ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်အစိုးရ
ြို ့ထောင်ထရးနှင့်ေက်သွယထ
် ရးဝန်ကကီးဌာန
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မာတိကာ
စဉ်

အထသကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ
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၁

၁။

နိဒါန်း

၁

၂။

ရည်ရွယ်ချက်

၂

၃။

လမ်းညွှန်ချက် စည်းမျဉ်းများ

၄

၄။

ယခင် ICT Master Plan များအားထလ့လာပခင်း

၅

၅။

အကျဉ်းချုြ်

၆

အခန်း (၁)

အပခားနိုင်ငံများ၏ e-Government အားထလ့လာသုံးသြ်ပခင်း

၁၈

(၁.၁)

သတင်းအချက်အလက်နှင့်

၁၈

ေက်သယ
ွ ်ထရးနည်းြညာ

(ICT

Technology)
(၁.၂)

စီမံခန် ့ခွဲမှု ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း (Change Management)

(၁.၃)

အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့်

၁၉
and

၁၉

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထရးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု

၂၀

ဖွဲ ့စည်းထောင်ရွက်မှု

(Governance

Organisational)
(၁.၄)

(ICT Skill)
အခန်း (၂)

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government လက်ရှိအထပခအထနအား ထလ့လာ

၂၂

ေန်းစစ် အကဲပဖတ်ပခင်း
(၂.၁)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏ e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မှု

၂၃

လက်ရှိအထပခအထနအားအေူးပြုထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ်ပခင်း
(၂.၁.၁)

ပြည့်စုံမှု

၂၃

(Change

၂၄

ပြည့်စုံမှု

၂၄

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထရးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု

၂၅

သတင်းအချက်အလက်နှင့်

ေက်သယ
ွ ်ထရးနည်းြညာ

(ICT Technology Maturity)
(၂.၁.၂)

စီမံခန် ့ခွဲမှု

ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း

အေင်သင်ရ
့ ှိမှု

Management Readiness)
(၂.၁.၃)

အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့်

ဖွဲ ့စည်းထောင်ရွက်မှုများ

(Governance and Organisational
(၂.၁.၄)

များ (ICT Skill Availability)

Myanmar e-Governance Master Plan

Maturity)

စဉ်
(၂.၂)

အထသကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏လက်ရှိ e-Government အထပခခံအထောက်အဦအား

၂၆

အေူးပြု ထလ့လာ ေန်းစစ်ပခင်း
(၂.၃)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏ လက်ရှိ e-Government Application များအား

၂၇

အေူးပြု ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း
(၂.၄)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် လက်ရှိ e-Government ဌာနများ ဖွဲ ့စည်းထောင်ရွက်

၂၈

ထနမှုနှင့် စွမ်းထောင် ရည်များအား အေူးပြုထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း
(၂.၅)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်နှင့်ေက်သွယ်ထရး

နည်း

၂၉

ြညာကျွမ်းကျင်မှု(ICT Skill) များအားအေူးပြုထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း
(၂.၆)

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့် e-Government ေိုင်ရာ မူဝါဒ

၃၀

များ ချမှတ်ေားရှိမှု (ICT and e-Government policies) များအား
အေူးပြု ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း
အခန်း (၃)

ဦးတည်ထောင်ရွက်ရန် လိုအြ်ထသာအချက်များ

၃၄

(၃.၁)

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သာွ းရမည့် လုြ်ငန်းစဉ်မူထောင်

၃၅

(၃.၁.၁)

အစိုးရ၏ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊ မူဝါဒများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု (Governance,

၃၆

Policies and Skills)
(၃.၁.၂)

မျှထဝအသုံးပြုသည့် ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦ (Shared

၃၇

Network and Infrastructure)၊
(၃.၁.၃)

ေုံ အသုးံ ပြုသည့် အချက်အလက်များ (Common Data Services)

၃၇

(၃.၁.၄)

မျှထဝအသုံးပြုသည့် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Shared Applications)

၃၈

(၃.၁.၅)

အစိုးရဌာနများအလိုက်

၃၉

သီးပခား

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ရွက်

ရမည့် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ် များ (Ministry Specific Applications)
(၃.၁.၆)

စုစည်းထြါင်းစြ်ေားရှိသည့် ဝန်ထောင်မှုများ (Integrated Services)၊

၄၀

(၃.၁.၇)

ြင်မေက်သွယ်ထရးလမ်းထသကာင်းများ (Channels)

၄၁

(၃.၂)

ေက်သယ
ွ ်ထရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ (ICT) ဥြထဒ

၄၁

များ ပြင်ေင်ထရးေွဲပခင်း
(၃.၃)

အလွယ်တကူ ချဲ ့ေွင်အသုံးပြုသွားနိုင်မည့် ICT အထပခခံ အထောက်

၄၄

အဦများ
(၃.၃.၁)

Open-Source စနစ်များအား အသုးံ ပြုသွားပခင်း (Open Standards)
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၄၅

စဉ်

အထသကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

(၃.၃.၂)

ပြည်တွင်းောသာစကား အေင်သင့့်ပဖစ်မှု (Local-language ready)

၄၅

(၃.၄)

ICT ေိုင်ရာ လုြ်ငန်းရြ်များအား မဟာဗျူဟာကျကျ ကကီးသကြ်

၄၅

ကွြ်ကဲ ထောင်ရွက် သွားနိုင်မည့် အသကံပြုနည်းလမ်းများ
အခန်း(၄)

ကနဦးအေင့်တွင် စတင်ထောင်ရွက်သင့ထ
် သာလုြ်ငန်းများ

၄၇

(၄.၁)

စတင်တည်ထောက်သင့ထ
် သာ ICT အထပခခံအထောက်အဦများ

၄၇

(၄.၂)

စတင် ထရးသားအသုံးပြုသင့်ထသာ ICT အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ

၄၇

(၄.၂.၁)

Shared Applications and Common Data Services

၄၈

(၄.၂.၂)

Ministry Specific Applications

၅၀

(၄.၂.၃)

Integrated Services

၅၂

(၄.၃)

စတင်ထရးေွဲချမှတ်သင့်ထသာသတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ ေိုင်ရာ

၅၃

မူဝါဒများ
(၄.၃.၁)

နည်းြညာေိုင်ရာ မူဝါဒ

၅၅

(၄.၃.၂)

အီလက်ေရွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုေိုင်ရာ မူဝါဒ

၅၇

(၄.၃.၃)

လူစွ့ မ်းအား အရင်းအပမစ် ပမှင့်တင်တည်ထောက်ပခင်း မူဝါဒ

၅၇

(၄.၃.၄)

e-Government စီမံခနခ့် ွဲမှု မူဝါဒ

၅၈

(၄.၄)

စတင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ

၅၈

ေိုင်ရာ စံ သတ်မှတ်ချက်များ
(၄.၄.၁)

ထောင်ရွက်သာွ းသင့ထ
် သာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ရာ စံ

၆၀

သတ်မှတ်ချက်များ
(၄.၅)

စတင်ဖွဲ ့စည်းထောင်ရွက်သာွ းသင့ထ
် သာ အဖွဲ ့အစည်းများ

၆၁

(၄.၅.၁)

ICT ထကာင်စီဖွဲ ့စည်းပခင်း

၆၁

(၄.၅.၂)

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၏တိုက်ရိုက်ကကီးသကြ်ကွြ်ကဲမှုထအာက်တွင်ဖွဲ ့စည်းပခင်း

၆၁

(၄.၅.၃)

ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီးတွင် ICT ဌာနများဖွဲ ့စည်းထောင်ရွက်ပခင်း

၆၆

(၄.၆)

ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် တိုးတက်ပမင့်မားထစထရးစတင်ထောင်ရွက်ရန်

၆၆

အချက်များ
(၄.၆.၁)

လူစွ့ မ်းအား အရင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထစရန် အဓိကထောင်ရွက်

၆၇

ရမည့် နယ်ြယ်များ
(၄.၆.၁.၁)

နည်းြညာေိုင်ရာ
ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း
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အထပခခံအထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်းနှင့်

၆၇

စဉ်

အထသကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

(၄.၆.၁.၂)

e-Government ဝန်ထောင်မှုများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်မှု

၆၇

(၄.၆.၁.၃)

အသုးံ ပြုသူများ၏ သိရန
ှိ ားလည်မှု

၆၈

(၄.၆.၁.၄)

ကကီးမားကျယ်ပြနထ့် သာ လုြ်ငန်းစဉ်များအား စီမံခနခ့် ွဲပခင်း

၆၈

(၄.၆.၁.၅)

စီးြွားထရးနှင့် ထငွထသကးေိုင်ရာများ စနစ်တကျ ြုံစံချ စီမံခနခ့် ွဲပခင်း

၆၈

(၄.၆.၂)

လူစွ့ မ်းအားအရင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထစရန် အဓိက ထောင်ရွက်

၆၉

ရမည့် မဟာဗျူဟာများ
(၄.၆.၃)

လူစွ့ မ်းအား အရင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထစရန် စက်မှုလုြ်ငန်းရှင်

၇၀

များမှ ြံ့ြိုးကူညီ ထောင်ရွက်သာွ းသင့သ
် ည့် အချက်များ
(၄.၆.၄)

အစိုးရဌာနများအတွင်း လူစွ့ မ်းအား အရင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်

၇၁

ထစရန် ထောင်ရွက်သာွ းသင့သ
် ည့် အချက်များ။
(၄.၆.၅)

နိုင်ငံသားများနှင့် လုြ်ငန်းရှင်များ၏ သိရန
ှိ ားလည်မှု ပမင့်မားထစရန်

၇၂

ထောင်ရွက်ပခင်း
အခန်း (၅)

ထပြာင်းလဲထောင်ရွက်သင့်သည့် စီမံခန် ့ခွဲမှုြုံစံ အသကံပြုချက်

၇၃

(၅.၁)

Change Management Approach

၇၃

အခန်း (၆)

လမ်းပြထပမြုံအထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်း

၇၅

(၆.၁)

လမ်းပြထပမြုံ အေင့်ေင့်

၇၅

(၆.၁.၁)

ကနဦးအေင့် စတင်ထောင်ရွက်ရန် လုြ်ငန်းများ

၇၆

(၆.၁.၂)

နှစ်တက
ို ာလစီမံကိန်းများ

၇၇

(၆.၁.၃)

အလယ်အလတ်အေင့် ကာလစီမံကိန်းများ

၇၈

(၆.၁.၄)

နှစ်ရှည် ကာလစီမံကိန်းများ

၇၈

အခန်း(၇)

Myanmar e-Governance Master Plan ထရးေွဲပခင်း

၈၀

အခန်း(၈)

နိဂုံး

၈၄
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ြုံနှင့်ဇယားများအညွှန်း
စဉ်
ြုံ (၁)

အထသကာင်းအရာ
ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏ e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မှု လက်ရှိ

စာမျက်နှာ
၂၃

အထပခအထန အား ထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ်ေားြုံ
ြုံ (၂)

အထပခခံလုြ်ငန်းစဉ်မူထောင် (e-Government Conceptual

၃၆

Architecture Framework)
ြုံ (၃)

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ရာ မူဝါဒ

၅၄

ြုံ (၄)

အေိုပြု ICT ထကာင်စီ ဖွဲ ့စည်းြုံ

၆၂

ြုံ (၅)

အေိုပြု အမျိုးသား e-Government ဗဟိုဌာန ဖွဲ ့စည်းြုံ

၆၃

ြုံ (၆)

အေိုပြု အမျိုးသားေိုက်ောလုံပခုံထရးဗဟိုဌာန ဖွဲ ့စည်းြုံ

၆၄

ြုံ (၇)

အေိုပြု အမျိုးသားICT သုထတသနနှင့်လူစွ့ မ်းအားအရင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုး

၆၅

ထရး ဗဟိဌ
ု ာန ဖွဲ ့စည်းြုံ
ြုံ (၈)

IT ေိုင်ရာ လုြ်ငန်းအမျိုးအစားများအလိုက် သတ်မှတေ
် ားရှိထသာ

၇၁

ကျွမ်းကျင်မှု တိုင်းတာချက် စံ များ (Information Technology Skill
Standard − ITSS)
ြုံ (၉)

The Change Wheel - Enablers and Outcomes

၇၄

ြုံ (၁၀)

လမ်းပြထပမြုံ အေင့်ေင့်

၇၅

ဇယား(၁)

ကနဦးအေင့်တွင် အစိုးရဌာနများ၏ လုြ်ငန်းသထောသောဝ

၅၀

အလိုက် ဦးစားထြး၍ သီးပခားထောင်ရွက်သွားသင့်ထသာ ဌာနများ
နှင့် အသုံးချ ထော့ဖ်ဝဲလ် ဥြမာ များ
ဇယား(၂)

e-Government စနစ်ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်

၇၆

နိုင်ရန်အတွက် လမ်းပြထပမြုံဇယား
ဇယား(၃)

ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့သည့် အစည်းအထဝးနှင့် အလုြ်ရထ
ုံ ေွးထနွးြွဲများ

၈၀

(၂၁၀၄ ခုနှစ)်
ဇယား(၄)

Myanmar e-Governance Master Plan အား အဓိကြါဝင်

၈၂

စတင်ထရးေွဲခဲ့သူများစာရင်း။ (၂၁၀၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၅ခုနှစ)်
ဇယား(၅)

Myanmar e-Governance Master Plan အား အဓိကြါဝင်
ပဖည့်စွက် ပြင်ေင် ထရးေွဲခဲ့သူများစာရင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ)်

Myanmar e-Governance Master Plan

၈၃

“ Myanmar e-Governance Master Plan”
နိဒါန်း
၁။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံထတာ် ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးအတွက် နိုင်ငံ

၏ ြေဝီဝင်အထနအေားအေ ပြန်နှံ ့ထနမှု၊ လူမှုစီးြွားထေး ကွဲပြားထနမှုများကို e-Government
စနစ် အသုးံ ပြု၍ ေိေိထောက်ထောက် စီမံခန် ့ခွဲဖြီး ခုန်ြျံထကျာ်လွှား ထောင်ေွက်သွားနိုင်သည့် အခွင့်
အလမ်းများ ေှိထနြါသည်။
၂။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်ထေး၊ လူမှုထေး၊ စီးြွားထေး၊ ြညာထေး၊ ကျန်းမာထေး အစေှိ

သည့်ကဏ္ဍများ အဘက်ဘက်မှဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထစနိုင်ေန် အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းများမှ ကကိုးြမ်း
ထောင်ေွက်ော၌ e-Government သည် အဓိကအထေးကကီးသည့်အစိတ်အြိုင်း၌ ြါဝင်လျက်ေှိ
ထ ကာင်း ထကာင်းမွန်စွာ သိေန
ှိ ားလည်သည့်အထလျာက် နိုင်ငံထတာ်အစိုးေသည်

ပမန်မာနိုင်ငံ၏

စီးြွားထေး ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထစထေး ဦးတည်၍ အမျိုးသားေည်မှန်းချက်တစ်ေြ်အပဖစ် ချမှတ်ခဲ့
ထသာ စီးြွားထေး မူဝါဒများတွင် e-Government လုြ်ငန်းများ ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်
ထဖာ်ထောင်နိုင်ထေးအတွက် “Data ID Card System, Digital Governmet Strategy နှင့် eGovernment System တို ့ကို ေူထောင်သွားေန်” ဟူသည့် မူဝါဒအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ သဂုတ်လ၌
ချမှတ်ခဲ့ ြါသည်။
၃။

e-Government သည် အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းများ၏ ၀န်ထောင်မှုကို သတင်းအချက်

အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေး နည်းြညာ (ICT) အား ကေိယာအပဖစ်အသုးံ ပြု၍ ထောင်ေွက်ထြး
ပခင်းပဖစ်သပဖင့် စွမ်းထောင်ေည်ေှိဖြီး ေိထောက်ထသာ ၀န်ထောင်မှုမျိုးကို ပဖစ်ထြါ်ထစြါသည်။ eGovernment လုြ်ငန်းများကို အထကာင်အေည်ထဖာ်ထန ကသည့် အစိုးေများကို စမတ်ကျထသာ
အစိုးေ၊ ပြည်သူလူေု၏ သထဘာေန္ဒများကို အထလးေားထသာ အစိုးေ၊ ထနာင် မျိုးေက်များ
၏အထေးကိုြါ ေည့်သွင်းစဉ်းစားထသာအစိုးေ၊ စဉ်ေက်မပြတ် ထေေှည်တည်တံ့ ခိုင်ဖမဲမှုကို ဂရုစိုက်
ထသာ အစိုးေဟု မှတ်ယူလာ ကြါသည်။ အစိုးေ၏ ပြည်သူထေးော
့
ဝန်ထောင်မှုများကို တက်တက်
ကကကက အသုးံ ပြုထသာသူအများစုမှာ နိုင်ငံသန
ူ ိုင်ငံသားများြင် ပဖစ် ကြါသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံ
အများစု၏ ေုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်မှုပဖစ်စဉ်၌ နိုင်ငံသန
ူ ိုင်ငံသားများမှ ြါ၀င်ထေွးထနွးြိုင်ခွင့်ေှိ လာ
ပခင်းသည်လည်း အစိုးေများအထနနှင့် ပြည်သူကိုဗဟိုပြုထသာအစိုးေဟူသည့် လမ်းထ ကာင်းအား
ထလျှောက်လှမ်းလာ ကထ ကာင်း ေင်ေှားထစြါသည်။
Myanmar e-Governance Master Plan
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၄။

e-Government

လုြ်ငန်းများ

တီေွင်ထဖာ်ေုတ်မှုနှင့်

တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးမှုထ ကာင့်

ပြည်သူြိုင်နှင့် နိုင်ငံြိုင်ကဏ္ဍတွင် ICT ေိုင်ော ဟာ့ဒ်ဝဲလ် နှင့် ထော့ဖ်ဝဲလ် များအထြါ်တွင် သုံးစွဲ
လိုမှုနှင့် ၀ယ်လိုအားတက်လာထစနိုင်ြါသည်။ ဤအချက်သည် နိုင်ငံအတွင်းေှိ ICT လုြ်ငန်းစု၏
ေုတ်လုြ်မှုနှင့် ထောင်းလိုအားကို ပမှင့်တင်ထြးနိုင်သည့် စွမ်းြကား ေှိထနပြန်ြါသည်။ ေိုမှတေင့်
ဥြထဒများ၊ နည်းဥြထဒများ၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများပဖင့် ICT လုြ်ငန်းစုကကီးနှင့် ICT ကဏ္ဍကကီး
တစ်ခုလုံးအား နိုင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထေးအထောက်အအုံတင
ွ ် အဓိက အထေးကကီးထသာ အခန်းသို ့
ထောက်ေှိထအာင် ထောင်ေွက်သွားနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။
၅။

သို ့ပဖစ်ြါ၍ e-Government စနစ်အား ေည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်သို ့ ထောက်ေှိနိုင်ေန်

ထကာင်းမွန်ပြည့်စုံထသာ မဟာဗျူဟာနှင့်မူဝါဒများ၊ လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်များနှင့် ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်
မှုြုံစံများ

စနစ်တကျ ထေးေွဲချမှတ်ဖြီး အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေးအတွက် (ယခင်)

ေက်သယ
ွ ်ထေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ ဝန်ကကီးဌာနသည် အာေှဖွံ ့ဖဖိုးထေးဘဏ်၏
ထငွထ ကး အထောက်အြံ့၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Infosys Limited ၏ နည်းြညာကျွမ်းကျင်မှု အကူ
အညီပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံေှိ အစိုးေဌာနများ၊ ဝန်ကကီးဌာနများ၊ လုြ်ငန်းေှင်အဖွဲ ့များ၊ သုထတသနအဖွဲ ့
အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ြမှ e-Government နှင့် ICT နည်းြညာ ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များ
နှင့် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ဖြီး ကမ္ဘာန
့ ိုင်ငံအသီးသီး၏ အထတွ အ
့ ကုံထကာင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထလ့လာ
၍ Myanmar e-Governance Master Plan အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ထေးေွဲခဲ့ြါသည်။
ေည်ေွယ်ချက်
၆။

Myanmar e-Governance Master Plan အား ထဖါ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်များပဖင့်

ထေးေွဲခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါသည်(က)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၌ e-Government စနစ်အား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်
ေွက်ောတွင် ြါဝင်ြတ်သက်မည့် အဖွဲ ့အစည်းများ သတ်မှတ်ဖွဲ ့စည်းပခင်း
နှင့် ၄င်းတို ့၏ တာဝန်ဝတ္တ ေားများအား ထသချာစွာ သတ်မှတ်နင
ို ်ထစေန်၊

(ခ)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏ လက်ေှိ e-Government အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်
ေွက်မှုအထပခအထနနှင့်

e-Government

၏

အကျိုးထကျးဇူးများအား

သိေန
ှိ ားလည်ေန်၊
Myanmar e-Governance Master Plan
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(ဂ)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် e-Government အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ော၌ ြါဝင်
ထောင်ေွက်လျက်ေှိထသာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ထတွ ေု
့ ံထေွးထနွးပခင်း၊ အေင်
သင့်ပဖစ်မှု အထပခအထနအား ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်းတို ့ပြုလုြ်ောမှ ေေှိလာ
ထသာ အချက်အလက်များအထြါ် အထပခခံ၍ ေက်လက်အထကာင်အေည်
ထဖာ်ထောင်ေမည့် e-Government စနစ်အတွက် လိုအြ်ချက်များအား
ြုံထဖါ်ေန်၊

(ဃ)

ကမ္ဘာတွင် e-Government စနစ်အား အထကာင်းေုံးထောင်ေွက်နိုင်ခဲ့
ထသာ နိုင်ငံများ၏ အထလ့အကျင့်ထကာင်းများ ထလ့လာေန်းစစ် အထပခခံ၍
ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် ဦးစားထြးထောင်ေွက်သင်ထ
့ သာ e-Government စီမံ
ကိန်းနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်များအား ထေးေွဲ သတ်မှတ်ေန်၊

(င)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏ လက်ေှိ ICT အထပခခံအထောက်အဦ၊ e-Government
စနစ် အသုးံ ပြုထနမှုအထပခအထနများအား ထလ့လာေန်းစစ်၍ ြိုမို ထကာင်း
မွန်ပြည့်စုံသည့်စနစ် ထြါ်ထြါက်လာ ထစေန်၊

(စ)

ကနဦးစတင်၍ ထောင်ေွက်သင်သ
့ ည့် အထပခခံအုတ်ပမစ်၊ လုြ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် ေက်လက်ထောင်ေွက်သာွ းသင့သ
် ည့် လုြ်ငန်းစဉ်များအား ခွဲပခမ်း
သတ်မှတ်ေန်၊

(ေ)

ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်

ကျွမ်းကျင်မှုကွာဟချက်များအား

ေန်းစစ်ထလ့လာ၍

ကွာဟချက်များ ကျဉ်းထပမာင်းနည်းြါးလာထစထေး ထောင်ေွက်မည့် အစီ
အစဉ်ထေးေွဲေန်၊
(ဇ)

ကျွမ်းကျင်မှု အေည်အထသွးပမှင့်တင်နင
ို ်ထေး ထောင်ေွက်မည့် အစီအမံများ
ထေးေွသ
ဲ တ်မှတ်ထြးေန်၊

(စျ)

e-Government စနစ်အား ေိထောက်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်နိုင်ေန်
လုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထဖါ်ထေးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းသွားနိုင်ထေး လိုအြ်ထသာ
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ဖွဲ ့စည်းမှုြုံစံနှင့် အုြ်ချုြ်မှု၊ တာဝန်ဝတ္တ ေားသတ်မှတမ
် ှု စသည်တို ့အား
အ ကံပြု မှတ်ချက်ထြးေန်၊
(ည)

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် e-Government စနစ်အား ေိထောက်အကျိုးေှိစွာနှင့်
အေှိန်အဟုန်

ပမှင့်တင်၍

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွ းနိုင်ေန်

အတွက် လိုအြ်ထသာ ဥြထဒများ၊ မူဝါဒများ၊ စံ သတ်မှတ်ချက်များ
သတ်မှတ်ပြဌာန်းနိုင်ေန်၊
(ဋ)

သုးံ စွသ
ဲ ူများ (အစိုးေ၊ စီးြွားထေးလုြ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံသားများနှင့် အပခား
သက်ေိုင်ော ြါဝင်ြတ်သက်သည်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းများ) မှ အသုးံ ပြုနိုင်ထေး
အတွက် ထောင်ေွက်ထြးေန်၊

(ဌ)

လမ်းပြထပမြုံ ချမှတ်ထောင်ေွက်နိုင်ေန်၊

(ဍ)

လုြ်ငန်းစီမံကိန်းများ

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေန်

လိုအြ်ထသာ

ဘဏ္ဍာထငွ ခန် ့မှန်း ခွဲထဝချမှတ်ထြးေန်၊
လမ်းညွှန်ချက် စည်းမျဉ်းများ
၇။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင်

e-Government

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ော၌

လိုက်နာ

ထောင်ေွက်သင်ထ
့ သာ လမ်းညွှန်ချက်စည်းမျဉ်းများမှာ (က)

လက်ေှိ အေင်းအပမစ်များအား အထပခခံဖြီး ေက်လက်တးို ချဲ ့အသုံးပြုနိုင်ထေး
ထောင်ေွက်ေမည်။ (ဥြမာ- e-Government network အား မီးေေားနှင့်
ကားလမ်းတစ်ထလျာက်

လက်ေှိတည်ထောက်ေားေှိဖြီး

ဖိုင်ဘာကွန်ယက်

များ အထြါ်တွင် အမှီပြု တည်ထောက်သာွ းေန်)
(ခ)

G2G, G2B, G2C ဝန်ထောင်မှုများအား နိုင်ငံသားများ၊ လုြ်ငန်းေှင်များ၏
လိုအင်များအတိုင်း ထကာင်းမွန်ပြည့်စစ
ုံ ွာ ထောင်ေွက်ထြးနိုင်ေမည်။
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ယခင် ICT Master Plan များအားထလ့လာပခင်း
၈။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် ယခင်ထေးေွဲခဲ့ထသာ ICT Master Plan များအား ထလ့လာ

သုးံ သြ်၍ ထတွ ေှ့ ိချက်များမှာ ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည် (က)

ယခင်ထေးေွဲခဲ့ထသာ ICT Master Plan များသည် ICT ကဏ္ဍကကီးတွင်
ြါဝင်ထသာ ကဏ္ဍ(၈)ခု၏ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေး အစီအစဉ်များအား ဦးစား
ထြး ထေးေွဲေားြါသည်။ ICT Infrastructure, ICT Industry, eGovernment, e-Commerce, e-Education, ICT Legal Frame
work, ICT HRD and Standardizations and Liberalization
စသည့် ကဏ္ဍ(၈)ခု ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထေး အစီအစဉ်များအား ထေးေွဲခဲ့ပခင်း
ပဖစ်ဖြီး e-Government ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးလုြ်ငန်းစဉ်များ အတွက်
သီးပခား အေူးပြု၍ ထေးေွဲခဲ့ပခင်း မဟုတ်ြါ။

(ခ)

နိုင်ငံထတာ်၏ အမျိုးသားေည်မှန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုေှိထစေန် လုြ်ငန်း
အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ေမည့် တိကျသည့် ဖွဲ ့စည်းြုံ၊ မဟာ
ဗျူဟာနှင့် စီမံခန် ့ခွဲမှုတုိ ့ကို ေှင်းလင်းတိကျစွာ ထဖါ်ပြမေားြါ။

(ဂ)

ယခင်က ြုံထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့ပခင်းမေှိသည့် အေက်ထဖါ်ပြြါ နယ်ြယ်များ
အားလုံးကို ပခုံငုံသံးု သြ်ကာ e-Government လုြ်ငန်းများ ေက်လက်
အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေးအတွက် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၊
အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်ထြါင်းစြ်၍ ဘဏ္ဍာထငွနှင့် နည်းြညာ အထောက်အြံ့
ေေှိထေးတို ့ကို ထောင်ေွက်သာွ းေမည် ပဖစ်ြါသည်။

၉။

ပမန်မာနိုင်ငံ၌ e-Government လုြ်ငန်းများ ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ်

ထောင်နိုင်ထေးအတွက်

အစိုးေအုြ်ချုြ်ထေးယန္တေားတွင်ြါဝင်သည့်

အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းများ၊

ဝန်ကကီးဌာနများအသီးသီးမှ လိုက်နာအထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ထသာ ေည်မှန်း
ချက်များ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒလမ်းစဉ်များ၊ နှစ်တို/နှစ်ေှည် စီမံကိန်းများ ထေးေွဲချမှတ်သွားနိုင်
ေန်အတွက် Myanmar e-Governance Master Plan အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာေှဖွံ ့ဖဖိုးထေး
ဘဏ်၏ အထောက်အြံ့ပဖင့် စတင်ထေးေွဲခဲ့ဖြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မူ ကမ်းဖြီးစီးခဲြ
့ ါသည်။ ၂၀၁၆
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ခုနှစ်တွင် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့် ေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဦးစီးဌာန၊ ြို ့ထောင်ထေးနှင့်
ေက်သယ
ွ ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ

တာဝန်ေှိသူများသည်

ပြည်ြအ ကံထြးကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များနှင့်

ြူးထြါင်း၍ အေိုြါ Master Plan အား ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိအထပခအထနနှင့် ကိုက်ညီမှုေှိထစေန်
ပဖည့်စွက်ပြင်ေင်ထေးေွဲခဲ့ြါသည်။
၁၀။

Master Plan တွင် ြါဝင်ထသာ နှစ်တိုကာလစီမံကိန်းများတွင် အစိုးေ၏ လုြ်ငန်း

စဉ်များ၌ သင့်ထလျာ်ထသာအကျိုးသက်ထောက်မှု ေေှိထစထေး၊ ပြည်သူလူေုနှင့်ေိထတွ မှု့ ြိုမိုထကာင်း
မွန်လာထစထေး၊ စီးြွားထေးလုြ်ငန်းေြ်များတွင် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုေှိထစထေးနှင့် ြိုမို၍ ေင်းနှီးပမုြ်နှံ
လာထစနိုင်ထေးတို ့အား ဦးတည်ထောင်ေွက်သွားမည့် မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒများ ြါ၀င်ြါသည်။
အလယ်အလတ်အေင့်ကာလ

စီမံကိန်းများတွင်

အစိုးေ၊

ပြည်သူနှင့်လုြ်ငန်းေှင်များအ ကား

Online ပဖင့် အပြန်အလှန် ေက်သယ
ွ ်ထောင်ေွက်နိုင်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါဝင်ြါသည်။ နှစ်ေှည်
ကာလစီမံကိန်းတွင် အသုးံ ပြုသူနင
ို ်ငံသားများအချင်းချင်း Online မှ အပြန်အလှန် ေက်သွယ်
ထောင်ေွက်နိုင်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါဝင်ြါသည်။
အကျဉ်းချုြ်
၁၁။

Master Plan တွင် ြါဝင်ထသာ အဓိကအထေးကကီးသည့် အချက်များမှာ ပမန်မာနိုင်ငံ

တွင် e-Government လုြ်ငန်းများထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်နိုင်ထေး အတွက်
ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ ဖွဲ ့စည်းြုံများ၊ ထေးေွဲချမှတ်သင့်ထသာ မဟာဗျူဟာနှင့် ဥြထဒ၊
မူဝါဒများနှင့်

လမ်းညွှန်ချက်များ၊

လိုက်နာအထကာင်အေည်ထဖာ်

ထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ

လမ်းပြထပမြုံ (Roadmap)၊ လုြ်ငန်းစဉ် မူထဘာင် (e-Government Conceptual Architecture
Framework) နှင့် ကနဦးအေင့် စတင်ထောင်ေွက်ေန်လုြ်ငန်းများ၊ နှစ်တ၊ို နှစ်လတ်၊ နှစ်ေှည်
ကာလများအလိုက် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ စီမံကိန်းများအား ထဖာ်ပြေား
ြါသည်။
၁၂။

အခန်း (၁)၊ အပခားနိုင်ငံများ၏ e-Government အားထလ့လာသုးံ သြ်ပခင်းအြိုင်း

တွင် ကမ္ဘာက
့ ုလသမဂ္ဂမှ ေုတ်ပြန်ထသာ e-Government Development Index (EGDI) အေ
ကမ္ဘာတွင် e-Government ထအာင်ပမင်စွာအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထသာ နိုင်ငံများပဖစ်သည့်
ကိုေီးယားနိုင်ငံ၊ အက်စတိးု နီးယားနိုင်ငံ၊ စကကာြူနိုင်ငံ၊ အထမေိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဂျြန်နိုင်ငံတုိ ့
အြါအဝင်၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများပဖစ်ထသာ ဘဂကလားထဒ့ေှ်၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တို ့၏
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e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့မှုတုိ ့အား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း အြိုင်း(၄)
ြိုင်းအထြါ်တွင် အထပခခံြိုင်းပခား၍ ထလ့လာသုံးသြ်တင်ပြေားြါသည်−
(က)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးနည်းြညာ (ICT Technology)

