
 

   

သတင််းထတုပ်ြန်ချက ်                                                           

 

 

အရရှှေ့အာရှနငှ့်် ြစိဖိတရ်ေသ တိ်ုးတကမ်ှု ဆကလ်ကတ်ည်ရိှ၊ ရငွေရ က်းရဖာင််းြွေနှုန််းကိ ုထနိ််းချျုြ်ရနရသာ်လည််း 

ထခုိိကန်ိငုရ်ပခမျာ်း ဆကလ်ကရ်ငဆ်ိငုရ်နရဆ ဲ

ပြည်တွင််းလ ိုအြ်ချက် ပြနလ်ည်သက်ဝငလ်ာမှုက ကာင  ်ကေသတွင််းတ ို်းတက်မှုရ  လာသည် 

ဝါရှငတ်န် ၊ စကတ်ငဘ်ာ ၂၆၊ ၂၀၂၂ - တနလလာကန  က ထိုတ်ပြနခ်  သည်  ကမ္ာ ဘဏ်၏ အစီရငခ်ံစာအရ အကရ ှေ့အာရ န င်  

ြစ ဖ တ်ကေသတွင််း န ိုငင်အံမျာ်းစိုတွင ်က ိုဗစ်-၁၉ ကြ်ကရာဂါ၏ ထ ခ ိုက်မှုေဏ်မ  ပြနလ်ည်ရိုန််းကနလ်ှုြ်ရ ာ်း၍  ဖွံှေ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတက် 

လာကနကသာ်လည််း တရိုတ်န ိုငင်မံ ာမူ ကရာဂါြ ို်းပြန်  ြွာ်းမှုက ို ထ န််းချ ြ်န ိုငရ်န ် တာ်းပမစ်ကန်  သတ်မှုမျာ်း ဆက်လက်ချမ တ် 

ကျင် သံို်းကနရသပဖင်  အရ  နတ်ိုန်  ကန ်းသွာ်းက ကာင််းဆ ိုသည်။  

ကမ ာ်မ န််းချက်မျာ်းအရ ကေသတစ်လ ာ်း စီ်းြွာ်းကရ်းလိုြ်ကဆာငမ်ှုမျာ်းသည် ကန ်းကကွ်းလာသည်  ကမ္ာ ဝယ်လ ိုအာ်း၊ 

ပမင် တက်လာသည်  က က်းဖမီမျာ်းန င်  အစာ်းအစာန င်  ကလာငစ်ာဆကီစျ်းနှုန််းမျာ်းပမင် တက်လာမှုက ို ခိုခံန ိုငက်စရန ် ကာလတ ို 

စီ်းြွာ်းကရ်းကိုစာ်းမှုမျာ်းအကြေါ် မ ီခ ိုကနရပခင််းတ ို  က ကာင်  ကန ာင် ကန ်းမှုမျာ်း ရ  န ိုငသ်ည်။  

ကမ္ာ ဘဏ၏် အကရ ှေ့အာရ န င်  ြစ ဖ တ် ဆ ိုငရ်ာ စီ်းြွာ်းကရ်း အကပခအကန အစီရငခ်ံစာ ကအာက်တ ိုဘာလ  ၂၀၂၂  ခိုန စ် အရ 

တရိုတ်န ိုငင်မံ လွ ၍ ဖွံှေ့ ဖဖ  ်းဆ  အကရ ှေ့အာရ န င်  ြစ ဖ တ် န ိုငင်မံျာ်းအကနပဖင်  ၂၀၂၁ ခိုန စ်က တ ို်းတက်မှုနှုန််း  ၂.၆% ရ  ခ  ရာမ  ၂၀၂၂ 

ခိုန စ်တွင ် ၅.၃% အထ  တ ို်းတက်လာမည်ဟို ခန်  မ န််းသည်။ ကေသတွင််း ပြနလ်ည်ထကူထာငမ်ှုတွင ် ဦ်းကဆာငက်နခ  သည်  

တရိုတ်န ိုငင်သံည် ၂၀၂၂ ခိုန စ်တွင ် ၂.၈% တ ို်းတက်လာမည်ဟို ခန်  မ န််းရသည် အတွက် ၂၀၂၁ ခိုန စ် တ ို်းတက်နှုန််း ၈.၁ % မ  

သ သ သာသာ ကျဆင််းလာက ကာင််းကတွှေ့ရသည်။ ကေသတစ်ခိုလံို်းအကနပဖင် မူ ၂၀၂၁ ခိုန စ်က တ ို်းတက်နှုန််း ၇.၂% ရ  ခ  ရာမ  

ယခိုန စ်တွင ် ၃.၂% သ ို   ကန ်းကကွ်းသွာ်းမည်ပဖစ်ကသာ်လည််း ကနာက်န စ်တွင ် ၄.၆% အထ  ပြနလ်ည် ပမင် တက်လာမည်ဟို 

