
 
 
 

 
 
 
ျမန္မာ-ျမင္းျခံသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစီမံကိန္း 
 

စီမံကိန္းအမည္ ျမင္းျခံသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစီမံကိန္း 

စီမံကိန္းအမွတ္စဥ္ 48368-001 

ေခ်းငွားသူ/ကုမၸဏီ ျမင္းျခံသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစီမံကိန္း 

ႏိုင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္းတည္ေနရာ  

အတည္ျပဳခ်က္အမွတ္ 3359 

ေထာက္ပံ့မႈ အမ်ိဳးအစား 3359 ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ   
၄၂.၂၀ သန္း 

အတည္ျပဳျပီး 

3359 ျဖည့္စြက္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
အစီအစဥ္ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၁၀.၀၀  သန္း 

အတည္ျပဳျပီး 

3359 ျဖည့္စြက္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
အစီအစဥ္ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၁၀.၀၀  သန္း 

အတည္ျပဳျပီး 

 

ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္မ်ား အလုံးစုံပါဝင္ႏိုင္ေသာစီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ေျပာင္းလဲမႈကုိေမာင္းႏွင္သည့္အရာမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ဤ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္စာတမ္းဘာသာျပန္သည္ ဧျပီလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၆ ရက္စြပဲါ  အဂၤလိပ္ဘာသာမူရင္းကိုုအေျခခံသည္။ 
 



က႑/ က႑ခြ ဲ စြမ္းအင္ - သမားရုိးက် စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း 

က်ား/မ မွ်တမႈႏွင့္ က်ား/မ 
ေရးရာအျမင္မ်ားေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

က်ား/မ ဆုိင္ရာမ်ားမပါဝင္ပါ။ 

တာဝန္ခံ ADB ဌာန ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားဆုိင္ရာဌာန 

တာဝန္ခံ ADB ဌာနခြဲ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဌာနခြဲ, PSOD 

တာဝန္ခံ ADB အရာရိွ ShujiHashizume 

စီမံကိန္းေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူ(မ်ား)  

ေဖာ္ျပခ်က္ စီမံကိန္းတြင္ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၅၀၀ ကီလိုမီတာခန္႕ ႏွင့္ 
မႏၱေလးျမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၉၀ ကီလိုမီတာခန္႕ရိွ ျမင္းျခံျမိဳ႕၌ 
၂၂၅ မဂၢါဝပ္ရိွ combined cycle သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တာဘိုင္သုံး 
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံတုည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ 
လည္ပတ္ျခင္းပါဝင္သည္။ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အတုိင္းအတာ ႏုိင္ငံေရးအရစြန္႔စားရမႈၾကီးမားသည္ဟု ရႈျမင္ၾကျခင္းႏွင္႔ 
ေခ်းေငြရယူျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမရိွျခင္းတို႕ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏိုင္င၌ံ 
အၾကီးစားအေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ 
မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ကာလရွည္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကုိ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္မ်ားမွ ရရိွႏုိင္ရန္မွာ 
အခက္အခဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ဤစိန္ေခၚမႈကုိေျဖရွင္းရာတြင္ 
ADB သည္ အဓိကက်ေသာ လြယ္ကူျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပံ႔ပုိးေပးသူအျဖစ္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ က႑ ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ တင္ဒါေခၚယူျခင္း 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားပုံစံ ႏွင့္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝယ္ယူမႈ 
သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံတို႕ကုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ADB ၏ 
အမ်ားျပည္သူက႑ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာ 
အေထာက္အကူသည္ အေရးပါေသာေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ေလလံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ADB ပုဂၢလိကက႑ဌာနသည္  
ဆန္ခါတင္ ေလလံဆြသဲူမ်ားႏွင့္ ေစာစီးစြာ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံထားမႈေၾကာင့္ ယင္းတုိ႕၏ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္း ရရွိေစခ့ဲသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း 



အခြန္အခမ်ား ရရိွေစခဲ့သည္။ အေျခတည္စဥပေဒႏွင့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေအာက္တြင္  PPP စီမံကိန္း 
တစ္ခုကုိ အေစာပုိင္းမွ ေႏွာင္းပိုင္းအထိ ေခ်ာေမြ႕စြာ တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ADB ၏ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑ ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းပကားကုိ 
ဤစီမံကိန္းကေဖာ္ျပေနသည္။  
 
