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Article

“AI နှင့် ပတ့်သက့်၍ သင့်သထ
ိ ားသငသ
့် မျှ”
မှတဉ
့် ဏ့်တဟ
ု ုခ ေါ်သည့် Artificial Intelligence (AI) သည့် ယခနေ့ခ တ့် ထိပ့်တန့်ားခေပန့်ားစ ားခနသည့်
နည့်ားပည မ ားတွင့် နံပါတ့် ၁ ခနေ ၌ ေပ့်တည့်လျှက့်ေှိသည့်။ တစ့် ိ ျို့လည့်ား AI ကို ခက င့်ားစွ သတိပပ မိလျှက့်ေှိ ပပား
တစ့် ိ ျို့က ခတ လည့်ား AI နှင့် ပတ့်သက့်၍ အလှမား့် ခ ားလျှက့်ေှိသည့်။ မည့်သပ
ိုေ့ င့်ဆိုခစက မူ ကျွန့်ခတ တ
့် ေ့က
ို
AI ကို
သိသည့်ပြစ့်ခစ မသိသည့်ပြစ့်ခစ၊ ေင့်ားနှားသည့်ပြစ့်ခစ အလှမ့်ားခ ားလွန့်သည့်ပြစ့်ခစ AI ကခတ ကျွန့်ခတ တ
့် ေ့ို အန ားကို
မလွွဲဧကန့်

ခေ က့်လ မည့်မှ အမှန့်ပင့်ပြစ့်ပါသည့်။

သိပုေ့ ြစ့်ပါ၍

AI

နှင့်

ပတ့်သက့်၍

အမ ားသူငှ

ဗဟုသုတ

ေေှိခစေန့်အလိင
ုေ့ ှ ကျွန့်ခတ ့်အခနပြင့် ယ ုခဆ င့်ားပါားခလားပြင့် အသိပည မျှခ လိုပါ၏၊
တကယ့်တမ့်ား AI ကို စကက ားြူားတ က ၁၉၉၄

ုနှစ့် န့်ားက င့် ကျွန့်ခတ ့်ဆေ ဆကမှတဆင့် ထိုစက ားလံုားကို

ကျွန့်ခတ ့် ေင့်ားနှားကျွမ့်ား င့်မှုေှိ ပါသည့်
ွဲ
။ ဥပမ ခပပ မယ့်ဗ “စ ားပွွဲခပေါ်မှ ကခလားတစ့်ခယ က့်ကို တင့်ထ ားပပား သူိကို
ခေှျို့ဆက့်သွ ား ိုင့်ားေင့် ကခလားကို သွ ားမှ မဟုတဘ
့် ူား ဘ လိလ
ုေ့ ည့်ားဆိုခတ ဆက့်သွ ားေင့် သူခအ က့်ကို ပပ တ့်က မှ ကိုား၊
သိခ
ုေ့ ပသိ စက့်ရုပ့်တစ့်ရုပက
့် ို တင့်ထ ားပပား ခေှျို့ဆက့်သွ ား ိုင့်ားေင့်ခတ
သိမှ မဟုတဘ
့် ူား” ဟု အစ က လူနှင့် စက့်ရုပ့်ကွ ပ
ဆေ စက ားမ ားကို ပပန့်ကက ားခယ င့်မိသည့်။

စက့်ရုပက
့် သွ ားမှ ပွဲ ပပ တ့်က တ ခတွ ဘ ခတွ

ား က့်ကို ဤသိဤ
ုေ့ ပံု ဥပမ ခပားက စ သင့်တုင
ိ ား့် ခပပ ပပတတ့်သည့်

ဒါက တ န
ိ ့်တန
ု ့်ားက

လူနှင့် စက့်ရုပ့်ကွ ပ

ားပံု ပြစ့်သည့်။

လူက

စဉ့်ားစ ားခတွားခ ေါ်တတ့်သခလ က့် စက့်ရုပ့်က လူ ိုင့်ားေင့် ိုင့်ားသခလ က့် ပရိဂ
ု ေမ့်ထည့်ထ ားေင့် ထည့်ထ ားသခလ က့်သ
အလုပ့်လုပ့်နိုင့်သည့် ကို နိှုင့်ားယှဉ့်ပပပ င့်ားပြစ့်ပါသည့်။ သိခ
ုေ့ သ ့် ယခနေ့ခ တ့် AI တပ့်ဆင့်ထ ားသည့် စက့်ရုပမ
့် ားကခတ
ဤသိမ
ုေ့ ဟုတခ
့် တ ၊

မ ားစွ ခပပ င့်ားလွဲသွ ား ွဲပပပြစ့်ပါသည့်။

ဒါဆိုေင့်

ဥားစွ ေှင့်ားပပပါမည့်။ ကျွန့်ခတ ့်သည့် စ သင့်ခနသည့် ခက င့်ားဆေ

AI

ဆိုတ

ဘ လွဲဆိုတ ကို

ကျွန့်ခတ ့်

ပြစ့်ခသ ခကက င့် အပမွဲတမ့်ားလိုလို စ သင့်သည့်

ပြစ့်ခစ၊ ခဆ င့်ားပါားခေားသည့်ပြစ့်ခစ နိဒါန့်ားပပားတိင
ု ့်ား What နှင့် အပမွဲစခလေှိပါသည့်။ ဆိုခတ

အ ုလည့်ား What နှင့်

စတင့်ပါမည့်။

AI ဆိသ
ု ည့်က ားအဘယ့်နည့်ား . .
လူတ၏
ုေ့ိ မှတဉ
့် ဏ့်သကွဲသိလ
ုေ့ ိုက့်တထ
ု
ားခသ ခကက င့် မှတဉ
့် ဏ့်တုဟုခ ေါ်ခသ AI သည့် လူတ၏
ုေ့ိ အပပ အမူ
မ ားပြစ့်ကကခသ

စမံကိန့်ား ပ င့်ား၊ သင့်ယူပ င့်ား၊ အခကက င့်ားပပ က့်ခပားပ င့်ား၊ ပပဿန ခပြေှင့်ားပ င့်ား၊ မိမိ သိထ ားသမျှကို

တင့်ပပပ င့်ား၊ သိပမင့်န ားလည့်ပ င့်ား၊ လှုပ့်ေှ ားပ င့်ား၊ အတုပမင့်အတတ့်သင့်ပ င့်ား၊ ခက ့်ပပွ ားယူပ င့်ား၊ လူမှုခေားပါားနပ့်လိမမ မှု နှင့်
ြန့်တားနိုင့်မှု စသည့် အထွဲကမှ အနည့်ားဆံားု တစ့် ု ုကို လုပ့်ပပနိုင့်ပ င့်ားပင့် ပြစ့်ပါသည့်။ တနည့်ားခပပ ေလျှင့် လူတသ
ုေ့ိ ည့်
မိမိပတ့် န့်ားက င့်တင
ွ ့်
ဘ လုပ့်ေမည့်ကို

ပြစ့်တည့်လျှက့်ေှိခသ

စဉ့်ားစ ား

အခကက င့်ားအေ မ ားကို

ဆံုားပြတ့်လျှက့်

ခန က့်ဆံုားမှ

Action

သိေှိခအ င့်အေင့်လုပ့်ပပားမှ

ဘ ပြစ့်ခနသည့်

ယူက လုပ့်ခဆ င့်ကကသည့်။

ရုတတ
့် ေက့်

အသံတ ု ုကက ားလျှင့်ပင့် ဒါဘ အသံလွဲ ဆိုတ ကို သိခအ င့် အေင့်လုပ့်ကကေသည့်။ မိမိအတွက့် အနတေ ယ့် ေှိမေှိ
ဥားခနှ က့်က လျှင့်ပမန့်စွ စဉ့်ားစ ားဆံုားပြတ့်ပပား

နဓ ကိယ
ု ့်က တံေ့ပု ပန့်ခဆ င့်ေွက့်ကကသည့်။ ထိအ
ုေ့ တူ AI တပ့်ဆင့်ထ ားခသ

ပစစည့်ားမ ားသည့်လည့်ား ၎င့်ားအပ င့်ားအေ ကို အတုယူက

ြန့်တားထ ားကကပ င့်ားပြစ့်ပါသည့်။ တကယ့်ခတ

AI ဆိုတ

စပြစ့် င့်ကတည့်ားက စက့်ခတွဟ စဉ့်ားစ ားနိုင့်သလ ား ဆိုတ ကို သ ္ ပည ေှင့်ပြစ့်သူ Alan Turning က ၁၉၅၀ မှ
စတင့်ခမား ွန့်ားထုတ့် ွဲတ ပြစ့်ပါတယ့်။ ဒခတ

