
ဤ PDS ဘာသာျပန္ သည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၅ ခိုုိုုုွုႏစ္ ရက္စြြဲပါ အဂၤလိပ္ဘာသာ မူရင္းကိိုုိုု အေျခခံသည္။  
 

 
 

PDS စတငသ္ည္႔ေန႔ – 

PDS မြမး္မျံပငဆ္ငသ္ည္႔ေန႔ –  ၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ 

 

စမီကံနိး္အမည ္ ဆည္ေရသြင္းစနစ ္ကြပ္ကြဲမႈ ဧရိယာ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 

ုုႏိုုိုုိငင္ ံ ျမန္မာ 

စမီကံနိး္/အစအီစဥအ္မတွ ္ ၄၇၁၅၂-၀၁၁ 

စမီကံနိး္အဆင္႔ အတည္ျပ ၿပီး 

စမီကံနိး္တညေ္နရာ – 

ုိုႏိုုိုုင္ငံလံိုုိုုးဆိုုိုုိင္ရာ အစီအစဥ္ုွုႏင္႔ မဟာဗ ်ဴဟာမ ားေရးဆြြဲရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမ ားကိုုိုုိ ေငြေၾကးပံ႔ပိုုိုုိးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဤ 
စာတမ္းတြင္ သက္ဆိုုိင္ရာ နယ္ေျမ သိိုု႔မဟိုုတ္ ေနရပ္ေဒသမ ားကိုုိုုိ သတ္မွတ္ညႊန္းဆိုုိုုိရာတြင္ လည္းေကာင္း ၊ အာရွဖြံ႕ျဖိ းေရးဘဏ္သည္ 
မည္သည္႔ နယ္ေျမ သိိုု႔မဟိုုတ္ ေဒသ၏ ဥပေဒေရးရာ သိိုုိုု႔မဟိုုိုုတ္ အျခား အဆင္႔အတန္းအေျခအေနမ ားကိုုိုုိ ဆံိုုိုုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ 

က႑  စိိုုက္ပ  ိးေရး၊ သဘ၀အရင္းအျမစ္မ ားုွုႏင့္ ေက းလက္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 

က႑ခြြဲ ဆည္ေရသြင္းစနစ ္

မဟာဗ ်ဴဟာ လိုုပင္နး္စဥမ္ ား အားလံိုုးအတြက္ အက  ံး၀င္မည့္ ဘက္စံိုုစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိ းတိိုုးတက္ 
(အိိုုင္အီးဂ ီ) 

ေျပာငး္လြဲေစေသာ အရာမ ား က ားမသာတူညီမွ မႈုွုႏင့္ ယင္းကိိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္မႈ 
(ဂ ီအီးအမ္) 
စီမံအိုုပ္ခ  ပ္မႈ ုွုႏင့္ စြမ္းရည္တိုုိးတက္မႈ (ဂ ီစီဒီ) 

က ား/မသာတညူမီ ွရွမိႈုွုႏင့္ ယငး္ကိိုု ထည့္သြငး္စဥး္စား 
ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာ အတနး္အစားမ ား 

အိုုပ္စိုု ၂ း က ား/မသာတူညီမွ မႈကိိုု အက  ိးသက္ေရာက္မႈရွိရွိ 
ထည့္သြင္းစဥ္စား ေဆာင္ရြက္ ထားမႈ (အီးဂ ီအမ္) 

 

 

 

စမီကံနိး္ အခ ကအ္လက ္စာလႊာ 
စီမံကိန္း အခ က္အလက္ စာလႊာ (PDS) တြင္ စီမံကိန္း သိိုုိုု႔မဟိုုိုုတ္ အစီအစဥ္တိုုိုုိ႔၏ သတင္းအခ က္အလက္ အက ဥ္းခ  ပ္ပါဝင္သည္။ PDS သည္ 
လိုုိုုပ္ေဆာင္ဆြဲ လိုုိုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခိုုိုုျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ကနဦးပိုုိုုိင္း စာလႊာတြင္ အခ ိ ႔ေသာအခ က္အလက္မ ား ပါဝင္မည္ မဟိုုိုုတ္ေသာ္လည္း 
ယင္းအခ က္အလက္မ ား ရရိွလာသည္႔အခါ စာလႊာတြင္ ထပ္မံျဖည္႔စြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုုိုုိျပ ထားေသာ စီမံကိန္းမ ားုွုႏင္႔ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ားမွာ ေျပာင္းလြဲုုႏိုုိင္ျပီး အညႊန္းသေဘာထည္႔သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။  



 ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ 

ေငြေၾကးေထာကပ္ံ႔မႈ 
အမ  ိးအစား ခြင္႔ျပ ခ ကအ္မတွ ္ ရနပ္ံိုုိုုေငြ အရငး္အျမစ ္

အတညျ္ပ ၿပးီေသာ 
ပမာဏ 

(ေထာငက္ဏနး္) 

နည္းပညာအေထာက္အပံ့ ၈၅၈၃ နည္းပညာေထာက္ပံ့ေပးေရး 
အထူးရန္ပံိုုေငြ 

၁၂ ၀၀ 

စိုုိုုစိုုိုုေပါငး္ ေဒၚလာ ၁၂ ၀၀ 

 

 ပတ္ဝနး္က င ္ုွုႏင္႔ လူမႈေရးကိစၥရပမ္ ားဆိုုိုုိငရ္ာ အက ဥး္ခ  ပ ္
 

သဘာဝပတဝ္နး္က င ္ - 

မမိဆိုုႏၵအေလ ာကမ္ဟိုုိုုတဘ္ြဲ 
ေရြ႔ေျပာငး္ေနရာခ ထားခရံျခငး္ 

- 

ဌာေနတိိုုငး္ရငး္သား - 

 

 စမီကိံနး္ုွုႏင့္ ပတ္သက္ဆက္ုုႏြယ္သူမ ားုွုႏင္႔ ဆက္ဆံေရး၊ ပးူေပါငး္ပါဝငေ္ဆာငရ္ြက္မႈုွုႏင္႔ 
တိိုုိုုငပ္ငေ္ဆြးေုုႏြးျခငး္ 

စမီကံနိး္ ေရးဆြြဲစဥက္ာလတြငး္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ ားုွုႏင့္ တိုုိင္ပင္ေဆြးေုုႏြးျခင္းမ ားကိိုု PPTA ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း ျပ လိုုပ္သြားမည္ျဖစၿ္ပီး 
စီမံကိန္းကာလ တစ္ေလွ ာက္လံိုုးလည္း ဆက္လက္ျပ လိုုပ္သြားမည္။ လယ္ကြင္းအတြင္းုုႏွင့္ျပင္ပ တူးေျမာင္းမ ား 
ျပန္လည္ ေဖာ္ထိုုတ္ေရးုုႏွင့္ေဆာက္လိုုပ္ေရးတြင္ လယ္သမားမ ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြကပ္ါမည္။  လယ္သမားမ ားအား 
ဆည္ေရသြင္းစနစ္ စီမံခန္႔ခြြဲမႈုုႏွင့္ တန္ဖိိုုး ပိိုုမိိုုျမင့္မားေသာ စိိုုက္ပ  ိးေရးဆိုုိင္ရာ သင္တန္းမ ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

စမီကံနိး္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္စဥ ္ကာလတြငး္  - 
အဓိကပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္သူမ ားျဖစ္သည့္  စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ လယ္သမားမ ားုုႏွင့္ အစိိုုးရအရာရွမိ ားက 
စီမံကိန္းခြြဲမ ား စီစဥျ္ခင္း၊ ဆည္ေရသြင္းစနစ္ကိိုု ပံိုုစံေဖာ္ျခင္း၊ ေဆာက္လိုုပ္ျခင္းုွုႏင့္ လိုုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းုုႏွင့္ 
ျပ ျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း (O&M) တိိုု႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ပါမည္။ 

