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e-Government, အီလက္ထေရာနစ ္ကူးသနး္ေရာငး္ဝယ္ေရး (e-Commerce), 
ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳ ေရးတ ို႔ႏွင့္ သက္ဆ ိုငေ္သာ ျမနမ္ာဆ ိုက္ဘာဥပေဒႏွင့္ မဝူါဒမ ား၏ 
အႏွစခ္ ဳပ ္
စမီကံ နး္ မ တဆ္က ္

စီမံက နး္၏ ရည္ရ ယခ္ က္မွာ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၏ ICT အခနး္က႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလြဲေရး လိုပင္န္းစဥ္မ ား၏ မူဝါဒ၊ 

ဥပေဒႏွင္ ့လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းဆ ိုင္ရာ မူေဘာင္မ ား ခ မတွေ္ဖာ္ေဆာင္ျခငး္ ဖ ံ႕ၿဖ ဳးတို းတက္ေရးအတ က္ 

ျဖစ္သည။္ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒႏွင့္ မဝူါဒဖ ြဲ႕စညး္ပံို ("ဖ ြဲ႕စညး္ပံို") မ ားက ပိုဂ လ ကႏွင့္ အစ ိုးရကေပးေသာ စနစ၊္ 

အေျခခအံေဆာက္အအံိုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားအေပၚ ယံိုၾကည္မႈ တ ိုးျမင့္လာေစမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ဆ ိုက္ဘာႏွင့္ သက္ဆို င္ေသာ ရည္မွန္းခ က္မ ားက ို ဦးတည္လိုပ္ေဆာင္စဥ္- 

(က) အီလကထ္ေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ေင သားသံိုးစ ြဲမႈ မရွ ေသာ ဒစ္ဂ စတ္ယ္ ေဂဟစနစ ္

တ ိုးတက္ျဖစထ္ န္းေစရန ္

(ခ) က ိုယ္ေရးက ိုယတ္ာ အခ က္အလက္မ ားအား အလ ြဲသံိုးစားျပဳျခင္းက ို ကာက ယ္ျခင္းႏွင့္ 

ႏ ိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ ားႏွင့္ က ိုက္ညီေစျခင္း 

(ဂ) အေရးႀကးီသည့္ ႏ ိုင္ငံအဆင့္ အေျခခံအေဆာကအ္အံိုမ ားႏွင့္ ဆက္စပသ္ည့္ လိုပ္ငန္းမ ားက ို 

ဆ ိုက္ဘာတို က္ခ ိုက္မႈမ ားမွ ကာက ယျ္ခင္း 

(ဃ) အေရးမႀကးီေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံိုမ ား အပါအဝင္ စနစ္မ ားက ို ထ ိုးေဖာက္ဝင္ေရာကသ္ည့္ 

ဆ ိုက္ဘာရာဇဝတ္မႈမ ားက ို တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း 

ဆို ငဘ္ာဥပေဒႏွင့္ မဝူါဒမ ား၏ ဖ ြဲ႕စညး္ပံို 

(၁) ၂၀၁၈ ခိုႏွစ္၊ ဒီဇငဘ္ာလ (၇) ရကေ္န႔ ေနျပည္ေတာ္တ င္ ျပဳလိုပသ္ည့္ 

က႑စံိုပါဝင္ပတ္သကသ္ူမ ားႏွင့္ ပထမဆံိုး ေဆ းေႏ းညႇ ႏ ႈင္းပ ြဲ (stakeholder consultation)၊ (၂) ၂၀၁၈ 

ခိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ႏွင့္ (၁၂) ရက္ၾကား စမီံက န္း ခရီးစဥ္ (၁) အတ င္း သကဆ္ ိုင္ရာ အမႈေဆာင္မ ား၊ 

ဝန္ႀကးီ႐ံိုးမ ားႏွင့္ ေတ ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းမ ား၊ (၃) ဆို င္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒဖ ြဲ႕စည္းပံိုမ ားအတ က္ 

တစက္မၻာလံိုးက င့္သံိုးေသာ အေကာင္းဆံိုးနည္းလမ္းမ ား ညႊန္းက န္းမ ားႏွင္ ့ယွဥလ္ က ္ႏ ိုင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းသတမ္ွတ္ခ က ္အေလအ့က င့္မ ားက ို လိုပ္ေဆာင္ရင္း ဆို င္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ ဖ ြဲ႕စည္းပံို 

တို းတက္ျဖစထ္ န္းလာပါသည္။  
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ဤဖ ြဲ႕စည္းပံိုတ င္ အပ ိုင္း (၂) ပ ိုင္း တင္ျပထားသည္။ - (၁) ျမနမ္ာ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒ ႏွင့္ (၂) e-

Government, အလီကထ္ေရာနစ ္ကးူသနး္ေရာငး္ဝယေ္ရး (e-Commerce), ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရးတ ို႔ႏွင့္ 

သကဆ္ို ငေ္သာ မဝူါဒမ ား ဤစာရ က္စာတမ္းသည ္စီမကံ န္း၏ ဆ ိုက္ဘာမူဝါဒ အဓ က အမ  ဳးအစား (၃) ခို၊ 

၎ႏွင္ ့ဆကစ္ပ္သည့္ အေၾကာင္းရပ ္(၁၅) ခိုတ ို႔ ျဖင္ ့ဖ ြဲ႕စည္းထားသည1္-  

 

1. e-Government - ျမန္မာ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒသည ္ရွ ရငး္စ ြဲ e-Government ဦးစီးေကာ္မတီ၊ e-

Government အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ လိုပ္ေဆာင္ေရးအဖ ြဲ႕၊ E-ID (အလီက္ထေရာနစ္ 

က ိုယ္ပ ိုငအ္မွတအ္သား) လိုပ္ေဆာငေ္ရးေကာ္မတတီ ို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လိုပ္ေဆာငခ္ က္မ ား 

အပါအဝင္၊ အပ ိုင္း (၃) ရွ  e-Government တရားဝင္ျဖစေ္ပၚရန ္ရည္ရ ယသ္ည္။ 

အဆ ိုျပဳထားသည့္ ႏ ိုငင္အံဆင္ ့ICT မဟာဗ ်ဴဟာ စမီခံ ကသ္ည ္"ျမန္မာ e-Government မဟာ 

စီမံက နး္ (Master Plan) ၂၀၁၆-၂၀၂၀"2 ၏ လိုပ္ငနး္မ ားက ို ရွ ရင္းစ ြဲ e-Government 

ဦးစီးေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ ကအ္တ ိုင္း ျဖည့္စ က္လိုပေ္ဆာင္ရန ္ေပၚေပါကလ္ာျခငး္ျဖစ္သည္။ 

အမ  ဳးသားအဆင့္ ICT မဟာဗ ်ဴဟာ စီမခံ က္သည ္e-Government ေအာက္မွ A1 

အီလကထ္ေရာနစ္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားႏွင့္ အ နလ္ ိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ ား၊ A2 စႏံႈန္းမ ား 

သတ္မွတျ္ခင္း၊ A4 လူ႕စ မ္းအားအရင္းအျမစ ္ဖ ံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေရး A5 အစ ိုးရ၏ 

ပ င့္လငး္ျမငသ္ာမႈရွ ေသာ အခ ကအ္လက္မ ား (Open Government Data) ႏွင္ ့Open Source ေ

ဆာ့ဖ္ဝြဲရမ္ ား၊ A6 ဉာဏပစၥည္း အခ င့္အေရးမ ား အပါအဝင ္အဓ က အေရးက စၥမ ားက ို ဥးီတည ္

လိုပ္ေဆာင္မည္။ အျခားေသာ မဟာဗ ်ဴဟာမ ားထြဲတ င္ ႏ ိုင္ငံအဆင့္ ICT မဟာဗ ်ဴဟာ 

စီမံခ က္သည ္သးီျခား မူဝါဒ စာရ က္စာတမ္းမ ားအျဖစ္ စဥ္းစားရမည္ ့မူဝါဒခ ြဲ (၃) ခိုပါဝင္သည ္: 

အစ ိုးရ Cloud First မဝူါဒ၊ အခ ကအ္လက ္အမ  ဳ းအစားခ ြဲျခားျခငး္ မေူဘာငမ္ ားႏွင့္ အစ ိုးရ၏ 

ပ င့္လငး္ျမငသ္ာရွ ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ားဆို ငရ္ာ မဝူါဒ တ ို႔ျဖစ္သည္။  

                                                
1 ဤစီမံက န္းတ င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒဖ ြဲ႕စည္းပံို က  စၥရပ္မ ား : (က) e-Government: A1 အီလက္ထေရာနစ္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားႏွင့္ အ န္လ ိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ ား၊ 
A2 စံႏႈန္းမ ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ A3 သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခံအေဆာက္အအံို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ A4 လူ႕စ မ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖ ံ႕ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေရး A5 အစ ိုးရ၏ ပ င့္လင္းျမင္သာမႈရွ ေသာ 
အခ က္အလက္မ ား (Open Government Data) ႏွင့္ Open Source ေဆာ့ဖ္ဝြဲလ္မ ား၊ A6 အသ ဉာဏ္ဆ ိုင္ရာပစၥည္း အခ င့္အေရးမ ား ; (ခ) အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး : B1 
အီလက္ထေရာနစ္ နည္းအားျဖင့္ သတင္းအခ က္အလက္မ ား အျခားႏ ိုင္ငံမ ားသ ို႔ ေရာက္ရွ ျခင္း၊ B2 အီလက္ထေရာနစ္နည္းအားျဖင့္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္ျခင္း၊ B3 စာရ က္စာတမ္း 
အသံိုးမျပဳေသာ ကိုန္သ ယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ; B4 သ င္းကိုန္ခ န္မ ား၊ B5 အ န္လ ိုင္း ကိုန္သ ယ္ေရာင္းဝယ္ေရး၊ (ဂ) ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး : C1 က ိုယ္ေရးက ိုယ္တာနွင့္ အခ က္အလက္မ ားက ို 
ကာက ယ္ျခင္း၊ C2 ဆ ိုက္ဘာေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ဆို င္ဘာရာဇဝတ္မႈမ ားအား ေဖာ္ထိုတ္ျခင္း၊ C3 အီလက္ထေရာနစ္ သက္ေသအေထာက္အထား၊ C4 အီလက္ထေရာနစ္ အမွတ္အသား/ လက္မွတ္။ 
2 https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Myanmar%20e-Governance%20Master%20Plan%20%282016-2020%29%20English%20Version%28Draft%29.pdf  

https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Myanmar%20e-Governance%20Master%20Plan%20(2016-2020)%20English%20Version(Draft).pdf
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e-government ေအာက္ရွ  အဓ က အေရးက စၥမ ားထြဲမွ တစ္ခိုက ို လတတ္ေလာ 

ျပနလ္ညစ္ စစသ္ံိုးသပျ္ခငး္ႏွင့္ ျဖည့္စ ကျ္ခငး္ ျပဳလိုပေ္နသည္ ့ဥပေဒမွာ (A6) ဉာဏပစၥည္း 

အခ င့္အေရးမ ား ျဖစသ္ည္။ ၂၀၁၈ ခိုႏွစ ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတ င္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ အထကလ္ႊတ္ေတာ္က 

ကိုန္စည္အမတွ္အသား ဥပေဒမူၾကမ္း၊ စက္မႈလိုပ္ငန္းဆ ိုငရ္ာ ပံိုစံဒီဇ ိုင္း ဥပေဒမူၾကမ္း၊ 

မူပ ိုင္ခ င့္မွတပံ္ိုတင္ျခင္း ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင္ ့မူပ ိုင္ခ င့္ ဥပေဒမူၾကမး္တ ို႔က ို လက္ခံခြဲသ့ည္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္သ ို႔ ခ ေပးခြဲ့သည့္ မူပ ိုင္ခ င့္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည ္ျပငဆ္င္ခ က္မ ား 

အဆ ိုျပဳထားၿပးီ၊ ၂၀၁၈ ခိုႏွစ ္စကတ္ငဘ္ာလတ င္ အထကလ္ႊတ္ေတာ္သို ႔ ျပနလ္ည ္

ေရာက္ရွ လာသည္။ မၾကာေသးမကီ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားႏွင့္ ပဋ ပကၡျဖစ္ႏ ိုင္သည့္၊ 

ဆငတ္ူျဖစ္ႏ ိုင္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းမ ား ထပ္မလံိုပ္ေဆာင္မည့္အစား၊ ျဖည့္စ က္ျပငဆ္ငသ္ည့္ 

လိုပ္ေဆာင္ခ ကမ္ ား ဆကလ္က္လိုပေ္ဆာင္ေနပါသည။္ အရွ န္ျမႇင့္လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္ျခငး္ မရွ လွ င္  

ဤလိုပ္ငနး္စဥ္မ ားက ို စီမံခ က္အတ ိုငး္ ဆကလ္ကလ္ိုပ္ေဆာင္ရန ္အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

 

အျခားေသာ အဓ ကက စၥရပ္တစ္ခိုမွာ ပ ို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆကသ္ ယ္ေရး ဝန္ႀကးီဌာန၊ 

ဆက္သ ယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (PTD) ေအာကရ္ွ  အေျခခ ံ ဆကသ္ ယ္ေရးလ ိုအပ္ခ က ္

ျဖည့္ဆညး္ျခင္းဆို င္ရာ ရန္ပံိုေင  (Universal Service Fund, USF)3 ျဖင္ ့ လကရ္ွ  

စဥ္းစားသံိုးသပ္ေနဆြဲျဖစသ္ည့္  (A3) သတင္းအခ က္အလက ္ အေျခခအံေဆာကအ္အံို 

တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစသ္ည။္ ၂၀၁၈ ခိုႏွစ ္ ဒီဇငဘ္ာလတ င္ အေျခခ ံဆကသ္ ယ္ေရးလ ိုအပ္ခ က ္

ျဖည့္ဆညး္ျခင္းဆို င္ရာ ရနပ္ံိုေင  (Universal Service Fund, USF) စီမံခန္႔ခ ြဲေရး ဘိုတ္အဖ ြဲ႔သ ို႔ 

အဆ ိုျပဳခ က္ တငသ္ င္းထားၿပီး၊  အစ ိုးရအဖ ြဲ႕ အတည္ျပဳခ ကက္ ို ေစာင့္ဆို င္းလ က္ရွ သည္။ (၎က ို 

ပရင့္ထိုတ္ခ  န္ထ  အတည္မျပဳရေသးပါ။) အေျခခ ံ ဆကသ္ ယ္ေရးလ ိုအပ္ခ က ္

ျဖည့္ဆညး္ျခင္းဆို င္ရာ ရနပ္ံိုေင  (Universal Service Fund, USF) ျဖင္ ့ မူဝါဒသစ္မ ား 

ေဖာ္ေဆာင္ျခငး္အစား ျမန္မာႏ ိုင္ငံ ေနရာအႏံွ႔သို ႔ ဆကသ္ ယ္ေရးႏွင့္ အငတ္ာနက္ 

ခ  တဆ္က္ျခင္းမ ား ရရွ ေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ေပးခြဲသ့ည္။ ဆက္သ ယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဥးီစီးဌာန (PTD) 

အေနျဖင္ ့အေျခခံ ဆကသ္ ယ္ေရးလ ိုအပ္ခ က္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆို င္ရာ ရန္ပံိုေင  (Universal Service 

                                                
3 https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Universal%20Service%20Strategy%20%28Draft%29_0.pdf  

https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Universal%20Service%20Strategy%20(Draft)_0.pdf
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Fund, USF) က ို အသံိုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏ ိုင္ငံ သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခံအေဆာက္အအံို 

တည္ေဆာက္ျခင္းလိုပင္န္းက ို ဆက္လက ္အရွ နျ္မႇင့္လိုပ္ေဆာငရ္န္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။  

 

သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခံအေဆာက္အအံို တည္ေဆာက္ျခင္းလိုပင္န္းတ င္ ပါဝင္ေနသည့္ 

အျခား က စၥရပ္မ ားမွာ ျပ႒ာနး္မႈ မရွ ေသးသည့္ ဆကသ္ ယေ္ရး မဟာစီမကံ နး္ (Masterplan) 

၂၀၁၅4 တ င္ ထည့္သ င္းေဖာ္ျပခြဲ့ၿပီး ျဖစသ္ည္။ မပူ ားမ ား ျပန္လည္ေရးသားေနမည့္အစား၊ 

တကမၻာလံိုး က င့္သံိုးသည့္ အေကာင္းဆံိုးနည္းလမ္းမ ား (global best practices) ႏွင့္အည ီ

ဆက္သ ယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဥးီစီးဌာန (PTD) က ို လ တလ္ပ္သည့္ ဆကသ္ ယေ္ရး 

ႀကီးၾကပအ္ဖ ြဲ႕အစညး္တစ္ရပအ္ျဖစ္ ထူေထာငရ္န္ အဆို ျပဳခ က္ပါဝင္ေသာ ေရရွည္စီမံခ က္ 

(Masterplan) က ို စတင္ျပဌာန္းရန္ အႀကံျပဳပါသည္။  

 

2. အီလကထ္ေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce) - ျမန္မာ ဆို င္ဘာဥပေဒသည္ 

ႏ ိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ ားက ို ထည့္သ င္းရန္၊ လို က္နာရန္ႏွင့္အီလကထ္ေရာနစ္ 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအတ က္ႏွင့္ အလီကထ္ေရာနစ ္အမတွအ္သား (Electronic Signatures) 

အတ က္ အေမရ ကန္ျပည္ေထာင္စို ေကာ္မရွင္ ႏ ိုင္ငံတကာ ကိုနသ္ ယ္ေရးဥပေဒက ို 

စံနမူနာယူသည့္ ဥပေဒ (UNCITRAL Model Law) တ ို႔ႏွင့္ လ ိုက္ေလ ာညေီထ ျဖစ္ရန ္ရွ ၿပီးသား 

ဥပေဒမ ားျဖစသ္ည့္  အလီကထ္ေရာနစ ္လိုပ္ငန္းမ ား ဥပေဒ၊ သက္ေသခံ အက္ဥပေဒ က ို 

ျပင္ဆငျ္ဖည့္စ က္ရန္ အဆ ိုျပဳခ က္ႏွင့္ က ိုးကားခ က္မ ား အပါအဝင္ အပ ိုငး္ (၄) ေအာက္ရွ  

အီလကထ္ေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce) က ို တရားဝင္ျဖစ္ရန ္ရည္ရ ယသ္ည္။ 

ထ ို႔ျပင္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၌ အလီကထ္ေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce) 

တို းတက္ျဖစထ္ န္းလာျခင္းတ င္ သးီျခား က စၥရပ္မ ားပါဝငသ္ည္။ အလီက္ထေရာနစ ္

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce) အတ က္  (B1) အလီကထ္ေရာနည္းအားျဖင့္ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ား အျခားႏ ိုင္ငံမ ားသ ို႔ ေရာက္ရွ ျခင္း၊ (B2) 

အီလကထ္ေရာနစ္နည္းအားျဖင့္ ၿပီးစးီေအာင္ ေဆာငရ္ ကႏ္ ိုင္ျခင္း၊ (B3) စာရ က္စာတမး္ 

အသံိုးမျပဳေသာ ကိုန္သ ယ္ေရာင္းဝယ္ေရး၊ (B4) သ င္းကိုန္ခ န္မ ား၊ (B5) အ နလ္ ိုင္း 

                                                
4 http://www.mcit.gov.mm/content/draft-telecommunications-masterplan.html  

http://www.mcit.gov.mm/content/draft-telecommunications-masterplan.html
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ကိုနသ္ ယေ္ရာင္းဝယေ္ရးႏွင့္ (ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးေခါင္းစဥေ္အာက္မွ မလူ စာရင္းထြဲတ င္ 

ပါဝင္ေသာ က စၥရပ္မ ား) အပါအဝင ္အဓ က က စၥရပ္မ ားက ို ဥးီတညလ္ိုပေ္ဆာင္ရန္ 

အီလကထ္ေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce) ဦးစီးေကာ္မတီက ို 

တည္ေထာင္ဖ ြဲ႕စည္းရန္ အႀကံျပဳပါသည။္ ; (C3) အီလကထ္ေရာနစ ္

သက္ေသအေထာကအ္ထားႏွင့္ (C4) အလီကထ္ေရာနစ ္အမတွအ္သား/ လက္မွတ ္

 

3. ဆို င္ဘာလံိုၿခံဳေရး - ျမန္မာ ဆို င္ဘာဥပေဒသည္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ ကအ္လက္ 

အေျခခအံေဆာက္အအံိုက ို ကာက ယျ္ခင္းအတ က ္လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ားအပါအဝင ္

ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးအတ က ္ႏ ိုင္ငံအဆင့္ မဟာဗ ်ဴဟာက ို အဆ ိုျပဳထားၿပးီ၊ အပ ိုငး္ (၅) ရွ  

ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးက ို ဦးတည္လိုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစသ္ည။္ ထ ို႔ျပင္ ျမနမ္ာ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒသည ္

က စၥရပ္ (C1) က ိုယ္ေရးက ိုယတ္ာနွင့္ အခ ကအ္လက္မ ား ကာက ယ္ျခင္းက ို 

ဦးတညလ္ိုပ္ေဆာင္ရင္း၊ အပ ိုင္း (၆) ရွ  က ိုယ္ေရးက ိုယတ္ာ အခ ကအ္လကမ္ ား ကာက ယ္ေရး 

ေကာ္မရွင္က ို တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရ ယသ္ည္။ ျမန္မာ ဆို င္ဘာဥပေဒသည္ က စၥရပ္ (C2) 

ဆ ိုက္ဘာေႏွာင့္ယကွ္မႈႏွင့္ ဆို င္ဘာရာဇဝတ္မႈမ ားအား ေဖာ္ထိုတ္ျခငး္က ို ဦးတညလ္ိုပ္ေဆာငရ္င္း၊ 

အပ ိုင္း (၇) ရွ  က န္ျပ်ဴတာ အလ ြဲသံိုးစားလိုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆ ိုကဘ္ာရာဇဝတမ္ႈမ ားအတ က ္ဥပေဒျပဳေရး 

အေျခခကံ ို ရရွ ေစသည္။ ဆို င္ဘာရာဇဝတ္မႈေရးရာ ေဆာင္ရ က္ေျဖရွင္းေရး အဖ ြဲ႕က ိုလည္း 

အဆ ိုျပဳၿပီးျဖစသ္ည္။ 

ေနာကထ္ပ ္ေျခလမွး္မ ား 

၂၀၁၉ ခိုႏွစ ္ေဖေဖ္ာဝါရလီ (၁၈) ရက္တ င္ စီစဥထ္ားသည့္ စီမကံ န္းခရးီစဥ္ (၂) အတ င္း 

ပါဝင္ပတ္သကသ္ူမ ား၊ လထူိုႏွင့္ ေနာကထ္ပ္ ေဆ းေႏ းညႇ ႏ ႈင္းပ ြဲ (stakeholder and public consultation) 

တ င္ ျမန္မာ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒဖ ြဲ႕စညး္ပံိုမ ား၏ ႏွစ္ပ ိုင္းလံိုး - (၁) ျမန္မာ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒႏွင့္ (၂) e-

Government, အလီက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce) ႏွင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးက ို 

ျဖန္႔ခ  သ ားမည။္ က႑စံိုမွပါဝင္ပတသ္က္သ ူ(stakeholder) မ ားႏွင္ ့ေဆ းေႏ းညႇ ႏ ႈင္းျခင္း ႏွစ္မ  ဳး ရွ ပါသည္။ 

● ၂၀၁၉ ခိုႏွစ ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉) ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္တ င္ က င္းပမည့္ အစ ိုးရႏွင္ ့

ဝန္ႀကးီဌာနမ ားရွ  က႑စံိုမွပါဝင္ပတသ္ကသ္ူမ ား (stakeholder) မ ား အဓ ကအားျဖင့္ 
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တက္ေရာက္မည့္ က႑စံိုပါဝင္ပတသ္ကသ္ူမ ားႏွင့္ ေဆ းေႏ းညႇ ႏ ႈင္းပ ြဲ (Stakeholder 

Consultation)၊ 

● ၂၀၁၉ ခိုႏွစ ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၁) ရက္၊ ရန္ကိုန္ၿမ ဳ႕တ င္ က င္းပမည့္ ပိုဂ လ ကႏွင့္ 

အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာ က႑မ ားမွ ပါဝင္ပတ္သကသ္ူမ ား အဓ ကအားျဖင့္ တက္ေရာကမ္ည့္ လထူို 

ေဆ းေႏ းညႇ ႏ ႈင္းပ ြဲ (Public Consultation)။ 

 

 

ျမနမ္ာ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒ (မၾူကမး္)  

သီးျခား စာရ ကက္ို  ၾကည့္ပါ။ 
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အပ ိုငး္ (၁) : e-Government ႏွင္ ့သကဆ္ ိုငေ္သာ မဝူါဒမ ား : ႏ ိုငင္အံဆင္ ့ICT မဟာဗ ်ဴဟာ စမီခံ က ္

မ တဆ္က ္: 

အေျမာ္အျမငရ္ွ ေသာ ျမနမ္ာေ့ခါင္းေဆာင္မ ားသည္ အလ န္အေရးပါေသာ စးီပ ားေရးစနစ္ 

ဆန္းသစ္ေျပာင္းလြဲျခငး္အတ က္ အဆင့္ျမင့္ ICT က႑မွာ အလ န္အေရးပါေၾကာငး္ သ ရွ နားလညၾ္ကၿပီး 

ျဖစ္ပါသည။္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံတ င ္က႑အသီးသီး၌ ေရရွည္တညတ္ံ့ခို င္ၿမြဲေသာ စီးပ ားေရး ဖ ံ႕ၿဖ ဳ းတ ိုးတက္မႈ 

ျဖစ္လာေစရန ္ICT က ပံ့ပ ိုးလိုပ္ေဆာင္ေပးပါလ မ့္မည္။ 

  

ႏ ိုင္ငံအဆင့္ ICT မဟာဗ ်ဴဟာ စီမံခ ကက္ ို လ န္ခြဲ့ေသာ ႏွစ္မ ားကတည္းက ျမနမ္ာႏ ိုင္ငံတ င္ 

လိုပ္ေဆာငလ္ က္ရွ ပါသည။္ လထူိုက ို အေထာကအ္ပံ့ႏွင့္ လိုပ္ပ ိုင္ခ င့္ေပးသည့္ အားအင္ျပည့္ဝေသာ ICT 

အခန္းက႑က ို အရွ နအ္ဟိုနျ္မႇင့္တင ္ႀက ဳးပမး္ေဖာ္ေဆာငရ္ာတ င ္အစ ိုးရ၏ ထကသ္န္ျမႇပ္ႏံွမႈရွ ရန္ ထပ္မ ံ

အတညျ္ပဳေျပာၾကားပါသည္။ ဤ ICT စမီံခ က္တ င္ အက ဥ္းေဖာ္ျပထားသည့္ မ ားစ ာေသာ အစအီစဥ္ႏွင္ ့

မူဝါဒမ ားမွာ ျမန္မာႏ ိုင္င၏ံ အနာဂတ္ ဖ ႕ံၿဖ ဳးတို းတက္မႈအတ က္ အဓ ကအခ က္မ ား ျဖစ္သည္။ ၎က 

အဆင့္ျမင္ ့ICT အေျခခ ံအေဆာက္အအံိုမ ားမတွဆင့္ ခ  တဆ္ကမ္ႈ (connectivity) က ို 

တ ိုးတက္ေစလ မ့္မည္။  

 

ICT မတွဆင့္ အစ ိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားေပးျခင္းသည ္ျမန္မာႏ ိုင္ငံ တ ိုးတက္မႈအတ က ္

အဓ ကအခ က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံခ ကက္ ပိုဂ လ က က႑၏ ICT အရညအ္ေသ းမ ားႏွင့္ 

ျပည္သ႕ူဝန္ေဆာင္မႈလိုပ္ငန္းမ ား တို းတက္ေစရန ္ဆန္းသစ္ေသာ application မ ားႏွင့္ programme မ ား 

အသံိုးျပဳျခင္းက ို အေသအခ ာ ဖ ံ႕ၿဖ ဳ းတ ိုးတကေ္စႏ ိုင္ပါသည္။ cloud computing ဝန္ေဆာင္မႈမ ား၏ 

အက  ဳးေက းဇူးမ ားက ို သ ရွ ၿပးီ ျမန္မာ အစ ိုးရသည ္သတငး္အခ ကအ္လက ္လံိုၿခံဳေရး စမီံခန္႔ခ ြဲမႈအတ က္ 

အခ က္အလက္ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခငး္ မူေဘာငမ္ ားႏွင့္တက  cloud-first မူဝါဒက ို က င့္သံိုးလာလ မ့္မည္။ 

အခ က္အလက္မ ား ဖလယွေ္ဆာင္ရ က္ႏ ိုင္စ မ္း (interoperability) ႏွင္ ့ပ င့္လင္းျမငသ္ာမႈရွ ျခင္း 

(openness) က ို တို းျမင့္ေစရန္ ႀက ဳးပမး္အားထိုတသ္ည့္အေနျဖင့္ အစ ိုးရသည ္ပ င့္လင္းျမင္သာေသာ 

အခ က္အလက္ မဝူါဒ (Open Data policy) က ို စတင္ေဆာင္ရ က္ေနပါသည္။ 
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ဤႀက ဳးပမ္းအားထိုတမ္ႈသည ္ျမန္မာႏ ိုင္ငံတ င္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ထိုတ္လိုပမ္ႈစ မ္းအား၊ 

သတင္းအခ က္အလကလ္ံိုၿခံဳေရးႏွင့္ ဒစ္ဂ စတ္ယ္ စီးပ ားေရး ျဖစထ္ န္းျခင္းတ ို႔က ို တ ိုးတက္ေစပါလ မ့္မည္။ 

  

ရည္မွန္းခ က္မ ား ျပည့္မီရန္ က ယ္ျပန္႔၍ မဟာဗ ်ဴဟာက ေသာ မူေဘာင္မ ား ခ မွတ္ၿပီးျဖစ္သည။္ ၎က ို 

ေရရွည္တည္တံ့ခ ိုင္ၿမြဲေသာ ဒစ္ဂ စတ္ယ ္အနာဂတက္ ို ေဖာ္ေဆာငရ္န ္လ ူအပ္သည့္ အေရးႀကီး 

အစ တ္အပ ိုင္းမ ားျဖစသ္ည့္ မဟာဗ ်ဴက ေသာ လိုပ္ေဆာငခ္ က္ (၅) ခိုျဖင္ ့ဖ ြဲ႕စည္းထားသည္။ အစ ိုးရ၏ 

ပ ိုမ ိုက ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္မနွ္းခ က္မ ားႏွင့္ က ိုက္ညသီည့္ ထ ိုလိုပ္ေဆာင္ခ က ္(၅) ခိုမာွ ျမန္မာႏ ိုင္ငံတ င္ 

အေရးပါေသာ ဗဟိုသိုတအေျချပဳ စးီပ ားေရးက ို ျဖစ္ေပၚေစႏ ိုင္ပါသည္။ 

  

၁။ ျပညသ္ူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ တ ိုးျမႇင့္ေပးျခငး္ - သတင္းအခ ကအ္လက္ႏွင့္ အ န္လ ိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ ား၊ 

စံသတ္မတွ္ျခင္း 

၂။ ခ  တဆ္ကမ္ႈ တ ိုးတက္ေစျခင္း - သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခ ံအေဆာကအ္အံို 

၃။ အရည္အေသ း တို းတကေ္စျခင္း - ICT လသူားအရင္းအႏီွးႏွင့္ ဉာဏပစၥည္း အခ င့္အေရးမ ား 

၄။ အစ ိုးရအဆင္ ့ICT က ို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း - Cloud First မူဝါဒ၊ အခ ကအ္လက္ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျဖင္း 

မူေဘာငမ္ ား 

၅။ ပ င့္လင္းမႈက ို အားေပးျမႇင့္တင္ျခငး္ - ပ င့္လငး္ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားဆ ိုင္ရာ မူဝါဒ 

 

ေအာက္ပါ အခနး္သည ္ပ ို၍ အေသးစ တက္ ေသာ၊ ကနဦးလိုပ္ေဆာင္ခ ကမ္ ားႏွင့္ မူဝါဒမ ားက ို 

အဓ ကထားေသာ မဟာဗ ်ဴဟာက ေသာ လိုပ္ေဆာငည္ႇ ႏ ႈင္းခ က္မ ား ေပါင္းစပထ္ားသည့္ ICT မဟာဗ ်ဴဟာ 

စီမံခ က္ အက ဥ္းခ ဳပ္ ျဖစသ္ည္။  

၁။ ျပညသ္ူ႔ ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ ား တ ိုးျမႇင့္ေပးျခငး္ (A1, A2) 

သတငး္အခ ကအ္လကႏွ္င့္ အ နလ္ ိုငး္ ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ ား (A1) 

1. အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားမွ ႏ ိုင္ငံသားမ ားအတ က ္သတငး္အခ က္အလက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား 

အ နလ္ ိုင္းမ ွေပးျခင္းသည္ e-Government ၏ အဓ က အခ က္ျဖစ္သည။္ ေနာကထ္ပ ္

ဖ ံ႕ၿဖ ဳးတ ိုးတက္မႈမ ား ျဖစ္ေပၚလာလ က္၊ အ နလ္ ိုင္းတ င္ လိုပ္ေဆာငႏ္ ိုင္သည့္ 
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သတင္းအခ က္အလက္ႏွင့္ အေရာငး္အဝယလ္ိုပ္ငနး္ ဝနေ္ဆာင္မႈမ ား အေရအတ က္ 

တ ိုးတက္လာသည။္ 

2. e-Government ဦးစီးေကာ္မတသီည ္"လထူိုဝန္ေဆာငမ္ႈလိုပ္ငနး္မ ားတ င္ နည္းပညာ၊ အ နလ္ ိုင္း 

ဝန္ေဆာင္မႈမ ားႏွင့္ အလီကထ္ေရာနစ္ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားကို  အသံိုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ 

ထိုတ္လိုပမ္ႈ၊ အက  ဳးျဖစထ္ န္းျခင္းႏွင့္ ထ ေရာကမ္ႈရွ ျခငး္တို ႔ တ ိုးတက္ေစေရးအတ က္ အားေပးရန"္ 

တာဝန္ရွ သည။္ (ျမန္မာ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒက ို ၾကည့္ပါ။) 

3. ပ ိုမ ို အက  ဳးရွ ေစရန္၊ ေရာင္းဝယ္ျခငး္ႏွင့္ သတင္းအခ ကအ္လက္ ဝန္ေဆာငမ္ႈအသစ္မ ား ေပးရန္၊ 

အစ ိုးရဌာနမ ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ ားၾကားတ င္ ညႇ ႏ ႈင္းေဆာင္ရ က္ျခင္းမ ား တို းတက္ေစရန္ႏွင့္ 

ထ ိုဝန္ေဆာငမ္ႈမ ားအေပၚ နားလညသ္ေဘာေပါက္ျခင္း ျမင့္မားလာေစရန ္

ေျပာင္းလြဲဆန္းသစ္ေသာ ICT application မ ားက ို အသံိုးျပဳျခငး္အတ က္ e-Government 

ဦးစီးေကာ္မတကီ အစ ိုးရက ို လမ္းညႊန္မႈ ေပးလ မ့္မည္။ 

4. e-Government ဦးစီးေကာ္မတသီည ္ျမနမ္ာႏို င္ငံဆ ိုင္ရာ ေပၚတယလ္ ္(Myanmar National 

Portal) ႏွင္ ့အျခား အ နလ္ ိုငး္ အရင္းအျမစ္မ ား5 (တကမၻာလံိုးဆ ိုင္ရာ ညႊန္းက န္းမ ားႏွင့္ယွဥ၍္ 

စံႏႈန္းမ ား ေလလ့ာျခငး္ (Benchmark Study Against Global Indexes) တ င္ ေဖာ္ျပထားသည)္ 

တ င္ အရငး္အျမစ္ရရွ ႏ ိုင္မႈမ ား တို းပ ားလာေစရန္ႏွင့္ အစ ိုးရခ  တဆ္က္မႈႏွင့္ ပ င့္လင္းျမင္သာမႈ 

တ ိုးျမင့္လာေစရန္ ဆကလ္က္ လိုပ္ေဆာငလ္ မ့္မည္။   

 

စႏံႈနး္သတမ္တွျ္ခငး္ (A2) 

1. စံႏႈန္းမ ား ခ မွတ္ျခင္းသည္ ထ ေရာက္ေသာ အစ ိုးရ လိုပင္န္းလည္ပတမ္ႈႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ ားအတ က္ အေျခခံအိုတ္ျမစ္ျဖစသ္ည္။ ျမနမ္ာႏ ိုင္ငတံ င္ e-Government 

စတင္မႈအတ က ္ဌာနဆ ိုငရ္ာ အမ  ဳ းမ  ဳးက မ တဆ္က္ရာတ င္ အစ ိုးရႏွင္ ့အသံိုးျပဳသမူ ားၾကားတ င္ 

တည္ၿင မ္ေသာ၊ လံိုၿခံဳေခ ာေမ ႕ေသာ သတင္းအခ က္အလက္ ဖလယွ္မႈမ ား ျဖစေ္စရန ္စံႏႈန္းမ ားက 

ေထာကက္ူပါလ မ့္မည္။ 

2. ဤက စၥႏွင့္ စပလ္ ဥ္း၍ ကနဥးီလိုပ္ေဆာငခ္ က္ (၃) ခို လိုပ္ေဆာငလ္ မ့္မည္။  

                                                
5 ျမန္မာႏ ိုင္ငံ ဥပေဒဆို င္ရာ သတင္းအခ က္အလက္စနစ္၊ ျမန္မာႏ ိုင္ငံအဆင့္ ကိုန္သ ယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ေပၚတယ္၊ ျမန္မာ စက္မႈလိုပ္ငန္း ေပၚတယ္၊ အစ ိုးရ ေအဂ င္စီမ ားႏွင့္ ဝဘ္ဆို ဒ္မ ား။   
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a. ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး စံႏႈနး္မ ားအတ က္ လမး္ညႊန္ခ က္မ ား တ ိုးတက္ဖ ံ႕ၿဖ ဳ းေရးႏွင့္ 

ထိုတ္ေဝျဖန္႔ခ ီေရးအတ က္ ျမန္မာ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒမွ ေကာ္မတသီ ို႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ 

အခ င့္အာဏာအရ E-Government ဦးစီးေကာက္မတီ၏ အားထိုတ္မႈမ ားႏွင့္ 

က ိုက္ညီသည့္ တရားဝင္ စံႏႈန္းသတ္မတွ္ျခငး္ အဖ ြဲ႕ တညေ္ထာင္ျခင္း။ [Chapter (III) 

Section C/12/a] ဤအဖ ြဲ႕သည ္ႏ ိုင္ငံအတ င္း စံႏႈန္းမ ား ဖ ံ႕ၿဖ ဳ းတ ိုးတက္ေရးက ို 

တည္ေထာင္၊ ေစာင့္ၾကည့္၊ ညႇ ႏ ႈင္းေဆာင္ရ က္ၿပးီ၊ ႏ ိုင္ငတံကာ 

စံႏႈန္းခ မတွ္ေရးအဖ ြဲ႕မ ားႏွင့္ အတပူါဝင္ေဆာငရ္ ကလ္ မ့္မည္။ 

b. အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားႏွင္ ့CIIs အတ င္း ႏ ိုင္ငံတကာ အသ အမွတ္ျပဳ စႏံႈန္းမ ား 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရ က္ျခင္း။6 

c. ဆို င္ဘာလံိုၿခံဳေရးစံႏႈနး္မ ား အတ က္ “Baseline Plus” ျဖင္ ့ခ ဥ္းကပ္ျခင္းက ို အစျပဳျခငး္။ 

(အခန္း (၆) Baseline အသ အမတွ္ျပဳလက္မတွ္မ ား၊ ကနဦး စံႏႈနး္မ ားႏွင့္ က င့္ဝတ္မ ား၊ 

ျမန္မာ Cloud First မူဝါဒတ င္ ၾကည့္ပါ။ ) 

၂။ ခ  တဆ္ကမ္ႈ တ ိုးတကေ္စျခငး္ (A3) 

သတငး္အခ ကအ္လက ္အေျခခအံေဆာကအ္အံို (A3) 

1. ျမန္မာအစ ိုးရသည္ အဆင့္ျမင့္ လံိုၿခံဳစ တ္ခ ရေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံိုက ို အသံိုးျပဳရန္ 

ရည္ရ ယသ္ည္။ လ န္ခြဲ့ေသာ ႏွစ္အနညး္ငယ္အတ င္း တ ိုးတက္ေနေသာ တည္ေဆာက္မႈသည္ 

ျမန္ႏႈန္းျမင့္၍ စ မ္းေဆာင္ရည ္ျမင့္မားေသာ လံိုၿခံဳ စ တ္ခ ရသည့္ အေျခခံအေဆာကအ္အံိုက ို 

ခ  တဆ္က္ ရယသူံိုးစ ြဲႏ ိုင္ေစမည္။  

2. ၎မွာ ပ ို႔ေဆာငေ္ရးႏွင့္ ဆကသ္ ယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆကသ္ ယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဥးီစီးဌာန (PTD) ေ

အာက္ရွ  အေျခခ ံဆကသ္ ယေ္ရးလ ိုအပ္ခ က ္ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆို င္ရာ ရန္ပံိုေင  (Universal Service 

                                                
6 ထ ို စံႏႈန္းမ ားတ င္ : International Organisation for Standardisation (ISO) (ႏ ိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း အဖ ြဲ႕အစည္း ), International Telecommunication Union (ITU) 
(ႏ ိုင္ငံတကာ ဆက္သ ယ္ေရး သမဂ ), Internet Engineering Task Force (IETF) (အင္တာနက ္အင္ဂ င္နီယာႏွင့္ဆို င္ေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား အင္အားစို), Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) (အီလက္ထရစ္ကယ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ င္နီယာမ ား အင္စတီက ဳ) , Alliance for Telecommunications Industry Standards (ATIS) 
(ဆက္သ ယ္ေရးလိုပ္ငန္း စံႏႈန္းမ ား အဖ ြဲ႕အစည္း) , Organisations for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) (ဖ ြဲ႕စည္းပံိုစနစ္က ေသာ သတင္းအခ က္အလက ္
စံႏႈန္မ ား အဆင့္ျမင့္မားေရး အဖ ြဲ႕အစည္း) , 3rd Generation Partnership Project (3GPP) (တတ ယမ  ဳးဆက္ မ တ္ဖက္စီမံက န္း) , Interactive Advertising Bureau (IAB) (အျပန္အလွန္ 
သက္ေရာက္မႈရွ ေသာ ေၾကာ္ျငာဗ ်ဴ႐ ို), Internet Society (ISOC) (အင္တာနက ္လူ႕အဖ ြဲ႕အစည္း), Industry Specification Groups (ISG) (စက္မႈလိုပ္ငန္းဆ ိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ က္အဖ ြဲ႕), Indian 
Standards Institute (ISI) (အ ႏၵ ယ စံႏႈန္း အင္စတီက ဳ), European Telecommunications Standards Institute (ETSI) (ဥေရာပ ဆက္သ ယ္ေရးစံႏႈန္း အင္စတီက ဳ), Information Security 
Forum (ISF) (သတင္းအခ က္အလက ္လံိုၿခံဳေရး ေဆ းေႏ းပ ြဲ), Request for Comments (RFC) (မွတ္ခ က္မ ား ေတာင္းခံျခင္း), International Standards for Auditing (ISA) 
(စာရင္းစစ္ျခင္းအတ က ္ႏ ိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ ား), International Electrotechnical Commission (IEC), North American Electric Reliability Corporation (NERC) (ႏ ိုင္ငံတကာ 
အီလက္ထ႐ ိုနည္းပညာ ေကာ္မရွင္), National Institute of Standards and Technology (NIST) (စံႏႈန္းမ ားႏွင့္ နည္းပညာ အမ  ဳးသားအင္စတီက ဳ), Federal Information Processing 
Standard (FIPS) (ဖက္ဒရယ ္သတင္းအခ က္အလက္ ေဆာင္ရ က္ျခင္း စံႏႈန္း), and Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) (ေင ေခ ကဒ္လိုပ္ငန္း အခ က္အလက ္
လံိုၿခံဳေရး စံႏႈန္း) တ ို႔ ပါဝင္သည္။ 
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Fund, USF)7 ျဖင့္ လကရ္ွ တ င္ တို းတကလ္ က္ရွ သည္။ ၂၀၁၈ ခိုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာလတ င္ အေျခခ ံ

ဆက္သ ယ္ေရးလ ိုအပ္ခ က ္ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆို င္ရာ ရန္ပံိုေင  (Universal Service Fund, USF) 

စီမံခန္႔ခ ြဲေရး ဘိုတအ္ဖ ြဲ႔သ ို႔ အဆ ိုျပဳခ က ္တင္သ င္းထားၿပးီ၊  အစ ိုးရအဖ ြဲ႕ အတည္ျပဳခ ကက္ ို 

ေစာင့္ဆို င္းလ က္ရွ သည္။ (၎က ို ပရင့္ထိုတ္ခ  နထ္  အတည္မျပဳရေသးပါ။) USF ျဖင္ ့ျမန္မာႏ ိုင္င ံ

ေနရာအႏံွ႔သို ႔ ဆကသ္ ယ္ေရးႏွင့္ အင္တာနက ္ခ  တဆ္က္ျခင္းမ ား ရရွ ေအာင ္

လိုပ္ေဆာင္ေပးခြဲသ့ည္။ ဆကသ္ ယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဥးီစီးဌာန (PTD) အေနျဖင့္ USF က ို 

အသံိုးျပဳၿပးီ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ သတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခံအေဆာက္အအံို 

တည္ေဆာက္ျခင္းလိုပင္န္းက ို ဆက္လက ္အရွ နျ္မႇင့္လိုပ္ေဆာငသ္င့္ပါသည္။ 

3. ဆက္သ ယ္ေရး မဟာစီမကံ န္း ၂၀၁၅ (Telecommunications Masterplan 2015) တ င္ 

သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခံအေဆာက္အအံိုတ င္ ပါဝင္ေသာ အျခားက စၥရပ္မ ားလည္း 

ပါဝငသ္ည္။ တရားဝင္ ျပဌာန္းျပီးသည့္ေနာကတ္ င္ ၎က ို အျပည့္အဝ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရ ကသ္င့္ပါသည။္ ထ ို႔ေနာက ္PTD က ို တကမၻာလံိုးဆို င္ရာ က င့္ဝတ္ေကာငး္မ ားႏွင့္အညီ 

လ တ္လပသ္ည့္ ဆကသ္ ယေ္ရး ႀကီးၾကပအ္ဖ ြဲ႕အစညး္တစ္ခိုအျဖစ ္ျပဳလိုပသ္င့္ပါသည။္  

3။ အရညအ္ေသ း တို းတကေ္စျခငး္ (A4, A6) 

ICT လသူားအရငး္အႏီွး (A4) 

1. ျမန္မာအစ ိုးရသည္ ဒစ္ဂ စတ္ယ္ နည္းပညာတတ္ေျမာကမ္ႈ တ ိုးတက္ျမင့္မားရန္ႏွင့္ ၎၏ 

အလိုပ္သမားအင္အားစိုမ ားတ င္ လ ိုအပ္ေသာ ကၽ မး္က ငမ္ႈမ ား တို းတက္ဖ ံ႕ၿဖ ဳးလာၿပးီ အသ သညာ 

အေျချပဳ စီးပ ားေရးတ င္ ေျပာင္းလြဲ ဆန္းသစ္ျခငး္ႏွင့္ ပါဝငလ္ိုပ္ေဆာင္ျခင္းျပဳႏ ိုင္ရန္ 

ရည္ရ ယသ္ည္။ ပညာေပးေရးႏွင့္ ေလက့ င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ ားက ို 

အာ႐ံိုစ ိုကလ္ိုပ္ေဆာင္ရန ္ႏ ိုင္ငံအဆင့္ ညႇ ႏ ႈင္းေဆာင္ရ က္ အားထိုတ္မႈမ ား ျပဳလိုပရ္န္ 

လ ိုအပ္ပါသည္။  

2. အတ အက ဆို ေသာ္ ၎ အားထိုတ္မႈမ ားတ င္ : 

a. အစ ိုးရ ဝနထ္မ္းမ ားၾကားတ င္ ICT ကၽ မ္းက ငမ္ႈမ ား အားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရ ယ္ေသာ 

လသူားအရင္းအႏီွး တ ိုးတကဖ္ ံ႕ၿဖ ဳးေရး အစအီစဥ္မ ား စတင္ျခငး္။ 

                                                
7 https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Universal%20Service%20Strategy%20%28Draft%29_0.pdf  

https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Universal%20Service%20Strategy%20(Draft)_0.pdf
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b. ICT သင္႐ ိုးညႊနး္တမး္မ ား တို းတက္ဖ ံ႕ၿဖ ဳ းလာေစရန္ ပိုဂ လ ကႏွင့္ လထူို ပညာေရး 

အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားက ို လမး္ညႊန္ျခင္း။ 

c. ဝန္ထမး္မ ားက ို အလိုပလ္ိုပ္ရင္း ICT သငယ္ူေလက့ င့္ႏ ိုငခ္ င့္ရေစရန ္ကိုမၸဏီမ ားအား 

လိုပ္ေဆာင္ေစျခင္း။ 

d. ICTက ို ဆ ြဲေဆာငမ္ႈရွ ေသာ အလိုပ္အက ိုင္ လမး္ေၾကာင္းအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ၿပီး၊ ICT 

က႑တ င္ လသူစ္မ ား ခန္႔ထားရန္ အားေပးျခင္းတို ႔ ပါဝင္သည္။ 

 

       ဉာဏပစၥညး္ အခ င့္အေရးမ ား (A6)  

1. တ ိုးတက္စည္ပငသ္ည့္ ဒစ္ဂ စ္တယ္ စးီပ ားေရး ဖနတ္းီႏ ိုင္ျခင္းသည ္ေက နပအ္ားရမႈႏွင့္ 

တထီ င္ဖနတ္ီးမႈမ ားက ို အကာအက ယ္ေပးသည့္ စ န္႔ဦးတထီ င္ႏ ိုင္သည့္ ပတဝ္န္းက ငက္ ို 

အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းေပၚတ င္ တညမ္ီွပါသည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ ၎သည ္ဟန္ခ က္ညီေသာ 

ဉာဏပစၥည္း လိုပ္ေဆာင္မႈစနစ္က ို ဖနတ္ီးရန္ႏွင့္ တန္ဖ ိုးဖန္တီးမႈ (value-creation) က ို 

အေထာကအ္ပံ့ေပးရန ္ရည္ရ ယသ္ည္။ 

2. ဉာဏပစၥည္း အခ င့္အေရးမ ားသည ္လက္ရွ တ င္ ဥပေဒဆို င္ရာ ျပနလ္ညသ္ံိုးသပ္မႈႏွင့္ 

ျပင္ဆငျ္ဖည့္စ က္ျခငး္မ ား ဆကလ္က ္လိုပ္ေဆာငလ္ က္ရွ သည္။ ၂၀၁၈ ခိုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတ င္ 

ျမန္မာႏ ိုင္င ံအထကလ္ႊတေ္တာ္က ကိုန္စညအ္မတွ္အသား ဥပေဒမူၾကမ္း၊ စက္မႈလိုပင္န္းဆ ိုင္ရာ 

ပံိုစံဒီဇ ိုင္း ဥပေဒမူၾကမ္း၊ မူပ ိုငခ္ င့္မွတ္ပံိုတငျ္ခင္း ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ မူပ ိုင္ခ င့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတ ို႔က ို 

လက္ခံခြဲသ့ည္။ ေအာကလ္ႊတ္ေတာ္သ ို႔ ခ ေပးခြဲသ့ည့္ မပူ ိုင္ခ င္ ့ဥပေဒမူၾကမး္သည ္ျပင္ဆင္ခ က္မ ား 

အဆ ိုျပဳထားၿပးီ၊ ၂၀၁၈ ခိုႏွစ ္စကတ္ငဘ္ာလတ င္ အထကလ္ႊတ္ေတာ္သို ႔ ျပနလ္ည ္

ေရာက္ရွ လာသည္။ ျပငဆ္င္ျဖည့္စ က္ျခင္း လိုပ္ငန္းမ ားက ို လိုပ္ေဆာင္လ က္ရွ ၿပီး၊ စီမံခ ကအ္တ ိုင္း 

ဆက္လကလ္ိုပ္ေဆာငသ္င့္ပါသည္။  

 

၄။ အစ ိုးရ ICT က ို တ ိုးတကေ္စျခငး္ (A1-A6) 

အစ ိုးရ ICT က ို တ ိုးတက္ေစရန္ ရည္ရ ယ္ၿပးီ ျမနမ္ာအစ ိုးရသည ္ဌာနဆို င္ရာမ ားအၾကားတ င္ 

အခ က္အလက္မ ား ေဝမွ ျခင္း တ ိုးတကေ္စရန္၊ ကိုနက္ စရ တ္ နည္းပါးေစရန၊္ အစ ိုးရက ို e-Government 
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ႀက ဳးပမ္းမႈအတ က ္ဦးတည္ခ ကထ္ားေစရန္ မူဝါဒမ ားခ မတွ္ခြဲ့ၿပးီ၊ အခ ကအ္လက္ အရင္းအျမစ္မ ား 

လံိုၿခံဳေရးက ို တ ိုးတက္ေစခြဲသ့ည္။ ၎တ င္  

၁) Cloud First မဝူါဒ  

၂) ေဒတာအခ က္အလက္ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္း မူေဘာင္မ ား တို ႔ ပါဝငသ္ည္။ 
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ျမနမ္ာ Cloud First မဝူါဒ 

 

အခနး္ (၁) : Cloud First မဝူါဒ အဘယေ္ၾကာင့္ ရွ ရသနညး္။ 

ျမန္မာ Cloud First မူဝါဒသည ္ျမန္မာ e-Government မဟာစီမကံ နး္ (Master Plan) က ို 

ျဖည့္စ ကေ္ပးသည8္။ ၎က ို "cloud first" မူဝါဒ အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ သီးျခား အခ ကအ္လက္ 

သ ိုေလွာငသ္ည့္ စနစ္မ ား တည္ေဆာက္မည့္အစား အစ ိုးရက ို cloud computing solution မ ားက ို 

ပထမဥးီစားေပး ေရ းခ ယအ္သံိုးျပဳရန္ အားေပးထားသည။္  

 

cloud first မဝူါဒ လမး္ေၾကာင္းမွ ခ ဥ္းကပ္ျခငး္သည ္ICT လ ိုအပခ္ က္မ ားအတ က ္cloud computing က ို 

အသံိုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာအစ ိုးရအဖ ြဲ႕၏ နည္းပညာအသံိုးျပဳမႈက ို လွ င္ျမန္စ ာ ေျပာင္းလြဲေစပါသည္။ 

cloud first လမ္းေၾကာင္းမ ွခ ဥ္းကပ္ျခငး္သည ္ေခတသ္စ္ အစ ိုးရ ICT စနစ္မ ား၏ ခ  တဆ္က္ႏ ိုင္စ မ္းႏွင့္ 

အခ က္အလက္မ ား ဖလယွေ္ဆာင္ရ က္ႏ ိုင္စ မ္း (interconnectivity and interoperability) က ို 

တ ိုးတက္လာေစႏ ိုင္ပါသည။္  

 

ျမန္မာအစ ိုးရသည ္ေျပာင္းလြဲဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ထိုတလ္ိုပမ္ႈစ မ္းအားတ ို႔ကို  ေမာငး္ႏွင္ျခင္း၊ 

ႏ ိုင္ငံသားမ ားအတ က္ ဝနေ္ဆာင္မႈမ ား ပ ိုမ ို ထ ေရာက္စ ာ ေပးအပ္ျခငး္ႏွင္ ့စီးပ ားေရးလိုပ္ငနး္မ ားႏွင့္ 

အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား၏ လ ိုအပခ္ ကက္ ို ပ ိုမ ို ျမနဆ္န္စ ာ တိုန္႔ျပန္ႏ ိုင္ျခင္း၊ အရွ န္ႏွင္ ့လ ွင္ျမနမ္ႈ တ ိုးတကလ္ာျခငး္၊ 

