
ျမန္မာ -  ၂၀၁၇ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ နည္းပညာ 
အေထာက္အပံ့ကတိကဝတ္မ်ား
($ မီလ်ံ)

ျမန္မာ - ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြ ႏွင့္ နည္းပညာ 
အေထာက္အပံ့ ကတိကဝတ္မ်ား စုစုေပါင္း က၊ ခ၊ ဂ

ျမန္မာ - ထုတ္ကုန္အလုိက္ အစုိးရ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း 
မရိွေသာ သာမန္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ၂၀၀၇–၂၀၁၇

ေခ်းေငြမ်ား

အစုိးရ
အစိုးရ ပါဝင္

ပတ္သက္ျခင္း မရွိေသာ
နည္းပညာ

အေထာက္အပံ့
ေထာက္ပံ့
ေငြမ်ား စုစုေပါင္း

၁၈၅.၄၉ ၁၃၄.၃၀ ၂၁.၄၅ - ၃၄၁.၂၄

- = မရွိ

မွတ္ခ်က္မ်ား

ကတိကဝတ္မ်ားဆုိသည္မွာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား ေခ်းငွားသူ၊ 
လက္ခံရရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ကုမၸဏီႏွင့္ ADB တုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထုိး 
ထားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအား ADB ၏ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြ႕ဲမွ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈျဖစ္ပါသည္။  

ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံမ်ားတြင္ ADB မွ ႀကီးၾကပ္သည့္ ပူးတြဲ 
ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ ADB မွ ႀကီးၾကပ္သည့္ ပူးတြဲ 
ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈ ပါဝင္ပါသည္။  
အစုိးရႏွင့္ အစုိးရပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရိွေသာ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ 
မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ကတိကဝတ္မ်ားကို တင္ျပရာတြင္ အဓိကက႑ကို အသံုးျပဳသည္။ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ကိန္းျပည့္ယူထားေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ေပါင္းလဒ္သည္ 
အတိအက် မဟုတ္ေပ။

က

ခ

ဂ

ဃ

 က႑ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း %ဃ

  ($ မီလ်ံ)ဃ ပမာဏ

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၃၉ ၄၃၁.၅၀ ၁၉.၈၅
ပညာေရး ၆ ၁၀၅.၄၅ ၄.၈၅
စြမ္းအင္ ၁၇ ၂၁၇.၉၅ ၁၀.၀၃
ဘ႑ာေရး ၆ ၂၃.၆၇ ၁.၀၉
က်န္းမာေရး ၆ ၈၄.၇၂ ၃.၉၀
စက္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ၁၀ ၂၉.၄၅ ၁.၃၆

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ  ၂ ၁၉၂.၅၀ ၈.၈၆

က႑စံု ၅ ၄.၆၀ ၀.၂၁
ျပည္သူပိုင္က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၁၂ ၅၉၀.၈၂ ၂၇.၁၉
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၁၅ ၃၃၁.၈၅ ၁၅.၂၇

ေရ ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ျပ
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၁၇ ၁၆၀.၇၆ ၇.၄၀

စုစုေပါင္း ၁၃၅ ၂,၁၇၃.၂၇ ၁၀၀.၀၀

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေငြေပးေငြယူကိစၥရပ္အေရအတြက ္ ၅
 ပမာဏ ($ မီလ်ံ)
ေခ်းေငြမ်ား ၃၈၄.၃၀
အစုရွယ္ယာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား  ၂၀.၀၀
အာမခံမ်ား –
စုစုေပါင္း ၄၀၄.၃၀

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
အဖြဲ႕ဝင္အခ်က္အလက္စာတမ္းမ်ား

ADB သည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပညာေရး၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို 

အာ႐ံုစူးစိုက္ကာ အားလံုးပါဝင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တိုးတက္မႈအား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အကူအညီေပးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အထီးက်န္မႈမွ 
ရုန္းထြက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ း တိုးတက္ေနသည္ ့ကာလတြင ္ေရာက္ရိွေနၿပီး အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွရွိ ႀကီးထြားမႈ အလ်င္ျမန္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အပါ အဝငျ္ဖစပ္ါသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္ေပါၾကြယ္ဝေသာ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အာရွ၏အခ်က္အခ်ာ မဟာ ဗ်ဴ 
ဟာ ေနရာတစ္ခု၊ ငယ္ရြယ္ပ်ိဳမ်စ္သည့္ လူဦးေရမ်ားစြာႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေန 
သည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးဘက္တြင္ 
သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္လည္သင့္ျမတ္ေရးတုိ႔တြင္ 
တည္ၿငိမ္မႈရရွိရန္ႏွင့္ အဆိုပါ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ဆက္လက္ 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေန 
ျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို အဟန္႔ 
အတားျဖစ္ေစသည္ ့အေျခခအံေဆာက္အဦႏွင္ ့လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ ္လုိအပခ္်က္အမ်ားအျပားကုိ ေျဖရွင္းရနလုိ္အပ ္
ေနသည။္ ထုိ႔ ျပင ္ေကာင္းမြနသ္ည္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရး၊ ထိေရာက္ 
သည့္ ျပည္သူပိုင္ က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစ 
သည္ ့စီးပြားေရး ဝန္းက်ငတ္စခ္ ုေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ အရိွနအ္ဟုနကုိ္လည္း ေရရွည္ ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)သည္ ၂၀၁၂ အေစာပိုင္းတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ 
ကတည္းမွ စတငက္ာ ADB သည္ ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ အမ်ိဳးသား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗ်ဴဟာမ်ား၊ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈ၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳ းတုိးတကမ္ႈႏွင္ ့ဆင္းရ ဲ
ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အလပုအ္ကုိင ္ဖနတီ္းမႈတုိ႔ကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၁၉၇၃ ခႏွုစမွ္ စတငက္ာ ျမနမ္ာႏိငုင္သုိံ႔ သာမန ္ေငြေၾကး 
အရင္းအႏွီးမ်ား (OCR)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ 
အျခား အထူး ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ေငြေၾက ပံ့ပိုးခဲ့သည့္ 
ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၏ စုစုေပါင္း ပမာဏသည္ 
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၂၃ ဘီလ်ံ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။  

