သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္
ထတ္္ ျ္္ေ း းပျ္

အာားလံုးား ပါ၀ငါ၀
ုး ႏုိင္ေသာ ဒီဂ်စ၀တယ၀ဘ႑ာႏုိရား ပန၀ႏုိဆာါ၀္ွမ ္်ာားအတတြ၀ Huawei ႏွင္င့္
အတူလခ်က္တ္ေ
တြဲ ဆသင္ပခ်က
တ သ
္ သတ းးမ္္ ျ္္ေ ခ်ကသင္း ခ်က္ေးၻသဇဘဏ္း ္ေ ခ်က္ငသန္ခ်က္ ထတ္္ ျ္
ပျ္ခ်ကျ္၊ းတ္လ ၂ပ ပခ်က္၊ ၂၀၁၈ နႏွျ္္။ ္။ ္းျ္းသႏွႏိုင္င္ငံ၏ အႀခ်ကးဆး

ဂၢလႏိုခ်ကဘဏ္္ ျ္္ေသသ ခ်က္ေးၻသဇဘဏ္သမ္

အာားလုးံား ဝါ၀ငုးါ၀ႏုိင္ေသာ ဒီဂ်စ၀တယ၀ ဘ႑ာႏုိရား ႏုိဂေစနစ၀ တည၀ႏုိဆာြ၀ငုးါ၀ရန၀အတတြ၀ Huawei ႏွင္င့္ င္ေသႏုိဘာတူ
လြ၀္မတ၀ႏုိရားးုးား ခြ င္ေသည၀သည္။

အဆုး င္ေသႏုိဘာတူညီ္မႏုိခြာါ၀ ္္န၀္ာငုးါ၀ါံင္ေသာား္်ာားအႏုိန္ာါ၀

ဘ႑သ္ေပးျျျ္ခ်ကႏို

ုး္ုးအင္ေသုးံား္ ွ တါ၀ရရမလာွ ီား းုး္တ
မ စ၀ဆါ၀ ုး္ုးႏုိြာါ၀ား္တန၀င္ေသည၀ လူႏုိန္မဘဝ္်ာား ရရမငုးါ၀ႏုိစရန၀ ရည၀ရတယ၀ င္ေသည၀သည္။
တပတ္ႏွႏိုင္င

ပႏိုျ္းခ်က္ႏိုျ္႔းႏိုိဳ႕

(Shenzhen)

ပႏို

Huawei

အ္ မ္္ မ္ဆႏိုင္ပသာသျန္ိ ္တတင္ အ

ဳ႕တြဲ အျမ္းႏွျ္နတႏို္္ငံ၏

ူး္ေ းင္း္ေဆသင္ပတခ်က္သမ္င့္ ္ေ ခ်က္ငသန္ခ်က္ခ်ကႏို ခ်က္ေးၻသဇဘဏ္္ငံ၏ အးႈ္ေဆသင္အပသပႏိုန္ိ ္္ ျ္သူ Mike DeNoma း
ထတ္္ ျ္နြဲင့္သမ္္။ “ ဘဏ္အ္ေခ်ကသင္င့္ပႏို႔ း အသး္ ိ္ေျတြဲင့္ ္ ည၀င္ေသူ္်ာားော ္းျ္းသႏွႏိုင္ငလူံး္ေပပြဲဳ႕ ၁၀ ပသနႏိုင္ႏွႈျ္း၊
လ္ ္ျျ္းး ပပႏိုအသး္ ိႏွႏိုင္တသခ်က ၃၀ ပသနႏို္င္ႏွႈျ္း ြဲပႏို္ေ းွ္င့္ ၉၀ ပသနႏို္င္ႏွႈျ္း္ေသသ ္ မ္သူး်ာား္မာ ျးတ္ ျ္းခ်ကႏိုွ္ျ
ပႏို ခ်က းတွ္္။ ခ်ကတ္ျ္္ေတသ္တႏို္ပြဲဳ႕အႏို ္းခ်က္ခ်က္ေတသင့္ ၁ပ ငျ္အတတင္း ျးတ္ ျ္းအသး္ ိ႔ း

