
ဤ PDS ဘာသာျပန္ သည္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ရက္စြပဲါ အဂၤလိပ္ဘာသာ မူရင္းကိုု အေျခခံသည္။  
 

 
 
 

PDS စတင္သည္႔ေန႔ – 

PDS ကိုုမြမ္းမံသည္႔ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၄ 

 

စီမံကိန္းအမည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး စီမံကိန္း 

ႏိုုင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္း/အစီအစဥ္အမွတ္ ၄၆၃၉၀-၀၀၃  (46390-003) 

စီမံကိန္းအဆင္႔ အတည္ျပဳျပီး 

စီမံကိန္းတည္ေနရာ – 

ႏုုိင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြရဲာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကုုိ ေငြေၾကးပံ႔ပိုုးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဤ 
စာတမ္းတြင္ ပထဝီ ေဒသႏွင္႔ နယ္နိမိတ္မ်ားကုုိ သတ္မွတ္ညႊန္းဆုုိရာတြင္ လည္းေကာင္း ၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္သည္ မည္သည္႔ နယ္နိမိတ္ ၊ 
ေဒသ၏ ဥပေဒေရးရာအရ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခား အဆင္႔အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု ဆံုုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမရိွပါ ။  

က႑ ႏွင္႔ က႑ခြ ဲသတ္မွတ္ျခင္း – 

အေၾကာင္းအရာအလိုုက္ အမ်ိဳးအစားခြျဲခင္း – 

က်ားမခြျဲခားမႈဆိုုင္ရာ လက္ရိွအမ်ိဳးအစားမ်ား – 

 

 ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ 
အမ်ိဳးအစား ခြင္႔ျပဳခ်က္အမွတ္ ရန္ပုုံေငြ အရင္းအျမစ္ 

အတည္ျပဳၿပီးေသာ ပမာဏ 
(ေထာင္ကဏန္း) 

ေခ်းေငြ ၃၀၈၄ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရံပံုုေငြ ၆၀,၀၀၀ 

– – အစုုိးရ ၁၃,၇၀၀ 

စုုစုုေပါင္း US$ ၇၃,၇၀၀ 

 

စီမံကိန္း အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ 
စီမံကိန္း အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ (PDS) တြင္ စီမံကိန္း သိုု႔မဟုုတ္ အစီအစဥ္တုုိ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါဝင္သည္။ PDS ကိုုယ္တိုုင္သည္ လုုပ္ေဆာင္ဆဲလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုု ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ႔ ကနဦးပိုုင္း သတင္းလႊာတြင္ 
အခ်ိ ႔ဳေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္မည္မဟုုတ္ဘဲ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွလာသည္အခါ သတင္းလႊာတြင္ 
ထပ္မံျဖည္႔စြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ျပီး အညႊန္းသေဘာ ထည္သြင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။  



 

 ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မွဳဆိုုင္ရာ အစီအစဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း ပုုိမုုိသိရွိလုုိပါလွ်င္ ေအာက္ပါ အင္တာနက္ 
လိပ္စာတြင္ ၾကည္႔ရႈႏိုင္ပါသည္။  
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 
 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ B 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုုတ္ဘဲ 
ေရြ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းဆိုုင္ရာ 

C 

ဌာေနျပည္သူမ်ားဆိုုင္ရာ C 

 

 ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင္႔ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားဆိုုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ  
လုုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင္႔ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ၊ သံုုးစြဲထားေသာပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရယူျခင္း၊ လဲလွယ္လုုိက္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား ကိရိယာမ်ားကိုု စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိခိုုက္မႈ အနည္းဆံုုးျဖစ္ေစရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင္႔အတူ 
ၾကိဳတင္ဂရုုစုုိက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုုတ္ဘဲ ေရြ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းဆိုုင္ရာ 

လူမႈေရးဆုုိင္ရာ သံုုးသပ္ခ်က္ျပဳလုုပ္ရန္ လိုုအပ္ျခင္းမရွိပါ။ သိုု႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ႏွင္႔ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု အခ်ိန္အပုုိင္းအျခားအလုုိက္ပံုုမွန္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လုုိအပ္ပါသည္။  

ဌာေနျပည္သူမ်ားဆိုုင္ရာ  

လူမႈေရးဆုုိင္ရာ သံုုးသပ္ခ်က္ျပဳလုုပ္ရန္ လုုိအပ္ျခင္းမရွိပါ။ သုုိ႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ႏွင္႔ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကုုိ အခ်ိန္အပုုိင္းအျခားအလုုိက္ပံုုမွန္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ 

 

 အက်ိဳးစီးပြားဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံေရး၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ 
တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 

စီမံကိန္း ေရးဆြစဲဥ္ကာလတြင္း  – 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ ကာလတြင္း  - 

