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

 
 

PDS စတငသ္ည္႔ေန႔ – 

PDS မြမး္မျံပငဆ္ငသ္ည္႔ေန႔ –  ၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ 

 

စမီကံနိး္အမည ္ တိုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းမ ားုွုႏင့္ ၀င္ေငြမ ား 

ုုႏိုုိုုိငင္ ံ ျမန္မာ 

စမီကံနိး္/အစအီစဥအ္မတွ ္ ၄၇၃၁၁-၀၁၁ 

စမီကံနိး္အဆင္႔ အတည္ျပဳၿပီး 

စမီကံနိး္တညေ္နရာ – 

ုိုႏိုုိုုင္ငံလံိုုိုုးဆိုုိုုိင္ရာ အစီအစဥ္ုွုႏင္႔ မဟာဗ ်ဴဟာမ ားေရးဆြြဲရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမ ားကိုုိုုိ ေငြေၾကးပံ႔ပိုုိုုိးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဤ 
စာတမ္းတြင္ သက္ဆိုုိင္ရာ နယ္ေျမ သိိုု႔မဟိုုတ္ ေနရပ္ေဒသမ ားကိုုိုုိ သတ္မွတ္ညႊန္းဆိုုိုုိရာတြင္ လည္းေကာင္း ၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္သည္ 
မည္သည္႔ နယ္ေျမ သိိုု႔မဟိုုတ္ ေဒသ၏ ဥပေဒေရးရာ သိိုုိုု႔မဟိုုိုုတ္ အျခား အဆင္႔အတန္းအေျခအေနမ ားကိုုိုုိ ဆံိုုိုုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ 

က႑  က႑စံိုု 

က႑ခြြဲ က႑စံိုု 

မဟာဗ ်ဴဟာ လိုုပင္နး္စဥမ္ ား အားလံိုုးအတြက္ အက ဳံး၀င္မည့္ ဘက္စံိုုစီးပြားေရး 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုိးတက္မႈ (အိိုုင္အီးဂ ီ) 

ေျပာငး္လြဲေစေသာ အရာမ ား က ား/မသာတူညီမွ မႈ ုွုႏင့္ ယင္းကိိုု 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္မႈ (ဂ ီအီးအမ္) 
အက ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္မႈမ ား (ပီေအအာရ)္ 
 

က ား/မသာတညူမီ ွရွမိႈုွုႏင့္ ယငး္ကိိုု ထည့္သြငး္စဥး္စား 
ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာ အတနး္အစားမ ား 

အဆင့္ ၂: က ား/မ သာတူညီမွ မႈကိိုု အက ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိရွ ိ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ထားမႈ (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။ အဆိုုိုုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ ားုွုႏင္႔ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ားမွာ ေျပာင္းလြဲုုႏိုုိင္ျပီး အညႊန္းသေဘာထည္႔သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။  



 ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ 

ေငြေၾကးေထာကပ္ံ႔မႈ 
အမ ိဳ းအစား ခြင္႔ျပဳခ ကအ္မတွ ္ ရနပ္ံိုုိုုေငြ အရငး္အျမစ ္

အတညျ္ပဳၿပးီေသာ 
ပမာဏ 

(ေထာငက္ဏနး္) 

ခြင္ျပဳေငြ ၉၁၇၄ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ ေလွ ာ့ခ ေရး 
ဂ ပန္ရန္ပံိုုေငြအဖြြဲ႕ 

၁၂ ၀၀၀ 

စိုုိုုစိုုိုုေပါငး္ ေဒၚလာ ၁၂ ၀၀၀ 

 

 

 ကာကြယ္ေစာင္႔ေရာွက္မႈဆိုုိုုိငရ္ာ အမ ိဳ းအစားမ ား 
ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုုိုုိင္ရာ အမ ိဳးအစားမ ားအေၾကာင္း ပိုုိုုိမိုုိုုိသိရွိလိုုိုုိပါလွ င္ ေအာက္ပါ အငတ္ာနက္ စာမ က္ုွုႏာတြင္ 
ၾကည္႔ရႈုုႏိုုိင္ပါသည္။  
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သဘာဝပတဝ္နး္က င ္ ဘီ 

မမိဆိုုႏၵအေလ ာကမ္ဟိုုိုုတဘ္ြဲ 
ေရြ႔ေျပာငး္ေနရာခ ထားခရံျခငး္ 

ဘီ 

ေဒသခလံထူိုု ဘီ 

 

 ပတ္ဝနး္က င ္ုွုႏင္႔ လူမႈေရးဆိိုုငရ္ာကိစၥရပမ္ ား အက ဥး္ခ ဳပ ္

သဘာဝပတဝ္နး္က င ္
ေယဘိုုယ အားျဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္ အပ က္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ ား ျဖစ္ုုႏိုုိင္ေျခမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး 
အကန္႔အသတ္ရွိကာ ယင္းကြဲ့သိိုု႔ေသာ သက္ေရာက္မႈ အမ ားစိုုမွာ ေျပာင္းလြဲုုႏိုုိင္ၿပီး ေလ ာ့ပါးေအာင္ ျပဳလိုုပ္ုုႏိုုိင္သည္။ 
စီမံကိန္းခြြဲမ ား၏ အရြယ္အစားုုႏွင့္ စေကးကိိုု ရပ္ရြာအိုုပ္စိုု၏ အရြယ္အစားုုႏွင့္  သတ္မွတ္မည္ျဖစၿ္ပီး စီမံကိန္းခြြဲတစ္ခိုုလွ င္ 
အမ ားဆံိုုး ေဒၚလာ ၂၇၀၀၀ အထိ ခ ထားေပးသည္။ ၄င္းတိုုိ႔မွာ ပတ္၀န္းက င္ကိိုု သိသသိာသာ ဆိုုိးက ဳိးျဖစ္ေစေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ ားျဖစု္ုႏိုုိင္ဖြယ္မရွိေပ။  စီမံကိန္းခြြဲအသီးသီးမွာ ျဖစ္ုုႏိုုိင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ ားကိိုု ေဖာ္ထိုုတ္ရန္ 
စစ္ေဆးေရးလိုုပ္ငန္းစဥ္မွတစဆ္င့္ ျပဳလိုုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိခိုုိက္မႈေလ ာ့ပါးေရး လိုုပေ္ဆာင္ခ က္မ ားကိိုု အဆိုုိျပဳ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