္ မ္သူး္သး

ပသႏွႈျ္း္ မ္င့္

းဝင္ႏွင
ႏို ္တြဲင့္ ဘ႑သ္ေပးျျျ္တျ္နခ်ကႏို အ္ေခ်ကသင္အထမ္္ေ သ္ ္ေဆသင္ပတခ်က္ႏွႏိုင္ ္ႏို ြဲ ္ ျ္ းတွ္္။ ွ ည၀င္ေသူ္်ာားအတတြ၀
အြ် ားရမႏုိစ္ယ၀ အာားလုးံား ဝါ၀ငုးါ၀တ ဒီဂ်စ၀တယ၀ဘ႑ာႏုိရား ႏုိဂေစနစ၀ြုး အႏုိြာါ၀အးည၀ႏုိာာ၀ာုးုိ႔ Huawei ြုး
Technology Partner အႏုိနနုိ႔ လြ၀တလုး
တ
၀ႏုိဆာါ၀င္ေသတာား္မာ္ာစ၀တအတတြ၀ အလတန၀စတ၀လမ ၀ရမာား္ တယ၀သည္။ ဟ Mike
DeNoma း ္ေ္ သ ခ်ကသးနြဲင့္သမ္္။
ွန

ူး္ေ းင္း္ေဆသင္ပခ်က
တ ္းႈ

ႏုိ တ၀္ီ္ ွ္ ါ၀ႏုိ္ ာါ၀ားလ္မ္်ာားြုး
ခ်က္ေးၻသဇဘဏ္္ငံ၏

ံခ်ကၠာ

လူ္မွဘပတုးားတြ၀္မွြုး
“ခ်ကတ္ျ္္ေတသ္တႏို္ႏွႏိုင္ငဟသ

္ေ ခ်က္ငသန္ခ်က္သမ္
ခ်က္ေးၻသဇဘဏ္ခ်က

္းျ္းသႏွႏိုင္ငပႏို

ဆျ္းသျ္တထတင္းႈး္သးႏွင္င့္

္ေပဳ႕္ေဆသင္ံးပတခ်က္္ ိ္ေျ္ေ ခ်ကသင္း သခ်က္္ေသ္ ႏုိန င္ေသည၀သည္။

ံး္ေအသင္ခ်ကႏိုဝင္းခ်က ွန ူး္ေ းင္း္ေဆသင္ပတခ်က္းႈသမ္ ္္န၀္ာငုးါ၀ါံ္ငံ၏
တစ၀ာြ၀တစ၀လ္၀ား္မ

အ္ေ္ သင္းအလြဲ္ေ တတ

အႏုိးာြ၀အြူ

အး္သးႀခ်ကးခ်ကႏို ္ တ္သျ္း္ေျပ႔ း

ွ ုးနါ၀္ည၀ေုး

စီား တာားႏုိရားင္ေသာ္ြ
ယံုးခြည၀ င္ေသည၀သည္။

အြဲင့္ဒအ္ေ္ သင္းအလြဲ္ေတတဟသလမ္း

ျႏိုတ္လႈ ္ပသးျပသ အနတငင့္အ
္ ္ေပး္ေတတ အး္သးႀခ်ကး ပပႏို္ေျ းတွ္္။ ္ ည၀င္ေသူ္်ာားအာားလုးံား အလတယ၀တြူအင္ေသုးံား္ ွငုးါ၀္ယ၀
ုး္ုးႏုိြာါ၀ား္တန၀တ ဘဏ္ျျျ္းတျ္ဆင္င့္ ္္န၀္ာငုးါ၀ါံင္ေသာားအာားလုးံားရးရဲ႕ လူႏုိန္မွအဆါ၀အတန၀ားႏုိတတ ွ္ါ၀တခ်က္လသ္ေျးွ္င့္
အႏုိရားခြီားတ

