
     

[News Release: Burmese Version]  

ျ္မန္ မာႏိုင န  ္ငံ၏ ၿ ႏ္ို နးခ ္နး  းေရး၊ လူ္ ွဳ  အသႏိုင နးအအႏိုင နး္ မး အၾကမး သဟဇမတျဖစန  းေရး၊ 
စ းပ မး  း ျပ ျပ န ျပမ နးလာ  း အတ ကန ဆကနလကနကညူ သ မး္ညန ျဖစန ၾကာငး္ က ၻ္မာ့ဘဏန္ငံ၏ ဒငတႏိုယ 
ဥက႒ၠ၏ ျ္မ္္ ာျ ျ ္ခရ ီးစဥအ္တြငီ္း အတညနျပ  ျပမၾကမး  

၂အ၁၈ ခငမစွန ဇလူႏိုင နလ ၁၀  ကနေရး၊ ေမျ ျေ္တာ္ - က ၻ္မာ့ဘဏန္ငံ၏ အ  ွ႕အမ ွာွ နာ့ ပစႏိုဖႏိုတန  ဒသ ဒငတႏိုယ ဥကၠ႒ ဗစနတႏိုငး  းယမး 
က မက မ သညန ျ္မန္မာႏိုငန န  သငႏို႕ သ  ီးရက္ၾကာ လာေရာက္ခခဲ့   ီး ျ္မ္္ာမာႏို င္င ၏ ့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးေရီးေရး၊ လူ္ ဳအသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီး အၾကာီး 
သဟဇာတျဖစ္ေရီးေရး၊ စ ီး ြာီးေရီး ျ ဳျ ငေ္ျ ာင္ီးလခေရီး လ  ္ငမ္ီးစဥ္္ ာီးတြင္ က္ၻာဲဘဏ္၏ လက္ရ ာႏို 
  ဲ ာႏို ီးကူျ ေ ီး္ ဳ္ ာီးအေ ပ ေဆြီးေမြီးသ  ီးသ ္ခခဲ့  ီး ေရ ပဆက္ေဆာင္ရြက္သြာီး္ျ္ဲ လ  ္ငမ္ီးစဥ္္ ာီးမ င္ဲ 
စ ္လ ဥ္ီး လျ္ီး ေဆြီးေမြီးခခဲသျ္းခဲ့သည္။ ခရ ီးစဥ္အတြင္ီး ေမျ ျေ္တာ္မ င္ဲ ရမ္က မ့္္ာႏိုဳပ္ ာီးတြင္ ာႏိုင န   တမန္ငံ၏ အတႏိုင နပ နခ  ပငဂ ႏို လန 
 ဒဒ အမ နဆမနးစငၾကညန အပါအအ န အစႏိုငး  တမအမန ွႏိုသူ္ မးေရး၊ သ တ္မ္္ ာီးေရး၊ ဖ ႕ ၿဖႏို း  း ္ႏိုတနဖကန အဖ ာ႕အစညနး္ မးအျပ န 
အျခမး သကနဆႏိုင န မ အဖ ာ႕အစညနးအသ းသ းာွ နာ့  တ ႕ဆင ခခဲ ါသျ္းခဲ့သည္။  