မမိဆိုုႏၵအေလ ာကမ္ဟိုုိုုတဘ္ြဲ ေရြ႔ေျပာငး္ေနရာခ ထားခရံျခငး္ 

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


သေဘာသဘာ၀ (ရပ္ရြာက ေစေ့ဆာ္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ) ုွုႏင့္ ေက းလက္လမ္း၊ ဆည္ေရသြင္းစနစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတိုုိ႔ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေစရနအ္တြက္ ျဖစ္ုုႏိုုိင္ေျခရွိေသာ အေျခခအံေဆာက္အံိုုငယ္မ ား၏ အရြယ္အစားုုႏွင့္ ေက းလက္ေစ း၊ ေက ာင္း/ 
ရပ္ရြာမ ား ေရသန္ရွင္းေရးအတြက္ လိိုုအပ္ေသာအဂၤါရပ္မ ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိိုု႔ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ ထားေရး ျပသနာမ ားကိိုု 
သိသိသာသာ ႀကိဳတင္မျမင္ုုႏိုုိင္ေပ။ အေသးအဖြြဲ ေျမယာသိမ္းမႈ သိိုု႔မဟိုုတ္ ပိိုုင္ဆိုုိင္္မႈဆံိုုးရႈံးမႈမ ားကိိုု အျပည့္အ၀ 
ေရွာင္ုိုႏိုုင္မည္ေတာ့ မဟိုုတ္ေပ။ အေျခခံအေဆာက္အအံိုုအတြက္ ေရြးခ ယ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ က္မ ားက ေျမယာ/ 
ပတ္၀န္းက င္အေပၚ ထိခိိုုကေ္စေသာ သက္ရာက္မႈမ ားုွုႏင့္ စီမံကိန္းမ ားကိိုု ခ န္လွပ္ထားခြဲ့လိမ့္မည္။ 

ဌာေနတိိုုငး္ရငး္သားမ ား 

ေရြးခ ယ္ထားေသာ ျပည္နယ္မ ား/ ၿမိဳ႕နယ္မ ားရွိ လူနည္းစိုု တိုုိိုုင္းရင္းသားမ ား ေသခ ာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ုွုႏင့္ အေျခခ ံ
၀န္ေဆာင္မႈမ ား ပိိုုမိိုုေကာင္းမြန္စြာ ရရွိေရးုုႏွင့္ ၀င္ေငြတိုုိးတက္ေရးအတြက္ ကြြမ္းက င္မႈတိုုိ႔ အပါအ၀င္ စီမံကိန္းမွ 
အက ဳိးေက းဇူးရရွိရန္တိုုိ႔အတြက္ စီမံကိန္းတြင္ စီမံခ က္အမ ဳိးမ ဳိးရွိသည္။ 

 

 စမီကိံနး္ုွုႏင့္ ပတ္သက္ဆက္ုုႏြယ္သူမ ားုွုႏင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ပးူေပါငး္ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္မႈ ုွုႏင့္ 
တိိုုငပ္ငေ္ဆြးေုုႏြးျခငး္ 

