သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္

မေရရာမွွဳမ္ားၾခ်ကားမွ ္မျ္မာာႏိုင္င္ငံ၏ စး ားေရး ဖ႕ၿဖႏိုွဳးလာေၾခ်ကာင္း
ခ်ကမၻာဘ
ာ့ ဏ္ အစရင္နစာသစ္ခ်ကဆႏိုသည္
ရျ္ခ်ကျ္၊ ၂၀၁၈ နာွစ္ ေမလ ၁၇ ရခ်က္ - ၂၀၁၆/၁၇ နာွစ္တင္ အျည္းငငယ္ အရွႏိုျ္ောွးသားနာ့သည္ာ့ ္မျ္မာာႏိုင္င္ငံ၏ စး ားေရး
အေ္နအေျသည္ ၂၀၁၇/၁၈ နာွစ္တင္ ္ ည္တင္း ္ ည္ မေရရာမေသန္ာသည္ာ့ အေ္နအေျမ္ားအၾခ်ကား အေခ်ကာင္းဘခ်က္တင္
ရွႏိုေျဆ္ဖစ္သည္ည္။ စး ားေရး ဖ႕ၿဖႏိုွဳးတႏိုးတခ်က္မွွဳသည္ ခ်က႑ေ ါင္းစ ါ၀င္သည္ာ့ ခ်က္ငယ္္ ျ္႕ေသာ
ဖ႕ၿဖႏိုွဳးမွွဳ္ဖစ္သည္ဟ ေတ႕ရွႏိုရသည္ည္။ ေငေၾခ်ကးေဖာင္း မွွဳျွဳျ္းခ်က္ဆင္းလ္ခ်က္ရွႏိုခ်ကာ တႏိုင္း္ ည္္ငံ၏ ဘ႑ာေရးာွင္ာ့ external balance
အေ္နအေျေခ်ကာင္းလာနာ့ေၾခ်ကာင္း သႏိုရႏိုွရသည္ည္။ ္ ည္

ႏို႕ခ်ကျ္ာွငာ့္ ာႏို္င္င္နား ရင္းာွး္မွဳ ္ာမွ
ွ ွဳမ္ား အားေခ်ကာင္းလာနာ့္နင္းေၾခ်ကာင္ာ့

ခ်က္ ္ေငတျ္ဖႏိုးလည္း အျည္းငငယ္ နႏိုင္မာလာသည္ည္။ စး ားေရးအလားအလာသည္ အေခ်ကာင္းဘခ်က္တင္ရွႏိုေျေသာ္လည္း
အာၱရာငယ္စႏိုျ္ေနေမွွဳမ္ားလည္း ရွႏိုေျဆ ္ဖစ္ၿ း ငယင္းတႏို႕ခ်ကႏို ထႏိုေရာခ်က္စာ ခ်ကႏိုင္တငယ္္နင္း မ္ ွဳ ါခ်က စး ားေရး အျာဂတ္
အလားအလာအေ ေ သခ်က္ေရာခ်က္မွွဳရွႏိုာႏိုင္သည္ဟ ခ်ကမၻာာ့ဘဏ္ခ်က ေျာခ်က္ဆး ထတ္္ ျ္လႏိုခ်က္သည္ာ့ ္မျ္မာာႏိုင္င္ငံ၏ စး ားေရး ေစာင္ာ့ၾခ်ကည္ာ့
အစရင္နစာခ်က ဆႏိုသည္ည္။
္ ည္တင္းအသားတင္ထတ္လ ္မွွဳတျ္ဖႏိုး ဖ႕ၿဖႏိုွဳးမွွဳာွွဳျ္းသည္ ၂၀၁၆/၁၇ တင္ ၅.၉ ရာနႏိုင္ာွွဳျ္း ရွႏိုနာ့ရာမွ ၂၀၁၇/၁၈ တင္ ၆.၄
ရာနႏိုင္ာွွဳျ္းသႏို႕ ေရာခ်က္ရွႏိုလာသည္ည္။ ထႏိုသႏို႕ ေရာခ်က္ရွႏိုလာ္နင္းမွာ လည္း စႏိုခ်က္ ္ွဳႏိုးေရးခ်က႑ ေခ်ကာခ်က္ သးာွ ထတ္လ ္မွွဳ အေ္နအေျ
္ ျ္လည္ေခ်ကာင္းမျ္လာ္နင္း၊ ခ်ကျ္ထတ္လ ္ငျ္းမ္ား အားေခ်ကာင္းလာ္နင္းာွငာ့္ ၀ျ္ေဆာင္မွွဳလ ္ငျ္းခ်က႑တင္
တည္ၿငႏိုမ္လာ္နင္းတႏို႕ေၾခ်ကာင္ာ့္ဖစ္သည္ဟ အစရင္နစာခ်က ဆႏိုသည္ည္။ သႏို႕ေသာ္ နရးသားလ ္ငျ္းာွငာ့္ ေငေရးေၾခ်ကးေရးဘဏ္လ ္ငျ္း
