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မာတကိာ 

 

စဉ် အထသကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

Myanmar e-Governance Master Plan 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 အားထလ့လာသံုးသြ်ပခင်း ၁၈ 

(၁.၁) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထရးနည်းြညာ (ICT 

Technology) 

၁၈ 

(၁.၂) စီမံခန်ခဲွ့မှု ြံုစံထပြာင်းလဲပခင်း (Change Management) ၁၉ 

(၁.၃) အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ စ့ည်းထောင်ရွက်မှု (Governance and 

Organisational) 

၁၉ 

(၁.၄) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထရးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု 

(ICT Skill) 

၂၀ 

အခန်း (၂) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government လက်ရှိအထပခအထနအား ထလ့လာ 

ေန်းစစ် အကဲပဖတ်ပခင်း 

၂၂ 

(၂.၁) ပမန်မာနိင်ုငံ၏ e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မှု 

လကရ်ှိအထပခအထနအားအေူးပြုထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ်ပခင်း 

၂၃ 

(၂.၁.၁) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထရးနည်းြညာ ပြည့်စုံမှု 

(ICT Technology Maturity) 

၂၃ 

(၂.၁.၂) စီမံခန်ခဲွ့မှု ြံုစံထပြာင်းလဲပခင်း အေင်သင်ရိှ့မှု (Change 

Management Readiness) 

၂၄ 

(၂.၁.၃) အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ စ့ည်းထောင်ရွက်မှုများ ပြည့်စုံမှု 

(Governance and Organisational  Maturity) 

၂၄ 

(၂.၁.၄) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယ်ွထရးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု 

များ (ICT Skill Availability) 

 

၂၅ 
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စဉ် အထသကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

(၂.၂) ပမန်မာနိင်ုငံ၏လကရိှ် e-Government အထပခခံအထောက်အဦအား 

အေူးပြု ထလ့လာ ေန်းစစ်ပခင်း 

၂၆ 

(၂.၃) ပမန်မာနိင်ုငံ၏ လကရ်ှိ e-Government Application များအား 

အေူးပြု ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 

၂၇ 

(၂.၄) ပမန်မာနိင်ုငံတွင် လကရ်ှိ e-Government ဌာနများ ဖဲွ စ့ည်းထောင်ရွက် 

ထနမှုနှင့် စွမ်းထောင် ရည်များအား အေူးပြုထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 

၂၈ 

(၂.၅) ပမန်မာနိင်ုငံ၏လကရိှ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ေက်သွယ်ထရး နည်း 

ြညာကျွမ်းကျင်မှု(ICT Skill) များအားအေူးပြုထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 

၂၉ 

(၂.၆) သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့် e-Government ေုိင်ရာ မူဝါဒ 

များ ချမှတ်ေားရိှမှု (ICT and e-Government policies) များအား 

အေူးပြု ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 

၃၀ 

အခန်း (၃) ဦးတည်ထောင်ရွက်ရန် လိုအြ်ထသာအချက်များ ၃၄ 

(၃.၁) အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သာွးရမည့်  လုြ်ငန်းစဉ်မူထောင် ၃၅ 

(၃.၁.၁) အစိုးရ၏ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊ မူဝါဒများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု (Governance, 

Policies and Skills) 

၃၆ 

(၃.၁.၂) မျှထဝအသံုးပြုသည့် ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦ (Shared 

Network and Infrastructure)၊ 

၃၇ 

(၃.၁.၃) ေုံ အသုးံပြုသည့် အချက်အလက်များ (Common Data Services) ၃၇ 

(၃.၁.၄) မျှထဝအသံုးပြုသည့် အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Shared Applications) ၃၈ 

(၃.၁.၅) အစိုးရဌာနများအလုိက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ရွက် 

ရမည့် အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ် များ (Ministry Specific Applications) 

၃၉ 

(၃.၁.၆) စုစည်းထြါင်းစြ်ေားရိှသည့် ဝန်ထောင်မှုများ (Integrated Services)၊ ၄၀ 

(၃.၁.၇) ြင်မေက်သွယ်ထရးလမ်းထသကာင်းများ (Channels) ၄၁ 

(၃.၂) ေက်သယွ်ထရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ (ICT) ဥြထဒ 

များ ပြင်ေင်ထရးေဲွပခင်း 

၄၁ 

(၃.၃) အလွယ်တကူ ချဲ ေွ့င်အသုံးပြုသွားနုိင်မည့် ICT အထပခခံ အထောက် 

အဦများ 

၄၄ 

(၃.၃.၁) Open-Source စနစ်များအား အသုးံပြုသွားပခင်း (Open Standards) ၄၅ 
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စဉ် အထသကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

(၃.၃.၂) ပြည်တွင်းောသာစကား အေင်သင့့််ပဖစ်မှု (Local-language ready) ၄၅ 

(၃.၄) ICT ေိုင်ရာ လုြ်ငန်းရြ်များအား မဟာဗျူဟာကျကျ ကကီးသကြ် 

ကွြ်ကဲ ထောင်ရွက် သွားနိုင်မည့် အသကံပြုနည်းလမ်းများ 

၄၅ 

အခန်း(၄) ကနဦးအေင့်တွင် စတင်ထောင်ရွက်သင့ထ်သာလုြ်ငန်းများ ၄၇ 

(၄.၁) စတင်တည်ထောက်သင့ထ်သာ ICT အထပခခံအထောက်အဦများ ၄၇ 

(၄.၂)  စတင် ထရးသားအသံုးပြုသင့်ထသာ ICT အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ 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) စတင်ထရးေဲွချမှတ်သင့်ထသာသတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ ေိုင်ရာ 

မူဝါဒများ 

၅၃ 

(၄.၃.၁) နည်းြညာေုိင်ရာ မူဝါဒ ၅၅ 

(၄.၃.၂) အီလက်ေရွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုေုိင်ရာ မူဝါဒ ၅၇ 

(၄.၃.၃) လူစ့ွမ်းအား အရင်းအပမစ ်ပမှင့်တင်တည်ထောက်ပခင်း မူဝါဒ ၅၇ 

(၄.၃.၄) e-Government စီမံခန ့်ခွဲမှု မူဝါဒ ၅၈ 

(၄.၄) စတင် သတမ်ှတ်ပြဌာန်းသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ 

ေုိင်ရာ စ ံသတမ်ှတ်ချက်များ 

၅၈ 

(၄.၄.၁) ထောင်ရွက်သာွးသင့ထ်သာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေုိင်ရာ စ ံ

သတမ်ှတ်ချက်များ 

၆၀ 

(၄.၅) စတင်ဖွဲ စ့ည်းထောင်ရွက်သာွးသင့ထ်သာ အဖွဲ အ့စည်းများ ၆၁ 

(၄.၅.၁)  ICT ထကာင်စဖီွဲ စ့ည်းပခင်း ၆၁ 

(၄.၅.၂) နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၏တုိက်ရုိက်ကကးီသကြ်ကွြ်ကဲမှုထအာက်တွင်ဖဲွ စ့ည်းပခင်း ၆၁ 

(၄.၅.၃) ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီးတွင ်ICT ဌာနများဖဲွ စ့ည်းထောင်ရွက်ပခင်း ၆၆ 

(၄.၆)  ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် တိုးတက်ပမင့်မားထစထရးစတင်ထောင်ရွက်ရန် 

အချက်များ 

၆၆ 

(၄.၆.၁) လူစ့ွမ်းအား အရင်းအပမစ်များ ဖံွ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထစရန် အဓိကထောင်ရွက် 

ရမည့် နယ်ြယ်များ 

၆၇ 

(၄.၆.၁.၁) နည်းြညာေုိင်ရာ အထပခခံအထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်းနှင့် 

ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း 

၆၇ 
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စဉ် အထသကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

(၄.၆.၁.၂) e-Government ဝန်ထောင်မှုများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်မှု ၆၇ 

(၄.၆.၁.၃) အသုးံပြုသူများ၏ သိရှနိားလည်မှု ၆၈ 

(၄.၆.၁.၄) ကကီးမားကျယ်ပြန ့်ထသာ လုြ်ငန်းစဉ်များအား စီမံခန ့်ခွဲပခင်း ၆၈ 

(၄.၆.၁.၅) စီးြွားထရးနှင့် ထငွထသကးေုိင်ရာများ စနစ်တကျ ြုံစံချ စီမံခန ့်ခွဲပခင်း ၆၈ 

(၄.၆.၂) လူစ့ွမ်းအားအရင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထစရန် အဓိက ထောင်ရွက် 

ရမည့် မဟာဗျူဟာများ 

၆၉ 

(၄.၆.၃) လူစ့ွမ်းအား အရင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတုိးတက်ထစရန် စက်မှုလုြ်ငန်းရှင ်

များမှ ြ့ံြိုးကူညီ ထောင်ရွက်သာွးသင့သ်ည့် အချက်များ 

၇၀ 

(၄.၆.၄) အစိုးရဌာနများအတွင်း လူစ့ွမ်းအား အရင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက် 

ထစရန် ထောင်ရွက်သာွးသင့သ်ည့် အချက်များ။ 

၇၁ 

(၄.၆.၅) နိုင်ငံသားများနှင့် လုြ်ငန်းရှင်များ၏ သိရှနိားလည်မှု ပမင့်မားထစရန် 

ထောင်ရွက်ပခင်း 

၇၂ 

အခန်း (၅) ထပြာင်းလဲထောင်ရွက်သင့်သည့် စီမံခန်ခ့ွဲမှုြံုစံ အသကံပြုချက် ၇၃ 

(၅.၁) Change Management Approach ၇၃ 

အခန်း (၆) လမ်းပြထပမြံုအထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်း ၇၅ 

(၆.၁) လမ်းပြထပမြံု အေင့်ေင့် ၇၅ 

(၆.၁.၁) ကနဦးအေင့် စတင်ထောင်ရွက်ရန် လုြ်ငန်းများ ၇၆ 

(၆.၁.၂) နှစ်တိကုာလစီမံကိန်းများ 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 အထသကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

ြုံ (၁) ပမန်မာနိင်ုငံ၏ e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မှု လကရ်ှိ 

အထပခအထန အား ထလ့လာေန်းစစ ်အကဲပဖတ်ေားြုံ 

၂၃ 

ြုံ (၂) အထပခခံလုြ်ငန်းစဉ်မူထောင် (e-Government Conceptual 

Architecture Framework) 

၃၆ 

ြုံ (၃) သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေုိင်ရာ မူဝါဒ ၅၄ 

ြုံ (၄) အေိုပြု ICT ထကာင်စီ ဖွဲ စ့ည်းြုံ ၆၂ 

ြုံ (၅) အေုိပြု အမျိုးသား e-Government ဗဟုိဌာန ဖဲွ စ့ည်းြံု ၆၃ 

ြုံ (၆) အေိုပြု အမျိုးသားေိုက်ောလုံပခုံထရးဗဟိုဌာန ဖွဲ စ့ည်းြုံ ၆၄ 

ြုံ (၇) အေိုပြု အမျိုးသားICT သုထတသနနှင့်လူစ့ွမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုး 

ထရး ဗဟိဌုာန ဖွဲ စ့ည်းြုံ 

၆၅ 

ြုံ (၈) IT ေိုင်ရာ လုြ်ငန်းအမျိုးအစားများအလုိက် သတ်မှတေ်ားရိှထသာ 

ကျွမ်းကျင်မှု တိုင်းတာချက် စ ံများ (Information Technology Skill 

Standard − ITSS) 

၇၁ 

ြုံ (၉) The Change Wheel - Enablers and Outcomes ၇၄ 

ြုံ (၁၀) လမ်းပြထပမြုံ အေင့်ေင့် ၇၅ 

ဇယား(၁) ကနဦးအေင့်တွင် အစုိးရဌာနများ၏ လုြ်ငန်းသထောသောဝ 

အလုိက် ဦးစားထြး၍ သးီပခားထောင်ရွက်သွားသင့်ထသာ ဌာနများ 

နှင့် အသံုးချ ထော့ဖ်ဝဲလ် ဥြမာ များ 

၅၀ 

ဇယား(၂) e-Government စနစ်ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင် 

နုိင်ရန်အတွက်  လမ်းပြထပမြံုဇယား 

၇၆ 

ဇယား(၃) ကျင်းြပြုလုြ်ခ့ဲသည့် အစည်းအထဝးနှင့် အလုြ်ရုထံေွးထနွးြဲွများ 

(၂၁၀၄ ခုနှစ်) 

၈၀ 

ဇယား(၄) Myanmar e-Governance Master Plan အား အဓိကြါဝင် 

စတင်ထရးေဲွခ့ဲသူများစာရင်း။ (၂၁၀၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်) 

၈၂ 

ဇယား(၅) Myanmar e-Governance Master Plan အား အဓိကြါဝင် 

ပဖည့်စွက် ပြင်ေင် ထရးေဲွခ့ဲသူများစာရင်း။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်) 

၈၃ 
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“ Myanmar e-Governance Master Plan” 

 

နိဒါန်း 

  

၁။  ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံထတာ် ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးအတွက် နိုင်ငံ 

၏ ြေဝီဝင်အထနအေားအေ ပြန်နှံထ့နမှု၊ လူမှုစီးြွားထေး ကဲွပြားထနမှုများကုိ e-Government 

စနစ် အသုးံပြု၍ ေိေိထောက်ထောက် စီမံခန်ခ့ွဲဖြီး ခုန်ြျံထကျာ်လွှား ထောင်ေွက်သွားနိုင်သည့် အခွင့် 

အလမ်းများ ေှိထနြါသည်။ 

  

၂။  ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်ထေး၊ လူမှုထေး၊ စီးြွားထေး၊ ြညာထေး၊ ကျန်းမာထေး အစေိှ 

သည့်ကဏ္ဍများ အဘက်ဘက်မှဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထစနိုင်ေန် အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းများမှ ကကိုးြမ်း 

ထောင်ေွက်ော၌ e-Government သည် အဓိကအထေးကကီးသည့်အစိတ်အြိုင်း၌ ြါဝင်လျက်ေှိ 

ထ ကာင်း ထကာင်းမွန်စွာ သိေှနိားလည်သည့်အထလျာက် နိုင်ငံထတာ်အစိုးေသည်  ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

စီးြွားထေး ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထစထေး ဦးတည်၍  အမျိုးသားေည်မှန်းချက်တစ်ေြ်အပဖစ် ချမှတ်ခဲ့ 

ထသာ စီးြွားထေး မူဝါဒများတွင ် e-Government လုြ်ငန်းများ ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည် 

ထဖာထ်ောင်နိုင်ထေးအတွက် “Data ID Card System, Digital Governmet Strategy နှင့် e-

Government System  တိုက့ို ေူထောင်သွားေန်” ဟသူည့်  မူဝါဒအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊  သဂုတ်လ၌ 

ချမှတ်ခဲ့ ြါသည်။ 

  

၃။  e-Government သည် အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းများ၏ ၀န်ထောင်မှုကုိ သတင်းအချက် 

အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထေး နည်းြညာ (ICT) အား ကေိယာအပဖစ်အသုးံပြု၍  ထောင်ေွက်ထြး 

ပခင်းပဖစ်သပဖင့် စွမ်းထောင်ေည်ေှိဖြီး ေိထောက်ထသာ ၀န်ထောင်မှုမျိုးကုိ ပဖစ်ထြါ်ထစြါသည်။ e-

Government လုြ်ငန်းများကုိ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထန ကသည့် အစိုးေများကုိ စမတ်ကျထသာ 

အစိုးေ၊ ပြည်သူလူေု၏ သထဘာေန္ဒများကို အထလးေားထသာ အစိုးေ၊ ထနာင် မျိုးေက်များ 

၏အထေးကုိြါ ေည့်သွင်းစဉ်းစားထသာအစိုးေ၊ စဉ်ေက်မပြတ် ထေေှည်တည်တံ့ ခိုင်ဖမဲမှုကုိ ဂရစုိုက် 

ထသာ အစိုးေဟု မှတ်ယူလာ ကြါသည်။ အစိုးေ၏ ပြည်သူထ့ေးော ဝန်ထောင်မှုများကို တက်တက် 

ကကကက အသုးံပြုထသာသူအများစုမှာ နိုင်ငံသနူိုင်ငံသားများြင် ပဖစ် ကြါသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံ 

အများစု၏ ေုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်မှုပဖစ်စဉ်၌ နိုင်ငံသနူိုင်ငံသားများမှ ြါ၀င်ထေွးထနွးြိုင်ခွင့်ေှိ လာ 

ပခင်းသညလ်ည်း  အစိုးေများအထနနှင့်  ပြည်သူကုိဗဟိုပြုထသာအစိုးေဟူသည့် လမ်းထ ကာင်းအား 

ထလျှောက်လှမ်းလာ ကထ ကာင်း ေင်ေှားထစြါသည်။ 
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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၏ စီးြွားထေးအထောက်အအုံတငွ် အဓိက အထေးကကီးထသာ အခန်းသို ့

ထောက်ေှိထအာင် ထောင်ေွက်သွားနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

  

၅။  သိုပ့ဖစ်ြါ၍ e-Government စနစ်အား ေည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်သို ့ ထောက်ေှိနိုင်ေန် 

ထကာင်းမွန်ပြည့်စုံထသာ မဟာဗျူဟာနှင့်မူဝါဒများ၊ လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်များနှင့် ဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက် 

မှုြုံစံများ  စနစ်တကျ ထေးေွဲချမှတ်ဖြီး အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေးအတွက် (ယခင်) 

ေက်သယွ်ထေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ ဝန်ကကီးဌာနသည် အာေှဖွံ ဖ့ဖိုးထေးဘဏ်၏ 

ထငွထ ကး အထောက်အြံ့၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Infosys Limited ၏ နည်းြညာကျွမ်းကျင်မှု အကူ 

အညီပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံေှိ အစိုးေဌာနများ၊ ဝန်ကကီးဌာနများ၊ လုြ်ငန်းေှင်အဖွဲ မ့ျား၊ သုထတသနအဖွဲ  ့

အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ြမှ e-Government နှင့် ICT နည်းြညာ ကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များ 

နှင့် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ဖြီး ကမ္ဘာန့ိုင်ငံအသီးသီး၏ အထတွအ့ ကုံထကာင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထလ့လာ 

၍ Myanmar e-Governance Master Plan အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ထေးေွဲခဲ့ြါသည်။ 

 

ေည်ေွယ်ချက ်

 

၆။  Myanmar e-Governance Master Plan အား ထဖါ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်များပဖင့် 

ထေးေဲွခ့ဲပခင်းပဖစ်ြါသည်- 

 

(က) ပမန်မာနိင်ုငံ၌ e-Government စနစ်အား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင် 

ေွက်ောတွင် ြါဝင်ြတ်သက်မည့် အဖဲွ အ့စည်းများ သတမ်ှတ်ဖွဲ စ့ည်းပခင်း 

နှင့် ၄င်းတို၏့ တာဝန်ဝတ္တ ေားများအား ထသချာစွာ သတမှ်တ်နိငု်ထစေန်၊ 

(ခ) ပမန်မာနိင်ုငံ၏ လကေ်ှိ e-Government အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင် 

ေွက်မှုအထပခအထနနှင့ ် e-Government ၏ အကျိုးထကျးဇူးများအား 

သိေှနိားလည်ေန်၊ 



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

3 
 

 

(ဂ) ပမန်မာနိင်ုငံတွင ်e-Government အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ော၌ ြါဝင် 

ထောင်ေွက်လျက်ေိှထသာအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ထတွေံု့ထေွးထနွးပခင်း၊ အေင် 

သင့်ပဖစ်မှု အထပခအထနအား ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်းတိုပ့ြုလုြ်ောမှ ေေိှလာ 

ထသာ အချက်အလက်များအထြါ် အထပခခံ၍ ေက်လက်အထကာင်အေည် 

ထဖာ်ထောင်ေမည့် e-Government စနစ်အတွက် လိုအြ်ချက်များအား 

ြုံထဖါ်ေန်၊ 

 

(ဃ) ကမ္ဘာတွင် e-Government စနစ်အား အထကာင်းေံုးထောင်ေွက်နိုင်ခ့ဲ 

ထသာ နိုင်ငံများ၏ အထလ့အကျင့်ထကာင်းများ ထလ့လာေန်းစစ် အထပခခံ၍ 

ပမန်မာနိင်ုငံတွင ် ဦးစားထြးထောင်ေွက်သင်ထ့သာ e-Government စီမံ 

ကိန်းနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်များအား ထေးေဲွ သတမှ်တ်ေန်၊ 

 

(င) ပမန်မာနိင်ုငံ၏ လကေ်ှိ ICT အထပခခံအထောက်အဦ၊ e-Government 

စနစ် အသုးံပြုထနမှုအထပခအထနများအား ထလ့လာေန်းစစ်၍ ြိုမိ ု ထကာင်း 

မွန်ပြည့်စုံသည့်စနစ် ထြါ်ထြါက်လာ ထစေန်၊ 

 

(စ) ကနဦးစတင်၍ ထောင်ေွက်သင်သ့ည့် အထပခခံအုတ်ပမစ်၊ လုြ်ငန်းစဉ်များ 

နှင့် ေက်လက်ထောင်ေွက်သာွးသင့သ်ည့် လုြ်ငန်းစဉ်များအား ခွဲပခမ်း 

သတမ်ှတ်ေန်၊ 

 

(ေ) ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကွာဟချက်များအား ေန်းစစ်ထလ့လာ၍ 

ကွာဟချက်များ ကျဉ်းထပမာင်းနည်းြါးလာထစထေး ထောင်ေွက်မည့် အစီ 

အစဉ်ထေးေဲွေန်၊ 

 

(ဇ) ကျွမ်းကျင်မှု အေည်အထသးွပမှင့်တင်နိင်ုထေး ထောင်ေွက်မည့် အစီအမံများ 

ထေးေဲွသတမှ်တ်ထြးေန်၊ 

 

(စျ) e-Government စနစ်အား ေိထောက်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်နုိင်ေန် 

လုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထဖါ်ထေးအဖဲွ  ့ ဖွဲ စ့ည်းသွားနိုင်ထေး လိုအြ်ထသာ 
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ဖွဲ စ့ည်းမှုြုံစံနှင့် အုြ်ချုြ်မှု၊ တာဝန်ဝတ္တ ေားသတ်မှတမ်ှု စသည်တိုအ့ား 

အ ကံပြု မှတ်ချက်ထြးေန်၊ 

 

(ည) ပမန်မာနိင်ုငံတွင ် e-Government စနစ်အား ေိထောက်အကျိုးေိှစွာနှင့် 

အေှိန်အဟုန် ပမှင့်တင်၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွးနိုင်ေန် 

အတွက် လိုအြ်ထသာ ဥြထဒများ၊ မူဝါဒများ၊ စ ံ သတမ်ှတ်ချက်များ 

သတမ်ှတ်ပြဌာန်းနုိင်ေန်၊ 

 

(ဋ) သုးံစွသဲူများ (အစုိးေ၊ စီးြွားထေးလုြ်ငန်းများ၊ နုိင်ငံသားများနှင့ ် အပခား 

သက်ေိုင်ော ြါဝင်ြတ်သက်သည်အ့ဖွဲ အ့စည်းများ) မ ှ အသုးံပြုနုိင်ထေး 

အတွက် ထောင်ေွက်ထြးေန်၊ 

 

(ဌ) လမ်းပြထပမြံု ချမှတ်ထောင်ေွက်နိုင်ေန်၊ 

 

(ဍ) လုြ်ငန်းစီမံကိန်းများ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေန် လုိအြ်ထသာ 

ဘဏ္ဍာထငွ ခန်မှ့န်း ခွဲထဝချမှတ်ထြးေန်၊ 

 

လမ်းညွှန်ချက် စည်းမျဉ်းများ 

 

၇။  ပမန်မာနိင်ုငံတွင် e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ော၌ လုိက်နာ 

ထောင်ေွက်သင်ထ့သာ လမ်းညွှန်ချက်စည်းမျဉ်းများမှာ -  

 

(က) လကေ်ှိ အေင်းအပမစ်များအား အထပခခံဖြီး ေက်လက်တိးုချဲ အ့သံုးပြုနုိင်ထေး 

ထောင်ေွက်ေမည်။ (ဥြမာ- e-Government network အား မီးေေားနှင့် 

ကားလမ်းတစ်ထလျာက် လကေ်ှိတည်ထောက်ေားေိှဖြီး ဖိုင်ဘာကွန်ယက် 

များ အထြါ်တွင် အမှီပြု တည်ထောက်သာွးေန်) 

 

(ခ) G2G, G2B, G2C ဝန်ထောင်မှုများအား နိုင်ငံသားများ၊ လုြ်ငန်းေှင်များ၏ 

လိုအင်များအတုိင်း ထကာင်းမွန်ပြည့်စုစံွာ ထောင်ေွက်ထြးနုိင်ေမည်။ 
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ယခင် ICT Master Plan များအားထလ့လာပခင်း 

 

၈။  ပမန်မာနိင်ုငံတွင် ယခင်ထေးေဲွခဲ့ထသာ ICT Master Plan များအား ထလ့လာ 

သုးံသြ်၍ ထတွေိှ့ချက်များမှာ ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည် - 

 

(က) ယခင်ထေးေဲွခ့ဲထသာ ICT Master Plan များသည် ICT ကဏ္ဍကကီးတွင် 

ြါဝင်ထသာ ကဏ္ဍ(၈)ခု၏ ဖွံ ့ဖဖိုးတုိးတက်ထေး အစီအစဉ်များအား ဦးစား 

ထြး ထေးေဲွေားြါသည်။ ICT Infrastructure, ICT Industry, e-

Government, e-Commerce, e-Education, ICT Legal Frame 

work, ICT HRD and Standardizations and Liberalization 

စသည့ ် ကဏ္ဍ(၈)ခ ု ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထေး အစီအစဉ်များအား ထေးေဲွခဲ့ပခင်း 

ပဖစ်ဖြီး e-Government ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးလုြ်ငန်းစဉ်များ အတွက် 

သီးပခား အေူးပြု၍ ထေးေဲွခဲ့ပခင်း မဟုတ်ြါ။ 

  

(ခ) နိုင်ငံထတာ်၏ အမျိုးသားေည်မှန်းချက်နှင့် ကုိက်ညီမှုေှိထစေန် လုြ်ငန်း 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ေမည့် တိကျသည့် ဖွဲ စ့ည်းြံု၊ မဟာ 

ဗျူဟာနှင့ ် စီမံခန်ခဲွ့မှုတိုကုိ့ ေှင်းလင်းတကိျစွာ ထဖါ်ပြမေားြါ။ 

 

(ဂ) ယခင်က ြံုထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့ပခင်းမေှိသည့် အေက်ထဖါ်ပြြါ နယ်ြယ်များ 

အားလုံးကုိ ပခုံငုံသုံးသြ်ကာ e-Government လုြ်ငန်းများ ေက်လက် 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေးအတွက် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်နုိင်ငံများ၊ 

အဖွဲ အ့စည်းများနှင့်ထြါင်းစြ်၍ ဘဏ္ဍာထငွနှင့် နည်းြညာ အထောက်အြ့ံ 

ေေိှထေးတိုကုိ့ ထောင်ေွက်သာွးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၉။  ပမန်မာနိုင်ငံ၌ e-Government လုြ်ငန်းများ ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်နိုင်ထေးအတွက် အစိုးေအုြ်ချုြ်ထေးယန္တေားတွင်ြါဝင်သည့် အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းများ၊ 

ဝန်ကကီးဌာနများအသီးသီးမှ လိုက်နာအထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ထသာ ေည်မှန်း 

ချက်များ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒလမ်းစဉ်များ၊ နှစ်တို/နှစ်ေှည် စီမံကိန်းများ ထေးေွဲချမှတ်သွားနိုင် 

ေန်အတွက် Myanmar e-Governance Master Plan အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အာေှဖွံ ဖ့ဖိုးထေး 

ဘဏ်၏ အထောက်အြံ့ပဖင့် စတင်ထေးေွဲခဲ့ဖြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မူ ကမ်းဖြီးစီးခဲြ့ါသည်။ ၂၀၁၆ 
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ခုနှစ်တွင် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့် ေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဦးစီးဌာန၊ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် 

ေက်သယွ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ တာဝန်ေှိသူများသည် ပြည်ြအ ကံထြးကျွမ်းကျင်ြညာေှင်များနှင့် 

ြူးထြါင်း၍ အေိုြါ Master Plan အား ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိအထပခအထနနှင့် ကုိက်ညီမှုေှိထစေန် 

ပဖည့်စွက်ပြင်ေင်ထေးေွဲခဲ့ြါသည်။ 

 

 ၁၀။  Master Plan  တွင ်ြါဝင်ထသာ နှစ်တိုကာလစီမံကိန်းများတွင် အစိုးေ၏ လုြ်ငန်း 

စဉ်များ၌ သင့်ထလျာ်ထသာအကျိုးသက်ထောက်မှု ေေှိထစထေး၊ ပြည်သူလူေုနှင့်ေိထတွမ့ှု ြိုမိုထကာင်း 

မွန်လာထစထေး၊ စီးြွားထေးလုြ်ငန်းေြ်များတွင် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုေှိထစထေးနှင့် ြိုမို၍ ေင်းနှီးပမုြ်နှံ 

လာထစနိုင်ထေးတိုအ့ား ဦးတည်ထောင်ေွက်သွားမည့် မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒများ ြါ၀ငြ်ါသည်။ 

အလယ်အလတ်အေင့်ကာလ စီမံကိန်းများတွင် အစိုးေ၊ ပြည်သူနှင့်လုြ်ငန်းေှင်များအ ကား 

Online ပဖင့် အပြန်အလှန် ေက်သယွ်ထောင်ေွက်နိုင်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါဝင်ြါသည်။ နှစ်ေှည် 

ကာလစီမံကိန်းတွင် အသုးံပြုသူနိငု်ငံသားများအချင်းချင်း Online မ ှ အပြန်အလှန် ေက်သွယ် 

ထောင်ေွက်နိုင်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါဝင်ြါသည်။ 

 

အကျဉ်းချုြ် 

  

၁၁။  Master Plan တွင် ြါဝင်ထသာ အဓိကအထေးကကီးသည့် အချက်များမှာ ပမန်မာနိုင်ငံ 

တွင် e-Government လုြ်ငန်းများထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်နိုင်ထေး အတွက် 

ဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ ဖွဲ စ့ည်းြုံများ၊ ထေးေွဲချမှတ်သင့်ထသာ မဟာဗျူဟာနှင့် ဥြထဒ၊ 

မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ လိုက်နာအထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ 

လမ်းပြထပမြုံ (Roadmap)၊ လုြ်ငန်းစဉ် မူထဘာင် (e-Government Conceptual Architecture 

Framework) နှင့် ကနဦးအေင့် စတင်ထောင်ေွက်ေန်လုြ်ငန်းများ၊ နှစ်တိ၊ု နှစ်လတ်၊ နှစ်ေှည် 

ကာလများအလိုက် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ စီမံကိန်းများအား ထဖာပ်ြေား 