(ခ)

စီမံခန် ့ခွဲမှု ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း (Change Management)

(ဂ)

အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်မှု
(Government and Organisational)

(ဃ)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု
(ICT Skill)

၁၃။

အခန်း (၂)၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government လက်ေှိအထပခအထနအား ထလ့လာ

ေန်းစစ် အကဲပဖတ်ပခင်းအြိုင်းတွင် ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၌ e-Government စနစ် အထကာင်အေည်ထဖါ်
ထောင်ေွက်ထနမှု

လက်ေှိအထပခအထနများအား

ထလ့လာေန်းစစ်

အကဲပဖတ်တင်ပြေားြါသည်။

လက်ေှိ e-Government Infrastructure (Hardware, Data Centers and Network အစေှိ
သည်များ တည်ထောက်ေားေှိမှု အထပခအထန)၊ e-Government Applications များ အသုးံ ပြုမှု
အထပခအထန၊ e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်လျက်ေှိသည့် အဖွဲ ့
အစည်းများ ဖွဲ ့စည်းေားေှိမှုနှင့် ICT နည်းြညာေိုင်ော

ကျွမ်းကျင်လုြ်သားေေှိမှု အထပခအထန၊

ICT နည်းြညာေိုင်ော မူဝါဒများချမှတ်ေားေှိမှုနှင့် စံ သတ်မှတ်ချက်များ ပြဌာန်းေားေှိမှု အထပခ
အထနတို ့အား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း အြိုင်း(၄)ြိုင်းအထြါ်တွင် အထပခခံတင
ို ်းတာ၍ အထသးစိတ်
ထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ်တင်ပြေားေှိြါသည်−
(က)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးနည်းြညာ (ICT Technology)

(ခ)

စီမံခန် ့ခွဲမှု ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း (Change Management)

(ဂ)

အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်မှု
(Government and Organisational)

(ဃ)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေး နည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု
(ICT Skill)

၁၄။

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ေက်သွယ်ထေးနည်းြညာအြိုင်းတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ICT

အထပခခံအထောက်အဦများကို အချိန်တိုတိုအတွင်း လျင်ပမန်စွာ တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးလာထသာ်လည်း
နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထောင်ေွက်နိုင်ထသာ စံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုြ်ကိုင်ဖွဲ ့စည်းထောင်
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ေွက်မှုများ မထတွ ေှ့ ိေြါသပဖင့် လိုအြ်ထသာ မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်သွားေန် လိုအြ်
မည်ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။
၁၅။

စီမံခန် ့ခွဲမှု ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း အြိုင်းတွင် လက်ေှိ ဥြထဒအေ ပြဌာန်းေားထသာ

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းဥြထဒနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား နိုင်ငံ၏လက်ေှိအထပခအထန၊ လျင်ပမန်စွာ တိုး
တက်ထပြာင်းလဲလာထသာ နည်းြညာများနှင့် လိုက်ထလျာညီထေွမှုေှိထစေန် ပြုပြင်ထပြာင်းလဲမှု
ပြုလုြ်ေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။
၁၆။

အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်မှုများ အြိုင်း၌ e-Government လုြ်ငန်း

များအတွက် ေန်ြုံထငွများ ေေှိအသုံးပြုောတွင် ေှင်းလင်းသည့် မဟာဗျူဟာများ၊ ြုံစံများနှင့်
အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့် လုြ်ငန်းများ တိကျထသချာစွာ ချမှတ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ နိုင်ငံ
တကာအဖွဲ ့အစည်းများမှ စဉ်ေက်မပြတ် စိတ်ြါဝင်စားစွာ ြူးထြါင်းထောင်ေွက်မှုများ ပဖစ်ထြါ်
လာထစေန်အတွက် ေွဲထောင်သွားမည့် အစီအမံများ ထေးေွဲပခင်း၊ e-Government လုြ်ငန်း
များအား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မည့် ဌာနများ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ထြး
အြ်ပခင်း၊ ေိုဌာနများအား ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြးမည့် အဖွဲ ့အစည်း (Focal Ministry) အပဖစ်
တာဝန်ယူထောင်ေွက်လျက်ေှိထသာ ြို ့ထောင်ထေးနှင့်ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍ
နှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များ တိကျေှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်တာဝန်ထြးအြ်မှုမေှိပခင်း၊ ကကီး ကြ်
ကွြ်ကဲမည့် ဦးထောင်အဖွဲ ့အစည်းအား ဖွဲ ့စည်းေားေှိပခင်းများအား မထတွ ေှ့ ိေြါထ ကာင်းနှင့်
ေိုလိုအြ်ချက်များအား ပဖည့်ေည်းထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက် သက်ေိုင်သည့် မူဝါဒများ
နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်သွားေန်၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းဥြထဒနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား
ပြုပြင်ထပြာင်းလဲမှုပြုလုြ်ေန်၊ ေန်ြုံထငွများေေှိအသုးံ ပြုောတွင် ေှင်းလင်းသည့် မဟာဗျူဟာ
များ၊ ြုံစံများနှင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့်လုြ်ငန်းများ တိကျထသချာစွာချမှတ်ေန်၊
အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့် ဌာနအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ေိုဌာနများအား ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြး
မည့် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ဦးထောင်ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမည့်အဖွဲ ့အစည်း (Leading Organization)
များအား မဟာဗျူဟာကျကျ စနစ်တကျဖွဲ ့စည်း၍ လုြ်ငန်းတာဝန်များအား တိကျစွာ ပြဌာန်း
သတ်မှတ်ေန် လိုအြ်ြါထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။
၁၇။

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ေက်သွယ်ထေးနည်းြညာကျွမ်းကျင်မှုအြိုင်းတွင်

အစိုးေဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းအသီးသီးတွင် e-Government အား ဦးထောင်၍ ထောင်ေွက်သွား
မည့်သူများအား သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ နားလည်သိေှိမှု၊ တတ်ထပမာက်မှုအား အေူး
အထလးေား၍ ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးေန် လိုအြ်ြါထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။
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၁၈။

အခန်း (၃)၊

ဦးတည်ချည်းကြ်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ထသာ လုြ်ငန်းစဉ်များ

အြိုင်းတွင် ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် e-Government စနစ်အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်
ထောင်ေွက်နိုင်ထေး

ဦးတည်ထောင်ေွက်ေန်

လိုအြ်ထသာအချက်များပဖစ်သည့်

လုြ်ငန်းစဉ်

မူထဘာင် (e-Government Conceptual Architecture Framework) အား ထအာက်
ထဖါ်ပြြါအတိုင်း အေင့် (၇) ေင့် ခွဲပခား၍ ထဖါ်ပြေားြါသည်−
(က)

အစိုးေ၏ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊ မူဝါဒများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊
(Governance, Policies and Skills)

(ခ)

မျှေထဝအသုံးပြုသည့် ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦ၊
(Shared Network and Infrastructure)

(ဂ)

ဘုံ အသုးံ ပြုသည့် အချက်အလက်များ၊
(Common Data Services)

(ဃ)

မျှေထဝအသုံးပြုသည့် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊
(Shared Applications)

(င)

အစိုးေဌာနများအလိုက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေမည့် အသုးံ ချ
ထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊
(Ministry Specific Applications)

(စ)

စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေှိသည့် ဝန်ထောင်မှုများ၊
(Integrated Services)

(ေ)

ပြန် ကားေက်သယ
ွ ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများ၊
(Channels)

၁၉။

ဤအခန်းတွင် အထပခခံအုတပ် မစ်အထနပဖင့် ြေမဦးစွာ ထောင်ေွက်ေန်လုြ်ငန်းများ

ပဖစ်ထသာ ပမန်မာနိုင်ငံ၌ လက်ေှိထေးေွဲချမှတ်ေားေှိဖြီး ICT ေိုင်ော ဥြထဒမူထဘာင်များအား ြိုမို
ပြည့်စုံထကာင်းမွန်လာထစထေးအတွက် ပြန်လည်ပြင်ေင်ထေးေွဲေန်၊ IT ေိုင်ော စံသတ်မှတ်ချက်များ
နှင့် မူဝါဒများအား သတ်မှတ်ပြဌာန်းေန် ထဖါ်ပြေားြါသည်။
၂ဝ။

ဒုတိယအေင့်တင
ွ ် ကွန်ယက်များနှင့် ICT အထပခခံအထောက်အဦများအား ေိေိ

ထောက်ထောက် အကျိုးေှိစွာ မျှေထဝအသုံးပြုသွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ− Data Centres, Servers,
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Network, Storage, Cloud Computing,

Infrastructure as a Service (IaaS), Software

as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS).
၂၁။

အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား သတင်းအချက်အလက်များမျှေထဝ၍ လွယ်ကူလျင်

ပမန်စွာ ေယူအသုံးပြုနိုင်ေန် ဝန်ထောင်မှုအမျိုးအစားအလိုက် အဓိကဝန်ကကီးဌာန (Key Ministry)
မှ စုစည်းေားေှိထသာ အချက်အလက်များအား အပခားသက်ေိုင်သည့် အစိုးေဌာနများမှ ေယူသံးု စွဲ
နိုင်ေန်အတွက် စနစ်တကျစီမံခနခ့် ွဲ ကကီး ကြ်၍ ဘုံ အပဖစ် ေယူအသုံးပြုနိုင်ထေး ဦးစားထြး၍
ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ− One Map Myanmar Project နှင့် Citizen Identity
Information, Company Information, Land Record Information ေိုင်ော အချက်အလက်
များ။
၂၂။

ပြည်သူဝန်
့ ထောင်မှုများ ပဖနပဖူးထြးောတွ
့်
င် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အထကာင်အေည်ထဖာ်

ထောင်ေွက်မည့် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များအား ဌာနများမှ အမျိုးမျိုးကွဲပြား ပခားနားထသာ
နည်းြညာများအသုံးပြု၍ သီးပခားစီ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ပခင်း မပြုလုြ်သင့ြ
် ဲ သထဘာ
သဘာဝတူညီသည့်

လုြ်ငန်းများအား

စုစည်းထြါင်းစြ်၍

မျှေထဝအသုးံ ပြုနိုင်ေန်

Shared

Applications များအပဖစ် ကနဦးအေင့်၌ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားသင့ြ
် ါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များ အလွယ်တကူစီးေင်းနိုင်မည့် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ် (Applications)
များအား အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား မျှေထဝအသုးံ ပြုပခင်းအား ဌာနများအချင်းချင်း ြူးထြါင်း
ထောင်ေွက်ောတွင် ြိုမို အေင်ထပြထချာထမွ ထစဖြီ
့
း အချိန်တိုအတွင်း ထအာင်ပမင်မှုေေှိနိုင်မည် (Quick
Win) ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ− National Government Portal ၊ Citizen ID Management
System ၊ Document Management System၊ Civil Service Identity Management
System ၊ Human Resource Management System.
၂၃။

အချို ့ထသာ

အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များသည်

အစိုးေဌာနများ၏

လုြ်ငန်းသထဘာ

သဘာဝအလိုက် ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန်အတွက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ေမည့်
အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Ministry Specific Applications) အား ထေးသားအသုံးပြုသွားနိုငထ
် ေး
ထောင်ေွက်သာွ းေန် ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ − Consumer Protection Platform, Customs
Electronic Data Interchange, Crime and Criminal Tracking Systems, Vehicle
Registration Management System.
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၂၄။

e-Government လုြ်ငန်းကို လုြ်သည်အ
့ ခါ အစိုးေလုြ်ငန်းများနှင့် ေက်ေံ

ေိထတွ သည်
့
့ ပြည်သအ
ူ ထနနှင့် အစိုးေဌာနတိုင်း၏ ဝင်ထြါက်တင
ို ်းသို ့ ဝင်ေွက် သွားလာပခင်းေက်
ဝင်ထြါက်တစ်ခုတည်းမှ ဌာနအားလုံးသို ့ ေက်သယ
ွ ်ထောင်ေွက်ခွင့်ေေှိထေးသည် လွန်စွာအထေးကကီး
ြါသည်။ e-Government စနစ်အား ရိုးေှင်းလွယ်ကူစွာ အသုးံ ပြုနိုင်ထစေန် လုြ်ငန်းသထဘာ
သဘာဝတူညီသည့် စနစ်များအား ထြါင်းစြ်စုစည်း၍ ရိုးေှင်းလွယ်ကူစွာ အသုးံ ပြုနိုင်မည့် စုစည်း
ထြါင်းစြ်ေားေှိသည့် ဝန်ထောင်မှုများ (Integrated Services) တည်ထောက်ထြးပခင်းအားပဖင့်
ပြည်သူလူေုမှ လွယ်ကူကျယ်ပြန် ့စွာ အသုးံ ပြုလာနိုင်ထစထေး ဦးတည်၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်
ထောင်ေွက်သာွ းသင်ြ
့ ါသည်။ ဥြမာ- Single Windows , National Web Portal.
၂၅။

ပြည်သူလူေုသို ့ ပြည်သူ ့ဝန်ထောင်မှုများအား Online မှတေင့် လွယ်ကူလျင်ပမန်စွာ

ပဖနပဖူးထြးနိ
့်
ုင်ေန်

သက်ေိုင်ောအစိုးေဝန်ကကီးဌာနများမှ

ြင်မ

ပြန် ကားေက်သွယ်ထေးလမ်း

ထ ကာင်းများအား တည်ထောက်ထြးသွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ- e-Government Portal,
Citizens Service Center, Call Center, Mobile Gateways, Automated Teller
Machines.
၂၆။

ဥြထဒနှင့်မူဝါဒအြိုင်းတွင် ပြဌာန်းဖြီးဥြထဒများ၌ ICT လုြ်ငန်းဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထေး၊

အစိုးေအုြ်ချုြ်မှုယန္တေားတွင် ကွန်ြျူတာနည်းြညာအား အသုးံ ချထေးတို ့ြါဝင်ထသာ်လည်း တည်ေဲ
ဥြထဒများတွင် e-Government စနစ် တိုးတက်လာထစထေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိင
ု ်မည့်
အထပခခံအချက်များ မြါဝင်ထသးထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။ သို ့ပဖစ်ြါ ၍ e-Government ၏
သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ထောင်ေွက်ေမည့်အချက်များကို ေှင်းေှင်းလင်းလင်း အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ေိုချက်
များဖွင့်ေို၍

လက်ေှိပြဌာန်းေားထသာဥြထဒများတွင်

ေည့်သွင်းပြင်ေင်၍ထသာ်လည်းထကာင်း

ဥြထဒအသစ် ပြဌာန်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း ထောင်ေွက်သာွ းေန် ထဖါ်ပြေားြါသည်။
၂၇။

အသစ်ပြဌာန်း (သို ့) ပြင်ေင်မည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ေက်သွယ်ထေး နည်း

ြညာ ဥြထဒ (ICT Law) တွင် ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ရှုထောင့် အခန်းကဏ္ဍများလည်း ြါဝင်သင့်
ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည် (က)

အီလက်ေေွန်းနစ်သက်ထသခံလက်မှတ်နှင့်

အပငင်းြွားမှု

ေိုင်ောများ

အတွက် ဝှက်စာအသုးံ ပြုမှု အထပခအထန၊
(ခ)

ဉာဏစွမ်းေည် မူြိုင်ခွင့်ေိုင်ော၊
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၂၈။

(ဂ)

အဓိကကျထသာအထေးကကီးသည့် အထပခခံအထောက်အဦ ကာကွယ်ထေး၊

(ဃ)

ေိုက်ဘာလုပံ ခုံထေး/ေိုက်ဘာမှုခင်း၊

(င)

လူမှုကွန်ယက် အသုးံ ပြုမှုအတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့် ဥြထဒထေးော၊

(စ)

e-Commerce လုြ်ငန်းများ၊(ဥြမာ - အီလက်ေေွန်းနစ် ထငွထြးထချမှု)

(ေ)

ြုဂ္ဂလိကလုံပခုံထေးနှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်ထေး၊

(ဇ)

အပငင်းြွားမှု ထပဖေှင်းပခင်း၊

ICT ေိုင်ော လုြ်ငန်းေြ်များပဖစ်ထသာ ထော့ဖ်ဝဲလ်ထေးပခင်း၊ Source Code, Data

နှင့် Database၊ ြင်မ ICT အထပခခံအထောက်အဦ (Servers, Network, Storage, Security
Infrastructure နှင့် Data Centers) ၊ ြုံစံေုတ်ပခင်း၊ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊
ဉာဏစွမ်းေည်နှင့် မူြိုင်ခွင့်၊ နည်းလမ်းများ၊ မူဝါဒနှင့်နည်းြညာ၊ ICT Applications များ
အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ထနစဉ်နှင့်

စီမံခနခ့် ွဲပခင်းအတွက်

အသုးံ ပြုသည့်

ကိေိယာများအား

မဟာဗျူဟာကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲထောင်ေွက်သာွ းနိုင်မည့် အ ကံပြုနည်းလမ်းများအား ထဖါ်ပြ
ေားြါသည်။
၂၉။

အခန်း(၄)တွင် ကနဦးအေင့်၌ စတင်ထောင်ေွက်သင့်ထသာ လုြ်ငန်းများပဖစ်သည့်

ICT အထပခခံအထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်း၊ ICT အသုံးချ ထော့ဖ်ဝဲလ်များ ထေးသား
အသုးံ ပြုနိုင်ေန်ထောင်ေွက်ထြးပခင်း၊ ထြါင်းစြ်ေားထသာ ဝန်ထောင်မှုများတည်ထောက်ထြးပခင်း၊
စတင်ထေးေွဲပြဌာန်းသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော မူဝါဒများနှင့် စံ သတ်မှတ်
ချက်များနှင့် ဖွဲ ့စည်းသွားသင့ထ
် သာ ဖွဲ ့စည်းမှုြုံစံများ ြါဝင်ြါသည်။ ၎င်းမူဝါဒများအား နည်းြညာ
ေိုင်ောမူဝါဒများ၊အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုေိုင်ောမူဝါဒများ၊လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ် ပမှင့်တင်
တည်ထောက်ပခင်းမူဝါဒများနှင့် e-Government စီမံခနခ့် ွဲမမ
ှု ူဝါဒများဟူ၍ အြိုင်း(၄)ြိုင်း ခွဲပခမ်း၍
ထဖါ်ပြေားြါသည်။

၃ဝ။

နည်းြညာေိုင်ော

မူဝါဒများတွင်

အပြန်အလှန်ချိတ်ေက်

ထောင်ေွက်နိုင်မှုနှင့်

Open Standard အား လက်ခံကျင့်သုံးသည့် မူဝါဒ၊ အုြ်ချုြ်မှုကဏ္ဍများထြါင်းစြ်မှုမူဝါဒ မူထဘာင်၊
သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံထေး မူဝါဒ၊ မျှေထဝအသုးံ ပြုသည့် IT အထပခခံအထောက်အဦ (Cloud
အြါအဝင်) မူဝါဒ၊ Digital Security and Public Key Infrastructure (PKI) မူဝါဒ
တို ့ြါဝင်ြါသည်။
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၃၁။

အီလက်ေေွန်းနစ်

ဝန်ထောင်မှုေိုင်ောမူဝါဒများအြိုင်းတွင်

အီလက်ေေွန်းနစ်

ဝန်ထောင်မှုေိုင်ောမူဝါဒ၊ ပြန် ကားေက်သယ
ွ ်ထေး လမ်းထ ကာင်းအမျိုးမျိုးအား အသုးံ ပြုနိုင်ထေး
မူဝါဒ၊ အီလက်ေေွန်းနစ်ထငွထြးထချပခင်းေိုင်ော မူဝါဒများြါဝင်ြါသည်။

၃၂။

လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ် ပမှင့်တင်တည်ထောက်ပခင်း မူဝါဒအြိုင်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်

တတ်ထပမာက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း မူဝါဒများြါဝင်ြါသည်။

၃၃။

e-Government

စီမံခနခ့် ွဲမှု

မူဝါဒများတွင်

ြစ္စည်းဝယ်ယူထေးမူဝါဒ၊

e-

Government ေိုင်ော ဘဏ္ဍာထငွခွဲထဝသတ်မှတ်ပခင်း မူဝါဒ၊ ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူြူးထြါင်း
ထောင်ေွက်ပခင်းမူဝါဒ၊ အေည်အထသွးသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အာမခံကာလေိုင်ော မူဝါဒများ ြါဝင်ြါ
သည်။

၃၄။

ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ချမှတ်ကျင့်သုံးသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော စံ

သတ်မှတ်ချက်များအားလည်း ဤအခန်းတွင် ထဖါ်ပြေားြါသည်။ e-Government စနစ် များ
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု

ထြါင်းစြ်ချိတေ
် က်ထောင်ေွက်နိုင်ထေး၊

ထပြာင်းလဲလာသည့်

နည်းြညာများ

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းထပြာင်းလဲမှုများနှင့်အညီ အေင့်ပမှင့်တင်ထောင်ေွက်နိုင်ထေးနှင့် ထပြာင်းလဲ ထောင်
ေွက်မည့် နည်းြညာနှင့် စက်ြစ္စည်းများအား စံ သတ်မှတ် ထြးေားေန်လိုအြ်ြါသည်။ ေိုကဲ့သို ့
လိုအြ်ထသာ နည်းြညာ စံ သတ်မှတ်ချက်များအား နိုင်ငံတကာ စံ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ
လိုက်နာထောင်ေွက်သာွ းနိုင်သကဲ့သို ့ ပြည်တွင်းလိုအြ်ချက်အေ ပြည်တွင်း စံ သတ်မှတ်ချက်
များကိုလည်း သတ်မှတ်ထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသုိ ့ သတ်မှတ်ောတွင် နည်းြညာပဖင့် ကနသ
့် တ်
ေန် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အေင်ထပြစွာ၊ အပြန်အလှန်လုံပခုံမှုေှိစွာ ချိတ်ေက်
ထောင်ေွက်နိုင်ေန် ေည့်သွင်းစဉ်းစားေမည်ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ စံ သတ်မှတ် ပြဌာန်း
ေန် လိုအြ်ထသာအချက်များမှာ ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်းပဖစ်ြါသည်−
(က)

သတင်းအချက်အလက်လုံပခုံထေး (Information Security)

(ခ)

နည်းြညာနှင့် ြုံစံေုတ်ပခင်း (Technology and Architecture)

(ဂ)

လုြ်ငန်းစဉ်နှင့်

စာေွက်စာတမ်း

စီမံခနခ့် ွဲမှု

(Workflow

and

Document Management)
(ဃ)

ထော့ဖ်ဝဲလ် ထေးသားပခင်းေိုင်ော စံ သတ်မှတ်ပခင်း

Myanmar e-Governance Master Plan
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၃၅။

အစိုးေ၏ အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုများအား ပြည်သမ
ူ ျားအားလုံးမှ သိေှိ နား

လည်နိုင်ထစထေး ပမန်မာဘာသာစကားပဖင့်ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ထေးအတွက် လိုအြ်ထသာ ကွန်ြျူတာ
သုးံ ပမန်မာစာစနစ်အား နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်း၊ ပမန်မာဘာသာစကားထေးေုံး လမ်းညွှန်ချက်
များနှင့်အညီ စံ သတ်မှတ် ပြဌာန်းထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ နည်းြညာြိုင်းေိုင်ော စံ သတ်မှတ်ချက်
များတွင် နိုင်ငံတကာ စံ နှုန်းကို လိုက်နာေမည်ပဖစ်ဖြီး၊ ဘာသာစကားေိုင်ော စံ နှုန်းတွင်
ဘာသာစကားထေးေုံးများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အပမင်ထပြာင်းလဲမှု၊ ကကီးစဉ်စီစဉ်မှု အစေှိသည်တို ့
ကို လိုက်နာေန် ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာဘာသာစကားအပြင် တိုင်းေင်းသားဘာသာစကားပဖင့် အသုးံ
ပြုထဖါ်ပြနိုင်ထေးအတွက်

နိုင်ငံထတာ်အေင့်သတ်မှတ၍
်

ထောင်ေွက်သွားပခင်းအားပဖင့်

ပြည်သူ

အများသိေှိနားလည်မှု ရိုးေှင်းလွယ်ကူထစနိုင်မည်ပဖစ်ဖြီး အသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။

၃၆။

ICT ထကာင်စအ
ီ ားဖွဲ ့စည်း၍ e-Government လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်

ထဖါ်ထောင်ေွက်သွားေန်

လိုအြ်ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။

e-Government

လုြ်ငန်းများ

မထအာင်ပမင်ေသည့် အထ ကာင်းေင်းများကိုထဖါ်ပြေားော တိကျထသာေည်မှန်းချက်မေှိပခင်း၊ နည်း
ြညာကျွမ်းကျင်မှု မေှိပခင်း၊ လက်ေှိ လုြ်ငန်းစဉ်များ ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းမှု အားနည်းပခင်း၊ မူဝါဒနှင့်
နည်းဥြထဒ အားနည်းပခင်းတို ့ြါဝင်သည်ကို ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။ ေို ့ထ ကာင့် e-Government အား
အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် စွမ်းထောင်ေည်ေှိဖြီး အင်အားထတာင့်တင်းသည့် လုြ်ြိုင်
ခွင့် အခွင့်အာဏာအြ်နှင်းေားထသာ အဖွဲ ့အစည်း လိုအြ်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် အထကာင်
အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့သည့် နည်းလမ်းများအား ထလ့လာ၍ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် သင့်ထလျာ်မည့်
ဖွဲ ့စည်းမှုြုံစံအား ဤအခန်းတွင် အ ကံပြုထဖါ်ပြေားြါသည်။ ေို ဖွဲ ့စည်းမှုြုံစမ
ံ ှာ e-Government
လုြ်ထောင်ချက်များအားလုံးကို လမ်းပြထပမြုံအတိုင်း ဦးထောင် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်
သွားမည့် ICT ထကာင်စီအား နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၏ တိုက်ရိုက်ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုပဖင့် ကနဦး
အြိုင်းတွင် ဖွဲ ့စည်းသွားဖြီး အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် ထကာင်စီအား သင့်ထလျာ်ော ဝန်ကကီးဌာန၏
ကကီး ကြ်မှုထအာက်သုိ ့ ထပြာင်းထေွ ့သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။

၃၇။

ဝန်ကကီးဌာနအသီးသီးတွင် e-Government လမ်းပြထပမြုံအတိုင်း အထကာင် အေည်

ထဖါ်ထောင်နိုင်ေန်အတွက် e-Government (သို ့မဟုတ်) IT ဌာနများ ဖွဲ ့စည်းသွား၍ Chief
Information Officers (CIOs) များ ခနအ
့် ြ်တာဝန် ထြးအြ်ေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ထ ကာင်း
ထဖါ်ပြေားြါသည်။ လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထစေန်အတွက် နည်းြညာေိုင်ော
အထပခခံအထောက်အဦများ

တည်ထောက်ပခင်းနှင့်

Myanmar e-Governance Master Plan
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ဝန်ထောင်မှုများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်မှု၊ အသုးံ ပြုသူများ၏ သိေှိနားလည်မှု၊ ကကီးမားကျယ်ပြနထ့် သာ
လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့် စီမံကိန်းများအား စီမံခနခ့် ွဲပခင်း၊ စီးြွားထေးနှင့် ထငွထ ကးေိုင်ောများ ြုံစံချ
စီမံခနခ့် ွဲပခင်းစသည့် နယ်ြယ်များတွင် အဓိကဦးစားထြး ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ြါထ ကာင်း ထဖါ်ပြ
ေားြါသည်။

၃၈။

အခန်း (၅)၊ ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သင်သ
့ ည့် စီမံခန် ့ခွဲမှုြုံစံ အ ကံပြုချက်အြိုင်းတွင်

လက်ေှိ e-Government လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ောတွင် လက်ေှိ အထပခအထနနှင့်
ေင်ဟြ်၍ ထောင်ေွက်နိုင်ပခင်းမေှိဘဲ ထေေှည်သသ
ံ ောလည်ထနပခင်း၊ ဦးထောင်မည့် ြုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ ့
အစည်း တိတက
ိ ျကျ မေှိပခင်း၊ ေည်မှန်းချက်အား ေှင်းလင်းစွာမသိေှိပခင်း၊ ေိြ်တန်း ထခါင်းထောင်
ြိုင်း ထောက်ခံမအ
ှု ားနည်းပခင်း၊ လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် မူဝါဒအထပြာင်းအလဲများ၊နက်ရှိုင်းစွာ အပမစ်တွယ်
ထနသည့် အကျင့်ြျက်ပခစားမှုများနှင့် စနစ်ေိုးများ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့် ထလျာ့နည်းမည်ကို ထ ကာက်ေွံ ့ပခင်း၊
သမားရိုးကျလုြ်ငန်းစဉ်နှင့်သာ ြိုထနဖမဲ ကျားထနဖမဲ ထောင်ေွက်လို၍ အလုြ်ေုံးရှုံးမှု (သို ့မဟုတ်)
တိုးပမှင့်လာမည့် အလုြ်တာဝန်များကို ထ ကာက်ေွံ ့ပခင်း၊ အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းနှင့် ပြင်ြအဖွဲ ့အစည်း
များအ ကား လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ကွာဟပခင်းထ ကာင့် ပြင်ြအဖွဲ ့အစည်းမှထြးထသာ အ ကံပြုချက်များ
အား လက်ခံေန်ခက်ခဲပခင်း၊ ဘဏ္ဍာထငွလုံထလာက်မှုမေှိပခင်း စသည့် e-Government လုြ်ငန်းများ
မထအာင်ပမင်ခဲ့ေထသာ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးအား ထလ့လာထဖါ်ပြေားြါသည်။

၃၉။

ေိုအခက်အခဲများအား ထကျာ်လွှားနိုင်ေန်အတွက် ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သင်သ
့ ည့်

စီမံခန် ့ခွဲမှုြုံစံအားလည်း အ ကံပြု ထဖါ်ပြေားြါသည်။ စနစ်(သို ့မဟုတ်) လုြ်ငန်းတစ်ခု အထကာင်
အေည်ထဖါ်မည်ေိုြါက လုြ်ငန်းအစီအစဉ်ထေးေွဲသည်နှင့် တစ်ဖြိုင်နက် ထပြာင်းလဲပခင်း စီမံခန် ့ခွဲမှု
အစီအစဉ်ြါ ထေးေွဲေန်လိုအြ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။

၄ဝ။

အခန်း (၆)၊ လမ်းပြထပမြုံအထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်း အြိုင်း၌ ြေမအေင့်တွင် e-

Government ဖွဲ ့စည်းြုံကို အဓိကဖွင့်ေိုေားဖြီး၊ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ောတွင် ကနဦး
ထောင်ေွက်သင့်သည်များအပဖစ် e-Government ကွန်ယက်အြါအဝင် မျှေထဝအသုံးပြုေားထသာ
အထပခခံအထောက်အဦများ ဖန်တီးပခင်း၊ ပမန်နှုန်းပမင့်ကွန်ယက်များ၊ အချက်အလက်ေိုင်ော ဗဟို
ဌာနများနှင့် ချိတ်ေက်ထောင်ေွက်ပခင်းတို ့အား ထောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ထ ကာင်း၊

၎င်း အထပခခံ

အထောက်အဦများကို ြို ့ထောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ ဦးထောင်အထကာင်အေည်
ထဖါ်တည်ထောက်ေန် အ ကံပြုေားြါသည်။
Myanmar e-Governance Master Plan
ITCSD, Ministry of Transport and Communications.
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၄၁။

အထပခခံအထောက်အဦများ တည်ထောက်ပခင်းနှင့်အဖြိုင် ဌာနေိုင်ောများအ ကား

အပြန်အလှန်ေက်သယ
ွ ် ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် ြို ့ထောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ
အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ထြးေန်၊ ဥြမာ - video conferencing services, email,
document management systems, workflow systems, and single login identity
across all government systems အစေှိသည်တို ့ကို တည်ထောက်အသုးံ ပြုပခင်းအားပဖင့် ဌာန
ေိုင်ောအတွင်း ြူးထြါင်းထောင်ေွက်မှု အေင့်ပမှင့်တင်ေန်နှင့် အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ငန်းစဉ်များ
အေှိန်ပမှင့်တင် ထောင်ေွက်သွားေန် အစီအစဉ်များအား ထဖါ်ပြေားြါသည်။
၄၂။

