ်ဵြပေမ
ြ ပုြ
ဳ ကို တည်ေဆာြ်ြခင်ဵနှငက်ဴ အေြာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ
 ကြပည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍတွင်က OSS အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုြိုက အေထာြ်အြူေပဵရန်က
လမ်ဵဖွငထ
်ဴ ာဵေသာကအရင်ဵအမ
ြ စ်ကစွမ်ဵရည်ဗဟိဌု ာနတစ်ခထ
ု ူေထာင်ြခင်ဵ
 မူဝါဒမျာဵ၊ကစဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵနှငက်ဴ လမ်ဵေွှနခ် ျြ်မျာဵြိုကေဖာ်ထုတ်ချမှတ်ြခင်ဵ

မေလဵရှာဵနိငု ်ငဳ၏ကပ
ြ ည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍကOSS အေခ
ြ ခဳမူ
OSS အေခ
ြ ခဳမသ
ူ ည်က ြပည်သူ့က ေရဵရာြဏ္ဍက လွတ်လပ်စွာက ဝင်ေရာြ်သုဳဵစွနဲ ိငု ်ေသာက
အရင်ဵအမ
ြ စ်က software အနာဂတ်ေမှော်မနှ ်ဵချြ်နငှ ်ဴက ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵက ေအာင်ြမင်မှုရရှိရန်က
ပုစဳ ဳငယ်တစ်ခုအြဖစ်ကေဆာင်ရွြ်ြဖည်ဴဆည်ဵေနခ
ြ င်ဵ
ကြပည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍကICT ကေမှော်မနှ ်ဵချြ်
ICTက အသုဵဳ ြပုမှုမတ
ှ စ်ဆင်ဴက ထိေရာြ်ြပီဵက အရည်အေသွဵရှေိ သာက ဝန်ေဆာင်မမှု ျာဵြိကု
ကြဖန့်ြဖူဵရန်
OSS ေမှော်မနှ ်ဵချြ်
ကြပည်သူ့ေရဵရာြဏ္ဍကICTကအကေြခခဳမူအတွင်ဵကOSS ြိကု အသုဵဳ ြပုပ
ြ ီဵကတန်ဖုဵိ ဖန်တီဵြခင်ဵနှင်ကဴ
တိဵု ြမှင်ဴြခင်ဵ၊က ထိေရာြ်ေသာလုဳြခုဳစိတ်ချရေသာက အရည်အေသွဵြမင်ေဴ သာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ
>>>

70

>>>
OSS ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵ
 softwareကအသုဵဳ ြပုမှုအတွြ်ကေရွဵချယ်မမှု ျာဵြိကု တိဵု ြမှငေ်ဴ ဆာင်ရွြ်ရန်
 အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နုိင်မကှု တိဵု ပွာဵရရှေိ စရန်
 software ထိန်ဵသိမဵ် ရန်နှငက်ဴ အေထာြ်အြူေပဵရန်၊ကစွမ်ဵရည်တဵို ပွာဵေစရန်
 ပိငု ်ဆငို ်မှု၏ကစုစုေပါင်ဵြုနြ
် ျစရိတ်ြိုကေလှောဴချရန်
 ထုတ်လုပ်သူတို့၏ချုပ်ြငို ်မြ
ှု ကို ေလှောဴချရန်
 လုဳြခုဳမှုတိုဵပွာဵလာေစရန်နငှ ်ဴကအချုပ်အြခာအာဏာပိငု ်ဆငို ်မှုတည်ြမဲေစရန်
ေဖ
ြ ရှင်ဵချြ်နယ်ပယ်
ITက တန်ဖုဵိ ြွင်ဵဆြ်ြိုက ေြျာ်ြဖတ်၍က သြ်ေသပ
ြ ထာဵပ
ြ ီဵြဖစ်ေသာ၊က OSS ေဖ
ြ ရှင်ဵချြက်
မျာဵြိကု ြပည်သူပုိင်ြဏ္ဍတွင်ကအေြာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ပါသည်။
အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုအဆင်မဴ ျာဵ
ြာလတိ၊ု က ြာလလတ်၊က ြာလရှည်အတွင်ဵက ြပည်သူပိငု ်ြဏ္ဍအတွြ်က OSS အေြာင်က
အထည်ေဖာ်မကှု လမ်ဵြပေမ
ြ ပုြ
ဳ ကို အေြာင်အထည်ေဖာ်ကေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အသိပညာဘဏ်
OSS အသိပညာနှငက်ဴ အေတွ့အြ
ီ ုဳမျာဵြိကု လုပင် န်ဵဌာနမျာဵအြ
ြ ာဵက ြဖန့်ေဝေပဵခ
ြ င်ဵြိကု
ပဳပဴ ိဵု လုပေ် ဆာင်ရမည်။
ရရှိနငို ်ေသာပတ်ဝန်ဵြျင်
လုပင် န်ဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵသည်က ြပည်သူပုိင်ြဏ္ဍက OSS အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုက
ေအာင်ြမင်ေရဵနှင်ဴကဆြ်စပ်ေနေသာကလုပင် န်ဵအစီအစဥ်မျာဵအေပါ်ကအြျိုဵသြ်ေရာြ်ေပမည်။

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
၁။

နိငု ်ငဳတစ်နုိင်ငဳသည်က OSS မူဝါဒက တစ်ရပ်ရသ
ှိ င်ဴပါသလာဵ။က ဘာေြ
ြ ာင်ရ
ဴ ိသ
ှ င်ပဴ ါသလဲ။က
ဘာေြ
ြ ာင်မဴ ရှိသင်ပဴ ါသလဲ။

၂။

မိမိနုငိ ်ငဳ၏က OSS မူဝါဒမှာက အဘယ်နည်ဵ။က ဤမူဝါဒ၏က အသုဵဳ ချနိငု ်မှုနှငဴ်က ထိေရာြ်မှုက
အတွြ်ကမိမိ၏အြဲြဖတ်ချြ်မာှ ကအဘယ်နည်ဵ။
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အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နငို ်ြခင်ဵ
၂၀၀၈က ခုနှစ်က ြမ္ဘာဴြုလသမဂ္ဂက electronic အစိဵု ရက ြွင်ဵဆင်ဵေလဴလာဆန်ဵစစ်ချြ်တွင်က ဒုတိယ
မျိုဵဆြ် electronic အစိဵု ရအစီအစဥ်မျာဵ၏က ထူဵြခာဵသည်ကဴ အသွင်လြ္ခဏာအဖ
ြ စ်က “ဆြ်စပ်မှုရှေိ သာက
အုပ်ချုပ်မှုပစုဳ ဳ”ြိကု ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။က ဤအစီရင်ခဳစာြက “ဆြ်စပ်မရ
ှု ိေှ သာက အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳ”က ဆိသ
ု ည်ြိကု
လူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က အစိတ်အပိုင်ဵအာဵလုဵဳ သည်က တီထွင်ဖန်တီဵမှုဆုငိ ်ရာက ီြိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်မမှု ျာဵြိကု
ညှနိ ိငှု ်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်ဴက အမျာဵပ
ြ ည်သူသဵုဳ က ြုနစ် ည်ဖဳွ့ြဖိုဵတိဵု တြ်လာေစရန်အစိဵု ရ၏က တစ်စုက
တစ်စည်ဵတည်ဵေပါင်ဵစုထာဵေသာကလုပေ် ဆာင်ချြ်ဟုက အဓိပ္ပါယ်ဖွငဆ
်ဴ ပို ါသည်။ကဆြ်စပ်မရ
ှု ိေှ သာအုပခ် ျုပ်မကှု
ပုစဳ ဳသည်က အစိဵု ရဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအြ
ြ ာဵက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုက ြမှငတ
်ဴ င်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵသာမြက
နိငု င် ဳသာဵမျာဵနှငက်ဴ တြ် ြွြ၍ထိေရာြ်ေသာက အြ
ီ ဳေပဵေဆွဵေနွဵမှုနှင်ဴက ညှနိ ငိှု ်ဵမှုြပုလုပ်ြခင်ဵအပ
ြ င်က ေဒသအလိြ
ု ်၊က
နိငု ်ငဳတြာအလိြ
ု ်က ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵမှပိ၍
ု ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မတ
ှု ့ို ြိရ
ု ည်ေွှနဵ် ေြ
ြ ာင်ဵက အစီရင်ခဳစာမှက
အေလဵေပဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
စနစ်နှစမ် ျိုဵက (သိ့ု မဟုတ်) ပိုမိမု ျာဵပ
ြ ာဵသည်စဴ နစ်မျာဵနှငက်ဴ စနစ်အစိတ်အပိငု ်ဵမျာဵ၏က သတင်ဵအချြ်က
အလြ်ဖလှယ်မှုနှငက်ဴ အသုဵဳ ြပုမှုစွမဵ် ရည်က (သိ့ု မဟုတ်) အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နိငု ်မှုြကို ဖလှယ်ခဲဴ ြြပါသည်။က
ဤသိ့ု ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵသည်ဆြ်စပ်မရ
ှု ိေှ သာအုပခ် ျုပ်မစှု နစ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။က အပ
ြ န်အလှန် ေဆာင်ရွြ်နိငု ်မှုက
မရှပိ ါြကအစိုဵရဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအြ
ြ ာဵကသတင်ဵဖလှယ်မှုက ပိမု ခို ြ်ခဲမည်ြဖစ်ြပီဵကေပါင်ဵစပ် ေဆာင်ရွြ်ေသာက
electronic အစိဵု ရလုပ်ငန်ဵတို့ြို တစ် ီြိမတ
် ည်ဵြဖင်ဴက အမှာဵအယွင်ဵမရှကိ ၀င်ေရာြ်သုဳဵစွရ
ဲ န်က အလှမဵ် ေဝဵက
ေနဦဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဘရာဇီဵနိငု ်ငဳသည်က အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နိငု ်ြခင်ဵြဖင်ဴက ဆြ်စပ်မရ
ှု ိှေသာက အုပခ် ျုပ်မှုပဳုစ၏
ဳ က
ရည်မှနဵ် ချြ်ပန်ဵတိုင်မျာဵြိကု မည်ြဲဴသ့ို ရရှေိ အာင်ြမင်သည်ဟူေသာကစိတ်ဝင်စာဵဖွယ်က ကြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်တစ်ခြ
ု ိကု
ဖန်တီဵေဆာင်ရွြ်ပါသည်။

ဘရာဇီဵနိငု ်ငဳတွင်ကအပ
ြ န်အလှန်ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵြဖင်ကဴ ြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ
ကြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵြဏ္ဍသည်က e-PING ြက (ဘရာဇီဵနိငု ်ငဳ၏က အစိဵု ရအပ
ြ န်အလှနက်
ေဆာင်ရွြ်နိငု ်ြခင်ဵက အေခ
ြ ခဳမူအရ) အြ
ီ ဳြပုေထာြ်ခခဳ ဲေဴ သာက စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵနှငက်ဴ ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵက
ြိကု ပထမဦဵဆုဵဳ က လြ်ေတွ့ေဆာင်ရွြ်ခဲပဴ ါသည်။က ဤစီမဳြိန်ဵြိကု တရာဵေရဵဝန် ီြီဵဌာန၏က
တရာဵစီရင်ေရဵဆိငု ်ရာနှငက်ဴ ြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵဆိငု ်ရာကသတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵက“Nosegay” နှင်ကဴ
ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵအတွြ်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာစနစ်ဟုေခါ်ဆိပု ါသည်။က “Nosegay” သည်က
ဘရာဇီဵြပည်နယ်မျာဵ၏က ြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵက စနစ်မျာဵြိကု ေပါင်ဵစပ်ထာဵပါသည်။က က ဤစနစ်သည်က
ဝန်ထမ်ဵ၊က တပ်မေတာ်နငှ ်ဴက ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵနှငက်ဴ ီြီဵ ြြပ်စစ်ေဆဵသူမျာဵ၏က ြိယ
ု ်စာဵလှယ်မျာဵြိကု
ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မျာဵနှငက်ဴ ဖမ်ဵဆီဵဝရမ်ဵထုတ်ထာဵေသာကလူပဂု ္ဂုိ လ်မျာဵ၏ကမှတ်ပဳုတင်မျာဵြိကု အချိနမ် ှန်က
ရရှေိ စရန်ကစွမ်ဵေဆာင်ေပဵပါသည်။
>>>
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>>> ကြပည်နယ်မျာဵ၏က ြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵစနစ်မျာဵြိကု ေပါင်ဵစပ်လြ
ို ်ြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ ယခုလြ်ရှကိ
တွင်က ပါရာနာမ
ြ ို့မှက ထွြ်ေြပဵလာသည်ကဴ ြပစ်မှုြျူဵလွနသ
် ူတစ်ဦဵြိကု ေဖာ်ထုတ်နုိင်ေြခရှိပါသည်။က
ထိုသူသည်က ရီချိစ်ြမို့က ရဲစခန်ဵတစ်ခမု ှက ယာဥ်တိုြ်မြ
ှု ျူဵလွနေ် ြြာင်ဵက မသြာဖ
က ြ စ်ေနသည်သ
ဴ ူက
ကြဖစ်ပါသည်။က “Nosegay” သည်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ေမာ်ေတာ်ယာဥ်မတ
ှ ်ပဳုတင်ဌာနက
(Renavam)၊ကအမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာကယာဥ်ေမာင်ဵလိငု ်စင်မှတ်ပုဳတင်ဌာနက(Renach)၊ကလြ်နြ်
မှတ်ပုတ
ဳ င်ေရဵစနစ်က (Sinarm) နှငက်ဴ ြပစ်မှုြျူဵလွနသ
် ူဟုက သြ်ေသအေထာြ်အထာဵရှေိ သာက
လူပဂု ္ဂုိ လ်မျာဵစာရင်ဵစသည်ကဴ အချြ်အလြ်မျာဵနှငက်ဴ ြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵစနစ်က အချြ်အလြ် ြြာဵက
အပ
ြ န်အလှနမ် ှီြငမ်ဵြခင်ဵြိကု ေဆာင်ရွြ်ေပဵပါသည်။က ြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵနှင်ဴက ြပစ်မှုစရ
ီ င်ေရဵစာရင်ဵ
ဌာနတိ့ု ၏က အမျိုဵသာဵေရဵက ဆိငု ်ရာြွနရ
် ြ်သည်က “နိစု ီေဂဵ”တွင်ပါဝင်ပါသည်။က ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်
ရွြ်မှုသည်ကလျင်ကြမန်မ၊ှု ကကလုဳြခုဳမှုနှင်ကဴ ယုဳ ြြည်စတ
ိ ်ချရကေသာအေခ
ြ အေနတစ်ရပ်တို့တွင်ကြပီဵေမ
ြ ာြ်က
ေအာင်ြမင်မှုက ရရှေိ နပါသည်။က XML ၊က Web Services ၊က Internet Protocols နှငက်ဴ browsers
လြ်ခသ
ဳ ဵုဳ စွဲမတ
ှု ့ို သည်က “Nosegay” သိ့ု ဝင်ေရာြ်သုဳဵစွရ
ဲ န်က အဓိြနည်ဵလမ်ဵမျာဵက ြဖစ် ြြပါက
သည်။
“Nosegay” အတွြ် (ဆိလ
ု သ
ို ည်မာှ က ဘရာဇီဵြပည်နယ်မျာဵစွာ၏က လြ်ရှိြပည်သူ့လုဳြခုဳက
ေရဵစနစ်မျာဵကအပ
ြ န်အလှန်ဆြ်စပ်ြခင်ဵ) သည်က ဘရာဇီဵြပည်တွင်ဵသုဳဵေငွက (၈.၅)သန်ဵကသုဵဳ စွဲထာဵက
ပါသည်။က ဤစရိတ်သည်က တစ်ခုတည်ဵေသာက ေပါင်ဵစည်ဵစနစ်တစ်ရပ်က တည်ေဆာြ်ြခင်ဵအတွြ်က
ခန့်မှန်ဵြုနြ
် ျစရိတ်၏က၁ကရာခိငု ်နှုနဵ် ေအာြ်က ေလျာဴနည်ဵြပီဵကဘရာဇီဵြပည်တွင်ဵသုဵဳ ေငွက ၄ကBillion
သာက ရှိပါသည်။က “Nosegay”က မတိငု ်မီက ၂၀၀၃က ခုနှစြ
် ုနဆ
် ဵုဳ ချိနတ
် ွင်က ြပည်နယ်(၄)ကြပည်နယ်သည်က
ကြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵစနစ်အတွြ်က ၄င်ဵတိ့ု ၏က သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြိကု တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵက
အဆင်ဴြမှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵြိုကအေထာြ်အပဳေဴ ပဵခဲပဴ ါသည်။ကယခုအခါက“Nosegay”သည်ကFederal နှင်ကဴ
ကြပည်နယ်လုပ်ငန်ဵအဖွ့ဲ က အစည်ဵက ၂၀၀က ေြျာ်တွင်က မှတ်ပုတ
ဳ င်ထာဵေသာက သုဵဳ စွဲသူဦဵေရက ၃၀,၀၀၀က
ခန့်ကရှိေနပ
ြ ီြဖစ်ပါသည်။

စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
၁။

အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နုိင်မသ
ှု ည်ြပည်သူ့လုဳြခုဳေရဵြိမု ည်ြဲဴသို့တဵို တြ်ေစပါသနည်ဵ။

၂။

အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နုိင်ြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ ရရှမိ ည်အ
ဴ ြခာဵအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵမှာကမည်သည်က
တိ့ု ြဖစ်ပါသနည်ဵ။

၃။

အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နုိင်မအ
ှု တွြ်က အြ
ီ ီဵမာဵဆုဵဳ စိန်ေခါ်မှုမာှ က မည်သည်ဟုထင်ြမင်ပါက
သနည်ဵ။ကအထူဵသဖ
ြ င်ကဴ မိမိနိုင်ငဳအတွြ်ကစဥ်ဵစာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။

စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵက ( သိ့ု မဟုတ် ) ပုစဳ ဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်ြဖင်ဴက အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နိငု ်မှုြိကု
ကြပီဵေမ
ြ ာြ် ေအာင်ြမင်ေစနိုင်ပါသည်။

