
စီမံခန့် ခဲွမ�ဆုိင်ရာ ဦးေဆာင်ေကာ်မတီ• •
အမျိုးသားေြမအသံုးချမ�ေကာင်စီလမ်း��န်မ� ြဖင့ြ်မန်မာ�ုိင်ငံအမျို းသား
ေြမပံုစနစ် /အမျိုးသား ေြမသတင်း အချက်အလက်စီမံခန့်ခဲွမ�စနစ် 
တည်ေထာင်ေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ မှ ေဆာင်�ွက်လျက်�ိှပါသည်။

နည်းပညာဆုိင်ရာလုပ်ငန်းအဖဲွ၏့ အဖဲွဝ့င်များ
• ြပည်ထဲေရးဝန်�ကီးဌာန
• စုိက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရး�ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန််�ကီးဌာန
• ေဆာက်လုပ်ေရးဝန််�ကီးဌာန
• ကာကွယ်ေရးဝန််�ကီးဌာန
• ပညာေရးဝန််�ကီးဌာန
• လ�ပ်စစ်�ှင့် စွမ်းအင်ဝန�်ကီးဌာန
• အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ� �ကီး�ကပ်ေရး�ှင့်  ြပည်သူအ့င်အား ဝန်�ကီးဌာန
• သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန�်ကီးဌာန
• စီမံကိန်း�ှင့်  ဘ�ာေရးဝန�်ကီးဌာန
• လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်�ကီးဌာန
• ပုိ့ေဆာင်ေရး�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန�်ကီးဌာန
• �မိ ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီများ

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်တည်ေဆာက်ေရးရန်ပံုေငွ
ေထာက်ပ့ံသည့်ေအဂျင်စီ
• ဆွစ်ဖံွ�့ဖိးေရး�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်�ွက်ေရးအဖဲွ ့(အက်စ်ဒီစီ)

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်ေဖာ်ထုတ်ေရးရံပံုေငွေထာက်ပ့ံ
သည့်ကာလ
• ၂၀၁၅ ခု�ှစ် မှ ၂၀၂၃ ခု�ှစ်အထိ

ဆက်သွယ်ရမည့်ဝန်�ကီးဌာန
• သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်�ကီးဌာန

နည်းပညာဆုိင်ရာပ့ံပုိးကူညီေနသည့် အဖဲွအ့စည်းများ
• ဖံွ�့ဖိးတုိးတက်ေရး�ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ဗဟုိဌာန (Centre for 
Development and Environment)၊ ဘန်းတက�သုိလ်၊ ဆွစ်ဇာလန်�ုိင်ငံ

• ေြမယာမ�ိုင်အဖဲွ ့(Land Core Group)

ေရ�ှည်တည်တ့ံခုိင်�မဲေသာ �ုိင်ငံေတာ်ဖံွ�့ဖိးတုိးတက်မ� ြဖစ်ေပ�ေစရန် ထိေရာက်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်း �ှင့် စီမံကိန်းများ
ေရးဆဲွြခင်းတုိ့အတွက် တိကျေသာ သတင်းအချက်အလက်များ လုိအပ်ပါသည်။ ြမန်မာ�ုိင်ငံတွင် ဤက့ဲသုိ့ေသာ သတင်းအချက်အလက်
များကုိလက်လှမ်းမီရန် မ�ကာခဏဆုိသလုိပင် ခက်ခဲပါသည်။ ဤက့ဲသုိ့ေသာ အခက်အခဲြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှင်း�ုိင်ရန် အစုိးရမှ
ဦးေဆာင်၍ လူထု၊ ေြမယာ�ှင့် သဘာဝသယံဇာတဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ စုစည်းထား�ပီး အသံုး�ပရန်လွယ်ကူေသာစနစ်ြဖင့်
အသံုး�ပလုိသည့်သူများ အားလံုးလက်လှမ်းမီေစရန် OneMap Myanmar အား ေဆာင်�ွက် ေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာ�ုိင်ငံ�ိှ အစုိးရဌာနဆုိင်ရာအများစုမှာ လတ်တေလာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်
သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာများသုိ့ ကူးေြပာင်းဆဲြဖစ်သည်။ ထုိ့ေ�ကာင့် �ုိင်ငံ၏
အဓိကကျသည့် အချက်အလက်အများစုမှာ လွယ်ကူစွာရယူ�ုိင်မ� ၊ မ�ေဝမ� ၊ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ
ေလ့လာမ�တုိ့အတွက် ခွင့�်ပမထားသည့် ပံုစံြဖင့် ကျန်�ိှေနဆဲြဖစ်သည်။ သုိ့ြဖစ်၍
ဖံွ�့ဖိးတုိးတက်ေရး အစီအမံများအတွက် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာ၌ ထိေရာက်စွာအသံုး
မ�ပ�ုိင်ပါ။

