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IPU သတင်းလွှာ (၂၉-၁၁-၂၀၁၈)
နည်းပညွှာအသစမ ွှာ်းက ပါလီမနနှင့် ပပညသူလူထုကု ပပနလညဆကသွယပပ်းရွှာ၌
အပထွှာကအကူ ပြစပစသညကု IPU အစီရငခံစွှာတွင ပြွှာပပထွှာ်းပခင်း
သတင််းအချက်အလက်နှင့်် ဆက်သွယ်ရ ်းနည််းပညာ (ICT) က ပါလီမန်နှင့်် ပပည်သူလူထု
ကကာ်း ှိှ ဆက်သွယ်ရ ်းကှို ပွငလ
့်် င််းပမင်သာမှု ှိှရေပပီ်း ပှိုမရ
ှို ကာင််းမွန်လာရေရကကာင််း၊ လွှတ်ရတာ်
ကှိုယ်ော်းလှယ်မျာ်းသည် လည််း လူမှုမီဒီယာမှတေ်ဆင့်် ပပည်သူလူထုကှို ချက်ချင််း သတင််း
ရပ်းပှိို့န
ု ှိုငရ
် ကကာင််းကှို IPU အေီ င်ခံောအသေ်၌ ရ ာ်ပပထာ်းပါသည်။ အေီ င်ခံောကှို ၃-၁၂-၂၀၁၈
မှ ၅-၁၂-၂၀၁၈ ထှိ ဆွေ်ဇာလန်နှိုင်င၊ံ ဂျီနီဗာပမှိ ြို့တွင် ကျင််းပမည့်် IPU ကမ္ာ့် e-parliament
ကွန်ို့

င့်် ၌ ေတင်ပ န်ို့ရေမည်ပ ေ်ပါသည်။ ညီလာခံတွင် IPU သည် ပါလီမန်မျာ်း၌ digital

ကှိ ယ
ှိ ာမျာ်း အသံု်းပပ မှုကှို ရထာက်ကူပပ မည့်် အ င််းအပမေ်အသေ်တေ်ခုပ ေ်ရသာ “ပါလီမန်
မျာ်းတွင် တီထွငဆ
် န််းသေ်မှု ဗဟှိုဌာန” ကှို ွင့််လှေ်ရပ်းမည် ပ ေ်ပါသည်။
IPU ကမ္ာ့် e-parliament အေီ င်ခံော
သည် လွန်ခ့်ရသာ ၁၀ နှေ်ကတည််းက IPU
နှင့်် UN တှိုို့ ပူ်းရပါင််းပပီ်းရဆာင် ွကခ
် ့်ရသာ
အ ေီ င် ခံ ော မျာ်း အ န က်

ငါ်း ခု ရပမာ က်

အေီ င်ခံော ပ ေ်ပါသည်။ ထှိအ
ု ေီ င်ခံော၌
အီလက်ထရ ာနေ် ေက်ကှိ ှိယာ မျာ်းက
ပါလီ မ န် မျာ်းအာ်း

ရပပာင််း လ ရပ်းနှို င် ပံု နှ င့််

မီဒယ
ီ ာမျာ်းက ပါလီမန်မျာ်း၊ လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ်မျာ်းနှင့်် ပပည်သူ လုထုအကကာ်း ဆက်သွယ်
ရပ်းပံတ
ု ှိုို့ကုှိ ပပသထာ်းသည်။ အေီ င်ခံောသည် ေေ်တမ််း (၂) ခုကှို အရပခခံထာ်းပါသည်။
ပထမေေ်တမ််းမှာ (၈၅) နှိုင်ငံမှ လွှတ်ရတာ် (၁၁၄) ခု နှင့်် ဆက်ေပ်သည့်် အရကကာင််းအ ာပ ေ်ပပီ်း၊
ဒုတှိယေေ်တမ််းမှာ လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ် (၁၆၈) ဦ်းထံမှ ေေ်တမ််းရကာက်ယူချက် နမူနာကှို
အရပခခံထာ်းပါသည်။
IPU ဥကကဋ္ဌ Gabriela Cuevas က
“ပပည် သူ မျာ်းက

