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အတုိးေကာကး စကာ့လုဵ့မ္ာ  ့

ACC ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို နစးနာေၾက့ေပ့ေလ္ားေရ့ေကားမတီ 

ADB အာရြဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး 

DMS အေသ့စိတးတိုငး့တာစစးတမး့ေကာကးယူမႈ 

DPTSC လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့ႏြငးံ ကျပးကဲေရ့ ဦ့စီ့ဌာန 

FGD သီ့သနး႕ေရျ့ ခ္ယးသညးံ အုုပးစုုမ္ာ့ႏြငးံေဆျ့ ေႏျ့ မႈ 

GAD အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန 

GOM ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရ 

GRC အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီ 

GRM အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့စနစး 

IA အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးသညး ံဌာန 

Km ကီလိုမီတာ 

kV ကီလိုဗို႔ 

LUC ေ်မယာအသုဵ့်ပဳလကးမြတး 

MMK ်မနးမာက္ပးေငျ 

MOEE လြ္ပးစစးႏြငး ံစျမး့အငးဝနးႀကီ့ဌာန 

MONRE သယဵဇာတႏြငး ံသဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန 

PIB အမ္ာ့်ပညးသူအတျကး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ပါဝငးသညး ံစာအုပးငယး 

PMU စီမဵကိနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈယူနစး 

PPTA စီမဵကိနး့အႀကိဳ်ပငးဆငးေရ့ နညး့ပညာအေထာကးအပဵံ 

REGDP ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငး ံတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့အုပးစုမ္ာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့အစီအစဥး 

ROW ဓါတးအာ့လိုငး့နယးနိမိတး 

SPS ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ဆိုငးရာမူဝါဒ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး 

TOR အကို့အကာ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

TL ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးသညးလုိံငး့ 

USD အေမရိကနးေဒ၍လာ 

 

  



 

 

AF-Consult Switzerland Ltd 
TA 9179-MYA: လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း - 

စီမံကိန္းအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးနည္းပညာ အေထာက္အပံ ့- ၄၂၇၂ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ ္ -

ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအစိတ္အပုိင္း-ဒီဇငးဘာ ဿွှ၄ 

Page4 

 

မာတိကာ 

1 စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ေဖား်ပခ္ကး .......................................................... ှ ဿ 

1.1 စီမဵကိနး့ဆိုငးရာ ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာ ................................................................. ှ ဿ 

ှ.ဿ ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့လိုငး့ အစိတးအပိုငး့ နြငးံ ေ်မယာရယူသိမး့ဆညး့်ခငး့ အတိုငး့အတာ ...... ှ ဿ 

ှ.၀ ပုဂၐလိကပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အေပ၍ထိခိုကးမႈကို ေရြာငးရြာ့ရနးႏြငး ံအနညး့ဆုဵ့်ဖစးေစရနး 

စီမဵေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငး ံအ်ခာ့ေရျ့ ခ္ယးဖျယးနညး့လမး့ ................................................. ှ ၆ 

ှ.၁ REGDP ၌ ရညးရျယးခ္ကး ..................................................................................... ဿွ 

ှ.၂ စီမဵကိနး့ဆိုငးရာေဖား်ပခ္ကး ႏြငး ံREGDP တျငး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထပးမဵ်ဖညးံစျကးရနး 

အစီအမဵအတျကး အေ်ခခဵ...................................................................................... ဿွ 

ဿ ေ်မယာရယူသိမး့ဆညး့်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့အတိုငး့အတာ ..... ဿှ 

ဿ.ှ ထိခိုကးသျာ့ေသာ ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ သီ့ႏြဵမ္ာ့ ............................................................... ဿှ 

ဿ.ဿ ထိခိုကးသျာ့ေသာ ေ်မယာမ္ာ့အေပ၍ ပုိငးဆိုငးမႈအေနအထာ့ ......................................... ဿှ 

ဿ.၀ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ ........................................................................... ဿ၀ 

ဿ.၁ ထိခိုကးမႈမ္ာ့၌ အတိုငး့အတာ ............................................................................... ဿ၂ 

ဿ.၂ ထိခိုကးလျယးေသာ အုပးစုမ္ာ့ ................................................................................. ဿ၃ 

ဿ.၃ အ်ခာ့ထိခိုကးေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ ........................................................................... ဿ၃ 

၀ လူမႈစီ့ပျာ့ဆိုငးရာ အေ်ခအေန .......................................................... ဿ၄ 

၀.ှ စစးတမး့ေကာကးယူသညးံ နညး့စနစး ........................................................................ ဿ၄ 

၀.ဿ ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးသညးံလိုငး့မ္ာ့်ဖတးသနး့သျာ့သညးံၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ရြ ိလူဦ့ေရ ပမာဏ ႏြငးံ 
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ပူ့တျဲပါ ှ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့မြ မြတးတမး့မ္ာ့ 
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အႏြစးခ္ဳပး  

စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ေဖား်ပခ္ကး 

ဤ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငး ံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့အုပးစုမ္ာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့အစီအစဥး (REGDP) 

သညး်မနးမာလြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကျနးရကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့စီမဵကိနး့၌ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့အစိတးအပုိငး့်ဖစးေသာ 
ဿ၀ွ ကီလိုဗို႕ ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့လိုငး့ (TL) ၀ လိုငး့အတျကး ်ပဳစုထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  TL ၀ ခုမြာ 

ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး (ှ) အလုဵ-သီတာ (ကမး့နာ့လမး့ - ၅.ဿ ကီလိုမီတာ) (ဿ) အလုဵ-သီတာ (ဒလ၇ ှ၅ 
ကီလုိမီတာ) ႏြငး ံ (၀) ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး (ဿ၅၆  ကီလိုမီတာ) တို႔်ဖစးသညး၈ ပထမ TL ဿ လိုငး့မြာ 

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့အတျငး့ရြိမညး်ဖစးကာ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယးလိုငး့မြာ မျနး်ပညးနယးႏြငး ံ
တနသၤာရီတိုငး့ေဒသႀကီ့တျငးရြိသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လိုငး့တျငး လကးရြိ ဓါတးအာ့ချဲရဵုတစးရဵုအ်ပငး 

ေနာကးထပး ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ရဵုလိုအပးမညး၈ အလုဵ-သီတာ TL လိုငး့ ဿ လိုငး့လုဵ့သညး လကးရြိ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ရဵုကို 
ဆကးသျယးထာ့သညး၈ ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့လိုငး့ ၀ လိုငး့လုဵ့ကို လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့ႏြငးံ ကျပးကဲေရ့ ဦ့စီ့ဌာန 

(DPTSC) က အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈  

ေ်မယာရယူသိမး့ဆညး့်ခငး ့ႏြငးံ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး ့အတုိငး့အတာ 

တာဝါတိုငးမ္ာ့၌အေ်ခတညးေဆာကးရနးအတျကး ပုဂၐလိကပုိငးေ်မမ္ာ့ကို ရယူရနးလိုအပးပါမညး - ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-

ထာ့ဝယး TL အတျကး ွ.၆၄ ဟကးတာ ႏြငးံ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) အတျကး ွ.ွ၄၂ ဟကးတာ လိုအပးပါမညး၈ အလုဵ-
သီတာ (ကမး့နာ့လမး့) TL သညး အစုိ့ရပိုငးေ်မေပ၍တျငး ်ဖတးသနး့သျာ့မညး်ဖစးကာ ယာယီေစ့္ဆိုငးေပါငး့ ဿ၆ွ ကို 

ယာယီ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ရမညး်ဖစးပါသညး၈ TL ဿ ခုတျငး တညးေဆာကးေရ့ကာလအတျငး့ ၁၃ 
မီတာက္ယးဝနး့ေသာစႀကႍအတျငး့မြ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိ ယာယီဖယးရြာ့ရမညး်ဖစးပါသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL 

အတျကး ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ရဵုတညးေဆာကးရာတျငး အိမး ၆ လုဵ့ႏြငးံ ွ.၁၅ ဟကးတာရြိ ရာဘာစိုကးခငး့ ထိခိုကးမညး်ဖစးသညး၈ 
။ထိခိုကးဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ADB ၌ လူမႈေရ့ဆုိငးရာကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈလုိအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ 

်ပနးလညးအစာ့ထုိ့ႏိုငးေသာတနးဖို့်ဖငး ံ ေပ့ေလ္ားမညး်ဖစးသညး၈ တရာ့ဥပေဒအရေ်မပုိငးဆိုငးမႈမညးသို႔ပငး်ဖစးေစ 
ပ္ကးစီ့ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့ေသာ ထုတးလုပးမႈမ္ာ့ ႏြငး/ံသုိ႔မဟုတး ေ်မယာသိမး့ဆညး့ရယူ်ခငး့ေၾကာငးံ ဝငးေငျဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ကို 

ေပ့ေလ္ားသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုအေရအတျကးစုစုေပါငး့မြာ  ၄၆၁ ်ဖစးပါသညး၈  

လူမႈစီ့ပျာ့ဆိုငးရာအေ်ခအေန 

ေကာကးယူထာ့ေသာ လူမႈ-စီ့ပျာ့ဆိုငးရာ စစးတမး့ရလဒးအရ အိမးေထာငးစုတစးစုတျငး လူဦ့ေရ့ ၁ ဦ့မြ ၂ ဦ့အထိရြိကာ 

အမ္ာ့စုမြာ ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံအမ္ိဳ့သာ့အေရအတျကးသညး 
အမ္ိဳ့သမီ့အေရအတျကးထကး မ္ာ့ပါသညး၈ လူဦ့ေရစုစုေပါငး့၌ ၅၂% ခနး႔သညး အနိမးံဆုဵ့အေန်ဖငး ံမူလတနး့ပညာေရ့ 

တတးေ်မာကးၾကပါသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့တျငး အလုပးလကးမဲံႏႈနး့မြာ ရာခုိငးႏႈနး့အာ့်ဖငး ံ
ဆယးဂဏနး့်ဖစးပါသညး၈ အဓိကဝငးေငျရရာအလုပးမြာ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လိုငး့အပိုငး့တျငး 

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့ ၿမိဳ႕်ပေဒသရြ ိ TL ဿ လုိငး့တျငးမူ ေန႔စာ့၇ လခစာ့လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ ပ္မး့မြ္ 
ႏြစးစဥးဝငးေငျမြာ အေမရိကနးေဒ၍လာ ၀ွွွ ခနး႔်ဖစးေသားလညး့ အိမးေထာငးစုအမ္ာ့စုသညး အသုဵ့စရိတးႀကီ့်မငးမံႈေၾကာငး ံ

လိုေငျ် ပလ္ကးရြိသညး၈ ဝငးေငျ-ထျကးေငျ အၾကာ့ကျာဟခ္ကးကို ်ဖညးဆံညး့ရနး ၁ငး့တို႔သညး အေႂကျ့ ရယူသုဵ့စျဲ် ခငး့၇ 

ေဆျမ္ိဳ့သာ့ခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံရပးေဆျရပးမ္ိဳ့မ္ာ့အၾကာ့ရြိ အ်ပနးအလြနးကူညပီဵံပုိ့မႈမ္ာ့အေပ၍ မြီခုိၾကသညး၈ အသုဵ့စရိတး၌ 
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ထကးဝကးခနး႔ကို အစာ့အစာအတျကးအသုဵ့်ပဳေနရသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယးအပိုငး့ရြိ ပ္မး့မြ္ေ်မပုိငးဆိုငးမႈမြာ 

အိမးေထာငးစုတစးစုလ္ငး ၀.ဿ ဟကးတာ်ဖစးၿပီ့ ရနးကုနးရြ ိ TL ဿ ခုတျငးမူ ယငး့ပမာဏထကးမ္ာ့စျာနညး့သညး၈ 
လူအမ္ာ့စုတျငး ေ်မအသုဵ့်ပဳလကးမြတး (LUC) ရြိၾကသညး၈ ရာသီအလုိကးသီ့ႏြဵစုိကးပ္ိဳ့ေသာလယးသမာ့အမ္ာ့စုသညး 

မုိ့ရာသီတျငးသာ စုိကးပ္ိဳ့ၾကသညး၈ အာ့လုဵ့နီ့ပါ့တျငး ေကာငး့မျနးေသာအိမးသာမ္ာ့ရြိၾကသညး၈ သို႔ေသား ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး အပုိငး့တျငး သနး႔ရြငး့ေသာေရအရငး့အ်မစးမရြိၾကေပ၈ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အာ့လုဵ့၌ ေလ့ပဵုတစးပဵုခနး႔သညး 

အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဝငးေငျ တစးေန႔လ္ငး ဿ ေဒ၍လာေအာကးသာရြိၿပီ့ 
မသနးစျမး့ေသာအိမးေထာငးစုဝငးမ္ာ့ပါဝငးသညး ံအိမးေထာငးစုမ္ာ့လညး့ရြိသညး၈  

 

TL စၾကၤအဵတျငး့ရြ ိတိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ ့

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးသညး စစးတမး့တျငး တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုတစးခုပါဝငးခဲံသညး ံ
တစးခုတညး့ေသာေနရာ်ဖစးပါသညး၈ ၁ငး့အုပးစုမြာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ၃ဿ% ခနး႔်ဖစးၿပီ့ မျနးလူမ္ိဳ့်ဖစးပါသညး၈ ႏုိငးငဵ၌ 

အဓိကလူမ္ာ့စု်ဖစးေသာ ဗမာလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး အ်ခာ့ TL လုပးငနး့ချငးေနရာမ္ာ့တျငး အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ှွွ% 
်ဖစးပါသညး၈ လူအမ္ာ့ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးမႈ၇ ရာစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာအ်ပနးအလြနးထိေတျ႕မႈ၇ 

အတူတကျကုိလုိနီလကးေအာကးခဵ်ဖစးခဲံ်ခငး့ႏြငးံ လျတးလပးေရ့ကာလအလျနး အစုိ့ရမူဝါဒမ္ာ့ေၾကာငးံ မျနးႏြငး ံ ဗမာ 
ယဥးေက့္မႈမ္ာ့အၾကာ့တျငး ေရာေႏြာေပါငး့စပးမႈကို ရာႏႈနး့်မငးံ်မငးမံာ့မာ့ေတျ႕ရသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL 

သညး မျနးအိမးေထာငးစုမ္ာ့ အသုဵ့်ပဳေနေသာေ်မယာမ္ာ့ကို တိုကးရိုကးထိခိုကးေစလိမးမံညး၈ သို႔ေသား ၁ငး့သညး လူမႈေရ့၇ 
ယဥးေက့္မႈ သို႔မဟုတး ကို့ကျယးယုဵၾကညးမႈအရ အေရ့ႀကီ့ေသာေနရာမ္ာ့ကို ်ဖတးသနး့သျာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး အစဥးအလာ၇ 

ကို့ကျယးယုဵၾကညးမႈမ္ာ့ကို ထိခိုကး်ခငး့မရြိေၾကာငး့ ေက့္ရျာ ှွ ရျာမြ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ကေသားလညး့ေကာငး့၇ 
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့၌ ရလဒးမ္ာ့ကေသားလညး့ေကာငး့ အေသအခ္ာ်ပဆိုပါသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့၇ 

အထူ့သ်ဖငးံ ၁ငး့တို႔၌ ရုပးပုိငး့ဆိုငးရာ၇ လူမႈေရ့ ယဥးေက့္မႈ သို႔မဟုတး ကို့ကျယးမႈဆိုငးရာ အစဥးအလာမ္ာ့ သို႔မဟုတး 
အရငး့အ်မစးမ္ာ့အေပ၍ ဆို့က္ိဳ့က္ေရာကးမႈမ္ာ့ကို စီမဵကိနး့က ေရြာငးရြာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ မျမး့မဵထာ့ေသာ REGDP တျငး 

ေဒသဆိုငးရာစီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့ဌာနက ေထာကးခဵထာ့ပါသညး၈ ၁ငး့ေထာကးခဵခ္ကးကို အဆိုပါေဒသအတျငး့ရြိ 
တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစု၌ အသိအမြတး်ပဳကုိယးစာ့လြယး ႏြငး ံ သကးဆိုငးရာ ်ပညးေထာငးစုမြဌာနတစးခုတို႔က 

ထပးမဵလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့မညး်ဖစးပါသညး၈  

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထုတး်ပနးေၾကညာမႈႏြငး ံအမ္ာ့်ပညးသႏူြငး ံတုိငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့မ္ာ ့

ဿွှ၄ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ-ေအာကးတိုဘာလတျငး က္ငး့ပခဲံေသာ ေဒသအာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ဆုဵပျဲမ္ာ့၇ 
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ ႏြငးံ လူမႈစီ့ပျာ့စစးတမး့အတျကး အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့မြတဆငးံစီမဵကိနး့ဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို 

်ဖနး႔ေဝခဲပံါသညး၈ စီမဵကိနး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ သိရြိမႈအတိုငး့အတာနညး့ပါ့ေၾကာငး့ စစးတမး့က ညႊနး်ပေနပါသညး၈ သို႔ေသား 
ေ်ဖဆိုသူထကးဝကးေက္ားက စီမဵကိနး့တျငး ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့မရြိေၾကာငး့ သို႔မဟုတး ယခုအဆငးံတျငး ၁ငး့တို႔အေန်ဖငး ံ

မသိရြိေသ့ေၾကာငး့ ေ်ဖၾကာ့ၾကပါသညး၈ ထိခိုကးမႈရြိသညးဟု ရႈ်မငးသူမ္ာ့က စုိကးပ္ိဳ့ေ်မဆုဵ့ရဵႈ့မႈႏြငးံလြ္ပးစစးေၾကာငး ံ
်ဖစးႏုိငးေသာ အႏၱရာယးတို႔ကုိ ေ်ပာဆိုၾကပါသညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ ဿ၅ ရကးမြ ေအာကးတိုဘာလ ဿွ 

ရကးေန႔အတျငး့တျငး ေဆျ့ ေႏျ့ တိုငးပငးပျဲေပါငး့ ှွ ပျဲ က္ငး့ပခဲံပါသညး၈ တကးေရာကးခဲံသူ ၀ဿွ ဦ့အနကးဿွ% တို႔မြာ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး လုပးငနး့ချငးတျငး ၃၂% တုိ႔မြာ တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကပါသညး၈ 

ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး အဓိကေ်ပာဆိုၾကေသာကိစၥမ္ာ့မြာ ထိခိုကးမႈမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ ႏြငး ံ
လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ရရြိသုဵ့စျဲမႈပိုမုိေကာငး့မျနးေစေရ့တို႔ ်ဖစးၾကပါသညး၈ REGDP ကုိ ်ပနးလညးမျမး့မဵၿပီ့သညးႏြငး ံ
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်မနးမာဘာသာႏြငး ံ မျနးဘာသာသို႔ ်ပနးဆိုမညး်ဖစးကာ အမ္ာ့်ပညးသူအတျကး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ပါဝငးသညး ံ

စာအုပးငယး (PIB) ႏြငးံအတူ စီမဵကိနး့ေၾကာငးထိံခိုကးခဵရသူမ္ာ့ထဵသို႔ ်ဖနး႔ေဝမညး်ဖစးပါသညး၈  REGDP ကို 
မျမး့မဵေနစဥးႏြငးAံDB ထဵမြ စီမဵကိနး့ၿပီ့စီ့မႈအစီရငးခဵစာ ထုတး်ပနးမႈမ်ပဳမခ္ငး့ တညးေဆာကးေရ့၇ 

လုပးငနး့လညးပတးမႈလုပးေဆာငးေနစဥးအဆငးံမ္ာ့တျငး အဆငးမံ္ာ့စျာပါဝငးေသာ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို 
ကာလအပုိငး့အ်ခာ့အလုိကး က္ငး့ပသျာ့မညး်ဖစးပါသညး၈  

အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ  ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့စနစး (GRM) 

ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးသညးံလုပးငနး့စဥးကိုစီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ႏြငး ံ ထိခုိကးခဵရေသာ 

အိမးေထာငးစုမ္ာ့သို႔ ေလ္ားေၾက့ေပ့အပး်ခငး့တို႔ကို လုပးေဆာငးရနး တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအစုိ့ရသညး 
ဌာနေပါငး့စဵုပါဝငးေသာ ေကားမတီကိုဖျဲ႕စညး့မညး်ဖစးပါသညး၈အဆငးံ ၀ ဆငးံ ပါဝငးေသာ 

အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့စနစးသညး တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကို လကးခဵ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး လျတးလပး၇ ပျငးံလငး့်မငးသာ၇ 
အခ္ိနးသငးံ၇ ေက္နပးဖျယးေကာငး့ေသာ အသျငး်ဖငးံ 

လုပးေဆာငးမညး်ဖစးပါသညး၈အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီ (GRC) သညး DPTSC PMU ၇ ခ႐ိုငးရဵု့ႏြငး ံ
ႏိုငးငဵေတားအဆငးံ ရဵု့ခ္ဳပး စသညး ံ အဆငးံ ၀ ဆငးံတျငး လညးပတးလုပးေဆာငးမညး်ဖစးပါသညး၈REGDP 

စတငးအေကာငးအထညးေဖားသညးႏြငး ံ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီ (GRC) သညး 
စတငးအသကးဝငးမညး်ဖစးၿပီ့ စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးသညးကံာလတစးေလ္ာကးလုဵ့ 

လုပးငနး့လုပးေဆာငးေနမညး်ဖစးပါသညး၈ GRC သညး တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကုိ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ 
ေ်ဖရြငး့မညး်ဖစးကာ ဆုဵ့်ဖတးေ်ဖရြငး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ၿပီ့စီ့အေကာငးအထညးေဖားရနး အခ္ိနးကာလသတးမြတးခ္ကးလညး့ 

ထာ့ရြိပါမညး၈ အဆငးံ ၀ ဆငးံ ပါဝငးေသာ GRM တျငး အယူခဵဝငးႏိုငးရနးအတျကးလညး့ေနရာ ဖနးတီ့ထာ့ပါသညး၈ 
တုိငးၾကာ့သူသညး ေအာကးအဆငးံတစးဆငးတံျငး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ ေက္နပးမႈမရြိပါက အထကးအဆငးံသုိ႔တကးေရာကး 

တုိငးၾကာ့ေ်ဖရြငး့ႏိုငးမညး်ဖစးပါသညး၈  

မူဝါဒဆိုငးရာ ႏြငး ံဥပေဒဆိုငးရာ မူေဘာငး 

ဖျဲ႕စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒႏြငး ံ ဿွှဿ ခုႏြစး လယးယာေ်မဥပေဒ ႏြစးခုလုဵ့တျငး ေ်မယာမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ႏိုငးငဵေတားက 

ပိုငးဆုိငးသညးဟု ်ပဆုိထာ့ပါသညး၈ သုိ႔ေသား အကယး၊ ႏုိငးငဵေတားအေန်ဖငး ံ ပုိငးဆိုငးမႈကို ်ပနးလညးရယူသညးအံခါတျငး 
ေ်မယာေပ၍တျငး ထူေထာငးထာ့ေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး “သငးံေလ္ားေသာ ေလ္ားေၾက့” ေပ့အပးရမညးဟု ဿွှဿ 

လယးယာေ်မဥပေဒတျငး ်ပဌာနး့ထာ့ပါသညး၈ LUC မရြိေသာ ေ်မယာမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ေပ့ရမညးဟု 
ယငး့ဥပေဒတျငး ်ပဌာနး့မထာ့ေသားလညး့ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ သို႔မဟုတး 

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အေပ၍သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ပါဝငးသညးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး သကးဆိုငးရာ ဝနးႀကီ့ဌာနမ္ာ့က 
ထုတး်ပနးထာ့ေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့၇ ယငး့တို႔မရြခိဲံလ္ငး အာရြဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ကမာၻ႕ဘဏး ႏြငး ံ

ႏုိငးငဵတကာဘ႑ာေရ့ေကားပုိေရ့ရြငး့ (IFC) တို႔၌ စဵႏႈနး့မ္ာ့အတိုငး့ ညီညျတးေအာငးလုပးေဆာငးရမညးဟု ဿွှ၂ ခုႏြစး 
ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့တျငး ်ပဌာနး့ထာ့ပါသညး၈ ယငး့်ပဌာနး့ခ္ကးသညး 

်မနးမာႏုိငးငဵ၌ဥပေဒမ္ာ့ ႏြငးံ ADB ၌ ကာကျယးေစာငးံေရြာကး်ခငး့ မူဝါဒဆိုငးရာ ေဖား်ပခ္ကး (ဿွွ၆ ) တို႕ကို 
ေပါငး့ကူ့ဆကးသျယးေပ့ထာ့ပါသညး၈  

ခဵစာ့ချငး ံ
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စီမံကိန္းအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးနည္းပညာ အေထာက္အပံ ့- ၄၂၇၂ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ ္ -

ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအစိတ္အပုိင္း-ဒီဇငးဘာ ဿွှ၄ 
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ခဵစာ့ချငးံဇယာ့တျငး ဆုဵ့ရဵႈ့မႈအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ ႏြငး ံ သကးဆုိငးရာ ရပိုငးချငးံ ခဵစာ့ပုိငးချငးံမ္ာ့၌ သေဘာသဘာဝ၇ 

အတိုငး့အတာတို႔ကို ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ REGDP ၌ အစိတးအပုိငး့်ဖစးေသာ သနး့ေခါငးစာရငး့ ႏြငး ံ DMS တို႔သညး 
အမြနးတကယးဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ကို တိုငး့တာမညး်ဖစးၿပီ့  ေနာကးဆုဵ့မျမး့မ ဵ သတးမြတးထာ့ေသာ ခဵစာ့ချငးမံ္ာ့သညး 

ယငး့တုိ႔အေပ၍တျငး အေ်ခတညးမညး်ဖစးပါသညး၈ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ ရလဒးမ္ာ့ႏြငးံ 
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့မြတဆငးံ ဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ကို အမြနးတကယး ်ပနးလညးအစာ့ထို့ရနးလုိအပးေသာ ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ကို 

သတးမြတးမညး်ဖစးပါသညး၈ ေလ္ားေၾက့ကို ေငျသာ့်ဖငးံ ေပ့အပးမညး်ဖစးၿပီ့ ခငးပျနး့ႏြငး ံ ဇနီ့ႏြစးဦ့စလုဵ့တို႕က 
လကးခဵရယူရမညး်ဖစးသညး၈ ်ဖစးႏုိငးပါက ေလ္ားေၾက့ေငျေပ့အပး်ခငး့ကို ဘဏးမြတဆငးံ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့အပး်ခငး့်ဖငး ံ

ေငျသာ့်ဖငး ံ လုပးကိုငးေဆာငးရျကးရမႈမ္ာ့ကို အနညး့ဆုဵ့်ဖစးေအာငးလုပးေဆာငးပါမညး၈ အကယး၊ ဘဏး၌ 
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီပါက ဘဏးစာရငး့မရြိသညးံ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အေန်ဖငးံ ခငးပျနး့၇ ဇနီ့ 

ႏြစးဦ့စလုဵ့၌ အမညး်ဖငး ံ ဘဏးစာရငး့ဖျငးံလြစးႏုိငးရနး စီမဵကိနး့က ကူညီမညး်ဖစးပါသညး၈ TLစၾကၤဵ တစးေလ္ာကးရြိ 
ထိခိုကးလျယးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၇ မူလအပငးမ္ာ့ကို  ဆကးလကးစိုကးပ္ိဳ့ႏုိငး်ခငး့မရြိေတာ႔ေသာ 

ရာဘာစုိကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့တို႔သညး အထူ့အေထာကးအပဵံကို ရရြိၾကမညး်ဖစးသညး၈ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ဝငးေငျကို 
မူရငး့အေ်ခအေနသို႔ ်ပနးလညးေရာကးရြိေအာငး စီမဵရာတျငး ေပ့အပးေသာ ေလ္ားေၾက့ေငျမ္ာ့ႏြငး ံအေထာကးအပဵံမ္ာ့သညး 

လုဵေလာကးမႈရြိသညးဟု သတးမြတးပါသညး၈ ေပ့အပးေသာအေထာကးအပဵံမ္ာ့တျငး စၾကၤတဵေလ္ာကးတျငး 
သတးမြတးထာ့ေသာ အ်မငးံကနး႔သတးခ္ကးေၾကာငးံစုိကးပ္ိဳ့မညးံသီ့ႏြဵအမ္ိဳ့အစာ့ေရျ့ ခ္ယးရာတျငး 

အတာ့အဆီ့ႀကဵဳရေသာသူမ္ာ့အတျကး အိမးေထာငးစု တစးစုခ္ငး့စီ၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေအာငး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ 
ေမျ့ ်မဴေရ့ႏြငး ံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနကဖနးတီ့ေပ့ထာ့ေသာ အေထာကးအပ႔ဵမ္ာ့ ပါဝငးပါမညး၈ 

နစးနာေၾက့ခဵစာ့ချငးံရြိသူစာရငး့ေကာကးယူမႈမ္ာ့တျငးသုဵ့ေသာ ေနာကးဆုဵ့စာရငး့ပိတးရကး (cut-off date) မြာ 
သနး့ေခါငးစာရငး့ႏြငးံ DMS ေကာကးယူရာတျငး လုပးေဆာငးခဲံေသာ ေနာကးဆုဵ့ရကး်ဖစးပါသညး၈ 

ေနာကးဆုဵ့စာရငး့ပိတးရကးတျငး သကးေရာကးမႈရြိေသာဧရိယာအတျငး့စာရငး့ေကာကးယူခဲံေသာ ထိခိုကးခဵရသညး ံ
အိမးေထာငးစုမ္ာအာ့လုဵ့သညး ၁ငး့တို႔၌ ထိခုိကးသျာ့ေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကးေလ္ားေၾက့ႏြငးံ သတးမြတးထာ့ေသာ 

အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို ခဵစာ့ချငး ံရရြိမညး်ဖစးပါသညး၈  

 

်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဘတးဂ္ကးႏြငး ံဘ႑ာေရ့အစီအစဥး 

အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) အတျကး REGDP အေကာငးအထညးေဖားေရ့ဘတးဂ္ကးစုစုေပါငး့မြာ 
အေမရိကနးေဒ၍လာ ၃ဿ၅ွ၀ ်ဖစးပါသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အတျကး ဘတးဂ္ကးမြာ အေမရိကနးေဒ၍လာ 

၀ွ၄၅၃၀ွ ်ဖစးပါသညး၈ အလုဵ-သီတာ  (ဒလ) TL အတျကးမြာ အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ၀ှ၁ဿ၄ ်ဖစးပါသညး၈ 
ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ႏြငးံ အေထာကးအပဵံမ္ာ့၌ ပမာဏကို ်ပနးလညးသုဵ့သပးမညး်ဖစးၿပီ့ သနး့ေခါငးစာရငး့၇ DMS ႏြငး ံ

REGDP အေကာငးအထညးေဖားစဥးရြိမညး ံ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္မ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵကာ ်ပနးလညး 
ခ္ိနးညြိသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ MOEE သညး ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရ ႏြငး ံADB တို႔အၾကာ့ သေဘာတူထာ့ေသာ 

ဘ႑ာေရ့အစီအစဥးအေပ၍ အေ်ခခဵကာ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့အတျကး ရနးပဵုေငျမ္ာ့ကို ေပ့အပးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 
ေဒသဆိုငးရာ အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန (GAD) သညး ေလ္ားေၾက့အတျကး ခနး႔မြနး့ကုနးက္စရိတးကို တျကးခ္ကးကာ 

MOEE ထဵသို႔ တငး်ပမညး်ဖစးၿပီ့ MOEE သညး သကးဆိုငးရာ ေငျပမာဏကို GAD ၌ ေငျစာရငး့အတျငး့သို႔ 
ေပ့သျငး့မညး်ဖစးသညး၈ 

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့အခ္ိနးဇယာ ့
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REGDP ကို ကို့လၾကာကာလအတျငး့ အေကာငးအထညးေဖားမညး်ဖစးပါသညး၈ အေသ့စိတးအငးဂ္ငးနီယာဒီဇုိငး့ ်ပီ့စီ့လ္ငး 

ထိခိုကးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ကိုသတးမြတးႏုိငးမညး်ဖစးကာ စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့ႏြငးံ DMS ကို 
စတငးလုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ သနး့ေခါငးစာရငး့ႏြငး ံ  DMS ရလဒးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵကာ ထိခိုကးခဵရေသာ 

အိမးေထာငးစုတစးခုခ္ငး့အတျကး ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ကို တျကးခ္ကးေပ့အပးပါမညး၈ GRM ကို ဖျဲ႕စညး့ၿပီ့ေနာကး PMU 
စတငးလညးပတးႏုိငးသညးႏြငးံ တၿပိဳငးနကး  PMU သညး GRM ကုိ စတငးလုပးေဆာငးပါမညး၈  

 

အငးစတီက္ဴ့ရြငး့ဆုိငးရာ မူေဘာငး  

MOEE သညး   DPTSC စီမဵကိနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈယူနစး(PMU) မြ တဆငးံ REGDP အေကာငးအထညးေဖားမႈကို 

ႀကီ့ၾကပးမညး်ဖစးသညး၈ ယငး့သညး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့တျငး GAD ႏြငးံ ေန႔စဥး 
ညြိႏိႈငး့ခ္ိတးဆကးလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေခ္ာေမျ႕ေစရနး ႏြငး ံ ထိခိုကးနစးနာသူ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သို႔ သေဘာတူညီထာ့သညး ံ

ေလ္ားေၾက့မ္ာ့ အလ္ငးအ်မနးေပ့ႏုိငးေစရနး လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ စကးယာဥးမ္ာ့ႏြငး ံ ေဆာကးလုုပးေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ 
သယးယူ်ခငး့ေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို ေပ့ေလ္ားေစရနး၇ ေ်မယာမ္ာ့ကို မူရငး့အေနအထာ့သုိ႔ 

်ပနးလညးေရာကးရြိေစေရ့ လုပးေဆာငးရနးတို႔ အပါအဝငး စႀကၤဵ်ပငးပရြ ိ ေ်မယာမ္ာ့ကို  ယာယီအသုဵ့်ပဳရာတျငး 
ေ်မယာအသုဵ့်ပဳေနသူႏြငး ံ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆိုလုပးကုိငးရနး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ကနးထရိုကးတာ၌ စာခ္ဳပးတျငးပါဝငးေစရနး 

PMU က အေသအခ္ာလုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ ေပ့ေခ္ေငျမ္ာ့သညး စီမဵကိနး့က သတးမြတးထာ့ေသာ ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ႏြငးံ 
ညီညျတးၿပီ့ ယငး့တို႔ကို ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့ အစီအစဥး၌ အစိတးအပုိငး့တစးခုအ်ဖစး ေစာငးၾံကညးသံျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 

ယငး့သညး ကနးထရိုကးတာအေန်ဖငး ံ စာခ္ဳပးပါ ကတိကဝတးမ္ာ့ကို ေလ့စာ့လိုကးနာမႈကိုလညး့ 
ႀကီ့ၾကပးေစာငးၾံကညးသံျာ့မညး်ဖစးသညး၈  

ေစာငးၾံကညးံ်ခငး့ 

ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးသညးလုံပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့ကို ေလ္ားေၾက့စတငးေပ့အပးသညးႏြငးံ 

တစးၿပိဳငးနကးစတငးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ ေလ္ားေၾက့ရရြိၿပီ့ေနာကး ှ၂ ရကးအၾကာႏြငးံ 
လုပးငနး့ချငးေနရာႏြငး ံ ဆကးစပးၿပီ့ မညးသညး ံ အ်ငငး့ပျာ့မႈ၇ အတာ့အဆီ့ မရြိဟု ေသခ္ာမြသာ 

လုပးငနး့လုပးေဆာငးမညးံေနရာ ရြငး့လငး့်ခငး့ကို စတငးလုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ REGDP အေကာငးအထညးေဖားမႈ၌ 
တို့တကးမႈလစဥးအစီရငးခဵစာကို GAD  က တငး်ပမညး်ဖစးသညး၈ DPTSC သညး လစဥးအစဥးအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို  ADB သို႔ 

တငး်ပရနး သုဵ့လပတးအစီရငးခဵစာမ္ာ့အ်ဖစး စုစညး့မညး်ဖစးသညး၈ ေစာငးၾံကညးသံညး ံ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့တိုငး့အတျကး 
GAD သညးေ်ဖရြငး့ရနးလိုအပးသညးကိံစၥရပးမ္ာ့၇ အထူ့အေထာကးအပဵံေပ့အပးထာ့သညး ံ အုပးစုမ္ာ့၌ အဆငးံအတနး့၇ 

ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ဝငးေငျအဆငးံ စသညးတို႔ကို မြတးသာ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 
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ှ၈ စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ေဖား်ပခ္ကး 

ှ.ှ၈ စီမဵကိနး့ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာ 

ှ၈ ဤ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငး ံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့အုပးစုမ္ာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့အစီအစဥး (REGDP) သညး 
်မနးမာလြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကျနးရကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့စီမဵကိနး့၌ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့အစိတးအပုိငး့အတျကး 

်ပဳစုထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ၁ငး့တျငး ပါဝငးသညးအံစိတးအပုိငး့မ္ာ့မြာ ဿ၀ွ ကီလိုဗို႔ ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့လိုငး့ (TL) ၀ 
လိုငး့နြငး ံ ယငး့တို႔အတျကး ဓါတးအာ့ချဲရဵုအသစးမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ TL မ္ာ့၇ ၁ငး့တို႔၌ ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့ႏြငးံ TL မ္ာ့၌ 

သကးဆိုငးရာ အလ္ာ့အရြညးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈  

(ှ) အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့)  ၅.ဿ ကီလိုမီတာရြညးလ္ာ့ၿပီ့ တစးတိုငးတညး့ပါသညးံ ဓါတးတိုငးေပါငး့ ဿ၅ 
တိုငး အသုဵ့်ပဳမညး၈ ၁ငး့ႏြငး ံ တျဲဖကးမညး ံ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ရဵုပါဝငးသညး၈ အလုဵဓါတးအာ့ချဲရဵုသညး 

လကးရြိဓါတးအာ့ချဲရဵု်ဖစးၿပီ့ သီတာဓါတးအာ့ချဲရဵုမြာ အစုိ့ရပုိငးေ်မေပ၍တျငး အသစးတညးေဆာကးရမညး်ဖစးသညး၈  

(ဿ) ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL - ဿ၅၆  ကီလိုမီတာရြညးလ္ာ့ၿပီ့ ေ်ခေထာကးေလ့ေခ္ာငး့ပါဝငးေသာ lattice-
type တာဝါတိုငး ၄ဿဿ တိုငးကို အသုဵ့်ပဳမညး၈ ၁ငး့ႏြငးတံျဲဖကးမညး ံ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ၀ ရဵုပါဝငးမညး၈ တစးခုမြာ 

လကးရြိတညးရြိေနသညး ံ ဓါတးအာ့ချဲရဵု (ေမားလၿမိဳငး) ်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့ႏြစးခ ု (ေရ့ႏြငး ံ ထာ့ဝယး) မြာ 
အစုိ့ရပုိငးေ်မေပ၍တျငး တညးေဆာကးရနး စီစဥးထာ့သညး၈  

(၀)အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ)- ှ၅ ကီလုိမီတာရြညးလ္ာ့ေသာ TL ်ဖစးၿပီ့ ်မစးေပ၍တျငး ှ.၂ ကီလုိမီတာ တညးရြိသညး၈ 

ေ်မေပ၍တျငး်ဖတးသနး့သျာ့သညးံ ှ၃.၂ ကီလိုမီတာတျငး ေ်ခေထာကးေလ့ေခ္ာငး့ပါေသာ lattice-type တာဝါတိုငး 
၁၄ တိုငး ပါရြိမညး၈ ၁ငး့ကို လကးရြိ အလုဵဓါတးအာ့ချဲရဵုႏြငးံ ဆကးသျယးမညး်ဖစးကာ အစို့ရပုိငးေ်မေပ၍တျငး 

သီတာဓါတးအာ့ချဲရဵုကိုလညး့ တညးေဆာကးရနးလိုအပးသညး၈  

 

ဿ၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) သညးရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့အတျငး့ရြိ ၿမိဳ႕နယးေလ့ခုကို 

်ဖတးသနး့သျာ့မညး်ဖစးကာ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) သညး ၿမိဳ႕နယး ၀ ခုကို ်ဖတးသနး့သျာ့မညး်ဖစးသညး (ဇယာ့ ှ 
ႏြငး ံေ်မပဵ ုှ ၇ ဿ )၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL သညး ်ပညးနယးႏြငးံတိုငး့ေဒသႀကီ့ ဿ ခု (မျနးႏြငးံ တနသၤာရီ) ရြ ိ

ၿမိဳ႕နယး ၄ ၿမိဳ႕နယးကို ်ဖတးသနး့သျာ့မညး (ေ်မပဵ ု ၀)၈ MOEE သညး DPTSC မြတဆငးံ 

ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတး်ခငး့အစိတးအပုိငး့ကုိ အေကာငးအထညးေဖားမညး်ဖစးသညး၈ 

ှ.ဿ၈ လ္ြပးစစးဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးေရ့လိုငး့အစိတးအပုိငး့ႏြငး ံ

ေ်မယာရယူသိမး့ဆညး့သညးံ အတုိငး့အတာပမာဏ 

၀၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) သညး ေ်မဧရိယာ ၀၄.၄ဿ ဟကးတာကို ထိခိုကးမႈရြိပါမညး (အက္ယး ၁၃ 
မီတာ x ၅.ဿ ကီလိုမီတာ အလ္ာ့) (ဇယာ့ ဿ)၈ သို႔ေသား ၀၄.၄ွ ဟကးတာတျငး ယာယီထိခိုကးမႈသာ်ဖစးပါမညး၈ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL သညး ဧရိယာ ှ၀ဿ၆  ဟကးတာကို ထိခိုကးမႈရြိပါမညး ( အက္ယး ၁၃ မီတာ x ဿ၅၆  
ကီလိုမီတာ အလ္ာ့)၈ ှ၀ဿ၄.၅၁ ဟကးတာတျငး ယာယီထိခိုကးမႈသာရြိပါမညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) သညး 

ေ်မဧရိယာ ၄၃.၀၃ ဟကးတာကို ထိခိုကးမႈရြိပါမညး (အက္ယး ၁၃ ကီလိုမီတာ x ှ၃.၃ ကီလိုမီတာ အလ္ာ့)၈ 
၄၃.ဿ၅ ဟကးတာတျငး ယာယီထိခိုကးမႈသာ်ဖစးပါမညး၈ အၿပီ့အပုိငးထိခိုကးမႈမ္ာ့ကို အလုဵ-သီတာ  TL 

(ကမး့နာ့လမး့) တျငး ွ.ွဿ၂ ဟကးတာ၇ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL တျငး ှ.ှ၂ ဟကးတာ ႏြငး ံအလုဵ-သီတာ TL 
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(ဒလ) တျငး ွ.ွ၄၂ ဟကးတာ သာရြိေစရနး လုပးေဆာငးထာ့ပါသညး၈ အၿပီ့အပုိငးထိခိုကးမႈမ္ာ့မြာ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-

ထာ့ဝယး TL ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တို႔တျငး တာဝါတိုငးအေ်ခအတျကးလုိအပးေသာေနရာမ္ာ့ႏြငး ံ အလုဵ-
သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး တစးေခ္ာငး့တိုငးမ္ာ့၌ အေ်ခခဵအုတး်မစးမ္ာ့အတျကး 

လိုအပးေသာေနရာမ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး 
အ်မငးကံနး႔သတးခ္ကးရြိသ်ဖငးံဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးသညးလိုံငး့မ္ာ့တစးေလ္ာကးတျငး အၿပီ့အပုိငးကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့လညး့ 

သကးေရာကးမႈရြိမညး်ဖစးပါသညး၈  

ဇယာ့ ှ-အဆို်ပဳထာ့ေသာ TL ်ဖတးသနး့သျာ့မညး ံ်ပညးနယးမ္ာ့၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့မ္ာ့၇ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ႏြငး ံေက့္ရျာမ္ာ့ 

TL ၇ တိုငး့ေဒသႀကီ /့်ပညးနယး ႏြငး ံၿမိဳ႕နယး ေက့္ရျာမ္ာ  ့ ေက့္ရျာစုစု

ေပါငး  ့

က၈ အလုဵ - သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး )့   

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့   

အလုဵ၇ လမး့မေတား၇ ေက္ာကးတဵတာ့၇ 
ဗိုလးတစးေထာငး 

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့မြ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ကို ေက့္ရျာမ္ာ့အ်ဖစး 
ထပးမဵစိတးပုိငး့ထာ့်ခငး့မရြိပါ 

 

ခ၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL   

မျနး်ပညးနယး   

ေမားလၿမိဳငး မငး့၇ သငးပနး့ကုနး့၇ ဘုရာ့ကုနး့ ၀ 

မုဒဵ ု သာယာကုနး့၇ မုဒဵု၇ ကမာဝကး၇ ေတားကူ့၇ ကေလာံေသာ၇ံ 
ႏြီ့ပေဒါ 

၃ 

သဵ်ဖဴဇရပး ဝါခရု၇ ပင၇ ဝကဲေလာငး၇ ထငး့ရြဴ့၇ အနငး့ ၂ 

ေရ့ ႏြစးကရငး၇ လမုိငး့၇ ေတာငးပဵု၇ ပလုိငး့ႀကီ့၇ အေဘား၇ ေရ့၇ 
ကေလာံ၇ ကို့မုိငး့၈  

၅ 

တနသၤာရီ တိုငး့ေဒသႀကီ့   

ေရ်ဖဴ ေက္ာကးကုတငး၇ ေလာ႔သုိငး့၇ရာဖု၇ မိေခ္ာငး့ေလြာငး၇ 
ေက္ာကးရြတး၇နနး့ၾကညး၇ ေရပဵု၇ ဟိႏၷဲ 

၅ 

ကလိနးေအာငး ကလိနးေအာငး ှ 

ထာ့ဝယး သကးေကားက္ငး့ ှ 

ဂ၈အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ)   

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့   

အလုဵ၇ ဒလ၇ ဗိုလးတေထာငး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့မြ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ကို ေက့္ရျာမ္ာ့အ်ဖစး 

ထပးမဵစိတးပုိငး့ထာ့်ခငး့မရြိပါ 

 

အကို့အကာ့ DPTSC 
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ေ်မပဵ ုှ ၈ အလုဵ - သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး )့ 

 

 

ေ်မပဵ ုဿ ၈ အလုဵ - သီတာ TL (ဒလ) 
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ေ်မပဵ ု၀၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL 
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ဇယာ့ ဿ - ဓါတးအာ့ပို႔လႊတးသညးံလိုငး့မ္ာ့ႏြငးံဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့ေၾကာငးံ ထိခိုကးမညးဧံရိယာ အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပခ္ကး 

ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးသညးလိုံငး့ႏြငး ံ
အစိတးအပုိငး့ှ  

