
ဤ PDS ဘာသာျပနသ္ည္ ဇြန္လ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၅ ခိုုွႏစ္ ရက္စြြဲပါ အဂၤလိပဘ္ာသာမရူင္းကိို အေျခခသံည္။ 
 

 
 

 

 

 

PDS စတငသ္ည့္ေန႕ – 

PDS ကိိုမြမး္မသံည့္ေန႕ ေမလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၅ 

 

စမီကံနိး္အမည ္ မုႏ ၱေလးျမိိဳ႕ ျမိိဳ႕ ျပ ဝနေ္ဆာင္မႈလိုပ္ငန္းမ ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခငး္ စီမံကိန္း 

ုိႏိုငင္ ံ ျမန္မာ 

စမီကံနိး္/ အစအီစဥအ္မတွ ္ ၄၇၁၂၇-၀၀၂ 

စမီကံနိး္အဆင့္ အဆိိုျပိဳထားျပီး 

စမီကံနိး္တညေ္နရာ – 

ုိႏိုင္ငံလံိုးဆိိုင္ရာအစီအစဥ္ုွႏင့္ မဟာဗ ်ဴဟာမ ား ေရးဆြြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမ ားကိို ေငြေၾကးပံ႕ပိိုးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ဤစာတမ္းတြင္ ပထ၀ီေဒသုွႏင့္ နယ္နိမိတ္မ ားကိို သတ္မွတ္ညႊန္းဆိိုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အာရွဖြံ႕ျဖိိဳးေရးဘဏ္သည္ မည္သည့္နယ္နိမိတ္၊ 
ေဒသ၏ ဥပေဒေရးရာအရ သိို႕မဟိုတ္ အျခား အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ က္မ ားကိို ဆံိုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ရညရ္ြယ္ထားျခင္းမရိွပါ။ 

က႑ ေရေပးေ၀မႈ ုွႏင့္ အျခား ျမ်ဴနီစီပယ္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံို ုွႏင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလိုပ္ငန္းမ ား 

က႑ခြြဲ ျမိိဳ႕ ျပမ၀ူါဒ၊ အဖြြဲ႕အစည္းဆိိုင္ရာ ုႏွင့္ စြမ္းရည္ ဖြံ႕ ျဖိိဳးမႈ 

ဗ ်ဴဟာေျမာကအ္စအီစဥမ္ ား – 

ေျပာငး္လြဲမႈကိိုျဖစေ္စေသာအရာမ ား – 

က ား/မသာတညူမီ ွရွမိႈုွႏင့္ ယငး္ကိို ထည့္သြငး္စဥး္စား 
ေဆာငရ္ြကထ္ားေသာ အတနး္အစားမ ား 

– 

 

 

 

စမီကိံနး္အခ က္အလက္သတငး္လႊာ 
 
စီမကံိန္း အခ က္အလက္ သတင္းလႊာ (PDS) တြင္ စမီံကနိ္း သိို္႕မဟိုတ္ အစအီစဥတ္ိို႕၏ သတင္းအခ က္အလက္ အက ဥ္းခ ိဳပ ္
ပါ၀ငသ္ည္။ PDS ကိိုယတ္ိိုငသ္ည ္လိုပ္ေဆာငဆ္ြဲ လိုပ္ငန္းစဥတ္စခ္ို ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကနဥးီပိိုင္းသတင္းလႊာတြင္ အခ ိိဳ႕ေသာ 
အခ က္အလက္မ ား ပါ၀င္မည္မဟိုတဘ္ြဲ ယင္းအခ က္အလက္မ ား ရရွလိာသည့္အခါ သတင္းလႊာတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြကသ္ြားမည ္
ျဖစ္ပါသည။္ အဆိိုျပိဳထားေသာ စီမကံနိး္မ ားုွႏင့္ ပတသ္က္ေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားမွာ ေျပာင္းလြဲုိႏိုင္ျပီး အညႊန္းသေဘာ 
ထည့္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည။္ 
 



 ေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈ 

ေငြေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈအမ ိိဳးအစား ခြင့္ျပိဳခ ကအ္မတွ ္ ရနပ္ံိုေငြအရငး္အျမစ ္
အတညျ္ပိဳျပးီေသာ 

ပမာဏ (ေထာငေ္ပါငး္) 

ေခ းေငြ – အာရွဖြံ႕ ျဖိိဳးေရး ရနပ္ံိုေငြ ၆၀,၀၀၀ 

စိုစိုေပါငး္ အေမရကိနေ္ဒၚလာ 
၆၀,၀၀၀ 

 

 ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္မႈဆိိုငရ္ာ အစအီစဥအ္မ ိိဳးအစားမ ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိိုင္ရာ အစီအစဥ္ အမ ိိဳးအစားမ ားအေၾကာင္း ပိိုမိိုသိရွိလိိုပါလွ င္ ေအာက္ပါ အင္တာနက္ 
လိပ္စာတြင္ ၾကည့္ရႈုိႏိုင္ပါသည္။ 

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

သဘာ၀ပတ၀္နး္က င ္ – 

မမိဆိုႏၵအေလ ွာကမ္ဟိုတဘ္ြဲ 
ေရႊ႕ေျပာငး္ေနရာခ ထားျခငး္ 

– 

ဌာေနတိိုငး္ရငး္သားမ ား – 

 

 သဘာ၀ပတ္၀နး္က င ္ုွႏင့္ လူမႈေရးကိစၥရပမ္ ားဆိိုငရ္ာ အက ဥး္ခ ိဳပ ္

သဘာ၀ပတ၀္နး္က င ္
– 

မမိဆိုႏၵအေလ ွာကမ္ဟိုတဘ္ြဲ ေရႊ႕ေျပာငး္ေနရာခ ထားျခငး္ 
– 

ဌာေနတိိုငး္ရငး္သားမ ား 
– 

 

 စမီကိံနး္ုွႏင့္ ပတ္သက္ဆက္ုႏြယ္သူမ ားုွႏင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ပးူေပါငး္ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္မႈ ုွႏင့္ 
တိိုငပ္ငေ္ဆြးေုႏြးျခငး္ 

စမီကံနိး္ ေရးဆြြဲစဥ ္ကာလအတြငး္ 
– 

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


စမီကံနိး္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္စဥ ္ကာလအတြငး္ 
– 

 

 စမီကိံနး္ဆိိုငရ္ာေဖာ္ျပခ က္ 

– 

 

 စမီကိံနး္ ေဆာငရ္ြက္ရျခငး္ အေၾကာငး္ ုွႏင့္ ုိႏိုငင္ေံတာ္/ေဒသဆိိုငရ္ာ ဗ ်ဴဟာုွႏင့္ 
ခ တ္ိဆက္မႈ 

– 

 

 ဖြ႕ံ ျဖိိဳးမႈဆိိုငရ္ာ အက ိိဳးသက္ေရာက္မႈမ ား 

မုၱႏေလးျမိိဳ႕တြင္ ျမိိဳ႕ ျပ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ ုွႏင့္ ျပည္သူ႕က န္းမာေရးတိိုို႕ကိိုို တိိုးတက္ေစသည္။ 

 

 စမီကိံနး္ရလဒ ္

ရလဒေ္ဖာ္ျပခ က ္ ရလဒတ္ရူသူိို႕ေရာကရ္ွမိႈ 

မုၱႏေလးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ုႏိိုင္ေသာ 
ျမိိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈလိုပင္န္းမ ား ရယူအသံိုးခ ခြင့္ 
တိိုးတက္လာသည္။ 

– 

 

 စမီကိံနး္မ ွရလဒမ္ ား ုွႏင့္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင ္တိိုးတက္မႈ 

