
 
 
 

 
 
 
ျမန္မာ - ဆည္ေရသြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အလုံးစုံ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း 
 

စီမံကိန္းအမည္ ဆည္ေရသြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အလုံးစံု ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း 

စီမံကိန္းအမွတ္စဥ္ 47152-002 

ႏိုင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္းအေျခအေန ခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီး 

စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား/ 
ေထာက္ပံ့မႈ အမ်ိဳးအစား 

ေထာက္ပံ့ေငြ 
ေခ်းေငြ 
နည္းပညာ ပ့ံပိုးမႈ 

ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္/ ပမာဏ ေထာက္ပ့ံေငြ - ဆည္ေရသြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အလုံးစုံ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး 
စီမံကိန္း 

အာရွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေထာက္အပ့ံ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၂.၃၀ မီလ်ံ 

ဤ PDS ဘာသာျပန္သည္ ADB.org ရွိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၁ ရက္ေန႕ ရက္စြပဲါ အဂၤလိပ္ဘာသာ မူရင္းကုိ အေျခခံထားသည္။ 



ေခ်းေငြ 3477-MYA - ဆည္ေရသြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အလုံးစုံ 
ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း 

အထူးသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ 
သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားအား ထုတ္ေခ်းျခင္း/ 
အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၇၅.၀၀ မီလ်ံ 

ေခ်းေငြ - ဆည္ေရသြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အလုံးစုံ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 
စီမံကိန္း 

Agence Francaise de Developpement အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၇.၉၀ မီလ်ံ  

TA 9248-MYA - အလယ္ပုိင္းေဒသ ေျခာက္ေသြ႕ဇုန္ ထိန္းသိမ္းသစ္ေတာမ်ားရိွ 
ေက်းလက္ေဒသ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း 

ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပ့ံ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄.၇၉ မီလ်ံ 

 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ 

ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေမာင္းႏွင္သည့္ 
အရာမ်ား 

စီမံခန္႕ခြဲမႈ ႏွင့္ စြမ္းရည္ ျမ ႇင့္တင္ေရး 
မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား 



က႑/ က႑ခြ ဲ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး - 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ေရထုတ္စနစ္မ်ား - စုိက္ပ်ိဳးေရး မူဝါဒ၊ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင္ ့စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း - 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ စက္ရံုမ်ား၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး - 
ဆည္ေရသြင္းျခင္း - ေက်းလက္ေဒသ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ ကာကြယ္ေရး  

က်ား/မ မွ်တမႈ ႏွင့္      
က်ား/မ ေရးရာ အျမင္မ်ား 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

က်ား/မ ေရးရာ အျမင္မ်ား ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ က႑ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းသည္ ဆည္ေရေပးရာတြင္ ပုိမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း 
ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႕ဇုန္ (CDZ) အတြင္းရွိ တုိင္းေဒသၾကီး ၃ 
ခု ရိွ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားကုိ ခိုင္မာေစျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးတုိးျမ ႇင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိ တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။  ယင္းသည္ ခရုိင္အႏံွ႕ရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ဆုိင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစမည္ 
ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ၇ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း 
မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မေကြးခရိုင္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရိွ 
ေရႊဘုိခရိုင္ ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မိတၳိလာ ႏွင့္ ရမည္းသင္း 
ခရိုင္မ်ားရိွ ဆည္ေရေပးသည့္ စနစ္မ်ားအား ေခတ္မီတုိးတက္လာေစရန္ 
အေထာက္အပ့ံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဆည္ေရေပးသည့္ စနစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း 
ႏွင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေစျခင္း အစိတ္အပိုင္းတြင္ ၂၀၀၀၀ ဟက္တာ (ha) ခန္႕ 
ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စု ၂၄၀၀၀ ခန္႕ကုိ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရိွေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ စီမံကိန္းႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းတြင္ 
Agence Francaise de Developpement (AFD) သည္လည္း ေပါင္းစပ္ 
ေရသယံဇာတမ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ (IWRM) အတြက္ ခရိုင္တြင္း၊ ေဒသတြင္း ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစမည္ျဖစ္သည္။  

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံ/ေဒသဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာတုိ႕ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

မႏၱေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ေအာက္ပိုင္းတုိ႕၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ အလယ္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႕ဇုန္ (CDZ) 
ေဒသသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ အနိမ့္ဆုံး၊ ေရအရွားပါးဆုံး၊ 
ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈခံႏုိင္ေရ အနည္းဆုံး ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ 
အနည္းဆုံး ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ CDZ ေဒသသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယေျမာက္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ 
အနိမ္ဆုံ့း ေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသးသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ေရသယံဇာတမ်ား 
လက္လွမ္းမီမႈ ႏွင့္ ရရွိႏုိင္မႈတုိ႕ျဖစ္ျပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 



အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံရာသီကုိ မ်ားစြာ မီွခိုေနရသည္။ CDZ ေဒသရိွ အဓိက 
စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားတြင္ ဆီထြက္သည့္ အေစ့အဆံမ်ား ႏွင့္ ပဲမ်ား၊ ငရုတ္သီးမ်ား 
ပါဝင္ျပီး မုိးရာသီအတြင္း၌ မိုးေရေသာက္ ေတာင္ယာသီးႏွံမ်ားအျဖစ္ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားအား စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ 
မိုးရာသီတြင္ပင္ ဆည္ေရရရွိမႈကို မီွခိုေနရသည္။ မုိးနည္းျခင္း ႏွင့္ 
ခန္႕မွန္း၍မရသည့္ ႏွစ္စဥ္မိုးေခါင္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ရာသီအလုိက္ 
ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေရ ႏွင့္ ေလ တုိက္စားမႈခံရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေသာ 
ေျခာက္ေသြ႕အက္ကြသဲည့္ ေျမမ်ားသည္ ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ အကန္႕အသတ္ 
ျဖစ္ေစျပီး မုိးေရေသာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခ 
ျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစကာ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အထြက္ႏႈန္းမ်ား 
ကုိလည္း နိမ့္က်ေစသည္။ ယင္းသုိ႕ေသာ ေရရာမႈမရွိသည့္ ရာသီဥတု ႏွင့္ 
မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သီးႏံွမ်ား စုိက္ပ်ိဳးရာတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ႏိုင္ေစ 
ရန္အတြက္ လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ တူးေျမာင္းမ်ား ျဖင့္ ဆည္ေရေပးသည့္စနစ္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 
တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအား လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေစျခင္းသည္ ဟန္ခ်က္ 
ညီမွ်ျပီး ဘက္စံုပါဝင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေသခ်ာေစျပီး 
CDZ ေဒသအတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ 
အကူအညီျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ 
ဆီထြက္သည့္ အေစ့အဆံမ်ား ႏွင့္ စပါးမဟုတ္သည့္ အျခားသီးႏံွမ်ား၏ 
အထြက္ႏႈန္းကုိ တုိးေစသည့္ အဆင့္ျမ ႇင့္တင္ထားေသာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ 
မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမအတြင္း ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမျပင္ပရိွ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ျမ ႇင့္တင္ရာတြင္ အေရးၾကီးပါသည္။ 
ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏုိင္သည့္ ေရရရိွမႈသည္ အဓိကက်ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းမႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဆည္ေရရရိွမႈ တုိးျမ ႇင့္ျခင္း ႏွင့္တကြ 
ဘက္စံုပါဝင္ေသာ တန္ဖုိးကြင္းဆက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုိပါ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ 
အာရုံစူးစုိက္ပါက အေျခခံထုတ္လုပ္မႈကို တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္ျပီး လယ္သမား 
မ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ 
မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ ပုိမိုလက္လွမ္းမီလာမည္ျဖစ္ကာ အျခားစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိလည္း သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရရိွႏိုင္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။  

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပည္တြင္း စားသုံးရန္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ရရွိျပီး ႏုိင္ငံသားအားလုံး 
အတြက္ အာဟာရတန္ဖိုး ပုိမိုျမင့္မားစြာ ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ပုိမိတုိုးတက္လာေစျခင္းျဖင့္ 



ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္း ပုိမိုျမင့္မားလာေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္း စားသုံးရန္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ရရွိျပီး ႏုိင္ငံသားအားလုံး 
အတြက္ အာဟာရတန္ဖိုး ပုိမိုျမင့္မားစြာ ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ပုိမိုတုိးတက္လာေစျခင္းျဖင့္ 
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္း ပုိမိုျမင့္မားလာေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ အဆင့္အတန္း တုိးတက္လာေစ 
မည္ျဖစ္သည္။  

စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ 

အက်ိဳးရလဒ္ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားရိွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား 
တုိးတက္လာကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာမႈ  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိးတက္မႈအေျခအေန 

စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ ဆီထြက္သည့္ အေစ့အဆံမ်ား၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ဆုိင္ရာ သီးႏံွမ်ားရိွ ထိေရာက္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ 
တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား တုိးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ေရရရိွမႈ၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္မႈ 
တုိးတက္လာကာ စီမံကိန္းခြမဲ်ားရိွသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ 
ဆည္ေရရရိွသည့္ ဧရိယာမ်ား တုိးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တုိးတက္မႈ အေျခအေန (ရလဒ္မ်ား၊ 