ဝန်ကကီးဌာနများအားလုံး အထပခခံအထောက်အဦအြါအဝင် Application များအား

မျှေထဝသုံးစွဲမှုများကို မပဖစ်မထနထောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ဖြီး၊ ေိုသုိ ့မျှေထဝသုးံ စွဲေန်အတွက် သက်ေိုင်ော
အာဏာြိုင်များေံမှ

သထဘာတူညီမှုများေေှိနိုင်ေန်

လိုအြ်ထသာမူဝါဒများ

သတ်မှတ်ပြဌာန်း

ထြးေန် ပဖစ်သည်။ လွယ်ကူလျင်ပမန်ထချာထမွ ထစထေးကိ
့
ုလည်း ထောင်ေွက်ေမည် ပဖစ်သည်။ ဥြမာ −
Open Data Policy.
၄၃။

မူဝါဒချမှတ်ောတွင် e-Government အထပခခံအထောက်အဦများ၊ စံသတ်မှတေ
် ား

ချက်များ၊ သုးံ စွသ
ဲ ူများ၏ အထတွ အ
့ ကုံများ၊ လုြ်ငန်းထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ချက်များ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်
သတ်မှတ်ထြးပခင်း စသည့်အချက်များကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားေန် လိုအြ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြထေးေွဲ
ေားြါသည်။ ယင်း မူဝါဒများနှင့် စံနှုန်းများထေးေွဲောတွင် သုးံ စွဲသူပြည်သူများ၊ အစိုးေ အဖွဲ ့
အစည်းများ၏ လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ ေင်းနှီးပမှြ်နှံမှုနှင့် အသုံးချမှုအား ခိုင်ခိုင်မာမာ ပမှင့်တင်ထြး
နိုင်ေန် အတွက် စီစဉ်ထေးေွဲသွားေန် ပဖစ်ြါသည်။
၄၄။

လုံပခုံစိတ်ချေထသာ ICT အထပခခံအထောက်အဦများအား အသုံးပြု၍ အပြန်အလှန်

ချိတ်ေက်ထောင်ေွက်နိုင်ေန်၊ Open Standard အား လိုက်နာေန်၊ ဌာနအချင်းချင်း ထြါင်းစြ်
ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် မူဝါဒချမှတ် သတ်မှတ်ထြးေမည်။ ေို မူဝါဒ အား လိုက်နာ ထောင်ေွက်
ထစေန် ကကီး ကြ်ေမည်။ မတူညီသည့် Web, Mobile, Citizens Service Center, Self-Help
Kiosks စသည်တုိ ့ပဖင့် အီလက်ေေွန်းနစ်နည်းလမ်းကို အသုးံ ပြု၍ ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန် ထောင်
ေွက်ေမည်ပဖစ်ြါသည်။ တစ်ဖြိုင်နက်တည်း သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ တတ်ထပမာက်မှုကို
ပမှင့်တင်ထြးနိုင်ေန်အတွက် ြညာထေးနယ်ြယ်နှင့် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ေမည့် မူထဘာင်လုြ်ငန်းစဉ်
အား ချမှတ်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။
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၄၅။

Myanmar e-Governance Master Plan အား ဝန်ကကီးဌာနများတွင် စီမံခန် ့ခွဲ၍

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက်

လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်များ

လိုအြ်မည်

ပဖစ်ြါသည်။ ေို ့ထ ကာင့် Master Plan ြါ လမ်းပြထပမြုံအတိုင်း အထကာင်အေည် ထဖါ်ထောင်နိုင်
ေန် မူဝါဒချမှတ်၊ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲစီမံမည့် အမျိုးသားအေင့် ဦးထောင်အဖွဲ ့အစည်း တစ်ေြ်
လိုအြ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ အေိုြါ အဖွဲ ့အစည်းသည် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၏ တိုက်ရိုက်
ကွြ်ကဲမှုပဖင့် တာဝန်ခံထောင်ေွက်ေမည် ပဖစ်ဖြီး၊ National e-Governance Organization,
National Cyber Security Center, နှင့် National ICT Research & Capacity
Development စသည့် ဗဟိဌ
ု ာနကကီးများပဖင့် ဖွဲ ့စည်းသင့်ထ ကာင်း အ ကံပြုထေးသားေားြါသည်။
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အခန်း (၁)
အပခားနိုင်ငံများ၏ e-Government အားထလ့လာသုံးသြ်ပခင်း
၄၆။

ကမ္ဘာက
့ ုလသမဂ္ဂမှ ေုတ်ပြန်ထသာ e-Government Development Index

(EGDI) အေ ကမ္ဘာတွင် e-Government ထအာင်ပမင်စွာအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထသာ
နိုင်ငံများပဖစ်သည့် ကိုေီးယားနိုင်ငံ၊ အက်စတိးု နီးယားနိုင်ငံ၊ စကကာြူနိုင်ငံ၊ အထမေိကန် ပြည်
ထောင်စုနှင့် ဂျြန်နိုင်ငံတို ့အြါအဝင်၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများပဖစ်ထသာ ဘဂကလားထဒ့ေှ၊် ဗီယက်နမ်၊
လာအိန
ု ှင့်

အိန္ဒိယနိုင်ငံတို ့၏

e-Government

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့မှုတုိ ့ကို

ထလ့လာသုံးသြ်ခဲ့ဖြီး ပမန်မာနိုင်ငံအတွက် သင့်ထလျာ်ကိုက်ညီမည့် လုြ်ငန်းစဉ်များကို ထေးေွဲ
ေားြါသည်။
၄၇။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံနှင့်ကိုက်ညီမည့် အစီအမံများ ထေးေွဲနိုင်ေန်အတွက် e-Government

အား ထအာင်ပမင်စွာအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ခဲ့ထသာ ကမ္ဘာန
့ ိုင်ငံများနှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ
များမှ ထောင်ေွက်ခဲ့မှုအထပခအထနအား အြိုင်း(၄) ြိုင်းခွပဲ ခား၍ ထလ့လာသုံးသြ်ခဲ့ော ထအာက်
ထဖာ်ပြြါ အြိုင်းများတွင် ဖြီးပြည့်စုစ
ံ ွာ ထောင်ေွက်နိုင်ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်−
(၁.၁)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးနည်းြညာ (ICT Technology)

၄၈။

(က)

နည်းြညာ အထပခခံအထောက်အဦ။

ICT အထပခခံအထောက်အဦများ အား

တည်ထောက်ောတွင် စံချိန်စံညွှန်း ကိုက်ညီမှုေှိထစေန် စီမံခန် ့ခွဲ၍ ထောင်ေွက်
ေန်ပဖစ်ြါသည်။ ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူထောင်ေွက်သွားနိုင်ထေးအထလးထြး
ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူထောင်ေွက်
ပခင်းအားပဖင့်

လုံပခုံထကာင်းမွန်ထသာ

ICT

အထပခခံအထောက်အဦအား

တည်ထောက်သွားနိုင်မည် ပဖစ်ဖြီး ေိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်
မည်ပဖစ်ြါသည်။ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့် စီမံကိန်းများ များပြား
လာသည်နှင့်အမျှေ ကုန်ကျစေိတ် သက်သာမှုများ သိသာေင်ေှားစွာ ေေှိလာ
မည် ပဖစ်ြါသည်။
(ခ)

မူဝါဒများ၊စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လုြ်ငန်းစဉ်များ။ ICT ေိုင်ော ဥြထဒများကို
ပြင်ေင်ပခင်း၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းပခင်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ ထေးေွသ
ဲ တ်မှတ်
ပခင်းအားပဖင့် ICT နည်းြညာနှင့် အထပခခံအထောက်အဦများ တိုးတက်
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ဖွံ ့ဖဖိုးလာထစထေး အထောက်အြံ့ပဖစ်ထစဖြီး နိုင်ငံထတာ်၏ အီလက်ေေွန်းနစ်
အုြ်ချုြ်မှုလုြ်ငန်းစဉ်(e-Governance)ေည်မှန်းချက်ြန်းတိင
ု ်အားထောက်ေှိ
နိုင်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။
(၁.၂)

စီမံခန် ့ခွဲမှု ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း (Change Management)

၄၉။

(က)

ရိုးေှင်းထသာ အုြ်ချုြ်ထေးလုြ်ငန်းစဉ်တည်ထောက်ပခင်း။ e-Government
ထအာင်ပမင်စွာ

ထောင်ေွက်နိုင်ခဲ့ထသာ

နိုင်ငံများသည်

e-Government

လုြ်ငန်းစဉ်များအား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ောတွင် ထငွကုန်ကျမှု
သက်သာထစပခင်း၊

အချိန်ကုန်သက်သာထစပခင်း၊

ပြည်သလ
ူ ူေုအား

ြိုမို

ထကာင်းမွန်ထသာဝန်ထောင်မှုများအား ေိထောက်စွာနှင့် အကျိုးေှိစွာ ထောင်
ေွက်ထြးပခင်းစသည့် လုြ်ငန်းစဉ်များအား ဟန်ချက်ညီညီ ထောင်ေွက်ခဲ့
ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(ခ)

အထောက်အကူပြုထြးပခင်း။ အစိုးေဌာနများအသီးသီးတွင် IT ဌာန များ
ဖွဲ ့စည်းထြးပခင်း၊ အသုးံ စေိတ်များအတွက် လုံထလာက်ထသာ ဘဏ္ဍာထငွ ခွဲထဝ
ချေားထြးပခင်းတို ့ကို ထေးေွဲ ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။

(ဂ)

ထေေှည်တည်တံ့ထေး။

အထပခခံအထောက်အဦများနှင့်စက်မှုလုြ်ငန်းများ

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထစထေးနှင့် စီးြွားထေး၊အုြ်ချုြ်ထေးနှင့် လူမှုထေး ကဏ္ဍ
များတွင် ICT အသုးံ ပြု၍ အသွင်ထပြာင်းလဲ ထောင်ေွက်လာထစထေးး ဦးစား
ထြးထောင်ေွက်မည့် မဟာဗျူဟာအား ထေးေွဲချမှတေ
် န် ပဖစ်ြါသည်။ ပြည်
သူ ဗဟိပု ြု ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းများအား ပြည်သူလူေု၏ တုံ ့ပြန်မှုေလာဒ်
များေယူ၍ အေူးဦးစားထြး ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(၁.၃)

အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်မှု (Governance and Organisational)

၅ဝ။

(က)

ေန်ြုံထငွအေင်းအပမစ်များစဉ်ေက်မပြတ်ေေှိနိုင်မှု။

e-Government လုြ်

ငန်းများအား အကျိုးေိထောက်မှုေှိစွာ ဝန်ထောင်မှုထြးောတွင် ေေှိလာမည့်
ေန်ြုံထငွအေင်းအပမစ်များအား ေိထောက်စွာ စီမံခန် ့ခွဲအသုးံ ချသွားေန် ပဖစ်ြါ
သည်။ အချို ့ထသာစီမံကိန်းများတွင် အစိုးေ၏ဘဏ္ဍာထငွသးုံ စွဲမှုအား ထလျာ့ချ
နိုင်ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
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(ခ)

ြုဂ္ဂလိကြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ေွက်မှု။ ြညာထေး၊ ကျန်းမာထေး၊ ထောက်ြံ့
ြို ့ထောင်ထေး၊ ကုန်ေုတ်လုြ်မှု၊ ခေီးသွားလုြ်ငန်း၊ သယ်ယူြို ့ထောင်ထေး၊
ထဖျာ်ထပဖ ထေးနှင့် ဘဏ္ဍာထေး စသည့် ကဏ္ဍများအတွက် အစိုးေနှင့် ြုဂ္ဂလိက
အဖွဲ ့အစည်းများ ြူးထြါင်းထောင်ေွက်နိုင်ေန် အဖွဲ ့အစည်းများအား အေူး
ဦးစားထြး ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။

(ဂ)

ဌာန/အဖွဲ ့အစည်း ဖွဲ ့စည်းြုံ။ e-Government Development Index
(EGDI) ပမင့်ထသာ နိုင်ငံများသည် စီမံကိန်းထေးေွဲပခင်း၊

စီမံကိန်းကို စီမံ

ခန် ့ခွဲပခင်းနှင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ပခင်း လုြ်ငန်းများအား ထအာင်ပမင်စွာ
ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် ထတာင့်တင်းခိုင်မာထသာ အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ဖွဲ ့စည်း
မှု ြုံစံများအား စနစ်တကျ ထေးေွဲဖွဲ ့စည်း၍ ထောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ အေိုြါ
အဖွဲ ့အစည်းသည် IT စံချိန်စံညွှန်းများ၊ မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်
အစိုးေ၏ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများအတိုင်း ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲပခင်းနှင့် အထေး
ကကီး ICT အထပခခံ အထောက်အဦများ၏ လုံပခုံထေး စီမံခန် ့ခွဲပခင်း လုြ်ငန်း
များအား တာဝန်ခံ ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(၁.၄)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု (ICT Skill)

၅၁။

(က)

လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်

မူထဘာင်။

ICT

အသိြညာများအား

သိေှိ

နားလည်မှု တိုးတက် လာထစထေးအတွက် မူလတန်းထကျာင်းအေင့်မှ စတင်
ကာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ၊ ေိုက်ဘာလုံပခုံထေးနှင့် ြတ်သက်
သည့် ဘာသာေြ်များ သင် ကားြို ့ချထြးနိုင်မည့် လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ်
ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေး၊ပမှင့်တင်ထေး

မူဝါဒများချမှတ်

အထကာင်အေည်ထဖါ်

ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(ခ)

ကျွမ်းကျင်လုြ်သားများေေှိနိုင်မှု။ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော
ကျွမ်းကျင်လုြ်သားများ

ေေှိနိုင်ထေးအတွက်

တိကျထသာ

အခွင့်အာဏာ

ထြးအြ်ေားသည့် ဌာန/ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုမှ တာဝန်ခံကာ စီးြွားထေး လုြ်
ငန်းများ၊ ြညာထေးထကျာင်းများ၊ တက္က သိလ
ု ်များနှင့် ြူးထြါင်းကာ လက်ေှိ
အချိန်နှင့် အနာဂတ်အချိန်များအတွက် ကျွမ်းကျင်လုြ်သား လိုအြ်ချက်များ
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အား ပဖည့်ေည်းထြးနိုင်ေန် အစီအမံများ ချမှတ် ထောင်ေွက်ခဲ့ ထ ကာင်း
ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ေင်ထဘာင်တန်းနိင
ု ်ထေးအတွက် ဘာသာေြ်
ေိုင်ော ကျွမ်းကျင်သမ
ူ ျားနှင့် ြါေမီေှင်များကိုလည်း ထပမထတာင်ထပမှာက် ပြုစု
ြျိုးထောင်ထြးခဲ့ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
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အခန်း (၂)
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government လက်ေှိ အထပခအထနအား
ထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ်ပခင်း
၅၂။

ကမ္ဘာတွင်

e-Government

ထအာင်ပမင်စွာအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထသာ

နိုင်ငံများ၏ အထတွ အ
့ ကုံထကာင်းများအထြါ်တွင် အထပခခံ၍ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government စနစ်
အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ေားေှိမှု

လက်ေှိအထပခအထနအား

ထလ့လာေန်းစစ်အကဲပဖတ်

တင်ပြေားပခင်းပဖစ်ြါသည်။
၅၃။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏ လက်ေှိ e-Government Infrastructure (Hardware, Data-

Centers and Network အစေှိသည်များ တည်ထောက်ေားေှိမှု အထပခအထန)၊ e-Government
Application များ အသုးံ ပြုမှုအထပခအထန၊ e-Government လုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထဖာ်
ထောင်ေွက်မည့် အဖွဲ ့အစည်းများ ဖွဲ ့စည်းေားေှိမှုနှင့် ICT နည်းြညာေိုင်ော ကျွမ်းကျင်လုြ်သား
ေေှိမှုအထပခအထန၊ ICT နည်းြညာေိုင်ော

မူဝါဒများချမှတ်ေားေှိမှုနှင့် စံ သတ်မှတ်ချက်များ

ပြဌာန်းေားေှိမှု အထပခအထနတို ့အား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း အြိုင်း(၄)ြိုင်း အထြါ်တွင် အထပခခံ
တိုင်းတာ၍ အထသးစိတ် ထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ် တင်ပြေားေှြ
ိ ါသည်−
(က) နည်းြညာ (ICT technology maturity and assessment of eGovernment infrastructure)
(ခ)

အစိုးေ၏ စီမံခန် ့ခွဲမှုြုံစံ အသွငထ
် ပြာင်းလဲပခင်း (Governments readiness
to change)

(ဂ)

လုြ်ေုံးလုြ်နည်း (Organizational policies, Capacity and maturity
with respect to e-Government)

(ဃ) လူြုဂ္ဂိုလ် (ICT skills availability and maturity)
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(၂.၁)

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မှု လက်ေှိအထပခအထန
အား အေူးပြုထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ်ပခင်း။

ြုံ(၁)။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မှု လက်ေှိအထပခအထန
အား ထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ်ေားြုံ။

(၂.၁.၁)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးနည်းြညာ ပြည့်စုံမှု( ICT Technology
Maturity)

၅၄။

ထနာင်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံေှိ လူဦးထေစုစုထြါင်း၏ ၉ဝ ောခိုင်နှုန်း

ထကျာ်အား မိုဘိုင်းဝန်ထောင်မှု (အသံနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဝန်ထောင်မှု) ထြးနိုင်ေန် ေည်မှန်း
ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံထတာ်၏ ေက်သယ
ွ ်ထေးကဏ္ဍအား အဖြိုင်အေိုင် လုြ်ြိုင်ခွင့်ထြးဖြီး ပြည်တွင်း/
ပြည်ြလုြ်ငန်းေှင်များအား ေက်သယ
ွ ်ထေးလိုင်စင်များ ခွင့်ပြုခဲ့ဖြီးပဖစ်ြါသည်။ သို ့ထသာ်လည်း
ထကျးလက်ထဒသများတွင်

မိုဘိုင်းအသုးံ ပြုမှု နည်းြါးလျက်ေှိထနထသးသည်ကို ထတွ ေှ့ ိေြါ သည်။

ပြည်သူြိုင်နှင့် ြုဂ္ဂလိကြိုင် ထငွထ ကးအဖွဲ ့အစည်းများသည်

အီလက်ေေွန်းနစ် ထငွထြးထချစနစ်၊

မိုဘိုင်း Gateway များ အစေှိသည့် ICT အထပခခံအထောက်အဦများကို အချိန်တိုတိုအတွင်း
လျင်ပမန်စွာ တည်ထောက်အသုးံ ပြုလာသည်ကို ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
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၅၅။

သို ့ထသာ်လည်း နည်းြညာေိုင်ော လုြ်ငန်းစဉ်များ၊ ဝန်ထောင်မှုများ၊ အထောက်

အကူပြု လုြ်ငန်းများ၊ အေည်အထသွးအာမခံချက်၊ သတင်းအချက်အလက်လုံပခုံထေး၊ ထော့ဖ်ဝဲလ်
များ ထေးသားအသုးံ ပြုပခင်း စသည့်လုြ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထောင်ေွက်နိုင်ထသာ စံ
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

လုြ်ကိုင်ထောင်ေွက်မှုများ၊

ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်မှုများ

မထတွ ေှ့ ိေြါ

ထ ကာင်းနှင့် ေိုသို ့ စံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထောင်ေွက်သွားနိုင်ထေးအတွက် လိုအြ်ထသာ
မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်သွားေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ဖြီး ခိုင်မာထတာင့်တင်းထသာ ဌာန/
အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုမှ ဦးထောင်ထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်လျက်ေှိထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။
(၂.၁.၂)

စီမံခန် ့ခွဲမှု

ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း

အေင်သင်ေ
့ ှိမှု

(Change

Management

Readiness)
၅၆။

e-Government အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ောတွင် လက်ေှိ ဥြထဒအေ

ပြဌာန်းေားထသာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ဥြထဒနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား ပြုပြင်ထပြာင်းလဲမှု
ပြုလုြ်ေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။ အသစ်ေုတ်ပြန်မည့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်း၊ ဥြထဒပြဌာန်းချက်
များသည် နိုင်ငံ၏ လက်ေှိအထပခအထနနှင့် လိုက်ထလျာညီထေွစွာ အထကာင်အေည်ထဖါ် ထောင်
ေွက်သွားနိုင်ေန် တွန်းအားထြး၍ သုးံ စွဲသူအား ကာကွယ်မှုထြးထသာ ပြဌာန်းချက်မျိုး ပဖစ်ေန်
လိုအြ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။
(၂.၁.၃)

အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်မှုများ ပြည့်စုံမှု (Governance and
Organisational

၅၇။

Maturity)

အစိုးေဌာနေိုင်ောများသည် ပြည်တွင်း/ပြည်ြ အဖွဲ ့အစည်းအသီးသီးမှ ေေှိလာ

ထသာေန်ြုံထငွများအားအသုးံ ပြု၍မိမိတို ့၏လုြ်ငန်းေည်ေွယ်ချက်များအလိုက် e-Government
အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့ ကြါသည်။ အေိုြါပဖစ်စဉ်အေ e-Government
လုြ်ငန်းများအတွက် ေန်ြုံထငွ ေေှိအသုံးပြုောတွင် ေှင်းလင်းသည့် မဟာဗျူဟာ များ၊ ြုံစံများ၊
မူဝါဒနှင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့် လုြ်ငန်းများ တိကျထသချာစွာ ချမှတ် ထောင်ေွက်ခဲ့
ပခင်းများ မေှိထ ကာင်း သိေှိနိုင်ြါသည်။
၅၈။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government စနစ် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန် အပြည်

ပြည်ေိုင်ော

မိတ်ဖက်နိုင်ငံအချို ့နှင့်

သထဘာတူညီမှု

Myanmar e-Governance Master Plan
ITCSD, Ministry of Transport and Communications.

ေေှိေားဖြီးပဖစ်ြါသည်။

ပြည်တွင်း
24

လုြ်ငန်းေှင်များမှ ြူးထြါင်းြါဝင် ထောင်ေွက်လာထစနိုင်ေန်အတွက် အခွင့်အလမ်းထကာင်းများ
ဖန်တီး၍ ေွဲထောင်စည်းရုံး ထောင်ေွက်သွားေမည် ပဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများမှ
စဉ်ေက်မပြတ်

စိတ်ြါဝင်စားစွာ

ြူးထြါင်းထောင်ေွက်မှုများ

ပဖစ်ထြါ်လာထစေန်အတွက်

ေွဲထောင်သွားမည့် အစီအမံများ မေှိထသးထ ကာင်းထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
၅၉။

အစိုးေဌာနအများစုသည် ၎င်းတို ့၏ လုြ်ငန်းများထောင်ေွက်ောတွင် ကွန်ြျူတာ

အသုးံ ချမှုများ စတင်နိုင်ခဲ့ဖြီပဖစ်ထသာ်လည်း e-Government လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်
ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖွဲ ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ေားသည့်ဌာနများ မေှိပခင်း
နှင့် ေိုဌာနများအား ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမည့် ဦးထောင်အဖွဲ ့အစည်းအား မဟာဗျူဟာကျကျ
ဖွဲ ့စည်းေားမှု မေှိပခင်းအား ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
၆ဝ။

ေို ့အပြင် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းဝန်ကကီးဌာန (Focal Ministry) အပဖစ် တာဝန်ယူ

ထောင်ေွက်လျက်ေှိထသာ

ြို ့ထောင်ထေးနှင့်

ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီးဌာန၏

အခန်းကဏ္ဍနှင့်

တာဝန်များ တိကျေှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်တာဝန်ထြးအြ်ေားပခင်း မေှိထ ကာင်းထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
မူဝါဒြိုင်းေိုင်ော

ထေးေွဲချမှတ်ပခင်း၊

အေည်အထသွးအာမခံချက်များ

သတ်မှတ်ပခင်း၊

စံ

သတ်မှတ်ချက်များ ထေးေွဲသတ်မှတ်ပခင်း၊ အထပခခံအထောက်အဦများ တည်ထောက်ပခင်းနှင့်
ေိုက်ဘာလုံပခုံထေးကိစ္စများအား စီမံခန် ့ခွဲပခင်း အစေှိသည့် လုြ်ငန်းတာဝန်များအား တိကျစွာ
ပြဌာန်းသတ်မှတ၍
် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက်

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခု

ဖွဲ ့စည်းသွားေန် လိုအြ်ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(၂.၁.၄)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှုများ (ICT Skill
Availability)

၆၁။

e-Government

အား

ဦးထောင်ထောင်ေွက်သွားမည့်သူများ၏

အထကာင်အေည်ထဖါ်ောတွင်
အထတွ အ
့ ကုံနှင့်

ဌာနအသီးသီးတွင်

စွမ်းထောင်နိုင်မှုသည်

အဓိက

ထမာင်းနှင်အားတစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ ေို ့ထ ကာင့် ဦးထောင်သည့် အဖွဲ ့အစည်းအထနပဖင့် ေိုသမ
ူ ျား
အား အေူးသပဖင့် လုြ်ငန်းစဉ် စီမံခန် ့ခွဲပခင်း၊ အေည်အထသွး အာမခံချက်များ သတ်မှတ်ပခင်း၊
စီမံကိန်းထေးေွဲပခင်း၊ ထောင်းချသူထေွးချယ်ထေးနှင့် စီမံခန် ့ခွဲပခင်း၊ နည်းြညာေိုင်ော ြုံစ၊ံ ဒီဇိုင်း
နှင့် လမ်းပြထပမြုံများ ထေးေွဲပခင်း၊ အခက်အခဲစီမံခန် ့ခွဲပခင်းနှင့် စီမံခန် ့ခွဲမှုြုံစံများအား ြိုမို
ထကာင်းမွန်ေန် ထပြာင်းလဲမှုပြုလုြ်ပခင်း အစေှိသည့်နယ်ြယ်များတွင် အေူးအထလးေား၍
ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးေန် လိုအြ်ြါသည်။
Myanmar e-Governance Master Plan
ITCSD, Ministry of Transport and Communications.
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၆၂။

ပမန်မာနိုင်ငံအထနပဖင့်

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ဖြီးထသာ

အပခားနိုင်ငံများနှင့်ြူးထြါင်း၍

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးအတွက် ဦးစားထြး၍ ထလ့ကျင့်သင် ကား
ထြးမည့် အဖွဲ ့အစည်းများ ေူထောင်သွားေန်လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဝန်ေမ်းများအားလုံး၏
သတင်း အချက်အလက် နည်းြညာ နားလည်သိေှိမှု၊ တတ်ထပမာက်မှုအား အေူးအထလးေား၍
ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးေန် လိုအြ်ြါသည်။
၆၃။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင်

အချို ့ထသာတက္က သိလ
ု ်များမှ

အေင့်ပမင့်

သတင်းအချက်

အလက်နည်းြညာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဘွဲ ့ေများအား ထမွးေုတ်ထြးလျက်ေှိြါသည်။ အေိုြါ
ဘွဲ ့ေြညာတတ်များအား

အစိုးေဌာနေိုင်ောများသို ့

ေန္ဒများ ပဖစ်ထြါ်လာထစေန်အတွက်

ဝင်ထောက်တာဝန်ေမ်းထောင်လိုသည့်

ေွဲထောင်နိုင်မှုအားနည်းပခင်းထ ကာင့် e-Government

လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ောတွင် အသုံးချနိုင်ပခင်းမေှိထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါ
သည်။ ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် အမျိုးမျိုးေှိသူများ (အစီအစဉ်မန်ထနဂျာ၊ ICT အထပခခံ အထောက်
အဦ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ IT ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ေိုက်ဘာလုံပခုံထေး ကျွမ်းကျင်သူ အစေှိသည်)
တို ့သည် အစိုးေနှင့်ြုဂ္ဂလိကနယ်ြယ် (၂) ခုလုံးတွင် တွင်တင
ွ ်ကျယ်ကျယ် တာဝန်ေမ်းထောင်
ပခင်း မေှိထ ကာင်းထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(၂.၂)

ပမန်မာနိုင်ငံ၏လက်ေှိ e-Government အထပခခံအထောက်အဦအား အေူးပြု
ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း

၆၄။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိ ICT အထပခခံအထောက်အဦများအသုံးပြုထနမှုနှင့် ဝန်ကကီး

ဌာနများ အချင်းချင်းအ ကား ထြါင်းစြ် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်ထနမှုြုံစံ များအား အေူးပြုထလ့လာ
ေန်းစစ် ောတွင် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အချက်များအား ထတွ ေှ့ ိခဲ့ြါသည်။
(က)

နည်းြညာအထပခခံအထောက်အဦများ ထခတ်မီမှုမေှိပခင်းနှင့် မွမ်းမံအေင့်ပမှင့်
ေန်လိုအြ်ပခင်း။

(ခ)

ဝန်ထောင်မှုများ ထောင်ေွက်ေန်အတွက် IT Service Management
Framework (ITSM) မေှိပခင်း။

(ဂ)

သုးံ စွဲသူ သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံမှု ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ေန် လိုအြ်ပခင်း။
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(ဃ)

ထဝးလံထခါင်ဖျားထဒသများသို ့ လုံထလာက်ထသာ ကွန်ယက်ချိတ်ေက်မှု ေေှိ
အသုးံ ပြုနိုင်ေန် ထောင်ေွက်ထြးနိုင်မှု မေှိထသးပခင်း။

(င)

သဘာဝထဘးအန္တောယ်အတွက်အေန်စနစ်များ တည်ထောက်ေားေှိနိုင်မှု မေှိ
ထသးပခင်း။

(စ)

Development, Testing, Pre-Production of ICT applications
စသည့် ICT လုြ်ငန်းများနှင့် သက်ေိုင်သည့် အစီအမံများ မေှိထသးပခင်း။

(၂.၃)

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိ e-Government Application များအား အေူးပြုထလ့လာ
ေန်းစစ်ပခင်း

၆၅။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိ e-Government Application များ အသုးံ ပြုထနမှုနှင့်

ဝန်ကကီးဌာနများ အချင်းအချင်းအ ကား ထြါင်းစြ်ေက်သွယ် ထောင်ေွက်ထနမှုြုံစံများအား အေူး
ပြု ထလ့လာေန်းစစ်ောတွင် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အချက်များအား ထတွ ေှ့ ိခဲ့ြါသည်။
(က)

e-Government Application များ အထကာင်အေည်ထဖါ်ောတွင် ထခတ်မီ
မှု မေှိသည့် အမျိုးမျိုးထသာ နည်းြညာများအား အသုးံ ပြုခဲ့ ကပခင်း။

(ခ)

အစိုးေဌာနများမှ အသုးံ ပြုလျက်ေှိထသာ ICT Applications အများစုသည်
အချင်းချင်း

အပြန်အလှန်

ေက်သွယ်ထောင်ေွက်နိုင်ေန်

ထြါင်းစြ်မှု

မေှိပခင်း။
(ဂ)

ICT Application များသည် ဌာန၏လုြ်ငန်းစဉ်များအား ထကာင်းမွန်စွာ
အထောက်အကူ ပြုနိင
ု ်ပခင်း ေှိ/မေှိ ေန်းစစ်အကဲပဖတ်နိုင်သည့် အသိအပမင်
နည်းြါး ပခင်း။

(ဃ)

ဌာနများမှ ICT Application များအား စနစ်တကျ ြုံစဒ
ံ ီဇိုင်းထေးေွဲ၍
အထကာင်အေည် ထဖါ်ထောင်နိုင်ခဲ့မှု မေှိပခင်း။
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(င)

နည်းြညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အခွင့်အာဏာေှိသည့် ဦးစီးထကာ်မတီ တို ့မှ
မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ထြးနိုင်မှု မေှိပခင်း။

(စ)

အစိုးေဌာနများသည်

မိမိတို ့၏လုြ်ငန်းစဉ်များအား

ICT

နည်းြညာ

အသုးံ ပြု၍ ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်မှုများ နည်းြါးလျက်ေှိဖြီး သမားရိုးကျ
လုြ်ရိုးလုြ်စဉ်အတိုင်းသာ ထောင်ေွက်လျှေက်ေှိပခင်း။
(ေ)

ဘုံအပဖစ်တည်ေှိဖြီး ဌာနေိုင်ောများမှ မျှေထဝအသုးံ ပြုနိင
ု ်မည့် Common
Application Technology Platforms များအားအသုးံ ပြု၍ အစိုးေ၏
လုြ်ငန်းစဉ်အား ြိုမိုလျင်ပမန် သွက်လက်လာထစေန် ထောင်ေွက်မှု နည်းြါး
ပခင်း။

(၂.၄)

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ေှိ e-Government ဌာနများ ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်ထနမှုနှင့်
စွမ်းထောင်ေည်များအား အေူးပြုထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း

၆၆။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ေှိ e-Government စီမံကိန်းများအား အထကာင်အေည်ထဖါ်

ထောင်လျက်ေှိသည့် ဌာနများနှင့် လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်ေေှိမှုအထပခအထနများအား အေူးပြု
ထလ့လာေန်းစစ်ောတွင် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အားနည်းချက်များအား ထတွ ေှ့ ိခဲ့ြါသည်။
(က)

တိကျသည့်

လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာ

ထြးအြ်ေားထသာ၊

လုံထလာက်သည့်

ဝန်ေမ်းအင်အားေှိထသာ၊ စွမ်းထောင်ေည်ေှိထသာ ဝန်ေမ်းများပဖင့် ဖွဲ ့စည်း
ေားေှိမည့် e-Government ဌာနတစ်ေြ်အား အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းအသီးသီး
၏ ဖွဲ ့စည်းြုံတွင် ေြ်မံတိုးချဲ ့ ဖွဲ ့စည်းသွားေန်လိုအြ်ထနပခင်း။
(ခ)

အစိုးေဌာနများတွင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမ်း လုံထလာက်မှုမေှိပခင်း။

(ဂ)

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ (Information Technology)
ကျွမ်းကျင်သည့် ဝန်ေမ်းများခန် ့အြ်ေန် အကန် ့အသတ်ေှိပခင်း။

Myanmar e-Governance Master Plan
ITCSD, Ministry of Transport and Communications.

