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စင်ကာပူိုင်ငံ၏ Smart Nation စနစ်ှင့်

အကျဉ်းချပ်
လက်ရှိ ကမာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ေကျးလက်ေဒသများမှ မိြပေဒသများသို
ေနထိုင်လုပ်ကိုင်မများေကာင့် မိ ြပလူ ဦးေရြမ င့် တ က် လာမြ ပဿနာကိစ  ရပ်မ ျားကိ ု
ရင်ဆိုင်ေနကရပါသည်။ အဆိုပါကိစရပ်များအား ေြဖရှင်းေပးိုင်ရန်အတွက် ဒီဂျစ်တယ်
မိ ြပေနထို င် မ ကိ ု အေထာက် အကူ
များစွာြပေနသည့် Smart Nation အစပျ ိးတည်ေထာင်မအား စင်ကာပူိုင်ငံသည်
ပထမဆုံးိုင်ငံတစ်ခုအေနြဖင့် ၂၀၁၄ခု ှစ ် ကတည် း က စတင် အေကာင် အ ထည်ေ ဖာ်
တည်ေထာင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း အလားအလာရှိေသာ Smart
City များအနက် မေလးမိအား ဒုတိယအကိမ်
သည်။ ဤစာတမ်းတိုတွင် Smart Nation တည်ေထာင်ရာ၌
များကို

လိုအပ်ချက်

များြဖင့် င်းယှဉ်ေလ့လာိုင်ေစရန်အတွက် စုစည်းတင်ြပထားပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

အချ ိန်တိုအတွင်း နည်းပညာေခတ်သိုေြပာင်းလဲလာပီး နည်းပညာကိုအေြခခံသည့်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ

လျင်လျင်ြမန်ြမန်တိုးတက်လာသည်ှင့်အမ

စင်ကာပူိုင်ငံသည်

၎င်း၏ Smart Nation အစပျ ိးတည်ေထာင်မကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ စင်ကာပူိုင်ငံ၏
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအား

ထိန်းညိေပးလျက်ရှိသည့်

မူဝါဒတစ်ရပ်

အေနြဖင့် စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် မိြပမူဝါဒရည်မှန်းချက်များကိုေအာင်ြမင်ေစရန်အလိုငှာ
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Smart Nation အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန်မှာ မူဝါဒများ သိုမဟုတ် ဥပေဒချမှတ်အေကာင်
အထည်ေဖာ်

အမှီသဟဲြပလျက်ရှိပါသည်။

Smart

Nation

အစပျ ိးတည်ေထာင်မတွင် အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများှင့် မူဝါဒအသစ် ေရးဆွဲ
အေကာင် အ ထည် ေ ဖာ် မ များှင ့် လ ည်း ဆက် ွ ယ် ပတ် သက်ေ နပါသည် ။ စင်က ာပူ ို င် ငံ ၏
နည်း ပညာေခတ် သ ို  အ သွင ်က ူး ေြပာင်း မ အေပ

ြပည်သူလူထုယုံကည်မနည်းပါးမများှင့်

စိတ်ပါဝင်စားမနည်းပါးြခင်းများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်အတွက်
တစ်ရပ်ှင့် Smart Nation နည်းပညာဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်တိုအား အစိုးရ၏
နည်း ပညာဆိ ုင ် ရာကိ းပမ်း အားထုတ ် မ များတွ င်

တည်ေထာင်

ဖွဲ  စည်း ခဲ့ ပ ါသည်။ သိ ုေ သာ် စင် ကာပူ ို င ်င ံ သ ည် ထိ ု သိ ုေြပာင်း လဲတ ည် ေ ထာင် မ များတွ င်
ပုဂလိကပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်မအားနည်းြခင်း သိုမဟုတ်
စသည့်စိန်ေခမများကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ေနရဆဲြဖစ်ပါသည်။1
Smart Nation
၂။

စင်ကာပူိုင်ငံ၏ Smart Nation ဆိုသည်မှာ ိုင်ငံတွင်းတွင် ြပည်သူလူထုအားလုံး

တိုသည် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာများြဖင့် ၎င်းတို၏လူေနမဘဝအလုံးစုံအတွက် အဆင်ေြပ
ေချာေမွမကိုရရှိခံစားိုင်မည့်အခွင့်အေရးများကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ စီးပွားေရး
ကအေနြဖင့်လည်း ထုတ်ကုန်များကို တိုးတက်ထုတ်လုပ်လာိုင်မည်ြဖစ်ပီး အခွင့်အလမ်း
သစ်မ ျားကို လ ည်း ြဖစ် ထွ န်း လာိ ု င်မ ည်ြ ဖစ် သ ည်။

များကိုေကျာ်ြ ဖတ်၍

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ြပည်သူလူထုအတွက်အကျ ိးအြမတ်များအြပင် နည်းပညာဆိုင်ရာ
ေြဖရှ င်း ေပးိ ုင ်မ မ ျားကိုပ ါ အြပည်ြ ပည် ဆိ ုင ် ရ ာမိတ ် ဖက် အဖွဲ အစည်း များှင ့် ပူး ေပါင် း
စင်ကာပူိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Lee Hsien Loong က “Smart
Nationဆိုသည်မှာ မိမိတိုအမှန်တကယ်ေမာ်မှန်းထားချက်များကိုလွန်၍

1

https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/case-studies/singapores_smart_nation_initiative (Accessed
date - 23.5.2019)
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ိုင်သည့်ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်”ဟု ၂၀၁၄ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ Smart Nation စတင်အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ပွဲတွင် ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
၃။

လက်ရှိတွင် ကမာေပ၌ အေအာင်ြမင်ဆုံးေသာ Smart City တစ်ခုအြဖစ်ရပ်တည်

လျက်ရှိသည့် စင်ကာပူမိသည် စင်ကာပူိုင်ငံအား Smart Nation အြဖစ်သို ေရာက်ရှိသွား
ေစရန် အဓိကတွန်းအားတစ်ခုြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် ြပည်သူလူထု၏ အစိုးရ၏လုပ်ေဆာင်
ချက်များအေပ ယုံကည်မရှိြခင်းှင့် ေခတ်မီနည်းပညာများကို စနစ်တကျအသုံးြပိုင်ြခင်း
တိုမှာလည်း များစွာအေထာက်အကူြပလျက်ရှိပါသည်။ 2 (ပုံ-၁)

ပုံ (၁)။ Smart Nation တစ်ခုတည်ေဆာက်မစနစ်ြပပုံ
2

https://www.smartnation.sg/docs/default-source/default-document-library/smart-nation-

strategy_nov2018.pdf (Accessed date- 30.5.2019)
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Smart System
၄။

စင်ကာပူိုင်ငံအေနြဖင့် Smart System ြဖင့် နည်းပညာများကိုအသုံးချ၍ ေအာက်ပါ

အခန်းကများအေပ အဓိကထားလုပ်ေဆာင်ေနပါသည်(က) ကျန်းမာေရးက။

ိုင်ငံသားများအေနြဖင့် ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာေရးကိုအေလး

ထားဂုစိုက်ိုင်ရန် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် အေထာက်အကူြပေဆးဝါးှင့် စက်
ကိ ရ ိ ယ ာပစ ည ် း များအြပင် ေဆးကု သ ခွ င ် ့ ပ ိ ု မ ိ ု ရ ရှ ိ လ ာိ ု င ်  ကမည် ြ ဖစ် သ ည် ။
ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မများအား မည်သည့်ေနရာေဒသတွင်မဆို အခွင့်အေရး
ရရှိိုင်ပါသည်။ ထိုြပင် မိမိတို၏ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားလုပ်ေဆာင်မများကို
တိုင်းတာသိရှိိုင်သည့် နည်းပညာြမင့် Smart Phone များှင့် အြခားစက်ပစည်း
များကိ ု အ သု ံ း ြပိ ု င ်  ကပီ ြ ဖစ် ၍ အဆိ ု ပ ါ အချက် အ လက် မ ျားအရ တစ် ဦ း
တစ်ေယာက်ချင်းစီတိုင်းတွင် လိုအပ်လျက်ရှိေသာ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မများ
ကိုပါ ေဆာင်
(ခ) ပညာေရးက။

ေပးိုင်ပီြဖစ်ပါသည်။
ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာသစ်များြဖင့် ကိုယ်တိုင်ေလ့လာိုင်ပီး

