New Holland Agriculture သည္
ျ မန္မာႏျွိျင္ငရ
ံ ွိ ေျတမင္သ ူလယ္သမမားမမား င္ကဖမားေျရမဂါတွိကဖကရမတတင္္ ကူညေ
ီ ျပားသည္။
New Holland သည္ 2030 ခာႏျစ္အမီ င္ကဖမားေျရမဂါကွိတွိကဖက္ျာႏျွိျင္ရန္ APLMA ၏ လႈပရွား္ မႈျ ဖစ္ေျသရ
M2030 ျာႏျင္ျ မိတ္ဖကျ
္ ပဳကရ ျ မန္ရာႏျိျငငရ
ံ ိ တ္ရငသ ူလယ္သမရွားမရွား ေေရရဂ ာႏျင္ျ ပတ္သက္၍

အသိတ္ိွားလရေျစရန္ျာႏျင္ျ ေေရရဂ ကိတ္ိကဖကရတတ္င္ ကူညီေျပွားရ နအတတ္က္ ရနပျ
ံ ေျငငမရွား
္
မတ္ည္ေျပွားရန္ ဆန္ျွားသစ္ေျသရ လႈပရွားမႈ ကနပနိ ္ျွားတ္စခု လပ္ေျဆရင္ေျနပ သည္။
ရ နက ုနၿမိ႕၊ဳ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၉
CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ၏ ကနအမတ္တံဆပ
ိ တစခုျ ဖစ္ေျသရ New Holland Agriculture ျာႏျင္ျ
၄င္ျွား၏ျ မန္ရာႏျိျငငရ
ံ ိ ျ ဖန္႔ ဖွားေျရရင္ျွားခသူ Yoma Heavy Equipment (YHE) တ္ိ႔ပူွားေျပ င္ျွားျ ပီွား Asia
Pacific Leaders Malaria Alliance (ALPMA) အဖဖြဲ႕အစည္ျွားမဦွားေျဆရင္ေျသရ ၂၀၃၀ ခာႏျစအမီ
ငကဖရွားေျရရဂ တ္ိကဖက္ေျရွားလႈပရွား္ မႈတတ္င္ ပ ဝငလ ကကတြဲေျဆရင္ငကလကပ
ိ ္ သည္။
CNH Industrial ႔လကကတြဲေျဆရင္ငက္ႈမတ္စဆင္ျ New Holland သည္ ျ မန္ရာႏျိျငငရ
ံ ိ
CNH Industrial လကကတြဲေျဆရင္ငက္ႈမတ္ဆင္ျ New Holland သည္ ေျတ္ရငသ ူလယ္သမရွားမရွားအရွား
ငကဖရွားေျရရဂ တ္ိကဖကရတတ္င္ ကူညီေျပွားရန္ ဘံျရည္္္န္ျွားခကတစခုျ ဖင္ျ ၎၏ ေျရရင္ျွားခသူမရွားာႏျင္ျ
ေျဖရကသည္ မရွားအရွား ေျရ႕တ္န္ျွားတ္င္ ဦွားစရွားေျပွားမည္ျ ဆန္ျွားသစ္ေျသရ ကနပန
ိ ္ျွားတ္စခုတတ္င္
ပ ဝင္ညျ
္ ဖစပ သည္။
အဆိပ ကနပန
ိ ္ျွားကိ ရ နက ုန္၊ မာႏျေျလွား၊ ေျန ပည္ေျတ္ရျ္၊ ျ ပည္၊ ေမတကွား၊ မိတ္လရ၊
ီ ပခက၊ ေျရႊဘိ ၊
ေကလွား၊ ေျနရငခ၊ ဟြဲ
ိ ဳ ဟိွား၊ လလိင္ဳ ေျကရျ္၊ ပသိမျ
္ ာႏျင္ျ ဟသၤျရတ္ၿမိ႕မ
ဳ ရွားအပ အဝင္ ေျဒသ ၁၀ ခရိ New
္
Holland ရံျျွားဖခြဲ ၁၄ ခတတ္ငစတ္ငလႈပရွားေျန ပီွား ေျထရင္ေျပ င္ျွားေျသရ ေျတ္ရငသ ူမရွားကိ
အကွားအ
ဳ ိ မတ္္ျ ပဳမည္ျ ဖစသ ည္။

