
 

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

  

ကမၻာဘဏ္က ေငြေၾကးကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ား တစ္နွစ္ပတ္လံုးသီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္မည္ 

   

၀ါရွင္တန္ ဒီစီ၊ဧျပီလ ၂၃ ၂၀၁၅ခုနွစ္  ─ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ေဒသအခ်ဳိ႕ရိွ 

စိုက္ပ်ဳိးေရး ေရေပးစနစ္မ်ားနွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြး တုိးတက္ျမင့္မား 

လာေစရန္ အတြက္ ကမၻာဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသုိ ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၁၀၀ အတုိးမဲ ့ေခ်းေငြ 

ေပးအပ္ရန္ ယေန ့အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါျမန္မာ့ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေထာက္အကူျပဳ 

စီမံကိန္းသည္ သီးနံွ ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားကုိ တုိးျမင့္ေပးျပီး၊ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္အရ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိ လုပ္ကုိင္လာေအာင္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ အလုုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ ့ျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ ့ေသာ ေဒသအတြင္းရိွ ေနရာေလးခုတြင္ မိုးေခါင္ျခင္းႏွင့္ ရာသီ ဥတု 

ေျပာင္းလဲမွဳ  ဒဏ္ကုိ ခံႏိုင္ရည္ရွိျပီး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည့္ ေကာက္ပသီဲနွံမ်ားစုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေျခာက္ေသြ ့ေသာရာသီတြင္ လယ္သမားမ်ားဆီသုိ ့ေရေပးသြင္းႏိုင္မွဳက အကန္ ့အသတ္ 

ရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး လက္ရွိေရေပးစနစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း  အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေနသည္။ ျမန္မာ ့

လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ ေခတ္မွွီနည္းပညာႏွင ္ ့လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားမွ အလွမ္း 

ကြာေ၀း ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲမွဳ ႏွဳန္း 

အျမင့္ဆံုး ေဒသတခ်ိဳ ့ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာေက်းလက္ေဒသရိွ လယ္ယာလုပ္ကုိင္သည့္ လဦူးေရ အၾကား 

၀င္ေငြ ျမင့္တက္လာေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးပြားလာမွဳ အတြက္  စိုက္ပ်ဳိးေရး ေရစနစ္နွင့္ လယ္ယာ 

လုပ္ငန္းခြင္ အလုပ္မ်ားတြင္ ရင္းနီွးျမဳပ္နွံမႈမ်ားလုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ စီမံက္ိန္းသည ္ ကမၻာဘဏ္ အုပ္စ ု

အမွဳေဆာင္ ဒါရုိက္တာအဖြ ဲ ့ က ယေန ့ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္င ံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳ 

မူေဘာင္သစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

“ဒီစီမကိံန္းက ႏုိင္ငံရ ဲ ့စီးပြားေရးနဲ ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြဘ၀ကုိ တိုးတက္ေအာင္ အၾကီး အက်ယ္ 
ေျပာင္းလဲ ေပးႏုိင္တဲ ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မွဳေတြကုိ  ဦးတည္ထားပါတယ္။ ဒီလယ္ယာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မွဳ အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းက လယ္သမားေတြကုိ ေရနဲ ့ လယ္ယာ 
စီမံခန္႕ခြဲမွဳေတြ၊ ရာသီဥတုအလုိက္ လယ္ယာလုပ္ကုိင္တတ္ေစေအာင္ ကူညီေပးတာကေန ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳနဲ ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းကေန အက်ဳိးအျမတ္ တုိးတက္လာေစဖုိ အေထာက္အကူေပးသြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္” ဟ ု လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္ဆ့ည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္လိွဳင္က 

ေျပာၾကားသည္။ 



ျမန္မာ့ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းသည္  စုိက္ပ်ဳိးေရး ေရသြင္းစနစ္ကုိ မီွခုိေနရေသာ 

ေရရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ပခဲူးတုိင္း ေဒသႀကီး အေရွ႕ပုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္း 

ေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အနီးတစ္၀ိုက္ရိွ ေတာင္သူလယ္သမားမိသားစု တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ 

အပါအ၀င္ တုိင္းျပည္၏ ဒုကၡ အေရာက္ေနဆံုး ျပည္သူလူထုတခ်ိဴ ့ကုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါ ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းျပည္၏ အေျခခံလူတန္းစား သံုးပုံတပံုခန္ ့ ရွိေနမည္ဟု ခန္ ့မွန္းထားပါသည္။   

ထုိ ့အျပင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းဗဟုသုတ နွင့္လယ္သမားမ်ားကုိ  လယ္ယာေျမနွင္ ့ ကုိက္ညီေသာ သီးနံွမ်ား 

စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား တုိးတက္လာျပီး ေတာင္သူ 

လယ္သမား မိသားစုမ်ား၏ ၀င္ေငြျမင့္တက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

“စိုက္ပ်ဳိးေရး ေရးေပးသြင္းတဲစ့နစ္ကုိ တိုးတက္ေအာင္လုပ္တာက လယ္ယာထုတ္လုပ္မွဳကုိ တုိးတက္ 
ေစမယ္။  ေျခာက္ေသြ ့တဲ ့ရာသီမွာ သီးနွံေတြစုိက္ပ်ဳိးလုိ ့ရေစမယ္။ ေတာင္သူ မိသားစုေတြအၾကား ၀င္ေငြ 
တုိးလာမယ္။ ကမၻာဘဏ္အေနနဲ ့အခုလုိ  စီမံကိန္းကုိ ကူညီေပးရမွာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒါက ေတာင္သူ 
လယ္သမား မိသားစုေတြရဲ ့ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေစျပီး ဆင္းရဲတာေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္”  ဟု 

ကမၻာဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး  Ulrich Zachau  က ေျပာၾကားသည္။ 

ပိုေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေရသြင္းစနစ္နွင္ ့ ေရထုတ္စနစ္တုိ ့ေၾကာင့္ ေတာင္သူ မိသားစုမ်ား အက်ဳိး 

ျဖစ္ထြန္းလာပါလိမ့္မည္။  အဆုိပါ ရန္ပံုေငြတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အၾကံေပး လမ္းညြန္သူမ်ားနွင္ ့

နည္းပညာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္လည္း ပါ၀င္သည္။  ၎တုိ႕သည္ ေကာက္ပဲ သီးနွံ မ်ဳိးစံုကုိ  တုိးတက္ 

စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေစရန္ လမ္းညြန္အၾကံေပးျခင္းနွင့္ ေက်းလက္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပုိေကာင္းမြန္ေသာ 

လယ္ယာ လုပ္ငန္းနည္းပညာမ်ားနွင့္ လက္ေတြ ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ 

မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ ့အျပင္ အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ အေရးေပၚႏွင့္ အက်ပ္အတည္း ကာလမ်ား၌လည္း 

အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ေထာက္ပံကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အေသးစိတ္သိလိုပါလွ်င္  www.worldbank.org/myanmar     မွာ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ 

Contacts in Yangon:   Meriem Gray mgray@worldbank.org +959 421128395;  
Kyaw Soe Lynn klynn@worldbank.org +95 9 203 1159 

Washington:            Carl Hanlon chanlon@worldbank.org  
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