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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

အ ြိိုမကြောကစ်ကြောျိုးလံိုျိုးမ ြောျိုး 

 

AMS အော ယီ အဖွ ွံ့ဝငန် ိုငင် မ ောား 

ASEAN အော ယီ  အကရှွံ့ကတောငအ်ောရနှ ိုငင် မ ောားအဖွ ွံ့ 

ASOF အော ယီ  သစ်ကတောကရားရော အကကီားတ ာ်းအရောရှ မ ောား 

ASWGC အော ယီ  သာီးနှ ကဏ္ဍ  ိုငရ်ောလိုပ်င ာ်းအဖွ ွံ့ 

ASWGFi အော ယီ  ငေါားလိုပ်င ာ်းကဏ္ဍ  ိုငရ်ော လိုပ်င ာ်းအဖွ ွံ့ 

ASWGL အော ယီ  ကမွားပမြူကရား  ိုငရ်ော လိုပ်င ာ်းအဖွ ွံ့ 

ATWGARD စ ိုက်ပ   ားကရား သိုကတသ နငှ  ်ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရား  ိုငရ်ော အော ယီ  

 ည်ားပညောလိုပ်င ာ်းအဖွ ွံ့ 

CGIAR န ိုငင် တကော စ ိုက်ပ   ားကရားသိုကတသ  အတ ိုငပ်ငခ် အဖွ ွံ့ 

CSA ရောသဦတိုနငှ သ်ဟဇောတရှ သည ်စ ိုက်ပ   ားကရားစ စ် 

CSO အရပ် က်အဖွ ွံ့အစည်ား 

CSR လ မှုကရားတောဝ မ် ောားပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှု 

EIU Economist Intelligence Unit 

ERIA အော ယီ နငှ  ်အကရှွံ့အောရအှတွက်စီားပွောားကရားသိုကတသ ဌော  

ESCAP အောရှနငှ  ်ပစ ဖ တ်ကေသ  ိုငရ်ော စီားပွောားကရားနငှ  ်လ မှုကရား ကကေ်ာမရှင ်

FAF အစောားအစော၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ  ်သစ်ကတော 

FO ကတောငသ် မ ောားအဖွ ွံ့ 

NARS န ိုငင် ကတေ်ာအ င စ် ိုက်ပ   ားကရားသိုကတသ စ စ် 

M&E ကစောင  ်ကည ်ပခငာ်းနငှ  ်အက ပဖတ်ပခငာ်း။ 

MSMEs အကသားစောား၊ အငယ်စောားနငှ  ်အလတ်စောားလိုပ်င ာ်းမ ောား 

PPP အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကပ ားကပေါငာ်းမှု 

R&D သိုကတသ နငှ  ်ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရား 

S&T သ ပပ နငှ  ်ည်ားပညော 

SEARCA အကရှွံ့ကတောငအ်ောရှကေသတွငာ်း စ ိုက်ပ   ားကရား  ိုငရ်ော 

 ွ ွံ့လွ က်လ လောကရားနငှ  ်သိုကတသ ဗဟ ိုဌော  

SOM-AMAF အော ယီ  စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောဝ က်ကီားဌော မ ောား၏ 

အကကီားတ ာ်းအရောရှ မ ောား အစည်ားအကဝား 

SPS ပ ိုားမ  ောားကရောဂ္ေါကငာ်းစငပ်ခငာ်း 

TDFAF စောား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတော 

 ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရား 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

စက ားရပ်မ  ား၏ အဓိပပါယဖွ်င ဆ်ိိုခ က ်

 

ကိုန်က စ ြိ န်ငှ  ်အက ြိ ျိုးအ မ ဆ်န်ျိုးစစ် ခငျ်ိုး (Benefit-cost analysis) 

စီမ က  ာ်းတစ်ခို၏ ကို က် စရ တ်အကပေါ်အကပခခ ၍ အက   ားအပမတ်မ ောားအောား ခ  မှ် ာ်းနှု ငာ်းယှဥ်သည ် 

စ စ်တက  ည်ားလမ်ားတစ်ခို။ 

မစ ျိုးက ကဝ်ငမ်စမည ် ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုးမ ြောျိုး (Commercialising partnerships) 

ဤ PPP တွင ်န ိုငင် ကတေ်ာအ င စ် ိုက်ပ   ား ကရားသိုကတသ စ စ်အဖွ ွံ့ နငှ  ်ဝ က်ကီားဌော မ ောား၏ 

သိုကတသ ကတွွံ့ ရှ ခ က်မ ောားနငှ  ်ပစစည်ားမ ောားက ို က ားသ ာ်းကရောငာ်းဝယ်ကရား၊ ကစ ားကွက်ခ  ွံ့ထငွပ်ခငာ်းနငှ  ်

ပဖ  ပ်ဖြူားပခငာ်းမ ောားက ောငရွ်ကရ်  ်ပိုဂ္ဂလ ကကိုမပဏမီ ောားသ ို   လ  ကပပောငာ်းကပားသည်။ 

သမဘြော ညီူထြောျိုးသည ် ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုးမ ြောျိုး (Contracting partnerships) 

သိုကတသ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်းက ောငရွ်ကရ် အ်တကွ ်NARS မ ောား၊ ဝ က်ကီားဌော မ ောား၏ မ တ်ဖက် 

အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားနငှ  ်လ ိုအပ်သည ်ပစစည်ားမ ောားနငှ  ် ည်ားပညောမ ောားပ ိုင ် ိုငသ်ည ် ပိုဂ္ဂလ ကလိုပ်င ာ်းရှင ်

မ ောားပေါဝငသ်ည ် ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်ပခငာ်းမ ောား။ 

နယပ်ယသ်စ်သိုမ သနပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုးမ ြောျိုး (Frontier research partnerships) 

 ယ်ပယ်သစသ်ိုကတသ မ ောားပ ားတွ က ောငရွ်က်ရ အ်တွက် န ိုငင် ကတေ်ာအ င စ် ိုက်ပ   ား ကရားသိုကတ သ စ စ်မ ောား 

(NARS)၊ ဝ က်ကီားဌော မ ောားနငှ အ်တ  ပိုဂ္ဂလ ကလိုပ်င ာ်းရှငမ် ောား ပ ားတွ အကကောငအ်ထည်  ကဖောသ်ည ် 

အက   ားတ ပ ားကပေါငာ်းမှုမ ောား။ 

အက ြိ ျိုးသကမ် ြောကမ်ှုလမ်ျိုးစဥ် (Impact pathway) 

လိုပ်က ောငခ် ကမ် ောား  ိုငရ်ောလမ်ားည  ခ် က်အကသားစ တမ် ောားနငှ  ်အ  ိုပေါလိုပ်က ောငခ် က်မ ောား က ကောင  ်

ရရှ လောမည ်ရည်မှ ာ်းရလေ၊် အက   ားသက်ကရောက်မှုမ ောားသ ို    က်နယ်ွမှုမ ောားနငှ  ်အက ကောငာ်းရငာ်းမ ောား 

ဦျိုးစြောျိုးမပျိုးသ မှ် ခ် က ်(Priority setting) 

သိုကတသ က ောငရွ်ကရ်ောတွင ်သိုကတသ နငှ ပ်ညောကပားလိုပ်င ာ်း  ိုငရ်ောကရွားခ ယ်ခွင မ် ောားအောား 

ခွ ပခောားသတမ်ှတ်ပခငာ်း။  ကက  တငသ်တ်မှတ်ခ က်ထောားသည ်စည်ားမ ဥ်ားမ ောားအရပဖစ်ကစ၊ စ စ်က သည ် 

 ည်ားလမ်ားမ ောားအောားလ ိုက် ော၍ပဖစ်ကစ အ  ိုပေါကရွားခ ယ်ခွင မ် ောားအကပေါ်၌ ဦားစောားကပားအ င မ် ောား ခွ ပခောားပခငာ်း။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

အစြိိုျိုး နငှ ပ်ိုဂ္ဂလြိကပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး (Private - public partnership) 

အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကလိုပ်င ာ်းမ ောားအ ကောားခ  ပ်  ိုသည ် သက ောတ ညီခ က် (ပဋ ညောဥ်)ပဖစ်သည်။  ဏ္ဍောကရား၊ 

အစီအစဥ်ပ ိုကဖော်ပခငာ်း၊ အကပခခ အက ောက်အဦမ ောားအောား အကကောငအ်ထည်ကဖေ်ာပခငာ်းနငှ  ်ပ ိုမှ အ်ောားပဖင  ်

အစ ိုားရမှက ောငရွ်က်ကပားရသည ် ပ  ပ ိုားမှုမ ောားနငှ  ်ဝ က် ောငမ်ှုမ ောားသ ို   ဦားတည်သည်။ 

အမ ြောျိုးပြိိုငပ်စစည်ျိုးမ ြောျိုး (Public goods) 

ပစစည်ားတစ်ခို သ ို  မဟိုတ် ဝ က် ောငမ်ှုတစ်ခိုပဖစ်သည်။ အက   ားအပမတ်တစ်စ ိုတစ်ရောမကမ ေ်ာမှ ာ်း   

လ မှုအဖွ ွံ့အစည်ား၏အဖွ ွံ့ဝငအ်ောားလ ိုားအတွက်ပဖစ်၍ အစ ိုားရ သ ို  မဟိုတ် ပိုဂ္ဂလ ကတစ်ဦားခ ငာ်း သ ို  မဟိုတ် 

အဖွ ွံ့တစ်ခိုမှ ပ  ပ ိုားကပားသည်။ 

အ ငျ်ိုးအ မစပ်ြိိုငျ်ိုးဆြိိုင ်ြော ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး (Resourcing partnerships) 

အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကပ ားကပေါငာ်းမှုပဖစ်၍ န ိုငင် ကတေ်ာအ င စ် ိုက်ပ   ားကရားသိုကတသ စ စ်အဖွ ွံ့ နငှ  ်စ ိုက်ပ   ားကရား၊ 

သစ်ကတောနငှ  ်ငေါားလိုပ်င ာ်းဝ က်ကီားဌော မ ောား၊ ထ ို  ပပင ်ပိုဂ္ဂလ ကလိုပ်င ာ်းမ ောားနငှ  ် က်နယွက် ကသော 

ပရဟ တအဖွ ွံ့မ ောားနငှ  ်ရ ပ် ိုကငအွတွက်ပဖစ်ကစ၊ သ ပပ ပညောကျွမ်ားက ငသ် မ ောားက ို 

ပိုဂ္ဂလ ကလိုပ်င ာ်းမ ောားမှလက်ခ ရရှ ရ အ်တကွ်ပဖစ်ကစ ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကသ်ည်။ 

ကဏ္ဍအလြိိုက/်ထို လ်ိုပ်မှု န်ဖြိိုျိုးက ငျ်ိုးဆကဖ် ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုးမ ျိုး ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး (Sector/value chain 

development partnerships) 

အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကအက   ားတ ပ ားကပေါငာ်းမှုပဖစ်၍ န ိုငင် ကတေ်ာအ င စ် ိုက်ပ   ားကရားသိုကတသ စ စ် 

အဖွ ွံ့ နငှ ဝ် က်ကီားဌော မ ောား၊ ပိုဂ္ဂလ က၊ အစ ိုားရနငှ  ်အရပ်ဖက်လ မှုအဖွ ွံ့အစည်ား၊ သိုကတသ နငှ  ်

 ည်ားပညောအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမ ောား ပ ားကပေါငာ်း၍ ကို ပ်စစည်ားတစခ်ိုခ ငာ်း၏က ခွ အလ ိုက် သ ို  မဟိုတ် 

ထိုတ်လိုပ်မှုကွငာ်း က်တကလ ောက် ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကစကရား ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကရ် ပ်ဖစ်သည်။ 

မ ပြောငျ်ိုးလ  ခငျ်ိုးအယအူဆ (Theory of change) 

အကပခအက တစ်ခို၌ အလ ိုရှ သည ်ကပပောငာ်းလ မှုတစ်ခိုပဖစ်ပေွာားလောရ  ်ကမ ေ်ာလင ရ်သည ် အက ကောငာ်း ရငာ်းနငှ  ်

မည်သ ို  ကပပောငာ်းလ လောပ ိုအောား က ယ်က ယ်ပပ  ပ်ပ  က်ဖေ်ာပပခ ကန်ငှ  ်သရိုပ်ကဖေ်ာမှုတစ်ခို ပဖစသ်ည်။   

ကိုန်က စ ြိ မှ် ပန်လည် ရှြိသည ် အက ြိ ျိုးအ မ  ်န်ဖြိိုျိုး(Value-for-money analysis) 

ကငကွ ကား  ိုငရ်ောနှု ငာ်းယှဥ်မှုပ ိုစ တစ်ခိုပဖစ်သည်။ က ခ ထောားသည ် ကို က် စရ တမ်ှ အက   ားအပမတ် အပမင  ် ိုား၊ 

သ ို  မဟိုတ် ကမ ေ်ာမှ ာ်းအက   ားအပမတ်အတွက် အ ည်ား  ိုားကို က် စရ တ်အကပေါ်အကပခခ ၍ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

ကရွားခ ယ်စရောမ ောား/ ည်ားလမ်ားမ ောားအောား အ င သ်တ်မှတ်သည ်  ည်ားလမ်ားတစ်ခိုပဖစ်သည်။ 

အက   ားရှ သည ်ကို က် စရ တ ် ာ်းစစ်မှုဟိုလည်ား သ ရှ  ကသည်။ 

Value-for-money မမြောငျ်ိုးနငှျ်ိုးအြောျိုး/အမ ကြောငျ်ိုး ငျ်ိုး (Value-for-money driver) 

ပ ိုမှ က် ောငရွ်က်က သည်ထက် အခ   ွံ့လိုပ်က ောငခ် က်မ ောားက ပ ိုမ ိုပမင မ်ောားသည ် အက   ားအပမတ် 

ရရှ သည ်အက ကောငာ်းရငာ်း (က  ာ်း) (ဥပမော- အစ ိုားရအဖွ ွံ့မ ောား၏ လိုပ်က ောငခ် က်မ ောားထက် 

ပိုဂ္ဂလ ကအဖွ ွံ့တစ်ခို၏ လိုပ်က ောငခ် က်မ ောားက ကောင  ်အက   ားအပမတ်ပ ိုမ ိုရရှ ပခငာ်း)။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

 

1. မနြောကခ်ံအမ ကြောငျ်ိုးအ ြော 

 

၂၀၁၆-၂၀၂၅ ခိုနစ်ှအတွက်ကမ ေ်ာမှ ာ်းခ က်နငှ  ်ဗ ြူဟောကပမောကစ်ီမ ခ က်အောား စောား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတော(FAF)က  အော ယီ ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုမှ အဓ ပပေါယ်ဖွင  ် ိုထောား သည်မှော 

“စောား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက သည် ယှဥ်ဖပ  ငန် ိုငစ်ွမာ်းရှ ရမည်၊ အောားလ ိုားပေါဝငရ်မည်၊ 

 က  ခ ိုငရ်မည်၊ ကရရှည်တည်တ  ရမည်။ ကမ္ော စီားပွောားကရားနငှ က်ပေါငာ်းစပ်၍ ကစ ားကွက်နငှ  ်

ထိုတ်လိုပ်မှုတစ်ခိုခ ငာ်းစီက ို အကပခခ မည်။ အော ယီ အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း၏ စောား ပ်ရ ကခော နငှ အ်ောဟောရလ ိုပခ  ကရားနငှ ၊် 

ကကယ်ဝမှုသ ို   ပ  ပ ိုားကပားမည်” ဟ ၍ ပဖစ်ပေါသည်။ အ  ိုပေါကမ ေ်ာမှ ာ်းခ က်သ ို   ကရောက်ရှ ရ အ်တွက် 

အကပခခ လ ိုအပ်ခ ကမ်ှော   ာ်းသစ်သည ် “ပမစ မ်ားကရောင”် ည်ားပညောမ ောားနငှ  ်အရငာ်းအပမစ်မ ောား စီမ ခ  ခွ် မှု  ိုငရ်ော 

