
 

   

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ အသစ္ေၾကာင့္ လူဦးေရ 

သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဳိးရိွႏုိင္မည္  

 

၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊  ဧျပီလ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ —  ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း ပထမဦးဆံုး ျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္အသစ္ အရ လာမည့္ သံုးနွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္ သံုးသန္းတို႕သည္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ တုိးတက္ 
ရရိွလာမည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ေျခာက္သန္းခန္႕သည့္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမည့္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အျခား 
အေျခခံ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ခံစားႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  

ကမၻာဘ့ဏ္ အမွဳေဆာင္ ဒါရုိက္တာအဖြ ဲ ့က ယေန ့ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ၂၀၁၅ -၂၀၁၇ ခုနွစ္ အတြက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ (CPF) အရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀၀  
အထိရိွမည္ ့ ႏွစ္ရွည္ အတုိးမ့ဲေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား၊ နည္းပညာ ႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ 
အကူအညီမ်ားကုိ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည့္ ကမၻာဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဖြံျဖိဳးေရးအသင္း (IDA)က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကူူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာဘဏ္၏ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း  (IFC) ထံမွ ရင္းႏီွးျမွပ္နံွမွဳတန္ဖုိးစုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း 
တစ္ေထာင္နွင့္  နည္းပညာ အကူအညီအတြက္ ေဒၚလာသန္း၂၀ကုိ လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိက 
ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွသူမ်ားသည္ ကမၻာဘဏ္၏ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမွဳ ေအဂ်င္စီတခု ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံစုံ 
အက်ဳိးတူ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အာမခံေရး ေအဂ်င္စီ (MIGA) က ေပးေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာထိခုိက္ႏုိင္မွဳ 
အာမခံကေန လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

“ယေန႔ အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ကို 
သက္ဆိုင္သူ အားလံုးနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ရယူတ့ဲ ေဆြးေႏြးပြေဲတြ က်င္းပၿပီး ရရိွလာတ့ဲ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ အေပၚ 
အေျခခံ ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္တယ္။“ ဟု ကမၻာဘဏ္၏ အေရွ ့ေတာင္အာရွဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Ulrich 
Zachau က ေျပာၾကားပါသည္။ “ဒီမူေဘာင္က ေက်းလက္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႕၊ အေျခခံက်တ့ဲ 
ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႕၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး က႑မွာ လူတုိင္း 
ပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး ပုိမုိ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာႏုိင္ဖုိ႕ ရည္ရြယ္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြနဲ႔ ဒုကၡ 
ေရာက္လြယ္တ့ဲသူေတြက လက္ရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ခံစားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ 
ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြ ျဖစ္ထြန္းဖုိ႕အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အေနန႔ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွသူေတြ အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ပါ အတူတကြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ဖုိ႕ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ 

ယေန႕ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြက္   ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မူေဘာင္သည္  ၁၉၈၄ ခုနွစ္ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ကမၻာဘဏ္၏ ပထမဆုံး မဟာဗ်ဴဟာ 



အျပည့္အစံု တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအစီအစဥ္သည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္မွ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး 
စနစ္သုိ ့ကူးေျပာင္းျခင္းနွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံက တပ္မေတာ္ အစုိးရလက္ထက္မွ အရပ္သား ဒီမိုကေရစီ 
အစုိးရသုိ ့ေျပာင္းလဲေနသာ သမုိင္း၀င္ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ေရးဆဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

“ေခတ္မီဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဦးစားေပး 
က႑ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။” ဟု  ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရိွန္ကေျပာၾကားသည္။ 
“ကမၻာဘဏ္ အုပ္စုရဲ့ ေငြေၾကးန႕ဲ နည္းပညာ အကူအညီေတြကေန တစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္ေတြ 
ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖုိ႕၊ ၂၀၃၀ ခုနွစ္မွာ ဆင္းရဲမွဳေတြ အဆံုးသတ္ႏုိင္ဖို႕နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မွဳေတြကုိ 
လူတုိင္းဆီ အထူးသျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုးလူေတြဆီေရာက္ရွိႏုိင္ဖိ႕ု ကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္သည္ က႑ သံုးခု၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မွဳ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။  

