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1. Article
(a) Advice for the public: Coronavirus Disease (Covid-19)
Keep yourself and others safe: Do
it all!
Protect yourself and those around you:












Get vaccinated as soon as it’s your
turn and follow local guidance on
vaccination.
Keep physical distance of at least 1
meter from others, even if they
don’t appear to be sick. Avoid
crowds and close contact.
Wear a properly fitted mask when
physical distancing is not possible
and in poorly ventilated settings.
Clean your hands frequently with
alcohol-based hand rub or soap and
water.
Cover your mouth and nose with a
bent elbow or tissue when you
cough or sneeze. Dispose of used
tissues immediately and clean hands
regularly.
If you develop symptoms or test
positive for COVID-19, self-isolate
until you recover.

Make your environment safer
The risks of getting COVID-19 are higher
in crowded and inadequately ventilated
spaces where infected people spend long
periods of time together in close proximity.
Outbreaks have been reported in places
where people have gather, often in crowded
indoor settings and where they talk loudly,
shout, breathe heavily or sing such as
restaurants, choir practices, fitness classes,
nightclubs, offices and places of worship.
To make your environment as safe as
possible:




Wear a mask properly
To properly wear your mask:







Make sure your mask covers your
nose, mouth and chin.
Clean your hands before you put
your mask on, before and after you
take it off, and after you touch it at
any time.
When you take off your mask, store
it in a clean plastic bag, and every
day either wash it if it’s a fabric
mask or dispose of it in a trash bin
if it’s a medical mask.
Don’t use masks with valves.







Avoid the 3Cs: spaces that are
closed, crowded or involve close
contact.
Meet people outside. Outdoor
gatherings are safer than indoor
ones, particularly if indoor spaces
are small and without outdoor air
coming in.
If you can’t avoid crowded or
indoor
settings,
take
these
precautions:
Open a window to increase the
amount of natural ventilation when
indoors.
Wear a mask.

Reference - https://www.who.int/

P a g e 2 | 35

(b) Bitcoin(Cryptocurrency)
Bitcoin နည့််းပညာအင့်ဒီယာဆောု Satoshi တ ်းသာ်းခေု White Paper ကု ဆလောပါ။ု
အဒီနည့််းပညာကသ်းပပီ်းု

တခေါ်ု

Cryptocurrency

ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်တငွေတ က်းစနစ့်ကု

မည့်သူမဆု

ကန့်သ
့် ေ့်ချက့်မ ှဘု လွေပ့်လပ့်စာွေ ု ဖန့်ေီ်းလ့် ပါေယ့်။ု လက့်တေွေွေ့မှာလည့််းု အဒီလဖန့်ေီ်းထာ်း ကု
ောတေွေု အမျာ်းကကီ်းု

ှတနပါေယ့်။ အတမ ကန့်လ နင့်ငမျ ်းအပါအဝင့် နင့်ငအတော့်မျာ်းမျာ်းက

Bitcoin ကအသ်းပပ ပပီ်း ပပ လပ့်ေ တငွေ်းတပ်းတငွေယူ ကစစတေွေက ော်းပမစ့်ထာ်းပခင့််း မ ှပါဘူ်း။
ဆက့်ပပီ်းတပပာဖလ
့် လာောကတော Bitcoin

ွေ့ ေ ာ်းဝင့်မှု အတပခအတနပါ။ ဒီကစစကတော

ေစ့်နင့်ငကေစ့်မျ ်းပဖစ့်တနလ့် တပပာ ခက့်ပါေယ့်။ အတမ ကန့်၊ ပ ေန့်၊ ဂျပန့်၊ တောင့်က ီ်းယာ်း၊
စင့်ကာပူ စေနင့်ငတေွေ အပါအဝင့် ဖွေွေ့ပဖ ်းေ နင့်ငအမျာ်းစမှာ Bitcoin န့် Cryptocurrency တေွေက
ေ ာ်းဝင့် တငွေတ က်းေစ့် ပ့်အတနန့် အစ်း က တ ကညာထာ်းောမျ ်း မဟေ့်တပမယ့် လွေပ့်လပ့်စာွေ
အသ်းပပ ခွေင့် တပ်းထာ်း ကပါေယ့်။ အယ့်ဆာတ ဒနင့်ငက Bitcoin ဟာ နင့်င ွေ့ ေ ာ်းဝင့်တငွေတ က်း
ပဖစ့်တ ကာင့််း တ ကညာထာ်းပါေယ့်။ ဒီတ ကညာချက့် ွေ့ တနောက့်ကွေယ့်မှာလည့််း စေ့်ဝင့်စာ်းစ ာတေွေ
ှတနပါေယ့်။

အယ့်ဆာတ ဒနင့်ငဟာ

အတမ ကန့်တဒေါ်လာက

အဓကတငွေတ က်းအတန

န့်

အသ်းပပ တန ေအေွေက့် သူူ့အစ်း မှာ တငွေတ က်းအတပေါ် ေက့်ရက့်ထန့််းချ ပ့်နင့်စမ
ွေ ့််း မ ှပါဘူ်း။ ပပီ်းတော
နင့်င ွေ့ ဝင့်တငွေအမျာ်းစဟာ ပပည့်ပထွေက့် အလပ့်လပ့် က သူတေွေပပန့်လပေ
့် တငွေတေွေ ပဖစ့်တနပါေယ့်။
နင့်ငသာ်းအမျာ်းစဟာ
နော ီတပါင့််းမျာ်းစွော
စေပပဿနောတေွေက

ဘဏ့်အတကာင့်မ ှ ကသူတေွေ

သွော်း ောတေွေ

၊

ပဖစ့်ေအေွေက့်

မျာ်းပပာ်းေနင့်ငပခာ်း

င့်ဆင့်တန ောပါ။

လပ တ
့် ငွေထေ့်ယူဖ့်

တငွေလခက

ဒီပပဿနောတေွေက

တပ်း ောတေွေ

၊

ဘဏ့်အတကာင့်မလဘ

ေက့်ရက့်တပ်းပလ
့် က့်ခနင့်ေ Bitcoin က အသ်းပပ လက့်ပခင့််းအာ်းပဖင့် အမှန့်ေစ့်ကယ့် တပဖ ှင့််းနင့်မ
လာ်း ဆောတော တစာင့် ကည့် က မှာပါ။ အယ့်ဆာတ ဒလပ အတမ ကန့်တဒေါ်လာက မှီခတန ေ
အမ့်နီ်းချင့််း

ဟအတမ က

န့်

လက့်ေင့်အတမ က

နင့်ငတေွေကလည့််း

ဒီအတပခအတနက

တစာင့် ကည့်တန ကပါေယ့်။ အယ့်ဂျီ်း ီ်းယာ်း၊ အီဂျစ့်န့် တမာ့်ရက ေလ
့် နင့်ငတေွေကတော Bitcoin န့်
Cryptocurrency တေွေက လ်းဝေ ာ်းမဝင့်ဘူ်းလ့် အေအလင့််း သေ့်မှေ့်ထာ်းပါေယ့်။ ကတနဒါ၊
တဆာ့်ဒီအာတ ်း ်းီ ယာ်း၊ ေူ ကီ ေလ
့် နင့်ငတေွေလ အမျာ်းပပည့်သူက မော်းပမစ့်တပမယ့် ဘဏ့်န့်
တငွေတ က်းအဖွေွေ့အစည့််းတေွေက ော်းပမစ့်ထာ်းေနင့်ငတေွေလည့််း ှပါေယ့်။ အနဒယလ နင့်ငမျ ်းမှာတော
အစ်း တ ကညာချက့်ကယ့်ေင့်က မ ှင့််းလ့်ေ ာ်းဝင့်ပခင့််း၊ မဝင့်ပခင့််းဟာ အခထ အပငင့််းပွော်းတနဆပါပ။
ေရေ့်န့်