AI နွဲေ့ ပတ့်သက့်လ ေင့် ကျွန့်ခတ ့်တုေ့ိ သိထ ားေမှ က AI ဟ

လူလို

ခတွားခတ ဆင့်ပ င့်နိုင့်ေွဲျို့လ ား၊ ခတွားခတ ဆင့်ပ င့်တ မှန့်သမျှကလည့်ား ခကက င့်ားက ိ ား ဆခလ ့်ေွဲျို့လ ား၊ AI လုပ့်တ ခတွက
လူလို လုပ့်နိုင့်ေွဲျို့လ ား၊ လုပ့်တ ခတွကခေ

ခကက င့်ားက ိ ား ဆခလ ့်ေွဲျို့လ ား ဆိုတ ပါပွဲ ဒအ က့် ၄

က့်ကလည့်ား AI

ဆိုတ နွဲေ့ ပတ့်သက့်ပပား စဉ့်ားစ ားေမယ့် အ က့်ခတွပြစ့်ပါတယ့်။

2

AI ကို ဘယ့်ခနေ မှ အသံားု ပပ ကကသလွဲ
အ ုဆိုေင့် AI ဆိုတ ဘ လွဲဆိုတ ကို သိသွ ားပပားတွဲခန က့်မှ AI ကျွန့်ခတ ့်တန
ုေ့ိ ှင့် ဘယ့်လို ပတ့်သက့်
ဆက့်နွယ့်ခနသလွဲ၊ ဘယ့်လိုခနေ မ ိ ားခတွမှ သူိကအ
ို သံုားပပ လိေ
ုေ့ သလွဲဆိုတ ခလားကို ဆက့်လက့်ခပပ ပပ သွ ားပါဥားမယ့်။
ဟိုားခအ က့်ခပ ကလွယ့်လွယ့်ခလားကခနစခပပ ပပမယ့်ဗ

ဥပမ အားခမားလ့် ပိတ
ုေ့ ယ့်ဆိုကကပါစိုေ့၊ ခေားထ ားတွဲ စ သ ားထွဲမှ

ဒအားခမားလ့်မှ Attachments ပါတယ့်လခ
ိုေ့ ေားထ ားတယ့်။ သိခ
ုေ့ ပသိ ြိင
ု ့် Attachment ကို တ
ိ ့်ြိုေ့ ခမသွ ားတယ့် ပပားခတ
Send လုပ့်လိုက့်မယ့်ဆို AI သ အွဲဒခမားလ့်မှ ေှိခနေင့် တနည့်ားအ ားပြင့် AI Features သ ပါ ွဲေင့် သူက Alert လုပ့်လိမ့်မယ့်
မင့်ား Attach လုပ့်ြိုေ့ ခမခနတယ့်ခပါ။ အွဲဒခတ ဒါ AI ။ ဆိုလို င့်တသခဘ
ွဲ
က AI လိုေ့ ခပပ လိုက့်ေင့် တစ့် ိ ျို့လူခတွက
သိတယ့်

ကိုယ့်အန ားမှ

AI

ခေ က့်ခနပပ

တစ့် ိ ျို့က ခတ

AI

ဘ မှန့်ားဆိုတ ခတ သိတယ့်

သိခ
ုေ့ ပသိ

အခက င့်အထည့်အေဆို မပမင့်ေခတ AI ကို ဘယ့်လို သံုားခနမှန့်ားမသိဘူား။ တစ့် ိ ျို့က ခတ လည့်ား AI ဆိေ
ု င့် စက့်ရုပ့်ကို
ခပပားပမင့်ကကတယ့်။ တစ့် ိ ျို့ကပိုဆားို

ါသန အေ AI လိုေ့ ခပပ လိုက့်ေင့် ဆလကွန့်ရုပ့်ကိုတန့်ားပမင့်ခတ တ ပွဲ (အိန့်ား) ကွဲ

ထ ားပါခလ ခန က့်ထပ့်ခပပ ပပဥားမယ့်

ုနကလို Messaging မှ

ပြစ့်ပြစ့် အားခမားလ့်မှ ပြစ့်ပြစ့် စ သ ားနွဲပေ့ ြစ့်ပြစ့်

အသံနွဲပေ့ ြစ့်ပြစ့် သူငယ့် င့်ားနွဲေ့ ညခန ၆ န ေ ထမင့်ားစ ားြိုေ့ န
ိ ့်ားထ ားတယ့်ဆိုေင့် AI က သူိေွဲျို့ ြုန့်ား၊ ကွန့်ပ ျူတ မှ
အလိုအခလ က့် Reminder ထည့်ထ ားလိုက့်မယ့် ကိယ
ု ့်ကို သတိခပားမယ့်၊ ဒါဆိုလည့်ား AI ပွဲ။ အွဲဒခတ သူက Learn
လုပ့်ပပား လူလိုပွဲ Adapt လုပ့်လိုက့်တ ပါ။ အ ု ကျွန့်ခတ ့်တုေ့ိ သံုားခနတွဲ Social Media ခတွမှ လည့်ား ကျွန့်ခတ ့်တုေ့ိ Like
လုပ့်ထ ားတွဲသူေွဲျို့ အခကက င့်ားအေ ခတွ ခပ ့် ခတွကို ပပခပားတယ့် အွဲဒါနွဲေ့ အလ ားသဏ္ဍ န့်တတ
ူ ွဲ အခကက င့်ားအေ ခတွကို
ကိုယ့်ေွဲျို့ Newsfeed မှ

လ ပပခပားခနတ ခတွကလည့်ား AI ပါပွဲ။ Smart TV ခတွမှ

ရုပ့်ေှင့်ကကည့်ေင့်လည့်ား မင့်ားက

ဒလိုရုပ့်ေှင့်မ ိ ား ကကည့်ြူားတွဲအတွက့်ခကက င့် ဒါခလားခတွလည့်ား ကကည့် င့်မလ ားလိုေ့ Suggest လုပ့်တ လည့်ား AI ပါပွဲ။

AI ကို ခမ ့်ခတ က
့် ားမ ားတွင့် အသံားု ပပ ပ င့်ား
ခန က့်ပပား ဒရုန့်ားခတွဆိုေင့်လည့်ား AI ပါလ ေင့် သူိဘ သ သူ ပ ျံနိုင့်ပပား သူိကင့်မေ က အေ
ွွဲပ

ားလ နိုင့်တယ့်။

ဒါခကက င့်လည့်ား

အလိုအခလ က့်ခမ င့်ားတွဲက ား

ဆိုတ ပြစ့်လ တ ပါ။

တတ ခတွကို

တနည့်ားအ ားပြင့် AI

သံုားထ ားတ ပါ။ ခန က့်ခတ ဒလိုခမ ့်ခတ ့်က ားနွဲေ့ ပတ့်သက့်ပပား က ားခမ င့်ားသူေွဲျို့ အပပ အမူခတွကို ခစ င့်ကကည့်တ ခတွ
ခပပ ေမယ့်ဆိုေင့်ဗ

ခမ ့်ခတ က
့်
ားကိုထုတလ
့် ုပ့်လိုက့်တွဲ

အခပ အခနကခနစပပား

ကကိ တင့်သိပမင့်နိုင့်တွဲ

ပပ ပပင့်နိုင့်ပ င့်ားခတွ၊ ဘယ့်ခလ က့် ခမ င့်ားခနေင့် ဘယ့်အ န
ိ ့်က ပပန့်ပပားထိန့်ားသိမ့်ားေမယ့်ဆိုတ ခတွ၊ ဒက ားတစ့်စားကိုပွဲ
ခမ င့်ားတွဲသူခပေါ်မူတည့်ပပား သူိေွဲျို့ အခနအထ ားကို
လုပ့်တ ခတွ၊ ခေှျို့က ားကို အကွ အခ ား