စမီကံနိး္ ေရးဆြြဲစဥက္ာလတြငး္ 

၂၀၁၂ ခိုုုွုႏစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ ေအဒီဘီ အထူးကိိုုယ္စားလွယ္အဖြြဲ႕က မစၥတာ ဆာတိိုု ယာဆူယူကီ၊ 
ကိိုုယ္စားလွယ္၊ ေဂ အိိုုင္စီေအ။ ဖူကူရာမအကီရာ၊ ကိိုုယ္စားလွယ္၊ ေဂ အိိုုင္စီေအ။ ဦးထြန္းျမင့္သိန္း၊ ပရိိုုဂရမ္အရာရွိ။ 
မစၥတာ ဟီဒီအာကီ မက္ဆူအိိုု၊ အတိုုိင္ပင္ခံုွုႏင့္ ေခါင္းေဆာင္၊ စးီပြားေရးုုႏွင့္ အိိုုဒီေအဆက္ရွင္၊ ဂ ပန္သံရံိုုးုုႏွင့္ ဟီဒီကီ၀ါဒါ၊ 
ဒိုုတိယအတြင္း၀န္၊ အီးအိိုုေဂ တိုုိ႔ုုႏွင့္ ေတြ႕ဆံိုု ေဆြးေုုႏြးခြဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ မတ္လတြင္ အဆိိုုပါအထူးကိိုုယ္စားလွယ္ 
အဖြြဲ႕က မစၥတာ ယာဆူရီကီ ုုႏွင့္ ဦးျမင့္သိန္းတိုုိ႔ုုႏွင့္ စီမံကိန္း တိုုိးတက္မႈကိိုု ထပ္မံ ေဆြးေုုႏြးခြဲ့ၾကသည္။ အခ က္အလက္ 
ရွာေဖြေရး တာ၀န္ခ ိနအ္တြင္း ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ တြင္ အထူကိိုုယ္စားလွယ္အဖြြဲ႕က မစၥတာ ယာဆူယူကီုုႏွင့္ မစၥ 
ယိိုုကိိုု ရာမာဇာကီ၊ စီမံကိန္း ေဖာ္ထိုုတ္ေရး အတိုုိင္ပင္ခံ (စိိုုက္ပ ဳိးေရးုွုႏင့္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑) တိိုု႔ုုႏွင့္ ေတြ႕ဆံိုု 
ေဆြးေုုႏြးခြဲ့ၾကသည္။ စီမံကိန္းေအာက္တြင္ ေရြးခ ယ္ထားေသာ စီဒီဒီ ခ ဥ္းကပ္မႈုွုႏင့္ စီမံကိန္းေအာက္တြင္ ဗဟိိုုအစိိုုးရမွ 
ေဒသအစိိုုးရသိိုု႔ လႊြဲေျပာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္မ ားက ေဂ အိုုိင္စီေအုွုႏင့္ အးီအိိုုေဂ တိုုိ႔ထံမွ တံိုု႔ျပန္မႈကိိုု 
ပံ့ပိိုုးေပးထားသည္။ တူညီေသာ စီမံကိန္း အခြင့္အလမ္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥမ္ ား၊ 
ကိုုန္က စရိတ္ ခန္႔မွန္းခ က္မ ား၊ အခ ိန ္ ကန္႔သတ္ခ က္ုုႏွင့္ ျပနလ္ည္ဖြြဲ႕စည္းထားေသာ စီမံေဆာင္ရြက္ေရးဌာနျဖစ္သည့္ 
ေမြးျမ်ဴေရး ေရလိုုပင္န္းုွုႏင့္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနုွုႏင့္အတူ အျခားအေသးစိတ္ အခ က္အလက္မ ားကိိုု 
ေသခ ာေစရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြြဲ ကိိုုယ္စားလွယ္အဖြြဲ႕တစ္ခိုုက ျမန္မာုုႏိုုိင္ငံသိိုု႔ သြားေရာက္ခြဲ့သည္။ အခ က္အလက္ 
ရွာေဖြေရးတာ၀နခ္ ိန္တြင္းျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ဇြန္လတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ ုုႏိုုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (ပူးတြြဲသဘာပတိ)၊ 
စီမံကိန္း၀န္ေဆာင္မႈမ ားဆိုုိင္ရာ ကိုုလသမဂၢရံိုုး၊ ရန္ပံိုုေငြမန္ေနဂ ာ၊ LIFT၊ အစားအစာုုႏွင့္ စိိုုက္ပ ဳိးေရးအဖြြဲ႕အစည္း 
(အက္ဖ္ေအအိိုု) တိုုိ႔မွ သက္ဆိုုိင္ရာအရာရွိအသီးသီးုုႏွင့္ ကိုုလသမဂၢ ကမာၻ႔အစားအစာအစီအစဥ ္(ဒဗလ ်ဴအက္ဖ္ပီ) တိုုိ႔ုုႏွင့္ 
ေဆြးေုုႏြးတိုုိင္ပင္မႈ အစည္းအေ၀းမ ားကိိုုလည္း ျပဳလိုုပ္ခြဲ့သည္။ တစ္ရက္တာ လိုုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေုုႏြးပြြဲတစ္ခိုုကိိုုလည္း 
အိိုုင္အင္န္ဂ ီအိိုုမ ား၊ အင္န္ဂ ီအိိုုမ ားုွုႏင့္ ရန္ကိုုန္ရွိ အစားအစာအုုႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လိုုပ္ငန္းခြင္အဖြြဲ႕တိိုု႔က စီစဥ္ခြဲ့ၾက 
သည္။ 



စမီကံနိး္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္စဥ ္ကာလတြငး္  - 

ရပ္ရြာအဆင့္ တိုုိင္ပင္ေဆြးေုုႏြးမႈမ ားကိိုု ငပိုုေတာုွုႏင့္ သာေဘာင္းၿမိဳ႕မ ားရွိ ရပ္ရြာအိုုပ္စိုုမ ား၊  အစိိုုးရမဟိုုတ္ေသာ 
အဖြြဲ႕အစည္းမ ားုွုႏင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုိးတက္မႈ အက ဳိးတူပူးေပါင္းေရး အျပန္အလွန္ ေဆြးေုုႏြး 
ညွိုုႏႈိင္းမႈကိိုု ေဂ အိိုုငစ္ီေအ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းုုႏွင့္ အစားအစာ အုၱုႏရာယက္င္းရွင္းေရး ယံိုုၾကည္မႈ 
ရန္ပံိုုေငြအဖြြဲ႕ (LIFT) တိိုု႔ုုႏွင့္ ဆက္လက္ ျပဳလိုုပ္သြားမည္။ 

 

