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ေနာက်ဆက်တွဲ - ၃
အချက်အလက်များ စီမံခန ့ခဲွ်မ� အစီရင်ခံစာ�ိှ
ြမနမ်ာအမျ�ိးသမီးများ�ှင့် ပတ်သက်သည့်
အေ�ကာင်းအရာ အ�ှစ်ချ�ပ် 

ပွင့်လင်း သတင်းအချက်အလက်များ (Open
Data) �ှင့် နည်းပညာများကုိ ရယူသုံးစဲွရာတင်ွ
ကျား/မ အ�ကား မညီမ�မ� ြပဿနာများသည်
စနစ်ဆုိင်ရာ အဟန ့အ်တားများ၏ အကျ�ိးဆက်
အြဖစ် ဆက်လက်တည်�ိှေနြခင်း 

အေ�ကာင်းအရာ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ ေလးပုံ သုံး
ပုံနးီပါးသည် ဝင်ေငနွည်းပါး�က�ပီး အမျ�ိးသမီးလူ
ဦးေရသည် အမျ�ိးသားလဦူးေရထက် ပုိမုိများြပား�က
သည်။ 

ကျား/မ တနး်တညီူမ��ိှမ�အဆင့်သည် အလယ်အလတ်
အဆင့်၌တည်�ိှ�ပီး ကေမ�ာဒီးယား�ှင့် လာအိြုပည်သ�ဒီ
မုိကရက်တစ်�ိင်ုငံတိ�ထက် ြမင့်မားေသာ်လည်း  ထုိင်း
�ိင်ုငံ�ှင့် ဗိယက်နမ်�ိင်ုငံတိ�ထက်မူ နမ့်ိကျေနေသး
ေ�ကာင်း ကမ�ာလံးုဆုိင်ရာ ဖ�ံ�ဖိ�းတိးုတက်မ� အ��နး်
ကိနး် (GDI) ၏ တိင်ုးတာမ�များအရ သိ�ိှရသည်။
အမှနတ်စ်ကယ်ြဖစ်ေပ�ေနသည့် သိသာထင်�ှားေသာ
မညီမ�မ�များအြဖစ် အမျ�ိးသမီးများ၏ စာတတ်
ေြမာက်မ���နး်မှာ နမ့်ိကျေနဆဲြဖစ်�ပီး   သာမနအိ်မ်
အလပ်ုများကုိ လပ်ုကုိင်�ကရသူ အေရအတက်ွသည်
ြမင့်မားေနသည့်တိင်ုေအာင်  အမျ�ိးသမီးများသည်
၎င်းတိ� ကုိယ် ၎င်းတိ�  “အလပ်ုလက်ကုိင်�ိှသည့်သူများ”
အြဖစ် တင်ြပ�ကသည်။ ကျား/မအေြခြပ� အခွင့်
အာဏာ ကဲွြပားမ�များ၊ ကျား/မေရးရာအခနး်က��ှင့်
ေမ�ာ်လင့်ချက်များအြပင် အဖ�ဲအစည်းဆုိင်ရာမက်လံးု
များမ�ိှြခင်းတိ� ေ�ကာင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ကျား/မ မညီ
မ�မ�များကုိ စနစ်တကျ မကုိင်တယ်ွ�ိင်ုေသးေ�ကာင်း
သိ�ိှရသည်။ 

ကျား/မ မညီမ�မ�သည် အဆင့်ြမင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ
အား ချမှတ်ေပးြခင်းအေပ� ဆက်လက် သက်ေရာက်
ေနဆဲြဖစ်�ပီး အမျ�ိးသမီးအေရတက်ွမှာ လ�တ်ေတာ်၏
(၁၀) ရာခုိင်��နး်ေအာက်သာ ရာထူးေနရာရေန�ပီး
ဝန�်ကီးအဆင့်တင်ွ (၅) ရာခုိင်��နး်မ�သာ အမျ�ိးသမီး
များအတက်ွ ရာထူးေနရာရ�ိှ�ကသည်။ 

လတ်ွလပ်စွာ သတင်းအချက်အလက်ရယူြခင်း�ှင့် ပွင့်
လင်းြမင်သာမ��ိှြခင်း အဆင့်တိ�သည် ေယဘုယျအား
ြဖင့် အေတာ်ပင် နမ့်ိကျေနပါေသးသည်။ အင်တာနက်ရ�ိှ
�ိင်ုမ� တိးုတက်လာ�ပီး SIM �ှင့် အင်တာနက် ထုိးေဖာက်
ဝင်ေရာက်မ�မှာ သိသိသာသာ တိးုတက်လာခ့ဲေသာ်လည်း
ကျား/မ သုံးစဲွရယူမ�အေနြဖင့်  �ိင်ုငံအတင်ွး အင်တာနက်
အသုံးြပ�ရန ် အဓိကနည်းလမ်းများြဖစ်သည့် ကုိယ်ပုိင်
မုိဘုိင်းဖုနး်ပုိင်ဆုိင်မ�၌ အမျ�ိးသမီးများသည် အမျ�ိးသား
များထက် ၂၈ ရာခုိင်��နး် ေလျာန့ည်းသည်။ �ိင်ုငံအတင်ွး
�ိှ ေဖ့စ်ဘွတ်အသုံးြပ�သူ ၂၁ သနး်ခန ့ ်အနက် ၆၂ ရာခုိင်
��နး်မှာ အမျ�ိးသားများြဖစ်�က�ပီး ၎င်းအေရအတက်ွ
ထက် ထက်ဝက်နးီပါး�ိှေသာ ၃၈ ရာခုိင် ��နး်မှာ အမျ�ိး
သမီးများြဖစ်�ကသည်။

Open Data သည် ပွင့်လင်းေသာအစုိးရအတက်ွ အေရး
ပါလာေ�ကာင်း ၂၀၁၂ခု�ှစ်တင်ွ လသိူများလာသည်။
သိ� ေသာ် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအစုိးရ၏ ပွင့်လင်းမိတ်ဖက်အစုိးရ
ပူးေပါင်းမ� (OGP) အဖ�ဲဝင်အြဖစ် တင်သွင်းသည့် ၂၀၁၆
ခု�ှစ် အကဲြဖတ်ေလ�ာက်လ�ာ အေပ� OGP အဖ�ဲဝင်များ
အတက်ွ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီမ� မ�ိှေ�ကာင်း
ဆုံးြဖတ်ချက် ရ�ိှ�ပီးချနိမှ်စ၍ တိးုတက်မ�မ�ိှခ့ဲေပ။
လက်�ိှတင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ Open Data ေဂဟစနစ်တင်ွ
အစုိးရအဖ�ဲအစည်းများ၊ အရပ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ၊
ြပည်တင်ွး၊ ြပည်ပ ဖ�ံ�ဖိ�းမ�အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် ပုဂ�လိက
က�တိ�  ပါဝင်�ကသည်။ 