န
ိ ့်ဆနိုင့်တ ခတွ၊ ခမ ့်ခတ ့်က ားခမ င့်ားခနစဉ့် Virtual Assist

န
ိ ့်ဆတ ခတွကလည့်ား AI ခတွပွဲပြစ့်ပါတယ့်။

AI ကို စိက
ု ပ
့် ိ ားခေားတွငအ
့် သံားု ပပ ပ င့်ား
ထိအ
ုေ့ ပပင့် စိုက့်ပ ိ ားခေားမှ ဆို ဒရုန့်ားခတွ အသံုားပပ လ ပပား ၎င့်ားတိက
ေ့ု ို UVAs (Unmanned Aerial Vehicles)
လိလ
ုေ့ ည့်ားခ ေါ်ပါတယ့်။

သူနဘ
ွဲေ့ ခတွလုပ့်လေ
ိုေ့ သလွဲဆိုေင့်

စိုက့်ပ ိ ားခေားနွဲေ့

ပတ့်သက့်တွဲ

အ က့်အလက့်ခတွကို

ခက က့်ယူနိုင့်ပါတယ့်။ ေ နွဲေ့ တွဲဧကခပါင့်ားမ ားစွ ကို တ ါပ ံသန့်ားရံုနွဲေ့ ေိတ့်သိမ့်ားပ င့်ား၊ စိုက့်ပ ိ ားပ င့်ားနွဲေ့ ပတ့်သက့်တွဲ
အ က့်အလက့်ခတွကို သိေှိနိုင့်ပ င့်ား၊ စမ့်ားစစ့်နိုင့်ပ င့်ားခတွ ပပ လုပ့်လေ
ိုေ့ ပါတယ့်။ ပံုစံကခတ
ဒရုန့်ားခတွနွဲခ
ေ့ တ ကွ ပ
ခတွကို

ကုစ ားတ ခတွ၊

ကျွန့်ခတ တ
့် ေ့ို ပမင့်ခနက

ားပါတယ့်။ ခန က့်ပပား ပိုားမ က ကွယ့်တ ခတွ၊ ပိုားမ ားခကက င့် အပင့်ခတွ ခေ ဂါကူားစက့်ခနတ
ခဆားပြန့်ားတ ခတွ၊

စိုက့်ပ ိ ားပ င့်ားပပ လုပ့်တ ခတွ၊

ေိတ့်သိမ့်ားပ င့်ားကို

ခစ င့်ကကည့်တ မ ိ ား

ခတွကိုလည့်ား လုပ့်လေ
ိုေ့ ပါတယ့်။
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AI ကို က န့်ားမ ခေားတွငအ
့် သံားု ပပ ပ င့်ား
အ ုခန က့်ပိုင့်ား ခသ
သင့်ကက ားခပားထ ားတွဲ ဆေ

အထူားပပ လုပ့်ထ ားတွဲ AI အသံုားပပ ထ ားတွဲ က န့်ားမ ခေားသံုားကိေိယ ဟ ခသ

ခလက င့်

န့်ထက့်ကိုပိုပပား ခေ ဂါခတွကို ေှ ခြွစစ့်ခဆားပ င့်ားနှင့် ကင့်ဆ အမ ိ ားအစ ား ွွဲခ ပ င့်ားခတွမှ

လက့် ါားခစ င့်ားထက့်လခ
ိုေ့ နပါပပ။ အထူားသပြင့် Tumors နွဲပ
ေ့ တ့်သက့် ပပားခတ X-Ray ကဏ္ဍခတွမှ Radiologists ခတွကို
အမ ားကကားအခထ က့်အကူခပားနိုင့်ခနပပပြစ့်ပါ တယ့်။ ခန က့်ပပားခတ

ကျွန့်ခတ ့်တုေ့ိ သိထ ားပပားတွဲ လူိ နဓ ကိုယ့်မှ

တ့်လိေ
ုေ့ တွဲ တပ့်ဆင့်လေ
ိုေ့ တွဲ Wearable Device ခတွမှ ဆိုေင့်လည့်ား တပ့်ဆင့်ထ ားသူေွဲျို့

နဓ ကိုယ့်က က န့်ားမ ခေား

အ က့်အလက့်ခတွကို ေယူပပား ကျွန့်ခတ ့်တဟ
ုေ့ိ
ကျွန့်ခတ ့်တေ
ုေ့ိ ွဲျို့ က န့်ားမ ခေားအခပ အခနကိုပင့် သိနိုင့်တွဲ အခနအထ ား
ကို ခေ က့်ေှိလလ
ိုေ့
ခနပပပြစ့်ပါတယ့်။ ခန က့်ပပား ဒါက ကခလားခေ လူကကားပါ သံုားလိေ
ုေ့ တွဲအခပ အခန ပြစ့်ပါတယ့်။

AI နှင့် ရုပပ
့် င
ို ား့် အသံပင
ို ား့် ဆိင
ု ေ
့် အ န့်ားကဏ္ဍ
AI ကို အသံုားပပ ပပားခတ လူတစ့်ခယ က့်ေွဲျို့ စက ားခပပ သံက သူဘ ခတွခပပ ခနသလွဲဆိုတ ကို (၉၅) ေ

ိုငန
့် ှုန့်ား

ခလ က့်မှန့်ခအ င့် ပပ လုပ့်နိုင့်ပပလိဆ
ုေ့ ိုပါတယ့်။ ဒါခကက င့် ခန က့်ပိုင့်ားမှ Voice Command ခပားတ ခတွကို လူခတွနွဲေ့
စက့်ခတွအကက ားမှ ပိုမိုတင
ွ ့်က ယ့်စွ အသံုားပပ လ နိုင့်ခတ မှ ပြစ့်ပါတယ့်။ ရုပ့်ပင
ို ့်ားဆိုင့်ေ ဆိုေင့်လည့်ား လူတစ့်ခယ က့်ေွဲျို့
မ က့်နှ အက နွဲေ့ အခနအထ ားကို သိေှိနိုင့်ပါတယ့်။ ဒါခကက င့် တစ့် ိ ျို့ခနေ ခတွမှ
ရုပ့်ပံုခတွထွဲကို လူမ က့်နှ ခတွကို အသိအမှတပ့် ပ ပ င့်ား

ွွဲပ

CCTV ကခန ခစ င့်ကကည့်ထ ားတွဲ

ားနိုင့်ပ င့်ားတိေ့ခ
ု ကက င့် တရုတန
့် ိုင့်ငမ
ံ ှ

အ ဏ ပိုင့်ခတွဟ

နိုင့်ငံနှင့်အ ှမ့်ား CCTV မ ားတပ့်ဆင့်ပပား မသက္ ြွယ့်ေ အပပ အမူနွဲေ့ ပတ့်သက့်တ ခတွကို ခစ င့်ကကည့်ပပား ခထ က့်လှမ့်ားတွဲ
ကိစစခတွမှ အသံုားပပ လ ခနပပလိလ
ုေ့ ည့်ားဆိုပါတယ့်။ ဒလို Facial Recognition ခတွြက့်မှ ထွန့်ားက ားလ ပ င့်ားခကက င့်
အပ

ား သူရုပပ
့် ံုခနေ မှ မိမိပအ
ံု စ ားထိုားပ င့်ားဆိုတွဲ App ခတွလည့်ား ထွန့်ားက ားလ တ ခကက င့် အင့်တ နက့်မှ မည့်သူက

ဘယ့်လိုပြစ့်ခနတယ့် ဘ ခတွခပပ ခနတယ့်ဆိုတ ကလည့်ား တကယ့် အစစ့်အမှန့်မဟုတဘ
့် ွဲ အပ
ပြစ့်ခနတ ကို သူမဟုတတ
့် ွဲ အပ

ားသူတစ့်ခယ က့်

ားသူတစ့်ခယ က့်အစ ားထိုားထ ားပပား ခပပ ဆိုပြစ့်ပ က့်ခနတ မ ိ ားလည့်ား ပြစ့်နိုင့်တ ခကက င့်

သတင့်ားအတု Fake News မ ား မ ားစွ ပြစ့်နိုင့်ပပား ဘယ့်အေ မဆို သတိထ ားပပား စမ့်ားစစ့်ကကည့်သင့်ြိုေ့ လိုအပ့်လှပါတယ့်။
လွယ့်လွယ့်နွဲေ့ မယံုကကြိုေ့ ပြစ့်ပါတယ့်။

