
ဤ PDS ဘာသာျပန္ သည္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၅ ခိုုိုုုွုႏစ္ ရက္စြြဲပါ အဂၤလိပ္ဘာသာ မူရင္းကိိုုိုု အေျခခံသည္။  
 

 
 

PDS စတငသ္ည္႔ေန႔ – 

PDS မြမး္မျံပငဆ္ငသ္ည္႔ေန႔ –  ၂၀၁၅ ခိုုုွုႏစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ 

 

စမီကံနိး္အမည ္ မအူပင္-ဖ ာပံိုု လမ္းျပဳျပင္ေရး စမီံကိန္း 

ုုႏိုုိုုိငင္ ံ ျမန္မာ 

စမီကံနိး္/အစအီစဥအ္မတွ ္ ၄၇၀၈၆-၀၀၂ 

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  သယ္ယူပိိုု႔ေဆာင္ေရး 

က႑ခြြဲ လမ္း သယ္ယူပိိုု႔ေဆာင္ေရး (ၿမိဳ႕ျပမဟိုုတ္ေသာ) 

မဟာဗ ်ဴဟာ လိုုပင္နး္စဥမ္ ား အားလံိုုးအတြက္ အက ဳံး၀င္မည့္ ဘက္စံိုုစီးပြားေရး 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုိးတက္ေရး (အိိုုင္အီးဂ ီ) 

ေျပာငး္လြဲေစေသာ အရာမ ား က ား/မသာတူညီမွ မႈ ုွုႏင့္ ယင္းကိိုု 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္မႈ (ဂ ီအီးအမ္) 
အိုုပ္ခ ဳပ္မႈ ုွုႏင့္ စြမ္းရည္တိုုိးတက္မႈ (ဂ ီစီဒ)ီ 

က ား/မသာတညူမီ ွရွမိႈုွုႏင့္ ယငး္ကိိုု ထည့္သြငး္စဥး္စား 
ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာ အတနး္အစားမ ား 

အိုုပ္စိုု ၃ း က ား/မ သာတူညီမွ မႈဆိိုုင္ရာ အခ က္အလက္အခ ဳိ႕ 
(အက္စ္ဂ ီအီး)  

 

 

 

 

 

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 ိ ႔ဳေသာအခ 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 ္

အတညျ္ပဳၿပးီ ပမာဏ 
(ေထာငက္ဏနး္) 

ေခ းေငြ ၃၁၉၉ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံိုုေငြ ၈၀ ၀၀၀ 

- - လိုုပ္ငန္းတူကိုုမၸဏီ ၈၀၀ 

စိုုိုုစိုုိုုေပါငး္ ေဒၚလာ ၈၀ ၈၀၀ 

 

 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 

ဌာေနတိိုုငး္ရငး္သားမ ား - စီ 

 