ြါသည်။ 

 

၁၂။  အခန်း (၁)၊  အပခားနုိင်ငံများ၏ e-Government အားထလ့လာသုးံသြ်ပခင်းအြုိင်း 

တွင ် ကမ္ဘာကု့လသမဂ္ဂမှ ေုတ်ပြန်ထသာ e-Government Development Index (EGDI) အေ 

ကမ္ဘာတွင် e-Government ထအာင်ပမင်စွာအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထသာ နုိင်ငံများပဖစ်သည့် 

ကုိေီးယားနုိင်ငံ၊ အက်စတိးုနီးယားနုိင်ငံ၊ စကကာြူနုိင်ငံ၊ အထမေိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဂျြန်နုိင်ငံတို ့

အြါအဝင်၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများပဖစ်ထသာ ဘဂကလားထဒ့ေှ်၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနှင် ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ တို၏့ 
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e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့မှုတိုအ့ား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတုိင်း အြုိင်း(၄) 

ြိုင်းအထြါ်တွင ်အထပခခံြုိင်းပခား၍ ထလ့လာသံုးသြ်တင်ပြေားြါသည်− 

(က) သတင်းအချက်အလက်နှင့ ်ေက်သယွ်ထေးနည်းြညာ (ICT Technology) 

(ခ) စီမံခန်ခဲွ့မှု ြံုစံထပြာင်းလဲပခင်း (Change Management) 

(ဂ) အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင် ့ဖဲွ စ့ည်းထောင်ေွက်မှု 

 (Government and Organisational) 

(ဃ) သတင်းအချက်အလက်နှင့ ်ေက်သယွ်ထေးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု 

  (ICT  Skill)  

 

၁၃။  အခန်း (၂)၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government လက်ေိှအထပခအထနအား ထလ့လာ 

ေန်းစစ ် အကဲပဖတ်ပခင်းအြိုင်းတွင် ပမန်မာနိင်ုငံ၌ e-Government စနစ် အထကာင်အေည်ထဖါ် 

ထောင်ေွက်ထနမှု လကေ်ှိအထပခအထနများအား ထလ့လာေန်းစစ ် အကဲပဖတ်တင်ပြေားြါသည်။ 

လကေ်ှိ e-Government Infrastructure (Hardware, Data Centers and Network အစေိှ 

သည်များ တည်ထောက်ေားေိှမှု အထပခအထန)၊ e-Government Applications များ အသုးံပြုမှု 

အထပခအထန၊ e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်လျက်ေှိသည့် အဖွဲ  ့

အစည်းများ ဖဲွ စ့ည်းေားေိှမှုနှင့် ICT နည်းြညာေုိင်ော  ကျွမ်းကျင်လုြ်သားေေိှမှု အထပခအထန၊ 

ICT နည်းြညာေုိင်ော  မူဝါဒများချမှတ်ေားေှိမှုနှင့် စံ သတမှ်တ်ချက်များ ပြဌာန်းေားေိှမှု အထပခ 

အထနတုိအ့ား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတုိင်း အြုိင်း(၄)ြိုင်းအထြါ်တွင် အထပခခံတိငု်းတာ၍ အထသးစိတ် 

ထလ့လာေန်းစစ ်အကဲပဖတ်တင်ပြေားေိှြါသည်− 

 

(က) သတင်းအချက်အလက်နှင့ ်ေက်သယွ်ထေးနည်းြညာ (ICT Technology) 

(ခ) စီမံခန်ခဲွ့မှု ြံုစံထပြာင်းလဲပခင်း (Change Management) 

(ဂ) အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင် ့ဖဲွ စ့ည်းထောင်ေွက်မှု 

 (Government and Organisational) 

(ဃ) သတင်းအချက်အလက်နှင့ ်ေက်သယွ်ထေး နည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု 

  (ICT  Skill)  

 

၁၄။  သတင်းအချက်အလက်နှင့်ေက်သွယ်ထေးနည်းြညာအြိုင်းတွင် ပမန်မာနုိင်ငံ၌ ICT 

အထပခခံအထောက်အဦများကုိ အချိန်တိုတိုအတွင်း လျင်ပမန်စွာ တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးလာထသာ်လည်း 

နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထောင်ေွက်နိုင်ထသာ စံ သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုြ်ကိုင်ဖွဲ စ့ည်းထောင် 



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

8 
 

ေွက်မှုများ မထတွေ့ှိေြါသပဖင့် လိုအြ်ထသာ မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်သွားေန် လိုအြ် 

မည်ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

၁၅။  စီမံခန်ခ့ွဲမှု ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း အြုိင်းတွင် လကေ်ှိ ဥြထဒအေ ပြဌာန်းေားထသာ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းဥြထဒနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား နိုင်ငံ၏လကေ်ှိအထပခအထန၊ လျင်ပမန်စွာ တိုး 

တက်ထပြာင်းလဲလာထသာ နည်းြညာများနှင့် လိုက်ထလျာညီထေွမှုေှိထစေန် ပြုပြင်ထပြာင်းလဲမှု 

ပြုလုြ်ေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။  

 

၁၆။  အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်မှုများ အြိုင်း၌  e-Government လုြ်ငန်း 

များအတွက် ေန်ြုံထငွများ ေေှိအသုံးပြုောတွင် ေှင်းလင်းသည့် မဟာဗျူဟာများ၊ ြုံစံများနှင့် 

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့် လုြ်ငန်းများ တိကျထသချာစွာ ချမှတ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ နိုင်ငံ 

တကာအဖွဲ အ့စည်းများမှ စဉ်ေက်မပြတ် စိတ်ြါဝင်စားစွာ ြူးထြါင်းထောင်ေွက်မှုများ ပဖစ်ထြါ် 

လာထစေန်အတွက် ေွဲထောင်သွားမည့် အစီအမံများ ထေးေွဲပခင်း၊ e-Government လုြ်ငန်း 

များအား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မည့် ဌာနများ သတသ်တ်မှတ်မှတ် ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ထြး 

အြ်ပခင်း၊ ေိုဌာနများအား ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြးမည့် အဖွဲ အ့စည်း (Focal Ministry) အပဖစ် 

တာဝန်ယူထောင်ေွက်လျက်ေှိထသာ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့်ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍ 

နှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များ တိကျေှင်းလင်းစွာ သတမ်ှတ်တာဝန်ထြးအြ်မှုမေှိပခင်း၊ ကကီး ကြ် 

ကွြ်ကဲမည့် ဦးထောင်အဖွဲ အ့စည်းအား ဖွဲ စ့ည်းေားေှိပခင်းများအား မထတွေ့ှိေြါထ ကာင်းနှင့် 

ေိုလိုအြ်ချက်များအား ပဖည့်ေည်းထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက် သက်ေိုင်သည့် မူဝါဒများ 

နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်သွားေန်၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းဥြထဒနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား 

ပြုပြင်ထပြာင်းလဲမှုပြုလုြ်ေန်၊ ေန်ြုံထငွများေေှိအသုးံပြုောတွင် ေှင်းလင်းသည့် မဟာဗျူဟာ 

များ၊ ြုံစံများနှင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့်လုြ်ငန်းများ တိကျထသချာစွာချမှတ်ေန်၊ 

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့် ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ေိုဌာနများအား ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြး 

မည့် အဖွဲ အ့စည်းနှင့် ဦးထောင်ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမည့်အဖွဲ အ့စည်း (Leading Organization) 

များအား မဟာဗျူဟာကျကျ စနစ်တကျဖွဲ စ့ည်း၍ လုြ်ငန်းတာဝန်များအား တိကျစွာ ပြဌာန်း 

သတမ်ှတ်ေန် လိုအြ်ြါထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

၁၇။  သတင်းအချက်အလက်နှင့်ေက်သွယ်ထေးနည်းြညာကျွမ်းကျင်မှုအြိုင်းတွင် 

အစိုးေဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းအသီးသးီတွင် 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 

အြိုင်းတင်ွ ပမန်မာနိင်ုငံတွင် e-Government စနစ်အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ် 

ထောင်ေွက်နိုင်ထေး ဦးတည်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ထသာအချက်များပဖစ်သည့် လုြ်ငန်းစဉ် 

မူထဘာင် (e-Government Conceptual Architecture Framework) အား ထအာက် 

ထဖါ်ပြြါအတိုင်း အေင့် (၇) ေင့် ခဲွပခား၍ ထဖါ်ပြေားြါသည်− 

 

(က) အစိုးေ၏ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊ မူဝါဒများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ 

  (Governance, Policies and Skills) 

(ခ)  မျှေထဝအသံုးပြုသည့် ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦ၊ 

  (Shared Network and Infrastructure) 

(ဂ)  ဘုံ အသုးံပြုသည့် အချက်အလက်များ၊ 

  (Common Data Services) 

(ဃ) မျှေထဝအသံုးပြုသည့် အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ 

   (Shared Applications) 

(င) အစိုးေဌာနများအလုိက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေမည့် အသုးံချ  

ထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ 

(Ministry Specific Applications) 

(စ) စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေိှသည့် ဝန်ထောင်မှုများ၊ 

  (Integrated Services) 

(ေ) ပြန် ကားေက်သယွ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများ၊ 

  (Channels)  

 

၁၉။  ဤအခန်းတွင် အထပခခံအုတပ်မစ်အထနပဖင့် ြေမဦးစွာ ထောင်ေွက်ေန်လုြ်ငန်းများ 

ပဖစ်ထသာ ပမန်မာနုိင်ငံ၌ လကေ်ှိထေးေဲွချမှတ်ေားေှိဖြီး ICT ေုိင်ော ဥြထဒမူထဘာင်များအား ြိုမိ ု

ပြည့်စံုထကာင်းမွန်လာထစထေးအတွက် ပြန်လည်ပြင်ေင်ထေးေဲွေန်၊ IT ေုိင်ော စံသတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့် မူဝါဒများအား သတမ်ှတ်ပြဌာန်းေန် ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

၂ဝ။  ဒုတိယအေင့်တငွ် 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) 

မ ှစုစည်းေားေှိထသာ အချက်အလက်များအား အပခားသက်ေိုင်သည့် အစိုးေဌာနများမှ ေယူသုံးစွဲ 

နိုင်ေန်အတွက် စနစ်တကျစီမံခန ့်ခွဲ 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။  ပြည်သူဝ့န်ထောင်မှုများ ပဖန ့်ပဖူးထြးောတွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်ေွက်မည့် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များအား ဌာနများမှ အမျိုးမျိုးကဲွပြား ပခားနားထသာ 

နည်းြညာများအသံုးပြု၍ သီးပခားစီ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ပခင်း မပြုလုြ်သင့ြ်ဲ သထဘာ 

သဘာဝတူညီသည် ့ လုြ်ငန်းများအား စုစည်းထြါင်းစြ်၍ မျှေထဝအသုးံပြုနုိင်ေန် Shared 

Applications များအပဖစ် ကနဦးအေင့်၌ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားသင့ြ်ါသည်။ 

သတင်းအချက်အလက်များ အလွယ်တကူစီးေင်းနိုင်မည့် အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ် (Applications) 

များအား အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား မျှေထဝအသုးံပြုပခင်းအား ဌာနများအချင်းချင်း ြူးထြါင်း 

ထောင်ေွက်ောတွင် ြိုမို အေင်ထပြထချာထမွ ထ့စဖြီး 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။  အချိုထ့သာ အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များသည် အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ငန်းသထဘာ 

သဘာဝအလုိက် ဝန်ထောင်မှုထြးနုိင်ေန်အတွက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ေမည့် 

အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Ministry Specific Applications) အား ထေးသားအသုံးပြုသွားနုိငထ်ေး 

ထောင်ေွက်သာွးေန် 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 လုြ်ငန်းကုိ လုြ်သည်အ့ခါ အစိုးေလုြ်ငန်းများနှင့် ေက်ေံ 

ေိထတွသ့ည့် ပြည်သအူထနနှင့် အစိုးေဌာနတုိင်း၏ ဝင်ထြါက်တိငု်းသုိ ့ဝင်ေွက် သွားလာပခင်းေက် 

ဝင်ထြါက်တစ်ခုတည်းမှ ဌာနအားလံုးသို ့ ေက်သယွ်ထောင်ေွက်ခွင့်ေေိှထေးသည် လွန်စွာအထေးကကီး 

ြါသည်။ e-Government စနစ်အား ရုိးေှင်းလွယ်ကူစွာ အသုးံပြုနုိင်ထစေန် လုြ်ငန်းသထဘာ 

သဘာဝတူညီသည် ့ စနစ်များအား ထြါင်းစြ်စုစည်း၍ ရုိးေှင်းလွယ်ကူစွာ အသုးံပြုနုိင်မည် ့ စုစည်း 

ထြါင်းစြ်ေားေှိသည့် ဝန်ထောင်မှုများ (Integrated Services) တည်ထောက်ထြးပခင်းအားပဖင့် 

ပြည်သူလူေုမှ လွယ်ကူကျယ်ပြန်စွ့ာ အသုးံပြုလာနုိင်ထစထေး ဦးတည်၍ အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်ေွက်သာွးသင်ြ့ါသည်။ ဥြမာ- Single Windows , National Web Portal. 

 

၂၅။  ပြည်သူလူေုသို ့ပြည်သူဝ့န်ထောင်မှုများအား Online မှတေင့် လွယ်ကူလျင်ပမန်စွာ 

ပဖန ့်ပဖူးထြးနိုင်ေန် သက်ေိုင်ောအစိုးေဝန်ကကီးဌာနများမှ ြင်မ ပြန် ကားေက်သွယ်ထေးလမ်း 

ထ ကာင်းများအား တည်ထောက်ထြးသွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ- e-Government Portal, 

Citizens Service Center, Call Center, Mobile Gateways, Automated Teller 

Machines.  

 

၂၆။  ဥြထဒနှင့်မူဝါဒအြိုင်းတွင ်ပြဌာန်းဖြီးဥြထဒများ၌ ICT လုြ်ငန်းဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထေး၊ 

အစိုးေအုြ်ချုြ်မှုယန္တေားတွင် ကွန်ြျူတာနည်းြညာအား အသုးံချထေးတုိြ့ါဝင်ထသာ်လည်း တည်ေဲ 

ဥြထဒများတွင် e-Government စနစ် တိုးတက်လာထစထေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိင်ုမည့် 

အထပခခံအချက်များ မြါဝင်ထသးထ ကာင်း ထတွေိှ့ေြါသည်။ သိုပ့ဖစ်ြါ ၍ e-Government ၏ 

သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ထောင်ေွက်ေမည့်အချက်များကုိ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ေိုချက် 

များဖွင့်ေုိ၍ လကေ်ှိပြဌာန်းေားထသာဥြထဒများတွင် ေည့်သွင်းပြင်ေင်၍ထသာ်လည်းထကာင်း 

ဥြထဒအသစ် ပြဌာန်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း ထောင်ေွက်သာွးေန် ထဖါ်ပြေားြါသည်။  

 

၂၇။  အသစ်ပြဌာန်း (သို)့ ပြင်ေင်မည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ေက်သွယ်ထေး နည်း 

ြညာ ဥြထဒ (ICT Law) တွင ် ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ရှုထောင့် အခန်းကဏ္ဍများလည်း ြါဝင်သင့် 

ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည် - 

 

(က) အီလက်ေေွန်းနစ်သက်ထသခံလက်မှတ်နှင့် အပငင်းြွားမှု ေုိင်ောများ 

အတွက် ဝှက်စာအသုးံပြုမှု အထပခအထန၊ 

(ခ) ဉာဏစွမ်းေည် မူြုိင်ခွင့်ေုိင်ော၊ 
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(ဂ) အဓိကကျထသာအထေးကကီးသည့် အထပခခံအထောက်အဦ ကာကွယ်ထေး၊ 

(ဃ) ေုိက်ဘာလုပံခုံထေး/ေုိက်ဘာမှုခင်း၊ 

(င) လူမှုကွန်ယက် အသုးံပြုမှုအတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့် ဥြထဒထေးော၊ 

(စ) e-Commerce လုြ်ငန်းများ၊(ဥြမာ - အီလက်ေေွန်းနစ် ထငွထြးထချမှု) 

(ေ) ြုဂ္ဂလိကလုံပခုံထေးနှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်ထေး၊ 

(ဇ) အပငင်းြွားမှု ထပဖေှင်းပခင်း၊ 

 

၂၈။  ICT ေိုင်ော လုြ်ငန်းေြ်များပဖစ်ထသာ ထော့ဖ်ဝဲလ်ထေးပခင်း၊ Source Code, Data 

နှင့် Database၊ ြင်မ ICT အထပခခံအထောက်အဦ (Servers, Network, Storage, Security 

Infrastructure နှင့် Data Centers) ၊ ြံုစံေုတ်ပခင်း၊ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ 

ဉာဏစွမ်းေည်နှင့ ် မူြိုင်ခွင့်၊ နည်းလမ်းများ၊ မူဝါဒနှင့်နည်းြညာ၊ ICT Applications များ 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ထနစဉ်နှင့် စီမံခန ့်ခွဲပခင်းအတွက် အသုးံပြုသည့် ကိေိယာများအား 

မဟာဗျူဟာကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲထောင်ေွက်သာွးနိုင်မည့် အ ကံပြုနည်းလမ်းများအား ထဖါ်ပြ 

ေားြါသည်။  

 

၂၉။  အခန်း(၄)တွင် ကနဦးအေင့်၌ စတင်ထောင်ေွက်သင့်ထသာ လုြ်ငန်းများပဖစ်သည့် 

ICT အထပခခံအထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်း၊ ICT အသံုးချ ထော့ဖ်ဝဲလ်များ ထေးသား 

အသုးံပြုနုိင်ေန်ထောင်ေွက်ထြးပခင်း၊ ထြါင်းစြ်ေားထသာ ဝန်ထောင်မှုများတည်ထောက်ထြးပခင်း၊ 

စတင်ထေးေဲွပြဌာန်းသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေုိင်ော မူဝါဒများနှင့် စံ သတမ်ှတ် 

ချက်များနှင့် ဖွဲ စ့ည်းသွားသင့ထ်သာ ဖဲွ စ့ည်းမှုြံုစံများ ြါဝင်ြါသည်။ ၎င်းမူဝါဒများအား နည်းြညာ 

ေုိင်ောမူဝါဒများ၊အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုေုိင်ောမူဝါဒများ၊လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ် ပမှင့်တင် 

တည်ထောက်ပခင်းမူဝါဒများနှင့် e-Government စီမံခန ့်ခွဲမှုမူဝါဒများဟူ၍ အြုိင်း(၄)ြုိင်း ခွဲပခမ်း၍ 

ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

၃ဝ။  နည်းြညာေုိင်ော မူဝါဒများတွင် အပြန်အလှန်ချိတ်ေက် ထောင်ေွက်နိုင်မှုနှင့် 

Open Standard အား လကခ်ံကျင့်သံုးသည့် မူဝါဒ၊ အုြ်ချုြ်မှုကဏ္ဍများထြါင်းစြ်မှုမူဝါဒ မူထဘာင်၊ 

သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံထေး မူဝါဒ၊ မျှေထဝအသုးံပြုသည့် IT အထပခခံအထောက်အဦ (Cloud 

အြါအဝင်) မူဝါဒ၊ Digital Security and Public Key Infrastructure (PKI) မူဝါဒ 

တိုြ့ါဝင်ြါသည်။ 
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၃၁။  အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုေိုင်ောမူဝါဒများအြိုင်းတွင် အီလက်ေေွန်းနစ် 

ဝန်ထောင်မှုေုိင်ောမူဝါဒ၊ ပြန် ကားေက်သယ်ွထေး လမ်းထ ကာင်းအမျိုးမျိုးအား အသုးံပြုနုိင်ထေး 

မူဝါဒ၊ အီလက်ေေွန်းနစ်ထငွထြးထချပခင်းေိုင်ော မူဝါဒများြါဝင်ြါသည်။ 

 

၃၂။ လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ် ပမှင့်တင်တည်ထောက်ပခင်း မူဝါဒအြိုင်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် 

တတ်ထပမာက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း မူဝါဒများြါဝင်ြါသည်။ 

 

၃၃။ e-Government စီမံခန ့်ခဲွမှု မူဝါဒများတွင် ြစ္စည်းဝယ်ယူထေးမူဝါဒ၊ e-

Government ေုိင်ော ဘဏ္ဍာထငွခဲွထဝသတ်မှတ်ပခင်း မူဝါဒ၊ ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူြူးထြါင်း 

ထောင်ေွက်ပခင်းမူဝါဒ၊ အေည်အထသးွသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အာမခံကာလေုိင်ော မူဝါဒများ ြါဝင်ြါ 

သည်။ 

 

၃၄။ ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ချမှတ်ကျင့်သံုးသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော စံ 

သတမ်ှတ်ချက်များအားလည်း ဤအခန်းတွင် ထဖါ်ပြေားြါသည်။ e-Government စနစ် များ 

တစ်ခုနှင့်တစခု် ထြါင်းစြ်ချိတေ်က်ထောင်ေွက်နိုင်ထေး၊ ထပြာင်းလဲလာသည့် နည်းြညာများ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းထပြာင်းလဲမှုများနှင့်အညီ အေင့်ပမှင့်တင်ထောင်ေွက်နိုင်ထေးနှင့် ထပြာင်းလဲ ထောင် 

ေွက်မည့် နည်းြညာနှင့် စက်ြစ္စည်းများအား စံ သတမ်ှတ် ထြးေားေန်လိုအြ်ြါသည်။ ေုိက့ဲသုိ ့

လိုအြ်ထသာ နည်းြညာ စံ သတမ်ှတ်ချက်များအား နုိင်ငံတကာ စံ သတမ်ှတ်ချက်များ နှင့်အညီ 

လိုက်နာထောင်ေွက်သာွးနိုင်သက့ဲသုိ ့ ပြည်တွင်းလိုအြ်ချက်အေ ပြည်တွင်း စံ သတ်မှတ်ချက် 

များကုိလည်း သတမ်ှတ်ထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ သတမ်ှတ်ောတွင် နည်းြညာပဖင့် ကန ့်သတ် 

ေန် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ စနစ်တစ်ခုနှင့်တစခု် အေင်ထပြစွာ၊ အပြန်အလှန်လုံပခုံမှုေိှစွာ ချိတ်ေက် 

ထောင်ေွက်နိုင်ေန် ေည့်သွင်းစဉ်းစားေမည်ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ စံ သတမှ်တ် ပြဌာန်း 

ေန် လိုအြ်ထသာအချက်များမှာ ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်းပဖစ်ြါသည်− 

  (က) သတင်းအချက်အလက်လုံပခုံထေး (Information Security) 

(ခ) နည်းြညာနှင့် ြံုစံေုတ်ပခင်း (Technology and Architecture) 

(ဂ) လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် စာေွက်စာတမ်း စီမံခန ့်ခွဲမှု (Workflow and                                                

Document Management) 

(ဃ) ထော့ဖ်ဝဲလ် ထေးသားပခင်းေုိင်ော စံ သတ်မှတ်ပခင်း 
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၃၅။ အစိုးေ၏ အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုများအား ပြည်သမူျားအားလံုးမှ သိေှ ိ နား 

လည်နုိင်ထစထေး ပမန်မာဘာသာစကားပဖင့်ဝန်ထောင်မှုထြးနုိင်ထေးအတွက် လိုအြ်ထသာ ကွန်ြျူတာ 

သုးံပမန်မာစာစနစ်အား နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်း၊ ပမန်မာဘာသာစကားထေးေံုး လမ်းညွှန်ချက် 

များနှင့်အညီ စံ သတ်မှတ် ပြဌာန်းထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ နည်းြညာြုိင်းေုိင်ော စံ သတမှ်တ်ချက် 

များတွင် နုိင်ငံတကာ စံ နှုန်းကုိ လိုက်နာေမည်ပဖစ်ဖြီး၊ ဘာသာစကားေုိင်ော စံ နှုန်းတင်ွ 

ဘာသာစကားထေးေံုးများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အပမင်ထပြာင်းလဲမှု၊ ကကီးစဉ်စီစဉ်မှု အစေိှသည်တို ့

ကုိ လိုက်နာေန် ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာဘာသာစကားအပြင် တိုင်းေင်းသားဘာသာစကားပဖင့် အသုးံ 

ပြုထဖါ်ပြနုိင်ထေးအတွက် နိုင်ငံထတာ်အေင့်သတ်မှတ၍် ထောင်ေွက်သွားပခင်းအားပဖင့် ပြည်သူ 

အများသိေှိနားလည်မှု ရုိးေှင်းလွယ်ကူထစနုိင်မည်ပဖစ်ဖြီး အသံုးပြုမှုတွင်ကျယ်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

           

၃၆။ ICT ထကာင်စအီားဖွဲ စ့ည်း၍ e-Government လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည် 

ထဖါ်ထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။ e-Government လုြ်ငန်းများ 

မထအာင်ပမင်ေသည့် အထ ကာင်းေင်းများကုိထဖါ်ပြေားော တိကျထသာေည်မှန်းချက်မေိှပခင်း၊ နည်း 

ြညာကျွမ်းကျင်မှု မေှိပခင်း၊ လကေိှ် လုြ်ငန်းစဉ်များ ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းမှု အားနည်းပခင်း၊ မူဝါဒနှင့် 

နည်းဥြထဒ အားနည်းပခင်းတိုြ့ါဝင်သည်ကုိ ထတွေ့ှိေြါသည်။ ေုိထ့ ကာင့် e-Government အား 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် စွမ်းထောင်ေည်ေိှဖြီး အင်အားထတာင့်တင်းသည့် လုြ်ြုိင် 

ခွင့် အခွင့်အာဏာအြ်နှင်းေားထသာ အဖဲွ အ့စည်း လိုအြ်ြါသည်။ နုိင်ငံတကာတွင် အထကာင် 

အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့သည့် နည်းလမ်းများအား ထလ့လာ၍ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် သင့်ထလျာ်မည့် 

ဖွဲ စ့ည်းမှုြုံစံအား ဤအခန်းတွင် အ ကံပြုထဖါ်ပြေားြါသည်။ ေုိ ဖွဲ စ့ည်းမှုြံုစမံှာ e-Government 

လုြ်ထောင်ချက်များအားလုံးကုိ လမ်းပြထပမြံုအတိုင်း ဦးထောင် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက် 

သွားမည့် ICT ထကာင်စီအား နုိင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၏ တုိက်ရုိက်ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုပဖင့် ကနဦး 

အြိုင်းတငွ် ဖွဲ စ့ည်းသွားဖြီး အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် ထကာင်စီအား သင့်ထလျာ်ော ဝန်ကကီးဌာန၏ 

ကကီး ကြ်မှုထအာက်သို ့ထပြာင်းထေွ သွ့ားေန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၃၇။ ဝန်ကကီးဌာနအသီးသီးတငွ် e-Government လမ်းပြထပမြံုအတိုင်း အထကာင် အေည် 

ထဖါ်ထောင်နိုင်ေန်အတွက် e-Government (သိုမ့ဟုတ်) IT ဌာနများ ဖွဲ စ့ည်းသွား၍ Chief 

Information Officers (CIOs) များ ခန ့်အြ်တာဝန် ထြးအြ်ေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ထ ကာင်း 

ထဖါ်ပြေားြါသည်။ လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထစေန်အတွက် နည်းြညာေုိင်ော 

အထပခခံအထောက်အဦများ တည်ထောက်ပခင်းနှင့် ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ e-Government 
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ဝန်ထောင်မှုများ ဖံွ ့ဖဖိုးတိးုတက်မှု၊ အသုးံပြုသူများ၏ သိေှိနားလည်မှု၊ ကကီးမားကျယ်ပြန ့်ထသာ 

လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့ ် စီမံကိန်းများအား စီမံခန ့်ခွဲပခင်း၊ စီးြွားထေးနှင့် ထငွထ ကးေုိင်ောများ ြံုစံချ 

စီမံခန ့်ခဲွပခင်းစသည့် နယ်ြယ်များတွင် အဓိကဦးစားထြး ထောင်ေွက်ေန်လုိအြ်ြါထ ကာင်း ထဖါ်ပြ 

ေားြါသည်။ 

 

၃၈။ အခန်း (၅)၊ ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သင်သ့ည့် စီမံခန်ခဲွ့မှုြုံစ ံ အ ကံပြုချက်အြိုင်းတွင် 

လကေ်ှိ e-Government လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ောတွင် လကေိှ် အထပခအထနနှင့် 

ေင်ဟြ်၍ ထောင်ေွက်နိုင်ပခင်းမေိှဘဲ ထေေှည်သသံောလည်ထနပခင်း၊ ဦးထောင်မည့် ြုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ  ့

အစည်း တိတကိျကျ မေိှပခင်း၊ ေည်မှန်းချက်အား ေှင်းလင်းစာွမသိေိှပခင်း၊ ေိြ်တန်း ထခါင်းထောင် 

ြိုင်း ထောက်ခံမှုအားနည်းပခင်း၊ လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် မူဝါဒအထပြာင်းအလဲများ၊နက်ရှိုင်းစွာ အပမစ်တွယ် 

ထနသည့် အကျင့်ြျက်ပခစားမှုများနှင့် စနစ်ေိုးများ၊ လုြ်ြုိင်ခွင့် ထလျာန့ည်းမည်ကုိ ထ ကာက်ေွံ ့ပခင်း၊ 

သမားရုိးကျလုြ်ငန်းစဉ်နှင့်သာ ြိုထနဖမဲ ကျားထနဖမဲ ထောင်ေွက်လို၍ အလုြ်ေုံးရှုံးမှု (သိုမ့ဟုတ်) 

တိုးပမှင့်လာမည့် အလုြ်တာဝန်များကုိ ထ ကာက်ေွံ ့ပခင်း၊ အစုိးေအဖဲွ အ့စည်းနှင့် ပြင်ြအဖဲွ အ့စည်း 

များအ ကား လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ကွာဟပခင်းထ ကာင့် ပြင်ြအဖဲွ အ့စည်းမှထြးထသာ အ ကံပြုချက်များ 

အား လက်ခံေန်ခက်ခဲပခင်း၊ ဘဏ္ဍာထငွလုံထလာက်မှုမေိှပခင်း စသည့် e-Government လုြ်ငန်းများ 

မထအာင်ပမင်ခဲ့ေထသာ အခကအ်ခဲ အမျိုးမျိုးအား  ထလ့လာထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

၃၉။ ေိုအခက်အခဲများအား ထကျာ်လွှားနုိင်ေန်အတွက် ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သင်သ့ည့် 

စီမံခန်ခဲွ့မှုြုံစံအားလည်း အ ကံပြု ထဖါ်ပြေားြါသည်။ စနစ်(သိုမ့ဟုတ်) လုြ်ငန်းတစခ်ု အထကာင် 

အေည်ထဖါ်မည်ေုိြါက လုြ်ငန်းအစီအစဉ်ထေးေဲွသည်နှင့် တစ်ဖြိုင်နက ်ထပြာင်းလဲပခင်း စီမံခန်ခဲွ့မှု 

အစီအစဉ်ြါ ထေးေဲွေန်လိုအြ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

၄ဝ။  အခန်း (၆)၊ လမ်းပြထပမြုံအထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်း အြိုင်း၌ ြေမအေင့်တွင် e-

Government ဖွဲ စ့ည်းြုံကုိ အဓိကဖွင့်ေိုေားဖြီး၊ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ောတွင် ကနဦး 

ထောင်ေွက်သင့်သည်များအပဖစ် e-Government ကွန်ယက်အြါအဝင် မျှေထဝအသုံးပြုေားထသာ 

အထပခခံအထောက်အဦများ ဖန်တီးပခင်း၊ ပမန်နှုန်းပမင့်ကွန်ယက်များ၊ အချက်အလကေ်ိုင်ော ဗဟို 

ဌာနများနှင့် ချိတ်ေက်ထောင်ေွက်ပခင်းတိုအ့ား ထောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ထ ကာင်း၊ ၎င်း အထပခခံ 

အထောက်အဦများကုိ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ ဦးထောင်အထကာင်အေည် 

ထဖါ်တည်ထောက်ေန် အ ကံပြုေားြါသည်။ 
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၄၁။  အထပခခံအထောက်အဦများ တည်ထောက်ပခင်းနှင့်အဖြိုင် ဌာနေိုင်ောများအ ကား 

အပြန်အလှန်ေက်သယွ် ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ထြးေန်၊ ဥြမာ - video conferencing services, email, 

document management systems, workflow systems, and single login identity 

across all government systems အစေှိသည်တိုကုိ့ တည်ထောက်အသုးံပြုပခင်းအားပဖင့် ဌာန 

ေိုင်ောအတွင်း ြူးထြါင်းထောင်ေွက်မှု အေင့်ပမှင့်တင်ေန်နှင့် အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ငန်းစဉ်များ 

အေှိန်ပမှင့်တင် ထောင်ေွက်သွားေန် အစီအစဉ်များအား ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

၄၂။  ဝန်ကကီးဌာနများအားလုံး အထပခခံအထောက်အဦအြါအဝင် Application များအား 

မျှေထဝသုံးစွဲမှုများကုိ မပဖစ်မထနထောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ဖြီး၊ ေိုသိုမ့ျှေထဝသုးံစွဲေန်အတွက် သက်ေိုင်ော 

အာဏာြိုင်များေံမှ သထဘာတူညီမှုများေေှိနိုင်ေန် လိုအြ်ထသာမူဝါဒများ သတမ်ှတ်ပြဌာန်း 

ထြးေန် ပဖစ်သည်။ လွယ်ကူလျင်ပမန်ထချာထမွ ထ့စထေးကုိလည်း ထောင်ေွက်ေမည် ပဖစ်သည်။ ဥြမာ − 

Open Data Policy. 

