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

 
 

 
 

PDS စတငသ္ည္႔ေန႔ – 

PDS ကိုုိ မြမး္မသံည္႔ေန႔ ေမလ ၂၁ ရက္ ၊ ၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ 

 

စမီကံနိး္အမည ္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ပိုုိ႔လႊတ္မႈ တိုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး စီမံကနိ္း 

ုုႏိုုိငင္ ံ ျမန္မာ 

စမီကံနိး္/အစအီစဥအ္မတွ ္ ၄၆၃၉၀-၀၀၂ 

စမီကံနိး္အဆင္႔ အဆိုုိျပဳထားျပီး 

စမီကံနိး္တညေ္နရာ – 

ုိုႏိုုိုုင္ငံလံိုုိုုးဆိုုိုုိင္ရာ အစီအစဥ္ုွုႏင္႔ မဟာဗ ်ဴဟာမ ားေရးဆြြဲရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမ ားကိုုိုုိ ေငြေၾကးပံ႔ပိုုိုုိးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဤ 
စာတမ္းတြင္ ပထဝီ ေဒသုုႏွင္႔ နယ္နိမိတ္မ ားကိုုိုုိ သတ္မွတ္ညႊန္းဆိုုိုုိရာတြင္ လည္းေကာင္း ၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္သည္ မည္သည္႔ နယ္နိမိတ္ ၊ 
ေဒသ၏ ဥပေဒေရးရာအရ သိိုုိုု႔မဟိုုိုုတ္ အျခား အဆင္႔အတန္းသတ္မွတ္ခ က္မ ားကိုုိုုိ ဆံိုုိုုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ရညရ္ြယ္ထားျခင္းမရိွပါ ။ 

က႑ စြမ္းအင္ 

က႑ခြြဲ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ပိုုိ႔လႊတ္မႈုုႏွင္႔ ျဖန္႔ျဖ်ဴးမႈ 

ဗ ်ဴဟာေျမာကအ္စအီစဥမ္ ား အားလံိုုးအတြက္ အက ဳံး၀င္မည့္ ဘက္စံိုုစီးပြားေရး 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုိးတက္ေရး (IEG) 

ေျပာငး္လြဲေစေသာအရာမ ား ပိုုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုိးတက္မႈ (PSD) 

က ား/မသာတညူမီ ွရွမိႈုွုႏင့္ ယငး္ကိိုု ထည့္သြငး္စဥး္စား 
ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာ အတနး္အစားမ ား 

အဆင္႔ (၄)၊ က ား/မဆိုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ ား မပါဝငပ္ါ 
(NGE) 

 

 

 

စမီကံနိး္ အခ ကအ္လက ္စာလႊာ 
စီမံကိန္း အခ က္အလက္ သတင္းလႊာ (PDS) တြင္ စီမံကိန္း သိိုုိုု႔မဟိုုိုုတ္ အစီအစဥ္တိုုိုုိ႔၏ သတင္းအခ က္အလက္ အက ဥ္းခ ဳပ္ပါဝင္သည္။ PDSသည္ 
လိုုိုုပ္ေဆာင္ဆြဲလိုုိုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခိုုိုု ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ကနဦးပိုုိုုိင္း စာလႊာတြင္ အခ ိ ႔ဳေသာအခ က္အလက္မ ား ပါဝင္မည္မဟိုုိုုတ္ဘြဲ 
ယင္းအခ က္အလက္မ ား ရရိွလာသည္႔အခါ စာလႊာတြင္ ထပ္မံျဖည္႔စြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုုိုုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ ားုွုႏင္႔ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ားမွာ ေျပာင္းလြဲုုႏိုုိင္ျပီး အညႊန္းသေဘာ ထည္႔သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။  



 ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ 

ေငြေၾကးေထာကပ္ံ႔မႈအမ ိဳ းအစား ခြင္႔ျပဳခ ကအ္မတွ ္ ရနပ္ံိုုေငြ အရငး္အျမစ ္
အတညျ္ပဳျပးီေသာ 

ပမာဏ (ေထာငေ္ပါငး္) 

ေခ းေငြ – အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရန္ပံိုုေငြ ၈၀,၀၀၀ 

– – တြြဲဖက္အဖြြဲ႔အစည္း ၃,၃၀၀ 

စိုုစိုုေပါငး္ US$ ၈၃,၃၀၀ 

 