 စမီကိံနး္ဆိိုုိုုငရ္ာ ေဖာ္ျပခ က္ 

ဤစီမံကိန္းက ုုႏိုုိင္ငံ၏ ပထ၀ီအေနအထားမတူညီေသာ ေဒသႀကီးေလးခိုုျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြြန္းေပၚေဒသ၊ 
အလယ္ပိိုုင္းေျခာက္ေသြ႕ဇံိုု၊ တနသၤာရီတိုုိိုုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းကိုုန္းျပင္ျမင့္တိိုု႔ကိိုု ရည္မွန္းသည့္ ေဒၚလာ ၁၂ သန္းတန ္
ေပါင္းစည္းရင္းုီွုႏးျမွဳပ္ုံွုႏမႈ ေထာက္ပံ့ေငြကိိုု ကိိုုယ္စားျပဳလိမ့္မည္။ ယင္းက ေျမမ က္ုွုႏာသြင္ျပင္၊ စိိုုက္ပ ဳိးေရး ထိုုတ္လိုုပ္မႈ 
စနစ္မ ားုုႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမခံန္႔ခြြဲမႈစနစ္မ ားကိိုု အေျခခံၿပီး အမ ဳိးမ ဳိးေသာ ၾကား၀င္မႈမ ားကိိုု 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ုုႏိုုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းက အခ င္းခ င္းဆက္စပ္မႈရွိေသာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈုွုႏစ္ခိုုျဖစ္ေသာ (၁) လူမႈေရးုုႏွင့္ အက ဳးိျပဳေသာ အေျခခံအေဆာကအ္အံိုု တိုုိးတက္ေရးုုႏွင့္ 
အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ုုႏွင့္ (၂) ရပရ္ြာမ ား၏ လိုုပ္ုုႏိိုုင္စြမ္းမ ား၊ ေဒသတြင္းုုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ ားတြင္ စီမံကိန္း ဆိုုိင္ရာ 
ေအဂ င္စမီ ားုွုႏင့္ ဗဟိိုုအဆင့္မ ားတြင္ ပမာဏပိိုုမိိုုနည္းပါးမႈ တိုုိးတက္ေရးတိိုု႔ကိိုု အဓိက အာရံိုုထားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေမွ ာ္မွန္းထားေသာ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ ားတြင္ ရပ္ရြာဦးစားေပး ၾကား၀င္မႈမ ား ပါ၀င္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ 
ဗီြတီအဆင့္တြင္ အခ ဳိးအစားေသးငယ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံိုု တည္ေဆာက္မႈ - ရပ္ရြာ 
ဆည္ေရေပးျခင္းစနစုွ္ုႏင့္ ေရုုႏႈတ္ေျမာင္းစနစမ္ ား၊ ေက းလက္ေဒသလမ္းမမ ား၊ တံတားမ ားုုႏွင့္ လူသြားလမ္းမ ား၊ 
ေက းရြာအဆင့္ ေသာက္သံိုုးုုႏိုုိင္ေသာ ေရေပးေ၀မႈစနစ္မ ားုုႏွင့္ ရပ္ရြာ က န္းမာေရးစင္တာမ ား၊ ပညာေရးဆိုုိင္ရာ 
လက္ရွိပစၥည္းမ ားကိိုု ပိိုုမိိုုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလိုုပ္ျခင္း သိိုု႔မဟိုုတ္ လိိုုအပ္ေသာ ပစၥည္းပစၥအေဆာက္အအံိုုမ ားကိိုု 
ေထာက္ပံ့ျခင္းုွုႏင့္ အိမ္ေထာငစ္ိုုအဆင့္ ေက းရြာလွ ပစ္စ္ဓာတ္အားစနစ္ လိိုုအပ္ခ က္မ ားစသည့္ လူမႈအေျခခ ံ
အေဆာက္အဦမ ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတိိုု႔ျဖစ္သည္။ ယြန္းထည္လိုုပ္ငန္းုုႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းထိုုတ္လိုုပ္ေရး လိုုပ္ငန္း တိုုိ႔ 
ကြဲ့သိိုု႔ေသာ ၀ယ္လိိုုအားတိုုိးတက္ေနသည့္ ရိိုုးရာ အိမ္တြင္းမႈအေျခခ ံလိုုပ္ငန္းငယ္ေလးမ ားအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ 
မႈကိိုု ခ ြဲ႕ထြင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းလိုုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းတိုုိးတက္ေရး သင္တန္းမ ားတြင္ 
လက္ေတြ႕အသံိုုးခ  အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္ေရး သင္တန္း၊ အေရးပါလာေသာ ခရီးသြားေစ းကြက္အတြက္ 
ကြြမ္းက င္မႈမ ား တိုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးုွုႏင့္ တိိုုးတက္လာေသာ သီးုုႏွံထိုုတ္လိုုပ္မႈ၊ သီးထပ္သီးညွပ္စိိုုက္ပ ဳိးေရးုွုႏင့္ 
စိိုုက္ပ ဳိးေမြးျမ်ဴေရးလိုုပ္ငန္း (အထူးသျဖင့္ ျမစ္၀ကြြန္းေပၚေဒသုုႏွင့္ အပူပိိုုင္းမိိုုးနည္းဇံိုု) အတြက္ သင္တန္း တိုုိ႔ 
ပါ၀င္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္မ ားတြင္ စီမံကိန္းုွုႏင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳၚတိိုုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကထားသည္ျဖစ္သျဖင့္ 
ျပန္လည္အသက္သြင္းေနေသာ သမ၀ါယမ လူ႔အဖြြဲ႕အစည္းမ ား၊ ကိိုုယ့္အားကိိုုယ္ကိိုုး အိုုပ္စိုုမ ားုွုႏင့္ ရိိုုးရာ 
ေက းလက္အဆင့္ေခါင္းေဆာငမ္ႈတိုုိ႔ျဖင့္ ေဒသအဆင့္မ ားတြင ္ ယံိုုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခငး္ကိိုု အဓိကအာရံိုုထား 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 



 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္ရျခငး္ အေၾကာငး္ ုွုႏင့္ ုိုႏိုုငင္ေံတာ္/ေဒသဆိိုုငရ္ာ ဗ ်ဴဟာသိိုု႕ 
ခ တ္ိဆက္မႈ 

လက္ရွိတြင္ စိိုုက္ပ ဳိးေရး ထိုုတ္လိုုပ္မႈုွုႏင့္ ေစ းကြက္တင္ရန္အတြက္ အသြားအလာ အေရာင္းအ၀ယ္ကိုုန္က စရိတ္မ ား 

ျမင့္မားျခင္း၊ (အေၾကာင္းမွာ လမ္းမ ား၊ လမ္းေၾကာင္းမ ား၊ တံတားမ ား၊ုုႏွင့္ ေလွဆိိုုက္ရာေနရာမ ား အျပင္ ဆည္ေရသြင္း 

