
 

 

New Holland Agriculture သည ္

ျ မနမ္ာႏျွိျ င္ငရံ ွိေျတမင္သူလယ္သ မမားမ မား င္ ကဖ မားေျရမဂါတွိ ကဖ ကရမတတင္္ ကူညေီျပားသည္။ 

 

New Holland သည ္2030 ခ ာႏျ စ္အမ ီ င္ ကဖ မားေျရမဂါကွိ တွိ ကဖ က္ျာႏျွိျ င္ရန ္APLMA ၏ လႈပ ္ရွားမႈျ ဖစ္ေျသရ 

M2030 ျာႏျ င္ျ   မိတ္ဖကျ္ ပဳကရ ျ မနရ္ာႏျျိ ငငရံ ိ တ္ရငသူလယ္သ မရွားမ ရွား ေေရရဂ ာႏျ င္ျ   ပတ္သက္၍ 

အသတိ္ိ ွားလရေျစရန္ျာႏျ င္ျ   ေေရရဂ ကိ တ္ိ ကဖ က ရတတ္င္ ကညူီေျပွားရနအတတ္က္ ရနပျံ ေျငငမ ရွား 

မတ္ည္ေျပွားရန ္ ဆန္ျွားသစ္ေျသရ လႈပ ္ရွားမႈ ကနပနိ္ျွားတ္စခု လ ပေ္ျဆရင္ေျနပ သည္။ 

 

ရနကုနၿမိ႕ဳ၊ ဧၿပီလ ၂၅ ရက၊္ ၂၀၁၉ 

CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ၏ က နအမ တ္တ ံဆပိတစခုျ ဖစ္ေျသရ New Holland Agriculture ျာႏျ င္ျ   

၄င္ျွား၏ျ မနရ္ာႏျျိ ငငရံ ိ ျ ဖန႔္ ဖ ွားေျရရင္ျွားခ သ ူYoma Heavy Equipment (YHE) တ္ိ ႔ပူွားေျပ င္ျွားျ ပီွား Asia 

Pacific Leaders Malaria Alliance (ALPMA) အဖဖြဲ႕အစညျ္ွားမ ဦွားေျဆရင္ေျသရ ၂၀၃၀ ခ ာႏျ စအမ ီ 

င ကဖ ရွားေျရရဂ တ္ိ ကဖ က္ေျရွားလႈပ ရ္ွားမႈတတ္င္ ပ ဝငလကကတ ြဲေျဆရင္င ကလ  က ္ပိ သည္။ 

CNH  Industrial ႔လကကတ ြဲေျဆရင္င ကႈ္မ တ္စဆင္ျ   New Holland သည္ ျ မနရ္ာႏျျိ ငငရံ ိ 

CNH Industrial လကကတ ြဲေျဆရင္င ကႈ္မ တ္ဆင္ျ   New Holland သည္ ေျတ္ရငသူလယ္သ မရွားမ ရွားအရွား 

င ကဖ ရွားေျရရဂ  တ္ိ ကဖ က ရတတ္င္ ကညူီေျပွားရန္ ဘျံ ရည္္္န္ျွားခ ကတ စခုျ ဖင္ျ   ၎၏ ေျရရင္ျွားခ သမူ ရွားာႏျ င္ျ   

ေျဖရကသ ည ္မ ရွားအရွား ေျရ ႕တ္န္ျွားတ္င္ ဦွားစရွားေျပွားမည္ျ   ဆန္ျွားသစ္ေျသရ ကနပနိ္ျွားတ္စခုတတ္င္ 

ပ ဝငည္ျ္ ဖစပ သည္။ 

အဆိ ပ ကနပနိ္ျွားကိ  ရနကုန၊္ မာႏျ ေျလွား၊ ေျန ပည္ေျတ္ရျ၊္ ျ ပည၊္ ေမတကွား၊ မိတ္ လီရ၊ ပခ က  ၊ ေျရႊဘိ  ၊ 

ေကလွား၊ ေျနရငခ ိ ဳ၊ ဟြဲဟိ ွား၊ လလိင္ဳေျကရျ္၊ ပ သမိျ္ာႏျ င္ျ   ဟသၤျရတ္ၿမိ႕ဳမ ရွားအပ အဝင္ ေျဒသ ၁၀ ခ ရ ိ New 