 ကာကြယ္ေစာင္႔ေရာွက္မႈဆိုုိငရ္ာ အစအီစဥအ္မ ိဳ းအစားမ ား  
ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုုိင္ရာ အစီအစဥ္ အမ ိဳးအစားမ ားအေၾကာင္း ပိုုိမိုုိသိရွိလိုုိပါက ေအာကပ္ါ အင္တာနက္လိပ္စာ 
တြင္ ၾကည္႔ရႈုုႏိုုိင္ပါသည္။  

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

သဘာဝပတဝ္နး္က င ္ B 

မမိဆိုုႏၵအေလ ာကမ္ဟိုုတဘ္ြဲ 
ေရႊ႕ေျပာငး္ေနရာခ ထားခရံျခငး္ 

B 

ဌာေနတိုုိငး္ရငး္သားမ ား C 

 

 ပတ္ဝနး္က င ္ုွုႏင္႔ လူမႈေရးကိစၥရပမ္ ားဆိုုိုုိငရ္ာ အက ဥး္ခ ဳပ ္

သဘာဝပတဝ္နး္က င ္
တိုုိးခ ြဲ႕ေသာလိုုပ္ငန္းအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက င္ဆိုုိင္ရာတြင္ ညႊန္ျပေသာ အဆင္႔အတန္းသတ္မွတ္ခ က္မွာ အဆင္႔ B 
ျဖစ္ပါသည္။ လိုုိအပ္ခ က္မ ားအရ ၾကိဳတင္အားထိုုတ္ေလ႔လာဆန္းစစ္မႈလိုုပ္ငန္းစဥ္သည ္ ယင္းအဆင္႔သတ္မွတ္ခ က္ 
မ ားကိုုိ ဆန္းစစ္အတည္ျပဳမညျ္ဖစ္ျပီး လိုုိအပ္ေသာ ကနဦး သဘာဝပတ္ဝန္းက င္ဆိုုိင္ရာ ေလ႔လာဆန္းစစ္မႈမ ား (Initial 
Environmental Examination) ုုႏွင္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက င္ဆိုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြြဲမႈအစီအစဥ္ (Environmental Management 
Plan) တိုုိ႔ ျပင္ဆင္ေရးဆြြဲျခင္းကိုုိလည္း ပံ႔ပိုုိးသြားပါမည္။  

မမိသိေဘာဆုုႏၵအေလ ာကမ္ဟိုုတဘ္ြဲ ေရႊ႕ေျပာငး္ေနရာခ ထားျခငး္ 

တိုုိးခ ြဲ႕ေသာလိုုပ္ငန္းတြင္ မိမဆိုုႏၵအေလ ာက္မဟိုုတ္ဘြဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ ထားျခင္းဆိုုိင္ရာ ထိခိိုုက္မႈမ ားအတြက္ 
ညႊန္ျပေသာ အဆင္႔အတန္းသတ္မွတ္ခ က္မွာ အဆင္႔ B ျဖစ္ပါသည္။ လိုုိအပ္ခ က္မ ားအရ ၾကိဳတင္အားထိုုတ္ ေလ႔လာ 
ဆန္းစစ္မႈလိုုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယင္းအဆင္႔သတ္မွတ္ခ က္မ ားကိုုိ ဆန္းစစ္အတည္ျပဳမည္ျဖစျ္ပီး လိုုိအပ္ေသာ ေျမယာ 
ရယူျခင္းုွုႏင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ ထားေရးအစီအစဥ္မ ား ျပင္ဆငေ္ရးဆြြဲျခင္းကိုုိလည္း ပံ႔ပိိုုးသြားပါမည္။   

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


ဌာေနတိုုိငး္ရငး္သားမ ား 

အဆိုုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းနယ္ေျမမ ားအနီးတြင္ ဌာေနတိုုိင္းရင္းသားမ ား မရွိပါ။  

 

 စမီကိံနး္ုွုႏင္႔ ပတ္သက္ဆက္ုုႏြယ္သူမ ားုွုႏင္႔ ဆက္ဆံေရး၊ ပးူေပါငး္ပါဝငေ္ဆာငရ္ြက္မႈ ုွုႏင္႔ 
တိုုိငပ္ငေ္ဆြးေုုႏြးျခငး္ 

