
 

Hitachi Asia Ltd.  
 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Social Innovation ကုိနည္းပညာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း 

 

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ Social Innovation သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစ 

သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

 

 Social Innovation ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ နည္းပညာကိုအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အလယ္အလတ္အဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္တက္လွမ္းႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည့္အျပင္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ကမာၻႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ “သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ” စီးပြားေရးစနစ္ကို 

တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 လူဦးေရသန္း ၆၀ ေနထိုင္ရာေနရာျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း 

တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြေလ်ာ့က် လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ ေဒၚလာ ၈၇၆ အထိေလ်ာ့က်ခဲ့ကာ 

အဆိုပါႏႈန္းထားသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ 

အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ႏႈန္းမွာ ၂၅ % ျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ိွရပါသည္။ 

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္ တာကာလအတြင္း ပ်မ္းမွ်ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး (GDP) သည္ ၇ % အထိျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ေရာက္႐ိွသည္ အထိစီးပြားေရးအင္အားကို 

ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ၿပီး ထိုသို႔ခ်႕ဲထြင္ရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၀ သန္းကို 

ဖန္တီးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စီးပြားေရးဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။ 

 

 လူငယ္ဦးေရဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အသက္ ၁၅-၂၉ ၾကားလူငယ္မ်ားသည္ လုပ္သား 

အင္အား၏ ၄၀ % အျဖစ္ပါ၀င္ပါသည္။ အဆိုပါလူငယ္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရ႐ိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လုပ္သားထုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွရ႐ိွလာမည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္ 

ၿမိဳ႕ျပဗဟိုခ်က္ေဒသမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကိုရ႐ိွရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
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ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း 

 စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အႀကီးမားဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးဗဟိုခ်က္မ်ားျဖစ္ၾက 

သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တုိ႔အၾကား ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ပါ 

သည္။ အဆိုပါၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ကို ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး သက္တမ္း႐ွည္ၾကာေနၿပီျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္- မႏၲေလး 

ရထားလမ္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ အဆုိပါရထားလမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ သက္တမ္း႐ိွၿပီျဖစ္ရာ တျဖည္းျဖည္း 

ယိုယြင္းပ်က္စီးလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါရထားလမ္းတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အႀကိမ္ ၁၀၀ ခန္႔ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားလ်က္႐ိွပါသည္။ 

 

 အဆိုပါရထားလမ္းကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အစိုးရက ရန္ကုန္-ျပြန္တန္ဆာရထားလမ္းပိုင္းတြင္ 

အခ်က္ျပစနစ္ တပ္ဆင္ရန္ Hitachi ကို တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ လက္႐ိွတြင္ ရထားမ်ား၏အျမန္ႏႈန္းမွာတစ္နာရီလွ်င္ ၆၀ 

ကီလိုမီတာျဖစ္ ပါသည္။ ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးပါက၊ ရထားမ်ား၏အျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ 

၁၀၀ ကီလိုမ ီ တာအထိ ေရာက္႐ိွလာႏိုင္ၿပီး ခရီးသြားရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ၁၆ နာရီမွ ၈ နာရီေအာက္ထိ 

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

 အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ 

ဘ၀ကိုတစ္ဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရ႐ိွေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

ေနထိုင္သူလူဦးေရ၏ ၇၀% ေက်ာ္ ၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္ အစိုးရ၏အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈကို 

အဆိုပါအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္အေျခခံ အေဆာက္အအံုက အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္အခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ဖလွယ္မႈစနစ္ 

 ရထားလမ္းမ်ားအျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း 

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွပါသည္။  

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆိပ္ကမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သေဘၤာမ်ားျဖတ္သန္းသြားလာမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ ရာလုပ္ငန္းတြင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚသာ မီွတည္ေနခဲ့ရပါသည္။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ 

ဆိုက္ကပ္၀င္ေရာက္လာေသာ သေဘၤာအေရ အတြက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆျမင့္မားလာခဲ့သည္ျဖစ္ရာ 

ထိုသို႔စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ားထား ႐ိွေဆာင္႐ြက္ပံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ 
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 အဆိုပါအခက္အခဲကို ကူညီေပးရန္အတြက္ Hitachi က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ 

အီလက္ထေရာနစ္အခ်က္ အလက္ဆက္သြယ္ဖလွယ္သည့္စနစ္ (EDI) စနစ္ကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွပါသည္။ EDI 

စနစ္သည္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ၾကာခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေငြေတာင္းခံလႊာထုတ္ေပးျခင္း၊ 

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး (Logistics) ႏွင့္ Terminal စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားကိုပါ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

  

 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမုိခိုင္မာေသာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေျခခံေကာင္းတစ္ရပ္ကိုု အဆုိပါစနစ္က ခ်မွတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ရာႏႈန္းျပည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရ႐ိွေရးဆိုင္ရာ ကာလ႐ွည္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္  သည္လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ၁၃ % ခန္႔ျမင့္တက္လာပါက၊ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ ၄,၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္သို႔ ေရာက္႐ိွလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃,၄၁၀ 

မဂၢါ၀ပ ္သို႔ ေရာက္႐ွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ၾကပါသည္။ 

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရ႐ိွေရးစီမံကိန္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွအိမ္ေထာင္စုတိုင္းကို ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး 

ဆုိင္ရာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ရည္႐ြယ္၍ အစိုးရက 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရ႐ိွမႈအခ်ဳိးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇ % မ ွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၀ % အထိ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ 

ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာလ႐ွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 

 Hitachi အေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ကတည္းက 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အစဥ္တစိုက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမင့္မားလာေသာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးထရန္စေဖာ္မာ 

၅,၄၀၀ လုံး ခန္႔ ကို စီစဥ္တပ္ေဆာင္ေပးရန္ အစိုးရက Hitachi ကို တာ၀န္ေပးအပ္ထားပါသည္။ 

 



 

Hitachi Asia Ltd.  
 

 

 ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကနဦးအဆင့္တြင္ နည္းပညာသည္ အဓိကအေရး 

ပါေသာအခန္းက႑မ ွ ပါ၀င္ပါသည္။ မ၀ူါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြလက္တြေဲဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ား 

တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကိ ုအတူဖန္တီးႏုိင္ရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ိွသည္။ 

 

 Hitachi တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ IT ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈဆုိင္ရာနည္းပညာ (Operational 

Technology) ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈက Social Innovation ကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာ 

ေဒသ႐ွိလူထု၏ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားေအာင္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

 

အနာဂတ္အတြက္ Hitachi ႏွင့္အတူ အႀကံျပဳၾကပါစုိ႔။ 

 

ပိုမုိအေသးစိတ္ေလ့လာလိုပါက၊ http://social-innovation.hitachi သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://social-innovation.hitachi/