ADB မွ ပံပ့ိုးသည္စ့မီကိံန္းမ်ားႏွင္ ့အစအီစဥမ္်ား

၂၀၁၇ ခႏွုစ ္မတ္လတြင ္ADB သည ္ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြက္ 
ယင္း၏ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဗ်ဴဟာ ၂၀၁၇-၂၀၂၁ အျပည့္အစံုကုိ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆုိပါဗ်ဴဟာအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ 
၏ အျခားေသာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပးလုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့
အျပည္အ့ဝ ခ်ိနကုိ္ကထ္ားပါသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ ADB ၏ 
အစီအစဥ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အားလံုးပါဝင္ေသာ 
စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳ းတိုးတက္မႈႏွင္ ့ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အတြက္ အလုပအ္ကုိငမ္်ား ဖနတီ္းေရးတုိ႔ကုိ အားေပးရန ္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယင္းသည္ သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေရး၊ 
စြမ္းအင၊္ ၿမိဳ ႕ျပ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး၊ ပညာေရး၊ သငတ္န္းပို႔ခ်ေရးႏွင့ ္
ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးအတြက ္အေျခခ ံအေဆာက္ 
အဦမ်ားတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္ပါသည္။



ျမန္မာ - စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း

ျမန္မာ - အစိုးရႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအတြက္
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အေသြး အၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇  

ျမန္မာ - ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ 

ျမန္မာ - ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြ ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းျခင္းဆုိင္ရာ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ ပမာဏ 

  ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း သီးျခားလြတ္လပ္စြာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ထားသည့္
 ႏွစ္ (%) စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား

၂၀၁၆ ၁၀၀.၀ ၁
စုစုေပါင္း ၁၀၀.၀ ၁

လည္ပတ္လ်က္ရွိေနေသာ ေခ်းေငြအေရအတြက္က (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အရ)  ၈
 ၂၀၁၆ ($ မီလ်ံ) ၂၀၁၇ ($ မီလ်ံ)
ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ၊ ဂ ၄၂.၇၄ ၁၅.၃၄
ထုတ္ေပးသည့္ပမာဏဃ ၃၇.၂၄ ၂၅.၈၃
လည္ပတ္လ်က္ရွိေနေသာ ေထာက္ပံ့ေငြအေရအတြက္က (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အရ) –
 ၂၀၁၆ ($ မီလ်ံ) ၂၀၁၇ ($ မီလ်ံ)
ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ၊ ဂ ၃.၀၀ –
ထုတ္ေပးသည့္ပမာဏဃ – –
အမွန္တကယ္ျပႆနာရိွေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား (%) (၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အရ) –

ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းျခင္း စီမံကိန္းအေရအတြက္ ပမာဏ ($ မီလ်ံ)

စီမံကိန္းမ်ားက ၁၀ ၁,၆၀၄.၁၃

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ၇ ၇၂.၁၀

တရားဝင္ေခ်းေငြမ်ား ၄ ၁,၄၃၁.၁၃

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈ ၁ ၁၀၀.၉၀

နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၂ ၃၉.၉၈

ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အလုပ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၄.၃၄ ၀.၀၄ ၂.၈၅ ၀.၀၃ ၆၀၆.၁၃ ၀.၃၆
အတုိင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၂.၄၂ ၀.၃၉ ၁.၆၈ ၀.၂၃ ၈.၁၆ ၀.၀၇
ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းမႈ စုစုေပါင္း ၆.၇၅ ၀.၀၆ ၄.၅၂ ၀.၀၄ ၆၁၄.၂၉ ၀.၃၄

