
 
 
 
 
 
 
 
ျမန္မာ - ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရး 
အတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း စီမံကိန္း 
 

စီမံကိန္းအမည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း စီမံကိန္း 

စီမံကိန္း အမွတ္စဥ္ ၄၇၂၆၈-၀၀၁ 

ႏုိင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္း အေျခအေန ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ 

စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား/ေထာက္ပံ့မႈ အမ်ိဳးအစား နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံ 

ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္/ပမာဏ TA 8651-MYA: ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရး 

အတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း စီမံကိန္း 

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ရန္ပုံေငြ            အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅၀ သန္း 

TA 8651-MYA: ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရး 

အတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း စီမံကိန္း (ျဖည့္စြက္) 

နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံ အထူးရန္ပုံေငြ                    အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၁၀၀၀.၀၀ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား အလံုးစုံပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းမႈ 

ေျပာင္းလမဲႈကို ေမာင္းႏွင္သည့္ အရာမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ ႏွင့္ စြမ္းရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အသိပညာဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား 

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား 

ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

က႑/က႑ခြဲ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး - စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

က်ား/မ မွ်တမႈ ႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အျမင္မ်ား 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

က်ား/မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား မပါဝင္ပါ။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ အစုိးရသည္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလံုးစုံပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တိုးတက္မႈတို႔ကို အားေပးသည့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ယင္း၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 

ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း 

တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူထံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ 

အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းအား e-governance စနစ္ကို ျမ ႇင့္တင္လိုသည့္ အစုိးရ၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ကုိက္ထားပါသည္။ ယာယီ CPS သည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္ အဆင့္ျမႇင့္ 

တင္ေရးအတြက္ အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံေပးပါသည္။ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ 

စာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ားသည္ PBL ၏ စီမံခ်က္အလြန္ မိတ္ဖက္ 

လုပ္ငန္း မူေဘာင္ (P3F) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အစီအမံတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ P3F 

တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ ကို 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ P3F အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အေထာက္အပ့ံ 



ေပးရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ TA အား ပုံစံေရးဆြဲထားပါသည္။ အေသးစား နည္းပညာ 

အေထာက္အပ့ံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ (MYA TA-8114) ေအာက္တြင္ ADB ႏွင့္ DICA ဝန္ထမ္းမ်ား 

သည္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီဥပေဒ ႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စာရင္းတို႔၏ လကၡဏာ မ်ားကို စိစစ္ 

ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ TA ေအာက္ရိွ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈျဖင့္ပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ DICA မွ 

အႀကီးတန္းအရာရိွတစ္ဦးသည္ နယူးဇီလန္ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္႐ံုးသုိ႔သြားေရာက္ကာ ပထမတန္း 

အဆင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စာရင္းကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီဥပေဒႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ 

စနစ္တို႔အား ေရတိုတစ္ခုခ်င္းစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘက္စုံလႊမ္းျခံဳသည့္ 

အစီအစဥ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းထက္ မူဝါဒ မေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ အဆိုးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ား 

ပုိမုိျမင့္မားပါသည္။ အလားတူပင္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ 

ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖုိရမ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွွင့္ အရည္ 

အေသြးျမင့္မားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအား ဆြေဲဆာင္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီဥပေဒကို 

အေရးတႀကီးျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကုိ အစုိးရအား အသိေပးတင္ျပခဲ့ ၾကပါသည္။  

စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံ/ေဒသဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

အစုိးရသည္ ကုမၸဏီဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအား အထူးဦးစားေပးရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ဟု 

ယူဆပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အပ့ံေပးရန္အတြက္ 

အစုိးရသည္ ADB ထံမွ နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံကို တရားဝင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုျပဳထားသည့္ TA မွတဆင့္ အစုိးရသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရိွ ေကာင္းမြန္သည့္ 

ဥပမာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈကာ ယင္း၏ ကုမၸဏီဥပေဒ ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စနစ္တြင္ အေကာင္းဆံုး 

ႏုိင္ငံတကာ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ အဆိုျပဳထား 

သည့္ TA ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ အသိပညာဖလွယ္ေရး၊ ေရရွည္ 

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ားအတြက္ DICA အား အာရွပစိဖိတ္ေဒသရိွ အျခားေသာ 

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္႐ံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးျဖစ္သည္။  

အဆုိပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ဤ TA အား စီစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 

သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကုမၸဏီဥပေဒ ႏွင့္ ယင္းကို ျပဌာန္းျခင္းသည္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳမီ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဆိုပါဥပေဒသည္ မွတ္ပံုတင္ 

စနစ္ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ကာ 

မွတ္ပံုတင္စနစ္ ပုံစံေရးဆြဲမႈ ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္မႈတို႔ကုိ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ျခံဳငံု၍ဆိုရပါက ဥပေဒအား မူၾကမ္းေရးဆြဲကာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတမွ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ၈ လ ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ယင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ 

အဆင့္မ်ားမွာ (၁) ကုမၸဏီဥပေဒၾကမ္းအား မူၾကမ္းေရးဆြဲကာ ဘာသာျပန္ၿပီးစီးရန္ ၄ လ (၂) 

အဆိုပါ ၄ လ အတြင္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ DICA ႏွင့္ စီမံကိန္းအဖြ႕ဲတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူထံ 

အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း 

ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္ (၃)  ဥပေဒဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ႏွင့္ ျပင္ဆင္ 

မြမ္းမံရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ႐ံု္း (OAG) ထံသို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၂ လ အထိ 

ၾကာျမင့္ႏုိင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပုိမုိၾကာျမင့္ႏုိင္သည္ (၄) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လခန္႔တြင္ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပျခင္း ႏွင့္ (၅) ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ဥပေဒအား သမၼတထံမွ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ၁ လ မွ ၂ လအတြင္း ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ကုမၸဏီဥပေဒအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးစီးမည္ဟု 

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ယင္းသို႕ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္တြင္ လိုအပ္သည့္ စီရင္ထံုးမ်ားကို 

ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္အတူ မူၾကမ္းေရးဆြထဲားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။  



မွတ္ပံုတင္စနစ္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအား ဝယ္ယူျခင္းသည္ ဥပေဒအား အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္ထံသုိ႔ တင္ျပၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လခန္႔တြင္ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအား 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္မည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံတင္စနစ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

ဇြန္လတြင္ အစမ္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ 

အျပည့္အဝ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ DICA အတြက္ စြမ္းရည္ျမ ႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ IT 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကိ ု၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။  

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား တိုးတက္လာေစသည္။ 

 

စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ 

အက်ိဳးရလဒ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ က႑အတြက္ ဥပေဒ ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစသည္။  

အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာမႈ  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ 

စီမံကိန္းရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ ကုမၸဏီဥပေဒ ေခတ္မီတုိးတက္လာေစျခင္း 

အီလက္ထရြန္နစ္ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္စနစ္ တည္ေထာင္ၿပီးစီးျခင္း 

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ျမႇင့္တင္ၿပီးစီးျခင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ  
အေျခအေန (ရလဒ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား) 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္အရ - 

 

TA အား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ သက္တမ္းတုိးခ့ဲသည္။ 

 

ကုမၸဏီဥပေဒၾကမ္းအား လက္ရိွတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အၿပီးသတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလ်က္ရိွသည္။ ဥပေဒၾကမ္း 

အား ႏွစ္ကုန္ခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။  

 

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စနစ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မည့္အဖြ႕ဲအစည္းအား စုေဆာင္းလ်က္ ရိွပါသည္။ အဆုိပါ 

အဖြ႕ဲအစည္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ အေစာပုိင္းတြင္ အသင့္ျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္မၾကာမီတြင္ 

စတင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ မွတ္ပံုတင္စနစ္အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ၃ လ 

အတြင္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။  

 

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းကို TA ၿပီးဆံုးသည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္အရ -  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ တရားဝင္ သတင္းစာ 

ရွင္းလင္းပြကဲို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။  

 

မၾကာေသးမီက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ ADB ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြင္း 

အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္အဖြ႕ဲ (Paradigm Applications) အား DICA ႏွင့္စတင္မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲပါသည္။ 

မွတ္ပံုတင္စနစ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးပုံစံမ်ားအား ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 

အလယ္ခန္႔တြင္ ၿပီးစီးကာ ဘာသာျပန္ၿပီးမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ လပ္ေတာ့မ်ား၊ ပုံႏိွပ္စက္မ်ား ႏွင့္ 