 

၄၃။  မူဝါဒချမှတ်ောတွင် e-Government အထပခခံအထောက်အဦများ၊ စံသတ်မှတေ်ား 

ချက်များ၊ သုးံစွသဲူများ၏ အထတွအ့ ကုံများ၊ လုြ်ငန်းထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ချက်များ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့် 

သတမ်ှတ်ထြးပခင်း စသည့်အချက်များကုိ ေည့်သွင်းစဉ်းစားေန် လိုအြ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြထေးေွဲ 

ေားြါသည်။ ယင်း မူဝါဒများနှင့် စံနှုန်းများထေးေွဲောတွင် သံုးစွဲသူပြည်သူများ၊ 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 စသည်တိုပ့ဖင့် အီလက်ေေွန်းနစ်နည်းလမ်းကို အသုးံပြု၍ ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန် ထောင် 

ေွက်ေမည်ပဖစ်ြါသည်။ တစ်ဖြိုင်နက်တည်း သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ တတ်ထပမာက်မှုကုိ 

ပမှင့်တင်ထြးနိုင်ေန်အတွက် ြညာထေးနယ်ြယ်နှင့် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ေမည့် မူထဘာင်လုြ်ငန်းစဉ် 

အား ချမှတ်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 
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၄၅။  Myanmar e-Governance Master Plan အား ဝန်ကကီးဌာနများတွင် စီမံခန်ခ့ွဲ၍ 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက် လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်များ လိုအြ်မည် 

ပဖစ်ြါသည်။ ေိုထ့ ကာင့်  Master Plan ြါ  လမ်းပြထပမြုံအတိုင်း အထကာင်အေည် ထဖါ်ထောင်နိုင် 

ေန ် မူဝါဒချမှတ်၊ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲစီမံမည့် အမျိုးသားအေင့် ဦးထောင်အဖွဲ အ့စည်း တစ်ေြ် 

လိုအြ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ အေိုြါ အဖွဲ အ့စည်းသည် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၏ တိုက်ရုိက် 

ကွြ်ကဲမှုပဖင့် တာဝန်ခံထောင်ေွက်ေမည် ပဖစ်ဖြီး၊ National e-Governance Organization, 

National Cyber Security Center, နှင့် National ICT Research & Capacity 

Development စသည့် ဗဟိဌုာနကကီးများပဖင့် ဖွဲ စ့ည်းသင့်ထ ကာင်း အ ကံပြုထေးသားေားြါသည်။ 
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အခန်း (၁) 

အပခားနိုင်ငံများ၏ e-Government အားထလ့လာသံုးသြ်ပခင်း 

 

၄၆။  ကမ္ဘာကု့လသမဂ္ဂမှ ေုတ်ပြန်ထသာ e-Government Development Index 

(EGDI) အေ ကမ္ဘာတွင် e-Government ထအာင်ပမင်စွာအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထသာ 

နိုင်ငံများပဖစ်သည့ ် ကုိေီးယားနုိင်ငံ၊ အက်စတိးုနီးယားနုိင်ငံ၊ စကကာြူနိုင်ငံ၊ အထမေိကန် ပြည် 

ထောင်စုနှင့် ဂျြန်နိုင်ငံတိုအ့ြါအဝင်၊ အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများပဖစ်ထသာ ဘဂကလားထဒ့ေ်ှ၊ ဗီယက်နမ်၊ 

လာအိနှုင် ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို၏့ e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့မှုတိုကုိ့ 

ထလ့လာသံုးသြခ်ဲ့ဖြီး ပမန်မာနုိင်ငံအတွက် သင့်ထလျာ်ကုိက်ညီမည့် လုြ်ငန်းစဉ်များကုိ ထေးေဲွ 

ေားြါသည်။ 

 

၄၇။  ပမန်မာနိင်ုငံနှင့်ကုိက်ညီမည့် အစီအမံများ ထေးေဲွနုိင်ေန်အတွက် e-Government 

အား ထအာင်ပမင်စွာအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ခဲ့ထသာ ကမ္ဘာနုိ့င်ငံများနှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ 

များမှ ထောင်ေွက်ခဲ့မှုအထပခအထနအား အြိုင်း(၄) ြိုင်းခွပဲခား၍ ထလ့လာသံုးသြ်ခ့ဲော ထအာက် 

ထဖာ်ပြြါ အြိုင်းများတွင် ဖြီးပြည့်စုစွံာ ထောင်ေွက်နိုင်ထ ကာင်း ထတွေိှ့ေြါသည်− 

 

(၁.၁)  သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထေးနည်းြညာ (ICT Technology) 

 

၄၈။ (က) နည်းြညာ အထပခခံအထောက်အဦ။    ICT အထပခခံအထောက်အဦများ အား  

တည်ထောက်ောတွင် စံချိန်စံညွှန်း ကုိက်ညီမှုေှိထစေန် စီမံခန်ခ့ွဲ၍ ထောင်ေွက် 

ေနပ်ဖစ်ြါသည်။ ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူထောင်ေွက်သွားနိုင်ထေးအထလးထြး 

ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူထောင်ေွက် 

ပခင်းအားပဖင့် လုံပခုံထကာင်းမွန်ထသာ ICT အထပခခံအထောက်အဦအား 

တည်ထောက်သွားနိုင်မည် ပဖစ်ဖြီး ေိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကုိ ကာကွယ်နိုင် 

မည်ပဖစ်ြါသည်။ အထကာင်အေည်ထဖာထ်ောင်မည့် စီမံကိန်းများ များပြား 

လာသည်နှင့်အမျှေ ကုန်ကျစေိတ် သက်သာမှုများ သိသာေင်ေှားစွာ ေေှိလာ 

မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(ခ) မူဝါဒများ၊စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လုြ်ငန်းစဉ်များ။ ICT ေိုင်ော ဥြထဒများကုိ 

ပြင်ေင်ပခင်း၊ အသစပ်ြဋ္ဌာန်းပခင်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ ထေးေွသဲတ်မှတ် 

ပခင်းအားပဖင့် ICT နည်းြညာနှင့် အထပခခံအထောက်အဦများ တိုးတက် 
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ဖွံ ့ဖဖိုးလာထစထေး အထောက်အြံ့ပဖစ်ထစဖြီး နိုင်ငံထတာ်၏ အီလက်ေေွန်းနစ် 

အုြ်ချုြ်မှုလုြ်ငန်းစဉ်(e-Governance)ေည်မှန်းချက်ြန်းတိငု်အားထောက်ေှိ 

နိုင်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၁.၂)  စီမံခန်ခ့ွဲမှု ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း (Change Management) 

 

၄၉။  (က) ရိုးေှင်းထသာ အုြ်ချုြ်ထေးလုြ်ငန်းစဉ်တည်ထောက်ပခင်း။   e-Government  

ထအာင်ပမင်စွာ ထောင်ေွက်နိုင်ခဲ့ထသာ နုိင်ငံများသည် e-Government 

လုြ်ငန်းစဉ်များအား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ောတွင် ထငွကုန်ကျမှု 

သက်သာထစပခင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာထစပခင်း၊ ပြည်သလူူေုအား ြိုမို 

ထကာင်းမွန်ထသာဝန်ထောင်မှုများအား ေိထောက်စွာနှင့် အကျိုးေှိစွာ ထောင် 

ေွက်ထြးပခင်းစသည့် လုြ်ငန်းစဉ်များအား ဟန်ချက်ညီညီ ထောင်ေွက်ခဲ့ 

ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။  

 

(ခ) အထောက်အကူပြုထြးပခင်း။ အစိုးေဌာနများအသီးသီးတွင် IT ဌာန များ 

ဖွဲ စ့ည်းထြးပခင်း၊ အသုးံစေိတ်များအတွက် လုံထလာက်ထသာ ဘဏ္ဍာထငွ ခွဲထဝ 

ချေားထြးပခင်းတိုကိ့ု ထေးေွ ဲထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။ 
 

(ဂ) ထေေှည်တည်တံ့ထေး။ အထပခခံအထောက်အဦများနှင့်စက်မှုလုြ်ငန်းများ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထစထေးနှင့် စီးြွားထေး၊အုြ်ချုြ်ထေးနှင့် လူမှုထေး ကဏ္ဍ 

များတွင် ICT အသုးံပြု၍ အသွင်ထပြာင်းလဲ ထောင်ေွက်လာထစထေးး ဦးစား 

ထြးထောင်ေွက်မည့် မဟာဗျူဟာအား ထေးေွဲချမှတေ်န် ပဖစ်ြါသည်။ ပြည် 

သူ ဗဟိပုြု ဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်းများအား ပြည်သူလူေု၏ တုံ ့ပြန်မှုေလာဒ် 

များေယူ၍ အေူးဦးစားထြး ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။  

 

(၁.၃)  အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်မှု (Governance and Organisational) 

 

၅ဝ။  (က) ေန်ြုံထငွအေင်းအပမစ်များစဉ်ေက်မပြတ်ေေှိနိုင်မှု။   e-Government လုြ် 

   ငန်းများအား အကျိုးေိထောက်မှုေှိစွာ ဝန်ထောင်မှုထြးောတွင် ေေှိလာမည့် 

   ေန်ြုံထငွအေင်းအပမစ်များအား ေိထောက်စွာ စီမံခန်ခ့ွဲအသုးံချသွားေန် ပဖစ်ြါ 

   သည်။ အချို ထ့သာစီမံကိန်းများတွင် အစိုးေ၏ဘဏ္ဍာထငွသုးံစွဲမှုအား ထလျာ့ချ 

   နိုင်ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။ 
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(ခ) ြုဂ္ဂလိကြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ေွက်မှု။ ြညာထေး၊ ကျန်းမာထေး၊ ထောက်ြံ့ 

ြိုထ့ောင်ထေး၊ ကုန်ေုတ်လုြ်မှု၊ ခေီးသွားလုြ်ငန်း၊ သယ်ယူြိုထ့ောင်ထေး၊ 

ထဖျာထ်ပဖ ထေးနှင့် ဘဏ္ဍာထေး စသည့် ကဏ္ဍများအတွက် အစိုးေနှင့် ြုဂ္ဂလိက 

အဖွဲ အ့စည်းများ ြူးထြါင်းထောင်ေွက်နိုင်ေန် အဖွဲ အ့စည်းများအား အေူး 

ဦးစားထြး ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။  

 

(ဂ) ဌာန/အဖွဲ အ့စည်း ဖွဲ စ့ည်းြုံ။ e-Government Development Index 

(EGDI) ပမင့်ထသာ နိုင်ငံများသည် စီမံကိန်းထေးေွဲပခင်း၊  စီမံကိန်းကို စီမံ 

ခန်ခ့ွဲပခင်းနှင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ပခင်း လုြ်ငန်းများအား ထအာင်ပမင်စွာ 

ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် ထတာင့်တင်းခိုင်မာထသာ အဖွဲ အ့စည်းနှင့် ဖွဲ စ့ည်း 

မှု ြုံစံများအား စနစ်တကျ ထေးေွဲဖွဲ စ့ည်း၍ ထောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ အေိုြါ 

အဖွဲ အ့စည်းသည် IT စံချိန်စံညွှန်းများ၊ မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် 

အစိုးေ၏ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများအတိုင်း ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲပခင်းနှင့် အထေး 

ကကီး ICT အထပခခံ အထောက်အဦများ၏ လုံပခုံထေး စီမံခန်ခ့ွဲပခင်း လုြ်ငန်း 

များအား တာဝန်ခံ ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။ 
 

(၁.၄)  သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထေးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှု (ICT Skill) 

 

၅၁။ (က)  လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ် မူထဘာင်။ ICT အသိြညာများအား သိေိှ 

နားလည်မှု တိုးတက် လာထစထေးအတွက် မူလတန်းထကျာင်းအေင့်မှ စတင် 

ကာ သတင်းအချက်အလကန်ည်းြညာ၊ ေိုက်ဘာလုံပခုံထေးနှင့် ြတ်သက် 

သည့် ဘာသာေြ်များ သင် ကားြိုခ့ျထြးနိုင်မည့် လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ် 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေး၊ပမှင့်တင်ထေး မူဝါဒများချမှတ် အထကာင်အေည်ထဖါ် 

ထောင်ေွက်ခဲ့ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။  

 

(ခ) ကျွမ်းကျင်လုြ်သားများေေှိနုိင်မှု။ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေုိင်ော 

ကျွမ်းကျင်လုြ်သားများ ေေိှနိုင်ထေးအတွက် တိကျထသာ အခွင့်အာဏာ 

ထြးအြ်ေားသည့် ဌာန/ အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခုမှ တာဝန်ခံကာ စီးြွားထေး လုြ် 

ငန်းများ၊ ြညာထေးထကျာင်းများ၊ တက္က သိလု်များနှင့် ြူးထြါင်းကာ လကေ်ှိ 

အချိန်နှင့် အနာဂတ်အချိန်များအတွက် ကျွမ်းကျင်လုြ်သား လိုအြ်ချက်များ 
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အား ပဖည့်ေည်းထြးနုိင်ေန် အစီအမံများ ချမှတ် ထောင်ေွက်ခဲ့ ထ ကာင်း 

ထတွေ့ှိေြါသည်။ နုိင်ငံတကာနှင့် ေင်ထဘာင်တန်းနိင်ုထေးအတွက် ဘာသာေြ် 

ေုိင်ော ကျွမ်းကျင်သမူျားနှင့် ြါေမီေှင်များကုိလည်း ထပမထတာင်ထပမှာက် ပြုစု 

ြျိုးထောင်ထြးခ့ဲထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။   



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

22 
 

အခန်း (၂) 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government လက်ေိှ အထပခအထနအား  

ထလ့လာေန်းစစ် အကဲပဖတ်ပခင်း 

 

၅၂။  ကမ္ဘာတွင် e-Government ထအာင်ပမင်စွာအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နုိင်ထသာ 

နိုင်ငံများ၏ အထတွအ့ ကုံထကာင်းများအထြါ်တွင် အထပခခံ၍ ပမန်မာနုိင်ငံ၏ e-Government စနစ် 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ေားေိှမှု လကေ်ှိအထပခအထနအား ထလ့လာေန်းစစအ်ကဲပဖတ် 

တင်ပြေားပခင်းပဖစ်ြါသည်။ 

 

၅၃။  ပမန်မာနိင်ုငံ၏ လကေ်ှိ e-Government Infrastructure (Hardware, Data-

Centers and Network အစေိှသည်များ တည်ထောက်ေားေိှမှု အထပခအထန)၊ e-Government 

Application များ အသုးံပြုမှုအထပခအထန၊ e-Government လုြ်ငန်း အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်ေွက်မည့် အဖွဲ အ့စည်းများ ဖွဲ စ့ည်းေားေိှမှုနှင့် ICT နည်းြညာေုိင်ော  ကျွမ်းကျင်လုြ်သား 

ေေိှမှုအထပခအထန၊ ICT နည်းြညာေုိင်ော  မူဝါဒများချမှတ်ေားေှိမှုနှင့် စ ံ သတမ်ှတ်ချက်များ 

ပြဌာန်းေားေိှမှု အထပခအထနတုိအ့ား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတုိင်း အြိုင်း(၄)ြိုင်း အထြါ်တွင် အထပခခံ 

တိုင်းတာ၍ အထသးစိတ် ထလ့လာေန်းစစ ်အကဲပဖတ် တင်ပြေားေိှြါသည်− 

 

(က)  နည်းြညာ (ICT technology maturity and assessment of e-

Government infrastructure) 

(ခ)  အစိုးေ၏ စီမံခန်ခဲွ့မှုြံုစံ အသွငထ်ပြာင်းလဲပခင်း (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 အကဲပဖတ်ေားြံု။ 

 

(၂.၁.၁)  သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထေးနည်းြညာ ပြည့်စုံမှု( ICT Technology  

Maturity) 

 

၅၄။  ထနာင်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံေှိ လူဦးထေစုစုထြါင်း၏ ၉ဝ ောခိုင်နှုန်း 

ထကျာ်အား မိုဘိုင်းဝန်ထောင်မှု (အသံနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဝန်ထောင်မှု) ထြးနိုင်ေန် ေည်မှန်း 

ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံထတာ်၏ ေက်သယွ်ထေးကဏ္ဍအား အဖြိုင်အေိုင် လုြ်ြိုင်ခွင့်ထြးဖြီး ပြည်တွင်း/ 

ပြည်ြလုြ်ငန်းေှင်များအား ေက်သယွ်ထေးလိုင်စင်များ ခွင့်ပြုခဲ့ဖြီးပဖစ်ြါသည်။ သိုထ့သာ်လည်း  

ထကျးလက်ထဒသများတွင်  မိုဘိုင်းအသုးံပြုမှု နည်းြါးလျက်ေှိထနထသးသည်ကုိ ထတွေ့ှိေြါ သည်။ 

ပြည်သူြိုင်နှင့် ြုဂ္ဂလိကြိုင် ထငွထ ကးအဖွဲ အ့စည်းများသည်  အီလက်ေေွန်းနစ် ထငွထြးထချစနစ်၊ 

မိုဘိုင်း Gateway များ အစေှိသည့် ICT အထပခခံအထောက်အဦများကုိ အချိန်တိုတိုအတွင်း 

လျင်ပမန်စွာ တည်ထောက်အသုးံပြုလာသည်ကုိ ထတွေ့ှိေြါသည်။ 



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

24 
 

၅၅။  သိုထ့သာ်လည်း နည်းြညာေိုင်ော လုြ်ငန်းစဉ်များ၊ ဝန်ထောင်မှုများ၊ အထောက် 

အကူပြု လုြ်ငန်းများ၊ အေည်အထသွးအာမခံချက်၊ သတင်းအချက်အလကလ်ုံပခုံထေး၊ ထော့ဖ်ဝဲလ် 

များ ထေးသားအသုးံပြုပခင်း စသည့်လုြ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာမှ လကခ်ံထောင်ေွက်နိုင်ထသာ စ ံ

သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုြ်ကုိင်ထောင်ေွက်မှုများ၊ ဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်မှုများ မထတွေ့ှိေြါ 

ထ ကာင်းနှင့် ေိုသို ့ စ ံ သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထောင်ေွက်သွားနိုင်ထေးအတွက် လိုအြ်ထသာ  

မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်သွားေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ဖြီး ခိုင်မာထတာင့်တင်းထသာ ဌာန/ 

အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခုမှ ဦးထောင်ထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်လျက်ေှိထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

(၂.၁.၂)  စီမံခန်ခ့ွဲမှု ြုံစံထပြာင်းလဲပခင်း အေင်သင်ေ့ှိမှု (Change Management 

Readiness) 

 

၅၆။  e-Government အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ောတွင် လကေ်ှိ ဥြထဒအေ 

ပြဌာန်းေားထသာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ဥြထဒနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား ပြုပြင်ထပြာင်းလဲမှု 

ပြုလုြ်ေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။ အသစ်ေုတ်ပြန်မည့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်း၊ ဥြထဒပြဌာန်းချက် 

များသည် နိုင်ငံ၏ လကေ်ှိအထပခအထနနှင့် လိုက်ထလျာညီထေွစွာ အထကာင်အေည်ထဖါ် ထောင် 

ေွက်သွားနိုင်ေန် တွန်းအားထြး၍ သုးံစွဲသူအား ကာကွယ်မှုထြးထသာ ပြဌာန်းချက်မျိုး ပဖစ်ေန် 

လိုအြ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

(၂.၁.၃)  အုြ်ချုြ်မှုစနစ်နှင့် ဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်မှုများ ပြည့်စုံမှု (Governance and  

Organisational  Maturity) 

 

၅၇။  အစိုးေဌာနေိုင်ောများသည် ပြည်တွင်း/ပြည်ြ အဖွဲ အ့စည်းအသီးသီးမှ ေေှိလာ 

ထသာေန်ြုံထငွများအားအသုးံပြု၍မိမိတို၏့လုြ်ငန်းေည်ေွယ်ချက်များအလိုက် e-Government 

အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့ ကြါသည်။ အေိုြါပဖစ်စဉ်အေ e-Government 

လုြ်ငန်းများအတွက် ေန်ြုံထငွ ေေှိအသုံးပြုောတွင် ေှင်းလင်းသည့် မဟာဗျူဟာ များ၊ ြုံစံများ၊ 

မူဝါဒနှင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်မည့် လုြ်ငန်းများ တကိျထသချာစွာ ချမှတ် ထောင်ေွက်ခ့ဲ 

ပခင်းများ မေှိထ ကာင်း သိေှိနိုင်ြါသည်။ 

 

၅၈။  ပမန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government စနစ် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန် အပြည် 

ပြည်ေိုင်ော မိတ်ဖက်နိုင်ငံအချို န့ှင့် သထဘာတူညီမှု ေေှိေားဖြီးပဖစ်ြါသည်။ ပြည်တွင်း 



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

25 
 

လုြ်ငန်းေှင်များမှ ြူးထြါင်းြါဝင် ထောင်ေွက်လာထစနိုင်ေန်အတွက် အခွင့်အလမ်းထကာင်းများ 

ဖန်တီး၍ ေွဲထောင်စည်းရံုး ထောင်ေွက်သွားေမည် ပဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ အ့စည်းများမှ 

စဉ်ေက်မပြတ် စိတ်ြါဝင်စားစွာ ြူးထြါင်းထောင်ေွက်မှုများ ပဖစ်ထြါ်လာထစေန်အတွက် 

ေွဲထောင်သွားမည့် အစီအမံများ မေှိထသးထ ကာင်းထတွေ့ှိေြါသည်။ 

 

၅၉။  အစိုးေဌာနအများစုသည် ၎င်းတို၏့ လုြ်ငန်းများထောင်ေွက်ောတွင် ကွန်ြျူတာ 

အသုးံချမှုများ စတင်နိုင်ခဲ့ဖြီပဖစ်ထသာ်လည်း e-Government လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည် 

ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် သတ်သတမ်ှတ်မှတ် ဖွဲ စ့ည်းတာဝန်ထြးအြ်ေားသည့်ဌာနများ မေှိပခင်း 

နှင့် ေိုဌာနများအား ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမည့် ဦးထောင်အဖွဲ အ့စည်းအား မဟာဗျူဟာကျကျ 

ဖွဲ စ့ည်းေားမှု မေှိပခင်းအား ထတွေ့ှိေြါသည်။ 

 

၆ဝ။  ေိုအ့ပြင် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းဝန်ကကီးဌာန (Focal Ministry) အပဖစ် တာဝန်ယူ 

ထောင်ေွက်လျက်ေှိထသာ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် 

တာဝန်များ တိကျေှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်တာဝန်ထြးအြ်ေားပခင်း မေှိထ ကာင်းထတွေ့ှိေြါသည်။ 

မူဝါဒြိုင်းေိုင်ော ထေးေွဲချမှတ်ပခင်း၊ အေည်အထသးွအာမခံချက်များ သတမ်ှတ်ပခင်း၊ စံ 

သတမ်ှတ်ချက်များ ထေးေွဲသတမ်ှတ်ပခင်း၊ အထပခခံအထောက်အဦများ တည်ထောက်ပခင်းနှင့် 

ေိုက်ဘာလုံပခုံထေးကိစ္စများအား စီမံခန်ခ့ွဲပခင်း အစေှိသည့် လုြ်ငန်းတာဝန်များအား တိကျစွာ 

ပြဌာန်းသတ်မှတ၍် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက်  အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခု 

ဖွဲ စ့ည်းသွားေန် လိုအြ်ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။ 

 

(၂.၁.၄) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထေးနည်းြညာ ကျွမ်းကျင်မှုများ (ICT Skill 

Availability) 

 

၆၁။  e-Government အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ောတငွ် ဌာနအသးီသီးတွင် 

ဦးထောင်ထောင်ေွက်သွားမည့်သူများ၏ အထတွအ့ ကုံနှင့် စွမ်းထောင်နိုင်မှုသည် အဓိက 

ထမာင်းနှင်အားတစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ ေိုထ့ ကာင့် ဦးထောင်သည့် အဖွဲ အ့စည်းအထနပဖင့် ေိုသမူျား 

အား အေူးသပဖင့်  လုြ်ငန်းစဉ် စီမံခန်ခ့ွဲပခင်း၊ အေည်အထသွး အာမခံချက်များ သတမ်ှတ်ပခင်း၊ 

စီမံကိန်းထေးေွဲပခင်း၊ ထောင်းချသူထေွးချယ်ထေးနှင့် စီမံခန်ခ့ွဲပခင်း၊ နည်းြညာေိုင်ော ြုံစ၊ံဒီဇိုင်း 

နှင့် လမ်းပြထပမြုံများ ထေးေွဲပခင်း၊ အခက်အခဲစီမံခန်ခ့ွဲပခင်းနှင့် စီမံခန်ခ့ွဲမှုြုံစံများအား ြိုမုိ 

ထကာင်းမွန်ေန် ထပြာင်းလဲမှုပြုလုြ်ပခင်း အစေှိသည့်နယ်ြယ်များတွင် အေူးအထလးေား၍ 

ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးေန် လိုအြ်ြါသည်။ 
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၆၂။  ပမန်မာနိုင်ငံအထနပဖင့် ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ဖြီးထသာ အပခားနိုင်ငံများနှင့်ြူးထြါင်း၍ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးအတွက် ဦးစားထြး၍ ထလ့ကျင့်သင် ကား 

ထြးမည့် အဖွဲ အ့စည်းများ ေူထောင်သွားေန်လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဝန်ေမ်းများအားလုံး၏ 

သတင်း အချက်အလက် နည်းြညာ နားလည်သိေှိမှု၊ တတ်ထပမာက်မှုအား အေူးအထလးေား၍ 

ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးေန် လိုအြ်ြါသည်။ 

 

၆၃။  ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အချို ထ့သာတက္က သိလု်များမှ အေင့်ပမင့် သတင်းအချက် 

အလက်နည်းြညာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဘွဲ ေ့များအား ထမွးေုတ်ထြးလျက်ေှိြါသည်။ အေိုြါ 

ဘွဲ ေ့ြညာတတ်များအား အစိုးေဌာနေိုင်ောများသို ့ ဝင်ထောက်တာဝန်ေမ်းထောင်လိုသည့် 

ေန္ဒများ ပဖစ်ထြါ်လာထစေနအ်တွက်  ေွဲထောင်နိုင်မှုအားနည်းပခင်းထ ကာင့် e-Government 

လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ောတွင် အသုံးချနိုင်ပခင်းမေှိထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါ  

သည်။ ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် အမျိုးမျိုးေှိသူများ (အစီအစဉ်မန်ထနဂျာ၊ ICT အထပခခံ အထောက် 

အဦ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ IT ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ေိုက်ဘာလုံပခုံထေး ကျွမ်းကျင်သူ အစေှိသည်) 

တိုသ့ည် အစိုးေနှင့်ြုဂ္ဂလိကနယ်ြယ် (၂) ခုလုံးတွင် တွင်တငွ်ကျယ်ကျယ် တာဝန်ေမ်းထောင် 

ပခင်း မေှိထ ကာင်းထတွေ့ှိေြါသည်။ 

 

(၂.၂)  ပမန်မာနိုင်ငံ၏လက်ေှိ e-Government အထပခခံအထောက်အဦအား အေူးပြု  

ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 

 

၆၄။  ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိ ICT အထပခခံအထောက်အဦများအသုံးပြုထနမှုနှင့် ဝန်ကကီး 

ဌာနများ အချင်းချင်းအ ကား ထြါင်းစြ် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်ထနမှုြုံစံ များအား အေူးပြုထလ့လာ 

ေန်းစစ် ောတငွ် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အချက်များအား ထတွေ့ှိခဲ့ြါသည်။  

 

(က) နည်းြညာအထပခခံအထောက်အဦများ ထခတ်မီမှုမေှိပခင်းနှင့် မွမ်းမံအေင့်ပမှင့် 

ေန်လိုအြ်ပခင်း။ 

 

(ခ) ဝန်ထောင်မှုများ ထောင်ေွက်ေန်အတွက် IT Service Management 

Framework (ITSM) မေှိပခင်း။ 

 

(ဂ) သုးံစွဲသူ သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံမှု ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ေန် လိုအြ်ပခင်း။ 
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(ဃ) ထဝးလံထခါင်ဖျားထဒသများသို ့လုံထလာက်ထသာ ကွန်ယက်ချိတ်ေက်မှု ေေှိ 

