
ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းမြန္ေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ျခင္း
၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

Huawei Technologies (Yangon) Co., Ltd.

 

 
 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Huawei Industrial Base

Bantian, Longgang

Shenzhen 518129,P.R.China

Tel:+86-755-28780808

www.huawei.com

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.2016. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted  in any form or by any means

without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd.

Trademark Notice

           , HUAWEI and            are trademarks or registered remarks of Huawei Technologies Co., Ltd.

Other trademarks, product service and  company  names mentioned are the property of their respective owners.  

General Disclaimer

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation,

statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology,

etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from

those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for

reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the 

information at any time without notice.



Huawei ကုမၸဏီ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာသေဘာတရားႏွင့္လက္ေတြ႕ဆန္းစစ္မႈ အေနအထားမ်ားကို 
ေဖာ္ျပရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Huawei ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္းပိုမိုသိရွိနားလည္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္မွစ၍ Sustainable Development Report ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ Sustainable Development Report သည္ အခန္းက႑ ၄ ခုပါ၀င္ခဲ့ ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ လည္ပတ္မႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ကမၻာတို႕ျဖစ္သည္။ 
ဒီဂ်ီတယ္ခဲြျခားမႈေပါင္းကူးေပးျခင္း၊ တည္ျငိမ္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေသခ်ာေစျခင္း၊ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာၾကီးကို တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ 
ေဒသတြင္းအသိုက္အ၀န္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းနယ္ပယ္ (၄) ခုပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR 
အစီရင္ခံစာသည္ ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ Huawei ကုမၸဏီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ CSR ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုျဖစ္၍ Huawei ကုမၸဏီ၏ တစ္ကမၻာလံုးစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတရားကို 
ေဒသခံႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္ လိပ္စာျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
အီးေမးလ္။ Huawei_Myanmar@huawei.com
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၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Huawei ကုမၸဏီ၏ 
ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Huawei

ဒီဂ်စ္တယ္ခြဲျခားမႈေပါင္းကူးေပးျခင္း

ကြန္ယက္တည္ျငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာ 

လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာၾကီးကို 

တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အစီရင္ခံစာ၏ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
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ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသတြင္ MPT ၏ ပေရာဂ်က္တစ္ခုအတြက္ ပ့ံပိုးေပးခဲ့ျခင္း

Huawei ဖုန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကမၻာၾကီးကုိ ေပါင္းကူးေပးျခင္း

ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေကာင္းမြန္လာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီသို႕

ပင္လံုအစည္းအေ၀းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈရရွိေရးအတြက္ ပ့ံပိုးျခင္း

Huawei ကုမၸဏီ၏ Power Solution သည္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈနည္းပါး၍ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ နည္း 

ပါးျခင္း

ထိခိုက္မႈႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈနည္းပါးေသာ Huawei Device ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

Huawei ကုမၸဏီ၏ တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ နာမည္ၾကီး seeds for the future အစီအစဥ္သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ပထမဆုံးေရာက္ရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Huawei ကုမၸဏီမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ (၄၆) ခုေျမာက္ Training 
Centre

တကၠသို္္လ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ internship အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ Huawei HAINA သင္တန္းေက်ာင္းသည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ 
(သန္လ်င္) ၌ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

Huawei ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံနာမည္ၾကီးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

Huawei ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံနာမည္ၾကီးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ ပုဂံေစတီပုထိုးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လွဴဒါန္းမႈ

ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လွဴဒါန္းမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံရိုးရာသီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ဆုိင္ရာ လွဴဒါန္းမႈ

ေဒသခံဘုန္းေတာ္ၾကီးစာသင္တုိက္၏ အေျခခံပညာေရးကုိ ကူညီေထာက္ပံရန္ လွဴဒါန္းမႈ

ေနျပည္ေတာ္ကုန္းသာရြာဘုိဘာရုံဘုရားျပဳျပင္ရန္လွဴဒါန္းမႈ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကုိ တက္ၾကြစြာ ေသြးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း
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အိုင္စီတီ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေသာ ကမၻာ့ဦးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနွင့္ Huawei 
ကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၃ ခုနစ္ မွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့ ျပီး 
Digital ကြာဟခ်က္မ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ုႏွင့္ Broadband ကို 
က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အာရံုစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ Huawei ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ICT 
လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ 
ကြန္ယက္ မ်ား လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ပံ့ပိုးေဆာက္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္  
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးသိပ္သည္းဆကို (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ (၁၀၀) 
ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ျမွင့္တင့္နိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကမာၻ႔ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ 
အံ့ဖြယ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

Huawei ကုမၸဏီ၏ အဓိကတာ၀န္တစ္ခုမွာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား 
တည္ျငိမ္လံုျခံဳစြာ လည္ပတ္ ေစျခင္းျဖစ္၍ ထိုတာ၀န္ကို မိမိကုမၸဏီ၏ 
အက်ိဳးစီးပြါးထက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ 
အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေရွ႕တြင္ Huawei 
ကုမၸဏီသည္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ 
လည္ပတ္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေမ လ 
နာဂစ္္မုႈန္္တိုင္းျဖစ္ပြားစဥ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ 
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ေကာင္းမြန္စြာ 
လည္ပတ္သံုးစြဲႏိုင္ေသာ အသက္ကယ္ကြန္ယက္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုနစ္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရေဘးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၁၆ ခုနစ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ 
ငလ်င္တြင္ျဖစ္ေစ Huawei ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္သည္ 
ျပင္းထန္းေသာ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚဘဲ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ 
အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိုင္စီတီနည္းပညာႏွင့္ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ 
ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ သင့္ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္အျပင္ 
လူမူေရးတာ၀န္မ်ားကိုပါ Huawei ကုမၸဏီသည္္လည္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ 
ထမ္းေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံ့ပညာေရး၊ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ 
ပါ၀င္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ေတြ႕လိုအပ္ခ်က္အရ Huawei ကုမၸဏီသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုျဖင့္ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ပထမတစ္ခုသည္ သဘာ၀ေဘး 
အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚစဥ္ လိုအပ္ေသာ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပံ့ပိုးရန္ ႏွင့္ 
အားကိုးမဲ့သူမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ “Care Myanmar” 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ  ပရဟိတျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုသည္ 
အိုင္စီတီ ထူးခၽြန္လူငယ္္မ်ားေမြးထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ ၍ “ICT Talent 
Training” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ  ပရဟိတျဖစ္သည္။

Zhang Liman, CEO of Huawei Myanmar

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားကာ 
အားကိုးမဲ့သူအေရအတြက္ မ်ားျပား ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ 
ခုနစ္တြင္ ႏွစ္ (၄၀) အတြင္း အၾကီးမားဆံုးေရေဘးအႏၱရာယ္ကို 
ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ က်ပ္သိ္န္း (၂၀၀၀) နွင့္ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း 
အထုတ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ကို Huawei ကုမၸဏီမွ လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ 
ခုနစ္ ပုဂံငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္ ေစတီပုထိုးေျမာက္ျမား စြာ ပ်က္စီးခံခဲ့ရာ 
ပ်က္စီးမူမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံရန္ Huawei ကုမၸဏီမွ က်ပ္ေငြ သိန္း 
(၅၀၀) အား လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း 
လိုအပ္သလို ေထာင့္ပံ့ကူညီေပး ခဲ့့သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ခုနစ္ 
သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲတြင္ ဘ္ိုးဘြားရိပ္သာ ၊ မိဘမဲ့ေဂဟာ နွင့္နားမၾကား 
ေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း စုစုေပါင္းေျခာက္ေက်ာင္းတို႔အား ေဒၚလာ (၁) 
သိန္းနွင့္ညီမွ်
ေသာ အစား အေသာက္၊ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားကို 
Huawei ကုမၸဏီမွ သြားေရာက္
လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ လူဦးေရေပါင္း ၃၄၀၀ ေက်ာ္သည္ Huawei 
ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းျခင္းကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄) ႏွစ္အတြင္း Huawei ကုမၸဏီမွ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အလွဴ 
ေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀) သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည့္အျပင္ 
အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးစက္ ပစၥည္းလွဴဒါန္းမႈသည္လည္း 
အေမရိကန္ေဒၚလာသိန္း (၅၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ကာ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ အဆုိပါလွဴဒါန္းမႈ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို 
ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ထူးခၽြန္သူမရွိ၊ အနာဂတ္မရွိ” ။ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္တရုတ္ 
နွစ္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္
ၾကီးမ်ားေရွ႕တြင္ Huawei ကုမၸဏီ နွင့္ သိပၸံနွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန 
(ယုခုပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန) တို႔ သည္ ICT Talent Development 
နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရထုိးခဲ့ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ 
အတြက္လိုအပ္ေသာ ICT ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားကို 
စတင္ကူညီေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုနစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္္ Huawei 
ကုမၸဏီသည္ သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္္၌ Huawei Authorized 
Information and Network Academy (HAINA) 
သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့သျဖင့္ 
ဤတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ 
အေခတ္မီဆံုးနည္းပညာ မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရရွိေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ 
ဇြန္လတြင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
(၄၆) ခုေျမာက္ Training Centre ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့၍ 
ေခတ္မီစက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ကာ 
ICT သင္တန္းမ်ားကို အစိုးရဌာနမွ အရာရွိၾကီးမ်ား၊ Huawei Partner & 
Customer မ်ား ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ Training 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ သင္တန္းေအာင္သူမ်ားအား သင္တန္း 
ဆင္းလက္မွတ္မ်ားကိုပါ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧျပီလတြင္ 
Huawei ကုမၸဏီ၏ တစ္ကမာၻလံုး
ဆိုင္ရာ ပရဟိတအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Seeds for the future 
အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
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နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)ႏွင့္ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ 
ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁၀) ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ကာ 
တရုတ္နိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီးလိုက္ပို႕
ခဲ့၍ အျခားနုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံတကာ ICT ဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားကို 
သင့္ယူခြင့္ရရွိေစခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္
ထဲမွာပင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံသင္တန္းေက်ာင္းၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ 
KMD, MCC, ACH တို႔
နွင့္အတူပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ICT 
ထြန္းခၽြန္လူငယ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မ
ျပတ္ပံ့ပိုးေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လအထိ ICT  
နယ္ပယ္အသီသီးမွ ထူးခၽြန္လူငယ္ဦးေရ (၁၅၀၀) ေက်ာ္ နွင့္ဆရာ/ ဆရာမ 
(၃၇) ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးျပီျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူမူအသိုင္း
အ၀ိုင္းအသီးသီး၏ ခ်ီးျမင့္ အားေပးမူမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

Huawei Myanmar CEO အေနျဖင့္ 
ျမန္မာျပည္သူလူထုနွင့္သက္ဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းအသီးသီးတို႔၏ 
အစဥ္အျမဲအားေပးကူညီမူမ်ားအေပၚ အထူးေက်းဇူးတင္လိုပါေၾကာင္းႏွင့္ 
Huawei ကုမၸဏီသည္ တာ၀န္ သိစိတ္အျမဲအျပည့္ရွိ၍ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။



0504

၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Huawei ကုမၸဏီ၏ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္

မိုဘိုလ္းဖုန္းသိပ္သည္းဆ။ 1.14% မွ 104% သို႕
အင္တာနက္ဖုန္းသိပ္သည္းဆ။ 0.2% မွ 75% သို႕

