
ဤဘာသာျပန္ထားေသာ PDS သည္ (၂၀၁၆) ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) တြင္ထုတ္ေဝထားသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစာမူ ေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။  

 

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ : ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းသြားလာေရးစီမံကိန္း 

စီမံကိန္းအမည္ ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းသြားလာေရး 

စီမံကိန္း။ 

စီမံကိန္းနံပါတ ္ ၅၀၂၁၈-၀၀၂ 

ႏုိင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္းအေျခအေန အဆိုျပဳတင္ျပထားၿပီး 

စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား/ခြင့္ျပဳသည့္ အကူအညီ ေခ်းေငြ 

ရံပံုေငြေပးအပ္သည္အ့ရင္းအျမစ/္ပမာဏ ေခ်းေငြ : ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္း 

သြားလာေရး။ 

အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရံပံုေငြ 

အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၅၀ သန္း။ 

နည္းဗ်ဴဟာပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ စီးပြားေရးႀကီးပြားတုိးတက္မႈ အပါအဝင္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲမႈ 

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရး။ 

ေျပာင္းလမဲႈကိ ုေမာင္းႏွင္မည့္အရာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ 

ေျဖရွင္းမႈဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ား။ 

က႑/ က႑ခြ ဲ ပုိ႕ေဆာင္ေရး - လမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ပုိ႕ေဆာင္ေရး 

(ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္ေသာ)။ 

က်ားမ သာတူညီမွ်ေရး အျမင္ရႈေထာင့္ 

ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 

က်ားမလိင္ကြဲျပားမႈဆုိင္ရာက႑ အခ်ိဳ႕ပါဝင္သည။္ 

ေဖာ္ျပခ်က ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသား 

အဆင့္လမ္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းသြားလာေရး စီမံခ်က္ 



တြင္ ဘ႑ာေရးအရ ပါဝင္ေပးရန္ႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိး 

တက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးဘဏ္ (ADB) သိ႕ု ဆက္သြယ္တင္ျပ 

ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ကနဦးစတင္ေဆာင္ရြက္ 

မည့္ ဧရာဝတီႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင ္

(၃၅၀) ကီလုိမီတာခန္႕ရွိေသာ ေက်းလက္လမ္းမ်ား 

ကိုအဆင့္ျမ ႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 

အေျခခံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း၏စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ အတိုင္း 

အတာကုိတုိးတက္ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္း၏ ရလဒ္မွာ ADB မွဘ႑ာေရးအရ ကူည ီ

မႈ၏ တစိတ္တပိုင္း   ျဖစ္ေသာတႏုိင္ငံလံုး အတုိင္း 

အတာျဖင့္  ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ 

သြားျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္လူထု၏ သြားေရးလာေရး 

ကိုတိုးတက္ျမ ႇင့္တင္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းသေဘာတရားႏွင့္ႏုိင္ငံ/ေဒသဆိုင္ရာ 

 နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနလူဦးေရ၏ တဝက္ 

ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ သန္းေပါင္း (၂၀) ခန္႕ရွိ ေက်းလက္ 

လူထုမွာ ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္သည့္ လမ္းမ်ား 

မရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က ္ ရွိသည္ 

ဟု ခန္႕မွန္ထားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ADB မွ 

ပထမဦးဆုံုးအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ကူးသန္း 

သြားလာေရးကိ ုေလ့လာမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိေလ့လာ 

မႈမွေတြ႕ရွိရသည္မွာ ေက်းရြာေပါင္း (၂၅၀၀၀) 

အတြင္းရွိ (၉) သန္းေသာ ေက်းလက ္ လူထုမွာ 

မည္သည့္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္လမ္းမွ မရွိေသာ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါ 

သည္။ ထိုသုိ႕ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းမ်ားမရိွ 

ျခင္းေၾကာင့္ ၎တိ႕ုသည ္ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာ 

ျခင္း၊ လမ္းက်ဥ္းကေလးမ်ားမွ စက္ဘီး၊ဆိုင္ကယ္ 



မ်ားျဖင့္သြားလာျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ 

သယ္ပိုးျခင္း သု႕ိမဟုတ္ တိရစာၦန္မ်ားျဖင့္ တင္ 

ေဆာင္သယ္ယ ူ ျခင္းတု႕ိျဖင့္ သြားလာၾကရပါသည္။ 

အျခားေသာ  ေက်းရြာေပါင္း (၂၀၀၀၀) ရွိ လူဦးေရ 

(၁၁) သန္းခန္႕မွာ လမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ရာသ ီ

မေရြးသြားလာႏုိင္ေသာလမ္းမ်ားမရိွသည့္ ေက်းရြာ 

မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ ထုိေက်းလက္လူထု 

သည ္အနီးဆံုး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသိ႕ု ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြား 

လာ ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း မိုးရာသီတြင္ သြားလာရန္ 

မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ 

ကူးသန္းသြားလာေရးျပႆနာသည္ ႏုိင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းမ်ားအရ ႀကီးမားသည့္ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသကူးသန္းသြားလာ    

ေရးအညႊန္းကိန္း (RAI) သည ္ခန္႕မွန္းေျခ (၃၆%) 

သာရွိၿပီး အာရွတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

တြင္ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္သည့္ လမ္းေပါင္း 

(၇၅၀၀၀) ကီလုိမီတာခန္႕ရွိၿပီး ေက်းရြာအားလံုးကုိ 

ခ်ိတ္ဆက္သြားလာႏုိင္ရန္အတြက္ ကီလုိမီတာ 

(၂၅၀၀၀၀) ခန္႕လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ 

မႈမ်ားသည္လည္း လိုအပ္သည္ထက္နည္းပါးေနခ့ဲ 

ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ပန္းတုိင္မရွိျခင္းႏွင့္ 

ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မရွိျခင္း၊ အဖြ႕ဲအစည္း 

ဆုိင္ရာမ်ားသည္လည္းျပည့္စံုမႈမရွိျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ 