လံိုၿခံဳမႈ တ ိုးတကလ္ာျခင္း၊ တခ  နတ္ည္းမွာပင ္အက  ဳးျဖစ္ထ န္းျခင္းႏွင့္ ကိုနက္ စရ တ ္

နည္းပါးျခင္းတို ႔အတ က္ cloud computing ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ား၏ ျပည့္ဝေသာ အက  ဳးေက းဇးူမ ားက ို 

အသ အမတွ္ျပဳရပါသည္။  

 

Cloud First မူဝါဒသည ္အစ ိုးရ၏ ရွ ေနဆြဲ IT မွ ကနဦးေျခလွမ္း ျဖစသ္ည္။ Cloud First မူဝါဒသည ္

အစ ိုးရအား cloud IT solutions က ို အျခား ေရ းခ ယ္စရာ နည္းလမ္းမ ား မတ ိုငမ္ီ ထည့္သ င္းစဥ္းစားရန္ 

ညႊန္ၾကားသည။္ ေနာကဆ္ံိုးတ င္ cloud ၏ ေနာက္ဆံိုးေပၚ လိုပ္ေဆာငခ္ ကမ္ ားႏွင့္ “born in the cloud” 

                                                
8 https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Myanmar%20e-Governance%20Master%20Plan%20%282016-2020%29%20English%20Version%28Draft%29.pdf  

https://www.motc.gov.mm/sites/default/files/Myanmar%20e-Governance%20Master%20Plan%20(2016-2020)%20English%20Version(Draft).pdf
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solution မ ားက ို အေကာင္းဆံိုး အသံိုးျပဳထားသည့္ အစ ိုးရပ ိုင္လိုပင္န္းမ ားမွာေျပာင္းလြဲဆန္းသစလ္ာၿပီး၊ 

အစ ိုးရ၏ IT အသံိုးျပဳမႈ အေကာင္းဆံိုးအေျခအေနသ ို႔ ေရာက္ရွ လာပါသည္။ 

 

cloud အသံိုးျပဳႏႈန္း တ ိုးတက္ အရွ န္ျမႇင့္လာျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစ ိုးရသည ္ဥပမာျပ ေရွ႕ေဆာင္ေနၿပီး၊ 

အက  ဳးဆက္အားျဖင့္ ဒစ္ဂ စတ္ယ္ စီးပ ားေရးတ င ္တို းတကလ္ာေအာင္ စ မး္ေဆာင္ႏ ိုင္လာလ မ့္မည္။ 

အစ ိုးရႏွင္ ့ပိုဂ လ က အခနး္က႑မ ားတ င္ cloud computing က ို က ယ္ျပန္႔စ ာ အသံိုးခ ျခင္းသည ္

အျခားေသာ နည္းပညာမ ားက ို တ ိုးတက္ဖ ံ႕ၿဖ ဳးလာေစသည့္ အေျခခ ံအိုတျ္မစ္ျဖစသ္ည္။ 

အက  ဳးဆက္အားျဖင့္ မွ ေဝ လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ e-Government ဝန္ေဆာင္မႈမ ား၊ ဒစ္ဂ စ္တယ္နည္းမ ားျဖင့္ 

စ မ္းေဆာင္ႏ ိုင္ေသာ အရပဘ္က္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ား၊ ဒစ္ဂ စ္တယ္နည္းမ ားအား သံိုးစ ြဲပ ိုင္ခ င့္ရွ ေသာ 

ႏ ိုင္ငံသားမ ား စသည္ျဖင့္ တို းတကလ္ာၿပီး၊ ကၽ ႏို္ပ္တ ို႔၏ ဒစ္ဂ စတ္ယ ္စီးပ ားေရးလညး္ 

တ ိုးတက္လာလ မ့္မည္။ 

 

Cloud computing သည္ အစ ိုးရ၏ IT က ို စီမံခန္႔ခ ြဲရာတ င္ ပ ိုမ ို ထ ေရာကသ္ည့္ နည္းလမး္သစ္မ ား အျဖစ ္

ေရာက္ရွ လာလ မ့္မည္။ အစ ိုးရအဆင့္အားလံိုး၊ အဖ ြဲ႕အစည္းႏွင္ ့အင္စတကီ ဳရွငး္မ ားက ို "cloud first" 

နည္းလမ္းက ို ထကသ္နစ္ ာ အသံိုးျပဳၾကရန ္အားေပးပါသည္။ ဤစာရ က္စာတမ္းမ ားက ို အစ ိုးရ 

ဝန္ႀကးီဌာနမ ား၊ ေအဂ င္စီမ ားႏွင့္ ဌာနခ ြဲမ ားအတ က္ cloud computing solution မ ားက ို ၎တ ို႔၏ IT 

စီမံခ က္ႏွင္ ့ျဖည့္ဆည္းမႈ၏ အဓ ကအပ ိုင္းအျဖစ္ အသံိုးခ ဖ ို႔ စဥ္းစားႏ ိုင္ရန ္

အေျခခသံေဘာတရားလမး္ညႊန္အျဖစ ္ရည္ရ ယ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံိုးတ င္ အစ ိုးရသည ္cloud native ျ

ဖစ္လာၿပီး၊ cloud ၏ ေနာကဆ္ံိုးေပၚ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားႏွင့္ “born in the cloud” solution မ ားက ို 

အေကာင္းဆံိုး အသံိုးျပဳထားသည့္ အစ ိုးရပ ိုင္စီးပ ားေရးလိုပ္ငန္းမ ားေျပာငး္လြဲဆနး္သစလ္ာၿပီး 

အေကာင္းဆံိုး အေျခအေနက ို ေရာကရ္ွ လာမည္။ 

ဌာနဆ ိုငရ္ာအလ ိုက ္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာငရ္ ကျ္ခငး္ 

အစ ိုးရပ ိုင္ ေကာ္ပ ိုေရးရွငး္မ ားႏွင့္ ပညာေရးဆို င္ရာ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား အပါအဝင ္အစ ိုးရဝန္ႀကးီဌာန၊ 

ဌာနဆ ိုင္ရာမ ား၊ ဌာနခ ြဲမ ားအားလံိုး ၎တ ို႔၏ က ိုယပ္ ိုင္ စီမံခန္႔ခ ြဲေရးႏွင္ ့အစ ိုးရ၏ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးျခင္း 

လိုပ္ငနး္မ ားအတ က္ ICT က ို ထ ေရာကစ္ ာ အသံိုးခ ေရးတ င္ ဥးီစားေပး မဟာဗ ်ဴဟာအျဖစ္ - 
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● အစ ိုးရ ဌာနဆ ိုင္ရာမ ား၏ အထူးလ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ျဖည့္ဆည္းႏ ိုင္သည့္ 

● စိုစိုေပါင္း ပ ိုငဆ္ ိုင္မႈ ကိုန္က စရ တ္ (Total Cost of Ownership, TCO) ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ င ္ပ ို၍ 

ကိုနက္ စားရ တႏွ္င့္ ကာမ ႏ ိုိုငသ္ည့္ 

● cloud computing အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ တူညီေသာ လံိုၿခံဳေရး အာမခခံ က္အဆင့္မ  ဳး ရွ သည္ ့ICT က ို 

ထ ေရာက္စ ာ အသံိုးခ ေရး ေနာကထ္ပ္ မဟာဗ ်ဴဟာတစခ္ို ေပၚေပါကလ္ာသည္ မအွပ cloud 

computing က ို အသံိုးျပဳၾကရန္ တ ိုကတ္ န္းပါသည္။ 

Cloud Computing ၏ အက  ဳ းေက းဇးူမ ား 

Cloud computing သည္ လ ိုအပ္ခ က္ေပၚ မတူည၍္ အေရအတ ကအ္မ  ဳးမ  ဳး ရရွ ႏ ိုင္ေသာ IT 

အေျခခအံေဆာက္အအံို၊ တ က္ခ ကလ္ိုပ္ေဆာင္ျခင္း (processing)၊ သ မး္ဆည္းျခငး္၊ က န္ယကမ္ ား၊ 

လိုပ္ေဆာငလ္ည္ပတသ္ည့္ စနစ္မ ား (operating systems) ႏွင္ ့အသံိုးခ  application မ ားက ို 

ၿခံဳငံိုမ ေစသည့္ ၿခံဳငံိုေဖာ္ျပသည္ ့(holistic) အသံိုးအႏႈန္းတစ္ခိုျဖစ္သည။္ cloud အေျခခံေသာ ပံိုစံသည ္

ပ ိုမ ိုခ ိုင္မာေသာ ဘတ္ဂ တထ္ န္းခ ဳပ္မႈ (budget control) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးလို အပ္ခ က္မ ားက ို ပ ိုမ ို လွ င္ျမန္စ ာ 

ေျဖရွင္းႏ ိုင္ေစသည္။  

ကနဦး၌ ေျပာင္းလ ယ္ျပငလ္ ယ္ရွ မႈႏွင့္ ကိုနက္ စရ တသ္ကသ္ာမႈက ို အလ ိုရွ သည့္ အစ ိုးရ၏ ဆႏၵေၾကာင့္ 

Open Source Software မ ားအေပၚ စ တ္ဝင္စားမႈ ရွ ခြဲသ့ည္။ ဤစ တ္ဝင္စားမႈက ို cloud computing ၏ 

အသံိုးဝင္ေသာ ေမာ္ဒယလ္္မ ားက ဖယ္ရွားလ ိုကသ္ည္။ cloud computing model မ ားသည ္ျမနဆ္န္စ ာ 

စ မ္းေဆာင္ႏ ိုင္ျခင္းအားျဖင့္ မ ားျပားသည့္ လ ိုအပ္ခ က ္အေျပာင္းအလြဲမ ားမ ွအစ ိုးရက ို 

အက  ဳးေက းဇူးရရွ ေစသည္။ ဤသည္မွာ cloud computing model ၏ အေျခခကံ ေသာအခ က္ျဖစ္ၿပးီ၊ 

ႏ ိုင္ငံသားမ ားအတ က္ ဝနေ္ဆာင္မႈသစ္မ ား လွ ငျ္မန္စ ာ က ယ္ျပန္႔တ ိုးတကလ္ာျခင္းက ို 

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင္ ့လထူိုဝန္ေဆာင္မႈ ေျပာင္းလြဲဆန္းသစ္ျခငး္၏ အေရ ႕သစ္တစ္ခိုက ို 

စ မ္းေဆာင္ႏ ိုင္ျခင္းပင ္ျဖစသ္ည္။   

1. "သငသ္ံိုးသည့္အရာအတ က ္ေပး (pay for what you use)" ဟသူည့္ သံိုးစ ြဲမႈအေျချပဳ (utility-

based) ေင ေၾကးထ နး္ခ ဳပမ္ႈ (budget control) ပံိုစ ံ- အစ ိုးရေအဂ င္စီမ ားသည ္

အနာဂတ္ခန္႔မွန္းခ က္ (သ ို႔) လ ိုအပ္ခ က္ အျမင့္ဆံိုးအခ  နေ္ပၚမတူည၍္ ပ ိုလ န္စ ာျဖည့္တင္းထားျခင္း 

မရွ ဘြဲ သံိုးစ ြဲလ ိုက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ ားအတ က္သာ ေပးသည္။ အရ ယအ္စား ခ ံဳ႕ႏ ိုင္ ခ ြဲ႕ႏ ိုင္ေသာ 
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cloud computing ဝန္ေဆာင္မႈမ ားသည ္စနစ္၏ အသံိုးျပဳမႈက ို တႏွစ္ပတလ္ံိုး လ ိုအပသ္လ ို 

တ ိုးျမႇင့္ႏ ိုင္ (သ ို႔) ေလွ ာခ့ ႏ ိုင္သည္။ (ဥပမာ - ဝင္ေင ခ နေ္ဆာင္ရမည့္ သတမ္ွတရ္က္မ ား 

အနီးတဝ ိုကတ္ င္) သံိုးစ ြဲမႈအေျချပဳ ေင ေၾကးက သင့္မႈ ပံိုစ ံ(utility-based pricing structure) ၏ 

ပ င့္လငး္ျမငသ္ာရွ ျခင္းသည္ ဘတ္ဂ တ္ထ န္းခ ဳပ္မႈ (budget control) က ို 

အေထာကအ္ကူေပးေသာ သံိုးစ ြဲသည့္ပမာဏ သတ ေပးခ က္ (spending caps and alerts) 

က ိုလည္း အသံိုးျပဳႏ ိုင္သည္။ 

2. ICT အေျခခံအေဆာကအ္အံိုအတ က္  အရင္းအႏီွး သံိုးစ ြဲမႈက ို ေလွ ာခ့ ျခငး္ - 

အစ ိုးရဝန္ေဆာင္မႈလိုပ္ငနး္မ ားက ို cloud computing သို ႔ ခ ြဲေဝလိုပက္ ိုငေ္စျခငး္ (outsourcing) 

အားျဖင့္ ICT အေျခခံ အေဆာက္အအံိုႏွင့္ ထ န္းသ မ္းမႈ ကိုနက္ စရ တအ္တ က ္မ ားျပားေသာ 

ရင္းႏီွးေင  ေလ ာက့ ျခင္းအက  ဳးက ို ခ က္ျခငး္ ရရွ ႏ ိုင္သည္။ ပို မ ို အသံိုးမ ားေသာ 

လိုပ္ေဆာင္ခ ကမ္ ား - အေကာင္းဆံိုး ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ား အပါအဝင္ - အစ ိုးရေအဂ င္စမီ ားအတ က္ 

cloud ျဖည့္ဆည္းျခင္းမတွဆင့္ ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္သည္။ ထ ို႔ျပင ္

လိုပ္ငနး္လညပ္တမ္ူဆ ိုင္ရာအေျခခံေပၚတ င္ မူတည္၍ ကိုနက္ စရ တက္ ို စမီံခန္႔ခ ြဲႏ ိုင္သည္။ 

ဟာ့ဒ္ဝြဲရ္ႏွင္ ့ေဆာဖ့္ဝြဲရ္ ႏွစ္မ  ဳးလံိုး၏ ဗားရွငး္ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းက ို cloud service provider (CSP) 

က စီမခံန္႔ခ ြဲသည့္အတ က္ cloud first model က အစ ိုးရ ICT ၏ ေျပာငး္လ ယ္ျပင္လ ယ္ရွ မႈႏွင့္ 

လံိုၿခံဳမႈက ို တ ိုးျမင့္ေစသည္။ 

3. ဝန္ေဆာင္မႈမ ား အသံိုးခ ျခငး္က ို ပ ိုမ ို ျမနဆ္န္ေစျခင္း - ICT အေျခခအံေဆာက္အအံို 

တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာလို အပ္ခ က္ ပမာဏႏွင့္ အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ား၏ ပ ိုင္ဆို င္မႈက ို 

ေလွ ာ့ခ ႏ ိုင္ျခင္းသည္ စိုစိုေပါင္း အခ  န္ အသံိုးျပဳမႈက ိုလညး္ ေလွ ာ့ခ ႏ ိုင္သည္။ ထ ို႔ျပင္ 

ဦးတညခ္ ကက္ ိုလည္း အေျခခံအေဆာက္အအံို စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းမွ ဝနေ္ဆာင္မႈမ ား ေပးအပ္ျခင္းေပၚသို ႔ 

ေျပာင္းလြဲထားရွ လာႏ ိုင္သည္။ အကယ၍္ အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားသည ္သီးသန္႔က ြဲျပားေသာ 

က ိုယ္ပ ိုင္ က န္ျပ်ဴတာဌာန မ ားက ို က ိုယတ္ ိုင္ လည္ပတလ္ိုပ္ေဆာငလ္ွ င၊္ လထူိုအတ က္ cloud ICT 

အသံိုးခ စရာမ ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားက ို ပ ိုမ ို လွ င္ျမန္စ ာ စမ္းသပ ္အသံိုးျပဳႏ ိုင္သည။္ ပ ိုမ ို 

အက  ဳးသက္ေရာက္မႈရွ ေသာ ကိုနက္ စရ တ္ျဖင့္ ထ န္းသ မး္ႏ ိုင္သည္။ 

4. ႏ ိုင္ငံသားမ ားအတ က္ ပ ိုမ ို စ မ္းေဆာင္ႏ ိုင္ေသာ၊ ပ ိုမ ိုေကာင္းမ န္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ ားအတ က္ 

ေအဂ ငစ္ီအခ င္းခ င္း ပးူေပါငး္ေဆာင္ရ ကျ္ခင္း - cloud သည ္လထူို 
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ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းလိုပ္ငန္းတ င္ ပ ိုမ ို ျမင့္မားေသာ စ မ္းေဆာင္မႈ၊ စ န္႔ဦးတီထ င္မႈႏွင့္ 

တထီ င္ဖနတ္ီးႏ ိုင္စ မ္းတို ႔ ျဖစေ္ပၚေစလ က္ ဌ နဆ ိုင္ရာမ ားအခ ငး္ခ ငး္ အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ခိုမ ွ

တစ္ခိုသို ႔ အရငး္အျမစ္မ ားႏွင့္ သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားက ို ပ ိုမ ိုလ ယက္ူစ ာ 

ေဝမွ ႏ ိုင္ျခင္းသည့္အတ က္ ပ ို၍ ထ ေရာကအ္က  ဳးရွ ေသာ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရ က္မႈက ို 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

5. လိုပ္ငနး္လညပ္တမ္ႈဆ ိုင္ရာ အလ င္မျပတ္ျခငး္ႏွင့္ စီးပ ားေရး ျပနလ္ညထ္ူမတ္ျခင္း - cloud တ င္ 

အခ က္အလက္မ ား သ မ္းဆည္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းႏွင့္ အရန္ထားျခင္းအားျဖင့္ 

အက ဥ္းအၾကပ္ေတ ႕ခ  န္တ င ္အခ ကအ္လက္မ ား ျပနလ္ည္ထိုတ္ယူျခင္း၊ စီးပ ားေရးလိုပ္ငနး္ 

အလ င္မျပတ္ျခငး္ႏွင့္ ျပနလ္ည္ထူေထာင္ျခင္း (ဥပမာ - သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ ား၊ သ ို႔မဟိုတ ္

အျခား အေႏွာင့္အယကွ္ အဖ ကအ္ဆီးမ ား) ပ ိုမ ို ျမနဆ္န ္လ ယက္ူၿ႔ပီး၊ ပ ိုမ ို cost effective 

(ထ ေရာက္မႈရွ ေသာ ကိုန္က စရ တ္) ျဖစ္ေစသည္။  

 

အခနး္ (2) : အသံိုးအႏႈနး္ အဓ ပၸါယဖ္ င့္ဆ ိုခ ကမ္ ား 

ဤအခန္းသည ္cloud computing ႏွင္ ့ဆကစ္ပသ္ည့္ အဓ က အေၾကာင္းအရာ အမ ားအျပားက ို 

ၿခံဳငံိုထားသည္။ 

Cloud Computing ဆ ိုသညမ္ာွ အဘယန္ညး္။ 

Cloud Computing သည္ စစီဥ္အသံိုးခ ၍ရေသာ computing အရင္းအျမစ ္အစိုအေဝး (ဥပမာ - 

က န္ယကမ္ ား၊ ဆာဗာမ ား၊ သ မ္းဆည္းရန္ေနရာမ ား၊ အသံိုးခ  application မ ားႏွင့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ား) က ို 

ေဝမွ သံိုးစ ြဲရန္၊ စီမခံန္႔ခ ြဲမႈ အနည္းငယ္ (သ ို႔) ဝန္ေဆာင ္တိုန္႔ျပန္မႈေပးသူ (service provider interaction) 

အနည္းငယ္ျဖင့္ လွ င္ျမန္စ ာ ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ ရယူျခငး္ ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္သည့္ ေနရာအႏံွ႔ေတ ႕ရေသာ၊ 

အဆင္ေျပေသာ၊ လ ိုအပခ္ က္ေပၚမတူည္၍ အသံိုးျပဳႏ ိုင္ေသာ က န္ယက္ (on-demand network) 

ပံိုစံတစ္ခို ျဖစသ္ည္။ ဤ cloud model သည ္လကၡဏာရပ္ (၅) ခို၊ အသံိုးခ မႈ ပံိုစ ံ(၅) ခိုႏွင္ ့အခ  ဳ႕ေသာ 

အာမခံခ က္မ ားႏွင္ ့ဖ ြဲ႕စည္းထားသည္။ 
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အဓ က လကၡဏာရပမ္ ား9 

● လ ိုအပခ္ ကေ္ပၚမတူည၍္ အသံိုးျပဳႏ ိုငေ္သာ ကို ယတ္ို ငေ္ပး ဝနေ္ဆာငမ္ႈ။ သံိုးစ ြဲသူသည ္

ဆာဗာအခ  နႏွ္င့္ က န္ယကတ္ င္ သ မး္ဆညး္မႈ (server time and network storage) ကြဲသ့ ို႔ 

computing စ မး္ေဆာင္မႈမ ားက ို service provider တစေ္ယာက္စထီား၍ လကူ ိုယ္တို င္ 

တိုန္႔ျပန္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန ္မလ ိုဘြဲ၊ မ မ ဘာသာ လ ိုအပသ္လ ို အလ ိုေလ ာက ္ျဖည့္ဆည္းႏ ိုင္သည။္ 

● က ယျ္ပန္႔ေသာ က နယ္က ္သံိုးစ ြဲႏ ိုငမ္ႈ။ စ မ္းေဆာင္ရည္မ ားက ို က န္ယက္မ ား၊ အမ  ဳ းစံို 

ေရာေႏွာေနေသာ သံိုးစ ြဲသူမ ား၏ လ ယ္ကူေသာ၊ ခက္ခြဲေသာ (thin & thick) platform မ ား 

(ဥပမာ - မ ိုဘ ိုင္းလ္ဖိုန္းမ ား၊ တက္ဘလက္မ ား၊ လက္ပ္ေတာ့မ ားႏွင့္ Workstation မ ား) ျဖင္ ့

အသံိုးျပဳျခင္းက ို ျမႇင့္တင္ထားေသာ စံျပဳ လိုပေ္ဆာင္ခ ကမ္ ားက ို အသံိုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ 

အသင့္ရရွ ႏ ိုင္သည္။ 

● အရငး္အျမစ ္အစိုအေဝး။ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူ၏ computing အရင္းအျမစ္မ ားသည ္အမ  ဳးမ  ဳးေသာ 

သံိုးစ ြဲသူမ ားက ို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စိုေဝးထားသည္။ အမ  ဳးမ  ဳးေသာ ႐ိုပ္ပ ိုင္းႏွင့္ virtual 

အရင္းအျမစမ္ ားက ို သံိုးစ ြဲသ၏ူ လ ိုအပ္ခ ကအ္ရ သတ္မတွ္ခ ြဲေဝျခင္းႏွင့္ ျပနလ္ည္ 

သတ္မွတခ္ ြဲေဝျခငး္က ို  အငတ္ို က္အားတို က္ ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္သည္။ ေပးထားသည့္ အရငး္အျမစ္မ ား၏ 

တ က ေသာ တည္ေနရာအတ က္ ထ န္းခ ဳပ္မႈႏွင့္ သ နားလည္ျခင္း မရွ ေသာ သံိုးစ ြဲသအူတ က္ 

လ တ္လပသ္ည့္ တည္ေနရာရွာေဖ ႏ ိုင္ျခင္း အသ  (sense of location) ရွ ႏ ိုင္ပါသည္။ သ ို႔ေသာ္ 

တည္ေနရာ ခန္႔မွန္းရ ပ ိုခကသ္ည့္ အေနအထား (higher level of abstraction) (ဥပမာ - 

တို င္းျပည္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ အခ က္အလက္ ဌာန (data center)) တ င္ တည္ေနရာက ို 

သတ္မွတႏ္ ိုင္ပါလ မ့္မည္။ သ မ္းဆညး္ျခင္း၊ တ က္ခ က္ေဆာင္ရ က္ျခင္း၊ မတွ္ဉာဏႏွ္င့္ က န္ယက ္

bandwidth အပါအဝင ္အရင္းအျမစ္မ ား၏ ဥပမာမ ား။ 

● လ ွငျ္မနေ္သာ ေျပာငး္လ ယျ္ပငလ္ ယျ္ခငး္။ စ မး္ေဆာင္ရည္မ ား ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ ထိုတယ္ူျခင္းကို  

ေျပာင္းလ ယ္ျပငလ္ ယ္ ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္သည။္ အခ  ဳ႕က စၥမ ားတ င္ လ ိုအပ္ခ ကအ္တ ိုင္း အခ  ဳ းက  

အလ ိုေလ ာက ္ေျပာင္းလြဲႏ ိုင္သည္။ သံိုးစ ြဲသမူ ားအတ က ္ရရွ ႏ ိုင္ေသာ စ မ္းေဆာင္ရည္ 

ျဖည့္တငး္မႈသည္ တခါတရတံ င္ အကန္႔အသတ္မရွ  ျဖစႏ္ ိုင္ၿပီး၊ မည္သည့္အခ  န္၊ မည္သည့္ 

အေရအတ က္ အတ က္မဆ ို သတ္မွတခ္ ြဲေဝႏ ိုင္သည္။ 

                                                
9 http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
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● ပံိုမနွ ္ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ ား Cloud စနစသ္ည ္ဝနေ္ဆာင္မႈ အမ  ဳးအစားမ ား (ဥပမာ - သ မ္းဆည္းျခင္း၊ 

တ က္ခ က္ေဆာင္ရ က္ျခငး္၊ bandwidth ႏွင္ ့အသံိုးျပဳသူမ ား၏ အသက္ဝင္ေနေသာ 

အေကာင့္တ္မ ား (active user accounts)) အတ က္ သင့္ေလ ာ္သည့္ အခ  ဳ႕ေသာ အယူအဆ 

အဆင္ ့(level of abstraction) တ င္ တ ိုင္းတာႏ ိုင္စ မ္း (metering capability) တစခ္ိုက ို 

ျမႇင္တ့ငျ္ခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းက ို အလ ိုေလ ာက္ ထ နး္ခ ဳပ္ၿပီး 

အသင့္ေလ ာ္ဆံိုးျဖစ္ေအာင ္အလ ိုေလ ာက ္ေဆာင္ရ ကသ္ည္။ အသံိုးျပဳသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား၏ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ သံိုးစ ြဲသူ ႏွစ္ဘက္စလံိုးက ို ပ င့္လငး္ျမငသ္ာမႈရွ ေအာင္ ျပဳလိုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 

အရင္းအျမစ ္အသံိုးျပဳျခငး္က ို ေစာင့္ၾကည့္အကြဲျဖတ၊္ ထ န္းခ ဳပ္၊ အစရီင္ခံျခငး္မ ား ျပဳလိုပႏ္ ိုင္သည္။ 

Cloud အသံိုးျပဳျခငး္ ပံိုစ ံ

● ပိုဂ လ က Cloud အေျခခအံေဆာက္အအံိုက ို အမ  ဳးမ  ဳးေသာ သံိုးစ ြဲသမူ ားျဖင့္ ဖ ြဲ႕စည္းထားသည့္ 

အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ခို၏ သဟဇာတျဖစေ္သာ တေပါငး္တစည္းတညး္ အသံိုးျပဳမႈအတ က ္

ျဖည့္ဆညး္ထားသည္။ (ဥပမာ - စီးပ ားေရး ယနူစ္မ ား) ၎က ို အဖ ြဲ႕အစညး္၊ ျပင္ပလူ/အဖ ြဲ႕အစည္း 

(သ ို႔) ၎တ ို႔၏ အျခားေသာ ပူးေပါငး္မႈမ ားမ ွပ ိုငဆ္ ိုင၊္ စီမခံန္႔ခ ြဲ၊ လိုပက္ ိုငလ္ည္ပတ္ႏ ိုင္သည္။ 

၎သည ္အသံိုးျပဳသည့္ တည္ေနရာ (သ ို႔) အသံိုးျပဳသည့္တည္ေနရာ၏ ျပင္ပ တ င္ 

တည္ရွ ႏ ိုင္သည္။ 

● Virtual private cloud အေျခခံအေဆာက္အအံိုက ို အဖ ြဲ႕အစည္း (organisation) တစ္ခို၏ 

တေပါင္းတစည္းတည္း အသံိုးျပဳမႈအတ က္ တကမၻာလံိုးဆို င္ရာ လံိုၿခံဳမႈႏွင့္ လ ိုက္ေလ ာညီေထ ရွ မႈ 

စံႏႈန္းမ ားက ို တို းျမႇင့္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းထားသည္။ ၎က ခို င္မာ၍ သီးျခားျဖစ္သည့္ 

အသံိုးျပဳသည့္တည္ေနရာ၏ ျပင္ပ virtual private cloud environment က ို ေပးႏ ိုင္သည္။ 

အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ခို၏ တေပါင္းတစည္းတည္း အသံိုးျပဳမႈအတ က္ သးီျခား 

အေျခခအံေဆာက္အအံိုက ိုလည္း ေပးႏ ိုင္သည။္ 

● အဖ ြဲ႕အစညး္ cloud အေျခခအံေဆာကအ္အံိုက ို ေဝမ ွရန ္အေၾကာငး္အရာမ ား (ဥပမာ - 

တာဝန္မ ား၊ လံိုၿခံဳေရး လ ိုအပ္ခ ကမ္ ား၊ မူဝါဒမ ား၊ လ ိုကေ္လ ာညေီထ  ေတ းဆခ က္မ ား) ရွ ေသာ 

အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားမ ွသံိုးစ ြဲသူမ ား၏ သီးျခားအဖ ြဲ႕အစည္း (specific community) တစခ္ိုအားျဖင့္ 

တေပါင္းတစည္းတည္း အသံိုးျပဳမႈအတ က္ ျဖည့္ဆည္းထားသည္။ ၎က ို အသ ိုငး္အဝန္းအတ င္းရွ  
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တခို (သ ို႔) တခိုထက္ပ ိုေသာ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား၊ ျပငပ္လ/ူအဖ ြဲ႕အစည္း (သ ို႔) ၎တ ို႔၏ အျခားေသာ 

ပူးေပါငး္မႈမ ားမ ွပ ိုငဆ္ ိုင၊္ စီမခံန္႔ခ ြဲ၊ လိုပက္ ိုငလ္ည္ပတ္ႏ ိုင္သည္။ ၎သည ္အသံိုးျပဳသည္ ့

တည္ေနရာ (သ ို႔) အသံိုးျပဳသည့္တည္ေနရာ၏ ျပငပ္ တ င္ တညရ္ွ ႏ ိုင္သည္။ 

● စးီပ ားေရး cloud အေျခခအံေဆာက္အအံိုက ို လထူို လ တလ္ပ္စ ာ အသံိုးျပဳႏ ိုင္ရန္ 

ျပင္ဆငထ္ားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎က ို စးီပ ားေရးလိုပ္ငနး္တစ္ခို၊ (သ ို႔) ပညာေရးဆ ိုင္ရာ အဖ ြဲ႕အစည္း 

(သ ို႔) အစ ိုးရအဖ ြဲ႕အစညး္ (သ ို႔) ၎တို ႔၏ အျခားေသာ ပးူေပါင္းမႈမ ားမ ွပ ိုငဆ္ ိုင္၊ စီမံခန္႔ခ ြဲ၊ 

လိုပက္ ိုငလ္ည္ပတ္ႏ ိုင္သည္။ ၎သည ္အသံိုးျပဳသည့္ တည္ေနရာ (သ ို႔) 

အသံိုးျပဳသည့္တည္ေနရာ၏ ျပင္ပ တ င္ တည္ရွ ႏ ိုင္သည္။ ၎သည ္cloud ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသ၏ူ 

ေနရာေပၚတ င္ တည္ရွ သည္။ 

● ႏွစမ္  ဳ းစပ ္cloud အေျခခံအေဆာက္အအံိုသည္ ႏွစ္ခို (သ ို႔) ထ ို႔ထက္ပ ိုေသာ ထင္ရွားသည္ ့cloud 

အေျခခအံေဆာက္အအံိုမ ား (ပိုဂ လ က၊ အဖ ြဲ႕အစည္း (သ ို႔) ျပည္သလူထူို) ေ

ပါင္းစပထ္ားျခင္းျဖစ္သည။္ သီးျခားျဖစ္ေသာ အေဆာကအ္အံိုမ ား၊ သ ို႔ေသာ္လည္း 

စံႏႈန္းသတမ္ွတ္ျခင္း (သ ို႔) ဝန္က ဥး္သယ္ေဆာငရ္လ ယ္ေစေသာ အခ ကအ္လက္ႏွင့္ application 

(ဥပမာ - cloud မ ားၾကားတ င္ load မ ား ထ နး္ညႇ ျခင္းအတ က္ cloud က  ဳ းေပါက္ျခင္း - cloud 

bursting for load balancing between clouds) မ ားျဖစ္ေစသည္ ့နည္းပညာ ပ ိုငဆ္ ိုင္မႈအားျဖင့္ 

အတတူက  ေပါင္းစည္းထားေသာ အေဆာကအ္အံိုမ ားအျဖစ္ တည္ရွ ေစသည္။ 

● အစ ိုးရ Cloud ျပညသ္ူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ cloud အေျခခအံေဆာက္အအံိုက ို အစ ိုးရေအဂ င္စီမ ား 

အသံိုးျပဳရန္အတ က္ အစ ိုးရမ ွျဖည့္ဆည္းသည္။ ၎တ င္ Cloud အသံိုးျပဳျခငး္ ပံိုစံအမ  ဳ းမ  ဳး 

(ျပည္သလူထူို၊ ပိုဂ လ က၊ အဖ ြဲ႕အစညး္၊ ႏွစ္မ  ဳးစပ္) ပါဝငသ္ည္။ တခိုခ င္းစသီည ္outsource 

(ဝန္ေဆာင္မႈ/ လိုပ္ေဆာင္ခ ကက္ ို ျပငပ္ ကိုမၸဏီသို ႔ လႊြဲေျပာင္း လိုပ္ခို င္းျခင္း) လိုပ္ျခင္း (သ ို႔) 

အစ ိုးရမ ွပ ိုငဆ္ို င္ျခင္း ျဖစ္ႏ ိုင္သည္။ အစ ိုးရ cloud ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ ားသည ္အစ ိုးရပ ိုင္ 

ေကာ္ပ ိုေရးရွငး္မ ားႏွင့္ ပညာေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမ ား အပါအဝင ္ဝန္ႀကီးဌာနမ ား၊ ေအဂ ငစ္ီမ ား၊ 

ဌာနခ ြဲမ ားက ို ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ားေပးရန ္ႀက ဳတင္၍ တရားဝင ္အသ အမွတ္ျပဳမႈက ို 

ရရွ ထားသင့္ပါသည္။ အစ ိုးရ cloud ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ ားသည ္အစ ိုးရေအဂ င္စမီ ားက ို 

ဝန္ေဆာင္မႈမ ားေပးရန္ အန မ့္ဆံိုးသတ္မတွ္ခ က္ စႏံႈန္းမ ားက ို ျပည့္မီသင့္ပါသည။္ (တရားဝင္ 

အသ အမတွ္ျပဳ လိုပ္ငန္းစဥက္ ို ၾကည့္ပါ။) 
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အာမခ ံခ ဥး္ကပျ္ခငး္ လမး္ေၾကာငး္မ ား : ခ ြဲေဝထားေသာ တာဝနမ္ ား 

cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း အေၾကာငး္အရာတ င္၊ သံိုးစ ြဲသူတစ္ေယာကက္ 

က န္ျပ်ဴတာအခ ကအ္လကမ္ ား (သို ႔) systems/applications က ို cloud computing ဝန္ေဆာင္မႈသို ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္အခါ၊ CSP ႏွင့္ သံိုးစ ြဲသူၾကားတ င္ တာဝန္ ခ ြဲေဝယူရမည္။ ဤ အေၾကာင္းအရာတ င္ 

သံိုးစ ြဲသသူည္ အစ ိုးရေအဂ ငစ္ီႏွင့္ စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆ ိုထားလ မ့္မည္။ အစ ိုးရေအဂ ငစ္ီသည္ ေအဂ ငစ္ီ၏ 

ထ န္းခ ဳပ္မႈေအာက္မွ အခ ကအ္လက္မ ား စမီံခန္႔ခ ြဲျခင္းက ို တာဝနယ္ူေဆာင္ရ က္ရန္ အစ ိုးရ အခ က္အလက္ 

မန္ေနဂ ာတစ္ေယာကက္ ို ခန္႔ထားလ မ့္မည္။ (အခ က္အလက္ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္း စနစ္ႏွင္ ့လံိုၿခံဳေရး 

ထ န္းခ ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ ားက ို ၾကည့္ပါ။) 

 

အခ  ဳ႕ေသာ လံိုၿခံဳေရး၊ အခ က္အလက္ ကာက ယ္ေရးႏွင့္ လ ိုက္ေလ ာညီေထ ရွ ေရး က႑မ ားက ို 

အစ ိုးရေအဂ င္စကီ လိုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ အျခားေသာ က႑မ ားက ို CSP မွ တာဝနယ္ူသည္။ 

● cloud သံိုးစ ြဲသူသည ္အခ ကအ္လက္ စိုေဆာင္းသအူျဖစ္ ေဆာင္ရ ကသ္ည္။ ၎၏ 

အေၾကာင္းအရာက ို ထ နး္ခ ဳပ္သည္။ မည္သူက ၎က ိုယစ္ား ထ ိုအေၾကာင္းအရာက ို 

ဆက္လကလ္ိုပ္ေဆာင္မညဆ္ ိုသည့္အခ က ္အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာ၏ တင္ျပပံို (treatment) 

က ို ဆံိုးျဖတသ္ည္။ အစ ိုးရေအဂ င္စမီ ား/ မ တဖ္ကမ္ ားက တာဝန္မ ားႏွင့္ guest operating 

system (ျပငဆ္င္ျဖည့္စ က္ျခင္းႏွင့္ လံိုၿခံဳေရးလိုပ္ပ ိုငခ္ င့္မ ား အပါအဝင)္ အျခားေသာ 

ေပါင္းစပပ္ါဝငသ္ည့္ application software, configuration of security group firewalls ႏွင္ ့

အျခားေသာ လံိုၿခံဳေရး၊ ေျပာင္းလြဲမႈ စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းႏွင့္ logging feature မ ား၏ စီမံခန္႔ခ ြဲမႈမ ားက ို 

လိုပ္ေဆာငသ္ည္။ 

● cloud ဝန္ေဆာင္မႈေပးသသူည္ အခ ကအ္လက ္တ က္ခ က္ေဆာင္ရ ကသ္ူအျဖစ္ 

လိုပ္ေဆာငသ္ည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသသူည္ သံိုးစ ြဲသတူစဥ္ီးခ င္းစီမွ ေရ းခ ယ္ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ ားေပးရန္သာ သံိုးစ ြဲသူ၏ အေၾကာင္းအရာမ ားက ို အသံိုးျပဳသည္။ သံိုးစ ြဲသူ၏ 

အေၾကာင္းအရာမ ားက ို အျခားေသာ ရည္ရ ယ္ခ က္မ ားအတ က္ အသံိုးမျပဳပါ။ CSP သည ္

ပံိုမွန္အားျဖင့္ cloud သံိုးစ ြဲသ၏ူ အခ ကအ္လက္မ ားက ို ဝင္ေရာကအ္သံိုးျပဳႏ ိုင္ျခင္း (သ ို႔) 
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ထ န္းခ ဳပ္ႏ ိုင္ျခင္း မရွ ပါ။ CSP သည ္အေျခခံအေဆာကအ္အံို အစ တ္အပ ိုင္းမ ားက ို host 

operating system ႏွင္ ့virtualisation layer မွေန၍ ဝနေ္ဆာင္မႈ လိုပ္ေဆာငလ္ည္ပတသ္ည့္ 

facilities ၏ ႐ိုပ္ပ ိုင္း လံိုၿခံဳေရးအထ  လိုပ္ေဆာငလ္ည္ပတ္၊ စီမံခန္႔ခ ြဲ၊ ထ န္းခ ဳပသ္ူ ျဖစ္သည္။ 

 

cloud solution တစ္ခို၏ လံိုၿခံဳေရးက ို စ စစ္အကြဲျဖတသ္ည့္အခါ အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားအတ က္ - 

● CSP မွ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ လိုပေ္ဆာင္သည့္ လံိုၿခံဳေရး လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား : cloud ၏ 

လံိုၿခံဳေရး ႏွင္ ့

● သံိုးစ ြဲသူမ ွအေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ လိုပ္ေဆာငသ္ည့္၊ cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ ားက ို အသံိုးျပဳသည့္ 

သံိုးစ ြဲသူ၏ အေၾကာင္းအရာ၊ application မ ားႏွင့္ သကဆ္ ိုငသ္ည့္ လံိုၿခံဳေရး လိုပေ္ဆာင္ခ က္မ ား : 

cloud အတ င္း လံိုၿခံဳမႈရွ ေရးတို ႔ ႏွစ္မ  ဳးၾကားတ င္ နားလည္ရန္ႏွင္ ့ခ ြဲျခားသ ျမင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

 

ပံိုမွန္အားျဖင့္ CSP သံိုးစ ြဲသသူည္ logical လံိုၿခံဳေရး ထ နး္ခ ဳပ္မႈက ို ေဆာင္ရ က္ၿပီး၊ CSP သည ္

အခ က္အလက္ ဌာန (data centre) ၏ ႐ိုပ္ပ ိုင္းလံိုၿခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈအတ က ္တာဝန္ရွ သည္။ 

မည္သ ို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဘက္စလံိုးအေပၚရွ  တာဝနယ္ူမႈ အဆင့္ႏွင့္ သေဘာသဘာဝသည္ cloud 

အသံိုးျပဳျခင္းပံိုစံေပၚတ င္ မတူညသ္ည္။ အစ ိုးရေအဂ င္စမီ ား (သံိုးစ ြဲသူမ ား) သည ္ပံိုစံတစ္မ  ဳ းစတီ င္ 

၎တ ို႔၏ တာဝန္က ို ရွင္းလငး္စ ာ နားလညသ္င့္ပါသည္။ 

အခနး္ (3) : လံိုၿခံဳ မႈႏွင့္ စႏံႈနး္ သတမ္တွျ္ခငး္ 

အစ ိုးရ၏ အလိုပမ္ ားႏွင့္ အခ ကအ္လက္မ ားက ို commerical cloud ေပၚသို ႔ ေရႊ႕ေျပာငး္ျခင္း၏ 

အက  ဳးေက းဇူးမွာ အခ ကအ္လက္မ ား၏ အေထ ေထ  လံိုၿခံဳမႈက ို တို းျမႇင့္ႏ ိုင္စ မ္းပင္ျဖစသ္ည္။ Cloud 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသသူည ္(ေင ေခ ကဒလ္ိုပ္ငန္း (PCI), အခ ကအ္လက ္လံိုၿခံဳေရး စံႏႈနး္မ ား (DSS) ကြဲသ့ ို႔) 

ႏ ိုင္ငံတကာ လံိုၿခံဳေရးစံႏႈန္းမ ားက ို ျပည့္မီပါလ မ့္မည္။  သင့္ေလ ာ္စ ာ အသ အမတွ္ျပဳျခင္း ခံရလ မ့္မည္ 

(ISO9001, ISO27001 ကြဲသ့ ို႔)။ သင့္ေလ ာ္ေသာ လိုပ္ငန္းစံႏႈန္းမ ားအားလံိုးက ို လို ကန္ာရမည္။ 

 

၎၏ က ိုယ္ပ ိုင္ အခ က္အလက္မ ား ထ န္းခ ဳပ္မႈ လ ိုအပခ္ က္မ ား (အခ ကအ္လက္မ ား 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္း မူေဘာင္မ ားက ို ၾကည့္ပါ။) အတ က္ အႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခ ြဲမႈ ခ ဥး္ကပ္ျခငး္နည္းလမး္က ို 
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အသံိုးျပဳထားေသာ၊ အကာအက ယ္ေပးႏ ိုင္ေသာ လံိုၿခံဳေရး မူဝါဒက ို အသံိုးျပဳသည့္ 

အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားက ို ေထာက္ခံပါသည္။ ၎လံိုၿခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ ားက ို ႏ ိုင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းမ ား၊ အသ အမွတ္ျပဳျခင္းမ ား၊ လိုပ္ငနး္စံႏႈန္းမ ားႏွင့္ က ိုက္ညီေစရမည္။ စာခ ဳပခ္ ဳပ္ဆ ိုထားေသာ cloud 

ဝန္ေဆာင္မႈမ ားအတ က္ လံိုၿခံဳေရး လ ိုအပ္ခ က္မ ား၏ တ က ေသာအဆင့္က ို အခ ကအ္လက္မ ား၏ 

အႏၱရာယ္မ ား စ စစ္အကြဲျဖတ္ခ က္ေပၚမတူည၍္ စာခ ဳပေ္အဂ ငစ္ီက ဆံိုးျဖတသ္င့္ပါသည္. 

သတ္မွတျ္ပ႒ာနး္ထားေသာ လံိုၿခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားတ င္ ေအာက္ပါအခ က္မ ားထြဲမွ တစ္ခို (သ ို႔) 

တစ္ခိုထက္ပ ို၍ ပါဝင္ႏ ိုင္သည္။ 

● ႐ိုပ္ပ ိုင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက ငဆ္ ိုင္ရာ လံိုၿခံဳေရး 

● စီးပ ားေရး အလ င္မျပတ္ရန ္စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းႏွင္ ့အျဖစအ္ပ က္မ ားက ို တိုန္႔ျပန္ျခင္း 

● စစ္တမး္မ ားႏွင့္ အစအီစဥ္ခ ထားမႈမ ား (configuration) အား စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္း 

● အခ က္အလက္မ ားက ို ကိုဒ္ အျဖစသ္ို ႔ေျပာင္းျခငး္ 

● သံိုးစ ြဲမႈက ို ထ နး္ခ ဳပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခငး္ႏွင့္ ဝငေ္ရာက္ျခင္း 

● က န္ယက ္လံိုၿခံဳမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 

 

Cloud First environment အတ က္ သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုၿခံဳေရး ထ နး္ခ ဳပမ္ႈ မူေဘာငမ္ ားက ို 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္ cloud အတ ငး္မွ လံိုၿခံဳေရးအတ က္ စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ထားေသာ အစ ိုးရေအဂ င္စီမ ားႏွင္ ့

CSP ၾကားတ င္ တာဝန္ခ ြဲေဝယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစ ိုးရေအဂ ငစ္ီမ ားအေနျဖင့္ ဦးစ ာ 

နားလညထ္ားသင့္ပါသည္။ 

  

အခ ကအ္လကမ္ ားအေပၚ သကေ္ရာကေ္သာ ဥပေဒ (Data Sovereignty) 

အခ က္အလက္မ ားေပၚတ င္ ေနထ ိုင္ခ င့္ ကန္႔သတခ္ က္ မရွ သည့္အတ က ္cloud ၏ အက  ဳးေက းဇူးမ ားက ို 

အေကာင္းဆံိုး သေဘာေပါက္ႏ ိုင္သည္။ ဤကန္႔သတထ္ န္းခ ဳပ္မႈမ ားသည္ ထိုတလ္ိုပ္မႈမ ားျပားျခင္းေၾကာင့္ 

ကိုနက္ စရ တ္ သကသ္ာမႈ (economies of scale) ႏွင့္ ေဝမွ သံိုးစ ြဲသည့္ computing 

အေျခခအံေဆာက္အအံိုမွ ရရွ ေသာ လံိုၿခံဳေရး အက  ဳ းေက းဇးူမ ားက ို ေလ ာ့ပါးေစသည္။ cloud အတ င္းရွ  

အခ က္အလက္မ ားက ို အသံိုးျပဳျခငး္သည ္လံိုၿခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားေပၚတ င္ မတူညသ္ည္။ အစ ိုးရပ ိုင ္
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အခ က္အလက္မ ားက ို ႏ ိုင္ငံေက ာ္၍ အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ သကဆ္ို င္သည့္ ေအဂ င္စမီ ားသည္ သင့္ေလ ာ္ေသာ 

လံိုၿခံဳေရး စႏံႈန္းထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားရွ သည့္ cloud vendor (cloud ေရာငး္ခ သူ) မ ားက ို ေရ းခ ယသ္င့္ပါသည။္ 

 

လံိုၿခံဳ ေရး မေူဘာင ္

စာခ ဳပ္ခ ဳပဆ္ ိုထားေသာ cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ ားအတ က ္လံိုၿခံဳေရး စမီံခန္႔ခ ြဲျခင္းသည္ စာခ ဳပ္ခ ဳပဆ္ ိုေသာ 

ေအဂ ငစ္ီႏွင့္ cloud ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ၾကားတ င္ ခ ြဲေဝယူရမည့္ တာဝန္ျဖစသ္ည္။ စာခ ဳပ္ခ ဳပဆ္ ိုထားေသာ 

ေအဂ ငစ္ီသည ္cloud အတ င္းရွ  လံိုၿခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားက ို သတ္မတွ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ cloud 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသကူ cloud ၏ လံိုၿခံဳေရးအတ က္ တာဝန္ရွ သည္။ 

အခ က္အလက္မ ား လံိုၿခံဳေရးသည ္- (၁) အခ က္အလက ္အမ  ဳ းအစားခြဲ ျခားျခင္း အဆင့္တစ္ခိုစအီတ က္ 

လံိုၿခံဳေရးလ ိုအပခ္ က္မ ားက ို ျပည့္မီျခင္း (၂) စံႏႈနး္သတ္မတွ္ခ က္ tool မ ားက ို အသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ 

စာရင္းစစ္ျခင္းလိုပ္ငနး္စဥ္မ ား ေပၚတ င္ မတူညသ္ည္။ 

 

commercial cloud ေပၚသို ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏ ိုင္ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားသည္ တရားဝင္ 

အသ အမတွ္ျပဳမႈအတ က္ လံိုၿခံဳေရး လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ျပည့္မီရန္လ ိုအပ္ၿပီး၊ ႏ ိုင္ငံတကာ cloud လံိုၿခံဳေရး 

စံႏႈန္းမ ားအားျဖင့္ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးရန ္လ ိုအပသ္ည္။ လက္ခံၿပီး ႏ ိုင္ငံတကာ လံိုၿခံဳေရး စံႏႈန္းမ ားတ င ္

ISO 27001, ဝန္ေဆာင္မႈ အဖ ြဲ႕အစည္း ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား အစီရင္ခစံာ (SOC) ၁ ႏွင္ ့၂၊ ေင ေခ ကဒလ္ိုပင္န္း 

အခ က္အလက္ လံိုၿခံဳေရး စႏံႈန္း (PCI DSS), Cloud လံိုၿခံဳေရး အဖ ြဲ႕အစည္း (CSA), အသ အမတွ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 

စာရင္းစစ္ျခင္း (သ ို႔) ၎တ ို႔၏ေနာက္ပ ိုင္း ဆက္ခသံည့္အရာမ ား (successors) ပါဝင္သည္။ AES (128 

bits and higher), TDES (minimum double-length keys), RSA (1024 bits or higher), ECC (160 

bits or higher), and ElGamal (1024 bits or higher) (သ ို႔) ၎တ ို႔၏ေနာက္ပ ိုင္း ဆက္ခံသည့္အရာမ ား 

(successors) ကြဲ့သ ို႔ လိုပ္ငနး္ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ချံခငး္ စံႏႈန္းမ ား (industry-tested and accepted 

standards) ႏွင္ ့လိုပ္ေဆာငရ္န္ နည္းလမး္မ ား (algorithms) က ို အသံိုးျပဳၿပီး အခ ကအ္လက္မ ားက ို 

ကိုဒအ္ျဖစ ္ေျပာငး္လြဲလ မ့္မည္။ 
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Commercial cloud ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသသူည ္ည န္ၾကားထားေသာ လံိုၿခံဳေရးႏွင့္ က ိုယ္ေရးက ိုယတ္ာ 

လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ျပည့္မီေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္၊ အခ က္အလက္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းအတ က္ 

စာရင္းစစမ္ွတတ္မး္မ ား (logs and audit trails) အပါအဝင္ logical လံိုၿခံဳေရး စာရငး္စစ္ျခင္း 

ျပဳလိုပေ္ပးရမည္။ 

 

အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားအေနျဖင့္ cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ ားသည္ သေဘာတသူတမ္ွတထ္ားေသာ 

အခ က္အလက္မ ား လံိုၿခံဳစ တ္ခ ရျခင္းႏွင့္ မွနက္န္မႈရွ ျခငး္ စသည့္အခ ကမ္ ား ျပည့္မီေၾကာင္း၊ 

အခ က္အလက္မ ား အခ င့္မရွ ဘြဲ ခ ိုးယူသံိုးစ ြဲခံရျခင္း (data breaches) မရွ ေၾကာင္းႏွင့္ 

အခ က္အလက္မ ားႏွင့္ အလိုပ္မ ား အဆကမ္ျပတ္ အသင့္ရွ ေနေၾကာင္း ေသခ ာေစရန္ logical 

စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင္ ့အဆက္မျပတ္ လံိုၿခံဳေရး ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမႈမ ားေပၚတ င္ ယံိုၾကည္စ တ္ခ မႈ ရွ သင့္သည္။ 

 

ေနာကထ္ပ ္အေသးစ တအ္ခ ကအ္လက္မ ားအတ က္ ေအဂ င္စီမ ားသည ္အခ က္အလက္ 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္း မူေဘာင္မ ားက ို က ိုးကားသင့္ပါသည္။ 

အခနး္ (၄) : ေနရာေရႊ႕ေျပာငး္ျခငး္ မ၀ူါဒ 

အခ က္အလက္မ ားႏွင့္ အလိုပ္တာ၀နမ္ ားက ို cloud သ ို႔ ေရႊ႕ေျပာငး္ျခင္းသည္၀န္ေဆာင္မႈမ ားက ို 

အသံိုးခ ႏ ိုင္မႈႏွင္ ့လိုပ္ငန္းလည္ပတလ္ိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္မႈတ ို႔က ို ျမငွ့္တင္ေပးၿပးီ 

ဌာနတ င္းလိုပ္ငန္းလည္ပတႏ္ ိုင္စ မ္းက ို တ ိုးတက္ေကာင္းမ န္ေစသည္။ Cloud သ ို႔ 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည္  အမ  ဳးမ  ဳးေသာ လိုပ္ငန္းေဆာင္ရ က္ေရး လ ိုအပ္ခ က္မ ားရွ သည့္ 

လိုပ္ငနး္ျဖစ္စဥမ္ ားအတ က ္က န္ျပ်ဴတာရင္းျမစ္မ ား၏ အသံိုးျပဳႏ ိုင္မႈႏွင္ ့လွ င္ျမနမ္ႈတ ို႔က ို ျမငွ့္တင္ကာ 

အခ  ဳ႕ေသာ လိုပ္ငနး္ျဖစ္စဥမ္ ား၏ အလ ိုအေလ ာက ္ေဆာင္ရ က္မႈတ ို႔က ိုလည္း ပ ိုမ ိုလိုပေ္ဆာင္ႏ ိုင္ေစသည္။ 

 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းက ို အဆင့္သံိုးဆင့္ပါေသာ လိုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ရွဳျမင္ႏ ိုင္သည္။ (၁) 

အခ က္အလက္မ ားက ို ရယပူါ (၂) ႀက ဳတင္ျပင္ဆငပ္ါ (၃) ေနရာေရႊ႕ေျပာငး္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခ ြဲမႈက ို ျပဳပါ။ 
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(၁)  အခ ကအ္လကမ္ ားက ို ရယပူါ 

IT ရင္းျမစ္မ ားက ို ဦးတည္ခ က္မ ားႏွင့္ က ိုက္ညီေစရန္ မည္သ ို႔ ျပဳလိုပ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ 

ကိုနက္ စားရ တမ္ ားက ို မည္သ ို႔ အက  ဳးအရွ ဆံိုးျဖစ္ေအာငအ္သံိုးျပဳမည္က ို ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္ပါ။ 

သက္ဆ ိုငရ္ာက စၥ၏ ေဒတာအခ က္အလက္ အမ  ဳးအစားမ ားႏွင့္ သကဆ္ ိုင္ရာ လံိုၿခံဳေရးက စၥမ ား၊ 