ယာယီထိခိုကး အၿပီ့တိုငးထိခိုကး စုစုေပါငး  ့

အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး )့    

တိုငး ဿ၅ တိုငးႏြငး ံဓါတးအာ့လုိငး့နယးနိမိတး ၀၄.၄ွ ဟကးတာ ွ.ွဿ၂ ဟကးတာ ၀၄.၄ဿ ဟကးတာ 

ဓါတးအာ့ချဲရဵု ွ ွ ွ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL    

တာဝါတိုငး ၄ဿဿ တိုငးႏြငး ံ
ဓါတးအာ့လုိငး့နယးနိမိတး 

ှ၀ဿ၄.၅၁ ဟကးတာ ှ.ှ၂ ဟကးတာ ှ၀ဿ၆  ဟကးတာ 

ဓါတးအာ့ချဲရဵု ွ ွ ွ 

အလုဵ-သီတာ TL ( ဒလ)  

 

   

တာဝါတိုငး ၁၃ တိုငး1ႏြငး ံ
ဓါတးအာ့လုိငး့နယးနိမိတး  

၄၃.ဿ၅ ွ.ွ၄၂ ၄၃.၀၃ 

ဓါတးအာ့ချဲရဵု ွ ွ ွ 
ှTL တျငး တာဝါတိုငး ၂ှ တိုငးရြိၿပီ့ ၂ ခုမြာ ်မစးအတျငး့တျငး်ဖစးမညး၈  

 

၁၈ တာဝါတိုငးတစးတိုငးခ္ငး့စီသညး ၁ငး့၌ ေ်ခေထာကးေလ့ေခ္ာငး့အတျကး ှ၃ စတုရနး့မီတာ ႏြငးံ 

တစးေခ္ာငး့တိုငး တစးတိုငးခ္ငး့စီသညး ၁ငး့၌ အေ်ခအတျကး ၆  စတုရနး့မီတာ လိုအပးလိမးံမညး၈ စၾကၤဵတျငး 
ယာယီထိခိုကးမႈသညး တညးေဆာကးေရ့အဆငးံအတျငး့တျငး ်ဖစးလိမးံမညး၈ ၁ငး့အဆငးံအတျငး့ 

အဓိကလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့မြာ တာဝါတိုငးႏြငးဓံါတးတိုငး ေထာငး်ခငး့၇ ဓါတးႀကိဳ့သျယးတနး့်ခငး့၇ လကးရြိ 
ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့တျငး switch-bay တပးဆငး်ခငး့၇ ေရ့ႏြငးံ ထာ့ဝယး ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့တညးေဆာကး်ခငး့ 

တို႔်ဖစးသညး၈ TL အပုိငး့တစးခုခ္ငး့စီအတျကး တညးေဆာကးေရ့အဆငးံကာလမြာ ၁၂ ရကးခနး႔်ဖစးသညး၈  

 

၂၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ၌ စႀကႍဧရိယာတျငး ယာယီဆိုငးမ္ာ့ (၃၆.ဿ%) ႏြငး ံၿမိဳ႕်ပလမး့ (၀ွ.၄%) 
တို႔ပါဝငးသညး (ဇယာ့ ၀)၈ TL သညး ၿမိဳ႕်ပလမး့ ဿ ခု (ကမး့နာ့လမး့ေဟာငး့ႏြငးံ အသစး) အၾကာ့တျငး တညးရြိသညး၈ 

လမးး့ ဿ ခုအၾကာ့ရြ ိ ဧရိယာသညး အခ္ိဳ႕ေနရာမ္ာ့တျငး မီတာအနညး့ငယးမ ြ္သာရြိၿပီ့ အ်ခာ့ေနရာမ္ာ့တျငး ှ 
မီတာေအာကးသာ ရြိသ်ဖငးစံႀကႍသညး လမး့၌တစးစိတးတစးပုိငး့ကို လႊမး့ၿခဵဳလ္ကးရြိသညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစး 

စကးတငးဘာလ ှှ ရကးေန႔တျငး စစးတမး့ေကာကးယူခဲံစဥးက အလုဵ ဓါတးအာ့ချဲရဵုႏြငးံ ပနး့ဆို့တနး့လမး့အၾကာ့ ၂ 
ကီလုိမီတာအတျငး့တျငး ယာယီဆိုငး ဿ၄ွ ရြိသညး၈  
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ဇယာ့ ၀ ၈ Google Earth ဓါတးပဵုမ္ာ့ႏြငး ံ ေ်မ်ပငးစစးတမး့ေကာကးယူမႈ ဿွှ၄ မြတးတမး့အရ 

ေ်မ်ပငးေပ၍ရြိအပငးမ္ာ့အလုိကး ဓါတးအာ့ပို႔လႊတးသညးလိုံငး့စႀကႍ၌ ခနး႔မြနး့ ဧရိယာ (ဟကးတာ)ကုိ ေဖား်ပခ္ကး 

ေ်မ်ပငးေပ၍ရြ ိ
အပငးမ္ာ  ့

အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

% ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL 

% အလုဵ-သီတာ (ဒလ)  % 

စပါ့ ွ  ၁ွ၂.၀ ၀ွ.၂ ၄၃.၀၃ ှွွ 

ရာဘာပငးမ္ာ့ ွ  ၄ှ၆ .ွ ၂၁.ှ ွ  

မုိ့သစးေတာ ွ  ဿွ၁.၄ ှ၂.၁   

ၿမိဳ႕်ပလမး့ရြ ိ

ယာယီဆိုငးမ္ာ့၌ 
ဧရိယာ 

ဿ၃.ှ ၃၆.ဿ ွ  ွ  

ၿမိဳ႕်ပလမး့ ှှ.၃ ၀ွ.၄ ွ  ွ  

စုစုေပါငး့ ၀၄.၄ ှွွ.ွ ှ၀ဿ၆.ွွ ှွွ ၄၃.၀၃ ှွွ 

 

၃၈ ပနး့ဆို့တနး့လမး့ႏြငးံ သီတာဓါတးအာ့ချဲရဵုအတျကး အဆို်ပဳထာ့ေသာေနရာအၾကာ့ ဿ.ဿ ကီလိုမီတာရြိ ေနရာတျငး 
ယာယီဆိုငး ဿွ ရြိပါသညး၈ ၁ငး့ယာယီဆိုငးမ္ာ့သညး ေခါကးသိမး့ႏုိငးသညးံ ပလတးစတစးတဲမ္ာ့၇ ကမး့ေ်ခသုဵ့ထီ့မ္ာ့်ဖငး ံ

ဖျငးံလြစးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ အခ္ိဳ႕ဆိုငးမ္ာ့တျငး သစးသီ့ႏြငးံ ပနး့မ္ာ့ကို ေရာငး့ခ္ေနေသားလညး့ အမ္ာ့စုမြာ 
အစာ့အေသာကးဆိုငးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ၁ငး့ဆိုငးမ္ာ့သညး ေနရာကို ပုိငးဆိုငးေသာ ရနးကုနးၿမိဳ႕ေတားစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီ 

(YCDC) သုိ႔ ေနရာအတျကး အဖုိ့အခေပ့်ခငး့မရြိေပ၈ ၁ငး့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြလျဲလ္ငး စႀကႍတစးေလ္ာကးတျငး 
အမ္ာ့်ပညးသူသုဵ့အိမးသာ ၀ ခုႏြငး ံပနး့ဆုိ့တနး့ ကုနး့ေက္ားတဵတာ့သာရြိသညး၈  

၄၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL စႀကႍတျငး အမ္ာ့ဆုဵ့အစိတးအပုိငး့မြာ ရာဘာပငးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ စုစုေပါငး့ ဧရိယာ၌ 

၂၁.ှ% ရြိသညး၈ စႀကႍအတျငး့တျငး ရာဘာပငးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးစုိကးပ္ိဳ့ႏုိငးမညးမဟုတးပါ၈ အဘယးေၾကာငးဆိုံေသား 
စီမဵကိနး့လညးပတးခ္ိနးတျငး ဓါတးအာ့လိုငး့မ္ာ့အိက္ရာ အ်မငးသံညး ၄.၃ မီတာ်ဖစးမညး၈ သကးတမး့ရငးရံာဘာပငးတစးပငး၌ 

ပ္မး့မြ္အ်မငးမံြာ ၀ွ မီတာ်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား ၁ငး့ကနး႔သတးခ္ကးရြိေသားလညး့ ေ်မယာအသုဵ့်ပဳသူမ္ာ့အေန်ဖငး ံအ်မငး ံ၄.၃ 
မီတာေအာကးရြိမညး ံ အ်ခာ့ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို စုိကးပ္ိဳ့မႈ ်ပဳႏုိငးမညး်ဖစးပါသညး၈ ဓါတးအာ့လိုငး့မ္ာ့ကို အပငးမ္ာ့က ထိေနပါက 

ဓါတးအာ့စီ့ဆငး့မႈကို အေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစႏုိငးပါသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL စႀကႍတျငး ၀ွ.၂ % မြာ 
စပါ့ခငး့မ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) စႀကႍတျငး အာ့လုဵ့နီ့ပါ့မြာ စပါ့ခငး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ်မစးတစးေလ္ာကးတျငး 

လမုေတာအနညး့ငယးေတျ႕ရသညး၈  

၅၈ TL ၀ ခုသညး စုစုေပါငး့ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ၂ ခုကုိ ဆကးသျယးထာ့သညး (ဇယာ့ ၁)၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) 
ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တို႔သညး တူညီေသာ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ခု သို႔ ဆကးသျယးထာ့သညး၈ တစးရဵု (အလုဵ) မြာ 

လကးရြိဓါတးအာ့ချဲရဵု်ဖစးၿပီ့ ေနာကးတစးခု (သီတာ) မြာ ထပးမဵတညးေဆာကးရမညး်ဖစးသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL 
တျငး ဓါတးအာ့ချဲရဵု ၀ ရဵ ုပါဝငးမညး၈ တစးခ ု (ေမားလၿမိဳငး) မြာ လကးရြိ ဓါတးအာ့ချဲရဵု်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့ႏြစးခ ု (ေရ့ႏြငး ံထာ့ဝယး) မြာ 

ထပးမဵတညးေဆာကးရမညး်ဖစးသညး၈ လကးရြိ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ရဵုအတျကး တို့ခ္ဲ႕လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးေသားလညး့ 
၁ငး့တို႔ကို လကးရြိဝငး့အတျငး့တျငးသာ ေနရာေပ့လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ 
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ဇယာ့ ၁ - အဆို်ပဳထာ့ေသာ  TL သုဵ့ခု၌ ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့အတျကး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့မႈအတိုငး့အတာ 

TL ႏြငး ံ
ဓါတးအာ့ချဲရဵ ု

အဆငးအံတနး့ ဧရိယာ 
(ဟကးတာ) 

ေ်မအသုဵ့်ပဳချငး ံ မြတးခ္ကး 

ှ၈အလုဵ-သီတာ (ကမး့နာ့လမး )့ 

အလုဵ လကးရြိ ၀.၃ အစုိ့ရ (MOEE) ဓါတးအာ့ချဲရဵုကို ှ၆၂၁ တျငး 
ပထမဆုဵ့တညးေထာငးခဲံၿပီ့ ှ၆၆၂ တျငး 

အဆငးံ်မြငးံတငးခဲံသညး၈  

 

 

သီတာ အဆို်ပဳထာ့ ှ.၆  အစုိ့ရ MOEE: 
(ွ.၅),YCDC 

(ွ.၃) 

ၿမိဳ႕နယး၇ 
ဆိးပးကမး့အာ

ဏာပုိငး (ွ.၂) 

MOEE ဝနးထမး့အိမးယာမ္ာ့ကို 
လကးရြိဝငး့အတျငး့တျငးပငး 

အစာ့ထို့တညးေဆာကးမညး၈  

 

 

ဿ၈ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး 

ေမားလၿမိဳငး လကးရြိ ှှ.၂ အစုိ့ရ (MOEE) ဤဓါတးအာ့ချဲရဵုကို ဿွှ၀ ခုႏြစးကစ၊ 
လညးပတးခဲံသညး၈ အဆို်ပဳထာ့ေသာ 
ခလုတးတလငး့ (switch yard) 

တို့ခ္ဲ႕်ခငး့သညး 
လကးရြိဝငး့အတျငး့တျငးပငး်ဖစးပါလိမးံမညး၈ 

ေ်မကို လယးသမာ့ ှွ ဦ့ထဵမြ ရယူခဲံၿပီ့ ADB 

စီမဵကိနး့ကို ေမြ္ားလငးံ ရယူခဲံ်ခငး့မဟုတးပါ၈  

ေရ့ အဆို်ပဳထာ့ ဿ၂.၃ အစို့ရ (MOEE) ပုဂၐလိကပုိငးအေဆာကးအအုဵ ၁ ခ ုပါဝငးေသာ 
်မကးေတာ၇ MOEE ပုိငးေ်မ 

ထာ့ဝယး အဆို်ပဳထာ့ ၅.ှ အစို့ရ (MOF) ပုဂၐလိက ရာဘာခငး့၇ အခုိငးအခနး႔မဟုတးသညးံ 
အိမး ၂ လုဵ့ ပါ ွ.၁၅ ဟကးတာႏြငးံ ၿခဵဳေတာ၇ 

MOEE ပုိငးေ်မ 

 

၆၈ အဆို်ပဳထာ့ေသာ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ၀ ရဵုလုဵ့ကို အစုိ့ရပုိငးေ်မတျငး တညးေဆာကးမညး်ဖစးပါသညး၈ ေရ့ႏြငး ံ
ထာ့ဝယးတျငး တညးေဆာကးမညး ံ ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့အတျကးေ်မကို MOEE က  ပိုငးဆိုငးပါသညး၈ ၁ငး့ေနရာကို 

တိုငး့ေဒသႀကီ့အစုိ့ရက MOEE သို႔ ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငး လႊေဲ်ပာငး့ေပ့အပးခဲံပါသညး၈ ေရ့ ႏြငး ံ ထာ့ဝယးရြ ိ
ေ်မေနရာမ္ာ့ကို ပုဂၐလိကပုိငးရြငးမ္ာ့ထဵမြ တိုငး့ေဒသႀကီ့အစုိ့ရက ရယူခဲံၿပီ့ ယငး့သုိ႔လုပးေဆာငးမႈသညး ADB ၌ 

ဘ႑ာေရ့ပဵပံုိ့မႈကို ေမ ြ္ားမြနး့လုပးေဆာငးခဲံ်ခငး့မဟုတးပါ၈1ေရ့ ဓါတးအာ့ချဲရဵုေနရာတျငး ပုဂၐလိက လူေနအိမး ၁ 

                                       
1ေရ့ဓါတးအာ့ချဲရဵုအတျကး ေ်မအာ့ ေလဆိပးေဆာကးလုပးရနး ရယူခဲံသညး၈ 
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လုဵ့ရြိၿပီ့ ထာ့ဝယးတျငး ၂ လုဵ့ရြိပါသညး၈ ထာ့ဝယးရြ ိအိမးတစးလုဵ့တျငး ေစ့္ဆိုငးလညး့ဖျငးံလြစးထာ့ပါသညး၈ ထာ့ဝယး 

ဓါတးအာ့ချဲရဵုေနရာတျငး ွ.၁၅ ဟကးတာရြိ ရာဘာစုိကးခငး့တစးခုလညး့ ရြိပါသညး၈ သီတာ ဓါတးအာ့ချဲရဵုေနရာတျငး 
ှ.၆  ဟကးတာရြိေ်မေနရာကို အစုိ့ရဌာနသုဵ့ခုက ချဲေဝပိုငးဆိုငးပါသညး - MOEE (ွ.၅ ဟကးတာ)၇ YCDC (ွ.၃ 

ဟကးတာ) ႏြငးဆိံပးကမး့အာဏာပုိငး (ွ.၂ ဟကးတာ) အသီ့သီ့်ဖစးၾကပါသညး၈  

ှ.၀၈ ပုဂၐလိကပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အေပ၍ ထိခိုကးမႈကို ေရြာငးရြာ့ရနးႏြငး ံ

အနညး့ဆုဵ့ေလ္ြာ႔ခ္ရနး အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငး ံအစီအမဵမ္ာ့ 

ှွ၈ ပုဂၐလိကပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အေပ၍ထိခိုကးမႈကုိ ေလြ္ာ႔ခ္ရနးအတျကး TL တေလ္ာကးရြိ ဧရိယာအမ္ာ့စုတျငးရြိေသာ 

ေ်မအသုဵ့်ပဳမႈ၇ ေ်မ်ပငးအေနအထာ့၇ ထိခိုကးရနးအလာ့အလာရြိေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို ေလ႔လာဆနး့စစးရာတျငး 
လကးရြိေ်မပဵုမ္ာ့၇ ၿဂိဳဟးတုဓါတးပဵုမ္ာ့ ႏြငး ံ ေ်မ်ပငးကျငး့ဆငး့ေလ႔လာ်ခငး့မ္ာ့ အသုဵ့်ပဳ 

လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးပါသညး၈ အဆိုး်ပဳထာ့ေသာ ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့အာ့လုဵ့သညး အစုိ့ရပုိငးေ်မေပ၍တျငး 
တညးရြိပါမညး၈ ထပးမဵတုိ့ခ္ဲ႕လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိုလုပးေဆာငးရာတျငးအ်ခာ့ေ်မအသုဵ့်ပဳသူမ္ာ့ကို 

ထပးမဵမထိခိုကးေစဘဲ လကးရြိ ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့၌ ယငးအတျငး့တျငးသာ ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးပါသညး၈  

ှှ၈ ေ်မမ္ကးႏြာသျငး်ပငးအေနအထာ့ႏြငးံ ဓါတးအာ့လိုငး့မ္ာ့တစးေလ္ာကးရြိ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့အရ 

အကျာအေဝ့ကုိ လုိအပးသလိုေ်ပာငး့လဲမႈလုပးသျာ့မညး်ဖစးသကဲ႔သို႔ တာဝါတိုငးအေရအတျကးကို အၿပီ့သတး 
ဆုဵ့်ဖတးရာတျငး ေအာကးပါလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့မြတဆငးံ ေ်မယာသိမး့ဆညး့ရယူရနးလုိအပးခ္ကးကို ေလ္ာ႔ခ္ႏုိငးရနး 

ထညးသံျငး့စဥး့စာ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈  

(ှ) လုပးေဆာငးခ္ကး၇ တညးေနရာတို႔ႏြငးသံငးံေလ္ားမႈရြိေစရနး တာဝါတိုငးအုတး်မစးမ္ာ့အတျကး အတုိငး့အတာကုိ 
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေ်ပာငး့လဲအသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ သုိ႔ေသား အုတး်မစးလုဵေလာကးစျာခုိငးခဵံေစရနး ႏြငးမံလုိအပးေသာ 

ေ်မယာရယူသိမး့ဆညး့ရ်ခငး့ကို ေရြာငးရြာ့ႏုိငးရနး တာဝါတိုငးအတျကး ဧရိယာကို တျကးခ္ကးမညး်ဖစးသညး၈  
 

(ဿ) စႀကႍ၌ ်ပငးပတျငး ပစၥညး့မ္ာ့သယးယူပုိ႔ေဆာငးရနး ႏြငး ံ ယာယီခ္ဥး့ကပးရနးအတျကး 
လမး့အသစးေဖာကးလုပးရနးလုိအပးခ္ကးကို ေရြာငးရြာ့ႏုိငးရနး လကးရြိလမး့ကိုအသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးပါသညး၈ 

လမး့မရြိေသာေနရာမ္ာ့တျငး ေဆာကးလုပးေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ကုိ လူအာ့်ဖငးံ သို႔မဟုတး တိရစၧာနးမ္ာ့်ဖငး ံ
စႀကႍတစးေလ္ာကး ်ဖစးႏိုငးသမြ္ သယးယူမညး်ဖစးပါသညး၈ ခ္ဥး့ကပးလမး့မ္ာ့လုိအပးလာသညးအံခါတျငး ။တုိ႔ကုိ 

REGDP ပါ ခဵစာ့ချငးံ ဇယာ့ႏြငးံအညီ ေပ့ေလ္ားမညး်ဖစးပါသညး၈  
 

(၀) ပုဂၐလိကေ်မကို ရယူရ်ခငး့မရြိေစရနး အလုပးသမာ့မ္ာ့ေနထိုငးရနးအိမးမ္ာ့ကို အမ္ာ့်ပညးသူပုိငးေ်မတျကး 
ေဆာကးလုပး်ခငး့ သို႔မဟုတး ကနးထရိုကးတာက စီစဥးေပ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးမညး်ဖစးပါသညး၈ အသုဵ့်ပဳမညး ံ

အမ္ာ့်ပညးသူပုိငးေ်မသညး သုဵ့စျဲေနသူမရြိသညး ံ ေ်မလျတး်ဖစးပါသညး၈ ေနာကးဆုဵ့သတးမြတးရကးမတိုငးမီ 
ရြိေနခဲံေသာ ေ်မအသုဵ့်ပဳသူမညးသူကိုမဆိုး REGDP ပါ ခဵစာ့ချငး ံဇယာ့ႏြငးအံညီ ေပ့ေလ္ားမညး်ဖစးပါသညး၈  

 

(၁) တညးေဆာကးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးသညးံအဆငးကိုံ လယးကျငး့မ္ာ့တျငး စုိကးပ္ိဳ့်ခငး့မရြိဘဲ 
ေ်မလပး်ဖစးေနသညး ံ ေ်ခာကးေသျ႕ရာသီႏြငးံ ခ္ိနးကိုကးလုပးေဆာငးမညး်ဖစးပါသညး၈ 

ယငး့သို႔လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံမုိ့ရာသီတျငး စုိကးပ္ိဳ့ၿပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵရြ ိ
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လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့အဓိကဝငးေငျ် ဖစးသညးအံဓိကရာသီသီ့ႏြဵ (စပါ့) ကို ထိခုိကး်ခငး့အာ့ 

ေရြာငးရြာ့ႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈  
 

ှဿ၈ အငးဂ္ငးနီယာပိုငး့ဆုိငးရာ အေသ့စိတးဒီဇုိငး့ပဵုစဵကုိ ်ပငးဆငးေရ့ဆျဲရာတျငး DPTSC  ႏြငး ံ ယငး့၌ 

ကနးထ႐ိုကးတာမ္ာ့သညး ဓါတးအာ့လုိငး့သျယးတနး့မႈလမး့ေၾကာငး့ကုိ ်ပနးလညးစစးေဆ့မညး်ဖစးၿပီ့ သကးဆုိငးရာ 
ဌာနမ္ာ့ (ဥပမာ- YCDC ႏြငး ံ ဆိပးကမး့အာဏာပုိငး) ႏြငး ံ ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့ 

အာဏာပုိငးမ္ာ့တို႔ႏြငးံထပးမဵတုိငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ပုဂၐလိက ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့အေပ၍ထိခိုကးမႈမ္ာ့ကို 
ထပးမဵေလ ြ္ာ႔ခ္ရနး လိုအပးေသာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈  

ှ.၁၈ REGDP ၌ ရညးရျယးခ္ကး 

ှ၀၈ ဤ REGDP ၌ ၿခဵဳငဵုေသာ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ဓါတးအာ့ပို႔လႊတးေရ့အစိတးအပုိငး့အတျကး  

်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငး ံ ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးေရ့ အစီအစဥးကို သတးမြတး်ပဌာနး့ရနးႏြငးံ ထိခိုကးေသာပုဂၐိဳလး 
အေရအတျကး၇ ယငး့တို႔၌ ထိခိုကးသျာ့ေသာ ဝငးေငျ၇ ကုနးထုတးလုပးမႈႏြငး ံ ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့ အတိုငး့အတာကို 

တတးႏုိငးသမြ္ နညး့ပါ့ေအာငးေဆာငးရျကးရနး်ဖစးပါသညး၈ ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့အေန်ဖငး ံ
ယငး့တို႔ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့မႈမ္ာ့အတျကး ်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာႏႈနး့ထာ့်ဖငး ံ ေလ္ားေၾက့ရရြိရနး၇ ယငး့တို႔၌ 

လူေနမႈအဆငးံအတနး့ကို စီမဵကိနး့မတိုငးမီအေ်ခအေနႏြငး ံ ႏိႈငး့ယြဥးလ္ငး 
ပုိမုိတို့တကးေကာငး့မျနးလာ်ခငး့မရြိလ္ငးေသားမြ နဂိုမူလအေ်ခအေနသို႔ ်ပနးလညးေရာကးရြိေစရနး 

ေဆာငးရျကးေပ့မညး ံအစီအမဵမ္ာ့ ရရြိေစရနး REGDP က ေသခ္ာေစမညး်ဖစးသညး၈ သို႔မြသာ ထိခိုကးခဵရသူမ္ာ့သညး 
အနညး့ဆုဵ့အေန်ဖငး ံ  စီမဵကိနး့မရြိခဲံလ္ငး ၁ငး့တို႔အေန်ဖငး ံ ရြိေနခဲံမညးအံေ်ခအေနတျငး 

အဆငးေ်ပေ်ပရြိေနေစမညး်ဖစးသညး၈  

ှ.၂၈  စီမဵကိနး့ဆိုငးရာေဖား်ပခ္ကး ႏြငးံ REGDP တျငး 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထပးမဵ်ဖညးံစျကးရနး အစီအမဵအတျကး အေ်ခခဵ 

ှ၁၈   စီမဵကိနး့ဆိုငးရာေဖား်ပခ္ကးသညး ကနဦ့ဒီဇုိငး့ပုဵစ ဵ ႏြငးTံLႏြငးံ ဆကးစပးလုပးေဆာငးခဲံေသာ 

ကျငး့ဆငး့တိုငး့တာမႈမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵထာ့ပါသညး၈ ၿဂိဳဟးတုဓါတးပဵုမ္ာ့တျငး 
ေယဘုယ္လမး့ေၾကာငး့သတးမြတးမႈအေပ၍အေ်ခခဵကာ စီမဵကိနး့ဧရိာယ ႏြငးံ ထိခိုကးခဵရေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့ကို 

သတးမြတးထာ့ပါသညး၈ ထိခိုကးခဵရဖျယးရြိေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ လူမႈစီ့ပျာ့အေ်ခအေန စစးတမး့ေကာကးယူမႈႏြငး ံ
ေဆျ့ ေႏျ့ တိုငးပငးအႀကဵဥာဏးရယူပျဲမ္ာ့ကို နမူနာေရျ့ ခ္ယးထာ့ေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး ်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ 

ထိခိုကးသျာ့ေသာေ်မဧရိယာတျငး ေပါကးေရာကးေနသညးအံပငးမ္ာ့အာ့ခနး႔မြနး့်ခငး့ကုိ ၿဂိဳဟးတုဓါတးပဵုမ္ာ့၇ 
ေ်မ်ပငးေလ႔လာခ္ကးမ္ာ့၇ ဓါတးအာ့ချဲရဵုဝနးထမး့မ္ာ့ MOEE ခရိုငးရဵု့ဝနးထမး့မ္ာ့တို႔ႏြငး ံ

ေတျ႕ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့အေပ၍အေ်ခခ ဵ ်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ ထိခိုကးသျာ့ေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ 
ဆုဵ့ရႈဵ့သျာ့ဖျယးရာရြိသညးံဝငးေငျ ႏြငးံ ေလ္ားေၾက့ကို ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္အေ်ခခဵကာ ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးရာတျငး 

စစးတမး့မ္ာ့မြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့မြ ရလဒးမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳခဲံပါသညး၈ 
အငးဂ္ငးနီယာပိုငး့ဆုိငးရာ အေသ့စိတးဒီဇုိငး့ပဵုစဵေပ၍တျငး အေ်ခ်ပဳၿပီ့ REGDP ကို ထပးမဵမျမး့မဵသျာ့မညး်ဖစးပါသညး၈  
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ဿ၈ ေ်မယာရယူသိမး့ဆညး့်ခငး့ႏြငး ံ
်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့အတုိငး့အတာ 

ဿ.ှ၈ ထိခိုကးသျာ့ေသာ ေ်မယာႏြငးံ သီ့ႏြဵမ္ာ့ 

ှ၂၈ ေ်မယာရယူသိမး့ဆညး့ရာႏြငး ံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ရာတုိ႔တျငး ပုဂၐလိကပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့လညး့ 
ပါဝငးပါလိမးံမညး၈ အလုဵ-သီတာ (ကမး့နာ့လမး့) အပုိငး့တျငး ယာယီေစ့္ဆိုငးမ္ာ့တညးရြိေနေသာ ဿ၃ 

ဟကးတာဧရိယာပါဝငးသညး (ဇယာ့ ၂)၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အပိုးငး့တျငး ၁ွ၂.၀ ဟကးတာသညး 
စပါ့ခငး့မ္ာ်ဖစးၿပီ့ ၄ှ၆  ဟကးတာမြာ ရာဘာစုိကးခငး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) အပုိငး့တျငး စပါ့ခငး့ 

ဧရိယာ ၄၃.၀၃ ဟကးတာ ထိခိုကးမႈရြိမညး၈ သို႔ေသား တာဝါတိုငးအေ်ခမ္ာ့တညးေဆာကးရနးအတျကး လိုအပးေသာ 
ွ.ွ၄၂ ဟကးတာသာလ္ငး အၿပီ့အပိုငးထိခိုကးမႈ်ဖစးသညး၈  

ဇယာ့ ၂၈  ထိခိုကးခဵရေသာေ်မယာမ္ာ့၌ ခနး႔မြနး့ဧရိယာကို  ပုဂၐလိကပုိငးဆိုငးမႈအမ္ိဳ့အစာ့အလုိကးေဖား်ပ်ခငး့ - 

ဿွှ၄ 

ေ်မေပ၍ရြ ိအပငးမ္ာ  ့ ယာယီထိခိုကး  

(ဟကးတာ) 

အၿပီ့အပိုငးထိခိုကး 
(ဟကးတာ) 

စုစုေပါငး  ့

(ဟကးတာ) 

အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး )့    

ၿမိဳ႕်ပလမး့ရြ ိယာယီေစ့္ဆိုငးမ္ာ့ရြိသညး ံဧရိယာ ဿ၃.ွွ ွ ဿ၃.ွ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL    

စပါ့ ၁ွ၁.၆၂ ွ.၀၂ ၁ွ၂.၀ 

ရာဘာပငးမ္ာ့ ၄ှ၅.၀၅ ွ.၃ဿ ၄ှ၆.ွ 

စုစုေပါငး့ ှှဿ၀.၀၀ ွ.၆၄ ှှဿ၁.၀ 

အလုဵ-ဒလ-သီတာTL (ဒလ)    

စပါ့  (TL စႀကႍ) ၄၃.၀ဿ ွ.ွ၄၂ ၄၃.၁ 

 

ဿ.ဿ၈ ထိခိုကးသျာ့မညးံ ေ်မယာမ္ာ့ ပုိငးဆိုငးမႈအေနအထာ့ 
ှ၃၈ ထိခိုကးခဵရေသာေ်မအမ္ာ့စုတျငး ေ်မအသုဵ့်ပဳလကးမြတး(LUC) ရြိၾကပါသညး (ဇယာ့ ၃)၈ ၁ငး့ကို 

အေ်ခခဵမ္ဥး့သတးမြတးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေကာကးယူသညးံ စစးတမး့ရလဒးမြတဆငးံ ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကး 
ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အပိုငး့တျငး ှှဿ၁.၀ွ အနကး ၆၃၃.၆ွ တျငး LUC ရြိသညး၈ 

အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) အပုိငး့တျငး ၄၃.၀၂ ဟကးတာအနကး ၄ှ.၁ဿ ဟကးတာတျငး LUC ရြိၾကသညး၈ 
က္နးေနရာမ္ာ့မြာ အလျတးရယူထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈  
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ဇယာ့ ၃ ၈ ဿွှ၄ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ လူမႈ-စီ့ပျာ့ စစးတမး့ရလဒးမြ ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးထာ့ေသာ ထိခိုကးေသာ 

ေ်မယာမ္ာ့ကို ပုိငးဆိုငးမႈအလုိကးေဖား်ပခ္ကး   

ပုိငးဆိုငးမႈပဵုစ ဵအမ္ိဳ့အစာ  ့
ထိခိုကးေသာေ်မ ဟကးတာ 

ယာယီ အၿပီ့အပိုငး စုစုေပါငး  ့

ေမားလၿမိဳငး - ေရ့ - ထာ့ဝယး TL    

LUC ၆၃၃.ွ၃ ွ.၅၀ ၆၃၃.၆ွ 

အလျတးရယူထာ့ ှ၂၄.ဿ၄ ွ.ှ၁ ှ၂၄.၁ွ 

စုစုေပါငး့ ှှဿ၀.၀၀ ွ.၆၄ ှှဿ၁.၀ွ 

အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ)    

LUC ၃၅.၃၂၅ ွ.ွ၃ ၄ှ.၁ဿ 

အလျတးရယူထာ့ ၄.၃၀ ွ.ွှ ၁.၆၁ 

စုစုေပါငး့ ၄၃.ဿဿ ွ.ွ၄ ၄၃.၀၃ 

 

  



 

 

AF-Consult Switzerland Ltd 
TA 9179-MYA: လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း - 

စီမံကိန္းအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးနည္းပညာ အေထာက္အပံ ့- ၄၂၇၂ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ ္ -

ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအစိတ္အပုိင္း-ဒီဇငးဘာ ဿွှ၄ 

Page23 

 

ဿ.၀၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ 

ှ၄၈ အိမးေထာငးစု ၆စုသညး အၿပီ့အပုိငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့ရမညး်ဖစးပါသညး၈ ၁ငး့တို႔သညး ေရ့ ႏြငးံ ထာ့ဝယး 

ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့အတျကး အဆို်ပဳထာ့ေသာေနရာတျငးတညးရြိေနၾကပါသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) 
တျငး အမြနးတကယးထိခိုကးမညး ံ အိမးေထာငးစုအေရအတျကးကို ဆုဵ့်ဖတးရာတျငး 

လမး့ေၾကာငး့တစးေလ္ာကးရြိဆိုငးအေရအတျကးကို ေရတျကး်ခငး့်ဖငးံ လုပးေဆာငးခဲံပါသညး၈ အကယး၊ 
ဆိုငးတစးဆိုငးလ္ငး အိမးေထာငးစုတစးစုဆိုပါက ၁ငး့ TL သညး အိမးေထာငးစုေပါငး ဿ၆ွ ကို ထိခိုကးပါမညး၈ သုိ႔ေသား 

၁ငး့ ယာယီေစ့္ဆိုငးမ္ာ့၌ အေရအတျကးသညး တစးေန႔ႏြငး ံ တစးေန႔ ၇ တစးခ္ိနးႏြငး ံ တစးခ္ိနး မတူညီဘဲ 

ေ်ပာငး့လဲလ္ကးရြိသ်ဖငးံ အေရအတျကးအတိအက္ကိုမူ မသိရြိႏုိငးပါ၈  

ှ၅၈ ေ်မ်ပငးေပ၍ရြိလမး့ေၾကာငး့အၿပီ့သတးမြတး်ခငး့၇ တာဝါတိုငးတညးေနရာမ္ာ့ကို မြတးသာ့်ခငး့ ႏြငး ံ TL စႀကႍ 

အတျငး့ရြိ ပုဂၐလိကေ်မႏြငး ံယငး့တို႔၌ ပုိငးရြငးမ္ာ့၇ အသုဵ့်ပဳသူမ္ာ့ကို သိရြိမြတးသာ့်ခငး့ မ်ပီ့စီ့မခ္ငး့ အ်ခာ့ TL  ဿ 
ခုေၾကာငး ံထိခိုကးမႈရြိမညး ံ အိမးေထာငးစုအေရအတျကးကို ဆုဵ့်ဖတးႏုိငးမညးမဟုတးပါ၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL  

ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တို႔အတျကး ထိခိုကးေသာအိမးေထာငးစုအေရအတျကးခနး႔မြနး့သိရြိႏုိငးရနး ်မနးမာႏုိငးင ဵ
ကရငး်ပညးနယးရြ ိ အ်ခာ့စီမဵကိနး့တစးခု်ဖစးေသာ အိႏၵဳ-ေကာ႔ကရိတးလမး့အဆငးံ်မြငးတံငးေရ့စီမဵကိနး့2၌  REGDP 

အေပ၍အေ်ခခဵကာ ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးမႈ်ပဳခဲသံညး၈  

ှ၆၈ ၃၄ ကီလုိမီတာ ရြညးလ္ာ့ေသာလမး့သညး ေက့္ရျာ ၀ွ ရြ ိ အိမးေထာငးစုေပါငး့ ှှ၁ စုကို ထိခိုကးခဲံသညး 
(အက္ဥး့ခ္ဳပး စာပုိဒး ှ ႏြငးပံငးမ အစီရငးခဵစာ စာပုိဒး ှ၄ ႏြငး ံ ှ၅)၈ တစးကီလိုမီတာလ္ငး အိမးေထာငးစု ှ.၄ ကို 

ထိခိုကးမႈရြိသညး၈ ဤလမး့စီမဵကိနး့ ႏြငးTံL  ဿ ခုသညး ဆငးတူေသာ ေက့္လကးေဒသတျငး တညးရြိသ်ဖငး ံ
ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုအေရအတျကးသညးလညး့ မတိမး့မယိမး့်ဖစးမညးဟု ယူဆႏုိငးသညး၈ 

ကရငး်ပညးနယးတျငး တစးစတုရနး့ကီလိုမီတာလ္ငး လူ ၂ဿ ဦ့ေနထုိငးသညး (တစးဟကးတာလ္ငး ွ.၂ ဦ့)၈ 
တနသၤာရီတိုငး့ေဒသႀကီ့တျငး တစးစတုရနး့ကီလိုမီတာလ္ငး လူ ၀ဿ ဦ့ေအာကးသာရြိသညး (တစးဟကးတာလ္ငး ွ.၀ 

ဦ့) (ဇယာ့ ၄)၈ မျနး်ပညးနယးသညး လူဦ့ေရပိုမုိထူထပးၿပီ့ တစးစတုရနး့ကီလိုမီတာလ္ငး လူဦ့ေရ ှ၃၄ ဦ့ 
(တစးဟကးတာလ္ငး ှ.၄) ရြိသညး၈ သို႔ေသား ေမားလၿမိဳငးႏြငးံ အနီ့တဝုိကး၇ 

ရနးကုနးသို႔သျာ့ရာလမး့ေၾကာငး့တစးေလ္ာကးတျငးသာ လူဦ့ေရထူထပးသိပးသညး့မႈရြိသညး၈ ဒလသညး 
ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့အတျငး့မြ ၿမိဳ႕နယးတစးခု်ဖစးေသားလညး့ TL သညး 

လယးကျငး့မ္ာ့အတျငး့တျငးသာတညးရြိသညး၈  

ဿွ၈ မျနး်ပညးနယးရြ ိ တစးဟကးတာလ္ငးေနထိုငးသညးလူံဦ့ေရကို အသုဵ့်ပဳၿပီ့တျကးခ္ကးလ္ငး ှှဿ၁.၀ 
ဟကးတာရြိေသာ ပုဂၐလိကပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ရြိေနေသာစႀကႍတျငး TL ေၾကာငးံထိခိုကးသူအိမးေထာငးစုေပါငး့ ၀၅ဿ စ ု

ရြိပါမညး (တစးဟကးတာလ္ငး ှ.၄ ဦ့ x ှှဿ၁ ဟကးတာ = ှ၆ှွ ဦ့ / ပ္မး့မြ္အိမးေထာငးစုဝငး ၂ ဦ့)၈ အိႏၵဳ-
ေကာ႔ကရိတးလမး့အဆငးံ်မြငးံတငးေရ့စီမဵကိနး့ရြိ တစးကီလုိမီတာလ္ငး အိမးေထာငးစု ှ.၄  ဟူသညးအံေရအတျကးကို 

အသုဵ့်ပဳတျကးခ္ကးလ္ငး မျနး်ပညးနယး၌ လူဦ့ေရထူထပးမႈ်ဖငးံတျကးခ္ကးသညးထကး ပုိမုိ်မငးံမာ့ေသာ 
အေရအတျကး်ဖစးသညးံ ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစု (၁ှ၄) ရရြိမညး်ဖစးပါသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL  (ဒလ) ရြ ိ

ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုအေရအတျကးမြာ တစးကီလိုမီတာလ္ငး ှ.၄ ႏႈနး့်ဖငးတံျကးခ္ကးလ္ငး ဿ၅ စု ရြိပါမညး (ဇယာ့ 
၅)၈  

                                       
2ေဆာကးလုပးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၇ ဿွှ၂၈ REGDP၈ ်မနးမာ - မဟာမေဲခါငးေဒသချဲ အေရြ႕-အေနာကး စီ့ပျာ့ေရ့စၾကၤ ဵစီမဵကိနး့၈ ADB 
ထဵသို႕ တငး်ပခဲံသညး ံအစီရငးခဵစာ၇ ဇျနးလ၈  
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ဇယာ့ ၄ - ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL ်ဖတးသနး့သျာ့ေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵရြ ိ ်ပညးနယးမ္ာ့/တိုငး့ေဒသႀကီ့မ္ာ့၌ 

လူဦ့ေရသိပးသညး့မႈ 

်ပညးနယး/တိုငး့ေဒသႀကီ  ့ တစးစတုရနး့ကီလိုမီတာရြ ိ
လူဦ့ေရ 

တစးဟကးတာရြ ိလူဦ့ေရ 

မျနး ှ၃၄ ှ.၄ 

တနသၤာရီ ၀ဿ ွ.၀ 

ႏုိငးငဵအဆငးံ ပ္မး့မြ္ ၄၃ ွ.၄ 

အကို့အကာ့ - ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဦ့စီ့ဌာန၈ ်ပညးေထာငးစုအစီရငးခဵစာ - ဿွှ၁ ခုႏြစး ်မနးမာႏုိငးင ဵ
လူဦ့ေရႏြငး ံအိမးအေၾကာငး့အရာသနး့ေခါငးစာရငး့၈ သနး့ေခါငးစာရငး့အစီရငးခဵစာ အတျဲ (ဿ) 

 

ဿှ၈ အိႏၵဳ-ေကာ႔ကရိတးလမး့အဆငးံ်မြငးံတငးေရ့စီမဵကိနး့ရြိ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အေရအတျကးကို 
အသုဵ့်ပဳကာ TL ေၾကာငးံထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးရာတျငး အ်မငးံဆုဵ့်ဖစးႏုိငးေ်ခ 

အေရအတျကးမ္ာ့ကုိ ရရြိပါသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL တေလ္ာကးရြိ 
ေက့္လကးေဒသမ္ာ့ႏြငးံ စပါ့ခငး့မ္ာ့သာ အမ္ာ့စု်ဖစးသညး ံအလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တေလ္ာကးတို႔ႏြငးံ ယြဥးလ္ငး 

ေမားေတားကာ့လမး့တစးဖကးတစးခ္ကးရြိေနရာမ္ာ့တျငး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ လူဦ့ေရပုိမုိထူထပးေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 
စီမဵကိနး့ကို ႀကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့၇ ဘတးဂ္ကးေရ့ဆျဲ်ခငး့်ပဳရာတျငး ပုိမုိ်မငးမံာ့ေသာခနး႔မြနး့အေရအတျကးကို 

အသုဵ့်ပဳထာ့်ခငး့သညး လုပးရို့လုပးစဥး်ဖစးကာ ပုိမုစိိတးခ္ရေသာတျကးခ္ကးမႈ်ဖစးေစသညး၈  

ဇယာ့ ၅၈ အဆို်ပဳထာ့ေသာ TL စႀကႍရြ ိထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုအေရအတျကး - ဿွှ၄ ေအာကးတုိဘာ 

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ TL 

(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-

ထာ့ဝယးTL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

အလ္ာ့ (ကီလိုမီတာ) ၅.ဿ ဿ၅၆.ွ ှ၃.၃ 

ပုဂၐလိကအသုဵ့်ပဳအေဆာကးအအုဵ 

သို႔မဟုတး စုိကးပ္ိဳ့ေ်မအတျငး့ရြိ 
ဓါတးအာ့လိုငး့အရြညး 

(ကီလုိမီတာ်ဖငး)ံ 

၂.၄ ဿ၁၂.ွ ှ၃.၃ 

တစးကီလိုမီတာရြိ 

အိမးေထာငးစုအေရအတျကး ခနး႔မြနး့ 

၂ွ.၆ှ 

 

ှ.၄ဿ ှ.၄ 

ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုအေရအတျကး 
ခနး႔မြနး့ 

ဿ၆ွှ ၁ှ၄ ဿ၅ 

ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့ေၾကာငးံ 
ထိခိုကးသညး ံ
အိမးေထာငးစုအေရအတျကး 

ွ ၆  ွ 
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ဿ.၁၈ ထိခိုကးမႈမ္ာ့၌ အတိုငး့အတာ 

ဿဿ၈ အိမးေထာငးစု ၆စုသညး ၁ငး့တို႔၌ အိမးမ္ာ့ဆုဵ့ရဵႈ့လိမးံမညး၈ အ်ခာ့ ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး 

ယငး့တို႔ပုိငးဆိုငးေသာ ေ်မယာ၌ ှွ% အထကး သို႔မဟုတး ယငး့တို႔ ဝငးေငျ၌ ှွ% အထကးဆုဵ့ရဵႈ့မညးမဟုတးပါ၈ 
ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုမ္ာ့မြ အေသ့ဆုဵ့စုိကးပ္ိဳ့ေ်မအက္ယးအဝနး့ႏြငးတံာဝါတိုငးတစးခုအတျကး 

ဆုဵ့ရဵႈ့ေသာေ်မအ်ဖစး ှ၃ စတုရနး့မီတာတို႔ကို ထာ့ရြိတျကးခ္ကးလ္ငး အမ္ာ့ဆုဵ့မြာ ွ.ှ% သာ်ဖစးပါမညး (ဇယာ့ 
၆)၈ ယငး့ဧရိယာပမာဏေၾကာငး ံ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့မြ ဆုဵ့ရဵႈ့ႏုိငးမႈပမာဏသညး အနညး့ဆုဵ့ အိမးေထာငးစုဝငးေငျ၌ ှ% 

ေအာကးသာ်ဖစးပါမညး (ဇယာ့ ှွ)၈ ၁ငး့ ရာခိငုးႏႈနး့မ္ာ့ကို ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတိုဘာတျငး 

ေကာကးယူခဲံေသာ အိမးေထာငးစုစစးတမး့မ္ာ့၌ ရလဒးအေပ၍အေ်ခခဵကာ တျကးခ္ကးထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  

ဿ၀၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ယာယီေစ့္ဆိုငးပုိငးရြငးမ္ာ့သညး ဝငးေငျဆုဵ့ရဵႈ့မညးမဟုတးပါ၈ 

ကမး့နာ့လမး့ရြိ ၁ငး့တို႔၌ လကးရြိေနရာႏြငးအံတူညီဆုဵ့်ဖစးသညး ံ အ်ခာ့ေနရာတစးခုသို႔ ၁ငး့တို႔ကို 
ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ လူ ဿွွ ဦ့သညး ဝငးေငျဖနးတီ့ေပ့သညးံ ၁ငး့တို႔ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့၌ 

အနညး့ဆုဵ့ ှွ% ဆုဵ့ရဵႈ့ခဲံလ္ငး စီမဵကိနး့၌ ထိခိုကးမႈသညး သိသာမ္ာ့်ပာ့မႈရြိသညးဟု သတးမြတးပါသညး၈3 