ရ ှာ်းလနင့်ငတေွေမှာလည့််း

တပပာ ခက့်ေ

အတနအထာ်းမှာ

ကန့့််သေ့်ချက့်တေွေ

ှတန ကပါေယ့်။

ဒါတ ကာင့်

ှတနလ့်

ေ ာ်းဝင့်ေယ့်၊

ေချ ွေ့နင့်ငတေွေမာှ

မဝင့်ဘူ်း

ေ ာ်းဝင့်ပပီ်း

ေချ ွေ့နင့်ငတေွေ မှာ ေ ာ်းမဝင့်ဘူ်းလ့်သာ တပပာနင့်ပါေယ့်။
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Bitcoin ွေ့ ေ ာ်းဝင့်မှု အတပခအတန စာ င့််းက ဒီလပ့်စာမှာ ကည့်လ့် ပါေယ့်။
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country_or_territory

Legal status of bitcoin
Legal tender
Permissive (legal to use bitcoin)
Contentious (some legal restrictions on usage of bitcoin)
Contentious (interpretation of old laws, but bitcoin is not prohibited directly)
Hostile (full or partial prohibition)
No data
Bitcoin

Core

ဆောကတောု Bitcoin

အင့်ဒီယာကု လက့်တေွေွေ့အတကာင့်အထည့်ု

တဖာ့်ထာ်းေု ပတ ာဂျက့်ေစ့်ခပါ။ု ပထမဆ်းပတ ာဂျက့်ပဖစ့်ပပီ်းု Satoshi Nakamoto ကယ့်ေင့်ု
အစပပ ဖန့်ေီ်းခောပါ။ုဒီပတ ာဂျက့် ွေ့ Source Code ဟာုOpen Source ပဖစ့်ေအေွေက့်ုမည့်သူမဆု
အသ်းပပ ခွေင့် ှယသာမက၊ု

တ ်းထာ်းေကဒ့်တေွေကု

တလလာစမ့််းစစ့်ပခင့််း၊ု

ယူပခင့််းေက
့် ပပ ု

လပ့်နင့်ပါေယ့်။
Bitcoin

Network

ဆောကတော

တငွေတပ်းတငွေယူု

မှေ့်ေမ့််းအချက့်အလက့်တေွေကု

သမ့််းဆည့််းထာ်းေ ကွေန့်ပျျူောကွေန့်ယက့်ေစ့်ခလု့် ဆနင့်ပါေယ့်။ု ကွေန့်ပျျူောေစ့်လ်း၊ု လူေစ့်ဥ်းီ ၊ု
အဖွေွေ့အစည့််းေစ့်ခထမှာ
လူအမျာ်းထမှာု

သမ့််းဆည့််းထာ်းပခင့််းု မဟေ့်ဘု Bitcoin

ပဖန့့််ကျက့်သမ့််းဆည့််းထာ်းောပါ။ု

Network

မှာု ပါဝင့်သူု

ဒီမှေ့်ေမ့််းကလည့််းု

လူေစ့်ဦ်း၊

အဖွေွေ့အစည့််းေစ့်ခကု ကင့်ထာ်းောု မဟေ့်ပါဘူ်း။ု အဒီလု ဟချ ပ့်ကင့်မှုု မ ှောကကု Bitcoin

ွေ့ု

အနှစ့်သာ ပါ။ ဒါတ ကာင့်ုBitcoin က လူေစ့်ဦ်းေစ့်တယာက့်ကုထန့််းချ ပ့်ထာ်းောမျ ်း မဟေ့်ပါဘူ်း။ု
အင့်ဒီယာကု လူေင့််း ယူနင့်သလ၊ု ပတ ာဂျက့်ကလည့််းု Open Source ပါ။ု အချက့်အလက့်တေွေု
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ကလည့််းု ကွေန့်ယက့်ထမှာပါဝင့်သူအာ်းလ်းကု စတပါင့််းစီမောပဖစ့်လု့်

ဟထန့််းချ ပ့်မက
ှု တနု လ်းဝု

ကင့််းလွေေ့်ပါေယ့်။
အဒီလု

လူေင့််းပါဝင့်လ့် တနတောု

လူေင့််းကသမ့််းထာ်းေု

အချက့်အလက့်တေွေကု

ဝင့်ပပီ်းတောု လပ့်ချင့် ာု လပ့်လက့် င့်ဘယ့်လလပ့်မလ။ု ေန့်ဖ်း ေ
ှ ု တငွေတ က်းတေွေကု လူေင့််းဆီမာှ ု
သွော်းသမ့််းထာ်းောု
တခါင့််းထမှာ

စေ့်ချ ပါမလာ်း။ု

စသည့်ပဖင့်ု

ဘယ့်လမှပမင့် ကည့်လ့်

အစဉ့်အလာနု့်

မ နင့်တောဘ

လ်းဝကွေပပာ်းသွော်းပပီပဖစ့်လ့်ု
နော်းလည့် အလွေန့်ခက့်တနေ

သတဘာသဘာဝေစ့်ခုပဖစ့်တနပါလမ့်မယ့်။
Mobile Money ေု့် Pay ေလ
့် ုအစဉ့်အလာုဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်တငွေတပ်းတငွေယူု စနစ့်တေွေု ဟာုဘဏ့်ု
(သမ
့် ဟေ့်)

တငွေတ က်းဝန့်တဆာင့်မုှု

အဖွေွေ့အစည့််းေစ့်ခခ ွေ့ု

ထန့််းချ ပ့်စီမမှုတအာက့်မာှ ု

အချက့်အလက့်တေွေကု သမ့််းဆည့််းပပီ်းတောု အလပ့်လပ့် ကောပါ။ု Bitcoin ကတောု အဒီလု
ဟအဖွေွေ့အစည့််းု မ ှတောဘု အမျာ်းသူငါု ပါဝင့်ေု Network တပေါ်မှာု အချက့်အလက့်တေွေကု
ပဖန့့််ကျက့်သမ့််းဆည့််းပပီ်းု အလပ့်လပ့်ပါေယ့်။
လခခ စေ့်ချ ဖန
့် ု့်

ဒီလအလပ့်လပ့်ေအခါမှာု အချက့်အလက့်တေွေု

ယ ကည့်စွောလပအ
့် သ်းပပ နင့်ဖအ
့် ေွေက့်

ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ဝှကစ
့် ာစနစ့်ု

နည့််းပညာေချ ွေ့ကု

လ့်တခေါ်ေု

Cryptography

တပါင့််းစပ့်အသ်းပပ ထာ်းပါေယ့်။

ကွေန့်ပျျူောု

စနစ့်မှာတောုအဒီလုကယ့်မသေသူ၊ုကယ့်မသေတန ာကတနလာေုအချက့်အလက့်တေွေ မှန့်ကန့်မှုု
ှမ ှုဆ်းပဖေ့်ဖအ
့် ေွေက့်ုConsensus Algorithm တေွေုကုအသ်းပပ ကပါေယ့်။ု
Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority, Proof of History, Proof of Capacity
စသည့်ပဖင့်ုအမျ ်းမျ ်း ှပါေယ့်။
Proof of Work ဆောဟာု ခက့်ခေအလပ့်ကု လပ့်ခင့််းပပီ်း၊ု လပ့်ပပနင့်ေယ့်ဆ င့်ု
သူတပ်းေအချက့်အလက့်ကု
ေစ့်တယာက့်ပါဆပပီ်းု