ာႏိုင န   တမန္ငံ၏ အတႏိုင နပ နခ  ပငဂ ႏို လန 
 ဒဒ အမ နဆမနးစငၾကညနမ င္ဲ ေတြပ ဆ  ေဆြီးေမြီးရာတြင္ ျ္မ္္ာမာႏို င္င ၏ ေရရ ျ္တျ္တ ဲခာႏို င္ျ္ခ့  ီး ဟမ္ခ က္ျ ေသာ 
ဖြပ ့ဖာႏိုဳီးတာႏို ီးတက္္ ဳ စ ္ ကာႏိုမ္ီး (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) အာီး ေရီးဆြခမာႏို င္ခခဲျခင္ီး မ င္ဲ ယင္ီး တြင္ 
့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးေရီးမ င္ဲ တျ့္ငာႏို္္ ေအီးခ ္္ီးေရီးအာီး အဓာႏိုက ္႑ိဳာႏိုဳင္တစ္ခ အျဖစ္ ထျ္ဲသြင္ီးထာီးျခင္ီး အေ ပ 
ဂ ဏ္ယူ၀္္ီးေျ္ာက္ေၾကာင္ီး ေျ ာၾကာီးခခဲ ါသျ္းခဲ့သည္။ မာႏို င္င ေတာ္၏ အတာႏို င္ င္ခ    ဂ ာဳႏိုလ္မ င္ဲ က္ၻာဲဘဏ္၏ ဒ တာႏိုယ ဥကၠ႒ 
တာႏို ပသျ္ ျ္မ္္ာမာႏို င္င အတြင္ီးရ ာႏို လူ္ ဳအသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီး အာီးလ  ီးအတြက္ ေရရ ျ္တျ္တ ဲခာႏို င္ျ္ခ့  ီး ဟမ္ခ က္ျ သျ္ဲ 
ဖြပ ့ဖာႏိုဳီးတာႏို ီးတက္ေရီး အာီး ေဖာ္ေဆာင္မာႏို င္ရမ္္ ာ ့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးေရီးမ င္ဲ တျ့္ငာႏို္္ေအီးခ ္္ီးေရီး သျ္ အဓာႏိုက က သျ္ဲ 
အရာျဖစေ္ၾကာင္ီး အေလီးအမက္ထာီး ေဆြီးေမြီးခခဲၾက့  ီး  က္ၻာဲဘဏ္၏ ဘ႑ိဳာေရီးမ င္ဲ မျ္ီး ျာ    ဲ ာႏို ီးကူျ ္ ဳ္ ာီးသျ ္
ထာႏို အခ က္အေ ပ အေျခခ သြာီး္ျ္ဟ လျ္ီး ကတာႏိုက၀တ္ျ ဳခခသဲျ္းခဲ့သည္။  

လာ္ျ္ဲ မ စ္ မ စ္အတြင္ီး က ၻ္ာဲဘဏ္၏ ဘ႑ိဳာေရီး အကူအျ ္ ာီးျဖင္ဲ ဥ ီးစာီးေ ီး ေဆာင္ရြက္သင္ဲသျ္ဲ က႑ိဳ္ ာီးမ င္ဲ 
စ ္လ ဥ္ီး လျ္ီး ေဆြီးေမြီးခခဲၾက့  ီး ့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးေရီး တျ္ေဆာက္ေရီးေရး၊ လူ္ ဳ အသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီးၾကာီး 
သဟဇာတျဖစ္ေရီး ေဆာင္ရြက္္  ဳ္ ာီးအေ ပ အဓာႏိုက ေဆာင္ရြက္သြာီး္ျ္ျဖစ္ေၾကာင္ီး သေဘာတူျ ခခဲၾကသျ္းခဲ့သည္။ ထာႏို ပအျ င္ 
ရခာႏို င္ျ ျမ္ယ္ရ ာႏို လူ္ ဳအသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီး အာီးလ  ီး၏ လူ္ ဳစ ီး ြာီးဘ၀္ ာီး ဖြပ ့ဖာဳႏို ီးေရီးမ င္ဲ 
တစ္ဖက္မာႏို င္င သာႏို ပ ေရာက္ရ ာႏိုသြာီးသူ္ ာီးအတြက္ ၎တာႏို ပ သေဘာဆမၵအေလ ာက္ ဂ ဏ္သာႏိုကၡာရ ာႏိုရ ာႏိုမ င္ဲ 
လ  ျခဳေဘီးကင္ီးစြာ ျ မ္လျ္ ၀င္ေရာက္မာႏို င္္ျ္ဲ အေျခအေမ္ ာီး ဖမ္တ ီးေ ီးမာႏို င္ေရီး တာႏို ပကာႏို လျ္ီး ေဆြီးေမြီးခခဲၾကသျ္းခဲ့သည္။  

