
  
 
 
 
 
 
 
ျမန္မာ - ရပ္ရြာလူထုမ်ား ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရိွလာေစေရး စီမံကိန္း 
  

စီမံကိန္းအမည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရိွလာေစေရး စီမံကိန္း 

စီမံကိန္း အမွတ္စဥ္ ၅၁၂၄၂-၀၀၂ 

ႏုိင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္း အေျခအေန အဆိုျပဳထားၿပီး 

စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား/ေထာက္ပံ့မႈ အမ်ိဳးအစား ေထာက္ပ့ံေငြ 

ေခ်းေငြ 

ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္/ပမာဏ ေထာက္ပ့ံေငြ - သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ ရပ္ရြာလူထု 

ဦးေဆာင္သည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း 

 အထူးသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားအား ထုတ္ေခ်းျခင္း/ 

အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆.၈၀ မီလ်ံ  

ေခ်းေငြ - သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ ရပ္ရြာလူထု ဦးေဆာင္သည့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း 

အထူးသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားအား ထုတ္ေခ်းျခင္း/ 

အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၄.၂၀ မီလ်ံ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား အလံုးစုံပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

ေျပာင္းလမဲႈကို ေမာင္းႏွင္သည့္ အရာမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ စြမ္းရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား 

က႑/က႑ခြဲ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး - 

ဆည္ေရေပးသြင္းျခင္း - ေက်းလက္ေရလႊမ္းမုိးမႈ ကာကြယ္ေရး - ေက်းလက္ေစ်းကြက္ 

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား - ေက်းလက္ေရေပးေဝမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

က်ား/မ မွ်တမႈ ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အျမင္မ်ား 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

က်ား/မေရးရာ အျမင္မ်ား ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္  

စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံ/ေဒသဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေက်းလက္ေန အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား ပုိမုိတိုးတက္လာေစၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏ ရာသီဥတု 

ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အဆိုးႀကံဳႏိုင္ေျခမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း ပုိမုိ 

ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစမည္ျဖစ္သည္။ 



အက်ိဳးရလဒ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ လူေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း တိုးတက္ 

လာမည္ျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးရရိွျဖစ္ထြန္းမႈ ရာသီဥတုဒဏ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္သည့္ ရပ္ရြာလူထု အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးစီးျခင္း။ 

 

စီမံကိန္း နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ 

ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးစီးျခင္း။ 

 

ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား 

ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္း။  

ပထဝီအေနအထားအရ တည္ေနရာ  

 

 
 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခ  

     

ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ခ  
     

ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ခ  
     

     

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္   

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား   
     

ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား   
     

ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားဆိုင္ရာ ႐ ႈေထာင့္မ်ား   
     

 

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း  

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း  

တာဝန္ခံ ADB အရာရိွ Ramachandran, Pavit 

တာဝန္ခံ ADB ဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဌာန 

တာဝန္ခံ ADB ဌာနခြ ဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 

ဌာနခြ၊ဲ SERD 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဌာနမ်ား စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန 

႐ုံးအေဆာက္အဦအမွတ္ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ 

 



အခ်ိန္ဇယား 

မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ 

MRM ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ 

ခြင့္ျပဳျခင္း - 

ေနာက္ဆံုးျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္း - 

PDS အား ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ 

 

 

စီမံကိန္း စာမ်က္ႏွာ https://www.adb.org/projects/51242-002/main 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုရန္ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51242-002 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ရက္စြဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ 

 

 
စီမံကိန္းအခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ စီမံကိန္း သို႕မဟုတ္ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ပါဝင္သည္။ PDS 
အား ေရးသားျပဳစုေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ကနဦးပုံစံမူတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ရရိွလာပါက ထပ္မံျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လ်ာထားဆဲ၊ ရည္ၫ ႊန္း 
အသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ဆသဲာ ျဖစ္သည္။ 

ADB သည္  ဤစီမံကိန္းအခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ်မေပးဘ ဲ
အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္သာ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ADB သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ အကန္႔အသတ္မရိွျခင္း၊ သီးသန္႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ ဥပေဒထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မရိွေရးမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္အာမခံခ်က္ကုိမွမေပးဘဲ အရိွအတိုင္းသာ 
ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို ADB အေနျဖင့္ အာမခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ 

 

 