 

 



 စမီကိံနး္ဆိိုုိုုငရ္ာ ေဖာ္ျပခ က္ 

PPTA က အခ က္အလက္မ ားုုႏွင့္ အျခား အေျခခံအခ က္အလက္မ ား စိုုေဆာင္းျခင္း၊ စီမံကိန္းခြြဲမ ား၏ ဆန္းစစ္ခ က္ုွုႏင့္ 
ျဖစ္ုုႏိုုိင္ေျခရွေိသာေလ့လာမႈ အပါအ၀င ္ ဆည္ေရေပး စိိုုက္ပ  ိးေရးအတြက္ ရင္းုုႏွီးျမွ ပ္ုံွုႏမႈ စီမခံ က္တစ္ခိုုကိိုု ျပင္ဆင္မည ္
ျဖစ္ၿပီး လိိုုအပ္ေသာ စစ္ေဆးအကြဲျဖတ္မႈကိိုု ျပ လိုုပ္ပါမည္။ 
လိိုုအပ္ေသာ စစ္ေဆးအကြဲျဖတ္မႈမ ားမွာ 
(၁) ဦးစားေပး စီမံကိန္းခြြဲမ ားကိိုု အေျခခံၿပီး စီမံကိန္း၏ နည္းပညာ ျဖစ္ုုႏိုုိင္ေျခကိိုု အကြဲျဖတ္ရန္ 
(၂) စီမံကိန္း၏ စီးပြားေရးုုႏွင့္ ေငြေၾကး ျဖစ္ုုႏိုုိင္ေျခအေပၚ စစ္ေဆးအကြဲျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
(၃) ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြြဲမႈုွုႏင့္ ၀ယ္ယူမႈ ပမာဏအကြဲျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ကာ သင္တန္းလိိုုအပ္ခ က္မ ားကိိုု ေဖာ္ထိုုတ္ရန္ 
(၄) ဆင္းရြဲုုႏြမ္းပါးမႈ၊ လူမႈေရးုွုႏင့္ က ားမသာတူညီမွ မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ ားကိိုု အကြဲျဖတ္ရန္ 
(၅) စစ္ေဆးအကြဲျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ားအတြက္ လိိုုအပ္ခ က္မ ား ျပင္ဆင္ရန္ 
(၆) အစီရင္ခစံာမူၾကမ္းုွုႏင့္ ဥကၠဌ၏ ေထာက္ခံခ က္ (RRP) ုွုႏင့္ အဓိက ဆက္စပ္ေနေသာ စာရြက္စာတမ္းမ ား အပါအ၀င ္
စီမံကိန္းစာရြက္စာတမ္းမ ား ျပငဆ္င္ရန္တိုုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 

 စမီကိံနး္ သေဘာတရားုွုႏင္႔ ုုႏိုုိုုိငင္/ံေဒသဆိုုိုုိငရ္ာ မဟာဗ ်ဴဟာုွုႏင့္ ခ တ္ိဆက္မႈ 
ျမန္မာုိုႏိုုင္ငံ လိုုပင္န္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္(၂၀၁၄-၂၀၁၆ ခိုုုွုႏစ္) ုွုႏင့္ စိိုုက္ပ ိ းေရး၊ သဘာ၀ရင္းျမစ္ုွုႏင့္ သဘာ၀ 
၀န္းက င္ က႑ဆိိုုင္ရာ ကနဦး အကြဲျဖတ္မႈ၊ မဟာဗ ်ဴဟာုွုႏင့္ လမ္းစဥ္ (၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ဧၿပီလ) တိုုိ႔ကိိုု ျပင္ဆင္ေနစဥ္ 
အတြင္း အေသးစားုုႏွင့္ အလတ္စား ဆည္ေရသြင္းစနစ္မ ား၊ ေက းလက္လမ္းမ ားုုႏွင့္ ေက းလက္က႑ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈ 
ပိိုုမိိုုက ယ္ျပန္႔ေစရန္တိုုိ႔တြင္ ပံ့ပိိုုးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စိုု သမၼတျမန္မာုုႏိုုိင္ငံေတ္အစိိုုးရက အာရွဖြံ႕ၿဖိ းေရးဘဏ္အား 
ေတာင္းဆိုုိထားသည္။ စီမံကိန္းႀကိ တင္ျပင္ဆငမ္ႈ အကူအညီ (PPTA) က ADB ၏ လိိုုအပ္ခ က္မ ားုွုႏင့္ စီမံကိနး္ 
ဒီဇိုုိင္းတြင္ ုုႏိုုိင္ငံတကာရွိ အေလ့အထေကာင္းမ ား ပါ၀င္မႈတိုုိ႔ ေသခ ာေစရန္ ကူညီေပးလိမ့္မည။္ 