အခ က္အလကလ္ံိုၿခံဳမႈ၊ အရည္အေသ းပကတ အတ ိုငး္တည္ရွ မႈ ႏွင္ ့အသံိုးျပဳႏ ိုင္မႈတ ို႔ႏွင့္ သကဆ္ ိုင္မႈရွ ေသာ 

အႏၱရာယ္မ ားအထ ပါဝင္ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ားက ို ရယူပါ။ ထ ရွလ ယ္မႈမရွ ေသာ အလိုပ္က စၥမ ားႏွင္ ့

လံိုၿခံဳေရးပ ိုငး္ စ ိုးရ မ္ဖ ယ္ရာ သ ပ္မရွ သည့္ အရာမ ားက ို ပထမဆံိုးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေရးအတ က္ 

ဦးစားေပးသင့္သည္။ အစ ိုးရ၀ကဘ္္ဆ ိုက္မ ား၊အမ ားျပညသ္ဆူ ိုင္ရာ သ ိုမီွးအခ ကအ္လက္မ ား၊ 

တ ိုးတက္မႈႏွင့္ စမ္းသပ္ေနေသာ ပတ္၀န္းက င္မ ားသည္ cloud သ ို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန ္ပ ို၍ အဆငသ္င့္ 

ျဖစ္သည။္ 

Cloud သ ို႔ အလိုပက္ စၥမ ားေရႊ႕ေျပာငး္ျခင္း၏တန္ဖ ိုးက ို နည္းပညာ သက္တမ္းစက္ဝနး္ႏွင့္ cloud ေၾကာင့္ 

တ ိုးတက္လာေသာ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္စ မ္းျဖင့္ ဆံိုးျဖတသ္ည္။ 

လက္ရွ နည္းပညာသကတ္မ္းစက္ဝနး္ ကိုနဆ္ံိုးရန္ နီးကပေ္နေသာ IT ရင္းျမစ္မ ားမွ 

အလိုပ္က စၥမ ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည ္အရင္းအႏီွးႀကီးေသာ IT ရငး္ျမစအ္သစ္မ ားတ င္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရျခင္းက ို 

ေရွာင္ရွားႏ ိုင္သည္။ 
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၂) ႀက ဳတငျ္ပငဆ္ငပ္ါ 

တာ၀န္မ ားႏွင့္ အစီရင္ခသံတင္းပ ို႔ျခင္းအဆင့္ဆင့္တ ို႔အား ဖ င့္ဆ ိုသတမ္ွတ္ျခင္း အပါအ၀င္ cloud သ ို႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းဝန္ေဆာငမ္ႈအတ က ္လမ္းျပေျမပံိုတစ္ခိုက ို ေရးဆ ြဲပါ။ Cloud သ ို႔ 

အလိုပ္က စၥမ ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည ္အဖ ြဲ႔အစညး္အတ င္း လ ိုအပ္ေသာ ကၽ မး္က င္မႈမ ားက ို 

ေျပာင္းလြဲေစႏ ိုင္သည။္ ဥပမာအားျဖင့္  developers ႏွင့္ အင္ဂ ငန္ီယာမ ား ပ ိုမ ိုလ ိုအပလ္ာျခငး္၊ IT 

အေျခခအံေဆာက္အဦးက ို စမီံခန္႔ခ ြဲျခင္းအတ က ္လ ိုအပ္ေသာလူ ပ ိုမ ိုနည္းပါးလာျခင္း။ ထ ို႔ေၾကာင့္ cloud 

providers မ ားႏွင္ ့အလိုပလ္ိုပ္ပါက  အလိုပက္ စၥမ ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းဆြဲႏွင့္ 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးကာလတ င္ လ ိုအပ္ေသာ ၀န္ထမ္းကၽ မ္းက င္မႈမ ား၊ ေလက့ င့္သင္ၾကားမႈမ ားႏွင့္ 

ပညာေရးတ ို႔က ို နားလညရ္နလ္ ိုအပ္သညဟ္ို အဓ ပၸါယ္ရသည္။ 

● မွ ေ၀ႏ ိုင္ေသာ ေဒတာအခ က္အလက္မ ားႏွင့္ မွ ေ၀သံိုးစ ြဲျခင္းေၾကာင့္ 

အက  ဳးအျမတ္ရရွ လာႏ ိုင္ေသာ ေဒတာအခ ကအ္လကမ္ ားက ို ေဖာ္ထိုတ္ပါ။  ထ ို႔ေနာက္ 

ထ ိုကြဲ့သ ို႔ေသာ  ေဒတာအခ က္အလက္မ ားအတ က္ လံိုၿခံဳေရးႏွင့္ အသံိုးျပဳရယူႏို င္ရန္အတ က္ 

လ ိုအပ္ေသာခ င့္ျပဳခ က္မ ားက ို သတ္မတွ္ပါ။ 

● ေခတ္ေနာကက္ ေနၿပီျဖစေ္သာ IT ပစၥည္းမ ားက ို virtual သ႑ာန္ေျပာငး္လြဲျခင္း၊ 

ေခတ္ေနာကက္ ေနေသာIT ပစၥည္းတ ို႔၏  စ မ္းေဆာငရ္ည္၊ 

လိုပ္ငနး္ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္ရနလ္ ိုအပ္ခ က္မ ား၊ကိုနက္ စားရ တ္မ ားႏွင့္ က ိုက္ညီမႈမ ားကြဲသ့ ို႔ေသာ 

သင့္ေလ ာ္မႈရွ ေသာ cloud ပတ္၀န္းက င္တစခ္ိုက ို သတ္မတွ္ပါ။ 

● ရွ ရင္းစ ြဲ applications မ ားက ို အသစ္မ ားျဖင့္ အစားထ ိုးမည္ေလာ သ ို႔မဟိုတ္ ေအာကေ္ျခမွ 

အထကသ္ ို႔ ၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ေပးပ ို႔ေသာ စနစ္ပံိုစံက ို ျပန္လညေ္ရးဆ ြဲရန ္

ပ ိုမ ိုလ ိုလားသေလာဆ ိုသညက္ ို ဆံိုးျဖတ္ပါ။ 

 

အသံိုးျပဳရန္ေရ းခ ယထ္ားေသာ cloud ၀န္ေဆာငမ္ႈမ ားသည္ လက္ရွ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားႏွင့္ 

ေပါင္းစညး္ႏ ိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တ င္းျဖစ ္IT နည္းပညာႏွင့္  အျပနအ္လနွ္ေျပာငး္လြဲ 

အသံိုးျပဳႏ ိုင္ရမည္ျဖစသ္ည။္ ယင္းတ ို႔အား ႀက ဳတငျ္ပငဆ္င္ထားေသာ ေဒတာအခ ကအ္လက္ႏွင့္ 

အလိုပ္က စၥေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လ ိုအပ္ခ ကမ္ ားႏွင့္ က ိုက္ညီမႈရွ ရန္ တစ္စိုတည္းေပါင္းၿပီး 

အသံိုးျပဳရန္သေဘာတူညီေရ းခ ယရ္မည္ျဖစသ္ည္။ 
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၃) ေနရာေရႊ႕ေျပာငး္ျခငး္ႏွင့္ စမီခံန္႔ခ ြဲျခငး္ 

ႀက ဳတင္ျပငဆ္ငမ္ႈ၏ အေျခအေနတ ိုးတက္မႈအား မည္သည့္အဆင့္ေရာက္ေနေၾကာင္း ဆန္းစစ္မႈ၊ 

မွတတ္မ္းတင္မႈႏွင့္ သံိုးသပ္ေလလ့ာမႈတ ို႔က ို ရွ ရငး္စ ြဲအခ က္အလက္မ ားအေပၚ တျဖည္းျဖည္း 

ထပတ္ ိုးျဖည့္ျခင္းႏွင့္ ပံိုေသလိုပ္နည္းအတ ိုင္း ထပ္ကာထပက္ာလိုပ္ေသာပံိုစံျဖင့္လိုပ္ပါ။ 

ရည္ရ ယ္ခ ကမ္ ားႏွင့္  စ မ္းေဆာင္မႈမ ား၊ ၀န္ေဆာငမ္ႈ ေပးႏ ိုင္စ မ္းမ ားက ို ႏ ႈင္းယွဥက္ာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။ ထ ို႔ေနာက္ေနရာေရႊ႕ေျပာငး္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္  ကိုနက္ မည့္ ကိုနက္ စားရ တမ္ ားက ို 

ခ  န္ထ ိုးႏ ႈင္းယွဥ္ပါ။ 

ေဖာ္ျပပါ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊cloud ပတ္၀န္းက ငအ္ား လိုပသ္င့္လိုပထ္ ိုကသ္ည့္အတ ိုင္း ေဆာင္ရ က္ေသာ 

စမ္းသပ္မႈမ ားသည ္ရွ ရငး္စ ြဲ နည္းပညာမ ားက ို မပယ္ဖ ကခ္င္ လိုပ္ထားရမည။္ စမး္သပ္ရာတ င ္

လိုပ္႐ ိုးလိုပစ္ဥ္ျဖစ္ေသာ/ပံိုမနွ္ျဖစ္ေသာ အသံိုးျပဳမႈ အေျခအေနမ ားႏွင့္ သာမာနထ္ကလ္ န္ကြဲသည့္ 

အသံိုးျပဳမႈ/လ ိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ ား ႏွစ္ခိုစလံိုးတ င္  စမ္းသပ္ထားရမည္။ 

cloud ေရာငး္ခ သူမ ားအား ၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္ သေဘာတူညီမႈမ ား(SLAs) မွ တဆင့္ cloud 

ဝန္ေဆာင္မႈမ ားက ို အသံိုးျပဳရန္ သေဘာတူညမီႈရယူျခင္း၊ စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းႏွင္ ့ေရႊ႕ေျပာငး္လ ိုက္ေသာ 

အလိုပ္က စၥမ ားက ို စီမံခန္႔ခ ြဲရန္ လ ိုအပ္ေသာ အရညအ္ခ င္းမ ား ရွ ေနေစရန ္ဝန္ထမ္းမ ားအား 

သင္ၾကားေပးထားပါ။  

အခနး္ (၅) : ေဒတာအခ ကအ္လကပ္ ိုငဆ္ ိုငမ္ႈ၊  အခ ကအ္လကျ္ပနလ္ညထ္ိုတယ္ျူခငး္ႏွင့္ 

ဌာနတ ငး္လိုပင္နး္လညပ္တႏ္ ိုငစ္ မး္ 

ေဒတာအခ ကအ္လက ္ပ ိုငဆ္ ိုငမ္ႈ 

အစ ိုးအဖ ြဲ႔အစည္းမ ားသည္ ယင္းတ ို႔၏ ေဒတာအခ က္အလက္မ ားက ို အျပည့္အ၀ထ န္းခ ဳပ္ပ ိုင္ခ င့္ႏွင့္ 

ပ ိုင္ဆ ိုင္ခ င့္ရွ သသည။္ အသံိုးျပဳသတူ ို႔၏ နည္းပညာပစၥည္းမ ားႏွင့္ ေဒတာအခ က္အလက္မ ားအား 

ဝင္ေရာက္အသံိုးျပဳႏ ိုင္မႈက ို ကန္႔သတထ္ားႏ ိုင္ေသာ Cloud Service Provider ၏ ဝင္ေရာကအ္သံိုးျပဳသႏွူင့္ 

အသံိုးျပဳမႈက ို ထ နး္ခ ဳပေ္သာစနစ္က ို သံိုးျခင္းျဖင့္ ထ ိုသ ို႔ျဖစ္ေနေစရန ္ေဆာင္ရ ကထ္ားသည္ CSP မ ားသည ္

၎တ ို႔၏ အသံိုးျပဳသမူ ားက ိုယင္းတ ို႔၏ အခ ကအ္လကက္ ို 

မည္သ ို႔သ မ္းဆည္းမည္၊စီမခံန္႔ခ ြဲမည္၊ကာက ယမ္ည္ စသျဖင့္ ေရ းခ ယ္ခ င့္အား ေရရွည္စာခ ဳပ္ သ ို႔မဟိုတ္ 

သီးသန္႔တစ္ဦးတညး္အား အသံိုးျပဳရမညဟ္ူေသာ ေတာငး္ဆ ိုခ က္မ ား မထားဘြဲ ေပးသင့္သည္။ 
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အစ ိုးရက ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔အစည္းမ ားအတ က္ cloud ၀နေ္ဆာင္မႈမ ားက ို ေပးျခငး္ႏွင့္ သက္ဆ ိုငေ္သာ 

၀န္ေဆာင္မႈစာခ ဳပ္မ ားႏွင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္သေဘာတူညီမႈမ ား(SLAs) တ င္ cloud သ ို႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလ ိုကေ္သာ မည္သည့္ ေဒတာအခ ကအ္လကက္ ို မဆ ို  မည္သူက ပ ိုငဆ္ ိုင္၊cloud က ို 

မည္သကူစီမံခန္႔ခ ြဲ သ ို႔မဟိုတ ္လည္ပတသ္ညက္ ို ထည့္သ င္းစဥ္းစားစရာမလ ိုပြဲ 

စာခ ဳပ္ခ ဳပဆ္ ိုထားေသာအစ ိုးရ၏ ပ ိုငဆ္ ိုင္မႈအျဖစသ္ာရွ ေနမည့္အေၾကာငး္ ရွငး္လင္းစ ာေဖာ္ျပေပးသင့္သည္။ 

စာခ ဳပ္ခ ဳပဆ္ ိုေသာ ဌာနသည ္အတည္ျပဳျခင္း၊ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ျပင္ပလူအဖ ြဲ႔အစည္းမ ားမွ သံိုးစ ြဲခ င့္မ ားက ို 

ပယ္ဖ က္ျခင္း စသည့္အခ င့္အေရးမ ားႏွင့္ အခ က္အလက္၏ ပထ၀တီညေ္နရာအေနအထားက ို 

ခ ြဲျခမ္းထိုတေ္ဖာ္ခ င့္တ ို႔အပါအ၀င္cloud ၀န္ေဆာင္မႈမ ား၏ ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာတည္ေနရာက ို 

ထည့္သ င္းမတ က္ခ က္ပြဲ အခ ကအ္လက ္၀င္ေရာက္ခ င့္၊ျပန္လညဆ္ယယ္ူခ င့္၊အဆင့္ျမွင့္တင္ခ င့္ႏွင့္ 

ပယ္ဖ က္ျခင္းအခ င့္အေရးတ ို႔က ို ရရွ ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

၀ငေ္ရာကအ္သံိုးျပဳခ င့္ 

အခ က္အလကအ္ား ၀င္ေရာက္၊ ျပနလ္ညဆ္ယယ္ူ၊အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဖ က္ျခင္းတ ို႔သည္ 

စာခ ဳပ္ခ ဳပဆ္ ိုထားေသာ အစ ိုးရဌာန၏ ရပ ိုင္ခ င့္ ျဖစ္ၿပီး သကဆ္ ိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈစာခ ဳပ္မ ားထြဲတ င္ 

ထ ိုအခ က္မ ားပါဝင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒတာအခ ကအ္လကမ္ ား၀င္ေရာကအ္သံိုးျပဳႏ ိုင္ခ င့္ႏွင့္ပကသ္က္ေသာ မူ၀ါဒမ ားႏွင့္ သက္ဆ ိုငေ္သာ 

လိုပ္ငနး္စဥ္မ ားက ို စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆ ိုထားေသာ အဖ ြဲ႕အစည္း၏ လ ိုအပ္ခ ကအ္တ ိုင္း ဖ င့္ဆ ိုသတ္မတွ္ေပးရမည ္

ျဖစ္ၿပီး အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာႏွင့္ cloud provider တ ို႔ၾကားမ ွသေဘာတူညီခ က္စာခ ဳပတ္ င္  

အေသးစ တ္ေဖၚျပထားရမည္ျဖစ္သည။္ 

 

ဌာနတ ငး္ လညပ္တေ္ဆာငရ္ ကႏ္ ိုငမ္ႈ 

သံိုး႐ ိုးသံိုးစဥ္ IT ပစၥည္းတ ို႔ႏွင့္ ႏ ႈင္းယွဥလ္ွ င ္Cloud computing ၏ အဓ ကက ေသာ အက  ဳးေက းဇူးသည္ 

အသံိုးျပဳသူမ ားအေနႏွင့္ ႀကံဳေတ ႕ၿမြဲျဖစ္ေသာ ေရာင္းခ သတူစ္ဦးတညး္က ို မီွခ ိုရေသာ အေျခအေနမ  ဳ းက ို 

ေရွာင္ရွားႏ ိုင္ရန္ မ မ စ တ္ႀက ဳက္ေရ းခ ယ္ႏ ိုင္ခ င့္ရွ ျခင္းျဖစသ္ည္။ CSPs မ ားအေနျဖင့္ အသံိုးျပဳသူမ ားအား 

ယင္းတ ို႔၏ cloud ပလက္ေဖာင္းမ ားက ို လ ိုအပသ္လ ို ေဒတာအခ က္အလက္မ ားအား  တင္ျခင္း၊ 
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ျဖဳတ္ျခင္းမ ားက ို လိုပ္ခ င့္ျပဳရမည္။ အေဆာကအ္ဦ သ ို႔မဟိုတ္ ေနရာတစခ္ိုအတ င္းတပ္ဆငအ္သံိုးျပဳေသာ  

ပစၥည္းတ ို႔ရွ  အစ တ္အပ ိုင္းမ ား၏ ခ  တဆ္က္လညပ္တႏ္ ိုင္စ မ္းက ိုISO/IEC 17203:2011 Open 

Virtualisation Format(OVF) တ င္း ေဖာ္ျပထားေသာ စ မ္းေဆာင္ရည္မ ားအတ ိုငး္ 

ႏ ိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ ားအေပၚ အေျခခံၿပီး တပဆ္ငသ္င့္သည္။ 

 

Cloud system တစ္ခို၏ အစ တအ္ပ ိုင္းမ ားသည ္အမ ားျပည္သူႏွင့္ တစ္ဦးပ ိုင္ cloud လိုပ္ငနး္မ ား 

အပါအ၀င္ မတူညေီသာ ရင္းျမစ္မ ားမ ွလာျခင္းျဖစ္ႏ ိုင္သည္။ ယင္းအစ တအ္ပ ိုငး္မ ားသည္ မတူညီေသာ 

ဖန္တီးသတူ ို႔ထံမွ လာေသာ အမ  ဳးမ  ဳးေသာ သ ို႔မဟိုတ ္အသစ္ျဖစေ္သာ အစ တအ္ပ ိုငး္တ ို႔ႏွင့္ 

အစားထ ိုးႏ ိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထ ိုသို ႔အစားထ ိုးၿပးီပါက စနစ္တစ္ခိုႏွင့္ တစ္ခိုအၾကား 

ဆက္လကလ္ည္ပတ္ႏို င္စ မ္းႏွင့္ ေဒတာအခ ကအ္လက္ဖလယွ္ျခင္း ဆကလ္က္ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္ရမည္။ CSPs 

မ ားသည ္အခ  န္ၾကာျမင့္ေသာ ဝယယ္ူမႈႏွင့္  လိုပင္န္းအေကာငအ္ထည္ေဖာ္သည့္ လိုပ္ငန္းစက္ဝန္မ ားက ို 

ျဖတသ္န္းရန္မလ ိုဘြဲ CSPs မ ားက ို အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားမွ အလ ယတ္က ူေျပာင္းလြဲေစႏ ိုင္ရန္ 

မတူညီေသာစနစ္မ ားအၾကား ခ  တဆ္ကအ္သံိုးျပဳႏ ိုင္မႈ ေဆာင္ရ က္ေပးႏ ိုင္ရမည္။ 

အခနး္ (၆) : CSPs မ ားအတ က ္တရား၀င ္အသ အမတွျ္ပဳျခငး္ လိုပင္နး္စဥ ္

တရား၀ငအ္သ အမတွျ္ပဳျခငး္ 

CSPs မ ားအတ က္ တရား၀င ္အသ အမွတ္ျပဳျခငး္လိုပင္န္းစဥ္က ို သတင္းအခ ကအ္လက္နည္းပညာႏွင့္ 

ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးဌာန(ITCSD) မွ ေဆာင္ရ က္ရမည္။ အသ အမတွ္ျပဳေရးလိုပ္ငနး္စဥ္တ င္ အစ ိုးရ IT 

နည္းပညာဝယယ္ူမႈ အမ ားစိုတ ို႔အတ က္ အေျခခံမရွ မျဖစလ္ ိုအပ္ေသာ လ ိုအပ္ခ က္မ ား 

ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့အသ အမတွ္ျပဳထားေသာ CSP စာရငး္က ိုလညး္ 

ထည့္သ င္းထားရမည္ျဖစသ္ည္။ ယင္းသည ္CSPs မ ားထံမွ အေျခခံအဆင္ ့၀န္ေဆာင္မႈ 

ယံိုၾကည္စ တ္ခ ရႏ ိုင္ေစၿပးီ ၎တ ို႔အေနႏွင့္ အစို းရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားအသံိုးျပဳႏ ိုင္ေသာ လ ိုအပသ္ည့္ 

လံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ လိုပင္န္းေဆာင္ရ က္ခ က္မ ားေပးေနသည့္ လံိုၿခံဳၿပီး ထ န္းခ ဳပ္မႈရွ သည့္ 

ေနရာတစ္ခိုရွ ေၾကာငး္က ိုလည္း ခ ိုင္မာေသခ ာေစသည္။ အေကာင္းဆံိုးေသာ 

ႏ ိုင္ငံတကာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ားမွ အသ အမွတ္ျပဳျခငး္ က ို နည္းလမ္းႏွစ္နည္းျဖင့္ 

လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ (၁) ျပည္တ ငး္စံႏႈန္းမ ားျဖင့္ ျပညတ္ င္း 
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တရား၀င္အသ အမတွ္ျပဳခ က္၊ သ ို႔မဟိုတ္(၂) ႏ ိုင္ငတံကာ အသ အမွတျ္ပဳလကမ္ွတမ္ ားက ို ရယျူခင္း။ 

ဌာနဆ ိုင္ရာမ ားအေနႏွင့္ တရား၀ငအ္သ မွတ္ျပဳေသာ CSP စာရငး္တ င္ ပါေသာ ေရာငး္ခ သမူ ားက ိုသာ 

ထည့္သ င္းစဥး္စားရမည္။ 

 

အသ အမတွျ္ပဳလကမ္တွထ္ိုတေ္ပးျခငး္၊ ကနဥးီအဆင့္ကတညး္က ရွ ရနလ္ ိုအပေ္သာ စခံ  နစ္ႏံႈနး္မ ားႏွင္ ့
လိုပေ္ဆာငရ္မည့္ လိုပင္နး္စဥအ္ဆင့္ဆင့္တ ို႔အတ က ္"အေျခခအံဆင့္ထပေ္ပါငး္" မေူဘာငရ္ွ ရမည ္

ဌာနဆ ိုင္ရာမ ားသည ္CSP တစ္ခိုက ို ၎တ ို႔၏ လိုပ္ငန္းလ ိုအပ္ခ က္ႏွင့္ က ိုက္ညီေသာ 

အေျခခလံ ိုအပ္ခ က္ႏွင့္ ျပည့္မီေၾကာင္းေထာက္ခံခ က္မ ား၊ စံခ  နစ္ံႏႈန္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ 

လိုပ္ငနး္စဥအ္ဆင့္ဆင့္လိုပေ္ဆာင္ပံိုတ ို႔က ို ၾကည့္ၿပီး ေရ းခ ယသ္င့္သည္။ ဌာနဆ ိုင္ရာအဖ ြဲ႕အစညး္တစ္ခို၏ 

လ ိုအပ္ေသာ လိုပ္ငနး္လညပ္တ္ေဆာင္ရ က္မႈႏွင့္ အေျခခံ အသ အမတွ္ျပဳေထာက္ခခံ က္ သ ို႔မဟိုတ္ 

လ ိုအပ္ေသာ လိုပ္ငနး္စဥအ္ဆင့္ဆင့္တ ို႔ႏွင့္ က ိုက္ညီေသာဥပမာတစ္ခ  ဳ႕တ င္ ေအာကပ္ါတ ို႔ပါဝငသ္ည္။ 

လိုပင္နး္စညး္မ ဥး္ အေျခခအံသ အမတွျ္ပဳ လကမ္တွႏွ္င့္/သ ို႔မဟိုတ ္လ ိုအပေ္သာ 

လိုပေ္ဆာငရ္သည့္ လိုပင္နး္စဥအ္ဆင့္ဆင့္ 

ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား လိုပ္ငနး္စဥအ္ဆင့္ဆင့္ OAuth,Security Assertion Markup 

Language(SAML) 

ေရ းခ ယ္ရန ္နည္းလမ္းမ ား ၀န္ေဆာင္မႈအဖ ြဲ႔အစည္းထ န္းခ ဳပ္ေရး(Service 

Organisation Control-SOC) ၁ ႏွင္ ့၂ 

သတင္းအခ က္အလကလ္ံိုၿခံဳ

ေရး စီမခံန္႔ခ ြဲမႈ 

ေထာက္ခံခ က ္ISO/IEC 270001- သတင္းအခ က္အလကလ္ံိုၿခံဳေရး 

စီမံခန္႔ခ ြဲမႈ 

က ိုယ္ပ ိုင္ အခ ကအ္လက ္ (ျမန္မာ ႏ ိုင္ငံသားမ ား၏ က ိုယ္ေရးက ိုယတ္ာႏွင့္ လံိုၿခံဳေရး 

အကာအက ယ္ေပးျခင္းဥပေဒ) ႏွင္ ့က ိုက္ညီမႈရွ ျခင္း 

ေရ းခ ယ္ရန ္နည္းလမ္းမ ား ISO 27018 ေထာကခ္ံခ က ္



ျမန္မာ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ ဖ ြဲ႕စည္းပံိုမ ား | e-Government, အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce), ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးတ ို႔ႏွင့္ သက္ဆို င္ေသာ မူဝါဒမ ား (စာၾကမ္း - 21 

Jan 2019) | Page 35 of 105 

အီလကထ္ေရာနစ္ေင ေပးေခ 

မႈ (Electronic Payment) 

ေင ေပးေခ မႈကတလ္ိုပ္ငန္း (Payment Card Industry - PCI) 

ဒတာအခ ကအ္လကလ္ံိုၿခံဳေရးစံႏွဳန္း (Data Security Standard -DSS) 

  

အေျခခအံသ အမတွ္ျပဳ ေထာက္ခံခ က္မ ားႏွင့္ ပတ္သကေ္သာ ထပမ္ံသ ရွ ရန္ လ ိုအပေ္သာ အခ က္မ ားႏွင့္ 

လ ိုအပ္ေသာ လိုပ္ငနး္စဥအ္ဆင့္ဆင့္တ ို႔က ို ITCSD မွ ေပးမည္ျဖစသ္ည္။ 

  

နညး္ပညာႏွင့္ က႑အလ ိုက ္အသ အမတွျ္ပဳေထာကခ္ခံ ကမ္ ား 

တရား၀င္အသ အမတွ္ျပဳမႈစနစ္သည ္အခ  ဳ႕ေသာ ဌာနဆ ိုင္ရာမ ား၊ က႑မ ား သ ို႔မဟိုတ္ အခ  ဳ႕ေသာ 

ေဒတာအခ ကအ္လကအ္မ  ဳ းအစားတ ို႔၏ ေမွ ာ္မွန္းထားေသာ ျမင့္မားသည့္ လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို အေျခခကံာ 

အေျခခအံသ အမတွ္ျပဳေထာက္ခံခ ကထ္ြဲတ င္ ပါဝင္ေသာအရာမ ားထက ္ေက ာ္လ န္ၿပီး 

က ယ္ျပန္႔သ ားေကာင္း သ ားႏ ိုင္သည္။ထ ို႔အတ ကေ္ၾကာင့္ အခ  ဳ ႕ေသာ လ ိုအပ္ခ က္ အဆင့္အတန္းတ ို႔ႏွင့္ 

က ိုက္ညီမႈရွ ေသာ တရား၀ငအ္သ အမတွ္ျပဳ အဆင့္ဆင့္တ ို႔ ပါ၀င္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

ဥပမာအားျဖင္ ့တစသ္းီပိုဂ လအခန္းက႑မ ားအတ က္ တ က ေသာ အသ အမွတ္ျပဳလက္မတွ္မ ား 

လ ိုအပ္လ မ့္မည္။ အသ အမတွ္ျပဳလက္မတွ္မ ားအားလံိုးသည္ တည္ရွ ဆြဲ ႏ ိုင္ငံတကာလိုပ္ငနး္စံႏႈန္းမ ားႏွင့္ 

အသ အမတွ္ျပဳလက္မတွ္မ ားေပၚတ င္အေျခခံရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယငး္တ ို႔သည ္အစ ိုးရဌာန၏ 

လ ိုအပ္ခ က္မ ားအေပၚမတူည္၍ လ ိုအပ္ေသာ အေျခခ ံအသ အမတွ္ျပဳ လက္မတွ္မ ားႏွင့္အတူ 

ႏွစ္ဖကလ္ံိုးအား ညတီူမွ တူခ  န္ထ ိုး ထည့္သ င္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ထငသ္ာျမင္သာေသာ ဥပမာမ ားမွာ 

အမ  ဳးသားကာက ယ္ေရး သ ို႔မဟိုတ္ အမ  ဳးသားသတငး္အခ ကအ္လကလ္ံိုၿခံဳေရး သ ို႔မဟိုတ္ 

က န္းမာေရးသတင္းအခ ကအ္လကတ္ ို႔ ႏွင္ ့သကဆ္ ိုငေ္သာ က စၥမ ားျဖစသ္ည။္10 

အခနး္ (၇) : အစ ိုးရဌာန၏ ဝယယ္ေူရး လိုပင္နး္စဥ ္

cloud computing ၀န္ေဆာင္မႈမ ားက ို ဝယယ္ူျခငး္သည္ အစ ိုးရအဖ ြဲ႕အစညး္တစ္ေလွ ာက္ ရ ိုးရွင္း၍ 

ေရွ႕ေနာက္ညီည တ္မႈရွ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစ ိုးရဌာနဆ ိုင္ရာမ ားအတ က္ အတတ္ႏ ိုင္ဆံိုး 

                                                
10 အေမရ ကတ င္ အစ ိုးရ သ ို႔မဟိုတ္ ပိုဂ လ က အခန္းက႑မွ ထ န္းခ ဳပ္ထားေသာက န္းမာေရး သတင္းအခ က္အလက္မ ား အားလံိုးသည္ က န္းမာေရးအာမခံလ ယ္ကူအဆင္ေျပမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 
အက္ဥပေဒ(HIPAA) ႏွင့္ စီးပ ားေရးႏွင့္ ပိုဂ လ က ေဆးရံိုဆ ိုင္ရာက န္းမာေရးအတ က္ သတင္းအခ က္အလက္ နည္းပညာ (HITECH) ဟူေသာ အေမရ ကန္ဥပေဒႏွစ္ရပ္၏ 
အခ က္အလက္ကာက ယ္ေရး ျပ႒ာန္းခ က္မ ား၏ လက္ေအာက္တ င္ရွ သည္။ HIPAA ႏွင့္ HITECH တ ို႔၏ စည္းကမ္းခ က္မ ားႏွင့္ က ိုက္ညီမႈရွ ေၾကာင္း  CSP မ ားအား အသ အမွတ္ျပဳသည့္ မွ cloud 
၀န္ေဆာင္မႈမ ားအတ က ္လိုပ္ငန္းဆ ိုင္ရာ အသ အမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ က္မ ားလည္းရွ သည္။ 
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စ မ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ရန္မွာ cloud ပထမမူ၀ါဒ ေအာင္ျမင္ေရးအတ က္ အလ န္အေရးပါလသွည္။ Cloud 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားက ို ရယူအသံိုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေင ေပးေခ မႈတ ို႔ လည္ပတလ္ိုပ္ေဆာငရ္န္အတ က္ 

အသံိုးျပဳမႈနမူနာပံိုစံ မည္သ ို႔ရွ သညက္ ို ရ ိုးရွင္းစ ာ ျပသႏ ိုင္ရန္နည္းလမ္းတစ္ခိုက ိုလည္း 

စာရင္းသ င္းသင့္သည္။ 

 

ေစ းက ကတ္စ္ခို- သ ို႔မဟိုတ္ အစ ိုးရက ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔၀င္မ ားအားလံိုး အသံိုးျပဳႏ ိုင္ေသာ 

အမ ားသံိုးအ န္လ ိုငး္ပလက္ေဖာင္း- cloud ရယသူံိုးစ ြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္က ို ရ ိုးရငွ္းေအာင္ လိုပေ္ဆာင္ျခင္း။ 

ဗဟ ိုခ ကက္ ေသာ အ နလ္ ိုငး္-ရယူသံိုးစ ြဲျခငး္မ ိုဒယက္ ို ေသခ ာေစသည-္ 

1. ေရာင္းခ သူမ ားက သမားရ ိုးက တရား၀င္အသ အမတွ္ျပဳလ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို လ ိုက္နာသည္။ 

2. အစ ိုးရက ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔အစည္းမ ားက ို ပံိုစံတူေသာ ၀နေ္ဆာင္မႈမ ားအၾကားေရ းခ ယ္ရာတ င္ 

ကိုနက္ စားရ တႏွ္င့္ တရား၀ငအ္သ အမတွ္ျပဳျခင္းတ ို႔တ င္ တ ိုးပ ားလာေသာ ပ င့္လငး္ျမင္သာမႈ။ 

ထ ို႔အျပင ္

3. ေစ းက ကတ္စ္ခိုလံိုး အကြဲျဖတဆ္န္းစစရ္န္အတ က္ လ ိုအပ္ခ ကက္ ို ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ 

ကိုနက္ စားရ တမ္ ားသကသ္ာေစျခင္း။ 

 

အစ ိုးရက ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔မ ားႏွင့္ ေဆ းေႏ းတ ိုင္ပင္ျခငး္တ င္ အစ ိုးရက တစ္ေနရာထြဲ 

အၿပီးအစီးေစ းက က္ေနရာက ို တည္ေထာငျ္ခင္း၊ ထ ိုထြဲတ င္ လူစ မ္းအားအရင္းျမစ္အဖ ြဲ႔မွ 

ေသခ ာစီစစထ္ားေသာ ေစ းေရာင္းသူမ ားႏွင့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ ား၏ က ယ္ျပန္႔ေသာ 

ပမာဏအပါအ၀င္ျဖစသ္ည္။ ယခိုေစ းက က္ခ ဥ္းကပ္မႈသည္ လံိုၿခံဳေရးေမွ ာ္လင့္ခ က္မ ားႏွင့္ 

ရယသူံိုးစ ြဲျခင္းစ န္ေခၚမႈမ ားႏွင့္တ က ေသာအခန္းက႑တစ္စိုတစ္စည္းထြဲျဖစ္ေသာ 

အသ အမတွ္ျပဳမႈမ ားအားတစ္စိုတစ္စည္းထြဲျဖစ္ေအာင ္ထည့္သ င္းစဥး္စားရမည္ျဖစသ္ည္။ 

  

အမ ားျပညသ္ဆူ ိုငရ္ာအခနး္က႑အတ က ္Cloud ၀ယယ္မူႈမ ားတညေ္ဆာကျ္ခငး္။ 

cloud က ို တ ိုက္ရ ိုက္ သ ို႔မဟိုတ္ တစဆ္င့္ခံ ၀ယယ္ူျခင္းက ို က ိုယ္စားလယွ္အဖ ြဲ႔မ ားမတွစဆ္င့္ 

လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္သည။္ 
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● စီးပ ားေရးအရ ရရွ ႏ ိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားအတ က္ ဒဇီ ိုင္းေရးဆ ြဲထားေသာ CSPs 

မ ားထံမတွ ိုက္ရ ိုက္၀ယယ္ူျခင္း၊ အလိုပ္သမားအခ  န္မပါပြဲ စီးပ ားေရး၀နေ္ဆာင္မႈတစ္ခို၀ယယ္ူျခင္း 

ျဖစ္သည။္ 

● CSPs လိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္ သ ို႔မဟိုတ္ ျပန္လညေ္ရာင္းခ သထူံမွ တစဆ္င့္ခံ 

ျပန္လည၀္ယယ္ူျခင္း၊အဆ ိုပါ အဖ ြဲ႕အစည္းႏွင့္ သေဘာတညူီမႈအတ က ္ညွ ႏ ိုင္းေဆ းေႏ းျခင္း။ 

 

cloud ၀န္ေဆာင္မႈမ ား၀ယယ္ူျခငး္အတ က္ နည္းလမ္းေလးသ ယ္ရွ ပါသည္။ 

၁)တရား၀ငအ္သ အမတွျ္ပဳခထံားရေသာ cloud ေရာငး္ခ သမူ ားႏွင့္ ၀နေ္ဆာငမ္ႈမ ားစာရငး္မ ွ၀ယယ္ျူခငး္။ 

ယခို၀ယယ္ူမႈသည္ တ ိုက္ရ ိုက္ သ ို႔မဟိုတ္ တစဆ္င့္ခံ ၀ယယ္ူမႈ ျဖစ္ႏ ိုင္ပါသည္။ တရား၀င္အသ အမတွ္ 

ျပဳခံထားရေသာ cloud ေရာင္းခ သူမ ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားစာရင္းသည ္ITCSD မွ ျပဳစိုထားေသာ 

အနည္းဆံိုးလ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွင့္ က ိုက္ညသီည္။ ႈဥပမာအားျဖင့္ အမ ားျပည္သႏွူင့္ သကဆ္ ိုင္ေသာ 

အခန္းက႑တ င္ cloud က ို စတငအ္သံိုးျပဳျခင္းအတ က ္လ ယ္ကူေခ ာေမာေစရန၊္အရွ န္ျမန္ေစရန္အတ က္ 

အျခားေနရာမ ားတ င္လည္း လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္ေစမည့္ ခ ဥ္းကပ္ျခငး္မ ားႏွင့္ ဆငတ္သူည္။ 

● အစ ိုးရတစ္ရပ္လံိုးအတ က္ ၾသစေၾတးလ  ွတရား၀ငအ္သ အမတွ္ျပဳထားေသာ cloud 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားစာရငး္(WoG) ရယသူံိုးစ ြဲျခင္းစာခ ဳပ္မ ား၊စီစဥ္ျခင္းမ ားႏွင့္ အစျပဳျခင္းမ ား- cloud 

services panel11 

● စင္ကာပ ူMTCS လံိုၿခံဳေရးစႏံွဳန္းေအာက္ အမ ားျပည္သမူ ားက ို ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးေနေသာ CSP 

တစ္ခိုခိုက ို စငက္ာပကူ လ ိုအပသ္ည္။12 

● ၿဗ တ န္၏ အစ ိုးရ cloud ေစ းက က္သည ္အမ ားျပည္သ၀ူန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ ားအျဖစ္ 

စာရင္းသ င္းမခံရမတီ င္ ယင္းတ ို႔၏ဒစ္ဂ စတ္ယ္ေစ းက ကအ္ေျခခံမေူဘာင1္3ေအာကတ္ င္ 

အရညအ္ခ င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ အဆင့္အတန္းျပည့္၀မႈက ို ေလွ ာကထ္ားရန ္

ဒစ္ဂ စတ္ယ္ေရာငး္ခ သူမ ားအားလံိုးက လိုပ္ေဆာငရ္န္ လ ိုအပ္သည။္ 

 

                                                
11 http://www.finance.gov.au/policy-guides-procurement/cloud-services-panel/ 
12 Singapore Infocomm Development Authority (IDA)၊ ၁၃ ႏ ို၀င္ဘာ ၂၀၁၃။ အဖ ြဲ႔ေပါင္းစံိုပါ၀င္ေသာ cloud လံိုၿခံဳေရး အသစ္(MTCS) စံႏွဳန္းမ ားက ို စင္ကာပူတ င္ စတင္ခြဲ့သည္။  
https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Media-Releases/2013/New-Multi-Tier-Cloud-Security-MTCS-Standard-Launched-In-Singapore 
13 ၿဗ တ န္,n.d.,ဒစ္ဂ စ္တယ္ေစ းက က္ေနရာ  https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk 

http://www.finance.gov.au/policy-guides-procurement/cloud-services-panel/
https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Media-Releases/2013/New-Multi-Tier-Cloud-Security-MTCS-Standard-Launched-In-Singapore
https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Media-Releases/2013/New-Multi-Tier-Cloud-Security-MTCS-Standard-Launched-In-Singapore
https://www.ida.gov.sg/About-Us/Newsroom/Media-Releases/2013/New-Multi-Tier-Cloud-Security-MTCS-Standard-Launched-In-Singapore
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/
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၂) တညရ္ွ ဆြဲ ေရာငး္ခ သ ူစာခ ဳပက္ ို အရွ နအ္၀ါရွ ေစမႈ(တစဆ္င့္ခ ံ၀ယယ္မူႈ) 

အစ ိုးရက ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႕မ ားသည ္အျခားေသာ က ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔ႏွင္ ့ညွ ႏ ိုင္းၿပီးႏွင့္ျဖစ္ေသာ 

သေဘာတူစာခ ဳပ္က ို 'မွ ေ၀'ၾကသည္။   က ိုယစ္ားလယွအ္ဖ ြဲ႔မ ားသည ္အသံိုးျပဳႏ ိုင္ပါက အဆ ိုပါတည္ရွ ဆြဲ 

သေဘာတူညီမႈမ ားက ို ေဖာ္ထိုတ္ခ င့္ရွ သည္။ 

CSP တစဆ္င့္ချံပနလ္ညေ္ရာငး္ခ သမူ ွ၀ယယ္ျူခငး္(တစဆ္င့္ခ၀ံယယ္ျူခငး္) 

အစ ိုးရက ိုယ္စားလယွ္မ ားသည္ CSPs တစဆ္င့္ခံ ျပနလ္ည္ေရာင္းခ သူမ ား သ ို႔မဟိုတ ္

ပူးေပါငး္ေဆာင္ရ က္သထူံမာွ တ ိုက္ရ ိုက၀္ယယ္သူည္။ အစ ိုးရက ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔မ ားသည္ CSP ထံမွ 

တ ိုက္ရ ိုက ္၀ယယ္ူေလမ့ရွ ပါ။ ယငး္သည ္CSP တစဆ္င့္ခံျပန္လည္ေရာင္းခ သထူံမ ွျဖည့္ဆည္းေပးေသာ 

စိုေ၀းထိုပ္ပ ိုးထားေသာ၀န္ေဆာင္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားေၾကာင့္ ၀ယယ္ူရနဆ္ႏၵရွ ျခင္းျဖစ္ႏ ိုင္သည္။ 

၄) ရည္ညႊန္းစကားစိုမ ားက ို ထိုတ္ေပးျခင္း(TOR) သို ႔မဟိုတ္ အဆ ိုျပဳခ က္ ေတာင္းဆ ိုျခင္း(RFP) 

(တစဆ္င့္ခံ၀ယယ္ူမႈ) 

အလ ယတ္ကူအသံိုးျပဳ၍ရေအာင္ဖနတ္ီးထားေသာအေျဖရွာမႈမ ားသ ို႔မဟိုတ္ 

ႏွစ္ဖကအ္ဖ ြဲ႔အစည္းၾကားဆကသ္ ယ္ရႏ ိုင္ေစေရးက ို ခ ကခ္ င္းရႏ ိုင္ေစေရးအတ က္ 

အစဥအ္လာရယသူံိုးစ ြဲႏ ိုင္ေရးခ ဥ္းကပ္မႈ၊ က ိုယစ္ားလယွအ္ဖ ြဲ႔မ ားသည ္ရည္ညႊန္းစကားစိုမ ား သ ို႔မဟိုတ ္

ေစ းၿပ ဳင္ကမး္လွမ္းျခငး္မ ားမတွစဆ္င့္ ယင္းတ ို႔၏ လ ိုအပခ္ က္မ ားက ို စာရင္းျပဳစိုႏ ိုင္ၿပီး CSPs မ ားက ို 

ရရွ ႏ ိုင္သကြဲသ့ ို႔ ၀ယယ္ူမႈအတ က္ အေျဖမ ားက ို systems ပူးေပါင္းေဆာင္ရ ကသ္ူမ ား၏ အေျဖမ ားက ို 

လည္းရရွ ႏ ိုင္သည္။ 

 

အေျခခအံေဆာကအ္ဥတီညေ္ဆာကျ္ခငး္ vs ၀ငေ္ရာကသ္ံိုးစ ြဲခ င့္ငာွးရမး္ျခငး္ အသံိုး၀ငမ္ႈအေျချပဳ 
ေစ းႏွဳနး္သတမ္တွျ္ခငး္ မ ိုဒယပ္ံိုစမံ ား 

Cloud computing သည္ အရင္းအႏီွးကိုနက္ စားရ တ္(CapEx) ထက္ 

လိုပ္ငနး္လညပ္တက္ိုနက္ စားရ တ္(OpEx) အျဖစ္ IT ၀နေ္ဆာင္မႈမ ား၏အက  ဳးအျမတက္ ို 

ယူေဆာငလ္ာေပးသည။္ အရင္းအႏီွးကိုန္က စားရ တသ္ည္ အခ  န္ႏွင့္အမွ  တန္ဖ ိုးက ဆင္းေနစဥ္မွာ cloud 

အေျချပဳ OpEx ဘတဂ္ တသ္ညသ္ည္ ပ ိုမ ို၍ မ ားစ ာအားေကာင္းေသာ၊ျပဳလ ယ္ျပငလ္ ယ္ရွ ေသာ ဘတ္ဂ တ္ 

ထ န္းသ မ္းမႈက ို ခ င့္ျပဳကာ နစျ္မွပ္ေနေသာ ကိုနက္ စားရ တမ္ ားက ို ဖယ္ရွားေပးသည္။ 
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CSPs မ ားက ို ေရ းခ ယရ္ာတ င္ က ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔အစညး္မ ားအတ က ္အစ တအ္ပ ိုင္းေလးရပမ္ွာ 

အဓ ကက သည။္ (၁) ေစ းႏွဳန္းသတ္မတွ္ရာတ င္ ပ င့္လင္းျမင္သာမႈရွ ျခင္း၊(၂)မတူညီေသာ 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားအတ က္ အမ  ဳးမ  ဳးေသာ ေစ းႏွဳန္းမ ား၊ (၃)က ိုယစ္ားလယွ္အဖ ြဲ႔မ ားက ို ယင္းတ ို႔အဖ ြဲ႔၏ 

လ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွင့္ ႏွ  ဳင္းယွဥ၍္ CSPအကြဲျဖတဆ္န္းစစရ္နခ္ င့္ျပဳေသာ အမ  ဳးမ  ဳးေသာ 

ေစ းႏွဳန္းသတ္မတွ္ျခင္းမ ိုဒယမ္ ားက ို ခ င့္ျပဳျခငး္၊ႏွင့္ (၄) တစ္ခါသံိုးတစ္ခါေပး အသံိုးျပဳမႈ မ ိုဒယ္ပံိုစံ။ 

 

CSP ေစ းႏွဳန္းသတ္မတွ္ျခငး္မ ိုဒယ္ပံိုစံသည္ ႀက ဳက္သေလာက္သံိုး၊က သေလာက္ေပး မ ိုဒယ္ပံိုစံ 

ျဖစ္သင့္သည္။ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ ားအတ က္ အနည္းဆံိုးကိုနက္ စားရ တ္ႏွင့္ သီးျခားအမ  ဳးအမည္မ ားကြဲသ့ ို႔ 

စာရင္းရွ ေသာ ထပ္ေဆာင္းရင္းျမစ္မ ားအသံိုးျပဳမႈအတ ကလ္ည္း ေစ းႏွဳန္းသက္သာသင့္သည္။ CSPs 

မ ားသည ္ေဖာကသ္ည္မ ားက ို ယင္းတ ို႔၏ေစ းႏွဳန္းသတမ္ွတ္မႈမ ား အကြဲျဖတ္ႏ ိုင္ေစရန္ 

ပ င့္လငး္ျမငသ္ာမႈ၊အမ ားျပည္သူအသံိုးျပဳႏ ိုင္မႈ၊ေပါက္ေစ းသတ္မတွ္မႈ၊က ရ ယာတနဆ္ာပလာမ ားက ို 

ျဖည့္ဆညး္ေပးသင့္သည္။ ယင္းတ ို႔သည ္လ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွင့္က ိုက္ညမီႈရွ ရနအ္တ က ္အသံိုးျပဳမႈအတ က ္

ကိုနက္ စားရ တေ္ပးေဆာင္ျခင္းအစီရင္ခံစာ(လ ိုင္း-အမ  ဳးအစား စက္ခၽ တ္ယ င္းမႈႏွင့္အတူ) 

အေသးစ တထ္ိုတလ္ိုပ္ႏ ိုင္ရန ္က ရ ယာတနဆ္ာပလာမ ားႏွင့္အတူ ေဖာကသ္ည္မ ားက ို 

ျဖည့္ဆညး္ေပးသင့္သည္ အသံိုးခ အေျချပဳ ခ ဥ္းကပ္ခ ကအ္တ က္ 

တစလ္ ိုင္းထြဲအမ  ဳးအစားအေဆာက္အဥအီတ က္ ေစ းႏွဳန္းသတ္မွတျ္ခင္းနမူနာမွာ 

ေအာက္ပါအတ ိုင္းျဖစသ္ည္။ 
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အခ ကအ္လကခ္ ြဲျခားေဖာ္ျပျခငး္ အေျခခမံေူဘာင ္

 န ဒါနး္ 

ျပည္ေထာင္စိုျမန္မာႏ ိုင္ငံေတာ္ အစ ိုးရသည ္ထ ေရာကမ္ႈျမင့္တက္ရန္၊လိုပ္ငန္းေဆာင္ရ က္မႈမ ား က ို 

ေခတ္မီေစရန္ႏွင့္ ျပညသ္ူမ ားသ ို႔ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားေပးအပ္ရနအ္တ က္ ICTs 

နည္းပညာမ ားက ို အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္ လမ္းခိုလတေ္ပၚတ င္ ရွ ေနၿပီျဖစ္သည။္ 

ယခိုစပဆ္က္အေျခအေနအရ၊ cloud အေျချပဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား၏ ထူးျခားလွေသာ ဂိုဏ္သတၱ မ ားအတ က္ 

က ယ္ျပန္႔လွေသ အသ အမတွ္ျပဳမႈမ ားတ င္ စီးပ ားေရးတစ္ခို သ ို႔မဟိုတ ္စနစတ္စ္ခိုက ို 

ႀကီးထ ားတ ိုးတကလ္ာေအာင ္လိုပ္ႏ ိုင္စ မ္း၊ေသးႏ ိုင္က ံဳ႕ႏ ိုင္ေအာငလ္ိုပ္ႏ ိုင္စ မ္း၊ကိုနက္ စားရ တ ္

စီမံခန္႔ခ ြဲမႈ(အသံိုးျပဳေသာအခါတ င္မ ွအသံိုးျပဳမႈအတ က ္ေပးေခ ရျခင္း)ႏွင္ ့မၾကာခဏဆ ိုသလ ို 

အေကာင္းဆံိုး ေရ းခ ယစ္ရာမ ားေပးေသာ လံိုၿခံဳေရးအျမင့္စားမ ားက ို ေပးအပ္ျခင္းတ ို႔ပါ၀ငသ္ည္။ 

အလားတူစ ာပင၊္လ ိုအပ္ေနေသာ လိုပ္ငန္းေဆာင္ရ က္မႈႏွင့္သ ိုေလွာင္မႈအတ က္အခ ကအ္လက္ 

ဆတ ိုးပ ားမ ားေနျခင္းပမာဏ၊အရွ နအ္ဟိုန္ျမင့္လာေနေသာ ဆ ိုကဘ္ာၿခ မး္ေျခာက္မႈမ ား၊ 

ကိုနက္ စားရ တမ္ ားေလွ ာ့ခ ရန္ႏွင့္ စ မ္းေဆာင္ရည္မ ားျမင့္တက္ေစရန ္

တ န္းအားမ ား၊ျပညသ္ူတ ို႔၏လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို နည္းလမး္သစ္မ ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးလ ိုေသာ အစ ိုးရ၏ 

ဆႏၵမ ား အစရွ သျဖင့္ အစ ိုးရတစ္ရပအ္ေနျဖင့္ ရင္ဆ ိုငေ္နရေသာ စ န္ေခၚမႈမ ားက ို cloud 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားက ျပဳလ ယ္ျပင္လ ယ္ေသာအေျဖမ ားႏွင့္ အတ ူကညူီေပးႏ ိုင္မည္ျဖစသ္ည္။ 

 

cloud computing၊ မ ိုဘ ိုင္းက ရ ယာမ ား၊data analytics ႏွင္ ့ဥာဏ္ပညာအတို(artificial intelligent) 

ကြဲသ့ ို႔ေသာ ICT နည္းပညာသစ္မ ားႏွင့္အတ ူအခ င့္အလမ္းအသစ္မ ားရွ လာသကြဲသ့ ို႔၊ 

လံိုၿခံဳေရးစ န္ေခၚမႈမ ားလည္းရွ လာသည္။ အစ ိုးရသည ္ျပည္သူေျမာက္ျမားစ ာက ို လ ိုအပ္လွ င ္လ ိုအပသ္လ ို 

အေျခခံမျူဖင္ ့ခ ကျ္ခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ ားရေအာင ္ယခငက္ တစ္ႀက မ္မ ွမလိုပ္ဖူးပါ။ ယခို 

အခ င့္အေရးမ ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားလံိုၿခံဳေရးက ို ပ ို၍ ဒူေပနာေပ 

ခံႏ ိုင္၊မ မ္းမံျပငဆ္င္ႏ ိုင္၊ထ ေရာက္မႈရွ ႏ ိုင္ေစရန ္လိုပ္ေဆာင္ရန္ လ ိုအပခ္ က္မ ားရွ လာၿပျီဖစ္သည။္ 

ယင္းဥးီတည္ခ က္မ ားက ို ျပည့္မီွေစရန ္အစ ိုးရမ ားသည ္ေခတ္ေပၚနည္းပညာမ ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ 

အခ က္အလက္မ ားက ို လံိုၿခံဳေအာင္ေဆာငရ္ ကသ္ည့္ နည္းပညာမ ား၏ အက  ဳးအျမတ္မ ားက ို အသံိုးခ ရင္း 

ဂရိုတစ ိုက္စဥး္စားရန ္လ ိုအပေ္ပသည္။ 



ျမန္မာ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ ဖ ြဲ႕စည္းပံိုမ ား | e-Government, အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce), ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးတ ို႔ႏွင့္ သက္ဆို င္ေသာ မူဝါဒမ ား (စာၾကမ္း - 21 

Jan 2019) | Page 42 of 105 

 

ျပည္ေထာင္စိုျမန္မာႏ ိုင္ငံေတာ္ အစ ိုးရသည ္ ရည္မွန္းခ က္ပန္းတ ိုငမ္ ားက ို ရငွ္းလင္းစ ာခ မတွ္ႏ ိုင္ၿပီး 

ယင္းရည္မွန္းခ က္ပန္းတ ိုင္မ ားက ို ရရွ ႏ ိုင္မည့္ အေျခအေနမ ားက ို ဖနတ္းီႏ ိုင္ေသာ Cloud-First မူ၀ါဒ 

ခရီးစဥက္ ို စတင္ခြဲၿ့ပီျဖစသ္ည္။ ယခိုမူ၀ါဒတ င္ ကာက ယမ္ႈရွ ေသာ လံိုၿခံဳေရးမူ၀ါဒ၊ 

လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈအေျခခမံေူဘာင ္က ို အစ ိုးရမ ွတ ိုးတက္ေစရန ္တ ိုကရ္ ိုက္စပ္ဆ ိုငမ္ႈပါ၀ငသ္ည္။ 

လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈ အေျခခမံူေဘာငသ္ည ္ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာႏွင့္ က  ဳးေၾကာင္းဆီေလ ာ္ေသာ 

သတင္းအခ က္အလကလ္ံိုၿခံဳေရး ႏွစ္ခိုစလံိုး က ိုထည့္သ င္းစဥ္းစားသည္။ မည္သ ို႔ေသာ 

နားလညမ္ႈလ ယက္ူေသာ လံိုၿခံဳေရးမူ၀ါဒမဆ ို အေရးႀကးီေသာ အစ တ္အပ ိုင္းသည ္

အခ က္အလက္မ ားခ ြဲျခားျခငး္၊ အစ ိုးရ အခ ကအ္လက္ မန္ေနဂ ာမ ားက ို မတူညီေသာ 

အခ က္အလက္ပံိုစံမ ားက ို မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ ားျဖင့္ သင့္ေလ ာ္သလ ို 