မွတ္ခ်က္ - “ႏွစ္” ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္မႈ အစီရင္ခံစာ (PCR) လည္ပတ္သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို 
ရည္ၫႊန္းသည္။ ယခုတင္ျပထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းမ်ားသည္ အတည္ျပဳထားသည့္ PCR မ်ားႏွင့္ သီးျခား 
လြတ္လပ္စြာ အကဲျဖတ္ ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ အေျခခံ 
ထားၿပီး ကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ နမူနာအရြယ္အစားေသးငယ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကုိယ္စားမျပဳေပ။ 

အရင္းအျမစ္ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အရ PCR အတည္ျပဳခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း/ အစီ 
အစဥ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား။

– = မရွိ

က  ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေျခခံထားသည္။
ခ   ထုိႏွစ္အတြင္း ကန္ထရိုက္စာခ်ပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈ သုိ႕မဟုတ္ ေငြထုတ္ေပးမႈ ၿပီးဆုံးသြားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည္။
ဂ   မူဝါဒအေျခခံ ေခ်းေငြ/ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား မပါဝင္ပါ။
ဃ  အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ ႏွင့္ အျခား ADB အထူးရန္ပံုေငြမ်ားသာ ပါဝင္သည္။

က ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈ တစ္ခုထက္မက ရရွိထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ   
     ေရတြက္ထားပါသည္။ 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္)
စုစုေပါင္း

ပမာဏ
($ မီလ်ံ)

စုစုေပါင္း၏
%

ပမာဏ
($ မီလ်ံ)

စုစုေပါင္း၏
%

ပမာဏ
($ မီလ်ံ)

စုစုေပါင္း၏
%

ေရာက္စြာ လညပ္တ္ႏိငုမ္ႈတုိ႔ကိ ုျမႇင္တ့ငရ္နအ္တြကလ္ည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား အေထာက္အပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။

ADB သည ္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိငုရ္ာ အဆုိးႀကံဳႏိငု္ေျခ 
စမီခံန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ေရး 
တုိ႔ကုိလည္း အေထာက္အပ့ံေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရွိ ျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 
ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရငဆုိ္ငတု္န္႔ျပနရ္နအ္တြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏို္င္ေျခရွိ 
ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ရာသီဥတုဒဏ္ ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း 
ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခဆုိင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ကေနဒါအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္  
ADB သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၇.၅ မီလ်ံတန္ဖိုးရွိသည့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့တစ္ခု 
ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေထာက္အပံ့သည္ လယ္ 
ယာ စိက္ုပ်ိဳ းေရးႏွင္ ့ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးတုိ႔ အတြက္ 
သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရ၏ စြမ္းရည္ 
ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ ပါဝငပ္တ္သက္ျခင္း မရိွေသာ လုပင္န္းမ်ား

ပုဂ ၢလိက က႑ ရင္းႏ ွီး ျမ ႇ ဳပ္ႏ ွံမ ႈမ ်ားအတြက္ ၾကားခံ 
အေထာက္အကူအျဖစ ္ADB သည ္အစိုးရ ပါဝငပ္တ္သက ္
ျခင္း မရိွေသာ ျပညသူ္ပိငုက္႑ႏွင္ ့ပဂုၢလိက က႑လုပင္န္း 
မ်ား အတြက္ တိုက္ရိုက္ေခ်းေငြမ်ား၊ အစုရွယ္ယာ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အာမခံမ်ား၊ B အဆင့္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ကုန္ 
သြယ္မႈက႑ ေငြေၾကးဝန္ေဆာငမ္ႈဆုိငရ္ာ လုပင္န္း စသည္ ့
ပုံစံမ်ားျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမ ႈမ်ားျဖည့္ဆည္း 
ေပးသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ADB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
အစုိးရပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရိွသည္လု့ပင္န္း ၂၉ ခအုတြက္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁၇ ဘီလ်ံကုိ ADB ၏ ကုိယ္ပိုင္ 
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ခ ြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္ အတြင္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ 
ေငြေၾကး ကိစၥရပ္ ၂၇ ခုအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
၂.၂၉ ဘီလ် ံရိွခဲပ့ါသည။္ OCR ခြင္ျ့ပဳေငြမ်ားသာမက ကတိ 
ကဝတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခႏုွစ ္တြင ္မွတတ္မ္းဝင္ ျမင့္တက ္
ခဲပ့ါသည။္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့တရားဝငအ္ရင္းအျမစ ္
မ်ားမွ ပူးတြဲေငြေၾကးပံပ့ိုးမႈ အေမရကိန ္ေဒၚလာ ၅.၉ ဘီလ် ံ
ခန္႔ ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။  ၂၀၁၇ ခႏွုစ ္ဒဇီငဘ္ာလ ၃၁ ရက ္
အထိ ADB ၏ အစိုးရ ပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေသာ OCR 
ေၾကြးၿမီ လက္က်န္ေငြ ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားမွာ စုစုေပါင္း 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀.၉ ဘီလ်ံ ျဖစ္ပါသည္။