မိုဘိုလ္းဖုန္းသိပ္သည္းဆသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ၁.၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ၁၀၄.၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးျမွင့္ခဲ့၍ 
အင္တာနက္သိပ္သည္းဆသည္မူ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၏ ၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္၏ ၇၅% ထိတိုးျမွင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္သည္ Huawei ကုမၸဏီမွ 
ပံ့ပိုးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္၊ Device 
ႏွင့္ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲေနလ်က္ရွိသည္။

Huawei ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕တြင္ 
Regional Technical Supporting Centre ၂ 
ခုဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Huawei ကုုုမၸဏီ၏ Power Solution သည္ ႏွစ္စဥ္ဒီဇယ္ 
(၃၀၈၀၆) တန္ကို ေခၽြတာ ေစခဲ့၍ ကာဗြန္တိုင္ေအာက္ဆိုက္ 
(၉၅၄၉၈) တန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေစခဲ့သည္။

ေရေဘး၊ ငလ်င္အစရွိေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ 
လွဴဒါန္းမႈပမာဏသည္ ၆.၈ သိန္း ေက်ာ္ရွိ၍ လူဦးေရ ၁ 
သိန္းေက်ာ္သည္ အဆိုပါလွဴဒါန္းမႈမွေနတဆင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား 
ရယူခံစား ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ၊ ကမၻာေပၚတြင္ (၄၆) 
ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ Huawei Training Centre ကို ေအာင္ျမင္စြာ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ HAINA သင္တန္းေက်ာင္းကို 
ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ICT ထူးခၽြန္လူငယ္အေယာက္ (၁၅၀၀) 
ေက်ာ္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။

Huawei ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Device 
ေတြအားလံုးသည္ Brominated Flame Retardants၊ 
Chlorinated Flame Retardants၊ PVC၊ Phthalates၊ 
Antimony Trioxide၊ Beryllium ႏွင့္ Beryllium Compounds 
အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္း (၆) မ်ိဳးကို 
လံုး၀တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

Huawei စမတ္ဖုန္း၏ ကာလာဘူးခြံပါကင္သည္ FSCTM 
Certification ကို ရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ပင္လံုအစည္းအေ၀း၊ သၾကၤန္ပြဲေတာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္ေရေဘး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပုဂံငလ်င္အစရွိေသာ 
ပြဲေတာ္အခါသမယႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလတြင္ 
ျပင္းထန္းေသာ ကြန္ယက္ျပတ္ေတာက္မႈလံုး၀မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

သီးသန္႕အင္ဂ်ီနီယာႏွင့္ပညာရွင္ စုစုေပါင္း ၆၅ ေယာက္သည္ 
ကုမၸဏီ၏ “တိုင္းျပည္->GTAC- 
>သုေတသန” ဟူေသာ နည္းပညာအဆင့္ ၃ ဆင့္စနစ္ျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကြန္ယက္
ျပႆနာအားလံုးကို ၇*၂၄ နားရက္မရွိအခ်ိန္ျပည့္ 
ေျဖရွင္းေပးေနလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ႏွင့္ 
ယူနီကုတ္ေဖာင့္ကို ပထမဆံုးထည့္သြင္းေပး ၍ ျမန္မာ Theme 
ႏွင့္ ကီးဘုတ္ကိုပါ သီးသန္႕တီထြင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ႏွင့္ ယူနီကုတ္ေဖာင့္ကို 
ပထမဆံုးထည့္သြင္းေပးထားေသာ စမတ္ဖုန္းအမွတ္ 
တံဆိပ္

Regional Technical Supporting Centre ၂ ခု

သီးသန္႕အင္ဂ်ီနီယာႏွင့္ပညာရွင္ စုစုေပါင္း ၆၅ 
ေယာက္သည္ ၇*၂၄ နားရက္မရွိအခ်ိန္ျပည့္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

ဒီဇယ္ (၃၀၈၀၆) တန္
ကာဗြန္တိုင္ေအာက္ဆိုက္ (၉၅၄၉၈) တန္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၈ သိန္း
လူဦးေရ ၁ သိန္း

အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္း (၆) မ်ိဳးကို 
လံုး၀တားျမစ္ထားျခင္း

(၄၆) ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ Huawei Training Centre

ပထမဆံုးေသာ HAINA သင္တန္းေက်ာင္း

ICT ထူးခၽြန္လူငယ္အေယာက္ (၁၅၀၀) ေက်ာ္

FSCTM Certification ကို ရရွိထားျခင္း
ျပင္းထန္းေသာ 
ကြန္ယက္ျပတ္ေတာက္မႈလံုး၀မရွိျခင္း
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ႏုိင္ငံတကာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ 
(ICT) ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ 2003 
ခုႏွစ္ကတည္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္အေျခခ် 
လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ICT ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို MPT၊ Telenor ၊ Ooredoo ႏွင့္ MEC ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ေဒသခံဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
လူဦးေရ၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆယ္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား၊ 
စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳေနၿပီ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Huawei သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ 
လူမႈေရးတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ Huawei Technologies (ရန္ကုန္) ကုမၸဏီ 
လီမီတက္ကုိ 2011 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ မွတ္ပုံတင္ျပီးစဥ္ကတည္းက 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ဝယ္ယူမႈ၊ အခြန္ေပး ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အေရာင္းပမာဏမ်ားတျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာခ့ဲသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မႏၱေလးစေသာ အဓိကျမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ 
ရံုးခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး Huawei သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ 
စက္ကိရိယာမ်ားလက္ကားျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကြန္ရက္တို႔ကို 
ျဖန္႔က်က္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခုအခါ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၃၉၀) ေက်ာ္ လည္း ခန္႔အပ္ထားရွိၿပီး 55% 
မွာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။

Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ ဆိုုင္ရာလိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ၾကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္စနစ္သိုု႔ 
ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ သံႏၷိဌာန္ခ် ထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ 2009 ခုႏွစ္တြင္ Huawei သည္ေနျပည္ေတာ္၌ CDMA 
ကြန္ရက္တစ္ခုကို တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ခ့ဲျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ 
မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ပထမဆံုး ဖုန္းေခၚဆုိမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Huawei 
သည္ 2013 ခုႏွစ္ကတည္းက ICT ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွ႕တန္းတင္သည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းဗ်ဴဟာကို ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိကာ ေဒသခံ 
ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ 
တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ႏိုုင္ရန္ ကူညီေပးလွ်က္ရွိသည္။ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာ၍ အသုုံးတည့္ေသာ 
စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး အက်ိဳးရလဒ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈသည္ 2% 
ေအာက္သာရွိရာမွ 90% ေက်ာ္အထိ 
ထိုးတက္သြားခ့ဲကာကမာၻ႔ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး သမိုင္းတြင္ 
အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

Huawei သည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ မွ်ေဝႏိုုင္ရန္အတြက္ 
ေဒသခံလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Huawei

တံခါးဖြင့္ထား၍ ICT လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ Huawei 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသံလိုင္း ဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပုိးေပးကာ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္း ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားၿပဳလုပ္သည္။ 2016 ခုႏွစ္၊ 
ဇူလိုင္လတြင္ Huawei သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုုံ တုိးခ်ဲ႕ေရးကုိ 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ သတ္မွတ္ထားရွိရမည့္ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပထမဆံုး ၾကိဳးမ့ဲအင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္စနစ္ဖုိရမ္ကို ဦးစီးက်င္းပရန္ 
ေဒသခံအစိုးရႏွင့္လည္း အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။

Huawei သည္ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားကိုု ဗဟိုုျပဳစဥ္းစား၍ ၎တို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ေအာင္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္လ်က္ရွိပါသည္။ 2016 ခုနစ္ ေမလတြင္၊ Telenor ႏွင့္ 
Huawei တုိ႔သည္ က႑ ၉ ခုပါေသာ မိုဘိုင္းၾကိဳးမ့ဲအင္တာနက္စနစ္ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ "မိုဘိုင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုုံဆုိင္ရာ 
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ" အမ်ိဳးအစားတြင္ 2016 ခုႏွစ္၏ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (GTB) ဆုိင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုရွင္အျဖစ္ 
ေၾကျငာျခင္းခံရပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ 
လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ MPT-KSGM မိုဘိုင္း 
ဘဏ္စနစ္စီမံကိန္းအတြက္လည္း Huawei က လုုပ္ငန္းအပ္ႏွံမႈကိုု 
လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ အၾကီးမားဆုံးေစ်းကြက္ကုိ 
ရရွိထားေသာ Huawei စမတ္ဖုန္း မ်ားကို ေဒသခံ သုံးစြဲသူမ်ားကလည္း 
ေကာင္းစြာလက္ခံသုံးစြဲၾကပါသည္။ Huawei သည္ ေဒသခံ 
သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ 
စက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္ကုိ ဖန္တီးေပး ထားကာ ေဒသဆိုုင္ရာ 
နံပါတ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အေရးေပၚေခၚဆိုႏိုုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း 
စိတ္တိုင္းက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ 
ေကာ္ပိုရိတ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၎ သည္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဆယ္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ 
လုံျခံဳေရးစနစ္ကုိ ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အဓိကက႑မွ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 2008 ခုနစ္၊ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
အပူပိုင္းမုန္တိုင္း နာဂစ္တိုက္ခတ္ခဲ့စဥ္က Huawei ကြန္ရက္မ်ားကုိသာလွ်င္ 
ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ကြန္ယက္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ 
"အသက္ကယ္ၾကိဳး" တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၾက
သည္။ ေရၾကီးမႈမ်ားႏွင့္ ငလ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္အတြင္း Huawei 
ကြန္ရက္မ်ားသည္ မည္သည့္ၾကီးမား
ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ွမရွိဘဲႏွင့္ ေကာင္းစြာ ေျခရာခံမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ 
အပ်က္အစီးမ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုုင္ရန္ အစြမ္းရွိသမွ် ကူညီ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 2015 ခုႏွစ္ ေရၾကီးမႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ Huawei သည္ 
ေငြသားျဖင့္ ျမန္မာ ေငြက်ပ္သန္း (၂၀၀) ႏွင့္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္း အထုပ္ေပါင္း 
(၁၀၀၀) ကို လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။ 2016 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ေျမငလ်င္အျပီးတြင္ Huawei သည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေသာ 
ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သန္း 
(၁၀၀) လွဴဒါန္းခ့ဲၿပီး 2016 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း Huawei 
သည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ CSR 
ပရိုဂရမ္ၾကီးတစ္ခုုျဖစ္ေသာ Care Myanmar (ျမန္မာကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ) ကို 
စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲကာ အစီအစဥ္၏ ပထမအဆင့္တြင္ 
အကူအညီအထူးလိုုအပ္ေနေသာ လူေပါင္း (၃၄၀၀) ေက်ာ္အတြက္ 
အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္မႈကုိမွ်ေဝမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ခ်ထားမႈအရ 
Huawei သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ICT ပညာရွင္ေပါင္း 1600 ေက်ာ္ကို 
ေမြးထုတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 2014 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ Huawei 
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာနတို႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ Li Keqiang ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္တို႔ကို သက္ေသထားကာ ICT စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ 
အစီအစဥ္အတြက္ MoU တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾကပါသည္။ ထို MoU 
အရ Huawei သည္ ICT လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ICT 
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် သင္ၾကားျခင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ားအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးသည့္ စင္တာမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔အျပင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)တြင္ Huawei 
၏တရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြန္ရက္ သင္တန္းေက်ာင္း 
(HAINA)တစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ျပီး 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္ၿဖစ္သည္။ Huawei သည္ 
ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စြမ္းရည္ျမင့္ 
ကုုန္စည္ျဖန႔္ခ်ိေရးစနစ္တစ္ခုုကို ဖန္တီးေပးရန္ ICT မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။