AI ကို ဘယ့်လို အသံားု ခနကကသလွဲ
AI ကို ပံုစံ ၂ မ ိ ားနွဲေ့ က ယ့်ပပနေ့့်စွ အသံုား

အသံုားပပ ခနကကပါတယ့်။ အွဲဒါခတွကခတ -

၁။ Narrow AI နှင့်
၂။ AGI လိခ
ုေ့ ေါ်တွဲ Artificial General Intelligence ပြစ့်ပါတယ့်။ ဒခတ AIကို အသံုားပပ ခနတ ခတွကို
ဥပမ ခပားေမယ့်ဆိုေင့် • Smart assistants (Like Siri and Alexa)
• Disease mapping and prediction tools
• Manufacturing and drone robots
• Optimized, Personalized healthcare treatment recommendations
• Conversational bots for marketing and customer service
• Robo-advisors for stock trading
• Spam filters on email
• Social media monitoring tools for dangerous content or false news
• Song or TV show recommendations from Spotify and Netflix တိေ့ု ပြစ့်ကကပါတယ့်။
ဘိုလို ခေားထ ားပပမယ့်လည့်ား န ားလည့်လွယ့်တအတွ
ွဲ
က့်ခကက င့် တ က့်ခ င်းစ လိုက့်မေှင့်ားပပခတ ပါဘူား။
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Narrow AIကို Weak AI လိလ
ုေ့ ည့်ားခ ေါ်ပါတယ့်။ သူကခတ လူေွဲျို့ မှတဉ
့် ဏ့်ကို လိုက့်တထ
ု
ားတွဲ မှတဉ
့် ဏ့်တု AI
လုပ့်ခဆ င့် က့်ခတွ ပါ င့်ခပမယ့်လည့်ား အွဲဒ Narrow AI ပါတွဲ ပစစည့်ားေွဲျို့ လုပ့်ခဆ င့် က့်က ကနေ့့်သတ့် က့်
ခတွေှိပါတယ့်။ ဆိုလိုတ က ဘ မဆို လုပ့်နိုင့်တ မ ိ ားမဟုတပ
့် ါဘူား။ အခကက င့်ားအေ တစ့် ု လုပ့်ခဆ င့် က့်တစ့် ုကိုပွဲ
ဥားတည့်ထ ားတွဲသခဘ

ပြစ့်တ ခကက င့်

ပပားလုပ့်သွ ားမှ ပြစ့်ပါတယ့်။ ဥပမ
ေတ မ ိ ားလ ား

စသပြင့်ပါ။

အွဲဒအခကက င့်ားအေ ပါတွဲ

ွွဲစိတခ
့် ပားနိုင့်တွဲ စက့်ရုပ့်လ ား၊ စက့်ရံုမှ

ခန က့် ဥပမ

အလုပက
့် ိုပွဲ

လူလို

စဉ့်ားစ ားခတွား ခ ေါ်

ထပ့်တလွဲလွဲအလုပ့်ခတွကိုပွဲ လုပ့်ခပားခန

တစ့် ုေှိခသားတယ့် ခပပ မပပ င့်လိုေ့ (အိန့်ား) မခပပ လွဲသိတယ့်ဟုတ့်

(ဤက ားစက ား ပ့်)။ ဒခတ Narrow AI ကို ဥပမ ခပားေမယ့်ဆိုေင့် • Google search
• Image recognition software
• Siri, Alexa and other personal assistants
• Self-driving cars
• IBM’s Watson တိေ့ပု ြစ့်ကကပါတယ့်။
ခန က့်တစ့် ုပြစ့်တွဲ AGI (Artificial General Intelligence) ကခတ တနည့်ားအ ားပြင့် Strong AI လိုေ့ ခ ေါ်
ကကပါတယ့်။ သူကခတ လူနပ
ွဲေ့ ိုတပ
ူ ါတယ့် မည့်သည့် ပပဿန ကိုမဆို ခပြေှင့်ားနိုင့်တယ့်ဆိုတွဲ ပံုစံမ ိ ားပါ။ ဘ လိလ
ုေ့ ွဲဆိုခတ
သူိမှ General Intelligence ေှိခနလိပုေ့ ြစ့်ပါတယ့်။ ဥပမ ခပပ ေေင့် Westworld Movie ထွဲက စက့်ရုပ့်ခတွလိုပြစ့်ပါတယ့်။
ဒါကခတ

လူေွဲျို့ စဉ့်ားစ ားခတွားခ ေါ်နိုင့်တွဲ အခနအထ ားနွဲေ့ သိပမင့်နိုင့်စွမ့်ားအခနအထ ားခတွကို ယှဉ့်ြိုေ့ AI Researchers

ခတွအခနနွဲေ့ အ က့်အ ွဲေှိခနပပမယ့် ခန င့်တစ့် န
ိ ့် ပြစ့်လ နိုင့်မယ့်လိုေ့ ပည ေှင့်ခတွက ဆိုကကပါတယ့်။ ခန က့်တစ့်မ ိ ား
ASI လိခ
ုေ့ ေါ်တွဲ Artificial Super Intelligence ဆိုတ မ ိ ားလည့်ား ေှိပါခသားတယ့်။ သူကခတ

ခပပ ေေင့် မင့်ားသ ားကကား

အ နိုားသရုပ့်ခဆ င့် ထ ားတွဲ The Terminator ဇ တ့်က ားထွဲကလိုပါပွဲ Humanity ကို ထိ ိုက့်လ နိုင့်တယ့်လိုေ့
လည့်ားဆိုကကပပား

ဒကမဘ ခပေါ်ကခန

လူသ ားမ ိ ားနွယ့်ခတွခပ က့်ကွယ့်သွ ားနိုင့်တအထိ
ွဲ

ပြစ့်သွ ားနိုင့်တယ့်

လိလ
ုေ့ ည့်ား

ဆိုကကပပန့်ပါတယ့်။

AI နွဲေ့ Machine Learning, Deep Learning က ဘ ကွ လွဲ
ဒဘက့်ခ တ့်မှ Data Science တိေ့ု Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) နွဲေ့ Artificial Intelligence
(AI) တိေ့ဟ
ု
အင့်မတန့်ခေပန့်ားစ ားလ တွဲ အခ ေါ်အခ ေါ်ခတွ ပြစ့်ပါတယ့်။ ဒါနွဲပ
ေ့ တ့်သက့်ပပား ကွွဲကွွဲပပ ားပပ ား ပြစ့်သွ ားခအ င့်
ခပပ ပပ င့်ပါခသားတယ့်။
Machine Learning ဆိုတ ကခတ လွယ့်လွယ့်ခပပ ေေင့်ခတ Machine Learning ဆိုတွဲ အတိင
ု ့်ား ကွန့်ပ ျူတ
က သင့်ယူလ နိုင့်တ ပွဲပြစ့်ပါတယ့်။ တကယ့်တမ့်ား Machine Learning ဥားတည့်တ က ေေှိလ တွဲ အ က့်အလက့်ခတွကို
မူတည့်ပပား စက့်ပစစည့်ားက သူိဘ သ သူ ခလလ က မှန့်ကန့်တက
ိ တွဲ အခပြကို ကကိ တင့်ခဟ ကိန့်ား ထုတခ
့် ပားနိုင့်ခအ င့်
ပြစ့်ပါတယ့်။ ဒါကခတ

Machine Learning အခကက င့်ား အခသားစိတ့် ခပပ ပပတ မဟုတဘ
့် ွဲ မိတဆ
့် က့်အခနနွဲေ့ပွဲ

ခပပ ပပသွ ားတ ပါ။ သူိကို Netflix, YouTube, Spotify; Search Engines ခတွပြစ့်ကကတွဲ Google and Yahoo; Voice
Assistants ခတွ ပြစ့်ကကတွဲ Google Home and Amazon Alexa တိေ့မ
ု ှ အသံုားပပ ကကပါတယ့်။ Machine Learning ဟ AI
ေွဲျို့ တစ့်စိတတ
့် စ့်ခဒသ ပြစ့်ပါတယ့်။ Machine Learning မှ

