
 

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 

 

 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ  ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူတုိင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 

ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုတုိ႔ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
 

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားသို႔ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကြးမ်ားအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကူညီေပးဆပ္မည္ျဖစ္သည္။  
 
၀ါရွင္တန္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇   -  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားသို႔ ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကြးမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ က႑သစ္တစ္ရပ္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။  ယခုအခါတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုး အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေစရန္ အတြက္ 
ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအား အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ လတ္တေလာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 
 
“အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ အေျခအေနကို တိုးတက္ေစဖို႔ ျပဳျပင္  ေျပာင္းလေဲရး 
လုပ္ငန္းေတြကို မႀကဳံမဖူး လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေရရွည္ ေလွ်ာက္ရဦးမယ့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ရိွေနပါၿပီ” ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာျပည္ တာ၀န္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Annette Dixon က ေျပာပါသည္။ 
“လုပ္စရာေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ 
လူတုိင္းအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းလာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ပိုမို အားေကာင္းလာေစဖုိ႔ 
ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ကတိျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ 
ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစုိးရနဲ႔ အျခား မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ားကပါ ရင္းႏွီးျမုွပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဖိတ္ေခၚေရး၊ တိုးတက္မႈ 
အားေကာင္းလာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီေရး က႑ေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္”။ 
 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ 
ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၄၄၀ ကို ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ဤေခ်းေငြသည္ 
ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး၏ စီးပြားေရး စနစ္ (macroeconomic) တည္ၿငိမ္ အားေကာင္း ခိုင္မာလာေစေရး၊ ျပည့္သူဘ႑ာေရး စီမံခန္႕ခြမဲႈကို 
တိုးျမွင့္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနကိုပါ တိုးတက္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိးရ၏ 
အေရးပါေသာ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အေၾကြးမ်ား ေျပလည္ေစရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ 
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဘဏ္ (JBIC) ထံမွ  ေခ်းယူ ထားသည့္ ေပါင္းကူးေခ်းေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေငြ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အကူအညီ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရး အပါအ၀င္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရွိၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေျမာက္မ်ားစြာ 
အပါအ၀င္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ 
အဆက္ျပတ္ေနခ့ဲၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း 
ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ၅. ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ 



လာမည့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ၆. ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ 
ရည္မွန္းထားပါသည္။ 
 
မႏွစ္က ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ရုံးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကို 
တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
အတြက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရး၊ စူးစမ္း ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ အၾကံေပး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းပညာ 
ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားကုိလည္း တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႕ အေျချပဳ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ကမၻာ့ဘဏ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေထာက္ပ့ံ ကူညီခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း 
ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄၀ ခန္႔ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္း၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေရရရိွေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

 
 

Contacts: 

Washington: Carl Hanlon, (202) 473-8087, chanlon@worldbank.org; 

Bangkok: Paul Risley, 66807815165, prisley@worldbank.org 
Yangon: Kyaw Soe Lynn, 9592031159, klynn@worldbank.org 
 

 

For more information, visit http://www.worldbank.org/myanmar 

Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbank 

Be updated via Twitter: http://www.twitter.com/worldbank 

For our YouTube channel: http://www.youtube.com/worldbank 
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