ယ ကည့် ေယ့်လု့်

သခ္ျာပညာနပ
့် က့်သက့်ေု

လက့်ခလက့်ေသတဘာပါ။ု

သခ္ျာပညာ င
ှ ့်ု

အချက့်အလက့်ေစ့်ခု

ေင့်ပပလာသူကု

ေစ့်ကယ့်ဟေ့်မဟေ့်ု စစစ့်ဖအ
့် ေွေက့်ု ခက့်ခေပဒ့်စာေစ့်ပဒ့်ကု လက့်တေွေွေ့ေွေက့်ပပခင့််းလက့်ေု
သတဘာမျ ်းပါ။ု

ေွေက့်ချက့်ပပနင့်ေယ့်ဆမှု

သူေင့်ပပေအချက့်အလက့်ကု

ဟေ့်မှန့်ေယ့်လု့်

လက့်ခလက့်မှာပါ။
Proof of Stake ဆောကတောု ပင့်ဆင့်မှုကု သက့်တသပပခင့််းပပီ်းု ပပနင့်ေယ့်ဆ င့်ု
ယ ကည့်လက့်ခလက့်ေသတဘာမျ ်းပါ။ု စာအပ့်အငှာ်းဆင့်ေစ့်ဆင့်ကု တငွေစတပေါ်တပ်းထာ်းမယ့်ဆ င့်ု
သူမသေု

လူစမ့််းကလည့််းစာအပ့်တေွေု

စေ့်ချလက့်ချငှာ်းတပ်းလက့်လ့်

ပါေယ့်။ု

စာအပ့်ပပန့်လာမအပ့်ခ င့်ု စတပေါ်တငွေကု သမ့််းယူလက့်လု့် ေအေွေက့်တ ကာင့်ပါ။ု Proof of Stake
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ကလည့််းု

အဒီလပါပ။ု

ပင့်ဆင့်မှုေစ့်ခကု

အာမခထာ်းေအခါု

သူတပပာေအချက့်အလက့်ု

ဟေ့်မှန့်တ ကာင့််းုလက့်ခလက့်ေုသတဘာမျ ်းပါ။
Proof

of

သက့်တသပပနင့် င့်ု

စကာ်းတပပာ င့််းု

ေစ့်ကယ့်ေက့်ခသူမှသာု

အမှန့်ေစ့်ကယ့်ပဖစ့်ပျက့်ခတ ကာင့််းု

လက့်ခလက့်ေု

သူနက
့် ယ့်နင
့် ယ့်ငယ့်ကု

အတပပာသက့်သက့်နတ
့် ောု

ဟေ့်မှန့်တ ကာင့််းု

အ င့်ကု

သူတပပာေအချက့်အလက့်ကု

လူစမ့််းေစ့်တယာက့်နု့်
ဆလာခ င့်ု

ဆောကတောု

History

ယလမ
့် ပါဘူ်း။ု

သနင့်ေအချက့်အလက့်ကု

လက့်ခအေည့်ယူလက့်နင့်ေု

သတဘာမျ ်းပါ။ု

ေက့်ခေတကျာင့််းေူေယ့်လ့်ု
ဒါတပမယ့်ု

အဒီတကျာင့််းကု

တပပာပပခ င့်တော ု

သတဘာမျ ်းပါ။

ဒီလမျ ်းု

သူတပပာော
ကယ့်မသေသူ၊ု

ကယ့်မသေတန ာကုလာေအချက့်အလက့်တေွေု မှန့်ကန့်မှု ှမ ှုစစစ့်ဖု့် လအပ့်ေအေွေက့်၊ု Bitcoin
ကု ဒီဇင့််းလပ့်ေအခါု Satoshi Nakamoto ကု Proof of Work လ့်တခေါ်ေနည့််းကတ ်းချယ့်ု
အသ်းပပ ခပါေယ့်။ု

ဒီနည့််းမှာ၊ု

အချက့်အလက့်တပ်းလသူဟာု

အလပ့်ကလပ့်ပပဖအ
့် ေွေက့်ု

အချန့်၊ု

စွေမ့််းအင့်နု့်

မသမာေအချက့်အလက့်က

အလွေယ့်ေစ့်ကူတပ်းပပီ်းု

အလွေန့်အ
့် လွေန့်ု

လပ့်အာ်းတေွေု

ခက့်ခေ

စက့်ထေ့် ေအေွေက့်၊ု

အတနှောက့်အယှက့်ပပ လ့်ု

မ တောပါဘူ်း။ု

မသမာမှုတပေါ်သွော်းေအခါမှာု သူူ့ဘက့်ကအဆမေန့်ု စက့်ထေ့်ခ ေု စွေမ်း့် အင့်နလ
့် ပ့်အာ်းတေွေကု
အကျ ်းမုဆ်းရှု်း တောမှာမလ
့် ပ
့် ါ။
ဒီသတဘာသဘာဝတေွေကု

ကက ေင့်သ ထာ်းပခင့်
ှ
်းဟာု

Bitcoin

ွေ့အလပ့်လပ့်ပကု

နော်းလည့်တစဖအ
့် ေွေက့်အမျာ်းကကီ်းုအတထာက့်အကူုပဖစ့်ပါေယ့်။
Reference: Ei Maung - Bitcoin-လ-ေ- ှင်း့်
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(c) Digital Economy
ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ုစီ်းပွော်းတ ်းုဆသည့်မာှ ုအဘယ့်နည့််း
ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ုကွေန့်ပျျူောုနည့််းပညာကုအတပခခေုစီ်းပွော်းတ ်းုစနစ့်ကုဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ုစီ်းပွော်းတ ်းု
စနစ့်ဟု တခေါ်ပါသည့်။ု ယတန့်တခေ့်ေွေင့်ု ၎င့််းကု တခေ့်သစ့်ု စီ်းပွော်းတ ်းကဏ္ဍ၊ု အင့်ောနက့် စီ်းပွော်းတ ်းု
စသပဖင့်လည့််းတခေါ် ကပါသည့်။ု ေကယ့်ေမ့််းမှာု ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ု စီ်းပွော်းတ ်းု စနစ့်သည့်ု လွေန့်စွောမှု
ကျယ့်ပပန့့််ပပီ်းု အင့်ောနက့်တပေါ်ေွေင့်ု စီ်းပွော်းတ ်းု ပပ လပ့်ပခင့််းု ေစ့်ခေည့််းကု တခေါ်ဆသည့်မဟေ့်တပ။ု
ယတန့်အင့်ောနက့်တပေါ်ေွေင့်ု