 ပတ္ဝနး္က င ္ုွုႏင္႔ လူမႈေရးကိစၥရပမ္ ားဆိုုိုုိငရ္ာ အက ဥး္ခ ဳပ ္

သဘာဝပတဝ္နး္က င ္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ဆိိုုင္ရာအတြက္ ဤစီမံကိန္းက အမ ဳိးအစား (ဘီ) အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက င္ကိိုု 
ဆိုုိးဆိုုိးရြားရြားထိခိုုိက္ေစမႈမ ား စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမႈရွိမည္မဟိုုတ္ဟိုု ခန္႕မွန္းထားသည္။ စီမံကိန္းလမ္းမ 
တစ္ေလွ ာက္ရွိ ေျမမ ားကိိုု စပါးစိိုုက္ပ ဳိးေရးအတြက္ အဓိက အသံိုုးျပဳၾကသည္။ အဆိုုိပါလမ္းမမွာ အသံိုုးမျပဳရေသးေသာ 
ေျမယာမ ား၊ လမိုုပငေ္တာမ ား သိိုု႔မဟိုုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ဆိုုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ နယ္ေျမအနီး 
တ၀ိိုုက္ မဟိုုတ္သကြဲ့သိိုု႕ စီမံကိန္းက သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိခိုုိက္ုုႏိိုုင္ေသာ ေနရာမ ားကိိုုလည္း ထိပါးမည္မဟိုုတ္ပါ။ SPS 
၏ လိိုုအပ္ခ က္မ ားကိိုု ျပည့္မီရန္အတြက္ IEE ကိိုု ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္။ IEE ၏ အစိတအ္ပိိုုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ EMP 
ကိိုုလည္း ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္။ EMPသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အဖြြဲ႕အစည္းဆိုုိင္ရာ 
အစီအစဥ္မ ားုွုႏင့္ တာ၀န္မ ားကိိုု သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းတြင္ ေဆာက္လိုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနုွုႏင့္ 
ျပည္သူ႔ေဆာက္လိုုပ္ေရးလိုုပ္ငနး္၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက င ္ ဆိိုုင္ရာ ကိိုုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ တိုုိးတက္ေစရန္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ဆိုုိင္ရာ သင္တန္း အစီအစဥ္တစ္ခိုုလည္း ပါ၀င္သည္။ စမီံကိန္း၏ လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး 
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ေဆာက္လိုုပ္ေရးလိုုပ္ငန္းမ ား ကန္ထရိိုုက္စာရြက္စာတမ္းတြင္ EMP ကိိုု ထည့္သြင္းရမည္ျဖစသ္ည္။ တည္ေဆာက္ေရးုုႏွင့္ 
ဆက္ုုႏႊယ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိခိုုိက္မႈမ ား ေျဖရွင္းမႈကိိုု လြယ္ကူေခ ာေမြ႕ေစရန္ GRM ကိိုု ဖန္တီးထားသည္။ 

မမိဆိုုႏၵအေလ ာကမ္ဟိုုိုုတဘ္ြဲ ေရြ႔ေျပာငး္ေနရာခ ထားခရံျခငး္ 

ဤစီမံကိန္းက မိမိဆုုႏၵအေလ ာက္မဟိုုိုုတ္ဘြဲ ေရြ႔ေျပာင္းေနရာခ ထားခံရျခင္းကိိုု အမ ဳးိအစား (ဘီ) အျဖစ ္
သတ္မွတ္သည္။ COI အတြင္း ထိခိုုိက္မႈရွိအိမ္ေထာငစ္ိုု စိုုစိုုေပါင္း ၆၂ ခိုုုွုႏင့္ အစိိုုးရရံိုုးတစ္ရံိုုးကိိုု ဤစီမံကိန္းက 
ေရြးထိုုတ္ထားၿပီး ထိခိုုိက္မႈရွိ အိမ္ေထာင္စိုုအခ ဳိ႕ကိိုု စမီံကိန္းျပင္ဆင္ေနခ ိန္အတြင္း 
ျပန္လည္ေနရာခ ထားေပးၿပီးျဖစသ္ည္။ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္း၊SPSုုႏွင့္ ဖယ္ရွားေပးရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာပံ့ပိိုုးမႈတိိုု႔ အေၾကာင္းကိိုု ထိခိိုုက္မႈရွိ အမိ္ေထာင္စိုု မ ားုွုႏင့္ ေဆြးေုုႏြး အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
ျပန္လည္ေနရာခ ထားျခင္းအစအီမံကိိုု ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီအမံ တြင္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ခ ိန္အတြင္း 
ျပဳလိုုပ္ေနေသာ ဇစျ္မစ္ေျခရာခေံလ့လာမႈကိိုု အေျခခံကာ ေနရာခ ထားၿပီးေသာ ထိခိုုိက္မႈရွိ အိမ္ေထာင္စိုုမ ားအတြက္ 
ခ ိန္ညိွလိုုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

ဌာေနတိိုုငး္ရငး္သားမ ား 

စီမံကိန္းက ေဒသခံလူထိုုအတြက္ အမ ိုုိးအစား စီ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

 

