
ဤ PDS ဘာသာျပနသ္ည္ ဇြန္လ ၁၈ရက္ ၂၀၁၅ခိုုွႏစ္ ရကစ္ြြဲပါ အဂၤလပိ္ဘာသာ မူရငး္ကိို အေျခခသံည။္ 
 

 
 

 

 

PDS စတငသ္ည့္ေန႕ – 

PDS ကိိုမြမး္မသံည့္ေန႕ ဧျပီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၅ 

 

စမီကံနိး္အမည ္ မဟာမြဲေခါင္ေဒသခြြဲ HIV/AIDS ကာကြယ္ေရးဆိိုိုင္ရာ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

ုိႏိုငင္ ံ ျမန္မာ 

စမီကံနိး္/အစအီစဥ ္အမတွ ္ ၄၆၄၉၀-၀၀၁  

စမီကံနိး္အဆင့္ အတည္ျပဳျပီး 

စမီကံနိး္တညေ္နရာ – 

ုိႏိုင္ငံလံိုးဆိိုင္ရာအစီအစဥ္ုွႏင့္ မဟာဗ ်ဴဟာမ ား ေရးဆြြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမ ားကိို ေငြေၾကးပံ႕ပိိုးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ဤစာတမ္းတြင္ ပထ၀ီေဒသုွႏင့္ နယ္နိမိတ္မ ားကိို သတ္မွတ္ညႊန္းဆိိုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္သည္ မည္သည့္နယ္နိမိတ္၊ 
ေဒသ၏ ဥပေဒေရးရာအရ သိို႕မဟိုတ္ အျခား အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ က္မ ားကိို ဆံိုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ရညရ္ြယ္ထားျခင္းမရိွပါ။ 

က႑ က န္းမာေရး ုွႏင့္ လူမႈေရးဆိိုင္ရာ အကာအကြယ္ 

က႑ခြြဲ က န္းမာေရး အစီအစဥမ္ ား 

ဗ ်ဴဟာေျမာက ္အစအီစဥမ္ ား – 

ေျပာငး္လြဲမႈကိို ေမာငး္ုွႏငသ္ည့္ အရာမ ား – 

က ား/မသာတညူမီ ွရွမိႈုွႏင့္ ယငး္ကိို ထည့္သြငး္စဥး္စား 
ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာ အတနး္အစားမ ား 

– 

 

 

 

 

 

 

 

စမီကိံနး္အခ က္အလက္သတငး္လႊာ 
စီမကံိန္း အခ က္အလက္ သတင္းလႊာ (PDS) တြင္ စီမကံိန္း သိို္႕မဟိုတ္ အစအီစဥတ္ိို႕၏ သတင္းအခ က္အလက္ အက ဥ္းခ ဳပ ္
ပါ၀ငသ္ည္။ PDS ကိိုယတ္ိိုင္သည္ လိုပ္ေဆာငဆ္ြဲ လိုပ္ငန္းစဥတ္စ္ခို ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကနဦးပိိုင္းသတင္းလႊာတြင္ အခ ိဳ႕ေသာ 
အခ က္အလက္မ ား ပါ၀င္မည္မဟိုတဘ္ြဲ ယင္းအခ က္အလက္မ ား ရရွလိာသည့္အခါ သတင္းလႊာတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြကသ္ြားမည ္
ျဖစ္ပါသည။္ အဆိိုျပဳထားေသာ စီမကံိနး္မ ားုွႏင့္ ပတသ္က္ေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားမွာ ေျပာင္းလြဲုိႏိုင္ျပီး အညႊန္းသေဘာ 
ထည့္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည။္ 
 



 

 ေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈ 
 

ေငြေၾကးေထာကပ့္ံမႈ 
အမ ိဳ းအစား ခြင့္ျပဳခ ကအ္မတွ ္ ရနပ္ံိုေငြအရငး္အျမစ ္

အတညျ္ပဳျပးီေသာ 
ပမာဏ (ေထာငေ္ပါငး္) 

အေထာက္အပ့ံ ၉၁၇၆ ဆင္းရြဲုႏြမ္းပါးမႈ ေလ ာ့ခ ေရး 
အတြက္ ဂ ပန္ုိႏိုိုင္ငံ၏ 
ရန္ပံိုေငြ 

၁၀,၀၀၀ 

စိုစိုေပါငး္ အေမရကိန ္ေဒၚလာ 
၁၀,၀၀၀ 

 

 ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္မႈဆိိုငရ္ာ အစအီစဥ ္အမ ိဳ းအစားမ ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိိုင္ရာ အစီအစဥ္ အမ ိဳးအစားမ ားအေၾကာင္း ပိိုမိိုသိရွိလိိုပါလွ င္ ေအာက္ပါ အင္တာနက္ 
လိပ္စာတြင္ ၾကည့္ရႈုိႏိုင္ပါသည္။ 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

သဘာ၀ပတ၀္နး္က င ္ စ ီ

မမိဆိုႏၵအေလ ာကမ္ဟိုတဘ္ြဲ 
ေရႊ႕ေျပာငး္ေနရာခ ထားခရံျခငး္ 

စီီ 

ဌာေနတိိုငး္ရငး္သားမ ား ဘီ 

 

 သဘာ၀ပတ္၀နး္က င ္ုွႏင့္ လူမႈေရး ကိစၥရပမ္ ားဆိိုငရ္ာ အက ဥး္ခ ဳပ ္

သဘာ၀ပတ၀္နး္က င ္
ဤစီမံကိန္းသည္ ပိိုိုမိိုိုေကာင္းမြန္ေသာ ေရစနစ၊္ မိလ ာစနစ ္ ုႏွင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႕ ခြြဲမႈ စနစမ္ ား တိိုးျမွင့္ျခင္း 
အပါအ၀င္ က န္းမာေရးဆိိုိုင္ရာ အေဆာက္အအံိုမ ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ုႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္းတိို႕ကိို 
ပံ့ပိိုိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးပါေသာ မည္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက င္ဆိိုိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမွ မျဖစ္ုိႏိုိုင္ဟိုို 
ေမွ ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

မမိဆိုႏၵအေလ ွာကမ္ဟိုတဘ္ြဲ ေရႊ႕ေျပာငး္ေနရာခ ထားျခငး္  

ဤစီမံကိန္းတြင္ မိမိဆုႏၵအေလ ာက္မဟိုတ္ဘြဲ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ ထားျခင္းမ ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ က န္းမာေရးဆိိုိုင္ရာ 
အေဆာက္အအံို မ ားကိို ယာယီ အသံိုးျပဳသူမ ား (ေနထိိုင္ျခင္း၊ လိုပ္ငန္း၊ သိို႕မဟိုတ္ ထိုတ္လိုပ္ေရး ရည္ရြယ္ခ က္မ ား 
အတြက္ အသံိုးျပဳထားျခင္းမရွိေသာ) မရွိေသာ အစိိုးရေျမေပၚတြင္သာ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ 

http://adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


ဌာေနတိိုငး္ရငး္သားမ ား 

ျမန္မာုႏိိုင္ငံ သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ကြြဲျပားေသာ တိိုင္းရင္းသားမ ားစြာ ရွိေနေသာ ုႏိိုင္ငံမ ား အနက္မွ တစ္ခိုျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္း လိုပ္ငန္းခြင္မ ားသည္ ရွမ္း၊ ကရင္ ုွႏင့္ မြန္ ျပည္သူမ ား အဓိက ေနထိိုင္ရာ ေဒသမ ားတြင္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း 
ျပဳလိုပ္မည့္ ျမိဳ ႕နယ္မ ားရွိ အက ိဳးေက းဇူးရရွ ိခံစားမည့္သူမ ား အတြင္း တိိုင္းရင္းသား အိုပ္စိုမ ား အခ ိဳးအစား သိသာစြာ 
ပါ၀င္သည္။ 