ဒီ မှို က က် တ ေ် အ ွြို့

အေည််း မျာ်းအာ်း ယံုကကည်မှုနည််းပါ်း
ရနချှိန်တွင် နည််းပညာအသေ်မျာ်းသည်
ထှိဆ
ု က်ဆံရ ်းကှို ပပန်လည်တည်ရဆာက်
ရပ်း ာတွ င် အသံု်းေင် သ ည်။ ပါလီမန်
မျာ်းသည်

၎င််းတှိုို့

ကှို ယ်ော်းပပ ရသာ

ပပည်သူလူထုနှင့်် ဆက်ဆံရ ်းပပန်လည်ရကာင််းမွန်ရေ န် လူမှုမဒ
ီ ီယာမျာ်း၏ အခွင့််အာဏာနှင့််
ဆက်သွယ်ရ ်းနည််းလမ််းသေ်မျာ်းကှို ထှိန််းချ ပ်အသံု်းပပ န် လှိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တှိုို့ တေ်ဦ်းနှင့််
တေ်ဦ်း ဆက်သွယ် န် နည််းလမ််းမျာ်းကှို တှို်းတက်ရေခ့်သည်၊။ ထှိို့န
ု ည််းတူေွာ နှိုင်ငံသာ်းမျာ်းက
လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ်မျာ်းအရပေါ်

ထာ်းရသာရမ ာ်လင့််ချက်မျာ်းသည်လည််း

ရပပာင််းလရန

သည်။ ခလုတ်တေ်ချက်နှှိပလ
် ှိုက်ရံုပ င့်် ကျွန်ုပ်တှိုို့သှိချင်ရသာ သတင််းအချက်အလက် အရကကာင််း
အ ာမျာ်းကှို

ချက်ချင််းသှိ ှိှနှိုင်သည်။

နှိုငင
် ရ
ံ ်းခံယူချက်မျာ်းသည်လည််း

ရနာက်ကျကျန်ခ့်၍

မ ပါ။ နည််းပညာအသေ်မျာ်းကှို အသံု်းပပ ပခင််းက ကျွန်ုပ်တှိုို့နှင့်် လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ်မျာ်း၏
ဆက်ဆံရ ်းကှို ပှိုမှိုရကာင််းမွန်လာရေပပီ်း၊ ဒီမုှိကရ ေီကှိုလည််း ပှိုမှိုရတာင့််တင််းခှိုငမ
် ာလာရေ
သည်” ဟု ရပပာကကာ်းပါသည်။
IPU အရထွရထွအတွင််းရ ်းမှ ်းချ ပ် Mr. Martin Chungong က “ပွင့််လင််းပမင်သာမှု၊
တာေန်ခံမှုတှိုို့ကှို ပမြှင့််တင် န်အတွက် နည််းပညာအသေ်မျာ်းကှို အသံု်းပပ ရနရသာ ပါလီမန်
တေ်ခုသည် ပှိုမှိုပပည့််ေံုရသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းနှင့်် ပါလီမန်လုပ်ရဆာင်ချက် မျာ်းအာ်း
ပှိုမှိုသှိ န
ှှိ ှိုငမ
် ှုတှိုို့ကှို ရပ်းေွမ််းပခင််းအာ်းပ င့်် ယင််း၏နှိုင်ငံသာ်းမျာ်းကှို အမျာ်းပပည်သူဆှိုင် ာဘေတွင်
ပှိုမှိုဆက်ေပ်ပါေင်လာရအာင် လုပ်ပှိုင်ခွင့််ရပ်းရနရသာ ပါလီမန်တေ်ခုပ ေ်ရကကာင််း” ရပပာကကာ်းပါ
သည်။

