USEDATA ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ။
USEDATA အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
လြယ္ကူစြာလမ္လွမ္းမွီ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အြန္လိုင္းေပၚတယ္ကို ၂၀၁၇ ခုနစ္ အေစာပိုင္း
ကာလတြင္ စတင္ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေယဘုယ်
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္းအဓိကျပႆနာကိစၥရပ္ အမ်ားအျပားကိုလည္း တင္ဆက္ထားမည္
ျဖစ္သည္။

USEDATA ၏
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား
လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏

အဆင့္တိုင္းတြင္

ျမန္ မ ာဘာသာစကားကိ ု ပ ိ ု မ ိ ု သ ံ ု း စြ ဲ ျ ခင္ း ျဖင့ ္
လည္းေကာင္း၊ တိက်ေသာ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ
မ်ားမွတဆင့္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို

နားလည္လြယ္ေအာင္

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမွ

MEITI အစီရင္ခံစာ က႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ EITI စံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မွီေစရန္

လည္းေကာင္း တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

အတြက္

ပိုမိုလာလည္လာၾကေစရန္။

လိုက္နာျဖည့္ဆည္းရမည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တိုးတက္မႈအေနအထားမ်ားအျပင္
ပထမ အစီရင္ခံစာတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ အေရးႀကီးသည့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေရးအတြက္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ MEITI အေၾကာင္းကို

ရည္ရြယ္သည့္

ေဖာ္ျပထားသည္။

ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
၏

နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ား
ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အတြက္

က႑တြင္

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

မည္သို႔ေသာ

လုပ္ငန္း

နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ား

အေရးဆိုမႈမ်ားကို

ထိပ္ပိုင္းႏွင့္

လြယ္ကူ

ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္တြင္

အမ်ဳိးသားအဆင့္မူဝါဒမ်ားအား ပိုမိုနားလည္မႈ
ရွိလာေစရန္။

ရွိသည္၊ ၄င္းတို႔ကို မည္သို႔အသံုးျပဳႏိုင္သည္ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း

ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရတို႔အား

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုျမင့္မားေသာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသို႔
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

လူမႈေရးထိခိုက္မႈ

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

(ESIAs)

က႑တြင္ မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက ESIA မ်ားကို လုပ္ကိုင္ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္သည္ကို
အက်ဥ္းေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ျပီး ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းဆိုင္ရာ သာဓက
မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္သည္။
ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ား

က႑တြင္

ဆံုးအေလ့အထ သာဓကမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရန္။
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
အစည္းမ်ားႏွင့္

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈမ်ား၊ ESIAမ်ား၊ လူမႈေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
မည္သို႔ေသာ အမ်ဴိးသားေရးမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒအရလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ ဆိုသည္ကို
ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပ ထားမည္ျဖစ္သည္။

တြန္းအား

ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ အေကာင္း

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔

ေဒသခံလူထုမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတို႔ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မူေဘာင္မ်ားကို
သိရွိလာေစရန္အလို႔ငွာ

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း

ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ဖြဲ႔စည္းပံု၊

အခန္းက႑မ်ားႏွင့္

စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္။

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား က႑တြင္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကိုပါေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏
ေယဘုယ်တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားအျပင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုပါ
ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပ ထားမည္ျဖစ္သည္။
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာပ႗ိပကၡေနရာမ်ား

က႑တြင္

လုပ္ငန္းတည္ရွိရာ

စစ္တပ္ခ်ထားသည့္ေဒသ

ေဒသမ်ားရွိ

ပဋိပကၡေနရာမ်ားႏွင့္

တူးေဖာ္ေရး

မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။

USEDATA
ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ။
USEDATAသည္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ေဒသခံ

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အတြက္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားအား လြယ္ကူစြာလက္လွမ္းမွီ သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ အြန္လိုင္းႏွင့္ေအာ့ဖ္လိုင္း
(အင္တာနက္ႏွင့္ အင္တာနက္မဟုတ္သည့္) နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္တင္ဆက္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
၎တြင္ သရုပ္ျပပံု/ဇယားမ်ား (infographics)၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊
ကာတြန္းမ်ား၊ ပိုစတာမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔မွတဆင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လြယ္ကူစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာ
ေကာင္းသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ တက္ဆက္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ အထူးသျဖင့္
အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္ ကန္႔သက္ခ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ အေရးပါ
မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေယဘုယ် သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရန္
ေက်းဇူးျပဳ၍ www.usedatamyanmar.com သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာ

အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္
ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာေရနံ၊သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္
သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း
ထားေသာ

အတိုင္ပင္ခံ

အစုအဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ

စီမံကိန္းတစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစုအဖြဲ႔သည္ ပါဝင္ပတ္သက္
သူအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အျမင္ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳၿပီး၊
စိုးရိမ္မႈမ်ားကို

အဆိုပါအဓိကနယ္ပယ္မ်ားမွ
အစီအစဥ္အတြင္း

တိက်စြာ

ထင္ဟပ္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းစသည့္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ျပည္သူသို႔ခ်ျပၿပီးျဖစ္သည့္

USEDATAသည္ တူးေဖာ္ေရးက႑တြင္လက္ရွိ
ရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္

အျခားေသာ

စီမံကိန္းမ်ား

ႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္အေထာက္ကူ ျဖစ္ေစ
ရန္ႏွင့္

စံုလင္စြာေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းစီမံကိန္း (Using Extractive Industry Data) သည္ DFID မွပံ့ပိုးေပးေသာ

ပူးေပါင္း

ေဒတာမ်ား၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

(“ပြင့္လင္းအခ်က္အလက္မ်ား”)

ကုိလြတ္လပ္စြာ

သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္

ႀကိဳးပမ္းသည့္

စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အာဖရိကႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ တန္ေဇးနီးယား၊ ယူဂန္ဒါႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ဗဟုိအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၊
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအပါအဝင္
မ်ားစြာေသာ

အခ်က္အလက္သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား

ပိုမိုလက္လွမ္းမွီနုိင္ေရးႏွင့္

နားလည္ရလြယ္ကူေစရန္အတြက္

ႀကိဳးပမ္းေေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဤ USEDAIA အစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ခဲ့ကာ မြန္းထ႐ိုးစ္ (Montrose:www.montroseint.com) ကုမၸဏီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