တည်တ  ကသောစ စ်မ ောားမှတ င  ်ထိုတ်လိုပ်မှုက ို စဥ် က်မပပတ်တ ိုားတက်ကရားနငှ ၊်  (သာီးနှ မ ောား) 

စ ိုက်ခငာ်းထ နငှ ရ် တ်သ မ်ားခ   လွ် က်လလွင  ် ိုားရှု  ားမှု မ ောားက ို ကလ ော ခ ရ  ်ပဖစ်ပေါ သည်။ 

ရောသဦတိုနငှ သ်ဟဇောတရှ သည ်စ ိုက်ပ   ား ည်ားစ စ်မ ောားတွင ်(၁) တ ိုားပမြှင ထ်ိုတ်လိုပ်မှုနငှ  ်

စောား ပ်ရ ကခောလ ိုပခ  မှုကပေါငာ်းစပ်ပခငာ်း (၂) ရောသဦတိုကပပောငာ်းလ မှုက ို ခ န ိုငရ်ည် ရှ ပခငာ်း (၃) 

ဖ လ် ိုအ မ်ဓောတ်ကငွွံ့မ ောားထိုတ်လ တ်မှုမှ ကလ ော ပေါားသက်သောကစပခငာ်း အစရှ သည်တ ို   ပေါဝင၍်၊ စောား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက တွင ်ကရရှည်တည်တ  ခ ိုငဖ်မ ကသော အရငာ်း အပမစ် စီမ ခ  ခွ် မှုစ စ်မ ောား၏ 

အကရားပေါသည အ်ပ ိုငာ်းမ ောားပဖစသ်ည်။  

 ကရရှည်တည်တ  န ိုငသ်ည ်ယှဥ်ဖပ  ငန် ိုငစ်ွမာ်းက ို ထ  ာ်းသ မ်ားကစကရားအတွက်   ာ်းသစ်တီထငွ ်မှုနငှ  ်

ဗဟိုသိုတမ ောားသည် အကရားပေါပေါသည်။ သ ို  ကသေ်ာ  ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်လောရ ိုမ နငှ  ်လ ိုကလောက်မှုမရှ ကပ။ 

 က်စ ိုကပဖရငှာ်း ည်ားမ ောားအောားပ  ပ ိုားကပားန ိုငမ်ည ်  ည်ားပညောမ ောားအောား စီားပွောားပဖစ်ကို သ်ွယ်၍ 

ပဖ  က်ဝကပားရမည်ပဖစ်ဖပီား၊ အ  ိုပေါကပဖရှငာ်းခ က်မ ောားသည် ခ  ွံ့ထငွန် ိုငရ်မည်၊ တည်တ  ရမည် အပပင ်

အောားလ ိုားပ ားကပေါငာ်းပေါဝငန် ိုငရ်  ်ကသခ ောရမည်ပဖစသ်ည်။ စောား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက တ ဖ် ိုားကွငာ်း က်တကလ ောက်တွင ်ပိုဂ္ဂလ ကက နငှ ပ် ားကပေါငာ်းမှု 

ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားလောပခငာ်းပဖင  ်အ  ိုပေါက မ ောားတွင ် ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားလောမှုနငှ မ် ကဝပခငာ်းအတွက် အကရားပေါ လောသည်။ 

အစ ိုားရအက ပဖင  ်လက်လှမ်ားမမီသည ် တစ်ဦားတည်ားစွ  စ်ောားရမည ်တီထငွ ် ာ်းသစ်မှုမ ောား အတွက်လ ိုအပ်သည ် 

ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ ကငအွောားကခ ားယ ရ  ်ပိုဂ္ဂလ ကက နငှ ပ် ားကပေါငာ်းပခငာ်းပဖင  ်က ောငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

ထ ိုသ ို  က ောငရွ်က်ရောတွင ်အစ ိုားရ-ပိုဂ္ဂလ ကပ ားကပေါငာ်းမှု၊ အော ယီ န ိုငင် မ ောားနငှ  ်န ိုငင် တကော 

သိုကတသ ဌော မ ောား၊ ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရား  ိုငရ်ောမ တ်ဖတ်မ ောားပ ားကပေါငာ်းပခငာ်းမှတ င  ်စောား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက   ိုငရ်ော ည်ားပညော ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားလောကရားအတွက် ပိုဂ္ဂလ ကက က ို 

အသ ိုားခ ပခငာ်း၏အကရားပေါပ ိုက ို အော ယီ မှ မီားကမောငာ်းထ ိုားပပထောားသည်။  ည်ားပညော၊ အရငာ်းအပမစ်မ ောား၊ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

ကျွမ်ားက ငမ်ှုနငှ  ်ထ ားချွ မ်ှုမ ောား၊ စ ိုက်ပ   ားကရားက တငွ ်ထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ွမာ်း၊ ယှဥ်ဖပ  ငန် ိုငစ်ွမာ်းအောား၊ တည်တ  မှု၊ 

အောားလ ိုားပေါဝငန် ိုငမ်ှုမ ောားက ို တ ိုားပမြှင န် ိုငက်ရားအတွက် ကစ ားကွက်အခွင အ်လမ်ားမ ောားရရှ ကရား စသည်တ ို  က ို 

ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်န ိုငရ် အ်တွက် အော ယီ သည်အောားကပားလ က်ရှ ရော၊  စ ိုကပ်   ားကရား 

နငှ သ်စ်ကတောက   ိုငရ်ောအစ ိုားရ-ပိုဂ္ဂလ ကပ ားကပေါငာ်းမှုမ ောားသည် အကရားပေါသည ် ယနတယောားတစ်ခို ပဖစ်ပေါသည်။ 

 

2.  ည ် ယခ် က် 

 

စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက   ိုငရ်ော ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရားအတွက် အော ယီ  PPP 

ကေသတွငာ်းမ က ောင၏် ရည်ရွယ်ခ က်မှော ကရရှည်တည်တ  သည ် ည်ားပညော ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက် ကရားတငွ ်

ပ ားကပေါငာ်းရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှု တ ိုားပမြှင လ်ောကရား၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက ၏ ထိုတ်လိုပ်မှု 

တ ဖ် ိုားကွငာ်း က်တစ်ကလ ောက်လ ိုားတွင ် ည်ားပညောမ ောားအောားလက်ခ က င သ် ိုား၍ ပဖ  က်ဝသွောားကရားတ ို   

ပဖစ်ပေါသည်။   

အစောားအစော၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ  ်သစ်ကတော  ိုငရ်ော အော ယီ ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှု (၂၀၁၆-၂၀၂၅- 

ဗ ြူဟောကပမောက်တွ ာ်းအောား ၁)ဗ ြူဟောစီမ က  ာ်းကအောကရ်ှ  ကအောက်ပေါအစီအစဥ်မ ောားတငွ ် ယခိုအော ယီ  PPP 

ကေသတွငာ်းမ က ောငသ်ည် တစ်ဖက်တလမ်ားမှပေါဝငက် ညီရောကရောက်ကစရ  ်ကမ ေ်ာမှ ာ်းထောားပေါသည်။  

(၁) မ ဝေါေမ ောား တ ိုငပ်ငန်ှာီးကနေှာပခငာ်း၊ လိုပ်င ာ်းအစီအစဥ်မ ောားနငှ  ်စီမ က  ာ်းမ ောားကရား ွ ပခငာ်းနငှ  ်

သိုကတသ နငှ ဖွ် ွံ့ ဖဖ  ားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားတွင ်ပိုဂ္ဂလ ကက မှ ပ ိုမ ိုပ ားကပေါငာ်းပေါဝငလ်ောကရား၊ 

ထိုတ်လိုပ်မှုနငှ အ်ရည်အကသာွးတ ိုားပမြှင လ်ောကရားသ ို  ဦားတည်၍ လှု ွံ့က ေ်ာမှုမက်လ ိုားမ ောားနငှ  ်ထ  ာ်းသ မ်ားမှု မ ောားက ို 

ကထောက်ပ  ကပားပခငာ်း၊ အစ ိုားရ-ပိုဂ္ဂလ ကပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်န ိုငမ်ည ် ပတ်ဝ ာ်းက ငမ် ောား ဖ တ်ီားကပားပခငာ်း။ 

(၂) သိုကတသ နငှ ဖွ် ွံ့ ဖဖ  ားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုတွင ်ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှုတ ိုားပမြှင က်ရား၊ 

အဓ ကန ိုငင် တကောအဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားနငှ  ်အော ယီ န ိုငင် မ ောားအ ကောားကေသတွငာ်းပ ားကပေါငာ်းမှုက ို 

ပ ိုမ ိုအောားကကောငာ်းလောကစရ တ် ို  ပဖစ်သည်။ ကရရှည်တည်တ  သည် ည်ားပညောမ ောားနငှ  ်စီမ ခ  ခွ် မှု၊ 

ရ တ်သ မာ်းမှုစ စ်မ ောား၊  ည်ားပညောစ မ ်ဝငပ်  ွံ့ နှ  မှုကကောငာ်းကစရ အ်လ ို  ငေှာ ထ ကရောက်သည ် တ ိုားခ  ွံ့ 

ပညောကပားကရား/ က်သွယ်မှုစ စ်မ ောားအောား တ ိုားတက်လောကစရ ပ်ဖစ်ပေါသည်။ 

(၃) သိုကတသ နငှ ဖွ် ွံ့ ဖဖ  ားကရားနငှ  ် ည်ားပညောပ  ွံ့ နှ  ကရားလိုပ်င ာ်းမ ောား  ိုငရ်ော PPP အတွက် 

အဖွ ွံ့အစည်ားအလ ိုက်က ောငရွ်က်မှုမ ောားနငှ  ် ကီလ ေ်ာသည ်လှု ွံ့က ော်မှုမ ောားက ို ပ  ပ ိုားကပားရမည်။ 

ပိုဂ္ဂလ ကက နငှ ပ် ားကပေါငာ်း၍ အက   ားအပမတ်နငှ လ် မှု ဝဖ လ ိုကရား  ိုငရ်ော ရလေက်ကောငာ်းမ ောား 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

ပပ လ်ည်ရရှ န ိုငမ်ည ် ဦားစောားကပားသိုကတသ  ယ်ပယ်မ ောားက ို သတ်မှတ်ရမည်။  ထ ို  က ောက်၄ငာ်းက ို 

 ည်ားပညောတ ိုားတက်ကရားနငှ  ်ပ  ွံ့ နှ  ကရားအတွက် လမ်ားက ကောငာ်းတစ်ခိုအပဖစ် အသ ိုားခ ရမည်ပဖစ်သည်။ 

(၄) သိုကတသ နငှ ဖွ် ွံ့ ဖဖ  ားကရား  ိုငရ်ောပ ားကပေါငာ်းမှုမ ောား၊ ဗ ြူဟောကပမောက်ပ ားကပေါငာ်းမှုမ ောား၏ သက ော 

သ ောဝအောား သက်  ိုငရ်ောအဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားပဖင  ်ပ ိုမှ သ် ိုားသပ်၍၊ သိုကတသ နငှ  ်သငတ် ာ်းအစီ 

အစဥ်မ ောားသည် အော ယီ မှခ မှတ်ထောားသည ် ရည်မှ ာ်းခ က်မ ောားနငှ က် ိုက်ညီကစရမည်။ 

(၅)  ည်ားပညောပ ိုငာ်း  ိုငရ်ောကအောငပ်မငမ်ှုရောဇဝငမ် ောားအောား ခွ ပခောားမှတတ်မာ်းတင၍် တ ိုားခ  ွံ့ပညော 

ကပားကရား  ိုငရ်ော  ည်ားပညောအသစ်မ ောားအောား ကဖေ်ာထိုတ်ရမည်။ ကအောငပ်မငသ်ည ် ည်ားပညောမ ောားနငှ  ်

စီမ ခ  ခွ် မှု ည်ားစ စ်မ ောားအောား အော ယီ န ိုငင် မ ောားထ  ပဖ  ပ်ဖြူားကပားရ အ်တွက် သတငာ်းအခ က် 

အလက်နငှ  ်က်သွယ်ကရား ည်ားပညောမ ောားနငှ  ်အပခောား က်သွယ်ကရားအကထောက်အက ပစစည်ားမ ောား က ို 

တ ိုားပမြှင အ်သ ိုားခ ရမည်။  

(၆) သက ောတရောားမ ောား၊  ည်ားလမ်ားမ ောား၊ န ိုငင် ကတောစ်ောရငာ်းအငာ်းတငပ်ပမှုမ ောားက ို စ သတမ်ှတ်၍ 

တကပပားညီပဖစရ်မည်။ န ိုငင် ကပေါငာ်းစ ိုအနှ  ကလ လောပခငာ်းမ ောားက ို ဦားစီားဦားရွက်ပပ ရ န်ငှ  ်အကပခအက မှ  ်

  ာ်းစစ်ပခငာ်းနငှ  ်စီမ ခ က်မ ောားက ိုတောဝ ယ် က ောငရွ်က်ရ အ်တွက် အော ယီ န ိုငင် မ ောား၏ 

 ည်ားပညောပ ိုငာ်း  ိုငရ်ောစွမာ်းက ောငရ်ည်မ ောား အောားကကောငာ်းရမည်။ 

အ  ိုပေါရည်ရွယ်ခ က်မ ောားအတ ိုငာ်း ရရှ ကစရ အ်တွက် TDFAF   ိုငရ်ော အော ယီ  PPP 

ကေသတွငာ်းမ က ောငမ် ောား၏ ရည်မှ ာ်းခ က်မှော အော ယီ န ိုငင် မ ောားအတွက် လမ်ားည  ခ် က်မ ောား ပ  ပ ိုားကပားန ိုငရ်  ်

ပဖစ်သည်။ စောား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ  ်သစ်ကတော  ိုငရ်ောထိုတ်လိုပ်မှု တ ဖ် ိုား ကွငာ်း က်တွင ်

 ည်ားပညောဖွ ဖဖ  ား၍ ပဖ  က်ဝန ိုငက်ရားအတွက် ကက  တငတ်ွက် န ိုငဖ်ပီား ထ ထ  

ကရောက်ကရောကပ် ားကပေါငာ်းန ိုငက်သောပတ်ဝ ာ်းက ငက် ိုဖ တ်ီားကပားန ိုငရ်  ်ပဖစ်သည်။ အော ယီ န ိုငင် မ ောား၌ PPP 

  ိုငရ်ောမ ဝေါေမ ောား၊ တရောားဝငမ် က ောငမ် ောားနငှ  ်အဖွ ွံ့အစည်ား  ိုငရ်ောသက ောတ ညီခ က်မ ောားအောား 

တသောားတည်ားပဖစ်ကစရ လ်ည်ား ရညရွ်ယ်ပေါသည်။ TDFAF   ိုငရ်ော PPP မ က ောငအ်ောား အော ယီ န ိုငင် မ ောား၏ 

န ိုငင် ကရားကတ ကဝတ်မ ောားက ို ခ  တ် က်ရောတငွ ်အက ိုားအကောားတစ်ခိုအပဖစ် 

 က်လက်သတ်မှတ်သွောားမည်ပဖစ်ပေါသည်။ အစောားအစော၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက တွင ်PPP က ို 

ပမြှင တ်ငသ်ွောားမည်။ ထ ို  ပပင ်ပ ားကပေါငာ်းမှုက ို ပိုဂ္ဂလ ကက မှ ပ ိုမ ိုစ တ်ဝငစ်ောားလောကစရ  ်က ောငရွ်ကသ်ွောားမည် 

ပဖစ်ပေါသည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

3. အစြိိုျိုး နငှ ပ်ိုဂ္ဂလြိကပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် ကမ်ှု (PPP)၏ 

အဓြိပပေါယဖ် င ဆ်ြိိုခ ကမ် ြောျိုးနငှ  ်နယပ်ယ ်သ မှ် ခ် ကမ် ြောျိုး 

 