ေရဒီယို၊ တီဗီြ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္အင္တာနက္၏ အသံုးျပဳမႈကို 
မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ ကမၻာၾကီးလည္း ၾကီးမားစြာ 
ဖြံ႕ျဖိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြယ္ကူၿပီး အက်ိဳးမ်ားသည့္ 
သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမရရွိခဲ့လွ်င္ 
ဘ၀က မည္မွ်ခက္ခဲသည္ကို ျပန္မစဥ္းစားႏိုင္ခဲ့ေပ။ 
သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမွ သယ္ေဆာင္လာေသာ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရယူခံစားေသာအခ်ိန္တြင္ 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ 
လူမ်ားလည္းသန္းႏွင့္ခ်ီရွိေနပါေသးသည္။ အိုင္စီတီတိုးတက္လာမႈသည္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိ သည့္လူအမ်ား အၾကားတြင္ ႀကီးမားသည့္ 
ဒီဂ်စ္တယ္ခြဲျခားမႈႀကီးတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ICT နည္းပညာမ်ားပံ့ပိုးေပးေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ စက္ပစၥည္း၊ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းႏွင့္ 
ဗဟုသုတမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ Huawei ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္ 
လွ်က္ရွိပါသည္။  ဆက္သြယ္မႈမရွိေသးသည္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးရန္၊ 
လိုအပ္သည့္အိုင္စီတီပင္ကိုယ္ စြမ္းရည္တိုးတက္ေစရန္၊ 
အလားအလာရွိသည့္ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ 
စြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဘ၀တန္ဖိုး 
ပိုမိုတိုးတက္ေစေရး ေျဖရွင္းမႈနည္းမ်ားပံ့ပိုး ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ရည္မွန္းခ်က္ထားပါသည္။ သတင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္နည္းပညာသည္ 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ပညာေရးက႑တြင္ အက်ိဳးမ်ား၍ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အလားအလာ ေကာင္းအင္မတန္ရွိေနပါသည္။ 
Huawei ကုမၸဏီသည္ အိုင္စီတီ၏ ဤအလားအလားကို ပိုမိုပြင့္လန္း 
ေစမည္ျဖစ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္အသိုက္အ၀န္းထံသို႔ပါ 
ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသတြင္ MPT ၏ ပေရာဂ်က္တစ္ခုအတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Huawei ကုမၸဏီ ပေရာဂ်က္အဖြဲ႕သည္ အင္မတန္ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္ေပၚ ရြာေလးတစ္ရြာတြင္ MPT 
ကြန္ရက္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ပံုမွန္ႏႈန္းထား ျဖင့္ ဆိုက္ (၃၀) ေလာက္သာျပီးႏိုင္မည့္အခ်ိန္တြင္ 
ပေရာဂ်က္ကာလတစ္လအတြင္း ဆိုက္ (၁၀၀) ၿပီးရန္ လိုအပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ တာ၀န္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ရြာအေရာက္ သယ္ေဆာင္ျခင္းတစ္ခုတည္းသာ (၁၀) 
ရက္ခန္႕ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အဆိုးဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္သည္ တာ၀ါတိုင္ေထာင္ရန္ႏွင့္ဖိုင္ဘာၾကိဳးသြယ္ရန္ အလုပ္သမားအင္အားရွားပါးျခင္းျဖစ္သည္။ 
အခ်ိန္ပင္လွ်င္ ဤကဲ့သို႕ေသာ ပေရာဂ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္သာ ျဖစ္မည္ဆိုကာ Supplier အခ်ိဳ႕မွ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

သို႕ေသာ္၊ Huawei ကုမၸဏီသည္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုသည့္တာ၀န္ကိုပင္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အျမဲအဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကို 
ဗဟိုျပဳ၍ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အျမဲေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိသည္။ လမ္းမရွိလွ်င္ လမ္းေဖာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ကားပ်က္သြားလွ်င္ ႏြားလွည္းျဖင့္ သယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏြားလွည္းမ၀င္ႏိုင္သည့္ ခရီးမ်ားတြင္ လက္ဗလာႏွင့္သယ္ယူ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မၾကာခဏ ေလွျဖင့္ သယ္ေဆာင္ရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကသည္။ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္လ်ားသည့္ ရႊံ႕ညႊန္လမ္းခရီးတြင္ 
သယ္ေဆာင္ရမည့္ တန္ခ်ိန္ ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆက္သြယ္ေရးတန္ဆာပလာမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္တကြ ရြာေလးထံသို႕ 
အေရာက္သြားရန္ မဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့ေပ။

စြတ္စုိထုိင္းမိႈင္းသည့္ ေတာၾကီးမ်ားထဲတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတုိင္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ မုိးရြာျခင္း သည္ အစုိးရိမ္ရဆုံးအရာျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ေအာက္ခံေဖာင္ေတးရွင္းအေခ်ာသတ္ တစ္၀က္အၿပီး မုိးသဲသဲမဲမဲ ရြာသြန္းခ့ဲပါက ခါးေလာက္ရိွေသာ မုိးေရေတြခ်က္ခ်င္းတက္လာေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မ်ိဳ းတြင္ 
ေအာက္ခံ ေဖာင္ေတးရွင္းအေခ်ာသတ္ထားခ့ဲေသာ္လည္း ပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္။ Huawei ကုမၸဏီ၏ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ မုိးဒဏ္မ်ားကုိ 
ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရင္ဆုိင္ကာ ေန႕ေန႕ညညဆုိက္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ ရင္း မဆုတ္မနစ္ၾကိဳးစားခ့ဲၾကရသည္။ မုိးသားမ်ားကင္းစင္သြားခ်ိန္တြင္ ရႊ႕ံႏြထဲံကုိ ေျခအစံုခုန္ဆင္းျပီး 
ေရေတြတင္မက်န္ေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ရာသီဥတုသာယာသည့္ ေန႕တြင္မူ မုိးလင္းမွ မုိးခ်ဳပ္ထိ ဘိလပ္ေျမမ်ား သြန္းေလာင္းခ့ဲၾကသည္။

ႀကိဳးစားမႈ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထိ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ပေရာဂ်က္အဖြဲ႕သည္ ဆိုက္ အသစ္ေပါင္း (၁၇၀၀) ေက်ာ္ေအာင္ျမင္စြာ 
ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးႏိုင္ခဲ့ျပီး MPT ၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အေနအထားျဖင့္ ၈၀% မွ ၉၀% ထိ ကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳေစခဲ့ကာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု 
ထင္ခဲ့ရသည့္ ပေရာဂ်က္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား သည့္ 
ေတာင္ေပၚရြာေလးမ်ားကေဒသခံမ်ားသည္လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုၿပီး ဒီဂ်စ္ဒယ္ကမာၻၾကီးႏွင့္ ေပါင္းကူးလာႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ကမာၻေလာကၾကီးႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

0908 ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးေနဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ICT လုပ္ငန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့၍ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးအံ့ဖြယ္တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ITU ၏ တြက္ရွိခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သိပ္သည္းဆႏႈန္းသည္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္၏ ၁.၁၄% မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ၁၀၄.၆၂%သို႕ ျမွင့္တင္ခဲ့ရံုတင္မက 
အင္တာနက္သိပ္သည္းဆႏႈန္းသည္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၏ ၀.၂% မွ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၏ ၇၅% ထိ တိုးျမွင့္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အရွိန္ထိုးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပံ့ပိုး၍ 
ဒီဂ်ီတယ္ေခတ္ၾကီးသို႕ ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာေၾကာင့္ 
Huawei ကုမၸဏီသည္ အင္မတန္၀မ္းေျမာက္၍ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ 
ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္သည္ Huawei 
ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ 
စက္ပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို အသံုးျပဳေနလ်က္ရွိသည္။ 

သို႕ေသာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးကြာဟမႈသည္ 
အင္မတန္ၾကီးမားေနေသး၏။ ၂၅% ခန္႕ရွိေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ အရွိန္ျမန္ 4G ကြန္ယက္သည္ 
လည္း ျမိဳ႕ၾကီးတြင္သာ လႊမ္းျခံဳႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ပ်မ္းမွ် International 
Bandwidth သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ၏ 1/1000 သာရွိသည္။ Huawei 
ကုမၸဏီသည္ Partner မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဆက္သြယ္ေရးကြာဟခ်က္ကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပး၍ 
ဒီဂ်ီတယ္ေခတ္ၾကီးသို႕ လွမ္းခ်ီရန္ ႏွင့္ဒီဂ်ီတယ္စီးပြားေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒီဂ်စ္တယ္ခြဲျခားမႈေပါင္းကူးေပးျခင္း
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1110 ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

Huawei ဖုန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကမၻာၾကီးကုိ ေပါင္းကူးေပးျခင္း

ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ကို ပထမဆံုး၀င္ေရာက္လာသည့္ စမတ္ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ Huawei စမတ္ဖုန္းကို ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလံုးနီးပါး၏ 
အဦးဆံုးအိမ္မက္ဖုန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အညီ လူဦးေရ (၅၃) သန္းထဲမွ အမ်ားစုသည္ 
အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို ကြန္ပ်ဴတာေတြျဖင့္မဟုတ္ဘဲ စမတ္ဖုန္းေတြျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ 
စမတ္ဖုန္းေတြမွတစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္သည့္ အင္တာနက္ေခတ္ၾကီး သို႕ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ဖုန္းစသုံးသည့္ ျမန္မာသံုးစြဲသူမ်ား ပထမဆံုးႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာသည္ ျမန္မာစာကို ႀကိဳတင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာစာကို ဖုန္းတြင္ 
မေပၚႏိုင္ဘဲ ျမန္မာစာမ်က္ႏွာေတြကို ၀င္ၾကည့္တိုင္း ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာအကၡရာေတြသာျမင္ေနရေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ ဤ ျပႆနာမ်ားကို 
ႀကံဳေနရသည့္ ျမန္မာသံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမ္ိရင္းႏွီးၿပီးသားစာစနစ္ကို အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ Huawei ကုမၸဏီ၏ စမတ္ဖုန္းတိုင္းတြင္ 
ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုရင္းႏွီးၿပီးသားႏွင့္ အသံုးမ်ားသည့္ ေဖာင့္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ယူနီကုဒ္ကို ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းကာ သံုးစြဲသူအဆင္ေျပ ႏိုင္မည့္ ျမန္မာ 
Theme ႏွင့္ Input Method ေတြပါ ေျပာင္းလဲေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျမန္မာစာစနစ္ျပသ၊ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 
အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည့္ ပထမဆံုး စမတ္ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္ပင္ျဖစ္သည္။

တယ္လီကြန္းနယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ၾကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားျပားလာသည့္ Huawei ဖုန္းမ်ားသည္ ထူးကဲသိသာစြာ လိုင္းဆြဲအားေကာင္းျခင္းႏွင့္ 
ျပည့္စံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာေတာင္ထဲတြင္ အျပင္ကမၻာ ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္သည္ Huawei ဖုန္းျဖင့္ 
အသက္ ကယ္တင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူၾကားမ်ားတြင္ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ပိုမို အားေကာင္းသည့္ 
နံရံထြင္းေဖာက္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ ကမာၻ႔ပထမဆံုး 4.5G စမတ္ဖုန္း ေမာ္ဒယ္ P10 ႏွင့္ P10 Plus စမတ္ဖုန္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါ Huawei P10 ႏွင့္ P10 Plus စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ သာမန္ 4G မိုိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားထက္ Download Speed (၂) ဆ ပိုမိုျမန္ဆန္၍ လိုင္းဆြဲအား 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ Huawei ကုမၸဏီကို တယ္လီကြန္းနယ္ပယ္ထိပ္တန္းအဆင့္ ေနရာတြင္ အျမဲရပ္တည္ေစခဲ့သည္။ 

