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အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတုိ႕တြင္ 
မ်ားစြာ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ 
မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား 
ရွိေနပါေသးသည္။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ၊ 
တန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ား 
ႀကီးထြားလာျခင္း ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ 
ႀကီးမားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ကုိ ေျဖရွင္းရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ 
တုိးတက္လာမႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေဖာ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ လူဦးေရ 
အခ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ကုိ ေတြ႕ႀကံဳရပါသည္။ 

အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ အရြယ္အစားေၾကာင့္ 
ေရရွည္တည္တ့ံံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 
ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ 
အစီအစဥ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ 
ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ 
အေရးပါသည့္ တစ္ကမာၻလံုး ဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား 
အထေျမာက္ေရးသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေဒသ၏ 
ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ သည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) အေနျဖင့္ 
ေဒသ၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ထိေရာက္စြာ တုန္႕ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ ၏ ေအာက္တြင္ ADB 
သည္ အလြန္အကၽြံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ 
ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အာရွပစိဖိတ္ 
ေဒသတစ္ခြင္ ၾကြယ္ဝေရး၊ အားလုံးပါဝင္ေရး၊ ရင္ဆိုင္တုန္
႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေရး၊ ေရရွည္တည္တ့ံေရး အထေျမာက္ေစရန္ 
အတြက္ ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အေရးပါေသာ တစ္ကမာၻလံုး 
ဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကုိက္ထားပါသည္။ 

ADB သည္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ 
အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ကုိ 

အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ လူမႈေရး 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕ကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ရာတြင္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦသည္ အဓိက ဦးစားေပးရမည့္ 
နယ္ပယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ADB 
သည္ စိမ္းလန္းၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊ ရင္ဆုိင္ 
တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ 
အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ADB သည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အကာအကြယ္ေပးေရးတုိ႕ကဲ့သို႕ေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
က႑မ်ားရွိ ယင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ ADB သည္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
က႑မ်ား ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအႏွံ႕ရွိ ယင္း၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း 
ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္
ရပ္ျဖစ္ေသာ ADB သည္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ၊ အသိပညာပံ့ပိုးမႈး 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ယင္း၏ အဖြဲ႔ဝင္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား (DMC မ်ား) အား တန္ဖိုးတုိးျမႇင့္ေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ADB သည္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ 
ႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ADB 
သည္ အသိပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေဒသႏၱရ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ရွိေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ 
တန္ဖိုးမ်ားတြင္ အာရံုစူးစိုက္ၿပီး သင္ခန္းစာယူဖြယ္မ်ားကုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ ေဒသတြင္း ႏွင့္ ေဒသ ျပင္ပရွိ 
အေလ့အထေကာင္းမ်ားအား ပံုစံတူျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ADB သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မတူကြဲျပားေသာ 
မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအ
ၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအင္စ
တီက်ဴးရွင္းမ်ားဆုိင္ရာ စနစ္တစ္ခုလုံး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ကုိ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ADB သည္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ 
ယင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း 
တုိးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ခိုင္မာသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိသည့္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အား သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၱရ 
အေျခအေန တစ္ရပ္ခ်င္းစီအလိုက္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ 
ခ်ိန္ညွိရမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ သက္ဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းဗ်ဴဟာအား 
အဓိက စၾကၤံတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ ယင္း၏ ႏိုင္ငံအလုိက္ 
အာရံုစူးစိုက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းကုိ ခိုင္မာအားေ
ကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာမ်ား 
အသုံးျပဳျခင္းကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ကာ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတဆင့္ 
က႑ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး အလုိက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ကာ စုေပါင္းထားသည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ယင္း၏ 
ႏိႈင္းယွဥ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အားသာခ်က္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ 
ႏိုင္ငံအလုိက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ADB ၏ စြမ္းရည္ ႏွင့္ အရ
င္းအျမစ္မ်ာကုိသံုးျပဳ၍တန္ဖိုးတိုးျမႇင့္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 
အလားအလာတုိ႔အေပၚ အေျခခံကာ ႏိုင္ငံ အဆင့္တြင္ ေရြးခ်
ယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ သိသိသာသာ မတူကြဲျပားမႈမ်ား 
ရွိၾကသျဖင့္ ADB သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို 
အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ADB သည္ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးအပ္ ရာတြင္ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡ 
သက္ေရာက္ခံထားရသည့္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသအတြင္းရွိ 
အဆင္းရဲဆုံး ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားကို 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ယင္း၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခအေနအလုိက္ 
ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းတည္ရွိမႈတုိ႕ကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်လစာ နည္းပါးသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ တင္ႀကိဳခန္႔မွန္း၍ရၿပီး 
သိသာလံုေလာက္သည့္ ေရရွည္ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်လစာ 
ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ ပံ့ပိုးကူညီ ရာတြင္မူ 
တန္ဖိုးအျမင့္ဆုံး တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 

အာရံုစူးစိုက္ကာ ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါ ႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ ADB သည္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ရွိေနသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၊ ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ထိခိုက္လြယ္သည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားကုိ ဦးစားေပး ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ADB သည္ ယင္း၏ လက္ရွိ ၿပီးေျမာက္မႈဆုိင္ရာမူဝါဒ 
ကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႕ 
က်င့္သုံးေနစဥ္ အတြင္း မူဝါဒ၏ ထိေရာက္မႈကုိလည္း 
ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB ၏ ပံုမွန္ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈ ေပးအပ္ရာတြင္ ၿပီးေျမာက္မႈဆုိင္ရာမူဝါဒ၏ 
အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခု 
ႏွင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈတစ္ခု ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ ယင္း၏ ခြဲျခားထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေသးစိတ္ ပါဝင္ေသာ 
စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ကာ ယင္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ား 
ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကို 
ကြဲျပားစံုလင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ
မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
ယင္း၏ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ အဆင္းရဲဆုံး ႏွင့္ 
ထိခိုက္ လြယ္ဆုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ 
ဦးတည္ခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
ဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္ၿပီးခဲ့သည့္ နိုင္ငံမ်ားအတြက္ 
ထပ္ေဆာင္း အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္လည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

(အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ 
အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အသိပညာမ်ား အပါအဝင္) 
ADB ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေအာက္ပါ အဓိက 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အားစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

i. က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း
ႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ ADB သည္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ၏ ဝင္ေငြႏွင့္မဆိုင္ေသာ ရႈေထာင့္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
ႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အားလံုးပါဝင္ေရးတို႕တြင္အားစိုက္
လုပ္ေဆာင္မႈကိုတိုးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္သည္ ယင္းသည္ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အပါအဝင္ 
အရည္အေသြးျမင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေရးကို 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ပညာေရး
ႏွင့္ သင္တန္းပို႕ခ်မႈဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊
အားလံုးအတြက္ ပိုမိုက်န္းမာလာေစရန္ ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး စနစ္မ်ား 
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ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ႏွင့္ လိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္တုိ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ကို အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ii. က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ
တိုးတက္မႈအေျခအေနကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း။
ADB သည္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို 
အားေပးကူညီရန္ ဦးတည္ခ်က္ထားရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ က်ား/မေရးရာ ကြာဟမႈမ်ားကို 
တိုက္ရိုက္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစသည့္ က်ား/မေရးရာအျမင္မ်ား
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ ႏွင့္ ADB စီမံကိန္းမ်ား 
ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္ေကာင္း က်ား/
မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရး အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ 
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား 
အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ 
(အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အစိုးရပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
မ်ားအပါအဝင္) ADB ၏ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေရအတြက္၏ အနည္းဆံုး 
၇၅% သည္ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးကို 
အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

iii. ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ရာသီဥတု 
ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ရင္ဆိုင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္း
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ အဆိုပါ
နယ္ပယ္မ်ား အတြင္းရွိ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေ
ဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ၂၀၃၀
ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ (အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ႏွင့္ အစိုးရပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ
လု ပ္ င န္း လ ည္ ပ တ္ မႈ မ်ား အ ပါ အ ဝ င္ )
ယင္း၏ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေရအတြက္၏ အနည္းဆံုး ၇၅%
တြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း
ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္ျခင္းတို႕ကို 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉
ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြင္း ADB ၏ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအ
ျမစ္မ်ားအတြင္းမွ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ 
စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလ်ံအထိ 
ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

iv. မိဳ႕ႀကီးမ်ားအား ေနခ်င္စဖြယ္ပိုမိုျဖစ္လာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ADB သည္ စိမ္းလန္းၿပီး 

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ ရင္ဆိုင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္
စြမ္းရွိေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ 
ဘက္စံုပါဝင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား 
အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ၿမိဳ႕ျပက်န္းမာေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ အရည္အေသြး၊ က်ား/မ 
ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႕ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ 
နယ္ပယ္စံုပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးမႈ အရင္းအျမစ္သစ္မ်ား 
ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ရွိၿပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႕တြင္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ကာ 
အားလံုးပါဝင္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းကို အားေပးကာ 
ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ 
ရင္ဆိုင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေရး ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္
သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

v. ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈတို႕ကို 
ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ႏွင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝင္ေငြမ်ား 
ႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္မဆိုင္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ႏွင့္ 
ရာသီမေရြးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 
အေလ့အထမ်ား ကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႏွင့္ 
သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈကို အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္းတို႕ျဖင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္စြမ္းအား ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈတို႕ကို 
တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ အဖြဲ႕ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အစားအေသာက္ 
ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကိုလည္း တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေစရန္ 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

vi. အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ
စြမ္းရည္တို႕ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ ADB သည္ 
DMC မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရး
ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ ဝန္းက်င္ တစ္ခု 



viii

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ 
ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေစရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္မႈကို 
ခိုင္မာအားေကာင္း ေစရန္၊ ႏွင့္ စြမ္းရည္ ႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
တိုးတက္လာေစရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ယင္း၏ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးတို႕တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား 
ထားရွိၿပီး ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို 
လုိက္နာကာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
အစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

vii. ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈတို႔ကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ ေဒသတြင္း
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ DMC မ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈတို႔
ကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေဒသတြင္းရွိ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊
ညစ္ညမ္းမႈ၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ ေရဖူလံုေရး၊ ႏွင့္ 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကဲ့သို႕ေသာ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ 
အဆိုးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္ စုေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
အသိပညာမ်ား မွ်ေဝျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ႏွင့္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာေသာ ့္ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕မွတဆင့္ ဘ႑ာေရးက႑
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္၊ ေဒသႏၱရ
ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္လည္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ADB သည္ ယင္း၏ ပုဂၢလိကက႑ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ 
စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား သုံးပံုတစ္ပံုအထိ ရွိလာေစရန္ 
တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ယင္း၏ ပုဂၢလိက 
က႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈွရွိေစေရးကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈတုိ႕ ကုိလည္း ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡ သက္ေရာက္ခံထားရသည့္ 
အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ 
ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ႏွင့္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားရွိ 

ယင္း၏ ပုဂၢလိက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာ 
အမ်ိဳးအစားစံုလင္ကြဲျပားစြာ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ ယင္း၏ ကြန္ရက္ျဖန္႕က်က္ႏိုင္မႈကို တုိးခ်ဲ႕ရန္ ႏွင့္ 
အစိုးရ-ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ရန္အတြက္ 
ပုဂၢလိကရွယ္ယာရန္ပံုေငြမ်ားကုိ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢလိကက႑ဆုိင္ရာ 
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကိုလည္း တုိးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ADB သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ျပင္ဆင္သြားမည ္
ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အ
စည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက႑ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရး 
ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ပုဂၢလိကက႑ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရန္ပံုေငြ ၁ အေမရိကန္ေဒၚလာလွ်င္ 
ေရရွည္ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမွ ၂.၅၀ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္အညီ 
တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ကာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ 
ေရရွည္ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ သိသိသာသာ တုိးတက္လာေစရန္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ 
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက 
မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကုိ 
ပိုမိုတုိးတက္ေစကာ အဖြဲ႕ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ 
ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ျပင္ဆင္မႈကို အားေပး 
ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ADB သည္ အသိပညာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယင္း၏ အခန္းက႑ကုိ 
ပိုမိုခိုင္မာ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ အဖြဲ႕ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈအရွိဆံုး 
အသိပညာဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ယင္းတုိ႕ႏွင့္ အနီးကပ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ 
တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ရရွိႏိုင္သည့္ 
အသိပညာ မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ကာ DMC မ်ားထံသို႕ 
အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား 



ix

ေပးအပ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းျခင္း 
ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႕တြင္ DMC 
မ်ား၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစကာ ယင္း၏ အသိပညာဆုိင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ေဒသတစ္ခြင္အတြင္း အသိပညာမ်ား 
ထြက္ေပၚရရွိ လာေစေရး ႏွင့္ မွ်ေဝေရးတုိ႔ကုိလည္း 
အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ADB သည္ ပိုမိုခိုင္မာ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ပိုမိုလွ်င္ျမန္မႈရွိ
လာေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ယင္း၏ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ 
အရင္းအျမစ္စုစည္းမႈတစ္ခု ရွိလာေစရန္ 
ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ 
ဌာေနလုပ္ငန္းမ်ား မွတဆင့္ ယင္း၏ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း တည္ရွိမႈကုိ ခိုင္မာေစမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
ယင္း၏ ထုတ္ကုနမ္်ား ႏငွ့ ္ကရိယိာမ်ားကုိ ပိမုိတုိုးတကလ္ာေစရန ္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ (အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ 
ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္စနစ္မ်ားကုိ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳျခင္း အပါအဝင္) ယင္း၏ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သိသိသာသာ ေခတ္မီတုိးတက္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ယင္း၏ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
စီမံကိန္းမ်ား ပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႕တြင္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ADB သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္း ဗ်ဴဟာကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အာရံုစူးစိုက္မႈ၊ 
သတ္မွတ္ ထားသည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ နယ္ပယ္မ်ား၊ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲသြားမည ္
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဗ်ဴ
ဟာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္တင္သြား မည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
ႏွင့္ ဘက္ဂ်က္မူေဘာင္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အား 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစကာ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 
ခ်ိန္ကုိက္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ တုိးတက္မႈအေျခအေနကို 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ ႏွင့္ တုိင္းတာရန္အတြက္ 
လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားဆုိင္ရာ မူေဘာင္သစ္တစ္ခုအား 
ေရးဆြဲျပဳစုကာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို အသုံးျပဳကာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကို ႏွစ္စဥ္ ဆက္လ
က္အစီရင္ခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ADB သည္ “One ADB” ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို 
ျပဌာန္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ ကုိ ထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ 
အသိပညာမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
စုစည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
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I. နိဒါန္း

1 “အာရွပစိဖိတ္ေဒသ” ဆုိသည္မွာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ စီးပြားေရး ၄၈ ခုကုိ ဆုိလုိသည္။ အဆုိပါ 
စီးပြားေရးမ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အုပ္စုခြဲထားပါသည္။ “ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား” 
ဟူသည့္ ေဝါဟာရသည္ ၾသစေတးလ်၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ နယူးဇီလန္တုိ႕ကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ က်န္အဖြဲ႕ဝင္စီးပြားေရး ၄၅ ခုအား တစ္စုတစ္စည္းထဲအျဖစ္ “ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာရွ” 
ဟု ေခၚပါသည္။

2 ADB. ၂၀၁၄။ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ အေပၚ အလယ္အလတ္ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ရင္ဆုိင္ျခင္း။ မနီလာ။

1. အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတုိ႕တြင္ 
မ်ားစြာ တုိးတက္လာခဲ့သည္။1 ယင္းသည္ ေရွ႕ဆက္၍
ပိုမုိႀကီးမားသည့္ အကူးအေျပာင္းမ်ားကုိပင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ရည္မွန္းထားပါသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ သိသာသည့္ အေျပာင္းအလဲတြင္ 
အဓိကက်ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး
ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အဆင့္တြင္လည္း ဆက္လက္၍ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္ 
ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။

2. ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိအတြက္ ေရရွည္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဗ်ဴဟာသစ္ - ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ သည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)
အေနျဖင့္ ေဒသ၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ထိေရာက္စြာ တုန္႕ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ 
ေပးပါသည္။ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ အား ေရးဆြဲခဲ့ရာတြင္ ဗ်ဴဟာ
၂၀၂၀ ၏ အလယ္အလတ္ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္၊
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
(DefR မ်ား)၊ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ေရး ဌာန
(IED) ၏ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ အေျခခံထားပါသည္။

3. ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ၏ အလယ္အလတ္ကာလ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ 
အလယ္အလတ္ ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္သည္ 
ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွ 
ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ အေျခခံကာ ADB 
၏ အနာဂတ္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား 

ပိုမိုတိက်မႈရွိေစရန္ ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈရွိေစရန္ အခ်က္ 
၁၀ ခ်က္ပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ အဆုိျပဳခဲ့ကာ 
ယင္း၏ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္း 
ေစခဲ့ပါသည္။2 အစီအစဥ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ 
အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး (RCI)၊ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ အသိပညာ ဆုိင္ရာ 
ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းတြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးဆြဲေ
ဆာင္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားကုိ 
တုိးတက္ေစရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ 

4. ADB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း။
ႏွစ္စဥ္ ADB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ယင္း၏
လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ား ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ DefR မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ IED
အကဲဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားသည္ အလယ္အလတ္ကာလ
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။
ယင္းတို႕အရ ADB သည္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား
ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ရွိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေကာင္း
စြာ ခ်ိန္ညွိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဦ၊

၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိအတြက္ ေရရွည္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာသစ္ - ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ 
သည္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) အေနျဖင့္ ေဒသ၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ တုန္႕ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေပးပါသည္။
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ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ က်ား/မေရးရာတို႕ကဲ့သို႕ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ADB 
အေနျဖင့္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို 
အနည္းငယ္ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ 
ယင္း၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္အတြက္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာက႑မ်ားအေပၚ ယင္း၏ အာရံုစူးစိုက္မႈကို 
တိုးျမႇင့့္ ္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုစုစည္းျခင္းအတြက္ အပါအဝင္ 
တိုးပြားလာေနသည့္ ေဒသတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
တုန္႕ျပန္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
ကို ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ဟူ၍လည္း 
အဆိုျပဳထားပါသည္။ IED က ADB အေနျဖင့္ လူမႈေရး ႏွင့္ 
လူဦးေရဆိုင္ရာ အားလံုးပါဝင္ေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ႏွင့္ RCI တို႕ဟူေသာ အျပန္အလည္ 
အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ အစီအစဥ္ သံုးရပ္မွတဆင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (ပမာဏအစား) အရည္အေသြး 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ျပင္ IED က ADB အေနျဖင့္ ဗ်ဴဟာ 
၂၀၃၀ ေအာက္တြင္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ က႑ ႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုတို႕ရွိ ယင္း၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပါင္း
စည္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟူ၍လည္း အဆိုျပဳထားပါသည္။

5. အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတို
င္ပင္မႈမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSO မ်ား) ႏွင့္တကြ ADB
ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ အရာရွိမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

3 အဆုိပါ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲရွိ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေဒသအႏွံ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားအျပင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္း 
လန္ဒန္၊ မနီလာ၊ တိုက်ိဳ ႏွင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီတို႕တြင္ 
စားပြဲဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အက်ိဳး
စီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ADB အေနျဖင့္ 
ယင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား (DMC မ်ား) အနက္ 
အမ်ားစုသည္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ အဆင့္ကို 
ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း 
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ဆက္လက္ပါဝင္ေနရန္ 
လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု အေလးအနက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ 
DMC မ်ားစြာတုိ႕သည္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ၊ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး 
မေရရာမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈ 
ႏွင့္ သက္တမ္းၾကာျမင့္လာမႈတို႕ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ADB သည္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္ RCI တို႕ရွိ 
ယင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အေျခခံတည္ေဆာက္သင့္ၿပီး 
လူမႈေရးဆိုင္ရာက႑မ်ားရွိ ယင္း၏ စြမ္းရည္ကို 
ခိုင္မာအားေကာင္း ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ကာ အဆိုပါ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ DMC မ်ားကို 
အကူအညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သင့္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ADB 
သည္ ယင္း၏ အသိပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား 
အသိပညာမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ မွ်ေဝႏိုင္ရန္ အကူအညီ 
ေပးကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို 
အဆင့္ျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။3

ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ တြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲ ႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားမွ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSO မ်ား) ႏွင့္တကြ ADB ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ 
အရာရိွမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားထံမွ 
အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
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II. ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ 
အေျခအေန မ်ား ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

4 ADB. ၂၀၁၁။ အာရွ ၂၀၅၀ - အာရွ ရာစုႏွစ္အား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။ 
စကၤာပူ

5 အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံသည္ ဘရူႏိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာ
အုိျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ (လာအို PDR)၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ 
ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထုိင္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တုိ႕ ျဖစ္ၾကပါသည္။

6 ကမာၻ႕ဘဏ္။ PovcalNet. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/ 
home.aspx (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ရယူခဲ့သည္။)။ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာရွတိုက္အတြက္ ေဒသတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ခန္႕မွန္းေျခအား 
အခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္သည့္ DMC ၃၄ ႏိုင္ငံအတြက္ တြက္ခ်က္ထားပါသည္ 
- အာေမးနီးယား၊ အဇာဘုိင္ဂ်န္၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ မိုက္ခရိုနီးရွား၊ ဖီဂ်ီ၊
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကာဇက္စတန္၊ ကီရီဘာတီ၊ ကာဂ်စ္၊
လာအုိ၊ မေလးရွား၊ ေမာ္လ္ဒိုက္၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊
ပါပူအာနယူးဂီနီ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ဆာမုိအာ၊
ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစု၊ သီရိလကၤာ၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ထုိင္း၊ အေရွ႕တီေမာ၊ တုံဂါ၊
တာ့ခ္မင္နစၥတန္၊ တူဗားလူ၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ဗႏြားတူ၊ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ။

6. အာရွပစိဖိတ္ေဒသထံသုိ႕ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆြဲငင္မႈ 
ဗဟုိခ်က္ ေရြ႕လ်ားလာမႈ။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း
ႀကီးထြားမႈ အလ်င္ျမန္ဆုံးျဖစ္သည့္ ေဒသအျဖစ္ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္
မႈသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ပမာဏ၏ ၂၅%
ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃% အထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္ 
(ပံု ၁)။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၅၀
ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈ၏
ထက္ဝက္ ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။4

