
 
 
 
 
 
 
 
 
ျမန္မာ - မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ ဲစႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ၿမိဳ႕မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တတိယ 
အႀကိမ္ေျမာက္ စီမံကိန္း 
 

စီမံကိန္း အမည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ၿမိဳ႕မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စီမံကိန္း 

စီမံကိန္း အမွတ္စဥ္ ၄၈၁၇၅-၀၀၂ 

ႏုိင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္း အေျခအေန ခြင့္ျပဳၿပီး 

စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား/ 
ေထာက္ပ့ံမႈ အမ်ိဳးအစား 

ေခ်းေငြ 

ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္/ 
ပမာဏ 

ေခ်းေငြ - မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ ဲ စႀကလႍမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွ ိ ၿမိဳ႕မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စီမံကိန္း 

အထူးသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ 
သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားအား 
ထုတ္ေခ်းျခင္း/ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ  

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀.၀၀ သန္း 

 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ 
အစီအစဥ္မ်ား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ  
အလုံးစုံပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ  
ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းေရး  

ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
ေမာင္းႏွင္သည့္ 
အရာမ်ား 

က်ား/မမွ်တမႈ ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ စြမ္းရည ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  

ဤ PDS ဘာသာျပန္အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ေန႕စြပဲါ အဂၤလိပ္ဘာသာမူရင္းကုိ အေျခခံထားပါသည္။  



အသိပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား  
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  

က႑/ က႑ခြ ဲ ေရ ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/ ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒ၊ 
အင္စတီက်ဴးရွင္း ႏွင့္ စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ - ၿမိဳ႕ျပအစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ - ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝမႈ  

က်ား/မ မွ်တမႈ ႏွင့္ 
က်ား/မ ေရးရာအျမင္မ်ား 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

က်ား/မေရးရာအျမင္မ်ား ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 
 

စီမံကိန္း 
ေဆာင္ရြက္ရျခင္း 
အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံ/ေဒသဆုိင္ရာ 
ဗ်ဴဟာတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ  

 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ GMS အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တုိးတက္မ်ားျပားလာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္း အက်ိဳးရလဒ္ 

အက်ိဳးရရိွျဖစ္ထြန္းမႈ 
ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ 

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ ႏွင္ ့ျမဝတီၿမိဳ႕မ်ားရိွ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
တုိးတက္လာေစျခင္း 

အက်ိဳးရရိွျဖစ္ထြန္းမႈ 
အေျခအေန 

 

အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
အေျခအေန 

 

စီမံကိန္း၏ 
ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ားဆုိင္ရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြမဲႈမ်ား တုိးတက္လာျခင္း 
အေျခခံ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမ ႇင့္တင္ၿပီးစီးျခင္း 
ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရညမ္်ား ခုိင္မာအားေကာင္းလာျခင္း 



အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တုိးတက္မႈ အေျခအေန 
(ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား၊ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ျပႆနာမ်ား) 

 

ပထဝီအေနအထားအရ 
တည္ေနရာ 

ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခ 

ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ခ 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ဂ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
႐ႈေထာင့္မ်ား 

စီမံကိန္းအဖြ႕ဲသည္ ADB ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ ထုတ္ျပန ္
ေၾကညာခ်က္ ႏွင့္ အစုိးရ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပဏာမ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ (IEE) တစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ 
ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖြယ္ 
မရွိသည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းမရိွပါ။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
တစ္စံုတစ္ရာရိွပါက ယင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ 
အတြင္း ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ IEE မ်ားတြင္ (၁) ေဆာက္ 
လုပ္ေရး ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းခြငဆုိ္င္ရာ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ ေဘးကင္း လုံျခံဳေရး (၂) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ယုိစိမ့္ထြက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ 
စြန႕္ပစ္ပစၥည္း မ်ား ထားရိွမည္ ့ ေနရာမ်ားအား ပုံစံေရးဆြမဲႈ ႏွင့္ (၃) ရိွၿပီးသား 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထားရိွရာ ေနရာမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ အထူးအေလး 
ေပးကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခြျဲခား 
သတ္မွတ္ခဲ့ ပါသည္။ IEE မ်ားသည္ (၁) PMO မ်ားႏွင္ ့ စီမံကိန္း အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေရးယူနစ္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း (၂) တင္ဒါ 
စာရြက္စာတမ္း မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင္ ့(၃) ေဆာက္ 



လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္စဥ္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းတုိႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး ႏွင္ ့ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထား ပါသည္။ စီမံကိန္းအဖြ႕ဲသည္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ 
ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ပံုစံေရးဆြရဲာတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လည္း အႀကံျပဳထားပါ သည္။ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ 
ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ပံုစံေရးဆြသဲည့္အဆင့္တြင္ PMO မ်ားသည္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား (EMP မ်ား) ကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံကာ 
အေခ်ာသတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ EMP မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ 
တြင္ ကုန္က်မည့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအား စီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
အတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ADB မွ ခြင့္ျပဳၿပီးသည့္ အေခ်ာသတ္ 
EMP မ်ားအား ေလလံစာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြင္း အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ PMO မ်ားသည္ စီမံကိန္းအခြဲ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၏ အဆင့္အားလုံးတြင္ ထိေရာက္သည္ ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းအဖြ႕ဲသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း အစည္း 
အေဝးမ်ား၊ အဓိကသတင္းေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ နမူနာ 
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူ 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ 
မ်ားႏွင္ ့အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား လုပေ္ဆာင္ခဲ့ပါသည္။ IEE 
တြင္ စီမံကိန္းအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးစနစ္တစ္ခုကုိလည္း 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ 
ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ 
ရႈေထာင့္မ်ား 

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၂၄.၇၉ ဟက္တာ (ha) ကုိ ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး 
အိမ္ေထာင္စု ၃ ခု (၁၇ ဦး) တုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ အစုိင္အခဲ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြေဲရး စီမံကိန္းအခြသဲည ္ အမိႈက္စုေဆာင္းသည့္ အိမ ္
ေထာင္စု ၂၅ ခု (၁၁၉ ဦး) အေပၚ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းေၾကာင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ အိမ္ေထာင္စု ၁ ခု (၄ ဦး) 
သည္ ေနရာျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္း 
ဧရိယာ ၁၉.၈၂ ဟက္တာကုိ ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စ ု၂ ခု (၁၀ ဦး) တုိ႔ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ အစုိင္အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး 
စီမံကိန္းအခြမဲ်ားသည္ အမိႈက္စုေဆာင္းသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၀ ခု (၄၀ ဦး) အား 
စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းရေစမည္ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင္ ့မြန္ျပည္နယ္ 
အတြင္းရိွ အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအားလုံးတုိ႔သည္ တစိတ္တပုိင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ယာယီမွ်သာျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအဖြ႕ဲသည္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ 



ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ႏံွွ႔စပ္ေသခ်ာသည့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ 
ယင္းတုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အၿပီးသတ္ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ ရက္စြဲအား 
သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ေျမယာရယူျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးအပ္ျခင္း ႏွင္ ့ ဝင္ေငြ 
ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အလားတူရန္ပံုေငြမ်ားမွ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၅,၁၀၅ ခန္႔ကုိ ေငြေၾကးပ့ံပိုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းအဖြ႕ဲသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ မြန္ျပည္နယ္တုိ႕အတြက္ ျပန္လည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ႏွစ္ခုတုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြထဲားပါသည္။ 
ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္သည္ ADB ၏  ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး သက္ဆုိင္ရာ 
ေဒသႏၱရ ဥပေဒမ်ား ႏွင္ ့ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ ADB သည္ အကဲျဖတ္စိစစ္သည့္အဆင့္တြင္ 
ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားအား အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ ျပည္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား 
အား အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ ပုံစေံရးဆြသဲည့္အဆင့္တြင္ 
အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ KSG ႏွင့္ MSG တုိ႕သည္ စီမံကိန္းျပင္ဆင္စဥ္အတြင္း 
စီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲကာ PMO 
မ်ားသည္ အေသးစိတ္ တုိင္းတာမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူစဥ္အတြင္း စီမံကိန္း 
သတင္းအခ်က္ အလက္ဆုိင္ရာ စာတမ္းငယ္တစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံကာ ျဖန္႔ခ်ီ 
မည္ျဖစ္သည္။ PMO မ်ားသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္ 
အားလုံးတြင္ ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အက်ိဳးစီးပြား 
ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ 
အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ KSG ႏွင္ ့
MSG တုိ႕သည္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး 
စနစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားထံ 
အသိေပးခ့ဲပါသည္။  

ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
ျပည္သူမ်ားဆုိင္ရာ 
ရႈေထာင့္မ်ား 

စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ လူထုတြင္ ဗမာ (၅၅.၂%)၊ ကရင္ (၁၅.၇%) ႏွင္ ့မြန္ 
(၁၁.၃%) တုိ႕ပါဝင္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမအတြင္း တုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား အသုိင္းအဝုိင္းျဖင့္ သီးျခား 
ေနထုိင္ၾကျခင္း မရိွေပ။ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံအားလုံးကုိ တန္းတူ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ရရိွေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာေနတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိမည္မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ADB ၏ 



ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ဌာေန 
တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
မလုိအပ္ေပ။ 

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
တုိင္ပင္ျခင္း 

စီမံကိန္းပုံစံေရးဆြစဲဥ္အတြင္း အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရး ဗ်ဴဟာ 
(SCS) အား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီရွိမႈ၊ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ 
ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈတုိ႔ဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာ 
တရားမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။ SCS သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား က့ဲသုိ႔ေသာ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရႏုိင္သည့္ အဆုိးႀကံဳႏိုင္ေျခရိွေန 
ေသာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအား စီမံကိန္း ပုံစံေရးဆြစဲဥ္ႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္စဥ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။ စီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ 
ေစေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၏ သက္ဆုိင္ရာ အဆုိးႀကံဳႏုိင္ေျခမ်ား ႏွင့္ အခက္အခဲ မ်ားကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရမည့္ အဓိက အက်ိဳးစီးပြား 
ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကုိလည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ အက်ိဳးစီးပြား 
ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားတြင္ (၁) ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား (၂) စီမံကိန္းမွ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ရရိွမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (၃) စီမံကိန္း ပုံစံေရးဆြျဲခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႕အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အစုိးရဌာနမ်ား 
(၄)  အဓိက ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အစုိးရဌာနမ်ား (၅) က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရိွသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕ အစည္း 
မ်ား (ယင္းတုိ႔အနက္ အခ်ိဳ႕သည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္) (၆) ၿမိဳ႕ျပ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္ျမ ႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ ႏွင့္ အျခားေသာ ပ့ံပိုးမႈမ်ားေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ အျခားေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏွင့္ (၇) အလုပ္အကုိင္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ပုဂၢလိက က႑မွ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သမုိင္းေၾကာင္း 
မ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရ ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အၾကားရိွ ဆက္ဆံေရးကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ 
လူထုဆက္ဆံေရး နည္းစနစ္မ်ားရိွရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ 
ရသည့္ စီမံကိန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုံမွန ္ စီးဆင္းႏုိင္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခြေဲဝေပးရာတြင္ ထိခိုက္လြယ္ 