အသုးံပြုနိုင်ေန် 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၏ လကေ်ှိ e-Government Application များ အသုးံပြုထနမှုနှင့် 

ဝန်ကကီးဌာနများ အချင်းအချင်းအ ကား ထြါင်းစြ်ေက်သွယ် ထောင်ေွက်ထနမှုြုံစံများအား အေူး 

ပြု ထလ့လာေန်းစစ်ောတွင် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အချက်များအား ထတွေ့ှိခဲ့ြါသည်။  

  

(က) e-Government Application များ အထကာင်အေည်ထဖါ်ောတွင် ထခတ်မီ 

မှု မေှိသည့် အမျိုးမျိုးထသာ နည်းြညာများအား အသုးံပြုခဲ့ ကပခင်း။ 

 

(ခ) အစိုးေဌာနများမှ အသုးံပြုလျက်ေှိထသာ ICT Applications အများစုသည် 

အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်နိုင်ေန် ထြါင်းစြ်မှု 

မေှိပခင်း။  

 

(ဂ) ICT Application များသည် ဌာန၏လုြ်ငန်းစဉ်များအား ထကာင်းမွန်စွာ 

အထောက်အကူ ပြုနိငု်ပခင်း ေှိ/မေှိ ေန်းစစအ်ကဲပဖတ်နိုင်သည့် အသိအပမင် 

နည်းြါး ပခင်း။ 

 

(ဃ) ဌာနများမှ ICT Application များအား စနစ်တကျ ြုံစဒံီဇိုင်းထေးေွဲ၍  

အထကာင်အေည် ထဖါ်ထောင်နိုင်ခဲ့မှု မေှိပခင်း။ 
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(င) နည်းြညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အခွင့်အာဏာေှိသည့် ဦးစီးထကာ်မတီ တိုမှ့ 

မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ထြးနိုင်မှု မေှိပခင်း။ 

 

(စ) အစိုးေဌာနများသည် မိမိတို၏့လုြ်ငန်းစဉ်များအား ICT နည်းြညာ 

အသုးံပြု၍ ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်မှုများ နည်းြါးလျက်ေှိဖြီး သမားရုိးကျ 

လုြ်ရုိးလုြ်စဉ်အတိုင်းသာ ထောင်ေွက်လျှေက်ေှိပခင်း။ 

 

(ေ) ဘုံအပဖစ်တည်ေှိဖြီး ဌာနေိုင်ောများမှ မျှေထဝအသုးံပြုနိငု်မည့် Common 

Application Technology Platforms များအားအသုးံပြု၍ အစိုးေ၏ 

လုြ်ငန်းစဉ်အား ြိုမိုလျင်ပမန် သွက်လက်လာထစေန် ထောင်ေွက်မှု နည်းြါး 

ပခင်း။ 

 

(၂.၄)  ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ေှိ e-Government ဌာနများ ဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်ထနမှုနှင့်  

စွမ်းထောင်ေည်များအား အေူးပြုထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 

 

၆၆။  ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လကေ်ှိ e-Government စီမံကိန်းများအား အထကာင်အေည်ထဖါ် 

ထောင်လျက်ေှိသည့် ဌာနများနှင့် လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်ေေှိမှုအထပခအထနများအား အေူးပြု 

ထလ့လာေန်းစစ်ောတွင် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ အားနည်းချက်များအား ထတွေ့ှိခဲ့ြါသည်။  

 

(က) တိကျသည့် လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာ ထြးအြ်ေားထသာ၊ လုံထလာက်သည့် 

ဝန်ေမ်းအင်အားေှိထသာ၊ စွမ်းထောင်ေည်ေှိထသာ ဝန်ေမ်းများပဖင့် ဖွဲ စ့ည်း 

ေားေှိမည့် e-Government  ဌာနတစ်ေြ်အား အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းအသီးသီး 

၏ ဖွဲ စ့ည်းြုံတွင် ေြ်မံတိုးချဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းသွားေန်လိုအြ်ထနပခင်း။ 

 

(ခ) အစိုးေဌာနများတွင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမ်း လုံထလာက်မှုမေှိပခင်း။ 

 

(ဂ) သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ (Information Technology) 

ကျွမ်းကျင်သည့် ဝန်ေမ်းများခန်အ့ြ်ေန် အကန်အ့သတေ်ှိပခင်း။ 

 



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

29 
 

(ဃ) CIOs များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ေားများအား ေှင်းလင်းတိကျစွာ 

သတမ်ှတ်ေားမှုမေှိပခင်း။ 

 

(င) သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့် စီမံကိန်းစီမံခန်ခ့ွဲမှုြညာေြ်များအား 

ဝန်ေမ်းများသို ့ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးေန် လိုအြ်ပခင်း။ 

 

(စ) ဝန်ကကီးဌာနများတွင် e-Government ဌာနများဖွဲ စ့ည်း၍ လိုအြ်ထသာ 

ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမ်းများပဖည့်တင်းဖြီး ၎င်းတို၏့ လုြ်ြိုင်ခွင့်များနှင့်တာဝန် 

များအား တိကျေှင်းလင်းစွာ သတမ်ှတ်ထြးေန် လိုအြ်ပခင်း။ 

 

(ေ) လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် မဟာဗျူဟာများချမှတ်၍ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန် 

တွန်းအားထြးပခင်း။ 

 

၆၇။   အကျဉ်းချုြ်အထနပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များ အထကာင် 

အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ော၌ လကေ်ှိဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်မှုနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်များ အထကာင်အေည် 

ထဖာထ်ောင်မှုများတွင် အားနည်းချက်များ ပဖစ်ထြါ်လျက်ေှိြါသည်။ e-Government လုြ်ငန်းစဉ် 

များအတွက် ေန်ြုံထငွခွဲထဝချေားထြးမှုနှင့်ေိန်းချုြ်မှု၊ ဖွဲ စ့ည်းြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ေမ်း ပဖည့်ေည်း 

ထြးနိုင်မှုအြိုင်းများတွင် ေှင်းလင်းတိကျထသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာများ 

သတမ်ှတထ်ြးအြ်၍ ထောင်ေွက်သွားေန်လိုအြ်လျက်ေှိထ ကာင်းနှင့်  အဓကိေည်မှန်းချက်ြန်းတိုင် 

သို ့ ထောက်ေှိထအာင်ဦးတည်၍ တစိုက်မတ်မတ် ထောင်ေွက်နိုင်မှု အားနည်းလျက်ေှိထ ကာင်း 

ထတွေ့ှိေြါသည်။ 

 

(၂.၅)  ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေက်သယွ်ထေးနည်းြညာ  

ကျွမ်းကျင်မှု (ICT Skill) များအား အေူးပြုထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 

 

၆၈။  e-Government အား ကျယ်ပြန်စ့ွာ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ေန်အတွက် 

လိုအြ်ထသာ ကျွမ်းကျင်လုြ်သားများ အေည်အချင်းနှင့်အထေအတွက် ပြည့်မီစွာ ထမွးေုတ်ထြးနိုင် 

ထေးမှာ အထေးကကီးေုံးအချက်ပဖစ်ြါသည်။ သိုပ့ဖစ်ြါ၍ အေည်အထသွးပြည့်ဝထသာ ကျွမ်းကျင် 

ဝန်ေမ်းများ၊ ြညာေှင်များအား အေူးအထလးထြး၍ ပြုစုြျိုးထောင်ထြးေန် လိုအြ်ြါသည်။ 

အပခားနိုင်ငံများမှ နှစ်စဉ်ထမွးေုတ်ထြးထသာ ဘွဲ ေ့ေှိသူ အထေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှေင်  အိန္ဒိယ 
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နိုင်ငံမှ  နှစ်စဉ် ၇ဝဝ,ဝဝဝ ဦး၊ စကကာြူနိုင်ငံမှ နှစ်စဉ် ၁၃၅,ဝဝဝ ဦး ထမွးေုတ်ထြးလျက်ေှိဖြီး၊ 

ပမန်မာနိုင်ငံမှ နှစ်စဉ် ၁ဝ,ဝဝဝ ဦးသာ ထမွးေုတ်ထြးနိုင်သည်ကုိ ထတွေ့ှိေြါသည်။ 

. 

(၂.၆)  သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာနှင့်  e-Government ေိုင်ော   မူဝါဒများ ချမှတ်  

ေားေှိမှု (ICT and e-Government Policies) များအား အေူးပြုထလ့လာ 

ေန်းစစ်ပခင်း 

 

၆၉။  ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ေှိပြဌာန်းေားထသာ ေက်သယွ်ထေးနှင့် သတင်းအချက် 

အလက်နည်းြညာေိုင်ော ဥြထဒများမှာ-  

   

(က) Computer Science Development Law (၁၉၉၆)။  ကွန်ြျူတာြညာ 

ဖွံ ့ဖဖိုးထေးထကာင်စီဥြထဒအား ၁၉၉၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂ဝ) ေကထ်န ့

တွင် ပြဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ဥြထဒအား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်တိုပ့ဖင့် 

ထေးေွဲ ပြဌာန်းခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါသည်− 

 

(၁) ထခတ်မီဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ပဖစ်ေွန်းထေးအတွက် ကွန်ြျူ 

တာြညာပဖင့် အထောက်အကူပြုေန်၊ 

 

(၂) ကွန်ြျူတာြညာဖွံ ဖ့ဖိုးထေးနှင့် ပြန်ြ့ွားထေးအတွက် လိုအြ်ထသာ 

အစီအမံများကုိ ချမှတ်ထောင်ေွက်ေန်၊ 

 

(၃) လူငယ်လူေွယ်များ၊ အေူးသပဖင့် ထကျာင်းသူ ထကျာင်းသားများ 

ကွန်ြျူတာြညာထလ့လာ ေည်းြူးခွင့်ေေှိထစထေးအတွက် အခွင့် 

အလမ်းများ ဖန်တီးထြးေန်၊ 

 

(၄) နိုင်ငံတကာတွင် ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လျက်ေှိထသာ ကွန်ြျူတာ ြညာေြ် 

များကုိ ထလ့လာေည်းြူး၍ နိုင်ငံထတာ်အတွက် အကျိုးအေှိေုံး အသုံး 

ချနိုင်ေန်၊ 

 

(၅) လုြ်ငန်းနယ်ြယ်အသီးသီးတွင် ကွန်ြျူတာြညာအသုံးချမှု ကျယ် 

ကျယ် ပြန်ပ့ြန် ့ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထစေန်၊ 
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(၆) ကွန်ြျူတာ ထော့ဖ်ဝဲလ်များ သိုမ့ဟတု် သတင်းအချက်အလက်များ 

ပြည်တွင်းသိုတ့င်သွင်းပခင်းနှင့် ပြည်ြသိုတ့င်ြိုပ့ခင်း လုြ်ငန်းများကုိ 

ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲေန်၊ 

 

  ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ထေးေွဲခဲ့သည့် ဥြထဒပဖစ်၍ ထခတ်နှင့်လိုက်ထလျာညီထေွမှု မေှိထတာ့ 

ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။ ထခတ်မီနည်းြညာများအား လွှမ်းပခုံနိုင်မှုမေှိပခင်း၊ သတင်းအချက် 

အလက်လုံပခုံထေးနှင့် ြုဂ္ဂလိကအချက်အလက်များအား ကာကွယ်ထြးမှု အားနည်းပခင်း၊ ေိုက်ဘာ 

ောဇဝတ်မှုများအား ကာကွယ်ထြးမှု အားနည်းပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာပဖင့် အစိုးေ 

၏လုြ်ငန်းစဉ်များအား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မှုအား အားထြးမှုနည်းပခင်း စသည့် အချက် 

များအား ထတွေ့ှိေြါသည်။ သတင်းအချက်အလကန်ည်းြညာ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးအတွက် ပြင်ေင် 

ထေးေွဲေန် လိုအြ်ထ ကာင်းထတွေ့ှိေြါသည်။ 

 

(ခ) Electronic Transaction Law (၂ဝဝ၄), Amend (၂ဝ၁၄)။ 

အီလက်ေေွန်းနစ် ေက်သယွ်ထောင်ေွက်ထေးဥြထဒအား ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဧဖြီလ 

(၃ဝ) ေက်ထနတ့ွင် ပြဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြင်ေင်သည့် ဥြထဒ 

ပြဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ဥြထဒအား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်တိုပ့ဖင့် ထေးေွ ဲ

ပြဌာန်းခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါသည်− 

 

(၁) ထခတ်မီဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ထသာနိုင်ငံထတာ်တည်ထောက်ောတွင် အီလက် 

ေေွန်းနစ် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်ထေးနည်းြညာပဖင့် အထောက် 

အကူပြုနိုင်ေန်၊ 

 

(၂) အီလက်ေေွန်းနစ် ေက်သယွ်ထောင်ေွက်ထေး နည်းြညာပဖင့် လူစ့ွမ်း 

အားအေင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထေး၊ စီးြွားထေးကဏ္ဍ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုး 

တက်ထေး၊ လူမှုထေးနှင့် ြညာထေးကဏ္ဍအြါအဝင် ကဏ္ဍထြါင်းစုံ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးတိုအ့တွက် အခွင့်အလမ်းများ ြိုမိုေေှိလာထစေန်၊ 

 

(၃) ကွန်ြျူတာကွန်ယက်အား အသုးံပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ြ ေက်သွယ် 

ထောင်ေွက်သည့် ကိစ္စများတွင် အီလက်ေေွန်းနစ် မှတ်တမ်းနှင့် 

အီလက်ေေွန်းနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာများ၏ စစ်မှန်မှုနှင့် 
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ယုံ ကည်စိတ်ချေမှုကုိ အသိအမှတ်ပြုဖြီး ဥြထဒအေ အကာအကွယ် 

ထြးနိုင်ေန်၊ 

 

(၄) အီလက်ေေွန်းနစ် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်ထေး နည်းြညာအား အသုးံ 

 ပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ြအချက်အလက်များကုိ အချိန်နှင့် တစ်ထပြးညီ 

 ေုတ်လွှင့်ထြးြိုပ့ခင်း၊ လက်ခံဖမ်းယူပခင်းနှင့် သိမုှီးေိန်းသိမ်းပခင်းတုိ ့

 ပြုလုြ်နိုင်ေန်၊ 

 

(၅) ကွန်ြျူတာကွန်ယက်အား အသုးံပြု၍ အပြည်ပြည်ေိုင်ော အဖွဲ  ့

အစည်းများ၊ ထဒသေိုင်ောအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ပြည်ြနိုင်ငံများ၊ ပြည် 

တွင်း/ပြည်ြ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ြုဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 

ြုဂ္ဂိုလ်များ ေိထောက်လျင်ပမန်စွာ ေက်သယွ်ြူးထြါင်း ထောင်ေွက် 

နိုင်ေန်၊ 

 

  ဥြထဒတွင် အီလက်ေေွန်းစနစ်ပဖင့် ေက်သယွ်ထောင်ေွက်မှု ကိစ္စေြ်များအတွက် 

အီလက်ေေွန်းနစ်လက်မှတ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာေွက်စာတမ်းများ တေားဝင်မှု၊ သက်ထသခံမှုနှင့် 

အီလက်ေေွန်းနစ်နည်းလမ်းပဖင့် ေက်သယွ်ထောင်ေွက်မှုကိစ္စများအား မသမာမှု ပြုလုြ်ပခင်းတိုက့ို 

ကာကွယ်ထြးပခင်း စသည်တိုအ့တွက် ထေးေွဲပြဌာန်းခဲ့ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် ထေးေဲွ 

ခဲ့ပခင်းပဖစ်ဖြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်ချက်များကိုသာ ပြင်ေင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ထသာထ ကာင့် 

လကေ်ှိအချိန်တွင် တိုးတက်ထပြာင်းလဲလာထသာ ထခတ်စနစ်၊ နည်းြညာများနှင့် လိုက်ထလျာ 

ညီထေွမှုေှိထစေန် ပြင်ေင်ထေးေွဲသင့်ထ ကာင်း ထတွေ့ှိေြါသည်။ 

 

(ဂ) The Telecommunications Law (၂ဝ၁၃)။ ေက်သယွ်ထေး ဥြထဒအား 

 ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ထအာက်တိုဘာလ (၈) ေကထ်နတ့ွင် ပြဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ဥြထဒ 

 အား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်များပဖင့် ထေးေွပဲြဌာန်းခဲ့ပခင်းပဖစ် 

 ြါသည်− 

 

(၁) နိုင်ငံထတာ် ထခတ်မီဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထေးအတွက် ေက်သယွ်ထေး နည်း 

ြညာပဖင့် အထောက်အကူပြုနိငု်ေန်၊ 
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(၂) ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထသာ   ေက်သွယ်ထေးကဏ္ဍများတွင်  ပြည်တွင်း 

 ပြည်ြမှ အခွင့်အလမ်းတူမျှေထသာ ြွင့်လင်းပမင်သာသည့်   ယှဉ်ဖြိုင်မှု 

 များထောင်ေွက်ထစပခင်းပဖင့်အေည်အထသွးပမင့်မားဖြီး သုးံစွဲသူတိုအ့ား 

 ေိုက်တန်စွာ  ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်မည့်    ေက်သွယ်ထေးဝန်ထောင်မှ 

 လုြ်ငန်းများ ထြါ်ေွက်လာထစေန်၊ 

 

 (၃) ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာထသာ ေက်သွယ်ထေးေိုင်ောနည်းြညာနှင့် အတူ 

နိုင်ငံထတာ် တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ေက်သယွ်ထေး ကွန်ေက် ပဖန ့် ကက်ဖြီး 

အများပြည်သူ ေက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ြိုမိ ု

ေေှိလာနိုင်ထစေန်၊ 

 

 (၄) ေက်သယွ်ထေးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း တည်ထောင်လုြ်ကုိင်သနူှင့် 

အသုးံပြုသူတိုကုိ့ ဥြထဒနှင့်အညီ အကာအကွယ်ထြးနိုင်ေန်၊ 

 

 (၅) နိုင်ငံထတာ်တည်ဖငိမ်ထအးချမ်းထေးနှင့် အများပြည်သူလုံပခုံထေးကိစ္စ 

များအတွက် ေက်သွယ်ထေးဝန်ထောင်မှုလုြ်ငန်း၊ ကွန်ယက် 

အထောက်အကူပြု ြစ္စည်းများနှင့် လိုင်စင်ေယူဖြီးမှသာ အသုးံပြုခွင့်  

   ေှိထသာ ေက်သယွ်ထေးြစ္စည်းများကုိ 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 တ့ည်ထောက်ပခင်းနှင့်အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ 

Application များအား တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုးံပြုပခင်းနှင့် ဝန်ထောင်မှု စွမ်းထောင်ေည်များ 

ကုိ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထအာင်ထောင်ေွက်ပခင်း စသည့်လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် ICT နည်းြညာ အသုံးပြုမှု 

များအား အေူးတိုက်တွန်းအားထြးသည့် ဦးတည်ချက် လမ်းထ ကာင်းများအား ထဖါ်ေုတ်ချမှတ် 

ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ 
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အခန်း (၃) 

ဦးတည်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ထသာအချက်များ 

 

၇၁။  ပမန်မာနိင်ုငံတွင် e-Government စနစ်အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ် 

ထောင်ေွက်နိုင်ေန် ထောင်ေွက်သာွးသင်သ့ည့် လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင် (e-Government Conceptual 

Architecture Framework) အား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း  အေင့် (၇) ေင့် ခွဲပခား၍ အ ကံပြု 

ထေးေဲွထဖါ်ပြေားဖြီး အစိုးေဌာနများအသီးသီးမှ ကုန်ကျစေိတ်သက်သာစွာပဖင့် လိုက်နာအထကာင် 

အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားသင့်သည့် လုြ်ငန်းများအား ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

(က) အစိုးေ၏ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊ မူဝါဒများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ 

 (Governance, Policies and Skills) 

 

(ခ) မျှေထဝအသံုးပြုသည့် ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦ၊ 

 (Shared Network and Infrastructure) 

 

(ဂ) ဘုံ အသုးံပြုသည့် အချက်အလက်များ၊ 

 (Common Data Services) 

 

(ဃ) မျှေထဝအသံုးပြုသည့် အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ 

 (Shared Applications) 

 

(င) အစိုးေဌာနများအလုိက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေမည့် အသုးံချ 

ထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊(Ministry Specific Applications) 

 

(စ) စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေိှသည့် ဝန်ထောင်မှုများ၊  

 (Integrated Services) 

 

(ေ) ေက်သယွ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများ၊ (Channels)  
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၇၂။  အေိုြါ လမ်းပြထပမြုံတွင် အစိုးေ၏ စီမံခန်ခ့ွဲမှုြုံစံ၊ ချမှတ်ကျင့်သုံးသွားသင့်သည့် 

မူဝါဒများ၊ တည်ထောက်သွားေမည့် နည်းြညာအထပခခံအထောက်အဦ၊ အထပခခံအပဖစ် စတင် 

ထောင်ေွက်သင့်ထသာ ဝန်ထောင်မှုများနှင့်အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်း(သိုမ့ဟတု်) 

ဝန်ကကီးဌာနအလိုက် စတင်အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သင့်ထသာ လုြ်ငန်းများ၊ စုစည်း 

ထြါင်းစြ်ေားေှိထသာ ဝန်ထောင်မှုများနှင့် ပြည်သူများသို ့ဝန်ထောင်မှုများ ပဖန်ပ့ဖူးထြးေန် လိုအြ် 

ထသာ ေက်သွယ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများစသည်ပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေန် လုြ်ငန်း အစီ 

အစဉ်များအား အေင့်ေင့် ထေးေွထဲဖာ်ပြေားြါသည်။ 

 

၇၃။  ေိုအ့ပြင်  ပမန်မာနုိင်ငံတွင ် လကေ်ှိထေးေဲွ ချမှတ်ေားေိှဖြီး ICT ေုိင်ော ဉြထဒ 

မူထဘာင်များအား ြိုမုိပြည့်စုံထကာင်းမွန်လာထစထေးအတွက် ပြန်လည်ပြင်ေင်ထေးေဲွပခင်းအားပဖင့် 

နိုင်ငံထတာ်၏ e-Government လုြ်ငန်းေြ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်လာထစထေးအတွက် များစွာ 

အထောက်အကူပြုထစမည် ပဖစ်ထ ကာင်းအား အ ကံပြုတင်ပြေားြါသည်။ ေိုအ့ပြင် ပမန်မာနုိင်ငံ၌ 

e-Government လုြ်ငန်းေြ်များ စတင်အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ေွက်နိုင်ထေးအတွက် လိုအြ် 

ထသာ လမ်းညွှန်သထဘာတေားများ၊ အထေးြါထသာ ICT ေိုင်ော ကိစ္စေြ်များအား  မဟာဗျူဟာ 

ကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲထောင်ေွက်သာွးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား တင်ပြေားြါသည်။ 

.  

၇၄။  ဤအခန်းတွင် အထကာင်အေည်ထဖာထ်ောင်သွားသင့်ထသာ မျှေထဝအသုးံပြုသည့် 

အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Shared Applications) နှင့် အစိုးေဌာနများအလိုက် သီးပခား အထကာင် 

အေည်ထဖာ်ထောင်ေမည့် အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Ministry Specific Applications)၊ 

သတမ်ှတ်ပြဌာန်းသင့်ထသာ IT ေိုင်ော စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မူဝါဒများအား ထဖာပ်ြေားြါသည်။ 

ေိုအ့ပြင် အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများအသီးသီးတွင် ICT လုြ်ငန်းေုိင်ောဌာနများ အသီးသီးဖဲွ စ့ည်း၍ 

လုြ်ငန်းစဉ်များအား ထောင်ေွက်သာွးသင့ြ်ါထ ကာင်းနှင့် နိုင်ငံထတာ်အေင့် ICT ထကာင်စီအား 

ဖွဲ စ့ည်းသွား၍ ေိုဌာနများအား ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲကာ ထောင်ေွက်သာွးသင့်ြါထ ကာင်း ဤအခန်း 

တွင် အေူးအထလးထြးထဖါ်ပြေားြါသည်။  

 

(၃.၁)  အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သာွးေမည့်  လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်  

 

၇၅။   ပမန်မာနိင်ုငံတွင် e-Government စနစ်အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည် 

ထဖါ်ထောင်သာွးနိုင်ေန် လုိက်နာကျင့်သံုးသွားသင်သ့ည့် အထပခခံလုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင် (e-

Government Conceptual Architecture Framework) အား ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတုိင်း ြုံ−(၂) 
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ပဖင့် ထဖာပ်ြေားြါသည်။ အေုိြါ လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင်သည ်လကေ်ှိထောင်ေွက်ေားေှိဖြီး လုြ်ငန်း 

များအား ေက်လက်အသုံးချသွားနိုင်ထေးနှင့် စီမံကိန်းများ ေြ်တူအထကာင်အေည် ထဖာထ်ောင် 

ပခင်းများ (Duplication) မပဖစ်ထြါ်ထစထေးအတွက် ဝန်ထောင်မှုများစုစည်းထြါင်းစြ်ဖြီး ပြည်သ ူ

လူေုသို ့ ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန် ဦးတည်၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သာွးေမည့်  ြုံစ ံ 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 စ့ည်းမှုြုံစံအား ခိုင်မာ 
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ထတာင့်တင်းထစေန် ဦးစားထြးဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ ေိုသို ့ဌာနအားဖွဲ စ့ည်းဖြီး  ေိုဌာနမှ  

အစိုးေ၏ ယန္တေားလုြ်ငန်းစဉ်များအား ြိုမိုအားထကာင်းထစမည့် အီလက်ေေွန်းနစ် အုြ်ချုြ်မှုြုံစံ၊ 

ဥြထဒ၊မူဝါဒများထေးေဲွချမှတ်ပခင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ သတမ်ှတ်ပြဌာန်းပခင်းများအား 

ထောင်ေွက်သာွးေမည်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုအ့ပြင် ၎င်းဦးထောင်ဌာနသည် နိုင်ငံ၏ e-Government 

လုြ်ငန်းစဉ်များပဖစ်ထသာ Government to Government (G2G), Government to Business 

(G2B) နှင့် Government to Citizens (G2C) ၌ ြါဝင်ထောင်ေွက်မည့်သူများနှင့် ေက်ေံ 

ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုအ့ပြင် ၎င်းဦးထောင်ဌာနသည် နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရံုးအား တိုက် 

ရုိက်တာဝန်ခံ၍ လမ်းပြထပမြုံ (Roadmap) အတိုင်း ေိထောက်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက် နိုင်ငံထတာ်မှပြဌာန်းေားထသာ ဥြထဒနှင့်အညီ လိုအြ်ထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာ ထြးအြ်ေားေှိေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၃.၁.၂)  မျှေထဝ အသုးံပြုသည့် ကွန်ယက်နှင့ ်အထပခခံအထောက်အဦ (Shared Network and 

  Infrastructure) 

 

၇၇။  ေင်းနှီးပမုြ်နှံမှုြမာဏ ကကီးမားစွာ တည်ထောက်ေထသာ data centres, servers, 

network equipment, storage, spectrum အစေှိသည့် ကွန်ယက်များနှင့် အထပခခံ 

အထောက်အဦများအား ေိထောက်စွာနှင့် အကျိုးေှိစွာ အသုးံပြုနိုင်ေန်အတွက် မျှေထဝအသုးံပြုသည့် 

မူဝါဒလမ်းစဉ်အား ကျင့်သံုးထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။ ေိုကွန်ယက်များနှင့် အထပခခံ 

အထောက်အဦများအား Focal Ministry  ပဖစ်ထသာ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေးဝန်ကကီး ဌာန 

မှတာဝန်ယူ၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်၊ တည်ထောက်၊ ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် လည်ြတ်ပခင်း 

လုြ်ငန်းများအား ထောင်ေွက်သွား၍ အစိုးေဌာနများမှ ထနာင်တငွ် ြိုမိုကျယ်ပြန ့်စွာ အသုးံပြု 

လာမည့် Shared Application များနှင့ ်  Specific Application များ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် 

ချိတ်ေက်အသံုးပြုသွားနိုင်ေန် လိုအြ်သလိအုေင့်ပမှင့်တင်တုိးချဲ တ့ည်ထောက်သာွးေန်ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၃.၁.၃) ဘုံ အသုးံပြုသည့် အချက်အလက်များ (Common Data Services) 

 

 ၇၈။   အစိုးေမှ နိုင်ငံသားများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုများ ပဖန ့်ပဖူးထြးော 

တွင် လွယ်ကူလျင်ပမန် ထကာင်းမွန်ထစေန်အတွက် အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား အချက်အလက် 

များမျှေထဝ၍ လွယ်ကူလျင်ပမန်စွာ ေယူအသုံးပြုနိငု်ထေးသည် အလွန်အထေးကကီးသည့် အချက် 

တစ်ချက် ပဖစ်ြါသည်။  ဝန်ထောင်မှုအမျိုးအစားအလိုက် သက်ေိုင်ော ဝန်ကကီးဌာန (Key 
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Ministry) မ ှ စတင်အထကာင်အေည်ထဖာ် တည်ထောက်စုစည်းေားေှိထသာ အချက်အလက်များ 

အား သက်ေိုင်ောဝန်ကကီးဌာန တစ်ခုတည်းမှ အသုးံပြုမည့်အစား အပခားသက်ေိုင်သည့် အစိုးေ 

ဌာနများမှ ေယူသုံးစွဲနိုင်ေန်အတွက် စနစ်တကျစီမံခန ့်ခွဲ ကကီး ကြ်၍ ဘုံ အပဖစ် ေယူ အသုးံပြုနိုင် 

မည့် အချက်အလက်များ အထနပဖင့် သတမ်ှတ်ေားေှိ အသုးံပြုခွင့်ထြးမည်ေိုြါက စီမံကိန်းများ 

ေြ်တ ူ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ပခင်းများ (Duplicated Projects) ကုိ ထေှာင်ေှားနုိင်မည် 

ပဖစ်ဖြီး ကုန်ကျစေိတ်သက်သာထစမည့်အပြင် ဝင်ထငွခွန်ထကာက်ခံပခင်းနှင့် အပခားကုန်သယွ်လုြ်ငန်း 

ခွန်များ ထကာက်ခံပခင်းတိုတ့ွင် အထောက်အကူပဖစ်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၇၉။  သိုပ့ဖစ်ြါ၍ ပမန်မာနိုင်ငံအထနပဖင့် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် ဘုံ 

အသုးံပြုသည့် အချက်အလက်များ စုစည်းတည်ထောက်ေားေှိ၍ အပခားသက်ေိုင်သည့် အစိုးေ 

ဌာနများမှ ေယူသုံးစွဲနိုင်ေန်အတွက် ဦးစားထြး၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ် 

ြါသည်။ အချက်အလက်များအား အပခားသက်ေိုင်သည့် အစိုးေဌာနများမှ ချိတ်ေက်ေယူ 

သုးံစွနဲိုင်ောတွင် စနစ်တကျ ေိန်းချုြ်ကွြ်ကဲနိုင်မည့် အစီအမံများနှင့် လုံပခုံမှုအစီအမံများအား  

ကနဦးအေင့်တွင်  စနစ်တကျ စီစဉ်ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ဖြီး Application Programming 

Interfaces (APIs) စနစ်အား ကနဦးအေင့်တွင်  စနစ်တကျ စတင်အသုးံပြုသွားေန် လိုအြ် 

ြါသည်။ 

 

ဥြမာ။ သယံဇာတနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထေးဝန်ကကီးဌာနမှ အထကာင် 

အေည်ထဖါ်ထောင်လျှေက်ေှိထသာ ပမန်မာနိုင်ငံ ထပမြုံတစ်ခုတည်း အသုးံပြု 

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 အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ် များ (Shared Applications) 

 

၈ဝ။  အစိုးေမှ နိုင်ငံသားများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုများ ပဖန ့်ပဖူးထြးောတွင် 

လွယ်ကူလျင်ပမန်ထကာင်းမွန်ထစေန်အတွက် ဘုံ အသုးံပြုသည့် အချက်အလကမ်ျားအား အစိုးေဌာန 

များမှ ေယူအသုံးပြုဖြီး အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား မျှေထဝအသုံး 

ပြုပခင်းအား ဦးစားထြး ထောင်ေွက်သွားေန်လိုအြ်ြါသည်။ 
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၈၁။  ြေမအေင့်အထနပဖင့် အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ချိတ်ေက်၍ ေက်သွယ် ထောင် 

ေွက်နိုင်ဖြီး  သတင်းအချက်အလက်များ အလွယ်တကူ စီးေင်းနိငု်မည့် အသုံးချ ထော့ဖ်ဝဲလ်များ 

ပဖစ်ထသာ email, portals, video conferencing, document management system, 

identity and access management, application-to-application integration 

frameworks အစေှိသည့် ထော့ဖ်ဝဲလ်များအား အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကား ကျယ်ကျယ် 

ပြန ့်ပြန ့် တည်ထောက်၍ မျှေထဝ အသုးံပြုပခင်းအားပဖင့် ဌာနအချင်းချင်း ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ောတွင် 

ြိုမို အေင်ထပြထချာထမွ ထ့စဖြီး အချိန်တိုအတွင်း ထအာင်ပမင်မှုေေှိနိုင်မည် (Quick Win) ပဖစ်ဖြီး ေို 

Shared Application များအား  Focal Ministry  ပဖစ်ထသာ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေး 

ဝန်ကကီးဌာနမှ ဦးထောင်၍ အထကာင်အေည်ထဖာ် ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။  

 

ဥြမာ။ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သယွ်ထေး ဝန်ကကီးဌာန (ယခင် ေက်သွယ်ထေးနှင့် 

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာဝန်ကကီးဌာန) မ ှ ဦးထောင်၍ အထကာင် 

အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ခဲ့ဖြီး အစိုးေဌာနေိုင်ောများအ ကားတွင် လက်ေှိ 

အသုးံပြုလျက်ေှိထသာ Electronic Document Management System, 

Government Personnel Management System, Civil Servent ID 

Management System. 