သက်ဆုိင်ရာမူဝါဒများ�ှင့် ဥပေဒြပဌာနး်ချက်များ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ
သားများအတက်ွ ကျား/မကဲွြပားမ� အပါအဝင် စ�ုိက်
လက�ဏာများစွာအေပ� အေြခခံ၍ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမှ
ကာကွယ်ေပးထားသည်။  သိ� ရာတင်ွ �ိင်ုငံသားအခွင့်
အေရးသည် အဆင့်များစွာ�ိှ�ပီး တိင်ုးရင်းသားများ
အလိက်ု သင့်ေလျာ်သည့်ရပုိင်ခွင့်များ �ိှသည်။ အမျ�ိး
သမီးများသည် အဆုိပါကန ့ ် သတ်ချက်များအြပင်
လက်ေတ�တင်ွ ဓေလထုံ့းတမ်း ကန ့သ်တ်ချက်များကုိ
လည်း လက်ခံေပးရသည်။ ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၏
အကာအကွယ်ေပးမ�အြပင် အိမ်တင်ွးအ�ကမ်းဖက်မ�
ဆန ့က်ျင်ေရးဥပေဒမူ�ကမ်းကုိ ေရးဆဲွထား�ပီး ေလာ
ေလာဆယ်တင်ွ ၎င်းအား လ�တ်ေတာ်တင်ွး ေဆွးေ�းွ
တိင်ုပင်ေနမ�များကုိ ေစာင့်ဆုိင်းေနရေသာ်လည်း အမျ�ိး
သမီးများ၏ အခွင့်အေရးများအေပ� ဥပေဒဆုိင်ရာ
အကာအကွယ်ေပးမ�များကုိ ကန ့သ်တ်ထားသည်။ 

လတ်ွလပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်သည် ဖ�ဲစည်းပုံ
အေြခခံဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးထားေသာ်လည်း
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အမျ�ိးသားစည်းလံးုညီ�တ်ွေရး၊ အမျ�ိးသားလံြုခံ�ေရး
သိ� မဟတ်ု ြပည့်သ�စည်းမျ�်းများအေပ� သက်ေရာက်မ�မ�ိှ
ဘဲ အတိင်ုးအတာတစ်ခုအထိ ကန ့သ်တ်ထားပါ သည်။
�ိင်ုငံသားတိ�၏ဆက်သွယ်ေရးကုိလည်း ကာကွယ်
ထားသည်။ သတင်းအချက်အလက် အခွင့်အေရးဥပေဒမူ
�ကမ်းကုိ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်�ပီး
ထင်သာြမင်သာ�ိှသည့် တိးုတက်မ�များကုိ ြမင်ေတ�ရြခင်း
မ�ိှေသးပါ။

ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ အချက်အလက်များ�ှင့် အင်တာနက်
ဆက်သွယ်မ�များကုိ �ကားြဖတ်ရယူြခင်းတိ�အတက်ွ
အကာအကွယ်ေပးေသာ အေြခခံြပစ်မ�ဆုိင်ရာ ဥပေဒ
အချ�ိ �ိှေသာ်လည်း အချက်အလက်အခွင့်အေရး
သိ� မဟတ်ု အကာအကွယ်ေပးေရးတိ� �ှင့် သက်ဆုိင်သည့်
သီးြခားဥပေဒများ မ�ိှေသးေပ။ အစုိးရသည်ဆုိက်ဘာ
လံြုခံ�ေရးမူဝါဒ�ှင့် ဥပေဒြပ�ေရးဆုိင်ရာ မူေဘာင်သစ်
တစ်ခုကုိ ေဆွးေ�းွတိင်ုပင်သွားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပ
ထားေသာ်လည်း အဆုိပါကိစ��ှင့်ပတ်သက်၍ တိးုတက်မ�
အနည်းငယ်သာ�ိှေသးသည်။ 

အမျ�ိးသမီးများဖ�ံ�ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတက်ွ အမျ�ိးသား
အဆင့် မဟာဗျ�ဟာစီမံကိနး် (၂၀၁၃-၂၀၂၂) သည်
ေယဘုယျအားြဖင့် နည်းပညာ�ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေ�ကာင့်
ကျား/မ ေဖာ်ြပချက်များ ပါ�ိှေသာ်လည်း  နည်းပညာ�ှင့်
ပတ်သက်၍ မူဝါဒများကုိ ကန ့သ်တ်ထား သည်။
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ မူဝါဒများအားလံးုသည်  ကျား/မေရးရာ
�ှင့် ပတ်သက်၍ ေကာင်းစွာအသုံးမြပ��ကေပ။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသည် အမျ�ိးသမီးများအား နည်းမျ�ိးစုံြဖင့်
ခဲွြခားဆက်ဆံမ�ပေပျာက်ေရး သေဘာတစူာချ�ပ်
(CEDAW) အပါအဝင် �ိင်ုငံတကာ�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ
ေ�ကြငာချက်များကုိလည်း လက်မှတ်ေရးထုိးထား သည်။ 

ေတ��ိှချက်များ
ဤသုေတသနတင်ွ ပါဝင်ေဆွးေ�းွ ေြဖ�ကားခ့ဲေသာ
အမျ�ိးသမီးများအေနြဖင့် အချက်အလက်များ�ှင့်
သတင်းအချက်အလက်များသည် ေနစ့�်ဘဝအတက်ွ
အေရး�ကီးေ�ကာင်း ယုံ�ကည်�ကေသာ်လည်း ၎င်းသည်
ြမနမ်ာလမူျ�ိးအားလံးုအတက်ွ သာမနအ်ြမင်တစ်ခုြဖစ်
ေ�ကာင်း မယူဆ�ကြခင်းကုိ ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ ဤအချက်
သည် �မိ�ြပ ပညာတတ်များ�ှင့် ေကျးလက်ေန ပညာရည်
နမ့်ိကျသူများအ�ကားကဲွြပားြခားနားမ�ကုိ ေဖာ်��နး် ြပ
ေနသည်။ ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွ ေြဖ�ကားခ့ဲသူများထံမှ အမျ�ိး
မျ�ိးေသာ ကိရိယာများကုိ အသုံးြပ�၍ သတင်း
အချက်အလက်များကုိ ရယူခ့ဲ�ကေသာ်လည်း ဆုိ�ှယ် 

မီဒီယာအတက်ွသာ အသုံးြပ�ခွင့်ေပးေသာ မုိဘုိင်းအင်တာ
နက် အစီအစ�်များသည် ေဈး��နး်ချ�ိသာေသာေ�ကာင့်
အမျ�ိးသမီးများသည် Smart phone ကုိ ဆုိ�ှယ်မီဒီယာ
အတက်ွ အဓိကထား အသုံးြပ��ကေ�ကာင်းေဖာ်ြပခ့ဲသည်။
အမျ�ိးသားများသည် ေငေွရးေ�ကးေရးကုိ ထိနး်ချ�ပ်ထား
�ပီး အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ ေငေွ�ကးရ�ိှမ�ကုိ ကန ့သ်တ်
ထားသည့်အြပင်  အမျ�ိးသမီးများ သည် ဝင်ေငမွရေသာ
လပ်ု�ုိးလပ်ုစ�် ပုံမှနအိ်မ်အလပ်ု များကုိသာ အများ
အားြဖင့် လပ်ုကုိင်�ကရေသာေ�ကာင့် ၎င်းတိ�အတက်ွ သုံးစဲွ
ရနေ်ငေွ�ကး နည်းပါးသည်။

ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွ ေြဖ�ကားခ့ဲသူများသည် အချက်အ လက်
များ�ှင့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပုံမှနေ်လလ့ာ
ရာတင်ွ ခက်ခဲမ�များ�ိှ�ကေ�ကာင်း ေတ��ိှရ�ပီး ၎င်းတိ�သည်
၎င်းတိ� လိအုပ်ေသာ အချက်အလက်များကုိ စုေဆာင်းရာ၌
မည်သည့်ေနရာမှ ရယူရမည်ကုိ မသိခ့ဲ�ကြခင်း�ှင့် မည်
သည့်အချက်အလက်သည် မှနက်နေ်�ကာင်းတိ� ကုိလည်း မ
သိ�ိှ�ကြခင်းတိ�ေ�ကာင့် ြဖစ် သည်။ အရပ်ဖက်
လ�အဖ�ဲအစည်းများအေနြဖင့် �ိင်ုငံအတင်ွး အြပင်းအထန်
စည်း�ုံးလ�ံေဆာ်သည့် ြပဿနာ များြဖစ်ေသာ  အမုနး်
စကားများ၊ အင်တာနက် လံြုခံ� ေရး�ှင့် မှားယွင်းေသာ
သတင်း အချက်အလက်များ အတက်ွ အသိပညာများကုိ
ြမ�င့်တင်ေပးသည့်အစီအစ�်တစ်ခု �ိှသည်။ 

ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွ ေြဖ�ကားခ့ဲသူများသည် ကျား/မ
ယ�်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ စံ��နး်များ၏ အကျ�ိးဆက်ြဖစ်သည့်
ကန ့သ်တ်ချက်များအေပ� နားလည်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲ�က
ေသာ်လည်း အဆုိပါကန ့သ်တ်မ�များသည် အြခားေသာမ
ညီမ�မ�များ�ှင့် ေရာေ�ှာေပါင်းစပ်ကာ အမျ�ိး သမီး
အချ�ိ၏ သတင်းအချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာရယူသုံးစဲွ
�ိင်ုခွင့်အေပ� ပုိမုိ�ကီးမားသည့် မညီမ�မ�များ၊ အဟန ့အ်
တားများ မည်သိ� မည်ပုံ ဆင့်ကဲသက်ေရာက်ေစ�ိင်ုသည်
ဟသူည့်အချက်ကုိ ေကာင်းစွာနားလည်သေဘာေပါက်
ြခင်း မ�ိှေ�ကာင်း ေတ�ြမင်ရပါသည်။ ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွ
ေြဖ�ကားခ့ဲသူများက လက်�ိှ မညီမ�မ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍
သိ�ိှနားလည်ေ�ကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိ�ကေသာ်လည်း
အတိတ်ကာလတင်ွ အမျ�ိးသမီးများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာ�ှင့် သတင်းအချက် အလက်ရယူသုံးစဲွခွင့်မှ ပုိမုိ
ေဝးကွာေစသည့် အေ�ကာင်း အရာများ၊ အြပ�အမူများ
အ�ိှနအ်ဟနုြ်ဖင့် ေပ�ေပါက်ခ့ဲသည်ဟသူည့် အြဖစ်ကုိ ထ
ည့်သွင်းစ�်းြခင်းမ�ိှခ့ဲေ�ကာင်း ဝနခံ်ေြပာ�ကား�ကပါသည်။ 

ဤအချက်သည် နည်းပညာရ�ိှမ�အပါအဝင် လ�အဖ�ဲ
အစည်း၏က�မျ�ိးစုံကုိ သက်ေရာက်သည့် အဖ�ဲ အစည်း
ဆုိင်ရာ စနစ်ကျသည့် ယ�်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ 
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ကျား/မကဲွြပားမ�ဆုိင်ရာအြမင်များ၏ အေြခခံကျေသာ
မူေဘာင်ကုိ ေဖာ်ြပသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် နည်းပညာကုိ
အသုံးြပ�ရာတင်ွ မညီမ�မ�ကုိ တရားမ�တမ��ိှေစရန်
အတက်ွ circular logic ကုိ အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ ဥပမာ
အားြဖင့် အမျ�ိးသမီးများ၏ အသိပညာ၊ အေတ�အ�ကံ�
နည်းပါးမ��ှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာက�မ်းကျင်မ� မ�ိှြခင်း
တိ�သည် ကျား/မကဲွြပားမ�ဆုိင်ရာ ဆုိက်ဘာအ�ိင်ုကျင့်
ြခင်း�ှင့် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေ�ှာင့်ယှက်ခံရမ� တိ�အတက်ွ
အေ�ကာင်းရင်းများြဖစ်ေသာေ�ကာင့် အမျ�ိးသားများ
သည် အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ နည်းပညာ ရယူသုံးစဲွမ�
အား ကန ့သ်တ်ထားြခင်း ြဖစ်သည်ဟ ု ခံယူထား�က
သည်။ ဤသိ�  ရယူသုံးစဲွခွင့်ကုိ ကန ့သ်တ်လိက်ုသည့်
အတက်ွ အမျ�ိးသမီးများသည် လိအုပ်ေသာ က�မ်းကျင်
မ�များ မရ�ိှ�ိင်ုေပ။ ဤသိ� ြဖစ်ပွားမ�တင်ွ အ�ိင်ုကျင့်သူ
များ�ှင့် ေ�ှာင့်ယှက်သူများက့ဲသိ�  ြပဿနာများအတက်ွ
အမျ�ိးသားများသည် အေြပာင်းအလဲလပ်ုသင့်သည့်
အရာများကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစားြခင်းမျ�ိးလည်း မ�ိှခ့ဲ
ေပ။