ယခုအခါတွင် ပါလီမန်အမျာ်းေု၌ ICT ဌာနမျာ်း ထာ်း သ
ှှိ ည်ကှို IPU အေီ င်ခံောအ
သှိ ပါသည်။ ပါလီမန် website မျာ်းမှ တေ်ဆင့်် ပပည်သူလူထုကုှိ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း
မ ရေပခင််းမျာ်း တှို်းတက်လာရသာရကကာင့်် ပါလီမန်မျာ်းတွင် ICT ဌာနမျာ်း ထာ်း ပှှိ ခင််း၏ အကျှိ ်း
ရကျ်းဇူ်းမျာ်းကှို ထင်ထင် ှာ်း ှာ်း ရတွြို့ပမင် ပါသည်။ ေေ်တမ််းရကာက်ယူထာ်းရသာ ပါလီမန် ၂၄ %
သည် အချက်အလက်မျာ်းကှို မျာ်းရသာအာ်းပ င့်် PDF ပံုေံပ င့်် ထာ်းရလ့် ပှှိ ပီ်း ပပန်လည်တည််းပ တ်၍
ရသာပံုေံပ င့််လည််း ထာ်းရလ့် ှှိပါသည်။
ပါလီမန်မျာ်းသည် ဆက်သွ ယ်ရ ်းအတွက်
လူမှုမီဒီယာကှို အ င်ကထက် ပှို၍ အသံု်းမျာ်းလာ
သည်။ ပပည်သူလူထုကုှိ ဆက်သွယ် န် ဆက်သွယ်ရ ်း
နည််းလမ််းမျာ်းကှို

အမျာ်းဆံ်းု

အသံု်းပပ လာရသာ

ရကကာင့်် လူမှုမီဒီယာမျာ်းသည် TV နှင့်် radio မျာ်းကှို
ရကျာ်တက်သွာ်းရကကာင််း ၂၀၁၆ ခုနှေ် ရနာက်ဆံု်း
အေီ င်ခံောတွင် ရ ာ်ပပထာ်းပါသည်။ ပါလီမန် ၇၀ %
သည် လူမှုမီဒီယာကှို အသံု်းပပ ပပီ်း ၆၈ % သည်
Twitter ကှို အသံု်းပပ ရနရကကာင််း ၂၀၁၈ ခုနှေ် IPU အေီ င်ခံောတွင် ရ ာ်ပပထာ်းပါသည်။
ယခုအခါတွင် ပါလီမန် ၂၀ % သည် ောတှိုရပ်းပှိုို့နှိုငသ
် ည့်် WhatsApp က့်သှိုို့ရသာ application ကှို
အသံု်းပပ ရနရကကာင််း၊ ၈ % မှ ၁၅၄ % အထှိ အသံု်းပပ မှုပမာဏ တှို်းမျာ်းလာရကကာင််း ၂၀၁၆ ခုနှေ်
အေီ င်ခံောတွင် ရ ာ်ပပထာ်းပါသည်။
လူမှုမီဒီယာမျာ်း ရ
ှှိ သာ်လည််း အင်တာနက်အသံု်းပပ မှုကှို ကန်ို့သတ်ထာ်းသည့််နှိုငင
် မ
ံ ျာ်း
အတွက် ရ ဒီယှိုနှင့်် ရုပ်ပမင်သံကကာ်းထုတ်လွှင့်မ
် ှုသည် အရ ်းပါရနဆပ ေ်ပါသည်။ ကမ္ာရပေါ် ှှိ
ပါလီမန်တေ်ေက်ခန်ို့က