စမီကံနိး္ေရးဆြြဲစဥက္ာလအတြငး္ 

စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရးဆိုုိင္ရာ နည္းပညာအေထာက္အပံ႔ အစအီစဥ္ကာလအတြင္း တိုုိင္ပင္ေဆြးေုုႏြးျခင္းုုႏွင္႔ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း လိုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီမံကိန္းုွုႏင္႔ ပတ္သက္ဆက္ုုႏြယ္သူမ ားကိုုိ ခြြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာျခင္း၊ ထိုုိ႔ေနာက္ အိုုပ္စိုု 
ေပါင္းစံိုုတိုုိ႔ုုႏွင္႔ တိုုိင္ပင္ေဆြးေုုႏြးျခင္းမ ား ပါဝင္မည္ဟိုု ေမ ွာ္မွန္းထားပါသည္။ တိုုိင္ပင္ေဆြးေုုႏြးျခင္းမ ားကိုုိ အိမ္ေထာင္စိုု 
တစ္ခိုုခ င္းအဆင္႔၊ လူ႔အဖြြဲ႕အစည္းအဆင္႔၊ ုုႏိုုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ အစိုုိးရအရာရွိမ ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးိုုမိတ္ဘက္ အဖြြဲ႔အစည္းမ ား၊ 
အစိုုိးရမဟိုုတ္ေသာအဖြြဲ႕အစညး္မ ား၊ ေက းရြာအိုုပ္စိုု ုွုႏင္႔ ေက းရြာအဆင္႔ရွိ အရာရွိမ ား၊ စမီံကိန္း အက ိဳးေက းဇူး ခံစား 
ရရွိမည္႔သူမ ား စသည္တိုုိ႔ျဖင္႔ ျပဳလိုုပ္သြားရန္ စစီဥ္ထားပါသည္။ လူမႈစီးပြားဆန္းစစ္ေလ႔လာျခင္း၏ အစိတ္အပိုုိင္းတစ္ခိုု 
အျဖစ္ ေရြးခ ယ္၍ အိုုပ္စိုုလိုုိက္ေဆြးေုုႏြးျခင္းမ ားကိုုိလည္း အစဥ္လိိုုက္လိုုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

စမီကံနိး္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငေ္နစဥက္ာလအတြငး္ 

– 

 

 စမီကိံနး္ဆိုုိငရ္ာေဖာ္ျပခ က္ 

စီမံကိန္းသည္ (၁) သီတာုုႏွင္႔ သာေကတ ဓါတ္အားခြြဲရံိုုမ ားအၾကား ၈.၄ ကီလိုုိမီတာ ရွည္လ ားေသာ ၂၃၀ ကီလိုုိဗိိုု႕အားရွိ 
ဓါတ္အားလိုုိင္း၊ သာေကတုုႏွင္႔ က ိဳကဆဆံ ဓါတ္အားခြြဲရံိုုမ ားအၾကား ၈.၄ ကီလိုုိမီတာရွည္လ ားေသာ ၂၃၀ ကီလိုုိဗိိုု႔အားရွိ 
ဓါတ္အားလိုုိင္းတိုုိ႔ကိိုု တည္ေဆာက္ျခင္း (၂) လက္ရွိ သာေကတ ၂၃၀ ကီလိုုိဗိိုု႔ ဓါတ္အားခြြဲရံိုုရွိ လိုုိင္းခြြဲရံိုုကိုုိ ၂၃၀ ကီလိုုိ 
ဗိိုု႔အားရွိ ဓါတ္အားလိုုိင္းသစ္ုုႏွစ္ခိုု ထပ္မံလက္ခံုုႏိိုုင္ေစရန္ တိုုိးခ ြဲ႔ျခင္း (၃) လက္ရွိ က ိဳကဆဆံ ၆၆ ကီလိိုုဗိိုု႔ ဓါတ္အားခြြဲရံိုုကိုုိ 
၂၃၀ ကီလိုုိဗိိုု႔ ဓါတ္အားခြြဲရံိုုအျဖစ္သိိုု႔ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ျခင္း (၄) ေတာင္ဥကဆလာပုွုႏင္႔ အေနာက္ပိုုိင္း တကဆသိိုုလ္တိုုိ႔တြင္ ၂၃၀ 
ကီလိုုိဗိိုု႔ ဓါတ္အားခြြဲရံိုုအသစ္မ ားတည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ျမန္မာ႔လ ွပ္စစ္ဓါတ္အားလိုုပ္ငန္း (MEPE) ဝန္ထမ္းမ ား၏ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ျမွင္႔တင္ျခင္းမ ားကိိုု ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စမီံကိန္းသည္ ရန္ကိုုန္တိုုိင္းေဒသၾကီးကိိုု လ ွပ္စစ္ဓါတ္အား 
ေထာက္ပံ့လ က္ရွိေသာ အလြန္အေရးပါသည္႔ ၂၃၀ ကီလိိုုဗိိုု႔အားရွိ ဓါတ္အားပိိုု႔လႊတ္ေရးကြန္ရက္ ျပီးေျမာက္ေစရန္ 
ကူညီမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာုုႏိုုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုုိးတက္ေရးကိုုိ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစရန ္
ယံိုုၾကည္အားထားရေသာ လ ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစနစ္တစ္ခိုု ျဖစလ္ာရန္ ေသခ ာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