New Holland ျ ပခန္ျွားမရွားအရွားလံျျွားတတ္င္ M2030 ပညရေျပွားစရေျစရင္ရွားကိ ျ ပသထရွားမည္ျ ဖစၿပီွား
ငကဖရွား ေျရရဂ ာႏျင္ျ ပတ္သက္၍ ဗဟသတ္ တ္ိွားငပရွားလရေျအရင္ လပ္ေျဆရင္ေျပွားပ မည္။ ၎တ္ိ႔သည္
M2030 အလခံပံျျွား မရွားာႏျင္ျ ေျရရင္ျွားခသူမရွားေအန ဖင္ျ New Holland တထနစကတစစွားီ ေျရရင္ျွားရတ္ိင္ျွား
ငကဖရွားေျရရဂ အစီအစဥရွားထံ
ေျေငငၾကွားလဒ န္ျွားမႈမရွားလပ္ေျဆရင္ေျစမည္ျတ္စ္ူထူွားျ ခရွားေျသရ
္
အရမခံအစီအစဥစခ
ံ ေျငငမရွားကိလည္ျွား မတ္ည္ေျကရကခံတသရွားမည္ျ ဖစပ သည္။
တ ုျ ဖင္ျ ရနပျ
ဝယ္ယူသူတ္စ္ဦွားက တထနစကတစစီွား ဝယ္ယူေျသရအခ ေျရရင္ျွားခသူက ၎တ္ိ႔အရွား ငကဖရွားေျရရဂ
တ္ိကဖက္ေျရွားဆိငရ အခကအလက္ရွားပ သည္ျ စရင္ြကစရတ္မ္ျွားမရွားကိေျပွားၿပီွား ငကဖရွားေျရရဂ
ႀကိတ္ငက
ဳ ရတကယ္္ေျရွားဆိငရ သငတနျ
္ ွားတ္ိေျလွားတ္စခု လပ္ေျဆရင္ေျပွားပ မည္။ ေကနပနိ ္ျွားမတ္စဆင္ျ
ေျရရင္ျွားခလိက္ေျသရ တထနစက္ရွားသည္ တထနစက္ရွား တသရွားေျရရကသည္ျေျနရရတ္ိင္ျွားတတ္င္ ငကဖရွားေျရရဂ
အသိပညရမရွား တ္ိွားငပရွားလရေျအရင္ ကူညီေျပွားရန္ အထူွား M2030 စရတ္န္ျွား စတ္စကရမရွားကိလည္ျွား
ျ ပသထရွားပ မည္။

YHE မ Business Development Manager ျ ဖစသ ူ ဟနနေ
ီ ျအွားမ “ဒ ဟရ တကၽန္တ္႔အတတ္က္
ိ
ေအရွားႀကီွားတ္ြဲ
ေပရရဂကတစခုျ ဖစပ တ္ယ္္။ တကၽန္တ္႔
ိ ဝယ္ယူအရွားေျပွားသူေျတတ္နြဲ႔အတ္ူ ပူွားေျပ င္ျွားၿပီွားေျတ္ရ
လယ္ယရစိကပွားေျရွား
ိ ဳ
လယ္သမရွားအသိကအဝန္ျွားအတတ္င္ျွား ငကဖရွားေျရရဂ တ္ိကဖကရမရ အရ ငကန႔
ြဲ မတ္ူတ္ြဲ
ရလဒတစခုကိ ေျဖရျ္ေျဆရင္ျာႏျိျင္ရ္ ျ ဖစပ တ္ယ္္။ သူတ္႔ယ္ံ
ိ
ျၾကည္တ္ြဲ ေျရရင္ျွားခသူအ ဖစ္
တကၽန္တ္ိ႔မရ တကၽန္တ္႔ရြဲ
ိ ႔ဝယ္ယူအရွားေျပွားသူတတ္နြဲ႔ ရင္ျွားနွားီ တ္ြဲ ဆကဆံေျရွားရိၿပီွား ပံျမန္
သူတ္ိေ႔တတ္နြဲ႔ စကရွားေျျ ပရဆိပ တ္ယ္္။ တကၽန္တ္႔ေအနနြဲ
ိ
႕ သူတ္႔ကိ
ိ
ငကဖရွားေျရရဂ
ႀကိတ္ငက
ဳ ရတကယ္္ေျရွားေအၾကရင္ျွား ေျျ ပရဆိာႏျိျငၿပီွား သူတ္႔က
ိ
သူတ္႔ရြဲ
ိ ႕ ေျဒသတတ္င္ျွား
အသိင္ျွားအဝိင္ျွားေျတတ္ထြဲမရ ဒီဗဟသေတ္တတ္ကိ ေမေဝပွားာႏျိျငပ တ္ယ္္။ ဒီလိနြဲ႔ တကၽန္တ္႔ဟရ
ိ
ငကဖရွားေျရရဂ တ္ိကဖကဖို႔ ႀကိွားပဳ မ္ျွားအရွားထတ္တြဲ ေျနရရမရ တ္ကယ္္ျကိ ထိေျရရက္ႈရိလရေျအရင္
ေျဆရင္ငက္ျာႏျိျင္ယ္လုိ ႔ ယ္ံျၾကည္ပ တ္ယ္္။” ဟေျျ ပရခြဲပ သည္။
ေကနပန
ိ ္ျွားမတ္စဆင္ျ ေျကရကခရ
ံ ရိသည္ျ ရနပျ
ံ ေျငငအရွားလံျျွားကိ ျာႏျိျငငအ
ံ တတ္င္ျွား ငကဖရွားေျရရဂ
ကရတကယ္တိုကဖက္ ေျရွား ေျရေ႕ဆရငပရဟိတ္အဖဖြဲ႔အစည္ျွားမရွားအနက္ တ္စခုျ ဖစ္ေျသရ Population
Services International Myanmar ကိေျထရကပျ
ံ ံ ပီွား ၄င္ျွားတ္ိ႔မေအကရငအထည္ေျဖရျ္ေျဆရင္ငကပ မည္။
New Holland သည္ ျ မန္ရာႏျိျငငတံ တ္င္ဥွားီ ေျဆရင္ေျနသည္ျ ထိပတန္ျွားလယ္ယရသံျျွားစကပစၥည္ျွားမရွား
အမတ္တံဆပ
ိ ္ျ ဖစသ ည္။ Yoma Heavy Equipment သည္ျ မန္ရာႏျိျငငတံ တ္င္ New Holland
တထကကု နတ င္ ငသင္ျွားေျရရင္ျွားေခသရ မူပိင္ျ ဖန္႔ခသူ
ီ ျ ဖစပ သည္။