တြခားသူများှင့်ပါ ပူးေပါင်းေဆွးေွးေလ့လာိုင်သည့် နယ်ပယ်အသစ်များကို
ဖန်တီးေပးခဲ့ပါသည်။ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ေတွလုပ်ေဆာင်ိုင်မများကဲ့သိုေသာ
တပည့်များ၊ ဆရာများှင့် မိဘများအကားဆက်ဆံေရးမှာလည်း ထိထိေရာက်
ေရာက်ေလ့လာိုင်မကို အလုံးစုံအကျ ိးြဖစ်ထွန်းိုင်ေစသည့်အြပင် လူမပတ်ဝန်း
ကျင်ကိုပါ အကျ ိးြဖစ်ထွန်းေစမည်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင်
လုပ်ငန်းစဉ်များှင့်ကိမ်ဖန်များစွာေသာ အရည်အချင်းစစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ေပး
ြခင်းကလည်း ေလ့လာဆည်းပူးသူများအဖို အာုံစူးစိုက်မအား ပိုမိုေကာင်းမွန်
လာေစရန် အေထာက်အကူြပိုင်ပါသည်။
(ဂ) သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးက။

smart

system များှင့် ေမာင်းသူမဲ့ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များမှာ အနာဂတ်သယ်ယူပိုေဆာင်
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ေရးအစီအစဉ်များှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကေသာ့ချက်များြဖစ်ပါသည်။
ထိုြပင် လမ်းများှင့်သယ်သူပိုေဆာင်ေရးစနစ်များမှာလည်း ပိုမိုအဆင့်ြမင့်လာပီး
ယာဉ်ေကာပိတ်ဆိုမများကို ေလျာ့ကျေစိုင်သည်အြပင် သက်ေတာင့်သက်သာ
ရှိ၍ ယုံကည်စိတ်ချရေသာ

စနစ်ှင့် ပုဂလိက

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလိုင်းများတွင်

တပ်ဆင်ထားရှိြခင်း

ကဲ့သိုေသာဝန်ေဆာင်မများေပးြခင်းြဖင့် လိုအပ်ချက်များမရှိသေလာက် နည်းပါး
သည်။
(ဃ) မိြပလူေနမဘဝက။
ပိုမို

ကိုယ်ပိုင်ေနအိမ်များှင့် အိမ်ရာပတ်ဝန်းကျင်များမှာ

သက်ေတာင့်သက်သာရှိ၍

အြခားဝန်ေဆာင်မများကိုပါ

စဉ်ဆက်မြပတ် ရရှိလာိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် အလိုအေလျာက်မှတ်တမ်း
တင်ိုင်သည့်အာုံခံစနစ်များ (Sensors)ှင့် smart system များအသုံးြပြခင်းြဖင့်
မိြပဝန်ေဆာင်မများကို ထိေရာက်စွာေပးစွမ်းိုင်ြခင်း၊ စွမ်းအင်ေခတာသုံးစွဲိုင်
ြခင်းများှင့် သဘာဝသယံဇာတပစည်းများကို စဉ်ဆက်မြပတ်သုံးစွဲိုင်ေစြခင်း
စသည့်အကျ ိးေကျးဇူးများကို ရရှိလာိုင်မည်ြဖစ်သည်။
(င) ဘာေရးက။

စင်ကာပူိုင်ငံသည် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့်စားသုံးသူဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မများ၊

စနစ်များ၊ ပိုမိုခိုင်မာသည့်ကီးကပ်

ကွပ်ကဲမများှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုေလာ့ချေပးိုင်ရန်အတွက် ဘာေရးဆိုင်ရာ
အဖွဲအစည်းများမှ နည်းပညာပိုင်းေြဖရှင်းေပးမများကို
အာဆီယံေဒသတွင်းတွင်

ေရှေြပးဦးေဆာင်ေနသည့်အြပင်

တစ်ကမာလုံးရှိ

ဘာေရးဆိုင်ရာအချက်အချာိုင်ငံတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါသည်။ 3 (ပုံ-၂)

3

https://www.smartnation.sg/docs/default-source/default-document-library/smart-nation-strategy_nov2018.pdf

(Accessed date - 12.7.2019)
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ပုံ (၂)။ Smart System ၏ဝန်ေဆာင်မကများ
Smart Nation တည်ေထာင်ရန်
၅။

လျက်ရှိသည့်အချက်များ

ြပည်သူလူထုှင့်ပုဂလိကဆိုင်ရာနယ်ပယ်များရှိ သုံးစွဲသူများအား အသစ်သစ်ေသာ

တီထွင်မများကို

ပံ့ပိုးေပးိုင်ရန်အတွက်

သင့်ေလျာ်သည့်မူဝါဒများ၊

သုေတသနှင့်အေထာက်အပံ့ေပးမများကို ေအာက်ပါအတိုင်း

နည်းဥပေဒများှင့်
လျက်ရှိပါသည်-

(က) ပွင့်လင်းြမင်သာေသာသတင်းအချက်အလက်များ (Open Data)။ ြပည်သူလူထု
ကိုယ်စားြပအဖွဲအစည်းများက မှတ်တမ်းတင်ထားေသာသတင်းအချက်အလက်
စုစည်းထားရှိမများကို
မည်သူမဆိုပါဝင်လာိုင်ေစရန်အတွက် online websites များမှတစ်ဆင့် လက်ခံ
ရရှိိုင်ပီး အသုံးြပိုင်ေစရန်
(ခ) သက်ဝင်လပ်ရှားဓါတ်ခွဲခန်းများ(Living Laboratory)။ စင်ကာပူိုင်ငံအေနြဖင့်
စီးပွားေရးထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်မများှင့် တိုးတက်ဖွံဖိးမများအတွက် သုေတသန
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ှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မများတွင်

ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန်

ကျန်ရှိေနေသးသည်။

၎င်းတိုတွင် ၂၀၂၀ခုှစ် သုေတသန၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှင့် အေရးကီးလုပ်ငန်း
(RIE2020)ှင ့် AI Singapore တို ပ ါဝင် ေ နပါသည်။ ထို ြပင် ကု မ ဏ ီ များှင ့်
သုေတသနပညာရှင်များအေနြဖင့် ၎င်းတို၏လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာေစရန်
အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာေြဖရှင်းချက်များကို စမ်းသပ်ရှာေဖွ ြခင်းများှင့် ဒီဇိုင်း
အသစ်မ ျားကိ ု

ြခင်း များကို ဓါတ်ခ ွ ဲခ န်း များတွ င် စမ်း သပ်

လုပ်ေဆာင်မများကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
(ဂ) စက်ုံအလုပ်ုံှင့် Ecosystem

(Industry and Start-up

Ecosystem)။ အေကာင်း မွ န် ဆုံး ေသာနည်း ပညာများကို အသုံး ြပို င် သ ည့်
ကုမဏီများှင့် အရည်အချင်းရှိသူများကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ရန်ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ
ကို တွန်းအားေပးိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများကို ဖန်တီးေပးထား
ပီးြဖစ်သည်။

အဖွဲအစည်းများ၏ဖွံဖိးေရးက

များမှတစ်ဆင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာြမင့်စီးပွားေရးစနစ်ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ိုင်ေစမည့် ecosystem အား ဖန်တီး
(Cyber security and

(ဃ)
Data Privacy)။

Smart Nation အစပျိးတည်ေထာင်

ိုင်ရန်အတွက် အဓိကစွမ်းေဆာင်ိုင်သည့်ေသာ့ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်
ြဖစ်လာိုင်ေချရှိေသာ

အခက်အခဲများှင့်အရာယ်များကို

မှတ်သားထားပီး

အေရးကီးသည့်စနစ်များှင့်
ကွန်ရက်များကို
(င) ကွ န ် ပ ျတာအသု ံ း ချမ  ှ င ် ့ ဒီ ဂ ျစ် တ ယ် န ည် း ပညာြဖင် ့
(Computational Capabilities and Digital Inclusion)။ ြပည်သူလူထု
အားလုံး၏အကျ ိးစီးပွားအလုံးစုံကို

အေကာင် အ ထည်ေ ဖာ်ေ ဆာင်ေ ပးို င် ရ န်
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အတွက်