ဤစီမံကိန္းကုုိ အေထြေထြလုုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ထားျပီး  အက်ိဳးစီးပြားဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင္႔ 

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


ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေထြေထြဗ်ဴဟာ ထားရွိပါသည္။ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာေအဂ်င္စီ (EA) သည္ သက္ဆုုိင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ယင္း၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ျပထားရွိပါမည္။ ကန္ထရိုုက္လုုပ္ငန္း 
အခြင္႔အလမ္း ရပုုိင္ခြင္႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား၊ ကမ္းလွမ္းသူမ်ား၊ ကန္ထရိုုက္ေပးျခင္းမ်ား၊ စီမံကိန္း 
ရန္ပံုုေငြသံုုးစြျဲခင္းမ်ား၊ စီမံကိန္းဆုုိင္ရာ တုုိးတက္မွဳျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု ယင္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ေအဒီဘီ ၏ ၂၀၁၁ လူထုုဆက္ဆံေရးမူဝါဒ ႏွင္႔ ယင္း၏ အခ်က္အလက္ထုုတ္ျပန္ေရး၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရးဆုုိင္ရာ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကုုိ လုုိက္နာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 စီမံကိန္းဆုုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ 

– 

 

 စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းအေၾကာင္းႏွင္႔ ႏိုုင္ငံေတာ္/ေဒသဆိုုင္ရာ ဗ်ဴဟာႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ ကာလလတ္-ကာလရွည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုုိုုးတက္မႈ အလားအလာအတြက္ 
လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ပမာဏကိုု တိုးျမင့္ေပးႏိုင္ရန္မွာ အလြန္အေရးပါ ပါသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီအတြင္း အျမဲတေစ 
ျဖစ္တတ္ေသာ လ်ွပ္စစ္ဗိုု႔အားက်ဆင္းျခင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားဆုုိင္ရာလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ထိခုုိက္ေစ 
ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရးသည္ အေရးတၾကီးလုုိအပ္ခ်က္တစ္ခုုျဖစ္ေနျပီး မရရွိပါက စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုုိးတက္ေစရန္ 
ၾကိဳးပမ္းေနေသာ တုုိင္းျပည္၏ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ ၾကီးမားေသာ အတားအဆီးျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။  အေျခခံႏွင္႔ လူမႈစီးပြား 
ဆုုိင္ရာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရးေပၚတြင္ မွီတည္ေနပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရရွိလွ်င္ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင္႔ အျခား မရိွမျဖစ္လုုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားတြင္ မလြမဲေရွာင္သာ ထိခိုုက္မႈမ်ားရိွပါလိမ္႔မည္။ 
စုုစုုေပါင္း ရရွိႏုုိင္ေသာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား၏ ၆၈% ကိုု ရန္ကုုန္ (၄၆%) ႏွင္႔ မႏၱေလး (၂၂%) တို႕ သံုးစြပဲါသည္။ (ျမန္မာ 
ႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တုုိင္းေဒသၾကီးစုုစုုေပါင္း ၁၄ ခုုရိွပါသည္)။ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အတုုိင္းအတာျဖင္႔ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးႏုုိင္မႈမွာ နည္းပါးေနပါသည္။ လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုုးစြမဲႈမွာ ႏွစ္ဆ 
တုုိးလာေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုုးစြမဲႈ စုုစုုေပါင္းမွာ ၈၄၃၄ ဂစ္ဂါဝပ္ နာရီ သာရွိပါသည္။ လူဦးေရ 
သန္း ၆၀ ခန္႔ရိွေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္လ်င္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားသံုုးစြမဲွဳမွာ ၁၄၀ ကီလုုိဝပ္ နာရီသာရွိျပီး 
အာဆီယံအဖြ႔ဲဝင္ႏိုုင္ငံ ၁၀ ႏုုိင္ငံတြင္ အနိမ္႔ဆံုုးျဖစပ္ါသည္။  သံုုးစြမဲႈနည္းရျခင္းမွာ စက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးမႈမရိွျခင္း ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
မရိွျခင္းႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးႏုုိင္မႈ အခ်ိဳးနိမ္႔က်ျခင္း တုုိ႔ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။ ႏုုိင္ငံ၏ပ်မ္းမွ် လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးႏုုိင္မႈ 
အခ်ိဳးမွာ ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္တြင္ ၁၆% ရွိခ႔ဲရာမွ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္၂၈% သုုိ႔တုုိးတက္လာခ႔ဲသည္။ ဓါတ္အားရရိွမႈတြင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ 
သည္ (၇၂%) ျဖင္႔ အျမင္႔မားဆံုုးျဖစ္ျပီး ယင္းေနာက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ (၆၅%)၊ ကယား (၄၂%)၊ မႏၱေလး (၃၅%) တုုိ႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ က်န္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႕ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးႏုိင္မႈအခ်ိဳးမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ ၂၁% ခန္႔ ရွိသည္။ 
ျဖန္႔ေဝရာတြင္ ဓါတ္အားဆံုုးရွဳံးမွဳျမင္႔မားျခင္း။ ၂၀၁၂ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ စာရင္းအရ တပ္ဆင္ထားေသာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား 
ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္မႈစြမ္းရည္မွာ ၃၄၉၅ မဂၢါဝပ္ ရွိသည္။ ယင္းပမာဏတြင္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ၂၆၆၀ မဂၢါဝပ္ (၇၆.၁%)၊ သဘာဝ 
ဓါတ္ေငြ႔သံုုးလ်ွပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္မႈ ၇၁၅ မဂၢါဝပ္ (၂၀.၅%)၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုုး လ်ွပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္မႈ ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ (၃.၄%) 



တုုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုုေသာ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုုမ်ားတြင္ အခ်ိန္အပိုုင္းအျခားအလုုိက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္႔ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင္႔ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာတြင္ အမွန္တကယ္ ထုုတ္လုုပ္ႏုုိင္ေသာ စြမ္းရည္မွာ ၁၉၅၇ မဂၢါဝပ္သာျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္ထားေသာ လ်ွပ္စစ္ 
ထုုတ္လုုပ္ႏုုိင္စြမ္းသည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ အျမင္႔ဆံုုးသံုုးစြေဲသာ ဝန္အားျဖစ္သည္႔ ၁၇၉၆ မဂၢါဝပ္ထက္ ပိုုမိုုမ်ားျပား 
ေသာ္လည္း ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ ေရနည္းပါးမႈေၾကာင္႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုုမ်ားသည္ စြမ္းအားျပည္႔ လည္ပတ္ 
ထုတ္လုုပ္ႏုုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ ႏိုုင္ငံတြင္းရွိ ဓါတ္အားကြန္ရက္သည္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီအတြင္းတြင္ ၄၀၀ မဂၢါဝပ္ မွ 
၅၀၀ မဂၢါဝပ္ထိရွိ ဓါတ္အား ေလ်ာ့နည္းမႈကို ေတြ႔ၾကံဳရသည္။ ဓါတ္အားသယ္ပိုု ႔ေသာ ဓါတ္ၾကိဳးမ်ား ႏွင္႔ ထရန္စေဖာ္မာ 
မ်ားတြင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္စြမ္း အကန္႔အသတ္ႏွင္႔သာရွိသည္။ ကြန္ရက္တြင္း ဓါတ္အားသယ္ပုုိ႔ျခင္းႏွင္႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတြင္လည္း 
ဆံုုးရွဳံးမႈမ်ားစြာရွိသည္။ နည္းပညာႏွင္႔သက္ဆုုိင္ေသာ ဓါတ္အားဆံုုးရွဳံးမႈ၊ နည္းပညာႏွင္႔မသက္ဆုုိင္ေသာ ဓါတ္အား 
ဆံုုးရွဳံးမႈမ်ားသည္ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္တြင္ ၂၃% ရိွခ႔ဲရာမွ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ၁၈.၂% သုုိ႔ ေလ်ာ႔နည္းက်ဆင္းလာခဲ႔သည္။ 
ထုုိ႔ေၾကာင္႔ ဓါတ္အားျဖန္႔ခ်ီေရး ကြန္ရက္ကိုု အဆင္႔ျမွင္႔တင္ရန္မွာ အေရးတၾကီးလုုိအပ္ခ်က္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ က႑ဆုုိင္ရာ 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားဆုုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္ လ်ွပ္စစ္ 
ဥပေဒ (၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ျပင္ဆင္သည္)၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံလ်ွပ္စစ္ဥပေဒ (၁၉၈၄ ခုႏွစ္)၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္္းမ်ား 
(၁၉၈၅ ခုႏွစ္) တုုိ႔ပါဝင္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား က႑ခြအဲတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန(MOEP)တြင္ တာဝန္ 
ရွိသည္။ MOEP အတြင္းတြင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုုပ္ငန္းသည္ ဗိုု ႔အား ၆၆ ကီလုုိဗိုု႔၊ ၁၃၂ ကီလုုိဗိုု႔ ၊ ၂၃၀ ကီလုုိဗိုု႔ 
စသည္႔ ဓါတ္အားပုုိ႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္မ်ား တည္ေထာင္ေရးႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ 
တာဝန္ရိွသည္။ ႏုုိင္ငံတြင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႕ျဖဳးေရး အဖြဲ႕ 
(YESB) ႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း (ESE) တုုိ႔က ျဖန္႔ခ်ီေရးလုုပ္ငန္း ႏွစ္ခုု အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ရန္ကုုန္ျမိဳ႔ေတာ္တြင္းရွိ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားသံုုးစြဲသူမ်ားကုုိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးအတြက္ YESB က တာဝန္ရွိျပီး 