73
အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နုိင်မအ
ှု တွြ်က စဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵပ
ြ ုလုပရ
် ာတွင်က အစိဵု ရ၏အပ
ြ န်အလှနက်
ေဆာင်ရွြ်နိငု ်မှုအေခ
ြ ခဳတစ်ရပ်က (GIF) ြိကု ချမှတ်ြခင်ဵနှင်ကဴ ြျငသ
်ဴ ဵုဳ ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵတိ့ု က လိုအပ်ပါသည်။က
အစိဵု ရြက သတ်မတ
ှ ်ရန်က နှစ်သြ်လလ
ို ာဵသည်နဴ ည်ဵလမ်ဵမှာက စဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵနှငက်ဴ လမ်ဵေွှန်ချြ်မျာဵြိကု
အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵပင်ကြဖစ်ပါသည်။ကAgencyမျာဵ၊နိငု ်ငဳသာဵမျာဵနှင်ဴမိတ်ဖြ်ပဵူ ေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မည်ဴက သူမျာဵသည်က
တစ်ဖဲွ့နှင်တ
ဴ စ်ဖ့ွဲ အပ
ြ န်အလှနဆ
် ြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ် ြြေပလိမဴ်မည်။က GIFတွင်သာမန်အာဵဖ
ြ င်ဴက (၁)အဆင်ဴြမင်ဴ
မူဝါဒေဖာ်ြပချြ်မျာဵ၊က(၂)နည်ဵပညာဆိငု ်ရာပါဝင်မှုမျာဵ၊က(၃)လုပင် န်ဵစဥ်အေထာြ်အထာဵမျာဵ၊က(၄)အေြာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရြ
ွ ်နုိင်မှုမျာဵ၊ (၅)လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ချိနြ
် ာလတိ့ု ကပါဝင်ပါသည်။
ပုစဳ ဳသတ်မှတ်ချြ်ြဖင်ဴအြပန်အလှန်ေဆာင်ရွြ်နိငု ်မှုသည်အစိဵု ရတစ်ရပ်(သိ့ု မဟုတ်) အမျိုဵသာဵေရဵက
ဆိငု ်ရာ လုပင် န်ဵပုစဳ ဳသတ်မှတ်ချြ်တစ်ရပ်ြကို လိအ
ု ပ်ပါသည်။က အစိဵု ရလုပင် န်ဵပုဳစဳ သတ်မတ
ှ ်ချြ်သည်က
အမျာဵနှင်သ
ဴ ြ်ဆုငိ ်ေသာက အေခ
ြ ခဳမတ
ူ စ်ရပ်ြဖစ်ြပီဵက ြပည်သူပုိင်ြဏ္ဍက IT စနစ်မျာဵအတွင်ဵ သာမန်က အဆြ်က
အစပ်ြကို ရရှိေစပါသည်။က Marijn Janssen နှင်ဴ Kristian Hjort-Madsen တိ့ု ြက အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာ
လုပင် န်ဵပုစဳ ဳသတ်က မှတ်ချြ် ( NEA ) ြိကု အစိဵု ရ၏က ICT စီမဳချြ်မျာဵအြ
ြ ာဵက ဆြ်စပ်မမှု ျာဵနှငက်ဴ စီမဳခန့်ခွဲမှုက
အေပ
ြ ာင်ဵအလဲတို့ြိုက ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပ ြခင်ဵတိ့ု အတွြ်က အေခ
ြ ခဳမူတစ်ရပ်က ( သိ့ု မဟုတ် ) တစ်ခုတည်ဵေသာက
ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ အစည်ဵအဖ
ြ စ်က သတ်မတ
ှ ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။က NEA သည်က လုဳြခုဳစိတ်ချရေသာက အပ
ြ န်အလှန်က
ေဆာင်ရွြ်နိငု ်မှုက ရရှေိ ရဵအတွြ်က အြူအညီေပဵသည်သာမြက ီြိုဵနီ စနစ်၏တင်ဵ ြြပ်မှုြပို ါကေလျာဴြျေစက
ပါသည်။က သိ့ု ြဖစ်၍က ၎င်ဵတွင်က စီဵပွာဵေရဵဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မ၊ှု က အလုပအ
် ြိငု ်ရရှိမနှု ှငက်ဴ ဝင်ေငွရရှေိ ရဵတိ့ု အတွြ်က
ြာလကြြာရှညစ် ွာကေြာင်ဵြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုမျာဵကရှေိ နပါသည်။
စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵက ( သိ့ု မဟုတ် ) ပုစဳ ဳသတ်မှတ်ချြ်ြဖင်ဴက အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နိငု ်မှုက
ေအာင်ြမင်ေရဵအတွြ်က ေရွဵချယ်မသ
ှု ည်က အစိဵု ရနည်ဵပညာရှင်မျာဵ၏က စွမ်ဵရည်မျာဵသာမြက electronic
အစိဵု ရ၏ရည်မှနဵ် ချြ် ပန်ဵတိုင်မျာဵအေပါ်တွင်ကအမှီြပုေနပါသည်။

ဝယ်သူ၏တာဝန်သာဖ
ြ စ်သည်ဟူေသာဥပေဒ
ဖွ့ဳ ြဖိုဵဆဲနငို ်ငဳမျာဵတွင်က electronic အစိဵု ရစီမဳြိနဵ် မျာဵက ပုစဳ ဳေရဵဆွဲရာတွင်က မူဝါဒေရဵဆွဲသူမျာဵသည်က
ယင်ဵစီမြ
ဳ ိနဵ် မျာဵ၏ကဆုဵဳ ရှုဳဵမှုနှုနဵ် ြမင်မဴ ာဵသည်ြိုက အထူဵသတိထာဵေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ကဖွ့ဳ ြဖိုဵဆဲက (သိ့ု မဟုတ်)
အသွင်ြူဵေပ
ြ ာင်ဵဆဲနုိင်ငဳမျာဵတွင်က electronic အစိဵု ရြနဦဵလုပေ် ဆာင်မ၏
ှု က၁၅ရာခိငု ်နှုနဵ် သာကေအာင်ြမင်
သည်ဟုက ခန့်မှနဵ် ြြပါသည်။က အမျာဵစုမာှ က တစ်စတ
ိ ်တစ်ပိငု ်ဵဆုဵဳ ရဳှုဵမှုမျာဵက ၅၀ရာခိုင်နနှု ်ဵ သိ့ု မဟုတ်က
အလုဵဳ စုဳဆဳဵု ရှုဵဳ မှုက ၃၅ရာခိုင်နနှု ်ဵက ကြဖစ်ပါသည်။က မူဝါဒေရဵဆွဲသူမျာဵသည်က ၎င်ဵတိ့ု ၏စီမဳြိနဵ် မျာဵေအာင်ြမင်မှုက
တိဵု တြ်ရရှိေစရန်က မေအာင်ြမင်ေသာ electronic အစိဵု ရစီမဳြိန်ဵမျာဵ၏က အမှာဵမျာဵြိကု ေရှာင်ရှာဵ
သင်ပဴ ါသည်။က(ေဘာင်-၅ကတွင် ြြည်ပဴ ါ)
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မျာဵက

အဖွ့ဲ အစည်ဵအတွင်ဵက အာဵေပဵလုပ်ေဆာင်မကှု မရှိြခင်ဵက - IT ပစ္စည်ဵမျာဵက က ထုတ်လုပေ် ရာင်ဵချသမူ ျာဵက
ထဳမှသာက ဖိအာဵေပဵမှုမျာဵက ြဖစ်ေပါ်လာပါသည်။က အဖွ့ဲ အစည်ဵအတွင်ဵမှက ပိငု ်ဆငို ်မှုက (သိ့ု မဟုတ်က
electronic အစိဵု ရ အေြ
ြ ာင်ဵကသိရနှိ ာဵလည်မကှု )မရှိပါ။
အနာဂတ်ေမှော်မနှ ်ဵချြ်နငှ ်ဴက မဟာဗျူဟာက မရှိြခင်ဵက - ေရရှည်အြမင်က မရှိြခင်ဵက ၊က ဦဵေဆာင်လမ်ဵေွှနမ် ှုက
မရှိြခင်ဵက နှငက်ဴ ရည်မှနဵ် ချြ်နငှ ်ဴက နည်ဵလမ်ဵမျာဵအြ
ြ ာဵက ဆြ်စပ်မ၊ှု က အာဵနည်ဵြခင်ဵတို့သည်က အစဥ်က
သဖ
ြ င်ဴက ဝါရင်ဴဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵက ေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့ြခင်ဵနှင်ဴ/သိ့ု မဟုတ်က မူဝါဒနှင်ဴက နိငု ်ငဳေရဵပတ်ဝန်ဵြျင်က
အစဥ်သြဖင်ကဴ ေပ
ြ ာင်ဵလဲေနခ
ြ င်ဵတိ့ု ေ ြြာင်ဴကြဖစ်ပွာဵနိငု ်ပါသည်။
စီမဳြိနဵ် စီမဳခန့်ခွဲမအ
ှု ာဵနည်ဵြခင်ဵက - စီမဳြိနဵ် ပိုင်ဆငို ်မှုအဆင်ဴဆင်ဴေ ြြာင်ကဴ တာဝန်မျာဵပျဳ့နှ့ဳ ေနခ
ြ င်ဵ၊က
ထိန်ဵချုပ်မမှု ရှိြခင်ဵက(သိ့ု မဟုတ်) အာဵနည်ဵြခင်ဵ၊ကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ချြ်ကမထိေရာြ်ြခင်ဵ
ေပ
ြ ာင်ဵလဲမြ
ှု ကို စီမဳခန့်ခွဲရာတွင်က အာဵနည်ဵြခင်ဵက - အဆင်ဴြမင်အ
ဴ ရာရှိမျာဵမှက အေထာြ်အပဳရ
ဴ ရှမိ ှုက
(သယဳဇာတခွဲေဝသုဵဳ စွဲမကှု အာဵနည်ဵမှုြဖစ်ေပါ်ေနခ
ြ င်ဵနှင်ဴက အခ
ြ ာဵအုပစ် ုမျာဵထဳသို့က မှာဵယွင်ဵေသာကကကကက
သတင်ဵေပဵပို့ချြမ် ျာဵရှေိ နခ
ြ င်ဵ) ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵ၏က ပါဝင်မမှု ရှိြခင်ဵက (ပိငု ်ဆငို ်မှုအာဵနည်ဵမှုက
ကြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်ဵ)
နိငု ်ငဳေရဵနှင်ကဴ ြိယ
ု ်ြျိုဵစီဵပွာဵရှာမှုမျာဵက လွှမဵ် မိုဵေနခ
ြ င်ဵက - အဓိြလုပ်ေဆာင်သူမျာဵ၏က ပုဂု္ဂိ လ်ေရဵက
ဆိငု ်ရာလိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵနှငက်ဴ ရည်မှန်ဵချြ်မျာဵအေပါ်ကအေလဵေပဵခ
ြ င်ဵ၊ကတစ်ခါတစ်ရဳတွင်က အာဏာလုြကခင်ဵ၊က
အာဏာဆုဵဳ ရှုဳဵမှုြိုစုဵိ ရိမ၍
် က အတိြ
ု ်အခဳလုပ်ြခင်ဵက စေသာလြ္ခဏာမျာဵေဆာင်သည်ဴက နိငု ်ငဳေရဵက
ယှဥ်ြပိုင်ြခင်ဵမျာဵနှငက်ဴ ဆြ်စပ်ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်ဵ၊က ပုရ
ဳ ပိ ်ရည်မနှ ်ဵချြ်မျာဵအတွြ်က electronic ေဖ
ြ ရှင်ဵက
ချြ်မျာဵြိကု ြျွနပု် ်လည်ဵက ထပ်တူြပုမည်ဟူ၍က ပုတ
ဳ ူြူဵြခင်ဵ၊က ေရွဵေြာြ်ပဲွဆုငိ ်ရာက အြျိုဵက
သြ်ေရာြ်မမှု ျာဵနှငက်ဴ ြာလတိခု ျီဵမွမဵ် ခဳရမှုမျာဵနှငက်ဴ လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူြပုခ
ြ င်ဵမျာဵြိကု စွဲလမ်ဵြခင်ဵ
အာဵနည်ဵေသာ/ လြ်ေတွ့မဆန်ေသာဒီဇုိင်ဵပုစဳ ဳက - ေဒသတွင်ဵအဓိြက ပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵထဳမကှ
အြ
ီ ဳဥာဏ်မျာဵမရရှိြခင်ဵ၊ကဒီဇငို ်ဵပုဳစသ
ဳ ည်က နည်ဵပညာဆန်လွနဵ် ြခင်ဵ၊ကရည်မှနဵ် ချြ် ီြီဵမာဵလွနဵ် ြခင်ဵက
(သိ့ု မဟုတ်) နယ်ေြမေဒသပတ်ဝန်ဵြျင်က (ယဥ်ေြျဵမှု၊က တန်ဖုိဵထာဵမှုမျာဵ)နှငက်ဴ လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵနှင်ကဴ
မအပ်စပ်ြခင်ဵက အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ ဤအကေြခအေနသည်က နိငု ်ငဳြခာဵအလှူရှင်မျာဵ၊က လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊က အြ
ီ ဳေပဵက
ပညာရှင်မျာဵပါဝင်သည်ဴက ေနရာမျာဵတွင်က ြဖစ်ပာွ ဵသည်။က ဒီဇငို ်ဵပုဳစနဳ ှငပ်ဴ တ်သြ်၍က အခ
ြ ာဵေသာက
အခြ်အခဲမျာဵမှာကဦဵေဆာင်လမ်ဵေွှန်မှုမရှိြခင်ဵ၊ကအဖွ့ဲ အစည်ဵဆိုင်ရာအသွင်သဏ္ဌာန်နှငက်ဴ ြိြ
ု ်ညီမှုက
မရှိြခင်ဵကစသည်တို့ြဖစ်ပါသည်။
လိအ
ု ပ်ေသာစွမ်ဵရည်မျာဵက မရှိြခင်ဵ- လုပင် န်ဵလုပေ် ဆာင်သူမျာဵ၊က အရာရှမိ ျာဵနှငက်ဴ သုဵဳ စွဲသူ/
operator မျာဵြ
ြ ာဵတွင်က IT အသိပညာနှငဴ်က ြျွမ်ဵြျင်မှုအရည်အေသွဵမျာဵမရှိြခင်ဵ၊က လုပင် န်ဵက
လုပေ် ဆာင်သူမျာဵကြြာဵတွင်လည်ဵကေဒသန္တရကဗဟုသုတမရှိြခင်ဵ။က
နည်ဵပညာဆိငု ်ရာအကေြခခဳအေဆာြ်အအုကဳ လုေဳ လာြ်မမှု ရှိြခင်ဵက - computerမျာဵက (သိ့ု မဟုတ်)
ြွနရ
် ြ်မျာဵကလုေဳ လာြ်စာွ ကမရှိြခင်ဵ။
နည်ဵပညာသဟဇာတမဖ
ြ စ်ြခင်ဵက - အချြ်အလြ်မျာဵက အပ
ြ န်အလှနေ် ပဵပိ့ု ဖလှယ်ြခင်ဵအတွြ်က
computer စနစ်မျာဵြိငု ်တွယ်ရန်ကမြျွမ်ဵြျင်ြခင်ဵ။
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electronicအစိဵု ရ စီမဳြိနဵ် မျာဵက မေအာင်ြမင်ရြခင်ဵအတွြ်က ထည်သ
ဴ ွင်ဵစဥ်ဵစာဵရမည်ကဴ
အင်အာဵစုမျာဵမှာကအတွင်ဵအင်အာဵစုကြဖစ်ပါသလာဵ။ကပ
ြ င်ပအင်အာဵစုကြဖစ်ပါကသလာဵ။

၂။

Heeks (ေဘာင်-၅)တွင်ေဖာ်ြပထာဵချြ်မျာဵအရကelectronic အစိဵု ရကမေအာင်ြမင်ရြခင်ဵက
အေြ
ြ ာင်ဵတရာဵမျာဵြိကု တွြ်ချြ်၍ကအဆင်ဴသတ်မတ
ှ ်ေပဵပါ။ကမိမိနုငိ ်ငဳ၏ကအေရဵြိစန္စ ှင်ကဴ
အြိြ
ု ်ညီဆဵုဳ ၊ကြိြ
ု ်ညီမအ
ှု နည်ဵဆုဳဵအချြ်မျာဵြိကု ေဖာ်ြပပါ။

ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ရာ
Electronic အစိဵု ရကစီမဳြိန်ဵကမေအာင်ြမင်ရြခင်ဵြိုကတင်ြပ ြခင်ဵ
မိမိနုငိ ်ငဳတွင်က မေအာင်ကြမင်ေသာက electronic အစိဵု ရစီမဳြိနဵ် တစ်ခုြကို ေရွဵချယ်ပါ။က ထိုစီမဳြိန်ဵက
မေအာင်ြမင်မအ
ှု တွြ်ကအဓိြအေြ
ြ ာင်ဵရင်ဵြိုကရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵပါ။
သင်တန်ဵသာဵမျာဵသည်ကဤေလဴြျင်ခဴ န်ဵြိကု နိုင်ငဳအလိြ
ု ်ကအဖွ့ဲ ခွဲ၍ကေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။
ြိယ
ု ်တငို ်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
၁။
ICTD နှငဆ
်ဴ ြ်စပ်ေသာလူသာဵအရင်ဵအနှဵီ ဖွဳ့ြကဖိုဵတိဵု တြ်မှုပ
ြ ဿနာနှစ်ရပ်မှာအဘယ်ကနည်ဵ။
၂။
ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT ြွင်ဵဆင်ဵေလဴလာမှုစာတမ်ဵတွင်က ြမ္ဘာဴဘဏ်မကှ ေဖာ်ထုတ်တင်ြပခဲကဴ
ေသာကအဓိြြပဿနာမျာဵြိကု ေဖာ်ြပပါ။
၃။
လိအ
ု ပ်သည်ကဴ ICT ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်က အေရအတွြ်နငှ ်ကဴ ေမွဵထုတ်ေပဵနိငု ်သည််ကဴ
အေရအတွြ် ြြာဵြွာဟချြ်ြျဥ်ဵေမ
ြ ာင်ဵေစရန်က အစိဵု ရေဆာင်ရွြ်သင်သ
ဴ ည်မျာဵြိကု
ေဖာ်ြပပါ။
၄။
တရုတ်နုိင်ငဳသည်ကြမ္ဘာဴက ICT ထုတ်လုပ်မှုဗဟိခု ျြ်ြဖစ်လာေစရန်အတွြ်ကမည်သည်မဴ ူဝါဒက
မျာဵြိကု အေြာင်အထည်ေဖာ်ခဲဴပါသနည်ဵ။
၅။
ြမ္ဘာဴက software ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က အိနိ္ဒယနိုင်ငဳသည်က အြ
ီ ီဵမာဵဆုဵဳ ြဖစ်လာေစရန်က
မည်သည်ဴအရာြကဖန်တီဵပါသနည်ဵ။က
၆။
Digital ပါ၀င်ေသာက အေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵဆိငု ်ရာက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်လာမှုအတွြ်က Ireland
နိငု ်ငဳ၏ကမဟာဗျူဟာကအဓိြအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵမှာကမည်သည်တ့ို ကြဖစ်ပါသနည်ဵ။
၇။
Electronic အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု နဳ ှငက်ဴ electronic အစိဵု ရအြ
ြ ာဵက ြွာြခာဵချြမ် ှာက
အဘယ်နည်ဵ။က ဤခ
ြ ာဵနာဵချြ်ြိုက မူဝါဒနှင်ဴနည်ဵပညာအရက မည်ြဲဴသို့က တုဴဳြပန်ေဆာင်ရွြ်က
မည်နည်ဵ။
၈။
အစိဵု ရမျာဵသည်ကFOSS အသုဵဳ ြပုမှုြကို အဘယ်ကေြ
ြ ာင်ကဴ စဥ်ဵစာဵသင်ပဴ ါသနည်ဵ။
၉။
electronic အစိဵု ရက အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နိငု ်မှုသည်က အဘယ်ေ ြြာင်ကဴ အေရဵြ
ီ ီဵက
ပါသနည်ဵ။
၁၀။ အဘယ်ေ ြြာင်ဴ electronic အစိဵု ရ စီမဳြိနဵ် မျာဵကမေအာင်ြမင်ရပါသနည်ဵ။
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ICTကအုပ်ချုပ်မပှု စုဳ ဳ
ဤအခန်ဵတွင်ကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵကရည်ရွယ်ထာဵရှပိ ါသည်ကICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ြ
ဳ ကို သတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵရန်
ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု အ
ဳ တွြ်ကအေခ
ြ ခဳမူတစ်ရပ်ေဖာ်ထုတ်ရန်
ICT ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုမျာဵကစီမအ
ဳ ုပခ် ျုပ်ြခင်ဵအတွြ်ကစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵရန်

ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု သ
ဳ ည်က ICT အသုဵဳ ြပုရာတွင်က လိလ
ု ာဵေသာအပ
ြ ုအမူြကို အာဵေပဵတိြ
ု ်တွနဵ် ရန်
အတွြ်က ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်အခွငအ
်ဴ ေရဵမျာဵနှငက်ဴ တာဝန်ခေဳ ဆာင်ရွြ်မှုအေခ
ြ ခဳတ့ို ြကို တိြျစွာသတ်မတ
ှ ်ြခင်ဵ
ကြဖစ်ပါသည်။က ၎င်ဵသည်က ေြာ်ပိရ
ု တ
ိ ်အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ၏
ဳ က ပုစဳ ဳခတ
ွဲ စ်ရပ်ြဖစ်ြပီဵက အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခကု (သိ့ု မဟုတ်)
အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏ယူနစ်အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခသ
ု ည်၎င်ဵ၏သင်ေဴ လျာ်ေသာလုပင် န်ဵတာဝန်မျာဵြိကု စွမ်ဵေဆာင်ရည်
ရှိရကှိ ထိထိေရာြ်ေရာြ်က လုပေ် ဆာင်နုိင်ေစခ
ြ င်ဵက ြဖစ်ပါသည်။က ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု သ
ဳ ည်က အဖွ့ဲ အစည်ဵ
တစ်ရပ်တွင်က မည်သူြက ICT အသုဵဳ ြပုက မှုအတွြ်က အဆုဵဳ သတ်ဆဳဵု ြဖတ်ချြ်မျာဵြိကု ချမှတ်မည်ြိုက သတ်မတ
ှ ်
ကြပဋ္ဌာန်ဵပါသည်။ကဤေနရာတွင်ကအစိဵု ရြကဆုဵဳ ြဖတ်ပါသည်။ကICT စီမဳအုပခ် ျုပ်မှုပဳစု သ
ဳ ည်က ICT နှင်ဴ စပ်လျဥ်ဵ၍က
အဆုဵဳ သတ်ဆဵုဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵက လုပေ် ဆာင်ြခင်ဵနှငက်ဴ အေြာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ကြဖစ်စဥ် ကြဖစ်ေသာက ICT
စီမဳခန့်ခွဲမနှု ှငမ်ဴ တူြွဲြပာဵခ
ြ ာဵနာဵပါသည်။
ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳ၏က ပင်မလုပင် န်ဵတာဝန်က ( ) ရပ်မှာက - ( ) အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ရပ်၏က အေရဵအရာ
ြိစန္စ ှငက်ဴ ၎င်ဵ၏လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵနှငက်ဴ ဖိအာဵမျာဵြိကု အြဲြဖတ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊က ( ) ICT အတွြ်က အဆိုြပုက
တင်ြပထာဵေသာအစီအစဥ်မျာဵနှငက်ဴ မူဝါဒမျာဵ၏လမ်ဵေွှန်ချြက် ( )က စီမဳြိန်ဵမျာဵအေြာင်အထည်ေဖာ်မှု
အတိငု ်ဵအတာ၊က မူဝါဒမျာဵက နှငက်ဴ လိြ
ု ်ေလျာညီေွတ်မြ
ှု ကို ေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵတိ့ု က ြဖစ်ပါသည်။က ပုဂ္ဂလိြ
ြဏ္ဍအတွင်ဵ IT အုပခ် ျုပ်မှုဌာန အရကICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ၏
ဳ ကရည်ရွယ်ချြ်မာှ ကေအာြ်ပါအတိငု ်ဵြဖစ်ပါသည်ITက တွင်က ထည်ဴသွင်ဵစဥ်ဵစာဵရမည်အ
ဴ ချြ်မျာဵနှင်ကဴ မဟာဗျူဟာ
အေရဵပါမှု တိ့ု ြသ
ို ိရှနိ ာဵလည်ရန်က ရည်ရွယ်၍ကစီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵသည်က ၎င်ဵ၏
လုပင် န်ဵက လည်ပတ်ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵြိကု စဥ်ဆြ်မြပတ်က ေဆာင်ရွြ်နိငု ်ြပီဵက
အနာဂတ် ြာလတွင်က ၎င်ဵ၏လုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵြိကု တိဵု ချဲ့ရန်က လိအ
ု ပ်ေသာက
မဟာဗျူဟာ မျာဵြိလ
ု ည်ဵအေြာင်အထည်ေဖာ်နိငု ်ရပါမည်။က IT အုပခ် ျုပ်မှုက
ပုစဳ ဳသည်က IT နှင်ဴက ြိြ
ု ်ညီေမှော်မနှ ်ဵချြမ် ျာဵရရှေိ ရဵနှင်ဴက IT စွန့် စာဵရမှုမျာဵ
ေလျာဴပါဵကသြ်သာေစေရဵ တိ့ု ြကို ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။
သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာက စီမဳခန့်ခမွဲ ှုလူ့ေဘာင်အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်ေသာက ြဗိတိနန် ိငု ်ငဳက
ကြပည်သူပုိင်ြဏ္ဍက ICT စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအသင်ဵမှက ြပည်သူပုိင်ြဏ္ဍက ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု တ
ဳ ွင်က ပါဝင်သည်ဴက
အရာမျာဵကြိကု ေအာြ်ပါအတိငု ်ဵအြ
ီ ဳြပုထာဵပါသည်က ပါဝင်ပတ်သြ်သူကေစဴစပ်ညနှိ ိငှု ်ဵမှုနှငက်ဴ ြိုယ်စာဵပ
ြ ုပါဝင်ြခင်ဵက
 ITရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှု၊ကဝယ်ယူအသုဵဳ ြပုမှုနှငက်ဴ ထိထိေရာြ်ေရာြ်အသုဵဳ ချမှုအတွြ်ကမဟာဗျူဟာစီမြ
ဳ ိနဵ် က
ေရဵဆွဲြခင်ဵ
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မူဝါဒတည်ေဆာြ်မနှု ှငက်ဴ သေဘာတူညီချြ်ရရှိမကှု
စီမဳြိနဵ် ကလုပေ် ဆာင်ချြ်ြကို အဆင်ဴြမင်ဴကေစာင်ကဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
ပုမဳ ှနလ
် ုပင် န်ဵလုပေ် ဆာင်ချြ်ကေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵြပုေသာကစီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵ
စဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵေရွဵချယ်ြခင်ဵနှငက်ဴ အေြာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ
စွန့် စာဵမှုအေပါ်ကစီမဳခန့်ခွမဲ ှုက
မူဝါဒ၊က စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵ၊က ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်ဵချြမ် ျာဵနှငက်ဴ လိြ
ု ်ေလျာညီေွတ်မနှု ှငက်ဴ သင်ဴေလျာ်ေသာက
အသုဵဳ ြပုမှုတို့ြိုကသတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ
ICT အုပ်ချုပ်မှုပစုဳ ဳအေခ
ြ ခဳမူ

အစိဵု ရမျာဵသည်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုရည်မနှ ်ဵချြမ် ျာဵြိကု အေြာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်က ICT အသုဵဳ ြပုမှုက
အမျာဵဆုဵဳ က ြဖစ်လာေရဵအတွြ်က ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ကဳ အေခ
ြ ခဳမူတစ်ရပ်ြိုက တည်ေဆာြ်ရန်လိုအပ်ေနပါသည်။က
ယင်ဵအေခ
ြ ခဳမူတွင်က ပါဝင်ေလဴရသ
ှိ ည်မျာဵမှာက (၁) လမ်ဵေွှနခ် ျြ်မူမျာဵ (၂) အဆင်ဴဆင်ဴဆဵုဳ ြဖတ်ချြ်ချမှတ်မှု
(၃) အစီရင်ခဳကြခင်ဵနှငက်ဴ ေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵက ြဖစ်စဥ်မျာဵအတွြ်က လိအ
ု ပ်ချြန် ှင်ဴ အဳဝင်ဂွငြ
် ျစီမဳ
ထာဵေသာကတွဘ
ဲ ြ်ပဳုစမဳ ျာဵကတိ့ု ြဖစ် ြြပါသည်။က
လမ်ဵေွှန်ချြမ် ူမျာဵ
ICT လမ်ဵေွှနခ် ျြ်မူမျာဵသည်က ICT အသုဵဳ ြပုမှုနှငစ်ဴ ပ်လျဥ်ဵြပီဵက အဆင်ဴြမင်ဴေဖာ်ြပချြ်မျာဵ
၏ဆြ်စပ်ပဳအ
ု စုက အေဝဵဖ
ြ စ်ပါသည်။က ဤက လမ်ဵေွှနခ် ျြ် မူမျာဵအတွြ်က ဥပမာအဖ
ြ စ်က ြသစေတ
ြ ဵလျနိငု ်ငဳ၏က
ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ကဳ လမ်ဵေွှနခ် ျြ်မမူ ျာဵြိကု ေဖာ်ြပပါမည်က၁။က ICTအတွြ်လုပေ် ဆာင်ရမည်ဴက တာဝန်မျာဵြိရ
ု ငှ ်ဵလင်ဵတိြျစွာက သိရနှိ ာဵလည်ေအာင်ရွြ်ြခင်ဵ - အဖွ့ဲ က
အစည်ဵတစ်ခုအတွင်ဵရှကိ လူပဂု ္ဂုိ လ်တစ်ဦဵချင်ဵ၊က အစုအဖွ့ဲ မျာဵတိ့ု သည်က ICT အတွြ်က ၄င်ဵတိ့ု ၏
လုပေ် ဆာင်ရမည်ကဴ တာဝန်မျာဵြိကု သိရနှိ ာဵလည်ကကြပီဵလြ်ခရ
ဳ ပါမည်။
၂။က အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵြိကု အေြာင်ဵဆုဵဳ ေထာြ်ပေဳဴ ပဵေသာက ICTက ြိကု စီမဳေရဵဆွဲြခင်ဵ - ICT
စီမဳြိနဵ် မျာဵသည် အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခု၏က လြ်ရနှိ ှငက်ဴ ေဆာင်ရွြ်ဆဲက လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵနှင်ဴက အဳဝင်ခွင်ြျ
ကြဖစ်ြပီဵကICT စီမဳြိန်ဵမျာဵသည်ကေြာ်ပုိရိတ်စီမြ
ဳ ိနဵ် မျာဵြိကု အေထာြ်အြူြပုပါသည်။
၃။ ICT ြိကု ြျိုဵေြ
ြ ာင်ဵခိငု ်လစုဳ ွာရယူသမို ဵီှ ြခင်ဵက - နည်ဵလမ်ဵမျာဵဖ
ြ စ်သည်ကဴ သင်ေဴ တာ်ေသာအေခ
ြ ခဳနငှ ်ဴက
စဥ်ဆြ်မြပတ်က သရုပခ် ဆ
ွဲ န်ဵစစ်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ကဴ ICT ြိကု ရယူစုေဆာင်ဵပါသည်။က ြုနြ
် ျစရိတ်မျာဵ၊က
စွန့် စာဵမှုမျာဵနှင်ဴကြာလတိနု ှငက်ဴ ြာလရှည်ကအြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵအြ
ြ ာဵကဘြ်ညီမှေတမှုကရှိေစရပါမည်။က
၄။ လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ချိန်တွင် ICT လုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵြိရ
ု ရှိေစခ
ြ င်ဵက- အဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ရပ်အာဵကအေထာြ်က
အြူေပဵရန်ဟူေသာက ICT ၏ရည်မနှ ်ဵချြမ် ျာဵနှငက်ဴ အဳဝင်ခွင်ြျဖ
ြ စ်ြခင်ဵြိုက ေပ
ြ ာင်ဵလဲလျြ်ရှေိ သာက
လုပင် န်ဵဆိငု ်ရာလိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵြိကု
စိတ်ပါဝင်စာဵစွာြဖင်ဴက ထိန်ဵသိမဵ် ေဆာင်ရွြ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။က
၎င်ဵအပ
ြ င်ကလုပင် န်ဵြလိအ
ု ပ်သည်ဴကအချိနတ
် ငို ်ဵတွင်ကလုပင် န်ဵအာဵလုဵဳ ပဳဴပုဵိ ြူညီမေှု ပဵရပါသည်။
၅။ ICT ထုဵဳ တမ်ဵစဥ်လာမျာဵနှငက်ဴ ြိြ
ု ်ညီေစခ
ြ င်ဵက - ICT သည်က ြပင်ပစည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵနှငက်ဴ ြိြ
ု ်ညီ
ရမည်ကြဖစ်ြပီဵကအတွင်ဵမူဝါဒမျာဵ၊ကလုပင် န်ဵစဥ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ ြိကု လိုြ်နာ ေဆာင်ရွြ် ရပါမည်။
၆။ လူသာဵအင်အာဵစုြကို အေလဵဂရုြပုေသာကICT အသုဵဳ ြပုမှုြဖစ်ေစခ
ြ င်ဵက- ICT သည်ကလုပင် န်ဵစဥ်အတွင်ဵရှကိ
ကြပည်သူအာဵလုဵဳ ၏ကလြ်ရနှိ ှင်ဴကေပ
ြ ာင်ဵလဲြဖစ်ေပါ်လာေသာကလိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵနှင်ဴကြိြ
ု ်ညီေစရပါမည်။
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ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ရာ

မည်သူြကICT ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵချမှတ်မည်နည်ဵ။က
Weill နှင်ကဴ Ross တိ့ု မှာကလြ်ခြ
ဳ ျငသ
်ဴ ဵုဳ ေသာကအုပခ် ျုပ်မှုပဳစု အ
ဳ တွြ်က ပုစဳ ဳစစ်မျာဵြိအ
ု သုဵဳ ြပုပ
ြ ီဵကမိမိဌာနက
အဖွ့ဲ အစည်ဵ၏က (လြ်ရှ)ိ ICT ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်ချမှတ်သည်ကဴ အသွင်သဏ္ဌာန်၏က ချွတ်ယွင်ဵချြြ
် ိကု
ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပါ။က
အဆင်ဆ
ဴ င်ဆ
ဴ ဵုဳ ြဖတ်ချြ်ချမှတ်မှု
ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ကဳ အေခ
ြ ခဳ၏ကဒုတိယအချြ်မာှ ကအဆင်ဆ
ဴ င်ဴဆဳဵု ြဖတ်ချြ်ချမှတ်မှုကြဖစ်ပါသည်။ကWeill
and Ross ၏က IT စီမဳအုပခ် ျုပ်မှုပဳစု အ
ဳ တွြ်က ကြပီဵြပည်စဴ ုေဳ သာပုစဳ ဳမျာဵြိကု ြပည်သူပိငု ်ြဏ္ဍအတွြ်
လြ်ခြ
ဳ ျင်ဴသဵုဳ ြခင်ဵသည်က အဆင်ဴဆင်ဴဆဳဵု ြဖတ်ချြ်ချမှတ်မှုမျာဵအတွြ်က နမူနာယူြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။က ICT
အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု အ
ဳ တွြ်ကပုစဳ ဳစစ်မျာဵသည်ကေအာြ်ပါတိ့ု ြဖစ်ပါသည်က လုပ်ငန်ဵအုပခ် ျုပ်ပစုဳ နစ် - ဝန် ီြီဵ၊က အတွင်ဵေရဵမှူဵက (သိ့ု မဟုတ်) အတွင်ဵေရဵမှုဵချုပ်က ((သိ့ု မဟုတ်)
စီဵပွာဵကေရဵလုပင် န်ဵအမှုေဆာင်အရာရှိမျာဵ၏က အစိဵု ရအြ
ီ ဳေပဵပုဂု္ဂိ လ်(သိ့ု မဟုတ်)အလုပအ
် မှုေဆာင်က
အရာရှိတစ်ဦဵချင်ဵ) တိ့ု သည်ကICT ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵြိကု ချမှတ်ပါသည်။
 IT အုပ်ချုပ်ပုစဳ နစ် - က အစိဵု ရမျာဵတွင်က ICT အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵပညာရှင်မျာဵက (အစိဵု ရသတင်ဵက
အချြ်အလြ်ဆုငိ ်ရာကအရာရှိချုပ်) ြဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵကချမှတ်ပါသည်။
 ဌာနအလိြ
ု ်အုပ်ချုပ်ပစုဳ နစ် - လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်လျြရ
် ိေှ သာက ဌာနအြ
ီ ီဵအြဲမျာဵ ( bureaus
မျာဵ၊ကရုဵဳ မျာဵနှငက်ဴ ဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ) ြ ICT ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵြိကု ချမှတ်ပါသည်။
 ဌာနစုအုပခ် ျုပ်ပစုဳ နစ်က -က ၀န်ြ
ီ ီဵဌာန/ ဌာနရှကိ အဆင်ဴြမင်ဴအရာရှိမျာဵနှငက်ဴ ရုဵဳ မျာဵ၏ဌာနမှူဵမျာဵြက
ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵချမှတ်ပါသည်။က၎င်ဵအပ
ြ င်ကIT အလုပအ
် မှုေဆာင်အရာရှိမျာဵလည်ဵပါ၀င်ပါသည်။
 ITဆိငု ်ရာက ဒွနတ
် ကွဲ အုပ်ချုပ်ပစုဳ နစ် - ICT အလုပအ
် မှုေဆာင်အရာရှိမျာဵက (အစိဵု ရသတင်ဵက
အချြ်အလြ်ဆုငိ ်ရာအရာရှိချုပ်) နှငက်ဴ အခ
ြ ာဵအဖွ့ဲ အစည်ဵ (ဥပမာ- bureaus ၊ကဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵ)
တိ့ု ြကICT ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵကချမှတ်ပါသည်။
 တစ်ဦဵခ
ြ င်ဵအုပ်ချုပ်ပစုဳ နစ် - သုဵဳ စွဲသူတစ်ဦဵချင်ဵစီြဆုဳဵကြဖတ်ချြ်ချမှတ်ပါသည်။က
ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ရာ
ICT အုပခ် ျုပ်မှုကပုစဳ ဳစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵြိကု အဆင်ဴအတန်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵကမိမ၏
ိ နိငု ်ငဳတွင်က အေြာင်အထည်ေဖာ်ရန်အခြ်ခဆ
ဲ ဵုဳ နှင်ဴက အလွယ်ြူဆဵုဳ အစီအစဥ်အရက ြသစေတဵလျက
နိငု ်ငဳ၏ကICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ကဳ စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵြိအ
ု ဆင်ဴသတ်မှတ်ေဖာ်ြပပါ။
ICT အတွြ်ကအဆင်ဆ
ဴ င်ဴဆဵုဳ ကြဖတ်ချြ်ချမှတ်ြခင်ဵသည်ကအစိဵု ရမျာဵအတွြ်ကအသစ်အဆန်ဵမဟုတ်ပါ။က
အစိဵု ရမျာဵစွာသည်က ICT ြို ီြီဵ ြြပ်ရာတွင်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာ Agency တစ်ခဖု ွ့ဲ စည်ဵြပီဵက ြဖစ်ပါသည်။က
လြ်ရလ
ှိ ုပင် န်ဵစဥ်နည်ဵလမ်ဵမှက ICT ဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်ချမှတ်ေရဵက အဖွ့ဲ အစည်ဵအမျိုဵအစာဵက ( ၄ ) မျိုဵက စိစစ်
ေဖာ်ထုတ်က ေတွ့ရှိရပါသည်။က ယင်ဵတိ့ု မှာက ဝန် ီြီဵဌာန/ဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵ၊က ေြာ်မရှင်၊က အာဏာပိငု ်အဖွ့ဲ နှင်ဴက
ေြာင်စီ တိ့ု ြဖစ် ြြပါသည်။ကဇယာဵ(၁)တွင်ကအာရှေဒသ၏ကယင်ဵပုစဳ ဳအမျိုဵအစာဵမျာဵြိကု ြိယ
ု ်စာဵပ
ြ ုေနေသာက
လြ်ရကှိ ICT အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၏ကအသွင်လြ္ခဏာမျာဵြိကု တစ်ခုချင်ဵ အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။က
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ဇယာဵက(၁) - အာရှတြ
ို ်ရကှိ ICT အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵဆိငု ်ရာကနိငှု ်ဵယှဥ်ြဖန့်စီေဖာ်ြပချြ်
ICT
အဖွ့ဲ အစည်ဵအမည်
ဝန် ီြီဵဌာန
သတင်ဵအချြ်အလြ်က
နည်ဵပညာဌာန၊က
ဆြ်သွယေ် ရဵနှင်ဴက
သတင်ဵအချြ်အလြ်က
နည်ဵပညာဝန် ီြီဵဌာနက
(အိန္ဒိယနိငု ်ငဳ)

လုပ်ပငို ်ခွင်ဴ / လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာ၊က electronic ၊
Internet တို့နှင်ဴစပ်လျဥ်ဵသည်ဴမူဝါဒက (Internet
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ၏က လိုင်စင် ြိစ္စထြ်
ပိုမိသ
ု ည်ဴအြခာဵြိစ္စရပ်မျာဵအာဵလုဵဳ )
Internet၊သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာနှင်ဴက
သတင်ဵအချြ်အလြ် နည်ဵပညာနှင်ဴ ဆြ်
စပ်သည်ဴကဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
Electronicအုပ်ချုပ်မှုပုဳစဳ၊ Electronic ြူဵသန်ဵ
ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ၊က Electronicက ေဆဵဝါဵပညာ၊က
Electronicအေခ
ြ ခဳအေဆာြ်အအုဳအစ ရှိသည်
တိ့ု ၌ ကြမှင်ဴတင်ေနသည်ကဴ ဌာနအသီဵသီဵသို့က
အေထာြ်အြူေပဵမှု

အခ
ြ ာဵအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာအစိဵု ရဌာနက
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ ဆြ်စပ်မှု
ဌာန၏ယုဳ ြြည်ခဳရမှုမျာဵအနြ်တစ်ခုမှာက
အမျိုဵသာဵ electronic အုပ်ချုပ်ေရဵ
ေဆာင်ရွြ်မှုစီမဳြိန်ဵက အေြာင်အထည်
ေဖာ်ကြခင်ဵအတွြ်က ဗဟို Agency အကြဖစ်က
ေဆာင်ရွြ်ကြပီဵဗဟိုအစိဵု ရနှင်ဴက ကြပည်နယ်အစိဵု
ရမျာဵ၌ electronic အုပ်ချုပ်မှုပုဳစဳအစီ
အစဥ်မျာဵ ေပ
ြ ာင်ဵလဲချမှတ်ကြခင်ဵနှင်ဴ ပိုမို
အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစခ
ြ င်ဵကြဖစ်ပါသည်။
၄င်ဵ၏က အချြ်(၁၀)ချြ်ပါက အစီအစဥ်အာဵက
အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုက တစ်စိတ်တစ်ေဒသ
အဖ
ြ စ်ကေတွ့ရှရ
ိ သည်မှာ-

 စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵ၌ လွတ်လပ်ပွင်ဴလင်ဵမှုက
ရှိေစမည်ဴက အစိဵု ရ၏ကလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်
မှု၌ကနိငု ်ငဳသာဵဗဟို ြပုမှုြိုပိုမိေု ဆာင်ရွြ်က
သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာဆိုင်ရာက ပညာ
ပါသည်။က ဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵ မျာဵသည်က
ေရဵ၌မ
ြ ှင်ဴတင်မှုနှင်ဴက သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵက
အမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာ အီလြ်ထေရာက
ပညာအာဵကအေခ
ြ ခဳပ
ြ ုပညာေရဵ
နစ်အုပ်ချုပ်မှုပုဳစဳက စီမဳြနိ ်ဵ အေြာင်က
အထည်ေဖာ်မှုြိုက အေလဵေပဵ ေဆာင်က
Cyber Law မျာဵ၊က ၂၀၀၀ကြပည်ဴနှစ်က သတင်ဵ
ရွြရ
် မည် ြဖစ်ပါသည်။
အချြ်အလြ် နည်ဵပညာ စီမဳအပု ်ချုပ်မှု  Internet ဆိုင်ရာက ေစာင်ထ
ဴ ိန်ဵလိြ
ု ်နာက
အြ်ဥပေဒက(၂၀၀၀က၏က၂၁)နှင်ဴက အခ
ြ ာဵ သတင်ဵ
အပ်ေသာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴြျင်ဴဝတ်က
အချြ်အလြ် နည်ဵပညာနှင်ဴ ဆြ်စပ်သည်ကဴ
အသစ်က IPV6က သို့က ြူဵေပ
ြ ာင်ဵ ြခင်ဵ၊က နိုင်ငဳ
ဥပေဒမျာဵနှင်ဴ သြ်ဆုိင်သည်ဴကြိစ္စရပ်မျာဵ
တွင်ဵ၌က IPV6 သိ့ု ြူဵေပ
ြ ာင်ဵရာတွင်က
ြွနရ
် ြ်က အေထာြ်အြူ ြပုသူမျာဵအာဵက
နိုင်ငဳအတွင်ဵ၌က တစ်ပိုင်ဵလှေပ်ြဵူ ပစ္စည်ဵမျိုဵစုဳကက
မူဝါဒအေခ
ြ ခဳနှင်ဴြမှင်ဴတင်မှုဆိုင်ရာအတိုင်ဵ
တိဵု ကြမှင်ဴြခင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ခ
ြ င်ဵနှင်ဴ ဆြ်စပ်သည်ကဴ
အတာ မျာဵြိအ
ု ေထာြ်အြူေပဵရန်
ြိစ္စရပ်မျာဵ၊(တစ်ပိုင်ဵ လှေပ်ြူဵပစ္စည်ဵကထုတ်လုပ်က  လုဳြခုဳေရဵနှင်ဴ digital လြ်မှတ် -က
သည်ဴက မိုဟာလီလီမိတြ်နှင်ဴက ဆြ်စပ်သည်ဴက
ေငွေရဵ ေြ
ြ ဵေရဵြဏ္ဍ၊ကတရာဵစီရင်ေရဵ
ြိစ္စရပ်မျာဵြိုက ချန်လှပ်ထာဵပါသည်။) တစ်ပိုင်ဵက
နှင်ဴက ပညာေရဵြဏ္ဍတု၌ိဴ ဆိုင်ဘာအေခ
ြ ကက
လှေပ်ြူဵပစ္စညဵ် ၊က
ေပါင်ဵစပ်လှေပ်စီဵပတ်လမ်ဵ
ခဳအေဆာြ်အအုဳ ြာြွယ်မှုအေပါ်က
(circuit) မျာဵ အထာဵအသိုဒီဇိုင်ဵ ပုဳစဳဥပေဒ
အာရုဳစူဵစိြ
ု ်ရန်နှင်ဴက digital လြ်မှတ်
(၂၀၀၀က၏ ၃၇)
မျာဵအသုဵဳ ြပုမှုြိုက ြမှငတ
်ဴ င်ခ
ြ င်ဵ
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လုပ်ပငို ်ခွင်ဴ / လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

အခ
ြ ာဵအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာအစိဵု ရဌာနက
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ ဆြ်စပ်မှု

နိုင်ငဳတြာေအဂျင်စီမျာဵ၊က အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴက
သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာဆိုင်ရာြိစ္စက
ရပ်မျာဵ၌က အပ
ြ န်အလှန်ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုက
ဥပမာ- စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြငို ်သည်ြ
ဴ ုမ္ပဏီက
လီမိတြ်မျာဵ အတွြ်က အင်တာနြ်၊က သတင်ဵကကကကကကကကက
အချြ်အလြ်ကလူ့ေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴက နိုင်ငဳက
တြာဥပေဒေြာင်စီတို့အတွြ်တြ္က သိုလ်
Digitalက နည်ဵပညာြွာဟချြ်က ြျဥ်ဵေမ
ြ ာင်ဵက
ေစေရဵအတွြ်က စီစဥ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊က အာရှက
သတင်ဵကMediaကသရုပ်ခွဲခန်ဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵ
စဳသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊က စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵနှင်ဴက IT
အရည်အေသွဵတို့ြိုက တိဵု ြမှငေ်ဴ ဆာင်ရွြ် ြခင်ဵ၊က IT
အသုဳဵချခ
ြ င်ဵနှင်ဴက လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵအတွြ်က
လုပ်ထုဵဳ လုပ်နည်ဵဆိုင်ရာကစဳသတ်မှတ်ြခင်ဵ
electronicက ပို့ြုန်နှင်ဴက computerက softwareက
ကြမှင်ဴတင်မှုေြာင်စီ
အမျိုဵသာဵသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆိုင်ရာဗဟိကု
ဌာန
အသိပညာ အကေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊က သတင်ဵက
အချြ်အလြ်နည်ဵပညာဆိုင်ရာ ပိ့ု ြုန်မျာဵမ
ြ ှင်ဴက
တင်ခ
ြ င်ဵအတွြ်က အတိုင်ဵအတာမျာဵနှငလ
်ဴ ုပ်ငန်ဵက
၏ယှဥ်ြပိုင်မှုတ့ို အပါအဝင်က Computer
Hardware နှင်ဴက Software မျာဵ၏က ဖွ့ဳ ြဖိုဵ
တိဵု တြ်မှုအတွြ်ကအစီအစဥ်မျာဵ
လုပ်ငန်ဵဌာနအဖွဲ့အစည်ဵ၏က ထိနဵ် ချုပ်မှုေအာြ်က
မှကဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵ
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ေြာ်မရှင်
သတင်ဵအချြ်အလြ်က
ဆြ်သွယေ် ရဵနည်ဵက
ပညာဆိုင်ရာအဆင်ဴ ြမင်ဴက
ေြာ်မရှင်(နီေပါနိုင်ငဳ)

လုပ်ပိငု ်ခွင်ဴ / လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
အမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာကIT မူဝါဒနှင်ဴက မဟာဗျူဟာက
အေြာင်အထည်ေဖာ်မှုြိုက ီြီဵကြြပ်ခ
ြ င်ဵ၊က မဟာက
ဗျူဟာမူဝါဒလမ်ဵေွှန်မှုအာဵက အေထာြ်အြူက
ေပဵခ
ြ င်ဵနှင်ဴကအစိုဵရအာဵပဳဴပဵို ြူညီြခင်ဵ
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှု၊က စီဵပွာဵေရဵတိဵု တြ်မှုနှငဆ
်ဴ င်ဵရဲက
နွမ်ဵပါဵမှုေလှောဴချေရဵတို့အတွြ်က သတင်ဵအချြ်က
အလြ်ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာမျာဵအာဵက ြဖည်ကဴ
ဆည်ဵေပဵရန်ICTြဏ္ဍအတွြ်ကသင်ေဴ လျာ်ေသာက
မူဝါဒက စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵက ေရဵဆွဲချမှတ်ရာက တွင်က
အဓိြက အခန်ဵြဏ္ဍတစ်ရပ်အေနဖ
ြ င်ဴက ပါဝင်က
လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွြ် ြခင်ဵ

အခ
ြ ာဵအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာအစိဵု ရဌာန
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ ဆြ်စပ်မှု
ဆြ်စပ်မူဝါဒတုဴဳကြပန်ချြ်ြိုက အေထာြ်အပဳဴက
ေပဵခ
ြ င်ဵနှင်ဴက နီေပါနိုင်ငဳအစိုဵရသိ့ု က ပုဂ္ဂလိြက
ြဏ္ဍ၊က ပညာေရဵနှင်ဴက အလှူရှင်အဖွ့ဲ အစည်ဵက
တိ့ု နှင်ဴက နီဵြပ်သည်ဆ
ဴ ြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုက
အာဵထိနဵ် သိမ်ဵ ြခင်ဵ ြဖင်ဴပုဳမှန်အေထာြ်အြူက
ေပဵခ
ြ င်ဵ
အစိုဵရအာဵကပီပီပ
ြ င်ြပင်ြူညီ ြခင်ဵြဖင်ဴကအရည်က
အေသွဵ ထိန်ဵချုပ်မှုဆုိင်ရာက အေထာြ်အပဳဴက
မျာဵက ပဳပဴ ဵို ေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ ပုဂ္ဂလိြ၊က အစိဵု ရနှင်ဴက
ပုဂ္ဂလိြပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုနှင်ကဴ နိုင်ငဳြခာဵက
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုအစီအစဥ်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ICT
ဆိုင်ရာက ပညာေရဵက အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵက
အရည်အေသွဵစဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵြိုက လိုြ်က
နာေဆာင်ရွြ်ေစခ
ြ င်ဵ
နီေပါက နိုင်ငဳအတွင်ဵတွင်က လြ်ရှိအေ ြခအေနက
တွင်သာမြက အနာဂတ် ရုပ်ပိုင်ဵနှင်ဴက စစ်မှန်က
သည်ဴက သတင်ဵအချြ်အလြ်နည်ဵပညာဇုန်က
မျာဵအာဵက တည်ေထာင်ေပဵ ြခင်ဵ၊က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု က
တြ်ေစခ
ြ င်ဵ၊က အေထာြ်အြူေပဵ ြခင်ဵနှင်ဴက
စီမဳခန့်ခွဲ ြခင်ဵ
အမျိုဵသာဵစီမဳြိနဵ် ေရဵဆွဲေရဵေြာ်မရှင်နှင်ဴက
ဆြ်သွယရ
် ာ၌က
အစိဵု ရဝန် ီြီဵဌာနမျာဵ၊က
ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍ၊က က အလှူရှင်အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵ၊က
နယ်ပယ်အလိုြ်လုပ်ြိုင်သည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵက
မျာဵ၊က ပညာေရဵနှင်ဴက သုေတသနအဖွဲ့အစည်ဵက
မျာဵအာဵကအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာကIT စီမဳြနိ ်ဵက
မျာဵ၊ကအစီအစဥ်မျာဵက ြပင်ဆင်ခ
ြ င်ဵနှင်ဴက ၄င်ဵတို့က
၏ကအေြာင်အထည်ေဖာ်မှုြိုက အေသအချာက
ေဆာင်ရွြေ် စခ
ြ င်ဵ
နိုင်ငဳတွင်ဵရှိက ICT ြဏ္ဍက ြျယ်ြျယ်ြပန့် ြပန့်က
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုအတွြ်က ြပုမူေဆာင်ရွြရ
် က
မည်ဴက ပုဳစဳ၊က စည်ဵမျဥဵ် စည်ဵြမ်ဵနှင်လ
ဴ မ်ဵေွှန်က
ချြ်မျာဵတွင်က လိုအပ်ေသာက ဥပေဒဆိုင်ရာ၊က
စည်ဵမျဥဵ် စည်ဵြမ်ဵဆိုင်ရာ၊က လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာက
ြိရိယာမျာဵကြူညီြပင်ဆင်ေပဵ ြခင်ဵ
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အာဏာပိငု ်အဖွ့ဲ
အမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာက
သတင်ဵအချြ်အလြ်က
နှငဆ
်ဴ ြ်သွယ်ေရဵနည်ဵက
ပညာဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုက
အာဏာပိုင်အဖွဲ့(NIDA)
(ြေမ္ဘာဒီဵယာဵနိုင်ငဳ)

ေြာင်စီ
ဘရူနိုင်ဵဒါရုဆလမ်
သတင်ဵအချြ်အလြ်က
နည်ဵပညာေြာင်စီက
(ဘရူနိုင်ဵ)

လုပ်ပိငု ်ခွင်ဴ / လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
IT ကြမှင်ဴတင်မှုနှင်ဴဖွဳ့ြဖိုဵတိုဵတြ်မှုမူဝါဒြိကု ြာလက
တိ၊ု ကြာလလတ်၊ကြာလရှည်အတွြ်က ချမှတ်ေဖာ်က
ထုတ်ြခင်ဵ
စီဵပွာဵေရဵတိဵု တြ်မှုအ ြမင်ဆ
ဴ ုဳဵအေခ
ြ အေနဖ
ြ စ်က
ေစမည်ဴကITမူဝါဒအာဵအေြာင်အထည်ေဖာ် ြခင်ဵ
ြမ္ဘာဒီဵယာဵဘုရင်ဴနိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵက ITဆိုင်ရာက
စီမဳချြ်မျာဵြိုကေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ

အခ
ြ ာဵအမျိုဵသာဵေရဵဆိုင်ရာအစိဵု ရဌာန
အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵနှငက်ဴ ဆြ်စပ်မှု
ဗဟိုအစိဵု ရနှင်ဴက ချိတ်ဆြ် ြပီဵေနာြ်က ေဒသက
ဆိုင်ရာ အစိုဵရမျာဵနှငက်ဴ ချိတ်ဆြ်မှုပ
ြ ုခဲဴပါ
သည်။ electronic စနစ်ဖ
ြ င်ကဴ စာရွြ်က
စာတမ်ဵက အေထာြ်အထာဵမျာဵအာဵက စီစဥ်က
ကြခင်ဵနှငက်ဴ ေအာြ်ပါဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵက
ြိုက online ကြဖင်ဴက လုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွြ်နိုင်က
ေအာင်ြပုလုပ်ခ
ြ င်ဵ၊က ေမာ်ေတာ်ယာဥ်၊က အိမ်ခ
ြ ဳက
ေမ
ြ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴကေနထိုင်မှုမှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵ
အစိုဵရအရာထမ်ဵမျာဵအတွြ်က IT နှင်သ
ဴ ြ်က
ဆိုင်သည်ဴက သင်တန်ဵမျာဵနှင်ဴက seminar မျာဵက
ကြပုလုပ်ေပဵ ြခင်ဵ

IT နည်ဵပညာဖွဳ့ြဖိုဵတိုဵတြ်မှု၌က NIDA သည်က
ထိနဵ် ညှေိ ပဵသူနှငက်ဴ တိုဵြမှငေ်ဴ ဆာင်ရွြ်သူအ ြဖစ်က
ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။က၄င်ဵတို့သည်က တစ်ခုနှင်ဴတစ်က
ခုက မဆန့်ြျငရ
် ုဳသာမြက ေပါင်ဵစပ်ချဥ်ဵြပ်နည်ဵက
လမ်ဵထြ်ပင်က ထိနဵ် ညှေိ ပဵသည်ြ
ဴ ဏ္ဍြိုက ဖွ့ဳ ြဖိုဵက
တိဵု တြ်မှုရည်မှန်ဵချြ်မျာဵနှင်ဴက လိုြ်ဖြ်ညီေစက
ပါသည်။က
(၄င်ဵတို့၏website မျာဵတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။)
နိုင်ငဳအဆင်ဴ၌က ICT ေခါင်ဵေဆာင်မှုနှင်ဴေနွှ ် ြြာဵက သတင်ဵအချြ်အလြ်က ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵက
မှုတိ့ု ြိုက တည်ေဆာြ်ြခင်ဵနှင်ဴက အေထာြ်အြူက ပညာမျာဵ၏က မဟာဗျူဟာနှင်ဴက ဦဵေဆာင်မှုအာဵ
ေပဵခ
ြ င်ဵ
ေစဴေစဴစပ်စပ်က ြြည်ရ
ဴ ှုြခင်ဵနှင်ဴက သုေတသန
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိုဵတြ်မှု လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ခ
ြ င်ဵနှင်ဴ
ကြပည်သူပိုင်နှင်ဴပုဂ္ဂလိြပိုင်ြဏ္ဍမျာဵ၌ICTဖွ့ဳ ြဖိုဵက ကြဖန့်ြဖူဵေပဵခ
ြ င်ဵမှတစ်ဆင်ဴဘရူနိုင်ဵဒါရုကဆလမ်
တိဵု တြ်မှုအတွြ်က ချိတ်ဆြ်မှုမျာဵနှင်ဴက အပ
ြ န်က နိုင်ငဳ၌က ၄င်ဵတိ့ု ၏ထိေရာြ်သည်ဴပျဳ့နှဳဴမှုြိုက
အလှန်ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွြ်မှုအာဵက အေထာြ်က တိဵု ြမှင်ဴြခင်ဵ
အြူေပဵခ
ြ င်ဵ
အစိုဵရဌာနအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵြက လြ်ရှိလုပ်ြငို ်က အစိုဵရရုဵဳ မျာဵ၌က electronic အစိုဵရက အစီက
ေဆာင်ရွြေ် နသည်ကဴ ICT ပင်မအစီအစဥ်မျာဵ၊က အစဥ်အာဵက အေြာင်အထည်ေဖာ်သည်ဴက
စီမဳြိန်ဵမျာဵနှင်ဴစီမဳချြ်မျာဵြိုက ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍက အဆင်မဴ ျာဵြိုက နိှုင်ဵချိနသ
် ုဳဵသပ်ခ
ြ င်ဵ၊ကေလဴလာက
မျာဵ၏က လိုအပ်သည်ဴက ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်မှုက အခွင်ဴက ကြခင်ဵနှငက်ဴ ထပ်မဳအဆို ြပုခ
ြ င်ဵ
အလမ်ဵမျာဵနှင်ဴကေပါင်ဵစည်ဵေပဵ ြခင်ဵ
သြ်ဆငို ်ရာ ေအဂျင်စီမျာဵမှ တစ်ဆင်ဴက သင်ကဴ
ေလျာ်သည်ကဴ မူဝါဒမျာဵချမှတ်ခ
ြ င်ဵ၊က မဟာကကကကကကကကက
ဗျူဟာဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုနှင်ဴက IT အသုဳဵ ြပုမှုြိုက ြမှင်ဴတင်က
ေပဵသည်ကဴ
အေခ
ြ ခဳအတိုင်ဵအတာမျာဵနှင်ကဴ
လုပ်ေဆာင်ချြ်မျာဵအာဵကတည်ေဆာြ်ခ
ြ င်ဵ

