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စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္  သင္တန္းမ်ားအားျဖင့္  
တိုးတက္ျခင္းႏွင့္  ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း  (ADEPT)  
စိန္ေခၚမႈ  -  ေပါင္းစပ္ဖြ႔ဲစည္းမႈလိအုပ္ေသာ  ပညာေရး  Education  In  Integration  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ မတ္လ  ၂၀၁၁  မွစတင၍္  ေခါင္းေဆာငမ္ႈအသစ၏္  ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင ္ ၄င္း၏  
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  တံခါးပိတ ္ ထားမႈမ်ားကို  ေက်ာ္လႊားႏိုငရ္န ္ ႏိုင္ငံ၏  
စီးပြားေရးႏွင္ ့ လူမႈအသိုင္းအ၀ ိုင္း  မ်ားအား  ကမၻာႏွင္ ့ 
ထိေတြ႔ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင္ ့ လ်င္ျမန္ေသာ  ပြင့္လင္းမႈႏွင္ ့ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး  
အားထုတ္မႈမ်ားကိ ု ေတြ႔ႀကံဳျဖတ္သန္းေနရၿပီျဖစ္သည္။  
ဤလမ္းစသစ္မ်ားသည ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိ အားေကာင္းေသာ  ၿပိဳငဆ္ိုင္မႈ  
စီးပြားေရး  ပံုစံသစ္တြင ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန ္ လိုအပသ္ည့္  လက္ရွ ိ 
စီးပြားေရး  ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု လိုခ်င ္ 
ေတာင့္တ  လ်က္ရွိေနၾကေသာ  စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္သမားမ်ားအတြက ္ 
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကိ ု ဖန္တီးေပးလ်က္ရွသိည္။  အလားတူစြာပင္၊  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌  အဆင့္ျမင့္ပညာေရး  စနစသ္ည္လည္း  ေက်ာင္းသ ူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား  ပတ္၀န္းက်ငသ္စ္အတြက ္ လ်င္ျမန္စြာ  ေခတ္မီ ွ 
ေအာင္  ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန ္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေနသည္။    

စီးပြားေရးကၽြမ္းက်ငမ္ႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအား  
ျမႇင့္တင္အားျဖည့္ျခင္း  
  
ဤပညာေရးလိုအပ္မႈမ်ားကိ ု ေထာက္ျပႏိုင္ရန ္ United  States  Agency  
for  International  Development  (USAID)  မ ွ Global  Development  
Alliance  ျဖစ္သည္ ့ စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ သင္တန္းမ်ား  
အားျဖင္ ့ တိုးတက္ျခင္းႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း  (ADEPT)  ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  ADEPT  
သည္  Indiana  University  ၏  Kelley  School  of  Business  ႏွင္ ့ 
အဓိကက်ေသာမဟာမိတ္ျဖစ္သည္ ့ Hewlett  Packard  (HP),  
VinaCapital  Foundation  ၏  Lotus  Impact  ရံပံုေငြ၊  ႏွင္ ့ Business  for  
Social  Responsibility  (BSR)  တို႔ႏွင္ ့ အမ်ားျပည္သူႏွင္ပ့ုဂ ၢလိက  
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။  ဤအစီအစဥ္မွာ  အစဥ္တည္ၿမဲမည္ ့ 
အေမြအႏွစ္မ်ား  ျဖစ္သည္ ့ စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ား၊    

HP  LIFE  E-LEARNING    
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊  စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္သမား  
မ်ား  ႏွင့္  အေသးစားလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္  IT  ႏွင့္  
စီးပြားေရး  ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို  ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တြင္၊  
ကိုယ့္အရွိန္ႏွင့္  ကိုယ္တစ္ဦးတည္းေသာ္၄င္း၊  
အတန္းတစ္ခု၌  ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္  ေသာ္၄င္း  သင္ယူႏိုင္ရန္  
ကူညီေပးသည့္  ဆန္းသစ္ေသာ၊  cloud-based  
အြန္လိုင္း  သင္တန္းအစီအစဥ္  ျဖစ္သည္။    
http://www.life-‐global.org/go/adept  
  
Socialchallenge  လူမႈဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈ  
၂၁  ရာစု၌  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္  
စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္သမား  မ်ားအား  
ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေအာင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း  
  