ခ်က႑တႏို႕တင္ မေရရာမွွဳမ္ားေၾခ်ကာင္ာ့ အျည္းငငယ္ ောွးေခ်ကးနာ့သည္ဟ ေတ႕ရွႏိုရသည္ည္။
စး ားေရးတႏိုးတခ်က္မွွဳာွွဳျ္း ္ ျ္လည္ေခ်ကာင္းမျ္လာ္နင္းာွငာ့္ ေမနရႏိုစး ားေရးအေ္နအေျမ္ား တႏိုးတခ်က္လာ္နင္းခ်က အင္မတျ္
အားတခ်က္ဖငယ္ေခ်ကာင္းေၾခ်ကာင္း၊ ္မျ္မာာႏိုင္ငအစႏိုးရသည္ ္မျ္မာာႏိုင္ငေရရွည္တည္တာ့နႏိုင္္မၿ း ဟျ္န္ခ်က္ညေသာဖ႕္ဖႏိုွဳးတႏိုးတခ်က္မွွဳစမခ်ကႏိုျ္း
(Myanmar Sustainable Development Plan) အားေရးဆ အေခ်ကာင္အထည္ ေဖာ္လ္ခ်က္ရွႏိုၿ း ငယင္းသည္ တႏိုင္း္ ည္အတခ်က္
စး ားေရး ္ ွဳ္ င္ေ္ ာင္းလမွွဳမ္ားအား အရွႏိုျ္အဟျ္္မင္ာ့ ေဆာင္ရခ်က္ာႏိုင္ရျ္၊ ေငေရးေၾခ်ကးေရး ခ်က႑အား
ေနတ္မဖ႕ၿဖႏိုွဳးတႏိုးတခ်က္လာေစရျ္၊ တႏိုင္း္ ည္္ငံ၏ အလးစ ါ၀င္ာႏိုင္သည္ာ့ ေရရွည္ဖ႕ၿဖႏိုွဳးေရးအား ္နႏိုမ္းေ္နာခ်က္လ္ခ်က္ရွႏိုသည္ာ့ ဋႏို ခ်ကၡမ္ားအား
ေ္ဖရွင္းာႏိုငရ
္ ျ္အတခ်က္ လမ္းေ္မ တစ္န ္ဖစ္လာမည္ဟ ငယၾခ်ကည္ ါေၾခ်ကာင္း ္မျ္မာာႏိုင္င၊ ခ်ကေမၻာဒငယားာႏိုင္ငာွင္ာ့ လာအႏိုာႏိုင္င ဆႏိုင္ရာ
ခ်ကမၻာာ့ဘဏ္္ငံ၏ ညႊျ္ၾခ်ကားေရးမွ း အငယ္လင္ဂႏိုးလ္စတႏိုျ္းခ်က ေ္ ာသည္ည္။
၂၀၁၈/၁၉ နာွစ္အတခ်က္ ာႏိုင္င္ငံ၏ စး ားေရးတႏိုးတခ်က္မွွဳာွွဳျ္းသည္ အေခ်ကာင္းဘခ်က္တင္ ရွႏိုေျၿ း ၆.၈ ရာနႏိုင္ာွွဳျ္းသႏို႕ ေရာခ်က္ရွႏိုလာမည္ဟ
နျ္႕မွျ္းထားသည္ည္။ ေငေၾခ်ကးေဖာင္း မွွဳာွွဳျ္းသည္ ၂၀၁၆/၁၇ နာွစ္တင္ ၇ ရာနႏိုင္ာွွဳျ္းရွႏိုနရ
ာ့ ာမွ ၂၀၁၇/၁၈ တင္ ၅.၅ ရာနႏိုင္ာွွဳျ္းသႏို႕
ခ်က္ဆင္းနာ့ၿ း ၂၀၁၈/၁၉ တင္ ၄.၉ ရာနႏိုင္ာွွဳျ္းအထႏို ခ်က္ဆင္းသားမည္ဟ နျ္႕မွျ္းထားသည္ည္။
အာၱရာငယ္စႏိုျ္ေနေမွွဳမ္ားအၾခ်ကား အေခ်ကာင္းဘခ်က္္းတည္သည္ာ့ စး ားေရး ဖ႕ၿဖႏိုွဳးမွွဳ အရွႏိုျ္အား ဆခ်က္လခ်က္ထႏိုျ္းသႏိုမ္းထားာႏိုင္ရျ္မွာ
္းစားေ းေဆာင္ရခ်က္သင္ာ့သည္ာ့ အစႏိုးရခ်က႑သးစမွွဳမ္ားာွငာ့္ ဂၢလႏိုခ်ကခ်က႑ စး ားေရးလ ္ငျ္းမ္ားအား တည္ၿငႏိုမ္သည္ာ့
ေမနရႏိုစး ားေရးအေ္နအေျ၊ အားေခ်ကာင္းနႏိုင္မာေသာ မူ၀ါဒမ္ား္ဖင္ာ့ အားေ း ေထာခ်က္ခ်ကူရျ္ လႏိုအ ္မည္္ဖစ္ေၾခ်ကာင္း၊
