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စီးပြားေရးစႀကႍ
ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္

အႀကိဳျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္း



စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ စႀကႍၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕လံုးမွာ ျပႆနာရွိေနပါသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အႀကံေပးပညာရွင္ 
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တတိယေျမာက္ 
(GMS) မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲရွိ စီးပြားေရးစႀကႍၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္အ
တြက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၁

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕မ်ားသည္ GMS ၏ 
အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍတြင္ အေနာက္ဘက္အစြန္း၌ရွိေသာ 
ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ျမဝတီမွ ဆက္၍ 
တည္ေဆာက္ လာေသာ အာရွလမ္းမႀကီး အမွတ္ (၁) (AH1)
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ဆက္သြယ္မႈကို 
လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ 
တုိးတက္လာခ့ဲပါသည္။ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ 
ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ား ရန္ကုန္သုိ႔ ဆင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အေကာက္ခြန္ 
ဌာန၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ခံယူရပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ေစ်းဝယ္ရန္ 
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္၊ ကုန္သြယ္ရန္ နယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ 
ဝင္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ နယ္စပ္ျမစ္ကုိ ေလွမ်ားျဖင့္ 
တရားမဝင္ ျဖတ္သန္းသြားလ်က္ရိွပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားစႀကႍၿမိဳ႕မ်ား၏ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာရန္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ႀကိဳးစားကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္မႈကို အေျခခံ၍ အေရွ႕အေနာက္ 
စီးပြားေရးစႀကႍတစ္ေလွ်ာက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းႏွင့္ 
အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေန ပါသည္။

စီမံခ်က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကို ေလ့လာတြက္ခ်က္ၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
(ADB)ႏွင့္ တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေခ်းေငြထုတ္ 
ေပးသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ အမိႈက္မ်ားအား စနစ္တက် 
စြန္႔ပစ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕လံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
ထိခိုက္ေစၿပီး ေဒသခံတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို 
နိမ့္က်ေစသည့္ အဓိကျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 
ျမဝတီၿမိဳ႕အား ေရေပးေနေသာ နယ္ျခားေသာင္ရင္းျမစ္၏ 
ေဘးမွာပင္ အမိႈက္မ်ား စုပံုထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ADB ၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတာဝန္ခံ ပညာရွင္ မစၥေအရီဟြန္ဒါက 
ဤၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္သည္ စႀကႍၿမိဳ႕ သံုးၿမိဳ႕လံုး၏ 
အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ...

“အာရွလမ္းမႀကီးနဲ႔ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲရဲ႕ အေရွ႕အေနာက္ 
စီးပြားေရးစႀကႍ အဆင့္ျမင့္လာရင္ ေဒသတြင္း 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာမွာ 
ေသခ်ာတယ္။ ဒါေပမဲ့ စႀကႍတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ 
အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ အဆင့္မမီရင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ 
လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရရရွိေရး၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရး 
စတဲ့ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံဖို႔ 
အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။

ဤစႀကႍၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အားနည္းလွသျဖင့္ 
အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ မ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ ဘားအံ့ၿမိဳ႕တြင္ ျမစ္ထဲမွ ေရကို 
စုပ္တင္ၿပီး သန္႔စင္မႈမျပဳဘဲ လူထုကို ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။ 
ဤေရကိုပင္ ၿမိဳ႕လူထု၏ (၁၁%) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာမူ ကိုယ္ပိုင္ေရတြင္း 
မ်ားကိုသာ သံုးစြဲၾကၿပီး တတ္ႏိုင္သူမ်ားကမူ ေရသန္႔ဘူးမ်ား 
ဝယ္ေသာက္ၾကပါသည္။

၁ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစႀကႍၿမိဳ႕ျပစီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္တိုးတက္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီမံခ်က္၏ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ (၁ဝ)ၿမိဳ႕၊ 
ဒုတိယဆင့္အေနျဖင့္ (၇)ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။



