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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
 
Young Global Leaders က ျမန္မာႏူိင္ငံ၏ ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲေနမႈကုိ ကူညီသြားမည္  

 
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ၊ ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၃ -  ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Young Global Leaders 

(YGLs) သည္ ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္စတင္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတစ္ခုလံုး၌ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည့္ 

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးငယ္မ်ားအားအကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ကိုယေန႕ထုတ္ျပန္ေက်ညာလိုက္ပါသည္။ Table For 

Two (TFT) သည္ YGL က၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိူင္ငံတြင္အေျခစုိက္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မေမွ်ာ္ကိုးေသာ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ဤအစီအစဥ္သည္ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေျခအေန ႏွစ္ခုျဖစ္ 

ေသာအစားအစာေပါမ်ားၾကြယ္၀မႈႏွင့္စားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္သျဖင့္ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနမႈတို႕ကိုခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးျပီး ႏူိင္ငံတို႕ကသိရိွသေဘာေပါက္လာကာဖြံ႕ၿဖိဳးဆႏဲိူင္ငံတို႕ရိွ ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရ ေကၽြးေမြး ေရးအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ လာ ၾကေစေရးကိုေရွးရႈပါသည္။  
 
စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲသည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ TFT သည္ အီသီယိုးပီးယား၊ ကင္ညာ၊ မာလာ၀ီ၊ ရ၀မ္ဒါ၊ တန္ဇန္နီးယားႏွင့္ 

ယူဂန္ဒါႏူိင္ငံမ်ားရိွကေလးငယ္မ်ားအားအာဟာရတိုက္ေကၽြးမႈေပါင္း သန္း၂၀ မွ်ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွ တြင္ TFT 

သည္   ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အဖြဲ႔အစည္းၾကီးႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏူိင္ငံ၏မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အာဟာရ 

တိုက္ေကၽြးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ျပည့္ၿဖိဳးျမ ဲေက်ာင္းတြင္း စိုက္ခင္းဥယ်ာဥ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေရးမ်ား ကိုအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနပါ 

သည္။ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားသည္ TFT ၏အကူအညီမ်ားကို ပထမဦးဆံုးရရိွေသာသူမ်ားျဖစ္လာၾကျပီး ၊အနာဂတ္ ကာလ 

တြင္အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတစ္ခြင္သို႕ TFT ၏အကူအညီမ်ားကိုခ်႕ဲထြင္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ယခုစီမံ ကိန္း 

သည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရိွေက်ာင္းတြင္းသစ္သီး၀လံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ခင္းဥယ်ာဥ္မ်ားပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ေငြေၾကး 

အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား အဖုိ႕ေရရွည္ကာလအတြက္ျပည့္ၿဖိဳးျမအဲာဟာရမ်ားရရွိေနေစမည္ လည္းျဖစ္ 

ပါသည္။ ေဒသတစ္ခြင္၀ယ္ စီးပြားေရးမညီမွ်မႈႏွင့္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္မားလာမႈတို႕က ၀င္ေငြနည္းပါးလြန္းသည့္ မိသားစုမ်ား 

• Young Global Leaders  (YGL) ၏ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးငယ္မ်ားအတြက္အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို 
ျမန္မာ ႏိူင္ငံ၏မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ရိွေနျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္လည္း 
ဆက္ လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ရိွ       

• Table For Two စီမံခ်က္အရဖြံ႕ၿဖိဳးျပီးႏိူင္ငံမ်ားရွိေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းအာဟာရ ျပည့္၀စြာ စားသံုး 
သလို္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆ ဲႏိူင္ငံမ်ားရွိ ပညာသင္ၾကားေနၾကားေနၾကေသာကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရျပည့္၀ေရးကို 
လည္းအာရံုစိုက္ကူညီေပးသြားၾကရန္တြန္းအားေပး    

• ကမာၻတစ္၀ွန္းမွ YGL ၃၀၀ ေက်ာ္ တို႕သည္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ ႔ စီးပြားေရးဖိုရမ္ က်င္းပေနေသာ ျမန္မာႏူိင္ငံ တြင္ 
ေရာက္ရွိေနၾက 

• ဖိုရမ္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရိွလိုပါက  http://wef.ch/ea13 တြင္ ေလ့လာရန္ 
• Download the Media Mobile/iPad App  တြင္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ အတြက္ Medis Mobile ႏွင့္     