– 

 

 ဖြ႕ံျဖ ိးမ ွဆိုုိုုိငရ္ာ အက  ိးသက္ေရာက္မႈမ ား 

စမီကိံနး္ ရလဒမ္ ား 

ရလဒေ္ဖာ္ျပခ က ္                                                        
- 

အက  းိရလဒသ္ိိုုိုု႔ ေရာကရ္ွမိႈ 
- 

 

 



 စမီကိံနး္မ ွရလဒမ္ ားုွုႏင္႔ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္တိိုုိုုးတက္မႈ 
 

စမီကံနိး္ရလဒမ္ ားေဖာ္ျပခ က ္
 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငျ္ခငး္တိိုုိုုးတကမ္ွိုုိုု အဆင္႔    
( ရလဒ၊္ လိုုိုုပေ္ဆာငမ္ွိုုိုုမ ား၊ ကစိၥရပမ္ ား ) 

– – 

ဖြ႕ံၿဖ ိးေရး ဥးီတညခ္ ကမ္ ား၏ အေျခအေန လိုုပင္နး္လညပ္တမ္ႈ/တညေ္ဆာကမ္ႈ အေျခအေန 

– – 

 

 စးီပြားေရးဆိုုိုုိငရ္ာ အခြင္႔အလမး္မ ား 

ပထမအၾကမိ ္ေၾကျငာေသာရကစ္ြြဲ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ေအာက္တိိုုဘာလ ၃၀  ရက္ 

အတိုုိုုိငပ္ငခ္လံိုုိုုပင္နး္မ ား 

အတိိုုင္ပင္ခံ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ ား၏ စိုုစိုုေပါင္း ၉၄.၀ လူ-လ (pm) (ုုႏိိုုင္ငံတကာမ ွ၂၄.၀ pm ုုႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ၇၀.၀ pm ပါ၀င္) 
ကိိုု စီမံကိန္းႀကိ တင္ျပင္ဆင္ျခငး္အတြက္ လိိုုအပ္သည္။ အတိုုိင္ပင္ခံ၀နေ္ဆာင္မႈမ ားအတြက္ နည္းပညာ အဆိိုုျပ ခ က္ကိိုု 
အျပည့္အ၀အေျခခံသည့္ ၈၀း၂၀ အခ  ိးျဖင့္ QCBS ကိိုု အသံိုုးျပ ကာ ေရြးခ ယ္ထားေသာ အဖြြဲ႕အစည္း တစ္ခိုုမွ လူသစ္ 
ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဝယယ္ျူခငး္ဆိုုိုုိငရ္ာ 

- 

ဝယယ္ျူခငး္ ုွုႏင္႔ အၾကဥံာဏ္ရယျူခငး္ဆိုုိုုိငရ္ာ ေၾကျငာခ ကမ္ ား 

http://www.adb.org/projects/47311-001/business-opportunities  

 အခ နိဇ္ယား 

အယူအဆသေဘာထားရွင္းလင္းျခင္း - 

အခ က္အလက္ရွာေဖြျခင္း - 

စီမံခန္႔ခြြဲမႈ သံိုုးသပ္ခ က္ အစည္းအေ၀း - 

ခြင့္ျပ ရက္စြြဲ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ 

 