28

(ဃ)

CIOs များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ေားများအား ေှင်းလင်းတိကျစွာ
သတ်မှတ်ေားမှုမေှိပခင်း။

(င)

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့် စီမံကိန်းစီမံခန် ့ခွဲမှုြညာေြ်များအား
ဝန်ေမ်းများသို ့ ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးေန် လိုအြ်ပခင်း။

(စ)

ဝန်ကကီးဌာနများတွင်

e-Government

ဌာနများဖွဲ ့စည်း၍

လိုအြ်ထသာ

ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမ်းများပဖည့်တင်းဖြီး ၎င်းတို ့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်များနှင့်တာဝန်
များအား တိကျေှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထြးေန် လိုအြ်ပခင်း။
(ေ)

လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် မဟာဗျူဟာများချမှတ်၍ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်
တွန်းအားထြးပခင်း။

၆၇။

အကျဉ်းချုြ်အထနပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များ အထကာင်

အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ော၌ လက်ေှိဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်မှုနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်များ အထကာင်အေည်
ထဖာ်ထောင်မှုများတွင် အားနည်းချက်များ ပဖစ်ထြါ်လျက်ေှိြါသည်။ e-Government လုြ်ငန်းစဉ်
များအတွက် ေန်ြုံထငွခွဲထဝချေားထြးမှုနှင့်ေိန်းချုြ်မှု၊ ဖွဲ ့စည်းြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမ်း ပဖည့်ေည်း
ထြးနိုင်မှုအြိုင်းများတွင် ေှင်းလင်းတိကျထသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာများ
သတ်မှတထ
် ြးအြ်၍ ထောင်ေွက်သွားေန်လိုအြ်လျက်ေှိထ ကာင်းနှင့် အဓိကေည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်
သို ့ ထောက်ေှိထအာင်ဦးတည်၍

တစိုက်မတ်မတ်

ထောင်ေွက်နိုင်မှု

အားနည်းလျက်ေှိထ ကာင်း

ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(၂.၅)

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးနည်းြညာ
ကျွမ်းကျင်မှု (ICT Skill) များအား အေူးပြုထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း

၆၈။

e-Government အား ကျယ်ပြန် ့စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ေန်အတွက်

လိုအြ်ထသာ ကျွမ်းကျင်လုြ်သားများ အေည်အချင်းနှင့်အထေအတွက် ပြည့်မီစွာ ထမွးေုတ်ထြးနိုင်
ထေးမှာ အထေးကကီးေုံးအချက်ပဖစ်ြါသည်။ သို ့ပဖစ်ြါ၍ အေည်အထသွးပြည့်ဝထသာ ကျွမ်းကျင်
ဝန်ေမ်းများ၊ ြညာေှင်များအား အေူးအထလးထြး၍ ပြုစုြျိုးထောင်ထြးေန် လိုအြ်ြါသည်။
အပခားနိုင်ငံများမှ နှစ်စဉ်ထမွးေုတ်ထြးထသာ ဘွဲ ့ေေှိသူ အထေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှေင်
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နိုင်ငံမှ

နှစ်စဉ် ၇ဝဝ,ဝဝဝ ဦး၊ စကကာြူနိုင်ငံမှ နှစ်စဉ် ၁၃၅,ဝဝဝ ဦး ထမွးေုတ်ထြးလျက်ေှိဖြီး၊

ပမန်မာနိုင်ငံမှ နှစ်စဉ် ၁ဝ,ဝဝဝ ဦးသာ ထမွးေုတ်ထြးနိုင်သည်ကို ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
.
(၂.၆)

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့် e-Government ေိုင်ော မူဝါဒများ ချမှတ်
ေားေှိမှု (ICT and e-Government Policies) များအား အေူးပြုထလ့လာ
ေန်းစစ်ပခင်း

၆၉။

ပမန်မာနိုင်ငံတွင်

လက်ေှိပြဌာန်းေားထသာ

ေက်သယ
ွ ်ထေးနှင့်

သတင်းအချက်

အလက်နည်းြညာေိုင်ော ဥြထဒများမှာ(က)

Computer Science Development Law (၁၉၉၆)။ ကွန်ြျူတာြညာ
ဖွံ ့ဖဖိုးထေးထကာင်စီဥြထဒအား ၁၉၉၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂ဝ) ေက်ထန ့
တွင် ပြဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ဥြထဒအား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်တို ့ပဖင့်
ထေးေွဲ ပြဌာန်းခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါသည်−
(၁)

ထခတ်မီဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ပဖစ်ေွန်းထေးအတွက် ကွန်ြျူ
တာြညာပဖင့် အထောက်အကူပြုေန်၊

(၂)

ကွန်ြျူတာြညာဖွံ ့ဖဖိုးထေးနှင့်

ပြန် ့ြွားထေးအတွက်

လိုအြ်ထသာ

အစီအမံများကို ချမှတ်ထောင်ေွက်ေန်၊
(၃)

လူငယ်လူေွယ်များ၊

အေူးသပဖင့်

ကွန်ြျူတာြညာထလ့လာ

ထကျာင်းသူ

ထကျာင်းသားများ

ေည်းြူးခွင့်ေေှိထစထေးအတွက်

အခွင့်

အလမ်းများ ဖန်တီးထြးေန်၊
(၄)

နိုင်ငံတကာတွင် ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လျက်ေှိထသာ ကွန်ြျူတာ ြညာေြ်
များကို ထလ့လာေည်းြူး၍ နိုင်ငံထတာ်အတွက် အကျိုးအေှိေုံး အသုံး
ချနိုင်ေန်၊

(၅)

လုြ်ငန်းနယ်ြယ်အသီးသီးတွင် ကွန်ြျူတာြညာအသုံးချမှု ကျယ်
ကျယ် ပြန် ့ပြန် ့ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထစေန်၊
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(၆)

ကွန်ြျူတာ ထော့ဖ်ဝဲလ်များ သို ့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များ
ပြည်တွင်းသို ့တင်သွင်းပခင်းနှင့် ပြည်ြသို ့တင်ြို ့ပခင်း လုြ်ငန်းများကို
ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲေန်၊

၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ထေးေွဲခဲ့သည့် ဥြထဒပဖစ်၍ ထခတ်နှင့်လိုက်ထလျာညီထေွမှု မေှိထတာ့
ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။ ထခတ်မီနည်းြညာများအား လွှမ်းပခုံနိုင်မှုမေှိပခင်း၊ သတင်းအချက်
အလက်လုံပခုံထေးနှင့် ြုဂ္ဂလိကအချက်အလက်များအား ကာကွယ်ထြးမှု အားနည်းပခင်း၊ ေိုက်ဘာ
ောဇဝတ်မှုများအား ကာကွယ်ထြးမှု အားနည်းပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာပဖင့် အစိုးေ
၏လုြ်ငန်းစဉ်များအား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မှုအား အားထြးမှုနည်းပခင်း စသည့် အချက်
များအား ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးအတွက် ပြင်ေင်
ထေးေွဲေန် လိုအြ်ထ ကာင်းထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(ခ)

Electronic

Transaction

Law

(၂ဝဝ၄),

Amend

(၂ဝ၁၄)။

အီလက်ေေွန်းနစ် ေက်သယ
ွ ်ထောင်ေွက်ထေးဥြထဒအား ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဧဖြီလ
(၃ဝ) ေက်ထန ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြင်ေင်သည့် ဥြထဒ
ပြဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ဥြထဒအား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်တို ့ပဖင့် ထေးေွဲ
ပြဌာန်းခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါသည်−
(၁)

ထခတ်မီဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထသာနိုင်ငံထတာ်တည်ထောက်ောတွင် အီလက်
ေေွန်းနစ်

ေက်သွယ်ထောင်ေွက်ထေးနည်းြညာပဖင့်

အထောက်

အကူပြုနိုင်ေန်၊
(၂)

အီလက်ေေွန်းနစ် ေက်သယ
ွ ်ထောင်ေွက်ထေး နည်းြညာပဖင့် လူစွ့ မ်း
အားအေင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထေး၊ စီးြွားထေးကဏ္ဍ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုး
တက်ထေး၊ လူမှုထေးနှင့် ြညာထေးကဏ္ဍအြါအဝင် ကဏ္ဍထြါင်းစုံ
ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးတို ့အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ြိုမိုေေှိလာထစေန်၊

(၃)

ကွန်ြျူတာကွန်ယက်အား အသုးံ ပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ြ ေက်သွယ်
ထောင်ေွက်သည့် ကိစ္စများတွင် အီလက်ေေွန်းနစ် မှတ်တမ်းနှင့်
အီလက်ေေွန်းနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာများ၏ စစ်မှန်မှုနှင့်
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ယုံ ကည်စိတ်ချေမှုကို အသိအမှတ်ပြုဖြီး ဥြထဒအေ အကာအကွယ်
ထြးနိုင်ေန်၊
(၄)

အီလက်ေေွန်းနစ် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်ထေး နည်းြညာအား အသုးံ
ပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ြအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တစ်ထပြးညီ
ေုတ်လွှင့်ထြးြို ့ပခင်း၊ လက်ခံဖမ်းယူပခင်းနှင့် သိမ
ု ှီးေိန်းသိမ်းပခင်းတို ့
ပြုလုြ်နိုင်ေန်၊

(၅)

ကွန်ြျူတာကွန်ယက်အား

အသုးံ ပြု၍

အပြည်ပြည်ေိုင်ော

အဖွဲ ့

အစည်းများ၊ ထဒသေိုင်ောအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ပြည်ြနိုင်ငံများ၊ ပြည်
တွင်း/ပြည်ြ အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြုဂ္ဂလိကအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ြုဂ္ဂိုလ်များ ေိထောက်လျင်ပမန်စွာ ေက်သယ
ွ ်ြူးထြါင်း ထောင်ေွက်
နိုင်ေန်၊
ဥြထဒတွင် အီလက်ေေွန်းစနစ်ပဖင့် ေက်သယ
ွ ်ထောင်ေွက်မှု ကိစ္စေြ်များအတွက်
အီလက်ေေွန်းနစ်လက်မှတ်၊

ဒစ်ဂျစ်တယ်စာေွက်စာတမ်းများ

တေားဝင်မှု၊

သက်ထသခံမှုနှင့်

အီလက်ေေွန်းနစ်နည်းလမ်းပဖင့် ေက်သယ
ွ ်ထောင်ေွက်မှုကိစ္စများအား မသမာမှု ပြုလုြ်ပခင်းတို ့ကို
ကာကွယ်ထြးပခင်း စသည်တို ့အတွက် ထေးေွဲပြဌာန်းခဲ့ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် ထေးေွဲ
ခဲ့ပခင်းပဖစ်ဖြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်ချက်များကိုသာ ပြင်ေင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ထသာထ ကာင့်
လက်ေှိအချိန်တွင်

တိုးတက်ထပြာင်းလဲလာထသာ

ထခတ်စနစ်၊

နည်းြညာများနှင့်

လိုက်ထလျာ

ညီထေွမှုေှိထစေန် ပြင်ေင်ထေးေွဲသင့်ထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
(ဂ)

The Telecommunications Law (၂ဝ၁၃)။ ေက်သယ
ွ ်ထေး ဥြထဒအား
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ထအာက်တိုဘာလ (၈) ေက်ထန ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ဥြထဒ
အား

ထအာက်ထဖါ်ပြြါ

ေည်ေွယ်ချက်များပဖင့်

ထေးေွပဲ ြဌာန်းခဲ့ပခင်းပဖစ်

ြါသည်−
(၁)

နိုင်ငံထတာ် ထခတ်မီဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးအတွက် ေက်သယ
ွ ်ထေး နည်း
ြညာပဖင့် အထောက်အကူပြုနိင
ု ်ေန်၊
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(၂)

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထသာ

ေက်သွယ်ထေးကဏ္ဍများတွင် ပြည်တွင်း

ပြည်ြမှ အခွင့်အလမ်းတူမျှေထသာ ြွင့်လင်းပမင်သာသည့်

ယှဉ်ဖြိုင်မှု

များထောင်ေွက်ထစပခင်းပဖင့်အေည်အထသွးပမင့်မားဖြီး သုးံ စွဲသူတို ့အား
ေိုက်တန်စွာ ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်မည့်

ေက်သွယ်ထေးဝန်ထောင်မှ

လုြ်ငန်းများ ထြါ်ေွက်လာထစေန်၊
(၃)

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထသာ ေက်သွယ်ထေးေိုင်ောနည်းြညာနှင့် အတူ
နိုင်ငံထတာ် တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ေက်သယ
ွ ်ထေး ကွန်ေက် ပဖန ကက်
့်
ဖြီး
အများပြည်သူ ေက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ြိုမို
ေေှိလာနိုင်ထစေန်၊

(၄)

ေက်သယ
ွ ်ထေးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း

တည်ထောင်လုြ်ကိုင်သန
ူ ှင့်

အသုးံ ပြုသူတို ့ကို ဥြထဒနှင့်အညီ အကာအကွယ်ထြးနိုင်ေန်၊
(၅)

နိုင်ငံထတာ်တည်ဖငိမ်ထအးချမ်းထေးနှင့်
များအတွက်

အများပြည်သူလုံပခုံထေးကိစ္စ

ေက်သွယ်ထေးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း၊

ကွန်ယက်

အထောက်အကူပြု ြစ္စည်းများနှင့် လိုင်စင်ေယူဖြီးမှသာ အသုးံ ပြုခွင့်
ေှိထသာ ေက်သယ
ွ ်ထေးြစ္စည်းများကို ကကီး ကြ်နိုင်ေန်၊
၇ဝ။

e-Government သည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးြွားထေးဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိက

ကျသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ြါဝင်ထ ကာင်း ထကာင်းစွာနားလည်သိေှိသည့်အထလျာက် လက်ေှိပြဌာန်း
ေားထသာ ဥြထဒထေးောနှင့် မူဝါဒမူထဘာင်များအား ပြည့်စုံထကာင်းမွန်လာထစေန်အတွက် ပြန်လည်
ေန်းစစ်၍ လိုအြ်သလို ပြင်ေင်ထေးေွဲပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်များအား ထောင်ေွက်သွားေန်

လွန်စွာ

အထေးကကီးြါသည်။ အထပခခံအထောက်အဦများ တိုးချဲ ့တည်ထောက်ပခင်းနှင့်အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊
Application များအား တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုးံ ပြုပခင်းနှင့် ဝန်ထောင်မှု စွမ်းထောင်ေည်များ
ကို ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထအာင်ထောင်ေွက်ပခင်း စသည့်လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် ICT နည်းြညာ အသုံးပြုမှု
များအား အေူးတိုက်တွန်းအားထြးသည့် ဦးတည်ချက် လမ်းထ ကာင်းများအား ထဖါ်ေုတ်ချမှတ်
ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။
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အခန်း (၃)
ဦးတည်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ထသာအချက်များ
၇၁။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် e-Government စနစ်အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်

ထောင်ေွက်နိုင်ေန် ထောင်ေွက်သာွ းသင်သ
့ ည့် လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင် (e-Government Conceptual
Architecture Framework) အား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း အေင့် (၇) ေင့် ခွဲပခား၍ အ ကံပြု
ထေးေွထ
ဲ ဖါ်ပြေားဖြီး အစိုးေဌာနများအသီးသီးမှ ကုန်ကျစေိတ်သက်သာစွာပဖင့် လိုက်နာအထကာင်
အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားသင့်သည့် လုြ်ငန်းများအား ထဖါ်ပြေားြါသည်။
(က)

အစိုးေ၏ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊ မူဝါဒများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊
(Governance, Policies and Skills)

(ခ)

မျှေထဝအသုံးပြုသည့် ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦ၊
(Shared Network and Infrastructure)

(ဂ)

ဘုံ အသုးံ ပြုသည့် အချက်အလက်များ၊
(Common Data Services)

(ဃ)

မျှေထဝအသုံးပြုသည့် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊
(Shared Applications)

(င)

အစိုးေဌာနများအလိုက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေမည့် အသုးံ ချ
ထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊(Ministry Specific Applications)

(စ)

စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေှိသည့် ဝန်ထောင်မှုများ၊
(Integrated Services)

(ေ)

ေက်သယ
ွ ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများ၊ (Channels)
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၇၂။

အေိုြါ လမ်းပြထပမြုံတွင် အစိုးေ၏ စီမံခန် ့ခွဲမှုြုံစံ၊ ချမှတ်ကျင့်သံုးသွားသင့်သည့်

မူဝါဒများ၊ တည်ထောက်သွားေမည့် နည်းြညာအထပခခံအထောက်အဦ၊ အထပခခံအပဖစ် စတင်
ထောင်ေွက်သင့်ထသာ ဝန်ထောင်မှုများနှင့်အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ အစိုးေအဖွဲ ့အစည်း(သို ့မဟုတ်)
ဝန်ကကီးဌာနအလိုက်

စတင်အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သင့်ထသာ

လုြ်ငန်းများ၊

စုစည်း

ထြါင်းစြ်ေားေှိထသာ ဝန်ထောင်မှုများနှင့် ပြည်သူများသို ့ ဝန်ထောင်မှုများ ပဖန် ့ပဖူးထြးေန် လိုအြ်
ထသာ ေက်သွယ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများစသည်ပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေန် လုြ်ငန်း အစီ
အစဉ်များအား အေင့်ေင့် ထေးေွထ
ဲ ဖာ်ပြေားြါသည်။
၇၃။

ေို ့အပြင်

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ေှိထေးေွဲ ချမှတ်ေားေှိဖြီး ICT ေိုင်ော ဉြထဒ

မူထဘာင်များအား ြိုမိုပြည့်စုံထကာင်းမွန်လာထစထေးအတွက် ပြန်လည်ပြင်ေင်ထေးေွဲပခင်းအားပဖင့်
နိုင်ငံထတာ်၏

e-Government

လုြ်ငန်းေြ်များ

ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်လာထစထေးအတွက်

များစွာ

အထောက်အကူပြုထစမည် ပဖစ်ထ ကာင်းအား အ ကံပြုတင်ပြေားြါသည်။ ေို ့အပြင် ပမန်မာနိုင်ငံ၌
e-Government လုြ်ငန်းေြ်များ စတင်အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ေွက်နိုင်ထေးအတွက် လိုအြ်
ထသာ လမ်းညွှန်သထဘာတေားများ၊ အထေးြါထသာ ICT ေိုင်ော ကိစ္စေြ်များအား မဟာဗျူဟာ
ကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲထောင်ေွက်သာွ းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား တင်ပြေားြါသည်။
.
၇၄။

ဤအခန်းတွင်

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သွားသင့်ထသာ

မျှေထဝအသုးံ ပြုသည့်

အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Shared Applications) နှင့် အစိုးေဌာနများအလိုက် သီးပခား အထကာင်
အေည်ထဖာ်ထောင်ေမည့်

အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ

(Ministry

Specific

Applications)၊

သတ်မှတ်ပြဌာန်းသင့်ထသာ IT ေိုင်ော စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မူဝါဒများအား ထဖာ်ပြေားြါသည်။
ေို ့အပြင် အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများအသီးသီးတွင် ICT လုြ်ငန်းေိုင်ောဌာနများ အသီးသီးဖွဲ ့စည်း၍
လုြ်ငန်းစဉ်များအား ထောင်ေွက်သာွ းသင့ြ
် ါထ ကာင်းနှင့် နိုင်ငံထတာ်အေင့် ICT ထကာင်စီအား
ဖွဲ ့စည်းသွား၍ ေိုဌာနများအား ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲကာ ထောင်ေွက်သာွ းသင့်ြါထ ကာင်း ဤအခန်း
တွင် အေူးအထလးထြးထဖါ်ပြေားြါသည်။
(၃.၁)

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သာွ းေမည့် လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်

၇၅။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင်

ထဖါ်ထောင်သာွ းနိုင်ေန်

e-Government စနစ်အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်

လိုက်နာကျင့်သုံးသွားသင်သ
့ ည့်

အထပခခံလုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်

(e-

Government Conceptual Architecture Framework) အား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ြုံ−(၂)
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ပဖင့် ထဖာ်ပြေားြါသည်။ အေိုြါ လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်သည် လက်ေှိထောင်ေွက်ေားေှိဖြီး လုြ်ငန်း
များအား ေက်လက်အသုံးချသွားနိုင်ထေးနှင့် စီမံကိန်းများ ေြ်တူအထကာင်အေည် ထဖာ်ထောင်
ပခင်းများ (Duplication) မပဖစ်ထြါ်ထစထေးအတွက် ဝန်ထောင်မှုများစုစည်းထြါင်းစြ်ဖြီး ပြည်သူ
လူေုသို ့ ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန် ဦးတည်၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သာွ းေမည့်

ြုံစံ အေင့်

ေင့်အား ထဖါ်ပြေားပခင်းပဖစ်ြါသည်။

ြုံ−(၂) ။ အထပခခံလုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင် (e-Government Conceptual Architecture
Framework)
(၃.၁.၁)

အစိုးေ၏ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊ မူဝါဒများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု (Governance, Policies and
Skills)

၇၆။

ြေမဦးစွာ

အထပခခံအေင့်အထနပဖင့်

ပမန်မာနိုင်ငံတွင်

e-Government

အား

နိုင်ငံထတာ်အေင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့် ဦးထောင်ဗဟိုဌာန၏ ဖွဲ ့စည်းမှုြုံစံအား ခိုင်မာ
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ထတာင့်တင်းထစေန် ဦးစားထြးဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ ေိုသုိ ့ ဌာနအားဖွဲ ့စည်းဖြီး ေိုဌာနမှ
အစိုးေ၏ ယန္တေားလုြ်ငန်းစဉ်များအား ြိုမိုအားထကာင်းထစမည့် အီလက်ေေွန်းနစ် အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊
ဥြထဒ၊မူဝါဒများထေးေွဲချမှတ်ပခင်းနှင့်

စံသတ်မှတ်ချက်များ

သတ်မှတ်ပြဌာန်းပခင်းများအား

ထောင်ေွက်သာွ းေမည်ပဖစ်ြါသည်။ ေို ့အပြင် ၎င်းဦးထောင်ဌာနသည် နိုင်ငံ၏ e-Government
လုြ်ငန်းစဉ်များပဖစ်ထသာ Government to Government (G2G), Government to Business
(G2B) နှင့် Government to Citizens (G2C) ၌ ြါဝင်ထောင်ေွက်မည့်သူများနှင့် ေက်ေံ
ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေို ့အပြင် ၎င်းဦးထောင်ဌာနသည် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံးအား တိုက်
ရိုက်တာဝန်ခံ၍

လမ်းပြထပမြုံ

ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက်

(Roadmap)

အတိုင်း

ေိထောက်စွာ

နိုင်ငံထတာ်မှပြဌာန်းေားထသာ

အထကာင်အေည်ထဖာ်

ဥြထဒနှင့်အညီ

လိုအြ်ထသာ

လုြ်ြိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာ ထြးအြ်ေားေှိေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။
(၃.၁.၂)

မျှေထဝ အသုးံ ပြုသည့် ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦ (Shared Network and
Infrastructure)

၇၇။
network

ေင်းနှီးပမုြ်နှံမှုြမာဏ ကကီးမားစွာ တည်ထောက်ေထသာ data centres, servers,
equipment,

storage,

spectrum

အစေှိသည့်

ကွန်ယက်များနှင့်

အထပခခံ

အထောက်အဦများအား ေိထောက်စွာနှင့် အကျိုးေှိစွာ အသုးံ ပြုနိုင်ေန်အတွက် မျှေထဝအသုးံ ပြုသည့်
မူဝါဒလမ်းစဉ်အား ကျင့်သုံးထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။ ေိုကွန်ယက်များနှင့် အထပခခံ
အထောက်အဦများအား Focal Ministry ပဖစ်ထသာ ြို ့ထောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီး ဌာန
မှတာဝန်ယူ၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်၊ တည်ထောက်၊ ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် လည်ြတ်ပခင်း
လုြ်ငန်းများအား ထောင်ေွက်သွား၍ အစိုးေဌာနများမှ ထနာင်တင
ွ ် ြိုမိုကျယ်ပြနစ့် ွာ အသုးံ ပြု
လာမည့် Shared Application များနှင့် Specific Application များ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်
ချိတ်ေက်အသုံးပြုသွားနိုင်ေန် လိုအြ်သလိအ
ု ေင့်ပမှင့်တင်တိုးချဲ ့တည်ထောက်သာွ းေန်ပဖစ်ြါသည်။
(၃.၁.၃)

ဘုံ အသုးံ ပြုသည့် အချက်အလက်များ (Common Data Services)

၇၈။

အစိုးေမှ နိုင်ငံသားများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုများ ပဖနပဖူးထြးော
့်

တွင် လွယ်ကူလျင်ပမန် ထကာင်းမွန်ထစေန်အတွက် အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား အချက်အလက်
များမျှေထဝ၍

လွယ်ကူလျင်ပမန်စွာ

တစ်ချက် ပဖစ်ြါသည်။

ေယူအသုံးပြုနိင
ု ်ထေးသည်

အလွန်အထေးကကီးသည့်

အချက်

ဝန်ထောင်မှုအမျိုးအစားအလိုက် သက်ေိုင်ော ဝန်ကကီးဌာန (Key
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Ministry) မှ စတင်အထကာင်အေည်ထဖာ် တည်ထောက်စုစည်းေားေှိထသာ အချက်အလက်များ
အား သက်ေိုင်ောဝန်ကကီးဌာန တစ်ခုတည်းမှ အသုးံ ပြုမည့်အစား အပခားသက်ေိုင်သည့် အစိုးေ
ဌာနများမှ ေယူသံးု စွဲနိုင်ေန်အတွက် စနစ်တကျစီမံခနခ့် ွဲ ကကီး ကြ်၍ ဘုံ အပဖစ် ေယူ အသုးံ ပြုနိုင်
မည့် အချက်အလက်များ အထနပဖင့် သတ်မှတ်ေားေှိ အသုးံ ပြုခွင့်ထြးမည်ေိုြါက စီမံကိန်းများ
ေြ်တူ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ပခင်းများ (Duplicated Projects) ကို ထေှာင်ေှားနိုင်မည်
ပဖစ်ဖြီး ကုန်ကျစေိတ်သက်သာထစမည့်အပြင် ဝင်ထငွခွန်ထကာက်ခံပခင်းနှင့် အပခားကုန်သယ
ွ ်လုြ်ငန်း
ခွန်များ ထကာက်ခံပခင်းတို ့တွင် အထောက်အကူပဖစ်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။
၇၉။

သို ့ပဖစ်ြါ၍

ပမန်မာနိုင်ငံအထနပဖင့်

e-Government

လုြ်ငန်းစဉ်များတွင်

ဘုံ

အသုးံ ပြုသည့် အချက်အလက်များ စုစည်းတည်ထောက်ေားေှိ၍ အပခားသက်ေိုင်သည့် အစိုးေ
ဌာနများမှ ေယူသံးု စွဲနိုင်ေန်အတွက် ဦးစားထြး၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်
ြါသည်။

အချက်အလက်များအား

အပခားသက်ေိုင်သည့်

အစိုးေဌာနများမှ

ချိတ်ေက်ေယူ

သုးံ စွန
ဲ ိုင်ောတွင် စနစ်တကျ ေိန်းချုြ်ကွြ်ကဲနိုင်မည့် အစီအမံများနှင့် လုံပခုံမှုအစီအမံများအား
ကနဦးအေင့်တွင်

စနစ်တကျ စီစဉ်ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ဖြီး Application Programming

Interfaces (APIs) စနစ်အား ကနဦးအေင့်တွင်

စနစ်တကျ စတင်အသုးံ ပြုသွားေန် လိုအြ်

ြါသည်။
ဥြမာ။

သယံဇာတနှင့်

ြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထေးဝန်ကကီးဌာနမှ

အထကာင်

အေည်ထဖါ်ထောင်လျှေက်ေှိထသာ ပမန်မာနိုင်ငံ ထပမြုံတစ်ခုတည်း အသုးံ ပြု
နိုင်ေန် ထောင်ေွက်ပခင်း စီမံကိန်း− One Map Myanmar Project နှင့်
အပခားအလားတူ စီမံကိန်းများ Citizen Identity Information,
Company Information, Land Record Information, Roads and
Right of Way Information.
(၃.၁.၄)

မျှေထဝအသုံးပြုသည့် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ် များ (Shared Applications)

၈ဝ။

အစိုးေမှ နိုင်ငံသားများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုများ ပဖနပဖူးထြးောတွ
့်
င်

လွယ်ကူလျင်ပမန်ထကာင်းမွန်ထစေန်အတွက် ဘုံ အသုးံ ပြုသည့် အချက်အလက်များအား အစိုးေဌာန
များမှ ေယူအသုံးပြုဖြီး အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား မျှေထဝအသုံး
ပြုပခင်းအား ဦးစားထြး ထောင်ေွက်သွားေန်လိုအြ်ြါသည်။
Myanmar e-Governance Master Plan
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၈၁။

ြေမအေင့်အထနပဖင့် အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ချိတ်ေက်၍ ေက်သွယ် ထောင်

ေွက်နိုင်ဖြီး သတင်းအချက်အလက်များ အလွယ်တကူ စီးေင်းနိင
ု ်မည့် အသုံးချ ထော့ဖ်ဝဲလ်များ
ပဖစ်ထသာ email, portals, video conferencing, document management system,
identity

and

access

management,

application-to-application

integration

frameworks အစေှိသည့် ထော့ဖ်ဝဲလ်များအား အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား ကျယ်ကျယ်
ပြနပြန
့်
့် တည်ထောက်၍ မျှေထဝ အသုးံ ပြုပခင်းအားပဖင့် ဌာနအချင်းချင်း ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ောတွင်
ြိုမို အေင်ထပြထချာထမွ ့ထစဖြီး အချိန်တိုအတွင်း ထအာင်ပမင်မှုေေှိနိုင်မည် (Quick Win) ပဖစ်ဖြီး ေို
Shared Application များအား Focal Ministry ပဖစ်ထသာ ြို ့ထောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေး
ဝန်ကကီးဌာနမှ ဦးထောင်၍ အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။
ဥြမာ။ ြို ့ထောင်ထေးနှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေး ဝန်ကကီးဌာန (ယခင် ေက်သွယ်ထေးနှင့်
သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာဝန်ကကီးဌာန) မှ ဦးထောင်၍ အထကာင်
အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ခဲ့ဖြီး အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကားတွင် လက်ေှိ
အသုးံ ပြုလျက်ေှိထသာ Electronic Document Management System,
Government Personnel Management System, Civil Servent ID
Management System.
(၃.၁.၅)

အစိုးေဌာနများအလိုက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ေမည့် အသုးံ ချ
ထော့ဖ်ဝဲလ် များ (Ministry Specific Applications)

၈၂။

အစိုးေမှ နိုင်ငံသားများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုများ ပဖနပဖူးထြးောတွ
့်
င်