Holland ရံျ ျွားဖခြဲ ၁၄ ခ တတ္ငစတ္ငလႈပ ္ရွားေျန ပီွား ေျထရင္ေျပ င္ျွားေျသရ ေျတ္ရငသူမ ရွားကိ  

အက ဳ ိွားအ မတ္ျ္ ပဳမည္ျ ဖစသည္။ 

 

New Holland ျ ပခနျ္ွားမ ရွားအရွားလံျ ျွားတတ္င ္M2030 ပညရေျပွားစရေျစရင္ ရွားကိ  ျ ပသထရွားမည္ျ ဖစၿပီွား 

င ကဖ ရွား ေျရရဂ ာႏျ င္ျ   ပတ္သက္၍ ဗဟ သ တ္ တ္ိ ွားငပရွားလရေျအရင္ လ ပ္ေျဆရင္ေျပွားပ မည္။ ၎တ္ိ ႔သည ္

M2030 အလ  ခံပံျ ျွား မ ရွားာႏျ င္ျ   ေျရရင္ျွားခ သမူ ရွားေအန ဖင္ျ   New Holland တထနစကတ စစွီားေျရရင္ျွားရတ္ိ င္ျွား 

င ကဖ ရွားေျရရဂ  အစီအစဥ္ ရွားထ ံေျေငငၾကွားလ  ဒ နျ္ွားမႈမ ရွားလ ပေ္ျဆရင္ေျစမည္ျ  တ္စ္ူထွူားျ ခရွားေျသရ  

အရမခံအစီအစဥတစခုျ ဖင္ျ   ရနပျံ ေျငငမ ရွားကိ လည္ျွား မတ္ည္ေျကရကခံတသရွားမည္ျ ဖစပ သည။္ 

ဝယ္ယ ူသတူ္စ္ဦွားက တထနစကတ စစီွား ဝယ္ယ ူေျသရအခ  ေျရရငျ္ွားခ သကူ ၎တ္ိ ႔အရွား င ကဖ ရွားေျရရဂ  

တ္ိ ကဖ က္ေျရွားဆိ င ရ အခ ကအ လက္ ရွားပ သည္ျ   စရင္ြကစရတ္မ္ျွားမ ရွားကိ ေျပွားၿပီွား င ကဖ ရွားေျရရဂ  

ႀကိတဳ္ငကရတကယ္္ေျရွားဆိ င ရ သငတနျ္ွားတ္ိ ေျလွားတ္စခု လ ပ္ေျဆရင္ေျပွားပ မည္။ ေကနပနိ္ျွားမ တ္စဆင္ျ   

ေျရရငျ္ွားခ လိ က္ေျသရ တထနစက္ ရွားသည္ တထနစက္ ရွား တသရွားေျရရကသ ညျ္  ေျနရရတ္ိ င္ျွားတတ္င္ င ကဖ ရွားေျရရဂ  

အသပိညရမ ရွား တ္ိ ွားငပရွားလရေျအရင ္ကညူီေျပွားရန ္အထွူား M2030 စရတ္နျ္ွား စတ္စကရမ ရွားကိ လညျ္ွား 

ျ ပသထရွားပ မည္။ 



 

 

 

 

 

YHE မ  Business Development Manager ျ ဖစသ ူ ဟနနေီျအွားမ  “ဒ ဟရ တကၽနတ္္ိ ႔အတတ္က္ ေအရွားႀကီွားတ္ြဲ  

ေပရရဂ ကတ စခုျ ဖစပ တ္ယ္္။ တကၽနတ္္ိ ႔ ဝယ္ယ ူအရွားေျပွားသေူျတတ္နြဲ႔အတ္ူ ပူွားေျပ င္ျွားၿပီွားေျတ္ရ  

လယ္ယ ရစိ ကပ ိ ဳွားေျရွား လယ္သ မရွားအသိ ကအ ဝန္ျွားအတတ္င္ျွား င ကဖ ရွားေျရရဂ  တ္ိ ကဖ က ရမ ရ အရငကနြဲ႔မတ္တူ္ြဲ  