ADB ၏ ကုန္သြယ္ေရးေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္ (TFP) 
သည္ ကုန္သြယ္မႈကုိ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ မိတ္ဖက္ 
ဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ အာမခံမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ေပးအပ္ 
ျခင္းျဖင္ ့ေစ်းကြက္လုိအပခ္်က္မ်ားကုိ ျဖည္ဆ့ည္းေပးသည။္ 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းမွစတင္ကာ ADB ၏ TFP သည္ 
ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားမွ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္ 
မ်ားႏွင့္ လူသုံးကုန္မ်ားအထိ ပါဝင္သည့္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳး 
တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ 
ေငြေၾကး ကိစၥရပ္ေပါင္း ၁၆၅၀၀ ေက်ာ္မွ တဆင့္ အေသး 
စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၀၀၀ 
ေက်ာ္ကို အေထာက္အပ့ံ ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
တြင္ TFP သည္ ေငြေၾကးကိစၥရပ္ေပါင္း ၃၅၀၀ ခန္႔မွ 
တဆင့္ ကုန္သြယ္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၅ ဘီလ်ံခန္႔ကို 
အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္။

ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းျခင္း

ပူးတြ ဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈ လုပင္န္းမ်ားသည ္ADB ၏ မတ္ိ 
ဖက္ ေငြေၾကးျဖည္ဆ့ည္းေပးသူမ်ား၊ အစိုးရမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
၄င္းတို႔၏ ဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးျဖည့္ 
ဆည္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကုိ ADB ၏စမီကိံန္းမ်ားတြင ္ေငြေၾကးျဖည္ဆ့ည္း 
ေထာက္ကူရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပး 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑အေပၚ ADB ၏ 
အေထာက္အပံ့သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသခံမ်ားအတြက္ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင္ ့လက္လွမ္းမ ီအသံုးခ်ႏိငုမ္ႈတုိ႔ကုိ ျမႇင္တ့င ္
ရန၊္ ေဘးကင္းလံျုခံဳ ၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င ္ထိခိကုမ္ႈ မရိွ 
ေသာ အေလ့အထမ်ားကုိ အားေပးျမႇင္တ့ငရ္န၊္ ေက်းလက္- 
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဒသတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္မ်ား 
ဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေစရန ္ရညရ္ြယ္သည။္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ADB 
သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဆင္ေျခဖံုးနယ္ေျမမ်ားကို ခ်ိတ္ 
ဆက္ထားသည္ ့ကီလုိမတီာ ၃၄၀ ရိွေသာ အျမနလ္မ္းမ်ားကုိ 
အဆင္ျ့မႇင့တ္ငရ္နအ္တြက္ အစိုးရႏွင္ ့ပူးေပါင္း ေဆာငရ္ြက္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ခရီးလမ္းမ်ား 
ပုိမုိ တိုေတာင္းလာေစမည္ျဖစ္ၿပီး မေတာ္တဆမႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ကာ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ADB သည္ 
GMS အေ႐ွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္း 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စႀကႍၿမိဳ႕မ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ စီမံကိန္း 
တစခ္ကုို ျပင္ဆင္လ်က္ရိွေနၿပီး အဆုပိါ စမီကိံန္းသည ္GMS 
စီးပြားေရး စႀကႍ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ပိမုိခုိငုမ္ာအားေကာင္း 
လာေစမည္ျဖစ္သည္။

ADB သည္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ပဏာမလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
ကြနရ္က္မ်ားကုိ ခုိငမ္ာ အားေကာင္းလာေစရန ္ဆက္လက္ 
ကညူပီံပ့ိုးလ်က္ရိွပါသည။္ လက္ရိွ ရိွေနၿပီးသား အမ်ိဳ းသား 
အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ 
က႑ အရင္းအျမစမ္်ားကုိအသုံးျပဳကာ စတ္ိခ်ယုံၾကညရ္ၿပီး 
ကုနက္်စရိတ္ထိေရာက္သည္ ့လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အား ေပးေဝႏိငု ္
ေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ အရင္း 
အျမစမ္်ားႏွင္ ့စြမ္းအငထိ္ေရာက္မႈတုိ႔ကိ ုျမႇင့္တင္လ်ကရိွ္ပါ 
သည္။ ADB သည ္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ့
ျပညန္ယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရိွ ဓာတ္အား ပို႔ 
လႊတ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ရက္မ်ား၏စြမ္းရည္ႏွင့္ ထိ 



ADB ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြစီမံကိန္းမ်ားေအာက္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊
အလုပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္း ကန္ထ႐ုိက္တာ/ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ ၅ ဦး
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္

  ကန္ထရိုက္ပမာဏ
ကုန္ထရိုက္တာ/ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ က႑ ($ မီလ်ံ)

Shwe Taung Development Co.  
Ltd. & Wijaya Engineering and  
Construction Pvt. Ltd.; Tokyu  
Construction Co. Ltd.; Seki Tokyu  
Kogyo Co. Ltd. (JV) TRA ၁၆.၈၉

