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E-government စနစ််သို့့�� အသွွင််ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုနှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုမှုုတို့့��တွင််
ွ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�
လမ်းး�များ�း�အားး� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး� လည််ပတ််သည့််� ပုံံ�စံံကို�ု ပြ�န််လည််ဆန်းး�သစ်် နိုု�င််ပါါမည််။
တဖန်် အရည််အသွေး�း�ရှိိ� ဒေ�တာာများ�း� ထုုတ််လုုပ်် ပေး�းနိုု�င််မည့်�် ဒေ�သအဆင့််� ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး� အစိုးး��ရ
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မို�ု အားး�ကော�ာင်းး� စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ငါးး�နှှစ််အတွွင်းး� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် ဒေ�တာာ အသုံးး��ပြု�ုမှုု နှှင့်�် စုုဆော�ာင်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း� ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�း အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�
စွာာ�နှှင့်�် လက််တွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သလိုု� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ များ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�ကို�ု ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ရန်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ်် များ�း�ကိုု�လည်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ခဲ့့�
ပါါသည််။ ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် ဌာာနတစ််ခုုချျင်းး�စီ၏
ီ ပုံံ�မှှန်် လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း� အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�း ခဲ့့�သလိုု� ဌာာနစုံံ� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�၍ ဗျူူ�ဟာာမြော��ာက််
ပြ�ဿနာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရေး�း အတွွက််လည်းး� ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။
ယင်းး�အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နှှင့်�် သင််ယူူရရှိိ�မှုု အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ဖန််တီးး�ခြ�င်းး� စာာတမ်းး�ကိုု� ပြု�ုစုု
လိုု�က််ရ ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း စနစ််အတွွင်းး�မှှ ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူ အားး�လုံးး��အတွွက်် အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�မည့််� အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း�
ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််မည်် ဟုု မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။
ယခုုစာာတမ်းး�အားး� UKaid မှှ ရံံပုံံ�ငွေ�ေပံ့့�ပိုးး��ပေး�း ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�အတွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ သဘော�ာထားး�အမြ�င်် များ�း�သည်် စာာရေး�းသူူများ�း�၏
အာာဘော်�်�သာာ ဖြ�စ််ပြီး�း� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� နှှင့်�် UKaid တို့့��၏ သဘော�ာထားး�အမြ�င်် များ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််စေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
Dr. Matthew B. Arnold
ဌာာနေ�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� မြ�န််မာာ

ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာ�ာ
စာာရေး�းသူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ပါါဝင််ကူူညီီ အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းသူူ အယော�ာက််စီီတိုု�င်းး�အားး� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ကြော��ာင်းး� ပြော��ာလိုု�ပါါသည််။
အထူးး�သဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� နှှင့်�် Thibi တို့့��မှှ တွေ့�့�ဆုံံ�ခဲ့့�ရသည့်�် မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း�သည််လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�အားး�
ဝေ�မျှှခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ယခုုစာာတမ်းး� အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည့််� အတွွက်် များ�း�စွာာ� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။
ယခုုစာာတမ်းး�အားး� ဖတ််ရှုုသုံးး��သပ််၍ တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း�စွာာ� ပေး�းခဲ့့သူ
� များ
ူ �း�ကိုု�လည်းး� ကျေး�း�ဇူးး�တင််လိုု�ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််�
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ Matthew Arnold၊ Diana Fernandez နှှင့်�် Ange Moray တို့့��ကိုု�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ ပံ့့�ပိုးး��မှုုနှှင့်�် လမ်းး�ညွှှန််မှုုများ�း�အတွွက််
အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။
အချျက််အလက်် မှား��းယွွင်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု မှား��းယွွင်းး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါက စာာရေး�းသူူများ�း�၏ တာာဝန််သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
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၁.၂။ ယခုုစာာတမ်းး�၏ ချျဉ်းး�ကပ််မှုုနည်းး�လမ်းး�	

၈
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၂.၁။ ဒေ�သအဆင့််�တွင််
ွ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံနေ�သနည်းး�	
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၃.၃။ ဒီီဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ရာာတွွင်် ထည့််�သွင်းး�စ
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API 		
Application programming interface
		ပရိုု�ဂရမ််များ�း�ကိုု� ဆက််သွွယ်ေ�ေပးးသည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�တစ််စုံံ�
ASEAN
		

Association of Southeast Asian Nations
အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ နိုု�င််ငံံများ�း�အသင်းး�

CSO 		
Central Statistical Organization
		ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��
DAO 		
Development Affairs Organizations
		စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�
DRD 		
Department of Rural Development
		ကျေး�း�လက််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန
DRRD 		
Department of Rural Roads Development
		ကျေး�း�လက််လမ်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန
GAD 		
		

General Administration Department
အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန

GIS 		
Geographic information system
		ပထဝီီဝင််ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက်် စနစ််
ICT 		
Information and communications technology
		သတင်းး�အချျက််အလက်် နှှင့်�် ဆက််သွွယ််ရေး�း နည်းး�ပညာာ
NCDDP
National Community-Driven Development Project
		လူူထုုဗဟိုု�ပြု�ု ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�
NSDS 		
		

National Strategy for Development of Statistics
စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာ

PDF 		
		

Portable document format
အလွွယ််သုံးး�� အချျက််အလက်် ပုံံ�စံံ

SARA 		
Scanning, analysis, response, assessment
		ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�၊ သရုုပ််ခွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ တုံ့့��ပြ�န််ခြ�င်းး�၊ ဆန်းး�စစ််အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�
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မာာနိုု�င််ငံံ၏ လူူမှုုစီီပွား��း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း နှှင့်�် ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု
မြ�န််အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း
မူူဝါါဒချျမှှတ််ရာာတွွင်် တိိကျျမှှန််ကန််သော�ာ

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��သည််သာာ အနာာဂါါတ််တွွင်် ပိုု�မိုု�၍ တွွင််ကျျယ််လာာမည််

ဒေ�တာာများ�း�အားး� မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�၏

ပစ္စစည်းး�များ�း�သည်် ဒေ�တာာ ပမာာဏ အမြော��ာက််အများ�း�ကိုု� အလိုု�အလျော�ာ�က််

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ်် အတွွင်းး�တွင််
ွ ဦးးစား�းပေး�းရမည့််�

စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််စွွမ်းး� ရှိိ�နေ�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပြီး�း� Big-data analytics နှှင့်�် cloud

ပြ�ဿနာာများ�း� အတွွက်် မူူဝါါဒများ�း� ဖော်�်�ထုတ််ခြ�င်းး�
ု
၊ ဖြ�စ််နိုု�င််ဖွယ််
ွ အဖြေ�ေ

computing တို့့��ကဲ့့�သို့့�� နည်းး�ပညာာများ�း�သည်် ဒေ�တာာစုုစည်းး�မှုု အများ�း�

များ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး� နှှင့်�် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုလု
ု ုပ််ငန်းး� များ�း�၏ အကျိုးး���ဆက်် များ�း�အားး�

အပြား�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််လာာနိုု�င််

ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� စသည့််� အဆင့််�တို့့�� ပါါဝင််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�တာာများ�း� ရှိိ�

ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဖြ�စ််သည််။ ခေ�တ််သစ်် စက််ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာများ�း�နှှင့်�် လူ့့�အသုံးး��အဆော�ာင််

ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ယင်းး�အဆင့််�တို�င်းး�
ု အတွွက်် အထော�ာက််အထားး� အချျက််
အလက််များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိိရော�ာက်် အကျိုးး���ရှိိ�သော�ာ

သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒေ�တာာများ�း�စွာာ� ကိုု� ရရှိိ�လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုံံ�လော�ာက််မည််

နှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှရှိိ�သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ပေါ်�်ထွွက််စေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။

မဟုုတ််ပါါ။ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�က ယင်းး�ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�
အသုံးး��ချျနိုု�င််သည့်�် အရည််အချျင်းး� သို့့��မဟုုတ်် နည်းး�လမ်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ လူူထုု

အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး� လှုုပ််ရှား��းမှုု၏

အကြား�း� ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းလည်် နိုု�င််မည့်�် ပုံံ�စံံမျိုး�း��ဖြ�င့််� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� မပေး�း

အကျိုးး���ဆက်် တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဒေ�တာာများ�း�၏ အရေး�းကြီး�း�ပုံံ�ကို�ု လွွန််ခဲ့့�သော�ာ

ဝေ�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ဒေ�တာာ၏ အရည််အသွေး�း� မကော�ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

နှှစ််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� ပိုု�မိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလာာ ကြ�ပါါသည််။

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရဖွယ််
ွ မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း� မကိုု�င််တွွယ််နိုု�င််

အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး�၏ အနှှစ််သာာရမှာာ� “အရေး�း

လော�ာက််အော�ာင်် ဒေ�တာာများ�း� ရှုုပ််ထွေး�း�ခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ပါါက

အကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ ကိိစ္စစရပ််ကို�ု ရှာာ�ဖွေ�ေလုုပ််ဆော�ာင််ရန််” ဟူူသော�ာ အချျက််

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ်် ကိုု� ဒေ�တာာများ�း�ဖြ�င့််� အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းနိုု�င််

ဖြ�စ််ပြီး�း� မူူဝါါဒများ�း�၏ အကျိုးး���ဆက်် နှှင့်�် ပြ�ဿနာာရပ်် များ�း�ကိုု� နား�းလည််

မည်် မဟုုတ််ပါါ။

၁

သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုကိုု� အသုံးး��ချျရခြ�င်းး� ဖြ�စ််
ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒများ�း�တွွင််လည်းး� အထက််ပါါ

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� အားး�ဖြ�ည့််�လို�ပါ
ု ါက “ဒေ�တာာကော�ာင်းး�

လှုုပ််ရှား��းမှုု၏ လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�ကို�ု တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� မူူဝါါဒချျမှှတ််ရာာတွွင်် “ခိုု�င််မာာ

များ�း�စွာာ� ရရှိိ�ရေး�း” တွွင်် ရေ�တိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််ခြ�င်းး�ထက်် ဒေ�တာာဆိုု�င််ရာာ ဂေ�ဟ

အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အထော�ာက််အထားး� ပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံရမည််” ဆိုု�

စနစ်် တစ််ခုုလုံးး��အတွွက်် စဉ်းး�စား�းရန်် (ပုံံ-� ၁.၁) လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဒေ�တာာ

သော�ာအချျက််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု အသုံးး��ချျလာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။

မှှန်် (မှှန််ကန််ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ)၊ လူူမှှန််၊ နေ�ရာာမှှန်် ဖြ�စ််ပါါက ထိိရော�ာက််

၂

သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င်် ပါါသလားး� ဟုု
ယနေ့�့ခေ�တ််မှာာ� နည်းး�ပညာာခေ�တ်် ဖြ�စ််သည််နှှင့်�်အညီီ ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�

မေး�းခွွန်းး�ထုတ််ရမည််
ု
ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�တာာရရှိိ�ရေး�း ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််

ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု�

တစ််ခုုအတွွက်် လိုု�အပ််ချျက််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ထည့််�သွင်းး�
ွ

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့်�် အခွွင့်�်အလမ်းး�သစ်် များ�း�စွာာ� ထွွက််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�

နိုု�င််ပါါသည််။

ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာ ဆိုု�သည့်�်အရာာကိုု� နေ�ရာာတိုု�င်းး�တွွင်် တွေ့�့�နေ�ရမည််

l စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�။ မည််သည့််�ဒေ�တာာ၊ မည််သည့််�အတွွက််ကြော��ာင့််�၊ မည််

ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�များ�း� လည််ပတ််နိုု�င််ရန်် အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

ကဲ့့�သို့့�� နှှင့်�် မည််သည့််�အချိိ�န််၌ ဒေ�တများ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရသနည်းး�။

တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း စာာရင်းး�အင်းး�များ�း�၊ ပထဝီီမြေ�ေပြ�င််ဆို�င််ရာ
ု ာ စစ််တမ်းး�များ�း�

မည််သူူက စုုဆော�ာင်းး�သနည်းး�။ ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး�မွွန််

နှှင့်�် သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင််များ�း�ကိုု� ဆယ််စုုနှစ််
ှ များ�း�စွာာ� ကြာ�ာအော�ာင်် အသုံးး��ပြု�ုနေ�

စေ�ရန်် မည််သူူက စိိစစ််သနည်းး�။

ခဲ့့�သည်် ဖြ�စ််ရာာ ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�မှာာ� အသစ််အဆန်းး� မဟုုတ််ပါါ။
သို့့��သော်�်�လည်းး� အင််တာာနက်် ဆက််သွွယ််ထားး�သည့်�် အာာရုံံ�ခံံ ကိိရိိယာာ
များ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စမတ််ဖုံးး��များ�း� အသုံးး��ပြု�ု၍ လူူထုုထံံမှှ ဒေ�
တာာရယူူခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�� အသစ််အဆန်းး� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ

l သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�။ မည််သည့််� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�သနည်းး�၊
မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး� နှှင့်�် မည််သူူက သိိမ်းး�ဆည်းး�သနည်းး�။
l	စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး�။ မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�
တာာများ�း�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာသနည်းး�။ မည််သူူက လုုပ််ဆော�ာင််သနည်းး�။

6

ပုံံ� (၁-၁) ဒေ�တာာ နှှင့််� ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
ဒေ�တာာ ဆိုု�သည််မှာာ� သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ရာာမှှ ရရှိိ�လာာသည့််� ကိိန်းး�ဂဏာာန်းး� စာာရင်းး�အင်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ စကားး�လုံးး��၊
ကိိန်းး�ဂဏာာန်းး�၊ အတိုု�င်းး�အတာာ၊ သုံးး��သပ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ဖော်�်�ပြ�မှု၊ု တွွက််ချျက််မှုု သို့့��မဟုုတ်် စိိစစ််လေ့�့လာာ မှုုများ�း�ကဲ့့�သို့့�� အဖြ�စ််အပျျက်် ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�
အချျက််အလက်် တိုု�င်းး�သည်် ဒေ�တာာ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဒေ�တာာ အသုံးး��ပြု�ု၍ ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ စနစ််များ�း�ကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက်် နား�းလည််နိုု�င််၊ ညွှှန််ကြား�း�နိုု�င််၊
ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််ပြီး�း� ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််သည်် ဖြ�စ််ရာာ ဒေ�တာာများ�း�သည်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အီီလက််ထရော�ာနစ်် နည်းး�ပညာာဖြ�င့််�
သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ ထုုတ််ယူူမှုု နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု တို့့��သည််လည်းး� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� တိုးး��တက််လာာနေ� ပါါသည််။
ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် (Data Ecosystem)
ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ဆိုု�သည််မှာာ� ဒေ�တာာများ�း�အားး� စုုဆော�ာင်းး�မှုု၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုမှုု များ�း� ပြု�ုလုုပ််ရသည့်�် ဒေ�တာာစနစ််
သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�တာာရပ််ဝန်းး� ကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံပြု�ု ရသည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း မူူဘော�ာင််သည််လည်းး� ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််အတွွင်းး�
ပါါဝင််ပါါသည််။ “ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််” ဆိုု�သော�ာ ဝေါ�ါဟာာရတွွင်် ဒေ�တာာစနစ်် (စုုဆော�ာင်းး�မှုု၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု၊ အသုံးး��ပြု�ုမှုု နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံမှု)ု
အတွွင်းး�ရှိိ� ချိိ�တ််ဆက််လျှှက််ရှိိ�သော�ာ ပညာာရပ်် အစိိတ််အပိုု�င်းး� အားး�လုံးး�� ပါါဝင််ပါါသည််။ ပညာာရပ်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း� အကြား�း� ဆက််စပ််မှုု နှှင့်�် စနစ််အတွွင်းး�
ရှိိ� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် အချျင်းး�ချျင်းး� အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း တို့့��သည််လည်းး� ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််တွွင်် ပါါဝင််ပါါသည််။ ဒီီဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ�း�၊ ဒေ�
တာာစနစ်် နှှင့်�် လူူအကြား�း� အပြ�န််အလှှန်် ဆက််ဆံံရေး�း နှှင့်�် မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�း အခြေ�ေအနေ� တို့့��ကိုု�ပါါ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် အတွွင်းး�သို့့�� ထည့််�သွွင်းး�ရန်် ယခုု
စာာတမ်းး�က ဆုံးး��ဖြ�တ််ထားး� ပါါသည််။

ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု (Data Collection)
ကိိန်းး�ရှှင််ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက်် စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််သည်် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု (Data Storage)
နေ�ရာာတစ််ခုုခုုတွွင်် ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� လယ််ဂျာ�ာစာာရွွက််ဖြ�င့််�
သိိမ်းး�ဆည်းး�လေ့�့ ရှိိ�ပြီး�း� စက််ဖြ�င့််� ဖတ််နိုု�င််သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု
လည်းး� များ�း�ပြား�း�လာာပါါသည််။

ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နှှင့််� အသုံးး�� ပြု�ုမှုု
(Data Analysis & Use)
ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� စနစ််တကျျ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊
အသွွင််ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ပုံံ�စံံထုတ််ခြ�င်းး�
ု
နှှင့်�် အနက််ဖွွင့်�်ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််စဉ်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� နှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုရ
ခြ�င်းး� ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�လုပ််ငန်းး�စဉ််
ု
အတွွက်် အသုံးး��ဝင််မည့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် နှှင့်�်
အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေပေး�းနိုု�င််ရေး�း ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဒေ�တာာ အုုပ််ချုု�ပ််စီမံံမှု
ီ ု (Data Governance)
ယခုုဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ဒေ�တာာ တိိကျျမှှန််ကန််မှုု၊ လုံံခြုံ� �ံ�မှုု၊ ရရှိိ�နိုု�င််မှုု နှှင့်�်

အသုံးး��ဝင််မှုု ရှိိ�ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� လူူများ�း�၊ မူူဝါါဒများ�း� နှှင့်�်
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။
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ပုံံ� (၁.၂) ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း� ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။

အချိိ�န််ကိုု�က််ဖြ�စ််မှုု

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ု
နိုု�င််ရန်် ဒေ�တာာသည်် အချိိ�န််ကိုု�က််ဖြ�စ််ပါါသလားး�။

ပြီး��း ပြ�ည့််�စုံံ�မှုု

နား�းလည််လွွယ််မှုု

ဒေ�တာာများ�း�သည်် နား�းလည််ရလွွယ််ကူူမှုု

လိုု�အပ််သော�ာ ဒေ�တာာအားး�လုံးး��ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသလားး�။

ရှိိ�ပါါသလားး�။

ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း�

အပြော��ာင်းး�အလဲဲ မရှိိ�ခြ�င်းး�

တိိကျျမှုု

ရှိိ�ပါါသလားး�။

သလားး�။

ပုံံ�စံံတူူ ဒေ�တာာများ�း�သည်် တူူညီသော�
ီ
ာ နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�

မည််သူူက ဒေ�တာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသနည်းး�။ မည််ကဲ့့�သို့့��နည်းး�။
l	စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း။ ဒေ�တာာ စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး� အတွွက်် မည််သည့််� မူူဘော�ာင််

ဒေ�တာာများ�း�သည်် တိိကျျစွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါ

အရည််အသွေး�း�မှာာ� အာာဆီီယံံ ဒေ�သတွွင်းး� နိုု�င််ငံံများ�း�အနက်် အနိိမ့််�ဆုံးး��
ရော�ာက််ရှိိ�နေ�သလိုု� ၃ မကြာ�ာသေး�းခင််က ထုုတ််ပြ�န််သည့်�် ကမ္ဘာာ�ဘဏ််၏

ရှိိ�သနည်းး�။ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� မည််သူ့့�က စီီမံံခွင့်
ွ �် ရှိိ�သနည်းး�။ လုံံခြုံ� �ံ�မှုု ရှိိ�

အာာဆီီယံံနိုု�င််ငံံများ�း� ဆိုု�င််ရာာ စာာရင်းး�အင်းး� အရည််အသွေး�း� စိိစစ််မှုု ၄ တွွင််

စေ�ရန်် မည််ကဲ့့�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််သနည်းး�။ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ ဂေ�ဟ

လည်းး� ဒုုတိိယအနိိမ့််�ဆုံးး�� နေ�ရာာတွွင်် ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

စနစ်် အတွွင်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�က ဒေ�တာာအပေါ်�်
မည််ကဲ့့�သို့့�� ရှုုမြ�င််သုံးး��သပ််သနည်းး�။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ဒေ�တာာနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�

ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း� အပြ�င်် ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််၏ အကျိုးး���ရှိိ�မှုု နှှင့်�် ထိိ

၍ မည််ကဲ့့�သို့့�� လေ့�့ကျျင််သင််ကြား�း�ခံံရမှု၊ု စွွမ်းး�ရည်် နှှင့်�် အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�

ရော�ာက််မှုု တို့့��ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွင်းး�စ
ွ ဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််မည်် ဖြ�စ််သည််။

များ�း� ရှိိ�သနည်းး�။

ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုုသည်် အကုုန််အကျျ များ�း�နိုု�င််
သော�ာကြော��ာင့််� မှှန််ကန််သော�ာ ဒေ�တာာကိုု�သာာ စုုဆော�ာင်းး�ရန်် သတိိထားး�ရ

အကယ််၍ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာများ�း� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍

မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�တာာအရည််အသွေး�း�ကိုု�လည်းး� ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�စေ�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ရမည်် ဆိုု�ပါါက ဒေ�တာာများ�း�တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

သလိုု� အရင်းး�အမြ�စ်် အသုံးး��ချျရမှုု နည်းး�ပါါသည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�

ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကို�ု ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််သော�ာ အရည််အသွေး�း� နှှင့်�် ဆီီလျော်�်��မှုု ရှိိ�ရပါါမည််။

အသုံးး��ပြု�ုရမည်် ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကဏ္ဍများ�း�စွာာ�၌ ဒေ�တာာ

တနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� အရည််အသွေး�း� အားး�နည်းး�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�အပေါ်�်တွွင််

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် စာာရွွက််စာာတမ်းး� အခြေ�ေပြု�ု

အခြေ�ေခံံ၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျပါါက ထင််တိုု�င်းး�မပေါ�ါက််သည့််� မူူဝါါဒများ�း�

စနစ််ကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုနေ�လျှှက်် ရှိိ�ပြီး�း� ဒေ�တာာ ရယူူမှုုပုံံ�စံံ တစ််ချို့့���မှာာ� ဗြိ�ိတိိ

ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််ဖွွယ်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာ ဂေ�ဟစနစ််ကိုု� ဆန်းး�စစ််

လျှှ ကိုု�လိုု�ခေ�တ်် နှှင့်�် မြ�န််မာ့့�ဆိုု�ရှှယ််လစ်် လမ်းး�စဉ််ခေ�တ်် ကတည်းး�က

သုံးး��သပ်် ရာာ၌ အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ၏ အရည််အသွေး�း�ကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််

အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ ပုံံ�စံံများ�း� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ အကျိုးး���ဆက်် အနေ�ဖြ�င့််� အချို့့���

သင့််� ပါါသည််။ ထိုု�မှှသာာ ဒေ�တာာ၏ တိိကျျမှုု နှှင့်�် အသုံးး��ဝင််မှုုကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််

သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�မှာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ�း� အတွွက်် သတင်းး�

မှုု ရှိိ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�တာာသည်် အချိိ�န််ကိုု�က်် ဖြ�စ််ပါါသလားး�၊

အချျက််အလက််များ�း�စွာာ� ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�သလိုု� စာာရွွက််စာာတမ်းး�

ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ� ပါါသလားး�၊ တိိကျျမှုု ရှိိ�ပါါသလားး�၊ အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ� မှှန််ကန််

အခြေ�ေပြု�ု ဒေ�တာာများ�း�က ကွွန််ပြူ�ူတာာ အသုံးး��ပြု�ု၍ ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာ

ပါါသလားး�၊ နား�းလည််လွွယ်် ပါါသလားး� စသည််တို့့��ကိုု� မေး�းခွွန်းး� ထုုတ််ရမည််

ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် အဟန့််�အတားး� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။

ဖြ�စ််သည်် (ပုံံ� ၁.၂)။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ တရား�းဝင်် စာာရင်းး�အင်းး�များ�း�၏
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် E-government စနစ််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��စား�း နေ�

သို့့��သော်�်�လည်းး� အသစ််သော�ာ ဒီီဂျျစ််တယ်် စနစ််များ�း�နှှင့်�် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုု နည်းး�

ခြ�င်းး�

လမ်းး�များ�း�မှာာ� လက််ရှိိ�အလေ့�့အထ များ�း�ကိုု� ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံရန််နှင့်
ှ �် စက််

၅၊ ၆

နှှင့်�် လက််ရှိိ�ခေ�တ််ကာာလ နည်းး�ပညာာများ�း� မြ�င့််�မား�းလာာခြ�င်းး�

ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််သည်် လာာမည့််� နှှစ််များ�း�

အစား�းထိုးး�� အသုံးး��ပြု�ုမည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� စတင််နိုု�င််ရန်် အတွွက််

အတွွင်းး� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု ကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�း ကြုံ�ံ�ရနိုု�င််ဖွွယ်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�

တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ အခွွင့်�်အလမ်းး� တစ််ခုုဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ လက််ရှိိ� ဒေ�တာာ

လက််ရှိိ� အချိိ�န််တွွင်် ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််အားး� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််၍

စုုဆော�ာင်းး�မှုု ပုံံ�စံံတစ််ခုုကိုု� စက််အစား�းထိုးး�� အသုံးး��ပြု�ုရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််မည့််�

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန်် အရေး�းကြီး�း�နေ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာများ�း�စွာာ�ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�၊

အစား�း အစိုးး��ရ အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�ဒေ�တာာကိုု� ဆက််လက််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� မပြု�ု

လျှှင််မြ�န််စွာာ� နှှင့်�် ငွေ�ေကြေး��းအကုုန််အကျျ သက််သာာစွာာ�ဖြ�င့််� စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််

ရန််လည်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ပါါသည််။

သည့််� ဒီီဂျျစ််တယ််နည်းး�လမ်းး� များ�း�လည်းး� ပေါ်�်ထွွက််လာာပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဒီီဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�များ�း� အားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ ဌာာနမှှ

ဒီီဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုနည်းး�လမ်းး�
ု
များ�း� နှှင့်�် e-government တို့့��အကြော��ာင်းး�

မဟုုတ််သော�ာ သူူများ�း� အပါါအဝင်် ဒေ�တာာ လိုု�အပ််သူူများ�း� ဒေ�တာာ

ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာ၌ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််၏ အရေး�းကြီး�း�သော�ာ ရှုုထော�ာင့််�တစ််ခုု

အလွွယ််တကူူ ရရှိိ�နိုု�င််လာာပြီး�း� ဖြ�စ််သလိုု� ယခင််က လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး� မ

ကျျန််ရစ််ခဲ့့�နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�မှာာ� အသုံးး��ပြု�ုရမည့််� လူူများ�း�၏ ရှုုထော�ာင့််� ဖြ�စ််

ရှိိ�သည့််� စိိစစ််လေ့�့မှုု များ�း�ကိုု�လည်းး� လုုပ််ဆော�ာင်် လာာနိုု�င််ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။

ပါါသည််။ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�သည်် စနစ််သစ်် များ�း�အားး� ပုံံ�ဖော်�်�ရာာ နှှင့်�်

အချို့့���နေ�ရာာတွွင််အစိုးး��ရမှှ ဒီီဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး� များ�း�ကိုု� စတင််၍

စတင််အသုံးး��ပြု�ု ရာာတွွင်် အစိုးး��ရတွွင်းး�ရှိိ� အသုံးး��ပြု�ုသူူ များ�း�၏ ဒေ�တာာ

အသုံးး��ပြု�ုနေ�ပြီး�း� ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� မြို့�့��တော်�်� အာာဏပိုု�င််များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််

ဆိုု�င််ရာာ တက််ကျွွမ်းး�မှုု နှှင့်�် အရည််အချျင်းး�များ�း�ကိုု� အဓိိကထားး� ထည့််�သွွင်းး�

မှုုဖြ�င့််� မန္တတလေး�းမြို့�့��ကြီး�း�သည်် “စမတ််မြို့�့��တော်�်� - smart city”

စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ထိုု�မှသာ
ှ ာ ပြု�ုပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ထိိရော�ာက််

၇

ဟူူသော�ာ

အမည််ကိုု� ရရှိိ�နေ� ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ စီီမံံကိိန်းး� များ�း�အနက်် ကွွန််ပြူ�ူတာာ

မည်် ဖြ�စ််သည််။ အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး�� အနေ�ဖြ�င့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�သည်် ၎င်းး�

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု စနစ််ဖြ�င့််� ယာာဉ််လမ်းး�ကြော��ာင်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််နေ�

တို့့�� အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ဒေ�တာာများ�း� အပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�

ခြ�င်းး� ကိုု� ဥပမာာအဖြ�စ်် တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။

တာာများ�း� မည််မျှှကော�ာင်းး�မွွန််သည်် ဖြ�စ််စေ� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ပါါက

၈

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု အနည်းး�ငယ််သာာ ရရှိိ�ပါါလိိမ့််�မည််။
ဒီီဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုနည်းး�လမ်းး�
ု
များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲ အသုံးး��ပြု�ုရန်် မှာာ�မူူ
လွွယ််လွွယ််ကူူကူူ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ဘဲဲ အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း�

ဒေ�တာာသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂါါတ််အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သလိုု� ဒီီဂျျစ််

အပြ�င်် စိိန််ခေါ်�်မှုု အခက််အခဲဲများ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ်် ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််ရန်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ ပါါက အကျိုးး���အမြ�တ််

အနေ�ဖြ�င့််� e-government စနစ််ကိုု� စတင်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် ကြိုး�း��စား�းနေ�

များ�း�စွာာ�လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ ယင်းး�သို့့�� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း

သည့််� အဆင့််�မှာာ�ပင်် ရှိိ�နေ�ပါါသေး�းသည််။ ထို့့��ပြ�င်် အစိုးး��ရ၏ အိုု�င််စီီတီီ

လုုပ််ဆော�ာင််မည်် ဆိုု�ပါါက အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး�

စီီမံံကိိန်းး� အများ�း�စုုမှာာ� အော�ာင််မြ�င််မှုု မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�နေ�ရပါါသည််။

အလေ့�့အထကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််သည့်�် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသော�ာ ဒေ�တာာစနစ််

၉

၁၀

ဒီီဂျျစ််တယ််စနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�မှာာ� အကုုန််အကျျ များ�း�သလိုု� အချိိ�န််

များ�း� တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ရန််လည်းး� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�

လည်းး� ကြာ�ာမြ�င့််�တတ်် ပါါသည််။ အကယ််၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

အနေ�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ� ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ကိုု� နား�းလည််

အော�ာင််မြ�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျသော�ာ ဦးးစား�းပေး�း

သဘော�ာပေါ�ါက််ရန််၊ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုု နှှင့်�် အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း�

ပန်းး�တိုု�င်် မရှိိ�ပါါက ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မည်် မဟုုတ််ပါါ။

ကိုု� သိိမြ�င််ရန််၊ ဒီီဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုနည်းး�လမ်းး�
ု
များ�း�ကိုု�
နား�းလည််ထားး�ရန်် လိုု�အပ််မည်် ဖြ�စ််သည််။

နော�ာက််ခံံ အကြော��ာင်းး�အရာာ နှှင့််� ရည််မှန်းး
ှ �ချျက််

ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� များ�း�နှှင့်�် အတူူ ဒေ�သ
ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််တည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ ဒေ�တာာများ�း�၏

အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအနှံ့့��ရှိိ� မြို့�့��နယ််

အရည််အသွေး�း� နှှင့်�် အသုံးး��ချျမှုု တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�း (ဒေ�တာာ

များ�း�ကိုု� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း� ပေး�းနေ�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ အခွွန််ကော�ာက််ခံံ

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� မှှသည်် စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� အထိိ)

ခြ�င်းး�၊ အမှိုု�က််သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ ဒေ�သန္တတရ စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် မြို့�့��ပြ�

စသည််တို့့��တွင််
ွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင်် ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် ဒေ�တာာ

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း စသည််တို့့�� အပါါအဝင်် ကဏ္ဍများ�း�စွာာ� အတွွက်် မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး�

ဂေ�ဟ စနစ််၏ ထိိရော�ာက်် အကျိုးး���ရှိိ�မှုု နှှင့်�် ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း�

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ပံ့့�ပိုးး�� ပေး�းလျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။

ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�း အတွွက်် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုများ
ု �း� ချျမှှတ််

အထက််ပါါ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုုအဖြ�စ်် အာာရှှ

ခြ�င်းး� သည််လည်းး� အပါါအဝင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည််

၁၁
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ယင်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာမှှ မြို့�့��နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အာာဏာာပိုု�င််များ�း�

အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု

ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််� အခက််အခဲဲများ�း� နှှင့်�် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�နား�းလည််

အများ�း�စုု ဖြ�စ််ပေါ်�်ရာာ မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် အဓိိကထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း�

သဘော�ာပေါ�ါက််လာာ ခဲ့့�သလိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ရေ�ရှှည််ပံ့့�ပိုးး��

မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း� ဒေ�တာာကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပိုု�မိုု�

နိုု�င််ရေး�း အတွွက်် တန််ဖိုးး��ရှိိ�သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုတတ််စေ�ရန်် ပံ့့�ပိုးး��နေ�ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ယခုုစာာတမ်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (သို့့��မဟုုတ််)

မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဒေ�တာာအသုံးး��ပြု�ုမှုု၊ ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ်် ဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ပို�င််
ု

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�များ�း�ထက်် မြို့�့��နယ်် အဆင့််�နှှင့်�် မြို့�့��နယ််အဆင့််�

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� နှှင့်�် နိုု�င််ငံံတကာာ အလေ့�့အထကော�ာင်းး�များ�း� အပေါ်�်

အော�ာက်် ဟုု ဆိုု�နိုု�င််မည့်�် “ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ” ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် ကိုု�သာာ

အခြေ�ေခံံ၍ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် ယခုု စာာတမ်းး�အားး� ရေး�းသားး� ထုုတ််

အဓိိကထားး�ဖော်�်�ပြ� ထားး�ပါါသည််။

ဝေ�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရ၍ အသုံးး��ဝင််
သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�အားး� မဏ္ဍိုု�င််ထားး�ကာာ ထိိရော�ာက််သော�ာ ဒေ�တာာဂေ�ဟ

ယခုုစာာတမ်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရ၏ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟ

စနစ်် တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရန်် ကြိုး�း��စား�းနေ�သည့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မူူဝါါဒ

စနစ််ကိုု�သာာ လေ့�့လာာထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊

ချျမှှတ််သူူများ�း� အတွွက်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ အထက််ပါါ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�

သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� တို့့��တွင််
ွ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

နှှင့်�်အညီီ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် အော�ာက််ပါါမေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� အဖြေ�ေထုုတ််နိုု�င််

စနစ််များ�း� ရှိိ�နိုု�င််သည့်�် ဒေ�သန္တတရရှိိ� အခြား�း�သော�ာ (စင််ပြို�ု�င််) အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ထားး�ပါါသည််။

စနစ််များ�း� နှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

၁။	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ� ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။ ဒေ�

စာာတမ်းး� ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�

တာာများ�း�ကိုု� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အဆင့််�တွင််
ွ မည််ကဲ့့�သို့့�� စုုဆော�ာင်းး�သနည်းး�။
သိိမ်းး�ဆည်းး�သနည်းး�။ အသုံးး��ပြု�ုသနည်းး�။ စိိစစ််လေ့�့လာာသနည်းး�။ စီီမံံ

မိိတ််ဆက််အခန်းး� ပြီး�း�နော�ာက်် အခန်းး� (၂) တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ�

ခန့််�ခွဲဲ�သနည်းး�။

ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််၊ ဒေ�တာာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ စုုဆော�ာင်းး�

၂။	ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် မည််သည့််�
အခွွင့်�်အလမ်းး� နှှင့်�် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� ရှိိ�သနည်းး�။

ခြ�င်းး�၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� အခြေ�ေအနေ�
တို့့��ကိုု� အသေး�းစိိတ််ရှှင်းး�ပြ� ထားး�ပါါသည််။ လက််ရှိိ�စနစ််အတွွင်းး� ရှိိ�နေ�သည့််�

၃။	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် အနေ�ဖြ�င့််� စိိန််ခေါ်�်မှုု

အခွွင့်�်အလမ်းး�နှှင့်�် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုတ််
ု တင််ပြ� ထားး�ပါါသည််။

များ�း�ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှင်းး�
ှ နိုု�င််မည််နည်းး�။ ဒစ််ဂျျယ််တယ််

အခန်းး� (၃) တွွင်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ကိုု� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �အော�ာင််

နည်းး�ပညာာဖြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ အသုံးး��ပြု�ုမှုု နှှင့်�်

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့်�် နည်းး�လမ်းး�များ�း� နှှင့်�် အထူးး�သဖြ�င့််� ဒစ််ဂျျယ််တယ််စနစ််