ICT ေအဂျင်စီက တည်ရေှိ နေသာနိငု ်ငဳမျာဵအတွြ်က ြပဿနာမှာက လြ်ရအ
ှိ စီအစဥ်သည်က ၎င်ဵတိ့ု ၏က လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵ
အတွြ်က ထိေရာြ်သည်/ မထိေရာြ်သည်ဟူေသာက ကြပဿနာပင်ြဖစ်ပါသည်။က ICT ေအဂျင်စကီ မရှိေသာ နိငု ်ငဳမျာဵ
အတွြ်က ြပဿနာမှာက ထိေရာြ်ေသာက ICTက အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳအတွြ်က သင်ဴေလျာ်ေသာက အစီအစဥ်တစ်ရပ်ရှာေဖွရန်ပင်က
ကြဖစ်ပါသည်။
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အစီရင်ခဳြခင်ဵနှငက်ဴ ေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်မျာဵ
ICTက အုပခ် ျုပ်မှုပုစဳ ဳက အေခ
ြ ခဳမူ၏က တတိယလိုအပ်ချြမ် ှာက အဆင်သင်ဴအစီရင်ခဳြခင်ဵနှငက်ဴ ေစာင်ဴ ြြည်ဴ
စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵက လုပင် န်ဵစဥ်မျာဵဖ
ြ စ်ပါသည်။ Australian အစိဵု ရက သတင်ဵအချြ်အလြ်စမီ ဳခန့်ခွဲမရ
ှု ုဵဳ မှက
တည်ေဆာြ်ခဴဲေသာက ICTက ရပိုင်ခငွ ်ဴစမီ ဳခန့်ခွဲမအ
ှု တွြ်က ပိမု ိေု ြာင်ဵမွနေ် သာက လြ်ေတွ့လုပင် န်ဵအေခ
ြ ြပက
ဇယာဵြိကု ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳက အေခ
ြ ခဳ၏က တတိယအစိတ်အပိငု ်ဵအဖ
ြ စ်က နမူနာေဖာ်ြပထာဵပါသည်။က
ယင်ဵအေခ
ြ ြပကဇယာဵြိကု ေအာြ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်ပိမု ိေု ြာင်ဵမွန်ေသာလြ်ေတွ့လုပင် န်ဵအေခ
ြ ြပဇယာဵက - ICT ရပိငု ်ခွငစ်ဴ ီမဳခန့်ခမွဲ ှု
ေယဘုယျအာဵဖ
ြ င်ဴ
 ရပိုင်ခငွ ်ဴစမီ ဳခန့်ခွဲမလ
ှု ုပင် န်ဵစဥ်အာဵကသိရနှိ ာဵလည်ပါသလာဵ။
 ရပိုင်ခငွ ်ဴစမီ ဳခန့်ခွဲမဆ
ှု ငို ်ရာကစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵနှငက်ဴ အြျွမ်ဵတဝင်ရပှိ ါသလာဵ။
ICTစီမခဳ န့်ခမွဲ ှုအေခ
ြ ခဳမူတစ်ရပ်ြတ
ို ည်ေဆာြ်ြခင်ဵ
 ICTကရပိုင်ခငွ ်ဴစမီ ဳခန့်ခွဲမအ
ှု ာဵလုဵဳ ြခုဳငုဳမေိ စမည်ကဴ မူဝါဒမျာဵအာဵကေရဵဆွဲချမှတ်ြပီဵကဖ
ြ စ်ပါသလာဵ။
 ဝယ်ယူကြဖည်တ
ဴ င်ဵမှုနှင်ကဴ စာရင်ဵမှပယ်ဖျြ်ြခင်ဵက လုပင် န်ဵစဥ်မျာဵအတွြ်က ပိငု ်ဆငို ်ပစ္စည်ဵက မှတ်ပုတ
ဳ င်
စာရင်ဵနှငက်ဴ ချိတ်ဆြ်ြပီဵကြဖစ်ပါသလာဵ။
 သဘာ၀ပတ်ဝန်ဵြျင်ြကို ရှာေဖွစုေဆာင်ဵမှုနှငက်ဴ စွန့် ပစ်ရမည်ကဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြိုက စဥ်ဵစာဵေတွဵေတာက
ကြပီဵြဖစ်ပါသလာဵ။
 Notebooks နှငက်ဴ အခ
ြ ာဵသယ်ကေဆာင်ရလွယ်ြူသည်ကဴ ပစ္စည်ဵအတွြ်က မူဝါဒမျာဵက အသုဵဳ ြပုမှုြိကု
တည်ေဆာြ်ြပီဵြဖစ်ပါသလာဵ။
 စနစ်လုဳြခုဳေရဵထုတ်ြပန်ချြ်မျာဵြိကု စဥ်ဵစာဵပ
ြ ီဵပါပ
ြ ီလာဵ။
 ICT ရပိုင်ခငွ ်ဴ စီမဳခန့်ခွဲမအ
ှု ာဵမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ရန်က ဆန်ဵသစ်သည်စဴ နစ်မျာဵအသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵအာဵက စဥ်ဵစာဵပ
ြ ီဵ
ပါပ
ြ ီလာဵ။
 ICTက ရပိုင်ခငွ ်ဴစမီ ဳခန့်ခွဲမအ
ှု ာဵက ထိေရာြ်ြပီဵက တွြ်ေြခြိြ
ု ်သည်ဴက လုပင် န်ဵစနစ်ြိုက အသုဵဳ ြပုရန်က
ဆန်ဵသစ်ကသည်နဴ ည်ဵလမ်ဵမျာဵြိကု စဥ်ဵစာဵပ
ြ ီဵြဖစ်ပါသလာဵ။
 ခိငု ်ခဳသ
ဴ ည်ကဴ ထိနဵ် ချုပ်မှုအေခ
ြ ခဳလုပင် န်ဵတစ်ရပ်ကဖွ့ဲ စည်ဵတည်ေဆာြ်ြပီဵြဖစ်ပါသလာဵ။
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ပိငု ်ဆငို ်ပစ္စည်ဵကမှတ်ပတ
ုဳ င်စာရင်ဵမျာဵြိကု ြပုစုြခင်ဵနှငက်ဴ စီမခဳ န့်ခွဲြခင်ဵ
 ပိငု ်ဆငို ်ပစ္စည်ဵက မှတ်ပုတ
ဳ င်စာရင်ဵမျာဵြိကု ြပုစုြခင်ဵနှင်ကဴ စီမဳခန့်ခွဲမအ
ှု တွြ်က တာဝန်ယူမည်ဴသူြိကု
စိစစ်ေရွဵကချယ်ကြပီဵပါကြပီလာဵ။
 ရုပပ် ိငု ်ဵဆိငု ်ရာကနှငက်ဴ ထိေတွ့ြိုင်တွယ်မရနိငု ်သည်ကဴ ICTကရပိုင်ခငွ ်ဴမျာဵအာဵလုဵဳ ြိကု မှတ်တမ်ဵတင်သည်ဴက
ရပိုင်ခငွ ်ဴမတ
ှ ်ပဳုတင်လုပ်ငန်ဵကတည်ေဆာြ်ြပီဵပါကြပီလာဵ။
 ပိငု ်ဆငို ်ပစ္စည်ဵက မှတ်ပုတ
ဳ င်စာရင်ဵတွင်က သတင်ဵအချြ်အလြ်ရပိငု ်ခွငမ်ဴ ျာဵနှငက်ဴ အသိဉာဏက ပညာက
ဆိငု ်ရာကအခွင်အ
ဴ ေရဵြိကု ချန်လှပ၍
် ြျန် ICTကရပိုင်ခငွ ်ဴအာဵလုဵဳ အာဵကမှတ်တမ်ဵတင်ြပီဵ ကြဖစ်ပါသလာဵ။
 ေပါင်ဵစပ် Software ရပိုင်ခွင်ဴမတ
ှ ်ပဳုတင်မြ
ှု ကို ေဆာင်ရြ
ွ ်ြပီဵြဖစ်ပါသလာဵ။
 ြိယ
ု ်ေရဵြိုယ်တာကြိစမ္စ ျာဵနှင်ပဴ တ်သြ်သည်ဴ အချြ်အလြ်မျာဵကေရဵဆွဲြပီဵြဖစ်ပါသလာဵ။
 အလွယ်တြူသယ်ယူနုိင်သည်ကဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအတွြ်က အသုဵဳ ြပုမည်မဴ ူဝါဒမျာဵက ေရဵဆွခဲ ျမှတ်ြပီဵြဖစ်ပါက
သလာဵ။
 ပိငု ်ဆငို ်ပစ္စည်ဵက မှတ်ပုတ
ဳ င်စာရင်ဵမျာဵအာဵက ထိနဵ် သိမဵ် ရန်နှငက်ဴ ညှနိ ိှုင်ဵရန်က လြ်ြျန်ေြာြ်ယူြခင်ဵက
လုပင် န်ဵစဥ်မျာဵ၌ကေဆာင်ရွြ်ြပီဵြဖစ်ပါသလာဵ။
ICTကရပိငု ်ခွငမ်ဴ ျာဵကစစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
 မူဝါဒမျာဵနှငက်ဴ ဥပေဒပ
ြ ဋ္ဌာန်ဵချြ်ကေလဵစာဵလိြ
ု ်နာမှုြိုကေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵပါသလာဵ။
 Software ဥပေဒအေပါ် ေလဵစာဵလိြ
ု ်နာမှုြကို ေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵပါသလာဵ။
ဤက ICTက ရပိုင်ခွငစ်ဴ ီမဳခန့်ခွဲမှုအေခ
ြ ြပဇယာဵသည်က မူဝါဒစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵအာဵက အစီရင်ခဳြခင်ဵနှငက်ဴ
ေစာင်ကဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ၏က နမူနာတစ်ခုမှေသာဖ
ြ စ်ြပီဵက အစိဵု ရမျာဵသည်က ထိေရာြ်ေသာက ICTက အုပခ် ျုပ်မှုပဳုစကဳ
အေခ
ြ ခဳကတစ်ရပ်ြိုကတည်ေဆာြ်အေြာင်အထည်ေဖာ် ြြရပါမည်။
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၃.၂။

ICT ရင်ဵနှဵီ ကြမှပန် မှဳ ှုမျာဵြိကု ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ

ICT အုပခ် ျုပ်မှုဆုငိ ်ရာကြိစရ
္စ ပ်မျာဵမှကအေရဵပါမည်ဴအချြ်တစ်ခုမှာကICT ရင်ဵနှီဵမှုမျာဵြိကု ဦဵစာဵေပဵက
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်ပင် ကြဖစ်ပါသည်။ကေငွေ ြြဵေထာြ်ပဴဳမကှု လိအ
ု ပ်ချြမ် ျာဵရှသ
ိ ည်ကဴ အသုဵဳ ဝင်ြပီဵကICT
စီမဳြိနဵ် က အေမ
ြ ာြ်အကြမာဵရှိ ြြေသာ်လည်ဵက ရန်ပဳုေငွက မလုေဳ လာြ်ပါ။က ဤြဲသ
ဴ ့ို က ထူဵြခာဵသည်ကဴ
အေခ
ြ အေနရပ်မျာဵကရှင်ဵလင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရန်က လုပေ် ဆာင်မတ
ှု ငို ်ဵ၌ကြိစရ
္စ ပ်မျာဵကေဖ
ြ ရှင်ဵေဆာင်ရွြ်နိငု ်ေသာက
သတ်မတ
ှ ်ထာဵသည်ကဴ ေယဘုယျ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵရှိပါသည်။က
ICT ရင်ဵနှီဵြမှပန် ှမဳ ှုကဦဵစာဵေပဵအဆင်ကဴ သတ်မှတ်ရန်ကနည်ဵလမ်ဵတစ်ခမု ှာကေငွေ ြြဵေထာြ်ပဴဳမအ
ှု တွြ်က
ဖန်တီဵေဆာင်ရွြ်နုိင်သည်ဴက အေြ
ြ ာင်ဵရင်ဵခဳတစ်ခုကြဖစ်ေသာက NEA ြိကု အသုဵဳ ြပုရန်ကြဖစ်ပါသည်။က ယခင်ြ
ရှင်ဵြပထာဵသည်ဴအတိငု ်ဵက NEA သည်က အစိဵု ရ၏က ICT စီမဳြိန်ဵမျာဵနှငက်ဴ ေပ
ြ ာင်ဵလဲမမှု ျာဵအေပါ်က
စီမဳခန့်ခွဲမဆ
ှု ငို ်ရာက အြ
ြ ာဵက ဆြ်နယ
ွ ်မြ
ှု ကို ရှင်ဵလင်ဵြပသခ
ြ င်ဵအတွြ်က အေခ
ြ ခဳမူတစ်ခပု င်က ကြဖစ်ပါသည်။က
ဒိနဵ် မတ်အစိဵု ရြက ၎င်ဵတိ့ု ၏က NEA ြိကု ေဒသဆိငု ်ရာက လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵနှငအ
်ဴ ညီက စနစ်မျာဵြိကု သင်ဴြမတ်
ေလျာ်ြန်ေအာင်က ေဆာင်ရွြ်ထာဵက သြဲသ
ဴ ့ို က ြပည်သူ့ြဏ္ဍက IT စနစ်မျာဵအြ
ြ ာဵက ေယဘုယျဆန်ေသာက
အဆြ်အစပ်မျာဵရရှေိ စသည်ဴက အမျာဵနှင်ဴဆငို ်က ေသာကကအေခ
ြ ခဳေဘာင်တစ်ခုြဖစ်သည်က ဟုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။က
ဤချဥ်ဵြပ်နည်ဵသည်က ICT ၊က စီမဳြိန်ဵမျာဵြိကု NEA ရန်ပဳုေငွရာှ ေဖွြခင်ဵနှငက်ဴ လိြ
ု ်ေလျာညီေထွမှုက ရှိရုမဳ ှေသာက
ကြဖစ်ေစပါသည်။
ICT အသုဵဳ စရိတ်အတွြ်က ဦဵစာဵေပဵမှုမျာဵက သတ်မတ
ှ ်ရန်က အခ
ြ ာဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ခမု ှာက စီမြ
ဳ ိနဵ်
ရန်ပဳုေငွမျာဵက ရယူရန်အတွြ်က စဳသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငက်ဴ လုပင် န်ဵစဥ်မျာဵသတ်မတ
ှ ်ြပဋ္ဌာန်ဵနိုင်ေသာက ICT
ရင်ဵနှီဵြမှပန် ှမဳ ှုက အေခ
ြ ခဳမူြိလ
ု ြ်ခေဳ ဆာင်ရွြ်ြခင်ဵပင်က ြဖစ်ပါသည်။က Australia အစိဵု ရ တစ်ရပ်လဵုဳ ဆိငု ်ရာက
ICT ရင်ဵနှီဵြမှပန် ှမဳ ှုက အေခ
ြ ခဳမူမကှ ဦဵစာဵေပဵလုပေ် ဆာင်ရမည်ကဴ ICT အသုဵဳ စရိတ်မျာဵအေပါ် မူ၀ါဒ ချမှတ်သူ
မျာဵအာဵကနည်ဵလမ်ဵေြာင်ဵတစ်ခုရာှ ေဖွရန်ကအသုဵဳ ဝင်သည်ကဴ လမ်ဵေွှန်ချြ်တစ်ခြ
ု ကို ဖန်တီဵ ေပဵပါသည်။က
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ြ ဵလျအစိဵု ရတစ်ရပ်လဵုဳ နှငက်ဴ ဆိငု ်ေသာကICT ရင်ဵနှဵီ ြမှပ်နမှဳ ှုကလမ်ဵေွှန်ချြ်မူမျာဵက

လမ်ဵေွှန်ချြ်မူက၁။
အစိဵု ရသည် ICT ြိကု အသုဵဳ ချေဆာင်ရွြ်ေသာက စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵ ေပ
ြ ာင်ဵလဲမှု
အစီအစဥ်မျာဵနှင်ကဴ စီမဳြိန်ဵမျာဵအတွြ်က ရန်ပဳုေငွခွေဲ ဝလျာထာဵမှုြကို သင်ဴေလျာေ် သာက အြဲြဖတ်စီမမဳ ှုမျာဵက
ကြပုလုပန် ိငု ်ရန်က အစိဵု ရတစ်ဖွ့ဲ လုဳဵ၏အမ
ြ င် နှငက်ဴ ေအဂျင်စီအဖွ့ဲ တစ်ခမု ှက လုေဳ လာြ်ေသာက သတင်ဵအချြ်
အလြ်မျာဵကဖန်တီဵေပဵထာဵသင်ပဴ ါသည်။
လမ်ဵေွှန်ချြ်မကူ ၂။
ေအဂျင်စမီ ျာဵသည်က အစိဵု ရ၏လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵြိကု ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵရန်က အရင်ဵအမ
ြ စ်
မျာဵြိကု ထိေရာြ်စာွ ကစွမ်ဵရည်ြပည်ဝဴ စွာနှငက်ဴ ြျငဝ်ဴ တ်နငှ ်ဴလြ
ို ်ေလျာညီေထွစွာကအသုဵဳ ြပုနိငု ်ရန်အတွြ်ကတာဝန်
ရှိပါသည်။က ၎င်ဵြပင်က ေအဂျင်စီမျာဵသည်က ယင်ဵတို့၌က လုေဳ လာြ်ြပည်စဴ ုေဳ သာအုပခ် ျုပ်မှုနငှ ်ဴက ယင်ဵြိကု
ေအာင်ြမင်မှုရရှိေစရန်က ေနရာတိငု ်ဵ၌က စဥ်ဆြ်မြပတ်က ေစာင်ဴကြြည်လ
ဴ ုပင် န်ဵစဥ်မျာဵြိကု ေဆာင်ရွြ်ရမည်က
ကြဖစ်ပါသည်။က
လမ်ဵေွှန်ချြ်မကူ ၃။
ICT ပါဝင်ပတ်သြ်ေနသည်ကဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵသစ်မျာဵတွင်က ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုမျာဵြိကု
ြုနြ
် ျစရိတ်မျာဵနှငက်ဴ အြျိုဵေြျဵဇူဵမျာဵအြ
ြ ာဵက ချိန်ထိဵု တိငု ်ဵတာခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ ညှနိ ိငှု ်ဵေဆာင်ရွြ်သင်ဴ
ပါသည်။ကလမ်ဵေွှန်ချြ်မူက၄။
ေအဂျင်စီမျာဵသည်ကICT ေြ
ြ ာင်ကဴ ရရိလ
ှ ာေသာကအြျိုဵရလဒ်မျာဵနှငကဴ် ICT ၌က
ရင်ဵနှီဵြမှပန် ှဳြခင်ဵအာဵဖ
ြ င်ဴ်ရရှိေသာက ြပန်ရချြ်မျာဵြိတ
ု ငို ်ဵတာခ
ြ င်ဵနှင်ကဴ စီမဳြိန်ဵ၏အေရဵပါေသာက လုပင် န်ဵစဥ်က
မျာဵ၌ကအစိဵု ရ၏ကေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵအေပါ်ကေလဴလာမှုမျာဵြိကု မှေေဝေပဵခ
ြ င်ဵမျာဵအတွြ်ကတာဝန်ရပှိ ါသည်။
လမ်ဵေွှန်ချြ်မကူ ၅။
ဘဏ္ဍာေရဵဌာနသည်က ေအဂျင်စမီ ျာဵနှငက်ဴ ေဆွဵေနွဵတိငု ်ပင်ရာတွင်က လည်ဵေြာင်ဵ၊က
Australia အစိဵု ရမှ ICTြိကု စွမ်ဵေဆာင်ရည်က ြပည်ဝဴ စွာနှငက်ဴ ထိေရာြ်ထြ်ြမြ်စာွ က အသုဵဳ ချနိငု ်ေစရန်က
ေအဂျင်စမီ ျာဵြိကု အေထာြ်အြူကြပုမည်ကဴ အေခ
ြ ခဳမူမျာဵေပါ်ေပါြ်ေရဵအတွြ် တာဝန်ရပှိ ါသည်။က ၎င်ဵြပင်က
ဘဏ္ဍာေရဵဌာနသည်က ြပန်လည်အသုဵဳ ြပုမှုက လွယ်ြူေချာေမွ့ေစခ
ြ င်ဵ၊က အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နိုင်စွမ်ဵရှိြခင်ဵ၊က
ဖလှယ်ြခင်ဵနှင်ကဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်နိငု ်ကြခင်ဵ၊က စဳသတ်မတ
ှ ်ချြ်မျာဵအသုဵဳ ြပုမှုြကို အာဵေပဵသည်ကဴ လုပင် န်ဵမျာဵက
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊က ေအဂျင်စီမျာဵြိကု မဟာဗျူဟာေမ
ြ ာြ်က လမ်ဵေွှနမ် ှုေပဵခ
ြ င်ဵနှငက်ဴ ICT ရင်ဵနှဵီ ြမှပန် ှမဳ ှုေပါ်က
အစိဵု ရအာဵအြ
ီ ဳေပဵခ
ြ င်ဵကလုပင် န်ဵမျာဵကေဆာင်ရွြ်ရပါသည်။
လမ်ဵေွှန်ချြ်မကူ ၆။
ဗဟိေု အဂျင်စီမျာဵသည်က သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵ၊က က နည်ဵလမ်ဵမျာဵက ေလဴြျင်မဴ ှုက
မျာဵြိကု ဖန်တီဵညှနိ ိငှု ်ဵေပဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ကဴ ြိယ
ု ်စာဵလှယ်အဖွ့ဲ မျာဵြိကု ICT ရင်ဵနှဵီ ြမှပန် ှမဳ ှုမျာဵက စီမဳခန့်ခွမဲ ှု
အရည်အေသွဵက(ြျွမ်ဵြျင်မှု)မျာဵကမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ေပဵရန်ကြူညီရမည်ြဖစ်ပါသည်။
စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵ
၁။က

ICT ၌ကရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုတွင်က အစိဵု ရတစ်ရပ်လဵုဳ ကဝင်ေရာြ်လာခ
ြ င်ဵ၏ကအာဵသာချြ်မျာဵမှာက
အဘယ်နည်ဵ။က

