dvbdebate.com facebook.com/dvb.debateTwitter@dvbdebate

DVB DEBATE

“ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သ
တင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ အစီ
အစဥ္အတုိင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို
လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖ႔၊ို အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္
ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖိ႔၊ု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အ
တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏင
ို ္ၿပီး မတူ
ကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ
ေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယပ
္ ါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အခုလို လြတလ
္ ပ္ပြင့လ
္ င္း
တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမာွ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အ
ပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းဓာတ္ပံုေတြန႔ဲ ဒီဘိတ္ကာတြန္း
ကို ရုပ္သံရိုကက
္ ူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔
၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“How can ICT benefit Burma”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “အစိးု ရအေနနဲ႔ ICT နည္းပညာကို အက်ဳိးရွေ
ိ အာင္ ဘယ္လို
အသံုးခ်မလဲ” ဆိတ
ု ဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးအစီအစဥ္ UNDP ရဲ႕ေကာက္ခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ဒီေန႔ ႏုိင္ငံအားလံုးအ
တြက္ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္တရပ္ကေတာ့ ေ ရရွည္လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဖန္္တီးတည္ေဆာက္ဖို႔ပါပဲဲ။
ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ က႑တရပ္ကေတာ့ e-government ပါပဲ။ e-government ဆုိ
တာ ျပည္သူေတြ၊ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ သတင္းနဲ႔ နည္းပညာအခ်က္အလက္ေတြအားလံုးကို အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ေပါင္းစည္းေပါင္းကူးေပးၿပီး ေကာင္းမြန္တ့စ
ဲ နစ္ကို ဖန္တီး
တည္ေဆာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကား (G2C)၊ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုမၸဏီေတြအၾကား
(G2B)၊ အစိုးရအခ်င္္းခ်င္းအၾကား (G2G) နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္ျမန္ထက္ထက္ အျပန္အလွန္
ဆက္သယ
ြ ္ႏုိင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စနစ္မ်ဳိးပါ။
အစိုးရရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ပိုၿပီးျမင့္မားဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ဖို႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို
အားေပးဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပိုင္ခင
ြ ့္ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔၊ အစိုးရဘက္က ျပည္သူ
ေတြကို တာဝန္အရ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကိစၥမွာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပ ျမန္ဆန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိ္င္ဖို႔ ရည္
ရြယ္ပါတယ္။
ေအာင္ျမင္တ့ဲ e-government ဆိုတာ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ ပုဂၢလိကက႑တိ႔ၾု ကားမွာ တက္ႂကြ
တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈ ျဖစ္သလိ၊ု ျပည္သူေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အစိုးရၾကားထဲဲမွာ စဥ္ဆက္
မျပတ္ အၾကံေပးခ်က္ေတြ၊ ေဝဖန္မႈေတြ အျပန္အလွန္ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈန႔ဲ ဆိုငပ
္ ါတယ္။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံအဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏိုင္ငံေတြအတြင္း အီိးအာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္ (eASEAN Framework Agreement) အရ ျမန္မာအစိုးရမွာလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိ
လာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တ့ဲ အစိုးရ လက္ထက္မွာလည္း စီမံကိန္း (Master Plan) တစ္ခုကို အၾကမ္းေရးဆြဲ
ခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့ဲ အပိုင္းမွာေတာ့ ရုပ္လံုး ေပၚမလာခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိ အစုိး
ရကလည္း အရင္အစိုးရလက္ထက္က Master Plan ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးကို တင္
ျပထားတဲ့အေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ဳိးက စက္
တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ “ရပ္သြားလုိက္၊ ျပန္စလိုက”္ ျဖစ္ေနတဲ့ e-government ေပၚေပါက္

ေရးအတြက္ အစိုးရသစ္က ျပန္လည္ႀကိဳးစားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႀကိဳဆုိၾကတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ အရင္က
လို ဦးေဆာင္သူ ကိုယတ
္ ိုင္က e-government ဆုိတာကို အေကာက္အယူလြဲမွာကို ပညာရွင္ေတြက
စုိးရိမ္ၾကပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ဖို႔ သတိခ်ပ္သင့္တယ္လ႔ို
ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စိတ္ပူတာ တစ္ခုကေတာ့ e-government လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္လုိကရ
္ ွိရင္
ရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ပစၥည္းေတြြဝယ္ၿပီးေတာ့ ပစၥည္းေတြပံုၿပီး ရပ္ရပ္သြားတာမ်ဳိး ဒီတစ္ေခါက္မွာ ထပ္မ
ျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။အခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ အိမ္ေဆာက္ေတာ့မယ္လိ႔ေ
ု ျပာလိုက္
လိ႔ရ
ု ွိရင္ ဘယ္ႏစ
ွ ္ထပ္ေဆာက္မလဲ၊

ဘယ္ႏွစ္ခန္းပါမလဲဆိတ
ု ာထက္စာလိ႔ရ
ု ွိရင္ သတင္းၾကားတာနဲဲ႔

အိမ္သာေႂကြအိုးေရာင္းတဲ့ေကာင္န႔၊ဲ

လုိက္ကာေတြေရာင္းတဲ့ေကာင္ေတြက ေရာင္းသြား။ ၿပီးေတာ့

အိမ္မေဆာက္လိုက္ရဘဲန႔ဲ “ပလံု” သြားတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ (ဦးရဲျမတ္သူ - မန္ေနဂ်င္းဒါရိက
ု တ
္ ာ၊
Alpha Info-Tech Co., Ltd)