စကင္နာမ်ားအပါအဝင္ ကိရိယာမ်ားကို ဝယ္ယူလ်က္ရိွပါသည္။ ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ ဒုတိယ ၃ လတြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ DICA သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပန္လည္-

မွတ္ပံုတင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ အပါအဝင္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ၿပီးစီးရန္ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အဆုိပါ မွတ္ပံုတင္စနစ္သည္ DICA က အေစာပုိင္းတြင္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည့္ 



အတိုင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။  

ပထဝီအေနအထားအရ တည္ေနရာ  
 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္   

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား   
     

ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား   
     

ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား   
     

 

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း ယူဆခ်က္ ၃ ခု ရိွပါသည္။ ႏုိင္ငံျခား တိုက္ရုိက္ရင္းႏီွးျမ ႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား တိုးတက္လာေရးအတြက္ 

လိုအပ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ယူဆခ်က္ ၂ ခုမွာ (၁) မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေနေရး ႏွင့္ (၂) 

ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆက္လက္ရိွေနၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ 

ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရး သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။ အဓိက 

ယူဆခ်က္မွာ အစုိးရအေနျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ပြင့္လင္းသည့္ ရင္းႏီွးျမ ႇဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္တစ္ခုအတြက္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို ဆက္လက္အေထာက္အပ့ံေပးေရးျဖစ္သည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စီမံကိန္းအားလံုးႏွင့္ ေယဘုယ်သက္ဆိုင္သည့္ အဆိုးႀကံဳႏိုင္ေျခ ၂ ရပ္ ရိွပါသည္။ - 

(၁) ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရ၏ စီမံခန္႔ခြေဲရးစြမ္းရည္ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 

က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီဥပေဒအပါအဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွႏုိင္သည္။ (၂) အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တုိ႔အတြင္း 

အက်ိဳးစီးပြားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္မီကုမၸဏီဥပေဒတစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ 

မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားရိွႏုိင္ပါသည္။  

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း အဆိုျပဳထားသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာနသည္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန (MOPF) ၏ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫ ႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန 

(DICA) ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ DICA သည္ ကုမၸဏီဥပေဒ ႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္သည္။ MOPF သည္ ကုမၸဏီဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ 

လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲတစ္ခုကို ဖြ႕ဲစည္းမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲအား DICA မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ကာ MOPF၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ႐ုံ္း ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။  

  

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား  

အတိုင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အက်ိဳးရလဒ္ ၁ ၏ ေအာက္တြင္ ကုမၸဏီဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ႏွင့္ ဥပေဒအတြက္ စည္း႐ုံးလႈ႕ံေဆာ္မႈ ႏွင့္ 

အမ်ားျပည္သူထံ အသိပညာေပးရာတြင္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ ပုဂၢလိက အတိုင္ပင္ခံ ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွတဆင့္ 

ႏုိင္ငံတကာအတိုင္ပင္ခံ ၄ ဦး ႏွင့္ ျပည္တြင္းအတိုင္ပင္ခံ ၂ ဦးတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ (၁) 



အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲမႈ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈတို႔တြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (၄ လ) (၂) 

ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒေရးဆြျဲခင္းတို႔တြင္ အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ DICA ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

အတူတကြလုပ္ေဆာင္ကာ အမ်ားျပည္သူထံ အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ စည္း႐ုံးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 

အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း (၄ လ) (၃) ကုမၸဏီဥပေဒအေပၚ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲမႈ ကၽြမ္းက်င္သူမွ ဥပေဒ 

အသံုးအႏႈန္းမ်ား ေရးသားျခင္း (၄ လ) (၄) ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးမွ မွတ္ပုံတင္စနစ္ 

ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ဥပေဒမူၾကမ္းအတြင္းသို႔ အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

အက်ိဳးရလဒ္ ၂ ေအာက္ရိွ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ စာတမ္း၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ 

မွတ္ပံုတင္စနစ္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ 

တည္ေထာင္ရန္ အက်ိဳးရလဒ္ ၂ ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းအား စီစဥ္ျခင္း (၆ လ)။ ဤအတိုင္ပင္ခံသည္ အက်ိဳးရလဒ္ ၂ 

ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းအလိုက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈအေျခအေနအား ကာလ 

အပုိင္းအျခားအလိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ (၅) အမ်ိဳးသား 

အဆင့္ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒဆိုင္ရာ စည္း႐ုံးလႈ႕ံေဆာ္သူတုိ႔၏ 