ရလဒတစခုကိ  ေျဖရျ္ေျဆရင္ျာႏျျိ င္ရ္ျ ဖစပ တ္ယ္္။ သတူ္ိ ႔ယ္ံျ ၾကည္ တ္ြဲ  ေျရရင္ျွားခ သအူ ဖစ ္

တကၽနတ္္ိ ႔မ ရ တကၽနတ္္ိ ႔ရြဲ႔ဝယ္ယ ူအရွားေျပွားသတူတ္နြဲ႔ ရင္ျွားနွီားတ္ြဲ  ဆကဆ ံေျရွားရ ိၿပီွား ပံျ မ န ္

သတူ္ိ ေ႔တတ္နြဲ႔ စကရွားေျျ ပရဆိ ပ တ္ယ္္။ တကၽနတ္္ိ ႔ေအနနြဲ႕ သတူ္ိ ႔ကိ  င ကဖ ရွားေျရရဂ  

ႀကိတဳ္ငကရတကယ္္ေျရွားေအၾကရငျ္ွား ေျျ ပရဆိ ာႏျျိ ငၿပီွား သတူ္ိ ႔က သတူ္ိ ႔ရြဲ႕ ေျဒသတတ္င္ျွား 

အသိ င္ျွားအဝိ င္ျွားေျတတ္ထြဲမ ရ ဒဗီဟ သ ေတ္တတ္ကိ  ေမ  ေဝပွားာႏျျိ ငပ တ္ယ္္။ ဒလီိ နြဲ႔ တကၽနတ္္ိ ႔ဟရ 

င ကဖ ရွားေျရရဂ  တ္ိ ကဖ ကဖို႔ ႀကိ ဳွားပမျ္ွားအရွားထ တ္တ ြဲ   ေျနရရမ ရ တ္ကယ္္ျ  ကိ  ထေိျရရက္ႈရ ိလရေျအရင္ 

ေျဆရင္င ကျ္ာႏျျိ ငယ္္လ ို ႔ ယ္ျံ ၾကည္ပ တ္ယ္္။” ဟ ေျျ ပရခြဲ ပ သည္။ 

ေကနပနိ္ျွားမ တ္စဆင္ျ   ေျကရကခရံရ ိသည္ျ   ရနပျံ ေျငငအရွားလျံ ျွားကိ  ျာႏျျိ ငငအံတတ္င္ျွား င ကဖ ရွားေျရရဂ  

ကရတကယ္တ ိုကဖ က ္ေျရွား ေျရ ေ႕ဆရငပရဟိတ္အဖဖြဲ႔အစည္ျွားမ ရွားအနက ္တ္စခုျ ဖစ္ေျသရ Population 

Services International Myanmar ကိ ေျထရကပံ ံ  ျ ပီွား ၄င္ျွားတ္ိ ႔မ ေအကရငအထည္ေျဖရျ္ေျဆရင္င ကပ မည္။ 

New Holland သည္ ျ မနရ္ာႏျျိ ငငတံတ္င္ဦွားေျဆရင္ေျနသည္ျ   ထပိတန္ျွားလယ္ယ ရသျံ ျွားစကပစၥည္ျွားမ ရွား 

အမ တ္တ ံဆပိ္ျ ဖစသည္။ Yoma Heavy Equipment သည္ျ မနရ္ာႏျျိ ငငတံတ္င ္New Holland 

တထကက ုနတင္ငသင္ျွားေျရရင္ျွားေခ သရ မူပိ င္ျ ဖန႔္ခ သီျူ ဖစပ သည။္ 

 

YHE မန္ေျနဂ ငျ္ွားဒ ြိ ကတ ရျ ဖစသ ူ Mr Gerhard Hartzenberg က “M2030 လႈပ ္ရွားမႈနြဲ႔ ခ တိ္ဆ ကၿပီွား 

ျ မနရ္ာႏျျိ ငငအံတတ္င္ျွား င ကဖ ရွားေျရရဂ  တ္ိ ကဖ က္ေျရွား ႀကိ ဳွားပမျ္ွားေျဆရင္င ကခ က္္ရ တ္စစတိ္တ စပို င္ျွား 