ကြန္ရက္ျပင္ပ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထုုတ္လုုပ္ေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အပါအဝင္ က်န္ ျပည္နယ္ ႏွင္႔ တုုိင္းေဒသၾကီး ၁၃ခုု အတြက္ 
ESE က တာဝန္ယူသည္။ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုုပ္ငန္း ႏွစ္ခုု၏ လုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ လုံေလာက္ေသာ္လည္း ျဖန္႔ခ်ီေရး စနစ္တြင္ အပုုိပစၥည္းမ်ားအလံုုအေလာက္မရႏိုုင္မႈ၊ လူျဖင္႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္လုုပ္ေဆာင္ေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ ္တုုိ႔ေၾကာင္႔ ျဖန္႔ခ်ီေရးစနစ္၏ လုုပ္ေဆာင္မႈမွာ ညံ႔ဖ်င္းလ်က္ရွိသည္။ 
လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားခ နည္းပါးျခင္း။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလမွစ၍ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားခသည္ အေထြေထြသံုုးစြမဲႈ (အိမ္သံုုး)၊ 
လမ္းမီး၊ အစုုိးရရံုုးမ်ား အတြက္ ၁ကီလုုိဝပ္နာရီလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၃၅ က်ပ္ ျဖစ္ျပီး ၊ အိမ္သံုုးပါဝါ ၊ အေသးစားႏွင္႔ 
အမ်ားအျပား သံုုးစြမဲွဳမ်ားအတြက္ ၁ ကီလုုိဝပ္နာရီလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၇၅ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ႏုုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခမ်ားကိုု အိမ္သံုုးအတြက္ ၁ ကီလုုိဝပ္နာရီလ်င္ ျမန္မာေငြ ၃၅ က်ပ္ ( ယူနစ္ ၁၀၀ ထိ)၊ ၁ ကီလုုိဝပ္နာရီ 
လွ်င္ ျမန္မာေငြ ၅၀က်ပ္  (ယူနစ္၁၀၁ မွအထက္)၊ စက္မႈႏွင္႔ လုုပ္ငန္းသံုုးအတြက္ ၁ ကီလုုိဝပ္နာရီလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁၀၀ 
က်ပ္ (ယူနစ္ ၅၀၀၀ ထိ)၊    ၁ ကီလုုိဝပ္နာရီလ်င္ ျမန္မာေငြ ၁၅၀က်ပ္ (ယူနစ္ ၅၀၀၁ မွအထက္)၊ အစုုိးရရံုုးမ်ားအတြက္ 
၁ကီလုုိဝပ္နာရီလ်င္ ျမန္မာေငြ ၅၀ က်ပ္၊  အစိုုးရဌာနမ်ား၏ စက္မႈလုုပ္ငန္းသံုုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ၁ ကီလုုိဝပ္နာရီလ်င္ 
ျမန္မာေငြ ၁၀၀က်ပ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ အစုုိးရမွေၾကျငာခဲ႔သည္။ 
ပင္မဓါတ္အားကြန္ယက္ျပင္ပရိွ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားခမ်ားမွာ ထုုတ္လုုပ္ေသာနည္းလမ္း- ဒီဇယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခား နည္းလမ္း 
မ်ား (ေနေရာင္ျခည္၊ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စသည္)- ေပၚမူတည္၍ ကြာျခားျပီး ၁ ကီလုုိဝပ္နာရီလ်င္ ျမန္မာေငြ ၁၀၀ 
က်ပ္မွ ၃၀၀ က်ပ္အတြင္း ရွိသည္။ အနာဂတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈအတြက္ ဦးစားေပးေနရာ။ ေအာက္ပါတုုိ႔ကိုုေဆာင္ရြက္ရန္ 
ထိေရာက္ေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုုိအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ (i) အထူးသျဖင္႔ ရန္ကုုန္ႏွင္႔မႏၱေလးေဒသမ်ားတြင္ ဓါတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မ်ားကုုိ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ရန္  (ii) စနစ္ကိုု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ 
အသစ္ထပ္မံျဖည္႔ဆည္းျခင္းမ်ားျဖင္႔ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုုတ္လုုပ္မႈ မလုုံေလာက္ျခင္းမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္ (iii) 
ဓါတ္အားပုုိ႔ေဆာင္ေသာကြန္ရက္၊ ဆက္စပ္ေနေသာ ဓါတ္အားခြရဲံုုမ်ားကုုိ ပုုိမိုုၾကံ႕ခုုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ (iv) ဓါတ္အား 