ေတ��ိှချက်များအရ ကျား/မအ�ကား ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာများကုိ ရယူသုံးစဲွ�ိင်ုခွင့် ခဲွြခားမ�ကုိ ေကျာ်
လ�ားရန ် ခဲွြခားခံအမျ�ိးသမီးများကုိ ကူညီေရးအတက်ွ
လိအုပ်သည့်အရာ�ှင့် ရ�ိှ�ိင်ုသည့်အရာတိ�အ�ကား ကွာ
ဟမ�ကုိလည်း ေတ�ရသည်။ အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ
အချက်အလက်များသာမက အေြခခံဝနေ်ဆာင်မ�များ
�ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ လိအုပ်
ြခင်း၊ ေနစ့�်ဘဝတင်ွ (ဥပမာ-အိမ်တင်ွး အ�ကမ်းဖက်မ�
အစီရင်ခံြခင်းက့ဲသိ� ) သတင်းအချက်အလက်ကုိ အသုံး
ြပ�ရနအ်တက်ွ လက်ေတ�ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည့် အဆင့်များ
လိအုပ်ြခင်း၊ ဘာသာစကားများ (တိင်ုးရင်းသားလနူည်း
စု ဘာသာစကားများ) �ှင့် ရ�ိှ�ိင်ုသည့်ပုံစံများ (အြမင်
ပုိင်းဆုိင်ရာ) များြဖင့် ပ့ံပုိးေပးြခင်းတိ�အတက်ွ အမျ�ိး
သမီးများသည် က�မ်းကျင်မ�များ�ှင့် ကိရိယာများရ�ိှမ�
ကုိ ကန ့သ်တ်ထားြခင်း ခံရသည်။ ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွ
ေြဖ�ကားသူများ၏ တနု ့ြ်ပနခ်ျက်များအရ နည်းပညာကုိ
ခင်ပွနး်သည်�ှင့် အမျ�ိးသားများက အမျ�ိးသမီးများကုိ
ထိနး်ချ�ပ်ရန ် အသုံးြပ��ကရာ၌ ဤကွာဟမ�မျ�ိးကုိ
ဆက်လက်ြဖစ်ေပ�ေနမ�တင်ွ ကျား/မ စံသတ်မှတ်ချက်
များသည် အဓိကအခနး်က�မှ ပါဝင်ေ�ကာင်း အ�ကံ
ြပ�ထားသည်။ 

အဟန ့အ်တားများ
ဘာသာစကား�ှင့် ကွနပ်ျ�တာ (ဒစ်ဂျစ်တယ်) နည်း
ပညာ က�မ်းကျင်မ�အဆင့်နမ့်ိကျြခင်းသည် အမျ�ိးသမီး
များ အေနြဖင့် အများြပည်သူ လတ်ွလပ်စွာဝင်ေရာက် 

�ကည့်���ိင်ုေသာ ပွင့်လင်းအချက်အလက်များ (Open
Data) ကုိ လက်လှမ်းမီ ေလလ့ာ�ိင်ုေရးတင်ွ အဓိက အ
ဟန ့အ်တား ေနရာမှပါဝင်လျက် �ိှေနပါသည်။ အမျ�ိး
သမီးများ၏ အနည်းငယ်မ�ေသာ အစိတ်အပုိင်းြဖစ်သည့်
�မိ�ြပေန ပညာတတ် အမျ�ိးသမီးများသာလ�င် (ဒစ်ဂျစ်
တယ်) နည်းပညာကုိ အသုံးြပ��ိင်ုေသာ က�မ်းကျင်မ�
အရည် အေသွး�ိှေ�ကာင်း ေတ��ိှရပါသည်။ အဆုိပါ အ
ဟန ့အ်တားများသည် ဆင့်ကဲသက်ေရာက်မ�များကုိ ေပ�
ေပါက်ေစသည့် စနစ်ဆုိင်ရာ ကိစ�ရပ်များ (အထူးသြဖင့်
ကျား/မဆုိင်ရာ လမူ�စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များ) �ှင့်အြပန်
အလှန ်ဆက်စပ်လျက်�ိှေ�ကာင်း အချ�ိေသာြဖစ်ရပ်များ
အရ သိ�ိှ�ိင်ု၍ အဆုိပါအကျ�ိးဆက်ေ�ကာင့် အမျ�ိးသမီး
များအေနြဖင့် စီမံအပ်ုချ�ပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာ ဆုံး�� ံးြခင်း၊
ြငင်းပယ်ခံရြခင်း သံသရာစက်ဝနး်တစ်ခု ေပ�ေပါက်လာ
ေစပါသည်။ ဤက့ဲသိ� အမျ�ိးသမီးများ၏ က�မ်းကျင်မ�
ကင်းမ့ဲြခင်းကုိ အမျ�ိးသားများက အေ�ကာင်းရင်း
တစ်ရပ်အေနြဖင့် အသုံးချကာ အမျ�ိးသမီးများ နည်း
ပညာနယ်ပယ်သိ�  လက်လှမ်းမီှ ဝင်ေရာက်�ိင်ုေရး၊ ထုိသိ�
နည်းပညာ အသုံးြပ��ိင်ုရနအ်တက်ွ လိအုပ်သည့် က�မ်း
ကျင်ပုိင်�ိင်ုမ�များ ဆည်းပူးခွင့်ရ�ိှေရးကုိ ပိတ်ပင်တား
ဆီး�က�ပီး ထုိသိ� ြပ�လပ်ုြခင်းအတက်ွ “အား��ေဲသာအမျ�ိး
သမီးများကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ြခင်း”ဟ ု အေ�ကာင်း
ြပ �ှင်းချက်ထုတ်ေလ�ိှ့�ကပါသည်။ 

အစုိးရထံသိ� အ�ကံြပ�ချက်များ
အစုိးရအေနြဖင့် အမျ�ိးသမီးများ သိပ�ံ၊ နည်းပညာ၊
အင်ဂျင်နယီာ�ှင့် သခ�ျာ နယ်ပယ်များ (STEM) တင်ွ
ချတ်ိဆက်ပါဝင်ေစရန ် ဆဲွေဆာင် စည်း�ုံးသင့်သက့ဲသိ�
အချက်အလက် သိပ�ံပညာရပ်များ (Data Sciences)
တင်ွ စိတ်ပါဝင်စားသည့် အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ စွမ်း   
 ရည်ြမ�င့်တင်ေရး အစီအစ�်များကုိ အစပျ�ိး လပ်ုေဆာင်
ေပးသင့်ပါသည်။ ထိ� အြပင် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ အမျ�ိးသမီး
များအေနြဖင့် အများြပည်သူ လတ်ွလပ်စွာ ဝင်ေရာက်
�ကည့်���ိင်ုသည့် ပွင့်လင်းအချက်အလက် (Open Data)
ဆုိင်ရာ လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပုိမုိပါဝင်ခွင့်ရ�ိှ�ိင်ုေစရန်
အတက်ွ (ဥပမာအားြဖင့်) နည်းပညာက�မ်းကျင် တတ်
ေြမာက်မ� တည်ေဆာက်ြမ�င့်တင်ြခင်း၊ အမျ�ိးသမီးများ  
 �ှင့်ဆက်စပ်ေနသည့် ကိစ�ရပ်များကုိ ဦးတည်ချက်ထား
လပ်ုေဆာင်ြခင်း စသည့် လပ်ုငနး်စ�်များတင်ွ ရင်း�ှးီ
ြမ��ပ်�ှမံ�များ ြပ�လပ်ုသင့်ပါသည်။