စနစ္၊ ေရုုႏႈတ္ေျမာင္းစနစ္ုွုႏင့္ ေရႀကီးမႈကိိုု ထိန္းခ ဳပ္သည့္ ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈတိိုု႔မွာ အေျခအေန ဆိုုိးရြားျခင္းေၾကာင့္ 

အဓိကျဖစ္သည္။) ေရြးခ ယ္စရာ လိုုပ္ငန္းမ ားအတြက္ အခြင့္အေရးနည္းပါးျခင္း၊ ေစ းမ ားသိိုု႔ ၀င္ေရာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္း 

မ ား၊ လူမႈေရးုုႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈမ ား နည္းျခင္းတိုုိ႔ျဖင့္ ေက းလက္ေဒသ၏ ၀င္ေငြမ ားမွာ အကန္႔အသတ္ 

ရွိေနသည္။ ေက းလက္ အေျခခံအေဆာက္အအံိုုမ ား တိုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းုုႏွင့္ 

တိိုုးခ ြဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမ ားတြင္ ရင္းုုႏွီးျမွပ္ုံွုႏျခင္းက အဆိိုုပါ အကန္႔အသတ္မ ားကိိုု ေလ ာ့နည္းေစလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက းလက္ 

ေဒသမ ားမွ ေစ းမ ားသိိုု႔ အ၀ငလ္မ္းမ ား တိုုိးတက္ေစကာ စစမ္ွန္ေသာ စီးပြားေရးအက ဳိးအျမတ္မ ားရရွိရန ္ ၄င္းတိုုိ႔၏ 

လိုုပ္ုုႏိုုိင္စြမ္းကိိုု ျမငွ့္တင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမနမ္ာုိုႏိုုင္ငံ၏ ေက းလက္ေဒသမ ားတြင္ တက္ၾကြေစေသာ စီးပြားေရး 

လႈပ္ရွားမႈမ ားကိိုု ရည္ရြယ္သည့္ ရပ္ရြာအားေပးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (စီဒီဒီ) ခ ဥ္းကပ္မႈတစ္ခိုုကိိုု အေျခခံၿပီး အေျခခံအက ဆံိုုး 

ၾကား၀င္ေဆာက္ရြက္မႈမ ားကိိုု ဤစီမံကိန္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္။ ေက းရြြာအဆင့္တြင္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စိိုုက္ပ ဳိးထိုုတ္လိုုပ္ေရးုုႏွင့္ လူမႈ အေျခခံအေဆာက္အဦသစ္မ ား အဆင့္ျမွင့္ျခင္းုုႏွင့္ ဖန္တီးျခင္းတိုုိ႔ 

အပါအ၀င္ ေက းလက္ေဒသ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းလိုုပ္ငနး္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြေကာင္းမြနေ္စျခင္း 

အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းအတြင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေက းလက္လူထိုုဆီ တိိုုက္ရိိုုက္ေငြေပးေခ ျခင္းမ ွ

တစ္ဆင့္ သြားလာေရာင္း၀ယ္ေရး ကိုုန္က စရိတ္မ ားကိိုု ေလွ ာ့ခ ကာ ကိုုန္ပစၥည္းျဖည့္သြင္းမႈအတြက္ အ၀င္လမ္းမ ား 

တိုုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးုုႏွင့္ ေငြေၾကး အက ဳိးအမ က္မ ား ရရွိမည္ဟိုု ေမွ ာ္လင့္သည္။ ဤစီမံကိန္း၏ 

အဓိကက ေသာ အခ က္မွာ အလိုုပ္သမားအေျခခံ သင့္ေလ ာ္ေသာနည္းပညာ (LBAT) ကိိုု အသံိုုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄င္းနည္းပညာက အလိုုပ္အကိိုုင္အတြက္ ေငြေပးျခင္းျဖင့္ ေက းလက္ေဒသမ ားအတြင္း တိုုိက္ရိိုုက္ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းကိိုု 

ပံ့ပိိုုးေပးလ က္ ေဒသတြင္း၀င္ေငြကိိုု ျမွင့္တင္သည့္ လိုုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားကိိုု ျဖစ္ေျမာက္ေစလိမ့္မည္။ 

အေျခခံအေဆာက္အအံိုု အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းကိိုု ေလ ာ့နည္းေစျခင္းုုႏွင့္ ေက းရြာအိမ္ေထာင္စိုုမ ားသိိုု႔  

တိုုိက္ရိိုုက္ေငြေပးျခင္းက စီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္းုုႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္တြင္ စီးပြားေရးကိိုု လႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ခိုုကိိုု 

ပံ့ပိိုုးေပးလိမ့္မည္။ 

 



 

 ဖြ႕ံျဖိဳ းမွဳ ဆိုုိုုိငရ္ာ အက ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ ား 

စိိုုက္ပ ဳိးေမြးျမ်ဴေရး ထိုုတ္လိုုပ္မႈ တိုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းုုႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းလိုုပ္ငနး္မ ား 

တိုုိးပြားလာေစ ျခင္းျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြြန္းေပၚေဒသ၊ အလယ္ပိိုုင္းေျခာက္ေသြ႕ဇံိုုအတြင္းရွိ 

မေကြးတိုုိင္းေဒသႀကီးုုႏွင့္ မုုႏၱေလးတိုုိိုုင္း ေဒသႀကီး၊ တနလၤာရီတိုုိင္းေဒသႀကီးုုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယတ္ိုုိ႔တြင္ 

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈကိိုု ေလ ာ့က ေစလိမ့္မည္။ 

 