လူနည္းစို တိိုင္းရင္းသား အိုပ္စိုမ ား ေနထိိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ ား တြင္ ေ၀းလံေခါင္သီျခင္း ုႏွင့္ ဘာသာစကား ကြြဲျပား 
ျခားနားျခင္းမ ားသည္ ထိေရာက္ေသာ STI/HIV ုႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ အစီအစဥမ္ ား အတြက္ အဟန္႕အတား ျဖစ္သည္။ 
ထိိုို႕အျပင္ အရင္းအျမစ္မ ား ကန္႕သတ္ခံရျခင္း၊ ေနရာဖယ္ရွားခံရျခင္း ုွႏင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ ားေၾကာင့္ 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡကာလမ ားသည္ အခ ိဳ႕ေသာ လူနည္းစိုိုတိိုိုင္းရင္းသားလူမ ိဳးမ ားအတြက္ က န္းမာေရးဆိိုိုင္ရာ 
အုႏၱရာယ္မ ားကိိုို ပိိုိုမိိုိုဆိိုိုးရြားေစသည္။ ဤအခ က္မ ားသည္ ေရာဂါပ ံ႕ုႏွံ႕ ျခင္းမ ားကိို တိိုးပြားေစုိႏိုင္သည္။ ျမန္မာ-ထိိုင္း 
နယ္စပ္အနီး စစ္တမ္းေကာကယ္ူျခင္းမ ားအရ STI မ ား ုွႏင့္ ငွက္ဖ ားေရာဂါတိို႕သည္ ျမင့္မားေသာ အဆင့္တြင္ ရွိသည္။ 
တိိုင္းရင္းသားအိုပ္စိုမ ား အစီအစဥ္သည္ တိိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ ား၏ လိိုအပ္ခ က္မ ား ကိို စစိစေ္လ့လာျခင္း ုွႏင့္ စီမံကိန္း 
အက ိဳးအျမတ္မ ားကိို အသံိုးခ ျခင္း တြင္ ယင္းတိို႕၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိို  ေသခ ာေစသည္။ စီမံကိန္း ပံိုစံသည္ 
တိိုင္းရင္းသား လူနည္းစို ျပည္သူမ ား ကိို ေလ့က င့္သင္တန္းေပးျခင္း ုႏွင့္ အသိိုင္းအ၀ိိုင္းအေျချပဳလႈပ္ရွားမႈမ ားတြင ္
ပါ၀င္ေစေရးကိို ဦးစားေပးထားျပီး HIV ကာကြယ္ေရးလိုပ္ငန္းမ ားသည္ ယင္းလူထိုမ ားသိို႕ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ုွႏင့္ 
ယဥ္ေက းမႈ ုႏွင့္ သင့္ေလ ာ္ျခင္း ရွိေၾကာင္းလည္း ေသခ ာေစသည္။ 

 

 စမီကိံနး္ုွႏင္႔ ပတ္သက္ဆက္ုႏြယ္သူမ ားုွႏင္႔ ဆက္ဆံေရး၊ ပးူေပါငး္ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္မႈ ုွႏင့္ 
တိိုငပ္ငေ္ဆြးေုႏြးျခငး္ 

စမီကံနိး္ပံိုစေံရးဆြြဲစဥအ္တြငး္ 
– 

စမီကံနိး္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္စဥအ္တြငး္ 
– 

 

 စမီကိံနး္ဆိိုငရ္ာေဖာ္ျပခ က္ 

– 

 

 စမီကိံနး္ ေဆာငရ္ြက္ရျခငး္အေၾကာငး္ ုွႏင့္ ုိႏိုငင္ေံတာ္/ေဒသဆိိုငရ္ာ ဗ ်ဴဟာ ုွႏင့္ 
ခ တ္ိဆက္မႈ 

– 

 

 



 

 

 

 စမီကိံနး္မ ွရလဒမ္ ား ုွႏင့္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္တိိုးတက္မႈ 

စမီကံနိး္ရလဒမ္ ား ေဖာ္ျပခ က ္
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငျ္ခငး္တိိုးတကမ္ႈအဆင့္  
(ရလဒ၊္ လိုပေ္ဆာငမ္ႈမ ား၊ ကစိၥရပမ္ ား) 