လွယ်ကူလျင်ပမန်ထကာင်းမွန်ထစေန်အတွက် အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ၊ လုြ်ငန်းစဉ်
များနှင့် ဝန်ထောင်မှုများအား ICT နည်းြညာအသုးံ ပြု၍ ြိုမိုစွမ်းထောင်ေည်ပြည့်ဝထသာ လုြ်ေုံး
လုြ်နည်းများပဖစ်ထြါ်လာထစထေး၊ ြိုမိုထကာင်းမွန်ထသာ ဝန်ထောင်မှုများထြးနိုင်ထေး ဦးတည်၍
အသွင်ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ေိုသုိ ့ အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုများ ပဖနပဖူး
့်
ထြးောတွင် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား ဌာနေိုင်ောများအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြနပြန
့်
့် အသုးံ ပြု
လာထစထေး အေူးအထလးေား ဦးစားထြး ထောင်ေွက်သွားေန်လိုအြ်ြါသည်။
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၈၃။

ေိုသုိ ့ထောင်ေွက်ော၌ ကနဦးအေင့်တွင် အစိုးေဌာနများသည် သတ်မှတ်ေား ထသာ

မူဝါဒ၊ Open-Integration Standards, APIs Standard အစေှိသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များအား
စနစ်တကျ သတ်မှတ်လိုက်နာကျင့်သုံးေန် လိုအြ်ြါသည်။ ေို ့အပြင် Application များအား မျှေထဝ
သုးံ စွဲပခင်းနှင့် မျှေထဝေားထသာကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦများအား အသုံးပြုပခင်းတို ့အား
လိုက်နာ ထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။
(၃.၁.၆)

စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေှိသည့် ဝန်ထောင်မှုများ (Integrated Services)

၈၄။

နိုင်ငံအများစုတွင်

Government

ICT

လုြ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု

ပမင့်မားလာသည်နှင့်အညီ

အေှိန်အဟုန်တိုးပမှင့်ထောင်ေွက်လာ ကဖြီး

e-

Online

ဝန်ထောင်မှုများလည်း အစဉ်တိုးတက်များပြားလာလျက်ေှိြါသည်။ ေိုသုိ ့ တိုးတက်များပြားလာ
ထသာ

e-Government

လုြ်ငန်းစဉ်များအား

အစိုးေဌာနေိုင်ော

ဝန်ကကီးဌာနများအလိုက်၊

ဝန်ထောင်မှုအလိုက် သီးပခားစီ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ထနသည့်အေင့်မှ ဝန်ကကီးဌာနများ
ြူးထြါင်းထောင်ေွက်၍ အမျိုးသားအေင့်သို ့ ဟန်ချက်ညီစွာ အေင့်ပမှင့်တင်ဖြီး နိုင်ငံသားများအား
ြိုမိုထကာင်းမွန်ထသာ Online ဝန်ထောင်မှုများထြးနိုင်ေန်အတွက် ဝန်ထောင်မှုများ စုစည်းထြါင်း
စြ်၍ (Integrated Service) များအား တည်ထောက် အသုံးပြုသွားေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။
၈၅။

e-Government လုြ်ငန်းများထောင်ေွက်ောတွင် အစိုးေလုြ်ငန်းများနှင့် ေက်ေံ

ေိထတွ သည်
့
့ ပြည်သူများအထနနှင့် အစိုးေဌာနများ၏ဝင်ထြါက်တင
ို ်းသို ့ ဝင်ေွက်သွားလာပခင်း
ေက် ဝင်ထြါက်တစ်ခုတည်းမှ ဌာနအားလုံးသို ့ ေက်သွယ်ထောင်ေွက်ခွင့်ေေှိထေးသည် လွန်စွာ
အထေးကကီးြါသည်။ ေို ့ထ ကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံေှိ အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းများအသီးသီးမှ ထောင်ေွက်ေား
ေှိထသာ Website များ၊ Online Service များအား တစ်ထနောတည်းတွင် စုစည်း ၍ Single
Portal ၊ Single Window ကဲ့သို ့ထသာ စနစ်များ တည်ထောက်ထြးပခင်းအားပဖင့်

ပြည်သူလူေု

သို ့ လွယ်ကူလျင်ပမန်ထသာ၊ ထကာင်းမွန်ေိထောက်ထသာ ပြည်သူ ့ဝန်ထောင်မှုများထြးနိုင်ေန် ကကိုးြမ်း
ထောင်ေွက်သွားေမည်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသုိ ့ထောင်ေွက်သွားပခင်းအားပဖင့် သမားရိုးကျ ဌာနဗဟိုပြု
ဝန်ထောင်မှုစနစ်မှ သုးံ စွဲသူဗဟိုပြုစနစ်သို ့ ထပြာင်းလဲထြးနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။
ဥြမာ။ ြို ့ထောင်ထေးနှင့်ေက်သယ
ွ ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်
လျှေက်ေှိထသာ Myanmar National Web Portal စီမံကိန်း၊ အစိုးေဌာန
များ၏ Online လွှင့်တင်ေားထသာ Web Site များနှင့် Online
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ဝန်ထောင်မှုများကို

တစ်ထနောတည်းတွင်

ထြါင်းစြ်ထဖါ်ပြထြးမည့်

စီမံကိန်း ပဖစ်ြါသည်။
(၃.၁.၇)

ြင်မေက်သွယ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများ (Channels)

၈၆။

ပြည်သူလူေုသို ့ ပြည်သူ ့ဝန်ထောင်မှုများအား Online မှတေင့် လွယ်ကူလျင်ပမန်စွာ

ပဖနပဖူးထြးနိ
့်
ုင်ေန် သက်ေိုင်ော အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများမှ ြင်မေက်သွယ်ထေး လမ်းထ ကာင်းများ
(Channels) ပဖစ်ထသာ Citizens Service Center, Call Center, Interactive Voice
Response systems (IVRs), Self-Help Kiosks, Mobile Gateways, Automated Teller
Machines (ATM) နှင့် အစိုးေဌာနများ၏ ဝန်ထောင်မှုများအား ထြါင်းစြ်စုစည်းေားေှိထြးထသာ
e-Government Portal များအား တည်ထောက်ထြးသွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံသားများသည် ေို
ြင်မေက်သွယ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများအား အသုးံ ပြု၍ ဝန်ထောင်မှုများအား ေယူအသုံးပြုသွား
နိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ထောင်ေွက်ော၌

ကနဦးအေင့်တွင် အစိုးေဌာနများသည် သတ်မှတ်

ေားထသာ မူဝါဒ၊ Open-Integration Standards, APIs Standard အစေှိသည့် စံသတ်မှတ်
ချက်များအား စနစ်တကျ သတ်မှတ်၍ လိုက်နာကျင့်သုံးေန် လိုအြ်ြါသည်။
(၃.၂)

ေက်သယ
ွ ်ထေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ (ICT) ဥြထဒများ ပြင်ေင်
ထေးေွဲပခင်း

၈၇။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင်လက်ေှိပြဌာန်းေားထသာ ေက်သယ
ွ ်ထေးနှင့်သတင်းအချက် အလက်

နည်းြညာေိုင်ော ဥြထဒများမှာ ထဖါ်ပြြါအတိုင်းပဖစ်ြါသည်။

၈၈။

(က)

ကွန်ြျူတာြညာဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထေးဥြထဒ၊ (၁၉၉၆)

(ခ)

အီလက်ေေွန်းနစ်ေက်သယ
ွ ်ထောင်ေွက်ထေးဥြထဒ၊ (၂ဝဝ၄၊ ၂ဝ၁၄)

(ဂ)

ေက်သယ
ွ ်ထေးဥြထဒ၊(၂ဝ၁၃)

ပြဌာန်းဖြီး ဥြထဒများတွင် ICT လုြ်ငန်းဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထေး၊ အစိုးေ အုြ်ချုြ်မှု

ယန္တေားတွင် ကွန်ြျူတာနည်းြညာအား အသုးံ ချထေးတို ့ ြါဝင်ထသာ်လည်း တည်ေဲဥြထဒများတွင်
e-Government စနစ် တိုးတက်လာထစထေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အထပခခံအချက်များ
မြါဝင်ထသးထ ကာင်း ထတွ ေှ့ ိေြါသည်။
Myanmar e-Governance Master Plan
ITCSD, Ministry of Transport and Communications.
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၈၉။

e-Government စနစ်တွင် အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်

နည်းြညာ၊ စံ သတ်မှတ်ထေွးချယ်မှု၊ ပြည့်စုံသည့် ICT တည်ထောက်မှုြုံစံ၊ များပြားထသာ အစိုးေ
ရုံးလုြ်ငန်းစဉ်အေင့်ေင့်အား ေန်းစစ်ထပဖထလျာ့ပခင်း၊ ဘတ်ဂျက်ခွဲထဝသတ်မှတ်မှုနှင့် ေင်းနှီးပမှြ်နှံ
မှု ေယူပခင်း၊ တင်ဒါထခါ်ယူပခင်း၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်း၊ လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်းနှင့် အေည်
အထသွးအာမခံမှု စသည့်အချက်များအားလုံးြါဝင်ြါသည်။ ေိုသုိ ့ အစိုးေ လုြ်ငန်းစဉ်များ ပြုပြင်
ထပြာင်းလဲောတွင် ဖွဲ ့စည်းြုံနှင့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကိုြါ ထပြာင်းလဲထြးေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါ
သည်။ သို ့ပဖစ်ြါ ၍ e-Government စနစ်အား စဉ်ေက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်ေန်နှင့် အထကာင်
အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် ခိုင်မာထသာ ဥြထဒ ပြဌာန်းချက်ပဖင့်သာ တွန်းအားထြး အထောက်
အကူပြုနိင
ု ်မည် ပဖစ်ြါသည်။
၉ဝ။

အေက်ထဖါ်ပြြါ သုးံ သြ်ထတွ ေှ့ ိချက်အေ e-Government ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ

များနှင့် ထောင်ေွက်ေမည့် အချက်များကို ေှင်းေှင်းလင်းလင်း အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ေိုချက်များ ဖွင့်ေို၍
လက်ေှိပြဌာန်းေားထသာ ဥြထဒများတွင် ေည့်သွင်း ပြင်ေင်၍ထသာ်လည်းထကာင်း ဥြထဒအသစ်
ပြဌာန်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း ထောင်ေွက်ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်မှုလုြ်ငန်းစဉ်များ ြိုမိုတုးိ တက်
ထကာင်းမွန် ေိထောက်မှုေှိထစမည် ပဖစ်ြါသည်။
၉၁။

လက်ေှိဥြထဒများကို ပြင်ေင်ပဖည့်စွက်သင့သ
် ည့် အချက်များ -

(က)

e-Government ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ဖြီးပြည့်စစ
ုံ ွာ ြါဝင်သင့ြ
် ါ သည်။
e-Government လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေး၊ ဌာန
အချင်းချင်း ြူးထြါင်းထောင်ေွက်နိုင်ထေး၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ြညာထေး ကဏ္ဍ
တို ့ကို အားထြးကူညီနိုင်ထေးတို ့အတွက် ထတာင့်တင်းခိုင်မာသည့် ဖွဲ ့စည်းြုံ
အား ဖွဲ ့စည်းနိုင်ထေးကို ထဖါ်ပြြါဝင်သင့်ြါသည်။ အထကာင်အေည် ထဖါ်
ထောင်ေွက်ေမည့် ဌာနကို ေှင်းလင်းတိကျသည့် အခွင့်အာဏာ အြ်နှင်းပခင်း၊
တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ေားများနှင့် တာဝန်ခံမှုတို ့အား ထဖါ်ပြြါဝင်သင့ြ
် ါသည်။

(ခ)

အေှိန်အဟုန်ပဖင့်

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေးအတွက်

နိုင်ငံထတာ်

အေင့် အဖွဲ ့အစည်းအပဖစ် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၏ တိုက်ရိုက်ကွြ်ကဲမှုပဖင့်
ြင်မကဏ္ဍ (၃) ခု ပဖစ်ထသာ Myanmar e-Governance Master Plan
ITCSD, Ministry of Transport and Communications.
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(၁)

e-Government

(၂)

ေိုက်ဘာလုပံ ခုံထေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ထေးထေး

(၃)

သုထတသနဖွံ ့ဖဖိုးထေးလုြ်ငန်းနှင့်

လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်ပမှင့်တင်

တည်ထောက်ထေး စသည်တုိ ့ ြါဝင်ထသာ ICT ထကာင်စီ ဖွဲ ့စည်း
ထောင်ေွက်သာွ းနိုင်ထေးကို ေည့်သွင်း ပြင်ေင်သင့ြ
် ါသည်။

(ဂ)

ICT ထကာင်စီအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးအေင့်ေက်မနိမ့်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်မှ
နိုင်ငံထတာ်သမ္မတအား တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံ၍ အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများအားလုံး
ကို ဦးထောင်သင့ထ
် ကာင်း ထဖါ်ပြြါေှိြါသည်။

(ဃ)

ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ြါဝင်မှုအား တိုက်တွန်းအားထြးေန်လိုအြ်သပဖင့် ပမန်မာ
နိုင်ငံ

ကွန်ြျူတာအသင်းကဲ့သို ့ အစိုးေမဟုတ်ထသာ

အသင်းအဖွဲ ့များ၏

အ ကံဉာဏ်များ ေယူနိုင်ေန်ကိုလည်း ေည့်သွင်းစဉ်းစားေမည် ပဖစ်ထ ကာင်း
ထဖါ်ပြေားြါသည်။

(င)

e-Government

ဦးထောင်ထကာ်မတီသည်

ဝန်ကကီးဌာနများ၏

e-

Government စီမံကိန်းထေးေွဲပခင်း၊ အထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်းစသည်တို ့
အား ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲပခင်း၊ ဌာနများ၏ e-Government ေိုင်ော ဘတ်ဂျက်
လျာေားမှုနှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကကီးဌာနမှ ခွဲထဝချေားထြးထသာ
ေန်ြုံထငွများအား စနစ်တကျအသုးံ ပြုသွားနိုင်ထေး စီမံခနခ့် ွပဲ ခင်း အစေှိသည့်
လုြ်ငန်းတာ၀န်များအား ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲသင့်ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။

(စ)

e-Government ဦးထောင်ထကာ်မတီသည် လိုအြ်သလို ပြင်ေင်ဖွဲ ့စည်းနိုင်ေ
မည်ပဖစ်ဖြီး၊ ြညာထေးကဏ္ဍ၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ (ပြည်တွင်း/ပြည်ြ)နှင့် အစိုးေ
ဌာနများမှ ြညာေှင်များပဖင့် ဖွဲ ့စည်းသင့်ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။

(ေ)

e-Government

ဦးထောင်ထကာ်မတီသည်

e-Government

အထကာင်

အေည်ထဖါ်ောတွင် အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများ၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ (ပြည်တွင်း/
ပြည်ြ) နှင့် ြညာထေးကဏ္ဍတို ့အား ထြါင်းစြ်ထြးနိုင်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။
Myanmar e-Governance Master Plan
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(ဇ)

အသစ်ပြဌာန်း (သို ့) ပြင်ေင်မည့် ICT ဥြထဒတွင် ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ရှုထောင့်
များလည်း ြါဝင်သင့ထ
် ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည် (၁)

အီလက်ေေွန်းနစ်သက်ထသခံလက်မှတ်နှင့်

အပငင်းြွားမှု

ေိုင်ော

များအတွက် ဝှက်စာအသုးံ ပြုမှု အထပခအထန၊
(၂)

ဉာဏစွမ်းေည် မူြိုင်ခွင့်ေိုင်ော၊

(၃)

အဓိကကျထသာအထေးကကီးသည့်အထပခခံအထောက်အဦ ကာကွယ်ထေး၊

(၄)

ေိုက်ဘာလုပံ ခုံထေး၊

(၅)

ေိုက်ဘာမှုခင်း၊

(၆)

လူမှုကွန်ေက် အသုးံ ပြုမှုအတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့် ဥြထဒထေးော၊

(၇)

e-Commerce လုြ်ငန်းများ၊(ဥြမာ-အီလက်ေေွန်းနစ်ထငွထြးထချမှု)

(၈)

ြုဂ္ဂလိကလုံပခုံထေးနှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်ထေး၊

(၉)

အပငင်းြွားမှု ထပဖေှင်းပခင်း၊

(၃.၃) အလွယ်တကူချဲ ့ေွင် အသုးံ ပြုသွားနိုင်မည့် ICT အထပခခံအထောက်အဦများ
၉၂။

ြင်မ

ICT

အထပခခံအထောက်အဦများတည်ထောက်ော၌

ထနာင်အနာဂတ်တွင်

တိုးတက်များပြားလာမည့် လုြ်ငန်းများနှင့် အထပခအထနများအတွက် ကကိုတင်ေည့်သွင်း စဉ်းစားဖြီး
အလွယ်တကူချဲ ့ေွင်အသုံးပြုသွားနိုင်မည့် နည်းြညာများထေွးချယ်၍ ထောင်ေွက်သာွ းေန် လိုအြ်
ြါသည်။ ေိုနည်းြညာများမှာ−
(က)

Cloud computing

(ခ)

Virtualisation

(ဂ)

Infrastructure as a Service (IaaS)

(ဃ) Software as a Service (SaaS)
(င)

Platform as a Service (PaaS)

(စ)

Pay-as-you grow model with transaction/ outcome based pay-out

(ေ) Chargeback model for ministries using the infrastructure
တို ့ပဖစ်ြါသည်။
Myanmar e-Governance Master Plan
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(၃.၃.၁)

Open-Source စနစ်များအား အသုးံ ပြုသွားပခင်း (Open Standards)

၉၃။

e-Government

စီမံကိန်းများအား

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ောတွင်

Open-Source စနစ်များအား ကနဦးစတင် အသုးံ ပြု၍ ထောင်ေွက်သာွ းေန်လိုအြ်ြါသည်။
Open-Source Based Innovation စနစ်သည် Open Standards-Based System ၏ အဓိက
အချက်ပဖစ်ြါသပဖင့် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုးံ ပြုသွားသင့ထ
် သာ စနစ် ပဖစ်ြါ
သည်။ ေိုသို ့ Open-Source စနစ်များအားအသုံးပြုသွားပခင်းအားပဖင့် ထေေှည်ကာလတွင် ထငွထ ကး
ကုန်ကျမှုသက်သာထစသည့် အကျိုးထကျးဇူးများအား သိသာေင်ေှားစွာ ေေှိလာမည် ပဖစ်ြါသည်။
(၃.၃.၂)

ပြည်တွင်းဘာသာစကား အေင်သင့့်ပဖစ်မှု (Local-language ready)

၉၄။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များ၊ အသုံးချထော့ဖ်ဝဲလ်များတွင် ထေး

သားအသုံးပြုမည့် ဘာသာစကားများသည် အဂကလိြ်နှင့် ပမန်မာဘာသာစကား နှစ်မျိုးပဖင့် အသုးံ ပြု
သွားနိုင်ထေးထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။ေိုသုိ ့ ပမန်မာဘာသာစကားအား e-Government
Application များတွင် အသုးံ ပြုသွားနိုင်ေန် မြန်ြာစာယူနီကုဒ်စနစ်အား စံအပဖစ် သတ်မှတ်
ပြဌာန်း၍ အသုံးပြုသွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေက်လက်၍ အပခားတိုင်းေင်းသား ဘာသာစကားများ
အားလည်း ေည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ထေး ထောင်ေွက်သာွ းေန် ပဖစ်ြါသည်။
(၃.၄)

ICT ေိုင်ော လုြ်ငန်းေြ်များအား မဟာဗျူဟာကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲထောင်ေွက်
သွားနိုင်မည့် အ ကံပြုနည်းလမ်းများ။

၉၅။

e-Government လုြ်ငန်းများအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ောတွင် အစိုးေ

လုြ်ငန်းစဉ်များ ပြုပြင်ထပြာင်းလဲပခင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလ် ထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ ကွန်ယက်ေိုင်ော အထပခခံ
အထောက်အဦများဝယ်ယူပခင်း၊ လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်များ ြျိုးထောင်ပခင်း၊ လိုအြ်ထသာ အဖွဲ ့
အစည်းများ ဖွဲ ့စည်းေူထောင်ပခင်းနှင့် ပြုပြင်ထပြာင်းလဲဖွဲ ့စည်းပခင်း၊ ဥြထဒနှင့် မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်
ချက်များထေးေွဲချမှတ်ပခင်း အစေှိသည့် ICT ေိုင်ော လုြ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုး ထြါင်းစြ်ြါဝင်လျက်ေှိ
ြါသည်။ ေိုသုိ ့များပြားလှထသာ လုြ်ငန်းစဉ်များအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွ းေန်
အစိုးေဌာနများတွင် ICT နည်းြညာကျွမ်းကျင်သည့် ဝန်ေမ်းအထေအတွက် လုံထလာက်မှုမေှိပခင်း၊
ဝန်ေမ်းများ၏ စွမ်းထောင်ေည် ပြည့်ဝမှုမေှိပခင်းစသည့် အခက်အခဲများထ ကာင့် ပြည်တွင်းပြည်ြ
ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းေှင်များ၏

ြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ေွက်မှုသည်

အထေးြါထသာ

အခန်းကဏ္ဍသို ့

ထောက်ေှိလျက်ေှိဖြီး လျင်ပမန်စွာထောင်ေွက်သာွ းနိုင်ေန် များစွာ အထောက်အြံ့ပဖစ်ထစမည် ပဖစ်ြါ
သည်။
Myanmar e-Governance Master Plan
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၉၆။

ေိုသုိ ့ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်၊ ထော့ဖ်ဝဲလ်များနှင့် ကွန်ယက်ေိုင်ော အထပခခံ အထောက်အဦများ

ဝယ်ယူတည်ထောက် ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း အစေှိသည့် ICT ေိုင်ောလုြ်ငန်းေြ်များအား ြုဂ္ဂလိက
လုြ်ငန်းေှင်များနှင့်

ြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ေွက်ောတွင်

လုြ်ငန်းများ

အြ်နှံထောင်ေွက်ော၌

စံသတ်မှတ်ချက်မူထဘာင် (Standard Frameworks) များအား လိုက်နာကျင့်သုံး၍ မဟာ ဗျူဟာ
ကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲ ထောင်ေွက်သာွ းေန်ပဖစ်ြါသည်။
ဥြမာ−

Service Level Agreements (SLAs), CIPS11 (Chartered
Institute of Procurement and Supply)

၉၇။

ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ICT ေိုင်ော လုြ်ငန်းေြ်များအား အဓိကေားဖြီး မဟာဗျူဟာ

ကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲ ထောင်ေွက်သာွ းေန် လိုအြ်ြါသည်။
(က)

ထော့ဖ်ဝဲလ်ထေးပခင်း၊ Source Code၊ Data နှင့် Database၊

(ခ)

ြင်မ ICT အထပခခံအထောက်အဦများ၊ (Servers, Network, Storage,
Security Infrastructure နှင့် Data Centers)

(ဂ)

ြုံစံေုတ်ပခင်းနှင့် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊

(ဃ)

ဉာဏစွမ်းေည်နှင့် မူြိုင်ခွင့်၊ နည်းလမ်းများ၊ မူဝါဒနှင့် နည်းြညာ၊

(င)

ICT Application များ၊ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ပခင်းနှင့် စီမံခနခ့် ွဲပခင်း
များတွင် အသုးံ ပြုသည့် ကိေိယာများ၊

၉၈။

Myanmar e-Governance Master Plan အား ဝန်ကကီးဌာနများတွင် စီမံခန် ့ခွဲ

ပခင်းနှင့် အထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်းလုြ်ငန်းေြ်များအတွက် အစိုးေဌာနများတွင် လူစွ့ မ်းအားအေင်း
အပမစ် လိုအြ်မည်ပဖစ်ော အချို ့ထသာ လုြ်ငန်းေြ်များအား ပြည်တွင်း၊ပြည်ြ တတိယအဖွဲ ့ အစည်း
များ၊ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းေှင်များနှင့်မှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ထြးနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။
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အခန်း(၄)
ကနဦးအေင့်တွင် စတင်ထောင်ေွက်သင့ထ
် သာလုြ်ငန်းများ
(၄.၁)

စတင်တည်ထောက်သင့ထ
် သာ ICT အထပခခံအထောက်အဦများ

၉၉။

e-Government Application များအသုံးပြုသွားနိုင်ေန်အတွက် အထပခခံအုတ်ပမစ်

များပဖစ်ထသာ Cloud Infrastructure၊ Cluster of National Data Centre၊ Data Centres နှင့်
e-Government Network Backbone စသည်တုိ ့အား စတင်တည်ထောက်သာွ းဖြီး မျှေထဝ
အသုးံ ပြုသွားနိုငထ
် ေး ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။

၁ဝ၀။

ြို ့ထောင်ထေးနှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ တာဝန်ယူ၍ အထပခခံအုတပ် မစ်အပဖစ်

စတင်တည်ထောက်သင့ထ
် သာ ICT အထပခခံအထောက်အဦများမှာ−
(က)

Myanmar Cloud Infrastructure for e-Government

(ခ)

Cluster of National Data Centres for hosting e-Government
applications

(ဂ)

Quick win service infrastructure platform

(ဃ)

e-Government network backbone တို ့ပဖစ်ြါသည်။

(၄.၂)

စတင် ထေးသားအသုးံ ပြုသင့်ထသာ ICT အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ် များ။

၁ဝ၁။

e-Government စနစ်၏ ထအာင်ပမင်မှုအား ပြည်သူလူေုသုိ ့ Online ဝန်ထောင်မှု

များ ပဖနပဖူးထြးနိ
့်
ုင်သည့်အထပခအထနပဖင့် အဓိကတိုင်းတာသည်ပဖစ်ော နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးချ
ထော့ဖ်ဝဲလ်များ ကျယ်ပြနစ့် ွာအသုးံ ပြုလာနိုင်ထေးနှင့် ထေေှည်အသုံးပြုသွားနိုင်ထေးတို ့အား ဦးစား
ထြး၍ ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။
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(၄.၂.၁)

Shared Applications and Common Data Services

၁ဝ၂။

ပြည်သူဝန်
့ ထောင်မှုများ ပဖနပဖူးထြးောတွ
့်
င် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အထကာင်အေည်ထဖာ်

ထောင်ေွက်မည့် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များအား ဌာနများမှ အမျိုးမျိုးကွဲပြား ပခားနားထသာ
နည်းြညာများအသုံးပြု၍ သီးပခားစီ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ပခင်းမပြုလုြ်သင့ြ
် ဲ သထဘာ
သဘာဝတူညီသည့်

လုြ်ငန်းများအား

စုစည်းထြါင်းစြ်၍

မျှေထဝအသုးံ ပြုနိုင်ေန်

Shared

Application များအပဖစ် ကနဦးအေင့်၌ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သာွ းသင့ြ
် ါသည်။ စတင်
တည်ထောက်အသုံးပြုသွားသင့ထ
် သာ

အများမှ

မျှေထဝအသုံးပြုသည့်

Centralized

Shared

Application များအား ထအာက်ြါအတိင
ု ်း ထဖာ်ပြအြ်ြါသည်−
(က)

National Government Portal

(ခ)

Citizen ID Management System

(ဂ)

Document Management System

(ဃ)

Civil Service Identity Management System

(င)

e-Government Call Centre

(စ)

Human Resource Management System (HRMS)

ဥြမာ။

(၁)

ဘဏ္ဍာထေးကဏ္ဍတွင် ြါဝင်သည်လ
့ ုြ်ငန်းစဉ်များပဖစ်ထသာ ePayment

Gateway,

Financial

e-Procurement,

Management

System,

e-Tender,
Account

Management System, e-Banking, Taxation System
အစေှိသည့် လုြ်ငန်းများအား စီမံကိန်းနှင့ဘ
် ဏ္ဍာထေးဝန်ကကီး
ဌာနမှဦးထောင်၍ ဌာနများအားလုံး တစ်ထပြးညီမျှေထဝ အသုးံ
ပြုနိုင်ေန်အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်သင်ြ
့ ါသည်။
(၂)

သဘာဝအေင်းအပမစ်အသုံးချမှုနှင့် စီမံခန် ့ခွဲမှုကဏ္ဍတွင်ြါဝင်
သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ပဖစ်ထသာ Geographic Information
System

(GIS),

Management
Myanmar e-Governance Master Plan
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စိုက်ြျိုးထေး၊ ထမွးပမူထေးနှင့် ေည်ထပမာင်းဝန်ကကီးဌာန (သို ့)
သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းထေး ဝန်ကကီး
ဌာနမှ ဦးထောင်၍ ဌာနများအားလုံး တထပြးညီ မျှေထဝ အသုးံ
ပြုနိုင်ေန် အထကာင်အေည်ထဖါ် ထောင်ေွက်သင်ြ
့ ါသည်။
(၃)

ေင်းနှးီ ပမှြ်နှံမှု၊

ကူးသန်းထောင်းဝယ်ထေးနှင့်

စက်မှုလုြ်ငန်း

များ ေိုင်ောကဏ္ဍတွင် ြါဝင်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ပဖစ်ထသာ
Company/Industries Registration and Management
System (Business Hub), e-Trade အစေှိထသာ စနစ်များ
အား ဦးထောင် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်မည့် ဝန်ကကီး
ဌာန တစ်ခုထေွးချယ် သတ်မှတ်၍ ဌာနများအားလုံး တစ်ထပြး
ညီမျှေထဝအသုးံ ပြုနိုင်ေန် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်သင့်
ြါသည်။
၁ဝ၃။
Data

ေို ့အပြင် ဘုံ အပဖစ်ေားေှိဖြီး အသုးံ ပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်များ (Common
Hub)

အား

ဌာနအဖွဲ ့အစည်းများမှ

အမျိုးမျိုးကွဲပြားပခားနားထသာ

နည်းြညာများ

အသုးံ ပြု၍ သီးပခားစီ တည်ထောက်အသုးံ ပြုပခင်းများ မပြုလုြ်သင့ြ
် ဲ Focal Ministry မှ
ဦးထောင်၍ သက်ေိုင်သည့်ဝန်ကကီးဌာနများမှ ြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ေွက်ကာ စုစည်း တည်ထောက်
ေားေှိဖြီး အများမှ ေယူအသုံးပြုသွားနိင
ု ်ေန် Common Data Services များအပဖစ် ကနဦး
အေင့်၌ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင် သွားသင့်ြါသည်။ စတင်တည်ထောက် အသုးံ ပြုသွားသင့်
ထသာ ဘုံ အသုးံ ပြုသည့် အချက်အလက် ဝန်ထောင်မှုများမှာ ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည်−
(က)

National Data Base/ National Data Hub

(ခ)

National Map/GIS

(ဂ)

Citizen ID information

(ဃ)

Company Registration information

(င)

Centralized Human Resource
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ဥြမာ။

National Data Hub

ပဖစ်ထသာ National ID Registration

Information (နိုင်ငံသားစိစစ်ထေး မှတ်ြတ
ုံ င်စနစ်တွင် ြါဝင်သည့်
အချက်အလက်များ)သည် e-Government Application များ၊ eService များမှ ဘုံအပဖစ် ေယူအသုံးပြုနိင
ု ်ေန် အထပခခံအကျေုံး
အချက်အလက်များပဖစ်သပဖင့် Focal Ministry မှ ဦးထောင်၍
အဓိကသက်ေိုင်သည့် ဝန်ကကီးဌာနပဖစ်ထသာ အလုြ်သမား၊ လူဝင်မှု
ကကီး ကြ်ထေးနှင့်

ပြည်သူအင်
့ အားဝန်ကကီးဌာနမှ

ြူးထြါင်းြါဝင်ဖြီး

ဌာနများအားလုံး၊ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ လုြ်ငန်းေှင်များ၊ ပြည်သူများ
အားလုံး တစ်ထပြးညီ မျှေထဝအသုံးပြုနိုင်ေန် အထကာင်အေည်ထဖါ်
ထောင်ေွက်သင်ြ
့ ါသည်။
(၄.၂.၂)

Ministry Specific Application များ

၁ဝ၄။

အချို ့ထသာ

အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များသည်

အစိုးေဌာနများ၏

လုြ်ငန်းသထဘာ

သဘာဝအလိုက် ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန်အတွက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ေမည့်
အသုးံ ချ ထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Ministry Specific Applications) အထနပဖင့် ထေးသား အသုးံ ပြု
သွားနိုင်ထေး အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ကနဦးအေင့်တင
ွ ် အစိုးေဌာန
များ၏ လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝအလိုက် ဦးစားထြး၍ သီးပခားထောင်ေွက်သာွ းသင့ထ
် သာ ဌာနများ
နှင့် အသုးံ ချ ထော့ဖ်ဝဲလ် ဥြမာများအား ထအာက်ြါအတိုင်း ဇယား (၁) ပဖင့် ထဖါ်ပြအြ်ြါသည်။
စဉ်