သံုုးစြသဲူမ်ား အထူးသျဖင္႔ ေက်းလက္ေဒသမွလူမ်ားထံသုုိ႔ ေရာက္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပိုု႔ေဆာင္ေသာ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေသာ 
ကြန္ရက္မ်ား တုုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း။ လွ်ပ္စစ္က႑ခြအဲတြက္ တစ္စုုတစ္စည္းတည္းျပဳထားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင္႔ ရင္းႏွီး 
ျမုွဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါ။ ဂ်ပန္ ႏုုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ ( JICA) ၏ ပံ႔ပုုိးကူညီမႈျဖင္႔ 
ကာလရွည္ စြမ္းအင္ပင္မစီအစဥ္ကိုု ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဇူလုုိင္လတြင္ စတင္ခဲ႔ျပီး ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အျပီးသတ္မည္ဟုု 
ေမွ်ာ္လင္႔ထားပါသည္။ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား က႑ခြအဲတြက္ ေအဒီဘီ ၏ပံ႔ပိုုးကူညီမႈမွာ ၁၉၈၇ ခုုႏွစ္ အထိ ေခ်းေငြ ၅ ၾကိမ္ 
(တန္ဖုုိးအားျဖင္႔ ေဒၚလာ ၃၁.၆ သန္း) ႏွင္႔ နည္းပညာအကူအညီ ၃ ၾကိမ္ (စုုစုုေပါင္းတန္ဖုုိး ေဒၚလာ ၁.၂၇ သန္း) 
ရွိပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုုႏွစ္မွစ၍ ေခ်းေငြ ႏွင္႔ နည္းပညာဆုုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုုိ ထပ္မံေပးအပ္ခဲ႔ျခင္းမရွိပါ။ ေအဒီဘီ သည္ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင္႔ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပန္လည္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈျပဳလုုပ္ခဲ႔ျပီး ယင္းမတုုိင္မီက လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားက႑ခြ ဲ
ႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကိုု မဟာမဲေခါင္ေဒသခြ ဲ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္မွ 
တဆင္႔သာ ရရွိခဲ႔ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သယ္ပိုု႔ေရးႏွင္႔ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ရက္မ်ားကိုု ျပန္လည္ၾကံ႕ခုုိင္ေစေရးႏွင္႔ 
တုုိးခ်ဲ႕ေရးကုုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ ေအဒီဘီ အေနျဖင္႔ လွ်ပ္စစ္က႑ခြကဲိုု ဆက္လက္ ပံ႔ပိုုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ 
သင္႔ေၾကာင္း ျမန္မာစြမ္းအင္က႑ ကနဦးဆန္းစစ္ေလ႔လာခ်က္ (ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၂) တြင္ အသိအမွတ္ ျပဳထား 
ပါသည္။  စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈ၊ စြမ္းအင္ရယူသံုုးစြႏဲုုိ္င္မႈႏွင္႔ ဖူလံုုမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ႔ႏုုိင္မႈ 
စသည့္ ကာလရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုု ရရွိေစရန္ လုပ္သာကိုင္သာရွိမည့္ အေျခအေနမ်ားကုုိ ျမန္မာ႔ 
စြမ္းအင္႑တည္ေဆာက္ပုုံသစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။ ျပန္လည္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခ်ိန္မွစ၍ ေအဒီဘီ သည္ 
စြမ္းရည္ ျမွင္႔တင္ရန္၊ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္း ပိုုမုုိေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ဥပေဒ ႏွင္ ႔ ထိန္းေက်ာင္းမွဳဆုုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ား 
ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ လွွွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစီမံကိန္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ တုုိ ႔အတြက္ နည္းပညာဆုုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကိုု ေဒၚလာ 
၄.၇ သန္းဖုုိး ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ MOEP ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုုမုုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ေပးအပ္ေသာ ေအဒီဘီ၏ 
ကူညီပံ႔ပုုိးမႈမ်ားတြင္ (i) MOEP သိုု႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဆုုိင္ရာ အၾကံေပးပုုဂၢိဳလ္ (ii) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိုု႔ေဆာင္ေရး ႏွင္႔ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ရက္ ကုုဒ္နံပါတ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဆုုိင္ရာ စံႏွုုန္းမ်ား၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ 
ႏုုိင္ငံသား ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (iii) MOEP အတြင္းရွိ လုုပ္ငန္း ၄ ခုု၏ ေငြေၾကးဆုုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြမဲႈ 
သံုုးသပ္ခ်က္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း (iv) သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ လုုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင္႔ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း တုုိ ႔ပါဝင္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ဥပေဒဆိုုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ၾကံ႕ခုုိင္ေစရန္အတြက္ 
ေအဒီဘီ သည္ လ်ွပ္စစ္ ဥပေဒ၊ေနာက္ဆက္တြဲ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ ေထာက္ပ႔ံကူညီျခင္း၊ ထိန္းေက်ာင္းေသာ 
အာဏာပုုိင္အဖြဲ႕ကိုု ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ ပုုိမိုုေကာင္းမြန္ေစရန္ နွင္႔ ပုုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ ဆြေဲဆာင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုုိ႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ စီမံကိန္းၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆုုိင္ရာ နည္းပညာအကူအညီတြင္ 
ဓါတ္အားသယ္ပိုု႔ျခင္း တုုိုုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခကိုု ဆန္းစစ္ေလ႔လာခ႔ဲပါသည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ မူၾကမ္းတြင္ ဤစီမံကိန္းပါဝင္ျပီး  လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဆုုိင္ရာ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ားကုုိ ကူညီ ပံ႔ပိုုးရန္ အထူးျပဳညႊန္းဆုုိထားေသာ ေအဒီဘီ ၏ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ဆုုိင္ရာ ယာယီဗ်ဴဟာ ၂၀၁၂-၂၀၁၄ ႏွင္႔လည္း ကုုိက္ညီမႈ ရွိပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုုဆုုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ေအဒီဘီ၊ 
JICA ႏွင္႔ ကမၻာ႔ဘဏ္ တုုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင္႔ ျပန္လည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ျပဳျပီးေနာက္ပုုိင္း MOEP ႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္က႑ခြ ဲကိုု 
ေထာက္ပံ႔ကူညီရန္ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထား 
ပါသည္။ (i) ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကုုိင္း၊ မေကြး တုုိင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြန္ရက္မ်ား 
ျပန္လည္ၾကံ႕ခုုိင္ေအာင္ ေအဒီဘီ က ေဆာင္ရြက္ရန္ (ii) သထံုုရွိ ၁၀၈ မဂၢါဝပ္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔သံုုး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပး 
စက္ရံုုကိုု ျပန္လည္ၾကံ႕ခုုိင္ေအာင္ ကမၻာ႔ဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ရန္ (iii) ရန္ကုုန္ျမိ ႔ဳတြင္းရွိ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သံုုး လ်ွပ္စစ္ 
ဓါတ္အားေပးစက္ရုုံမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုုတစ္ခုုႏွင္႔ ရန္ကုုန္တုုိင္းအတြင္း အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဓါတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြန္ရက္မ်ား ၾကံ႔ခုုိင္ေရးကုုိ JICA က ေဆာင္ရြက္ရန္ တုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  