ဇယာ့ ၆  - အၿပီ့အပုိငးဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့ေသာ စုိကးပ္ိဳ့ေ်မကို အနညး့ဆုဵ့ေ်မပုိငးဆိုငးမႈ၌ ရာခုိငးႏႈနး့အ်ဖစးေဖား်ပ်ခငး့ - ဿွှ၄ 
ေအာကးတိုဘာ 

TL အနညး့ဆုဵ  ့ေ်မပုိငးဆိုငးမႈ 
(ဟကးတာ) 

တာဝါတိုငးတစးခု၌ 
ေ်ခေထာကးေလ့ခုအတျကး 

လိုအပးေသာ ဧရိယာ၌ ရာခုိငးႏႈနး  ့

အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) သီ့ႏြဵစုိကးပ္ိဳ့ေ်မမရြိပါ ဆီေလ္ားမႈမရြိပါ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL ဿ.၄ ွ.ွ၃ % 

အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ)  အခ္ကးအလကးမရြိပါ အခ္ကးအလကးမရြိပါ 

 

ဇယာ့ ှွ - အနညး့ဆုဵ့ႏြစးစဥး မိသာ့စုဝငးေငျကို အေ်ခခဵကာ ှ၃ စတုရနး့မီတာရြိေ်မအတျကး 

ဆုဵ့ရဵႈ့ေသာဝငးေငျပမာဏႏြငး ံရာခုိငးႏႈနး့ေဖား်ပခ္ကး - ဿွှ၄ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ  

သီ့ႏြ ဵ ှ၃ စတုရနး့မီတာမြ တစးႏြစးဝငးေငျ တစးႏြစးလ္ငး 

အနညး့ဆုဵ့ႏြစးစဥးဝငးေငျ် ဖစးသညးံ 
၃ွွွွွ ၌ ရာခုိငးႏႈနး့ 

စပါ့ ၆၀၀ က္ပး ွ.ှ၂% 

ရာဘာ ၆၅၄ က္ပး ွ.ှ၃% 

ႏြမး့ ၅၄၅ က္ပး ွ.ှ၂% 

                                       
3 ADB၇ ဿွှ၀၇ လုပးငနး့လညးပတးမႈ လကးစျဲ၈ ဘဏးမူဝါဒမ္ာ့၇ OM အခနး့ F1BP၇ ေအာကးတိုဘာ၇ အပိုဒး ၆၈ 
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ဿ.၂၈ ထိခိုကးလျယးေသာ အုပးစုမ္ာ့ 

ဿ၁၈ ဆငး့ရႏဲျမး့ပါ့မႈသတးမြတးမ္ဥး့ေအာကးတျငး ေအာကးရြိေနေသာသူမ္ာ့၇ ေ်မယာမဲံမ္ာ့၇ 
အသကးအရျယးအိုမငး့သူမ္ာ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကို ထိခိုကးလျယးေသာသူမ္ာ့ဟု ADB က 

သတးမြတးပါသညး (SPS SR2)၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး 
အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး စုစုေပါငး့အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ဿ၀% ရြိပါသညး၈ ၁ငး့ကုိ လူမႈ-

စီ့ပျာ့စစးတမး့ရလဒးကို အသုဵ့်ပဳခနး႔မြနး့ထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ယခ ု TL ရြ ိအိမးေထာငးစုမ္ာ့တျငး မသနးစျမး့ေသာသူ 
၁% ႏြငးံ တစးေန႔လ္ငးဝငးေငျ ဿ ေဒ၍လာေအာကးသာရရြိသူ ဿ% လညး့ပါရြိပါသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL 

တျငး အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး စုစုေပါငး့အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ၆% ရြိပါသညး၈ 
မသနးစျမး့ေသာသူမြာ ဿ% ႏြငး ံတစးေန႔လ္ငးဝငးေငျ ဿ ေဒ၍လာေအာကးသာရရြိသူမြာ ၅% ်ဖစးပါသညး၈ အလုဵ-သီတာ 

TL (ဒလ) တျငး အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့မြာဿ၅%၇ မသနးစျမး့ေသာသူမြာ ၁% ႏြငး ံ
တစးေန႔လ္ငးဝငးေငျ ဿ ေဒ၍လာေအာကးသာရရြိသူမြာ ှဿ% ်ဖစးပါသညး၈ 

ဿ.၃ ၈ အ်ခာ့ထိခိုကးခဵရေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ 

ဿ၂၈ စီမဵကိနး့ေၾကာငး ံအခိုငးအမာေဆာကးလုပးထာ့ေသာအေဆာကးအအုဵ ၆  ခ ုထိခိုကးပါမညး၈ အေဆာကးအအုဵ ၅ 

ခုကို ေပါံပါ့ေသာ အိမးေဆာကးပစၥညး့မ္ာ့်ဖစးသညး ံ (သစး၇ ဝါ့၇ ်မကး) တို႔်ဖငး ံ ေဆာကးလုပးထာ့ပါသညး၈ 
အေဆာကးအအုဵတစးခုကို အုတး်ဖငးံေဆာကးလုပးထာ့ပါသညး၈ ေရ့ဓါတးအာ့ချဲရဵုအတျကး 

အဆုိ်ပဳထာ့ေသာဧရိယာတျငး အေဆာကးအအုဵ ၁ လုဵ့ရြိၿပီ့ 
ထာ့ဝယးဓါတးအာ့ချဲရဵုအတျကးအဆုိ်ပဳထာ့ေသာဧရိယာတျငး အေဆာကးအအုဵ ၂ လုဵ့ရြိပါသညး၈ 
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၀၈ လူမႈစီ့ပျာ့အေ်ခအေန 

၀.ှ၈ စစးတမး့ေကာကးယူသညးံနညး့စနစး 

ဿ၃၈ ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို စစးတမး့ေကာကးယူရာတျငး TL လမး့ေၾကာငး့ ၀ 
ခုတေလ္ာကး်ပဳလုုပးခဲံပါသညး၈ ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ခနး႔မြနး့အေရအတျကးအေပ၍အေ်ခခဵထာ့ေသာ TL 

တစးခုခ္ငး့ အတျကး စစးတမး့ေကာကးယူမညးအိံမးေထာငးစုအေရအတျကး (sample size) မြာ 
ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး - အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) (၂၄) ၇ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL (၆ှ)၇ အလုဵ-

သီတာ TL (ဒလ) (ဿ၂) (ဇယာ့ ှှ)၈ စုစုေပါငး့ စစးတမး့ေကာကးယူမညးအိံမးေထာငးစုအေရအတျကး (sample 

size) မြာ ှ၄၀ ်ဖစးပါသညး၈ ၁ငး့အေရအတျကး (sample size)သညး ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုခနး႔မြနး့အေရအတျကး၌ 
ဿ၁% ်ဖစးပါသညး၈4 

ဇယာ့ ှှ - ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုမ္ာ့ခနး႔မြနး့အေရအတျကး ႏြငးံစစးတမး့ေကာကးယူမညးအိံမးေထာငးစ ု
အေရအတျကး ၈ ဿွှ၄ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ 

TL ထိခိုကးခဵအိမးေထာငးစုခနး႔

မြနး့အေရအတျကး 

စစးတမး့ေကာကးယူမညး ံ

အိမးေထာငးစ ု
အေရအတျကး 

နမူနာကို စုစုေပါငး့၌ 

ရာခုိငးႏႈနး့အ်ဖစးေဖား်ပ်ခငး ့

အလုဵ-သီတာ (ကမး့နာ့လမး့) ဿ၆ွ ၂၄ ဿွ% 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး ၁ှ၄ ၆ှ ဿဿ% 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) ဿ၅ ဿ၂ ၅၆% 

စုစုေပါငး  ့ ၄၀၂ ှ၄၀ ဿ၁% 

 

ဿ၄၈အလုဵ-သီတာ (ကမး့နာ့လမး့) အပုိငး့ရြိ စစးတမး့ေကာကးယူမညး ံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး 
ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့မြ ၿမိဳ႕နယးႏြစးခ ု (အလုဵ ႏြငး ံ ဗိုလးတစးေထာငး) တျငး တညးရြိကာ ဒလ 

ဓါတးအာ့လိုငး့အပုိငး့တျငး စစးတမး့ေကာကးယူမညးအိံမးေထာငးစုမ္ာ့သညး ဒလၿမိဳ႕နယးတျငး တညးရြိပါသညး (ဇယာ့ 
ှဿ)၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အပုိငး့အတျကး စစးတမး့ေကာကးယူမညး ံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး ေက့္ရျာ ၁ 

ရျာတျငး တညးရြိပါသညး၈ ေရျ့ ခ္ယးထာ့ေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို ေလ႔က္ငးံေပ့ထာ့ေသာ 
စစးတမး့ေကာကးယူသူမ္ာ့က ေမ့်မနး့ရာတျငး အသုဵ့်ပဳမညး ံစာမ္ကးႏြာ ၂ မ္ကးႏြာပါ ေမ့ချနး့လႊာကို ေနာကးဆကးတျဲ 

ှ တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈  

၀.ဿ၈ ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးသညးံလိုငး့မ္ာ့်ဖတးသနး့သျာ့သညးံ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ရြိ လူဦ့ေရ 

ပမာဏ ႏြငး ံလူဦ့ေရတို့တကးမႈအေ်ခအေန 

ဿ၅၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ်ဖတးသနး့သျာ့သညးံ ၿမိဳ႕နယး ၁ ခုတျငး စုစုေပါငး့လူဦ့ေရ ှ၄၀၁၆ွ 

ရြိပါသညး (ဇယာ့ ှ၀)၈ လူဦ့ေရအမ္ာ့ဆုဵ့ရြိသညး ံ TL မြာ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး ်ဖစးၿပီ့ ၁ငး့၌ 
                                       
4ADB မိမိဆႏၵအေလ္ာကးမဟုတးဘ ဲေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနရာခ္ထာ့်ခငး့ဆိုငးရာ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ  ့- အစီအစဥးေရ့ဆျဲ်ခငး့ ႏြငး ံ
အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ဆိုငးရာ အေလံအထေကာငး့မ္ာ့ ရငး့်မစးစာအုပး (ဿွှဿ) တျငး sample size ဆိုသညးမြာ 
စီမဵကိနး့ေၾကာငး ံဖယးရြာ့်ခငး့ခဵရမညး ံခနး႕မြနး့လူအေရအတျကး၌ အနညး့ဆဵု့ ဿွ% ဟ ုေဖား်ပထာ့သညး (အပိုဒး ၀ှ ႏြငး ံ၁၅)၈  



 

 

AF-Consult Switzerland Ltd 
TA 9179-MYA: လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း - 

စီမံကိန္းအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးနည္းပညာ အေထာက္အပံ ့- ၄၂၇၂ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ ္ -

ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအစိတ္အပုိင္း-ဒီဇငးဘာ ဿွှ၄ 

Page28 

 

လမး့ေၾကာငး့တစးေလ္ာကးရြိ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး လူဦ့ေရ ှွဿ၆၂ှ၆  ဦ့ရြိသညး၈ ဒလၿမိဳ႕နယးတျငး လူဦ့ေရ ှ၄ဿ၅၂၄ 

ဦ့ ရြိသညး၈  

ဇယာ့ ှဿ - ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ ႏြငး ံေက့္ရျာမ္ာ့တျငး စစးတမး့ေကာကးယူမညးအိံမးေထာငးစုမ္ာ့ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕တညးရြိပဵု - ဿွှ၄ 

ေအာကးတိုဘာ 

TL, ်ပညးနယး/တိုငး့ေဒသႀကီ့နြငး ံၿမိဳ႕နယး ေက့္ရျာ စစးတမး့ေကာကးယူမ
ညး ံအိမးေထာငးစ ု

အေရအတျကး 

ေပါငး  ့

က၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး )့    

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့    

အလုဵ ဆီေလ္ားမႈမရြိပါ ဿ၄  

ဗိုလးတစးေထာငး ဆီေလ္ားမႈမရြိပါ ၀ွ  

စစးတမး့ေကာကးယူမညးံအိမးေထာငးစု စုစုေပါငး့   ၂၄ 

ခ၈ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL    

မျနး်ပညးနယး    

 မုဒဵု ေတားကူ့ ှ၃  

ေရ့ အေဘား ဿ၃  

သဵ်ဖဴဇရပး ဝါခရု ှဿ  

တနသၤာရီတိုငး့ေဒသႀကီ့    

ကလိနးေအာငး ကလိနးေအာငး ၀၄  

စစးတမး့ေကာကးယူမညးံအိမးေထာငးစု စုစုေပါငး့   ၆ှ 

ဂ၈ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ)    

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့    

ဒလ ဆီေလ္ားမႈမရြိပါ ဿ၂ ဿ၂ 

စုစုေပါငး  ့   ှ၄၀ 

 

ဿ၆၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ်ဖတးသနး့သျာ့ေသာ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ရြိ လူဦ့ေရတို့ႏႈနး့မြာ ှ၆၅၀ ႏြငးံ ဿွှ၁ 
သနး့ေခါငးစာရငး့အရ အႏြဳတး ွ.ှ ်ဖစးပါသညး၈ ၁ငး့ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့သညး ရနးကုနး၌ 

ေရြ့က္ေသာအပုိငး့တျငးတညးရြိပါသညး၈ ၁ငး့ကာလအတျငး့ တစးႏုိငးငဵလုဵ့လူဦ့ေရတို့ႏႈနး့မြာ ှ.ဿ 
ရာခုိငးႏႈနး့်ဖစးပါသညး၈ သုိ႔ေသား ဒလတျငး ၀.၅% သုိ႔မဟုတး တစးႏုိငးငဵလုဵ့လူဦ့ေရတို့ႏႈနး့၌ ၀ ဆေက္ားရြိသညး၈ 

ယငး့ ၿမိဳ႕နယးသညး သိသိသာသာပငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးမႈအတျကး ခ္ဲ႕ထျငးရာနယးေ်မ ်ဖစးသညး၈ 
ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အပုိငး့ရြိ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး လူဦ့ေရတို့ႏႈနး့ ွ.၀% ရြိၿပီ့ 

ပ္မး့မြ္လူဦ့ေရတို့ႏႈနး့ေအာကး ေလ္ာ႔နညး့ေနသညး၈  
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၀.၀၈ ထိခိုကးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ လူဦ့ေရဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

၀ွ၈ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့ရြိ TL ်ဖတးသနး့သျာ့ရာ ရျာမ္ာ့သညး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့အတျငး့ TL 

်ဖတးသနး့သျာ့ရာၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ထကး ပ္မး့မြ္အိမးေထာငးစုဝငး အေရအတျကး ပုိမုိမ္ာ့်ပာ့သညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL ရြ ိ ေက့္ရျာမ္ာ့၌ ပ္မး့မြ္အိမးေထာငးစုဝငးအေရအတျကးမြာ ၂.၀ ဦ့်ဖစးသညး (ဇယာ့ ှ၁)၈ အလုဵ-

သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ်ဖတးသနး့သျာ့ေသာ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့မြ ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတျငးမူ ၁.၀ ဦ့်ဖစးသညး၈ 
ဒလတျငး ပ္မး့မြ္အိမးေထာငးစုဝငးအေရအတျကးမြာ ၁.၁ ဦ့်ဖစးသညး၈ ဿွှ၁ သနး့ေခါငးစာရငး့အရ 

တစးႏုိငးငဵလုဵ့အတိုငး့အတာ်ဖငးံ ပ္မး့မြ္အိမးေထာငးစုဝငးအေရအတျကးမြာ ၁.၁ ဦ့်ဖစးသညး၈၃ 

 

ဇယာ့ ှ၀ - ဓါတးအာ့ပုိ႔လႊတးသညးံလိုငး့မ္ာ့်ဖတးသနး့သျာ့သညးံ ခရိုငးမ္ာ့ရြိ လူဦ့ေရ ပမာဏ ႏြငး ံလူဦ့ေရတို့တကးမႈ ႏြငး ံလူဦ့ေရ 
သိပးသညး့မႈအေ်ခအေန 

TL, ်ပညးနယး/တိုငး့ေဒသႀကီ့နြငး ံၿမိဳ႕နယး ှ၆၅၀ လူဦ့ေရ ဿွှ၁ လူဦ့ေရ ႏြစးစဥးတို့ႏႈနး  ့

အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး )့    

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ  ့    

အလုဵ ၂ှ၅၁၆  ၂၂၁၅ဿ ွ.ဿ 

လမး့မေတား ၁ှ၃၃၀ ၁၄ှ၃ွ ွ.၁ 

ေက္ာကးတဵတာ့ ၀၄၃၀၁ ဿ၆၅၂၀ (ွ.၄) 

ဗိုလးတစးေထာငး ၁၆ှ၃၅ ၁ွ၆၆၂ (ွ.၃) 

ေပါငး့ ှ၅ွ၀ှ၁ ှ၄၀၁၆ွ (ွ.ှ) 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL    

မျနး်ပညးနယး    

ေမားလၿမိဳငး ဿ၂၆၆၆ွ ဿ၅၆၀၆၅၅ ွ.၀ 

မုဒဵု ှ၆ွ၂ဿ၀ ှ၆ွ၄၀၄ ွ.ွ 

သဵ်ဖဴဇရပး ှဿဿ၂ှ၁ ှ၄ွ၂၀၃ ှ.ွ 

ေရ့ ှ၃ွ၀ှ၃ ှ၂ဿ၁၅၂ (ွ.ဿ) 

ေပါငး့ ၄၀၀၀၁၀ ၅ွ၀ှ၁၃ ွ.၀ 

တနသၤာရီတိုငး့ေဒသႀကီ  ့    

ေရ်ဖဴ ၅၄၁၂၂ ှွွ၄၃၅ ွ.၂ 

ထာ့ဝယး ှှ၆၃ှဿ ှဿ၂၃ွ၂ ွ.ဿ 

ေပါငး့ ဿွ၄ွ၃၄ ဿဿ၃၀၄၀ ွ.၀ 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ)    

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ  ့    

ဒလ ၂၁ှ၃၄ ှ၄ဿ၅၂၄ ၀.၅ 

အကို့အကာ့ - ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဦ့စီ့ဌာန၇ ်ပညးေထာငးစုအစီရငးခဵစာ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ်မနးမာႏုိငးငဵ 
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TL, ်ပညးနယး/တိုငး့ေဒသႀကီ့နြငး ံၿမိဳ႕နယး ှ၆၅၀ လူဦ့ေရ ဿွှ၁ လူဦ့ေရ ႏြစးစဥးတို့ႏႈနး  ့

လူဦ့ေရႏြငးအိံမးအေၾကာငး့အရာ သနး့ေခါငး့စာရငး့၇ သနး့ေခါငးစာရငး့ အစီရငးခဵစာ အတျဲ (ဿ)၇ အတျဲ ၀-စ 
(တနသၤာရီ တိုငး့ေဒသႀကီ့)၇ အတျဲ ၀-ဇ (မေကျ့ တိုငး့ေဒသႀကီ့)၇ အတျဲ ၀-ည (မျနး်ပညးနယး)၇ အတျဲ ၀-ဌ 

(ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့)၇ လူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ႏြငး ံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဦ့စီ့ဌာန ှ၆၅၄၇ ှ၆၅၀ သနး့ေခါငးစာရငး့၇ 
မေကျ့ တိုငး့ (ေဖေဖားဝါရီ)၇ မျနး်ပညးနယး (ၾသဂုတး)၇ ရနးကုနးတိုငး့ (ႏုိဝငးဘာ) ႏြငးံ တနသၤာရီ (ဇူလိုငး)၈  

 

ဇယာ့ ှ၁ - ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ လူဦ့ေရဆုိငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ေရျ့ ခ္ယးေဖား်ပခ္ကး၈ ဿွှ၄ 
ေအာကးတိုဘာလ  

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

ပ္မး့မြ္အိမးေထာငးစုအရျယးအစာ့ ၁.၀ ၂.၀ ၁.၁ 

က္ာ့/မ ရာခုိငးႏႈနး့    

က္ာ့ ၂ွ% ၁၂% ၁၄% 

မ ၂ွ% ၂၂% ၂၀% 

စုစုေပါငး့ ှွွ% ှွွ% ှွွ% 

အမ္ိဳ့သာ့ ှွွ လ္ငးရြိေသာ 
အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေရ 

ှွွ ှဿဿ ှှဿ 

ကို့ကျယးေသာဘာသာ (%)    

ဗုဒၶဘာသာ ၆၄% ှွွ% ှွွ% 

ခရိယာနး ၀% ွ ွ 

စုစုေပါငး့ ှွွ% ှွွ% ှွွ% 

မသနးစျမး့သူပါဝငးေသာ 
အိမးေထာငးစုအေရအတျကး 

ဿ ဿ ှ 

အကို့အကာ့ - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတိုဘာ စစးတမး့ 

 

၀ှ၈ က္ာ့/မ အခ္ိဳ့အစာ့တျငး ၿမိဳ႕်ပႏြငးံ ေက့္လကး ကျာ်ခာ့ပဵုကိုလညး့ေတျ႕်မငးႏုိငးသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL တစးေလ္ာကးရြိ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး လူဦ့ေရ၌ အမ္ာ့စုမြာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-

ေရ့-ထာ့ဝယး TL တစးေလ္ာကးတျငး အမ္ိဳ့သာ့ ှွွ လ္ငး အမ္ိဳ့သမီ့ ှဿဿ ဦ့ရြိသညး၈ ယငး့အခ္ိဳ့အစာ့သညး 
တစးႏုိငးငဵလုဵ့ရြ ိအခ္ိဳ့အစာ့်ဖစးသညး ံအမ္ိဳ့သာ့ ှွွ လ္ငး အမ္ိဳ့သမီ့ ှွ၄ ဦ့ႏြငးံ လုိကးေလ္ာညီေထျ်ဖစးသညး၈ 

သုိ႔ေသား TL ်ဖတးသနး့သျာ့သညးံ ရနးကုနးမြ ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတျငး က္ာ့/မ အခ္ိဳ့သညး ညီမြ္ေနသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး့) ရြ ိ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သာ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့ အေရအတျကးတူညီသညး၈ ဒလ လမး့ေၾကာငး့တျငးမ ူ

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့က အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ထကး အေရအတျကးပုိမ္ာ့ေသားလညး့ ( အမ္ိဳ့သာ့ ှွွ လ္ငး အမ္ိဳ့သမီ့ ှှဿ) 
ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လမး့ေၾကာငး့ရြ ိေက့္ရျာမ္ာ့ေလာကး မမ္ာ့ေခ္၈  
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၀ဿ၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ TL တို႔်ဖတးသနး့ရာ ေက့္ရျာမ္ာ့ရြိ လူမ္ာ့တျငး 
ဗုဒၶဘာသာဝငး ှွွ% ်ဖစးပါသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့)  ်ဖတးသနး့သျာ့ေသာ ၿမိဳ႕နယး ဿ ခုတျငးမ ူ

ခရိယာနးဘာသာဝငး ၀% ပါဝငးပါသညး၈ TL အာ့လုဵ့တျငး မသနးစျမး့သူရြိေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ပါဝငးပါသညး၈ 
အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ႏြငး ံ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အသီ့သီ့တုိ႔တျငး ၁ငး့ကဲ႔သို႔ေသာ 

အိမးေထာငးစု ဿ စစုီ ပါရြိပါသညး၈ ဒလ လမး့ေၾကာငး့တျငး မသနးစျမး့သူပါဝငးေသာ အိမးေထာငးစုတစးစ ုပါရြိပါသညး၈  

၀.၁၈ အိမးေထာငးစုဝငးမ္ာ့၌ ပညာေရ့ 

၀၀၈ TL မ္ာ့တစးေလ္ာကး ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုဝငးမ္ာ့အနကး ှှ % (အသကး ၃ ႏြစးႏြငးံ အထကး) 

သညး ေက္ာငး့မေနဖူ့ၾကေၾကာငး့ ေတျ႕ရပါသညး (ဇယာ့ ှ၂) ၈ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အၾကာ့တျငး 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့က ှ ရာခုိငးႏႈနး့ခနး႔ အေ်ခအေနသာလျနးေၾကာငး့ေတျ႕ရပါသညး၈ လူဦ့ေရ သုဵ့ပဵုတစးပဵုခနး႔သညး 

အနညး့ဆုဵ့ မူလတနး့ပညာေရ့တစးႏြစးခနး႔ သငးၾကာ့ဖူ့ကာ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အၾကာ့ 
်ခာ့နာ့မႈအနညး့ငယးရြိသညး၈ လူဦ့ေရ၌ ဿှ% သာလ္ငး အထကးတနး့ပညာေရ့ရြိကာ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့က 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ထကး ရာခုိငးႏႈနး့အနညး့ငယးသာလျနးသညး (ဿဿ% ႏြငး ံ ဿွ% အသီ့သီ့)၈ သုိ႔ေသား 
တက၎သုိလးဘျဲ႕ရမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့က အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ထကးပုိမ္ာ့သညး ( ၆% ႏြငးံ ၂% အသီ့သီ့)၈ 

လူဦ့ေရစုစုေပါငး့အနကးမြ အသကး၃ ႏြစးႏြငးံအထကး အုပးစုတျငး ၄% သာလ္ငး တက၎သုိလးဘျဲ႕ရမ္ာ့်ဖစးသညး၈  

ဇယာ့ ှ၂ - TL လမး့ေၾကာငး့တစးေလ္ာကးေက့္ရျာမ္ာ့တျငး က္ာ့/မ အလုိကး (အသကး ၃ ႏြစးႏြငး ံ အထကး) 

ပညာတတးေ်မာကးမႈအေ်ခအေန - ဿွှ၄ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ 

ပညာတတးေ်မာကးမႈ က္ာ့ (%) မ (%) စုစုေပါငး  ့(%) 

တတးေ်မာကးမႈမရြ ိ ှှ ှဿ ှှ 

မူလတနး့ ၀ွ ၀ှ ၀ှ 

အလယးတနး့ ဿ၆  ဿ၀ ဿ၃ 

အထကးတနး့ ဿဿ ဿွ ဿှ 

တက၎သုိလးအဆငးံ ၀ ၂ ၁ 

တက၎သုိလးဘျဲ႔ရ ၂ ၆  ၄ 

စုစုေပါငး့ ှွွ ှွွ ှွွ 

အကို့အကာ့ - ဿွှ၄ ခုႏြစး စကးတငးဘာ-ေအာကးတိုဘာ စစးတမး့ 

 

၀၁၈ TL တညးရြိရာေနရာမ္ာ့တျငး တက၎သုိလးဘျဲ႕ရမ္ာ့၌ ရာခုိငးႏႈနး့သညး ၿမိဳ႕်ပအက္ဆုဵ့နယးေ်မတျငး 
အမ္ာ့ဆုဵ့်ဖစးသညး - အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ှှ ရာခုိငးႏႈနး့ရြိသညး (ဇယာ့ ှ၄)၈ 

ရာခုိငးႏႈနး့အနမိးံဆုဵ့မြာ ဒလ လမး့ေၾကာငး့တျငး်ဖစးၿပီ့ ၁% သာလ္ငး တက၎သုိလးဘျဲ႕ရမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ သို႔ေသား 
ပညာတတးေ်မာကး်ခငး့မရြိေသာ ရာခိုငးႏႈနး့မြာ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လမး့ေၾကာငး့တျငး်ဖစးၿပီ့ ှ၁ 

ရာခုိငးႏႈနး့်ဖစးသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ၃% ်ဖစးၿပီ့ ဒလ လမး့ေၾကာငး့တျငး ှွ% ်ဖစးသညး၈  
ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့သညး အ်ခာ့ေက့္လကးေဒသမ္ာ့ႏြငးံ ႏိႈငး့ယြဥးလ္ငး အေ်ခအေနပုိေကာငး့ေနေသားလညး့ 

၁ငး့ေဒသတျငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့အၾကာ့တျငး ကျာဟခ္ကးမ္ာ့ရြိေနေၾကာငး့ ယငး့်ခာ့နာ့ခ္ကးမ္ာ့က ်ပသေနသညး၈ 
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ဇယာ့ ှ၃ - TL တညးေနရာမ္ာ့အလုိကး ပညာတတးေ်မာကးမႈအေ်ခအေန (အသကး ၃ ႏြစးႏြငး ံအထကး)၇ ဿွှ၄ 

ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ 

ပညာတတးေ်မာကးမႈ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယးTL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

တတးေ်မာကးမႈမရြ ိ ၃ ှ၁ ှွ 

မူလတနး့ ဿ၅ ၀၁ ဿှ 

အလယးတနး့ ဿ၂ ဿ၃ ဿ၆  

အထကးတနး့ ဿ၅ ှ၃ ဿ၄ 

တက၎သုိလးအဆငးံ ဿ ၁ ၆  

တက၎သုိလးဘျဲ႕ရ ှှ ၂ ၁ 

စုစုေပါငး့ ှွွ ှွွ ှွွ 

အကုိ့အကာ့ - ဿွှ၄ ခုႏြစး စကးတငးဘာ-ေအာကးတိုဘာ စစးတမး့ 

 

၀.၂၈ အိမးေထာငးစုဝငးမ္ာ့၌ အလုပးအကုိငး 

၀၂၈ အသကး ှ၂ ႏြစးႏြငး ံ အထကးရြိၿပီ့ အလုပးအကုိငးရြိေသာ အိမးေထာငးစုဝငးမ္ာ့၌ ရာခုိငးႏႈနး့မြာ ၅၄ 

ရာခုိငးႏႈနး့ရြိသညး (ဇယာ့ ှ၄)၈ ဆိုလိုသညးမြာ အလုပးလကးမဲံရာခုိငးႏႈနး့မြာ ှ၀ ရာခုိငးႏႈနး့်ဖစးသညး၈ 
အလုပးလကးမဲံမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့က အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ထကး ပိုမ္ာ့သညး (ှ၂% ႏြငး ံ ှှ% အသီ့သီ့)၈ 

အမ္ိဳ့အမညးမေဖား်ပေသာ အလုပးအကုိငးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တျငး အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့က မ္ာ့်ပာ့ကာ ဿှ ရာခုိငးႏႈနး့ရိြသညး၈ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အၾကာ့တျငး ရာခိုငးႏႈနး့အမ္ာ့ဆုဵ့မြာ အိမးမႈကိစၥအလုပး်ဖစးၿပီ့ ှ၃ ရာခုငိးႏႈနး့်ဖစးသညး၈ 

အစုိ့ရအလုပးအကုိငး၇ ပုဂၐလိကက႑ ႏြငး ံ ေန႔စာ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ထကး အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့က 
အလုပးအကိုငးရရြိမႈ ပိုမ္ာ့သညး၈ အစုိ့ရအလုပးအကုိငးမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့၌ ှွ% အလုပးရၾကၿပီ့ 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၌ ၄% သာအလုပးရၾကသညး၈ ပုဂၐလိကက႑တျငး အမ္ိဳ့သာ့ ှှ% ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့ ၃% 
အလုပးရၾကသညး၈ ေန႔စာ့အလုပးအကုိငးမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သာ့ ှ၀% ႏြငး ံအမ္ိဳ့သမီ့ ၄% သာ အလုပးရၾကသညး၈  

ဇယာ့ ှ၄ - TL အစိတးအပုိငး့တျငး အိမးေထာငးစုဝငးမ္ာ့ (ှ၂ ႏြစးႏြငး ံအထကး) ၌ က္ာ့/မ အလုိကး ပငးမ 

အလုပးအကိုငး - ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ  

အလုပးအကိုငး က္ာ့ (%) မ (%) စုစုေပါငး  ့(%) 

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ ှ၁ ၁ ၅ 

ကိုယးပုိငးစီ့ပျာ့ေရ့ ှ၁ ှဿ ှ၀ 

အစုိ့ရအလုပးအကိုငး ှွ ၄ ၅ 

ပုဂၐလိကက႑ အလုပးအကုိငး ှှ ၃ ၅ 

ေန႔စာ့လုပးသာ့ ှ၀ ၄ ှွ 

အိမးမႈအလုပး ှ ဿ၆  ှ၃ 

အလုပးလကးမဲံ ှ၂ ှှ ှ၀ 
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ေက္ာငး့သာ့/သူ ှ၄ ဿဿ ဿွ 

အ်ခာ့ ဿှ ဿ ၁ 

စုစုေပါငး့ ှွွ ှွွ ှွွ 

အကို့အကာ့ - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတိုဘာ စစးတမး့ 

 

၀၃၈ အလုပးအကုိငးရရြိမႈသညး အလုဵ-သီတာ TL လမး့ေၾကာငး့ (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ၅၆ ရာခုိငးႏႈနး့ႏြငး ံ

အ်မငးဆုဵံ့်ဖစးသညး (ဇယာ့ ှ၅)၈ အလုဵ-သီတာ (ဒလ) အပုိငး့တျငး ၅၂ ရာခုိငးႏႈနး့ႏြငးံ အနိမးဆုဵံ့်ဖစးသညး၈ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အပုိငး့တျငး အလုပးအကိုငးရြိမႈႏႈနး့သညး ၅၄ ရာခုိငးႏႈနး့ရြိသညး၈ 

ကျာ်ခာ့ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ရြိေသားလညး့ ေနရာအာ့လုဵ့တျငး အလုပးလကးမဲံႏႈနး့သညး ်မငးမံာ့လ္ကးရြိၿပီ့ ဂဏနး့ ဿ 
လုဵ့ရြိေနသညး၈  

၀၄၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ႏြငးံ ဒလ လမး့ေၾကာငး့တို႔တျငး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ကို 

ပငးမအလုပးအကိုငးအ်ဖစး လုပးကိုငးသူမရြိပါ၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ကိုယးပုိငးလုပးငနး့လုပးကုိငးသူ 
ရာခုိငးႏႈနး့အ်မငးံဆုဵ့်ဖစးၿပီ့ ှ၆ရာခုိငးႏႈနး့ရြိသညး၈ အလုဵ-သီတာ (ဒလ) တျငး ပုဂၐလိကက႑တျငး လုပးကိုငးသူ 

ရာခုိငးႏႈနး့အ်မငးံဆုဵ့်ဖစးၿပီ့ ှ၃ ရာခုိငးႏႈနး့ရြိသညး၈ 

၀၅၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အပုိငး့တျငး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့သညး ပငးမ အလုပးအကိုငး်ဖစးေန်ခငး့မြာ 
နာ့လညးႏုိငးဖျယး်ဖစးသညး၈ ၁ငး့သညး လုပးသာ့ထု၌ ပငးမအလုပးအကိုငးလညး့်ဖစးကာ ှ၂ ရာခုိငးႏႈနး့ရြိသညး၈ 

၁ငး့အပုိငး့တျငး အသကး ှ၂ ႏြစးႏြငး ံ အထကးရြိၿပီ့ အစုိ့ရအလုပးအကိုငးရြိသူ ၁% ႏြငး ံ ပုဂၐလိကက႑တျငး 
လုပးကိုငးသူ ၂% ရြိသညး၈ သုိ႔ေသား ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အပုိငး့တျငး ေန႔စာ့အလုပးလုပးကိုငးသူ 

ရာခုိငးႏႈနး့်မငးမံာ့ၿပီ့ ှှ% ရြိသညး၈  

ဇယာ့ ှ၅ - TL တညးေနရာမ္ာ့အလိုကး အိမးေထာငးစုဝငးမ္ာ့၌ ပငးမအလုပးအကုိငး (အသကး ှ၂ ႏြစးႏြငး ံအထကး) 

- ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ 

အလုုပးအကုိငး အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး 
TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ ွ ှ၂ ွ 

ကိုယးပုိငးစီ့ပျာ့ေရ့ ှ၆  ှွ ှ၂ 

အစုိ့ရအလုပးအကိုငး ှ၅ ၁ ၀ 

ပုဂၐလိကက႑ 
အလုပးအကုိငး 

ှွ ၂ ှ၃ 

ေန႔စာ့လုပးသာ့ ၂ ှှ ှ၁ 

အိမးမႈအလုပး ှ၄ ှ၂ ှ၆  

အလုပးလကးမဲံ ှှ ှ၀ ှ၂ 

ေက္ာငး့သာ့/သူ ဿွ ဿှ ှ၅ 

အ်ခာ့ ွ ၃ ွ 
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စုစုေပါငး့ ှွွ ှွွ ှွွ 

အကို့အကာ့ - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတိုဘာ စစးတမး့ 

၀.၃၈ အိမးေထာငးစု ဝငးေငျ ႏြငးံ အသုဵ့စရိတး 

၀၆၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL တျငး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကုိ အဓိက လုပးကုိငးၾကေသာေၾကာငး ံ

အိမးေထာငးစု အမ္ာ့စု သညး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကုိ အဓိကဝငးေငျအရငး့အ်မစးတစးခုအ်ဖစး မြီခိုအာ့ထာ့ၾကသညး 
(ဇယာ့ ှ၆)၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL ရြိ ၃၀% သညး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့မြ ဝငးေငျ ရရြၾိကသညး၈ ရနးကုနး 

TL တျငးမူ အိမးေထာငးစုအမ္ာ့စုသညး ေန႕စာ့ခ ႏြငးံ လစာမ္ာ့ကုိ မြီခိုအာ့ထာ့ၾကသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး့) ရြိ ၅၁% ႏြငး ံအလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) ရြ ိ၄၃% တုိ႕သညး ေန႕စာ့ခ ႏြငး ံလစာမ္ာ့ ရရြိၾကသညး၈ 

အ်ခာ့တစးဖကးတျငး ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL တျငး ထုိသုိ႕ ေန႕စာ့ခ ႏြငးံ လစာမြ ဝငးေငျရရြိသညး ံ
အိမးေထာငးစုမြာ ၀၃% သာရြိသညး၈  

ဇယာ့ ှ၆ - TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ရြိ ထိခုိကးသညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ဝငးေငျဆုိငးရာ ေကာကးႏႈတးေဖား်ပခ္ကး၇ ဿွှ၄ 

ေအာကးတုိဘာ 

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL 

အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) 

ဝငးေငျရလမး့အလုိကး အိမးေထာငးစု 

ရာခိုငးႏႈနး့မ္ာ့ (ေ်ဖဆုိမႈမ္ာ့စျာ) 

   

စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့ ်မဴေရ့ ဿ ၃၀ ွ 

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ၁ွ ၀၂ ၁၅ 

ေန႕စာ့ ႏြငးံ လခစာ့ အလုပးအကုိငး ၅၁ ၀၃ ၄၃ 

တစးရပးတစးေက့္မြ လႊပဲို႕ေငျ ွ ၀ဿ ၁ 

တိရစာၦနးမ္ာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့ ွ ၄ ၁ 

အ်ခာ့ ွ ၀ ွ 

ပ္မး့မြ္ ဝငးေငျရလမး့ အေရအတျကး ှ ဿ ှ 

ႏြစးစဥး အိမးေထာငးစု ပ္မး့မြ္ ဝငးေငျ 
(အေမရိကနးေဒ၍လာ) 

၀,ွ၅၁ ၀,ဿဿ၃ ဿ,၃၃၄ 

ဝငးေငျရလမး့အလုိကး ပ္မး့မြ္ဝငးေငျ၌ 
ရာခိုငးႏႈနး့အ်ဖစး ေဖား်ပခ္ကး 

   

စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့ ်မဴေရ့ ဿ ဿ၆ ွ 

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ဿ၄ ဿ၃ ဿ၂ 

ေန႕စာ့ ႏြငးံ လခစာ့ အလုပးအကုိငး ၄ှ ဿွ ၄၀ 

တစးရပးတစးေက့္မြ လႊပဲို႕ေငျ ွ ှ၄ ဿ 

တိရစာၦနးမ္ာ့ေရာငး့ခ္်ခငး့ ွ ၄ ွ 

အ်ခာ့ ွ ှ ွ 
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စုစုေပါငး့ ှွွ ှွွ ှွွ 

အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ႏြစးစဥးဝငးေငျ 
(်မနးမာက္ပး)  

်ဖနး႕်ဖဴ့မႈအေနအထာ့ (%)  

   

၃ွွွွွ ေအာကး ဿ ၃ ၁ 

၃ွွွွွ - ၅ွွွွွ ွ ဿ ၅ 

၅ွွွွွ - ှွွွွွွ ွ ၃ ွ 

ှွွွွွွ - ှဿွွွွွ ဿ ၁ ွ 

ှဿွွွွွ - ှ၁ွွွွွ ဿ ှ ၁ 

ှ၁ွွွွွႏြငးံ အထကး  ၆၁ ၅ှ ၅၁ 

စုစုေပါငး့ ှွွ ှွွ ှွွ 

အရငး့အ်မစး - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတုိဘာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ 

 

၁ွ၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးရြိ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့အေပ၍ 

ပိုမိုမြီခိုေနေသားလညး့ တစးႏြစးလြ္ငး ေဒ၍လာ ၀ဿဿ၃ ်ဖငး ံ ဝငးေငျအမ္ာ့ဆုဵ့ ရရြိၾကသညး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ႏြငး ံ
ေမျ့ ်မဴေရ့သညး အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ အိမးေထာငးစုဝငးေငျ ရလမး့်ဖစးၿပီ့ ၃၀ ရာခိုငးႏႈနး့ရြိသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL 

လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ရြိ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အနကး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ႏြငး ံ ေမျ့ ်မဴေရ့မြ ဝငးေငျရရြိမႈသညး ှ ရာခိုငးႏႈနး့ေအာကး 
နညး့ပါ့သညး၈ ရနးကုနး TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ရြိ အဓိက အိမးေထာငးစု ဝငးေငျ ရလမး့မြာ ေန႕စာ့ ႏြငံး 

လခစာ့အလုပးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ေန႕စာ့ ႏြငး ံလခစာ့အလုပးမ္ာ့မြ ဝငးေငျရရြိမႈသညး အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) 
ႏြငး ံအလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တုိ႕တျငး ၄ှ% ႏြငး ံ၄၀% အသီ့သီ့ရြိၾကပါသညး၈  

၁ှ၈ ဝငးေငျပိုမိုရရြိမႈ တစးစိတးတစးပိုငး့ေၾကာငး ံ ဝငးေငျပိုမို်မငးံမာ့သညး ံ အမ္ိဳ့အစာ့အတျငး့ ရနးကုနး TL မြ 

အိမးေထာငးစုမ္ာ့ ပိုမိုပါဝငးပါသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တုိ႕ရြ ိ
တစးႏြစးလြ္ငး ်မနးမာက္ပးေငျ ှ၁ွွွွွ ထကး ပိုမိုရရြိေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ရာခိုငးႏႈနး့မြာ ၆၁% ႏြငးံ ၅၁% 

အသီ့သီ့်ဖစးၾကသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL တျငးမူ ၅ှ% သာ ရြိပါသညး၈  

၁ဿ၈ ပ္မး့မြ္ ဝငးေငျ ႏြငး ံအသုဵ့စရိတးမ္ာ့အရ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးရြိ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး 

လုိေငျ် ပေန ၾကပါသညး၈ လုိေငျသညး ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငး ၀၅၂ ေဒ၍လာ်ဖစးသညး (ဇယာ့ ဿွ)၈ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး့) ရြိ အိမးေထာငးစု မ္ာ့သညး ပိုေငျ ၂၃၂ ေဒ၍လာရြိၾကပါသညး၈ သုိ႕ရာတျငး အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) ရြ ိ

အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညးလညး့ လုိေငျ် ပေနၾကပါ သညး၈ အဆုိပါ ဝငးေငျ-အသုဵ့စရိတး ကျာဟမႈကုိ ်ဖညးႏံုိငးရနးအတျကး 
၁ငး့အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး အေႂကျ့ ယူထာ့ရၿပီ့ ေဆျမ္ိဳ့မ္ာ့၌ အ်ပနးအလြနးကူညီမႈအေပ၍ မြီခုိေနရပါသညး၈ 

ဇယာ့ ဿွ –TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ရြိ ထိခုိကးသညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ အသုဵ့စရိတးဆုိငးရာ ေကာကးႏႈတးေဖား်ပခ္ကး၇ ဿွှ၄ 

ေအာကးတုိဘာ 

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 
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တစးႏြစးပ္မး့မြ္အသုဵ့စရိတး 
(အေမရိကနးေဒ၍လာ) 

ဿ၂ှ၆ ၀,၃ှှ ဿ.၅၃၂ 

တစးႏြစးပ္မး့မြ္စုေငျ (အေမရိကနးေဒ၍လာ) ၂၃၂ (၀၅၂) (ှ၆၅) 

အသုဵ့စရိတး်ဖနး႔်ဖဴ့မႈ ရာခုိငးႏႈနး့    

အစာ့အစာ ၂၄% ၁ဿ% ၁၅% 

ပညာေရ့ ှှ% ှဿ% ှဿ% 

က္နး့မာေရ့ ှွ% ၆% ၅% 

အို့အိမး ှ% ှှ% ၆% 

အဝတးအစာ့ႏြငးံ တစးကိုယးရညးအသုဵ့ ၄% ၄% ၃% 

ေဖ္ားေ်ဖမႈႏြငး ံပျဲလမး့သဘငးဆငးႏျဲမႈ ၂% ၆% ၄% 

အ်ခာ့ ှွ% ှှ% ှွ% 

စုစုေပါငး့ ှွွ % ှွွ%  ှွွ% 

အရငး့အ်မစး - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတုိဘာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ 

 

၁၀၈ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ အသုဵ့စရိတး ထကးဝကးခနး႕သညး အစာ့အစာအတျကး သုဵ့စျဲသညးကုိ ေတျ႕ရသညး၈ 
အစာ့အစာ အတျကး အသုဵ့စရိတးရာခိုငးႏႈနး့အမ္ာ့ဆုဵ့သညး အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး်ဖစးၿပီ့ ၂၄% 

ေတျ႕ရသညး၈ ေက့္လကး TL ်ဖစးေသာ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယးတျငး အစာ့အစာအတျကး အသုဵ့စရိတးသညး 
၁ဿ% ရြိၿပီ့ ပိုမိုနညး့ပါ့သညးကုိ ေတျ႕ရသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တျငးမူ အစာ့အစာအတျကး 

အသုဵ့စရိတးသညး ၁၅% ရြိသညး၈ TL လုပးငနး့ချငးအာ့လုဵ့တျငး ပညာေရ့ အသုဵ့စရိတးသညး ှ၂% ေအာကးသာရြိၿပီ့ 
က္နး့မာေရ့အသုဵ့စရိတးသညးလညး့ ှွ% မေက္ားေပ၈  

၀.၄၈ ေ်မပိုငးဆုိငးမႈ 

၁၁၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးရြ ိ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ ပိုငးဆုိငးသညး ံ ေ်မ၌ 

ပ္မး့မြ္အရျယးအစာ့သညး ၀.ဿ ဟကးတာရြိသညး (ဇယာ့ ဿှ)၈ ေ်မပိုငးဆုိငးမႈသညး ရနးကုနးလုပးငနး့ချငးမ္ာ့တျငး 

ပိုမိုေသ့ငယးသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ပ္မး့မြ္ ေ်မပိုငးဆုိငးမႈသညး ှ.ဿ ဟကးတာရြိၿပီ့ အလုဵ-
သီတာ (ဒလ) တျငးမ ူွ.ွွ၅ ဟကးတာသာ ရြိသညး၈  