 



ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား) 

ပထဝီအေနအထားအရ တည္ေနရာ  

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ B 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း B 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား B 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ရႈေထာင့္မ်ား 

စီမံကိန္းတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း၊ တတိယအဆင့္ 
ဆည္ေရသြင္းစနစ္ ႏွင့္ လယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ ဆည္ေရသြင္းစနစ္ 
ဖြ႕ံျဖိဳးေရးတုိ႕သာ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ၾကီးၾကီးမားမားရိွမည္မဟုတ္ပါ။ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳကာ 
ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ PPTA သည္ ADB ၏ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ေၾကညာစာတမ္း (၂၀၀၉ ခုႏွစ္) 
ႏွင့္အညီ တင္ၾကိဳလုံ႕လစုိက္ ထုတ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ 
ရႈေထာင့္မ်ား 

စီမံကိန္းခြမဲ်ားတြင္ (အကယ္၍ ရိွပါက၊ တတိယအဆင့္ 
ဆည္ေရသြင္းသည့္ စနစ္မ်ား၊ ေျမညႇိျခင္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ 
လမ္းမ်ား ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ 
အေဆာက္အဦမ်ား အပါအဝင္) ဆည္ေရသြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ တည္ေဆာက္ 
ေရးအတြက္ ေျမယာ ရယူရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွပါသည္။ PPTA သည္ 



ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ 
သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ 
ကုိ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားဆုိင္ရာ 
ရႈေထာင့္မ်ား 

PPTA သည္ စီမံကိန္းခြ ဲ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ထိခိုက္မႈ ရွိ/မရိွကို ခြျဲခားသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 

စီမံကိန္းပုံစံေရးဆြထဲားသည့္ ကာလ PPTA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္တြင္ စီမံကိန္း ပံုစံေရးဆြရဲန္ 
အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွခံစားခြင့္ရွိမည့္သူမ်ားအား ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေရး နည္းလမ္း ပံုစံျဖင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
ကာလ 

 

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 

အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ စီမံကိန္း စီမံခန္႕ခြဲေရး အေထာက္အပ့ံမ်ားအတြက္ 
လုိအပ္သည့္ အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ  ADB ၏ အတုိင္ပင္ခံမ်ား 
အသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပင္ဆင္မြမ္းမံ 
ထားသည့္အတုိင္း) ႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ PPTA 
အတုိင္ပင္ခံမ်ားကုိ တာဝန္ေပးအပ္ရာတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား 
အျပည့္အစုံကုိ အေျခခံ၍ QCBS နည္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳကာ ၈၀:၂၀ အခ်ိဳးျဖင့္ 
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ခန္႕အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (ႏုိင္ငံတကာမွ ၂၄.၀ pm 
ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ၇၀.၀ pm ပါဝင္သည့္) စုစုေပါင္း ၉၄.၀ ပုဂၢိဳလ္-လမ်ား (pm) 



လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အတုိင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ေပးအပ္ရာတြင္ 
နည္းပညာဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံကုိ အေျခခံ၍ QCBS နည္းစနစ္ကို 
အသုံးျပဳကာ ၈၀:၂၀ အခ်ိဳးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ 
ခန္႕အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အတုိင္ပင္ခံမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ADB ၏ 
အတုိင္ပင္ခံမ်ား အသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားသည့္အတုိင္း) ႏွင့္အညီ ခန္႕အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ပစၥည္းရွာေဖြဝယ္ယူေရး ေခ်းေငြ၏ ေအာက္ရွိ ပစၥည္းရွာေဖြဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြေၾကးပ့ံပိုးရာတြင္ 
ADB ၏ ပစၥည္းရွာေဖြဝယ္ယူေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္အတုိင္း) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထုံးစံအားျဖင့္ စံသတ္မွတ္ထား 
သည့္ ပံုစံမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံကာ 
အစုိးရဌာနမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (Force 
Account လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား) ကုိ အသုံးျပဳ၍ MOAI ႏွင့္ အျခား အစုိးရ 
ဌာနမ်ားမွသာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဆည္ေရသြင္းသည့္ ကိရိယာ 
အေဆာက္အဦမ်ား ပုံစံေရးဆြျဲခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႕အတြက္ 
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကန္ထရိုက္တာ 
မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းငယ္မွ်သာရိွသည္။  ပစၥည္းရွာေဖြဝယ္ယူေရး 
နည္းစနစ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အစုိးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ နည္းစနစ္ (Force 
account) အသုံးျပဳမႈ ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားအား PPTA အတြင္း အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။  