ျမန္မာသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ စမတ္ဖုန္းဆိုသည္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္ထုတ္ကုန္တစ္ခုသာျဖစ္ရံုသာမက ၀ယ္ယူ ၿပီးေနာက္ေပးႏိုင္မည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကိုလည္း ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူအမ်ားစုသည္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေနေသာ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္လာေနျပီျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ Huawei စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ထားသည့္ “ Huawei Service On Wheel” 
ဆိုေသာ ပေရာဂ်က္ကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရြာတစ္ရြာမွေနာက္ တစ္ရြာသို႕ ကားမ်ားျဖင့္ လိုက္လံကာ Huawei 
စမတ္ဖုန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ဖုန္းျပဳျပင္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုပေရာဂ်က္ကို သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကကာ ခ်ီးမြမ္းမႈ 
အေျမာက္အျပားရရွိခဲ့သည္။

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္၊ Huawei စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ဗဟိုျပဳသည္ဆိုသည့္ 
ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း စဥ္ဆက္မျပတ္သြား မည္ျဖစ္၍ ကမာၻႀကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ တစထက္တစပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း 
သြားမည္ျဖစ္သည္။

Huawei ၏ ေရြ႕လ်ားကား၀န္ေဆာင္မ

အင္တာနက္ကို အထမဆံုးတစ္ၾကိမ္ သံုးစြဲေနစဥ္
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ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္ခန္႕က ျမန္မာအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္က 
ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီလိုေမးပါတယ္ အင္တာနက္ေပၚမွာ Facebook အျပင္ 
တစ္ျခားဘာ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေသးလဲတဲ့… 
ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ ရွိေနတဲ့ဆက္သြယ္ေရးပဲလို႕ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္

ယေန႕ေခတ္က အင္တာနက္ေခတ္ပါ။ ေနရာတိုင္းမွာရွိေနတဲ့ 
ဆက္သြယ္ေရးအကူအညီေၾကာင့္သာ မိမိတို႕နဲ႕အနီးဆံုးမွာရွိတဲ့ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ဖုန္းတစ္ခ်က္ေတာက္ရင္း လိုရာခရီးသြားႏိုင္တာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္မွာေနရင္းနဲ႕လည္း တီရွပ္အေကာင္းစားတစ္ထည္ကို 
အိမ္တိုင္ရာေရာက္မွာလို႕ရေနသလို အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈေတြနဲ႕ 
ေနရာတိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ လက္ငင္းေငြသားမလို ေငြေပးေငြေခ်မႈေတြကို 
ျပဳလုပ္လို႕ရေနပါျပီ။ VR Glass ကို ၀တ္ျပီး တကယ့္ေဘာလံုးကြင္းထဲမွာ 
အားေပးေနရသလိုေရာ ခံစားအားေပးဦးမလား။ ဒါမွမဟုတ္ 
ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာေတြကေန တစ္ဆင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္က 
ထိပ္တန္းေက်ာင္းသားေတြနဲ႕အတူ စာအတူသင္ယူလို႕လည္းရေနပါျပီ။ 
ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္မွာ မိမိမသိမျမင္ဖူးတဲ့လူေတြနဲ႕ စကားစျမည္ 
တီးေခါက္ၾကည့္ရင္း၊ စြမ္းရည္ျပသရင္းနဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေပါက္စေတြလည္း 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္သလို အလားတူ မိမိကလည္း 
အျခားသူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္စြမ္းရွိေနပါျပီ။

အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ကိစၥေတြဟာ အနာဂတ္ျမင္ကြင္းေတြ မဟုတ္ဘဲ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရဲ႕ ေက်းဇူး ေၾကာင့္ လူသားေတြရဲ႕ 
ေန႕စဥ္ဘ၀ေတြထဲက  အစိတ္အပိုင္းေတြအျဖစ္ ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းရဲ႕သက္ေသအျဖစ္ 
လူသားေတြရဲ႕အၾကား၊ စက္ပစၥည္းေတြရဲ႕အၾကား၊ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕အၾကား 
ဒါမွမဟုတ္ လူနဲ႕ စက္ပစၥည္း ေတြရဲ႕အၾကား ပိုမိုနီးကပ္ေကာင္းမြန္လာတဲ့ 
ဆက္သြယ္ေရးနဲ႕အတူ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေကာင္းမြန္တဲ့ 
ကမၻာႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ပံုေပၚလာေနပါျပီ။ ၾကိဳးမဲ့စနစ္မိုဘိုင္း အင္တာနက္၊ 
Cloud နည္းပညာ၊ ေဒတာ၊ အင္တာနက္ အစရွိတာေတြက 
ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္္ငံေတြမွာျဖစ္ေစ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြျဖစ္ေစ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻမွာ 
အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြကို ဖန္တီးေပးေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူသားတိုင္း အဲ့ဒီအခြင့္အေရးေတြကို ညီတူညီမွ်ခံစားႏိုင္ျပီေတာ့ 
မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေနရာေဒသမတူကြဲျပားမႈေၾကာင့္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္ေရးကို အရယူအသံုးျပဳႏိုင္ပံုက တစ္ေယာက္နဲ႕ 
တစ္ေယာက္ ကြာျခားမႈရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သာဓကတစ္ခုေပးရမယ္ဆိုရင္ 
ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေဆာင္းပါးတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ 
အမွတ္တရဓာတ္ပံုေတြအင္တာနက္မွာတင္ဖို႕ ေဒတာပမာဏ 500MB 
ေလာက္ပဲအသံုးျပဳရေပမယ့္ ဒီေန႕ေခတ္မွာေတာ့ အရာရာတိုင္းဟာ 
ေျပာင္းလဲခဲ့ပါျပီ။ လူသားေတြဟာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္သံုး 
အငွားကားေမာင္းသမားတစ္ဦးအေနနဲ႔ေတာင္ ကားအငွားေအာ္ဒါ 
အြန္လိုင္းကလက္ခံဖို႔ လမ္းညႊန္ေျမပံုသံုးဖို႔အတြက္ ေဒတာ 100 MB မက 
အသံုးျပဳလာရျပီး၊ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းကိုလည္း တစ္ေန႕ အၾကိမ္ ၂၀ မက 
ျပဳလုပ္လာရပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေန နာမည္ၾကီးရိႈးပြဲေတြကို လႊင့္ဖို႕လည္း 
1GB ပမာဏေက်ာ္ အသံုးျပဳလာရပါတယ္။ မိမိနဲ႕ အသက္ရြယ္တူ 
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အရည္အခ်င္းလဲရွိေပမယ့္ 
ဒီလိုအင္တာနက္ေကာင္းေကာင္းအသံုးမျပဳနိုင္ေသးတဲ့ေနရာက 
လူငယ္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကံေကာင္းသူေတြဟာကိုယ့္အရည္အခ်င္းနဲ႔ 
အင္တာနက္ရဲ႕တန္ခိုးတို႕ကို ေပါင္းစပ္ျပီး 
အထင္ႀကီးေလာက္တဲ့ဝင္ေငြေတြရွာေဖြနိုင္လာၾကပါတယ္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအရင္းအျမစ္ေတြကို 
သာမန္အသံုးျပဳႏိုင္ပံုႏွင့္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္အသံုးျပဳႏိုင္ပံုတို႕ရဲ႕ 
ကြာျခားခ်က္ေတြကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ Millennium Development Goals Report အရ 
မိုဘိုင္းအင္တာနက္ဟာ လူအမ်ားၾကားမွာ 
ျမန္ဆန္စြာေရပန္းစားလာတယ္ဆိုေပမယ့္ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံနဲ႕ 
ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္မႈကြာျခားခ်က္မွာ 
ၾကီးမားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြအၾကားမွာသာမက ႏိုင္ငံတြင္းမွာပါ 
လူတစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦးအၾကား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻရဲ႕ နံရံျခားျခင္းကို 
ခံစားေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳတဲ့ေနရာမွာ၊ 
အရည္အေသြးျမင့္ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိတဲ့ေနရာမွာပါပဲ။

Huawei ဟာ ဆက္သြယ္ေရးပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ကမာၻၾကီးကို တည္ေဆာက္ျပီး 
လူသားေတြနဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻႀကား ေပါင္းကူးေပးဖို႕ 
ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းအိုင္စီတီနည္းပညာ 
ပံ့ပိုးသူတစ္ဦးျဖစ္တာနဲ႕အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက 
ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ 
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာေအာင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေလာကက 
ေအာ္ပေရတာေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ MPT ၊ တယ္လီေနာ္ ၊ အူရီဒူး၊ MEC တို႕နဲ႕ 
ပူးေပါင္းလက္တြဲျပီး ၎တို႕လိုအပ္တဲ့ အိုင္စီတီနည္းပညာ 
အေထာက္အပံ့ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ကူညီေပးရင္း သံုးပံုတစ္ပံုေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ေတြ 
ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႕ဆိုရင္  ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ 
ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းေတြကို အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ေနၾကပါျပီ။ ဆင္းမ္ကတ္တစ္ကတ္ကို 
သိန္းခ်ီေပး၀ယ္ခဲ့ရတဲ့၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈရယူဖို႕အတြက္ လစဥ္ေၾကး 
ေပးေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ေတြဟာအတိတ္မွာက်န္ရွိခဲ့ပါျပီ။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ 
အထိုက္အသင့္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသေတြမွာ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းဆဲျဖစ္ေနတာကို ေမ့ထားလို႕မရပါဘူး။ 
ေနရာအႏွံ႕ ၾကိဳးမဲ့အင္တာနက္စနစ္ပိုမို ထြန္းကားလာေစဖို႕၊ 
အင္တာနက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လူတိုင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖို႕ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၾကိဳးစားဖို႕အမ်ားၾကီးလိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻၾကီးဆီသို႕ အေရာက္သြားဖို႔ရာမွာ မိမိတို႕တိုင္းျပည္အတြင္း 
ၾကိဳးမဲ့အင္တာနက္စနစ္ အတြက္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုေကာင္းေတြတည္ေဆာက္ဖို႕၊ 
အိုင္စီတီကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္ဖို႕ 
လည္းအေရးတၾကီးလိုအပ္ပါတယ္။ အင္တာနက္၊ cloud နည္းပညာ၊ 
အင္တာနက္ဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒတာေတြ စတဲ့ 
အိုင္စီတီနည္းပညာရပ္ေတြအပါအ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေကာင္းေတြ 

ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေကာင္းမြန္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီသို႕ 