လွ္ ္စစ္ဓာတ္အားန ာွွဳျ္းထားမ္ားအား သင္ာ့ေလ္ာ္စာ ္ င္ဆင္သတ္မွတ္္နင္း၊ ခ်ကမၸဏမ္ား္ ေဒအား
အေခ်ကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရခ်က္္နင္း၊ အနျ္ထမ္းမ္ားအတခ်က္ ္ ည္သူ႕ေရးရာ၀ျ္ေဆာင္မွွဳမ္ား
တႏိုးတခ်က္ေအာင္ ေဆာင္ရခ်က္ေ း္နင္း၊ ေငေရးေၾခ်ကးေရး လ ္ငျ္းမ္ားအတခ်က္ လ္နွဳစႏိုတ္န္ရသည္ာ့ ၀ျ္းခ်က္င္ေခ်ကာင္းတစ္န ဖျ္တးေ း္နင္း

တႏို႕ခ်က အေထာခ်က္အခ်ကူ္ ွဳာႏိုင္မည္ ္ဖစ္ေၾခ်ကာင္း ္မျ္မာာႏိုင္ငဆႏိုင္ရာ ခ်ကမၻာာ့ဘဏ္ရး္ငံ၏ ္းေဆာင္ ေဘာဂေေဒ ညာရွင္
ဟျ္စ္အာျျ္ဘခ်က္န္ခ်က ေ္ ာသည္ည္။
အစရင္နစာတင္ စး ားေရး အေ္နအေျ သးသ ္မွွဳမ္ားာွင္ာ့ အလားအလာမ္ားအား ေဖာ္္ ထားသည္ာ့အ္ င္ အလးစ ါ၀င္ာႏိုင္သည္ာ့
ဖ႕ၿဖႏိုွဳးတႏိုးတခ်က္မွွဳခ်ကႏို ေဖာ္ေဆာင္ာႏိုငမ
္ ည္ာ့ ္ ွဳ္ င္ေ္ ာင္းလမွွဳမ္ားအတခ်က္ သခ်က္ဆႏိုင္ရာ ခ်က႑အလႏိုခ်က္ အေသးစႏိုတ္ သးသ ္မွွဳမ္ားလည္း
ါ၀င္သည္ည္။ ခ်ကမၻာလးဆႏိုင္ရာ ခ်ကျ္သငယ္ေရးမူ၀ါဒမ္ားာွငာ့္ တည္ၿငႏိုမ္မွွဳမရွႏိုသည္ာ့ ခ်ကမၻာာ့ခ်ကျ္စည္ေစ္းာွွဳျ္းမ္ားေၾခ်ကာင္ာ့
စႏိုးရႏိုမ္ ူ ျ္မွွဳမ္ားအၾခ်ကား ရနႏိုင္္ ည္ျငယ္တင္ ္ဖစ္ ားလ္ခ်က္ရွႏိုေသာ အေ္နအေျမ္ားာွင္ာ့ အစႏိုးရ္ငံ၏ ္ ွဳ္ င္ေ္ ာင္းလမွွဳမ္ားအေ ေ
ရင္းာွး္မွဳ ာ
္ ွသူမ္ားခ်က အားမရသည္ာ့ အ္မင္သေဘာထားမ္ား ရွႏိုေျသည္ာ့ အန္ႏိုျ္ခ်ကာလတင္ ာႏိုင္င္နား ရင္းာွး္မွဳ ္ာွမွွဳမ္ားအ ါအ၀င္
စး ားေရးလ ္ငျ္းမ္ားအား အားေခ်ကာင္းလာေစရျ္ ေဆာင္ရခ်က္ာႏိုင္မည္ာ့ ျည္းလမ္းမ္ားခ်ကႏိုလည္း အၾခ်က္ ွဳထားသည္ည္။
ေဟႏိုစာရင္းအင္္ာျာွင္ာ့ ူးတ ေလာ့လာထားသည္ာ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္အရ ္မျ္မာာႏိုင္ငရွႏို ဂၢလႏိုခ်က စး ားေရးလ ္ငျ္းမ္ား္ငံ၏ ႏိုင္ဆႏိုင္မွွဳ၊
အရငယ္အစားာွင္ာ့ လွ္ ္စစ္ဓာတ္အားရရွႏိုမွွဳ အေ္နအေျတႏို႕ခ်က ခ်ကျ္ထတ္လ ္မွွဳအေ ေမည္သႏို႕ သခ်က္ေရာခ်က္မွွဳမ္ား