၁၂၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL တျငး စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ၌ ဿဿ% ကုိသာ ရာသီအလုိကး သီ့ႏြဵမ္ာ့၇ အမ္ာ့အာ့်ဖငး ံ
စပါ့စိုကးပ္ိဳ့ ၾကသညး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ၌ အစိတးအပိုငး့အမ္ာ့ဆုဵ့တျငး အပငးမ္ာ့ - သစးသီ့ပငး ၀ဿ% ႏြငး ံ ရာဘာပငး 

၀၅% စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ ႏြငးံ ေမျ့ ်မဴေရ့အတျကး ေ်မယာအသုဵ့်ပဳေၾကာငး့ ေ်ဖၾကာ့မႈမ္ာ့ကုိ အလုဵ-
သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ေတျ႕ရေသားလညး့ ၁ငး့တညးေနရာသညး အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ ထူထပးစျာ 

ေဆာကးလုပးထာ့သညးံ ဧရိယာတျငး တညးရြိ ေသာေၾကာငး ံ ယငး့တုိ႕ ေ်ဖၾကာ့သညး ံ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မသညး 
ၿမိဳ႕်ပဧရယိာ်ပငးပတျငး ရြိမညးဟု ယူဆရသညး၈  
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ဇယာ့ ဿှ - ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အၾကာ့ ေ်မပိုငးဆုိငးမႈ အရျယးအစာ့ ႏြငး ံအသုဵ့်ပဳမႈဆုိငးရာ 
ေကာကးႏႈတးေဖား်ပခ္ကး၇ ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ 

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ TL 

(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-

ထာ့ဝယး TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

ပုိငးဆိုငးေသာေ်မ၌ ပ္မး့မြ္အက္ယးအဝနး့ 
(ဟကးတာ) 

ှ.ဿ ၀.ဿ ွ.ွွွ၅ 

ပုိငးဆိုငးေသာေ်မအသုဵ့်ပဳမႈအလိုကး 
ရာခုိငးႏႈနး့်ဖငး ံေဖား်ပခ္ကး  

   

ရာသီသီ့ႏြဵ ၄၀ ဿဿ ွ 

ဥယ္ာဥးၿခ ဵ ှ၅ ၀ဿ ွ 

ရာဘာစုိကးခငး့ ွ ၀၅ ွ 

လူေန ၆ ၃ ှွွ 

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သုဵ့ ွ ှ ွ 

အ်ခာ့ ွ ှ ွ 

စုစုေပါငး့ ှွွ ှွွ ှွွ 

အရငး့အ်မစး - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတုိဘာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ 

 

၁၃၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစု အမ္ာ့စုတျငး LUC ရြိၾကသညး (ဇယာ့ ဿဿ)၈ LUC ပိုငးဆုိငးသူ ရာခိုငးႏႈနး့ 

အမ္ာ့ဆုဵ့ရြိသညးံ TL သညး အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ်ဖစးၿပီ့ LUC ပိုငးဆုိငးမႈ ှွွ% ရြိသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-
ေရ့-ထာ့ဝယးတျငး LUC ပိုငးဆုိငးသူ ၅၃% သာရြိသညး၈ အလုဵ-သီတာ (ဒလ) တျငးမူ ၆ွ% ရြိသညး၈ LUC 

မရြိသူမ္ာ့သညး ၁ငး့တုိ႕၌ ေ်မယာမ္ာ့အာ့ အခမဲံ အလျတးရယူထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ဇယာ့ဿဿ – ထိခိုးကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ေ်မယာပုိငးဆိုငးမႈအမ္ိဳ့အစာ့၇ ဿွှ၄ ေအာကးတုိဘာ 

ေ်မပိုငးဆုိငးမႈ အမ္ိဳ့အစာ  ့ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

LUC ှွွ% ၅၃% ၆ွ% 

အလျတးရယူထာ့်ခငး့ ွ ှ၁% ှွ% 

စုစုေပါငး့ ှွွ% ှွွ% ှွွ 

အရငး့အ်မစး - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတုိဘာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ 
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၀.၅၈ စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့ ်မဴေရ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ 

၁၄၈ ရာသီအလုိကးသီ့ႏြဵမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး မုတးသုနးရာသီတျငး အဓိက 

စိုကးပ္ိဳ့ၾကပါသညး၈ ယငး့သုိ႕ စိုကးပ္ိဳ့သညးံ အိမးေထာငးစုသညး ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးတျငး 
ဿွ% သာ ရြိပါသညး (ဇယာ့ ဿ၀)၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ရြိ အခ္ိဳ႕ေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ 

စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့သညး ၿမိဳ႕်ပငးပတျငးရြိၿပီ့ ၄% သညး ရာသီအလုိကး သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့ၾကပါသညး၈ အဆုိပါ 
ရာသီအလုိကးစိုကးပ္ိဳ့ၾကသူမ္ာ့သညး မို့ရာသီတျငး စိုကးပ္ိဳ့ၾကၿပီ့ အခ္ိဳ႕ အနညး့ငယးခနး႕သညးသာ ေႏျရာသီတျငး 

စိုကးပ္ိဳ့ၾကပါသညး၈  

၁၅၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL တျငး အဓိက စိုကးပ္ိဳ့သညးံ ရာသီအလုိကးသီ့ႏြဵမြာ စပါ့်ဖစးသညး၈ အလုဵ-
သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ရြိ သစးပငးစိုကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့သညး ၿမိဳ႕်ပငးရြ ိ ၁ငး့တုိ႕၌ စိုကးခငး့မ္ာ့တျငး 

ရာဘာတစးမ္ိဳ့တညး့ကုိသာ စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL တျငး ၀၂% သညး ရာဘာပငးမ္ာ့ 
စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညး၈ ထုိ႕ထကးမ္ာ့်ပာ့သညးံ ရာခိုငးႏႈနး့သညး သီ့ပငးမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညး၈  

ဇယာ့ ဿ၀ - TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ရြိ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ သီ့ႏြဵစိုကးပ္ိဳ့မႈ ပဵုစဵမ္ာ့၇ ဿွှ၄ 

ေအာကးတုိဘာ 

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

ရာသီအလုိကးသီ့ႏြဵမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ၾကသညးံ 

အိမးေထာငးစု ရာခိုငးႏႈနး့ 

   

မို့ရာသီ ၄% ဿွ% ွ 

ေႏျရာသီ ွ ၁% ွ 

မို့ရာသီ သီ့ႏြဵမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့သညးံ 
အိမးေထာငးစု ရာခိုငးႏႈနး့ (ေ်ဖဆုိမႈ 

အမ္ာ့အ်ပာ့)  

   

စပါ့ ဿ၂% ှွွ% ွ 

ပအဲမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ဿ၂% ွ ွ 

ေ်မပ ဲ ဿ၂% ွ ွ 

ႏြမး့ ဿ၂% ွ ွ 

ေႏျရာသီ သီ့ႏြဵမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့သညးံ 
အိမးေထာငးစု ရာခိုငးႏႈနး့ (ေ်ဖဆုိမႈ 
အမ္ာ့အ်ပာ့) 

   

စပါ့ ွ ၂ွ% ွ 

ႏြမး့ ွ ဿ၂%      ွ 

အ်ခာ့ ွ ဿ၂% ွ 

စိုကးပ္ိဳ့သညးံ အပငးအမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး 
အိမးေထာငးစု ရာခိုးငးႏႈနး့ (ေ်ဖဆုိမႈ 
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အမ္ာ့အ်ပာ့)  

ရာဘာပငး ွ%ှ ၀၂% ွ 

သစးသီ့ပငးမ္ာ့ ွ ၃၆% ွ 

အရငး့အ်မစး - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတုိဘာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ 

 

၀.၆၈ ေရ ႏြငးံ မိလႅာစနစး 

၁၆၈ ေရႏြငးံမိလႅာစနစး အဆငးံအတနး့သညး လူေနမႈအဆငးံအတနး့၌ အညျနး့ကိနး့တစးခု်ဖစးသညး၈ 

အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ေရႏြငးံမိလႅာစနစးအေ်ခအေနကို ယငး့တို႔၌ ေရႏြငးံ အိမးသာအေဆာကးအအုဵမ္ာ့တျငး 
ေတျ႕ႏုိငးသညး၈ ေသာကးသုဵ့ေရႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ၿမိဳ႕်ပ-ေက့္လကး ကျာဟခ္ကးကုိ ထပးမဵေတျ႕်မငးရသညး၈ 

ၿမိဳ႕်ပအိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ပိုမို်မငးံမာ့သညး ံ ရာခိုငးႏႈနး့သညး ဘုဵပိုငးေရ သုိ႕မဟုတး ပိုကးသျယးတနး့ထာ့သညးံ ေရကုိ 
အသုဵ့်ပဳႏိုငးၾကသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ၄ှ% ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တျငး ၁၁% 

်ဖစးသညး (ဇယာ့ ဿ၁)၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးတျငးမူ အလာ့တူ အသုဵ့်ပဳႏိုငးသညး ံ
အိမးေထာငးစုသညး ှ၂% သာ ရြိသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးရြိ အိမးေထာငးစု ၂၁% ခနး႕သညး 

တျငး့ေရကုိ မြီခိုအာ့ထာ့ေနရသညး၈ အိမးသာအေဆာကးအအုဵမ္ာ့အတျကးမူ TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့အာ့လုဵ့တျငး 
ေရလုဵအိမးသာကုိ အာ့လုဵ့ သုိ႕မဟုတး အာ့လုဵ့နီ့ပါ့ က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕ အသုဵ့်ပဳၾကသညး၈  

 

ဇယာ့ ဿ၁ – TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ရြိ ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ေရႏြငးံ မိလႅာဆိုငးရာ 
အေဆာကးအအုဵအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့၇ ဿွှ၄ ေအာကးတုိဘာ 

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး 
TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

ေရအရငး့အ်မစး    

ဘုဵပိုငး/ပိုကး ၄ှ% ှ၂% ၁၁% 

အဝီစိတျငး့ ဿ၃% ှ၄% ၅% 

ေရတျငး့ ွ ၂၁% ွ 

စမး့ေခ္ာငး့/ေရအုိငး ၀% ှ၁% ၁၅% 

စုစုေပါငး့ ှွွ% ှွွ% ှွွ% 

အိမးသာ    

က္နး့မာေရ့ႏြငးံ 
ညီညျတးေသာ 
အိမးသာ  

၆၆% ှွွ% ၆၃% 

အ်ခာ့ ှ% ွ ၁% 

စုစုေပါငး့ ှွွ% ှွွ% ှွွ% 

အရငး့အ်မစး - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတုိဘာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ 
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၀.ှွ၈ ထိခိုကးလျယးမႈ ႏြငး ံအဆုိ့ႀကဵဳႏိုငးေ်ခဆုိငးရာ ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာေလံလာခ္ကး 

၂ွ၈ ထိခိုကးလျယးသညးဟု သတးမြတးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ 

သုိ႔မဟုတး မသနးစျမး့သူပါဝငးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ သို႔မဟုတး တစးရကးလ္ငး ဝငးေငျ အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ 
ေဒ၍လာေအာကး ရရြိေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ပါဝငးသညး၈ TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးေသာ 

အိမးေထာငးစု ရာခိုငးႏႈနး့ ်မငးံမာ့သညး၈ ေမားလၿမိဳငး -ေရ့-ထာ့ဝယး TL တျငး အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးေသာ 
အိမးေထာငးစု ၆% ရြိသညး (ဇယာ့ ဿ၂)၈ အလုဵ-သီတာ TL (ကမး့နာ့လမး့) ႏြငး ံအလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တုိ႕တျငး 

ဿ၀% ႏြငး ံ ဿ၅% အသီ့သီ့်ဖစးၾကသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးသညးံ အိမးေထာငးစု ရာခိုငးႏႈနး့ အေတားအသငးံ 
မ္ာ့်ပာ့ေနမႈသညး က္ာ့-မ အခ္ိဳ့အစာ့တျငး အမ္ိဳ့သမီ့ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့ေနေသာ အခ္ကးႏြငးံ ကုိကးညီပါသညး၈  

၂ှ၈ မသနးစျမး့သူပါဝငးေသာ အိမးေထာငးစု ရာခိုငးႏႈနး့သညး ရနးကုနး TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့တျငး အမ္ာ့ဆုဵ့်ဖစးၿပီ့ 

၁% စီ အသီ့သီ့ရြိသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးတျငး မသနးစျမး့သူပါဝငးေသာ အိမးေထာငးစ ု
ဿ% ရြိသညး၈ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တျငး တစးရကးလ္ငး ဝငးေငျ အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ ေဒ၍လာေအာကး်ဖငးံ 

ေနထုိငးေနၾကေသာ အိမးေထာငးစု ရာခိုငးႏႈနး့ အမ္ာ့ဆုဵ့်ဖစးၿပီ့ ှဿ% ရြိသညး၈ အ်ခာ့ေသာ TL လုပးငနး့ချငး ဿ ခ ု
တျငးမူ အလျနးႏျမး့ပါ့သညးဟု သတးမြတးသညး ံအိမးေထာငးစု ရာခိုငးႏႈနး့ ပိုမိုနညး့ပါ့သညး၈  

ဇယာ့ဿ၂ – TL လုပးငနး့ချငးမ္ာ့ရြိ ထိခိုကးလျယးမႈအမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ 
ရာခုိငးႏႈနး့၇ ဿွှ၄ ေအာကးတုိဘာ 

 

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး )့ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငး ဿ၀% ၆% ဿ၅% 

မသနးစျမး့သူပါဝငး ၁ ဿ ၁ 

တစးရကးလ္ငး ဿ 
ေဒ၍လာေအာကးသာ ဝငးေငျရြိ 

ဿ ၅ ှဿ 

 

၂ဿ၈ အဆုိပါ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အတျကး ထိခိုကးလျယးမႈ အေၾကာငး့အရငး့သညး ယာယီ သုိ႕မဟုတး အၿပီ့တုိငး 

ေ်မယာသိမး့ဆညး့ရာတျငး သီ့ႏြဵမ္ာ့ဆုဵ့ရဵႈ့မႈေၾကာငး ံ ်ဖစးေကာငး့်ဖစးႏိုငးသညး၈ စီမဵကိနး့မြ ေပ့အပးႏိုငးသညးံ 
အလုပးအပါအဝငး ေန႕စာ့အလုပးမြ ဝငးေငျရရြိႏိုငးေသာ အမ္ိဳ့သာ့မရြိသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့ ဦ့ေဆာငးေသာ 

အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး ဆုဵ့ရဵႈ့မႈကုိ ပိုမိုခဵစာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ ဆုဵ့ရဵႈ့မႈေၾကာငး ံ မသနးစျမး့သူပါဝငးေသာ 
အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ရပးတညးႏိုငးစျမး့ကုိ ေလ္ာံက္ေစမညး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ အဆုိပါ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး 

အလျနးႏျမး့ပါ့သညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့တျငး ပါဝငးပါက ဆုိ့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈကုိ ထပးမဵခဵစာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 
ေ်မပိုငးဆုိငးမႈ အနညး့ငယးရြိသညးံ အလျနးႏျမး့ပါ့ေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့ ်မဴေရ့ကုိ မြီခိုေနရပါက 

ဝငးေငျပိုမိ ုထိခိုကးဆုဵ့ရဵႈ့ႏိုငးပါသညး၈  
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၁၈ TL စၾကၤနးအတျငး့ရြ ိတုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ  ့

၁.ှ၈ တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့အတျကး ထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့၌ ရညးရျယးခ္ကး 

၂၀၈ SPS အရ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့သညး (ှ) အစဥးအလာယဥးေက့္မႈအရ ဆီေလ္ားေသာ လူမႈေရ့ ႏြငးံ 
စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ရရြိရနး (ဿ) စီမဵကိနး့ေၾကာငး ံ ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့ ခဵစာ့ရ်ခငး့မရြိေစရနး (၀) 

ယငး့တို႔အေပ၍ သကးေရာကးမႈရြိေသာ စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး တကးႂကျစျာပါဝငးလုပးေဆာငးချငးံ ရရြိရနး လိုအပးသညး၈ 
ယငး့လိုအပးခ္ကးအရ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL ဓါတးအာ့လုိငး့မ္ာ့ ်ဖတးသနး့သျာ့မညးံ ေက့္ရျာမ္ာ့အတျငး့၉ 

ေနထုိငးၾကၿပီ့ သဘာဝအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကုိ အမြီ်ပဳေနရသညးံ အဓိကတုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စု်ဖစးေသာ 

မျနးလူမ္ိဳ့မ္ာ့ထဵမြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ေကာကးယူခဲံၾကပါသညး၈   

၁.ဿ၈ အခ္ကးအလကးေကာကးယူသညးံ နညး့စနစး 

၂၁၈ မျနးတုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို မူလရငး့်မစးႏြငး ံ တဆငးံခဵရငး့်မစးမ္ာ့မြ 
ရယူသညး၈ မူလရငး့်မစးမြာ ဿွှ၄ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ ဿှ ႏြငး ံ ေအာကးတိုဘာလ ဿှ အၾကာ့ 

အိမးေထာငးစုစစးတမး့ေကာကးယူမႈ ႏြငးံ အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ 
တဆငးံခဵရရြိေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ယခငးက်ပဳလုပးခဲံေသာ ေလံလာမႈမ္ာ့၇ အစုိ့ရ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံ 

ADB အစီရငးခဵစာမ္ာ့မြ ရယူခဲံသညး၈ 

၁.၀၈ TL စၾကၤဵအတျငး့ရြ ိတုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့၌ မူလေဒသ ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈပဵုစဵ 

၂၂၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးသညး စစးတမး့ေကာကးယူရာတျငး တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုတစးစု 
ပါဝငးသညးံ တစးခုတညး့ေသာ လုပးငနး့ချငး်ဖစးပါသညး၈ အဓိက အုပးစုသညး မျနးတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ 

အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ၃ဿ% ပါဝငးပါ သညး (ဇယာ့ ဿ၃)၈ သမိုငး့အရ အခ္ိဳ႕ေသာ ကာလမ္ာ့တျငး မျနးလူမ္ိဳ့တုိ႕၌ 
နယးေ်မေဒသသညး ႏိုငးငဵေတား နယးနိမိတးမ္ာ့ ထကးပငး ေက္ားလျနးခဲံေသားလညး့ မျနး်ပညးနယးသညး ၁ငး့တုိ႕၌ 

အစဥးအလာ နယးေ်မေဒသ်ဖစးသညး၈ မျနးတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵရြ ိ တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့စျာတျငး 
အပါအဝငး်ဖစးသညး၈ အစို့ရအေန်ဖငး ံ တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစု ှ၀၂ မ္ိဳ့ ရြိသညးဟု တစးခါက ဆုိခဲံဖူ့ေသားလညး့ 

၁ငး့အတျကး အခ္ကးအလကး သုိ႕မဟုတး တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစု အမညးစာရငး့တုိ႕်ဖငး ံ အေထာကးအထာ့မရြိေပ၈5 
သုိ႕ရာတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အဓိကလူမ္ိဳ့အုပးစုႀကီ့ ၆ စု ရြိၿပီ့ ဗမာလူမ္ိဳ့သညး အမ္ာ့စု်ဖစးကာ လူဦ့ေရ၌ ၃၅% 

ရြိသညးဟု ေယဘုယ္အာ့်ဖငံး လကးခဵထာ့ၾကသညး၈6 လူနညး့စုအုပးစ ု၅ ခုတျငး မျနး၇ ကရငး၇ ရြမး့၇ ခ္ငး့၇ ကခ္ငး ႏြငး ံ
ကရငးနီတုိ႕ ပါဝငးၾကသညး၈ အုပးစုချဲမ္ာ့ ႏြငးံ ပိုမိုေသ့ငယးသညးံ အုပးစု အမ္ာ့အ်ပာ့လညး့ ရြိပါသညး၈ အ်ခာ့ TL 

လုပးငနး့ချငး မ္ာ့တျငး စစးတမး့ေကာကးယူခဲံသညးံ အိမးေထာငးစု ှွွ% မြာ ဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈  

၂၃၈ အစို့ရဝနးထမး့မ္ာ့စျာသညး ဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ၁ငး့တုိ႕သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ၾသဇာလႊမး့မို့သညး ံ
အုပးစုအ်ဖစး ယူဆထာ့ၾကပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႕၌ ဘာသာစကာ့သညး ဆုိငးႏိ-ုတိဘကးတနး ဘာသာစကာ့အေ်ခခဵရြိၿပီ့ 

                                       
5 Smith. M. ှ၆၆၁၈ ်မနးမာႏိုငးငဵရြ ိတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုမ္ာ  ့ - ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့၇ ဒီမိုကေရစ ီႏြငး ံလူ႕အချငးံအေရ့မ္ာ့၇ လနးဒနး - Anti-
Slavery International   
6 ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာေနထိုငး်ခငး့ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့၇ ဿွွ၂၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ စိစစးေလံလာခ္ကး - 
ေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့အတျကး ကိရိယာတစးခု၇ ဘနးေကာကး ႏြငး ံ http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-
groups.html 
 

http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html
http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html
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အေရြ႕အာရြ ႏြငးံ အိႏိၵယ မ္ိဳ့ရို့ဗီဇ လႊမး့မို့မႈမ္ာ့ရြိပါသညး၈7 ၁ငး့တုိ႕သညး အစဥးအလာအရ 

ဧရာဝတီ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး အေ်ခခ္ေနထုိငးခဲံၾကသညး၈ ၁ငး့တုိ႕၌ ယဥးေက့္မႈလက၏ဏာသညး ေထရဝါဒ 
ဗုဒၶဘာသာ ႏြငး ံႏိုငးငဵ၌ ရဵု့သုဵ့ဘာသာစကာ့်ဖစးေသာ ်မနးမာဘာသာစကာ့တုိ႕၌ လႊမး့မို့မႈ မ္ာ့စျာရြိပါသညး၈  

 

ဇယာ့ ဿ၃ - TL ၀ ခ ု်ဖတးသနး့သျာ့သညး ံေက့္ရျာမ္ာ့ရြိ တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့ - ဿွှ၄ ေအာကးတုိဘာလ 

တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ  ့ အလုဵ-သီတာ TL 

ကမး့နာ့လမး  ့

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-

ထာ့ဝယး TL 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

ဗမာ ှွွ% ၀၅% ှွွ% 

မျနး ွ ၃ဿ% ွ 

စုစုေပါငး့ ှွွ% ှွွ% ှွွ% 

အရငး့အ်မစး - ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတုိဘာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ 

 
၂၄၈ မျနးလူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အေစာဆုဵ့ အေ်ခခ္ေနထုိငးခဲံၾကသူမ္ာ့ ်ဖစးသညးဟု ယူဆၾကသညး၈ 

၁ငး့တုိ႕၌ ဘာသာစကာ့သညး ၾသစႀတိဳေအရြာ့တစး အေ်ခခဵရြိသညး၈ မျနးလူမ္ိဳ့တုိ႕သညး ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ 
အငးဒိုခ္ိဳငး့နာ့ကၽျနး့ဆျယး အတျငး့ ်ပနး႕ပျာ့ေစခဲံၿပီ့ ်မနးမာအက၏ရာမ္ာ့အပါအဝငး ်မနးမာယဥးေက့္မႈအတျငး့သုိ႕ 

အဓိက အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ အေထာကးအပဵံေပ့ ခဲံသညး၈ ဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့ႏြငးံ အတိတးကာလက ႀကိဳၾကာ့ႀကိဳၾကာ့ 
ပဋိပက၏မ္ာ့ ႏြငးံ လူဦ့ေရဆုိငးရာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ရြိခဲံေသားလညး့ ရာစုႏြစးခ္ီ အ်ပနးအလြနးထိေတျ႕ပတးသကးခဲံမႈ၇ 

အတူတကျ တစးပါ့သူလကးေအာကးခဵ်ဖစးခဲံရမႈ ႏြငး ံ လျတးလပးေရ့အလျနး အစို့ရမူဝါဒ မ္ာ့ေၾကာငးံ ၁ငး့တုိ႕၌ 
ယဥးေက့္မႈမ္ာ့အၾကာ့ ေပါငး့စညး့မႈအာ့ေကာငး့လာခဲံသညး၈8 အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ မျနး ႏြငး ံ ဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး 

ဆနးစပါ့စိုကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ မညးသုိ႕ပငးဆုိေစကာမ ူ မျနးလူမ္ိဳ့တုိ႕သညး ၁ငး့တုိ႕၌ ဘာသာစကာ့ ႏြငး ံ
တုိငး့ရငး့သာ့ ဝိေသသလက၏ဏာကုိ ဆကးလကးဆုပးကုိငးထာ့ဆဲ်ဖစးပါသညး၈ 

၁.၁၈ တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့ ႏြငး ံဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ TL မ္ာ့၌ 

သကးေရာကးမႈ 

၂၅၈ အကယး၊ စီမဵကိနး့တစးခုသညး တိုကးရုိကး်ဖစးေစ၇ သျယးဝုိကး၊်ဖစးေစ တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့၌ 
သိက၏ာရြိစျာ ေနထိုငးႏုိငးမႈ၇ လူ႕အချငးံအေရ့၇ အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့မႈမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ယဥးေက့္မႈမ္ာ့ကို 

ထိခိုကးခဲံလ္ငး သို႔မဟုတး ၁ငး့တို႔ပုိငးဆိုငး၇ အသုဵ့်ပဳ၇ လကးဝယးရြိ သုိ႔မဟုတး ၁ငး့တို႔ ဘို့ေဘ့မ္ာ့ ပုိငးဆိုငးခဲံသညးဟု 
ဆိုၾကေသာ နယးနိမိတးမ္ာ့၇ သဘာဝႏြငး ံ ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ထိခိုကးခဲံလ္ငး ADB ၌ 

ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့သညး စတငးအသကးဝငး လုပးေဆာငးရပါသညး၈9 
ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL သညး မျနးလူမ္ိဳ့အိမးေထာငးစုမ္ာ့ အသုဵ့်ပဳသညးံ ေ်မယာ မ္ာ့အေပ၍ 

                                       
7https://www.researchgate.net/publication/259954928 အေရြ႕ေတာငးအာရြရြ ိ အႀကီ့စာ့ မိုကးတိုချနးဒရီ့ယာ့ DNA 
စိစစးေလံလာခ္ကးမြ ်မနးမာႏိုငးငဵရြ ိ လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့စျာပါဝငးသညး ံ လူထုအတျငး့ရြ ိ ယဥးေက့္မႈ ကျဲ်ပာ့်ခငး့၌ ဆငးံကဲ်ဖစးစဥး 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကိ ုေတျ႕ရြိ၈ 
8မငး့ဇငး၇ ဿွှ၄၇ Mon Culture: Dying or Reviving? ဧရာဝတ ီသတငး့ဌာန - စကးတငးဘာလ  
9 အာရြဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး၇ ဿွွ၆ ကာကျယးေစာငံးေရြာကးမႈဆိုငးရာမူဝါဒထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး၇ ေနာကးဆကးတျဲ ၀ အပိုဒး ၆၈   
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တုိကးရိုကးထိခိုကးမညး်ဖစးၿပီ့ ၁ငး့တုိ႕၌ အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့မႈကုိ ထိခိုကးမညး်ဖစးသညး၈ သုိ႕ရာတျငး အဆုိပါ TL 

သညး ၁ငး့တုိ႕၌ သိက၏ာရြိစျာ ေနထုိငးႏိုငးမႈ၇ လူ႕အချငးံအေရ့ ႏြငး ံ ယဥးေက့္မႈမ္ာ့ကုိ ထိခိုကးေစမညးမဟုတး 
(သုိ႕မဟုတး) အကယး၊ ၁ငး့တုိ႕တျငး ထိခိုကးလျယးမႈ တစးစဵုတစးရာရြိပါက ယငး့ကုိ ပိုမိုဆုိ့ရျာ့ေစမညးမဟုတးေပ၈ 

ထိခိုကးသညး ံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အနကး မညးသညး ံ တုိငး့ရငး့သာ့အိမးေထာငးစုမဆုိကမြ္ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ 
သုိ႕မဟုတး ေဆျ့ ေႏျ့ တုိငးပငးမႈမ္ာ့အတျငး့ တုိငး့ရငး့သာ့ လူမ္ိဳ့တစးရပးခ္ငး့စီႏြငးံ သကးဆုိငးသညးံ ထိခိုကးလျယးမႈ 

တစးစဵုတစးရာကုိ ေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ခငး့မရြိေပ၈ ထုိ႕ေၾကာငး ံ အခ္ိဳ႕ေသာ ထိခိုကးသူမ္ာ့သညး တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုဝငးမ္ာ့ 
်ဖစးၾကေသားလညး့ ADB ၌ ဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ကာကျယး ေစာငးံေရြာကးမႈ အသကးဝငးမညး မဟုတးေပ၈  

၂၆၈ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ ေနရာခ္ိနးညြိထာ့ရြိမႈအေပ၍ ်ပနးလညးသုဵ့သပးေရ့အတျကး ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး TL လုပးငနး့ချငးရြိ ေက့္ရျာေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့ ႏြငး ံ ေဆျ့ ေႏျ့ တုိငးပငးပျဲ ၁ ႀကိမးတုိ႕ 

လုပးေဆာငးခဲံၾကစဥးအတျငး့ TL သညး ၁ငး့တုိ႕အတျကး လူမႈေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ သုိ႕မဟုတး ကုိ့ကျယးယုဵၾကညးမႈအရ 
အေရ့ပါသညးံ မညးသညးံေနရာကုိမြ္ ်ဖတးသနး့ သျာ့မညးမဟုတးေၾကာငး့ အတညး်ပဳခဲံသညး၈ TL တညးေဆာကး်ခငး့၇ 

လညးပတးလုပးေဆာငး်ခငး့တုိ႕ႏြငး ံဆကးစပးေနသညး ံလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့သညးလညး့ မညးသညးံ ရို့ရာ၇ ယုဵၾကညးမႈ ႏြငး ံ
ထုဵ့တမး့စဥးလာ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိမြ္ ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့မရြိေၾကာငး့ အတညး်ပဳခဲံပါသညး၈ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့၇ 

အဓိကအခ္ကးအလကးေပ့ႏုိငးေသာသူမ္ာ့ႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့ ႏြငး ံ အိမးေထာငးစု စစးတမး့ေကာကးယူမႈမ္ာ့တျငး 
လူမ္ိဳ့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ မညးသညးံထိခိုကးလျယးမႈမ္ိဳ့ သုိ႔မဟုတး စီမဵကိနး့ေၾကာငး ံ ပုိမုိဆို့ရျာ့ သျာ့ႏုိငးေသာ 

မညးသညးံထိခိုကးလျယးမႈမ္ိဳ့ကိုမြ မေတျ႕ရြိခဲံရပါ၈ အငးဂ္ငးနီယာပိုငး့ဆုိငးရာ အေသ့စိတးပဵုစဵမ္ာ့ကုိ ေရ့ဆျဲၿပီ့ေသာ 
အခါတျငး အဆိုပါ အတညး်ပဳမႈကုိ ထပးမဵစစးေဆ့အတညး်ပဳမညး်ဖစးပါသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့အေပ၍ 

အထူ့သ်ဖငးံ ၁ငး့တုိ႕၌ ယဥးေက့္မႈ၇ လူမႈေရ့ ႏြငး ံ ကုိ့ကျယးယုဵၾကညးမႈဆုိငးရာ အေလံအထမ္ာ့အေပ၍ 
ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈတစးစဵုတစးရာရြိမရြိကုိ ေဒသႏၱရ အုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနက ေထာကးခဵေပ့ရမညး်ဖစးေၾကာငး့ 

ထပးမဵမျမး့မဵထာ့ေသာ REGDP တျငးေဖား်ပထာ့သညး၈ အဆုိပါ ေထာကးခဵခ္ကးကို ေဒသအတျငး့ရြိ 
တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုက အသိအမြတး်ပဳထာ့ေသာ ကိုယးစာ့လြယးႏြငးံ သကးဆိုငးရာ ႏုိငးငဵေတားဌာနတစးခုက 

ထပးမဵလကးမဵေရ့ထို့ေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈  

၃ွ၈ အဆုိ်ပဳထာ့သညးံ TL လုိငး့မ္ာ့သညး မျနး်ပညးနယးရြ ိ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ရရြိမႈကုိ တုိ့တကးေစမညးဟု 
ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညး၈ ဓါတးအာ့ကျနးရကးအတျငး့ မျနးအိမးေထာငးစုမ္ာ့ ပိုမိုေရာကးရြိလာေစ်ခငး့်ဖငး ံ TL သညး 

ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး ပိုမို၊ ထိေရာကး ေကာငး့မျနးေသာ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးမႈ ရရြိေစေရ့ လိုအပးခ္ကးကုိ 
ေဖားေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈  
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၂၈ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထုတး်ပနးေၾကညာမႈ ႏြငး ံ အမ္ာ့်ပညးသူႏြငး ံ
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့မ္ာ့ 

၂.ှ၈ အမ္ာ့်ပညးသူပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့၌ရညးရျယးခ္ကး 

၃ှ၈ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို 
ေအာကးပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ လုပးေဆာငးသညး (ှ) စီမဵကိနး့ဆိုငးရာ ရရြိႏုိငးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို 

ထိခိုကးခဵရေသာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ႏြငးံ မြ္ေဝရနး (ဿ) အဆို်ပဳထာ့ေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ ၁ငး့တို႔၌ 
ကနဦ့တုနး႔်ပနးခ္ကးမ္ာ့ ရယူရနး (၀) စီမဵကိနး့ႀကိဳတငး်ပငးဆငးမႈမ္ာ့တျငး ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ႏြငးံ 

လူ႔အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ကို ပါဝငးေစရနး (၁) ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဆိုငးရာ ထိခုိကးမႈမ္ာ့၇ သကးသာေလ္ာံပါ့ေစရနး 
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့လုဵ့တျငး 

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရိြေစရနးတို႔်ဖစးသညး၈ အဆုိ်ပဳထာ့သညးံ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့ႏြငးံ 
အက္ဵဳ့ဝငးပတးသကးသူမ္ာ့မြာ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ႏြငးံ စီမဵကိနး့မြ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးမႈေၾကာငးံ 

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ခဵစာ့ရမညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့အက္ဵဳ့ဝငးပတးသကးသူမ္ာ့မြာ MOEE ႏြငး ံ
ေဒသႏၱရအစုိ့ရ အာဏာပုိငးမ္ာ့တို႔်ဖစးသညး၈ 

၂.ဿ၈ သတငး့အခ္ကးအလကး်ဖနး႕ခ္ီ်ခငး့ 

၃ဿ၈ အဆုိ်ပဳထာ့ေသာ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ဿွှ၄ ခုႏြစး 
စကးတငးဘာလမြ ေအာကးတုိဘာလအတျငး့ က္ငး့ပခဲံေသာ ေဒသႏၱရအာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငးံအစညး့အေဝ့မ္ာ့၇ 

ေက့္ရျာအႀကီ့အကဲ မ္ာ့ႏြငးံတကျ အဓိကအခ္ကးအလကးေပ့ႏုိငးေသာသူမ္ာ့ႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့၇ ေက့္ရျာအဆငးံ 
ေဆျ့ ေႏျ့ တုိငးပငးပျဲမ္ာ့ ႏြငး ံ လူမႈစီ့ပျာ့စစးတမး့ေကာကးယူမႈအတျငး့ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့တျငး 

်ဖနး႕ခ္ီေပ့ခဲံသညး၈ လူမႈစီ့ပျာ့စစးတမး့၇ ေက့္ရျာအႀကီ့အကဲမ္ာ့ႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့ ႏြငး ံ
ေဆျ့ ေႏျ့ တိုငးပငးပျဲမ္ာ့သညး တညးေဆာကးေရ့ႏြငး ံ လုပးငနး့လညးပတး လုပးေဆာငးေသာအဆငးံမ္ာ့တျငး 

်ဖစးလာႏုိငးေသာ ဆို့က္ိဳ့ထိခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရြာေဖျႏုိငးရနး ႏြငး ံ
ယငး့ထိခိုကးမႈမ္ာ့ကို ေလ္ာံပါ့သကးသာေစရနး၇ ကုစာ့ေလ္ားေၾက့ေပ့ရနးအတျကး အၾကဵဥာဏးမ္ာ့ကို ရယူရနး 

အချငးံအလမး့်ဖစးေစခဲံပါသညး၈ 

၂.၀၈ အိမးေထာငးစုဆုိငးရာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈမ္ာ့၌ ရလဒး 

၃၀၈ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့ဆုိငးရာ လုပးငနး့ချငးမ္ာ့အတျငး့ရြိ အိမးေထာငးစုမ္ာ့စျာသညး 
စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ သိရြိၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ လူမႈစီ့ပျာ့စစးတမး့ရလဒးမ္ာ့က ်ပသေနပါသညး (ဇယာ့ ဿ၄)၈ 

စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ သိရြိၿပီ့်ဖစးသညး ံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ရာခုိငးႏႈနး့အမ္ာ့ဆုဵ့သညး ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး 
ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ဆုိငးရာ လုပးငနး့ချငးတျငးရြိၿပီ့ ၂၃ ရာခိုငးႏႈနး့ ရြိပါသညး (ဇယာ့ ဿ၄)၈ စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ 

သိရြိၿပီ့်ဖစးသညး ံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ရာခိုငးႏႈနး့သညး ရနးကုနးဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ 
လုပးငနး့ချငးႏြစးခု်ဖစးၾကေသာ အလုဵ-သီတာ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ (ကမး့နာ့လမး့) တျငး ှ၅% ႏြငးံ အလုဵ-

သီတာ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ (ဒလ) တျငး ဿွ% တုိ႕်ဖငး ံပိုမိုနညး့ပါ့ပါသညး၈ 

၃၁၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ လုပးငနး့ချငးအတျငး့ရြိ အိမးေထာငးစု ၀ဿ% က 
ဓါတးအာ့ ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့သညး ဆုိ့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈ မရြိေၾကာငး့ ေ်ဖၾကာ့ခဲံၾကပါသညး၈ 
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ဆုိ့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိမညးဟု ေ်ဖၾကာ့သညး ံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး ၀ှ% ဝနး့က္ငးရြိေသားလညး့  

ရာခိုငးႏႈနး့ပိုမို်မငးံမာ့သညး ံအိမးေထာငးစု ၀၄% ကမူ မညးသုိ႕မြ္ ထငး်မငးယူဆ်ခငး့ မရြိေၾကာငး့ ေ်ဖၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ 
ဆုိ့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ စို့ရိမးပူပနးမႈသညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ရနးကုနးဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ 

လုပးငနး့ချငးမ္ာ့တျငး နညး့ပါ့ၿပီ့ အလုဵ-သီတာ (ကမး့နာ့လမး့) လုပးငနး့ချငးတျငး ဿ၅% ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 
လုပးငနး့ချငးတျငး ှဿ% ရြိပါသညး၈  

၃၂၈ လုပးငနး့ချငး ၀ ခုအတျငး့ရြိ အဓိက စို့ရိမးပူပနးမႈမြာ လြ္ပးစစးအႏၱရာယး်ဖစးပါသညး၈ အဆုိပါ စို့ရိမးပူပနးမႈကုိ 
အလုဵ-သီတာ (ကမး့နာ့လမး့) ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ လုပးငနး့ချငးတျငး ၅၃%၇ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး 

ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ လုပးငနး့ချငးတျငး ၃ှ% ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ (ဒလ) ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ 
လုပးငနး့ချငးတျငး ၃၄% တုိ႕်ဖငး ံ ေတျ႕ရြိႏိုငးသညး၈ လယးယာေ်မဆုဵ့ရဵႈ့မႈအာ့ ဆုိ့က္ိဳ့အ်ဖစး ေ်ပာဆုိခဲံသညး ံ

အိမးေထာငးစုသညး ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ လုပးငနး့ချငးတျငး ၀၂% သာ ရြိၿပီ့ 
က္နးဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ လုပးငနး့ချငး ဿ ခုတုိ႕တျငး ထုိသုိ႕ေ်ပာဆုိသူမရြိေပ၈  

ဇယာ့ ဿ၄ - ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့အၾကာ့တျငး စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ႏြငး ံ ထိခိုကးမႈမ္ာ့အေၾကာငး့သိရြိမႈ၈ 

ဿွှ၄ ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလ 

အေၾကာငး့အရာ အလုဵ-သီတာ 
ဓါတးအာ့ပို႕လျႊတးေရ့
လုိငး့ (ကမး့နာ့လမး )့  

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-
ထာ့ဝယး 

ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့

လုိငး့ 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ)  

စီမဵကိနး့အေၾကာငး့သိရြိေသာ 
အိမးေထာငးစုမ္ာ့ (%) 

ှ၅% ၂၃% ဿွ% 

ချဲ် ခာ့သတးမြတးထာ့သညးံ 

ထိခိုကးမႈမ္ာ့ကုိ သိရြိေသာ 
အိမးေထာငးစုမ္ာ့ (%)  

 

  

ထိခိုကးမႈမရြ ိ ၀၃% ၀ဿ% ၃ွ% 

ဆုိ့က္ိဳ့  ဿ၅% ၀ှ% ှဿ% 

မသိပါ ၀၃% ၀၄% ဿ၅% 

စုစုေပါငး့ ှွွ% ှွွ% ှွွ% 

ချဲ် ခာ့သတးမြတးထာ့သညးံ 
ထိခုိကးမႈ အမ္ိဳ့အစာ့ (%) 

 
  

လြ္ပးစစးအႏၱရာယး ၅၃% ၃ှ% ၃၄% 

ဓါတးအာ့က္သငးံေငျ ်မငးံမာ့မႈ  ှ၁% ၁% ၀၀% 

လယးယာေ်မဆုဵ့ရဵႈ့မႈ ွ ၀၂% ွ 

စုစုေပါငး့ ှွွ% ှွွ% ှွွ% 

အရငး့အ်မစး -ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတုိဘာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈ   
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၂.၁၈ တုိငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ 

၃၃၈ စီမဵကိနး့ေနရာရြ ိ စီမဵကိနး့ႏြငး ံ အက္ဵဳ့ဝငးဆကးစပးသူမ္ာ့၇ ထိခိုကးခဵရသူမ္ာ့တို႔ႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ ှွ 

ပျဲကို ဿွှ၄ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔မြ ေအာကးတိုဘာလ ဿွ ရကးေန႔အတျငး့ က္ငး့ပခဲံပါသညး (ဇယာ့ 
ဿ၅)၈ ၁ငး့အစညး့အေဝ့ပျဲမ္ာ့ကို တကးေရာကးခဲံသူ ၀ဿွ ဦ့ ရြိခဲံရာ ဿဿ% သညး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး လုပးငနး့ချငးအတျငး့ရြိ ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး တကးေရာကးခဲံသူမ္ာ့အနကး ၃၂% သညး 
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ မျနးတုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုတျငး ပါဝငးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကပါသညး (ဇယာ့ ဿ၆)၈ အ်ခာ့တကးေရာကးခဲံသညး ံ

တုိငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုအုပးစုမ္ာ့မြာ ကရငး ႏြငးံ ရခိုငးတုိ႕ ်ဖစးၾကပါသညး၈ ၁ငး့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး DPTSC 

ဝနးထမး့မ္ာ့က စီမဵကိနး့ပုိငးရြငးအ်ဖစး ဦ့ေဆာငးခဲံပါသညး၈ 

၃၄၈ အဆုိ်ပဳထာ့သညးံ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့လမး့ေၾကာငး့ ႏြငး ံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့မႈဆုိငးရာ ထိခုိကးမႈ 

အတုိငး့အတာ တုိ႕ကုိ ၁ငး့အစညး့အေဝ့မ္ာ့အတျငး့တျငး ထုတးေဖားေ်ပာဆုိခဲံပါသညး၈ အဓိက 
ေဆျ့ ေႏျ့ ေ်ပာဆုိၾကေသာ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ကိစၥမြာ ထိခိုကးသျာ့ေသာ ေ်မယာမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ ႏြငး ံ

လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ရရြိမႈတုိ႕ ်ဖစးပါသညး၈ အစညး့အေဝ့မ္ာ့တျငး တကးေရာကးခဲံၾကေသာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့၌ အမညးမ္ာ့ 
ႏြငး ံစာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့ ပူ့တျဲပါ ှ တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈  

၂.၂၈ အခ္ကးအလကး ထုတး်ပနးေၾကညာ်ခငး့ ႏြငးံ တုိငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့ဆုိငးရာ 
လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ 

၃၅၈ အငးဂ္ငးနီယာပုိငး့ဆိုငးရာအေသ့စိတးပဵုစဵဒီဇုိငး့ႏြငးံ DMS ရလဒးမ္ာ့အေပ၍အေ်ခခဵကာ REGDP ကို 
်ပနးလညးမျမး့မဵမညး ်ဖစးပါသညး၈ ထိုအစီအစဥးႏြငးံ အက္ဥး့ခ္ဳပးတို႔ကို ်မနးမာ ႏြငး ံ မျနးဘာသာမ္ာ့သို႔ ်ပနးဆိုကာ 

ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ ရရြိဖတးရႈႏုိငးရနး ၿမိဳ႕နယးႏြငး ံ ေက့္ရျာအာဏာပုိငးမ္ာ့မြတဆငးံ စီစဥးေဆာငးရျကးသျာ့ပါမညး၈ 
ထိခုိကးခဵရသညးံ တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့အၾကာ့တျငး ်မနးမာဘာသာစကာ့ကုိ က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕ 

အသုဵ့်ပဳၾကပါသညး၈ 

၃၆၈ REGDP ်ပနးလညးသုဵ့သပးၿပီ့ေနာကးတျငး ေနာကးဆကးတျဲ ဿ တျငး ပါရြိသညး ံ PIB မူၾကမး့ကို 
်ပနးလညးမျမး့မဵကာ ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ထဵသို႔ ်ဖနး႔ခ္ီသျာ့ပါမညး၈ ထိုစာအုပးငယးတျငး ေအာကးပါ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါဝငးပါသညး (ှ) စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ေဖား်ပခ္ကး (ဿ) ေမ ြ္ားလငးံထာ့ေသာ စီမဵကိနး့ဆိုငးရာ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ (၀) ေလ္ားေၾက့ႏြငး ံ ခဵစာ့ချငးံဆိုငးရာမူဝါဒ (၁) ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့သတးမြတး်ခငး့ႏြငး ံ

ေပ့ေလ္ား်ခငး့အတျကး တာဝနးရြိေသာ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ (၂) ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့သတးမြတးသညး ံ
လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ (၃) ေလ္ားေၾက့ရပုိငးချငးံအတျကး အက္ဵဳ့ဝငးမႈ (၄) အဆငးမေ်ပမေက္လညးမႈေ်ဖရြငး့်ခငး့ႏြငး ံ

အယူခဵဝငး်ခငး့လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ (၅) ေလ္ားေၾက့လုပးငနး့စဥးကို ေထာကးကူ ေဆာငးရျကးရာတျငး 
ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ အခနး့က႑၈  
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ဇယာ့ ဿ၅ - ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ ၀ ခုအတျကး ေက့္ရျာအဆငးံတျငး လုပးေဆာငးခဲံေသာ အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ 