 

(၃.၁.၅) အစိုးေဌာနများအလုိက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ေမည့်  အသုးံချ 

  ထော့ဖ်ဝဲလ် များ (Ministry Specific Applications) 

 

၈၂။  အစိုးေမှ နိုင်ငံသားများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုများ ပဖန ့်ပဖူးထြးောတွင် 

လွယ်ကူလျင်ပမန်ထကာင်းမွန်ထစေန်အတွက် အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ၊ လုြ်ငန်းစဉ် 

များနှင့် ဝန်ထောင်မှုများအား ICT နည်းြညာအသုးံပြု၍ ြိုမိုစွမ်းထောင်ေည်ပြည့်ဝထသာ လုြ်ေုံး 

လုြ်နည်းများပဖစ်ထြါ်လာထစထေး၊ ြိုမိုထကာင်းမွန်ထသာ ဝန်ထောင်မှုများထြးနိုင်ထေး ဦးတည်၍ 

အသွင်ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ေိုသို ့အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုများ ပဖန ့်ပဖူး 

ထြးောတွင်  အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား ဌာနေိုင်ောများအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန ့်ပြန ့် အသုးံပြု 

လာထစထေး အေူးအထလးေား ဦးစားထြး ထောင်ေွက်သွားေန်လိုအြ်ြါသည်။ 
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၈၃။  ေိုသိုထ့ောင်ေွက်ော၌ ကနဦးအေင့်တွင် အစိုးေဌာနများသည် သတ်မှတ်ေား ထသာ 

မူဝါဒ၊ Open-Integration Standards, APIs Standard အစေှိသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များအား 

စနစ်တကျ သတမ်ှတ်လိုက်နာကျင့်သံုးေန် လိုအြ်ြါသည်။ ေိုအ့ပြင် Application များအား မျှေထဝ 

သုးံစွဲပခင်းနှင့် မျှေထဝေားထသာကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦများအား အသုံးပြုပခင်းတိုအ့ား 

လိုက်နာ ထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။ 

 

(၃.၁.၆) စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေှိသည့် ဝန်ထောင်မှုများ (Integrated Services) 

 

၈၄။  နိုင်ငံအများစုတွင် ICT ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု ပမင့်မားလာသည်နှင့်အညီ e-

Government လုြ်ငန်းစဉ်များကုိလည်း အေှိန်အဟုန်တိုးပမှင့်ထောင်ေွက်လာ ကဖြီး Online 

ဝန်ထောင်မှုများလည်း အစဉ်တိုးတက်များပြားလာလျက်ေှိြါသည်။ ေိုသို ့ တိုးတက်များပြားလာ 

ထသာ e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များအား အစိုးေဌာနေိုင်ော ဝန်ကကီးဌာနများအလိုက်၊ 

ဝန်ထောင်မှုအလိုက် သီးပခားစီ အထကာင်အေည်ထဖာထ်ောင်ေွက်ထနသည့်အေင့်မှ ဝန်ကကီးဌာနများ 

ြူးထြါင်းထောင်ေွက်၍ အမျိုးသားအေင့်သို ့ဟန်ချက်ညီစွာ အေင့်ပမှင့်တင်ဖြီး နိုင်ငံသားများအား 

ြိုမိုထကာင်းမွန်ထသာ Online ဝန်ထောင်မှုများထြးနိုင်ေန်အတွက် ဝန်ထောင်မှုများ စုစည်းထြါင်း 

စြ်၍ (Integrated Service) များအား တည်ထောက် အသုံးပြုသွားေန် လိုအြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၈၅။  e-Government လုြ်ငန်းများထောင်ေွက်ောတွင် အစိုးေလုြ်ငန်းများနှင့် ေက်ေံ 

ေိထတွသ့ည့် ပြည်သူများအထနနှင့် အစိုးေဌာနများ၏ဝင်ထြါက်တိငု်းသို ့ ဝင်ေွက်သွားလာပခင်း 

ေက် ဝင်ထြါက်တစ်ခုတည်းမှ ဌာနအားလုံးသို ့ ေက်သွယ်ထောင်ေွက်ခွင့်ေေှိထေးသည် လွန်စွာ 

အထေးကကီးြါသည်။ ေိုထ့ ကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံေှိ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းများအသီးသီးမှ ထောင်ေွက်ေား 

ေှိထသာ Website များ၊  Online Service များအား  တစ်ထနောတည်းတွင် စုစည်း ၍ Single 

Portal ၊ Single Window က့ဲသိုထ့သာ စနစ်များ တည်ထောက်ထြးပခင်းအားပဖင့်   ပြည်သူလူေု 

သို ့လွယ်ကူလျင်ပမန်ထသာ၊ ထကာင်းမွန်ေိထောက်ထသာ ပြည်သူဝ့န်ထောင်မှုများထြးနိုင်ေန် ကကိုးြမ်း 

ထောင်ေွက်သွားေမည်ပဖစ်ြါသည်။  ေိုသိုထ့ောင်ေွက်သွားပခင်းအားပဖင့် သမားရုိးကျ ဌာနဗဟိုပြု 

ဝန်ထောင်မှုစနစ်မှ သုးံစွဲသူဗဟိုပြုစနစ်သို ့ထပြာင်းလဲထြးနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

ဥြမာ။ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့်ေက်သယွ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင် 

လျှေက်ေှိထသာ Myanmar National Web Portal စီမံကိန်း၊ အစိုးေဌာန 

များ၏ Online လွှင့်တင်ေားထသာ Web Site များနှင့် Online 
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ဝန်ထောင်မှုများကုိ တစ်ထနောတည်းတွင် ထြါင်းစြ်ထဖါ်ပြထြးမည့် 

စီမံကိန်း ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၃.၁.၇) ြင်မေက်သွယ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများ (Channels) 

   

၈၆။  ပြည်သူလူေုသို ့ပြည်သူဝ့န်ထောင်မှုများအား Online မှတေင့် လွယ်ကူလျင်ပမန်စွာ 

ပဖန ့်ပဖူးထြးနိုင်ေန် 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 အသုးံပြု၍ ဝန်ထောင်မှုများအား ေယူအသုံးပြုသွား 

နိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသိုထ့ောင်ေွက်ော၌  ကနဦးအေင့်တွင် အစိုးေဌာနများသည် သတမ်ှတ် 

ေားထသာ မူဝါဒ၊ Open-Integration Standards, APIs Standard အစေှိသည့် စံသတ်မှတ် 

ချက်များအား စနစ်တကျ သတမ်ှတ်၍ လိုက်နာကျင့်သံုးေန် လိုအြ်ြါသည်။ 

 

(၃.၂)   ေက်သယွ်ထေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ (ICT) ဥြထဒများ ပြင်ေင်  

ထေးေဲွပခင်း 

  

၈၇။  ပမန်မာနိင်ုငံတွင်လက်ေှိပြဌာန်းေားထသာ ေက်သယွ်ထေးနှင့်သတင်းအချက် အလက ်

နည်းြညာေုိင်ော ဥြထဒများမှာ ထဖါ်ပြြါအတုိင်းပဖစ်ြါသည်။ 

 

  (က) ကွန်ြျူတာြညာဖံွ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထေးဥြထဒ၊ (၁၉၉၆) 

  (ခ) အီလက်ေေွန်းနစ်ေက်သယွ်ထောင်ေွက်ထေးဥြထဒ၊ (၂ဝဝ၄၊ ၂ဝ၁၄) 

  (ဂ) ေက်သယွ်ထေးဥြထဒ၊(၂ဝ၁၃)  

 

၈၈။  ပြဌာန်းဖြီး ဥြထဒများတွင ် ICT လုြ်ငန်းဖံွ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထေး၊ အစုိးေ အုြ်ချုြ်မှု 

ယန္တေားတွင် ကွန်ြျူတာနည်းြညာအား အသုးံချထေးတုိ ့ြါဝင်ထသာ်လည်း တည်ေဲဥြထဒများတွင် 

e-Government စနစ် တိုးတက်လာထစထေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အထပခခံအချက်များ 

မြါဝင်ထသးထ ကာင်း ထတွ ေိှ့ေြါသည်။ 
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၈၉။  e-Government စနစ်တွင ် အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှု၊ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းြညာ၊ စ ံ သတမှ်တ်ထေွးချယ်မှု၊ ပြည့်စံုသည့် ICT တည်ထောက်မှုြုံစံ၊ များပြားထသာ အစိုးေ 

ရံုးလုြ်ငန်းစဉ်အေင့်ေင့်အား ေန်းစစ်ထပဖထလျာ့ပခင်း၊ ဘတ်ဂျက်ခဲွထဝသတ်မှတ်မှုနှင့် ေင်းနီှးပမှြ်နံှ 

မှု ေယူပခင်း၊ တင်ဒါထခါ်ယူပခင်း၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်း၊ လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်းနှင့် အေည် 

အထသွးအာမခံမှု စသည့်အချက်များအားလံုးြါဝင်ြါသည်။ ေိုသို ့ အစုိးေ လုြ်ငန်းစဉ်များ ပြုပြင် 

ထပြာင်းလဲောတွင ် ဖွဲ စ့ည်းြံုနှင့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကုိြါ ထပြာင်းလဲထြးေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါ 

သည်။ သိုပ့ဖစ်ြါ ၍ e-Government စနစ်အား စဉ်ေက်မပြတ်အသုံးပြုနုိင်ေန်နှင့် အထကာင် 

အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် ခုိင်မာထသာ ဥြထဒ ပြဌာန်းချက်ပဖင့်သာ တွန်းအားထြး အထောက် 

အကူပြုနိင်ုမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၉ဝ။  အေကထ်ဖါ်ပြြါ သုးံသြ်ထတွ ေိှ့ချက်အေ e-Government ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ 

များနှင့ ် ထောင်ေွက်ေမည့် အချက်များကုိ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ေုိချက်များ ဖွင့်ေုိ၍ 

လကေ်ှိပြဌာန်းေားထသာ ဥြထဒများတွင် ေည့်သွင်း ပြင်ေင်၍ထသာ်လည်းထကာင်း ဥြထဒအသစ် 

ပြဌာန်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း ထောင်ေွက်ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်မှုလုြ်ငန်းစဉ်များ ြိုမိုတိုးတက် 

ထကာင်းမွန ်ေိထောက်မှုေှိထစမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၉၁။  လကေ်ှိဥြထဒများကုိ ပြင်ေင်ပဖည့်စွက်သင့သ်ည့် အချက်များ - 

 

(က) e-Government ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ဖြီးပြည့်စုစံွာ ြါဝင်သင့ြ်ါ သည်။ 

e-Government လုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေး၊ ဌာန 

အချင်းချင်း ြူးထြါင်းထောင်ေွက်နိုင်ထေး၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ြညာထေး ကဏ္ဍ 

တိုကုိ့ အားထြးကူညီနိုင်ထေးတုိအ့တွက် ထတာင့်တင်းခုိင်မာသည့် ဖွဲ စ့ည်းြံု 

အား ဖွဲ စ့ည်းနုိင်ထေးကုိ ထဖါ်ပြြါဝင်သင့်ြါသည်။ အထကာင်အေည် ထဖါ် 

ထောင်ေွက်ေမည့် ဌာနကုိ ေှင်းလင်းတကိျသည့် အခွင့်အာဏာ အြ်နှင်းပခင်း၊ 

တာဝန်နှင့ ်ဝတ္တ ေားများနှင့် တာဝန်ခံမှုတိုအ့ား ထဖါ်ပြြါဝင်သင့ြ်ါသည်။ 

 

(ခ) အေှိန်အဟုန်ပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေးအတွက် နိုင်ငံထတာ် 

အေင့် အဖွဲ အ့စည်းအပဖစ် နုိင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၏ တိုက်ရုိက်ကွြ်ကဲမှုပဖင့် 

ြင်မကဏ္ဍ (၃) ခု ပဖစ်ထသာ - 
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(၁) e-Government  

(၂) ေုိက်ဘာလုပံခုံထေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ထေးထေး 

(၃) သုထတသနဖံွ ့ဖဖိုးထေးလုြ်ငန်းနှင့် လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်ပမှင့်တင ်

တည်ထောက်ထေး စသည်တို ့ ြါဝင်ထသာ ICT ထကာင်စီ ဖွဲ စ့ည်း 

ထောင်ေွက်သာွးနိုင်ထေးကုိ ေည့်သွင်း ပြင်ေင်သင့ြ်ါသည်။ 

 

(ဂ) ICT ထကာင်စအီား ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးအေင့်ေက်မနိမ့်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်မှ 

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတအား တိုက်ရုိက်တာဝန်ခံ၍ အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများအားလုံး 

ကုိ ဦးထောင်သင့ထ် ကာင်း ထဖါ်ပြြါေိှြါသည်။ 

 

(ဃ) ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ြါဝင်မှုအား တိုက်တွန်းအားထြးေန်လိုအြ်သပဖင့် ပမန်မာ 

နိုင်ငံ ကွန်ြျူတာအသင်းက့ဲသုိ ့ အစိုးေမဟုတ်ထသာ အသင်းအဖဲွ မ့ျား၏ 

အ ကံဉာဏ်များ ေယူနိုင်ေန်ကုိလည်း ေည့်သွင်းစဉ်းစားေမည် ပဖစ်ထ ကာင်း 

ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

(င) e-Government ဦးထောင်ထကာ်မတသီည် ဝန်ကကီးဌာနများ၏ e-

Government စီမံကိန်းထေးေဲွပခင်း၊ အထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်းစသည်တုိ ့

အား ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲပခင်း၊ ဌာနများ၏ e-Government ေိုင်ော ဘတ်ဂျက် 

လျာေားမှုနှင့ ် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကကီးဌာနမှ ခွဲထဝချေားထြးထသာ 

ေန်ြုံထငွများအား စနစ်တကျအသုးံပြုသွားနုိင်ထေး စီမံခန ့်ခွပဲခင်း အစေိှသည့် 

လုြ်ငန်းတာ၀န်များအား ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲသင့်ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

(စ) e-Government ဦးထောင်ထကာ်မတီသည် လိုအြ်သလို ပြင်ေင်ဖွဲ စ့ည်းနုိင်ေ 

မည်ပဖစ်ဖြီး၊ ြညာထေးကဏ္ဍ၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ (ပြည်တွင်း/ပြည်ြ)နှင့် အစုိးေ 

ဌာနများမှ ြညာေှင်များပဖင့် ဖွဲ စ့ည်းသင့်ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

(ေ) e-Government ဦးထောင်ထကာ်မတီသည် e-Government အထကာင် 

အေည်ထဖါ်ောတွင် အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများ၊ ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ (ပြည်တွင်း/ 

ပြည်ြ) နှင့ ်ြညာထေးကဏ္ဍတိုအ့ား ထြါင်းစြ်ထြးနိုင်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 
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(ဇ) အသစ်ပြဌာန်း (သို)့ ပြင်ေင်မည့် ICT ဥြထဒတွင် ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ရှုထောင့် 

များလည်း ြါဝင်သင့ထ် ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည် - 

(၁) အီလက်ေေွန်းနစ်သက်ထသခံလက်မှတ်နှင့် အပငင်းြွားမှု ေိုင်ော 

များအတွက် ဝှက်စာအသုးံပြုမှု အထပခအထန၊ 

(၂) ဉာဏစွမ်းေည် မူြုိင်ခွင့်ေုိင်ော၊ 

(၃) အဓိကကျထသာအထေးကကီးသည့်အထပခခံအထောက်အဦ ကာကွယ်ထေး၊ 

(၄) ေုိက်ဘာလုပံခုံထေး၊ 

(၅) ေုိက်ဘာမှုခင်း၊ 

(၆) လူမှုကွန်ေက် အသုးံပြုမှုအတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့် ဥြထဒထေးော၊ 

(၇) e-Commerce လုြ်ငန်းများ၊(ဥြမာ-အီလက်ေေွန်းနစ်ထငွထြးထချမှု) 

(၈) ြုဂ္ဂလိကလုံပခုံထေးနှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်ထေး၊ 

(၉) အပငင်းြွားမှု ထပဖေှင်းပခင်း၊ 

(၃.၃) အလွယ်တကူချဲ ေွ့င် အသုးံပြုသွားနိုင်မည့် ICT အထပခခံအထောက်အဦများ 

၉၂။  ြင်မ ICT အထပခခံအထောက်အဦများတည်ထောက်ော၌ ထနာင်အနာဂတ်တွင် 

တိုးတက်များပြားလာမည့် လုြ်ငန်းများနှင့် အထပခအထနများအတွက် ကကိုတင်ေည့်သွင်း စဉ်းစားဖြီး 

အလွယ်တကူချဲ ေွ့င်အသုံးပြုသွားနုိင်မည့် နည်းြညာများထေွးချယ်၍ ထောင်ေွက်သာွးေန် 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  

   တိုပ့ဖစ်ြါသည်။ 
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(၃.၃.၁)  Open-Source စနစ်များအား အသုးံပြုသွားပခင်း (Open Standards) 

၉၃။  e-Government စီမံကိန်းများအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ောတွင်  

Open-Source စနစ်များအား ကနဦးစတင် အသုးံပြု၍ ထောင်ေွက်သာွးေန်လိုအြ်ြါသည်။ 

Open-Source Based Innovation စနစ်သည် Open Standards-Based System ၏ အဓိက 

အချက်ပဖစ်ြါသပဖင့် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များတင်ွ အသုးံပြုသွားသင့ထ်သာ စနစ် ပဖစ်ြါ  

သည်။ ေုိသုိ ့Open-Source စနစ်များအားအသံုးပြုသွားပခင်းအားပဖင့် ထေေှည်ကာလတွင် ထငွထ ကး 

ကုန်ကျမှုသက်သာထစသည့် အကျိုးထကျးဇူးများအား သိသာေင်ေှားစွာ ေေိှလာမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

(၃.၃.၂) ပြည်တွင်းဘာသာစကား အေင်သင့့််ပဖစ်မှု (Local-language ready) 

၉၄။  ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များ၊ အသုံးချထော့ဖ်ဝဲလ်များတွင် ထေး 

သားအသုံးပြုမည့် ဘာသာစကားများသည် အဂကလိြ်နှင့် ပမန်မာဘာသာစကား နှစ်မျိုးပဖင့် အသုးံပြု 

သွားနိုင်ထေးထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။ေိုသို ့ ပမန်မာဘာသာစကားအား e-Government 

Application များတွင် အသုးံပြုသွားနိုင်ေန် မြန်ြာစာယူနီကုဒ်စနစ်အား စံအပဖစ် သတမ်ှတ် 

ပြဌာန်း၍ အသံုးပြုသွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေက်လက်၍ အပခားတုိင်းေင်းသား ဘာသာစကားများ 

အားလည်း ေည့်သွင်းအသံုးပြုနုိင်ထေး ထောင်ေွက်သာွးေန် ပဖစ်ြါသည်။ 

(၃.၄)  ICT ေိုင်ော လုြ်ငန်းေြ်များအား မဟာဗျူဟာကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲထောင်ေွက် 

  သွားနိုင်မည့် အ ကံပြုနည်းလမ်းများ။ 

၉၅။  e-Government လုြ်ငန်းများအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ောတွင် အစုိးေ 

လုြ်ငန်းစဉ်များ ပြုပြင်ထပြာင်းလဲပခင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလ် ထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ ကွန်ယက်ေုိင်ော အထပခခံ 

အထောက်အဦများဝယ်ယူပခင်း၊ လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်များ ြျိုးထောင်ပခင်း၊ လုိအြ်ထသာ အဖွဲ  ့

အစည်းများ ဖဲွ စ့ည်းေူထောင်ပခင်းနှင့် ပြုပြင်ထပြာင်းလဲဖွဲ စ့ည်းပခင်း၊ ဥြထဒနှင့် မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန် 

ချက်များထေးေဲွချမှတ်ပခင်း အစေိှသည့် ICT ေုိင်ော လုြ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုး ထြါင်းစြ်ြါဝင်လျက်ေှိ 

ြါသည်။ ေိုသိုမ့ျားပြားလှထသာ လုြ်ငန်းစဉ်များအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွးေန် 

အစိုးေဌာနများတွင် ICT နည်းြညာကျွမ်းကျင်သည့် ဝန်ေမ်းအထေအတွက် လုံထလာက်မှုမေှိပခင်း၊ 

ဝန်ေမ်းများ၏ စွမ်းထောင်ေည် ပြည့်ဝမှုမေိှပခင်းစသည့် အခကအ်ခဲများထ ကာင့် ပြည်တွင်းပြည်ြ 

ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းေှင်များ၏ ြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ေွက်မှုသည် အထေးြါထသာ အခန်းကဏ္ဍသို ့

ထောက်ေိှလျက်ေှိဖြီး လျင်ပမန်စွာထောင်ေွက်သာွးနိုင်ေန် များစွာ အထောက်အြံ့ပဖစ်ထစမည် ပဖစ်ြါ 

သည်။  
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၉၆။  ေိုသို ့ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်၊ ထော့ဖ်ဝဲလ်များနှင့် ကွန်ယက်ေုိင်ော အထပခခံ အထောက်အဦများ 

ဝယ်ယူတည်ထောက် ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း အစေိှသည့် ICT ေုိင်ောလုြ်ငန်းေြ်များအား ြုဂ္ဂလိက 

လုြ်ငန်းေှင်များနှင့်  ြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ေွက်ောတွင် လုြ်ငန်းများ အြ်နှံထောင်ေွက်ော၌ 

စံသတ်မှတ်ချက်မူထဘာင် (Standard Frameworks) များအား လုိက်နာကျင့်သံုး၍ မဟာ ဗျူဟာ 

ကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲ ထောင်ေွက်သာွးေန်ပဖစ်ြါသည်။  

ဥြမာ− Service Level Agreements (SLAs), CIPS11 (Chartered 

Institute of Procurement and Supply)  

၉၇။  ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ICT ေုိင်ော လုြ်ငန်းေြ်များအား အဓိကေားဖြီး မဟာဗျူဟာ 

ကျကျ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲ ထောင်ေွက်သာွးေန် လိုအြ်ြါသည်။ 

(က) ထော့ဖ်ဝဲလ်ထေးပခင်း၊ Source Code၊ Data နှင့် Database၊ 

(ခ) ြင်မ ICT အထပခခံအထောက်အဦများ၊ (Servers, Network, Storage, 

Security Infrastructure နှင့် Data Centers) 

(ဂ) ြုံစံေုတ်ပခင်းနှင့ ်အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) ဉာဏစွမ်းေည်နှင့် မူြိုင်ခွင့်၊ နည်းလမ်းများ၊ မူဝါဒနှင့် နည်းြညာ၊ 

(င) ICT Application များ၊ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ပခင်းနှင့် စီမံခန ့်ခွဲပခင်း 

များတွင် အသုးံပြုသည့် ကိေိယာများ၊ 

၉၈။  Myanmar e-Governance Master Plan အား ဝန်ကကီးဌာနများတွင် စီမံခန်ခဲွ့ 

ပခင်းနှင် ့အထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်းလုြ်ငန်းေြ်များအတွက် အစိုးေဌာနများတွင် လူစ့ွမ်းအားအေင်း 

အပမစ် လိုအြ်မည်ပဖစ်ော အချို ထ့သာ လုြ်ငန်းေြ်များအား ပြည်တွင်း၊ပြည်ြ တတိယအဖဲွ  ့အစည်း 

များ၊ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းေှင်များနှင့်မှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ထြးနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 
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အခန်း(၄) 

ကနဦးအေင့်တွင် စတင်ထောင်ေွက်သင့ထ်သာလုြ်ငန်းများ 

 

(၄.၁)  စတင်တည်ထောက်သင့ထ်သာ ICT အထပခခံအထောက်အဦများ 

 

၉၉။  e-Government Application များအသံုးပြုသွားနိုင်ေန်အတွက် အထပခခံအုတ်ပမစ် 

များပဖစ်ထသာ Cloud Infrastructure၊ Cluster of National Data Centre၊ Data Centres နှင့် 

e-Government Network Backbone စသည်တိုအ့ား စတင်တည်ထောက်သာွးဖြီး မျှေထဝ 

အသုးံပြုသွားနုိငထ်ေး ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၁ဝ၀။  ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သယွ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ တာဝန်ယူ၍ အထပခခံအုတပ်မစ်အပဖစ် 

စတင်တည်ထောက်သင့ထ်သာ 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 တုိပ့ဖစ်ြါသည်။ 

(၄.၂)  စတင် ထေးသားအသုးံပြုသင့်ထသာ ICT အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ် များ။ 

 

၁ဝ၁။  e-Government စနစ်၏ ထအာင်ပမင်မှုအား ပြည်သူလူေုသို ့ Online ဝန်ထောင်မှု 

များ ပဖန ့်ပဖူးထြးနိုင်သည့်အထပခအထနပဖင့် အဓိကတိုင်းတာသည်ပဖစ်ော နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးချ 

ထော့ဖ်ဝဲလ်များ ကျယ်ပြန ့်စွာအသုးံပြုလာနိုင်ထေးနှင့် ထေေှည်အသုံးပြုသွားနိုင်ထေးတိုအ့ား ဦးစား 

ထြး၍ ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ 

 

 

 



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

48 
 

 

(၄.၂.၁) Shared Applications and Common Data Services 

 

၁ဝ၂။  ပြည်သူဝ့န်ထောင်မှုများ ပဖန ့်ပဖူးထြးောတွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်ေွက်မည့် e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များအား ဌာနများမှ အမျိုးမျိုးကဲွပြား ပခားနားထသာ 

နည်းြညာများအသံုးပြု၍ သီးပခားစီ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ပခင်းမပြုလုြ်သင့ြ်ဲ သထဘာ 

သဘာဝတူညီသည် ့ လုြ်ငန်းများအား စုစည်းထြါင်းစြ်၍ မျှေထဝအသုးံပြုနုိင်ေန် Shared 

Application များအပဖစ် ကနဦးအေင့်၌ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သာွးသင့ြ်ါသည်။ စတင် 

တည်ထောက်အသုံးပြုသွားသင့ထ်သာ အများမှ မျှေထဝအသံုးပြုသည့် Centralized Shared 

Application များအား ထအာက်ြါအတိင်ုး 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 ြါဝင်သည်လ့ုြ်ငန်းစဉ်များပဖစ်ထသာ e- 

Payment Gateway, e-Procurement, e-Tender, 

Financial Management System, Account 

Management System, e-Banking, Taxation System 

အစေိှသည့် လုြ်ငန်းများအား စီမံကိန်းနှင့ဘ်ဏ္ဍာထေးဝန်ကကီး 

ဌာနမှဦးထောင်၍ ဌာနများအားလံုး တစ်ထပြးညီမျှေထဝ အသုးံ 

ပြုနုိင်ေန်အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်သင်ြ့ါသည်။ 

 

(၂) သဘာဝအေင်းအပမစ်အသုံးချမှုနှင့် စီမံခန်ခဲွ့မှုကဏ္ဍတွင်ြါဝင် 

သည် ့လုြ်ငန်းစဉ်များ ပဖစ်ထသာ Geographic Information 

System (GIS), Land/ Resident Registration 

Management System အစေိှသည့် လုြ်ငန်းများအား 
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စိုက်ြျိုးထေး၊ ထမွးပမူထေးနှင့် ေည်ထပမာင်းဝန်ကကီးဌာန (သို)့ 

သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းထေး ဝန်ကကီး 

ဌာနမှ  ဦးထောင်၍ ဌာနများအားလုံး တထပြးညီ မျှေထဝ အသုးံ 

ပြုနုိင်ေန် အထကာင်အေည်ထဖါ် ထောင်ေွက်သင်ြ့ါသည်။ 

 

(၃) ေင်းနှးီပမှြ်နှံမှု၊ ကူးသန်းထောင်းဝယ်ထေးနှင့် စက်မှုလုြ်ငန်း 

များ ေုိင်ောကဏ္ဍတွင် ြါဝင်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ပဖစ်ထသာ 