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ (PRC) ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတုိ႕သည္ 
ယခုအခါ ကမာၻေပၚ ရွိ အႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရးစနစ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း
(အာဆီယံ)5 တြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္း လူဦးေရသည္ 
သန္း ၆၄၀ နီးပါးရွိၿပီး အေရးပါေသာ ေစ်းကြက္အသားေပး
စီးပြားေရး စနစ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာၾကသည္။ အလ်င္အျမန္ 
ႀကီးထြားတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ ဝင္ေငြခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးမႈမ်ား
သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ရွိ 
ဝယ္ယူႏိုင္စြမ္းအား ကြာျခားမႈႏႈန္း အကန္႕အသက္ျဖစ္ေသာ
တစ္ေန႕လွ်င္ ၁.၉၀ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ တိုင္းတာသည့္ 
အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ 
၅၃% ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၉%
သုိ႕ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။6 အဆုိပါ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အလားအလာမ်ားသည္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ဟု 
ခန္႕မွန္းရေသာ္ လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားမွာမူ 
ဆက္လက္ရွိေနပါေသးသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ 

ပံု ၁ - အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျပ
ည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအစိတ္အပိုင္း 

၂၀၀၀ ခုွႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ADB= အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ GDP = ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ PRC = 
တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ

မွတ္ခ်က္ - အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ADB ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ 
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား 
မရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကြတ္ကၽြန္းစု ႏွင့္ တရုတ္၊ တိုင္ေပတို႕ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ 
GDP အတြက္ ေဒၚလာကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အဆိုပါႏွစ္အတြင္းရွိ တရားဝင္ 
ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးစနစ္မ်ားမွ 
ေျပာင္းလဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္ - ကမာၻ႕ဘဏ္။ ကမာၻ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္းမ်ား။ http://databank.
worldbank.org/data/ reports.aspx?source=worlddevelopment-indicators 
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္) 
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တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ ေပၚထြက္လာေနသည့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနၿပီး ပိုမို ရႈပ္ေထြးလာေနသည့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။

7. က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ။
အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီဝင္ေငြ အေတာ္အသင့္ 
ျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနေသးပါသည္။ 
အေရးပါသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ လူဦးေရ ၃၂၆ သန္း သည္ 
အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ (သုိ႕မဟုတ္ တစ္ရက္လွ်င္ 
၁.၉၀ ေဒၚလာသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္း၏ 
ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနမႈ) ကုိ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ 
(ပံု ၂)။ ထုိ႕ျပင္ လူဦးေရ ၉၁၅ သန္းသည္ တစ္ရက္လွ်င္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၉၀ အထက္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ္လည္း 

7 ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO)၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြ၊ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားအဖြဲ႕ 
(UNICEF)၊ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) ႏွင့္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း (WHO)။ ၂၀၁၇။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရွိ စားနပ္ရိကၡာ လုံေလာက္မႈ ႏွင့္ 
အာဟာရအေျခအေန - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအတြက္ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း။ ေရာမ - FAO။ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈအား 
လူတစ္ဦး၏ ပံုမွန္ အစားအစာ စားသုံးမႈသည္ ပံုမွန္ တက္ၾကြ က်န္းမာေသာ ဘဝ ရရွိေစရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ အစားအစာမွ ရရွိေသာ စြမ္းအင္ကုိ 
မေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပါသည္။ အာရွတုိက္အတြက္ ခန္႕မွန္းေျခမ်ားအား FAO ၏ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းမ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။

တစ္ရက္လွ်င္ ၃.၂၀ ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ ၾကရသည္။ 
ယင္းတို႕သည္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ႏွင့္ 
အျခားျပင္ပရွိ ေမွ်ာ္မွန္းမထားႏိုင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ေပၚေပါက္လာစဥ္အတြင္း အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
အဆင့္သုိ႕ ျပန္လည္က်ေရာက္သြားႏိုင္သည့္ 
အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခႏွင့္ အစဥ္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ စားနပ္ရိကၡာ 
လုံေလာက္မႈမရွိသည့္ လူဦးေရသည္ သိသာသည့္ ပမာဏအျဖစ္ 
က်န္ရွိ ေနပါေသးသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻေပၚရွိ 
အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ လူဦးေရ၏ ၆၄% (လူဦးေရ သန္း 
၅၂၀ နီးပါး) သည္ အာရွတုိက္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။7

8. မညီမွ်မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း။ ဝင္ေငြ မညီမွ်မႈသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျခားနား
ကြာဟမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား ႏွင့္ 
၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ေဒသတြင္းေန လူဦးေရ၏ ၈၀%
နီးပါးသည္ (Gini ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းတာခ်က္အရ)
မညီမွ်မႈမ်ား ပိုမိုတုိးျမင့္လာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ADB = အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

မွတ္ခ်က္ - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ခန္႕မွန္းေျခမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး ကိုးကားေဖာ္ျပသည့္ႏွစ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းမ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္စြမ္းအား 
ကြာျခားမႈႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား အနီးစပ္ဆံုး ကိန္းျပည့္ယူထားေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ပမာဏသည္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲေနႏိုင္ ပါသည္။

အရင္းအျမစ္ - ကမာၻ႔ဘဏ္။ PovcalNet. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္)။
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ေနထုိင္ၾကသည္။8 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ၿမိဳ႕ျပနယ္ပယ္မ်ားထက္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္မႈ၊ သင္ယူၿပီးေျမာက္မႈ၊ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ မိလႅာစနစ္မ်ား 
အသုံးျပဳႏိုင္မႈတုိ႕တြင္ သိသိသာသာ ျခားနားကြာဟမႈမ်ား 
ရွိေနပါသည္။9 ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား၊ လစာမ်ား ႏွင့္ 
ဝင္ေငြ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးမႈမ်ားတြင္ က်ား/မေရးရာ အေထြေထြ 
ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ရွိေနပါသည္။ မညီမွ်မႈ 
တုိးပြားလာျခင္းသည္ လူမႈေပါင္းစည္းေရးကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ 
ၿပီး လူမႈေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈတို႕အေပၚ 
အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေစကာ ေဒသ၏ စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္း မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

9. နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္လာမႈမ်ား။ မိုဘိုင္း ႏွင့္
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ား၊ စက္ရုပ္မ်ား၊ ဥာဏ္ရည္တုမ်ား၊
အင္တာနက္ ႏွင့္ သံုးဖက္ျမင္ ပံုႏွိပ္ျခင္းတို႕အပါအဝင္

8 ကမာၻ႕ဘဏ္။ ကမာၻ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအညႊန္းကိန္းမ်ား။ http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။) ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရွိေသာ ၂၂ ႏိုင္ငံအနက္ (အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအုိ၊ 
မြန္ဂိုးလီးယား၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာ၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္) ၈ ႏိုင္ငံသည္ - ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားရွိ Gini 
ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရၿပီး ယင္းတုိ႕သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာရွတုိက္ရွိ လူဦးေရ၏ ၇၉% ျဖစ္ပါသည္။

9 ADB. ၂၀၁၇။ အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ အဓိက အညႊန္းကိန္းမ်ား။ မနီလာ။ ၿမိဳ႕ျပ-ေက်းလက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကြဲျပားေနသည့္ ၁၉ ႏိုင္ငံအနက္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္း ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားထက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 
အစဥ္ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။ (ရရွိႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဝင္ေငြ ႏွင့္ အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရာ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ၂၀၁၀-၂၀၁၆ ကို အေျခခံထားပါသည္။)

ကြဲျပားစံုလင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားရွိ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ 
ထုတ္ကုန္ မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ထုတ္လုပ္၊ 
ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေပးအပ္၊ အသံုးျပဳသည့္ ပံုစံမ်ားကို သိသိသာသာ 
ေျပာင္းလဲေစမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါနည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာကာ ျပည္သူလူထု၏ 
ဘဝကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းတို႕သည္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ပံုစံေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
ပညာေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အားလံုးပါဝင္ေရး၊ 
အစိုးရ၏ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွင့္ အစရွိသည္တို႕တြင္ 
တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ 
လုပ္သား မ်ား အလုပ္အကိုင္ဆံုးရံႈးမႈ (ေလးေထာင့္ကြက္) 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခအပါအဝင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ 
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ၏ အတိုင္းအတာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ 

အာရွတိုက္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

နည္းပညာဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွမရရိွႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ ခ်ိတ္ဆက္၊ ကုန္သြယ္၊ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစလ်က္ရိွပါသည္။ နည္းပညာ သစ္မ်ားေၾကာင့္ (အြန္လုိင္းသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားမွတဆင့္) 
ပညာေရး ႏွင့္ (ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳကာ ေဆးဝါးကုသျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ စၾကၤမံ်ား 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕လာခ့ဲပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား ႏွင့္ အြန္လုိင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္င
န္းမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္မႈစနစ္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး blockchain က့ဲသုိ႕ေသာ နည္းပညာမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေထာ
က္ပ့ံပုိ႕ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ကာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အားလုံးပါဝင္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ လတ္တေလာ 
နည္းပညာဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ားသည္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာမ်ားမွ ရရိွသည့္ စြမ္းအင္မ်ားထက္ 
ပုိမုိ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွလာၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ ေဒသႏၱရ ဓာတ္အားေပးကြန္ရက္ငယ္မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွႏုိင္မႈကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးခ့ဲသည္။ 
ေခတ္မီ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားကုိ ယခုအခါတြင္ ေဝးလံသည့္ေဒသမ်ား၌ ကုန္က်စရိတ္ အေတာ္အသင့္ နည္းပါးစြာျဖင့္ ရရိွႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။ 
သုိ႕ရာတြင္ စက္ရုပ္နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ဥာဏ္ရည္တုမ်ား၏ ေခတ္မီဆန္းသစ္မႈ မ်ား တုိးတက္လာေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားစြာတုိ႕ကုိ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္မည္ကုိ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ နည္းပညာသစ္မ်ား ထြန္းကားလာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္မ်ား အပါအဝင္ 
အလုပ္အကုိင္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ အလုပ္အကုိင္မ်ားသည္ လုပ္သား မ်ားစြာတုိ႕တြင္ မရွိၾကေသးသည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လုိအပ္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကုိင္မရရွိမႈ ႏွင့္/သုိ႕မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပါးသည့္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈတို႕ကုိ 
ျဖစ္လာေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ စိန္ေခၚမႈသည္ အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ကာ 
ေလွ်ာ့ခ်ေနစဥ္တြင္ နည္းပညာေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကုိ အသုံးခ်ေရးျဖစ္သည္။ 

အရင္းအျမစ္ - အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ၂၀၁၈။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၁၈။ မနီလာ။ 
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အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႕၏ ပညာေရး၊ သင္တန္းပို႕ခ်ေရး 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားကို လို
က္ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

10. ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈအေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ လတ္တေလာ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အပူပိုင္းဆုိ
င္ကလုန္းမုန္တုိင္းမ်ား၊ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းမ်ား၊ မိုးေခါင္ျခင္း 
မ်ား၊ ႏွင့္ အပူလိႈင္းမ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ ျပင္းထန္သည့္ 
မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေရအတြက္၊ ျပင္းထန္မႈ ႏွင့္ 
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈတို႕ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ 
ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ ငလ်င္မ်ား ႏွင့္ ဆူနာမီမ်ား အပါအဝင္ 
ဘူမိရူပဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ အသက္ဆုံးရံႈးမႈ ႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထိိခိုက္မႈမ်ားစြာကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ 
ပါသည္။ ကမာၻအႏွံ႕ရွိ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
အျမင့္မားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံအနက္ ၇ ႏိုင္ငံမွာ ADB ၏ 
DMC မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။10 ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ 

10 ယင္းတို႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစုမ်ား၊ အေရွ႕တီေမာ၊ တုံဂါ ႏွင့္ ဗာႏြားတူတုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ L. Kirch et al. ၂၀၁၇။ 
ကမာၻ႕အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ အစီရင္ခံစာ - စိစစ္ေလ့လာခ်က္ ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၇။ ဘာလင္ - Bündnis Entwicklung Hilft.

11 ADB. ၂၀၁၃။ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ စီးပြားေရးအေျခအေန။ မနီလာ။

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ 
ကၽြန္း မ်ားစြာတုိ႕၏ ေရရွည္ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားႏိုင္မႈအေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစသျဖင့္ ပစိဖိတ္ေဒသသည္ အထူးသျဖင့္ 
ထိခိုက္ လြယ္ပါသည္။11

11. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း။
အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အဓိိက သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊
ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ ေရရွားပါးမႈ၊ ပင္လယ္ ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္း
တစ္ေလွ်ာက္ ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားအတြင္း 
အမိႈက္သရိုက္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈ၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲမႈ 
မလုံေလာက္ ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ 
ေျမအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား 
ဆုံးရံႈးျခင္းတုိ႕ ပါဝင္ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ဖိအားမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈအေပၚ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအတြက္ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ 
ရွိေနၿပီးသား ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုဆုိးရြားေစပါသည္။ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္တကြ 

မွတ္ခ်က္ - ေပါက္ကြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးျပဳရာမွ ထြက္ေပၚသည့္ ကာဗြန္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

အရင္းအျမစ္ - BP. ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕စြမ္းအင္ BP စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္၊ လန္ဒန္ 
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လူဦးေရ ႏွင့္ စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္ တုိးတက္လာမႈတုိ႕ေၾကာင့္ 
ေရရွားပါးမႈႏွင့္လည္း ေတြ႕ၾကံဳေန ရပါသည္။ ေရ - 
အစားအစာ - စြမ္းအင္ ဖူလုံေရးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေရးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
အာရွတိုက္ရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ၇၀% ခန္႕ကုိ 
အစားအစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳၿပီး 
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေရကုိအသံုးျပဳပါသည္။ နည္းပညာ 
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ မူဝါဒသစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းမွတဆင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ေခၽြတာေရးသည္လည္း 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

12. ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ဝသည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDG မ်ား)။ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDG မ်ား)၊ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္၊ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ ႏုိင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 
ဆန္ဒုိင္းမူေဘာင္ ႏွင့္ (ဘီလီယံပမာဏမ်ား အသုံးျပဳကာ 
ထရီလီယံပမာဏမ်ား စုစည္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးတြင္ 
အာရုံစူးစုိက္သည့္) Addis Ababa လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တုိ႕သည္ 
ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ကုိ ပုံေဖာ္လ်က္ရိွၾကပါသည္။ 
SDG မ်ားအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆုံးသတ္ႏုိင္ေစေရး 

12 ကုလသမဂၢ၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
13 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕ရိွ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အုပ္စုမ်ား ညီလာခံ (COP21) ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ညီလာခံအတြင္း 

က်င့္သုံးခဲ့သည္။
14 ကမာၻ႕ဘဏ္။ PovcalNet. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ဘာလတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္)။ 

အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ ကုလသမဂၢသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္ et al ၂၀၁၆။ ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား - အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း။ http://www.unescap.org/
sites/default/files/Full%20report.pdf; ႏွင့္ FAO, လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြ၊ UNICEF, WFP ႏွင့္ WHO ၂၀၁၇။ 
ကမာၻေပၚရွိ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ႏွင့္ အာဟာရရရွိမႈအေျခအေန ၂၀၁၇ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ေရာမၿမိဳ႕ - ေနာက္ဆုံးရ ခန္႕မွန္းတုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဝယ္ယူႏိုင္စြမ္းအား ကြာျခားမႈႏႈန္း တစ္ရက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁.၉၀ အသံုးျပဳသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကမာၻဆုိသည္မွာ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ PovcalNet ေဒတာေဘ့စ္အတြင္းရွိ 
ဝင္ေငြနည္းပါးေသာႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည္) ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ကမာၻေပၚရွိ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ၄၃%၊ 
ကမာၻေပၚရွိ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သူ ၆၄%၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိသူ ၃၅%၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရမရရွိသည့္ ကမာၻ႕လူဦးေရ၏ ၄၂% ႏွင့္ အေျခခံမိလႅာစနစ္မရွိသည့္ 
ကမာၻ႕လူဦးေရ၏ ၆၃% ေနထုိင္ၾကသည္ 

15 BP Plc. BP ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ လန္ဒန္။ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ 
အစိုးရမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲရွိ အမ်ိဳးသား GHG ဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေပါက္ကြဲမႈမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ ထုတ္လႊတ္ျခင္း အခ်က္မ်ားကုိ 
အေျခခံထားသည့္ ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးအသုံးျပဳရာမွ ထြက္ရွိသည္မ်ားကုိသာ ဆုိလိုပါသည္ (IPCC. 
၂၀၀၆။ အမ်ိဳးသား ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ စာရင္းမ်ားဆုိင္ရာ IPCC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဂ်ပန္)။ ယင္းတြင္ သီးသန္႕ခြဲထုတ္ထားသည့္ ကာဗြန္၊ 
အျခားကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ အျခား GHG ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား မပါဝင္ပါ။ အာရွတုိက္အတြက္ ခန္႕မွန္းေျခအား BP ၏ ႏိုင္ငံ အုပ္စု 
ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈကို အေျခခံထားပါသည္။ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အရိွန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ရန္၊ ကမာၻၿဂိဳလ္ကုိ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ လူသားတုိင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းၾကြယ္ဝမႈကုိ ခံစားႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။12 ပါရီသေဘာတူညီခ်က္သည္ 
ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈအား ၂ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္ ေအာက္တြင္ 
ထားရိွရန္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ထားသည္။13 
ေဒသ၏ လူဦးေရ အရြယ္အစား မ်ားျပားမႈ ေၾကာင့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ငတ္မြတ္မႈ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မရရိွႏုိင္မႈတုိ႕ဆုိင္ရာ အဓိက SDG မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္ 
မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။14 အာရွပစိဖိတ္ေဒသ သည္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စြမ္းအင္က႑မွ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ 
ထုတ္လႊတ္မႈ ၄၈% ရိွၿပီး ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ေပၚမႈ 
အလ်င္ျမန္ဆုံး ျမင့္တက္လာေနသည့္ 
အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ 
(GHG) ထြက္ေပၚမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ 
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းရိွပါသည္ (ပုံ ၃)။15

13. ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ ႕အစည္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္
လာျခင္း။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရိွ ေဒသတြင္း ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး

ေဒသ၏ လူဦးေရ အရြယ္အစား မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ငတ္မြတ္မႈ ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရိွႏုိင္မႈတုိ႕ဆုိင္ရာ အဓိက SDG မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။
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ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 
အေရအတြက္သည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း 
သိသိသာသာ တုိးျမင့္လာခ့ဲသည္။ ယင္းတုိ႕တြင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ 
ႏွင့္ ပရဟိတအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ CSO မ်ား 
ႏွင့္ သမားရုိးက်မဟုတ္ေသာ အလွဴရွင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
တုိးပြားလာျခင္း၊ ႏွင့္ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏီွး 
ျမွဳပ္ႏံွေရး ဘဏ္ ႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္သစ္က့ဲသုိ႕ေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႕ 
ပါဝင္သည္။ ပုဂၢလိက ေငြအရင္းအႏီွး စီးဆင္းမႈ၏ 
အေရးပါမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးတြင္ 
ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မွ 

16 အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မရွင္၊ ADB ႏွင့္ ကုလသမဂၢအစီအစဥ္၊ ၂၀၁၇။ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းဆင္း
ရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ အဆုံးသတ္ျခင္း ႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း။ ဘန္ေကာက္။

17 UNICEF ႏွင့္ WHO၊ ၂၀၁၅။ မိလႅာစနစ္ ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရ ဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈအေျခအေန - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္ ႏွင့္ MDG ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္။ 
ဂ်ီနီဗာ။

ပါဝင္လာေစရန္ အားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းအဆင့္ ႏွင့္ အစုိးရ-ပုဂၢလိကအဆင့္မ်ားရိွ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ အသုံးခ်ျခင္းသည္ 
မရိွမျဖစ္လုိအပ္လာပါသည္။ 

14. ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား။
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ ျပင္ပမွ ေငြအရင္းအႏီွး
စီးဆင္းဝင္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသကုိ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစခ့ဲပါသည္။ ေခတ္မီဆန္းသစ္သည့္
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တန္ဖုိးကြင္းဆက္မ်ား ေပၚထြက္
လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရးကြန္ရက္မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ယင္းအား ေစ်းကြက္ႏွင့္ခ်ိန္ညိွထားသည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ မက္ခရုိစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈတုိ႕ျဖင့္
ေထာက္ပ့ံေပးထားၿပီး ေဒသအတြင္းရိွ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ
ေမာင္းႏွင္သည့္ အေရးအႀကီးဆုံးအရာမ်ားတြင္
တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ
ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားအား
ျပင္ပမွ ေမွ်ာ္မွန္းမထားႏုိင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္လည္း
ထိေတြ႕ေစႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မ်ား 
ႏွင့္ ေငြအရင္းအႏီွးေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္မႈတုိ႕၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕စြာ 
ျပန္႕ႏံွ႕တတ္ၾကသည္။ ၂၀၀၇-၂၀၀၉ ႏုိင္ငံတကာ 
ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းအတြင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား 
အျပန္အလွန္ အနီးကပ္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း 
ႀကီးမားသည့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈဆ္ုိင္ရာ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ား ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ႏွင့္ နည္းပညာတို႕သည္ 
ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႕ရိွ မညီမွ်မႈမ်ား တုိးပြားလာမႈႏွင့္လည္း 
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 

15. အေျခခံအေဆာက္အဦ မလုံေလာက္မႈမ်ား။ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
မလုံေလာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ လုိအပ္ေနသည့္ 
ေနရာမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ သိသာမ်ားျပားသည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အာရွတုိက္သား 
သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္တုိ႕သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိရန္ 
လုိအပ္ေနၿပီး16 သန္း ၃၀၀ ခန္႕သည္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ 
ေသာက္သံုးေရ မရရွိၾကဘဲ လူဦးေရ သန္း ၁၅၀၀ 
ခန္႕သည္ အေျခခံ မိလႅာစနစ္ အသံုးမျပဳ ႏိုင္ၾကေပ။17 

ပံု ၄ - က႑အလိုက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္၊ ၂၀၁၆-၂၀၃၀ 

(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏႈန္းထားမ်ား)