 

 

 



 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္ရျခငး္ အေၾကာငး္ုွုႏင္႔ ုုႏိုုိငင္ေံတာ္ / ေဒသဆိုုိငရ္ာ ဗ ်ဴဟာုွုႏင္႔ 
ခ တ္ိဆက္မႈ 

ျပတ္ေတာက္မႈမရွိေသာ ယံိုုၾကည္အားထားရသည္႔ လ ွပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ်ဴးမႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုုိးတက္မႈကိုုိ ေရရွည္ 
တည္တံ႔ေစရန္ုွုႏင္႔ ဆင္းရြဲုုႏြမ္းပါးမႈေလ ွာ႔ခ ေရး ရည္မွန္းခ က္ကိုုိ ျပည္႔ဝေစရန္အတြက္ အလြန္အမင္းအေရးပါသည္။ ျမန္မာ 
ုုႏိုုိင္ငံသည္ မၾကာေသးမီက စီးပြားေရးဆိုုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲမႈမ ား က ယ္ျပန္႔စြာျပဳလိုုပခ္ြဲ႔ျပီး လ င္ျမန္စြာ ၾကီးထြားလာ 
ေနေသာ စီးပြားေရးတစ္ခိုုျဖစ္လာခြဲ႔သည္။  
၂၀၁၁-၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ကာလအတြင္း GDP သည္ ပ မ္းမွ အားျဖင္႔ ုုႏွစ္စဥ္ ၇.၅% တိုုိးတက္လ က္ရွိျပီး ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္တြင ္
ေဒၚလာ ၅၅.၈ ဘီလီယံသိုုိ႔ ေရာက္ရွိခြဲ႔သည္။ သိုုိ႔ေသာ္ တစ္ဦးခ င္း GDP မွာ ၉၁၅ ေဒၚလာတြင္ ရပ္တည္ေနျပီး ၂၀၁၃ 
ခိုုုွုႏစ္တြင္ တစ္ဦးခ င္း လ ွပ္စစ္ဓါတ္အားသံိုုးစြြဲမႈပမာဏမွာ ၁၆၅ ကီလိုုိဝပ္နာရီ (kWh) သာရွိသည္။  
ုုႏိိုုင္ငံ၏ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေဝုုႏိုုိင္မႈအခ ိဳးသည္ ၂၀၀၆ ခိုုုွုႏစ္တြင္ ၁၆% မွ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္တြင္ ၃၁% သိိုု႕ ုုႏွစ္ဆနီးပါး တိိုုး 
လာသည္။ ရန္ကိုုန္ျမိဳ႕သည ္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေ၀ုုႏိုုိင္မႈအခ ိဳး အျမင့္ဆံိုုး ျဖစ္ျပီး (၇၈%)၊ ယင္းေနာက္တြင္ 
ေနျပည္ေတာ္ က (၆၅%)၊ ကယားျပည္နယ္က (၄၅%) ုုႏွင့္ မုုႏၱေလးျမဳိ႕က (၄၀%) ျဖင့္ရွိေနၾကသည္။ 
ေက းလက္ေဒသမ ားတြင္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႕ျဖ်ဴးျခင္းအခ ိဳး ပ မ္းမွ  ၂၁% ခန္႕ ရွသိည္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ 
အညႊန္းကိန္းမ ား အိုုပ္စိုုသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွုိုႏိုုင္ငံမ ားအသင္းအတြင္း အနိမ့္ဆံိုုးမ ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စိုုျမန္မာုိုႏိုုင္ငံေတာ္ အစိိုုးရသည္ အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးတိိုုးတက္မႈကိိုု ထိန္းသိမ္းရန္ုုႏွင့္ ယင္း၏ 
လူထိုုအတြက္ ေနထိိုုင္မႈအဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ရန္ သုုႏၷိဌာန္ ခ ထားသည္။ အမ ိဳ းသားစီမံကိန္းုုႏွင္႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ 
ျဖိဳးတိုုိးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာန၏ ခန္႕မွန္းခ က္အရ ျမနမ္ာုိုႏိုုင္ငံ၏ GDP သည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၃၀ ခိုုုွုႏစ္အတြင္း အလယ္အလတ္ 
တိိုုးတက္မႈ အေနအထားတြင္  ုုႏွစ္စဥ္ပ မ္းမွ  ၇.၁% တိိုုးတက္ လိမ့္မည္။ စီးပြားေရး တိိုုးတက္မႈုုႏွင့္ ဆင္းရြဲုုႏြမ္းပါးမႈ 
ေလွ ာ့ခ ျခင္းကိိုု အရွိန္အဟိုုန္ျမငွ့္ရာတြင္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား လိိုုအပ္ခ က္သည္ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္တြင္ ၁၀,၁၁၂ ဂစ္ဂါ၀ပ္နာရ ီ