အ္ေ္ သင္းအလြဲတျ္န ႔

ျ္တသ္ေ ခ်ကသင္င့္ ဂဏ္ွူးႏို းတွ္္။

္္န၀္ာငုးါ၀ါံော ္ေခ်ကသင္းးတျ္္ မ္င့္ျတြဲင့္

ဘဏ္တျ္နပပႏို ္ႏို ထႏိုခ်က္တျ္႔ း အြဲင့္ဒလႏို ဘဏ္း္ႏိုိး္ ျ္လသ ္အ
ႏို တတခ်က္လမ္း ခ်ကတ္ျ္္ေတသ္တႏို္ ႀခ်ကႏိုိးျသး္ေျ းတွ္သည္။” ဟ
ခ်က္ေးသၻဇဘဏ္ ံခ်ကၠာ ံး္ေအသင္ခ်ကႏို၀င္းခ်က ္ေ္ သ ခ်ကသးနြဲင့္သမ္္။
ြႏုိ္ာၻဇဘဏ၀္ငံ၏

္တ၀ာြ၀အင္ေသစ၀ွာစ၀ႏုိင္ေသာ

အာားလံုးား ပါ၀ငုးါ၀ႏုိင္ေသာ

ဘ႑ာႏုိရားစနစ၀င္ေသုိ႔ုး

Huawei Myanmar ္ငံ၏ CEO
ငုးါ၀ါံတစ၀ ုးွာစ၀ွ ီား

Huawei

နည၀ား ညာ ုးါ၀ားတတါ၀ ႏုိရမးရဲ႕ဆံုးား္မ

ဦားႏုိဆာါ၀ႏုိနွ ီား

အွ္န၀ဆံုးားႏုိရာြ၀ရမႏုိစရန၀အတတြ၀ ႏုိဆာါ၀ရတြ၀ႏုိ ားငုးါ၀္ည၀

ွာစ၀ င္ေသည၀သည္။

Mr. Zhang Liman ြ “ွ္န၀္ာငုးါ၀ါံော အလ်ါ၀အွ္န၀ ာတံးရဲ႕ွာွားတုးားတြ၀ႏုိနတ

နယ၀ ယ၀ြ႑္်ွားစံုး

ွ္န၀္ာွ ည၀င္ေသူ္်ာားအတတြ၀

င္ေသည၀

ာတံးရဲ႕ွာွားတုးားတြ၀လာာုးုိ႔

အလာားအလာ္်ာားစတာားရမႏုိန တယ၀သည္။

ုး္ုးႏုိြာါ၀ား္တန၀တ ဘ႑ာႏုိရားပန၀ႏုိဆာါ၀္မွႏုိတတြုး ဒီဂ်စ၀တယ၀ ွ ွွ ါ၀ႏုိွ ာါ၀ားလ္မွ္်ာားွာါ၀

ဦားႏုိဆာါ၀ြ႑္မ ႏုိဆာါ၀ရတြ၀ႏုိ ားငုးါ၀ာုးးရဲ႕ ွ္န၀္ာငုးါ၀ါံရးရဲ႕ အခြီားဆံုးား
စတ၀အာားးြ၀င္ေသန၀ႏုိန တယ၀သည္။ ြတ်န၀ႏုိတာ၀တုးးရဲ႕ရ

ုးဂၢလြဘဏ၀ခြီားွာစ၀တ ြႏုိ္ာၻဇဘဏ၀ြ အွ္

ူားႏုိ ါ၀ားႏုိဆာါ၀ရတြ၀္မွော ွ္န၀္ာနုးါ၀ါံ္ာမ အာားလံုးား ပါ၀ငုးါ၀ႏုိင္ေသာ

ဘ႑ာႏုိရားစနစ၀ ွာစ၀းတန၀ားလာ္မွြုး အရမန၀ွ္ါ၀ႏုိ ား္ယ၀လုးးရဲ႕ယံုးခြည၀ တယ၀သည္။ ြတ်န၀ႏုိတာ၀တုးးရဲ႕ရးရဲ႕ တီးတါ၀ဆန၀ားင္ေသစ၀္မွ္်ာားနးရဲ႕
ဘ႑ာႏုိရားနည၀ား ညာင္ေသစ၀္်ာားော

ွ ည၀င္ေသူ္်ာားအတတြ၀

ုး္ုးႏုိြာါ၀ား္တန၀တးရဲ႕

ဒီဂ်စ၀တယ၀စီ တာားႏုိရားြုးလည၀ား ွ္မါ၀တါ၀ႏုိ ားငုးါ၀္မာ ွာစ၀ တယ၀သည္။ ” ေုးႏုိွ ာခြာား

