
ကမာၻ႔ဘဏ္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ         

ကင္းစင္သည့္ကမာၻသစ္ဆီသုိ႔ 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

၀ါရွင္တန္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (2)ရက္ 

ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး 

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀ကုိသာယာေစမည့္ ၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္သစ္ (Interim trategy)တစ္ရပ္ခ်မွတ္၍ကူညီမႈမ်ား 

ထပ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ 

 ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထပ္မံေထာက္ခံမႈကုိျပသ 

သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ဘ၀ကုိ သာယာေစမည့္ၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ (New Interim 

Strategy – NIS)တစ္ရပ္ကုိ ယေန႔တြင္ လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္သည္ လာမည့္ ၁၈ 

လ အတြင္း ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လမ္းညႊန္မႈျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအစီအစဥ္သည္ အစုိးရယႏၱရားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳ၍ ယခုကဲ့သုိ႔အေရးႀကီးေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 

ကာလတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိဦးတည္လ်က္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကလည္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ 

စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဥကၠ႒ မစၥတာဂ်င္ယုံကင္းကလည္း “ကၽြန္ေတာ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လဲေရးမ်ားေၾကာင့္ အထူး၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအားလည္း ဤသုိ႔အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ 

ရြက္ဖို႔ရန္ အားေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္လည္း ကမာၻ႔မိသားစုအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ကာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ 

ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔တြင္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး 

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေရးကုိပါ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 

 ယခုအေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ ၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ အစုိးရ၏စီးပြားေရးက႑ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္၊ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရး 

တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ယင္းသုိ႔အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္လည္း လုိအပ္ေသာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ 

အၾကံဥာဏ္မ်ား နည္းပညာပ့ံပိုးမႈမ်ားကုိ ေအာက္ေဖၚျပပါက႑ႀကီး ၃ ခုတြင္ အကူအညီေပးသြားပါမည္။ 

 

 



- ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ဆက္သြယ္မႈကို 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ 

- အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြရယူရဲသူမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား၊ 

အလြယ္တကူရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာစဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိျပဳျပင္ရန္ 

- ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာစီးပြားေရးဘ၀ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္ေရး 

အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိအားေပးရန္ 

ယခုအခါ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ အထက္ေဖၚျပပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာစိစစ္သုံးသပ္ 

ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းစိစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိမႈကုိ စိစစ္ 

သုံးသပ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအသုံးစရိတ္ကို စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳတ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ စိစစ္ 

သုံးသပ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း 

ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုၾကားျဖတ္အစီအစဥ္အရ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားကုိ 

ခံစားရရိွေစမည့္အျပင္ လူထုအေျချပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပုိမိုခုိင္မာလာေစကာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ထိ 

ဆက္ဆံေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါမည္။ 

 ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစၧိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယဥကၠ႒ပန္မာေကာ့က “ကမာၻ႔ဘဏ္၏မဟာဗ်ဴဟာ 

အစီအစဥ္က အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ပါ ဒီအစီအစဥ္အရ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ တကယ့္ကုိလက္ေတြ႔က်က် ေကာင္းမြန္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြ ရရိွခံစားၾကရ 

မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဟာ အခ်ိန္ယူရပါသည္။ ဒါေပမယ့္ကမာၻ႔ဘဏ္ဟာ အျခားဖံြ႔ၿဖိဳးေရး 

ကုိ အေထာက္အပ့ံေပးေနတဲ့ ညီေနာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ျပည္သူမ်ား ယခုျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ရလဒ္ေကာင္းေတြကုိ အျမန္ဆုံးခံစားၾကရေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားၾကပါတယ္။ အထူး 

သျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။”ဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 ယခုၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကုိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးေရး 

ေထာက္ပံ့မႈညီေနာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည့္သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုညိွႏႈိင္း၊ ေဆြးေႏြးၿပီးမွေရးဆဲြခဲ့ျခင္း၊ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ကမာၻ႕ဘဏ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္တစ္ခု 

ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး 

မႈကို အာရုံစုိက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ (IFC) ၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္ေသာ ကာရင္ဖင္ကယ္စတန္မွေျပာၾကားသည္ 

မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိကက႑ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ 

ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား (ဥပမာ- အလုပ္အကုိင္ႏွင့္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ 

လြန္စြာအေရးပါမည္ ျဖစ္သည္။) (IFC) မွ တုိင္းျပည္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပ့ံမ်ား 

ပုိမိုရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး အလုပ္အကုိင္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္သားမ်ား ပိုမုိ ငွားရမ္း 

ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္တြဲဖက္ၿပီး ျမန္နမာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း 



မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ စမ္းစစ္ေလ့လာေပးလွ်က္ရွိသည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စီးပြားေရးတစ္ခု 

ႏွင့္တစ္ခုအလြယ္တကူဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ႏုိင္ 

ရန္ လုိအပ္လွ်က္ရွိေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္ ဦးစြာ အာရုံစုိက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ 

ရိွသည္။ 

 “ၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာင္ေရးအတြက္ အေျခခံမ်ားခ်ေပးျခင္းပင္ 

ျဖစ္သည္။ ေနာင္လာမည့္ ၁၈ လအတြင္း ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား 

ႏုိင္ရန္ လြန္စြာေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္ 

ေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားပ့ံပုိးေပးျခင္းကုိလည္း ႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ 

စီစဥ္လွ်က္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕အေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင့္လာႏုိင္မည္ 

ျဖစ္သည္။” ဟု ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ကန္သန္ရွန္ကာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ဳိးသားျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပ႐ုိဂ်က္အတြက္ လုိအပ္ေသာ 

ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကုိလည္း ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔က ယေန႔ပင္အတည္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္ 

ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေထာက္ပ့ံေငြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကေပးဆပ္ရန္ရိွသည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားမေျပလည္မီ ထုတ္ေပးေသာ 

အေထာက္အပ့ံျဖစ္ပါသည္။ ဤျပည္သူအေျချပဳဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပရုိဂ်က္မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ၊ ထိရွ 

လြယ္ေသာျပည္သူအစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အျမန္ဆုံးေကာင္းက်ဳိးရလဒ္မ်ားကုိ ခံစားရရိွႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း 

ပရုိဂ်က္အရ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔အတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ား ဥပမာ - လမ္းတံတားမ်ား၊ 

စုိက္ပ်ဳိးေရ ရရိွေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းနွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသေစ်းမ်ား စသည္တုိ႔ကို 

မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွလာပါမည္။ 

 ဤပရုိဂ်က္သည္ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၅ ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ရန္ စံျပလုပ္ကိုင္ရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၏ ဆင္း၇ဲႏြမ္းပါးမႈအေနအထားကုိ အဓိကစံအျဖစ္ထား 

ကာ ေရြးခ်ယ္သြားပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက မိမိတုိ႔ကုိယ္တိုင္ 

ႏွစ္သက္သူမ်ားကုိ ေကာင္စီတြင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခြင့္ရပါမည္။ ယင္းတုိ႔က မိမိေဒသအလုိက္ လုိအပ္ေသာ 

ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္ 

အထည္ေဖၚျခင္း၊ လုပ္သားအင္အားရယူျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း စသည္ျဖင့္တာ၀န္ယူကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

အျပည့္ျဖင့္ တာ၀န္ယူရပါမည္။ ပရုိဂ်က္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးသုံးစြဲမႈမ်ားကုိ တာ၀န္ယူရပါမည္။ 

 ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ အာရွဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)ႏွင့္လည္း အတူပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၃ 

ခုႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီမ်ားကိစၥေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သုိ႔မွသာ 

အျပည္ျပည္ဆုင္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအသင္း (IDA)မွ ရရိွႏိုင္မည့္ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိရရိွၿပီး 

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္ကို ျပည့္၀စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။ 

 



ဆက္သြယ္ရန္ 

၀ါရွင္တန္ - ကားလ္ဟန္လြန္ +၁(၂၀၂) ၄၆၀၈၅၂၆ 

     Chalon@worldbank.org 

ဘန္ေကာက္/ရန္ကုန္ အန္အီလီကန္ႏို aelicano@worldbank.org 

Yangon: Camille Funnell, cfunnell@worldbank.org 

Hong Kong: Hannfried von Hindenburg, +852 9101 7809, hvonhindenburg@ifc.org 

 

အေသးစိတ္သိလုိလွ်င္  World Bank Myanmar ၏ မူလစာမ်က္ႏွာသုိ႔သြားပါ။ 

http://www.worldbank.org/en/country/Myanmar 

ေဖ့ဘြတ္တြင္ http://www.facebook.com/worldbank 

တြစ္တာတြင္ http://twitter.com/worldbank 

You Tube တြင္ http://youtube.com/worldbank 
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