အရပ်ဖက် လမူ�အဖ�ဲအစည်းများ
အရပ်ဖက် လမူ�အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် အစုိးရမဟတ်ုေသာ
အဖ�ဲအစည်းများအေနြဖင့် အမျ�ိးသမီးများအား သတင်း
အချက်အလက်ဆုိင်ရာ က�မ်းကျင်မ�များ ေလက့ျင့်
သင်�ကားေပး�ိင်ုေစရနအ်တက်ွ 
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(အင်တာနက် သတင်းအချက်အလက် လံြုခံ�ေရး�ှင့်
ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး အပါအဝင်) သတင်း
အချက်အလက် က�မ်းကျင် တတ်ေြမာက်မ� ေလက့ျင့်
ေရးသင်တနး်ေကျာင်းများ တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်ေပးသ
င့်ပါ သည်။

သတင်း�ှင့် အချက်အလက်များကုိ လက်လှမ်းမီှ
ရယူ�ိင်ုခွင့် နည်းပါးြခင်◌း
�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် အေြခခံအေဆာက်အအံု
များ�ှင့် ကွနပ်ျ�တာစက်ပုိင်းဆုိင်ရာ ပစ�ည်းကိရိယာ
များ ကင်းမ့ဲြခင်းမှသည် ၎င်းပစ�ည်းကိရိယာများ ဝယ်
ယူအသုံးြပ��ိင်ုရနအ်တက်ွ ေငေွ�ကးလံေုလာက်မ� မ�ိှ
ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ လံးုလံးုလျားလျား
ကင်းမ့ဲြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူသုံးစဲွ�ိင်ု
သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ�ကာင်းများ
နည်းပါးြခင်း၊ ယုံ�ကည်စိတ်ချ�ိင်ုမ� အားနည်းြခင်း၊
အရည်အေသွးနမ့်ိကျြခင်းတိ�သည် အြခား အဓိက အ
ဟန ့အ်တားတစ်ခုအြဖစ် �ိှေနပါသည်။ အဆုိပါ အဟန ့်
အတားသည် ြမနမ်ာြပည်သူအားလံးုအေပ�တင်ွ သက်
ေရာက်ေနသက့ဲသိ�  ကျား/မ ဆုိင်ရာ စံ��နး်သတ်မှတ်
ချက်များကလည်း အမျ�ိးသမီးများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာ�ှင့် အလှမ်းကွာေနရသည့် အေြခအေနကုိ ဗူး
ေလးရာ ဖ�ုံဆင့် ြဖစ်ေစပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့်
အမျ�ိးသားများ၏ ေငေွ�ကး (မိသားစုဝင်ေင)ွ အေပ�
စီမံကွပ်ကဲ�ိင်ုမ�၊ အမျ�ိးသမီးများ�ှင့် ��င်ိးယှ�်ပါက
နည်းပညာအသုံးြပ�မ�ဆုိင်ရာ ဦးစားေပးခံရမ�၊ အမျ�ိး
သမီးများ လက်လှမ်းမီှရ�ိှ�ိင်ုခွင့် နည်းပါးသည့် နည်း
စနစ်များကုိ ရယူအသုံးြပ��ိင်ုမ� စသည့် ကျား/မ ဆုိင်ရာ
စံသတ်မှတ်ချက်များ ြဖစ်�ကပါသည်။ 

အစုိးရထံသိ� အ�ကံြပ�ချက်များ
သတင်းအချက်အလက်များကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊
အချနိ�ှ်င့်တစ်ေြပးညီ �ှင်းလင်းြပတ်သားစွာ၊ ပွင့်လင်း
ြမင်သာသည့်နည်းလမ်းြဖင့် အများြပည်သူသိ�  ထုတ်
ြပနေ်�ကညာြခင်းြဖင့် အရည်အေသွးြပည့်ဝ၊ ြမင့်မား
သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရ�ိှ�ိင်ုေစရန ် စီစ�်
ြပ�လပ်ုေပးြခင်း။ 

အမျ�ိးသမီးများပုိမုိလယ်ွကူအဆင်ေြပစွာ အင်တာနက်
ရယူအသုံးြပ��ိင်ုေစရနအ်တက်ွ လထုူရနပုံ်ေငမွျား ထူ
ေထာင်ေပးြခင်း။

ကွနပ်ျ�တာစာလံးုသုံးစဲွရာတင်ွ �� ပ်ေထွးမ�များ ေပ�
ေပါက်ြခင်းမှ ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုရနအ်တက်ွ ယူနကုီတ်
(Unicode)(ြပည်ေထာင်စု)ကုိ အားလံးုတညီတညာတည်း
အသုံးြပ��ကရန ် ဥပေဒအာဏာြပဌာနး်ြခင်း၊ ဆဲွေဆာင်
စည်း�ုံးြခင်း။ 

အေသးစိတ် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာထားေသာ သတင်းအချက်
အလက်များ (အသက်အရွယ်�ှင့် ကျား/မဆုိင်ရာ အချက်
အလက်များ အပါအဝင်) ကုိ စုစည်း�ိင်ုသည့် အခွင့်
အာဏာေပးအပ်ြခင်း။ 

ထိေရာက်ေသာ သတင်းအချက်အလက် စီမံခန ့ခဲွ်မ�
ဆုိင်ရာ စနစ်တစ်ခု ဖနတီ်း၍ အဆုိပါ သတင်းအချက်
အလက်များကုိ အများြပည်သူ အလယ်ွတကူ ဝင်ေရာက်
�ကည့်��ေလလ့ာ�ိင်ုေစရန�ှ်င့် အသုံးြပ��ိင်ုေစရန ် လမ်း
ေ�ကာင်းများ စီစ�်ေပးြခင်း။ 

ပုဂ�လိက က�
ထိေရာက်ြမနဆ်န၍် အများြပည်သူ လယ်ွကူစွာ ဝင်
ေရာက် ေလလ့ာ�ိင်ုေသာ နည်းပညာစင်ြမင့် (Platforms)
များမှတစ်ဆင့် အချက်အလက်အစုများကုိ ပွင့်လင်း
ြမင်သာစွာ မ�ေဝေပးြခင်းြဖင့် ပွင့်လင်းသတင်းအချက်
အလက် ေဂဟစနစ် (Open Data Eco-System) ကုိ ပ့ံပုိး
ကူညီေပးြခင်း။ 

�ိင်ုငံတကာ အသိအမှတ်ြပ� စံချနိစံ်��နး်၊ သတ်မှတ်
ချက်များ�ှင့်အညီ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပွင့်
လင်းြမင်သာစွာ ဝင်ေရာက်�ကည့်��ေလလ့ာ�ိင်ုခွင့် ရ�ိှေစ
ရန ်အစုိးရအေပ� ေမတ� ာရပ်ခံ ပန�်ကားြခင်းြဖင့် ပွင့်လင်း
သတင်းအချက်အလက်ဝနး်ကျင် (Open Data
Environment) ကုိ အားေပး ကူညီြခင်း။ 