ကာက ယေ္စႏ ိုင္ရန္ခ င့္ျပဳေပးၿပီး၊လ ိုအပမ္ႈမရွ ေသာ၊ထ လ ယ္ရလွ ယ ္သ ပ္မရွ ေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားအတ က္ ေင ကိုန္ေၾကးက မ ားေသာ လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားအတ က္ 

ရင္းျမစ္မ ားက ို ျဖဳန္းတီးျခင္းမ ားက ို ေလွ ာ့ခ ရင္း လိုပေ္ဆာင္ရမည့္မူ၀ါဒျဖစသ္ည္။ 

 

အခ က္အလကက္ ို ကာက ယရ္န္ အခ ကအ္လက္ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခငး္၊လ ိုအပ္ေသာ 

လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားက ိုနားလည္ျခင္းႏွင့္အတူ သကဆ္ ိုင္ရာ အစ ိုးရသည ္သီးသန္႔ 

ခ ြဲျခားထိုတေ္ဖာ္မႈအတ က ္ လံိုၿခံဳေရးအဆင့္မ ားႏွင့္ သင့္ေလ ာ္ေသာ ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားက ို 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္ သ ို႔မဟိုတ ္ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္ရန္ႏွင့္ လကရ္ွ လိုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေျခခ ံ

လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားတ င္ ထ ေရာက္စ ာ လညပ္တေ္ဆာင္ရ က္မႈမ ားရွ ေနေစရန္ က ို ေသခ ာေစႏ ိုင္သည္။ 

ေကာငး္မ န္စ ာတည္ေဆာကထ္ားေသာဒူေပနာေပခံေသာဆန္းစစ္အကြဲျဖတ္ခ က္ အေျခခံမူေဘာငသ္ည္ 

လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားႏွင့္အတ ူထ လ ယ္ရလွ ယ္သည့္ အခ က္အလက္မ ားက ို ထ န္းညွ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး 

လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈက ို ထ နး္သ မ္းေပးလ မ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အခ ကအ္လကအ္မ  ဳ းအစား ခ ြဲျခားသတမ္တွျ္ခငး္ အေျခခမံေူဘာင ္မ၀ူါဒ ၿခံဳ ငံိုသံိုးသပခ္ က ္

အခ က္အလက္မ ားအားလံိုးသည္ တူညီမႈမရွ ႏ ိုင္ပါ။ သတင္းအခ ကအ္လက္ လံိုၿခံဳေရးစီမံခန္႔ခ ြဲမႈသည ္

အဖ ြဲ႔အစည္းတစ္ခိုအေနျဖင့္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားအားလံိုးက ို တစသ္မတတ္ညး္လံိုၿခံဳေအာင္ 
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ျပဳလိုပရ္ာတ င္ အလ န္အကၽ သံံိုးစ ြဲျခင္းႏွင့္ ေင ေၾကးမတတ္ႏ ိုင္မႈမ ားျဖစ္လာႏ ိုင္သည္။ အခ  ဳ ႕ေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားမွာ ထ လ ယ္ရလွ ယ္ႏ ိုင္သည္၊ သ ို႔မဟိုတ္ တရားမ၀င္ သ ို႔မဟိုတ္ 

အႏၱရာယ္မ ားေသာ ဥးီတညး္ခ က္မ ား ရွ ေကာင္းရွ ႏ ိုင္သည္။ အျခားေသာ သတင္းအခ ကအ္လက္မာွ 

ယင္း၏ က ယ္ေျပာစ ာ ျပန္႔ႏွံ႔ႏ ိုင္မႈႏွင့္အတ ူမည္သည့္ အႏၱရာယ္မ  ဳးမွမရွ ပါ။ အခ ကအ္လက္အမ  ဳးအစား 

ခ ြဲျခားသတမ္ွတ္ျခင္းသည္ သတင္းအခ ကအ္လကတ္စ္ခို၏ တရားမ၀င ္ျပန္႔ႏံွ႔မႈႏွင္ ့

သတင္းအခ က္အလကအ္ခ  ဳ႕မွ ဆ ြဲေဆာင္ႏ ိုင္ေသာ ၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ားအႏၱရာယ္ တ ို႔ႏွင့္သက္ဆို င္ေသာ 

အႏၱရာယ္မ ားအရ သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစသ္ည္။ 

အႏၱရာယအ္ေပၚမူတည္၍ သတင္းအခ က္အလကက္ ို ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္ျခင္းျခင့္ စီ္မံက န္းတစခ္ိုသည ္

လံိုၿခံဳေရးအတ ိုငး္အတာမ ားက ို အႏၱရာယ္ႏွင့္အခ  ဳ းတူ လိုပ္ေဆာငသ္ ားႏ ိုင္မည္ျဖစသ္ည္။ 

တကယ့္အရွ တရားမွာ အမ ားစိုေသာ အစ ိုးရအဖ ြဲ႕အစညး္မ ားသည္ ထ လ ယ္ရလွ ယ္ႏွဳန္း ျမင့္မားသည့္ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို က ိုငတ္ ယ္မႈ နည္းပါးလ န္းၾကျခငး္ျဖစသ္ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

ၿဗ တ နအ္စ ိုးရကအစ ိုးရ၏ သတင္းအခ ကအ္လက္ ၉၀ ရာခ ိုင္ႏွဳန္းသည ္ ယင္းတ ို႔၏ အခ ကအ္လကအ္တ က ္

လံိုၿခံဳေရး အနည္းဆံိုးအမ  ဳးအစားအတ င္း က ေရာက္ေနသညဟ္ို ခန္႔မွန္းတ က္ခ ကထ္ားသည္။ 

 

ပံိုမွန္အားျဖင့္ အမ  ဳ းအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခင္း နည္းေလေလ၊အဆင့္မ ားအၾကားက ာျခားမႈ 

ရွင္းရွင္းလငး္လငး္ရွ ေလေလ၊ ပ ို၍ ထ ေရာက္ေသာ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္မႈ 

စနစ္သင့္ေလ ာ္ေကာင္းမ န္စ ာ ရွ ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ထ လ ယ္ရလွ ယ္ အျဖစဆ္ံိုး သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားက ို 

လံိုၿခံဳေစလ မ့္မည္ျဖစ္သည္။ အစ ိုးရအတ က ္အမ ားျပညသ္ူအက  ဳ းစီးပ ားအတ က္ အဓ ကက ေသာ 

နည္းလမ္းႏွစ္ရပ္က ို ျဖစ္ေစသည္။ ပထမအခ က္မာွ အမနွ္တကယ ္ထ လ ယ္ရလွ ယ္ေသာ 

သတင္းအခ က္အလကသ္ည္ သင့္ေလ ာ္စ ာ လံိုၿခံဳမႈရွ သည္။ ဒိုတ ယအခ ကမ္ွာ 

အစ ိုးရသတင္းအခ ကအ္လက္၏ ႀကးီမားေသာပမာဏက ို ပ င့္လငး္ျမငသ္ာမႈႏွင့္ ပ င့္လင္းေသာ 

အစ ိုးရႏွင့္အတူ ျပည္သူထ ံအၿမြဲရရွ ေစႏ ိုင္သကြဲ့သ ို႔ အစ ိုးရက ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ေပးျခင္းထက္ 

ယင္းတ ို႔အတ က္ ထိုတလ္ိုပ္မႈရွ ေသာ ဒိုတ ယ အသံိုးျပဳျခငမ္ ားက ို ရရွ ေစျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္

အမ ားျပညသ္ူေကာင္းက  ဳးက ို ရရွ ေစျခငး္တ ို႔ က ိုျဖစ္ေစႏ ိုင္သည္။ 
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အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ခိုက ယင္း၏ သတငး္အခ ကအ္လက္မ ားက ို အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားေသာအခါ 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈ လ န္ကြဲျခင္း၊ပ တသ္ မ္း ကာက ယ္ရန္မလ ိုအပ္ေသာ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားက ို 

လံိုၿခံဳမႈျပဳထားျခင္း၏ အႏၱရာယ္ရွ လာႏ ိုင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈ လ န္ကြဲျခင္းသည ္

အာရံိုစ ိုက္ရာ ေနရာ က ယ္ျပန္႔လာျခင္းျဖင့္ လံိုၿခံဳေရးကာက ယ္မႈတ င္ အလံိုးစံို 

အားနည္းလာျခင္း၊အခ ကအ္လက္လံိုၿခံဳေရးအတ က္ ပ ိုမ ိုမ ားျပားေသာ စနစအ္စိုအေ၀းအတ က္ 

ဘတ္ဂ တ္ႏွင့္ အခ ကအ္လက္အတ က္ အမွနတ္ကယ္လ ိုအပသ္ည္ထက ္ပ ိုမ ိုကိုနက္ ျခင္းမ  ဳးမ ားက ို 

ျဖစ္ေစႏ ိုင္ပါသည။္ အျခားတစ္ဖကတ္ င္လည္း အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈ နည္းပါးျခငး္သည္ 

သတင္းအခ က္အလက္ႏွင့္ စနစ္မ ားက ို ကာက ယ္မႈ မသင့္ေတာ္မလံိုေလာက္ျခင္း က ပ တသ္ မ္းျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆ ိုငေ္သာ အႏၱရာယ္မ ား သ ို႔မဟိုတ ္မလ ိုမိုန္းထား ပံိုဖ က္မႈမ ားက ို ျဖစ္ေစသည့္ ၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ား 

သ ို႔မဟိုတ ္သတင္းအခ က္အလက္ဖ က္ဆးီမႈမ ားႏွင့္ အခ  ဳ းညီသည္။ ထ ို႔အတ ကေ္ၾကာင့္ အခ ကအ္လက ္

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္းစနစတ္စ္ခိုက ို အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေသာအခါ အမ  ဳးအစားမ ားက ို ရွင္းလငး္ေစရန ္

အေရးႀကီးၿပီး အမ  ဳ းအစားခ ြဲျခားေရးအတ က ္တာ၀န္ရွ သမူ ားသည ္အမ  ဳးအစားမ ားႏွင့္ 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္း၏ အဓ ကက ေသာ ပန္းတ ိုင္မ ားၾကား က ာျခားမႈမ ားက ို နားလညသ္ေဘာေပါက္ရန္မွာ 

အလ န္အေရးႀကီးသည္။ 

 

ယခိုမူ၀ါဒ ခ ဥ္းကပ္မႈအတ က ္ခ  တဆ္က္ေနေသာ လ ိုအပခ္ က္ ႏွစ္ခ က္ရွ သည္။ 

● အခ က္အလက္ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈ- တစ္စံိုတစ္ရာေသာ အစ ိုးရအခ ကအ္လက္ႏွင့္ 

ပကသ္ကေ္သာ အႏၱရာယက္ ို ခ ြဲျခားထိုတ္ေဖာ္ျခင္း။ 

● လံိုၿခံဳေရး အေျခခံမူေဘာင္- တစ္စံိုတစ္ရာေသာ အစ ိုးရ အခ က္အလက္ႏွင့္ ဆက္ႏ ယ္ေနေသာ 

အႏၱရာယအ္ဆင့္အတန္းႏွင့္ က ိုက္ညီေသာ ရွငး္လင္းသည္ ့လံိုၿခံဳေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈ လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို 

ေသခ ာေစျခငး္ႏွင့္ ယငး္တ ို႔က ို အစ ိုးရတစ၀္ွမ္း အသံိုးျပဳေစျခင္း။ 

 

ယခိုမူ၀ါဒသည ္ဆက္ႏ ယ္ေနေသာ အျမင္ရွဳေထာင့္ႏွစ္ခိုက ို ခ ြဲျခားထားသည္။ ပထမအခ က္မွာ 

အစ ိုးရအခ ကအ္လက္မန္ေနဂ ာမ ားက IT systems မ ားတ င္ လံိုၿခံဳစ ာ သ ိုေလွာငထ္ားႏ ိုင္ရန္အတ က္ 

ယင္းတ ို႔၏ အခ ကအ္လက္မ ားက ို ယငး္တ ို႔၏ အခ ကအ္လက္မ ားက ို ျပငဆ္င္ႏ ိုငေ္စရန္ 

အခ က္အလကအ္မ  ဳးအစာခ ြဲျခားျခင္း ရွဳေထာင့္မွ အခ ကအ္လကလ္ံိုၿခံဳေရးက ိုစဥ္းစားျခင္းျဖစသ္ည္။ 
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ဒိုတ ယအပ ိုင္းသည ္အစ ိုးရအခ က္အလက္၏ ထ လ ယ္ရလွ ယ္ျဖစ္မႈ အဆင့္အတန္းအတ က္ လံိုၿခံဳေရး 

ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားက ို ခ  န္ညွ ရန္ အစ ိုးရ အခ ကအ္လက္မန္ေနဂ ာမ ားက Cloud Service Providers(CSPs) 

ႏွင့္ အလိုပလ္ိုပ္ေဆာငႏ္ ိုင္ျခင္းျဖင့္ လံိုၿခံဳေရး အေျခခံမူေဘာငက္ ို စစီဥ္ေပးသည္။ 

 

အစ ိုးရအဖ ြဲ႕အစညး္တစ္ခိုခ ငး္စီ၊တစသ္ီးပိုဂ လတစ္ဦးခ င္းစီအတ က ္ဤေနရာတ င္ အဖ ြဲ႔အစည္းအတ င္းမ ွ

အသင္းက ို ဦးေဆာင္ရန ္"အစ ိုးရ အခ က္အလက္မန္ေနဂ ာ" ဟိုရည္ညႊန္းသည္။ အဆ ိုပါ အဖ ြဲ႔အစည္းသည ္

အခ က္အလကအ္မ  ဳးအစား ခ ြဲျခားျခငး္ျဖစ္စဥမ္ ားက ို ဦးေဆာင္ၿပးီ ယခို မ၀ူါဒႏွင္ ့အည ီလံိုၿခံဳေရး 

ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္သည္။ အစ ိုးရအခ က္အလက္မန္ေနဂ ာသည္ 

ဖန္တီးထားေသာ၊ထ န္းသ မ္းထားေသာ အခ ကအ္လက္ သ ို႔မဟိုတ ္ယင္းတ ို႔၏သကဆ္ ိုင္ရာ 

အစ ိုးရအဖ ြဲ႔အစည္းမ ွစီမံခန္႔ခ ြဲေသာ သတင္းအခ ကအ္လကတ္ ို႔၏ လံိုၿခံဳေရးအတ က ္တာ၀န္ရွ သည။္ 

အခ ကအ္လကအ္မ  ဳ းအစားခ ြဲျခားျခငး္ မ တဆ္က ္

အဖ ႔ြဲအစည္းတစ္ခိုစတီ ိုငး္သည္ ယငး္အဖ ြဲ႔အစညး္အတ က ္အခ ကအ္လက္စမီံခန္႔ခ ြဲမႈႏွင့္ 

ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားအတ က္ တာ၀န္ရွ သ ူတစ္ဦးက ို ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္ရန္မွာ အေရးႀကီးလသွည္။ ဤေနရာတ င္ 

"အစ ိုးရအခ ကအ္လကမ္န္ေနဂ ာ" ဟို ရည္ညႊန္းေသာ အဆ ိုပါတာ၀နရ္ွ သသူည ္ယခိုမ၀ူါဒႏွင့္အညီ 

အခ က္အလကအ္မ  ဳးအစား ခ ြဲျခားျခငး္ႏွင္ ့လံိုၿခံဳေရးထ နး္ခ ဳပ္မႈမ ားအေကာင္အထညေ္ဖာ္ျခင္း ျဖစ္စဥမ္ ားက ို 

ဦးေဆာင္ရန ္တာ၀န္ရွ သည္။ အစ ိုးရအခ ကအ္လက္မန္ေနဂ ာသည္ ဖနတ္ီးထားေသာ၊ထ န္းသ မ္းထားေသာ 

အခ က္အလက္ သ ို႔မဟိုတ္ ယင္းတ ို႔၏သကဆ္ ိုင္ရာ အစ ိုးရအဖ ြဲ႔အစည္းမ ွစီမံခန္႔ခ ြဲေသာ 

သတင္းအခ က္အလကတ္ ို႔၏ လံိုၿခံဳေရးအတ က ္တာ၀န္ရွ သည္။ 

 

အစ ိုးရမ ားသည ္ထ လ ယ္ရလွ ယ္ျဖစ္ႏ ိုင္မႈ ျမင့္မားေသာ သတင္းအခ က္အလကက္ ို ထ လ ယ္ရလွ ယ္ျဖစႏ္ ိုင္မႈ 

နည္းပါ သ ို႔မဟိုတ္ ထ လ ယရ္လွ ယ္ မရွ  ဆ ိုသညတ္ ို႔မွ ခ ြဲျခားရန္လ ိုအပလ္ာခြဲသ့ည္မွာၾကာၿပီျဖစသ္ည္။ 

လ ိုအပ္ေသာလံိုၿခံဳေရးပ ိုမ ိုေကာင္းမ န္ေသာအေနအထား၏ ျမင့္မားေသာ အဆင့္မ ားအခ က္အလကက္ ို 

ရွင္းလင္းစ ာ ထိုတ္ေဖာ္ျပသခ ကသ္ည္ အစ ိုးရအား ICT ႏွင္ ့cloud ရငး္ႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ ားထမံွ 

အက  ဳးအျမတ္ရရွ ေစၿပီး အမ ားျပညသ္ူမ ားထံ နည္းပါးေသာ အဖ ိုးအချဖင္ ့ပ ိုမ ိုေကာင္းမ န္ေသာ 

၀န္ေဆာင္မႈက ို ေပးႏ ိုင္ေစသည္။ မည္သည့္လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈ အေျခခံမူေဘာင္မဆ ို 
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အခ က္အလကသ္စ္၏ ထ ေရာက္ေသာ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈတ င္ မတူညသ္ည္။ အခ က္အလကသ္စ္ 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္းအတ က္ တာ၀နရ္ွ ေသာ လူပိုဂ  ဳလ္ သ ို႔မဟိုတ ္အသငး္သည ္အဆ ိုပါ အဖ ြဲ႔အစည္းမ ွ

လည္ပတ္ေနေသာ အခ ကအ္လကအ္တ က ္အႏၱရာယ္ရွ ေသာအကြဲျဖတ္ဆနး္စစ္ခ ကက္ ို ေဆာငရ္ ကသ္ည္။ 

အခ က္အလက္၊တန္ဖ ိုး၊အခ က္အလက္၏ထ လ ယရ္ွလ ယ္ျဖစ္ႏ ိုင္မႈ၊အေရးပါမႈတ ို႔ႏွင့္အတူ 

ဆက္ႏ ယ္ေနေသာ အဖ ြဲ႔အစည္းဆ ိုငရ္ာ အႏၱရာယ္ အေပၚမူတည္ၿပးီ အဆ ိုပါ သတင္းအခ က္အလကက္ ို 

သင့္ေလ ာ္ေသာအမ  ဳးအစားအတ င္း ထည့္သ င္းႏ ိုင္သည္။ ၀င္ေရာက္ခ င့္ ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားႏွင့္ အနည္းဆံိုး-

လံိုၿခံဳေရးလ ိုအပခ္ က္မ ားသည္ အခ ကအ္လကခ္ ြဲျခားမႈ တစ္ခိုခ င္းစအီတ င္း အခ ကအ္လက္ 

က ိုငတ္ ယျ္ခင္း၊စီမံခန္႔ခ ြဲမႈတ ို႔အတ က္ အေျချပဳတည္ေဆာက္ရန္ လ ိုအပသ္ည္။ 

 

အစ ိုးရ အဖ ြဲ႕အစည္းအမ ားစိုသည္ ထ လ ယ္ရွလ ယ္ျဖစ္ႏ ိုင္ေခ  ျမင့္မားမႈ နည္းနညး္ ရွ ေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို က ိုငတ္ ယ္ၾကသည။္ ယငး္အခ ကက္ ျပည္ေထာင္စိုျမနမ္ာႏ ိုင္ငံေတာ္ 

အစ ိုးရအပါအ၀င ္အစ ိုးရအမ ားစိုသညအ္ဘယ့္ေၾကာင့္  ICT ရယူသံိုးစ ြဲျခငး္အတ က္  "cloud-first" မူ၀ါဒက ို 

အသံိုးျပဳရသနည္းဆ ိုသညက္ ို အေျခခံျဖစ္ေစသည္။ သ ို႔ရာတ င ္အႏၱရာယန္ည္းပါးသည္ ့အတ က္ 

သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုၿခံဳေရးရွ ရမည္ဆ ိုေစကာမ ူအေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ ငအ္လကအ္တ က္ 

သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုၿခံဳေရးရွ က ိုရွ ရမည္ျဖစသ္ည္။ ယခို မ၀ူါဒလမး္ညႊနခ္ ကမ္ ားအရ အစ ိုးရသည ္

သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားအား ခ ြဲျခားသတမ္တွျ္ခငး္က ို စစီစစ္ တစ္ တျ္ဖာရာတ င ္စအံားျဖင့္ 

သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားက ို ကာက ယေ္ပးရနသ္ာျဖစၿ္ပးီ သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုၿခံဳ ေရး အဆင့္အတနး္တ င ္

သတငး္အခ ကအ္လကက္ ို ကာက ယေ္ပးရမညျ္ဖစသ္ည။္ 

အခ ကအ္လကအ္မ  ဳ းအစားခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတျ္ခငး္စနစ ္တစခ္ို၏ အေျခခကံ ေသာ စညး္မ ညး္မ ား 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခင္းအတ က္  က ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔တစ္ခို၏ သ ပၸံနည္းက  

မ  ဳးခ ြဲျခင္းသ ပၸံနည္းပညာအရ စတငအ္မတွ္သည ္သတင္းအခ က္အလကက္ ို 

အတန္းအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ႏ ိုင္သည္။ သ ပၸံနည္းက  ခ ြဲျခားသတ္မတွ္မႈသည ္တစသ္းီပိုဂ လမ ား 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခင္းတစ္ခိုခ ငး္စီအတ က္ လ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွင့္အတ ူ

လံိုၿခံဳေရးလ ိုအပခ္ က္မ ားသင့္ေလ ာ္စ ာ ခ  န္ညွ ႏ ိုင္ရန္အလ ို႔ငွာ ထ ေရာကမ္ႈရွ ေသာ လမ္းညႊန္ခ က္ႏွင့္အတူ 

ပံိုမွန္အားျဖင့္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏ ိုင္ရန္ျဖစသ္ည္။ ထံိုးစံအားျဖင့္ ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္မႈ အဆင္ ့
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နည္းပါးေလေလ၊အဆင့္မ ားအၾကား က ာျခားမႈမ ား ရငွ္းလင္းေလေလ၊ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခင္း 

စနစ္သည ္ ပ ို၍ ထ ေရာကေ္လေလျဖစက္ာ ထ လ ယ္ရလွ ယ္အျဖစ္ႏ ိုင္ဆံိုးေသာ သတင္းအခ ကအ္လကက္ ို 

သင့္ေလ ာ္စ ာ လံိုၿခံဳမႈ ေပးထားေၾကာင္း ေသခ ာေစသည္။14 ယငး္သည ္အမ ားျပည္သအူက  ဳးစးီပ ားက ို 

အဓ ကက ေသာ နည္းလမး္ႏွစ္သ ယ္က ို လိုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ (၁)အမွနတ္ကယ္ထ လ ယ္ရွလ ယ္ေသာ 

သတင္းအခ က္အလကသ္ည္ သင့္ေလ ာ္စ ာ လံိုၿခံဳမႈရွ သည္ ႏွင္ ့(၂) ရင္းျမစ္မ ားသည ္

အျခားသတင္းအခ ကအ္လက္မ ားက ို လံိုၿခံဳေစျခင္းျဖင့္ အလဟသ ျဖဳန္းတီးမႈ မရွ ပါ။ 

 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္မႈ လ န္ကြဲျခင္းသည ္အဖ ြဲ႔အစည္းတစခ္ို၏ အခ ကအ္လကက္ာက ယေ္ရး 

ခိုခံမႈမ ားက ို စနစအ္စိုအေ၀းႏွင့္ လ ိုအပ္ေသာအခ ကအ္လက္မ ားထက္ က ယ္ျပန္႔ေစျခင္းျဖင့္ 

အလံိုးစံိုအားျဖင့္ အင္အားယိုတ္ေလ ာ့ေစသည္။ အျခားတစ္ဖကတ္ င္ 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္မႈေလ ာ့ပါးျခငး္သည္ အခ ကအ္လကဆ္ံိုးရွဳံးရျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အခ ကအ္လကက္ ို 

မလ ိုမိုနး္ထား ပံိုဖ ကျ္ခင္းတ ို႔က ို ေကာငး္မ န္စ ာ ကာက ယႏ္ ိုင္ျခင္းမရွ ပါ။ ထ ို႔အတ ကေ္ၾကာင့္ 

အခ က္အလက္ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္မႈစနစတ္စခ္ိုက ို စတင္ေသာအခါ အမ  ဳးအစားမ ားသည္ ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခင္းအတ က္ စည္းမ ညး္စည္းကမ္းမ ားႏွင့္ ရည္မွနး္ခ က္ပန္းတ ိုင ္မ ားက ို 

အျပည့္အ၀ ရငွ္းလင္းစ ာ နားလည္ႏ ိုင္ရန္မွာ အေရးၾကးီလသွည္။ 

 

ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္မႈသည္ အစ ိုးရတစ္၀မွ္းလံိုးအတ က္ အေရးႀကီးသည။္ အစ ိုးရတစ၀္ွမ္း 

ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္မႈ ပ ိုမ ိုေကာင္းမ န္ေလ၊ သတင္းအခ က္အလကလ္ံိုၿခံဳေရး လ ိုအပခ္ က္ မ ား အတ က္ 

cloud ၀န္ေဆာင္မႈမ ားက ပ ိုမ ိုထ ေရာက္စ ာ ထ န္းညွ ေဆာင္ရ က္ေပးႏ ိုင္ေလျဖစ္သည။္15 အစ ိုးရတစ္၀မွ္းမွ 

ရွင္းလင္းေသာ၊ေရွ႕ေနာကည္ီည တ္မႈရွ ေသာ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္မႈသည္ 

အစ ိုးရအတ ိုင္းအတာတစ္ခိုလံိုး ေရွ႕ေနာက္ညညီ တမ္ႈက ို ျဖစ္ေစႏ ိုင္သည။္ Cloud ပထမမူ၀ါဒအရ 

သတင္းအခ က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး ႒ာန(ITCSD) သည ္CSP အသ အမတွ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 

                                                
14 အစ ိုးရကေျခာက္မ  ဳးမွာ သံိုးမ  ဳးအထ  အမ  ဳးအစား ခ ြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းက ို အရွ န္အဟိုန္ျမွင့္လိုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခိုခ င္းစီတ ိုင္းအတ က္စရ ိုက္လကၡဏာမ ားက ို ရွင္းလင္းေစျခင္းျဖင့္ ၿဗ တ န္တ င္ 
ျပဳလိုပ္ခြဲ့ေသာ မၾကာေသးခင္က အေျပာင္းအလြဲမ ားအရ သက္ေသအေထာက္အထားရွ သည္။ 
15 ဥပမာအားျဖင့္ အေမရ ကန္သည္ အမ  ဳးသားစံႏွဳန္းမ ားႏွင့္နည္းပညာ(NIST)မွ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ သတင္းအခ က္အလက္ႏွင့္ သတင္းအခ က္အလက္စနစ္မ ားခ ထားရန္ ျပ႒ာန္းခ က္မ ားအရ 
အခ က္အလက္ခ ြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းတ င္တ င္ ပ ိုမ ိုမ ားမ ားျပားေသာ ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္မ ားမ ားက ို ဖန္တီးရန္ အတ ိုင္းအတာမ ားျပဳလိုပ္ခြဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆ ိုပါစံႏွဳန္းမ ားက ို အစ ိုးရတစ္၀ွမ္းလံိုးမွ 
အသံိုးျပဳႏ ိုင္ၿပီး၊ အမ  ဳးသားေမာ္က န္းတ ိုက္ႏွင့္ မွတ္ပံိုတင္႒ာန(NARA)က ိုယ္စားလွယ္တစ္ဖ ြဲ႔ထြဲမွ ႀကီးၾကပ္ႏ ိုင္သည္။ အစ ိုးရတစ္၀ွမ္းလံိုး အသ အမွတ္ျပဳမႈမ ားက ို the US FedRAMP cloud 
ရယူသံိုးစ ြဲျခင္း အသ အမွတ္ျပဳ အစီအစဥ္မွ ေရးဆ ြဲသည္။ FedRAMP သည္ cloud service provider မွ လံိုၿခံဳေရးလ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွင့္ က ိုက္ညီေအာင္ လိုပ္ေပးႏ ိုင္ေၾကာင္း အသ အမွတ္ျပဳသည္။ 
ထ ို႔ေနာက ္ဖက္ဒရယ္က ိုယ္စားလွယ္အဖ ြဲ႔တစ္ဖ ြဲ႔သည္ သက္ဆ ိုင္ရာ service provider သည္ FedRAMP လ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွင့္ က ိုက္ညီေၾကာင္း၊ပ ိုလွ ံေနသည္မ ားက ို ေလွ ာ့ခ ႏ ိုင္ေၾကာင္း သ ရွ ၿပီး 
မ မ အဖ ြဲ႔အစည္းလ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွာင့္ လံိုၿခံဳေရးလ ိုအပ္ခ က္မ ားအတ က္ သင့္ေလ ာ္ေၾကာင္း သ ရွ သည့္အတ က္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားက ို ရယူႏ ိုင္လ မ့္မည္ျဖစ္ကာ ကိုန္က စားရ တ္မ ားက ို 
ေလွ ာ့ခ ႏ ိုင္လ မ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
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အစ ိုးရက ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔မ ားက ို အသ အမွတ္ျပဳခထံားရေသာ cloud ၀န္ေဆာငမ္ႈ မ ားက ို 

သင့္ေလ ာ္စ ာရယရူန ္အ နလ္ ိုင္းေစ းက က္ေနရာတစခ္ိုရွ ေစရန္ အေျချပဳႏ ိုင္သည္။ 

 

အစ ိုးရတစ္ရပ္က တ ိုးတကလ္ာသည္ႏွင့္ အမ  ဳ းအစားခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတထ္ားေသာ အစအီစဥတ္စ္ခိုက ို 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေနခ  န္တ င္ အဆ ိုပါ သတငး္အခ က္အလက္မွာ သင့္ေလ ာ္စ ာ 

လံိုၿခံဳေအာငထ္ားရွ ခထံားရေၾကာင္း က ိုေသခ ာေစရန္၊အဆ ိုပါ ရည္မွန္းခ က္က ို အေလးစ ိုက္ေနေစရန္ 

အာရံိုစူးစ ိုကေ္နေစရန ္အေရးႀကီးသည္။ အဆ ိုပါရည္မွန္းခ က္ပန္းတ ိုငက္ ို ေရာက္ရွ ရန ္

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခင္းျဖစ္စဥသ္ည ္သးီသန္႔ သတင္းအခ ကအ္လက္ႏွင့္ ဆက္ႏ ယ္ေသာ 

အႏၱရာယက္ ို အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတရ္န္၊ နည္းပါးေသာသ ို႔မဟိုတ္ ထူးထူးျခားျခားလံိုၿခံဳေရး 

မလ ိုအပ္ေၾကာင္းမွ ျမင့္မားေသာလံိုၿခံဳေရး အဆင့္က ို ခ ြဲျခားေပးသင့္ၿပီး အဆ ိုပါသတငး္အခ က္အလကက္ ို 

ေကာငး္မ န္စ ာ ကာက ယ္ေပးႏ ိုင္ရန္ သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုၿခံဳ ေရးက ို ခ မွတ္ရမည္။ ယငး္အတ က္ရလဒမ္ွာ 

ျမင့္မားေသာ ထ ေရာက္မႈႏွင့္ အခ  ဳ းညီေသာ ကိုနက္ စားရ တ္ သက္သာမႈမ ားက ို ျဖစ္ေပၚေစလ မ့္မည္။ 

အစ ိုးရအခ ကအ္လကမ္နေ္နဂ ာ တစဥ္းီ၏ အဓ က တာ၀နမ္ ား 

ယခိုမူ၀ါဒေအာက္တ င္ အခ က္အလက္ခ ြဲျခားသတမ္ွတ္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ က္ပန္းတ ိုငသ္ည္ 

အစ ိုးရအခ ကအ္လက္မန္ေနဂ ာက အစ ိုးရ၏ Cloud-First မူ၀ါဒက ို အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႏ ိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

Cloud computing က ို အသံိုးျပဳရန္ စဥ္းစားေသာ အခါ အစ ိုးရအခ ကအ္လက္မန္ေနဂ ာတ င္ 

တာ၀နသ္ံိုးရပ္ရွ လာသည္။ 

● သီးျခား အစ ိုးရအခ ကအ္လက္ႏွင့္ ဆက္ႏ ယ္ေသာ အႏၱရာယက္ ို ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္ျခင္းျဖင့္ 

အခ က္အလကက္ ို အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခငး္။ 

● သီးျခား အစ ိုးရအခ ကအ္လက္ႏွင္သက္ဆ ိုင္ေသာ အႏၱရာယအ္ဆင့္ႏွင့္အညီ ရွငး္လငး္ေသာ 

လံိုၿခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈလ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွင့္ အဆ ိုပါလ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို အစ ိုးရ 

အဖ ြဲ႔အစည္းတစ္ေလွ ာက္ အသံိုးျပဳျခင္းတ ို႔က ို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ လံိုၿခံဳေရး 

အေျခခံမေူဘာင္က ိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 
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● အစ ိုးရအဖ ြဲ႕အစညး္က cloud ၀န္ေဆာင္မႈမ ားက ို ရယူျခငး္ႏွင္ ့cloud ၀န္ေဆာင္မႈေပးသကူ 

လံိုၿခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယစ္ီမံခန္႔ခ ြဲမႈတ ို႔ႏွင့္အတူ ယငး္တ ို႔၏ တာ၀န္မ ားက ို 

နားလညေ္ၾကာင္းေသခ ာေစျခင္း။ 

အခ ကအ္လကခ္ ြဲျခားေဖာ္ျပျခငး္ 

သတင္းအခ က္အလက္ ခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခငး္စနစအ္တ က္ အလႊာသံိုးလႊာခ ဥ္းကပခ္ ကသ္ည္ 

အစ ိုးရကေစ းက ကအ္တ င္း ရရွ ႏ ိုင္ေသာ cloud compiting ကြဲသ့ို ႔ modem ICT နည္းပညာမ ားက ို 

အသံိုးျပဳေနခ  နတ္ င္ အစ ိုးရသတင္းအခ က္အလကအ္တ က္ သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုၿခံဳေရးအဆင့္က ို 

ေသခ ာေစႏ ိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စိုျမန္မာႏ ိုင္ငံေတာ္အစ ိုးရသည ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလႊာသံိုးလႊာ 

လံိုၿခံဳေရးခ ြဲျခားသတ္မတွ္မႈက ို အသံိုးျပဳသည။္ 

● ထ ပတ္န္းလွ  ဳ႕၀ကွ္ခ က္- ကာက ယ္ေရးအျမင့္ဆံိုး အတ ိုငး္အတာက ို လ ိုအပ္ျခင္း။ အျမင့္ဆံိုးေသာ 

ကာက ယမ္ႈက ို လ ိုအပသ္ည္။ ယခို သတငး္အခ ကအ္လကက္ ို ညွ ႏ ိုင္းအေပးအယလူိုပ္ျခင္းသည္ 

ျခ င္းခ က္မရွ  စ ိုးရ မဖ္ ယအ္ေနအထား သ ို႔မဟိုတ္ အမ  းအစားခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတေ္ရး အာဏာပ ိုင္က 

ေဖာ္ျပခြ့ဲသည့္အတ ိုင္း အမ  ဳးသားအက  းစးီပ ား၊အဖ ြဲ႔အစညး္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ 

တစ္ဦးတစေ္ယာက္ခ င္းစီမ ားအတ က ္ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ 

ထ ခ ိုက္မႈျဖစေ္စႏ ိုင္ေၾကာငး္ေမွ ာ္လင့္ရသည္။ 

● လွ  ဳ႕၀ွကခ္ က္- အဆ ိုပါ အခ က္အလကက္ ို ညွ ႏ ိုင္းအေပးအယလူိုပေ္သာအခါ 

အမ  းအစားခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတေ္ရး အာဏာပ ိုငက္ ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္အတ ိုင္း 

အမ  ဳးသားအက  ဳးစီးပ ား၊အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ တစဥ္ီးတစေ္ယာက္ခ င္းစီမ ားအတ က္ 

ျပင္းထန္ေသာ ထ ခ ိုက္မႈမ ားရွ လာႏ ိုင္သည့္အခါ အသံိုးျပဳသည္။ 

● အေထ ေထ  - အဆ ိုပါ အခ က္အလကက္ ို ညွ ႏ ိုင္းအေပးအယလူိုပေ္သာအခါ 

အဖ ြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာလိုပ္ငန္းမ ား၊အဖ ြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာ ပ ိုငဆ္ ိုင္မႈမ ား သ ို႔မဟိုတ္ 

တစ္ဦးတစေ္ယာက္ခ င္းစအီတ က္ အေသးစားထ ခ ိုက္မႈမ ားသာ 

ျဖစ္လာမည္ဟိုေမွ ာ္လင့္ထားေသာအခါ အသံိုးျပဳသည။္ ယခိုအခ က္အလကတ္ င္ 
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သတင္းအခ က္အလကသ္ည္ စီးပ ားေရးလ ိုအပ္ခ က္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ 

လိုပ္ငနး္ေဆာင္ရ က္မႈမ ားအတ က္ အေရးမႀကီးသည့္ထြဲတ င္ပါ၀င္ႏ ိုင္သည္။16 

 

အေထ ေထ သည ္လံိုၿခံဳမႈရွ ေသာ အစ ိုးရသတငး္အခ ကအ္လက္၏ႀကးီမားေသာ ပမာဏအတ က ္

အသံိုးျပဳေသာ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခင္းျဖစသ္ည္။ အေထ ေထ  အမ  ဳးအစား ခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခငး္က ို 

အသံိုးျပဳရန္၊မျပဳရန္ တန္ဖ ိုးတ က္ခ က္လ ိုက္ေသာအခါ ခ ြဲျခားစီစစ္ျခင္း၏ ပထမအဆင့္သည္ သကဆ္ ိုင္ရာ 

အဖ ြဲ႔အစည္းအတ က ္အႏၱရာယက္ ို ၾကည့္ျခင္းျဖစသ္ည္။ ဒိုတ ယအဆင့္သည္ 

အဆ ိုပါသတငး္အခ က္အလက္အတ က္ လံိုၿခံဳေရးဥးီစားေပးခ က္မ ားက ို စဥ္းစားရန္ လ ိုအပသ္ည္။ 

 

အေထ ေထ  အဆင့္အလႊာက ို တန္ဖ ိုးျဖတ္ရာတ င္ ေအာကပ္ါတ ို႔က ို စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ 

အဆ ိုပါအဖ ြဲ႔အစည္းအတ က္ က ေရာက္ႏ ိုင္ေသာ အႏၱရာယက္ ို စဥး္စားရမည္။ 

1. အသံိုးျပဳႏ ိုင္ေသာ ဥပေဒမ ား၊ အစ ိုးရမူ၀ါဒမ ားႏွင့္ က ိုက္ညရီမည္။ 

2. မလ ိုမိုနး္ထား၀င္ေရာကမ္ႈ သ ို႔မဟိုတ္ သက္ဆ ိုင္ရာ က ိုယ္စားလယွအ္ဖ ြဲ႔ သ ို႔မဟိုတ္ အစ ိုးရ 

သ ို႔မဟိုတ ္အျခားေသာ အမ  ဳးသားအက  ဳးစီးပ ားက ို ထ ခ ိုကေ္စေသာ သတငး္အခ က္အလက္က ို 

ျဖန္႔ျဖ်ဴးျခင္း အႏၱရာယႏွ္င့္ 

3. မလ ိုမိုနး္ထားလိုပ္ေဆာငသ္တူစ္ဦးအတ က္ အဆ ိုပါ သတင္း၏ အလားအလာရွ ေသာ တနဖ္ ိုး 

a. မလ ိုမိုနး္ထားလိုပ္ေဆာငသ္တူစ္ဦးအတ က္ အဆ ိုပါ သတင္းအခ ကအ္လက္၏ 

ေင ေၾကးဆ ိုင္ရာ သ ို႔မဟိုတ္  အျခားတ ိုက္ရ ိုက္ရွ ေသာ တနဖ္ ိုး 

b. ဖီလာဆန္႔က င္ျပဳေသာ လူ႔အဖ ြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာ ဂယကမ္ ား (ဥပမာ- 

စီးပ ားေရးထ ခ ိုကေ္စမႈ၊ဥပေဒအခ င့္အေရးမ ားက ို ေရရွည္ရွ ေအာငလ္ိုပ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ 

ႏ ိုင္ငံေရးတည္ၿင မ္မႈ) 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားထားေသာသတင္းအခ က္အလက္ အလႊာသံိုးလႊာ အျပင ္ 

အစ ိုးရသတင္းအခ ကအ္လက္အမ ားစိုသည ္သတငး္အခ ကအ္လက္၀င္ေရာက္ရယႏူ ိုင္မႈ သ ို႔မဟိုတ ္

ျဖန္႔ျဖ်ဴးခံရႏ ိုင္မႈ မရွ ပါပြဲ(သ ို႔မဟိုတ္ ျဖစႏ္ ိုင္တရာတစ္စံိုတစ္ရာ)အမ  ဳ းအစားမခ ြဲျခားပြဲထားရွ လ မ့္မည္။ 

                                                
16 အခ  ဳ႔ေသာ သတင္းအခ က္အလက္က ို တစ္ခ ဳ ႕ေသာ ပရ သတ္က ို ကန္႔သတ္ထားက ို ထားသင့္သည္။ ယင္းအေၾကာင္းေျပာရလွ င္ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မွတ္မႈတ င္ "မဖတ္ခင္စဥ္းစားရန္မ ား" 
ပါ၀င္ႏ ိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ "သ ရန္လ ိုအပ္" အေျခခံအတ က ္၀င္ေရာက္ရန္ကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ "PROTECTED-SENSITIVE" ႏွင့္ အဆ ိုပါသတင္းအခ က္အလက္အတ က္ (ဥပမာ- 
တစ္သီးပိုဂ လ၊အစ ိုးရယူနစ္တစ္ခို သ ို႔မဟိုတ္ ႏ ိုင္ငံျခားအစ ိုးရတစ္ခိုမွ က ိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး) "PROTECTED-EYES-ONLY" 
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ယခိုသတင္းအခ က္အလကအ္တ က္ လံိုၿခံဳေရးပူပန္စရာရွ ေကာငး္ရွ ေနဆြဲျဖစသ္ည္။ သ ို႔ရာတ င္ 

သင့္ေလ ာ္အမ ားျပညသ္သူံိုး cloud သတငး္အခ ကအ္လက္စနစအ္တ က ္စံခ  န္မ ီ

လံိုၿခံဳေရးအတ ိုငး္အတာမ ားႏွင့္အတူ ထံိုးစံအတ ိုင္း ယငး္ပပူန္စရာမ ားက ို ေဖာ္ျပႏ ိုင္သည္။ အခ  ဳ႕ေသာ 

အမ  ဳးအစားမခ ြဲျခားရေသးေသာ သတင္းအခ ကအ္လကအ္တ က္ အဆ ိုပါ 

သတင္းအခ က္အလကလ္ံိုၿခံဳေရးက ို တာ၀န္ရွ သသူည္ လံိုၿခံဳေရး အတ ိုင္းအတာမ ားက ို ေဖာ္ျပရင္း 

၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္ သေဘာတူညီခ က္(SLA) တ င္ သတမ္ွတ္ခ က္မ ားရယူျခငး္ႏွင့္အတူ သင့္ေလ ာ္ေသာ 

အတ ိုင္းအတာမ ားက ို ညွ ႏို င္းေဆာင္ရ ကလ္ ိုေပလ မ့္မည္။ 

လံိုၿခံဳ ေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈ အေျခခမံေူဘာင ္

မည္သည့္ICT ပတ္၀န္းက ငအ္တ က္မဆ ို ထ နး္ခ ဳပမ္ႈအေျခခံမူေဘာငသ္ည္ ရိုပပ္ ိုင္းဆ ိုင္ရာႏွင့္ 

ေလာ့ဂ စ္ကယဆ္ ိုင္ရာလံိုၿခံဳေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားတ င္မူတညသ္ည္။ 

 

ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ လံိုၿခံဳေရးက ို အျမင္ရွဳေထာင့္ သံိုးခိုျဖင့္ ဖ ြဲ႔စည္းထားသည။္ 

1. ICT အေျခခံအေဆာကအ္ဥတီ င္းသ ို႔ သင့္ေလ ာ္ေသာ ၀ငေ္ရာက္ခ င့္မ ားႏွင့္ တာ၀နရ္ွ သူမ ားက ို 

၀င္ေရာက္ခ င့္ျပဳရန္ ကန္႔သတ္ျခငး္။ 

2. ICT အေျခခံအေဆာကအ္ဥသီည္ ေရႀကးီျခငး္ကြဲသ့ ို႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ ားႏွင့္ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ 

အႏၱရာယ္မွ ေဘးကင္းကာ ဥပမာအားျဖင္ ့မီးပ က္ေနလွ ငပ္င္ ဆကလ္က္ 

လိုပ္ငနး္ေဆာင္ရ က္ေနေစလ မ့္မည္(သ ို႔မဟိုတ္ လကခ္ထံားေသာ ေနာကက္  

အခ  နအ္တ ိုင္းအတာတစ္ခိုအတ င္း ျပန္လည ္လည္ပတမ္ည္) 

3. ICT ရင္းျမစ္မ ားက အခ  နတ္ ိုင္းေတာင္းဆ ိုေသာ လ ိုအပ္ခ က္မ ားႏွင့္ က ိုက္ညီမႈရွ ေစရန ္

လံိုေလာက္ေသာ ရငး္ျမစ္မ ားက ို စီစဥ္ျခင္း၊ေဆာင္ရ က္ျခငး္။ 

 

ေလာ့ဂ စ္ကယဆ္ ိုင္ရာ လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈက ို အခ က္အလက္၀င္ေရာက္ရယူႏ ိုင္မႈက ို ကန္႔သတရ္န္ 

လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းက င့္၀တ္မ ားႏွင့္ က ရ ယာတနဆ္ာပလာမ ားပါ၀င္သည။္ ယင္းတ ို႔ထြဲတ င္ 

1. အႏၱရာယအ္ရ အခ က္အလက္အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္း 
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2. မတူညီေသာ အခ ကအ္လက္ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈမ ားအတ က္ လံိုၿခံဳေရးရွင္းလင္းမႈမ ားက ို 

အဓ ပၸါယ္ဖ င့္ဆ ိုျခင္း 

3. လံိုၿခံဳေရးစံႏွဳန္းမ ားႏွင့္ အသံိုးျပဳသ ူအခ င့္အာဏာေပးအပမ္ႈ အဆင့္မ ားက ို အဓ ပၸါယ္ဖ င့္ဆ ိုျခငး္ 

4. အခ က္အလကအ္မ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈအရ အခ ကအ္လက္ စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္း 

5. အက ံဳး၀ငမ္ႈက ို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လံိုၿခံဳေရး 

ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားႏွင့္က ိုက္ညီမႈရွ ျခင္းေသခ ာစေရန္ စည္းမ ည္းစည္းကမ္းမ ားက ို စာရင္းစစ္ျခင္း 

 

ယင္းတ ို႔ထြဲမွေျမာက္ျမားလွစ ာေသာ တာ၀နယ္ူမ ားက ို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေဆာ့ဖ္၀ြဲလအ္နက္ဖ င့္ 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္ျခင္းက ိုလည္ပတ္ေဆာငရ္ ကျ္ခင္းႏွင့္ တစသ္ီးပိုဂ လမ ား 

အခ က္အလက္ရယူျခငး္တ ို႔က ို လိုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ႏ ိုင္သည။္ 

Cloud အေျချပဳ လံိုၿခံဳ ေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈ အေျခခမံေူဘာင ္

Cloud အေျချပဳ ICT ပတ္၀နး္က ငႏွ္င့္အတ ူအခ ကအ္လကလ္ံိုၿခံဳေရးသည္ မွ ေ၀ထားေသာ 

တာ၀န္ျဖစ္သည္။ အစ ိုးရအခ ကအ္လက္မနေ္နဂ ာသည ္ယင္းတ ို႔၏ CSP အတ က ္ရိုပပ္ ိုင္းဆ ိုင္ရာ လံိုၿခံဳေရး 

ထ န္းခ ဳပ္ရန ္အတ က္ တာ၀န္အေျမာကအ္ျမားထမး္ေဆာင္ရန္ ျပငပ္ ရငး္ျမစ္ရွာေဖ ရေကာငး္ႏ ိုင္သည္။ 

CSPs မ ားသည ္ထံိုးစံအားျဖင္ ့ေျမာက္ျမားစ ာေသာ ေဖာကသ္ည္မ ားက ို ႀကးီမားေသာ အတ ိုင္းအတာျဖင့္ 

အေထာကအ္ပံ့ေပးမႈမ ားက ို လည္ပတ္ေဆာင္ရ ကသ္ည္။ စီးပ ားေရးအတ ိုငး္အတာသည္ CSPs မ ားက ို 

ရွ ရင္းစ ြဲ ICT အေဆာကအ္ဥအီတ က္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏ ိုင္ရန္ အလားအလာမ ားေသာ 

ကန္႔သတခ္ က္ပ ိုမ ားသည့္ ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ ၀င္ေရာကထ္ န္းခ ဳပ္မႈက ို အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေစႏ ိုင္သည္။ 

CSP ၏ အခ ကအ္လက္႒ာနမ ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက ငအ္ႏၱရာယ္ၿခ မး္ေျခာက္မႈမ ားႏွင့္ 

လသူားအမွားမ ားက ို ႀကံ့ႀကံခ့ံႏ ိုင္သကြဲသ့ ို႔ ရင္းျမစက္ န္ယကတ္စ္ခိုခို ပ က္သ ားခြဲ့ပါက ပ ိုလွ ံေနေသာ 

ရင္းျမစ္မ ားက အလ ိုအေလ ာကအ္လိုပလ္ိုပေ္ဆာင္ကာ failover ခလိုတ္မ ားပ င့္လာလ မ့္မည္။ 

 

CSPs မ ားသည ္စက္ရံိုတ င္း ICT စနစက္ ို တ ိုင္းတာရန္ ရက္မ ား၊ရကသ္တပၱတ္မ ား၊လမ ား 

ၾကာျမင့္တတ္ေသာ ICT ရငး္ျမစ္မ ား၏ အေရးေပၚလ ိုအပခ္ က္မ ားက ို တ ိုင္းတာျခင္းအား 

အခ  နတ္ ိုတ င္းေဆာငရ္ ကေ္ပးႏ ိုင္သည္။ အက  ဳးဆက္အားျဖင့္ cloud အေျချပဳ စနစ္တစ္ခိုတ င္ 
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ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ လံိုၿခံဳေရးထ နး္ခ ဳပ္မႈမ ားသည္ ပံိုမွန္အားျဖင့္ ICT ပတ္၀နး္က င္မ ားရွ  ေဆာ့ဖ္၀ြဲႏွင့္ 

နည္းပညာထက္ ပ ို၍ အၾကမး္ခံသည။္ 

 

ေဖာကသ္ည ္အခ ကအ္လက္ဒ ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ လံိုၿခံဳေရးသည ္ႏ ိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ ားက ို ရည္ညႊန္းျခငး္ျဖင္ ့

တရား၀င္ေၾကာင္းသက္ေသ ျပႏ ိုင္သည။္ ယခိုအဆံိုးသတတ္ င္ အစ ိုးရ 

အခ က္အလက္မန္ေနဂ ာတစ္ေယာကသ္ည္ Cloud Security Alliance’s Cloud Controls Matrix 

v3.0(CSA CCM v3.0)17 သ ို႔မဟိုတ္ စံခ  န္စံညႊန္းသတ္မတွေ္ပးေရး ႏ ိုင္ငံတကာ အဖ ြဲ႔အစည္း၏ ISO/IEC 

277000118 ကြဲသ့ ို႔ ႏ ိုင္ငံတကာ cloud ႏွင္ ့သတငး္အခ ကအ္လက္စႏွံဳန္းမ ား လ ိုက္ေလ ာမႈရွ ၊မရွ  

ၾကည့္ႏ ိုင္သည္။ ႏ ိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ ားႏွင့္ CSP လ ိုက္ေလ ာညီေထ မႈက ို လ တလ္ပ္ေသာ 

တတ ယအဖ ြဲ႕မ ားတ င္ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏ ိုင္သည္။ 

 

ႏ ိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ ားႏွင့္ တတ ယအဖ ြဲ႔အစညး္မ ားႏွင့္ က ိုးကားၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အစ ိုးရ 

အခ က္အလက္မန္ေနဂ ာတစ္ေယာကသ္ည္ ယင္းတ ို႔ စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆ ိုထားေသာ cloud ၀န္ေဆာင္မႈမ ားသည ္

လံိုၿခံဳေရးႏွင့္ စ တ္ခ ယံိုၾကညရ္မႈ ရွ သည့္အေပၚ ယံိုၾကညလ္ာႏ ိုင္သည္။ 

အစ ိုးရအခ ကအ္လက္မန္ေနဂ ာသည ္၀န္ေဆာငမ္ႈရရွ ႏ ိုင္ေသာ တာ၀န္ယမူႈမ ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ cloud 

SLAs မ ားက ို ေသခ ာေစရနစ္စ္ေဆးသင့္သည္။ 

 

ေဖာကသ္ည္မွ တတ ယအဖ ြဲ႕အစည္းက ို မယံိုၾကည္ႏ ိုင္ေသာ သတင္းအခ ကအ္လကအ္ခ  ဳ႕လညး္ ရွ သည္။ 

ယင္းမာွ ျပငပ္ရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာလံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈ၊ ဥပမာ TOP SECRET အခ ကအ္လက။္ 

ယခိုနမူနာမ ားတ င္ cloud ၀န္ေဆာငမ္ႈမ ားသည ္သင့္ေလ ာ္ေသာ အေျဖမျဖစ္ႏ ိုင္ပါ။  

လံိုၿခံဳ ေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားက ို အဓ ပၸါယဖ္ င့္ဆ ိုျခငး္ 

Cloud ပတ္၀န္းက င္တစခ္ိုတ င္ အစ ိုးရအခ ကအ္လကမ္န္ေနဂ ာတစ္ေယာက္၏ ထ နး္ခ ဳပ္မႈ 

အေျခခံမေူဘာင္သည ္ေလာဂ့ စ္ကယထ္ န္းခ ဳပ္မႈမ ားအတ က္ တာ၀န္ရွ သည္။ ယင္းတ ို႔မွာ 

● အခ က္အလကအ္မ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခငး္ 

                                                
17 https://cloudsecurityalliance.org/download/cloud-controls-matrix-v3/  
18 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm  
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● Cloud ပလကေ္ဖာင္းမ ားႏွင့္ အက္ပလီေကးရွငး္မ ားအတ က္ အဓ ပၸါယ္ဖ င့္ဆ ိုျခင္းႏွင့္ 

၀င္ေရာက္ထ န္းခ ဳပ္မႈက ို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

● သင့္ေလ ာ္ေသာ အခ ကအ္လက္စီမံခန္႔ခ ြဲမႈႏွင့္ ၀ွက္စာသ င္းျခင္းက ို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

● ေဆာ့ဖ္၀ြဲလလ္ံိုၿခံဳေရးႏွင့္ ပကသ္က္ေသာ အႏၱရာယ္မ ားက ို ကာက ယ္ျခငး္ 

● ပိုဂ လ က လံိုၿခံဳေရးက ို စမီံခန္႔ခ ြဲျခင္း 

● Cloud စ မ္းေဆာင္ရည္က ို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

● အစီအစဥ္ေရးဆ ြဲမႈ ဆကတ္ ိုကလ္ိုပ္ျခင္း၊အျဖစအ္ပ က္ ထ န္းခ ဳပ္ျခငး္ႏွင့္ event logging 