ပထမ က႑မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ လူဦးေရ ၇၅ ရာခုိင္နွဳန္းေက်ာ္ေနထုိင္ရာ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည ္ ျဖစ္သည။္ အဆုိပါ မူေဘာင္ 
သည္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ  တုိးျမင့္ေစျပီး အေျခခံ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ေက်းလက္ေန 
ျပည္သူမ်ား သံုးစြဲႏုိင္ခြင့္ ရရိွေစရန္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ ့အျပင္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑မ်ားတြင္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ ရိွလာေစရန္ 
ကူညသီြားမည္။ လာမည့္ သံုးနွစ္အတြင္း အဆုိပါအစီအစဥ္ျဖင့္ လူဦးေရ ၃.၅သန္းခန္႕ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲ 
လာႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီးေနာက္ထပ္ လူဦးေရ ၂.၅ သန္းမွာလည္း ေက်းလက္အေျခခံဖြံျဖိဳးမွဳမ်ားနွင့္ အမ်ားသံုး 
ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားမွ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုတိယက႑မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳနွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ တုိးျမင့္ရရိွလာေအာင္ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္သည။္ ထုိ ့အျပင္ 
ႏုိင္ငံေတာအ္စုိးရက ေၾကညာထားသည့္ ၂၀၃၀ခုနွစ္တြင္ လူတုိင္းလႊမ္းျခဳံႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွႏုိင္ရမည္ ဆုိသည္ ့ရည္မွန္းခ်က္ကုိလည္း အထေျမာက္ေအာင္ကူညီ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ ့အျပင္ ေက်ာင္းသား သံုးေသာင္းေက်ာ္သည္လည္း ေက်ာင္း ဆက္လက္ တက္ႏုိင္ရန္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ 

တတိယက႑မွာ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေသာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး က႑တခု ေပၚထြန္းလာေအာင္ ကူညီကာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရိွလာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသးစား 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အိုင္တီနည္းပညာ၊ ေခတ္မီေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပကုန္သြယ္မွဳကုိ တုိးခ်ဲ ့ျခင္းမ်ားအတြက္ တုိးတက္လာေအာင္ ကူညီ သြားမည ္
ျဖစ္သည္။ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳေသာ လူဦးေရ၊ အေျခခံ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္ကုိ ႏွစ္သိန္းအထိ 
တုိးတက္လာေစေရး နွင္ ့၂၀၁၇ ခုနွစ္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀ အထိ ေရာက္ရိွလာႏုိင္ေရးအတြက္ 
ကူညီသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွေရးတုိးတက္ေစရန္ အတြက္ လုပ္သာ 
ကုိင္သာရိွသည့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရကုိ ကူညီျခင္းျဖင့္ 
ပုဂၢလိက က႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွလုပ္ကုိင္ေစရန္လည္း  ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ ျဖစ္သည္။  



ယေန႔ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ၊ 
ပုဂၢလိက စီးပြားေရး က႑နွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ရရိွလာသည့္ အျပန္အလွန္ေလးစားယံုၾကည္မွဳကုိ တည္ေဆာက္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ဦးစားေပး 
က႑မ်ားကုိ စနစ္တက် ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္လည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ရရိွလာသည့္ သင္ခန္းစာႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ 
သက္ဆုိင္သူ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ အၾကံဥာဏ္ရယူသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
ကမၻာဘဏ္အုပ္စု၏ ႏုိင္ငံ အေျခအေန စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (Systematic Country Diagnostic) 
စသည္တုိ႔ထံမွ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚတြင္လည္း အေျခခံထားပါသည္။  

အျပည့္အစံုသိရွိလုိပါက www.worldbank.org/myanmar  
In Yangon: 
Meriem Gray mgray@worldbank.org +959 421128395 
Kyaw Soe Lynn klynn@worldbank.org +95 9 203 1159 
In Washington:  
Carl Hanlon chanlon@worldbank.org 202-473-8087 
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