Supervised Learning, Unsupervised Learning နွဲေ့

Reinforcement Learning ဆိုပပား သံုား ုထပ့်ေပ
ှိ ါခသားတယ့်။
Deep Learning က ခတ

လူိဥားခနှ က့်ကို လိုကပ့် ပားတုခယ င့်ထ ားသကွဲသိပုေ့ ြစ့်ပါတယ့်။ တနည့်ားအ ားပြင့်

ခပပ ေေင့် DL ဟ ML ေွဲျို့ ဆင့်ကွဲပြစ့်စဉ့် ခန က့်တစ့် ုပြစ့်ပါတယ့်။ ကျွန့်ခတ ့်တုေ့ိ လူိဥားခနှ က့်ခတွက အမ ိ ားမ ိ ား ခသ
သတင့်ားအ က့်အလက့်ခတွကို Pattern အလိုက့် ပံုခြ ့်ပပား သိမ့်ားထ ားနိုင့်သလို ေေှိလ တွဲ သတင့်ားအ က့်အလက့်ခတွ
ကိုလည့်ား Decipher လိခ
ုေ့ ေါ်တွဲ အဓိပပါယ့်ခြ ့်ပ င့်ား၊ ဘ သ ပပန့်ပ င့်ားအလုပ့်ခတွကိုပါ လုပ့်နိုင့်တ ပြစ့်ပါတယ့်။ ဒခတ
Deep Learning ဆိုတ လူိဥားခနှ က့်ကလုပ့်နိုင့်တ မ ိ ားကို လိုက့်ပပား လုပ့်နိုင့်တ မ ိ ားကို ဆိုလို င့်တ ဖြစပါတယ့်။ ဒခတ
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Deep

Learning

နွဲေ့

ဆက့်နွယ့်သွ ားတ က

Neural

Network

ပြစ့်သွ ားပါတယ့်။

ဥပမ

လူိဥားခနှ က့်က

အမှတအ
့် သ ားခတွကို မှတသ
့် ားနိုင့်မယ့် က ားခမ င့်ားခနေင့် လူကူားမ ဉ့်ားကက ားလ ား၊ သတိခပားဆိုင့်ားဘုတလ
့်
ား စသပြင့်ပါ။
ဒခတ Deep Learning ကလည့်ား ေေှိလ တွဲ Information ခတွကို စစ့်ထုတပ့် င့်ား သိမ
ုေ့ ဟုတ့် အမ ိ ားအစ ား ွွဲပ

ားပ င့်ား

ခတွကိုပါ ကွန့်ပ ျူတ ကို ကူညခဆ င့်ေွက့်ခပားလ နိုငပ
့် ါတယ့်။ ခအ က့်ကပံက
ု ို ကကည့်ပ င့်ားအ ားပြင့် AI, ML နွဲေ့ DL ကို
ကွွဲပပ ားသွ ားပါလိမ့်မယ့်။

AI ခကက င့် အလုပအ
့် ကိင
ု ခ
့် တွပ က့်ဆားမှ လ ား
AI ဟ စက့်ရံု၊အလုပ့်ရံုခတွမှ ေှိတွဲ ထပ့် ါတလွဲလွဲ လုပ့်ေတွဲအလုပ့်ခတွကို လူခတွေွဲျို့ ကိုယ့်စ ား လုပ့်ခပားသွ ားမှ
ပြစ့်ပါတယ့်။ ထိအ
ုေ့ ပပင့် က န့်ားမ ခေားအေ ပပဿန ေှိနိုင့်တွဲ က ားခဆားမှုတတ
့် ွဲလုပင
့် န့်ားခတွ မှ ဆိုေင့်လည့်ား စက့်ရုပ့်
လက့်တမ
ံ ားနွဲေ့ အလုပ့်လုပ့်သွ ားမှ ပြစ့်ပါတယ့်။ ဒခတ
အလုပ့်သမ ားလစ

ခလျှ

နိုင့်လ တ လ ား

လူခတွက သက့်သ လ မှ လ ား၊ သိမ
ုေ့ ဟုတ့် လုပ့်ငန့်ားေှင့်က

သိမ
ုေ့ ဟုတ့်

အွဲသလို

လူခတွက

အလုပ့်ပပ တ့်သွ ားမှ လ ား

စသပြင့်

ခမားစေ ခတွေှိပါတယ့်။ ဒခတ အ ုခ တ့်လို AI ကို မကကည့်ပါနွဲဥ
ေ့ ား။ နည့်ားပည တိားု တက့်လ ပပား လူခတွခနေ မှ အစ ားထိုား
လ တ

အ ုခ တ့်မှ မဟုတပ
့် ါဘူား။ အေင့်ခ တ့်က ရုပ့်ေင
ှ ့်ရံုခတွမှ

ဘ က ားတင့်သလွဲဆိုတွဲ ပိုစတ

Billboard

အကကားကကား ခတွကို မင့်ားသ ားမင့်ားသမားပံုခတွ ပန့်ား ဆေ ခတွက ပန့်ား ဆွွဲကကတယ့်။ ခန က့်ခတ Inkjet Printer ခတွနွဲေ့
Vinyl ထုတခ
့် တ အွဲဒ လူခတွ အလုပ့်မေကကခတ ဘူား စသပြင့် အေင့်ခ တ့်ကတည့်ားက ဒါမ ိ ားပြစ့် ွဲတ ခတွေှိပါတယ့်။
ဒါခကက င့် Digital Disruption ခကက င့် လူခတွေွဲျို့ အလုပ့်အကိုင့်ကခတ

ခပပ င့်ားသွ ားမယ့်သခဘ ေှိပါတယ့်။ ဒခတ

အလုပ့်အကိုင့်ခတွ ပ က့်စ်းသွ ားတ ထက့်စ ေင့် လုပတ
့် ပံ
ွဲ ုစံခပပ င့်ားသွ ားမှ ကခတ အခသအ

ပွဲ ပြစ့်ပါတယ့်။ လူခတွက

သင့်ယူမှုကို ေပ့်မပစ့်သင့်ပါဘူား။ ထိအ
ုေ့ တူ ခပပ င့်ားလွဲြက
ိုေ့ ိုလည့်ား ခကက က့်မခနသင့်ပါဘူား။ အြွွဲျို့အစည့်ားခတွဟ လည့်ား
မိမိ န့်ထမ့်ားခတွကို ခပပ င့်ားလွဲခနတွဲ ခ တ့်ခေစားခကက င့်ားမှ
လိုအပ့်ပါတယ့်။

ဒါခကက င့်

ဒခနေ့ခ တ့်မှ

အလိုက့်သင့် လိုက့်ခပပ င့်ားနိုင့်ခအ င့် ခလက င့်ထ ားြိုေ့

အြွွဲျို့အစည့်ားခတွ

အ င့်ား င့်ားပပိ င့်ဆင
ို ့်ကကတွဲအ ါ၊

အြွွဲျို့အစည့်ားခတွ

ခအ င့်ပမင့်ြိဆ
ုေ့ ိုတ အွဲဒအြွွဲျို့အစည့်ားက ဘယ့်လို Human Capital, Human Assets တနည့်ားအ ားပြင့် Intellectual Assets
ကို ပိုင့်ဆိုင့်သလွဲ ဆိုတ က စက ားခပပ လ ပါတယ့်။ ဒအခကက င့်ားကို ကျွန့်ခတ ့်ခေားသ ား ွဲြူားတွဲ “The Age of Digital
Economy and IoT” စ အုပ့်မှ

ခေားသ ားခြ ့်ပပ ွဲပပားပါပပ။ ဘ လိဒ
ုေ့ လိုထည့်ခပပ ေတ လွဲဆိုခတ

စ အုပ့်ခကက ့်ပင

တ မဟုတပ
့် ါဘူား။ ဒါခတွကို အေင့်ကတည့်ားက ခပပ ပပြူား ွဲတယ့် ဆိုတ ကို သိခစ င့်လပ
ိုေ့ ါ။ ဒခတ အြွွဲျို့အစည့်ားခတ င့်
ဒခလ က့်ပြစ့်ခနေင့် လူတစ့်ခယ က့် င့်ားစက ဒအတိင
ု ့်ား ထိုင့်ခနလိမ
ုေ့ ေဘူား ဆိုတ
မှ ခတ

Artist

ခတွ

က န့် ွဲဥားမယ့်လိုေ့လည့်ား

ခပပ ကကပါတယ့်။

အွဲဒါနွဲေ့

သိသ ထင့်ေှ ားပါတယ့်။ AI ခ တ့်
ကျွန့်ခတ ့်လည့်ား

တစ့်ခနေ့တစ့်ခနေ့

ဂစ့်တ ထိုင့်တားခနခတ တ ပွဲ (အိန့်ား)။
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AI ကိလ
ု ပ
ု ့် င့်တယ့်ဆေ
ို င့် ဘ ခတွကခ
ို လလ သင့်ယေ
ူ မလွဲ
AI ကို စိတ့် င့်စ ားတွဲ လူငယ့်ခတွအခနနွဲေ့ သင့်ယူထ ားသင့်တ ခတွကခတ