ဆာင္ရ က္ျခငး္။ 

 

အသံိုးမ ားေသာ ေလာ့ဂ စ္ကယလ္ံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈ အသံိုးမ ားေသာ ဥပမာမ ားမွာ ေအာက္ပါအတ ိုင္း 

ျဖစ္သည။္  

 

● ၀ွက္စာသ င္းျခင္း အေျခခကံ ေသာလံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမွာ ၀ွက္စာသ င္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

၀ွက္စာသ င္းျခင္းက ို အခ ကအ္လကက္ နားေနသည္ျဖစေ္စ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနသည္ျဖစေ္စ 

အသံိုးျပဳသည္။ အမ  ဳးအစားသတ္မွတတ္ခ ကအ္ရ တစသ္ီးပိုဂ လျဖစ္ေသာ ဖ ိုငမ္ ား သ ို႔မဟိုတ ္

ဖ ိုင္မ ားအားလံို သ ိုေလွာငထ္ားေသာ drive က ို၀ွကစ္ာသ င္းျခင္းျဖင့္ အခ က္အလက္ 

‘နားေန’သည့္အခါ ၀ွကစ္ာသ င္းျခင္း ပ ိုမ ိုသင့္ေတာ္သည္။ ေနရာကးူေျပာင္းေနေသာ 

အခ က္အလကက္ ို ၀ကွ္စာသ င္းျခင္းျဖင့္ ‘လႈပရ္ွားေနေသာဖ ိုင္’ က ို ၀ွကစ္ာသ င္းရနမ္ွာလည္း 

အေကာင္းဆံိုးအေလ့အက င့္ျဖစ္သည္။ ၀ကွ္စာသ င္းထားေသာ"လွဳပရ္ွားေနေသာ" အဓ ပၸါယမ္ွာ 

ေနရာလႊြဲေျပာင္းေနေသာ အခ ကအ္လကအ္တ က ္၀ကွ္စာသ င္းထားေသာ ခ န္နယမ္ ားက ို 

အသံိုးျပဳျခင္းျဖစသ္ည္။ 19 

● ၀ွက္စာ၀င္ေရာက္မႈထ န္းခ ဳပေ္ရး အသံိုးအမ ားဆံိုးျဖစ္ေသာ၀င္ေရာက္မႈ ထ နး္ခ ဳပ္ေရးသည္ 

အခ က္အလက္၀င္ေရာက္မႈ လံိုၿခံဳေရးျမွင့္တင္ရန္အတ က ္၀ွက္စာအေပၚ အားထားရျခင္းျဖစသ္ည္။ 

● မည္သ ို႔ဆ ိုေစ ရွည္လ ားၿပးီ ရွဳပ္ေထ းေသာ၀ကွ္စာမ ားက ို ျပ႒ာနး္ျခင္းႏွင့္ မၾကာခဏ ၀ွက္စာမ ား 

                                                
19    

https://www.domain-name.com/
https://www.domain-name.com/
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ေျပာင္းျခင္းသည ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏ ိုင္သည္။ ယငး္ႏၱရာယ္မွာ အသံိုးျပဳခ င့္ရွ ေသာ 

အသံိုးျပဳသူမ ားက ယင္းတ ို႔၏ ၀ွက္စာက ို ေကာင္းမ န္စ ာမထ န္းသ မ္းျခင္း၊ ဥပမာ ၀ကွ္စာက ို 

ခ ေရးထားျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ မလံိုၿခံဳေသာ ေနရာတ င္ ထ န္းသ မ္းထားျခင္းမ ား ျဖစသ္ည္။ ယငး္တ ို႔၏ 

ရည္ရ ယထ္ားေသာ ဦးတညခ္ ကက္ ို ထမ္းေဆာင္ရန္ လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈအျဖစ ္၀ကွစ္ာ၏ 

စ မ္းေဆာင္မႈက ို ေလ ာက့ ေစသည္။ 

● ● အဆင့္ျမွင့္တငထ္ားေသာ ၀င္ေရာက္မႈထ န္းခ ဳပ္ေရး ● ရွဳပ္ေထ းေသာ ၀ကွ္စာအစဥအ္လာမ ားသ ို႔ 

လူႀက ဳက္မ ားေသာ အေျပာငး္အလြဲအျဖစ ္က႑မ ား စ ာပါေသာမွနက္နေ္ၾကာင္း 

စစ္ေဆးေပးမႈမ ားေပၚေပါကလ္ာခြဲ့ၿပီျဖစသ္ည္။ ယင္းတ င္ အသံိုးျပဳသူ၏ သးီျခားလကၡဏာက ို 

အတညျ္ပဳရန ္အစ တအ္ပ ိုငး္ႏွစ္မ  ဳးသ ို႔မဟိုတ္ ႏွစ္မ  ဳးထကပ္ ိုေသာ၀င္ေရာက္အသံိုးျပဳရန္ 

စစ္ေဆးေပးမႈမ ား ေပၚေပါကလ္ာခြဲ့ၿပီျဖစသ္ည္။ ● အသံိုးမ ားေသာ ပံိုစံမ ားတ င္မေရ ႕မေျပာင္းေသာ 

PIN ကိုဒ္၊ အသံိုးျပဳသကူ ို SMS မွေပးပ ို႔ေသာ ကိုဒတ္စ္ခို၊ သ ို႔မဟိုတ ္

မ ိုဘ ိုင္းအက္ပလီေကးရွငး္မွေဆာင္ရ က္ေပးေသာ ေရ ႕လ ားေနေသာ ၀ကွ္စာတစ္ခို၊ သ ို႔မဟိုတ္ 

တာ၀နယ္ူေဆာင္ရ  က္ေပးေသာ လံိုၿခံဳေရးပစၥည္း ကြဲသ့ ို႔ ႏွစ္ခို သ ို႔မဟိုတ ္ႏွစ္ခိုထက္ပ ိုေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ ား ေပါင္းစပ္ျခင္းတ ို႔ပါ၀င္သည။္ 

● ၀င္ေရာက္မႈ(Log-in) ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ● အခ က္အလကမ္န္ေနဂ ာမ ားသည္ 

၀င္ေရာက္မႈမ ား၊စစ္မနွ္ေၾကာင္းသက္ေသျပမႈမ ား(authentication) က ို တက္ၾက စ ာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္ျဖစ္ၿပးီ သံိုးစ ြဲခ င့္မရွ သူမ ားက ၀င္ေရာက္ရန္ႀက ဳးပမ္းျခင္းမ ားက ို စစ္ေဆးရန္ 

အလ ိုအေလ ာက္၊အႏၱရာယအ္ေျချပဳ လိုပ္ငနး္လညပ္တေ္စမႈမ ားက ို 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားလံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားတ င္၀င္ေရာက္မႈ 

အခန္းက႑မ ားက ိုကန္႔သတ္ျခငး္၊ အသံိုးျပဳမႈ မရွ သည့္ 

ႀက ဳတငသ္တ္မွတအ္ခ  န္အေရာကတ္ င္အလ ိုအေလ ာက္ ျပန္ထ က္(log out)ျခင္းႏွင့္ အခ  န္ျပည့္ 

၀င္ေရာက္ထားျခငး္(login) က ို ခ င့္မျပဳျခင္းတ ို႔ပါ၀င္သည။္ 

● ၀င္ေရာက္မႈစစ္ေဆးျခင္း အခ ကအ္လကသ္ ို႔၀င္ေရာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းသည ္ရည္ရ ယခ္ က္ႏွစ္ခိုက ို 

ထမ္းေဆာငႏ္ ိုင္သည္။ ပံိုမွနစ္စ္ဆးမႈမ ားသည ္က  ဳးေပါကသ္ည့္ရင္းျမစသ္ ို႔မဟိုတ ္ထိုတ္ေဖာ္ခ က ္

က ို ခ ြဲျခားေဖာ္ထိုတ္ရန ္မူခငး္ေဆးပညာက ရ ယာတနဆ္ာပလာတစ္ခိုကြဲသ့ ို႔ 

မၾကာေသးခငက္ျဖစ္ခြဲသ့ည့္ အမ  ဳးအမညခ္ ြဲျခားမရႏ ိုင္ေသာ က  ဳ းေပါကသ္ည့္ေနရာက ို 
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ရွာေဖ ရာတ င္ အကူအညေီပးျခင္းႏွင့္ က  ဳ းေပါက္ျခင္း၏ တ က ေသာ ျဖစ္ရပ္္မ ားက ို ရွာေဖ ရာတ င ္

အကအူညီေပးသည္။ 

 

သင့္ေလ ာ္ေသာ အတ ိုငး္အတာမ ားက ို ဆံိုးျဖတ္ျခငး္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈအသံိုးျပဳျခင္းအေပၚ 

အႏွဳတသ္ေဘာေဆာင္ သက္ေရာက္မႈမရွ ေၾကာင္းေသခ ာေစသင့္သည္။ 20 

 

လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈ အေျခခမံူေဘာငႏွ္င့္ ေဆ းေႏ းခြဲသ့ကြဲသ့ ို႔ လံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈသည ္

အမ  ဳးအစားႏွစ္ခိုတ င္ က ိုကည္ီရမည္။ ရိုပပ္ ိုင္းဆ ိုင္ရာႏွင့္ ေလာ့ဂ စ္ကယ ္ထ နး္ခ ဳပ္မႈမ ား 

ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားသည္ CSP ၏တာ၀နျ္ဖစ္ၿပီး အစ ိုးရ အခ ကအ္လက္မန္ေနဂ ာႏွင့္ CSP ၾကားမွ 

၀န္ေဆာင္မႈ သေဘာတိုညီခ က္အဆင့္ (SLA) တ င္ေဖာ္ျပရမည္။ 

အခ ကအ္လကအ္မ  ဳ းအစားခ ြဲျခားျခငး္ႏွင့္ လံိုၿခံဳ ေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားက ို ခ  နည္ွ ျခငး္ 

ယခိုအေၾကာင္းအရာက ို ယခိုမူ၀ါဒ၏ အခန္း ၅ တ င္ေဆ းေႏ းခြဲ့ၿပီးျဖစသ္ည။္ လွ  ဳ႕၀ွက ္သ ို႔မဟိုတ ္

ထ ပတ္န္းလွ  ဳ႕၀ကွ္ အခ ကအ္လကသ္ည္ ပို ၍ တင္းၾကပေ္သာ လံိုၿခံဳေရးစံႏွဳန္းမ ားလ ိုအပ္ၿပီး အေထ ေထ  

အျဖစ္ အမ  ဳ းအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ခထံားရေသာ အခ ကအ္လက္မွာ အေျခခလံံိုၿခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားသာ 

လ ိုအပ္သည။္ 2122 အခ ကအ္လက္အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားသတ္မတွ္ျခငး္တစခ္ိုစတီ ိုင္းအတ က္ အနည္းဆံိုး 

လံိုၿခံဳေရးလ ိုအပခ္ က္၏ အဓ ပၸါယ္ဖ င့္ဆ ိုခ ကတ္ င္ ႏ ိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ ားက ို ရည္ညႊန္းျခင္းသည ္

ေဖာကသ္ညအ္ား သတငး္အခ ကအ္လက္ႏွင့္ လ ိုအပ္ေသာ ထ နး္ခ ဳပမ္ႈ အဆင့္အတန္း က ိုက္ညီမႈရွ ေသာ 

cloud ၀န္ေဆာင္မႈမ ားက ို အလ ယတ္ကူ ရရွ ေစရန ္ကညူီႏ ိုင္သည။္ 

 

အခ က္အလက္ခ ြဲျခားသတမ္တွ္ျခငး္ အေျချပဳ လံိုၿခံဳေရးလ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ခ  နည္ွ ျခင္းသည္ 

အခ က္အလက္စီမံခန္႔ခ ြဲမႈက ို ေလ ာက့ ေစကာ အဖ ြဲ႔အစညး္တစ္ခိုအတ င္း၊ မတူညီေသာ 

အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားအၾကား သတင္းအခ ကအ္လက္မ ား မ ွေ၀ျခင္းႏွင္ ့ပ ိုမ ိုထ ေရာက္စ ာ 

အသံိုးျပဳျခင္းျဖစေ္စကာ အခ က္အလကက္ ို သင့္ေလ ာ္စ ာ လံိုၿခံဳေစရနက္ူညီေပးသည။္ 

                                                
20 UK Cloud Service Security Principles (Beta) မွျဖည့္စ က္ခ က္။ ေအာက္တ င္ရွဳပါ။ https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-
security-principles 
21 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm  
22 http://www.iso27001security.com/html/27017.html  

https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
http://www.iso27001security.com/html/27017.html
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Cloud Platforms 

Cloud အေျခခအံားျဖင့္ အခ က္အလက္မ ားအား ဖတ္ရႈန ိုင္ခ င့္၊ ျပဳျပင္န ိုင္ခ င့္ သ ို႔မဟိုတ္ ဖ ကသ္ မ္းန ိုင္ခ င့္ 

စေသာ ရယူနို င္ခ င့္ အမ  ဳးအစားမ ားအား အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ ရယူခ င့္ မူ၀ါဒ (Data access policy) 

အရ အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ  စီမံခန္႔ခ ြဲသူသူည ္ခ င့္ျပဳခ က္မ ားအား ရယလူိုပေ္ဆာင္န ိုင္သည။္ 

 

 အစ ိုးရ၏ အခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ  စမီံခန္႔ခ ြဲသသူည ္လ ိုအပ္သလ ို အခ က္အလက္ရယပူ ိုင္ခ င့္မ ားအား 

ေပးအပ၊္စီမံ၊ ရိုပသ္ မ္းန ိုင္ခ င့္ရ ွျပီး လိုပ္ေဆာင္ခ င့္မ ားအား အခ  န္နွင့္ တေျပးည ီထ န္းသ မ္းထားျခင္းအတ က ္

တာ၀န္ရ ွသည။္ အစ ိုးရ၏ အခ ကအ္လကဆ္ို င္ရာ  စမီံခန္႔ခ ြဲသသူည ္အခ ကအ္လက္မ ားအား 

မည္သ ို႔အသံိုးျပဳေနသည ္သာမက Cloud အတ င္းရ ွ အခ က္အလက္မ ားအား စီမရံနအ္တ က္ မည္သည့္ 

လိုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ ား (Operation systems) နွင္ ့ေဆာဖ့္၀လြဲမ ား အသံိုးျပဳသညက္ ိုလည္း 

ထ န္းခ ဳပ္န ိုငမ္ည္။ 

 

အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ စီမံခန္႔ခ ြဲသူသည ္ခ င့္ျပဳခ က္မ ားအတ က္ တာ၀န္ရ ွျပီး အလိုပတ္ာ၀နမ္ ား 

လိုပ္ေဆာင္ရန္ သ ို႔မဟိုတ ္ျပည္သလူူထို သတငး္အခ ကအ္လက္ ရယပူ ိုင္ခ င့္ စေသာ အေျခအေနမ ားတ င္ 

အခ က္အလကလ္ ိုအပေ္နေသာ သူမ ားအား အခ ကအ္လက္အရင္းအျမစ္မ ား ရရ ွေစရန္အတ က္ 

အခ က္အလက္ရယူခ င့္ စာရင္းမ ား(Data access lists)အား အျမြဲမျပတ္ စီမလံိုပ္ေဆာင္ရနမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 

လထူိုအေနျဖင့္ တားျမစထ္ားေသာ အခ ကအ္လကမ္ ားအား ရယူန ိုင္ျခငး္မရ ွေစရန္နွင့္ တခ  ဳ႕ေသာ 

အခ က္အလက္မ ားအား မရယူေစရနအ္တ က္လညး္ စာရင္းမ ားအား စီမံခန္႔ခ ြဲရမည္ျဖစသ္ည္။ 

ကိုတ္အျဖစ္ေျပာငး္လြဲျခင္း (Encryption) ကြဲသ့ ို႔ေသာ သင့္ေလ ာ္ရာ အခ ကအ္လက္စမီံခန္႔ခ ြဲမႈ 

စနစ္မ ားအား အသံိုးခ ျခငး္နငွ့္ လိုပေ္ဆာင္ျခင္း 

အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ စီမံခန္႔ခ ြဲသူသည ္အခ က္အလက္မ ား လႊြဲေျပာင္းျခင္း၊ သ မ္းဆညး္ျခင္းနငွ့္ 

ရယူျခငး္မ ား လိုပ္ေဆာင္စဥအ္တ င္း လံိုျခံဳေရးဆ ိုင္ရာလိုပ္ေဆာငခ္ က္ ထ န္းခ ဳပ္ျခငး္မ ားအား 

ေရ းခ ယ္န ိုင္မည္။ ထ ို ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားအား မတူညီေသာ အခ ကအ္လက ္အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈမ ားအတ က္ 

မတူညီေသာ လံိုျခံဳေရး သတ္မတွ္ခ က္မ ားနွင့္ အည ီျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈမ ားေပၚတ င္မတူည၍္ ထ ိုထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားတ င္  ဖ ိုငတ္စ္ခိုခ ငး္စကီ ို 
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ကိုတ္အျဖစ္ေျပာငး္လြဲကာ "တည္ျင မ္ေသာအေျခအေန" (At rest) ရွ အခ ကအ္လကမ္ ားအား 

ကိုတ္အျဖစ္ေျပာငး္လြဲျခင္း (Encrypting) သ ို႔မဟိုတ္ ဖ ိုငမ္ ား သ မ္းဆညး္ထားေသာ Drive တစ္ခိုလံိုးနွင့္ 

"ေရႊ႕လ ားအေျခအေန" (At motion) ရ  ွဖ ိုင္မ ားအားအား ကိုတ္အျဖစ္ေျပာင္းလြဲျခငး္ ၊ 

အကးူအေျပာင္းလိုပေ္ဆာငေ္နေသာ အခ က္အလက္မ ားအား ကိုတအ္ျဖစ္ေျပာင္းလြဲျခင္း (Encrypting) 

နွင့္ မလူအေျခအေနသ ို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းလြဲျခင္း (Decrypting) တ ို႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ စီမံခန္႔ခ ြဲသူသည ္အခ က္အလက္မ ား မည္သည့္ေနရာတ င ္

ထားရ ွသ ားမညဟ္ူေသာ ဆံိုးျဖတ္ခ င့္က ို ေရ းခ ယ္ျခင္းအပါအ၀င္ အခ ကအ္လက္မ ား 

သ မ္းဆည္းေသာေနရာအား ေရ းခ ယ္န ိုငသ္ည္။ အခ ကအ္လက္မ ားလႊြဲေျပာငး္ရာေနရာ (Cross broder 

data transfers) ရ  ွကန္႔သတ္မႈမ ားအျဖစ္ ယဆူန ိုင္ေသာ ပိုဂ  ဳလ္ေရးဆ ိုငရ္ာ သတင္းအခ က္အလက္မ ား 

သ ို႔မဟိုတ ္တျခား အခ ကအ္လက္မ ားအား လႊြဲေျပာင္းသည္ ့Cloud အသံိုးျပဳသူမ ားအတ က္ 

ထို အခ က္အလက္မ ားအား CSP တ င္ သ မ္းဆည္း၍ စနစ္တက လိုပ္ေဆာငက္ာ လ ိုအပ္ေသာ 

စည္းမ ည္းစည္းကမ္းမ ား၊ေဖာ္ျပခ က္မ ားနွင္ ့က ိုက္ညီမႈရ ွေစရမည္ျဖစသ္ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Cloud 

အသံိုးျပဳသတူစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂ မ ွစငက္ာပူသ ို႔ 

အခ က္အလက္မ ားလႊြဲေျပာငး္သည့္အခါတ င္ ထ ိုသတူို ႔၏ CPS သည ္ဥေရာပသမဂ ၏ 

စည္းမ ည္းစည္းကမ္းမ ားနွင့္ က ိုက္ညီမႈရ ွေၾကာငး္သာမက လ ိုအပသ္ည့္အေလ ွာက ္ဥေရာပသမဂ မ ွ

ဥေရာပသမဂ မဟိုတ္ေသာ န ိုင္ငံမ ားသ ို႔ ပိုဂ  ဳလ္ေရးအခ ကအ္လကလ္ႊြဲေျပာင္းျခင္းဆ ိုငရ္ာ 

ဆံိုးျဖတ္ခ ကအ္တ က ္ဥေရာပသမဂ ၏ အခ က္အလကက္ာက ယေ္ရးဆ ိုင္ရာ တာ၀နရ္ ွသူ၏ 

ေထာက္ခံခ က္ပါ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည။္ 

 

အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ စီမံခန္႔ခ ြဲသူသည ္အခ က္အလက္မ ား သ မ္းဆည္းမည့္၊ 

စနစ္တက လိုပ္ေဆာငမ္ည့္၊ စီမံခန္႔ခ ြဲမည္ ့ေနရာအား ထိုတ္ေဖာ္ရန္အတ က္ လ ိုအပ္ေသာ CPS 

မ ားအားေရ းခ ယ္ရနလ္ ိုအပ္ပါသည္။ ထ ိုမွသာ Cloud အသံိုးျပဳသကူ သတူို ႔၏ အခ ကအ္လက္မ ားသည္ 

မည္သည့္ဆံိုးျဖတ္ခ ကအ္ရ သတ္မွတထ္ားသည္၊ အစ ိုးရတာ၀န္ရ ွသကူြဲသ့ ို႔ေသာ ပိုဂ  ဳလ္မ ားက 
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သတူ ို႔၏ခ င့္ျပဳခ က္မပါရ ွဘြဲ မည္သည့္အခ က္အလက္မ ားအားရယူန ိုငသ္ညဟ္ူေသာ စည္းမ ဥ္းမ ားအား 

သေဘာေပါက္နားလည္န ိုင္မည္ျဖစ္သည။္23 

 

အစ ိုးရ၏ အခ ကအ္လကဆ္ ိုငရ္ာ စမီခံန္႔ခ ြဲသသူည ္အခ ကအ္လကမ္ ား မညသ္ ို႔လႊြဲေျပာငး္မညန္ငွ့္ 

သ မး္ဆညး္မညက္ ို ထ နး္ခ ဳပန္ ိုငသ္ည။္ ထ ိုအပ ိုင္းတ င္ အခ ကအ္လက္မ ား အစမအွဆံိုးအထ  

ကိုတ္အျဖစ္ေျပာငး္လြဲရန္ သ ို႔မဟိုတ္ သ မ္းဆည္းမွသာ ကိုတ္အျဖစ္ေျပာင္းလြဲရန္ လ ိုအပ္ျခင္းရ ွမရ ွ ၊ 

မူလအခ က္အလက္မ ား မလႊြဲေျပာငး္မီနွင့္ လိုပေ္ဆာင္ျခင္းမျပဳမ ီတညူီေသာ မလူပံိုစံမဟိုတ္သည့္ 

ပံိုစံအားျဖစ္ေစေသာ အခ ကအ္လကအ္ကာအက ယ္ (data masking) လ ိုအပ္ျခင္းရ ွမရ ွနွင့္ 

အခ က္အလက္မ ား မလႊြဲေျပာင္းမီ သ ို႔မဟိုတ္ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳမီ ပိုဂ  ဳလဆ္ ိုင္ရာ 

ေဖာ္ျပခ ကမ္ ားအားလံိုးအား ဖယထ္ိုတက္ာ အခ ကအ္လက္မ ားအား အမည္မေဖာ္ျပျခင္းလိုပေ္ဆာင္ရန္ 

လ ိုအပ္ျခင္းရ ွမရ  ွစသည့္ ဆံိုးျဖတ္ျခငး္မ ား ပါ၀င္သည။္ 

 

လႊြဲေျပာငး္ေသာ အခ က္အလက္မ ားအတ က ္ကိုတအ္ျဖစ္ေျပာင္းလြဲေသာ နည္းလမ္းမ ားအား အသံိုးျပဳကာ 

အခ က္အလက္မ ားအား ေရႊ႕လ ားအေျခအေန (In motion) ၌ ကိုတအ္ျဖစေ္ျပာငး္လြဲသ ားမညျ္ဖစသ္ည္။ 

၀ကဆ္ ိုကအ္ေျချပဳကူးေျပာငး္မႈမ ားအတ င္ ယံိုၾကည္စ တ္ခ ရေသာ ေရာငး္ခ သထူံမွ တတ ယအဖ ြဲ႔အစညး္ 

အသ အမတွ္ျပဳလက္မတွက္ ို အသံိုးျပဳၿပးီအေကာင္အထည္ေဖာ္၀ွက္စာသ င္းျခင္းက ို ေပၚလ င္ေစသည္။24 

အခ က္အလက္မ ားလႊြဲေျပာငး္ရန္အတ က္ လံိုျခံဳစ တခ္ ေသာ၊ ကိုတအ္ျဖစေ္ျပာငး္လြဲေသာ လမး္ေၾကာင္းအား 

အသံိုးျပဳမႈမ ား တ ိုးတကလ္ာသျဖင့္ လိုပ္ေဆာင္မႈ၏ အက  ဳးဆက္မ ားအား လ စ္လ ်ဴန ိုငက္ာ 

အခ က္အလက္မ ားသည္လည္း ပ ိုျပးီလံိုျခံဳလာပါသည္။ န ိုင္ငံသားမ ား၏ အခ က္အလကလ္ႊြဲေျပာင္းသည့္ 

နက္ေ၀ါ့ခ္မ ားအား   စမ္းသပခ္ ိုးယူျခင္းနွင့္ ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းမ ား မျဖစေ္စရန ္

နက္ေ၀ါ့ခ္အကာအက ယမ္ ားနွင့္ ကိုတအ္ျဖစေ္ျပာင္းလြဲျခင္းတ ို႔အား ေပါငး္စပက္ာ လံိုေလာက္စ ာ 

ကာက ယထ္ားရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ၍္ ယခိုစည္းမ ဥး္အား မေဖာ္ေဆာင္န ိုင္ပါက ကူးေျပာင္းရာတ င္ 

အခ က္အလက္မ ား၏ ျပည့္စံိုမႈ သ ို႔မဟိုတ္ လံိုျခံဳစ တ္ခ မႈအား ထ ခ ိုကေ္စမည္ျဖစ္သည။္25 

                                                
23 ြဲျဗ တ န္န ိုင္ငံ၏ "Cloud လံိုျခံဳေရး စည္းမ ဥ္းမ ား" (Cloud Security Principles) တ င္ ထ ိုသေဘာတရားက ို အၾကံျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၾကည့္ရႈရန္ - 
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles  
24 "https" တ င္ 's' ရလဒ္မ ားမွာ ၀က္ဆ ိုက္လ ပ္စာမ ားေပၚတ င္   https://www.domain-name.com/ ကြဲ့သ ို႔ေပၚလာမည္။  
25 ံြဲျဗ တန္န ိုင္ငံ Cloud ၀န္ေဆာင္မႈ၏ လံိုျခံဳေရးစည္းမ ဥ္းမ ား (Beta) မွ ေကာက္နႈတ္ထားပါသည္။ ၾကည့္ရႈရန္ - https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-
principles/cloud-service-security-principles  

https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
https://www.domain-name.com/
https://www.domain-name.com/
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
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ေဆာဖ့၀္ြဲလံိုျခံဳ ေရးနငွ့္ဆကစ္ပေ္နသည့္ အႏၱရာယမ္ ားအား ၾက ဳတငက္ာက ယျ္ခငး္ 

အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ စီမံခန္႔ခ ြဲသူသည ္Cloud အသံိုးျပဳသအူေနျဖင့္ Cloud တ င္ 

ထည့္သ င္းထားေသာ လိုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ ား (Operation systems) နငွ္ ့ေဆာ့ဖ္၀ြဲမ ားအတ က္ 

ထ န္းခ ဳပ္မႈနငွ့္ တာ၀န္မ ားအား ထ န္းသ မ္းရမည္ျဖစသ္ည္။ ေဆာဖ့္၀ြဲလံိုျခံဳေရးနွင့္ ဆကစ္ပ္ေနသည့္ 

အႏၱရာယ္မ ား ေလ ာ့နည္းေစရန္အတ က္ Cloud တ င္ အသံိုးျပဳေနေသာ လိုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ ား (Operation 

systems) နွင္ ့အသံိုးခ ေဆာဖ့္၀ြဲမ ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ လံိုျခံဳေရးအကာအက ယ္မ ားအား 

ပံိုမွန္ထည့္သ င္းျခင္းက ို Cloud အသံိုးျပဳသူသည ္ပံိုမွန္လိုပ္ေဆာငရ္မည္ျဖစသ္ည္။ 

 

အ မတ္ င္းအသံိုးျပဳ ICT စနစရ္ ွ လိုပေ္ဆာင္မႈ စနစ္မ ားနွင့္ ေဆာဖ့္၀ြဲမ ားရ ွ အခ ကအ္လက္မ ားအား 

တရား၀င္မဟိုတေ္သာ ျပငပ္အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားမေွန၍ ခ ိုးယူန ိုငသ္ကြဲ့သ ို႔ Cloud ၏ ေခတ္မမွီေသာ 

လိုပ္ေဆာင္မႈစနစ္မ ားနွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ြဲမ ားရ ွ အခ ကအ္လက္မ ားသညလ္ညး္ ခ ိုးယူခရံန ိုင္ပါသည္။ Cloud 

အသံိုးျပဳသသူည ္ေဒသတ င္း ဆာဗာမ ား (Servers) နွင့္ အလိုပ္ရံိုမ ားတ င္ အသံိုးျပဳေသာ 

လံိုျခံဳေရးနည္းလမး္မ ားအတ ိုင္း Cloud တ င္ထည့္သ င္းထားေသာ အသံိုးျပဳေဆာ့ဖ္၀ြဲအားလံိုးက ို 

စီမံခန္႔ခ ြဲရမည္ျဖစသ္ည္။ 

ပိုဂ  ဳလေ္ရး လံိုျခံဳ မႈ စမီခံန္႔ခ ြဲျခငး္ 

ICT စနစအ္ား တရား၀င္၀ငေ္ရာက္န ိုင္ေသာ အဖ ြဲ႕အစညး္အတ င္းသူ (Trusted Insider) သည ္

အစ ိုးရဆ ိုင္ရာ လိုပ္ငန္းမ ားနငွ့္ စီးပ ားေရးလိုပ္ငန္းမ ားရ ွ အဖ ြဲ႕အစည္းအား အၾကးီမ ားဆံိုး 

အႏၱရာယ္ေပးန ိုင္ေသာ အရာတစ္ခိုျဖစ္သည။္ ျပငပ္အဖ ြဲ႕အစည္းမေွန၍ တရားမ၀င္ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားရယူရန ္ယံိုၾကညရ္ေသာ၀နထ္မ္းမ ားက ို ပစ္မွတထ္ားခံရန ိုင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ 

ေင ေၾကးကြဲသ့ ို႔ ဆ ြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ၀နထ္မ္းမ ားက ိုယတ္ ိုငက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားအား ရယကူာ ျပင္ပအဖ ြဲ႕အစည္းမ ားထသံ ို႔ မွ ေ၀ျခငး္ ျဖစလ္ာန ိုင္ပါသည္။ 

 

ပိုဂ  ဳလ၏္ လံိုျခံဳေရး အႏၱရာယ္မ ားအား စီမရံန္အတ က္ အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာတာ၀န္ရ ွသူသည္ 

တူညီေသာ လူပိုဂ  ဳလဆ္ ိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ ားနွင့္ အေရးၾကီးေသာ တာ၀န္မ ားအား 

အထးူ၀င္ေရာက္ခ င့္ရရ ွေသာ ၀န္ထမ္းမ ားက ို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ ားက ို 
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အေလးထားလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည။္ ဤအပ ိုင္းတ င္ ၀န္ထမး္အသစ္မ ားအား အဆင့္တစ္ခိုထားကာ 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၀နထ္မး္မ ား၏ ဆကလ္ကလ္ိုပက္ ိုင္ေနေသာ အလိုပ္မ ားအား ၾကည့္ရႈကာ 

၀န္ထမး္ဆ ိုင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ က္မ ား လိုပ္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ သင့္ေလ ာ္ရာ လံိုျခံဳေရးနွင့္ 

အေရးေပၚဆ ိုင္ရာ အသ ေပးခ က္ ေလက့ င့္မႈမ ား ေဆာငရ္ က္ေပးျခင္းတ ို႔ ပါ၀ငသ္ည္။ ပိုဂ  ဳလေ္ရး လံိုျခံဳမႈ 

စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းသည ္၀နထ္မ္းမ ားသာမက အဖ ြဲ႕အစည္း၏ သတင္းအခ က္အလက္နွင့္ အေရးၾကီးေသာ 

လိုပ္ငနး္ေဆာငတ္ာမ ားအား ကာက ယရ္ာတ င္ ကူညီန ိုင္မည္ျဖစ္သည။္ Phishing' တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားအား 

တားဆီးျခင္းကြဲသ့ ို႔ေသာ အ နလ္ ို္င္းလံိုျခံဳေရးအတ က ္အေကာင္းဆံိုးလိုပေ္ဆာင္မႈမ ားအား 

ေလက့ င့္ေပးေရာတ င္ အၾကံျပဳညႊန္ၾကားထားေသာ အေကာင္းဆံိုးလိုပေ္ဆာင္မႈမ ားနငွ့္ 

က ိုက္ညီမႈရ ွေစရန္အတ က္ ပံိုမွန ္ေလ့က င့္ခန္းမ ား၊ စမး္သပ္မႈမ ား၊ က ပန္းေလက့ င့္ခန္းမ ား၊ 

စမ္းသပ္မႈမ ားနွင့္အတ ူေလက့ င့္ျခင္း။ 

Cloud ၏ စ မး္ေဆာငရ္ညအ္ား ေစာင့္ၾကည့္ျခငး္။ 

လံိုျခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား ေဖာ္ျပသတ္မတွက္ာ လိုပ္ေဆာင္ျပီးသညန္ွင့္ တစ္ျပ ဳင္နက္ အစ ိုးရ၏ 

အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ စီမံခန္႔ခ ြဲသူ၏ အဖ ြဲ႕သည ္အစဥ္မျပတ္ ထ ေရာက္စ ာလိုပ္ေဆာင္နို င္ျခင္းမ ားအတ က ္

Cloud ၏ စ မး္ေဆာင္ရည္အား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

ထ ေရာက္ေသာလိုပ္ေဆာင္မႈလိုပ္ေဆာင္န ိုင္ရနအ္တ က္ သင့္ေလ ာ္ရာ မူ၀ါဒမ ားနွင့္ CSP ရ  ွ

က ရ ယာမ ားအား ၀ငေ္ရာကန္ ိုင္ခ င့္ရ ွသ၍ မည္သည့္အစ ိုးရ အဖ ြဲ႕အစည္းမဆ ို Cloud အသံိုးျပဳသအူေနျဖင့္ 

ထ ိုသူတ ို႔၏ လံိုျခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား၏ ထ ေရာက္မႈမ ားအား စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းနင္ ့ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

လိုပ္ေဆာင္န ိုင္မည္ျဖစသ္ည။္ အသံိုးျပဳသမူ ားအတ က ္ဆ ိုလ ိုသည္မွာ - 

1. ၀န္ေဆာင္မႈအား လံိုျခံဳစ ာ စမီံခန္႔ခ ြဲရန္အတ က ္လ ိုအပ္ေသာ က ရ ယာမ ားအား ေထာက္ပံေပးျခင္း 

2. ၀န္ေဆာင္မႈ၏ ျပင္ပ သ ို႔မဟိုတ္ ယံိုၾကည္စ တ္ခ ျခင္းမရ ွေသာ စနစ္အားလံိုးအား 

ေဖာ္ထိုတသ္တ္မွတထ္ားျပီး ထ ိုအေျခအေနမ ားမတွဆင့္ တ ိုက္ခ ိုကမ္ႈမ ားအား 

ကာက ယရ္န္အတ က္ သင့္ေလ ာ္ေသာ ကာက ယ္မႈမ ား လိုပ္ေဆာငထ္ားျခင္းနငွ့္ 

3. သတူ ို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈနွင့္ ထ ိုအထြဲတ င္ပါ၀င္ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားအား 

ေစာင့္ၾကည့္ရယူန ိုင္ရနအ္တ က္ လ ိုအပ္ေသာ စစေ္ဆးမႈ မွတတ္မ္းမ ားအား ေထာက္ပေံပးျခင္း။ 

 



ျမန္မာ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ ဖ ြဲ႕စည္းပံိုမ ား | e-Government, အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce), ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးတ ို႔ႏွင့္ သက္ဆို င္ေသာ မူဝါဒမ ား (စာၾကမ္း - 21 

Jan 2019) | Page 62 of 105 

အစ ိုးရအဖ ြဲ႕အစညး္အတ င္း သတ္မွတေ္ဖာ္ျပထားေသာ ဆက္စပက္႑မ ားတ င္ လ ိုအပသ္ည့္ 

ထ ေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာေရး မူေဘာငအ္ား လိုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ထ နး္ခ ဳပ္မႈဆ ိုင္ရာ မူေဘာင္၏ 

အစ တ္အပ ိုင္းမ ားအား သတမ္ွတ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း က႑တစ္ခိုျခင္းစတီ င္ 

သက္ဆ ိုငရ္ာ တစ္ဥးီတစေ္ယာက္ခ ငး္စီ သ ို႔မဟိုတ္ အဖ ြဲ႕အလ ိုက္ တာ၀န္မ ားခ ြဲေ၀ေပးရန္ လ ိုအပ္သည။္ 

ရွင္းလင္းစ ာ ေဖာျ္ပရေသာ္ - 

● အခ က္အလကအ္သစမ္ ားအား အမ  ဳ းအစားခ ြဲျခားသတမ္ွတ္ရနအ္တ က ္မည္သူ 

တာ၀နယ္လူိုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ 

● အခ က္အလက္မ ားအား စီမခံန္႔ခ ြဲရနအ္တ က္ မည္သ ူတာ၀န္ယလူိုပ္ေဆာငမ္ည္နည္း။ 

● အခ က္အလက္မ ားရယူခ င့္အား စီမံခန္႔ခ ြဲရန္အတ က္ မည္သူ တာ၀နယ္လူိုပ္ေဆာငမ္ည္နည္း။ 

● Cloud ၀န္ေဆာငမ္ႈဆ ိုင္ရာ စ မ္းေဆာင္ရည္အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္နွင့္ ျပန္လည္တငျ္ပရနအ္တ က္ 

မည္သတူာ၀နယ္လူိုပ္ေဆာငမ္ည္နည္း။ 

 

အထက္စမီံခန္႔ခ ြဲမႈရ  ွရွင္းလငး္စ ာ သတမ္ွတေ္ဖာ္ျပထားေသာ က ိုယ္စားလယွ္၊ အဖ ြဲ႕အစည္းအတ က္ 

အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာတာ၀န္ရ ွသူ၏ ေအာကတ္ င္ရ ွေသာ သတူ ို႔၏ 

ေယ ဘယူ ခ ညး္ကပ္နည္းမ ားအတ ိုင္း သကဆ္ ိုင္ရာ တစ္ဥးီတစ္ေယာက္ခ င္းစီနွင့္ အသင္းမ ားသည္ 

တင္ျပကာ ေပါငး္စည္းလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈရရ ွန ိုင္မႈ၊ နက္ေ၀ါခ့္ စ မ္းေဆာင္ရည္၊ 

အခ က္အလက္ရရ ွန ိုင္မႈနွင့္ အခ က္အလက္မ ား ေပါက္ၾကားန ိုင္မႈကြဲသ့ ို႔ေသာ Cloud ၏ 

စ မ္းေဆာင္ရည္မ ား၏ က႑မ ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတ က္ Cloud ၏ စ မ္းေဆာငရ္ည္အတ က ္

တာ၀န္ရ ွေသာ လူပိုဂ  ဳလ္ သ ို႔မဟိုတ္ အဖ ြဲ႕သည ္CSP မွ လ ိုအပ္ေသာ က ရ ယာမ ားနွင့္ မွတတ္မး္မ ားအား 

ရယူရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

စ မ္းေဆာင္ရည္အား အဖ ြဲ႕အစည္း၏ ေတာငး္ဆ ိုမႈမ ားအရ နႈ င္းယွဥ္ၾကည့္န ိုင္ျပီး လ ိုအပေ္သာ 

ေင ေၾကးအေျခေန၊ ဘ႑ာေင စာရင္းနငွ့္ အကြဲျဖတ္ျခင္းဆ ိုင္ရာရ ွ တာ၀နယ္ူအဖ ြဲ႕မ ားဆသီ ို႔ 

ပံိုမွန္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသ ို႔ျပဳလိုပ္ျခင္းျဖင့္ ICT က႑မ ားအား တျခား အသံိုးျပဳေဆာ့ဖ္၀ြဲ 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားနွင့္ လႊြဲေျပာငး္၀န္ေဆာင္မႈမ ားကြဲ့သ ို႔ပင္ စမီံခန္႔ခ ြဲမႈနွင္ ့ရယူအသံိုးခ င့္ရ ွေစရန္ 

လိုပ္ေဆာင္န ိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အဖ ြဲ႕အစညး္၏လ ိုအပ္ခ က္မ ားအား ျပည့္မွီေစရန္အတ က္ ICT နည္းပညာအား 
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တျဖည္းျဖည္း အဆင့္ျမွင့္တင္န ိုင္မည္ျဖစသ္ည္။ ဤသ ို႔လိုပ္ေဆာငျ္ခင္းသည ္အဖ ြဲ႕အစည္း၏ ICT 

က႑အသစမ္ ားအသံိုးခ ျခငး္က ို အေထာက္အကူျဖစ္ေစကာ အသစ္အသစေ္သာ ၀နေ္ဆာင္မႈ သ ို႔မဟိုတ ္

ပ ိုေကာငး္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားအား တ ိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

လံိုျခံဳ ေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈ အမ  ဳ းအစားမ ားရ ွ အႏၱရာယ ္စစေ္ဆးျခငး္နငွ့္ ေပါငး္စညး္မႈ အမ  ဳ းအစားခ ြဲျခားျခငး္မ ား 

အႏၱရာယ္စစ္ေဆးျခင္း (Risk assesment)တ င္ အစ တအ္ပ ိုင္း (၄) ခိုပါ၀င္ေပသည။္ 

1. အဖ ြဲ႕အစည္းတ င္း အႏၱရာယအ္ား ထည့္သ င္းစဥ္းစားျခငး္ - ပိုဂ  ဳလဆ္ ိုင္ရာ၊ 

လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားဆ ိုင္ရာ၊ စးီပ ားေရး ဆံိုးရံႈးမႈဆ ိုင္ရာ၊ အမ  ဳ းသားလံိုျခံဳေရးဆ ိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ ား 

2. အခ က္အလက္မ ား ေပါက္ၾကားျခင္း အႏၱရာယအ္ား ထည့္သ င္းစဥ္းစားျခင္း - 

ျပင္ပအဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ခိုမေွန၍ အခ က္အလက္မ ား လ ိုအပ္ေတာငး္ခံျခငး္သည္ 

တျခားျပင္ပအဖ ြဲ႕မ ားမ ွထည့္သ င္းစဥ္းစားထားေသာ အခ က္အလက္မ ားအား 

ရွာေဖ ရယူျခင္းကြဲသ့ ို႔ေသာ ျမင့္မားသည့္ အႏၱရာယက္ ို ျဖစေ္စသည္။ 

3. လံိုျခံဳစ တ္ခ မႈႈ၊ ျပည့္စံိုမႈနွင့္ အဆငသ္င့္ရရ ွန ို္င္မႈဟူေသာ သတ္မတွ္ခ က္ (၃) ခိုအလ ိုက္ 

အႏၱရာယအ္ဆင့္မ ားအား အဆင့္ျမင့္၊ အလယအ္ဆင့္နွင့္ အဆင့္န မ့္ဟူ၍ ခ ြဲျခားထားရမည္ျဖစ္ျပီး  

4. (၁)၊ (၂) နွင္ ့(၃) အေပၚအေျခခံ၍ သင့္ေလ ာ္ရာ လံိုျခံဳေရး ထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားက ို ဆံိုးျဖတ္ရမည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာ အႏၱရာမ ားအေပၚအေျခခ၍ံ မည္သညတ္ ို႔သည္ သင့္ေလ ာ္ေသာ၊ 

လက္ေတ ႕က ေသာ လံိုျခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားျဖစသ္ည္နည္း။ 

 

Cloud အဓ ကသံိုးသည့္ ICT အေျခအေနတစခ္ိုတ င္ Cloud သ ို႔ေျပာငး္ေရ ႕သည့္ ေနရာမွစ၍ 

အႏၱရာယ္စစ္ေဆးျခင္းက ို လိုပ္ေဆာငရ္မည္ျဖစသ္ည္။ Cloud အသံိုးျပဳသူသည ္Cloud 

သို ႔ေျပာင္းေရ ႕ေနသည့္ အခ က္အလက္မ ားနွင့္ ဆက္စပေ္နေသာ အႏၱရာယ္မ ားအား ဆံိုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ျပးီ 

အခ က္အလက္ခ ြဲျခားျခငး္နည္းစနစ္ (Data classification taxonomy)ရ  ွရည္ညႊန္းက ိုးကားခ ကန္ွင့္ အည ီ

အခ က္အလက္မ ားအား အမ  ဳးအစားခ ြဲရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

အခ က္အလက္မ ား Cloud အတ င္းသ ို႔ေရာက္ရ ွပါက Cloud အသံိုးျပဳသသူည ္၄င္းတ ို႔၏ ရည္ရ ယ္ခ ကအ္ား 

စနစ္အတ င္းရ  ွလံိုျခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားက ေဖာ္ေဆာင္န ိုင္ျခင္းရ ွမရ ွ၊ ၄ငး္တ ို႔လိုပ္ေဆာငရ္န္ 
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စီစဥ္ထားသည့္အရာက ို လိုပေ္ဆာင္န ိုင္ျခင္းရ ွမရ ွနွင့္ စနစအ္တ င္းရ ွ လံိုျခံဳေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားသည္ 

အလ ယတ္က ူသယ္ေဆာငန္ ိုင္ျခင္းရ ွမရ ွ၊ က စၥအမ ားတ င ္ဆကတ္ ိုကအ္သံိုးျခင္းအတ က္ 

လက္ေတ ႕အသံိုးျပဳရန ္သင့္ေတာ္ျခင္းရ ွမရ ွက ို ဆံိုးျဖတ္ရန္အတ က ္လံိုျခံဳေရးထ န္းခ ဳပမ္ႈမ ား၏ 

လိုပ္ေဆာင္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

အဖ ြဲ႕အစညး္တ ငး္ အႏၱရာယ ္(Institutional Risk) အား ဆံိုးျဖတျ္ခငး္ 

လံိုျခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားအား ရယူရာတ င္ အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ တာ၀န္ရ ွသသူည္ ပထမဥးီစ ာ 

အဖ ြဲ႕အစည္းတ င္း အႏၱရာယမ္ ားအေပၚ အဓ ကထားသည့္ အခ ကအ္လကအ္မ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခငး္ 

ျဖစ္စဥက္ ိုလိုပ္ေဆာငက္ာ အခ ကအ္လက္မ ား၏ လံိုျခံဳေရးအရ အေရးၾကးီမႈက ို 

ထည့္သ င္းစဥး္စားရမည္ျဖစသ္ည္။ အဖ ြဲ႕အစည္းတ င္းအႏၱရာယက္ ို ထည့္သ င္းစဥ္းစားထားသည့္ 

အခ က္အလက္မ ားအား တရားမ၀င္ရယူျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာနို င္သည့္ ဆံိုးရံႈးမႈအေပၚတ င္မတူညက္ာ 

အဓ ပၸ ာယသ္တမ္ွတထ္ားပါသည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ ား။ အကယ္၍ အခ က္အလက္မ ား 

ထ ခ ိုက္မႈရ ွပါက နို င္ငံ၏လံိုျခံဳေရး ထ ခ ိုက္န ိုင္ပါသလား။ အကယ္၍ အခ ကအ္လက္မ ား ေပါက္ၾကားမႈရ ွပါက 

အစ ိုးရ သ ို႔မဟိုတ္ ျပင္ပအဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ခိုတ င္ စီးပ ားေရးဆံိုးရံႈးမႈ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနို င္ပါသလား။ 

 

ပညာရပဆ္ ိုင္ရာ ေ၀ါဟာရတ င္ တ က စ ာေဖာ္ျပထားမႈမရ ွသည့္အတ က္ေၾကာင့္ ထ ခ ိုက္မႈမ ားအား 

အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားမႈအေနျဖင့္ "အကန္႔အသတ္ရ ွေသာ ဆ ိုးရ ားသည့္ အက  ဳ းဆက"္ (Limited adverse 

effect) ၊ "ျပင္းထန္ေသာ ဆ ိုးရ ားသည့္ အက  ဳးဆက္" (Serious adver effect) နွင့္ "အင္မတန္ 

ျပင္းထန္ေသာ သ ို႔မဟိုတ္ ၾကီးမားေသာ ဆ ိုးရ ားသည့္ အက  ဳးဆက္" (Severe or catatstrophic effect) 

ဟူ၍ အဖ ြဲ႕အစည္းတ င္း အႏၱရာယအ္ား စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္စဥ္တ င္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာငး္အရာမ ား၏ 

ထင္ရွားေသာ အဆင့္အား ပံိုနွင့္တက  ေဖာ္ျပထားပါသည။္26 ထို ႔ေၾကာင့္ အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ 

တာ၀န္ရ ွသသူည္ အမ  ဳ းအစားခ ြဲျခားျခင္းအား ပ ို၍ သ ို႔မဟိုတ္ ေလ ာ၍့ မလိုပ္ေဆာင္မ ေစရန္အတ က္ 

အျမြဲမျပတ္ သတ ရ ွေစရန္ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ 

                                                
26 NIST FIPS PUB 199: ေဒသဆ ိုင္ရာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားနွင့္ သတင္းအခ က္အလက္စနစ္မ ား၏ လံိုျခံဳေရးဆ ိုင္ရာ အမ  ဳးအစားခ ြဲျခားျခင္းဆ ိုင္ရာ စံနႈန္းမ ား 
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips199/FIPS-PUB-199-final.pdf တ င္ရယူန ိုင္သည္။  
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အခ ကအ္လကမ္ ား ေပါကၾ္ကားျခငး္ အႏၱရာယအ္ား ဆံိုးျဖတျ္ခငး္ 

အဖ ြဲ႕အစည္းတ င္း အႏၱရာယအ္ား လံိုိုျခံဳေရးထ နး္ခ ဳပ္မႈအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတ င္ 

ထည့္သ င္းစဥး္စားခ က ္(၂) ခို လို အပ္ပါသည။္ ပထမ တစ္ခိုမွာ အခ က္အလက္မ ား ေပါက္ၾကားျခင္း 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ျပီး ဒိုတ ယတစခ္ိုမွာ အခ က္အလက္မ ား၏ သေဘာသဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ 

အခ က္အလက္မ ား ေပါက္ၾကားျခင္း အႏၱရာယသ္ည ္တရားမ၀င္ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား 

ထ ိုထည့္သ င္းစဥး္စားထားသည့္ အခ ကအ္လကအ္ား မည္မွ အလို ရ ွသညဟ္ူေသာ စစ္ေဆးခ က္အေပၚတ င္ 

မူတည္ပါသည္။ က ်ဴးလ န္ရန ္ရည္ရ ယ္ထားသူတစေ္ယာက္၏ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ား 

ရယလူ ိုအပ္ျခင္းအား ထို သ႕ူအတ က ္ သတင္းအခ က္အလက္၏ ျဖစ္လာနို ္င္ေသာ ေင ေၾကး သ ို႔မဟိုတ ္

တျခားတနဖ္ ိုးနွင့္ ျဖစလ္ာန ိုငေ္သာ လူမႈ၀န္းက ငဆ္ ိုင္ရာ ဆ ိုးက  ဳးသက္ေရာက္မႈမ ား ( စီးပ ားေရးဆ ိုင္ရာ 

နစ္နာမႈ၊ ဥပေဒဆ ိုငရ္ာ အခ င့္အေရးမ ား၏ ကာက ယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ န ိုင္ငေံရး တည္ျင မ္မႈအား 

ထ န္းသ မ္းထားန ိုင္မႈ ) စသည္ ့အခ က္နစွ္ခ က္အေပၚတ င္မူတညက္ာ တ ကဆ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထ ိုအခ က္အလက္အား ပ ို၍လ ိုခ ငေ္လေလ တရားမ၀ငအ္ဖ ြဲ႕အစည္းမ ားသည ္ထ ိုအခ ကအ္လကအ္ား 

ရရ ရွန္ ၾက ဳးစားမည့္ အႏၱရာယ္ ပ ိုမ ားေလျဖစ္ျပီး ဤသ ို႔အခ က္အလကအ္မ ားအား တရားမ၀င္ရယူျခငး္ 

အႏၱရာယအ္ား ျပနလ္ည္တံို႔ျပန္ရန္အတ က္ ပ ိုမို ျမင့္မားေသာ သင့္ေလ ာ္ရာလံိုျခံဳေရး နည္းလမ္းမ ား 

လ ိုအပ္ေလျဖစသ္ည္။ ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုငရ္ာ အခ ကအ္လက ္သ ို႔မဟိုတ ္လံိုျခံဳ ေရးစနစ ္ထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားအား 

တရားမ၀ငရ္ယျူခငး္သည ္အစ ိုးရအတ ကသ္ာမက တျခားျပငပ္အဖ ြဲ႔အစညး္အတ ကက္ ိုပါ ၾကးီမားေသာ 

ဆံိုးရံႈးမႈအား ျဖစေ္ပၚေစန ိုငပ္ါသည။္ ထ ိုသ ို႔ေသာ အခ ကအ္လကအ္မ  ဳ းအစားသည ္

သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားအား တရားမ၀ငရ္ယသူည့္ ပိုဂ  ဳလမ္ ားအတ က ္တစခ္ါတစရ္ ံတနဖ္ ိုးၾကးီေသာ 

(လ ိုခ ငမ္ႈမ ားေသာ) အခ ကအ္လကမ္ ားျဖစသ္ည။္ 

 

အခ က္အလက္မ ားေပါက္ၾကားျခင္း အႏၱရာယသ္ည ္အဖ ြဲ႕အစညး္တ င္း အႏၱရာယ္နငွ့္ သီးသန္႔ 

က ြဲျပားမႈမရ ွေပ။ ထ ို႔ေၾကာင့္ အစ ိုးရ၏ အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ စီမံ့ခန္႔ခ ြဲသူသည ္သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုျခံဳေရး 

ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားအား ဆံိုးျဖတရ္ာတ င ္ထ ိုက႑နစွ္ခိုစလံိုးရွ  အႏၱရာယ္မ ားအား 

ထည့္သ င္းစဥး္စားရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 



ျမန္မာ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ ဖ ြဲ႕စည္းပံိုမ ား | e-Government, အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce), ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးတ ို႔ႏွင့္ သက္ဆို င္ေသာ မူဝါဒမ ား (စာၾကမ္း - 21 

Jan 2019) | Page 66 of 105 

သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုျခံဳေရး ထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားအား ဆံိုးျဖတျ္ခငး္ 

အႏၱရာယ္စစ္ေဆးျခင္းအား လံိုျခံဳစ တ္ခ မႈ၊ ျပည့္စံိုမႈနွင့္ အဆငသ္င့္ရရ ွန ို္င္မႈ စသည့္ လံိုျခံဳးေရးထ နး္ခ ဳပ္မႈ၏ 

ဦးတညခ္ က ္(၃) ခိုေပၚတ င္ အေလးထားလိုပ္ေဆာငထ္ားသည္။ 

 

လတူစ္ဦးတစ္ေယာကက္ သတင္းအခ ကအ္လကတ္စ္ခိုအတ က္ ေယ ဘယူ  (GENERAL) ၊ လ ႈ႕၀ကွ္ဖ ိုင္ 

(SECRET) သ ို႔မဟိုတ ္အထူးလ ႈ႕၀ကွ္ဖ ိုင ္(TOP SECREAT) ရ  ွလံိုျခံဳေရး အမ  ဳးအစားမ ားအား 