မွတ္ခ်က္ - အဖြဲ႕ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ၄၅ ႏိုင္ငံ အတြက္ ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား

အရင္းအျမစ္ - အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ၂၀၁၇။ အာရွ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစျခင္း။ မနီလာ။
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အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအား 
အေရးတႀကီး ဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ ေနပါသည္။ 
ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္လပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ အဟန္႕ အတားျဖစ္ေစၿပီး 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနျခင္းေ
ၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
စီးဆင္းမႈကို ပိတ္ဆုိ႕မႈျဖစ္ေစသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
စီမံခန္႕ခြဲေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႕သည္ 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ADB ၏ ေနာက္ဆုံး 
ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အရွိန္အဟုန္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္၊ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို 
တုန္႕ျပန္ႏိုင္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၃၀ 
တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆.၂ ထရီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ 
သုိ႕မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇ ထရီလီယံ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ (ပံု ၄)။ ပုဂၢလိက႑သည္ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

16. ၿမိဳ႕ျပမ်ား အလ်င္အျမန္ေပၚေပါက္လာျခင္း။
အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ ပမာဏသည္ 
၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ား တြင္ ၂၀% ခန္႕ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
၄၈% ခန္႕အထိသုိ႕ တုိးပြားလာခဲ့သည္။ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ 
ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ယင္းသည္ ၅၅% အထိသုိ႕ ျမင့္တက္လာမည္ 
(သုိ႕မဟုတ္) ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ 
ျပည္သူသန္း ၂၅၀၀ ခန္႕ ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။18 
ၿမိဳ႕ျပမ်ား အလ်င္အျမန္ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္တကြ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို 
ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ပိုမိုအရြယ္အစား ႀကီးထြားလာကာ 
စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
သိသိသာသာ လုိအပ္ေနမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျဖစ္ေသာ အာရွတုိက္၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူ 

18 ကုလသမဂၢ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဌာန။ လူဦးေရဆုိင္ရာ ဌာနခြဲ။ ၂၀၁၈။ ကမာၻ႕ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ေပၚလာမႈ အလာအလာမ်ား - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္။ 
နယူးေယာက္။

19 ကမာၻ႕ဘဏ္၊ ကမာၻ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။)

20 ကုလသမဂၢ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဌာန။ လူဦးေရဆုိင္ရာ ဌာနခြဲ။ ၂၀၁၈။ ကမာၻ႕ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ေပၚလာမႈ အလာအလာမ်ား - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္။ 
နယူးေယာက္။

21 ကုလသမဂၢ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဌာန။ လူဦးေရဆုိင္ရာ ဌာနခြဲ။ ၂၀၁၈။ ကမာၻ႕ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ေပၚလာမႈ အလာအလာမ်ား - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္။ 
နယူးေယာက္။

၄၃၁ သန္း ေနထုိင္ၾကၿပီး ယင္းသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ 
ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၅၈% ျဖစ္ပါသည္။19 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အနိမ့္ပိုင္း 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမို၍ 
ထိခုိက္လြယ္လာလ်က္ရွိပါသည္။ 

17. လူဦးေရအခ်ိဳးအစားဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား။ ေမွ်ာ္မွ
န္းသက္တမ္းပိုမိုရွည္လ်ားလာၿပီး ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းမ်ား
ေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္အတူ အခ်ိဳ႕ေသာ DMC မ်ားသည္ 
အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာၾကသည္။ ကုလသမဂၢက
အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္)
သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃၄ သန္းရွိရာမွ 
၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ၈၇၀ သန္းအထိ တုိးျမင့္လာမည္ဟု 
ခန္႕မွန္းထားသည္။ အဆိုပါကာလအတြင္း စုစုေပါင္း
လူဦးေရအနက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိပမာဏသည္ ၈.၁% မွ 
၁၈.၁% သို႕ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။20 အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ 
လူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ
ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားသည္ အခြန္ဝင္ေငြေ
လ်ာ့နည္းစြာရရွိျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ
အသုံးစရိတ္မ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္းတုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခက္အခဲ မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။
ADB ၏ DMC မ်ားရွိ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ လုံေလာက္သည့္ 
ပင္စင္ သို႕မဟုတ္ က်န္းမာေရးအာမခံ မရွိၾကေပ။
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ DMC အခ်ိဳ႕တြင္ လူငယ္ဦးေရ
ျမင့္တက္လာပါသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အသက္ ၃၀
ေအာက္ရွိ လူဦးေရ သန္း ၂၀၀၀ ေနထိုင္ၾကၿပီး ယင္းသည္ 
တစ္ကမာၻလုံးရွိ လူငယ္လူဦးေရ၏ ၅၄% ျဖစ္သည္။21

ေကာင္းမြန္သည့္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစား သုိ႕မဟုတ္ လူဦးေရ
အခ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္ႏိုင္ေျခ 
အလားအလာတုိ႕သည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈအေျခအေနတို႕ႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 
ယင္းသည္ DMC မ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ 
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ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို အျမင့္ဆုံးျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္စြမ္းတို႕ေပၚ
တြင္ မူတည္ေနပါသည္။22

18. အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္။
ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွသည့္ ေဒသ၏ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား
စီမံခန္႕ခြရဲာတြင္ ထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရိွရန္
လုိအပ္သည္။ သုိ႕တုိင္ ေဒသအတြင္းရိွ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႕တြင္
အ မ်ားျ ပ ည္ သူ ဆုိ င္ ရာ ဝ န္ေ ဆာ င္ မႈ မ်ား ည့ံ ဖ် င္းျ ခ
င္း၊ အစုိးရ အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ား အားနည္းျခင္း ႏွင့္

22 D. Park, S-H. Lee, ႏွင့္ A. Mason, eds. ၂၀၁၁။ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားျပားလာျခင္း၊ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ႏွင့္ အာရွတုိက္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ၊ 
မနီလာ - ADB / Cheltenham, ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ႏွင့္ Northampton, မက္ဆာခ်ဴးဆက္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု - Edward Elgar Publishing.

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႕က့ဲသုိ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အရိွန္အဟုန္ကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ ႏွင့္ တုိးတက္မႈ၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား မွ်တစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ 
ခြေဲဝေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ေသာ အရပ္ဘက္အု
ပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းမႈ အရည္အေသြး 
ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈတို႕ကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ေနပါသည္။ 
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III. ADB ၏ ရည္မွန္းခ်က္ 
ႏွင့္ တန္ဖိုး တိုးျမႇင့္ျခင္း

23 အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတစ္ခြင္ ၾကြယ္ဝမႈ၊ အာလုံးပါဝင္မႈ၊ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈတုိ႕ကို အထေျမာက္ေစရန္ ADB ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္အား ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အစီအစဥ္တုိ႕ႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ထားပါသည္။ ADB 
၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လုံးဝ ပေပ်ာက္ေရး (SDG 1)၊ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး (SDG 5)၊ 
ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေသာ စြမ္းအင္ (SDG 7)၊ ေကာငး္မြန္သည့္ အလုပ္အကုိင္ ႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ (SDG 8)၊ လုပ္ငန္း၊ 
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ (SDG 9)၊ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (SDG 10) ႏွင့္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ (SDG 
13) တုိ႕ပါဝင္သည္။ ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ အစာငတ္မြတ္မႈ မရွိေစေရး (SDG 2)၊ က်န္းမာသုခရွိေစေရး (SDG 3)၊ အရည္အေသြးမီ ပညာေရး
(SDG 4)၊ သန္႕ရွင္းေသာေရ ႏွင့္ မိလႅာစနစ္ (SDG 6)၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ႏွင့္ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ား (SDG 11)၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ သုံးစြဲမႈ (SDG
12)၊ ႏွင့္ ၿငိမ္းျခိမ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈရွိေရး ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး (SDG 16) တို႕ကုိလည္း အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB
သည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး (အပိုဒ္ ၅၂)၊ ေရေအာက္ သက္ရွိမ်ား (SDG 14) ႏွင့္ ေျမေပၚရွိသက္ရွိမ်ား (SDG 15)
တို႕ကုိလည္း အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ SDG မ်ား အထေျမာက္ေစရန္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း မ်ား အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း
(SDG 17) တြင္လည္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

19. အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ADB ၏ ရည္မွန္းခ်က္။
ေဒသအသြင္ကူးေျပာင္းလာျပီး DMC မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ADB
အေနျဖင့္လည္း ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္လာပါသည္။
ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ ၏ ေအာက္တြင္ ADB သည္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္အရ အလြန္အမင္း
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ယင္း၏
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတစ္ခြင္ ၾကြယ္ဝမႈ၊ အာလုံးပါဝင္မႈ၊ ရင္ဆုိင္တု
န္႕ျပန္ႏုိင္စြမ္းရိွမႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈတုိ႕ကုိ အထေျမာက္ေစရန္
ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB
သည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအား အရည္အေသြးျဖင့္
ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသကုိ ၾကြယ္ဝလာေစရန္
အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ခြေဲဝေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္
အားလုံးပါဝင္ေရးကုိ အားေပးျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ္ 
အထူးသျဖင့္ ထိခုိက္လြယ္သည့္ လူထုအတြက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏
ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏုိင္စြမ္း ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈတုိ႕ကုိ
အေထာက္အပ့ံေပးကာ RCI ကုိ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္ (ပုံ
၅)။ ADB သည္ ေဒသ၏ အဆင္းရဲဆုံး ႏွင့္ ထိခုိက္အလြယ္ဆုံး
ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ဆက္လက္ ဦးစားေပး
ပ့ံပုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။

20. တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။
အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ADB ၏ ဆႏၵမ်ားအား DMC မ်ား ႏွင့္
ADB တုိ႕အေနျဖင့္ ပ့ံပုိးကူညီရန္ အာမခံထားသည့္ အဓိကက်ေသာ
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညိွထားပါသည္။

ယင္းတုိ႕မွာ SDG မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ အစီအစဥ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ပါရီသေ
ဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ ေ
လွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဆန္ဒုိင္းမူေဘာင္တုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ADB ၏ 
အနာဂတ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား အဆုိပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊့္ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ပုံစံေရးဆြသဲြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္။23 ADB သည္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
၏ အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ G20 အစီအစဥ္ကုိ 
ပ့ံပုိးကူညီရာတြင္ လည္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

21. လူမႈေရးဆုိင္ရာ က႑မ်ား ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ 
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ 
ေပးေရးတုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ လူမႈေရးက႑မ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ခ်ဲ႕ထြင္ေနေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားသည္ 
ယင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ အဓိက ဦးစားေ
ပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
အေျခခံအေဆာက္အဦသည္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕အတြက္ 
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ သဘာဝေ
ဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕ကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္အတြက္ တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
ကတိကဝတ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
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အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ ရင္းႏီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ 
အဓိကက်မည္ျဖစ္သည္။24 အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားသည္ 
အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
အျခားေသာ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ႀကီးထြားလာေနသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္အတြက္လည္း 
အကူအညီေပးၿပီး အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္လာမႈကဲ့သုိ႕ေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ကာ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ADB 
သည္ စိမ္းလန္းၿပီး၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ၊ ရင္
ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ 
အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ယင္း၏ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား မွတဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ (သက္ႀကီးရြယ္အို ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အပါအဝင္) ထိခိုက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ 
အေျခခံက်ေသာ စြမ္းအင္၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ 
သန္႕ရွင္းေသာေရ ႏွင့္ မိလႅာစနစ္မ်ား လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈ 
တုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ကို လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ေစရန္ 
ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားရွိ ဆက္သြယ္ေရးကုိ 
ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

22. ADB ၏ တန္ဖိုးတုိးျမႇင့္ျခင္း။ ADB သည္ အရည္အေသြး
အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ 

24 ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိသည္မွာ ၾကာရွည္ခံၿပီး၊ လူမႈေရးအရ မွ်တမႈရွိကာ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႕အရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ADB ၂၀၁၈။ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၇။ မနီလာ။

ေဖာ္ေဆာင္ကာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ခိုင္မာသည့္ 
ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖန္႕က်က္တည္ရွိမႈႏွင့္တကြ တစ္ခုတည္းေသာ 
ေဒသဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္တစ္ရပ္ ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္လာခဲ့သည့္ 
လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 
ADB ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ယင္း၏ 
လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးေက်းဇူး အျမင့္ဆုံးရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ၊ 
ဗဟုသုတ ႏွင့္ မိတ္ဖက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ေဆာ
င္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ႏွင့္ ရန္ပံုေငြေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
ရန္ပံုေငြမ်ား စုေဆာင္းျပင္ဆင္ေပးကာ ယင္း၏ ကုိယ္ပိုင္ 
ရန္ပံုေငြမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ အသိပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
ေဒသႏၱရ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ရွိေသာ 
လက္ေတြ႕က်သည့္ တန္ဖိုးမ်ားတြင္ အာရံုစူးစိုက္ၿပီး 
သင္ခန္းစာယူဖြယ္မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ 
(နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအပါအဝင္) ေဒသတြင္း 
ႏွင့္ ေဒသျပင္ပရွိ အေလ့အထေကာင္းမ်ားအား ပံုစံတူ ျပ
န္လည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ADB သည္ 

ADB သည္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္အရ အလြန္အမင္း 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မ်ားကုိ အဆုံးသတ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ယင္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတစ္ခြင္ ၾကြယ္ဝမႈ၊ 
အာလုံးပါဝင္မႈ၊ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏုိင္စြမ္းရိွမႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈတုိ႕ကုိ 
အထေျမာက္ေစရန္ ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ADB သည္ ေဒသ၏ အဆင္းရဲဆုံး ႏွင့္ ထိခုိက္အလြယ္ဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ဆက္လက္ ဦးစားေပး ပ့ံပုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။
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ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ႏွ
စ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတ 
ႏွင့္ ကုသုိလ္ျဖစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ CSO မ်ား ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑တုိ႕အပါအဝင္ မတူကြဲျပားေသာ မိတ္ဖက္မ်ား 
ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအၾကား 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံစံုပါဝင္ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ G20 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အင္
စတီက်ဴးရွင္းစနစ္တစ္ခုစလုံး၏  အက်ိဳးသက္ေ
ရာက္မႈမ်ားကုိ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ 
ယင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကုိလည္း 
တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ပံု ၅ - ADB ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ တန္ဖိုးတိုးျမႇင့္ျခင္း ႏွင့္ လမ္းညႊန္သည့္ အေျခခံမူမ်ား

ADB = အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ ္
ADB = အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္
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IV. ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
အတြက္ လမ္းညႊန္သည့္ အေျခခံမူ မ်ား

23. ႏိုင္ငံအလုိက္ အာရံုစူးစိုက္သည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို အသုံးျပဳျခင္း။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ဝေသာ တစ္ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္အား သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၱရ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြပမာဏ ဆင္တူသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားအပါအဝင္ DMC မ်ားတြင္ သိသိသာသာ 
ကြဲျပားစံုလင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ 
အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈမ်ား ရွိၾကသည္။ 
ADB သည္ ယင္း၏ ကြဲျပားစံုလင္ေသာ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ 
အေျခခံအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီရန္အတြက္ ယင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား 
သီးသန္႕အေျခအေနအလုိက္ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ ၏ ေအာက္တြင္ ADB သည္ SDG မ်ား 
ႏွင့္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္တို႕ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ 
ယင္း၏ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ ႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဗ်ဴဟာ (CPS) သည္ ADB 
၏ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ 
အာရံုစူးစိုက္မႈကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ အဓိက 
စၾကၤံတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး DMC 
သည္ ယင္း၏ ကုိယ္ပိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
ေမာင္းႏွင္သူအျဖစ္ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ သီးသန္႕အေျခအေနအလုိက္ 
ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ေပးအပ္သည့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ယင္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အေပၚယံမွ် 
ျဖန္႕ၾကက္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲျပင္လြယ္ရွိရန္အတြက္ 
နယ္ပယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ က်င့္သုံးမည္ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
သုိ႕မဟုတ္ က႑မ်ားတြင္ ADB ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအား 
အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ADB 
၏ စြမ္းရည္ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အတုိင္းအတာအတြင္းမွ 
တန္ဖိုးတုိးျမႇင့္မႈအတြက္ အလားအလာတုိ႕ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ 
ယင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ 
မွတ္တမ္းရွိျခင္းကုိ အေျခခံကာ ADB သည္ အျခား 
ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ CSO မ်ား၊ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ပုဂၢလိကက႑တို႕ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ပိုမိုခိုင္မာေစမည္ျဖစ္သည္။

24. ဆန္းသစတ္ထီြငသ္ည့ ္နည္းပညာကိ ုအားေပးျမႇင့တ္င္ျခင္း။
ADB သည္ ယင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္းတြင္ 
အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳမႈကုိ အားေပးရန္ ႏွင့္ 
DMC မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အပံ့ 
မ်ားေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာ
ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးစနစ္အတြက္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ ဝန္းက်င္ကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊
အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း ႏွင့္ ဟာ့ဒ္ဝဲ ႏွင့္ 
ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းတို႕တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအား
ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ

လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြပမာဏ 
ဆင္တူသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားအပါအဝင္ 
DMC မ်ားတြင္ သိသိသာသာ 
ကြဲျပားစုံလင္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ အားသာခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွႏုိင္မႈမ်ား 
ရိွၾကသည္။ ADB သည္ ယင္း၏ 
ကြဲျပားစုံလင္ေသာ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွသူ 
အေျခခံအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္အတြက္ 
ယင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား 
သီးသန္႕အေျခအေနအလုိက္ 
ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ADB သည္ လည္ပတ္မႈစက္ဝန္း 
ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တာရွည္ခံမႈကုိ တုိးျမင့္ေစေသာ၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ အရည္အေသြးတုိ႕ကို 
တုိးတက္ ေစေသာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အနည္းဆုံးျဖစ္ေစေသာ ေခတ္မီ 
နည္းပညာမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
စီမံကိန္း ပံုစံေရးဆြဲမႈမ်ားကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ 
ပစၥည္းဝယ္ယူမႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြးတြင္ အာရံုစူးစိုက္ျခင္း 
ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို 
စုစည္းျခင္းတုိ႕ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳမႈကို 
အသိအမွတ္ျပဳ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည္။ 

25. ဘက္စံုပါဝင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္း။ ADB သည္ က႑ ႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အႏံွ႕ရိွ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ကာ ဘက္စုံပါဝင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားအား 
ေပးအပ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ 
လုိအပ္သည္မ်ားႏွင့္ အကုိက္ညီဆုံး ျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ 
ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ 
ေပါင္းစပ္ျခင္းမွတဆင့္ ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေရးႏွင့္တကြ ေငြေ 
ၾကးပ့ံပုိးေရးတုိ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိကက႑ ဆုိင္ရာ 
ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား၏ အလားအလာကုိ ယင္း၏ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ စနစ္တက် အကဲျဖတ္သုံးသပ္ကာ 
ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႕အား အသုံးျပဳသည့္ - One 
ADB ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ CPS သည္ အဆုိပါ ဘက္စုံ 
ပါဝင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားအား ပုိမုိနက္နဲသည့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ပုိမုိအားေကာင္းသည့္ 
ဌာေနကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ 
အဓိက စၾကၤံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
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V. ႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ားအလိုက္ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား

25 ADB သည္ အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ADB ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္တုိ႕အၾကားရွိ ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳကာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား FCAS 
အျဖစ္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ ပါသည္။ ADB ၏ FCAS ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ လုပ္ေဆာင္ကာ ယင္းအား 
အလားတူထိခိုက္လြယ္မႈ သုိ႕မဟုတ္ ပဋိပကၡအေျခအေနရွိသည့္ ေဒသႏၱရ အေျခအေနတစ္ခုအတြင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ေစပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိတြင္ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ FCAS အျဖစ္ထပ္မံခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ မရွိေသးပါ။ ADB ၂၀၁၃။ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ADB ၏ ထိေရာက္မႈကို ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္။ မနီလာ။

26 ADB၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တည္ေထာင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္။ မနီလာ။
27 ကုလသမဂၢက SIDS အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိတြင္ FCAS အျဖစ္ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ ADB ၏ DMC ၉ ႏုိင္ငံအနက္ ၇ 

ႏိုင္ငံသည္ SIDS မ်ားျဖစ္သည္။ ADB သည္ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ FCAS ႏွင့္ SIDS တုိ႕၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အေပၚ ပံုမွန္ျပန္လည္သုံးသ
ပ္မြမ္းမံသြားမည္ျဖစ္သည္။

26. ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္ 
အေျခအေနမ်ား။ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး 
ပဋိပကၡသက္ေရာက္ခံထားရသည့္ အေျခအေနမ်ား 
(FCAS) ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိခိုက္လြယ္မႈ 
အတုိင္းအတာ ျမင့္မားေနၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္အတြက္ သိသိသာသာ 
လုိအပ္ေနပါသည္။25 FCAS ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ADB ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားသည္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ႏွင့္ ဦးတည္သတ္မွတ္ထားသည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ အာရံုစူးစိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးၿပီး ပဋိပကၡ၏ 
ဇစ္ျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းကာ ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႕ကုိ 
အားေပးျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ CPS ႏွင့္ ADB 
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ထိခိုက္လြယ္မႈ ႏွင့္ 
ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကုိ တုန္႕ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိေစရန္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး ယင္း၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
လက္ေတြ႕အေျခအေန မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိကာ 
အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 
လုံျခံဳေရး ႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈတုိ႕အတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႀကီးျမင့္လာမႈကို ကာမိေစရန္အတြက္ 

ADB သည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာ ပဋိပကၡ 
ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈတုိ႕ကုိ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြင္းသို႕ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားျခင္း မရွိေစရန္ ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

27. ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္မ်ား။ ADB ၏ 
ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တြင္ ေဒသအတြင္းရွိ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ 
သုိ႕မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုမို နည္းပါးေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အထူးအေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။26 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္မ်ား (SIDS) သည္ အထူးသျဖင့္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ 
ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္လြယ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႕၏ ၾကြယ္ဝေသာ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းဇုန္မ်ားသည္ 
အလ်င္အျမန္ပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ယုိယြင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႕၏ စီးပြားေရးမ်ားသည္လည္း 
ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္မ်ား ေသးငယ္မႈ၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားမႈ၊ ႏွင့္ 
ေဒသတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အဟန္႕အတားမ်ားရွိေနပါသည္။ 
SIDS သည္ FCAS ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႕ ႀကီးမားသည့္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ အဟန္႕အတားမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ရပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ FCAS မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးအစား 
သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ADB ၏ DMC မ်ားစြာတုိ႕တြင္ 
ပဋိပကၡမ်ားသည္ အဓိက အဆုိးၾကံဳ ႏိုင္ေျခမဟုတ္ေသာ္လည္း 
ယင္းတို႕သည္ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။27 
ယင္းတို႕သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းမထားႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ ျမင့္မားၿပီး 
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ယင္းတို႕၏ စီးပြားေရး အေျခခံ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ ပို႕ကုန္မ်ား 
အကန္႕အသတ္ရွိျခင္း ႏွင့္ မရွိမျဖစ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာတုိ႕အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္ပစၥည္း 
ေပးသြင္းသူမ်ားေပၚတြင္ မွီခိုအားထားေနရေသာေၾကာင့္ 
ထုိသုိ႕ျမင့္မားေနမႈကုိ ပိုမိုဆုိးရြားသြားေစသည္။ ဗ်ဴဟာ၂၀၃၀ 
၏ ေအာက္တြင္ ADB သည္ (FCAS အျဖစ္ အမ်ိဳးအစားခြဲျ
ခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ SIDS အပါအဝင္) SIDS 
အေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈကို တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။28 
ADB ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆ္ုိင္ရာ 
ေရရွည္တည္တ့ံေရး ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏို
င္ေျခဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈတို႕တြင္ အာရံုစူးစိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
နည္းပညာ (ICT)၊ ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ႏွင့္ 
ေလေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရးတုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားရွိ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ လက္လွမ္းမီမႈတုိ႕ကုိ ထပ္မံအားျဖည့္ေ
ဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အကူအညီေပးရန္အတြက္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးတြင္ 
အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ SIDS 
အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ 
အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOE မ်ား) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (PPP မ်ား) ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္၊ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က႑၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သည့္ 
အရည္အေသြးကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ ႏွင့္ 
ပုဂၢလိက က႑မွ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္ အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္ မ်ားရွိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ႏွင့္ 
အတားအဆီးမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယင္း၏ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်ိန္ညွိေရးဆြဲကာ 
တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ 

28 လက္ရွိ FCAS မဟုတ္သည့္ SIDS မ်ားသည္ ကြတ္ကၽြန္းစု၊ ဖီဂ်ီ၊ ေမာ္လ္ဒိုက္၊ ပေလာင္း၊ ဆမိုးအား၊ အေရွ႕တီေမာ၊ တုံဂါ ႏွင့္ ဗႏြားတူႏိုင္ငံတုိ႕ျဖစ္သည္။
29 ADB. ၂၀၁၆။ ပစိဖိတ္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း။ ၂၀၁၆-၂၀၂၀။ မနီလာ။

နည္းပညာဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ပစိဖိတ္ 
စီမံကိန္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္နည္းတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး ယင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
ျဖန္႕ၾကက္မႈကုိ ပိုမို ခိုင္မာေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမ
ည္ျဖစ္သည္။29 

28. ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ 
အနိမ့္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား။ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဝင္ေငြ
အလယ္အလတ္ အနိမ့္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တုိးတက္မႈႏႈန္းအား
ေရရွည္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အရွိန္အဟုန္ 
ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ စိန္ေခၚမႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ၾကံဳရသည္။ ADB သည္ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ အနိမ့္ပိုင္း
ႏိုင္ငံမ်ားထံသုိ႕ ခန္႕မွန္းႏိုင္ၿပီး သိသာသည့္ ပမာဏရွိေသာ
ေရရွည္ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ 
ဖြဲ႕စည္းပံု ႏွင့္ စနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအား 
အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ADB အေနျဖင့္ အာရံုစူးစိုက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ စိမ္းလန္းၿပီး အားလုံးပါဝင္ေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး၊ ေရရွည္ 
တည္တ့ံေသာ ၿမိဳ႕ျပေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား 
ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းတို႕ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆုိင္ရာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ေရးတုိ႕ပါဝင္မည္ျ
ဖစ္သည္။ ADB သည္ SOE မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ 
လည္း အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ကာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးသူမ်ား ပါဝင္လာေစျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား တုိးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း ထူထပ္ေသာ 

အားလုံးပါဝင္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ADB သည္ UMIC မ်ား 
အပါအဝင္ DMC မ်ားရိွ လုိအပ္ေနသည့္ နယ္ပယ္မ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 
ဝန္းက်င္ငယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးျခင္းကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။
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အေျခအေနမ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ ပထဝီအေနအထားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ 
အထူးထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျပင္းထန္သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနရပါသည္။ 

29. ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ အထက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား။ 
ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ အထက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား (UMIC မ်ား) 
အနက္ မ်ားစြာတုိ႕သည္ ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ 
လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ားရွိၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 
ယင္းတို႕သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ား လက္လွမ္းမီမႈ၊ 
ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈတုိ႕တြင္ 
ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ ADB သည္ ႏိုင္ငံမ်ားအား 
ေငြအရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္မ်ား လက္လွမ္းမီမႈ 
ျမႇင့္တင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း ႏွင့္ သရုပ္ျပစီမံကိန္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ တန္ဖိုးအမ်ားဆုံး ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အာရံုစူးစိုက္မည္ ျဖစ္သည္။ ADB သည္ PPP 
မ်ားအပါအဝင္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ကာ ဘ႑ာေရးက႑ ႏွင့္ SOE မ်ားတြင္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးတည္ထားသည့္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားေပးၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္ဆိုင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းကုိ 
ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အထမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား မွ်ေဝျခင္းသည္ 
အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္း 
မ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ျခင္း၊ RCI 
ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျပားလာျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ေပၚေပါက္ 
လာသည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကဲ့သုိ႕ အေရးပါသည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ UMIC မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာ၌ ADB 
၏ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုအေရးပါသည့္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ADB သည္ 
ထုိသုိ႕ေသာ အသိပညာမ်ား မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကုိ 
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

30. ေဒသႏၱရအဆင့္ရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ 
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားရွိေနေသာ ဝန္းက်င္ငယ္မ်ား။
အားလုံးပါဝင္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ADB

30 ADB. ၁၉၉၆ ခုႏွစ္။ ဘဏ္၏ DMC မ်ားအတြက္ ၿပီးေျမာက္မႈ မူဝါဒတစ္ရပ္၊ မနီလာ ႏွင့္ ADB. ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ၿပီးေျမာက္မႈ 
မူဝါဒအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း။ မနီလာ။ ၿပီးေျမာက္မႈ မူဝါဒသည္ ဝင္ေငြ၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ေငြအရင္းအႏွီးစီးဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ 
အဓိက စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင့္တို႕ကုိ အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံမ်ားအား အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသည့္ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

သည္ UMIC မ်ား အပါအဝင္ DMC မ်ားရွိ လုိအပ္ေနသည့္ 
နယ္ပယ္မ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သည့္ ဝန္းက်င္ငယ္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမ
ည္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ၏ အဆုိပါ နယ္ပယ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ရွိ ထိခိုက္လြယ္မႈ ႏွင့္ 
ပဋိပကၡတို႕ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည့္ ကာလရွည္ၾကာ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ဆက္လက္ေတြ႕ၾကံဳေနရသည္။ ADB သည္ 
နည္းပညာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား (TA) ထပ္မံေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ရိုးရွင္းေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ 
အပါအဝင္ အဆုိပါ နယ္ပယ္မ်ားရွိ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဦးတည္ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

31. ၿပီးေျမာက္မႈ။ ADB သည္ ယင္း၏ လက္ရွိ 
ၿပီးေျမာက္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒအား ဆက္လက္အသုံးျပဳကာ
ထုိသုိ႕ အသံုးျပဳေနစဥ္ အတြင္း မူဝါဒ၏ ထိေရာက္မႈကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္သည္။30 ADB ၏ ပံုမွန္ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈ ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ ၿပီးေျမာက္မႈဆုိင္ရာ
မူဝါဒ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား စိစစ္ေလ့လာျခင္း
ႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးကပ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
အကူးအေျပာင္းမႈကာလအတြင္း ADB ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကုိ 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿပီးေျမာက္မႈအတြက္ 
လုိအပ္သည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္း၊ ႏွင့္ အသိပညာမ်ား 
ဖန္တီးျခင္းတုိ႕တြင္ အဓိက အားစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား အား CPS တြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

32. ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားဆုိင္ရာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ကြဲျပားစံုလင္ေစျခင္း။ ADB သည္ 
ယင္း၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား
ပိုမိုကြဲျပားစံုလင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ အေသးစိတ္ 
စိစစ္ေလ့လာကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆ
က္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB
သည္ ခဲြျခားသတ္မွတ္ ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ 
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ တာဝန္ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ 

33. အထူးရန္ပံုေငြမ်ား။ ADB သည္ အထူးႏႈန္းထားျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ သာမန္ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား
(OCR) ေခ်းေပးျခင္း ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ (ADF)
ေထာက္ပံ့ေၾကးတို႕ ႏွစ္ခုစလုံးထံမွ အထူးရန္ပံုေငြမ်ားကို 
ယင္း၏ အဆင္းရဲဆုံး ႏွင့္ ထိခိုက္အလြယ္ဆုံး DMC မ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သည္။
FCAS ႏွင့္ SIDS မ်ားစြာတုိ႕သည္ အထူးရန္ပံုေငြမ်ား

ရရွိရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီပါသည္။ 
ADB သည္ အထူး ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ၿပီးေျမာက္သည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္း ေငြေၾကးပံ့ပိုးရန္အတြက္လည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ADF 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳေရးအတြက္ 
ADF အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ 
သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ADB မွ စီမံခန္႕ခြဲသည့္ 
Trust Fund မ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာပါဝင္ေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားမွ
တဆင့္ ျပင္ပမွ အထူးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ 
စုစည္းျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္ (အပိုဒ္ ၈၇ ႏွင့္ ၈၉)။
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VI. လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ
ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား

34. ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ADB သည္ အပိုဒ္ ၃၅-၆၇ တုိ႕တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ 
ဦးစားေပးနယ္ပယ္ ၇ ခုတုိ႕တြင္ အာရံုစူးစိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
အဆိုပါ နယ္ပယ္မ်ားအား တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ အျခားေသာ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေဖာ္ေဆာင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ 
အားလုံးပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ရွိ ေစေရး၊ 
ႏင့္ွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႕အား ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္း 
သင့္ေလ်ာ္သလုိ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ ADB ၏ အေထာက္အပံ့အား 
အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား၊ 
အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားမွတဆင့္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

A. က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး

35. လူသားအရင္းအျမစ ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏငွ့ ္လူမႈေရးဆိငုရ္ာ
အားလုံးပါဝင္ေရးတုိ႕ကုိ ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ရႈေထာင့္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ 

ဝင္ေငြခ်ိဳ႕တဲ့ ႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ွာ့ခ်ရာတြင္ သိသာသည့္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရွခိဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပ ႏငွ့ ္ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွ ိ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈတုိ႕၏ ဝင္ေငြ ႏွင့္မဆုိင္ေသာ 
ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီး 
အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ အားလုံးပါဝင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတုိ႕ကုိ 
အားေပျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းတည္ေ
ဆာက္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းရွိ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစရန္အတြက္ ADB သည္ 
(၁) အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈတြင္ မညီမွ်မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး (၂) 
အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အလုပ္အကုိင္ မ်ား ဖန္တီးရာတြင္ 
အကူအညီေပးကာ (၃) ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္သည္။

36. အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ဖန္တီးျခင္း။ ADB သည္ အားလံုးပါဝင္ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ 
ေကာင္းမြန္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ 
ဖန္တီးေသာေၾကာင့္ ADB သည္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား 
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME မ်ား) ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ မ်ားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးအပါအဝင္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ကာ ဘ႑ာေရးက႑ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
ဆက္လက္အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ အဓိကက်ေသာ လုပ္သားစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို 
အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း 
အဆင့္ျမွင့္တင္ ရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

37. ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္းပို႕ခ်မႈတို႕ကုိ 
ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ ADB သည္ ပညာေရးအား
ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
ပညာေရးအား ဆက္လက္အေထာက္အပံ့ေပးသြား
မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ DMC မ်ားအေနျဖင့္ 
အားလုံးအတြက္ သင္ၾကားမႈ ရလဒ္မ်ား တုိးတက္ေစျခင္း၊ 
ဘြဲ႕ရသူမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္း အတြက္ 
အသင့္ျဖစ္မႈတို႕ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ တစ္သက္တာ 
သင္ယူေလ့လာေရး ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ 
အေ ထာ က္ အ ပံ့ မ်ားေ ပးေ ရး တုိ ႕ တြ င္  
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
မည္သူ႕ကုိမဆုိ၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ မဆုိ၊ 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ 
ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္းပို႕ခ်မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
ICT နည္းပညာသုံး ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ 
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ 
နည္းပညာ ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ နည္း
ပညာႏွ င့္အသက္ေမြး ပညာေရးႏွ င့္သင္တန္း ပို ႕ ခ်ေရး တုိ ႕ 
အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
အထက္တန္း ႏွင့္ တကၠသုိလ္အဆင့္ ပညာေရးတုိ႕ကိုလည္း 
သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ ႏွင့္ သခ်ၤာတုိ႕တြင္ 
ပိုမိုအာရံုစူးစိုက္ကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ခိုင္မာသည့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ကာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ဝင္ေနသည့္ လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာလု
ပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္ 
တစ္သက္တာ သင္ယူမႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျပန္လည္မြမ္းမံသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

38. အားလုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရး
ရရွိေစျခင္း။ ADB သည္ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ 
ျဖန္႕က်က္မႈတုိ႕ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လူတုိင္းအတြက္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
DMC မ်ားအား ဆက္လက္အကူအညီေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အရည္အေသြးမီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီ 
ရရွိႏိုင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ရသည့္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္မ်ား 
အပါအဝင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးျခင္းအတြက္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိလည္း အကူအညီေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ADB သည္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး 
(လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး)၊ ၿမိဳ႕ျပ (က်န္းမာေသာ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား)၊ ေရ (ေရအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး)၊ မိလႅာ 
(ကူးစက္ေရာဂါမ်ား)၊ ႏွင့္ စြမ္းအင္ (ကာဗြန္ ႏွင့္ 
ညစ္ညမ္းမႈနည္းပါးျခင္း) တို႕ရွိ ယင္း၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ 
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈတုိ႕ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 
တုိက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ကူးစက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေရာဂါမ်ား 
ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 
ႀကီးထြားလာေနသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားအား ထိေရာက္ၿပီး 
ေရရွည္တည္တ့ံ ႏိုင္ေသာ ပံုစံျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ 
DMC မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ဆန္းသစ္ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးအပ္ေရးစနစ္မ်ား ပိုမိုအသုံးျပဳႏိုင္ေရးကုိလည္း 
အားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

39. လုိအပ္ခ်က္ရွိ သူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ
အကာအကြယ္ေပးေရးကုိ ေသခ်ာေစျခင္း။ ADB သည္ DMC
မ်ား၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတုိ႕အား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရ
န ဆက္လက္အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားကုိ 
ျပန္လည္သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္းတုိ႕ကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ 
အေျခအေနအလုိက္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား၊ ပင္စင္ ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးအာမခံတုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အာမခံမ်ား
ႏွင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ အစီအစဥ္မ်ား 
ပံုစံေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ရာတြင္ 
အာရံုစူးစိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား 
ပညာေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား (မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ 
အပါအဝင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္ 
အစားအစာေပးျခင္း၊ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ 
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သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္း)၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈ (လူမႈေရးဆုိင္ရာ အာမခံ ႏွင့္ ပင္စင္မ်ား)၊ 
က်န္းမာေရး (က်န္းမာေရး အာမခံ)၊ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ (အသက္အရြယ္၊ 
က်ား/မေရးရာ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ) က႑မ်ား အတြင္းသုိ႕ ေပါင္းစပ္ထည့္
သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

B. က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးတြင္ 
တိုးတက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း

40. က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးအတြက္
အေထာက္အပံ့မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း။ ADB သည္ (၁)
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အားလံုးပါဝင္ေရး၊
ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေရးတို႕အတြက္
ဦးတည္ထားသည့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား (၂) က်ား/မ
ကြာဟမႈမ်ားကို တုိက္ရိုက္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစမည့္
က်ား/မ ေရးရာအျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဥပမာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္
ဝင္ေငြရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ 
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္သည့္ အစိတ္အပို္င္းမ်ား 
ေပါင္းစပ္ေပးသည့္ ရပ္ရြာလူထု လမ္းစီမံကိန္းတစ္ခု၊ ႏွင့္ 
(၃) ADB ၏ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းေပးေသာ 
က်ား/မေရးရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အခ်ိဳ႕ပါဝင္သည့္ 
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား၊ ဥပမာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတို႕အတြင္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ တို႕မွတဆင့္ DMC မ်ားအတြင္း က်ား/
မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး တိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ကို 
ျမႇင့္တင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ (၁)-(၃) အျဖစ္ 
အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္ကို ADB 
အေနျဖင့္ သိရွိပါသည္။ ဥပမာ။ ။ ဓာတ္အားေပးစက္
ရံုစီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ဓာတ္အားကြန္ရက္အတြင္းသို႕ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးပို႕စဥ္တြင္ က်ား/
မေရးရာ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
သီးသန္႕ဦးတည္ထားျခင္း မရွိေပ။ သို႕ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
အသံုးျပဳနိုင္ျခင္းမွ အခ်ိန္ ဆံုးရံႈးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး 

31 အပိုဒ္ ၄၀ တြင္ (၁) ႏွင့္ (၂) အျဖစ္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ADB ၏ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စုစုေပါင္း၏ 
အနိမ့္ဆုံး ၅၅% ကုိ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္ (၃ ႏွစ္ ေရြ႕လ်ားမႈပ်မ္းမွ်၊ အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္မဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အပါအဝင္)

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ 

41. က်ား/မေရးရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား။ ၂၀၃၀ 
ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ (အစိုးရဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ မဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ ၃ ႏွစ္တာ ပ်မ္းမွ်ေရြ႕လ်ားမႈကုိ အေျခခံကာ) ADB 
၏ ကတိကဝတ္ျပဳ ထားသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ မ်ား၏ 
အနည္းဆံုး ၇၅% သည္ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကုိ 
အားေပးျမွင့္တင္ မည္ျဖစ္သည္။31

42. အာရံုစူးစိုက္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား။ ADB ၏ 
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စီးပြားေရးအရ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးျခင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ 
က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း 
ႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈတုိ႕တြင္ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္လုံေလာက္မႈမရွိျခင္း ႏွင့္ 
ျပင္ပမွ ေမွ်ာ္မွန္းမထားႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ရင္ဆိုင္တုန္႕ 
ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေစေရးဟူေသာ နယ္ပယ္ ၅ ခုတြင္ အာရံုစူးစုိက္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။

43. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စီးပြားေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစမ
ည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတြင္ ပိုမိုအေလးေပး
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႕ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ 
နည္းပညာ ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ADB သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ 
ဝင္ေငြပိုမိုျမင့္မားသည့္ က႑မ်ားရွိ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
ဘ႑ာေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လက္လွမ္းမီမႈရွိျခင္း၊ 
နည္းပညာသစ္မ်ား က်င့္သုံးျခင္း၊ ႏွင့္ မူဝါဒ ႏွင့္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ာမွတဆင့္ 
အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ဦးေဆာင္သည့္ SME မ်ားအတြက္ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ကုိ တုိးခ်ဲ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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44. လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရာတြင္ က်ား/
မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ ၿပီးေျမာက္မႈ 
ႏႈန္းမ်ား၊ သင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ လုပ္ငန္းခြင္သို႕
အကူးအေျပာင္းမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမ်ွမႈ ပိုမို 
တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ပညာေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ပံုစံေရးဆြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ADB သည္ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ 
အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ ႏွင့္ သခ်ၤာပညာရပ္တို႕ဆုိင္ရာ 
ပညာေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မိန္းကေလးမ်ားအား 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ မ်ိဳးပြားမႈဆုိင္ရာ 
ႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုိက္ညီမႈမရွိေသးသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႕ကုိ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
မိသားစုတြင္း ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ တာဝန္မ်ားကုိ 
သက္သာေစရန္ ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
မတူကြဲျပားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္အတြက္ 
သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာမ်ားကုိ ပံုစံ 
ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

45. ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတုိ႕တြင္ 
က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB ၏
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ တရားဥပေဒ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ က်ား/မေရးရာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္၊ 
အမ်ားျပည္သူ ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝေပးျခင္း ႏွင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ အဆင့္အားလုံးရွိ ဦးေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အစီအမံမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

46. အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခ်နိမ္လုံေလာကမ္ႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း။
ADB သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ဝင္ေငြ
မရရွိေသာ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ား ႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ 
အလုပ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲရသည့္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ႏွင့္ အခ်ိန္ တုိ႕ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရ ႏွင့္ မိလႅာ၊ ေက်းလက္ေဒသ
လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရရွိေရး၊ ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ား၊
သန္႕ရွင္းေသာ မီးဖိုမ်ား ႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာ၊ ႏွင့္ သီးႏွံ ႏွင့္ 
အစားအစာ ထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာမ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ
အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

47. ပင္ပမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကုိ ခိုင္မာအားေကာင္း

ေစျခင္း။ ADB သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခြဲေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အတြင္းသုိ႕ က်ား/မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးကုိ အကူအညီေပးရန္ ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္မ်ား၊ 
ရာသီဥတုႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ စမတ္နည္းပညာမ်ား၊ ႏွင့္ 
ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ပါဝင္ေရးတုိ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လက္လွမ္းမီမႈကုိ အသံုးခ်ရန္ 
DMC မ်ားအား အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
ဝင္ေငြနည္းပါးၿပီး ထိခိုက္လြယ္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္းရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စီးပြားေရး၊ အစားအစာ ႏွင့္ အျခား 
အက်ပ္အတည္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
ဦးတည္ခ်က္ ထားရွိေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကူအညီ ႏွင့္ 
က်ား/မေရးရာ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
ဘက္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္းတုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

C. ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ရာသီဥတု ႏွင့္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ရင္ဆိုင္ 
တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႕ကို ျမွင့္တင္ျခင္း

48. ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္းတုိ႕ကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအား တုိးခ်ဲ ႔ျခင္း။ ADB သည္ ယင္း၏
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ႏွင့္ စီမံကိန္း ပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ 
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းတုိ႕အတြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ 
အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္းေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ DMC မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုသန္႕စင္ေကာင္းမြန္ေသာ 
စမတ္နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္မႈကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ 
အားေပးကာ ယင္း၏ စီမံကိန္းမ်ားအား ရာသီဥတု ႏွင့္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ 
ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္ ဆက္လက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

49. ရာသီဥတုဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ား။
စီမံကိန္း ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
ႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳလုပ္ေရးတုိ႕တြင္ အေျခခံကာ ၂၀၃၀
ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ADB မွ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ 
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စုစုေပါင္း အေရအတြက္၏ ၇၅% တြင္ 
(အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္မဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ ၃ ႏွစ္ကာလ ပ်မ္းမွ်ေရြ႕လ်ားမႈတစ္ခုျဖင့္) 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ 
ျပင္ဆင္ေရးကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
၏ ကုိယ္ပိုင္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ 
ရန္ပံုေငြသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၈၀ ဘီလီယံေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 32

50. ဖ န္ လုံ အိ မ္ ဓာ တ္ေ ငြ ႕ ထု တ္ လႊ တ္ မႈ န ည္း ပါးေ သာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ 
GHG ထုတ္လႊတ္မႈ နည္းပါးေသာ စြမ္းအင္အတြက္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေရး 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ DMC မ်ားအေနျဖင့္ ပါရီ 
သေဘာတူညီခ်က္ေအာက္တြင္ ယင္းတို႕၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အညီ 
GHG ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေ 
ၾကာင္းတစ္ခုသုိ႕ ကူးေျပာင္းမႈကို အားေပးျခင္းတို႕ျဖင့္ 
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ယင္း၏ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
ယင္းသို႕ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အထူးေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပိုမုိမ်ားျပားသည့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ PPP မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့တို႕မွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပး ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ႏွင့္/
သုိ႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ကာဗြန္ေစ်းကြက္မ်ားမွတဆင့္ 
ကာဗြန္ဘ႑ာေရးသုိ႕ လက္လွမ္းမီမႈကုိလည္း အဆင္ေျပ 
ေခ်ာေမြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

51. ရာသီဥတု ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆုိင္
တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းတည္ေဆာက္ရန္ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း တစ္ရပ္ကုိ ေသခ်ာေစျခင္း။ ADB
သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ႏွင့္ ရာသီဥတု ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္
ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာေစရန္ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ
ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ DMC မ်ားအား

32 အဆုိပါ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ႏုိင္ငံမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီထားသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံထားသည္။

33 ADB သည္ မူဝါဒအေျခခံ ေခ်းေငြမွတဆင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြတ္ကၽြန္းစုထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္း သဘာဝေဘး ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ဆမိုးအား၊ တုံဂါ ႏွင့္ တူဗားလူတုိ႕ထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အစီအမံမ်ားတြင္ 
အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ 
စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ 
အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေရရွည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား အမ်ိဳး
မ်ိဳးစံုလင္ကြဲျပားေစျခင္း၊ ႏွင့္ ေစာစီးစြာ သတိေပးသည့္ 
စနစ္မ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းတုိ႕ ပါဝင္ပါသည္။ 
ADB သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ 
အေထာက္အပံ့အပါအင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 
တုန္႕ျပန္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မူဝါဒအေျခခံ အေရးေပၚ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ 
အာမခံ တုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ ကိရိယာမ်ားမွတဆင့္ DMC 
မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အသင့္ျပင္ဆင္ထားမႈကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္း ေစမည္ျဖစ္သည္။33 ယင္းသည္ DMC 
မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ဘက္ဂ်က္မ်ားအတြင္း 
ရာသီဥတုႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ 
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕ကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ရရွိႏိုင္မႈတုိ႕ကိုလည္း 
အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

52. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို 
ေသခ်ာေစျခင္း။ ADB သည္ (၁) ေလထု ႏွင့္ ေရထု အရည္အေသြး
တုိ႕အပါအဝင္ DMC မ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရာတြင္ ယင္းတို႕အား
အကူအညီေပးကာ (၂) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး
ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးတုိ႕တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ေဂဟစနစ္ ယုိယြင္းျခင္းကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ေဂဟစနစ္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ စီမံကိန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
ႏွင့္ ပံုစံေရးဆြဲျခင္းတုိ႕ကုိ ခိုင္မာ အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။
ADB သည္ ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သဘာဝ အေျချပဳ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား
(ဥပမာ။ ။ မုန္တုိင္းဒီေရလိႈင္းမ်ား ႏွင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ ဒီေရေတာမ်ားစိုက္ပ်ိဳျခင္း)
ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ဦးေဆာင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား
အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ 
ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
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53. ေရ-အစားအစာ-စြမ္းအင္ ဖူလုံေရးဆုိင္ရာ
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနမႈတုိ႕အေပၚ အာရုံစူးစုိက္မႈအား တုိး
ျမႇင့္ျခင္း။ ADB သည္ စီမံကိန္း၊ က႑၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ားရိွ
အစားအစာ ႏွင့္ စြမ္းအင္ဖူလုံေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအၾကားရိွ
ခိ်တ္ဆက္မႈမ်ား ႏွင့္ အေပးအယူမ်ားအေပၚ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိ ပုိမုိနက္ရိႈင္းေစျခင္းျဖင့္ 
ေရဖူလုံေရးကုိ ေသခ်ာေစရန္ DMC မ်ားအား 
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ မွ်တ၊ 
ေရရွည္တည္တ့ံၿပီး ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ 
အၿပိဳင္အဆုိင္ ေရလုိအပ္မႈမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္အတြက္ 
ဘက္စုံပါဝင္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
(၁) စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ပုံစံေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ 
မုိးေလဝသခန္႕မွန္းမႈ နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳျခင္း အပါအဝင္ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားကုိ 
ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ (၂) ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ႏွင့္ 
ေလအားက့ဲသုိ႕ေသာ ေရ မ်ားစြာမလုိအပ္သည့္ စြမ္းအင္မ်ားကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ (၃) စြမ္းအင္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ ေရေပးေဝမႈ 
ႏွင့္ မိလႅာစနစ္ တုိ႕အား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

D. ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား ပိုမို၍
ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း

54. ဘက္စုံပါဝင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း။
ADB သည္ စိမ္းလန္းၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ၊ ရင္ဆုိင္
တုန္႕ျပန္ႏုိင္ေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ 
ၿမိဳ႕ျပက်န္းမာေရး၊ ၿမိဳ႕ျပစုစည္းျပင္ဆင္မႈ၊ က်ား/
မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ေရရွည္တည္တ့ံမႈတုိ႕ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ နယ္ပယ္စုံပါဝင္ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB စီမံကိန္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး 
ေဘးကင္းလုံျခံဳေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ ေရ၊ မိလႅာစနစ္ ႏွင့္ 
အမိႈက္စြန္႕ပစ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္ အတြက္ 
ေရဖူလုံေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတုိ
႕ကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အာရုံစူးစုိက္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ခရီးသြားလာေရးနည္းလမ္းတစ္ခုမွ အျခားနည္းလမ္း 
တစ္ခုသုိ႕ လြယ္ကူေဘးကင္းစြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရးအတြက္ 
ေျမေအာက္ရထားမ်ား ႏွင့္ ဘတ္စ္ကားစနစ္မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားအား 
စက္ဘီးစီးနင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ လူသြားလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္သြားရန္ အေထာက္အပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား ပုိမုိယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွၿပီး အက်ိဳးရိွ 

ေစရန္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးေသာ ဝန္းက်င္တုိ႕ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB မွ ေငြေၾကးပ့ံပုိးသည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဌာေနျပည္သူမ်ားအားလုံး အတြက္ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

55. ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း။
ADB သည္ အိမ္ျခံေျမအခြန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အခေၾကးေငြ မ်ား၊
သို႕မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စရိတ္မ်ား ႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ
အစိုးရမ်ားအၾကားရွိ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား မွတဆင့္အပါအဝင္ 
ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈ အရင္းအျမစ္သစ္မ်ား ရွာေဖြရန္ ႏွင့္ 
ရွိၿပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ရန္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျမဴနီစီပယ္ 
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား သို႕မဟုတ္ စီမံကိန္း ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား
ထုတ္ေပးရာတြင္ ႏွင့္ PPP မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႕တြင္ 
ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။

56. အားလုံးပါဝင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ျပအ
စီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတုိ႕ကုိ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ေဒသႏၱရ
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပ
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းတုိ႕တြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႕ခြဲမႈအား
အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ CSO မ်ားပါဝင္ေနသည့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြင္း ေနထိုင္သူ၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ၊ 
ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိုဳးေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
က႑အလုိက္အစီအစဥ္မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ေ 
ေခ်းေငြရယူႏိုင္သည့္အရည္အေသြး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
ေရရွည္တည္တ့ံမႈတုိ႕ကုိ တုိးတက္ေစရန္အတြက္ အက်ိဳးစီး
ပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

57. ရာသီဥတုဒဏ္ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း
ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏
ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ADB သည္ 
ၿမိဳ႕ျပအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ 
သ ဘာ ဝေ ဘး အႏၱ ရာ ယ္ က်ေ ရာ က္ႏို င္ေျခ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းမႈကုိ 
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အားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကုိ 
ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ ေစာစီးစြာ ႀကိဳတင္သတိေပးသည့္ 
စနစ္မ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚ တုန္႕ျပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ 
ထိေရာက္စြာ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအတြက္ 
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

E. ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးတို႕ကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

58. ေစ်းကြက္ခ်ိိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ
တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ 
ADB သည္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ 
လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအား 
ႏိုင္ငံအတြင္း၊ ေဒသအတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားအတြင္း 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ား၊ 
ေစ်းကြက္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ ပို႕ေဆာင္ေရး စင္တာမ်ားတြင္ 
အာရံုစူးစိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီး ဆုံးရံႈးမႈမ်ားအား 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 
တန္ဖိုးတုိးျမႇင့္ျခင္းတုိ႕သည္ ေက်းလက္ေဒသ 
ဝင္ေငြမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ အစားအစာလံုေလာက္မႈကုိ 
တုိးျမင့္လာေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ADB သည္ 
DMC မ်ားအား ေက်းလက္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအၾကားရွိ 
အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ႏွင့္ စုစည္းျပင္ဆင္မႈတုိ႕ကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္လည္း အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။

59. လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အထြက္ႏႈန္း ႏွင့္ 
အစားအစာဖူလုံမႈတို႕ကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း။ ADB သည္ လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ဝင္ေငြမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္မ
ဆုိင္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းမွတဆင့္ DMC မ်ားအား 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အထြက္ႏႈန္းကုိ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ေစရန္ 
ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ ဆည္ေရသြင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ပိုမိုရွိေစရန္ ႏွင့္ 
ေျမယာ ႏွင့္ ေရ သယံဇာတမ်ားကုိ ေရရွည္တည္တ့ံေစသည့္ 
ပံုုစံျဖင့္ အသံုးျပဳေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ၿဂိဳဟ္တု ႏွင့္ 
ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးထားသည့္ application 
မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား က်င့္သုံးမႈကုိ 
အားေပးျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ 
ႏွင့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈဒဏ္ခံႏိုင္ေရရွိေသာ သီးႏွံ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
ႏွင့္ အစက္ခ်ေရေပးစနစ္တုိ႕အပါအဝင္ ရာသီဥတုအလုိက္ 
စမတ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထမ်ား 
အသုံးျပဳမႈကုိ အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB 

၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေျမဆီလႊာ တုိက္စားျခင္းကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ 
ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား 
ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ ေရေဝေရလဲ စီမံခန္႕ခြဲမႈ 
စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ သဘာဝ သယံဇာတ 
စီမံခန္႕ခြဲေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ တုိးတက္လာေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

60. အစားအစာဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း။
ADB သည္ DMC မ်ားအား အစားအစာေဘးကင္းလုံျခံဳေရး
မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊
အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား
တည္ေဆာက္ရန္၊ ႏွင့္ အစားအစာမ်ား မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္
ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ICT နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳရန္ 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္း ႏွင့္ ပညာေရး၊ အမ်ားျပည္သူထံသို႕
ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွင့္ 
(ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား)
အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအားလုံး ပါဝင္ေသာ
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕အတြက္ 
အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

F. အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

61. အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈတုိ႕ကုိ 
အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္း။ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ 
စြမ္းရည္တုိ႕သည္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
အေျခခံက်သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ADB သည္ မူဝါဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ 
ဖြံ႕ၿဖိဳတုိးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ စြမ္းရည္တုိ႕ကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ DMC မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ 
ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေစၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
တုိးတက္မႈအတြက္ အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခု 
ဖန္တီးရာတြင္ အကူအညီ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
မူဝါဒအေျချပဳ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း (PBL)၊ ရလဒ္အေျချပဳံ 
ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊ စီမံကိန္း ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ TA 
တုိ႕မွတဆင့္ ADB သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ 
အခြန္စနစ္ ႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈတုိ႕အပါအဝင္ 
ရေငြစုေဆာင္းျခင္း၊ ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအနွီးေစ်းကြက္မ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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ADB သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အကူအညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ အခြန္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ႏိုင္ငံတကာ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္လည္း 
ႏိုင္ငံမ်ားအား အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
အျပည္ျပညဆုိ္ငရ္ာ ေငြေၾကးရနပ္ံုေငြအဖြ႕ဲ ကဲသ့ိ႕ုေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ 
ႏိုင္ငံမ်ားအား စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းမထားႏိုင္ေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းရွိရန္ 
ႏွင့္ အရွိန္ႏွင့္တေျပးညီ တုန္႕ျပန္ႏိုင္ရန္ 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

62. ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္းကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။
ADB သည္ ေပးအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေရး၊ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေစေရး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကင္း
စင္ေရးတုိ႕ကုိ ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္္သည္။ ယင္းသည္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သည့္ 
အရည္အေသြးကို တုိးျမင့္ေစရန္အတြက္ ICT နည္းပညာကုိ 
ပိုမို ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈ၊ ထိေရာက္စြာ 
လည္ပတ္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈတို႕ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 
မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ အခြန္မ်ားဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာေပးေနသည့္ SOE 
မ်ား ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈ စြမ္းရည္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 
စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႕ႏွင့္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္သြားကာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္အေျခခံကာ ယင္းတုိ႕အတြက္ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ရရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

63. စြမ္းရည္ ႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအား ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။
ADB သည္ ယင္း၏ စီမံကိန္း ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အားလုံးတြင္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား ထားရိွကာ 
ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြေဲရးတုိ႕အတြက္ 
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအမံမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 

ထားရိွျခင္း ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႕တြင္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ အဆုိပါ နယ္ပယ္မ်ားရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စနစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ DMC မ်ားအား 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ အဆင့္ျမင့္ 
နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳမႈ၊ လည္ပတ္မႈ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်မႈ၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏုိင္မႈ ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႕အပါအဝင္ 
အမႈေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္ရုံးမ်ား ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ရုံးမ်ား၏ ADB 
စီမံကိန္းမ်ားအား စီစဥ္၊ ပုံစံေရးဆြ၊ဲ ေငြေၾကးပ့ံပုိး၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စြမ္းရည္ကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
ဆက္လက္အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

G. ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းျခင္းတို႕ကို အားေပးျခင္း

64. ခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈတုိ႕ကုိ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ 
ပိုမိုတုိးတက္ေစကာ DMC မ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကုိ 
ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး 
စၾကၤံမ်ားအား ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးစၾကၤံမ်ားအျဖစ္သို႕ 
အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ DMC မ်ားအၾကား မူဝါဒဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕ကုိ 
ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုပါဝင္ေသာ 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ခ်ိတ္ဆက္ မႈမ်ား ႏွင့္ 
စြမ္းအင္က႑ ခ်ိတ္ဆက္မႈတို႕အား ေဒသခြဲမ်ားအႏွံ႕တြင္ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္းတြင္းပိုင္း 
စီးပြားေရးမ်ား ႏွင့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ADB ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေဒသတြင္း 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း DMC 
မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ RCI 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 
ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိ႕ကုိ 
အားေပးျမွင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

65. ေဒသတြင္း အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ညစ္ညမ္းမႈ၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ ေရလုံေလာက္ေရး၊ ႏွင့္ ကူးစ
က္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
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အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေဒသတြင္း 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အစုအေဝးအလုိက္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအား 
တုိးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ၊ 
ေရေဝေရလဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး မူဝါဒမ်ား၊ 
မိလႅာ ႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား သန္႕စင္ျခင္းဆုိင္ရာ 
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ ႏွင့္ ေရာဂါမပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရန္ သီးသန္႕ခြဲျခားထားျခင္း 
ကဲ့သုိ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ပိုမိုတုိးတက္မႈရွိရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

66. ဘ႑ာေရးက႑အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ ADB သည္ ေဒသတြင္း 
ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ 
ဘ႑ာေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစကာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏငွ့ ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွ ိဘံမုူေဘာငမ္်ားကုိ 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေငြေပးေငြယူကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
သဟဇာတရွိေစမည့္ အစီအမံမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ မည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ေဒသတြင္း ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး 
တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရးအတြက္ DMC မ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ အခြန္ေငြမ်ားဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ႏွင့္ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ရန္ပံုေငြမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
ႏွင့္ ေဒသတြင္း ဖိုရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

67. ေဒသႏၱရ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားအား
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွစတင္ကာ
ADB သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) အစီအစဥ္၊ ဗဟုိ
အာရွေဒသစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (CAREC) 
အစီအစဥ္၊ ႏွင့္ ေတာင္အာရွေဒသခြဲစီးပြားေရးပူးေပါ
င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (SASEC) အစီအစဥ္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ 
ေဒသႏၱရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးစၾကၤံမ်ားကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ADB သည္ ပစိဖိတ္ကၽြန္းစုဖိုရမ္ 
ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕အစည္းတို႕ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခဲ့သည္။ 
အဆုိပါ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ADB သည္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးတန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား၊ ပညာေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ဖြံၿဖိဳးေရး၊ လုပ္သားေစ်းကြက္မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားရွိ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေဒသခြဲမ်ားအၾကား အသိပညာမ်ား 
မွ်ေဝျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕အား 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး ေပၚထြက္လာေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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VII. ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား
တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

34 A. Di Caprio, K. Kim, ႏွင့္ S. Beck. ၂၀၁၇။ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ တုိးတက္မႈ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆုိင္ရာ စစ္တမ္း။ ADB 
အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား။ အမွတ္ ၈၃။ မနီလာ။

35 P. Vandenberg, P. Chantapacdepong, ႏွင့္ N. Yoshino, eds. ၂၀၁၆။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အာရွတုိက္ရွိ SME မ်ား - ေစ်းကြက္က်ရံႈးမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား။ တုိက်ိဳ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အင္စတီက်ဳ။

36 ADB. ၂၀၁၇။ အာရွတုိက္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစျခင္း။

68. လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္ ၇ 
ခုအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ 
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားအား တုိးျမႇင့္ျခင္း။ ADB သည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္ ၇ ခုတို႕အား 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ယင္း၏ ပုဂၢလိကက႑ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ျဖန္႕က်က္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကက႑သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား 
ဖန္တီးျခင္း၊ DMC မ်ား အတြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈတုိ႕အား ေမာင္းႏွင္ေပးျခင္း၊ ႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္ 
လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
ထိခိုက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအား ပါဝင္လာေစျခင္းတုိ႕အတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ပုဂၢလိက 
က႑သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတစ္ခြင္တြင္ရွိေနေသာ 
ေရတုိကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္းမ3ွ4 အလယ္အလတ္ 
ကာလ SME ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ35 အထိ ႀကီးမားေသာ 
ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း 
အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဒသအတြင္းရွိ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေရရွည္ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္လည္း 
ပုဂၢလိက အရင္းအျမစ္မ်ားအား လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။36

69. ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္။
ADB ၏ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ၂၀၂၄
ခုႏွစ္ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏
သုံးပုံတစ္ပုံရိွလာမည္ျဖစ္သည္။

70. ADB၏ အၿပိဳငလုပ္ပိုင္ခြင့္။ ADB ၏ ပုဂၢလိကက႑
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ ေစ်းကြက္ 
လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ အကူအညီေပးကာ
ခိုင္မာသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမို၍
အားအင္ ျပည့္ဝေသာ ပုဂၢလိကက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ယင္း၏ ပုဂၢလိက
က႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေဖာ္ေဆာင္ 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္မႈ ႏွင့္ 
စီးပြားေရးအရ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈတုိ႕ကုိ ေသခ်ာေစရန္ 
လည္း ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ 
ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

71. ADB ၏ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏
ထပ္တိုးထည့္ဝင္မႈ။ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
သည္ ADB ကဲ့သို႕ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ရျခင္း မွာ ယင္းသို႕ေသာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လူမႈေရး၊ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို 

ADB သည္ ယင္း၏ ပုဂၢလိက က႑ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ အဓိက 
ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေဖာ္ေဆာင္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏုိင္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ 
ေရရွည္တည္တ့ံႏုိင္မႈတုိ႕ကုိ ေသခ်ာေစရန္ 
လည္း ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး 
စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈသည္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။
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ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္ျခင္း၊ 
ေစ်းကြက္အတြင္းမရရွိႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားအား 
သင့္ေတာ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္း၊ 
စီမံကိန္း ပံုစံေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားကို 
တိုးတက္ေစႏိုင္ျခင္း၊ ႏွင့္ ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားေသာ 
အဆိုးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။37 ADB သည္ ယင္းသို႕ေသာ အားသာခ်က္မ်ားကို 
ထပ္မံအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ယင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ေပးအပ္ျခင္းအျပင္ ေစ်းကြက္တြင္းမွ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ 
ေငြေၾကးပမာဏမ်ားကိုလည္း စုစည္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ADB 
သည္ ယင္း၏ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွတဆင့ ္
လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေပါင္းစည္းမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူမႈေရး 
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအမံမ်ားဆိုင္ရာ ျမင့္မားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
မွတဆင့္ စီးပြားေရးအရ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈကို 
တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေစ်းကြက္မ်ားအား ပံုသ႑ာန္ 
ပ်က္ယြင္း သြားေစျခင္းမရွိဘဲ ေစ်းကြက္က်ရံႈးမႈမ်ားအား 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

