
 

 

 

NEWS RELEASE 

၂၀၁၅ ခုနစှ ်ပြညသ်လူထူ၏ု အခပခအခေနငှ့်် ခလ  ်ညမီှု ရှှိခစရေ် 

ဆင််းရဲနမ်ွ်းြ ်းမှုတှိငု််းတ သည့် ်ေည််းလမ််းအ ်း အက ြံပြြုခ  ်ပြ 

ပမေ်မ နှိငုင်ြံအစှို်းရနငှ့််  မ္ ့်ဘဏ်ြူ်းတွအဲစီရငခ်ြံစ  ဒတုှိယြှိုင််းတငွ ်ခခတ ် လ အခပခအခေ အခ ှိေ်အခ နငှ့်် ခလ  ်ညသီည့်် 

အှိမ်ခထ ငစ်ုမ  ်း၏ သြံ်ုးစွဲမှုြြံုစြံမ  ်း ှို ထည့််သငွ််း တ ွ်ခ  ထ် ်းသည့်် ဆင််းရဲနမ်ွ်းြ ်းမှု တှိငု််းတ သည့်် ေည််းလမ််းသစ် 

အက ြံပြြုခ  ်ပြခ  မ်  ်းအရ ပမေ်မ နှိငုင်ြံ၏ လူဥ်ီးခရသြံ်ုးြြံုတစ်ြြံုမှ  ဆင််းရဲနမ်ွ်းြ ်းနှိငုခ်က  င််း သှိရှှိရသည် 

ခေပြညခ်တ ်၊ ၂၀၁၇ ခုနစှ် ဒဇီငဘ် လ ၁၂ ရ  ် -  ယန ေ့ န ပြညန်တ ်တွင ်ကျင််းြသည်ေ့ ပြ ြ် န ိုငင်၏ံ ဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းြှု 

အနပြေအန  နလေ့လ စ စစြ်ေျက် အစရီငြ်ေံစ  ဒိုတ ယတွဲ ထိုတ်ပြ သ်ည်ေ့ အြေြ််းအ  ်းသ ို ေ့ စီြံက  ််းနငှေ့ဘ်ဏ္ဍ နရ်းဝ က်ကီ်းဌ   

ဒတုိယ ၀ က်ကီ်း ဦ်းဆက်အ ောငန်ငှ်ေ့ ကြ ္ေ့ဘဏ၏် အနရှှေ့အ ရှြစ ဖ တ်နဒသ ဒိုတ ယ ဥကက ဌ ဗစတ် ို်းရီယ ်းကွ ကွ တ ို ေ့ 

တက်နရ က်ြေဲေ့ကကသည။်  

ယြေို အစရီငြ်ေံစ ြှ  စီြံက  ််းနငှေ့ ် ဘဏ္ဍ နရ်း ဝ က်ကီ်းဌ  နငှေ့က်ြ ္ေ့ဘဏတ် ို ေ့ ြ ်းတွဲ ပြြုစိုထ ်းပြေင််း ပဖစပ်ြီ်း  ၂၀၁၅ ြေိုနစှ ်

ပြ ြ် န ိုငင်ဆံင််းရဲြှုနငှေ့ ် စ ်း၀တ်န နရ်း အနပြေအန  နလေ့လ ြှု စစတ်ြ််း ြထြတွဲြ  အြေျက်အလက်ြျ ်းက ို အနပြေြေံက  

နြေတ်က လ အနပြေအန  အြေျ  အ်ြေ နငှ်ေ့ နလျ ်ညသီည်ေ့ အ ြ်နထ ငစ်ိုြျ ်း၏ သံို်းစွဲြှု ြံိုစြံျ ်းက ို ထည်ေ့သွင််း 

တွက်ြေျက်ပြေင််းပဖင်ေ့ ဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းြှု တ ိုင််းတ သည်ေ့  ည််းလြ််းအ ်း ပြ လ်ည ် စ စစ ် သံို်းသြ်န ိုငရ်  ် အကကံပြြုနဖ ်ပြြေျက် 

အစရီငြ်ေံစ  ပဖစြ် သည။်  ည််းလြ််းအသစတ်ွင ် ြ ိုဘ ိုင််းဖို ််းကဲေ့သ ို ေ့နသ  တ ရှညြ်ေံ ြစစည််းြျ ်းနငှ်ေ့ ကျ ််းြ နရ်းနငှေ့ ်

အ ်းကစ ်းဝ က်ကီ်းဌ  က တွက်ြေျက်နြ်းထ ်းနသ  န  က်ဆံို်း ြြ်ွ်းြံ ပြငဆ်ငထ် ်းသညေ့ ်ကယ်လ ိုရီ ြေ ေ့ြ်ှ ််း တွက်ြေျက်ြှုြျ ်း 

ြ ဝငသ်ည။် 

ြထြစ စစသ်ံို်းသြ်ြှုအတ ိုင််း အဆ ိုပြြု  ည််းလြ််းသစပ်ဖင်ေ့ တွက်ြေျက်ြှုအရ ဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းြှုသည ် ၂၀၀၄ ြေိုနစှြ်ှ စတငက်  