အခပေါ်ကခပပ

ွဲတွဲ Machine

Learning တိေ့ု Deep Learning တိေ့ပ
ု ွဲပြစ့်ပါတယ့်။ ဒခတ AI ကို ဥားတည့်တွဲ Phthon သင့်တန့်ားခတွေှိပါတယ့်။ အွဲဒါခတွကို
ခလလ သင့်ယူထ ားသင့်ပါတယ့်။ ထိအ
ုေ့ ပပင့် YIU က ြွင့်တွဲ Power BI သင့်တန့်ားကိုလည့်ားတက့်ထ ားသင့်ပါတယ့် (အိန့်ား ဒါ
သက့်သက့်ခကက ့်ပင
စက့်က

Action

င့်တ ပွဲ) AI နွဲေ့ Business Intelligence က ဘ ဆိုင့်လတ
ိုေ့ ုန့်ား။ ဒလိုပါ AI မှ Learn လုပ့်ပပား အွဲဒ
မယူ င့်မှ

တနည့်ားအ ားပြင့်

စက့်က

ဘ ကိုလုပ့်မယ့်ဆိုတ ကို

မလုပ့် င့်မှ

အေင့်ဥားဆံုား

သူဆံုားပြတ့် က့် ြိအ
ုေ့ တွက့် ေှိခနတွဲ အ က့်အလက့်ကို စစစ့်ပါတယ့်။ အွဲဒမှ Data Analytics ပါလ ပါတယ့်။ Power BI
က Data Analytics ကို သင့်တ ပါ။ ဒါခကက င့် ဒပည ခတွဟ

တစ့် ုနတ
ွဲေ့ စ့် ု ဆက့်စပ့်ခနပါတယ့် လခ
ိုေ့ ပပ ရင်း

ဒခဆ င့်ားပါားခလားကို နိဂံုား ပ့်အပ့်ပါတယ့်။
Dr. Zaw Lin (PhD, Business Administration)
Founder & CEO
YOUTH International University
4 Dec 2020
က မ့်ားကိုား //
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐳𝐝𝐧𝐞𝐭.𝐜𝐨𝐦/𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞/𝐰𝐡𝐚𝐭-𝐢𝐬-𝐚𝐢-𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠-𝐲𝐨𝐮-𝐧𝐞𝐞𝐝-𝐭𝐨-𝐤𝐧𝐨𝐰-𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭-𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥-𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞/
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐦𝐦.𝐜𝐨𝐦/𝐧𝐞𝐰𝐬/𝐨𝐧𝐪/𝟐𝟎𝟏𝟗/𝟎𝟑/𝟐𝟕/𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠-𝐲𝐨𝐮-𝐧𝐞𝐞𝐝-𝐤𝐧𝐨𝐰-𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭-𝐚𝐢
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐛𝐮𝐢𝐥𝐭𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥-𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬𝐝𝐚𝐭𝐚𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠-𝐭𝐡𝐞-𝐜𝐨𝐧𝐟𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧-𝐚𝐢-𝐯𝐬-𝐦𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞-𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠-𝐯𝐬-𝐝𝐞𝐞𝐩-𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬-𝐟𝐜𝐞𝟔𝟗𝐛𝟐𝟏𝐝𝟓𝐞𝐛
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐨𝐫𝐛𝐞𝐬.𝐜𝐨𝐦/𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬/𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝𝐦𝐚𝐫𝐫/𝟐𝟎𝟏𝟖/𝟎𝟒/𝟏𝟔/𝐭𝐡𝐞-𝟔-𝐛𝐞𝐬𝐭-𝐟𝐫𝐞𝐞-𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞-𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞-𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬-𝐟𝐨𝐫-𝟐𝟎𝟏𝟖/?𝐬𝐡=𝟑𝟕𝐝𝐝𝟕𝟑𝐚𝟑𝟓𝟗𝐝𝟕
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Online Retreat Meeting (2020)

ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းသည အသင်းဝငကုမ္ပဏမ္ ာ်းနှင့် ထိပတွွေ့မ္ှုအမမ္ြဲ ရှိပနပစ
ရန နှင့် အသင်းဝငကုမ္ပဏမ္ ာ်း၏ လိုအပခ ကမ္ ာ်းအာ်း ပိုမ္ိုကည
ူ ပျံပ
့် ို်းပပ်းနိုငပစရနအတွက ရညရွယမပ်း Survey
ပကာကယူခြဲ့်ပသာ “MCIA-YGN Member Satisfaction & COVID-19 Response Survey” မ္ှ ဖပနလညရရှလ
ိ ာပသာ
Survey ရလာေကိုအပဖခချံ၍ အသင်း၏ပရှွေ့ဆကပဆာငရွကသင့်သည့် လုပငန်းစဉ မ္ ာ်းကို ပဆွ်းပနွ်းရနအတွက Online
Retreat Meeting အာ်း ၂၀၂၀ခုနှစ၊ နိုဝငဘာလ (၂၂)ရကပနေ့တွင နျံနက (၁၀်း၀၀)နာရ တွင က င်းပဖပြုလုပခြဲ့်ရာ
အလုပအမ္ှုပဆာငစုစုပပေါင်း (၃၂)ဦ်း တကပရာကပဆွ်းပနွ်းခြဲ့်ပေါသည။ ဤအစည်းအပဝ်းအတွင်း ရနကုနတိုင်းပေသကက်း
ကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းမ္ှ စာရင်းစစ (၁)
ရလေမ္ ာ်းအာ်း

တငဖပဖခင်း၊

လုပငန်းစဉမ္ ာ်းအာ်း

ဆရာဦ်းသိန်းပဆွမ္ှ သဘာပတိအဖြစ တာဝနယူခြဲ့်မပ်း

အလုပအမ္ှုပဆာငမ္ ာ်းမ္ှ

ခ မ္ှတဖခင်းမ္ ာ်း

အဖပနအလှန

ပဆွ်းပနွ်းပဆာငရွကခြဲ့်ကကမပ်း

ပဆွ်းပနွ်းဖခင်း၊

ညပန

Survey

ပရှွေ့ဆကလုပပဆာငရမ္ည့်

(၃်း၃၀)နာရအခ န
ိ တွင

ပအာငဖမ္ငစွာ

မပ်းဆျံု်းခြဲ့်ပေါသည။
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Trainings

Job of The Manager (JOMAN) Course (1/2020)

ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းမ္ှ
ကက်းမ္ှျူ်းြွင့်လှစ၍ ဆရာဦ်းမ္င်းဖမ္တစိ်းု မ္ိ်းု (JOMAN Certified) မ္ှ
သငကကာ်းပပ်းသည့် “JOB OF THE MANAGER (JOMAN)
COURSE” (1/2020) သငတန်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ၊ ပအာကတိုဘာလ
(၁၀၊၁၁၊၁၇၊၁၈)ရကပနေ့မ္ ာ်းတွင နျံနက (၁၀:၀၀)နာရ မ္ှ ပနေ့လည
(၁၂:၀၀)နာရအထိ Zoom Application မ္ှ တဆင့် ြွင့်လှစ
သငကကာ်းပပ်းခြဲပ
့် ေါသည။
တကပရာကခြဲ့်ကကသည့် သငတန်း သာ်း/သူ စုစုပပေါင်း
(၈၈)ဦ်း အာ်း Group Discussion မ္ ာ်း၊ Presentation မ္ ာ်း
ဖပြုလုပပစမပ်း သတမ္ှတအရညအခ င်း ဖပည့်မ္ှသူမ္ ာ်းကို သငတန်း
ဆင်း (Certificate) လကမ္ှတမ္ ာ်း၊ Best Presentation Team
ဆုမ္ ာ်းပပ်းအပခ ်းဖမ္ြှင့်ခြဲ့်ပေါသည။