လူႏုိန္မွဘပင္ေသာ္ြ

ငုးါါ
၀ ံရးရဲ႕

င္ေသည၀သည္။

ြ္ာၻးရဲ႕း ၀တန၀ားနည၀ား ညာ ြုး္ၸဏီ ္ာစ၀င္ေသည၀ Huawei ္ငံ၏ အာားင္ေသာ ်ြ၀္်ာား္ာစ၀ႏုိင္ေသာ င္ေသုးႏုိတင္ေသနငမါ၀ ာတံးရဲ႕ွာွား္မ၊
ႏုိ တ၀္ီနည၀ား ညာ္်ာား္မတဆါ၀ ္းျ္းသႏွႏိုင္ငသူ ႏွႏိုင္ငသသးး္သးအတတခ်က္ ႏိုးႏို္ေခ်ကသင္းးတျ္သမ္င့္ တျ္ ႏိုးး္သး
ခ်က္ေးၻသဇဘဏ္း ္ေး္သ္လင္င့္ထသး းသမ္္။ “ခ်ကးၻသ္ေ ပးသ ျးနျ္္နတြဲးႈအ္ေခ်ကသင္းဆး
ခ်ကးၻသင့္အဆင္င့္းႏိုတ္ာခ်က္္ေတတပသ္ေ တ
႔ မ္သူး္သးခ်ကႏို

ပပႏိုလသ္ေျပျ္

ဘဏ္တျ္န ္ ျ္လသ ္အ
ႏို တတခ်က္

ူး္ေ းင္း္ေဆသင္ပတခ်က္႔ း ႏိုးႏို္ေခ်ကသင္းးတျ္တြဲင့္ ဘဏ္လ ္ငျ္း အႏုိတတုိ႔အခြံွ္်ာား ျြဲဳ႕အတူ

အခ်က္ႏိုိး႔ ိႏွႏိုင္ ႏိုဳ႕႔ ျ္ းတွ္္။ ခ်ကတ္ျ္္ေတသ္တႏို္ပြဲဳ႕

ပမ္းျ္းန္ခ်က္္ေတတခ်ကႏို

ခ်ကူမ္ မ္င့္ဆမ္း္ေ းႏွႏိုင္းွ္င့္

းႏိုဘႏိုင္းျမ္း မသ ဝန၀ႏုိဆာါ၀္မ္ေတတ္ေ းပသးသ ခ်ကးၻသင့္္ေပဳ႕္ေဆသင္ခ်ကးမဏတျ္န္ ျ္တြဲင့္ Huawei ျြဲ္ အတူ ူး္ေ းင္း လ
လ ္္ေဆသင္နတင၀င့္ပတအတတခ်က္လမ္း အလတျ္ ြဲ ဝး္းသသ္ းတွ္” ဟ Mike း ထ ္္ေလသင္း္ေ္ သ ခ်ကသးနြဲင့္ းသမ္္။
_____________________________________________________________________________________________________

ခ်က္ေးသၻဇဘဏ္အ္ေ ခ်ကသင္း
၁၉၉၄

နျျ္တတင္

ျတင္တမ္္ေထသင္နြဲင့္္ေသသ ခ်က္ေးသၻဇဘဏ္လးႏိုတခ်က္သမ္ ္းျ္းသႏွႏိုင္ငပႏို အ ခ်ကးဆး

ဂၢလႏိုခ်ကဘဏ္္ ျ္္ း၊ ျင္ခ်ကသ ၊ူ ထႏိုင္းျင္င့္ း္ေလးပသးျႏိုင္ငတႏိုဳ႕တတင္ ျႏိုင္ငတခ်ကသခ်ကႏိုွ္ျသးလွ္ပးး္သး ထ