Company/Industries Registration and Management 

System (Business Hub), e-Trade အစေိှထသာ စနစ်များ 

အား ဦးထောင် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်မည့် ဝန်ကကီး 

ဌာန တစ်ခုထေွးချယ် သတမ်ှတ်၍ ဌာနများအားလုံး တစ်ထပြး 

ညီမျှေထဝအသုးံပြုနုိင်ေန် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်သင့် 

ြါသည်။ 

 

၁ဝ၃။  ေိုအ့ပြင် ဘုံ အပဖစ်ေားေိှဖြီး အသုးံပြုနုိင်သည့် အချက်အလက်များ (Common 

Data Hub) အား ဌာနအဖဲွ အ့စည်းများမှ အမျိုးမျိုးကဲွပြားပခားနားထသာ နည်းြညာများ 

အသုးံပြု၍ သီးပခားစီ တည်ထောက်အသုးံပြုပခင်းများ မပြုလုြ်သင့ြဲ် Focal Ministry မှ 

ဦးထောင်၍ သက်ေုိင်သည့်ဝန်ကကီးဌာနများမှ ြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ေွက်ကာ စုစည်း တည်ထောက် 

ေားေိှဖြီး အများမှ ေယူအသုံးပြုသွားနိငု်ေန် Common Data Services များအပဖစ် ကနဦး 

အေင့်၌ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင် သွားသင့်ြါသည်။ စတင်တည်ထောက် အသုးံပြုသွားသင့် 

ထသာ ဘံု အသုးံပြုသည့် အချက်အလက် ဝန်ထောင်မှုများမှာ ထဖါ်ပြြါအတုိင်း 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 မှတ်ြုတံင်စနစ်တွင ် ြါဝင်သည့် 

အချက်အလက်များ)သည ် e-Government Application များ၊ e-

Service များမှ ဘံုအပဖစ် ေယူအသုံးပြုနိငု်ေန် အထပခခံအကျေံုး 

အချက်အလက်များပဖစ်သပဖင့် Focal Ministry မ ှ ဦးထောင်၍ 

အဓိကသက်ေိုင်သည့် ဝန်ကကီးဌာနပဖစ်ထသာ အလုြ်သမား၊ လူဝင်မှု 

ကကီး ကြ်ထေးနှင့် ပြည်သူအ့င်အားဝန်ကကီးဌာနမှ ြူးထြါင်းြါဝင်ဖြီး 

ဌာနများအားလံုး၊ အဖဲွ အ့စည်းများ၊ လုြ်ငန်းေှင်များ၊ ပြည်သူများ 

အားလုံး တစ်ထပြးညီ မျှေထဝအသံုးပြုနုိင်ေန် အထကာင်အေည်ထဖါ် 

ထောင်ေွက်သင်ြ့ါသည်။ 

 

(၄.၂.၂) Ministry Specific Application များ 

 

၁ဝ၄။  အချိုထ့သာ အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များသည် အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ငန်းသထဘာ 

သဘာဝအလုိက် ဝန်ထောင်မှုထြးနုိင်ေန်အတွက် သီးပခား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ေမည့် 

အသုးံချ ထော့ဖ်ဝဲလ်များ (Ministry Specific Applications) အထနပဖင့် ထေးသား အသုးံပြု 

သွားနိုင်ထေး အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ကနဦးအေင့်တငွ် အစိုးေဌာန 

များ၏ လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝအလုိက် ဦးစားထြး၍ သီးပခားထောင်ေွက်သာွးသင့ထ်သာ ဌာနများ 

နှင့် အသုးံချ ထော့ဖ်ဝဲလ် ဥြမာများအား ထအာက်ြါအတိုင်း ဇယား (၁) ပဖင့် ထဖါ်ပြအြ်ြါသည်။ 

  

စဉ ် ဦးစားထြး လုြ်ငန်း/စီမကံိနး် အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်ေွကေ်မည့် 

ဌာန/အဖွဲ အ့စည်း 

မှတ်ချက် 

၁။ (၁) Track Maintenance System 

(၂) Passenger Reservation System 

(၃) Control Room automation s ystem 

(၄) Freight Operations management System 

(၅) Vehicle Registration management System 

(၆) Driver License management System 

(၇) Multi-modal transport system 

ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် 

ေက်သွယ်ထေး 

ဝန်ကကီးဌာန 
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(၈)Smart Transport management system 

(၉)Terminal Operating system 

 

၂။ (၁)  Consumer Services (Billing, Grievance 

Redressal) 

(၂) Automatic Data Logging 

(၃) Energy Accounting and Auditing 

 

လျှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် 

ဝန်ကကီးဌာန 

 

၃။ (၁) Land Acquisition Management 

(၂) Asset Management System 

(၃) Core ERP (Material Management) 

(၄)  Housing Allotment management system 

(၅) GIS System 

 

ထောက်လုြ်ထေး 

ဝန်ကကီးဌာန 

 

 

၄။ (၁) Business Promotion Portal 

(၂) Establishment of an e-commerce Platform 

(၃) Consumer Protection Platform 

 

စီးြွားထေးနှင့် ကူးသန်း 

ထောင်းဝယ်ထေး 

ဝန်ကကီးဌာန 

 

၅။ (၁) Customs Electronic Data Interchange 

(၂) Central Budgeting & Financial Management 

System 

(၃) Commercial Tax System 

(၄) Income Tax Management System 

(၅) Social Welfare Scheme Development and 

Tracking 

(၆) Aid Information Management System 

(AIMS) 

 

စီမံကနိ်းနှင့် 

ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကကီးဌာန 

 

 

၆။ (၁) Crime and Criminal tracking systems 

(၂) Missing Person and Most Wanted list portal 

(၃) Online registration of associations 

(၄) Prision Case Management  

 

ပြည်ေဲထေးဝန်ကကီးဌာန 
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၇။ (၁) National ID for Citizens 

(၂) Census Data Management 

(၃) Visa Management System 

 

အလုြ်သမား၊ 

လူဝင်မှုကကီး ကြ်ထေးနှင့် 

ပြည်သူအ့င်အား 

ဝန်ကကီးဌာန 

 

၈။ (၁) e-payment system 

(၂) Online Banking System 

 

ပမန်မာနုိင်ငံထတာ် 

ဗဟုိဘဏ် 

 

 

 

ဇယား (၁)။  ကနဦးအေင့်တငွ် အစိုးေဌာနများ၏ လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝအလိုက် ဦးစားထြး၍ 

         သီးပခားထောင်ေွက်သာွးသင့်ထသာ ဌာနများ နှင့် အသုးံချ ထော့ဖ်ဝဲလ် ဥြမာများ   

 

၁ဝ၅။  အစိုးေမှ နိုင်ငံသားများအား အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှုများ ပဖန ့်ပဖူးထြးောတွင် 

လွယ်ကူလျင်ပမန်ထကာင်းမွန်ထစေန်အတွက် အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများ၏ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ၊ 

လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဝန်ထောင်မှုများအား ICT နည်းြညာအသုံးပြု၍ ြိုမိုစွမ်းထောင်ေည်ပြည့်ဝ 

ထသာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများပဖစ်ထြါ်လာထစထေး၊ ြိုမိုထကာင်းမွန်ထသာ ဝန်ထောင်မှုများထြးနိုင်ထေး 

ဦးတည် အသွင်ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ အီလက်ေေွန်းနစ် ဝန်ထောင်မှု 

များ ပဖန ့်ပဖူးထြးောတွင်  အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား ဌာနေိုင်ောများတွင် ကျယ်ကျယ် ပြန ့်ပြန ့် 

အသုးံပြုလာထစထေး အေူးအထလးေား ဦးစားထြးထောင်ေွက်သွားေန်လိုအြ်ြါသည်။ 

  

၁ဝ၆။  ေိုသိုထ့ောင်ေွက်ောတွင် ကနဦးအေင့်တွင် အစိုးေဌာနများသည် သတမ်ှတ်ေား 

ထသာ မူဝါဒ၊ Open-Integration Standards, APIs Standard အစေှိသည့် စ ံ သတမ်ှတ်ချက် 

များအား စနစ်တကျ သတမ်ှတ်လိုက်နာကျင့်သုးံေန် လိုအြ်ြါသည်။ ေိုအ့ပြင် Application များ 

အား မျှေထဝသုံးစွဲပခင်းနှင့် မျှေထဝေားထသာ ကွန်ယက်နှင့် အထပခခံအထောက်အဦများအား အသုးံပြု 

ပခင်းများအား လိုက်နာထောင်ေွက်သွားေန် လိုအြ်ြါသည်။ 

 

(၄.၂.၃)  Integrated Services 

 

၁ဝ၇။  e-Government လုြ်ငန်းအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်သည့်အခါတွင် 

အစိုးေလုြ်ငန်းများနှင့် ေက်ေံ ေိထတွသ့ည့် ပြည်သမူျားအထနနှင့် အစိုးေဌာနတုိင်း၏ 

ဝင်ထြါက်တိငု်းသို ့ ဝင်ေွက်သာွးလာပခင်းေက ် ဝင်ထြါက်တစ်ခုတည်းမှ ဌာနအားလံုးသို ့

ေက်သယွ်ထောင်ေွက်ခွင့်ထအာင် ထောင်ေွက်ထြးပခင်းအားပဖင့် ရုိးေှင်းလွယ်ကစူွာ အသုးံပြုနုိင်ထစ 
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ေန် ထောင်ေွက်ထြးနုိင်မည်ပဖစ်ဖြီး ပြည်သလူူေုမှ ကျယ်ကျယ်ပြန်ပ့ြန် ့ အသုးံပြုလာနုိင်မည် 

ပဖစ်သည်။ နုိင်ငံသားများအား Online ဝန်ထောင်မှုထြးောတွင် လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝ တူညီ 

သည့်၊ စုစည်းထြါင်းစြ်၍ အသုးံပြုသင့်သည့်စနစ်များအား ဌာနများမှ အမျိုးမျိုးကဲွပြား ပခားနား 

ထသာနည်းြညာများအသုးံပြု၍ သီးပခားစီ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ အသုးံပြုပခင်း 

များ မပြုလုြ်သင်ြဲ့ ထြါင်းစြ်စုစည်း၍ လွယ်ကူစွာ အသုးံပြုနုိင်မည့် စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေိှသည့် 

ဝန်ထောင်မှုများ (Integrated Services) တည်ထောက်ထြးပခင်းအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင် 

ေွက်သာွးသင်ြ့ါသည်။   

 

၁၀၈။  ေိုသို ့ တစ်ထပြးညီ အသုးံပြုနုိင်ေန် Electronic Service Platform Solutions, 

Unified Interface စနစ်များအား စံ သတမှ်တ်၍ အသုးံပြုသွားနိုင်ေန် မူဝါဒ၊ လုြ်ငန်းစဉ်များ 

ချမှတ်၍ ကကိုးြမ်းထောင်ေွက်သင်ြ့ါသည်။ ေိုသိုထ့ောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် ဦးထောင် အဖဲွ အ့စည်း 

၏ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုပဖင့် e-Government လုြ်ငန်းေြ်များ၏ သထဘာသဘာဝအလုိက် လုြ်ငန်း 

နှင့် အဓိက သက်ေိုင်မည့်ဝန်ကကီးဌာနများ (Key Ministries) ြါဝင် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်၍ 

အမျိုးသားအေင့် (National Level) အထနပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွးနိုင်ထေး 

ဦးတည်ချက်ေား၍ ကကိုးြမ်းထောင်ေွက်သင်ြ့ါသည်။ စတင်တည်ထောက် အသုးံပြုသွားသင့ထ်သာ 

စုစည်းထြါင်းစြ်ေားေိှသည့် ဝန်ထောင်မှု များ(Integrated Services) မှာ Single Windows 

Orchestration Across Organization National Web Portal ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၁၀၉။  ေိုက့ဲသုိ ့ e-Government လုြ်ငန်းေြ်များအား  မဟာဗျူဟာကျကျ ကကီး ကြ် 

ကွြ်ကဲ ထောင်ေွက်သာွးနိုင်မည့် ထောင်ေွက်ပခင်းအားပဖင့် ကုန်ကျစေိတ် သိသိသာသာ ထလျာခ့ျနုိင် 

ဖြီး အကျိုးသက်ထောက်မှုလည်း ပမင့်မားမည်ပဖစ်ြါသည်။ e-Government အား အထကာင်အေည် 

ထဖာ်ထောင်ောတွင ် နုိင်ငံသားများအားလံုးတစ်ထပြးညီအသုံးပြုေန် သင့်ထလျှော်ထကာင်းမွန်ထသာ 

စနစ်၊ြံုစံတစ်မျိုးတည်းအား စံသတ်မှတ်ဖြီး အမျိုးသားအေင့်အထနပဖင့် တဖြိုင်နက ် အထကာင် 

အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်ြါက အချိန်နှင့်ထငွထ ကးကုန်ကျမှုသက်သာဖြီး လျင်ပမန်စွာ ထအာင်ပမင်မှုေေှိ 

နိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၄.၃)  စတင်ထေးေွဲချမှတ်သင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော မူဝါဒများ 

 

၁၁၀။  အချို ထ့သာ e-Government လုြ်ငန်းစဉ်များသည် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ၊ ြါဝင် 

ြတ်သက်သူများ၊ နည်းြညာများ၊ နယ်ြယ်ထြါင်းစုံနှင့် ကာလေှည် ကာစွာ နကန်က်နဲနဲ အထကာင် 
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အေည် ထဖါ်ထောင်ေွက်ေန် လိုအြ်ထသာထ ကာင့် အသုးံပြုမည့် စက်ြစ္စည်းများ၊ ထော့ဖ်ဝဲလ် များ၊ 

ကွန်ေက်ချိတ်ေက်မှု လုြ်ေုံးလုြ်နည်း ထပဖထလျာမ့ှုနှင့် စီမံခန ့်ခွဲမှု ထပြာင်းလဲမှုတိုကုိ့ ထသချာ 

ပြင်ေင် ထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ ထအာင်ပမင်ခဲ့ဖြီးထသာ ကမ္ဘာန့ိုင်ငံများ၏ အထတွအ့ ကုံထကာင်း 

များအား လိုအြ်ြါက ကုိးကားပခင်း၊ အသုးံချပခင်းပဖင့် ဘုံေည်မှန်းချက်နှင့် မဟာဗျူဟာတိုကုိ့ 

ပြင်ေင်သင့်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

၁၁၁။  e-Government မူဝါဒမူထဘာင်တွင် ြါဝင်သင့်ထသာ အထပခခံမူများ၊ ေည်မှန်းချက် 

များသည် အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများအချင်းချင်း ချိတ်ေက်၍ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ အထကာင်အေည် 

ထဖါ်ထောင်မှု၊ လကခ်ံကျင့်သုံးမှု၊ ထစာင့် ကည့်ထလ့လာမှု၊ ေန်းစစ်အကဲပဖတ်မှုနှင့် အသုးံချနိုင်မှုတို ့

ကုိ ဦးတည်ထေးေွဲေားေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံအစိုး အထနပဖင့် ဖွဲ စ့ည်းြုံေိုင်ော လမ်းစဉ် 

မူထဘာင်အသစ်များကုိ ေုတ်ပြန်နိုင်သည့်အပြင် လကေ်ှိမူဝါဒများကုိ ြိုမိအုကျိုးပဖစ်ေွန်း 

ေိ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 ၏ လကေ်ှိနည်းြညာ အားသာချက်အပဖစ် အချက် အလက် 

များ အပြန်အလှန်ထြးြို ့ဖလှယ်နိုင်ြါသည်။ Open Standard အား လက်ခံ ကျင့်သုးံပခင်း အားပဖင့် 

ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးေအထနပဖင့် အေည်အထသွးြိုမိုထကာင်းမွန်ပခင်း၊ယုံ ကည်စိတ်ချေပခင်း၊ ထပြာင်းလွယ် 

ပြင်လွယ်ပဖစ်ပခင်းနှင့် ေိထောက်ဖြီး ကုန်ကျစေိတ်သက်သာထစမည်ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြေား ြါ  

သည်။ Open Standard ကုိ အသုးံပြုဖြီး ေှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် လမ်းညွှန်ချက် ချမှတ်နိုင်မည့် 

ဖြီးပြည့်စုံသည့် မူဝါဒသည် အထေးကကီးထ ကာင်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

၁၁၃။  အုြ်ချုြ်မှုကဏ္ဍများ ထြါင်းစြ်မှု မူဝါဒမူထဘာင်။ ပြည်သူများသို ့ ြိုမို ပြည့်စုံဖြီး 

အကျိုးေှိစွာ ေိထောက်စွာ ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ထေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးေနှင့် ပြည်နယ်/ 

တိုင်းထဒသကကီးအစိုးေဌာနများအ ကားတွင် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ် 

ပခင်းတိုကုိ့ မပဖစ်မထန ထောင်ေွက်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသိုထ့ောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် e-

Government စနစ်အား လက်ခံကျင့်သုံးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ဌာနအသီးသီးမှ အသုးံပြုထသာ 

နည်းြညာများသည် ထသာင်းထပြာင်းထေွလာ ထောထေွးထနမည်သာပဖစ်ော ညှိနှိုင်းထြါင်းစြ်ပခင်းနှင့် 

အီလက်ေေွန်းနစ် အချက်အလက်များဖလှယ်ပခင်းတိုတ့ွင် အခကအ်ခဲများ များစွာ ထြါ်ထြါက် 

လာမည ပဖစ်ြါသည်။ သိုပ့ဖစ်ြါ၍ များပြားလာမည့်စနစ်များအား အချက်အလက်ဖလှယ် စုစည်း 

အသုးံပြုနိုင်ထေးအတွက် ထြါင်းစြ်နိုင်မည့်ထကျာရုိး စ ံ သတမ်ှတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ေန် မူဝါဒ တစ်ေြ် 

ချမှတ်ထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၁၁၄။  သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံ ထေး 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 အ့စည်း အမျိုးမျိုးနှင့် နယ်ထပမအမျိုးမျိုးတိုမ့ှ အထကာင်အေည်ထဖါ် ဝန်ထောင်မှု 

ထြး ကပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ သိုပ့ဖစ်ြါ၍ e-Government စနစ် လုံပခုံမှုေှိထစထေးအတွက် မူထဘာင် 
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ချမှတ်ောတွင် တိကျေှင်းလင်းစွာပဖင့် ဝန်ထောင်မှု၏လုံပခုံမှုအေင့်အတန်းအား သတမ်ှတ် ထြးနိုင် 

ေမည ်ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၁၁၅။  မျှေထဝအသုးံပြုသည့် IT အထပခခံအထောက်အဦ (Cloud အြါအဝင်) မူဝါဒ။ 

ကွန်ေက်ချိတ်ေက်ဝန်ထောင်မှု၊ Data Center တည်ထောက်ပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းလည်ြတ်မှုနှင့် 

အစိုးေဝန်ကကီးဌာနအသီးသီးမှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေားသည့် Application များအား 

Data Center တွင် စုထြါင်းေားေှိပခင်း စသည့်အချက်အလက်များအား တိကျေှင်းလင်းသည့် 

မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်အပဖစ်  သတမ်ှတ်ပြဌာန်းေားေန် ထဖါ်ပြေားြါသည်။ Cloud Computing 

နည်းြညာအသုံးချနိုင်ထေးကုိလည်း ပြင်ေင်ထောင်ေွက်ေားသင့်ထ ကာင်း၊ cloud နည်းြညာအား 

အသုးံပြုပခင်းအားပဖင့် e-Service များ ြိုမိုလျင်ပမန်စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ် ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင် 

ဖြီး၊ အစိုးေ၏ ဘဏ္ဍာထငွသုးံစွေဲမှုကိုလည်း ြိုမို၍ အကျိုးေှိစွာ အသုးံချနိုင်မည် ပဖစ်ထ ကာင်း ထဖါ်ပြ 

ေားြါသည်။  

 

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

ဌာနများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ကွန်ေက်ထြါ်တွင် အီလက်ေေွန်းနစ် အချက်အလက်များအား 

ထြးြိုပ့ခင်း၊ မျှေထဝပခင်းတိုကုိ့ ထောင်ေွက်ေသပဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံထေးနှင့် 

PKI စနစ်အား အသုံးပြု၍ အချက်အလက်များ ထြးြိုလ့က်ခံနိုင်ထေးအတွက် မူဝါဒချမှတ်ထြးေန် 

လိုအြ်ထ ကာင်းထဖါ်ပြေားြါသည်။  

 

(က) သက်ထသခံပခင်းနှင့် အပငင်းြွားမှုများကုိ ထပဖေှင်းနိုင်ေန်အတွက် e-

Government စနစ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ် အသုးံပြုေန် အားထြးပခင်း၊ 

(ခ)  Certification Authorities (CA) အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင် 

ထေး အားထြးသည့် နည်းဥြထဒနှင့် ညွှန် ကားချက်များ ေုတ်ပြန်ပခင်း၊ 

ဖွဲ စ့ည်းြုံ ပြင်ေင်ပခင်း၊ 

(ဂ) ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်အား CA အချင်းချင်း ကားတွင် အပြန်အလှယ် 

အသိအမှတ်ပြု သက်ထသခံနိုင်ေန် ပြုလုြ်ပခင်း၊ 

(ဃ) e-Government စနစ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ် အသုးံပြုပခင်းအတွက် 

တိကျ ေှင်းလင်းသည် လမ်းညွှန်ချက် ေုတ်ပြန်ပခင်း၊ 



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

57 
 

(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 တိုအ့တွက် တိကျထသာ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက် ေုတ်ပြန်ေားေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၁၁၈။  နည်းလမ်းထြါင်းစုံပဖင့် အသုးံပြုနိုင်ထေး 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 ထငွထြးထချပခင်းကုိ အားထြးသည့် လကခ်ံသည့် မူဝါဒချမှတ်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

မူဝါဒတွင် electronics payment gateways နှင့် သက်ေိုင်သည့် လမ်းညွှန်ချက် များကုိ လည်း 

ချမှတ်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထေးဝန်ကကီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံဗဟိဘုဏ်နှင့် သက်ေိုင် 

ောဝန်ကကီးဌာနများသည် အီလက်ေေွန်းနစ်ထငွထြးထချထေးစနစ်အား ြူးထြါင်း အထကာင်အေည် 

ထဖါ်ထောင်ေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၄.၃.၃) လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ် ပမှင့်တင်တည်ထောက်ပခင်း မူဝါဒ 

 

၁၂၀။ ဒစ်ဂျစ်တယ်တတ်ထပမာက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း မူဝါဒ။ အစိုးေ 

ဝန်ေမ်းများနှင့် ပြည်သူများ၏ ICT တတ်ထပမာက်မှုအေင့် ပမှင့်တင်နိုင်ထေးအတွက် တိကျ 

ေှင်းလင်းထသာမူဝါဒချမှတ်၍ နှစ်စဉ် အကဲပဖတ်ေန်းစစ် ထောင်ေွက်သွားေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

နိုင်ငံတကာအဖွဲ အ့စည်းများနှင့်  ြညာထေးကဏ္ဍတွင် ြူးထြါင်း အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင် 

ေွက်မှုပဖင့်လည်း  လူ ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်များအား  အေင့်ပမှင့်တင်သွားေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 
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(၄.၃.၄) e-Government စီမံခန ့်ခွဲမှု 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 ေုံးရှုံးမှုမေှိထစထေးကုိ ကကီး ကြ်ထောင်ေွက်ေမည် 

ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၁၂၃။  ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူြူးထြါင်းထောင်ေွက်ပခင်း မူဝါဒ။ e-Government စနစ်အား 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ောတွင် အစိုးေ ဘတ်ဂျက်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ သုးံစွဲေမည် မဟုတ်ဘဲ 

ြုဂ္ဂလိက၏ ေင်းနှီးပမှြ်နှံမှု ေယူကာ အကျိုးအပမတ်ခွဲထဝယူသည့် ြုံစံပဖင့်လည်း အထကာင်အေည် 

ထဖါ်ထောင်နိုင်ြါသည်။ သိုပ့ဖစ်ြါ၍ ြုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူြူးထြါင်းထောင်ေွက်ပခင်းြုစံံ များကုိ 

လည်း တိကျေှင်းလင်းစွာ မူဝါဒ သတမ်ှတ်ေားေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၁၂၄။  အေည်အထသွးသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် အာမခံ ကာလေိုင်ော မူဝါဒ။  e-Government 

စနစ်သည် သတင်းအချက်အလက်ေက်သွယ်ထေးနည်းြညာကို အသုးံပြုကာ အစိုးေဌာနများ၏ 

လုြ်ငန်းစဉ်များအား ပြည်သူများအား ဝန်ထောင်မှုထြးပခင်းပဖစ်ထသာထ ကာင့် စွမ်းထောင်ေည် 

ထကာင်းေမည်၊ လိုအြ်သလို တိုးချဲ န့ိုင်ေမည်၊ စံချိန် စံညွှန်း ပြည့်မီေမည်၊ အပြန် အလှန်ချိတ်ေက် 

ထောင်ေွက်နိုင်ေမည်၊ စာေွက်စာတမ်းလုြ်ငန်း အေည်အထသွး ထကာင်းမွန်ဖြီး လုံပခုံမှုေှိေမည် 

ပဖစ်ြါသည်။  

 

(၄.၄)  စတင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းသင့်ထသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော စံ  

  သတ်မှတ်ချက်များ 

 

၁၂၅။  e-Government စနစ်များ တစ်ခုနှင့် တစ်ခ ု ထြါင်းစြ် ချိတ်ေက် ထောင်ေွက်နိုင် 

ထေး၊ နည်းြညာထပြာင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှေ အေင့်ပမှင့်တင်ထောင်ေွက်နိုင်ထေးနှင့် လုြ်ေုံး 
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လုြ်နည်း ထပြာင်းလဲမှုများမေ ပြုပြင်ထပြာင်းလဲ လိုအြ်ြါက ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် အထကာင် 

အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်မည့် နည်းြညာနှင့် စက်ြစ္စည်းများအား စံ သတမ်ှတ် ထြးေားေမည် 

ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ထောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် လိုအြ်ထသာ နည်းြညာ စ ံသတမ်ှတ်ချက်များအား 

နိုင်ငံတကာ စ ံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာထောင်ေွက်သွားနိုင်သလို ပြည်တွင်း လိုအြ် 

ချက်အေ ပြည်တွင်း စ ံ သတမ်ှတ်ချက်များကိုလည်း သတမ်ှတ်ထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသုိ ့

သတမ်ှတ်ောတွင် နည်းြညာကန ့်သတ်ေန် တစ်ခုတည်းမဟတု်ဘဲ စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အေင် 

ထပြစွာနှင့် အပြန်အလှန်လုံပခုံမှုေှိစွာ ချိတ်ေက်ထောင်ေွက်နိုင်ေန ် ေည့်သွင်းစဉ်းစားေမည် ပဖစ်ြါ 

သည်။ ထဖါ်ပြြါ အချက်များအား စ ံသတမ်ှတ် သွားသင့်ြါသည်− 

 

  (က) သတင်းအချက်အလက်လုံပခုံထေး (Information Security) 

(ခ) နည်းြညာနှင့် ြုံစံေုတ်ပခင်း (Technology and Architecture) 

(ဂ) လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် စာေွက်စာတမ်း စီမံခန ့်ခွဲမှု (Workflow and Document 

Management) 

(ဃ) ထော့ဖ်ဝဲလ်ထေးသားပခင်းေိုင်ော စံသတ်မှတ်ပခင်း (Software 

Development) 

 

၁၂၆။  စ ံ သတမ်ှတ်ချက်များ ေုတ်ပြန် ပြဌာန်းောတွင် ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သွယ်ထေး 

ဝန်ကကီးဌာန၊ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ပခင်းေိုင်ောထကာ်မတီ၊ ပမန်မာနိုင်ငံကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်၊ 

နိုင်ငံတကာ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြည်ပြည်ေိုင်ော စံချိန်စံညွှန်းေိုင်ော ထေွးထနွး 

ချက်များ အစေှိသည်တိုကုိ့ ကုိးကား၍ ပြဌာန်းသင့်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ် 

ပခင်းေိုင်ောထကာ်မတီမှ ဦးထောင်၍ ထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာ ICT စံ သတမ်ှတ်ချက် 

များ၊ အထတွအ့ ကုံထကာင်းများကုိလည်း ထလ့လာ၍ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုိက်ညီမှုေှိမည့် အချက်များ 

ကုိလိုက်နာထောင်ေွက်သွားသင့်ြါသည်။ 

 

၁၂၇။  အစိုးေ၏ အီလက်ေေွန်းနစ်ဝန်ထောင်မှုများအား ပြည်သူများအားလုံးမှ သိေှ ိ

နားလည်နိုင်ထစထေး ပမန်မာဘာသာစကားပဖင့် ထဖါ်ပြဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန်အတွက် လိုအြ်ထသာ 

ကွန်ြျူတာသုးံပမန်မာစာစနစ်အား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်း၊ ပမန်မာဘာသာစကားထေးေုံး လမ်း 

ညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စ ံ သတ်မှတ် ပြဌာန်းထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ နည်းြညာြိုင်းေိုင်ော စ ံ

သတမ်ှတ်ချက်များတွင် နိုင်ငံတကာ စ ံနှုန်းကုိ လိုက်နာေမည်ပဖစ်ဖြီး၊ ဘာသာစကားေိုင်ော စ ံနှုန်း 

တွင် ဘာသာစကား ထေးေုံးများ၊ သတမ်ှတ်ချက်များ၊ အပမင်ထပြာင်းလဲမှု၊ ကကီးစဉ် စီစဉ်မှု အစေိှ 
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သည်တိုက့ို လိုက်နာေမည် ပဖစ်ြါသည်။ သိုမ့ှသာ ပြည်သူအများ သိေှနိားလည်နိုင်မည် ပဖစ်ဖြီး 

အသုးံပြုမှု တွင်ကျယ်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။ ပမန်မာဘာသာစကား အပြင် တိုင်းေင်းသား ဘာသာ 

စကားပဖင့် အသုံးပြု ထဖါ်ပြနိုင်ထေးအတွက် နိုင်ငံထတာ်အေင့် သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံတကာမှ အသိ 

အမှတ်ပြုေားသည့် ယူနီကုဒ် ကုဒ်ြွိုင့်များကုိ အကျိုးေှိေှိ အသုးံချနိုင်ထေးအား ေည့်သွင်း စဉ်းစား 

ေန ်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 စ့ည်းထောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ အဖွဲ အ့စည်းများ 

 

၁၂၈။  e-Government လုြ်ငန်းများ မထအာင်ပမင်ေသည့် အထ ကာင်းေင်းများတွင် တိကျ 

ထသာ ေည်မှန်းချက်မေှိပခင်း၊ နည်းြညာကျွမ်းကျင်မှု မေှိပခင်း၊ လက်ေှိ လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့် 

ထြါင်းစြ် ညှိနှိုင်းေန် ခကခ်ဲပခင်း၊ မူဝါဒနှင့် နည်းဥြထဒ အားနည်းပခင်းတိုြ့ါဝင်သည် ကုိထတွေ့ှိေ 