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု၊ နှှင့်�် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု တို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�လျှှင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ််စား�းရမည့့်� အချျက််များ�း�ကိုု�

အခွွင့်�်အလမ်းး�ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� အသုံးး��ချျနိုု�င််မည််နည်းး�။

သုံးး��သပ််လေ့�့လာာ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

နည်းး�နိိဿယ၊ နယ််ပယ်် နှှင့််� အကန့််�အသတ််ရှိိ�မှုု
ယခုုစာာတမ်းး� အတွွက်် အချျက််အလက်် အထော�ာက််အထားး� များ�း�မှာာ�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၇) ခုုအနှံ့့��ရှိိ� မြို့�့��နယ်် (၁၄) ခုု၌ အာာရှှဖော�ာင််
ဒေး�းရှှင်းး�၏ လုုပ််ငန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�မှှ
အခြေ�ေခံံထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�မှာာ�
မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ အသုံးး��ပြု�ုမှုု နှှင့်�်
စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု အားး�ကော�ာင်းး�ရန်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရဌာာန
များ�း� နှှင့်�် ICT ကုုမ္ပပဏီများ
ီ �း� ဖြ�င့််�တွဲဲ�ဖက််ပြီး�း� ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲအမျိုး�း��မျိုး�း�� ထုုတ််လုပ််
ု
၍ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန်် လေး�းနှှစ််ကျော်�်�� ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�ရာာမှှ ရရှိိ�ခဲ့့�သည့်�် လုုပ််ငန်းး�
အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� များ�း�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�မှာာ� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
သာာ ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််
တစ််ခုုလုံးး��ကို�ု ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� သုံးး��သပ််ဖော်�်�ပြ�နို�င််မည််
ု
မဟုုတ််ပါါ။ ယင်းး�ထက််
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� အပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံ၍ ဒေ�တာာ
နယ််ပယ်် အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနေ�သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��များ�း� နှှင့်�် မူူ
ဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း� အတွွက်် သင််ယူူစရာာများ�း� ပေး�းအပ််နိုု�င််ရန််သာာ
ရည််ရွွယ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််သည်် ရှုုပ််ထွေး�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အမျိုး�း��သားး�စာာရင်းး�အင်းး� စနစ်် နှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�စာာရင်းး�အင်းး�

ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း စနစ််အတွွင်းး�တွွင်် တည််ရှိိ�

မူူဝါါဒ တို့့��ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််၊ ၁၃ စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု

ပါါသည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံ ဥပဒေ� အားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာ (NSDS) ကိုု� အကော�ာင််အထည််

ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�တွွင်် အစိုးး��ရအဆင့််� အသစ််တစ််ရပ်် ပေါ်�်ထွွက််လာာ

ဖော်�်�ရန််၊ ၁၄ စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုပန်းး�တို�င််
ု များ�း� ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိိန်းး�

သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း စနစ််အတွွင်းး�ရှိိ� အခြား�း�သော�ာ

(SDGs indicators) တွွက််ချျက််ဖော်�်�ထုတ််ရန််
ု
နှှင့်�် MSDP စီီမံံကိိန်းး�

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဆင့််� (ခရိုု�င််၊ မြို့�့��နယ််၊ နှှင့်�် ရပ််ကွွက််/ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စု)ု များ�း�

အတွွက်် ညွှှန််ကိိန်းး�မူဘော
ူ �ာင််ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရန်် ၁၅ စသည့််�တာာဝန််များ�း�ကိုု�

မှာာ�မူူ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မရှိိ� ယခင််အတိုု�င်းး�သာာ ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ယခုု

ယူူထားး�ပါါသည််။ CSO သည်် စာာရင်းး�အင်းး� အချျက််အလက်် မှှန််ကန််ရေး�း

စာာတမ်းး�တွွင်် အဓိိက အာာရုံံ�စိုု�က််သည့်�် မြို့�့��နယ််အဆင့််� မှာာ� ပြ�ည််သူ့့�

နှှင့်�် အရည််အသွေး�း� ပြ�ည့််�၀ရေး�း ဗဟိုု�ကော်�်�မတီီ (CCDAQS) ၏ ဦးးဆော�ာင််

အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံရေး�း စနစ််၏ ဗဟိုု�အချျက််အခြာ�ာလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြို့�့��နယ််

အဖွဲ့့��ဝင်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�ကော်�်�မတီသည််
ီ
အမျိုး�း��သားး�စာာရင်းး�အင်းး�စနစ််

အဆင့််� ဌာာနများ�း�သည်် ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု� တာာဝန််

ရေး�းဆွဲဲ�အကော�ာင်် အထည်် ဖော်�်�ရာာတွွင်် ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရသည့်�် တာာဝန််ကိုု�

ယူူ ရသလိုု� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေလည်းး� ရှာာ�ဖွေ�ေပေး�းရ ပါါသည််။ ရပ််ရွာာ�လူူထုုနှှင့်�်

ယူူထားး�ရပါါသည််။ CSO ၏ ရည််မှှန်းး�ချျက်် နှှင့်�် မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
များ�း�မှာာ�

လည်းး� အနီးး�ကပ််ဆုံးး�� နေ�ရာာတွွင်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��နယ််

အော�ာက််ပါါအတိုု�င်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

များ�း�အကြား�း� လူူဦးးရေ�၊ ပထဝီီဝင််၊ ဧရိိယာာ၊ လူူမှုုစီးး�ပွား��းဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုနှှင့်�် ပဋိိပက္ခခ
ဒဏ်် ခံံရမှုု စသည့််� အခြေ�ေအနေ�များ�း�တွွင်် ကွာာ�ခြား�း�မှုု ကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�းရှိိ�နေ�

l	ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ၊ မှှန််ကန််တိိကျျသော�ာ၊ အရည််အသွေး�း�ပြ�ည့််�မီသော�
ီ
ာ

ပါါသည််။ ပုံံ�မှန််အားး�
ှ
ဖြ�င့််� အဓိိကဌာာန (၄၀) ခန့််�သည်် မြို့�့��နယ််တိုု�င်းး�တွင််
ွ

စာာရင်းး�အင်းး� အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

ရုံးး��အခြေ�ေစိုု�က််ပါါသည််။ အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနကဲ့့�သို့့�� အချို့့���

l စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��များ�း� နှှင့်�် အခြား�း�ဌာာနများ�း� အကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

ဌာာနများ�း�မှာာ�မူူ မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး��တွွင်် ရုံးး��တည််ရှိိ�ပြီး�း� တူူညီသော�
ီ
ာ လုုပ််ငန်းး�
တာာဝန်် ထမ်းး�ဆော�ာင်် ရပါါသည််။ အခြား�း�သော�ာ ဌာာနများ�း�၏ ရုံးး��အခြေ�ေစိုု�က််
မှုု သို့့��မဟုုတ်် အရေး�းပါါမှုု မှာာ�မူူ မြို့�့��နယ််အလိုု�က်် ကွာာ�ခြား�း�ပါါသည််။ ဥပမာာ

ဆော�ာင််ရွွက််မှုု နှှင့်�် ညှိိ�နှို�င်းး�မှု
ု ု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
l	ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ အလေ့�့အထကော�ာင်းး� များ�း�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုလာာနိုု�င််ရန််

- ငါးး�လုုပ််ငန်းး� ဦးးစီးး�ဌာာနသည်် ဒေ�သစီးး�ပွား��းရေး�း အတွွက်် ရေ�လုုပ််ငန်းး�

l စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� နည်းး�ပညာာနှှင့်�် ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲများ�း�ကိုု�

အရေး�းကြီး�း�သည့်�် ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင်် အရေး�းပါါသော�ာ အခန်းး�

လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျရန််၊ အခြား�း�စာာရင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�လည်းး� ယင်းး�သို့့��

ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နေ�ပါါသည််။ အချို့့���သော�ာ ဌာာနများ�း�မှာာ� ပထဝီီဝင်် မြေ�ေပြ�င််

အသုံးး��ချျနိုု�င််ရေး�း လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းရန််

အလိုု�က်် တာာဝန််ယူူရပါါသည််။ စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�သည်် မြို့�့��

l	တိိကျျသော�ာ အရည််အသွေး�း�မြ�င့််� စာာရင်းး�အင်းး� အချျက််အလက််များ�း�

ပေါ်�်ဧရိိယာာများ�း�ကိုု� အဓိိကထားး�ပြီး�း� ကျေး�း�လက််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန၏

ထုုတ််ပြ�န််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ နှှင့်�် ပြ�ည််သူူအကြား�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု

တာာဝန််မှာာ� ကျေး�း�လက််ဒေ�သကိုု� အဓိိကထားး�ပါါသည််။ ပုံံ� (၂.၁) တွွင််

တည််ဆော�ာက််ပေး�းရန်် ၁၆

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့်�် အတိုု�င်းး� မြို့�့��နယ််ကော်�်�မတီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�မှုု စနစ််
အော�ာက််တွွင်် ဌာာနများ�း� အတူူတကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင်် ကြ�ပါါသည််။

စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာ (NSDS) ၁၇

ယင်းး�ကော်�်�မတီီ များ�း�တွွင်် လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် များ�း�လည်းး� ပါါဝင််

၌ စာာရင်းး�အင်းး� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၏

ပါါသည််။ ရပ််ရွာာ�ကော်�်�မတီများ
ီ �း� နှှင့်�် ရပ််ရွာာ�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် များ�း�သည််

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�စွာာ�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ “ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း� နှှင့်�်

မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း� နှှင့်�် ရပ််ရွာာ�အကြား�း� အရေး�းပါါသော�ာ အဆက််အသွွယ််

အေ�ဂျျင််စီီများ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏ လိုု�အပ််ချျက််အလိုု�က်် သီးး�ခြား�း�စီီ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နေ�

တစ််ခုု ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းပါါသည််။

ခြ�င်းး�” ၁၈ ကြော��ာင့််� စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�စွာာ�

၁၂

ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ပြီး�း� “တရား�းဝင်် စာာရင်းး�အင်းး� အလေ့�့အထ များ�း�ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီမှုု
ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့�� (CSO) သည်် မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံ၏ ဒေ�တာာဆိုု�င််ရာာ စီီမံံ

မရှိိ�ခြ�င်းး�” ၁၉ ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�နေ�ရသည််ဟုု NSDS တွွင်် မှှတ််ချျက််ပြု�ုထားး�

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� ဦးးဆော�ာင််သည့််� ဌာာန ဖြ�စ််သည််။ CSO သည််

ပါါသည််။ “စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ အယူူအဆနှှင့်�် အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့်�်မှုု အတွွက််
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ပုံံ� (၂.၁) မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

မြို့�့��နယ််ကော်�်�မတီီများ�း�

မြို့�့��နယ််ဌာာနဆိုု�င််ရာာ
ရုံးး�� များ�း�

l မြို့�့��နယ််တစ််ခုုလျှှင်် ကော်�်�မတီပေါ�
ီ ါင်းး� ၃၀ ကျော်�်��ရှိိ�သည််။ မြို့�့��နယ််အလိုု�က်် ကော်�်�မတီများ
ီ �း�
ကွာာ�ခြား�း�သည််။
l

ကဏ္ဍစုံံ� ဌာာနများ�း�

DRD

ထွေ�ေအုုပ််

စည််ပင််

l

မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�သည်် မြို့�့��နယ််ကော်�်�မတီီ အများ�း�စုု၏ ဥက္ကကဌ အဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူသည််။
အချို့့���ကော်�်�မတီများ
ီ �း�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�
ု
းလှှယ််၊ အများ�း�ပြ�ည််သူူ၊ ရပ််ကွွက််/ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု
တို့့��အားး� ပါါဝင််ခွွင့်�် ပြု�ုထားး�သည််။

မြို့�့��နယ််

စီီမံံကိိန်းး�

စည််ပင််သာာယာာရေး�း

မြို့�့��နယ််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု

ကော်�်�မတီီ
ကဏ္ဍအလိုု�က်် ဌာာနများ�း�
မြို့�့��နယ််တစ််ခုု ဌာာနပေါ�ါင်းး� ၄၀ ကျော်�်��ရှိိ�သည််

ကျျန်းး�မာာရေး�း

ပညာာရေး�း

သစ််တော�ာ

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

လျှှပ််စစ််

l
l
l
l
l
l
l

ကော်�်�မတီီ

မြို့�့��နယ််စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�
အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�ရေး�း ကော်�်�မတီီ

မြို့�့��နယ််လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကော်�်�မတီီ
မြို့�့��နယ််ကျျန်းး�မာာရေး�းကော်�်�မတီီ
မြို့�့��နယ််ပညာာရေး�းကော်�်�မတီီ
မြို့�့��နယ််လယ််ယာာမြေ�ေ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း အဖွဲ့့��
မြို့�့��နယ််လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း၊ တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ရေး�းနှှင့်�် တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�း ကော်�်�မတီီ
မြို့�့��နယ်် လယ််ယာာမြေ�ေနှှင့်�် အခြား�း�မြေ�ေများ�း� သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ခံံရမှုများ
ု �း� ပြ�န််လည်် စိိစစ််ရေး�း
ကော်�်�မတီီ
နိုု�င််ငံံသားး� (သို့့��မဟုုတ််) နိုု�င််ငံံသားး�ပြု�ုခွင့်
ွ �်ရသူူ ဆိုု�င််ရာာ မြို့�့��နယ််အဆင့််� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း အဖွဲ့့��

ရပ််ရွာ�ာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း� (တရား�းဝင်် နှှင့်�် ရပ််ရွာာ�အသိိအမှှတ််ပြု�ု)

ရပ််ရွာ�ာ ကော်�်�မတီီများ�း�

l

အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�၊

l ရပ််ကွွက််/ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�များ�း�၊

l ရပ််ကွွက််/ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု ကော်�်�မတီများ
ီ �း�၊

l

ပြ�ည််သူူလွှှတ််တော်�်�၊

l ကျေး�း�ရွာာ�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် နှှင့််� အိိမ််ထော�ာင််ဦးးစီးး�များ�း�၊

l

l

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှှတ််တော်�်�

l လေး�းစား�းခံံ ရပ််ရွာာ�လူူကြီး�း�များ�း�

လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ်
ု ်စား�းလှှယ််များ�း�

ကျေး�း�ရွာာ�ကော်�်�မတီများ
ီ �း�

ရပ််ရွာ�ာ များ�း�

စံံနှုုန်းး� လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် မရှိိ�” သလိုု� တရား�းဝင်် စာာရင်းး�အင်းး�များ�း� ထုုတ််ဝေ�

ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး� နှှင့််� စိိစစ််လေ့�့လာာ

မှုု အတွွက််လည်းး� အုုပ််ချုု�ပ််ကွွပ််ကဲဲမှုု ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုပ််နည်းး�
ု
မရှိိ�ဟုု

ခြ�င်းး� တို့့��အတွွက်် ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ် ဌာာနတွွင်းး� စံံနှုုန်းး�၊ မူူဝါါဒနှှင့််� လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�

NSDS တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဒေ�သအဆင့််�၊ ခရိုု�င််အဆင့််� နှှင့်�် နိုု�င််ငံံ

များ�း� ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ NSDS ၌ မှှတ််ချျက််ပြု�ုထားး� သကဲ့့�သို့့�� စာာရင်းး�အင်းး�

လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ အဆင့််� ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သည့််� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ စနစ််မရှိိ�ခြ�င်းး�၊

ဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််မှုများ
ု �း�မှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�လျျက်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ရလဒ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဒေ�တာာများ�း� ရယူူမှုုတွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် လက််ရှိိ�

အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သအဆင့််�တွင််
ွ ဒေ�တာာ အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံမှုု မူူဘော�ာင်် အမျိုး�း��မျိုး�း��

ဒေ�တာာထုုတ််လုုပ််မှုု စနစ်် တိိကျျမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု�လည်းး� NSDS တွွင််

ရှိိ�နေ�ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�ထပ််ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာ အသုံးး��ဝင််မှုု

ထော�ာက််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အထက််ပါါ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာ၏

နှှင့်�် အရည််အသွေး�း� အပေါ်�်လည်းး� ထင််ရှား��းသော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ရှိိ�

အသုံးး��ဝင််မှုု နှှင့်�် အရည််အသွေး�း� အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ရှိိ�ပြီး�း�

နေ�ပါါသည််။ ဌာာနများ�း�အကြား�း� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး� မတူူညီီ

စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�အပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ပျော�ာ�က််ဆုံးး��စေ�

ခြ�င်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�ထပ််ခြ�င်းး�နှင့်
ှ �် အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့်�်ဆိုု�မှုု ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််နေ�

ပါါသည််။

ပါါက မတူူညီသော�
ီ
ာ “အချျက််အလက််မှှန််” များ�း�စွာာ� ထွွက််ပေါ်�်လာာမည့့်�
အန္တတရာာယ်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ထို့့��သို့့�� ဖြ�စ််နေ�ပါါက မူူဝါါဒ ချျမှှတ််သူူများ�း�

ဦးးစီးး�ဌာာန အသီးး�သီးး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မိိခင််ဝန််ကြီး�း�ဌာာန အသီးး�သီးး�တို့့��သည််

အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ဿနာာရပ််များ�း� အပေါ်�် နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် ခက််ခဲဲ
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သွားး��မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� မည််သည့််� ဒေ�တာာအပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််ရမည််ကို�ု ဝေ�ခွဲဲ�မရ

သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နည်းး�ပါးး�လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ အထော�ာက််အထားး�

ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င်် ပါါသည််။

အခြေ�ေပြု�ု ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သည့်�် ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�မှာာ�
ဒေ�သအရာာရှိိ�များ�း�အားး� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူူများ�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရသည်် e-government စနစ်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ရန်် ရည််မှန်းး
ှ �ထားး�သော်�်�လည်းး� ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဒေ�တာာဆိုု�င််ရာာ စီီမံံရေး�းမူူ

အဖြ�စ်် လွဲဲ�မှား��းစွာာ� ယူူဆနေ�ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
l ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း� နှှင့်�် ဝန််ကြီး�း�ဌာာန များ�း�သည်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု အားး�နည်းး�ခဲ့့�

ဘော�ာင််မှာာ�မူူ ပြီး��း စီးး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ

ကြ�ပြီး�း� မိိမိိဌာာနပိုု�င်် ဒေ�တာာများ�း� အပေါ်�်တွွင််သာာ မှီီ�ခိုု�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။

ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဒေ�တာာ သို့့��မဟုုတ်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အတွွက်် ဥပဒေ�

ယခင််က ဒေ�တာာ မျှှဝေ�မှုု အလေ့�့အထ ကျျင့််�သုံးး��မှုု နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�

မူူဘော�ာင်် အတိိအကျျ ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ ၂၀၁၉ တွွင််

ကြော��ာင့််� အခြား�း�ဌာာနများ�း�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ ဝေ�မျှှရန်် တွွန့််�ဆုုတ််နေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််

E-government နှှင့်�် ဆိုု�က််ဘာာလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း ကိိစ္စစရပ််များ�း� ပါါဝင််သည့််� ဆိုု�က််

နိုု�င််ပါါသည််။

ဘာာလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ဥပဒေ�

၂၁

ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ရေး�း အတွွက်် ဂျျပန််နိုု�င််ငံံက ပံ့့�ပိုးး��ခဲ့့�ပြီး�း�

l အစိုးး��ရဒေ�တာာ များ�း�အားး� အထူးး�အခွွင့်�်အရေး�း အဖြ�စ်် ယူူဆခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ ဥပဒေ�သစ်် ပြ�ဌာာန်းး�ရခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််

အချျက််အလက်် ဝေ�မျှှခြ�င်းး�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ တင်းး�ကြ�ပ််မှုုများ�း� ရှိိ�ခဲ့့�

စနစ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့်�် ကော်�်�မတီဖွဲ့့�
ီ � အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အစီီအမံံ

ပါါသည််။ ယင်းး�အကျိုးး���ဆက်် အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရအတွွင်းး� ဒေ�တာာဝေ�မျှှ

များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့်�် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ e-Governance Master Plan

ခြ�င်းး�၊ ဒေ�တာာ ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု နှှင့်�် ဒေ�တာာ ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုတ််ဝေ�ခြ�င်းး�
ု
တို့့��

(၂၀၁၆-၂၀၂၀)

ကိုု� များ�း�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

၂၂

တွွင််လည်းး� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင်် လိုု�အပ််ချျက််ကိုု� ထော�ာက််

ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဒေ�တာာလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ�း�၊ IT အဆော�ာက််အဦ

l မြို့�့��နယ််ဌာာန များ�း�စွာာ�တို့့��သည်် စာာရွွက််အခြေ�ေပြု�ု ၍သာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�

တည််ဆော�ာက််မှုုများ�း� ( cloud computing အပါါအဝင််) နှှင့်�် open data

ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး�

စံံနှုန်းး�
ု များ�း� စသည့််�တို့့��ကိုု� အထက််ပါါ plan တွွင်် သတ််မှှတ််ပြ�ဌာာန်းး� ထားး�

သစ်် များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန်် အတွွက်် အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နည်းး�ပါးး�မှုု နှှင့်�်

ပါါသည််။ “ဆီီလျော်�်��ရာာ ဌာာနတိုု�င်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့်�် ဒေ�တာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု

စိုးး��ရိိမ််မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ အရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�

ဘုံံ�စနစ််တစ််ခုု” တည််ဆော�ာက််မှုု အတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ရန်် ယင်းး� plan

အားး� ဒီီဂျျစ််တယ််နည်းး�လမ်းး� များ�း�က မည််ကဲ့့�သို့့�� ကူူညီီနိုု�င််သည််ကို�ု

တွွင်် တိုု�က််တွွန်းး�ထားး� ပါါသည််။ ဌာာနအလိုု�က်် ကိုု�ယ််ပိုု�င်် Software

နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက်် မှှသာာ ဒီီဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး�

ရေး�းသားး�မှုု ပြု�ုလုုပ််ပါါက “၎င်းး�အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�သည်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� မူူ

အသုံးး��ပြု�ုမှုု အော�ာင််မြ�င််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒီီဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�

ဝါါဒ၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု စံံနှုုန်းး� နှှင့်�် API စံံနှုန်းး�
ု များ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာရန််

ကြော��ာင့််� အလုုပ််သာာပိုု�လာာပြီး�း� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� နည်းး�သည််ဟုု ယူူဆ

လိုု�အပ််ပါါသည််။” နိုု�င််ငံံတကာာ အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ ယင်းး�

ပါါက အရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� စာာရွွက််ကို�သာ
ု ာ ပြ�န််လည်် အသုံးး��ပြု�ု နိုု�င််

plan ကိုု� ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ယခုုအချိိ�န််၌ နော�ာက််ဆုံးး��နှှစ််လည်းး�

ပါါသည််။ ဒီီဂျျစ််တယ်် စနစ််များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲ အသုံးး��ပြု�ုရန်် ဖိိအားး�

ရော�ာက််ပြီး�း�ဖြ�စ််သလိုု� မည််မျှှအကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််ကို�ု ရှှင်းး�လင်းး�

ပေး�းခြ�င်းး�များ�း� ရှိိ�သော်�်�လည်းး� စာာရွွက််အသုံးး��ပြု�ုမှုု သည်် မရှိိ�မဖြ�စ််

စွာာ� မသိိရှိိ�ရပါါ။

အရေး�းကြီး�း�ဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါသည််။ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ရန်် လိုု�အပ််သည့််�
လုုပ််ငန်းး� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ကူးး�သန်းး�မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�သော�ာကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ

အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�၏ ယခင်် ဒေ�တာာဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး�� များ�း�က အရာာရှိိ�များ�း�၏

သတင်းး�အချျက််အလက်် အများ�း�စုု အတွွက်် စာာရွွက််ကို�သာ
ု ာ အဓိိက

ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ အသုံးး�� ပြု�ုမှုု နှှင့််� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နည်းး�

အသုံးး��ပြု�ု နေ�ရပါါသည််။

လမ်းး�များ�း� အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��ပုံံ�ဖော်�်�နေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါသည််။
l	ဆိုု�ရှှယ််လစ််ခေ�တ်် (၁၉၆၂-၁၉၈၈) အတော�ာအတွွင်းး� ဗဟိုု�စီီမံံကိိန်းး�

ဒေ�တာာဖြ�င့််� အလုုပ််လုုပ််နေ�ရသူူများ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု

များ�း�သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််ပန်းး�တို�င််
ု နှှင့်�် ခွဲဲ�တမ်းး�ချျ စနစ််များ�း�အပေါ်�်

မှာာ� အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ ယင်းး�ကိုု� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာစီီမံံရေး�း မူူဘော�ာင််

လွွန််စွာာ� မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�ပါါသည််။ အမှှန််တကယ်် အခြေ�ေအနေ� မည််သို့့��

ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ ချျန််လှပ်
ှ ်ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ ဒေ�တာာ

ပင်် ရှိိ�စေ� ရည််မှှန်းး�ချျက်် အော�ာင််မြ�င််မှုု ကိုု�သာာ အစီီရင််ခံံရန်် ဒေ�သ

ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််တတ််မြော��ာက််မှုု များ�း�စွာာ� တွေ့�့�ရှိိ�ရခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ NSDS ၌

အရာာရှိိ� များ�း�အပေါ်�် ဖိိအားး�ပေး�းခြ�င်းး�များ�း� ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�စနစ််များ�း�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ချျက်် အရလည်းး� စာာရင်းး�အင်းး� လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုကိုု� အကော�ာင််

၏ အမွေ�ေအဖြ�စ်် အရာာရှိိ�များ�း�သည်် မှှန််ကန််တိိကျျသော�ာ

အထည်် ဖော်�်�နေ�သည့််� ဝန််ထမ်းး�အများ�း�စုုတွင််
ွ စာာရင်းး�အင်းး� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု

အချျက််အလက်် များ�း�ထက်် “ကြ�ည့််�ကော�ာင်းး�သည့််�ရလဒ််” ထွွက််ရှိိ�စေ�

နော�ာက််ခံံ မရှိိ�သလိုု� ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ ကြီး�း�ကြ�ပ််လမ်းး�ညွှှန််ခြ�င်းး� မှာာ�လည်းး�

ရန်် ဒေ�တာာကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�များ�း� ဆက််လက်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ

လုံံ�လော�ာက််မှုု မရှိိ�သေး�းပါါ။ ၂၃ အရည််အသွေး�း�မြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး� နိုု�င််

အာာဏာာရှှင်် စနစ််၏ အမွေ�ေအဖြ�စ်် ပြ�ည််သူူများ�း�သည််လည်းး� ဒေ�တာာ

ရန်် နှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််မှာာ� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�မှုု နှှင့်�် လမ်းး�ညွှှန််မှုု လိုု�အပ််

စုုဆော�ာင်းး�သူူများ�း�၏ မေး�းခွွန်းး�အပေါ်�် မှှန််ကန််စွာာ� ဖြေ�ေဆိုု�ခြ�င်းး�ထက်် “

ပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန််

ပြ�ဿနာာမဖြ�စ််စေ�သည့််�” အဖြေ�ေကိုု�သာာ ပေး�းလိုု�ကြ�ပါါသည််။

လုုပ််ဆော�ာင််မည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တို�င်းး�သည််
ု
ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ဒေ�တာာ

l	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဗဟိုု�မှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ကိုု� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�
များ�း�စွာာ� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း� မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� များ�း�တွွင်် အာာဏာာများ�း�စွာာ� မရှိိ�ခဲ့့�
ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဒေ�သအဆင့််� အရာာရှိိ�များ�း�တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််

ပညာာရပ်် ကျွွမ်းး�ကျျင််တတ််မြော��ာက််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�းကိုု� ထည့််�သွင်းး�
ွ
စဉ်းး�စား�း ရမည််ဖြ�စ််သည််။

13

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရသည်် ဒေ�သအဆင့််�၌ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�

ယူူထားး�ရပါါသည််။ ၂၇ ယင်းး�ထဲဲမှှ ဌာာန အများ�း�စုုသည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် မြို့�့��နယ််

စီးး�ပွား��းရေး�း နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ဝန်းး�ကျျင်် ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�

အစိုးး��ရ ရုံးး�� များ�း�၏ ပုံံ�မှန်
ှ ်လုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒေ�တာာ

စုုဆော�ာင်းး� ရပါါသည််။ ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� စီီမံံကိိန်းး�ဦးးစီးး� ဌာာနသည််

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�မှာာ� မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း� ပုံံ�မှန််
ှ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� အခြေ�ေခံံ

နှှစ််စဉ်် ပြ�ည််တွွင်းး�အသားး�တင်် ထုုတ််ကုုန်် တန််ဖိုးး��စုုစုုပေါ�ါင်းး� (GDP)

ကျျသော�ာ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန်် အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခံံရ ပါါသည််။ ဌာာနအများ�း�စုု

ကိုု� တွွက််ချျက််နိုု�င််ရန်် အတွွက်် အချျက််အလက်် စုုဆော�ာင်းး�ရမည့််�

သည်် အကြော��ာင်းး�အရာာ အမျိုး�း��မျိုး�း��အားး� နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ပုံံ�မှန််
ှ ဒေ�

တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုု အထူးး�သဖြ�င့််�

တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။

အသေး�းစား�း၊ အငယ််စား�း နှှင့်�် အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�သည်် အခွွန််ဆော�ာင််ရန််၊ မြေ�ေ မှှတ််ပုံံ�တင််ရန််၊ နှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�

ဒေ�သအဆင့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် အစိုးး��ရဌာာနများ�း�စွာာ�

စစ််ဆေး�းမှုု ခံံယူရန််
ူ အတွွက်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ မြို့�့��နယ််ရုံးး��များ�း�ထံံ

ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�ပါါသည််။ အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး�အားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််�ရှိိ�

သွားး��ရော�ာက်် ရပါါသည််။ ထိုု�နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အများ�း�

အစိုးး��ရဌာာန ၄၀ ခန့််�သည်် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး� ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�� ဌာာနစုံံ� ပါါဝင််

စုု၏ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ� ပါါသည််။

ပတ််သတ်် နေ�ရခြ�င်းး�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အတွွက်် မထူးး�ခြား�း�သော်�်�လည်းး� ဒေ�

l	မြေ�ေယာာဒေ�တာာ။ အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�သည်် မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုမှုု၊

တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုုတွွင်် ဌာာနဆိုု�င််ရာာ များ�း�စွာာ� ပါါဝင််နေ�ရသော�ာကြော��ာင့််� ဒေ�

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� နှှင့်�် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု တို့့��နှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဒေ�တာာ အမျိုး�း��

တာာစုုစည်းး�မှုု ဖြ�စ််စဉ်် ရှုုပ််ထွေး�း�ခြ�င်းး�များ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာပါါသည််။ ယင်းး�

မျိုး�း��ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပါါသည််။ မြေ�ေယာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင်် ပါါဝင််

တွွင်် ကဏ္ဍများ�း�စွာာ�နှှင့်�် နယ််ပယ်် များ�း�စွာာ�တို့့�� ပါါဝင််နေ�သည်် ဖြ�စ််ရာာ ဒေ�သ

ဆော�ာင််ရွွက််သည့်�် အစိုးး��ရဌာာနပေါ�ါင်းး� အနည်းး�ဆုံးး�� ၂၀ ခန့််�ရှိိ�ပါါသည််။

ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ကိုု� နား�းလည်် သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် ခက််ခဲဲလာာ

စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေ နှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊

ပါါသည််။ အချို့့���သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� သီးး�သန့််�ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု

မွေး�း�မြူ�ူရေး�းနှှင့်�် ဆည််မြော��ာင်းး� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနက ဦးးဆော�ာင်် ကိုု�င််တွယ််ပြီး�း�
ွ

စီီမံံကိိန်းး� များ�း�ဖြ�င့််� စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� အခြား�း�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�မူူ အရာာရှိိ�

သစ််တော�ာမြေ�ေ နှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� သယံံဇာာတနှှင့်�်

များ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏ ပုံံ�မှှန်် အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံရေး�း တာာဝန််များ�း�အတွွက်် သတင်းး�

သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနက ဦးးဆော�ာင််

အချျက််အလက်် ရယူူသည့်�် ပုံံ�စံံမျိုး�း��ဖြ�င့််� စုုဆော�ာင်းး�ပါါသည််။ အထက််ပါါ

ပါါသည််။ ၂၈ အစိုးး��ရ၏ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ များ�း�သည်် မြေ�ေယာာ

စုုဆော�ာင်းး�ပုံံ� နှှစ််မျိုး�း��ကွာာ�ခြား�း�မှုု၏ ဥပမာာအဖြ�စ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လူူဦးးရေ�

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။

သန်းး�ခေါ�ါင််ယံံ စာာရင်းး�ကော�ာက််ယူူမှုုနှှင့်�် ပစ္စစည်းး�ခွန််
ွ အတွွက်် ထွေ�ေအုုပ််

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ကြ�ည့််�ပါါက မြ�န််မာ့့� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း

အရာာရှိိ�များ�း�က အိိမ််ထော�ာင််စုု အချျက််အလက်် ကော�ာက််ခံံမှုတို့့�
ု �ကိုု� တွေ့�့�

အထက််တန်းး�လွှာာ�များ�း�ကိုု� မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််ခွင့်
ွ �် ပေး�းရန််အတွွက််လည်းး�

နိုု�င််ပါါသည််။

ယင်းး�ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျခဲ့့�ပါါသည််။ မြေ�ေပုံံ� နှှင့်�် မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာ
များ�း�မှာာ�မူူ များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ဟော�ာင်းး�နွွမ်းး�နေ�ခြ�င်းး�၊ မပြ�ည့််�စုံံ�ခြ�င်းး� နှှင့်�်

ကဏ္ဍများ�း�စွာာ� နှှင့််� နယ််ပယ််များ�း�စွာာ� တို့့��တွွင်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ

မတိိကျျသည်် ကိုု�တွေ့�့�ရပါါသည််။ ၂၉ ၂၀၁၂ လယ််ယာာမြေ�ေဥပဒေ� နှှင့်�်

စုုဆော�ာင်းး�မှုုများ�း� ရှိိ�ပြီး��း အော�ာက််ပါါအတိုုင်းး
� � ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အမျိုး�း��

၂၀၁၂ မြေ�ေလွွတ််၊ မြေ�ေလပ်် နှှင့်�် မြေ�ေရိုု�င်းး�များ�း� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း ဥပဒေ�

အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။

(၂၀၁၈ တွွင်် ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�သည််) တို့့��ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာမှှတ််ပုံံတ
� င််မှုု များ�း�စွာာ�

l လူူမှုုစာာရင်းး�အင်းး� ဒေ�တာာ (Demographic data)။

အစိုးး��ရ

ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့� ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မြေ�ေယာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု

ဌာာနများ�း�သည်် အသက််၊ လိိင််အမျိုး�း��အစား�း၊ ကိုးး��ကွွယ််သည့်�် ဘာာသာာ၊

များ�း�မှာာ� ဆက််လက််ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််ပြီး�း� အိိမ််ထော�ာင််စုု နှှင့်�် ရပ််ရွာာ�

လက််ထပ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�၊ ပညာာရေး�းအဆင့််�၊ ဝင််ငွေ�ေ၊ အလုုပ််အကိုု�င််

များ�း�စွာာ� တို့့��သည်် မြေ�ေယာာမှှတ််ပုံံ�တင််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းသည််ကိုု� တွေ့�့�

ရှိိ�မှုု နှှင့်�် လူူမျိုး�း�� အပါါအဝင်် လူူဦးးရေ� ရေး�းရာာ နှှင့်�် လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း

ရပါါသည််။၃၀

ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ အမျိုး�း��အစား�း များ�း�စွာာ�ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�

l ကဏ္ဍအလိုု�က်် ဒေ�တာာများ�း�။ မြို့�့��နယ််အဆင့််�ရှိိ� ဌာာနအားး�လုံးး��သည််

စုုဆော�ာင်းး�ပါါသည််။ ၂၀၁၄ ခုုနှစ််
ှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လူူဦးးရေ�နှှင့်�် အိိမ််

၎င်းး�တို့့��၏ ကဏ္ဍအလိုု�က်် ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရပြီး�း� လက််ရှိိ� ဖြ�စ််

အကြော��ာင်းး�အရာာ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�

ပျျက််နေ�သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း� အပေါ်�် မိိခင််ဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့်�်

၂၅

သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

ဦးးစီးး�ဌာာနတို့့�� နား�းလည််စေ�ရန်် ဒေ�တာာများ�း�ဖြ�င့််� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရပါါသည််။

နော�ာက််ဆုံးး�� အချျက််အလက်် ပြု�ုစုုထားး�မှုု တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ပြ�င််
အစိုးး��ရဌာာန များ�း�စွာာ� အထူးး�သဖြ�င့််� အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန

ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��နယ်် လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ရေး�းလုုပ််ငန်းး� ရုံးး��

သည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အဆင့််� လူူဦးးရေ� နှှင့်�် လူူမှုရေး
ု �းရာာ ဒေ�တာာများ�း�

များ�း�သည်် ပထဝီီမြေ�ေပြ�င်် အလိုု�က်် ပြ�န့််�နှံ့့��ရော�ာက််ရှိိ�မှုု၊ ဓါါတ််အားး�လိုု�င်းး�

၂၆

ကိုု� မကြာ�ာခဏ စုုဆော�ာင်းး�နေ�လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။
l	စီးး�ပွား��းရေး�း ဒေ�တာာ။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (၁၆) ခုု နှှင့်�်
ဦးးစီးး�ဌာာန (၆၁) ခုုတို့့��သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု တာာဝန််များ�း�ကိုု�

တည််ဆော�ာက််မှုု နည်းး�ပညာာ အချျက််အလက််များ�း� အပါါအဝင်် ဒေ�သ
တွွင်းး�ရှိိ� ဓါါတ််အားး�လိုု�င်းး� သွွယ််တန်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ဆုံးး��ရ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�၊ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ရရှိိ�သည့််� ကျေး�း�ရွာာ�
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အရေ�အတွွက််၊ လျှှပ််စစ််မီးး� အရင်းး�အမြ�စ်် နှှင့်�် အိိမ််ထော�ာင််စုုအလိုု�က််

အသုံးး�� ပြု�ုနေ�ပါါသည််။ မြို့�့��နယ််ဌာာနများ�း�စွာာ�တွွင်် ပုံံ�မှန်
ှ ် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ရရှိိ�နိုု�င််မှုု စသည့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�

ခြ�င်းး� တာာဝန််ကို�ု အရာာရှိိ�တစ််ဦးးဦးး ကသာာ သတ််သတ််မှတ်
ှ ်မှှတ်် တာာဝန််

စွာာ�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရပါါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�ကျျန်းး�မာာရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန သည််

ယူူရပါါသည််။ ယင်းး�အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ဒေ�တာာ

လည်းး� ရော�ာဂါါအမျိုး�း��မျိုး�း�� ပြ�န့််�နှံ့့��တည််ရှိိ�မှုု အချျက််အလက်် ကဲ့့�သို့့��

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� မပြု�ုပါါ။ ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််စား�း လက််အော�ာက်် အရာာရှိိ�ငယ််များ�း�

ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရပါါသည််။ ဒေ�

သို့့��မဟုုတ်် ကျော�ာ�င်းး�အုုပ််ကြီး�း�၊ ဆရာာဝန််၊ သားး�ဖွား��းဆရာာမ စသည််တို့့��ကဲ့့�သို့့��

တာာ စုုဆော�ာင်းး�ရသည့််� ဌာာနအားး�လုံးး�� စာာရင်းး�နှှင့်�် ဒေ�တာာ အမျိုး�း��အစား�း

ရှေ့�့�တန်းး�မြေ�ေပြ�င််မှှ သက််ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််ထမ်းး�ရွွက််သူူများ�း�က ဒေ�တာာ

များ�း�ကိုု� ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�နို�င််ခြ�င်းး�
ု
မရှိိ�ပါါ။

စုုဆော�ာင်းး� ရပါါသည််။ ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� အခြေ�ေခံံပညာာရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနတွွင််

သို့့��သော်�်�လည်းး� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (က) တွွင်် ဦးးဆော�ာင််ဌာာန အချို့့���နှှင့်�်

လက််ထော�ာက််ပညာာရေး�းမှုးး�သည်် ကျော�ာ�င်းး�သားး� အချျက််အလက််၊

၎င်းး�တို့့�� စုုဆော�ာင်းး�နေ�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

စာာမေး�းပွဲဲ� ရလဒ််များ�း�၊ ကျော�ာ�င်းး�အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး� စသည့််� အမျိုး�း��

l	ဖြ�စ််ရပ််အလိုုက်
� ် ဒေ�တာာ။ ဖြ�စ််ရပ်် အလိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ဆော�ာင််

မျိုး�း��သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�ပြီး�း� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�

နိုု�င််ရန်် အတွွက်် ဌာာနများ�း�စွာာ� တို့့��သည်် ဖြ�စ််ရပ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့်�်

ခြ�င်းး� ကိုု� ကျော�ာ�င်းး�အသီးး�သီးး�ရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�အုုပ််ကြီး�း�များ�း�ကသာာ စီီစဉ််

ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရပါါသည််။ အားး�ကစား�း နှှင့်�် ကျျန်းး�မာာရေး�း

လုုပ််ဆော�ာင်် ရပါါသည််။ ဌာာနအများ�း�စုုသည်် ဒေ�တာာများ�း� စုုဆော�ာင်းး�

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ဦးးစီးး�ဌန များ�း�သည်် လူူနာာများ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းမှုု နှှင့်�် ကုု

ရာာတွွင်် စာာရွွက််စနစ််ကို�သာ
ု ာ အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ စာာရွွက််ပေါ်�်တွွင််

သမှုု မှှတ််တမ်းး�များ�း�ကိုု� ဖြ�စ််ရပ််အချျက််အလက်် များ�း�အဖြ�စ််

လက််မှှတ််ထိုးး��ရန်် လိုု�အပ််မှုု များ�း�ကြော��ာင့််� စာာရွွက််စနစ််ကို�ု ပိုု�မိုု�၍ အသုံးး��ပြု�ု

သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သည််

ရပါါသည််။စာာရွွက််ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�သည်် အကုုန််အကျျ

လည်းး� မှုုခင်းး� ဖြ�စ််ရပ််အလိုု�က်် အချျက််အလက်် မှှတ််တမ်းး�များ�း�ကိုု�

သက််သာာပြီး�း� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ရန်် ခက််ခဲဲသည််ဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�ပါါသည််။၃၁

သိိမ်းး�ဆည်းး�ရပါါသည််။

သို့့��သော်�်�လည်းး� စာာရွွက််ဖြ�င့််� ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး� ရာာတွွင်် ဒေ�တာာ တိိကျျမှုု
မရှိိ�သည့််� ပြ�ဿနာာများ�း� ပိုု�မိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည်် (ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း�

ဌာာနပေါ�ါင်းး� များ�း�စွာာ�က ဒေ�တာာ အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််သည််၃၂ )။ ထို့့��ပြ�င်် မီးး�ဘေး�း

ဒေ�တာာမျှှဝေ�မှုုတွွင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပြီး��း မှှန််ကန််သော�ာ

သို့့��မဟုုတ်် ရေး�းဘေး�းကြော��ာင့််�လည်းး� ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ပါါသည််။ သိိမ်းး�ဆည််ခြ�င်းး�၊

အချျက််အလက်် မျှှဝေ�မှုု ပုံံ�စံံတစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရန်် ခက််ခဲဲနေ�ပါါသည််။

ဝေ�မျှှခြ�င်းး� နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� တို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ပိုု�မို�၍
ု လည်းး� ခက််ခဲဲ

နိုု�င််ငံံ၏ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း� နှှင့်�် ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း� တသီးး�တခြား�း� နေ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�

စေ�ပါါသည်် (အော�ာက််ပါါ အခန်းး�ခွဲဲ�ကိုု� ရှုု)။

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််� ယခုုကဲ့့�သို့့�� လက််ရှိိ� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု စနစ််ဖြ�စ််
ပေါ်�်နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနများ�း�သည်် ယခင််ကတည်းး�က ဒေ�တာာ ဝေ�မျှှ

ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််အတွွင်းး�ရှိိ� မိိတ္တူူ�ကူးး�ခြ�င်းး�၊ ဆီီလျော်�်��အော�ာင််

ခြ�င်းး� နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� မိိမိိကိုု�ယ််ပိုု�င်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�သာာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�

ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး� နှှင့််� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� စသည့််�လုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွက်် အသုံးး�� ပြု�ု

စုုဆော�ာင်းး�နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�စနစ််အရ ဒေ�တာာ တစ််မျိုး�း��မျိုး�း��အားး�

နိုု�င််မည့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�များ�း� ရှိိ�နေ�ပြီး��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဝန််ကြီး�း� ဌာာန

အခြား�း� ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း� သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာန များ�း�က စုုဆော�ာင်းး�ထားး�ပြီး�း�

နှှင့်�် ဦးးစီးး�ဌာာန များ�း�စွာာ�တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့�� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� စနစ်် ပိုု�မိုု�

သားး� ဖြ�စ််သည််ကိုု� ဌာာနတစ််ခုုခုုမှှ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� မသိိရှိိ�နိုု�င််

ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် အတွွက်် ဒီီဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ပါါ။ မတူူညီီသော�ာ ဌာာနအသီးး�သီးး�သည်် ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ရာာ၌ ထပ််နေ�

အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန်် စမ်းး�သပ််လုုပ််ဆော�ာင်် လာာကြ�ပါါသည််။ ဥပမာာ တစ််ခုု

ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ မကြာ�ာခဏ ဆိုု�သလိုု� အကြော��ာင်းး�အရာာ တစ််ခုု

အနေ�ဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့်�် အားး�ကစား�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာနသည်် ပြ�ည််နယ်် (၄)

တည်းး�အပေါ်�် မတူူညီသော�
ီ
ာ ဒေ�တာာတန််ဖိုးး�� များ�း�ဖြ�င့််� စုုဆော�ာင်းး�လေ့�့ ရှိိ�

ခုု နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (၃) ခုု တို့့��ရှိိ� မြို့�့��နယ်် ကျျန်းး�မာာရေး�း အရာာရှိိ�များ�း� နှှင့်�်

သည််။ အကျိုးး���ဆက််အနေ�ဖြ�င့််� ဌာာနများ�း�သည်် “အချျက််အလက််မှှန််”

အခြေ�ေခံံ ကျျန်းး�မာာရေး�း ဝန််ထမ်းး�များ�း� ထံံသို့့�� တက််ဘလက််ပေါ�ါင်းး� ၁၁၁၈၆

အပေါ်�် အမြ�င််မတူူညီခြ�င်းး�
ီ
ဖြ�စ််ပေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဌာာန

လုံးး��ကိုု� ဖြ�န့််�ဝေ�ပေး�းခဲ့့� ပါါသည််။ တက််ဘလက်် တစ််ခုုစီီတွွင်် ကျျန်းး�မာာရေး�း

များ�း�သည်် လူူမှုစာ
ု ာရင်းး�အင်းး� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသီးး�သီးး� စုုဆော�ာင်းး�ထားး�ကာာ

ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု� ထည့််�သွင်းး�ပေး�
ွ
းထားး� ပါါသည််။

ဧရိိယာာတစ််ခုု အတွွင်းး�ရှိိ� လူူဦးးရေ� ကိိန်းး�ဂဏာာန်းး�အားး� ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ�

ယင်းး�တက််ဘလက်် များ�း�သည်် (၁) Google Forms အသုံးး��ပြု�ု၍ လူူမှုု

ဖော်�်�ပြ�သည်် ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််

စာာရင်းး�အင်းး� ဒေ�တာာ နှှင့်�် ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ဝန််ဆော�ာင််မှုုအတွွင်းး�ရှိိ�

ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရန်် လွွန််စွာာ� ခက််ခဲဲသည််ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။ အရိုးး��ရှှင်းး�ဆုံးး��

ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာများ�း� ကော�ာက််ယူူရန််၊ (၂) ကုုန််ပစ္စစည်းး�

မေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််မည့််� “ (က) ရွာာ�သည်် မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင်် ရှိိ�သနည်းး�”

ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုု စနစ်် အသုံးး��ပြု�ု၍ ဆေး�းပစ္စစည်းး� ထော�ာက််ပံ့့�မှုုစာာရင်းး� များ�း�ကိုု�

သို့့��မဟုုတ်် “ မြို့�့��နယ်် နယ််နမိိတ််စည်းး�သည်် မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင်် ရှိိ�

စာာရင်းး�သွွင်းး� မှှတ််တမ်းး�တင််ရန််၊ (၃) သတိိပြု�ုစရာာ ရော�ာဂါါပိုးး�� တွေ့�့�ရှိိ�မှုုများ�း�

သနည်းး�” ဆိုု�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�ကိုု�ပင်် ဖြေ�ေဆိုု�ရာာ၌ ခက််ခဲဲလျှှက််ရှိိ�သည််ကိုု�

အားး� စော�ာလျျင််စွာာ� မျှှဝေ� သတင်းး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် အတွွက်် ကျျန်းး�မာာရေး�း

တွေ့�့�နေ�ရပါါသည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၁) ကိုု�ရှု)ု ။

ဝန််ထမ်းး�များ�း� အတွွင်းး� Google group ဖွဲ့့��၍ ချိိ�တ််ဆက််ရန််၊ (၄) မွေး�း�
စာာရင်းး� နှှင့်�် သေ�စာာရင်းး� မှှတ််ပုံံ�တင်် အက််ပလီီကေး�းရှှင်းး� ထည့််�သွင်းး�ထားး�
ွ

ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အဆင့််�၌ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််�

သည့််� ခရိုု�င််ကျျန်းး�မာာရေး�း သတင်းး�အချျက််အလက်် စနစ်် ၂ ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲ

ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ� များ�း�ကသာာ လုုပ််ဆော�ာင််ရပြီး��း စာာရွွက််စနစ်် ကိုုသာာ
�

(DHIS2, ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၇) တွွင််ရှုု) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန်် တို့့��အတွွက််

15

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၁)
ကျေး�း�ရွာာ�တစ််ခုု၏ တည််နေ�ရာာကို�ု ဖော်�်�ထုုတ််ရာာ၌ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� အခက််အခဲဲများ�း�
ဌာာနများ�း�သည်် ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�၏ တည််နေ�ရာာ များ�း�အားး� မိိမိိဌာာနပိုု�င်် အချျက််အလက်် များ�း�အဖြ�စ်် စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� မြေ�ေပုံံရေး
� �းမှှတ်် ထားး�နိုု�င််ပါါသည််။
အော�ာက််ပါါ ဥပမာာ ပုံံ� ၂-၂ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါက ကယားး�ပြ�ည််နယ််၊ ကော့�့�ငံံကျေး�း�ရွာာ�၏ တည််နေ�ရာာကိုု� မတူူညီီသော�ာ ပွိုု��င့််�သုံးး��ခုုဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််ကို�ု
တွေ့�့�ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�အချျက််အလက််များ�း�အားး� အထွေ�ေထွေ�ေ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန၊ ကျေး�း�လက််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန နှှင့်�်
ကျေး�း�လက််လမ်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန သုံးး��ခုုထံံမှှ ရယူူထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ တည််နေ�ရာာများ�း�မှာာ� မိုု�င််အားး�ဖြ�င့််� များ�း�စွာာ� ကွာာ�ဝေး�းလှှသည်် မဟုုတ််ပါါ။
သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ကျေး�း�ရွာာ�သည်် အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန၏ မြို့�့��နယ်် နယ််နမိိတ််ဖြ�င့််� နီးး�ကပ််နေ�သော�ာကြော��ာင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ရရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကဲ့့�သို့့�� ကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင်် ကြီး�း�မား�းသည့််� သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

ပုံံ� ၂.၂ ကျေး�း�ရွာာ�တစ််ခုု၏ တည််နေ�ရာာကို�ု ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�

တည််နေ�ရာာ အသီးး�သီးး�ရှိိ� ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ထည့်�် Dataset သုံးး��ခုု

ဒီီမော�ာဆိုု�

ဌာာန (၁)

မြို့�့��နယ််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

ဌာာန (၂)

ဌာာန (၃)

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

ဒီီမော�ာဆိုု�မြို့�့��နယ််

ဖရူူဆိုုမြို့�့�
� �နယ််

ဖြ�စ််ပါါသည််။၃၃ နော�ာက််ထပ်် ဥပမာာ တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ရန်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�အပြ�င်် မြို့�့��နယ်် ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�

ကြီး�း� အစိုးး��ရ နှှင့်�် ရန််ကုုန််ဘတ််စ််ကားး� အများ�း�နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီ

များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နေ့�့စဉ်် အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� အတွွက်် မိုု�

လီီမိိတက်် (YPBC) တို့့��သည်် လူူသွားး��များ�း�သော�ာ ဘတ််စ််ကားး�

ဘိုု�င်းး�ဖုံးး��များ�း�အားး� ပိုု�မိုု�၍ အသုံးး��ပြု�ုလာာလျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ ဖုံးး��များ�း�ဖြ�င့််�

လမ်းး�ကြော��ာင်းး� များ�း�တွွင်် Wi-Fi နှှင့်�် GPS တို့့�� တပ််ဆင််ခဲ့့� ပါါသည််။ GPS

မှှတ််တမ်းး�ရေး�းနိုု�င််ပါါသည််။။ တည််နေ�ရာာပြ�မှုု၊ နှော�ာ�င့််�ယှက််မှု
ှ
၊ု မတော်�်�တမှုု

ဖြ�င့််� ဘတ််စ််ကားး� လမ်းး�ကြော��ာင်းး� နှှင့်�် ကြာ�ာချိိ�န််တို့့��ကို�ု မှှတ််တမ်းး� တင််ထားး�

ဖြ�စ််မှုု၊ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�၊ လိုု�င််စင်် ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ�း� နှှင့်�် အစည်းး�အဝေး�း

ကာာ ယဉ််လိုု�က််ပါါစီးး�နင်းး� သူူများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� Wi-Fi အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ယဉ််စီးး�နင်းး�

တို့့��ကိုု� ဓါါတ််ပုံံ�နှှင့်�် ဗီီဒီီယိုု� မှှတ််တမ်းး� တင််နိုု�င််ပါါသည််။ တကိုု�ယ််ရေ�သုံးး�� ဖုံးး��

ရမှုု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�စစ််တမ်းး�ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ပိုု�မိုု�

များ�း�အားး� အထက််ပါါအတိုု�င်းး� လွွယ််လွယ််
ွ ကူူကူူ အသုံးး��ပြု�ု နိုု�င််ပါါသည််။

ကော�ာင်းး�မွွန်် စေ�ရန်် အတွွက်် ရန််ကုုန်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရ နှှင့်�် မိိတ််

သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ပုံံ�စံံ

ဖက်် ဖြ�စ််သူူ ဂျျပန််နိုု�င််ငံံ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း

တကျျ လုုပ််ဆော�ာင််မှုု မဟုုတ််သလိုု� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�ရန််မှာာ�

အေ�ဂျျင််စီီ (JICA) က ဒေ�တာာများ�း� စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�တွွင်် အကူူအညီီ ပေး�း

လည်းး� လုံံခြုံ� �ံ�မှုု မရှိိ�ပါါ။

လျှှက်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

၃၄

ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�
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ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််အားး� ဒီီဂျျစ််တယ််စနစ််သို�ု

ရပ််ကွွက််နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး�များ�း�က အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�

အသွွင်းး�ပြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် အတားး�အဆီးး�များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဒီီဂျျစ််တယ််

ကိုု�ယ််စား�း ဒေ�သအဆင့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် စုုဆော�ာင်းး�ပေး�းပြီး��း ၎င်းး�

စနစ််ဖြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး� နိုု�င််ရန်် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အဦ နှှင့်�် ရင်းး�မြ�စ််

တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍသည််လည်းး� အရေး�းပါါပါါသည််။ ရပ််ကွွက််/

များ�း�စွာာ� လိုု�အပ််ပြီး�း� ယင်းး�တို့့��အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််လည်းး� များ�း�ပြား�း�သလိုု�

ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� နှှင့်�် ထွေ�ေအုုပ််စာာရေး�း တို့့��သည်် မြို့�့��နယ််

နည်းး�ပညာာ အခက််အခဲဲ လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ ဒီီဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�

ဌာာန များ�း�အတွွက်် ဒေ�တာာ အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပေး�းရ ပါါသည််။

အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရေး�း အတွွက်် နေ�ရာာများ�း�စွာာ�တွွင်် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အဦ

စုုဆော�ာင်းး�မှုု အများ�း�စုုမှာာ� အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန၏ “ပုံံ�စံံ ၂၇

လိုု�အပ််ချျက််များ�း� ရှိိ�နေ�ပြီး�း� (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၂) တွွင််ရှုု) လေ့�့ကျျင့််�

မျိုး�း��” အတွွက််ဖြ�စ််ပြီး�း� လူူမှုစာ
ု ာရင်းး�အင်းး�၊ အဆော�ာက််အအုံံ၊� အစိုးး��ရမဟုုတ််

သင််ကြား�း�ထားး�သည့််� လူ့့�အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�စွာာ�လည်းး� လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။

သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� နှှင့်�် ဥပဒေ� ဆိုု�င််ရာာ ပုံံ�မှန််ဒေ
ှ �တာာများ�း� ဖြ�စ််
ပါါသည််။ ၃၅ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ပုံံ�မှန််
ှ အချျက််အလက်် စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အပြ�င််

အစိုးး��ရသည်် ပြ�င််ပ ဒေ�တာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ထက်် ၎င်းး�တို့့�� ကိုု�ယ််တို�င်
ု ်

ရပ််ကွွက််/ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� တို့့��သည်် ထွေ�ေအုုပ််နှှင့်�် အခြား�း�

စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အဓိိကထားး� အသုံးး�� ပြု�ုနေ�ပါါသည််။

အစိုးး��ရဌာာနများ�း� တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့်�် သတင်းး� အချျက််အလက််များ�း� ကိုု�လည်းး�

ဒေ�သတွွင်းး� အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ သုုတေ�သန အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�

လိုု�အပ််သလိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပေး�းရ ပါါသည််။ ဥပမာာ- ရပ််ရွာာ�အပေါ်�် သဘာာ၀

နှှင့်�် ရပ််ရွာာ�သားး� တို့့��က စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�

ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကဲ့့�သို့့�� အရေး�းပေါ်�် ကိိစ္စစရပ််များ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုု

စွာာ� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�က ပြ�င််ပ ဒေ�တာာ

အချျက််အလက်် များ�း�အားး� တင််ပြ�ရပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ရ

အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မည််ကဲ့့�သို့့��

သည့််� တာာဝန််များ�း�ကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် ရပ််ရွာာ�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပြော��ာဆိုု�ရ

အသုံးး��ပြု�ုရမည််ကိုု� မသိိရှိိ�ခြ�င်းး� တို့့��ကို�ု တွေ့�့�နေ�ရပါါသည််။ ထိုု�ကြော��ာင့််�

သူူများ�း� ဖြ�စ််လာာသလိုု� ရပ််ရွာာ� လိုု�အပ််ချျက််နှှင့်�် အခြေ�ေအနေ�များ�း�အားး�

စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�စွာာ� ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရက အသုံးး��မ

အစိုးး��ရ နား�းလည််မှုု အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ပါါသည််။ ad hoc ဒေ�တာာ

ပြု�ုသည်် ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�နေ�ရပါါသည််။

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� တွွင်် ပုံံ�စံံစာာရွွက််များ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ထက်် ဌာာနအရာာရှိိ�များ�း�
က ဖုံးး��ဖြ�င့််�တို�က််ရို
ု
�က််
ု မေး�းမြ�န်းး�စုုဆော�ာင်းး�မှုုများ�း� ပိုု�မိုု� များ�း�ပြား�း�လာာကြော��ာင်းး�

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၂)
မြို့�့��နယ််အစိုးး��ရ ရုံးး�� များ�း�ရှိိ� ICT အဆော�ာက််အဦ အခြေ�ေအနေ�
မြို့�့��နယ််ဌာာနရုံးး�� အများ�း�စုုတို့့��တွင််
ွ ဒီီဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာဂေ�ဟနစ်် သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည့််� ICT အဆော�ာက််အဦများ�း� မရှိိ�ပါါ။ နည်းး�ပညာာမှာာ�
စျေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ လိုု�အပ််သည့််� ICT အဆော�ာက််အဦ တည််ဆော�ာက််ရန်် နှှင့်�် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ� နိုု�င််ရန််အတွွက်် အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�စွာာ� လိုု�အပ််ပါါသည််။
ဟာ့့�ဒ််ဝဲဲများ�း� (Hardware)။ မြို့�့��နယ််ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�များ�း� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ရသည့််� ကွွန််ပြူ�ူတာာ အများ�း�စုုမှာာ� ဟော�ာင်းး�နွွမ်းး�နေ�ပြီး�း� စိိတ််ချျရမှုု မရှိိ�ပါါ။
လျှှပ််စစ််မီးး� ပြ�တ််တော�ာက််ခြ�င်းး�မှာာ�လည်းး� နိုု�င််ငံံတဝှှမ်းး� ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အချို့့��� ရုံးး��ထိုု�င််ကွန််ပြူ�ူတာ
ွ
ာ များ�း�တွွင်် အရန််ဘက််ထရီီ ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အရာာရှိိ�
အများ�း�စုုမှာာ� ၎င်းး�တို့့�� ကိုု�ယ််ပိုု�င််စမတ််ဖုံးး�� သို့့��မဟုုတ်် တက််ဘလက်် များ�း�ကိုု�သာာ အားး�ကိုးး��နေ�ရပါါသည််။
ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲများ�း� (Software)။ အစိုးး��ရ ကွွန််ပြူ�ူတာာ အများ�း�စုုတွွင်် Windows 10 စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� စမတ််ဖုံးး��များ�း� နှှင့်�် တက််ဘလက််များ�း�
အတွွက်် အသုံးး��များ�း�ဆုံးး�� စနစ််မှာာ� Android စနစ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် Microsoft Word နှှင့်�် Excel တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သလိုု�
Google Docs နှှင့်�် Google Drive တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမှုုလည်းး� ပိုု�မို�များ
ု �း�ပြား�း�လာာ ပါါသည််။ အစိုးး��ရ ကွွန််ပြူ�ူတာာ အများ�း�စုု၌ ကွွန််ပြူ�ူတာာ ဗိုု�င်းး�ရပ််စ်် နှိိ�မ််
နှှင်းး�ရေး�း ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲများ�း� (antivirus software) များ�း� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သလိုု� အချို့့��� ဆော့�့�ဖဲဲဝဲဲများ�း�မှာာ�လည်းး� လိုု�င််စင််မရှိိ�သော�ာ ဗား�းရှှင်းး�များ�း�
ဖြ�စ််နေ�ရာာ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရ စိိတ််ချျရခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
ကွွန််ရက််ချိိ�တ််ဆက််မှုု (Networking)။ အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�တွွင်် ရုံးး��တွွင်းး�ဖို�င််ဝေ�မျှ
ု
ှရန်် နှှင့်�် ပရင််တာာ အသုံးး��ပြု�ုရန်် အတွွက်် ရုံးး��တွွင်းး�ကွန််ရက််
ွ
ချိိ�တ််ဆက််မှုု ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ရုံးး��အများ�း�စုုတွွင်် အင််တာာနက်် ချိိ�တ််ဆက််မှုု ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� မရှိိ�ပါါ။ အင််တာာနက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််
အရာာရှိိ�များ�း�သည်် မိိမိိတို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဖုံးး��များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖုံးး��မှှတဆင့််� Wifi ထုုတ််လွှင့်
ှ �်ရပါါသည််။
နည်းး�ပညာာပံ့့�ပိုးး��မှုု။ IT နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာ ပေါ်�်ပါါက မြို့�့��နယ််အတွွင်းး� ပြ�င််ဆင််နိုု�င််သည့်�်သူများ
ူ �း� မရှိိ�ပါါ။ တခါါတရံံတွင််မူ
ွ ူ မြို့�့��နယ််တွွင်းး�ရှိိ�
IT ဆိုု�င််မှှ ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပြီး�း�၊ ၎င်းး�တို့့�� မဖြေ�ေရှှင်းး�နို�င််
ု ပါါက ပြ�ဿနာာမှာာ� ယင်းး�အတိုု�င်းး� ရှိိ�နေ�ပါါတော့�့�သည််။
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အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုုများ�း� နှှင့်�် စာာရေး�းများ�း�က ပြော��ာပါါသည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ

ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�ဝန််တာာ များ�း�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�အားး� ၎င်းး�၏ မိိသားး�စုု

ရပ််ကွွက််/ ကျေး�း�ရွာာ� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� များ�း�သည်် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�်

ဝင််များ�း�က ကူူညီ၍
ီ လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�လည်းး� တွေ့�့�ရတတ််ပါါသည််။

စပ််လျျဉ်းး�သည့််� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�မှုများ
ု �း� အနည်းး�ငယ််သာာ ရရှိိ�ထားး�

ဌာာနများ�း�အတွွင်းး� ရာာထူးး�တာာဝန်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ကိုု�လည်းး� ပုံံ�မှန််
ှ

ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာ၌ ကော�ာက််ယူူ

ပြု�ုလုုပ််သော�ာကြော��ာင့််� ယခုုနှစ််တွ
ှ
ွင်် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� တာာဝန််ယူူ

မှုုလွဲဲ�ခြ�င်းး�နှင့်
ှ �် နည်းး�လမ်းး�မကျျခြ�င်းး� တို့့��ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င်် ပါါသည််။ ဒေ�တာာ၏

ရသည့််� ဝန််ထမ်းး�တစ််ဦးးသည်် နော�ာက််နှှစ််တွွင်် လုံးး��၀ မတူူညီသည့်
ီ
�်

အရည််အသွေး�း� နှှင့်�် အချိုး�း��မျှှမှုု အပေါ်�်လည်းး� သက််ရော�ာက်် နိုု�င််ပါါသည််။

တာာဝန််ကိုု� ယူူရကာာ၊ လေ့�့ကျျင့််�ထားး�မှုု အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�သည့််�
အခြား�း�ဝန််ထမ်းး�သစ်် တစ််ဦးးက ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� တာာဝန််ကိုု� ယူူ

ရပ််ရွာ�ာ မှှ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််သည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�လည်းး� ရှိိ�
နေ�ပြီး��း ယင်းး�ကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ရပ််ရွာ�ာ လူူထုုက ၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�တာာများ�း�

ရခြ�င်းး�မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပေါ်�်လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။
l အရည််အသွေး�း� အာာမခံံချျက်် မရှိိ�ခြ�င်းး�။ ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း�

အားး� စုုဆော�ာင်းး�၍ အစိုးး��ရကိုု� ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကျေး�း�လက်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �

တိုးး��တက််မှုု ရှိိ�ရန်် အဓိိက အတားး�အဆီးး� တစ််ခုုမှာာ� ဒေ�သဆင့််� ဌာာန

တိုးး��တက််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန (DRD) ၏ ပံ့့�ပိုးး��လမ်းး�ညွှှန််မှုုဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အနှံ့့��

အရာာရှိိ�များ�း�က ဒေ�တာာအရည််အသွေး�း�ကိုု� စိိစစ််မှုု မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�

မှှ ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�စွာာ� တို့့��သည်် ကျေး�း�ရွာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု�

ဖြ�စ််သည််။ စနစ််တကျျ စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�မှှသာာ မှှန််ကန််တိိကျျ

၃၆

ထုုတ််ဖော်�်�ကြ� ပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�အင်းး�၊ သက််မွေး�း�

သည့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါမည််။ ပုံံ�စံံစာာရွွက််များ�း�ကိုု�

ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု၊ အဆော�ာက််အအုံံ၊� ဝန််ဆော�ာင််မှုု နှှင့်�် ရပ််ရွာာ�လိုု�အပ််ချျက်် စ

ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ရေး�းသားး�ထားး�ရမည်် ဖြ�စ််သလိုု� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�သူူများ�း�

သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (၃)

နား�းလည််သည့််� ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််ရပါါမည််။ တိုု�င်းး�တာာမှုု အညွှှန်းး�

တွွင်် ရပ််ရွာာ�ဗဟိုု�ပြု�ု ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း စီီမံံကိိန်းး� (NCDDP) အရ ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�မှှ

များ�း�ကိုု�လည်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ရေး�းသားး�ထားး� ရပါါမည််။ ဒေ�တာာ တော�ာင်းး�

ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� ကျေး�း�ရွာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု စီီမံံကိိန်းး� များ�း�တွွင်် ပါါဝင်် သတင်းး�

ဆိုု�မှုု လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� မူူလဦးးစီးး�ဌာာန အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သ အခြေ�ေအနေ�

အချျက််အလက််များ�း� အကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� နား�းလည်် သဘော�ာပေါ�ါက်် ထားး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�တာာ
စုုဆော�ာင်းး�မှုု အတွွက်် ဆီီလျော်�်��သည့်�် စံံနှုန်းး�သတ််မှ
ု
တ််ခြ�င်းး�
ှ
နှှင့်�်

ဒေ�သအဆင့််�၌ စုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�၏ အသုံးး�� ဝင််မှုု နှှင့််�

အရည််အသွေး�း� စိိစစ််မှုုအတွွက်် ယန္တတရား�းတစ််ခုု ဖန််တီးး�ထားး�ရမည့့်�

အရည််အသွေး�း�မှာာ� အမျိုး�း��မျိုး�း�� ကွဲဲ�ပြား�း� နိုု�င််ပါါသည််။ အကြော��ာင်းး�ရင်းး� များ�း�

တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း� အာာမခံံချျက််

စွာာ�ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း� မှာာ�လည်းး� အကန့််�အသတ်် ရှိိ�နိုု�င််

ရှိိ�ရန်် မည််သည့််� အလေ့�့အထများ�း� ကျျင့််�သုံးး��နေ�သည််ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�

ပါါသည််။ အချို့့���မြို့�့��နယ်် များ�း�က ၎င်းး�တို့့��မြို့�့��ရှိိ� ဌာာနများ�း� စုုဆော�ာင်းး�ရယူူ

မသိိရှိိ�နိုု�င််ပါါ။

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�၏ အရည််အသွေး�း� အပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ရှိိ�

l ဒေ�တာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�။ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�

သော်�်�လည်းး� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု အားး�နည်းး�သည့််� မြို့�့��နယ််အချို့့���လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။

သည့််� အချိိ�န််တွွင်် ယင်းး�စီီမံံကိိန်းး�ကို�ု စီီမံံရမည့်�် ဒေ�သအဆင့််� အရာာရှိိ�

ယင်းး�ဒေ�တာာများ�း� အပေါ်�် ၎င်းး�တို့့��၏ အထက််အရာာရှိိ� စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုု ရရှိိ�

များ�း� ပါါဝင််မှုုမရှိိ�သည်် ကိုု� မကြာ�ာခဏ တွေ့�့�မြ�င််နေ�ရပြီး�း� ဒေ�တာာ

နိုု�င််ပြီး�း� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�၏ အခြေ�ေအနေ� ပုံံ�ကြ�မ်းး�ကို�ု ဖော်�်�ပြ�ပေး�းနိုု�င််သည်် ဟုု

များ�း�သည်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု လုုပ််သည့်�် ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�၏ လိုု�အပ််ချျက််

၎င်းး�တို့့��က ယူူဆကြ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့��

အတိုု�င်းး�သာာ ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� မည််ကဲ့့�သို့့�� အသုံးး��ပြု�ု

အသုံးး��ပြု�ုမည််နည်းး� နှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�၍ ၎င်းး�တို့့��တွင််
ွ စိိတ််ပူူပန််မှုု အလျျဉ်းး�မရှိိ�

မည််အားး� မသိိပါါက စုုဆော�ာင်းး�ရသည့််� မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််�

ကြ�ပါါ။ ဒေ�သအဆင့််�၌ အရည််အသွေး�း�မြ�င့််� ဒေ�တာာများ�း� စုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ�နိုု�င််

ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ရသည့််� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�အားး� နား�းလည််နိုု�င််မည််

ရန်် တားး�ဆီးး�နေ�သည့််� အချျက််များ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။

မဟုုတ််ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�သည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််မှုု

l လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�။ မူူလဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ကိုု�

ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် အရေး�းပါါသည််ဟုု သဘော�ာပေါ�ါက််မည်် မဟုုတ််ဘဲဲ

လေ့�့ကျျင့််� သင််ကြား�း�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�က ပုံံ�စံံစာာရွွက််

အထက််အရာာရှိိ�များ�း� ကျေ�ေနပ််စေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် မှှတ််တမ်းး�

များ�း� အသုံးး��ပြု�ု၍ လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါသည််။ အကယ််၍ ပုံံ�စံံစာာရွွက်် သည််

သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု အလေ့�့အထ တစ််ခုု အဖြ�စ််သာာ မှှတ််ယူ၍
ူ ဆော�ာင််ရွွက််

ရှှင်းး�လင်းး�မှုု မရှိိ�ပါါက မဖြ�ည့််�တော့�့�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပုံံ�စံံတန််ဖိုးး��အစား�း

မည်် ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ထက်် မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း�က ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�မှုု

စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး� မှှတ််ချျက််ပေး�းခြ�င်းး� စသည့််�တို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င်် ပါါသည််။

အားး� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တိုု�င်းး�တာာမှုု အဖြ�စ်် ယူူဆနိုု�င််ပြီး�း� ရလဒ််များ�း�ကိုု�

တခါါတရံံ ပုံံ�စံံစာာရွွက်် တစ််ခုုလုံးး��အားး� ဖြ�ည့််�ခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�ပဲဲ စာာရွွက််

ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ဖိိအားး�ဝင််ခြ�င်းး�မျိုး�း��လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