ဘားအံစက္မႈဇုန္မွ စက္ခ်ဳပ္အလုပ္သမမ်ား

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္မူ ဆည္ႏွစ္ခုမွ ေရကိုယူ၍ အဓိက 
ျဖန္႔ေဝမႈျပဳပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရဆံုး႐ံႈးမႈ ပမာဏမွာ 
(၉၀%) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနပါသည္။ ၿမိဳ႕၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ 
ေရေပးႏိုင္သည့္တိုင္ တစ္ေန႔တြင္ (၁)နာရီမွ (၂)နာရီခန္႔သာ 
ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ပါသည္။

စီမံခ်က္အဖြဲ႕၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္အရ ေဒသခံလူထုအေနႏွင့္ 
ေရမွန္မွန္မရမွာ စိုးရိမ္ၾကသည္ မွန္ေသာ္လည္း 
၎တို႔၏ အဓိကျပႆနာမွာ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက် 
သိမ္းဆည္းေပးဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ADB ၏ 
စီမံခ်က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးပညာရွင္ 
ေဒၚၾကည္ၾကည္လိႈင္က ...

“ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဘားအံ့ၿမိဳ႕ေတြမွာ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေတြ႕အႀကံဳအရ 
အဓိကျပႆနာက အမိႈက္သိမ္းစနစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျဖရွင္းေပးရမဲ့ 
အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုလို႔ ထင္တယ္။ လူေတြက 
အမိႈက္ကို အလြယ္တကူ စြန္႔ပစ္ၾကတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္မွာဆိုရင္ 
ျမစ္ထဲေခ်ာင္းထဲမွာ စြန္႔ၾကတယ္။ အမိႈက္မီး႐ိႈ႕တယ္။ ဒါေတြဟာ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး”

ADB က ဤၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕၏ အေျခခံၿမိဳ႕ျပ၀န္ေဆာင္မႈ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္နုိင္ဖုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ရွစ္ဆယ္ 
ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႕ဲမ်ားအေနႏွင့္ 
ပထမဦးဆုံး အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္သျဖင့္ ADB ၏ ေခ်းေငြမ်ားကုိ 
စနစ္တက် ဆက္သြယ္ရယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ 
ကၽြမ္းဝင္မႈ မရိွေခ်။ သုိ႔ျဖစ္၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရိွထားႏွင့္ေသာ 
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းၾကည္က 
ျပည္နယ္အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲရာ 
မ်ားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွခ့ဲပါသည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ 
ကရင္ျပည္္နယ္မွ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ...

“မႏၱေလးစည္ပင္ကလည္း အခုလို လာေရာက္ၿပီးေတာ့ 
ရွင္းျပတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရေပး ေဝေရး အေတြ႕အႀကံဳေတြ 
အမ်ားႀကီးရတယ္။ ဒီလို ADB အဖြဲ႕ကေနၿပီး ေခ်းေငြရယူတဲ့ 
ကိစၥေတြ၊ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ နည္းလမ္းေတြ 
အမ်ားႀကီးရလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ 

စီမံခ်က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈဇုန္ကို 
အဆင့္ျမင့္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ 
လက္ရွိစက္႐ံုမ်ားတြင္ အႀကီးဆံုး စက္႐ံုမွာ UMH 
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး လုပ္သားအင္အား သံုးရာခန္႔ရွိပါသည္။
UMH စက္႐ံု၏ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမတ္စန္းဝင္းက ...

“ဘားအံမွာ ကၽြန္မတို႔ အလုပ္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ 
ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေတြက 
အခုအခ်ိန္မွာ မျပည့္စံုေပမဲ့လည္း ဘန္ေကာက္နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြကို 
ကုန္စည္ေတြ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ေလာက္ပဲ 
ၾကာတယ္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွာ အခ်ိန္မီၿပီးစီး တင္ပို႔ ႏိုင္ဖို႔က 
အေရးႀကီးတယ္” ဟုဆိုပါသည္။