ရည္မွန္းခ်က္  
ကမၻာတစ္၀ ွမ္းရွိ  စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္သမားမ်ားအား  
အေကာင္းဆံုး  အိုင္တီ  အရည္အေသြးႏွင့္  စီးပြားေရး  
ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း  ႏွင့္  ကမၻာ့  သက္တူရြယ္တူ  
ကြန္ယက္  အသိုင္းအ၀ ိုင္း  ကိုဆက္သြယ္ခြင့္ေပးျခင္း  
  
နည္းလမ္း  
မည္သည့္ေနရာ၊  မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို  မိမိ  
အရွိန္ႏွင့္  သင္ယူႏိုင္ရန္  ႏွင့္  Open  Educational  
Resource  hybrid/facilitated  learning  ကို  
မည္သူမဆို  အခမဲ့  သင္ယူႏိုင္သည့္အစီအစဥ္ 
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စီးပြားေရးအတြက ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင္ ့ စြမ္းေဆာင္ရည ္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကိ ု ျမန္မာႏိုင္င ံ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအသိုင္းအ၀ ိုင္းဆီသို႔  ယူေဆာင္ေပးလာႏိုင္ရန ္ ရည္ရြယထ္ား  ျခင္းျဖစ္သည္။    

ႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းေသာ  ပုဂၢိဳလိကက႑  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိ ု အားေပးကူညီျခင္း၊  စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု 
ဖန္တီးရန ္ ကူညီျခင္းႏွင္ ့ အသက္ေမြးမႈကိ ု တိုးတက္ေစျခင္းအားျဖင္ ့ ခိုင္မာေသာစီးပြားေရးအေျခခံအုတ္ျမစ ္ ကိ ု 
စုေပါင္းတည္ေဆာက ္ ျခင္းအတြက ္ ဤ  ၃  ႏွစ္အစီအစဥ္သည ္ ေဒၚလာ  ၁.၃  သန္း  ကိ ု USAID  မ ွ ေဒၚလာ  ၁  သန္း  
ကူညီေထာက္ပံ့မႈ  အစီအစဥ္ႏွင္ ့ တဲြဖက္ပါ၀င္ရန္ျဖစ္သည္။  

ADEPT  သည္  ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကသၠိုလ္၏  သင္ၾကားျခင္းႏွင္ ့ outreach  capacities  မ်ားကိ ု နက္႐ႈိင္းက်ယ္ျပန္႔  
ေစမည္  ျဖစ္သည္။  ထို႔အျပင ္ Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  မိုက္ခ႐ို၊  အေသးစားႏွင္ ့ 
အလယ္အလတ္လုပ္ငန္း  မ်ား၏  ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း  သတင္းအခ်က္အလက ္ ႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ေရး  နည္းပညာ  
(Information  &  Communication  Technology  -  ICT)  ဦးစီးေသာ  ပ႐ိုဂရမမ္်ား  -  အဓိကအားျဖင္ ့ HP  LIFE  
(Learning  Initiative  for  Entrepreneurs)  e-Learning  ၏  ပထမဆံုး  အြန္လိုင္းစီးပြားေရးႏွင္ ့ သတင္းအခ်က္အလက ္ 
နည္းပညာ  (IT)  ကၽြမ္းက်င္မႈ  သင္တန္းအစီအစဥမ္်ာအားျဖင္ ့ တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။  ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင၍္  
အေကာင္အထည္ေဖာရ္ာ၌  စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္သမားမ်ားႏွင္ ့ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာရန ္ သငယ္ူေသာ  
သင္တန္းသသူင္တန္းသားမ်ား၏  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းရန ္ ဟူ၍  က႑  ၂  မ်ဳိး  ကို  လုပ္ေဆာငသ္ြားမည္  
ျဖစ္သည္။    

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္၏  ထိေရာက္မႈကိ ု ျမႇင့္တင္ျခင္း  