၏ ကျော�ာ�ဘက််တွွင်် မှှတ််ချျက််ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး� မျိုး�း��လည်းး� ရှိိ�
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သအဆင့််� ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုုတွွင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�

သေး�းပါါ။ မြို့�့��နယ််အစိုးး��ရ ဌာာနရုံးး��များ�း�၏ ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ််ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ

အခြေ�ေပြု�ု စနစ််ကိုသာာ
�ု
တွွင််တွွင််ကျျယ််ကျျယ်် အသုံးး�� ပြု�ုနေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။

သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး� ပိုု�မိုု�လုုပ််ဆော�ာင်် လာာကြ�သော်�်�လည်းး� ရုံးး��အများ�း�စုုတွင််
ွ

ပုံံ�စံံစာာရွွက််များ�း� အသုံးး��ပြု�ု၍ ဒေ�တများ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�လေ့�့ရှိိ� ပါါသည််။ ဒေ�

အညွှှန်းး�ပုံံ�စံံ၊ ဖိုု�င််နှှင့်�် ဖိုု�လ််ဒါါ အမည််ပေး�းခြ�င်းး�၊ စံံဖို�င််ပုံ
ု ံ�စံံ စသည််တို့့��ကဲ့့�သို့့��

တာာ ပြ�န််လည််ထုုတ််ယူူမှုု အတွွက်် ဖိုု�င််ဖြ�င့််�သိိမ်းး�ဆည်းး�သည့်�် နည်းး�လမ်းး�

ဒေ�တာာ ဝေ�မျှှမှုုနှှင့်�် သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

ကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုနေ�လေ့�့ရှိိ�ရာာ မြို့�့��နယ်် အစိုးး��ရဌာာန ရုံးး��များ�း�၌ ပုံံ�စံံစာာရွွက််

ချျမှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ ထို့့��ထက်် ကြုံ�ံ�ရာာကျျပမ်းး� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�

များ�း� နှှင့်�် လယ််ဂျာ�ာများ�း�စွာာ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရသည််ကိုု� တွေ�ေမြ�င််ရမည််

အသုံးး��ပြု�ုနေ�သည်် ဖြ�စ််ရာာ ဒေ�တာာ ပြ�န််လည််ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့်�် ဝေ�မျှှခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ဖိုု�င််များ�း�ကိုု� မိိတ္တူူ�ကူးး�၍ ခရိုု�င််၊ ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

တို့့��တွွင်် အခက််အခဲဲ ပိုု�မိုု�တွေ့�့�စေ�ပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ ဒေ�တာာ မှှတ််တမ်းး�

နှှင့်�် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�တို့့��ဖြ�င့််� ဝေ�မျှှပါါသည််။ စာာရွွက််စာာတမ်းး�ဖြ�င့််�

တင််မှုု စည်းး�ကမ်းး�များ�း�မှာာ�လည်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ဆဲဲ အဆင့််�တွင််သာ
ွ
ာ ရှိိ�နေ�ရာာ ဒေ�

သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုုသည်် အလွွယ််တကူူ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့်�် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�

တာာကိုု� နား�းလည််ရန်် နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာ နိုု�င််ရန်် အခက််အခဲဲများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�

ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ထားး�သိုု�ရန်် နေ�ရာာများ�း�စွာာ�

ပါါသည််။ ဥပမာာ- ဇယားး� (က) ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါက အစိုးး��ရ ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�

ပေး�းရပြီး�း� ရေ� သို့့��မဟုုတ်် မီးး�ဘေး�း တို့့��ကြော��ာင့််�လည်းး� ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ပါါသည််။

သည့််� Excel spreadsheet တစ််ခုုတွွင်် ကွွက််လပ််များ�း� (ခရမ်းး�ရော�ာင််

ထို့့��ပြ�င်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�သည်် ဒီီဂျျစ််တယ််ပုံံ�စံံ ဒေ�တာာထက်် မိိတ္တူူ�ကူးး�ယူူ

အကွွက််) ဖြ�စ််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ဇယားး�ကွွက််၏

ရန်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲပါါသည််။

တန််ဖိုးး��မှာာ� သုုည ဖြ�စ််သလားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု မပြ�ည့််�စုံံ�
ခြ�င်းး�လားး�၊ အခြား�း� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာ မထည့််�သွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
ွ

ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စနစ််ဖြ�င့််� သိိမ်းး�ဆည်းး�ရာာတွွင််လည်းး� စိိစစ််

လားး� စသဖြ�င့််� ရှှင်းး�လင်းး�မှုု မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ပုံံ�စံံ

လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရန််ထက်် ဒေ�တာာပေါ�ါင်းး�ချုု�ပ််မှုု နှှင့််� ဖြ�န့််�ဝေ�မှုု

များ�း�ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မှုု အကန့််�အသတ်် ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။

လွွယ််ကူူစေ�မည့််� ပုံံ�စံံဖြ�င့််�သာာ သိိမ်းး�ဆည်းး�နေ� ပါါသည််။ စာာရွွက််အခြေ�ေပြု�ု
ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ပုံံ�စံံသို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အချို့့���ဌာာနများ�း�ရှိိ�

ကွွန််ပြူ�ူတာာ အသုံးး�� ပြု�ုနိုု�င််မှု၊ု ဒစ််ဂျျစ််တယ််ပညာာရပ်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုနှ
ု ှင့််� ဒေ�

အရာာရှိိ�များ�း�မှာာ� တာာဝန််ပေး�းခြ�င်းး� ခံံရပါါသည််။ ထိုု�အခါါ ပုံံ�စံံစာာရွွက်် များ�း�

တာာလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု အပေါ်�် သဘော�ာထားး�အမြ�င်် စသည့််� အချျက််တို့့�သည််လည်းး�

အားး� PDF သို့့��မဟုုတ်် Word ပုံံ�စံံ ကွွန််ပြူ�ူတာာဖိုု�င်် အဖြ�စ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ဒီီဂျျစ််တယ််စနစ််ဖြ�င့််� ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�နိုု�င််မှုု အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု

လိုု�က််ပါါသည််။ ယင်းး�ကွွန််ပြူ�ူတာာ ဖိုု�င််ပုံံ�စံံ များ�း�ကြော��ာင့််� ဌာာနအရာာရှိိ�များ�း�

များ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။ အစိုးး��ရဌာာန ရုံးး��အားး�လုံးး��တွွင်် ကွွန််ပြူ�ူတာာ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််

အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အလွွယ််တကူူ ပေါ�ါင်းး�စည်းး� (ဥပမာာ- ဒေ�တာာဖိုု�င််

ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ တွွက််ချျက််မှုများ
ု �း�အရ ဝန််ထမ်းး�ဦးးရေ� ၃၀ လျှှင်် ကွွန််ပြူ�ူ

များ�း�စွာာ�အားး� ဒေ�တာာဖိုု�င််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�) နိုု�င််ပြီး�း� ခရိုု�င််၊

တာာ တစ််လုံးး��သာာ ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�ပါါသည််။ ၃၇ ကွွန််ပြူ�ူတာာ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� နှှင့်�် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ရုံးး��များ�း�ဖြ�င့််� ဝေ�မျှှခြ�င်းး�၊ အင််တက််နက််

သည့့်� ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည််လည်းး� ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာနိုု�င််သည့်�် Excel

ပေါ်�်တွွင်် ဖြ�န့််�ချီီ�ခြ�င်းး�၊ အခြား�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� ဝေ�မျှှရန်် ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််

ကဲ့့�သို့့�� ကွွန််ပြူ�ူတာာ ပရိုု�ဂရမ််များ�း�ဖြ�င့််� မရင်းး�နှီးး��သလိုု� ကွွန််ပြူ�ူတာာ အသုံးး��ပြု�ု

ဝေ�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု�လည်းး� အလွွယ််တကူူ ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�

ဖိုု�င််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုနှ
ု ှင့်�် အခြေ�ေခံံ ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု စသည််တို့့��တွင််
ွ လေ့�့ကျျင့််�

လည်းး� ရှေ့�့�တွွင်် ဆက််လက််ဖော်�်�ပြ�မည့်�် အတိုု�င်းး� ယင်းး�ဖိုု�င််ပုံံ�စံံများ�း�ဖြ�င့််� ဒေ�

သင််ကြား�း�မှုု အနည်းး�သာာ ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ စာာရွွက််ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ သိိမ်းး�ဆည်းး�

တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု အလွွယ််တကူူ ပြု�ုလုုပ််နို�င််မည််
ု
မဟုုတ််ပါါ။

ခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ကြော��ာင်းး�၊ “စာာရွွက််စာာတမ်းး�ပါါ အချျက််အလက််ကိုု� ခိုးး��
ယူူ၍ မရကြော��ာင်းး�”၊ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စနစ််ဖြ�င့််� ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�သည််

ဌာာနဆိုု�င််ရာာ ရုံးး�� အများ�း�စုုတွွင်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာ သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု နှှင့််�

ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ပျျက််စီးး�နိုု�င််သည့်�် အန္တတရာာယ််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဒေ�သအဆင့််� အစိုးး��ရ

မှှတ််တမ်းး�တင််မှုု အတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� ချျမှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�

အရာာရှိိ�များ�း�က အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�ဖြ�င့််� တွေ့�့�ဆုံံ�စဉ်် မှှတ််ချျက််ပေး�း ပြော��ာ
ကြား�း�ပါါသည််။

ဇယားး� (၁) အစိုးး��ရ SPREADSHEET ဥပမာာပုံံ�စံံ
ကျေး�း�ရွာာ�

အိိမ််ထော�ာင််စုု

မသန််စွွမ်းး�သူူ

သက််ကြီး��း ရွွယ််အို�ု (အသက်် ၆၅ အထက််)

ကျေး�း�ရွာာ� က

၆၅

၂

၁၀

ကျေး�း�ရွာာ� ခ

၈၇

၂

၈

ကျေး�း�ရွာာ� ဂ

၁၁၃

၂

၁၄

ကျေး�း�ရွာာ� ဃ

၃၅

ကျေး�း�ရွာာ� င

၄၇

ပြ�ည််တွွင်းး�နေ�ရပ်် စွွန့််�ခွာာ�သူူများ�း�
ဝ

၅
၁

၉

ဝ
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မြို့�့��နယ်် အစိုးး��ရဌာာန ရုံးး�� များ�း�က ၎င်းး�တို့့�� စုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ�သည်် ဒေ�တာာများ�း�

အချျက််အလက်် ဖြ�စ််သော�ာ ရပ််ရွာာ�အလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု များ�း�ကိုု�မူူ ဖော်�်�ပြ�နို�င််
ု

ကိုု� မည််မျှှအသုံးး�� ပြု�ု နေ�သည််မှာာ� မြို့�့��နယ််အလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�ပါါသည််။ ဒေ�

ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

တာာ အခြေ�ေပြု�ု၍ ဆုံးး�� ဖြ�တ််ချျက််ချျမှတ်
ှ ်ရန်် သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�ခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�
ပါါ။ ဒေ�သအဆင့််�တွင််
ွ စုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ�ထားး�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�အားး�

မြို့�့��နယ်် ဌာာနရုံးး��များ�း�က ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး��း အသေး�းစိိတ််ကျျသော�ာ ဒေ�တာာ စိိစစ််

မှှတ််တမ်းး�တင််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် မိိခင်် ဦးးစီးး�ဌာာန၏ မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�

လေ့�့လာာခြ�င်းး� နှှင့််� ပုံံ�ဖော်�်�နို�င်
ု ်ခြ�င်းး� (visualization) လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်မှုု

ရန််အတွွက််သာာ အသုံးး��ပြု�ုနေ�ပါါသည််။ မြို့�့��နယ််အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�က ၎င်းး�

နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ ဥပမာာဆိုု�ရပါါက ဌာာနအရာာရှိိ�များ�း�သည်် အခွွန််ကော�ာက််

တို့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� အတွွက်် ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည့််�

ခံံမှုု အပေါ်�် နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည််

ဥပမာာများ�း�ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နေ�ရသော်�်�လည်းး� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့��

ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဒေ�တာာကိိန်းး�ဂဏာာန်းး� များ�း�၏ အပြော��ာင်းး�အလဲဲ လားး�ရာာ

အမြဲ�ဲတမ်းး� စနစ််တကျျ အသုံးး��ပြု�ုနေ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� မရှိိ�ပါါ။

ကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် ပျျမ်းး�မျှှနှုုန်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�
ကဲ့့�သို့့�� ရှုုပ််ထွေး�း�သည့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

၎င်းး�တို့့�� စုုဆော�ာင်းး�ရသော�ာ ဒေ�တာာများ�း�သည်် ခရိုု�င််၊ ပြ�ည််နယ််/တိုုင်းး
� � နှှင့််�

Algorithmic သို့့��မဟုုတ်် econometric မော်�်�ဒယ်် ကဲ့့�သို့့�� ရှုုပ််ထွေး�း�သည့်�်

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််� ဦးးစီးး�ဌာာန နှှင့််� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း� အသုံးး�� ပြု�ုရန််

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နည်းး�စနစ််များ�း�ကိုု� ဒေ�သအဆင့််�တွင််
ွ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး� မ

အတွွက််သာာဟုု မြို့�့��နယ်် အစိုးး��ရဌာာန ရုံးး�� များ�း�က မှှတ််ထင််ကြ�ပါါသည််။

ရှိိ�ပါါ။ ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� အသေး�းစိိတ််ကျျသော�ာ ဒေ�တာာစိိစစ်် လေ့�့လာာမှုု မ

၎င်းး�တို့့��ဌာာန စုုဆော�ာင်းး�ရသော�ာ ဒေ�တာာများ�း�သည်် အထက််အရာာရှိိ�များ�း�၏

ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့်�် အတွွက်် ဌာာနများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရန််

စုံံ�စမ်းး�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�အားး� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန်် အတွွက််သာာ ဖြ�စ််သည််ဟုု

လိုု�အပ််သည့််� အချျက််အလက်် အထော�ာက််အထားး�များ�း� တည််ဆော�ာက််နိုု�င််

မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� အချို့့���က ယူူဆကြ�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံ၏ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုကိုု� ကဏ္ဍ

ခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�ပါါ။ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင််လည်းး� chart၊ ဂရပ််ဖ်် နှှင့်�်

အလိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် နေ�ရာာအလိုု�က်် ဖော်�်�ပြ�နို�င််ရန််
ု
ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�

မြေ�ေတိုု�င်းး�အချျက််အလက််ပုံံ� များ�း�ဖြ�င့််� ပုံံ�ဖော်�်�နို�င််ခြ�င်းး�
ု
မရှိိ�ဘဲဲ ရိုးး��ရှှင်းး�သည််

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပြီး�း� ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး� အဖွဲ့့��မှှ နှှစ််စဉ်် မြ�န််မာာစာာရင်းး�အင်းး�

ဇယားး�များ�း�ဖြ�င့််� ပုံံ�ဖော်�်�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ မတူူညီသည့်
ီ
�် ဒေ�တာာပုံံ�ဖော်�်�မှုု ပုံံ�စံံ

စာာစော�ာင််

များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါက ဒေ�တာာလားး�ရာာ နှှင့်�် ထူးး�ခြား�း�မှုု တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�၍

၃၈

နှှင့်�် လစဉ်် စီးး�ပွား��းရေး�း ညွှှန််ကိိန်းး�စာာစော�ာင်် တို့့��ကို�ု ထုုတ််ပြ�န််

သလိုု�၊ စီီမံံကိိန်းး� ဦးးစီးး�ဌာာနက GDP တွွက််ချျက််ထုတ််ပြ�န််မှု
ု
ု ပြု�ုလုုပ််

ဖော်�်�ထုတ််နို
ု
ု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ- မြေ�ေတိုု�င်းး� အချျက််အလက််ပုံံ�

ပါါသည််။ ယင်းး�ဒေ�တာာ အမျိုး�း��အစား�း များ�း�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုမှာာ�

(spatial mapping) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလျှှင်် မူူဝါါဒရေး�းရာာ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့်�် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အဆင့််� ဥပဒေ�နှှင့်�် မူူဝါါဒများ�း� ရေး�းဆွဲဲ�

လိုု�အပ််နေ�သည့််� မြေ�ေပြ�င််နေ�ရာာတို့့��ကို�ု ကော�ာင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ထုတ််ပြ�သနို
ု
ု�င််မည််

နိုု�င််ရန်် အတွွက်် အထော�ာက််အကူူ ပြု�ုပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မြို့�့��နယ််

ဖြ�စ််သည််။

သီးး�သန့််� မူူဝါါဒများ�း� သို့့��မဟုုတ်် ဆုံံဖြ� �တ််ချျက််ချျမှှတ််မှုု များ�း�အတွွက််မူူ ပံ့့�ပိုးး��
ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဒေ�သအဆင့််�ရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

စာာရင်းး�အင်းး� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�သည််

ဖြ�စ််စဉ််များ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ရန်် မြို့�့��နယ််အဆင့််�၌ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ပိုု�မို�ု

အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု ဆုံးး�� ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကို�ု ပံ့့�ပိုးး��

အသုံးး��ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။

ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ အဆော�ာက််အဦ ဆိုု�င််ရာာ ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု များ�း�အားး�
ဦးးစား�းပေး�း သတ််မှှတ််ရန်် နှှင့်�် စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ဌာာနများ�း�စွာာ�သည််

မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် အသုံးး�� များ�း�သည့််� ဒေ�တာာပုံံ�စံံမှာာ� အခြေ�ေခံံ စိိစစ််

လူူဦးးရေ� စာာရင်းး�အင်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပါါသည််။ အကျိုးး���ရရှိိ�သူူ

လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� စာာရင်းး�အင်းး�ဇယားး� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ပုံံ�စံံမျိုး�း��သာာ

အရေ�အတွွက်် များ�း�များ�း�ဖြ�စ််ရန်် ပစ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�လည်် ဖြ�စ််သည််။

ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ- လူူဦးးစာာရင်းး�အင်းး� ဒေ�တာာ၊ ဘဏ္ဍာာဝင််ငွေ�ေ ရရှိိ�မှုု၊

ကျေး�း�လက််လမ်းး� ဦးးစီးး�ဌာာန (DRRD) သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု နှှင့်�် အခြေ�ေခံံ

မွေး�း�ဖွား��းမှုုနှှင့်�် သေ�ဆုံးး��မှုု စာာရင်းး�များ�း� နှှင့်�် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အဦ

အဆော�ာက််အဦ များ�း�အပေါ်�် လူူထုု လက််လှှမ်းး�မီမှု
ီ ၊ု လမ်းး�ကွွန််ရက််

အတွွက်် ဌာာန၏ ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုများ�း� ကဲ့့�သို့့�� သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�

အားး�ဖြ�င့််� လူူဦးးရေ�မည််မျှှကိုု� အကျိုးး���ပြု�ုနိုု�င််မှုု စသည့််� အချျက််အလက််များ�း�

ကိုု� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�များ�း� စိိစစ််သုံးး��သပ််နိုု�င််ရန်် ဇယားး�ပုံံ�စံံဖြ�င့််� စုုစည်းး�

ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ လမ်းး�တည််ဆော�ာက််မှုု စီီမံံကိိန်းး�များ�း�အားး� ဦးးစား�းပေး�း

ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�ဇယားး� များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�၍ အခြေ�ေခံံ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

သတ််မှှတ််ပါါသည််။ ၃၉ ယင်းး� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု များ�း�သည်် ကုုန််ကျျစရိိတ််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ပြ�န််လည်် သုံးး��သပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဧရိိယာာအလိုု�က််

အကျိုးး���ရှိိ�မှုု သို့့��မဟုုတ်် ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�မှုု တို့့��ကိုု� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� ဖော်�်�ထုတ််နို
ု
ု�င််

ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ကွာာ�ဟမှုု၊ ရည််မှှန်းး�ချျက်် မပြ�ည့််�၀မှုု နှှင့်�် ယခင််ဘဏ္ဍာာနှှစ်် များ�း�

ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့်�် အကျိုးး���အမြ�တ််အကြား�း� ကိုု�က််

ဖြ�င့််� နှိုု�င်းး�ယှဉ််မှု
ှ ု စသည််တို့့��ကိုု� စိိစစ််သုံးး��သပ််နိုု�င်် ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

ညီီမှုု ရှိိ�စေ�ရန််မှာာ�မူူ အရာာရှိိ�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပို�င််
ု ပုုဂ္ဂဂလိိက စိိစစ််

ယင်းး�တို့့��သည်် အရေး�းပေါ်�် တုံ့့��ပြ�န််မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် နှှင့်�် အချို့့���ဝန််ဆော�ာင််မှုု

လေ့�့လာာမှုု အတိုု�င်းး�သာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််နေ�ရပါါသည််။

များ�း� အတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််နို�င််ရန််
ု
လိုု�အပ််သည့််� သတင်းး�
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ပုံံ�မှန်
ှ ် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�အော�ာက််ရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််

၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�သရှိိ� ပြ�ဿနာာရပ််များ�း� အပေါ်�် ပိုု�မိုု�နား�းလည်် သဘော�ာပေါ�ါက််

တွွင််သာာ ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုများ
ု �း� ရှိိ�နေ�ပြီး��း မူူဝါါဒ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််

ပြီး�း� ဒေ�သအခြေ�ေအနေ�နှှင့်�် အညီီ မူူဝါါဒ ချျမှှတ််ရန်် နှှင့်�် စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၏

များ�း�အားး� ပြ�န််လည််သုံး�း� သပ််ခြ�င်းး� နှှင့််� ရှုုပ််ထွေး�း�သည်် ပြ�ဿနာာရပ််များ�း�

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� အပေါ်�် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််နေ�

ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�တို့့�� မရှိိ�ပါါ။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

ဖြ�စ််စဉ််သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု မြ�င့််�မား�းရာာ မူူဝါါဒ တုံ့့��ပြ�န််မှုု နှှင့်�် ဒေ�သ
ပြ�ဿနာာ များ�း�ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု

ဘုံံ�တုံ့့�ပြ�န််မှုနှ
ု ှင့််� အများ�း�သဘော�ာတူူ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််ရန်် မြို့�့��နယ််

ခြ�င်းး�မျိုး�း�� မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွင််
ွ မရှိိ�သေး�းပါါ။ မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� များ�း�သည််

အဆင့််�တွွင်် ဌာာနစုံံ� ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သည့််� ဒေ�တာာစုုဖွဲ့့��မှုု မရှိိ�ပါါ။ ယခင််က

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူ သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူ အဖြ�စ်် မိိမိိကိုု�ယ််ကို�ု

အရိုးး��စွဲဲ�ခဲ့့�သည်် အလေ့�့အထ များ�း�ကြော��ာင့််� ဌာာနများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏

ယူူဆခြ�င်းး� မရှိိ�သလိုု� ယင်းး�သို့့��ယူဆရန််လည်းး�
ူ
အားး�ပေး�းခံံရခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� တစ််ကိုု�ယ််တော်�်�သာာ ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ဒေ�သ

အရာာရှိိ� အများ�း�စုုက ၎င်းး�တို့့��သည်် အစီီအစဉ်် ချျမှှတ််ရန်် နှှင့်�် မူူဝါါဒ

ပြ�ဿနာာရပ်် များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဒေ�တာာဝေ�မျှှခြ�င်းး� နှှင့်�် ညှိိ�နှိုု�င်းး�

တုံ့့��ပြ�န််မှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ထက်် အထက််မှှ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန််

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် မြို့�့��နယ််ဌာာနများ�း�အကြား�း�

အတိုု�င်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည့်�် အခန်းး�ကဏ္ဍသာာ ရှိိ�သည််ဟုု

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ဒေ�တာာစိိစစ််မှုု လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။

မှှတ််ယူကြ�
ူ ပါါသည််။ ဥပမာာဆိုု�ရလျှှင်် အရာာရှိိ�များ�း�သည်် နော�ာက််နှှစ််

မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း နှှင့်�် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဌာာနများ�း�သည်် လူူထုုဗဟိုု�ပြု�ု

ဘဏ္ဍာာအခွွန််ရငွေ�ေ ကိုု� ခန့််�မှှန်းး�ရန်် အခွွန််ဒေ�တာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမည်် ဖြ�စ််

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု ရှိိ�ရေး�း တိုးး��မြှ�ှင့််�လုုပ််ဆော�ာင်် နေ�လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ဒေ�တာာ များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ အခွွန််ရှော�ာ�င််မှုု

ဌာာနစုံံ� ပိုု�မို�ု ပေါ�ါင်းး�စည်းး�၍ မူူဝါါရေး�းရာာ တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း� အကော�ာင််အထည််

အလေ့�့အထများ�း�၊ အခွွန််ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး� ထိိရော�ာက််မှုု နှှင့်�် ယခင််

ဖော်�်�ရန််မှာာ�လည်းး� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ လမ်းး�တည််ဆော�ာက််မှုု

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု စသည််တို့့��ကို�ု

(ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၃)၊ ပြ�ည််သူ့့�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း၊ မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး� နှှင့်�် အိိမ််ခြေ�ေ

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာပြီး�း� အခွွန််ဝင််ငွေ�ေ ရရှိိ�မှုု မြှ�ှင့််�တက််အော�ာင်် မူူဝါါဒ ချျမှှတ််ရန််

ရာာမဲ့့� အရေး�း တို့့��ကဲ့့�သို့့�� ကိိစ္စစရပ််များ�း�မှာာ� ဌာာနစုံံ� တုံ့့��ပြ�န််လုပ််ဆော�
ု
ာင််မှုု

အတွွက််မူူ လုုပ််ဆော�ာင််ဖွွယ်် မရှိိ�ပါါ။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််

လိုု�အပ််လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။

အတွွက်် ဒေ�တများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန်် ပျျက််ကွွက််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�းကြီး�း�
သော�ာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း� ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နှှင့််� အသုံးး�� ပြု�ုမှုု ပိုု�မို�၍
ု

ရှိိ� ဒေ�သအဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန််မှာာ� မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း�

လုုပ််ဆော�ာင််နို�င်
ု ်ခြ�င်းး� မရှိိ�ရန်် ကန့််�သတ််နေ�သည့််� အကြော��ာင်းး�ရင်းး� များ�း�စွာာ�

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၃)
မြို့�့��နယ််လမ်းး�ကွွန််ရက််တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ဌာာနစုံံ� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�၍ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််မှုု
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း� လက််အော�ာက််ရှိိ� ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�စွာာ� တို့့��က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လမ်းး�ကွွန််ရက််များ�း�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပါါသည််။ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
လက််အော�ာက််ရှိိ� လမ်းး�ဦးးစီးး�ဌာာနသည်် အဓိိက ပြ�ည််နယ််ချျင်းး�ဆက်် နှှင့်�် မြို့�့��နယ််ချျင်းး�ဆက်် လမ်းး�များ�း� ဆော�ာက််လုုပ််ရန်် တာာ၀န််ရှိိ�ပါါသည််။
ကျေး�း�လက််လမ်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနကမူူ ကျေး�း�လက််လမ်းး� ကွွန််ရက််များ�း� တည််ဆော�ာက််ရေး�း အတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ မြို့�့��နယ််အချို့့���တွွင််မူူ
နယ််စပ််ရေး�းရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန လက််အော�ာက််ရှိိ� နယ််စပ််ဒေ�သနှှင့်�် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူမျိုး
ူ �း��များ�း� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနက ကျေး�း�လက််လမ်းး�
ကွွန််ရက်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�အချို့့��� တည််ဆော�ာက််ရန်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ မွေး�း�မြူ�ူရေး�း နှှင့်�် ဆည််မြော��ာင်းး� ဝန််ကြီး�း�ဌာာန လက််အော�ာက််ရှိိ�
ကျေး�း�လက််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနသည်် ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်းး�လမ်းး� နှှင့်�် လယ််ယာာထုုတ််ကုုန််လမ်းး� အချို့့���တည််ဆော�ာက််ရန်် တာာဝန််ယူူထားး�
ပါါသည််။ မြို့�့��ပြ�ဧရိိယာာ များ�း�တွွင််မူူ စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�က လမ်းး�အများ�း�စုု ကိုု� တာာဝန််ယူူ တည််ဆော�ာက််ရ ပါါသည််။
လမ်းး�တည််ဆော�ာက််မှုု မထပ််ရန်် နှှင့်�် လမ်းး�အတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု ထိိရော�ာက််စေ�ရန်် အထက််ပါါ ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ချိိ�တ််ဆက်် ဆော�ာင််ရွွက််
ရသလိုု� လမ်းး�ကွွန််ရက်် တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� များ�း�သည်် အခြား�း�သော�ာ ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�နှှင့်�် စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဥပမာာ
လမ်းး�တည််ဆော�ာက််မှုုတွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ခြ�င်းး�သည်် ပညာာရေး�း နှှင့်�် ကျျန်းး�မာာရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပေး�းနိုု�င််စေ�ရန််
အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ မြို့�့��ပြ�လမ်းး�များ�း� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� တွွင််လည်းး� တယ််လီီကွွန်းး� ဆက််သွွယ််ရေး�း နှှင့်�် လျှှပ််စစ်် အဆော�ာက််အဦ
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ချိိ�တ််ဆက််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။
လမ်းး� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှဉ််
ှ ချိိ�န််ဆရန်် နှှင့်�် သက််ရော�ာက််မှုု များ�း�များ�း�ရရှိိ�မည့််� နေ�ရာာအတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ� နိုု�င််ရန်် ဌာာန
များ�း�စွာာ� တို့့��သည်် အတူူပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ အချျက််အလက်် ဝေ�မျှှခြ�င်းး�၊ ဌာာနချျင်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ဦးးစား�းပေး�းကဏ္ဍများ�း� ဖော်�်�ထုတ််ခြ�င်းး�
ု
နှှင့်�် အကျိုးး���အမြ�တ််
အများ�း�ဆုံးး�� ရရှိိ�ရန်် ဗျူူ�ဟာာရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရပါါသည််။
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ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ မြို့�့��နယ််တစ််ခုုနှှင့်�် တစ််ခုုအကြား�း� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ကွာာ�ဟ

လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် အဆော�ာက််အဦ မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�မူူ တူူညီီ

မှုုများ�း� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� မြို့�့��နယ််ဌာာန အရာာရှိိ�များ�း� စနစ််တကျျ နှှင့်�်

စွာာ� တွေ့�့�ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၂)။

အမြဲ�ဲလိုု�လိုု� အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု မူူဝါါဒ ချျမှှတ််နို�င််ခြ�င်းး�
ု
မရှိိ�ရန််

l ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု စွွမ်းး�ရည််။ ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််ရ

တားး�ဆီးး�နေ့�့သည့််� ဘုံံအ
� ခက််အခဲဲများ�း�လည်းး� သေ�ချာ�ာပေါ�ါက်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

မည့််� မြို့�့��နယ််ဝန််ထမ်းး� များ�း�၏ စွွမ်းး�ရည််ဖွံ့့��ဖြိုး��း � စေ�ရန်် အရင်းး�အမြ�စ််

l ဒေ�သအဆင့််�၌ ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််သည့််� အလေ့�့အထ

အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကိိန်းး�ဂဏာာန်းး� ထုုတ််ခြ�င်းး�၊

သို့့��မဟုုတ်် သမိုုင်းး
� �ကြော��ာင်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�။ မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� အများ�း�စုုသည််

ပျျမ်းး�မျှှရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တွွက််ခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေခံံ chart ပုံံ�စံံများ�း� နှှင့်�် ဂရပ််ဖ််

ဒေ�တာာဖြ�င့််� ထိိတွေ့�့�မှုု သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�တာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမှုု အတွေ့�့� အ

များ�း�ဖြ�င့််� ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ စွွမ်းး�

ကြုံ�ံ� နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ ထိိတွေ့�့�မှုု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နည်းး�သလိုု� ၎င်းး�တို့့��

ရည််ကိုု� ထပ််မံံ၍ တိုးး��မြ�င့််�လို�ကြ�
ု ပါါသည််။ ဒေ�တာာ သင််တန်းး�များ�း�

၏ လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် ဒေ�တာာများ�း�က မည််ကဲ့့�သို့့�� ကူူညီနို
ီ ု�င််သည််ကို�ု

တက််ရော�ာက််ရန််လည်းး� စိိတ််အားး�ထက််သန်် ကြ�ပြီး�း� ရုံးး��ပိိတ််ရက််တွွင််

နား�းလည််မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာ အသုံးး��ပြု�ုမှုု တိုးး��မြှ�ှင့််�ဖွွယ််ရာာ

ပြု�ုလုုပ််သည့်�် သင််တန်းး�ကိုု�ပင်် တက််ကြွ�စွာာ�
ွ တက််ရော�ာက််ကြ�ပါါသည််။

မရှိိ�ပါါ။ ဒေ�သအရာာရှိိ� များ�း�သည်် ဒေ�တာာ ထုုတ််လုုပ််သူူများ�း� အဖြ�စ််

ဒေ�တာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု စွွမ်းး�ရည််များ�း�အပြ�င််

လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််မူူ ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

ကိိန်းး�ဂဏန်းး� နှှင့်�် ဆင််ခြ�င််တွေး�း�ခေါ်�်မှုု ပညာာရပ်် တို့့��ကို�ပါ
ု ါ လေ့�့ကျျင့််�

ဒေ�တာာစား�းသုံးး��သူူ (အသုံးး��ပြု�ုသူူ) ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍မူူ

သင််ကြား�း�ပေး�းရန်် လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း� ကိုု�

သတိိပြု�ုမှုု နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့�� စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည်် ဒေ�တာာ

ဆန်းး�စစ််နိုု�င််ရန်် အတွွက်် အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ဒေ�တာာတစ််ခုု အတွွင်းး�မှှ

များ�း�အားး� စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဆင််ခြ�င််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�

၎င်းး�တို့့��မည််သည့်�် အရာာများ�း� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််မည််ကို�ု သိိနေ�ရမည််

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အတွွက််မူူ ၎င်းး�တို့့��အားး� တားး�မြ�စ််ထားး�သကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််

ဖြ�စ််သည််။ မြေ�ေပုံံ�သွင််ပြ�င််
ွ
ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�မူူ ထိိရော�ာက််စွာာ� စိိစစ််

နေ�ပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ ဒေ�တာာပိုု�မိုု� ထုုတ််လုုပ််ရန်် နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာ

လေ့�့လာာနိုု�င််သည်် ဝန််ထမ်းး�အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ရှေ့�့�တွွင််

ရန်် အတွွက််လည်းး� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။

ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သလိုု�ပင်် စွွမ်းး�ရည််များ�း�ကိုု� အဆင့််�မြ�င့််�တင်် နိုု�င််ရန််အတွွက််

l	ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် စုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ�ထားး�သည့််�
ဒေ�တာာများ�း�မှာာ� လုံံ�လော�ာက််မှုု မရှိိ�ပါါ။ စုုဆော�ာင်းး�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�မှာာ�

ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ နှှင့်�် ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲ နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး�� အားး�နည်းး�လျှှက်် ရှိိ�နေ�
ပါါသည််။

ပေါ�ါင်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့််� စာာရင်းး�အင်းး� ဒေ�တာာ အမျိုး�း��အစား�းများ�း�သာာ ဖြ�စ််
ပြီး�း� အခြေ�ေအနေ� တစ််ခုုလုံးး��၏ ထူးး�ခြား�း�မှုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�နို�င််ခြ�င်းး�
ု
မရှိိ�ပါါ။

မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဌာာနများ�း�က ရှုုပ််ထွေး�း�အသေး�းစိိတ််သော�ာ ဒေ�တာာ စိိစစ််

ဥပမာာ- ယာာဉ််တိုု�က််မှုု ဖြ�စ််စဉ််များ�း�ကိုု� နား�းလည်် သဘော�ာပေါ�ါက််ရန််

လေ့�့လာာမှုု နှှင့််� အသုံးး�� ချျမှုု လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ဥပမာာများ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�

ယာာဉ််တိုု�က််မှုု ဖြ�စ််ပွား��းသည့််� အချိိ�န််များ�း�၊ နေ�ရာာများ�း� နှှင့်�် ထိိခိုု�က််ခံံရ

ပါါသည််။ ဥပမာာ- တော�ာင််ကြီး�း�စည််ပင််အဖွဲ့့��သည်် နည်းး�ပညာာနှှင့်�် ဒေ�တာာ

သည့််� သူူများ�း� ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာရန်် မဖြ�စ််မနေ�လိုု�အပ််ပြီး�း� ယာာဉ််မ

အကူူအညီီကိုု� ရယူူ၍ ရေ�ပေး�းဝေ�မှုု ကွွန််ရက်် ချဲ့့��ထွွင််ရေး�း၊ ရေ�ရှှည််

တော်�်�မဆမှုု သို့့��မဟုုတ်် လူူသေ�ဆုံးး��မှုု အရေ�အတွွက်် သက််သက််ကိုု�

တည််တံ့့�ရေး�း နှှင့်�် မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူများ�း� မိိမိိအိိမ််၏ ရေ�အသုံးး��ပြု�ုမှုုကို�ု