PPP   ိုငရ်ော စောအိုပ်စောကပမ ောား၌ အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကပ ားကပေါငာ်းမှု (PPP)၏ အဓ ပပေါယ် ဖွင  ် ိုခ က်က ို 

အကပခခ အက ောက်အဥဟီိုသော က ဥ်ားကပမောငာ်းစွော က ောငခ်တ်ဖွင  ် ိုထောားပေါသည်။ ဥပမော- အော ယီ နငှ  ်

အကရှွံ့အောရှ  ိုငရ်ော စီားပွောားကရားသိုကတသ ဌော  (ERIA)မှ PPP က ို “အမ ောားပ ိုင ်ပစစည်ားမ ောားနငှ  ်

အကပခခ အက ောက်အဦ  ိုငရ်ောဝ က် ောငမ်ှုမ ောားအောား က ောင ်ကဥ်ားကပားရ အ်လ ို  ငေှာ အစ ိုားရမှ ဝယ်လ ိုသည ် 

အထ ား ည်ားလမ်ားတစ်ခို”ဟို အဓ ပပေါယ်ဖွင  ် ိုထောားပေါသည်။ ထ ို  အတ  ကမ္ော စီားပွောားကရား ဏမှ် 

အဓ ပပေါယ်ဖွင  ် ိုထောားသည်မှော ပိုဂ္ဂလ ကအဖွ ွံ့အက ပဖင  ်သ သ သောသော အနတရောယ်ရှ ၍ စီမ ခ  ခွ် တောဝ ယ် ရမည ် 

အမ ောားပ ိုငပ်စစည်ား သ ို  မဟိုတ် ဝ က် ောငမ်ှုမ ောားအောား ကပားအပ်ရ အ်တွက် အစ ိုားရ သ ို  မဟိုတ် 

အောဏောပ ိုငအ်ဖွ ွံ့အစည်ားတစ်ခိုနငှ  ်ပိုဂ္ဂလ ကအဖွ ွံ့အ ကောား စောခ  ပ်သက ောတ ညီခ က်ဟ ၍ ပဖစ်ပေါသည်။ 

PPP တစ်ခိုက ို အက ယ်အဓ ပပေါယ်ဖွင  ် ိုန ိုငသ်ည်မှော အစ ိုားရမှ ပ ိုမှ အ်ောားပဖင က်ထောက်ပ  သည ်  ကရား၊ 

လိုပ်င ာ်းမ ောားကရား ွ ပခငာ်း၊ ကဖေ်ာက ောငပ်ခငာ်းနငှ ၊် အကပခခ အက ောက်အဦားမ ောား၊ ပ  ပ ိုား ပစစည်ားမ ောားနငှ  ်

ဝ က် ောငမ်ှုမ ောားအောား အကကောငအ်ထည်ကဖေ်ာရ အ်တွက် အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ က အဖွ ွံ့မ ောားအ ကောား 

စောခ  ပ်သက ောတ ညီခ က်ဟ ၍ ပဖစ်ပေါသည်။ 

စောား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက ၌ က  ကတွွံ့က ရသည ်စ  က်ခေါ်မှုမ ောားအတွက် 

ကရရှည်တည်တ  သည ် ည်ားပညောမ ောားဖွ ွံ့ ဖဖ  ားလောမှု၊ လက်ခ က င သ် ိုားလောမှုနငှ  ် ည်ားပညောပဖ  က်ဝမှု မ ောားက ို PPP ၌ 

ထည ်သွငာ်းသင သ်ည်။ အစောားအစောလ ိုပခ  ကရားနငှ  ်ရောသဦတိုေဏခ် န ိုငမ်ှု၊ ဥပမော 

ကရစိုက ောငာ်းပခငာ်း ည်ားအသစ်အ  ာ်းမ ောား၊ သ ောဝဝ ာ်းက ငထ်  ာ်းသ မ်ားသည ်စ ိုက်ပ   ားကရားစ စ်နငှ  ်

အလောားတ စ စ်မ ောား ပ ိုမ ိုတ ိုားပမြှင လ်ောကစရ  ်ဦားတည်က ောငရွ်က်ရမည်။ 

န ိုငင် တကောစ ိုက်ပ   ားကရားသိုကတသ အတ ိုငပ်ငခ် အဖွ ွံ့ (CGIAR)မှ PPP ပ ိုစ မ ောားက ို ကအောက်ပေါ 

အတ ိုငာ်းခွ ပခောားပေါသည်။  

အရငာ်းအပမစ်ပ ိုငာ်း  ိုငရ်ော ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကပ်ခငာ်း၊  သက ောတ ညီထောားသည ် ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က် ပခငာ်း၊ 

 ယ်ပယ်သစ်သိုကတသ ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကပ်ခငာ်း၊ အက   ားအပမတရ်ရှ ကစမည ် အက   ားတ  လိုပ်င ာ်းမ ောားနငှ  ်

က အလ ိုက်/တ ဖ် ိုားကွငာ်း က်ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရား ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်ပခငာ်း စသည်တ ို   ပဖစ်၍၊ ၄ငာ်း PPP မ ောားသည် 

ကအောက်ပေါအရည်အကသွားမ ောားပဖင  ်ပပည ်စ ိုရပေါမည်။ 

အ ငျ်ိုးအ မစပ်ြိိုငျ်ိုးဆြိိုင ်ြော ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

သိုကတသ စီမ က  ာ်း သ ို  မဟိုတ် လ ထိုက ိုယ်စောားလှယ်၏အစီအစဥ်အောား ပိုဂ္ဂလ ကက မှ ကငကွ ကားနငှ  ်

လ  စွမ်ားအောားအရငာ်းအပမစ်မ ောားကထောက်ပ  သည်။ ပိုဂ္ဂလ ကက မှ လ ထို က ိုယ်စောားလှယ်သ ို   

သိုကတသ ရ ပ ိုကငကွထောက်ပ  ရောတွင၊် ကငကွ ကားအဓ ကအရငာ်းအပမစ်မှော ပရဟ တ 

အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားမှသောပဖစ်က   ပဖစ်သည်။ (အခ   ွံ့ ပိုဂ္ဂလ ကကိုမပဏမီ ောားသည် အက   ားအပမတ ်မထောားသည ် 

အဖွ ွံ့မ ောားမှတ င မ်ဟိုတ်  ၊ တ ိုက်ရ ိုက်ကထောက်ပ   ကပေါသည်။) 

သမဘြော ညီူမှုထြောျိုးရှြိသည ် ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး 

ယခိုပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကမ်ှုတငွ ်သမောားရ ိုားက လ ထိုက ောငရွ်က်မှု၌ ကတွွံ့ရတတ်ကသော ပပငပ်အဖွ ွံ့ 

အစည်ားမ ောားပဖင ခ်  တ် ကက် ောငရွ်က်ခ က်မ ောားက ို ကတွွံ့ရသည်။ သ ို  ကသေ်ာ အစ ိုားရ၏ စ ိုက်ပ   ားကရား 

  ိုငရ်ောသိုကတသ နငှ ဖွ် ွံ့ ဖဖ  ားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားမှော အမ ောားအောားပဖင  ်အစ ိုားရအဖွ ွံ့အတွငာ်း၌သော 

က ောငရွ်က်  ပဖစ်၍၊ ပပငပ်အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားပဖင က် ောငရွ်က်ပခငာ်းက ို ပပဌော ာ်းခ က်ပ ိုစ အသစ်အပဖစ် 

သတ်မှတ်သည်။ သက ောတ ညီမှုထောားရှ သည ်ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်ပခငာ်းတွင ်ဝ က် ောငမ်ှုမ ောားနငှ  ်

အကပခခ အက ောက်အဦမ ောားပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှု  ိုငရ်ော ပ ိုမ ိုအကသားစ တ်သည အ်သ ိုားအနှု ာ်းမ ောား မှော 

ကအောက်ပေါအတ ိုငာ်း ပေါဝငန် ိုငသ်ည်။ 

▪ ပိုဂ္ဂလ ကက မှ သိုကတသမီ ောားနငှ  ်အပခောားပညောရပ်  ိုငရ်ောမ ောား (ဥပမော အပငန်ငှ  ်တ ရစဆော မ် ောား 

ကရောဂ္ေါပဖစ်ပွောားက ပေါက ကရောဂ္ေါကဗေပညောရှငမ် ောားနငှ  ်ကိုသပခငာ်းလိုပ်ထ ိုား လိုပ် ည်ားမ ောား၊ 

မ ပ ိုငခွ်င မှ်တ်ပ ိုတငဖ်ပီားကသော မ   ားကစ ကကောငာ်းမ ောားက  သ ို   ထိုတ်ကို မ် ောား)က ို ကထောက်ပ  ကပား၍၊ 

အစ ိုားရက သည် အကထောက်အပ  ပစစည်ားမ ောားအောားလ ိုားက ို ပ ိုင ် ိုငသ်ည်။ ယခိုက  သ ို   ပ ားကပေါငာ်းမှုပ ိုစ တွင ်

NRS မ တ်ဖက်အဖွ ွံ့မ ောားအတွက် စွမ်ားရည်ပမြှင တ်ငပ်ခငာ်းမ ောား ပေါဝငသ်ည်။ 

▪ NRC မ တ်ဖက်အဖွ ွံ့မ ောားတွင ်သိုကတသမီ ောား၊ အက ောက်အအ ိုမ ောားနငှ  ်ရ ိုားက ရောမ ောားပေါဝင၍်၊ 

ပိုဂ္ဂလ ကက သည် စီမ က  ာ်းအတွက်အထ ားသာီးသ  ရ်ည်ရွယ်ဖပီား အကကီားစောားဓောတ်ခွ ခ ာ်း က ရ ယောမ ောား၌ 

ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ သည်။ က ောက်  ိုားတွင ်အ  ိုပေါက ရ ယောမ ောားက ို NRC မ တ်ဖက်အဖွ ွံ့မ ောားထ ၌သော 

(စီမ က  ာ်းဖပီားကသေ်ာလည်ား) က  ခ်  မည်ပဖစ်သည်။ ပညောရပ်ပ ိုငာ်း   ိုငရ်ောမ ောားနငှ  ်

စွမ်ားရည်ပမြှင တ်ငပ်ခငာ်းမ ောားက ိုလည်ား ပိုဂ္ဂလ ကက မှ ကထောက်ပ  ကပားသည်။ 

▪ သိုကတသ စီမ က  ာ်းတစ်ခိုတငွ ်ထပ်တလ လ လ ိုအပ်သည ် အကဝားမအှောရ ိုခ စ စ် (remote sensing)၊ 

ကမေ်ာလီက ြူားပ ိုကဖော်ပခငာ်း (molecular mapping) က  သ ို  ကသော အ င ပ်မင  ်

 ည်ားပညောပ ိုငာ်း  ိုငရ်ောဝ က် ောငမ်ှုမ ောားအောား ပ  ပ ိုားကပားရ  ်NRC ပဖစ်ကစ ပိုဂ္ဂလ ကမ တ်ဖက် 

မ ောားမှပဖစ်ကစ သက ောတ ညီခ က်ယ ရသည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

နယပ်ယသ်စ်သိုမ သနပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး  

 ယ်ပယ်သစ်သိုကတသ ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကပ်ခငာ်းက ို အထ ားသပဖင  ်ဖွ ွံ့ ဖဖ  ား  န ိုငင် မ ောားတွင ်

က ောငရွ်ကရ်ော၌ ပိုဂ္ဂလ ကက တွငသ်ောရှ န ိုငသ်ည ် စွမ်ားရည်မ ောားလ ိုအပ်သည်။ ၁၉၉၀-၂၀၀၀ ခိုနစှ်မ ောားမှစ၍ 

အရငာ်းအပမစ်ခ   ွံ့တ  သ လယ်သမောားမ ောားအတကွ်အက   ားရှ ကစမည ် သာီးနှ မ ောားအောား 

သိုကတသ ပပ က သည ်ဌော တစ်ခိုသည် စီမ က  ာ်းတစ်ခိုအက ပဖင  ်မ   ားဗီဇအစီအစဥ်မ ောားအောား 

တည်က ောက်ဖပီားပဖစ်ကကောငာ်းပဖစ်န ိုငပ်ေါသည်။ ယက  ကခတ်တွင ်ပိုဂ္ဂလ ကလိုပ်င ာ်းမ ောားအတွက် 

တစ်ပ ာ်းသောမှုသည် အ င ပ်မင ဇီ်ဝသတငာ်းအခ က်အလက်မ ောားနငှ  ်ကေတောစီမ ခ  ခွ် မှုမ ောား အကပေါ်တွငမ် တည်၍၊ 

၄ငာ်းတ ို  အတွက် သိုကတသ မ ောားက ောငရွ်က်ရ  ်ပိုဂ္ဂလ ကမ ောားအဖ ို   အခက်အခ  ပဖစ်က   ပဖစ်ပေါသည်။ 

အက ြိ ျိုးအ မ  ်ရှြိမစမည ် ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး 

ဤ PPP တငွ ်အစ ိုားရဌော မှကဖော်ထိုတ်ထောားသည ်  ည်ားပညော တစ်ခိုရှ ကသော်လည်ား  စီားပွောားပဖစ် 

ကလောက်သည ်ပမောဏအထ  ထိုတ်လိုပ်ပခငာ်း သ ို  မဟိုတ် တွငတွ်ငက် ယ်က ယ်လက်ခ ပခငာ်း မရှ ကသားပေါ။ 

ထိုတ်ကို ပ် ိုမ ိုက ယ်ပပ  လ်ောကစရ အ်တွက် ကတောငသ် မ ောားအောားပညောကပားပခငာ်း၊ 

 ည်ားပညောထ ွာ်းကောားလောပခငာ်းနငှ  ်စီားပွောားပဖစ်ကရောငာ်းခ ပခငာ်း အစရှ သည ်လိုပ်င ာ်းမ ောားက ို ပိုဂ္ဂလ ကမှ တောဝ ယ် ၍ 

အ  ိုပေါ ည်ားပညောမှရရှ လောသည ် အပမတ်က ိုလည်ား ခ စောားခွင ပ်ပ သည် ( ည်ားပညော အကကီားစွောားပ  ွံ့ နှ  ကရားအတွက် 

အဓ ကမက်လ ိုားပဖစ်သည်)၊ သ ို  ကသေ်ာ လ ိုငစ်ငသ်က ောတ ညီခ က်မ ောားမှ တ င  ်က  သ်တ်ခ က်မ ောားရှ သည်။  

 ည်ားပညောအခ   ွံ့က ို စီားပွောားပဖစ်အတ ိုငာ်းအတောအထ  ပဖ  က်ဝလ ိုက်သည်နငှ တ်ဖပ  င ်က် 

က  ာ်းမောကရားနငှ ပ်တ်ဝ ာ်းက ငအ်ကပေါ်သက်ကရောက်မှုမ ောားက ို စ ိုားရ မ်မှုမ ောားလည်ား ထကွ်ကပေါ်လောန ိုင ်သည်။  

ပ ားကပေါငာ်းမှုမ ောားတွင ်သငတ် ာ်းကပားပခငာ်း၊ စွမ်ားရည်ပမြှင တ်ငပ်ခငာ်း၊  ည်ားပညောမ ောားက ို က ားကငာ်း ၍  ကောရှည်စွော 

အသ ိုားပပ န ိုငရ်  ်ကောကွယ် ည်ားမ ောား အစရှ သည်တ ို   ပေါဝငန် ိုငသ်ည်။  

က အလြိိုက/်ထို လ်ိုပ်မှု န်ဖြိိုျိုးက ငျ်ိုးဆကဖ် ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုးမ ျိုး ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး 

က အလ ိုက်/ထိုတ်လိုပ်မှုတ ဖ် ိုားကွငာ်း က်ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရား ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကပ်ခငာ်းတွင ်ထိုတ်လိုပ်မှု 