ပ ဝင္ေျဆရင္င က္ကခင္ျ  ရတ္ြဲ အတတ္က္ ဂ ဏ္ယ ူမိပ တ္ယ္္။ တကၽန္ေျတ္ရျတ္္ိ ေ႔တတ္ဟရ ဒလီိ မ ိ ဳွား အစအီစဥ္ 

ေျတတ္ကတ္စဆင္ျ   တကၽန္ေျတ္ရျတ္္ိ ႔ လ ပငနျ္ွားလ ပ္ေျဆရင္ေျနတ္ြဲ  ေျဒေသတတ္အတတ္က ္တ္ရဝနသသိ ိ

ေျဆရင္င က ္ေျပွားရတ္ရကိ  တ္နဖို ွားထရွားၿပီွား တ္ကယ္္ျ  ကိ  လကြဲျ ပရွားတ္ြဲ  ရလဒတစခု ဖနတွီားေျပွားတ္ြဲ  ေအရွားႀကွီား 

ေပရရဂ က္ေျတတ္မ ရ တကၽန္ေျတ္ရျ္တ္ိ ႔ ပ ဝင္ျာႏျျိ င္ေျအရင္ New Holland ကကညူီေျပွားခြဲ ပ တ္ယ္္။” 

ဟ ေျျ ပရၾကရွားခြဲ ပ သည။္ 

ေအရ ေ႕တ္ရငအရရ ာႏျ င္ျ   ဂ ပနျ္ာႏျျိ ငင၊ံ လယ္ယ ရစိ ကပ ိ ဳွားေျရွားဆိ င ရ CNH Industrial ဒ ြိ ကတ ရ Mr Emre Karazli က 

“ဒစီီအစဥ္္
ရ သတူ္ိ ႔ရြဲ႕ ထွူားျ ခရွားေျျ ပရင္ေျျ မရကတ ြဲ   ပ ဝငအရွားျ ဖညျ္   ပံ ပိ ွားေျပွားမႈအတတ္က ္

တကၽန္ေျတ္ရျ္ေအနနြဲ႔ YHE ကိ ေျက ွားဇူွားတ္ငပ တ္ယ္။္ YHE သည္ ျ မနရ္ာႏျျိ ငငရံ ိအရွားထရွားေရသရ New 

Holland ျ ဖန႔္ ဖ ွားေျရရငျ္ွားခ သျူ ဖစပ တ္ယ္္။ သတူ္ိ ႔ရြဲ႕ တကန က္္တ္စဆင္ျ   အတ္ူတ္တက 

တကၽန္ေျတ္ရျတ္္ိ ႔ဟရ လယ္ယ ရစိ ကပ ိ ဳွားေျရွား အသိ ကအ ဝန္ျွားႀကွီားထြဲကိ  ထြဲထြဲဝင္ဝင္ ဝင္ေျရရကၿပီွား 

င ကဖ ရွားေျရရဂ  ႀကိတဳ္ငကရတကယ္္ေျရွား အတတ္က္ ေျကရင္ျွားငမနတြဲ   အၾကံဉရဏ္္ေျတတ္ ေျပွားာႏျျိ င္႐ုံံ သရမက 

M2030 ေပရရဂ က္ေျတတ္အတတ္က္ ရနပျံ ေျေငငတတ္လည္ျွား ေျကရကခံာႏျျိ င္ရ္ျ ဖစပ တ္ယ္ ္”ဟ  

နဂံိျ ျွားခ ပဳ္ေျျ ပရဆိ ခြဲ သည္။ 

 [ ၿပီွားပ ၿပီ] 

 



 

 

 

 

 

New Holland Agriculture ၏ နရမည္ဂုဏ္သ တ္င္ျွားသည္ တကၽာႏျ္ျ ပတိ ု႔၏ ေျဖရကသ ည္္ ရွား၊ စီွားငပရွားျ ဖစ္ စိ ကပ ိ ဳွားေျသရသီွားာႏျ ျံ စိ ကပ ိ ဳွား 