(GWh) မွ ၂၀၃၀ ခိုုုွုႏစ္တြင ္ ၄၉,၉၂၄ ဂစ္ဂါဝပ္နာရ ီ (GWh) အထိ ၉.၆% တိိုုးလာမည္ဟိုု ေမွ ာ္မွန္းထားသည္။ 
အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးတိိုုးတက္မႈ အစဥ္မျပတ္ျဖစ္ေနေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား 
တိုုိးျမင္႔လိိုုအပ္ခ က္ကိိုု ျဖည္႔ဆည္းုုႏိုုိင္ရန ္ျမန္မာုိုႏိုုင္ငံသည္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ထိုုတ္လိုုပ္မႈ အရင္းအျမစ္အသစ္မ ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
ုုႏွင့္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိိုု႕လႊတ္မႈ ုုႏွင့္ ျဖန္႔ျဖ်ဴးျခင္း ကြန္ရက္မ ား ခ ြဲ႕ထြင္ျခင္း အပါအ၀င္ စြမး္အင္က႑ကိိုု တိိုုးခ ြဲ႕ရန္ 
လိိုုအပ္လိမ့္မည္။ စိတ္ခ ယံိုုၾကည္ရေသာ လွ ပ္စစဓ္ါတအ္ား ျဖန္႔ျဖ်ဴးျခင္းသည္ ရန္ကိုုန္တိုုိင္းေဒသၾကီးအတြက္ 
အေရးပါသည္။ ရန္ကိုုန္တိုုိင္းေဒသၾကီးသည္ ျမန္မာုိုႏိုုင္ငံ၏ ယဥ္ေက းမႈ ုွုႏင့္ စီးပြားေရး အခ က္အျခာ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
တိိုုင္းျပည္တစ္ခိုုလံိုုး လွ ပ္စစ္ေပးေ၀မႈ၏ ၅၀% ခန္႔ကိိုု သံိုုးစြြဲေနဆြဲ ၊ သံိုုးစြြဲေနမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကိုုန္တိုုိင္းေဒသၾကီးသိိုု႕ 
လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖ်ဴးရန္ အတြက္ ျမန္မာုိုႏိုုင္ငံသည္ ုိုႏိုုင္ငံ၏ ေျမာက္ ုွုႏင့္ ေတာင္ရွိ ဓါတ္အားေပးဌာန အမ ားအျပားကိိုု 
ဆက္သြယ္ျပီး ၅၀၀ ကီလိိုုဗိိုု႕ အား (kV) ရွိ ပငမ္ဓါတ္အားလိုုိင္းတစ္ခိုု တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ 
ရန္ကိုုန္၏ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိိုု႕လႊတ္မႈ စနစ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ ၆၆ kV ျဖင္႔ လည္ပတ္ေနသည္။ လာမည့္ုုႏွစ္မ ားတြင္ 
ေမွ ာ္မွန္းထားသည့္ တိုုိးပြားလာေသာ လိိုုအပ္ခ က္ေၾကာင့္ ၆၆ kV သည္ ၀န္မုုႏိိုုင္သည့္ အုုႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ ထိိုု႕ေၾကာင့္ 
စိတ္ခ ယံိုုၾကည္ရေသာ လွ ပ္စစဓ္ါတ္အား ျဖန္႔ျဖ်ဴးျခင္းအတြက္ ၾကီးမား သည့္ ၀န္အားမ ား သယ္ေဆာင္ရန္ ၂၃၀ kV 
လွ ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလိိုုင္းမ ားုုႏွင့္ ဓါတ္အားခြြဲရံိုုမ ား ပိိုုမိိုု၍ လိိုုအပ္လာ လိမ့္မည္။ ဤ စီမံကိန္း ျပီးစီးသည့္အခါ လက္ရွိ ၆၆ 
kV  တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေ၀သည့္ လိိုုင္း၏ အတြင္းပိိုုင္း ပတ္လည္အတိိုုင္းအတာသည္ ၂၃၀ 
kV သိိုု႕ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီးျဖစ္မည္။ ယင္းသည္ ဓါတ္အား ဆံိုုးရႈံးမႈမ ား ေလ ာ႔နည္းေစရန္ ကူညီေပးျပီး ရန္ကိုုန ္
လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိိုု႕လႊတ္မႈုွုႏင့္ ျဖန္႔ျဖ်ဴးျခင္းစနစ၏္ စိတ္ခ ယံိုုၾကည္ရမႈကိိုု တိုုိးတက္ ေစလိမ့္မည္။ အစိိုုးရသည ္
အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ုုႏွင့္ အျခား ဖြံ႕ ျဖိဳးမႈ မိတ္ဘက္မ ား ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ စြမ္းအင္ ုုႏွင့္ 
လွ ပ္စစ္ဓါတ္အားက႑မ ား အတြက္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥမ္ ားကိိုု ဖန္တီးေနသည္။ လ ွပ္စစ္ဓါတ္အားက႑အတြက္ 



ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ ားကိိုု ခြြဲျခားသတ္မွတ္ျပီးျဖစ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတိုုိ႔လည္းပါဝင္သည္။  (၁) လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိိုု႕လႊတ္မႈ 
ုုႏွင့္ ျဖန္႔ျဖ်ဴးျခင္း စနစ္မ ား တိိုုးတက္ေစျခင္း ုွုႏင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ ရန္ကိုုန္ ုွုႏင့္ မုုႏၱေလးတိုုိင္းေဒသ ၾကီးမ ား 
တြင္) (၂) လက္ရွိ လ ွပ္စစ္ဓါတအ္ားထိုုတ္လိုုပ္သည့္ စက္ရံိုုမ ား ျပန္လည္ျပင္ဆငျ္ခင္း ုွုႏင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း (၃) 
ဓါတ္အားလိိုုင္းမ ားျဖင့္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အားပိိုု႕လႊတ္မႈ စနစမ္ ား ုုႏွင့္ ဓါတ္အားခြြဲရံိုုမ ားကိုုိ အားျဖည့္ျခင္း ုုႏွင့္ 
(၄)အဓိကအားျဖင့္ ေက းလက္ ေဒသမ ားတြင္ သံိုုးစြြဲသူမ ား ထပ္မံ ခ ိတ္ဆက္ုုႏိုုိင္ရန္ လွ ပစ္စ္ဓါတ္အား ပိိုု႕လႊတ္မႈ ုုႏွင့္ 
ျဖန္႔ျဖ်ဴးျခင္း ကြန္ရက္မ ား ခ ြဲ႕ ထြင္ျခင္း  

 

 ဖြ႕ံ ျဖိဳ းမႈဆိိုုငရ္ာ အက ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ ား 

ရန္ကိုုန္တိိုုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ စိတ္ခ ယံိုုၾကည္ရျပီး ေရရွည္တည္တံ့ုုႏိိုုင္ေသာ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖ်ဴးျခင္းမွ လူေနအမိ္၊ 
စီးပြားေရးဆိိုုင္ရာ ုုႏွင့္ စက္မႈလိုုပ္ငန္းဆိိုုင္ရာ သံိုုးစြြဲသူမ ား သည္ စီးပြားေရး ုုႏွင့္ လူမႈေရးဆိိုုင္ရာ အက ိဳးေက းဇူးမ ား 
ရရွိသည္။ 

 