ကွငာ်း က်တစ်ကလ ောက်ရှ   ယ်ပယ်အစ ိုမှ ပိုဂ္ဂ  လ်မ ောားအောား လက်ခ သွပ်သွငာ်းရ  ်ဦားတည်သည်။ 

သာီးနှ ထိုတ်လိုပ်ကရား၊  ကက်ကမွားပမြူကရားအပေါအဝငတ် ရစဆော က်မွားပမြူကရား၊ ကမွားပမြူကရားနငှ က်ရလိုပ်င ာ်း 

အစရှ သည ် ယ်ပယ်မ ောားပဖစ်သည်။ သ ို  ကသေ်ာဤပ ားကပေါငာ်းမှုက ို ကအောက်ပေါအတ ိုငာ်းက  သ်တ်ရမည်။ 

ကနဦျိုးကန  ်သ ခ် က ်- ပ ားကပေါငာ်းမှုမ ောား၌ ကတောငသ် မ ောားနငှ င်ေါားဖမ်ားသ မ ောားထ  ကရောငာ်းခ သည ် 

ပစစည်ားက ိုတ ိုကရ် ိုက်တငသ်ွငာ်းသ မ ောားအောား  ည်ားပညောအကရောငာ်းပမြှင တ်ငမ်ှုမ ောား ပေါဝငသ်ည်။ ဥပမော- 

ပ   ားရ ိုမ ောားအတွက် အ င ပ်မင အ်ပငအ်စ တ်အပ ိုငာ်းမ ောား၊ ငေါားသောားကဖောက်လိုပ်င ာ်းမ ောား အတွက် 

သောားကဖောက် ည်ားပညောမ ောား။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

မနြှောငျ်ိုးကန  ်သ ခ် က ်- ပ ားကပေါငာ်းမှုမ ောား၌ သယ်ယ ပ ို  က ောငက်ရား၊ စောား ပ်ရ ကခော၊စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ  ်

သစ်ကတောထကွ်ကို  ်ကမာ်းမ ောားအတွကသ် ိုကလှောငပ်ခငာ်း၊ ပပ ပပငပ်ပင ်ငပ်ခငာ်း ည်ားပညောမ ောား 

အက  ြူားဝငသ်ည်။ 

 

4. အြောဆယီ ံမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် ကမ်ှု 

မူမဘြောင ် 

 

ဤမ က ောငက် ို TDFAF က အတွက် အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်ရောတွင ်

အဓ ကပပဿ ောနငှ  ်အခက်အခ မ ောားက ိုကပဖရငှာ်းရ  ်ပပင ်ငထ်ောားသည်။  

 

4.1 စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောက  နညျ်ိုးပညြောဖ ံွံ့ ဖဖြိ ျိုးမ ျိုး အစြိိုျိုး နငှ  ်

ပိုဂ္ဂလြိကပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် ကမ်ှုဆြိိုင ်ြော မူဝေါေနငှ  ်  ြောျိုးဝငမူ်မဘြောင ်

 

ပွင လ်ငာ်းတည်ဖမ ၍ အက   ားပပ ဖပီား၊ စည်ားမ ဥ်ားတက ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှု  ိုငရ်ောမ က ောငတ်စ်ခိုက ို 

စ ိုက်ပ   ားကရားတ ဖ် ိုားကငွာ်း က်တွင ် ည်ားပညောဖွ ဖဖ  ားကရားနငှ ပ် ားကပေါငာ်းမှုမ ောား၌ အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ က 

ခ  တ် က်န ိုငက်ရားအတွက် ထ ကထောငသ်င သ်ည်။ PPP မ ောား၏ ရှုပ်ကထာွးမှုနငှ အ်တ  မ ဝေါေ ယ်ပယ် အမ   ားမ   ား၊ 

ဥပကေ၊  ည်ားဥပကေအဖ ိုဖ ို၊ အစ ိုားရပ ိုငာ်း  ိုငရ်ောအ င  ်င တ် ို   ပေါဝငသ်ည်။ ထ ို  က ကောင  ်စောား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတော  ိုငရ်ောစီမ က  ာ်းမ ောားအောား အက   ားရှ ရှ ဖွ ွံ့ ဖဖ  ား၍ အကကောင ်အထည်ကဖော်န ိုငရ် အ်တွက် 

အော ယီ န ိုငင် အလ ိုက် လ ထိုမ ဝေါေ၊  ည်ားဥပ ကေနငှ  ်လိုပ်ထ ိုား လိုပ် ည်ားမ ောားသည် 

 က်စပ်၍တသောားတည်ားပဖစ်ရမည်။ ထ ိုမ မက အော ယီ န ိုငင် အလ ိုက် လိုပ်ထ ိုားလိုပ် ည်ားမ ောားနငှ  ်

ဥပကေမ ောားသည် တသောားတည်ားပဖစ်က ပခငာ်းပဖင  ်န ိုငင် မ ောားအ ကောားနငှ  ်ကေသတွငာ်း PPP စီမ က  ာ်းမ ောားက ို 

တ ိုားတက်ကစရ န်ငှ  ် က်စပ်ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မ ောားရရှ လောကစရ  ်ပ ိုမ ိုလွယ်က ကစမည်ပဖစ်သည်။ 

စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနည်ျိုးပညြောမ ြောျိုး၊ ၄ငျ်ိုး ြိို  ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး ကမ် ျိုးနငှ ပ် ံွံ့ ပ ြောျိုးမ ျိုး၊ နည်ျိုးပညြော မူပြိိုငခ် င န်ငှ  ်

စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုး န်ဖြိိုျိုးက ငျ်ိုးဆကဆ်ြိိုင ်ြော ငျ်ိုးနှျီိုး မ ပ်နှမံှုမူဝေါေမ ြောျိုးကြိို အြောမခံမပျိုးနြိိုငမ်ည ် 

အဆငမ် ပအက ြိ ျိုးရှြိသည ် စည်ျိုးကမ်ျိုး က ပ ဝ်န်ျိုးက ငရှ်ြိ မည်။ 

 ပွင လ်ငာ်းသည ်မ ဝေါေနငှ တ်ရောားဝငမ် က ောငတ်စ်ခိုသည် အကပခအက ကပားသည ် ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှု 

ဝ ာ်းက ငတ်စ်ခိုက ို ဖ တ်ီားကပားအပ်ရမည်။ စ ိုက်ပ   ားကရား  ိုငရ်ောတီထငွ ် ာ်းသစ်မှု၊  ည်ားပညော ဖွ ဖဖ  ားကရားနငှ  ်

ပဖ  က်ဝကရား  ိုငရ်ောကစ ားကွက်သ ို   ပိုဂ္ဂလ ကက မှ ဝငက်ရောက်လောရ  ် ွ က ောင ်န ိုငစ်ွမာ်းရှ ရမည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

တရောားဝငဝ် က် ောငမ်ှုမ ောားအောား ထိုတ်လိုပ်သ မ ောားနငှ  ်အကသားစောား၊ အငယ်စောားနငှ  ်

အလတ်စောားစီားပွောားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားအပေါအဝင ်ပိုဂ္ဂလ ကက ကဖောက်သည်မ ောားထ သ ို   အက   ားရှ ရှ  

ကပားအပ်သင သ်ည်။ လ ိုက် ောပခငာ်းနငှ  ်စောရွက်စောတမ်ား အသေွာားအလောမ ောား၊ အတည်ပပ ခ က်မ ောား လ ိုပခ  ကရား၊ 

ကက  ား စီ စ်ကရှောင ်ကဥ်ကရား၊ အ ငမ်ကပပမှုမ ောားနငှ  ်ရှုပ်ကထာွးသည ်လိုပ်ထ ိုားလိုပ် ည်ားမ ောား 

စသည်တ ို  က ိုကခ ောကမွွံ့ကစရ  ်အစ ိုားရအပ ိုငာ်းမှ စီစဥ်ရမည်။  

စြိိုကပ် ြိ ျိုးစီျိုးပ ြောျိုးလိုပ်ငန်ျိုး  င ် ငျ်ိုးနှျီိုး မ ပ်နှနံြိ ိုငအ်မ ခအမနမကြောငျ်ိုးရှြိမှသြော စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုး 

နည်ျိုးပညြောဆြိိုင ်ြော ဆန်ျိုးသစ် ထီ ငမ်ှုနငှ  ်မစ ျိုးက ကဝ်ငမ်စမှုမ ြောျိုးအ  က ်စြိ ဝ်ငစ်ြောျိုးမှုကြိို ရှြိလြောမစနြိိုငမ်ည်။ 

စီျိုးပ ြောျိုးမ ျိုးအမ ခအမန၏ လြိိုအပ်ခ ကမ် ြောျိုးမှြော- 

အခ န်မကြောကခ်ံမှုမူဝေါေ - စီားပွောားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောား- အကကီားစောားလိုပ်င ာ်းပဖစ်ကစ အကသားစောား၊ အငယ်စောားနငှ  ်

အလတ်စောားစီားပွောားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားပဖစ်ကစ အခွ က်ကောက်ခ မှုမ   ားစ ိုက ို  က  ကတွွံ့ ရမည်ပဖစ်သည် 

(ကကေ်ာပ ိုကရားရငှာ်းဝငက်ငခွွ ၊် ထပ်က ောငာ်းခွ ၊် ယစ်မ   ားခွ ၊် ပ ို  ကို ခွ် ၊် သွငာ်းကို ခွ်  ်အစရှ သည်ပဖင )်။ သ ို  ကသေ်ာ 

FAF က ၊ သိုကတသနငှ ဖွ် ွံ့ ဖဖ  ားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားနငှ  ်MSMEs မ ောားအတွက် 

ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှု  ိုငရ်ောလှု ွံ့က ေ်ာမှုမ ောားက ို အော ယီ န ိုငင် မ ောားမ ှက ောငရွ်က်ကပားမှသော  ည်ားပညောမ ောား 

ပဖစ်ထ ွာ်းလောကရားအကပေါ် အလ ိုားစ ိုသက်ကရောက်မှုရှ လောမည်ပဖစ်သည်။ အ  ိုပေါလှု ွံ့ က ော်မှုမ ောားသည် TDFAF 

အတွက် အကပခအက ကကောငာ်းမွ က်စရ အ်ောားထိုတ်က ခ   တွ်င၊်  ည်ားပညောအသစ်အ  ာ်းမ ောားက ကောင  ်

မရည်ရွယ်သည ် က ောက် ကတ်ွ   ိုားက   ားမ ောား မပဖစ်ကပေါ် လောကစရ လ်ည်ား အကရားကကာီးသည် (ဥပမော- 

ဦားစောားကပားလိုပ်င ာ်းမ ောားက ို  ည်ားပညော အသစအ်  ာ်း ဖပ  ငဖ်က်မ ောားထ မှ 

အကောအကွယ်ကပားသည ်လှု ွံ့က ေ်ာမှုမ ောားပဖစသ်ည်)။ 

ကျူိုးသန်ျိုးမ ြောငျ်ိုးဝယမ် ျိုး - အော ယီ န ိုငင် အလ ိုက် ၄ငာ်းတ ို  ၏အစ ိုားရမ ောားသည် စာီးပွောားကရား 

လိုပ်င ာ်းမ ောားနငှ စ် ိုက်ပ   ားကရားသက ောတ ညီခ က်မ ောား  ိုငရ်ော ၄ငာ်းတ ို  ၏မ ဝေါေနငှ  ် ည်ားဥပကေမ ောားအရ 

က ားသ ာ်းကရောငာ်းဝယ်ကရား အစအ  ိုားက ို ကကီား ကပ်သည်။ အ  ိုပေါမ ဝေါေမ ောားနငှ  ် ည်ားဥပကေမ ောားသည် FAF 

က မ ောား  ိုငရ်ော  ည်ားပညောပဖစ်ထ ွာ်းကစကရား၏ အရှ  အ်ဟို န်ငှ  ်အတ ိုငာ်းအတောအကပေါ် 

အက   ားသက်ကရောက်မှုရှ သည်။ ပိုဂ္ဂလ က-ထိုတ်လိုပ်သ ပ ားကပေါငာ်းမှုက ို သက်ကရောက်ကစသည ်  ည်ားဥပကေ 

ဥပ မောမ ောားမှော ကအောက်ပေါအတ ိုငာ်းပဖစသ်ည်။  

▪ လိုပ်င ာ်းတစ်ခိုက ိုစတငရ် န်ငှ  ်အကကောငအ်ထည်ကဖေ်ာရ  ်လ ိုအပ်ခ က်မ ောားစွောရှ သည်။ 

က ောက်လိုပ်ခွင ပ်ေါမစ်ကလ က်ထောားရယ ပခငာ်း၊ လ ပ်စစ်သွယ်တ ာ်းပခငာ်း၊ အသ အမှတ်ပပ  ခ ရပခငာ်း၊ 

ပ ိုင ် ိုငမ်ှုမတှ်ပ ိုတငပ်ခငာ်း၊ ရယှ်ယောရှငမ် ောား၏အက   ားစီားပွောားက ို ကောကွယ်ကပားပခငာ်း၊ 

အခွ က် ောငပ်ခငာ်းနငှ  ် ယ်စပ်ပဖတ်ကက ေ်ာ၍ကို သ်ွယ်ပခငာ်း စသည်တ ို  ပဖစ်သည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

▪ ထ ိုငာ်းနငှ ဗီ်ယက် မ်န ိုငင် မ ောား၏ က ထ်ရ ိုက်စ ိုက်ပ   ားကရားစ စ်မ ောားသည် တငာ်းက ပ်သည  ်

ပပဋ္ဌော ာ်းခ က်မ ောား၊ ပ က်စီားမှုကလ ေ်ာက ကားကင၊ွ အပငငာ်းပွောားမှုကပဖရှငာ်းကရားနငှ ၊် အောဏောပ ိုငမ် ောားနငှ  ်

သက ောတ ညီခ က်က ို မှတ်ပ ိုတငပ်ခငာ်းစသည ်  ည်ားဥပကေမ ောားနငှ  ်ရင ် ိုငရ်သည်။ 

▪ ကကမ္ောောီးယောား၏ က ထ်ရ ိုက်စ ိုက်ပ   ားကရား  ိုငရ်ောအမ   ခွ် ၌ စ ိုက်ပ   ားရမည ်အစီအစဥ်  ိုငရ်ော 

သက ောတ ညီခ က်က ို ပပဌော ာ်းထောားသည်။ သက ောတ ညီခ က်က ို ကရားသောားထောားရမည်၊ ကစ ားနှု ာ်း၊ 

ဝယ်ယ သ ၏အခ ာ်းက ၊ ကရောငာ်းခ သ ၏ ကတ ကဝတမ် ောားက ို ရှငာ်းလငာ်းစွော ကဖော်ပပထောားရမည်။ ထ ို  ပပင ်

ကပေါငာ်းစပ်ကကာီး ကပ်ကကော်မတကီ ိုဖွ ွံ့စည်ား၍ က ထ်ရ ိုက် စ ိုကပ်   ားကရား ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကစကရားနငှ  ်

ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်ကရားက ို ကကီား ကပ်ရမည်။ 

▪ ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင် တွင ်က ထ်ရ ိုက်စ စ်အဖွ ွံ့တစ်ခိုအတွငာ်းသ ို   ဝငက်ရောက်လ ိုသည ် လယ်သမောား မ ောားသည် 

သမဝေါယမ/ တစ်ဦားထ ပ ိုင/် အစိုစပ် သ ို  မဟိုတ် ကကေ်ာပ ိုကရားရှငာ်းပဖစ်ကစကောမ  

မှတ်တမ်ားတငပ်ခငာ်း  ိုငရ်ောသတ်မှတ်ခ က်မ ောား၌ ကနာှးဖင မ်ှုမ ောားရှ ပခငာ်းက ကောင  ်အခက်အခ  မ ောားစွောက ို 

ရင ် ိုငရ်သည်။ 

 

ပြိိုငဆ်ြိိုငခ် င  ်- သ ောဝအရငာ်းအပမစ်မ ောား အထ ားသပဖင က်ပမယောပ ိုင ် ိုငမ်ှုအောား အော ယီ န ိုငင် မ ောား၌ 