ဦးစားထြး လုြ်ငန်း/စီမက
ံ ိနး်

အထကာင်အေည်ထဖာ်

မှတ်ချက်

ထောင်ေွကေ
် မည့်
ဌာန/အဖွဲ ့အစည်း
၁။

(၁) Track Maintenance System

ြို ့ထောင်ထေးနှင့်

(၂) Passenger Reservation System

ေက်သွယ်ထေး

(၃) Control Room automation s ystem

ဝန်ကကီးဌာန

(၄) Freight Operations management System
(၅) Vehicle Registration management System
(၆) Driver License management System
(၇) Multi-modal transport system
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(၈)Smart Transport management system
(၉)Terminal Operating system
၂။

(၁) Consumer Services (Billing, Grievance
Redressal)

လျှေြ်စစ်နှင်စ
့ ွမ်းအင်
ဝန်ကကီးဌာန

(၂) Automatic Data Logging
(၃) Energy Accounting and Auditing
၃။

(၁) Land Acquisition Management
(၂) Asset Management System

ထောက်လုြ်ထေး
ဝန်ကကီးဌာန

(၃) Core ERP (Material Management)
(၄) Housing Allotment management system
(၅) GIS System
၄။

(၁) Business Promotion Portal
(၂) Establishment of an e-commerce Platform

၅။

စီးြွားထေးနှင့် ကူးသန်း
ထောင်းဝယ်ထေး

(၃) Consumer Protection Platform

ဝန်ကကီးဌာန

(၁) Customs Electronic Data Interchange

စီမံကန
ိ ်းနှင့်

(၂) Central Budgeting & Financial Management

ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကကီးဌာန

System
(၃) Commercial Tax System
(၄) Income Tax Management System
(၅) Social Welfare Scheme Development and
Tracking
(၆) Aid Information Management System
(AIMS)
၆။

(၁) Crime and Criminal tracking systems

ပြည်ေဲထေးဝန်ကကီးဌာန

(၂) Missing Person and Most Wanted list portal
(၃) Online registration of associations
(၄) Prision Case Management
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၇။

(၁) National ID for Citizens

အလုြ်သမား၊

(၂) Census Data Management

လူဝင်မှုကကီး ကြ်ထေးနှင့်

(၃) Visa Management System

ပြည်သူအင်
့ အား
ဝန်ကကီးဌာန

၈။

(၁) e-payment system

ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်
ဗဟိုဘဏ်

(၂) Online Banking System

ဇယား (၁)။ ကနဦးအေင့်တင
ွ ် အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝအလိုက် ဦးစားထြး၍
သီးပခားထောင်ေွက်သာွ းသင့်ထသာ ဌာနများ နှင့် အသုးံ ချ ထော့ဖ်ဝဲလ် ဥြမာများ
၁ဝ၅။

အစိုးေမှ နိုင်ငံသားများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုများ ပဖနပဖူးထြးောတွ
့်
င်

လွယ်ကူလျင်ပမန်ထကာင်းမွန်ထစေန်အတွက်

အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများ၏

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ၊

လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဝန်ထောင်မှုများအား ICT နည်းြညာအသုံးပြု၍ ြိုမိုစွမ်းထောင်ေည်ပြည့်ဝ
ထသာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများပဖစ်ထြါ်လာထစထေး၊ ြိုမိုထကာင်းမွန်ထသာ ဝန်ထောင်မှုများထြးနိုင်ထေး
ဦးတည် အသွင်ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှု
များ ပဖနပဖူးထြးောတွ
့်
င် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား ဌာနေိုင်ောများတွင် ကျယ်ကျယ် ပြနပြန
့်
့်
အသုးံ ပြုလာထစထေး အေူးအထလးေား ဦးစားထြးထောင်ေွက်သွားေန်လိုအြ်ြါသည်။
၁ဝ၆။

ေိုသုိ ့ထောင်ေွက်ောတွင် ကနဦးအေင့်တွင် အစိုးေဌာနများသည် သတ်မှတ်ေား

ထသာ မူဝါဒ၊ Open-Integration Standards, APIs Standard အစေှိသည့် စံ သတ်မှတ်ချက်
များအား စနစ်တကျ သတ်မှတ်လိုက်နာကျင့်သးုံ ေန် လိုအြ်ြါသည်။ ေို ့အပြင် Application များ
အား မျှေထဝသုံးစွဲပခင်းနှင့် မျှေထဝေားထသာ ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦများအား အသုးံ ပြု
ပခင်းများအား လိုက်နာထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။
(၄.၂.၃)

Integrated Services

၁ဝ၇။

e-Government

အစိုးေလုြ်ငန်းများနှင့်
ဝင်ထြါက်တင
ို ်းသို ့

ေက်ေံ

လုြ်ငန်းအား
ေိထတွ သည်
့
့

ဝင်ေွက်သာွ းလာပခင်းေက်

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သည့်အခါတွင်
ပြည်သမ
ူ ျားအထနနှင့်
ဝင်ထြါက်တစ်ခုတည်းမှ

အစိုးေဌာနတိုင်း၏
ဌာနအားလုံးသို ့

ေက်သယ
ွ ်ထောင်ေွက်ခွင့်ထအာင် ထောင်ေွက်ထြးပခင်းအားပဖင့် ရိုးေှင်းလွယ်ကစ
ူ ွာ အသုးံ ပြုနိုင်ထစ
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ေန်

ထောင်ေွက်ထြးနိုင်မည်ပဖစ်ဖြီး

ပြည်သလ
ူ ူေုမှ

ကျယ်ကျယ်ပြန် ့ပြန် ့ အသုးံ ပြုလာနိုင်မည်

ပဖစ်သည်။ နိုင်ငံသားများအား Online ဝန်ထောင်မှုထြးောတွင် လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝ တူညီ
သည့်၊ စုစည်းထြါင်းစြ်၍ အသုးံ ပြုသင့်သည့်စနစ်များအား ဌာနများမှ အမျိုးမျိုးကွဲပြား ပခားနား
ထသာနည်းြညာများအသုးံ ပြု၍ သီးပခားစီ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ အသုးံ ပြုပခင်း
များ မပြုလုြ်သင်ြ
့ ဲ ထြါင်းစြ်စုစည်း၍ လွယ်ကူစွာ အသုးံ ပြုနိုင်မည့် စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေှိသည့်
ဝန်ထောင်မှုများ (Integrated Services) တည်ထောက်ထြးပခင်းအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်
ေွက်သာွ းသင်ြ
့ ါသည်။
၁၀၈။

ေိုသုိ ့ တစ်ထပြးညီ အသုးံ ပြုနိုင်ေန် Electronic Service Platform Solutions,

Unified Interface စနစ်များအား စံ သတ်မှတ်၍ အသုးံ ပြုသွားနိုင်ေန် မူဝါဒ၊ လုြ်ငန်းစဉ်များ
ချမှတ်၍ ကကိုးြမ်းထောင်ေွက်သင်ြ
့ ါသည်။ ေိုသုိ ့ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် ဦးထောင် အဖွဲ ့အစည်း
၏ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုပဖင့် e-Government လုြ်ငန်းေြ်များ၏ သထဘာသဘာဝအလိုက် လုြ်ငန်း
နှင့် အဓိက သက်ေိုင်မည့်ဝန်ကကီးဌာနများ (Key Ministries) ြါဝင် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်၍
အမျိုးသားအေင့် (National Level) အထနပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွ းနိုင်ထေး
ဦးတည်ချက်ေား၍ ကကိုးြမ်းထောင်ေွက်သင်ြ
့ ါသည်။ စတင်တည်ထောက် အသုးံ ပြုသွားသင့ထ
် သာ
စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေှိသည့် ဝန်ထောင်မှု များ(Integrated Services) မှာ Single Windows
Orchestration Across Organization National Web Portal ပဖစ်ြါသည်။
၁၀၉။

ေိုကဲ့သို ့ e-Government လုြ်ငန်းေြ်များအား

မဟာဗျူဟာကျကျ ကကီး ကြ်

ကွြ်ကဲ ထောင်ေွက်သာွ းနိုင်မည့် ထောင်ေွက်ပခင်းအားပဖင့် ကုန်ကျစေိတ် သိသိသာသာ ထလျာ့ချနိုင်
ဖြီး အကျိုးသက်ထောက်မှုလည်း ပမင့်မားမည်ပဖစ်ြါသည်။ e-Government အား အထကာင်အေည်
ထဖာ်ထောင်ောတွင်

နိုင်ငံသားများအားလုံးတစ်ထပြးညီအသုံးပြုေန်

သင့်ထလျှော်ထကာင်းမွန်ထသာ

စနစ်၊ြုံစံတစ်မျိုးတည်းအား စံသတ်မှတ်ဖြီး အမျိုးသားအေင့်အထနပဖင့် တဖြိုင်နက် အထကာင်
အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ြါက အချိန်နှင့်ထငွထ ကးကုန်ကျမှုသက်သာဖြီး လျင်ပမန်စွာ ထအာင်ပမင်မှုေေှိ
နိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။
(၄.၃)

စတင်ထေးေွဲချမှတ်သင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော မူဝါဒများ

၁၁၀။

အချို ့ထသာ e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များသည် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ၊ ြါဝင်

ြတ်သက်သူများ၊ နည်းြညာများ၊ နယ်ြယ်ထြါင်းစုံနှင့် ကာလေှည် ကာစွာ နက်နက်နဲနဲ အထကာင်
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အေည် ထဖါ်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ထသာထ ကာင့် အသုးံ ပြုမည့် စက်ြစ္စည်းများ၊ ထော့ဖ်ဝဲလ် များ၊
ကွန်ေက်ချိတ်ေက်မှု လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ထပဖထလျာ့မှုနှင့် စီမံခနခ့် ွဲမှု ထပြာင်းလဲမှုတို ့ကို ထသချာ
ပြင်ေင် ထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ ထအာင်ပမင်ခဲ့ဖြီးထသာ ကမ္ဘာန
့ ိုင်ငံများ၏ အထတွ အ
့ ကုံထကာင်း
များအား လိုအြ်ြါက ကိုးကားပခင်း၊ အသုးံ ချပခင်းပဖင့် ဘုံေည်မှန်းချက်နှင့် မဟာဗျူဟာတို ့ကို
ပြင်ေင်သင့်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။

၁၁၁။

e-Government မူဝါဒမူထဘာင်တွင် ြါဝင်သင့်ထသာ အထပခခံမူများ၊ ေည်မှန်းချက်

များသည် အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများအချင်းချင်း ချိတ်ေက်၍ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ အထကာင်အေည်
ထဖါ်ထောင်မှု၊ လက်ခံကျင့်သံးု မှု၊ ထစာင့် ကည့်ထလ့လာမှု၊ ေန်းစစ်အကဲပဖတ်မှုနှင့် အသုးံ ချနိုင်မှုတို ့
ကို ဦးတည်ထေးေွဲေားေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံအစိုး အထနပဖင့် ဖွဲ ့စည်းြုံေိုင်ော လမ်းစဉ်
မူထဘာင်အသစ်များကို

ေုတ်ပြန်နိုင်သည့်အပြင်

လက်ေှိမူဝါဒများကို

ြိုမိအ
ု ကျိုးပဖစ်ေွန်း

ေိထောက်ထစထေး ပြင်ေင်မွမ်းမံနိုင်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။

ြုံ (၃) ။ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော မူဝါဒ
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(၄.၃.၁)

နည်းြညာေိုင်ော မူဝါဒ

၁၁၂။

အပြန်အလှန်ချိတ်ေက်ထောင်ေွက်နိုင်မှုနှင့် Open Standard အား လက်ခံကျင့်သုံး

သည့် မူဝါဒ။ အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများ အချင်းချင်း ကားတွင် e-Government စနစ်၏ အစိတ်
အြိုင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသည် ကုန်ကျစေိတ် သက်သာစွာပဖင့်အပြန်အလှန် သတင်းအချက်အလက်
ဖလှယ်နိုင်ေမည်။ Open Standard ၏ လက်ေှိနည်းြညာ အားသာချက်အပဖစ် အချက် အလက်
များ အပြန်အလှန်ထြးြို ့ ဖလှယ်နိုင်ြါသည်။ Open Standard အား လက်ခံ ကျင့်သးုံ ပခင်း အားပဖင့်
ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးေအထနပဖင့် အေည်အထသွးြိုမိုထကာင်းမွန်ပခင်း၊ယုံ ကည်စိတ်ချေပခင်း၊ ထပြာင်းလွယ်
ပြင်လွယ်ပဖစ်ပခင်းနှင့် ေိထောက်ဖြီး ကုန်ကျစေိတ်သက်သာထစမည်ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေား ြါ
သည်။ Open Standard ကို အသုးံ ပြုဖြီး ေှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် လမ်းညွှန်ချက် ချမှတ်နိုင်မည့်
ဖြီးပြည့်စုံသည့် မူဝါဒသည် အထေးကကီးထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။

၁၁၃။

အုြ်ချုြ်မှုကဏ္ဍများ ထြါင်းစြ်မှု မူဝါဒမူထဘာင်။ ပြည်သူများသို ့ ြိုမို ပြည့်စုံဖြီး

အကျိုးေှိစွာ ေိထောက်စွာ ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ထေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးေနှင့် ပြည်နယ်/
တိုင်းထဒသကကီးအစိုးေဌာနများအ ကားတွင် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်
ပခင်းတို ့ကို

မပဖစ်မထန

ထောင်ေွက်ေမည်

ပဖစ်ြါသည်။

ေိုသုိ ့ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက်

e-

Government စနစ်အား လက်ခံကျင့်သံုးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ဌာနအသီးသီးမှ အသုးံ ပြုထသာ
နည်းြညာများသည် ထသာင်းထပြာင်းထေွလာ ထောထေွးထနမည်သာပဖစ်ော ညှိနှိုင်းထြါင်းစြ်ပခင်းနှင့်
အီလက်ေေွန်းနစ် အချက်အလက်များဖလှယ်ပခင်းတို ့တွင် အခက်အခဲများ များစွာ ထြါ်ထြါက်
လာမည ပဖစ်ြါသည်။ သို ့ပဖစ်ြါ၍ များပြားလာမည့်စနစ်များအား အချက်အလက်ဖလှယ် စုစည်း
အသုးံ ပြုနိုင်ထေးအတွက် ထြါင်းစြ်နိုင်မည့်ထကျာရိုး စံ သတ်မှတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ေန် မူဝါဒ တစ်ေြ်
ချမှတ်ထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။

၁၁၄။

သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံထေး မူဝါဒ။ e-Government စနစ်သည် ဝန်ထောင်မှု

ထြးသူများမှ အမျိုးမျိုးထသာ နည်းြညာများထြါင်းစြ်၍ ဝန်ထောင်မှုထြးပခင်း (Independent
Software Vendors (ISVs), Data Center facility providers, Network Service
Providers, Original Equipment Manufacturers (OEMs), IT Services Providers,
etc…) ဌာနအဖွဲ ့အစည်း အမျိုးမျိုးနှင့် နယ်ထပမအမျိုးမျိုးတို ့မှ အထကာင်အေည်ထဖါ် ဝန်ထောင်မှု
ထြး ကပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ သို ့ပဖစ်ြါ၍ e-Government စနစ် လုံပခုံမှုေှိထစထေးအတွက် မူထဘာင်
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ချမှတ်ောတွင် တိကျေှင်းလင်းစွာပဖင့် ဝန်ထောင်မှု၏လုံပခုံမှုအေင့်အတန်းအား သတ်မှတ် ထြးနိုင်
ေမည် ပဖစ်ြါသည်။

၁၁၅။

မျှေထဝအသုးံ ပြုသည့် IT အထပခခံအထောက်အဦ (Cloud အြါအဝင်) မူဝါဒ။

ကွန်ေက်ချိတ်ေက်ဝန်ထောင်မှု၊ Data Center တည်ထောက်ပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းလည်ြတ်မှုနှင့်
အစိုးေဝန်ကကီးဌာနအသီးသီးမှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေားသည့် Application များအား
Data Center တွင် စုထြါင်းေားေှိပခင်း စသည့်အချက်အလက်များအား တိကျေှင်းလင်းသည့်
မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်အပဖစ် သတ်မှတ်ပြဌာန်းေားေန် ထဖါ်ပြေားြါသည်။ Cloud Computing
နည်းြညာအသုံးချနိုင်ထေးကိုလည်း ပြင်ေင်ထောင်ေွက်ေားသင့်ထ ကာင်း၊ cloud နည်းြညာအား
အသုးံ ပြုပခင်းအားပဖင့် e-Service များ ြိုမိုလျင်ပမန်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ် ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်
ဖြီး၊ အစိုးေ၏ ဘဏ္ဍာထငွသးုံ စွေ
ဲ မှုကိုလည်း ြိုမို၍ အကျိုးေှိစွာ အသုးံ ချနိုင်မည် ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြ
ေားြါသည်။

၁၁၆။
ဌာနများ

Digital Security and Public Key Infrastructure (PKI) မူဝါဒ ။ အစိုးေ
တစ်ခုနှင့်

တစ်ခု

ကွန်ေက်ထြါ်တွင်

အီလက်ေေွန်းနစ်

အချက်အလက်များအား

ထြးြို ့ပခင်း၊ မျှေထဝပခင်းတို ့ကို ထောင်ေွက်ေသပဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံထေးနှင့်
PKI စနစ်အား အသုံးပြု၍ အချက်အလက်များ ထြးြို ့လက်ခံနိုင်ထေးအတွက် မူဝါဒချမှတ်ထြးေန်
လိုအြ်ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။

(က)

သက်ထသခံပခင်းနှင့်

အပငင်းြွားမှုများကို

ထပဖေှင်းနိုင်ေန်အတွက်

e-

Government စနစ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ် အသုးံ ပြုေန် အားထြးပခင်း၊
(ခ)

Certification Authorities (CA) အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်
ထေး အားထြးသည့် နည်းဥြထဒနှင့် ညွှန် ကားချက်များ ေုတ်ပြန်ပခင်း၊
ဖွဲ ့စည်းြုံ ပြင်ေင်ပခင်း၊

(ဂ)

ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်အား

CA

အချင်းချင်း ကားတွင်

အပြန်အလှယ်

အသိအမှတ်ပြု သက်ထသခံနိုင်ေန် ပြုလုြ်ပခင်း၊
(ဃ)

e-Government စနစ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ် အသုးံ ပြုပခင်းအတွက်
တိကျ ေှင်းလင်းသည် လမ်းညွှန်ချက် ေုတ်ပြန်ပခင်း၊
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(၄.၃.၂)

အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုေိုင်ော မူဝါဒ

၁၁၇။

အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုေိုင်ော

မူဝါဒ။

အစိုးေဌာနေိုင်ောများမှ

ဝန်ထောင်မှုများအား အီလက်ေေွန်းနစ် နည်းလမ်းပဖင့် ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ထေးအတွက် တိကျ
ခိုင်မာသည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ေုတ်ပြန်ေမည် ပဖစ်ထ ကာင်း၊ အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း
များအား ထပဖထလျာ့ပခင်း၊ ြိုမို ေှင်းလင်းလွယ်ကူထစထေး၊ အွန်လိုင်းမှ ထဖာင်တင်ပခင်း၊ အွန်လိုင်းမှ
ထငွထြးထချ ပခင်း တို ့အတွက် တိကျထသာ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက် ေုတ်ပြန်ေားေမည် ပဖစ်ြါသည်။

၁၁၈။

နည်းလမ်းထြါင်းစုံပဖင့်

အသုးံ ပြုနိုင်ထေး

မူဝါဒ။

အစိုးေဌာနများမှ

စီးြွားထေး

လုြ်ငန်းေှင် (G2B) နှင့် ပြည်သူများ(G2C) ေံသို ့ နည်းလမ်းမျိုးစုံပဖင့် (Web, Mobile Device,
Citizens Centers, Call Centers and Self-Help Kiosks etc…) ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန်
ဦးတည်ထောင်ေွက်ေမည် ပဖစ်ြါ သည်။

၁၁၉။

အီလက်ေေွန်းနစ် ထငွထြးထချပခင်းေိုင်ော မူဝါဒ။ အွန်လိုင်းမှ အီလက် ေေွန်းနစ်

နည်းလမ်းပဖင့် ထငွထြးထချပခင်းကို အားထြးသည့် လက်ခံသည့် မူဝါဒချမှတ်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။
မူဝါဒတွင် electronics payment gateways နှင့် သက်ေိုင်သည့် လမ်းညွှန်ချက် များကို လည်း
ချမှတ်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကကီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံဗဟိဘ
ု ဏ်နှင့် သက်ေိုင်
ောဝန်ကကီးဌာနများသည် အီလက်ေေွန်းနစ်ထငွထြးထချထေးစနစ်အား ြူးထြါင်း အထကာင်အေည်
ထဖါ်ထောင်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။

(၄.၃.၃)

လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ် ပမှင့်တင်တည်ထောက်ပခင်း မူဝါဒ

၁၂၀။

ဒစ်ဂျစ်တယ်တတ်ထပမာက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း မူဝါဒ။ အစိုးေ

ဝန်ေမ်းများနှင့် ပြည်သူများ၏ ICT တတ်ထပမာက်မှုအေင့် ပမှင့်တင်နိုင်ထေးအတွက် တိကျ
ေှင်းလင်းထသာမူဝါဒချမှတ်၍ နှစ်စဉ် အကဲပဖတ်ေန်းစစ် ထောင်ေွက်သွားေမည် ပဖစ်ြါသည်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ြညာထေးကဏ္ဍတွင် ြူးထြါင်း အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်

ေွက်မှုပဖင့်လည်း လူ ့ စွမ်းအားအေင်းအပမစ်များအား အေင့်ပမှင့်တင်သွားေမည် ပဖစ်ြါသည်။
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(၄.၃.၄)

e-Government စီမံခနခ့် ွဲမှု မူဝါဒ

၁၂၁။

ြစ္စည်း ဝယ်ယူထေး မူဝါဒ။ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်၊ ထော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ICT ဝန်ထောင်မှု များအား

တင်ဒါထခါ် ဝယ်ယူပခင်းအတွက် တိကျေှင်းလင်းထသာ မူဝါဒ ချမှတ်ထြးေမည် ပဖစ်ြါ သည်။

၁၂၂။

e-Government

ေိုင်ော

ဘဏ္ဍာထငွ

ခွဲထဝ

သတ်မှတ်ပခင်း

မူဝါဒ။

အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများမှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မည့် e-Government လုြ်ငန်းများအတွက်
လိုအြ်ထသာ ဘဏ္ဍာထငွခွဲထဝပခင်းနှင့် ြတ်သက်၍ တိကျခိုင်မာထသာလမ်းညွှန်ချက်ေှိေမည် ပဖစ်ြါ
သည်။

ြွင့်လင်းပမင်သာမှုေှိဖြီး

ဘဏ္ဍာထငွ

ေုံးရှုံးမှုမေှိထစထေးကို

ကကီး ကြ်ထောင်ေွက်ေမည်

ပဖစ်ြါသည်။

၁၂၃။

ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူြူးထြါင်းထောင်ေွက်ပခင်း မူဝါဒ။ e-Government စနစ်အား

အထကာင်အေည်ထဖါ်ောတွင် အစိုးေ ဘတ်ဂျက်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ သုးံ စွဲေမည် မဟုတ်ဘဲ
ြုဂ္ဂလိက၏ ေင်းနှီးပမှြ်နှံမှု ေယူကာ အကျိုးအပမတ်ခွဲထဝယူသည့် ြုံစံပဖင့်လည်း အထကာင်အေည်
ထဖါ်ထောင်နိုင်ြါသည်။ သို ့ပဖစ်ြါ၍ ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူြူးထြါင်းထောင်ေွက်ပခင်းြုစ
ံ ံ များကို
လည်း တိကျေှင်းလင်းစွာ မူဝါဒ သတ်မှတ်ေားေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။

၁၂၄။

အေည်အထသွးသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အာမခံ ကာလေိုင်ော မူဝါဒ။ e-Government

စနစ်သည် သတင်းအချက်အလက်ေက်သွယ်ထေးနည်းြညာကို အသုးံ ပြုကာ အစိုးေဌာနများ၏
လုြ်ငန်းစဉ်များအား

ပြည်သူများအား

ဝန်ထောင်မှုထြးပခင်းပဖစ်ထသာထ ကာင့်

စွမ်းထောင်ေည်

ထကာင်းေမည်၊ လိုအြ်သလို တိုးချဲ ့နိုင်ေမည်၊ စံချိန် စံညွှန်း ပြည့်မီေမည်၊ အပြန် အလှန်ချိတ်ေက်
ထောင်ေွက်နိုင်ေမည်၊ စာေွက်စာတမ်းလုြ်ငန်း အေည်အထသွး ထကာင်းမွန်ဖြီး လုံပခုံမှုေှိေမည်
ပဖစ်ြါသည်။

(၄.၄)

စတင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော စံ
သတ်မှတ်ချက်များ

၁၂၅။
ထေး၊

e-Government စနစ်များ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ထြါင်းစြ် ချိတ်ေက် ထောင်ေွက်နိုင်
နည်းြညာထပြာင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှေ
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လုြ်နည်း ထပြာင်းလဲမှုများမေ ပြုပြင်ထပြာင်းလဲ လိုအြ်ြါက ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် အထကာင်
အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်မည့် နည်းြညာနှင့် စက်ြစ္စည်းများအား စံ သတ်မှတ် ထြးေားေမည်
ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသုိ ့ ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် လိုအြ်ထသာ နည်းြညာ စံ သတ်မှတ်ချက်များအား
နိုင်ငံတကာ စံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာထောင်ေွက်သွားနိုင်သလို ပြည်တွင်း လိုအြ်
ချက်အေ ပြည်တွင်း စံ သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း သတ်မှတ်ထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့
သတ်မှတ်ောတွင် နည်းြညာကနသ
့် တ်ေန် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အေင်
ထပြစွာနှင့် အပြန်အလှန်လုံပခုံမှုေှိစွာ ချိတ်ေက်ထောင်ေွက်နိုင်ေန် ေည့်သွင်းစဉ်းစားေမည် ပဖစ်ြါ
သည်။ ထဖါ်ပြြါ အချက်များအား စံ သတ်မှတ် သွားသင့်ြါသည်−
(က)

သတင်းအချက်အလက်လုံပခုံထေး (Information Security)

(ခ)

နည်းြညာနှင့် ြုံစံေုတ်ပခင်း (Technology and Architecture)

(ဂ)

လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် စာေွက်စာတမ်း စီမံခနခ့် ွဲမှု (Workflow and Document
Management)

(ဃ)

ထော့ဖ်ဝဲလ်ထေးသားပခင်းေိုင်ော စံသတ်မှတ်ပခင်း (Software
Development)

၁၂၆။

စံ သတ်မှတ်ချက်များ ေုတ်ပြန် ပြဌာန်းောတွင် ြို ့ထောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေး

ဝန်ကကီးဌာန၊

စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ပခင်းေိုင်ောထကာ်မတီ၊

ပမန်မာနိုင်ငံကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်၊

နိုင်ငံတကာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြည်ပြည်ေိုင်ော စံချိန်စံညွှန်းေိုင်ော ထေွးထနွး
ချက်များ အစေှိသည်တို ့ကို ကိုးကား၍ ပြဌာန်းသင့်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်
ပခင်းေိုင်ောထကာ်မတီမှ ဦးထောင်၍ ထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာ ICT စံ သတ်မှတ်ချက်
များ၊ အထတွ အ
့ ကုံထကာင်းများကိုလည်း ထလ့လာ၍ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီမှုေှိမည့် အချက်များ
ကိုလိုက်နာထောင်ေွက်သွားသင့်ြါသည်။
၁၂၇။

အစိုးေ၏

အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုများအား

ပြည်သူများအားလုံးမှ

သိေှိ

နားလည်နိုင်ထစထေး ပမန်မာဘာသာစကားပဖင့် ထဖါ်ပြဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန်အတွက် လိုအြ်ထသာ
ကွန်ြျူတာသုးံ ပမန်မာစာစနစ်အား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်း၊ ပမန်မာဘာသာစကားထေးေုံး လမ်း
ညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စံ သတ်မှတ် ပြဌာန်းထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ နည်းြညာြိုင်းေိုင်ော စံ
သတ်မှတ်ချက်များတွင် နိုင်ငံတကာ စံ နှုန်းကို လိုက်နာေမည်ပဖစ်ဖြီး၊ ဘာသာစကားေိုင်ော စံ နှုန်း
တွင် ဘာသာစကား ထေးေုံးများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အပမင်ထပြာင်းလဲမှု၊ ကကီးစဉ် စီစဉ်မှု အစေှိ
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သည်တုိ ့ကို လိုက်နာေမည် ပဖစ်ြါသည်။ သို ့မှသာ ပြည်သူအများ သိေန
ှိ ားလည်နိုင်မည် ပဖစ်ဖြီး
အသုးံ ပြုမှု တွင်ကျယ်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာဘာသာစကား အပြင် တိုင်းေင်းသား ဘာသာ
စကားပဖင့် အသုံးပြု ထဖါ်ပြနိုင်ထေးအတွက် နိုင်ငံထတာ်အေင့် သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံတကာမှ အသိ
အမှတ်ပြုေားသည့် ယူနီကုဒ် ကုဒ်ြွိုင့်များကို အကျိုးေှိေှိ အသုးံ ချနိုင်ထေးအား ေည့်သွင်း စဉ်းစား
ေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။
(၄.၄.၁)

ထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော စံ သတ်မှတ်
ချက်များ
(က)

Develop Information Security Assurance standards

(ခ)

Develop IT Service Management standards

(ဂ)

Develop Public Records Management standards

(ဃ)

Develop Information Access and Transfer Protocols

(င)

Develop Interoperability and Integration standards

(စ)

Develop e-Government Workflow standards

(ေ)

Develop e-Government Project Documentation standards

(ဇ)

Develop Software Development Lifecycle Model standards

(ဈ)

Develop Enterprise Architecture Framework standards

(ည)

Develop IT Government and Management standards

(ဋ)

Develop System Testing standards

(ဌ)

Develop a Public Key Infrastructure

(ဍ)

Develop standards for ICT Skill development

(ဎ)

Develop a Risk Assessment Framework

(ဏ) Develop Encoding Standards
(တ) Develop Fonts (Standardised across platforms)
(ေ)

Develop Project Management Skills Framework

(ဒ)

Develop Burmese Language Standards

(ဓ)

Develop Metadata and Data Standards for Application Domains
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(၄.၅)

စတင်ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ အဖွဲ ့အစည်းများ

၁၂၈။

e-Government လုြ်ငန်းများ မထအာင်ပမင်ေသည့် အထ ကာင်းေင်းများတွင် တိကျ

ထသာ ေည်မှန်းချက်မေှိပခင်း၊ နည်းြညာကျွမ်းကျင်မှု မေှိပခင်း၊ လက်ေှိ လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်
ထြါင်းစြ် ညှိနှိုင်းေန် ခက်ခဲပခင်း၊ မူဝါဒနှင့် နည်းဥြထဒ အားနည်းပခင်းတို ့ြါဝင်သည် ကိုထတွ ေှ့ ိေ
ြါသည်။ ေို ့ထ ကာင့် e-Government အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် စွမ်းထောင်
ေည်ေှိဖြီး အင်အားထတာင့်တင်းသည့် လုြ်ြိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာအြ်နှင်းေားထသာ အဖွဲ ့အစည်း
လိုအြ်ြါသည်။

နိုင်ငံတကာတွင်

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့သည့်

နည်းလမ်းများကို

ထလ့လာ၍ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် သင့်ထလျာ်မည့် ဖွဲ ့စည်းမှုြုံစံအား အ ကံပြုထဖါ်ပြေားြါသည်။
(၄.၅.၁)

ICT ထကာင်စီဖွဲ ့စည်းပခင်း

၁၂၉။

e-Government အားတာဝန်ယူ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မည့် အဖွဲ ့အစည်း၏

တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ေားများတွင် စီမံခနခ့် ွဲနိုင်မှု၊ မူဝါဒချမှတ်နိုင်မှု၊ နည်းြညာြိုင်းေိုင်ော ထြါင်းစြ်
ညှိနှိုင်းထြးနိုင်မှုနှင့် ကုန်ကျစေိတ်များအတွက် ြူးထြါင်းေင်းနှီးပမှြ်နှံနိုင်မှု စသည်တို ့ ြါဝင်သင့်
ြါသည်။ သင့်ထလျာ်ထသာ အခွင့်အာဏာအြ်နှင်းထြးေားဖြီး အားထကာင်းသည့် ဖွဲ ့စည်းမှုြုံစံပဖင့်
သာ အေက်ထဖါ်ပြြါ လုြ်ငန်းများကို ထောင်ေွက်နိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ သို ့မှသာ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ eGovernment လမ်းပြထပမြုံအတိုင်း လုြ်ငန်းစဉ်များကို အေှိန်အဟုန်ပမှင့်တင် ထောင်ေွက်နိုင်မည်
ပဖစ်ြါသည်။ ထကာင်စီအား ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။
(၄.၅.၂)

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၏ တိုက်ရိုက်ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုထအာက်တွင် ဖွဲ ့စည်းပခင်း

၁၃၀။

e-Government လုြ်ငန်းများအား ဦးစားထြး အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေး

အတွက် ICT ထကာင်စီအား နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၏ တိုက်ရိုက်ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုပဖင့် ထဖါ်ပြြါ ြုံ
အတိုင်း ဖွဲ ့စည်း ထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ ICT ထကာင်စီအား ထြးအြ်မည့် အခွင့်အာဏာအတွက်
မူဝါဒ၊ စံ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာခွဲထဝမှု၊ ဘတ်ဂျက် ခွဲထဝလျာေားမှု အစေှိသည့်
အချက်များ ြါဝင်သည့် ICT ဥြထဒအား ထေးေွဲပြဌာန်းသင့်ြါသည်။ ဥြထဒ၏ အခွင့်အာဏာအား
အသုးံ ပြု၍ ထကာင်စီသည် Digital Signature နှင့် Public-Key Encryption, Certification
Authorities, e-Government Integration Standard အစေှိသည့် မူဝါဒများအား ချမှတ်ထြး
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ေမည် ပဖစ်ြါသည်။ e-Government လုြ်ထောင်ချက်များအားလုံးကို နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံးမှ
ကနဦးြိုင်းတွင် တိုက်ရိုက်ကကီး ကြ်၍ အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် ထကာင်စီအား သင့်ထလျာ်ော ဝန်ကကီး
ဌာန၏ ကကီး ကြ်မှုထအာက်သို ့ ထပြာင်းထေွ သွ
့ ားေန် ပဖစ်ြါသည်။

ြုံ (၄) ။ အေိုပြု ICT ထကာင်စီ ဖွဲ ့စည်းြုံ
၁၃၁။

အေက်ထဖါ်ပြြါဖွဲ ့စည်းြုံပဖင့်

ICT

ထကာင်စီအားဖွဲ ့စည်း၍

e-Government

လမ်းပြထပမြုံအား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်သွားေမည်ပဖစ်ြါသည်။ ICT ထကာင်စီဖွဲ ့စည်း
ဖြီး လုြ်ငန်းများအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်သည့် လမ်းပြထပမြုံြါ လုြ်ငန်းစဉ်များ၏ ထအာင်ပမင်
မှုအထပခအထနအားသုံးသြ်၍ ထကာင်စီ၏ဖွဲ ့စည်းမှုြုံစံအား ပြန်လည်ပြင်ေင်သင့်ြါသည်။ ထကာင်စီ
တွင် ြို ့ထောင်ထေးနှင့်ေက်သယ
ွ ်ထေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ြညာထေးဝန်ကကီးဌာနမှ ICT နည်းြညာ
ကျွမ်းကျင်သည့် တာဝန်ေှိသမ
ူ ျား ြါဝင်ဖွဲ ့စည်းသင့်ဖြီး၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကကီးေက် မနိမ့်ထသာ
နိုင်ငံထတာ်သမ္မတအား တိုက်ရုိက်တာဝန်ခံသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ဥက္က ဌအပဖစ် တာဝန်ယူ ထောင်
ေွက်သင့်ြါသည်။ ICT ထကာင်စီ၏ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုထအာက်တွင် လုြ်ငန်းများ အထကာင်
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အေည်ထဖါ်ထောင်ထေးအတွက် ဗဟိဌ
ု ာနများအထနပဖင့် အမျိုးသား e-Government ဗဟိဌ
ု ာန၊
အမျိုးသားေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဗဟိုဌာန၊ အမျိုးသား ICT သုထတသနနှင့် လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်
ဖွံ ့ဖဖိုးထေးဗဟိုဌာနတို ့ကို ေည့်သွင်းဖွဲ ့စည်းသင့်ြါသည်။ ထကာင်စီအဖွဲ ့ဝင်များအပဖစ် သက်ေိုင်ော
အစိုးေဌာနေိုင်ောမှ အောေှိကကီးများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်မှ နည်းြညာေိုင်ော
ကျွမ်းကျင်သူ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြညာထေးကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နည်းြညာေိုင်ော
အ ကံဉာဏ်ထြးနိုင်မည့် တစ်သီးြုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်များစသည်တို ့ပဖင့် ဖွဲ ့စည်းသင့်ြါသည်။
၁၃၂။

ထကာင်စီနှင့် သက်ေိုင်ောဗဟိုဌာနများအလိုက် လိုအြ်ြါက တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန

၏ တာဝန်ခံမှုပဖင့် အသုံးစေိတ်များကို နိုင်ငံထတာ်ဘဏ္ဍာထငွမှ အေိုပြုတင်ပြေယူ ထောင်ေွက်သင့်
ြါသည်။ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနသည် ICT ထကာင်စီနှင့် ထကာ်မတီများ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို
ေိထောက် စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ် ထောင်ေွက်နိုင်ထစထေးအတွက် လိုအြ်သည့် ရုံးလုြ်ငန်းများကို
လုြ်ထောင်ေန် သင့်ထလျာ်သည့် ဦးစီးဌာနများအား တာဝန်ထြးအြ်နိုင်ြါသည်။

ြုံ (၅) ။ အေိုပြု အမျိုးသား e-Government ဗဟိုဌာန ဖွဲ ့စည်းြုံ
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၁၃၃။

အမျိုးသား e-Government ဗဟိဌ
ု ာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ အစိုးေဌာနများေှိ

ဝန်ေမ်းများ၏

လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထစထေးထောင်ေွက်ပခင်း၊

နည်းြညာ

ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြးပခင်း၊ လုြ်ငန်းစီမံကိန်းများအား စီမံခနခ့် ွဲပခင်း၊ မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာချမှတ်
ပခင်း၊ မျှေထဝအသုံးပြုေမည့် အထပခခံအထောက်အဦနှင့် ဘုံ အချက်အလက်များအားထောင်ေွက်ထြး
ပခင်း၊ မျှေထဝထသာ အွန်လိုင်း ဝန်ထောင်မှုများ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ စီမံကိန်း
လုြ်ငန်းများအတွက် ဘတ်ဂျက်ထေးေွဲပခင်း၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်း၊ အုြ်ချုြ်မှုကိစ္စများ ထောင်ေွက်
ပခင်းနှင့် ICT ထကာင်စီမှ အခါအားထလျာ်စွာ ထြးအြ်သည့် တာဝန်များအား ထောင်ေွက်ထြးေမည်
ပဖစ်ြါသည်။

ြုံ (၆)။ အေိုပြု အမျိုးသားေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဗဟိုဌာန ဖွဲ ့စည်းြုံ
၁၃၄။

အမျိုးသားေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဗဟိုဌာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ သတင်းအချက်

အလက်လုံပခုံထေးေိုင်ော မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များချမှတ်ပခင်း၊ ကကီး ကြ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ အစိုးေ
သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်အား ထစာင့် ကည့်ပခင်း၊ ကာကွယ်ပခင်း၊ အထေးထြါ်ကိစ္စေြ်များ
အား တုနပြန်
့် ပခင်း၊ အသိြညာပဖနထ့် ဝပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ လုံပခုံထေး စစ်ထေး
ထြးပခင်း၊

ေိုက်ဘာလုံပခုံထေးကျိုးထြါက်မှုများအတွက်
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ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ပခင်း၊ အင်တာနက်နှင့် ကွန်ယက်ဝန်ထောင်မှုထြးသူများအား ကကီး ကြ်ပခင်း၊
သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံထေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ေုတ်ထြးပခင်း၊ စီမံကိန်း လုြ်ငန်း
များအတွက် ဘတ်ဂျက်ထေးေွဲပခင်း၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်း၊ အုြ်ချုြ်မှုကိစ္စများထောင်ေွက်ပခင်းနှင့်
ICT ထကာင်စီမှ အခါအားထလျာ်စွာ ထြးအြ်သည့် တာဝန်များအား ထောင်ေွက်ထြးေမည် ပဖစ်ြါ
သည်။

ြုံ (၇) ။ အေိုပြု အမျိုးသားICT သုထတသနနှင့်လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်ဖွံ ့ဖဖိုးထေးဗဟိုဌာန
ဖွဲ ့စည်းြုံ
၁၃၅။

အမျိုးသား ICT သုထတသနနှင့် လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုးထေးဗဟိဌ
ု ာန၏

လုြ်ငန်းတာဝန်များအထနပဖင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာကို အသုးံ ပြု၍ စီးြွားထေး၊ ြညာ
ထေး၊ အုြ်ချုြ်ထေး စသည့်လုြ်ငန်းနယ်ြယ်များအားလုံးတွင် ထခတ်စနစ်နှင့်အညီ လိုက်ထလျာ
ညီထေွစွာ အလွယ်တကူ အသုးံ ပြုထောင်ေွက်လာနိုင်ထစေန်၊ သတင်းအချက်အလက်ေိုင်ော နည်း
ြညာေြ်များနှင့် သုထတသနထောင်ေွက်ချက်များ ြိုမို အေင့်ပမင့်မားလာထစထေး ထောင်ေွက်ေန်၊
သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်များနှင့် လုြ်ငန်းများ တည်
ထောင်ပခင်း၊ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထစေန် ထောင်ေွက်ပခင်းများတွင် ြိုမိုလွယ်ကူစွာ ထောင်ေွက်နိုင်ထေး
အတွက် သုထတသနပြု တွန်းအားထြးကူညီေန်၊ နိုင်ငံထတာ်ေှိ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ
ေိုင်ော ြညာထေးနှင့်ထလ့ကျင့်ထေးအေင့်အတန်းများအား ေိန်းသိမ်း၊ သတ်မှတ်နိုင်ထေးအတွက်
အ ကံဉာဏ်များထြးအြ်ေန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေြ်များနှင့်ြက်သက်သည့် အ ကံ
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ဉာဏ်များထြးအြ်ေန်၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေြ်တို ့အား လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်များနှင့်
အညီ စဉ်ေက်မပြတ်ထလ့လာသင် ကားခွင့်ေေှိထစထေး သက်ေိုင်ောဝန်ကကီးဌာနနှင့်

အဖွဲ ့အစည်း

များအား ြံ့ြိုးကူညီေန်၊ ထခတ်စနစ်လိုအြ်ချက်နှင့်အညီ သတင်းအချက်အလက် နည်းြညာများ
ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထစထေး

ြညာေြ်အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ၊

အလုြ်ရုံထေွးထနွးြွဲများနှင့်

သုထတသန စာတမ်းဖတ်ြွဲများ၊ အစည်းအထဝးများ ကျင်းြပြုလုြ်ထြးပခင်းများအား ပြည်တွင်း၊
ထဒသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်သွားေန် တို ့ ပဖစ်ြါသည်။

(၄.၅.၃)

ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီးတွင် ICT ဌာနများဖွဲ ့စည်းထောင်ေွက်ပခင်း

၁၃၆။

ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီးတွင် e-Government လမ်းပြထပမြုံအတိုင်း အထကာင်

အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ေန်အတွက်

Chief

Information

Officers

(CIOs)

နှင့်

Chief

Information Security Officers (CISOs) များ ခနအ
့် ြ်တာဝန် ထြးအြ်ေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါ
သည်။ ညွှန် ကားထေးမှူးအေင့်ေှိ ဝန်ေမ်းပဖစ်သင့်ဖြီး အပခားလုြ်ငန်းများနှင့် တွဲဘက်တာဝန်
ထြးအြ်ပခင်းမဟုတ်ဘဲ သီးပခားတာဝန်တစ်ေြ်အထနပဖင့် တာဝန်ေမ်းထောင်ထစေမည် ပဖစ်ြါသည်။
ောေူးသတ်မှတ်ချက်တွင် ဌာန၏ လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝနှင့် လုြ်ငန်းြမာဏအေ လိုအြ်သလို
သတ်မှတ်နိုင်ြါသည်။
၁၃၇။

CIOs များသည် သက်ေိုင်ောဌာနများအလိုက် သီးပခား Application များ

အထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်း၊ နည်းြညာြိုင်းေိုင်ောများ၊ အထပခခံအထောက်အဦနှင့် ဝန်ထောင်မှုများ
ကို တာဝန်ယူ အထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်းတို ့အား တာဝန်ယူ ထောင်ေွက်ထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။
CISOs များသည် သက်ေိုင်ောဌာနများမှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေားသည့် Application
များ၊

စက်ြစ္စည်းများ၊

ကွန်ယက်နှင့်သးုံ စွဲသူတစ်ဦးချင်း၏

ေိုင်ဘာလုံပခုံထေးကိစ္စေြ်များကို

တာဝန်ယူေမည် ပဖစ်ြါသည်။

(၄.၆)

ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး စတင်ထောင်ေွက်ေန် အချက်များ

၁၃၈။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် e-Government အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ်

ထောင်ေွက်သာွ းနိုင်ေန်အတွက် ဝန်ေမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး
အား အေူးအထလးေား၍ ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ြါသည်။
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(၄.၆.၁)

လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထစေန် အဓိက ထောင်ေွက်ေမည့်
နယ်ြယ်များ

၁၃၉။

ထအာက်ထဖါ်ပြြါ နယ်ြယ်များတွင် လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ်များ သိသာစွာ

ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်လာထစေန် ထောင်ေွက်သာွ းေမည် ပဖစ်ြါသည်။
(က)

နည်းြညာေိုင်ော

အထပခခံ

အထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်းနှင့်

ပြုပြင်ေန
ိ ်းသိမ်းပခင်း၊

(၄.၆.၁.၁)

(ခ)

e-Government ဝန်ထောင်မှုများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်မှု၊

(ဂ)

အသုးံ ပြုသူများ၏ သိေန
ှိ ားလည်မှု၊

(ဃ)

ကကီးမားကျယ်ပြနထ့် သာ လုြ်ငန်းစဉ်များအား စီမံခနခ့် ွဲပခင်း၊

(င)

စီးြွားထေးနှင့် ထငွထ ကးေိုင်ောများ ြုံစံချ စီမံခနခ့် ွဲပခင်း၊

နည်းြညာေိုင်ော

အထပခခံအထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်းနှင့်

ပြုပြင်

ေိန်းသိမ်းပခင်း
၁၄၀။

နည်းြညာေိုင်ော အထပခခံ အထောက်အဦများ တည်ထောက်ေန် အစီအစဉ်များ

ထေးေွဲပခင်း၊ တည်ထောက်ပခင်း၊ ချဲ ့ေွင်ပခင်းနှင့် ထေေှည်တည်တခ
ံ့ ိုင်ဖမဲေန် ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း
လုြ်ငန်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တယ
ွ ်လည်ြတ် ေိန်းသိမ်းထောင်ေွက်သာွ းေန် အတွက်
လိုအြ်ထသာ အေည်အထသွးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအေင့်များ တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး ထောင်ေွက်
သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။
(၄.၆.၁.၂)

e-Government ဝန်ထောင်မှုများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်မှု

၁၄၁။

အသုးံ ပြုသူများ၏ ကကိုက်နှစ်သက်မှု၊ လိုလားချက်များအထြါ် ဦးစားထြး အထပခခံ

၍

e-Government

အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များ

ထေးသားပခင်း၊အသုံးပြုပခင်းလုြ်ငန်းများနှင့်

ဝန်ထောင်မှုများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ေက်သယ
ွ ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများမှ ပဖနပဖူးထြးပခင်
့်
း၊
စီမံကိန်းများအား စီမံခနခ့် ွဲပခင်း စသည့်လုြ်ငန်းေြ်များအား ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တယ
ွ ် လည်ြတ်
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ေိန်းသိမ်း ထောင်ေွက်သာွ းေန်အတွက် လိုအြ်ထသာ အေည်အထသွးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအေင့်များ
တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး ထောင်ေွက်သာွ းေန် ပဖစ်ြါသည်။
(၄.၆.၁.၃)

အသုးံ ပြုသူများ၏ သိေန
ှိ ားလည်မှု

၁၄၂။

e-Government ဝန်ထောင်မှုများအား ပြည်သူလူေုအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြနပြန
့်
့်

အသုးံ ပြုလာထစနိုင်ထေးအတွက် အသုးံ ပြုသူများ၏ ဗဟုသုတနှင့် e-Government ၏ အကျိုး
ထကျးဇူးများအား သိေှိနားလည်မှုသည် အထေးကကီးထသာအချက်ပဖစ်ြါသပဖင့် အသုးံ ပြုသူများ၏
ေိုးတွင်းသိပမင် သိေှိနားလည်မှု တိုးတက်ပမင့်မားလာထစထေး ြညာထြးအစီအစဉ်များ ထောင်
ေွက်သာွ းေန် ပဖစ်ြါသည်။
(၄.၆.၁.၄)

ကကီးမားကျယ်ပြနထ့် သာ လုြ်ငန်းစဉ်များအား စီမံခနခ့် ွဲပခင်း

၁၄၃။

ြမာဏကကီးမားစွာ ေင်းနှးီ ပမုြ်နှံ၍ အချိန်ကာလ ကာေှည်စွာ အထကာင်အေည်

ထဖာ်ထောင်ေွက်ေသည့် ကကီးမားကျယ်ပြနထ့် သာ စီမံကိန်းများ၊ လုြ်ငန်းစဉ်များအား ေည်မှန်း
ချက် ြန်းတိုင်သုိ ့ ထောက်ေှိထစထေးနှင့်ထမျှော်မှန်းေားသည့် ေလာဒ်များ ေေှိထစထေး ကျွမ်းကျင်စွာ
စီမံခနခ့် ွဲ၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွ းနိုင်ေန် အစိုးေဌာနေိုင်ောများတွင် ဝန်ေမ်း
များအား အေည်အထသွးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအေင့်များ တိုးတက်ပမင့်မားထစထေးလုြ်ငန်းများအား
ထသချာစွာ အထလးေား ထောင်ေွက်သာွ းေန် ပဖစ်ြါသည်။
(၄.၆.၁.၅)

စီးြွားထေးနှင့် ထငွထ ကးေိုင်ောများ စနစ်တကျ ြုံစံချ စီမံခနခ့် ွဲပခင်း

၁၄၄။

e-Government လုြ်ငန်းေြ်များအား ကုန်ကျစေိတ် ထလျာ့ချနိုင်ဖြီး အကျိုး

သက်ထောက်မှုလည်း ပမင့်မားထစမည့် ရှုထဒါင့်မှ အထကာင်အေည် ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွ းနိုင်ထေး
အတွက်

အစိုးေဌာနေိုင်ောများတွင်

ထအာက်ထဖါ်ပြြါ

နယ်ြယ်များ၌

ဝန်ေမ်းများအား

အေည်အထသွးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအေင့်များ တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး အထလးေား၍ ထလ့ကျင့်
သင် ကားသွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ ၎င်းတို ့မှာ−
(က)
(ခ)

ေန်ြုံထငွ၊ ဘဏ္ဍာထေးနှင့် နည်းြညာေိုင်ော စာေင်းအင်းများ၊
ထငွလုံးထငွေင်းအသုံးစေိတ်များစီမံခန် ့ခွဲမှုနှင့်ဝင်ထငွေေှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊
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(၄.၆.၂)

(ဂ)

ဝင်ထငွတးို ၍ အသုးံ စေိတ်ထလျာ့ချနိုင်ထေးနည်းလမ်းများ၊

(ဃ)

ဥြထဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ၊

(င)

အစီေင်ခံတင်ပြမှုနှင့် ထစာင့် ကည့်အကဲပဖတ်မှုများ ပဖစ်ြါသည်။

လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထစေန် အဓိက ထောင်ေွက်ေမည့်
မဟာဗျူဟာများ

၁၄၅။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင်

e-Government

အား

ထအာင်ပမင်စွာ

အထကာင်အေည်ထဖာ်

ထောင်ေွက်သာွ းနိုင်ေန်အတွက် ဝန်ေမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် တိုးတက်ပမင့်မားထစထေးအား
အေူးအထလးေား၍ ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ြါသည်။ လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်
ထစေန် အဓိက ချမှတ်ကျင့်သုံးေမည့် မဟာဗျူဟာများမှာ ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည်−
(က)

ICT နည်းြညာေိုင်ော ဘာသာေြ်အား အဓိကပြု သင် ကားထြးမည့် အဖွဲ ့
အစည်းများ တိုးချဲ ့ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊

(ခ)

ICT နည်းြညာ ကျွမ်းကျင်သည့် ြညာေှင်များအား တိုးပမှင့် ထလ့ကျင့်
ထမွးေုတထ
် ြးပခင်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံတကာမှ ICT နည်းြညာေိုင်ော အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထောင်
ေွက်ပခင်း၊

(ဃ)

ICT နည်းြညာေိုင်ော ဘာသာေြ်များအား အထပခခံြညာထကျာင်းများမှ
စတင်၍ သင် ကားြို ့ချထြးပခင်း၊

(င)

e-Government ဝန်ထောင်မှုများအား ပဖနပဖူးထြးောတွ
့်
င် သမားရိုးကျ
နည်းလမ်းများအတိုင်း မထောင်ေွက်ြဲ ထခတ်မီနည်းစနစ်များ အသုးံ ပြုသွား
နိုင်ေန် ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးပခင်း၊
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(၄.၆.၃)

လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထစေန် စက်မှုလုြ်ငန်းေှင်များမှ
ြံ့ြိုးကူညီ ထောင်ေွက်သွားသင့သ
် ည့် အချက်များ။

၁၄၆။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံ၏ ICT လုြ်ငန်းစု (ICT Industry) တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးထေးနှင့် e-

Government တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးထေးသည် ယှဉ်တထ
ွဲ နြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းအချက်
အလက်နည်းြညာနှင့် ြတ်သက်သည့လ
် ုြ်ငန်းများ၊ ကွန်ြျူတာလုြ်ငန်းများကို အစိုးေဌာနများ
အတွင်းနှင့် ပြည်သူလူေုအတွင်း တိုးတက်လာထစေန် အတွက် ပမန်မာနိင
ု ်ငံကွန်ြျူတာ ဖွံ ့ဖဖိုးထေး
ထကာင်စီအား ဖွဲ ့စည်းထြးေားဖြီး ပဖစ်ြါသည်။ e-Government အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်
အေည်ထဖာ် ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက် အေက် ထဖါ်ပြြါ အဖွဲ ့အစည်းများအထနပဖင့် Private
အဖွဲ ့အစည်းများ (ဥြမာ- ပမန်မာနိုင်ငံ ကွန်ြျူတာ အသင်းချုြ်နှင့် လက်ထအာက်ခံအသင်းများ)၊ IT
ကုမ္ပဏီများနှင့်

အဖမဲေိထတွ ၍
့

လုြ်ငန်းများြူးထြါင်းထောင်ေွက်ပခင်း၊

ပြည်သလ
ူ ူေုများအား

Awareness များ ေေှိထေးထောင်ေွက်ပခင်း လုြ်ငန်းများကို တစိုက်မတ်မတ် ြူးထြါင်းကကိုးစား
ထောင်ေွက်သာွ းေန် လိုအြ်ြါသည်။ IT ေိုင်ော လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်လာ
ထစေန် ကကိုးြမ်းထောင်ေွက်ောတွင် IT ေိုင်ော စက်မှုလုြ်ငန်းေှင်များ၊ ြညာေှင်များ၊ ဝါသနာေှင်
များ အစေှိသည့် အသင်းအဖွဲ ့များ၏ တက်ကကစွာ ြံ့ြိုးကူညီမှုသည် အထောက်အြံ့များစွာ ေေှိထစ
မည် ပဖစ်ြါသည်။
ဥြမာ။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်ထအာက်ေှိ ပမန်မာနိင
ု ်ငံကွန်ြျူတာ
လုြ်ငန်းေှင်အသင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ကွန်ြျူတာ ြညာေှင်အသင်းနှင့်
ပမန်မာနိင
ု ်ငံ ကွန်ြျူတာဝါသနာေှင်အသင်းများမှ ပြည်ြအဖွဲ ့အစည်း
များနှင့် ြူးထြါင်း၍ IT ေိုင်ော သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ် သင် ကား
ထြးပခင်းသည် နိုင်ငံထတာ်အတွက်လိုအြ်ထသာ IT ေိုင်ော လူစွ့ မ်း
အားအေင်းအပမစ်များ

ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်လာထစထေးအတွက်

များစွာ

အထောက်အြံ့ ပဖစ်ထစြါသည်။ ဂျြန်နိုင်ငံမှ သတ်မှတ် ေားထသာ IT
ေိုင်ော

လုြ်ငန်းအမျိုးအစားများအလိုက်

သတ်မှတ်ေားေှိထသာ

ကျွမ်းကျင်မှု တိုင်းတာချက် စံ များမှာ ( Information Technology
Skill Standard − ITSS) ထအာက်ြါ အတိုင်း ပဖစ်ြါသည်။
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ြုံ (၈) ။ IT ေိုင်ော လုြ်ငန်းအမျိုးအစားများအလိုက် သတ်မှတ်ေားေှိထသာ ကျွမ်းကျင်မှု
တိုင်းတာချက် စံ များ (Information Technology Skill Standard − ITSS)
(၄.၆.၄)

အစိုးေဌာနများအတွင်း လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထစေန်
ထောင်ေွက်သာွ းသင့သ
် ည့် အချက်များ။

၁၄၇။

ပမန်မာနိင
ု ်ငံတွင် e-Government အား လမ်းပြထပမြုံ အတိုင်း အထကာင်အေည်ထဖာ်

ထောင် ကောတွင် စီမံကိန်းများနှငလ
့် ုြ်ငန်းစဉ်များအား တာဝန်ယူ စီမံခနခ့် ွဲ၍ အထကာင်အေည်
ထဖာ်ထောင်သာွ းနိုင်ေန် အစိုးေဝန်ေမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အထေးြါသည့ထ
် နောတွင် ြဝင်
လျက်ေှိြါသည်။ e-Government စီမံကိန်းများအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ောတွင် အဓိက
ထနောမှ ြါဝင်ထောင်ေွက်မည့် အစိုးေဌာနအဖွဲ ့အစည်းအသီးသီးမှ ဝန်ေမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စွမ်းေည် ပမင့်မားထစေန်အတွက် IT ေိုင်ော လူစွ့ မ်းအား အေင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ထေး လုြ်ငန်း
များအား ယခုေက် ြိုမို ထကာင်းမွန်၊ ခိုင်မာ၊ ပြည့်စုံထအာင် တည်ထောက်သာွ းထေးအား Focal
Ministry မှ တာဝန်ယူ၍ ပြည်တွင်း/ပြည်ြမှ လုြ်ငန်းေှင်များနှင့် ြူးထြါင်း၍ သင်တန်းများ ဖွင့်
လှစ် ထောင်ေွက်သာွ းေန် ပဖစ်ြါသည်။
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(၄.၆.၅)

နိုင်ငံသားများနှင့် လုြ်ငန်းေှင်များ၏ သိေှိနားလည်မှု ပမင့်မားထစေန်ထောင်ေွက်ပခင်း

၁၄၈။

e-Government ဝန်ထောင်မှုများနှင့် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား နိုင်ငံသားများ

နှင့် လုြ်ငန်းေှင်များအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြနပြန
့်
့် အသုးံ ပြုလာထစနိုင်ထေးနှင့် e-Government ၏
အကျိုးထကျးဇူးများအား သိေန
ှိ ားလည်မှုပမင့်မားလာထစထေးသည် e-Government အား ထအာင်ပမင်
စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်နိုင်ေန် အထေးကကီးထသာ အချက် တစ်ချက် ပဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံသား
များနှင့်လုြ်ငန်းေှင်များမှ

လိုလားထသာ

သတင်းအချက်အလက်များအား

Information

Infrastructure မှ ေယူအသုံးပြုနိုင်ပခင်းအားပဖင့် နည်းြညာ ဗဟုသုတများ ပြည့်စုံကကယ်ဝလာဖြီး
Digital ကွာဟမှုအား ကျဉ်းထပမာင်းလာထစမည်ပဖစ်ြါသည်။ သို ့ပဖစ်ြါ၍ နိုင်ငံသားများနှင့် လုြ်ငန်း
ေှင်များအတွင်း ေိုးေွင်းသိပမင် သိေန
ှိ ားလည်မှု ဗဟုသုတများ ကျယ်ကျယ်ပြနပြန
့်
့် ေေှိထစထေး
ဦးတည်၍ ပြန် ကားေက်သယ
ွ ်ထေး လမ်းထ ကာင်းများ(Media)အား အသုးံ ပြု၍ ြညာထြး အစီ
အစဉ်များ ထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။ ေိုသုိ ့ထောင်ေွက်ောတွင် ပမန်မာဘာသာနှင့် တိုင်း
ေင်းသားဘာသာစကားများအား အသုးံ ပြုသွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ြညာထြးအစီအစဉ်များ ထောင်
ေွက်သာွ းသင့ထ
် သာ ပြန် ကားေက်သယ
ွ ်ထေး လမ်းထ ကာင်းများမှာ ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ပဖစ်ြါ
သည်−
(က)

ထေဒီယို၊ ရုြ်ပမင်သံ ကား၊ သတင်းစာ၊ စာထစာင်၊ ြိုစတာ၊ လက်ကမ်း
စာထစာင်များနှင့် Social media များ

(ခ)

ရိုးော ယဉ်ထကျးမှု အစီအစဉ်များ

(ဂ)

အစိုးေမဟုတ်သည့် အဖွဲ ့အစည်းများ

(ဃ)

စာသင်ထကျာင်းများ

(င)

နိုင်ငံသားများနှင့် ေိထတွ ေက်
့
ေံေထသာ အစိုးေဌာနများ

(စ)

ေက်သယ
ွ ်ထေးဝန်ထောင်မှုများ

(ေ)

Citizen Service Centre, Call Center, e-Government Portal, နှင့်
စာတိုက် အစေှိသည်များ
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အခန်း (၅)
ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သင့်သည့် စီမံခန် ့ခွဲမှုြုံစံ အ ကံပြုချက်

၁၄၉။

e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် လမ်းပြထပမြုံ၊ စည်းမျဉ်း

များ၊ လမ်းညွှန်များ၊ လက်စွဲများကို ထဖါ်ပြေားြါသည်။ ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သင်သ
့ ည့် စီမံခန် ့ခွဲမှု
ြုံစံကိုလည်း အ ကံပြု ထဖါ်ပြေားြါသည်။ Myanmar e-Governance Master Plan တွင်
လက်ေှိထောင်ေွက်ဖြီး

မျှေထဝေားထသာ

အထပခခံအထောက်အဦနှင့်

Application

များအား

ေက်လက်အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်သွားမည်ေိုြါက အချိန်ကုန် သိသိသာသာ သက်သာမည်
ပဖစ်ထ ကာင်း အ ကံပြုေားြါသည်။
၁၅၀။

လမ်းပြထပမြုံတွင်

မျှေထဝေားထသာ

အထပခခံအထောက်အဦနှင့်

မျှေထဝေားထသာ

Application များအား အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ မူဝါဒ၊ ဥြထဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ အသစ်ပြန်လည်
ထေးေွဲ တည်ထောက်ပခင်းတို ့အတွက် နည်းြညာစံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ထြးေန် လိုအြ်ထ ကာင်း
ထဖါ်ပြေားြါသည်။ ေို ့အပြင် ချက်ချင်းအထကာင်အေည်ထဖါ်၍ အကျိုးေေှိထစမည့် လုြ်ငန်းစဉ်
များ၊ ထေတိုစီမံကိန်း၊ ထေေှည်စီမံကိန်း တို ့ကိုလည်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ သို ့မှသာ အထကာင်အေည်
ထဖါ်ဖြီး လုြ်ငန်းများကိုလည်း အကျိုးေှိေှိ ေက်လက် အသုးံ ချနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။
(၅.၁)