 စမီကိံနး္ ရလဒမ္ ား 

ရလဒေ္ဖာ္ျပခ က ္     အက ဳးိရလဒသ္ိိုုိုု႔ ေရာကရ္ွမိႈ 

ပိိုုမိိုုေကာင္းမြန္ေသာ ၀င္ေငြအခြင့္အလမ္းမ ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ 
စီမံကိန္းက အေထာက္အကူေပးေသာ ေက းရြာမ ားတြင္ 
မရွိမျဖစ္ လိိုုအပ္ေသာ အက ဳိးျပဳမည့္ ေက းလက္ုုႏွင့္ လူမႈေရး 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ ား တိိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း 

အတိုုိင္ပင္မ ားအဖြြဲ႕သစ္က ၂၀၁၄ ခိုုုွုႏစ္ ၾသဂိုုတ္လတြင္ 
စတင္ဖြြဲ႕စည္းလိိုုက္သည္။ အဆိိုုပါအဖြြဲ႕က ေနျပည္ေတာ္ 
ရွိ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနအတြင္းရွိ စီမံကိန္း စီမံ 
ခန္႔ခြြဲေရးဌာနုွုႏင့္ အနီးကပ္ လိုုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသိိုု႔ ျပဳလိုုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈ 
မ ား ုုႏွင့္ စနစ္မ ားကိိုု ေနရာတက ရွိေစကာ စီမံကိန္း 
၀န္ထမ္းမ ားက ေငြေၾကးစီမခံန္႔ခြြဲမႈ၊ ၀ယ္ယူျခင္းုုႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ အကြဲျဖတ္ျခင္းတိုုိ႔ကိိုု အဓိကထား လိုုပ္ 
ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အတိုုိင္ပင္ခံမ ား၏  
၀ယ္ယူျခင္း လိုုပ္ငန္းကိိုု ၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ ပထမ 
သံိုုးလပတ္တြင္ စတင္မည္ဟိုု ေမွ ာ္လင့္ထားသည္။  
အတိုုိင္ပင္ခံအဖြြဲ႕က ရပရ္ြာ လိိုုအပ္ခ က္မ ားုွုႏင့္ 
ဦးစားေပး မ ားကိိုု ရွင္းလင္းစြာ အေသးစိတ္စီစဥ္မည့္ 
အျမင္ုွုႏင့္ အတူ ၄င္း၏ ပံ့ပိိုုးမႈကိိုု 
ဧရာ၀တီျမစ၀္ကြြန္းေပၚေဒသတြင္ အာရံိုုထားသည္။ 
ထိိုု႔အျပင္ ေက းရြာလမ္းေၾကာင္းမ ား တြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိိုု အဓကိထားကာ ေက းရြာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ ား အေျခအေနကိိုု အကြဲျဖတ္ 
သည္။ လူထိုု ေဆာ္ၾသစည္းရံိုုးမႈတြင္ ပါ၀ငရ္န္အတြက္ 
ရပ္ရြာတြင္း ပံ့ပိိုုးေပးသူမ ားအား 
ေဆာ္ၾသစည္းရံိုုးေရးတြင္ အကူအညီေပးသည္။ 



အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းုုႏွင့္ အေျခခအံေဆာက္အဦ 
ပံ့ပိိုုးေပးမႈအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္တြင္ နည္းပညာ 
အေထာက္အပံ့ လိိုုအပ္ခ က္မ ား ကိိုု ေဖာ္ထိုုတ္ရန္ုွုႏင့္ 
စီမံကိန္းခြြဲ Package မ ားအတြက္ ၀ယ္ယူျခင္းကိိုု 
အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဆင့္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိိုုင္း 
ျဖစ္ေသာ ဤအစီအစဥ္မွာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ ား 
ေဖာ္ထိုုတ္မႈ၊ Package ၀ယ္ယူမႈုွုႏင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသင့္ျဖစ္မႈအားလံိုုးတိုုိ႔ုုႏွင့္ 
အတူ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခိုုထားရွိရန ္ ျဖစ္သည္။ ေျခာက္လ 
သိိုု႔မဟိုုတ္ ယင္းထက္ ပိိုုေသာ ကာလအတြင္း 
အတိုုိင္ပင္ခံအဖြြဲ႕ကိိုု အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ၿပီးေနာက္ ဤၿမိဳ႕နယ္က  အျခားစီမံကိန္း ေနရာမ ား 
တစ္ေလွ ာက္ရွိၿမိဳ႕နယ္မ ားတြင္ တစ္ပံိုုစံတည္း ျပဳလိုုပ္ရန ္
အတြက္ စံျပပံိုုစံတစ္ခိုုျဖစ္ုိုႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

 စမီကိံနး္ ရလဒမ္ ားုွုႏင္႔ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္တိိုုိုုးတက္မႈ 
 

စမီကံနိး္ရလဒမ္ ားေဖာ္ျပခ က ္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငျ္ခငး္တိိုုိုုးတကမ္ွိုု အဆင္႔    
( ရလဒ၊္ လိုုိုုပေ္ဆာငမ္ွိုုိုုမ ား၊ ကစိၥရပမ္ ား ) 

(၁) ဦးစားေပး လိိုုအပ္ခ က္မ ား ေဖာ္ထိုုတ္ရန္အတြက္ 
ရပ္ရြာမ ား  ေဆာ္ၾသစည္းရံိုုးျခင္း။  
(၂) ေက းရြာလမ္းေၾကာင္းအဆင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦုွုႏင့္ 
ေက းလက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းလိုုပ္ငန္းမ ား 
တိိုုးတက္ျခင္း။ 
(၃)  စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြြဲေရး၀နေ္ဆာင္မႈမ ား ဖန္တီးျခင္း။ 