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်၏ ရည်မှန်းချက်

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ အစုိးရ�ှင့် ြပည်သူများကုိ လူထု၊
ေြမယာ�ှင့် သဘာဝအရင်းအြမစမ်ျားဆုိငရ်ာ စုစည်းထားသည့် တိကျေသာသတင်း
အချက်အလက်များအား လက်လှမ်းမီေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိက့ဲသုိ့ လက်လှမ်းမီေစြခင်း
အားြဖင့် ေြမယာအုပ်ချုပ်မ� ြပဿနာများဆုိင်ရာ ေဆွးေ�ွးပဲွများ�ှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ
ချမှတ်ရာတွင် ပုိမုိေကာငး်မွန်သည့် သတငး်အချက်အလက်များ ပုိမုိရ�ိှေစ�ုိင်မည်
ြဖစ်သည်။

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်၏ ချဥ်းကပ်မ�နည်းလမ်း

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်၏ ရည်မှန်းချက်ကုိ ရ�ိှရန် ေအာက်ပါ မ�ိုင�်ကီး (၄)
ရပ်အေပ�တွင် အေလးထားေဆာင်�က်ွလျက်�ိှပါသည် -

(၁) အွန်လုိင်းအချက်အလက်ပလက်ေဖာင်းကုိ ဒီဇုိင်းေရးဆဲွြခင်း�ှင့် ချဲ ထွ့ငြ်ခင်း၊ အချက်
အလက်များ စုစည်းြခင်း�ှင့် ထည့်သွင်းြခင်း၊ မှန်ကန်တိကျေစြခင်း�ှင့် အသံုး�ပသူတုိ့
ရယူအသံုး�ပြခင်း၊

(၂) အစုိးရဌာနအဖဲွအ့စည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမ�အဖဲွအ့စည်းများ�ှင့် သုေတသနလုပ်ငန်း
များ ေဆာင်�ွက်ေနသည့် အဖဲွအ့စည်းများ၏ နည်းပညာဆုိင်ရာ�ှင့် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ
ေလ့လာမ�ဆုိင်ရာစွမ်းရည်များ ပုိမုိေတာင့်တင်းခုိင်မာေစြခင်း၊

(၃) ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရန် ဖံွ�့ဖိးတုိးတက်မ�အတွက် ဗဟုသုတများ ေဖာ်ထုတ်
ေပးေသာ သုေတသန�ှင့် ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်များကုိလုပ်ေဆာငြ်ခင်း၊

(၄)  ��ပ်ေထွးသည့် ေြမယာြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှင်းရန်�ှင့် �ုိင်ငံ၏ ေြမယာစီမံခန့်ခဲွမ�များ
�ပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကုိ အေထာက်အကူ�ပမည့် သက်ဆုိင်သူအားလံုး ပါဝင်ေသာ
ပလက်ေဖာင်း�ှင့် ေဆွးေ�ွးပဲွများအတွက် ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊

OneMap Myanmar (ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်) ဆုိသည်မှာ…