YHE မန္ေျနဂင္ျွားဒ ြိကတရျ ဖစသ ူ Mr Gerhard Hartzenberg က “M2030 လႈပရွား္ မႈနြဲ႔ ခတ္
ိ ဆ ကၿပီွား
ျ မန္ရာႏျိျငငအ
ံ တတ္င္ျွား ငကဖရွားေျရရဂ တ္ိကဖက္ေျရွား ႀကိွားပဳ မ္ျွားေျဆရင္ငကခက္ရ္ တ္စစတ္
ိ တ စပုိ င္ျွား
ပ ဝင္ေျဆရင္ငက္ကခင္ျရတ္ြဲအတတ္က္ ဂဏ္ယူမိပ တ္ယ္္။ တကၽန္ေျတ္ရျ္တ္ိေ႔တတ္ဟရ ဒီလမ
ိ ွား ိ အစီ
ဳ အစဥ္
ေျတတ္ကတ္စဆင္ျ တကၽန္ေျတ္ရျ္တ္ိ႔ လပငနျ
္ ွားလပ္ေျဆရင္ေျနတ္ြဲ ေျဒေသတတ္အတတ္က္ တ္ရဝနသသ
ိ ိ
ေျဆရင္ငက္ ေျပွားရတ္ရကိ တ္နဖုိ ွားထရွားၿပီွား တ္ကယ္္ျကိ လကြဲျ ပရွားတ္ြဲ ရလဒတစခု ဖနတွားီ ေျပွားတ္ြဲ ေအရွားႀကီွား
ေပရရဂက္ေျတတ္မရ တကၽန္ေျတ္ရျ္တ္႔
ိ ပ ဝင္ျာႏျိျင္ေျအရင္ New Holland ကကူညီေျပွားခြဲပ တ္ယ္္။”
ဟေျျ ပရၾကရွားခြဲပ သည္။
ေအရေ႕တ္ရငအရရာႏျင္ျ ဂပန္ျာႏျိျငင၊ံ လယ္ယရစိကပွားေျရွားဆိ
ိ ဳ
ငရ CNH Industrial ဒ ြိကတရ Mr Emre Karazli က
“ဒီစီအစဥရ္ သူတ္႔ရြဲ
ိ ႕ ထူွားျ ခရွားေျျ ပရင္ေျျ မရကတြဲ ပ ဝငအရွားျ ဖည္ျ ပံပိွားေျပွားမႈအတတ္က္
တကၽန္ေျတ္ရျ္ေအနနြဲ႔ YHE ကိေျကွားဇူွားတ္ငပ တ္ယ္္။ YHE သည္ ျ မန္ရာႏျိျငငရ
ံ ိအရွားထရွားေရသရ New
Holland ျ ဖန္႔ ဖွားေျရရင္ျွားခသူျ ဖစပ တ္ယ္္။ သူတ္႔ရြဲ
ိ ႕ တကနက္္တ္စဆင္ျ အတ္ူတ္တက