I Pad မွ Download ရယူရန္  
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အတြက္ၾကီးမားေသာ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးကိုလည္းျဖစ္ေစပါသည္။ယခုအကူအညီျဖင့္ေအာက္ေျခလူတန္းစားအလႊာရိွအိမ္ေထာင္စု 

မ်ားအတြက္ တပိုင္တႏိူင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကိုရရိွေစမည္ဟု TFT ကရည္မွန္းထားပါသည္။  

TFT ကို ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေပးၾကသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အာရွ၊ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ရွိ ႏိူင္ငံေပါင္း 

၁၂ ႏိူင္ငံတို႕မွ  ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္တို႕ပါ၀င္ၾကပါသည္။အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာရိုးစင္း 

လြယ္ကူပါသည္။TFT၏အစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ၾကေသာစားေသာက္ဆိုုင္မ်ား၊ကုမၸဏီကင္တင္းန္မ်ားတြင္စားေသာက္ၾက သူတိုင္း 

၏က်သင့္ေငြအထမဲွသတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္း ႏႈတ္ယူကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆႏဲီူင္ငံတစ္ခုခုုရိွ ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရ ေကၽြးေမြးေရး 

အစီအစဥ္သို႕လႊေဲျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ TFT၏ အစီအစဥ္ကို အလိုအေလွ်ာက္ အစားအေသာက္၊ေကာ္ဖီႏွင့္ အခ်ိဳရည္ 

ေရာင္းခ်စက္ မ်ားတြင္ လည္းသံုးစြဲေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိူင္ငံတြင္ဆိုလွ်င္ smart phone မွတဆင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ 

တစ္ခုခု၏ ဓာတ္ပံုုမွတဆင့္ ပါ၀င္သည့္ ကယ္လိုရီ ပမာဏႏွင့္ အာဟာရမ်ားအေၾကာင္း တြက္ခ်က္ႏူိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ 

TFT ကိုစတင္တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ျပီး လက္ရိွတြင္ TFT အစီအစဥ္၏ ဒါရိုက္တာတစ္ဦး လည္း ျဖစ္ ေသာ Daniel 

Goldstein က “ ျမန္မာႏိူ္င္ငံမွာ ၀င္ေငြနည္းသူေတြအတြက္ အာဟာရျပည့္၀တဲ့ အစား အေသာက္ ေတြကို လက္လွမ္းမွီ 

ဖို႕ဆိုတာ စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ခုလိုျဖစ္ေနတယ္။ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ ရ႕ဲ စာရင္း ဇယား ေတြအရ ဆိုရင္လူေပါင္း ၃ 

သန္းနီးပါးဟာစားနပ္ ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈန႕ဲရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။ ဒါ့အျပင္ လည္း အသက္ ငါးႏွစ္ ေအာက္ ကေလး 

ငယ္ေတြရ႕ဲ ၃၅ရာခုိင္ႏႈန္းဟာၾကီးထြားမႈႏႈန္းေႏွးေကြးေနတာဟာလည္းဒီအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းရ႕ဲလကၡ ဏာ ျဖစ္ပါ တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရ႕ဲဒီအစီအစဥ္ဟာအာရွတိုက္သားအမ်ားစုၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ျပသနာကိုအားလံုးစုေပါင္း ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္း နည္း 

ျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာအာဟာရျပည့္၀တဲ့အစားအေသာက္ေတြကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြား ေရး 

ကုမၸဏီၾကီးေတြ ကိုဒီအစီအစဥ္အေၾကာင္းရွင္းျပျပီးအကူအညီေတာင္းေပးမယ့္သူေတြ၊ကြင္းဆင္းျပီးလူထုၾကားမွာ ဒီအစီအစဥ္ 

ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္သူေတြ စသည္ျဖင့္စီမံခ်က္ကိုအခုခ်က္ျခင္းလိုကိုစျပီးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေပးႏိူင္တ့ဲ 

သူေတြအသင့္ရိွေနတာပ။ဲ” 

YGL ၏ ဖိုရမ္ ေခါင္းေဆာင္္ႏွင့္အၾကီးတန္းဒါရိုက္တာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ David Aikman က “ ဒီ Young Global Leader 

ဖိုရမ္ ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂါတ္တစ္ခု ရိွေနတယ္လို႕ခံယူၾကသူေတြ က သူတို႕ရဲ႕အယူအဆ ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ ရာ 

