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မိခငန်ငှ့််ကလ ေးမ  ေးအတကွ ်အ ဟ ရပြည့််၀စွ  ရရိှနိိုငရ်န် 

လငလွ ကေးလ  ကြ် ့်လြေးသည့်် အစအီစဥ ်တိိုေးခ  ျဲ့ နိိုငလ်ရေး ကမ္ ့်ဘဏ်လခ ေးလငအွတညပ်ြြု 

 

၂၀၁၉ ခိုနစှ ် စကတ်ငဘ်   ၂၆ ရက၊် ၀ါရှငတ်န် - ယန ေ့တငွ ် ကမ္ဘေ့ဘဏ၏် ဒါရ ိုကတ်ဘဘိုတအ်ဖွ ွဲ့က 

ဧရဘ၀တတီ ိုင််းနဒသကက်ီးနငှ်ေ့ ရှမ််းပြည ်ယရ်ှ  က ိုယ၀် န် ဘင ် မ ခငမ် ဘ်းနငှ်ေ့ ၎င််းတ ို ေ့မှ နမွ်းဖွါ်းလဘမည်ေ့ အသက ်

နစှ်နစှ်နအဘက ်ကနလ်းငယမ် ဘ်း အဘ်းလ ို်း အက   ်းခ စဘ်းန ိုငမ်ည်ေ့ အနမရ က န်ဒေါ်လဘ သ ််း ၁၀၀ နငှ်ေ့ညမီျှသည်ေ့ 

စီမ က  ််း တစရ်ြ်အဘ်း အတညပ်ြ ခ ေ့န ကဘင််း သတင််းရရှ သည။်  

ယခိုစီမ က  ််းသည ် လမူှုကဘကယွန်စဘင်ေ့နရှဘကန်ရ်း ၀ န် ဘငမ်ှုမ ဘ်းအဘ်း လိုြ်န ဘငလ် ကရ်ှ သည်ေ့ 

လမူှု၀ ထ်မ််း၊ ကယ ်ယန်ရ်းနငှ်ေ့ ပြ လ်ညန် ရဘခ ထဘ်းနရ်း ၀ က်က်ီးဌဘ ၏ လမူှုကဘကယွန်စဘင်ေ့နရှဘကန်ရ်း 

စ စ် ခ ိုငမ်ဘအဘ်းနကဘင််းလဘနစရ  ် နငှ်ေ့  ကနလ်းငယမ် ဘ်း၏ ဘ၀အစ ရကတ်စ်နထဘငအ်တငွ််း အဘဟဘရ 

ပြည်ေ့၀စွဘရရှ န ိုငန်ရ်း အနထဘကအ်ကပူြ နစမည်ေ့ နငနွ က်းနထဘကြ် ေ့သည်ေ့ အစအီစဥ်အဘ်း တ ို်းခ  ွဲ့ န ိုငရ်  ်

ပဖစ်ြါသည။်  

ကနလ်းငယမ် ဘ်း အဘဟဘရခ   ွဲ့တ ေ့ြါက ဥဘဏရ်ညတ် ို်းတကမ်ှု၊ ၄င််းတ ို ေ့ ကက်ီးပြင််း အရွယန်ရဘကလ်ဘသည်ေ့ အခါ 

နလေ့လဘသငယ်နူ ိုငစွ်မ််းနငှ်ေ့ ထတုလ်ပ်ုစွမ််းန ဘငန် ငုမ်ှုတ ို ေ့အနြေါ်    ို်းက   ်း သကန်ရဘကမ်ှုရှ သည။် တစ်န ိုငင် လ ို်း 

အတ ိုင််းအတဘပဖင်ေ့ သ ို်းသြ်မည ် ိုြါက တ ိုင််းပြည၏် လူ ေ့စွမ််းအဘ်းအရင််းအပမစ်မ ဘ်း  စ် ဘ  ို်းရှု  ်းပခင််းြင ်

ပဖစ်သည။် ပမ မ်ဘန ိုငင် အန ပဖင်ေ့ အသကင်ါ်းနစှ်နအဘက ် ကနလ်းငယ ် သ ို်းဦ်း အ က ် တစ်ဦ်းသည ်

ြိုညှကလ် ကရ်ှ ပြီ်း အခ   ွဲ့တ ိုင််းနဒသကက်ီးနငှ်ေ့ ပြည ်ယမ် ဘ်းတငွ ်  ယဦ််းအ က ် နလ်းဦ်း အထ  

ြိုညှကလ် ကရ်ှ န ကဘင််း စဘရင််းဇယဘ်းမ ဘ်းအရ သ ရှ ရသည။် က  ််းမဘနရ်း နစဘင်ေ့နရှဘကမ်ှု၊ အဘဟဘရ နငှ်ေ့ 

ြညဘနရ်း အပြည်ေ့အ၀ ရရှ သည်ေ့ ကနလ်းငယတ်စ်ဦ်းနငှ်ေ့ နှု င််းယဥ်ှမည ် ိုြါက ပမ မ်ဘန ိုငင် တငွ ် ယန ေ့ 

နမွ်းဖွဘ်းလဘသည်ေ့ ကနလ်းငယတ်စ်ဦ်း၏ ထတုလ်ပ်ုစွမ််းန ဘငန် ိုငမ်ှု အရညအ်နသ်ွးသည ် ၄၇ 

ရဘခ ိုငန် ှု ််းအထ သဘ ရှ န ိုငသ်ည။်  

“လ ွခ် ေ့တ ေ့  ယစ်ိုနစ်ှတစ်ခိုအတငွ််း ပမ မ်ဘန ိုငင် က လဦူ်းနရ အမ ဘ်းအပြဘ်း  င််းရ နမွ််းြါ်းမှုကန  