တ ာင့််းဝယ့်တဖာက့်ကာ်းပခင့််းု

ပပ လပ့်တနတသာု

အွေန့်လင့််းတ ာှ ပင့််းဆသည့်မှာုဒစ့်ဂျစ့်ေယ့် စီ်းပွော်းတ ်းစနစ့်၏ုအစေ့်အပင့််းုေစ့်ခသာုပဖစ့်ပါသည့်။ု
ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ု စီ်းပွော်းတ ်းစနစ့်ေွေင့်ု အင့်ောနက့်ကအသ်းပပ ၍ု ဘဏ့်ဝန့်တဆာင့်မှုမျာ်းကု
ယူပခင့််းမျာ်းပါဝင့်သည့်ု အပပင့်ု တငွေသာ်းကင့်ဆင့်အသ်းမပပ ဘု အတ ကွေ်းဝယ့်ကဒ့်မျာ်းု အသ်းပပ ပခင့််း၊ု
အင့်ောနက့်ပဖင့်ု တငွေတပ်းတချပခင့််းု ကစစမျာ်းု လည့််းပါဝင့်ပါသည့်။ု ု ထ့်အပပင့်ု ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ု
တငွေတ က်းစနစ့်မျာ်းလည့််းု ပါဝင့်ပါသည့်။ု သပ့် ဖစ့်ပါ၍ု ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ု စီ်းပွော်းတ ်းစနစ့်သည့်ု တန့်စဉ့်ု
လူတနမှုပစမျာ်းကလည့််းုရက့်ခေ့်ုတပပာင့််းလလာတစပါသည့်။
ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ု စီ်းပွော်းတ ်းစနစ့်သည့်ု စက့်မတ
ှု ခေ့်တပပာင့််းတော့်လန
ှ ့်တ ်းု ၄.၀ု နှင့်လည့််းု
ဆက့်စပ့်မှု ှပါသည့်။ု ၎င့််းသည့်ု ချေ့်ဆက့်မှုမျာ်းကု အဓကထာ်းအသ်းပပ ထာ်းပပီ်းု ကွေန့်ပျျူောု
အချင့််းချင့််း၊ုမ်းလ့်ဘင့််းုေယ့်လီဖန့််းုအချင့််းချင့််းုယနတယာ်းုအချင့််းချင့််းုအမ့်၊ုကမပဏ၊ီ ုစက့်ရုစသပဖင့်ု
ေခနှင့်ေခု ချေ့်ဆက့်ကာု အလအတလျာက့်ု သမ
့် ဟေ့်ု လူပါဝင့်တဆာင့် က့်ပခင့််းပဖင့်ု လပ့်ငန့််းု မျာ်းု
တဆာင့် က့် ာေွေင့်ုလျင့်ပမန့်မှုုေ်းေက့်မှုုတအာင့်ပမင့်မေ
ှု က
့် ု
ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ု

စီ်းပွော်းတ ်းစနစ့်သည့်ု

ှတစပါသည့်။ု

ယတန့်တခေ့်ေင
ွေ ့်ု

ကက ်းမဆက့်သွေယ့်တ ်းု ကွေန့်ယက့်ထွေန့််းကာ်းလာပခင့််းတပေါ်ေွေင့်

မ ှမပဖစ့်လအပ့်လာတသာု

တဆာက့် က့် ပခင့််းတ ကာင့်ု နင့်င၏ု

ပ ပ့်နှင့်ု စီ်းပွော်းတ ်းဖွေွေ့ပဖ ်းေ်းေက့်မှုု အေွေက့်ု ၎င့််းု ကက ်းမု ဆက့်သွေယ့် တ ်းစနစ့်သည့်လည့််းု
အတ ်းပါလှပါသည့်။ု

နင့်ငနှင့်ု

အဝှမ့််းေွေင့်ု

ေ်းေက့်ဖွေွေ့ပဖ ်းလာသည့်နင
ှ ့်အမျှု

ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ု

ထသု့်

ကက ်းမု

စီ်းပွော်းတ ်းု

ဆက့်သွေယ့်တ ်းစနစ့်ု

စနစ့်သည့်လည့််းပမု

ပမု

ဖွေွေ့ပဖ ်းလာ၍ု

ပပည့်သူလူထ၏ု စီ်းပွော်းတ ်း၊ု ပညာတ ်း၊ု ကျန့််းမာတ ်း၊ု လူမှုတ ်းု ေသ
့် ည့်လည့််းု အဖက့်ဖက့်မှု
ေ်းေက့်ဖွေွေ့ပဖ ်းလာနင့်ု ပါသည့်။ု ထ့်အပပင့်ု စီ်းပွော်းတ ်းလပ့်ငန့််းမျာ်းသည့်လည့်ု မရ်းဖလာု အတပခခု
စီ်းပွော်းတ ်းု စနစ့်မှသည့်ု ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်စနစ့်သု့် ကူ်းတပပာင့််းလာနင့်ပပီ်းု နင့်ငအေွေင်း့် ု ထကသ့်ု
တပပာင့််းလလာပခင့််းကု
သ့် ာေွေင့်ု

ပပည့်ေင
ွေ ့််းပပည့်ပစီ်းပွော်းတ ်းု

ထသတ
့် ပပာင့််းလမှုမျာ်းပပ လပ့် န့်ု

င့််းနှီ်းပမ ပ့်နှမှုကလည့််းု

အတပခခအတဆာက့်အအနှင့်ု

ှတစနင့်ပါသည့်။ု
စနစ့်မျာ်း၊ု

ကက ်းမု

ဆက့်သွေယ့်တ ်းစနစ့်မျာ်းုသည့်ုနင့်ငေကာစချန့်မှီုတကာင့််းမွေန့်တန န့်လအပ့်ပါသည့်။ု
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ယတန့်ုကမဘာအဝှမ့််းေွေင့်ုေ်းေက့်ပပီ်းုနင့်ငနှငု့် ဖွေွေ့ပဖ ်းဆနင့်ငမျာ်းသည့်ုဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ုစီ်းပွော်းတ ်းု
စနစ့်သု့် ကူ်းတပပာင့််းတန ကပပီ်းု ပမန့်မာနင့်ငအတနပဖင့်လည့််းု ဒစ့်ဂျစ့်ေယ့်ု စီ်းပွော်းတ ်းု စနစ့်သ့်ု
ေစ့်ပင့််းေစ့်စု ကူ်းတပပာင့််းတနပပီု ပဖစ့်ပါသည့်။ု ပမ၍ု ကူ်းတပပာင့််းလာပခင့််းပဖင့်ု အမ့်နီချင့််းနင့်ငမျာ်းနှင့်ု
င့်တဘာင့်ေန့််းနင့်ကာုနင့်င၏ုပ ပ့်ပမင့်မာ်းမှု၊ုပပည့်ေွေင့််းပပည့်ပု င့််းနှီ်း ပမ ပ့်နှမှုမျာ်းုမျာ်းပပာ်းလာမှုုနှင့်ု
ပပည့်သူလူထ၏ု စီ်းပွော်းတ ်း၊ု ပညာတ ်း၊ု ကျန့််းမာတ ်း၊ု လူတနမှုု အဆင့်အေန့််းမျာ်းေသ
့် ည့်လည့််းု
အဖက့်ဖက့်မှုပမင့်ေက့်လာမည့်ပဖစ့်ပါသည့်။ု
Reference: U Zaw Lin - Youth
Photo Credit: Businessjargons.com
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(d) Four tips to protect your Facebook account
from hackers

Do not use password auto-safe
function on public devices

Log out of devices you do not possess

While cybercafés are great for those who do
not have personal devices, it can be
dangerous as well. Usually, people rush
during the browsing sessions and agree to
save the password for a specific website.

Since Facebook does not automatically log
out you after a certain period of time, it is
important to do it yourself after the
browsing session. Closing the tab will not
help to log out. Thus, you must do it
manually.

However, this one of the easiest ways to
hack into Facebook account. Therefore, if
you tend to click on and agree to anything
thoughtlessly, we suggest you slow down.
Do not rush and carefully monitor your
online behavior to protect your privacy.
Likewise, you should never save passwords
on public devices.

If you leave your Facebook logged in on a
public device, there is a high possibility that
the person who comes after you will harm
you. He or she can either post unwanted
content on your account or misuse it for his
or her own benefit. Therefore, always log
out of your Facebook account after you
finish browsing.
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Secure your account with two-way
verification

Facebook from hackers with two-way
verification.

Facebook provides this authentication
mechanism to help people detect
unauthorized accesses to their accounts. If
you set your device to two-way check, you
will receive a digital code each time you
want to log in.

Use antivirus tools

Additionally, if the malevolent person will
try to get access to your account, you will
receive an email stating the location, device
details and time of the attempt to log in.
Therefore, you will be able to protect your

Note that malicious programs can display
fake log-in windows to trick you into
submitting your password. It might be hard
to identify whether the pop-up is genuine or
an attempt to deceive you. Thus, experts
advise using antivirus software at all times
to protect your computer and Facebook
account.