းံးဆး

တ

တငင့္လ
္ ျ္ခ်ကသ ျႏိုင္ငတခ်ကသ္ေျ္းခ်ကတခ်က္သႏိုဳ႕ ္ ျ္ဳ႕ခ်က္ခ်က္ျႏိုင္နြဲင့္ းသမ္္။
ျႏိုင္ငတျ္ဝျ္း ဘ ဏ္န္ေ
တြဲ းင္း ္၀၀
commercial banking

္ေခ်က္သ္တတင္ ဝျ္ထး္း္ေ းင္း ၂၀၀၀၀ ္ေခ်က္သ္ ္ င္င့္ လမ္ တ္္ေျ္ း၊

retail

ျင္င့္

ႏိုင္းတတင္ ္ေျ္းခ်ကတခ်က္ပွ္ွသ ၄၀% ပပႏိုထသး္ေသသ ခ်က္ေးသၻဇဘဏ္သမ္ ဒျ္ဂ္ျ္တွ္္ေနတ္သႏိုဳ႕

ခ်ကူး္ေ္ သင္းလသ္ေျသမ္င့္ ္းျ္းသျႏိုင္င္ငံ၏ ျး တသး္ေပးခ်က႑္ငံ၏ အ္ေ္နအ္ေျသ ျ္း္သးအသး ္ေခ်ကသင္းးတျ္ျတသသႏိုပႏိုျသးလမ္ခ်ကသ
ျႏိုင္င္ငံ၏ လ္င္္းျ္ျတသတႏိုးတခ်က္္ေ္ သင္းလြဲ္ေျ္ေသသ ္ေငတ္ေ ခ်ကးဝျ္္ေဆသင္းႈ ျျျ္ခ်ကႏို ံး္ေဆသင္လ္ခ်က္ပႏို းသမ္္။
္းျ္းသျႏိုင္င္ငံ၏ ျး တသး္ေပးခ်က႑ တဳ႕္ ႏိုိးတႏိုးတြ၀
လ္င္္းျ္ျသတ

တင္င့္လင္းလသသမ္ျင္င့္အးမ်

ခ်က္ေးသၻဇဘဏ္အ္ေျ္ င္င့္ ္းျ္းသျႏိုင္င္ငံ၏

တဳ႕္ ႏိုိးလ္ခ်က္ပႏို္ေသသ ္းႏိုိဳ႕္ ္ေဒသး္သး၊ ျတျ္ဳ႕ံးတထတင္သူး္သးျင္င့္ ္ မ္တတင္းအ ဳ႕တြဲ အျမ္းး္သးအ ခ်ကသး

အ္ေပး း္ေသသ ္ေ းင္းခ်ကူတတသးတျ္နအ္ ျ္ ပ ္တမ္ခ်ကသ ျႏိုင္ငတခ်ကသး

ပင္းျး္းိ ္ျသူး္သးျင္င့္

ထ ္းလခ်က္တတြဲ

လ ္္ေဆသင္ျႏိုင္းမ္င့္ ျႏိုတ္လႈ ္ပသး တွ္အနတင္င့္အ္ေပးအတတခ်က္ ျႏိုတ္အသး ထခ်က္သျ္လ္ခ်က္ပႏို းသမ္္။
ုး္ုးင္ေသရမလုး ြ
www.kbzbank.com
www.facebook.com/kanbawzabank

Huawei အႏုိခြာါ၀ား
Huawei

င္ေသည၀

ြ္ာၻတစ၀ဝမ္၀ားတတါ၀

ဦားႏုိဆာါ၀လ်ြ၀ရမႏုိင္ေသာ

င္ေသတါ၀ားအ ်ြ၀အလြ၀ငမါ၀

ဆြ၀င္ေသယ
တ ၀ႏုိရား

နည၀ား ညာ္်ာားြုး ႏုိးာြ၀ ံႏုိင္ေသာ (Information and Communications Technology, ICT Solutions Provider)
ြုး္ၸဏီတစ၀ ုး္ာစ၀ င္ေသည၀သည္။ Huawei ္ငံ၏ ရည၀ရယ
တ ၀ ်ြ၀္်ာားအႏုိန္ာါ၀
ဘဝ္်ာား

