
တုိင္းျပည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ “Open Development” 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြ။ဲ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အက်ဳိးရိွရိွ အသံုးခ်ျခင္းက 
လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား တုိးတက္ေစမည္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ 

အဓိက အခ်က္မ်ား 

 ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ “Open Development”  အစျပဳေျခလွမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူထုအေျချပဳ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ 

 လူတုိင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြယ္ကူ၊ လုံေလာက္စြာ ရရွိႏုိင္ျပီး လူမႈ စီးပြား ဘဝမ်ား တုိးတက္ေစရန္ ဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္။  

 တုိင္းျပည္၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ ၾကဳံေတြ႕ႏုိင္သည့္  စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အေရွ႕အာရွ 

ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ က်င္းပၿပီး အခမ့ဲရရိွႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သုေသတနမ်ားကုိ 

လူတုိင္း အသုံးျပဳႏုိင္ေရး အားေပးကူညီသြားမည္။  

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသည္ လူထု ဗဟုိျပဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ကမၻာ့ဘဏ္၏  

“Open Development” အစျပဳ ေျခလွမ္းသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ 

အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအစျပဳေျခလွမ္းကုိ မိတ္ဆက္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြတဲစ္ရပ္ကုိ မၾကာမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ 

တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ကူး အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ရိွၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ လူမႈေရး ေျပာင္းလဲမႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ လိုအပ္ေနတယ္” ဟု 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ပညာေရးစင္တာ တစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကုိထြန္းခမ္းက ေျပာသည္။ “သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ 

အလြယ္တကူရႏုိင္ရင္ အုိင္ဒီယာ အသစ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မယ္။ တုိးတက္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြကုိ အျခားသူေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းၿပီး 

ရွာေဖြႏုိင္မယ္။”  

အဆုိပါ ပညာေရးစင္တာတြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရိွၿပီး ဩစေတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ သင္ယူရန္ ဆႏၵရိွသည့္ ကုိနစ္ကီက 

“ဒီအခ်ိန္က တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေကာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ကုိ ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာျခင္းက တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္”။ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ 

ကုိဇင္သည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးတုိးတက္လာရန္ အေရးပါေၾကာင္း လက္ခံထားၿပီး ေဟာင္ေကာင္တြင္ ပညာေရးႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရး ဘာသာရပ္ကုိ သင္ယူရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွသည္။  

“Open Development”  ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဆုိပါ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေပၚလာႏုိင္ရန္ 

ကူညီေပးလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အႏွံ႕တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုိမို ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

ေတာင္းဆုိမႈ မ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္။ ထုိေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

သုေသတနလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ ျခံဳငံုသုံးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား သည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အခမ့ဲ ရယူႏုိင္သည္။ 

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ပုိမို ရရွိလာတာနဲ႔အမွ် ေရြးခ်ယ္မႈေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ အဲဒီ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအေပၚမွာ 

အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ေတြလည္း တုိးတက္လာႏုိင္မယ္”  ဟု ကမၻာဘ့ဏ္၏ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ ကန္သန္ ရွန္ကာက ေျပာၾကားသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ သိျမင္နားလည္ထားၾကသူမ်ား ပီသစြာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ 

တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ႏွစ္ရက္တာ 

က်င္းပသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြတဲြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုေတသန စင္တာမ်ား၊ အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ 

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အစရိွသည့္ စုစုေပါင္း ၁၂၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 

၀က္ဘက္ဆုိက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကၿပီး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ 

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  



တက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ ၎တုိ႕၏ သက္ဆုိင္ရာေနရာေဒသ အသီးသီးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ 

ဦးေဆာင္လမ္းျပသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္း အေျချပဳ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ Myanmar ICT for Development တြင္ 

လုပ္ကုိင္ေနသည့္ မထုိက္ထုိက္ေအာင္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကုိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ 

ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမွ အသက္ ၆၀ အရြယ္အထိ အရြယ္စံုလူမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာ 

မည္သုိ႔သုံးရမည္ကို သင္ၾကားေပးသည္။ ဘက္ထရီအပိုမ်ားႏွင့္ လက္ပ္ေတာ့မ်ားကုိ ရြာအေရာက္သယ္ယူသြားၾကသည့္အျပင္ 

တစ္ခါတစ္ရံ ေက်းရြာ မီးစက္ကုိလည္း အသုံးျပဳကာ သင္ၾကားေပးသည္။ လူေလး ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္သာ လွ်ပ္စစ္မီးရေသာ 

တုိင္းျပည္တြင္ သူတုိ႔သည္ နည္းသစ္မ်ားကုိ တီထြင္ၾကံဆကာ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

“ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ လူေတြကုိ ကူညီဖုိ႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြ။ သူတုိ႔ကုိ အင္တာနက္ကုိဘယ္လုိ အက်ိဳးရိွရိွ 

အသုံးျပဳရမယ္ဆုိတာနဲ႔ အြန္လုိင္းကေန သင္တန္းေတြ ဘယ္လုိတက္လုိ႔ရတယ္ဆုိတာကုိ ျပေပးတယ္။ ေခါင္တ့ဲေနရာေတြဆို 

အဂၤလိပ္စာက အခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေဒသန႔ဲ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ 

လုပ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု မထုိက္ထိုက္က ေျပာသည္။ “ဒီကေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက အင္မတန္ အသံုးက်ပါတယ္။ 

အရင္က မသိတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဘယ္လုိရွာရမလဲဆုိတာနဲ႔ တျခား Tools ေတြကုိ သိလာရတယ္။” 

တက္ေရာက္သူအမ်ားစုသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိတ္အားထက္သန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ရရိွႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ 

ေက်ာ္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏုိင္မႈသည္ အားမေကာင္းလွေပ။ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ဤကြက္လပ္ကုိျဖည့္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ 

ယခုအခါ အေရးႀကီးသည့္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြ စီမံ ခန္႔ခြမဲႈကုိ 

ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။  

တက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးက အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳကုိ ေျပာျပသည္။ 

“ဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ေနာက္က်ေနတ့ဲ ေက်းရြာေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔ Database မရိွဘူး” ဟု သံုးစြသူဲ၏ 

လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ ကြန္ပ်ဴတာ operating system ကို ေရးဆြေဲပးေနသည့္ ေငြေၾကးအက်ိဳ း အျမတ္မယူေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ubuntu တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကိုရဲထြတ္ ကေျပာသည္။ ကုိရဲထြတ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အထက္တန္းၿပီးဆံုးသည့္ ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ျခင္းတို႔ ကုိ 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေလးလခန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ “အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြက ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္ 

အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။” 

“ရန္ကုန္မွာ ျပဳလုပ္တ့ဲ ေဆြးေႏြးပြကဲို တက္ေရာက္ၾကတ့ဲသူအားလံုးက တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ 

ေဆြးေႏြးမႈေတြကတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ အေရးပါပံုကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္”  ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ 

Development Data Group မွ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ ေနးလ္ဖန္တြမ္မွ ေျပာၾကားသည္။ သူသည္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ဦးေဆာင္ 

ေဟာေျပာသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ “တက္ေရာက္လာၾကတ့ဲသူေတြ အားလံုး အခု ရရိွႏိုင္တ့ဲ Tools ေတြကုိ အသုံးျပဳျပီး 

နည္းလမ္း အသစ္ေတြ ရွာေတြ႕ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာလ္င့္ပါတယ္။” 

ျမန္မာျပည္၏ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ ရန္ကုန္တြင္ပင္ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္သည္ ေႏွးေကြးၿပီး မယုံၾကည္ရပါ။ စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးသည္ 

သာမာန္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ လစာ ရွစ္ဆႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ေျပာသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြ ဲ

က်င္းပေနစဥ္အတြင္း အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ ျပတ္သြားျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ျပတ္ေတာက္သြားျခင္း စသည့္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ 

ရွိခ့ဲသည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေစာဒက မတက္ၾကပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္ၿပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားက ေစာင့္ၾကိဳေနၾကသည္။  

  



Open Development ဆုိသည္မွာ ကမၻာ့ဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္က သိရိွထားသည့္ 

အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း လူတုိင္းအား 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပသြားႏုိင္ရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ Open Development ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရိွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မူ၀ါဒ ေရးဆြသူဲမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပုဂၢလိက 

က႑၊ မီဒီယာ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားလုပ္၍ Open Finances, Open Data ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ရယူအသံုးျပဳခြင့္ (Access to Information Policy) တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရိွသည္။ 

ကမၻာဘ့ဏ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားကုိ အခမ့ဲရရိွႏိုင္ၿပီး creative commons လုိင္စင္ျဖင့္ 

လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထုိနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား သတင္းအခ်က္ အလက္ကုိ သိရိွႏိုင္ၿပီး ပုိမို၍ 

ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္း ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တာ၀န္ခံမႈ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ာကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္လည္း 

အားထုတ္လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွစ၍  ပစၥည္း ၀ယ္ယူေရး စာခ်ဳပ္မ်ား အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 

၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေငြစာရင္းႏွင့္ Trust Fund မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ကမၻာ့အႏွ႕ံရွိ အစုိးရမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း Open Government ဆုိင္ရာ အေျခခံ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေပးျခင္းျဖင့္ 

ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။  

 