ြါသည်။ ေိုထ့ ကာင့် e-Government အား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် စွမ်းထောင် 

ေည်ေှိဖြီး အင်အားထတာင့်တင်းသည့် လုြ်ြိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာအြ်နှင်းေားထသာ အဖွဲ အ့စည်း 

လိုအြ်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်ခဲ့သည့် နည်းလမ်းများကုိ 

ထလ့လာ၍ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် သင့်ထလျာမ်ည့် ဖွဲ စ့ည်းမှုြုံစံအား အ ကံပြုထဖါ်ပြေားြါသည်။ 

 

(၄.၅.၁) ICT ထကာင်စီဖွဲ စ့ည်းပခင်း 

 

၁၂၉။  e-Government အားတာဝန်ယူ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်မည့် အဖွဲ အ့စည်း၏ 

တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ေားများတွင် စီမံခန ့်ခွဲနိုင်မှု၊ မူဝါဒချမှတ်နိုင်မှု၊ နည်းြညာြိုင်းေိုင်ော ထြါင်းစြ် 

ညှိနှိုင်းထြးနိုင်မှုနှင့် ကုန်ကျစေိတ်များအတွက် ြူးထြါင်းေင်းနှီးပမှြ်နှံနိုင်မှု စသည်တို ့ ြါဝင်သင့် 

ြါသည်။ သင့်ထလျာ်ထသာ အခွင့်အာဏာအြ်နှင်းထြးေားဖြီး အားထကာင်းသည့် ဖွဲ စ့ည်းမှုြုံစံပဖင့် 

သာ အေကထ်ဖါ်ပြြါ လုြ်ငန်းများကို ထောင်ေွက်နိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ သိုမ့ှသာ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ e-

Government လမ်းပြထပမြုံအတိုင်း လုြ်ငန်းစဉ်များကုိ အေှိန်အဟနု်ပမှင့်တင် ထောင်ေွက်နိုင်မည် 

ပဖစ်ြါသည်။ ထကာင်စီအား ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ 

 

(၄.၅.၂) နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံး၏ တိုက်ရိုက်ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုထအာက်တွင် ဖွဲ စ့ည်းပခင်း 

 

၁၃၀။  e-Government လုြ်ငန်းများအား ဦးစားထြး အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေး 

အတွက် ICT ထကာင်စီအား နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရံုး၏ တိုက်ရိုက်ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုပဖင့် ထဖါ်ပြြါ ြံု 

အတိုင်း ဖွဲ စ့ည်း ထောင်ေွက်သင့်ြါသည်။ ICT ထကာင်စီအား ထြးအြ်မည့် အခွင့်အာဏာအတွက် 

မူဝါဒ၊ စ ံ သတမ်ှတ်ချက်များ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာခွဲထဝမှု၊ ဘတ်ဂျက် ခွဲထဝလျာေားမှု အစေှိသည့် 

အချက်များ ြါဝင်သည့် ICT ဥြထဒအား ထေးေွဲပြဌာန်းသင့်ြါသည်။ ဥြထဒ၏ အခွင့်အာဏာအား 

အသုးံပြု၍ ထကာင်စီသည် Digital Signature နှင့် Public-Key Encryption, Certification 

Authorities, e-Government Integration Standard အစေှိသည့် မူဝါဒများအား ချမှတ်ထြး 
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ေမည ် ပဖစ်ြါသည်။ e-Government လုြ်ထောင်ချက်များအားလုံးကုိ နိုင်ငံထတာ်သမ္မတရုံးမှ 

ကနဦးြိုင်းတွင် တိုက်ရုိက်ကကီး ကြ်၍ အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် ထကာင်စီအား သင့်ထလျာ်ော ဝန်ကကီး 

ဌာန၏ ကကီး ကြ်မှုထအာက်သို ့ထပြာင်းထေွသ့ွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

    

ြုံ (၄) ။ အေိုပြု ICT ထကာင်စီ ဖွဲ စ့ည်းြုံ 

 

၁၃၁။  အေက်ထဖါ်ပြြါဖွဲ စ့ည်းြုံပဖင့် ICT ထကာင်စီအားဖွဲ စ့ည်း၍ e-Government 

လမ်းပြထပမြုံအား အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေွက်သွားေမည်ပဖစ်ြါသည်။ ICT ထကာင်စီဖွဲ စ့ည်း 

ဖြီး လုြ်ငန်းများအထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်သည့် လမ်းပြထပမြုံြါ လုြ်ငန်းစဉ်များ၏ ထအာင်ပမင် 

မှုအထပခအထနအားသုံးသြ်၍ ထကာင်စီ၏ဖွဲ စ့ည်းမှုြုံစံအား ပြန်လည်ပြင်ေင်သင့်ြါသည်။ ထကာင်စီ 

တွင် ြိုထ့ောင်ထေးနှင့်ေက်သယွ်ထေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ြညာထေးဝန်ကကီးဌာနမှ ICT နည်းြညာ 

ကျွမ်းကျင်သည့် တာဝန်ေှိသမူျား ြါဝင်ဖွဲ စ့ည်းသင့်ဖြီး၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကကီးေက် မနိမ့်ထသာ 

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတအား တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ဥက္က ဌအပဖစ် တာဝန်ယူ ထောင် 

ေွက်သင့်ြါသည်။ ICT ထကာင်စီ၏ ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှုထအာက်တွင် လုြ်ငန်းများ အထကာင် 
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အေည်ထဖါ်ထောင်ထေးအတွက် ဗဟိဌုာနများအထနပဖင့် အမျိုးသား e-Government ဗဟိဌုာန၊ 

အမျိုးသားေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဗဟိုဌာန၊ အမျိုးသား ICT သုထတသနနှင့် လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ် 

ဖွံ ့ဖဖိုးထေးဗဟိုဌာနတိုက့ို ေည့်သွင်းဖွဲ စ့ည်းသင့်ြါသည်။ ထကာင်စီအဖွဲ ဝ့င်များအပဖစ် သက်ေိုင်ော 

အစိုးေဌာနေိုင်ောမှ အောေှိကကီးများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်မှ နည်းြညာေိုင်ော 

ကျွမ်းကျင်သူ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ြညာထေးကဏ္ဍမှ ကုိယ်စားလှယ်များနှင့် နည်းြညာေိုင်ော 

အ ကံဉာဏ်ထြးနိုင်မည့် တစ်သီးြုဂ္ဂလ ကုိယ်စားလှယ်များစသည်တိုပ့ဖင့် ဖွဲ စ့ည်းသင့်ြါသည်။ 

 

၁၃၂။  ထကာင်စီနှင့် သက်ေိုင်ောဗဟိုဌာနများအလိုက် လိုအြ်ြါက တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာန 

၏ တာဝန်ခံမှုပဖင့် အသုံးစေိတ်များကုိ နိုင်ငံထတာ်ဘဏ္ဍာထငွမှ အေိုပြုတင်ပြေယူ ထောင်ေွက်သင့် 

ြါသည်။ တာဝန်ခံဝန်ကကီးဌာနသည် ICT ထကာင်စီနှင့် ထကာ်မတီများ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ေိထောက် စွာ အထကာင်အေည်ထဖါ် ထောင်ေွက်နိုင်ထစထေးအတွက် လိုအြ်သည့် ရံုးလုြ်ငန်းများကုိ 

လုြ်ထောင်ေန် သင့်ထလျာ်သည့် ဦးစီးဌာနများအား တာဝန်ထြးအြ်နိုင်ြါသည်။ 

 

 

ြုံ (၅) ။ အေိုပြု အမျိုးသား e-Government ဗဟိုဌာန ဖွဲ စ့ည်းြုံ 
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၁၃၃။  အမျိုးသား e-Government ဗဟိဌုာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ အစိုးေဌာနများေှိ 

ဝန်ေမ်းများ၏ လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထစထေးထောင်ေွက်ပခင်း၊ နည်းြညာ 

ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြးပခင်း၊ လုြ်ငန်းစီမံကိန်းများအား စီမံခန ့်ခွဲပခင်း၊ 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 အမျိုးသားေိုက်ဘာလုံပခုံ ထေးဗဟိုဌာန ဖွဲ စ့ည်းြုံ 

၁၃၄။  အမျိုးသားေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဗဟိုဌာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ သတင်းအချက် 

အလက်လုံပခုံထေးေိုင်ော မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များချမှတ်ပခင်း၊ ကကီး ကြ်ထောင်ေွက်ပခင်း၊ အစိုးေ 

သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်အား ထစာင့် ကည့်ပခင်း၊ ကာကွယ်ပခင်း၊ အထေးထြါ်ကိစ္စေြ်များ 

အား တုန ့်ပြန်ပခင်း၊ အသိြညာပဖန ့်ထဝပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ လုံပခုံထေး စစ်ထေး 

ထြးပခင်း၊ ေိုက်ဘာလုံပခုံထေးကျိုးထြါက်မှုများအတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ြ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် 
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ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ပခင်း၊ အင်တာနက်နှင့် ကွန်ယက်ဝန်ထောင်မှုထြးသူများအား ကကီး ကြ်ပခင်း၊ 

သတင်းအချက်အလက် လုံပခုံထေး အသိအမှတ်ပြုလကမ်ှတ်များ ေုတ်ထြးပခင်း၊ စီမံကိန်း လုြ်ငန်း 

များအတွက် ဘတ်ဂျက်ထေးေွဲပခင်း၊ ြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်း၊ အုြ်ချုြ်မှုကိစ္စများထောင်ေွက်ပခင်းနှင့် 

ICT ထကာင်စီမှ အခါအားထလျာ်စွာ ထြးအြ်သည့် တာဝန်များအား ထောင်ေွက်ထြးေမည် ပဖစ်ြါ 

သည်။ 

 

 

ြုံ (၇) ။ အေိုပြု အမျိုးသားICT သုထတသနနှင့်လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်ဖွံ ့ဖဖိုးထေးဗဟိုဌာန 

ဖွဲ စ့ည်းြုံ 

၁၃၅။  အမျိုးသား ICT သုထတသနနှင့် လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုးထေးဗဟိဌုာန၏ 

လုြ်ငန်းတာဝန်များအထနပဖင့် သတင်းအချက်အလကန်ည်းြညာကို အသုးံပြု၍ စီးြွားထေး၊ ြညာ 

ထေး၊ အုြ်ချုြ်ထေး စသည့်လုြ်ငန်းနယ်ြယ်များအားလုံးတွင် ထခတ်စနစ်နှင့်အညီ လိုက်ထလျာ 

ညီထေွစွာ အလွယ်တကူ အသုးံပြုထောင်ေွက်လာနိုင်ထစေန်၊ သတင်းအချက်အလကေ်ိုင်ော နည်း 

ြညာေြ်များနှင့် သုထတသနထောင်ေွက်ချက်များ ြိုမိ ု အေင့်ပမင့်မားလာထစထေး ထောင်ေွက်ေန်၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေိုင်ော လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်များနှင့် လုြ်ငန်းများ တည် 

ထောင်ပခင်း၊ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထစေန် ထောင်ေွက်ပခင်းများတွင် ြိုမိုလွယ်ကူစွာ ထောင်ေွက်နိုင်ထေး 

အတွက် သုထတသနပြု တွန်းအားထြးကူညီေန်၊ နိုင်ငံထတာ်ေှိ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ 

ေိုင်ော ြညာထေးနှင့်ထလ့ကျင့်ထေးအေင့်အတန်းများအား ေိန်းသိမ်း၊ သတမ်ှတ်နိုင်ထေးအတွက် 

အ ကံဉာဏ်များထြးအြ်ေန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေြ်များနှင့်ြက်သက်သည့် အ ကံ 
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ဉာဏမ်ျားထြးအြ်ေန်၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာေြ်တိုအ့ား လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်များနှင့် 

အညီ စဉ်ေက်မပြတ်ထလ့လာသင် ကားခွင့်ေေှိထစထေး သက်ေိုင်ောဝန်ကကီးဌာနနှင့်  အဖွဲ အ့စည်း 

များအား ြံ့ြိုးကူညီေန်၊ ထခတ်စနစ်လိုအြ်ချက်နှင့်အညီ သတင်းအချက်အလက် နည်းြညာများ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ထစထေး ြညာေြ်အထောက်အကူပြုသင်တန်းများ၊ အလုြ်ရံုထေွးထနွးြွဲများနှင့် 

သုထတသန စာတမ်းဖတ်ြွဲများ၊ အစည်းအထဝးများ ကျင်းြပြုလုြ်ထြးပခင်းများအား ပြည်တွင်း၊ 

ထဒသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်သွားေန် တို ့ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၄.၅.၃) ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီးတွင် ICT ဌာနများဖွဲ စ့ည်းထောင်ေွက်ပခင်း 

 

၁၃၆။  ဝန်ကကီးဌာန အသီးသီးတွင် e-Government လမ်းပြထပမြုံအတိုင်း အထကာင် 

အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ေန်အတွက် Chief Information Officers (CIOs) နှင့် Chief 

Information Security Officers (CISOs) များ ခန ့်အြ်တာဝန် ထြးအြ်ေန် လိုအြ်မည် ပဖစ်ြါ 

သည်။ ညွှန် ကားထေးမှူးအေင့်ေှိ ဝန်ေမ်းပဖစ်သင့်ဖြီး အပခားလုြ်ငန်းများနှင့် တွဲဘက်တာဝန် 

ထြးအြ်ပခင်းမဟတု်ဘဲ သီးပခားတာဝန်တစ်ေြ်အထနပဖင့် တာဝန်ေမ်းထောင်ထစေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

ောေူးသတမ်ှတ်ချက်တွင် ဌာန၏ လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝနှင့် လုြ်ငန်းြမာဏအေ လိုအြ်သလို 

သတမ်ှတ်နိုင်ြါသည်။ 

၁၃၇။  CIOs များသည် သက်ေိုင်ောဌာနများအလိုက် သီးပခား Application များ 

အထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်း၊ နည်းြညာြိုင်းေိုင်ောများ၊ အထပခခံအထောက်အဦနှင့် ဝန်ထောင်မှုများ 

ကုိ တာဝန်ယူ အထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်းတိုအ့ား တာဝန်ယူ ထောင်ေွက်ထြးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

CISOs များသည် သက်ေိုင်ောဌာနများမှ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေားသည့် Application 

များ၊ စက်ြစ္စည်းများ၊ ကွန်ယက်နှင့်သုးံစွဲသူတစ်ဦးချင်း၏ ေိုင်ဘာလုံပခုံထေးကိစ္စေြ်များကုိ 

တာဝန်ယူေမည် ပဖစ်ြါသည်။  

 

(၄.၆)   ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး စတင်ထောင်ေွက်ေန် အချက်များ 

 

၁၃၈။  ပမန်မာနိင်ုငံတွင် e-Government အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်ေွက်သာွးနိုင်ေန်အတွက် ဝန်ေမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး 

အား အေူးအထလးေား၍ ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ြါသည်။ 
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(၄.၆.၁)  လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထစေန် အဓိက ထောင်ေွက်ေမည့်  

နယ်ြယ်များ 

 

၁၃၉။  ထအာက်ထဖါ်ပြြါ နယ်ြယ်များတွင် လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ်များ သိသာစွာ 

ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်လာထစေန် ထောင်ေွက်သာွးေမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(က)  နည်းြညာေုိင်ော အထပခခံ အထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်းနှင့် 

ပြုပြင်ေနိ်းသိမ်းပခင်း၊ 

(ခ) e-Government ဝန်ထောင်မှုများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်မှု၊ 

(ဂ) အသုးံပြုသူများ၏ သိေှနိားလည်မှု၊ 

(ဃ) ကကီးမားကျယ်ပြန ့်ထသာ လုြ်ငန်းစဉ်များအား စီမံခန ့်ခွဲပခင်း၊ 

(င) စီးြွားထေးနှင့ ်ထငွထ ကးေုိင်ောများ ြံုစံချ စီမံခန ့်ခွဲပခင်း၊ 

 

(၄.၆.၁.၁)  နည်းြညာေုိင်ော အထပခခံအထောက်အဦများတည်ထောက်ပခင်းနှင့် ပြုပြင် 

  ေိန်းသမိ်းပခင်း 

 

၁၄၀။  နည်းြညာေုိင်ော အထပခခံ အထောက်အဦများ တည်ထောက်ေန် အစီအစဉ်များ 

ထေးေဲွပခင်း၊ တည်ထောက်ပခင်း၊ ချဲ ေွ့င်ပခင်းနှင့် ထေေှည်တည်တံခုိ့င်ဖမဲေန်  ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း 

လုြ်ငန်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာ ကုိင်တယွ်လည်ြတ် ေိန်းသမ်ိးထောင်ေွက်သာွးေန် အတွက် 

လိုအြ်ထသာ အေည်အထသးွနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအေင့်များ တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး ထောင်ေွက် 

သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၄.၆.၁.၂)  e-Government ဝန်ထောင်မှုများ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်မှု 

 

၁၄၁။  အသုးံပြုသူများ၏ ကကိုက်နှစ်သက်မှု၊ လုိလားချက်များအထြါ် ဦးစားထြး အထပခခံ 

၍ e-Government အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များ ထေးသားပခင်း၊အသုံးပြုပခင်းလုြ်ငန်းများနှင့် 

ဝန်ထောင်မှုများအား အီလက်ေေွန်းနစ ် ေက်သယွ်ထေးလမ်းထ ကာင်းများမှ ပဖန ့်ပဖူးထြးပခင်း၊ 

စီမံကိန်းများအား စီမံခန ့်ခွဲပခင်း စသည့်လုြ်ငန်းေြ်များအား ကျွမ်းကျင်စွာ ကုိင်တယွ် လည်ြတ် 
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ေိန်းသိမ်း ထောင်ေွက်သာွးေန်အတွက် လုိအြ်ထသာ အေည်အထသးွနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအေင့်များ 

တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး ထောင်ေွက်သာွးေန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၄.၆.၁.၃) အသုးံပြုသူများ၏ သိေှနိားလည်မှု 

 

၁၄၂။  e-Government ဝန်ထောင်မှုများအား ပြည်သူလူေုအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန ့်ပြန ့် 

အသုးံပြုလာထစနုိင်ထေးအတွက် အသုးံပြုသူများ၏ ဗဟုသုတနှင့ ် e-Government ၏ အကျိုး 

ထကျးဇူးများအား သိေိှနားလည်မှုသည် အထေးကကီးထသာအချက်ပဖစ်ြါသပဖင့် အသုးံပြုသူများ၏ 

ေိုးတင်ွးသိပမင် သိေိှနားလည်မှု တိုးတက်ပမင့်မားလာထစထေး ြညာထြးအစီအစဉ်များ ထောင် 

ေွက်သာွးေန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၄.၆.၁.၄) ကကီးမားကျယ်ပြန ့်ထသာ လုြ်ငန်းစဉ်များအား စီမံခန ့်ခဲွပခင်း 

  

၁၄၃။  ြမာဏကကီးမားစွာ ေင်းနှးီပမုြ်နှံ၍ အချိန်ကာလ  ကာေှည်စွာ အထကာင်အေည် 

ထဖာ်ထောင်ေွက်ေသည့် ကကီးမားကျယ်ပြန ့်ထသာ စီမံကိန်းများ၊ လုြ်ငန်းစဉ်များအား ေည်မှန်း 

ချက် ြန်းတိုင်သို ့ ထောက်ေှိထစထေးနှင့်ထမျှော်မှန်းေားသည့ ် ေလာဒ်များ ေေိှထစထေး ကျွမ်းကျင်စွာ 

စီမံခန ့်ခဲွ၍ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွးနိုင်ေန် အစိုးေဌာနေုိင်ောများတွင် ဝန်ေမ်း 

များအား အေည်အထသွးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအေင့်များ တိုးတက်ပမင့်မားထစထေးလုြ်ငန်းများအား 

ထသချာစွာ အထလးေား ထောင်ေွက်သာွးေန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၄.၆.၁.၅) စီးြွားထေးနှင့် ထငွထ ကးေိုင်ောများ စနစ်တကျ ြုံစံချ စီမံခန ့်ခွဲပခင်း 

 

၁၄၄။  e-Government လုြ်ငန်းေြ်များအား ကုန်ကျစေိတ် ထလျာ့ချနုိင်ဖြီး အကျိုး 

သက်ထောက်မှုလည်း ပမင့်မားထစမည့် ရှုထဒါင့်မှ အထကာင်အေည် ထဖာ်ထောင်ေွက်သာွးနိုင်ထေး 

အတွက် အစုိးေဌာနေုိင်ောများတွင် ထအာက်ထဖါ်ပြြါ နယ်ြယ်များ၌ ဝန်ေမ်းများအား 

အေည်အထသးွနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအေင့်များ တိုးတက်ပမင့်မားထစထေး အထလးေား၍ ထလ့ကျင့် 

သင် ကားသာွးေန် ပဖစ်ြါသည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ− 

 

   (က)  ေန်ြုံထငွ၊ ဘဏ္ဍာထေးနှင့် နည်းြညာေုိင်ော စာေင်းအင်းများ၊ 

(ခ)  ထငွလုံးထငွေင်းအသံုးစေိတ်များစီမံခန်ခဲွ့မှုနှင့်ဝင်ထငွေေိှနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊ 
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(ဂ) ဝင်ထငွတိးု၍ အသုးံစေိတ်ထလျာ့ချနုိင်ထေးနည်းလမ်းများ၊ 

(ဃ) ဥြထဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတမှ်တ်ချက်များ၊ 

(င) အစီေင်ခံတင်ပြမှုနှင့ ်ထစာင့် ကည့်အကဲပဖတ်မှုများ ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၄.၆.၂)  လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထစေန် အဓိက ထောင်ေွက်ေမည့်  

  မဟာဗျူဟာများ 

 

၁၄၅။  ပမန်မာနိင်ုငံတွင် e-Government အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင်ေွက်သာွးနိုင်ေန်အတွက် ဝန်ေမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအေင့် တိုးတက်ပမင့်မားထစထေးအား 

အေူးအထလးေား၍ ထောင်ေွက်ေန်လိုအြ်ြါသည်။ လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက် 

ထစေန် အဓိက ချမှတ်ကျင့်သံုးေမည့် မဟာဗျူဟာများမှာ ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည်− 

 

(က) ICT နည်းြညာေုိင်ော ဘာသာေြ်အား အဓိကပြု သင် ကားထြးမည့် အဖွဲ  ့

အစည်းများ တိုးချဲ ဖွ့င့်လှစ်ပခင်း၊ 

 

(ခ)  ICT နည်းြညာ ကျွမ်းကျင်သည့် ြညာေှင်များအား တိုးပမှင့် ထလ့ကျင့် 

ထမွးေုတထ်ြးပခင်း၊ 

 

  (ဂ) နိုင်ငံတကာမှ ICT နည်းြညာေုိင်ော အဖဲွ အ့စည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထောင် 

   ေွက်ပခင်း၊ 

 

(ဃ) ICT နည်းြညာေုိင်ော ဘာသာေြ်များအား အထပခခံြညာထကျာင်းများမှ 

စတင်၍ သင် ကားြိုခ့ျထြးပခင်း၊ 

 

(င) e-Government ဝန်ထောင်မှုများအား ပဖန ့်ပဖူးထြးောတွင်  သမားရုိးကျ 

နည်းလမ်းများအတုိင်း မထောင်ေွက်ြဲ ထခတ်မီနည်းစနစ်များ အသုးံပြုသွား 

နိုင်ေန် ထလ့ကျင့်သင် ကားထြးပခင်း၊ 
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(၄.၆.၃)  လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထစေန် စက်မှုလုြ်ငန်းေှင်များမှ  

  ြံ့ြိုးကူညီ ထောင်ေွက်သွားသင့သ်ည့် အချက်များ။ 

 

၁၄၆။  ပမန်မာနိင်ုငံ၏ ICT လုြ်ငန်းစု (ICT Industry) တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးထေးနှင့် e-

Government တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးထေးသည် ယှဉ်တွထဲနြါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် သတင်းအချက် 

အလကန်ည်းြညာနှင့် ြတ်သက်သည့လ်ုြ်ငန်းများ၊ ကွန်ြျူတာလုြ်ငန်းများကုိ အစိုးေဌာနများ 

အတွင်းနှင့ ် ပြည်သူလူေုအတွင်း တိုးတက်လာထစေန် အတွက် ပမန်မာနိင်ုငံကွန်ြျူတာ ဖွံ ့ဖဖိုးထေး 

ထကာင်စီအား  ဖွဲ စ့ည်းထြးေားဖြီး ပဖစ်ြါသည်။ e-Government အား ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင် 

အေည်ထဖာ် ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန်အတွက် အေက ် ထဖါ်ပြြါ အဖွဲ အ့စည်းများအထနပဖင့် Private 

အဖွဲ အ့စည်းများ (ဥြမာ- ပမန်မာနုိင်ငံ ကွန်ြျူတာ အသင်းချုြ်နှင့ ်လကထ်အာက်ခံအသင်းများ)၊ IT 

ကုမ္ပဏီများနှင့ ် အဖမဲေိထတွ၍့ လုြ်ငန်းများြူးထြါင်းထောင်ေွက်ပခင်း၊ ပြည်သလူူေုများအား 

Awareness များ ေေိှထေးထောင်ေွက်ပခင်း လုြ်ငန်းများကုိ တစုိက်မတ်မတ် ြူးထြါင်းကကိုးစား 

ထောင်ေွက်သာွးေန် လိုအြ်ြါသည်။ IT ေိုင်ော လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်လာ 

ထစေန် ကကိုးြမ်းထောင်ေွက်ောတွင် IT ေုိင်ော စက်မှုလုြ်ငန်းေှင်များ၊ ြညာေှင်များ၊ ဝါသနာေှင် 

များ အစေိှသည့ ် အသင်းအဖဲွ မ့ျား၏ တက်ကကစွာ ြ့ံြိုးကူညီမှုသည် အထောက်အြံ့များစွာ ေေိှထစ 

မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

ဥြမာ။ ပမန်မာနိင်ုငံကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်ထအာက်ေိှ ပမန်မာနိင်ုငံကွန်ြျူတာ 

လုြ်ငန်းေှင်အသင်း၊ ပမန်မာနုိင်ငံ ကွန်ြျူတာ ြညာေှင်အသင်းနှင့ ်

ပမန်မာနိင်ုငံ ကွန်ြျူတာဝါသနာေှင်အသင်းများမှ ပြည်ြအဖဲွ အ့စည်း 

များနှင့ ်ြူးထြါင်း၍ IT ေုိင်ော သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ ်သင် ကား 

ထြးပခင်းသည် နိုင်ငံထတာ်အတွက်လိုအြ်ထသာ IT ေိုင်ော လူစွ့မ်း 

အားအေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်လာထစထေးအတွက် များစွာ 

အထောက်အြ့ံ ပဖစ်ထစြါသည်။ ဂျြန်နုိင်ငံမှ သတ်မှတ ်ေားထသာ IT 

ေုိင်ော လုြ်ငန်းအမျိုးအစားများအလုိက် သတမ်ှတ်ေားေိှထသာ 

ကျွမ်းကျင်မှု တိုင်းတာချက် စ ံများမှာ ( Information Technology 

Skill Standard − ITSS) ထအာက်ြါ အတိုင်း ပဖစ်ြါသည်။ 
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ြု ံ(၈) ။  IT ေိုင်ော လုြ်ငန်းအမျိုးအစားများအလိုက် သတ်မှတ်ေားေှိထသာ ကျွမ်းကျင်မှု 

တိုင်းတာချက် စ ံများ (Information Technology Skill Standard − ITSS) 

 

(၄.၆.၄)  အစိုးေဌာနများအတွင်း လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ်များ ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထစေန်  

  ထောင်ေွက်သာွးသင့သ်ည့် အချက်များ။ 

 

၁၄၇။  ပမန်မာနိင်ုငံတွင် e-Government အား လမ်းပြထပမြံု အတိုင်း အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထောင် ကောတငွ် စီမံကိန်းများနှင့လ်ုြ်ငန်းစဉ်များအား တာဝန်ယူ စီမံခန ့်ခဲွ၍ အထကာင်အေည် 

ထဖာ်ထောင်သာွးနိုင်ေန် အစိုးေဝန်ေမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည ် အထေးြါသည့်ထနောတွင် ြဝင် 

လျက်ေိှြါသည်။ e-Government စီမံကိန်းများအား အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ောတွင် အဓိက 

ထနောမှ ြါဝင်ထောင်ေွက်မည့် အစိုးေဌာနအဖဲွ အ့စည်းအသီးသီးမှ ဝန်ေမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု 

စွမ်းေည် ပမင့်မားထစေန်အတွက် IT ေိုင်ော   လူစ့ွမ်းအား အေင်းအပမစ် ဖွံ ့ဖဖိုးတိးုတက်ထေး လုြ်ငန်း 

များအား ယခုေက် ြိုမိ ု ထကာင်းမွန်၊ ခိုင်မာ၊ ပြည့်စံုထအာင် တည်ထောက်သာွးထေးအား Focal 

Ministry  မှ တာဝန်ယူ၍ ပြည်တွင်း/ပြည်ြမှ လုြ်ငန်းေှင်များနှင့် ြူးထြါင်း၍ သင်တန်းများ ဖွင့် 

လှစ် ထောင်ေွက်သာွးေန် ပဖစ်ြါသည်။ 
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(၄.၆.၅) နိုင်ငံသားများနှင့် လုြ်ငန်းေှင်များ၏ သိေိှနားလည်မှု ပမင့်မားထစေန်ထောင်ေွက်ပခင်း 

 

၁၄၈။  e-Government ဝန်ထောင်မှုများနှင့် အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား နိုင်ငံသားများ 

နှင့် လုြ်ငန်းေှင်များအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန ့်ပြန ့် အသုးံပြုလာထစနုိင်ထေးနှင့် e-Government ၏ 

အကျိုးထကျးဇူးများအား သိေှနိားလည်မှုပမင့်မားလာထစထေးသည် e-Government အား ထအာင်ပမင် 

စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်နိုင်ေန် အထေးကကီးထသာ အချက် တစ်ချက် ပဖစ်ြါသည်။  နိုင်ငံသား 

များနှင့်လုြ်ငန်းေှင်များမှ လိုလားထသာ သတင်းအချက်အလက်များအား Information 

Infrastructure  မ ှေယူအသုံးပြုနုိင်ပခင်းအားပဖင့် နည်းြညာ ဗဟုသုတများ ပြည့်စုံကကယ်ဝလာဖြီး 

Digital ကွာဟမှုအား ကျဉ်းထပမာင်းလာထစမည်ပဖစ်ြါသည်။ သိုပ့ဖစ်ြါ၍ နိုင်ငံသားများနှင့ ်လုြ်ငန်း 

ေှင်များအတွင်း ေိုးေွင်းသိပမင် သိေှနိားလည်မှု ဗဟုသုတများ ကျယ်ကျယ်ပြန ့်ပြန ့် ေေှိထစထေး 