 စမီကိံနး္ရလဒ ္

စမီကံနိး္ရလဒမ္ ား ေဖာ္ျပခ က ္ ရလဒတ္ရူသူိုုိ႔တိုုိးတကမ္ႈ 

ရန္ကိုုန္ရွိဓါတ္အားပိိုု႕လႊတ္မႈစနစ္၏ 
ပိုုိမိုုိေကာင္းမြန္လာေသာ စိတ္ခ ယံိုုၾကည္ရမႈ  

– 

 

 ရလဒမ္ ား ုွုႏင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္တိုုိးတက္မႈ 

စမီကံနိး္ရလဒမ္ ား ေဖာ္ျပခ က ္
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငျ္ခငး္ တိိုုးတကမ္ႈ အဆင့္ 
(ရလဒ၊္ လိုုပေ္ဆာငမ္ႈမ ား၊ ကစိၥရပမ္ ား) 

၂၃၀ ကီလိုုိဗိိုု႔အား (kV) လွ ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိိုု႕လႊတ္မႈ 
လိိုုင္းမ ား ုုႏွင့္ လွ ပ္စစ္ဓါတ္အားခြြဲရံိုုမ ား အပါအ၀င္ ၂၃၀ 
ကီလိုုိဗိိုု႕ (kV) လွ ပ္စစ္ဓါတအ္ားေပးပိိုု႕ျခင္း စက္၀န္း 
တစ္ခိုု၊ ADBက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ ားကိုုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ MEPE ၀န္ထမ္းမ ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ အားေကာင္းေစျခင္း။ 

– 

ဖြ႕ံ ျဖိဳ းမႈ ရညမ္နွး္ခ ကမ္ ား ၏ အေျခအေန လိုုပင္နး္ လညပ္တမ္ႈ/တညေ္ဆာကမ္ႈ အေျခအေန 

– – 

ရိုုပ၀္တ ဳပိိုုငး္ဆိိုုငရ္ာ ေျပာငး္လြဲမႈမ ား  



– 

 

 စးီပြားေရးဆိိုုငရ္ာ အခြင့္အလမး္မ ား 

ပထမအၾကမိ ္ေၾကျငာေသာရကစ္ြြဲ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ မတ္လ ၂၇ ရက ္

အတိိုုငပ္ငခ္လံိုုပင္နး္မ ား 

– 

ဝယယ္ျူခငး္ဆိိုုငရ္ာ 

စီမံကိန္း စာခ ဳပ္ အစိုုအေပါင္းမ ား ုုႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အစီအစဥ္ဇယား တိိုု႕အတြက္ ၾကိဳတင္ 
စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆိိုုျခင္း လိိုုအပ္လိမ့္မည္။ စီမံကိန္းကတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရမည့္ ကိုုန္ပစၥည္းမ ား၊ ကိရိယာမ ားုုႏွင့္ 
လိုုပ္ငန္းမ ားကိိုု ADB ၏ ၀ယ္ယူျခင္းဆိိုုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ က္မ ား (၂၀၁၀၊ အခါအားေလ ာ္စြာ ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိိုုင္း) 
ုုႏွင့္အညီ ရယူမည္။ 

၀ယယ္ျူခငး္ ုွုႏင့္ အၾကဥံာဏ္ရယျူခငး္ဆိုုိငရ္ာ ေၾကျငာခ ကမ္ ား 

http://www.adb.org/projects/46390-002/business-opportunities  

 

 အခ နိဇ္ယား 

ခြင့္ျပဳျခငး္ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ 

အခ ကအ္လကရ္ာွေဖြျခငး္ ၂၀၁၄ ခိုုုွုႏစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ မွ ၂၀၁၄ ခိုုုွုႏစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ 

စမီခံန႕္ ခြြဲမႈ ျပနလ္ညဆ္နး္စစျ္ခငး္ 
အစညး္အေ၀း 

၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ 

အတညျ္ပဳျခငး္ – 

 

 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္မႈဆိိုုငရ္ာ မတ္ွတိိုုငမ္ ား 

