
ဤဘာသာျပန္ထားေသာ PDS သည္ (၂၀၁၆) ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) တြင္ထုတ္ေဝထားသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစာမူ ေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။  

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ : ဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း 

စီမံကိန္းအမည္ ဓာတ္အားလုိင္းကြန္ရက္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

စီမံကိန္း။ 

စီမံကိန္းနံပါတ ္ ၅၀၀၂၀-၀၀၁ 

ႏုိင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္းအေျခအေန အတည္ျပဳၿပီး။ 

စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား/ခြင့္ျပဳသည့္ အကူအညီ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီ။ 

ရံပံုေငြေပးအပ္သည္အ့ရင္းအျမစ/္ပမာဏ TA 9179-MYA: ဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္ ဖြ႕ံၿဖိဳး 

တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း။ 

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအထူးရံပံုေငြ အေမရိကန္ 

ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁.၅၀ သန္း။ 

နည္းဗ်ဴဟာပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ စီးပြားေရးႀကီးပြားတုိးတက္မႈ အပါအဝင္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲမႈ 

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရး။ 

ေျပာင္းလမဲႈကိ ုေမာင္းႏွင္မည့္အရာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ 

က႑/ က႑ခြ ဲ စြမ္းအင္ - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ျခင္း 

ႏွင့္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း။ 

က်ားမ သာတူညီမွ်ေရး အျမင္ရႈေထာင့္ 

ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 

က်ားမလိင္ကြဲျပားမႈဆုိင္ရာက႑မ်ားမပါဝင္ပါ။ 

ေဖာ္ျပခ်က ္  

စီမံကိန္းသေဘာတရားႏွင့္ႏုိင္ငံ/ေဒသဆိုင္ရာ  



 နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

သက္ေရာက္မႈ  

 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား။ 

အတင္းအၾကပ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ။ 

ေဒသခံလူထုမ်ား။ 

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္  ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလအတြင္း။ 

 

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ 

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားေဖာ္ျပခ်က္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား အေနအထား (ရလဒ္မ်ား၊ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား)။ 

ပထဝီဝင္အရ တည္ေနရာ။ 

စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ 

အက်ိဳးရလဒ္ဆုိင္ရာေဖာ္ျပခ်က္။ 

အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာမႈ။ 



 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

အႀကံေပးလုပ္ငန္း 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

အႀကံေပးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ေပးရန္အတြက္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ကာ ႏုိင္ငံတကာအႀကံေပးပဂုိၢဳလ ္ (၃၆) (လူအေရအတြက္ 

ေပါင္း×လေပါင္း) ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အႀကံေပး ပုဂိၢဳလ(္၃၄) (လူအေရအတြက ္

ေပါင္း × လေပါင္း) ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ 

ခန႕္အပ္ရာတြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ ္ အေျခခံ ေသာ 

နည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးပုိင္းကိ ု

၉၀:၁၀ အခ်ိဳးျဖင့္ ခ်ိန္ဆလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ထု႕ိအျပင္  

အႀကံေပးပဂုိၢဳလ္မ်ားထံမွလည္း သကုဏေဗဒ (ငွက္မ်ားကို ေလ့လာသည့္ 

ဘာသာရပ္)၊   က႑အလိုက္ ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာမ်ား  ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊  

ရာသီဥတုထိခုိက္လြယ္မႈေဘးျဖစ္လာႏုိင္သည့္  အေပၚဆန္းစစ ္ေလ့လာျခင္း 

မ်ား၊ DPTSC ႏွင့္ ESE တု႕ိ၏ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ 

ရပ္ရြာလူထုဆုိင္ရာ ည ႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴ 

ဟာႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ သီးသန္႔ 

အထူးျပဳရလဒ္ မ်ားရရွိေစရန္အတြက္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာအရာရွိ Bui, Duy – Thanh 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာ႒ာန အေရ႕ွေတာင္အာရွဆုိင္ရာ႒ာန 

ADB မွသက္ဆုိင္ရာ႒ာနခြ ဲ စြမ္းအင္႒ာနခြ၊ဲ SERD 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး႒ာန 

အမွတ ္ (B-07)၊ ရတနာေရႊျပည္လမ္း၊ ေဇယ်သိဒိ ၶရပ္ကြက္၊ 



 ေနျပည္ေတာ္။ 

 

 

အခ်ိန္ဇယား 

သေဘာတရားအယူအဆမ်ားရွင္းလင္းျခင္း ၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 

အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြျခင္း - 

MRM - 

အတည္ျပဳျခင္း ၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 

ေနာက္ဆုံးျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းေဆာင္ရြက္မႈ - 

PDS အား ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျဖည့္စြက္ထားရွိမႈ ၂၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 

 

TA 9179-MYA 

သမုိင္းမွတ္တိုင္မ်ား 
အတည္ျပဳျခင္း လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ 

ရက္စြဲ 
စတင္ 

အသက္ဝင္ 
သည့္ ရက္စြ ဲ

ပိတ္သိမ္းျခင္း 
မူရင္း ျပန္လည္ 

သုံးသပ္ျခင္း 
အမွန္တကယ္ 

ျပဳလုပ္ျခင္း 
၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ - - ၁ စက္တင္ဘာ 

၂၀၁၈ 
- - 

 

ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္/ TA အသုံးျပဳျခင္း ထုတ္ေပးထားသည့္ 

ေငြစုေပါင္း ပမာဏ 

ADB ပူးတြဲ 

ဘ႑ာေရး 

လက္တြေဲဆာင္ရြက္မည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား စုစုေပါင္း ေန႕စြ ဲ ပမာဏ 

အစိုးရ အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္ 

ရွိသူမ်ား 

စီမံကိန္း 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပါဝင္က်ခံသူ 

အျခား 

၁,၅၀၀,၀၀၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၁,၅၀၀,၀၀၀.၀၀ ၂၆ စက္တင္ဘာ 

၂၀၁၆ 

၀.၀၀ 

 



စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာသတင္းလႊာမ်ား (Project Data Sheets, PDS) တြင္ စီမံကိန္း 
သိ႕ုမဟုတ္ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါဝင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင္ ့
ဆုိေသာ္ PDS သည္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ကနဦးပံုစံမူတြင္ ပါရွိႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိလာပါက ထပ္မ ံ
ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
လ်ာထားဆ၊ဲ ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာသတင္းလႊာမ်ား (PDS) တြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကိ ု မည္သည့္အာမခံခ်က္ပံုစံမ်ိဳးကိုမွ မေပးဘဲ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ တခုတည္းေသာ 
အရင္းအျမစ္အေနျဖင့္ ADB မွေပးအပ္ထားပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ကိ ု ADB မွေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မ်ားကုိမွမေပးဘဲ 
အရွိအတိုင္း သာေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္ အကန႕္အသတ္ 
မရွိျခင္း၊ သီးသန္႕ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ ဥပေဒထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မရွိေရးမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မ်ားကိုမွ ေဖာ္ျပညႊန္းဆုိမႈမျပဳပါ။ ADB အေနျဖင့္ သတင္း 
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