
 
 

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် 

စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ ်

 

ြူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက် 

 

အူရီဒူးပြန်ြာနှင့် ပြန်ြာနုိင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသြဂ္ဂဖံွ့ဖဖိုးြှု အစီအစဉတ်ို့ ြူးပြါင်း၍ The 

Hackathon 2019 နည်းြညာဆိငု်ရာဖြိုင်ြဲွအား ကျင်းြပြုလုြ်သွားြည် 

 

ပြန်ြာနုိင်ငံ၏ ဒီဂျစ်တယ်နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပပြာင်းလဲြှု လုြ်ငန်းစဉ်တငွ် လူငယ်ြျားြှ 

ြါဝင်ကူညီသွားြည် 

 

ရန်ကုန်၊ မြန်ြာ - အူရီဒူးပြန်ြာနှင့် ပြန်ြာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသြဂ္ဂဖံွ့ဖဖိုးြှု အစီအစဉ် (UNDP Myanmar) 

တို့သည် ၎င်းတ့ုိ၏ ဒုတိယအကကိြ်ပပြာက် The Hackathon နည်းြညာဆိုင်ရာ ဖြိုင်ြဲွအား Impact Hub နှင့် 

ြူးပြါင်း၍ ရန်ကုန်ဖြို့နှင့် ြန္တပလးဖြို့ြျားတွင် ပအာက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ပန့ြှ ၂၀ ရက်ပန့အထိ 

ကျင်းြပြုလုြ်သွားြည် ပဖစ်သည်။ နိုင်ငံဖံွ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုအတွက် ပလျှောက်လှြ်းရာတွင် ပန့စဉ် 

ကကုံပတွ့ပနရသည့် စိန်ပခါ်ြှုြျားအား ပပြလည်ပစနိုင်ြည့် လက်ပတွ့ကျပသာ ပပဖရှင်းချက်ြျားအား 

ဒီဂျစ်တယ် နည်းြညာြုိင်းဆိုင်ရာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ြှုစွြ်းရည်နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်ြှုစွြ်းရည်ြျားအား အသံုးပြု၍ 

ဖန်တီးနိုင်သည့် ပြန်ြာနိုင်ငံရိှ လူငယ်လူရွယ်ြျားအား အသိအြှတ်ပြု ကူညီပထာက်ြ့ံပြးရန် 

ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် The Hackathon 2019 အား ကျင်းြပြုလုြ်ပခင်း ပဖစ်သည်။ ယခုနှစတ်ွင် The Hackathon 

2019 သည် ပြန်ြာနိုင်ငံြှ စွန့်ဦးတီထွင်သူြျား၊ လူငယ်ြျားနှင့် start ups ြျားအား ၁) ပကျးလက်ပဒသ 

ဖံွ့ဖဖိုးတိုးတက်ပရး ကဏ္ဍ ၂) ြညာပရး ကဏ္ဍ နှင့်  ၃) ရာသီဥတု ပပြာင်းလဲြှု ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ ဟူသည့် ကဏ္ဍ ၃ 

ရြ်အတွက် ဒီဂျစ်တယ်နည်းြညာြုိင်းဆိုင်ရာ ပပဖရှင်းချက်ြျားအား ဖန်တီးရန် ဖိတ်ပခါ်ခ့ဲသည်။ 

 

ကွန်ပြူတာ ြရိုြရြ် ပရးဆွဲပခင်း၊ ဒီဇုိင်း၊ ဆက်သွယ်ပရး၊ လူြှုဖူလံုပရးနှင့် ထိပရာက်ပသာ 

ပပဖရှင်းချက်ြျားအား ဖန်တီးအပပဖရှာလုိပသာ ြည်သူြဆို The Hackathon 2019 နည်းြညာဆိုင်ရာ 

ဖြိုင်ြဲွတွင် ြါဝင်နိင်ုြည် ပဖစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အပတွ့အကကုံြျားအပြါ် ြူတည်၍ ဖြိုင်ြဲွဝင်ြျားအား 

အငယ်တန်းအဆင့်နင့်ှ ြညာရှင် အဆင့်ဟူ၍ သတ်ြှတ်ြုိင်းပခားပြးသာွးြည် ပဖစ်သည်။ အဆင့်တစ်ခုချင်းစီြှ 