အမျ�ိးသမီးများ အေနြဖင့် လမူ�သတင်းကွနယ်က်များ�ှင့်
သတင်းဆက်သွယ်ေရး (ေဆာဖ့်ဝဲလ်) ယ��ရားများ သာ
မက ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာများ၊ နည်းပညာနယ်ပယ်များ
တင်ွလည်း ချတ်ိဆက်ပါဝင်�ိင်ုေစေရးအတက်ွ ဒစ်ဂျစ်
တယ်နည်းပညာ က�မ်းကျင်တတ်ေြမာက်ေရး လ�ပ်�ှားမ�
များ၊ စည်း�ုံးလ�ံေဆာ်မ�များမှတစ်ဆင့် ပ့ံပုိးကူညီြခင်း။

အမျ�ိးအစား ပုိမုိစုံလင်ကျယ်ြပန ့သ်ည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စင်
ြမင့် (Online Platforms) မျ�ိးစုံကုိ အလယ်ွတကူ ဝင်
ေရာက် �ကည့်���ိင်ုသည့် အင်တာနက် အသုံးြပ�ခွင့်ကတ်
(Internet Packages) များကုိ အများြပည်သူ ဝယ်ယူ�ိင်ု
ေသာေစျး��နး်ြဖင့် ြဖန ့ြ်ဖ�းေပး�ိင်ုရနအ်တက်ွ အစုိးရ�ှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း။
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အမျ�ိးသမီးများ၊ မိနး်ကေလးများ၊ ၎င်းတိ�၏မိသားစု
များအား သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ေရးနည်း
ပညာ (ICT) ေလက့ျင့်သင်�ကားေရး အစီအစ�်များ စီစ�်
ြဖည့်ဆည်းေပး�ိင်ုရနအ်တက်ွ မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ၊
ပညာသင်�ကားေရးဆုိင်ရာအဖ�ဲအစည်းများ၊ အစုိးရအဖ�ဲ
အစည်းများြဖင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

အရပ်ဖက်လမူ�အဖ�ဲအစည်း
တိင်ုးရင်းသား ဘာသာစကားများအပါအဝင် ဘာသာ
စကားေပါင်းများစွာြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည့် အရည်
အေသွးြပည့်ဝေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူ
အသုံးြပ��ိင်ုရနအ်တက်ွ စီစ�်ြပ�လပ်ုေပးရန ် အရပ်ဖက်
လမူ�အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် အစုိးရမဟတ်ုေသာ အဖ�ဲ
အစည်းများက တနွး်အားေပး ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

အေသးစိတ် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာထားေသာ ကျား/မဆုိင်ရာ
သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပွင်းလင်းြမင်သာစွာ ဝင်
ေရာက်�ကည့်��  ေလလ့ာ�ိင်ုရနအ်တက်ွ အရည်အေသွး
ြပည့်ဝေသာ သတင်းအချက်အလက်စနစ် စီစ�်ဖနတီ်း�ိင်ု
ရန ် အရပ်ဖက်လမူ�အဖ�ဲအစည်းများ၊ အကျ�ိးစီးပွား
ပတ်သက်ပါဝင်ေနသူ အားလံးုက ေထာက်ခံပ့ံပုိးေပးြခင်း
၊တနွး်အားေပးေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

သတင်းရင်းြမစ်အမျ�ိးမျ�ိးမှ ရ�ိှသည့် အချက်အလက်
များကုိ ေပါင်းစပ်၍ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာမ�များ ထပ်မံြပ�လပ်ု
�ိင်ုရနအ်တက်ွ သတင်းအချက်အလက်ဆုိင်ရာ စံချနိ်
စံ��နး်များ သတ်မှတ်ေရးဆဲွရာတင်ွ အစုိးရ�ှင့် ပုကလိဂ္
ဂ က�များ�ှင့်အတ ူ အရပ်ဖက် လမူ�အဖ�ဲအစည်းများ၊
အကျ�ိးစီးပွား ပတ်သက်ပါဝင်ေနသူ အားလံးုက ပူးေပါင်း
ပါဝင်၊ ကူညီေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

အမျ�ိးသမီးများ�ှင့် ပတ်သက်အကျ�ံးဝင်သည့် လိအုပ်
ချက်များကုိြဖည့်ဆည်းပ့ံပုိးေပး�ိင်ုသည့် သတင်းအချက်
အလက်များ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်၍ ထိနး်ေကျာင်းေမာင်း
�ှင်�ိင်ုရနအ်တက်ွ အမျ�ိးသမီးများ၏ ရပ်ဝနး်နယ်ပယ်
တစ်ခု တည်ေဆာက်ေပးြခင်း။

ဆင့်ကဲသက်ေရာက်မ�များကုိေပ�ေပါက်ေစသည့်
စနစ်ဆုိင်ရာချ�ပ်ချယ်ကန ့သ်တ်မ�များ 
အဖ�ဲအစည်းဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကန ့်
သတ်ပိတ်ပင်ထားသည့် အေလအ့ထများ�ှင့် ကျား/မ
ဆုိင်ရာ ယ�်ေကျးမ�စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များသည်လည်း
သိသာထင်�ှားသည့် ေနာက်ထပ်အဟန ့အ်တားတစ်ရပ်
အြဖစ်တည်�ိှေန�ပီးေဖာ်ထုတ်ေတ��ိှထားသည့် အြခား
အတားအဆီးများ�ှင့် အြပနအ်လှန ် ပတ်သက်ဆက်�ယ်ွ
လျက်�ိှပါသည်။

အဆုိပါ အဟန ့အ်တားများ၊ ကန ့သ်တ်ချ�ပ်ချယ်မ�များက
အမျ�ိးသမီးများ၏ ပွင့်လင်း သတင်းအချက်အလက် များ
လတ်ွလပ်စွာရယူ�ကည့်��ေလလ့ာ�ိင်ုခွင့် အေထွ ေထွ အခွ
င့်အေရးအေပ�  မညီမမ�မ�များကုိ ဆက်လက် တည်တံခုိ့င်
�မဲေစပါသည်။ 

အစုိးရထံသိ� အ�ကံြပ�ချက်များ
ပွင့်လင်း အစုိးရမိတ်ဖက်လပ်ုငနး်စ�်များ၏ အဖ�ဲဝင်
(အစိတ်အပုိင်း) တစ်ရပ်အြဖစ် ပါဝင်�ိင်ုေစရန ် ကနဦး
အားထုတ်မ�များ အစပျ�ိးေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

ကျား/မ ေရးရာ တနု ့ြ်ပနေ်ဆာင်ရွက်အေရးယူမ� ပွင့်လင်း
သတင်းအချက်အလက်များဆုိင်ရာ မူဝါဒတစ်ရပ်ကုိ
သေဘာတ၊ူ လက်ခံ၊ ကျင့်သုံးြခင်း။ 