တငာ်းတငာ်းက ပ်က ပ်ပပဌော ာ်းထောားသည်။ ကပမယောအမ ောားစိုအောားန ိုငင် ပ ိုငအ်ပဖစ် သတ်မတှ်ထောားသည်။ 

ဉောဏပ ိုင ် ိုငခွ်င က် ို မ ပ ိုငခွ်င န်ငှ  ်တ   ပ်ကပ်ရသည ်ပ ိုစ မ ောားပဖင  ်သာီးသ  စ် ိုကပ်   ားစာီးပွောားလိုပ်င ာ်း မ ောား၏ 

ကစ ားကွက်ကဝစိုတငွ ်အသ ိုားပပ ခွင က်ပားန ိုငသ်ည်။ ကို စ်ည်စီားဝငမ်ှု၌ ပဖစ်လောန ိုငသ်ည ် 

ကစ ားအကလ ော အတငာ်းပပ လိုပ်ရောတွင ် က်မညီမှုမ ောား၊ ကို စ်ည်ထိုတ်လိုပ်ရောတွင ်ကစ ားကွက်  ကစ ားနှု ာ်းက ို 

လက်ဝေါားကကီားအိုပ်ထောားမှုမ ောားအောား သ သောထငရ်ှောားလောကစသည်။  

ယခိုက  သ ို    ည်ားပညောက ကောင  ်က်မညီမှုအကပခအက က ို ကယ  ယ အောားပဖင  ်မတောားပမစ်ထောား  ၊ 

လ မ်ားမ ိုားထောားကသောလိုပ်င ာ်း၏ ရောထ ားအောဏောက ိုအလွ သ ိုားစောားလိုပ်ပခငာ်းက ိုသော တောားပမစထ်ောားသည်။ 

အပခောားဉောဏပ ိုင ် ိုငခွ်င တ်ငွ ်ကေသခ  ည်ားပညောနငှ  ်အကလ အက င မ် ောားအောား  ိုလ ိုသည်။ 

အက   ားအပမတ်ဦားတည်သည က်ိုမပဏမီ ောားမှ  ည်ားပညောမ ောား၏ကရှွံ့က ောငလ်မ်ားပပပဖစ်သည ် ဌောက  ကိုမပဏအီောား 

အက   ားအပမတ်တစ်စ ိုတစ်ရောပပ မ်ကပားပ  မ ကီလ ောစ်ွော အသ ိုားပပ ပခငာ်းပဖစ်သည်။ 

4.2 အဖ  ွံ့အစညျ်ိုးဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင၊် အခန်ျိုးက နငှ  ်ဝ တ  ြောျိုးမ ြောျိုး 

 

 ြောဝန်ဝ တ  ြောျိုးမ ြောျိုးကြိို ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးစ ြောသ မှ် ထ်ြောျိုးသည ် လ  လ်ပ်သည ်စည်ျိုးကမ်ျိုးထြိန်ျိုးသြိမ်ျိုးမ ျိုး 

ကြိိုယစ်ြောျိုးလယှအ်ဖ  ွံ့မ ြောျိုး၊ ကျွမ်ျိုးက ငစ် ြောစီမံခန  ်ခ  နြိိုငမ်ည ် မ ြောငသ်အူစည်ျိုးအရံိုျိုးမ ြောျိုးက  သြိို   အဖ  ွံ့အစည်ျိုးဆြိိုင ်ြော 

ထြိမ ြောကသ်ည အ်စီအစဥ်မ ြောျိုးသည် PPPကြိို ထြိမ ြောကစ် ြော မ ြှင  ်င ်န် လြိိုအပ်သည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

ဤ PPP မ က ောငသ်ည် အော ယီ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောဝ က်ကီားဌော မ ောား၊ NARS နငှ  ်အပခောား 

သက်  ိုငရ်ောဝ က်ကီားဌော မ ောား၊ သိုကတသ ၊ ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရားနငှ  ်ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှုတ ိုားပမြှင က်ရားအတွက် 

တောဝ ရ်ှ သည ်က ိုယ်စောားလှယ်မ ောားနငှ  ်သက်  ိုငပ်ေါသည်။ န ိုငင် အတွငာ်း၊ ပပည် ယ်နငှ  ်ကေသအတွငာ်း 

တောဝ ရ်ှ သ မ ောားအ ကောားခ  တ် က်ရ ၊် န ိုငင် မ ောားအ ကောားနငှ  ်ကေသအတွငာ်းဌော မ ောားအ ကောား 

ခ  တ် က်ရ လ်ည်ား အထ ားသတ ထောားရမည်။ အစောားအစော၊ စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ  ်သစ်ကတော  ိုငရ်ော PPP က ို 

ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကစရ အ်ကကောငအ်ထည်ကဖော်သည ်လိုပ်င ာ်းစဥ်မ ောားတွင၊် မတ ညီသည အ်စ ိုားရဌော  အသာီးသာီးနငှ  ်

ပိုဂ္ဂလ ကအဖွ ွံ့မ ောား၏ အခ ာ်းကဏ္ဍမ ောားနငှ တ်ောဝ က် ို ဌော တွငာ်းမ က ောင၌် ရှငာ်းရငှာ်း 

လငာ်းလငာ်းခွ ပခောားထောားသင သ်ည်။ PPP အမ   ားအစောားက ိုလ ိုက်၍ အခ ာ်းကဏ္ဍမ ောားနငှ တ်ောဝ မ် ောား သည် 

ကွ ပပောားမည်ပဖစ်သည်။ အဖွ ွံ့အလ ိုက် ဖွ ွံ့စည်ားမှုနငှ  ်ကပားအပ်ထောားသည ် တောဝ မ် ောားအလ ိုက် သင က်လ ေ်ာကစရ  ်

မ တ်ဖက်အဖွ ွံ့အသာီးသာီးမှ ကသခ ောကစရမည်။ 

 

4.3 စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောက  နညျ်ိုးပညြောဖ ံွံ့ ဖဖြိ ျိုးမ ျိုးဆြိိုင ်ြော 

PPP ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး  ြိိုျိုး ကမ်ှုနငှ  ်အမကြောငအ်ထညမ်ဖြော်မှု 

 

PPP ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားမှုနငှ  ်အကကောငအ်ထည်ကဖေ်ာမှု  ိုငရ်ောမ မ ောားခ မှတ်၍ အလ ိုရှ ကသောရလေမ် ောားနငှ  ်

ဂ္ိုဏသ် ကခောရှ ကစရ အ်တွက် PPP က ို လမ်ားည  မ်ှုကပားရမည်။ အ  ိုပေါမ မ ောားသည် လက်ရှ  အော ယီ  PPP 

မ က ောငမ် ောား  ိုငရ်ောမ မ ောားနငှ  ်က ိုက်ညီရမည်။ ကအောက်ပေါမ မ ောားက ို ကထောက်ခ ကဖေ်ာပပအပ် ပေါသည်။ 

ဦျိုးစြောျိုးမပျိုးအဆင သ် မှ်  ်ခငျ်ိုးနငှ  ်သကမ် ြောကမ်ှုလမ်ျိုးစဥ်ကြိိုဆန်ျိုးစစ် ခငျ်ိုးက  သြိို  မသြော 

ခ   ခမ်ျိုးစြိ  ်ဖြောသည ်အစအီစဥ်(ပရြိိုဂ္ မ်)မ ြောျိုးပေါဝငသ်ည ် စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးသိုမ သန လိုပ်ငန်ျိုးစဥ် နငှ  ်

 ငျ်ိုးနှျီိုး မ ပ်နှမံှုအစီအစဥ်မ ြောျိုး 

ပိုဂ္ဂလ ကက နငှ  ်CGIAR ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုအကပေါ် အက ပဖတ်ခ က်မ ောားအရ က ောငရွ်က်ခ   သည ် 

သိုကတသ မ ောားစွောသည် မပပည ်စ ိုသည ်ထိုတ်လိုပ်သ မ ောား၏ ဝအကပေါ်တွင ်အက   ား သက်ကရောက်သည ် 

လမ်ားက ကောငာ်းက ိုသောသတ်မတှ်ခ  ဖပီား၊  စောားသ ိုားသ မ ောားအောား လ စ်လ ြူရှုခ  က ကောငာ်း ကတွွံ့ ရှ ရပေါသည်။ 

ရန ိုငသ်မ  ည်ားပညောမ ောား သ ို  မဟိုတ် စောားပွ ကပေါ်တွငက်ရား ွ ခ  သမ    ာ်းသစ်မှု  ည်ားဗ ြူဟောတ ိုငာ်းအတွက် 

ရ ပ် ိုကငအွလ ိုအကလောက်ကပားန ိုငမ်ည်မဟိုတ်ကသောက ကောင  ်က ောငရွ်က် ရ ဦ်ားစောားကပားအ င သ်တ်မှတ်မှသော၊ 

ခ ိုငမ်ောသည ်ရလေမ် ောားနငှ  ်သက်ကရောက်မှုမ ောားက ို ကို က်  စရ တ်သက်သက်သောသောပဖင  ်

က ောင ်ကဥ်ားကပားန ိုငမ်ည် ပဖစသ်ည်။ 

စီမံကြိန်ျိုးနငှ  ်ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် ကမ်ှုပံိုစံမ ြောျိုး မ  ျိုးခ ယ ်ြော၌ သကဆ်ြိိုငသ်မူ ြောျိုး ဖင  ် ြိိုငပ်င ်မဆ ျိုးမန ျိုး၍ 

မဆြောင ် ကသ်င သ်ည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

ဦားစောားကပားအ င သ်တ်မှတ်ပခငာ်းနငှ  ်အက   ားသက်ကရောက်မှုက ိုအက ပဖတ်ပခငာ်းတ ို  က ို သက်  ိုငရ်ော 

စောအိုပ်စောကပမ ောားနငှ  ်အမောခ သတငာ်းကပားအခ   ွံ့၏ ကတွွံ့ ရှ ခ က်မ ောားအကပေါ်အကပခခ ၍ အကကောငာ်း 

အ  ိုားသ ိုားသပ်ဖပီား စတငန် ိုငသ်ည်။ ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုပ ိုစ မ ောားနငှ အ်တ  စောား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ သ်စ်ကတောက   ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရား  ိုငရ်ောအက ယ်တဝင အ်စီအစဥ်မ ောားက ို 

က ယ်က ယ်ပပ  ပ်ပ  တ် ိုငပ်ငက် ွားကနာွးသင သ်ည်။ တ ိုငပ်ငက် ွားကနာွးမှုအစီအစဥ်မ ောား၌  ည်ားပညော 

အသစ်အ  ာ်းမ ောား၏သက်ကရောက်မှုက ို အခ ရ  ိုားက /အဖွ ွံ့မ ောားနငှ  ်လ မှုအသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမ ောား အမှ တ်ကယ် 

ပ ားကပေါငာ်းပေါဝငလ်ောကစရ  ်ကက  ားစောားသင သ်ည်။ 

 ငျ်ိုးနှျီိုး မ ပ်နှမံှုမ ြောျိုး ပြောျိုးမည ် PPP စီမံကြိန်ျိုးမ ြောျိုး၏ပံိုစံ  င ်value for money analysis နငှ  ်whole 

of life (ကိုန်ပစစည်ျိုးမ ြောျိုး သက ်မ်ျိုး မလ ြောကအ်သံိုျိုး ပ  ခငျ်ိုးဆြိိုင ်ြော 

မင မ ကျိုးဆန်ျိုးစစ်မှု စ်မ ြိ ျိုး ဖစ်သည်) ဆန်ျိုးစစ်မှုမ ြောျိုးလြိိုအပ်သည်။  

အခ   ွံ့သိုကတသ က ောငရွ်က်ခ က်မ ောားက ို ကို က် စရ တ် ည်ား ည်ား အက   ားအပမတ်မ ောားမ ောားပဖင  ်

က ောငရွ်က်န ိုငသ်က  သ ို  ၊ အခ   ွံ့တွင ်ကို က် စရ တ်မ ောားမ ောားလ ိုအပ်န ိုငသ်ည်။ ကို က် စရ တ်မ ောားမှော အစ ိုားရ 

သ ို  မဟိုတ် ပိုဂ္ဂလ ကမပှဖစ်န ိုငသ်လ ို နစှ်ဦားလ ိုားထ မှလည်ား ပဖစ်န ိုငသ်ည်။ ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှု ပမောဏအတကွ် value 

for money နငှ  ်whole of life  ည်ားလမ်ားမ ောားက ိုအကပခခ သည ် ပ ိုမ ိုတငာ်းက ပ်၍ စ စက် သည ် 

  ာ်းစစ်မှုမ ောားက ိုသော အောမခ ထောားသည်။ 

PPP ဆြိိုင ်ြော စည်ျိုးကမ်ျိုးနငှ သ် မှ် ခ် ကမ် ြောျိုး  င ်သင မ်လ ြော်သည  ်လှုံွံ့မဆြောမ်ှု (မကလ်ံိုျိုး)မ ြောျိုးကြိို 

ထည ်သ ငျ်ိုးထြောျိုး မည် ဖစ်ဖပီျိုး၊ ၄ငျ်ိုး ြိို  ၌ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနည်ျိုးပညြောမ ြောျိုး  င ်ပူျိုးမပေါငျ်ိုး ခငျ်ိုး ဖင  ်

 က ံလြော နြိိုငသ်ည ်ဆံိုျိုးရှု ံျိုးမှု၊ ကိုန်က စ ြိ မ် ြောျိုးနငှ  ်အက ြိ ျိုးအ မ မ် ြောျိုး ပေါဝငသ်ည်။  

PPP မ ောား၏ က   ားက ကောငာ်း ကီလ ေ်ာသည ်အခ က်တစ်ခိုမှော စွ  စ်ောားရမှုမ ောားနငှ  ်ရလောမည ် အက   ားအပမတ်မ ောားက ို 

တ က စွောခ    ်န ိုငပ်ခငာ်းပဖစ်သည်။ ထ ို  က ကောင  ်ဥပမောကပားရလ င ်

အလောားအလောရှ သည ် ည်ားပညောတစ်ခိုအောားစာီးပွောားပဖစ်က ောငရွ်က်ပခငာ်းက ို အစ ိုားရက မှ ပိုဂ္ဂလ က သ ို   

လ  ကပပောငာ်းကပားန ိုငဖ်ပီား၊ အပပ အ်လှ အ်က ပဖင  ်ပိုဂ္ဂလ ကမ တ်ဖက် (၁၀)ကယောက်ထ မှ ရငာ်းနှာီး ပမ ပ်နှ မှုက ို 

ရ ပ ိုကငတွစ တ်တပ ိုငာ်းအပဖစ် ပပ လ်ည်ရရှ န ိုငမ်ည်ပဖစ်သည်။ ထ ိုသ ို    ိုလ င ်ပိုဂ္ဂလ က မ တ်ဖက်သည် 

စီမ က  ာ်းေဇီ ိုငာ်းနငှ က် ောငရွ်က်ခ က်မ ောားတွင ်ပေါဝငစွ်တ်ဖက်ကတောငာ်း  ိုန ိုငဖ်ပီား၊ သိုကတသ ကအောငပ်မငန် ိုငစ်ွမာ်းက ို 

ပ ိုအောားကကောငာ်းလောကစရ အ်တွက်၊ မ တ်ဖက်က ို မက်လ ိုားကပား လှု ွံ့က ေ်ာ၍ ရငာ်းနှာီးမှုကို က် စရ တ်က ို 

၄ငာ်းအောားက ခ ကစခ  ပခငာ်းပဖစ်သည်။ စောခ  ပ်ခ  ပ်  ိုရောတွင ်

အဖွ ွံ့တစ်ဖွ ွံ့က ိုသောအက   ားအပမတ်ရကစရ အ်ဓ ကထောား၍ တစ်ဖက်သတ်ခ  ပ်  ိုပခငာ်းမ ောား မပဖစ်ကစ ရ  ်