ကွန်ပျတာ၏ေတွးေခိုင်မစွမ်းရည်များှင့်

ကုဒ်များအသုံးြပမကို

ေလ့လာ၍ အဆင့်ြမင့်တင်ရန်ကိးပမ်းြခင်းြဖင့် Smart Nation တည်ေထာင်ရန်
ပါသည်။ ထို
ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာ ကုမဏီများှင့်
အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အခွင့်အလမ်းသစ်
များကို ရှာေဖွလုပ်ေဆာင်ရန် အေထာက်အပံ့ေကာင်းများေပးလျက်ရှိပါသည်။
Cross-border Collaboration)။

(စ)

Smart

Nation တစ်ခု တည်ေထာင်ိုင်ရန်အတွက် ိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းရှိ မိများအေနြဖင့်

ရန်မှာလည်း လွန်စွာအေရးကီးလှပါသည်။ စင်ကာပူိုင်ငံသည်လည်း အြခားိုင်ငံ

လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် အာဆီယံ Smart Cities ကွန်ယက်တစ်ခုအား
တည်ေထာင်ခဲ့ပီး အာဆီယံေဒသတွင်း အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား

ခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင်
အဆိုပါအဖွဲအစည်းအေနြဖင့် Smart Cities
မိြပေနထိုင်မတိုးြမင့်လာြခင်းှင့်

ဆိုက်ဘာဆိုင်ရာခိမ်းေြခာက်မများကဲ့သိုေသာ
4

4

https://www.smartnation.sg/(Accessed date – 1.7.2019)

(ပုံ-၃)
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ပုံ (၃)။ Smart Nation တည်ေထာင်ရန်
မဟာဗျဟာစီမံကိန်းများ
၆။

စင်ကာပူိုင်ငံသည် Smart Nation အစပျ ိးတည်ေထာင်ရာ၌ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားေရး

စနစ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေစမည့်နည်းလမ်းများကိုစုစည်းပီး ဖွဲစည်းပုံအေနြဖင့်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါမိင်ကီး (၃)ရပ်အား
(က) အရှိန်ြမင့်တင်ြခင်း(Accelerate)။
ထုတ်ကုန်ပစည်းများ

လက် ရ ှ ိ ထ ု တ ် လ ု ပ ် လ ျက် ရ ှ ိေ သာ စက် မ 

အေရအတွက်ှင့်အရည်အေသွးများတိုးတက်လာေစရန်

အတွက် စက်ုံအလုပ်ုံများ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအား အဆင့်ြမင့်တင်ရန်၊
အကျ ိးအြမတ်များစွာရရှိေစရန်ှင့် အခွန်ဘာအခွင့်အလမ်းသစ်များအား ရရှိ
ိုင်ေစရန်

ြဖစ်ပါသည်။
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(ခ) ယှဉ်ပိင်ြခင်း(Compete)။

သု ံ း စွ ဲ သ ူ မ ျား၏လိ ု အ ပ် ခ ျက် မ ျားကိ ု စ ု စ ည် း ပီ း

အသစ်အသစ်ေသာ အဆင့်ြမင့်စီးပွားေရးနည်းစနစ်များကို တွက်ချက်ေမာ်မှန်း
ကာ စီးပွားေရးပိင်ဆိုင်မများကို အဆင့်တိုးြမင့်ေစြခင်းြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း(Transform)။

ေနာင်အနာဂတ်တွင်ြဖစ်ေပလာမည့်

နည်း ပညာြမင့် စက်ု ံ အ လု ပ် ုံ များကိ ု စီး ပွားေရးဖွံ ဖိ းတိုး တက် မ ၏ အဓိက
လည် ပတ်မ စနစ်တ စ် ရ ပ် အြဖစ် လ ည်း ေကာင်း ၊

လည်ပတ်ေမာင်းှင်ိုင်သည့်

အရာတစ်ခုအြဖစ်လည်းေကာင်း ြဖစ်ေပလာေစရန် ြပြပင်ေြပာင်းလဲအေကာင်
အထည်ေဖာ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။(ပုံ-၄)
ေမာ်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

စဉ်ဆက်မြပတ်ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းြဖင့် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားေရးအား
ဦးေဆာင်မြပြခင်း
ဦးစားေပး မဟာဗျဟာ
စီမံကိန်းများ

အရှိန်ြမင့်တင်ြခင်း(Accelerate)

ယှဉ်ပိင်ြခင်း(Compete)

ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း(Transform)

ဒီဂျစ်တယ်စနစ်စက်ုံများ

စီးပွားေရးစနစ်အား

ဒီဂျစ်တယ်စက်မလုပ်ငန်း

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း

များတည်ေထာင်ြခင်း

ဒီဂျစ်တယ်နည်းစနစ်ြဖင့်

ဒီဂျစ်တယ်စက်မလုပ်ငန်းအသစ်

စီးပွားေရးစနစ်သစ်များကို

ဖွံဖိးတိုးတက်မကို

အခန်းကများ၏
ဒီဂျစ်တယ်စနစ်အား
အရှိန်ြမင့်တင်ြခင်း

အေထာက်အပံ့များ

ယှဉ်ပိင်မများအား
တိုးြမင့်ေစြခင်း

ဦးေဆာင်ိုင်ြခင်းအား
ြမင့်တက်လာေစြခင်း

စွမ်းရည်
သုေတသနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မများ
မူဝါဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့် စံန်းများ
ဒီဂျစ်တယ်အေဆာက်အဦများ

ပုံ(၄)။ စင်ကာပူိုင်ငံ၏ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားေရးစနစ်ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် မူေဘာင်များ
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၇။

အဆို ပ ါမိ  င် ကီး (၃)ရပ် အား

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအပိုင်းကီး(၄)ပိုင်းက အေထာက်အကူြပေပးလျက်ရှိပါသည်(က) စွမ်းရည်။

အလု ပ် သ မားအင်အ ား၏

ဒီဂ ျစ်တ ယ်စွ မ် း ေဆာင် ရ ည်များကို

စဉ် ဆ က် မ ြပတ် တ ိ ု း တက် ေ စရန် ၊ အရည် အ ချင် း များြဖည် ့ ဆ ည် း ေပးရန်  ှ င ် ့
အဆင့်ြမင့်တင်ေပးရန်

၊

(ခ) သုေတသနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မများ။

အသိာဏ်ပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်

တီထွင်ြခင်း၊ အသုံးချြခင်းှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်များကိုထိန်းချပ်ြခင်း၊
(ဂ) မူဝါဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့် စံန်းများ။

ကမာလုံးဆိုင်ရာပိင်ဆိုင်မရှိေနသည့်

သတင်းအချက်အလက်အသစ်များရှာေဖွြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက် မူဝါဒ
ှင့်နည်းဥပေဒများကို အတည်ြပေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊
(ဃ) ဒီဂျစ်တယ်အေဆာက်အဦများ။

ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားေရးစနစ်၏ဖွံဖိးတိုးတက်

မကို အေထာက်အကူြပိုင်မည့်
ပုံများ၊

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်

သတင်းအချက်အလက်များှင့်

အြခားေသာအေဆာက်အဦများအား

ေသချာခိုင်မာေစြခင်း။5

အနာဂတ်အစီအစဉ်များ
၈။

အသိပညာဗဟုသုတကိုအေြခခံသည့်

ဆန်းသစ်ထားေသာစီးပွားေရးစနစ်ှင့်

အဖွဲ

အစည်းတိုအား ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက် သုေတသနြပလုပ်ြခင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ြခင်းှင့်
လုပ်ငန်းများတည်ေထာင်ြခင်း (Research, Innovation and Enterprise –RIE) သည်
စင်ကာပူိုင်ငံ အမျ ိးသားေရးမဟာဗျဟာစီမံကိန်း၏ အေရးကီးသည့်အုတ်ြမစ်တစ်ခုြဖစ်ပါ
သည်။

သုေတသနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မများအေပ

လွန်ခဲ့ေသာ ၂၅ ှစ်မှစ၍တိုးြမင့်လာခဲ့ပီး ၂၀၁၅ခုှစ် RIE စီမံကိန်းတွင် စင်ကာပူအစိုးရသည်

5

https://www.smartnation.sg/ (Accessed date-1.7.2019)
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ကမာလုံးဆိုင်ရာသုေတသနှင့်