စီမံကိန္း စတင္သည့္အတြက္ ေဆြးေုုႏြးရန္၊ 
မြမ္းမံျပင္ဆင္ ရန္ုွုႏင့္ 
အဓိကစီမံကိန္းသတ္မွတ္ခ က္မ ားကိိုု ဆန္းစစ္ရန္ တိုုိ႔ 
အတြက္ ရန္ကိုုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုုိဘာလ ၁၇ ရက္ 
တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူေပါင္းစံိုု ေဆြးေုုႏြးပြြဲတစ္ရပ္ကိိုု 
က င္းပခြဲ့ၿပီး ုုႏိုုိင္ငံအဆင့္ုွုႏင့္ ျပည္နယ္/တိုုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ CSOs ုုႏွင့္ DPs အစိိုုးရဌာနမ ား ပါ၀င္သည္။ 
 

ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး ဥးီတညခ္ ကမ္ ား၏ အေျခအေန လိုုပင္နး္လညပ္တမ္ႈ/တညေ္ဆာကမ္ႈ အေျခအေန 

– – 

 

 စးီပြားေရးဆိုုိုုိငရ္ာ အခြင္႔အလမး္မ ား 



ပထမအၾကမိ ္ေၾကျငာေသာရကစ္ြြဲ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ေအာက္တိိုုဘာလ ၃၀  ရက္ 

အတိုုိုုိငပ္ငခ္လံိုုိုုပင္နး္မ ား 

အတိုုိင္ပင္ခံအားလံိုုးကိိုု အတိိုုင္ပင္ခံမ ားအသံိုုးျပဳမႈဆိုုိင္ရာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လမ္းညႊန္းခ က္မ ား (၂၀၁၃ခိုုုွုႏစ္၊ 
အခ ိန္ုွုႏင့္အမွ  ျပဳျပင္ထားသည့္အတိုုိင္း) အရ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြး-ကိုုန္က စရိတ္အခ ဳိး ၈၀း၂၀ 
သိိုု႔မဟိုုတ္ အတိုုိင္ပင္ခံမ ား အရည္အေသြးမ ား ေရြးခ ယ္မႈ (CQS) ုုႏွင့္အတူ အရည္အေသြးုုႏွင့္ ကိုုန္က စရိတ္ အေျခခ ံ
ေရြးခ ယ္မႈ (QCBS) ကိိုု အသံိုုးျပဳၿပီး အတိုုိင္ပင္ခံ လိုုပင္န္းမ ား (NGOs, LNGOs, ုုႏွင့္ INGOs တိိုု႔အပါအ၀င္) မွ ေခၚယူ 
ခန္႔ထားမည္ျဖစ္မည္။ 

ဝယယ္ျူခငး္ဆိုုိုုိငရ္ာ 

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၀ယ္ယမူႈလမ္းညႊန္ခ က္ (၂၀၁၀၊ အခ နိ္ုွုႏင့္ တစ္ေျပးညီ ျပဳျပင္ ထားသည့္အတိုုိင္း) ုုႏွင့္အည ီ
စီမံကိန္းကိိုု ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမႈအားလံိုုးကိိုု ေငြေၾကးပံ့ပိိုုးမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လိုုပ္ေရးလိုုပ္ငန္းမ ားုုႏွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းလိုုပ္ငနး္ Package မ ား (အပိိုုဒ္ခြြဲ (ခ)၊ စီမံကိန္းခြြဲ) တိုုိ႔တြင္ အပိိုုင္း ၂၈၈ ပိိုုင္း ပါ၀င္ၿပီး (တစ္ပိိုုင္း 
လွ င္ ေဒၚလာ ၂၇၀၀၀ ခန္႔မွနး္တန္ဖိိုုးရွိ) ကန္ထရိိုုက္လိုုပ္ငန္းငယ္မ ားကိိုု ခြင့္ျပဳေပးရန္ ကန္ထရိိုုက္လိုုပ္ငန္းမ ားစြာုွုႏင့္  
ေလလံဆြြဲရန္အတြက္ ရပ္ရြာကန္ထရိိုုက္အစီစဥ္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္မည့္ ရပ္ရြာအိုုပ္စိုုမ ားရွိသည္။ 
ေဆာက္လိုုပ္ ေရးလိုုပ္ငန္းမ ားတြက္ ၀ယ္ယူမႈမွာ Package တစ္ခိုုလွ င္ ေဒၚလာ တစ္သိန္းမွ တစ္သန္းအထိ 
က သင့္မည္ျဖစၿ္ပီး ADB ုုႏွင့္ အစိိုုးရ၏ သေဘာတူညီမည့္ ုုႏိိုုငံေတာ္ ေစ းၿပိဳငစ္နစ္ (NCB) အတိုုိင္း 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ Package တစ္ခိုုလွ င္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၁ ုွုႏင့္ ၉၉၉၉၉ အတြင္း ကိုုန္က မည့္ ပစၥည္းမ ားုုႏွင့္ 
ေဆာက္လိုုပ္ေရးလိုုပ္ငန္းမ ားအတြက္ ေစ း၀ယ္ထြက္ျခင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာ 
တစ္ေသာင္းေအာက္သာ ကိုုန္က မည့္ ပစၥည္းမ ားကိိုု ကိုုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ ွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ဌာနက တိုုိက္ရိိုုက္၀ယ္ယူုုႏိုုိင္သည္။ ဤကိစၥတြင္ ေပးေခ ရေသာ ေစ းုုႏႈန္းမွာ 
သင့္ေတာ္သည္ဟိုု ADB က လက္ခံေက နပ္မႈရွရိမည္။ 

ဝယယ္ျူခငး္ ုွုႏင္႔ အၾကဥံာဏ္ရယျူခငး္ဆိုုိုုိငရ္ာ ေၾကျငာခ ကမ္ ား 

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

 

 အခ နိဇ္ယား 

အယူအဆသေဘာထားရွင္းလင္းျခင္း - 

အခ က္အလက္ရွာေဖြျခင္း ၂၀၁၃ ခိုုုုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက ္

