
ဤဘာသာျပန္ထားသည့္ PDS သည္ ADB မ ွ၁၃ ရက္ေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစာမူ 
အေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ 

 

 

 

 

ျမန္မာ : မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ ဲ အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍ အျမန္လမ္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

စီမံကိန္း 

စီမံကိန္းအမည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍ အျမန္လမ္းမ်ား 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း 

စီမံကိန္း အမွတ္စဥ္ ၅၀၃၈၁ - ၀၀၆ 

ႏုိင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္းအေျခအေန အဆိုျပဳထားၿပီး 

စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား/ေထာက္ပံ့မႈ အမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြ 

ရံပုံေငြအရင္းအျမစ္/ပမာဏ ေခ်းေငြ : မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍ အျမန္ 

လမ္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း 

အထူးသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားအား 

ထုတ္ေခ်းျခင္း/အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြ                US$ ၂၅၀ သန္း 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြကာ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ 

တုိးတက္မႈ 

အလံုးစံုပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ  

ေဒသတြင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

ေျပာင္းလဲမႈကို ေမာင္းႏွင္မည့္အရာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

မိတ္ဖက္မ်ား 

က႑/ က႑ခြ ဲ ပုိ႔ေဆာင္ေရး - ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး (ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္) 



က်ား/မ မွ်တမႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အျမင္မ်ား 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

က်ားမဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တခ်ိဳ႕ပါဝင္သည္ 

ေဖာ္ျပခ်က္  

စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ/ ေဒသ 

ဆုိင္ရာဗ်ဴဟာတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီကာ ထိေရာက္ 

အက်ိဴးရွိေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ေဒသတြင္း 

စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာ စက္မႈလုပ္ငန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ားကို 

ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည့္ ပင္မ အေဝးေျပးလမ္းကြန္ယက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

(ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္မ လမ္းကြန္ရက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာစီမံခ်က္) 

စီမံကိန္း၏အက်ိဳးရလဒ္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍ (EWEC) 

တေလွ်ာက္ရွိ ပဲခူးႏွင့္ က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕မ်ားအတြင္း ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ 

အမ်ား ပုိမို ေဘးကင္းၿပီး အက်ိဴးရွိ ထိေရာက္ေသာ သြားလာစီးဆင္းမႈ။ 

အက်ိဳးရလဒ္ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ ပဲခူး - က်ိဳက္ထို အေဝးေျပးလမ္း အသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္။ 

ေက်းလက္ေဒသဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုိးျမင့္လာျခင္း။ 

ပထဝီအေနအထားအရ တည္ေနရာ  

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာအေၾကာင္းအ

ရာမ်ား 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ A 

မိမိဆႏ ၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္း 

ေနရာ ခ်ထားျခင္း 

A 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား B 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား  



မိမိဆႏ ၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္း 

ေနရာ ခ်ထားျခင္း 

 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား  

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း  

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း  

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာအရာရွိ Date, Shihiru (ဒါးေတး၊ ရွီဟိ႐ု) 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာ႒ာန အေရွ႕ေတာင္အာရွ႒ာန 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာ႒ာနခြ ဲ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး႒ာနခြ၊ဲ SERD 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန၊  

လမ္းဦးစီးဌာန၊ ႐ုံး အမွတ္ (၁၁)၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။ 

အခ်ိန္ဇယား 

မူအားျဖင့္ခြင့္ျပဳျခင္း ၂၄ ဧၿပီ ၂၀၁၇ 

အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြျခင္း ၁ ေမ ၂၀၁၉ မွ ၃၁ ေမ ၂၀၁၉ 

MRM ၃၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉ 

အတည္ျပဳျခင္း - 

ေနာက္ဆံုးျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္း - 

PDS ကုိ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖည့္စြက္ထားရွိမႈ ၂၆ 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။ 

 