Reference: https://www.2-spyware.com/4-ways-to-protect-your-facebook-account-from-hackers
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(e) e-Government နှင့် ICT သတေသနုအပ
ု
င့််း (၁)
ဒီ က့်ပင့််းု သတေသနစာေမ့််းု ေစ့်တစာင့်တ ်းပဖစ့်ပါေယ့်။ု သတေသနစာေမ့််းု အေွေက့်ု
Research Theme ကလည့််းုNation Building through Quality Research and Innovation ဆတောု
ကယ့်နင့်ငအေွေက့်ု ေကယ့်တအာင့်ပမင့်တအာင့်ု မပဖစ့်မတနတဆာင့် က့် မည့်ု အခန့််းကဏ္ဍတေွေထကု
ေစ့်ခအပါအဝင့်ပဖစ့်ေု
ဆင့် ာလပ့်တဆာင့် မည့်ု

e-Government

ေ်းေက့်အတကာင့်အထည့်တဖာ့်တ ်းမှာု

သတေသနဆင့် ာရှုတထာင့်ကတန

စေ့်ကူ်းအပမင့်ေစ့်ခကု စာေမ့််းတ ်းသာ်းပဖစ့်ခပါေယ့်။

ကယ့် ွေ့ု

ICT

သတေသနု

နင့်ငဖွေွေ့ပဖ ်းမှုကေင့််းောေု ညွေန့််းကန့််းု

(Indicators) တေွေမာှ e-Government တအာင့်ပမင့်စွောု အတကာင့်အထည့်တဖာ့်နင့်တ ်းဟာု အလွေန့်ု
အတ ်းကကီ်းုအချက့်အတနနှင့်ု ပါဝင့်ပါေယ့်။ ဒါတ ကာင့်ု နင့်င ွေ့ဖွေွေ့ပဖ ်းမှုကုအတထာက့်အပပဖစ့်တစတသာု
e-Government

ွေ့ု လပ့်ငန့််းစဉ့်တေွေမှာု ICT သတေသနတေွေ ွေ့ု အခန့််းကဏ္ဍက ေင့်ပပနင့်ဖု့်

မမနော်းလည့်ေေ့်စမ
ွေ ့််းတသာပညာနှင့်ုဒီစာစဉ့်က တ ်းသာ်းလက့်ပါေယ့်။

အပင့််း(၁)ုစာစဉ့်မှာတောုပထမဆ်းုe-Government ွေ့ုလပ့်ငန့််းစဉ့်အမျ ်းအစာ်းတေွေနှင့်ု
သူေ့် ွေ့ုလပ့်ငန့််းသတဘာသဘာဝတေွေကုမျှတဝလပါေယ့်။ုe-Government လပ့်ငန့််းတေွေကုအပ့်စု
(၄)ုမျ ်းခွေပခာ်းနင့်ပါေယ့်။
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(၁)ု G2E Service (Government to Employee) ဆေု လပ့်ငန့််းစဉ့်အတ ကာင့််းကု
စပပီ်းတဆွေ်းတနွေ်းလပါေယ့်။ု အစ်း နှင့်ု နင့်ငဝန့်ထမ့််းု ၊ု ကမပဏဝ
ီ န့်ထမ့််းမျာ်းအ ကာ်းု Web-based
Application မျာ်း၊ု Mobile based Application မျာ်းပဖင့်ု လပ့်ငန့််းမျာ်းလပ့်တဆာင့်တသာု ဝန့်တဆာင့်မုှု
လပ့်ငန့််းတေွေကုG2E Service တေွေလတ
့် ခေါ်ပါေယ့်။ုဝန့်ထမ့််းလစာ၊ုပင့်စင့်လစာုစသည့်မျာ်းုအေွေက့်ု
Online Payroll တဆာင့် က့်ုအသ်းပပ နင့်ပခင့််း၊ုေစ့်ဦ်းပခင့််းအလက့်ုမမတပ်းတဆာင့် မည့်ုအခွေန့်မျာ်းက
စနစ့်တပ်းတဆာင့်နင့်ပခင့််း၊ု

Online

ထေ့်ယူ ကည့်ရှုနင့်ပခင့််း၊ု

မမတပ်းတဆာင့်ခသည့်ု

အခွေန့်စာ င့််းက

မမ၏ဝန့်ထမ့််းသက့်ေစ့်တလျှာက့်

ခ
ှ သည့်ု

မှု

Online

ပညာတ ်းဘွေွေ့မျာ်း၊ု

ေက့်တ ာက့်တအာင့်ပမင့်ခသည့်သင့်ေန့််းမျာ်း၊ု လပ့်ငန့််းအတေွေွေ့အကက မျာ်း၊ု စသည့်မျာ်းကု G2E
မှ ကည့်ရှုွေ့နင့်ပခင့််း၊ု

Service

အစ်း ဝန့်ကကီ်းဌာနတေွေမာှ ု

ှာတဖွေနင့်ပခင့််းု
ဌာနအလက့်ု

စသည့်ေ့်ု
G2E

ပဖစ့်ပါေယ့်။

Service

ပမန့်မာနင့်င ှု

အတကာင့်အထည့်တဖာ့်

တဆာင့် က့်ထာ်းောတေွေု ှပါေယ့်။ု သတ
့် ပမယ့်ု ဝန့်ကကီ်းဌာနအချင့််းချင့််းု နှင့်ု Nation-wide အေွေက့်ု
ချေ့်ဆက့်ုတဆာင့် က့်နင့်ဖု့် လအပ့်ချက့်ုေစ့်ချ ွေ့ ှတနတသ်းောတေွေွေ့ ှ ပါေယ့်။
(၂)ု G2C Service (Government to Citizens) ကတောု အစ်း နှင့်ု နင့်ငသာ်းမျာ်းအ ကာ်းု
တဆာင့် က့် မည့်ု

လပ့်ငန့််းတေွေကု

Online

ဝန့်တဆာင့်မှုပဖင့်ု

လပ့်တဆာင့်နင့်သည့်ု

စနစ့်မျာ်းပဖစ့်ပါေယ့်။ု G2C Service လပ့်ငန့််းစဉ့်တေွေဟာု တော့်တော့်ကျယ့်ပပန့့််ေု လပ့်ငန့််းတေွေု
ပဖစ့်သလ

အကျ ်းလည့််းအတော့်ထူ်းနင့်ေု

နင့်ငသာ်းတလျှာက့်ထာ်းမှုု

နှင့်ု

လပ့်ငန့််းစဉ့်တေွေပဖစ့်ပါေယ့်။ု

နင့်ငသာ်းစစစ့်မှုလပ့်ငန့််းတေွေကု

ဥပမာု

လပ့်တဆာင့်နင့်ေ

Citizen

Identification စနစ့်မျ ်းု ကု Online ကတနေစ့်ဆင့်တဆာင့် က့်နင့်ပခင့််း၊ု ကျန့််းမာတ ်းတစာင့်တ ှာက့်မုှု
နှင့်ုကျန့််းမာတ ်းုဝန့်တဆာင့်မတ
ှု ေွေကုချေ့်ဆက့်တဆာင့် က့်နင့်တသာုHealthcare စနစ့်မျာ်း၊ုနင့်ငသာ်းု
ေစ့်ဦ်းပခင့််းစီအေွေက့်ု ပညာတ ်းဆင့် ာ ဘွေွေ့သင့်ေန့််းမျာ်း၏ု Certificate မျာ်းမှန့်/မမှန့်ု စစ့်တဆ်းနင့်ု
သည့်ု Education verification စနစ့်မျာ်း၊ုဘယ့်တန ာတ ာက့်တနတနုနင့်ငသာ်းေစ့်ဦ်းအေွေက့်ု Online
အသပပ ပပီ်းုမတပ်းနင့်ု တသာုe-Voting systems မျာ်းုစသည့်မျာ်းဟာုG2C Service လပ့်ငန့််းစဉ့်တေွေပု
ပဖစ့်ပါေယ့်။