ဂ္ရိုပပ ရမည်။ ဥပမော- လ ိုငစ်ငက် ို သက်တမ်ားကပားတ ိုား၍၊ လိုပ်ပ ိုငခွ်င က် ိုအခ   က်ောလ 



 

19 

 

အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

 ကောပမင စွ်ောခွင ပ်ပ ကပားထောားပခငာ်းပဖင  ်ပိုဂ္ဂလ ကမ တ်ဖက်က ို အက   ားအပမတ်မ ောားစွောရကစမည ် သာီးသ   ်လ ိုငစ်င ်

သက ောတ ညီခ က်မ ောားက ို   ိုလ ိုသည်။ 

ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်န်အ  က ်ပိုဂ္ဂလြိကမ ြောျိုးအြောျိုးစည်ျိုးရံိုျိုးမနခ ြိန်မှြောပင ်မ ြောငသ်ငူယ် မ ြောျိုးနငှ  ်

MSME မ ြောျိုးအြောျိုး အက ြိ ျိုးအ မ မ်သခ ြောမစမည ်အစီအမံမ ြောျိုးနငှ  ်ကကြိ  င ်ပငဆ်င ်

ထြောျိုးခ ကမ် ြောျိုးကြိိုလည်ျိုး သြိရှြိထြောျိုးမစ မည်။ 

အက   အပမတ်မ ကဝပခငာ်း၏ အပခောားရှုကထောင တ်စ်ခိုမှော ထိုတ်လိုပ်မှုကွငာ်း က်တကလ ောက်ရှ  

အကသားစောားနငှ အ်လတ်စောားထိုတ်လိုပ်သ မ ောားသည် စ ိုက်ပ   ားကရား  ိုငရ်ောတီထငွ ် ာ်းသစ်မှုမ ောားမှ ရရှ သည ် 

အက   ားကက ားဇ ားမ ောားအောား မ မ တတခ စောားခွင ရ်ကစပခငာ်းပဖစ်ပေါသည်။ ညောဏ  ိုငရ်ော ပ ိုင ် ိုငခွ်င န်ငှ  ်

လ ိုငစ်ငသ်က ောတ ညီခ က်မ ောားအောားကရား ွ ထောားပခငာ်းပဖင  ်ပိုဂ္ဂလ ကမှ ပ ားကပေါငာ်း လောရ  ်

လှု ွံ့က ေ်ာန ိုငမ်ည်ပဖစ်သက  သ ို  ၊ အကသားစောားနငှ အ်လတ်စောားထိုတ်လိုပ်သ မ ောား၊ စောားသ ိုားသ မ ောား ထ သ ို  လည်ား 

  ာ်းသစ်ကပပောငာ်းလ မှု၏ အက   ားကက ားဇ ားမ ောားက ို ကဝမ ထောားရမည်။ အထက်ပေါ အခ က်မ ောားက ိုကသခ ောကစရ  ်

ကအောက်ပေါသတ်မတှ်ခ က်မ ောားစွောက ို ကက  တငစ်ဥ်စောားထောားရမည်။ 

▪ လ ိုငစ်င ်တကပပားညီခ ကပားပခငာ်း 

▪ လ ိုငစ်ငက်  သ်တ်ကောလ 

▪  ည်ားပညောအသစအ်တွက် မပဖစ်မက ကပားရမည ် အပမင  ် ိုားကစ ားနှု ာ်း 

▪ မပဖစ်မက ထောားရှ ရမည ် သတ်မှတ်ကလ ော ကစ ား သ ို  မဟိုတ်  ည်ားပညောက ိုက င သ် ိုားမည ် 

ပ ိုင ် ိုငမ်ှုမရှ သည ်ကတောငသ် မ ောားနငှ  ်ငေါားဖမ်ားသမောားမ ောားအတွက် ကထောက်ပ  ကငမွ ောား 

အထက်ပေါအခ က်မ ောားက ို ပေါရီသက ောတ ညီခ က်တွငပ်ေါရှ သည ် န ိုငင် တကောပ ားကပေါငာ်းမှု ကတ  

ကဝတ်မ ောားအရကရား ွ ထောားဖပီား၊  ည်ားပညောအသစ်မ ောားဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရားနငှ  ်လက် င က်မ်ားကရားက ို ပ  ပ ိုား 

သွောားမည်ပဖစ်သည်။ ရောသဦတိုနငှ သ်ဟဇောတပဖစ်သည ်စ ိုက်ပ   ား ည်ားစ စ်မ ောား၊ ကငကွ ကားသ ိုားစွ ခွင ၊် 

လ  စွမ်ားအောားအရငာ်းအပမစ်တည်က ောက်ပခငာ်း၊ ရောသဦတိုကဖောက်ပပ မ်ှုကလ ော ပေါားကရားနငှ  ်လ ိုက်ကလ ော 

ညီကထပွဖစ်ကစကရား  ိုငရ်ောကို က် မှုမ ောားအောားမ ခ ကရားသ ို   ဦားတည်ပေါသည်။ 

စီမံကြိန်ျိုး၏ မဆြောင ် ကခ် ကမ် ြောျိုးနငှ  ် လေမ် ြောျိုးအြောျိုး မစြောင  ်ကည ် န်၊ ထြိို  အ  ူ

 ရှြိလြောသည ်အက ြိ ျိုးမက ျိုးဇူျိုးမ ြောျိုးနငှ  ်သကမ် ြောကမ်ှုမ ြောျိုးကြိို အက  ဖ  ်န်အ  က ်စနစ်  စ်ခိုရှြိ၍၊ 

၄ငျ်ိုးကြိိုကြိို  ြောဝန်ခံမဆြောင ် က်မည ် ဌြောန စ်ခိုရှြိသင သ်ည်။ စီမံကြိန်ျိုး 

ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး ကမ်ှုလိုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုး စ်မလ ြောက ် က ံမ  ွံ့ ခ   သည ်သငခ်န်ျိုးစြောမ ြောျိုးကြိို ဆင ်ခငသ်ံိုျိုး 

သပ် န်အ  ကလ်ည်ျိုး ၄ငျ်ိုးသည် ြောဝန်ယ ူမည်။  
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

TDFAF က ၌ PPP အသစအ်  ာ်းက ိုက ောငရွ်က်ပခငာ်းပဖင ၊် ပစစ ပပ န်ငှ အ် ောဂ္တ်၌ ပ ားကပေါငာ်း 

က ောငရွ်က်မှုမ ောားအောား ကရား ွ အကကောငအ်ထည်ကဖော်ရောတွင ် က  လောန ိုငမ်ည ်ပပဿ ောနငှ  ်

အောား ည်ားခ က်မ ောားက ိုလည်ား ကတွွံ့ ရှ န ိုငမ်ည်ပဖစ်သည်။ PPP အမ   ားမ   ား၏ စမီ က  ာ်းေဇီ ိုငာ်းတွင ်

ကစောင  ်ကည ်ပခငာ်းနငှ အ်က ပဖတ်ပခငာ်း(M&E)က ို ထည ်သငွာ်းရ အ်ကရားကကီားသည်။ M&E စ စ်အောား 

ပပင ်ငရ်ောတွင ်TDFAF   ိုငရ်ော ယိုတတ  က က မ က ောင/်သက်ကရောက်မှုလမာ်းက ကောငာ်း/ ကပပောငာ်းလ မှု 

သအီ ိုရမီ ောားက ို အကပခခ ရမည်။ ပေါဝငရ်မည ်အခ က်မ ောားမှော 

 

▪ သွငာ်းအောားစို (ကို က် စရ တ်) 

▪ အကကောငအ်ထည်ကဖော်မှု အစအီစဉ်တွင ်ကဖော်ပပထောားသည အ်တ ိုငာ်း က ောငရွ်က်ခ က်မ ောား 

▪ ရလေမ် ောား သ ို  မဟိုတ် စီမ က  ာ်း၏ တ ိုငာ်းတောန ိုငက်သော ကအောငပ်မငမ်ှုမ ောား စသည်တ ို  ပဖစ်သည်။ 

၎ငာ်းတ ို  တွငစွ်မ်ားက ောငရ်ည်အည  ာ်းမ ောားနငှ စွ်မ်ားက ောငရ်ည်တ ိုငာ်းတောမှုမ ောားပေါဝငသ်ည်။ ၄ငာ်းတ ို  မှော 

(စီမ ခ က်က ိုလ ိုက်၍)  ရောသဦတိုနငှ သ်ဟဇောတပဖစ်သည ်စ ိုက်ပ   ား ည်ားစ စ် သငတ် ာ်းသောားကတောငသ်  

အကရအတွက်၊ ရည်ရွယ်ထောားကသော ဗီဇလကခဏောမ ောားနငှ  ်က ိုက်ညီကသော အပငမ်   ားသစမ် ောား 

တီထငွပ်ခငာ်း (ဥပမော- ဖ က်ပ ိုား နငှ /်သ ို  မဟိုတ် ကရငတေ်ဏ ်ခ န ိုငပ်ခငာ်း)၊ 

ကရရှည်တည်တ  ကသောငေါားဖမ်ားက ရ ယောမ ောားက ို လက်ခ က င သ် ိုား ကသည်  တ ငေါသည်အကရအတွက် 

အစရှ သည်တ ို   ပဖစ်သည်။ ရလေမ် ောားက ို အကကောငအ်ထည်ကဖေ်ာမှု အစီအစဉ်က ို 

သတ်မှတ်ထောားသည ်အခ   ဇ်ယောားနငှ အ်မ  အက ပဖတ်သင သ်ည်။ 

ရလေမ် ောားနငှ သ်က်ကရောက်မှုမ ောားက ို M&E စ စပ်ဖင  ်  ာ်းစစ်တ ိုငာ်းတောသင သ်ည်။ ၎ငာ်းသည်  ည်ားပညောမ ောားနငှ  ်

ကထောက်ခ ထောားသည ်အကလ အက င မ် ောားအောား လက်ခ က င သ် ိုားပခငာ်းမ ောားက ို   ာ်းစစ်ရ  ်whole-of-life 

ခ ဉ်ားကပ်မှု (ပစစည်ျိုး/နည်ျိုးပညြော စ်ခိုအြောျိုး အသံိုျိုး ပ ပံို၊ ကြိိုင ် ယ ်ခငျ်ိုး၊ ထြိန်ျိုးသြိမ်ျိုး ခငျ်ိုး၊ 

စ န  ်ပစ် ခငျ်ိုးမ ြောျိုးဆြိိုင ်ြော ခ ဥ်ျိုးကပ်မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးအစအဆံိုျိုး စ်ခို) ပဖစသ်ည်။ M&E ၏  ယ်ပယ်က ို 

ခ  ွံ့ထငွပ်ခငာ်းပဖင ၊် ကလ လောခ  ရကသော အကလ အက င က်ကောငာ်းမ ောားနငှ  ်သငခ် ာ်းစောမ ောားက ို အ ောဂ္တ်တွင ်TDFAF 

အတွက် PPP က ို အကက မ်ကက မ်က ောငရွ်ကရ်ော၌ အသ ိုားပပ န ိုငမ်ည်ပဖစသ်ည်။ အစ ိုားရသည် 

ပပည်သ က ိုတ ိုက်ရ ိုက်တောဝ ခ် ရမည ်မ တ်ဖက်ပဖစ်ကသောက ကောင  ်မ မ တတအကသားစ တ် က ကသော M&E 

စ စ်က ို ထ ကထောငပ်ခငာ်းသည် အစ ိုားရကဏ္ဍ၏ တောဝ ပ်ငပ်ဖစ်ပေါသည်။ မည်သ ို  ပင ် ိုကစ 

ပိုဂ္ဂလ ကမ တ်ဖက်မ ောားပငလ် င ်၎ငာ်း၏အောားလ ိုားပေါဝငက်သောစီားပွောားကရား (သ ို  ) CSR 

လိုပ်ပ ိုငခွ်င ၏်တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်းအပဖစ် M&E က ို စတငန် ိုငသ်ည်၊ သ ို  မဟိုတ် ပ  ပ ိုားကပားန ိုငသ်ည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

4.4 လိုပ်ငန်ျိုးမဆြောင ် က ်မည ပူ်ျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် ကမ်ှုဥျီိုးစြောျိုးမပျိုးနယပ်ယမ် ြောျိုး 

 

ခ  တ် က်ရမည ် ဦားစောားကပားကဏ္ဍမ ောားနငှ  ်FAF ထိုတ်ကို မ် ောား၏ တ ဖ် ိုားကွငာ်း က် 

တကလ ောက်ရှ အ င မ် ောားက ိုပေါ ဝ ိုငာ်းဝ ာ်း၍သက ောတ ညီရမည်ပဖစ်သည်။ သွငာ်းအောားစို  ိုငရ်ော  ည်ားပညောမ ောား၊ 

ထိုတ်လိုပ်မှုစ စ်  ိုငရ်ော ည်ားပညောမ ောားနငှ  ်ရ တ်သ မ်ားခ   မ်တ ိုငမီ်နငှ  ်ရ တ်သ မ်ားခ    ်လွ  ် ည်ားပညောမ ောား၊ 

ထကွ်ကို ပ်စစည်ားမ ောားပပ ပပငပ်ခငာ်း အစရှ သည်တ ို   ပေါဝငသ်င သ်ည်။  

PPP မ က ောင၏် ဦားစောားကပားလိုပ်င ာ်းစဉ်မ ောားအတွက် ကယ  ယ ရညရွ်ယ်ခ က်မှော ပ ားကပေါငာ်း 

ရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ မှုမ ောားက ို ကရရှည်တည်တ  ကသော ည်ားပညောမ ောားလက်ခ က င သ် ိုားပခငာ်း၌ တ ိုားပမြှင ရ်  ်ပဖစ်ပေါသည်။   

ယှဉ်ဖပ  ငန် ိုငစ်ွမာ်း၊ အောားလ ိုား၏ က  ခ ိုငမ်ှုစသည ် FAF   ိုငရ်ော ကမ ေ်ာမှ ာ်းခ က်နငှ ၊် ကရရှည် တည်တ  ခ ိုငဖ်မ ကသော FAF 

က  စသည်တ ို  က ို ထည ်သွငာ်းစဉ်ားစောားသင သ်ည်။ ထ ို  က ကောင  ်အ  ိုပေါ ရလေန်ငှ  ်FAF ကမ ော်မှ ာ်းခ က် 

(၂၀၂၅)မ ောားက ို ရရှ ရ အ်တွက် ၄ငာ်းတ ို  နငှ သ်က်  ိုငမ်ှုအရှ   ိုား ကဏ္ဍမ ောားနငှ လ်ိုပ်င ာ်းစဉ်မ ောားက ို 

အောရ ိုစ ားစ ိုက်သင သ်ည်။ ကအောက်ပေါပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုဧရ ယော မ ောားက ို FAF ၂၀၂၅ နငှ အ်တ  

အော ယီ တွင ်က    ိုရမည ် အကတွွံ့အ က  မ ောားဟို သတမ်တှ် ထောားသည်။ 

(က) အပငန်ငှ တ် ရစဆော မ်   ားကွ သစ်မ ောားဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရားနငှ  ်စီားပွောားပဖစ်ကို သ်ွယ်ကရား၊ အထ ားသပဖင -် အပင ်

မ   ားမ ောား(မ ြိ ျိုးရြိိုငျ်ိုးမ ြောျိုးနငှ မ်ေသမ ြိ ျိုးမ ြောျိုးအပေါအဝင)်နငှ  ်မ   ားကစ မ ောားမ ကဝမှု၊ မ   ားဗီဇ  ိုငရ်ော ပညောရပ် မ ောားအောား 

သငတ် ာ်းကပားပခငာ်းနငှ  ်ကျွမ်ားက ငသ် မ ောားအပပ အ်လှ လ် လှယ်ပခငာ်း၊ ပ ိုားမ  ောားနငှ က်ရောဂ္ေါ ခိုခ န ိုငမ်ှု၊ 