တတာႏိုယအၾကာႏို္္  င္လ  ့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးေရီးျ လာခ  က င္ီး ေတာဲ္ျ္ ျဖစ္ရာ မာႏို င္င ေတာ္၏ အတာႏို င္ ငခ္    ဂ ာဳႏိုလ္မ င္ဲ က္ၻာဲဘဏ္၏ 
ဒ တာႏိုယ ဥကၠ႒တာႏို ပသျ္ ျ္မ္္ာမာႏို င္င  အမ ပ အျ ာီးတြင္ ေရရ ျ္တျ္တ ဲ္ျ္ဲ ့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးေရီး၏ အေရီး ါ္ ဳ္ ာီးမ င္ဲ 
စ ္လ ဥ္ီး လျ္ီး ေဆြီးေမြီးခခဲၾကသျ္းခဲ့သည္။ ေဆြီးေမြီး္ ဳ္ ာီးအ့  ီးတြင္ က္ၻာဲဘဏ္ ဒ တာႏိုယ ဥကၠ႒သျ္ အေ္ရာႏိုကမ္ေဒပလာ သမ္ီး 
၂၀၀ မ င္ဲ ၂၅၀ အထာႏို ကမဥ ီး ဘ႑ိဳာေရီး အကူအျ ရရ ာႏိုမ ာႏိုင္္ျ္ဲ ့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးသာယာစျ္ င္ေသာ ရ ္ရြာအသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီး 
တျ္ေဆာက္ေရီး စ ္ ကာႏိုမီ္းအာီး အေကာင္အထျ္ေဖာ္မာႏို င္ရမ္ ျ ငဆ္င္္ ဳ္ ာီး 
စတင္လ  ္ေဆာင္သြာီး္ျ္ ျဖစေ္ၾကာင္ီး ေၾကျာခခဲသျ္းခဲ့သည္။ ယင္ီးစ ္ ကာႏိုမ္ီးအရ ရ ္ရြာ အသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီးတြင္ ့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးေရီး 
တျ္ေဆာက္ရာတြင္ အဓာႏိုက သျ္ဲ စ ီး ြာီးေရီး မ င္ဲ အလ  ္အကာႏို င္ အခြင္ဲအလ္္ီး္ ာီးေရး၊ အေျခခ က သျ္ဲ 



လူ္ ဳ၀မ္ေဆာင္္  ဳ္ ာီးမ င္ဲ ရ  ္ ာႏို င္ီး လ ာႏိုအ ခ္ က္္ ာီး ျဖျ္ဲဆျ္ီးေ ီးျခင္ီးျဖင္ဲ ရ ္ရြာအသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီး၏ 
စြ္္ီးေဆာင္ရျ္္ ာီးအာီး ျ္ င္ဲတင္ေဆာင္ရြက္သြာီး္ျ္ ျဖစ္သျ္းခဲ့သည္။  