ခြင့္ျပဳခ ကအ္မတွ ္ ခြင့္ျပဳျခငး္ လကမ္တွေ္ရးထိိုုးျခငး္ သကေ္ရာကျ္ခငး္ 

နဂိံိုုးခ ဳပျ္ခငး္ 

မလူ ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငျ္ခငး္ အမနွ ္

– – – – – – – 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 အသံိုုးခ မႈ 

ရကစ္ြြဲ ခြင့္ျပဳအမတွ ္
ေအဒဘီ(ီအေမရကိနေ္ဒၚလာ 

ေထာငေ္ပါငး္) 
အျခား(အေမရကိနေ္ဒၚလာ 

ေထာငေ္ပါငး္) 
အသားတင ္
ရာခိိုုငု္ုႏႈနး္ 

စိုုစိုုေပါငး္ ကနထ္ရိိုုကေ္ပးေသာ ပမာဏ 

– – – – – 
စိုုစိုုေပါငး္ ထိုုတေ္ပးေငြ ပမာဏ 

– – – – – 
 

 ကတိက၀တ္မ ား၏ အဆင့္အတနး္ 
ကတိက၀တ္မ ားကိိုု စစ္ေဆးျပီးစာရင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈေရး၊ က႑ဆိိုုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးုုႏွင့္ 
အျခားဟူ၍ အိုုပ္စိုုမ ားခြြဲျခားထားသည္။ ကတိက၀တ္မ ားအတိိုုင္းလိိုုက္နာမႈကိိုု အိုုပ္စိုုအလိိုုက္ေအာက္ပါ စံုုႏႈန္းမ ားျဖင့္ 
အဆင့္ခြြဲသတ္မွတ္ေပးသည္။ 

(၁)ေက နပဖ္ြယ္ရွိ။ ။ အိုုပ္စိုုအတြင္းရွိကတိက၀တ္မ ားအားလံိုုးကိိုု လိိုုက္နာမႈရွိ၊ ခ ိဳ႕ယြင္းခ ကတ္စ္ခိုုသာခြင့္ျပဳသည္။ 
(၂)တစ္စိတ္တစ္ပိိုုင္းေက နပ္ဖြယ္ရွိ။    ။ အိုုပ္စိုုအတြင္းရွိ ကတိက၀တ္မ ားကိိုုလိိုုက္နာရာတြင္ ခ ိဳ႕ယြင္းခ က္ အမ ားဆံိုုး        
၂ခိုုထိရွိသည္။  

(၃)ေက နပဖ္ြယ္မရွိ။ ။ အိုုပ္စိုုတြင္းရွိ ကတိက၀တ္ပါအခ က္ ၃ခိုုုွုႏင့္အထက္ မလိိုုက္နာမႈမ ားရွိသည္။ ၂၀၁၁ 
ခိုုုွုႏစ္လူထိုုဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒအရ စီမံကိန္း ေငြေၾကးရွင္းတမ္းမ ားဆိိုုင္ရာ ကတိက၀တ္ လိိုုက္နာမႈစံုုႏႈန္း သတ္မွတ္ခ က္မ ား 
သည္ ဧျပီလ ၂ ရက္ ၂၀၁၂ ခိုုုုႏွစ္ေနာက္ပိိုုင္း ေစ့စပ္ညွိုိုႏႈင္းမႈျပဳလိုုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာ စီမံကိန္းမ ားအေပၚသာ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္။ 

 

အတညျ္ပဳ
ခ က ္
အမတွ ္

အမ ိဳ းအစား 

က
႑ 

လမူႈေရး
ဆိိုုငရ္ာ 

ေငြေၾကးဆိိုု
ငရ္ာ 

စးီပြားေရး
ဆိိုုငရ္ာ 

အျ
ခား 

ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရာွကမ္ႈမ ား 

စမီကံနိး္ေငြေၾကးရငွး္
တမး္မ ား 

ေခ းေငြ - –  –  –  –  –  –  – 

 

 ဆက္သြယ္ရနုွ္ုႏင့္ ေနာက္ဆံိုုးအခ က္အလက္မ ား ရရွုိိုႏိုုငရ္န ္

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီအရာရွ ိ Duy-Thanh Bui (buiduythanh@adb.org)  

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရဌွာန  

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီဌာနခြြဲမ ား စြမ္းအင္ဌာနခြြဲ၊ SERD  



အမႈေဆာင ္ေအဂ ငစ္မီ ား –  

 

 အငတ္ာနက္လိပစ္ာမ ား 

စမီကံနိး္ အငတ္ာနကလ္ပိစ္ာ http://www.adb.org/projects/46390-002/main  

စမီကံနိး္ဆိိုုငရ္ာ စာရြကစ္ာတမး္မ ားစာရငး္ http://www.adb.org/projects/46390-002/documents  

 