အောဟောရတ ဖ် ိုားပမင မ်ောားပခငာ်းနငှ  ်ရောသဦတိုေဏခ် န ိုငရ်ည်ရှ ပခငာ်းစသည ် အလ ိုရှ ကသော 

စရ ိုက်လကခဏောမ ောားရှ သည ် မ   ားကွ မ ောားပဖ  က်ဝပခငာ်း။ 

(ခ) စ ိုက်ပ   ားကရားသွငာ်းအောားစိုမ ောား၊ ထိုတ်လိုပ်မှုစ စ်မ ောားနငှ တ် ဖ် ိုားကွငာ်း က်မ ောား အထ ားသပဖင  ်အကကောငာ်း  ိုား 

စ ိုက်ပ   ားကရားအကလ အက င မ် ောား၊ အစောားအစောက ားကငာ်းကရား၊ စောား ပ်ရ ကခော ဖ လ ိုကရားနငှ  ်ရောသဦတိုကပပောငာ်းလ မှု 

အစရှ သည်တ ို  တွင ်  ာ်းသစ်တီထငွပ်ခငာ်း။ 

(ဂ္) FAF အကပခပပ  MSMEs ၏  ည်ားပညောနငှ  ် ာ်းသစ်တီထငွမ်ှုမ ောား၏ တ ဖ် ိုားကွငာ်း က် တကလ ောက် 

ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရားနငှ  ်လက်ခ က င သ် ိုားကရားအတွက် ပ  ပ ိုားက ညီပခငာ်း။ 

ပ ားကပေါငာ်းမှု  ိုပ ိုစ တစ်ခို  ိုသည်မှော အမ ောားပ ိုငက် သည် သာီးနှ မ   ားမ ောား၊ ဓောတ်ခွ ခ ာ်းမ ောား၊ 

လ အငအ်ောားနငှ  ် က်စပ်ဇီဝကဗေ  ိုငရ်ောအသ ပညောမ ောားပ  ပ ိုားကပားက စဉ်၊ ပိုဂ္ဂလ ကက သည် 

၎ငာ်းတ ို  ၏က ိုယ်ပ ိုင ်ည်ားပညောမ ောားက ို ကဝမ ရ ပ်ဖစ်သည်။ 

တ ဖ် ိုားကွငာ်း က်တစ်ကလ ောက်တွင ်အစောားအစောက ားကငာ်းကရားပမြှင တ်ငရ်  ် ာ်းသစ် တထီငွမ်ှုမ ောား၊ 

ကပခရောခ န ိုငမ်ှုစ စ်ထ ကထောငပ်ခငာ်းနငှ  ်ရ တ်သ မ်ားဖပီားက ောက်ပ ိုငာ်းအရည်အကသွား ပမြှင တ်ငမ်ှုမ ောား စသည်တ ို  သည် 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

ထိုတ်လိုပ်သ မ ောား၊ အဖွ ွံ့အစည်ား  ိုငရ်ောဝယ်ယ သ မ ောားနငှ  ်အစ ိုားရတ ို   အ ကောား ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကရ်ောတွင ်

အဓ ကက ကသော  ယ်ပယ်/ ောသောရပ်မ ောားပဖစ်သည်။ တရောားဝငပ်ဖစ်ကစ၊ အလွတ်သက ောပဖစ်ကစ 

ကတွွံ့  ိုက ွားကနာွးပခငာ်း၊ ခ  တ် က်ပခငာ်း၊ ပ ားကပေါငာ်းပခငာ်းပဖင  ်ဖွ ွံ့စည်ားခ  ကသော မ တ်ဖက်ဖွ ွံ့စည်ားပခငာ်းမ ောားသည် 

ပ ိုားမ  ောားကရောဂ္ေါကငာ်းစငက်ရား (SPS)၊ အကပခခ  အက ောက်အအ ိုမ ောား (ဥပမော- ဓောတ်ခွ ခ ာ်းမ ောား) နငှ  ်

ကို သ်ွယ်ကရားလွယ်က ကခ ောကမွွံ့ကစပခငာ်း (ဥပမော- IT  ည်ားပညောပဖင  ်SPS ကထောက်ခ ခ က်ကပားပခငာ်း)တ ို  က ို 

က ောငရွ်က်ကပားရမည်။ 

သမဝေါယမ ယ်ပယ်တွငလ်ည်ား ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်န ိုငမ်ည ် အခွင အ်လမ်ားမ ောား မ ောားပပောား ပေါသည်။ 

ထိုတ်ကို က်စ ားကွက်ရှောကဖွကရား (အထ ားသပဖင  ်ပ ို  ကို အ်တွက်) သ ို  မဟိုတ် အကအားခ ာ်း သ ိုကလှောငမ်ှုက  သ ို   

အဓ ကကထောက်ပ  ပ ို  က ောငက်ရား ၀ က် ောငမ်ှုမ ောားက ို စီားပွောားကရားလိုပ်င ာ်း ကိုမပဏကီကီားမ ောားမှ ပ  ပ ိုားကပားန ိုငပ်ေါသည်။ 

တစ်ခ   တ်ည်ားတွင ်MSMEs မ ောားသည် အစောားအစောမ ောား ပပ ပပငပ်ခငာ်းနငှ ထ်ိုပ်ပ ိုားပခငာ်းက ို 

အလယ်အလတ်အ င မ်  က ောငရွ်က်ကပားန ိုငပ်ေါသည်။ အစ ိုားရ က နငှ အ်တ ပ ားကပေါငာ်း၍ 

အကလ အက င အ်သစ်မ ောားနငှ  ်ရ တ်သ မ်ားခ   လွ်  ်ည်ားပညောက ို လက်ခ က င သ် ိုားပခငာ်းအောားပဖင  ်

ရ တ်သ မ်ားခ   လွ်  ် ိုားရှု  ားမှုမ ောားနငှ  ်ကလလွင မ်ှုမ ောားကလ ော ခ ကရားက ို က ညီကပားန ိုငပ်ေါသည်။ အော ယီ ၏ 

စ ိုက်ပ   ားကရားတီထငွ ် ာ်းသစမ်ှုစ စ်မ ောားတစ်ကလ ောက်တွင ်ပညောကရား/သိုကတသ အဖွ ွံ့အစည်ား၊ 

 ည်ားပညောကပေါက်ဖွောားမှုအစီအစဉ်မ ောား၊ ဖက်စပ်လိုပ်က ိုငပ်ခငာ်း စသည ်အစအီစဥမ် ောားမှတ င  ်

အစောားအစောပပ ပပငပ်ခငာ်း  ိုငရ်ောသိုကတသ  က ောငရွ်က်ပခငာ်းက ို ကတွွံ့ရသည်။ 

 

4.5စမံီကြိန်ျိုးဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး ကမ် ျိုးနငှ အ်မကြောငအ်ထညမ်ဖြ်ောမ ျိုးအ  ကလ်ိုပ်ထံိုျိုးလိုပ်န

ညျ်ိုးမ ြောျိုး 

PPP မ က ောင ်မ ောားအတွက် အော ယီ ၏ အကပခခ သက ောတရောားမ ောားတငွ ်PPP ၏ 

အကပခခ သက ောတရောားအရ စီမ က  ာ်းကရွားခ ယ်ပခငာ်း၊ ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရားနငှ  ်အကကောင ်အထည်ကဖော်ပခငာ်း၊ 

သက ောတ ညီထောားကသောလိုပ်ထ ိုားလိုပ် ည်ားအကသားစ တ်မ ောားက ို ကတွွံ့ န ိုငသ်ည်။ ၎ငာ်းတ ို  တငွ ်

ဝယ်ယ ကရား ည်ားစ စ်နငှ  ်PPP လိုပ်င ာ်းစဉ်စီမ ခ  ခွ် မှုမ ောားက ို ပခ  င ိုမ ဖပီား၊ အပမင မ်ောား  ိုားကငတွ ဖ် ိုားနငှ ၊် 

စွ  စ်ောားမှု/အနတရောယ်မ ောားက ို မ တ်ဖက်မ ောားအ ကောားအထ ကရောက်  ိုားခွ ကဝမှု  ိုငရ်ော သက ော တရောားမ ောားကပေါ်တွင ်

အကပခခ ထောားသည်။ 

PPP လိုပ်ထ ိုားလိုပ် ည်ားမ ောားတွင ်အက   ားခ စောားခွင  ် ိုငရ်ော ခွ ကဝမှုပ ိုစ မ ောားအတွက် လမ်ားည   ်

ခ က်မ ောားသည် ရှငာ်းလငာ်းကစရမည် (ဥပမော-မ ပ ိုငခွ်င န်ငှ  ်ဥောဏပစစည်ားမ ပ ိုငခွ်င မ် ောားအတွက်)။ ထ ို  အတ  PPP 

မ ောားမှ ရလေက်ကောငာ်းမ ောားက ို ရရှ ကစရ အ်တွက် ထိုတ်ကဖေ်ာခ က်မ ောားနငှ  ်သတငာ်း 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

အခ က်အလက်မ ကဝပခငာ်း  ိုငရ်ောစည်ားမ ဉ်ားမ ောား၊ အပငငာ်းပွောားမှုကပဖရငှာ်းကရားနငှ ၊် အပခောားသက်  ိုငရ်ော 

လိုပ်င ာ်းစဉ်မ ောားက ိုပေါ ထည သ်ွငာ်းစဉ်ားစောားရပေါမည်။ 

စီမံကြိန်ျိုးမ  ျိုးခ ယ ်ခငျ်ိုး- စမီ က  ာ်းမ ောားက ိုကရွားခ ယရ်ောတွင ်သွငာ်းအောားစိုမ ောားလောားရော ကမ ေ်ာမှ ာ်း 

လမ်ားက ကောငာ်းမ ောားထ  ဦားစွောဂ္ရိုပပ ရမည်။ ထ ို  က ောက် လိုပ်က ောငခ် က်မ ောား၊ ထကွ်ကို မ် ောား၊ ရလေ ်မ ောားနငှ  ်

က ောက်  ိုားတွင ်အက   ားသကက်ရောက်မှုမ ောား၊ အ  ိုားသတပ် ာ်းတ ိုင ် ိုငရ်ော အည  ာ်းက  ာ်းမ ောား ကပပောငာ်းလ မှု 

(ဥပမော- အ မ်ကထောငစ်ိုဝငက်င၊ွ  ငာ်းရ နမ်ွားပေါားမှု၊ အောဟောရ  ိုငရ်ော အကပခအက  စသည်ပဖင ။် 

ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားဖပီား ည်ားပညောနငှ  ် က်နယ်ွက သည်  ရလေမ် ောားပဖစ်ရမည်။) စသည်တ ို  ပေါ ကရွားခ ယ်ရော၌ပေါဝငသ်ည်။ 

စီမ က  ာ်းကရွားခ ယရ်ောတွင ်ထည ်သွငာ်းစဉ်ားစောားရ  ်အကရားကကာီးသည ် အခ က်မှော CSA နငှ  ်

ရောသဦတိုေဏခ် န ိုငမ်ှုပမြှင တ်ငက်ရားတ ို  က ို အောားကပားရ အ်တွက် ရည်ရွယ် 

ထောားသည ်ရရှ ရ အ်က   ားကက ားဇ ားနငှ ရ်လေမ် ောား  က်စပ်မှုရှ ရ ပ်ဖစ်သည်။ ထ ိုမှတ င  ်ရောသဦတို 

ကဖောက်ပပ မ်ှုေဏက် ိုအခ ရ  ိုားပဖစ်သည်  လယ်ယော၊ ငေါားလိုပ်င ာ်းနငှ  ်သစ်ကတောအကပခခ  အ မ်ကထောငစ်ို မ ောား၏ 

စောားဝတ်က ကရားနငှ  ်အစောားအစောလ ိုပခ  မှုမ ောားက ို အကောအကွယ်ကပားရ န်ငှ  ်အ င ပ်မြှင တ်င ်သွောားရ ပ်ဖစ်ပေါသည်။  

ဤကမ ေ်ာမှ ာ်းလမ်ားက ကောငာ်းမ ောားသည်  ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရားစီမ က  ာ်းမှ ခ မှတ်ထောား သည ် 

ကပပောငာ်းလ မှုသအီ ိုရီက ို ကထောက်ခ ကပားသည်။ သိုကတသ စမီ က  ာ်း၏ေဇီ ိုငာ်းသည် အမ ောားအောား ပဖင  ်

ရလေအ် င တွ်ငသ်ောအ  ိုားသတ်ကလ ရှ သည်။ အက ကောငာ်းမှော ရည်ရွယ်ထောားကသော  ည်ားပညောက ို 

လက်ခ က င သ် ိုားပခငာ်းနငှ ၊် ထ ိုက  သ ို  လက်ခ က င သ် ိုားရ က်ရွားခ ယ်မှုက ကောင  ်ပဖစ်ကပေါ်လော သည ်အက   ားတရောားက ို 

ထည ်သွငာ်းစဉ်ားစောားကလ မရှ ကသောက ကောင ပ်ဖစ်သည်။   

စီမ က  ာ်းမ ောားက ိုကရွားခ ယ်ရော၌ ဖ တီ်ားလ ိုက်ကသော ည်ားပညော၏ကကောငာ်းက   ားမ ောားနငှ  ်သိုကတ 

သ ကအောငပ်မငန် ိုငက်ပခအကပေါ်မ တည်၍သောမက၊   ိုားပဖတ်ခ က်ခ ရောတွငလ်ည်ား အကမ ေ်ာအပမငပ်ဖင  ်

ကရှ ွံ့သ ို  ကက  ကတွားရမည်ပဖစ်သည်။  ည်ားပညောက ို ပဖ  က်ဝပခငာ်း၊ လမ်ားည  ခ် က်မ ောားက ို က ယ်က ယ် 

ပပ  ပ်ပ  လ်က်ခ ပခငာ်းနငှ  ်ရည်ရွယ်ထောားကသောအသ ိုားပပ သ မ ောားအက   ားအလ ို  ငေှာ ပပ လ်ည်အမ်ားကပားပခငာ်း 

စသည်တ ို  က ိုလည်ား ကသခ ောကစရမည်။ 

ေိုတ ယအက ပဖင  ်စီမ က  ာ်း၏ကရွားခ ယ်မှုမ ောားက ို အက ပဖတ်ရ အ်တွက် ခွ ပခမ်ားစ တ်ပဖောမှု အမ   ားမ   ားပဖင  ်

က ောငရွ်ကသ်င သ်ည်။ အကရားကကီားသည ်  ာ်းစစ်မှုတစ်ခိုမှော ကို က် စရ တ်အကပေါ် 

အက   ားအပမတ်  ာ်းစစ်ခ က်ပငပ်ဖစ်သည်။ သ သောကသောကပပောငာ်းလ မှုသအီ ိုရီအရ အ မ်ကထောငစ်ို အ င တွ်င ်

ကမ ေ်ာမှ ာ်းထောားသည ်သ သောထငရ်ှောားသည ်အပပ သက ောသက်ကရောက်မှုမ ပဖင  ်သိုကတ သ တွင ်ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ ရ  ်

က   ားက ကောငာ်းမ ကီလ ော်ကသားပေါ၊ ကမ ေ်ာမှ ာ်းထောားကသော အက   ားအပမတ် သည်လည်ား ကို က် စရ တ်ထက် 

ပ ိုမ ောားသင သ်ည်။ ကို က် စရ တ်အကပေါ်အက   ားအပမတ်   ာ်းစစ်ခ က်တငွ ်

အကရားကကီားကသော ည်ားစ စ်နစ်ှခိုပေါဝငသ်ည်။ အက   ားအပမတ်နငှ က်ို က် စရ တ် နစှ်ခိုလ ိုားက ို 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

လက်ရှ တ ဖ် ိုားအတ ိုငာ်း ကလ ော ကစ ားကပားပခငာ်း၊ အက   ားအပမတ်မ ောားနငှ  ်ကို က်  စရ တ်မ ောားက ို 