– တာ၀န္လႊြဲေျပာင္းျခင္း အစအီစဥ္တစ္ခိုကိို ၂၀၁၄ ခိုုွႏစ္ 
ေအာက္တိိုဘာလတြင္ ျပဳလိုိုပ္ခြဲျ့ပီး အထူးျပန္လည္ ဆန္းစစ္ 
ျခင္း တစ္ခိုကိို ၂၀၁၄ခိုုွႏစ္ ုိႏို၀ငဘ္ာလတြင္ တြင္ စီစဥ္ခြဲ့သည္။ 
PMU ကိို တည္ေထာင္ခြဲ့စဥတ္ြင္ ၀န္ထမ္းအမ ားစိုသည္ 
၀န္ၾကီးဌာနအတြင္းရွိ အခ ိဳ႕ေသာ အျခားတာဝန္မ ားသိို႕ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခြဲ႕သည္။ ADB သည္ စီမံကိန္းကိို အင္တိိုက္ 
အားတိိုက္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတြင္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ရန္အတြက္ ၀နထ္မ္း အတိိုင္ပင္ခံုွႏစ္ဦးုႏွင့္ 
ဆက္သြယ္လိုပ္ကိိုင္ရန္ အၾကံျပဳထားခြဲ့သည္။ ADB မွ 
ဆက္သြယ္ လိုပ္ကိိုင္ျပီး ရနပ္ံိုေငြပံ့ပိိုးထားသည့္ ၀န္ထမ္း 
အတိိုင္ပင္ခံမ ားသည္ ေအာက္တိုိဘာေုႏွာင္းပိိုင္း သိို႕မဟိုတ္ 
ုႏိို၀င္ဘာအေစာပိိုင္းတြင္ စတင္လႈပ္ရွားရန္ ေမွ ာ္လင့္ထား 
သည္။ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ ားတြင္ စီမံကိန္း 
အတြက္ သီးသန္႕ ရည္ရြယ္ေသာ ဘဏ္ေငြစာရင္း (imprest 
account) ဖြင့္လွစ္ရန္ ုႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္  တစ္ဦးခ င္း 
ုႏိိုင္ငံတကာ အတိိုင္ပင္ခံ ၅ ဦး ကိို ခန္႕ထားရန္တိိုို႕ 
ပါ၀င္သည္။  

ဖြ႕ံ ျဖိဳ းမႈ ရညမ္နွး္ခ ကမ္ ား၏ အဆင့္ လိုပင္နး္လညပ္တမ္ႈ/တညေ္ဆာကျ္ခငး္ အဆင့္ 

– – 

ရိုပ၀္တ ဳပိိုငး္ဆိိုငရ္ာ ေျပာငး္လြဲမႈမ ား  

– 

 

 စးီပြားေရးဆိိုငရ္ာ အခြင့္အလမး္မ ား 

ပထမအၾကမိ ္ေၾကျငာေသာရကစ္ြြဲ – 

အတိိုငပ္ငခ္လံိုပင္နး္မ ား 
– 

၀ယယ္ျူခငး္ဆိိုငရ္ာ 
– 



၀ယယ္ျူခငး္ ုွႏင့္ အၾကဥံာဏ္ရယျူခငး္ဆိိုငရ္ာ ေၾကျငာခ ကမ္ ား 
http://www.adb.org/projects/46490-001/business-opportunities  

 အခ နိဇ္ယား 

ခြင့္ျပဳျခငး္ – 

အခ ကအ္လကရ္ာွေဖြျခငး္ ၂၀၁၃ ခိုုွႏစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ မွ ၂၀၁၃ ခိုုွႏစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ 

စမီခံန႕္ ခြြဲမႈ ျပနလ္ညဆ္နး္စစျ္ခငး္ 
အစညး္အေ၀း 

၂၀၁၃ ခိုုွႏစ္ ၾသဂိုတ္လ ၂၃ ရက္ 

အတညျ္ပဳျခငး္ ၂၀၁၃ ခိုုွႏစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္ 

 

 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္မႈဆိိုငရ္ာ မတ္ွတိိုငမ္ ား 

ခြင့္ျပဳခ က ္
အမတွ ္ ခြင့္ျပဳျခငး္ လကမ္တွေ္ရးထိိုးျခငး္ သကေ္ရာကျ္ခငး္ 

နဂိံိုးခ ဳပျ္ခငး္ 

မလူ ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငျ္ခငး္ အမနွ ္

အေထာက္အပံ့ 

၉၁၇၆ 

ဒီဇင္ဘာလ 
၁၁ ရက္ 
၂၀၁၃ ခိုုွႏစ ္

ဇြန္လ ၄ ရက္ ၂၀၁၄ 
ခိုုွႏစ္ 

ဇြန္လ ၄ ရက္ 
၂၀၁၄ ခိုုွႏစ ္

ဇြန္လ 
၃၀ 
ရက္ 
၂၀၁၈ 
ခိုုွႏစ္ 

– – 

  

 အသံိုးခ မႈ 

ရကစ္ြြဲ ခြင့္ျပဳခ ကအ္မတွ ္
ေအဒဘီ ီ(အေမရကိန ္
ေဒၚလာေထာငေ္ပါငး္) 

