
 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ : စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 
(SCD) 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိအဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ၊ ျမန္မာဌာေနရံုး 
 

 

 

 



အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

o ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမွဳမ်ားကုိ 
မွ်ေ၀ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေရး တုိ႕ အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ အလ်င္အျမန္ဆံုး 
ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သြားႏုိင္ရန္ 

oကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ stakholders မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ကြာဟမွဳကုိ 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ 

o ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ စုေဆာင္းရရိွသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ 



IDA 
ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အဖြဲ႔ 

MIGA 
ဘက္စံုရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေရးႏွင့္ 

အာမခံေအဂ်င္စီ  

အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ၊တရားေရး
ဆုိင္ရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကိုျမွင့္တင္
ရန္။ 

 
တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ၁.၀၂၅ 
ေဒၚလာေအာက္ျဖင့္အ 
ဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားရိွအစုိးရမ်ား 
 

 
 

 နည္းပညာအကူအညီ 
 အတုိးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား 
 မ၀ူါဒဆုိင္ရာအႀကံဥာဏ္ 
 

 
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ 
အႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

 
 
အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား 
 

 

 

 ႏုိင္ငံေရးစြန္႔စားမႈအာမခံ 
 

 

 

Est. 1960 

IFC 
ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး  

အဖြဲ႔ 

ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရးကိုျမွင့္တင္ရန္ 

 

 
 
အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား 
 

 

 

 
 သက္ညွာရန္/ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ 
သက္ညွာရန္ေလွ်ာက္ထားမႈ 

 ကာလရွည္ေခ်းေငြမ်ား 
 ေဘးအႏရၱာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
 အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
 

Est. 1956 Est. 1988 

တူညီသည့္တာ၀န္ : ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိအဆံုးသတ္ၿပီး သာတူညီမွ်သာယာ၀ေျပာမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ 

3 

အခန္း 
က႑: 

လုပ္ေဆာင္ 
မည့္သူမ်ား: 

ျပဳလုပ္ေပး 
မည့္အရာ မ်ား: 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု 



ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ေလာေလာဆယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေန 
သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

• အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထု ဗဟုိျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း  
• လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
• ဆက္သြယ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
• ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြမဲႈ   
• ပညာေရး 
• က်န္းမာေရး  

 

 



ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ကမည္သို႔ေဆာင္ရြက္ 
ေနသနည္း? 

ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေနသည့္ 
ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခု : 
• အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို 
အဆုံးသတ္ျခင္း (၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင္၃%) 

• သာတူညီမွ်သာယာ၀ေျပာမႈကုိ 
ျမွင့္တင္ ျခင္း (ေအာက္ေျခ ၄၀%) 

 

အစုိးရ၏ဦးစားေပးအရာမ်ား မိတ္ဖက္မ်ား 
ႏွင့္ ေပါင္းစည္းကာဘက္စံုက႑မွခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကမၻာလုံး 
ဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ အေထာက္အထား 
 

 



ႏုိင္ငံအေျခအေန  
• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး : 

o ခန္႔မွန္းထားသည့္တစ္ဦးခ်င္းအသားတင္၀င္ေငြ ၈၆၈ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ 
oလုပ္သားအင္အားထက္၀က္ေက်ာ္မွာ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကုိင္ေနသည္။ 
oအဓိကပုိ႔ကုန္ပစၥည္းမွာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ျဖစ္သည္။ 
o မၾကာေသးမႏီွစ္မ်ားအတြင္း တုိးတက္မႈျမင့္တက္လာသည္ : ၂၀၁၂/၁၃ တြင္ 
၇.၃% 

 

 

 

 



ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၃မ်ိဳးကုိလုပ္ေဆာင္ေနသည္ 

o အာဏာရွင္စနစ္  ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
o တံခါးပိတ္စီးပြားေရး  ဖြင့္ထားသည့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရး 
o နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြား  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

 

၂၀၁၀ခုႏွစ္ကစၿပီးတိုးတက္မႈ : 
o ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဧၿပီလတြင္က်င္းပ၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္။ 
o စီးပြားေရးဥပေဒသစ္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုရွိလာ 
o ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားျပန္လည္ခြေဲ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအားဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈကုိ 
ျဖန္႔ခြေဲပးလိုက္ျခင္း။ 
o အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားလက္မွတ္ထုိး၊ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားစတင္။  

 

http://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lKo8Tm18rltqwM&tbnid=kjcALkmEkv5IYM:&ved=0CAYQjRw&url=http://mizzimaenglish.blogspot.com/2013/02/myanmar-allows-license-free-imports.html&ei=OREgU9aQO5HH0AGWtoG4Cg&psig=AFQjCNGATen1Sa9esGiSKYdjekv0nP5XYw&ust=1394696719564470


ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္ 

Photo Credit: World Bank 

“ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ရမည္” ( သမၼတဦးသိန္းစိန္, ၂၀၁၁ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလ) 

“ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏တာ၀န္သည္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုအဆုံးသတ္ၿပီး သာတူညီမွ်ၾကြယ္၀မႈကိ ု 
တည္ေဆာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ (ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠဌ ဂ်င္ယုံကင္မ္ , ၂၀၁၄ခုႏွစ္) 



ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေနအထား 

o ၂၀၁၀ခုႏစွ္တြင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မွဳအရ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ၂၆.၅% ရွိသည္။ ထိုအေရအတြက္ 
ထက္ ပိုမ်ား ႏိုင္ပါသည္။  

o ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ဧရိယာတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ 
o ၿမိဳ ့ျပဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွာ မူလထင္ထားသည္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားမည့္ပုံေပၚသည္။  

 



ခ်င္း/ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈအျမင့္ဆံုးႏွင့္ 
မြန္/စစ္ကိုင္းတြင္အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္ 

အေရအတြက္အားျဖင့္ဆုိလွ်င ္အဆင္းရဆဲုံးသူမ်ားမွာ 
ဧရာ၀တီတုိင္း၊ရန္ကုန္တိုင္း၊မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စုစည္းေနၾကသည္ 

အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ေနထုိင္သလဲ? 