သိိရုံံ�မျှှဖြ�င့််� လုံံ�လော�ာက််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ မြေ�ေပုံံ�သွွင််ပြ�င်် ဒေ�တာာ

ကိုု�ယ််တိုု�င််သိိရှိိ�နိုု�င််ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့� ပါါသည််။ အင််ဂျျင််နီီယာာ အဖွဲ့့��က

များ�း�သည််လည်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူူများ�း�အတွွက်် လွွန််စွာာ�

Google မြေ�ေပုံံ�နည်းး�ပညာာ ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ရေ�ပေး�းဝေ�မှုု စနစ််အတွွင်းး�ရှိိ�

အသုံးး��ဝင််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အခြား�း�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�နှှင့်�်အတူူ

အရေး�းပါါသော�ာ မြေ�ေပုံံ�သွင််ပြ�င််
ွ
များ�း�ကိုု� တည််နေ�ရာာ ဖော်�်�ထုတ််ခဲ့
ု
့�ပြီး�း�

မြေ�ေပုံံ�သွွင််ပြ�င်် အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ထည့််�သွင်းး�မှု
ွ မှာာ�လည်းး�
ု
လွွန််စွာာ�

နော�ာက််ထပ်် အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�ထံံသို့့�� ရေ�ပေး�းဝေ�မှုု ချဲဲ�ထွွင််နိုု�င််ရန်် အစီီအမံံ

ရှား��းပါးး� လှှပါါသည််။

ဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ မြို့�့��အနှံ့့�� ရေ�လိုု�အပ််မှုု ကွာာ�ခြား�း�ချျက််ကိုု� ဆန်းး�စစ််နိုု�င််ရန်် နှှင့်�်

l ဒေ�တာာပုံံ�စံံ အဆင််မပြေ�ေမှုများ
ု �း�။ စာာရွွက််ပုံံ�စံံ၊ Microsoft Word ဖိုု�င််

အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း� မိိမိိအိိမ််၏ ရေ�အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််သိိရှိိ�နိုု�င််ရန််

ပုံံ�စံံ၊ စနစ််မကျျသည့််� spreadsheet ဖိုု�င််ပုံံ�စံံ နှှင့်�် PDF ပုံံ�စံံ တို့့��ဖြ�င့််�

ရေ�မီီတာာ စနစ််ကိုု�လည်းး� စတင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အိိမ််ထော�ာင််စုု များ�း�၏

သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််

ရေ�သုံးး��စွဲဲ�မှုု ဒေ�တာာကိုု� တပြေး��းညီီ ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် နှှင့်�် ရေ�ယိုု�စိိမ့်�်မှုများ
ု �း�ကိုု�

ခက််ခဲဲပါါသည််။ လွွယ််ကူူရိုးး��ရှင်းး�သော�
ှ
ာ ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

အချိိ�န််နှှင့်�်တပြေး��းညီီ ခြေ�ေရာာခံံနို�င််မည့်
ု
�် smart ရေ�မီီတာာ ကိုု�လည်းး� မိိတ််

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် အတွွက််ပင်် ဒေ�တာာများ�း� ပုံံ�စံံတကျျ ဖြ�စ််နေ�ရန််

ဆက််အသုံးး��ပြု�ု ခဲ့့�သည််။ Smart ရေ�မီီတာာ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�

လိုု�အပ််ပါါသည််။ ပုံံ�စံံတကျျ သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့််� ဒေ�တာာ

အိိမ််ထော�ာင််စုု များ�း�သည်် မြို့�့��တော်�်� ဖုံးး��အပလီီကေး�းရှှင်းး� ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�

များ�း�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် အချိိ�န််များ�း�စွာာ� ကုုန််ဆုံးး��မည်် ဖြ�စ််

မိိမိိတို့့��အိိမ််၏ ရေ�အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� ဖုံးး��မှှတဆင့််� စစ််ဆေး�းသိိရှိိ� နိုု�င််မည််

မည်် တခါါတရံံ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််ပင်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။

ဖြ�စ််သည််။ အခြား�း� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မှုု များ�း�မှာာ� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�က မိိမိိတို့့��

l ဒစ််ဂျျစ််တယ်် အဆော�ာက််အဦ အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�။ ထိိရော�ာက််သော�ာ ဒေ�

ရေ�အသုံးး��သည့််� ပမာာဏကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�နိုု�င််ပြီး�း� ကန့််�သတ််ချျက််

တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ဖြ�စ််ရန််မှာာ� ဒေ�တာာပုံံ�စံံကျျမှုု လိုု�အပ််သည််သာာ

ရော�ာက််ရှိိ�ခါါနီးး� ဆိုု�ပါါက ဖုံးး��မှှတဆင့််� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�စာာကိုု� ရရှိိ�မည််

မက လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့်�်

ဖြ�စ််သည််။

လျှှပ််စစ််မီးး� ရရှိိ�ခြ�င်းး� တို့့��လည်းး� လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယခုုအချျက််တွွင််
မြို့�့��နယ််တစ််ခုုနှှင့်�် တစ််ခုု တူူညီနို
ီ �င််မည််
ု
မဟုုတ််သော်�်�လည်းး�

မန္တတလေး�းမြို့�့��တော်�်� စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီက အဝေး�းမှှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််
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သည့််� ယာာဉ််ကြော��ာအချျက််ပြ�မီးး�များ�း�၊ မြို့�့��တော်�်�တစ််ဝှမ်းး
ှ �ရှိိ� လမ်းး�ဆုံံ�များ�း�
တွွင်် အရည််အသွေး�း�မြ�င့််� ဗီီဒီယို
ီ �ု ကင််မရာာ၊ လမ်းး�အာာရုံံ�ခံံ စက််ပစ္စစည်းး�များ�း�
နှှင့််� အသံံချဲ့့��စက််များ�း� တပ််ဆင််ခြ�င်းး�သည််လည်းး� နော�ာက််ထပ်် ဥပမာာ တစ််
ခုုပင််ဖြ�စ််သည််။ ယာာဉ််လမ်းး�ကြော��ာ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု ဗဟိုု�စင််တာာ တပ််ဆင််
ထားး�သည်် ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲ မှှတဆင့််� ယာာဉ််ကြော��ာ အခြေ�ေအနေ� ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ
များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ထားး�သည့်�် အရာာရှိိ�
များ�း�ကိုု� ယင်းး�စနစ််ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မည်် ဖြ�စ််သည််။ Sydney
Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS) ဟုု ခေါ်�်သည့့်�
နည်းး�ပညာာအသစ််ဖြ�င့််� ဉာာဏ််တုုများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကာာ မြို့�့��အနှံ့့��ရှိိ�
ယာာဉ််ကြော��ာများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မည်် ဖြ�စ််သည််။ အချိိ�န််နှှင့်�် သင််ယူူပြု�ုပြ�င််
သည့််� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�သည်် “ ယာာဉ််ကြော��ာ စီးး�ဆင်းး�မှုု မြ�န််ဆန််စေ�ရန််
မီးး�စိိမ်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� မည််မျှှ ကြာ�ာသင့််�သနည်းး�” ဟူူသော�ာ မေး�းခွွန်းး�မျိုး�း��
ကိုု�ပင်် ဖြေ�ေဆိုု�လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ လူူသားး�၏ ညွှှန််ကြား�း�ခိုု�င်းး�စေ�မှုု မ
လိုု�ပဲဲ ၎င်းး�သည်် နေ့�့စဉ်် အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ အသေး�းစား�း
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ပြု�ုလုုပ််လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ SCATS နည်းး�
ပညာာသည်် မန္တတလေး�းရှိိ�မြို့�့��ရှိိ� အဓိိက တံံတားး�များ�း�၏ ယာာဉ််ကြော��ာစီးး�ဆင်းး�
မှုုကိုု� ၅၀% ပင််ပိုု�မိုု� မြ�န််ဆန််စေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သအဆင့််� ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ကိုု� ဒစ််

မည်် ဖြ�စ််သလိုု� အချိိ�န််နှှင့်�် တစ််ပြေး��းညီီ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််မည််

ဂျျစ််တယ်် စနစ််သို့့�� အသွွင်းး�ပြော��ာင်းး�ရန်် ခိုု�င််လုံံ�သော�ာ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�

ဖြ�စ််သည််။

စွာာ� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဒီီဂျျစ််တယ််စနစ်် သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲပါါက အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�
၏ ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး��ကိုု� လျှော့�့��ချျပေး�းနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သလိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

မြို့�့��နယ််အဆင့််� အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး� နှှင့်�် ဒီီဂျျစ််

များ�း� နှှင့်�် ပြ�ည််သူူလူူထုု တို့့��ဖြ�င့််� လွွယ််ကူူသက််သာာစွာာ� ဆက််သွွယ််နို�င််မည််
ု

တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုနည်းး�လမ်းး�
ု
တို့့��တွွင်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့�သည့်�် အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�

ဖြ�စ််သည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စနစ််ဖြ�င့််� စုုဆော�ာင်းး�ပါါက ပိုု�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဒေ�

ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ မြ�န််မာ့့� ဒေ�သအဆင့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််

တာာများ�း�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င်် ပါါမည််။ အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� စာာရွွက််ပေါ်�်မှှ ဒစ််

ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းအတွွက်် ထည့််�သွင်းး�
ွ စဉ်းး�စား�းရမည့််� အချျက််များ�း�ကိုု� ယခုု

ဂျျစ််တယ်် ပုံံ�စံံ သို့့��ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လိုု�က််သော�ာ အခါါ ဒေ�တာာ ဝေ�မျှှခြ�င်းး�နှှင့်�်

အခန်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� တို့့��ကိုု�လည်းး� ပိုု�မို�ထိိရော
ု
�ာက််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််လာာနိုု�င််

ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရန််အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် ခြော��ာက််ခုု

၁။

ဒီီဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�များ�း� အသုံးး�� ပြု�ုရာာတွွင်် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� ရှိိ�သလိုု�

၂။

အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု�

အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

အသစ််တစ််ဖန်် ပြော��ာင်းး�လဲဲနို�င်
ု ်ရန်် ဒီီဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််သို့့�

၄။

၅။

အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။

၃။

ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််နို�င်
ု ်ရန်် ကနဦးး
အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာများ�း�အားး� မည််ကဲ့့သို့့
� � အသုံးး��ပြု�ုမည််နည်းး�ကိုု� စဉ်းး�စား�း
ထားး�သင့််� ပါါသည််။

၆။

ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ကို�ု အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရာာ၌ ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း� နှှင့််�
ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုု ရှိိ�ရေး�း အမြဲ�ဲတမ်းး� ဦးးစား�းပေး�းရမည််။

ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ကို�ု အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရာာ၌ ခြေ�ေလှှမ်းး�အနည်းး�ငယ််ဖြ�င့််�
စတင််သင့််�သည််။

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ရေ�ရှှည််တည််တံ့့ရေး
� �း အတွွက်် ကနဦးးကပင််
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း ထားး�ရမည််။

24

အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ဒီီဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�များ�း� အသုံးး�� ပြု�ု

ထည့််�သွင်းး�စ
ွ ဉ်းး�စား�း သင့််�ပါါသည််။ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�မှာာ�

ပါါက အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� ရှိိ�သလိုု� အားး�နည်းး�ချျက််လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

အကုုန််အကျျများ�း� လှှသည််ဖြ�စ််ရာာ မည််သည််ဒေ�တာာ ကိုု� မည််မျှှ

နည်းး�ပညာာ နှှင့်�် ဒီီဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�အသစ်် များ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�မှာာ�

စုုဆော�ာင်းး�မည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာ၌ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� ဂရုုတစိုု�က်် စဉ်းး�စာာ

ကုုန််ကျျစရိိတ်် ကြီး�း�မား�းနိုု�င််သလိုု� အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််�မှုုလည်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

ဆင််ခြ�င်် သင့််�ပါါသည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� အရလည်းး� အကျိုးး���အမြ�တ်် အနည်းး�ငယ််
သာာ ရှိိ�ပြီး�း� ကုုန််ကျျစရိိတ်် နှှင့်�် ဆုံးး��ရှုံးး��မှုု ကြီး�း�မား�းခဲ့့�သည့်�် စီီမံံကိိန်းး�များ�း� ရှိိ�ခဲ့့�

ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ကို�ု အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရာာ၌ ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း�နှှင့််�

ပါါသည််။

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုု ရှိိ�ရန််ကို�ု အမြဲ�ဲတမ်းး� ဦးးစား�းပေး�းရမည်် ဖြ�စ််သည််။

၄၀

ထို့့��ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပြု�ု စီီမံံကိိန်းး�သည်် အစိုးး��ရ

၏ ဦးးစား�းပေး�းများ�း�ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�မရှိိ�၊ လက််တွေ့�့�ကျျပြီး�း� ကုုန််ကျျစရိိတ််

စနစ်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�မှုုများ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာ၌ ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း�ကိုု�

ထိုု�က််တန််ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ� စသည််တို့့��ကို�ု ဂရုုတစိုု�က်် စဉ်းး�စား�းဆုံးး��ဖြ�တ်် ရမည််

အဓိိက ထားး�ရပါါမည််။ ဒေ�တာာတစ််ခုုသည်် အချိိ�န််ကိုု�က််ဖြ�စ််မှုု၊ ပြ�ည့််�စုံံ�မှု၊ု

ဖြ�စ််သည််။

တိိကျျမှုု၊ ပုံံ�သေ�ဖြ�စ််မှုု၊ ကိုု�က််ညီီမှုု နှှင့်�် နား�းလည််လွွယ််မှုု စသည့််�

၄၁

နည်းး�ပညာာ ဆိုု�သည််မှာာ� ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််

ပါါသည််။ ကိိရိိယာာ တစ််ခုု၏ ရည််ရွွက််ချျက်် နှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�မှာာ� ကိိရိိယာာ

အရည််အသွေး�း� တို့့��ဖြ�င့််� ပြ�ည့််�စုံံ�ရမည်် ဖြ�စ််သည်် (ပုံံ� ၁.၂)။ ဒေ�တာာ

တစ််ခုုအော�ာင််မြ�င််ရန်် ကဲ့့�သို့့��ပင်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။

အရည််အသွေး�း� မကော�ာင်းး�ပါါက အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု၍ မူူဝါါဒ
ရေး�းဆွဲဲ�မှုု အားး�နည်းး�မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််သည််

အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု�

လည်းး� ပိုု�မို�၍
ု ကော�ာင်းး�မွွန််လာာနိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ဒေ�တာာတစ််ခုုကိုု� ထိိ

အသစ််တစ််ဖန််ပြော��ာင်းး�လဲဲနို�င်
ု ်ရန်် ဒီီဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််သို့့�

ရော�ာက််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန်် ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် အတွွင်းး� လုုပ််ကို�င််နေ
ု �သူူ

အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယခင််က လုုပ််ခဲ့့�သည့်�် အလေ့�့အထ

အားး�လုံးး�� ဒေ�တာာတစ််ခုု၏ အားး�နည်းး�ချျက််နှှင့်�် အားး�သက််ချျက်် တို့့��ကို�ု

ပုံံ�စံံအားး� ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲလုုပ််ကို�င််ခြ�င်းး�ကို
ု
�ု အော�ာင််မြ�င််

နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ပြီး�း� မိိမိိ၏ ဒေ�တာာအပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုရှိိ�ရမည််
ု

သော�ာ ဒီီဂျျစ််တယ်် စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််၍ မရနိုု�င််ပါါ။ အစိုးး��ရ

ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့��ဖြ�စ််နိုု�င််ရန်် လူူတို�င်းး�သည််
ု
ဒေ�တာာ၏ အားး�နည်းး�ချျက််

အနေ�ဖြ�င့််� ဦးးစား�းပေး�းမှုုများ�း�ကိုု� တဖန််ပြ�န််လည်် စိိစစ််နိုု�င််ရန်် စနစ််များ�း�

နှှင့်�် အားး�သာာချျက််များ�း�ကိုု� ရိုးး��သားး�စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု� နိုု�င််ခွင့်
ွ �် ရှိိ�ရမည််

ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ထဲဲထဲဲဝင််ဝင်် လုုပ််ဆော�ာင်် ရပါါမည််။ ဦးးစား�းပေး�းမှုုများ�း�

ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�တာာအရင်းး�အမြ�စ်် အသီးး�သီးး�ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာပြီး�း�မှှ

ဖြ�စ််မြော��ာက််ရန်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုကို
ု ု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် ရပါါမည််။ ပြီး�း�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျသည်် အလေ့�့အထ ကိုု�လည်းး� တည််ဆော�ာက််ရမည််

မှှသာာ ဆီီလျော်�်��သလိုု� ဒီီဂျျစ််တယ််နည်းး�ဖြ�င့််� အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရန်် နှှင့်�်

ဖြ�စ််သည််။

မှှန််ကန််သည့််� ကိိရိိယာာများ�း�ကိုု� (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၄ တွွင်် ရှုု) အသုံးး��ပြု�ုရ
ပါါမည််။ စနစ််များ�း�အပေါ်�် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု များ�း�ကနေ� ဝန််ထမ်းး�

ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််ကို�ု အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရာာ၌ ခြေ�ေလှှမ်းး�အနည်းး�ငယ််ဖြ�င့််�

အရေ�အတွွက်် နှှင့်�် အရည််အချျင်းး� တို့့��ကို�ု သုံးး��သပ််အကြံ�ံပေး�း နိုု�င််ပါါ

စတင််သင့််�ပြီး��း ပုံံ�မှန်
ှ ်ဆက််လက်် လုုပ််ဆော�ာင်် သွားး��သင့််�သည််။ အကြီး�း�စား�း

လိိမ့််�မည််။

ဒီီဂျျစ််တယ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လုုပ််ဆော�ာင််လျှှင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ ရှုံးး��နိိမ့််�မှုု
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််သည့်�် အန္တတရာာယ််လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ပြ�ဿနာာ

ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ်် တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််နို�င်
ု ်ရန်် ကနဦးး

များ�း�စွာာ�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် အတွွက်် ရည််မှှန်းး�ချျက်် ကြီး�း�ကြီး�း�ထားး�သည့်�်

အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာများ�း�အားး� မည််ကဲ့့သို့့
� � အသုံးး��ပြု�ုမည််နည်းး� ကိုု� အဓိိက

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု များ�း�သည်် အော�ာင််မြ�င််မှုု ရရှိိ�နိုု�င််ခြေ�ေ နည်းး�ပါါသည််။

ထားး� စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။ အစိုးး��ရ အနေ�ဖြ�င့််� ရှေး�း�ဦးးစွာာ� မိိမိိတို့့�� အဖြေ�ေရှာာ�

ထို့့��ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််လွွယ််သော�ာ၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််လွွယ််

လိုု�သည်် မူူဝါါဒရေး�းရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုတ််ရမည််
ု
ဖြ�စ််သည််။

သော�ာ ခြေ�ေလှှမ်းး�ငယ်် များ�း�ဖြ�င့််� စတင််သင့််�ပြီး�း� ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူများ�း�ဖြ�င့််�

ထို့့��နော�ာက်် ယင်းး�ပြ�ဿနာာရပ်် များ�း�အားး� ပိုု�မိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန််

စဉ််ဆက််မပြ�က်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ပါါသည််။ စနစ််

မည််သည့််� ဒေ�တာာများ�း� လိုု�အပ််သည််ကိုု� စဉ်းး�စား�းရပါါမည််။ စုုဆော�ာင်းး�မည့််�

အတွွင်းး� ပါါဝင််သည့််� လူူများ�း�နှှင့်�် နည်းး�ပညာာ နှှစ််ခုုစလုံးး�� တို့့��အားး� လုုပ််ငန်းး�

ဒေ�တာာတိုု�င်းး�အတွွက်် ရည််ရွွယ််ချျက်် ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�တာာတစ််ခုုခုု

စမ်းး�သပ််မှုု ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််သည့်�် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�အတွွက်် ကြို�ု�တင််

ပေါ်�် တူူညီစွာာ�
ီ စုုဆော�ာင်းး�လိုု�သည့်�် ဦးးစီးး�ဌာာန နှှင့်�် ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�

၍ ပြ�င််ဆင််ထားး�သင့််� ပါါသည််။ စမ်းး�သပ််ပုံံ�စံံ များ�း�ကိုု� စော�ာလျှှင််စွာာ�

အနေ�ဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ထို့့��မှှသာာ စုုဆော�ာင်းး�

စမ်းး�သပ်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�မှှသာာ ဆက််နွွယ််သူူများ�း�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း� နှှင့်�်

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�၏ ရည််ရွွယ််ချျက်် ပြ�ည့််�မြော��ာက််မည်် ဖြ�စ််သည််။

အကိုု�က််ညီီဆုံးး�� ဖြ�စ််မည့််� နည်းး�ပညာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နိုု�င််

အစိုးး��ရ အတွွင်းး� နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဆင့််�အလိုု�က်် ဒေ�တာာအသုံးး��ပြု�ုသူူ

မည်် ဖြ�စ််သည််။

များ�း�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း� နှှင့်�်အညီီ အရည််အသွေး�း�မြ�င့််�ပြီး�း� အသုံးး��ဝင််သည့််�
ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယခင််ကဆိုု�လျှှင်် မည််

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ရေး�း အတွွက်် ကနဦးးကပင််

သည့််� ဒေ�တာာများ�း�အားး� စုုဆော�ာင်းး�သင့််�သည််ကို�ု ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ

ထည့််�သွင်းး�စ
ွ ဉ်းး�စား�းထားး� ရမည််။ ရည််မှှန်းး�ထားး�သည့်�် စနစ််ပြု�ုပြ�င််

ကသာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျပါါသည််။ ယခုုတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အတိုု�င်းး�အတာာ နှှင့်�် အချိိ�န််ကာာလ အတွွက်် အစိုးး��ရတွွင််

မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� နှှင့်�် လူူထုဗဟို
ု
ု� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း တို့့��ကို�ု လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည််

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ရှိိ�ပါါသလားး�။ ဒေ�တာာဂေ�ဟ စနစ််အတွွင်းး�ရှိိ�

ဖြ�စ််ရာာ မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� များ�း�၏ ဒေ�တာာလိုု�အပ််ချျက်် အပေါ်�်လည်းး� ပိုု�မိုု�၍

အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ပံ့့�ပိုးး��မှုု ထပ််မံံမရရှိိ�ဘဲဲ စနစ််သစ််များ�း�ကိုု� စီီမံံ
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၄)
မြို့�့��နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််စီမံံရေး
ီ �း ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ဆန်းး�သစ််ခြ�င်းး�
ဒီီဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််သို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး� ပါါက အစိုးး��ရအတွွက်် မြို့�့��နယ်် စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််ပုံံ�စံံ များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ဆန်းး�သစ်် နိုု�င််ရန်် နှှင့်�်
ဦးးစား�းပေး�းမှုု အသစ််များ�း� ထုုတ််ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း� ထွွက််ပေါ်�်လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သို့့�� ပြ�န််လည််ဆန်းး�သစ််ခြ�င်းး�က ဒေ�တာာ
စုုဆော�ာင်းး�မှုု၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�ဝေ�မျှှမည့််� နည်းး�လမ်းး�၊ စိိစစ််လေ့�့လာာပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ပုံံ�စံံ တို့့��ကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��ပုံံ�ဖော်�်� နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�
လမ်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�များ�း�က စီီမံံမှုု ပုံံ�စံံအသစ််များ�း� အပေါ်�် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။
မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အဆင့််� နှှစ််ခုု ခွဲဲ�ခြား�း�နိုု�င််ပါါသည်် (ပုံံ� ၃-၁)။ ပထမအဆင့််�သည်် ဌာာနများ�း� ၎င်းး�တို့့�� သက််ဆိုု�င််ရာာ အဓိိက
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု ဖြ�စ််ပါါသည်် (ဥပမာာ- စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ ပစ္စစည်းး�ခွန််
ွ ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�)။ ယင်းး�အဆင့််�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
အခြား�း�ဌာာနဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပဲဲ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။ ဒုုတိိယ အဆင့််�တွွင်် ပြ�ဿနာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အတွွက်် ဌာာနပေါ�ါင်းး�စုံံ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ အဖြေ�ေ
ရှာာ�ခြ�င်းး�၊ စီီမံံကိိန်းး�ဆွဲဲ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး� တို့့��ပါါဝင််ပါါသည််။ ဥပမာာ- လမ်းး�ကွွန််ရက်် တည််ဆော�ာက််ရန်် ဌာာနပေါ�ါင်းး�စုံံ� အတူူပူးး�ပေါ�ါင်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၃ တွွင်် ရှုု)။
ဒေ�တာာ ဂေ�ဟစနစ်် နှှင့်�် အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး� တို့့�� ပိုု�မို�ု ထိိရော�ာက််မှုု ရှိိ�စေ�ရန်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး� အဆင့််�နှှစ််ခုုလုံးး��၌ နည်းး�ပညာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ�း�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်် ပါါသည််။ နည်းး�ပညာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက်် အများ�း�စုု မှာာ� ဝန််ကြီး�း�ဌာာန တစ််ခုုချျင်းး�စီီ အသုံးး��ပြု�ုရန်် အတွွက််သာာ ဖြ�စ််နေ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာန
၏ ပင််မလုုပ််ငန်းး� များ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရန််သာာ ရည််ရွွယ််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာ အများ�း�စုု ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််မှာာ�မူူ
မြို့�့��နယ််တစ််ခုုလုံးး�� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််မည့်�် မဟာာဗျူူ�ဟာာ လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဌာာနစုံံ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ညှိိ�နှိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရမည််ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဌာာနပေါ�ါင်းး�စုံံ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင်် နိုု�င််မည့်�် နည်းး�လမ်းး�များ�း� တိုးး��မြှ�ှင့််�နိုု�င််ရန်် စဉ်းး�စား�းရမည်် ဖြ�စ််သည််။
မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဌာာနပေါ�ါင်းး�စုံံ� ချိိ�တ််ဆက်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� လက််ရှိိ� ဒေ�တာာဂေ�ဟစနစ််မှှ မည််သို့့�� ကူူညီီနိုု�င််မည်် ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွင်းး�စ
ွ ဉ်းး�စား�း ရ
မည််ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််လုုပ််ကို�င််
ု နိုု�င််မည့်�် နည်းး�ပညာာများ�း�၊ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု၊ သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ အသုံးး��ပြု�ုမှုု နှှင့်�် စိိစစ််
လေ့�့လာာမှုု တို့့��ကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့်�် နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�ပါါ စဉ်းး�စား�းရပါါမည််။

ပုံံ� (၃.၁) မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််စီမံံရေး
ီ �း ပုံံ�စံံကို�ု အသွွင််ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�

ပထမအဆင့််�

ဒုုတိိယအဆင့််�

ဌာာနတစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ တာာဝန်် ကျေ�ေပွွန််မှုု။

ဌာာနစုံံ� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှု။ု

ဌာာနများ�း�သည်် မိိမိိတို့့��၏ အဓိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််

ပြ�ဿနာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် နှှင့်�် စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် အတွွက်် ဌာာနစုံံ�

သည််

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််သည််။
ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းခြ�င်းး�

ပုံံ�မှှန််အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံရေး�း

ဘဏ္ဍငွေ�ေ

စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� နှှင့်�်

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�

ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ လျာာ�ထာာခြ�င်းး�

ဒေ�တာာ စုုဆေ�င်းး�ခြ�င်းး�နှင့်
ှ �်
အကဲဲဖြ�တ်် စော့�့�င််ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
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လည််ပတ််ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ စိိတ််ဓာာတ််ခွွန််အားး�၊ စွွမ်းး�ရည်် နှှင့်�်

ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� မှှသာာ အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�သင့််�ပါါသည််။ ထိုု�မှှသာာ

အသိိပညာာ ရှိိ�ပါါသလားး�။ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက စမ်းး�သပ််ထားး�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည့််� နည်းး�

ပါါဝင််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� လိုု�အပ််သည့််� အရည််အချျင်းး�များ�း�ကိုု� ကြို�ု�တင််

ပညာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသင့််�ပြီး�း� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��၏

ဖြ�ည့််�ဆည်းး� ထားး�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�ထံံမှှ

ကုုန််ကျျစရိိတ်် ကိုု� တွွက််ချျက််ထားး� သင့််�ပါါသည််။ စနစ််များ�း�ကိုု� ကြို�ု�တင််

အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� ရရှိိ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဆင့််�အားး�လုံးး�� ရှိိ� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့််� ဦးးစီးး�ဌာာန
အားး�လုံးး�� နား�းလည််လို�က်
ု ်နာာ နိုု�င််မည့််� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ဒေ�တာာ အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�း မူူဝါါဒ တစ််ခုု လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဒေ�တာာဝေ�မျှှမှုု၊ ဒေ�တာာလုံံခြုံ� �ံ�မှုု နှှင့်�်
ပုုဂ္ဂိုု�� လ််ရေး�းလုံံခြုံ� �ံ�မှုု စသည််တို့့��နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ အားး�လုံးး�� ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျပြီး�း�
နား�းလည််လက််ခံံသည့်�် မူူဝါါဒများ�း� လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� မူူဝါါဒများ�း�
ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�အပြ�င်် မြို့�့��နယ််အဆင့််�အထိိပါါ
ရှှင်းး�ရှင်းး�လင်းး�လင်းး�
ှ
နား�းလည််လက််ခံံနို�င််ရန််
ု
ဆက််သွွယ််ချိိ�တ််ဆက်် ထားး�
ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ မူူဝါါဒမူူဘော�ာင််များ�း� မရှိိ�ပဲဲ ဒစ််ဂျျစ််တယ််
ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုနည်းး�လမ်းး�
ု
များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါက အနာာဂါါတ််တွွင်် မူူဝါါဒ ထွွက််
ပေါ်�်လာာလျှှင်် ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�များ�း� ခေ�တ််နှှင့်�် မလျော်�်��ညီတော့�့�ခြ�င်းး�
ီ
၊
ယခင်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�များ�း�မှာာ� အလဟသ ဖြ�စ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ခြ�င်းး�၊ ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� မူူဝါါဒဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီစေ�
အော�ာင်် ထပ််မံံ၍ လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််မှုုများ�း� ရှိိ�လာာပါါမည််။
ဒီီဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာအတွွက်် ဆီီလျော်�်��သည့််� စံံနှုုန်းး�များ�း� သတ််မှတ်
ှ ်သင့််�ပြီး��း
တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�နှှင့််� ဝေါ�ါဟာာရ များ�း�အတွွက််လည်းး� စံံတစ််ခုု သတ််မှတ်
ှ ်
သင့််�ပါါသည််။ နား�းလည််လွွယ််ပြီး�း� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ စံံနှုန်းး�
ု များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း�ကိုု� စိိစစ််တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။
မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� တို့့��အတွွက်် ပုံံ�
မှှန်် ဒေ�တာာအရည််အသွေး�း� တိုု�င်းး�တာာမှုုနှှင့်�် နည်းး�နိိဿယ ပံ့့�ပိုးး��မှုုတို့့��
ပေး�းအပ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ တိုု�င်းး�တာာမှုု နှှင့်�် ဝေါ�ါဟာာရ တို့့��ကို�ု စံံနှုန်းး�
ု
သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း� နှှင့်�် ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း� အကြား�း� ရှှင်းး�လင်းး�
စွာာ� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါက ဒေ�တာာဝေ�မျှှခြ�င်းး�တွွင်် ပိုု�မို�၍
ု
ထိိရော�ာက််လာာမည်် ဖြ�စ််သလိုု� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု ထပ််နေ�ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု�
လည်းး� လျှော့�့��ချျနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််မူ
ွ ူ ဒေ�တာာအုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းကိုု� ဦးးဆော�ာင််နေ�သည်် ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး� အဖွဲ့့�� (CSO) က ဒေ�တာာ
စံံနှုန်းး�သတ််မှ
ု
ှတ််ခြ�င်းး� အတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�မည်် ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံများ�း�စွာာ�တို့့��
တွွင်် စာာရင်းး�အင်းး� စံံနှုန်းး�ပြု�ုစု
ု
ရန််
ု အတွွက်် အေ�ဂျျင််စီီတစ််ခုုခုကို
ု ု� တာာဝန််
ပေး�းအပ််လေ့�့ ရှိိ�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� ယင်းး�ပုံံ�စံံများ�း�မှှ သင််ယူူ
နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၅ တွွင််ရှုု)။ ၄၂
ဌာာနချျင်းး� ချိိ�တ််ဆက်် ဒေ�တာာမျှှဝေ�မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ရေး�း အတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�
သော�ာ မူူဝါါဒ နှှင့််� လုုပ််ထုံးး�� ထုုပ််နည်းး�များ�း� လိုု�အပ််ပါါသည််။ အခန်းး� (၂) တွွင််
တင််ပြ� သကဲ့့�သို့့��ပင်် ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ရပ််ရွာာ� လူူမှုု ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� မြို့�့��နယ််

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၅)
ဗြိ�ိတိိန််နိုု�င််ငံံ၏ အမျိုး�း��သားး� စာာရင်းး�အင်းး� ဌာာန (ONS)
ဗြိ�ိတိိန်် အမျိုး�း��သားး� စာာရင်းး�အင်းး� ဌာာန (ONS) သည်် ဗြိ�ိတန််
နိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုအ
ု သိုု�င်းး�အဝန်းး�ရေး�း နှှင့်�် လူူဦးးရေ�
ဆိုု�င််ရာာ စာာရင်းး�အင်းး�များ�း�အားး� စုုဆော�ာင်းး�ရန််၊ စိိစစ််လေ့�့လာာ
ရန်် နှှင့်�် ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ ONS သည်် တစ််နှှစ််
လျှှင်် စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက်် ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုတ််ဝေ�မှု
ု
ု
ပေါ�ါင်းး� ၆၀၀ ကျော်�်�� ပြု�ုလုုပ််ပါါသည််။
ONS သည်် နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆို�င််ရာ
ု ာ စာာရင်းး�အင်းး� အချျက််အလက််
များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး� သာာမက နည်းး�လမ်းး�အကြံ�ံပေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုအဖြ�စ်် ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ ကဏ္ဍ
အတွွက််လည်းး� စာာရင်းး�အင်းး� နှှင့်�် စစ််တမ်းး� နည်းး�နာာ ဆိုု�င််ရာာ
အကြံ�ံပေး�းခြ�င်းး�၊ လမ်းး�ညွှှန််ခြ�င်းး� နှှင့်�် ကူူညီပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�
ီ
များ�း�ကိုု�
အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ပြု�ုလုုပ််လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။
l	ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နှှင့်�် ထုုတ််ဝေ�မှုု များ�း�အတွွက််
နည်းး�နာာဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�းခြ�င်းး�
l	စစ််တမ်းး� သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���ရလဒ််များ�း� တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််ရန််
ကူူညီပေး�
ီ းခြ�င်းး�
l	နည်းး�နာာ သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���ရလဒ််များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�
စိိတ််ချျရစေ�ခြ�င်းး�
l ဌာာနဆိုု�င််ရာာ များ�း�၏ စာာရင်းး�အင်းး� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ပေး�းခြ�င်းး�
l အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာပေး�းခြ�င်းး�
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန နှှင့်�် ဦးးစီးး�ဌာာန တို့့��၏ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု၊
သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ စိိစစ််မှုု နှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုမှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ပိုု�မိုု�
အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် နည်းး�လမ်းး�အကြံ�ံပေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုု
လုုပ််ငန်းး� ပုံံ�စံံကို�ု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ အသုံးး��ချျနိုု�င််ပါါသည််။
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အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း (ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ အခြား�း� အဆင့််�များ�း�) ၏

ရန််လည်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က်် ရမည််ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရများ�း�

ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စွမ်းး�မှာာ�
ွ
ဌာာနချျင်းး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လုုပ််ဆော�ာင်် နိုု�င််မှု၊ု သတင်းး�

အနေ�ဖြ�င့််� သတင်းး� အချျက််အလက်် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း နှှင့်�်

အချျက််အလက်် မျှှဝေ�နိုု�င််မှု၊ု ပြ�ဿနာာရပ်် များ�း�အပေါ်�် နား�းလည််မှုု နှှင့်�်

အန္တတရာာယ်် လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရေး�း အတွွက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�က််နာာ ရမည့့်�

ညှိိ�နှိုု�င်းး� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််မှုု စသည််တို့့��အပေါ်�် မူူတည််နေ�ပါါသည််။ ထို့့��သို့့��

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�များ�း�၄၃ လည်းး�ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး� စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် အတွွက်် ရှှင််လင်းး�သော�ာ မူူဝါါဒ နှှင့်�် လုုပ််ထုံးး��လုပ််နည်းး�
ု

များ�း�သည်် လျှိုု��ဝှှက်် အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း (အခွွင့်�်ရ

များ�း� လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။ သတင်းး� အချျက််အလက်် ဝေ�မျှှမှုု ထိိရော�ာက််