စီမံကိန္းသည္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ျပီး 
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ ဗုိ႕အားက်ဆင္းမႈမ်ားကုိ 
အနာဂတ္တြင္ ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ေစ်းကြက္တြင္းေပါက္ေစ်းႏႈန္းထားကိုအသုံးျပဳျပီး 
ျမန္မာ့လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးမႈ၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမႈ ႏွင့္ 
တည္ျငိမ္မႈတို႕ကုိတုိးတက္ေစလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ဓာတ္ေငြ႕ေလာင္စာသုံး သီးျခားဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရး 
စီမံကိန္းအေနျဖင္႔ ပထမဆုံးအျပိဳင္အဆုိင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းျဖစ္ရာ 
ဤစီမံကိန္း၏ 
ေအာင္ျမင္စြာေငြေၾကးဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေပၚမႈ ႏွင့္ 
လည္ပတ္မႈတုိ႔သည္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားက႑တြင္ 
အဓိကမွတ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ စိုက္ထူႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ 
ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ PPP အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ 
စြမ္းအင္ျဖန္႕ျဖဴးမႈ တုိးတက္ေစျခင္းကုိ သရုုပ္ေဖာ္ျပရာတြင္ ADB ၏ 
သိသာစြာပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ား၌ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ား 
အတြင္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္သည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီၾကီးမ်ား ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားအား 
ျပသႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

ႏိုင္ငံ/ေဒသဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာသုိ႕ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

ဤစီမံကိန္းသည္ အလုံးစုံပါဝင္္ေသာဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြ႕ံျဖိဳးမႈတုိ႕ကုိ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပး 
ႏွစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ 
ဗ်ဴဟာ ၂၀၂၀ သက္တမ္းဝက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည္။စီမံကိန္းသည္ ADB ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 



ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယာယီဗ်ဴဟာ (CPS) 
၂၀၁၂-၂၀၁၄ ႏွင့္ ခ်ိန္ညိွထားသည္။ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားဆန္းစစ္ေလ႔လာခ်က္တစ္ခုတြင္ 
စြမ္းအင္က႑သည္ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ 
အဟန္႕အတားတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ CPS ၏ 
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ စြမ္းအင္က႑ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ပါ ကာလအလယ္အလတ္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိသတ္မွတ္ထားသည္။ (၁) က႑အတြင္း 
အခြနအ္ေကာက္ႏႈန္းထားႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား (၂) ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမစဲြမ္းအင္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ 
ထိေရာက္မႈတုိ႕ကုိဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း 
(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္ဖြ႕ံျဖိဳးမႈမူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း 
(၄) ေက်းလက္ေဒသ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး 
(ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးမႈလုိင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕မႈ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ 
ပင္မကြန္ရက္ မရိွသည္႔ေနရာမ်ားတြင္  ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမ ဲ
စြမ္းအင္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား) ႏွင္ ့
(၅) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းကြန္ရက္မ်ား ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး ။ ယခုအေထာက္အပ့ံသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ႏိုင္ငံတြင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ ႏွင္႔လည္း ကိုက္ညီေအာင္ 
ခ်ိန္ညွိထားသည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ယာယီ CPS ၏ 
သက္တမ္းကို တိုးျမွင္႔ေပးခဲ႔ျပီး ADB ၏ ပုဂၢလိက က႑ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ စြမ္းအင္ ႏွင့္ PPP တုိ႕တြင္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စူးစုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အဆုိျပဳထားသည္။ ADB ၏ စြမ္းအင္မူဝါဒသည္ စြမ္းအင္ 
ထိေရာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံး 
ျဖစသ္ည့္ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွင့္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႕သည့္ 
လက္လွမ္းမီမႈတုိ႕ကုိအေလးေပးသည္။ 



ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ A 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း B 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား C 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာရႈေထာင့္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာရႈေထာင့္မ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဆန္းစစ္ခ်က္သည္ စီမံကိန္းေၾကာင္႔ 
ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
အဆုိးၾကံဳႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေလထုတြင္ တျဖည္းျဖည္းစုေဝးလာမည္႔ ေလထုအရည္အေသြး 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ 
စိမံကိန္းတြင္ ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ႏိုက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆုိဒ္ 
အနည္းငယ္သာ အသုံးျပဳသည္႔ ဓာတ္ေငြ႕တာဘုိင္မ်ား 
အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ေလထုအရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ 
အနည္းဆုံးျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ထုိ႕ျပင္ စီမံကိန္း စတင္ 
လည္ပတ္သည္ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕အင္ဂ်င္သံုးလ်ွပ္စစ္စက္ရံကုို 
ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ 
စီမံကိန္းမွ NO2 ထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 
ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  စီမံကိန္းတြင္ ေရျဖင္႔ အေအးခံ 
ကြင္းဆက္ပိတ္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
ေရထုတ္ယူျခင္း ႏွင့္ အပူထုတ္လႊတ္ျခင္း 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ႔လာခ်က္၏ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ 
ထိခိုက္မႈသက္သာေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုံေလာက္စြာ ထည့္သြင္းထားသည္။ ေခ်းငွားသူသည္ 
ႏွစ္ဝက္လ်င္တစ္ၾကိမ္ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား 
တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ADB ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားရသည္။ 