အစီရငခ်ံစာက ခန်  မ န််းထာ်းသည်။  

“အကရ ှေ့အာရ န င်  ြစ ဖ တ်ကေသ န ိုငင်အံမျာ်းစိုမ ာ စီ်းြွာ်းကရ်း ပြနလ်ည်ထကူထာငလ်ာြါကတာ မယ်” ဟို ကမ္ာ့်ဘဏ်၏ 

အရရှှေ့အာရှနငှ့်် ြစိဖိတ ်ဆိငုရ်ာ ေ-ုဥကက ဌ မန်နရဲူလာ ဗွေွီ.ဖာရုိ ကကပြာသည်။ “ကန ်းကကွ်းလာတ   ကမ္ာ တ ို်းတက်မှုနှုန််းအတွက် 

ကက  တငပ်ြငဆ်ငက်န ကသလ ို န ိုငင်ကံတွအကနန   ကရရ ည် ဖွံှေ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတက်မှုက ို ထ ခ ိုက်ကစန ိုငတ်   ပြည်တွင််း မူဝါေ အလွ ကတွက ိုလ  

က ိုငတ်ွယ်ပြ ပြငသ်င် ြါတယ်”။ 

အကရ ှေ့အာရ န င်  ြစ ဖ တ်ကေသအမျာ်းစို တ ို်းတက်မှုမ ာ ပြည်တွင််းဝယ်လ ိုအာ်း ပြနလ်ည်သက်ဝငလ်ာမှုန င  ် တကွ က ိုဗစ်ကရာဂါ 

ထ န််းချ ြ်ကရ်းဆ ိုငရ်ာ တာ်းပမစ်ချက်မျာ်း ကလျာ ကြါ  လာပခင််း န င်  ပြည်ြြ ို  ကိုန ် တ ို်းတက်လာပခင််းတ ို  က ကာင် ပဖစ်သည်။ 

ကေသထကွ်ကိုန၏် ၈၆% ရာခ ိုငန်ှုန််းဝန််းကျငရ်  ကသာ တရိုတ်န ိုငင်သံည် ဗ ိုင််းရြ်စ်ပြန်  ြွာ်းမှုက ို ထ န််းချ ြ်န ိုငရ်န ်

ပြည်သူ  ကျန််းမာကရ်း တာ်းပမစ်ကန်  သတ်ချက်မျာ်းက ို ဦ်းတည်ကနရာအလ ိုက် ကျင် သံို်းပခင််းက ကာင်  စီ်းြွာ်းကရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်းက ို 

အကန်  အသတ်ပဖစ်ကစခ  သည်။  

ကမ္ာလံို်းဆ ိုငရ်ာ စီ်းြွာ်းကရ်းကန ်းကကွ်းလာပခင််းသည် ကေသတွင််း လူသံို်းကိုနန် င်  ကိုနထ်ိုတ်ြစစည််း ပြည်ြြ ို  ကိုန ် ဝယ်လ ိုအာ်းက ို 

စတင ် ကန ်းကကွ်းသွာ်းကစသည်။ န ိုငင်ရံြ်ပခာ်း ကငကွ က်းကဖာင််းြွနှုန််းပမင် တက်လာပခင််းက အတ ို်းနှုန််းပမင် တက်လာကစသပဖင်  

အချ  ှေ့ကသာ အကရ ှေ့အာရ န င်  ြစ ဖ တ် န ိုငင်မံျာ်းတွင ် ကငလွံို်းကငရွင််းစီ်းထကွ်မှုမျာ်းန င်  ပြည်တွင််းကငတွနဖ် ို်း ကျဆင််းပခင််းမျာ်း 

ပဖစ်ကစခ  သည်။ အဆ ိုြါ အကပခအကနမျာ်းက ပြနဆ်ြ်ရမည်  က က်းဖမီ ဝနထ်ိုတ်ဝနြ် ို်း က ို ြ ိုမ ိုကကီ်းထာွ်းလာကစကာ ဘဏ္ဍာကရ်း 



ကနရာလြ်က ို ကျံ ှေ့သွာ်းကစကသာက ကာင်  က က်းဖမီဝနထ်ိုြ်ဝနြ် ို်း ကကီ်းမာ်းသည်  န ိုငင်မံျာ်းအကနပဖင်  ကမ္ာ ကြ်ကရာဂါန င်  

ရငဆ် ိုင ်ကံ ကတွှေ့ရသည် အခါ ြ ိုမ ိုအထ နာကစခ  သည်။  

ကေသတွင််းန ိုငင်မံျာ်းသည် ပမင် မာ်းလာသည်  အစာ်းအစာန င်  စွမ််းအငက်စျ်းနှုန််းမျာ်းမ  အ မ်ကထာငစ်ိုမျာ်းန င်  စီ်းြွာ်းကရ်း 