 စမီကိံနး္ုွုႏင္႔ ပတ္သက္ဆက္ုုႏြယ္သူမ ားုွုႏင္႔ ဆက္ဆံေရး၊ ပးူေပါငး္ပါဝငေ္ဆာငရ္ြက္မႈ ုွုႏင္႔ 
တိုုိငပ္ငေ္ဆြးေုုႏြးျခငး္ 

စမီကံနိး္ ေရးဆြြဲစဥက္ာလတြငး္ 

- 

စမီကံနိး္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္စဥ ္ကာလတြငး္  - 

- 

 

 စမီကိံနး္ဆိိုုိုုငရ္ာ ေဖာ္ျပခ က္ 



မအူပင္-ဖ ာပံိုု လမ္းအပိိုုင္းကိိုု သင့္တင့္ေသာ အက ယ္ရွိသည့္ လမ္းပိုုခံိုုးုုႏွင့္အတူ အေ၀းေျပးယာဥ္အားလံိုုးုွုႏင့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ ုွုႏစ္လမ္းသြားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။  အဆိုုိျပဳထားေသာ ဤစီမံကိန္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ က္မ ားမွာ-  
(၁) ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ အေရွ႕ဖ ားရွိ အဓိက ေတာင္-ေျမာက္ ပင္မလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မအူပငုွ္ုႏင့္ 
ဖ ာပံိုု ၾကား လမ္း၏ ၅၂ ဒသမ ၅ ကီလိိုုမီတာကိိုု ျပန္လည္မြနး္မံေပးျခင္းျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသိိုု႔ုုႏွင့္ 
ေဒသတြင္း သြားလာေရး တိုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရနုွ္ုႏင့္ 
(၂) စီးပြားေရး၊ က န္းမာေရး၊ ပညာေရးုုႏွင့္ အလိုုပ္အကိိုုင္ အခြင့္အလမ္းမ ားရရွိရန္အတြက္ အေရးပါေသာ 
သယ္ယူပိိုု႔ ေဆာင္ေရး အဆက္အသြယ္ကိိုု ေထာက္ပ့ံေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
ထပ္ေလာင္းအက ိဳးအေနျဖင့္ အဆိိုုပါလမ္းုုႏွင့္ ေရလမ္းမ ား ဆံိုုရာ ေနရာမ ားရွ ိ ဆိပ္ကမ္းမ ားကိိုု အသံိုုးျပဳမႈ 
ပိိုုမိိုုမ ားျပား လာေစၿပီး ၀င္ေငြရအခြင့္အလမ္းမ ားမ ားျပားေစျခင္းုွုႏင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းလိုုပ္ငန္းမ ား 
တိုုိးပြားလာျခင္းတိိုု႕မွ တစ္ဆင့္ေဒသတြင္းရွိ ုုႏြမ္းပါးသူမ ား၏ဘ၀မ ားကိိုု တိုုိးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္ရျခငး္ အေၾကာငး္ုွုႏင္႔ ုုႏိုုိငင္ေံတာ္ / ေဒသဆိုုိငရ္ာ ဗ ်ဴဟာုွုႏင္႔ 
ခ တ္ိဆက္မႈ 

ဧရာ၀တီ ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ မအူပင္-ဖ ာပံိုုလမ္း မြန္းမံမႈမ ားမွာ ယင္းဧရိယာအတြငး္ ဆက္သြယ္ေရးုုႏွင့္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိိုု တျဖည္းျဖည္းတိုုိးတက္လာေစလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာုုႏိုုိင္ငံ၏ ဆင္းရြဲေသာ ဤေဒသတြင္းမွ 
လူအမ ားအျပားကိိုု ဆင္းရြဲတြင္းမွ ကယ္ထိုုတ္ုုႏိုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ထူထပ္၊ ဆင္းရြဲေသာ္လည္း စိိုုက္ပ ဳိးေရး 
ဆိုုိင္ရာ ထိုုတ္လိုုပ္မႈ အားေကာင္းေသာ ဤေဒသသိိုု႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည။္ 
ဤဧရိယာအတြင္း ယာဥ္အသြားအလာမွာ လက္ရွိတြင္ အသင့္အတင္မွ သာရွိေသာ္လည္း ုုႏိုုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
ကန္႔သတ္မႈမ ား ေလွ ာ့ေပါေ့ပးေရး စီမံခ က္မွာ ယင္းကိုုန္းတြင္းပိိုုင္းသိိုု႔ တိုုိးခ ြဲ႕လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ 
ရိုုတ္ခ ည္းတိုုိးတက္လာ ဖြယ္ ရွိသည္။ 

