
ဤဘာသာျပန္ထားသည့္ PDS သည္ ADB မ ွ၁၃ ရက္ေန႕ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစာမူ 
အေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ 

 

 

 

 

ျမန္မာ : မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ ဲအေဝးေျပးလမ္း ေခတ္မီွေစေရး စီမံကိန္း 

စီမံကိန္းအမည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေဝးေျပးလမ္း ေခတ္မွီေစေရး စီမံကိန္း 

စီမံကိန္း အမွတ္စဥ္ ၄၇၀၈၇ - ၀၀၃ 

ႏုိင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္းအေျခအေန အဆိုျပဳထားၿပီး 

စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား/ေထာက္ပ့ံမႈ အမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြ 

ရံပုံေငြအရင္းအျမစ္/ပမာဏ ေခ်းေငြ : သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ ေခတ္မီွေစျခင္း စီမံကိန္း 

အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာရံပံုေငြ             US$ ၈၅ သန္း 

ေခ်းေငြ : မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေဝးေျပးလမ္း ေခတ္မီွေစေရး စီမံကိန္း 

အထူးသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ သာမန္ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးမ်ားအား 

ထုတ္ေခ်းျခင္း/ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြ                        US$ ၂၇၅ သန္း 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္းမႈ 

အားလံုးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ  

ေဒသတြင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

ေျပာင္းလဲမႈကို ေမာင္းႏွင္မည့္အရာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

အသိပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား 

မိတ္ဖက္မ်ား 

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

 



က႑/ က႑ခြ ဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး - ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး (ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္) 

က်ား/မ မွ်တမႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အျမင္မ်ား 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

က်ား/မဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တခ်ိဳ႕ပါဝင္သည္   

ေဖာ္ျပခ်က္ စီမံကိန္းသည္ (၂၈၀) ကီလိုမီတာခန္႕ရွိေသာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား 

တုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္ လမ္းမႀကီး 

ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈတုိးတက္ေစေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ 

(GMS) တေလွ်ာက္ရွိ၊ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍ (EWEC) ႏွင့္ 

ေတာင္ေျမာက္စီးပြားေရးစႀကႍ တုိ႔တြင္ အေဝးေျပးလမ္းမအသစ္ စီမံကိန္း 

အတြက္ အေသးစိတ္နည္းစနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဘ႑ာေငြ ပံ့ပိုးျခင္း 

တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ/ ေဒသ 

ဆုိင္ရာဗ်ဴဟာတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

ဤ GMS စႀကႍဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဗ်ဴဟာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ 

အေရးပါေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သယ္ယူပို႔ 

ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္ေစေရး၊ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အေပၚ 

အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ ပိုင္းကို ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္သည္။ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္ၿပီး ေဘးကင္း 

လံုၿခံဳေသာ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ား ထြက္ေပၚလာေစ မည္ျဖစ္ 

သည္။ (အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑ မဟာစီမံခ်က္) 

အက်ိဳးရလဒ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ GMS, EWEC ႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္စႀကႍတေလွ်ာက္ 

တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ပိုမို အက်ိဳးရွိ 

ထိေရာက္စြာ ေ႐ြ႕လ်ားသြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးရရိွျဖစ္ထြန္းမႈ ၁. အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီး။ 

၂. အျမန္လမ္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကုိ တုိးတက္မႈရွိေစျခင္း။ 

၃. GMS EWEC အေဝးေျပးလမ္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းအတြက္ 



အေသးစိတ္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပည့္စံု 

ၿပီးေျမာက္ျခင္း။ 

ပထဝီအေနအထားအရ တည္ေနရာ  

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္း 

အရာမ်ား 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ B 

မိမိဆႏ ၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္း 

ေနရာ ခ်ထားျခင္း 

A 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား C 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား ဤစီမံကိန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ B အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို သက္ေရာက္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ 

ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အေနအထားမရွိပါ။ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္လမ္းတေလွ်ာက္ 

အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳမည့္ေျမမ်ားမွာ ဆန္စပါးစုိက္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသာ 

ျဖစ္ပါသည္။ စႀကႍလမ္းသည္ အတားအဆီးမ်ားသည့္ ေျမအေနအထား၊ 

လမုေတာ ဧရိယာမ်ားအတြင္းက်ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္အရ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ျခင္း 

မ်ားမရိွပါ။ စီမံကိန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ အထိခုိက္မခံေသာ 

ေနရာမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ထိပါးမႈမရိွပါ။ အစုိးရသည္ ADB ၏ ေဘးရန္ 

ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ (SPS) ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ IEE မ်ားကို 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထုထံသို႔ ခ်ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ IEE 

တစ္ခုစီတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႕ခြေဲရး အစီအစဥ္ (EMP) မ်ား 

ပါရိွမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သေဘာ 

တူခ်ဳပ္ဆုိမႈ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားအတြင္း EMP ကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ IEE တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ပြား 



ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ အဆင္ 

မေျပမႈမ်ား ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး စနစ္လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

မိမိဆႏ ၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္း 

ေနရာ ခ်ထားျခင္း 

စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္အရ မိမိဆႏ ၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္း 

ေနရာ ခ်ထားျခင္း အဆင့္ B ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ရွိရင္းစြဲ လမ္း 

ေၾကာင္းအတုိင္းရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသုိ႔ က်ဳး 

ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လမ္းေကြ႕မ်ားႏွင့္ 

ထိစပ္ေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ သက္ေရာက္ခံရႏိုင္မည့္ 

အေနအထားမ်ား ရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ 

ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို ဧၿပီလ ၂၀၁၇ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

ပါသည္။ သက္ေရာက္ခံရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အဆိုျပဳထားသည့္ 

စီမံကိန္း၊ SPS ႏွင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္အတြက္ အဆိုျပဳလိုေသာ 

အကူအညီမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ အသိေပးတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ ပြင့္လင္းစြာခ်ျပမည့္ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အစုိးရမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ လ်က္ရွိ 

ပါသည္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမွာ C ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း IEE မ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္းဆုိင္ရာ ေတြ႔ 

ဆံု ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

ေနာက္ဆက္တြျဲဖည့္စြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ် 

ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ 

၂၀၁၇ ဧၿပီႏွင့္ ေမလမ်ားအတြင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမစတင္မီွႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲကာလမ်ား 

အတြင္း အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး 

မႈမ်ားကို စီမံကိန္းစီမံခန္႕ခြမဲႈ႒ာနႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ 



အႀကံေပး ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

အႀကံေပးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး၊ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အားေကာင္းခိုင္မာေရးႏွင့္ 

ပံုစံေရးဆြေဲရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကုိခန္႔အပ္မည္ 

ျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးရရိွျဖစ္ထြန္းမႈ ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႕အတြက္ အႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုကို 

ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႕အပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးရရွိျဖစ္ထြန္းမႈ ၃ အတြက္ 

သီးျခား အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ကို ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိအဖြဲ႔ႏွစ္ခုလံုးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈကို  ADB ႏွင့္ ၄င္းထံမွေငြးေခ်းယူသူ 

မ်ား၏ အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

(၂၀၁၃၊ အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ျပင္ဆင္သည္) ႏွင့္အညီ အရည္ 

အေသြးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အေျချပဳ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ား၊ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္ အျပည့္အစံုျဖင့္ 

ေခၚယူခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာအရာရွိ Veron-Okamoto, Adrien (ဗီ႐ြန္အိုခမုိတုိ၊ အဒရီယန္) 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာ႒ာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဆုိင္ရာ႒ာန 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာ႒ာနခြ ဲ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး႒ာနခြ၊ဲ SERD 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန၊  

လမ္းဦးစီးဌာန၊ ႐ုံး အေဆာက္အဦး၊ အမွတ္ (၁၁)၊  

ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။ 

အခ်ိန္ဇယား 

မူအားျဖင့္ခြင့္ျပဳျခင္း ၁၇ မတ္လ ၂၀၁၇ 

အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြျခင္း ၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၇ မွ ၈ မတ္လ ၂၀၁၇ 

MRM ၂၃ ဇြန္လ ၂၀၁၇ 

အတည္ျပဳျခင္း - 



ေနာက္ဆံုးျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္း - 

PDS အား ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း ၁၁ ဧၿပီ ၂၀၁၇ 

 

စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာသတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါဝင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ PDS သည္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကနဦးပံုစံမူတြင္ ပါရိွႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား 

ရရိွလာပါက ထပ္မံျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

လ်ာထားဆ၊ဲ ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ADB သည္ ဤစီမံကိန္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာသတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ 

မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ် မေပးဘဲ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္တခုအေနျဖင့္သာ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ADB 

သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း 

ရာတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ အကန္႔အသတ္ မရွိျခင္း၊ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ 

ကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ ဥပေဒထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မရွိေရးမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မ်ားကိုမွမေပးဘဲ အရွိအတိုင္းသာ 

ေဖၚျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို ADB အေနျဖင့္ အာမခံျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါ။ 

 

 