သူူများ�း�သာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ရယူူနို�င််သည််
ု
)၊ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�

ပါါက လုုပ််ငန်းး�ထပ််ခြ�င်းး� များ�း�ကိုု�လည်းး� လျှော့�့��ချျနိုု�င််မည််ပြီး�း� ဌာာနတစ််ခုု

ရေး�း (အချျက််အလက်် တိိကျျမှုုနှှင့်�် ပြ�ည့််�စုံံ�မှု)ု နှှင့်�် အချျက််အလက်် ရယူူ

ချျင်းး�စီီ၏ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ရမှုု တာာဝန််ဝန််ထုုပ်် ကိုု�လည်းး� ဖြေ�ေလျှော့�့��ပေး�း

နိုု�င််ရေး�း ( အခွွင့်�်ရ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း�မှာာ� အချျက််အလက််ကိုု� ရယူူနိုု�င််သည််)

နိုု�င်် ပါါလိိမ့််�မည််။

စသည့််�တို့့��အတွွက်် အဓိိက ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�၊ ဦးးစီးး�ဌာာန
များ�း� နှှင့်�် စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အလိုု�က်် အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ အချျက််အလက််

ပုုဂ္ဂဂလိိက အချျက််အလက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု နှှင့််� အစိုးး��ရဒေ�တာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အတွွက််

ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု မရှိိ�စေ�ပဲဲ အချျက််အလက်် လုံံခြုံ� �ံ�မှုုကိုု�

သင့််�လျော်�်��သည့််� ဒေ�တာာရယူူမှုု လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး� နှှင့််� ဒေ�တာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

စနစ််တကျျ ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််ရန်် အထက််ပါါ စံံချိိ�န််စံံညွှန်းး�
ှ များ�း�က ကူူညီီ

စနစ်် တို့့��ကိုု� သတ််မှှတ််ဖော်�်�ဆော�ာင်် သင့််�ပါါသည််။ နည်းး�ပညာာ အကူူအညီီ

ပါါသည််။ အစိုးး��ရသည်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�း

ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာရယူူနိုု�င််မှုများ
ု �း� လွွယ််ကူူလာာသည့််� အတွွက်် အစိုးး��ရ

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု� စုုဆော�ာင်းး�လာာနိုု�င်် သော�ာကြော��ာင့််�

အနေ�ဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��၏ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််ရေး�း နှှင့်�် ခိုးး��ယူူ

အချျက််အလက်် လျှို့့���ဝှှက််မှုု နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု မှာာ� ပိုု�မို�၍
ု အရေး�းပါါလာာ ပါါသည််။

မခံံရရေး�း ဂရုုပြု�ုရမည့်�် အပြ�င်် ပုုဂ္ဂဂလိိက အချျက််အလက််များ�း� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း ရှိိ�

ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ်် စတင််မည်် ဆိုုပါ
� ါက ဒေ�တာာကိုု� မည််သို့့�

အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု အဆိုု�ပြု�ု

အသုံးး�� ချျမည်် ဆိုု�သည််ကို�ု ရှေး�း�ဦးးစွာာ� စဉ်းး�စား�းရပါါမည််။ လူူထုုဗဟိုု�ပြု�ု

ချျက်် များ�း�အားး� စိိစစ််သုံးး�� သပ်် သင့််�ပါါသည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွင်းး� မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှှ အရေး�းပါါသော�ာ

ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု စနစ််သို့့�� အသွွင်းး�ကူးး�ပြော��ာင်းး� ခြ�င်းး�သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ပါါဝင််နေ� ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� မြို့�့��နယ််ဌာာနများ�း�သည််

အဆင့််� တိုု�င်းး�ရှိိ� ဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့်�် ဦးးစီးး�ဌာာန အားး�လုံးး��အတွွက်် လက််ရှိိ� ဒေ�

လူူထု၏
ု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�နှှင့်�် အခက််အခဲဲများ�း�ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််

တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု စနစ််ကိုု� ပြ�န််လည်် သုံးး��သပ််ဆန်းး�စစ်် နိုု�င််မည့်�် အခွွင့်�် အ

ရန်် ဒေ�တာာများ�း�စွာာ� စုုဆော�ာင်းး�ရပါါသည််။ အခန်းး� (၂) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့� သလိုု�

လမ်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�မှုုက

ပင်် လက််ရှိိ� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ရေး�း အစီီအမံံ များ�း�စွာာ�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

ပိုု�မိုု� ထိိရော�ာက််အကျိုးး���ရှိိ� ပါါသည််။ အသုံးး��မဝင််သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�

သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််�ရှိိ� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ထံံမှလာ
ှ ာ

မစုုဆော�ာင်းး�ပါါက ပိုု�မို�၍
ု ပင်် ထိိရော�ာက်် အကျိုးး���ရှိိ�ပါါသည််။ အထက််အဆင့််�

သည့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် အရသာာ လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု အဆိုု�ပြု�ုချျက််

သို့့��သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာ အများ�း�စုုမှာာ�

များ�း�အားး� စိိစစ််သုံးး��သပ််ရာာတွွင်် မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� များ�း�ဖြ�င့််�လည့်�် တိုု�င််ပင််

ဒေ�သအဆင့််�တွင််
ွ ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ဒေ�သ

သင့််�ပြီး�း� မြို့�့��နယ််အတွွက်် မြို့�့��နယ််အတွွက််လည်းး� အသုံးး��ဝင််သော�ာ ဒေ�တာာ

ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််မှာာ� မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဌာာနဆိုု�င််ရာာများ�း�

မျိုး�း�� စုုဆော�ာင်းး�ရန်် နှှင့်�် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�

အတူူတကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင်် ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� SARA ပြ�ဿနာာဖြေ�ေရှှင်းး�မှုု

မှုုသည်် ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး��ကြီး�း� မဖြ�စ််စေ�ရန်် တို့့��ကိုု� စိိစစ််သင့််�ပါါသည််

ပုံံ�စံံ (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၆ တွွင််ရှုု) ကဲ့့�သို့့�� ဗျူူ�ဟာာကျျ ပြ�ဿနာာဖြေ�ေရှှင်းး�

(ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၇) တွွင််ရှုု)။ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆

ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျရန််လည်းး� လိုု�အပ််မည်် ဖြ�စ််သည််။
မြို့�့��နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�တို့့��နယ််မြေ�ေရှိိ� ပြ�ဿနာာများ�း�အားး�

မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုုတွွင်် “ပျော�ာ�က််ဆုံး�း� နေ�သော�ာ အသံံများ�း�”

ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဦးးစား�းပေး�း သတ််မှှတ််မှုု ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�ပါါက မည််သည့််� ဒေ�တာာ

ပါါဝင််နို�င်
ု ်ရန်် ပြ�န််လည််၍ ဆန်းး�စစ််သင့််�ပါါသည််။ ထိုု�မှသာာ
ှ
ရပ််ရွာ�ာ ၏

များ�း� ရှိိ�နေ�သည််၊ မည််သည့််�ဒေ�တာာများ�း� လိုု�အပ််နေ�သည့််� တို့့��ကို�ု စဉ်းး�စား�း

တွေ့�့�ကြုံ�ံ�မှုု နှှင့််� လိုု�အပ််ချျက်် အစုံံ�အလင််အားး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သော�ာ ဒေ�

လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ယင်းး�လိုု�အပ််ချျက်် များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍

တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု ဖြ�စ််ပါါမည််။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရများ�း� နှှင့်�် ဌာာနအရာာရှိိ�

ဒေ�သအဆင့််�တွင််
ွ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

များ�း�က လက််ထဲဲတွွင်် ရှိိ�သည့််� ဒေ�တာာအကြော��ာင်းး�ကိုု�သာာ စဉ်းး�စား�းကြ�
သော်�်�လည်းး� လူူမှုုပြ�ဿနာာ များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အတွွက််မူူ မစုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််

မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� များ�း�၏ ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး�� ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန်် အထက််

သည့််� ဒေ�တာာများ�း� အကြော��ာင်းး� စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ “လူူမှုု

28

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� နား�းလည််ရန်် အချျက််အလက်် စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�်

ရပ််ရွာ�ာ ၏ အစိိတ််အပိုုင်းး
� � တစ််ခုုတွွင််သာာ ဒေ�တာာများ�း� စုုဆော�ာင်းး�မည်် ဆိုု�

ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ�း� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�ရာာတွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည််

လျှှင်် ဘက််လို�က်
ု ်မှုများ
ု �း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််နို�င်
ု ် ပါါသည််။ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင််သူူ

လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု ကြီး�း�သည့်�် လူူမျိုး�း��၊ လူူမှုရေး
ု �း နှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုု ရပ််တည််ချျက််

သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�သည့််� နည်းး�လမ်းး� အားး� ချိိ�န်းး�ခြော��ာက််မှုု

နေ�ရာာမှှသာာ စဉ်းး�စား�း၍ မူူဘော�ာင််ချျမှှတ််ပါါသည််။” မြို့�့��နယ််အာာဏာာပိုု�င််

သို့့��မဟုုတ်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအန္တတရာာယ်် ဟုု ယူူဆပါါက ဖြေ�ေဆိုု�သူသည််
ူ

များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ရပ််ရွာာ�ပြ�ဿနာာ များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�လိုု�ပါါက ရပ််ရွာာ�၏ အသံံ

မှှန််ကန််စွာာ� ဖြေ�ေဆိုု�တော့�့�မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ဥပမာာ- လူူမှုုစံံနှုုန်းး�၊ တရား�းရေး�း

ကိုု� နား�းထော�ာင််ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� စုုဆော�ာင်းး�သည့််� ဒေ�တာာများ�း�

စနစ််အပေါ်�် မယုံံ�ကြ�ည််မှုု နှှင့်�် အားး�လုံးး��ခြုံ�ံ�ငုံံ� နိုု�င််သည့်�် ဥပဒေ�ပြု�ုမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�

တွွင်် ရပ််ရွာာ�၏ အသံံ ပါါဝင််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ အားး�လုံးး��ထည့််�သွင်းး�
ွ စဉ်းး�စား�း

တို့့�� အားး�လုံးး��ပေါ�ါင်းး�ပါါက ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေပြု�ု အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ

မှုု ရှိိ�သော�ာ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ရန်် ရပ််ရွာာ�အတွွင်းး�ရှိိ� အုုပ််စုအ
ု မျိုး�း��

များ�း� အမှှန််အတိုု�င်းး� မရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�် နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ

မျိုး�း��၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ပါါဝင််ရ ပါါမည််။ မတူူညီသော�
ီ
ာ အုုပ််စုအ
ု သီးး�သီးး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ကဲ့့�သို့့�� ပဋိိပက္ခခ သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် ဒေ�

သည်် မတူူညီသည့်
ီ
�် ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�

တာာများ�း�မည််သည့််� နေ�ရာာ၌ အသုံးး��ပြု�ုမည််ကိုု� မသိိသော�ာကြော��ာင့််� ရပ််ရွာာ�အ

ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ ပြ�ည််သူ့့�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း နှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�၍ မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ပါါက

သိုု�င်းး�အဝန်းး�က ယုံံ�ကြ�ည််မှုမရှိိ�ခြ�င်းး�
ု
ကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ရပ််ရွာာ� ပြ�ဿနာာ

အမျိုး�း��သားး�များ�း�က ခိုးး��မှုုများ�း�ကိုု� အဓိိက စိုးး��ရိိမ််သည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�နိုု�င််ပြီး�း�

ရပ်် များ�း�အားး� မှှတ််တမ်းး�ပြု�ု ထားး�သည်် အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� နှှင့်�်

အမျိုး�း��သမီးး� များ�း�ကမူူ ညဘက်် မှော�ာ�င််ချိိ�န််တွွင်် လမ်းး�လျှော�ာ�က််ရာာ၌

ရပ််ရွာာ�အုုပ််စုများ
ု �း�၏ ဒေ�တာာ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ထံံမှလည်းး�
ှ
အစိုးး��ရ

အန္တတရာာယ််ရှိိ�ခြ�င်းး� ကိုု� စိုးး��ရိိမ််သည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�နိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််

အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး� နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� အုုပ််စုများ
ု �း�ထံံမှှ ဒေ�

သူူများ�း� (များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သားး�များ�း� ဖြ�စ််သည််) အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�

တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��မှုု ရရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု

အချျက််ကိုု� ယခင််က စဉ်းး�စား�းမိိမည်် မဟုုတ််ပါါ။ ထို့့��နည်းး�တူူ ဒေ�တာာ

ပိုု�မိုု� ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

စုုဆော�ာင်းး�သည့််� နည်းး�လမ်းး�၊ အချိိ�န်် နှှင့်�် စုုဆော�ာင်းး�သူူ မည််သူူဖြ�စ််သည််
တို့့��ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ဒေ�သအဆင့််� အစိုးး��ရများ�း�၏ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပိုုမို
� �ထိိ
ု
ရော�ာက်် အကျိုးး���ရှိိ�စေ�ရန်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာက ကူူညီီပေး�းနိုု�င််

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၆)
SARA ပြ�ဿနာာဖြေ�ေရှှင်းး�မှုု ပုံံ�စံံ
ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��ရှိိ� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� နှှင့်�် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််
များ�း�သည်် SARA ပြ�ဿနာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုပုံ
ု ံ�စံံ ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�
အသုံးး��ချျနေ�ကြ�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး� အထော�ာက််အထားး�
အခြေ�ေပြု�ု လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွင််
ွ အဆင့််�လေး�းဆင့််� ရှိိ�ပါါသည််။
၁။	ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�။ ပြ�ဿနာာများ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေ ဖော်�်�ထုတ််ခြ�င်းး�
ု
နှှင့်�်
ဦးးစား�းပေး�းအဆင့််� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
၂။	သရုုပ််ခွဲ�ခြ�င်းး
ဲ �။ ပြ�ဿနာာ ဖြ�စ််ရခြ�င်းး� အခြေ�ေခံံ
အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််ရန်် ဒေ�တာာများ�း� စုုဆော�ာင်းး�၍
သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊ ပြ�ဿနာာ အကြော��ာင်းး�အရာာအားး�
ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် သိိရှိိ�စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
၃။	တုံ့့��ပြ�န််ခြ�င်းး�။ ပြ�ဿနာာ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍
ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ�း�
၄။	ဆန်းး�စစ််အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�။ တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုု
ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ လိုု�အပ််ပါါက တုံ့့��ပြ�န််မှုုကိုု�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ပြု�ုလုုပ််သည််။
အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း� နှှင့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း� အတူူပူးး�ပေါ�ါင်းး�
၍ ပြ�ဿနာာဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာများ�း� စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ဝေ�မျှှခြ�င်းး�
နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� လူူထုဖြု �င့််�လည်းး�
အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ ချိိ�တ််ဆက််မှုု ရှိိ�ပါါက ယခုုနည်းး�
လမ်းး�သည်် ပိုု�မိုု�၍ ထိိရော�ာက််မှုု ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

ပါါသည််။ မိုု�ဘို�င်းး�ဖုံးး��
ု
၊ တက််ဘလက််များ�း� နှှင့်�် ကွွန််ပြူ�ူတာာ များ�း�က ဒေ�တာာ
စုုဆော�ာင်းး�မှုုကိုု� ပိုု�မိုု� မြ�န််ဆန််ထိိရော�ာက်် စေ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ရ
သည့််� အရာာရှိိ�များ�း� အတွွက်် မိုု�ဘို�င်းး�ဖုံးး��
ု
များ�း�သည်် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု ပုံံ�စံံ
များ�း� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့်�် အစွွမ်းး�ထက်် ကိိရိိယာာ
တစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြို့�့��နယ်် အရာာရှိိ�များ�း�သည်် မှှတ််တမ်းး�ရေး�းရန််၊
ဓာာတ််ပုံံ၊� ဗီီဒီီယို�ု ရိုု�က််ရန်် နှှင့်�် အသံံသွင်းး�ရန််
ွ
တို့့��အတွွက်် မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုံးး��များ�း�ကိုု�
ပိုု�မိုု� အသုံးး��ချျလာာ ကြ�ပါါသည််။ ထိိရော�ာက််သော�ာ ထုုတ််လုုပ််မှုု ဖြ�စ််ရေး�း
ယင်းး�ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ပုံံ�စံံသွွင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု ရှိိ�
အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု ပုံံ�စံံများ�း�
ဖန််တီးး�ရန််၊ ဒေ�တာာကော�ာင်းး�များ�း�အားး� ရွေး�း�ထုုတ််ရန်် နှှင့်�် Cloud စနစ််ဖြ�င့််�
သိိမ်းး�ဆည်းး�နိုု�င််ရန်် နှှင့်�် ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာ နိုု�င််ရန်် အခမဲ့့� သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််
သည့််� အပလီီကေး�းရှှင်းး� များ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ယင်းး�အက််ပ််တို့့��သည််
အလိုု�အလျော�ာ�က်် အလုုပ််လုပ််နို
ု ု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုရန််အတွွက််
လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�မှုု များ�း�စွာာ� လိုု�အပ််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ကိုု�ယ််ပို�င််ပုံ
ု ံ�စံံဖြ�င့််� အပ
လီီကေး�းရှှင်းး� ထုုတ််လုုပ််သည့်�် ဖြ�စ််စဉ််မှာာ�မူူ ရှုုပ််ထွေး�း�နို�င််
ု ပါါသည််။
သို့့��သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ အပလီီကေး�းရှှင်းး� ဖန််တီးး�သူူကော�ာင်းး�
များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပြီး�း�လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� ဝန််ထမ်းး�အရာာရှိိ� များ�း�
အားး� ပစ္စစည်းး� ကိိရိိယာာများ�း� ပေး�းအပ်် ရာာတွွင််သာာ ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ်် ရမည််
ဖြ�စ််သည််။ ဖုံးး��နှှင့်�် တက််ဘက််လက်် များ�း�မှာာ� စျေး�း�ကြီး�း�သလိုု� နှှစ််ကာာလ
ကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�ပါါ။ ဒေ�သ၏ နည်းး�ပညာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုု
လည်းး� လိုု�အပ််ပါါသေး�းသည််။ အစိုးး��ရမှှ ယင်းး�ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ များ�း�ကိုု�
ပေး�းအပ််နိုု�င််သည့့်�တို�င််
ု ပျျက််စီးး�ပြီး�း� အလျော်�်��ပေး�းရမည်် စိုးး��သဖြ�င့််� အစိုးး��ရ
အရာာရှိိ� များ�း�က ရုံးး��ပြ�င််ပတွွင်် အသုံးး��မပြု�ုလိုု�ခြ�င်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ
- တက််ဘလက်် အသုံးး��ပြု�ု၍ လေ့�့လာာမှုုပြု�ုရမည့်�် အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ကွွင်းး�
ဆင််ရာာ၌ စာာရွွက််နှှင့်�် ဘော�ာပင််ကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ရုံးး��ပြ�န််ရော�ာက််မှှသာာ

29

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၇)
အခြေ�ေခံံ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက်် စနစ်် (၂)
DISTRICT HEALTH INFORMATION SOFTWARE 2 (DHIS2)
District Health Information Software 2 (DHIS2) သည်် ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာများ�း� ထည့််�သွင်းး�မှု
ွ ၊ု စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နှှင့်�် တင််ပြ�မှုု
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့်�် အခမဲ့့�သုံးး�� (open source) ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲ တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ လက််ရှိိ�၌ အမျိုး�း��မျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�း သတင်းး�
အချျက််အလက်် စနစ််များ�း� အသုံးး��ပြု�ုလျှှက်် ရှိိ�ရာာ အော�ာက််ခြေ�ေ ကျျန်းး�မာာရေး�း လုုပ််သားး�များ�း�တွွင်် အစီီရင််ခံံရခြ�င်းး� ဝန််ပိိ နေ�ပါါသည််။

ယင်းး�

သတင်းး�အချျက််လက်် စနစ််များ�း�ကိုု� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ပလတ််ဖော�ာင်းး�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ရန်် DHIS2 အားး� အသုံးး��ပြု�ုသွားး��မည်် ဟုု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
အမျိုး�း��သားး� ကျျန်းး�မာာရေး�း စီီမံံကိိန်းး� (၂၀၁၇-၂၀၂၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခဲ့့� ပါါသည််။ အစိုးး��ရ ဆေး�းရုံံများ
� �း�နှှင့်�် ပြ�ည််သူ့့�ကျျန်းး�မာာရေး�း ဌာာနများ�း�တွွင််
DHIS2 ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အသုံးး��ပြု�ု နေ�ပြီး�း� လုုပ််ဆော�ာင််မှုု အချို့့���နှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုမှုုများ�း� မှာာ� စမ်းး�သပ််ပုံံ�စံံ အဖြ�စ််သာာ ရှိိ�နေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�
ပလတ််ဖော�ာင်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံလုံးး��အဆင့််� ပလတ််ဖော�ာင်းး�အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််မှာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။
မွေး�း�ဖွား��းမှုု၊ သေ�ဆုံးး��မှုု နှှင့်�် ဆေး�းရုံံ�ရှိိ� လက််ရှိိ�လူူနာာ အရေ�အတွွက်် စသည့််� စာာရင်းး�အင်းး� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ရန်် အချို့့���ဆေး�းရုံံများ
� �း�တွွင််
DHIS2 ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနေ� ပါါသည််။ ဆေး�းရုံံဌာ
� ာန အလိုု�က်် နေ့�့စဉ်် လူူစာာရင်းး�ရှိိ�မှုု ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�ထားး�ပြီး�း� မှှတ််တမ်းး�ဌာာနတွွင််
ပေါ�ါင်းး�စည်းး� စာာရင်းး�အဖြ�စ်် မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�ကာာ DHIS2 ထဲဲသို့့�� ဒေ�တာာထည့််�သွင်းး�
ွ ပါါသည််။ အထွေ�ေထွေ�ေ ဆေး�းရုံံကြီး� �း� တစ််ခုုတွွင််မူူ ကွွန််ပြူ�ူ
တာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သော�ာ သူူနှှစ််ဦးးကိုု� “DHIS2 တာာဝန််ခံံ” အဖြ�စ်် တာာဝန်် ပေး�းထားး�ပြီး�း� လယ််ဂျာ�ာထဲဲမှှ စာာရင်းး�များ�း�ကိုု� DHIS2 ထဲဲသို့့�� ထည့််�သွွင်းး�စေ�
ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�တာာထည့််�သွင်းး�မှု
ွ မှာာ�
ု ရက််သတ္တတပတ်် များ�း�စွာာ� နော�ာက််ကျျပါါသည််။ ဒေ�တာာ ထည့််�သွင်းး�ရ
ွ သူူ တစ််ဦးးက ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဒေ�တာာ
များ�း�ကိုု� အမှီီ�ထည့််�သွင်းး�
ွ နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအားး� “အကြွေး��း�ဆပ််ခြ�င်းး�” ဟုု အမည််ပေး�းထားး�ပါါသည််။
အခြား�း�သော�ာ ဆေး�းရုံံတ
� စ််ခုုတွွင််မူူ DHIS2 တာာဝန််ခံံတစ််ဦးးက အင််တာာနက်် ငါးး�ရက််ကြာ�ာ ပြ�တ််တော�ာက််မှုုကြော��ာင့််� စိိတ််ညစ််ခဲ့့�ရပုံံ�ကို�ု ပြ�န််လည််
ပြော��ာပြ� ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� DHIS2 သည်် ဆေး�းရုံံအ
� တွွက်် အကျိုးး���ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�၏ လုုပ််ဖော်�်�ကို�င််ဖက််
ု
များ�း�မှာာ� spreadsheet ဆော့�့�ဖ််ဝဲဲကိုု� ပုံံ�
မှှန်် အသုံးး��ပြု�ုနေ�သည်် ဟုု ၎င်းး�က ဆိုု�ပါါသည််။ အရေး�းပေါ်�် ဆေး�းရုံံတ
� က််ရ သူူများ�း� စာာရင်းး�ကိုု� Excel ဖိုု�င််ပုံံ�စံံဖြ�င့််� မှှတ််တမ်းး�တင်် ထားး�သည််ဟုု ၎
င်းး�က ဆိုု�ပါါသည််။ လူူနာာများ�း�၏ အရပ််ဒေ�သ ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် ယင်းး� ဒေ�တာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ “ ကျွွန််မအနေ�နဲ့့� တစ််လစာာ ဒေ�တာာ ကိုု� အ
ရင််ဆုံးး�� စတင်် စုုဆော�ာင်းး�ပါါတယ််။ ပြီး�း�မှှ ဆေး�းရုံးး��အုုပ််ကြီး�း� ပြ�ပြီး�း� သူူသဘော�ာတူူမယ်် ဆိုု�ရင်် ငါးး�နှှစ််စာာ ဒေ�တာာကိုု� ဆက််လက််ပြီး�း� စုုဆော�ာင်းး�ပါါမယ််
” ဟုု ၎င်းး�က ဆိုု�သည််။
DHIS2 ကိုု� ဒေ�တာာ သွွင်းး�ရန်် နှှင့်�် အစီီရင််ခံံရန်် အတွွက််သာာ အဓိိက အသုံးး��ပြု�ုနေ�ပြီး�း� ၂၀၁၆ တွွင််ပြု�ုလုပ််ခဲ့
ု ့�သော�ာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုု အရ
DHIS2 ၌ပါါဝင််သည့််� အဆင့််�မြ�င့််� ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နှှင့်�် ပုံံ�ဖော်�်�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမှုု များ�း�စွာာ� မရှိိ�ဟုု သိိရပါါသည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််
နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�အတွွင်းး� မြို့�့��နယ်် သုံးး��ခုု ကိုု� လေ့�့လာာရာာတွွင််လည်းး� DHIS2 ကိုု� ဒေ�တာာမှှတ််တမ်းး�တင််သည့််� ကိိရိိယာာ အဖြ�စ််သာာ အဓိိက အသုံးး��ချျ
ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ မြို့�့��နယ််ရုံးး��များ�း�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး�း�ဌာာနသို့့�� ဒေ�တာာများ�း� အချိိ�န််မီီပေး�းပို့့��ရပြီး�း� တိိကျျသော�ာ နော�ာက််ဆုံးး��သတ််မှှတ််
ရက််၊ စံံချိိ�န််စံံညွှန်းး�
ှ နှှင့်�် အစီီရင််ခံံ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း� နှှင့်�်အညီီ ပေး�းပို့့��ရခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွင််
ွ
အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�မှုု နှှင့်�် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� အကန့််�အသတ်် ရှိိ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။

တက််ဘလက််တွွင်းး�သို့့�� အချျက််အလက်် ပြ�န််လည််ထည််သွွင်းး�ခြ�င်းး�

ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််နှှစ််ခုုကို�ု

လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ပါါသည််။ ဝေး�းလံံခေါ�ါင်းး�ပါးး�သည့််� အရပ််ဒေ�သများ�း�၌ မိုု�ဘိုု�င်းး�

တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး� နိုု�င််ပါါသည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ််သို့့��

ဖုံးး�� ဝန််ဆော�ာင််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ လျှှပ််စစ််မီးး� မရရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် နည်းး�ပညာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုု

ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� ဆိုု�သည််မှာာ� သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�အားး� ဒီီဂျျစ််တယ််

နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး� တို့့��ကြော��ာင့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ရန်် ပိုု�မိုု�

ပုံံ�စံံသို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာ အသုံးး�� ပြု�ု

ခက််ခဲဲ နိုု�င််ပါါသည််။

ခြ�င်းး� မှာာ�မူူ လက််ရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် များ�း�အားး� ဒီီဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာဖြ�င့််�
ပြော��ာင်းး�လဲဲ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒေ�တာာများ�း�အားး� ဒီီ

ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ််သို့့� ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� (digitization) နှှင့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််

ဂျျစ််တယ်် ပုံံ�စံံသို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲ အသုံးး��ပြု�ုရန််မှာာ� ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ လိုု�အပ််မှုု

နည်းး�ပညာာအသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး� (digitalization) တို့့��၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� များ�း�

များ�း�စွာာ� မရှိိ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� စာာရွွက််မှတ််
ှ တမ်းး� ဒေ�တာာများ�း�အားး� ဒီီဂျျစ််

ကိုု� အစိုးး��ရ အနေ�ဖြ�င့််� ချျင့််�ချိိ�န််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ််သို့့��

တယ်် စနစ််သို့့�� ထည့််�သွွင်းး�ရန်် လူ့့�စွွမ်းး�အင်် များ�း�စွာာ� လိုု�အပ််နိုု�င််ပါါသည််။

30

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၈)

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၉)

မကွေး�း� စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��၏ ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ််

လူူထုုရင်းး�မြ�စ်် အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး� နှှင့််� အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူခြ�င်းး�

သို့့�� ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� (DIGITIZATION) နှှင့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််

လူူထုုရင်းး�မြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� (crowdsourcing) ဆိုု�သည််မှာာ� ဒီီ

နည်းး�ပညာာအသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး� (DIGITALIZATION)
ဆော�ာင််ရွွက််မှုများ
ု �း�
မကွေး�း�မြို့�့�� စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��သည်် အခွွန််ကော�ာက််ခံံမှုု
တွွင်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန်် နှှင့်�်
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူူများ�း�ကိုု� ဒေ�တာာများ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေပေး�းနိုု�င််မည့်�်
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အချို့့��� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွင််
ွ စတင််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။
ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာ အသုံးး��ပြု�ုရန်် အတွွက်် လူူဦးးရေ� အထူူ
ထပ််ဆုံးး�� မြို့�့��နယ်် (၇) ခုုကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ပြီး�း� အခွွန််ကော�ာက််ခံံ
သူူများ�း�အားး� တက််ဘလက််များ�း� ပေး�းအပ််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
အစတွွင်် စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�သည့်�် အိိမ််လိိပ််စာာ နှှင့်�် လူူဦးးရေ�
စာာရင်းး�အင်းး� ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� နော�ာက််လာာမည့််�
အခွွန််ကာာလ အတွွက်် သိိမ်းး�ဆည်းး� ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
အခွွန််ကော�ာက််ခံံသူများ
ူ �း� အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�
အားး� ခြော��ာက််လတစ််ခါါ ထည့််�သွွင်းး�ရန်် လိုု�အပ််တော့�့�မည််
မဟုုတ််ပါါ။ အခွွန််ကော�ာက််ခံံ သူူများ�း� အခွွန််ကော�ာက််ခံံမှုု ပြု�ုလုုပ််
နေ�သည့််� တချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အရာာရှိိ�များ�း�ထံံသို့့��
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ရော�ာက််ရှိိ�နေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�
နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် အချိိ�န််နှှင့်�် တပြေး��းညီီ ဖြ�စ််ပေါ်�်
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
ကျျန််ရှိိ� မြို့�့��နယ်် (၁၉) ခုုတွွင််မူူ ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကို�ု စတင််ခဲ့့�သည််။ စာာရွွက််ဖြ�င့််� မှှတ််တမ်းး�
စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် မြ�န််ခွွန်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ စီီမံံမှုု စနစ်် အတွွင်းး�သို့့��
ရေး�းသွွင်းး�ရပါါသည််။ ထိုု�မှှသာာ အကြီး�း�တန်းး� အရာာရှိိ�များ�း� စိိစစ််
လေ့�့လာာရန်် နှှင့်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််နို�င််ရန််
ု
အတွွက်် မြို့�့��နယ််
(၂၆) ခုု မှှ ဒေ�တာာများ�း� ရရှိိ�လာာပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�
စနစ််အတွွင်းး�သို့့�� နော�ာက််ဆုံးး��ရ ဒေ�တာာများ�း� ထည့််�သွင်းး�ရန််မှာာ�မူ
ွ
ူ
အခွွန််ကာာလ တစ််ခေါ�ါက််ပြီး�း�တိုု�င်းး� တစ််ခါါ လူူအင််အားး� အသုံးး��ပြု�ု
၍ ဒေ�တာာရေး�းသွွင်းး� ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာ အသုံးး��ပြု�ု၍ ဘုံံ�ရည််မှန်းး�ချျက််
ှ
တစ််ခုု
အတွွက်် “လူူထု”ု သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုု တစ််ခုု ချိိ�တ််ဆက််ဖွဲ့့��စည်းး�၍
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ တွွင််မူူ စည််ပင််
အာာဏာာပိုု�င််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ရပ််ရွာာ�၏ လိုု�အပ််ချျက််ကိုု� သိိရှိိ�ပြီး�း�
ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် လူူထုုရင်းး�မြ�စ််
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� (crowdsourcing) က ကူူညီနေ
ီ �ပါါသည််။
ပြ�ည််သူူများ�း�က စည််ပင်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ဖေ့�့စ််ဘွွက်် စာာမျျက််နှာာ�
တွွင်် အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း� ပေး�းခြ�င်းး� နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့�� မြ�င််တွေ့�့�လိုု�သည့်�်
အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူူထုုရင်းး�မြ�စ််
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ်် စတင််ပါါသည််။ ယခုုတွွင်် စည််ပင််အဖွဲ့့��
အများ�း�စုု၌ တရား�းဝင်် ကိုု�ယ််ပို�င််
ု ဖေ့�့စ််ဘွွက်် စာာမျျက််နှာာ�များ�း� ရှိိ�
ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�စာာမျျက််နှာာ�ရှိိ� အကြံ�ံပေး�းချျက််နှှင့်�် မှှတ််ချျက််
များ�း�မှာာ� အရာာရှိိ�များ�း� မကိုု�င််တွွယ််နို�င််လော�
ု
ာက််အော�ာင််ပင််
များ�း�ပြား�း�လာာပါါသည််။ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်် များ�း�စွာာ�ရှိိ�သော်�်�လည်းး�
ဘတ််ဂျျက််မှာာ� အကန့််�အသတ်် ဖြ�င့််�သာာ ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� အရာာရှိိ�
များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဦးးစား�းပေး�း ပြ�ဿနာာ သတ််မှှတ််ရန်် နှှင့်�်
တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်် တိုု�င်းး�ကို�ု တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ရန်် ရုုန်းး�ကန််နေ�ရပါါသည််။
ယင်းး�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နို�င််ရန််
ု
အတွွက်် ရန််ကုုန််၊ တော�ာင််ကြီး�း� နှှင့်�်
မော်�်�လမြို��ု င်် မြို့�့��တို့့��တွင််
ွ မိုု�ဘိုု�င်းး� အပလီီကေး�းရှှင်းး� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း�
လူူထုအ
ု နေ�ဖြ�င့််� အရာာရှိိ�များ�း�ဖြ�င့််� စကားး�ပြော��ာဆိုု�ရခြ�င်းး� မရှိိ�ပဲဲ
အပလီီကေး�းရှှင်းး� မှှတဆင့််� ပြ�ဿနာာရပ််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�နိုု�င််
ပါါသည််။ ဥပမာာ အနေ�ဖြ�င့််� Digital Yangon အပလီီကေး�းရှှင်းး�
အားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��တွွင်းး� ဧရိိယာာ (၆) ခုုအတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူများ�း�
သည်် ပိုု�င််ရှင််မဲ့
ှ ့�ယာာဉ်် ပြ�ဿနာာ၊ ရေ�ယိုု�စိိမ့်�်မှုု နှှင့်�် အမှိုု�က််
ပြ�ဿနာာ စသည််တို့့�� အတွွက်် အကူူအညီီ တော�ာင်းး�ခံံနိုု�င််ပါါသည််။
မြို့�့��တော်�်�ပလက််ဖော�ာင်းး� သည်် တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့�� စည််ပင််အဖွဲ့့��၏
ဖေ့�့စ််ဘွွက်် စာာမျျက််နှာာ�အတွွင်းး� ဖေ့�့စ််ဘွွက်် chatbot တစ််ခုု
ဖန််တီးး�ပေး�းခဲ့့� ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ အပလီီကေး�းရှှင်းး� ကိုု�
ဒေါ�ါင်းး�လုုဒ်် ဆွဲဲ�၍ အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ အလေ့�့အထ မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��

ဒေ�တာာသွွင်းး�ရာာ၌ အမှား��းအယွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ဒေ�တာာ
အရည််အသွေး�း� အပေါ်�်လည်းး� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််
နည်းး�ပညာာ အသုံးး��ပြု�ု၍ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ပါါက (စာာရွွက််အသုံးး��ပြု�ု စနစ််
များ�း�တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရသော�ာ) တူူညီသည့်
ီ
�် အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ကူးး�
ယူူရေး�းချျရမှုု လျှော့�့��ချျနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် ဝေ�မျှှ
ခြ�င်းး�ကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ
- တက််ဘလက်် အသုံးး��ပြု�ု၍ ဒီီဂျျစ််တယ််ဖော�ာင်် အတွွင်းး�သို့့�� ဒေ�တာာ