Kelly  School  of  Business  က  ရန္ကုန္စီးပြားေရး  တကၠသိုလမ္ ွ လက္ရွတိြင္ေပးေနေသာ  ဘဲြ႕ဒီဂရီမ်ားႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဴပ္မႈ  
စနစ္မ်ားအား  ခိုင္မာမႈရွိေစျခင္းျဖင္ ့ တိုးတကလ္ာေစမည္။  သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔အား  ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းသည ္ သုေတသန  
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင္ ့ အဆင့္ျမင္ပ့ညာေရးေက်ာင္း၏  outreach  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားအား  တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး  
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႔မ်ားကိ ု ထိေတြ႔ဆက္ဆႏံိုငမ္ႈႏွင့္  စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မႈမ်ားကိလုည္း  
တိုးတကလ္ာေစမည္ျဖစ္သည္။  ရန္ကုန ္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္သည ္ ADEPT  ႏွင္ ့ အတူ  အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ 
၄င္း၏  ထိေတြ႔ဆက္ဆႏံိုင္မႈစြမ္းရညမ္်ားကိ ု ျမင့္မားလာေအာင္လုပ္ေဆာင္၍  Entrepreneurship  Center  of  
Excellence  ကိ ု အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားမည္။  ထိုသို႔  လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္  တကၠသိုလ္အတြင္းႏွင္ ့ တကၠသိုလ္မ်ား  
အၾကား၊  အဆင့္ျမင္ပ့ညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငအံႏွံ႔အျပားတြင ္ စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္မႈ  သေဘာတရားမ်ားႏွင္ ့ 
ထိေရာက္မႈမ်ားကိ ု ျဖစ္ေပၚေစမည္ ့ ICT-enabled  program  မ်ား၊  ဘာသာရပ္မ်ား၊  လူမႈအသိုင္းအ၀ ိုင္းမ်ားႏွင္ ့ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံေစျခင္းမ်ားကို  သင္ယူရရွိရန္ျဖစ္သည္။      

  စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္သမားမ်ားအား  ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစျခင္း  
  

စီးပြားေရးေထာက္ပံ့မႈ  ႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ  ဆိုင္ရာ  ဆက္စပ္ပက္သက္သူမ်ားျဖစ္သည့္၊  HEIs  ႏွင္ ့ ခ်ိတ္ဆက္လ်က ္   ADEPT  
သည္  HP  LIFE  e-Learning  အားျဖင္ ့ ပတ္သက္စပ္ဆိုင္မႈရွိၿပီး  ထိေရာက္ေသာ၊  သင္တန္းမ်ားကိ ု က်ယ္ျပန္႔စြာျပဳလုပ ္ 
ႏိုင္ရန ္ ျပဳလုပ္သြား  မည္။  ဤထိေရာက္ၿပီး၊  အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္မႈ  ရွိေသာ  အြန္လိုင္းသင္ၾကားမႈအစီအစဥသ္ည္  
ပါ၀င္သ ူ မ်ား၏  စီးပြားေရး  အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚတုန္႔ျပန္ႏုိင္မႈ  စြမ္းရည္ကိ ု တိုးတက္ေသာ  အိုင္တီႏွင္ ့ 
စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား  အားျဖင္ ့ ခိုင္မာလာေစမည္။  HP  LIFE  e-Learning  သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင ္ စီးပြားေရး၌  
အဓိကက်ေသာ  က႑မ်ားျဖစ္သည္ ့ ဆက္သြယ္ေရး၊  ဘ႑ာေရး၊  ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊  လုပ္ကိုင္လည္ပတ္မႈ  
(operation)  မ်ား  ႏွင္ ့ အျခားေသာ  အထူးဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္ ့ လူမႈစြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္မႈ  ႏွင္ ့ 
စြမ္းအင္ျမင့္မားျပည္၀့ေရး  စသည္ ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  ဘာသာရပ္မ်ားပါ၀င္သည္။  ဘာသာရပ္တိုင္းသည္  
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ေသာ့ခ်က္က်ေသာ  စီးပြားေရး၊  အိုင္တ ီ ႏွင္ ့ ၂၁  ရာစု  စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက ္ လိုအပ္ေသာ  ကၽြမ္းက်င္မ ႈမ်ားကိ ု 
ေပးပါသည္။    

HP  ၏  အကူအညီအားျဖင့္  ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားဖက္မွ  ယူေဆာင္လာမည့္အရာမ်ားမွာ  -    

• ကြန္ျပဴတာမ်ား၊  learning  solutions  ႏွင့္  အင္တာနက္    တပ္ဆင္ထားေသာ  HP  LIFE  စင္တာ  ၁၂  ခု  အား  
ျပည္တြင္းမွ  လက္တြဲပါ၀င္သူမ်ားက  လက္ခဖံြင့္လွစ္၍  လိုအပ္ခ်က္ကို  အေျချပဳထားေသာ  စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္သ ူ 
(necessity-based  entrepreneurs)  မ်ားသည္  HP  LIFE  e-Learning  ကို  ရရွိႏိုင္ေစရန္  ျဖစ္သည္။  ကနဦး  
စင္တာမ်ားကို  ၂၀၁၄  အေစာပိုင္းတြင္  ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္  ႏွင့္  Myanmar  Business  Executives  
Association  တို႔၌  ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။    

• သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့ စာသင္ခန္းမ်ားတြင ္ ဆန္းသစ္ေသာသင္ၾကားမႈႏွင္ ့ သင္ယူေလ့လာေသာ  အေလ့အထမ်ား  
ကိ ု ပံ့ပိုးမည္ ့ အလြနလ္ြယ္ကူစြာညိွယူအသံုးခ်ႏိုင္သည္ ့ ဤ  Open  Educational  Resource  ကိ ု 
ေပါင္းစပအ္သံုးခ်ႏိုင္ရန ္ ဆရာ၊  ဆရာမမ်ားႏွင္ ့ တကၠသိုလ္မ်ားအား  လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္သည္ ့ သင္ၾကားသူမ်ားအတြက ္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား  

• လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏  စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ၄္င္း၊  စီးပြားေရးပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍  ေသာ္၄င္း    
ဆက္စပ္မႈရွိေသာ  HP  LIFE  e-Learning  အတန္းသစ ္ ႏွစ ္ ခ ု အား  တည္ေထာငဖ္ြင့္လွစ္ျခင္း  

• HP  LIFE  e-Learning  platform  ႏွင့္  သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း  အား  ျမန္မာစကားသို႔  ဘာသာျပန္ျခင္းျဖင္ ့ e-learning  အား  
ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊  အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ  ေနရာမ်ားသို႔  ျဖန္႔၍တိုးခ်ဲ႕ျခင္း  

  VinaCapital  foundation  ၏  Lotus  Impact  ရံပံုေငြျဖင္ ့ ADEPT  သည္  ေခ်းေငြယူႏိုင္ရန ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္သာမက  
အေသးစားႏွင္ ့ အလယ္အလတ ္ လုပ္ငန္းမ်ား  (SME)  တည္ရွိရာေနရာမ်ားကိ ု ရွာေဖြျခင္းသည ္ SME  အသိုင္းအ၀ ိုင္းႏွင္ ့ 
အမ်ားဆံုးအက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိမည့္သူမ်ားကိ ု ၀င္ေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင္ ့ ေတ့ဆိုင္ေပးျခင္းျဖင့္ကူညီရန္ျဖစ္သည္။  
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင္ ့ သိရွိရန္လိုအပ္ၿပီး    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ အျပည့္အ၀  ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း  မရွိေသးသည္ ့ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ  ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊  အလုပ္သမားဆိုင္ရာ၊  လူသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  ႏွင္ ့ 
အျခားအေရး  ပါေသာ  ကိစၥရပ္မ်ားအား  အဖြဲ႔လိုက ္ လုပ္ေဆာင္သည္ ့ ပညာေရး  အစီအစဥ ္ (educational  working  
group  series)  မ်ား  စတင္ျခင္းျဖင္ ့ BSR  သည္လည္း  SME  မ်ားအား  အလားတူ  ကူညီပံ့ပိုးမည္ျဖစ္သည္။  
ဤႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကိ ု SME  မ်ား  အက်ဳိးအတြက္  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွ ံ မႈမ်ားႏွင္ ့ စီးပြားေရးပတ၀္န္းက်င္အား  
ေတ့ဆိုင္ေပးရန ္ အလို႔ငွါ  ကိုယ္ထူကိုယ္ထ  ရပ္တည္ႏိုင္မည္ ့ လုပ္ငန္းစည္းေဘာင္တစ္ခုကိ ု ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစဖို႔  
စီစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။  စြန္႔ထြင္ဦးေဆာင္မႈ  အရည္အေသြးမ်ား  တြင ္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈမ်ားအား  ေထာက္ျပျခင္းႏွင္ ့ SME  
မ်ားအတြက ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  ဖန္တီးေပးျခင္း  သည္  ၄င္းတို႔၏  ႀကီးထြားမႈအတြက ္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ ့ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေသာ၄္င္း၊  ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ထူေထာင္ရာတြင ္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ ့ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေသာ၄္င္း  ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန ္ ကူညီပါလိမ့္မည္။  
   