72. အက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏုိင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑စီမံကိန္းမ်ား
ျပင္ဆင္ျခင္း။ (၁) စီမံကိန္း ေရးဆြျဲခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ (၂)
လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအင္စတီက်ဴ းရွင္း
မ်ားအတြင္းသုိ႕ ရွယ္ယာမ်ား ပုိမုိ ထားရိွျခင္း၊ (၃) ADB ၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ TA, (အထူးႏႈန္းေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ 
trust fund မ်ား ) ေရာေႏွာထားသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား 
ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အရန္သင့္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ 
ကိရိယာမ်ားက့ဲသို႕ေသာ အျခား ကိရိယာမ်ား၊ (၄) 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ပုံစံမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား 
ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ျခင္း ႏွင့္ (၅) ADB ေၾကြးၿမီအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း 
ႏွင့္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခ စီမံခန္႕ခြေဲရး ထုတ္ကုန္မ်ား အသုံးျပ ျဳခင္းျဖင့္ 
စီမံကိန္းမ်ား၏ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခအေပၚရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္း 
တုိးတက္ေစျခင္းတုိ႕ျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈကုိ 
ဆြေဲဆာင္ႏုိင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွႏုိင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
ျဖစ္လာေအာင္္ ADB အေနျဖင့္ ပ့ံပုိးကူညီမည္ျဖစ္သည္။ 

73. အေျခခံအေဆာက္အဦက႑ လႊမ္းျခံဳမႈကို တုိးခ်ဲ႕ျခင္း
ႏွင့္ အျခားေသာက႑မ်ားအတြင္းသုိ႕ ကြဲျပားစံုလင္စြာ
ထည့္သြင္း ျခင္း။ ADB သည္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ 
ပုဂၢလိကက႑ ပါဝင္မႈမ်ားအား လုပ္ငန္း ႏွင့္ စီမံကိန္း ေငြေၾကး
ပံ့ပိုးျခင္းမွတဆင့္ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ (၁)
ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊

37 ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း ၂၀၁၁။ ပုဂၢလိကက႑မွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီ။

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးကဲ့သုိ႕ေသာ အျခား 
အေျခခံ အေဆာက္အဥိီက႑မ်ား (၂) ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား 
ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 
ေရ၊ မိလႅာစနစ္ ႏွင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ 
ႏွင့္ (၃) ေဝးလံသည့္ ေဒသမ်ား ႏွင့္ လူထုတုိ႕အတြက္ 
ဦးတည္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာသစ္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
လယ္ယာစီးပြားေရးအတြက္ ယင္း၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈကုိ 
အရြယ္အစားတုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ပံုစံသစ္မ်ား ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ 
ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ အာရံုစူးစိုက္သည့္ ပုဂၢလိ
ကအက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
ပညာေရးတုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ လူမႈေရးက႑မ်ားကိုလည္း 
အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

74. ပထဝီအေနအထားအရ လႊမ္းျခံဳမႈကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း။ ADB
သည္ FCAS ႏွင့္ SIDS တုိ႕က့ဲသုိ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနသည့္
ေစ်းကြက္မ်ားအပါအဝင္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ႏွင့္ မဖြ႕ံၿဖိဳးေသးသည့္
ေစ်းကြက္မ်ားရိွ ယင္း၏ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ
တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕လုပ္ေဆာင္စဥ္တြင္ ADB သည္
အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးပုံစံမ်ားအပါအဝင္ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခ
ႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပုိမုိျမင့္မားသည့္
အလားအလာရိွေသာ အရြယ္အစားပုိမုိေသးငယ္သည့္
လက္တြလုဲပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္
ျဖစ္သည္။

75. ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕သည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အားလုံးပါဝင္ေရးကုိ
အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း။ ADB ၏ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ
အားလုံးပါဝင္ေရး၊ က်ား/မတန္းတူညီမ်ွေရး၊ အလုပ္အကုိင္
မ်ား ဖန္တီးေရး ႏွင့္ စရိတ္သက္သာေသာ အိမ္ယာမ်ား၊
အာမခံမ်ား ႏွင့္ စုေငြမ်ား ရရိွႏုိင္ေစရန္အတြက္ DMC မ်ားရိွ
ဘ႑ာေရးက႑ကုိ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကာလတုိ
ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အတြက္
ADB သည္ DMC မ်ားရိွ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ စြမ္းရည္၊ အရည္အေသြး
ႏွင့္ ျဖန္႕က်က္မႈ - အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ လူထုထံသုိ႕
ေရာက္ရိွရန္အတြက္ ယင္း၏ ပ့ံပုိးမႈကုိ တုိးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ADB သည္ ကုန္သြယ္ေရးက႑ဘ႑ာေရးပ့ံပုိးမႈ၊
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း ဘ႑ာေရးပ့ံပုိးမႈ၊ ႏွင့္ အေသး
စားေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈတုိ႕က့ဲသို႕ေသာ ယင္း၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ဘ႑ာေရးက႑ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအသုံးျပဳမႈ ကုိလည္း
တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။
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76. ဘ႑ာေရးက႑ ႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ားအား
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ အလယ္အလတ္ကာလမွ ေရရွည္ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
ADB သည္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္တကြ
အစိုးရ PBL, TA, စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ တုိက္ရိုက္ေၾကြးျမီ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ တာဝန္ခံျခင္းတုိ႕မွတဆင့္အပါအဝင္ 
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္း 
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ အာဆီယံ + ၃ အာရွ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္ 
ပဏာမလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေၾကြးၿမီအာမခံ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္
ငန္းတုိ႕ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။38

77. ျဖန္႕က်က္ႏုိင္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက 
ရွယ္ယာရန္ပုံေငြမ်ားကုိ အသုံးျပ ျဳခင္း။ ပုဂၢလိက 
ရွယ္ယာရန္ပုံေငြ မ်ားသည္ အားသာခ်က္ကုိ အသုံးခ ျ်ခင္း 
ႏွင့္ စုေဆာင္းျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႕အတြက္ သက္ရာက္မႈ 
မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ADB ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ 
ပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ADB သည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ 
ဘ႑ာေရးက႑ ႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈတုိ႕တြင္ 
အာရုံစူးစုိက္မည္ျဖစ္သည္။ 

78. အစုိးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း။ ADB သည္ (၁) မူဝါဒ စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈ ႏွင့္ 
စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္မႈတုိ႕တြင္ အကူအညီေပးျခင္း (၂) 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးသည့္ ဝန္းက်င္မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ 
အကူအညီ ေပးျခင္း (၃) ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ အၾကံေပး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း (၄) စီမံကိန္း ေရးဆြျဲခင္း၊ စီစဥ္ျခင္း၊ 
ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႕တြင္ အကူအညီေပးျခင္း ႏွင့္ (၅) အစုိးရ 
ႏွင့္ အစုိးရႏွင့္မဆုိင္ေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ားမွ တဆင့္ 

38 ASEAN+3 တြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဂ်ပန္၊ PRC ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတို႕ ပါဝင္သည္။ 

စီမံကိန္းေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ ေပးအပ္ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ PPP မ်ားအတြက္ 
ယင္း၏ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ တိုးခ်ဲ႕မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ADB 
သည္ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင့္ PPP မ်ားကုိ ေရးဆြစီဲစဥ္ၿပီး 
ႏံွ႕စပ္ေသာ စီမံကိန္း အစီအမံမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ ကူညီရန္အတြက္ 
ယင္း၏ ေငြေၾကးကိစၥရပ္ မ်ားဆုိင္ရာ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

79. One ADB ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳျခင္း။ ADB
ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား ဘက္စုံပါဝင္ေသာ
ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ေပးအပ္ရန္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ အေျခခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား (စီမံကိန္း
ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ PBL) သည္ ပုဂၢလိကက႑
အတြက္ ေငြေၾကးအရ ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္ စတင္သည့္
အေျခအေနမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ
ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈအတြက္ SOE မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႕ကုိ အားျ
ဖည့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ယင္း၏ DMC
မ်ားထံသုိ႕ ဘက္စုံလႊမ္းျခံဳေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈအစုံလုိက္
ေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၊ ပုဂၢလိကက႑
ႏွင့္ PPP ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ
ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

80. ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕သည့္ ကြင္းဆင္းျဖန္႕က်က္မႈ။ ADB သည္
ယင္း၏ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ပထဝီ
အေနအထားအရ ျဖန္႕က်က္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းကုိ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ADB သည္ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ရုံးမ်ား
တြင္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ဝန္ထမ္းမ်ားပုိမုိထားရိွကာ
ႏုိင္ငံဒါရုိက္တာမ်ား ႏွင့္ နယ္ပယ္အတြင္းရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
သင္တန္းပုိ႕ခ ျ်ခင္း ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ထားရိွသြားမ
ည္ျဖစ္သည္။

ADB ၏ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္း မ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အကူအညီေပးကာ 
ေစ်းကြက္အတြင္း မရရိွႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပးအပ္ၿပီး စီမံကိန္း ပုံစံ ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးရလဒ္မ်ားကုိ 
အဆင္ျမႇင့္ တင္ကာ အဆုိးၾကံဳႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။
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VIII. ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားအား
ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ စုစည္းျပင္ဆင္ျခင္း

39 ဤဦးတည္ခ်က္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည့္ စုစုေပါင္း OCR မ်ားအနက္ 
ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အတြက္ ေရရွည္ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ အခ်ိဳးကုိ အေျခခံထားပါသည္။ ေရရွည္ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးရာတြင္ ADB ၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ 
သုိ႕မဟုတ္ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အၿပိဳင္ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ ရွယ္ယာမ်ား၊ B ေခ်းေငြမ်ား၊ ADB မွ အာမခံထားသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအနက္ 
မပါဝင္ေသးသည့္ ပမာဏမ်ား၊ အၿပိဳင္ရန္ပံုေငြမ်ား ႏွင့္ အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အစီအမံမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးေသာ ပမာဏမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈဘ႑ာေရး ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းကြင္းဆက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးတုိ႕မပါဝင္ေပ စစုေပါင္း ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ OCR တြင္ အဆုိး
ၾကံဳႏိုင္ေျခလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ပမာဏမ်ား မပါဝင္ေပ။

81. အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ေရးအတြက္ 
ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း။ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ 
ေငြေၾကးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္ သမရိုးက် ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းသစ္ 
မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ မတူကြဲျပားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ 
ခိုင္မာေသာ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ 
ADB ၏ အစိုးရဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အစိုးရႏွင့္မဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ 
အရင္းအျမစ္ မ်ား ပိုမိုစုစည္းျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ 
၏ အဓိက အားစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အဓိက တုိင္းတာသည့္အရာသည္ 
ယင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအျပင္ စုစည္းျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ 

ထပ္ေဆာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ပမာဏ ႏွင့္ 
အရည္အေသြးတုိ႕ျဖစ္သည္။ 

82. ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေရရွည္ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ဦးတည္ခ်က္။ ADB သည္ 
၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ယင္း၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ 
၁ အေမရိကန္ေဒၚလာလွ်င္ ေရရွည္ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ 
၂.၅၀ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေရရွည္ပူးတြဲေ
ငြေၾကးပံ့ပိုးမႈတြင္ သိသိသာသာ တုိးျမင့္လာေစရန္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။39

83. ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
ရန္ပံုေငြမ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ျခင္း။ ADB သည္ ပုဂၢလိက
ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးသူ မ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား စုစည္းျပင္ဆင္သည့္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ခိုင္မာအားေကာင္း 
ေစရန္ ႏွင့္ ယင္း၏ ကုိယ္ပိုင္ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား၏ 
အားသာခ်က္ကုိလည္း တုိးျမႇင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္း သည္ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ခ်က္ 
ျမင့္မားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ ပုဂၢလိက ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား စုေဆာင္းရန္ B ေခ်းေငြမ်ား၊ 
အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အာမခံခ်က္မ်ား၊ ADB ၏ 
အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားကို အာမခံကုမၸဏီမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ 
ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဘ႑ာေရးတြင္ အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ မွ်ေဝသည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေၾကြးၿမီ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး 
ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ ဆန္းသစ္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ယင္း၏ ပုဂၢလိက က႑ 

ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ 
ေငြေၾကးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 
ႏွင့္ အစဥ္အလာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းသစ္ မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ 
မတူကြဲျပားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ 
ခိုင္မာေသာ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ ၏ 
အဓိက အာရုံစူးစိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖ
စ္သည္။
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ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ား ႏွင့္ နက္ရိႈႈင္းသည့္ 
အစုိးရ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထူးျခားစြာ ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

84. ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားကို လက္ခံျခင္း
ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။ ADB သည္ စီမံကိန္း
ေငြေၾကးပံ့ပိုးသူမ်ား အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိႏိုင္မႈကုိ 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေဒသႏၱရ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားျဖင့္ 
အပါအဝင္ ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
တာဝန္မ်ားကုိ လက္ခံကာ လႊဲေျပာင္းထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္သ
ည္။

85. အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း။ ေရရွည္ ပုဂၢလိက
ရန္ပံုေငြမ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစရန္၊ ADB သည္ အာရွတိုက္အတြင္း 
ႏွင့္ ျပင္ပရွိ အာမခံ ႏွင့္ ပင္စင္ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
(လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္) 
အာရွတိုက္၏ အဓိကဦးေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢလိကက႑ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ ရန္ပံုေငြ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အေျခခံကာ 
ADB သည္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း (third party) ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ 
စီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္ စၾကၤံမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႕ေသာ စၾကၤံမ်ားသည္ ADB ၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕ကုိ အေျခခံကာ ADB ၏ 
ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုး
သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

86. အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း။ PPP
မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ အရြယ္အစားတုိးခ်ဲ႕ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွတဆင့္ (အပိုဒ္ ၇၈) ADB သည္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ ပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းျပင္ဆင္ရန္အတြက္ 

40 အာရွတုိက္ရွိ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ကေနဒါရန္ပံုေငြ ႏွင့္ အာရွတိုက္ရွိ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ကေနဒါရန္ပံုေငြ ၂ 
တုိ႕ပါဝင္သည္။

41 ပုဂၢလိကက႑ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရာေႏွာပါဝင္သည့္ အထူးေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား 
အႏွစ္ခ်ုပ္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၇ အား အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး 
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပဘဏ္၊ ဥေရာပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ဥေရာပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္၊ အေမရိကန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အုပ္စု၊ 
ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစၥလာမ္မစ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေကာ္ပုိေရးရွင္းတို႕ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မွ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ 
ပုဂၢလိကက႑ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရာေႏွာပါဝင္သည့္ အထူးေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား 
အႏွစ္ခ်ုပ္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၇ အား အာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး 
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပဘဏ္၊ ဥေရာပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ဥေရာပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္၊ အေမရိကန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အုပ္စု၊ ပု
ဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစၥလာမ္မစ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ႕ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မွ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားအား အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္ေသာ PPP စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ADB ၏ 
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပိုမို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ PPP စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ (လက္ရွိတြင္ ၾသစေတးလ်၊ 
ကေနဒါ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိ႕မွ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္) 
အာရွပစိဖိတ္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အျခား 
စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကုိ 
တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

87. အထူးအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရန္ပံုေငြမ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ျခင္း။
စိမ္းလန္းေသာရာသီဥတုရန္ပံုေငြ၊ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသဘာ
ဝပတ္ဝန္းက်င္လုပ္ငန္းတို႕အပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ 
အထူးရန္ပံုေငြမ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ေရးသည္ ADB ၏ 
အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ 
အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
အထူးရန္ပံုေငြမ်ားသည္ DMC မ်ားအေနျဖင့္ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ 
ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိ ေသခ်ာေစၿပီး စီမံကိန္းမ်ားအား 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးရန္အတြက္ DMC မ်ား၏ အေရးပါေသာ 
ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သန္႕စင္ေသာ နည္းပညာ 
ရန္ပံုေငြ ႏွင့္ အာရွတုိက္ရွိ ပုဂၢလိက က႑အတြက္ 
ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ကေနဒါ ရန္ပံုေငြတုိ႕ထံမွ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ 
အထူးရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ 
ေအာင္ျမင္သည့္ မွတ္တမ္းရွိခဲ့မႈကုိ အေျခခံကာ40 ADB 
သည္ သေဘာတူညီထားသည့္ အေျခခံမူမ်ား41 ႏွင့္အညီ 
သရုပ္ျပျခင္း၊ ပံုတူကူးယူျခင္း၊ အရြယ္အစားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈတုိ႕အတြက္ 
အားေကာင္းသည့္ အလာအလာရွိသည့္အခါတြင္ ျမင့္မားသည့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ပုဂၢလိက အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
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အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ အထူးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

88. မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေနသည့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း။ ADB သည္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊
ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ရရွိႏိုင္မႈကို တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ဆန္းသစ္ေသာ ရန္ပံုေငြ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးဘဏ္ ႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သစ္တို႕ကဲ့သုိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 

89. ADB ၏ trust fund မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ရွာေဖြျခင္း။ ADB သည္ ယင္း၏ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု 
သုိ႕မဟုတ္ မ်ားစြာပါဝင္ေသာ trust fund မ်ားအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။42 ယင္းသည္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊
စီမံကိန္းျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ အသိပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ အဆုိပါ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ
အသုံးခ်ေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။
ADB သည္ ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးကာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးအတြက္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊
စီမံကိန္း အရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္ အဆုိပါ အရင္းအျမစ္မ်ားအား
ဗ်ဴဟာေျမာက္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

90. ADB ၏ ကုိယ္ပိုင္ ရန္ပံုေငြမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ
ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳျခင္း။ ADB သည္ ယင္း၏ စုစည္းျပင္ဆင္မႈ 
ဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ယင္း၏
ဘ႑ာတုိက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွတဆင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ထုတ္ေပးေသာ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (Green bonds)၊ ေရ
အရင္းအျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (Water bonds)၊
ႏွင့္ သန္႕စင္ေသာ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (Clean
energy bonds) ကဲ့သုိ႕ေသာ ဆန္းသစ္သည့္ ကိရိယာမ်ားကုိ 
ဆက္လက္အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ ယင္း၏
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ SDG ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ 

42 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိတြင္ ADB သည္ trust fund ၄၉ ခုကို စီမံခန္႕ခြဲၿပီး ယင္းတုိ႕အနက္ ၂၈ ခုသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းပါဝင္ေသာ 
ရန္ပံုေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၁ ခုတုိ႕သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ၏ ၆% ခန္႕သည္ ADB ၏ 
trust fud မ်ားမွတဆင့္ စီးဆင္းပါသည္။

အစၥလာမ္မစ္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ရယူစုစည္းႏိုင္ရန္လည္း 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

91. ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကို ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
ADB သည္ မူဝါဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ TA, PBL
ႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းတို႕မွတဆင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ 
လုိအပ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာ မူဝါဒဝန္းက်င္တစ္ခု 
ႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ 
အေရးပါသည့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အဟန္႕အတားမ်ားဆုိင္ရာ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္ မ်ားသည္ 
အဆုိပါ နယ္ပယ္မ်ားရွိ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ 

92. ျပည္တြင္း အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းျပင္ဆင္မႈကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း။ အစိုးရဘက္ဂ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးရာတြင္ အဓိက နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပိုမိုစုစည္းျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ADB သည္ DMC အစိုးရမ်ား၏ ဝင္ေငြစုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ 
အသုံးစရိတ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္အေထာက္အပံ့ 
ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ADB သည္ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္

ADB သည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ 
ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ ယင္း၏ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ 
၁ အေမရိကန္ေဒၚလာလွ်င္ 
ေရရွည္ပူးတြဲေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ ၂.၅၀ 
အေမရိကန္ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေရ
ရွည္ပူးတြဲေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈတြင္ 
သိသိသာသာ တုိးျမင့္လာေစရန္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ 
ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ယင္းတို႕၏ 
ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕ကုိလည္း 
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္ ေငြအရင္းအနွီးေစ်းကြက္မ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ DMC မ်ားအတြက္ 
ADB ၏ အေထာက္အပံ့သည္ ေဒသ၏ စုေဆာင္းေငြမ်ားအား 

အက်ိဳးရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ 
အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပး မည္ျဖစ္သည္။ ADB ၏ 
ေဒသႏၱရ ေငြေၾကးစနစ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ေဒသႏၱရ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားကို 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစကာ အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစ မည္ျဖစ္သည္။ 



36

IX. အသိပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင

93. အသိပညာဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ADB ၏ အခန္းက႑။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ လ်င္ျမန္ေသာ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ DMC အမ်ားစုအေနျဖင့္ 
ဝင္ေငြအလယ္အလတ္အဆင့္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာသည္ဟူေသာ
အခ်က္ ေၾကာင့္ ADB ၏ ဆက္လက္ဆီေလ်ာ္ေနမႈသည္ 
အသိပညာဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယင္း၏
အခန္းက႑အေပၚတြင္ ပိုမို၍ မူတည္လာေနပါသည္။ ADB ၏
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိသည့္ အသိပညာမ်ားသည္ ယင္း၏
စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း တည္ရွိေနပါသည္။
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည့္ အသိပညာမ်ားကုိမူ စာတမ္းမ်ား၊
ဖိုရမ္မ်ား ႏွင့္ TA မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ ထုတ္ကုန္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕မွတဆင့္ ေပးအပ္ပါသည္။ DMC မ်ားအေနျဖင့္ 
အကယ္၍ အျခားေသာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အသုံးျပဳႏိုင္သည့္အခါတြင္ပင္ ADB ၏ စီမံကိန္း ပံုစံေရးဆြဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမင့္မားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊
နည္းပညာ ႏွင့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ပိုမို၍
ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိရပါက ADB ၏ DMC မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ
လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း
စုေဆာင္းလာခဲ့သည့္ အသိပညာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အတတ္ပညာမ်ားကို ရရွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ADB ထံတြင္သာ
အကူအညီေတာင္းေလ့ရွိၾကသည္။