ဆံိုးျဖတသ္တ္မတွ္ရာတ င္ သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုျခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား ေသခ ာစီစစန္ ိုင္ရန္အတ က္ 

ဖ ိုင္တစ္ခိုခ င္းစီ၏ လံိုျခံဳစ တခ္ မႈ၊ ျပည့္စံိုမႈနွင္ ့အဆင့္သင့္ရရ ွမႈအေပၚတ င္ ျဖစလ္ာန ိုင္ေသာ 

အက  ဳးသက္ေရာက္မႈ အဆင့္အလ ိုက ္ခ ြဲျခားသတ္မတွ္ရမည္ျဖစသ္ည္။27 

● လံိုျခံဳစ တ္ခ မႈ လံိုျခံဳစ တ္ခ မႈဆ ိုသည္မွာ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားက ို တရားမ၀င္ေသာ သူမ ားမွ 

ရယူၾကည့္ရႈျခင္းအား ကာက ယ္န ိုင္စ မး္ပင္ျဖစ္သည။္ 

● ျ့ပည့္စံိုမႈ အခ က္အလက္မ ားသည္ တ တ က က  မလူရ ွလံိုျခံဳေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားအား 

ေျပာင္းလြဲျခငး္မရ ွ ေသခ ာစ ာ ေဖာ္ျပန ိုင္စ မ္းပင္ျဖစသ္ည္။ 

● အဆင္သင့္ရရ ွမႈ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားအား တရား၀င္ခ င့္ျပဳထားေသာသူမ ွအခ  န္တ ိုင္း 

အျမြဲမျပတ္ ရရွ အသံိုးျပဳန ိုငရ္မည္ျဖစသ္ည္။ 

 

အက  ဳးသက္ေရာက္မႈ အဆင့္တစ္ခိုစအီလ ိုက္ ဦးတညခ္ က္ (၃) ခို၏ တစ္ခိုခ င္းစကီ ို 

လိုပ္ေဆာင္န ိုင္ရမည္ျဖစသ္ည္။ အန မ္ ့(LOW) ၊ အလယအ္လတ္ (MODERATE) နွင့္ အျမင့္ (HIGHT) 

ရ ွသျဖင့္ အဆင့္တစ္ခိုခ င္းစအီတ က္ လံိုျခံဳေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားတ င္ စံနႈန္းတစ္ခို သတ္မတွ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ယခိုေဖာ္ျပထားသည္၏ ရည္ရ ယ္ခ ကသ္ည္ လံိုျခံဳေရး လိုပ္ေဆာငမ္ႈနည္းလမ္းမ ားနငွ့္ 

လံိုျခံဳေရးလ ိုအပခ္ က္မ ားအား ရွင္းလငး္စ ာ တ ြဲစပ္န ိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ပံိုအရ အန မ့္ (LOW) အတ က ္

စနစ္သည ္လံိုျခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈ ၁၀၀ ျဖည့္သ င္းလိုပ္ေဆာင္သ ားမည္ျဖစ္ျပီး အလယအ္လတ္ 

(MODERATE) အတ က ္လံိုျခံဳေရး ထ နး္ခ ဳပမ္ႈ ၁၂၀၊ အျမင့္ (HIGH) အတ က္ ၁၆၀ 

                                                
27 ထ ိုနည္းအတ ိုင္းပင္ တူညီစ ာ သတ္မွတ္ထားသည့္ သတင္းအခ က္အလက္စနစ္အား ခ ြဲျခမ္းေလ့လာကာ လံိုျခံဳေရး အမ  ဳးအစား တစ္ခိုအား ခ ြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သတင္းအခ က္အလက္စနစ္သည္ စနစ္ရွ  သတင္းအခ က္အလက္မ ား၏ လံိုျခံဳေရးလ ိုိုအပ္ခ က္မ ားနွင့္ က ိုက္ညီေစရန္အတ က္ ထ ိုသ ို႔လိုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ NIST မွ အထူးထိုတ္ေ၀ေသာ 
800-53 နွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အေမရ န္ကန္အစ ိုးရ FIPS ၏ ထိုတ္ေ၀ခ က္ျဖစ္သည့္ ေဒသဆ ိုင္ရာ သတင္းအခ က္အလက္နွင့္ သတင္းအခ က္အလက္စနစ္အတ က္ အန မ့္ဆံိုးရ ွရမည့္ 
လံိုျခံဳေရးလ ိုအပ္ခ က္မ ား ၂၀၀ သည္  HIGH ၏ အက  ဳးသက္ေရာက္မႈရ ွေသာ သတင္းအခ က္အလက္နွင့္ စနစ္မ ားအပါအ၀င္ ေဒသဆ ိုင္ရာ သတင္းအခ က္အလက္နွင့္ သတင္းအခ က္အလက ္
စနစ္အားလံိုးရ ွ လံိုျခံဳေရးလ ိုအပ္ခ က္မ ားနွင့္ အသံိုးခ န ိုင္ေသာ ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားက ို ေဖာ္ျပေပးန ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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လိုပ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစသ္ည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ 

မည္သည့္သတင္းအခ ကအ္လက္အမ  ဳးအစားအတ ကမ္ဆ ို လံိုျခံဳစ တ္ခ မႈ၊ ျပည့္စံိုမႈနွင့္ 

အဆင္သင့္ရရ ွမႈအတ က ္အက  ဳးသက္ေရာက္မႈ အဆင့္တစ္ခို (LOW, MODERATE,HIGHT) အား 

ေပးအပသ္ ားမည္ျဖစျ္ပီး လံိုျခံဳေရးဆ ိုင္ရာ ခ ြဲျခမ္းစ တ္ျဖာမႈတ င္ ပ ိုမ ိုအေရးၾကီးမႈအလ ိုက ္သတ္မတွ္မႈမ ား 

ေဖာ္ျပသ ားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့သတင္းအခ ကအ္လကသ္ည္ လံိုျခံဳစ တ္ခ မႈနွင့္ ျပည့္စံိုမႈအတ က္ 

အျမင့္ (HIGH) အဆင့္ျပသန ိုင္ျပီး အဆငသ္င့္ရရ ွမႈအတ က္ အန မ့္ (LOW) အဆင့္ ျပသန ိုင္ေပသည။္ 

ထ ို႔ေၾကာင့္ လံိုျခံဳေရး လို အပခ္ က္မ ားသည္ ယံိုၾကည္စ တခ္ မႈနွင့္ ျပည့္စံိုမႈအတ က ္ဦးတညက္ာ 

လံိုျခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈအမ ားအျပား လိုပ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစျ္ပီး သတင္းအခ က္အလက္မ ား၏ 

အဆင္သင့္ရရ ွမႈအတ ကက္ ိုမ ူထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ား အနည္းငယသ္ာလိုပ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ယခိုစနစသ္ည ္စီးပ ားေရးလိုပ္ငန္းၾကီးမ ားနွင့္ အဖ ြဲ႕အစည္းအမ ားအျပားတ င္ အသံိုးျပဳေနေသာ စနစ္မ ားနွင္ ့

မတူညီေပ။ ေကာငး္စ ာ လည္ပတ္ေနေသာ အဖ ြဲ႕အစညး္တစ္ခိုသည ္၄င္းတ ို႔၏ တန္ဖ ိုးရ ွေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို ကာက ယ္ရနအ္တ က္ တညူီေသာ အဆင့္မ ားအား 

လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစသ္ည္။ ကိုနသ္ ယေ္ရးဆ ိုင္ရာ လ ႈ႕၀ကွ္ဖ ိုင္ျဖစ္ေစ သ ို႔မဟိုတ္ စးီပ ားေရးဆ ိုင္ရာ လ္ ႈ႕၀ကွ္ 

သတင္းအခ က္အလက္ သ ို႔မဟိုတ္ စီးပ ားေရးလိုပ္ငန္းလိုပေ္ဆာင္မႈ၏ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ား ျဖစ္ေစ 

အစ ိုးရ၏ သတင္းအခ က္အလက္အေတာ္မ ားမ ားသည္ စီးပ ားေရးလိုပ္ငန္း သတငး္အခ က္အလက္မ ားနွင့္ 

န ႈင္းယဥွ္ၾကည့္န ိုင္ေပသည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ စီးပ ားေရးတစ္ခို၏ သတငး္အခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ 

လံိုျခံဳေရးလ ိုအပအ္မ  ဳ းမ  ဳ းသည္လည္း အစ ိုးရ၏ လို အပ္ခ က္မ ားနွင္ ့အလားသ႑ာနတ္ူေပသည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ 

ေကာငး္စ ာ လည္ပတ္ေနေသာ စးီပ ားေရးလိုပ္ငနး္ၾကးီတစ္ခိုအတ က ္စနစအ္ား စီစဥ္ေရးဆ ြဲထားေသာ္လည္း 

အစ ိုးရ၏ သတင္းအခ က္အလက္ဆ ိုငရ္ာ လံိုျခံဳေရး က  မ္းက ငသ္သူည္ ထ ို ICT စနစအ္ား အစ ိုးရ၏ 

လ ိုအပ္ခ က္မ ားနွင့္ က ိုက္ညေီစရန္အတ က္ သတ္မတွ္ေဖာ္ျပန ိုင္ေပသည္။ ေကာင္းစ ာ လည္ပတ္ေနေသာ 

စီးပ ားေရလိုပင္န္းၾကီးတစ္ခိုခိုနွင့္အတူ အစ ိုးရ၏ အခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ စီမံခန္႔ခ ြဲသသူည္ 

စီမံလိုပ္ေဆာင္မႈမ ားတ ိုးတကလ္ာေစရနအ္တ က္ သတင္းအခ ကအ္လကဆ္ ိုငရ္ာ လံိုျခံဳေရး 

ဦးေဆာင္အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ခိုအား စမ္းသပလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး တူညေီသာနည္းလမ္းအတ ိုင္း 

ေကာငး္မ န္ေသာ လံိုျခံဳေရး နည္းလမး္မ ားအား အစ ိုးရတ င္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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အႏၱရာယ ္စစေ္ဆးမႈ အကြဲျဖတျ္ခငး္နငွ့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခငး္ 

လံိုျခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား၏ ခ ိုင္မာမႈအား ဆံိုးျဖတ္ရန္အတ က္ Cloud အသံိုးျပဳသသူည္ စနစ္အတ င္းရ ွ 

လံိုျခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား၏ အက  ဳးသက္ေရာက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္လိုပေ္ဆာင္ရနအ္တ က္ လူမ ား 

သ ို႔မဟိုတ ္အဖ ြဲ႕မ ားရ ွရမည္ျဖစ္သည္။ အခ က္အလက္မ ား ေပါက္ၾကားျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ 

တ ိုက္ခ ိုကရ္န္ၾက ဳးစားမႈမ ားအား သ ရ ွထိုတ္ေဖာ္န ိုင္ရနအ္တ က္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ စစ္ေဆးျခင္းအား 

ပံိုမွန္လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ေကာငး္မ န္ေသာ အကြဲျဖတ္ျခင္းနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လိုပ္ေဆာငရ္န္အတ က္ Cloud အသံိုးျပဳသသူည္ 

လ ိုအပ္ေသာ ေအာက္ပါ အရည္အခ ငး္မ ားအား သ ရ ွကာ တ ိုးတက္ေစရနလ္ိုပ္ေဆာင၊္ 

ထ န္းသ မ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

1. Cloud ရ  ွICT အရင္းအျမစ္မ ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လႊြဲေျပာင္းရာ စနစ္မ ားအား လိုပေ္ဆာင္ျခင္းနွင့္ 

စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္း 

2. လံိုျခံဳေရး လ ိုအပ္ခ က္မ ားနွင့္ က ိုက္ညီမႈရ ွေစရနအ္တ က ္လံိုျခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား၊ ထ န္းခ ဳပ္မႈ 

လိုပ္ေဆာင္ခ ကမ္ ားနငွ့္ စစ္ေဆးျခင္းမ ားအား သ ရ ွနားလည္ျဖင္း၊ လက္ေတ ႕လိုပေ္ဆာင္ျခင္းနွင့္ 

ေဆာ့ဖ္၀ြဲမ ားအသံိုးျပဳျခင္း 

3. Cloud ၀န္ေဆာငမ္ႈရ ွ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆ ိုငရ္ာ က ရ ယာမ ားနွင့္ မွတတ္မ္းတင ္စနစ္မ ား (Logging 

systems) အား သတ္မတွ္ေဖာ္ျပျခင္းနွင့္ လက္ေတ ႕အသံိုးခ ျခင္း28 

 

အႏၱရာယ္စစ္ေဆးျခင္းအား လိုပ္ေဆာင္ျပးီသည္နွင့္ တစ္ျပ ဳင္နက္ သင့္ေလ ာ္ေသာ လံိုျခံဳေရး 

ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားအား စနစအ္တ င္းသ ို႔ ထည့္သ င္းရမည္ျဖစျ္ပီး အႏၱရာယ္ ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားသည္ 

ထ ေရာက္စ ာလိုပ္ေဆာင္န ိုငေ္ၾကာငး္ ေသခ ာေစရနအ္တ က္ အဖ ြဲ႕အစည္းအတ င္းတ င္ တ က ေသာ 

အရညအ္ခ င္းမ ား လ ိုအပ္မည္ျဖစ္သည။္ အ မတ္ င္းသံိုး ICT အေျခအေနတ င္မ ူေအာက္ေဖာ္ျပပါ  

အေရးၾကီးေသာ အရည္အခ င္း (၃) ခို လ ိုအပ္ပါသည္။ 

                                                
28 AWS DevOps ၏ အင္ဂ ီနီယာ စာေမးပ ြဲ အယူအဆမ ားမွ ျပင္ဆင္ထားသည္။ http://aws.amazon.com/certification/certified-devops-engineer-professional/  

http://aws.amazon.com/certification/certified-devops-engineer-professional/
http://aws.amazon.com/certification/certified-devops-engineer-professional/
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1. က ိုယ္တ ိုင၀္င္ေရာက္ခ င့္တားျမစ္ျခင္းမ ား (Physical access restrictions) အပါအ၀င ္ပိုဂ  ဳလ၏္ 

လံိုျခံဳေရး ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား လိုပ္ေဆာငေ္ၾကာင္း ေသခ ာမႈရ ွေစရန္အတ က္ စမ္းသပ္ေသာ 

က  မ္းက င္ပညာရွင ္

2. အဖ ြဲ႕အစည္း၏ လို အပ္ခ ကမ္ ားနွင့္ က ိုက္ညီမႈရ ွေစရန္အတ က္ လံိုေလာကေ္သာ ICT 

အရင္းအျမစမ္ ား ျဖည့္ဆည္းေပးန ိုင္ေၾကာငး္ ေသခ ာမႈရ ွေစရန္တ က္ စမ္းသပ္ေသာ ICT 

က  မ္းက င္ပညာရွငန္ွင့္ 

3. အခ က္အလက္မ ားရယူျခင္းအတ က္ Logical control မ ား၊  ေဆာ့ဖ္၀ြဲအေျချပဳ လံိုျခံဳေရး 

ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလိုပ္ေဆာင္မႈမ ား မည္သို ႔လိုပ္ေဆာင္မည္က ို သ ရ ွေသာ 

က  မ္းက င္ပညာရွင ္

 

Cloud အေပၚတ င္အေျခခံထားေသာ ICT အေျခအေနတ င္ရ ွ ထ ေရာက္ေသာ 

အႏၱရာယထ္ န္းခ ဳပ္မႈမ ားသည ္ေယ ဘယူ အေျခအေန၊ အ မတ္ င္းသံိုး ICT အေျခအေနရ ွ လ ိုအပ္ေသာ 

အရညအ္ခ င္း အမ  ဳးမ  ဳးေပၚတ င္မတူညသ္ည္။ ပိုဂ  ဳလ္၏ လံိုျခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားအား CSP 

သို ႔လႊြဲေျပာင္းသည့္အခါတ င္ Cloud အသံိုးျပဳသူသည ္ထ န္းသ မး္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အဆင့္ရ ွ Cloud 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈစီမံခန္႔ခ ြဲျခင္း အဆင့္ရ ွ Cloud ၀န္ေဆာငမ္ႈမ ားအား 

ည ွႏ ႈင္းလိုပ္ေဆာင္နို င္ေသာ စီမံခန္႔ခ ြဲန ိုင္ေသာ က  မ္းက ငပ္ညာရွင္မ ားလို အပ္မညျ္ဖစသ္ည္။ ထို အပ ိုင္းတ င္ 

1. Cloud SLAs အား ည ွနႈ င္းလိုပ္ေဆာငျ္ခင္းနငွ့္ စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းမ ား လိုပေ္ဆာင္ရနအ္တ က ္

အင္ဂ ီနယီာမ ား၊ ေဆာ့ဖ္၀ြဲလက္  မ္းက င္သမူ ား၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားနငွ့္အတူ ဥပေဒေရးရာ 

ေရွ႕ေနမ ား SLAs သည ္CSP မွ ICT ၀န္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ က္မ ားအား Cloud 

အသံိုးျပဳသထူံတ င္ ထားရ ွသ ားမည္ျဖစ္ျဖင္ ့Cloud အသံိုးျပဳသသူည္ သတူ ို႔၏ လ ိုအပ္ခ က္မ ားနွင့္ 

က ိုက္ညီေသာ ၀နေ္ဆာင္မႈမ ားရရ ွသည္က ို ေသခ ာမႈရ ွေစရန္အတ က္ လို အပ္ေသာ 

အရညအ္ခ င္းမ ားရ ွရမည္ျဖစသ္ည္။ 

2. Cloud ၏ သေဘာတူညီမႈဆ ိုင္ရာ စစ္ေဆးခ က္မ ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္နွင့္ ဆန္းစစရ္န္အတ က ္

က  မ္းက င္၀နထ္မ္းမ ား ထ ိုအပ ိုင္းတ င္ အဖ ြဲ႕အစည္းအတ င္း လပူိုဂ  ဳလ္မ ား သ ို႔မဟိုတ ္က  မ္းက င္ 

စစ္ေဆးျခင္း အဖ ြဲ႕မ ားလည္း ပါ၀င္န ိုငပ္ါသည္။ British Standards Institution ကြဲ့သ ို႔ေသာ 

စစ္ေဆးျခင္း အဖ ြဲ႔မ ားသည ္ISO Cloud လံိုျခံဳေရးစံနႈန္းမ ားနွင့္အတူ CSP ၏ စစ္ေဆးျခင္း 
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၀န္ေဆာင္မႈမ ား လိုပ္ေဆာငေ္ပးေသာ အဖ ြဲ႕မ ားျဖစ္သည။္ Cloud အသံိုးျပဳသသူည္ သတူ ို႔၏ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ သူထမံွေန၍ ထို ကြဲသ့ ို႔ေသာ အဖ ြဲ႕မ ား၏ ထိုတ္ျပန္ခ ကမ္ ားအား 

ေတာငး္ဆ ိုျခင္း ဆနး္စစ္ျခငး္မ ား လိုပ္ေဆာငရ္မည္ျဖစသ္ည္။ 

3. ထ န္းခ ဳပ္ျခငး္ဆ ိုင္ရာ မူေဘာင္အား ဒီဇ ိုငး္ဆ ြဲရန္၊ ရယခူ င့္ ေတာငး္ဆ ိုမႈမ ားအား စီမံခန္႔ခ ြဲရန္၊ 

လံိုျခံဳေရးထ န္းခ ဳပ္မႈမ ား၏ လိုပ္ေဆာင္ခ ကအ္ား ေစာင့္ၾကည့္ရန္နွင့္ အသံိုးခ ေဆာ့ဖ၀္ြဲ တစခ္ိုမွ 

ေနာကတ္စ္ခိုသ ို႔ ျဖစ္န ိုင္သည့္ လံိုျခံဳေရးထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားရယူရနအ္တ က ္စနစ္ ေအာ္ပေရတာမ ားနွင့္ 

အင္ဂ ီနယီာမ ား 

4. ေယ ဘယူ အားျဖင့္ စနစ္ ေအာ္ပေရတာမ ား၊ အငဂ္ ီနယီာမ ားနွင္ ့တ ြဲဖကလ္ိုပက္ ို္င္ေနေသာ 

ေဆာ့ဖ္၀ြဲလက္  မး္က ငသ္ူမ ားသည္ Cloud အသံိုးျပဳသကူ ို "DevOps" လိုပ္ေဆာငမ္ႈဓေလ့အား 

တ ိုးတက္ေစရန ္ရွာေဖ လိုပ္ေဆာင္ရာတ င္ ကညူီလိုပေ္ဆာင္ေပးန ိုငမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 

အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ခိုအတ င္းရ ွ "DevOps" လိုပ္ေဆာငမ္ႈဓေလသ့ည္ 

အဆက္မျပတရ္ွာေဖ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ လိုပေ္ဆာင္မႈ အသစ္မ ား တ ိုးတကလ္ာျခငး္မွ 

ေပၚထ ကလ္ာျခင္းျဖစ္ျပီး အဖ ြဲ႕အစညး္၏ ၀န္ေဆာင္မႈ လႊြဲေျပာင္းျခင္းအား ေဆာ့ဖ၀္ြဲလ၏္ 

အလ ိုအေလ ာကလ္ိုပ္ေဆာငအ္ျဖစ္ေျပာင္းလြဲေစျခင္း၊ တ ိုးျမွင္းေပးျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ တ ိုးတက္ေစျခငး္ 

ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည။္ Cloud မွ ေထာက္ပံေပးထားေသာ ေျပာင္းလြဲလိုပ္ေဆာင္န ိုငသ္ည့္ ICT 

အေျခအေနနွင့္အတူ စနစ္ေအာ္ပေရတာမ ားနွင့္ အင္ဂ ီနယီာမ ားသည ္Cloud ၏ 

အသစ္အသစ္ေသာ အသံိုးခ ေဆာ့ဖ္၀ြဲမ ားနငွ့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား တ ိုးတက္လာျခင္းနွင့္ 

စမ္းသပ္ျခင္းမွတစဆ္င့္ ေျဖရငွ္းနည္းအသစ္မ ားက ို အဆက္မျပတ္ရွာေဖ ရနအ္တ က ္လို အပ္ေသာ 

က ရ ယာမ ားအား ရရ ွန ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

  

အခ ကအ္လကမ္ ားအား လ တလ္ပစ္ ာ အသံိုးျပဳျခငး္ မ၀ူါဒမ ွ(Open Data Policy) တစဆ္င့္ 
လ တလ္ပစ္ ာရယနူ ိုငခ္ င့္ ခ ိုငျ္မြဲေအာငလ္ိုပျ္ခငး္ (A 5) 

အိုပ္ခ ဳပ္ေရ တ ိုးတက္ေစလ ိုေသာ ရည္ရ ယခ္ က္၊ ယံိုၾကညမ္ႈတည္ေဆာက္ျခငး္နွင့္ ပ င့္လင္းျမင္သာမႈရ ွျခင္း 

စသညတ္ ို႔နွင့္အတူ ျမနမ္ာနို င္ငံေတာ္အစ ိုးရသည ္အစ ိုးရ၏ အခ ကအ္လက္မ ားအား 

လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေရးအတ က္ ခ န္အားစ ိုကထ္ိုတလ္ိုပ္ေဆာင္မႈမေနျဖင့္ အခ က္အလက္မ ားအား 

လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳျခငး္မူ၀ါဒ (Open Data Policy) (က ၅) က ို ျပ႒ာန္းသ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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န ဒါနး္ 

လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ား (Open data) ဆ ိုသည္မွာ မည္သမူဆို ၊ 

မည္သည့္အခ  န၊္ မည္သည့္ေနရာတ ငမ္ဆ ို လ တလ္ပ္စ ာ အသံိုးျပဳျခင္း၊ ျပနလ္ညအ္သံိုးျပဳျခငး္နွင့္ 

ျပန္လညေ္ရာင္းခ ျခင္းအတ က္ လ ိုအပ္ေသာ နည္းပညာနွင့္ ဥပေဒဆ ိုင္ရာ လကၡဏာမ ားျဖင့္ 

ဖ ြဲ႔စည္းတည္ေဆာကထ္ားေသာ ဒီဂ စတ္ယ္ဆ ိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ားျဖစသ္ည္။29 

 

အခ က္အလက္မ ားသည္ ျမန္မာနို င္ငံေတာ္အစ ိုးရ၏ တနး္ဖ ိုးရ ွေသာ အရငး္အျမစ္ 

ပစၥည္းမ ားပင္ျဖစေ္ပသည္။ န ိုင္ငံေတာ္ အစ ိုးရသည ္ထ ိုသတင္းအခ က္အလက္ရငး္ျမစ္မ ားမေွန၍ 

အက  ဳးအျမတ္အျပည့္အ၀ ရရ ွေစရနအ္တ က္ ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခိုခ င္းစီနငွ့္ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားသည္ 

လ တ္လပစ္ ာ အခ ကအ္လက္မ ားရယူျခင္းနငွ့္ ေပါင္းစည္းလိုပက္ ိုင္နို င္ျခင္းအား အေထာက္အပံျဖစ္ေစသာ 

နည္းလမ္းအတ ိုငး္ အခ က္အလက္မ ားအား စီမံခန္႔ခ ြဲရမည္ျဖစ္သည။္ ထ ိုသ ို႔လိုပေ္ဆာင္ျခင္းျဖင့္ 

အက  ဳးေက းဇူးမ ားလာျခင္း၊ ကိုနက္ စရ တ္ ေလ ာ့ခ ျခငး္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းမ ား 

တ ိုးတက္လာျခင္း၊ လူပိုဂ  ဳလဆ္ ိုင္ရာ သတငး္အခ ကအ္လက္မ ားအား ကာက ယန္ ိုင္ျခငး္နွင့္ အစ ိုးရ၏ 

တန္ဖ ိုးရ ွေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားအား ျပည္သမူ ားရယူန ိုင္ျခင္းမ ား တ ိုးျမငွ့္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အခ က္အလကအ္ရင္းအျမစမ္ ားအား ျပည္သအူမ ား ရယူျခင္း၊ ရွာေဖ ျခငး္နွင့္ 

အသံိုးျပဳျခင္းမ ားလိုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မ ားစ ာေသာ အက  ဳးေက းဇူးမ ား ျဖစထ္ န္းလာမည္ျဖစသ္ည္။ 

စီးပ ားေရး ရႈေထာင့္အရ ထ ိုသ ို႔လိုပ္ေဆာင္ျခငး္သည္ စ န္႔ဦးတထီ င္မႈမ ားနငွ့္ ဆန္းသစမ္ႈမ ားအား 

အားျဖည့္ေပးန ိုငမ္ည္ျဖစ္ျပီး နို င္ငံျခားရင္းနႈးီျမွပ္နံွ႔မႈမ ားအား လံႈ႕ေဆာ္ေစန ိုင္ကာ 

စီးပ ားေရးတ ိုးတက္ေစရနအ္တ က္ အခ င့္အလနး္အသစ္မ ား ဖနတ္ီးေပးန ိုင္မညျ္ဖစသ္ည္။ 

 

ယခို မ၀ူါဒသည ္အခ ကအ္လက္မ ားအား အစ ိုးရ၏ ၀န္ၾကီးဌာနမ ား၊ အဖ ြဲ႕အစညး္မ ားနွင့္ အစ ိုးရဆ ိုင္ရာ 

ဌာနမ ား (ေနာက္ပ ိုငး္တ င္ အဖ ြဲ႕အစညး္မ ား) သည ္ရ ွထားေသာအခ က္အလက္မ ားအား 

                                                
29 နို င္ငံတကာ လ တ္လပ္စ ာ အသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ အခ က္အလက္မ ား၏ လကၡဏာမ ား။  
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မွ ေ၀သံိုးစြဲ န ိုင္သည့္ တစ္ခိုတည္းေသာ နည္းလမး္ေပၚတ င ္အေျခခံထားပါသည္။ ထ ိုမွ သာမက 

ဤလိုပ္ေဆာင္မႈသည ္ျမန္မာနို င္ငံေတာ္ အစ ိုးရ၏ အေျခအေနနွင့္ အခ ကအ္လက္အရင္းအျမစ္မ ားအား 

မည္သ ို႔စီရင္ျပဳစိုမည့္ နည္းလမ္းက ိုပါ ေဖာ္ျပနို င္မည္ျဖစသ္ည္။ သတငး္အခ ကအ္လကတ္စ္ခိုက ို 

ျပည္သလူထူိုအား ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ မေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ အခ ကအ္လကအ္ရငး္အျမစ္အားလံိုးတ င္ 

ပ ိုမ ိုထ ေရာကစ္ ာလိုပ္ေဆာငန္ ိုင္ရန္နွင့္ ပ ိုမ ိုတန္ဖ ိုးရွ ေစရနအ္တ က္ ယခို မူ၀ါဒတ င္ ပါရ ွေသာ 

ျပ႒ာန္းခ ကမ္ ားနွင့္အည ီအဖ ြဲ႕အစညး္မ ားသည ္ေလွ ာကထ္ားနို င္မည္ျဖစသ္ည္။ 

 

အထးူသျဖင့္ ေနာင္ပ ိုင္းအဆင့္မ ားရ ွ စနစတ္က လိုပ္ေဆာင္ျခင္းမ ားနွင့္ အခ ကအ္လက္ေ၀မ ွျခင္းမ ားအား 

အေထာကအ္ကူျဖစ္ေစရနအ္တ က္ ယခိုမူ၀ါဒသည ္အဖ ြဲ႕အစညး္အားလံိုးအား အခ က္အလက္မ ား 

စိုစည္းရန္ သ ို႔မဟိုတ္ ဖန္တးီရန္အတ က္ လ ိုအပမ္ည္ျဖစသ္ည္။ ထို အပ ိုင္းတ င္ က န္ျပ်ဴတာတ င္သံိုးေသာ 

အခ က္အလက္မ ားအသံိုးျပဳျခင္းနွင့္ အခ ကအ္လကအ္သစ္မ ားအတ က္ ပံိုစံအသစမ္ ား လိုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ စံနႈနး္မ ားလိုပ္ေဆာင္ျခင္းမ ား ပါ၀င္သည္။ ထ ိုသို ႔လိုပ္ေဆာငရ္ာတ င္လည္း 

လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳခ င့္ရေသာ လ ိုင္စင္မ ားမွတစဆ္င့္ အခ က္အလက္မ ားအား 

ေကာငး္မ န္မႈရ ွေစရနလ္ိုပ္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ ပိုဂ  ဳလ္ေရးဆ ိုငရ္ာအခ ကအ္လက္မ ား၊ လံိုျခံဳစ တ္ခ ရျခင္း၊ လံိုျခံဳေရး 

သ ို႔မဟိုတ ္တျခားကန္႔သတခ္ က္မ ားအတ က္ အခ ကအ္လက္မ ားအား ျပနလ္ညဆ္နး္စစ္ျခင္းမ ားလည္း 

ပါ၀ငသ္ည္။ ထပ္မံျဖည့္စ ပ္ရေသာ္ အဖ ြဲ႕အစည္းအားလံိုးသည္ ေပါင္းစည္းလိုပက္ ိုင္ျခင္းနွင့္ 

ရယအူသံိုးျပဳန ိုငျ္ခင္းမ ား အေကာငး္ဆံိုးလိုပ္ေဆာင္နို င္ေစရန္၊ အခ ကအ္လကဆ္ို င္ရာ စာရင္းမ ားအား 

ထ န္းသ မ္းရန္၊ ကာက ယ္မႈမ ားအား အဆက္မျပတ ္တ ိုးျမငွ့္ရန္နွင့္ သတင္းအခ ကအ္လက္ဆ ိုငရ္ာ 

စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္း တာ၀န္မ ားအား ရွင္းလင္းစ ာအဓ ပၸာယ္သတမ္ွတ္ရနအ္တ က ္အဖ ြဲ႕အစညး္အားလံိုးသည ္

သတင္းအခ က္အလကဆ္ ိုငရ္ာ စနစ္မ ားအား တည္ေဆာက္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္

ေခတ္မွီေအာငလ္ိုပေ္ဆာင္ျခင္းမ ား လို အပ္မညျ္ဖစသ္ည္။ 

 

ျမန္မာနို ္င္ငံေတာ္အစ ိုးရသည ္ေပါင္းစည္းလိုပ္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ လ တလ္ပ္စ ာရယနူ ိုင္ျခငး္ 

တ ိုးျမငွ့္ေစရန္အတ က ္အခ က္အလကအ္ရင္းအျမစ္မ ား၏ စီမံခန္႔ခ ြဲမႈအား 

တ ိုးတက္ေအာင္လိုပ္ေဆာငရ္ာတ င ္သ သာေသာ တ ိုးတက္မႈက ို လိုပ္ေဆာင္န ိုင္ခြဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 

ပ င့္လငး္ျမငသ္ာျခငး္နွင့္ ေပါင္းစည္းလိုပက္ ိုင္ျခငး္၏ စည္းမ ဥ္းမ ားက ို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နွင့္ 
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သတင္းအခ က္အလက္ရယူျခင္းအား တ ို႔ျမွင့္ရန္အတ က္ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ား ေဆာင္ရ က္ရန္ 

အဖ ြဲ႕အစည္းအားလံိုးအား ညႊန္ၾကားရမည္ျဖစသ္ည္။ ထ ိုမွ သာမက ယခိုမူ၀ါဒသည ္

စိုစည္းထားေသာအခ က္အလက္မ ားနွင့္အတူ  ခ ိုင္မာေသာ နို င္ငံေတာ္ဆ ိုင္ရာ 

လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳန ို္င္ေသာ အခ ကအ္လက ္လမ္းညႊန ္(Open Data Portal ) အား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

အစီအစဥ္အားလ ာထားျခင္းျဖစ္သလ ို ဤသညက္ ိုလည္း အနာဂါတတ္ င္ 

ဖန္တီးလိုပေ္ဆာင္သ ားမည္ျဖစ္သည္။ အစ ိုးရ၏ အခ ကအ္လက္မ ားအား ရယအူသံိုးျပဳခ င့္ 

တ ိုးျမငွ့္လာေစရနအ္တ က ္ဤအ န္လ ိုင္း ပလပေ္ဖာင္းက ိုလည္း ဒီဇို င္းေရးဆ ြဲသ ားမညျ္ဖစ္သည္။ 

ယခိုလမ္းညႊနမ္ွတစ္ဆင့္ ထိုတ္ေ၀ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ားသည္ ျပညသ္လူထူိုအား 

ေကာငး္က  ဳးျဖစေ္စရန္နငွ့္ စီးပ ားေရးဆ ိုင္ရာ အခ င့္အလမး္တ ိုးတက္မႈမ ား ဖနတ္ီးန ိုင္ရနအ္တ က္ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရ ကသ္ ားမည္ျဖစသ္ည္။   

အသံိုးအႏႈနး္ အဓ ပၸါယဖ္ င့္ဆ ိုခ ကမ္ ား 

လ တ္လပစ္ ာ အသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ အခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ မူ၀ါဒနွင့္ က ိုက္ညီမႈရ ွရမည့္ သတ္မွတခ္ က္မ ားနွင့္ 

စည္းမ ဥ္းမ ားအား ယခိုအပ ိုငး္တ င္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

 အခ က္အလက္ ယခို စာတမး္၏ ရည္ရ ယ္ခ ကအ္ရ မွတသ္ားထားျခင္းမဟိုတသ္ည့္ 

တည္ေဆာက္ထားေသာ သတင္းအခ ကအ္လကအ္ားလံိုး 

 အခ က္အလက္မတွတ္မ္း ယခို စာတမ္း၏ ရည္ရ ယ္ခ ကအ္ရ ဇယားပံိုစံ သ ို႔မဟိုတ္ 

ဇယားပံိုစံမဟိုတေ္သာ ပံိုစံတ င္ ပါ၀ငသ္ည့္ အခ ကအ္လက္မ ားအား စိုစည္းမႈ 

 တန္ဖ ိုးျမင့္မားေသာ အခ ကအ္လက္မတွတ္မ္း မ ားျပားေသာ အသံိုးျပဳသူမ ားအတ က ္

အသံိုး၀င္မည့္ အခ ကအ္လက္မတွ္တမ္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ရည္မွန္းထားေသာ အသံိုးျပဳသူအတ က္ 

ၾကီးမားေသာ တန္ဖ ိုးက ို ျဖစေ္စေသာ အခ က္အလက္မတွတ္မ္း၊ အသံိုးျပဳမႈမ ားျခငး္နငွ့္ 

ျပန္လညအ္သံိုးျပဳန ိုင္ေခ မ ားျခင္း၊ ျပနလ္ည္အသံိုးျပဳရာတ င္ ၾကးီမားေသာ လမူႈေရးနွင့္ 

စီးပ ားေရးဆ ိုင္ရာ အက  ဳးသက္ေရာက္န ိုငမ္ႈ ရ ွျခင္း။ 

 သတငး္အခ ကအ္လက ္မည္သည့္ ဆကသ္ ယ္မႈမဆ ို သ ို႔မဟိုတ္ ျဖစရ္ပ္မ ား၊ အခ ကအ္လက္မ ား 

သ ို႔မဟိုတ ္စာမ ား၊ ဂဏန္းမ ား၊ ဂရပ္မ ား၊ ေျမပံိုမ ား၊ ဇာတလ္မ္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ရိုပသ္ံ-
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အသဖံ ိုင္မ ာပါ၀ငသ္ည့္ ပံိုစံ သ ို႔မဟိုတ ္ဆကသ္ ယ္ေရးနည္းလမး္ရ ွ ထင္ျမင္ယဆူခ က္မ ား 

စသညက္ြဲသ့ ို႔ေသာ အသ ပညာအား ျပနလ္ညတ္င္ျပျခငး္တစ္ခို 

 လ တ္လပစ္ ာလိုပ္ေဆာင္ျခငး္ အသံိုးျပဳျခင္းနငွ့္ ျပန္လညအ္သံိုးျပဳျခင္းအတ က္ လ တလ္ပ္စ ာ 

ရယူန ိုင္ေသာ၊ မည္သည့္ရည္ရ ယ္ခ ကအ္တ က္မဆ ို ျပနလ္ည္ျဖန္႔ေ၀နို င္ေသာ (လ တလ္ပ္စ ာ 

လိုပ္ေဆာင္န ိုင္ရနအ္တ က္ ကန္႔သတမ္ႈမ ားမပါေသာ) ေဆာ့ဖ္၀ြဲ၊ အခ က္အလက္နွင့္ တျခားေဖာ္ျပ 

အီလထေရာနစ ္အခ ကအ္လက္မ ား 

 

 လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ား (Open data) ဆ ိုသည္မွာ မည္သမူဆို ၊ 

မည္သည့္အခ  န၊္ မည္သည့္ေနရာတ ငမ္ဆ ို လ တလ္ပ္စ ာ အသံိုးျပဳျခင္း၊ ျပနလ္ညအ္သံိုးျပဳျခငး္နွင့္ 

ျပန္လညေ္ရာင္းခ ျခင္းအတ က္ လ ိုအပ္ေသာ နည္းပညာနွင့္ ဥပေဒဆ ိုင္ရာ လကၡဏာမ ားျဖင္ ့

ဖ ြဲ႔စည္းတည္ေဆာကထ္ားေသာ အခ ကအ္လက္မ ားပင္ျဖစ္သည္။ ယခို စာတမး္၏ 

ရည္ရ ယ္ခ ကအ္ရ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက၊္ မည္သည့္အခ  န၊္ မည္သည့္ေနရာတ ငမ္ဆ ို 

လ တ္လပစ္ ာ အသံိုးျပဳန ိုင္၊ ျပန္လညအ္သံိုးျပဳန ိုင္ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖ်ဴးန ို္င္ေစရန္အတ က္ 

နည္းပညာနွင့္ ဥပေဒဆ ိုင္ရာ လကၡဏာမ ားျဖင့္ ျပဳလိုပ္ဖနတ္ီးထားေသာ ဒစ္ဂ စတ္ယ ္

အခ က္အလက္။ ေယ ဘယူ အားျဖင့္ ေအာက္ပါစညး္မ ဥ္းမ ားနွင့္ က ိုက္ညီမႈရ ွရမည္ျဖစ္သည္။ 

1. ဤျပည္သလူထူိုဆ ိုင္ရာ ထိုတ္ျပန္ခ ကမ္ ား၏ က ိုယ္စားအေနျဖင့္ လိုပ္ငန္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ 

အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားမ ွက ိုင္ေဆာင္ထားေသာ အခ က္အလကမ္ ားသည္ ျပညသ္လူိုထိုက ိုယ္စား 

အစ ိုးရမကွ ိုငေ္ဆာင္ထားသည္ ့ျပညသ္ူပ ိုင္ ပစၥည္းမ ားပငျ္ဖစ္သည။္ 

2. အခ က္အလက္မ ား၏ အသံိုးခ မႈအား တစ္ဦးတစ္ေယာကတ္ည္းအတ က ္မျဖစ္ေစရဘြဲ 

အခ က္အလက္မ ားအား ျပည္သူပ ိုင္ပစၥည္းအေနျဖင့္ တန္ဖ ိုး 

ျမွင့္သထက္ျမွင့္ေအာငလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

3. ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာ၊ လွ  ဳ႕၀ွကထ္ားျခင္းဆို င္ရာနွင့္ လံိုျခံဳမႈဆ ိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ က္မ ားနငွ့္ 

ည စ န္းမႈမရ ွသေရ ႕ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားေသာ အတ ိုငး္အတာအထ  လ တလ္ပ္စ ာရယခူ င့္အား 

လိုပ္ေဆာင္ေစရနအ္တ က္ အစ ိုးရသည ္မွနက္နသ္ည္လိုပ္ေဆာငခ္ က္မ ားတ င္ 

ရပ္တည္ေပးရမည္ျဖစသ္ည္။ 
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4. အထးူ ေတာငး္ဆ ိုျခင္းမ ားအား ေစာင့္ဆ ိုငး္ျခင္းမရ ွဘြဲ အခ ကအ္လက္မ ားအား အခ  နန္ွင့္အညီ 

ရယူန ိုင္ေစရနအ္တ က ္လိုပေ္ဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ က္အလက္မ ားအတ က္ 

ထပတ္ ိုးေတာငး္ဆ ိုျခင္းမ ားအား အစ ိုးရသည ္ေကာင္းမ န္စ ာတံို႔ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

5. ျဖန္႔ျဖ်ဴးမႈအစ န္းထ က ္စရ တ္နငွ့္ အငတ္ာနကတ္ င္ အဖ ိုးအခကိုနက္ မႈမရ ွဘြဲ 

အခ က္အလက္မ ားအား ရယူန ိုင္ျခင္းရ ွရမည္ 

6. ျပန္လညရ္ယူန ို္င္ေသာ၊ ကူးယူနို င္ေသာ၊ အကၡရာစီစဥထ္ားေသာ၊ ရွာေဖ န ိုင္ေသာ 

လ ယ္ကအူဆင္ေျပသည့္၊ ျပန္လည္ျပင္ဆငန္ို င္သည့္၊ လ တလ္ပ္စ ာရယူန ိုငသ္ည့္ ပံိုစံမ ားအတ ိုင္း 

အခ က္အလက္မ ားသည္ ရယူန ိုင္ျခင္းရ ွရမည္ျဖစသ္ည္။ ပံိုစံမ ားသည ္က န္ျပ်ဴတာမ ားမွ 

နားလညန္ ိုင္ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားျဖစ္ရမည္။ လိုပ္ေဆာငလ္ွ ငလ္ိုပ္ေဆာငန္ ိုငသ္ည့္ေလွ ာက္ 

ထ ိုပံိုစံမ ားသည ္တစ္ဥးီတစ္ေယာက္၏ပ ိုငဆ္ ိုင္မႈနွင့္ မသကဆ္ ိုင္ေသာ၊ ျပညသ္ူလထူို 

ရရ ွအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ၊ အသံိုးျပဳရာတ င္ ကန္႔သတထ္ားျခင္းမရ ွေသာ ပံိုစံမ ားျဖစရ္မည္။   

7. အခ က္အလက္မ ားအား မည္သည္ ့ဥပေဒဆ ိုင္ရာ ရည္ရ ယ္ခ ကအ္တ က္မဆ ို၊ စီးပ ားေရး သ ို႔မဟိုတ ္

စီးပ ားေရးမဟိုတေ္သာ ရည္ရ ယ္ခ ကအ္တ က္မဆ ို ျပနလ္ည္အသံိုးျပဳန ိုင္သည။္ 

8. က ိုယ္ပ ိုငအ္ခ က္အလက္မ ားအား ထိုတ္ျပနေ္ပးျခင္းအျပင ္ျမန္မာန ိုငင္ံေတာ္အစ ိုးရသည္ 

တျခားျပည္နယ္နွင့္ ေဒသတ င္းအစ ိုးရမ ား၊ တသီးပိုဂ ဳလက ို္ယ္စားလယွ္မ ားနွင့္ 

လူမႈအဖ ြဲ႕အစည္းမ ား၏ အခ က္အလကထ္ိုတျ္ပန္ျခငး္အား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းနွင့္ 

လ ယ္ကူေစရနလ္ိုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ ား ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

9. န ိုင္ငံသနူ ိုင္ငံသားမ ားနွင့္ လမူႈ၀န္းက ငအ္ား တတ္န ိုငသ္ေလာက္ အက  ဳးျပဳေစရနအ္တ က္ 

အစ ိုးရသည ္၄င္းတ ို႔၏ လ တလ္ပ္စ ာအသံိုးျပဳန ို္င္ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားအား အသံိုးျပဳေစရန္ 

တ ိုက္တ န္းသ ားမည္ျဖစ္သည။္ 

10. အသံိုးျပဳေသာ အခ ကအ္လက္မ ားအား အေထာကအ္ကျူပဳေစရနအ္တ က ္

ဆက္သ ယ္ေမးျမန္းမည့္ေနရာအား တညေ္ထာင္သ ားမည္ျဖစ္သလ ို 

ဤလ တလ္ပစ္ ာအသံိုးျပဳန ိုငေ္သာ အခ ကအ္လကမ္ ား၏ လ ိုအပ္ခ က္မ ားအား 

အေထာကအ္ပံျဖစ္ေစရနအ္တ က္ တ ိုင္ၾကားေျပာဆ ိုမႈမ ားနွင္ ့ျပန္လညေ္ျပာၾကားခ ကမ္ ားက ိုလညး္ 

ျပန္လညေ္ျဖၾကားသ ားမည္ျဖစ္သည္။  
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လ တလ္ပစ္ ာအသံိုးျပဳနို ငေ္သာ အလကမ္ ား၏ လမး္ညႊန ္

လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာအလက္မ ား၏ လမ္းညႊနက္ ို ITCSD မွ တည္ေထာငသ္ ားမည္ျဖစသ္ည္။ 

ဤလမ္းညႊနသ္ည ္အစ ိုးရအတ က္ တစ္ခိုတည္းေသာ အာဏာပ ိုင ္ပလပ္ေဖာင္းတစ္ခို ျဖစ္မည္ျဖစ္ျပီး 

Myanmar National Portal နွင္ ့ခ  တဆ္က္ထားမည္ျဖစသ္ည္။ လ ိုအပ္ေနေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို ရွာေဖ သူတ ို႔အတ က ္လွ င္ျမန္ေသာ ထ ေရာက္ေသာ 

ပလပ္ေဖာင္းတစ္ခိုျဖစ္ေစရန ္အစ ိုးရ၏ အခ ကအ္လကအ္ားလံိုးအတ က္ တစ္ခိုတည္းေသာ 

ပလပ္ေဖာင္းအားလိုပ္ေဆာငမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 

 

အဖ ြဲ႔အစည္းတစ္ခိုခ င္းစသီည ္၄င္းတ ို႔က ိုယပ္ ိုင္ လ တ္လပ္စ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ 

အခ က္အလကလ္မ္းညႊနအ္ား တို းတကလ္ိုပ္ေဆာင္ရန္မလ ိုအပ္သလ ို လိုပေ္ဆာင္ရနလ္ည္း မသင့္ေပ။ 

သတူ ို႔၏ အခ ကအ္လက္မ ားအား အခ  န္အခါနွင့္ ေလ ာ္ညီစ ာ ထိုတ္ျပန္ရန္၊ ထ ိုအခ ကအ္လက္မ ားနွင့္ 

တျခားေဖာ္ျပခ ကပ္ါ၀ငသ္ည့္ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ားအား လ တလ္ပ္စ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ ပံိုစံျဖင္ ့

လိုပ္ေဆာင္ရန္နွင့္ ထ ိုအခ ကအ္လက္မ ား၏ အသံိုးျပဳသမူ ားနွင့္ တ ြဲဖကလ္ိုပက္ ိုင္ျခင္းသာ 

အေလးထားလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည။္ 

 

သတင္းအခ က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ ားအား စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းရ ွ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား၏ သတ္မတွ္ခ က္မ ား 

အေသးစ တက္ ို ေနာင္အပ ိုင္းတ င္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

မ၀ူါဒဆ ိုငရ္ာ သတမ္တွခ္ က ္

ယခိုအပ ိုင္း အပ ိုင္း  (၁) နွင့္ အပ ိုင္း (၂) ရ  ွသတ္မတွ္ခ ကမ္ ားက ို အခ က္အလက္အသစ္မ ား စိုေဆာင္းျခင္း၊ 

ဖန္တီးျခင္းနငွ့္ စနစ္တ ိုးတကေ္အာင္ လိုပေ္ဆာင္ျခင္းမ ားသာမက လက္ရ ွတည္ရ ွေနေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္စနစမ္ ားအား ပ ိုမ ိုတ ိုးတက္ေအာငလ္ိုပ္ေဆာင္မည့္ စီမကံ န္းမ ားအတ က္ 

အသံိုးျပဳရမည္ျဖစသ္ည္။ အပ ိုင္း (၃) ရ  ွသတမ္ွတခ္ ကမ္ ားအား အဖ ြဲ႕အစည္း၏ 

သတင္းအခ က္အလက္စနစမ္ ားအတ င္း အသံိုးျပဳထားသည့္ အခ ကအ္လကမ္ွတတ္မး္အားလံိုးက ို 

စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းအတ က္ အသံိုးျပဳရမည္ျဖစသ္ည္။ အဖ ြဲ႕အစည္းအားလံိုးသည ္တန္ဖ ိုးျမင့္မားေသာ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းအား ဦးစားေပးလိုပေ္ဆာင္ကာ ယခို မ၀ူါဒတ င္ ေဖာ္ျပထားေသာ လ တလ္ပ္စ ာ 
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လိုပ္ေဆာင္နို င္ျခင္း နည္းလမ္းမ ားက ို အသံိုးျပဳကာ လကရ္ ွတည္ရ ွေနေသာ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းမ ားအား ရယူနို င္ျခင္းနွင့္ အသံိုးျပဳန ိုင္ျခငး္အား တ ိုးတကလ္ာေစရန္အတ က္ 

အားေပးအားေျမွာကလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 

အစ ိုးရ အဖ ြဲ႕အစည္းအားလံိုးသည္ အစ ိုးရ၏ လ တ္လပ္စ ာ အခ ကအ္လက္မ ားအသံိုးျပဳန ိုင္ေရးအတ က ္

လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအား ခို င္မာေစရန္နွင့္ အခ ကအ္လကအ္ရင္းအျမစ္မ ား၏ စမီံခန္႔ခ  ြဲမႈအား 

တို းတက္ေစရနအ္တ က ္ေအာက္ပါလိုပ္ေဆာငမ္ႈမ ားအား ေဆာင္ရ က္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

၁။ အခ ကအ္လကမ္ ား၏ လိုပေ္ဆာငမ္ႈနငွ့္ မ ွေ၀သံိုးစ ြဲမႈအား အေထာကအ္ပျံဖစေ္စေသာ နညး္လမး္ျဖင့္ 

စိုေဆာငျ္ခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္ဖနတ္းီျခငး္  

အထးူသျဖင့္ အဖ ြဲ႕အစညး္မ ားသည ္ေအာကပ္ါတ ို႔က ို လိုပ္ေဆာငရ္မည္ျဖစသ္ည္။ 

a. က န္ျပ်ဴတာမွနားလည္ေသာ အခ က္အလက္မ ားနွင့္ လ တလ္ပ္စ ာ ကူးယူန ိုင္ေသာ ပံိုစံမ ားအား 

အသံိုးျပဳျခင္း အခ ကအ္လက္မ ားအား အလ ိုအေလ ာက္ပင္ အလီထေရာနစန္ည္းအရ 

စိုေဆာငး္မႈျပဳေနစဥအ္တ င္း အီလထေရာနစက္ ရ ယာမ ားနွင့္ တယလ္ီဖိုနး္ သ ို႔မဟိုတ ္

စာရ ကအ္ေျချပဳ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ား စိုေဆာင္းျခင္းမ ားနငွ့္ ဆက္သ ယလ္ိုပ္ေဆာင္ရာတ င္ 

က န္ျပ်ဴတာမွနားလည္ေသာအခ က္အလက္မ ား၊ လ တလ္ပ္စ ာ ကးူယနူ ိုင္ေသာ ပံိုစံမ ားအား 

အသံိုးျပဳရမည္ျဖစသ္ည္။ ဥပေဒ၏ ခ င့္ျပဳထားမႈမ ားအရ လ တ္လပစ္ ာကူးယူနို င္ေသာ ပံိုစံမ ားသည ္

တစ္ဦးတစေ္ယာက္၏ ပ ိုငဆ္ ိုင္မႈနွင့္ သက္ဆ ိုင္ျခင္းမရ ွရဘြဲ ျပညသ္ူလထူို 

ရယအူသံိုးျပဳန ိုငရ္မည္ျဖစသ္ည္။ 

b. အခ က္အလက္စံနႈနး္မ ားအား အသံိုးျပဳျခငး္ အခ က္အလက္မ ားအတ က္ က ိုက္ညီမႈရ ွေသာ 

စံနႈန္းမ ားနွင့္ လမး္ညႊန္ခ ကမ္ ားအား ေဖာ္ျပလိုပ္ေဆာငသ္ ားမညျ္ဖစသ္ည္။ အခ ကအ္လက္မ ား 

စိုေဆာငး္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ဖနတ္ီးျပးီသညန္ွင့္ တစ္ျပ ဳ င္နက ္ထ ိုစံနႈန္းမ ား၊ လမး္ညႊန္မ ားအား 

အသံိုးျပဳန ိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အခ က္အလက္မ ား၏ ေပါင္းစည္းလိုပ္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ 

လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳနို င္ျခင္းအား တို းျမွင့္ေစရန္အတ က္ ထ ိုစံနႈနး္မ ား၊လမ္းညႊန္ခ ကမ္ ားအား 

အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားသည္ အသံိုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ က ိုက္ညမီႈမရ ွေသာ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းပံိုစံမ ားအား အေစာပ ိုင္း ရရ ွအသံိုးျပဳန ိုင္ျခငး္သည္ မည္သ ို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမ ူ
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ထ ိုအခ က္အလက္အသံိုးျပဳသူမ ားအတ က္ တန္ဖ ိုးတစစ္ံိုတစ္ရာ ျဖစထ္ န္းနို င္သျဖင့္ လ ိုအပ္ေသာ 

စံႏႈန္းမ ားနွင့္ အျပည့္အ၀ မကို က္ညီေသာ တစ္ဦးတစေ္ယာက္၏ အခ ကအ္လက္မတွတ္မ္းမ ား 

ထိုတ္ေ၀ျခငး္က ိုလညး္ ခ င့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည။္ သ ို႔ေသာ္ စံနႈန္းမ ားမ ွေသ ဖည္ေနသည့္ 

အခ က္မ ားအား ရွငး္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး စနံႈန္းမ ားနွင့္က ိုက္ညေီအာင္ လိုပေ္ဆာင္မည္ဟူေသာ 

သေဘာတူညီမႈအား ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစသ္ည္။ 

c. လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳခ င့္ရေသာ လ ိုင္စင္မ ား အသံိုးျပဳျခင္း 

စိုေဆာငး္ထားေသာသတင္းအခ က္အလက္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဖနတ္းီထားေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားအတ က္ လ တလ္ပ္စ ာအသံိုးျပဳခ င့္ရေသာ လို င္စင္မ ား 

အသံိုးျပဳရမည္ျဖစသ္ည္။ ထ ိုမွသာ ျပညသ္ူလထူိုအတ က ္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ 