ပမန့်မာနင့်ငမှာု

ဒီစနစ့်တေွေု

စနစ့်ေကျု

အတကာင့်အထည့်ဖ့်

လအပ့်လျှက့်

ှတနပါတသ်းေယ့်။
(၃)ု

G2B

Service

(Government

to

Business)

ကတောု

စီ်းပွော်းတ ်းလပ့်ငန့််း ှင့်မျာ်းအ ကာ်းု တဆာင့် က့် ေု လပ့်ငန့််း ပ့်တေွေကု Online
တဆာင့် က့်နင့်တအာင့်ု
အစ်း အဖွေွေ့အစည့််းတေွေ၊ု

ဖန့်ေီ်းထာ်းေု

Application

ဝန့်ကကီ်းဌာနတေွေက

Systems

အစ်း နှင့်ု
ကေစ့်ဆင့်

တေွေပပဖစ့်ပါေယ့်။

နှစ့်စဉ့်အတဆာက့်အဦ်းတေွေု

တဆာက့်ဖု့်

လပ့်ငန့််းသ်းပစစည့််းတေွေ ဝယ့်ယူဖ့်ေင့်ဒါတခေါ်ယူ က ပါေယ့်။ု အလု ေင့်ဒါလပ့်ငန့််းတေွေကု Online
ကတနုApplication တေွေ ဖွေင့်တပ်းထာ်းပပီ်းုေင့်ဒါေင့်သွေင်း့် လေုလပ့်ငန့််း ှင့်တေွေလည့််းုOnline ကတနပု
ေင့်ဒါေင့်သွေင့််းနင့်ေုe-Procurement လစနစ့်မျ ်းဟာု G2B Service တေွေထကု ေစ့်ခပဖစ့်ပါေယ့်။
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အစ်း အဖွေွေ့အစည့််းတေွေအတနနှင့်လည့််းုေင့်သွေင့််းလာေုေင့်ဒါအချက့်အလက့်ကုစစစ့်နင့်ပပီ်းုေင့်ဒါု
တအာင့်ပမင့်မှုကု
Developed

ကက့်ညီတသာအချက့်အလက့်တေွေအ ု
တေွေလည့််းပဖစ့်ု

Countries

အတပဖထေ့်တပ်းနင့်ေု

စနစ့်မျ ်းဟာု

လပ့်ငန့််းတအာင့်ပမင့်ပခင့််းု

e-Government

ထပ့်ေန့််းနင့်ငတေွေလည့််းပဖစ့်ေု ဂျပန့်၊ု တောင့်က ီ်းယာ်း၊ု စင့်ကာပူု စေနင့်ငတေွေမှာု တဆာင့် က့်ု
လျှက့် ှောတေွေွေ့ ပါေယ့်။ုTransparency ကုပပသနင့်ပပီ်း Corruption ကလည့််းုဟန့့််ော်းနင့်ေုစနစ့်ု
ပဖစ့်ောတေွေွေ့ ပါေယ့်။
(၄)ု G2G Service (Government to Government) လ့်တခေါ်ေု လပ့်ငန့််းစဉ့်တေွေကတောု
နင့်ငအသီ်းသီ်းကု အစ်း အဖွေွေ့ု အချင့််းချင့််းု ပူ်း တပါင့််းတဆာင့် က့် ေု လပ့်ငန့််းတေွေပဖစ့်ပါေယ့်။
ဘယ့်လု

လပ့်ငန့််းတေွေကု

G2G

ကန့်သွေယ့်တဆာင့် က့် ကေု Cross
သေ့်မှေ့်ပပဌာန့််းထာ်းေု

လ့်တခေါ်သလဆ င့်

Service

Boarder

Trading

ကန့်သွေယ့်ခွေနဥ
့် ပတဒတေွေ၊ု

နင့်ငအချင့််းချင့််းု

လလပ့်ငန့််းတေွေမာှ ု နင့်ငအသီ်းသီ်းကု
အတကာက့်ခွေန့်ဆင့် ာု

ဥပတဒတေွေ၊ု

လပ့်ထ်းလပ့်နည့််းတေွေကု ေပခာ်းနင့်ငတေွေ ွေ့ု e-Government G2G Service တေွေနု့် ချေ့်ဆက့်ု
တဆာင့် က့် ေု ICT Applications တေွေပဖစ့်ပါေယ့်။ု နင့်ငအချင့််းချင့််းု လူဝင့်မှုကကီ်း ကပ့်တ ်းဆင့် ာု
ပပည့်ဝင့်ခွေင့်ု နှင့်ု နင့်ငသာ်းဆင့် ာု ဥပတဒတေွေကု ညနှုင့််း တဆာင့် က့် ေု ICT Applications
တေွေပဖစ့်ပါေယ့်။ု ဒါတေွေကု G2G

Service

တေွေ ွေ့ု ဥပမာတေွေထကု ေစ့်ချ ွေ့ပဖစ့်ပါေယ့်။

e-Government လပ့်ငန့််းတေွေကုအမျာ်းစုထင့်ပမင့် ကောုအစ်း နှင့်သက့်ဆင့်တသာုလပ့်ငန့််းတေွေကု
ICT နည့််းပညာုအသ်းပပ တဆာင့် က့်ပခင့််းလ့်ုယူဆ ကပါေယ့်။ ေစ့်ဖက့်ကလည့််းုICT Infrastructure
ေည့်တဆာက့်ထာ်းနင့်မှသာု

လပ့်ငန့််းတေွေု

e-Government

အတကာင့်အထည့်တဖာ့်

တဆာင့် က့်နင့်မယ့်လု့် ဆ ကပါေယ့်။ ေစ့်ချ ွေ့ကလည့််းု e-Government လပ့်ငန့််းတေွေအေွေက့်
Security (လခခ တ ်းစနစ့်)ု ကအတ ်းကကီ်းေယ့်လု့် မှေ့်ချက့်ပပ ကပါေယ့်။ ေစ့်ချ ွေ့ု ကလည့််းု eGovernment

လပ့်ငန့််းတေွေု

အေွေက့်ု

အချက့်အလက့်ု

Data

မှန့်မှန့်ကန့်ကန့်

မှု
ှ ကု

အတ ်းအကကီ်းဆ်းလ့်ု ဆ ကပါေယ့်။ု ဒီအချက့်တေွေကု တယဘူယျသတဘာေ ာ်းအ တောု အာ်းလ်းု
မှန့်ကန့်ပါေယ့်။

သတ
့် ပမယ့်ု

e-Government

လပ့်ငန့််းစဉ့်တေွေု

အတကာင့်အထည့်တဖာ့်ဖန
့် ှင့်ု

တအာင့်ပမင့်ဖု့် ဆ ာမှာု နည့််းပညာု (ICT နည့််းပညာ)ု ဟာု ၂၀%ု ပု သက့်တ ာက့်ု အတ ်းပါပါေယ့်။
ဒီမှာုတမ်းခွေန်း့် ထေ့်စ ာ ှောကုကျန့်ေု၈၀ု%ုကဘာတေွေုလောလုဆေတမ်းခွေန်း့် ပါ နင့်ငေစ့်နင့်ငု
ွေ့ု စနစ့်ေစ့်ခု ကု တပပာင့််းလတဆာင့် က့် ာမှာု အစ်း