 

 ဖြ႕ံျဖိဳ းမွဳဆိုုိုုိငရ္ာ အက ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ ား 

ဧရာ၀တီ ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚေဒသ၏ အေရွ႕ ပင္လယ္ကမ္းေျခပိိုုင္းတြင္ တိိုုးတက္လာမည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ ား  

 

 စမီကိံနး္ ရလဒမ္ ား 

စမီကံနိး္ရလဒမ္ ား ေဖာ္ျပခ က ္                                                        
- 

အက ဳးိရလဒသ္ိိုုိုု႔ ေရာကရ္ွမိႈ 
- 



စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ခရီးသြားလာမႈအခ ိန္ုွုႏင့္ သယ္ယူ 
ပိိုု႔ေဆာင္ေရး ကိုုန္က စရိတ္ ေလ ာ့က  

 

 

 စမီကိံနး္မ ွရလဒမ္ ားုွုႏင္႔ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္တိိုုိုုးတက္မႈ 
 

စမီကံနိး္ရလဒမ္ ားေဖာ္ျပခ က ္
 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငျ္ခငး္တိိုုိုုးတကမ္ွိုုိုု အဆင္႔    
( ရလဒ၊္ လိုုိုုပေ္ဆာငမ္ွိုုိုုမ ား၊ ကစိၥရပမ္ ား ) 

မအူပင္မွ ဖ ာပံိုုသိိုု႔ သြားသည့္ ၅၄ ဒသမ ၅ ကီလိိုုမီတာ လမ္းကိိုု 
မြမ္းမံျခင္း၊ MOC ုုႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လိုုပ္ေရးလိုုပ္ငန္း 
လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းမ ားုုႏွင့္ ရံိုုးမ ားတြင္ စမ္းသပ္မႈ 

 

ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး ဥးီတညခ္ ကမ္ ား၏ အေျခအေန လိုုပင္နး္လညပ္တမ္ႈ/တညေ္ဆာကမ္ႈ အေျခအေန 

– – 

 စးီပြားေရးဆိုုိုုိငရ္ာ အခြင္႔အလမး္မ ား 

ပထမအၾကမိ ္ေၾကျငာေသာရကစ္ြြဲ ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ 

အတိုုိုုိငပ္ငခ္လံိုုိုုပင္နး္မ ား 

ဒီဇိိုုင္းဆန္းစစ္ျခင္းုွုႏင့္ ေဆာက္လိုုပ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈဆိိုုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားအတြက္ အတိုုိင္ပင္ခံအဖြြဲ႕တစ္ဖြြဲ႕ကိိုု 
ငွားရမ္းမည္ ျဖစၿ္ပီး ယင္းသိိုု႕ ငွားရမ္းမႈကိိုု အရည္အေသြးုွုႏင့္ ကိုုန္က စရိတ္ အေျခခ ံ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးခ ယ္မည္။ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အရ အစိိုုးရ၀န္ထမ္းမ ားကိိုု ေလ့က င့္ေပးရန္အတြက္လည္း 
အတိုုိင္ပင္ခံ၀နေ္ဆာင္မႈမ ားကိိုု လိိုုအပ္ ပါမည္။ အတိုုိင္ပင္ခံပိုုဂ ိဳလ္မ ား ငွားရမ္းခန္႕အပရ္ာတြင္ အတိုုိင္ပင္ခံမ ား 
အသံိုုးျပဳမႈဆိုုိင္ရာ အာရဖွြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားုုႏွင့္အညီ ျပဳလိုုပ္ သြားမည္။ 