 ဖြ႕ံျဖိဳးမွဳဆိုုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား 

ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ေလလြင္႔ဆံုုးရွဳံးမွဳ ေလ်ာ႔နည္းျပီး စြမ္းအင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳတုုိးတက္ေစျခင္း။  

 

 စီမံကိန္း ရလဒ္မ်ား 

ရလဒ္ေဖာ္ျပခ်က္                                                         ရလဒ္တူရူသုုိ႔ တိုုးတက္မွဳ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ခရုုိင္မ်ားတြင္ စိတ္ခ် ယံုုၾကည္ 
ရျပီး ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား ေပးစြမ္းႏိုုင္ရန္ 
အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာျခင္း။ 

ေခ်းေငြသည္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔မွ စတင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရိွသည္ဟုု ေၾကျငာထားပါသည္။ 
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္လုုိအပ္ေသာ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္မ်ားကုုိ ခန္႔ထားရန္ လုုပ္ေဆာင္ေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ အဆင္႔ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင္႔ ညိွႏွိဳင္းမႈမ်ား ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ 
ဇြန္လတြင္ ျပီးျပတ္ခ႔ဲပါသည္။ MOEP ထံမွ တင္ျပမႈ ၄ ကုုိ 
ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါသည္။ ကုုန္ပစၥည္းကန္ထရုုိက္ ၃ မ်ိဳး 
အတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုုိ ဖိတ္ေခၚရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ႔ပါသည္။ 
ကန္ထရိုုက္ အတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ 
ေနာက္ဆံုုးရက္မွာ ေအာက္တုုိဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၄ 
ခုုႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ကုုန္ပစၥည္း ၃မ်ိဳး 
တင္သြင္းရန္ ကန္ထရိုုက္အတြက္ တင္ဒါ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားကိုု ေအဒီဘီ မွ ဖတ္ရႈသံုုးသပ္လ်က္ရွိပါသည္။  

 