အနိုင်ရရိှသည့် အဖွဲ့ ၃ ဖဲွ့သည် ၎င်းတို့၏ စီြံကိန်းြျားအား ဆက်လက်လုြ်ကုိင်ရန် 

ပငွပ ကးပထာက်ြ့ံြှုြျားအပြင် အူရီဒူးနှင့် UNDP တို့ြှ ြူးပြါင်းပြုလုြ်သွားြည့် ဖံွဖဖိုးတိုးတက်ြှု 

သင်တန်းကုိလည်း တက်ပရာက်သင်ယူခွင့် ရရိှသွားြည် ပဖစ်သည်။ 



 
 

 

“ပြန်ြာနိုင်ငံရဲ့ ဒီဂျစ်တယ်နည်းြညာြုိင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပပြာင်းလဲြှု လုြ်ငန်းစဉ်ြှာ ြါဝင်ကူညီနိင်ုဖြီး 

တစ်ချနိ်တည်းြာှြဲ ကြ္ဘာ့ကုလသြဂ္ဂအဖဲွ့ကကီးက ချြှတ်ထားတဲ့ စဉ်ဆက်ြပြတ် ဖံွ့ဖဖိုးတိုးတက်ပရး ြန်းတိုင် 

ပတွကုိလည်း လုိက်နာပဆာင်ရွက်ဖ့ုိအတွက် ရည်ရွယ်လုြ်ပဆာင်ပခင်းပဖစ ်  ြါတယ်။ UNDP နဲ့ြူးပြါင်းဖြီး  

ြနှစ်က ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့တ့ဲ Hackathon ဖြိုင်ြဲွဟာ ပအာင်ပြင်ြှုြျားစွာ ရရိှခဲ့တဲ့အတွက် အခုနှစ ်

ဖြိုင်ြဲွအတွက်ကိုလည်း အရြ်းကုိ စိတ်လှုြ်ရှားပနြိြါတယ်။ ြနှစ်က အနုိင်ရရိှသွားတဲ့ ဖြိုင်ြဲွဝင်ပတွ လုိြဲ 

ဆန်းသစ်ဖြီး ထိပရာက်တဲ့ အပတွးအပခါ်ပတွကို ပြင်ပတွ့ရြယ်လ့ုိ ကျွန်ပတာ်တ့ုိ ပြျှော်လင့်ထားြါတယ်။” ဟု 

အူရီဒူးပြန်ြာ၏ CEO Mr. Rajeev Sethi ကပပြာ ကားသည်။ 

 

‘The Hackathon နည်းြညာဖြိုင်ြဲွဟာ ပြန်ြာနိုင်ငံက အထူးချွန်ဆံုးနဲ့ အထက်ပြက်ဆုံး လူပတွကုိ 

ရှာပဖွပဖာ်ထုတ်ဖြီး ြုိြုိပကာင်းြနွ်တဲ့ ပြန်ြာနိုင်ငံကို တည်ပဆာက်တဲ့ပနရာြှာ လုိအြ်တဲ့ ပပဖရှင်းချက်ပတွကုိ 

အတူတကွ ြူးပြါင်းအပပဖရှာပြးနိုင်ြယ့် ြလက်ပဖာင်းတစ်ခုကုိ တည်ပဆာက်နိုင်ဖ့ုိဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ 

UNDP နဲ့ အူရီဒူးပြန်ြာတို ့ ြူးပြါင်းပြုလုြ်တဲ့ ဆန်းသစ်ဖြီး စိတ်လှုြ်ရှားစရာပကာင်းတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု 

ပဖစ်ြါတယ်။ အခုလုိ ပကာင်းြနွ်တ့ဲ အစီအစဉ်တစ်ခုကုိ ၂၀၁၉ ခုနှစြှ်ာ ဆက်လက်အပကာင်အထည်ပဖာ် 

ပဆာင်ရွက်နိင်ုြှာ ပဖစ်တ့ဲအတွက် ဝြ်းပပြာက်ြိဖြီး ဖြိုင်ြဲွဝင်ပတွဆီက အဆန်းသစ်ဆုံး အုိင်ဒီယာပတွကို 

ပြင်ပတွ့ရပတာ့ြယ့် အတွက်လည်း စိတ်လှုြ်ရှားြိြါတယ်။’ ဟု UNDP ၏ Resident Representative ပဖစ်သူ 

Mr. Peter Batchelor က ပပြာ ကားခ့ဲသည်။ 

 

The Hackathon သည် ပြန်ြာနိုင်ငံြှ လူငယ်ြျား၏ ဒီဂျစ်တယ်နည်းြညာြုိင်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ် 