စီမံကိန္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲရနအ္တြက္ ေခ်းငွားသူ၏ 
အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈ ႏွင့္ အေလးအနက္ထားရိွမႈ 
တုိ႔ကုိ  ၾကိဳတင္လုံ႔လစိုက္ထုတ္ ေလ႔လာမႈျပဳျပီး 
ဆန္းစစ္အတည္ျပဳထားသည္။ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ (၁၁.၆ ဟက္တာ) သည္ ့ အစုိးရမွ ပိုင္ဆုိင္ 
လည္ပတ္သည့္ သံမဏိစက္ရံုလုပ္ငန္းခြင္၏ ၂၈၀ ဟက္တာ 
နယ္နိမိတ္အတြင္း တည္ရွိသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကုိ 
အစုိးရေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးသည့္လုိင္း၊ ေရေပးေဝမႈ ႏွင့္ စြန႕္ပစ္ 
ေရပုိက္လုိင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေနရာခ်ထားမႈမ်ားေၾကာင္႔ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းအပါအဝင္ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရိွႏုိင္ပါသည္။ ေရပုိက္လုိင္း ႏွင့္ 
ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးမႈလုိင္းမ်ားအတြက္ ေျမယာရယူျခင္းမ်ားကုိ 
ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း (MEPE) က 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ေနရာသတ္မွတ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အျပီးသတ္ျခင္းတုိ႕ဆုိင္ရာ ပဏာမ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကုိ MEPE မွ 
လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ တြင္ ျပီးစီးမည္ဟု 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ပဏာမ ေနရာသတ္မွတ္မႈမ်ား အေပၚ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ဘဲ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားရန္ မ်ားစြာလိုအပ္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ဟု 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆ္ုိင္ရာမူေဘာင္တစ္ခုကုိ 
ျပင္ဆင္ထားသည္။ Sembcorp အေနျဖင္႔ ADB  ၏ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ADB ၏ 
ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအၾကား 
ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေပါင္းကူးေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
Sembcorp သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္၏ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ျပီး ယင္း၏ 



ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈကုိ ADB သုိ႕ အစီရင္ခံမည္ျဖစ္သည္။ 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား စီမံကိန္း ၏ သက္ေရာက္မႈွရွိသည့္ ဧရိယာအတြင္းမည္သည့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ေနထုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ မည္သည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ေမွ်ာ္လင္႔ထားျခင္းမရိွပါ။ 

အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း၊ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 

ADB ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသတ္မွတ္ထားသည့္ 
စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

အေထာက္အပ့ံ ပုံစံ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအခ်ိန္ဇယား 

မူအားျဖင္႔ ခြင္႔ျပဳျခင္း ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ 

တင္ၾကိဳလံု႕လစုိက္ထုတ္ေလ႔လာျခင္းျခင္း  

ေခ်းေငြ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး -  

အတည္ျပဳျခင္း ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ 

PDS ကုိေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္မႈ ၂၀၁၆ ဧျပီလ ၂၀ရက္ 

 
 
စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ (PDS) တြင္ စီမံကိန္းသ္ုိ႕မဟုတ္ အစီအစဥ္တုိ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါ၀င္သည္။ PDS ကုိယ္တုိင္သည္ လုပ္ေဆာင္ဆဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ကနဦးပုိင္းသတင္းလႊာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိလာသည့္အခါ သတင္းလႊာတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ေဖာ္ျပေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျပီး အညႊန္းသေဘာ ျဖစ္ပါသည္။  
 



ADB သည္ ဤစီမံကိန္းအခ်က္အလက္သတင္းလႊာ (PDS) တြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုုိ 
မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ်မပါဘဲ အရင္းအျမစ္အျဖစ္သာ အသုုံးျပဳသူမ်ားသို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ 
ကုုန္သြယ္မႈ၏ ကန္႕သတ္ျခင္းအာမခံခ်က္မ်ား၊ သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုုအတြက္ ဆီေလ်ာ္ေစျခင္း ႏွင္႔ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရိွျခင္းအပါအဝင္ ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ၊ ရည္ညႊန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အာမခံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမွ် 
မပါဝင္ဘဲ “အရိွအတုုိင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပးထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ သုုိ႕မဟုုတ္ 
ျပည့္စုုံမႈအေပၚ ADB  သည္ မည္သည့္ အာမခံျခင္းသုုိ႕မဟုုတ္ ကုုိယ္စားျပဳျခင္းကိုမွ် မျပဳပါ။  
 