 စီမံကိန္းမွ ရလဒ္မ်ားႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုုိးတက္မွဳ 
 

စီမံကိန္းရလဒ္မ်ားေဖာ္ျပခ်က္ 
 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုုိးတက္မုုွ အဆင္႔                 
( ရလဒ္၊ လုုပ္ေဆာင္မုုွမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ား ) 

ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ငါးခုုတြင္ ျပန္လည္ 
ၾကံ႕ခုုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး 
ကြန္ရက္၊ မႏၲေလးတုုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ခရိုုင္ ေလးခုတြင္ 
ျပန္လည္ ၾကံ႕ခုုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ဓါတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြန္ရက္၊ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ 
ခရုုိင္ငါးခုုတြင္ ျပန္လည္ ၾကံ႕ခုုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ 

အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ခန္႔ထားေရး ႏွင္႔ လုုိအပ္ေသာ ပစၥည္း 
မ်ား ဝယ္ယူေရး လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  



ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြန္ရက္ ငါးခုု၊ မေကြးတုုိင္း ေဒသၾကီး 
အတြင္းရွိျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုုတြင္ ျပန္လည္ ၾကံ႕ခုုိင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ ထားေသာ ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြန္ရက္။  

ဖြ႕ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အဆင္႔အတန္း                                လက္ေတြ႔ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား  

– – 

 

 စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အခြင္႔အလမ္းမ်ား 

ပထမအၾကိမ္ ေၾကျငာေသာရက္စြဲ ၂၇ ရက္ ၾသဂုုတ္လ ၂၀၁၃ 

အတိုုင္ပင္ခံလုုပ္ငန္းမ်ား 

အတုုိင္ပင္ခံလုုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုကိုု ရယူအသံုုးျပဳပါမည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကုုိ ဌားရမ္းရာတြင္ အရည္အေသြး ႏွင္႔ 
ကုုန္က်စရိတ္ေပၚအေျခခံျပီး ၉၀း၁၀ အခ်ိဳး နည္းစနစ္ ႏွင္႔ ၊  အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္မ်ား ရယူသံုုးစြျဲခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ေအဒီဘီ ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (၂၀၁၃ အရ ၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ေလ႔ရိွေသာေၾကာင္႔) အရ နည္းပညာဆုုိင္ရာ 
အဆုုိျပဳခ်က္အျပည္႔အစံုုပါရိွမႈ စသည္တုုိ႔ကုုိ ထည္႔သြင္းဆံုုးျဖတ္ပါမည္။  

ဝယ္ယူျခင္းဆိုုင္ရာ 

ဤစီမံကိန္းတြင္ ပစၥည္းအစုုအေပါင္း ၆ခုု ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ျပီး ႏုုိင္ငံတကာ စံႏွုုန္းမ်ားႏွင္႔အညီ ေအဒီဘီ ေခ်းေငြေအာက္တြင္ 
အဆင္႔ တစ္ဆင္႔၊ စာအိတ္တစ္အိတ္ နည္းစနစ္ကိုုအသံုုးျပဳျပီးအျပိဳင္အဆုုိင္ကမ္းလွမ္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္ 
အစုုိးရဘက္မွ တြဖဲက္ရန္ပံုုေငြမ်ား၊ ယင္း၏ ဝယ္ယူေရးဆုုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုုိ အသံုုးျပဳျပီး 
ကြန္ကရစ္တုုိင္မ်ားဝယ္ယူျခင္းကုုိ ရန္ပုုံေငြပံ႔ပုုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္အားလုုိင္းမ်ား ျပန္လည္ၾကံ႕ခုုိင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင္႔ စမ္းသပ္လုုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည္တုုိ႕ကိုု YESB ႏွင္႔ ESE တုုိ႔က 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဝယ္ယူျခင္း ႏွင္႔ အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းဆိုုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္မ်ား 

http://www.adb.org/projects/46390-003/business-opportunities  

 

 အခ်ိန္ဇယား 

ခြင္႔ျပဳျခင္း မတ္လ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၃ 

အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း ဇူလုုိင္ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၃ မွ ၾသဂုုတ္ ၂ ရက္ ၂၀၁၃ ထိ 

စီမံခန္႔ခြမုုွဲဆိုုင္ရာ 
ျပန္လည္သုုံးသပ္မႈအစည္းအေဝး 

ေအာက္တုုိဘာလ ၃ ရက္ ၂၀၁၃ 

အတည္ျပဳျခင္း ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ ၂၀၁၃ 

အျပီးသတ္သုုံးသပ္ေရးလုုပ္ငန္းအဖြဲ႔ – 



 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မွဳဆိုုင္ရာ မွတ္တိုုင္မ်ား 

ခြင္႔ျပဳခ်က္အမွတ္ ခြင္႔ျပဳျခင္း လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္း သက္ေရာက္ျခင္း 
နိဂုုံးခ်ဳပ္ျခင္း 