လိုြ်ငန််းမျာ်းအာ်း အကာအကွယ်ကြ်းရန ် ကက  ်းစာ်း ကကသာက ကာင်  လက်တကလာ မူဝါေလိုြ်ကဆာငမ်ှုမျာ်းမ ာ လ ိုအြ်ကနသည်  

သက်သာကချာငခ်ျ ကရ်းက ို လိုြ်ကဆာငက်ြ်းကနကသာ်လည််း ရ  ရင််းစွ  မူဝါေ ကကမာက်ကမ ပဖစ်မှုက ို ထြ်ဆင် ကစပြနသ်ည်။ 

အစာ်းအစာကစျ်းနှုန််းက ို ထ န််းချ ြ်ပခင််းန င်  ကလာငစ်ာဆအီတွက် ကငကွ က်းကထာက်ြံ ကြ်းပခင််းသည် ချမ််းသာသူမျာ်းက ို 

အကျ  ်းကကျ်းဇူ်းပဖစ်ကစဖြီ်း အစ ို်းရ၏ အကပခခံအကဆာက်အဦ်း ဖွံှေ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ကရ်း၊ ကျန််းမာကရ်းန င်  ြညာကရ်း အတွက် 

သံို်းစွ ရမည်  ဘဏ္ဍာကငမွျာ်း လမ််းက ကာင််းကသွဖည်သွာ်းကစသည်။ ကမ္ာကြ်ကရာဂါ ကာလတစ်ကလ ာက် စီ်းြွာ်းကရ်း 

ကိုစာ်းကြ်းန ိုငရ်န ် က က်းဖမီချကြ်းပခင််း၊ ပြနဆ်ြ်ရန ် ကာလ ကာရ ည် ဆ ိုင််းငံ ကြ်းပခင််း တ ို  က ကာင်  ကျဆံို်းကနသည်  

စီ်းြွာ်းကရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်းတွင ်ရင််းပမစ်မျာ်း ြ တ်မ ကစပခင််း ၊ လှုြ်ရ ာ်းသက်ဝငမ်ှု အာ်းအကကာင််းဆံို်းပဖစ်သည်  ကဏ္ဍမျာ်း သ ို  မဟိုတ် 

စီ်းြွာ်းကရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်းသ ို   အရင််းအန ်ီးမျာ်း မကရာက်ရ  န ိုငပ်ခင််း စသည်တ ို   ပဖစ်ကစန ိုင ်သည်။  

“မူဝါေချမ တ်သူမျာ်းအကနန    ကငကွ က်းကဖာင််းြွမှုက ို က ိုငတ်ွယ်ရပခင််းန    စီ်းြွာ်းကရ်း ပြနလ်ည်သက်ဝငလ်ာကစဖ ို   

ြံ ြ ို်းရပခင််းအ ကာ်း ဆံို်းပဖတ်ရခက်တ   အကပခအကနက ို ရငဆ် ိုငက်နရြါတယ်” ဟို ကမ္ာ့်ဘဏ်၏ အရရှှေ့အာရှနငှ့်် ြစိဖိတ ်

စွီ်းြွော်းရရ်းြညာရှငမ် ်း အေတိျာမတတ် ူကဆ ိုသည်။ “ထ န််းချ ြ်ပခင််းန   ကထာက်ြံ ပခင််းက ကစျ်းကွက် ကကမာက်ကမ ပဖစ်ကစသလ ို 

ကိုနထ်ိုတ်လိုြ်မှုက ိုလ  ထ ခ ိုက်ကစြါတယ်။ အစာ်းအစာ၊ ကလာငစ်ာန   ဘဏ္ဍာကရ်းအတွက် ြ ိုမ ိုကကာင််းမွနတ်   မူဝါေမျာ်းကသာ 

တ ို်းတက်မှုက ို ပဖစ်ထနွ််းကစဖြီ်း ကငကွ က်းကဖာင််းြွမှုက ို သက်သာကစမ ာပဖစ်ြါတယ်။” 

 

ဆကသ်ွေယရ်န် :  

ဝါရ ငတ်န ်၊ Kym Smithies, ksmithies@wordlbank.org; +1(202) 458-0152 

ရိုြ်သထံိုတ်လ င် ပခင််းအတွက် ဆက်သွယ်ရန ်: Kym Smithies 

Website: www.worldbank.org/eap 

Facebook: www.facebook.com/worldbank 

Twitter: www.twitter.com/WB_AsiaPacific 

YouTube: www.youtube.com/worldbank 
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