အခ က္အလက္မ ားသည္ မ တတ္ူကးူရာတ င္၊ ထိုတ္ေ၀ရာတ င္၊ ျဖန္႔ေ၀ရာတ င္ သ ို႔မဟိုတ္ တျခား 

စီးပ ားေရးအျဖစ္ သ ို႔မဟိုတ္ စီးပ ားေရးမဟိုတေ္သာ လိုပေ္ဆာင္မႈမ ားအတ က ္အသံိုးျပဳရာတ င္ 

မည္သည့္ အကန္႔အသတ္မ ွရ ွေနမည္မဟိုတ္ေပ။ 

d. ေဖာ္ျပခ ကပ္ါ၀င္သည့္ အခ က္အလက္မ ားအား ထိုတ္ေ၀ျခင္း အခ ကအ္လက္စာရင္း 

တစ္ခိုခ င္းစီနငွ့္ ဆကစ္ပ္ေနေသာ ေဖာ္ျပခ ကပ္ါ၀ငသ္ည့္ အခ ကအ္လက္မ ားအား 

ထိုတ္ေ၀ရမည္ျဖစသ္ည္။ ထ ိုအခ က္အလက္မ ားတ င္ မလူအခ က္အလက္မ ား၊ 

ခ  တဆ္က္ထားသည့္ အခ ကအ္လက္မ ား၊ ပထ၀ီေျမျပငအ္ေျခအေနျပ ေနရာမ ား၊ 

အခ က္အလက္၏ အရညအ္ေသ းမ ားနွင္ ့အခ က္အလကမ္ူရင္း၏ ခ ိုင္မာမႈအား 

ျပည္သလူထူိုကဆံိုးျဖတ္န ိုင္ရန္အတ က ္အခ ကအ္လက္စာရင္းမ ားၾကား ဆကသ္ ယ္မႈမ ားက ို 

ေဖာ္ျပေပးန ိုင္သည့္ တျခားသက္ဆ ိုငရ္ာ ေဖာ္ျပခ က္မ ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေယ ဘယူ  

ေဖာ္ျပခ ကပ္ါ၀င္သည့္ အခ က္အလက္မ ားအား စံနႈန္းမ ား၊ သီးျခားသတမ္ွတခ္ ကမ္ ား သ ို႔မဟိုတ္ 

မတူညီေသာ နယပ္ယမ္ ားရ ွ တ ိုးတက္ေျပာငး္လြဲမႈ ပံိုစံမ ား (ေင ေၾကး၊ က န္းမာေရး၊ 

ဥပေဒစ ိုးမ ိုးေရး) အေပၚတ င္မူတညက္ာ ခ ြဲ႕ထ င္လိုပ္ေဆာင္နို င္ေပသည္။ 

 

၂။ ေပါငး္စညး္လိုပေ္ဆာငျ္ခငး္နငွ့္ သတငး္အခ ကအ္လက ္ရယနူ ိုငျ္ခငး္အား အေထာကအ္ကျူဖစေ္စသည့္ 

သတငး္အခ ကအ္လကစ္နစအ္ား တညေ္ဆာကျ္ခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္ေခတမ္ွေီအာငလ္ိုပေ္ဆာငျ္ခငး္ 

ျပဳလိုပရ္မညျ္ဖစသ္ည။္ စနစ၏္ ဒီဇို င္းသညစ္ေကးအရ ေျပာင္းလြဲန ိုင္မႈ၊ ေျပာင္းလြဲလိုပေ္ဆာင္န ိုင္မႈ၊ 
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မူလဒီဇ ိုင္းအျပင္ ျဖစ္န ိုင္ေသာ အသံိုးျပဳမႈမ ားအပါအ၀င္ အတ င္းပ ိုငး္နွင့္ 

အျပင္ပ ိုငး္လ ိုအပ္ခ ကမ္ ားေျပာင္းလြဲျခင္းကြဲသ့ ို႔ေသာ အမ  ဳ းမ  ဳးအသံိုးျပဳမႈမ ားအတ ကသ္ာမက 

ပံိုစံအမ  ဳ းမ  ဳးျဖင့္ အခ ကအ္လက္မ ားထိုတယ္ူျခင္းတ င္လည္း လ ယက္ူမႈရရ ွရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၃။ အခ ကအ္လကမ္ ား စမီခံန္႔ခ ြဲျခငး္နငွ့္ ထိုတျ္ပနျ္ခငး္ လိုပေ္ဆာငမ္ႈမ ားအား ခို ငမ္ာေစျခငး္ ယခို မူ၀ါဒ 

ထိုန္ျပနသ္ည့္ရက္စ ြဲမွေန၍ ၆ လအတ င္းတ င္ အဖ ြဲ႕အစညး္မ ားသည ္၄င္းတ ို႔၏ 

အခ က္အလက္စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္းနင့္ ထိုတ္ျပန္ျခင္းလိုပေ္ဆာငမ္ႈမ ားအား ခ ိုင္မာေစရန္အတ က္ တည္ရ ွျပီးသား 

မူ၀ါဒမ ားနွင့္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ည္းမ ားအား မည္သည့္ သင့္ေလ ာ္ရာ ျပနလ္ညတ္ည္းျဖတ္မႈမ ားလိုပ္ေဆာင္ျခငး္ 

ျပန္လညဆ္နး္စစ္ျခငး္မ ားလိုပ္ေဆာငျ္ခင္းအား ျပဳလိုပ္ရမည္ျဖစ္သည။္ ယခို မ၀ူါဒရ ွ သတ္မွတခ္ က္မ ားနွင့္ 

က ိုက္ညီေအာငလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည့္အျပင ္ေအာကပ္ါလိုပ္ေဆာင္မႈမ ားက ိုလည္း ေဆာငရ္ က္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

a. လိုပ္ငနး္ဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္လက္ စာရင္းတစ္ခိုအား ဖနတ္ီးျခင္းနွင့္ ထ နး္သ မ္းျခငး္ အစ ိုးရ 

အဖ ြဲ႕အစည္းအားလံိုးသည ္အဖ ြဲ႕အစည္း၏ သတင္းအခ က္အလက္စနစတ္ င္ အသံိုးျပဳေသာ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းတ င္ ထည့္သ င္းလိုပ္ေဆာင္ရနအ္တ က္ လိုပင္န္းဆ ိုင္ရာ 

အခ က္အလက္စာရင္းတစ္ခိုအား တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထ ိုစာရင္းသည္ 

မည္သည့္အခ က္မ ားသည္ ျပည္သလူထူိုထသံ ို႔ေရာကရ္ ွသည္နွင့္ မည္သည့္အခ ကအ္လက္မ ား 

ျပသညသ္လူူထိုအသံိုးျပဳရနအ္တ က္ အဆငသ္င့္ရ ွသည္ စေသာ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းမ ားအားလံိုးက ို ေဖာ္ျပမည္ျဖစသ္ည္။ 

b. ျပည္သလူထူိုဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္လက္ စာရင္းအား ဖနတ္ီးျခင္းနွင့္ ထ နး္သ မ္းျခငး္ 

လိုပ္ငနး္ဆ ိုင္ရာအခ က္အလက္စာရငး္ရ ွ ျပည္သလူထူိုအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းအားလံိုးအား အဖ ြဲ႕အစည္း၏ တရား၀င္၀က္ဆ ိုဒတ္ င္ 

က န္ျပ်ဴတာမွနားလည္ေသာ ပံိုစံျဖင့္ စာရင္းေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည။္ ထ ိုမသွာ National portal 

၏ အလို အေလ ာက္ စိုေဆာင္းျခင္းက ို လိုပ္ေဆာင္န ိုင္မည္ျဖစ္သည။္ 

အခ  နတ္စ္ခိုျပီးသည့္ေနာကတ္ င္ အဖ ြဲ႕အစညး္အားလံိုး၏ ျပည္သူလထူိုအသံိုးျပဳန ိုင္ေစရန္ 

လိုပ္ေဆာငထ္ားေသာ အခ က္အလက္မတွတ္မ္းအားလံိုးသည္ ပါ၀ငလ္ာမည္ျဖစ္သည္။ 

c. အခ က္အလက္မ ားထိုတ္ျပနရ္ာတ င ္အဆင္ေျပေခ ာေမ ႕ေစရန္အတ က္ အသံိုးျပဳသူမ ားနွင့္ 

ဆက္သ ယ္ေျပာဆ ိုျခင္း အခ က္အလက္မတွတ္မ္းမ ား ထိုတ္ျပန္ရာတ င္ အေရးၾကီးမႈအလို က္ 
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စီစဥ္လိုပေ္ဆာင္ရန္နွင္ ့ထိုတ္ျပန္ျခင္းအတ က္ အသင့္ေလ ာ္ဆံိုး ပံိုသံအား ဆံိုးျဖတ္ရန္အတ က ္

အသံိုးျပဳသူမ ားနွင့္ ဆကသ္ ယ္ေျပာဆ ိုျခင္းမ ား လ ိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ 

ေဆာ့ဖ္၀ြဲက  မ္းက ငသ္ူမ ား စ တ္၀င္စားန ိုင္ေသာ ပမာဏမ ားျပားသည့္ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းအား မ ားျပားေသာ ေဒါင္းလိုဒ္မ ားနွင့္ Application Programming 

Interfaces (APIs) အသံိုးျပဳကာ ထိုတ္ျပန္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

d. ထ ေရာက္ေသာ အခ ကအ္လက္ ထိုတျ္ပန္ျခငး္ဆ ိုင္ရာ နည္းလမ္းမ ားအတ က္ က႑မ ားနွင္ ့

တာ၀န္မ ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း ထ ေရာက္ေသာ အခ ကအ္လကထ္ိုတ္ျပန္ျခင္းဆ ိုင္ရာ 

နည္းလမ္းမ ားအတ က္ အစ ိုးရအဖ ြဲ႕အစညး္မ ားအားလံိုးက ို က႑မ ားနွင့္ တာ၀န္မ ားအား 

ရွင္းလင္းစ ာခန္႔အပ္ထားရမည္။ ၎တ င္ 

 

i. ဌာနတ င္း တာ၀နရ္ ွသူမ ား နငွ္ ့ျပညသ္ူလထူိုထသံ ို႔ လ တလ္ပ္စ ာအသံိုးျပဳနို င္ေသာ 

အခ က္အလက္မ ား၏ အေရးၾကီးေသာ တန္ဖ ိုးအား ဆကသ္ ယ္ေျပာၾကားျခင္း 

ii. ျပန္လညေ္မးျမနး္ျခငး္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ အၾကံျပဳခ က္မ ားအား ျပနလ္ည္ေျဖဆ ိုရန္အတ က ္

ဆက္သ ယ္ရနေ္နရာတစ္ခိုနငွ့္အတူ ထိုတျ္ပနထ္ားေသာ အခ က္အလက္မ ားသည္ 

လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ျခင္း။ 

iii. အသံိုးခ ေဆာ့ဖ္၀ြဲမ ားနငွ့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ဖနတ္ီးလိုပ္ေဆာင္ရာတ င္ အခ က္အလက္မ ားက ို 

အသံိုးျပဳရန္အတ က္ စီးပ ားေရးနွင္ ့လူမႈအဖ ြဲ႕အစညး္မ ားအား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း။ 

iv. ပ ိုမ ိုေကာင္းမ န္ေသာ လ တလ္ပ္စ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ အခ ကအ္လက ္လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားရ  ွသည့္ 

အစ ိုးရဌာန သ ို႔မဟိုတ္ ရံိုးခန္းမ ားမွေန၍ အေကာငး္ဆံိုး လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအား ရယူျခင္း။ 

v. ပိုဂ  ဳလဆ္ ိုင္ရာအခ ကအ္လက္မ ားနွင့္ လံိုျခံဳစ တခ္ ျခငး္မ ား မထ ခ ိုက္ေစရနအ္တ က္ 

တျခားတာ၀န္ရ ွသူမ ားနွင့္ တ ြဲဖကလ္ိုပက္ ိုင္ျခငး္။ 

vi. ဌာနရ  ွထ ခ ိုကလ္ ယေ္သာ အခ ကအ္လက္မ ားနွင့္ လံိုျခံဳေရးလိုပေ္ဆာင္မႈမ ား ထိုတ္ျပန္ျခင္း 

အႏၱရာယ္မ ားအား စစေ္ဆးရန္အတ က ္လံိုျခံဳေရးအဖ ြဲ႕မ ားနွင့္ တ ြဲဖကလ္ိုပက္ ိုင္ျခင္း။ 

 

၄။ အခ ကအ္လကအ္ားလံိုးရ ွ ပိုဂ  ဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာအခ ကအ္လက္မ ား၊ 

လ ွ ဳ႕၀ွကထ္ားသည့္အခ ကအ္လက္မ ားနွင့္ လံိုျခံဳေရးအား အာမခံန ိုင္ေသာ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအား 
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အားျဖင္ည့္ေဆာင္ရ က္ျခငး္။ ျပည္သလူထူိုအား ျပသနို င္ျခင္းရ ွမရ ွ၊ လ တလ္ပ္စ ာ လိုပ္ေဆာင္န ိုငျ္ခင္းနငွ့္ 

က ိုက္ညီမႈရ ွမရ ွနွင့္ ဥပေဒကခ င့္ျပဳထားျခင္းရ ွမရ ွ၊ ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုငရ္ာအခ ကအ္လက္မ ားနွင့္ 

လံိုျခံဳေရးကန္႔သတခ္ က္မ ားနွင့္ ည ွစ န္းျခင္းရ ွမရ ွအား စစေ္ဆးရန္အတ က္ စိုေဆာင္းထားေသာ 

အခ က္အလကအားလံိုး သ ို႔မဟိုတ္ ဖနတ္ီးထားေသာ အခ က္အလကအ္ားလံိုးအား 

ခ ြဲျခမ္းစ တ္ျဖာျခင္းလိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစသ္ည္။ အကယ္၍ ျပညသ္ူလထူိုအတ င္ အသံိုးျပဳန ိုင္ျခငး္မရ ွပါက 

အဖ ြဲ႕အစည္းသည ္ထ ိုအေၾကာင္းျပခ က္မ ားအား ေဖာ္ျပရမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

၅။ အခ ကအ္လကစ္မီခံန္႔ခ ြဲမႈ လိုပေ္ဆာငမ္ႈအားလံိုးတ င ္လ ိုအပေ္သာ ေပါငး္စညး္လိုပေ္ဆာငျ္ခငး္နငွ့္ 

လ တလ္ပစ္ ာရယနူ ိုငျ္ခငး္မ ားအတ က ္ေပါငး္စညး္ေဆာငရ္ ကျ္ခငး္ အဖ ြဲ႔အစည္းအားလံိုးသည္ သတူ ို႔၏ 

အခ က္အလက္စီမံခန္႔ခ ြဲမႈလိုပ္ေဆာငခ္ က္မ ားအား အဖ ြဲ႕အစည္း၏ စီမံေဆာငရ္ ကမ္ႈ၊ ေင ေၾကးလည္ပတ္မႈ၊ 

ထ န္းသ မ္းေစာင့္ေရွာကမ္ႈနွင့္ ေင ေၾကးစီမံခန္႔ခ ြဲမႈ စသညတ္ို ႔၏ အဓ က လိုပေ္ဆာင္မႈမ ားအတ င္းသ ို႔ 

ေပါင္းထည့္ရမည္ျဖစသ္ည္။ သတူ ို႔၏ အားလံိုးေသာလိုပ္ေဆာင္မႈအတ င္း ယခို မူ၀ါဒတ င္ ျပ႒ာနး္ထားသည့္ 

ေပါင္းစညး္လိုပ္ေဆာင္မႈနွင့္ လ တ္လပစ္ ာအခ က္အလကမ္ ားအသံိုးျပဳန ိုငမ္ႈ၏ လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ိုလညး္ 

အဖ ြဲ႔အစည္းအတ င္း အဓ ကတာ၀နအ္ေနျဖင့္ ထားရ ွရမည္ျဖစ္သည။္ 

 

လကေ္တ ႕လိုပေ္ဆာငျ္ခငး္ 

ယခိုအပ ိုင္းတ င္ မူ၀ါဒ၏ ေယ ဘယူ က္ေတ ႕လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားသာမက အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား၏ အဓ က 

အစ တ္အပ ို္င္းမ ား၏ အေရးၾကီးေသာ လကၡဏာမ ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

1. တာ၀နန္ငွ့္ ၀တရၳားမ ား 

ဗဟို အဖ ြဲ႕ ေကာင္းမ နစ္ ာလိုပေ္ဆာင္န ို္င္ေသာ လ တ္လပ္စ ာအသံိုးျပဳန ိုင္သည့္ အခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္တစခ္ိုရ ွ လ ိုအပ္ေသာ တည္ေဆာက္ပံိုမ ားရရ ွေစရန္အတ က္ ပင္မ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားပါ၀င္ေသာ 

ဗဟ ိုအဖ ြဲ႕တစ္ခိုအား ဖ ြဲ႕စည္းရမည္ျဖစသ္ည္။ ထ ိုဗဟို အဖ ြဲ႕တ င္ ITCSD သည ္

ဥက ဌေနရာတ င္ရ ွမည္ျဖစ္ျပီး အဖ ြဲ႕၏ လိုပ္ေဆာငမ္ႈအားလံိုးနွင့္ ပူးေပါင္းလိုပ္ေဆာငသ္ ားမညျ္ဖစသ္ည္။ 

ေအာက္တ င္ေဖာ္ျပထားေသာ အဖ ြဲ႕မ ားရ ွ က ိုယ္စားလယွမ္ ားနွင့္လည္း ဖ ြဲ႕စည္းသ ားမည္ျဖစ္သည။္ 
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a. ဗဟ ို က နး္ဂဏန္းအခ ကအ္လက္ဆ ိုငရ္ာ အဖ ြဲ႕အစညး္၊ စီမံက နး္နွင့္ 

ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန 

b. ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန 

c. တန္ဖ ိုးျမင့္မားေသာ အခ ကအ္လက္မတွတ္မ္းမ ားရ ွသည့္ တျခားေရ းခ ယ္ထားသည့္ 

အဖ ြဲ႕အစည္းမ ား 

 

ဗဟ ိုအဖ ြဲ႕သည ္ေအာက္ပါလိုပ္ငန္းမ ားအတ က္ တာ၀နရ္ ွမည္ျဖစ္သည။္ 

a. လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ားဆ ိုင္ရာ မူ၀ါဒ ျခံဳငံိုသံိုးသပ္ျခင္း 

b. လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳနို င္ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္သည့္ 

အဖ ြဲ႕အစည္းအားလံိုးနွင့္ ဌာနအားလံိုးအား အေသးစ တလ္မ္းညႊန္ခ က္မ ား ထိုတေ္ပးျခင္း 

c. လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ အခ ကအ္လကမ္ ားအတ က္ စးီပ ားေရးနွင့္ 

နည္းပညာဆ ိုင္ရာ စံနႈန္းမ ားသတ္မွတေ္ပးျခင္း 

d. ့ပရ ိုဂရမ္မ ား သတ္မတွ္ေဖာ္ျပျခင္းနွင့္ ပရ ိုဂရမ္ စီမံခန္႔ခ ြဲမႈ၏ ျခံဳျငံဳသံိုးသပမ္ႈမ ား 

e. မဟာဗ ်ဴဟာခ မတွ္ျခင္းနွင့္ အေရးပါမႈအလ ိုက္ အစအီစဥ္ခ မတွ္ျခင္း 

f. အစ ိုးရ၏ အတ င္းပ ိုင္းနွင့္ အျပင္ပ ိုင္းအတ င္း အရညအ္ေသ းတ ိုးတက္ေစန ိုငေ္သာ 

အစီအစဥ္မ ား ဖနတ္ီးလိုပ္ေဆာင္ျခင္း 

g. သက္ဆ ိုငရ္ာ အဖ ြဲ႕အစညး္မ ားမွေန၍ ထည့္သ င္းစဥ္းစားထားေသာ 

အခ က္အလက္မ ားအား ေတာင္းခံျခင္းမ ားနွင့္ ထို အခ က္အလက္မ ားအား 

ျပည့္မီွေအာင္လိုပ္ေဆာင္နို င္ရန္အတ က္ အတတူက  ပးူေပါင္းလိုပ္ေဆာင္ျခင္း 

h. လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳနို င္ေသာ အခ ကအ္လကဆ္ ိုငရ္ာလမ္းညႊန္၏ တ ိုးတက္မႈနွင့္ 

လည္ပတ္ေဆာင္ရ က္မႈ 

i. လ တ္လပစ္ ာအသံိုးျပဳနို င္ေသာ အခ ကအ္လကဆ္ ိုငရ္ာ လမ္းညႊန္ရ ွ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းမ ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အခ က္အလက္မ ားအတ က ္ စနံႈန္းမ ားအား ဖနတ္ီးလိုပ္ေဆာင္ျခငး္နွင့္ 

ခ ိုင္မာေစျခင္း 
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j. ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာအခ ကအ္လက္မ ား၊ လံိုျခံဳေရးစစ္ေဆးျခင္းမ ား၊ အမည္မေဖာ္ျပဘြဲ 

လ  ွ႕၀ွကထ္ားျခင္းမ ားနွင့္ တျခားလ ိုအပ္ေသာ လိုပ္ေဆာငမ္ႈမ ားပါ၀င္သည့္ 

အခ က္အလကထ္ိုတျ္ပန္မႈ ဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားနွင့္ ျပငဆ္ငမ္ႈမ ားအား ကူညီေပးျခငး္ 

 

ယခိုမူ၀ါဒအား လက္ေတ ႕အေကာက္အထညေ္ဖာ္ေဆာငန္ို င္ေစရနအ္တ က္ 

အဖ ြဲ႕အစည္းအားလံိုးသည ္နည္းစနစတ္က  လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အေစာဆံိုးကာလ သ ို႔မဟိုတ္ 

အေရးၾကီးေသာ ရည္ရ ယ္ခ က္မ ားအား ေထာကက္ူေပးနို င္သည့္ ထ ိုအေျခခလံိုပေ္ဆာင္မႈမ ားအား 

ပထမဥးီစ ာ လက္ေတ ႕အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစသ္ည္။ ၄င္းတ ို႔၏ အဓ က၊ 

အျမြဲမျပတလ္ိုပ္ေဆာငရ္မည့္ တာ၀န္မ ားမွာ - 

a. သက္ဆ ိုငရ္ာ အဖ ြဲ႕အစညး္ေခါင္းေဆာင္ သ ို႔မဟိုတ္ 

တာ၀နလ္ႊြဲေျပာင္းေပးအပထ္ားေသာသူမေွန၍ တရား၀င္ခ င့္ျပဳထားသည့္အတ ိုငး္ 

အခ က္အလက္မ ားက ို ထိုတျ္ပန္ျခင္း 

b. ဗဟ ိုအဖ ြဲ႕နွင့္ဆကသ္ ယ္မည့္ အဖ ြဲ႕အစည္းအတ င္းရ ွ ဆကသ္ ယ္ေရး 

လူအားခန္႔အပ္ျခငး္နွင့္ လ ိုအပ္ေသာ အခ ကအ္လက္ထိုတ္ျပန္ျခင္းမ ား ျပဳလိုပ္ျခင္း 

c. သေဘာတူညီထားေသာ အခ ကအ္လကအ္ားလံိုးအား ထိုတ္ျပန္ျခငး္နွင့္ 

ျပသနာတစ္စံိုတစခ္ို သ ို႔မဟိုတ္ အခက္အခြဲတစခ္ိုရ ွပါက ဗဟို အဖ ြဲ႕အား 

အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

d. လိုပ္ငနး္ဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္လက္ စာရင္းအား ျဖန္႔ေ၀ျခငး္နွင့္ တင္ျပေပးျခငး္ 

  

2. အရငး္အျမစမ္ ား 

အဖ ြဲ႕အစည္း၏ လကရ္ ွတညရ္ ွေနေသာ အခ က္အလက္မ ားအား စီမံေဆာငရ္ က္ျခင္း 

ျဖစ္စဥအ္ေပၚမူတညက္ာ မူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ရငး္နွီးျမွပ္နွံမႈမ ား 

လို အပ္မည္ျဖစသ္ည္။ ၄င္းတို ႔အား လက္ရ ွ ျဖစ္စဥက္ ို စစ္ေဆးေလလ့ာရန ္

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရမညျ္ဖစ္ျပီး ျပညသ္ူလထူို၏ ဘ႑ာေင အား အထ ေရာက္ဆံိုးအသံိုးျပဳန ိုငသ္ည့္ 

အခ င့္အေရးမ ား ေဖာ္ေဆာငန္ ိုင္သည့္ အေျခအေနအား ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစသ္ည္။ ဤမူ၀ါဒရ ွ 

လ ိုအပ္ခ က္မ ားအား ျပည့္မွီသည့္ ျဖစ္လာနို င္ေသာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ ား၊ က ရ ယာမ ားနငွ့္ လ ိုအပ္ေသာ 
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အရင္းအျမစမ္ ားအား ၄င္းတ ို႔၏ ေင ေၾကးအစအီစဥ္နွင့္ လ ာထားေင  လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားမတွစဆ္င့္ 

အကအူညီ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

3. တ ိုငး္တာေဆာငရ္ ကမ္ႈနငွ့္ ျပနလ္ညဆ္နး္စစမ္ႈ 

ဤမူ၀ါဒတ င္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတ္မတွ္ခ က္မ ားအလ ိုက ္တ ိုးတက္မႈအား တ ိုငး္တာရန္အတ က ္

ဗဟို အဖ ြဲ႕သည ္တ ိုငး္တာေဆာင္ရ က္မႈနငွ့္ အစီရင္ခံျခင္း မူေဘာင္အား 

တ ိုးတက္ေအာင္လိုပ္ေဆာငရ္မည္ျဖစသ္ည္။ လ တလ္ပ္စ ာ အသံိုးျပဳန ိုင္ေသာ အခ ကအ္လကဆ္ို င္ရာ 

လမ္းညႊန္အား ပိုံမွနတ္ ိုငး္တာျခင္းမ ားျဖစသ္ည့္ ခရီးသည္ အေရအတ က္၊ 

အခ က္အလက္မတွတ္မ္းအေရအတ က္၊ အခ ကအ္လကမ္ွတတ္မ္းမ ားအား ေဒါငး္လိုပဆ္ ြဲျခငး္ 

အေရအတ က္နွင့္ အမ  ဳးအစားမ ား၊ လမ္းညႊနအ္ား အခ က္အလက္မ ားပံပ ိုးေပးေသာ 

အဖ ြဲ႕အစည္းအေရအတ က္၊ API အသံိုးျပဳမႈ၊ စ န္႔ဦးတထီ င္သူ အေရအတ က၊္ စာရင္းသ င္းထားေသာ 

စီးပ ားေရးလိုပ္ငန္းမ ား သ ို႔မဟိုတ ္ေဆာ့ဖ္၀ြဲက  မး္က ငသ္မူ ား၊ ရရ ွေသာအခ က္အလက္မ ားအတ က္ 

ေတာငး္ခံမႈအေရအတ က္၊ ျပန္လညအ္ၾကံျပဳျခငး္မ ားနွင္ တျခား လူမႈေရးဆို င္ရာလိုပ္ေဆာင္မႈမ ား 

စသညတ္ ို႔နွင့္ တ ိုငး္တာေဆာင္ရ က္နို င္သည။္ 

 

ဤမူ၀ါဒအား အဖ ြဲ႔အစည္းမ ားနွင့္ အခ က္အလကအ္သံိုးျပဳသူမ ားထမံွရရ ွေသာ အေတ ႕အၾကံဳမ ား 

မွတ္ခ က္မ ားအလို ပ္ ပံိုမွန ္ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည။္ 
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အပ ိုငး္ (၂) အလီတထ္ေရာနစက္ိုနသ္ ယမ္ႈနငွ့္ ဆကစ္ပေ္နသာ မ၀ူါဒမ ား  

 

ေနာကခ္အံေၾကာငး္အရာ 

ယခိုေဖာ္ျပထားသည္မွာ အမ  ဳးသားဆ ိုင္ရာ အလီတ္ထေရာနစ္ ကိုနသ္ ယ္မႈ မူ၀ါဒျဖစ္ျပီး 

အီလတထ္ေရာနစက္ိုန္သ ယေ္ရးလိုပ္ငန္းစဥ္ ခ မွတလ္မး္ညႊန္မႈဆ ိုငရ္ာ ေကာ္မတီ (E- Commerce 

Steering Committee) နွင့္အတ ူေပၚထ ကလ္ာျခင္းျဖစသ္ည္။ (ျမန္မာ Cyber ဥပေဒ၊ အပ ိုင္း (၄) 

တ င္ၾကည့္ရႈပါ) ျမန္မာန ိုင္ငအံတ င္း အလီထေရာနစက္ိုနသ္ ယ္မႈမ ား လ ယက္ူေခ ာေမ ႕ေစရနအ္တ က ္

ဤေကာ္မတသီည္ ျပည္သလူထူိုအတ က္ ဦးေဆာင္အဖ ြဲ႔အစည္းအေနျဖင္ ့လိုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစသ္ည္။ 

ထ ိုကြဲ့သ ို႔ အသင္းအဖ ြဲ႕ရ ွျခင္းျဖင့္ အလီတထ္ေရာနစက္ိုနသ္ ယ္မႈ တို းတက္ေစရနန္ွင့္ အသံိုးျပဳေစရနအ္တ က္ 

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေသာ အေျခအေနမ ားအား ဥပေဒ၊လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ားနငွ့္ မူ၀ါမ ားဖနတ္ီးကာ 

လိုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစသ္ည္။ ျမန္မာနို င္ငံ၏ စီးပ ားေရးတ ိုးတက္မႈမ ားနွင့္ 

လူမႈအသ ိုကအ္၀န္းတ ိုးတကမ္ႈမ ားအား ေမာင္းနွင္ေပးန ိုငေ္သာ သတင္းအခ ကအ္လက္နွင့္ နည္းပညာမ ား 

တ ိုးတက္လာေစရနအ္တ က ္ထ ိုလိုပ္ေဆာင္မႈမ ားက လိုပေ္ဆာင္ေပးန ိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

အီလတထ္ေရာနစ္ ကိုနသ္ ယ္မႈ က စၥရပ္မ ားရ ွ မတူညီေသာ အေျခအေနမ ားေၾကာင့္ Cyber 

လံိုျခံဳေရးအမ  ဳးအစားရ  ွအစ တ္အပ ိုင္း (၂) ခိုျဖစေ္သာ C3 E- Authentication နွင္ ့C4 E-Signatures အား 

ယခို မ၀ူါဒတ င္ ထည့္သ င္းလိုပ္ေဆာငထ္ားပါသည္။ တူညေီသာအေၾကာင္းအရငး္မ ားအတ ိုင္းပင ္

အီလတထ္ေရာနစ္ ကိုနသ္ ယ္ေရး လိုပ္ငန္းစဥ္ဆ ိုင္ရာ ခ မွတ္ေရးအဖ ြဲ႕သည ္ေအာကပ္ါ  အဖ ြဲ႕မ ားနွင့္အတူ 

ပူးေပါငး္လိုပေ္ဆာင္သ ားမညျ္ဖစ္သည။္ 

1. e-Government ဦးစီးေကာ္မတီ(e-Government Steering Committee) 

2. အီလထေရာနစ ္အမတွသ္ေကၤတ လိုပ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ (e-ID Working Commiittee) 

3. စားသံိုးသကူာက ယ္ေရးဆ ိုငရ္ာ ဗဟ ိုေကာ္မတီ (CPCC) 

4. ဒစ္ဂ စတ္ယ္စီးပ ားေရးဖ ံ႕ျဖ ဳးတ ိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ (DEDC) 

5. Ministry of Labour, Immigration and Population 

6. ကိုနသ္ ယေ္ရး ၀န္ၾကီးဌာနရ ွ စားသံိုးသကူာက ယ္ေရးဌာန 

7. အေကာကခ္ န္ ဌာန 
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8. ျမန္မာန ိုင္ငေံတာ္ ဗဟို ဘဏ္ 

အလီတထ္ေရာနစ ္အေျခအေနျဖင့္ နယစ္ပျ္ဖတေ္က ာ္ကာ သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားလႊြဲေျပာငး္ျခငး္ (B 1) 

1. ဤေကာ္မတသီည္ အလီတထ္ေရာနစ္ကိုန္သ ယ္မႈနငွ့္ အ န္လ ိုင္းကိုနသ္ ယ္မႈ၏ 

အပ ိုင္းက႑တ င္ရ ွေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက ာ္ အခ က္အလက္မ ား စီးဆင္းမႈ၏ လံိုျခံဳေရးနွင့္ 

စ တ္ခ ေရးတ ို႔အတ က္ ေဖာ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစ္သည္။ 

2. Cloud  တ က္ခ က္မႈအား သက္ဝင္ေစျခင္း - ဤေကာ္မတသီည္ ျပညသ္လူထူိုဆ ိုင္ရာ 

အပ ိုင္း႑မ ားတ င္ Cloud ၏ တ က္ခ က္ျခငး္မ ားက ို အသံိုးျပဳျခငး္အား 

ေဖာ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစ္သည္။ (Cloud ၏ ပထမဥးီဆံိုး မူ၀ါဒတ င္ၾကည့္ရႈပါ) 

3. န ိုင္ငံတကာနွင့္ က ိုကည္ီမႈမ ား 

a. ဤေကာ္မတသီည္ နယ္စပျ္ဖတ္ေက ာ္ အခ ကအ္လကမ္ ားစီးဆင္းမႈအား 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

(CPTTP) ကြဲ့သ ို႔ေသာ ကမာၻလံိုးဆ ိုင္ရာစသံတ္မတွ္ခ က္မ ားနွင့္ အညီ 

လိုပ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစသ္ည္။ 

b. ဤေကာ္မတသီည္ အခ ကအ္လက္မ ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက ာ္စီးဆင္းရာတ င္ လ ိုအပ္ေသာ 

အသံိုးျပဳသူမ ား၏ အခ ကအ္လက္မ ားအား ကာက ယ္မႈမ ားအား ထ န္းည ွေပးန ိုငသ္ည့္ 

ခို င္မာေသာ အခ က္အလကက္ာက ယေ္ရး ဥပေဒအား ျပ႒ာန္းသ ားမည္ျဖစသ္ည္။ 

c. ဤေကာ္မတသီည္ ခ ိုင္မာေသာ အခ ကအ္လကက္ာက ယ္ေရး ဥပေဒတစ္ခို 

တို းျမွင့္လိုပ္ေဆာင္နို င္ေရးအတ က္ ကိုနသ္ ယေ္ရး၀န္ၾကးီဌာနလက္ေအာက္ရ ွ 

စားသံိုးသကူာက ယ္ေရးဆ ိုငရ္ာ ဌာန၊ စားသံိုးသကူာက ယေ္ရးဆ ိုင္ရာ ေကာ္မတီနငွ့္ 

ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္လက္လံိုျခံဳေရး ေကာ္မရွင္တ ို႔နွင့္ 

ပူးေပါငး္လိုပေ္ဆာင္သ ားမညျ္ဖစ္သည။္ 

4. အခ က္အလက္မ ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက ာ္ စီးဆင္းျခင္း 

a. ဤေကာ္မတသီည္ အခ ကအ္လက္မ ား ထားရ ွရာေနရာအား ကန္႔သတ္မႈမရ ွေစရန္ 

လိုပ္ေဆာင္မည္ျဖစသ္ည္။ 
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b. အခ က္အလက္မ ား လို ္က္ေလ ာညီေထ ျဖစ္စဥအ္ား ပ ိုမ ိုလ ယ္ကူေစရနအ္တ က ္

ဤေကာ္မတသီည္ အခ ကအ္လက္မ ားခ ြဲျခားရာတ င္ မူ၀ါဒတစ္ခိုအား 

လက္ေတ ႕အေကာ္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သ ားမည္ျဖစ္သည။္ (အထက္တ င္ၾကည့္ပါ) 

c. ဤေကာ္မတသီည္ ေဒသခလံူမ ားနွင့္ နို င္ငံျခားသားမ ားၾကား Cloud နငွ္ ့

အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈရယူရာတ င္ 

မည္သည့္ခ ြဲျခားမႈမ ားမရ ွေစရန္လိုပ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစသ္ည္။ 

5. ပံိုမွန္ တည္ျင မ္မႈနွင့္ လို က္နာေစရန္လိုပ္ေဆာင္မႈ 

a. ဤေကာ္မတသီည္ အ နလ္ ိုင္းစီးပ ားေရးလိုပ္ငန္းမ ားအား အနည္းဆံိုးလ ိုအပ္ခ က္မ ား၊ 

လ ိုင္စငလ္ိုပ္ေဆာင္ရမႈ အနည္းဆံိုးျဖင့္ စီးပ ားေရးစတင္န ိုင္ေစရန ္

လိုပ္ေဆာငသ္ ားမည္ျဖစသ္ည္။ 

b. ဤေကာ္မတသီည္ ေအာကပ္ါတ ို႔ကြဲသ့ ို႔ေသာ ႏ ိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတ င္း မူေဘာင္မ ားႏွင့္ 

ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက ာ္ ေဒတာအခ က္အလကစ္ီးဆငး္မႈ မဝူါဒမ ား 

က ိုက္ညီမႈရွ ေစရန္ ေဆာငရ္ ကသ္ ားမည္ျဖစ္သည္: 

i. ASEAN Framework on Digital Data Governane30  နွင့္ ASEAN Cross 

Broder Data Flow Mechanism ရ  ွဦးစားေပးမဟာဗ ်ဴဟာ (၂) ကြဲသ့ို ႔ေသာ 

န ိုင္ငံတကာနငွ့္ ေဒသတ င္း ကန္႔သတမ္ႈမ ားအရ  

ii. APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) system.31 

 

အလီကထ္ေရာနစစ္နစျ္ဖင့္ ေင ေပးေခ မႈ (B2) 

1. ဘဏ္၀န္ေဆာငမ္ႈမ ားပ ိုမ ိုရရ ွရန္ႏွင့္ ပူးေပါငး္လညပ္တႏ္ ိုင္ရန္ ဤေကာ္မတီအေနျဖင့္ 

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလိုပင္န္းက႑၊ ျမနမ္ာႏ ိုင္ငံေတာ္ ဗဟ ိုဘဏ္တ ို႔ႏွင့္အတူ (မ ိုဘ ိုင္းပ ိုကဆ္ံ 

ေင စိုစာရငး္ အပါအ၀င္) ဘဏ္စိုေင စာရငး္ ရ ွသူ အသက ္၁၅ ႏွစ္အထက္ ပိုဂ  ဳလတ္စဥ္ီးခ င္းစီ 

အေရအတ က္ တ ိုးလာေစရန ္လိုပ္ေဆာင္သင့္သည။္ 

                                                
30 https://asean.org/storage/2012/05/6B-ASEAN-Framework-on-Digital-Data-Governance_Endorsed.pdf  
31 http://cbprs.org  

https://asean.org/storage/2012/05/6B-ASEAN-Framework-on-Digital-Data-Governance_Endorsed.pdf
http://cbprs.org/
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2. ဤေကာ္မတအီေနျဖင့္ ဘဏ္မ ားအခ င္းခ င္း ေင ေပးေခ မႈစနစ္မ ားက ို လက္ခံျခင္းႏွင့္ 

စတင္မ တဆ္က္ျခင္းတ ို႔က ို အရ ွန္အဟိုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရ ကရ္န္အတ က္ 

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလိုပင္န္း က႑၊ ျမန္မာႏ ိုင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္တ ို႔ႏွင့္အတ ူ

လိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ 

3. ဤေကာ္မတအီေနျဖင့္ ဘဏ္မ ားအခ င္းခ င္း ေင ေပးေခ မႈ၊ ေင လႊြဲေျပာင္းမႈမ ားႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး 

မည္သည့္ ကန္႔သတ္ခ က္မ ားက ိုမဆ ို ဖယ္ရာွးရနအ္တ က ္ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လိုပင္န္းက႑၊ 

ျမန္မာႏ ိုင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္တ ို႔ႏွင့္အတူ လိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ 

4. ဘဏ္လိုပ္ငန္းဆ ိုငရ္ာ စည္းမ ဥ္းဥပေဒမ ားက ို ျပနလ္ညဆ္န္းစစ္ မ မ္းမံရမည။္ - ဤေကာ္မတသီည ္

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လိုပင္န္းမ ားရ ွ အစိုရယွ္ယာရွင္မ ားႏွင့္ ပူးေပါငး္ၿပီး ျပည့္စံိုေသာ 

အီလကထ္ေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးစည္းမ ဥ္းဥပေဒတစ္ခို ေပၚေပါကလ္ာေစရန္ 

လိုပ္ေဆာင္မႈစီမကံ န္းတစ္ခိုတည္ေဆာက္သင့္သည္။ 

စက ်ဴလ တ ္ကိုနသ္ ယေ္ရး (B 3) 

1. စက ်ဴလ တ္ သတ ေပးခ က္မ ားႏွင့္ အီလကထ္ေရာနစ္ေင ေပးေခ မႈမ ားက ို အစ ိုးရမွ သေဘာတူ 

လက္ခံျခင္း။ 

a. ဤေကာ္မတအီေနျဖင့္ အျခားအစ ိုးရအဖ ြဲ႔အစည္းမ ား (ဥပမာအားျဖင့္ အစ ိုးရ 

အဖ ြဲ႔အစည္းမ ား အၾကား ေင ေပးေခ မႈမ ား)၊ ပိုဂ လ က လိုပ္ငန္းမ ား (ဥပမာအားျဖင့္ 

လ ိုင္စင္ေင ေပးေခ မႈမ ားႏွင့္ ခ င့္ျပဳခ က္မ ား) ႏွင္ ့ႏ ိုင္ငံသားမ ား (ဥပမာအားျဖင့္ လ ိုင္စငမ္ ား၊ 

အခ န္၊ လမ္းတံတားျဖတသ္နး္ခမ ား စိုေဆာင္းျခင္း၊ လူမႈလံိုျခံဳေရး ေင ထိုတ္ေပးမႈမ ား) 

စသညတ္ ို႔ကြဲ့သို ႔ေသာ ေင လႊြဲေျပာင္းမႈ က စၥရပ္အားလံိုးတ င္ အလီက္ထေရာနစ္စနစ္ 

ေင ေပးေခ မႈမ ားက ို အစ ိုးရအဖ ြဲ႔အစည္းမ ားအားလံိုးမွ  လက္ခအံသံိုးျပဳႏ ိုင္ရန္ 

ေသခ ာေစသင့္သည္။ 

b. ဤေကာ္မတီ အေနျဖင္ ့စက ်ဴလ တ္ စနစ္ႏွင့္ ဒီဂ စ္တယ္စနစ္ သတ ေပးခ က္မ ား 

ဥပမာအားျဖင့္ အီးလ္ေမးမွ တဆင့္ သတ ေပးခ က၊္ မ ိုဘ ိုင္းက ရ ယာမ ွသတ ေပးခ က ္

စသညတ္ ို႔က ို အစ ိုးရအဖ ြဲ႔အစည္းအားလံိုးမွ လက္ခံသေဘာတသူည္မွာ 

ေသခ ာေစသင့္သည္။ 
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c. အထးူသျဖင့္ အစ ိုးရမ ွနည္းပညာႏွင္ ့အခ င္းခ င္းအျပနအ္လွန္ခ  တဆ္က္မႈ 

ပထမဆံိုးမူ၀ါဒတစ္ခို အသံိုးျပဳရယႏူ ိုင္ရန္ အ ိုင္စတီီခ ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ ားက ို 

စံက ိုက္ျပဳလိုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတသ္က္၍ အမ  ဳးသားအ ိုင္စတီီမဟာဗ ်ဴဟာႏွင့္ 

ႀက ဳးစားအားထိုတ္မႈမ ား က ိုက္ညီေစရန္ ဤေကာ္မတီအေနျဖင့္ e-Government 

ဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ အတလူိုပေ္ဆာငသ္င့္သည္။ အလီကထ္ေရာနစ္ 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ ဥ္းေသာ က စၥရပ္မ ားတ င္ ေင ေတာင္းခလံႊာမ ား 

ထိုတ္ေပးျခင္း၊ ေင ေပးေခ မႈမ ား လကခ္ံေပးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ခ  တဆ္က္မႈ 

ဖ ြဲ႔စည္းတည္ေဆာကပ္ံို ေရ းခ ယ္ျခငး္၊ ေဆာ့ဖ၀္ြဲလ၊္ ထ န္းသ မ္းမႈႏွင့္ အျခား e-

Government စံႏႈန္းမ ားအတ က္ အတတူက  လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္ေစသည့္ စံႏႈန္းမ ားက ို 

ရရ ေွစျခင္း စသညတ္ ို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည။္  

d. ဤေကာ္မတသီည္ စက ်ဴလ တက္ိုန္သ ယ္ေရးမူ၀ါဒမ ားက ို အလီကထ္ေရာနစ္ 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆ ိုငရ္ာ အာဆယီံ သေဘာတူညခီ က္ ကြဲသ့ို ႔ေသာ ႏ ိုင္ငံတကာႏွင္ ့

ေဒသဆ ိုင္ရာ မူေဘာငမ္ ားႏွင့္ ခ  န္ည ွသင့္သည္။ 

2. ဤေကာ္မတသီည္ ေအာကပ္ါနယပ္ယ္မ ား  ဖ ံ႔ၿဖ ဳးေစရန၊္ ျဖစ္ေပၚလာႏ ိုင္ေစရန ္ႏွင္ ့

အရ ွန္အဟိုန္ျမွင့္ တ ိုးတက္ေစရန္ လိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ 

a. အလ ိုအေလ ာကလ္ိုပ္ေဆာငသ္ည့္ အလီကထ္ေရာနစ္ အခ န္ေကာက္ခမံႈစနစ္ (ျမန္မာႏ ိုင္င ံ

ကိုန္ပစၥည္း အလ ိုအေလ ာက ္ရွင္းလင္းေရးစနစ ္(MACCA))က ို အေကာကခ္ န္ဦးစးီ႒ာနႏွင့္ 

ပူးေပါငး္ၿပီး အျပည့္အ၀ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရ က္ရန္။ 

b. နယ္စပ္ေဒသမ ားရ ွ အေကာက္ခ န္ႏွင့္ အျခားကိုနသ္ ယ္မႈထ န္းခ ဳပ္ေရး ေအဂ ငစ္ီမ ားတ င္ 

အငတ္ာနက္ဆကသ္ ယ္မႈရရ ွေရးက ို ေသခ ာေစရန္။ 

c. ASEAN Single Window (ASW) စနစသ္ို ႔ ၀င္ေရာက္ရနအ္တ က္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၏ National 

Single Window (NSW) က ို ဖ ံ႔ၿဖ ဳးေစရန္။ 

d. အေကာကခ္ န္ေၾကျငာလႊာမ ားအား အလီကထ္ေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ တငသ္ င္းျခင္းက ို 

ခ င့္ျပဳရန္။ 

e. အီလကထ္ေရာနစ္ေလွ ာကလ္ႊာမ ားႏွင့္ မူလဦးစားေပးလက္မတွ္မ ားႏွင့္ က နး္မာသန္႔ရွင္းမႈ 

ႏွင့္ တင္သ င္းမႈလ ိုအပ္ခ က္မ ား  က ိုက္ညီေၾကာင္းလက္မတွ္မ ားထိုတ္ေပးျခငး္ႏွင့္ 
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ဤလကမ္ွတမ္ ားက ို အျခားႏ ိုင္ငံမ ားႏွင့္ အီလကထ္ေရာနစ္စနစ ္အသံိုးျပဳကာ  

ဖလယွ္ႏ ိုင္ေစရန္။ 

f. အေကာကခ္ န္ျပနလ္ညအ္မ္းေင မ ားအတ က ္အလီကထ္ေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ 

ေလွ ာကထ္ားျခင္းက ို ခ င့္ျပဳရန္။ 

g. အီလကထ္ေရာနစ္စနစ္ျဖင့္လိုပ္ငနး္စဥ္မ ားက ို လိုပ္ေဆာင္ရန္အတ က္ ကိုနသ္ည္မ ားထသံို ႔ 

ဒီဂ စတ္ယလ္က္မတွ္မ ား ထိုတ္ေ၀ေပးႏ ိုင္ရန္ အသ အမတွ္ျပဳ လက္မတွ္ 

ထိုတ္ေ၀ေရးအခ င့္အာဏာက ို တည္ေဆာက္ရန္။ 

h. အေကာကခ္ န္ဦးစးီ႒ာနမွ ကိုန္စည္တငပ္ ို႔မႈ အလီကထ္ေရာနစ္စနစ္ ေျခရာခံျခင္းအတ က္ 

ခ င့္ျပဳျခငး္ ကြဲ့သို ႔ေသာ ကိုနသ္ ယ္ေရးႏွင့္စပ္လ ဥ္းေသာ အီလကထ္ေရာနစ္အခ က္အလက္ 

ဖလယွ္မႈတ င္ အျခားႏ ိုင္ငံမ ားႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရ က္ရန။္ 

i. ဘဏ္မ ားနွင့္အာမခလံိုပ္ငနး္မ ားက ို စက ်ဴအသံိုးျပဳစာရ ကစ္ာတမး္မ ားျဖင့္ မလိုပ္ေဆာင္ဘြဲ 

ေင လႊြဲစာတမ္းျပနလ္ည္ရယူမႈ ခ င့္ျပဳရန္။ 

 

အေကာကခ္ နမ္ ား (B4) 

1. ဤေကာ္မတသီည္ အလီကထ္ေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ အေကာက္ခ န္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အျခား 

ဆက္စပ္ေနေသာ အလီကထ္ေရာနစ္ကးူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအခ နမ္ ား ဖ ံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ရန္ အတ က္ 

စီမံက နး္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး႒ာနနွင့္ အတလူိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ ဤအခ ကက္ ို 

အီလကထ္ေရာနစ္ အခ န္ဥပေဒတစခ္ိုတ င္ အစီအစဥဆ္ ြဲထားသည္။ 

2. ဤေကာ္မတသီည္ အခ နက္င္းလ တ္ခ င့္မ ားအပါအ၀င ္အ န္လ ိုင္းစီးပ ားေရးလိုပ္ငနး္မ ားအတ က္ 

အခ န္ေကာက္ခံမႈ အစအီစဥတ္စ္ခိုက ို စမီံက န္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး႒ာနႏွင့္ အတူ 

လိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ 

3. ဤေကာ္မတသီည္ အေကာက္ခ န္ေပးေခ မႈႏွင့္ ျပန္လညအ္မ္းေင မ ားအတ က ္အလီကထ္ေရာနစ ္

စနစ္တစခ္ိုက ို စတင္မ တဆ္က္ရန္ လိုပေ္ဆာင္သင့္သည္။ (B3 စက ်ဴလ တ္ ကိုနသ္ ယေ္ရး က႑က ို 

ၾကည့္ပါ) 
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အ နလ္ ိုငး္ ကိုနသ္ ယေ္ရး (B5) 

1. ဤေကာ္မတသီည္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈတာ၀န္ ရန္ပံိုေင အဖ ြဲ႕႔ႏွင့္အတ ူႏ ိုင္ငံတ င္း 

အငတ္ာနက္အသံိုးျပဳႏႈန္းတ ိုးပ ားလာေစရန ္တ န္းအားေပးလိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ 

(သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခံအေဆာကအ္အံို တညေ္ဆာက္မႈတ င္ e-Government က႑က ို 

ၾကည့္ပါ။ 

2. ဤေကာ္မတသီည္ ႏ ိုင္ငံတ ငး္  စီးပ ားေရးလိုပ္ငန္းမွ စားသံိုးသသူို ႔က န္ယက္ရ ွမႈတ ိုးတကေ္စရန္ 

ေအာက္ပါအတ ိုင္းလိုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ - ႏ ိုင္ငံတ င္း၌  လူဦးေရ တစသ္န္းလွ င ္

လံိုျခံဳစ တ္ခ ရေသာ အငတ္ာနကဆ္ာဗာ အေရအတ က္ တ ိုးလာျခငး္ 

 

3. အျငင္းပ ားမႈ ေျဖရွငး္ျခင္း နည္းလမး္ - ေကာ္မတသီည္ စားသံိုးသကူာက ယ္ေရးဗဟ ိုေကာ္မတီႏွင့္ 

အတတူက  ပးူေပါငး္ေဆာင္ရ က္၍ အလီကထ္ေရာနစ္ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးရွ  

အေရာငး္အဝယက္ စၥမ ားအတ က္ ျပ႒ာန္းထားေသာ စားသံိုးသကူာက ယ္ေရးဥပေဒ 

(စားသံိုးသအူျငငး္ပ ားမႈေျဖရငွ္းေရးဌာနမ ား) အတ က္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 

အျငင္းပ ားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရား ေခ ာေမ ႔စ ာႏွင့္ ထ ေရာက္စ ာ လိုပႏ္ ိုင္ရန္ေဆာငရ္ ကေ္ပးရမည္။ 

 

အလီကထ္ေရာနစစ္နစျ္ဖင့္ အေထာကအ္ထားျပသျခငး္ (C3) 

1. ဤေကာ္မတသီည္ ဒီဂ စတ္ယ္အေထာကအ္ထားမ ား၊ စစ္မွန္ေၾကာင္း အေထာကအ္ထားျပျခင္း 

နည္းလမ္းမ ား ႏွင့္ ဒီဂ စ္တယလ္က္မတွ္မ ား စသညတ္ ို႔ႏွင့္စပ္လ ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ ားႏွင့္ 

စည္းမ ဥ္း မ ားက ို အဆင့္ျမင့္မ မ္းမံရန ္e-Government ဦးစီးေကာ္မတီ၊ 

ျပည္ေထာင္စိုစာရင္းစစ္ခ ဳပ္ရံိုး၊ အလိုပ္သမား၀န္ႀကီး႒ာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 

၀န္ႀကးီ႒ာန၊ e-Governme ဦးစီးေကာ္မတီ ႏွင့္ အီလကထ္ေရာနစ္ သကေ္သခံကဒ္ျပား 

လိုပ္ေဆာင္မႈေကာ္မတတီ ို႔ႏွင့္အတူ  ေဆာင္ရ ကသ္င့္သည္။ 

2. အီလကထ္ေရာနစ္စနစ္ျဖင္ ့အေထာကအ္ထားျပသျခင္း 

a. လံိုျခံဳေရးစံႏႈနး္မ ား ဤေကာ္မတသီည္ အစ ိုးရႏွင့္ ပိုဂ လ က က႑မ ား ႏွစ္မ  ဳးစလံိုးအတ က္ 

ခ ိုင္မာေသာ အီလကထ္ေရာနစ္အေထာက္အထားျပသျခင္းႏွင့္ အလီကထ္ေရာနစ္ 

ေင ေပးေခ မႈ စံႏႈန္းမ ားႏွင္ ့လမ္းညႊန္ခ က္မ ား တည္ေထာင္ရန္အတ က္ e-Government 
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ဦးစီးေကာ္မတီ၊ ဗဟ ိုဘဏ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စိုစာရင္းစစ္ခ ဳပ္ရံိုး တ ို႔ႏွင့္အတူ 

ေအာက္ပါအတ ိုင္းလိုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

i. HTTPS မတွဆင့္ လံိုျခံဳစ တခ္ ရေသာ ဆက္သ ယ္ေရးမ ားရရ ွေစျခင္း 

ii. ေနာကထ္ပလ္ံိုျခံဳေရးအတ က ္EMV (ယူရ ိုေပး၊ မာစတာကဒ္၊ ဗီဇာ) ႏွင္ ့

ေင ေပးေခ မႈကဒ္ လိုပ္ငန္း အခ ကအ္လက ္လံိုျခံဳေရး စံႏႈနး္ ( PCI DSS) 

စသညတ္ ို႔ကြဲ့သို ႔ေသာ ႏ ိုင္ငံတကာစံခ  နစ္ံညႊန္းမ ားက ို ပံပ့ ိုးေပးျခင္း 

iii. ဒီဂ စတ္ယစ္နစ္ျဖင့္ လိုပ္ပ ိုင္ခ င့္ေပးျခငး္မ ားက ို အိုပ္ခ ဳပ္စီမရံန္ႏွင့္ 

လံိုျခံဳစ တ္ခ ရေသာ မ ိုဘ ိုငး္ေင ေပးေခ မႈမ ား ေဖာ္ေဆာငႏ္ ိုင္ေစရန္ 

အမ  ဳးသားဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳေရးစင္တာ၏ လက္ေအာကတ္ င္ ႏ ိုင္ငံသား 