ITIL V4 Foundation Course (2/2020) Morning Class
ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းမ္ှ
ကက်းမ္ှျူ်းြွင့်လှစ၍ ဆရာဦ်းမ္င်းဖမ္တစိ်းု မ္ိ်းု (ITIL V4 Certified) မ္ှ
သငကကာ်းပပ်းသည့် “ITIL V4 Foundation Course” (2/2020)
Morning Class သငတန်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ၊ နိုဝငဘာလ (၂၁၊၂၂၊
၂၈၊ ၂၉) ရကပနေ့မ္ ာ်းနှင့် ေဇငဘာလ (၅၊၆) ရကပနေ့မ္ ာ်းတွင နျံနက
(၁၀:၀၀)နာရ မ္ှ ပနေ့လည (၁၂:၀၀)နာရအထိ Zoom Application
မ္ှတဆင့် ြွင့်လှစသငကကာ်းပပ်းခြဲပ
့် ေါသည။
တကပရာကခြဲ့်ကကသည့်
(၅၀)ဦ်းအာ်း
ပဆွ်းပနွ်းဖခင်း၊

သငတန်းသာ်း/သူ

အရညအခ င်းစစစာပမ္်းပွြဲပဖြဆိုဖခင်း၊
တစြွြဲွေ့ခ င်းစမ္ှ

Presentation

စုစုပပေါင်း
အြွြဲွေ့လိုက

မ္ ာ်းဖပနလည

တငဖပဖခင်း၊ The Best Presentation Group အတွက Voting
ပပ်းဖခင်းမ္ ာ်း ဖပြုလုပခြဲ့်မပ်း ပနာကအရညအခ င်းစစ စာပမ္်းပွြဲပဖြဆို
ပအာငဖမ္ငသူမ္ ာ်းအာ်း သငတန်းဆင်း (Certificate) လကမ္ှတ
မ္ ာ်း ပပ်းအပခြဲ့်ပေါသည။
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Trainings

ITIL V4 Foundation Course (2/2020) Evening Class
ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းမ္ှ
ကက်းမ္ှျူ်းြွင့်လှစ၍ ဆရာဦ်းမ္င်းဖမ္တစိ်းု မ္ိ်းု (ITIL V4 Certified) မ္ှ
သငကကာ်းပပ်းသည့် “ITIL V4 Foundation Course” (2/2020)
Morning Class သငတန်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ၊ နိုဝငဘာလ (၂၁၊၂၂၊
၂၈၊၂၉)ရကပနေ့မ္ ာ်းနှင့် ေဇငဘာလ (၅၊၆)ရကပနေ့မ္ ာ်းတွင ပနေ့လည
(၂:၀၀)နာရ မ္ှ ညပန (၄:၀၀)နာရအထိ Zoom Application
မ္ှတဆင့် ြွင့်လှစသငကကာ်းပပ်းခြဲပ
့် ေါသည။
တကပရာကခြဲ့်ကကသည့်
(၄၀)ဦ်းအာ်း

သငတန်းသာ်း/သူ

အရညအခ င်းစစစာပမ္်းပွြဲပဖြဆိုဖခင်း၊

ပဆွ်းပနွ်းဖခင်း၊

တစြွြဲွေ့ခ င်းစမ္ှ

Presentation

စုစုပပေါင်း
အြွြဲွေ့လိုက

မ္ ာ်းဖပနလည

တငဖပဖခင်း၊ The Best Presentation Group အတွက Voting
ပပ်းဖခင်းမ္ ာ်း ဖပြုလုပခြဲ့်မပ်း ပနာကအရညအခ င်းစစ စာပမ္်းပွြဲပဖြဆို
ပအာငဖမ္ငသူမ္ ာ်းအာ်း သငတန်းဆင်း (Certificate) လကမ္ှတ မ္ ာ်း
ပပ်းအပခြဲပ
့် ေါသည။

Personal Development (Better You) Training
ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်း
မ္ှ ကက်းမ္ှျူ်းြွင့်လှစပသာ “Personal Development (Better
You)” သငတန်းအာ်း ၂၀၂၀ ခုနှစ၊ ေဇငဘာလ (၁၁၊၁၂၊၁၃)
ရကပနေ့မ္ ာ်းတွင ပနေ့လည (၁:၀၀) နာရ မ္ှ (၄:၀၀) နာရအထိ
Zoom Application မ္ှ တဆင့် ြွင့်လှစသငကကာ်းပပ်းခြဲ့်မပ်း
သငတန်းသာ်း/သူ စုစုပပေါင်း (၃၈) ဦ်း တကပရာကခြဲပ
့် ေါသည၊၊
သငတန်း၏
ဆရာဦ်းပဇယ ာမြိြု်း

ပထမ္ပနေ့
(MBA,

နှင့်

B.Sc.

ေုတယ
ိ ပနေ့မ္ ာ်းတွင
Computing

and

Information Systems ၊ Specialist Diploma in IT Security၊
Specialist Diploma in Supply Chain Management) မ္ှ
“Emotional

Intelligence”

နှင့်

“Communication”

ပခေါင်းစဉအာ်း ဖြင့်လည်းပကာင်း၊ သငတန်း၏ တတိယပနေ့တွင
ဆရာမ္ပေေါ်ထကရည MBA (Marketing), James Cook
University, Singapore၊ Diploma in Image Consulting,
London၊ Image Institute Diploma in Image Consulting,
Academy of Image Mastery မ္ှ “Personal Image”
ပခေါင်းစဉဖြင့်လည်းပကာင်း

သငကကာ်းပပ်းခြဲ့်မပ်း

သတမ္ှတ

အရညအခ င်းဖပညမ္
့် ှသူမ္ ာ်းကို သငတန်းဆင်း (Certificate)
လကမ္ှတမ္ ာ်း ပပ်းအပခြဲ့်ပေါသည။
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Member Benefit Programs

Pearl Yadana Software Solution Co., Ltd.

ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းနှင့်
Pearl Yadana Software Solution Co., Ltd. တိေ့ု ပူ်းပပေါင်း၍
ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းဝငကုမ္ပဏ
မ္ ာ်းအတွက Discount မ္ ာ်း ရရှိနိုငမ္ည့် Member Benefit
Contract

အာ်း

(9.12.2020)

ရကပနေ့တွင

နှစဦ်းသပဘာတူ

လကမ္ှတပရ်းထို်းခ ြုပဆိုခြဲ့်ပေါသည။-ဤစာခ ြုပအာ်းဖြင့်
၁။ MCIA Member မ္ ာ်းအတွက Pearl Yadana Software
Solution မ္ှ ြွင့်လှစပသာ IT Engineering Training (IP, FE)
သငတန်းမ္ ာ်းအတွက(20%)ပလ ာ့်ပပ်းဖခင်း၊
၂။ MCIA မ္ှ ဝနထမ္်းမ္ ာ်းအတွက IT Engineering Training (IP,
FE)

သငတန်း

ပလ ာ့်ပပ်းဖခင်း၊

Batch

တစခုတွင

အက ြုိ ်းချံစာ်းခွင့်မ္ ာ်း

တစပယာက
ရရှိမ္ည

100%

ဖြစပေါသည။

(Pearl Yadana Software Solution Co., Ltd. သည Customized
Software

မ္ ာ်းကို

Engineering

ပရ်းသာ်းသည့်

Training

(IP,

FE)

Company

ဖြစမပ်း

IT

သငတန်းမ္ ာ်းကိုလည်း

ြွင့်လှစသငကကာ်းလျှကရှိပေါသည။)
လိပစာ။ ။ No (67), 1st Floor, Ward 7, Upper Pazudaung
Road, Pazundaung Tsp, Yangon.

Precision Focus Co., Ltd.
ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းနှင့်
Precision Focus Co., Ltd. တိေ့ု ပူ်းပပေါင်း၍ ရနကုနတိင
ု ်းပေသကက်း
ကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းဝငမ္ ာ်းအတွက

Discount

မ္ ာ်း

ရရှိနိုငမ္ည့် Member Benefit Contract အာ်း (9.12.2020)
ရကပနေ့တွင နှစဦ်းသပဘာတူ လကမ္ှတပရ်းထို်း ခ ြုပဆိုခြဲ့်ပေါသည။
ဤစာခ ြုပအာ်းဖြင့်
MCIA အသင်းဝငမ္ ာ်းအပနဖြင့် Precision Focus Co., Ltd. ၏
၁။ Solar Power and Power Backup Solution
၂။ Domestic and Industrial Laundry Equipment
၃။ Smart Card Solutions တိေ့အ
ု တွက 5% to 10% Discount
မ္ ာ်း ရရှိမ္ည ဖြစသည။

လိပစာ။ ။ (1/002), Zawtika Housing, Laydauntkan Road,
Thingangyun Tsp, Yangon.
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Member Benefit Programs
All Member Benefit Contracts List
No.