 

 



 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္မႈဆိိုုငရ္ာ မတ္ွတိုုိုုိငမ္ ား 

ခြင္႔ျပ ခ ကအ္မွ
တ ္

ခြင္႔ျပ ျခငး္ 
လကမ္တွေ္ရးထိုုိုုိးျခင္

း 
သကေ္ရာကျ္ခင္

း 

နဂိံိုုိုုးခ  ပျ္ခငး္ 

မလူ ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငျ္ခင္
း 

အမွ
န ္

နည္းပညာ 
အကူအညီ 

၈၅၈၃ 

၂၀၁၃ 
ခိုုုွုႏစ္ 
ဒီဇင္ဘာ
လ ၁၆ 
ရက္ 

၂၀၁၄ ခိုုုုႏွစ ္ဧၿပီလ 
၈ ရက္ 

၂၀၁၄ ခိုုုုႏွစ ္
ဧၿပလီ ၈ ရက္ 

၂၀၁၄ 
ခိုုုွုႏစ္ 
ဒီဇင္ဘာ
လ ၃၀ 
ရက္ 

၂၀၁၅ ခိုုုုႏွစ ္

ဒီဇင္ဘာလ 

၃၀ ရက ္

- 

 

 အသံိုုိုုးခ မ ွ 

ရကစ္ြြဲ ခြင္႔ျပ အမတွ ္

ေအဒဘီ ီ
(အေမရကိနေ္ဒၚလာ 

ေထာငေ္ပါငး္) 

အျခား 

(အေမရကိနေ္ဒၚလာ 
ေထာငေ္ပါငး္) 

အသားတင ္
ရာခိုုိုုိငုွ္ုႏိုုိုုနး္ 

တိုုိးပြားလာေသာ ကနထ္ရိိုုိုုက ္ေထာကပ္ံေ့ၾကးမ ား 

- - - - - 

တိိုုးပြားလာေသာ ထိုုိုုတေ္ပးေငြ ပမာဏ 

- - - - - 

 

 နည္းပညာအကူအညီ ေငြပမာဏ (အေမရကိနေ္ဒၚလာ-ေထာင)္ 

ခြင္႔ျပ အမတွ ္ ခြင့္ျပ ပမာဏ 
စစိစတ္ညး္ျဖတ ္

ပမာဏ 

စိုုစိုုေပါငး္ 
သေဘာတ ူ
လကခ္ေံသာ 
ပမာဏ 

သေဘာတ ူ
လကမ္ခသံျဖင့္ 

ကြာဟေငြ 
တစႀ္ကမိလ္ ွင ္
ထိုုတေ္ပးေငြ  

မထိုုတေ္ပးေသာ 
ကြာဟေငြ 

နညး္ပညာ 
အကအူည ီ

၈၅၈၃ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၁၁၇ ၈၃ ၂၉၂ ၉၀၈ 

 

 

 



 ဆက္သြယ္ရန ္ုွုႏင္႔ ေနာက္ဆံိုုိုုးရအခ က္အလက္မ ား 

တာဝနခ္ ံေအဒဘီ ီအရာရွ ိ Pavit Ramachandran (pramachandran@adb.org) 

တာဝနခ္ ံေအဒဘီ ီဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရဌွာန 

တာဝနခ္ ံေအဒဘီ ီဌာနခြြဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ုွုႏင့္ စိိုုက္ပ  ိးေမြးျမ်ဴေရးဌာန၊ SERD 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္မည့္ 
ေအဂ ငစ္မီ ား 

- 

 

 

 အငတ္ာနက္လိပစ္ာမ ား 

စမီကံနိး္ ဝကဘ္ဆ္ိုုိုုိ္ဒ ္ http://www.adb.org/projects/47152-001/main 

စမီကံနိး္ဆိုုိုုိငရ္ာ 
စာရြကစ္ာတမး္မ ားစာရငး္ 

http://www.adb.org/projects/47152152-001/documents  

 