ထ တ္လ ုပသူမ ရွား၊ ေျငမွားျ မ ေျရွား လ ပကိ ု ငသူမ ရွား၊ ကနထ႐ိုံ ကတ ရမ ရွား၊ ေျျ မ ျ ပဳျ ပငထိန္ျွားသိမ္ျွားေျရွား တကၽမ္ျွားက ငပညရရ င္ ရွား၏ ေျအရင္ျ မငႈ္  

ေအပၚ ေအျ ခခံ တ္ည္ေျဆရကထ ရွားပ သည္။ ၎တိ္ ႔ေအန ဖင္ျ   ဆန္ျွားသစတီ တထငထရွားသည္ျ   ထ တ္က ုန္ ရွားာႏျ င္ျ   ဝန္ေျဆရငႈ္ အမ ိ ဳွားအစရွား 

အစံျ အလငကိ ု ပံ ပိ ွားေျပွားမည္ျ ဖစ္ေျၾကရင္ျွား အရွားထရွားယံ္ျ ၾကည္ျာႏျိျ ငပ သည္။ ၎တိ္ ႔တတ္င္ တထနစက္ ရွားမ သည္ ရိတ္သ ိမ္ျွားစက္ ရွား၊ 

ပစၥည္ျွားမ ရွား ေျရႊေ႕ျ ပရင္ျွားသိ ေျလ ရင္ေျပွားသည္ျ   ကိရိယ္ရမ ရွားအထိ ပ ဝငသည္ျ  အ ပင္ စိ ကပ ိ ဳွားေျငမွားျ မ ေျရွားနယ္ပယ္ယ္တ င္ 

တကၽမ္ျွားက ငပညရရ င္ တ္စ္ဦွားထံမ  လိ အပခ က္ျာႏျ င္ျ   အံဝင္ငခငက  စီမံထရွားေျပွားသည္ျ   ေျေငငၾကွားဝန္ေျဆရငႈ္မ ရွားပ  

ျ ဖည္ျ  ငစကပံ  ပိ ွားေျပွားထရွားပ သည္။  တလင္နစရ လ ပငန္ျွားတကၽမ္ျွားက င္ ပိ င္ျာႏျိျ င္ေျသရ ကမ႓ရလံျ ျွားဆိ င ရ ေျရရင္ျွားခ သူတကန က္ျာႏျ င္ျ   

New Holland တိ္ ႔၏ ေအကရင္ျွားဆံျ ျွား အရေည္အတသွား ကတိ္ျ ပဳ ေျဆရင္င က္ ခ ကက  ေျဖရကသ ည္တိုင္ျွားအတတ္က္ ေအကရင္ျွားဆံျ ျွား 

ေျဖရကသ ည္ ေအတတ္႕အၾကံျဳမ ရွား ရရ ိေျစရန္ အရမခံေျပွားသည္။ New Holland ျာႏျ င္ျ   ပတ္သ က္၍ ေျနရကထ ပ္ အခ ကအ လက္ ရွားကိ  

သိရ ိရန္ www.newholland.com တတ္င္ ဝင္ေျရရကၾကည္ျ  ရႈပ  

 

New Holland Agriculture သည္ စကပစၥည္ျွားအမ ိ ဳွားမ ိ ဳွား ထ တ္လ ုပ္ေျရရင္ျွားခ မႈ က႑တတ္င္ ေအျ ခခိ င္ေျေနသရ 

လ ပငန္ျွားေအတတ္႕အၾကံျဳ၊ အမ ိ ဳွားအစရွား မ ရွားျ ပရွားစံျ လင္ေျသရ ထ တ္က ုန္ ရွားာႏျ င္ျ   ကမ႓ရအာႏျ ျံ႔ လ ပငန္ျွားဖခြဲမ ရွား တ္ည္ ္ိသည္ျ   

ကမ႓ရ ထိပတန္ျွား က မၸဏ္ီတ္စခုျ ဖစ္ေျသရ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI- CNHI) ၏ က နအမ တ္တ ံဆိပတစခုျ ဖစပ သည္။။ CNH 