တာဝန္ခံ ADB ဝန္ထမ္းမ်ား 

တာဝန္ခံ ADB အရာရိွ Ramachandran, Pavit 

တာဝန္ခံ ADB ဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဌာန 

တာဝန္ခံ ADB ဌာနခြဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ဌာနခြ၊ဲ SERD 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ၾကီးဌာန 
MOAI.MYANMAR@GMAIL.COM 



ဌာနမ်ား ရံုးအေဆာက္အဦ အမွတ္ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။  

အခ်ိန္ဇယား 

မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ 

အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ 
ရက္အထိ 

MRM ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ 

အတည္ျပဳျခင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ 

ေနာက္ဆုံးျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္ 
လုပ္ငန္း 

-  

PDS အား ေနာက္ဆုံး ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ 

ေခ်းေငြ 3477-MYA 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း 

ခြင့္ျပဳျခင္း လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 
ရက္စြဲ 

စတင္သည့္ 
ရက္စြဲ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

အစျပဳျခင္း သုံးသပ္ျခင္း အမွန္တကယ္ 



စတင္ျခင္း 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ 
ရက္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ 
ရက္ 

-  ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လ ၃၀ ရက္ 

-  -  

ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈအစီအစဥ္ ေခ်းေငြ အသုံးျပဳျခင္း 

 စုစုေပါင္း 
(အေမရိကန္ေဒၚလာမီလ်ံေပါင္း) 

ရက္စြဲ ADB အျခား အသားတင္ 
ရာခိုင္ႏႈန္း 

စီမံကိန္း 
ကုန္က်စရိတ္ 

၁၀၆.၃၄ ကန္ထရုိက္အရ စုစုေပါင္း ခြင့္ျပဳေငြ ပမာဏ 

ADB ၇၅.၀၀ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ 
ရက္ 

၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀% 

အျပိဳင္လုပ္ငန္း ၃.၄၄ စုစုေပါင္း ထုတ္ေပးသည့္ ေငြပမာဏ 

ပူးတြေဲငြေၾကးပ့ံပိုးျခင္း ၂၇.၉၀ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ 
ရက္ 

၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀% 

 

 



TA 9248-MYA 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း 

ခြင့္ျပဳျခင္း လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 
ရက္စြဲ 

စတင္သည့္ 
ရက္စြဲ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

အစျပဳျခင္း သုံးသပ္ျခင္း အမွန္တကယ္ 
စတင္ျခင္း 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ 
ရက္ 

-  -  ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ ၃၁ 
ရက္ 

-  -  

ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ အစီအစဥ္/TA အသုံးျပဳျခင္း စုစုေပါင္း 
ထုတ္ေပးသည့္ 

ေငြပမာဏ 

ADB ပူးတြေဲငြေၾကးပ့ံပိုးျခင္း အျပိဳင္လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ရက္စြဲ ပမာဏ 

အစုိးရ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ရရွိခံစားရမည့္ 
သူမ်ား 

စီမံကိန္း 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ 
သူမ်ား 

အျခား 

၀.၀ ၄၇၉၀၀၀၀.၀၀  ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄၇၉၀၀၀၀.
၀၀ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ 
၂၈ ရက္ 

၀.၀၀ 

 
 



စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ (PDS) တြင္ စီမံကိန္းသ္ုိ႕မဟုတ္ အစီအစဥ္တုိ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါ၀င္သည္။ PDS ကုိယ္တိုင္သည ္ လုပ္ေဆာင္ဆဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ကနဦးပုိင္းသတင္းလႊာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိလာသည့္အခါ သတင္းလႊာတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ေဖာ္ျပေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျပီး အညႊန္းသေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ADB သည္ ဤစီမံကိန္းအခ်က္အလက္သတင္းလႊာ (PDS) တြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ်မပါဘဲ အရင္းအျမစ္အျဖစ္သာ အသုံးျပဳသူမ်ားသို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ အကန႕္အသတ္မရွိျခင္း၊ သီးသန္႕ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ 
အသုံးျပဳရန္ ကုိက္ညီျခင္းႏွင့္ ဥပေဒထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိေရးမ်ား အပါအဝင ္ ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ရည္ညႊန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အာမခံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမွ်မပါဝင္ဘဲ “အရိွအတုိင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ေပးထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ သုိ႕မဟုတ္ ျပည့္စံုမႈအေပၚ ADB သည္ မည္သည့္ 
အာမခံျခင္းသုိ႕မဟုတ္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းကိုမွ် မျပဳပါ။ 