အျခား (အေမရကိန ္
ေဒၚလာေထာငေ္ပါငး္) အသားတငရ္ာခိိုငု္ႏႈနး္ 

ကနထ္ရိုိကေ္ပးေသာ ပမာဏစိုစိုေပါငး္ 

ဇြန္လ ၁၆ 
ရက္ 
၂၀၁၅ 

အေထာက္အပံ့ 
၉၁၇၆ 

၀ ၀ ၀.၀၀% 

ထိုတေ္ပးေငြ ပမာဏ စိုစိုေပါငး္ 

ဇြန္လ ၁၆ 
ရက္ 
၂၀၁၅ 

အေထာက္အပံ့ 
၉၁၇၆ 
 

၀ ၀ ၀.၀၀% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ကတိက၀တ္မ ား၏ အဆင့္အတနး္ 
ကတိက၀တ္မ ားကိို စစ္ေဆးျပီးစာရင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈေရး၊ က႑ဆိိုင္ရာ၊ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရးုႏွင့္ 
အျခားဟူ၍ အိုပ္စိုမ ားခြြဲျခားထားသည္။ ကတိက၀တ္အတိိုင္းလိိုက္နာမႈကိို အိုပ္စိုအလိိုက္ေအာက္ပါ စံုႏႈန္းမ ားျဖင့္ 
အဆင့္ခြြဲသတ္မွတ္ေပးသည္။ 

(၁)ေက နပဖ္ြယ္ရွိ။ ။ အိုပ္စိုအတြင္းရွိကတိက၀တ္မ ားအားလံိုးကိို လိိုက္နာမႈရွိ၊ ခ ိဳ႕ယြင္းခ ကတ္စ္ခိုသာခြင့္ျပဳသည္။ 
(၂)တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းေက နပ္ဖြယ္ရွိ။    ။ အိုပ္စိုအတြင္းရွိ ကတိက၀တ္မ ားကိိုလိိုက္နာရာတြင္ ခ ိဳ႕ယြင္းခ က္ အမ ားဆံိုး        
၂ခိုထိရွိသည္။  

(၃)ေက နပဖ္ြယ္မရွိ။ ။ အိုပ္စိုတြင္းရွိ ကတိက၀တ္ပါအခ က္ ၃ခိုုႏွင့္အထက္ မလိိုက္နာမႈမ ားရွိသည္။  

၂၀၁၁ ခိုုွႏစ္လူထိုဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒအရ စမီံကိန္း ေငြေၾကးရွင္းတမ္းမ ားဆိိုင္ရာ ကတိက၀တ္လိိုက္နာမႈစံုႏႈန္း 
သတ္မွတ္ခ က္မ ားသည္ ဧျပီလ ၂ ရက္ ၂၀၁၂ ခိုုွႏစ္ေနာက္ပိိုင္း ေစ့စပ္ညွိုိႏႈင္းမႈျပဳလိုပ္ရန္ ဖိတေ္ခၚေသာ စမီံကိန္းမ ား 
အေပၚသာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 

 

အတညျ္ပဳခ က ္
အမတွ ္

အိုပစ္ိုခြြဲျခားျခငး္ 

က႑ 
လမူႈေရး 
ဆိိုငရ္ာ ေငြေၾကးဆိိုငရ္ာ 

စးီပြားေရး 
ဆိိုငရ္ာ အျခား 

ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရာွကမ္ႈမ ား 

စမီကံနိး္ 
ေငြေၾကး 

ရငွး္တမး္မ ား 

အေထာက္အ
ပံ့ ၉၁၇၆ 

–  –  ေက နပ္ဖြယ္ရွ ိ –  ေက နပ္ဖြ
ယ္ရွိ  

–  – 

 

 ဆက္သြယ္ရနုွ္ႏင့္ ေနာက္ဆံိုးအခ က္အလက္မ ား ရရွုိိႏိုငရ္န ္

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီအရာရွ ိ Barbara Lochmann (blochmann@adb.org)  

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရဌွာန 

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီဌာနခြြဲ လူသား ုႏွင့္ လူမႈေရးဆိိုင္ရာ ဖြံ႕ ျဖိဳးမႈ ဌာနခြြဲ၊ SERD 

အမႈေဆာင ္ေအဂ ငစ္မီ ား –  

 

 အငတ္ာနက္လိပစ္ာမ ား 

စမီကံနိး္ အငတ္ာနကလ္ပိစ္ာ http://www.adb.org/projects/46490-001/main  



စမီကံနိး္ဆိိုငရ္ာ စာရြကစ္ာတမး္မ ားစာရငး္ http://www.adb.org/projects/46490-001/documents  

 