အတွွက်် မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အပလီီကေး�းရှှင်းး� တစ််ခုု
သီးး�သန့််� သုံးး��စရာာ မလိုု�ပဲဲ ဖေ့�့စ််ဘွွက်် မက််ဆင််ဂျာ�ာ မှှတဆင့််�
ပြ�ဿနာာများ�း� အတွွက်် အကူူအညီီ တော�ာင်းး�ခံံနို�င််
ု ပါါသည််။
အချိိ�န််နှှင့်�် တစ််ပြေး��းညီီ ရရှိိ�လာာသော�ာ ဖြ�စ််ရပ်် ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�
မြေ�ေပုံံ�စနစ််ဖြ�င့််� ပြ�န််လည််ပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််
များ�း�သည်် တုံ့့��ပြ�န််ရမည့်�် ပြ�ဿနာာ များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�
ဦးးစား�းပေး�း သတ််မှှတ််လာာနိုု�င်် ပါါသည််။
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ထည့််�သွင်းး�
ွ လိုု�က််သည််နှင့်
ှ �် တစ််ပြို�ု�င််နက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူူထံံသို့့��

တော�ာင််ပုံံ�ရာာပုံံ� ဒေ�တာာ များ�း�သည််လည်းး� ကျိိ�န််စာာတစ််ခုု သဖွွယ်် ဖြ�စ််လာာ

သတင်းး� အချျက််အလက်် (နှှင့်�် စိိစစ််လေ့�့လာာထားး�မှုု) ရော�ာက််ရှိိ�စေ�နိုု�င််

နိုု�င််ပါါသည််။ ရပ််ရွာာ�သားး�များ�း�က သတင်းး�စာာသားး� သို့့��မဟုုတ်် ရုုပ််ပုံံ� ကဲ့့�သို့့��

ပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှစ််
ှ ၌ မကွေး�း�ရှိိ� စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�သည်် ဒစ််

ဒေ�တာာများ�း�စွာာ�ကိုု� အရာာရှိိ�များ�း� ထံံသို့့�� ပေး�းပို့့��လာာနိုု�င််ပါါသည််။

ဂျျစ််တယ််စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့်�် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�ပညာာ အသုံးး��ပြု�ု

သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒေ�သလူူထုုထံံမှှ လာာသည့််� စနစ််တကျျ မဟုုတ််သော�ာ ဒေ�

ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ်် နှှစ််ခုုလုံးး��ကို�ု တပြို�ု�င််တည်းး� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� နည်းး�လမ်းး�နှှစ််ခုု

တာာ အမြော��ာက််အများ�း�ကြော��ာင့််� အရာာရှိိ�များ�း� ဖိိအားး�ခံံစား�း ရနိုု�င််ကာာ

လုံးး��၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� များ�း�အားး� လေ့�့လာာနိုု�င််မည့်�် စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််ရာာ

မျှော်�်��မှန်းး�ထားး�သ
ှ
လိုု� မတုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ခြ�င်းး� များ�း�လည်းး� ရှိိ�လာာပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င််

ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၈) တွွင််ရှုု)။

သတင်းး�အချျက််အလက်် မှား��းယွွင်းး�ခြ�င်းး� (သတင်းး�အမှား��း)၊ အမည််မသိိ
အမုုန်းး�စကားး�ပြော��ာခြ�င်းး�၊ အနိုု�င််အထက််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး�တို့့��

ဒေ�သ လူူဦးးရေ�ဆီီမှှ တိုု�က််ရိုက်
�ု ် ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�နှှင့််�

အပါါအဝင်် လူူမှုမီ
ု ီဒီီယာာ၏ ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� ကိုု�လည်းး� ခံံစား�းရနိုု�င််ပါါသည််။

ကိိရိိယာာသစ််များ�း�ကိုု� နည်းး�ပညာာမှှ ဆော�ာင်းး�ကျျဉ်းး�ပေး�းလာာ ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အရွွယ််ရော�ာက််လူူကြီး�း� အကုုန််နီးး�ပါးး�သည်် မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုံးး�� သုံးး��စွဲဲ�
နိုု�င််ကြ�ပြီး�း� Facebook နှှင့်�် Viber တို့့��မှာာ� လူူကြီး�း�များ�း� အသုံးး��များ�း�ဆုံးး�� လူူမှုု
ကွွန််ရက်် အပလီီကေး�းရှှင်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� မြို့�့��နယ််
အရာာများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရသည့််� လူူထုုအားး� သတင်းး�
အချျက််အလက်် မျှှဝေ�ခြ�င်းး�၊ မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� ကြော်��်�ငြာ�ာခြ�င်းး�၊ စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�
နှှင့်�် လူူထုု လွွယ််ကူူစွာာ� အခွွန််အခများ�း� ပေး�းဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် စီီစဉ််ခြ�င်းး� စ
သည့််� အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း�ကိုု� ရရှိိ�လာာပါါသည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၉ တွွင််
ရှုု)။၄၈ ဥပမာာ ဆိုု�ရပါါက ဒေ�သအရာာရှိိ� များ�း�သည်် ဌာာနကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
တရား�းဝင်် Facebook စာာမျျက််နှာာ� တစ််ခုုဖွင့်
ွ �်၍ လူူထုုအားး� စည်းး�ရုံးး��

		ဒေ�သ လူူဦးးရေ�ဆီီမှှ တိုုက်
� ်ရိုု�က််
ဒေ�တာာ စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�နှှင့််� ကိိရိိယာာ
သစ််များ�း�ကိုု� နည်းး�ပညာာမှှ ဆော�ာင်းး�ကျျဉ်းး�ပေး�းလာာ
ပါါသည််။

လှုံ့့��ဆော်�်� နိုု�င််သလိုု� အကြံ�ံပေး�းသံံများ�း�ကိုု�လည်းး� နား�းထော�ာင််လာာနိုု�င််
ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လူူမှုမီ
ု ီဒီီယာာ အပေါ်�်မှှ မှှတ််ချျက််ပြု�ုသံံများ�း�သည််
လူူထုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ� အရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အထူးး�
သတိိပြု�ု စဉ်းး�စား�းဆင််ခြ�င်းး� ရမည််ဖြ�စ််သည််။ လူူမှုုမီီဒီီယာာ ပေါ်�်မှှ

ဒစ််ဂျျစ််တယ်် စနစ်် အသုံးး�� ပြု�ုပါါက သတင်းး�အချျက််အလက်် ပမာာဏများ�း�

ခြ�င်းး�၊ ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း�သည့််� ဖိုု�င််များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ရယူူခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကို�ု

စွာာ�ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�နှှင့််� အကုုန််အကျျ သက််သာာစွာာ� သိိမ်းး�ဆည်းး�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ အင််တာာနက်် ဆက််သွွယ််ချိိ�တ််နိုု�င််သည့်�်

ပြီး��း ဒေ�တာာဝေ�မျှှမှုုနှှင့််� ထုုတ််ယူူမှုလည်းး
ု
� ပိုု�မို�ု မြ�န််ဆန််ပါါသည််။

ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာများ�း� ရှိိ�သော�ာ မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ� များ�း�သည််လည်းး� Cloud

သို့့��သော်�်�လည်းး� လက််ရှိိ� ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု အလေ့�့အထများ�း�မှာာ�မူူ

အခြေ�ေပြု�ု ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု စနစ််ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ အသုံးး��ပြု�ုလာာကြ�ပြီး�း�

စနစ််တကျျ မရှိိ�ပါါ။ ဒေ�သအဆင့််�၌ ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ််ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ

Google drive ကိုု� အသုံးး��များ�း�ကြ� ပါါသည််။ ဖိုု�င်် အမည််ပေး�းမှုု နှှင့်�်

သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�က ဒေ�တာာ ပမာာဏများ�း�စွာာ� သိိမ်းး�ဆည်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု ပုံံ�စံံ စနစ််ကျျပါါက ဒေ�တာာ ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့်�် ဝေ�မျှှခြ�င်းး�

ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ထုုတ််ယူူရမြ�န််ဆန််ခြ�င်းး�၊ အကုုန််အကျျ သက််သာာခြ�င်းး�၊ လွွယ််ကူူ

မြ�န််ဆန််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုသူူ အများ�း�စုုက ဖိုု�င််

စွာာ� ဒေ�တာာအရန်် သိိမ်းး�ဆည်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး� နှှင့်�် မိိတ္တူူ�ကူးး�ယူူခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု�

သိိမ်းး�ဆည်းး�ရာာ၌ ပုံံ�စံံတကျျ အမည််ပေး�း သိိမ်းး�ဆည်းး�နိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�သော�ာ

ဆော�ာင််ကျျဉ်းး� ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ မြို့�့��နယ်် ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�များ�း�တွွင်် ဘုံံ�

ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန်် နှှင့်�် ပြ�န််လည််ထုုတ််ယူူရန်် အခက််အခဲဲ ဖြ�စ််

သုံးး��စွဲဲ�သည့််� hard drive များ�း�ရှိိ�သလိုု� တခါါတရံံ network drive များ�း�ပင််

ပေါ်�်စေ�ပါါသည််။

ရှိိ�ပါါသည််။ USB မန််မိုု�ရီစ
ီ တစ်် နှှင့်�် external hard drive များ�း�မှာာ� စျေး�း�
တော်�်�သော�ာကြော��ာင့််� နေ�ရာာတိုု�င်းး�တွွင်် သုံးး��စွဲဲ�နေ�ကြ�ပါါသည််။ Cloud စနစ််

ဒီီဂျျစ််တယ်် ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာမျှှဝေ�မှုု ပိုုမို
� �ထိိရော
ု
�ာက််

ဖြ�င့််� သိိမ်းး�ဆည်းး� ပါါက ဒေ�သအဆင့််� ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု အတွွက်် များ�း�

စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�

စွာာ� အကျိုးး���ရှိိ�မည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� လုံံခြုံ� �ံ�မှုု ရှိိ�ရန်် စကားး�ဝှှက်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဒေ�သ

ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရဌာာနတွွင်းး� နှှင့်�် ဌာာနပြ�င််ပ တို့့��တွွင်် ပမာာဏ ကြီး�း�မား�းစွာာ� ဒေ�

ရှိိ� စက််ပစ္စစည်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာမျှှဝေ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် ဒေ�တာာ အရန််သိိမ်းး�ဆည်းး�

တာာဝေ�မျှှခြ�င်းး�များ�း� လုုပ််ဆော�ာင််လာာနိုု�င်် ပါါမည််။ ဥပမာာ ဆိုု�ရပါါက
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စက််ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ မျိုး�း��စုံံ� လွွယ််ကူူစွာာ�ရိုးး��ရှင်းး�စွာာ�
ှ
ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််သော�ာ API

တာာဖျျက််မိိခြ�င်းး� နှှင့်�် ဒေ�တာာထပ််ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င်် ပါါသည််။

ဟုုခေါ်�်သည့့်� Application programming interface (API ဆိုု�သည််မှာာ�၊

မြို့�့��နယ်် အရာာရှိိ�များ�း�သည်် အရန််ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အမြဲ�ဲတမ်းး� ထိိရော�ာက််စွာာ�

ပုံံ� ၃-၂) ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်် ပါါသည််။ ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�

သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�နိုု�င််သလိုု� USB မမ််မိုု�ရီီ စတစ််ကဲ့့�သို့့�� အသေး�းစား�း

အသုံးး��ပြု�ု၍ မတူူညီသော�
ီ
ာ ဒေ�တာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� စက််ပစ္စစည်းး�

ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�သည့််� ပစ္စစည်းး�များ�း�မှာာ�လည်းး� အလွွယ််တကူူ ပျေ�ေက််ဆုံးး��

ကိိရိိယာာ နှှင့်�် ဆော့�့�ဖဲဲဝဲဲ အမျိုး�း��မျိုး�း�� တို့့��ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််လာာ နိုု�င််ပါါသည််။

နိုု�င််ပါါသည််။ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ခြ�င်းး� အပြ�င်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဖိုု�င််များ�း�မှာာ� ကူးး�ယူူရန််

API ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာမျှှဝေ�မှုု ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် လူ့့�

နှှင့်�် ဝေ�မျှှရန်် လွွယ််ကူူခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ခိုးး��ယူူခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မှား��းယွွင်းး�

စွွမ်းး�အင်် အသုံးး��မပြု�ုရဘဲဲ ဒေ�တာာမျှှဝေ�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည််

ဝေ�မျှှမိိ၍ မကော�ာင်းး�သူူ လက််ထဲဲသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��ခြ�င်းး� စသည့််�

ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် လွွယ််ကူူလျှှင််မြ�န််စွာာ� ဝေ�မျှှနိုု�င််ခြ�င်းး� နှှင့်�် လူ့့�အမှား��းအ

အန္တတရာာယ်် များ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု ပမာာဏ နှှင့်�်

ယွွင်းး�ကင်းး�ခြ�င်းး� စသော�ာ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� ရှိိ�ပါါသည််။ API ကြော��ာင့််� ဒေ�

တန််ဖိုးး�� မြှ�ှင့််�တက််လာာသလိုု� ဒေ�တာာ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််မှုု မ

တာာများ�း� အလွွယ််တကူူ လက််လှှမ်းး�မီီ ရယူူနိုု�င််သည့်�် အချျက််ကိုု�မူူ

လုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�လည်းး� မြှ�ှင့််�တက််လာာပါါသည််။ ဥပမာာအဖြ�စ််- အစိုးး��ရ

ဂရုုတစိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ကွွန််ပြူ�ူတာာ စနစ််ကိုု� တိုု�က််ခိုု�က််မှုများ
ု �း� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��တွင််
ွ ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည််
ကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

ဒေ�တာာ ဆုံးး�� ရှုံးး�� ရခြ�င်းး�သည်် ဒေ�တာာမန််နေ�ဂျာ�ာများ�း� ရင််ဆို�င်
ု ်ရမည့််� ဒစ််ဂျျစ််
တယ်် သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု ဆိုု�င််ရာာ အဓိိက ပြ�ဿနာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
အစီီအစဉ်် မကျျစွာာ� ဒေ�တာာ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မတော်�်�တဆ ဒေ�

ပုံံ� (၃.၂) API ဆိုုသ
� ည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။

API ဆိုု�သည််မှာာ� အစီီအစဉ်် များ�း�

အပလီီကေး�းရှှင်းး� (၁)

အပလီီကေး�းရှှင်းး� (၂)

ဝက််ဆိုု�ဒ်် (၁)

ဝက််ဆိုု�ဒ်် (၂)

အကြား�း� ဆက််သွွယ််ပေး�းသည််
စည်းး�မျျဉ်းး�တစ််စုံံ� ဖြ�စ််သည််။ API
စည်းး�မျျဉ်းး�တစ််စုံံ� ချျမှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� ဆက််သွွယ််မှုုနည်းး�လမ်းး�များ�း�
အကြော��ာင်းး� တတ််ကျွွမ်းး�သိိရှိိ�ရန််

API

မလိုု�ပဲဲ စနစ်် အမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��
ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�နည်းး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််သော�ာ
အစီီအစဉ််များ�း�အကြား�း� လွွယ််ကူူ
ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ဆက််သွွယ််နိုု�င််မည််
စနစ််တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််နိုု�င််
မည်် ဖြ�စ််သည််။

ဒေ�တာာဘေ့�့စ်် (၁)

ဒေ�တာာဘေ့�့စ်် (၂)

ဒေ�တာာဘေ့�့စ်် (၃)
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ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ဖြ�စ််စဉ်် ပိုုမို
� �ုကော�ာင်းး�မွွန်် စေ�ရန်် နှှင့််� မူူဝါါဒ

ပြ�ဿနာာ နှှင့်�် မူူဝါါဒ များ�း�အပေါ်�် ဒေ�တာာအခြေ�ေပြု�ု၍ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ဆော�ာင််ရွွက််ချျက်် များ�း�အားး� ပြ�န််လည််ဆန်းး�စစ်် နိုု�င််ရန်် မြို့�့��နယ်် ဌာာန

ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� နည်းး�ပါးး�နေ�ပါါသေး�းသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒီီဂျျစ််တယ်် ဒေ�

များ�း�သည်် ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�

တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နည်းး�ပညာာ၏ အကူူအညီီဖြ�င့််� ဌာာနများ�း�စွာာ� တို့့��သည််

အသုံးး�� ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ အခန်းး� (၂) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�သကဲ့့�သို့့��ပင်် ဒေ�သရှိိ�

၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိကတာာဝန်် များ�း�အပြ�င်် မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််အတွွက််ပါါ

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၁၀)
မြ�န််ခွွန်် ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု DASHBOARD
ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််၊ မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၊ မွွန်် နှှင့်�် ကရင််ပြ�ည််နယ်် တို့့��ရှိိ� စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�သည်် ဒေ�တာာ အခြေ�ေပြု�ု ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််နိုု�င််ရန်် နှှင့်�် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် အကဲဲဖြ�တ်် လေ့�့လာာမှုု တို့့��အတွွက်် ဒေ�တာာ dashboard များ�း�အားး� အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ� အသုံးး��ချျ နေ�ကြ�ပါါသည််။
ဒေ�တာာ dashboard ဆိုု�သည််မှာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူူများ�း� အရေး�းကြီး�း� သတင်းး� အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� အလွွယ််တကူူ သုံးး��သပ််လေ့�့လာာ
နိုု�င််ရန်် ဒေ�တာာ ပုံံ�ဖော်�်�မှုု များ�း�အားး� စုုစည်းး�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ပုံံ�မှန််အားး�
ှ
ဖြ�င့််� ယင်းး�တို့့��ကို�ု ဝက််ဆိုု�ဒ်် စာာမျျက််နှာာ�ဖြ�င့််� တင််ဆက််လေ့�့ ရှိိ�ပြီး�း�
အချိိ�န််နှှင့်�် တပြေး��းညီီ ဒေ�တာာ
အသစ််များ�း� ထည့််�သွင်းး�နို
ွ ု�င််ရန််
ဒေ�တာာဘေ့�့စ်် ဖြ�င့််�လည်းး�
ချိိ�တ််ဆက််ထားး�ရ ပါါသည််။
ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
တွွင်် များ�း�စွာာ� မတွေ့�့�ရပါါ။
Dashboard တွွင််မူူ
အလိုု�အလျော�ာ�က်် ဒေ�တာာ
စိိစစ််လေ့�့လာာ ပေး�းပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ ဝန််ထမ်းး�
များ�း� Excel ကဲ့့�သို့့�� ကိိရိိယာာ
များ�း� အသုံးး��ပြု�ု၍ ကိုု�ယ််တိုု�င််
ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် မလိုု�အပ််
တော့�့�ပါါ။ အရာာရှိိ�များ�း� Excel

အသုံးး��ပြု�ု၍ ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာရာာတွွင်် ခက််ခဲဲမှုုများ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရခြ�င်းး�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် မြ�န််ခွွန်် ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု dashboard ကိုု�

ဖန််တီးး�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ Dashboard ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန်် ဝန််ထမ်းး� အနည်းး�ငယ််သာာ လိုု�အပ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံအနှံ့့��လည်းး� အသုံးး��ပြု�ု နိုု�င််ပါါသည််။
ဒေ�တာာ ဖြ�န့််�ဝေ�မှုု ကဲ့့�သို့့�� ပညာာရပ်် စကားး�လုံးး��များ�း�ကိုု� နား�းလည််စရာာပင်် မလိုု�အပ််ပဲဲ dashboard ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ စာာရင်းး�အင်းး�ဆိုု�င််ရာာ
သဘော�ာတရား�း များ�း�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််ပါါသည််။ Dashboard ဖော်�်�ပြ�မှုအ
ု ရ တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��ရှိိ� ပျျမ်းး�မျှှ ပစ္စစည်းး�ခွန််နှု
ွ ုန်းး�သည်် ၆၂၄ ကျျပ်် (လက််ဘက််
ရည်် တစ််ခွွက်် စျေး�း�နှုုန်းး�ထက်် အနည်းး�ငယ််သာာပိုု�) သာာရှိိ�ပြီး�း�၊ အိိမ််ထော�ာင််စုု ၆၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ခြော��ာက််လလျှှင်် ငွေ�ေကျျပ်် ၁၀၀၀ အော�ာက််သာာ
ပေး�းဆော�ာင်် နေ�ရပါါသည််။
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၁၁)
မြို့�့��နယ်် မြေ�ေပုံံ�အလွှာာ� (TGIST)
၂၀၁၇ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ လှိုု�င််သာာယာာ၊ ဘားး�အံံ နှှင့်�် တော�ာင််ကြီး�း� မြို့�့��နယ်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��မြို့�့��နယ််ရှိိ� ရပ််ရွာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဿနာာရပ််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� ဖြ�စ််သည့််� Thibi နှှင့်�် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� တို့့��ဖြ�င့််� လက််တွဲဲ�လုုပ််ကို�င််လျှ
ု
ှက််
ရှိိ�ပါါသည််။ အစိုးး��ရဌာာန များ�း�စွာာ�နှှင့်�် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ရပ််ရွာာ�အဆင့််� တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� နှှင့်�် အဖြေ�ေရှာာ�ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�နော�ာက်် မြေ�ေပုံံအ
� သုံးး��ပြု�ု
ဒေ�တာာပုံံ�ဖော်�်�မှု၊ု စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နှှင့်�် တင််ပြ�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည့်�် မြို့�့��နယ်် မြေ�ေပုံံအ
� လွှာာ� (TGIST) ကိုု� ဖန််တီးး�ခဲ့့� ပါါသည််။
TGIST ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� လွွယ််ကူူစွာာ� စိိစစ််လေ�လ့ာာ�ပြီး�း� ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််ပါါသည််။ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�စွာာ�က ဖန််တီးး�ထားး�သည့််� အခြား�း�
သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက်် စနစ််များ�း�နှှင့်�် မတူူညီီသော�ာ အချျက််မှာာ� TGIST သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�သို့့�� ဒေ�တာာများ�း� ပြ�န််လည််တင််ပို့့��မှုု
မရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သအာာဏာာပိုု�င််များ�း� က ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ဿရပ််များ�း� အတွွက်် လိုု�အပ််သည့််� ဒေ�တာာကိုု�သာာ စုုဆော�ာင်းး�သိိမ်းး�ဆည်းး�ပြီး�း� အခြား�း�
သော�ာ ဌာာနဆိုု�င််ရာာများ�း�ဖြ�င့််� မျှှဝေ�ခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ပါါသည််။ မတူူညီသော�
ီ
ာ ဒေ�သအာာဏာာပိုု�င်် အဖွဲ့့�� အသီးး�သီးး�က TGIST တွွင်းး�သို့့�� ဒေ�တာာထည့််�သွင်းး�
ွ
ခြ�င်းး� နှှင့်�် ဝေ�မျှှခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဥပမာာ- လမ်းး�မီးး� ရှိိ�သော�ာနေ�ရာာများ�း� နှှင့်�် ယဉ််တိုု�က််မှုု ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�သော�ာ နေ�ရာာများ�း� ဆိုု�င််ရာာ
သတင်းး�အချျက််အလက်် တို့့��ကို�ု အလွှာာ�ခွဲဲ�ခြား�း�၍ အချိိ�န််နှှင့်�် တပြေး��းညီီ ပုံံ�ဖော်�်�ကြ�ည့်�နို
် �င််မည််
ု
ဖြ�စ််သည််။
ဦးးစား�းပေး�း ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့်�် ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း� ဖော်�်�ထုတ််နို
ု
ု�င််ရန်် အတွွက်် TGIST ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ယဉ််တိုု�က််မှုု ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�သည့််� နေ�ရာာ
များ�း� သို့့��မဟုုတ်် မှုုခင်းး� ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�သည့််� နေ�ရာာများ�း� စသည််တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ထုတ််နို
ု
ု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�
မှုု ၏ တန််ဖိုးး��ကိုု� မြ�င််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�တာာဘေ့�့စ်် ကြီး�း�မား�းလာာသည်် နှှင့်�်အမျှှ မတူူညီသော�
ီ
ာ အစိုးး��ရအဆင့််� အသီးး�သီးး�သည်် မူးး�ယစ််
ဆေး�းဝါးး� ကာာကွွယ််မှုု နှှင့်�် ဂျျန််ဒါါမညီီမျှှမှုု တိုု�က််ဖျျက််ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�� ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု�ပါါ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင်် လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ TGIST ကြော��ာင့််�
ဒေ�သ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ဒေ�တာာ အရည််အသွေး�း�ရှိိ�ရန်် ဂရုုစိုု�က််လာာမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ဥပမာာ- အသက််အရွွယ်် နှှင့်�် လိိင်် အမျိုး�း��အစား�း အလိုု�က််
ခွဲဲ�ခြား�း�နိုု�င််သည့်�် ဒေ�တာာများ�း� ပိုု�မိုု� ရရှိိ�လာာနိုု�င်် ပါါသည််။
TGIST စီီမံံကိိန်းး�သည်် “စာာရင်းး�ဝင််” မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူ နှှင့်�် “စာာရင်းး�မဝင််သည့်််��” မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူ နှှစ််မျိုး�း��လုံံ�ထံံမှှ ဒေ�တာာ ရယူူသည်် ဖြ�စ််ရာာ ရပ််ရွာာ�
လူူထုု ပါါဝင််မှုု ကိုု�လည်းး� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င်် ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ စာာရင်းး�မဝင််သည့််� မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူ များ�း�အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရန်် အတွွက်် ဒေ�သအစိုးး��ရ
များ�း�တွွင်် ဘတ််ဂျျက်် မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အမှိုု�က််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ရေ�ပေး�းဝေ�မှုု နှှင့်�် အများ�း�ပြ�ည််သူူ သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� မ
လုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး�များ�း� ရှိိ�လာာပြီး�း� မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူ နှှစ််ရပ််အကြား�း� တင်းး�မာာမှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ� ပါါသည််။ ရန််ကုုန််အခြေ�ေစိုု�က်် အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�
ဖြ�စ််သော�ာ Women for the World က ရပ််ကွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� များ�း�နှှင့်�်အတူူ လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည့်�် “ရပ််ရွာာ�အဆင့််� လုံံခြုံ� �ံ�မှုု စာာရင်းး�စစ််” မှုု
တွွင်် စာာရင်းး�ဝင်် မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူ နှှင့်�် စာာရင်းး�မဝင်် မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူ နှှစ််ရပ််လုံးး��ကို�ု ထည့််�သွင်းး�ခဲ့
ွ ့�ပါါသည််။ ယင်းး�စာာရင်းး�စစ််မှုု မှှ ရရှိိ�လာာသော�ာ ဒေ�
တာာများ�း�ကိုု� TGIST ဒေ�တာာဘေ့�့စ်် တွွင်းး�သို�ပ
ု ထည့််�သွင်းး�ခဲ့
ွ ့�ပြီး�း� ဒေ�သ အာာဏာာပိုု�င််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��နေ�သည့််� ရပ််ရွာာ�အသိုု�င်းး�အဝန်းး�၏
သဘော�ာထားး� အသံံများ�း�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သအစိုးး��ရများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� စာာရင်းး�ဝင်် မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူများ�း�ကိုု� သာာမက စာာရင်းး�မဝင်် ပြ�ည််
သူူများ�း�ကိုု�ပါါ ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းနိုု�င််ရန်် ယခုုစီမံ
ီ ံကိိန်းး�အားး�ဖြ�င့််� အနည်းး�ငယ်် တိုု�က််တွွန်းး�နိုု�င််ခဲ့့� ပါါသည််။ လှိုု�င််သာာယာာ မြို့�့��နယ််ရှိိ� ဒေ�သ အာာဏာာပိုု�င််
များ�း�သည်် စာာရင်းး�ဝင်် နှှင့်�် စာာရင်းး�မဝင်် မြို့�့��နေ�ပြ�ည််သူူ နှှစ််ရပ််လုံးး��အတွွက်် အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းလျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။
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ထိိထိိရော�ာက််ရော�ာက်် လုုပ််ဆော�ာင််လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ရပ််ရွာာ�

မတော်�်�တဆမှုု များ�း�စွာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည့််� ဒေ�တာာကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�လာာ နိုု�င််

ပြ�ဿနာာရပ်် နှှင့်�် စပ််ဆိုု�င််သည့်�် ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� ဒစ််ဂျျစ််

ပါါသည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� ကိိန်းး�ဂဏာာန်းး� အမှှန််များ�း�ကိုု� ရရှိိ�လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�

တယ််စနစ််ဖြ�င့််� သိိမ်းး�ဆည်းး�ပါါက ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကိုု�

အာာဏာာပိုု�င််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�၍ ထိိရော�ာက််သော�ာ လမ်းး�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း

ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််မည့်�် ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုများ�း� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည််

ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� အသစ််ပြ�င််ဆင်် ချျမှှတ််နိုု�င််ပါါသည််။ ပြ�ဿနာာရပ််

ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ- လုုပ််ငန်းး�စွမ်းး�ဆော�
ွ
ာင််ရည်် ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� စော�ာင့််�

များ�း�၏ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�နှှင့်�် အတိုု�င်းး�အဆ အားး� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််

ကြ�ည့််�နို�င််မည််
ု
ဖြ�စ််ပြီး�း� ဘဏ္ဍာာရငွေ�ေ ဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ဆုံးး�� အချျက််အလက််

ရန်် မြို့�့��နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အာာဏာာပိုု�င််များ�း� ကြိုး�း��စား�းနေ�ခြ�င်းး� အပေါ်�်

များ�း�လည်းး� ရရှိိ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၁၀ တွွင််ရှုု)။

အကြီး�း�တန်းး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�း သင့််�ပါါသည််။

ဆီီလျော်�်��သလိုု� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ခြ�င်းး� နှှင့်�် ရင်းး�မြ�စ််များ�း� ထပ််မံံပေါ�ါင်းး�
ထည့််�ပါါက အမှိုု�က််သိိမ်းး� လမ်းး�ကြော��ာင်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�� ပိုု�မို�ု

မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဒစ််ဂျျစ််တယ််စနစ်် ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််

ရှုုပ််ထွေး�း�သည့်�် မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု�ပင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�လာာနိုု�င််ပါါမည််။

ရာာတွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက်် နှှင့််� ပရိိသတ်် ရှိိ�ရပါါမည််။
နား�းလည််လွွယ််သည့်�် ကိိရိိယာာများ�း�ကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုသင့််� ပါါသည််။

ပြ�ဿနာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌ မြို့�့��နယ််ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အချျင်းး�ချျင်းး� ညှိိ�နှိုု�င်းး�

မြို့�့��နယ်် အရာာရှိိ�များ�း�သည်် မြို့�့��နယ််၏ အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာ

ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ပိုုမို
� �ု များ�း�ပြား�း�လာာ ပါါသည််။ ရပ််ရွာ�ာ ၏ လိုု�အပ််ချျက််ကို�ု ပိုု�မို�ု

သို့့��မဟုုတ်် ဦးးစား�းပေး�းကဏ္ဍ ကိုု� အဓိိကထားး�၍ ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

သဘော�ာပေါ�ါက်် နိုု�င််ရန််အတွွက််မူူ ဒေ�တာာအသုံးး�� ပြု�ု ရမည််ဖြ�စ််သည််။

ပြု�ုလုုပ််ကာာ ဒေ�သအဆင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�း

ဌာာန တစ််ခုုချျင်းး�စီီ တိုု�င်းး�တွွင််၎င်းး�တို့့��၏ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပုံံ�မှန််
ှ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််

သင့််� ပါါသည််။ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုုများ�း� ထိိရော�ာက််မြ�န််ဆန်် လာာခြ�င်းး�

များ�း� ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ကိုု� နား�းလည််နိုု�င််ရန််

ကြော��ာင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််မှှတ်် သူူများ�း�အတွွက်် အလွွန််အကျွံံ� ဒေ�တာာရရှိိ�မှုု

ခက််ခဲဲသည့််� ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အတွွက််မူူ မြို့�့��နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််

သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့��နယ််ဌာာနများ�း� အလုုပ််ပိုု�မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ နိုု�င််သည့်�် အန္တတရာာယ််

စီီမံံရေး�း တစ််ခုုလုံးး��၏ ပေါ�ါင်းး�စည်းး� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု လိုု�အပ််ပါါသည််။

လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ထပ််တိုးး��အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�နှှင့်�်

SARA ပြ�ဿနာာ ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး� (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၆ တွွင််ရှုု) နှှင့်�်

အရည််အချျင်းး� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�မှုု များ�း�လည်းး� လိုု�အပ််ပါါသည််။ လက််ရှိိ�ခေ�တ််

အတူူ ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု နှှင့်�် သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု တို့့��ကိုု�

၏ ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ကိိရိိယာာများ�း�၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း� အလွွန််

ပေါ�ါင်းး�စည်းး� အသုံးး��ပြု�ုပါါက ဌာာန အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� ဒေ�တာာဝေ�မျှှမှုု ပိုု�မိုု�

ကော�ာင်းး�မွွန်် လာာနေ�ပြီး�း� မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့��

ကော�ာင်းး�မွွန််မည်် ဖြ�စ််ကာာ ပြ�ဿနာာ ဖြ�စ််ပွား��းရသည့််� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�

ရှုုပ််ထွေး�း�သည့်�် စာာရင်းး�အင်းး� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ဆိုု�င််ရာာ ကိိရိိယာာများ�း�ကိုု�

အပေါ်�် ပိုု�မိုု�၍ နား�းလည််လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၁၁

ချျက််ခြ�င်းး�လက််ငင်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််အုံးး��မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ရေ�တိုု�ရည််မှန်းး�ချျက််
ှ

တွွင််ရှုု)။ လက််ရှိိ� မြို့�့��နယ််ကော်�်�မတီများ
ီ �း� ဖွဲ့့��စည်းး�၍ အလုုပ််လုုပ််သည့်�်

အဖြ�စ်် Excel ကဲ့့�သို့့�� ဆော့�့�ဖဲဲဝဲဲ အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�၍ ကျွွမ်းး�ဝင််ရှိိ�လာာရန််

စနစ််တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနအသီးး�သီးး� အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာဝေ�မျှှ၍ မူူဝါါဒ

နှှင့်�် ပုံံ�မှှန်် ဒေ�တာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု များ�း�ကိုု� ကျွွမ်းး�ကျျင််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််

ဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။

ဒေ�သအဆင့််� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�များ�း�အားး� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းပါါက
ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နှှင့်�် ပုံံ�ဖော်�်�မှုု တို့့��တွင််
ွ ပိုု�မိုု�၍ တိုးး��တက််လာာမည််

ဒေ�တာာအရည််အသွေး�း� တိုးး��တက််လာာသည််နှင့််�
ှ အမျှှ ဒေ�သတွွင်းး� ပြ�ဿနာာ

ဖြ�စ််သည််။

ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက်် ရရှိိ�မှုုလည်းး� များ�း�ပြား�း�လာာမည်် ဖြ�စ််ရာာ မြို့�့��နယ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အာာဏာာပိုု�င််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� “သတင်းး�ဆိုးး��” များ�း�အတွွက််

ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�တင််ပြ�ရာာတွွင်် ဒေ�

ပြ�င််ဆင််ထားး�ရမည််။ ရပ််ရွာာ�လူူထုု အကြော��ာင်းး�အရာာ အပေါ်�် အဓိိကထားး�

တာာရုုပ််ပုံံဖော်�်�သည့််�
�
နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ အခြေ�ေခံံ ဒေ�

၍ ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�

တာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုသာာ ရှိိ�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််�

လာာသော�ာအခါါ၌ ရရှိိ�သော�ာ ဒေ�တာာအများ�း�စုု မှာာ� အခြေ�ေအနေ�ဆိုးး��များ�း�ကိုု�

ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� ပညာာရပ််ဆန််သော�ာ ဒေ�တာာစိိစစ််မှုု ရလဒ််များ�း�ကိုု� နား�းလည််

ဖော်�်�ပြ�နေ�တတ်် ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ဒေ�တာာဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််

မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ထင််ရှား��းသော�ာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ရိုးး��ရှှင်းး�

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၏ သက််ရော�ာက််မှုု တစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

သော�ာ ဂရပ််ဖ်် ပုံံများ
� �း�ဖြ�င့််� ပုံံ�ဖော်�်�ပြ�သခြ�င်းး�၊ Geographic Information

သတင်းး�ဆိုးး��များ�း� မကြား�း�လိုု�သော�ာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း� အနေ�နှှင့်�်မူူ ယင်းး�

Systems (GIS) နည်းး�ပညာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ပထဝီီမြေ�ေပုံဖြံ� �င့််� ပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််ရပ််ကြော��ာင့််� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဆန္ဒဒနည်းး�ပါးး�နို�င််
ု ပါါသည််။

စသည်် နည်းး�လမ်းး� ကိိရိိယာာတို့့��ကိုု� မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွင််
ွ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အတွွက်် ဒေ�တာာကိုု� အသုံးး��ချျသော�ာ

ပါါသည်် (ပုံံ� ၃.၃)။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သူူများ�း� ဒေ�တာာကိုု� အနက််ဖွွင့်�်နိုု�င််

အခြေ�ေအနေ� တွွင််မူူ ယင်းး�ဖြ�စ််ရပ််များ�း�မှာာ� အားး�ပေး�းမှုုတစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််

ရန်် စာာရင်းး�အင်းး�ပညာာကိုု� နား�းလည််စရာာမလိုု�ပဲဲ ၎င်းး�တို့့�� အရေး�းတကြီး�း�

ပါါသည််။ ပြ�ဿနာာ တစ််ခုု ဖြေ�ေရှှင်းး�နို�င််ရန််
ု
ပြ�ဿနာာရပ််၏ အတိုု�င်းး�အဆ

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� အရာာကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက််စေ�ရန်် အတွွက်် ဒေ�တာာ

အစစ််အမှှန််ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက်် ရမည််ဖြ�စ််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�

dashboard ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�သည့်�် နည်းး�လမ်းး�ကိုု�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ု နိုု�င််

အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�သို့့�� သိိရှိိ�ရမှုုကို�ပင််
ု အကော�ာင်းး�မြ�င််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��ရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုု အများ�း�စုု၏

ဥပမာာ- ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််လာာခြ�င်းး� နှှင့်�် ဌာာန

နှှစ််ဝက်် အခွွန််ပေး�းငွေ�ေမှာာ� ၁၀၀၀ ကျျပ်် ထက််နည်းး�ကြော��ာင်းး� ဒေ�တာာ

အချျင်းး�ချျင်းး� ဒေ�တာာဝေ�မျှှမှုု ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသည်် နှှင့်�်အမျှှ ယာာဉ််

dashboard ပုံံ�စံံမှှ တဆင့််� သိိရှိိ�ပြီး�း�သည့််�နော�ာက်် စည််ပင််အာာဏာာပိုု�င််
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များ�း�သည်် အခွွန််စနစ််ကို�ု မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင်် ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ဒေ�တာာရလဒ််အားး�

အရာာရှိိ�များ�း� အကြား�း� စမ်းး�သပ််၍ ပြ�န််လည််ဆန်းး�စစ်် သင့််�ပြီး�း� နား�းလည််ရန််

တင််ဆက််မှုု နှှင့်�် ပုံံ�ဖော်�်�မှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��မပြု�ုခင်် မြို့�့��နယ််

နှှင့်�် အသုံးး��ပြု�ုရ လွွယ််ကူူအော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််သင့််� ပါါသည််။

ပုံံ� (၃.၃) ဒေ�တာာ ပုံံ�ဖော်�်�တင််ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရရှိိ�နိုု�င််မည့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�
ဇယားး�များ�း�
အစိုးး��ရ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ဇယားး� အသုံးး��ပြု�ု၍ တင််ပြ�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� နား�းလည််
ရ လွွယ််ကူူပါါသည််။ Excel ဇယားး�ကွွက်် အသုံးး��ပြု�ု၍ ဒေ�တာာများ�း�အားး� နိိမ့််�ရာာ မှှ
မြ�င့််�ရာာ သို့့�� အစဉ််အတိုု�င်းး� ရိုးး��ရိုးး��ရှှင်းး�ရှင်းး�
ှ တင််ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။

နေ�ထိုု�င််သူူ
လူူဦးးရေ�

ကျော�ာ�င်းး�
အရေ�အတွွက််
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၂

ရပ််ကွွက်် ၂

၁,ဝ၀ဝ

၁

ရပ််ကွွက်် ၃
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၄
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၁

ချာ့�့�တ်် (chart) နှှင့််� ဂရပ််ပုံံ� (graph) များ�း�
ဦးးတည််ချျက်် လားး�ရာာ နှှင့်�် ထူူခြား�း�ချျက်် များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�လိုု�ပါါက ဇယားး�ပါါ သတင်းး�
အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� ထုုတ််ယူ၍
ူ ချာ့�့� နှှင့်�် ဂရပ််ပုံံ� များ�း�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�နို�င််
ု ပါါသည််။
အော�ာက််ပါါ ဂရပ််ပုံံ�တွင််
ွ ရပ််ကွွက်် လူူဦးးရေ� နှှင့်�် ကျော�ာ�င်းး�အရေ�အတွွက်် တို့့��ကိုု�
နှိုု�င်းး�ယှဉ််
ှ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ရပ််ကွွက််
ဦးးတည််ချျက််

6
5

ကျော�ာ�င်းး�အရေ�အတွွက််

ရပ််ကွွက််
အမည််

4
3
2
1

ထူးး�ခြား�း�ချျက််

မြေ�ေပုံံ�
ဇယားး�ကွွက််ထဲဲမှှ သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� ထုုတ််ယူ၍
ူ မြေ�ေပုံံဖြ� �င့််� ဖော်�်�ပြ�နို�င််
ု
ပါါသည််။ အော�ာက််ပါါ မြေ�ေပုံံ�ကို�ု ကြ�ည့််�ပါါ ကျော�ာ�င်းး�များ�း�၏ တည််နေ�ရာာကိုု� ဖော်�်�ပြ�နေ�
ပြီး�း�၊ ကတ္တတရာာလမ်းး�၊ မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုမှုု နှှင့်�် မြို့�့��ပြ� ဧရိိယာာပြ� ဂြို�ု�လ််တုုပုံံ� စသည့််�
အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု�လည်းး� အလွှာာ�လိုု�က်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဖော်�်�ပြ� နိုု�င််ပါါသည််။

ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််�
တက္ကကသို�လ်
ု ်များ�း�

ကတ္တတရာာ လမ်းး�များ�း�

မြေ�ေယာာအသုံးး�� ပြု�ုမှုု

မြို့�့��နယ််နယ််နမိိတ််

ဂြို�ု�လ််တုုမြေ�ေပုံံ�
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မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဌာာန

ကဏ္ဍ

ဒေ�တာာ

ကဏ္ဍစုံံ�

လမ်းး�၊ ရေ�၊ ဆည််မြော��ာင်းး�၊ မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု၊ ပညာာရေး�း၊ လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�း

ကဏ္ဍစုံံ�

လမ်းး�၊ လျှှပ််စစ််မီးး�၊ ရေ�၊ ကျေး�း�လက်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အစီီအစဉ််များ�း�

စည််ပင််သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�

ကဏ္ဍစုံံ�

စီီမံံကိိန်းး�၊ ရေ�၊ သန့််�ရှင်းး�
ှ ရေး�း၊ မိိလ္လာာ�၊ လမ်းး�၊ တံံတားး�၊ ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ပြ�င််ဆင််မှုု၊ ပစ္စစည်းး�ခွန်် 
ွ

အထွေ�ေထွေ�ေ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန

ကဏ္ဍစုံံ�

နယ််စပ််ဒေ�သနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ�း�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန
ကျေး�း�လက််ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး�း�� တိုးး��တက််ရေး�း
ဦးးစီးး�ဌာာန

လယ််ယာာမြေ�ေ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း နှှင့််� စာာရင်းး�အင်းး�
ဦးးစီးး�ဌာာန

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့်�် မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုမှုု

လူူဦးးရေ� မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�၊ လိုု�င််စင်် နှှင့်�် လက််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ မြေ�ေလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�မှုု၊ ဆော�ာက််လုုပ််
ရေး�း၊ အခွွန််များ�း� 
လယ််မြေ�ေခွွန််၊ မြေ�ေခွွန််၊ မြေ�ေနှှင့်�် အဆော�ာက််အုံံ� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�မှုု၊ မြေ�ေတိုု�င်းး�၊ မြေ�ေပုံံ၊� မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုမှုု၊
စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း စာာရင်းး�အင်းး�

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ဖြ�စ််ထွွန်းး�မှုု၊ စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေ ဧရိိယာာ၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုတိုးး��ချဲ့့��ခြ�င်းး� မှှတ််တမ်းး�

စက််မှုလ
ု ယ််ယာာ ဦးးစီးး�ဌာာန 

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ� နှှင့်�် မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုမှုု

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဘဏ််

ဘဏ််လုုပ််ငန်းး�

ဘဏ််လုုပ််ငန်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� 

ကုုန််စည််စီးး�ဆင်းး�မှုု

သမဝါါယမ ဦးးစီးး�ဌာာန

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� 

သမဝါါယမ အစည်းး�အရုံးး��၊ စီးး�ပွား��းရေး�း စီီမံံမှုု စာာရင်းး�အင်းး�များ�း�

အခြေ�ေခံံ ပညာာရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန  

ပညာာရေး�း

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�

စွွမ်းး�အင််

လျှှပ််စစ်် ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဆော�ာက််အအုံံ၊� လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�ပေး�းရုံံ၊� မီီတာာခ တော�ာင်းး�ခံံမှုု

ငါးး�လုုပ််ငန်းး� ဦးးစီးး�ဌာာန

ငါးး�လုုပ််ငန်းး�

ရေ�လုုပ််ငန်းး�၊ လိုု�င််စင််၊ အခွွန််

သစ််တော�ာဦးးစီးး�ဌာာန

သစ််တော�ာ

သစ််တော�ာထွွက််ကုန််
ု ၊ လိုု�င််စင််၊ အခွွန်် 

ကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့််�တင််ရေး�း နှှင့််� စား�းသုံးး�� သူူ
ရေး�းရာာ ဦးးစီးး�ဌာာန 

ပြ�ည််သူ့့�ကျျန်းး�မာာရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန၊ ကုုသရေး�း
ဦးးစီးး�ဌာာန

ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု

ကျော�ာ�င်းး�သားး� မှှတ််ပုံံ�တင််၊ ကျော�ာ�င်းး�ဒေ�တာာ နှှင့်�် တည််နေ�ရာာ၊ ဆရာာနှှင့်�် ကျော�ာ�င်းး�သားး�
အရေ�အတွွက်် 

ကျျန်းး�မာာရေး�း စာာရင်းး�အင်းး�၊ လူူဦးးရေ� စာာရင်းး�အင်းး�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း ဌာာန အချျက််အလက််၊ ဆေး�းဝါးး�
အထော�ာက််အပံ့့�

တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းပညာာ ဦးးစီးး�ဌာာန

ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု

မှှတ််ပုံံ�တင််၊ လိုု�င််စင််

မြို့�့��ပြ�နှှင့််� အိိမ််ရာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန

အိိမ််ရာာဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း

အိိမ််ရာာခွွင့်�်ပြု�ုချျက််၊ စာာရင်းး�အင်းး�

လူူဝင််မှုကြီးု ��း ကြ�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန

လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�အင်းး�

လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီ နေ�ထိုု�င််မှုု နှှင့်�် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာမှုု

ပြ�ည််သူ့့�လုုပ််ငန်းး� ဌာာန 

အဆော�ာက််အအုံံ� 

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလမ်းး�၊ တံံတားး�၊ အစိုးး��ရ အဆော�ာက််အအုံံ� နှှင့်�် လေ�ယာာဉ််ကွွင်းး�များ�း�

အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ

အလုုပ််သမား�း ရေး�းရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု နှှင့်�် စည်းး�ကမ်းး�ဖော်�်�ဖျျက််မှုု

အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ

လုုပ််သားး�စုု စာာရင်းး�အင်းး�

အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ

အလုုပ််ရုံံ�နှှင့်�် အလုုပ််သမား�းဥပဒေ� စစ််ဆေး�းမှုု

ဥပဒေ�

ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�၊ တရား�းမ ဥပဒေ�

အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ ဆက််ဆံံရေး�း
ဦးးစီးး�ဌာာန
အလုုပ််သမား�း ညွှှန််ကြား�း�ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန
အလုုပ််ရုံံနှ
� ှင့််� အလုုပ််သမား�းဥပဒေ� စစ််ဆေး�း
ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန 
မြို့�့��နယ််တရား�းရုံးး��
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ပြ�န််ကြား�း�ရေး�း နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဆက််ဆံံရေး�း

စာာကြ�ည့််�တို�က််
ု ၊ ပြ�ည််သူ့့�

ဦးးစီးး�ဌာာန

ဆက််ဆံံရေး�း

မွေး�း�မြူ�ူရေး�း နှှင့််� ကုုသရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန 

မွေး�း�မြူ�ူရေး�း

မှှတ််ပုံံ�တင််မှုု

စီီမံံကိိန်းး� ဦးးစီးး�ဌာာန

စီီမံံကိိန်းး� 

မြေ�ေယာာ တန််ဖိုးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ စီီမံံကိိန်းး�၊ ဒေ�သစီးး�ပွား��းရေး�း

ပြ�ည််သူ့့�အင််အားး� ဦးးစီးး�ဌာာန 

လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�အင်းး�

လူူဦးးရေ� စာာရင်းး�အင်းး�

သာာသနာာရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန 

ဘာာသာာရေး�း

ဘာာသာာရေး�း စာာရင်းး�အင်းး�

လမ်းး�ဦးးစီးး�ဌာာန

လမ်းး� 

အဝေး�းပြေး��းလမ်းး�၊ တံံတားး�၊ တူးး�မြော��ာင်းး�တံံတားး�၊ ရေ�ထိိန်းး�နံံရံံ

ကျေး�း�လက််လမ်းး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန

လမ်းး�

လမ်းး�၊ တံံတားး�၊ တူးး�မြော��ာင်းး�တံံတားး�

မီးး�သတ််ဦးးစီးး�ဌာာန

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

မီးး�လော�ာင််မှုု၊ ဆုံးး��ရှုံးး��မှုု

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့��

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

ရဲဲမှှတ််တမ်းး�

အားး�ကစား�းနှှင့့်�ကာာယပညာာဦးးစီးး�ဌာာန

အားး�ကစား�း

အားး�ကစား�း လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�မှု၊ု ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ

ပြ�ည််တွွင်းး�အခွွန််များ�း�ဦးးစီးး�ဌာာန

အခွွန်် 

ကုုန််သွွယ််ခွွန််နှှင့်�် ဝင််ငွေ�ေခွွန််၊ တံံဆိိပ််ခေါ�ါင်းး�ခွွန်် နှှင့်�် အခြား�း� ဘဏ္ဍာာရငွေ�ေများ�း�

မြ�န််မာ့့�ဆက််သွွယ််ရေး�းလုုပ််ငန််

တယ််လီီကွွန်းး� ဆက််သွွယ််ရေး�း

တယ််လီီကွွန်းး� ဆက််သွွယ််ရေး�း အဆော�ာက််အဦ၊ စာာတိုု�က််များ�း�

ကုုန််သွယ််
ွ ရေး�း

ကုုန််သွွယ််မှုုနှုုန်းး�ထားး�များ�း�

ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း

ယာာဉ််မော�ာင်းး�လိုု�င််စင််၊ ယာာဉ််လိုု�င််စင်် နှှင့်�် စစ််ဆေး�းမှုု

ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း

လုုပ််ငန်းး�သုံးး��ယာာဉ်် လိုု�င််စင််

ရေ�

ရေ�ကြီး�း�မှုု ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�၊ ဆည််မြော��ာင်းး�၊ ရေ� အဆော�ာက််အဦ

လူူမူူဝန််ထမ်းး�ဦးးစီးး�ဌာာန

လူူမှုုဖူူလုံံရေး
� �း

လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း၊ လူူမှုဝ
ု န််ထမ်းး�များ�း�

လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း ဘုုတ််အဖွဲ့့��

လူူမှုုဖူူလုံံရေး
� �း

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�၊ ပါါဝင််ခြ�င်းး�၊ အကျိုးး���အမြ�တ်် နှှင့်�် ထုုတ််ယူူမှုများ
ု �း�

မြ�န််မာာကုုန််သွွယ််မှုုမြှ�ှင့့်တ
� င််ရေး�း နှှင့််�
စား�းသုံးး�� သူူရေး�းရာာ ဌာာန
ကုုန််လမ်းး�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းညွှှန််ကြား�း�မှုု
ဦးးစီးး�ဌာာန
လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််နှင့််�သ
ှ
ယ််ယူူပို့့�ဆော�ာင််ရေး�း
ကြီး�း�ကြ�ပ််ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုုဌာာန
ဆည််မြော��ာင်းး�နှှင့့်�ရေ�အသုံးး�� ချျမှုုစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�း
ဦးးစီးး�ဌာာန

စာာကြ�ည့််�တိုု�က််၊ စာာအုုပ််အသင်းး�များ�း�၊ စာာပေ�ပွဲဲ�တော်�်�၊ လူူထုုစင််တာာများ�း�
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ပုံံ�စံံ အမှှတ််

ခေါ�ါင်းး�စဉ််

စုုဆော�ာင်းး�သည့််� ဒေ�တာာ

ပုံံ�စံံ-၁(က)

ရပ််/ကျေး�း� လူူဦးးရေ� အခြေ�ေပြ�စာာရင်းး�

ကျားး��/မ၊ လူူကြီး�း�/ကလေး�း၊ နိုု�င််ငံံသားး� အချျက််အလက်် အပါါအဝင်် လူူဦးးရေ� စာာရင်းး�အင်းး�

ပုံံ�စံံ-၁(ခ)

ရပ််/ကျေး�း� လူူဦးးရေ� ပြော��ာင်းး�ဝင််/ပြော��ာင်းး�ထွွက်် အခြေ�ေပြ�စာာရင်းး�

ရပ််/ကျေး�း� တွွင်းး�သို့့�� လူူဦးးရေ� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ဝင််ရော�ာက််မှုု နှှင့်�် ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ထွွက််ခွာာ�မှုု
စာာရင်းး�အင်းး�

ပုံံ�စံံ -၁(ဂ)

ရပ််ဝေး�းဒေ�သတွွင်် သွားး��ရော�ာက်် အလုုပ််လုုပ််ကို�င််
ု သူူများ�း� စာာရင်းး�

ရပ််/ကျေး�း� မှှ ထွွက််ခွာာ�၍ ရပ််ဝေး�းဒေ�သတွွင်် သွားး��ရော�ာက်် အလုုပ််လုုပ််ကို�င််
ု သူူများ�း�၏ လူူဦးးရေ�
သတင်းး�အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၂

မွေး�း�စာာရင်းး�မှှတ််ပုံံ�တင််

လူူဦးးရေ�သတင်းး�အချျက််အလက်် - မွေး�း�စာာရင်းး�

ပုံံ�စံံ-၃

သေ�စာာရင်းး�

လူူဦးးရေ�သတင်းး�အချျက််အလက်် - သေ�စာာရင်းး�

ပုံံ�စံံ-၄

ဧည့််�စာာရင်းး�

လူူဦးးရေ�သတင်းး�အချျက််အလက်် - ဧည့််�စာာရင်းး�

ပုံံ�စံံ-၅(က)

အဆော�ာက််အအုံံ� အခြေ�ေပြ�စာာရင်းး�

လူူမှုရေး
ု �း နှှင့်�် ဘာာသာာရေး�း အဆော�ာက််အုံံများ
� �း� အပါါအဝင်် ရပ််ရွာာ�ရှိိ� အဆော�ာက််အအုံံ� သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�

ပုံံ�စံံ- ၅(ခ)

အဆော�ာက််အအုံံ� အတိုးး��အလျော့�့�� အခြေ�ေပြ�စာာရင်းး�

လူူမှုရေး
ု �း နှှင့်�် ဘာာသာာရေး�း အဆော�ာက််အုံံများ
� �း� အပါါအဝင်် ရပ််ရွာာ�ရှိိ� အဆော�ာက််အအုံံ�
အတိုးး��အလျော့�့�� သတင်းး� အချျက််အလက််များ�း�

ပုံံ�စံံ-၆

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�စာာရင်းး�

ရပ််ရွာာ� ပါါဝင််မှုု နှှင့်�် ဆော�ာင််ရွွက််သည့်�် ဌာာန အပါါအဝင်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််

ပုံံ�စံံ-၇

လူူဦးးရေ�အင််အားး�နှှင့်�် လယ််ယာာလုုပ်် ကိိရိိယာာအင််အားး�

လယ််ယာာလုုပ််သားး� နှှင့်�် ကိိရိိယာာ အင််အားး� အခြေ�ေအနေ� အသေး�းစိိတ်် အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၈

တော�ာင််သူူတစ််ဦးးချျင်းး�အလိုု�က်် လုုပ််ပိုု�င််ခွင့်
ွ �်ရ မြေ�ေဧရိိယာာ ဖော်�်�ပြ�

သည့််� လုုပ််ငန်းး� အချျက််အလက််များ�း�
အခြေ�ေအနေ�
လုုပ််ပိုု�င််ခွင့်
ွ �်ရ တော�ာင််သူူစာာရင်းး� နှှင့်�် စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေ အမျိုး�း��အစား�းအလိုု�က်် မြေ�ေယာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

သော�ာ စာာရင််
ပုံံ�စံံ-၉

ရာာသီီအလိုု�က်် သီးး�နှံံ�စိုု�က််ပျိုး�း��မှုု အခြေ�ေအနေ�

လက််ရှိိ�သီးး�နှံံ�စိုု�က််ပျိုး�း��မှုု ဧကနှှင့်�်စို�က််ကွ
ု
င်းး�
ွ အလိုု�က်် အခြေ�ေအနေ�များ�း�

ပုံံ�စံံ-၁၀

မျိုး�း��ကော�ာင်းး�မျိုး�း��သန့််� ပြ�န့််�ပွား��းမှုု အခြေ�ေအနေ�

မျိုး�း��ကော�ာင်းး�မျိုး�း��သန့််� ရရှိိ�နိုု�င််မှုု နှှင့်�် စိုု�က််ပျိုး�း��ထားး�မှုု အခြေ�ေအနေ�

ပုံံ�စံံ-၁၁

တိိရိိစ္ဆာာ�န််ရော�ာဂါါ ဖြ�စ််ပွား��းကျျရော�ာက််ခြ�င်းး� စာာရင်းး�

တိိရိိစ္ဆာာ�န်် ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းမှုု၊ ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာ နှှင့်�် သေ�ဆုံးး��မှုု အရေ�အတွွက်် အချျက််အလက််
များ�း�

ပုံံ�စံံ-၁၂

ရေ�လုုပ််ငန်းး�

ပုံံ�စံံ-၁၃

လူူမှုရေး
ု �း/စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေပြ�စာာရင်းး�

ရေ�လုုပ််ငန်းး� အမျိုး�း��အစား�း နှှင့်�် ရေ�လုုပ််သားး� အရေ�အတွွက််
စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုရေး
ု �း နှှင့်�် ကျျန်းး�မာာရေး�း အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� အလွွယ််တကူူ သုံးး��သပ််နိုု�င််
သော�ာကြော��ာင့််� အရေး�းသော�ာ ပုံံ�စံံတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ လူူဦးးရေ�၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ ပညာာရေး�း နှှင့်�်
ကျျန်းး�မာာရေး�း ဒေ�တာာများ�း� ပါါဝင််သည််။

ပုံံ�စံံ-၁၄

အရန််မီးး�သတ််တပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း� စာာရင်းး�

အရန််မီးး�သတ််ထပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၁၅(က)

ကြ�က််ခြေ�ေနီီတပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း� စာာရင်းး�

ကြ�က််ခြေ�ေနီီတပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၁၅(ခ)

မိိခင််နှှင့်�်ကလေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�စာာရင်းး�

မိိခင််နှှင့်�်ကလေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၁၅(ဂ)

အမျိုး�း��သမီးး�ရေး�းရာာ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�စာာရင်းး�

အမျိုး�း��သမီးး�ရေး�းရာာ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၁၅(ဃ)

အခြား�း�လူူမှုရေး
ု �း အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�စာာရင်းး�

အခြား�း�လူူမှုရေး
ု �း အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၁၆

စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�နှှင့်�် ကျော�ာ�င်းး�သားး�ဦးးရေ� အခြေ�ေပြ�စာာရင်းး�

စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�နှှင့်�် ကျော�ာ�င်းး�သားး�ဦးးရေ� နှှစ််စဉ််အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၁၇

ရော�ာက််ရှိိ�လာာသည့််�ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�

ရပ််/ကျေး�း� သို့့�� တာာဝန််ကျျသည့််� အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ အချျက််အလက်် နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့��၏
လုုပ််ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�

ပုံံ�စံံ-၁၈

ဝင််စာာမှှတ််ပုံံ�တင််စာာအုုပ််

ရပ််/ကျေး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� နှှင့်�် စာာရေး�းတို့့�� လက််ခံံရရှိိ�သော�ာ ဝင််စာာ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၁၉

ထွွက််စာာမှှတ််ပုံံ�တင််စာာအုုပ််

အခြား�း� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ မြို့�့��နယ််ရုံးး��များ�း�သို့့�� ပေး�းပို့့��တင််ပြ�သည့််� ထွွက််စာာ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၂၀

ဒေ�သတွွင်းး�ပို့့��စာာ မှှတ််ပုံံ�တင််

ဒေ�သတွွင်းး�ပို့့��စာာ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၂၁

ရုံးး��အသုံးး��အဆော�ာင််နှှင့်�် ပရိိဘော�ာဂ မှှတ််ပုံံ�တင်် စာာရင်းး�

ရုံးး��အသုံးး��အဆော�ာင််နှှင့်�် ပရိိဘော�ာဂ အချျက််အလက််များ�း�
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ပုံံ�စံံ-၂၂

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� ရဲဲအရာာရှိိ�များ�း� လာာရော�ာက််မှုု မှှတ််ပုံံ�တင််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� ရဲဲအရာာရှိိ�များ�း� လာာရော�ာက််မှုု အချျက််အလက််များ�း�

ပုံံ�စံံ-၂၃

အမှုုကြီး�း�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုစာာရင်းး�

လူူသတ််မှု၊ု ဓါးး�ပြ�မှုု နှှင့်�် မုုဒိိန်းး�မှုု ကဲ့့�သို့့�� အမှုုကြီး�း� ဖြ�စ််ပွား��းမှုု အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၂၄(က)

တော�ာခိုု�သူများ
ူ �း�စာာရင်းး�

တော�ာခိုု�သူများ
ူ �း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၂၄(ခ)

အလင်းး�ဝင်် လက််နက််ချျသူူများ�း�စာာရင်းး�

လက််နက််ချျပြီး�း� ဥပဒေ�ဘော�ာင််တွွင်းး�သို့့�� ဝင််ရော�ာက််ခဲ့့သူ
� များ
ူ �း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၂၅

ခြေ�ေချုု�ပ််နှှင့်�် ခံံဝန်် အက််ဥပဒေ�အရ နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�စာာရင်းး�

ခြေ�ေချုု�ပ််နှှင့်�် ခံံဝန်် အက််ဥပဒေ�အရ နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၂၆

ဒုုစရိုု�က််မှုနှ
ု ှင့်�် အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� ပြု�ုတက််သူူများ�း� စာာရင်းး�

ဒုုစရိုု�က််မှုနှ
ု ှင့်�် အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� ပြု�ုတက််သူူများ�း�၏ အချျက််အလက််

ပုံံ�စံံ-၂၇

ထော�ာင််ဒဏ််ကျျခံံရဖူးး�သူူများ�း�စာာရင်းး�

ထော�ာင််ဒဏ််ကျျခံံရဖူးး�သူူများ�း�၏ အချျက််အလက််

ဇယားး�
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NCDDP ကျေး�း�လက်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�တွွင်် ကျေး�း�ရွာာ� လူူမှုုစီးး�ပွား��း အချျက််အလက််၊ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု အခြေ�ေအနေ�၊ အခွွင့်�်အလမ်းး�၊ အတားး�အဆီးး�များ�း�၊ စိိန််ခေါ်�်မှုု
များ�း�၊ ရည််မှှန်းး�ချျက််၊ မဟာာဗျူူ�ဟာာ နှှင့်�် ဦးးစား�းပေး�းစီီမံံကိိန်းး� တို့့��နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သည့်�် ဒေ�တာာများ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
၁။

မြို့�့��နယ််မြေ�ေပုံံ�

၂။

ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုု မြေ�ေပုံံ�

၃။

ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုတွင််
ွ ပါါဝင််သော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�စာာရင်းး�

၄။

ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်းး�ရှိိ� အဆော�ာက််အအုံံများ
� �း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့်�် မြေ�ေပုံံ� (လက််ဖြ�င့််�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ)

၅။

အဆော�ာက််အုံံ� မြေ�ေပုံံအ
� ကြော��ာင်းး� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

၆။

ကျေး�း�ရွာာ� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�

၇။

ကျေး�း�ရွာာ� စီးး�ပွား��းရေး�း အဆင့််�အတန်းး� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့်�်ဆိုု�ချျက််

၈။

ကျေး�း�ရွာာ� စီးး�ပွား��းရေး�း အဆင့််�အတန်းး� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့်�်ဆိုု�မှုု ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

၉။

“ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အိိမ််မှုုလုုပ််ငန်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််မှု၊ု ဦးးဆော�ာင််မှုု၊ လုံံခြုံ� �ံ�မှုု၊ အလုုပ်် အခွွင့်�်အလမ်းး�၊ ပညာာရေး�း၊ လစာာ” စသည့််�အချျက််တို့့�� ပါါဝင််သည်် ကျားး��-မ
ပင့််�ကူအိိမ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�
ူ

၁၀။ ကျားး��-မ ပင့််�ကူအိိမ််
ူ
သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
၁၁။ ကျေး�း�ရွာာ�၊ NGO အဖွဲ့့��များ�း� နှှင့်�် အစိုးး��ရ ဌာာနဆိုု�င််ရာာ များ�း�အကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််မှုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ မြေ�ေပုံံ�
၁၂။

ချိိ�တ််ဆက််မှုုကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

၁၃။ ကျေး�း�ရွာာ� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� ဝန််ဆော�ာင််မှုု၊ ဒေ�သပွဲဲ�တော်�်�များ�း� နှှင့်�် ရာာသီီအလိုု�က်် ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းမှုု တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့်�် ရာာသီီခွင််
ွ ပြ�က္ခခဒိိန််
၁၄။ ရာာသီီခွွင််ပြ�က္ခခဒိိန်် ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
၁၅။ ကျေး�း�ရွာာ�ကော်�်�မတီဝ
ီ င််စာာရင်းး� နှှင့်�် မှှတ််တမ်းး�ဓါါတ််ပုံံ�
၁၆။ ကျေး�း�ရွာာ�အစည်းး�အဝေး�း/ စီီမံံကိိန်းး� မှှတ််တမ်းး�ဓါါတ််ပုံံ�များ�း�
၁၇။ လူူဦးးရေ�၊ အဆော�ာက််အအုံံ၊� ဝန််ဆော�ာင််မှုု၊ ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၊ ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုဖြု �င့််� အကွာာ�အဝေး�း၊ ဖြ�စ််နိုု�င််ဖွွယ်် သဘာာ၀ ဘေး�းအန္တတရာာယ်် များ�း�ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် ကျေး�း�ရွာာ� အခြေ�ေခံံ အချျက််အလက််
၁၈။ ဦးးစား�းပေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အစီီအစဉ််များ�း� (စတုုတ္ထထနှှစ်် အတွွက််)
• လာာမည့််� ၅ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
• CDD စီီမံံကိိန်းး� နှှင့်�်အညီီ လာာမည့််� ၄ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
• CDD စီီမံံကိိန်းး�တွွင်် မပါါဝင််သော�ာ လာာမည့််� ၄ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
၁၉။ ဦးးစား�းပေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အစီီအစဥ််များ�း�(တတိိယနှှစ်် အတွွက််)
• လာာမည့််� ၅ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
• CDD စီီမံံကိိန်းး� နှှင့်�်အညီီ လာာမည့််� ၄ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
• CDD စီီမံံကိိန်းး�တွွင်် မပါါဝင််သော�ာ လာာမည့််� ၄ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
၂၀။

ဦးးစား�းပေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အစီီအစဉ််များ�း� (ဒုုတိိယနှှစ်် အတွွက််)
• လာာမည့််� ၅ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
• CDD စီီမံံကိိန်းး� နှှင့်�်အညီီ လာာမည့််� ၄ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
• CDD စီီမံံကိိန်းး�တွွင်် မပါါဝင််သော�ာ လာာမည့််� ၄ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ

၂၁။

ဦးးစား�းပေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အစီီအစဉ််များ�း� (ပထမနှှစ်် အတွွက််)
• လာာမည့််� ၅ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
• CDD စီီမံံကိိန်းး� နှှင့်�်အညီီ လာာမည့််� ၄ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
• CDD စီီမံံကိိန်းး�တွွင်် မပါါဝင််သော�ာ လာာမည့််� ၄ နှှစ််အတွွက်် ကျေး�း�ရွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ

၂၂။

ကျေး�း�ရွာာ�အတွွက်် ကဏ္ဍအလိုု�က်် ဦးးစား�းပေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့်�် ဇယားး�

၂၃။

အစည််အဝေး�း မှှတ််တမ်းး�များ�း�

၂၄။

အထက််ပါါ အကြော��ာင်းး�အရာာ အားး�လုံးး��ကိုု� ရက််စွဲဲ�နှှင့်�်တကွွ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့်�် ဇယားး�

43

၁။

Guay ၂၀၁၈

၂။	စီီမံံကိိန်းး�နှှင့်�် ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ၂၀၁၈၊ ၁၄။
၃။

Stagan ၂၀၁၆

၁၄။	ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး� အဖွဲ့့�� ၂၀၁၆။
၁၅။	စီီမံံကိိန်းး�နှှင့်�် ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ၂၀၁၆။
၁၆။	ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��၏ မျှော်�်��မှန်းး�ချျက််
ှ
နှှင့်�် ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�လိုု�

၄။	ကမ္ဘာာ�ဘဏ််၏ စာာရင်းး�အင်းး�စွွမ်းး�ရည််ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိိန်းး�။ စာာရင်းး�အင်းး�

၅။

စွွမ်းး�အင််ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိိန်းး�ကို�ု https://databank.worldbank.org/

၁၇။	ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး� အဖွဲ့့�� ၂၀၁၆။

source/statistical-capacity-indicators တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။

၁၈။ Ibid.,၇.

“နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ ဝန််ထမ်းး�များ�း� နှှင့်�် အခြား�း�သော�ာ

၁၉။ Ibid.

ဆက််နွွယ်် ပါါဝင််သူူ များ�း�အားး� အစိုးး��ရက ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းရာာတွွင်် ICT

၂၀။

Ibid.

နည်းး�ပညာာ နှှင့်�် အင််တာာနက်် ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�” ဟုု E-government ကိုု�

၂၁။

Htoo Thant 2019.

အဓိိပ္ပာာ�ယ်် ဖွွင့်�်ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ Silcock ၂၀၀၁.

၂၂။	ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း နှှင့်�် ဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့်�် ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ၂၀၁၇။

၆။	ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၂၀၊ ၂၀၂၀၊ မြ�န််မာာတိုု�င်းး�မ််။
၇။

ပါါက https://www.csostat.gov.mm/ တွွင််ရှုု။

“လူူမှုရေး
ု �း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း နှှင့်�် သဘာာဝန်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာရပ််

၂၃။	ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး� အဖွဲ့့�� ၂၀၁၆၊ ၁၀။
၂၄။

များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌ အဆော�ာက််အအုံံ၊� ဗိိသုုကာာ၊ နေ့�့စဉ််သုံးး�� ပစ္စစည်းး�

၂၀၁၅။

ကိိရိိယာာများ�း� နှှင့်�် လူူခန္တာာ�ကိုု�ယ်် တို့့��အားး� သတင်းး�အချျက််အလက်် နည်းး�

၂၅။

Ibid.

ပညာာဖြ�င့််� တွဲဲ�ဖက်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ရပ််ဝန်းး�” ဟုု စမတ််စီးး�တီးး� များ�း�အားး�

၂၆။

ယင်းး� အလေ့�့အထမှာာ� ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််၏ အမွေ�ေအနှှစ်် တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ကိုု�လိုု�နီီ

အဓိိပ္ပာာ�ယ်် ဖွွင့်�်ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ Townsend ၂၀၁၄

ခေ�တ်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ယင်းး�အလေ့�့အထကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််

၈။	စည််သူူလွင််
ွ ၂၀၁၈။
၉။

အလုုပ််သမား�း၊ လူူဝင််မှုု ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�ည််သူ့့�အင််အားး� ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ပြ�ည့််�မီရန််
ီ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ Ittmann et al. 2010

E-government စစ််တမ်းး�အရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၁၉၃ နိုု�င််ငံံ

၂၇။	ဘစ််ဆင်းး�ဂျာ�ာ ၂၀၁၉။

အနက်် အဆင့််� ၁၅၇ တွွင်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

၂၈။

Open Development Myanmar ၂၀၁၆

၂၉။

Ibid.

၁၀။ အမေ�ရိိကန်် နိုု�င််ငံံမှှ ပြု�ုလုုပ််သည့်�် ICT စီီမံံကိိန်းး� ဆိုု�င််ရာာ စစ််တမ်းး�အရ
အစိုးး��ရ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုမှာာ� ၁၈ ရာာခိုု�င််နှုန်းး�သာ
ု
ာ ရှိိ�ပါါသည််။

၃၀။ Ibid.

Goldfinch ၂၀၀၇

၃၁။ Ferguson ၂၀၁၈

၁၁။	အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ Accountable and Inclusive States and

၃၂။

Caeyers et al. ၂၀၁၀

Regions (AISR) စီီမံံကိိန်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�

၃၃။	ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့်�် အားး�ကစား�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ၂၀၁၉။

များ�း� နှှင့်�် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အစိုးး��ရတို့့�� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ၏
ု လိုု�အပ််ချျက််များ�း�

၃၄။	မြ�င့််�ကျော်�်��လှို�င််
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