ေနာက်ခံအေ�ကာင်း
နည်းပညာတုိးတက်မ�များက လူထု၊ ေြမယာ�ှင့် သဘာဝသယံဇာတဆုိင်ရာ  သတင်းအချက် အလက်အများအြပား ထုတ်ေပးရန်�ှင့် ေကာက်ယူရန် ယခင်ကထက် များစွာ
ပုိမုိ လွယ်ကူေစပါသည်။ အစုိးရဌာနဆုိင်ရာများ၊ ဖံွ�့ဖိးေရးအဖဲွအ့စည်းများ�ှင့် အရပ်ဘက်လူမ�အဖဲွအ့စည်းများသည် ၄င်း သတင်း အချက်အလက်များကုိ ရယူအသံုး�ပ�ုိင်
ပါက အေထာက်အထားကုိ အေြခ�ပေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမှတ် �ုိင်ေစပါသည်။ ဤက့ဲသုိ့ြဖစ်�ုိင်ေစရန် အချက်အလက်များသည် တိကျရမည၊် လက်လှမ်းမီှရမည်၊ 
နားလည်လွယ်ေသာ ပံုစံြဖင့် ရ�ုိင်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ 



မ�ကာခဏေမးေလ့�ိှေသာေမးခွန်းများ

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ် OneMap Myanmar သည် အစုိးရ�ှင့်သာ အလုပ် 
လုပ်ပါသလား။
အစုိးရတစ်ခုတည်း�ှင့် ေဆာင်�က်ွေနြခင်း မဟုတ်ပါ။ နည်းပညာအေထာက်ပ့ံများ၊
အေသးစားရန်ပံုေငွေ�ကး ေထာက်ပ့ံြခင်းများ�ှင့် ဓေလ့ထံုးတမ်း ေြမယာပုိင်ဆုိင်မ�
မှတ်တမ်းတငြ်ခင်း တုိ့ြဖင့်လည်း အရပ်ဖက်အဖဲွအ့စည်းများအား ကူညီပါသည်။

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်ပလက်ေဖာင်းကုိ ဘယ်သူေတွ အသံုး�ပ�ုိင် ပါသလဲ။
အင်တာနက်ကွန်ယက်နဲ့ဆက်သွယ်မ� �ိှတ့ဲသူတုိင်း သံုး�ုိင်ပါတယ်။

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်ပလက်ေဖာင်းကုိ ဘယ်သူေတွက စီမံခန ့် ခဲွပါသလဲ။
ဒီပလက်ေဖာင်းကုိ အဖဲွအ့စည်းတစ်ခုတည်းက ပုိင်ဆုိငြ်ခင်း မဟုတ်ပါ။ အစုိးရက
ပုိင်ဆုိင�်ပီး အမျိုးသားေြမယာ အသံုးချမ�ေကာင်စီ၏လမ်း��န်မ� ြဖင့် စီမံခန့်ခဲွေနပါ သည်။

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်က တစ်သီးပုဂ�လပုိင်ေြမေတွအတွက် ေြမပံုဆဲွေပးပါ 
သလား။
မဆဲွေပးပါ။ သက်ဆုိင်ရာဌာနများကသာ ပုဂ�လိက ကွင်းေြမပံုများကုိ ေရးဆဲွရန်
တာဝန်�ိှပါသည်။ OneMap Myanmar က သတငး်အချက်လက်များ ရယူ�ုိင်မ��ှင့်
ပုိမုိတိကျေစရန် အတွက် ၎င်းသက်ဆုိင်ရာဌာနများကုိ ကူညီေပးြခင်း ြဖစ်သည်။

ပလက်ေဖာင်းေပ�ထား�ိှမယ့် အချက်အလက်ေတွမှာ ေြမယာအတုိင်းအတာဧရိယာ၊
တန်ဖုိး၊ ေြမပုိင်ဆုိင်မ�အစ�ိှတ့ဲ တစ်သီးပုဂ�လပုိင် ေြမေတွရဲ ့ အချက်အလက်ေတွေကာ
ပါသလား။
မပါပါ။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ပုိင်ေြမကွက်ေတွကုိ ပံုဆဲွြခင်းက ြမန်မာအမျိုးသား ေြမပံုစနစ် 
စီမံကိန်းရဲ ့ လက်�ိှေဆာင်�ွက်ေနတ့ဲအဝုိင်းအဝန်းထဲမှာ မပါဝင်ပါ။

