
 
 
 
 
 
 
 
ျမန္မာ - မီးရထားစနစ္ ေခတ္မီတုိးတက္ေစေရး စီမံကိန္း 
 

စီမံကိန္းအမည္ မီးရထားစနစ္ ေခတ္မီတိုးတက္ေစေရး စီမံကိန္း 

စီမံကိန္း အမွတ္စဥ္ ၄၇၀၈၇-၀၀၆ 

ႏုိင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္း အေျခအေန အဆိုျပဳထားၿပီး 

စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား/ေထာက္ပံ့မႈ အမ်ိဳးအစား ေထာက္ပ့ံေငြ 

ေခ်းေငြ 

ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္/ပမာဏ ေခ်းေငြ - မီးရထားစနစ္ ေခတ္မီတုိးတက္ေစေရး စီမံကိန္း 

 အထူးသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားအား ထုတ္ေခ်းျခင္း/ 

အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀  

ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား အလံုးစုံပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

ေျပာင္းလမဲႈကို ေမာင္းႏွင္သည္ ့အရာမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား 

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား 

က႑/က႑ခြဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး - (ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္) ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး  

က်ား/မ မွ်တမႈ ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အျမင္မ်ား 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

က်ား/မဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္း (စီမံကိန္း) သည္ (၁) ရန္ကုန ္ႏွင့္ ျပည္တို႔ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ 

၂၃၈ ကီလိုမီတာ (km) ရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လႊတ္ထားျခင္းမရိွသည့္ မီးရထားလမ္း တစ္လိုင္း 

အတြက္ မီးရထားလမ္း အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္ (၂) ျမန္မာ့ 

မီးရထား (MR) ၏ မီးရထားလမ္း ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မည္ျဖစ္သည္ (၃) MR ၏ အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ကို ခုိင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းသည္ ထိေရာက္၊ 

ေခတ္မီ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခုိက္ေစသည့္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး 

စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာေစျခင္းမွတဆင့္ မီးရထားက႑၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ 

တို႔ကုိ တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံ/ေဒသဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထိေရာက္၊ ေခတ္မီ၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခုိက္ေစသည့္ သယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးရလဒ္ မီးရထားက႑၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈတိ႕ု အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ 



အက်ိဳးရရိွျဖစ္ထြန္းမႈ ရန္ကုန-္ျပည္ မီးရထားလမ္းပုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးစီးျခင္း 

ပထဝီအေနအထားအရ တည္ေနရာ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 

 

  
 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခ  

     

ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ခ  
     

ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ဂ  
     

     

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္   

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား   
     

ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား   
     

ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားဆိုင္ရာ ႐ ႈေထာင့္မ်ား   
     

 

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း  

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း  

တာဝန္ခံ ADB အရာရိွ Fukayama, Takeshi 

တာဝန္ခံ ADB ဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဌာန 

တာဝန္ခံ ADB ဌာနခြ ဲ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာနခြ၊ဲ SERD 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဌာနမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 

ရန္ကုန ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ 

 

အခ်ိန္ဇယား 

မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ 

MRM ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ 

ခြင့္ျပဳျခင္း - 

ေနာက္ဆံုးျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္း - 

PDS အား ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ 

 



 

စီမံကိန္း စာမ်က္ႏွာ https://www.adb.org/projects/47087-006/main 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုရန္ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=47087-006 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ရက္စြဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ 

 

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

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

 