ဝယယ္ျူခငး္ဆိုုိုုိငရ္ာ 

ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ ငန္ီယာ ေဆာက္လိုုပ္ေရးလိုုပ္ငန္းမ ားကိိုု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၀ယ္ယူမႈဆိုုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားုွုႏင့္အညီ 
လိုုပ္ထံိုုးလိုုပ္နည္း မ ားအတိိုုင္း ျပဳလိုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဝယယ္ျူခငး္ ုွုႏင္႔ အၾကဥံာဏ္ရယျူခငး္ဆိုုိုုိငရ္ာ ေၾကျငာခ ကမ္ ား 

http://www.adb.org/projects/47086-002/business-opportunities  

 အခ နိဇ္ယား 

အယူအဆသေဘာထားရွင္းလင္းျခင္း ၂၀၁၃ ခိုုုွုႏစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ 

လိုုိအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စစ္ေဆးမႈ 
လိုုပ္ငန္းစဥ ္

၂၀၁၄ ခိုုုွုႏစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွ ၂၀၁၄ ခိုုုွုႏစ္ မတ္လ ၇ 



ရင္းုုႏွီးျမွဳပ္ုံွုႏမႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ၂၀၁၄ ခိုုုွုႏစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ 

ခြင့္ျပဳရက္စြြဲ ၂၀၁၄ ခိုုုွုႏစ္ ုိုႏိုု၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ 

 

 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္မႈဆိိုုငရ္ာ မတ္ွတိိုုငမ္ ား 

ခြင္႔ျပဳခ ကအ္မွ
တ ္

ခြင္႔ျပဳျခင္
း 

လကမ္တွေ္ရးထိုုိုုိးျခင္
း 

သကေ္ရာကျ္ခင္
း 

နဂိံိုုိုုးခ ဳပျ္ခငး္ 

မလူ ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငျ္ခင္
း 

အမွ
န ္

ေခ းေငြ ၃၁၉၉ ၂၀၁၄ 
ခိုုုွုႏစ္ 
ုုႏိိုု၀င္ဘာ 
၂၆ ရက ္

၂၀၁၅ ခိုုုုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ 

၁၀ ရက ္

၂၀၁၅ ခိုုုုႏွစ္ 
ေမလ ၁၂ ရက္ 

၂၀၁၈ 
စက္တ
င္ဘာ ၃၀ 
ရက္ 

- - 

 

 

 အသံိုုိုုးခ မွဳ  

ရကစ္ြြဲ ခြင္႔ျပဳအမတွ ္

အာရဖွြ႕ံၿဖိဳ းေရးဘဏ္ 
(အေမရကိနေ္ဒၚလာ 

ေထာငေ္ပါငး္) 

အျခား 

(အေမရကိနေ္ဒၚလာ 
ေထာငေ္ပါငး္) 

အသားတင ္
ရာခိုုိုုိငုွ္ုႏိုုိုုနး္ 

တိုုိးပြားလာေသာ ကနထ္ရိိုုိုုက ္ေထာကပ္ံေ့ၾကးမ ား 

၂၀၁၅ ခိုုုုႏွစ္ ဇြန္လ 
၁၈ ရက ္ ေခ းေငြ ၃၁၉၉ ၀ ၀ ၀.၀၀ % 

တိိုုးပြားလာေသာ ထိုုိုုတေ္ပးေငြ ပမာဏ 

၂၀၁၅ ခိုုုုႏွစ္ ဇြန္လ 
၁၀ ရက ္ ေခ းေငြ ၃၁၉၉ ၀ ၀ ၀.၀၀% 

 