စမီကံနိး္ရလဒမ္ ား ေဖာ္ျပခ က ္
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငျ္ခငး္ တိိုးတကမ္ႈ အဆင့္ 
(ရလဒ၊္ လိုပေ္ဆာငမ္ႈမ ား၊ ကစိၥရပမ္ ား) 

(၁) ေရေပးေ၀မႈစနစ္မ ား တိိုးတက္လာသည္။ (၂) 
ေရုႏႈတ္ေျမာင္း ုွႏင့္ ေရၾကီးမႈ အကာအကြယ္ အစီအမံမ ား 
အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည္။ (စ) စြန္႕ပစ္ေရ စမီံခန္႕ခြြဲမႈ 
တိိုးတက္လာသည္။ (၄) ပိိုိုမိုိုိေသာ 
ကိိုယ္ပိိုိုင္စီမံခန္႕ခြြဲပိိုိုင္ခြင့္မ ားဆီသိိုို႕ ဦးတည္လ က္ EA 

– 



မ ားုွႏင့္ IAမ ား၏ အဖြြဲ႕အစည္းဆိိုိုင္ရာစြမ္းရည္ 
ၾကံ့ခိိုိုင္လာသည္။ 

ဖြ႕ံ ျဖိိဳးမႈ ရညမ္နွး္ခ ကမ္ ား၏ အဆင့္ လိုပင္နး္လညပ္တမ္ႈ/တညေ္ဆာကျ္ခငး္ အဆင့္ 

– – 

ရိုပ၀္တ ိဳပိိုငး္ဆိိုငရ္ာ ေျပာငး္လြဲမႈမ ား  

– 

 

 စးီပြားေရးဆိိုငရ္ာ အခြင့္အလမး္မ ား 

ပထမအၾကမိ ္ေၾကျငာေသာ 
ရကစ္ြြဲ 

– 

အတိိုငပ္ငခ္လံိုပင္နး္မ ား 
– 

၀ယယ္ျူခငး္ဆိိုငရ္ာ 
– 

၀ယယ္ျူခငး္ ုွႏင့္ အၾကဥံာဏ္ ရယျူခငး္ဆိိုငရ္ာ ေၾကျငာခ ကမ္ ား 
http://www.adb.org/projects/47127-002/business-opportunities  

 

 အခ နိဇ္ယား 

ခြင့္ျပိဳျခငး္ ၂၀၁၄ခိုုွႏစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ 

အခ ကအ္လကရ္ာွေဖြျခငး္ ၂၀၁၅ခိုုွႏစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀၁၅ ခိုုႏွစ္ ျျပီလ ၁၀ ရက္ေန႕ 
အထိ 

စမီခံန႕္ ခြြဲမႈ ျပနလ္ညဆ္နး္စစျ္ခငး္ 
အစညး္အေ၀း 

၂၀၁၅ ခိုုွႏစ္ ေမလ ၂၉  ရက္ 

အတညျ္ပိဳျခငး္ – 

 

 

 စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္မႈဆိိုငရ္ာ မတ္ွတိိုငမ္ ား 

ခြင့္ျပိဳခ ကအ္မတွ ္ ခြင့္ျပိဳျခငး္ လကမ္တွေ္ရးထိုိးျခငး္ သကေ္ရာကျ္ခငး္ 

နဂိံိုးခ ိဳပျ္ခငး္ 

မလူ ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငျ္ခငး္ အမနွ ္

– – – – – – – 

  