သတင်းအချက်အလက် ရယူ၊ �ကည့်�� ၊ ေလလ့ာခွင့်ဆုိင်
ရာဥပေဒမူ�ကမ်းများ၊ ဥပေဒြပ�စုေရးဆဲွြပဌာနး်မ�များကုိ
ပုိမုိထိေရာက် ေကာင်းမွနေ်စရနအ်တက်ွ လ�တ်ေတာ်
လပ်ုငနး်စ�်များမှတစ်ဆင့် သုံးသပ်ြခင်း၊ ေဝဖနဆ်နး် စစ်
ြခင်း။ 

ကျား/မအေြခြပ� အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ တားြမစ်
အေရးယူသည့် ဥပေဒက့ဲသိ� ေသာ ကျား/မဆုိင်ရာ ဥပေဒ
များကုိ စိစစ်သုံးသပ်ြခင်း�ှင့် အတည်ြပ�ြပဌာနး်ြခင်း။ 

လ�တ်ေတာ်လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျား�ှင့်ပတ်သက်၍ အမျ�ိး
သမီးများ သိ�ိှနားလည်ေစရန ် ပညာေပးအစီအစ�်များ
စီစ�်ပ့ံပုိးေပးြခင်း။ 

အရပ်ဖက်လမူ�အဖ�ဲအစည်း 
ပွင့်လင်း သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့်တကွ ေနစ့�် ဘဝ
�ှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ သတင်းအချက်အလက်များအေပ�
သတိြပ�နားလည်မ� ပုိမုိတိးုတက်အားေကာင်းလာေစရန်
ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။ 

အများြပည်သူတိက်ု�ုိက်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ိင်ုသည့် သိပ�ံ
သုေတသနစီမံကိနး်များက့ဲသိ� ေသာ ပွင့်လင်း သတင်း
အချက်အလက်ဆုိင်ရာအစီအစ�်များကုိ အမျ�ိးသမီးထု
အဖ�ဲအစည်းများအ�ကားတင်ွ အစပျ�ိး ြပ�လပ်ု�ိင်ုရန်
စည်း�ုံးေဆာ်ဩြခင်း။ 

ပွင့်လင်းအစုိးရမိတ်ဖက်လပ်ုငနး်စ�်များ�ှင့် ပွင့်လင်း
သတင်းအချက်အလက်ဆုိင်ရာမူဝါဒများအေပ� အစုိးရ
တာဝန�ိှ်သူများ�ှင့် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များမှ ပုိမုိ
စိတ်အားထက်သနလ်ာေစရန ်ေထာက်ခံတင်ြပြခင်း။ 
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ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်အစု၊ ဝက်ဆုိက်မုခ်ဝ
များ (portals) (ဝက်ဆုိက်များသိ�  ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ု
သည့် လင့်များ) လယ်ွကူေချာေမ�လာေစရန ် ၊�ငိမ်းချမ်း
ေရးြဖစ်စ�်များအားေကာင်း ခုိင်မာလာေစရန ် ရည်ရွယ်
၍ ေရ�ှည်တည်တံခုိ့င်�မဲေသာ ေငေွ�ကးပ့ံပုိးမ��ှင့် စွမ်း
ရည်တည်ေဆာက် ြမ�င့်တင်ေရးအစီအစ�်များမှတစ်ဆင့်
အမျ�ိးသမီးများ ေခတ်မီှနည်းပညာရပ်များကုိ ပုိင်�ိင်ု
က�မ်းကျင်စွာအသုံးြပ��ိင်ုလာေစရန ်ပ့ံပုိးကူညီေပးြခင်း။ 

(ဥပမာအားြဖင့်) သတင်းဆက်သွယ်ေရးဝက်ဆုိက်၊ အင်
တာနက်စင်ြမင့် (Online Platform) တည်ေဆာက်ဖနတီ်း
ေပးြခင်းြဖင့် အစုိးရ၊ အမျ�ိးသမီးအဖ�ဲအစည်းများ�ှင့်
ပုဂ�လိကက�များအ�ကား ပူးေပါင်း၊ ချတ်ိဆက်ေဆာင်
ရွက်မ� ပုိမုိေချာေမ� လာေစရန ်ပ့ံပုိးြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း။ 
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ရည်��နး်ကုိးကားချက်များ 

(၁) Sheila Scott (၂၀၁၇) ၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ကျား/မ
အ�ကားဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပ�ခွင့် ခဲွြခားမ�ကုိ
အဆုံးသတ်ြခင်း။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင့်
https://www.irex.org/sites/default/files/node/re
source/gender-digital-divide-myanmar-
assessment.pdf တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈) မှ စတင်
ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၂) ကမ�ာဘ့ဏ် (၂၀၁၉)၊ ကျား/ မ ဆုိင်ရာ သတင်း
အချက်အလက်အစု။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင့်
http://datatopics.worldbank.org/gender/countr
y/myanmar ဝဘ််ဆုိက်မုခ်ဝ၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ တင်ွ (၂၀၁၉)
�ိဝုင်ဘာမှ စတင်ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၃) လတ်ွေြမာက်ြခင်းအိမ် (၂၀၁၉)၊ ကမ�ာအဝနး်၌
လတ်ွလပ်ခွင့်ရ�ိှြခင်း။ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈) ေအာက်
ေဖာ်ြပပါလင့်
https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2019/myanmar တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈)
မှစတင် ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