သည့္ အုပ္စုမ်ား အားလုံးပါဝင္ေရးကုိ ေသခ်ာေစရန္ SCS အား ပုံစံေရးဆြ ဲ
ထားပါသည္။   
 
SCS အား အဓိကအစိတ္အပိုင္း ၃ ခုေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေရးဆြထဲားပါသည္။ - 
(၁) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ပုိမိုရရွိႏိုင္ေရး 
အတြက္ စီမံကိန္းအား ပုံစံေရးဆြစဲဥ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အထိ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္း (၂) CSO သုိ႔မဟုတ္ NGO ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အကူအညီ 
ျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ အျခား အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအၾကား အျပန္ 
အလွန္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ႏွင့္ (၃) ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၿမိဳ႕ျပဝန္းက်င္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ 
အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အားေပးရန္အတြက္ ေလွ်ာ့ခ် (reduce)၊ 
ျပန္လည္အသုံးျပဳ (reuse)၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္သုံးစြ ဲ(recycle) (R ၃ ခု) ႏွင့္ ေရကုိ 
အေလအလြင့္ မျဖစ္ေစဘဲ အသုံးျပဳမႈတုိ႔အား အမ်ားျပည္သူထံ အသိပညာ 
ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း။ PMO မ်ားသည္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အဓိကထုတ္ျပန္ရာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ DUHD ဝက္ဆုိက္တြင္ စာမ်က္ႏွာမ်ား 
ဖန္တီးမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အဓိက အက်ိဳး 
စီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား အၾကမ္း 
ဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားကာ စီမံကိန္း စက္ဝန္းအတြင္း အဓိကသတင္းစကားမ်ား၊ 
ဆက္သြယ္မႈၾကားခံမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအခ်ိန္ဇယားတုိ႔ကုိ ခြဲျခား သတ္မွတ္ 
ထားပါသည္။ စီမံကိန္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ လူထုအား 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ကာ ေဆြးေႏြးထိေတြ႕မႈလုပ္ေဆာင္ပါက 
စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားဆုံး ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
အက်ိဳးခံစားရမည့္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား စီမံကိန္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပံုမွန္စီးဆင္းမႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ SCS အား ပုံစံေရးဆြထဲားပါသည္။  

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း 

 

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 

အတုိင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တင္ႀကိဳစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းမ်ားအားလုံးကုိ ADB ၏ အတုိင္ပင္ခံမ်ား အသုံးျပဳမႈ 
ဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
အတုိင္း) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အမႈေဆာင္ဌာနသည္ 
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမည့္ 



အတုိင္ပင္ခံကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ယင္းအေနျဖင့္ အတုိင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈ 
စာခ်ဳပ္ကုိ ညႇိႏိႈင္း လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ADB အေနျဖင္ ့ အကူအညီေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိထားပါသည္။  

ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့ လုပ္အားမ်ား ဝယ္ယူမႈအားလုံးကုိ ADB ၏ ပစၥည္းမ်ား 
ဝယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ျပင္ဆင္ထား သည့္အတုိင္း) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။   

တာဝန္ခံ ADB အရာရိွ Honda, Eri 

တာဝန္ခံ ADB ဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဌာန 

တာဝန္ခံ ADB ဌာနခြ ဲ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ေရဌာနခြ၊ဲ SERD 

အမႈေဆာင္ ဌာနမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 
လမ္းဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအေဆာက္အဦအမွတ္ ၁၁၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။   

အခ်ိန္ဇယား 

မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ 

အခ်က္အလက္မ်ား 
ရွာေဖြျခင္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလ ၉ 
ရက္အထိ 

MRM ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ 

ခြင့္ျပဳျခင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ 

ေနာက္ဆုံးျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္း 

- 

PDS အား ေနာက္ဆုံး 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ 

 
စီမံကိန္းအခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ စီမံကိန္း သုိ႔မဟုတ္ စီမံခ်က္ဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါဝင္သည္။ PDS အား ေရးသားျပဳစုေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကနဦး ပုံစံမူတြင္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွလာပါက 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ လ်ာထားဆဲ၊ ရည္ၫႊန္းအသုံးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ဆဲသာ ျဖစ္သည္။ 
 



ADB သည္  ဤစီမံကိန္းအခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ်မေပးဘဲ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္သာ ေပးအပ္ထား 
ပါသည္။ ADB သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ အကန္႕အသတ္မရွိျခင္း၊ 
သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ ကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ ဥပေဒထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မရွိေရးမ်ား အပါအဝင္ 
မည္သည့္အာမခံခ်က္ကုိမွမေပးဘဲ အရိွအတုိင္းသာ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ 
တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ျပည့္စုံမႈကုိ ADB အေနျဖင့္ အာမခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ 


