
 

 
 
 
 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၂၀၁၆ 

ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ ျပည္ေထာ င္စု အစုိးရႏွင္႔ ေဒသႏ ၲရအစုိးရၾကာ း  ထိေရာက္မႈ ရိွေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး 
စီမံခန္႔ခြ ဲ မႈ ႏွင္႔ ပတ္ သက္ၿ ပီး ေတြ ႔ဆံုေဆြ း ေႏြးမႈ ဆုိင္ ရာ ျမွင္႔တင္မႈ  

ေနျ ပည္ေတာ ္၊ ျမန္ မာ။ ။ ျမန္ မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး မ် ားအသီး သီး ရိွ ဂ် ပန္ႏိုင္ငံ၏ 
ဖြ ႔ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရး  ေထာ က္ပံ ႔မႈ  (ODA) စီမံကိန္းမ် ား ကုိ အေ ကာ င္ အထည္ေဖၚရန္ ဘ႑ာ ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ 
သေ ဘာ တူညီခ်က္ေပၚအေ ျခခံ၍ ဂ်ပန္ အျ ပည္ျပည္ဆုိ င္ ရာ ပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္ေရး အဖဲြ႔ (JICA) သည္ 
ျမန္ မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာ င္စုအစုိးရႏွင့္ ေဒသႏ ၲရအစုိးရမ်ား ၾကာ း  ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဆုိင္ ရာ 
ေလ့လာ မႈ တစ္ခုကုိ ရန္ပုံေငြ ေထာ က္ပံ ႔ ေပး ခဲ႔ပါ သည္။ 

ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔ (CESD) သည္ ဂ်ပန္ အျ ပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ 
ပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္ေရး အဖြ ဲ ႔ (JICA) ႏွင္႔ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီး ဌာနတုိ႔၏ ပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္မႈ ျဖင္႔ 
လက္ရွိ ေငြ ေၾကး ဆုိင္ ရာႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရး  ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး တြ င္ ျပည္ေထာ င္စု-ေဒသႏ ၲရ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး ၾကာ း ဆက္ဆံေရး ႏွင္႔ ပတ္ သက္ၿ ပီး JICA မွ ပံ႔ပုိးမႈ တုိ႔ ျဖင္႔ 
လတ္ တေလာ ေဆာ င္ရြ က္ေနေသာ  သုေတသနေတြ ႔ရိိွခ် က္မ် ား ကုိ ေနျ ပည္ေတာ ္တြ င္ ဗုဒၶဟူး ေန႔ တြ င္ 
ေတြ ႔ဆံုေဆြ း ေႏြးခဲ႔ပါ သည္။  

ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ လက္ရိွ ိ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ် ားသည္ ပုိမုိေကာ င္းမြ န္ေသာ  အရင္းအျ မစ္ႏွင္႔ 
တာ ၀န္၀တၲရား မ် ား ႏွင္႔အတူ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒသၾကီး  အစုိးရမ်ားအတြ က္ 
ေထာ က္ပံ ႔မႈ ေပး ရန္ၾ ကဳိးစား လ်ွ က္ရွ ိ ပါ သည္။  ထုိတာ ၀န္၀တၲရား မ် ား ကုိ နား လည္ေဆာ င္ရြ က္ရန္ႏွင္႔ 
ေဒသတြ င္းလူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ် ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင္႔ ဦးစား ေပး မႈ မ် ား ကုိ ထင္ ဟပ္ေစေသာ  
ေငြ ေၾကး ေထာ က္ပံ ႔မႈ  တုိးတက္ လာ ေစရန္ တုိ႔ကုိ ဦးတည္ေသာ  ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုိင္းေဒသၾကီး  အစုိးရမ်ား၏ 
အရည္ အေသြ း သည္ ျပည္ေထာ င္စု ႏွင္႔ ျပည္နယ္ႏွင္႔တုိင္းေဒသအစုိးရအရာရိွမ် ားအတြ က္ ၂၀၁၆ ခု ႏွစ္ 
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြ င္ျပဳ လုပ္ေသာ  အလုပ္ရုံေဆြ း ေႏြးပြ ဲ ၏ အဓိကေ သာ ႔ခ် က္ျဖစ္ခဲ႔ပါ သည္။ 

ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး ႏွင္႔ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ ရာ ကၽြမ္းက် င္မႈ တုိ႔ကုိ အေ ျခခံ၍ CESD သည္ 
အလုပ္ရုံေဆြ း ေႏြးပြ ဲ တြ င္ သတင္းေပး ႏိုင္ ရန္ အတြ က္ ျပည္ေထာ င္စု ႏွင္႔ ေဒသဆုိင္ ရာ အစုိးရအရာရိွမ် ား ကုိ 
အင္ တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ ေမး ျမန္းခဲ႔ပါ သည္။ ေတြ ႔ရိွခ် က္ရလာ ဒ္မ်ားသည္ အမိ်ဳ းမိ် ဳ းေသာ အစုိးရအဆင္႔မ် ားတြ င္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး ဆုိင္ ရာ စီမံခန္႔ခြ ဲ မႈ  မည္သုိ႔ ေဆာ င္ရြ က္ေနသည္ကုိ  ေကာ င္းစြ ာ နား လည္ 
သေ ဘာ ေပါ က္ေစသည္႔အျ ပင္ ကနဦး သုေတသနေတြ ႔ရိွခ် က္မ် ား သည္ အစုိးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ တြ င္ 
ရင္ ဆိုင္ေနရသည္႔ စိန္ေခၚမႈ မ် ား ႏွင္႔ ေအာ င္ျမင္ ႏုိင္ေခ် ရိွေသာ  ဆက္ လက္ ေဆာ င္ရြ က္ႏုိင္ မည္႔ 
ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ် ား ကုိလည္း အလုပ္ရုံေဆြ း ေႏြးပြ ဲ တြ င္ ေဆြ း ေႏြးတင္ျပခဲ႔ပါ သည္။ 

ကေ န႔ အလုပ္ရုံေဆြ း ေႏြးပြ ဲ ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ ရာ တာ ၀န္ရိွသူမ် ားပါ ၀င္မႈ သည္ လက္ရွိ  က် င္႔သံုးေနမႈ မ် ား ႏွင္႔ 
ၾကံဳေတြ ႔ ေနရသည္႔ စိန္ေခၚမႈ မ် ား ကုိ ပုိမုိနား လည္ေစၿပီး ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေရး မူေဘာ င္ 



 

ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး တြ င္ ဘ႑ာ ေရး ၀န္ၾကီး ဌာနႏွင္႔ ပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္ရန္ရိွသည္မ် ား ကုိ ပုိမုိေကာ င္းမြ န္စြ ာ 
ေထာ က္ပံ ႔ ေပး ေစပါ သည္ ဟု ျမန္ မာႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ JICA ကုိယ္စား လွယ္ရံ ုးမွ ဒုတိယအႀကီး အကဲ မစၥတာ  
ကိ်ဳ စုကဲ အီနာဒါ  ကေ ျပာၾကာ း ခဲ႔ပါ သည္။ 

ဤသုိ႔ ေသာ  ကိစၥရပ္ မ် ား ႏွင္႔ ပတ္ သက္ၿ ပီး ေဆြ း ေႏြးရန္ အစုိးရအဖြ ဲ ႔ အဆင္႔ အသီး သီး  မွ 
ျပည္သူဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြ ဲ မႈ ဆုိင္ ရာ ကုိယ္စား လွယ္မ် ား အား လံုး တက္ေရာက္ေဆြ း ေႏြးေရး သည္ 
အင္ မတန္မွ အေ ရး ၾကီး သည္ဟု CESD အမႈ ေဆာ င္ဒါ ရုိက္ တာ  ေဒါ က္ တာ ေဇာဦ္းမွ ေျပာၾကာ း ထား ပါ သည္။ 
ထုိ႔အျ ပင္ အလုပ္ရုံေဆြ း ေႏြးပြ ဲ သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံရိွ ေဒသႏ ၲရဆုိင္ ရာ 
ျပည္သူ႔ ေငြ ေၾကး စီမံခန္႔ခြ ဲ မႈ မ် ားစနစ္မ်ားကုိ နား လည္မႈ တုိးျမွင္႔ ေစေရး အတြ က္ စုစည္းတင္ျပထား သည္႔အျ ပင္ 
သက္ဆုိင္ သူမ် ား၏ ေအာ င္ျမင္မႈ ႏွင္႔ စိန္ေခၚမႈ မ် ား ကုိ မွ် ေ၀ရန္ အတြ က္ 
အေ ရး ပါ ေသာ အခြ င္႔အလမ္းတစ္ခုအျ ဖစ္ ေထာ က္ပံ ႔ ေပး ထား ပါ သည္။ အနာဂတ္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး တြ က္ 
အခြ င္႔အလမ္းမ် ား ကုိ လမ္းခင္းေပး ထား ေသာ  ေဆြ း ေႏြးမႈ မ် ား ကုိလည္း ျပဳ လုပ္ႏုိင္ခဲ႔ပါ သည္။ 

သုေတသနအခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္မႈသည္လည္း အေရးပါလွပါသည္ဟု CESD မွ သုေတသနပညာ ရွင္ 
ဂိ်ဳ င္းဒစ္ ကန္ စန္-ဂ်ဳ န္း မွ ေျပာၾကာ း ထား ပါ သည္။ အထက္ပါ ေဆြ း ေႏြးခ် က္မ် ား ႏွင္႔ ပတ္ သက္ၿ ပီး 
ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီး ဌာနႏွင္႔ ပူးတြ ဲ ေဆာ င္ရြ က္မႈ သည္ မ် ားစြ ာအကိ်ဳ းသက္ေရာက္မႈ  ျဖစ္ေစၿပီး လာ မည္႔ 
အစုိးရသစ္ အတြ က္ လည္း ထည္႔သြ င္းစဥ္းစား ရန္လုိအပ္ သည္႔ အဓိပၸါယ္ရွိလွသည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ 

ဤျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင္႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အတြ က္ ရန္ပုံေငြ ကုိ ဂ် ပန္ႏုိင္ငံ 
အျ ပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္မႈ အဖြ ဲ ႔ (JICA) မွ ပံ႔ပုိးေပး ခဲ႔ပါ သည္။  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

အေ သး စိတ္ေမး ျမန္းစုံစမ္းရန္။ 
ျမန္ မာရင္းျမစ္ဖြ ႔ံၿဖိဳ းတုိးတက္မႈ အဖဲြ႔-ျမန္မာ့ စီးပြ ားေရး ႏွင္႔လူမႈ ဖြ ံ ႔ၿဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖဲြ႔ရုံး 
ဂိ်ဳ င္းဒစ္ ကန္ စန္-ဂ်ဳ န္း  
သုေတသနပညာ ရွင္, ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔ 
Gdickenson.jones.mdri.cesd@gmail.com 
၀၁ ၆၅၄ ၇၇၀ 
 
ျမန္ မာႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ ဂ်ပန္ အျ ပည္ျပည္ဆုိ င္ ရာပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္မႈ အဖဲြ႔ရုံး 
တုိမုိဟီတုိ ကီမူရ 
ကုိယ္စား လွယ္ 
kimura.tomohito@jica.go.jp 
သက္ လက္ယ်ာဝင္း 
လက္ေထာ က္စီ မံကိန္းအရာရိွ 
Thetlyirwin.My@jica.go.jp 
၀၁ ၂၅၅၄၇၃-၆ 
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“ျမန္ မာရင္းျမစ္ဖြ ံ ႔ၿဖိဳ းတုိးတက္မႈ အဖဲြ႔-ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔” 

ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ သက္ေသအေ ထာ က္ အထား ေျချ ပဳ 
မူ၀ါဒမ် ား ခ် မွတ္ႏုိင္ေရး အတြ က္ အဓိကက်ေသာ  မူ၀ါဒဆုိင္ ရာ အၾကံေပး သုေတသနအဖြ ဲ ႔တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။  

ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ ေကာ င္းမြ န္ေသာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ ၊ 
ေရရွည္ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္မႈ ၊ ဆင္းရဲမြ ဲ ေတေ လ်ွ ာ႔ခ် မႈ ႏွင္႔ စီးပြ ားေရး  ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ် ား ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ သည္႔ 
မူ၀ါဒဆုိင္ ရာ သုေတသနေလ႔လာ မႈ မ် ား ကုိ ျပဳ လုပ္ လ်ွက္ရွ ိ ပါ သည္။ ထုိ႔အျ ပင္ ျမန္ မာ႔ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး  
လုပ္ ငန္းစဥ္ အတြ က္ အဓိကက်ေသာ အဖြ ဲ ႔အစည္းမ် ားအတြ က္ သင္ တန္းေပး ျခင္းစသည္႔ ၀န္ေဆာ င္မႈ မ် ား 
ကုိလည္း ပံ႔ပုိးေဆာ င္ရြ က္လ်ွ က္ရွ ိ ပါ သည္။ ျမန္ မာ႔ စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ံ ႔ ျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔၏ လုပ္ ငန္းစဥ္မွာ 
ျပည္သူလူထု ေမွ် ာ္မွန္းခ် က္ႏွင္႔ ကုိက္ညီေသာ  ျမန္ မာႏိုင္ငံကုိ ေခတ္မွ ီ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေသာ  
ႏုိင္ငံေတာ ္သစ္ တစ္ ရပ္ ကူး ေျပာင္းႏုိင္ေရး တြ င္ အဓိကက်ေသာ  သက္ဆုိင္ ရာ တာ ၀န္ရိွသူမ် ား ကုိ 
ေထာ က္ပံ ႔မႈ ေပး ရန္ ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင္႔ ပုိမုိပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္မႈ ျပဳ ႏိုင္ ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး ဆုိင္ ရာစီမံခန္႔ခြ ဲ မႈ  
သုေတသနျ ပဳ လုပ္ ရန္ ႏွင္႔ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြ ဲ မႈ ဆုိင္ ရာ ဗဟုိခ်ဳ ပ္ကုိင္မႈ ေလၽာ႔က်ေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး မူ၀ါဒေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဂ် ပန္ႏုိင္ငံ 
အျ ပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္ေရး အဖြ ဲ ႔၏ ပံ႔ပုိးေပး မႈ ျဖင္႔ ေဆာ င္ရြ က္လ်ွ က္ရွ ိ ပါ သည္။ 

သတင္းအခ်က္ အလက္မ် ား ကုိ ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔၏ ၀က္ဆုိက္ဒ္  
http://myanmarcesd.org တြ င္ ၀င္ေရာက္ၾ ကည္႔ရႈ ႏိုင္ပါ သည္။ 
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