၂။

ICT ၌ကရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုမျာဵအေပါ်ကမိမိနုငိ ်ငဳအစိဵု ရ၏ကမူဝါဒမှာအဘယ်နည်ဵ။
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ICT အုပခ် ျုပ်မှုမာှ အေရဵပါသည်ဴတိုင်က ြဳအေြ
ြ ာင်ဵမသင်ဴစာွ ပင်က အစိဵု ရအချို့သည်က ICT အုပခ် ျုပ်မှုက
အေခ
ြ ခဳလုပင် န်ဵ(ဥပမာက - စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊က ဆုဵဳ ကြဖတ်ချြ်ချမှတ်သည်ကဴ အဆင်ဴဆင်ဴကြဖစ်စဥ်၊က ပုမဳ ှန်
ေစာင်ကဴ ြြည်ကဴ စစ်ေဆဵကြခင်ဵနှင်ဴြဖစ်စဥ်က လုပင် န်ဵစဥ်မျာဵအာဵအြဲြဖတ်ြခင်ဵ)ြိကု အစိဵု ရအဆင်ဴတွင် (သိ့ု မဟုတ်)
အစိဵု ရေအဂျင်စီတစ်ခခု ျင်ဵစီတွင်ြဖစ်ေစက ချမှတ်ထာဵရှိြပီဵြဖစ်ပါသည်။က ဤသည်တ့ို မှာက ICT ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုက
စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၏ကအမှနတ
် ရာဵလည်ဵြဖစ်ပါသည်။က
ေနာြ်ဆဵုဳ အချြ်တစ်ရပ်။က ေြာင်ဵမွနေ် သာက ICT အုပခ် ျုပ်ေရဵပုဳစသ
ဳ ည်က အမ
ြ င်မဴ ာဵဆုဵဳ အဆင်မဴ ျာဵ၌က
ထိေရာြ်ကမှုရေှိ သာေခါင်ဵေဆာင်မ၏
ှု ကထုတ်ြုန်တစ်ရပ်က( ရလဒ်တစ်ခု ) ကြဖစ်ပါသည်။
ကမူဝါဒေရဵဆွသ
ဲ ူမျာဵသည်၄င်ဵတိ့ု ၏သြ်ဆုငိ ်ရာနိငု ်ငဳမျာဵ၌က ICT အုပခ် ျုပ်ေရဵ အေခ
ြ ခ ဳလုပ်ငန်ဵက
တစ်ရပ်အာဵဖန်တီဵရာ၌က ေခါင်ဵေဆာင်မအ
ှု ခန်ဵြဏ္ဍတစ်ရပ်အာဵပါဝင်လာေစရန်က ရှာေဖွေနေသာ မူ၀ါဒက
ေရဵဆွသ
ဲ ူမျာဵသည် Weill and Ross's တိ့ု ၏က ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ၏
ဳ က ေခါင်ဵေဆာင်မှုဆငို ်ရာ ထိပတ
် န်ဵ
လမ်ဵေွှန်ချြ်မကူ ( ၁၀ ) ချြ်အာဵကထည်သ
ဴ ွင်ဵစဥ်ဵစာဵခ
ြ င်ဵြဖင်ကဴ စတင်သင်ပဴ ါသည်။ကပ
ြ ည်သူပုိင်ြဏ္ဍက(နိငု ်ငဳပိငု ်
ြဏ္ဍ)နှငက်ဴ လိြ
ု ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာင်က ချမှတ်ထာဵသည်ကဴ ဤလမ်ဵေွှနခ် ျြ်မူမျာဵြိုက ေအာြ်တွင် ေဖာ်ြပ
ထာဵပါသည်ကICT အုပ်ချုပ်ေရဵပုစဳ ဳ၏ကေခါင်ဵေဆာင်မှုဆငို ်ရာထိပ်တန်ဵကလမ်ဵေွှန်ချြ်မူ (၁၀) ချြ်
၁။ လြ်ေတွ့ြျငသ
်ဴ ဵုဳ နိငု ်မည်ကဴ အုပ်ချုပ်မှုပစုဳ ဳပေုဳ ဖာ်ေရဵဆွရ
ဲ န်
စီမဳခန့်ခွဲသူသည်က စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵ၏ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵနှင်ဴက လုပင် န်ဵက
ဦဵတည်ချြ်အေပါ်အေခ
ြ ခဳ၍ကICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳြကို တြ် ြွြစွာ ပုေဳ ဖာ် ေရဵဆွဲ
သင်ပဴ ါသည်။က
တြ် ြွြစွာေရဵဆွပဲ ုေဳ ဖာ်ထာဵသည်ကဴ အုပခ် ျုပ်မှုပုစဳ ဳ၌ က ဦဵေဆာင်မေှု ပဵပ
ြ ီဵက
အရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵြိခု ွေဲ ဝသုဵဳ စွဲမကှု ၊က အေလဵထာဵမှုနှငက်ဴ အေထာြ်အြူြပုသည်ကဴ က
အဆင်ဴြမင်အ
ဴ လုပအ
် မှုေဆာင်အရာရှိမျာဵပါဝင်ပါသည်။က
၂။ ကြပန်လည်ပေုဳ ဖာ်ေရဵဆွရ
ဲ မည်အ
ဴ ချိနြ
် ကို သိရရ
ှိ န်
အပ
ြ ုအမူဆုငိ ်ရာက ေပ
ြ ာင်ဵလဲမနှု ှငက်ဴ အတူအုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳအေပ
ြ ာင်ဵအလဲ
တစ်ရပ် လိအ
ု ပ်ပါသည်။က
သိ့ု ေသာ်ြဏ္ဍသစ်မျာဵနှငက်ဴ ဆြ်သွယ်မမှု ျာဵအာဵက တစ်ဦဵချင်ဵစီြက သင်ယူ
ရသည်ကဴ လိအ
ု ပ်ေသာအုပခ် ျုပ်မှုက ဖွ့ဲ စည်ဵပုတ
ဳ စ်ခလ
ု ဵုဳ အာဵက ထည်သ
ဴ ွင်ဵ စဥ်ဵစာဵ
ရေသာေြ
ြ ာင်ကဴ အုပခ် ျုပ်မှုပဳုစဳအာဵက ြပန်လည်ပဳုေဖာ်ေရဵဆွဲြခင်ဵမှာက ရဳဖန်ရဳခါသာက
ကြဖစ်သင်ပဴ ါသည်။က
၃။ အဆင်ဴြမင်အ
ဴ ရာရှမိ ျာဵပါဝင်ရန်
မဟာဗျူဟာဆုဵဳ ြဖတ်ချြ်မျာဵ၌က အဆင်ဴြမင်ဴစမီ ဳခန့်ခွဲမမှု ှာက လိအ
ု ပ်လှစွာက
ပါဝင်ေနပါသည်။က
ေအာင်ြမင်မှုရရန်အတွြ်က IT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳ၌သတင်ဵအချြ်ဆုငိ ်ရာက
အရာရှိချုပ်မျာဵသည်က ထိေရာြ်စာွ ပါဝင်ရပါမည်။က အခ
ြ ာဵေသာက အဆင်ဴြမင်ဴ
စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည်က ေြာ်မတီမျာဵ၊က အတည်ြပုသည်လ
ဴ ုပင် န်ဵစဥ်မျာဵနှငက်ဴ
လုပေ် ဆာင်ချြ်အာဵကပ
ြ န်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵမျာဵ၌ကပါဝင်ကေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။
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၄။ ေရွဵချယ်မှုမျာဵကကြပုလုပ်ရန်က
ICT အုပ်ချုပ်မှုပစုဳ ဳသည်ရည်မှန်ဵချြ်တငို ်ဵြိေု ပါြ်ေရာြ် ေအာင်ြမင်ရန်
မဖ
ြ စ်နငို ်ပါ။ကသိ့ု ရာတွင်အုပ်ချုပ်မှုသည်က ြငင်ဵခုမဳ ှုအတွြ်က သေဘာထာဵြွလ
ဲ ေွဲ သာက
ရည်မှနဵ် ချြ်မျာဵြိမု ီဵေမာင်ဵထိုဵြပနိငု ်ရပါသည်။အေြာင်ဵဆုဳဵအကေြခအေနသိ့ု
ေရာြ်ရေှိ အာင်က အတိဵု အေလျာဴအေပဵအယူ လုပ်ြခင်ဵမျာဵကတိဵု တြ်လာခ
ြ င်ဵ၏က
အေရအတွြ်အတိငု ်ဵကအုပခ် ျုပ်မှုပုစဳ ဳသည် လည်ဵကပိ၍
ု ရှုပေ် ထွဵလာနိငု ်ပါသည်။
၅။ ြိငု ်တွယ်ေြဖရှင်ဵသည်ကဴ နည်ဵလမ်ဵ၏ကခ
ြွ င်ဵချြ်ြကို ရှင်ဵရှင်ဵ လင်ဵလင်ဵသိရရ
ှိ န်
ကြွခင်ဵချြဆ
် သ
ို ည်မာှ က စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵမျာဵြက မည်သ့ို မည်ပဳုက ေလဴလာ
သင်ယူေနသည်ြိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။က IT အသုဵဳ အနှုန်ဵ၌က ြွခင်ဵချြ်သည်က လြ်ရှိ
အေခ
ြ အေနက အထူဵသဖ
ြ င်ကဴ က စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵမျာဵက ဖွ့ဲ စည်ဵမှုပစုဳ ဳြို စိနေ် ခါ်
ေနပါသည်။က ကြွခင်ဵချြ်အတွြ်က အချို့လူမျာဵ၏လိလ
ု ာဵေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵသည်က
စဥ်ဵစာဵချင်ခဴ ျိနမ် ှုက မပါေသာ်လည်ဵက အမျာဵစုသည်က စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကကက
လိအ
ု ပ်ချြ်ြိုြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵလိသ
ု ည်ဆ
ဴ န္ဒြဖင်ဴေတာင်ဵဆိုြခင်ဵြဖစ်သည်။က အြယ်၍က
စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵတစ်ခုသည်က ြွခင်ဵချြ်ြိုတန်ဖုိဵထာဵပ
ြ ီဵကအဆိုြပုတင်ြပခဲလ
ဴ ှေင်က
စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵစီမဖဳ န်တီဵမှုက ၎င်ဵလုပင် န်ဵ၏က ဖွ့ဲ စည်ဵမှုပစုဳ ဳက အေပ
ြ ာင်ဵအလဲမှက
တစ်ဆင်ကဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခလ
ု ဵုဳ ြိကု အြျိုဵေြျဵဇူဵြဖစ်ေပါ်ေစနိငု ်ပါသည်။
၆။ မှန်ြန်သည်မဴ ြ်လဵုဳ ေပဵရန်
ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ရ
ဳ ိှက ေယဘူယျအခြ်အခဲတစ်ခုမာှ ICTအုပခ် ျုပ်မှုက အစီ
အစဥ်မျာဵြိုတွနဵ် အာဵေပဵရန်က ေရဵဆွပဲ ုေဳ ဖာ်ထာဵသည်ကဴ မြ်လုဳဵေပဵကဆွေဲ ဆာင်မှု
မျာဵနှငဆ
်ဴ ုချီဵြမှငမ်ဴ ှုက အစီအစဥ်မျာဵ၏က ရည်ရွယ်ချြ်နငှ ်ဴလွဲေချာ်မှု ကြဖစ်ပါသည်။က
အုပ်ချုပ်ပုဳစဳနှငက်ဴ မြ်လဵုဳ ေပဵဆွေဲ ဆာင်မကှု ြိြ
ု ်ညီေရဵသည်က စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၏
စုေပါင်ဵစွမ်ဵအာဵပင်ကြဖစ်ပါသည်။က အြယ်၍IT အုပခ် ျုပ်မှု ပုစဳ ဳြိုက စီဵပွာဵေရဵ
လုပင် န်ဵ၏စုေပါင်ဵစွမ်ဵအာဵ၊ စီမဳအုပခ် ျုပ်ေဆာင်ရွြ်မှုက(သိ့ု မဟုတ်) အချို့ေသာ
ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵအရကပုေဳ ဖာ်ေဆာင်ရွြ်လျင် အုပ်ချုပ်သူမျာဵ၏ကမြ်လဵုဳ ေပဵ
ဆွေဲ ဆာင်မသ
ှု ည် ရည်ရွယ်ချြ်နငှ ်ြ
ဴ ြ
ို ်ညီမှုက ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ လိလ
ု ာဵသည်ဴ
အပ
ြ ုအမူရရှိရန်ေငွေ ြြဵဆိငု ်ရာမြ်လဵုဳ ေပဵမှုနည်ဵြခင်ဵြိေု ရှာင်ရှာဵခ
ြ င်ဵသည်က
ေငွေ ြြဵဆိငု ်ရာမြ်လဵုဳ ေပဵကြခင်ဵ ြဲသ
ဴ ့ို ကအေရဵပါသည်ဴ အချြ်ကြဖစ်သည်။
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၇။က ICT အုပ်ချုပ်မှုပစုဳ ဳအတွြ်က ပိငု ်ဆိငု ်မအ
ှု တိငု ်ဵအတာနှငက်ဴ တာဝန်ခဳ
ေဆာင်ရွြ်မကှု သတ်မှတ်ကေပဵရန်
ICTအုပခ် ျုပ်မှုပဳစု သ
ဳ ည်က ပိငု ်ရှင်တစ်ဦဵရှိြပီဵကတာဝန်ခေဳ ဆာင်ရွြ်ရြခင်ဵမျာဵ
ရှိပါသည်။က ေနာြ်ဆဵုဳ တွင်အစိဵု ရ၏ ေခါင်ဵေဆာင်သည်က အုပ်ချုပ်မအ
ှု ာဵလုဵဳ
အတွြ်က တာဝန်ရပှိ ါသည်။က သိ့ု ရာတွင်က အစိဵု ရေခါင်ဵေဆာင်သည်က ICT ဝန် ီြီဵက
(သိ့ု မဟုတ်) အုပ်စုက(ICT ဝန်ြ
ီ ီဵက( သိ့ု မဟုတ် ) ICT ပူဵေပါင်ဵညှနိ ငိှု ်ဵမှုေြာင်စီ) သိ့ု က
IT အုပခ် ျုပ်မှုပုစဳ ဳေရဵဆွကဲြခင်ဵ၊က အေြာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵနှငက်ဴ လုပင် န်ဵ
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမျာဵအတွြ်တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်ရန်ကလုပပ် ိငု ်ခွင်ဴ ခွေဲ ဝေပဵမည်
ကြဖစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိြြဏ္ဍတွင်ကသတင်ဵအချြ်အလြ်ဆငို ်ရာကအရာရှခိ ျုပ်သည်က
ယေန့ အရွယ်အစာဵ အမျိုဵမျိုဵေသာက လုပင် န်ဵမျာဵ၏က အဓိြက အေရဵပါသည်ကဴ
ြိစရ
္စ ပ်မျာဵ၌ကIT အုပခ် ျုပ်မပှု ုစဳ ဳြကို ြိုငတ
် ွယ် ေဆာင်ရွြ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
အဓိြစဥ်ဵစာဵရမည်ကဴ အချြ် (၃) ချြ်
 ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ြ
ဳ ကို အစိဵု ရ၏က အခ
ြ ာဵအဓိြက ပိငု ်ဆငို ်မှုမျာဵ (ေငွေ ြြဵ၊က
လူ့စွမဵ် အာဵြဲဴသို့) တိ့ု နှင်ကဴ ြင်ဵြွာ၍ကပုေဳ ဖာ်ေရဵဆွကဲြခင်ဵမကြပုနိငု ်ပါ။က
 လူပဂု ္ဂုိ လ်က (သိ့ု မဟုတ်) အုပစ် ုတစ်စုတည်ဵမှက ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ြ
ဳ ကို
အေြာင်အထည်မေဖာ်ရပါ။က အစိဵု ရေခါင်ဵေဆာင်မှုြဖင်ကဴ ေဆာင်ရွြ်
ရပါမည်။က ဝန် ီြီဵအာဵလုဵဳ သည်က ေငွေ ြြဵနှငက်ဴ အခ
ြ ာဵအေရဵပါသည်ကဴ
ရပိုင်ခငွ ်ဴမျာဵြိကု အုပခ် ျုပ်မှုအတွြ်က ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်သြဲသ
ဴ ့ို က က ICT
အုပခ် ျုပ်မှု၌ကပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ရန်ကေမှော်လင်ရ
ဴ ပါသည်။က
 ICT ရပိုင်ခငွ ်ဴမျာဵသည်က အစိဵု ရအမျာဵစု၏က လုပင် န်ဵေဆာင်ရွြ်မမှု ျာဵတွင်က
ပိ၍
ု ပိ၍
ု အေရဵပါလျြက် ရှပိ ါသည်။
၈။က အဖွ့ဲ အစည်ဵေပါင်ဵစုအ
ဳ ဆင်မဴ ျာဵတွင်အုပ်ချုပ်မှုပုဳေဖာ်ေရဵဆွရ
ဲ န်
အစပ
ြ ုမှတ်သည်က အစိဵု ရတစ်ခလ
ု ဵုဳ အေနဖ
ြ င်ဴက ICT အုပခ် ျုပ်မှုပစုဳ ဳြိုက အစိဵု ရ
အဆင်ဴ မဟာဗျူဟာနှငက်ဴ ရည်မနှ ်ဵချြအ
် ေရအတွြ်က အနည်ဵငယ်ချမှတ်ြပီဵ
ေဆာင်ရွြ်ပါသည်။ကဝန်ကီြီဵဌာနမျာဵသည်ကသီဵြခာဵဖ
ြ စ်ေသာ်လည်ဵကဆြ်စပ်မရ
ှု ိှ
ေသာ ICTအုပခ် ျုပ်မှုကအလွှာတစ်ခြ
ု ကို လိုအပ်ပါသည်။က
အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ၏
ဳ က ပိ၍
ု နိမ်ဴေသာအဆင်ြ
ဴ ကို ြမင်ဴေသာအဆင်ဴအတွြ်က ေရဵဆွကဲ
ေသာနည်ဵစနစ်မျာဵြက လွှမဵ် မိုဵကြသဇာသြ်ေရာြ်ပါသည်။က အခ
ြ ာဵအုပ်ချုပ်မှု
အဆင်ဴ မျာဵအတွြ်က ပါဝင်ြခင်ဵအာဵကြဖင်ကဴ အစိဵု ရတစ်ခုလုဳဵကICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ြ
ဳ ကို
အစပ
ြ ု ေဆာင်ရွြ်ရပါသည်။က
၉။က ထင်သာမ
ြ င်သာရှမိ ှုနှငက်ဴ ပညာေပဵမှုမျာဵေဆာင်ရွြ်ရန်
ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု အ
ဳ တွြ်ထင်သာမ
ြ င်သာရှလ
ိ ွနဵ် ြခင်ဵ( မဟုတ်) ပညာ
ေပဵလွနဵ် ြခင်ဵမဖ
ြ စ်နုိင်ပါ။ကထင်သာမ
ြ င်သာရှိမနှု ှငက်ဴ ပညာေပဵမှုတ့ို ြိုက အတူတြွ
ေဆာင်ရွြ်ရပါသည်။က ပညာေပဵခ
ြ င်ဵမျာဵေလေလက ပိ၍
ု ပိ၍
ု က ထင်သာမ
ြ င်သာ
ရှိေလေလဖ
ြ စ်ပါသည်။ အလာဵတူပင်အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳ လုပင် န်ဵစဥ်တွင်က ပိ၍
ု
ထင်သာမ
ြ င်သာရှေိ လေလက အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ေဳ ပါ်က ပိ၍
ု ယုဳ ြြည်အာဵြိဵု ေလေလ
ကြဖစ်ပါသည်။က
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၁၀။ အဓိြရပိငု ်ခွင်ဴ(၆)မျိုဵအတွြ်က အမျာဵနှငဆ
်ဴ ိုင်ေသာက ယန္တရာဵတစ်ရပ်ြကို
အေြာင်အထည်ေဖာ်ရန်က (ဆိလ
ု သ
ို ည်မှာလူ့စွမ်ဵအာဵရပိုင်ခငွ ်ဴ၊ကဘဏ္ဍာေရဵ
ရပိုင်ခငွ ်ဴ၊က ရုပဝ် တ္ထုပစ္စည်ဵရပိုင်ခွင၊်ဴ က အသိဉာဏ်ပညာဆိငု ်ရာက အခွငအ
်ဴ ေရဵက
ရပိုင်ခငွ ်ဴက၊ကသတင်ဵအချြ်အလြ်နငှ ်ဴကIT ၊ကဆြ်စပ်မမှု ျာဵ)
ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ကဳ ဒီဇငို ်ဵေရဵဆွရ
ဲ ာတွင်က အခ
ြ ာဵေသာ အဓိြ ရပိုင်ခငွ ်ဴက
မျာဵြိုထိန်ဵချုပ်၍က အသုဵဳ ြပုေသာက ယန္တရာဵတစ်ရပ်ြိုက ြပန်လည် သုဵဳ သပ်
ရပါသည်။က သစ်လွင်လွတ်လပ်ေသာက ICT ယန္တရာဵြို ဖန်တီဵြခင်ဵထြ်က
ရပိုင်ခငွ ်ဴမျာဵ၏ကအသွင် သဏ္ဌာန်ြျယ်ြပန့်လာေစေရဵြိကု စဥ်ဵစာဵရပါမည်။က
ယင်ဵရပိငု ်ခွငက်ဴ (၆)မျိုဵအနြ်က တစ်ခထ
ု ြ်ပိုေသာကရပိုင်ခငွ ်ဴြကို ထိန်ဵချုပ်ရန်
အတွြ်က တူညီေသာယန္တရာဵြိကု အသုဵဳ ြပုေနသည်ဴလုပင် န်ဵသည် ပိ၍
ု ပိ၍
ု က
ေြာင်ဵမွနေ် သာ အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ြ
ဳ ကို ပိုင်ဆုငိ ်ပါသည်။က
ြိယ
ု ်တငို ်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
၁။

ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဆ
ဳ သ
ို ည်မာှ အဘယ်နည်ဵ။က အဘယ်ေ ြြာင်၎ဴ င်ဵသည်အေရဵြ
ီ ီဵပါက
သနည်ဵ။က

၂။

ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ကဳ အေခ
ြ ခဳအတွြ်ကပါဝင်ေသာအချြအ
် လြ်မျာဵမှာမည်သည်တိ့ု နည်ဵ။

၃။

ကြသစေတ
ြ လျ၏ကICT ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုကစည်ဵမျဥ်ဵမျာဵြိကု တစ်ခုချင်ဵတွြ်ချြ်ေဖာ်ြပပါ။က

အြျဥ်ဵချုပ်
ဤဘာသာရပ်တတ
ွဲ ွင်က အခန်ဵ(၃)ခန်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ကပထမအခန်ဵတွင်က ICT မူဝါဒတည်ေဆာြ်ြခင်ဵက
လုပင် န်ဵစဥ်ြကို ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။က ဒုတိယအခန်ဵတွင်က အမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာက ICTD မူဝါဒတစ်ရပ်၏က
ပါဝင်ေသာအဓိြအချြအ
် လြ်မျာဵက အေြာင်အထည်ေဖာ်မကှု မဟာဗျူဟာမျာဵြိကု အေလဵေပဵ ေဖာ်ြပ
ထာဵပ
ြ ီဵကတတိယကအခန်ဵတွင်ကICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ြ
ဳ ကို ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵတင်ြပထာဵပါသည်။က
ပထမအခန်ဵတွင်ကICTD မူဝါဒမျာဵနှင်ဴကမဟာဗျူဟာမျာဵကချမှတ်ရာတွင်ကလုပင် န်ဵစဥ်အဆင်ဴဆင်ဴမျာဵြိကု
စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ထာဵပ
ြ ီဵက မူဝါဒချမှတ်ြခင်ဵလုပင် န်ဵစဥ်တွင်ပါဝင် ြြေသာက အစိဵု ရ၊က ေစျဵြွြ်နငှ ်ဴက အရပ်သာဵက
လူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵတိ့ု ၏က အခန်ဵြဏ္ဍြိကု ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။က အသစ်ြဖစ်ေပါ်လာေသာက ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵ တိဵု တြ်မှု
မျာဵနှငက်ဴ ြိြ
ု ်ညီသည်ကဴ ဥပေဒဆိငု ်ရာနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵဆိငု ်ရာက ြပုပ
ြ င်ေြပာင်ဵလဲမှုက အထူဵသဖ
ြ င်ဴက
အင်တာနြ်နည်ဵပညာမျာဵနှငက်ဴ နည်ဵပညာမျာဵစုဆလ
ုဳ ာမှုတို့ြလ
ို ည်ဵက ဤအခန်ဵတွင်က ရှင်ဵလင်ဵ ေဆွဵေနွဵ
ထာဵပါသည်။ကပထမကအခန်ဵ၏ကအဓိြအချြ်အလြ်မျာဵမှာကေအာြ်ေဖါ်ပ
ြ ပါအတိငု ်ဵ ကြဖစ်ပါသည်က မူဝါဒေရဵဆွသ
ဲ ူမျာဵသည်က မရည်ရွယ်ထာဵေသာအြျိုဵဆြ်မျာဵက နည်ဵပါဵသွာဵေစရန်အတွြ် ICTD
ဝင်ေရာြ်စြ
ွ ်ဖြ်မမှု ျာဵ၏က ထိေရာြ်ေသာက အြျိုဵသြ်ေရာြ်မကှု အလာဵအလာနှငက်ဴ အေရဵအရာ
ြိစတ
္စ ့ို ြကို အြဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရန်ကလိအ
ု ပ်ပါသည်။
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 မူဝါဒေရဵဆွသ
ဲ ူမျာဵသည်က ICTD မူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်က အေြာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်က အစိဵု ရ၊က
ေစျဵြွြ်နငှ ်ဴက အရပ်သာဵလူ့အဖွ့ဲ အစည်ဵတို့၏က ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မတ
ှု ွင်က မှနြ
် န်ေသာက ဘြ်ညီမှေတမှုက
ရှိေစေရဵြိကု ေဆာင်ရွြ်ရန်လအ
ို ပ်ပါသည်။က
 မူဝါဒေရဵဆွသ
ဲ ူမျာဵသည်က နည်ဵပညာေပ
ြ ာင်ဵလဲမှုြကို ရင်ဆငို ်ရာတွင်က စည်ဵမျဥ်ဵေဟာင်ဵမျာဵသည်က
စည်ဵမျဥ်ဵသစ်မျာဵနှင်ဴယင်ဵတို့၏ကေြာင်ဵြျိုဵသြ်ေရာြ်မှုမျာဵြိကု လွှမဵ် မိုဵထိနဵ် ချုပ်လာေသာအခါက
ကြပဿနာမျာဵကမျာဵပ
ြ ာဵလာခ
ြ င်ဵေြ
ြ ာင်ကဴ အချိန်ဆေွဲ ဆာင်ရွြ်ြခင်ဵမပ
ြ ုသင်ဴပါ။
 မူဝါဒေရဵဆွသ
ဲ ူမျာဵ(နှငစ်ဴ ည်ဵမျဥ်ဵချမှတ်သူမျာဵ)သည်က စည်ဵမျဥ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြကနည်ဵပညာသစ်နှင်ကဴ
စီဵပွာဵေရဵလုပင် န်ဵသစ်မျာဵက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုြိုက အဟန့်အတာဵပ
ြ ုေနသည်ကဴ အတိငု ်ဵအတာအာဵက
အြဲြဖတ် ဆန်ဵစစ်သင်ပဴ ါသည်
ဒုတိယအခန်ဵတွင်ကြပည်စဴ ုေဳ သာအမျိုဵသာဵေရဵဆိငု ်ရာICTD မူဝါဒတစ်ခ၏
ု ကအေခ
ြ ခဳ အချြ် (၃)ချြ်က
ကြဖစ်သည်ဴက စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်ြခင်ဵ၊က စီဵပွာဵေရဵအေဆာြ်အအု၏
ဳ က ICT ြဏ္ဍတည်ေဆာြ်ြခင်ဵနှငက်ဴ
electronicက အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု တ
ဳ ့ို နှင်ကဴ ဆြ်စပ်ေသာကြပဿနာမျာဵြိကု အေလဵေပဵတင်ြပထာဵပါသည်။က ICT
စွမ်ဵရည်ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ွင်က ြျယ်ြပန့်ေသာပ
ြ ဿနာနှစရ
် ပ်ြကို ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵထာဵပါသည်။ကသတင်ဵနှင်ကဴ
နည်ဵပညာေခတ်တွင်က နိငု ်ငဳသာဵအာဵလုဵဳ က အေခ
ြ ခဳစွမဵ် ေဆာင်ရည်က ရရှေိ ဆာင်ရွြ်ြခင်ဵနှင်ကဴ နိငု ်ငဳ၏က ICT
ြဏ္ဍတွင်က က ICT ြျွမ်ဵြျင်မှုက အရည်အေသွဵတိုဵတြ်ေစရန်နှငက်ဴ ေယဘုယျအာဵဖ
ြ င်ကဴ စီဵပွာဵေရဵ အေဆာြ်
အအုသ
ဳ ည်ကယင်ဵအေခ
ြ အေနြိကု ချဲ့ထွင်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵတိ့ု ြဖစ်ပါသည်။ကICT လုပင် န်ဵစုကတည်ေဆာြ်ြခင်ဵြိကု
အေလဵဂရုြပုမှုနငှ ်ဴအတူက ICT ထုတ်လုပ်ြခင်ဵက ြပင်ပထွြ်ခာွ အလုပလ
် ုပ်ြခင်ဵနှငက်ဴ Global Software
ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မတ
ှု ့ို တွင်ကအမျိုဵသာဵေရဵအစိဵု ရမျာဵြကလြ်ခြ
ဳ ျငသ
်ဴ ဵုဳ ြြေသာမူဝါဒမျာဵနှငက်ဴ မဟာဗျူဟာမျာဵ၊က
digital နည်ဵပညာလုပင် န်ဵစုကတိ့ု ြကို အြဲြဖတ်စစ်ေဆဵရပါသည်။က
ဤအခန်ဵတွင်က FOSSက မျာဵတည်ေဆာြ်ြခင်ဵနှငက်ဴ အပ
ြ န်အလှနေ် ဆာင်ရွြ်နိငု ်ြခင်ဵြိကု ရရှိေစခ
ြ င်ဵတိ့ု တွင်က
အစိဵု ရ၏က အခန်ဵြဏ္ဍြိလ
ု ည်ဵက ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵတင်ြပထာဵပါသည်။က ဤအခန်ဵတွင်က အဓိြအချြ်
အလြ်အချို့ြကို ေအာြ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵပါကသည်က ICT စွမ်ဵရည်တည်ေဆာြ်ြခင်ဵသည်က ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မှုအတွြ်က ICT စွမ်ဵအာဵမျာဵက ရရှလ
ိ ာေစရန်
ေဆာင်ရွြ်ရာတွင်ကနိငု ်ငဳတိုင်ဵအတွြ်အေရဵြ
ီ ီဵေသာကမူဝါဒရည်မှနဵ် ချြ်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
 ပညာေရဵြဏ္ဍက ICT စီမဳြိနဵ် မျာဵသည်က နည်ဵပညာမျာဵေပါ်တွင်က အေလဵေပဵဦဵတည် ြြ ြပီဵက
သင်ေဴ လျာ် ေသာကသင် ြြာဵနည်ဵပညာြိကု ေြျာေထာြ်ေနာြ်ခဳြပုခ
ြ င်ဵမရှပိ ါ။
 ယေန့ကြမ္ဘာဴစီဵပွာဵေရဵ၌ကအစိဵု ရမျာဵသည်ကICT ြဏ္ဍကထွန်ဵြာဵပ
ြ န့်ပွာဵလာေစရန်အတွြ်ကမှန်ြန်ကသည်ဴက
ပတ်ဝန်ဵြျင်တစ်ရပ်အာဵက အေထာြ်အြူြပုေပဵရာ၌က လျင်ြမန်ြပတ်သာဵစွာက ေဆာင်ရွြ်ရန်နှင်ကဴ
အမျိုဵသာဵစီဵပွာဵေရဵနှငက်ဴ လူမေှု ရဵဖွဳ့ြဖိုဵတိဵု တြ်မြ
ှု ကို ေမာင်ဵနှင်ရာ၌က အစိဵု ရသည်က အပ
ြ ည်အ
ဴ ဝက
ပါဝင် လှုပရ
် ာှ ဵရန်က လိအ
ု ပ်ပါသည်။က ICT ြဏ္ဍအတွြ်က မှနြ
် န်ေသာက ပတ်ဝန်ဵြျင်တစ်ရပ်ြိကု
လျင်လျင်ြမန်ြမန် ကြပတ်ြပတ်သာဵသာဵကေဆာင်ရွြ်ရန်ကလိုအပ်ပါသည်။က
 ဆြ်စပ်မရ
ှု ိေှ သာက အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဆ
ဳ သ
ို ည်မာှ က အစိဵု ရဌာန အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအြ
ြ ာဵက ပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရြ
ွ ်မတ
ှု ဵို ြမှင်ဴြခင်ဵြိသ
ု ာမြက နိငု ်ငဳသာဵမျာဵနှင်ဴက တြ် ြွြြပီဵ ထိေရာြ်ေသာက တိငု ်ပင်
ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှငက်ဴ ေစဴစပ်ညနှိ ိငှု ်ဵြခင်ဵမျာဵနှငက်ဴ ေဒသအလိြ
ု ်၊ကနိငု ်ငဳတြာအလိြ
ု ်က မျာဵစွာေသာ ပါဝင်
ပတ်သြ်မမှု ျာဵ၏ကပိမု ိပု ါဝင်မှု တိ့ု ပါဝင်ပါသည်။က
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တတိယအခန်ဵတွင်က ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု ဳြကို ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵထာဵပ
ြ ီဵကဆုဵဳ ြဖတ်ချြ် အခွင်ဴ အေရဵမျာဵနှင်ကဴ
တာဝန်ခေဳ ဆာင်ရွြ်မှုတ့ို ြကို တိြျစွာသတ်မတ
ှ ်ြခင်ဵအတွြ်က အေခ
ြ ခဳမူတစ်ရပ်ြကို ေဖာ်ြပက ထာဵပါသည်။က
ယင်ဵအေခ
ြ ခဳတွင်စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵအစုအေဝဵ၊က
အဆင်ဴဆင်ဴဆဳဵု ြဖတ်ချြ်ချမှတ်မှု၊က
အစီရင်ခဳြခင်ဵနှင်ကဴ
ေစာင်ဴ ြြည်စဴ စ်ေဆဵက ြခင်ဵက ြဖစ်စဥ်မျာဵအတွြ်က လိအ
ု ပ်ချြန် ှငက်ဴ အဳဝင်ခွင်ြျစီမထ
ဳ ာဵေသာက တွဖဲ ြ်ပဳုစမဳ ျာဵတိ့ု က
ကြဖစ် ြြပါသည်။က ICT ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နမှဳ ှုမျာဵြိကု ဦဵစာဵေပဵရန်က လိအ
ု ပ်ချြ်ြိုလည်ဵက ရှင်ဵကြပထာဵပါသည်။က
ဤအခန်ဵ၏က အဓိြအချြ်အလြ်မာှ က ေြာင်ဵမွနေ် သာက ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳစု သ
ဳ ည်က အမ
ြ င်ဴဆဳဵု အဆင်ဴတွင်က
ထိေရာြ်ေသာဦဵေဆာင်မ၏
ှု ကထုတ်ြုနတ
် စ်ရပ်ြဖစ်ေ ြြာင်ဵကေဖာ်ြပထာဵခ
ြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။က
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သင်တန်ဵဆရာမျာဵအတွြ်ကသိမှတ်ကြပုဖွယ်မျာဵ
ဘာသာရပ်မာတိြာစဥ်အေြ
ြ ာင်ဵကသိေြာင်ဵစရာေခါင်ဵစဥ်က ကတင်ြပထာဵသည်ြ
ဴ ဏ္ဍတွင်က ြပဆိသ
ု ြဲသ
ဴ ိ့ု က
ဤဘာသာရပ်ြကို ြပုစုေရဵသာဵရာတွင်က သင်ယူသူအမျိုဵမျိုဵနှင်ဴက မတူညီသည်ဴနုိင်ငဳမျာဵ၏ကေပ
ြ ာင်ဵလဲလာသည်ကဴ
အေခ
ြ အေနမျာဵြိကု ချင်တ
ဴ ွြ်၍ရရှသ
ိ ွာဵမည်ကဴ တန်ဖုဵိ ြိသ
ု င်ယူသူမျာဵရရှနိ ိငု ်ေစရန်စီစဥ်ထာဵပါသည်။က ထို့ြပင်က
ဘာသာရပ်ပါက အေြ
ြ ာင်ဵအရာတစ်ခလ
ု ဵုဳ ြိုြဖစ်ေစ၊က တစ်စတ
ိ ်တစ်ေဒသြိုြဖစ်ေစက ပိ့ု ချမှုပုစဳ ဳမျိုဵစုဳက (online
ကြဖစ်ေစ၊ကoff - line ကြဖစ်ေစ) ကြဖင်ဴေဆာင်ရွြ်နိငု ်ရန်လည်ဵကစီမဳထာဵပါသည်။ကသင်ရဵို ပါ အေြ
ြ ာင်ဵ အရာမျာဵြိကု
တစ်ဦဵချင်ဵြဖစ်ေစ၊က အုပစ် ုလိုြ်ြဖစ်ေစက ေလဴြျငသ
်ဴ င် ြြာဵေပဵသည်ဴေြျာင်ဵမျာဵတွင်က သင် ြြာဵနိငု ်သြဲသ
ဴ ိ့ု က
အစိဵု ရရုဵဳ မျာဵတွင်လည်ဵကြပုလုပန် ိငု ်ပါသည်။က ေလဴြျင်သ
ဴ င် ြြာဵမှုအချိနပ် ိငု ်ဵကြခာဵချြ်ြာလက အတိငု ်ဵအတာက
သာမြကသင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏ကေနာြ်ခဳအေြ
ြ ာင်ဵအရာတိ့ု ြကို သင်ရဵို ပါပို့ချချြ်ကအတိငု ်ဵအတာအေသဵစိတ်က
ေလဴလာမှုအေပါ်မူတည်ဆဵုဳ ြဖတ်ရပါသည်။က
ဤသင်တန်ဵဆရာမျာဵက သိမတ
ှ ်ကြပုဖွယ်ေရဵသာဵထာဵချြသ
် ည်က သင် ြြာဵရန်အေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵြိကု ပိမု ိုက
ထိေရာြ်ထြ်ြမြ်စာွ သင် ြြာဵပိ့ု ချနိငု ်ရန်ကအေတွဵအမ
ြ င်မျာဵနှငက်ဴ သုဵဳ သပ်အ ီြဳြပုခ
ြ င်ဵမျာဵြိကု ပဳပဴ ိဵု ထာဵခ
ြ င်ဵက
ကြဖစ်ပါသည်။က ေလဴြျင်ေဴ ရဵချဥ်ဵြပ်မမှု ျာဵနှငက်ဴ မဟာဗျူဟာမျာဵအေြ
ြ ာင်ဵက ေနာြ်ထပ်လမ်ဵေွှန်ချြ်ြိုက
အစိဵု ရအဆင်ဴြမင်ဴအရာရှိ ီြီဵမျာဵအတွြ်ကICT ပညာရပ်သင်ရဵို ေွှနဵ် တမ်ဵ ဘာသာရပ်အတွမဲ ျာဵအတွြ်ကပူဵတွဲ
အသုဵဳ ြပုမည်ဴအရာတစ်ခအ
ု ေနဖ
ြ င်ကဴ ြပုစုထာဵေသာကသင် ြြာဵမှုပဳုစကဳ လြ်စဲွစာအုပတ
် ွင်ကေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
ဘာသာရပ်တြ
ွဲ အ
ို သုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵ
လြ်ရဘ
ှိ ာသာရပ်တ၏
ွဲ က အခန်ဵတိုင်ဵသည်က သင်ယူမရ
ှု ည်မှနဵ် ချြ်မျာဵနှငက်ဴ အစပ
ြ ုထာဵပ
ြ ီဵက ြိယ
ု ်တိငု ်
စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵကေမဵခွနဵ် အစုနှငအ