 အသံိုးခ မႈ 

ရကစ္ြြဲ ခြင့္ျပိဳအမတွ ္
ေအဒဘီ ီ(အေမရကိနေ္ဒၚလာ 

ေထာငေ္ပါငး္) 
အျခား (အေမရကိနေ္ဒၚလာ 

ေထာငေ္ပါငး္) 
အသားတင ္
ရာခိိုငု္ႏႈနး္ 

စိုစိုေပါငး္ ကနထ္ရိိုကေ္ပးေသာ ပမာဏ 

၂၀၁၅ ခိုုွႏစ္ 
ေမလ ၁၈ ရက ္

– – – – 

စိုစိုေပါငး္ ထိုတေ္ပးေငြ ပမာဏ 

– – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 

 ကတိစာခ ိဳပမ္ ား၏ အဆင့္အတနး္ 
ကတိစာခ ိဳပ္မ ားကိို စစ္ေဆးျပီးစာရင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈေရး၊ က႑ဆိိုင္ရာ၊ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရးုႏွင့္ အျခား 
ဟူ၍ အိုပ္စိုမ ားခြြဲျခားထားသည္။ ကတိစာခ ိဳပ္အတိိုင္းလိိုက္နာမႈကိို အိုပ္စိုအလိိုက္ေအာက္ပါ စုံႏႈန္းမ ားျဖင့္ အဆင့္ခြြဲ 
သတ္မွတ္ေပးသည္။ 

(၁)ေက နပဖ္ြယ္ရွိ။ ။ အိုပ္စိုအတြင္းရွိကတိစာခ ိဳပ္မ ားအားလံိုးကိို လိိုက္နာမႈရွိ၊ ခ ိိဳ႕ယြင္းခ ကတ္စ္ခိုသာခြင့္ျပိဳသည္။ 
(၂)တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းေက နပ္ဖြယ္ရွိ။    ။ အိုပ္စိုအတြင္းရွိ ကတိစာခ ိဳပ္မ ားကိိုလိိုက္နာရာတြင္ ခ ိိဳ႕ယြင္းခ က္ အမ ားဆံိုး        
၂ခိုထိရွိသည္။  

(စ)ေက နပဖ္ြယ္မရွိ။ ။ အိုပ္စိုတြင္းရွိ ကတိစာခ ိဳပ္ပါအခ က္ စခိုုႏွင့္အထက္ မလိိုက္နာမႈမ ားရွိသည္။ ၂၀၁၁ ခိုုွႏစ္ လူထို 
ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒအရ စီမံကိန္း ေငြေၾကးရွင္းတမ္းမ ားဆိိုင္ရာ ကတိစာခ ိဳပ္ လိိုက္နာမႈ စံုႏႈန္း သတ္မွတ္ခ က္မ ားသည္ 
ျျပီလ ၂ ရက္ ၂၀၁၂ ခိုုွႏစ္ေနာက္ပိိုင္း ေစ့စပ္ညွိုိႏႈင္းမႈျပိဳလိုပ္ရန ္ဖိတ္ေခၚေသာ စမီံကိန္းမ ား အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
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ငရ္ာ 
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ကာကြယေ္စာင့္ေရာွ
ကမ္ႈမ ား 

စမီကံနိး္ေငြေၾကးရငွး္
တမး္မ ား 

ေခ းေငြ - –  –  –  –  –  –  – 

 

 ဆက္သြယ္ရန ္ုွႏင့္ ေနာက္ဆံိုး အခ က္အလက္မ ား ရရွုိိႏိုငရ္န ္

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီအရာရွ ိ Eri Honda (ehonda@adb.org)  

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဌာန  

တာ၀နခ္ ံေအဒဘီ ီဌာနခြြဲ ျမိိဳ႕ ျပ ဖြံ႕ျဖိိဳးမႈ ုွႏင့္ ေရဌာနခြြဲ၊ SERD  

အမႈေဆာင ္ေအဂ ငစ္မီ ား –  

 



 အငတ္ာနက္လိပစ္ာမ ား 

စမီကံနိး္ အငတ္ာနက ္လပိစ္ာ http://www.adb.org/projects/47127-002/main  

စမီကံနိး္ဆိိုငရ္ာ စာရြကစ္ာတမး္မ ား စာရငး္ http://www.adb.org/projects/47127-002/documents  

 