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

ပိုင္ဆိုင္ထားမွသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြမွာ 
အိုင္စီတီနည္းပညာကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ျပီး အက်ိဳးထူးေတြခံစားႏိုင္မွာ 
အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္စီတီအေျခခံျပီး စီးပြားေရးျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြပါဝင္တဲ့ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုဟာလည္း 
ႏိုင္ငံတ်ုးရွိေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္ေလာင္းဆိုရမယ္ဆိုရင္ 
ျပည္တြင္းအိုင္စီတီကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ေပါၾကြယ္၀မွလည္း ထိုကဲ့သို႕ 
ျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဆိုပါကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိုင္စီတီက႑ 
တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစဖို႕အတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ Huawei က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိုင္စီတီကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ 
ထြက္ေပၚလာေစေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြ ေပးအပ္သြားဖို႕ 
အစဥ္အျမဲအသင့္ရွိခဲ့ပါတယ္။ Huawei ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမႈေတြကို 
ျပန္လည္ၾကည့္ရႈမယ္ဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက Huawei ဟာ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သလို 
သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး Huawei Authorize 
Information and Network Academy (HAINA) ေက်ာင္းကို 
တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖန္ MCC နဲ႕ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ျပီး 
သက္ေမြးပညာရပ္ေက်ာင္းတစ္ခုကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ 
ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ Huawei ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ ေတြကေနတစ္ဆင့္ 
အခုဆိုရင္ ျမန္မာလူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 
အိုင္စီတီနည္းပညာရပ္သင္ယူခြင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ 
တိုးျပီးရရွိလာျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻၾကီးတည္ေဆာက္ဖို႕ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲသူေတြ၊ ေကာ္မတီေတြ အသီးသီးဖြဲ႕စည္းကာ အိုင္စီတီ 
စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲျပီးျဖစ္သလို အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း 
စတင္ေရးဆြဲေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အိုင္စီတီနည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႕ဟာ 
အိုင္စီတီက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႕ ရည္သန္ျပီး 
သက္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒနဲ႕စံႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး 
နည္းပညာရပ္ေတြကို ဖြံ႕ျဖိဳး ေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးစြမ္းျခင္း၊ 
၀န္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ေပးျခင္းတို႕ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို 
အားျဖည့္ကူညီေပးတဲ့အေနနဲ႕ အိုင္စီတီဖြံ႕ျဖိဳးေရးနည္းဗ်ဴဟာေတြကို 
အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ျပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလူမႈေရးႏွစ္ရပ္လံုး 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Huawei ဟာ အင္မတန္မွ 
စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻဆီအေရာက္သြားဖို႕ 
ေနာင္လာမယ့္ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ အခြင့္အလမ္းေတြ 
ေပၚလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္စီတီနည္းပညာရပ္ေတြက နယ္ပယ္စံု၊ 
က႑စံုမွာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႕ 

စြမ္းေဆာင္ေပးမယ့္ အဓိကဇာတ္ေကာင္လို႕ ဆိုရပါမယ္။ 
အိုင္စီတီနည္းပညာေတြကို မည္မွ်လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္သလဲဆိုတာက 
အနာဂတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္း၊ 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြအခ်င္းခ်င္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အားျပိဳင္မႈရာမွာ 
အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါအားျပိဳင္မႈတြင္ လက္ဦးမႈရယူႏိုင္ဖို႕ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အေရးေတြက လက္တစ္ကမ္းအလိုမွာ 
ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ Huawei ဟာ ကမာၻ႕ဦးေဆာင္အိုင္စီတီနည္းပညာပံ့ပိုးသူ 
ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္တာနဲ႕အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြ 
ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းမြန္လာ ေစဖို႕ ကမာၻအရပ္ရပ္က 4G 5G 
ကြန္ရက္ေတြကို စံထားျပီး လုပ္ေဆာင္စရာေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိုင္စီတီနည္းပညာရပ္ေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႕ 
အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻၾကီးနဲ႕ 
ေပါင္းကူးေပးဖို႕ Huawei ဟာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ 
အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ အဆင္သင့္ရွိေနပါျပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို တည္ေဆာက္ဖို႕ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕အတူ လက္တြဲ ပူေပါင္းပါ၀င္လိုက္ၾကရေအာင္ပါလား။ 
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ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးေနေသာ 
ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္္ ကြန္ယက္ကို တည္ျငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာ 
လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ တာ၀န္ 
၀တၱရားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္သိရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကြန္ယက္ပ်က္စီးသြားပါက 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ပို႕ေဆာင္ျခင္းကို မ်ားစြာ 
ထိခိုက္၍ ပိုမိုေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႕အေၾကာင့္၊ 
ကြန္ယက္တည္ျငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ ေအာင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားရံုတင္မကဘဲ လူ႕အရင္းအျမစ္၊ အဖြဲ႕ 
အစည္း၊ process ႏွင့္ IT ကိရိယာအစရွိေသာ က႑စံုမွေနတဆင့္ 
Customer အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကြန္ယက္စနစ္ကို 
တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သျဖင့္ 
ေနရာႏွင့္အခ်ိန္မေရြးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူ မွ်ေ၀ႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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Huawei ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ Regional Technical 
Supporting Centre (၂) ခုဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သီးသန္႕အင္ဂ်ီနီယာႏွင့္ပညာရွင္ စုစုေပါင္း (၆၅) ေယာက္သည္ ကုမၸဏီ၏ 
“တိုင္းျပည္->GTAC->သုေတသန” ဟူေသာ နည္းပညာအဆင့္ (၃) 
ဆင့္စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကြန္ယက္ျပႆနာအားလံုးကို ၇*၂၄ 
နားရက္မရွိအခ်ိန္ျပည့္ ေျဖရွင္းေပးေနလ်က္ရွိ၍ လူဦးေရစုစုေပါင္း သိန္း 
(၂၅၀) ေက်ာ္အား ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ 
ပင္လံုအစည္းအေ၀း၊ သၾကၤန္ပြဲေတာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေရေဘး၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပုဂံငလ်င္အစရွိေသာ ပြဲေတာ္အခါသမယႏွင့္ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလတြင္ ျပင္းထန္း ေသာ 
ကြန္ယက္ျပတ္ေတာက္မႈလံုး၀မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ကြန္ယက္တည္ျငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပင္လံုအစည္းအေ၀းအတြက္ Huawei မွ Mobile Operation Centre 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ထိ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အင္မတန္အေရးပါေသာ 
အစည္းအေ၀းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Customer ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း 
Huawei ကုမၸဏီသည္ ဤအစည္းအေ၀းအတြက္ ေကာင္းမြန္ ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ 

သို႕ေသာ္၊ ဤအစည္းအေ၀းမစတင္မီ (၁၀) ရက္အလိုခ်ိန္တြင္ Huawei 
ကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား သည္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ ေနရာသို႕ 
သြားေရာက္ေလ့လာေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာ၌ 3G Signal လံုး၀ 
မရွိသည့္အျပင္ လက္ရွိအေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးကားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး 
Wireless BTS သည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းျခံဳမႈမရွိခဲ့ေပ။ 
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈရရွိေစေရးအတြက္ လက္ရွိကြန္ယက္ကို 2G 
မွ 3G သို႕ ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္၍ အခ်ိန္ (၁၀) ရက္သာ 
က်န္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

တာ၀ါတိုင္ေထာင္မည္နည္း။ သို႕ေသာ္၊ အခ်ိန္ ၁၀ ရက္သည္ 
ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ားကို အျပီးအစီးတပ္ဆင္စမ္းသပ္ရန္ 
မဆိုဘဲႏွင့္ အခ်ိန္မီသယ္ယူပို႕ေဆာင္ရန္သာေတာင္ အင္မတန္ 
ခက္ခဲေနသည္။  အေရးေပၚဆက္သြယ္ 
ေရးကားအေရအတြက္ထပ္တိုးမည္နည္း၊ မည္သည့္ ေနရာမွ 
အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးကားကို တင္သြင္း မည္နည္း၊ 
တင္သြင္းခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ ေဒသခံအေျခအေန အေပၚမူတည္၍ 
မည္သို႕ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အေရးေပၚတပ္ဆင္စမ္းသပ္မည္နည္း။ 
ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအားလံုး၏ ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ယခင္ 
Huawei ကုမၸဏီမွ ေအာ္ပေရတာအား လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ 
အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးကားကို အသံုးျပဳ ၍ ျပႆနာမ်ားကို 

ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္း ႏိုင္ခဲ့သည္။ Huawei ကုမၸဏီမွ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ေန႕ေရာ ညပါ လ်င္ျမန္စြာ တပ္ဆင္စမ္းသပ္၍ ၂ 
ရက္အခ်ိန္တိုထဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ Swapping ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 3G ၏ 
လိုင္းျမန္ႏႈန္းကိုလည္း 4.9Mbps မွ 22Mbps ထိ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ 
2G ၏ လိုင္းဆြဲအားလည္း အေတာ္အမ်ားေကာင္းမြန္ ေစခဲ့သည္။ 

သို႕ေသာ္၊ ျပႆနာေနာက္တစ္ခုထပ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
အစည္းအေ၀းမစတင္မီ ၈ နာရီအလိုခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ 
CDMA ဖုန္းကို ေခၚဆိုေရးမရရွိေၾကာင္းႏွင့္အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ 
မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးၾကီးပုဂိၢဳလ္တို႕၏ ဖုန္းသည္ CDMA 
အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း Customer မွ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ 
နာရီပိုင္းအခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ ဤ ကဲ့သို႕ေသာ ျဖစ္ခဲေသာ ျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းရန္ အင္မတန္ခက္ခဲ၍ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္၊ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ Huawei မွအင္ဂ်ီနီယာ မ်ားသည္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို 
ရံုးခ်ဳပ္မွ ပညာရွင္ႏွင့္အတူ ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္၍ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ 
(၄) နာရီအလိုခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႕မွ ၃၀ ရက္ေန႕ထိ 
ေနျပည္ေတာ္၌ ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ပင္လံုအစည္းအေ၀းကို 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းက်င္းပရာကာလအတြင္း တြင္ 
သံုးစြဲရမည့္ MPT-KSGM ကြန္ယက္ကို တည္ျငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာ 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Huawei ကုမၸဏီ သည္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းကို 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ျပႆနာမ်ားကို 
ၾကိဳတင္စစ္ေဆးကာကြယ္၍ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုပါ 
ျပင္စင္ခဲ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၇*၂၄ 
နာရီအခ်ိန္ျပည့္အလွည့္က်တာ၀န္ခန္႕အပ္ထားခဲ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ကြန္ယက္ကို တည္ျငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ေစရမည္ဟူေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပင္လံုအစည္းအေ၀းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ေရးရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေနရာ
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၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

ပင္လံုအစည္းအေ၀းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈရရွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးျခင္း



၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦသည္ 
လ်င္ျမန္စြာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ ၍ ဆက္သြယ္ေရး BTS Station ၏ 
အေရအတြက္သည္လည္း ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္အသစ္မခ်မွတ္ မီအခ်ိန္ ၏ 
(၁၅၀၀) ေက်ာ္မွ ယခုခ်ိန္ထိ (၁၂၀၀၀) ေက်ာ္ထိ တိုးျမွင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 
Huawei ကုမၸဏီ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ digitization တိုးတက္မႈႏွင့္ကြန္ယက္ 
application လိုအပ္ခ်က္ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ 
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ 
အရွိန္ျမင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့၍ သတင္းအခ်က္အလက္ပမာဏ၏ 
တိုးတက္မႈ ႏႈန္းထားသည္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၀၀) ထိရွိေနျပီျဖစ္သည္။ 
ထုိ႕နည္းတူ၊ စြမ္းအင္ဆံုးရံႈးမႈပမာဏသည္ လည္းရာခိုင္ႏႈန္း (၅၀) 
ထက္ေက်ာ္လြန္ေနျပီျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အင္မတန္အားနည္းေန၍ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
လွ်ပ္စစ္မီးမသံုးစြဲႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ိဳးလည္း တည္ရွိေနေသးသည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္၊ Huawei ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ICT 
အေျခခံအေဆာက္အဦ၏ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအေနအထားအေပၚမူတည္၍ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကြန္ယက္အရည္း အေသြးမျပည့္မီျခင္း၊ 
ဓါတ္အားမတည္ျငိမ္ျခင္းႏွင့္ 
စက္ပစၥည္းအလြယ္တကူမသယ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအစရွိ ေသာ 
အဓိကျပႆနာမ်ားကိုအဓိကထား၍ ဒီဂ်ီတယ္နည္းပညာႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ျဖင့္ Digitization၊ Networking ႏွင့္ 
Intelligentize ျဖစ္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း(Solution)မ်ားကို 
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Huawei ကုမၸဏီ၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း