Partnership

Benefit Aggrement

Effective

Address

Contact

Duration
1

Frontier 360

MCIA Members will receive up to 25% discount

29th June 2019

Room No.(208), Building (B-

Professional

on training

to 31st

8), Yadanar Housing, Yadanar

December 2020

Road, South Okkalapa

Advancement
Centre
2

Township, Yangon.

Talent Nest

MCIA Members will receive up to 15% discount

30th January

No.(71), Room B, 4th Floor,

Learning and

on training

2020 to 31st

Upper Pazundaung Road,

December 2021

Mingalar Taung Nyunt

Development
Center
3

09-890007947

09-443410940

Township, Yangon.

Phyo Training

30% discount on Diploma in Digital Marketing,

6th March 2020

No.(16), 1st Floor, Aung Taw

Centre

ICDL Digital Marketing, Professional Digital

to 31st

Mu Street, Myaynigone,

09-427791205

Marketing, Diploma in Business Management

December 2020

Sanchaung Tsp, Yangon.

17th March

No.(1), Corner of Myittar &

01-7330288

2020 to 31st

Thakhin Pho Hla Gyi Road,

Email:

December 2020

(14) Ward, South Okkalapa

HA7W5@accor.com,

Administration and 20% discount on other
computing courses (Not include Exam + Reg
fees)
4

5

Grand Mercure

NetScriper

Discount on Room Charges

Tsp, Yangon.

HA7W5SL3@accor.com

(၁) အမမ္ြဲတမ္်း Discount 2% ~ 5% (အဖခာ်းပသာ

Room.(605), Building(14),

09-448444411, 09-

discount မ္ ာ်းနှင့် ပရာပနှာအသျံု်းဖပြု၍မ္ရပေါ။)

MICT Park, Hlaing Tsp,

448444422, 01-2305191

(၂) Special Promotion ကာလတွင Special

Yangon.

Discount (ရျံြနရျံခေါဖပြုလုပပသာ discount
ကာလအတွင်း အထူ်းထပပပေါင်း discount ဖြစသည။)
6

Strategy First

(1) 30% discount on CIM Diploma in

5th June 2020

#142-146, Sule Pagoda Road,

University

Professional Marketing (not included original

to 5th June

Kyauktada Tsp, Yangon,

textbook fees & UK exam fees)

2021

Myanmar.

09-250717166~68

(2) 30% discount on PMI Project Management
Professional (not included original textbook fees
& UK exam fees)
(3) 500,000 MMK (Lump Sum Discount) on
Heriot-Watt University EBS MBA/MSc
(4) 500,000 MMK (Lump Sum Discount) on
Heriot-Watt University MSc CPM
7

Pearl Yadana

(1) MCIA Member အတွက Pearl Yadana Software

9th December

No.(67), First Floor Ward (7),

09-794774518, 09-

Software

Solution မ္ှ ြွင့်လှစပသာ IT Engineering Training

2020 to 9th

Upper Pazundaung Road,

450025253

Solution Co.,

(IP, FE) သငတန်းမ္ ာ်းအတွက 20% ပလ ာ့်ပပ်းဖခင်း။

December 2021

Pazundaung Tsp, Yangon,

Ltd.

(2) MCIA မ္ှ ဝနထမ္်းမ္ ာ်းအတွက IT Engineering

Myanmar.

Training (IP, FE) သငတန်း Batch တစခုတွင
တစပယာက 100% ပလ ာ့်ပပ်းဖခင်း။
8

Precision Focus
Co., Ltd.

5% to 10% Discount for
1. Solar Power and Power Backup Solutions
2. Domestic and Industrial Laundry Equipment

1st Jan 2021 to
st

31 Dec 2021

(1/002), Zawtika Housing,
Laydauntkan Road,
Thingangyun Tsp, Yangon.

3. Smart Card Solutions

12

Yangon-MCIA Award Update Information

(၂၀၁၈-၂၀၁၉)

ဘဏ္ာပရ်းနှစအတွင်း

နိုငငျံပတာသိုေ့

ဝငပငွခွနနှင့်

ကုနသွယခွန

အမ္ ာ်းဆျံု်း

ပပ်းပဆာငခြဲ့်ပသာ

အသင်းဝငကုမ္ပဏ စုစုပပေါင်း (၂၃) ခုအာ်း ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းမ္ှ ပပ်းအပမ္ည့် Yangon-MCIA Award
ပျံုမ္ ာ်းနှင့်

ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာအသင်းမ္ ာ်းမ္ှ

ကက်းမ္ှျူ်းက င်းပပသာ

Yangon

ICT

Fair/Exhibitions

မ္ ာ်းတွင

အကကိမ္ပရအမ္ ာ်းဆျံ်းု ပေါဝငခြဲ့်ပသာ အသင်းဝငကုမ္ဏ
ပ
(၃)ခုနှင့် စပွနဆာအဖြစ အမ္ ာ်းဆျံု်းပေါဝငပျံ့်ပို်းခြဲပ
့် သာ အသင်းဝငကုမ္ပဏ
(၃)ခုတေ့အ
ို ာ်း

ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းမ္ှ

ပပ်းအပမ္ည့်

Yangon-MCIA

Award

ပျံုမ္ ာ်းအာ်း

ပြာဖပအပပေါသည။
Yangon ICT Fair/Exhibitions မ္ ာ်းတွင စပွနဆာအဖြစ အမ္ ာ်းဆျံ်းု ပေါဝငပျံပ
့် ်းို ခြဲပ
့် သာ အသင်းဝငကုမ္ဏ
ပ (၃)ခု
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Yangon-MCIA Award Update Information
Yangon ICT Fair/Exhibitions မ္ ာ်းတွင အကကိမ္ပရအမ္ ာ်းဆျံ်းု ပေါဝငခြဲပ
့် သာ အသင်းဝငကုမ္ဏ
ပ (၃)ခု
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Yangon-MCIA Award Update Information
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ာပရ်းနှစအတွင်း နိင
ု ငျံပတာသိုေ့ ဝငပငွခန
ွ နှင့် ကုနသွယခွန အမ္ ာ်းဆျံ်းု ပပ်းပဆာငခြဲပ
့် သာ အသင်းဝငကုမ္ဏ
ပ
စုစပ
ု ပေါင်း (၂၃) ခု

15

Yangon-MCIA Award Update Information
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Yangon-MCIA Award Update Information
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Yangon-MCIA Award Update Information
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Upcoming Events

(၂၀၂၁-၂၀၂၃)ခုနှစ
အလုပအမ္ှုပဆာငသကတမ္်းအတွက
အလုပအမ္ှုပဆာင ပရွ်းပကာကပွြဲ

ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်း၏
(၂၀၂၁-၂၀၂၃)ခုနှစ အလုပအမ္ှုပဆာငသကတမ္်းအတွက
အလုပအမ္ှုပဆာင ပရွ်းပကာကပွြဲအာ်း ၂၀၂၁ခုနှစ၊ ဇနနဝေါရလ (၉)
ရကပနေ့တွင က င်းပဖပြုလုပသွာ်းမ္ည ဖြစသည။

ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းမ္ှ ကက်းမ္ှျူ်းြွင့်လှစမပ်း
JOB OF THE MANAGER (JOMAN)
Online Course (1/2021)

ဆရာဦ်းမ္င်းဖမ္တစို်းမ္ို်း (JOMAN Certified) မ္ှ သငကကာ်းပပ်းမ္ည့် “JOB OF
THE MANAGER (JOMAN) Online Course” (1/2021) သငတန်းကို
၂၀၂၁ ခုနှစ၊ ဇနနဝေါရလ (၂၃/၂၄/၃၀/၃၁) ရကပနေ့မ္ ာ်းတွင
ြွင့်လှစသွာ်းမ္ည ဖြစသည။

ရနကုနတိုင်းပေသကက်းကွနပ ျူတာလုပငန်းရှငအသင်းမ္ှ ကက်းမ္ှျူ်းြွင့်လှစမပ်း
ITIL V4 Foundation Online Course

ဆရာဦ်းမ္င်းဖမ္တစို်းမ္ို်း (ITIL V4 Certified) မ္ှ သငကကာ်းပပ်းမ္ည့် “ITIL V4

(1/2021)

Foundation Online Course (1/2021) သငတန်းကို
၂၀၂၁ ခုနှစ၊ ပြပြာဝေါရလတွင ြွင့်လှစသွာ်းမ္ည ဖြစသည။
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