တီထွင်နိင်ုစွြ်းနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်နိင်ုစွြ်းြျားအား ပြှင့်တင်ပြးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် အူရီဒူးပြန်ြာနှင့် UNDP 

တို့ြှ ြူးပြါင်းပြုလုြ်သည့် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခု ပဖစ်သည်။ ပြန်ြာနိုင်ငံြှ လူငယ်ြျား၏ ဆန်းသစ်ပသာ 

အိုင်ဒီယာြျားအား ပဖာ်ထုတ်ပြးနိုင်ရန်၊ ထုိြှတဆင့် ကြ္ဘာ့ကုလသြဂ္ဂအဖဲွ့ကကီးက ချြှတ်ထားသည့် 

စဉ်ဆက်ြပြတ် ဖံွ့ဖဖိုးတိုးတက်ပရး ြန်းတုိင်ြျားအား ပြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဒီဂျစ်တယ်နည်းြညာ အသံုးပြု၍ 

ဖန်တီးြံုပဖာ်နိင်ုရန် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့် ဤ အစီအစဉ်အား ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ 

 

The Hackathon 2019 နည်းြညာဖြိုင်ြဲွနင့်ှ ြတ်သက်၍ ြုိြုိသိရိှလုိြါက www.thehackathon2019.com 

တွင် ဝင်ပရာက် ကည့်ရှုနိုင်ြည် ပဖစ်ဖြီး ဖြိုင်ြဲွအတွက် ပလျှောက်လွှာြျားအား ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ပအာက်တိုဘာလ ၄ 

ရက်ပန့အထိ လက်ခံသွားြည် ပဖစ်သည်။ 

 

-----------------------------------------------------------   ဖြီး  -------------------------------------------------------

- 

 

http://www.thehackathon2019.com/


 
 

ဆက်သွယ်ရန် 
 
အူရီဒူးပြန်ြာ သတင်းပြန် ကားပရးအဖွဲ့  | +၉၅၉ ၉၇၃၃ ၃၃၃၂၂ | mhan1@ooredoo.com.mm 

UNDP သတင်းပြန် ကားပရးအဖွဲ့  | +၉၅၉ ၇၉၁၆ ၃၉၀၅၂ | yamon.phu.thit@undp.org  

 

အူရီဒူးမြန်ြာ၏ အ ကကာင်း 

 
အူရီဒူးပြန်ြာသည် ပြန်ြာနုိင်ငတွံင် ဆက်သွယ်ပရး ဝန်ပဆာင်ြှုြျားပြးအြ်ရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် 

လိုငစ်င်ရရိှခ့ဲြါသည်။ အူရီဒူးပြန်ြာသည် “ပြည်သူြျား၏ လူြှုဘဝကုိ ဒီဂျစ်တယ် လူပနြှုပဖင့် 

ပတာက်ြပကာင်းြွန်ပအာင်လုြ်ပဆာင်ပြးြည်” ဆုိသည့် ရည်ြှန်းချက်နှင့်အတူ ပြန်ြာနုိင်င၏ံ 

ဆက်သွယ်ပရးကဏ္ဍတွင် ဆက်သွယ်ပရးဝန်ပဆာင်ြှုြျား ပြးအြ်ရာ၌ ဦးပဆာင်လျှေက်ရှပိနြါသည်။ အူရီဒူးပြန်ြာသည် 

လက်ရိှတွင် တစ်ဦးချင်းအသံုးပြုသူြျား အတွက် သာြက စီးြွားပရးလုြ်ငန်းြျား၊ အစုိးရဌာနြျား နှင့ ်

အပသးစားနှင့်အလတ်စား လုြ်ငန်းြျားအတွက်လည်း လုြ်ငန်းြျား တုိးတက်ပကာင်းြွန်စွာ လုြ်ပဆာင်နုိင်ပစရန် 

ဝန်ပဆာင်ြှုြျားစွာ ပြးအြ်လျက်ရှြိါသည်။ အဆုိြါ ဝန်ပဆာင်ြှုြျားသည် လူြှုဘ၀ ဖံွ့ဖဖိုးပရး နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့် 

အခွင့်အလြ်းြျား ရရိှပရးတ့ုိကုိ ဦးတည်၍ ဝန်ပဆာင်ြှုပြးထားသပဖင့် ပြည်သူြျားအား လုြ်ကုိင်စွြ်းအားြျားကုိ 