�ိင်ုငံတကာအသုံးစရိတ်ဆုိင်ရာ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်စ�်
(၂၀၁၇)။ ပွင့်လင်း အသုံးစရိတ်စစ်တမ်း (၂၀၁၇)၊
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင့်
https://www.internationalbudget.org/wp-
content/uploads/myanmar-open-budget-
survey-2017-summary.pdf တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ
(၂၈) မှ စတင် ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၄) Sheila Scott (၂၀၁၇) ၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ကျား/မ
အ�ကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပ�ခွင့် ခဲွြခားမ�ကုိ
အဆုံးသတ်ြခင်း။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင့်
https://www.irex.org/sites/default/files/node/re
source/gender-digital-divide-myanmar-
assessment.pdf တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈) မှ စတင်
ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၅) Hootsuite �ှင့် We Are Social (၂၀၁၉) ။ ဒစ်ဂျစ်
တယ်ြမနမ်ာ ၂၀၁၉ (ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၉) ။ ေအာက်ေဖာ်ြပ
ပါလင့်
https://www.slideshare.net/DataReportal/digita
l-2019-myanmar-january-2019-v01 တင်ွ (၂၀၂၀) 
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ဇနန်ဝါရီ (၂၈) မှ စတင်ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၆) ပွင့်လင်းအစုိးရမိတ်ဖက်လပ်ုငနး်စ�်(၂၀၁၉)။ ြမန ်မာ
�ိင်ုငံဆုိင်ရာ ပွင့်လင်းအစုိးရ အကူအညီ အစီအစ�် 
 (DK0048)။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင့်
https://www.opengovpartnership.org/members/
denmark/commitments/DK0048/ တင်ွ (၂၀၂၀)
ဇနန်ဝါရီ (၂၈) မှ စတင် ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၇) ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်။ ြပည်ေထာင် စု
သမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ် (၂၀၀၈) ဖ�ဲစည်းအပ်ုချ�ပ်ပုံ
အေြခခံဥပေဒ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင့်
https://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_C
onstitution-2008-en.pdf တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈)
မှ စတင် ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၈) ြပည်ေထာင်စု သမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်။ (၁၉၈၂)
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ �ိင်ုငံသားဥပေဒ၊ အပုိဒ်ခဲွ (၃) �ှင့် (၄)။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင့်
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?
p_lang=en&p_isn=87413&p_country=MMR&p_cou
nt=86 တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈) မှ စတင်ဝင်ေရာက်
အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၉)ေအာက်ေဖာ်ြပပါလင့်
https://theananda.org/en/blog/view/background
er-summary-PoVAW-Bill တင်ွ (၂၀၂၀) ဇူလိင်ု (၁၇) မှ
စတင် ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၁၀) ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်။ ြပည် ေထာင်
စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ် (၂၀၀၈) ဖ�ဲစည်းအပ်ု ချ�ပ်ပုံ
အေြခခံဥပေဒ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင့်
https://data.opendevelopmentmekong.net/laws_r
ecord/2008-constitution တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈)
မှ စတင် ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။

(၁၁) ြပည်ေထာင်စု သမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ် ။ �ိင်ုငံသား
များ၏ ပုဂ�ိ�လ်ဆုိင်ရာ လတ်ွလပ်မ��ှင့် ပုဂ�ိ�လ်ဆုိင်ရာ
လံြုခံ�မ�ကုိ ကာကွယ်ေသာ ဥပေဒ (၂၀၁၇) အပုိဒ်ခဲွ ၅ (၁) �ှ
င့် ၈ (ဃ)။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင့်
https://www.myanmarresponsiblebusiness.org/p
df/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-
Citizens_en_unofficial.pdf တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈)
မှ စတင်ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။  

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/gender-digital-divide-myanmar-assessment.pdf
http://datatopics.worldbank.org/gender/country/myanmar
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/myanmar
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/myanmar-open-budget-survey-2017-summary.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/gender-digital-divide-myanmar-assessment.pdf
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-myanmar-january-2019-v01
https://www.opengovpartnership.org/members/denmark/commitments/DK0048/
https://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=87413&p_country=MMR&p_count=86
https://theananda.org/en/blog/view/backgrounder-summary-PoVAW-Bill
https://data.opendevelopmentmekong.net/laws_record/2008-constitution
https://www.myanmarresponsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf


(၁၂) ြပည်ေထာင်စု သမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်။ �ိင်ုငံသား
များ၏ပုဂ�ိ�လ်ဆုိင်ရာလတ်ွလပ်မ��ှင့် ပုဂ�ိ�လ်ဆုိင်ရာ
လံြုခံ�မ�ကုိ ကာကွယ်ေသာဥပေဒ (၂၀၁၇) အပုိဒ်ခဲွ ၃၄
(ခ)။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင့် https://www.myanmar-
responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-
Privacy-and-Security-of-
Citizens_en_unofficial.pdf တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ
(၂၈) မှ စတင်ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၁၃) ဦးရနေ်နာင်စုိး (၂၀၁၉) အချက်အလက်များကုိ
ကာကွယ်ြခင်း။ ပုဂ�ိ�လ်ဆုိင်ရာလတ်ွလပ်မ�၊ ပုဂ�ိ�လ်ဆုိင်
ရာ လံြုခံ�မ��ှင့် အဆင်ေြပေချာေမ�တိ� ကုိ ဟနခ်ျက်ညီမ�
ေစြခင်း။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လင့်
https://www.slideshare.net/ethicalsector/data-
protection-balancing-convenience-privacy-and-
security တင်ွ (၂၀၂၀) ဇနန်ဝါရီ (၂၈) မှ စတင်ဝင်
ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

(၁၄) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံလံးုဆုိင်ရာ အမျ�ိးသမီးေရးရာ
ေကာ်မတီ�ှင့် လမူ�ဝနထ်မ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်
ြပနလ်ည် ေနရာချထားေရး ဝန�်ကီးဌာန (၂၀၁၃)။
အမျ�ိးသမီးများ ဖ�ံ�ဖိ�းတိးုတက်ေရးဆုိင်ရာ အမျ�ိးသား
အဆင့် မဟာဗျ�ဟာစီမံကိနး် (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ။ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါလင့်
https://data.opendevelopmentmekong.net/libr
ary_record/national-strategic-plan-for-
advancement-of-women-2013-2022 တင်ွ (၂၀၂၀)
ဩဂတ် (၁၈) မှ စတင် ဝင်ေရာက် အသုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

8

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf
https://www.slideshare.net/ethicalsector/data-protection-balancing-convenience-privacy-and-security
https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/national-strategic-plan-for-advancement-of-women-2013-2022


ြမနမ်ာ အချက်အလက်များ စီမံခန ့ခဲွ်မ�အစီရင်ခံစာသည် ေဒတာသုေတသန မဲေခါင်ေဒသအမျ�ိးသမီးများတင်ွ ပါဝင်
ေသာ အစီရင်ခံစာတစ်ခုြဖစ်သည်။ Open Development Initiative �ှင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ �ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့် လံြုခံ�ေရး
ေလလ့ာမ�ဌာန Myanmar Institute of Peace and Security Studies တိ�  ပူးေပါင်းမ�ေအာက်တင်ွ ဤသုေတသန
အစီရင်ခံစာကုိ တီထွင်ြဖန ့ေ်ဝခ့ဲသည်။ ဤလပ်ုငနး်ကုိအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် ခင်မမမျ�ိးး�ှင့် ပန�်မိ�င်အား က��်ပ်ု
တိ�  ေကျးဇူးတင်�ိှပါသည။

ဤသုေတသနကုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဖ�ံ�ဖိ�းတိးုတက်မ� သုေတသနစင်တာ၊ အိတုာဝါ၊ ကေနဒါ၊ www.idrc.caမှ
လည်းေကာင်း၊ ဂလိဘုယ်ေရးရာကေနဒါ (GAC) မှတစ်ဆင့် ကေနဒါအစုိးရ၏ေငေွရးေ�ကးေရး အေထာက်အပ့ံြဖင့်
လည်းေကာင်း လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်။

ဤအစီရင်ခံစာတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာအြမင်များသည် IDRC (သိ� ) ကေနဒါအစုိးရ၏အြမင်ကုိ ထင်ဟပ်ရနမ်လိအုပ်ပါ။

http://www.idrc.ca/