ဖွံဖိးတိုးတက်မအချက်အချာအြဖစ်တည်ေဆာက်ိုင်ရန်

၂၀၁၁ ခုှစ်အလွန်မှ ၂၀၁၅ခုှစ်အထိ အေမရိကန်ေဒလာ ၁၆ ဘီလီယံကို ရင်းှီးြမပ်ှံခဲ့
ပါသည်။ ထိုြပင် ၂၀၁၆ခုှစ်အလွန်မှ ၂၀၂၀ခုှစ်အထိ စုစုေပါင်းအေမရိကန်ေဒလာ ၁၉
ဘီလီယံအား ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ (ဇယား-၁)တွင် စင်ကာပူိုင်ငံ၏ခုှစ်
အလိုက်စီမံကိန်းများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမပမာဏများကို အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားပါသည်စီမံကိန်းများ

ဘတ်ဂျက်(အေမရိကန်ေဒလာ)

အမျ ိးသားနည်းပညာဆိုင်ရာစီမံကိန်း (၁၉၉၅)

၂ ဘီလီယံ

အမျ ိးသားသိပံှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစီမံကိန်း(၂၀၀၀)

၄ ဘီလီယံ

သိပံှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစီမံကိန်း (၂၀၀၅)

၆ ဘီလီယံ

သိပံှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစီမံကိန်း (၂၀၁၀)

၁၃.၅ ဘီလီယံ

သုေတသန၊ ဆန်း သစ် တ ီ ထွ င် မ  ှင ့် လုပ် င န်း များ
စီမံကိန်း (၂၀၁၅)
သုေတသန၊ ဆန်း သစ် တ ီ ထွ င် မ  ှင ့် လုပ် င န်း များ
စီမံကိန်း (၂၀၂၀)

၁၆ ဘီလီယံ
၁၉ ဘီလီယံ

ဇယား (၁)။ ခုှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမပမာဏ6

အခက်အခဲှင့် စိန်ေခမများ
၉။

စင် က ာပူိ ု င် ငံ သ ည်

လျင် လ ျင်ြမန်ြ မန်

တိုးတက်လာေသာမိြပ၏ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့်အတူ လူဦးေရထူထပ်ြမင့်တက်လာမ၊ အုပ်ချပ်
လူေနအိမ်ရာများေစျးြမင့်တက်လာမအစရှိသည့် မူဝါဒ
ဆိုင်ရာှင့်အြခားအခက်အခဲအကပ်အတည်းများကို တိုးြမင့်ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင်
ကမာ့လူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခိုင်န်းသည် မိြပေနရာများသို

မည်ဟု

၂၀၁၅ ခုှစ်တွင်မူ ၇၀ ရာခိုင်န်းအထိတိုးြမင့်လာိုင်ေကာင်း နယ်သာလန်
ိုင်ငံမှြပစုထားရှိေသာစာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည်ကို ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ အစိုးရ၏
နည်းပညာြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်အတွက် ကိးပမ်းအားထုတ်မများကို အဆင်ေြပေချာေမွေစ
6

https://www.smartnation.sg/ (Accessed date-1.7.2019)
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ြခင်းှင့်

သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များက Smart

Nation အစပျ ိ းတည် ေ ထာင်မ တ ွ င်
သုံးသပ်ခဲ့ကပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အစပျ ိးတည်ေထာင်ရာတွင် ြပည်သူလူထု၏ေမာ်မှန်း
ချက်ကို အြပည့်အဝေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်မမရှိြခင်းှင့် ေအာင်ြမင်မကို ရှင်းလင်းစွာ ေတွြမင်ရမ
မရှိြခင်းတိုလည်းရှိခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ၏ကများ၌ နည်းပညာကိုအေြခခံပီး ပိုမိုကိးပမ်း
ပုဂလိကစီးပွားေရးအခန်းကတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံ
ခွင့်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းများ ေလျာ့နည်းလာသည့်အတွက် မေကျမနပ်မများရှိလာပါ
သည်။ ထိုြပင် အစိုးရဖက်မှ မူဝါဒများကို ပိုမိုအသက်ဝင်လာေစရန်

ကာလတွင်

Smart Nation အစပျ ိးတည်ေထာင်မတွင် ပုဂလိကပိုင်းပါဝင်လာမမှာ စိန်ေခမတစ်ရပ်ြဖစ်
ေနပါသည်။ အမှန်တကယ်တွင် စင်ကာပူိုင်ငံ၏ Smart Nation အစပျ ိးတည်ေထာင်ိုင်မ
သည် ေြပာင်းလဲြပြပင်လွယ်ေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့် သုံးစွဲသူများအား
ဖန် တ ီး ထားသည် ့ ဆန် း သစ်တ ီ ထ ွ င်မ  များကို

အစိ ုး ရဖက် မှ

တွန်းအားေပးိုင်သည်ကိုလည်း မကာခဏေတွြမင်ရပါသည်။7 ထိုြပင် ၂၀၃၀ြပည့်ှစ်တွင်
စင်ကာပူိုင်ငံ၌ ၂၇ရာခိုင်န်းေသာလူဦးေရမှာ အသက် ၆၅ှစ်ှင့်အထက် သက်ကီးပိုင်းများ
တိုးပွားလာပီး ၁၅ှစ်ေအာက်လူငယ်ဦးေရမှာ ၁၀.၈ရာခိုင်န်းသာရှိလိမ့်မည်ဟု

ရ

သည့်အတွက် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးိုင်မအခန်းကတွင် စိန်ေခမများကို
ရလာိ ုင ်ပ ါသည်။ သက် ကီး ပိ ု င်း လူ ဦးေရတိုး ြမ င် ့ လာြခင်း ှင ့် အတူ ြပည် ပ အလု ပ် သ မား
အလုပ်သမားဦးေရကိုေလျာ့ကျေစပါသည်။ ထိုြပင်
စင်ကာပူိုင်ငံသည် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်မရှိသည့်အတွက် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ
ကဲ့သို ကုန်စည်များတင်ပိုိုင်ြခင်းမရှိ၍ စီးပွားေရးကိုအကျပ်အတည်းြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 8

7
8

https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/case-studies/singapores_smart_nation_initiative (Accessed date- 16.7.2019)

https://www.smartnation.sg/docs/default-source/default-document-library/smart-nationstrategy_nov2018.pdf(Accessed date – 12.6.2019)
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အကျ ိးေကျးဇူးများ
၁၀။

စင်ကာပူိုင်ငံ၏လူဦးေရသိပ်သည်းဆှင့်

ြပည်သူလူထု၏စဉ်းစားေတွးေခမပုံစံများ

သည် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို

အသင့်

ေလျာ်ဆုံးြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ စင်ကာပူိုင်ငံတွင် Smart Phone သုံးစွဲိုင်မအေရအတွက်မှာ
လူဦးေရထက် ပိုမိုများြပားေနသည်ကိုသိရှိရပါသည်။ ထိုြပင် ပညာေရးအဆင့်အတန်းမှာလည်း
ကမာေပရှိထိပ်ဆုံးတကသိုလ် (၁၀)ခုစာရင်းတွင် ပါဝင်ေနသည့်အြပင် တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်း
အတာြဖင့် စာတတ်ေြမာက်မန်းမှာ ၉၇ ရာခိုင်န်းြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူလူထုအေနြဖင့်
စင်ကာပူိုင်ငံအစိုးရသည် ခိုင်မာေသာရည်မှန်းချက်များ၊ အထက်တန်းလာလူတန်းစားမှစ၍
ေအာက်ေြခလူတန်းစားထိ
နည်းပညာအသစ်များကို

(Top-down approach)ှင့် မူဝါဒှင့်
ပိုမိုလွယ်ကူေချာေမွ

ေစလိမ့်မည်ဟု ယုံကည်ကပါသည်။ စင်ကာပူိုင်ငံ၏မိေတာ်သည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမရှိ
သည် ့ အ တွ က ် အကျ ိ းေကျးဇူ း အေနြဖင် ့ ဗဟိ ု အ စိ ု း ရ၏မူ ဝ ါဒေရးဆွ ဲ ေ ရးလု ပ ် င န် း များကိ ု
လူဦးေရှင့်ေြမဧရိယာအကျယ်အဝန်း စသည့်စိန်ေခမ
များေပါင်းစည်း၍ သုေတသနှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်မတိုအတွက် အကျ ိးအြမတ်များစွာေပးစွမ်း
ို င် ပီး လက် ရှိ စင်က ာပူ ို င် ငံ အ ား Smart Nation အြဖစ် အေကာင် အ ထည်ေ ပလာေစ
ပါသည်။9
Smart City များ
၁၁။