Huawei ကုမၸဏီ ဆန္းသစ္ေသာ 
ေခတ္မီနည္းပညာေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ အၾကီးဆံုးေသာ 
ICT Container ကို Telenor ေအာ္ပေရတာအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ 
တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ICT Container သည္ ရန္ကုန္၊ 
မႏၱေလးႏွင့္ Remote Area Core Room အပါအ၀င္ Container ေပါင္း 
အခု (၆၀) ေက်ာ္ရွိသည္။ ေလပူႏွင့္ေလေအးကို ေရာမသြားေအာင္ 
Compact Cold Channel Isolation နည္းပညာ ၊ အလုပ္ျပီးေျမာက္မႈႏႈန္း 
၉၈% ရွိေသာ UPS၊ High Capacity Power ႏွင့္ Row Level Precision 
Air Conditioning ကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ PUE ကို (၂.၅) မွ (၁.၆) 
ထိေလ်ာ့နည္းေစ ခဲ့သည့္အျပင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 
2.1MKWH ေခၽြတာ၍ ကာဗြန္တိုင္ေအာက္ဆိုက္ (၁၆၁၄) တန္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေစခဲ့သည္။ Huawei ကုမၸဏီ၏ Green Energy ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ Telenor Container Date Center

ဆန္းသစ္တီထြင္ခဲ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ပိုက္လိုင္း (Information Pipeline)ကို 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Bit Stream ကို အေကာင္း 
ဆံုးထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္သံုးစြဲသူ မ်ား၏ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသံုးျပဳမႈကို 
ရရွိေစခဲ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းရန္ 
သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။ 

Huawei ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ေရးစြမ္းအင္ဆိုင္ရာေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းသည္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ေသာျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလံုး၀မရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာေဒသအထိ 
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္၏ Central Layer၊ Convergence Layer ႏွင့္ 
Access Layer က႑ (၃) ခုမွေနတဆင့္ Wireless Network၊ Fixed 
Network၊ Transmission၊ Central Office ႏွင့္ Data Center 
စသည္မ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းရန္ ေနရာေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့သည္။ 
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသည္ CO Power Solution၊ Smart Site Power Solution၊ 
Hybrid Power Solution (Grid Hybrid, Diesel Hybrid And Solar 
Hybrid) ႏွင့္ DPS Power Solution စသည္တို႕ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လအထိ Hybrid Power Systems စုစုေပါင္း (၄၆၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ 
3.4mwp Solar Power System ကို အျပီးအစီးတပ္ဆင္ခဲ့ပါေသာေၾကာင့္ 
ဒီဇယ္ဆီ (၃၀၈၀၆) တန္ကို ေခၽြတာေစခဲ့သည့္ အျပင္ 
ကာဗြန္တိုင္ေအာက္ဆိုက္ (၉၅၄၉၈) တန္ကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ေစခဲ့သည္။ 

ထိခိုက္မႈႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈနည္းပါးေသာ Huawei Device ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ 
အရင္းအျမစ္ျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးသည္။ 
ထို႕အျပင္၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ စြမ္းအင္မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္၍ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို အျပည့္အ၀သံုးစြဲေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း အနည္းဆံုးျဖစ္ ေအာင္ 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို 
ထိခိုက္မႈမရွိေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ဖန္တီး၍ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအတတ္ႏိုင္ဆံုးနည္း ပါးေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနလ်က္ရွိသည္။ 

Bio-based plastic သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
အျခားေသာ သာမန္ပလတ္စတစ္ မ်ား ယွဥ္ျပိဳင္၍မရႏိုင္ေသာ 
အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ အဆိုပါပလတ္စတစ္၏ ကုန္ၾကမ္းသည္ 
အပင္ထဲမွ ထုတ္ယူခဲ့သျဖင့္ သာမန္ပလတ္စတစ္ကို ထုတ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ 
လိုအပ္ေသာ ေရနံပစၥည္း၏ အသံုးခ်မႈကို ေလ်ာနည္းေစခဲ့၍ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ထိခိုက္မႈကို မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေစခဲ့ သည္။ 
ယခုခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ Bio-based plastic ကို Huawei ၏ P Model 
စမတ္ဖုန္းႏွင့္ Mate Model စမတ္ဖုန္း၏ အေရွ႕ကာဗာတြင္ သြယ္က်ယ္စြာ 
အသံုးျပဳေနလ်က္ရွိ၍ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္ ၁၀% မွ ၃၀% ထိ 
တိုးျမွင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ျပည္လည္သံုးစြဲႏိုင္ေသာ၊ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ပါကင္ပစၥည္း ကို 
အသံုးျပဳေနလ်က္ရွိသည္။ ပါကင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ 
သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ား၏ သံုးစြဲမႈကို မ်ားစြာ ေလ်ာနည္းသြားေအာင္ 

Huawei မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စမတ္ဖုန္းကာလာပါကင္ဘူးခြံသည္ 
FSCTM Certification ကို ရရွိထားျခင္းျဖစ္၍ မိမိအသံုးျပဳေနေသာ 
ကာလာပါကင္ဘူးခံြစာရြက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာမွ 
အျမဲရရွိႏိုင္ရန္ supply chain အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

FSCTM Certification သည္ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ား၏ 
ေရရွည္ရွင္သန္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကမၻာ့စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ Huawei 
ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကာလာပါကင္ဘူးခြံအေတာ္အမ်ားသည္ 
FSCTM Certification ကို ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ P Model 
စမတ္ဖုန္းႏွင့္ Mate Model စမတ္ဖုန္း၏ ကာလာ 
ပါကင္ဘူးခြံေတြျဖစ္သည္။

တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာပတ္၀န္က်င္းျပႆနာတစ္ျဖည္းျဖည္းျပင္းထန္လာ
သည္ႏွင့္အညီ ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းသည္ ကန္႕သတ္ 
သို႕မဟုတ္ တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္းစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထား သည္။ 
Huawei ကုမၸဏီသည္ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထဲတြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္ အလက္ကို လိုက္နာရံုတင္မကဘဲ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ အရာပစၥည္းကိုပါ ေရွာင္လႊဲအသံုးျပဳခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ စမတ္ဖုန္း၊ 
တက္ပလက္ႏွင့္၀တ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ ထဲတြင္  
Brominated Flame Retardants၊ Chlorinated Flame Retardants၊ PVC
၊ Phthalates၊ Antimony Trioxide၊ Beryllium ႏွင့္ Beryllium 
Compounds အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္း (၆) မ်ိဳးကို 
လံုး၀တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာၾကီးကို တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီလုပ္ေဆာင္ျခင္း
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၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

Huawei ကုမၸဏီ၏ Power Solution သည္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈနည္းပါး၍ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ နည္း ပါးျခင္း
Huawei ကုမၸဏီ၏ Green Energy ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိ Telenor Container Data Centre ကို တည္ေဆာက္ျခင္း
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မည္သည့္ ကုမၸဏီမဆို အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ် ေစႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္၊ တက္ၾကြမႈရွိေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ကို ေပၚေပါက္လာေစေရး၊ ရပ္ကြက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ 
၀င္ေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရးအစရွိေသာ 
က႑မ်ား အတြက္ပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ေရရွည္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေပးေဆာင္ႏိုင္ကာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိုလည္း 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္ 
မိမိတည္ရွိရာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ မည္မွ်ေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို အျပည့္အ၀ၾကိဳတင္စဥ္းစားႏိုင္ခဲ့၍ 
ထိေရာက္္ေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားေဆာက္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ 
လူ႕ေလာကႏွင့္ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ေလးစားမႈကို 
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္သိစိတ္အျပည့္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ 
Huawei ကုမၸဏီသည္ Care Myanmar ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသခံအစိုးရဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး တို႕ႏွင့္အတူ 
တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး၊ 
လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိ ေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ 
ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိသည္။ 

၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ Huawei ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပရဟိတမ်ားသည္ အၾကိမ္ေရစုစုေပါင္း (၁၅) 

ၾကိမ္ရွိျပီး လွဴဒါန္းမႈေငြေၾကးပမာဏသည္ ကန္ေဒၚလာ (၆.၈) 
သိန္းရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူျပည္သား ၁ သိန္းေက်ာ္သည္ 
အဆိုပါပရဟိတလုပ္ငန္း၏ ေကာင္း က်ိဳးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ICT လုပ္ငန္းသည္ 
အင္မတန္ၾကီးမားေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ICT 
ထူးခၽြန္လူငယ္အေရအတြက္သည္ အလြန္နည္းပါးေန ေသးသည္။ 
ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည္။ ထို႕အေၾကာင့္၊ 
တာ၀န္သိစိတ္ အျပည့္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ Huawei 
ကုမၸဏီသည္ ICT Talent Development Program တစ္ခုကို 
မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Huawei ကုမၸဏီႏွင့္ 
သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန (ယခုပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန)ႏွင့္အတူ ICT 
Talent Development ဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို 
ျမန္မာႏွင့္တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေရွ႕ ေမွာက္တြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ Huawei ကုမၸဏီသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ICT 
ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ICT ထူးခၽြန္လူငယ္ အေယာက္ (၁၅၀၀) 
ေက်ာ္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့၍ အေယာက္ (၂၀၀) ေက်ာ္သည္ Huawei မွ 
ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ေသာ certificate ကို ရယူခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ တကၠသိုလ္အတြက္ ဆရာဆရာမမ်ား (၃၇) 
ေယာက္အတြက္ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Huawei မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈမ်ား

Huawei မွ ၾကီးမွဴးေသာTalent 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

Huawei ၏ Partner 

မ်ားႏွင့္ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

“ICT Talent Development” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈမ်ား

◆Huawei Global CSR Program 

ျဖစ္ေသာ Seeds for the future 

အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ 

ပထမဆံုး အၾကိမ္ေရာက္ရွိ

◆တစ္ကမၻာလံုးတြင္ 46 

ေျမာက္ေသာ ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ 

ပထမဆံုးေသာ Training Centre 

ကို ေအာင္ ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

◆တကၠသိုလ္မွ ထူးခၽြန္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ကို 

ေရြးခ်ယ္ကာ intership program 

ဖိတ္ေခၚစီစဥ္ ခဲ့ျခင္း

◆ပထမဆံုေသာ HAINA 

သင္တန္းေက်ာင္းကို ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ 

ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

◆ေဒသခံနာမည္ၾကီး Training 

Association တုိ႕ႏွင့္ 

သင္တန္းမ်ား ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

“Care Myanmar” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား
Community CSR လႈပ္ရွားမႈမ်ား

◆ပ်က္က်ခဲ့ေသာ စစ္တပ္ 

ေလယာဥ္အတြက္ လွဴဒါန္း 

မႈမ်ား

◆ပုဂံငလ်င္တြင္ ပ်က္စီး 

သြားေသာ ေစတီပုထိုး 

မ်ားျပဳျပင္မြမ္မံရန္အတြက္ 

လွဴဒါန္းမႈမ်ား

◆ေရေဘးအတြက္ လွဴဒါန္းမႈ မ်ား

  

သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲကာလအ

တြင္းတြင္ လူဦးေရ (၃၄၀၀) 

ေက်ာ္ရွိေသာ အားႏြဲ႕သူမ်ားအား 

လွဴဒါန္း ျခင္း

◆အေျခခံပညာေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ 

အေျခခံပညာ ေရး 

စာသင္ေက်ာင္းသို႕ 

သြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း

◆တကၠသိုလ္၏ ေသြးလွဴဒါန္း ပြဲကို 

ပံ့ပိုးျခင္း

◆ဘုရားျပဳျပင္မြန္းမံရန္ ပံ့ပိုး ျခင္း

◆

၄။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၄။ ေဒသ
ဖြံ႔ျဖိဳးတို

းတ
က

္ေရးအ
တ

ြက
္ 

လ
ုပ္ေဆ

ာက္
ခ်က္

မ်ား

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

Future ပရဟိတ အစီအစဥ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ 
ပထမဆံုးအၾကိမ္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) 
ႏွင့္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁၀) 
ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ ့ကာ ၄င္းတို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ 
Seeds for the Future ပါ၀င္သူေတြ လည္းျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၇ 
ရက္ေန႕တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ 
တရုတ္ျပည္သို႕ ထြက္ခြာခဲ့ကာ တရုတ္ျပည္ ICT ေလ့လာေရးခရီးကို 
စတင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႕သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ 
ေပက်င္းဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္တြင္ 
တရုတ္ဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈကို သင္ၾကားခဲ့ရံုတင္သာမက 
Shenzhen ျမိဳ႕ရွိ Huawei ကုမၸဏီရံုးခ်ဳပ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ICT 
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကိုပါ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ 

တရုတ္ျပည္ခရီးမစတင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ 
သုေတသနႏွင့္တီထြင္ဆန္းစစ္မႈဦးစီး ဌာနမွ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ၀င္းခိုင္မိုးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ 
တရုတ္သံရံုးမွ စီးပြားေရး ေကာင္စစ္၀န္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လိုက္ပို႕ရင္းအမွာစကား 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။  “Huawei ကုမၸဏီရဲ႕ Seeds for the Future 
အစီအစဥ္ဟာ Huawei ရဲ႕ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
နာမည္ၾကီးပရဟိတအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး 
ယခုေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံအလွည့္ေရာက္ ရွိေနျပီျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားက (၇) ရက္ေန႕က (၂၂) ရက္ေန႕ထိ 
(၂) ပတ္ၾကာေလ့လာခြင့္ရရွိမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုအခြင့္အေရးက 
အင္မတန္တန္ဖိုးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက 
ဒီခရီးစဥ္ထဲ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ျပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ ICT 
နည္းပညာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာသင္ယူႏိုင္မယ္လို႕ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္၊ ကၽြန္ေတာ္က 
ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနကိုယ္စား ဒီအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျပီး Huawei ကုမၸဏီအား 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ “ ဟုညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ေဒါက္တာ၀င္းခိုင္မိုးမွ မွာၾကားခဲ့သည္။ 

၄.၁။ ICT ထူးခၽြန္လူငယ္ေမြးထုတ္ေရးအစီအစဥ္

၄.၁.၁။ Huawei ကုမၸဏီမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပျပဳလုပ္ထားေသာ 
ထူးခၽြန္လူငယ္ေမြးထုတ္ေရးအစီအစဥ္

◆Huawei ကုမၸဏီ၏ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ နာမည္ၾကီး seeds for the 
future အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပထမဆံုးေရာက္ရွိ

Seeds for the Future အစီအစဥ္သည္ Huawei ကုမၸဏီ၏ 
တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ နာမည္ၾကီး ပရဟိတအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ 
ကုမၸဏီမွ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 
ဤအစီအစဥ္သည္ ထူးခၽြန္ေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိၾကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ တရုတ္ျပည္သို႕ 
ေလ့လာေရးခရီးလိုက္ပို႕ျခင္းအားျဖင့္ ICT ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ား 
ေမြးထုတ္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
နည္းပညာမ်ားလက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀သင္ၾကားေပးခဲ့ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေ
ကာင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ား ICT လုပ္ငန္းကို 
ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ေသာ္လည္း၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ေဒသ 
အသီးသီး၏ Digital Community လုပ္ငန္းတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအစီအစဥ္၏ ထူးျခားမႈသည္ Huawei ပညာရွင္မ်ားမွ 
ၾကီးမွဴးျပဳလုပ္ထားေသာ သင္တန္းမ်ားကို 
သီးသန္႕ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ထားရံုတင္မက ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို 
ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္စက္ ပစၥည္းမ်ား 
လက္ေတြ႕ကိုယ္သြယ္စမ္းသပ္နိုင္ရန္အတြက္ ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားကို 
Huawei Lab သို႕ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ထိ 
ဤအစီအစဥ္သည္ တစ္ကမၻာလံုး (၉၆) ႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ၍ ထူးခၽြန္လူငယ္ ဦးေရေပါင္း (၂၇၀၀) 
ေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ၏ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ နာမည္ၾကီး Seeds for the 

(လက္၀ဲပံု) Seeds for the Future မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ 

ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္အမွတ္တရဓါတ္ပံုရိုက္ေနစဥ္

(လက္ယာပံု) ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ၀င္းခိုင္မိုးသည္ 

အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္
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၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ 2120

၄။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

(လက္၀ဲပံု) Seeds for the Future ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

တရုတ္ရိုးရာပန္းခ်ီကားဆြဲသင္တန္းတက္ေရာက္ ေနစဥ္

(လက္ယာပံု) Seeds for the Future ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

Huawei ကုမၸဏီ ၏ Shenzhen ရံုးခ်ဳပ္တြင္ ICT သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္

(လက္၀ဲပံု)Seeds for the Future အစီအစဥ္ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ 

ေက်ာင္းသားေက်ာင္သူေတြအမွတ္တရဓါတ္ပံု ရိုက္ယူေနစဥ္
(လက္ယာပံု) Huawei ကုမၸဏီ၏ အရာရွိၾကီးသည္ ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား 

သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ မ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးေနစဥ္

Outside လက္ေတြ႕ Training ေပးျခင္း   ICT နည္းပညာလက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀သင္ၾကားေပးျခင္း

Seeds for the Future အစီအစဥ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကိုယ္စား 

ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတၾကီးအား ပန္းစည္း ေပးအပ္ေနစဥ္

Seeds for the Future အစီအစဥ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကိုယ္စား ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတၾကီးအား 

Seeds for the Future အစီအစဥ္အေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပေနစဥ္

Huawei ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ Training Centre ဖြင့္လွစ္ေနစဥ္
Huawei ကုမၸဏီျမန္မာ Training Centre သည္ အမွတ္ ၁၆၊ ကေမၻာဇရိပ္သာလမ္း၊ 

ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႕ညေနတြင္ Seeds for the Future ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္စားျဖစ္သူ မျမတ္မြန္မြန္ၾကည္သည္ Huawei ကုမၸဏီ၏ Seeds for the Future အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို 

တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြားေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။  Huawei ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ICT 

လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာလက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားမွ်ေ၀ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထူးခၽြန္လူငယ္အမ်ားအျပား ေမြးထုတ္ရန္ အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း 

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ေနာင္အခ်ိန္ ကာလ အတြင္းတြင္လည္း ICT ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားေမြးထုတ္ေရးက႑အတြက္ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားရန္ တိုက္တြက္ေၾကာင္း 

သမၼတၾကီးမွ ခ်ီးက်ဴးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

◆ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Huawei ကုမၸဏီမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ (၄၆) ခုေျမာက္ Training Centre

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ၄၆ ခုေျမာက္ Training Centre ကို ေအာင္ျမင္စြာ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ စာသင္ခန္း ၃ ခန္းရွိရာ IT Lab ခန္းတစ္ခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခန္းႏွင့္ပြဲခန္းအခ်ိဳ႕ပါ၀င္ပါသည္။ အျပင္ဘက္တြင္လည္း 
ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ Microwave, Wireless Access အစရွိေသာ ေလ့က်င့္ရန္ေနရာရွိသည္။

Huawei Training Center သည ္အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ၊ Huawei ၏ Customer ေတြ၊ Partner ေတြ၊ တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမေတြႏွင့ ္Huawei 

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြအတြက ္စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ သင္တန္း မ်ားကိ ုဖြင့္လွစ္၍ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ ဤသို႕လုပ္ျခင္းအားျဖင့ ္ICT Ecosystem ထဲမ ွPartner 

ေတြကိ ုလုပ္ရည္ကိုင္ရည္တိုးျမွင့္ေစခဲ့သည့္အျပင ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက ္တြန္းအားေပး မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕ထိ Huawei ကုမၸဏီသည္ customer အတြက္ လူဦးေရစုစုေပါင္း (၃၅၀၀) ေက်ာ္၊ Sub-con အတြက္လူဦးေရစုစုေပါင္း 
(၁၀၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ မိမိကုမၸဏီ၀န္ထမ္းလူဦးေရ စုစုေပါင္း (၈၀၀) ေက်ာ္ အတြက္ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

(လက္၀ဲပံု) Huawei ကုမၸဏီျမန္မာႏိုင္ငံ CEO မစၥတာ Zhang Liman 

သည္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္

(လက္ယာပံု) Seeds for the Future အစီအစဥ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္စားျဖစ္သူ 

မျမတ္မြန္မြန္ၾကည္သည္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားစဥ္
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၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ 2322

၄။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

(လက္၀ဲပံု) ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

Huawei ကုမၸဏီျမန္မာႏုိင္ငံ CEO ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္

(လက္ယာပံု)ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

Huawei ကုမၸဏီသို႕ ေလ့လာၾကည့္ရႈေနစဥ္

(လက္၀ဲပံု)Huawei –TU(Thanlyin) HAINA သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ေနစဥ္ (လက္ယာပံု)နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္သားမ်ားသည္ 

HAINA သင္တန္းေက်ာင္း၏ Lab ခန္းတြင္ စာသင္ယူေနစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံယခင္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနဒု၀န္ၾကီးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီးသည္ 

Huawei HAINA သင္တန္းေက်ာင္းသို႕ ေလ့လာၾကည့္ရွဳေနစဥ္

Huawei Certification Test Center

◆တကၠသို္္လ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္internship အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္း

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ထူးခၽြန္ေသာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၀ ေယာက္ကို 
ေရြးခ်ယ္ကာ Internship အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၃ လတာ Internship ကာလအတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Huawei ကုမၸဏီ၏ 
ကုမၸဏီသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို သိရွိနားလည္ေစခဲ့ သည့္အျပင္ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္စြမ္း၊ 
လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ ႏွင့္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုပါ ျမွင့္တင္ေစခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေဒါက္တာ မီမီသက္သြင္သည္ Internship 
အခြင့္အလမ္းကို ေပးခဲ့ေသာ Huawei ကုမၸဏီကို အထူးေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္အခ်ိန္ကာလတြင္လည္း ဤထက္တင္မကေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ့္လင့္ထားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄.၂.၂။ Huawei ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံ Partner မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