လက္မွတထ္ိုတ္ေပးေရးအာဏာပ ိုင္ ( ႏ ိုင္ငသံား CA) တစ္ခိုတည္ေထာငျ္ခင္း 

3. အီလကထ္ေရာနစ္အေထာက္အထား 

a. ဤေကာ္မတသီည္ သက္ေသခကံဒ္ျပားမ ားထိုတ္ေ၀ေရး အရ ွန္အဟိုန္ျမငွ့္ေစရန္ႏွင့္ 

ျမန္မာႏ ိုင္ငံသားမ ားႏွင့္ ေနထ ိုငသ္ူမ ားအားလံိုးက ို သကေ္သခံနံပါတမ္တူညစီ ာ 

ထိုတ္ေပးႏ ိုင္ရန္ အလိုပသ္မား၀န္ႀကီး႒ာန၊ လူ၀ငမ္ႈႀကးီၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အငအ္ား 

၀န္ႀကးီ႒ာန၊ အလီကထ္ေရာနစ္ အေထာကအ္ထားဆ ိုင္ရာ လိုပင္န္း ေကာ္မတ၊ီ  

တ ို႔ႏွင့္အတူ လိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။  

b. ဤေကာ္မတသီည္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံသားအေထာကအ္ထားကဒ္မ ားက ို မွနက္နေ္ၾကာင္း 

အတညျ္ပဳစစေ္ဆးရနအ္တ က္ အစ ိုးရစံႏႈန္းတစ္ခိုအျဖစ ္ဤတစ္ခိုႏွင့္တစခ္ိုမတညူီေသာ 

နံပါတမ္ ား  အသံိုးျပဳျခငး္က ို အတညျ္ပဳသည့္ အစ ိုးရမူ၀ါဒတစ္ခိုက ိုလည္း 

တည္ေထာငသ္င့္သည္။ 

c. ဤေကာ္မတသီည္ ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုငရ္ာအခ ကအ္လက္မ ားက ို လံိုေလာက္စ ာ 

ကာက ယေ္ပးထားၿပီး သက္ေသခကံဒ္၏ မည္သည့္ လ ြဲမွားအသံိုးျပဳႏ ိုင္ေျခမဆ ို 

မေပၚေပါကလ္ာေစေရးေသခ ာေစရန္ ပိုဂ  ဳလ္ေရးဆ ိုငရ္ာ အခ က္အလက္ ကာက ယ္မႈ 

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စီးပ ားေရးႏွင္ ့ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး႒ာန၏ စားသံိုးသူ 

ကာက ယေ္ရး ႒ာနတ ို႔ႏွင့္ အတူ လိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ 
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အလီကထ္ေရာနစ-္ လကမ္တွမ္ ား (C4) 

 

1. ဤေကာ္မတသီည္ အလီကထ္ေရာနစ္ဆကသ္ ယ္ေဆာငရ္ က္ေရးဥပေဒက ို  အီလကထ္ေရာနစ္ႏွင္ ့

ဒီဂ စတ္ယလ္က္မတွ္မ ား၏ တရား၀င္မႈက ို အသ အမတွ္ျပဳသည့္ အလီကထ္ေရာနစ ္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ႏ ိုငင္ံတကာ က န္သ ယ္ေရးဥပေဒဆ ိုင္ရာ ကိုလသမဂ အဖ ြဲ႔အစည္း၏ 

အႏိုပညာစီရငထ္ံိုး ဥပေဒ အပ ိုဒ္ခ ြဲ ၉၊ ၁၂(၂)၊ ၁၂ (၃) တ ို႔ႏွင့္ က ိုက္ညေီစရန္ ခ  န္ည ွၿပီး 

မ မ္းမံျပငဆ္င္ရမည္။ (ျမန္မာဆ ိုက္ဘာဥပေဒ အပ ိုင္း ၄ က ိုၾကည့္ပါ။) 

2. ဤေကာ္မတသီည္ အလီကထ္ေရာနစ္ႏွင့္ ဒီဂ စတ္ယလ္က္မတွ္မ ား၏ တရား၀င္မႈက ို 

အသ အမတွ္ျပဳသည့္ အလီကထ္ေရာနစ ္ကးူသန္းေရာငး္၀ယ္ေရး ႏ ိုင္ငတံကာ 

က န္သ ယေ္ရးဥပေဒဆ ိုင္ရာ ကိုလသမဂ အဖ ြဲ႔အစညး္၏ အႏိုပညာစီရငထ္ံိုး ဥပေဒ ၏ အပ ိုငး္ ၆(၃) 

က ို ဥပေဒျပဳထည့္သ င္းရန္ သက္ေသခံဥပေဒက ို ျပငဆ္င္မည္ျဖစသ္ည္။ (ျမန္မာဆ ိုကဘ္ာဥပေဒ 

အပ ိုင္း ၄ က ိုၾကည့္ပါ။) 

  



ျမန္မာ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ ဖ ြဲ႕စည္းပံိုမ ား | e-Government, အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce), ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးတ ို႔ႏွင့္ သက္ဆို င္ေသာ မူဝါဒမ ား (စာၾကမ္း - 21 

Jan 2019) | Page 94 of 105 

အပ ိုငး္( ၃) ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳ ေရးႏွင့္ သကဆ္ ိုငေ္သာ မ၀ူါဒမ ား 

န ဒါနး္ 

ျမန္မာဆ ိုကဘ္ာဥပေဒသည္ အခန္း (၅) တ င္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳေရးက ို ရည္ညႊန္းေျပာဆ ိုသည္။ အခန္း (၆) 

တ င္ ပိုဂ  ဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာအခ က္အလကက္ာက ယမ္ႈ ေကာ္မရွင္ (PDPC) တစ္ခိုက ို တည္ေထာင္ၿပီး အခနး္ 

(၇) တ င္ က န္ပ ်ဴတာမာွးယ င္းအသံိုးျပဳမႈႏွင့္ ဆ ိုကဘ္ာျပစမ္ႈမ ားအတ က္ ဥပေဒျပဳေရး အေျခခအံိုတ္ျမစ္ 

အေၾကာင္းက ို တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏ ိုင္ငံတ င္ လ ိုအပေ္နေသာ ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳေရးအတ က္ 

(ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အခန္း (၅) က ိုၾကည့္ပါ။) မူ၀ါဒႏွစ္ခိုက ို32 အၾကျံပဳေဆ းေႏ းထားသည္ - 

1. C1 က ိုယ္ေရးက ိုယတ္ာႏွင့္ အခ က္အလကက္ာက ယေ္စာင့္ေရွာက္ေရးက ို လိုပ္ေဆာင္ရန္ 

ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္လက္ ကာက ယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္မရွငတ္စ္ခိုက ို 

တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္  

2. C2 ဆ ိုကဘ္ာၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ားႏွင္ ့ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈမ ားက ို ထ ေတ ႕မႈ ေလ ာ့ခ ႏ ိုင္ေရး ေဆာင္ရ က္ရန ္

အမ  ဳးသား ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရး မဟာဗ ်ဴဟာတစ္ခိုက ို တည္ေထာင္ျခင္း စသည္တ ို႔ျဖစသ္ည္။  

ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုငရ္ာအခ ကအ္လက ္ကာက ယေ္စာင့္ေရာွကမ္ႈ ေကာ္မရငွမ္တွဆင့္ က ိုယေ္ရးက ိုယတ္ာႏွင့္ 
အခ ကအ္လက ္ကာက ယေ္စာင့္ေရာွကျ္ခငး္(C1) 

1. ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာအခ ကအ္လက္ ကာက ယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မရွင္ တည္ေထာင္ျခင္း 

a. ျမန္မာဆ ိုကဘ္ာဥပေဒသည္ ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာအခ ကအ္လက္ ကာက ယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ေကာ္မရွင္(PDPC) က ို တညေ္ထာင္မည္ျဖစ္သည္။ PDPC က ိုထူေထာငသ္ည့္အတ က္ 

အျပည္ျပညဆ္ ိုငရ္ာအေကာင္းဆံိုး လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားျဖစ္ေပၚေစရန္  

အာက္ပါလိုပ္ေဆာင္မႈမ ားက ို ေဆာင္ရ က္သင့္သည။္ (မူ၀ါဒအေျခခံစံႏႈန္း အစီရင္ခံစာ 

က ိုၾကည့္ပါ) 

b. ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာဥပေဒမ ားျပ႒ာန္းျခင္းက ို လိုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရ ွသည့္ ထ ေရာကေ္သာ 

ေအဂ ငစ္ီတစခ္ို သ ို႔မဟိုတ ္ ထ န္းသ မ္းသည့္အဖ ြဲ႔အစည္းတစ္ခိုအျဖစ ္ျမန္မာ PDPC က ို 

တည္ေထာငသ္င့္သည္။ 

                                                
32 C3 (အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ စစ္မွန္ေၾကာင္းအေထာက္အထားျပသျခင္း) ႏွင့္ C4 (အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ ေရးထ ိုးထားေသာ လက္မွတ္မ ား) က ို အီလက္ထေရာနစ္ 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမူ၀ါဒတ င္ ထည့္သ င္းထားသည္။ 
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2. အ နလ္ ိုင္းအခ က္အလက္မ ားထည့္သ င္းရနႏွ္င့္ ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္လက္မ ားက ို 

က ိုငတ္ ယျ္ခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပဳျခင္း၊ စိုေဆာငး္ျခင္းတ ို႔က ို အိုပ္ခ ဳပ္စီမံမည့္ စည္းမ ဥး္မ ား 

တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏ ိုငင္ံအေနျဖင့္ ႏ ိုင္ငံသားမ ား၏ က ိုယ္ေရးက ိုယ္တာႏွင့္ လံိုျခံဳမႈက ို 

ကာက ယေ္ပးသည့္ လက္ရ ွ ၂၀၁၇ ဥပေဒ က ို ျပငဆ္င္မ မး္မံသင့္သည္။ သ ို႔မဟိုတ ္

ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္လက္မ ား ကာက ယ္ေရးေကာ္မရွင္ အား အမ န္႔ေၾကညာစာထိုတ္ျပန၍္ 

အခ က္အလက္ ကာက ယ္ေရး စည္းမ ဥ္းဥပေဒမ ား ထိုတျ္ပန္ရန္ တာဝနေ္ပးသင့္သည။္ 

3. ဤျပင္ဆငမ္ န္းမံမႈသည ္အဓ က က ိုယ္ေရးက ိုယတ္ာႏွင့္ အခ က္အလကအ္ယအူဆမ ားက ို 

အဓ ပၸါယ္ဖ င့္ဆ ိုသင့္သည္ - 

a. ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာအခ ကအ္လက္ - ပိုဂ  ဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာအခ ကအ္လကသ္ည ္ပံိုမွန္ပိုဂ  ဳလ္ 

တစ္ဦးအျဖစ္ သတမ္ွတထ္ားေသာ သ ို႔မဟိုတ္ သတ္မတွ္ႏ ိုင္ေသာ ပိုဂ  ဳလတ္စ္ဦးႏွင့္ 

စပ္လ ဥ္းသည့္ မည္သည့္သတင္းအခ ကအ္လကက္ ိုမဆ ို ရည္ညႊန္းသည္။ 

ျပန္လညသ္တ္မတွထ္ားေသာ၊ ကိုဒအ္ျဖစ္ေျပာင္းလြဲထားေသာ သို ႔မဟိုတ္ 

အျခားစကားလံိုးမ ား အျဖစ္ျပန္လည္ေျပာင္းလြဲထားေသာ္လည္း လပူိုဂ  ဳလ္တစ္ဦးက ို 

ျပန္လညေ္ဖာ္ထိုတရ္န္ အသံိုးျပဳႏ ိုင္သည့္ ပိုဂ  ဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာအခ ကအ္လကသ္ည္ 

ပိုဂ  ဳလေ္ရးဆ ိုင္ရာအခ ကအ္လက္အျဖစ္က န္ရ ွၿပီး ဥပေဒနယ္ပယအ္တ င္း အက ံဳး၀ငသ္ည္။ 

b. ပိုဂ  ဳလေ္ရးအရ သတ္မတွ္ႏ ိုင္ေသာ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ား (PII) – PII သည ္

ပိုဂ  ဳလတ္စ္ဥးီက ို အျခားတစဥ္ီးႏွင့္ ခ ြဲျခားရန၊္ ပိုဂ  ဳလတ္စဥ္းီက ို မည္သမူည္၀ါျဖစ္ေၾကာငး္ 

သတ္မွတေ္ဖာ္ထိုတရ္န္၊ ဆကသ္ ယ္ရန္ သ ို႔မဟိုတ ္ရွာေဖ ရန ္သ ို႔မဟိုတ ္ပတ္၀န္းက င္ 

အေျခအေနတစ္ခိုတ င္ ပိုဂ  ဳလတ္စ္ဦးက ိုသတမ္ွတရ္န္ ထ ိုအခ က္အလက္ တစ္မ  ဳ းတည္း 

သ ို႔မဟိုတ ္အျခားသတင္းအခ ကအ္လက္ႏွင့္ အသံိုးျပဳႏ ိုငသ္ည့္ မည္သည့္အခ ကအ္လက္ 

က ို မဆ ိုရည္ညႊန္းသည္။ ဤအထြဲတ င္ မတွ္ပံိုတင္နံပါတ္မ ား( ဥပမာအားျဖင့္ လူမႈလံိုျခံဳေရး 

နံပါတမ္ ား) သ ို႔မဟိုတ္ ရိုပ္ပ ိုင္းဆ ိုငရ္ာ၊ ဇီ၀ကမၼေဗဒဆ ိုငရ္ာ၊ စ တ္ပ ိုငး္ဆ ိုင္ရာ၊ စီးပ ားေရး 

ဆ ိုင္ရာ၊  ယဥ္ေက းမႈဆ ိုင္ရာ သ ို႔မဟိုတ ္လူမႈေရးဆ ိုငရ္ာ မည္သူမည္၀ါ ျဖစေ္ၾကာင္း 

သတ္မွတေ္ဖာ္ထိုတခ္ က္ (ဥပမာအားျဖင့္ အမည္ႏွင့္ အမည္၏ ပထမစာလံိုး၊ ေမ းေန႔၊ 

ခႏၶာက ိုယက္ို အေသးစ တ္ေဖာ္ျပခ က္၊ လက္ေဗ မ ား၊ ဒအီင္နေ္အ၊ စသည္ျဖင့္) တစ္ခ က္ 

သ ို႔မဟိုတ ္ပ ိုမ ိုမ ားျပားေသာအခ က္မ ား စသညတ္ ို႔ပါ၀င္သည္။ 
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c. အခ က္အလက္ပ ိုငဆ္ ိုငသ္ူမ ား - အခ က္အလက္ပ ိုငဆ္ ိုငသ္တူစ္ဦးသည္ အခ ကအ္လက္ 

ပ ိုင္ဆ ိုင္မႈတစခ္ိုအတ က္ တာ၀န္ရ ွသူတစ္ဥးီျဖစသ္ည္။ အဖ ြဲ႔အစည္းမ ားအတ င္း၌ 

အခ က္အလက္ပ ိုငဆ္ ိုင္မႈသည္ ပံိုမွန္အားျဖင္ ့အခ  ဳ႕ေသာ အခ ကအ္လက္မ ားက ို 

လိုပ္ပ ိုင္ခ င့္ရ ွႏ ိုင္သည္ သ ို႔မဟိုတ္ ရရ ွရန္ျငင္းပယ္ႏ ိုင္သည္ ့႒ာနတစ္ခို၊ အသငး္အဖ ြဲ႕၊ 

သ ို႔မဟိုတ ္စီးပ ားေရးလိုပင္န္းတစ္ခိုမ ွတာ၀နယ္ူၿပီး ထ ိုအခ ကအ္လက္၏ တ က မႈ၊ 

ျပည့္စံိုမႈႏွင့္ မွနက္နသ္ည့္အခ  န္တ င္ ရရ ွႏ ိုင္မႈ တ ို႔အတ က ္၄င္းတ င္တာ၀န္ရ ွသည္။ 

d. အခ က္အလကထ္ န္းခ ဳပသ္မူ ား - အခ ကအ္လကထ္ န္းခ ဳပ္သတူစ္ဥးီသည္ 

က ိုယ္ေရးက ိုယ္တာအခ ကအ္လက္မ ားက ို လိုပ္ေဆာင ္က ိုငတ္ ယသ္ည့္မည္သည့္ 

အျပဳအမူႏွင့္ ရည္ရ ယ္မ ားက ိုမဆ ို (တစ္ဥးီတညး္ေသာ္လည္းေကာင္း သ ို႔မဟိုတ္ ပးူတ ြဲ၍ 

ေသာ္လည္းေကာငး္ သ ို႔မဟိုတ္ အျခား ပိုဂ  ဳလ္မ ားႏွင့္ မွ ေ၀၍ေသာ္လည္းေကာငး္) 

ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ သည့္ ပိုဂ  ဳလတ္စ္ဦးျဖစသ္ည္။ 

e. အခ က္အလကလ္ိုပ္ငနး္စဥက္ ို ေဆာငရ္ ကသ္ူမ ား - အခ ကအ္လကလ္ိုပ္ငနး္စဥက္ ို 

ေဆာင္ရ ကသ္တူစ္ဦးသည ္(အခ က္အလကထ္ န္းခ ဳပသ္၏ူ ၀နထ္မ္းတစ္ဥးီမတွပါး) 

အခ က္အလကထ္ န္းခ ဳပသ္ကူ ိုယ္စား အခ ကအ္လကလ္ိုပ္ငန္းစဥက္ ို ေဆာင္ရ က္ရသည္ ့

ပိုဂ  ဳလတ္စ္ဥးီျဖစသ္ည္။ 

f. အခ က္အလကဆ္ ိုင္ရာ လိုပင္န္းစဥ္- အခ က္အလကဆ္ ိုငရ္ာ လိုပ္ငန္းစဥ္ ဆ ိုသည္မွာ 

အခ က္အလက္ရယူျခငး္၊ မတွတ္မ္းတင္ျခငး္ သို ႔မဟိုတ္ ထ န္းသ မ္းျခင္းႏွင့္ 

သတင္းအခ က္အလက္ေပၚတ င္ မည္သည့္ လိုပ္ေဆာငခ္ က္ သ ို႔မဟိုတ္ လိုပ္ေဆာငမ္ႈ 

အစီအစဥက္ ိုမဆ ို ေဆာင္ရ က္ျခငး္က ို ဆ ိုလ ိုသည္။ ၄င္းလိုပ္ငနး္စဥတ္ င္ - 

i. သတင္း သ ို႔မဟိုတ္ အခ ကအ္လကက္ ို ဖ ြဲ႔စည္းျခငး္၊ ရယျူခင္း သ ို႔မဟိုတ ္

ေျပာင္းလြဲျခငး္။ 

ii. သတင္း သ ို႔မဟိုတ္ အခ ကအ္လကက္ ို ျပန္လည္ရယူျခငး္၊ တ ိုင္ပင္ျခင္း၊ သ ို႔မဟိုတ ္

အသံိုးျပဳျခင္း။ 

iii. သတင္းအခ က္အလက္ သ ို႔မဟိုတ္ အခ က္အလကက္ ို ဆကသ္ ယ္ျဖန္႔က ကျ္ခင္း၊ 

ျဖန္႔ေ၀ျခငး္၊ သ ို႔မဟိုတ္ အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ ရရ ွေစရန္ျပဳလိုပ္ျခင္းျဖင့္ 

ထိုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္း။ 
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iv. သတင္းအခ က္အလက္ သ ို႔မဟိုတ္ အခ က္အလကက္ ို စီစဥ္ခ  န္ည ွျခင္း၊ 

ေပါင္းစပျ္ခင္း၊ ပ တ္ပင္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ဖ ကဆ္ီးျခင္း 

g. ျမင္သာေသာ အခ က္အလက္ႏွင့္ အမ ားျပညသ္ဆူ ိုင္ရာ အခ က္အလကက္ြဲ့သို ႔ေသာ 

အခ က္အလကအ္မ  ဳးအစားမ ား (အမ  ဳးသား အ ိုင္စတီီ မဟာဗ ်ဴဟာအစအီစဥတ္ င္ 

ပါ၀င္ေသာ အခ ကအ္လကအ္မ  ဳးအစား ခ ြဲျခားျခငး္မူေဘာင္ႏွင့္ 

ျမင္သာေသာအခ ကအ္လက ္မူေဘာငက္ ိုေလလ့ာၾကည့္ပါ။)  

4. ဤျပင္ဆငမ္ မ္းမံမႈသည ္APEC သီးသန္႔လံိုျခံဳေရးမေူဘာငႏ္ွင့္ ဥေရာပသမဂ ၏ 

အေထ ေထ အခ ကအ္လကက္ာက ယေ္စာင့္ေရွာကမ္ႈစည္းမ ဥ္း (GDPR)  က ို 

ထည့္သ င္းျခင္းအတ က္  လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို လ ိုကန္ာေဆာင္ရ က္ရန ္ျမန္မာႏ ိုင္ငံက ို 

ခ င့္ျပဳသင့္သည္။ 

5. ဤျပင္ဆငမ္ မ္းမံမႈသည ္အခ ကအ္လကထ္ န္းခ ဳပသ္ူမ ားအနီးရ ွ မတွ္ပံိုတင္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ ကမ္ ား 

က ို ရွငး္လင္းျပတသ္ားေစသင့္သည္။ - အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားသည ္ပိုဂ  ဳလ္ေရးရာႏွင့္ အဖ ြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာ 

အခ က္အလက္ ကာက ယ္ေရးတာ၀န္မ ားက ို ႀကီးၾကပက္ ပ္ကြဲရနအ္တ က ္အခ က္အလက္ 

ထ န္းသ မ္းသတူစ္ဥးီ အနည္းဆံိုးခန္႔အပ္ရန္ မူ၀ါဒမ ားႏွင့္ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားက ို ေဖာ္ေဆာင္ႏ ိုင္မည္ 

ျဖစ္သည။္ လ ိုကန္ာမႈတ ိုးျမွင့္ရန္ အဖ ြဲ႔အစည္းမ ားအေနျဖင့္ အခ ကအ္လကထ္ နး္သ မ္းသူမ ားသည ္

အခ က္အလက္ လွ  ဳ႕၀ကွ္ထ န္းသ မး္မႈတာ၀န္ခ ံအစ ိုးရအဖ ြဲ႔အစည္းမ ားႏွင္ ့မွတ္ပံိုတငထ္ားသည္မွာ 

ေသခ ာႏ ိုင္ရမည္။ စငက္ာပူႏ ိုင္ငံ၏ ပိုဂ  ဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာအခ က္အလကက္ာက ယေ္စာင့္ေရွာက္မႈ 

ေကာ္မရွင္အေပၚအေျခခၿံပီး ဤမွတ္ပံိုတင္မႈလိုပ္ငနး္စဥက္ ို ဖနတ္းီႏ ိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

6. ဤျပင္ဆငမ္ မ္းမံမႈသည ္ခ  ဳးေဖာက္မႈအေၾကာငး္ၾကားစာလ ိုအပ္ခ က္တစ္ခိုလည္း ပါ၀င္သင့္သည္။ 

ပိုဂ  ဳလေ္ရးရာ အခ ကအ္လက္ႏွင့္/သ ို႔မဟိုတ္ အဖ ြဲ႔အစည္းတစခ္ိုက လိုပ္ေဆာငထ္ားေသာ PII က ို 

ေပ ာကဆ္ံိုးသည့္အခါ သ ို႔မဟိုတ္ ခ င့္ျပဳခ က္မရ ွဘြဲရယူျခင္း သို ႔မဟိုတ ္ဖ င့္ဟျခငး္စသည္တ ို႔ 

ျဖစ္ပ ားသည့္အခါ အခ ကအ္လက္ေပါက္ၾကားမႈျဖစ္ေပၚသညက္ ို ေတ ႕ရ ွရသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့

ဥေရာပသမဂ  အေထ ေထ အခ ကအ္လက ္ကာက ယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ စည္းမ ဥ္း (GDPR) သည ္

အခ က္အလက္ေပါက္ၾကားျခင္း သတ ေပးခ ကအ္ားလံိုးက ို ေတ ႕လွ င္ေတ ႔ခ င္း ၇၂ နာရ ီအတ င္း 

တငသ္ င္းရမည္ဟို ျပ႒ာန္းထားသည္။ အခ က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈတစခ္ိုသည ္

က ိုယ္ေရးက ိုယ္တာ သတင္းအခ က္အလက္ ေပါက္ၾကားခံရသည့္ ပိုဂ  ဳလတ္စ္ဦးအေပၚ 
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ျပင္းထန္သည့္ အႏၱရာယ္ျဖစေ္စႏ ိုင္မည္ဆ ိုလွ င္ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ားသည ္သက္ေရာက္ခရံေသာ 

ပိုဂ  ဳလတ္စ္ဥးီခ ငး္စီႏွင့္ သကဆ္ ိုင္ရာအစ ိုးရ အာဏာပ ိုင္မ ားထ ံသတ ေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ 

လ ိုအပ္မည္ျဖစသ္ည္။ ဥပမာအားျဖင္ ဥေရာပသမဂ   အေထ ေထ အခ ကအ္လက္ 

ကာက ယေ္စာင့္ေရွာကမ္ႈစည္းမ ဥ္း (GDPR) သည ္ပိုဂ  ဳလတ္စ္ဦး၏ အခ င့္အေရးမ ားႏွင့္ 

လ တ္လပပ္ ိုင္ခ င့္အေပၚ အႏၱရာယ္ရ ွႏ ိုင္မည္ဆ ိုလ ွင္ အခ က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈက ို 

ပထမဆံိုးစတငသ္တ ျပဳမ သည္မွ ၇၂ နာရီ အတ င္း သတင္းပ ို႔သင့္သည္ဟို ျပ႒ာနး္ထားသည္။33 

သက္ေရာက္ေသာ ပိုဂ  ဳလ္တစ္ဦးခ ငး္အား သတ ေပးအေၾကာင္းၾကားစာမ ားတ င္ ေပါက္ၾကားမႈက ို 

တံို႔ျပန္ရာတ င ္လိုပ္ေဆာငသ္င့္သည့္အဆင့္မ ားအေၾကာငး္က ို အၾကံျပဳခ က္မ ားပါ၀င္ရမည္။ 

ေနာကထ္ပ ္ေပါက္ၾကားမႈသတ ေပးခ က္ဆ ိုငရ္ာ ျပ႒ာန္းခ က္မ ားက ို ၾသစေၾတးလ  

သတင္းအခ က္အလက္ေကာ္မရွင္ (OAIC) မွ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရတီ င္ သီးသန္႔လံိုျခံဳေရးအက္ဥပေဒ 

၁၉၈၈ ၏ ေအာကတ္ င္ မ တဆ္က္ခြဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ ႏ ိုင္ငံ၏  သတ ျပဳမ ႏ ိုင္ေသာ 

အခ က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈ (NDB) အစအီစဥ္ အေပၚတ င္ ပံိုစံယေူရးသားသင့္သည္။34  

7. ဤျပင္ဆငမ္ မ္းမံမႈသည ္နယစ္ပ္ျဖတေ္က ာ္ အခ က္အလကလ္ႊြဲေျပာင္းမႈက ို ျမွင့္တငသ္င့္သည္။ 

အဖ ြဲ႔အစည္းမ ားသည္ အခ က္အလက္မ ားက ို လ ိုအပသ္လ ို ရိုပပ္ ိုင္းဆ ိုင္ရာ  သ ို႔မဟိုတ္ 

အမွနတ္ကယတ္ည္ေနရာသို ႔  လ တလ္ပ္စ ာ ေရႊ႕ေျပာငး္ႏ ိုင္ရန္ နယ္စပ္ျပ႒ာန္းခ က္မ ားက ို 

ထည့္သ င္းႏ ိုင္သည။္ ပိုဂ  ဳလေ္ရးအခ ကအ္လက္မ ားက ို ျမန္မာႏ ိုင္ငံျပင္ပရ ွ လက္ခသံူမ ားထ ံ

အေျပာငး္အေရႊ႕ လိုပေ္ဆာငျ္ခင္းက ို ေအာက္ပါက စၥရပ္မ ားတ င္ ခ င့္ျပဳႏ ိုင္သည္။ 

a. လက္ခံသ ူရ ွေနသည့္ေနရာရ ွ တရားစီရင္ပ ိုင္ခ င့္သည္ အခ ကအ္လက္ ကာက ယ္မႈက ို 

လံိုေလာက္ေသာ အဆင့္တစ္ခိုလိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္သညဟ္ို ယဆူရလ ွင ္

b. အခ က္အလက္ပ ို႔ေဆာငသ္သူည္ အခ ကအ္လကက္ ို သင့္ေလ ာ္သည့္ 

အကာအက ယ္မ ားတ င္ ထည့္သ င္းပ ို႔ေဆာင္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္

c. အထးူကင္းလ တခ္ င့္တစ္ခို ေတာင္းဆ ိုေလွ ာကထ္ားျခင္း 

  

                                                
33 https://eugdpr.org/the-regulation/  
34 https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/notifiable-data-breaches-scheme 

https://eugdpr.org/the-regulation/
https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/notifiable-data-breaches-scheme
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ဆ ိုကဘ္ာၿခ မး္ေျခာကမ္ႈႏွင့္ ဆ ိုကဘ္ာျပစမ္ႈ (C2) တ ို႔က ို ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳ ေရးအတ က ္
အမ  ဳ းသားမဟာဗ ်ဴဟာတစခ္ိုႏွင့္ ထ ေတ ႕ျခငး္ 

ဆ ိုက္ဘာၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ား ျဖစ္ပ ားမႈေလ ာပ့ါးသက္သာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံသားမ ား ဆ ိုကဘ္ာျပစ္မႈႏွင့္ 

ထ ေတ ႕မႈမ ား ေလ ာ့နည္းေစရန္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳေရးအတ က္ အမ  ဳးသားမဟာဗ ်ဴဟာတစ္ခိုက ို ထူေထာင္ရန္ 

အေရးႀကီးသည။္  

 

အခနး္က႑ႏွင္ ့တာ၀န၀္တရၱားမ ား 

1. ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရးအတ က ္အမ  ဳးသားမဟာဗ ်ဴဟာက ို ျမန္မာဆ ိုကဘ္ာဥပေဒတ င္ 

ေဖာ္ျပပါရ သွည့္အတ ိုင္း ITCSD မွ ဦးေဆာငမ္ည္ျဖစသ္ည္။  

a. ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရးတ င္ ပါ၀ငေ္သာ ဆက္စပ္ေနသည့္ က စၥရပ္မ ားေၾကာင့္ ITCSD သည ္

ေအာက္ပါအဖ ြဲ႔မ ားႏွင့္အတ ူပူးေပါငး္လိုပေ္ဆာင္သင့္သည္။ 

i. သမၼတရံိုး၀န္ႀကးီ႒ာန 

ii. Ministry of Home Affairs (ျမန္မာႏ ိုင္ငံရြဲတပဖ္ ြဲ႔) 

iii. ကာက ယေ္ရး၀နႀ္ကးီ႒ာန 

iv. ျပည္ေထာင္စိုေရ႕ွေနခ ဳပ္ရံိုး 

v. အျခား လ ိုအပသ္ည့္ ပိုဂ လ က က႑အဖ ြဲ႔အစည္းမ ား 

b. ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရးအတ က ္အမ  ဳးသားမဟာဗ ်ဴဟာက ို အမ ားျပညသ္ူႏွင့္ 

တ ိုင္ပင္ေဆ းေႏ းၿပီး အခါအားေလ ာ္စ ာ ျပန္လည္ဆန္းစစရ္န ္အၾကံျပဳထားသည္။ 

c. ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရးအတ က ္အမ  ဳးသားမဟာဗ ်ဴဟာက ို (ITU ၏ တစက္မၻာလံိုးဆ ိုင္ရာ 

ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရး အညႊန္းက န္း ကြဲသ့ို ႔ေသာ) ႏ ိုင္ငံတကာစံခ  န္စံညႊန္းမ ားႏွင့္ 

က ိုက္ညီႏ ိုင္ေစရန္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာတ ိုငး္တာမႈ နည္းလမ္းမ ားအရ အကြဲျဖတ္ရန္ 

အၾကျံပဳထားသည္။ 

d. ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရး ၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ားႏွင့္ ဆ ိုကဘ္ာျပစမ္ႈမ ားက ို တံို႔ျပန္ရာ၌ 

အစ ိုးရေအဂ င္စတီ င္ အဓ က တာ၀န္ႏွင့္ အခ င့္အေရးရ ွသည္ဆ ိုသည့္အခ ကမ္ွာ 

ရွင္းလင္းမႈအနည္းငယသ္ာရ ွသည္ ဆ ိုသည့္အခ က္ အေပၚ ေလလ့ာမႈက ို တံို႔ျပန္ရာတ င ္

အစ ိုးရရ ွ အခန္းက႑မ ားႏွင့္ တာ၀န္မ ားက ို ရွင္းလင္းျပတသ္ားစ ာတည္ေဆာက္ရန ္ႏွင့္ 
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ထ ိုအရာမ ားက ို ျပညသ္လူူထိုထဆံကသ္ ယ္ႏ ိုင္ရန္ ITCSD အေနျဖင့္ 

သက္ဆ ိုငသ္ူမ ားအားလံိုးႏွင့္အတ ူလိုပ္ေဆာငသ္င့္သညဟ္ို အၾကံျပဳထားသည္။ 

ဤသ ို႔လိုပ္ေဆာင္ျခငး္ျဖင့္ အစ ိုးရအေနျဖင့္ ဆ ိုကဘ္ာၿခ မး္ေျခာကမ္ႈမ ားႏွင့္ 

ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈမ ားက ို တံို႔ျပန္သည့္အႀက မ္အေရအတ က္ တ ိုးလာေစမည္ျဖစ္သည္။  

 

အေရးႀကးီေသာအခ ကအ္လက ္အေျခခအံေဆာကအ္အံိုမ ားက ို ကာက ယျ္ခငး္ (CII) 

1. CII ၏ အဓ ပၸါယဖ္ င့္ဆ ိုခ က္ ေအာက္ပါက စၥရပ္မ ားျဖစ္ခြဲလ့ွ င္ က န္ပ ်ဴတာတစလ္ံိုး သ ို႔မဟိုတ္ 

က န္ပ ်ဴတာစနစတ္စ္ခိုက ို CII ဟိုအဓ ပၸါယ္ဖ င့္ဆ ိုႏ ိုင္သည။္ 

a. က န္ပ ်ဴတာစနစသ္ည္ မရ ွမျဖစ္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခိုက ို အဆက္မျပတ္ လိုပ္ေဆာင္ေပးရန ္

အတ က္ မရ ွမျဖစ္အေရးပါမည္ဆ ိုလွ င္ႏွင့္ အဆ ိုပါက န္ပ ်ဴတာ သ ို႔မဟိုတ္ 

က န္ပ ်ဴတာစနစ္၏ အားနည္းခ က္ သ ို႔မဟိုတ္ ေပ ာကဆ္ံိုးမႈမ ားသည္ 

ျပည္ေထာင္စိုသမၼတျမန္မာႏ ိုင္ငံ၏ မရ ွမျဖစ္၀နေ္ဆာင္မႈရရ ွႏ ိုင္မႈအေပၚ 

အားေလ ာေ့စသည့္သက္ေရာက္မႈတစ္ခိုက ို ျဖစ္ေစႏ ိုင္ခြဲလ့ွ င္-  

b. အဆ ိုပါ က န္ပ ်ဴတာ သို ႔မဟိုတ္ က န္ပ ်ဴတာစနစသ္ည ္ျပည္ေထာငစ္ို သမၼတ ျမနမ္ာႏ ိုင္င ံ

တ င္ တစ္စ တတ္စ္ေဒသ သ ို႔မဟိုတ္ အျပည့္အ၀ တည္ရ ွေနလွ င္- 

2. CII က ို ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္း - သီးျခားစနစ္တစ္ခိုက ို အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ က္အလက္ 

အေျခခ ံအေဆာကအ္ဦးတစခ္ိုအျဖစ ္သတ္မတွ္ရန ္ယံိုၾကည္ရမည့္ အေၾကာင္းျပခ ကတ္စ္ခို 

ရ ွသည့္ က စၥရပ္တ င္ ဤစနစမ္ ားသည ္CII စံႏႈနး္က ို ျပည့္မီရြဲ႕လား ဆ ိုသညက္ ို သ ရ ွႏ ိုင္ရန ္ITCSD 

တ င္ က န္ပ ်ဴတာစနစမ္ ား၏ ပ ိုင္ရွင္မ ားထမွံ သတင္း အခ က္အလက္မ ား ပါ၀ငသ္င့္သည္။ ITCSD 

က ိုလည္း စနစတ္စ္ခိုသည္ အေရးႀကီးသတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခအံေဆာက္အအံို၏ စံႏႈန္းက ို 

မျပည့္မီေတာသ့ည့္အခ  နက္ ို ဆံိုးျဖတ္ပ ိုငခ္ င့္ေပးထားၿပီး CII တစ္ခိုအျဖစ ္သတ္မတွထ္ားျခင္းမ ွ

ရိုပ္သ မး္ႏ ိုင္သည္။ 

3. CII အတ က္ ထ နး္ခ ဳပ္ျခင္း၊ အိုပ္ခ ဳပ္ျခင္းႏွင့္ လ ိုက္နာျခငး္စနစ္မ ား - ITCSD သည ္- 

a. ဒီဇ ိုင္း၊ စီစဥ္မႈႏွင့္ လိုံျခံဳေရးဆ ိုင္ရာ အေရးႀကီးသတင္းအခ က္အလက္ အေျခခ ံ

အေဆာကအ္အံိုတစ္ခို၏ ပ ိုငရ္ွင္ထံမ ွေနာကထ္ပသ္တင္းအခ က္အလကက္ ို 

ေတာငး္ဆ ိုႏ ိုင္သည္။ 
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b. ဤစနစ္မ ား၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳေရးက ို စ တ္ခ ရေစရန ္အေရးႀကးီေသာ သတင္း 

အခ က္အလက္ အေျခခံအေဆာက္အအံိုပ ိုင္ရွင္မ ား၏ စည္းမ ဥ္းဥပေဒအတ က ္

စ မ္းေဆာင္ရည္စႏံႈန္းမ ားႏွင့္ လိုပ္ေဆာင္မႈအစအီစဥ္မ ားက ို ေရးသား ထိုတ္ေ၀ 

ေပးႏ ိုင္သည္။ 

c. အေရးႀကီးသတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခအံေဆာက္အအံိုႏွင့္ အျပနအ္လွန္ 

ဆက္ႏ ယ္ေနေသာ သ ို႔မဟိုတ္ ဆက္သ ယထ္ားေသာ က န္ပ ်ဴတာစနစမ္ ားအပါအ၀င ္

ပ ိုင္ရွင္၏ ထ နး္ခ ဳပ္မႈလက္ေအာက္ရ ွ က န္ပ ်ဴတာစနစတ္စ္ခိုေပၚရ ွ မည္သည့္ဆ ိုက္ဘာ 

ဆက္ႏ ယ္ျဖစ္ရပ္မ ားက ိုမဆ ို အစီရင္ခရံန္ CII ၏ပ ိုင္ရွင္မ ားအတ က္ လ ိုအပခ္ က္မ ားက ို 

မ တဆ္ကႏ္ ိုင္သည္။ 

d. ပံိုမွန္ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳေရးစစ္ေဆးျခင္းမ ားႏွင့္ အေရးႀကးီအခ ကအ္လက ္

အေျခခအံေဆာက္အအံို အႏၱရာယ္ရ ွႏ ိုင္ေျခ အကြဲျဖတ္မႈမ ားလိုပ္ေဆာငသ္ ားရန္ CII 

ပ ိုင္ရွင္က ို ညႊန္ၾကားႏ ိုင္သည။္ 

 

ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳ ေရး အႏၱရာယရ္ ွႏ ိုငေ္ျခ အကြဲျဖတမ္ႈမ ား၊ ထ နး္ခ ဳပမ္ႈမ ားႏွင့္ စစေ္ဆးမႈမ ား 

1. ျမန္မာႏ ိုင္င ံဆ ိုကဘ္ာဥပေဒသည္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳေရး အႏၱရာယ္ရ ွႏ ိုင္ေျခအကြဲျဖတ္မႈမ ား၊ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ထ န္းခ ဳပ္မႈစနစ္မ ားအပါအ၀င္ mmCERT ၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားႏွင့္ 

တာ၀န္မ ားက ို သတ္မတွ္ထားသည္။ 

2. mmCERT ႏွင္ ့ITCSD သည ္ဆ ိုကဘ္ာတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားက ို အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ ခ ိုင္မာေသာ 

အျဖစအ္ပ က္ အစီရငခ္ံတင္ျပမႈ ထံိုးစတံစ္ခိုက ို ေသခ ာေစရန္ လိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ သို ႔မွသာ 

ဒီဂ စတ္ယစ္နစ္ျဖင့္ မႈခငး္ခ ြဲျခမ္းစ တျ္ဖားမႈက ို ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္မည္ျဖစ္ၿပးီ ဆ ိုကဘ္ာတ ိုကခ္ ိုက္မႈ 

လမ္းေၾကာင္းမ ားက ို ေဖာ္ထိုတသ္တ္မတွ္ႏ ိုင္မည္ျဖစသ္ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယသ္ာလန္ႏ ိုင္ငံသည ္

ဖ င့္ဟအသ ေပးေသာ အစရီင္ခံစာမ ား၊ လံိုျခံဳေရးအၾကံေပးခ က္မ ားႏွင့္ မွတ္ပံိုတင္စနစ္တစ္ခိုက ို 

အသံိုးျပဳေသာ ျဖစ္ရပမ္ ားက ို ႏွစ္စဥ္တင္ျပေလ့ရ ွသည္။ 

ေပၚေပါကလ္ာေသာၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ားအေပၚအေရးယူေဆာင္ရ က္ရန္ 

ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရးကၽ မး္က ငသ္ူမ ားက ို သတ ေပးသည့္ ၄င္းတ ို႔၏ 
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ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရးအကြဲျဖတမ္ႈနယသ္ာလနအ္စီရင္ခံစာ35တ င္ ထ ိုအခ ကက္ ို 

တင္ျပအစီရငခ္ံထားသည္။  

3. ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရးအကြဲျဖတမ္ႈမ ား၊ ထ န္းခ ဳပ္မႈမ ားႏွင့္ စစေ္ဆးမႈမ ားသည္ 

ႏ ိုင္ငံတကာစံခ  န္စံညႊန္းအတ ိုင္း လ ိုကန္ာသင့္သည္။ (အမ  ဳ းသား ICT မဟာဗ ်ဴဟာ ၏ 

စံခ  န္စံညႊန္းက႑တ င္ၾကည့္ပါ။) ဤထ န္းခ ဳပ္မႈ နည္းလမး္မ ားအသံိုးျပဳ၍ အမွအီခ ိုကငး္ေသာ 

စစ္ေဆးမႈမ ားက ို လိုပ္ေဆာငႏ္ ိုင္သည္။ 

 

ဆ ိုကဘ္ာျပစမ္ႈ 

1. အခန္း (၇) က န္ပ ်ဴတာလ ြဲမွားအသံိုးျပဳမႈႏွင့္ ဆ ိုကဘ္ာျပစမ္ႈဆ ိုင္ရာ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒမူၾကမ္းသည္ 

အခ က္အလက္ႏွင့္ က န္ပ ်ဴတာစနစမ္ ားျပည့္စံိုမႈက ို အကာအက ယ္ေပးရနအ္တ က ္

ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈမ ားက ို သတ ျပဳမ ရန္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အျခားလိုပ္ေဆာင္မႈ အစအီစဥ္မ ား 

ဖ ံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ရန္ ေခါင္းေဆာင္အဖ ြဲ႔အစည္း တစ္ခိုအေနႏွင့္ ေဆာင္ရ က္မည့္ ဆ ိုကဘ္ာျပစ္မႈဆ ိုင္ရာ 

က စၥရပ္မ ားက ို အေရးယူေဆာင္ရ က္ေသာအဖ ြဲ႔တစ္ခိုက ို တည္ေထာင္ခြဲသ့ည္။  

2. ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားက ို အေရးယူေဆာငရ္ က္ေသာအဖ ြဲ႔သည္ ေအာက္ပါက႑ႏွင့္ 

တာ၀န္မ ားက ို အဓ ကထားလိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ 

a. ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရး အႏၱရာယ္မ ားက ို သတ ျပဳမ ေစရန္ အမ  ဳးသားဆ ိုကဘ္ာ လံိုျခံဳေရး 

စင္တာႏွင့္ mmCERT တ ို႔ႏွင့္အတလူိုပေ္ဆာင္ရန္။ 

b. ဆ ိုက္ဘာၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ားက ို လံိုေလာက္စ ာတံို႔ျပန္ရန္ ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရး 

ကၽ မ္းက င္သမူ ား အထူးသျဖင့္ mmCERT အဖ ြဲ႔သားမ ားအတ က္  ေ

လက့ င့္ေရးအစအီစဥမ္ ား ေပၚေပါကလ္ာေစရန္ e-Government ဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္အတ ူ

လိုပ္ေဆာင္ရန္။ ျမန္မာႏ ိုင္ငံသည ္ဆ ိုကဘ္ာၿခ မ္းေျခာကမ္ႈမ ားအတ က္ 

လံိုေလာက္စ ာျပငဆ္ငထ္ားရန္ အျခားႏ ိုင္ငံမ ားမလွိုပေ္ဆာင္ခြဲ့သည့္ 

ႀက ဳးစားအားထိုတ္မႈမ ားအား ေလလ့ာႏ ိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားႏ ိုင္ငံ 

ဆ ိုက္ဘာလံိုျခံဳေရး ႏ ိုင္ငံတ င္း သတငး္အခ ကအ္လက္ လံိုျခံဳေရးအတ က ္တာ၀န္ရ ွေသာ 

                                                
35 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf


ျမန္မာ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ ဖ ြဲ႕စည္းပံိုမ ား | e-Government, အီလက္ထေရာနစ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (e-Commerce), ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးတ ို႔ႏွင့္ သက္ဆို င္ေသာ မူဝါဒမ ား (စာၾကမ္း - 21 

Jan 2019) | Page 103 of 105 

အစ ိုးရအဖ ြဲ႔သည္ မေလးရွားႏ ိုင္ငံတ င္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအဖ ြဲ႔အစည္းမ ားမ ွတဆင့္ 

ကၽ မ္းက င္မႈသင္တန္းမ ားေပးသည္။ 

c. အ နလ္ ိုင္းရာဇဝတမ္ႈမ ားႏွင့္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ ဆ ိုကဘ္ာ ဥပေဒတ င္ အဆ ိုျပဳထားသည့္ အျခား 

ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈ အမ  ဳ းအစားမ ားက ို ပါဝင္ေစရနအ္တ က္ ျပစ္မႈဆ ိုငရ္ာ ဥပေဒအရပ္ရပအ္ား 

ျပန္လညသ္ံိုးသပ္ျပီး မ မ္းမံျပင္ဆင္ခ က္မ ားအား အဆ ိုျပဳျခင္း။ 

d. ဆ ိုက္ဘာၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ားက ို က ိုငတ္ ယ္ေျဖရွငး္ရန္ အမ ားျပညသ္ူႏွင့္ ပိုဂ လ က 

က႑မ ားႏွင့္အတ ူလိုပ္ေဆာင္ရန္။ 

i. ဆ ိုက္ဘာၿခ မ္းေျခာက္မႈမ ားက ို လံိုေလာက္စ ာတံို႔ျပန္ရန္ ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈဆ ိုင္ရာ 

က စၥရပ္မ ားက ို အေရးယူေဆာင္ရ က္ေသာအဖ ြဲ႔သည္ အမ ားျပညသ္ူႏွင့္ ပိုဂ လ က 

က႑မ ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရ က္မႈျမငွ့္တင္ျခင္းတ င္ ပ ိုမ ိုအားစ ိုကသ္င့္သည္။  

ii. ျမန္မာႏ ိုင္ငံသည ္အျပန္အလွနသ္ေဘာတူညီမႈ ဥပေဒေရးရာကူညီမႈစာခ ဳပ္မ ား 

(MLATs) ႏွင္ ့ASEAN, APEC ဥေရာပေကာငစ္ီ စသညတ္ ို႔မွ တဆင့္ 

အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရ က္မႈမ ား ပါ၀င္ႏ ိုင္သည့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုျခံဳေရးဆ ိုင္ရာ 

ပူးေပါငး္ေဆာင္ရ က္မႈအတ က္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက ္သ ို႔မဟိုတ္ ဘက္ေပါငး္စံိုပါ၀င္ေသာ 

သေဘာတူညီမႈမ ားတ င္ ပါ၀င္ႏ ိုင္မႈက ိုလညး္ ထည့္သ င္းစဥ္းစားႏ ိုင္သည။္  

iii. ျမန္မာႏ ိုင္ငံသည ္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သ ို႔မဟိုတ္ ဘကေ္ပါင္းစံိုပါ၀င္ေသာ 

သေဘာတူညီမႈမ ားတ င္ ေဒသဆ ိုင္ရာႏွင့္ ႏ ိုင္ငံတကာ CERTS ႏွင့္အတ ူ

တက္ၾက စ ာပါ၀ငေ္ဆာင္ရ ကႏ္ ိုင္သည္။ ျမန္မာႏ ိုင္ငံသည ္CERTs က ို FinCERT၊ 

ISP/တယ္လကီ န္ CERT၊ CII လိုပ္ေဆာငလ္ည္ပတသ္ူ CERT ႏွင္ ့

ပညာေရးဆ ိုင္ရာ CERT စသည္ျဖင က႑အလ ိုက္ တညေ္ထာင္ရန္ 

ေလလ့ာႏ ိုင္ၿပီး အမ  ဳးသား CERT (mmCERT) ႏွင္ ့က႑အလ ိုက္ CERTs 

မ ားအၾကားရ ွ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရ က္မႈက ို အဆင္ေျပေခ ာေမ ႕ေစႏ ိုင္သည္။ 

တရားဥပေဒႏွင့္အည ီၾကား၀ငတ္ားဆးီျခငး္ 

1. ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားက ို အေရးယူေဆာငရ္ က္ေသာ အဖ ြဲ႔သည္ 

ေတာငး္ဆ ိုထားေသာအခ ကအ္လကအ္ရ ေဆာင္ရ က္ရန္ သို ႔မဟိုတ ္လကခ္ံျခင္းက ိုျငငး္ဆန္ရန္ 

သက္ဆ ိုငရ္ာ အိုပ္စိုမ ားအတ က္ စ မး္ရည ္ႏွင္ ့က  ဳးေၾကာငး္ဆီေလ ာ္ေသာ ေတာင္းဆ ိုမႈ 
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အႀက မ္အေရအတ က္၊ သင့္ေလ ာ္ေသာ ႀက ဳစားျခင္းအေပၚအေျခခံေသာ တရားရံိုးအမ န္႔စာတစ္ခို 

သ ို႔မဟိုတ ္အလားတလူိုပင္နး္စဥ္တစ္ခိုမတွဆင့္ အခ ကအ္လက္မ ားရရ ွရန္အတ က္ 

ပ င့္လငး္ျမငသ္ာေသာ စနစတ္စ္ခိုအေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္ အလီကထ္ေရာနစ ္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လိုပင္န္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၊ ျမနမ္ာႏ ိုင္ငံရြဲတပ္ဖ ြဲ႔၏ ဒီဂ စ္တယျ္ပစ္မႈ႒ာန 

ႏွင့္ စာတ ိုက္ႏွင့္ ဆကသ္ ယေ္ရးဦးစးီ႒ာန (PTD) တ ို႔ႏွင့္အတ ူလိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။ 

(အီလကထ္ေရာနစ္ - ကူးသန္းေရာင္း၀ယေ္ရး မူ၀ါဒရ  ွအခ ကအ္လကလ္ံိုျခံဳေရးက႑က ိုၾကည့္ပါ။) 

2. ဤက စၥရပ္သည္ ခ  တ္ဆကေ္နေသာ အမွီအခ ိုကငး္ေသာ တယလ္ီဆကသ္ ယ္ေရး ထ န္းသ မး္မႈ 

အဖ ြဲ႔အစည္း၏ က႑ႏွင့္ မ ားစ ာတူညီေနသည့္ က စၥရပ္တစ္ခိုျဖစသ္ည့္အတ က ္

ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားက ို အေရးယူေဆာငရ္ က္ေသာ အဖ ြဲ႔သည္ အလီကထ္ေရာနစ္ 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ ရြဲတပ္ဖ ႔ြဲ႔၊ PTD အစရွ သညတ္ ို႔ႏွင့္ 

ကနဦးေဆ းေႏ းရာတ င ္အခန္းက႑မ ားႏွင့္ တာ၀န္မ ား ခ ြဲေ၀ေဆ းေႏ းရန ္ဆႏၵရ ွႏ ိုင္သည္။ 

3. အဆ ိုျပဳထားေသာ မည္သည့္တရား၀င္ၾကား၀င ္ေဆာင္ရ က္မႈစနစအ္ေပၚတ င္မဆ ို 

အမ ားျပညသ္ူေဆ းေႏ းအၾကေံပးပ ြဲတစ္ခိုက ို လိုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။  

 

အးီေမးလထ္ြဲသို ႔ မလ ိုလားပြဲအဆကမ္ျပတေ္ပးပ ို႔လာေသာ (ေၾကျငာ၊ မသကဆ္ ိုငသ္ည့္စာ စသညျ္ဖင့္) 

အးီေမးလစ္ာေစာငမ္ ား 

1. ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားက ို အေရးယူေဆာငရ္ က္ေသာ အဆ ိုပါအဖ ြဲ႔သည္ အ နလ္ ိုင္း 

spam မ ားက ို ထ န္းခ ဳပ္ေရး သို ႔မဟိုတ ္တားဆီးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အမ  ဳးသားမူ၀ါဒမ ားက ို 

ေရးဆ ြဲသင့္ၿပီး အ နလ္ ိုင္းျပစ္မႈမ ား ပ ိုမ ိုရႈပ္ေထ းလာျခငး္က ို ထ န္းသ မ္းက ိုငတ္ ယ္ႏ ိုင္ရနအ္တ က္ 

က န္ပ ်ဴတာဗ ိုင္းရပ္စ္မ ားမွ ကာက ယ္ေပးေသာစနစ္မ ား၊ လံိုျခံဳေရးလ ိုင္စင္မ ားႏွင့္ 

လက္မွတသ္ကတ္မ္းတ ိုးျခင္းမ ားမတွဆင့္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၏ ဆ ိုက္ဘာၿခ မ္းေျခာက္မႈ 

ကာက ယေ္ရးအဆင့္က ို ျမွင့္တင္ရနအ္တ က ္လမ္းညႊနခ္ က္စာရ က္စာတမး္မ ား 

အၾကျံပဳခ က္မ ားပံ့ပ ိုးရန္ ဆကလ္ကလ္ိုပ္ေဆာငသ္င့္သည္။  

2. ဆ ိုက္ဘာျပစ္မႈဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားက ို အေရးယူေဆာငရ္ က္ေသာ အဆ ိုပါအဖ ြဲ႔သည္ ရြဲတပ္ဖ ြဲ႔ႏွင့္ 

မဆ ိုင္ေသာ က စၥရပ္မ ားအတ က္ မႈခငး္ေဆးပညာက ို ဒဂီ စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ေဆာင္ရ က္ရန ္
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အစ ိုးရအသ အမတွ္ျပဳအျခားပံ့ပ ိုးသအူဖ ြဲ႔အစည္းမ ားက ို ေခၚေဆာငလ္ာျခငး္အားျဖင့္ 

ျမန္မာႏ ိုင္ငံရြဲတပဖ္ ြဲ႕ (MPF) ၏ ဆ ိုကဘ္ာရာဇ၀တမ္ႈ႒ာနခ ြဲ (CID)မွ ေဆာင္ရ က္ေနေသာ 

မႈခင္းေဆးပညာက ို ဒီဂ စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရ က္ႏ ိုင္မည္ ့ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၏ စ မ္းရည ္ခ ြဲ႕ထ င္ျခင္းက ို 

ထည့္သ င္းစဥး္စားႏ ိုင္သည္။ 