သ သ စ ွ ကျဆင််းြေဲေ့ပြီ်း ၂၀၁၅ ြေိုနစှတ်ွင ် ၄၈.၂% ြ ှ ၃၂.၁%သ ို ေ့ကျဆင််းလ သည။်  ည််းလြ််းအသစက် ို အသံို်းပြြု 

တွက်ြေျက်ြှုအရ ပြ ြ် န ိုငင်၏ံ လ ဦ်းနရ စိုစိုနြ င််း ၁၅.၈ သ ််း သည ်ဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းသညေ့ ်အနပြေအန တွင ် န ထ ိုငလ်ျက် 

ရှ သည။် ၁၃.၈သ ််းြ ှ နကျ်းလက်နဒသြျ ်းတွငန် ထ ိုငန် ပြီ်း ၂ သ ််းြ ှ ပြ ြုှေ့ ပြြျ ်းတွင ်န ထ ိုငသ် ြျ ်းပဖစြ် သည။်  

“ဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းသည်ေ့ ပြညသ် လ ထိုတ ို ေ့၏ ဘ၀အနပြေအန  အနကက င််းအရ ြျ ်းနငှ်ေ့ လကခဏ ရြ်ြျ ်း၊ ယင််းတ ို ေ့ 

ရငဆ် ိုငန် ရသည်ေ့ အြေက်အြေဲြျ ်းအ ်း အနသ်းစ တ် သ ရှ   ်းလညသ်နဘ နြ က် ခြင််းခြင့်် န ိုငင်နံတ ်ြ ှပြညသ် လ ထိုြျ ်း၏ 

ဘ၀အနပြေအန  တ ို်းတက် ပြြှင်ေ့တငလ် နစရ  ် စ ီစဥ်မ ော်း ြ မတှ်ရောတွင ် အနထ က်အက ပြြုန ိုငြ် ှ ပဖစြ် သည။်” ဟု 

စီမြံ ှိေ််းနငှ့်ဘ်ဏ္ဍ ခရ်းဝေ်က ်ီးဌ ေ၊ စီမံကနိ ်းရ ်းဆ ွဲရ ်း ဥ်ီးစီ်းဌာန၊ ညွှန ကကာ်းရ ်းမ ်းခ ျုပ  ဥ်ီးရမာင ရမာင တင က အခ ောသည။်   



 

ဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းသညေ့ ် အ ြ်နထ ငစ်ိုြျ ်းတွင ် အလိုြ်လိုြ်န ိုငသ်ညေ့အ်သက်အရွယ်ရှ သ ဦ်းနရ ည််းြ ်းပြီ်း ြှီြေ ိုသ ဦ်းနရြျ ်းပြ ်း 

နလေ့ရှ သည။် ဝငန်ငရွှ နြ်းန ိုငသ်ညေ့န်ပြယ  သ ို ေ့ြဟိုတ် လယ်ယ သံို်းြစစည််းြျ ်းကဲေ့သ ို ေ့နသ  အရင််းအပြစြ်ျ ်းြှ လည််း 

အ ည််းငယ်သ  ရှ တတ်သည။် အလွ အ်ြင််းဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းသ ြျ ်းသည ် လယ်ယ လိုြ်င ််းတွင ် ကျြ ််းအလိုြ်သြ ်းြျ ်း 

သ ို ေ့ြဟိုတ် နပြယ   အ ည််းငယ်ြ ိုငဆ် ိုငသ် ြျ ်းအပဖစ ်အြေျ ြု်းြညီြျှစ ွ ရှ န ပြီ်း ဝငန်ငရွသညေ့ ်အပြေ ်း ည််းလြ််းြျ ်းြှ လည််း 

အ ည််းငယ် သ ရှ သည။်  

ယြေိုအစရီငြ်ေံစ တွင ် ကျ ််းြ နရ်းနငှေ့ ် ရ သဦတိုနဖ က်ပြ ြ်ှုြျ ်းနကက င်ေ့ စ်ီးြ ွ်းနရ်းအနြေါ် သက်နရ က်ြှု ပဖစန်စသညက် ို 

ြီ်းနြ င််းထ ို်းနဖ ်ပြထ ်းသည။် ကျ ််းြ နရ်းြနက င််းြှုနကက ငေ့ ်တစန်စှအ်တွင််း အလိုြ်လိုြ်န ိုငန်သ  အလ ်းအလ ရှ သညေ့် 

န ေ့ြျ ်း၏ ၄% က ိုဆံို်းရှု ံ်းြှုရှ န ပြီ်း န ိုငင်ထံက်ဝက်ြေ ေ့ြ် ှ ထ ိုပြဿ  ြျ ်းနငှေ့ ် ရငဆ် ိုငန် ရ နကက င််း ြေ ေ့ြ်ှ ််း တွက်ြေျက် 

ထ ်းသည။် အစ ်းအစ အတွက်ကို က်ျစရ တ်နလျှ ေ့ြေျပြေင််း သ ို ေ့ြဟိုတ် အန က်းြျ ်းထြ်ယ ပြေင််းကဲေ့သ ို ေ့နသ  နပဖရှင််းြှု 