Soe Electric and Machinery Co. Ltd. ENE ၄.၂၆

Auto-Mech Engineering Co. Ltd. TRA ၀.၁၃

Royal Phoenix Trading Co. Ltd. TRA ၀.၀၆
Patriot Power Co. Ltd. MUL ၀.၀၅

အျခား  ၅၁၈.၆၆

စုစုေပါင္း  ၅၄၀.၀၅

ADB ေခ်းေငြ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြစီမံကိန္းမ်ားေအာက္ရွိ အတုိင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ
ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္းအတုိင္ပင္ခံ  ၅ ဦး 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္

  Contract Amount
Consultant Sector ($ million)

IOM (International Organization  
For Migration) Myanmar HLT ၁.၀၃

Network Activity Group MUL, TRA ၀.၇၁

Economically Progressive  
Ecosystem Development MUL ၀.၃၁

Myanmar Koei International  
Limited WUS ၀.၀၅

Progetto Continenti Myanmar ANR ၀.၀၄

ပုဂၢလိကအတုိင္ပင္ခံမ်ား  ၃.၄၄

အျခား  ၀.၃၂

စုစုေပါင္း  ၅.၉၀

ANR = စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ HLT = က်န္းမာေရး
MUL = က႑စုံ TRA = သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး WUS = ေရႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ENE = စြမ္းအင္၊  MUL = က႑စံု၊  TRA = သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

ထားပါသည။္ ထပ္ေဆာင္းရနပ္ံုေငြမ်ားကုိ တရားဝင္ေခ်းေငြ 
မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ 
အျခား အထူးရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ B အဆင့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ 
ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ လႊဲေျပာင္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အၿပိဳင္ 
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ အာမခံ ပူးတြဲ ေငြေၾကး 
ျဖည္ဆ့ည္းျခင္း ႏွင္ ့ADB ၏ TFP ႏွင္ ့သြင္းအားစကုြင္းဆက္ 
ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္ ေငြေပးေငြယူ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ 
ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၁၇ ခႏွုစကု္နသ္ည္အ့ခ်နိအ္ထ ိ
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စုစုေပါင္း တရားဝင္ တိုက္႐ုိက္ တန္ဖိုး 
တိုးျမႇင့္ ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပႏံွ္မႈ စမီကိံန္း ၁၅ ခ ုအတြက္ အေမရကိန ္ေဒၚလာ 
၁.၅၄ ဘီလ်ံႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ စီမံကိန္း ၃၉ 
ခု အတြက္ ၄၆.၅၆ မီလ်ံ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြက္ စစုုေပါင္းစီးပြားေရးဆုိငရ္ာ တုိက႐္ုက္ိတနဖ္ိုးတိုးျမႇင္ ့
ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း 
တစ္ခု အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀.၉၀ မီလ်ံ ရွိလာ 
ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္လွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ား ပို႔လႊတ ္
ေရး အဆင္ျ့မႇင့တ္ငမ္ႈအတြက္ ကုိရီးယား သမၼတႏိငုင္မွံ ပူးတြ ဲ
ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀.၀၀ မီလ်ံ 
ႏွင္ ့ဆည္ေရသြင္းစိက္ုပ်ိဳ းေရးဆုိငရ္ာ အလုံးစံဖုြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက ္
ေရးအတြက္ ျပင္သစ္အစိုးရထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ 
မလီ်ႏွံင္ ့အာရွရင္းႏီွးျမႇဳ ပႏံွ္မႈ အဖြ႕ဲအစည္းထံမွ ၂၂.၃၀ မလီ် ံ
ေထာက္ပံ့ေငြ ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈတုိ႔ကုိ လက္ခံ 
ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 
၃၁ ရက္အတြင္းရွိ ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈ ပါဝင္ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို www.adb.org/countries/
myanmar/cofinancing တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား

ADB သည ္၂၀၁၇ ခႏွုစတ္ြင ္အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းခဲသ့ည္က့႑ 
အလုိက္ ညႇႏိိႈင္းေဆာငရ္ြက္ေရး အဖြ႕ဲမ်ားအားလုံးတြငလ္ည္း 
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္သည္။ ADB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား 
ကုိ အေထာက္အပ့ံေပးရန္ႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကုိ ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ပုဂၢလိကက႑ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲ 
ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ႏွင့္လည္း 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ 
ကုမၸဏမီ်ား အက္ဥပေဒကုိ ေခတ္ႏွင္အ့ည ီအဆင္ ့ျမႇင္တ့င ္
ရာတြင္ အစိုးရအား အကူအညီေပးခဲ့သည္။

ADB သည ္ဂ်ပနႏ္ိငုင္ ံႏိငုင္တံကာပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရး 
ေအဂ်င္စီ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္စဥ္ ပူးတြဲ 
ျပန္လညသုံ္းသပ္ေရးတြငလ္ည္း တကၾ္ကြစြာ ပါဝင ္ေဆာင ္
ရြက္ပါသည္။ ADB သည္ မူဝါဒေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈကို အား 
ေပး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ 
အစိုးရ၊ အျခား ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးမတ္ိဖက္မ်ား၊ အစိုးရမဟတု္ေသာ 
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ 
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။