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလတွင် စင်ကာပူိုင်ငံ၌ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည့် (၃၂)ကိမ်ေြမာက်

အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံတွင် စင်ကာပူိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Lee Hsien Loong က အာဆီယံ
ေဒသတွင်းိုင်ငံများရှိ မိကီး(၂၆)မိအား Pilot City များအြဖစ်သတ်မှတ်ကာ စဉ်ဆက်
မြပတ်ေသာဖွံဖိးတိုးတက်မများှင့်အတူ အာဆီယံ Smart မိေတာ်များကွန်ရက် (ASEAN
Smart Cities Network-ASCN)အား တည်ေထာင်ိုင်ရန်အတွက် ေြပာကားခဲ့ပါသည်။
9

https://connectivity.asean.org/wp-content/uploads/2019/02/uss-technology-and-the-city.pdf(Accessed date-1.7.2019)

16

အဆိုပါမိကီးများမှာ (က) ဘူးိုင်းိုင်ငံရှိ Bandar Seri Begawan မိ၊ (ခ) ကေမာဒီးယား
ိုင်ငံရှိ Siem Reap၊ Battambang ှင့် Phnom Penh မိများ၊ (ဂ) အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံရှိ DKI
Jakarta၊ Banyuwangi ှင့် Makassar မိများ၊ (ဃ)လာအိုိုင်ငံရှိ Luang Prabang ှင့်
Vientiane မိများ၊ (င)မေလးရှားိုင်ငံရှိ Kuala Lumpur၊ Johor Bahru၊ Kuching ှင့် Kota
Kinabalu မိများ၊ (စ)ြမန်မာိုင်ငံရှိ ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်မိှင့် မေလးမိများ၊ (ဆ)
ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံရှိ Manila၊ Cebu City ှင့် Davao City၊ (ဇ) စင်ကာပူ၊ (ဈ) ထိုင်းိုင်ငံရှိ
Bangkok၊ Chonburi ှင့် Phuket မိများ၊ (ည)ဗီယက်နမ်ိုင်ငံရှိ Ho Chi Minh၊ Ha Noi ှင့်
Da Nangမိတိုပါဝင်ပါသည်။(ပုံ-၃)

အသစ်များကို

ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မည့်

လမ်းေကာင်းတစ်ခုြဖစ်လာေစရန်

ြဖစ်ပါသည်။ ASCN အေနြဖင့် ဆို က် ဘ ာဆိ ု င် ရ ာခိ မ် း ေြခာက် မ မ ျားှ င့် ပဋိ ပကမ ျားကဲ ့ သိ ု
ပ်ေထွးသည့်စိန်ေခမများအတွက် ခံိ ု င်စ ွမ ်း အြပည် ့ အဝရှ ိ သ ည် ့ အစီ အ စဉ်မ ျားေရးဆွဲ ရ န်
ကိးပမ်းေနစဉ် မိြပလူဦးေရအလျင်အြမန်တိုးတက်လာမကို ေြဖရှင်းိုင်မည့်အခွင့်အလမ်း
များကိုလည်း

ရှာေဖွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အဆိုပါကွန်ရက် ၏ပန်းတိုင်မှာ

နည်းပညာကို

အသုံးြပ၍ ေဒသတွင်းြပည်သူများ၏လူေနမဘဝအား အဆင့်ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။10,11

10

https://www.smartnation.sg/ (Accessed date - 1.7.2019)

11

https://www.mmtimes.com/news/mandalays-challenging-road-becoming-smart-city.html (Accessed date -

25.6.2019)
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ပုံ (၃)။ အာဆီယံ Smart မိေတာ်များကွန်ရက်
ြမန်မာိုင်ငံရှိ အလားအလာရှိေသာ Smart City များ
၁၂။

၂၀၁၈

ခုှစ်တွင်

စင်ကာပူိုင်ငံ၌ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ

အာဆီယံထိပ်သီးအစည်း

အေဝးကီးတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏မိေတာ် ေနြပည် ေတာ်အပါအဝင် ရန်ကုန်မိှင့် မေလးမိ
တိုအား အလားအလာရှိေသာ Smart မိေတာ်များအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းခံရပါသည်။ အဆိုပါ
မိကီး(၃)မိအနက် မေလးမိေတာ်အား မိေတာ်တွင်း ေနထိုင်သည့်ြပည်သူလူထုအတွက်

ရှိလာေစြခင်းှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း

ြခင်း

တို  အတွ က် Smart City ြဖစ်ရ န် အလားအလာရှိေ သာမိ ေတာ် အြဖစ် (၂)ကိမ်တိုင်တိုင်
နံပါတ်(၅)

ေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး

ပါဝင်ေနပါသည်။

18

လုပ်ေဆာင်ရန်ှင့် အများြပည်သူခရီးသွားလာ
တိုအြပင် အခွန်အခေပးေဆာင်ြခင်းများ ပိုမိုလွယ်ကူလာေစေရးအတွက် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းများတွင် လာေရာက်လုပ်ကိုင်ိုင်ေရး ိုင်ငံတကာမှကမ်းလှမ်းမများရှိေကာင်း ေတွရှိ
ရပါသည်။
၁၃။

Smart City ြဖစ်လာေစရန် မေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီအေနြဖင့်

မိေတာ်အတွင်းတွင်

အင်တာနက်ြဖင့်ချ ိတ်ဆက်ထားသည့်

ဆင်ဆာစနစ်ကိုအသုံးြပကာ

မီ း ပွ ိ  င် ့ မ ျားတွ င ် စနစ် တ ကျသွ ာ းလာိ ု င ် ရ န် အ တွ က ် ေစာင် ့ ဆ ိ ု င ် း ယာဉ် ေကာဘက် တ ွ င ်
အလိ ုအေလျာက် သ ွားလာခွ င် ့ြပသည့် မီး စီ မ်း ြပသြခင်း ြဖင့် ယာဉ်ေကာပိတ ်ဆ ို မ မ ျားကို
ေြဖရှင်းေပးြခင်း၊ ထိန်းချပ်ခန်းမှတစ်ဆင့် ယာဉ်လမ်းေကာအေြခအေနများကို မှတ်တမ်း
ရယူြခင်းှင့်ေစာင့်ကည့်ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက် လမ်းဆုံလမ်းခွများ၌ CCTVကင်မရာများှင့်
ယာဉ်ေကာအချက်ြပမီးများကိုတပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ စည်ပင်ဝန်ထမ်းများအား လက် ေဗွစနစ်ကို
အသုံးြပပီး အမှန်တကယ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းရှိမရှိအား စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်း၊ အမက်ရှင်းလင်း
သိမ်းဆည်းသည့်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၌ ၎င်းတို၏လမ်းေကာင်းတစ်ေလာက်အားသိရှိိုင်ရန်
အတွက် GPS
ြခင်းများှင့် မိေတာ်အား ေကာင်းကင်ဓါတ်ပုံိုက်ကူးြခင်းြဖင့် အေဆာက်အဦများ၏အေြခ

များတွင် အလိုအေလျာက်မီတာဖတ်သည့်စနစ်များကို အသုံးြပေနပီြဖစ်ပီး ေရအသုံးြပမကို
မှတ်တမ်းတင်ိုင်ပီြဖစ်သည်။12 ထိုြပင် မေလးစည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့်ပတ်သက်ေသာ
လု ပ် ငန်း များတွ င် အလွ ယ ်တ ကူေငွေ ပးေချမ များ

ှ င့် အစား

အေသာက်ှင့်အြခားကုန်စည်ပစည်းေရာင်းချသူများအတွက် အခေကးေငွြဖတ်ေတာက်ြခင်း

12

https://www.mmtimes.com/news/mandalays-challenging-road-becoming-smart-city.html (Accessed date- 1.7.2019)
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မရှိသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းြဖင့် ေငွေပးေချိုင်မည့် Electronic စနစ်ှင့်နည်းပညာကိုအေြခခံထား
ေသာ Mandalay City Pay (MSP Wallet) စနစ်တိုအား ရတနာပုံဘဏ်ှင့် 2C2P Co.ltd. တို
ပူးေပါင်း၍ ၂၀၂၀ခုှစ်၊ မတ်လ၁၄
ေဖာ်

မေလးကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ အေကာင်အထည်

သည်။ အဆိုပါ စနစ်အား

အတွက် မေလးမိေန ြပည်သူများအေနြဖင့် အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းများတွင်သာမက ကုန်စုံ
ဆို င ်ှ င့ ် လမ်း ေဘးေဈးဆို င ်မ ျားကဲ ့ သိ ုေ သာေနရာများတွ င် ပါ ေငွေပးေချမများကို Mobile
Transfer စနစ်ြဖင့် အလွယ်တကူေငွေပးေချ

14

ြမန်မာိုင်ငံတွင် Smart City
၁၄။

ြဖစ်သည်။13

ြမန်မ ာိ ု င် ငံတ ွ င် Smart City များြဖစ် သ ည့် ေအာက်ပ ါမိ ကီ း များအလိ ုက ်

ရည်မှန်းချက်များ၊ ဦးစားေပးနယ်ပယ်များ၊

မဟာဗျဟာစီမံကိန်းများှင့် စီမံချက်များကို

(က) ေနြပည်ေတာ်
(၁) ရည်မှန်းချက်။ ြပည်သူလူထု၏လူေနမဘဝအား အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ေရး
အတွက ် ေခတ် မီန ည်း ပညာတိ ု ၏ အကူ အ ညီြ ဖင့ ်ေြဖရှ င ်း ေရး (Smart
Solution) နည်းလမ်းများကိုအသုံးြပ၍ လိုအပ်သည့်အေြခခံအေဆာက်
အဦများကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန်ှင့် ေရ၊ စွမ်းအင်၊ ဆက်သွယ်ေရးှင့်

(၂) ဦးစားေပးနယ်ပယ်များ။

ပညာေရးှင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းအသစ်များအား

အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့် လူေနမပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးေပးေရး
13

www.lovelymyanmar.com (Accessed date- 28.7.2019)

14

https://asean.org/storage/2019/02/ASCN-Consolidated-SCAPs.pdf (Accessed date-18.12.2019)
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ြခင်းှင့်

စီမံကိန်းများေရးဆွဲြခင်းတိုကို

အာုံစိုက်လုပ်ေဆာင်မည်ြဖစ်

ပါသည်။
(၃) မဟာဗျဟာစီမံကိန်းများ။

၂၀၁၈ခုှစ်မှ ၂၀၂၅ခုှစ်အထိ Diplomatic

enclave အနီးအနားရှိ နယ်ေြမအပိုင်းအြခား ၃၃.၂၉၈ ဧကအေပမူတည်၍
မဟာဗျဟာစီ မံ ကိ န်း အား ေရးဆွဲ လု ပ် ေ ဆာင်ခ ဲ့ ပါသည်။ ေြမဧရိ ယ ာ
၃၃.၂၉၈ ဧကအတွင်းရှိ အိမ်ရာ၂၆၂၀ယူနစ်အား ပုဂလိကအခန်းက
ှင့်ပူးေပါင်း၍ အိမ်ရာစီမံကိန်းအသစ်များကို ေဆာက်လုပ်မည်ြဖစ်ေသာ
ေကာင့်

ပုဂလိကဘဏ်ေချးေငွလုပ်ငန်းများမှာ

အဓိကကျေနမည်ြဖစ်

သည်။ ထိုအြပင် လက်ရှိ တည်ရှိေနေသာအေြခခံအေဆာက်အဦ ေြမဧရိယာ
စုစုေပါင်း၁၆၀ဧကအား ေခတ်မီနည်းပညာအသစ်များြဖင့် အဆင့်ြမင့်တင်မ
ြပလုပ်ရန်လည်း အစီအစဉ်ေရးဆွဲထားပါသည်။
(၄) စီမံချက်(၁)။

စီမံချက်(၁)သည် အစိုးရဝန်ထမ်း(အငိမ်းစား)များအတွက်

အဓိက

သည့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပီး ေဈးန်းသင့်တင့်ေသာ

အေဆာက် အဦစီ မံ ကိန ်း ြဖစ် ပ ါသည်။ အဆို ပါ အိ မ် ရ ာအေဆာက် အဦ
စီမံကိန်းအသစ်များအား ပျဉ်းမနားမိေဟာင်း၊ လယ်ေဝး၊ တပ်ကုန်းှင့်
၎င်းတိုှင့်ဆက်စပ်သည့်မိြပဧရိယာအတွင်း သက်ေတာင့်သက်တာရှိေသာ
ေနထိုင်မဘဝအားရရှိေစေရးအတွက်

အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာက်လုပ်သွား

မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် Smart City အစီအစဉ်ေရးဆွဲေရးအဖွဲ
အစည်းမှ မိတ်ဖက်ိုင်ငံများ သိုမဟုတ် အြခားအဖွဲအစည်းဝင်ိုင်ငံများ
ဆိုင်ရာရံပုံေငွအဖွဲအစည်းများ၊ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ဝန်ေဆာင်မ
ပိုင်းဆိုင်ရာေထာက်ပံ့ေပးမများကို လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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(၅) စီမံချက်(၂)။

စီမံချက်(၂)သည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် အင်ဂျင်နီယာတကသိုလ်၊

စီးပွားေရးတကသိုလ်၊ ေဆးတကသိုလ်ှင့် အုပညာှင့်ဒီဇိုင်းတကသိုလ်
တိုကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များအြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင်ေဆာင်
ြဖစ်ပါသည်။ Smart City စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
သံ တ မန်န ယ်ေြမ
အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ေြမဧရိယာ၂၅၀ ဧကအကျယ်အဝန်းတွင် ေနြပည်ေတာ်
တကသိုလ်ပင်မဇုနက
် ို ကိုရီးယားိုင်ငံှင့်
ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ စီမံချက်အတွက် ရံပုံေငွေထာက်ပံ့မများကိုလိုအပ်မည်
ြဖစ်သည်။
(ခ) ရန်ကုန်မိ
(၁) ရည်မှန်းချက်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးဆိပ်ကမ်းများ၊
ေလဆိပ်များှင့် ကူညီေထာက်ပံ့မေပးေရးအဖွဲအစည်းများ တည်ရှိရာ
င်လမ်း ေသာ မိကီးတစ်မိြဖစ်လာေစရန်
ြဖစ်ပါသည်။
(၂) ဦးစားေပးနယ်ပယ်များ။

ိုင်ငံတကာခရီးသွားများကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ရန်

အတွက် ရန်ကုန်မိလယ်ရှိ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်အေဆာက်အဦများအား
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မများအား ေထာက်ပံ့
ေပးြခင်းှင့် လူေနအေဆာက်အဦများှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစနစ်များ
စသည့်အေြခခံအေဆာက်အဦများအား အဆင့်ြမင့်တင်ေပးြခင်းြဖစ်ကပါ
သည်။
(၃) မဟာဗျဟာစီမံကိန်းများ။

၂၀၂၀ခုှစ်တွင် တရားမဝင်ေနထိုင်သူဦးေရ

၅ရာခိုင်န်းအား ေလျာ့ကျသွားေစရန်ှင့် မိလယ်ရှိ လမ်းေဘးဝဲယာ
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ပတ်ဝန်းကျင်များအား ၁၀၀ ရာခိုင်န်းြပည့် တိုးတက်လှပလာေစရန်၊
၆၀
သွယ်တန်းစနစ်အား ၁၃.၂ရာခိုင်န်းတိုးတက်လာေစရန်တိုြဖစ်ကပါသည်။
(၄) စီမံချက်(၁)။

စီမံချက်(၁)သည်

ရန်ကုန်မိ၏မိြပနယ်ေြမများအား

ြပြပင် ထ ိ န ် း သိ မ ် း မ ြ ပလု ပ ် ြ ခင် း ြဖစ် ပ ါသည် ။ ယဉ် ေကျးမ အေမွ အ ှ စ ်
လကဏာများများစွာတည်ရှိေနသည့် ရန်ကုန်မိကီးတွင် ေနထိုင်လျက်
ရှိကေသာ ြပည်သူလူထုအတွက် ငိမ်းချမ်းစွာေနထိုင်ိုင်ပီး စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ိုင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခုအြဖစ်သို
အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ရန် လိုလားလျက်ရှိကပါသည်။ အဆိုပါ ယဉ်ေကျးမ
အေမွအှစ်များကို

ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့်

ိုင်ငံတကာခရီးသွားများအား

ဆွဲ ေ ဆာင် ို င် သ ည့် န ယ် ေြမတစ်ခ ု ြဖစ် လာမည် ြ ဖစ် သ ည်။ ထိ ုေကာင့ ်
ရန်ကုန်မိလယ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းစီမံချက်အား
ရန် အစီအစဉ်ေရးဆွဲထားပါသည်။ အဆိုပါ စီမံချက်မှတစ်ဆင့် ြပြပင်
ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်လျက်ရှိေသာ အေမွအှစ်အေဆာက်အဦအေဟာင်း
များကို ြပန်လည်ြပြပင်မြပလုပ်ပီး စားေသာက်ဆိုင်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်
များှင့်ုံးခန်းများဖွင့်လှစ်ိုင်ရန် လျာထားပါသည်။ အဆိုပါ စီမံချက်အား
ပညာ
ဆိုင်ရာအကူအညီများ လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
(၅) စီမံချက်(၂)။

စီမံချက်(၂)သည် ငှားရမ်းခသက်သာေသာ အေဆာက်အဦ

များ တည်ေဆာက်ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မိအေနာက်ပိုင်းရှိ စက်မ
ဇုန်များတွင် အလုပ်သမားစုစုေပါင်း ၃
စက်မဇုန်နယ်ေြမအတွင်း

အိမ်ရာအေဆာက်အဦလုံေလာက်မမရှိြခင်း
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သိုလာေရာက်ေနရပါသည်။ ရန်ကုန်မိေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ
အေနြဖင့် မိေတာ်တွင်း အလုပ်သမားများ၏လူမစီးပွားေရးအေြခအေန
များှင့် ပုဂလိကအိမ်ရာငှားရမ်းမစနစ်များကို ပိုမိုတိုးတက်လာေစရန်
ရည်
၎င်းမိနယ်ရှိ စက်မဇုန်များတွင် အလုပ်
ိုင်ေရးအတွက် Smart City ၏အဂါရပ်များြဖစ်သည့် ယာဉ်ေကာပိတ်ဆိုမ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်
တိုှင့်အတူ ငှားရမ်းခသက်သာေသာအိမ်ရာများကို ေဆာက်လုပ်ငှားရမ်း
ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ဧရာဝတီ
တိုင်းေဒသကီးတိုအကား ကူးသန်းသွားလာမ ပိုမိုအဆင်ေြပလာေစေရး
အတွက် အေဝးေြပးကားဝင်းတစ်ခုအား တည်ေဆာက်သွားမည်ြဖစ်သည်။
အဆိုပါစီမံချက်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန်အတွက် နည်းပညာ
ဆိုင်ရာအေထာက်အပံ့များအြပင် အစိုးရှင့်ပုဂလိကက (၂) ရပ်လုံးမှ
ရံပုံေငွေထာက်ပံ့မများကိုလည်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) မေလးမိ
(က) ရည်မှန်းချက်။

(ခ) ဦးစားေပးနယ်ပယ်များ။

ယာဉ်ေကာပိတ ် ဆိ ု မ များှ င ့် ယာဉ်တိုက်မ

များကိုေလာ့ချိုင်ေရးအတွက် ဗဟိုထိန်းချပ်ေရးစနစ်အား အေကာင်
အထည်

ြခင်း၊ လမ်းမကီးများတွင် အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ

သွားလာိုင်ရန်အတွက် ယာဉ်နံပါတ်ြပားဖတ်သည့်CCTV များတပ်ဆင်
ေပးြခင်းှင့် စစ်ေဆးေရးဂိတ်များထားရှိေပးြခင်း၊ ဗဟိုထိန်းချပ်ေရးစနစ်၊
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တင် ိ ုင ် ရန် ယာဉ်မ ျားအားလုံး တွ င် ေရဒီ ယိ ု ကိ မ် န် း တိ ု င်း တာသည့ ်
ကိ ရိ ယ ာများအား တပ် ဆင်ေ ပးြခင်း ၊ ယာဉ်ေကာပိတ ်ဆ ို မ မ ျားအား
ကာကွယ်ရန်အတွက် တစ်လမ်းသွားလမ်းများသတ်မှတ်ေပးြခင်း၊ ယာဉ်
ထိန်းရဲများထားရှိေပးြခင်း၊ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များှင့် ြဖတ်သန်းသွား
လာရန်အချက်ြပစနစ်များအား တပ်ဆင်ေပးြခင်းှင့် Thermoplasticြဖင့်

အစိုးရသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစနစ်အား

ပိုမိုတိုးတက်လာေစရန်အတွက်

ပုဂလိကယာဉ်အေရအတွက်အား ေလာ့ချြခင်းှင့် ၄ လမ်းသွားစနစ်အား

များ၏ ယာဉ်ရပ်နားရန်ေနရာများလုံေလာက်မရှိေရးအတွက် ဥပေဒှင့်
နည်း ဥပေဒများ
ယာဉ်ရပ်နားခများအား တိုး ြမင ့်ေ ကာက် ခ ံြခင်း ြဖင့် ယာဉ် ရ ပ်န ားမ ှ င့်
ေလာက်
ဆိုးေရညစ်များ၊ ေရေထာက်ပံ့မှင့် အစိုးရ

ိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) မဟာဗျဟာစီမံကိန်းများ။

(၂)ှစ်အတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို

စနစ်တကျလိုက်နာေစြခင်းြဖင့် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်တိုးြမင့်စီးှင်းလာမ
အားေလာ့ချိုင်ရန်၊ ယာဉ်ေကာအချက်ြပမီး ၅၀ရာခိုင်န်းအား တပ်ဆင်
ပီးစီးရန်၊ စစ်ေဆးေရးဂိတ် ၁၀၀ေကျာ်ှင့် မိေတာ်ထိန်းချပ်ေရးဂိတ်
များအား တည်ေဆာက်ိုင်ရန်၊ ၂၀၂၀ခုှစ်တွင် ယာဉ်မေတာ်တဆမအား
၆၀ရာခိုင်န်းအထိေလာ့ချိုင်ရန်၊ လမ်းအရည်အေသွးများအား တိုးြမင့်
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လုပ်ေဆာင်ေပးရန်ှင့်

အများြပည်သူပိုင်ေနရာများရှိ

ယာဉ်ရပ်နားမ

အေြခအေနများအား ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွလာေစရန်အ
ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) စီမံချက်(၁)။

စီမံချက်(၁)သည် မိေတာ်တွင်း ယာဉ်ေကာပိတ်ဆိုမှင့်
လူဦးေရ

တိုးတက်လာမှင့် ဥပေဒများ၏ေြဖေလျာ့ေပးလာမများေကာင့် ယာဉ်
ပိုင်ဆိုင်သူဦးေရ များြပားလာခဲ့ပီး ၂၀၁၆ခုှစ်တွင် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်
ှင့်ကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်သူအေရအတွက်မှာ

ထိပ်ဆုံးသိုေရာက်ရှိခဲ့ကာ

မေလးမိေတာ်အတွင်း
သွားလာိ ု င် ရန်ှ င့ ် ယာဉ်ေကာပိ တ ် ဆိ ု မြ ပဿနာများကိ ု ကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်းိုင်ရန်အတွက်
အချက်အလက်များကို

လမ်းအေြခအေနဆိုင်ရာ

ေနာက်ဆုံးရသတင်း

ြပလုပ်ေပးြခင်း၊ ယာဉ်ေကာအချက်ြပ

တိုလုပ်ေဆာင်ေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် ယာဉ်လမ်းေကာပိတ်ဆိုမ

မများလုပ်ေဆာင်ြခင်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာအေထာက်အပံ့များ
အြပင် ရံပုံေငွေထာက်ပံ့ေပးမများကိုလည်း လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
(င) စီမံချက်(၂)။
ပစည်းများ

တိုြဖစ်ပါသည်။

စီမံချက်(၂)အေနြဖင့် ြပန်လည်အသုံးြပ၍ရေသာ
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အမျ ိးသားမိြပမူဝါဒချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ
၁၅။