အချက်အလက်ေတွရဲ ့တိကျမ�ကုိ ဘယ်လုိသိ�ုိင်ပါလဲ။
ဒီပလက်ေဖာင်းေပ��ိှ အချက်လက်များတွင် ကန့်သတ်ချက်များ�ှင့် အရင်းြမစ် (data
source) များပါဝငသ်ည်။ သတငး်အချက်လက်များ၏ အရည်အေသွး�ှင့် တိကျမ�ကုိ
အသံုး�ပသူများမှြပန်လည် အ�ကံေပး�ုိင်ေသာ စနစ်တစ်ခုလည်းပါဝင်သည်။ သတငး်
အချက်လက်ေတွရဲ ့ အရည်ေသွးကုိ အစဥ်တစုိက် တုိးတက်ေအာင် �ပလုပ်ေနမှာ
ြဖစ်ပါသည်။

အစုိးရဌာနဆုိင်ရာေတွရဲ ့ အချက်အလက်ေတွကုိ ြပည်သူေတွ ရ�ိှ�ုိင်ပါလား။
လူတုိင်းရ�ုိင်တ့ဲေဒတာအချက်အလက် (Open data) ကုိ ြဖန့်ေဝ�ုိင်ေရး ကူးေြပာငး်
�ုိင်ဖုိ့အချိန်လုိဦးမှာပါ။ တချို အ့တိမ်း အေစာင်းမခံတ့ဲ အချက်အလက် ေတွကေတာ့
ကန့်သတ်ချက်နဲ့ �ိှေနမှာပါ။ အချက်အလက်ဆုိငရ်ာ ပွင့်လငး် ြမင်သာမ��ိှတ့ဲ
မူဝါဒေတွချမှတ်ဖုိ့ ြမန်မာအမျိုးသား ေြမပံုစနစ်ကတဆင့် သက်ဆုိင်ရာ ဌာနေတွကုိ
အစုိးရက တုိက်တွန်း အားေပးဖုိ့ကုိ သ��ိဌာန်ချမှတ်ထားပါတယ်။

ပံုမှန်သတင်းအချက်အလက်အစုအေဝးေတွအစား ေြမပံုကုိ ဘာေ�ကာင့်ဖန်တီးတာလဲ။?

စာ�ွက်စာတန်း�ှင့် ဇယားများကုိသာ အသံုး�ပြခင်းအစား ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ် ပလက်ေဖာင်း (OneMap Myanmar Platform) မှ ေြမမျက်�ှာ

သွင်ြပင်�ှင့် ဆက်စပ်ေသာ သတင်းအချက်လက်များကုိ ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ေကျး�ွာအုပ်စုများ�ှင့် �မိ ့နယ် ဆုိင်ရာသတင်းအချက်

အလက်များကုိ တည်ေနရာအတုိင်း လွယ်ကူစွာ �ကည့်�� �ုိင်ပါသည်။ ထုိ့အြပင် ေြမပံုများသည် စာ�ွက်စာတန်းများထက် နားလည်ရန်ပုိမုိလွယ်ကူတ့ဲ

အတွက် ေစ့စပ်�ိှ��ိင်းြခင်း�ှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ကုိင်ြခင်းများတွင် အလွန်အသံုးဝင်ပါသည်။

စာရင်းဇယားေတွသံုးမည့်အစား ထုိးထွင်းသိြမင်မ� �ှင့် လမ်းေ�ကာင်းများကုိ ေြမပံုများ ေပ�တွင် လွယ်ကူစွာ ေတွြ့မင်�ုိင်သည်။

ြမန်မာအမျိုးသားေြမပံုစနစ်အွန်လုိင်းပလက်ေဖာင်း

ြမန်မာအမျို းသားေြမပံုစနစ် ပလက်ေဖာင်းသည် အစုိးရဌာနအသီးသီးမှ 
အချက်လက်များကုိ စုစည်းေပါင်းစပ်ေဖာ်ေဆာင်ထား�ပီး 
အသံုး�ပသူများကုိ -
• ြမန်မာအမျို းသားေြမပံုစနစ် စီမံကိန်းအေ�ကာင်းသတင်း အချက်အလက်  