◆ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ Huawei HAINA သင္တန္းေက်ာင္းသည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သန္လ်င္) ၌ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွဏ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ ယခင္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ၾကီးဌာန(ယခုပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန)ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ 
နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ HAINA (HAINA: Huawei Authorized Information and Network Academy) 
သင္တန္းေက်ာင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)အား သင္ရိုးညႊန္းတန္းႏွင့္ Lab 
ခန္းစက္ပစၥည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းေပးခဲ့ ရံုတင္မကဘဲ ဆရာဆရာမ (၄) ေယာက္ကိုပါ Training ေပးခဲ့သည္။ Huawei ၏ HAINA သင္တန္း ေက်ာင္းသည္ 
ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ICT နည္းပညာႏွင့္ဆက္စပ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို သင္ၾကားေပးရံုတင္မကဘဲ 
Huawei ကုမၸဏီ၏ သက္ေမြးပညာ အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲကို ၀င္ေျဖျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ICT လုပ္ငန္းအတြက္ ထူးခၽြန္လူငယ္ ေမြးထုတ္ေပးရန္ 
တိုက္တြန္းသည္။

“Huawei ကုမၸဏီက ကမၻာေပၚရွိ ICT ဦးေဆာင္ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ယခု ကုမၸဏီက လွဴဒါန္းေပးခဲ့ထားတဲ့ HAINA သင္တန္းေက်ာင္းဟာ 
လူငယ္မ်ားကို ကမၻာ့ေနာက္ဆံုးေပၚ ICT နည္းပညာမ်ားကို ထိေတြ႕ေလ့လာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုေပးခဲ့တဲ့အတြက္ Huawei ကုမၸဏီကို 
အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္၊ Huawei လိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုမိုကူညီပံ့ပိုးလာႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ 
လဲတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။” ဟုျမန္မာႏိုင္ငံယခင္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနဒုတိယ၀န္ၾကီးေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္မွ ခ်ီးက်ဴးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 

ယခုခိ်န္ထိ ဤ HAINA သင္တန္းေက်ာင္းသည္ သင္တန္းသူသင္တန္းသားအေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၄င္းအထဲမွ အေယာက္ (၂၀) 
ေက်ာ္သည္ Huawei Online Qualification Exam ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖၾကားႏိုင္ခဲ့၍ Certificate ရယူခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ဆရာဆရာမႏွင့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Huawei ကုမၸဏီသို႕ လာေရာက္ၾကည့္ရႈေနစဥ္
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၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

၄။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးသည္ 

Huawei ကုမၸဏီအား ဂုဏ္ထူးမွတ္တမ္းလႊာ ခ်ီးျမွင့္ေနစဥ္

၄.၂ “Care Myanmar” ပရဟိတအစီအစဥ္

၄.၂.၁။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရေဘး၊ ငလွ်င္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ေလယာဥ္ပ်က္က် မႈဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚခဲ့၍ 
ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ဆံုးရွံဳး နစ္နာမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရတယ္။ သို႕ေသာ္၊ Huawei ကုမၸဏီသည္ ပစၥည္းႏွင့္ ေငြေၾကးကို 
လွဴဒါန္း ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံအစိုးရဌာနႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႕ႏွင့္အတူ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အ
တြက္ လွဴဒါန္းမႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသ၌ ေရၾကီးေရလွ်ံျဖစ္ေပၚ 
ခဲ့၍ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား 
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားၾကကာ လူမႈစီးပြားေရးအတြက္ လြန္စြာ ေသာ 
ဆံုးရွႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ 
လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွေနတစ္ဆင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
သိန္း (၁၀၀) လွဴဒါန္းေပးခဲ့၍ 
ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္လူမႈစီးပြားျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ 

ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ ပုဂံေစတီပုထိုးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ 
လွဴဒါန္းမႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွးေဟာင္းျမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ပုဂံျမိဳ႕၌ အဆင့္ ၆.၈ ရွိေသာ ေျမငလွ်င္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့၍ 
နာမည္ၾကီးေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးအမ်ားအျပားပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ 
၄င္းတို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တန္ဖိုးၾကီးေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္ ရံုတင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၏ အႏွစ္ကာရလည္းျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ 
ေစတီပုထိုးမ်ားကို အခ်ိန္မီျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
Huawei ကုမၸဏီသည္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ႏွင့္သာသနာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမွေနတစ္ဆင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း 
(၅၀၀) လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သာသနာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီးသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကိုယ္စားအေနျဖင့္ အဆိုပါ အလွဴေငြမ်ားကို 
လက္ခံေပးခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လွဴဒါန္းမႈ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ခရီးသည္ (၁၂၄) ေယာက္တင္ယူထားေသာ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္တစ္စီး သည္ ထား၀ယ္ျမိဳ႕အေနာက္ဘက္ (၃၂) 
ကီလိုမီတာအကြာအေ၀းရွိ အန္တမန္ပင္လယ္ျပင္အေပၚ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္၍ ပ်က္က်ခဲ့ကာ 
ခရီးသည္ႏွင့္ေလယာဥ္ေမာင္မယ္အားလံုးေသဆံုးသြားခဲ့ သည္။ အဆိုပါေလယာဥ္ပ်က္က်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း၀င္ထဲတြင္ 
ခရီးသည္ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္၍ အျပင္းထန္ဆံုးေလယာဥ္ပ်က္က်မႈလည္းျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈသတင္းကို ၾကားသိျပီး သည့္ေနာက္ 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွစ္သိမ့္ကူညီရန္  Huawei ကုမၸဏီသည္ ကန္ေဒၚလာ (၁) သိန္းလွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သာသနာေရးရာ၀န္ၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကိုယ္စားအေနျဖင့္ 

အလွဴေငြမ်ားကို လက္ခံေနစဥ္

Huawei ကုမၸဏီသည္ ACH ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာခ်ဳပ္ဆိုေနစဥ္

Huawei ကုမၸဏီသည္ MCC ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာခ်ဳပ္ဆိုေနစဥ္

◆Huawei ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံနာမည္ၾကီးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

Huawei ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံနာမည္ၾကီး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ICT 
ထူးခၽြန္လူငယ္ေမြးထုတ္ေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္သင္တန္းေက်ာင္းပူးေပါင္း ဖြင့္ လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ 
ေျမာက္မ်ားေသာ ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပး ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဧျပီလတြင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ ACH ႏွင့္အတ《ူLeaning Partner for 
Telecommunication Training》နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာခ်ဳပ္ဆုိခဲ့၍ HCNA（Huawei Certified Network Associate）ကိုပါ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ေမလတြင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ MCC ႏွင့္အတူ 《HALP-Huawei Authorized Learning Partner》နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့၍ HCNG 
(Huawei Certified Network Graduate Structure）ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယခုခ်ိန္ထိ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းအသီးသီးမွ ထူးခၽြန္လူငယ္ (၂၀၀) 
ေက်ာ္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 
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၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

၄။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၄.၂.၂။ Community CSR ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈစီးပြားအဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ျခင္း

လူမႈစီးပြားအဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ရပ္ကြက္အိမ္နီးနားခ်င္း၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပိုမို သင့္ျမတ္လာေအာင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ 
ေဒသယဥ္ေက်းမႈအရ Community CSR လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ Community CSR 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ပါ၀င္အားေပးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္း၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ နားမၾကားေသာ 
ကေလးမ်ားေက်ာင္းႏွင့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသို႕ အစား အေသာက္၊ ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း၊ စာေရးကိရိယာမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း၊ ေသြးလွဴဒါန္းမႈေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ 
ဓမၼာရံုျပဳျပင္ရန္လွဴဒါန္းျခင္းစသည္တို႕ ျဖစ္သည္။

◆ျမန္မာႏုိင္ငံရိုးရာသီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ဆုိင္ရာ လွဴဒါန္းမႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရိုးရာသီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲ ေတာ္ျဖစ္၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သက္ၾကီးရြယ္အိုကို 
ကန္ေတာ့ေသာ ဓေလ့ထံုးစံရွိသည္။  ထို႕ေၾကာင့္၊ ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ရိုေသေလးစားရန္ႏွင့္ အားႏြဲ႕သူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
၊မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ျပည္ျမိဳ႕မွ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းႏွင့္ နားမၾကား ေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းစုစုေပါင္း (၆) ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ကန္ေဒၚလာ 
တစ္သိန္းႏွင့္တန္ဖိုး ညီမွ်ေသာ အစား အေသာက္၊ ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္းႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ား Huawei ကုမၸဏီမွ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ Huawei 
ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းေပါင္း (၁၃၀) ေက်ာ္သည္ အဆိုပါလွဴဒါန္းမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့၍ အဘိုးအဘြားမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ 
မီးပံုးမ်ား ထြန္းညွိေပးခဲ့ကာ သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲကို အတူတကြဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ လူဦးေရေပါင္း (၃၄၀၀) ေက်ာ္သည္ Huawei ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းျခင္းကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕သန္လ်င္ သဘာ၀ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႕ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အလံုျမိဳ႕နယ္ Mary Chapman နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းသို႕ စားေသာက္ကုန္၊စာေရးကိရိယာႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း 
သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

မႏၱေလးျမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းသို႕ စားေသာက္ကုန္၊စာေရးကိရိယာႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ႕နယ္ Home for the Aged ခရိယာန္ဘိုးဘြာရိပ္သာသို႕ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ေရႊကုန္တိုင္မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းသို႕ စားေသာက္ကုန္၊စာေရးကိရိယာႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

Huawei ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာရံုးခြဲမွ လူၾကီးမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ ၉ ပါးႏွင့္အမွတ္တရဓါတ္ပံုရိုက္ေနစဥ္
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၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Huawei ကုမၸဏီ၏ CSR အစီရင္ခံစာ

၄။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

◆ေဒသခံဘုန္းေတာ္ၾကီးစာသင္တုိက္၏ အေျခခံပညာေရးကုိ ကူညီေထာက္ပံရန္ လွဴဒါန္းမႈ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Huawei ကုမၸဏီရံုးခန္းသစ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဆိုင္ရာ တရားနာ ေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံနာမည္ၾကီးဆရာေတာ္ 
(၉) ပါးကို ပင့္၍ တရားေဟာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ (၉) ပါး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေဒသခံဘုန္းေတာ္ၾကီးစာသင္တိုက္၏ အေျခခံပညာေရးကို 
ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ Huawei ကုမၸဏီသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးစာသင္တိုက္ (၉) ခုအား ပရဟိတမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ 
ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္စစ္ကိုင္း တိုင္းအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးစာသင္တိုက္ (၅) ခုအား စုစုေပါင္းတန္းဖိုး ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၁၅၀) 
ႏွင့္တန္ဖိုးညီမွ်ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းျပဳျပင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းသန္လ်င္ျမိဳ႕ေခမာရာမသီလရွင္ေက်ာင္းသို႕ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေရဦးျမိဳ႕မိုးေကာင္းေက်ာင္းတိုက္သို႕ ေက်ာင္းအုတ္နံရံတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဘိလပ္ေျမႏွင့္အုတ္နီမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ကန္သံုးဆင့္စာသင္တိုက္သို႕ လမ္းခင္းရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဘိလပ္ေျမ၊ ျမစ္ေက်ာက္ႏွင့္ျမစ္သဲမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေမာ္ကၽြန္းျမိဳ႕ပစၼာရံုစာသင္တိုက္သို႕ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္
ျပည္ျမိဳ႕ေခတ္တစ္ရာဘိုးဘြားရိပ္သာသို႕ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္

မႏၱေလးျမိဳ႕ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္သာသနာ့ေအာင္ေျမစာသင္တိုက္သို႕ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္