ဦးတည်၍ ပြန် ကားေက်သယွ်ထေး လမ်းထ ကာင်းများ(Media)အား အသုးံပြု၍ ြညာထြး အစီ 

အစဉ်များ ထောင်ေွက်သွားေန် လုိအြ်ြါသည်။ ေိုသိုထ့ောင်ေွက်ောတွင် ပမန်မာဘာသာနှင့် တိုင်း 

ေင်းသားဘာသာစကားများအား အသုးံပြုသွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ြညာထြးအစီအစဉ်များ ထောင် 

ေွက်သာွးသင့ထ်သာ ပြန် ကားေက်သယွ်ထေး လမ်းထ ကာင်းများမှာ ထအာက်ထဖါ်ပြြါအတုိင်း ပဖစ်ြါ 

သည−် 

 

(က) ထေဒီယို၊ ရုြ်ပမင်သံ ကား၊ သတင်းစာ၊ စာထစာင်၊ ြိုစတာ၊ လကက်မ်း 

စာထစာင်များနှင့ ်Social media များ 

(ခ) ရုိးော ယဉ်ထကျးမှု အစီအစဉ်များ 

(ဂ) အစိုးေမဟုတ်သည့ ်အဖဲွ အ့စည်းများ 

(ဃ) စာသင်ထကျာင်းများ 

(င) နိုင်ငံသားများနှင့ ်ေိထတွေ့က်ေံေထသာ အစုိးေဌာနများ 

(စ) ေက်သယွ်ထေးဝန်ထောင်မှုများ 

(ေ) Citizen Service Centre, Call Center, e-Government Portal, နှင့် 

စာတုိက် အစေိှသည်များ  
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အခန်း (၅) 

ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သင့်သည့် စီမံခန်ခ့ွဲမှုြံုစံ အ ကံပြုချက် 

 

၁၄၉။  e-Government အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ေန်အတွက် လမ်းပြထပမြံု၊ စည်းမျဉ်း 

များ၊ လမ်းညွှန်များ၊ လကစ်ွဲများကုိ ထဖါ်ပြေားြါသည်။ ထပြာင်းလဲထောင်ေွက်သင်သ့ည့် စီမံခန်ခဲွ့မှု 

ြုံစံကုိလည်း အ ကံပြု ထဖါ်ပြေားြါသည်။ Myanmar e-Governance Master Plan တွင ်

လကေ်ှိထောင်ေွက်ဖြီး 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 တည်ထောက်ပခင်းတိုအ့တွက် နည်းြညာစံချိန်စံညွှန်း သတမ်ှတ်ထြးေန် လိုအြ်ထ ကာင်း 

ထဖါ်ပြေားြါသည်။ ေိုအ့ပြင် ချက်ချင်းအထကာင်အေည်ထဖါ်၍ အကျိုးေေှိထစမည့် လုြ်ငန်းစဉ် 

များ၊ ထေတိုစီမံကိန်း၊ ထေေှည်စီမံကိန်း တိုကုိ့လည်း ထဖါ်ပြေားြါသည်။ သိုမ့ှသာ အထကာင်အေည် 

ထဖါ်ဖြီး လုြ်ငန်းများကိုလည်း အကျိုးေှိေှိ ေက်လက် အသုးံချနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၅.၁)  Change Management Approach 

 

၁၅၁။  ပြုပြင်ထပြာင်းလဲထေးလုြ်ငန်းများ အထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်ောတွင် လကေ်ှိ 

အထပခအထနနှင့် ေင်ဟြ်၍ ထောင်ေွက်နိုင်ပခင်းမေှိဘဲ အထ ကာင်းအမျိုးမျိုးထ ကာင့် မထအာင်ပမင်ခ့ဲ 

 ကသည်ကုိ ထလ့လာထတွေ့ှိေြါသည်။ မထအာင်ပမင်ေပခင်း အထ ကာင်းအောများကုိ ထလ့လာ ကည့်ော 

တွင် ထေေှည်သံသောလည်ထနပခင်း၊ ဦးထောင်မည့်ြုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ အ့စည်း တိတိကျကျ မေှိပခင်း၊ 

ေည်မှန်းချက်အား ေှင်းလင်းစွာမသိပခင်း၊ ေိြ်တန်းထခါင်းထောင်ြိုင်းထောက်ခံမှုမေှိပခင်း၊ လုြ်ငန်း 

စဉ်နှင့်မူဝါဒ အထပြာင်းအလဲများ၊ အကျင့်ြျက်ပခစားမှုများ၊ နက်ရှိုင်းစွာအပမစ်တွယ်ထနသည့် 

ခံယူချက်များ၊ အလုြ်ေုံးရှုံးမှု (သိုမ့ဟတု်) တိုးပမှင့်လာမည့် အလုြ်တာဝန်များကုိ ထ ကာက်ေွံ ပ့ခင်း၊ 

လုြ်ြိုင်ခွင့် ထလျာ့နည်းမည်ကုိ ထ ကာက်ေွံ ပ့ခင်း၊ သမားရုိးကျလုြ်ငန်းစဉ်နှင့်သာ ြိုထနဖမဲ ကျားထနဖမဲ 

ထောင်ေွက်လိုပခင်း၊ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်းနှင့် ပြင်ြအဖွဲ အ့စည်းများအ ကား လုြ်ေုံးလုြ်နည်း 

များကွာဟပခင်းတိုထ့ ကာင့် ပြင်ြအဖွဲ အ့စည်းမှထြးထသာ အ ကံပြုချက်များအား လကခ်ံေန်အတွက် 

ခကခ်ဲပခင်း၊ ဘဏ္ဍာထငွ လုံထလာက်မှုမေှိပခင်း စသည်တို ့ပဖစ်ြါသည်။ 
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၁၅၂။  ထပြာင်းလဲမှုစီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်မထအာင်ပမင်ေပခင်း အထ ကာင်းေင်းကုိ စဉ်းစားေန် 

အထေးကကီးြါသည်။ ထအာက်ထဖါ်ပြြါြုံတွင် ဘကစ်ုံထပြာင်းလဲမှုစီမံခန်ခ့ွဲမှုအစီအစဉ်ကို မည်သို ့

အထကာင်အေည်ထဖါ်ေမည်ကုိ ထလ့လာနိုင်ြါသည်။ 

 

၁၅၃။  စနစ်/လုြ်ငန်းတစ်ခု အထကာင်အေည်ထဖါ်မည်ေိုြါက လုြ်ငန်းအစီအစဉ်ထေးေွဲ 

သည်နှင့် တစ်ဖြိုင်နက်ထပြာင်းလဲပခင်းစီမံခန်ခ့ွဲမှု အစီအစဉ်အား ထေးေွဲေမည် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုလုိ 

သည်မှာ အမျိုးမျိုးထသာလုြ်ငန်းများ၊ နည်းြညာလိုအြ်ချက်များကုိ ထဖါ်ပြပခင်းအားပဖင့် အထကာင် 

အေည်ထဖါ်ေန် တင်ပြလာမည့် အေိုပြုလွှာများတွင် ဘတ်ဂျက်တွက်ချက်မှုအား ေည့်သွင်း 

နိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။  

 

 

 

ြုံ (၉) ။  The Change Wheel - Enablers and Outcomes 
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အခန်း (၆) 

လမ်းပြထပမြုံအထကာင်အေည်ထဖါ်ပခင်း 

 

၁၅၄။  ထဖါ်ပြြါ လမ်းပြထပမြုံအား နိုင်ငံကကာမှ အထတွအ့ ကုံထကာင်းများ၊ အစိုးေအဖွဲ  ့

အစည်းများနှင့်ဌာနေိုင်ောများမှ ထောင်ေွက်ေန်လုြ်ငန်းတာဝန်များအားအထပခခံ၍  ပမန်မာနိုင်ငံ 

၏ အမျိုးသားစီးြွားထေးမူဝါဒနှင့်အညီ လကထ်တွအ့ထကာင်အေည်ထဖါ်ထောင်နိုင်ထေး ဦးတည်၍ 

ထေးေွဲပခင်းပဖစ်ြါသည်။ လမ်းပြထပမြုံတွင် အချိန်ကာလအြိုင်းအပခားအလိုက် အထကာင်အေည် 

ထဖာထ်ောင်ေွက်သွားသင့်ထသာ 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 
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 Terms Major Task Focus Area Channel 

 Initiative Infrastructure, HRD, 

Organizational Changes, 

Strategies, Policy, Standard 

Government   

Short Term 

(Initiative ) 

Government’s Priority 

− Shared Infrastructure 

 (e.g. Cloud, Data Center, etc…) 

− Common Applications and 

Share Data Services for  all 

government agencies 

(e.g-National Portal,National 

DB, Citizen ID, Payment 

Gateway,  Land Registration, 

Mobile Gateway, Maps/GIS etc 

…)  

information  sharing 

with business and 

citizens  

Major 

Cities  

one or more 

channel 

(e.g. mobile, 

web,  etc.)  

Mid Term 

(Expansion)  

Expand e-Services for  all 

government agencies, business, 

citizens  based on Common 

Application and Shared Data 

Services already developed  

information and 

engagement with 

business and citizens  

All Cities   one or more 

  channel  

(e.g. mobile, 

web, smart 

phone, etc...)  

Long Term 

(Sustain)  

− Expand  e-services for  all 

government agencies, business, 

citizens. 

− Sustain maturity  of e-services 

information, 

engagement , 

e-transactions & 

online authentication 

with business and 

citizens  

Nation-

Wide  

multi-channel  

(e.g. portal, 

PAP, mobile, 

web, smart 

phone, etc…)  

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 လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်များတိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးထေး လုြ်ငန်း 
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စဉ်များအား ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ အထပခခံ အထောက်အဦများ တည်ထောက် 

ထနသည့် အချိန်နှင့်အဖြိုင် စွမ်းထောင်ေည်ေှိဖြီး အင်အားထတာင့်တင်းသည့် လုြ်ြိုင်ခွင့် အခွင့် 

အာဏာအြ်နှင်းေားထသာ အမျိုးသားအေင့်အဖွဲ အ့စည်းနှင့် အပခားလိုအြ်မည့် အဖွဲ အ့စည်းများ 

အား အပမန်ေုံးဖွဲ စ့ည်း၍ e-Government လုြ်ငန်းများအား စတင်ထောင်ေွက်သွားနိုင်ေန် ပဖစ်ြါ 

သည်။ 

၁၅၇။  အစိုးေ၏ လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ သင့်ထလျာ်ထသာ အကျိုးသက်ထောက်မှု ေေှိထစထေး၊ 

ပြည်သူလူေုနှင့်ေိထတွမ့ှု ြိုမိုထကာင်းမွန်လာထစထေး၊ စီးြွားထေးလုြ်ငန်းေြ်များတွင် ြွင့်လင်း 

ပမင်သာမှုေှိထစထေးနှင့် ြိုမို၍ ေင်းနှီးပမုြ်နှံလာထစနိုင်ထေးတိုအ့ား ဦးတည်၍ လိုအြ်ထသာ မဟာ 

ဗျူဟာ၊ ဥြထဒ၊မူဝါဒများနှင့် စံ သတ်မှတ် ပြဌာန်းချက်များအား ေုတ်ပြန်ပခင်းနှင့် လူစ့ွမ်းအား 

အေင်းအပမစ်များ တိုးတက်ဖွံ ့ဖဖိုးထအာင် ထလ့ကျင့်ြျိုးထောင်ပခင်းလုြ်ငန်းများအား ေိုအဖွဲ  ့

အစည်းမှ စတင်ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။  

 (၆.၁.၂) နှစ်တိုကာလစီမံကိန်းများ 

၁၅၈။  နှစ်တိုကာလအား (၁)နှစ် သတ်မှတ်ေားဖြီး ေိုကာလအတွင်း အစိုးေ၏ ြေမ 

ဦးစားထြး လုြ်ငန်းများအား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ လကေ်ှိ တည်ထောက် ေားေှိဖြီး 

ICT ေိုင်ော အထပခခံအထောက်အဦများနှင့် အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ်များအား မျှေထဝအသုးံပြုပခင်း၊ 

ထေေည်အသုံးပြုနိုင်ေန် ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် လိုအြ်သလိုချဲ ေ့ွင်ပခင်းတိုအ့ား ထောင်ေွက် သွားေန် 

ပဖစ်ြါသည်။ ဥြမာ− Cloud, Data Center, Government Service Network. 

 ၁၅၉။  အစိုးေဌာနများအသီးသီးမှ အထကာင်အေည် ထဖါ်ထောင်ဖြီး၊ အထကာင်အေည် 

ထဖါ်ထောင်လျက်ေှိထသာ အသုးံချထော့ဖ်ဝဲလ် များအား  ပြန်လည် ေန်းစစ်ထလ့လာ၍ လိုအြ်သလို 

ထြါင်းစြ်စုစည်း၍ အစိုးေဌာနေိုင်ောများအတွင်း ဘုံအပဖစ်အသုးံပြုပခင်း၊ မျှေထဝအသုးံပြုပခင်း၊ 

ထြါင်းစြ်ဝန်ထောင်မှုထြးပခင်းနှင့် အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း လုြ်ငန်းများအား  အခန်း(၄) တွင် ထဖာ်ပြခ့ဲ 

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 ဖ့ဖိုးတိုးတက်ဖြီး  

ဖမို က့ကီးထဒသများတွင် စတင်အသုးံပြုနိုင်ေန် ဦးစားထြးအေင့်အထနပဖင့် ထောင်ေွက်သွားမည် 

ပဖစ်ဖြီး ဝန်ထောင်မှုအား မိုဘိုင်း Application များ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှ တေင့် 

ပဖန ့်ပဖူးထြးသွားနိုင်ထေး 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 တ့ည်ထောက်ပခင်းနှင့် အေင့်ပမှင့်တင် 

ပခင်းတိုအ့ား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ြေမအေင့်တွင် စတင်အထကာင်အေည်ထဖါ် 

ထောင်ခဲ့ထသာ ဘုံအပဖစ်အသုံးပြုသည့် အချက်အလက်များ၊ မျှေထဝအသုးံပြုသည့် အသုးံချ 

ထော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ သီးပခားထောင်ေွက်သည့်  အသုံးချထော့ဖ်ဝဲလ်များနှင့် ထြါင်းစြ်ဝန်ထောင်မှုများ 

အထြါ်အထပခခံ၍ အစိုးေဌာနများတွင်သာမက နိုင်ငံသားများနှင့် လုြ်ငန်းေှင်များအ ကား ကျယ် 

ကျယ်ပြန ့်ပြန ့် အသုံးပြုသွားနိုင်ေန် တိုးချဲ အ့ေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း လုြ်ငန်းများအား ထောင်ေွက် 

သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ 

၁၆၂။  ပြည်သူ ့ Online ဝန်ထောင်မှုများအား ပမန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း ဖမို ပ့ြထဒသများ 

အားလုံးတွင် အသုံးပြုသွားနိုင်ေန် တိုးချဲ  ့ ထောင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်ဖြီး ဝန်ထောင်မှုအား မိုဘိုင်း 

Application များ၊ Smart ဖုန်းများ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှတေင့် ပဖန ့်ပဖူးထြး 

သွားနိုင်ထေး ထောင်ေွက်သွားေန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

(၆.၁.၄)  နှစ်ေှည် ကာလစီမံကိန်းများ 

၁၆၃။  နှစ်ေှည် ကာလစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုသူနိုင်ငံသားများ အချင်းချင်း Online မှ 

အပြန်အလှန် ေက်သွယ်ထောင်ေွက်နိုင်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ ြါ၀င်ြါသည်။ ေိုကာလအတွင်း 

လကေ်ှိတည်ထောက်ေားေှိဖြီးထသာ ICT ေိုင်ော အထပခခံ အထောက်အဦများအား လိုအြ်သလို 

တိုးချဲ တ့ည်ထောက်ပခင်းနှင့် အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်းတိုအ့ား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ အစိုးေ 
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၏ အီလက်ေေွန်းနစ် ပြည်သူဝ့န်ထောင်မှုများအား အစိုးေဌာနများနှင့် နိုင်ငံသားများနှင့် 

လုြ်ငန်းေှင်များအ ကား ထကာင်းမွန်ပြည့်စုံစွာနှင့် ကျယ်ပြန ့်စွာ အသုးံပြုသွားနိုင်ေန် တိုးချဲ  ့

အေင့်ပမှင့်တင်ပခင်း လုြ်ငန်းများအား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုဝန်ထောင်မှုများအား 

ထေေှည်တည်တံ့ခိငု်ဖမဲစွာ ေက်လက်အသုးံပြုနိုင်ထေးအား ထောင်ေွက်သွားေန်ပဖစ်ြါသည်။ ေုိ 

ဝန်ထောင်မှုများအား နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ထနောမထေွး ထဒသမထေွး အသုံးပြုသွားနိုင်ေန် Portal များ၊ 

Public Access Point များ၊  မိုဘိုင်း Application များ၊ Smart ဖုန်းများ၊ အင်တာနက် 

စာမျက်နှာများမှ တေင့် ပဖန ့်ပဖူးထြးသွားနိုင်ထေး 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 စသည်တိုပ့ဖင့် အီလက်ေေွန်းနစ်နည်းလမ်းကုိ အသုံးပြု၍ ဝန်ထောင်မှုထြးနိုင်ေန် 

ထောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ြါသည်။တစ်ဖြိုငန်က်တည်း သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာ တတ်ထပမာက် 

မှုကုိ ပမှင့်တင်ထြးနိုင်ေန်အတွက် ြညာထေးနယ်ြယ်နှင့် ြူးထြါင်းထောင်ေွက်ေမည့် မူထဘာင် အစီ 

အစဉ်ကုိ 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 အ့စည်းများနှင့် ဝန်ကကီးဌာနများမှ တာ၀န်ေှိြုဂ္ဂိုလ်များနှင့် CIO များ၊ ပမန်မာနိုင်ငံ 

ကွန်ြျူတာအသင်းချုြ်နှင့် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖကအ်ဖွဲ အ့စည်းများမှ ြညာေှင်များနှင့် ထတွေ့ုံ 

ထေွးထနွးပခင်း၊ လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးများနှင့်  အလုြ်ရံုထေွးထနွးြွဲများ ကျင်းြပြုလုြ်ပခင်း 

တိုအ့ား ထောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်  မူ ကမ်းအားထေးေွဲဖြီးစီး၍ အေိုြါ Master Plan 

မူ ကမ်းအား အစိုးေဗဟိုအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဝန်ကကီးဌာနများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံကွန်ြျူတာအသင်းချုြ် 

တိုမ့ှ တာ၀န်ေှိြုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ် ကား၍ ေှင်းလင်းပခင်းနှင့် သထဘာေား မှတ်ချက်ေယူပခင်း တို ့

အား ထောင်ေွက်ခဲ့ြါသည်။ ေိုသို ့ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့သည့် အစည်းအထဝးနှင့် အလုြ်ရံုထေွးထနွးြွမဲျား 

စာေင်းနှင့် အဓိကြါဝင်စတင်ထေးေွဲခဲ့သူများစာေင်းများအား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ဇယားများပဖင့် 

ထဖာပ်ြအြ်ြါသည်။ 

 

စဉ် ေက်စွဲ အထ ကာင်းအော/ေှင်းလင်းချက် တက်ထောက်သည့် 

ြုဂ္ဂိုလ်များ 

 

၁။ ၅-၃-၂၀၁၄ အကကိုလုြ်ငနး်ညှနိှိုင်းအစည်းအထဝး ကျင်းြပခင်း ဦးထသာင်းတင်၊ 

ဦးသန်းေွန်းထအာင်၊ 

ဦးေဲနိုငမ်ိုး၊ 

ထဒါ်နွယ်နီစုိးေင်၊ 

ထဒါ်စိမ့်စိမ့်ထအး၊ 

၂။ ၅-၃-၂၀၁၄ လုြ်ငနး်ညှနိှိုင်းအစည်းအထဝး ကျင်းြပခင်း MDRI 

၃။ ၆-၃-၂၀၁၄ ကနဦးအလုြ်ရံုထေွးထနွးြွဲ ကျင်းြပခင်း ဘဏ္ဍာထေး၊ စီးြွား/ 

ကူးသန်း၊ လျှေြ်စစ်၊ 

ထောက်လုြ်ထေး၊ 

စီမ/ံစီးြွားနငှ့် သတင်း/ 

ေက်သွယ် 

ထေးဝနက်ကီးဌာနများမှ 

ကိယ်ုစားလှယ်များ၊ 
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၄။ ၇-၃-၂၀၁၄ 

၁၈-၃-၂၀၁၄ 

အဖွဲ လ့ိုက်ထေးွထနွးပခင်း၊ e-Governance 

လက်ေှအိထပခအထန၊အနာဂတ်ေည်မှန်းချက်နှင့် 

နည်းလမ်းများ 

အစိုးေဝန်ကကီးဌာန များ၊ 

ICT Industry မှ 

အသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ 

မိတ်ဖက်အဖွဲ မ့ျား၊ 

၅။ ၁၀-၆-၂၀၁၄ 

၂၀-၆-၂၀၁၄ 

ဝန်ကကီးဌာနများ၏ Website များ အထပခ အထန 

ထလ့လာသုးံသြ်ပခင်း 

အစိုးေဌာနများ၊ ICT 

အသင်းအဖွဲ မ့ျား။ 

၆။ ၁၂-၈-၂၀၁၄ Application, Data Center နှင့ ်ကွနယ်က် 

ချိတ်ေက်နိုင်မှု အထပခအထနအား ထလ့လာပခင်း။ 

ဦးေဲနိုငမ်ိုး၊ 

ထဒါ်နွယ်နီစုိးေင်၊ 

၇။ ၁၃-၆-၂၀၁၄ Adopted IT data policies, Defined IT 

regulation 

ထဒါ်စိမ့်စိမ့်ထအး 

၈။ ၁၅-၆-၂၀၁၄ Data Center သို ့သွားထောက် ကည့်ရှုပခင်းနှင့် 

ဝန်ထောင်မှုထြးလျက်ေှသိည့် e-Government 

Application များအား ထလ့လာပခင်း 

ဦးေဲနိုငမ်ိုး 

၉။ ၃၀-၉-၂၀၁၄ လုြ်ငနး်တိုးတက်မှု ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝး 

ကျင်းြပခင်း  

ဦးထသာင်းတင်၊ 

ဦးေဲနိုငမ်ိုး၊ 

ထဒါ်နွယ်နီစုိးေင်၊ 

ထဒါ်စိမ့်စိမ့်ထအး၊ ADB 

၁၀။ ၁-၁၀-၂၀၁၄ 

၇-၁၀-၂၀၁၄ 

ဝန်ကကီးဌာနအလိုက် ကနဦးစတင် အထကာင်အေည် 

ထဖါ်သင့သ်ည့် လုြ်ငနး် ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးများ 

ကျင်းြပခင်း 

သကေုိ်င်ော 

ဝန်ကကီးဌာနများ 

၁၁။ ၈-၁၀-၂၀၁၄ အလုြ်ရံု ထေွးထနွးြွဲပြုလုြ်ပခင်း ADB ၊ ပမန်မာနိုငင်ံ 

ကွနြ်ျူတာ အသင်းချုြ်  

၁၂။ ၉-၁၀-၂၀၁၄ နိုငင်ံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်းများနငှ့် လုြ်ငနး် 

ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းြပခင်း 

World Bank, DFID, 

JICA, KoICA, ADB 

၁၃။ ၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ေက်သွယ်ထေးထအာ်ြထေတာများနှင့် လုြ်ငနး် 

ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းြပခင်း 

ေတနာြံုတယ်လီြို၊့ 

ထအာ်ေီဒူး၊ တယ်လီထနာ 

၁၄။ ၃-၁၂-၂၀၁၄ 

၄-၁၂-၂၀၁၄ 

နိုငင်ံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်းများနငှ့် လုြ်ငနး် 

ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းြပခင်း 

World Bank, DFID, 

JICA, KoICA, ADB 

၁၅။ ၅-၁၂-၂၀၁၄ ေက်သွယ်ထေးထအာ်ြထေတာများနှင့် လုြ်ငနး် 

ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းြပခင်း 

MPT,ေတနာြံု 

တယ်လီြို၊့ ထအာ်ေီဒူး၊ 

တယ်လီထနာ 

၁၆။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၄ ဝန်ကကီးဌာနများအား မူ ကမ်းေှင်းလင်းပခင်းနှင့် 

သထဘာေားမတှ်ချက်များ ေယပူခင်း 

အစိုးေဗဟိုအဖွဲ အ့စည်း 

များနငှ့ဝ်န်ကကီးဌာနများ

အားလုံး 

 

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

 



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

82 
 

 

စဉ် အမည် ောေူး/ဌာန မှတ်ချက် 

၁။ ဦးထသာင်းတင် 
ဒုတိယဝနက်ကီး၊ ေက်သွယ်ထေးနငှ့်သတင်း 

အချက်အလက်နည်းြညာ ဝန်ကကီးဌာန 

ကကီး ကြ် လမ်းညွှန်မှု 

ထြးြါသည်။ 

၂။ ဦးသန်းေွန်းထအာင် 
ညွှန် ကားထေးမှူး၊ ေက်သွယ်ထေးညွှန် ကားမှု 

ဦးစီးဌာန 

ပြည်တွင်းြညာေှင် 

၃။ ဦးေဲနိုငမ်ိုး 
ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုြ်၊ 

ပမန်မာ့ေက်သွယ်ထေးလုြ်ငန်း 

၄။ ထဒါ်နွယ်နီစုိးေင် 
ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုြ်၊ 

ပမန်မာ့ေက်သွယ်ထေးလုြ်ငန်း 

၅။ ထဒါ်စိမ့်စိမ့်ထအး 
လက်ထောက်ညွှန် ကားထေးမှူး၊ 

ေက်သွယ်ထေးညွှန် ကားမှု ဦးစီးဌာန 

၆။ 
Mr. Arun 

Ramamurthy 
Asia Development Bank 

ပြည်ြ ြညာေှင် 

၇။ Mr. C.N. Raghupathi Infosys Limited, India 

၈။ Mr. Prakash Jayaram  Infosys Limited, India 

၉။ 
Mr. Srinivasan 

Subramanian 
Infosys Limited, India 

၁၀။ 
Mr. Dipankar 

Khasnabish 
Infosys Limited, India 

၁၁။ 
Mr. Monisha 

Borthakur  
Infosys Limited, India 

၁၂။ Mr. Pallavi Pradhan Infosys Limited, India 

၁၃။ MCF, MCPA, MCIA ပမန်မာနိုငင်ံကနွ်ြျူတာ 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 ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် ေက်သယွ်ထေးဝန်ကကီးဌာနမှ အေိုြါ Master Plan အား ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

လကေ်ှိအထပခအထနနှင့် ကုိက်ညီမှုေှိထစေန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်  ပဖည့်စွက် ပြင်ေင် ထေးေွဲခဲ့ြါသည်။ 

အဓိကြါဝင် စတင်ထေးေွဲခဲ့သူများစာေင်းအား ထအာက်ထဖါ်ပြြါ ဇယား(၅)ပဖင့် ထဖာ်ပြအြ်ြါသည်။ 
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စဉ် အမည် ောေူး/ဌာန မှတ်ချက် 

၁။ ဦးထကျာ်မျိုး 
ဒုတိယဝန်ကကီး၊ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် 

ေက်သယွ်ထေး ဝန်ကကီးဌာန 

ကကီး ကြ် လမ်းညွှန်မှု 

ထြးြါသည်။ 

၂။ ဦးခင်ထမာင်သက် 
အဖမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ြိုထ့ောင်ထေးနှင့် 

ေက်သယွ်ထေး ဝန်ကကီးဌာန 
ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲသူ 

၃။ ဦးေဲနိုင်မိုး 
ညွှန် ကားထေးမှူး၊ 

အမျိုးသားေိုက်ဘာလုံပခုံထေးဗဟိုဌာန 
ပြည်တွင်းြညာေှင် 

၄။ ထဒါ်နွယ်နီစိုးေင် ညွှန် ကားထေးမှူး၊ e-Government ဌာန 

၅။ Mr. Manish Chadha 
Consultant for e-Government Service 

Delivery Unit of Myanmar, KPMG Co. 

Ltd., (India) 

ပြည်ြ ြညာေှင် 
၆။ Mr. Ivan WEE 

Senior Consultant,  

IDA International Pte Ltd, Singapore 

၇။ Ms. Natalie Theng 
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 နိုင်ငံတိငု်း၌ ြီပြင် ပြတ်သားထသာ 

Strategic Vision ေှိခဲ့ ကြါသည်။ ဤ e-Government သည်  ပမန်မာနိုင်ငံ၌ e-Government 

လုြ်ငန်းစဉ်များအား အထကာင်အေည်ထဖာထ်ောင်ောတငွ် အဓိကေည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်ပဖစ်ထသာ 

နိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်ထေး၊ စီးြွားထေးနှင့် လူမှုထေး ကဏ္ဍများအသီးသီး  ဟန်ချက်ညီစွာ ဖွံ ့ဖဖိုး တိုးတက် 

လာထစနိုင်ေန် အထောက်အြံ့ထကာင်းများနှင့်အကျိုးသက်ထောက်မှုများ ေေှိထစနိုင်ထေး ဦးတည်ချက် 

ေား၍ မဟာဗျူဟာကျကျ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထောင်ေွက်သွားေန် လမ်းညွှန်ချက်စည်းမျဉ်း 

များ၊ လုြ်ငန်းစဉ်မူထဘာင၊် လမ်းပြထပမြုံများနှင့် ပြည့်စုံစွာ ထဖာပ်ြေားြါသည်။ 

 

၁၆၈။  ဤ Master Plan သည ် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိပဖစ်ထြါ်လျက်ေှိထသာ အထပခအထန 

များအား အထပခခံ၍ e-Government အား အမျိုးသားအေင့် ေည်မှန်းချက်ေားဖြီး ထောင်ေွက် 

သွားေန် ထေးေွဲေားပခင်းပဖစ်ြါသည်။ သိုပ့ဖစ်ြါ၍ 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 ဖ့ဖိုးလာမည်ပဖစ်ဖြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ေုတ်ပြန်သည့် e-Government 

Development Index (EGDI) ညွှန်းကိန်းသည်လည်း ပမင့်မားတိုးတက်လာမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

ေိုအ့ပြင်  ပြည်သူြိငု်နှင့်နိုင်ငံြိုင်ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံအတွင်းေှိ ICT လုြ်ငန်းစု၏ ေုတ်လုြ်မှုနှင့် 

ထောင်းလိုအားကို ပမှင့်တင်ထြးနိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုမှတေင့် ဥြထဒများ၊ နည်းဥြထဒများ၊ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ အထောက်အြံ့ပဖင့် IT Industry လုြ်ငန်းစုကကီးနှင့် ICT ကဏ္ဍကကီး 

တစ်ခုလုံးအား နိုင်ငံထတာ်၏ စီးြွားထေးအထောက်အဦတွင် အဓိကအထေးကကီးထသာအခန်းသုိ ့

ထောက်ေှိထအာင် ထောင်ေွက်သွားနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 