“က္ၻာဲဘဏ္အေမျဖင္ဲ ျ္မ္္ာမာႏို င္င ၏ ဖြပ ့ဖာႏိုဳီးေရီး လ  ္ငမ္ီးစဥအ္ာီး   ဲ ာႏို ီးကူျ ရာတြင္ ္ာႏိုတ္ဖက္အဖြခပအစျ္ီးတစ္ခ အျဖစ္ 
ခာႏို င္ခာႏို င္္ာ္ာ ဆက္လက္ရ တ္ျ္သြာီး္ ာ ျဖစ္ ါတယ္းခဲ့သည္။ ့ငာႏို္္ီးခ ္္ီးသာယာစျ္ ငေ္သာ ရ ္ရြာအသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီး 
တျ္ေဆာက္ေရီး စ ္  ကာႏိုမ္ီးကခဲသာႏို ပ  ဲ  ာႏို ီးကူျ ္ ဳ အသစ္္ ာီးျဖင္ဲ ရခာႏို င္ျ ျ္မယ္အ ါအ၀င္  ဋာႏို ကၡျဖစ္ ြာီး္ ဳရခဲ အက ဳာႏိုီးဆက္ကာႏို  
ခ စာီးေမရတခဲ ေဒသေတြ္ ာ စ ီး ြာီးေရီး အခြင္ဲအလ္္ီးေတြ ေဖာ္ေဆာင္မာႏို ငဖ္ာႏို ပမခပ လူ္ ဳအသာႏို င္ီးအ၀ာႏို င္ီး္ ာီးအၾကာီး 
သဟဇာတျဖစ္မာႏို င္ဖာႏို ပ ဆက္လက္ကူျ သြာီး္ ာ ျဖစ္ ါတယ္းခဲ့သည္။”  ဟ  က္ၻမာ့ဘဏန္ငံ၏ အ  ွ႕အမ ွာွ နာ့ ပစႏိုဖႏိုတန  ဒသ ဒငတႏိုယ 
ဥကၠ႒ ဗစနတႏိုငး  းယမး က မက မ က ေျ ာၾကာီးသျ္းခဲ့သည္။ 

မာႏို င္င ေတာ္၏ အတာႏို င္ င္ခ    ဂ ာႏိုဳလ္မ င္ဲ က္ၻာဲဘဏ္၏ ဒ တာႏိုယ ဥကၠ႒တာႏို ပသျ္ ရခာႏို င္ျ ျ္မယ္အေရီးမ င္ဲ စ ္လ ဥ္ီး့  ီး မာႏို င္င ေတာ္ 
အစာႏို ီးရက ေဆာင္ရြက္လ က္ရ ာႏိုသျ္ဲ လ  ္ငမ္ီး္ ာီးအေ ပလျီ္း ေဆြီးေမြီးခခဲၾကသျ္းခဲ့သည္။ ျ္မန္မာႏိုင န  အစႏိုငး ာွ နာ့ UNHCR/UNDP 
တႏိုင႕ အၾကမး ္ၾကမခ နက ခ  ပနဆႏိုငခာာ့သညနာ့ မမးလညန္ွ  စမခၽ မနလႊမ ခ ဳ ္ဆာႏို မာႏို င္ခခဲျခင္ီးေရး၊ ကာႏို ဖ အမမမန ကမန္ ွ န အစ   နခ စမပါ 
အၾက ျပ ခ ကန္ မးအမး အ ကမ နအထညန ဖမနလ က္ရ ာႏိုသျ္ဲ တာႏို ီးတက္္ ဳအစ ရင္ခ စာအာီး ထ တ္ျ မ္မာႏို င္ခခဲျခင္ီး အေ ပ 
ဂ ဏ္ျ ဳစကာီး ေျ ာၾကာီးခခဲ့  ီး မာီးလျ္္ ဳစာခၽြမ္လႊာ ါ သေဘာတူျ ခ က္္ ာီးအာီး လ င္ျ္မ္စြာ အေကာင္အထျ္ေဖာ္မာႏို င္ရမ္ 
အေရီးၾက ီးေၾကာင္ီး ေဆြီးေမြီးခဲခၾကသျ္းခဲ့သည္။ တစ္ဖက္မာႏို င္င သာႏို ပ ေရာက္ရ ာႏိုသြာီးသူ္ ာီးအတြက္ ၎တာႏို ပ သေဘာဆမၵအေလ ာက္ 
ဂ ဏ္သာႏိုကၡာရ ာႏိုရ ာႏိုမ င္ဲ လ  ျခဳေဘီးကင္ီးစြာ ျ မ္လျ္ ၀ငေ္ရာကမ္ာႏို င္္ျ္ဲ အေျခအေမ္ ာီး ဖမ္တ ီးေ ီးမာႏို င္ေရီး အတြက္ 
က လသ္ဂ အ ါအ၀င္ အျခာီး အဖြခပအစျ္ီး္ ာီးမ င္ဲ  ူီးေ ါင္ီးကာ က္ၻာဲဘဏ္အေမျဖင္ဲလျ္ီး တတ္မာႏို င္သျ္ဲဘက္္  
ကူျ ္ ဳ္ ာီး ေ ီးသြာီးမာႏို ာႏိုင္ရမ္ က္္ီးလ ္္ီးခခဲသျ္းခဲ့သည္။ ရခာႏို င္ျ ျ္မယ္ ျ ျ္လျ္ထူေထာင္ေရီးမ င္ဲ ဖြပ ့ဖာႏိုဳီးေရီး လ  ္ငမ္ီး္ ာီးအတြက္ 
အေ္ရာႏိုကမ္ေဒပလာ သမ္ီး ၁၀၀   ဲ ာႏို ီး္ျ္ဲ အစ အစဥ္ကာႏို လျ္ီး ဒ တာႏိုယ ဥကၠ႒က ေၾကျာခခဲသျ္းခဲ့သည္။ ယင္ီးအစ အစဥ္တြင္ 
ရခာႏို င္ျ ျမ္ယ္ရ ာႏို လူ္ ဳ အသာႏို င္ီး္ ာီး အာီးလ  ီးအတြက္ အလ  ္အကာႏို င္ရရ ာႏိုေရီးေရး၊ စ ီး ြာီးေရီး 
အခြင္ဲအလ္္ီး္ ာီး ေဖာ္ေဆာင္ေ ီးမာႏို င္ေရီးမ င္ဲ အေျခခ က သျ္ဲ လူ္ ဳ၀မ္ေဆာင္္ ဳ္ ာီး ရရ ာႏိုမာႏို င္ေရီးအာီး 
အေလီးထာီး ေဆာင္ရြက္သြာီး္ျ္ ျဖစ္သျ္းခဲ့သည္။  