ေဆျ့ ေႏျ့ တုိငးပငးပျဲမ္ာ့ - ဿွှ၄ ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလ 

ရကးစျဲ တုိငး့ေဒသႀကီ /့်ပညးနယး၇ ၿမိဳ႕နယး ႏြငး ံေက့္ရျာ တကးေရာကးခဲံသူဦ့ေရ  

  အမ္ိဳ့သာ့ အမ္ိဳ့သမီ့ စုစုေပါငး့ 

 မျနး်ပညးနယး    

ဿွှ၄ စကးတငးဘာ ဿ၅    မုဒဵု (ေတားကူ့ေက့္ရျာ) ဿ၅ ှ၀ ၁ှ 

ဿွှ၄ စကးတငးဘာ ဿ၅    သဵ်ဖဴဇရပး (ဝါခရုေက့္ရျာ) ှှ ဿ ှ၀ 

ဿွှ၄ စကးတငးဘာ ဿ၆    ေရ့ (အေဘားေက့္ရျာ) ၃၅ ှ၂ ၅၀ 

 တနသၤာရီတုိငး့ေဒသႀကီ  ့    

ဿွှ၄ စကးတငးဘာ ၀ွ  ကလိနးေအာငး (ကလိနးေအာငးေက့္ရျာ)  ၁၁ ၄ ၂ှ 

ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ ှှ    မငး့ဘူ့ (ရျာသာယာေက့္ရျာ)  ၀၀ ှဿ ၁၂ 

ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ ှဿ    မငး့လြ (မလျနးေက့္ရျာ)  ဿဿ ၀ ဿ၂ 

ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ ှ၀    ေတာငးတျငး့ႀကီ့ (ေတာငးတျငး့ႀကီ့ေက့္ရျာ) ၁ဿ ှ ၁၀ 

 ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ  ့    

ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ ှ၅    ဗိုလးတစးေထာငး ဿွ ၁ ဿ၁ 

ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ ှ၄    အလုဵ ဿဿ ှှ ၀၀ 

ဿွှ၄ ေအာကးတိုဘာ ဿွ    ဒလ ၂၄ ှ၅ ၄၂ 

စုစုေပါငး့  ဿ၂ွ ၄ွ ၀ဿွ 

 

ဇယာ့ ဿ၆ – တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုအလုိကး အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ ေဆျ့ ေႏျ့ တုိငးပငးပျဲမ္ာ့တျငး တကးေရာကးခဲံၾကသူမ္ာ့ - 
ဿွှ၄ ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလ  

တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစ ု  အလုဵ-သီတာ TL 

(ကမး့နာ့လမး )့  

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး 

TL  

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) 

ဗမာ ၂၄ ၃၂ ၄၂ 

မျနး ွ ှွ၄ ွ 

ကရငး  ွ ှ၂ ွ 

ရခိုငး ွ ှ ွ 

စုစုေပါငး့ ၂၄ ှ၅၅ ၄၂ 

 

၄ွ၈ REGDP မျမး့မဵစဥးကာလအတျငး့၇ တညးေဆာကးေရ့ႏြငး ံ
လုပးငနး့လညးပတးလုပးေဆာငးစဥးကာလမ္ာ့အတျငး့တျငး အဆငးံ မ္ာ့စျာပါဝငးေသာ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့အလိုကးက္ငး့ပသျာ့မညး (ဇယာ့ ၀ွ)၈ စီမဵကိနး့ၿပီ့ေ်မာကးမႈ အစီရငးခဵစာကို ADB က 
ထုတး်ပနးမႈမ်ပဳရေသ့မီအခ္ိနးအထိ ယငး့သို႔ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့၇ တုနး႔်ပနးအၾကဵ်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ကို 
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လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ေလ္ားေၾက့၇ အေထာကးအပဵံနညး့လမး့မ္ာ့၇ ခဵစာ့ချငးံ ရပုိငးချငးံမ္ာ့၇ 

အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ေ်ဖရြငး့်ခငး့ ႏြငး ံ ဝငးေငျ် ပနးလညးထူေထာငး်ခငး့ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ ေရ့ဆျဲရာတျငး 
တိုငး့/်ပညးနယး၇ ၿမိဳ႕နယး ႏြငးံ ေက့္ရျာအာဏာပုိငးမ္ာ့လညး့ ပါဝငးလုပးေဆာငးၾကမညး်ဖစးသညး၈ ထိခိုကးလျယးေသာ 

အုပးစုမ္ာ့ထဵမြ အၾကဵဥာဏးမ္ာ့ရယူရနး အထူ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့ ကိုလညး့ က္ငး့ပလုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ 
အေကာငးအထညးေဖားလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ေဒသဆိုငးရာအာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငးံ ထိခိုကးခဵ ရေသာ ်ပညးသူမ္ာ့ထဵသို႔ 

စီမဵကိနး့ဘကးမြ ပဵုမြနး အစီရငးခဵသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ေပ၍ေပါကးလာေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကိုလညး့ 
အစဥးမ်ပတးရြာေဖျသတးမြတးကာ လုပးကိုငးေဆာငးရျကးဖျယးအစီအမဵမ္ာ့ကို တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး 

သတးမြတးဆုဵ့်ဖတးသျာ့မညး ်ဖစးသညး၈  

ဇယာ့ ၀ွ - လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကျနးရကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့အတျကး စီစဥးထာ့ေသာ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့ဆိုငးရာ 

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ - ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့ အစိတးအပုိငး့ 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ  ့ အက္ဵဳ့ဝငးပတးသကးသညး ံအုပးစုမ္ာ  ့

က၈ ်ပငးဆငးသညးံအဆငး ံ(REGDP မျမး့မဵ်ခငး )့ 

ှ၈ စီမဵကိနး့တို့တကးမႈမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာ ႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရဌာနမ္ာ့ 
သို႔ တငး်ပ်ခငး့ 

ဿ၈ TL ်ဖတးသနး့သျာ့ေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး အိမးေထာငးစုစစးတမး့၇ 
DMS ႏြငး ံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပလုပးေဆာငးရနး ချငးံ်ပဳခ္ကး 

ရယူ်ခငး့ 
၀၈ စီမဵကိနး့ႏြငးံပတးသကးသညးံ စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို ထုတးေဖားေ်ပာဆို 

ေစ်ခငး့၇ ယငး့ကိစၥမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့လုပးေဆာငးရနး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 
ရယူ်ခငး့ 

 MOEE; (ေန်ပညးေတား) 
 သယဵဇာတႏြငး ံသဘာဝပတးဝနး့က္ငး 

ထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန (MONREC 
ေန်ပညးေတား) 

 MOF: (ေန်ပညးေတား) 

၁၈ စီမဵကိနး့လုပးငနး့တို့တကးမႈ အေ်ခအေနကို ေဒသႏၱရအစို့ရအဖျဲ႕ 

မ္ာ့ထဵ အစီရငးခဵရနးႏြငး ံ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံမြ အစုိ့ရဌာနမ္ာ့ႏြငးံ 
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မႈရလဒးမ္ာ့၇ လုပးငနး့ချငးအတျကး လုပးငနး့အစီအစဥး 

တို႔ကို ယငး့တို႔ထဵ အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး၈  
၂၈ စီမဵကိနး့ႏြငး ံ ပတးသကးသညးံ ၁ငး့တို႕၌ စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို 

ၾကာ့သိရနး ႏြငး ံယငး့တို႔ကို ေ်ဖရြငး့ရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ရယူရနး 

 တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးမ္ာ့မြ 

ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးရဵု့မ္ာ့ 
 ေဒသႏၱရ အေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့ 

ဦ့စီ့ဌာန (ေထျ/အုပး) 
 MONREC ႏြငး ံMOF တို႔၌ 

ေဒသႏၱရရဵု့မ္ာ့ 

၃၈ စီမဵကိနး့လုပးငနး့တို့တကးမႈကို ၿမိဳ႕နယးအရာရြိမ္ာ့ကို အစီရငးခဵရနး၇ 

်ပညးေထာငးစုအဆငးံႏြငး ံ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအဆငးံရြ ိ တိုငးပငး 
ေဆျ့ ေႏျ့ မႈရလဒးမ္ာ့၇ လုပးငနး့ချငးအတျကး လုပးငနး့အစီအစဥးတို႔ကို 

ယငး့တို႔ထဵ အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး၈ 
၄၈ ေက့္ရျာအုပးစုႏြငးံ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ထဵသို႔ 

တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအစုိ့ရက မိတးဆကးေပ့ေသာစာကို ရယူရနး 
၅၈ စီမဵကိနး့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ၁ငး့တို႔၌ စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို 

ၾကာ့သိရနး ႏြငး ံယငး့တို႔ကို ေ်ဖရြငး့ရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ရယူရနး 

 ခရိုငး/ၿမိဳ႕နယး ေထျ/အုုပး 

 MONREC ႏြငး ံMOF ၿမိဳ႕နယးရဵု့မ္ာ့ 
 ၿမိဳ႕နယးစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီ 

 NGO မ္ာ့ 

၆၈ ေက့္ရျာအုပးစုႏြငးံ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ထဵသို႔ 
တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအစုိ့ရက မိတးဆကးေပ့ေသာစာကို 

ေပ့အပးရနး ႏြငးံ ကျငး့ဆငး့လုပးကိုငးမႈမ္ာ့အတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးရယူရနး၇ 

 ေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ 
 ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ 

 အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ 
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ှွ၈ ေနာကးဆုဵ့သတးမြတးရကးေၾကညာ်ခငး့အတျကး စီစဥးရနး စာရငး့ 

ပိတးသညး ံ ေနာကးဆုဵ့ရကးကို ရပးရျာလူထုကုိ အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး၇ 
စစးတမး့ေကာကးယူရနး၇ DMS ႏြငး ံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့ 

လုပးေဆာငးရနး 
ှှ၈ စစးတမး့ႏြငး ံ DMS ရလဒးမ္ာ့ကို အတညး်ပဳရနးႏြငးံ တုနး႔်ပနး 

ေ်ပာဆိုမႈ၇ အႀကဵ်ပဳမႈမ္ာ့ရယူရနးအတျကး ရလဒးမ္ာ့ကုိ ရပးရျာလူထုထဵ 
တငး်ပရနး  

ှဿ၈ ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့သတးမြတးသညးံ စနစး၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့သညးံ 
စနစး၇  

ှဿ၈ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ေပ့သညးံစနစးတို႔ကို ရြငး့်ပ 
ကာ တုနး႔်ပနးေ်ပာဆိုမႈ၇ အႀကဵ်ပဳမႈမ္ာ့ရယူရနး  

ှ၀၈ အက္ဵဳ့ဝငးပတးသကးသူမ္ာ့ထဵမြ စနစးပဵုစဵအတျကး အလုပး်ဖစးႏုိငး 
သညး ံအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို ထညးသံျငး့ေပါငး့စပးရနး 

 တဵငါသညးမ္ာ့ ႏြငးံ လယးသမာ့မ္ာ့ 

 ေဒသခ ဵအိမးေထာငးစုမ္ာ့ 
 ထိခိုကးလျယးေသာ အုပးစုမ္ာ့  

ခ၈ တညးေဆာကးေရ့အဆငး ံ

ှ၈ ေလံလာေစာငးံၾကညးံသညး ံ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳကာ 

စီမဵကိနး့လုပးငနး့ တို့တကးမႈအေ်ခအေနကို သကးဆိုငးရာ 
်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရဌာနမ္ာ့ကို ကာလအပုိငး့အ်ခာ့အလုိကး 

အစီရငးခဵရနး  
ဿ၈ စီမဵကိနး့ႏြငးံ ပတးသကးသညး ံ ၁ငး့တို႔၌ စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို 

ၾကာ့သိရနး ႏြငး ံယငး့တို႔ကို ေ်ဖရြငး့ရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ရယူရနး 

 သကးဆိုငးရာ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၇ 

တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအဆငး ံႏြငးံ 
ၿမိဳ႕နယးအဆငးံ ဌာနမ္ာ့ႏြငးံ 

အရာရြိမ္ာ့ 
 NGO မ္ာ့ 

၀၈ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ အပိုငး့တျငး တညးေဆာကးေရ့ 

လုပးေဆာငးသညးံအခါ ်ပႆနာမ္ာ့ရြိပါက သိရြိရနးႏြငးံ ေ်ဖရြငး့မႈ 

မ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးႏုိငးရနး ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ႏြငးံ ေက့္ရျာ 
အတျငး့ရြိ ေဒသႏၱရအုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ရနး 

၁၈ ေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့အိမးတျငး  
်မနးမာဘာသာစကာ့်ဖငး ံ ေရ့သာ့ထာ့ေသာ မျမး့မဵထာ့ၿပီ့ REGDP 

မိတၱဴတစးေစာငးကို ေပ့အပးထာ့ရြိရနးႏြငးံ ခဵစာ့ချငး ံ ဇယာ့ကို 

အမ္ာ့်ပညးသူ်မငးႏုိငးေသာေနရာတျငး ကပးထာ့ရနး 

၂၈ စီမဵကိနး့ႏြငးပံတးသကးၿပီ့ တစးဦ့ခ္ငး့ သို႔မဟုတး အစုအေဝ့လိုကး 
တိုငးၾကာ့ေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနး အဆငးံတစးဆငးံထကး 

ပုိပါဝငးေသာ အမ္ာ့ပါဝငးလုပးေဆာငးႏုိးငးသညး ံ အဆငးမေ်ပမႈညြိႏိႈငး့ 
ေ်ဖရြငး့ေရ့စနစးကို လညးပတးလုပးေဆာငးရနး  

၃၈ အလုပးအကုိငးအတျကး အရညးအခ္ငး့်ပညးံမီပါက အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ 
အပါအဝငး ေက့္ရျာတျငးေနထိုငးသူမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ခနး႔ထာ့ရနး   

၄၈ အလုပးသမာ့မ္ာ့ေနထိုငးသညးံ စခနး့မ္ာ့တျငး လိုအပးေသာ 
အစာရိက၏ာမ္ာ့ကို ေက့္ရျာမြ စုိကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးသူမ္ာ့ ေပ့သျငး့ 

ေရာငး့ခ္ႏုိငးေစမညး ံစနစးထူေထာငးရနး 
၅၈ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႕က ေတာငး့ဆိုသညးံအတိုငး့ ရပးရျာလူထု 

 ေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့ 

တာဝနးရြိသူမ္ာ့ 

 ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ 
 အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ 

 တဵငါသညးမ္ာ့၇ လယးသမာ့မ္ာ့ 
 ေဒသခ ဵအိမးေထာငးစုမ္ာ့ 

 ထိခိုကးလျယးေသာ အုပးစုမ္ာ့ 
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ႏြငး ံက႑အလုိကးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပရနး  

၆၈ စီမဵကိနး့ေၾကာငး ံ ရပးရျာလူထု၌ ေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာကို 
ထိခိုကးေစသညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို အေရ့ေပ၍တုနး႔်ပနးေဆာငးရျကးသညး ံ

အစီအစဥးတစးခုကို ရပးရျာလူထုႏြငးံ ပူ့တျဲစီမဵခနး႔ချဲရနး 

ဂ၈ လုုပးငနး့လညးပတးလုပးေဆာငးသညး ံအဆငး ံ

ှ၈ စီမဵကိနး့လုပးငနး့တို့တကးမႈကို သကးဆုိငးရာ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ 
အစုိ့ရဌာနမ္ာ့သို႔ အစီရငးခဵရနး 

ဿ၈ စီမဵကိနး့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ၁ငး့တို႔၌ စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို 
ၾကာ့သိရနး ႏြငး ံယငး့တို႔ကို ေ်ဖရြငး့ရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ရယူရနး 

 သကးဆိုငးရာ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၇ 
တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအဆငး ံႏြငးံ 

ၿမိဳ႕နယးအဆငးံဌာနမ္ာ့ႏြငးံ အရာရြိမ္ာ့ 
 NGO မ္ာ့ 

၀၈ ၁ငး့တို႔အေပ၍ထိခိုကးသညးံ ကိစၥမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့မႈ 
အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့အာ့ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵ 

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ လကးတျဲလုပးေဆာငးရနး 
၁၈ စီမဵကိနး့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ တစးဦ့ခ္ငး့ သို႔မဟုတး အစုအေဝ့လိုကး 

တိုငးၾကာ့ေသာကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနး အဆငးံတစးဆငးံထကး 
ပုိပါဝငးေသာ အမ္ာ့ပါဝငးလုပးေဆာငးႏုိးငးသညးံ အဆငးမေ်ပမႈ 

ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ စနစးကို လညးပတးလုပးေဆာငးရနး 
၂၈ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႕က ေတာငး့ဆိုသညးံအတိုငး့ 

ရပးရျာလူထုႏြငးံ က႑အလုိကးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပရနး  
၃၈ စီမဵကိနး့ေၾကာငး ံ ရပးရျာလူထု၌ ေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာကို 

ထိခိုကးေစသညးကိံစၥရပးမ္ာ့ကို အေရ့ေပ၍တုနး႔်ပနးေဆာငးရျကးသညး ံ
အစီအစဥးတစးခုကို ရပးရျာလူထုႏြငးံ ပူ့တျဲစီမဵခနး႔ချဲရနး 

 

 ေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့ 
တာဝနးရြိသူမ္ာ့ 

 ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ 
 အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ 

 တဵငါသညးမ္ာ့ ႏြငးံ လယးသမာ့မ္ာ့ 
 ေဒသခ ဵအိမးေထာငးစုမ္ာ့ 

 ထိခိုကးလျယးေသာ အုပးစုမ္ာ့ 
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၃၈ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ  ့

၃.ှ၈ ပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့အေပ၍ နစးနာေၾက့ေပ့ေလ္ားေရ့ေကားမတီႏြငး ံအဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ 

ေ်ဖရြငး့်ခငး့ 

၄ှ၈ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႕သညး ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အေပ၍ နစးနာေၾက့ ေပ့ေလ္ားမႈေကားမတီ 

(ACC) ကို ဖျဲ႕စညး့မညး်ဖစးသညး၈ ACC ၌ အဓိကတာဝနးမ္ာ့မြာ (ှ) DMS ကုိ လုပးေဆာငးရနး (ဿ) ပုိငးဆိုငးမႈ ႏြငး ံ
ထုတးလုပးမႈ တစးခုခ္ငး့စီအတျကး ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ကို သတးမြတးရနး (၀) ေလ္ားေၾက့ကို 

်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာတနးဖုိ့်ဖငး ံ သတးမြတးရနး (၁) အစာ့ထို့ႏုိငးေသာတနးဖုိ့သတးမြတးႏိုငးရနးႏြငးံ 
သေဘာတူညီခ္ကးရရြိရနး ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုတစးခုခ္ငး့ႏြငးံ ညြိႏိႈငး့ရနး တို႔်ဖစးသညး၈ ေကားမတီကို 

အစို့ရဌာနမ္ာ့်ဖငး ံ ဖျဲ႕စညး့မညး်ဖစးသညး၈ ေကားမတီတျငး မညးသညးံဌာနမ္ာ့ပါဝငးမညးကို 
တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးတစးခုခ္ငး့တျငး သေဘာတူညီခ္ကးရယူရမညး်ဖစးၿပီ့ တစးေနရာႏြငးံတစးေနရာ မတူညီပဲ 

ကျဲ်ပာ့ႏုိငးသညး၈ 

၄ဿ၈ တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကို လကးခဵရနး ႏြငးံ လျတးလပး၇ ပျငးံလငး့်မငးသာ၇ အခ္ိနးကိုကး၇ ေက္နပးဖျယးအသျငး်ဖငးံ 
ေ်ဖရြငး့ေပ့ႏိုငးရနးအတျကး DPTSC သညး ၁ငး့အဖျဲ႕အစညး့၌အဆငးံတိုငး့တျငး ေကားမတီတစးခုကို 

ဖျဲ႕စညး့ထာ့ရြိပါမညး၈ အဆငးံမ္ာ့မြာ (ှ) စီမဵကိနး့စီမဵခနး႕ချဲမႈယူနစး (PMU) (ဿ) DPTSC ခရိုငးရဵု့ (၀) ေန်ပညးေတားရြ ိ
DPTSC ်ပညးေထာငးစုအဆငးံရဵု့တို႔်ဖစးသညး၈ ေကားမတီဝငးမ္ာ့အ်ဖစးထမး့ေဆာငးမညးံသူမ္ာ့ကို 

ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့ဆိုငးရာစညး့မ္ဥး့မ္ာ့၇ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို ကနဦ့ရြငး့လငး့်ခငး့၇ အဆငးမေ်ပနစးနာမႈမ္ာ့ကို 
ကိုငးတျယးရနး အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး သငးတနး့ေပ့်ခငး့တို႔ကို လုပးေဆာငးမႈ်ဖစးသညး၈ PMU ကို 

ဖျဲ႕စညး့သညးံအခါတျငး အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီကုိ ဖျဲ႕စညး့ကာ ၁ငး့သညး REGDP 
အေကာငးအထညးေဖားစဥး ႏြငးံ စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးသညးံ ကာလတေလ္ာကးလုဵ့ 

သကးဝငးလႈပးရြာ့ေနမညး်ဖစးသညး၈ ၁ငး့သညး ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ ၀ ခု၌ 
်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဆိုငးရာထိခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ ပတးသကးသညးံ တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကိုသာ ကိုငးတျယးမညး်ဖစးကာ 

တရာ့ရဵု့ကသာေ်ဖရြငး့ရမညး်ဖစးသညး ံေ်မယာ အသုဵ့်ပဳချငးံဆိုငးရာ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကို ကုိငးတျယးမညးမဟုတးပါ၈ 

၃.ဿ၈ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့်ခငး့ဆုိငးရာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ 

၄၀၈ ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ၁ငး့တို႔၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့၇ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့၇ 
ဆကးစပးသျာ့လာလုပးေဆာငးရမညးံ ေနရာမ္ာ့ကိုသိရြိေစရနး PIB ႏြငး ံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့မြတဆငးံ 

သတငး့အခ္ကးအလကးေပ့မညး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ ထိခိုကးခဵစာ့ရေသာ ပုဂၐိဳလးတစးဦ့သညး 
ေရ့သာ့တုိငးၾကာ့မႈကို မိမိအေန်ဖငး ံ လုဵေလာကးစျာလုပးေဆာငးႏုိငး်ခငး့မရြိဟု ခဵစာ့ရပါက 

အ်ခာ့ေဒသခဵအဖျဲ႕အစညး့၇ NGO၇ မိသာ့စုဝငး၇ ေက့္ရျာလူႀကီ့မ္ာ့၇ အရာရြိမ္ာ့ကို မိမိကုိယးစာ့ေရ့သာ့ရနး 
အကူအညီရယူႏုိငးသညး၈ DPTSC သညး တိုငးၾကာ့မႈကို ေ်ဖရြငး့ရာတျငး သကးဆိုငးသညးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့အာ့လုဵ့ 

(အစညး့အေဝ့၇ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ၇ ဆကးသျယး်ပနးၾကာ့ေရ့၇ အစီရငးခဵ်ခငး့၇ သတငး့အခ္ကးအလကး်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့) 
ကို က္ခဵရမညး၈ အဆငးမေ်ပမႈ အမ္ိဳ့အစာ့တစးခုခ္ငး့စီကို ေ်ဖရြငး့ရာတျငး လိုကးနာရနး လုုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့မြာ 

ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး၈  

က၈ DMS ရလဒး 
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(ှ) မိမိတို႔၌ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့အေပ၍ DMS ရလဒးႏြငး ံ ပတးသကး၊ မေက္နပးေသာ အိမးေထာငးစုသညး 

ၿပီ့စီ့သျာ့ေသာ DMS ပဵုစဵေပ၍တျငး ယငး့သို႔ေက္နပးမႈမရြိေၾကာငး့ေဖား်ပလ္ကး လကးမြတးေရ့ထို့ကာ ACC 
အေန်ဖငး ံ ်ပနးလညးသုဵ့သပးေပ့ရနး၇ အ်ခာ့ ACC စစးတမး့ေကာကးယူသညးံအဖျဲ႕တစးခု်ဖငးံ ်ပနးလညး 

အကဲ်ဖတးေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုရမညး၈  

(ဿ) အကယး၊ ၁ငး့အိမးေထာငးစုသညး ်ပနးလညးသုဵ့သပးမႈ၇ ်ပနးလညးအကဲ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကို 

ေက္နပးမႈမရြိေသ့လ္ငး ၁ငး့၌ ကုိယးစာ့လြယးသညး DMS ပဵုစဵကို အၿပီ့သတး၇ လကးမြတးထို့ကာ 
စာအာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ ႏႈတးအာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ DPTSC PMU အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီထဵသို႔ 

ထိခိုကးသျာ့ေသာပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးစစးေဆ့ အခ္ကးအလကး ေကာကးယူေပ့ရနး၇ 
်ပနးလညးအကဲ်ဖတးေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုရမညး၈  

(၀) DPTSC PMU  အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီသညး တိုငးၾကာ့မႈကို လကးခဵရရြိသညးမြ ှ၂ 

ရကးအတျငး့ စစးေဆ့ေရ့အဖျဲ႕အသစးတစးခုကိုဖျဲ႕စညး့ကာ ထိခိုကးေသာပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို ်ပနးလညးတိုငး့တာၿပီ့ 
ကျဲလျဲခ္ကးမ္ာ့ေတျ႕ရြိပါက ်ပနးလညး်ပငးဆငးရမညး၈ အိမးေထာငးစုသညး DPTSC PMU  အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ 

ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီ၌ လုပးေဆာငးမႈ၇ ရလဒးမ္ာ့ကို ေက္လညးမႈမရြိေသ့ပါက ၁ငး့အေန်ဖငး ံ ထိုအမႈကို 
DPTSC ခရုိငးရဵု့ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ ေကားမတီထဵသို႔ အယူခဵတငး်ပရမညး၈  

(၁) DPTSC ခရုိငးရဵု့ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီသညး တိုငးၾကာ့မႈကို ှ၂ ရကးအတျငး့ 

ေ်ဖရြငး့ရမညး၈ အကယး၊ အိမးေထာငးစုသညး ခရိုငးအဆငးံ၌ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကို ေက္နပးမႈမရြိေသ့ပါက 
ယငး့အမႈကို DPTSC ်ပညးေထာငးစုအဆငးံရဵု့ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီထဵသို႔ 

ပုိ႔ေဆာငးရမညး၈  

(၂) DPTSC ်ပညးေထာငးစုအဆငးံရဵု့ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီသညး တိုငးၾကာ့မႈကို ှ၂ 

ရကးအတျငး့ ေ်ဖရြငး့ရမညး၈ အကယး၊ အိမးေထာငးစုသညး ်ပညးေထာငးစုအဆငးံရြိ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ 
ေက္နပးမႈမရြိေသ့ပါက ယငး့အမႈကို ေ်ဖရြငး့ရနး တရာ့စီရငးေရ့ုလုပးငနး့စဥးထဵသို႔ ပုိ႔ေဆာငးရမညး၈  

ခ၈ ထိခိုကးေသာပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့အေပ၍ပုိငးဆိုငးမႈႏြငး ံအချငးံအေရ  ့

(ှ) အကယး၊ တိုငးၾကာ့မႈသညး ထိခိုကးေသာ ပစၥညး့ဥစၥာ၌ ပုိငးဆိုငးမႈ၇ အချငးံအေရ့ သို႔မဟုတး 

ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးမႈႏြငးံ သကးဆိုငးပါက ACC သညး ယငး့ကိစၥကို ေ်ဖရြငး့ရနး အ်ငငး့ပျာ့ေနေသာဘကးမ္ာ့ႏြငးံ 
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ကာ ၾကာ့ဝငးေစံစပးေပ့မညး်ဖစးသညး၈  

(ဿ) အကယး၊ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့၇ ၾကာ့ဝငးေစံစပးေပ့်ခငး့်ဖငး ံ အမႈကိစၥကို မေ်ဖရြငး့ႏုိငးပါက ယငး့ကိစၥကုိ 

တရာ့ရဵု့တျငး ဆကးလကးေ်ဖရြငး့ရနး သကးဆိုငးရာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို ACC က အၾကဵေပ့မညး်ဖစးသညး၈  

ဂ၈ ပစၥညး့ဥစၥာပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို ညြိႏိႈးငး့တနးဖုိ့်ဖတးရာတျငး သတးမြတးခ္ကးႏြငး ံမညီညျတးမႈမ္ာ  ့

(ှ) အကယး၊ ပစၥညး့ဥစၥာပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို တနးဖို့်ဖတးရာတျငး ACC သညး သေဘာတူညီထာ့သညးံအတိုငး့ 
တျကးခ္ကး်ခငး့၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့မရြိဟု အိမးေထာငးစုမ္ာ့က ထငး်မငးလ္ငး ၁ငး့တို႔ပုိငးဆိုငးသညး ံ

ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို လႊေဲ်ပာငး့ေပ့ရနး ်ငငး့ဆိုႏုိငးကာ DPTSC PMU 
အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီထဵသို႔ ယငး့သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ မညီညျတးမႈမ္ာ့ကို 

ႏႈတးအာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ၇ စာအာ့်ဖငးံ်ဖစးေစ အသိေပ့ အေၾကာငး့ၾကာ့ရမညး၈  
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(ဿ) DPTSC PMU အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီသညး တိုငးၾကာ့မႈလကးခဵရရြိၿပီ့ေနာကး ှ၂ 

ရကးအတျငး့ ေ်ဖရြငး့ရမညး၈ အကယး၊ အိမးေထာငးစုသညး PMU အဆငးံ၌ ေ်ဖရြငး့ဆုဵ့်ဖတးမႈကို မေက္နပးပါက 
ယငး့အမႈကိစၥကို DPTSC ခရိုငးရဵု့ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ ေကားမတီထဵသို႔ ပုိ႔ေဆာငးႏုိငးသညး၈  

(၀) DPTSC ခရိုငးရဵု့ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ ေကားမတီသညး တိုးငးၾကာ့မႈကို လကးခဵရရြိၿပီ့ ှ၂ 
ရကးအတျငး့ေ်ဖရြငး့မညး၈ အကယး၊ အိမးေထာငးစုသညး ခရိုငးအဆငးံ၌ ေ်ဖရြငး့ဆုဵ့်ဖတးမႈကို မေက္နပးပါက 

ယငး့အမႈကိစၥကို DPTSC ်ပညးေထာငးစုအဆငးံရဵု့ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ ေကားမတီထဵသို႔ 
ပုိ႔ေဆာငးႏုိငးသညး၈  

 

(၁) DPTSC ်ပညးေထာငးစုအဆငးံရဵု့ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ ေကားမတီသညး တိုးငးၾကာ့မႈကို 

လကးခဵရရြိၿပီ့ ှ၂ ရကးအတျငး့ေ်ဖရြငး့မညး၈ အကယး၊ အိမးေထာငးစုသညး ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၌ 
ေ်ဖရြငး့ဆုဵ့်ဖတးမႈကို မေက္နပးပါက ယငး့အမႈကိစၥကို တရာ့စီရငးေရ့လုပးငနး့စဥးထဵသို႔ ဆကးလကးပုိ႔ေဆာငး 

ေ်ဖရြငး့ႏုိငးသညး၈  

ဃ၈ REGDP အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ႏြငး ံတညးေဆာကးေရ့လုပးငနး့မြ ထိခိုကးမႈမ္ာ  ့

(ှ) REGDP အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့ႏြငး ံ ႀကိဳတငးေမြ္ားလငးံမထာ့ေသာ သို႔မဟုတး 
ေလ္ာ႔ပါ့သကးသာေစရနး စီမဵမထာ့ေသာ ေဆာကးလုပးေရ့ဆိုငးရာထိခိုကးမႈမ္ာ့ကို တိုငးၾကာ့ရာတျငး 

လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့သညး ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို ညြိႏိႈငး့တနးဖုိ့်ဖတးရာတျငး 
သတးမြတးခ္ကးႏြငးံမညီညျတးမႈမ္ာ့အေပ၍ တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ အတိုငး့ပငး်ဖစးသညး၈  
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၄၈ မူဝါဒပိုငး့ဆိငုးရာ ႏြငး ံဥပေဒေရ့ရာ မူေဘာငး 

၄.ှ၈ ADB ၌ မူဝါဒမ္ာ့ႏြငး ံ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ မူဝါဒမ္ာ့ ေစံစပးေပါငး့ဆုဵ်ခငး့ 

၄၁၈ ADB ဿွွ၆ SPS ႏြငး ံ ကာယကဵရြငးဆႏၵမပါဘဲ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့ဆိုငးရာ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ 
ဥပေဒမ္ာ့အၾကာ့ ကျာဟခ္ကးမ္ာ့ကို TL သုဵ့ခုအာ့ တညးေဆာကးရာတျငး ပါဝငးသညး ံ

်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ကိစၥမ္ာ့ႏြငး ံ ဆီေလ္ားမႈအေပ၍အေ်ခခဵကာ အကဲ်ဖတးသုဵ့သပးထာ့ပါသညး (ဇယာ့ ဿ၅)၈ 
ပုဂၐလိကပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အေပ၍ စီမဵကိနး့၌ ထိခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့မြာ 

ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး (ှ) ေ်မယာဆုဵ့ရဵႈ့မႈ (ဿ) TL စၾကၤဵအတျကး သီ့ႏြဵပငးမ္ာ့ႏြငးံ သစးပငးမ္ာ့ 

ယာယီဆုဵ့ရဵႈ့်ခငး့ (၀) အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ဆုဵ့ရဵႈ့်ခငး့ (၁) TL ေၾကာငးံ ေ်မယာအသုဵ့်ပဳႏုိငးမႈ 
တစးစိတးတစးပုိငး့အကနး႔အသတးမ္ာ့ရြိလာ်ခငး့  (၂) တာဝါတုိငး၌ ေအာကးေ်ခကုိ တညးေဆာကးရာတျငး 

စိုကးပ္ိဳ့သီ့ႏြဵမ္ာ့ အၿပီ့တုိငး ဆုဵ့ရဵႈ့်ခငး့ (၃) လုပးငနး့လုပးကုိငးသညး ံ အေဆာကးအဦမ္ာ့ ႏြငးံ အလာ့အလာရြိသညးံ 
ဝငးေငျမ္ာ့ ယာယီဆုဵ့ရဵႈ့မႈ (၄) ထိခိုကးေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့ (၅) ထိခိုကးခဵရေသာ 

အုုပးစုမ္ာ့သို႔ အေထာကးအပဵံ ႏြငးံ (၆) ထိခိုကးခဵရေသာ ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငး ံတိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ရနး လိုအပးမႈ၈ 

၄၂၈ ကာယကဵရြငးဆႏၵမပါဘဲ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့ႏြငး ံသီ့်ခာ့ပတးသကးေသာ ဥပေဒမ္ာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး 

မရြိပါ၈ သို႔ေသား စီမဵကိနး့ပါ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ ဆီေလ္ားေသာ ဥပေဒ ၀ ခ ု ရြိပါသညး (ှ) 
်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတား ဿွွ၅ ဖျဲ႕စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ  (ဿ) ဿွှှ ခုႏြစး လယးယာေ်မဥပေဒ (၀) 

ဿွှ၂ ခုႏြစး ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ (ေၾကညာခ္ကးအမြတး ၃ှ၃/ဿွှ၂)၈ 
ႏုိငးငဵတျငး့ရြ ိ ေ်မအာ့လုဵ့၌ပငးရငး့ပိုငးရြငးသညး ႏုိငးငဵေတား်ဖစးေၾကာငး့ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵေတား 

ဖျဲ႕စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒက သတးမြတးထာ့ပါသညး (အပုိဒး ၀၄)၈ ဿွှဿ လယးယာေ်မဥပေဒ ကလညး့ LUC ်ဖငး ံ
လယးယာေ်မမ္ာ့အသုဵ့်ပဳချငးံေပ့အပး်ခငး့ကို သတးမြတး်ပဌာနး့်ခငး့်ဖငး ံ ေ်မအာ့လုဵ့ကို ႏုိငးငဵေတားက 

ပုိငးဆိုငးေၾကာငး့ကို ထပးမဵေဖား်ပထာ့ပါသညး၈  LUC သညး အေ်ခခဵအာ့်ဖငး ံ ဌာ့ရမး့အသုဵ့်ပဳချငးံသာ်ဖစးၿပီ့ 
ဘို့ဘျာ့ပုိငးအ်ဖစး သတးမြတးေပ့်ခငး့မဟုတးပါ၈ LUC ရရြိရနး လိုအပးေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ေၾကာငး ံ

အိမးေထာငးစုတိုငး့တျငး ယငး့ LUC မရြိၾကပါ၈ အကယး၊ ေ်မကို ႏုိငးငဵေတားက ်ပနးလညးရယူခဲံလ္ငး 
အဆိုပါေ်မေပ၍တျငး ထူေထာငးထာ့ေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး LUC ကိုငးေဆာငးထာ့သူကို “သငးံေတားေသာ 

ေလ္ားေၾက့” ေပ့အပးရမညးဟု ဥပေဒတျငး ်ပဌာနး့ထာ့ပါသညး (အပိုဒး ဿ၃)၈ 

၄၃၈ ဿွှ၂ ခုႏြစး ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာလုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵရြ ိ
ဥပေဒမ္ာ့ႏြငး ံ ADB ၌ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈဆိုငးရာမူဝါဒထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) အၾကာ့ရြိ 

ကျာဟခ္ကးမ္ာ့ကို ေပါငး့ကူ့ေပ့သ်ဖငးံ အေရ့ပါပါသညး၈ ကျာဟခ္ကးမ္ာ့ကို ေပါငး့ကူ့ေပ့ေသာ တိက္သညး ံ
ေဖား်ပခ္ကးမြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈  

အိမးရာေရႊ႕ေ်ပာငး့ရမႈ သို႔မဟုတး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့အေပ၍ ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိႏုိငးေသာ 

စီမဵကိနး့မ္ာ့ဆိုငးရာ သီ့သနး႔ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ သီ့်ခာ့လုပးထုဵ့လုပးနညး့ ထုတး်ပနး်ခငး့မ်ပဳမ ီ
အိမးရာေရႊ႕ေ်ပာငး့ရမႈ သို႔မဟုတး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့အေပ၍ ထိခိုကးမႈရြိႏုိငးသညးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး 

သကးဆိုငးရာဝနးႀကီ့ဌာနမ္ာ့က သီ့်ခာ့ ထုတး်ပနးသညး ံ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ 
လိုကးနာေဆာငးရျကးရမညး၈ ယငး့သို႔ သီ့်ခာ့လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့မရြိလ္ငး ယငး့စီမဵကိနး့အာ့လုဵ့သညး 

ကမာၻ႕ဘဏးအုပးစု၇ အာရြဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏးအပါအဝငး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာဘ႑ာေရ့ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့က 



 

 

AF-Consult Switzerland Ltd 
TA 9179-MYA: လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း - 

စီမံကိန္းအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးနည္းပညာ အေထာက္အပံ ့- ၄၂၇၂ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ ္ -

ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအစိတ္အပုိင္း-ဒီဇငးဘာ ဿွှ၄ 

Page55 

 

လကးခဵထာ့ေသာ ဆႏၵမပါေသာေနရာေ်ပာငး့ေရႊ႕ရမႈႏြငး ံ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့ဆုိငးရာ 

အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ အေလံအက္ငးံေကာငး့မ္ာ့ကို လုိကးနာေဆာငးရျကးရမညး (အပိုဒး ၄)၈  

 

၄၄၈ ထို႔အ်ပငး စီမဵကိနး့ႀကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငး ံ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့လုပးငနး့စဥး၌ 

အစိတးအပုိငး့အ်ဖစး အမ္ာ့်ပညးသူ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးရနး လိုအပး်ခငး့ကို ဿွှ၂ ခုႏြစး 
ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့တျငး အထူ့အေလ့ထာ့ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ 

ေဆျ့ ေႏျ့ တိုငးပငးမႈ်ပဳရနး လိုအပးခ္ကးကို ဤဥပေဒ၌ ေနရာ (ဂ) ေနရာတျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး (အပုိဒး ှ၀၇ ှ၃၇ ၀၁၇ 
၀၃၇ ၀၄၇ ၀၆၇ ၂ွ၇ ၃ှ)၈ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမူဝါဒဆိုငးရာ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့်ပညးံဝေစရနး 

တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့ႏြငး ံ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့သညး အဓိကက္ေၾကာငး့ ADB 
ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမူဝါဒဆိုငးရာ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) က ယူဆပါသညး (စာပိုဒး ၀ဿ)၈ ADB 

ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမူဝါဒဆိုငးရာ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) ပါ ဆီေလ္ားေသာ 
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ပညးံဝေစရနး  REGDP က လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး (ဇယာ့ ၀ဿ)၈ 

ယငး့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ပညးံဝေစ်ခငး့သညး စီမဵကိနး့အေန်ဖငးံ ႏုိငးငဵေတားဥပေဒမ္ာ့ကို လိုကးနာေဆာငးရျကး်ခငး့လညး့ 
်ဖစးေပသညး၈  

 

ဇယာ့ ၀ှ - TL ေၾကာငးံ ထိခိုကးမႈမ္ာ့၇ ADB ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမူဝါဒဆိုငးရာ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) 
ပါ ဆီေလ္ားေသာ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ ႏြငး ံREGDP လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ 

ကိစၥရပးမ္ာ  ့ ထိခိုကးမႈမ္ာ့၇ ADB ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမူဝါဒဆိုငးရာ 

ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) 

REGDP ပါလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ  ့

ေ်မယာ အၿပီ့အပုိငး 
ဆုဵ့ရဵႈ့မႈ 

ရယူသိမး့ဆညး့ေသာ အိမး၇ ေ်မ ႏြငး ံအ်ခာ့ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး 
ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့ကို အ်ပညးံအဝ ်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာ 

တနးဖုိ့်ဖငး ံတျကးခ္ကးမညး်ဖစးသညး၈ တျကးခ္ကးမႈကို ေအာကးပါတို႔ 

အေပ၍တျငး အေ်ခခဵမညး (ှ) မြ္တေသာေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ (ဿ) 
အေရာငး့အဝယး်ပဳရာတျငး ဆကးစပးကုနးက္စရိတးမ္ာ့ (၀) အတုိ့ေငျ 

(၁) အကူ့အေ်ပာငး့ႏြငးံ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့စရိတးမ္ာ့ (၂) အ်ခာ့ 
အက္ဵဳ့ဝငးေသာ ေပ့ရနးရြိေငျမ္ာ့၇ အကယး၊ ရြိခဲံလ္ငး 

(ေနာကးဆကးတျဲ ဿ၇ စာပုိဒး ှွ) 

အ်ပညးံအဝ်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာ
တနးဖုိ့်ဖငး ံေ်မယာေလ္ားေၾက့ေပ့မႈ 

 

တျကးခ္ကးမႈကို ေအာကးပါတို႔အေပ၍တျငး 

အေ်ခခဵမညး (ှ) 

မြ္တေသာေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ (ဿ) 
အေရာငး့အဝယး်ပဳရာတျငးဆကးစပးကုနး

က္စရိတးမ္ာ့ (၀) အတုိ့ေငျ           
(၁) အကူ့အေ်ပာငး့ႏြငးံ 

်ပနးလညးထူေထာငးေရ့စရိတးမ္ာ့ (၂) 
အ်ခာ့ အက္ဵဳ့ဝငးေသာ 

ေပ့ရနးရြိေငျမ္ာ့၇ အကယး၊ ရြိခဲံလ္ငး 

အေဆာကးအအုဵ 
အၿပီ့အပိုငးဆုဵ့ရဵႈ့မႈ 

ရယူသိမး့ဆညး့ေသာ အိမး၇ ေ်မ ႏြငး ံအ်ခာ့ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး 
ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့ကို အ်ပညးံအဝ ်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာ 
တနးဖုိ့်ဖငး ံတျကးခ္ကးမညး်ဖစးသညး၈ တျကးခ္ကးမႈကို ေအာကးပါတို႔ 

အေပ၍တျငး အေ်ခခဵမညး (ှ) မြ္တေသာေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ (ဿ) 

အ်ပညးံအဝ်ပနးလညးတညးေဆာကးႏုိငး 
ေသာတနးဖုိ့်ဖငး ံအေဆာကးအဦ့ကို 
ေလ္ားေၾက့ေပ့မႈ 

ၿဖိဳဖ္ကးထာ့ေသာပစၥညး့မ္ာ့ကို 
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ကိစၥရပးမ္ာ  ့ ထိခိုကးမႈမ္ာ့၇ ADB ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမူဝါဒဆိုငးရာ 
ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) 

REGDP ပါလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ  ့

အေရာငး့အဝယး်ပဳရာတျငး ဆကးစပးကုနးက္စရိတးမ္ာ့ (၀) အတုိ့ေငျ 

(၁) အကူ့အေ်ပာငး့ႏြငးံ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့စရိတးမ္ာ့ (၂) အ်ခာ့ 
အက္ဵဳ့ဝငးေသာ ေပ့ရနးရြိေငျမ္ာ့၇ အကယး၊ ရြိခဲံလ္ငး 

(ေနာကးဆကးတျဲ ဿ၇ စာပုိဒး ှွ) 

ရယူသိမး့ဆညး့ချငးံ 

လႊေဲ်ပာငး့ေပ့်ခငး့ႏြငး ံ
အေ်ခခဵချငးံ်ပဳေထာကးပဵံေငျ 

 

သီ့ႏြ ဵႏြငး ံသစးပငးမ္ာ့ 
ယာယီ ႏြငး ံ
အၿပီ့အပုိငး ဆုဵ့ရဵႈ့မႈ 

ဝငးေငျ ႏြငးံ အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့ဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ကို အ်ပညးံအဝ 
်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာတနးဖုိ့်ဖငး ံခ္ကးခ္ငး့ေပ့ေလ္ားရနး၈ 
ထို႔အ်ပငး မေရႊ႕ေ်ပာငး့ရမီအေ်ခအေနႏြငး ံယြဥးလ္ငး ၁ငး့တို႔၌ 

လူေနမႈအဆငးံအတနး့ ပိုမုိေကာငး့မျနးေစရနး သို႔မဟုတး အနညး့ဆုဵ့ 
နဂိုမူရငး့အေ်ခအေန ်ပနးလညးရရြိေစရနး အေထာကးအပဵံမ္ာ့ေပ့ရနး 

(ေနာကးဆကးတျဲ ဿ စာပုိဒး ှဿ) 

ရာသီအလုိကး သီ့ႏြဵမ္ာ့အတျကး 
ေလ္ားေၾက့မြာ သုဵ့ရာသီစာရိတးသိမး့မႈ 
ႏြငး ံညီမ ြ္သညး၈ 

ရာဘာပငးမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့မြာ ၂ 
ႏြစးစာ အထျကးပမာဏႏြငးံ ညီသညး၈  

သီ့ပငးစာ့ပငးမ္ာ့အတျကးေလ္ားေၾက့မြာ 

၂ ႏြစးစာ အထျကးပမာဏ်ဖစးသညး၈ 

အ်ပညးံအဝအစာ့ထို့ႏုိငးေသာ 
တနးဖုိ့တျငး ရငး့နြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ 