စီးပြားေရးစႀကႍၿမိဳ႕ျပမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါ လွသည္။ 
ျမန္မာျပည္၏ အဓိကခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပင္ပမွရွိေနေသာ 
ထိုၿမိဳ႕မ်ားမွာ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ရွိပါ၏။ ဘားအံၿမိဳ႕မွ 
လွပသည့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ႀကီးမ်ားမွာ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔ 
တန္ဖိုးထားရာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ သမိုင္းတန္ဖိုးႀကီးလွသည့္ 
ဂူမ်ားကလည္း ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေန ပါသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ဘုရားေစတီမ်ားသာမက ေရွးက်သည့္ 
အေဆာက္အဦမ်ား၊ ကုိလုိနီေခတ္က အေဆာက္အဦမ်ားစြာရိွပါသည္။ 
ယုိယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားကုိသာ စနစ္တက် ျပဳျပင္ႏုိင္ပါက 
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ မ်ားကုိ ဆြေဲဆာင္ႏုိင္မည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။



စီမံခ်က္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဖြ႕ဲက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ေရွးေဟာင္း 
အေဆာက္အဦမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ စာအုပ္ထုတ္ၿပီး 
ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည့္ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ စုစည္းထူေထာင္ႏုိင္ရန္ 
ႀကိဳးစားလ်က္ရိွပါသည္။ ပုိင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ 
နည္းပညာမ်ား ရယူၿပီး စီးပြားျဖစ္ထြန္းေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါသည္။
ဤအႀကံဉာဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး 
ေဒါက္တာတုိးတုိးေအာင္က ...

“အမွတ္တရအေဆာက္အဦေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ 
ဒါေတြကို ထပ္ၿပီး ဘယ္လိုေရရွည္ထိန္းသိမ္းမလဲ ဆိုတဲ့ 
အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးရင္းနဲ႔ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ
မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားပါသည္။

သံလြင္ျမစ္ကို စီးမိုးၾကည့္ႏိုင္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သည္ 
သဘာဝ၏အလွကို ေဖာ္က်ဴးလ်က္ရွိပါသည္။ 
ဤအလွသည္္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္က ေရာက္လာခဲ့ေသာ 
အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး ႐ူဒိယပ္ကစ္ပလင္းကို ဖမ္းစားခဲ့ 
ပါသည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္စြယ္ေတြမွာ ေရႊေရာင္၀င္းေနသည့္ 
ဘုရားေစတီမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပရင္း ကစ္ပလင္းက 
“ဘယ္ခရီးလမ္းေပၚမွ ေရာက္မသြားတဲ့ေနရာ” ဟူ၍ 
တင္စားခဲ့ပါသည္။ တည္ၿငိမ္လွသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ မရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ဘားအံႏွင့္ 
ျမဝတီၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မည့္ ခရီးလမ္းတစ္ခုအတြက္ 
စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

တတိယေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ စီးပြားေရးစႀကႍၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္သည္ ၂၀၁၆ 
ခု၊ ဇန္နဝါရီလကပင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဆန္းစစ္ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူလ်က္ရွိပါသည္။

တတိယေျမာက္ 
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲစီးပြားေရးစႀကႍ
ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္
အဓိကပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား
• ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္း စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း
• ဘားအံၿမိဳ႕၏ စက္မႈဇုန္ကို ၿပီးျပည့္စံုေသာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

• ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား 
ျပဳျပင္ရန္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ေရရင္းျမစ္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေရသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ 
တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔ေဝျခင္းအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း

• အမိႈက္စုေဆာင္း၊ စြန္႔ပစ္စနစ္ တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္၍ အသံုးခ်ျခင္း၊ ေျမၾသဇာ 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆး႐ံုအမိႈက္မ်ားကို သန္႔စင္ေပးျခင္း

• ဘားအံ့ႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ 
ေနရာသစ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း

• ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္္ 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားျဖစ္လာေစရန္္ အားျဖည့္ ပံ့ပိုးျခင္း 

ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္
• စီမံခ်က္ကုန္က်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၁ဝဝ)
• ADB ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၈ဝ)
• လုိသည့္ေငြကုိ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားႏွင့္ 

အစုိးရ၏ ပူးေပါင္းျဖည့္ဆည္းမႈမွ က်ခံရန္

ဆက္သြယ္ရန ္

ေအရီဟြန္ဒါ
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB
ehonda@adb.org

ေဒၚေအးေအးျမင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
dhshd.frs@gmail.com

အဂၤလိပ္ေခတ္က ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေဟာင္းတစ္ခုပံုျဖစ္သည္။
ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ားစြာရွိသည္။
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