်ဴ ဆုဵဳ သတ်ထာဵပါသည်။ကစာဖတ်သူမျာဵသည်ကဘာသာရပ်တွဲမတ
ှ စ်ဆင်ကဴ
မိမိ၏တိဵု တြ်မှုြို အြဲြဖတ်ြခင်ဵအေခ
ြ ခဳအြဖစ်က ရည်ရွယ်ချြ်မျာဵနှငက်ဴ ေမဵခွနဵ် မျာဵြိကု အသုဵဳ ြပုရပါမည်။က
အခန်ဵတိငု ်ဵသည်က ေဆွဵေနွဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵနှငက်ဴ လြ်ေတွ့ေလဴြျင်ဴခန်ဵမျာဵက ထည်ဴသွင်ဵထာဵပ
ြ ီဵက ယင်ဵတိ့ု ြိကု
စာဖတ်သူတစ်ဦဵြကေဖ
ြ ရှင်ဵြခင်ဵနှငက်ဴ နည်ဵြပဆရာြကအသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵတိ့ု ြကို ေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ကစာဖတ်သူမျာဵက
သည်က သူ၏ြိယ
ု ်ပုိင်အေတွ့အြ
ီ ုဳေပါ်က အေခ
ြ ြပုပ
ြ ီဵေဆာင်ရွြ်နိငု ်စွမ်ဵရှလ
ိ ာေစရန်၊က ေလဴြျင်ဴခန်ဵပါ
အေြ
ြ ာင်ဵအရာြိကု စဳသတ်မတ
ှ ်နိငု ်ရန်၊က တင်ြပထာဵေသာပ
ြ ဿနာမျာဵြိကု အေလဵအနြ်စဥ်ဵစာဵရန်က ေရဵဆွဲ
ထာဵခ
ြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။က
ကြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုမျာဵသည်က သင်ရဵို ပါ ဘာသာရပ်အေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵ၏က ထူဵြခာဵ
ေသာက အစိတ်အပိငု ်ဵြဖစ်ပါသည်။က ဤအေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵြိကု ေဆွဵေနွဵရန်နငှ ်ဴက စိစစ်သုဳဵသပ်ရန်က အထူဵသဖ
ြ င်ဴ
ဘာသာရပ်ပါက အဓိြသေဘာထာဵ ယူဆချြ်မျာဵနှငက်ဴ စည်ဵမျဥ်ဵမျာဵသည်က လြ်ေတွ့ လုပင် န်ဵမျာဵနှင်ကဴ
အစီအစဥ်မျာဵြိမု ည်သည်ဴအတိငု ်ဵအတာအရစီစဥ်ေပဵနိုင်ေ ြြာင်ဵေဆွဵေနွဵရန်နငှ ်ဴကသုဵဳ သပ်စီစစ်ရန်က အတွြ်က
ရည်ရွယ်ထာဵပါသည်။က သင်ယူသူမျာဵအတွြ်က သတင်ဵအချြ်အလြ်နငှ က်ဴ ဆြ်သွယ်မှု နည်ဵပညာက
အေခ
ြ ကြပုနှငက်ဴ အေထာြ်အြူြပုက ICT ချဥ်ဵြပ်နည်ဵမျာဵက အဳဝင်ဂွငြ
် ျဖ
ြ စ်ရန်က လိအ
ု ပ်ေ ြြာင်ဵနှငက်ဴ
အသုဵဳ ြပုသည်ပဴ ုစဳ ဳမျာဵမှာလည်ဵက ေဒသအေခ
ြ အေနမျာဵ၏က သင်ေဴ လျာ်မရ
ှု ိသ
ှ င်ေဴ ြြာင်ဵက သိထာဵရန် အေရဵြ
ီ ီဵ
ပါသည်။
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သင်ခန်ဵစာဖွ့ဲ စည်ဵြခင်ဵ
သင်ယူသူပရိတ်သတ်ဦဵေရ၊ကရရှသ
ိ ည်ခဴ ျိနတ
် ာ၊ကေဒသေနာြ်ခအ
ဳ ေခ
ြ အေနမျာဵေပါ်အေခ
ြ ခဳ၍ကအခ
ြ ာဵ
သင်ရဵို ဘာသာရပ်ပါ အေြ
ြ ာင်ဵအရာမျာဵြိကု သတ်မတ
ှ ်ချိနဆ
် နိငု ်ပါသည်။က အချိနမ် တူညီြခင်ဵေြ
ြ ာင်ကဴ
သင်ယူရန်ရရှသ
ိ ွာဵမည်အ
ဴ ေနအထာဵြိကု ေအာြ်ပါအတိငု ်ဵကလမ်ဵေြ
ြ ာင်ဵေပဵထာဵပါသည်။က
သင် ြြာဵချိန်က(၉၀)ကမိနစ်အတွြ်
ဘာသာရပ်တွဲ၏ကလွှမဵ် ြခုဳေလဴလာချြ်ြိုက ေဆာင်ရွြ်ရပါမည်။ကမိမိတိ့ု ၏ကြိယ
ု ်ပိငု ်ေဆွဵေနွဵတင်ြပမှုက
အေြ
ြ ာင်ဵအရာြိတ
ု ည်ေဆာြ်ရန်က အခန်ဵတိုင်ဵတွင်က အြျဥ်ဵချုပ်နငှ က်ဴ နိဒါန်ဵအစိတ်အပိငု ်ဵြိကု ရည်ေွှနဵ်
ေဖာ်ြပထာဵပ
ြ ီဵက သင်တန်ဵသာဵမျာဵအတွြ်က ဆီေလျာ်အပ်စပ်မအ
ှု ရှိဆဳဵု ြပဿနာမျာဵြိကု အေလဵေပဵ ေဖာ်ြပက
ထာဵပါသည်။က အခန်ဵခွတ
ဲ စ်ခုစတ
ီ ွင်ြပဿနာတစ်ရပ်ဦဵတည်ေလဴလာမှုြလ
ို ည်ဵက ေရွဵချယ်ေဆာင်ရွြ်နိငု ်ပါ
သည်။က ဥပမာအာဵ ကြဖင်ကဴ အခန်ဵ(၁)တွင်တင်ြပထာဵေသာက ICT ဖွ့ဳ ြဖိုဵမှုပစုဳ ဳ၊က အခန်ဵက ( ၂ ) မှက ICT လုပင် န်ဵစု
တည်ေထာင်ြခင်ဵတိ့ု သည်ကသင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏ကစိတ်ဝင်စာဵမှုမျာဵအေပါ်တည်မီှေနပါသည်။က
သင် ြြာဵချိန်က(၃)ကနာရီအတွြ်
အခန်ဵမျာဵြိကု ပိ၍
ု အေလဵထာဵေလဴလာနိငု ်ရန်က စာသင်ချိနတ
် စ်ချိနလ
် ျင်က မိနစ်က ၉၀က အထိက တိဵု ၍
ဖွ့ဲ စည်ဵမှုကြပုထာဵပါသည်။က သင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏က ေနာြ်ခအ
ဳ ေခ
ြ အေနေပါ်မူတည်၍က ဘာသာရပ်ြခုဳငုဳက
ေလဴလာမှုြိုက အမ
ြ န်ေဆာင်ရွြ်နိငု ်ြပီဵအခန်ဵတစ်ခန်ဵ(သိ့ု မဟုတ်)နှစ်ခန်ဵမှက ေခါင်ဵစဥ်ခွမဲ ျာဵအေပါ်က သီဵသန့်က
အေလဵထာဵေလဴလာေစရပါမည်။ကဥပမာက- အခန်ဵက( ၁က) မှက မျာဵစွာေသာပါဝင်ပတ်သြ်သူမျာဵဖ
ြ င်ဴICT မူဝါဒ
တည်ေဆာြ်မ၊ှု အခန်ဵ (၂)မှစွမ်ဵရည်ဖဳွ့ကြဖိုဵတိဵု တြ်မနှု ှင်ဴအခန်ဵ (၃ ) မှICTအုပခ် ျုပ်မှုပဳစု တ
ဳ ့ို ကြဖစ် ြြ ပါသည်။
( ၃ )နာရီ သင်ခန်ဵစာြိမု ိနစ်က ၉၀က စာသင်ချိနက် သင်ခန်ဵစာနှစခ် ုအြဖစ်ခွရ
ဲ ပါမည်။က ပထမ
စာသင်ချိနသ
် ည်က သြ်ဆုငိ ်ရာအခန်ဵ၏က သင်ခန်ဵစာအြျဥ်ဵနှငက်ဴ ြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်ေလဴလာခ
ြ င်ဵတွင်မကူ ေဆွဵေနွဵ
မှုမျာဵြိလ
ု ွှမဵ် ြခုဳနိငု ်ရမည်ြဖစ်ြပီဵက ဒုတိယစာသင်ချိနြ
် ိုက အဖွ့ဲ လိြ
ု ်ေလဴြျင်ခဴ န်ဵမျာဵအတွြ်သဵုဳ ရပါမည်။က
အဖွ့ဲ လိြ
ု ်ေလဴြျင်ဴခန်ဵမျာဵအတွြ် အြ
ီ ဳဉာဏ်ရရှိရန်ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ရာမျာဵ ေဘာင်ခတ်ေဖာ်ြပချြ်က
မျာဵြိကု ေလဴလာြ
ြ ည်ရ
ဴ ှုပါ။
(၁)ကရြ်ကသင် ြြာဵမှုအတွြ်က(သင်ချိန်က-က၆ကနာရီ)
အခန်ဵက ၃က ခန်ဵြိကု ြခုဳငုဳမေိ စရန်က (၂)နာရီ ြြာက စာသင်ချိနက် ၃က ချိန်က အသုဵဳ ြပုပါ။က အခန်ဵတိငု ်ဵတွင်
ကြပန်လည်ကြခုဳငုဳသဵုဳ သပ်မေှု ဆာင်ရွြ်ပါ။က ေခါင်ဵစဥ်ခွတ
ဲ စ်ခကု ( သိ့ု မဟုတ် ) နှစ်ခတ
ု ွင်ပါရှိသည်ကဴ ြပဿနာမျာဵြိကု
အေလဵထာဵပါ။က (အဘယ်ေ ြြာင်ဆ
ဴ ေို သာ်က အာဵလုဵဳ ြိုြခုဳငုဳမမိ ည်ကဴ အချိနမ် ရှိပါ)။က ( ၂ ) နာရီက စာသင်ချိန်က
တိငု ်ဵတွင်က သင် ြြာဵမှုနည်ဵလမ်ဵြွဲြပာဵနိငု ်ပါသည်။က ပထမစာသင်ချိနအ
် တွြ်က သင်တန်ဵသာဵတိငု ်ဵြိကု ICTD
မူဝါဒ ေရဵဆွခဲ ျမှတ်ရာတွင်က ၄င်ဵတိ့ု ရင်ဆငို ်ရသည်ကဴ စိနေ် ခါ်မှုမျာဵြိကု ရှင်ဵလင်ဵေပ
ြ ာြ
ြ ာဵလာေစရန်က ေမဵခွနဵ် က
ေမဵရပါမည်။က၄င်ဵြိသ
ု င်တန်ဵသာဵတစ်ဦဵချင်ဵစီမကှ ( သိ့ု မဟုတ် ) နည်ဵြပဆရာမှကအေထာြ်အထာဵကမှတ်တမ်ဵက
တင်ထာဵနိငု ်ပါသည်။က ဒုတိယ စာသင်ချိနအ
် တွြ်က အခန်ဵနှစမ် ှက ြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်က ေလဴလာဆန်ဵစစ်မြ
ှု ိုက
စာသင်ခန်ဵတစ်ခလ
ု ဵုဳ ( သိ့ု မဟုတ် ) အဖွ့ဲ လိြ
ု ် ရှင်ဵြပေစရပါမည်။ တတိယစာသင်ချိနအ
် တွြ်က ပထမ
စာသင်ချိနအ
် တွင်ဵကသင်တန်ဵသာဵမျာဵကစိစစ်ေဖာ်ထုတ်က ြပီဵြဖစ်ေသာကစိနေ် ခါ်မှုအချို့ြကို ICT အုပခ် ျုပ်မှုပဳုစြ
ဳ က
မည်သို့ေြဖရှင်ဵနိငု ်ေ ြြာင်ဵကသိြမင်လာေစရန်ကအဖွ့ဲ လိြ
ု ်ကေလဴြျငခ်ဴ န်ဵမျာဵပ
ြ ုလုပ်ေစရပါမည်။က
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တစ်ေန့တာစာသင်ချိနသ
် ည်က ဘာသာရပ်တွဲ၏က အခန်ဵတစ်ခန်ဵြိသ
ု ာက ဦဵတည်သင် ြြာဵနိငု ်ပါသည်။က
အခန်ဵတစ်နငှ ်နဴ ှစ်တိ့ု ၏က အခန်ဵခွသ
ဲ ဵုဳ ခုတို့ြကို ၂က နာရီက စာသင်ချိနက် သုဵဳ ချိနအ
် တွင်ဵက ြခုဳငုဳမေိ စနိငု ်ပါသည်။က
အခန်ဵသုဵဳ မှက အခန်ဵခွကဲ နှစ်ခြ
ု ိုက ၃က နာရီက ြြာစာသင်ချိနက် သုဵဳ ချိနအ
် တွင်ဵက ေလဴလာသင်ယူေစနိငု ်ပါသည်။က
အဖွ့ဲ လိြ
ု ်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵြိကု အာဵေပဵတိြ
ု ်တွနဵ် ရပါမည်။ကPowerPoint တင်ြပချြ်မျာဵအတွင်ဵရှကိ လြ်ေတွ့
ေလဴြျငခ်ဴ န်ဵမျာဵြိကု ေဆာင်ရွြ်ေစရပါမည်။က
(၃)ကရြ်ကသင် ြြာဵမှုအတွြ်ကစာသင်ချိန်
အခန်ဵတိငု ်ဵအတွြ်ကတစ်ေန့တာစာသင်ချိနသ
် ဵုဳ စွဲပါ။ကပထမေန့တွင်ကအခန်ဵတစ်နှငက်ဴ စတင်ြပီဵကတတိယက
ေန့တွင်က အခန်ဵသုဵဳ နှင်ဴအဆုဵဳ သတ်ပါ။က ေန့တစ်ေန့၏စာသင်ချိနြ
် ကို ြခုဳငုဳေလဴလာချြ်ြဖင်ဴက အစပ
ြ ုပ
ြ ီဵက အခန်ဵ
တစ်ခလ
ု ဵုဳ ြိကု အြျဥ်ဵချုပ်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵြဖင်ကဴ ေန့တစ်ေန့ြအ
ို ဆုဵဳ သတ်ပါ။က ေနာြ်ဆဵုဳ ေန့တွင်က ေနာြ်ဆဳုဵက ၉၀က
မိနစ်ြဖို ွငထ
်ဴ ာဵေသာေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊က ဘာသာရပ်တနွဲ ှငဆ
်ဴ ြ်စပ်သည်ဴအေတွ့အြ
ီ ုဳမျာဵြိုမှေေဝ ဖလှယ်ြခင်ဵက
အတွြ်အသုဵဳ ြပုနိငု ်ပါသည်။က ဒုတိယေန့တွင် အခန်ဵနှစန် ှငသ
်ဴ ဵုဳ ေဆွဵေနွဵြပီဵြက ေလဴလာေရဵခရီဵ ထွြ်ခွာမှု
အတွြ်ကစီစဥ်နုိင်ပါသည်။က
(၅)ကရြ်ကသင် ြြာဵမှုအတွြ်ကစာသင်ချိန်က
ရရှေိ သာအချိနတ
် ာသည်က ဘာသာရပ်တွဲြို အပ
ြ ည်အ
ဴ ဝက ကြခုဳငုဳမိေစရပါမည်။က ဘာသာရပ်တွဲြိကု
အဆင်ဴြမင်ကဴြခုဳငုဳသဵုဳ သပ်မှုြဖင်ဴကစာသချိနြ
် အ
ို စပ
ြ ုပ
ြ ီဵအခန်ဵတိုင်ဵြိုချဲ့ထွင်သင် ြြာဵပါ။ကငါဵရြ်တာကြာလလုဵဳ
သင်တန်ဵသာဵပရိတ်သတ်၏က စိတ်ဝင်စာဵမှုြိုရရှေိ စရန်က သင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏အပ
ြ န်အလှန် ေဆာင်ရွြ်မှု
မျာဵစွာြိကု လုပေ် ဆာင်ရမည်ြဖစ်ြပီဵက အေြ
ြ ာင်ဵအရာတင်ြပချြ်ြိုက အနာဵေပဵသည်အ
ဴ ေနဖ
ြ င်ဴက လြ်ေတွ့
ေလဴြျင်ခန်ဵေဆာင်ရွြ်ေစခ
ြ င်ဵနှငဘ
်ဴ ာသာရပ်ေပါ်က စိတ်ဝင်စာဵစရာေြာင်ဵေအာင်က ေဆာင်ရွြ်သည်ဴက
နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှစမ် ျိုဵစလုဵဳ ြိုအသုဵဳ ြပုပါ။ '' ေဆာင်ရွြ်ရမည်ေဴ နရာ''နှင်ဴ စဥ်ဵစာဵရန်ေမဵခွန်ဵမျာဵတိ့ု သည်
စိတ်ြူဵအြ
ီ ဳဉာဏ်မျာဵြိရ
ု ရှေိ စပါသည်။ကေလဴလာေရဵခရီဵထွြ်ခာွ ြခင်ဵြိလ
ု ည်ဵကဒုတိယေန့နှငက်ဴ တတိယေန့
တိ့ု တွင်ကစီစဥ်နုိင်ပါသည်။က
သင် ြြာဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ
နည်ဵြပဆရာမျာဵသည်က PowerPoint တင်ြပချြ်မျာဵက အသုဵဳ ြပုရန်က တိြ
ု ်တွနဵ် ထာဵပါသည်။က
ယင်ဵအတွြ်က ြုလသမဂ္ဂက အာရှနှငက်ဴ ပစိဖိတ်ေဒသက သတင်ဵနှငဆ
်ဴ ြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာက ဖွ့ဳ ြဖိုဵတိဵု တြ်မကှု
ေလဴြျငေ်ဴ ရဵ သင်တန်ဵဌာနကwebsite (http;//www.unapcict.org/academy) မှရယူနုိင်ပါသည်။က
နည်ဵြပဆရာမျာဵကေနာြ်ထပ်ဖတ်စရာမျာဵစာရင်ဵြိုကအသုဳဵြပုသင်ဴပါသည်။ကမူရင်ဵအေထာြ်အထာဵ
မျာဵနှငက်ဴ website ြိကု ြြည်သ
ဴ င်ပဴ ါသည်။ကနည်ဵြပဆရာမျာဵသည်ကအခ
ြ ာဵဆီေလျာ်အပ်စပ်ေသာကဖ
ြ စ်စဥ် ကြဖစ်ရပ်က
ေလဴလာဆန်ဵစစ်မမှု ျာဵြိကု သင်ဴေတာ်သလိုမီှြငမ်ဵအသုဵဳ ြပုသင်ပဴ ါသည်။
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စာေရဵသူအေြ
ြ ာင်ဵ
Emmanuelက C. Lallana သည်က လွတ်လပ်ေသာ၊က အမ
ြ တ်ဦဵတည်ြခင်ဵမပ
ြ ုေသာက အဖွ့ဲ အစည်ဵြဖစ်က
သည်ကဴ ideacorp ၏က အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်က ြဖစ်ပါသည်။က သူသည်က အာရှနှငပ်ဴ စိဖိတ်ေဒသအတွင်ဵနှင်ကဴ
ဖိလစ်ပုိင်က နိငု ်ငဳတို့ရှိက ICTD ေလဴြျင်ေဴ ရဵနှင်ဴသုေတသနစီမြ
ဳ ိနဵ် မျာဵစွာြိုက ဦဵေဆာင်ေနပါသည်။က ၂၀၀၄က
ခုနှစမ် ှက ၂၀၀၇က ခုနှစက် အတွင်ဵတွင်က ေဒါြ်တာက လယ်လာနာသည်က ဖိလစ်ပုိင်နုငိ ်ငဳက ICT ေြာ်မရှင်(CICT)၏က
ေြာ်မရှင်အဖွ့ဲ ဝင်က အဖ
ြ စ်က တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဴဲပါသည်။က ဖိလစ်ပိုင်နုငိ ်ငဳက ICTေြာ်မရှင်သည်က ဖိလစ်ပုိင်က
အစိဵု ရအလုပအ
် မှုေဆာင်အဖွ့ဲ ၏က ICTမူဝါဒေရဵဆွခဲ ျမှတ်ြခင်ဵ၊က စီမဳြိန်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊က ညှနိ ိငှု ်ဵြခင်ဵ၊က အေြာင်
အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ထိနဵ် ေြျာင်ဵြခင်ဵနှငစ်ဴ ီမဳအုပခ် ျုပ်ြခင်ဵတို့ြေို ဆာင်ရွြ်ေပဵေသာပင်မအဖွ့ဲ အစည်ဵ တစ်ရပ်က
ကြဖစ်ပါသည်။
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၊ Vitrual Academy (AVA-http://ava.unapcicts.org)
 ၎
။
 ၎

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