အသံုးျပဳခဲ့သည္မ်ားမွာ အက်ိဳးမရွိဘ ဲ အကန႕္ 

အသတ္မ်ားျဖင့္သာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။  ေက်းလက္ 

ေဒသလမ္းေဆာင္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

မွာ အရည္အေသြးနိမ့္ၿပီး အဆင့္အတန္းမွီ ေဆာက္ 

လုပ္မႈမရွိခဲ့ပါ။ အစုိးရ အေနျဖင့္ႏုိင္ငံတကာ စံနမူနာ 



ေကာင္းမ်ားမွရယူၿပီး ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ားႏွင့္ 

ကူးသန္းသြားလာေရးဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ၊ လုပ္ 

ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး တာဝန္အတြက္ပိုမိုႀကီးမား ထိ 

ေရာက္ေသာ အရင္း အျမစ္မ်ားစုစည္းေဆာင္ရြက္မႈ 

အစီအစဥ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျမ ႇင့္ 

တင္မႈဆိုင္ရာ မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳ 

တင္ျပခဲပ့ါသည္။ စီမံကိန္းသည္ အစိုးရ၏ 

အနာဂတ္ရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္ေသာ (၂၀၃၀) တြင္ 

ေက်းလက္ေဒသအားလုံး လမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ 

သြားလာႏုိင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္လည္း ကိုက္ညီ 

ပါသည္။ 

သက္ေရာက္မႈ ေက်းရြာအားလံုးသို႕ လမ္းမ်ားျဖင့္ ကူးသန္းသြား 

လာေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

 

အက်ိဳးရလဒ္မ်ား 

 

ဧရာ၀တီႏွင္ ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိေက်းလက္ေန လူထု 

ကူးသန္းသြားလာေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း။ 

ရလဒ္မ်ား ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းသြားလာေရး တိုး 

တက္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြမဲႈ တိုး 

တက္လာျခင္း။ 

ပထဝီဝင္အရ တည္ေနရာ  

 

ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး အတန္းအစားမ်ား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ B 

အတင္းအၾကပ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ B 

ေဒသခံလူထုမ်ား B 

 



သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား 

အတင္းအၾကပ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ 

ေဒသခံလူထုမ်ား 

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္  ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း 

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အႀကံေပးပဂုိၢဳလမ္်ားငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ADB 

၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္  (၂၀၁၃၊ အခ်ိန္ႏွင့္  တေျပးညီ 

ျပင္ဆင္ထားသည့္အတုိင္း) အညီ စီမံကိန္းဆ္ိုင္ရာ 

စီမံခန္႕ခြေဲရး၊ ေဆာင္လုပ္ေရး ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 

စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္က် 

စားရိတ္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး အႀကံေပး ပဂုိၢဳလ္မ်ား 

ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။ 

ဝယ္ယူေရး ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ ADB ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္  

(၂၀၁၅၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျပင္ဆင္ထားသည့္  

အတုိင္း) အညီ လုပ္ငန္းပမာဏ အေသးစားတစ္ခုစီ 

တုိင္းတြင္ ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာမ်ားကိ ုအမ်ိဳးသား အဆင္ ့

ေလလံေခၚယူျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားကိ ုလုပ္ေဆာင္ 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

 

 



တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာအရာရွိ Veron-Okamoto, Adrien 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာ႒ာန အေရ႕ွေတာင္အာရွဆုိင္ရာ႒ာန 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာ႒ာနခြ ဲ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး႒ာနခြ၊ဲ SERD 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာန 

ရုံးအမွတ္ (၁၅)၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။ 

 

အခ်ိန္ဇယား 

သေဘာတရားအယူအဆမ်ားရွင္းလင္းျခင္း ၂၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 

အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြျခင္း (၀၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇) မွ  

(၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇) 

MRM ၀၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၈ 

အတည္ျပဳျခင္း - 

ေနာက္ဆုံးျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းေဆာင္ရြက္မႈ - 

PDS အား ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျဖည့္စြက္ထားရွိမႈ ၃၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 
 

စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာသတင္းလႊာမ်ား (Project Data Sheets, PDS) တြင္ စီမံကိန္း 
သိ႕ုမဟုတ္ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါဝင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင္ ့
ဆုိေသာ္ PDS သည္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ကနဦးပံုစံမူတြင္ ပါရွိႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိလာပါက ထပ္မ ံ
ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
လ်ာထားဆ၊ဲ ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာသတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကိ ု မည္သည့္အာမခံခ်က္ပံုစံမ်ိဳးကိုမွ မေပးဘဲ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ တခုတည္းေသာ 
အရင္းအျမစ္အေနျဖင့္ ADB မွေပးအပ္ထားပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ကိ ု ADB မွေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မ်ားကိုမွမေပးဘဲ အရိွ 
အတိုင္း သာေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာ အာမခံခ်က ္ အကန႕္အသတ္ 



မရွိျခင္း၊ သီးသန္႕ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ ဥပေဒထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မရွိေရးမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မ်ားကိုမွ ေဖာ္ျပညႊန္းဆုိမႈမျပဳပါ။ ADB အေနျဖင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈမ်ားအရ မည္သည္ ့ အာမခံခ်က္မ်ား သိ႕ုမဟုတ္ 
ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားကိ ုအထူးတလည္ မလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
 