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ DICA မွ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ျမန္မာဥပေဒ 

အသံုးအႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကုိ အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း (၄ လ) ႏွင့္ (၆) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္ဆံေရး 

ပညာရွင္မွ အမ်ားျပည္သူ အသိပညာေပးေရး ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း 

တို႔အတြက္ ဆက္ဆံေရးဗ်ဴဟာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ DICA ႏွင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္း ႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား စီစဥ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။  

ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္း အက်ိဳးရလဒ္ ၂ ၏ ေအာက္တြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူျခင္းအပါအဝင္ အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ 

ပုံစံျပဳလုပ္ရန္၊ ေရးဆြဲဖန္တီးရန္၊ တည္ေထာင္ရန္ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ 

လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္စနစ္အသစ္အတြက္ DICA ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 

၂ ႏွစ္အထိ ေလ့က်င့္သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂ ႏွစ္အထိ IT ပုိင္းဆိုင္ရာ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ADB ၏ 

ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးရလဒ္ ၃ ၏ ေအာက္တြင္ 

TA ရန္ပုံေငြမ်ားအား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဤနယ္ပယ္ 

အတြက္ DICA တြင္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာဖလွယ္ရန္အတြက္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္႐ုံးမ်ား၊ 

ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အျခား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

 

 

 

 



တာဝန္ခံ ADB အရာရိွ Nguyen, Duong T. 

တာဝန္ခံ ADB ဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဌာန 

တာဝန္ခံ ADB ဌာနခြ ဲ ျပည္သူပုိင္က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေရးက႑ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဌာနခြဲ၊ SERD 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဌာနမ်ား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန  
ရုံးအေဆာက္အဦအမွတ္ ၃၂ 
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန 
ဝန္ႀကီးမ်ားရုံး 
ရန္ကုန ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ 

 

 

 

အခ်ိန္ဇယား 

မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္း - 

MRM - 

ခြင့္ျပဳျခင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ 

ေနာက္ဆံုးျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္း - 

PDS အား ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ 

 

 

 

TA 8651-MYA 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း 

အတည္ျပဳျခင္း လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 

ရက္စြဲ 

စတင္အသက္ဝင္သည့္ 

ရက္စြ ဲ

ပိတ္သိမ္းျခင္း 

မူရင္း ျပန္လည္ 

သုံးသပ္ခ်က္ 

အမွန္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ 

၁၄ ရက္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ 

ရက္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ 

ရက္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ 

- 



 

 

 

စီမံကိန္း စာမ်က္ႏွာ https://www.adb.org/projects/47268-001/main 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုရန္ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=47268-

001 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ရက္စြဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ 

 

 
စီမံကိန္းအခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ ္
ပါဝင္သည္။ PDS အား ေရးသားျပဳစုေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကနဦးပုံစံမူတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိႏုိင္မည ္
မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွလာပါက ထပ္မံျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လ်ာထားဆဲ၊ ရည္ၫ ႊန္း အသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ဆသဲာ ျဖစ္သည္။ 

ADB သည္  ဤစီမံကိန္းအခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် 
မေပးဘ ဲ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္သာ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ADB သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ 
အကန္႔အသတ္မရိွျခင္း၊ သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ ဥပေဒထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မရိွေရးမ်ား အပါအဝင္ 
မည္သည့္အာမခံခ်က္ကိုမွမေပးဘ ဲ အရိွအတိုင္းသာ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ 
ျပည့္စံုမႈကို ADB အေနျဖင့္ အာမခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ 

 

 

   ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈအစီအစဥ္/TA အသုံးျပဳျခင္း    ထုတ္ေပးသည့္ စုေပါင္းေငြပမာဏ 

ADB 
ပူးတြဲေငြေၾကး 

ပ့ံပုိးျခင္း လက္တြေဲဆာင္ရြက္မည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား    စုစုေပါင္း ေန႕စြဲ  ပမာဏ 

   အစုိးရ  
အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ရွိသူမ်ား 
စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ 

ပါဝင္က်ခံသူ အျခား      

၄၃၁၀၀၀.၀၀ ၁၅၀၀၀၀၀.၀၀ ၀.၀၀  ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁၉၃၁၀၀၀.၀၀  
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

ေမလ ၁၄ ရက္  ၇၉၁၄၈၂.၇၇ 