ပပည်ပကှို

ထုတ်လွှင့်ပ် ပသ န်

TV

ရုပ်သံလုှိင်း် မျာ်းကှို

အသံု်းပပ ဆ

ပ ေ်ပါသည်။ မတူရသာအချက်မှာ အင်တာနက်မှတေ်ဆင့်် ဗီဒီယှို ုင
ှိ ်မျာ်း မ ရေမှုသည် ၂၀၁၆
ခုနှေ်တွင် အသံု်းပပ ခ့်ရသာ ပမာဏနှင့်် နှိှုင််းယှဉ်ပါက ၄၃ % မှ ၆၂ % ထှိ ထင်ထင် ှာ်း ှာ်း
မျာ်းလာသည်ကှို ရတွြို့ ှှိ ပါသည်။
လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ်မျာ်းထံမှ ရကာက်ယူထာ်းရသာ IPU ေေ်တမ််းအ

မှိုဘှိုင််းလ်

နည််းပညာမျာ်းကှို ကမ္ာတေ်ေှမ််းတွင် ရတွြို့ ှှိ ရကကာင််း၊ ေေ်တမ််းရကာက်ယူထာ်းသည့်် အသက်

၃၀ ရအာက် လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ်အာ်းလံ်းု သည်

အသက်

၆၀

ရကျာ် လွှတ်ရတာ်

ကှိုယ်ော်းလှယ်ဦ်းရ ၏ ၉၆ % က အသံု်းပပ သက့်သှိုို့ မှိုဘှိုင််းလ်နည််းပညာမျာ်းကှို အသံု်းပပ ကကပါ
သည်။ ပပည်တွင််းရုပ်သံမီဒယ
ီ ာမျာ်းသည် ရကျာ်ကကာ်းရနဆပ ေ်သည်။ သှိုို့ရသာ် လွှတ်ရတာ်
ကှိုယ်ော်းလှယ်မျာ်းသည် ၎င််းတှိုို့၏ ပပည်သူလူထုနှင့်် အပပန်အလှန် ဆက်သွယ်နှိုင်မည့်် ပှို၍
ဆန််းသေ်ရသာ

နည််းပညာမျာ်းကှို

အသံု်းမျာ်းလာသည်။

ေေ်တမ််းရကာက်ယူထာ်းရသာ

လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ် ရလ်းပံုသံု်းပံုသည် ရခတ်မီနည််းပညာတေ်မျှိ ်းပ ေ်သည့်် အီ်းရမ်းလ်ကှို
အမျာ်းဆံု်းသံု်းကကပပီ်း၊ Facebook နှင့်် WhatsApp တှိုို့ကုှိ ဒုတှိယအသံု်းအမျာ်းဆံ်းု ပ ေ်ပါသည်။
လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ် ၇၁ % သည် လူမှုမီဒီယာတွင် ရ ာ်ပပမည့်် အရကကာင််းအ ာ
မျာ်းကှို ၎င််းတှိုို့ကှိုယ်တှိုင် ရ ်းသာ်းကကပပီ်း၊ website တွင် ရ ာ်ပပထာ်းသည့်် အရကကာင််းအ ာမျာ်းကှို
ေန် ထမ််းမျာ်းက ရ ်းသာ်းရ ာ်ပပရလ့် ှှိပါသည်။

ေေ်တ မ််းရကာက် ယူ ထာ်းရသာ လွှတ်ရတာ်

ကှိုယ်ော်းလှယ် ရလ်းပံုတေ်ပံုတွင် digital ရ ာ်ပပဆက်သွယ်ချက်မျာ်း ပပ လုပ် န် ေန်ထမ််း
မ ှိကှ ကပါ။ လွှတ်ရတာ်ကှိုယ်ော်းလှယ် သံု်းပံုတေ်ပံုတွင် ေန်ထမ််းတေ်ဦ်း၊ သှိုို့မဟုတ် လံ်းု ေမ ှိှပါ။
ကမ္ာ့် e-parliament ကွန်