 ည််းလြ််းြျ ်းက ြ သ ်းစိုြျ ်း နရရှညဖ်ွံ ှေ့ ပဖ ြု်းတ ို်းတက်နရ်းအတွက် ပြ လ်ည်  လံထ န ိုငြ်ှုအနြေါ် ဆ ို်းကျ ြု်း 

သက်နရ က်နစန ိုငသ်ည။် 

“ပြ ြ် န ိုငင်၏ံ ဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းြှုအနပြေအန နငှ်ေ့ စြ်လျဥ််းသည်ေ့ အနကက င််းအြေျင််းရ ြျ ်းအ ်း ြ ိုြ ို   ်းလည ်သနဘ နြ က် 

လ သညန်ငှ်ေ့ အည ီဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းြှုနလျ ေ့ြေျနရ်းနငှ်ေ့ အလံို်းစံိုြ ၀ငန် ိုငသ်ည်ေ့ ဖွံှေ့ ပဖ ြု်းနရ်းအတွက် ပြ ြ် န ိုငင်အံစ ို်းရ၏ ကက ြု်းြြ််း 

နဆ ငရွ်က်ြှုြျ ်းတွင ်ကြ ္ေ့ဘဏအ်န ပဖင်ေ့ အနက င််းဆံို်း ြံေ့ြ ို်းက ညနီြ်းန ိုငြ်ည ်ပဖစ်ြ သည။် ဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းသ ြျ ်း၊ ဆင််းရဲ 

နြ်ွ်းြ ်းြှုအနပြေအန သ ို ေ့ အလွယ်တက  ကျနရ က်န ိုငသ်ည့််  ပြညသ် လ ထို အ ်းလံို်းအတွက် စ်ီးြွ ်းနရ်း တ ို်းတက်ြှုနငှ်ေ့ 

အြေွင်ေ့အလြ််းြျ ်းက ို ဖ တ်ီ်းနြ်းန ိုငြ်ည ် ဆ ိုြ က ပြ ြ် န ိုငင်သံည် ပင ြ််းြေျြ််းနရ်းနငှ်ေ့ သ ယ ၀နပြ နရ်းက ို 

နဖ ်နဆ ငန် ိုငြ်ညဟ်ို ယံိုကကည်ြ သည။်” ဟ ု မ္ ့်ဘဏ်၏ အခရှှေ့အ ရှြစှိ ှိတခ်ဒသ ဒတုှိယ ဥ က ဌ ဗစ်တှိ်ုးရီယ ်း  ွ  ွ 

  ခပြ သည။်  

ယြေိုဆင််းရဲနြ်ွ်းြ ်းြှု စ စစသ်ံို်းသြ်ြေျက်သည ်ကြ ္ေ့ဘဏအ်ိုြ်စို၏ နစှ ်၃ဝအတွင််း ပြ ြ် န ိုငင်အံတွက် ြထြဆံို်း ြဟ ဗျျူဟ  

ပဖစသ်ည်ေ့ ပြ ြ် န ိုငင်ဆံ ိုငရ်  ြ ်းနြ င််းနဆ ငရွ်က်ြှုြ နဘ င ်(Country Partnership Framework) တွငန်ဖ ်ပြထ ်းသညေ့် 

ြည ရြ်ဆ ိုငရ်  နလေ့လ သံို်းသြ်နရ်းလိုြ်င ််းြျ ်းအ က် တစြ်ေိုအြ အဝငပ်ဖစသ်ည။် ြ နဘ ငအ် ်းြကက ြီက ပြ လ်ည် 

သံို်းသြ်ြေဲေ့ပြီ်းန  က် ၂၀၁၉ ြေိုနစှအ်ထ သက်တြ််းတ ို်းြေဲေ့ြ သည်။ ထ ိုြ နဘ ငအ်ရ ကြ ္ေ့ဘဏအ်ိုြ်စိုသည ် နကျ်းလက် 

နဒသဖွံှေ့ ပဖ ြု်းနရ်း က ိုပြြှငေ့တ်င ် သညေ့ ် ပြြုပြငန်ပြ င််းလဲနရ်းလိုြ်င ််းြျ ်းက ို ြံေ့ြ ို်းနြ်းပြီ်း အ ဟ ရဓ တ် နက င််းစ ွရရှ နရ်း၊ 

ကျ ််းြ နရ်း၊ ြည နရ်း၊ အနပြေြေံ အနဆ က်အဦ်းနငှေ့ ် အလိုြ်အက ိုငြ် ိုြ ိုရရှ နရ်း လိုြ်နဆ ငန်ြ်းသညေ့ ် လိုြ်င ််းြျ ်းတွင ်

အဓ က ြံေ့ြ ို်းက ညသီွ ်းြည ်ပဖစ်သည။်  

Contacts: 
In Yangon: Kyaw Soe Lynn, +95 9 203 1159 klynn@worldbank.org 
In Washington: Dini Djalal, +1 202 468-4442, ddjalal@worldbank.org;  
 
For more information, please visit: http://www.worldbank.org/en/country/myanmar 
Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankMyanmar/ 
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