 ကတိက၀တ္မ ား၏ အဆင္႔အတနး္ 
ကတိက၀တ္မ ားကိုုိုု-ိ စစ္ေဆးျပီးစာရင္းမ ား၊ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ ား၊ လူမႈေရး၊ က႑ဆိုုိုုိင္ရာ၊ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရး ုုႏွင္႔ အျခား ဟူ၍ 
အိုုိုုပ္စိုုိုုမ ား ခြြဲျခားထားသည္။ ကတိက၀တ္မ ားအတိုုိုုိင္းလိုုိုုိက္နာမွဳကိုုိုုိ အိုုိုုပ္စိုုိုုအလိုုိုုိက္ ေအာက္ပါ စံုုႏွိုုိုုန္းမ ားျဖင္႔ အဆင္႔ခြြဲသတ္မွတ္ေပးသည္  
(၁) ေက နပ္အားရမႈ။ ။အိုုိုုပ္စိုုိုုအတြင္းရွိ ကတိက၀တ္အားလိုုိုုံးကိုုိုုိ လိိုုိုုက္နာမႈရွိၿပီး ခၽြတ္ယြင္းခ က္ တစ္ခိုုိုုသာခြင္႔ျပဳသည္။ 
(၂) တစ္စိတ္တစ္ပိုုိုုိင္းေက နပ္အားရမႈ။ ။ အိုုိုုပ္စိုုိုုအတြင္းရွိ ကတိက၀တ္မ ားကိုုိုုိလိုုိုုိက္နာရာတြင္ ခၽြတ္ယြင္းခ က္ အမ ားဆံိုုိုုး ၂ခိုုရွိသည္။ 
(၃) ေက နပ္အားရဖြယ္မရွမိႈ။ ။ အိုုိုုပ္စိုုိုုတြင္းရွိ ကတိက၀တ္ ၃ ခ က္ုုႏွင္႔ အထက္မလိိုုိုုက္နာမွဳမ ားရွိသည္။  
၂၀၁၁ ခိုုိုုုွုႏစ္ လူထိုုိုုဆက္ဆံေရးမူဝါဒအရ စီမံကိန္း ေငြေၾကးရွင္းတမ္းမ ားဆိုုိုုိင္ရာ ကတိက၀တ္လိုုိုုိက္နာမႈ စံုုႏွိုုိုုန္းသတ္မွတ္ခ က္မ ားသည္ 
၂၀၁၂ ခိုုိုုုွုႏစ္ ဧျပီလ ၂ရက္ ေနာက္ပိုုိုုိင္း ေစ႔စပ္ညွိုိွုႏိုုိုုင္းမႈျပဳလိုုိုုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာ စီမံကိန္းမ ားအေပၚသာ သက္ေရာက္မွိုုိုု ရွိသည္။  
 



အတညျ္ပဳခ က ္
အမတွ ္

အိုုိုုပစ္ိုုိုုခြြဲျခားျခငး္ 

က႑ လမူွဳေရး ေငြေၾကးဆိုုိုုိငရ္ာ စးီပြားေရးဆိုုိုုိငရ္ာ အျခား ကာကြယ ္
ေစာင္႔ေရာွကမ္ႈမ ား  

စမီကံနိး္ 
ေငြေၾကး 

ရငွး္တမး္မ ား 

ေခ းေငြ- 
၃၁၉၉ 

- - - - - - - 

 

 ဆက္သြယ္ရန ္ုွုႏင္႔ ေနာက္ဆံိုုိုုးအခ က္အလက္မ ား 

တာဝနခ္ ံေအဒဘီ ီအရာရွ ိ () 

တာဝနခ္ ံေအဒဘီ ီဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရဌွာန 

တာဝနခ္ ံေအဒဘီ ီဌာနခြြဲ သယ္ယူပိိုု႔ေဆာင္ေရးုုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဌာနခြြဲ၊ SERD 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္မည့္ 
ေအဂ ငစ္မီ ား 

- 

 

 

 အငတ္ာနက္လိပစ္ာမ ား 

စမီကံနိး္ ဝကဘ္ဆ္ိုုိုုိ္ဒ ္ http://www.adb.org/projects/47086-002/main  

စမီကံနိး္ဆိုုိုုိငရ္ာ 
စာရြကစ္ာတမး္မ ားစာရငး္ 

http://www.adb.org/projects/47086-002/documents  

 

 