ႏုိင္ငံ အေျခအေနကုိ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SCD) 

• ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (SCD)ကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္  

o ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးပန္းတိုင္ (၂)ခုျဖစ္သည့္ ….. 
 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈလုံး၀အဆုံးသတ္ေရး 
 သာတူညီမွ်ၾကြယ္၀မႈ ျမွင့္တင္ေရး…ရရွိေစရန္ (SCD)ကအဓိကဦးစားေပးအရာမ်ားကို 
ရွာေဖြေနသည္။ 

 

• (SCD)သည္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ရရိွရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ 
အုပ္စုက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ဧရိယာမ်ားတြင္သာမကဘဲ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကု ိဆန္းစစ္ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

• ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့ ္အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား (ဥပမာ..အစိုးရ၏ 
ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမူေဘာင္) အတြက္အသုံး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

 



ျမန္မာ (SCD) အတြက္ သေဘာတရား မူေဘာင္ 

လံုး၀ဆင္းရဲမႈ
အဆုံးသတ ္
ၿပီးသာတူည ီ
မွ်ၾကြယ၀္မႈ 

ကို 
ျမွင့္တင္ျခင္း 

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ဦးစားေပး နယ္ပယ္မ်ား ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း (အဓိကက႑မ်ား) 

ဆင္းရဲမႈအဆုံးသတ္ေရးႏွင့္သာတူညီမွ်ၾကြယ၀္မႈျမွင့္တင္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း 

အခြင့္အလမ္း 
မ်ားေဖာ္ထုတ္ 

ျခင္း 

စိန္ေခၚမႈႏွင့္
အႏၱရာယ္မ်ား
ေဖာ္ထုတ္ 
ျခင္း 

ဆင္းရဲမႈအ 
ေနအထားကို
ဆုံးျဖတ္ျခင္း 



ဆင္းရဲမႈအဆံုးသတ္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားစြာရိွသည္ 

• စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားအဓိကက႑မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္မႈ ပါ၀င္ 
လာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားမွတဆင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးၿပီး 
၀င္ေငြတိုးလာႏိုင္သည္ 

 
• အေျခခံလူတန္းစားဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈႏွင့္ 

အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
တုိးခ်႔ဲလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 

 
• လူမႈအကာအကြယ္ေပးမႈ တိုးခ်ဲ႔ေပးျခင္း 

 



SCD သည္ ေဒတာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္ 
အမ်ားအျပားေပၚတြင္ အေျခခံသည္ 

• ဆင့္ပြားေဒတာကိ ုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း(ဥပမာ .. အိမ္ေထာင္စုေဒတာ) 

• လက္ရိွ ရိွေနေသာ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာမ်ားအား ဖတ္ရွဳၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း။ 

• အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အစိုးရ၊ ပညာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ 
ေတြးေခၚပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမိတ္ဖက္မ်ားအပါအ၀င္ အဓိက 
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့ ္ညွႏိႈိင္း ေဆြးေႏြးအႀကံဥာဏ္ရယူျခင္း။ 



SCD သည္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ ဆင္းရဲမႈအေျခအေနကုိ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာျခင္းျဖင့္္ စတင္သည္ 

 
• ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈရဲ့အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာေတြကဘာလဲ? 
 

• ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရျခင္းရဲ့အဓိကအခ်က္ေတြကဘာလဲ? 



SCD က ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္သည္ 

• အေရးအႀကီးဆုံးလမ္းေၾကာင္းေတြကဘာေတြလဲ? 

 

• အဲဒီလမ္းေၾကာင္းေတြတစ္ေလွ်ာက္မွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြက 
ဘာလဲ? 

 

 



 
(SCD)မွ ရရိွသည့္ ေလ့လာသံုးသပ္မွဳမ်ားကုိ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ 

• SCD သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမွဳမ်ားကို မွ်ေ၀ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက 
စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ (ကမၻာ့ဘဏ္က ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ က႑မ်ားကိုသာ 
ေလ့လာသည္ မဟုတ္ပါ) 

• SCD မွ ရရိွသည့္ ေလ့လာသုံးသပ္မွဳမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မူေဘာင္ (Country 
Partnership Framework) ေရးဆြရဲာတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမူေဘာင္ကို ယခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ကမၻာ့ဘဏ္က ေရးဆြမဲည္ျဖစ္သည္။ 

• SCD မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို  အေျခခံကာ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ 
က႑နယ္ပယ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ သတ္မွတ္ရာတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အားသာခ်က္၊ အစိုးရ၏ 
ဦးစားေပး ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
စသည္တို႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။  

• SCD လုပ္ငန္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မူေဘာင္ (CPF) ကို 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ရယူသည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ဆက္လက္ 
က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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