94. အသိပညာမ်ားေပးအပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ADB ၏ အခန္းက႑အား ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ ADB
သည္ DMC မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး
ဆီေလ်ာ္မႈအရွိဆုံး အသိပညာဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႕ႏွင့္ အနီး
ကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
DMC မ်ား၏ ေပၚေပါက္လာသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
အနာဂတ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ႀကိဳတြက္ဆကာ
အသိပညာမ်ား ထုတ္ေပးရန္၊ တင္ျပရန္ ႏွင့္ မွ်ေဝရန္အတြက္ 

ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ 
ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္တည္ေဆာင္ျခင္းတို႕ျဖင့္ 
အေကာင္းဆုံး ရရွိႏိုင္သည့္ အသိပညာမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးဆြဲေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား 
အပါအဝင္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာရေသး သည့္ အသိပညာမ်ားကို 
တင္ျပရန္ ႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္ TA ႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ လုံေလာက္စြာ ခြဲေဝေပးထားျခင္းကို 
အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ 
စီမံကိန္းသစ္မ်ား ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
ကုိယ္တိုင္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားမွ အေထာက္အထားမ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိလည္း အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
အသိပညာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ TA အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
အသုံးျပဳျခင္းကုိ ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
က႑ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ 
အုပ္စုမ်ား၏ အသိပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးအတြက္ Trust Fund မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

95. သုေတသနအတြက္ ပိုမိုတက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္သည့္ 
အခန္းက႑တစ္ရပ္ကုိ ေသခ်ာေစျခင္း။ ADB ၏ အသိပညာ 
ႏွင့္ အေထာက္အထား အေျချပဳ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးပါသည့္ နယ္ပယ္မ်ား 
ႏွင့္ က႑မ်ားအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 
အသိပညာေပးကာ DMC မ်ား၏ ေကာင္းမြန္သည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ယင္း၏ သုေတသနလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
စြမ္းရည္ကုိ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစကာ DMC မ်ားထံသုိ႕ 

အာရွပစိဖိတ္ေဒသရိွ လ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ DMC အမ်ားစုအေနျဖင့္ 
ဝင္ေငြအလယ္အလတ္အဆင့္သုိ႕ ေရာက္ရိွလာသည္ဟူေသာ အခ်က္ ေၾကာင့္ ADB ၏ 
ဆက္လက္ဆီေလ်ာ္ေနမႈသည္ အသိပညာဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယင္း၏ 
အခန္းက႑အေပၚတြင္ ပုိမုိ၍ မူတည္လာေနပါသည္။
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အရည္အေသြးျမင့္္မားသည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ADB ၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္းျဖင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိလည္း 
အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

96. အဖြဲ႕ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ
စြမ္းရည္ကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ ADB သည္ DMC အစိုးရ
အရာရွိမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း
ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတုိ႕ကို ျမႇင့္တင္ရန္ 
အတြက္ ယင္းတို႕ႏွင့္ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမ
ည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ DMC အရာရွိမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအား ေဒသတြင္း
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိပညာဗဟုိခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ 
စင္တာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးကာ ေဒသအတြင္း ႏွင့္ ျပင္ပရွိ 
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ DMC မ်ားတြင္ 
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို 
အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းအျပင္ ADB သည္ ေအာင္ျမင္သည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
အတုယူက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား
သုိ႕မဟုတ္ က႑မ်ားတြင္ ဆန္းသစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ား ႏွင့္ 
ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ရန္အတြက္ TA
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

97. အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခြင္ အသိပညာမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။
ဌာနမ်ားအားလုံးကုိ ယင္းတို႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္မ်ား
အတြင္း အသိပညာဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ထုတ္လုပ္ရန္ ႏွင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
က႑ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အဖြဲ႕မ်ား သည္ ADB
၏ အသိပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ဆက္လက္ဦးေဆာင္ကာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္သည္။ ADB ၏ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္ 
ADB အင္စတီက်ဳတို႕သည္ ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
ႏွင့္ မူဝါဒရးရာ အၾကံဥာဏ္မ်ားအတြက္ စိစစ္ေလ့လာမႈ 
အေျခခံကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။
အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ျခင္း၊ ရလဒ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ျခင္း၊ 
ဥပေဒမ်ား၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊ စာရင္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္စီမံျခင္း၊ အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ 
စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ဘ႑ာတိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္ သတင္းအခ်
က္အလက္နည္းပညာမ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းရွိ အသိ ပညာမ်ားျဖင့္ DMC မ်ားကို 
ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

98. အသိပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း။ ADB သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား
ပါဝင္ေသာ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ CSO မ်ား၊
ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တုိ႕ႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တက္ၾကြစြာေဖာ္ေဆာင္ကာ 
ပြားမ်ားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အၾကံဥာဏ္မ်ားအား 
စမ္းသပ္ျခင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ပူးေပါင္း ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ 
မွ်ေဝျခင္းတို႕အတြက္ စၾကၤံမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားသည ္SDG မ်ား၊ ရာသဦတုေျပာင္းလမဲႈ၊ 
ၿမိဳ႕ျပေဖာ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ 
တာဝန္မ်ားအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစမည့္ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ အဓိက နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ေဒသတြင္း အခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းကို 
အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

99. အသိပညာမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း။ ADB
သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊
သုေတသနမ်ား၊ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ အသိပညာမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈကို 
ဆက္လက္ တုိးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ ယင္း၏
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိလည္း
အဆင့္ျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ အသိပညာမ်ားကုိ
အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသုိ႕ ျဖန္႕ေဝရာတြင္ 
ကြဲျပားစံုလင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ 
နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ADB သည္ DMC မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈအရိွဆုံး 
အသိပညာဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႕ႏွင့္ 
အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
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X. ADB အား ပိုမိုအားေကာင္း၊
ပိုမို ေကာင္းမြန္၊ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေစျခင္း
မွတဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

100. ခိုင္မာသည့္ အရင္းအျမစ္ အေျခခံတစ္ခုရွိေၾကာင္း
ေသခ်ာေစျခင္း။ ADF ေခ်းေငြဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား OCR လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္တြင္ ADB သည္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀
တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအနွီး
အေျခခံတစ္ခု ရွိပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ေငြအရင္းအနွီး
အေနအထားတစ္ရပ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရ
န္အတြက္ ADB သည္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ စီမံခန္႕ခြဲေရး
ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ရွိေနၿပီးသား
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြအရင္းအႏီွးမ်ား တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား ကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ယင္း၏
ေငြအရင္းအနွီးမ်ား အသုံးျပဳမႈကုိ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈကုိ ့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 
ေငြအရင္းအနွီး လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ ႏွင့္ 
ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊
တစ္ဆင့္အာမခံ၊ အာမခံမ်ား၊ ႏွင့္ ADB ၏ အရွံႈးေပၚေနသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရာင္းထုတ္ျခင္းတုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ
အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ လႊဲေျပာင္းသည့္ အစီအမံမ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊
တတိယ အဖြဲ႕အစည္း (third party) ကုန္သြယ္ေရး
ႏွင့္ အထူးရန္ပံုေငြမ်ား၊ ႏွင့္ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား အသုံးျပဳမႈ ကုိ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေစျခင္းတုိ႕ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံကာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ 
ေထာက္ခံမႈအရ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာလတစ္ခုတြင္ 
အေထြေထြ သုိ႕မဟုတ္ အထူးေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ကုိ တိုးျမႇင့္ရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ 

101. လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ 
ယင္း၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထူးခၽြန္သူမ်ား စုေဆာင္းမႈကို 
တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ဦးစားေပးနယ္ပယ္သစ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
ခန္႕အပ္ကာ ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား
လ်င္ျမန္မႈ၊ အရည္အေသြး ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည့္ 
ရည္မွန္းခ်က္ သုံးရပ္တုိ႕ျဖင့္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊

ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ား၊ ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕အပါအဝင္) ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းပို႕ခ်ေရး 
ႏွင့္ တုိးတက္လာေစေရးတုိ႕အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာက႑ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား နားလည္မႈ 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႕ကုိ ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ား စိတ္အားထက္သန္လာေစရန္ ႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ 
ေပၚေပါက္လာေစရန္ အတြက္ ADB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္အား ပိုမုိခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္၊ အသိပညာမ်ား 
မွ်ေဝျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ႏွင့္ ဆန္းသစ္ 
တီထြင္မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဌာနမ်ားအတြင္း ႏွင့္ 
ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား ႏွင့္ ရံုးခ်ဳပ္မ်ားအၾကားတြင္ 
ကာလတို တာဝန္ေပးအပ္မႈမ်ား ႏွင့္ အလွည့္အေျပာင္းပံုစံျဖင့္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အသုံးခ်မႈ ကုိ ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ က်ား/
မေရးရာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈရွိေရး ႏွင့္ အားလုံးအေပၚ 
ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးကို 
အားေပးျခင္းအပါအဝင္ လုပ္သားအင္အားမ်ားအတြင္း 
စံုလင္ကြဲျပားမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ 

102. ႏိုင္ငံတြင္း ခိုင္မာစြာ ျဖန္႕က်က္တည္ရွိမႈကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း။ ADB ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံး အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ပိုမိုခိုင္မာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံကာ က႑မ်ား၊ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အစိုးရဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရႏွင့္မဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ ေပါင္းစပ္ ထားရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
နည္းပညာဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။ FCAS ႏွင့္ SIDS မ်ားရွိ ADB ၏ 
နယ္ပယ္ျဖန္႕က်က္မႈကုိလည္း ပိုမုိခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
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ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလားတူ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အတြင္းက်က် ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ 
မူဝါဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အၾကံဥာဏ္မ်ားအတြက္ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တုန္႕ျပန္ႏိုင္ရန္၊ ႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ 
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေထာက္အပံ့ 
ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ရံုး မ်ားသည္ 
က႑ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အနီးကပ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

103. ADB ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအား
အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ADB သည္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ အတြက္ အထူးခ်ိန္ကိုက္ထားေသာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္း၏ 
ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအား ထပ္မံျပင္ဆင္မြမ္းမံကာ 
တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ADB သည္ DMC မ်ား 
အေနျဖင့္ ယင္းတုိ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားအား မည္သုိ႕ 
ေဖာ္ေဆာင္မည္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈ 
ရွိေစရန္အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ စာရင္းတစ္ခုကို ဆက္လက္ေပးအပ္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ စီမံကိန္း 
ေခ်းေငြမ်ားသည္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအတြက္ အသုံးအမ်ားဆုံး 
နည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ပံုစံေရးဆြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လက္ေတြ႕အသိပညာမ်ား 
ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မွ်ေဝေပးရန္ ထိေရာက္ေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ DMC မ်ားတြင္ PBL မ်ား ႏွင့္ ရလဒ္အေျခခံ 
ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းတုိ႕ ကုိလည္း အသံုးမ်ားလာၾကသည္။ 
လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုကြဲျပားစံုလင္ၿပီး 
တုိးတက္လာ ေသာေၾကာင့္ ADB သည္ အဆုိပါ ကိရိယာႏွစ္ခုအား 
ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ပုဂၢလိက 
က႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ႏွင့္ ေၾကြးၿမီအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးထုတ္ကုန္မ်ား အပါအဝင္ 
ယင္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အစိုးရ 
ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္မဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေဒသႏၱရေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ကုိလည္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

104. စီး ပြားေ ရး လု ပ္ င န္း စ ဥ္ မ်ား အား  
ေခတ္မီတိုးတက္ေစျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ
ထိေရာက္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း။ ADB သည္ ရရွိႏိုင္သည့္
နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ယင္း၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သိသိသာသာ ေခတ္မီ
တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ အရည္အေသြး ႏွင့္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈတို႕ကို 
မထိခိုက္ေစဘဲ ယင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ 
ထိေရာက္မႈကို ထပ္မံျမႇင့္တင္ကာ ေခ်းေငြမ်ား၊ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ႏွင့္ TA မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ 
စီမံခန္႕ခြဲရန္ အခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ADB 
သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈတို႕အတြက ္
အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ 
စီးပြာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းကို တုန္႕ျပန္ႏိုင္သည့္ 
စြမ္းရည္မ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ အတြက္ 
ခိုင္မာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရင္ဆိုင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္
စြမ္းရွိေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

105. ဒီဂ်စ္တယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေခတ္မီေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားျဖည့္ရန္အတြက္ ADB သည္ 
ယင္း၏ ထိေရာက္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တု
န္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းတို႕ကို ျမႇင့္တင္ရန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
ေခတ္မီသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
စနစ္မ်ား ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB ၏ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ 
ယင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ မႈမ်ား ႏွင့္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ရႈေထာင့္အားလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
ရယူရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အသိပညာဆိုင္ရာ 
ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အလြယ္တကူ 
လက္လွမ္းမီေစမည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ စၾကၤံမ်ားကို 
ဖန္တီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ဆန္းသစ္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း 
အေထာက္အပံ့ေပးကာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ၿပီး 
တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ 
လာေစရန္အတြက္လည္း အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

106. အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ ၿပ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ထုိက္တ
န္သည့္ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ အထေျမာက္ေစျခင္း။ ADB သည္ 
အေျခခံမူ မ်ား ႏွင့္ အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခကုိ အေျခခံထားသည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 
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ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းဝယ္ယူေရး စနစ္မ်ားကုိ 
ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။43 ယင္းသည္ 
DMC မ်ား၏ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း ဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ကုိ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္အတြက္ DMC မ်ားကုိ ဆက္လ
က္ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ 
နည္းပညာမ်ား ဝယ္ယူမႈ ႏွင့္ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားကုိ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳေရးတုိ႕ကုိလည္း 
အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
အံကုိက္ျဖစ္သည့္ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈဆုိင္ရာ ပံုစံမ်ားသည္ 
ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ADB ၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာ 
အသိပညာဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆန္းသစ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

107. ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စနစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း။
ADB သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ႏိုင္ငံ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈကုိ 
တုိးတက္ေစရန္ ႏွင့္ DMC မ်ား၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္ 
စနစ္မ်ားကို ခိုင္မာ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ယင္း၏
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စနစ္မ်ား အား အသုံးျပဳမႈကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊
ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအမံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စနစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ 
စနစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားသည္ DMC မ်ားအၾကား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာေၾကာင့္ ADB ၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
အေျခအေနအလုိက္ အထူးခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ 
အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

108. အ ရ ပ္ ဘ က္ လူ မႈ အ ဖြဲ ႕ အ စ ည္း မ်ားႏွ င့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ 
ADB သည္ CSO မ်ား၏ ေဒသတြင္း ျဖန္႕က်က္တည္ရိွမႈ 
ႏွင့္ အထူးအသိပညာမ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ ထူးျခားသည့္ 
အားသာခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ အတြက္ CSO 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ADB မွ ပ့ံပုိးကူညီေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ပုံစံေရးဆြဲ 

43 ADB. ၂၀၁၇။ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွတဆင့္ ADB စီမံကိန္းအား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း။ မနီလာ။
44 ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ သည္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ႏွင့္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ အလယ္အလတ္ကာလ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္တို႕ေနရာတြင္ အစားထုိးမည္ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ CSO မ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ 
တုိးျမႇင့္ေစႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္ 
ထိခုိက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ 
ရပ္ရြာအေျချပဳအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရိွေသာ ၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ အဓိက အားစုိက္လုပ္ေဆာင္
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ယင္း၏ အဓိက မူဝါဒမ်ားအား 
ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္လည္း CSO မ်ားထံမွ အျမင္မ်ား 
ႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိလည္း ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

109. ဗ်ဴဟာကုိ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ 
စီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ 
အား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။44 
ဗ်ဴဟာ၏ နယ္ပယ္က်ယ္ဝန္းမႈ ႏွင့္ DMC မ်ား၏ 
အလ်င္အျမန္ ေပၚထြက္လာေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ADB 
သည္ ဗ်ဴဟာသစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိၿပီး တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ျဖစ္သ
ည္။ ADB သည္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 
စနစ္တက် အစီအစဥ္ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ 
ပထမဆုံးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္
ငန္းတစ္ရပ္ခ်င္းစီရွိ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
တိက်ေသာ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တစ္ခုစီအလုိက္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ 
က်ယ္ျပန္႕ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
သီးျခား လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းျပဌာန္းမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္အေနျဖင့္ 
CPS သည္ အဖြဲ႕ဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ သီးသန္႕ 
အေျခအေနမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေျခခံကာ ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ႏွင့္ ADB ၏ စြမ္းရည္ ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္အကန္႕အသတ္အတြင္း တန္ဖိုးတိုးျမႇင့္မႈအတြက္ 
အလားအလာတုိ႕အား ထပ္မံတုိးတက္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ ဘက္ဂ်က္မူေဘာင္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ကာ 
ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္တို႕အား 
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိန္ကုိက္ရန္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ 

110. ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ရလဒ္မ်ား။ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ႏွင့္ တုိင္းတာရန္အတြက္ 
လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ 
ေရးဆြဲျပဳစုမည္ျဖစ္သည္။ မူေဘာင္တြင္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ 
ရွိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရလဒ္အညႊန္းကိန္းမ်ား 

ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ ႏွင့္ခ်ိန္ကိုက္ထားသည့္ ပထမဆံုး 
ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္အထိ ၆ ႏွစ္ကာလ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ ၆ 
ႏွစ္ကာလအၿပီးတြင္ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကုိ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ DefR မ်ားမွတဆင့္ 
ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို အသုံးျပဳကာ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ႏွစ္စဥ္ ဆက္လက္အစီရင္ခံတ
င္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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XI. ONE ADB
111. One ADB ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကုိ ျပဌာန္းျခင္း။ ဗ်ဴဟာ
၂၀၃၀ တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္
ေရးအတြက္ ADB သည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအတြင္းရိွ
နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕မွ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္
အသိပညာမ်ားကုိ အတူတကြ ေပါင္းစည္းကာ One ADB
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားအား အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကုိ အတူတကြ
ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႕တြင္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾက

မည္ ျဖစ္သည္။ ADB သည္ က႑ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ 
အုပ္စုမ်ားထံမွ အေထာက္အပ့ံမ်ားျဖင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား 
ကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဘက္စုံပါဝင္ေသာ 
ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
သုေတသန လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ကမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာသည့္ အေျခခံ ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ One ADB ခ်ဥ္းကပ္မႈအား 
စြမ္းေဆာင္ရည္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မွတဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
အသင့္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႕ျဖင့္ 
အေထာက္အပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ 
ADB သည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအတြင္းရိွ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕မွ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အသိပညာမ်ားကုိ အတူတကြ ေပါင္းစည္းကာ One ADB ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ 
အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ
ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား စာရင္းျပဳစု 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား 
အႏွစ္ခ်ဳပ္

45 ADB. ၂၀၀၈။ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ - အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အတြက္ ေရရွည္ဗ်ဴဟာေျမာက္မူေဘာင္။ ၂၀၀၈-၂၀၂၀။ မနီလာ။
46 ADB. ၂၀၁၄။ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ အေပၚ အလယ္အလတ္ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ - အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 

ရင္ဆုိင္ျခင္း။ မနီလာ။ ႏွင့္ ADB. ၂၀၁၄။ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ အေပၚ အလယ္အလတ္ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္။ မနီလာ။

1. အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တုိးတက္မႈအေျခအေနကုိ
ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရိွခ့ဲပါသည္။45 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗ်ဴဟာ
၂၀၂၀ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလယ္အလတ္ကာလ ျပန္လည္
သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ခ့ဲကာ ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည့္
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္
ေရးဆြဲခ့ဲၾကသည္။46 ႏွစ္စဥ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈ
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္တြင္ ADB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား
ယင္း၏ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍
မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္
သုံးသပ္ေရးဌာန (IED) သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဆင့္မ်ားရိွ
ADB ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ပါသည္။ (ဥပမာ။
။ စီမံကိန္းမ်ား၊ က႑မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွင့္ လုပ္ငန္း မူဝါဒမ်ား)။ ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ အတြက္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ADB သည္ ေဒသတြင္း ႏွင့္ ေဒသျပင္ပရိွ
အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ
အမ်ားအျပားႏွင့္တကြ ADB ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္
အရာရိွမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကုိ ရယူခ့ဲ ပါသည္။

A. ဟာ ၂၀၂၀ ဆိုင္ရာ အလယ္အလတ္ကာလ
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္

2. အလယ္အလတ္ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္တြင္ 
ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွတဆင့္ ရရိွခ့ဲေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာခ့ဲၿပီး အဖြ႕ဲဝင္ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား 
(DMC မ်ား) ၏ လက္ရိွ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ့ဲပါသည္။ အလယ္အလတ္ကာလ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ အရ ADB သည္ ယင္း၏ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ၏ အဓိက 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ ၃ ရပ္ ျဖစ္ေသာ အားလုံးပါဝင္သည့္ 

စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ ေဒသတြင္း 
ေပါင္းစည္းေရးတုိ႕ႏွင့္ အနီးကပ္ ခိ်တ္ဆက္ထားပါသည္။ 
၂၀၀၈-၂၀၁၂ အတြင္း ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၏ ၈၀% 
ေက်ာ္သည္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ၏ အဓိက နယ္ပယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး 
အေျခခံအေဆာက္အဦက႑တြင္ အဓိက စုစည္းေနခ့ဲပါသည္။ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္အရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ADB ၏ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈကုိ ခုိင္မာအားေကာ
င္းေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟုလည္း 
ေတြ႕ရိွခ့ဲရပါသည္။ အလယ္အလတ္ကာလ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္အရ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ၏ က်ယ္ျပန္႕သည့္ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈ 
ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခ့ဲပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 
ေဒသသည္ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ADB 
သည္လည္း ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ 
အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈတုိ႕ကုိ အေျခခံကာ အလယ္အလတ္ကာလ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္သည္ ADB ၏ အနာဂတ္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ ပုိမုိတိက်ေစသည့္ 
အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ေထာက္ျပခ့ဲၿပီး 
ADB ၏ တုန္႕ျပန္ႏုိင္စြမ္းကုိ ခုိင္မာ ေစပါသည္။ 

i. ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ။ ADB သည္ 
လ်င္ျမန္ၿပီး အားလံုးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အထေျမာက္ေစေရးအတြက္ 
ယင္း၏ အေထာက္အပံ့မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ျခင္းျဖင့္ 
အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ တိုက္ဖ်က္ကာ 
ထိခိုက္လြယ္မႈ ႏွင့္ မညီမွ်မႈတို႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး 
ယင္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကင္းေဝးေသာ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ 
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ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ADB သည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ကာ 
ဝင္ေငြနည္းပါးၿပီး ထိခိုက္လြယ္ေသာ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္ခံထားရသည့္ DMC မ်ားအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ii. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ။
ေဒသတြင္ ျပင္းထန္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ 
ADB သည္ သန္႕စင္ေသာ စြမ္းအင္ ႏွင့္ 
စြမ္းအင္ ထိေရာက္မႈရွိေစေရး စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးတို႕မွတဆင့္ 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးအတြက္ ယင္း၏ ပံ့ပိုးမႈကို 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားကာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ
မႈ ဆုိ င္ ရာ လို က္ေ လ်ာ ညီေ ထြျ ပ င္ ဆ င္ေ ရး အ တြ က္
အေထာက္အပံ့မ်ား ကို တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။

iii. ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းေရး။ ADB သည္ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
အေထာက္အပံ့ေပးကာ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ 
စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရး 
ဆံုခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

iv. အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ။ 
အေျခခံအေဆာက္အဦသည္ ADB 
၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ 
အဓိက အာရံုစူးစိုက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ADB သည္ က႑ဆိုင္ရာ 
ထိေတြ႕ဆကဆ္မံႈ၊ နည္းပညာ ဆိငုရ္ာ ပံစုံေရးဆြဲျခင္းမ်ား ႏငွ့ ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္း ရလဒ္မ်ားကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈတို႕ကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို 
ျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

v. ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ရရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား။ DMC
အမ်ားစုတို႕သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ 
ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္အဆင့္ကို 

47 က်င့္သုံးသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ က႑ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ 

ေရာက္ရွိၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ADB သည္ 
ဆက္လက္ဆီေလ်ာ္မႈရွိၿပီး DMC မ်ား၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုန္႕ျပန္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
ယင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကုိ ပုိမိုတိက်ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ 

vi. ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား။ ADB သည္ ၂၀၂၀ 
ခုႏွစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကက႑ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ 
သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ၂၅% 
အထိ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအဝင္ ပုဂၢလိကက႑ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား 
နစ္စဥ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ ၅၀% အထိ 
စနစ္တက် တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ DMC မ်ားရွိ 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ စီမံကိန္း ေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္အဖြဲ႕အစည္းတ
စ္ရပ္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္ ပိုမိုတက္ၾကြသည့္ 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာမ
ည္ျဖစ္သည္။

vii. အသိပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား။ အသိပညာဆိုင္ရာ
ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ ADB ၏ 
ဌာနအားလံုး အတူတကြ လုပ္ကိုင္ၾကရန္အတြက္ 
One ADB ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို 
က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဌာေန 
ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားသည္ DMC မ်ားႏွင့္ 
အသိပညာဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား အား ရွာေဖြကာ ADB ၏ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 
ADB ၏ အသိပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားအားလံုးသည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ADB ၏ က်င့္သံုးမႈမ်ားဆိုင္ရာ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ပိုမို 
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ 47

viii. ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား။
ေဒသသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အႀကီးစား
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ မ်ား ဆက္လက္လိုအပ္ေနပါသည္။
ADB အေနျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ ဘ႑ာေရး
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အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးထားသည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတိုင္းအတာ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ 
ဆက္လက္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ADB သည္ 
အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအ 
ျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ေငြလက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ျခ
င္းမွတဆင့္ အပါအဝင္ ယင္း၏ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ 
စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ix. ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ထိုက္တန္မႈရွိေစျခင္း။ ADB
သည္ ယင္း၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ 
ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 
စီ မံ ကိ န္း အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ဖာ္ေ ရး ကို
အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ ADB သည္ 
ယင္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အထူးသျဖင့္ 
ပစၥည္းဝယ္ယူေရးစနစ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ 
မလိုအပ္သည္မ်ား ကို ဖယ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ 
ADB သည္ ယင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုင္းတာရန္ 
ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ လုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ 
စီမံကိန္းအဆင့္မ်ားတြင္ အက်ိဳးရလဒ္မူေဘာင္မ်ားကို 
ပိုမိုစနစ္တက် အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

x. စိန္ေခၚမႈသစ္မ်ားအားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္း။ 
ADB သည္ ပိုမို အင္အားျပည့္ဝ၊ လ်င္ျမန္ၿပီး 
ဆန္းသစ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု 
ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ယင္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပး ဆြဲေဆာင္မႈ 
မ်ား ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားအား 
ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳစြာ ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 
ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားအား ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ 
အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

B. ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈ သံုးသပ္ခ်က္

3. လတ္တေလာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ADB သည္ ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္၊
ပိုမို ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ႏွင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္လာေစရန္ 
အေရးပါသည့္ အဆင့္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

48 ADB သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ အနည္းဆုံး ၃၀% သည္ RCI မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေစရန္ 
ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ က်ား/မေရးရာအျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ အစိုးရလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေရအတြ
က္သည္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ ၅၀% ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္္။ စုစုေပါင္း တုိက္ရိုက္ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈသည္ ADB ၏ သီးျခား စီမံကိန္း 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္မည္ျဖစ္သည္။

49 ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈတုိ႕သည္ ADB ၏ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ၏ ၆%-၁၀% ႏွင့္ ၃%-၅% အသီးသီး ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ျပသေနပါသည္။ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး ႏွင့္ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ိတ္ဆက္ခ်ိန္ကုိက္မႈတုိ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ADB 
သည္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ႏွင့္ ယင္း၏ အလယ္အလတ္ကာလ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၂၀၂၀ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ အထေျမာက္ ေစရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ 
အဓိကရွိေနပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္ေရး၊ 
ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ 
စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႕ႏွင့္တကြ တျဖည္းျဖည္းျခင္း 
တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ADB သည္ ေဒသတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး (RCI) ႏွင့္ က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး အျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ 
ရွိေနေသာ္လည္း ကတိကဝတ္မ်ား သိသိသာသာ 
တုိးျမင့္လာေသာေၾကာင့္ ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာ 
ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့သည္။48 ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးတုိ႕ရွိ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မွာမူ ေရာေႏွာေနပါသည္။ 
အလယ္အလတ္ကာလ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြင္း 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားအတြင္း ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ 
အဆုိပါ က႑မ်ားအေပၚ ပိုမိုအေလးေပး လာႏိုင္ေစခဲ့သည္။49 
သုိ႕ရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၂၀ ဦးတည္ခ်က္ကုိ 
ကုိက္ညီေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအေပၚတြင္ 
ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ 

4. ပုိ မုိေကာ င္း မြ န္လာျခ င္းႏွ င့္ စ ပ္လ် ဥ္း၍ အစိတ္အ ပုိ င္း
အမ်ားစုအတြက္ စတင္ဝင္ေရာက္သည့္ အမွတ္မ်ား၏
အရည္အေသြး သည္ တုိးတက္လာခ့ဲသည္။ ၿပီးစီးသြားသည့္
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ က်ား/မေရးရာ
တန္းတူညီမွ်ေရး ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ နည္းပညာပ့ံပုိးမႈစီမံကိန္းမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းမႈရိွပါသည္။
ၿပီးေျမာက္ ခ်ိန္တြင္ အေထြေထြ ေအာင္ျမင္မႈသည္
မူဝါဒအေျခခံ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ အစုိးရဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
တုိးတက္မႈရိွေသာ္လည္း အစုိးရႏွင့္မဆုိင္ေသာ
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လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ ေရရွည္တည္တ့ံမႈ ႏွင့္ 
ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ပုိမုိခက္ခဲခ့ဲပါသည္။ 
ADB သည္ ပုိမုိလ်င္ျမန္မႈရိွလာေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ႏွင့္ 
ပထမဆုံး ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္တုိ႕အၾကားရိွ ၾကာခ်ိန္ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း စီမံကိန္း ေနွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈမ်ား၊ 
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ၾကာခ်ိန္ 
ႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈလုပ္ငန္း၏ ၾကာျမင့္မႈတုိ႕က့ဲသုိ႕ေသာ 
အဓိကက်ေသာ အတုိင္းအတာမ်ားတြင္ ပုိမုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

C. သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေရးဌာန၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ

5. IED သည္ ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ 
သုံးရပ္ (အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စီးပြားေရး
တုိးတက္မႈ ႏွင့္ RCI) ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေမာင္းႏွင္သည့္ အရာ
၅ ခု (ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ 
စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ က်ား/မေရးရာ ညီမွ်မႈရွိေရး၊
အသိပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္ 
လုပ္ငန္းမ်ား) ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

6. ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ IED သည္ 
အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ္လည္း ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ေအာက္တြင္ 
အဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးတို႕အား 
လ်စ္လ်ဴရႈထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ IED သည္ 
အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား 
ႏွင့္ အဓိကမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ 
နယ္ပယ္မ်ားအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ 
ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ က်င့္သုံးမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ 
အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ADB ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္း 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ADB 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ သို႕မဟုတ္ ပထဝီအေနအထားဆုိင္ရာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး 
အထက္-ေအာက္ က႑ဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေမာင္းႏွင္ျခင္း မရွိေစသင့္ေပ။ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ 
က႑မ်ားႏွင့္တကြ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ က်ား/မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး ႏွင့္ အစားအစာဖူလံုေရး တုိ႕တြင္ 
အေထာက္အပံ့မ်ား တုိးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ ADB ၏ စုစုေပါင္း 

အကူအညီ ကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အပံ့ေပးသည္ဟု 
ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ADB စီမံကိန္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းသည္ 
တုိးပြားလာခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ား၏ 
သုံးပံုတစ္ပံုနီးပါးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးေက်းဇူး အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္ သုိ႕မဟုတ္ 
မရွိသေလာက္နည္းပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံံ့ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ ADB ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားအား 
အရြယ္အစားတုိးခ်ဲ႕သင့္ပါသည္။ RCI တြင္ IED သည္ 
ADB ၏ အေထာက္အပံ့အား ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
ADB သည္ အဓိကအားျဖင့္ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦမွတဆင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ အဓိက အာရံုစူးစိုက္ခဲ့ၿပီး ယင္းအေနျဖင့္ 
ေဒသတြင္း အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္ေစေရး 
ႏွင့္ ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ ေဒသတြင္း ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ႏွင့္ ေဒသခြဲဆုိင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေရးတုိ႕ကုိ 
ပုိႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

7. ေျပာင္းလဲမႈကို ေမာင္းႏွင္သည့္ အရာမ်ားတြင္ ADB ၏
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ပုဂၢလိကက
႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းဆိုင္ရာ
စနစ္မ်ားသည္ အားနည္းေနေၾကာင္း IED မွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
One ADB အျဖစ္ လည္ပတ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ 
ပိုမိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 
က႑ ဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ရလဒ္ မူေဘာင္မ်ား အတြင္းရွိ အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္မဆိုင္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိ ု
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
ADB သည္ ပယ္ဖ်က္သည့္ ႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ 
ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ပမာဏ ႏွင့္ အရည္အေသြးတို႕ကို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ႏွင့္ 
အာမခံမ်ားအား တိုးျမႇင့္ေရးတို႕တြင္ အာရံုစူးစိုက္သင့္ပါသည္။ 
စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး 
ႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရး စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ADB ၏ တန္ဖိုးတိုးျမႇင့္မႈကို 
ပိုမိုတိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
IED က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ADB 
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အေနျဖင့္ စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းထား 
အေတာ္အသင့္နည္းပါးေသာ္လည္း ဤနယ္ပယ္အတြင္း 
ယင္း၏ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ဆက္လက္ေပးအပ္သြားရန္ 
အဆိုျပဳထားပါသည္။ 

8. ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ ေအာက္တြင္ က်ား/မေရးရာ 
တ န္း တူ ညီ မွ်ေ ရး အေ ထာ က္ အ ပံ့ မ်ား သ ည္
သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာ ခဲ့သည္။ ဤေအာင္ျမင္မႈကို 
အေျခခံတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ADB အေနျဖင့္ ယင္း၏ က်ား/
မဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္သည့္ စနစ္ ႏွင့္ က်ား/
မသီးသန္႕ ခြဲျခားထားေသာ အေျခခံမ်ဥ္း အခ်က္အလက္မ်ား 
စုစည္မႈကို တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
IED က ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္တုိ႕ရွိ 
က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ရလဒ္မ်ားအား ပိုမို၍ 
စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း 
ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ အသိပညာ ႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွ
င့္စပ္လ်ဥ္း၍ ADB သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအေပၚ 
ပိုမို၍ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ ႏွင့္ ဘက္စံုပါဝင္ေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို က်င့္သုံးကာ ယင္း၏ 
ဗဟုိအယူအဆအျဖစ္ အသိပညာ ႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာ 
အားသာခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ စီးပြားေရးပံုစံတစ္ခုျဖင့္ 
ေထာက္ပံ့ထားသင့္ပါသည္။ ယင္းအား ေဒသတြင္း ဌာနမ်ားအႏွံ႕ 
ႏွင့္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ က႑တုိ႕အၾကား 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေသာ 
ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ေရးဟုလည္း ေခၚပါသည္။ က႑ 
ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အသိပညာဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္မ်ားတြင္ ADB 
၏ အေတြ႕အၾကံဳသည္ ေရာေႏွာ ေနပါသည္။ 
ပူးတြဲေငြေၾကးပံ့ပိုးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပူးတြဲေငြေ 
ၾကးပံ့ပိုးျခင္းမရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားထက္ သိသိသာသာ 
ပိုမိုေအာင္ျမင္ပါသည္။ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 
တာဝန္မ်ား၊ စနစ္မ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ 
အဆုိျပဳထားပါသည္။ 

9. ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ အတြက္ IED က ADB အေနျဖင့္ 
အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ေပးေနသည့္ အစီအစဥ္ သုံးရပ္ျဖစ္ေသာ
လူမႈေရး ႏွင့္ ပထဝီအေနအထားဆုိင္ရာ အားလုံးပါဝင္ေရး၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈရွိေစေရး ႏွင့္ 
RCI အား ယင္း၏ အဓိက ဗ်ဴဟာေျမာက္ အက်ိဳးစီးပြားအျဖစ္ 
ႏွင့္ ဗဟုိ တန္ဖိုးအဆုိျပဳခ်က္အျဖစ္ ထားရွိျခင္း အပါအဝင္ 
(ပမာဏအစား) ပိုမို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ 
တုိးတက္မႈရွိေစေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပထား

50 ADB. ၂၀၁၇။ အသိပညာ၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ တုိးတက္မႈအရည္အေသြး - ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ အေပၚ အကဲျဖတ္သုံးသပ္သည့္ ရႈေထာင့္တစ္ခု။ မနီလာ။ 

ပါသည္။ DMC အမ်ားစုတုိ႕သည္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾက သုိ႕မဟုတ္ ျဖစ္လာၾကမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝင္ေငြအဆင့္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ 
အခ်ိဳးအစား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ အစားအစာ 
လုံေလာက္မႈ ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္တုိ႕တြင္ 
မ်ားစြာျခားနားမႈမ်ားရွိေနသည့္ ကြဲျပားစံုလင္ေသာ 
အုပ္စု တစ္စုျဖစ္ပါသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ 
ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုနီးပါးရွိသည့္ ယခင္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရျခင္းမရွိေသာ 
တုိးတက္မႈ ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈတုိ႕ကို 
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ 
ေပ်ာက္ကြယ္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈ၊ 
ၿမိဳ႕ျပဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ား တုိးပြားလာျခင္း 
ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အလ်င္အျမန္တုိးတက္လာျခင္းဟူေသာ 
ႀကီးမားသည့္ အလားအလာမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ပိုမုိေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ADB အေနျဖင့္ 
ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားကို 
အသုံးခ်ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ 
ဘက္စံုပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို 
က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ အေျခအေနအလိုက္ ေရးဆြဲထားေသာ 
ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပးအပ္သင့္ပါသည္။ 50

D. အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား

10. ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ADB သည္ 
ေဒသတြင္း ႏွင့္ ေဒသျပင္ပတုိ႕ႏွင့္တကြ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ေဆာ
င္ခဲ့ၿပီး ဗ်ဴဟာ ၂၀၃၀ အေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးစီးပြား
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အျမင္ ႏွင့္ ရႈေထာင့္မ်ားကို 
တင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႕တြင္ ဗဟို ႏွင့္ 
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အသိပညာေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑တုိ႕အပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
နယ္ပယ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

11. အဖြဲ႕ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ား။
DMC မ်ားရွိ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားက ADB
၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေသာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
ႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္တုန္႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈတုိ႕ႏွင့္စပ္လ်
ဥ္း၍ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု 
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အဆုိျပဳခဲ့ၾကသည္။ DMC မ်ားက အေျခခံအေဆာက္အဦ 
ႏွင့္ RCI တုိ႕အား အဓိက အားသာသည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကၿပီး လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
က႑မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ ခိုင္မာ အားေကာင္းေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိလည္း အားေပးျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။ 
ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ DMC 
မ်ား၏ က်န္ရွိေနေသးသည့္ မ်ားစြာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈဆုိင္ရာ အဟန္႕အတားမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ADB ၏ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအား 
ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ရန္ လုိအပ္ေန ပါသည္။ DMC အက်ိဳးစီးပြားပ
တ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားက ADB အေနျဖင့္ နိုင္ငံအလုိက္ 
အာရံုစူးစိုက္မႈ ထားရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိၿပီး 
ဘက္စံုပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ က်င့္သုံးရန္ 
လုိအပ္သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႕က ADB 
၏ အကူအညီမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႕၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္ ႏွင့္ 
ဆန္းသစ္ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားမွတဆင့္ အပါအဝင္ 
ရာသီဥတု ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈကုိ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းတို႕က ADB အေနျဖင့္ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု တုိက္တြန္း 
ေျပာဆုိခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား 
ႏွင့္ အသိပညာမ်ား မွ်ေဝျခင္းကို အကူအညီေပးရန္ 
လုိအပ္ေနသည္ဟု အေလးေပးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

12. ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား။ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားရွိ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္
သူမ်ားက ADB အေနျဖင့္ ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားအား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ 
ႏွင့္ ကြဲျပားစံုလင္ေသာ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ သူမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္ရန္ 
လုိအပ္သည္ဟု ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ အက်ိဳးစီးပြား 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားက ADB ၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္စြမ္း၊ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္စြမ္း 
ႏွင့္ အသိပညာေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္စြမ္းတုိ႕ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႕က ADB 
အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ-
ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
ယင္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ႏွင့္ 
ကြင္းဆင္းျဖန္႕က်က္ထားသည့္ ရံုးမ်ားသုိ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ပိုမိုတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႕က ADB 
အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ 
ႏြမ္းပါးသူမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားကုိ 
ဆက္လက္အကာအကြယ္ေပးသြားရန္ အဆုိျပဳခဲ့ၾကၿပီး ADB 
အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား 
ႏွင့္ ပိုမိုတုိးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရးမ်ားအၾကားတြင္ 
အသိပညာမ်ား စီးဆင္းမႈကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ADB အေနျဖင့္ ပိုမိုတက္ၾကြသည့္ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
အေလးေပးေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ 
အထက္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား (UMIC မ်ား) ႏွင့္ ADB ၏ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတုိ႕တြင္ ADB အေနျဖင့္ တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး 
တုိးျမႇင့္ ေပးႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အာရံုစူးစိုက္ကာ 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

13. အျခားအုပ္စုမ်ား။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအလွဴရွင္
မ်ားက ADB အေနျဖင့္ ယင္း၏ အဓိက အာရံုစူးစိုက္မႈအား 
ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕တြင္ ဆက္လက္ထားရွိသင့္သည္ဟု 
အေလးေပး ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းတို႕က ပုဂၢလိကက႑ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာက႑ စီမံခန္႕ခြဲမႈ 
ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႕အတြက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုမိုေပးအပ္သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္လုိၾကသည္။ 
ယင္းတုိ႕က UMIC မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ 
ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းျခင္း အပါအဝင္ ဗ်ဴဟာအတြင္း 
လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ားကို အမ်ိဳးအစားပိုမိုခြဲျခားေရးကုိ 
ေထာက္ခံၾကသည္။ ၿပီးေျမာက္သြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
ပုဂၢလိက ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ၿပီး 
စုစည္းျပင္ဆင္ ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ADB 
၏ အခန္းက႑ကို ရႈျမင္ၾကၿပီး ADB အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ အသိပညာ ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ 
စြမ္းရည္ကုိ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႕က 
ေဒသအတြင္းရွိ ႀကီးမားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ ခ်က္ကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ADB ၏ 
အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အခန္းက႑၏ အေရးပါမႈကုိ 
အထူးအေလးေပး ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ADB အရာရွိမ်ားက 
“မည္သည့္အရာ” ကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
“မည္သုိ႕” ဟူေသာ အစိတ္အပိုင္းတြင္ အာရံုစူးစိုက္ရန္ 
လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ အရာရွိမ်ားက 
လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က႑စံုပါဝင္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုိအပ္ေနေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ က႑စံု ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႕၏ 
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ADB အေနျဖင့္ က႑စံု ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာစံုပါဝင္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ယင္း၏ 
အရာရိွမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္မႈရိွေစရန္ ျပန္လည္သင္တန္းပုိ႕ခ်ကာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။

14. ထင္ရွားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား။ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထင္ရွားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ 
အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ၄ 
ပြဲအား လန္ဒန္၊ မနီလာ၊ တုိက်ိဳ ႏွင့္ ဝါရွင္တန္ ဒီစီတုိ႕တြင္ 
က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ၂၀၃၀ 
ခုႏွစ္အထိ အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ ADB ၏ အခန္းက႑ 

အေပၚ အတြင္းက်သည့္ အျမင္မ်ားကုိ မွွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းတို႕က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ မညီမွ်မႈတုိ႕အား ရင္ဆုိင္ 
ေျဖရွင္းရန္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္၊ 
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