ထိခိုကးမႈမတိုငးမီအထိ 
ထိနး့သိမး့မႈစရိတးမ္ာ့ပါဝငးသညး၈  

TL ေၾကာငးံ 
ေ်မအသုဵ့်ပဳမႈ 

တစးစိတးတစးပုိငး့ 
အကနး႔အသတး 

အတာ့အဆီ့်ဖစး်ခငး့ 

ဆႏၵမပါဘဲ ေ်မယာအသုဵ့်ပဳမႈအကနး႔အသတးအတာ့အဆီ့ႏြငးံ 
ၾကဵဳရ်ခငး့တျငး ဆႏၵမပါဘဲအိမးယာေရႊ႕ေ်ပာငး့ရ်ခငး့ဆိုငးရာ 

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳသညး (ေနာကးဆကးတျဲ ဿ စာပိုဒး ၂) 

ဆုဵ့ရႈဵ့သျာ့ေသာပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ 
၁ငး့တို႔၌ ထုတးလုပးမႈတနးဖုိ့မ္ာ့ကို 

အစာ့ထို့ႏုိငးေသာတနးဖုိ့်ဖငး ံ
ေပ့ေလ္ားသညး၈  

 

အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့မႈ 
်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ကို 

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနႏြငး ံ
ပူ့ေပါငး့ေရ့ဆျဲကာ 

ထိခိုကးေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့က 
ရယူအသုဵ့်ပဳႏုိငးသညး၈  

 

အငးဂ္ငးနီယာပုိငး့ဆိုငးရာ 
အေသ့စိတးဒီဇုိငး့ပဵုစဵၿပီ့စီ့မြ 
လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး ံ

မျမး့မဵထာ့ေသာ REGDP 
မၿပီ့မီအ်ခာ့ေရျ့ ခ္ယးဖျယး သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို 

ဆုဵ့်ဖတးသညး၈ 

 

မျမး့မဵထာ့ေသာ REGDP အတျငး့တျငး 
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ကိစၥရပးမ္ာ  ့ ထိခိုကးမႈမ္ာ့၇ ADB ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမူဝါဒဆိုငးရာ 
ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) 

REGDP ပါလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ  ့

ဝငးေငျပုိမုိမ်မငးံမာ့ေသားမြ 

တနး့တူဝငးေငျ ေပ့စျမး့ႏိုငးမညးံ 
သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့မညး၈  

 

စိတးပါဝငးစာ့မႈႏြငးံ ပါဝငးေဆာငးရျကးမႈကို 
်မြငးံတငးရနး အဓိပၸါယး်ပညးံဝေသာ 

တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့ကို AH မ္ာ့ႏြငးံ 

်ပဳလုပးသျာ့မညး၈ ှ 

စီ့ပျာ့ေရ့ 
အေဆာကးအအုဵမ္ာ့
ႏြငး ံဝငးေငျဆုဵ့ရႈဵ့်ခငး့ 

စီ့ပျာ့ေရ့သုဵ့အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ကို ရယူသိမး့ဆညး့ရသညးံအခါ 
ထိခိုကးခဵရေသာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ပုိငးရြငးမ္ာ့သညး ယငး့တို႔၌ 
လုပးငနး့မ္ာ့ကို ်ပနးလညးထူေထာငးရနး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့၇  

အကူ့အေ်ပာငး့ကာလတျငး ဆုဵ့ရဵႈ့ေသာအသာ့တငးဝငးေငျမ္ာ့၇ 
ေ်ပာငး့ေရႊ႕ ်ပနးလညးအေ်ခတညးရသညး ံကုနးက္စရိတးမ္ာ့တို႔ကုိ 

ခဵစာ့ချငးံရြိသညး (ေနာကးဆကးတျဲ ဿ စာပုိဒး ှဿ) 

ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာအေဆာကးအအုဵမ္ာ့ 
ႏြငး ံဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့ေသာဝငးေငျအတျကး 
ေလ္ားေၾက့၇ ေ်ပာငး့ေရႊ႕်ခငး့အတျကး 

အေထာကးအပဵံတို႔ကို ေပ့မညး၈  

အေဆာကးအအုဵေဟာငး့မြ ရယူႏုိငးေသာ 
ပစၥညး့မ္ာ့ကိုလညး့ ရယူချငးံေပ့မညး၈  

ထိခိုကးေသာ 
ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့အတျကး 

ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့  

ရယူသိမး့ဆညး့ေသာ အိမး၇ ေ်မ ႏြငး ံအ်ခာ့ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး 
ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့ကို အ်ပညးံအဝ်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာ 

တနးဖုိ့်ဖငး ံတျကးခ္ကးမညး်ဖစးသညး၈ တျကးခ္ကးမႈကို ေအာကးပါတို႔ 
အေပ၍တျငး အေ်ခခဵမညး (ှ) မြ္တေသာေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ (ဿ) 

အေရာငး့အဝယး်ပဳရာတျငး ဆကးစပးကုနးက္စရိတးမ္ာ့ (၀) အတုိ့ေငျ 
(၁) အကူ့အေ်ပာငး့ႏြငးံ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့စရိတးမ္ာ့ (၂) အ်ခာ့ 

အက္ဵဳ့ဝငးေသာ ေပ့ရနးရြိေငျမ္ာ့၇ အကယး၊ ရြိခဲံလ္ငး 
(ေနာကးဆကးတျဲ ဿ၇ စာပုိဒး ှွ) 

အ်ပညးံအဝ်ပနးလညးတညးေဆာကးႏုိငး 
ေသာတနးဖုိ့်ဖငး ံသီ့ႏြဵမ္ာ့၇ 

သစးပငးမ္ာ့ႏြငးံ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ကို 
ေလ္ားေၾက့ေပ့မႈ 

 

သကးေရာကးမႈခဵရသူ
မ္ာ့အနကး 

ထိခိုကးလျယးေသာ 
အုပးစုမ္ာ့ကို 

ထညးံသျငး့မႈ 

ထိခိုကးလျယးေသာပုဂၐိဳလးမ္ာ့အတျကး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ 
အစီအစဥးတျငး သီ့်ခာ့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ေပ့ရနး အစီအစဥးမ္ာ့ 

ထညးံသျငး့ထာ့ပါမညး၈ သုိ႔မြသာ ၁ငး့တို႔သညး စီမဵကိနး့မတိုငးမ ီ
အေ်ခအေနႏြငး ံႏႈိငး့ယြဥးလ္ငး ၁ငး့တို႔၌ ဝငးေငျမ္ာ့ တို့တကးေအာငး 

လုပးေဆာငးႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ (ေနာကးဆကးတျဲ ဿ စာပုိဒး ဿှ) 

စုိကးပ္ိဳ့ေမျ့ ်မဴေရ့အေထာကးအပဵံႏြငး ံ
ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့်ခငး့ှ 

စီမဵကိနး့အလုပးအကိုငးမ္ာ့တျငး 
ဦ့စာ့ေပ့ခနး႔ထာ့်ခငး့ 

ေလ္ားေၾက့အ်ပငး 

ေငျေၾက့အေထာကးအပဵံေပ့်ခငး့ 

အခ္ကးအလကး 
ထုတး်ပနးရနး ႏြငး ံ

တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ရနး 
လုိအပးခ္ကး 

်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို 
ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ နာ့လညးလျယးေသာပဵုစဵ၇ ဘာသာစကာ့ 

တို႔်ဖငး ံအလျယးတကူေတျ႕်မငးႏုိငးေသာေနရာ၇ သငးံေတားေသာ 
အခ္ိနးတျငး ေဖား်ပေပ့ထာ့ရမညး၈ ဆႏၵမပါဘဲ ်ပနးလညးေနရာ 

ခ္ထာ့ခဵရသညးံ ထိခိုကးမႈမ္ာ့ပါဝငးသညးံ စီမဵကိနး့အတျကး 
အဓိပၸါယး်ပညးံဝေသာ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကို က္ငး့ပရမညး၈  

 

အခ္ကးအလကးထုတး်ပနး်ခငး့ႏြငးံ 
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့မ္ာ့ကို က္ငး့ပကာ   

ADB ႏြငးံ ႏုိငးငဵေတား၌ ဥပေဒမ္ာ့၌ 
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံမီေစရနး 

အဓိပၸါယး်ပညးဝံေသာ 
ေဆျ့ ေႏျ့ တိုငးပငးပျဲမ္ာ့ကို 

သငးံေလ္ားေသာ ဘာသာစကာ့၇ 
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ကိစၥရပးမ္ာ  ့ ထိခိုကးမႈမ္ာ့၇ ADB ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမူဝါဒဆိုငးရာ 
ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) 

REGDP ပါလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ  ့

စာရျကးစာတမး့ႏြငးံ ပဵု 

အေထာကးအကူတို႔်ဖငးံ 
ထပးမဵစီစဥးရမညး၈ 

သတးမြတးမထာ့ရ 
ေသ့ေသာ 
အ်ခာ့ဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ 

ေငျေခ့္ယူသူသညး ေ်မမြလျဲ၊ အ်ခာ့ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ဆုဵ့ရႈဵ့မႈ 
(အို့အိမးစသညး) ႏြငး ံအ်ခာ့ေ်မေပ၍တျငး 
ထူေထာငးထာ့ေသာအရာမ္ာ့အတျကး အ်ပညးအံဝ်ပနးလညး 

အစာ့ထို့ႏုိငးေသာ တနးဖုိ့်ဖငး ံေလ္ားေပ့မညး်ဖစးသညး၈ 
(ေနာကးဆကးတျဲ ဿ စာပုိဒး ၅) 

ေမ ြ္ားလငးံမထာ့ေသာ 
ဆႏၵမပါဘဲေတျ႕ၾကဵဳရသညး ံ
ထိခိုကးမႈမ္ာ့ရြိလာသညးအံခါ 

မြတးတမး့တငး၇ 
ေလ္ာ႔ပါ့သကးေအာငးေစရနး်ပဳ၇ 

နစးနာေၾက့ေပ့အပး်ခငး့မ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးသညး  

ှ အေထာကးအပံဵမ္ာ့ ႏြငးံ ေလံက္ငးံသငးတနး့ေပ့်ခငး့မ္ာ့၌ အမ္ိဳ့အစာ့ ႏြငံး အတုိငး့အတာတုိ႕အာ့ လုိအပးခ္ကးအေပ၍တျငး အေ်ခခဵ၊ 
လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ နညး့စနစးတက္ ေလံလာမႈမ္ာ့ ႏြငး ံအိမးေထာငးစုအဆငး ံေဆျေႏျ့ တုိငးပငးမႈမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵ၊ ဆုဵ့်ဖတးမညး 

်ဖစးပါသညး၈ 
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၄.ဿ၈ REGDP ေရ့ဆျဲေရ့ ႏြငး ံအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့မူမ္ာ့ 

၄၅၈ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့ႏြငး ံ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့အေပ၍ထိခိုကးမႈမ္ာ့ရြိႏုိငးေသာ 
စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး ADB မြ ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ အခ္ကးမ္ာ့အပါအဝငး ႏုိငးငဵတကာအေလံအက္ငးံေကာငး့မ္ာ့ကို 

လိုကးနာလုပးေဆာငးရနး ဿွှ၂ ခုႏြစး ပတးဝနး့က္ငးထိိခိုကးမႈဆနး့စစးခ္ကးလုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့တျငး 
်ပဌာနး့ထာ့သ်ဖငး ံ REGDP ေရ့ဆျဲ်ခငး့ႏြငး ံ အေကာငးအထညး ေဖားေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ကို ADB ၌ 

ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈဆိုငးရာ မူဝါဒထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး (ဿွွ၆) တျငး ပါရြိသညးံ ဆီေလ္ားေသာ မူဝါဒမ္ာ့က 
လမး့ညႊနးမညး်ဖစးပါသညး၈ ယငး့မူဝါဒမ္ာ့သညး ADB ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့၌ ရညးရျယးခ္ကး သုဵ့ခုကုိ 

ရရြိေစရနး ရညးရျယးပါသညး (ှ) စီမဵကိနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ပတးဝနး့က္ငးႏြငး ံ ထိခိုကးခဵရေသာ ်ပညးသူမ္ာ့အေပ၍တျငး 
က္ေရာကးေသာဆုို့က္ိဳ့မ္ာ့ကို ်ဖစးႏုိငးလ္ငး ေရြာငးရြာ့ရနး (ဿ) အကယး၊ ေရြာငးရြာ့ရနး မ်ဖစးႏုိငးခဲံလ္ငး 

စီမဵကိနး့ေၾကာငး ံ ပတးဝနး့က္ငးႏြငးံ ထိခိုကးခဵရေသာ ်ပညးသူမ္ာ့အေပ၍ က္ေရာကးသညးံ ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့ကို 
အနညး့ဆုဵ့်ဖစးေစရနး ေဆာငးရျကး၇ ကုစာ့၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး (၀) 

ေငျေခ့္ယူသူအဖျဲ႔အစညး့အေန်ဖငးံ ယငး့တို႔၌ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈစနစးမ္ာ့ကို 
ႀကဵ႕ခုိငးေအာငးေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငး ံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ အဆို့ႀကဵဳႏုိငးေ်ခမ္ာ့ကို 

စီမဵခနး႔ချဲႏုိငးေသာစျမး့ရညးကို ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေစေရ့ေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔တျငး အကူအညီေပ့ရနး၈  

၄၆၈ အဆိုပါမူမ္ာ့ကို ဖနးတီ့ရာတျငး ADB ၌ က္ာ့/မဆိုငးရာႏြငးံ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့မူဝါဒရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို 
ထညးသံျငး့စဥး့စာ့ ပါသညး၈ ၁ငး့တို႔သညး က္ာ့/မ ဆိုငးရာမြ္တမႈကို ်မြငးံတငးကာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ 

ပါဝငးေဆာငးရျကးႏုိးငးေစၿပီ့ ၁ငး့တို႔၌ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကို အဆုဵ့အ်ဖတး်ပဳသညးံ လုပးငနး့စဥးတျငး ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ 
ေဖား်ပထာ့ရနးရညးရျယးပါသညး၈  ၁ငး့မူမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈ 

(ှ) အ်ခာ့ေရျ့ ခ္ယးႏိုငးဖျယး စီမဵကိနး့ပဵုစဵမ္ာ့ႏြငးံ စီမဵကိနး့နယးေ်မအတျငး့ရြိ ်ပညးသူလူထုအေပ၍ ထိခိုကးမႈ 
အနညး့ဆုဵ့်ဖစးေစႏုိငးမညး ံ သငးံေလ္ားေသာ လူမႈေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့၇ လုပးငနး့လညးပတးေဆာငးရျကးမႈဆိုငးရာ၇ 

အဂၤ္ငးနီယာပုိငး့ဆိုငးရာ နညး့လမး့အေ်ဖမ္ာ့ကို ရြာေဖျကာ၇ ေ်မႏြငး ံ အ်ခာ့ပစၥညး့ဥစၥာပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို 

ရယူသိမး့ဆညး့်ခငး့ ႏြငး ံ လူအမ္ာ့ကို ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနရာခ္ထာ့်ခငး့တို႔ကို ေရြာငးရြာ့ သို႔မဟုတး 
တတးႏုိငးသမြ္အနညး့ဆုဵ့်ဖစးေစရနး လုပးေဆာငးမညး၈ 

(ဿ) စီမဵကိနး့လာေရာကးမညးကို ႀကိဳတငးေမြ္ားလငးံ၊်ဖစးေစ စီမဵကိနး့အတျငး့ပါဝငးေၾကာငး့ မဆုဵ့်ဖတးရမီ်ဖစးေစ 

ေနရာကို ႀကိဳတငးရြငး့လငး့်ခငး့လုပးေဆာငးမညးမဟုတး၈  

(၀) စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့ႏြငး ံ DMS ေဆာငးရျကးစဥးအတျငး့ ထိခိုကးေသာနယးေ်မအတျငး့တျငး ေနထိုငး၇ 

အလုပးလုပးကိုငး၇ စီ့ပျာ့ေရ့ေဆာငးရျကး သို႔မဟုတး စုိကးပ္ိဳ့လ္ကးရြိေသာ ထိခိုကးခဵရသညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး 
၁ငး့တို႔ ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့ေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့၇ ဝငးေငျမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာတနးဖုိ့်ဖငး ံ

ေလ္ားေၾက့ရရြိရနး ခဵစာ့ချငးံရြိသညး၈ ထို႔အ်ပငး စီမဵကိနး့မတိုငးမီက ရြိခဲံေသာ ေနထိုငးမႈအဆငးံအတနး့၇ 
ဝငးေငျရရြိသညးံအတိုငး့အတာ၇ ထုတးလုပးႏုိငးမႈအစျမး့ထကး ပုိမုိေကာငး့မျနး သို႔မဟုတး အနညး့ဆုဵ့ နဂိုအေ်ခအေနသို႔ 

်ပနးလညးေရာကးရြိႏုိငးေစရနး အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကိုလညး့ ေပ့အပးမညး်ဖစးသညး၈  

(၁) ေ်မယာပုိငးဆိုငးမႈအဆငးံအတနး့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေန ႏြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဆိုငးရာ 
ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့်ပညးံဝေစေရ့တျငး ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ေပ၍ေပါကးေစႏုိငးသညး၈ မညးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

ရြိေစကာမ ူ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး ေလ္ားေၾက့ႏြငးံ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ဆုိငးရာ 
အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို ခဵစာ့ချငးံရြိသညး၈ 
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(၂) TL ပဵုစဵခ္်ခငး့၇ အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ ႏြငး ံ စီမဵကိနး့လညးပတး်ခငး့အဆငးံမ္ာ့အတျငး့တျငး ၁ငး့တို႔ 

လူမႈဘဝကို ထိခိုကးမႈကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို အ်ပညးအံဝ 
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့ ်ပဳမညး်ဖစးကာ ပါဝငးေဆာငးရျကးႏုိးငးသညးံ အချငးံအလမး့မ္ာ့လညး့ ေပ့အပးမညး်ဖစးသညး၈ 

ထို႔အ်ပငး ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို ရယူသိမး့ဆညး့်ခငး့၇ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မ္ာ့အတျကး အစီအစဥးမ္ာ့ကိုလညး့ 
ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့ႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲအတျငး့တျငး လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ 

၁ငး့အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ႀကိဳတငးရရြိၾကမညး်ဖစးကာ နစးနာေၾက့မ္ာ့ႏြငး ံ
အ်ခာ့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကိုလညး့ ရရြိၾကမညး်ဖစးသညး၈  

(၃) အကယး၊ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့က ပုိငးဆိုငး သို႔မဟုတး စီမဵခနး႔ချဲေနေသာ အရငး့အ်မစး 
တစးစဵုတစးရာ - ဥပမာအာ့်ဖငး ံ အမ္ာ့ပုိငး်ဖစးေသာ စာ့က္ကးေ်မေနရာ - ကို ရယူ်ခငး့ သို႔မဟုတး 

၁ငး့တို႔အသုဵ့်ပဳချငးံကို အတာ့အဆီ့ ်ဖစးေစ်ခငး့မ္ာ့ရြိခဲံပါက အ်ခာ့အလာ့တူ အရငး့အ်မစးတစးခုကို 
၁ငး့တို႔အေန်ဖငး ံ ရယူအသုဵ့်ပဳချငးံ ေသခ္ာေစမညးံ အစီအမဵမ္ာ့ ထညးံသျငး့်ခငး့်ဖငး ံ ထိခိုကးမႈကို ကုစာ့ရနး 

ေဆာငးရျကးထာ့ပါသညး၈  

(၄) အေဆာကးအအုဵမ္ာ့၇ အေဆာကးအအုဵေဟာငး့မ္ာ့ထဵမြ ်ပနးလညးရယူနုိငးေသာပစၥညး့မ္ာ့၌ တနးဖုိ့၇ 
ကာလတနးဖုိ့ေလ္ာံမႈ၇ အချနးအခမ္ာ့၇ တဵဆိပးေခါငး့ချနးမ္ာ့၇ အဖုိ့အခ ႏြငးံ အ်ခာ့စရိတးမ္ာ့ကို ထိခိုကးခဵရေသာ 

အ်ခာ့ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး ေပ့အပးေသာေလ္ားေၾက့အနကးမြ ႏႈတးယူမညးမဟုတးပါ၈  

(၅) အကယး၊ ထိခိုကးခဵရေသာ ပုိငးဆိုငးမႈတစးစဵုတစးရာအတျကး ေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံဆိုငးရာ 
အ်ငငး့ပျာ့မႈ်ဖစးေပ၍လာပါက ယငး့ကိစၥကို ယခု REGDP တျငး ပါဝငးသညး ံ

အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့စနစးႏြငး ံကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ပါမညး၈  

(၆) ယာယီသေဘာသဘာဝအာ့်ဖငးံ ထိခိုကးေသာ ေ်မႏြငး ံအေဆာကးအအုဵမ္ာ့ကို စီမဵကိနး့မတိုငးမ ီအေ်ခအေနသို႔ 

ေရာကးေအာငး ်ပနးလညးလုပးေဆာငးေပ့မညး်ဖစးသညး၈  

(ှွ) REGDP ေရ့သာ့စဥး ႏြငး ံ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးစဥးအတျငး့တျငး ၾကာ့နာ်ခငး့၇ 
အဆငးမေ်ပနစးနာမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့်ခငး့မ္ာ့အတျကး ထိေရာကးေသာ စနစးမ္ာ့ ထာ့ရြိပါမညး၈  

(ှှ) လကးရြိရြိေနေသာ လူမႈေရ့၇ ယဥးေက့္မႈႏြငးံ ကို့ကျယးယုဵၾကညးမႈဆိုငးရာ အေလံအထမ္ာ့ကို ေလ့စာ့ပါမညး၈  

(ှဿ) အလျနးအမငး့ဆငး့ရႏဲျမး့ပါ့်ခငး့ေၾကာငး ံ လူမႈေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့အရ ထိခိုကးလျယးေသာ အုပးစုမ္ာ့ကို 

ကာကျယးရနးအတျကး ထိခိုကးမႈေလ္ာံပါ့သကးသာေစရနး၇ လုပးေဆာငးမႈ ပုိမုိေကာငး့မျနးေစရနး 
ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံစျကးရနးအတျကး REGDP အတျငး့တျငး အထူ့အစီအမဵမ္ာ့ ထညးံသျငး့သျာ့ပါမညး၈  

(ှ၀) ယခု REGDP ကို ်ပငးဆငးေရ့သာ့စဥးအတျငး့တျငး လုဵေလာကးေသာအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို သတးမြတးကာ 
ကတိကဝတး ်ပဳသျာ့ပါမညး၈ ၁ငး့တျငး သေဘာတူညီထာ့ေသာ စီမဵကိနး့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့ 

ကာလအတျငး့ ေလ္ားေၾက့၇ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့၇ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ဆိုငးရာစရိတးမ္ာ့အတျကး 
လုဵေလာကးမညးံ ဘတးဂ္ကးေငျေၾက့ဆိုငးရာ အေထာကးအပဵံအ်ပငး ေ်မယာရယူသိမး့ဆညး့်ခငး့၇ 

်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့ ႏြငး ံ ်ပနးလညးထူေထာငး်ခငး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး ႀကီ့ၾကပးရနး၇ 
ဆကးသျယးခ္ိတးဆကးရနး၇ ေစာငးံၾကညးံရနးအတျကး လုဵေလာကးေသာ လူသာ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိုလညး့ 

ပဵံပုိ့မညး်ဖစးပါသညး၈  
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(ှ၁) ်ပနးးလညးေနရာခ္ထာ့မႈ စီမဵခနး႔ချဲေရ့စနစး၌ အစိတးအပုိငး့အ်ဖစး သငးံေလ္ားေသာ အစီရငးခဵ်ခငး့၇ 

ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့ႏြငး ံအကဲ်ဖတး်ခငး့စနစးမ္ာ့ကို သတးမြတး တညးေထာငးထာ့ရြိမညး်ဖစးသညး၈  

(ှ၂) REGDP သုိ႔မဟုတး ၁ငး့၌ အက္ဥး့ခ္ဳပးကို ်မနးမာ ႏြငး ံမျနးဘာသာမ္ာ့သုိ႕ ်ပနးဆိုမညး်ဖစးၿပီ့ ထိခိုကးခဵရေသာ 

အိမးေထာငးစုမ္ာ့ ႏြငးံ အ်ခာ့စိတးဝငးစာ့ေသာ အုပးစုမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဖတးရႈႏုိငးရနး ၿမိဳ႕နယး ႏြငး ံ
ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ရဵု့မ္ာ့တျငး ထာ့ရြိေပ့မညး်ဖစးသညး၈  

(ှ၃) ေနရာတစးခုအတျကး ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးမႈကုိ ေက္နပးဖျယးေဆာငးရျကးမၿပီ့မခ္ငး့ (ဿ) 

သေဘာတူညီထာ့ေသာ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့အစီအစဥး မေရာကးရြိမခ္ငး့ (၀) ေနရာတစးခုသညး 
ပုိငးဆိုငးမႈအ်ငငး့ပျာ့မႈ မကငး့မခ္ငး့ - အတညး်ပဳထာ့ေသာ REGDP အရ ေဆာကးလုပးေရ့ကနးထရိုကးတာအာ့ 

နယးေ်မတစးခုအတျကး လုပးငနး့စတငးလုပးေဆာငးချငးံကို ထုတးေပ့လိမးံမညးမဟုတးပါ၈  

(ှ၄) စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ဆုဵ့ရဵႈ့ေသာ ထိခိုကးခဵရသညး ံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို ေဆာကးလုပးေရ့ 
လုပးငနး့မ္ာ့ မလုပးေဆာငးမီ ေငျသာ့ေလ္ားေၾက့မ္ာ့ ေပ့အပးမညး်ဖစးပါသညး၈ သို႔မြသာ 

၁ငး့အိမးေထာငးစုမ္ာ့အေန်ဖငးံ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ ်ပနးလညးေဆာကးလုပးရနး အခ္ိနးလဵုေလာကးစျာ 
ရရြိမညး်ဖစးသညး၈ ထိခိုကးေသာအိမးေထာငးစုကို အ်ပညးအံဝ ေပ့ေလ္ားမႈ မၿပီ့မခ္ငး့၇ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနရာခ္မႈမၿပီ့မခ္ငး့ 

မညးသညး ံပုိငးဆိုငးမႈကိုမြ္ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့၇ ပုိငးဆိုငးမႈအတျငး့ ဝငးေရာကး်ခငး့မ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးမညး မဟုတးပါ၈  
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၅၈ ခဵစာ့ချငး ံ

၅ွ၈ ဇယာ့ ၀ဿ တျငး ပါရြိေသာ ခဵစာ့ချငး ံ ဇယာ့တျငး ႀကိဳတငးသတးမြတးသိရြိထာ့ေသာ အဓိက 
ဆုဵ့ရဵႈ့မႈအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ ႏြငး ံခဵစာ့ချငးံမ္ာ့၌ သကးဆိုငးရာသေဘာသဘာဝ၇ အတိုငး့အတာမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ 

REGDP ကို ်ပနးလညးမျမး့မဵစဥးအတျငး့ ထိခိုကးလျယးေသာအုပးစုမ္ာ့အတျကး သငးံေလ္ားေသာ အထူ့အေထာကးအပဵံ 
အပါအဝငး အမြနးတကယးဆုဵ့ရဵႈ့မႈအေပ၍ အေ်ခခဵကာ အၿပီ့သတးခဵစာ့ပုိငးချငးံမ္ာ့ကို ဆုဵ့်ဖတးရာတျငး 

ေကာကးယူထာ့ေသာစစးတမး့ႏြငးံ DMS တို႕ကို အေ်ခခဵအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ 
အမြနးတကယးအစာ့ထို့ႏုိငးမညးံ ႏႈနး့ထာ့ကို သတးမြတးရနး ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ စစးတမး့ေကာကးယူမႈကိုလညး့ 

လုပးေဆာငးမညး၈ ေဖား်ပထာ့ေသာ အဆငးံအတနး့မ္ာ့ကို ေလ ြ္ာံခ္မညးမဟုတးဘဲ မျမး့မဵထာ့ေသာ REGDP တျငး 
ပိုမိုေကာငး့မျနးေစရနး လိုအပးသလို ေဆာငးရျကးသျာ့မညး၈ 

ဇယာ့ ၀ဿ - ်မနးမာ - လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကျနးရကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ စီမဵကိနး့ေအာကးရြိ TL သုဵ့ခုအတျကး ခဵစာ့ချငး ံ

ဇယာ့  

ဆုဵ့ရဵႈ့မႈအမ္ိဳ့အစာ  ့ ခဵစာ့ချငးံရြိေသာ 
အိမးေထာငးစ ု

ခဵစာ့ချငး ံ

ေ်မဆုဵ့ရႈဵ့မႈ LUC ႏြငး ံအသိအမြတး်ပဳ 

ႏုိငးေသာ ေ်မပုိငးဆိုငးမႈ 
အေထာကးအထာ့ရြိသူ 

အိမးေထာငးစုမ္ာ့အာ့လုဵ့ 

(ှ) ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့ေသာ ေ်မပုိငးဆိုငးမႈအချငးံအလမး့အတျကး 

ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္်ဖငးံ ေပ့ေလ္ားမႈ 

အစို့ရပုိငးေ်မရြ ိ
ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့ေသာ 

အေဆာကးအအုဵ 

အစို့ရပိုငးေ်မအတျငး့ရြိ 
ပုဂၐလိက 

အေဆာကးအအုဵ 
ပုိငးရြငးအာ့လုဵ့ 

(ှ) ဖယးရြာ့်ခငး့မ်ပဳမ ီအနညး့ဆုဵ့ ရကးေပါငး့ ၃ွ ႀကိဳတငး 
အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့ 

(ဿ) အေဆာကးအအုဵမ္ာ့အတျကး ်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးေသာ 
တနးဖုိ့်ဖငး ံေပ့ေလ္ားမႈ 

(၀) ႂကျငး့က္နးပစၥညး့မ္ာ့ ရယူချငး ံ

(၁) အေရႊ႕အေ်ပာငး့ႏြငး ံအေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးအတျကး 
ချငးံ်ပဳအေထာကးအပဵံ 

(၂) အကယး၊ ေ်မပိုငးဆုိငးမႈ မရြိပါက ထိခိုကးလျယးသညးံ အိမးေထာငးစု 

အ်ဖစး ခဵစာ့ချငးံေပ့်ခငး့ 

ရာသီ သီ့ႏြဵမ္ာ့ ေ်မပိုငးဆုိငးသူ 
အမ္ိဳ့အစာ့အာ့လုဵ့ 

(ှ) သီ့ႏြဵရာသီ ၀ ရာသီစာရိတးသိမး့တနးဖုိ့ႏြငး ံညီမ ြ္ေသာ ေလ္ားေၾက့ 

(ဿ) တညးေဆာကးေရ့မလုပးေဆာငးမ ီသီ့ႏြဵမ္ာ့ကို ရိတးသိမး့ရနး 

ေရျ့ ခ္ယးမႈ 

(၀) လကးရြိသီ့ႏြဵမ္ာ့ကို ရိတးသိမး့ရနး ရကးေပါငး့ ၃ွ ႀကိဳတငး 
အသိေပ့်ခငး့ 

ရာဘာႏြငး ံ
သစးသီ့ပငးမ္ာ့ 

ေ်မပုိငးဆိုငးမႈ အမ္ိဳ့အစာ့ 
အာ့လုဵ့ 

(ှ) အရျယးေရာကးအပငးမ္ာ့အတျကး ၂ ႏြစးစာ အထျကးႏြငးံ ညီမ ြ္ေသာ 
ေလ္ားေၾက့ 

(ဿ) သကးတမး့ ၂ ႏြစးေအာကး သုိ႔မဟုတး ထုတးလုပးစျမး့အာ့အဆငးံသို႔ 
မေရာကးေသ့သညး ံအပငးမ္ာ့အတျကး လကးရြိ သစးသာ့ေစ့္ကျကး 
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ဆုဵ့ရဵႈ့မႈအမ္ိဳ့အစာ  ့ ခဵစာ့ချငးံရြိေသာ 
အိမးေထာငးစ ု

ခဵစာ့ချငး ံ

ေပါကးေစ့္အေပ၍အေ်ခခဵေသာ ေလ္ားေၾက့ 

(၀) စီမဵကိနး့လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို ေႏြာငးံေႏြ့မႈ မ်ဖစးေစခဲံလ္ငး 
သစးပငးမ္ာ့၇ အ်ခာ့ႏြစးရြညးပငးမ္ာ့ကို ခုတးလြကဲာ သစးသာ့ကို အခမဲံ 
ရယူချငး ံ

(၁)စၾကၤဵအတျငး့တျငး ရာဘာပငးမ္ာ့ကို အစာ့ထို့ရနးအတျကး ကာလတို 
သီ့ႏြဵပငးမ္ာ့စုိကးပ္ိဳ့ရနး အေထာကးအပဵံှ 

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ 
အေဆာကးအအုဵႏြငးံ
ဝငးေငျ 

 

အေဆာကးအအုဵ 
တရာ့ဝငးပိုငးရြငးမ္ာ့ 

(ှ) စစးတမး့ႏြငး ံDMS ရလဒးမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵထာ့ေသာ 
အေဆာကးအအုဵ၌ ်ပနးလညးအစာ့ထုိ့ႏုိငးမညးံတနးဖုိ့ႏြငးံ ညီမြ္ေသာ 
ေလ္ားေၾက့၇ ယငး့ကို ေလ္ားေၾက့ေကားမတီက ထပးမဵဆုဵ့်ဖတးမညး၈ 

(ဿ) အေဆာကးအအုဵ်ပနးလညးတညးေဆာကးရာတျငး ကုနးက္စရိတး 

(၀) ႂကျငး့က္နးပစၥညး့မ္ာ့ကို အခမဲံရယူချငးံ 

(၁) ဆုဵ့ရဵႈ့ေသာဝငးေငျအတျကး ေလ္ားေၾက့ 

(၂) ေရႊ႕ေ်ပာငး့စရိတး 

တညးေဆာကးေရ့
ကာလအတျငး့ 
ယာယီ ထိခိုကးမႈ 

ေ်မပုိငးဆိုငးမႈအမ္ိဳ့အစာ့
အာ့လုဵ့၇ 
ပုိငးဆိုငးမႈအမ္ိဳ့အစာ့ 

(ှ) ယာဥး၇ စကးမ္ာ့ႏြငးံ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့သုဵ့ပစၥညး့မ္ာ့ 
ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ေၾကာငး ံထိခိုကးေသာ သီ့ႏြဵမ္ာ့ႏြငးံ အေဆာကးအအုဵ 
မ္ာ့ကို ကနးထရိုကးတာက ေပ့ေလ္ားမညး၈  

(ဿ) အဆို်ပဳထာ့ေသာ ဓါတးႀကိဳ့လိုငး့နယးနိမိတး (ROW) ်ပငးပရြ ိ
ေ်မယာမ္ာ့ ယာယီအသုဵ့်ပဳမႈတိုငး့တျငး ကနးထရုိကးတာႏြငးံ 
ေ်မသုဵ့စျဲသူအၾကာ့ သေဘာတူစာခ္ဳပးရြိရမညး၈  

(၀) ယာယီအသုဵ့်ပဳေသာ ေ်မမ္ာ့ကို နဂိုမူရငး့အေ်ခအေန သို႔မဟုတး 
ပုိမုိေကာငး့မျနးေသာ အေ်ခအေနသို႔ ်ပနးလညးထူေထာငးၿပီ့ေနာကးတျငး 

အသုဵ့်ပဳချငးံရြိသူထဵ ်ပနးလညးေပ့အပးရမညး၈  

ထိခိုကးလျယးေသာ 

အုပးစုမ္ာ့၌ ဆုဵ့ရဵႈ့မႈ 

ထိခိုကးလျယးေသာ 

အုပးစုမ္ာ့ 

(ှ) စုိကးပ္ိဳ့ေမျ့ ်မဴေရ့အေထာကးအပဵံ ႏြငး ံေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့်ခငး့ှ 

(ဿ) ေလ္ားေၾက့အ်ပငး ေငျသာ့ေထာကးပဵံေငျေပ့်ခငး့ 

ႀကိဳတငးသိရြိသတး 
မြတးမထာ့ေသာ 

အ်ခာ့ဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ 

ထိခိုကးခဵရသူအာ့လုဵ့ ေမ ြ္ားလငးံမထာ့ေသာ ဆႏၵမပါဘဲေတျ႕ၾကဵဳရသညးံ ထိခိုကးမႈမ္ာ့ 
ရြိလာသညးံအခါ ADB ၌ လူမႈေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈဆိုငးရာ 

မူဝါဒမ္ာ့အရ မြတးတမး့တငး၇ ေလ္ာံပါ့သကးသာေစရနး်ပဳ၇ 
နစးနာေၾက့ေပ့အပး်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးသညး၈ 

 
ှ အေထာကးအပံဵမ္ာ့ ႏြငး ံေလံက္ငးံသငးတနး့ေပ့်ခငး့မ္ာ့၌ အမ္ိဳ့အစာ့ ႏြငံး အတုိငး့အတာတုိ႕အာ့ လုိအပးခ္ကး 
အေပ၍တျငး အေ်ခခဵ၊ လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ နညး့စနစးတက္ ေလံလာမႈမ္ာ့ ႏြငး ံအိမးေထာငးစုအဆငးံ 

ေဆျေႏျ့ တုိငးပငးမႈမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵ၊ ဆုဵ့်ဖတးမညး ်ဖစးပါသညး၈ 
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၅ှ၈ ေလ္ားေၾကကို့ လကးရြိေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္်ဖငးံ တျကးခ္ကးကာ ေငျသာ့်ဖငးံေပ့မညး်ဖစးသညး၈ ်ဖစးႏုိငးလ္ငး 

ေလ္ားေၾက့ကို ဘဏးမြတဆငး ံ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့မညး၈ REGDP ေရ့ဆျဲခ္ိနးတျငးရြိေသာ ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့သညး 
စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားခ္ိနးတျငး ရြိေနမညး ံ ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ မတူညီႏုိငးသ်ဖငး ံ ခ္ိနးညြိ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ 

်ပဳလုပးရမညး၈ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္်ဖငးံ ေပ့ေလ္ားသညးအံ်ပငး စၾကၤဵအတျငး့တျငး 
ရာဘာစုိကးပ္ိဳ့ရနးမ်ဖစးႏုိငးေတာံသညးံ အပငးစုိကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့ ႏြငး ံ ထိခိုကးလျယးေသာအုပးစုမ္ာ့သညး စုိကးပ္ိဳ့ေမျ့ ်မဴ 

ေရ့ဆိုငးရာ အေထာကးအပဵံကို ရရြိပါမညး၈ ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့သညး စၾကၤနးတေလ္ာကးရြိ ေ်မယာမ္ာ့အတျငး့ 
အနိမးံဆုဵ့အေန်ဖငးံ ရာဘာမြ ရရြိသညး ံ ပမာဏႏြငး ံ တူညီေသာ ပမာဏကုိ ရရြိႏိုငးမညး ံ ေရတုိ ရာသီအလုိကး 

သီ့ႏြဵမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲစိုကးပ္ိဳ့ရနးအတျကး အကူအညီမ္ာ့ ရရြိမညး်ဖစးသညး၈ခဵစာ့ချငးံဇယာ့ပါ ေပ့အပးေသာ 
ေလ္ားေၾက့ႏြငး ံ အေထာကးအပဵံမ္ာ့သညး အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ဝငးေငျႏြငး ံ လူေနမႈအဆငးံအတနး့ကို 

မူရငး့အေ်ခအေနသုိ႔ ်ပနးလညးထူေထာငးရနး လုဵေလာကးသညးဟု သတးမြတးၿပီ့ ဝငးေငျ် ပနးလညးရရြိေစေရ့ 
အစီအမဵမ္ာ့ ထပးမဵေဖားေဆာငးရနး မလုိအပးပါ၈ ယငး့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို ေပ့အပးရာတျငး DPTSC သညး 

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ ေမျ့ ်မဴေရ့ႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနႏြငး ံစီစဥး လကးတျဲလုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ 

၅ဿ၈ တာဝါတုိငးတစးခု (ေ်မ ှ၃ စတုရနး့မီတာ) ေၾကာငး ံ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ 

ပ္မး့မြ္ဝငးေငျဆုဵ့ရဵႈ့မႈမြာ လယးယာထုတးလုပးမႈ တစးႏြစးလ္ငး ှ ေဒ၍လာေအာကး နညး့ပါ့ပါသညး၈ ထိခိုကးမႈမရြိသညး ံ
ေ်မယာအစိတးအပိုငး့အတျငး့ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိ တုိ့်မြငးံစိုကးပ္ိဳ့ကာ ၁ငး့ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့ေသာ ဝငးေငျပမာဏကုိ ်ပနးလညး 

ရရြိႏုိငးသညး၈ DL အ်မငးံကနး႕သတးခ္ကးေၾကာငး ံ ထိခိုကးသျာ့ေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အနကး 
်ပနးလညးရရြိေစရနး်ပဳလုပးရမညး ံ ပမာဏမြာ တစးႏြစးလ္ငး ဿှွ ေဒ၍လာ်ဖစးသညး၈ ယငး့သညး အိမးေထာငးစုတျငး 

စၾကၤနး၌ မီတာ ှွွ ပါဝငးသညးံ ေ်မရြိၿပီ့ ရာဘာစုိကးပ္ိဳ့လ္ကးရြိသညး ( တစးဟကးတာလ္ငး ၁၂၄ ေဒ၍လာ x ွ.၁၃ 
ဟကးတာ) ဟု ယူဆတျကးခ္ကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ အကယး၊ အိမးေထာငးစုသညး ကနး႔သတးထာ့ေသာ 

ဧရိယာအတျငး့တျငး ႏြမး့ကို တစးႏြစးလ္ငး ႏြစးႀကိမးစုိကးပ္ိဳ့ပါက ၀၄၂ ေဒ၍လာ ရရြိမညး (၁ွ၅ ေဒ၍လာ x ွ.၁၃ 
ဟကးတာ x သီ့ႏြဵရာသီ ဿ ရာသီ) ်ဖစးကာ ဆုဵ့ရဵႈ့ေသာဝငးေငျ၌ ႏြစးဆခနး႔ထိ ရရြိမညး်ဖစးသညး၈ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ 

ေမျ့ ်မဴေရ့ႏြငး ံဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနသညး အိမးေထာငးစုမ္ာ့ ႏြမး့ႏြငးံ အ်ခာ့ စီ့ပျာ့်ဖစး ရာသီ သီ့ႏြဵမ္ာ့ ( ဥပမာ - 

ေ်မပႏဲြငး ံပအဲမ္ိဳ့မ္ိဳ့) စုိကးပ္ိဳ့ႏုိငးေစရနး နညး့ပညာနြငး ံသျငး့အာ့စုအကူအညီမ္ာ့ေပ့မညး်ဖစးသညး၈          

၅၀၈ ထိခိုကးမႈရြိေသာ ဧရိယာအတျငး့တျငး ေနာကးဆုဵ့စာရငး့ပိတးရကးအတျငး့ မြတးတမး့ဝငးထာ့ေသာ 

ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ သညး ၁ငး့တို႔၌ ထိခိုကးသျာ့ေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ႏြငးံ စီမဵကိနး့မတိုငးမီက 
၁ငး့တို႔ရြိခဲံေသာ ေနထိုငးမႈ အဆငးံအတနး့၇ ဝငးေငျရရြိမႈအတိုငး့အတာႏြငးံ ထုတးလုပးမႈအဆငးံတို႔ထကး 

ပုိမုိေကာငး့မျနးေစရနး သို႔မဟုတး အနညး့ဆုဵ့မူရငး့ အေ်ခအေန ်ပနးလညးေရာကးရြိေစရနးအတျကး သီ့သနး႔ 
အေထာကးအအပဵံတို႔ကို ခဵစာ့ချငးံရြိမညး်ဖစးသညး၈ ေနာကးဆုဵ့စာရငး့ ပိတးရကးမြာ စစးတမး့ေကာကးယူမႈႏြငး ံ DMS 

ေဆာငးရျကးမႈတို႔၌ ေနာကးဆုဵ့ရကး်ဖစးသညး၈ ေနာကးဆုဵ့စာရငး့ပိတးရကးလျနးမြ စီမဵကိနး့အချဲ နယးေ်မအတျငး့သုိ႕ 
က္ဴ့ေက္ားဝငးေရာကး ေနထိုငးလာသူမ္ာ့သညး ေလ္ားေၾက့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့အေထာကးအပဵံ မ္ာ့ကို ခဵစာ့ချငးံရြိမညး 

မဟုတးပါ၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မစတငးမီ ေလ္ားေၾက့မ္ာ့ 
ရရြိၾကမညး်ဖစးပါသညး၈  
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၆၈ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ  ့ဘကးဂ္ကး ႏြငး ံဘ႑ာေရ့အစီအစဥး 

၆.ှ၈ ဘကးဂ္ကး ႏြငး ံတနးဖို့သတးမြတးသညးံ နညး့စနစး 

၅၁၈ TL တစးခုခ္ငး့စီအတျကး REGDP အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရနး ဘကးဂ္ကးမြာ အလုဵ-သီတာ TL 
(ကမး့နာ့လမး့) အတျကး ၃ဿ၅ွ၀ ေဒ၍လာ၇ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL အတျကး ၀ွ၄၅၃၀ွ ေဒ၍လာ ႏြငး ံအလုဵ-

သီတာ TL (ဒလ) အတျကး ှ၀ှ၁ဿ၄ ေဒ၍လာ်ဖစးသညး (ဇယာ့ ၀၀၇ ၀၁၇ ၀၂ ႏြငး ံ ၀၃)၈ 
ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့ႏြငးံ အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို စစးတမး့ႏြငးံ DMS ရလဒးမ္ာ့၇ 

REGDP အေကာငးအထညးေဖားသညးံအခ္ိနးရြိ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္တို႔အေပ၍ အေ်ခခဵကာ 

်ပနးလညးသုဵ့သပးခ္ိနးညြိ်ပငးဆငးမညး်ဖစးသညး၈ ဆုဵ့ရဵႈ့ေသာပစၥညး့အမ္ိဳ့အစာ့တစးခုခ္ငး့အလုိကး 
ေလ္ားေၾက့တျကးခ္ကးေသာ နညး့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး -  

(ှ) ေ်မယာ - တာဝါတုိငးအေ်ခ တညးေဆာကးရနးအတျကး ရယူမညး ံ ေ်မယာအတျကး ေလ္ားေၾက့အာ့ 
စပါ့ခငး့ ႏြငး ံ ရာဘာစိုကးခငး့ဟူသညး ံ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ အမ္ိဳ့အစာ့ ဿ မ္ိဳ့အတျကး 

ကျငး့ဆငး့ေကာကးယူခဲံသညးံ ေ်မေစ့္ေပ၍တျငး အေ်ခခဵ၊ တျကးခ္ကးပါသညး၈  

(ဿ) ရာသီအလုိကးသီ့ႏြဵမ္ာ့ - ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး TL ႏြငး ံ အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) တုိ႕တျငး 
ထိခိုကးခဵရေသာ တစးခုတညး့ေသာ ရာသီအလုိကးသီ့ႏြဵမြာ စပါ့်ဖစးသညး၈ တစးဟကးတာအတျကး 

ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့သညး ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-ေအာကးတိုဘာအတျငး့တျငး စစးတမး့ေကာကးယူခဲံေသာ 
လယးယာအတျငး့ ေပါကးေစ့္မ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵထာ့ပါသညး၈ ထုတးလုပးမႈအတျကး စုစုေပါငး့အ်မတးအာ့ 

အသာ့တငးေရာငး့ခ္မႈမ္ာ့်ဖငးံ စာ့၊ရေသာ ပမာဏ (margin of profit) သညး 
အလျနးနညး့ပါ့ေသာေၾကာငးံ လယးယာအတျငး့ေပါကးေစ့္မ္ာ့အတျငး့မြ ထုတးလုပးမႈ ကုနးက္စရိတးကုိ 

ႏႈတးယူ်ခငး့မ်ပဳပါ၈  

(၀) ရာဘာထုတးလုပးမႈ -  ရာဘာထုတးလုပးမႈအတျကး ေလ္ားေၾက့ပမာဏကုိလညး့ အလာ့တူပငး 
စကးတငးဘာ-ေအာကးတိုဘာ စစးတမး့အတျငး့ ေကာကးယူခဲံေသာ ေပါကးေစ့္မ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵထာ့ၿပီ့ 

ထုတးလုပးမႈ ကုနးက္စရိတးကုိ ႏႈတးယူ်ခငး့မ်ပဳပါ၈ ရာဘာပငးတစးပငးမြ ထုတးလုပးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရာတျငး ၂ 
ႏြစးသကးတမး့ရြိရနး လုိအပးေသာေၾကာငး ံ ေလ္ားေၾက့အတျကး ၂ ႏြစးစာ ထုတးလုပးမႈႏြငးံညီမြ္သညး ံ

ပမာဏကုိ သတးမြတးထာ့ပါသညး၈ 

(၁) အေဆာကးအအုဵ - အေဆာကးအအုဵမ္ာ့အတျကး ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးမႈကို ဿွှ၄ စကးတငးဘာ-

ေအာကးတုိဘာအတျငး့တျငး စစးတမး့ေကာကးယူခဲံေသာ ေဒသတျငး့ရြိ ကုနးၾကမး့တနးဖို့၇ လုပးအာ့၇ 
သယးပုိ႔စရိတး ႏြငး ံ ေဆာကးလုပးေရ့စရိတး အေပ၍အေ်ခခဵထာ့သညး၈ ပစၥညး့ယုိယျငး့တနးဖုိ့က္ဆငး့မႈ၇ 

ဆကးစပးကုနးက္စရိတးမ္ာ့ႏြငး ံအချနးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးႏႈတးယူ်ခငး့ မ်ပဳပါ၈  

(၂) ဝငးေငျဆုဵ့ရဵႈ့မႈ -  ဆုဵ့ရဵႈ့သညးံ ဝငးေငျကုိ တျကးခ္ကးရာတျငး ေစ့္ဆုိငး၌ ေန႕စဥးစုစုေပါငး့ဝငးေငျအာ့ 
လုပးငနး့ ေဆာငးရျကးသညးံ ရကးအေရအတျကးႏြငးံ ေ်မြာကးကာ ၁ငး့မြ အရငး့အႏြီ့ေငျကုိ ႏႈတး်ခငး့်ဖငး ံ

ခနး႕မြနး့တျကးခ္ကးပါသညး၈  
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ဇယာ့ ၀၀ - TL ၀ ခုအတျကး ဘကးဂ္ကးအက္ဥး့ခ္ဳပး (ဿွှ၄ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကး)  

TL စုစုေပါငး  ့ဘကးဂ္ကး (ေဒ၍လာ) 

ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး ၀ွ၄၅၃၀ွ 

အလုဵ-သီတာ (ကမး့နာ့လမး့) ၃ဿ၅ွ၀ 

အလုဵ-သီတာ (ဒလ) ှ၀ှ၁ဿ၄ 

 

ဇယာ့ ၀၁ - ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့သညးံ ပုဂၐလိကပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့အတျကး ေပ့ေလ္ားရနး ဘကးဂ္ကး - အလုဵ-သီတာ TL 

(ကမး့နာ့လမး့) 

စဥး ေဖား်ပခ္ကး ယူနစးကုနးက္စရိတး 
(USD) 

ယူနစး အေရအတျကး စုစုေပါငး  ့(USD) 

ှ နညး့လမး့ ှ အတျငး့ရြိ 
ယာယီေစ့္ဆုိငးမ္ာ့အတျကး 
ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈ ေထာကးပဵံေငျ -  

အလုဵ-သီတာ  

ှ၂ွ/ေစ့္ဆုိငး ေစ့္ဆုိငး ဿ၆ွ လုဵ့ ၁၀၂ွွ 

ဿ ထိခိုကးလျယးသညးံ 
အုပးစုမ္ာ့အတျကး 

အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့မႈ 
အေထာကးအပဵံ 

ဿ၂ွ/အိမးေထာငးစု အိမးေထာငးစု ဿ၁ စုှ ၃ွွွ 

  ေပါငး  ့   ၁၆၂ွွ 

၀ စီမဵခနး႕ချဲမႈစရိတး (စဥး ှ မြ ၀ 
အထိ၌ ှ၂%)  

  ၄၁ဿ၂ 

၁ အေရ့ေပ၍ (စဥး ှ မြ ၀ အထိ၌ 
ှွ%) 

  ၁၆၂ွ 

၂ ေစာငးံၾကညံး်ခငး့ ႏြငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ 
(စဥး ှ မြ ၂ အထိ၌ ှ.၂%)  

  ၆ဿ၅ 

  စုစုေပါငး  ့(စဥး ှ မြ ၂)   ၃ဿ၅ွ၀ 
1 ထိခိုကးလျယးသညးံ အိမးေထာငးစု ဿ၁ စုမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ ဦ့ေဆာငးသညးံ အိမးေထာငးစု ှ၄ စု ႏြငး ံအလျနးႏျမး့ပါ့သညးံ 
အိမးေထာငးစု ၄ စ ုတုိ႕ ်ဖစးသညး၈ 
 

ဇယာ့ ၀၂ - ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့သညးံ ပုဂၐလိကပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့အတျကး ေပ့ေလ္ားရနး ဘကးဂ္ကး - ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး 

စဥး ေဖား်ပခ္ကး ယူနစးကုနးက္စရိတး 
(USD) 

ယူနစးအေရအတျကး စုစုေပါငး  ့(USD) 

ှ တာဝါတုိငးအေ်ခတညးေဆာကးရာ ဿ၄ှ၁/ဟကးတာ  ွ.၀၂ ဟကးတာ ၆၂ွ 
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စဥး ေဖား်ပခ္ကး ယူနစးကုနးက္စရိတး 
(USD) 

ယူနစးအေရအတျကး စုစုေပါငး  ့(USD) 

တျငး ်ပနးလညးရယူခဲံသညးံ စပါ့ခငး့ 

ဧရိယာ (တာဝါတုိငး ဿှ၁ ခ ုx ှ၃ 
စတုရနး့ မီတာ)  

ဿ တာဝါတုိငးအေ်ခတညးေဆာကးရာ
တျငး ်ပနးလညးရယူခဲံသညးံ ရာဘာ 
စိုကးခငး့ ဧရိယာ (တာဝါတုိငး ၀၅၂ 

ခု x ှ၃ စတုရနး့ မီတာ)  

၃၀၀၀၂/ဟကးတာ 

 

ွ.၃ဿ ဟကးတာ ၀၆ဿ၃၅ 

၀ စၾကၤနးအတျငး့ရြိ 
စပါ့ခငး့မ္ာ့အတျကး ၀ ရာသီစာ 
ေလ္ားေၾက့ 

ှဿ၆၆/ဟကးတာ 
(၁၀၀ x ရိတးသိမး့ 
သီ့ႏြဵ ၀)  

၁ွ၂.ွ ဟကးတာ ၂ဿ၃ွ၆၂ 

၁ ရာဘာ ၂ ႏြစးစာ ထုတးလုပးမႈ 
ေလ္ားေၾက့ 

ဿဿ၅၂/ဟကးတာ  ၄ှ၅.၁ ဟကးတာ ှ၃၁ှ၂၁၁ 

၂ ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ 
အ်ခာ့ဝငးေငျ် မငးံမာ့စျာ ရရြိႏိုငးသညး ံ
သီ့ႏြဵမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲစိုကးပ္ိဳ့ႏိုငးရနး 

နညး့ပညာပဵံပို့မႈ 

ဿ၂ွ/ဟကးတာ ၄ှ၅.၁ ဟကးတာ  ှ၄၆၃ွွ 

၃ ထိခိုကးလျယးသညးံ 
အုပးစုမ္ာ့အတျကး 
အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့မႈ 

အေထာကးအပဵံ 

ဿ၂ွ/လူတစးဦ့ အိမးေထာငးစု ၄၆ စုှ ှ၆၄၂ွ 

၄ အေဆာကးအအုဵ    

  ထာ့ဝယး ႏြငး ံေရ့ ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့ 
တျငး အေပါံစာ့ပစၥညး့မ္ာ့်ဖငး ံ

ေဆာကးလုပးသညးံ အိမး ၅ လုဵ့ 

ှွွွ/အေဆာကး
အအုဵ 

အေဆာကးအအုဵ ၅ ခ ု   ၅ွွွ 

 ေရ့ ဓါတးအာ့ချဲရဵုရြိ ကျနးကရစး်ဖငး ံ
ေဆာကးလုပးသညးံ အိမး ှ လုဵ့ 

ဿွွွ/အေဆာကး 
အအုဵ 

အေဆာကးအအုဵ ှ ခ ု ဿွွွ 

  ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈအတျကး ေထာကးပဵံေငျ 
(အေဆာကးအအုဵတနးဖို့၌ ှဿ%)  

ှဿွ/အေဆာကး 
အအုဵ 

အေဆာကးအအုဵ ၆ ခ ု ှဿွွ 

 ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့သညးံ အသာ့တငး ဝငးေငျ 
အတျကး ေလ္ားေၾက့ 

၀ွွ/လ/အိမးေထာငးစု 

၆ွွ/အိမးေထာငးစု အိမးေထာငးစု ၆ စ ု ၅ှွွ 

  ေပါငး  ့     ဿ၁ဿ၃၂ွ၄ 

၅ စီမဵခနး႕ချဲမႈစရိတး (စဥး ှ မြ ၄ 
အထိ၌ ှ၂%)  

    ၀၃၀၆၄၃ 
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စဥး ေဖား်ပခ္ကး ယူနစးကုနးက္စရိတး 
(USD) 

ယူနစးအေရအတျကး စုစုေပါငး  ့(USD) 

၆ အေရ့ေပ၍ (စဥး ှ မြ ၄ အထိ၌ 
ှွ%) 

    ဿ၁ဿ၃၂ွ 

ှွ ေစာငးံၾကညံး်ခငး့ ႏြငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ 
(စဥး ှ မြ ၆ အထိ၌ ှ.၂%)  

   ၁၂၁၆၄ 

  စုစုေပါငး  ့(စဥး ှ မြ ၆ အထိ)     ၀ွ၄၅၃၀ွ 
ှ ထိခိုကးလျယးသညးံ အိမးေထာငးစု ၄၆ စုအနကး ၀၅ စုမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးသညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ၅ စု မြာ 
မသနးစျမး့သူရြိေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့်ဖစးကာ ၀၀ စ ုမြာ အလျနးႏျမး့ပါ့သညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ 
 

ဇယာ့ ၀၃ - ဆုဵ့ရဵႈ့သျာ့သညးံ ပုဂၐလိကပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့အတျကး ေပ့ေလ္ားရနး ဘကးဂ္ကး - အလုဵ-သီတာ TL (ဒလ) 

စဥး ေဖား်ပခ္ကး ယူနစးကုနးက္စရိတး 

(USD) 

ယူနစး အေရအတျကး စုစုေပါငး  ့(USD) 

ှ တာဝါတုိငးအေ်ခတညးေဆာကးရာ
တျငး ်ပနးလညးရယူခဲံသညးံ ဧရိယာ 

(တာဝါတုိငး ၁၃ ခု x ှ၃ စတုရနး့ 
မီတာ) 

ဿွွွွ/ဟကးတာ  ွ.ွ၄၂ ဟကးတာ ှ၂ွွ 

ဿ စၾကၤနးအတျငး့ရြိ 
စပါ့ခငး့မ္ာ့အတျကး ၀ ရာသီစာ 

ေလ္ားေၾက့ 

ှဿ၆၆/ဟကးတာ 
(၁၀၀ x ရိတးသိမး့ 

သီ့ႏြဵ ၀) 

၄၃.ဿ၅ ဟကးတာ ၆၆ွ၅၅ 

၀ ထိခိုကးလျယးသညးံ 

အုပးစုမ္ာ့အတျကး 
အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့မႈ 

အေထာကးအပဵံ 

ဿ၂ွ/အိမးေထာငးစု အိမးေထာငးစု ှဿ စုှ ၀ွွွ 

  ေပါငး  ့     ှွ၀၂၅၅ 

၁ စီမဵခနး႕ချဲမႈစရိတး (စဥး ှ မြ ၁ 
အထိ၌ ှ၂%) 

    ှ၂၂၀၅ 

၂ အေရ့ေပ၍ (စဥး ှ မြ ၁ အထိ၌ 

ှွ%) 

    ှွ၀၂၆ 

၃ ေစာငးံၾကညံး်ခငး့ ႏြငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ 
(စဥး ှ မြ ၂ အထိ၌ ှ.၂%)  

    ှ၆၁ဿ 

  စုစုေပါငး  ့(စဥး ှ မြ ၃ အထိ)     ှ၀ှ၁ဿ၄ 
ှ ထိခိုကးလျယးသညးံ အိမးေထာငးစု ှဿ စုအနကး ၅ စုမြာ အမ္ိဳ့သမီ့ဦ့ေဆာငးသညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ှ စု မြာ 

မသနးစျမး့သူရြိေသာ အိမးေထာငးစု်ဖစးကာ ၀ စု မြာ အလျနးႏျမး့ပါ့သညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ 
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၆.ဿ၈ ရနးပဵုေငျအရငး့အ်မစး ႏြငး ံစီ့ဆငး့မႈ 

၅၂၈ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့အတျကး ရနးပဵုေငျမ္ာ့အာ့လုဵ့ကို ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရ ႏြငး ံ ADB 

အၾကာ့တျငး သေဘာတူညီထာ့သညးံ ဘ႑ာေရ့အစီအစဥးအရ MOEE က ေပ့အပးမညး်ဖစးသညး၈ ေဒသဆိုငးရာ 
GAD သညး ဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့အတျကး (သီ့ႏြဵ၇ သစးပငးမ္ာ့၇ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ ႏြငးံ ဝငးေငျ) 

ေလ္ားေၾက့ခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးမႈကို လုပးေဆာငးကာ MOEE ထဵသို႔တငး်ပမညး၈ MOEE သညး ယငး့ေငျပမာဏကို 
ေဒသႏၱရအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႕၌ ဘဏးစာရငး့အတျငး့သုိ႔ ေပ့သျငး့ထာ့မညး ်ဖစးသညး၈ 

၆.၀၈ နစးနာေၾက့ေပ့ေလ္ားသညးံ နညး့လမး့ 

၅၃၈ ေလ္ားေၾက့ကို ေငျသာ့်ဖငးံ ေပ့အပးမညး်ဖစးသညး၈ ်ဖစးႏုိငးေသာအခါတိုငး့တျငး ေလ္ားေၾက့ကို ဇနီ့ ခငးပျနး့ 
ႏြစးဦ့စလုဵ့က ကိုယးတုိငးလကးခဵရယူကာ အသိအမြတး်ပဳစာရျကးစာတမး့ေပ၍တျငး ႏြစးဦ့လုဵ့လကးမြတးေရ့ထို့ရမညး၈ 

ထိခိုကးခဵရေသာ ပုဂၐိဳလးတျငး ဘဏးစာရငး့ရြိပါက ဘဏးမြလႊေဲ်ပာငး့ေပ့သညး ံနညး့လမး့ကို ဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ ခ္ယးမညး၈ 
ေငျသာ့်ဖငး ံ ေပ့အပးမႈကုိ အနညး့ဆုဵ့ ်ဖစးေစရနးအတျကး ေလ္ားေၾက့ကုိ ဘဏးမြ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ 

အကယး၊ ဇနီ့ ႏြငးံ ခငးပျနး့တုိ႕သညး ဘဏး၌ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကုိကးညီၿပီ့ ၁ငး့တုိ႕ထဵတျငး 
ဘဏးစာရငး့မရြိခဲံလ္ငး ၁ငး့တုိ႕အမညး်ဖငး ံဘဏးစာရငး့ဖျငးံလြစးႏုိငးရနး စီမဵကိနး့က ကူညီမညး၈ 
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ှွ၈ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ  ့အခ္ိနးဇယာ့ 

၅၄၈ REGDP ကုိ ၆ လတာအတျငး့ အေကာငးအထညးေဖားမညး်ဖစးသညး (ဇယာ့ ၀၄)၈ အငးဂ္ငးနီယာပိုငး့ဆုိငးရာ 
အေသ့စိတး ပဵုစဵဒီဇိုငး့ၿပီ့စီ့သညးံအခါတျငး ထိခိးုကးေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့ကုိ သတးမြတးမညး်ဖစးပါသညး၈ 

ထိခိုကးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး ၁ငး့တို႔ အိမးေထာငးစုတစးခုခ္ငး့ ရရြိမညး ံ ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့ကုိ 
သတးမြတးရာတျငး အေ်ခခဵအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳမညး ံစစးတမး့ ေကာကးယူမႈႏြငးံ DMS တုိ႔တျငး ပူူေပါငး့ပါဝငးမညး်ဖစးသညး၈ 

စီမဵကိနး့ဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ (ရညးမြနး့ခ္ကး၇ တညးေနရာ၇ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ ႏြငး ံ အခ္ိနးဇယာ့) တို႔ကို 
ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့အက္ဳဵ့ဝငးပတးသကးသူမ္ာ့သုိ႔ ထုတး်ပနးမညး်ဖစးသညး၈ DMS 

ရလဒးမ္ာ့ႏြငး ံ ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ သတးမြတး်ခငး့တို႔တျငး ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့ႏြငးံ အနီ့ကပး 
ေဆျ့ ေႏျ့ တိုငးပငးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးမညး်ဖစးသညး၈ 

ဇယာ့ ၀၄၈ ်မနးမာ - လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကျနးရကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့ ေအာကးရြိ TL ၀ ခု အတျကး REGDP 

အေကာငးအထညး ေဖားေဆာငးေရ့ အခ္ိနးဇယာ့ (USD ်ဖငးံ) 

စဥး လုပးေဆာငးခ္ကး ပထမ ၀လပတး ဒုတိယ ၀ လပတး တတိယ ၀ လပတး 

  ှ ဿ ၀ ှ ဿ ၀ ှ ဿ ၀ 

ှ အငးဂ္ငးနီယာပိုငး့ဆုိငးရာ အေသ့စိတးပဵုစဵဒီဇိုငး့ 
အေပ၍အေ်ခခဵ၊ ထိခိုကးမညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို 
သတးမြတး်ခငး့ 

__ __-        

ဿ အဆို်ပဳထာ့ေသာ စီမဵကိနး့ႏြငး ံ်ဖစးလာႏုိငးသညး ံ
ဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ကုိ ထိခိုကးမညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို 

အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့ 

-__ __- --       

၀ စစးတမး့ေကာကးယူမႈႏြငးံ DMS တို႔တျငး ထိခိုကးမညးံ 
အိမးေထာငးစုမ္ာ့ပါဝငးေဆာငးရျကးႏုိငးရနး 

စီစဥးေဆာငးရျကး်ခငး့ 

-- -- --       

၁ ထိခိုကးမညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့အၾကာ့တျငး 
စစးတမး့ေကာကးယူမႈႏြငးံ DMS ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

 -- -- -- __     

၂ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့    __      

၃ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထုတး်ပနး်ခငး့၇ DMS ႏြငး ံ
ေစ့္ကျကးစစးတမး့ရလဒးမ္ာ့၇ ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့ 

မ္ာ့ကို ထိခိုကးမညးံ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ႏြငး ံ
တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့ 

   -- --     

၄ စစးတမး့ႏြငးံ DMS ရလဒးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵကာ REGDP 

ကို မျမး့မဵ်ခငး့ 

    ---     

၅ မျမး့မဵထာ့ေသာ REGDP ကို ADB မြ အတညး်ပဳရနး 
တငး်ပ်ခငး့ 

    ---     

၆  ေလ္ားေၾက့အတျကး ခနး႔မြနး့ကုနးက္ေငျကုိ DC မြ 

်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံ DPTSC သို႔ တငး်ပ်ခငး့  

     ---    
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ှွ GAD ၌ ေငျစာရငး့သို႔ ေငျလႊေဲ်ပာငး့ေပ့်ခငး့          

ှှ ထပးတို့ေလ္ားေၾက့ႏြငးံ အေထာကးအပဵံ ရနးပဵုေငျမ္ာ့ 
အတျကး ခနး႔မြနး့ကုနးက္စရိတးကို တျကးခ္ကး်ခငး့ 

     ---    

ှဿ ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ကို ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့      --- --- ---  

ှ၀ အဆငးမေ်ပနစးနာမႈမ္ာ့ ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့စနစးကုိ 

လညးပတးလုပးေဆာငး်ခငး့ 

   --- --- --- -- --- -- 

ှ၁ လုပးငနး့ချငးေနရာ ရြငး့လငး့မႈလုပးေဆာငး်ခငး  ့         --- 

ှ၂ ဝငးေငျ် ပနးလညးထူေထာငး်ခငး့ႏြငးံ 

အ်ခာ့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ 

       __ -- 

ှ၃ REGDP အေကာငးအထညးေဖားမႈကို ေစာငးံၾကညးံ 

အကဲ်ဖတး်ခငး့  

      -- -- -- 

 

၅၅၈ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဆိုငးရာ ထိခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေလ္ားေၾက့တို႔ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ 

ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ထဵမြ တိုငးၾကာ့မႈမ္ာကို လကးခဵကာ ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနးအတျကး GRM ကို 
လညးပတးလုပးေဆာငးပါသညး၈ ေလ္ားေၾက့ေပ့မႈမ္ာ့ ေစာငးံၾကညးံအကဲ်ဖတး်ခငး့ကို ေလ္ားေၾက့ေပ့သညးံအခ္ိနးတျငး 

စတငးလုပးေဆာငးပါမညး၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ ေလ္ားေၾက့ေငျ လကးခဵရရြိၿပီ့ေနာကး ှ၂ 
ရကးအၾကာတျငး လုပးငနး့ချငးေနရာႏြငးံ စပးလ္ဥး့ေသာ အ်ငငး့ပျာ့မႈ အတာ့အဆီ့မ္ာ့ မရြိေၾကာငး့ ေသခ္ာမြသာ 

လုပးငနး့ချငးေနရာအတျကး ရြငး့လငး့်ခငး့မ္ာ့ကို စတငးလုပးေဆာငးမညး ်ဖစးပါသညး၈ 
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ှှ၈ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့အတျကး အငးစတီက္ဴ့ရြငး့ဆိုငးရာ မူေဘာငး 

၅၆၈ MOEE သညး DPTSC PMU မြတဆငး ံ REGDP အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ကို ႀကီ့ၾကပးမညး်ဖစးသညး 
(ဇယာ့ ၀၄)၈ ၁ငး့သညးေအာကးပါတို႔ကုိ ေသခ္ာေစမညး (ှ) ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး GAD 

ႏြငး ံ ခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကးမႈ ေခ္ာေမျ႕ေစရနး (ဿ) ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး 
အခ္ိနးဇယာ့အတိုငး့ လုပးေဆာငး်ခငး့ ႏြငးံ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့၇ အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့၇ 

ေစာငးၾံကညးံ်ခငး့မ္ာ့လုပးေဆာငးရာတျငး ADB ဘကးသို႔ အာမခဵေသခ္ာေစ်ခငး့ (၀) 
်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အတျကး ဘတးဂ္ကးႏြငးံ ရနးပဵုေငျမ္ာ့ ေပ့အပး်ခငး့ (၁) 

ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့သို႔ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့ႏြငးံဆိုငးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထုတး်ပနး်ခငး့၇ 
တုိငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့ (၂) ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့သို႔ သေဘာတူညီထာ့ေသာ ေလ္ားေၾက့ေငျမ္ာ့ 

အလ္ငးအ်မနးေပ့အပး်ခငး့ (၃) GRM ကိုဖျဲ႕စညး့်ခငး့၇ လုပးေဆာငး်ခငး့ႏြငး ံ တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကို 
အလ္ငးအ်မနးေ်ဖရြငး့်ခငး့ (၄) ေစာငးံၾကညးံေလံလာမႈအစီရငးခဵစာမ္ာ့ေရ့သာ့်ခငး့ႏြငး ံ ADB သို႔ေဆာလ္ငးစျာ 

တငး်ပ်ခငး့၈ 

၆ွ၈ PMU သညး စၾကၤဵ်ပငးပရြိေ်မကို ယာယီအသုဵ့်ပဳရာတျငး ေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံရြိသူႏြငး ံ
စာခ္ဳပးစာတမး့်ဖငးလုံပးေဆာငး်ခငး့၇ ေ်မယာကို မူရငး့အေ်ခအေနသို႔ ်ပနးလညးထူေထာငး်ခငး့ အပါအဝငး စကး၇ 

ယာဥးမ္ာ့ ႏြငး ံ ေဆာကးလုပးေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈေၾကာငး ံ ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး 
ေပ့ေလ္ားရနး တာဝနးရြိမႈ ကနးထရုိကးတာ၌ စာခ္ဳပးတျငး ပါဝငးေစရနး ေသခ္ာေစမညး၈ 

စာခ္ဳပးပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ကနးထရိုကးတာက လိုကးနာမႈရြိမရြိကိုလညး့ PMU က ေစာငးံၾကညးံႀကီ့ၾကပးမညး၈ 
ေန႔စဥး REGDP အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့တျငး PMU သညး GAD ၇ ေဒသႏၱရအာဏာပုိငးမ္ာ့၇ 

ထိခိုကးခဵ်ပညးသူမ္ာ့တို႔ႏြငးံ အတူလကးတျဲလုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ 

 

ဇယာ့ ၀၅၈ ်မနးမာလ ြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကျနးရကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့၌ REGDP 

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့အတျကး တာဝနးရြိေသာ အုပးစုမ္ာ့ (USD ်ဖငး)ံ 

စဥး လုပးေဆာငးခ္ကး တာဝနးရြိအုပးစ ု

ှ အငးဂ္ငးနီယာပုိငး့ဆိုငးရာ အေသ့စိတးဒီဇုိငး့ပဵုစဵအေပ၍ အေ်ခခဵ၊ 
ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို သတးမြတး်ခငး့ 

GAD၇ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇  
ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ 

ဿ အဆိုး်ပဳထာ့ေသာစီမဵကိနး့ႏြငးံ ်ဖစးလာႏိုငးေသာ ထိခိုကးဆုဵ့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ 
အေၾကာငး့ကို ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့ကို အေၾကာငး့ၾကာ့ 

်ခငး့ 

GAD၇ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇  
ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ 

၀ စစးတမး့ေကာကးယူမႈႏြငးံ DMS တို႔တျငး ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ 
ပူ့ေပါငး့ပါဝငးႏိုငးရနး စီစဥးေဆာငးရျကး်ခငး့  

GAD၇ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇  
ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ 

၁ ထိခိုကးခဵရေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့အၾကာ့တျငး 
စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့၇ DMS ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

GAD၇ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇   

၂ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္စစးတမး့ ေကာကးယူ်ခငး့ GAD၇ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇   

၃ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထုတး်ပနး်ခငး့၇ DMS ႏြငးံ ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇   
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စစးတမး့ရလဒးမ္ာ့၇ ေလ္ားေၾက့ႏႈနး့ထာ့မ္ာ့ကို ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ 

ႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ်ခငး့ 

၄ စစးတမး့ႏြငးံ DMS ရလဒးမ္ာ့အေပ၍အေ်ခခဵကာ REGDP ကို မျမး့မဵ်ခငး့ DPTSC ႏြငးံ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇   

၅ မျမး့မဵထာ့ေသာ REGDP ကို အတညး်ပဳရနး ADB ထဵသို႔ တငး်ပ်ခငး့ DPTSC 

၆  ေလ္ားေၾက့အတျကး ခနး႔မြနး့ကုနးက္ေငျကို တျကးခ္ကး်ခငး့ DPTSC ၇ GAD ႏြငးံ  
ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇  

ှွ GAD ၌ ဘဏးစာရငး့သို႔ ရနးပဵုေငျမ္ာ့ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့်ခငး့ DPTSC 

ှှ ေနာကးတို့ေလ္ားေၾက့မ္ာ့ႏြငးံ အေထာကးအပဵံအတျကး 
ရနးပဵုေငျမ္ာ့အတျကး ခနး႔မြနး့ကုနးက္ေငျကို တျကးခ္ကး်ခငး့ 

DPTSC ႏြငးံ GAD  

ှဿ ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့သို႔ ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့ GAD ၇ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇   

ှ၀ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့စနစး လညးပတးလုပးေဆာငး်ခငး့ GAD ၇ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇  

ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ 

ှ၁ လုပးငနး့ချငးေနရာရြငး့လငး့်ခငး့ ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ႏြငးံ 
ကနးထရိုကးတာ 

ှ၂ ဝငးေငျ် ပနးလညးထူေထာငးေရ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ 
အ်ခာ့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ 

GAD ၇ ေဒသႏၱရအာဏာပိုငးမ္ာ့၇  
ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ 

ှ၃ REGDP အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့ကို ေစာ ငးၾံကညးံ်ခငး့ႏြငး ံ
အကဲ်ဖတး်ခငး့ 

DPTSC ႏြငးံထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့ 
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ှဿ၈ ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့ ႏြငး ံအကဲ်ဖတး်ခငး့ 

၆ှ၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ လူမႈစီ့ပျာ့အေ်ခအေနစစးတမး့ေကာကးယူမႈႏြငးံအတူ ေစာငးံၾကညးံမႈကို 
စတငး လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ စီမဵကိနး့မတိုငးမီတျငးရြိသညး ံ

အေ်ခခဵမ္ဥး့အ်ဖစးသတးမြတးေသာ အေ်ခအေနကို စစးတမး့ရလဒးက ညႊနး်ပေနသညး၈ GAD သညး REGDP 
အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ တို့တကးမႈအေ်ခအေန လစဥးအစီရငးခဵစာကို တငး်ပမညး်ဖစးသညး၈ အစီရငးခဵစာတျငး 

REGDP အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈအေ်ခအေန၇ REGDP ရလဒးမ္ာ့၇ လိုကးနာလုပးေဆာငးရနးအခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 
ကိုကးညီမႈတို႔ ပါဝငးမညး်ဖစးသညး (ဇယာ့ ၀၆)၈ DPTSC သညး လစဥးအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို ADB သုိ႔ တငး်ပရနး 

စီမဵကိနး့သုဵ့လပတးအစီရငးခဵစာမ္ာ့အ်ဖစး စုစညး့မညး်ဖစးသညး၈ 

ဇယာ့ ၀၆၈ အတျငး့ေစာငးံၾကညးံမႈမ္ာ့အတျကး အညႊနး့ကိနး့မ္ာ့၇ နညး့စနစးမ္ာ့ႏြငးံ ေစာငးံၾကညးံသညးံအႀကိမးေရ 

အစိတးအပုိငး  ့ အညႊနး့ကိနး  ့ နညး့စနစး အႀကိမးေရ 

REGDP  
အေကာငးအထညး 

ေဖား်ခငး့  

 ေပ့အပးေသာေလ္ားေၾက့ပမာဏ 
 ဆုဵ့ရဵႈ့မႈအမ္ိဳ့အစာ့အလိုကးေပ့ေလ္ား

ထာ့ေသာ ထိခိုကးသညးံ အိမးေထာငးစု 
အေရအတျကး 

 ်ပဳလုပးခဲံေသာ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ 
အေရအတျကး 

 တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲတကးေရာကးခဲံသူ 
က္ာ့/မ အလိုကး အေရအတျကး 

 တိုငးၾကာ့မႈအမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး 
ရရြိေသာ တိုငးၾကာ့မႈႏြငးံ 

ေလ္ားေၾက့်ဖငးံ ေ်ဖရြငး့ခဲံမႈ 
အေရအတျကး  

 ယာယီထိခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ 
လကးခဵရရြိေသာတိုငးၾကာ့မႈ ႏြငးံ 

ကနးထရိုကးတာ၌ စီမဵခနး႔ချဲေရ့ 
အဖျဲ႕က ေ်ဖရြငး့ခဲံေသာ 

အေရအတျကးကုိ တိုငးၾကာ့မႈ 
အမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး ေဖား်ပခ္ကး 

 ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးရာတျငး 
ဇနီ့ႏြငးံခငးပျနး့ႏြစးဦ့လုဵ့၌ 

လကးမြတး်ဖငးံ လကးခဵရယူခဲံေသာ 
အေရအတျကး 

 အထူ့အေထာကးအပဵံရယူခဲံေသာ 
ထိခိုကးလျယးေသာအုပးစုမ္ာ့ 

အေရအတျကးကုိ အေထာကးအပဵံ 
အမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး ေဖား်ပခ္ကး 

ႀကီ့ၾကပးေရ့အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို 
်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့ ႏြငးံ 

အတညး်ပဳ်ခငး့၇  

 

ဝယးယူေရ့စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ 
်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့၇  

 

ေဒသႏၱရအာဏာပုိငးမ္ာ့၇ GAD 
ႏြငးံ DPTSC ဝနးထမး့မ္ာ့ကို 

အငးတာဗ္ဴ့်ခငး့ 

 

ထိခိုကးခဵရသူမ္ာ့ကို 

အငးတာဗ္ဴ့်ခငး့ 

 

ေလ္ားေၾက့ႏြငးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈ 
ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို 

်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့ႏြငးံ 
အတညး်ပဳ်ခငး့ 

REGDP ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ 
မ်ပညးံမီမခ္ငး့ REGDP 

အေကာငးအထညးေဖားစဥး 
အတျငး့ လစဥးလုုပးေဆာငးရနး 
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အစိတးအပုိငး  ့ အညႊနး့ကိနး  ့ နညး့စနစး အႀကိမးေရ 

 စၾကၤအဵတျငး့တျငး ရာသီသီ့ႏြဵမ္ာ့ 
ေ်ပာငး့လဲစုိကးပ္ိဳ့ရနး အေထာကးအပဵံ 

ရရြိေသာ ရာဘာစုိကးပ္ိဳ့သူ 
အေရအတျကး 

 တညးေနရာအလုိကး 
ေရႊ႕ေ်ပာငး့ခဲံသညးံ ေစ့္ဆုိငး 

အေရအတျကး 
 ေမ ြ္ားလငးံမထာ့ေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို 

အမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး ေဖား်ပခ္ကး 

လုုပးငနး့လညးပတး
သညးံ အဆငးံ 

 ်ပဳလုပးခဲံေသာ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ 
အေရအတျကး 

 တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲတကးေရာကးခဲံသူ 
က္ာ့/မအလုိကး အေရအတျကး 

 တိုငးၾကာ့မႈအမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး 
ရရြိေသာ တိုငးၾကာ့မႈႏြငးံ 

ေလ္ားေၾက့်ဖငးံေ်ဖရြငး့ခဲံမႈ 
အေရအတျကး  

 ယာယီထိခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ 
လကးခဵရရြိေသာတိုငးၾကာ့မႈ ႏြငးံ 

ကနးထရိုကးတာ၌ စီမဵခနး႔ချဲေရ့ 

အဖျဲ႕က ေ်ဖရြငး့ခဲံေသာ 
အေရအတျကးကုိ တိုငးၾကာ့မႈ 

အမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး ေဖား်ပခ္ကး 
 ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးရာတျငး 

ဇနီ့ႏြငးံခငးပျနး့ႏြစးဦ့လုဵ့၌ 
လကးမြတး်ဖငးံ လကးခဵရယူခဲံေသာ 

အေရအတျကး 
 အထူ့အေထာကးအပဵံရယူခဲံေသာ 

ထိခိုကးလျယးေသာအုပးစုမ္ာ့ 
အေရအတျကးကုိ အေထာကးအပဵံ 

အမ္ိဳ့အစာ့ အလုိကးေဖား်ပခ္ကး 
 စၾကၤအဵတျငး့တျငး ရာသီသီ့ႏြဵမ္ာ့ 

ေ်ပာငး့လဲစုိကးပ္ိဳ့ရနး အေထာကးအပဵံ 
ရရြိေသာ ရာဘာစုိကးပ္ိဳ့သူ 

အေရအတျကး 
 စၾကၤအဵတျငး့တျငး ရာသီသီ့ႏြဵမ္ာ့ 

ေ်ပာငး့လဲစုိကးပ္ိဳ့ခဲံေသာ 

ႀကီ့ၾကပးေရ့အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို 
်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့ႏြငးံ 

အတညး်ပဳ်ခငး့၇  

 

ဝယးယူေရ့စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ 
်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့၇  

 

ေဒသႏၱရအာဏာပုိငးမ္ာ့၇ GAD 

ႏြငး ံ DPTSC ဝနးထမး့မ္ာ့ကို 
အငးတာဗ္ဴ့်ခငး့ 

 

ထိခိုကးခဵရသူမ္ာ့ကို 
အငးတာဗ္ဴ့်ခငး့ 

 

လူမႈစီ့ပျာ့စစးတမး့ရလဒး 

နမူနာစစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့ 

ႏြငးံ ရလဒးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵမ္ဥး့ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ 
ႏိႈငး့ယြဥး်ခငး့ 

 

ထိခိုကးခဵရေသာ 
ရာဘာစုိကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့၇ 
ေစ့္ဆုိငးရြငးမ္ာ့၇ 

ထိခိုကးလျယးေသာအုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ 
သီ့်ခာ့ေရျ့ ခ္ယးအုပးစုလိုကး 

ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ ်ပဳလုပး်ခငး့ 

ေလ္ားေၾက့ေပ့အပး်ခငး့ 
ၿပီ့စီ့ၿပီ့ေနာကး တစးႏြစးအၾကာ 



 

 

AF-Consult Switzerland Ltd 
TA 9179-MYA: လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း - 

စီမံကိန္းအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးနည္းပညာ အေထာက္အပံ ့- ၄၂၇၂ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ ္ -

ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအစိတ္အပုိင္း-ဒီဇငးဘာ ဿွှ၄ 

Page76 

 

အစိတးအပုိငး  ့ အညႊနး့ကိနး  ့ နညး့စနစး အႀကိမးေရ 

ရာဘာစုိကးပ္ိဳ့သူ အေရအတျကး 
 တညးေနရာအလုိကး 

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ခဲံသညးံ ေစ့္ဆုိငး 
အေရအတျကး 

 ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ 
ဝငးေငျ 

 ေမ ြ္ားလငးံမထာ့ေသာကိစၥရပးမ္ာ့ကို 
အမ္ိဳ့အစာ့အလုိကး ေဖား်ပခ္ကး 

 

၆ဿ၈ ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးမႈ ၿပီ့စီ့ၿပီ့ေနာကး တစးႏြစးအၾကာတျငး ေ်ဖရြငး့ဖျယးရြိေနေသာကိစၥရပးမ္ာ့၇ 

အထူ့အေထာကးအပဵံ ေပ့အပးရနး လိုအပးေသာအုပးစုမ္ာ့၌ အဆငးံအတနး့ ႏြငး ံ ထိခိုကးေသာအိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ 

ဝငးေငျအဆငးံအတနး့တုိ႕ကုိ သတးမြတးရနးအတျကး ေစာငးံၾကညံး်ခငး့ကုိ လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ ထိခိုကးေသာ 
အိမးေထာငးစုမ္ာ့အၾကာ့တျငး နမူနာစစးတမး့ ေကာကးယူမႈတစးခုကုိလညး့ 

လုပးေဆာငးေကာငး့လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ ယငး့စစးတမး့ေကာကးယူမႈတျငး အေ်ခခဵမ္ဥး့ သတးမြတးသညး ံ
စစးတမး့တျငးအသုဵ့်ပဳခဲံေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ စီမဵကိနး့မတိုငးမီႏြငးံ စီမဵကိနး့ေရာကးရြိၿပီ့ 

ေနာကးတျငး ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငး ံ ထိခိုကးလျယးေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ 
ေနထိုငးမႈအေ်ခအေနမ္ာ့ ်ခာ့နာ့ခ္ကးကို ်ပသရနး ၁ငး့စစးတမး့ႏြစးခုမြ ရလဒးမ္ာ့ကို ႏိႈငး့ယြဥးမညး်ဖစးသညး၈ 

စစးတမး့ရလဒးႏြငး ံ အခ္ကးအလကး ေကာကးယူေသာ အ်ခာ့နညး့စနစးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵကာ ကုစာ့ေပ့ရနး 
လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ထိခိုကးခဵရေသာ သူမ္ာ့ႏြငးံအတူ ဒီဇုိငး့ပဵုစဵထုတးၿပီ့ စီမဵကိနး့မရြိခငးကာလႏြငးံ ႏိႈငး့ယြဥးလ္ငး 

၁ငး့တို႔၌အေ်ခအေန ပုိမုိေကာငး့မျနးလာ်ခငး့မရြိလ္ငးေသားမြ မူရငး့အေ်ခအေနတျငး ရြိေန်ခငး့ ေသခ္ာေစရနး 
လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈  
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ေနာကးဆကးတျဲ ှ 

 

အငးတာဗ္ဴ့်ပဳလုပးသူ၌ အမညး- ________________________  အငးတာဗ္ဴ့်ပဳလုပးသညးံရကးစျဲ- 

___/____/ဿွှ၄ 

 

က၈ စစးတမး့ေ်ဖၾကာ့သူ 

ှ၈ အမညး :  

ဿ၈ အိမးေထာငးဦ့စီ့ႏြငးံ ေတားစပးပဵ ု :  

၀၈ အသကး (ႏြစး) :  

၁၈ က္ာ့/မ : (က) က္ာ့ (ခ) မ  

၂၈ လူမ္ိဳ့အုပးစု :  

၃၈ ကို့ကျယးသညးံဘာသာ :  

၄၈ ေက့္ရျာ :  

၅၈ ၿမိဳ႕နယး :  

၆၈ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ :  

 

ခ၈ လူမႈပထဝီႏြငး ံအလုပးအကုိငးဆုိငးရာအခ္ကးအလကး 

ခ(ှ)၈ မိသာ့စုဝငးအေရအတျကးစုစုေပါငး့ - _____ က္ာ့ _______ မ _____  

ဿ၈ အိမးေထာငးစုဝငးမ္ာ့၌ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

SL 
အငးတာဗ္ဴ့ေ်ဖၾကာ့သူႏြငး ံ

ေတားစပးပဵ ု
က္ာ့/မ အသကး 

ပညာေရ  ့(အသကး ၃ 

ႏြစးႏြငး ံအထကး) 

ပငးမအလုပးအကိုငး (အသကး 

ှ၂ ႏြစးႏြငး ံအထကး) 

ှ      

ဿ      

၀      

၁      

၂      

၃      
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၄      

၅      

၆       

ှွ      

ှှ      

 

သေကၤတ်ပဳရနး ညႊနးၾကာ့ခ္ကး (Coding instruction)  

ပညာေရ့- ှ. ပညာမတတး ဿ. မူလတနး့ ၀. အလယးတနး့ ၁. အထကးတနး့ ၂. တက၎သုိလးအဆငးံ ၃. တက၎သုိလးဘျဲ႕ရ   

၄. အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့ပညာ  

အလုပးအကုိငး- ှ. စုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ ဿ. စီ့ပျာ့ေရ့၇ ၀. အစုိ့ရအလုပးအကုိငး ၁. ပုဂၐလိကအလုပးအကုိငး ၂. ေန႔စာ့အလုပး ၃. 
အိမးမႈအလုပး ၄. အလုပးမရြိ ၅. ေက္ာငး့သာ့ ၆. အေသ့စိတးေဖား်ပပါ 

 
ခ(၀)၈ မသနးစျမး့ေသာမိသာ့စုဝငးအေရအတျကး(နာ့မၾကာ့၇ ဆျဵ႕အ၇ မ္ကးမ်မငး၇ ကိုယးလကးမသနးစျမး့) : ___________  

ဂ၈ ေ်မပိုငးဆုိငးမႈ  

ှ.ှ၈ စုိကးပ္ိဳ့ေ်မ: _______ ဧက  ှ.ဿ ပုိငးဆုိငးမႈပဵုစ:ဵ ________ (LUC, Lease, Free Occupancy)   

ဿ.ှ သစးသီ့်ခ ဵ______ ဧက       ဿ.ဿ ပုိငးဆုိငးမႈပဵုစ:ဵ ________ (LUC, Lease, Free Occupancy) 

၀.ှ ရာဘာၿခ ဵ_____ ဧက       ၀.ဿ  ပုိငးဆုိငးမႈပဵုစ:ဵ  ________ (LUC, Lease, Free Occupancy) 

၁.ှ လူေနထုိငးရာ: _______ ဧက      ၁.ဿ  ပုိငးဆုိငးမႈပဵုစ:ဵ  ________ (LUC, Lease, Free Occupancy) 

၂.ှ စီ့ပျာ့ေရ့ : ______ ဧက      ၂.ဿ  ပုိငးဆုိငးမႈပဵုစ:ဵ  ________ (LUC, Lease, Free Occupancy) 

၃.ှ အ်ခာ့ __________ဧက       ၃.ဿ ပုိငးဆုိငးမႈပဵုစ:ဵ  ________ (LUC, Lease, Free Occupancy) 

စုစုေပါငး့ - ________ဧက      

 

ဃ၈ ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငး စုိကးပ္ိဳ့ေသာ သီ့ႏြဵမ္ာ  ့
ှ.ရာသီအလုိကး  

မုတးသုနးရာသီ     ေ်ခာကးေသျ႕ရာသီ   သီ့ႏြဵေရာငး့ေစ့္(လယးတျငး့ေပါကးေစ့္) 
  

ှ.ှ စပါ့  စိုကး / မစုိကး            စိုကး / မစုိကး            __________ က္ပး / _______        
ှ.ဿ ပအဲမ္ိဳ့မ္ိဳ့      စိုကး / မစုိကး            စိုကး / မစုိကး           __________ က္ပး / _______        

ှ.၀ ေ်မပ ဲ  စိုကး / မစုိကး            စိုကး / မစုိကး            __________ က္ပး / _______         
ှ.၁ ႏြမး့  စိုကး / မစုိကး            စိုကး / မစုိကး            __________ က္ပး / _______        

ှ.၂ ေနၾကာ  စိုကး / မစုိကး            စိုကး / မစုိကး            __________ က္ပး / _______        
ှ.၃ အ်ခာ့ (ေဖား်ပပါ)  _____________________________ 

