
 

 
 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 
 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကက႑ အားေကာင္းလာေစရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားေပးရန္ လုိအပ္ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ၊ မတ္လ ၂၄ ၂၀၁၅—ဆယ္စုႏွင့္ခ်ီ၍ အထီးက်န္စြာေနခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ေဈးကြက္ကို ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ကာလတြင္ ေငြေၾကးအကူအညီ ရရွိႏုိင္ မႈ 
သည္ အႀကီးမားဆုံး ေသာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းအခက္အခဲ ႏွင့္အတူ အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ကို 
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ ၏ အနာဂတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး အလြန္လိုအပ္ေနသည့္ 
အလုပ္ အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ပုဂၢလိက က႑ အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ပထမဆုံးထုတ္ျပန္ လိုက္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဝန္းက်င္ အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ မဆက္ႏြယ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၁ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ကိုသာ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီးလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း၏ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မိမိေငြေၾကးျဖင့္သာ 
စိုက္ထုတ္သုံးစြရဲပါသည္။ ယင္းရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တျခားမည္သည့္ ႏိႈင္းယွဥ္ဖက္ႏိုင္ငံ ထက္မဆို ပိုျမင့္မားေနပါသည္။ 
ေျမယာသုံးစြခဲြင့္ ရရွိေရး ခက္ခဲမႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ၊ လုပ္သားမ်ား၏ကၽြမ္းက်င္မႈမလုံေလာက္မႈ တို႔သည္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အပိုင္းတြင္ အဓိက အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  

“ကၽြန္ေတာ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ဘဏ္တစ္ဘဏ္ကေန ေငြေခ်းခ်င္ေပမယ့္ အဲဒါက အလြန္ခက္ခဲပါတယ္”ဟု 
ရန္ကုန္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္တစ္ခုကို ထူေထာင္လုပ္ကုိင္ေနသူ ဦးျမင့္လြင့္က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အဆိုပါ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေရးအေပၚ 
အာ႐ုံစုိက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို 
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္စြမ္းအားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းရရွိႏုိင္မႈတို႔ တိုးတက္ကာ ၎လုပ္ငန္းမ်ား 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္ တံခါးဖြင့္ေပးသလို ျဖစ္ပါလိမ့္ မည္ဟု အစီရင္ခံစာကသုံးသပ္ထားသည္။ 

“ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဟာ ႀကီးမားတဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြရလာဖုိ႕ အလားအလာမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဒါကိုအမိ အရ 
ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆုိရင္စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္နယ္ပယ္ေတြမျဖစ္မေနဖန္တီးေပးရပါလိမ့္မယ္။ အား ေကာင္း 
ေမာင္းသန္ျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိကက႑တစ္ခုဟာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳး 
တိုးတက္ဖို႔အတြက္တြန္းအားပါပဲ။ ပုဂၢလိက က႑အတြက္ အားလုံး တန္းတူ ညီမွ်စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ 
အေနအထားတစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္  သူတို႕ရဲ႕အစြမ္းအစေတြ အတားအဆီးမရွိ အစြမ္းကုန္ အသုံးခ်ခြင့္ 
ရလာေစမွာပါ။ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဖန္တီး ႏုိင္စြမ္းရည္ကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳႏုိင္ဖို ႔ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပံ့ပုိးႏိုင္ဖုိ႔ 
အတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ ေပးဖို႕ကေတာ့ အစုိးရရဲ႕ က႑ျဖစ္ပါတယ္” ဟု 
ကမၻာ့ဘဏ္၏ Chief Economist ႏွင့္ အႀကီးတန္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ Kaushik Basu က ေျပာသည္။  



ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလားတူအေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ရန္တို႕ျဖစ္သည္။ 

“ပုံမွန္က်င္းပတဲ့ အစိုးရ-ပုဂၢလိကေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြေဲတြကေနတစ္ဆင့္စီးပြားေရးေလာကနဲ႔အဆင္ေျပမယ့္ဥပေဒေတြ၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို ပုံေဖာ္တဲ့အပိုင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ အစိုးရက 
ခိုင္ခိုင္မာမာသႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္။ အခု ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဝန္းက်င္အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာဟာ 
ပုဂၢလိက က႑ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဘုံကိစၥရပ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာမွာနဲ႔ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ရာ မွာ အကူအညီ 
ေပးတာျဖစ္လို႕ အဲဒီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြလဲုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပိုမုိေအာင္ျမင္ေအာင္ ပံ့ပုိးေပးပါတယ္” ဟု သမၼတရုံး 
၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက ေျပာသည္။  

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အသီးအပြင့္ မွ်ေဝခံစားရမႈ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပုဂၢလိက က႑အားေကာင္းလာၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခု ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဝန္းက်င္အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ကုိ 
ယူေကႏိုင္ငံ၏ “ႏိုင္ငံတကာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဌာန (DFID)” က ကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

“မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြဟာ သူတို႔ရ႕ဲ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဗ်ဴဟာေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္သင့္တာက 
သူတို႔ရ႕ဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္အေျခအေန (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္လာေအာင္ ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ေျခ) ကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ 
လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သိပ္ကို ထိေရာက္မယ့္လက္နက္တစ္ခုပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္ဟာ ပုဂၢလိကက႑ရ႕ဲယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကိုအကဲျဖတ္ေပးသလို၊ေဈးကြက္စီးပြားေရးဆီကို အသြင္ 
ကူးေျပာင္းေနစဥ္ အတြင္း လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈတိုးတက္ေအာင္ ကူညီႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ေပးလို႔ပါ” ဟု DFID ျမန္မာျပည္႐ံုး၏ အႀကီးအကဲ Gavin McGillivray က ေျပာသည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္အသိပညာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး 
အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎ တြင္ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ရွိသည္။ ၎တို႔မွာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (IBRD) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအသင္း (IDA) တို႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ 
ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အာမခံ ေရးေအဂ်င္စီ (MIGA) 
ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာန (ICSID) တို႔ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခ်င္း 
စီသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲကမၻာတြင္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္ အတန္း တိုးတက္ ျမင့္မားေရး တာဝန္ကို 
သီးျခားေပၚလြင္ေသာ အခန္းက႑မ ွအသီးသီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ပိုမို၍ သိရွိလိုပါက www.worldbank.org 
၊ www.miga.org ႏွင့္ www.ifc.org ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ 

ရန္ကုန္။   ။ေက်ာ္စိုးလင္း (951) 654-824, klynn@worldbank.org 

ဟႏြိဳင္။     ။ Chu Van Anh, (844) 3937-8745, canh1@ifc.org 
ပိုမုိသိရွိလိုပါက  

Website: www.worldbank.org/myanmar, www.ifc.org 

Facebook: www.facebook.com/worldbankmyanmar, www.facebook.com/IFCwbg 

Twitter: @worldbankasia and @IFC_EAP  

YouTube: www.youtube.com/worldbank and www.youtube.com/IFCvideocasts 

တို႔တြင္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 
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