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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည္ ့ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမတ္က္ေရာက္ရနအ္တြက္ မီဒီယာမ်ားစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ 
 

 
 
ဂ်ီနီဗာ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ မတ ္၁၊ ၂၀၁၃ - စီးပြားေရးႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိ ုရရဲ၀ဲံ့၀ံ့ ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ 
မ်ားေၾကာင္ ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင္ ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔မ ွ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးေနသူမ်ား အေရွ႕အာရွတြင ္ ပထမဆုံးအႀကိမ ္ ႏိုင္ငံတကာအဆင္ ့ စုေ၀းၾကမည့္ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက ္
ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ အိမ္ရွင္ႏိငု္ငံအျဖစ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိ ု ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။ ဤဖိုရမ္ကိ ု ျမန္မာႏိုင္င ံ ေနျပည္ေတာ္ 
တြင ္ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မ ွ၇ ရက္ေန႔အထ ိက်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 
ဖိုရမ္အတြက္ မီဒီယာမ်ား စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ သတင္းတက္ေရာက္ယူလုိပါက အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ 
www.weforummedia.org တြင္ ေမလ ၁၀ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေက်းဇူးျပဳ၍ စာရင္း 
ေပးသြင္းေစလုိပါသည္။ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ပါက ခြင့္ျပဳမည ္
မဟုတ္ပါ။ ဖိုရမ္က်င္းပရာေနရာတြင္လည္း တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 
 
လူတန္စားအလႊာစုံတက္ေရာက္ဆံုေတြ႕ၾကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤအစည္းအေ၀းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရွ႕ 
ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပါင္းစည္းမႈမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ႏိုင္မည့္ ႀကဳံ 
ေတာင့္ႀကဳံခဲ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္ ့၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ 
ဥကၠဌရာထူးကုိလည္း လႊေဲျပာင္းတာ၀န္ရယူမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈဆီသုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ရာတြင ္ 
အလြန္အေရးပါေသာက႑မွ ဦးေဆာင္ပါ၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ အာဆီယံေဒသခ ံပါ၀င္တက္ေရာက္ 
သူမ်ားကုိသာမက `ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဓိက 
အခ်က္အခ်ာက်မႈမ်ားသည ္ အာဆီယံေဒသတြင္းတြင္ ရွိေနသည္` ဟု ရႈျမင္လက္ခံၾကသူမ်ားကုိပါ ဤဖိုရမ္မွ 
မ်ားစြာအက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။  
 
ယခုႏွစ္ ဖိုရမ္တြင္ `ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ရရဲ၀ဲံံ့၀ံ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း` ဟူေသာ အဓိက Theme 
ႏွင့္အတူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ 

 
• တစ္ေပါင္းတည္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ စိတ္ကူးဥာဏစ္ိုက္ထုတ္ျခင္း 

• ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက ္အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ကိ ုျမန္မာႏိုင္င ံေနျပည္ေတာ္တြင ္ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔မ ွ၇ 
ရက္ေန႔အထိ က်င္းပပါမည္။ 

• www.weforummedia.org တြင္ မီဒီယာမ်ား စတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ 
• ဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ 
• အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက www.weforum.org တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
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• ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ သိျမင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
• ကမၻာ့အလယ္ ႀကံ႕ႀက႕ံခံရပ္တည္ႏို္င္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္းအေျဖရွာျခင္းမ်ား 
 
ဖိုရမ္၏ပူးတြဲဥကၠဌမ်ားအျဖစ ္အေမရိကန ္ျပည္ ေထာင္ စု နယူးေယာက္ ျမိဳ႕ အေျခ စိုက္ ကု လသမဂၢ ဖြံ႔ ျဖိဳး ေရး 
အစ ီအစဥ္ (UNDP) ၏ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး မႈး Ms. Helen E. Clark,  မေလးရွားႏို္င္င ံ Air Asia မွ Anthony F. 
Fernandes (Group CEO), ဂ်ပန္ႏိုင္င ံ Mitsubishi Corporation မွ Yorihiko Kojima (Chairman of the 
Board), အေမရိကန္ႏိုင္င ံPepsiCo မွ Indra Nooyi (Chairman and CEO), အိႏၵိယႏိုင္ငံ Tata Consultancy 
Services မွ Subramanian Ramadorai (Vice-Chairman) ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင ္ GE မွ John Rice (Vice-
Chairman) တုိ႕က ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 
ဤကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္အတူ ကမၻာ့လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွစ္ပတ္လည္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း (Young 
Global Leaders Annual Summit-YGLs) ကုိ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔မ ွ၇ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည ္
ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာရပ္သင္ၾကား 
ေရးႏွင့္ မီဒီယာ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းကုိယ္စားျပဳ YGL လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကပါမည္။ 
YGL Summit  တြင္  အရပ္သားလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိးတက္ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေရရွည္ထိန္း 
သိမ္းေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေရးတုိ႕ကုိ အဓိကဦးစားေပးေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။ YGL 
အစီအစဥ္အရ အစိုးရကုိယ္စားျပဳသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျခင္း၊ အတူတြဲၿပီး တုိက္ရိုက္အလုပ္လုပ္ၾကည့္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုထံမ ွေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ အျပန္အလွန္လမ္းညႊန္သင္ျပေပးမႈ 
မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
 
အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္ 
ယခင္က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ကုိ ေလ့လာရန္ http://wef.ch/EA2012 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဖိုရမ္မ ွဓာတ္ပုံမ်ား  http://wef.ch/EA2012pix 
ဖိုရမ္သတင္းအဆက္မျပတ္ေစရန္  http://wef.ch/twitter ႏွင့္ http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
ဖိုရမ္ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ဖတ္ရန ္http://wef.ch/blog 
Facebook fan ျဖစ္လုိပါက http://wef.ch/facebook 
Google+ သံုးလုိပါက http://wef.ch/gplus 
iPhone အတြက္ http://wef.ch/iPhone 
ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမႏ္ွင့္ပတ္သက္ေသာ update လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ RSS feed ကုိ Subscribe လုပ္ထားပါ။ 

 
ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပညာေရးတုိ႔တြင ္ အတူတကြလက္တြဲလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ 
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ၊ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလုိက္တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၁ 
ခုႏွစ္တြင ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာတြင ္ ဌာနခ်ဳပ္ထားရွိကာ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည ္ ႏုိင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိး မည္သည့္ဘက္မွ 
မလုိက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 (www.weforum.org). 
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