Industrial ျာႏျ င္ျ   ပတ္သကသ ည္ျ   ေျနရကထ ပအခ ကအ လက္ ရွားကိ  တအနလိ ုင္ျွား www.cnhindustrial.com တတ္င္ ေျတတ္႕ာႏျိျ ငပ သည္ 

 

M2030 ကိ  စငကရပူာႏျိျ ငငံတတ္င္ တ္ရရွားဝင္ ဖဖြဲ႔စည္ျွားထရွားၿပီွား စီွားငပရွားေျရွား လ ပငန္ျွားမ ရွား၊ ေျဖရကသ ည္္ ရွားာႏျ င္ျ   က န္ျွားမရေျရွား 

အဖဖြဲ႔အစည္ျွားမ ရွားကိ  တ္စ္ူထူွားျ ခရွားေျသရ မိတ္ဖက္ျ ပဳေျဆရင္င က္ႈျ ဖင္ျ   အတူ္ေျပ င္ျွားစည္ျွားကရ 2030 ခ ာႏျ စအမီ အရရ တိ္ ယ္ကတ င္ 

င ကဖ ရွားေျရရဂ  တိ္ ကဖ က န္ ေျဆရင္င ကလ  က ္ိပ သည္။ M2030 သည္ မူပိ င္ အမ တ္တ ံဆိပတစခု ျ ဖစသလိ  လႈပ ္ရွားမႈတ္စခုလည္ျွား ျ ဖစပ သည္။ 

M2030 အဖဖြဲ႔မိတ္ဖက္ ရွားသည္ အသိပညရ ျ မႇင္ျ  တ္င္ေျရွား ကနပန္ိျွားမ ရွားအတတ္က္ သိ ႔မဟ တ္္ ေျင္ြွားခ ယ္ထ ရွားေျသရ ထ တ္က ုန္ ရွားာႏျ င္ျ   

ဝန္ေျဆရငႈ္ မ ရွားကိ  လူသိမ ရွားေျအရင္ ေျၾကရျ္ျ ငရရနအတတ္က္ M2030 မူပိ ငအမ တ္တ ံဆိပကိ ု အသံျ ျွားျ ပဳာႏျိျ ငပ သည္။ အ ပနအလ ေနအန ဖင္ျ   

၎တိ္ ႔ သည္ ယံ္ျ ၾကည္စိတ္ခ ေရသရ NGO မ ရွားာႏျ င္ျ   တိ္ က္႐ိုံ ကလ ကကတ ြဲလ ပ္ေျဆရငလ က္ ရနပျံ ေျငင ေျကရကခံထရွားသည္ျ   ျာႏျိျ ငငံမ ရွားတတ္င္ 

င ကဖ ရွား ေျရရဂ  တိ္ ကဖ က န္ ရနပျံ ေျငငမ ရွားကိ  အသံျ ျွားျ ပဳတသရွားမည္ျ ဖစ္ေျၾကရင္ျွား ကတိ္ျ ပဳအရမခံပ သည္။ က မၸဏ္မီ ရွားမ  

လ  ဒ န္ျွားလိ က္ေျသရ ေျငင 100 ရရခိ င္ျာႏျႈန္ျွား အ ပည္ျ  အဝသည္ င ကဖ ရွားေျရရဂ  တိ္ ကဖ က္ေျရွား အစီအစဥ္ ရွားထံ 

တိ္ က္႐ိုံ က္ေျရရက ္ိတသရွားပ မည္။ ပိ မိ ေျလ လရရန္ www.m2030.orgတတ္င္ ဝင္ေျရရကၾကည္ျ  ရႈပ ။ 

 

သတင္ျ္ားမီဒယီ္မသမမားမ မား ဆက္ကသယ္ရန္- 

 

Francesca Mazza  

New Holland Agriculture သတ္ငျ္ွားမဒီယီ္ရ ဆကဆ ံေျရွား၊ AMEA ျာႏျ င္ျ   ေအရ ေ႕တ္ရငအရရ  

အွီားေျမွားလ္ - francesca .mazza@cnhind .com   

ဖ န္ျွား - + 44 (0)7841568487 

http://www.newholland.com/
http://www.cnhindustrial.com/
http://www.cnhindustrial.com/
http://www.m2030.org/
http://www.m2030.org/