ေနရာလည္းျဖစ္သလိုအေျပာင္းအလအဲတြက္တြန္းအားေပးရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ Table For Two အစီအစဥ္ဟာဆိုရင္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရ႕ဲအေအာင္ျမင္ဆံုးစီမံခ်က္ေတြအထကဲတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဒီ စီမံခ်က္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ မွာ အေကာင္ အထည္ 

ေဖာ္ခြင့္ရတာအလြန္ပေဲကာင္းပါတယ္။ ဘာလို႕လဆဲိုေတာ့ FAO ရ႕ဲ စာရင္းဇယားအရ ေဒသ တြင္း လူဦးေရရ႕ဲ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 

ျဖစ္တဲ့လူ ၆၅ သန္းေလာက္ဟာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနၾကလို႕ပျဲဖစ္ပါတယ္။”  

ျမန္မာႏိူူင္ငံေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေနေသာအေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ တြင္ ႏိူင္ငံေပါင္း ၅၅ ႏိူင္ငံမွ ကိုယ္စား 

လွယ္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ေနၾကပါသည္။ဖိုရမ္တြင္ ႏိူင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏိူင္ငံမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူ ေပါင္း ၁၀၀  

ေက်ာ္တို႕ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိူင္ငံတို႕၏ႏိူင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား 

လည္းတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေပါင္း ၅၅၀ ေက်ာ္၊ ႏိူ္င္ငံတကာကုမၸဏီၾကီးေပါင္း ၆၀ 

ေက်ာ္၊ Young Global Leaders and Global Shapers ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္တို႕သည္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ 

မီဒီယာသမားမ်ားစသည္တို႕ႏွင့္အတူအေရွ႕အာရွေဒသၾကီးႏွင့္ျမန္မာႏိူင္ငံတို႕လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚ မႈ 

မ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စုေ၀းေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိူူင္ငံေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေနေသာအေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ co-chairs မ်ားမွာ ကုလသမဂၢ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး Helen E. Clark၊ Air Asia Malaysia ၏ Group CEO ျဖစ္သူ Anthony F. Fernandes၊ 

မစ္ဆူဘီရီွေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ Chairman ျဖစ္သူ Yorihiko Kojima၊ PepsiCo, USA ၏ Chairman ႏွင့္ CEO  ျဖစ္သူ Indra 



Nooyi,၊ Tata Consultancy Services, India ၏ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ Subramanian Ramadorai ႏွင့္ Hong kong 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ၏ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ John Rice တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။  

၂၀၁၃ခုႏွစ္အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္အတြက္ရုပ္ျမင္သံၾကားရိုက္ကူးထုတ္လြင့္ခြင့္ရသူမွာ Sky Net ျဖစ္ပါသည္ ။ 

 
Notes to Editors 
အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို ေလ့လာလိုလွ်င္ http://wef.ch/ea13 

Young Global Leaders ဖုိရမ္အေၾကာင္းပိုမိုသိရိွလိုပါက  http://www.younggloballeaders.org/ 

ဖိုရမ္၏ Flickr ဓာတ္ပုံမ်ားရယူလိုပါက  http://wef.ch/pix 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္၏အေကာင္းဆံုးဓာတ္ပံုမ်ားကိုေလ့လာလိုလွ်င္ http://wef.ch/ea13pix 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္က်င္းပပံု webcasts မ်ားအတြက္ http://wef.ch/live 

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

၂၀၁၂ခုႏွစ္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္၏အေကာင္းဆံုးဓာတ္ပံုမ်ားကိုေလ့လာလိုလွ်င္http://wef.ch/EA2012pix 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္က်င္းပပံုကို You Tube မွ ၾကည့္လိုလွ်င္ http://wef.ch/youtube 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ Facebook fan  ျဖစ္လိုလွ်င္ http://wef.ch/facebook 

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

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အေရွ႕အာရွဆိုင္ရာကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို  Foursquare တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ http://wef.ch/foursquare 

Forum blog မွာ http://wef.ch/blog  ျဖစ္ပါသည္ 
ဖိုရမ္အေၾကာင္း Scribd တြင္ ရွာလိုလွ်င္ http://wef.ch/scribd 

iPhone အတြက္ http://wef.ch/iPhone 

ဖိုရမ္၏က်င္းပသြားရန္ရိွသည့္ event မ်ားအေၾကာင္း သိလိုလွ်င္ http://wef.ch/events  

ဖိုရမ္၏ news releases မ်ား အတြက္ http://wef.ch/news 
 

 

ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထပ္မံအလိုမရွိပါက click here. 
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