၅၅ ရာခိုင်န်း
၂၀၅၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၇၀ ရာခိုင်န်းအထိ ရှိလာလိမ့်မည်ဟု

တွက်ချက်ထားပါသည်။

ကမာ့လူဦးေရ

တိုးတက်များြပားလာမ၊

ေကျးလက်ေဒသများ၌

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလာမ၊ မိများ၏ထည်ဝါလင်းလက်ေတာက်ပလာသည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ
များေကာင့် မိြပများကီးထွားလာသည့်န်းမှာ တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် အရှိန်အဟုန်ြပင်းထန်
လာေနမအား ေြဖရှင်းရန်အတွက် ကမာတစ်လားတွင် ကိးစားေနကပါသည်။ မိြပများ
ကီးထွားလာမှင့်

လိုက်ေလျာညီေထွသည့်

အေြခခံလိုအပ်ချက်များကိုေြဖရှင်းရန်

မိြပ

ဝန်ေ ဆာင်မ က များှင ့် အစိုး ရတို ပ ူး ေပါင် း ပီ း ေခတ် မ ီန ည်း ပညာတိ ု ၏ အကူ အ ညီြဖင့ ်
ေြဖရှင်းေရး (Smart Solution)
ထိုအြပင် မိြပများ စည်းစနစ်တကျမဟုတ်ဘဲ အလွန်လျင်ြမန်ေသာအရှိန်န်းြဖင့် တိုးတက်
ကီးထွားလာြခင်းသည် ိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီ၏ြပဿနာမသာမကဘဲ ိုင်ငံတကာြပဿနာအြဖစ်
သတ်မှတ်ေြဖရှင်းေနကပီြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ၂၀၁၆ ခုှစ် ကမာ့မိြပညီလာခံ UNHabitat III တွင်ပါဝင်ခဲ့ပီး ထိုညီလာခံ၌ ကမာလုံးဆိုင်ရာ မိြပလုပ်ငန်းစဉ်အသစ် (New
Urban Agenda)ကို ြမန်မာိုင်ငံအပါအဝင် ကမာ့ိုင်ငံအသီးသီးက ကျင့်သုံးေဖာ်ေဆာင်
သွားရန် ေဆွးေွးသေဘာတူညီခဲ့ကသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လျင်ြမန်စွာေြပာင်းလဲ
ေနသည့ ်  မိ  ြပြဖစ် စ ဉ် မ ျား၊ ယဉ် ေကျးမ စ ိ ု က ် လ က ဏ ာ၊ သဘာဝအရင် း အြမစ် မ ျားှ င ့ ်
လိုက်ေလျာညီေထွမရှိ၍

မိြပများေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မကိုရရှိေစမည့်

အမျ ိးသားမိြပ

မူဝါဒကို ိုင်ငံတိုင်းက ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန်ဟူေသာ အဓိကရည်မှန်းချက်
တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်တစ်ခုအြဖစ် ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆
ရှ ိ ြမန် မ ာအြပည် ြ ပည် ဆ ိ ု င ် ရ ာကွ န ် ဗ င် း ရှ င ် း ဗဟိ ု ဌ ာန(၂)တွ င ်
အမျ ိးသားမိြပမူဝါဒချမှတ်ေရး ညီလာခံတစ်ခုကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။
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၁၅။

အမျ ိ းသားမိ ြပမူဝ ါဒချမှတ ်ေ ရးဆို သ ည် မှ ာ

ပ်ေထွးမများကားက ညိင်းေရးဆွဲရြခင်းြဖစ်သည့်အြပင် မတူညီေသာတိုင်းေဒသကီးများ

ေရးဆွဲိုင်ေရးကို ဘက်စုံမတစွာြပင်ဆင်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် ေခတ်မီနည်းပညာတို၏
အကူအညီြဖင့်ေြဖရှင်းေရး (Smart Solution) နည်းလမ်းများကိုအေြခြပရြခင်းြဖစ်၍ နည်း

(Smart Management, Smart City)
ဦးတည်ေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၁၅။

ြမန်မာိုင်ငံ၏မိြပသုေတသနစစ်တမ်းအရ မိြပေနထိုင်သူလူဦးေရသည် ၂၀၁၄ခုှစ်

တွင ် ၁၅.၄သန်း (၃၀ရာခိ ုင ် န်း )ရှိ ရာမှ ၂၀၃၀ ြပည့် ှစ ်တ ွင ် သန်း ၂၀

တက်လာေစရန် ပထမအဆင့်အေနြဖင့် ေခတ်မီစီမံကိန်းေရးဆွဲေရးစနစ်တစ်ရပ်ှင့်အတူ မိ
ြပတိုးချဲမအတွက် ကိတင်စီမံလျာထားရန်၊ ဒုတိယအဆင့်အေနြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အဦ
များတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ထားရန်ှင့် တတိယအဆင့်အေနြဖင့် အဆိုပါမိြပကီးများ၏
အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ေကာင်းမွန်ေစ
ြပထားပါသည်။15
နိဂုံး
၁၇။

စင်ကာပူိုင်ငံသည် ြပည်သူလူထုအား ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာေနထိုင်မပုံစံ၊ လူမအဖွဲ

အစည်းများှင့်စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းသစ်များကို ဖန်တီးေပးိုင်ရန်ရည်

၂၀၁၄ခုှစ်တွင်

Smart Nation
ဝန်ေဆာင်မေပးလျက်ရှိေသာကေပါင်းစုံရှိ

လိ ု အပ်ေ နေသးေသာအားနည် း ချက် များကို

ြဖည့်ဆည်းေပးရန် ကိးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအတူ ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း Smart City
15

https://www.mmtimes.com/news/myanmar-oks-plan-three-smart-cities.html (Accessed date - 17.12.2019)
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အစပျိးတည်ေထာင်ရန်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖွံဖိးတိုးတက်ေနသည့်မိေတာ်များတွင်
ြပည်သူလူထု၏ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် ကေပါင်းစုံမှ တိုးချဲလုပ်ေဆာင်ေပးလျက်ရှိပီး
ြပည် သ ူမ ျားအေနြဖင့် လ ည်း Smart City အဂါ ရပ်မ ျားှ င် ့က ို က် ည ီစွ ာ ချမှ တ ် ထ ားသည် ့
စည်း မျဉ် း စည်း ကမ်း များကိ ု ကျင့် သ ုံး လို က်န ာသွားကရန်မ ှာ လည်း အေရးကီး ပါသည်။
ဘဝေ
ေရးှင့်

ေြပာင်းလဲြမန်ဆန်ေန

သည့်အေြခအေနများအား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရာတွင် ိုင်ငံတကာကဲ့သို လိုအပ်ချက်များစွာ
ရှိေနသည့်အြပင် မိြပများစနစ်တကျ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်ှင့် မိြပများ
ှင့်ေကျးလက်ေဒသများအကား အချင်းချင်း ကွ န် ရက် ခ ျ တ
ိ ် ဆက်မ  အားေကာင်း လာေစရန်
သင့ ်ေလျာ် သ ည့ ်မိ ြပမူ ဝါဒများကိ ု လ ည်း ချမှ တ ်ြပဌာန်း ေပးရန် လို အ ပ်မ ည်ြ ဖစ် ပ ါသည်။
ထိုအတူ ေခတ်မီ Smart Cityများ စနစ်တကျြဖစ်ထွန်းတိုးတက်လာေရးအတွက် ေခတ်မီစီမံ
ရှင်များသာမက ေခတ်မီအုပ်ချပ်ေရး
စနစ်၊ ေခတ်မီအစိုးရ (Smart Governance, Smart Government)တိုှင့်အတူ ေရရှည်
ေြမာ်ြမင်ာဏ်ကီးေသာ ေခတ်မီြပည်သူလူထု၏အားေပးေထာက်ခံမမှာလည်း အဓိကလိုအပ်
မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်းတိုတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ အလားအလာရှိေသာ Smart City များ

ေပးရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်များကို လက်ရှိကမာေပတွင် Smart Nation ဦးေဆာင်ိုင်ငံ
ှင့် င်းယှဉ်ချိန်ထိုး
ိုင်ရန်အတွက် ေလ့လာစုစည်းတင်ြပထားပါသည်။