ွေ့ု မူဝါဒကု အလွေန့်အတ ်းကကီ်းလှပါေယ့်။

ဥပမာ-ု နင့်င ွေ့ု e-Government စနစ့်ကု (၃ု နှစ့်အေွေင့််းု အတကာင့်အထည့်တဖာ့် ကမည့်ု ဆပါစ)့် ု
ပထမနှစ့်မှာု

ICT

Infrastructure

တေွေု

Data

Center

ေည့်တဆာက့် ကမယ့်ု

ဘက့်ဂျက့်ဘယ့်တလာက့်လျှာထာ်းသ်းစွေမည့်။ တနောက့်ု ပထမအဆင့်ု G2E Service နှင့်ု G2C Service
တေွေထကု ေစ့်ချ ွေ့ကု အတကာင့်အထည့်တဖာ့်မည့်။ Data Standardization
Data မှန့်မန
ှ ့်ကန့်ကန့်

ှဖ့်ု တဆာင့် က့်မည့်။ု

န
ှ င့်တ ်းတဆာင့် က့်မည့်။ု အစ ှသပဖင့်ု ..နှစ့်အလက့်ု တဆာင့် က့်နင့် န့်ု

Master Plan တ ်းဆွေ ပါမည့်။ု(ပမန့်မာနင့်ငမှာုe-Government Master Plan တ ်းဆွေထာ်းော ှတပမယ့်
General ကျပါေယ့်) အဒီလုအတသ်းစေ့်ုပပင့်ဆင့်ထာ်းေုMaster Plan ကုအတကာင့်အထည့်တဖာ့်ဖု့်
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အစ်း အတနနှင့်ု ဝန့်ကကီ်းဌာနတေွေနှင့်ု ပပည့်သူပပည့်သာ်းတေွေကု အသာ်းကျစွောု လပ့်တဆာင့်တနတသာု
မူလလပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းု နှင့်ု တပပာင့််းလလပ့်တဆာင့် မည့်ု e-Government လပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းအ ကာ်းု
တပပာင့််းလလပ့်တဆာင့်နင့်တအာင့်ု
အတထာက့်အကူပပ ု

ေွေန့််းအာ်းတပ်းပခင့််းု

ဥပတဒတေွေပပဌာန့််းတပ်းပခင့််းု

အတပခအတနဖန့်ေီ်းု

စသည့်မျာ်း

တဆာင့် က့်တပ်းပခင့််းု

တဆာင့် က့်တပ်း ပါမယ့်။ု

ဒါကု

Government Processes Reengineering (GPR) လ့်တခေါ်ပါေယ့်။ု GPR ဟာု e-Government
စနစ့်တအာင့်ပမင့်တ ်းမှာု ၃၅%ု တလာက့်အထု သက့်တ ာက့်ု အတ ်းပါပါေယ့်။

e-Government

စနစ့်တအာင့်ပမင့်တ ်းမှာု အတ ်းအကကီ်းဆ်းတသာု ၄၅%ု ကတောု အာ်းလ်းအတပေါ်မှာု မူေည့်ေု Change
Management

ပဖစ့်ပါေယ့်။

Change

ဆ ာမှာု

ဝန့်ကကီ်းဌာနအဖွေွေ့အစည့််းတေွေကတသာ့်လည့််းတကာင့််း၊ု
လည့််းတကာင့််းု

အတပပာင့််းအလတနောက့်ကု

အစ်း ကယ့်ေင့်ကတသာ့်လည့််းတကာင့််း၊ု
ပပည့်သူေစ့်ဦ်းေစ့်တယာက့်ပခင့််းကတသာ့်

လက့်ပါလာနင့်ဖ့်လသလ

အတပပာင့််းအလတ ကာင့်ု

ပဖစ့်လာနင့်တသာု သက့်တ ာက့်မှုု (Consequences) တေွေအတပေါ်မှာု ကက ေင့်စမ
ီ တဆာင့် က့်ထာ်းဖု့်
အစီအမတေွေု

ပပင့်ဆင့် မှာပဖစ့်ပါေယ့်။ု

ဒီစာစဉ့်မှာတော

e-Government

လပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းအတ ကာင့််းကုတဆွေ်းတနွေ်းေင့်ပပပခင့််းပဖစ့်ပါေယ့်။ု
အပင့််း(၂)ု မှာ Blockchain Technology ကု e-Government လပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းမှာု ဘယ့်လု
အသ်းချနင့်လဆောုဆက့်ပပီ်းတဆွေ်းတနွေ်းပါမည့်။
Reference: Thin Thu Naing Technical Articles (နည့််းပညာတဆာင့််းပါ်းမျာ်း) (March 2019)
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(f) ICT CARTOON

Reference from Google
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(g) Ways to stop global warming
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(2)

Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List

“MCIA-Privilege Card ကပပသ၍ု တအာက့်ပါု MOU Company မျာ်းထမှ တ ာင့််းချတသာု
Products မျာ်းု နှင့်ု ဝန့်တဆာင့်မှုု service မျာ်းကု အထူ်းတလျှာတစျ်းု Special Discount မျာ်း
ှခစာ်းနင့်ပါတ ကာင့််း သေင့််းတကာင့််းပါ်းအပ့်ပါသည့်။”
MOU Company List (Update) ကု MCIA-YANGON Website ပဖစ့်တသာ www.mciayangon.org.mm ေွေင့်လည့််းုဝင့်တ ာက့်ု ကည့်ရှုနင့်ပါသည့်ု။
MCIA-YANGON အသင့််းဝင့်ကမပဏမ
ီ ျာ်း အတနပဖင့်လည့််းုMCIA Member Benefit Program
ေွေင့်ုပူ်းတပါင့််းပါဝင့်တပ်း ကပါ န့်ုတလ်းစာ်းစွောပဖင့်ုဖေ့်တခေါ်အပ့်ပါသည့်ု။
တလ်းစာ်းစွောပဖင့်
န့်ကန့်ေင့််းတဒသကကီ်းုကွေန့်ပျျူောလပ့်ငန့််း င
ှ ့်အသင့််း

50, Lan Thit
Street,
Lanmadaw.

Ph :
094580289
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
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(3) Activities
(a) Book Donation Program for (2021-2022) Academic Year

န့်ကန့်ေင့််းတဒသကကီ်းကွေန့်ပျျူောလပ့်ငန့််း ှင့်အသင့််းသည့်ု

သေင့််းအချက့်အလက့်

(UIT)ု

နည့််းပညာေကကသလ့်

နှင့်ု

န့်ကန့်နည့််းပညာေကကသလ့်ု (YTU) မှု တကျာင့််းသာ်း/သူမျာ်းအေွေက့်ု နည့််းပညာနှင့်ပေ့်သက့်တသာု အသပညာ ဟသေ ကွေယ့်ဝတစ န့်နှင့်ု
စာသင့် ကာ်းတ ်းအေွေကု့်

အတထာက့်အကူပဖစ့်တစ န့်ု

ည့် ယ့်၍ု

သေင့််းအချက့်အလက့်နည့််းပညာေကကသလ့်

(UIT)ု

နှင့်ု

န့်ကန့်နည့််းပညာေကကသလ့်ု(YTU) တကျာင့််းစာ ကည့်ေက့်သု့် စာအပ့်မျာ်းလှျူဒါန့််းခပါသည့်။ု
ဤအစီအစဉ့်ေင
ွေ ့်ု န့်ကန့်ေင့််းတဒသကကီ်းကွေန့်ပျျူောလပ့်ငန့််း ှင့်အသင့််းုဥကကဋ္ဌုဦ်းပမင့်တဇာ့် နှင့်အေူု အသင့််းအလပ့်အမှုတဆာင့်မျာ်းမှု
သေင့််းအချက့်အလက့်နည့််းပညာေကကသလ့် (UIT)ု နှင့်ု န့်ကန့်နည့််းပညာေကကသလ့်ု (YTU) သသ
့် ွော်းတ ာက့်၍ု ပါတမာကခချ ပ့်ု နှင့်ေကွေု
ောဝန့် ှသူမျာ်းနှင့်ုတေွေွေ့ဆကာုတကျာင့််းစာ ကည့်ေက့်အေွေက့်ုစာအပ့်မျာ်းလှျူဒါန့််းခ ကပပီ်းုအမှေေ
့်
ဓါေ့်ပမျာ်းရက့်ကူ်းခ ကပါသည့်။
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(b) 2022 Retreat Trip (Ngwe Saung)