င့််၌ ပါလီ မန် ဆှိုင် ာ နည် ပညာတီ ထွင်ဆန််း သေ် မှု

ဗဟှိုဌာနကှို ေတင်လုပ်ရဆာင်ပါမည်။ digital နည််းပညာမျာ်းကှို အသံု်းပပ ာတွင် ပါလီမန်
လုပ်ငန််းဆှိုင် ာ နည််းပညာတီထွင်ဆန််းသေ်မှုအတွက် အရထာက်အကူရပ်း န် ပါလီမန်မျာ်းနှင့််
IPU အကကာ်း မှိတ် က် ွြို့မှုအသေ် ပ ေ်ပါသည်။ ဂျီနီဗာတွင် အရပခေှိုက်ထာ်းရသာ ပါလီမန်မျာ်း
ဆှိုင် ာဗဟှိုအ ွြို့၏ ကမ္ာတေ်ေှမ်း် မှိတ် က် ြို့ွ ေည််း ပခင််း

ည် ွယ်ချက်မှာ ပါလီမန်လပ
ု ်ငန််းမျာ်း

လုပ်ရဆာင် ာတွင် ဒေ်ဂျေ်တယ်နည််းပညာမျာ်း အသံု်းပပ မှု၊ ဆက်သွယ်မှု၊ နှိုင်ငသ
ံ ာ်းမျာ်းနှင့််
ဆက်ေပ်မှုတှိုို့ကှို အပမင့််ဆံု်းအဆင့််သှိုို့ ပမြှင့်တ
် င် န် ပ ေ်ပါသည်။
သုရတသနပပ လုပ်မှု၊ ေွမ််းရဆာင် ည်တည်ရဆာက်ပမြှင့််တင်မှု၊ ကွန် က် ချှိတ်ဆက်မှုတှိုို့ကှို
ရဆာင် ွကပ် ခင််းအာ်းပ င့်် အထက်ပါဗဟှိုဌာနသည် ပါလီမန်မျာ်းတွင် ဒေ်ဂျေ်တယ်ကှိ ှိယာမျာ်း/
ေန်ရဆာင်မှုမျာ်းအာ်း တီထွင်အသံု်းပပ မှုဆှိုင် ာ ရကာင််းမွန်ရသာ လုပ်ထံု်းလုပ်နည််းမျာ်းကှို န်တီ်း
မ ရေရပ်းမည်

ပ ေ်ပါသည်။

ထှိို့ုအပပင်

ပါလီမန်မျာ်းအတွက်

လက်ရတွြို့လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း

ထုတ်ပပန်ရပ်းပခင််း၊ ကျွမ််းကျင်ပညာ ှင် မျာ်းက အကကံဉာဏ်မျာ်းရပ်းပခင််း၊ ကျွမ််းကျင်မှုနည််းပညာ
ကွန် က်မျာ်းသှိုို့ ချှိတ်ဆက်ရပ်းပခင််းတှိုို့ကှိုလည််း ရဆာင် ွကရ
် ပ်းမည် ပ ေ်ပါသည်။ ဘ ာဇီ်း၊ ချီလီ၊

ရပေါ်တူဂီ၊ ဇမ်ဘီယာနှင့်် ဥရ ာပပါလီမန်တှိုို့သည် အထက်ပါမှိတ် က်ပပ မှုအသေ်ကှို ရဆာင် ွက် န်
အတွက် ပထမဆံု်းအုပ်ေုတေ်ခုကှို ွြို့ေည််းခ့်ကကပါသည်။

ဘာသာပပန်သူ- ရဒေါ်ေုပမတ်ကကည် (အကကီ်းတန််းောရ ်း)
ဘာသာပပန်ကကီ်းကကပ်သူ- ဦ်းသှိန််းထွန််းရအာင် (ဦ်းေီ်းအ ာ )ှှိ
Source: IPU report shows that new technologies can help reconnect people with
parliaments
https://www.ipu.org/news/press-releases/2018-11/ipu-report-shows-newtechnologies-can-help-reconnect-people-with-parliaments