ADB သည္ ယင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း 
အၾကံေပး အဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ အက်ိဳး 
စီးပြား ပတ္သက္ဆကႏ္ြယသူ္မ်ားႏွင္ ့ထိေတြ႕ဆကဆံ္မႈႏွင္ ့
မတိဖ္ကလ္ပုင္န္းမ်ားအား ခိငုမ္ာအားေကာင္းေစရန ္ထပမ္ ံ
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းေရးက႑

ADB သည ္ယင္း၏ ဖြ႕ံၿဖိဳ းဆအဲဖြ႕ဲဝငႏ္ိငုင္မံ်ားရိွ စမီကိံန္းမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးရန္အတြက္ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစတုိ္င္း ေခ်းေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင္ ့နည္းပညာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 
အလုပ္ မ်ားႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္း မ်ားစြာကို ကန္ 
ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္လ်က္ ရွိေနပါ 
သည။္ ကနထ္႐ုကိစ္ာခ်ဳပအ္မ်ားစကုိ ုေဒသတြင္းႏွင္ ့ေဒသ 
ျပင္ပရွိ ADB ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအားလုံးမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ႏိုင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အေျခခံ၍ ေပး 
အပ္ ပါသည္။

ADB ၏ ဝယယူ္ျဖည္ဆ့ည္းေရးဆုိငရ္ာ ကနထ္႐ုက္ိ 
စာခ်ဳပ္မ်ား၏ ပမာဏ

ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အာရွႏွင္ ့ပစဖိတိ္ေဒသ၏ ေခ်းေငြႏွင္ ့ေထာက္ပံ့ေငြဆုိငရ္ာ 
လုပင္န္းလညပ္တ္မႈမ်ားေအာက္ရိွ ကုနပ္စၥည္းမ်ား၊ အလုပ ္
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ADB ၏ 
ဝယ္ယူျဖည္ဆ့ည္းေရးဆိငုရ္ာ ကနထ္႐ုက္ိစာခ်ဳပမ္်ားသည ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၂၈ ဘီလ်ံ ႏွင့္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀.၄၃ ဘီလ်ံရွိသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ 
စတငက္ာ ဝယယူ္ျဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ စစုုေပါင္းပမာဏ 
သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၉.၁၂ 
ဘီလ်ံ ရွိၿပီး ယင္းတြင္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၂၁၁၃၁၆ 
ခု ပါဝင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ကန္ထ႐ုိက္တာ 
မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္ ကန္ထ႐ုိက္ 
စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၃၂၉ ခုကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းသည္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၆.၁၃ မီလ်ံ တန္ဖိုး ရွိပါသည္။

အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အာရွႏွင့္  ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္  
နည္းပညာအေထာကအ္ပံဆုိ့ငရ္ာ လုပင္န္းလညပ္တ္မႈမ်ား 
ေအာက္ရွိ အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ADB ၏ 
ဝယ္ ယ ူျဖည္ဆ့ည္းေရးဆိငုရ္ာ ကနထ္ရိကုစ္ာခ်ဳပမ္်ားသည ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂၇.၇၉ မီလ်ံႏွင့္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၇၄၁.၈၄ မီလ်ံရွိသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ 
စတငက္ာ ဝယ္ယူျဖည္ဆ့ည္းေရးအတြက္ စစုုေပါင္းပမာဏ 
သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၀၂ ဘီလ်ံရွိၿပီး ယင္းတြင္ 
ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၅၅၄၂၀ ခု ပါဝင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အတိုင္ပင္ခံမ်ား 
အတြက္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၁၆၉ ခုကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ကာ ယင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၁၆ မီလ်ံ 
တန္ဖိုး ရွိပါသည္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္အားလုံးပါဝင္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင္ ့
တုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 
အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုး 
တက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ား ရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ADB သည္ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရး 
မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပး 
ျခင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ 
အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခခံ 
အေဆာက္ အဦ စမီကိံန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာငျ္ခင္းတုိ႔ျဖင္ ့အစိုးရ 
အား အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ADB သည ္ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ႏိငုင္ံေတာစ္နစမ္်ား ေရးဆြရဲနႏွ္င္ ့
စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဝယ္ယူ ျဖည့္ 
ဆည္းမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငႏွ္င္ ့လူမႈေရးဆုိငရ္ာကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာကမ္ႈမ်ားႏွင္ ့အျခားအေရးပါသည္ ့လုပင္န္း လည ္
ပတမ္ႈဆုိငရ္ာ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ားကဲသ့ို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင ္
ဗဟုိႏွင္ ့ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသည္ဌ့ာနမ်ား၏ စြမ္းရညကုိ္ ခိငုမ္ာ 
အားေကာင္းလာေစရန္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိ 
ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကာလရွည္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈဝန္းက်င္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ 
မ်ား တုိးပြားလာေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ လူထု 
အၾကား၊ အစိုးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 



