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သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ 
 
ၿမန္မာ၊အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလပ္ပုိင္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတုိ႕ အာဆီယံေဒသတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ဗီဇာအတြက္ 
သဘာတူညီမႈရရွိ 

 
 
ေနၿပည္ေတာ္၊ ၿမန္မာ၊ ဇြန္လ ၅၊ ၂၀၁၃-  ၿမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကမာၻ လွည့္ 

ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလာမႈ ပုိမိုဖြံၿဖိဳး တုိးတက္ 

ႏိုင္ရန္ အတြက္ စုေပါင္းဗီဇာစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အၿခားတာဝန္ရိွသူ 

မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ “Statement of Intent on SMART Visa” နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ယေန႕ က်င္းပလွ်က္ 

ရိွ ေသာ ၂၂ႀကိမ္ေၿမာက္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖုိရမ္ တြင္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ အစည္း 

အေ၀း ကို ဇြန္လ ၅ရက္ေန႕မွ ၇ ရက္ေန႔ အထိ ျမန္မာႏိူ္င္ငံေနၿပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပလွ်က္ရိွသည္။  

 
“သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ထုိးၿခင္းအားၿဖင့္၊ ခရီးသြားလာမႈဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရိွသူေတြဟာ 

ဒီစနစ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္အခက္အခဲမ်ားကုိတတ္ႏိုင္သမွ်ေၿဖရွင္းဖို႕အတူတူ လက္တြဲႀကိဳးစား သြားၾကမယ္ 

လုိ႕ သေဘာတူခဲ့ၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနနဲ႕ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရ႕ဲရည္ရြယ္ခ်က္က ေအာင္ၿမင္မွာပါ” ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာန 

ၿပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးေဌးေအာင္ကေၿပာၾကားပါသည္။ယခုသေဘာတူညီမႈသည္ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 

၂၀၁၁ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းအင္ဒုိနီးရွားႏူိင္ငံဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာအာဆီယအံဖြဲ႕ၾကီး၏ႏွစ္ပါတ္လည္အ

စည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူ ႏိူင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာအာဆီယံေဒသ အတြင္းဗီဇာစနစ္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ားမွပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ 

တူညီခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ အဆုိပါ စနစ္ သည္ ၂၀၁၃ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕ က စတင္ခဲ့ေသာ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံ 

• ၿမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႕မွကမာၻလွည့္ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ေဒသတြင္း 

လြတ္လပ္ စြာသြားလာခြင့္ smart ဗီဇာစနစ္အတြက္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ယေန႕တြင္ ရရွိခဲ့ 

• ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေနၿပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပလွ်က္ရိွေသာ အေရွ႕အာရွ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္က်င္းပစဥ္အတြင္း 

သဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာကို လတ္မွတ္ေရးထိုး 

• ၅ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ထိ က်င္းပမည့္ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၅ ႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိ  
• အစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိလုိပါက http://wef.ch/ea13 တြင္ ေလ့လာရန္ 

• Download the Media Mobile/iPad App ၂၀၁၃ အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္အတြက္ Media Mobile ႏွင့္ 

iPad App မွ Download ရယူရန္ 
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ႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႕ၾကားဗီဇာတစ္ခုတည္းၿဖင့္လည္ပတ္ခြင့္စနစ္ကုိအေၿခခံမည္ၿဖစ္သည္။ေရွရည္ ေၿဖေလွ်ာ့ မႈမ်ားၿဖင့္ 

အာဆီယံစုေပါင္းဗီဇာစနစ္သည္အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာႏူိင္ငံမ်ားမွလာေရာက္ၾကသည့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား 

အား အာဆီယံေဒသအတြင္း သုိ႔လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ အတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးရိွႏုိင္ မည္ၿဖစ္သည္။ 

 
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီး Mari Elka Pangestu က “ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ 

အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အဓိက အေရးပါတ့ဲက႑ၿဖစ္လာၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ 

သိသာထင္ရွားတ့ဲ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြၿဖစ္ထြန္းႏိုင္တ့ဲအတြက္ ခရီးသြားေတြပိုမုိ အဆင္ေၿပမယ့္ smart ဗီဇာစနစ္ကုိ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အၿခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ၊ 

အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားလည္း smart ဗီဇာစနစ္က်င့္သုံးၿခင္းအားၿဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏံွမႈတိုးတက္ကာ 

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမုိပိုမ်ားၿပားလာႏိုင္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိးတတ္ဖြံၿဖိဳးလာႏုိင္သည္။ 

 
“ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွာခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္မႈေတြကအေရးပါတာေၾကာင့္ႏိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္လည္ပတ္လုိတဲ့ ခရီးသြား 

ေတြကို အဆင္ေၿပဆုံးၿဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ တုိးတက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖုိ႕က ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 

သေဘာတူညီမႈရ႕ဲရည္ရြယ္ခ်က္လည္းၿဖစ္ပါတယ္။ပုံမွန္ဗီဇာေလွ်က္ထားမႈစနစ္ေတြရ႕ဲ အဆင္မေၿပမႈေတြကုိ ဒီ smart ဗီဇာ 

စနစ္မွာ နည္းပညာအကူအညီန႕ဲ အေကာင္းဆုံး စနစ္ေတြကို က်င့္သုံးထားေတာ့ ပံုမွန္ဗီဇာေလွ်က္ထားမႈစနစ္ေတြရ႕ဲ 

အဆင္မေၿပမႈေတြကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေလွ်ာ့ခ်ၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။” ဟု ဖီလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြင္းအေရးမႈး 