များကုိ လက်လှမ်းမီ �ုိင်ေစသည်။
• OneMap Myanmar ပလက်ေဖာင်းတွင် သတင်းအချက်လက်များ ကုိ 

�ှာေဖွရယူ�ုိင်ပါသည်။ ထုိပလပ်ေဖာင်းကုိလည်း သတင်းအချက်အလက်
အသစ်များ စဥ်ဆက်မြပတ် ထည့် သွင်းေပးထားပါမည်။

• �ကိက်�ှစ်သက်ေသာ အချက်လက်များကုိ ေြမပံုေပ�တွင်ေ�ွးချယ် 

�ကည့်�� �ုိင်သည်။
• လူတစ်ဦးချင်း၏လုိအပ်ချက်အလုိက် ေြမပံုများကုိ မ�ေဝ�ုိင်ေစသည်၊ 

ေြမပံုအြဖစ်ပံု�ိှပ်ထုတ်�ုိင်ေစသည်။
• အဆင့ြ်မင့် အချက်အလက်များကုိ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသံုးသပ်�ုိင်ေစသည်။ 
• နည်းပညာဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများ�ှင့် သင်တန်းမှတ်စုမှတ်ရာများအား  

ရယူ�ုိင်သည်။
• အချက်လက်များကုိ ပံုစံုအမျိုးမျိုးြဖင့် download �ပလုပ်�ပီး မ�ေဝ  

အသံုး�ပ �ုိင်သည်။

ပလက်ေဖာင်းေပ�တွင် ေဒသခံြပည်သူများ ပူးေပါင်းပါဝင်ေရးဆဲွထား
ေသာ ေြမပံု�ှင့် သက်ဆုိင်ရာအချက်လက်များကုိ upload လုပ်�ုိင်ေသာ 
ေနရာတစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းအချက်လက်များကုိ �ုိင်ငံအဆင့်သတင်း 
အချက်များ�ှင့်ပါ ��ိင်းယှဥ်�ကည့်�� �ုိင်ပါသည်။ ဒီပလက်ေဖာင်းကုိ ၂၀၁၈ 
ခု�ှစ၊် ဒီဇင်ဘာတွင် စတင်ရန်စီစဥ်ထားပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်
info@onemapmyanmar.info
www.onemapmyanmar.info

@OneMapMyanmar

Township

myitkyina 306949 148485 158464
waingmaw 106366 52698 53668
ingyanyan 1732 946 786
tanaing 48566 25773 22793
chiphwe 11303 5831 5472
hsotlaw 6518 3351 3167
hsinbo (sub-tsp) 10655 5562 5093
hsadone (sub-tsp) 10496 5239 5257
kanpaikti (sub-tsp) 8682 4528 4154
shinbwayyan (sub-tsp) 11453 6206 5247
panwa (sub-tsp) 8736 4469 4267
mohnyin 160598 78795 81803
mogaung 132608 63501 69107
phakant 312278 201033 111245
hopin (sub-tsp) 48694 22803 25891
kamine (sub-tsp) 19430 9690 9740
bhamo 135877 66718 69159
shwegu 90691 45062 45629
momauk 41562 20248 21314
mansi 52945 26156 26789
myohla (sub-tsp) 4093 2112 1981
lwe`ge` (sub-tsp) 10039 4965 5074
dotphoneyan (sub-tsp) 11313 5816 5497
putao 61075 30162 30913
sumprabum 2546 1291 1255
machanbaw 8858 4455 4403
khaunglanphoo 11655 5855 5800
naungmoon 5365 2689 2676
pannandin (sub-tsp) 1758 914 844
loikaw 128401 63109 65292
dimawso 79201 38936 40265
phruso 29374 14437 14937
h d 6742 3351 3391
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