မူလ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း အမွန္ 

ေခ်းေငြ ၃၀၈၄ ဒီဇင္ဘာ 
၆၊ ၂၀၁၃ 

ဇႏၷဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၄ မတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၄ ၃၁ 
ဒီဇင္ဘာ 
၁၈ 

– – 

 

 အသုုံးခ်မွဳ 

ရက္စြဲ ခြင္႔ျပဳအမွတ္ 

ေအဒီဘီ  
(အေမရိကန္ေဒၚလာ 

ေထာင္ေပါင္း) 

အျခား 

(အေမရိကန္ေဒၚလာ 
ေထာင္ေပါင္း) 

အသားတင္ 
ရာခိုုင္ႏုုွန္း 

စုုစုုေပါင္း ကန္ထရုုိက္ေပးေသာ ပမာဏ 

စက္တင္ဘာ ၂၉ ၊ 
၂၀၁၄ ေခ်းေငြ ၃၀၈၄ ၀ ၀ ၀.၀၀% 

စုုစုုေပါင္းထုုတ္ေပးေငြ ပမာဏ 

စက္တင္ဘာ ၂၉ ၊ 
၂၀၁၄ ေခ်းေငြ ၃၀၈၄ ၀ ၀ ၀.၀၀% 

 

 ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၏ အဆင္႔အတန္း 
ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားကိုု- စစ္ေဆးျပီးစာရင္း၊ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ လူမႈေရး၊ က႑ဆုုိင္ရာ၊ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရး ႏွင္႔ အျခား ဟ၍ူ 
အုုပ္စုုမ်ား ခြျဲခားထားသည္။ ကတိစာခ်ဳပ္အတုုိင္းလိုုက္နာမွဳကုုိ အုုပ္စုုအလုုိက္ ေအာက္ပါ စံႏွုုန္းမ်ားျဖင္႔ အဆင္႔ခြသဲတ္မွတ္ေပးသည္  
(၁) ေက်နပ္ဖြယ္ရွိ။ ။ အုုပ္စုုအတြင္းရွိ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုုးကုုိ လိုုက္နာမႈရိွ၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ တစ္ခုုသာခြင္႔ျပဳသည္။ 
(၂) တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းေက်နပ္ဖြယ္ရွိ။ ။ အုုပ္စုုအတြင္းရွိ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားကုုိလိုုက္နာရာတြင္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ အမ်ားဆုုံး ၂ 
ခုုထိရွိသည္။ 
(၃) ေက်နပ္ဖြယ္မရွိ။  ။ အုုပ္စုုတြင္းရွိ ကတိစာခ်ဳပ္ ၃ ခုုႏွင္႔ အထက္မလိုုက္နာမွဳမ်ားရွိသည္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ 
လူထုုဆက္ဆံေရးမူဝါဒအရ စီမံကိန္း ေငြေၾကးရွင္းတမ္းမ်ားဆုုိင္ရာ ကတိစာခ်ဳပ္လုုိက္နာမႈ စံႏုုွန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဧျပီလ ၂ ရက္ 
၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ေနာက္ပိုုင္း ေစ႔စပ္ညွိႏွိုုင္းမႈျပဳလုုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မွုု ရွိသည္။  
 

အတည္ျပဳခ်က္ 
အမွတ္ 

အုုပ္စုုခြျဲခားျခင္း 

က႑ လူမွဳေရး ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အျခား ကာကြယ္ 
ေစာင္႔ေရွာက္မွဳ 

မ်ား  

စီမံကိန္း 
ေငြေၾကး 

ရွင္းတမ္းမ်ား 

ေခ်းေငြ ၃၀၈၄ –  –  –  –  –  –  – 

 



 ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင္႔ ေနာက္ဆုုံးအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုုင္ရန္ 

တာဝန္ခံ ေအဒီဘီ အရာရိွ Jong-Inn Kim (jkim@adb.org)  

တာဝန္ခံ ေအဒီဘီ ဌာန အေရွ႔ေတာင္အာရွဆုုိင္ရာ ဌာန  

တာဝန္ခံ ေအဒီဘီ ဌာနခြ ဲ စြမ္းအင္ဌာနခြ ဲ။ SERD 

အမွဳေဆာင္ ေအဂ်င္စီ –  

 

 အင္တာနက္လိပ္စာမ်ား 

စီမံကိန္း ဝက္ဘ္ဆ္ိုုဒ္ http://www.adb.org/projects/46390-003/main  

စီမံကိန္းဆိုုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရင္း http://www.adb.org/projects/46390-003/documents  

 