စီမံခန္႔ခြြဲမႈ သံိုုးသပ္ခ က္ အစည္းအေ၀း ၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ 

ခြင့္ျပဳရက္စြြဲ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ 

 

 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္မႈဆိိုုငရ္ာ မတ္ွတိိုုငမ္ ား 

ခြင္႔ျပဳျခငး္ နဂိံိုုိုုးခ ဳပျ္ခငး္ 



ခြင္႔ျပဳခ ကအ္မွ
တ ္

လကမ္တွေ္ရးထိုုိုုိးျခင္
း 

သကေ္ရာကျ္ခင္
း 

မလူ ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငျ္ခင္
း 

အမွ
န ္

ခြင့္ျပဳခ က ္
၉၁၇၄ 

၂၀၁၃ 
ခိုုုွုႏစ္ 
ဒီဇင္ဘာ
လ ၁၁ 
ရက္ 

၂၀၁၄ ခိုုုုႏွစ ္ဇြန္လ 
၄ ရက္ 

၂၀၁၄ ခိုုုုႏွစ ္
ဇြန္လ ၄ ရက ္

၂၀၁၇ 
ခိုုုွုႏစ္ 
ဒီဇင္ဘာ
လ 
၃၁ရက ္

- - 

 

 အသံိုုိုုးခ မႈ 

ရကစ္ြြဲ ခြင္႔ျပဳအမတွ ္

ေအဒဘီ ီ
(အေမရကိနေ္ဒၚလာ 

ေထာငေ္ပါငး္) 

အျခား 

(အေမရကိနေ္ဒၚလာ 
ေထာငေ္ပါငး္) 

အသားတင ္
ရာခိုုိုုိငုွ္ုႏိုုိုုနး္ 

တိုုိးပြားလာေသာ ကနထ္ရိိုုိုုက ္ေထာကပ္ံေ့ၾကးမ ား 

၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ ဇြန္လ 
၁၆ ရက ္ ခြင့္ျပဳအမွတ္ ၉၁၇၄ ၀ ၀ ၀.၀၀ % 

တိိုုးပြားလာေသာ ထိုုိုုတေ္ပးေငြ ပမာဏ 

၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ ဇြန္လ 
၁၆ ရက ္ ခြင့္ျပဳအမွတ္ ၉၁၇၄ ၇၂၁ ၀ ၆.၀၀ % 

 

 

 

 

 ကတိက၀တ္မ ား၏ အဆင္႔အတနး္ 
ကတိက၀တ္မ ားကိုုိုု-ိ စစ္ေဆးျပီးစာရင္းမ ား၊ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ ား၊ လူမႈေရး၊ က႑ဆိုုိုုိင္ရာ၊ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရး ုုႏွင္႔ အျခား ဟူ၍ 

အိုုိုုပ္စိုုိုုမ ား ခြြဲျခားထားသည္။ ကတိက၀တ္အတိုုိုုိင္းလိုုိုုိက္နာမွဳကိုုိုုိ အိုုိုုပ္စိုုိုုအလိုုိုုိက္ ေအာက္ပါ စံုုႏွိုုိုုန္းမ ားျဖင္႔ အဆင္႔ခြြဲသတ္မွတ္ေပးသည္  

(၁) ေက နပ္အားရမႈ။ ။အိုုိုုပ္စိုုိုုအတြင္းရွိ ကတိက၀တ္အားလိုုိုုံးကိုုိုုိ လိိုုိုုက္နာမႈရွိၿပီး ခြြတ္ယြင္းခ က္ တစ္ခိုုိုုသာခြင္႔ျပဳသည္။ 

(၂) တစ္စိတ္တစ္ပိုုိုုိင္းေက နပ္အားရမႈ။ ။ အိုုိုုပ္စိုုိုုအတြင္းရွိ ကတိက၀တ္မ ားကိုုိုုိလိုုိုုိက္နာရာတြင္ ခြြတ္ယြင္းခ က္ အမ ားဆံိုုိုုး ၂ခိုုရွိသည္။ 

(၃) ေက နပ္အားရဖြယ္မရွမိႈ။ ။ အိုုိုုပ္စိုုိုုတြင္းရွိ ကတိက၀တ္ ၃ ခ က္ုုႏွင္႔ အထက္မလိိုုိုုက္နာမွဳမ ားရွိသည္။  

၂၀၁၁ ခိုုိုုုွုႏစ္ လူထိုုိုုဆက္ဆံေရးမူဝါဒအရ စီမံကိန္း ေငြေၾကးရွင္းတမ္းမ ားဆိုုိုုိင္ရာ ကတိက၀တ္လိုုိုုိက္နာမႈ စံုွုႏိုုိုုန္းသတ္မွတ္ခ က္မ ားသည္ 

၂၀၁၂ ခိုုိုုုွုႏစ္ ဧျပီလ ၂ရက္ ေနာက္ပိုုိုုိင္း ေစ႔စပ္ညွိုိွုႏိုုိုုင္းမႈျပဳလိုုိုုပ္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚေသာ စီမံကိန္းမ ားအေပၚသာ သက္ေရာက္မွိုုိုု ရွိသည္။  

 

အတညျ္ပဳခ က ္
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ေငြေၾကးဆိုုိုုိ
ငရ္ာ 

စးီပြားေရးဆိုုိုုိ
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စမီကံနိး္ 
ေငြေၾကး 



ရငွး္တမး္
မ ား 

ခြင့္ျပဳခ က္အမွ
တ္ ၉၁၇၄ 
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 ဆက္သြယ္ရန ္ုွုႏင္႔ ေနာက္ဆံိုုိုုးအခ 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/47311-001/main  

စမီကံနိး္ဆိုုိုုိငရ္ာ 
စာရြကစ္ာတမး္မ ားစာရငး္ 

http://www.adb.org/projects/47311-001/documents  

 