တကၽန္ေျတ္ရျ္တ္႔ဟရ
ိ
လယ္ယရစိကပွားေျရွား
ိ ဳ
အသိကအဝန္ျွားႀကီွားထက
ြဲ ိ ထြဲထဝ
ြဲ င္ဝင္ ဝင္ေျရရကၿပီွား
ငကဖရွားေျရရဂ ႀကိတ္ငက
ဳ ရတကယ္္ေျရွား အတတ္က္ ေျကရင္ျွားငမနတြဲ အၾကံဉရဏ္္ေျတတ္ ေျပွားာႏျိျင္႐ုံံသရမက
M2030 ေပရရဂက္ေျတတ္အတတ္က္ ရနပျ
ံ ေျေငငတတ္လည္ျွား ေျကရကခံာႏျိျင္ရ္ ျ ဖစပ တ္ယ္္ ”ဟ
နိဂံျျွားခပ္ဳ ေျျ ပရဆိခြဲသည္။
[ ၿပီွားပ ၿပီ]

New Holland Agriculture ၏ နရမည္ဂု ဏ္သတ္င္ျွားသည္ တကၽာႏျ္ျပတိ ု႔၏ ေျဖရကသည္္ရွား၊ စီွားငပရွားျ ဖစ္ စိကပွားေိ ျသရသီ
ဳ
ွားာႏျျံ စိကပွား ိ ဳ

ထတ္လု ပသ ူမရွား၊ ေျငမွားျ မေျရွား လပကိ ု ငသ ူမရွား၊ ကနထ႐ုံိကတရမရွား၊ ေျျ မ ျ ပဳျ ပငထိန္ျွားသိမ္ျွားေျရွား တကၽမ္ျွားကငပညရရင္ရွား၏ ေျအရင္ျ မင္ႈ
ေအပၚ ေအျ ခခံ တ္ည္ေျဆရကထရွားပ သည္။ ၎တ္ိ႔ေအန ဖင္ျ ဆန္ျွားသစတီ တထငထရ ွားသည္ျ ထ တ္ကုန္ရွားာႏျင္ျ ဝန္ေျဆရင္ႈ အမွားအ
ိ ဳ စရွား
အစံျအလငကိ ု ပံပိွားေျပွားမည္ျ ဖစ္ေျၾကရင္ျွား အရွားထရွားယ္ံျၾကည္ျာႏျိျငပ သည္။ ၎တ္ိ႔တတ္င္ တထနစက္ရွားမသည္ ရိ တ္သိမ္ျွားစက္ရွား၊
ပစၥည္ျွားမရွား ေျရႊေ႕ျ ပရင္ျွားသိေျလရင္ေျပွားသည္ျ ကိရိယ္ရမရွားအထိ ပ ဝငသ ည္ျအ ပင္ စိကပွားေိ ျငမွား
ဳ ျ မေျရွားနယ္ပယ္ယ္တင္
တကၽမ္ျွားကငပညရရင္ တ္စ္ဦွားထံမ လိအပခက္ျာႏျင္ျ အံဝင္င ခ ငက စီမံထရွားေျပွားသည္ျ ေျေငငၾကွားဝန္ေျဆရင္ႈမရွားပ
ျ ဖည္ျငစကပံပိွားေျပွားထရွားပ သည္။ တလင္နစရ လပငန္ျွားတကၽမ္ျွားကင္ ပိင္ျာႏျိျင္ေျသရ ကမ႓ရလံျျွားဆိငရ ေျရရင္ျွားခသူတကနက္ျာႏျင္ျ
New Holland တ္ိ႔၏ ေအကရင္ျွားဆံျျွား အရေည္အတသွား ကတ္ိျ ပဳ ေျဆရင္ငက္ ခ ကက ေျဖရကသည္တိုင္ျွားအတတ္က္ ေအကရင္ျွားဆံျျွား

ေျဖရကသည္ ေအတတ္႕အၾကံျဳမရွား ရရိေျစရန္ အရမခံေျပွားသည္။ New Holland ျာႏျင္ျ ပတ္သက္၍ ေျနရကထပ္ အခ ကအလက္ရွားကိ
သိရိရန္ www.newholland.com တတ္င္ ဝင္ေျရရကၾကည္ျရႈပ
New Holland Agriculture သည္ စကပစၥည္ျွားအမွားမိ ွားဳ ိ ထ
ဳ တ္လုပ္ေျရရင္ျွားခမႈ က႑တတ္င္ ေအျ ခခိင္ေျေနသရ