Ramon R. Jimenez Jr က ေၿပာၾကားသည္။ 

  
ထုိသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖုိရမ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဆင့္ၿမင့္အစည္းအေဝး၏ “Building Myanamr’s 

Travel & Tourism Industry: Driving Growth and Job Creation”  ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးခ့ဲၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ “ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ အားေပးၿပီး စီးပြားေရးတုိးတတ္ဖုိ႕ႏွင့္အလုပ္အကုိင္ေတြ ပုိမိုဖန္တည္း 

ေပးဖုိ႕ က ဒီအစည္းအေဝးရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး Forum’s Industry Partners and Members of the 

Global Agenda Council ကေနျပီးေတာ့ New Models for Travel & Tourism အတြက္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အဓိက 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္” ဟု ကမာၻ႕စီပြားေရးဖုိရမ္၏ ဒါရုိက္တာ Thea Chiesa မွေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏူူိင္ငံေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေနေသာအေရွ႕အာရွဆုိင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖုိရမ္ တြင္ ႏိူင္ငံေပါင္း ၅၅ ႏူိင္ငံမွ ကုိယ္စား 

လွယ္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ေနၾကပါသည္။ဖိုရမ္တြင္ ႏူိင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏိူင္ငံမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူ ေပါင္း 

၁၀၀  ေက်ာ္တို႕ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိူင္ငံတုိ႕၏ႏိူင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

လည္းတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေပါင္း ၅၅၀ ေက်ာ္၊ ႏ္ူိင္ငံတကာကုမၸဏီၾကီးေပါင္း 

၆၀ ေက်ာ္၊ Young Global Leaders and Global Shapers ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္တုိ႕သည္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ားစသည္တုိ႕ ႏွင့္အတူအေရွ႕ အာရွေဒသၾကီးႏွင့္ျမန္မာႏိူင္ငံတုိ႕ လတ္တေလာ ရင္ဆုိင္ 

ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိစုေ၀းေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။  

Notes to Editors 
East Asia meeting ႏွင့္သက္ဆိုင္သမွ်အားလုံးကို ဖတ္ရႈလိုပါက http://wef.ch/ea13 

Forum ၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို Flickr တြင္ ၾကည့္လိုပါက http://wef.ch/pix 

ယခုႏွစ္အစည္းအေ၀း၏ ဓာတ္ပုံမ်ားၾကည့္လိုပါက http://wef.ch/ea13pix 

တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္မ်ား webcasts ၾကည့္လိုပါက http://wef.ch/live 

ယခုႏွစ္အတြက္ Media Mobile/iPad App မ်ား Download ရယူရန္  http://www.weforum.org/content/mobile-apps-public 

http://wef.ch/ea13
http://wef.ch/pix
http://wef.ch/ea13pix
http://wef.ch/live
http://www.weforum.org/content/mobile-apps-public


ယခင္ႏွစ္ အစည္းအေ၀းပုံမ်ားၾကည့္ရန္ http://wef.ch/EA2012pix 

YouTube တြင္ၾကည့္ရႈလုိပါက http://wef.ch/youtube 

Forum ၏ Facebook တြင္ fan ျဖစ္လိုပါက http://wef.ch/facebook 

Forum ကုိ Twitter ျဖင့္ၾကည့္လုိပါက http://wef.ch/twitter ႏွင့္ http://wef.ch/livetweet 

Forum ကုိ Foursquare ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈလုိပါက http://wef.ch/foursquare 

Forum Blog ကို ဖတ္ရႈလုိပါက http://wef.ch/blog 

Forum ဆုိင္ရာ report မ်ား Scribd တြင္ ဖတ္ရႈလုိပါက http://wef.ch/scribd 

 
meeting ကုိ iPhone ျဖင့္ ၾကည့္ရႈလုိပါက http://wef.ch/iPhone 

ႏိူင္ငံတကာတြင္က်င္းပမည့္ Forum အစီအစဥ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈလုိပါက http://wef.ch/events 

Forum သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ subscribe လုပ္လုိပါက http://wef.ch/news 

 
ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ လြတ္လပ္ေသာႏိူင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ကမာၻႀကီးပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ လာေစရန္ 

အတြက္ရည္သန္ကာနယ္ပယ္က႑အသီးသီးမွေရွ႕ေဆာင္သူမ်ားအားကမာၻလံုးဆိုင္ရာ၊ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑မ်ားတြင္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစဖို႕ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိူင္ငံဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္အေျခစုိက္ေသာကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ့အစည္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္း 

တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ ဘက္မလိုက္ေသာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ျပီၚ အက်ိဳးအျမတ္ ကိုေမွ်ာ္ကိုး ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းလည္းမဟုတ္ပါ။ ထို႕အျပင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သည္ ႏိူ္င္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ အုပ္စုတစ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြား 

အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတို႕တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွ ပါ။ ပုိမိုသိရိွလိုပါက http://www.weforum.org  

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္အတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားရိုက္ကူးထုတ္လြင့္ခြင့္ရသူမွာSky Net ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထပ္မံအလိုမရွိပါက click here. 

http://wef.ch/EA2012pix
http://wef.ch/youtube
http://wef.ch/facebook
http://wef.ch/twitter
http://wef.ch/livetweet
http://wef.ch/foursquare
http://wef.ch/blog
http://wef.ch/scribd
http://wef.ch/iPhone
http://wef.ch/events
http://wef.ch/news
http://www.weforum.org/