န့်ကန့်ေင့််းတဒသကကီ်းကွေန့်ပျျူောလပ့်ငန့််း င
ှ ့်အသင့််း၏ု Retreat ခ ီ်းစဉ့်အာ်းု တငွေတဆာင့်ကမ့််းတပခ ှု Sandy
Bay သု့် ၂၀၂၂ုခနှစ့်၊ုမေ့်လု(၅၊ု၆၊ု၇၊ ၈)ု က့်တန့်မျာ်းေွေင့် န့်ကန့်ေင့််းတဒသကကီ်းကွေန့်ပျ ောလပ့်ငန့််း ှင့်အသင့််းမှုEC
(၁၈) ဦ်း၊ု ပမန့်မာနင့်ငကွေန့်ပျျူောလပ့်ငန့််း ှငအ
့် သင့််းမှု EC (၄) ဦ်း၊ု အသင့််းဝန့်ထမ့််းု (၂)ု ဦ်းု သွော်းတ ာက့်ခပါသည့်။ု
မေ့်လု(၅)ု က့်တန့်ေွေင့်ု MICT Park, Main Building မှု နနက့်ု (၀၇:၀၀)ုနော ီခန့်ေ
့် ွေင့်ု စေင့်ထွေက့်ခွောခပပီ်းုတန့်လည့်ု
(၀၁:၃၀)ု အချန့်ေွေင့်ု တငွေတဆာင့်ကမ့််းတပခ ှု Sandy

Bay

န့်ကန့်ေင့််းတဒသကကီ်းကွေန့်ပျ ောလပ့်ငန့််း ှငအ
့် သင့််း၏ု

Profile

သတ
့် ာက့် ှခပပီ်းု တန့်လည့်စာစာ်းပပီ်းတနောက့်ေွေင့်ု
အေွေက့်ု

Value

နှင့်ု

Slogan

အာ်း

စဥ့််းစာ်းတ ်းပခယ့်ဆ်းပဖေ့်တသာုအစည့််းအတဝ်းအာ်း ကျင့််းပခပါသည့်။ Vision, Mission, Values, Slogan ေမ
့် ာှ ုMCIAYANGON အသင့််းေခလ်းအေွေက့်ုပဖစ့်ပါသည့်။ ညု(၀၇:၀၀)ုနော ီေွေင့်ုညစာစာ်းခ ကပါသည့်။ု
မေ့်လု(၆)ု က့်တန့်၊ုနနက့်ု (၀၉:၀၀)ုနော ီု မှု ညတနု(၀၄:၀၀)ုနော ီအထု Retreat Meeting အာ်းုSandy Bay
Hotel ေွေင့်ု ကျင့််းပခပါသည့်။ု အဆပါအစည့််းအတဝ်းေွေင့်ု အသင့််း၏လပ့်တဆာင့်ပပီ်းခတသာု လပ့်ငန့််းစဥ့်မျာ်းအာ်းု
Strengths, Opportunities, Aspirations, Results (SOAR) မျာ်းပပန့်လည့်သ်းသပ့်ပခင့််း၊ုWarm Up Game ကစာ်းပခင့််း၊ု
PESTEL ကစပပီ်းု စဥ့််းစာ်း ကပခင့််း၊ တကာ့်မေီေစ့်ခချင့််းစီ၏ု Mission, Vision နှင့်ု Values မျာ်းသေ့်မှေ့်ပခင့််း၊ု
Brainstorm ပဖစ့်တစမည့်ု Game မျာ်းကစာ်းပခင့််း၊ု တကာ့်မေီေစ့်ခချင့််းစီနှင့်ု အသင့််း၏ု တ ှွေ့ ဆက့်လပ့်တဆာင့်မည့်ု
လပ့်ငန့််းစဥ့်မျာ်းတ ်းဆွေပခင့််း၊ု တကာ့်မေီအလက့်တ ်းဆွေသည့်ု Action

Plan

မျာ်းအာ်းု ဝင့််းဖွေွေ့တဆွေ်းတနွေ်းညနှုင်း့် ပပီ်းု

လအပ့်သည့်မျာ်းက အကကပပ ု ပပင့်ဆင့်ကာု အစည့််းအတဝ်းကတအာင့်ပမင့်စွောပပီ်းဆ်းခပါသည့်။ု ထ့်တနောက့်ု ညု (၀၇:၀၀)ု
အချန့်ေွေင့်ု ညစာစာ်းပခင့််း၊ု ကာ ာအတကသီချင့််းသီဆပခင့််းမျာ်းကု တပျာ့် ွှင့်စာွေ ကျင့််းပခ ကပါသည့်။ု ထ့်တနောက့်ု (၈)ု
က့်တန့်ု တန့်လည့်ု (၁၁:၀၀)ု နော ီေွေင့်ု Sandy Bay Hotel မှု ပပန့်လည့်ထွေက့်ခွောခပပီ်းု ညတနု (၀၅:၃၀)ု နော ီအချန့်ေွေင့်ု
MICT Park သပ့် ပန့်လည့်တ ာက့် ှခပါသည့်။
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(c) Retreat Activities Photos

“MCIA အသင့််း၏ုဥကကဋ္ဌုမှုအမှာစကာ်းတပပာ ကာ်းပခင့််း”

“MCF အသင့််း၏ုဥကကဋ္ဌုမှုအမှာစကာ်းတပပာ ကာ်းပခင့််း”

“PESTEL ကစပပီ်းုစဥ့််းစာ်း ကပခင့််း”

“PESTEL ကစပပီ်းုစဥ့််းစာ်း ကပခင့််း”

“PESTEL ကစပပီ်းုစဥ့််းစာ်း ကပခင့််း”

“PESTEL ကစပပီ်းုစဥ့််းစာ်း ကပခင့််း”
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4. Upcoming Events

Member Benefit Program ေွေင့်ုMOU
လက့်မေ
ှ ့် တ ်းထ်းပပီ်းုပူ်းတပါင့််းပါဝင့် ကတသာု

Company မျာ်းနှင့်ုMCIA-YANGON
အသင့််းဝင့်မျာ်းုOnline မှုတေွေွေ့ဆမေ့်ဆက့် ကပပီ်းု
MCIA-YANGON Member Benefit
Program ကုOnline မှုုLaunch လပ့်ပခင့််းကု
ပပ လပ့်မည့်ုပဖစ့်ပါသည့်။

Address: Building (14), 5th Floor, Room (604), MICT Park, Hlaing Universities’ Campus,
Hlaing Township, Yangon, Myanmar.
Tel:

+951 - 2305034

Mobile: +959 4250 22976, +959 4286 55612
Viber:

+959 4250 22976, +959 4286 55612

WhatsApp, Telegram:
Email:

+959 4250 22976

yangonmcia@gmail.com, office@mcia-yangon.org.mm

Facebook: https://www.facebook.com/Yangon.MCIA/
Website: https://www.mcia-yangon.org.mm
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