လပငန္ျွားေအတတ္႕အၾကံျဳ၊ အမွားအ
ိ ဳ စရွား မရွားျ ပရွားစံျလင္ေျသရ ထ တ္ကုန္ရွားာႏျင္ျ ကမ႓ရအာႏျျံ႔ လပငန္ျွားဖခြဲမရွား တ္ည္ိသ္ ည္ျ
ကမ႓ရထိပတန္ျွား ကမၸဏ္ီတ္စခုျ ဖစ္ေျသရ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI- CNHI) ၏ ကနအမတ္တံဆိပတစခုျ ဖစပ သည္။။ CNH
Industrial ျာႏျင္ျ ပတ္သကသည္ျ ေျနရကထပအခ ကအလက္ရွားကိ တအနလိ ုင္ျွား www.cnhindustrial.com တတ္င္ ေျတတ္႕ာႏျိျငပ သည္
M2030 ကိ စငကရပူာႏျိျငငံတတ္င္ တ္ရရွားဝင္ ဖဖြဲ ႔စည္ျွားထရွားၿပီ ွား စီွားငပရွားေျရွား လပငန္ျ ွားမရွား၊ ေျဖရကသည္္ရွားာႏျင္ျ ကန္ျွားမရေျရွား

အဖဖြဲ႔အစည္ျွားမရွားကိ တ္စ္ူထူွားျ ခရွားေျသရ မိတ္ဖက္ျ ပဳေျဆရင္ငက္ႈျ ဖင္ျ အတ္ူေျပ င္ျွားစည္ျွားကရ 2030ခာႏျစအမီ အရရတ္ိယ္ကတင္
ငကဖရွားေျရရဂ တ္ိကဖကန္ ေျဆရင္ငကလကိပ္ သည္။ M2030 သည္ မူပိင္ အမတ္တံဆိပတစခု ျ ဖစသလိ လႈပရွား္ မႈတ္စခု လည္ျွား ျ ဖစပ သည္။
M2030 အဖဖြဲ ႔မိ တ္ဖက္ရွားသည္ အသိပ ညရ ျ မႇင္ျတ္င္ေျရွား ကနပန
ိ ္ျွားမရွားအတတ္က္ သိ႔မဟတ္္ ေျင္ြွားခယ္ထရွားေျသရ ထတ္ကုန္ရွားာႏျင္ျ

ဝန္ေျဆရင္ႈ မရွားကိ လူသိမရွားေျအရင္ ေျၾကရျ္ျ ငရရ နအ တတ္က္ M2030 မူပိငအမ တ္တံဆိပိက ု အသံျျွားျ ပဳာႏျိျငပ သည္။ အ ပနအလေနအန ဖင္ျ
၎တ္ိ႔ သည္ ယ္ံျၾကည္စိတ္ခေရသရ NGO မရွားာႏျင္ျ တ္ိက္႐ုံိကလကကတြဲလပ္ေျဆရငလက္ ရနပျ
ံ ေျငင ေျကရကခံထရွားသည္ျ ျာႏျိျငငံမရွားတတ္င္
ငကဖရွား ေျရရဂ တ္ိကဖကန္ ရနပျ
ံ ေျငငမရွားကိ အသံျျွားျ ပဳတသရွားမည္ျ ဖစ္ေျၾကရင္ျွား ကတ္ိျ ပဳအရမခံပ သည္။ ကမၸဏ္ီမရွားမ
လဒ န္ျွားလိက္ေျသရ ေျငင 100ရရခိင္ျာႏျႈန္ျွား အ ပည္ျအဝသည္ င ကဖရွားေျရရဂ တ္ိကဖက္ေျရွား အစီအစဥ္ရွားထံ
္ ပ မည္။ ပိမိေျလလရရန္ www.m2030.orgတတ္င္ ဝင္ေျရရကၾကည္ျရႈပ ။
တ္ိက္႐ုံိက္ေျရရကိတသရွား

သတင္္ျားမီဒယ္
ီ မသမမားမမား ဆက္ကသယ္ရန္Francesca Mazza
New Holland Agriculture သတ္င္ျွားမဒ
ီ ယ္
ီ ရ ဆကဆံေျရွား၊ AMEA ျာႏျင္ျ ေအရေ႕တ္ရငအရရ
အီွားေျမွားလ္ -francesca.mazza@cnhind.com
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