လတွန်ပမဘကလ်ဘခ ေ့ ကြါတယ။် ဒါနြမ ေ့ အဘဟဘရခ   ွဲ့တ ေ့မှုနှု ််းကနတဘေ့ ပမင်ေ့မဘ်းန   ပဖစ်သလ ို  င််းရ  ခ မ််းသဘ 

ကဘွဟခ ကက်လည််း ကက်ီးမဘ်းန    ပဖစ်ြါတယ။် ယခို အတညပ်ြ လ ိုကတ် ေ့ စီမ က  ််း အသစ်က ခ   ွဲ့တ ေ့နမွ််းြါ်းတ ေ့ 

နဒသမှဘ န ထ ိုင ်ကတ ေ့ မ ခင ် ေ့ ကနလ်းငယ ်အနရအတကွ ်စိုစိုနြါင််း ခို စ်သ  ််းနက ဘ်အထ  အဘဟဘရပြည်ေ့၀စွဘ 

ရရှ န ိုငဖ် ို ေ့ အနထဘကအ်ကပူြ မှဘ ပဖစ်လ ို ေ့ အ ဘဂတမ်ှဘ ြ ိုမ ိုက  ််းမဘပြီ်း တ ိုင််းပြညက် ို ြ ိုမ ို အက   ်းပြ န ိုငမ်ယလ် ို ေ့ 

ယ ို ကညြ်ါတယ။်” ဟို ပမန်မ နိိုငင် ဆိိုငရ်  ကမ္ ့်ဘဏ်ရ ို ေး၏ ယ ယ ီ ညွှန် က ေးလရေးမ ေးပြစသ် ူ လေလ  ့် 

ဆ ေီဆယီမ်က နပြဘသည။်  

က ိုယ၀် န် ဘငမ် ခငန်ငှ်ေ့ အသကန်စှ်နစှ်နအဘက ်ကနလ်းငယမ် ဘ်းအဘ်း နငနွ က်းနထဘကြ် ေ့သည်ေ့ အစီအစဥ်အဘ်း 

လမူှု၀ ထ်မ််း၊ ကယ ်ယန်ရ်းနငှ်ေ့ ပြ လ်ညန် ရဘခ ထဘ်းနရ်း ၀ က်က်ီးဌဘ မှ ၂၀၁၇ ခိုနစှ် အနစဘြ ိုင််းတငွ ်

စတငခ် ေ့ပြီ်း ြဋ ြကခပဖစ်ြွဘ်းလ ကရ်ှ သည်ေ့ ရခ ိုင ် နငှ်ေ့ ခ င််း အြါအ၀င ် ပြည ်ယမ် ဘ်း၌ အနကဘငအ်ထည ်

နဖဘ်လ ကရ်ှ ကဘ လကရ်ှ တငွ ် လဦူ်းနရစိုစိုနြါင််း နစ်ှသ  ််းခ ် ေ့ အက   ်းခ စဘ်းလ ကရ်ှ သည။် ယခို နခ ်းနငပွဖင်ေ့ 
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ဧရဘ၀တတီ ိုင််းနဒသကက်ီး နငှ်ေ့ ရှမ််းပြည ်ယတ် ို ေ့တငွ ် လိုြ်င ််းမ ဘ်းက ို တ ို်းခ  ွဲ့န ဘငရွ်ကန် ိုငမ်ည ် ပဖစ်ပြီ်း 

လမူှုကဘကယွန်စဘင်ေ့နရှဘကန်ရ်းလိုြ်င ််း အစီအစဥ်မ ဘ်းအဘ်း ပမှင်ေ့တငန် ိုငရ်  ် ရညရွ်ယသ်ည။် 

ြဋ ြကခဒဏခ် စဘ်းရသည်ေ့ န ရဘနဒသမ ဘ်း၊ န၀်းလ နခါငဖ် ဘ်း န ရဘနဒသမ ဘ်းနငှ်ေ့ ယခငက် လကလ်မ်ှ်းမမီသည်ေ့ 

န ရဘနဒသမ ဘ်းတငွ ်န ထ ိုငသ်ည်ေ့ ပြညသ်မူ ဘ်းထ  နရဘကရ်ှ န ိုငရ် အ်တကွ ်နခတမ်ီ  ည််းြညဘအကအူညမီ ဘ်း 

နငှ်ေ့ အလီကထ်နရဘ စ် နငလွ  သည်ေ့စ စ် စသည်ေ့  ည််းလမ််းမ ဘ်းက ိုလည််း ထည်ေ့သငွ််းစဥ််းစဘ်းကဘ 

အနကဘငအ်ထည ်နဖဘ်သဘွ်းမည ်ပဖစ်သည။်  

 

ဆကသ်ယွရ်န်  

In Myanmar: Kyaw Soe Lynn, +95 1 925 5030, klynn@worldbank.org 

In Washington, D.C.: Nick Keyes, (202) 473-9135, nkeyes@worldbank.org 

 

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

Facebook: www.facebook.com/worldbankmyanmar 

Twitter: www.twitter.com/wb_asiapacific 

YouTube: www.youtube.com/worldbank 

mailto:nkeyes@worldbank.org
http://www.worldbank.org/
http://www.facebook.com/worldbankmyanmar
http://www.twitter.com/wb_asiapacific
http://www.youtube.com/worldbank

