ဤ PDS ဘာသာျပန္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၅ ရက္စပ
ြဲ ါ အဂၤလိပ္ဘာသာမူရင္းကိုအေျခခံသည္။

ျမန္မာ - မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ စၾကၤန္လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း
စီမံကိန္းအမည္

မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ စၾကၤန္လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း

စီမံကိန္းအမွတ္စဥ္

၄၈၁၇၅-၀၀၁

ႏိုင္ငံ

ျမန္မာ

စီမံကိန္းအဆင့္

အတည္ျပဳၿပီး

စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား /

နည္းပညာ အေထာက္အပံ့

အေထာက္အပံ႔နည္းလမ္း
ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္/ ပမာဏ

TA 8758-MYA - မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ စၾကၤန္လမ္းေၾကာင္း
တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း
နည္းပညာအေထာက္အပံ့ အထူးရန္ပေ
ုံ ငြ

US$
၅၀၀,၀၀၀
US$

ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ေပါင္းစည္းမႈ
ရန္ပံုေငြ
ဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၅၀၀,၀၀၀

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိေသာ ေရရွည္ဖ႕ြံ ၿဖိဳးတည္တံ့ေရး
အားလံုးအတြက္ အက်ဳံး၀င္မည့္ ဘက္စံုစီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းေရး

ေျပာင္းလဲေစေသာ အရာမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင္႔ စြမ္းရည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေစေရး
အသိပညာဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

က႑ / က႑ခြဲ

ေရေပးေ၀ျခင္းႏွင့္ အျခား စည္ပင္သာယာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - ၿမိဳ႕ျပေရၾကီးေရလွ်ံမႈ ကာကြယ္ေရး၊ - ၿမိဳ႕ျပမူ၀ါဒ၊
ဖြ႕ဲ စည္းပံုႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၊ - ၿမိဳ႕ျပမိလႅာစနစ္၊ - ၿမိဳ႕ျပ
ေရဆိုး ေရညစ္စြန႕္ စနစ္၊ - ၿမိဳ႕ျပစြန႔ပ
္ စ္အစိုင္အခဲစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေ၀ေရး၊

က်ား/မသာတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ ယင္းကို

က်ား/မ သာတူညီမွ်ရွိမႈ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း
ေဖာ္ျပခ်က္
စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ရသည္႔ အေၾကာင္းရင္း
ႏွင္႔ ႏုိင္ငံ/ေဒသဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈ
သက္ေရာက္မႈ
စီမံကိန္း အက််ဳိးရလဒ္
အက်ဳိးရလဒ္ေဖာ္ျပခ်က္
တိုးတက္မႈ အက်ဳိးရလဒ္
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ
တုိးတက္မႈ အေျခအေန
စီမံကိန္းရလဒ္ ေဖာ္ျပခ်က္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ

တုိးတက္မႈအေျခအေန

(ရလဒ္မ်ား၊

ျပႆနာမ်ား)
ပထဝီေဒသဆုိင္ရာတည္ေနရာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာရႈေထာင္႔မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈေထာင့္မ်ား
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာ ခ်ထား ခံရျခင္း
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား

စီမံကိန္းႏွင႔္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တုိင္ပင္ျခင္း
စီမံကိန္းပံုစံ
ေရးဆြစ
ဲ ဥ္ကာလအတြင္း
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည္႔ ကာလအတြင္း

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ႏွင့္

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား
အတိုင္ပင္ခံ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြ႕ဲ တစ္ဖြဲ႕ကို ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ ငွားရမ္း လုပ္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္။ နည္းပညာအဆိုျပဳမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အျပည့္အစံုကို အသံုး
ျပဳကာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အေျခခံ ေရြးခ်ယ္မႈ စနစ္ (အရည္အေသြး
အခ်ိဳး ကုန္က်စရိတ္ ၉၀:၁၀) ကို အသံုးျပဳမည္။

တာဝန္ခံ ADB အရာရွိ

Eri Honda

တာဝန္ခံ ADB ဌာန

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဌာန

တာဝန္ခံ ADB ဌာနခြဲ

ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈႏွင့္ေရ ဌာနခြ၊ဲ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဌာန

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊
ေအဂ်င္စီ

အျမန္လမ္းမမ်ားဌာန၊ အမွတ္ ၇၀၂၊ တိုက္ ၂ (ခ)၊ ပုဂံအိမ္ယာ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာ

အခ်ိန္ဇယား
ယူဆတင္ျပမႈအား ခြင႔ျ္ ပဳျခင္း

-

အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း

-

MRM

-

အတည္ျပဳျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္

ေနာက္ဆံုး ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ

-

PDS ကုိ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္မႈ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၂၀ ရက္

TA 8758 - MYA

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မွတ္တုိင္မ်ား
အတည္ျပဳျခင္း

လက္မွတ္ထိုးသည့္

အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္

ရက္စြဲ

ရက္စြဲ

ပိတ္သိမ္းျခင္း
မူလ

ျပန္လည္
သံုးသပ္

အမွန္တကယ္

၂၀၁၆
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ခုႏွစ္

ဘာလ ၁၇ ရက္

ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္

ရက္

ဧၿပီလ
၃၀ ရက္

-

-

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအမံ/ TA အသံုးျပဳျခင္း

စုစုေပါင္း ထုတ္ေပး
ေငြပမာဏ

ADB

ပူးတြဲ

လက္တဲေ
ြ ဆာင္ရြက္သူမ်ား

ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ အစိုးရ

စီမံကိန္းအတြက္

စုစုေပါင္း

ရက္စြဲ

ပမာဏ

အျခား

ေထာက္ပံ့သူ

၁,၀၀၀,၀၀၀.၀၀ ၀.၀၀

၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၀.၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀.၀၀ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

၆၅၆,၈၄၀.၀၀

ႏို၀င္ဘာလ ၁၇
ရက္
စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ စာလႊာ (PDS) တြင္ စီမံကိန္းသို္႕မဟုတ္ အစီအစဥ္တို႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါ၀င္
သည္။ PDS ကိုယ္တိုင္သည္ လုပ္ေဆာင္ဆဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကနဦးပိုင္းစာလႊာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္
အလက္မ်ား ပါ၀င္မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိလာသည့္အခါ စာလႊာတြင္ ထပ္မံျဖည့္စက
ြ ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျပီး အညႊန္း သေဘာ
ျဖစ္ပါသည္။
ADB သည္ ဤစီမံကိန္းအခ်က္အလက္စာလႊာ (PDS) တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္ကို မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မပါဘဲ
အရင္းအျမစ္အျဖစ္သာ အသံုးျပဳသူမ်ားကိုေပးသည္။ ADB သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာ
ကိုေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ ကုုန္သြယ္မႈ၏ ကန္႕သတ္ျခင္းအာမခံခ်က္မ်ား၊ သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ သင္႔ေတာ္
ေစျခင္းႏွင္႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိျခင္းအပါအဝင္ ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ ရည္ညႊန္းသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အာမခံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမွ်
မပါဝင္ဘဲ “အရွိအတိုင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ သို႕မဟုုတ္ ျပည့္စံုမႈကို ADB သည္
မည္သည့္ အာမခံျခင္း သို႕မဟုုတ္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမွ ျပဳလုုပ္ျခင္းမရွိပါ။

