
   သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္         

  

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္  

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ေလးရာ ရရိွမည္ 

၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ — ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး 
ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းတံတားႏွင့္ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ အသစ္ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီလ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူထု ဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ အတြက္ အေမရိကန ္
ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ထပ္မံ  ေပးအပ္သြားရန္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ အဖြ႕ဲက ယေန႔တြင္ အတည္ျပဳ 
လုိက္ပါသည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအသင္း 
ရန္ပုံေငြႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ပူးတြဲ ပံ့ပိုးသည့္ ဘ႑ာေရး အကူအညီျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း ၆၂ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းခန္႕အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်႕ဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 
လူထုဗဟုိုျပဳ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိက 
အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခု ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူထု ဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း 
(National Community Driven Development) သည္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုး ကူညီ လ်က္ရွိသည္။ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ၿပီး ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ 
မရခ့ဲသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  
 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားကို ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႕ခြႏဲိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ ရွိသည့္ 
ယခု စီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ားကို စတင္ ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႕ရပ္ရြာတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ လူမႈေရး 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ခြင့္ ရရိွလာခဲ့ၾကကာ 
စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦးမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေရရရိွေရး စနစ္မ်ား၊ လမ္းတံတားႏွင့္ ေလွဆိပ္မ်ား 
စသည္တို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခု လက္ရွိ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ဒုတိယ 
အဆင့္တြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းငယ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန ္လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း 
ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔ ရပ္ရြာအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
လုပ္ငန္းအလုိက္ လိုအပ္သည့္ ဒီဇုိင္းပုံစံမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမုိ ရရိွႏိုင္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွာ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ယခု ထပ္မံေပးအပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြက ေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ရပ္ရြာဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ ရန္ပံုေငြေတြကို ကိုယ္တိုင္ 
ကိုယ္က် စီမံခန္႕ခြႏဲိုင္ေအာင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြကို စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 



ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္။” ဟု ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန 
ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အာဖဂန္ 
နစၥတန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ လည္းေကာင္း လူထု ဗဟုိုျပဳ စီမံကိန္းသည္ 
ေအာက္ေျခအဆင့္ ရပ္ရြာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး 
အတိုင္းအတာႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။  
 
“ယေန႔အထိ လူထုဗဟုိုျပဳ စီမံကိန္းက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းငယ္ေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ကို ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ေက်းလက္ 
ေဒသအခ်ဳိ႕မွာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ တိုးတက္ဖို႕ ကူညီႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္မွာ 
ရွိတဲ ့ေက်းရြာေပါင္း တစ္ေထာင့္ခုနစ္ရာအတြက္ ေရရရိွေရး၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ လုံျခဳံေကာင္းမြန္တဲ ့လမ္းတံတား 
စတာေတြကို တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ဖို႔ ကူညီလ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံ ေပးအပ္တဲ့ ရန္ပုံေငြနဲ႔ စုစုေပါင္း ၿမဳိ႕နယ္ ၆၂ ၿမိဳ႕နယ္အထိ 
တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Ulrich 
Zachau က ေျပာသည္။  
 
ဆက္သြယ္ရန္:  
 
ရန္ကုန္: Meriem Gray mgray@worldbank.org; ဦးေက်ာ္စိုးလင္း, klynn@worldbank.org ၀၉-၂၀၃၁၁၅၉  
၀ါရွင္တန္ ဒီစီ : Carl Hanlon, chanlon@worldbank.org, (202) 473-8087 
 
www.worldbank.org/myanmar 
www.facebook.com/WorldBankMyanmar 
www.twitter.com/WorldBankAsia 
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