တုးားတြ၀ႏုိစရန၀ငမါ၀

တန၀ာုးားွ္ါ၀တြ၀ႏုိစရန၀

တုးုိ႔္ာစ၀င္ေသည၀သည္။

ုး္ုးႏုိြာါ၀ား္တန၀ႏုိင္ေသာ ဆြ၀င္ေသတယ၀ႏုိရား္ာါ၀ လူင္ေသာား္်ာား္ငံ၏
Huawei

္မ

င္ေသတါ၀ားအ ်ြ၀အလြ၀္်ာားအတတြ၀

ုး္ုးဆန၀ားင္ေသစ၀ႏုိင္ေသာ နည၀ား ညာ္်ာား ာန၀တီားင္ေသူအ္ာစ၀ငမါ၀ င္ေသတါ၀ား အ ်ြ၀အလြ၀ ႏုိးာြ၀ ံႏုိင္ေသာ ြုး္ၸဏီ္်ာားအခြာားတတါ၀
တြ၀ႂြတစတာ

ူားႏုိ ါ၀ား ပါ၀ႏုိဆာါ၀ရြ
တ ၀

လ်ြ၀ရမ င္ေသည၀သည္။

င္ေသံုးားစတင္ေသူဦားစာားႏုိ ားတီးတါ၀္မ္်ာားငမါ၀

ူားႏုိ ါ၀ားႏုိဆာါ၀ရြ
တ ၀္မ္်ာားႏုိခြာါ၀ Huawei င္ေသည၀ Telecom လုး ၀ါန၀ား္်ာား၊ Enterprise လုး ၀ါန၀ား္်ာား၊ Device လုး ၀ါန၀ား္်ာားငမါ၀

Cloud Computing လုး ၀ါန၀ား္်ာားတတါ၀ အ္ ာား ယမဥ၀ွ ွါ၀ဘြ၀ ြုး္ၸဏီ္်ာားးြ၀ င္ေသာလတန၀ငုးါ၀ႏုိစရန၀

ICT အတတြ၀

ရါ၀ားငမီား္္ ၀ငမံ္မ္်ာားြုး ႏုိဆာါ၀ရြ
တ ၀ င္ေသည၀သည္။ ြ္ာၻ တစ၀ဝမ္၀ားတတါ၀ Huawei ဝန၀း္၀ား ၁၈ပ,ပပပ ႏုိြ်ာ၀္ာါ၀ telecom operator၊
enterprise ငမါ၀ င္ေသံုးားစတင္ေသူ္်ာားအတတြ၀ ဝန၀ႏုိဆာါ၀္မ္်ာားြုး ာန၀တီားႏုိ ားလ်ြ၀ရမင္ေသည၀သည္။ Huawei ဆန၀ားင္ေသစ၀ႏုိင္ေသာ ICT
နည၀ား ညာႏုိ္ာရမါ၀ား ်ြ၀္်ာား၊

းုးတ၀ြုးန၀္်ာားငမါ၀

ဝန၀ႏုိဆာါ၀္မ္်ာားြုး

ငုးါ၀ါႏုိ
ံ ါ၀ား

၁၇ပ

ႏုိြ်ာ၀ြ

အဆုး အႏုိရအတတြ၀င္ေသည၀ ြ္ာၻုိ႔လူဦားႏုိရ္ငံ၏ င္ေသံုးား ံုး ံုး တစ၀ ံုးငမါ၀ ညီ္မ် င္ေသည၀သည္။ Huawei ြုး ၁၉၈၇

င္ေသံုးားစတလ်ြ၀ရမွ ီား
ုးငမစ၀ြစတါ၀

တည၀ႏုိးာါ၀ ွ ီား ြုး္ၸဏီင္ေသည၀ ၎္ငံ၏ ဝန၀း္၀ား္်ာား္မ အ္ ည၀အဝ ုးါ၀ဆုးါ၀ႏုိင္ေသာ ြုး္ၸဏီတစ၀ ုး္ာစ၀င္ေသည၀သည္။
ုး္ုးင္ေသရမလုး ြ
http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.google.com/+Huawei
http://www.youtube. com/Huawei တုးုိ႔တတါ၀ ဝါ၀ႏုိရာြ၀ ခြည၀ရမငုးါ၀ င္ေသည၀သည္။
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