ပြှင့တ်င်ပြးပခင်း နှင့် စီးြွားပရးလုြ်ငန်းြျားကုိ ြုိြိုပချာပြွ့စွာ လုြ်ပဆာင်နိုင်ြှာ ပဖစ်ြါသည်။ အူရီဒူးပြန်ြာသည် ၎င်း၏ 

ထုတ်ကုန်ြျား၊ ဝန်ပဆာင်ြှုြျား နှင့ ် လူြှုအကျ ို းပြုလုြ်ငန်းြျားြှ တဆင့် ပြည်သူြျား၏ ဘဝကုိ 

ပတာက်ြပကာင်းြွန်ပစရန် လုြ်ပဆာင်ပြးသွားြည်ပဖစ်ြါသည်။  

 

Website: www.ooredoo.com.mm 

Instagram: @ooredoomyanmar 

Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar  

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar 

 
About UNDP 

UNDP ၏ အ ကကာင်း 

 

UNDP သည် နုိင်ငပံြါင်း ၁၇၀ ပကျာ်တွင် လုြ်ငန်းြျား လုြ်ကုိင်လျက် ရိှဖြီး နုိင်ငတံကာအယူအဆြျား၊ 

ပြည်တွင်းအသိအပြင်ြျား၊ နည်းြညာ အကူအညီြျား၊ ြူဝါဒ အကကံပြုချက်ြျားနှင့် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ပရးဆုိင်ရာ 

အပထာက်အကူပြု လုြ်ငန်းြျားကုိ စီစဉ်ြ့ံြိုးပြးလျက်ရှသိည်။ UNDP သည် ကြ္ဘာတဝန်းရိှ နုိင်ငြံျား၏ အလွန်အြင်း 

ဆင်းရဲြွဲပတြှု ြပြျာက်ရန်၊ ြညီြျှေြှုြျားပလျာ့ကျသွားပစရန်နှင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် အပကာင်အထည်ပဖာ်နုိင်ရန် 

ရည်ြှန်းလုြ်ပဆာင်ပနသည့် စဉ်ဆက်ြပြတ်ဖွံ့ဖဖိုးတုိးတက်ြှုြန်းတုိင်ြျား ပအာင်ပြင်ပြည့်ြှီရန် ရည်ရွယ် 

လုြ်ပဆာင်လျက် ရိှသည်။  

 

ပြန်ြာနုိင်ငံတွင် UNDP သည် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်ြျားြှစတင်ဖြီး ပြည်သူလူထုထံသ့ုိ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ပရး ဆုိင်ရာ 

အကူအညီြျားအား ပြးအြ်လျက်ရှသိည်။ ယပန့တွင် UNDP သည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ရန် 

ရည်ြှန်းလုြ်ပဆာင်ပနသည့် စဉ်ဆက်ြပြတ်ဖွံ့ဖဖိုးတုိးတက်ြှုြန်းတုိင်ြျား ပအာင်ပြင်ပြည့်ြှီရန်အတွက် 

အပကာင်းြွန်ဆံုး နုိင်ငတံကာ လုြ်ထုးံလုြ်နည်းြျားနှင့် စံချနိ်စံနှုန်းြျားနှင့်အတူ လုြ်ပဆာင်လျက်ရှသိည်။ 

mailto:mhan1@ooredoo.com.mm
mailto:yamon.phu.thit@undp.org
http://www.ooredoo.com.mm/
http://www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar


 
 

ကြ္ဘာ့ကုလသြဂ္ဂအဖွဲ့ကကီးြှ ချြှတ်ထားသည့် ြူးပြါင်းပဆာင်ရွက်ြှု အစီအစဉ်ြျား၊ လက်ပတွ့စြ်းသြ်ထားဖြီးပဖစ်သည့် 

လုြ်ငန်းစဉ်ြျားအား အသံုးပြု၍ ပြန်ြာနုိင်င၏ံ ဖံွ့ဖဖိုးပရး၊ စီးြွားပရး၊ လူြှုပရးနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းပရး 

အစီအစဉ်ြျားနှင့် ြတ်သက်၍ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြည့်ြှီပစရန် ပြျှော်ြှန်းထားသည့် ရည်ြှန်းချက်ြျားအား 

အပကာင်အထည်ပဖာ် ပဆာင်ရွက်နုိင်ပစရန် အစုိးရနှင့် ပြည်သူလူထုအား ြ့ံြုိးကူညီလျက် ရိှသည်။ 

 

Facebook: www.facebook.com/UNDPMyanmar 

Twitter: www.twitter.com/UNDP_Myanmar 

Website: www.mm.undp.org 

 

 