က္ၻာဲဘဏ္သျ္ ျ္မ္္ာမာႏို င္င အတြက္ အေရီး ါသျ္ဲ ဖြ ပျဖာႏိုဳီးေရီး ္ာႏိုတ္ဖက္အဖြခပအစျ္ီးတစ္ခ ျဖစ့္  ီး ယေမပအထာႏို အစာႏို ီးရ မ င္ဲ 
  ဂ လာႏိုက က႑ိဳအသ ီးသ ီးတြင္ အေ္ရာႏိုကမ္ေဒပလာ ၃.၃ ဘ လ ယ မ င္ဲ ျ ္  သျ္ဲ ဖြပ ့ဖာႏိုဳီးေရီး အကူအျ ္ ာီး ေ ီးအ ္ထာီး့  ီး 
အေျခခ  က မ္ီး္ာေရီး ၀မေ္ဆာင္္ ဳ္ ာီးအာီး ျ္ င္ဲတင္မာႏို င္ေရီးေရး၊  ျာေရီးေရး၊ လ   စ္စ္ဓာတ္အာီး တာႏို ီးတက္ရရ ာႏိုေရီးေရး၊ 
တယ္လ ဖ မ္ီးဆက္သြယ္ေရီးေရး၊ စာႏို က္  ဳာႏိုီးေရီး မ င္ဲ   ဂ လာႏိုက စ ီး ြာီးေရီး က႑ိဳ ဖြပ ့ဖာႏိုဳီးတာႏို ီးတက္ေရီး က႑ိဳအသ ီးသ ီးတြင္ 
  ဲ ာႏို ီးကူျ လ က္ရ ာႏိုသျ္းခဲ့သည္။  

က ၻ္မာ့ဘဏန္ငံ၏ လငပန မနး္ မးအ ၾကမ နး အ သးစႏိုတနသႏို ွႏိုလႏိုငပါက  

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

http://www.worldbank.org/myanmar
https://www.facebook.com/WorldBankMyanmar/

