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14th Hitachi Young Leaders Initiative တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၄)ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ေမ (၄) ရက္ ၂ဝ၁၇ – 14th Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို

ကုိယ္စားျပဳၿပီး တက္ေရာက္ရန္အတြက္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း Hitachi Asia
Ltd. က ယေန႔တြင္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပရန္အတြက္ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရ၊
ပညာေရးႏွင္႔

အစုိးရမဟုတ္ေသာ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

ႏွင့္အတူ

က႑မ်ားမွ

ထင္ရွားေသာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

ၿမိဳ႕ျပထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို

စကားဝိုင္းတြင္

ပါဝင္ၾကမည့္
ေဆြးေႏြးၾကရန္

၂ဝ၁၇ ဇူလိုင္လ ၁ဝရက္မွ ၁၃ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ စုေဝးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္
အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ပူးေပါင္းတင္ဆက္ျပသၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ
မခ်ယ္ရီေဝ

-

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

မအိအိသိမ့္

-

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

ေဒါက္တာႏွင္းသန္႔စင္ဦး

-

သြားဘက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန)္

မၾကဴၾကဴ႐ွိန္မိုး

-

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန)္

တ႕ို ျဖစ္ၾကပါသည္။
၎တို႔သည္ အေသးစိတ္စီစစ္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းအဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ
ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို Myanmar Association of Japan Alumni (MAJA) မွ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡ
ေဒၚစီစ႐
ီ ွိန္ ဦးစီးသည့္ စစ္ေဆးသူ(၅)ဦးမွ စီစစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးဆန္ခါတင္(၄)ဦးမွာ ပါေမာကၡ ေဒၚစီစီ႐ွိန္
အပါအဝင္ MAJA မွ ပုဂၢိဳလ္(၄)ဦးႏွင့္ Hitachi Asia Ltd. ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ံုးခြဲမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ ပါဝင္သည့္
(၅)ဦးအဖြဲ႔၏ လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
HYLI သည္ ၁၉၉၆တြင္ Hitachi, Ltd. မွ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာ႐ွေဒသမွ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထူးခၽြန္ဆံုး
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ၂ဝ၁၅ တြင္ က်င္းပေသာ 13th HYLI တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္သည္အထိ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ မေလး႐ွား၊
ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၂၈) ဦး လည္း ပူးေပါင္း
ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
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ယခုႏွစ္ HYLI ၏ အဓိကေခါင္းစဥ္မွာ “Sustainable Urbanization through Collaborative Creation” ျဖစ္ပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပထိန္းသိမ္းမႈသည္

အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွတြင္

လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

လွ်င္ျမန္စြာ

တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔အတြက္

တိုးတက္လာလ်က္႐ွိပါသည္။
မ႐ွိမျဖစ္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ၿမိဳ႕ျပထိန္းသိမ္းမႈသည္
အေျခခံအေဆာက္အအံု

အေထာက္အပ့ံ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ျမင့္တက္
လာေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 14th HYLI တြင္ ပါဝင္မည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ(၃)ခုအေပၚ ဗဟိုျပဳ၍ ေဆြးေႏြး
မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ
i.

The Value of Smart Cities for Southeast Asia

ii.

Sustainable Urban Transportation

iii.

Environmentally Sustainable Cities တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

Hitachi Asia Ltd. ျမန္မာျပည္႐ံုးခြဲ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္ေသာ Mr. Masaaki Otake က “အာဆီယံ
ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ၿမိဳ႕ ျပထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ပိုမိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစဖို႔ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ HYLI ဟာ ဒီၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကို အတူတကြေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္
ယခုလက္႐ွိနဲ႔ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ပါ ေပါင္းကူးတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေဒသ
အတြက္ ပိုမိုေတာက္ပၿပီး ပိုမိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္ အနာဂါတ္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ေ႐ြးခ်ယ္
ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ တက္ၾကြတဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့
ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျမင့္မားေသာ အလားအလာမ်ားႏွင့္အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနၿပီျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္
တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး ေဒသအတြင္း႐ွိ Hitachi ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာ
ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈအေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစၿပီး ၂ဝ၃ဝခုႏွစ္တြင္ ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာရန္
အတြက္လည္း Hitachi မွ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ HYLI အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ
တကၠသိုလ္ (UIT) တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဟီတာခ်ီျမန္မာဓာတ္ခြဲခန္း (Hitachi Myanmar Laboratory) ႏွင့္ ပညာေတာ္
သင္ အစီအစဥ္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါသည္။ ဟီတာခ်ီ၏ ဆန္းသစ္
တီထြင္ေသာ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (Social Innovation Business) သည္ မီးရထားလမ္းႏွင့္ အိုင္စီတီကဲ့သို႔
ျပည္တြင္းမွ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို တိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ Hitachi သည္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ က႑မ်ားမွ အဓိကအေရးပါသူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) အေၾကာင္း
Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) သည္ လူမႈအသိုက္အဝန္းခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေပးေသာ ပရိုဂရမ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ အာရွေဒသ၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾသဇာေညာင္းေသာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊
ေက်ာ္ၾကားေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊

ပညာရွင္ဆရာမ်ား၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မွ

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အဆက္အသြယ္မ်ားရေစရန္ အားေပးကူညီျခင္း၊ ေဒသတြင္း ကိစၥရပ္မ်ား ကို
အတူတကြ ေဆြးေႏြးေစျခင္းတု႔ိျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ စတင္
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ခဲခ
့ ်ိန္မွစ၍ HYLI သည္ အာရွေဒသမွ အေတာ္ဆံုးႏွင္႔ အထူးခၽြန္ဆံုး ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတူတကြ စုစည္းရာတြင္
ေအာင္ျမင္ခ႔ဲသည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါ ပရိုဂရမ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲၿ့ ပီး ျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွား၊
မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတႏ
ို႔ ွင္႔ အတူ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ခဲ့ပါသည္။ အာရွေဒသ၏
တန္ဖိုးကို ျမွငတ
့္ င္စဥ္ႏွင္႔ မ်ားျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို နားလည္ရန္ ေလ့လာစဥ္အတြင္း ပါဝင္သူ ေက်ာင္းသားမ်ား
အေနျဖင့္

ေဒသတြင္းႏွင္႔

တစ္ခုတည္းေသာ

ကမာၻ႔ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုလည္း

၄င္းတို႔၏

သေဘာထား

ျဖစ္ပါသည္။

အျမင္မ်ားကို

က်ယ္ပ်ံ႕ေစမည့္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

http://www.hitachi.com.sg/about/hitachi/activities/hyli/index.html တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
Hitachi Asia Ltd. အေၾကာင္း
Hitachi Asia Ltd., သည္ Hitachi, Ltd., ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ပါသည္။
အာဆီယံ(၇)ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ မေလး႐ွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား
ထား႐ွိၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ Social Innovation Business အေပၚတြင္
ဦးတည္ခ်က္ထား႐ွိပါသည္။ Hitachi Asia ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာစနစ္မ်ား၊

စြမ္းအင္စနစ္မ်ား၊

လူမႈအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္

စက္မႈ

လုပ္ငန္းသံုးစနစ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အရည္အေသြး
ျမင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္ေ႐ြ႕လ်ားစက္၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
က်ယ္ပ့်ံစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ွိသည္။ Hitachi Asia ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေသာ http://www.hitachi.com.sg တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
# # #