 
ဿ    သစးပငးသီ့ႏြဵ -       အပငးအေရအတျကး    ထျကးကုနးေရာငး့ေစ့္ (စုိကးခငး့ေရာငး့ေစ့္) 
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ှ.ှ သစးသီ့ပငး-        ______       _________က္ပး/_____  

ဿ.ဿ ရာဘာပငးမ္ာ့-      ______       _________က္ပး/ေပါငး 
 

င၈  ေရႏြငးံမိလႅာ  
 

င(ှ)၈ ေသာကးေရ အရငး့အ်မစး - ပိုကးေရ/အဝီစိတျငး့/ေရတျငး့/စမး့ေခ္ာငး့/ေရအိုငး သုိ႔မဟုတး ်မစး သို႔မဟုတး 
ဆညးေရ သျငး့ေ်မာငး့ 

င(ဿ)၈ အိမးသာ - ေရေလာငး့ သို႔မဟုတး ေရလုဵ/က္ငး့အိမးသာ/ပဵု့အိမးသာ/အ်ခာ့/မရြိ 
 

 
စ၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး အသာ့တငးဝငးေငျ 

စုိကးပ္ိဳ့ေရ့  - ___________________ က္ပး 

စီ့ပျာ့ေရ့  - ___________________ က္ပး 

ေန႔စာ့ ႏြငး ံလခစာ့ - ___________________ က္ပး 

လႊေဲငျ   - ___________________ က္ပး 

တိရစာၦနးေရာငး့ခ္မႈ - ___________________ က္ပး 

အ်ခာ့ (ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို ငြာ့ရမး့်ခငး့၇ သစးေတာထျကးပစၥညး့ေရာငး့ခ္်ခငး့၇ လကးေဆာငးရရြိ်ခငး့) - 

________________ က္ပး 

စုစုေပါငး့   - ___________________ က္ပး 

 

ဆ၈ဿွှ၃ ခုႏြစး ႏြစးစဥး အိမးေထာငးစုအသုဵ့စရိတး 

အစာ့အစာ    -___________________ က္ပး 

ပညာေရ့      -___________________ က္ပး 

က္ုနး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ    -___________________ က္ပး 

အို့အိမး     -___________________ က္ပး 

အဝတးအစာ့၇ ဖိနပး ႏြငးံအ်ခာ့တစးကိုယးရညးအသုဵ့ -___________________ က္ပး 

ေဖ္ားေ်ဖေရ့ႏြငး ံပျဲလမး့ဆငးႏႊမဲႈမ္ာ့  -___________________ က္ပး 

အ်ခာ့      -___________________ က္ပး 

စုစုေပါငး့  ________________ (ေထာငးေပါငး့) က္ပး 

 

ဇ၈ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လိုငး့စီမဵကိနး့အေၾကာငး့သိရြိမႈ (မြနးကနးေသာအေ်ဖကို ဝိုငး့ပါ) 
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 သိရြိပါသညး / မသိရြိပါ 

 

စ္၈ ဤဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လိုငး့စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ သငးံရပးရျာအေပ၍ ရရြိႏုိငးသညး ံေကာငး့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ ့

______________________________________ 
 

ည၈ ဤဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လိုငး့စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ သငးရံပးရျာအေပ၍ ရရြိႏုိငးသညး ံဆုိ့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ ့

______________________________________ 

 
ဋ၈ လူမႈစီ့ပျာ့ဆုိငးရာ ေမ့ချနး့မ္ာ  ့ 

ဋ(ှ)၈ အိမး 

(အဓိက အကာအရဵပစၥညး့) - ဓန ိသုိ႕မဟုတး သကးကယး သုိ႕မဟုတး အငးဖကး/ဝါ့/ရႊဵ႕/သစးသာ့/အုတး သုိ႕မဟုတး 
ကျနးကရစး/ သျပး်ပာ့  
(ၾကမး့ခငး့ပစၥညး့) - ဝါ့/သစးသာ့/အုတး သုိ႕မဟုတး ကျနးကရစး/ ေၾကျ် ပာ့ 

(အမို့ပစၥညး့) - ဓနိ သုိ႕မဟုတး သကးကယး သုိ႕မဟုတး အငးဖကး/ဝါ့/သစးသာ့/အုတးၾကျပး/သျပး်ပာ့  

ဋ (ဿ)၈ အိမးေထာငးစုတျငး အသုဵ့်ပဳသညး ံစျမး့အငး 

 

သငး၌ အိမးေထာငးစုတျငး ေအာကးပါ အိမးတျငး  ့
လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ  ့လုပးေဆာငးရာ၉ မညးသညး ံ
စျမး့အငး အမ္ိဳ့အစာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳသနညး့၈ 

လ
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းအ

ာ့ 
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နဵဆ

 ီ
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ဖေ
ယ

ာင
း့တ

ိုငး 

မီ့
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ဘ
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မီ့
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း 

ထ
ငး့

 

ပုဂ
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ေန
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နစ
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အ
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း့အ
ငး 

(ေ
ဖာ

း်ပ
ပါ)

 

ခ္ကး်ပဳတး်ခငး့              

မီ့ထျနး့်ခငး့              

အိမးတျငး့ အေအ့ခဵ်ခငး့ (ဥပမာ၇ အဲကျနး့အသဵု့်ပဳ်ခငး့)              

ေရအပူေပ့်ခငး့              

ရုပး်မငးသဵၾကာ့ၾကညံးရႈ်ခငး့              

ေရခေဲသတၱာအသဵု့်ပဳ်ခငး့              

ေရစုပး်ခငး့              

အ်ခာ့အသဵု့်ပဳမႈမ္ာ့ရြိပါက (ေဖား်ပပါ) 
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ဋ (၀)၈ စျမး့အငးဆုိငးရာ ႏြစးစဥး အသုဵ့စရိတး 

 

အမြနး်ခစးပါ တစးႏြစးစာ ပ္မး့မြ  ္အသုဵ့စရိတးကုိ ေဖား်ပပါ၈  
 လြ္ပးစစးဓါတးအာ့  က္ပး 
 LPG  က္ပး 
 ဘကးထရီ  က္ပး 
 ထငး့  က္ပး 
 ဖေယာငး့တုိငး  က္ပး 
 မီ့ေသျ့   က္ပး 
 ေက္ာကးမီ့ေသျ့   က္ပး 
 ေရနဵဆီ  က္ပး 
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ေနာကးဆကးတျဲ ဿ 

အမ္ာ့်ပညးသူအတျကး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ပါဝငးသညးံ စာအုပးငယး (PIB) 

 
်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတားအစို့ရ 

လြ္ပးစစးႏြငးံစျမး့အငးဝနးႀကီ့ဌာန 
လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့ႏြငးံကျပးကဲေရ့ဦ့စီ့ဌာန 
လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကျနးရကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့စီမဵကိနး ့

ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့အစိတးအပိုငး ့
 

ှ၈ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကျနးရကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့စီမဵကိနး ့ - ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့အစိတးအပိုငး ့ ဆုိသညးမြာ 
အဘယးနညး ?့ 

ဤစီမဵကိနး့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေဒသမ္ာ့စျာသုိ႔ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ေပ့ႏိုငးေစရနးႏြငးံ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့အေပ၍တျငး 

ယုဵၾကညးကုိ့စာ့ႏိုငးမႈ ပိုမိုေကာငး့မျနးလာေစရနးအတျကး လြြ္ပးစစးႏြငးံစျမး့အငးဝနးႀကီ့ဌာန (MOEE) ၌ 
ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈ၌ အစိတးအပိုငး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ယငး့သုိ႔်ဖစးလာေစရနး MOEE သညး ဓါတးအာ့ 

ပို႔လႊတးသညးံလုိငး့မ္ာ့ ႏြငးံ ဓါတးအာ့်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုိငး့မ္ာ့ကုိ တုိ့ခ္ဲ႕တညးေဆာကးမညး်ဖစးသညး၈ စီမဵကိနး့တျငး 
အစိတးအပိုငး့ႏြစးခုပါဝငးသညး - ဓါတးအာ့ပို႔လႊတး်ခငး့ ႏြငးံ ဓါတးအာ့်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့တုိ႔်ဖစးသညး၈ ဓါတးအာ့ပို႔လႊတးသညးံ 

လုိငး့မ္ာ့သညး လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပမာဏမ္ာ့စျာကုိ ခရီ့ရြညးသယးေဆာငးကာ ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့သုိ႔ ပို႔ေပ့ၿပီ့ 
လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ကုိ ဓါတးအာ့်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လုိငး့မ္ာ့မြတဆငး ံအိမးမ္ာ့၇ စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ

အ်ခာ့အသုဵ့်ပဳသူမ္ာ့ထဵသုိ႔ တုိကး႐ိုုကးဆကးသျယးေပ့သညး၈  

 

စီမဵကိနး့တျငး စုစုေပါငး့ ခနး႕မြနး့ေ်ခ အလ္ာ့ ၁၄၅.ဿ ကီလုိမီတာရြိသညးံ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့ ၀ ခုကုိ 
တညးေဆာကးမညး်ဖစးသညး၈ အဆုိပါလုိငး့မ္ာ့သညး ဓါတးအာ့ ဿ၀ွ ကီလုိဗို႕ (kV) ကုိ ပို႕လႊတးမညး်ဖစးသညး၈ 
ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့မြ ပို႕လႊတးသညးံ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပမာဏကုိ ကီလုိဗို႕ (kV) ်ဖငး ံ တုိငး့တာပါသညး၈ 
ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵ၌ ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့ ၂ ခုတုိ႕တျငး တညးေဆာကးသျာ့မညး်ဖစး 
ပါသညး၈ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့တစးခုခ္ငး့စီ၌ တညးေနရာ ႏြငး ံအလ္ာ့တုိ႕မြာ ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး၈  

 မနး့-ေတာငးတျငး့ႀကီ့ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့၇ မေကျ့ တုိငး့ေဒသႀကီ့ - ှ၂ွ ကီလုိမီတာ 
 ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့၇ မျနး်ပညးနယး ႏြငးံ တနသၤာရီတုိငး့ေဒသႀကီ့ - ၀ဿွ 

ကီလုိမီတာ 
 ေရျ့ ခ္ယးစရာ နညး့လမး့ ှ - အလုဵ-သီတာ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့၇ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့ - ၅.ဿ 

ကီလုိမီတာ 
 ေရျ့ ခ္ယးစရာ နညး့လမး့ ှ - အလုဵ-သီတာ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့၇ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့ - ှ၆.ဿ 

ကီလုိမီတာ 
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အလုဵ ႏြငး ံသီတာ ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့ကုိ ဆကးသျယးမညးံ လုိငး့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးသတးမြတး်ခငး့ မ်ပဳရေသ့ပါ၈ ေရျ့ ခ္ယးစရာ 
နညး့လမး့ ဿ ခု ရြိပါသညး၈ နညး့လမး့ ှ တျငး (အလုဵ-သီတာ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့) သညး ကမး့နာ့လမး့ကုိ 
်ဖတးသနး့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ နညး့လမး့ ဿ တျငးမ ူ ဒလၿမိဳ႕နယးမြတဆငးံ ်မစးကုိ ႏြစးႀကိမး်ဖတးသနး့သျာ့မညး 
်ဖစးသညး၈  

ဿ၈ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့၌ အဓိကအစိတးအပိုငး့မ္ာ့မြာ အဘယးတုိ႕နညး ?့ 

အမ္ာ့်ပညးသူူ ေဘ့အႏၱရာယးကငး့ရြငး့ေရ့ ႏြငး ံ လုပးငနး့လညးပတးမႈ အဆငးေ်ပေခ္ာေမျ႕ေစေရ့တုိ႕အတျကး 
ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့အာ့ တာဝါတုိငးမ္ာ့ သုိ႕မဟုတး တုိငးမ္ာ့်ဖငး ံ အ်မငးံမြ သျယးတနး့မညး်ဖစးပါသညး၈ 
မနး့-ေတာငးတျငး့ႀကီ့ ႏြငး ံ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယးလုိငး့မ္ာ့တျငး အေ်ခတုိငးေလ့ဖကးရြိသညးံ တာဝါတုိငးမ္ာ့ကုိ 
အသုဵ့်ပဳသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ နညး့လမး့ ဿ (အလုဵ-ဒလ-သီတာ) တျငးလညး့ တာဝါတုိငးမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳသျာ့မညး 
်ဖစးသညး၈  

ရနးကုနးၿမိဳ႕အလယးတျငး ေနရာအကနး႕အသတးရြိေသာေၾကာငးံ နညး့လမး့ ှ (အလုဵ-သီတာ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့ 
လုိငး့) တျငး တုိငးမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့ တညးေဆာကးရာတျငး မီတာ ၁၂ွ 
ခနး႕လြ္ငး တာဝါတုိငး သုိ႕မဟုတး တုိငးတစးလုဵ့ႏႈနး့်ဖငး ံ တညးေဆာကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ မနး့-
ေတာငးတျငး့ႀကီ့လုိငး့အတျကး တာဝါတုိငး ၀၀၀ ခုခနး႕ တညးေဆာကးရမညး်ဖစးၿပီ့ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယးလုိငး့ 
အတျကး တာဝါတုိငး ၄ှဿ ခုခနး႕ တညးေဆာကးရမညး်ဖစးသညး၈ နညး့လမး့ ှ (အလုဵ-သီတာ TL) တျငး တုိငး ှ၆ လုဵ့ 
ႏြငး ံနညး့လမး့ ဿ (အလုဵ-ဒလ-သီတာ TL) တျငး တာဝါတုိငး ၁၀ ခုခနး႕ လုိအပးမညး်ဖစးသညး၈  

သုိ႕ရာတျငး ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့တစးခုတျငး လြ္ပးစစးဓါတးအာ့စီ့ဆငး့မႈကုိ ထိနး့ခ္ဳပးစီမဵရနး ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့ 
ကုိလညး့ လုိအပးမညး်ဖစးသညး၈ မနး့-ေတာငးတျငး့ႀကီ့လုိငး့ ႏြငး ံနညး့လမး့ ှ (အလုဵ-သီတာလုိငး့) တုိ႕တျငး လုိငး့၌ 
အဆုဵ့တစးဖကးစီ၉ ဓါတးအာ့ချဲရဵုတစးရဵုစီ တညးေဆာကးကာ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ရဵုစီ တညးေဆာကးမညး်ဖစးသညး၈ မနး့- 
ေတာငးတျငး့ႀကီ့လုိငး့အတျကး လုိအပးသညးံ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ရဵုမြာ လကးရြိတျငး ရြိၿပီ့သာ့်ဖစးသညး၈ သုိ႕ရာတျငး 
နညး့လမး့ ှ (အလုဵ-သီတာလုိငး့) အတျကးမူ၇ ဓါတးအာ့ချဲရဵု ှ ရဵုသာ ရြိေသ့ၿပီ့ က္နး ှ ရဵုကုိ တညးေဆာကးရနး 
လုိေသ့သညး၈ နညး့လမး့ ဿ (အလုဵ-ဒလ-သီတာလုိငး့) တျငး ဓါတးအာ့ချဲရဵု ၀ ရဵ ု ရြိမညး်ဖစးသညး၈ လကးရြိတျငး 
ဓါတးအာ့ချဲရဵု ှ ရဵုရြိၿပီ့်ဖစးကာ က္နး ဿ ခုကုိ တညးေဆာကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယးလုိငး့တျငး 
ဓါတးအာ့ချဲရဵု ၀ ခု ရြိမညး်ဖစးသညး၈ ယငး့အနကး ှ ရဵုရြိၿပီ့်ဖစးကာ က္နး ဿ ရဵုကုိ အစို့ရပိုငးေ်မေပ၍တျငး တညးေဆာကး 
မညး်ဖစးသညး၈  

 

၀၈ ဓါတးအာ့်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့လိုငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ လူအမ္ာ့အေပ၍တျငး အဓိက်ဖစးႏုိငးေသာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့မြာ 
အဘယးတို႔နညး ?့ 

ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့သညး လုပးငနး့လညးပတးသညးံအခါတျငး ပိုမ္ာ့ေသာလူအေရအတျကးထဵသုိ႔ လြ္ပးစစး 

ဓါတးအာ့ပို႔ေပ့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ သုိ႔ေသား ယငး့ဓါတးအာ့လိုငး့မ္ာ့ တညးေဆာကးရနးအတျကး စကးပစၥညး့မ္ာ့၇ 
ကိရိယာမ္ာ့၇ လူမ္ာ့ ႏြငး ံ ၁ငး့တာဝါတိုငးမ္ာ့၇ တုိငးမ္ာ့ ႏြငး ံ ဓါတးအာ့လိုငး့မ္ာ့တပးဆငးရနးလုိအပးသညးံ 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ဓါတးအာ့လိုငး့ေၾကာငး့တစးေလ္ာကးလုဵ့တျငး ၁၃ မီတာက္ယးဝနး့ေသာ ေနရာလျတး 
တစးခုကုိ လုိအပးသညး၈ ယငး့အက္ယးအဝနး့ကုိ စၾကၤဵဟုေခ၍သညး၈ တညးေဆာကးေရ့ကာလအတျငး့တျငး 

စၾကၤအဵတျငး့ရြိ သီ့ႏြဵမ္ာ့ ႏြငးံ အေဆာကးအအုဵမ္ာ့ကုိ ယာယီဖယးရြာ့ရနး လိုအပးပါသညး၈  

သုိ႕ရာတျငး မနး့-ေတာငးတျငး့ႀကီ့ ႏြငးံ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး စၾကၤနးတုိ႕တျငး ေနရာလျတးမ္ာ့ ရရြိႏိုငး်ခငး့ေၾကာငး ံ

မညးသညး ံ အေဆာကးအအုဵမြ္ ထိခိုကးမႈရြိမညးမဟုတးပါ၈ ထုိ႕်ပငး လုိငး့မ္ာ့တညးေဆာကးရာတျငး သီ့ႏြဵမ္ာ့ရြိသညး ံ

နယးေ်မမ္ာ့အာ့ တတးႏိုငးသမြ္ ေရြာငးရြာ့တညးေဆာကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယး လုိငး့ရြိ 
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ရာဘာစိုကးခငး့မ္ာ့အတျကးမူ စၾကၤနးအတျငး့ သီ့ႏြဵအ်မငး ံ ဿ မီတာ ကနး႕သတးမႈကုိ လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးေသာ 

ေၾကာငး ံရာဘာစိုကးပ္ိဳ့မႈအာ့ ႏြစးစဥး ရာသီအလုိကးသီ့ႏြဵမ္ာ့်ဖငးံ အစာ့ထုိ့ရနး လုိအပးမညး်ဖစးသညး၈ နညး့လမး့ ှ 

(အလုဵ-သီတာလုိငး့) တညးေဆာကးရာတျငး ကမး့နာ့လမး့ အလယးပိုငး့ရြိ ယာယီေစ့္ဆုိငးမ္ာ့ ထိခိုကးမႈ ရြိေကာငး့ 

ရြိမညး်ဖစးသညး၈ 

ဓါတးအာ့ချဲရဵုမ္ာ့အတျကး နညး့လမး့ ှ (အလုဵ-သီတာလုိငး့) တျငး အစို့ရပိုငးေ်မေပ၍တျငး (သီတာ) ဓါတးအာ့ချဲရဵုကုိ 

တညးေဆာကးရနး လုိအပးမညး်ဖစးသညး၈ နညး့လမး့ ဿ (အလုဵ-ဒလ-သီတာ) တျငး (သီတာ ႏြငး ံဒလ) ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ 

ရဵုကုိ တညးေဆာကးမညး်ဖစးသညး၈ ဒလဓါတးအာ့ချဲရဵု တညးေဆာကးမညးံေ်မအတျငး့ ပုဂၐလိက ေ်မယာအသုဵ့်ပဳသူ 

မ္ာ့ ရြိပါသညး၈ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယးလုိငး့အတျကး ဓါတးအာ့ချဲရဵု ဿ ရဵုကုိ အစို့ရပိုငးေ်မေပ၍တျငး တညးေဆာကး 

မညး်ဖစးသညး၈ သုိ႕ရာတျငး ဓါတးအာ့ချဲရဵုတစးရဵု (ထာ့ဝယး) တညးေဆာကးမညးံ ေ်မအတျငး့မြ အေပါံစာ့ 

ပစၥညး့မ္ာ့်ဖငး ံေဆာကးလုပးထာ့သညးံ စာ့ေသာကးဆုိငးတစးခုအာ့ ဖယးရြာ့ရမညး်ဖစးသညး၈  

၁၈ ကၽျႏးုပးတို႔၌ သီ့ႏြဵမ္ာ့ႏြငး ံေစ့္ဆုိငးမ္ာ  ့ထိခိုကးမညး မထိခိုးကးမညးကို မညးသညးံအခ္ိနးတျငး သိႏုိငးမညးနညး ?့ 

တာဝါတိုငးမ္ာ့အတျကး ေနရာအတိအက္ႏြငးံ စၾကၤဵအတျကး အမြတးအသာ့မ္ာ့ ေ်မ်ပငးေပ၍တျငး သတးမြတး်ပီ့ 
ေနာကးတျငးသာ မနး့-ေတာငးတျငး့ႀကီ့ ႏြငး ံ ေမားလၿမိဳငး-ေရ့-ထာ့ဝယးလုိငး့မ္ာ့ေၾကာငး ံ မညးသညးံသီ့ႏြဵမ္ာ့ 

ထိခိုကးမညးကုိ သိရြိႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ အငးဂ္ငးနီယာပုိငး့ဆိုငးရာ အေသ့စိတးဒီဇုိငး့ပဵုစဵမ္ာ့ ေဆာငးရျကးၿပီ့မြသာ 
ယငး့လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ နယးနိမိတးအတျငး့က္ေရာကးသညးံ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို 

အေသ့စိတးတိုငး့တာစစးတမး့ေကာကးယူမႈ (DMS) လုပးေဆာငးမႈမြတဆငးံ မြတးတမး့သျငး့မညး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ 
သငး၌ သီ့ႏြဵမ္ာ့သညး အမြတးအသာ့်ပဳထာ့ေသာ စၾကၤဵအတျငး့က္ေရာကးပါက သငးံအေန်ဖငးံ ဆုဵ့ရဵႈ့ႏုိငးဖျယး 

မ္ာ့ကို အေၾကာငး့ၾကာ့ကာ သငးႏြငးံတိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မႈ ်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ DMS ်ပဳလုပးမညးံရကးကို သငးံအာ့ 
အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးကာ DMS မတိုငးမီ အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့၇ DMS ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ 

တို႔တျငး သငးံအေန်ဖငး ံပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးရနး ေမတၱာရပးခဵမညး်ဖစးသညး၈  

ကမး့နာ့လမး့အလယးပိုငး့ရြိ ေစ့္ဆုိငးပိုငးရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ၁ငး့တုိ႕၌ ေစ့္ဆုိငးမ္ာ့ ထိခိုကးမႈရြိမညး မရြိမညးကုိ 
ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့၌ အၿပီ့သတး တညးေနရာကုိ သတးမြတးၿပီ့ခ္ိနးတျငး သိရြိရမညး်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ 
ေရျ့ ခ္ယးစရာ နညး့လမး့ ဿ ခုကုိ စဥး့စာ့ေနဆဲ်ဖစးသညး၈ နညး့လမး့တစးခုမြာ ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့အာ့ 
ဆိပးကမး့အာဏာပိုငးအဖျဲ႕အစညး့၌ ဝငး့အတျငး့ရြိ နယးေ်မတစးခုအတျငး့ ထာ့ရြိရနး်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့နညး့လမး့မြာ 
ဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့လုိငး့မ္ာ့အာ့ အလုဵဓါတးအာ့ချဲရဵုမြ ်မစးကုိ်ဖတး၊ ဒလၿမိဳ႕နယးမြတဆငးံ တာဝါတုိငးမ္ာ့ 
ထာ့ရြိၿပီ့ ်မစးကုိ ေနာကးတစးႀကိမး ်ပနး်ဖတးကာ သီတာ ဓါတးအာ့ချဲရဵုသုိ႕ခ္ိတးဆကးရနး်ဖစးသညး၈ အလုဵ-ဒလ-သီတာ 
နညး့လမး့တျငး စပါ့ခငး့မ္ာ့ ထိခိုကးမညး်ဖစးၿပီ့ ဒလတျငး ဓါတးအာ့ချဲရဵုသစးတစးခ ု တညးေဆာကးရနး လုိအပးမညး 
်ဖစးသညး၈ အဆုိပါ ဓါတးအာ့ချဲရဵုအတျကး ေ်မ ှဿ.၂ ဟကးတာ လုိအပးမညး်ဖစးသညး၈  

၂၈ အကယး၊ မိမိတို႔၌ သီ့ႏြဵမ္ာ့ႏြငးံေစ့္ဆိုငးမ္ာ ့ ထိခိုကးခဲံပါက ပုိငးရြငးမ္ာ့အေန်ဖငး ံ အစုိ့ရထဵမြ မညးသညးကို 
ေမြ္ားလငးံႏုိငးမညးနညး  ့? 

အကယး၊ ရာသီအလုိကး သုိ႔မဟုတး ကာလတို သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို ထိခိုကးခဲံပါက အစုိ့ရသညး ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္်ဖငးံ 
တစးရာသီစာ ရိတးသိမး့ႏုိငးမညး ံ သီ့ႏြဵမ္ာ့ႏြငးံ ညီမြ္ေသာ ေလ္ားေၾက့ကို ပုိငးရြငးသို႔ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ 

တညးေဆာကးေရ့ကာလသညး  ၁၂ ရကးအတျငး့ ၿပီ့စီ့မညး်ဖစးေသာေၾကာငး ံ ရာသီအလုိကးသီ့ႏြဵမ္ာ့စုိကးပ္ိဳ့ေသာ 
ရာသီတစးရာသီထကး တိုေတာငး့မညး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအုပးခ္ဳပးေရ့၌ တနးဖုိ့်ဖတးမႈ 

ကုိ သီ့ႏြဵပုိငးရြငးအေန်ဖငး ံမေက္နပးပါက ပုိမုိ်မငးံမာ့ေသာေစ့္ႏႈနး့ကုိ ညြိႏိႈငး့ချငးံရြိသညး၈  
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ ္ -

ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအစိတ္အပုိင္း-ဒီဇငးဘာ ဿွှ၄ 

Page85 

 

ရာဘာပငးမ္ာ့ကုိ ေပ့ေလ္ားရာတျငး သစးပငးမ္ာ့၌ သကးတမး့အလိုကး ေပ့ေလ္ားမညး်ဖစးသညး၈ အပငးမ္ာ့ကို 

အုပးစုသုဵ့စုအ်ဖစး ချဲ် ခာ့ထာ့သညး (ှ) ှ ႏြစးမြ ၀ ႏြစး သကးတမး့ (ဿ) ၀ ႏြစး မြ ၂ ႏြစး သကးတမး့ (၀) ၂ႏြစး 
သကးတမး့ အထကးတို႔်ဖစးသညး၈ ရာဘာပငးမ္ာ့သညး အသကး ၂ ႏြစး်ပညးံမြသာ ထုတးလုပးမႈစတငးႏုိငးသ်ဖငး ံ၂ ႏြစး 

သကးတမး့အထကးရြိ အပငးမ္ာ့ကုိ ထုတးလုပးမႈစျမး့အာ့ရြိသညးဟု သတးမြတးကာ အပငးမြ ၂ ႏြစးတာ ထျကးရြိမညး ံ
ပမာဏႏြငး ံ ညီမ ြ္ေသာ အတိုငး့အတာ်ဖငး ံ ေပ့ေလ္ားမညး်ဖစးသညး၈ ၂ ႏြစးသကးတမး့ေအာကးရြိ ရာဘာပငးမ္ာ့ 

အတျကး သစးသာ့တနးဖုိ့သတးမြတးကာ ယငး့အေပ၍တျငး အေ်ခခဵေပ့ေလ္ားမညး်ဖစးသညး၈  

ယာယီေစ့္ဆုိငးမ္ာ့အတျကး နညး့လမး့မြာ ယငး့တုိ႕အာ့ ကမး့နာ့လမး့ရြိ အ်ခာ့တညးေနရာတစးခုသုိ႕ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ 
်ခငး့်ဖစးသညး၈ အစို့ရသညး ယငး့သုိ႕ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ရာတျငး အကူအညီေပ့မညး်ဖစးသညး၈ ေစ့္ဆုိငးမ္ာ့သညး 
ေခါကးသိမး့ႏိုငးသညးံ ရျကးဖ္ဥးတဲမ္ာ့ ႏြငး ံ ကမး့ေ်ခတျငး အသုဵ့်ပဳသညးံ ထီ့မ္ာ့်ဖစးသညးံအတျကး ေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈ 
ေၾကာငး ံဝငးေငျထိခိုကးမညးဟု ေမြ္ားမြနး့ထာ့်ခငး့မရြိပါ၈  

 

၃၈ ထိခိုကးႏုိးငးေသာ သီ့ႏြဵမ္ာ့၇ ေစ့္ဆုိငးမ္ာ့အတျကး ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္သတးမြတး်ခငး့၇ ပုိငးရြငးမ္ာ့ႏြငး ံညြိႏိႈငး့်ခငး့၇ 
ေလ္ားေၾက့ေပ့အပး်ခငး  ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို အစုိ့ရတျငး့မြ မညးသူက စီမဵခနး႔ချဲမညးနညး  ့? 

ေလ္ားေၾက့လုပးငနး့စဥးကို စီမဵခနး႔ချဲရနး တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးဌာနဆိုငးရာပုဂၐိဳလးမ္ာ့ ပါဝငးေသာ ေလ္ားေၾက့ 

ေကားမတီတစးခုကို တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႕က ဖျဲ႕စညး့မညး်ဖစးသညး၈ ၁ငး့ေကားမတီ၌ ဖျဲ႕စညး့ပဵ ု
သညး တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးမ္ာ့အလိုကး ကျဲ်ပာ့မႈရြိႏုိငးသညး၈  

 

၄၈ တာဝါတုိငးမ္ာ့၌ အုတး်မစးမ္ာ  ့ ႏြငး ံ ဒလဓါတးအာ့ချဲရဵုတုိ႕အတျကး ေနရာယူသညးံေ်မအတျကး အစုိ့ရက 
ေပ့ေလ္ားမညးလာ ?့ 

အေ်ခခဵဥပေဒအပါအဝငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ဥပေဒမ္ာ့အရ ႏုိငးငဵေတားအစုိ့ရသညး ႏုိငးငဵတျငး့ရြိ ေ်မအာ့လုဵ့၌ 
ပုိငးရြငး်ဖစးသ်ဖငး ံ အစုိ့ရသညး ေ်မအတျကး ေပ့ေလ္ားရနး မလိုအပးပါ၈ အစုိ့ရသညး ပုဂၐလိကေ်မအသုဵ့်ပဳေနသူ 
မ္ာ့အာ့ ေ်မယာအသုဵ့်ပဳချငးံကိုသာေပ့ထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ေ်မပုိငးဆိုငးမႈကုိ ေပ့အပးထာ့်ခငး့မရြိပါ၈ 

 

၅၈ သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရြိရနး ေ်မယာအသုဵ့်ပဳလကးမြတး (LUC) လိုအပးပါသလာ ?့ 

မလိုအပးပါ၈ သငး၌ သီ့ႏြဵမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ရရြိရနး LUC မလုိအပးပါ၈ သိုေသား သငးသညး သီ့ႏြဵမ္ာ့၌ 
ပုိငးရြငး်ဖစးေၾကာငး့ အေထာကးအထာ့တငး်ပႏုိငးရနးႏြငးံ သငးသီ့ႏြဵပိုငးရြငး်ဖစးေၾကာငး့ကုိ ေဒသအာဏာပိုငးမ္ာ့က 

အသိအမြတး်ပဳရနး လုိအပးပါသညး၈  

 

၆၈ သီ့နြဵမ္ာ့အတျကး ်ပနးလညးအစာ့ထို့ႏုိငးသညး ံတနးဖုိ့ကို မညးသို႔ သတးမြတးပါသလဲ? 

ေလ္ားေၾက့သညး ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္အတိုငး့်ဖစးေၾကာငး့ေသခ္ာေစရနး ေဒသႏၱရအာဏာပုိငးအဖျဲ႕သညး သီ့ႏြဵ 

စုိကးပ္ိဳ့သူမ္ာ့၇ သီ့ႏြဵဝယးယူသူမ္ာ့ႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ မညး်ဖစးသညး၈  
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ှွ၈ အကယး၊  ကၽျႏုးပး၌ ယာယီေစ့္ဆုိငးအာ  ့အ်ခာ့ေနရာတစးခုသုိ႕ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ရပါက စီမဵကိနး့သညး ကၽျႏုးပးအာ  ့
မညးသုိ႕ အကူအညီေပ့မညးနညး ?့ 

ရနးကုနးၿမိဳ႕ေတားစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီ (YCDC) သညး ယာယီေစ့္ဆုိငးမ္ာ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ရမညး ံ ေနရာကုိ 
သတးမြတးမညး်ဖစးသညး၈ ယာယီေစ့္ဆုိငးမ္ာ့၌ ေဖာကးသညးမ္ာ့ ဆုဵ့ရဵႈ့မႈမရြိေစေရ့အတျကး ေရႊ႕ေ်ပာငး့ရာတျငး 
ကမး့နာ့လမး့တစးေလြ္ာကးသုိ႕ ဦ့စာ့ေပ့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့မညး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ ေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈေၾကာငး ံဝငးေငျဆုဵ့ရဵႈ့မႈ 
ရြိပါက ဆုဵ့ရဵႈ့သညးံ ဝငးေငျႏြငးံညီမြ္သညး ံပမာဏအာ့ ေလ္ားေၾက့ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ ဆုဵ့ရဵႈ့သညးံ ဝငးေငျပမာဏအာ့ 
ထိခိုကးသညး ံေစ့္ဆုိငးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ေဆျ့ ေႏျ့ တုိငးပငး်ခငး့်ဖငး ံဆုဵ့်ဖတးမညး်ဖစးသညး၈ 

ှှ၈ ကၽျႏးုပးတို႔ ရပးရျာအတျငး့ရြ ိမညးသူမဆို ေလ္ားေၾက့ေတာငး့ဆိုချငး ံရြိပါသလာ  ့? 

မရြိပါ၈ DMS အၿပီ့သတးေဆာငးရျကးစဥးအတျငး့တျငး စစးတမး့ေကာကးယူခဲံေသာ သီ့ႏြဵပုိငးရြငးမ္ာ့သာလ္ငး 

ေလ္ားေၾက့ေတာငး့ဆိုချငးံ ရြိပါသညး၈ ေလ္ားေၾက့ခဵစာ့ချငးံကို ဆုဵ့်ဖတးရနးအတျကး ေနာကးဆုဵ့သတးမြတးရကးမြာ 
DMS စတငးလုပးေဆာငးသညးံ ရကး်ဖစးပါသညး၈ ေနာကးဆုဵ့သတးမြတးရကးလျနးမြ စစးတမး့ေကာကးယူထာ့ေသာ 

ေ်မမ္ာ့ေပ၍တျငး သီ့ႏြဵမ္ာ့စုိကးပ္ိဳ့ထာ့ေသာသူမ္ာ့သညး ေလ္ားေၾက့ခဵစာ့ချငးံ ရြိမညးမဟုတးပါ၈ 

 

ှဿ၈ အကယး၊ ကၽျႏုးပး၌ေ်မသညး ထိခိုကးခဵရေၾကာငး  ့ DMS က သတးမြတးခဲံလ္ငး ေ်မေပ၍မြ ခ္ကးခ္ငး့ဖယးရြာ  ့
ရြငး့လငး့ေပ့ရနး လုိအပးပါသလာ  ့? 

မလိုအပးပါ၈ ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးမႈ မၿပီ့မခ္ငး့ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို စုိကးပ္ိဳ့ႏုိငးပါသညး၈ ေလ္ားေၾက့အ်ပညးံအဝေပ့အပးမႈ 
မၿပီ့စီ့မခ္ငး့ မညးသညး ံသီ့ႏြဵမ္ာ့ကိုမြ္ ဖယးရြာ့ရနးမလိုပါ၈ အကယး၊ သီ့ႏြဵမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ေပ့ၿပီ့လ္ငးပငး 

တညးေဆာကးေရ့ကနးထရိုကးတာမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးအေပ၍ မူတညး၊ တညးေဆာကးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ မေဆာငးရျကး 
မခ္ငး့ သီ့ႏြဵမ္ာ့ကို ထာ့ရြိႏုိငး်ခငး့လညး့ ်ဖစးႏုိငးပါသညး၈ စီမဵကိနး့သညး သငးံေတားေသာ အခ္ိနးအပိုငး့အ်ခာ့ 

တစးခုကုိ ချငးံ်ပဳေပ့မညး်ဖစးကာ တညးေဆာကးေရ့လုပးငနး့စတငးရနးအတျကး သငး၌ေ်မကို ရြငး့လငး့ရနး အကယး၊ 
သငးကေတာငး့ဆိုခဲံလ္ငး အကူအညီေပ့မညး်ဖစးသညး၈ မညးသညးံအခ္ိနးတျငး တညးေဆာကးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ 

လုပးေဆာငးမညးကို စီမဵကိနး့က သငးံအာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးသညး၈  

 

ှ၀၈ ေလ္ားေၾက့ရရနးအတျကး စီမဵကိနး့သို႔ စီမဵခနး႔ချဲမႈစရိတး သို႔မဟုတး ဝနးေဆာငးမႈအဖုိ့အခမ္ာ  ့
ေပ့ရနးလုိအပးပါသလာ ?့ 

မလုိအပးပါ၈ ေလ္ားေၾက့ရရနးအတျကး မညးသညးံဝနးေဆာငးမႈအဖုိ့အခ၇ မညးသညးံေငျေၾက့တစးစဵုတစးရာမြ္ 
ေပ့အပးရနး မလုိအပးပါ၈ အကယး၊ အစုိ့ရမြ ပုဂၐိဳလးတစးစဵုတစးဦ့ သုိ႕မဟုတး စီမဵကိနး့ဝနးထမး့တစးဦ့ဦ့က 

ဝနးေဆာငးမႈအဖုိ့အခ၇ ေငျေၾက့တစးစဵုတစးရာ သငးံထဵမြ ေတာငး့ဆိုခဲံပါက ေဒသဆိုငးရာေကားမတီ၇ 
စီမဵကိနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈရဵု့ (PMO)၇ DPTSC သို႔မဟုတး ေန်ပညးေတားရြိ ADB ဌာေနရဵု့သို႔ ေက့္ဇူ့်ပဳ၊ တိုကးရိုကး 

တုိငးၾကာ့ေစလိုပါသညး၈  
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ှ၁၈ အကယး၊ မိမိအေန်ဖငး ံ တနးဖုိ့သတးမြတးသညး ံ နညး့စနစးကို်ဖစးေစ၇ ေလ္ားေၾက့ေငျပမာဏကို်ဖစးေစ၇ 

စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားစဥးအတျငး့တျငး မိမိအေပ၍တိုကးရိုကးထိခိုကးသညး ံ ဆုိ့က္ိဳ့မ္ာ့ႏြငး ံ ပတးသကး၊်ဖစးေစ 
မေက္နပးပါက တိုငးၾကာ့ချငးံရြိပါသလာ ?့  

ရြိပါသညး၈ အကယး၊ သငးံတျငး ေမ့ချနး့တစးစဵုတစးရာရြိခဲံလ္ငး သို႔မဟုတး DMS ရလဒးမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ 
သေဘာထာ့ကျဲလျဲခဲံလ္ငး ယငး့ရလဒးမ္ာ့ကို အ်ခာ့ ACC စစးတမး့ေကာကးယူေရ့အဖျဲ႕တစးခုက 

်ပနးလညးသုဵ့သပးအကဲ်ဖတးေစရနး ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးေရ့ေကားမတီထဵသို႔ သငးံအေန်ဖငး ံ
ေတာငး့ဆိုႏုိငးပါသညး၈ အကယး၊ ်ပနးလညးသုဵ့သပးသညးံ ရလဒး သုိ႔မဟုတး ေလ္ားေၾက့ေငျပမာဏကို မေက္နပး 

ေသ့လ္ငး သငး၌ ေမ့ချနး့ သုိ႔မဟုတး တိုငးၾကာ့မႈကုိ DPTSC PMU အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ 
ေကားမတီထဵသို႔ တငး်ပႏုိငးပါသညး၈ ေမ့ချနး့ သုိ႔မဟုတး တိုငးၾကာ့မႈကုိ စာ်ဖငး ံေရ့သာ့ပုိ႔ေဆာငး်ခငး့၇ တာဝနးရြိသူကုိ 

လူကုိယးတိုငးေတျ႕ဆုဵရနး ခ္ိနး့ဆို်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးႏုိငးပါသညး၈  

သငး၌ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို ေ်ဖဆိုရနး၇ လျတးလပး၇ ပျငးလံငး့်မငးသာ၇ အခ္ိနးကိုကး၇ ေက္နပးဖျယးအသျငး်ဖငးံ 
တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကို လကးခဵေ်ဖရြငး့ရနး ေကားမတီတျငး တာဝနးရြိပါသညး၈ သငး၌ တိုငးၾကာ့မႈအေပ၍ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး 

မ္ာ့ကို သငးံအေန်ဖငး ံ မေက္နပးပါက ယငး့အမႈကို DPTSC ခရိုငးအဆငးံ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ 
ေကားမတီထဵသို႔ တငး်ပႏုိငးပါသညး၈ သငးံအမႈအေပ၍ ခရုိငးအဆငးံ၌ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကို မေက္နပးေသ့ပါက DPTSC 

်ပညးေထာငးစုအဆငးရံြိ အဆငးမေ်ပမႈမ္ာ့ညြိႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီထဵသို႔ အယူခဵတငးႏုိငးပါသညး၈ အကယး၊ 
်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၌ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကို မေက္နပးေသ့ပါက ၁ငး့အမႈကို တရာ့ရဵု့သို႔ ဆကးလကးတငး်ပႏုိငးပါသညး၈   

 

ှ၂၈ ထိခိုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုတစးခုသညး ေလ္ားေၾက့ေပ့သညး ံ လုပးငနး့စဥးႏြငး ံ စီမဵကိနး့အေကာငးအထညး 

ေဖားေဆာငးမႈကို ေထာကးကူရနး မညးသညးတို႔ကို လုပးေဆာငးႏုိငးပါသနညး ?့ 

ထိခိုုကးခဵရေသာ အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး စီမဵကိနး့အေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့ကို သိရြိေအာငးေဆာငးရျကး်ခငး့၇ မိမိတို႔ 
ပါဝငးရနးလုိအပးေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့တျငး ပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့်ဖငး ံ စီမဵကိနး့ကို ကူညီႏိုငးပါသညး၈ 

်ဖနး႔ေဝထာ့ေသာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို ဖတးရႈ်ခငး့၇ ေဆျ့ ေႏျ့ တိုငးပငးပျဲမ္ာ့တျငး တကးတကးႂကျႂကျပါဝငး်ခငး့တုိ႔်ဖငး ံ
စီမဵကိနး့အေၾကာငး့ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရရြိႏိုငးပါသညး၈ ယငး့အစညး့အေဝ့မ္ာ့ကုိ တကးေရာကး်ခငး့်ဖငး ံ

အိမးေထာငးစုမ္ာ့သညး ထိခိုကးလာႏိုငးသညးံ ်ဖစးစဥးမ္ာ့ကုိ သိရြိ်ခငး့၇ ယငး့တုိ႔ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနးနညး့လမး့မ္ာ့ကုိ 

အၾကဵ်ပဳ်ခငး့တုိ႔ကုိ လုပးေဆာငးႏိုငးၿပီ့ ဆုိ့က္ိဳ့မ္ာ့ကုိ ေလ္ာံပါ့သကးသာေစရနး လုပးေဆာငးရာတျငး 

ကူညီႏိုငးပါသညး၈ အိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈကို လိုအပးေသာအ်ခာ့တစးေနရာမြာ DMS လုပးေဆာငးမႈ 
်ဖစးပါသညး၈ ၁ငး့လုပးငနး့တျငး ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးေရ့ေကားမတီအေန်ဖငးံ အမြနးတကယး်ဖစးၿပီ့ လကးခဵႏုိငးေသာ 

သီ့ႏြဵေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္မ္ာ့၇ ဆုဵ့ရႈဵ့သျာ့ေသာဝငးေငျမ္ာ့ကုိ သတးမြတးရာတျငး အိမးေထာငးစုမ္ာ့က ကူညီေပ့ႏုိငး 
ပါသညး၈  

 

ှ၃၈ ယခုစီမဵကိနး့၌ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ  ့်ပညးံဝသညး မ်ပညးံဝသညးကို ကၽျႏးုပးအေန်ဖငး ံမညးသုိ႔ သိႏုိငးပါမညးနညး ?့ 

လြ္ပးစစးႏြငးံ စျမး့အငးဝနးႀကီ့ဌာန (MOEE) သညး လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့ႏြငးံကျပးကဲေရ့ဦ့စီ့ဌာန (DPTSC) 
မြတဆငးံ စီမဵကိနး့လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံသျာ့ပါမညး၈ စီမဵကိနး့၌ သကးေရာကးမႈမ္ာ့၇ ထိခိုကးမႈမ္ာ့ 
သကးသာေစေရ့ႏြငးံ နစးနာမႈမ္ာ့ကို ေပ့ေလ္ားေရ့ အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့ကို အနညး့ဆုဵ့ တစးႏြစးလ္ငး 
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ႏြစးႀကိမး ေစာငးံၾကညးံရနး ်ပငးပမြ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့အဖျဲ႕တစးခုကုိလညး့ ငြာ့ရမး့လုပးေဆာငးပါမညး၈ 
၁ငး့အဖျဲ႕သညး ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵကာ DPTSC ႏြငး ံ ADB သို႔ အစီရငးခဵစာ တငးသျငး့ပါမညး၈ ADB သညး 
စီမဵကိနး့ အေကာငးအထညးေဖားေနစဥး ကာလအတျငး့ ေခ့္ေငျ် ပနးလညးသုဵ့သပးေရ့မစးရြငးမ္ာ့မြတဆငးံ စီမဵကိနး့ 
လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို ပဵုမြနး ေစာငးံၾကညးံသျာ့ပါမညး၈ 

သိရြလိုိသညးမ္ာ့၇ အၾကဵ်ပဳလိုသညးမ္ာ့ရြိပါက ဆကးသျယးရနး  

လြ္ပးစစး ႏြငး ံစျမး့အငးဝနးႀကီ့ဌာန (MOEE)၇လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ပို႕လႊတးေရ့ႏြငးံကျပးကဲေရ့ဦ့စီ့ဌာန (DPTSC)၇ 
အေဆာကးအဦ အမြတးဿ၄၇ ေန်ပညးေတား၇ ်မနးမာ၈  
တယးလီဖုနး့ - ွ၆၂ ၃၄-၅ှွ၁ဿ၅၂ 
ဖကးစး - ွ၆၂ ၃၄-၅ှွ၁ဿ၅၄  

မေကျ့ ၇ ေမားလၿမိဳငး ႏြငး ံရနးကုနးတုိ႕ရြိ ခရိုငးရဵု့မ္ာ့ 

ေနာကးဆကးတျဲ ှ အရ ခဵစာ့ချငးံဇယာ့ကို ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့သညး၈  
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