ရွႏိုာႏိုင္ေၾခ်ကာင္းခ်ကႏိုလည္း ေဖာ္္ ထားသည္ည္။ ထႏို႕အ္ င္ အလးစ ါ၀င္ာႏိုင္သည္ာ့ ဖ႕္ဖႏိုွဳးတႏိုးတခ်က္ေရးအတခ်က္
ေရရွည္အလ ္္ဖစ္မည္ာ့ ေစ္းခ်ကခ်က္စး ားေရးအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတင္ နႏိုင္မာ၊ ထႏိုေရာခ်က္ၿ း
အားလး ါ၀င္ာႏိုင္သည္ာ့ ေငေရးေၾခ်ကးေရးစျစ္တစ္န ခ်က အေရးၾခ်ကးသည္ာ့ အနျ္းခ်က႑တင္ ါ၀င္ေျေၾခ်ကာင္း အစရင္နစာခ်က
အၾခ်က္ ွဳထားသည္ည္။
္မျ္မာာ့စး ားေရး ေစာင္ာ့ၾခ်ကည္ာ့ အစရင္နစာ (Myanmar Economic Monitor)ဆႏိုသည္မွာ ္မျ္မာာႏိုင္င္ငံ၏ စး ားေရး ္ဖစ္ေ ေတႏိုးတခ်က္မွွဳ
အေ္နအေျမ္ား၊ အလားအလာမ္ားာွငာ့္ ္းစားေ း ေဆာင္ရခ်က္ရျ္ လႏိုအ ္သည္ာ့ မူ၀ါဒ အၾခ်က္ ွဳန္ခ်က္မ္ားအား
အန္ႏိုျ္မွျ္ ေလာ့လာသးသ ္ေရးသားသည္ာ့ အစရင္နစာ္ဖစ္သည္ည္။ အစရင္နစာအား ္ ွဳစရာတင္ ္မျ္မာာႏိုင္ငအစႏိုးရထမွ ရရွႏိုသည္ာ့
တရား၀င္ ေဒတာအန္ခ်က္အလခ်က္မ္ားအ္ င္ ခ်ကမၻာာ့ဘဏ္္ငံ၏ မွျ္ စး ားေရး ေစာင္ာ့ၾခ်ကည္ာ့ေလာ့လာမွွဳမ္ားာွငာ့္ မူ၀ါဒ ေဆးေားမွွဳမ္ားမွ
ေဒတာအန္ခ်က္အလခ်က္မ္ားခ်ကႏိုလည္း ထည္ာ့သင္း အသး္ ွဳထား ါသည္ည္။
အစရင္နစာအား ေဒါင္းလတ္ရငယူရျ္ here.

About the World Bank Group in Myanmar
The World Bank Group plays a key role in the global effort to end extreme poverty and boost shared
prosperity. After a recent review of the World Bank Group’s first full strategy for Myanmar in 30 years,
the strategy has been extended to 2019, to continue to help strengthen the country’s programs and
reforms that will promote growth in rural areas, invest in basic social services to provide better nutrition,
health and education services, build infrastructure and create more and better jobs.
For more information, please visit:
http://www.worldbank.org/myanmar

https://www.facebook.com/WorldBankMyanmar/
Contacts:
In Yangon: Kyaw Soe Lynn, +95 9 782789400, klynn@worldbank.org