အၾကားရ ွိ  ဆက္ဆံေရးမ ်ားကို  အေသးစိတ္ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ သည္။ ADB 
သည္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပဋိပကၡတို ႔ 
အေပၚ အျပဳသေဘာေဆာငသ္ည္ ့ခ်ဥ္းကပမ္ႈမ်ားအား ၄င္း၏ 
ျမနမ္ာႏိငုင္ဆုိံငရ္ာ လုပင္န္းလညပ္တ္မႈမ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းေနပါသည္။

အနာဂတ္ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ADB ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဗ်ဴဟာ၊ 
၂၀၁၇-၂၀၂၁ သည ္ျမနမ္ာႏိငုငံ္၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆိင္ုရာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အစိုးရႏွင့္ အျခားဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးဆုိငရ္ာ အက်ိဳ းစီးပြား ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဘက္စံုလႊမ္း ျခံ ဳသည့္ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ 

ADB ၏ လုပင္န္းလညပ္တ္မႈမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ဖြ႕ံၿဖိဳ း 
တိုးတက္မႈတြင္ အလံုးစံု ပါဝင္ႏိုင္ေစေရးကို ပိုမို ျမႇင့္တင္ 
ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ လူ႔ 
စြမ္းအား အရင္းအျမစႏွ္င္ ့စြမ္းရည ္ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး၊ ဖြ႕ဲစည္းပံႏွုင္ ့
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စသည့္ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ နယ္ပယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ ျဖစ္သည္။ ADB သည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ 
စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစေရး၊ 
ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး၊ 

ပဂုၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳ း တုိးတက္ေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလ ဲ
မႈႏွင့္ သဘာဝ ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားအား ရင္ဆုိင္တုန္႔ျပန္ 
ႏိုင္စြမ္းရွိေရးတို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ADB သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ပူးတြဲေငြေၾကး 
ျဖည္ဆ့ည္းမႈ အရင္းအျမစမ္်ားမွ ေငြေၾကးအရင္းအျမစမ္်ား 
ျမင္တ့ငရ္နႏွ္င္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္အသိပညာဆုိငရ္ာ ေျဖရွင္း 
မႈမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန ္ေဆာငရ္ြကသ္ြားမည ္
ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ 
ေငြမ်ားသည ္စြမ္းရညဖ္ြ႕ံၿဖိဳ းေရး၊ အၾကံေပးဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား 
ႏွင့္ အသိပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားႏွင့္တကြ စီမံကိန္း 
ျပင္ဆင္ေရးတို႔တြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ADB တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ADB အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း
၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာပို္င္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးခြင့္အာဏာ
ပုိင္ဆုိင္သည့္ရွယ္ယာအေရအတြက္ ၅၇,၈၁၀ (စုစုေပါင္း ရွယ္ယာ၏ ၀.၅၄၅%)
မဲအေရအတြက္ ၉၇,၄၁၇ (စုစုေပါင္း အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ ၀.၇၃၄%၊ စုစုေပါင္း ေဒသတြင္းအဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ ၁.၁၂၇%)
စုစုေပါင္း အရင္းအႏီွးထည့္ဝင္မႈ  $၈၂၃.၂၉ မီလ်ံ
ေပးေခ်ျမႇဳ ပ္ႏံွထားေသာ အရင္းအႏီွးထည့္ဝင္မႈ  $၄၁.၁၉ မီလ်ံ

ADB ၏ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြ႕ဲတြင္ Anuar Bin Ariffin သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ၿပီး Som Lal Subedi သည္ 
အလွည့္က် ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။

Newin Sinsiri သည္ ADB ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ႐ံုးကုိ  ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲၿပီး ADB ႏွင့္ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
အက်ိဳး စီးပြားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အဓိက လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ 
အခ်ိတ္ အဆက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ရုံးသည္ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြမဲႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ ႏံွမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈတို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 
ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသိပညာ ဗဟုသုတ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သည္။