Change Management Approach

၁၅၁။

ပြုပြင်ထပြာင်းလဲထေးလုြ်ငန်းများ

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ောတွင်

လက်ေှိ

အထပခအထနနှင့် ေင်ဟြ်၍ ထောင်ေွက်နိုင်ပခင်းမေှိဘဲ အထ ကာင်းအမျိုးမျိုးထ ကာင့် မထအာင်ပမင်ခဲ့
ကသည်ကို ထလ့လာထတွ ေှ့ ိေြါသည်။ မထအာင်ပမင်ေပခင်း အထ ကာင်းအောများကို ထလ့လာ ကည့်ော
တွင် ထေေှည်သံသောလည်ထနပခင်း၊ ဦးထောင်မည့်ြုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ ့အစည်း တိတိကျကျ မေှိပခင်း၊
ေည်မှန်းချက်အား ေှင်းလင်းစွာမသိပခင်း၊ ေိြ်တန်းထခါင်းထောင်ြိုင်းထောက်ခံမှုမေှိပခင်း၊ လုြ်ငန်း
စဉ်နှင့်မူဝါဒ

အထပြာင်းအလဲများ၊

အကျင့်ြျက်ပခစားမှုများ၊

နက်ရှိုင်းစွာအပမစ်တွယ်ထနသည့်

ခံယူချက်များ၊ အလုြ်ေုံးရှုံးမှု (သို ့မဟုတ်) တိုးပမှင့်လာမည့် အလုြ်တာဝန်များကို ထ ကာက်ေွံ ့ပခင်း၊
လုြ်ြိုင်ခွင့် ထလျာ့နည်းမည်ကို ထ ကာက်ေွံ ့ပခင်း၊ သမားရိုးကျလုြ်ငန်းစဉ်နှင့်သာ ြိုထနဖမဲ ကျားထနဖမဲ
ထောင်ေွက်လိုပခင်း၊

အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းနှင့်

ပြင်ြအဖွဲ ့အစည်းများအ ကား

လုြ်ေုံးလုြ်နည်း

များကွာဟပခင်းတို ့ထ ကာင့် ပြင်ြအဖွဲ ့အစည်းမှထြးထသာ အ ကံပြုချက်များအား လက်ခံေန်အတွက်
ခက်ခဲပခင်း၊ ဘဏ္ဍာထငွ လုံထလာက်မှုမေှိပခင်း စသည်တုိ ့ ပဖစ်ြါသည်။
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၁၅၂။

ထပြာင်းလဲမှုစီမံခန် ့ခွဲမှုအစီအစဉ်မထအာင်ပမင်ေပခင်း အထ ကာင်းေင်းကို စဉ်းစားေန်

အထေးကကီးြါသည်။

ထအာက်ထဖါ်ပြြါြုံတွင်

ဘက်စုံထပြာင်းလဲမှုစီမံခန် ့ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို

မည်သို ့

အထကာင်အေည်ထဖါ်ေမည်ကို ထလ့လာနိုင်ြါသည်။
၁၅၃။

စနစ်/လုြ်ငန်းတစ်ခု အထကာင်အေည်ထဖါ်မည်ေိုြါက လုြ်ငန်းအစီအစဉ်ထေးေွဲ

သည်နှင့် တစ်ဖြိုင်နက်ထပြာင်းလဲပခင်းစီမံခန် ့ခွဲမှု အစီအစဉ်အား ထေးေွဲေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုလို
သည်မှာ အမျိုးမျိုးထသာလုြ်ငန်းများ၊ နည်းြညာလိုအြ်ချက်များကို ထဖါ်ပြပခင်းအားပဖင့် အထကာင်
အေည်ထဖါ်ေန် တင်ပြလာမည့် အေိုပြုလွှာများတွင် ဘတ်ဂျက်တွက်ချက်မှုအား ေည့်သွင်း
နိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။

ြုံ (၉) ။ The Change Wheel - Enablers and Outcomes

Myanmar e-Governance Master Plan
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အခန်း (၆)
လမ်းပြထပမြုံအထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်း
၁၅၄။

ထဖါ်ပြြါ လမ်းပြထပမြုံအား နိုင်ငံကကာမှ အထတွ အ
့ ကုံထကာင်းများ၊ အစိုးေအဖွဲ ့

အစည်းများနှင့်ဌာနေိုင်ောများမှ ထောင်ေွက်ေန်လုြ်ငန်းတာဝန်များအားအထပခခံ၍

ပမန်မာနိုင်ငံ

၏ အမျိုးသားစီးြွားထေးမူဝါဒနှင့်အညီ လက်ထတွ အထကာင်
့
အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေး ဦးတည်၍
ထေးေွဲပခင်းပဖစ်ြါသည်။ လမ်းပြထပမြုံတွင် အချိန်ကာလအြိုင်းအပခားအလိုက် အထကာင်အေည်
ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ လုြ်ငန်းများ/စီမံကိန်းများအား ထေးေွဲထဖါ်ပြ ေားေှိြါ သည်။
(၆.၁)

လမ်းပြထပမြုံ အေင့်ေင့်

၁၅၅။

လမ်းပြထပမြုံ အေင့်ေင့်အား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သွားေန် ကနဦးအေင့်

စတင်ထောင်ေွက်ေန် လုြ်ငန်းများ၊ နှစ်တိုကာလ စီမံကိန်းများ၊ အလယ်အလတ်အေင့် ကာလ
စီမံကိန်းများနှင့် နှစ်ေှည် ကာလစီမံကိန်းများ ဟူ၍ အြိုင်းများခွဲပခား၍ ထဖါ်ပြေားြါသည်။

ြုံ (၁၀) ။ လမ်းပြထပမြုံ အေင့်ေင့်
Myanmar e-Governance Master Plan
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Terms
Initiative

Major Task
Infrastructure, HRD,

Focus

Area

Channel

Government

Organizational Changes,
Strategies, Policy, Standard
Short Term

Government’s Priority

information sharing

Major

one or more

(Initiative )

− Shared Infrastructure

with business and

Cities

channel

(e.g. Cloud, Data Center, etc…) citizens

(e.g. mobile,

− Common Applications and

web, etc.)

Share Data Services for all
government agencies
(e.g-National Portal,National
DB, Citizen ID, Payment
Gateway, Land Registration,
Mobile Gateway, Maps/GIS etc
…)
Mid Term

Expand e-Services for all

information and

(Expansion)

government agencies, business,

engagement with

citizens based on Common

business and citizens

All Cities one or more
channel
(e.g. mobile,

Application and Shared Data

web, smart

Services already developed

phone, etc...)

Long Term

− Expand e-services for all

information,

Nation-

multi-channel

(Sustain)

government agencies, business,

engagement ,

Wide

(e.g. portal,

citizens.

e-transactions &

− Sustain maturity of e-services online authentication
with business and

PAP, mobile,
web, smart
phone, etc…)

citizens

ဇယား (၂)။

e-Government စနစ်ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ေန်အတွက်
လမ်းပြထပမြုံေှင်းလင်းချက်ဇယား

(၆.၁.၁)

ကနဦးအေင့် စတင်ထောင်ေွက်ေန် လုြ်ငန်းများ၊

၁၅၆။

တစ်နှစ်အတွင်း အလျင်အပမန် စတင်ထောင်ေွက်သွားသင့်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ

ပဖစ်ြါသည်။ ေိုကာလအတွင်း ထောင်ေွက်ေမည့်လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် ICT ေိုင်ော အထပခခံ
အထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်းနှင့် လူစွ့ မ်းအားအေင်းအပမစ်များတိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးထေး လုြ်ငန်း
Myanmar e-Governance Master Plan
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စဉ်များအား ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသုိ ့ အထပခခံ အထောက်အဦများ တည်ထောက်
ထနသည့် အချိန်နှင့်အဖြိုင် စွမ်းထောင်ေည်ေှိဖြီး အင်အားထတာင့်တင်းသည့် လုြ်ြိုင်ခွင့် အခွင့်
အာဏာအြ်နှင်းေားထသာ အမျိုးသားအေင့်အဖွဲ ့အစည်းနှင့် အပခားလိုအြ်မည့် အဖွဲ ့အစည်းများ
အား အပမန်ေုံးဖွဲ ့စည်း၍ e-Government လုြ်ငန်းများအား စတင်ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန် ပဖစ်ြါ
သည်။
၁၅၇။

အစိုးေ၏ လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ သင့်ထလျာ်ထသာ အကျိုးသက်ထောက်မှု ေေှိထစထေး၊

ပြည်သူလူေုနှင့်ေိထတွ မှု့ ြိုမိုထကာင်းမွန်လာထစထေး၊ စီးြွားထေးလုြ်ငန်းေြ်များတွင် ြွင့်လင်း
ပမင်သာမှုေှိထစထေးနှင့် ြိုမို၍ ေင်းနှီးပမုြ်နှံလာထစနိုင်ထေးတို ့အား ဦးတည်၍ လိုအြ်ထသာ မဟာ
ဗျူဟာ၊ ဥြထဒ၊မူဝါဒများနှင့် စံ သတ်မှတ် ပြဌာန်းချက်များအား ေုတ်ပြန်ပခင်းနှင့် လူစွ့ မ်းအား
အေင်းအပမစ်များ

တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးထအာင်

ထလ့ကျင့်ြျိုးထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းများအား

ေိုအဖွဲ ့

အစည်းမှ စတင်ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။
(၆.၁.၂)

နှစ်တိုကာလစီမံကိန်းများ

၁၅၈။

နှစ်တိုကာလအား (၁)နှစ် သတ်မှတ်ေားဖြီး ေိုကာလအတွင်း အစိုးေ၏ ြေမ

ဦးစားထြး လုြ်ငန်းများအား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ လက်ေှိ တည်ထောက် ေားေှိဖြီး
ICT ေိုင်ော အထပခခံအထောက်အဦများနှင့် အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား မျှေထဝအသုးံ ပြုပခင်း၊
ထေေည်အသုံးပြုနိုင်ေန် ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် လိုအြ်သလိုချဲ ့ေွင်ပခင်းတို ့အား ထောင်ေွက် သွားေန်
ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ− Cloud, Data Center, Government Service Network.
၁၅၉။

အစိုးေဌာနများအသီးသီးမှ အထကာင်အေည် ထဖါ်ထောင်ဖြီး၊ အထကာင်အေည်

ထဖါ်ထောင်လျက်ေှိထသာ အသုးံ ချထော့ဖ်ဝဲလ် များအား ပြန်လည် ေန်းစစ်ထလ့လာ၍ လိုအြ်သလို
ထြါင်းစြ်စုစည်း၍ အစိုးေဌာနေိုင်ောများအတွင်း ဘုံအပဖစ်အသုးံ ပြုပခင်း၊ မျှေထဝအသုးံ ပြုပခင်း၊
ထြါင်းစြ်ဝန်ထောင်မှုထြးပခင်းနှင့် အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း လုြ်ငန်းများအား အခန်း(၄) တွင် ထဖာ်ပြခဲ့
ထသာ လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်များအတိုင်း ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။
ဥြမာ−

National Portal, National DB, Citizen Identity, Payment

Gateway,

Land

Registration,

Mobile

Gateway,

Maps/Global

Information System (GIS), Single login government identity across all
systems government , Video conferencing services, email, Document
Management Systems, etc..
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၁၆၀။

ပြည်သူ ့ Online ဝန်ထောင်မှုများအား ပမန်မာနိုင်ငံေှိ စီးြွားထေးဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ဖြီး

ဖမို ့ကကီးထဒသများတွင်

စတင်အသုးံ ပြုနိုင်ေန်

ဦးစားထြးအေင့်အထနပဖင့်

ထောင်ေွက်သွားမည်

ပဖစ်ဖြီး ဝန်ထောင်မှုအား မိုဘိုင်း Application များ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှ တေင့်
ပဖနပဖူးထြးသွ
့်
ားနိုင်ထေး ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။
(၆.၁.၃)

အလယ်အလတ်အေင့် ကာလစီမံကိန်းများ

၁၆၁။

အလယ်အလတ်အေင့် ကာလစီမံကိန်းတွင် အစိုးေ၊ ပြည်သူနှင့် လုြ်ငန်းေှင်အများ

အ ကား Online ပဖင့် အပြန်အလှန် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်နိုင်မည့် အစိုးေ၏ ဦးစားထြး
လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါ၀င်ြါသည်။ ေိုကာလအတွင်း လက်ေှိတည်ထောက်ေားေှိဖြီးထသာ ICT
ေိုင်ော အထပခခံအထောက်အဦများအား လိုအြ်သလို တိုးချဲ ့တည်ထောက်ပခင်းနှင့် အေင့်ပမှင့်တင်
ပခင်းတို ့အား
ထောင်ခဲ့ထသာ

ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။
ဘုံအပဖစ်အသုံးပြုသည့်

ြေမအေင့်တွင်

အချက်အလက်များ၊

စတင်အထကာင်အေည်ထဖါ်

မျှေထဝအသုးံ ပြုသည့်

အသုးံ ချ

ထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ သီးပခားထောင်ေွက်သည့် အသုံးချထော့ဖ်ဝဲလ်များနှင့် ထြါင်းစြ်ဝန်ထောင်မှုများ
အထြါ်အထပခခံ၍ အစိုးေဌာနများတွင်သာမက နိုင်ငံသားများနှင့် လုြ်ငန်းေှင်များအ ကား ကျယ်
ကျယ်ပြနပြန
့်
့် အသုံးပြုသွားနိုင်ေန် တိုးချဲ ့အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း လုြ်ငန်းများအား ထောင်ေွက်
သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။
၁၆၂။

ပြည်သူ ့

Online

ဝန်ထောင်မှုများအား

ပမန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း

ဖမို ့ပြထဒသများ

အားလုံးတွင် အသုံးပြုသွားနိုင်ေန် တိုးချဲ ့ ထောင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်ဖြီး ဝန်ထောင်မှုအား မိုဘိုင်း
Application များ၊ Smart ဖုန်းများ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှတေင့် ပဖနပဖူးထြး
့်
သွားနိုင်ထေး ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။

(၆.၁.၄)

နှစ်ေှည် ကာလစီမံကိန်းများ

၁၆၃။

နှစ်ေှည် ကာလစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုသူနိုင်ငံသားများ အချင်းချင်း Online မှ

အပြန်အလှန် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်နိုင်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါ၀င်ြါသည်။ ေိုကာလအတွင်း
လက်ေှိတည်ထောက်ေားေှိဖြီးထသာ ICT ေိုင်ော အထပခခံ အထောက်အဦများအား လိုအြ်သလို
တိုးချဲ ့တည်ထောက်ပခင်းနှင့် အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်းတို ့အား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ အစိုးေ
Myanmar e-Governance Master Plan
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၏

အီလက်ေေွန်းနစ်

လုြ်ငန်းေှင်များအ ကား

ပြည်သူဝန်
့ ထောင်မှုများအား
ထကာင်းမွန်ပြည့်စုံစွာနှင့်

အစိုးေဌာနများနှင့်

ကျယ်ပြနစ့် ွာ

နိုင်ငံသားများနှင့်

အသုးံ ပြုသွားနိုင်ေန်

တိုးချဲ ့

အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း လုြ်ငန်းများအား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုဝန်ထောင်မှုများအား
ထေေှည်တည်တံ့ခင
ို ်ဖမဲစွာ ေက်လက်အသုးံ ပြုနိုင်ထေးအား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေို
ဝန်ထောင်မှုများအား နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ထနောမထေွး ထဒသမထေွး အသုံးပြုသွားနိုင်ေန် Portal များ၊
Public Access Point များ၊ မိုဘိုင်း Application များ၊ Smart ဖုန်းများ၊ အင်တာနက်
စာမျက်နှာများမှ တေင့် ပဖနပဖူးထြးသွ
့်
ားနိုင်ထေး ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။
၁၆၄။

လုံပခုံစိတ်ချေထသာ

IT

အထပခခံအထောက်အဦအား

အသုံးပြု၍

အပြန်အလှန်

ချိတ်ေက်ထောင်ေွက်နိုင်ေန်၊ Open Standard အား လိုက်နာေန်၊ ဌာနအချင်းချင်း ထြါင်းစြ်
ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် မူဝါဒချမှတ် သတ်မှတ်ထြးေမည်။ ေို မူဝါဒအား လိုက်နာ ထောင်ေွက်
ထစေန် ကကီး ကြ်ေမည်။ မတူညီသည့် Web, Mobile, Citizens Service Center, Self-Help
Kiosks

စသည်တုိ ့ပဖင့်

အီလက်ေေွန်းနစ်နည်းလမ်းကို

အသုံးပြု၍

ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန်

ထောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ြါသည်။တစ်ဖြိုင်နက်တည်း သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ တတ်ထပမာက်
မှုကို ပမှင့်တင်ထြးနိုင်ေန်အတွက် ြညာထေးနယ်ြယ်နှင့် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ေမည့် မူထဘာင် အစီ
အစဉ်ကို ချမှတ်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။
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အခန်း (၇)
Myanmar e-Governance Master Plan ထေးေွဲပခင်း
၁၆၅။

ဤ Myanmar e-Governance Master Plan အား အာေှဖွံ ့ဖဖိုးထေးဘဏ်၏

အထောက်အြံ့ပဖင့်

၂၀၁၄

ခုနှစ်မှ

စတင်၍

ထေးေွဲခဲ့ြါသည်။

ေို စီမံကိန်းကာလအတွင်း

အစိုးေဗဟိုအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဝန်ကကီးဌာနများမှ တာ၀န်ေှိြုဂ္ဂိုလ်များနှင့် CIO များ၊ ပမန်မာနိုင်ငံ
ကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်နှင့် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများမှ ြညာေှင်များနှင့် ထတွ ေု
့ ံ
ထေွးထနွးပခင်း၊ လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးများနှင့် အလုြ်ရုံထေွးထနွးြွဲများ ကျင်းြပြုလုြ်ပခင်း
တို ့အား ထောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မူ ကမ်းအားထေးေွဲဖြီးစီး၍ အေိုြါ Master Plan
မူ ကမ်းအား အစိုးေဗဟိုအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဝန်ကကီးဌာနများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်
တို ့မှ တာ၀န်ေှိြုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ် ကား၍ ေှင်းလင်းပခင်းနှင့် သထဘာေား မှတ်ချက်ေယူပခင်း တို ့
အား ထောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ ေိုသုိ ့ ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့သည့် အစည်းအထဝးနှင့် အလုြ်ရုံထေွးထနွးြွမ
ဲ ျား
စာေင်းနှင့် အဓိကြါဝင်စတင်ထေးေွဲခဲ့သူများစာေင်းများအား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ဇယားများပဖင့်
ထဖာ်ပြအြ်ြါသည်။
စဉ်

ေက်စွဲ

အထ ကာင်းအော/ေှင်းလင်းချက်

တက်ထောက်သည့်
ြုဂ္ဂိုလ်များ

၁။ ၅-၃-၂၀၁၄

အကကိုလုြ်ငန်းညှန
ိ ှိုင်းအစည်းအထဝး ကျင်းြပခင်း

ဦးထသာင်းတင်၊
ဦးသန်းေွန်းထအာင်၊
ဦးေဲနိုငမ
် ိုး၊
ထဒါ်နွယ်နီစိုးေင်၊
ထဒါ်စိမ်စ
့ ိမ့်ထအး၊

၂။ ၅-၃-၂၀၁၄

လုြ်ငန်းညှန
ိ ှိုင်းအစည်းအထဝး ကျင်းြပခင်း

MDRI

၃။ ၆-၃-၂၀၁၄

ကနဦးအလုြ်ရုံထေွးထနွးြွဲ ကျင်းြပခင်း

ဘဏ္ဍာထေး၊ စီးြွား/
ကူးသန်း၊ လျှေြ်စစ်၊
ထောက်လုြ်ထေး၊
စီမ/ံ စီးြွားနှင့် သတင်း/
ေက်သွယ်
ထေးဝန်ကကီးဌာနများမှ
ကိယ
ု ်စားလှယ်များ၊
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၄။ ၇-၃-၂၀၁၄
၁၈-၃-၂၀၁၄

အဖွဲ ့လိုက်ထေွးထနွးပခင်း၊ e-Governance

အစိုးေဝန်ကကီးဌာန များ၊

လက်ေအ
ှိ ထပခအထန၊အနာဂတ်ေည်မှန်းချက်နှင့်

ICT Industry မှ

နည်းလမ်းများ

အသင်းအဖွဲ ့များ၊
မိတ်ဖက်အဖွဲ ့များ၊

၅။ ၁၀-၆-၂၀၁၄
၂၀-၆-၂၀၁၄
၆။ ၁၂-၈-၂၀၁၄
၇။ ၁၃-၆-၂၀၁၄

ဝန်ကကီးဌာနများ၏ Website များ အထပခ အထန

အစိုးေဌာနများ၊ ICT

ထလ့လာသုးံ သြ်ပခင်း

အသင်းအဖွဲ ့များ။

Application, Data Center နှင့် ကွနယ
် က်

ဦးေဲနိုငမ
် ိုး၊

ချိတ်ေက်နုင
ိ ်မှု အထပခအထနအား ထလ့လာပခင်း။

ထဒါ်နွယ်နီစိုးေင်၊

Adopted IT data policies, Defined IT

ထဒါ်စိမ်စ
့ ိမ့်ထအး

regulation
၈။ ၁၅-၆-၂၀၁၄

Data Center သို ့ သွားထောက် ကည့်ရှုပခင်းနှင့်

ဦးေဲနိုငမ
် ိုး

ဝန်ထောင်မှုထြးလျက်ေသ
ှိ ည့် e-Government
Application များအား ထလ့လာပခင်း
၉။ ၃၀-၉-၂၀၁၄

လုြ်ငန်းတိုးတက်မှု ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝး

ဦးထသာင်းတင်၊

ကျင်းြပခင်း

ဦးေဲနိုငမ
် ိုး၊
ထဒါ်နွယ်နီစိုးေင်၊
ထဒါ်စိမ်စ
့ ိမ့်ထအး၊ ADB

၁၀။ ၁-၁၀-၂၀၁၄
၇-၁၀-၂၀၁၄

ဝန်ကကီးဌာနအလိုက် ကနဦးစတင် အထကာင်အေည် သက်ေိုင်ော
ထဖါ်သင့သ
် ည့် လုြ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးများ

ဝန်ကကီးဌာနများ

ကျင်းြပခင်း
၁၁။ ၈-၁၀-၂၀၁၄

အလုြ်ရုံ ထေွးထနွးြွဲပြုလုြ်ပခင်း

ADB ၊ ပမန်မာနိုငင
် ံ
ကွနြ
် ျူတာ အသင်းချုြ်

၁၂။ ၉-၁၀-၂၀၁၄

နိုငင
် ံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လုြ်ငန်း

World Bank, DFID,

ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းြပခင်း

JICA, KoICA, ADB

၁၃။ ၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ေက်သွယ်ထေးထအာ်ြထေတာများနှင့် လုြ်ငန်း
၁၄။ ၃-၁၂-၂၀၁၄
၄-၁၂-၂၀၁၄
၁၅။ ၅-၁၂-၂၀၁၄

ေတနာြုံတယ်လီြို ့၊

ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းြပခင်း

ထအာ်ေီဒူး၊ တယ်လီထနာ

နိုငင
် ံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လုြ်ငန်း

World Bank, DFID,

ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းြပခင်း

JICA, KoICA, ADB

ေက်သွယ်ထေးထအာ်ြထေတာများနှင့် လုြ်ငန်း

MPT,ေတနာြုံ

ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းြပခင်း

တယ်လီြို ့၊ ထအာ်ေီဒူး၊
တယ်လီထနာ

၁၆။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၄

ဝန်ကကီးဌာနများအား မူ ကမ်းေှင်းလင်းပခင်းနှင့်

အစိုးေဗဟိုအဖွဲ ့အစည်း

သထဘာေားမှတ်ချက်များ ေယူပခင်း

များနှင့်ဝန်ကကီးဌာနများ
အားလုံး

ဇယား(၃)။ ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့သည့် အစည်းအထဝးနှင့် အလုြ်ရုံထေွးထနွးြွဲများ (၂၁၀၄ ခုနှစ်)
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စဉ်

အမည်

၁။ ဦးထသာင်းတင်
၂။ ဦးသန်းေွန်းထအာင်

ဒုတိယဝန်ကကီး၊ ေက်သွယ်ထေးနှင့်သတင်း

ကကီး ကြ် လမ်းညွှန်မှု

အချက်အလက်နည်းြညာ ဝန်ကကီးဌာန

ထြးြါသည်။

ညွှန် ကားထေးမှူး၊ ေက်သွယ်ထေးညွှန် ကားမှု
ဦးစီးဌာန
ပမန်မာ့ေက်သွယ်ထေးလုြ်ငန်း

၄။ ထဒါ်နွယ်နီစိုးေင်
၅။ ထဒါ်စိမ်စ
့ ိမ့်ထအး
Mr. Arun
Ramamurthy

ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုြ်၊
လက်ထောက်ညွှန် ကားထေးမှူး၊
ေက်သွယ်ထေးညွှန် ကားမှု ဦးစီးဌာန
Asia Development Bank
Infosys Limited, India

၈။ Mr. Prakash Jayaram

Infosys Limited, India

၁၀။
၁၁။

Mr. Srinivasan
Subramanian
Mr. Dipankar
Khasnabish
Mr. Monisha
Borthakur

ပြည်တွင်းြညာေှင်

ပမန်မာ့ေက်သွယ်ထေးလုြ်ငန်း

၇။ Mr. C.N. Raghupathi

၉။

မှတ်ချက်

ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုြ်၊

၃။ ဦးေဲနိုငမ
် ိုး

၆။

ောေူး/ဌာန

Infosys Limited, India

ပြည်ြ ြညာေှင်

Infosys Limited, India
Infosys Limited, India

၁၂။ Mr. Pallavi Pradhan

Infosys Limited, India

၁၃။ MCF, MCPA, MCIA

ပမန်မာနိုငင
် ံကန
ွ ်ြျူတာ အသင်းချုြ်

ပြည်တွင်းြညာေှင် များ

ဇယား(၄)။ Myanmar e-Governance Master Plan အား အဓိကြါဝင်
စတင်ထေးေွဲခဲ့သူများစာေင်း။ (၂၁၀၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်)

၁၆၆။

နိုင်ငံထတာ်၏ အုြ်ချုြ်ထေး အထပခအထနများ ထပြာင်းလဲတိုးတက်ပဖစ်ထြါ်မှု၊ သတင်း

အချက်အလက်နည်းြညာ၏ လျင်ပမန်စွာ ထပြာင်းလဲတိုးတက်ထနမှုများနှင့် လိုက်ထလျာညီထေွမှု
ေှိထစေန် ြို ့ထောင်ထေးနှင့် ေက်သယ
ွ ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ အေိုြါ Master Plan အား ပမန်မာနိုင်ငံ၏
လက်ေှိအထပခအထနနှင့် ကိုက်ညီမှုေှိထစေန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပဖည့်စွက် ပြင်ေင် ထေးေွဲခဲ့ြါသည်။
အဓိကြါဝင် စတင်ထေးေွဲခဲ့သူများစာေင်းအား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ဇယား(၅)ပဖင့် ထဖာ်ပြအြ်ြါသည်။
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စဉ်

အမည်

၁။ ဦးထကျာ်မျိုး
၂။ ဦးခင်ထမာင်သက်
၃။ ဦးေဲနိုင်မိုး
၄။ ထဒါ်နွယ်နီစိုးေင်

ောေူး/ဌာန

မှတ်ချက်

ဒုတိယဝန်ကကီး၊ ြို ့ထောင်ထေးနှင့်

ကကီး ကြ် လမ်းညွှန်မှု

ေက်သယ
ွ ်ထေး ဝန်ကကီးဌာန

ထြးြါသည်။

အဖမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ြို ့ထောင်ထေးနှင့်
ေက်သယ
ွ ်ထေး ဝန်ကကီးဌာန

ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲသူ

ညွှန် ကားထေးမှူး၊
အမျိုးသားေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဗဟိုဌာန

ပြည်တွင်းြညာေှင်

ညွှန် ကားထေးမှူး၊ e-Government ဌာန
Consultant for e-Government Service

၅။ Mr. Manish Chadha

Delivery Unit of Myanmar, KPMG Co.
Ltd., (India)

၆။ Mr. Ivan WEE
၇။ Ms. Natalie Theng

Senior Consultant,

ပြည်ြ ြညာေှင်

IDA International Pte Ltd, Singapore
Senior Consultant,
IDA International Pte Ltd, Singapore

ဇယား(၅)။ Myanmar e-Governance Master Plan အား အဓိကြါဝင် ပဖည့်စွက် ပြင်ေင်
ထေးေွဲခဲ့သူများစာေင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်)
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အခန်း (၈)
နိဂုံး
၁၆၇။

e-Government လုြ်ငန်းများ ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ်နိုင်ေန်အတွက်

ြေမဦးေုံး လိုအြ်ချက်မှာ မဟာဗျူဟာထပမာက် ထေေှည်အပမင် (Strategic Vision) ချမှတ်
ထေးြင်ပဖစ်ြါသည်။ e-Government လုြ်ငန်း ထအာင်ပမင်ထသာ နိုင်ငံတင
ို ်း၌ ြီပြင် ပြတ်သားထသာ
Strategic Vision ေှိခဲ့ ကြါသည်။ ဤ e-Government သည် ပမန်မာနိုင်ငံ၌ e-Government
လုြ်ငန်းစဉ်များအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ောတွင် အဓိကေည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်ပဖစ်ထသာ
နိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်ထေး၊ စီးြွားထေးနှင့် လူမှုထေး ကဏ္ဍများအသီးသီး ဟန်ချက်ညီစွာ ဖွံ ့ဖဖိုး တိုးတက်
လာထစနိုင်ေန် အထောက်အြံ့ထကာင်းများနှင့်အကျိုးသက်ထောက်မှုများ ေေှိထစနိုင်ထေး ဦးတည်ချက်
ေား၍ မဟာဗျူဟာကျကျ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားေန် လမ်းညွှန်ချက်စည်းမျဉ်း
များ၊ လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်၊ လမ်းပြထပမြုံများနှင့် ပြည့်စုံစွာ ထဖာ်ပြေားြါသည်။
၁၆၈။

ဤ Master Plan သည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိပဖစ်ထြါ်လျက်ေှိထသာ အထပခအထန

များအား အထပခခံ၍ e-Government အား အမျိုးသားအေင့် ေည်မှန်းချက်ေားဖြီး ထောင်ေွက်
သွားေန် ထေးေွဲေားပခင်းပဖစ်ြါသည်။ သို ့ပဖစ်ြါ၍ နိုင်ငံထတာ်၏ အုြ်ချုြ်ထေး၊ လူမှုထေး၊ စီးြွားထေး
အထပခအထနများ ထပြာင်းလဲတိုးတက်ပဖစ်ထြါ်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ၏ လျင်ပမန်စွာ
ထပြာင်းလဲတိုးတက်ထနမှုများနှင့် လိုက်ထလျာညီထေွမှု ေှိထစေန် အချိန်ကာလအြိုင်းအပခား တစ်ခု
တွင် ပြန်လည်ေန်းစစ်ထလ့လာ၍ ပြင်ေင် ပဖည့်စွက်ထေးေွဲသွားေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။
၁၆၉။

Myanmar e-Governance Master Plan တွင် ြါဝင်ထေးေွဲေားသည့် အတိုင်း

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားမည်ေိုြါက ပမန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government လုြ်ငန်းများ
သိသာစွာ တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးလာမည်ပဖစ်ဖြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ေုတ်ပြန်သည့် e-Government
Development Index (EGDI) ညွှန်းကိန်းသည်လည်း ပမင့်မားတိုးတက်လာမည် ပဖစ်ြါသည်။
ေို ့အပြင်

ပြည်သူြင
ို ်နှင့်နိုင်ငံြိုင်ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံအတွင်းေှိ ICT လုြ်ငန်းစု၏ ေုတ်လုြ်မှုနှင့်

ထောင်းလိုအားကို ပမှင့်တင်ထြးနိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုမှတေင့် ဥြထဒများ၊ နည်းဥြထဒများ၊
လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ အထောက်အြံ့ပဖင့် IT Industry လုြ်ငန်းစုကကီးနှင့် ICT ကဏ္ဍကကီး
တစ်ခုလုံးအား

နိုင်ငံထတာ်၏

စီးြွားထေးအထောက်အဦတွင်

အဓိကအထေးကကီးထသာအခန်းသို ့

ထောက်ေှိထအာင် ထောင်ေွက်သွားနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။

Myanmar e-Governance Master Plan
ITCSD, Ministry of Transport and Communications.
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