ADB ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေသာ ျမန္မာအစုိးရဌာနမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ADB သည္ ေဒသတြင္းမွ ၄၈ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကမာၻ႔အျခားေဒသမ်ားမွ ၁၉ ႏုိင္ငံတုိ႔ပါဝင္ၿပီး အဖြ႕ဲဝင္ ၆၇ ႏုိင္ငံ ပ္ုိင္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ 
ဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ADB ၏ အဓိက ယႏၲရားမ်ားမွာ မူဝါဒေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
ေခ်းေငြမ်ား၊ ရွယ္ယာရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ေခ်းေငြ 
ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၇၂ ဘီလ်ံ (စီမံကိန္း ၁၁၁ ခု) ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၂၀၀.၅၃ မီလ်ံ (စီမံကိန္း ၂၄၆ ခု) ျဖစ္ကာ ေထာက္ပ့ံေငြေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပမာဏသည္ ၅၉၇.၄၉ မီလ်ံ 
(စီမံကိန္း ၂၄ ခု) ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တရားဝင္ေခ်းေငြမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား၊ အျခားအထူးပူးတြ ဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား၊ B အဆင့္ 
ေခ်းေငြမ်ား၊ အဆုိးႀကံဳႏုိင္ေျခလႊေဲျပာင္းသည့္ အစီအမံမ်ား၊ အၿပိဳင္ေခ်းေငြမ်ား၊ အၿပိဳင္ ရွယ္ယာမ်ား ႏွင့္ ADB ၏ ကုန္သြယ္ေရး 
ေငြေၾကး ပ့ံပုိးမႈအစီအစဥ္ေအာက္ရိွ ေငြေပးေငြယူကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပူးတြေဲငြေၾကး ျဖည့္ဆည္းျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ပူးတြ ဲေငြေၾကး ျဖည့္ဆည္းျခင္းပုံစံမ်ားျဖင့္ တုိက္႐ိုက္တန္ဖုိးတုိးျမႇင့္ ပူးတြ ဲေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၉၂ 
ဘီလ်ံ ထည့္ဝင္သုံးစြထဲားသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အတြင္း ADB ၏ ႏွစ္စဥ္ေခ်းေငြ 
ထုတ္ေပးသည့္ပမာဏသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၅၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း ADB ႏွင့္ အထူး ရန္ပုံေငြ 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေငြေၾကးပ့ံပုိးသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံမ်ားသည္ ၆၁၇.၇၄ မီလ်ံႏွင့္ ၁၆၆.၂၈ 
မီလ်ံျဖစ္သည္။  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕အရ ပူးတြေဲငြေၾကး ျဖည့္ဆည္းမႈ မပါဝင္ေသာ စုစုေပါင္း ပမာဏ သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း 
၄၄ ႏုိင္ငံရိွ စီမံကိန္း ၂၉၅၅ ခုအတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၅.၁၄ ဘီလ်ံ၊ အေထာက္အပ့ံ ၃၂၈ ခု အတြက္ ၈.၃၆ ဘီလ်ံ 
ႏွင့္ ေဒသတြင္းနည္းပညာ အေထာက္အပ့ံ ေထာက္ပ့ံေငြ အပါအဝင္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ ေထာက္ပ့ံေငြ ၄.၂၇ ဘီလ်ံျဖစ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ADB ဌာေနကိုယ္စားလွယ္႐ုံး 
(ေနျပည္ေတာ္႐ုံး)
Park Royal ဟိုတယ္၊ ပိေတာက္အိမ္ရာ၊
၁၃/၁၄ ဟိုတယ္ဇုန္၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ။ 
တယ္လီဖုန္း +၉၅ ၆၇ ၈၁၀၆၂၈၀-၈၆ 
ဖက္စ္ +၉၅ ၆၇ ၈၁၀၆၂၈၇

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ADB ဌာေနကိုယ္စားလွယ္႐ုံး 
(ရန္ကုန္႐ုံး)
Union Business Center, အခန္း ၀၄၀၅၊ ေလးလႊာ၊ 
နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဘုိခ်ိဳရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ။ 
Tel +၉၅ ၁ ၅၄၃၄၂၆   Fax +၉၅ ၁ ၈၆၀၃၄၃၉

ADB ႐ုံးခ်ဳပ္
၆ ADB လမ္းမႀကီး၊ မန္ဒလူေယာင္းၿမိဳ႕
၁၅၅၀ မနီလာ၊ ဖိလစ္ပိုင္
တယ္လီဖုန္း  +၆၃ ၂ ၆၃၂ ၄၄၄၄
ဖက္စ္ +၆၃ ၂ ၆၃၆ ၂၄၄၄

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
အေဆာက္အဦ (၁), ေဇယ်ဌာနီလမ္းမႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ 
ျမန္မာ။ 
တယ္လီဖုန္း +၉၅ ၆၇ ၄၀၇၃၄၂ 
ဖက္စ္ +၉၅ ၆၇ ၄၀၇၀၂၇

အသုံးတည့္ေသာ ADB အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္
www.adb.org

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလားအလာ
www.adb.org/pub l i ca t ions/ser ies/as ian-
development-outlook

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ
www.adb.org/documents/series/adb-annual-
reports

စုစည္းသိုေလွာင္ရာစာၾကည့္တိုက္
www.adb.org/publications/depositories

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္စီးပြားေရး အၫႊန္းကိန္းမ်ား အျပည့္အစံုကုိ 
ေလ့လာလိုလွ်င္ ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေလ့လာပါ။

စာရင္းဇယား ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား
www.adb.org/data/statistics

ဤပံုႏွိပ္မူတြင္ “$” သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အကယ္၍ အျခား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္ ADB ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္စာတမ္းကို ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလတြင္ အသစ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ 