တ ဖ် ိုားသတ်မှတ်ပခငာ်းတ ို  ပဖစ်သည်။ ကို က် စရ တ်အကပေါ်အက   ားအပမတ်   ာ်းစစ်ခ က်က ို ပဖည ်စွတ်ရ ၊် 

သ ို  မဟိုတ် အစောားထ ိုားရ အ်တွက်   ာ်းစစ်ခ က် အပခောားပ ိုစ မ ောားမှော အခ   ားက ခွ ပခမ်ားစ တ်ပဖောပခငာ်း (break-even 

analysis)၊ ကို က် စရ တ်ထ ကရောက်မှု ခွ ပခမာ်းစ တ်ပဖောပခငာ်း (cost effectiveness analysis) နငှ  ်စ နှု ာ်းမ   ားစ ို 

ခွ ပခမ်ားစ တပ်ဖောပခငာ်း (multicriteria analysis) တ ို  ပဖစ်ပေါသည်။ 

ဝယယ်မူ ျိုးနည်ျိုးစနစ် - အ  ိုပပ ထောားကသော PPP အစအီစဉ်သည် value-for money test 

(ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှုအတွက်စစ် က ားမှုတစ်မ   ားပဖစ်သည်။ ကို က် စရ တ်နငှ  ်အက   ားအပမတ်  ာ်းစစ် ရောတွင ်

သ ိုားသည်) ပဖင  ်အစစ်က ားခ  ကအောငပ်မငသ်င သ်ည်။ ၎ငာ်းတွင ်အ  ိုပပ ထောားကသောအစီအစဉ် တစ်ခို၌ အစ ိုားရနငှ  ်

လ  အဖွ ွံ့အစည်ားအတွက် အကကီားမောား  ိုားအက   ားအပမတ်မ ောား ကပားက ောငပ်ခငာ်း ရှ / မရှ  အတည်ပပ ရ  ်

အပခောားဝယ်ယ ကရား ည်ားလမ်ားမ ောားနငှ  ်နှု ငာ်းယှဉ်မှုမ ောား ပေါဝငသ်ည်။ 

နှု ငာ်းယှဉ်ပခငာ်းသည် အရည်အကသွား၊ ပမောဏ၊ သ ို  မဟိုတ် နစ်ှခိုလ ိုားပဖစ်န ိုငသ်ည်။ အရည်အကသွား 

သ ိုားသပ်ခ က်မ ောားက ောငရွ်က်ရော၌ ကအောက်ပေါသင က်တေ်ာမှု  ိုငရ်ောစ သတ်မှတ်ခ က်မ ောားအကပေါ် အကပခခ ၍ 

စီစစ်ရမည်။ 

• စဉ် က်မပပတ်ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရားပ ာ်းတ ိုငမ် ောားနငှ  ်စီမ က  ာ်း က်စပ်မှု၊ CSA ဖွ ွံ့ ဖဖ  ား တ ိုားတက်မှုနငှ  ်

ရောသဦတိုေဏခ် န ိုငရ်ည်ရှ မှုက  သ ို  ကသော FAF   ိုငရ်ော မဟောဗ ြူဟောကပမောက် 

တွ ာ်းအောားကပားမှုမ ောားနငှ စီ်မ ခ က်။ 

• စီမ က  ာ်းလှုပ်ရှောားမှုမ ောား၊ အခ ာ်းကဏ္ဍမ ောားနငှ  ်တောဝ မ် ောားက ို ခွ ပခောားသတ်မှတ်ပခငာ်းနငှ  ်ခွ ကဝရောတွင ်

ရ ို ားရှငာ်းမှုရှ ပခငာ်း။ 

• ကစ ားကွက်တငွယ်ှဥ်ဖပ  ငန် ိုငက်သော၊ စ ခ   က်ကောငာ်းကကောငာ်းပပည ်မီကသော ၀ က် ောငမ်ှုမ ောားက ို 

အဖပ  ငအ်  ိုင ်ကလလ  ွ ပခငာ်းပဖင ဝ်ယ်ယ သင သ်ည်။ 

• မ ပ ိုင ်ည်ားပညောမ ောား သ ို  မဟိုတ် လိုပ်င ာ်းစဉ်မ ောားက ို လ ိုအပ်ပေါက စီမ က  ာ်းမ ောားသည် 

တ ိုက်ရ ိုက်စောခ  ပ်ခ  ပ်  ိုန ိုငသ်ည်။ 

• ရရှ လောရမည ် အက   ားကက ားဇ ားနငှ  ်ကလ ေ်ာညီကသော စွ  စ်ောားမှုက ို ခွ ကဝယ သင သ်ည်။ 

Value-for-money   ိုငရ်ော ပမောဏပ ိုငာ်း  ိုငရ်ောခွ ပခမ်ားစ တပ်ဖောပခငာ်းတငွ ်အပခောား၀ယယ် မှု ည်ားလမ်ား 

မ ောားအတွက် အက   ားအပမတ-်ကို က် စရ တ်  ာ်းစစ်ပခငာ်းမ ောားပေါ၀ငသ်ည်။ ဥပမော- အဖွ ွံ့အစည်ား 

အတွငာ်းက ောငရွ်က်သည ် R&D ၊ အ  ိုပပ ထောားကသော PPP နငှ  ်နှု ငာ်းယှဉ်ပခငာ်း။ 

PPP တစ်ခိုက ို ဦားစောားကပားကရွားခ ယ်မည်  ိုပေါက၊ က ောငရွ်က်ရမည ်က ောက်တ င မှ်ော PPP 

အတွက်အကကောငအ်ထည်ကဖေ်ာမှုပ ိုစ နငှ  ်လိုပ်ထ ိုားလိုပ် ည်ားအကပေါ်   ိုားပဖတ်ရ ပ်ဖစ်ပေါသည်။ 

အကပခခ အက ောက်အဦအတကွ် သမောားရ ိုားက  PPP တငွ ်ကအောက်ပေါပ ိုစ မ ောားပေါဝငသ်ည်- တည်က ောက်-
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

လည်ပတ-်လ  ကပပောငာ်း (BOT)၊ တည်က ောက်-လ  ကပပောငာ်း၊ တည်က ောက်-ပ ိုင ် ိုင-်လည်ပတ်-လည်ပတ-်

လ  ကပပောငာ်း၊ တည်က ောက်-ပ ိုင ် ိုင-်လည်ပတ် (BOO) စသည်တ ို  ပဖစ်သည်။ 

အ ငျ်ိုးအ မစပ်ြိိုငျ်ိုးဆြိိုင ်ြော ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က် ခငျ်ိုးအ  က ်- အကကောငအ်ထည်ကဖောရ်  ်NARS ၌ 

တောဝ ရ်ှ သည်။ R&D နငှ /်သ ို  မဟိုတ် ကို သ်ွယ်မှုပပ ပခငာ်း  ိုငရ်ော လိုပ်က ောငခ် က်က ို NARS မှ   ိုားပဖတ်၍၊ 

ဖွ ွံ့စည်ားတည်က ောက်မည်ပဖစသ်ည်။ အက   ားတ ပ ားကပေါငာ်းမှုသည် ပိုဂ္ဂလ ကမ တ်ဖက်၏ 

က ောငရွ်က်ရမည ်တောဝ န်ငှ  ်ပ  ပ ိုားရမည ်အခ   က် ို သတ်မှတ်ကပားမည်ပဖစ်သည်။ အကယ်၍ 

ကငကွ ကားကထောက်ပ  ပေါက၊ စီမ က  ာ်း၏တ ိုားတက်မှုမ ောားနငှ  ်ရ ပ် ိုကငထွိုတ်ကပားပခငာ်းအစီအစဉ်က ို စ  ည်ားလမ်ားပဖင  ်

သတ်မှတ်ကပားမည်ပဖစ်သည်။ ကျွမ်ားက ငသ် က ိုကထောက်ပ  မည်  ိုပေါက၊ NARS မှ 

လက်ခ က ောငရွ်က်ကပားမည အ်စီအစဉ်နငှ ၊် ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမှကျွမ်ားက ငသ် က ို လက်ခ က ောငရွ်က် ကပားပခငာ်းပဖင  ်

ရလောမည ်ကမ ေ်ာမှ ာ်းရလေမ် ောားက ိုလည်ား စ  ည်ားလမ်ားပဖင  ်သတ်မှတ်ကပားမည်ပဖစ်သည်။ 

စြောခ  ပ်ခ  ပ်ဆြိို ခငျ်ိုးနငှ  ်နယပ်ယသ်စ် သိုမ သန ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုးအ  က် - NARS/ 

ဝ က်ကီားဌော မ တ်ဖက်နငှ  ်ပိုဂ္ဂလ ကမ တ်ဖက်တ ို  သည် က ောငရွ်က်ခ က်မ ောားနငှ  ်တ ိုားတက်မှု မ ောားအတွက် 

ပ ားကပေါငာ်းရ  ်လ ိုအပ်ပေါသည်။ အကထောက်အပ  ပစစည်ားမ ောား၊ ဝ ထ်မ်ားနငှ  ်လှုပ်ရှောားမှု အခ ာ်းကဏ္ဍမ ောားတွင ်

တစ်ဦားခ ငာ်းစီ၏ တောဝ မ် ောားက ို ကက  တငသ်တ်မှတ်ထောားရ  ်လ ိုအပ်ပေါသည်။ ထ ို  က ောက် အ  ိုပေါအစီအစဉ်က ို 

စောခ  ပ်ခ  ပ်  ိုမှုတွင ်ထည ်သငွာ်းက ောငရွ်က်မည်ပဖစ်သည်။  

ကျူိုးသန်ျိုးမ ြောငျ်ိုးဝယမ် ျိုး မြိ ဖ်ကလ်ိုပ်ငန်ျိုးအ  က် - မ ပ ိုငခွ်င တ်စ်ခိုတွင ်တရောားဝငသ်တ်မှတ် 

ထောားသည ်အတ ိုငာ်း  ည်ားပညောအသစ်တစ်ခိုက ို NARS/ဝ က်ကီားဌော သည် ဖပီားကပမောက်ကအောင ်ဖ တ်ီား၍၊ 

၄ငာ်း ည်ားပညောက ိုပ ိုင ် ိုငသ်ည်။ အပခောားအခ က်မ ောားမှော  ည်ားပညော ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်မှုအောား စီားပွောားပဖစ် 

ခ  ွံ့ထငွရ် ပ်ဖစ်သည်။ ၎ငာ်းတွင ်ကအောက်ပေါအ င မ် ောား ပေါဝငသ်ည်။ 

• ပိုဂ္ဂလ ကမ တ်ဖက်၏ လိုပ်ပ ိုငခွ်င န်ငှ  ်တောဝ မ် ောား  ိုငရ်ော နစ်ှဦားနစ်ှဖက် သက ောတ ညီခ က် 

(  ိုလ ိုသည်မှော  ည်ားပညော  ိုငရ်ောလ ိုငစ်င၊် လ ိုငစ်ငသ်က်တမ်ား၊  ည်ားပညောက ို အကသားစောား 

ထိုတ်လိုပ်သ မ ောားမှ ရရှ န ိုငမ်ှု၊ စသည်ပဖင )်။ 

• က ောငရွ်က်ခ က်မ ောားနငှ  ်က ားသ ာ်းကရောငာ်းဝယ်ပခငာ်းတ ိုားတက်မှုမ ောားအတွက် အစီအစဥ် ကရား ွ ပခငာ်း  

• အရပ်ဖက်အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားနငှ  ်ကတောငသ် အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောား ကတွွံ့  ိုရ  ်စီစဉ်ကပားပခငာ်း  

• မ တ်ဖက်မ ောားအ ကောား တရောားဝငသ်က ောတ ညီခ ကလ်က်မတှ်ကရားထ ိုားပခငာ်း (အရပ်ဖက် 

အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောား/ ကတောငသ် အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားအပေါအဝငန်ငှ  ်အပခောားအဖွ ွံ့မ ောား)၊ အကကောင ်

အထည်ကဖေ်ာပခငာ်း၊ ကစောင  ်ကည ်ပခငာ်း။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

ထို လ်ိုပ်မှု န်ဖြိိုျိုးက ငျ်ိုးဆကဖ် ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုးမှု ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က ်ခငျ်ိုး -  ည်ားပညောတစ်ခိုအောား ပိုဂ္ဂလ က မ တ်ဖက် 

(သ ို  မဟိုတ် မ တ်ဖက်မ ောားပ ားတွ ပ ိုင ် ိုငသ်ည်)မှ ခ  ပ်က ိုငထ်ောားဖပီားပဖစ်ကော အတ ိုငာ်းအတော တစ်ခိုအထ  

စီားပွောားပဖစ်ထိုတ်လိုပ်က ဖပီပဖစသ်ည်။  က်လက်က ောငရွ်က်ရ မ်ှော တ ဖ် ိုားကငွာ်း က် 

ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်မှုအတွက် က  သ်တ်ခ က်မ ောားက ို ကပဖရှငာ်းမည ် ည်ားပညောက ို ပမြှင တ်ငရ် ပ်ဖစ်သည်။ ၎ငာ်းတွင ်

ကအောက်ပေါအ င မ် ောားပေါဝငသ်ည်။  

• တ ဖ် ိုားကွငာ်း က်အကပခအက ခွ ပခမ်ားစ တ်ပဖောပခငာ်း၊ တ ဖ် ိုားကွငာ်း က်က  သ်တ်ခ က်မ ောားက ို 

ကပဖရှငာ်းရ အ်လ ို  ငေှာ၊ သာီးပခောား ည်ားပညောတစ်ခို (သ ို  မဟိုတ်  ည်ားပညောအစ ိုအလင)် ၏ 

အလောားအလောမ ောားက ို အက ပဖတ်ပခငာ်း။ 

• က ောငရွ်က်ခ က်မ ောားနငှ  ်တ ိုားတက်မှုမ ောားအ င ပ်မြှင ရ် အ်တွက် အစီအစဉ်ကရား ွ ပခငာ်း  

• အရပ်ဖက်အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားနငှ  ်ကတောငသ် အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောား ကတွွံ့  ိုရ  ်စီစဉ်ကပားပခငာ်း  

• မ တ်ဖက်မ ောားအ ကောား တရောားဝငသ်က ောတ ညီခ ကလ်က်မတှ်ကရားထ ိုားပခငာ်း (အရပ်ဖက် 

အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောား/ ကတောငသ် အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားအပေါအဝငန်ငှ  ်အပခောားအဖွ ွံ့မ ောား)၊ အကကောင ်

အထည်ကဖေ်ာပခငာ်း၊ ကစောင  ်ကည ်ပခငာ်း။ 

 

5. PPP အြောျိုးမမြောငျ်ိုးနငှ မ်ှုမ ြောျိုးနငှ  ်ဆမီလ ြော်မှု 

 

5.1 R&D နငှ  ် န်ဖြိိုျိုးက ငျ်ိုးဆက ်စမ်လ ြောက် ကိုန်သ ယမ်ှု ပ  ခငျ်ိုးအဆင မ် ြောျိုး 

 

သာီးနှ မ   ားအသစ်၊ ဓောတ်ခွ စမ်ားသပ်ပခငာ်းက  သ ို   ကို ပ်စစည်ားတစ်ခို သ ို  မဟိုတ် ဝ က် ောငမ်ှု 

ကပားပခငာ်းအတွက် ပပဌော ာ်းခ က်မ ောား  ိုငရ်ော ပ ိုမှ စီ်မ ခ က်တစ်ခိုအောား အ င က်လား င  ်ခွ ပခောားန ိုင ်သည်။ 

၎ငာ်းတ ို  မှော ေဇီ ိုငာ်း၊ အရငာ်းအပမစ်အောားက ေ်ာ သစည်ားရ ိုားပခငာ်း၊ ရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ ပခငာ်းနငှ  ်လိုပ်င ာ်း 

လည်ပတ်ပခငာ်းတ ို  ပဖစ်သည်။ အက   ားခ စောားခွင  ်သ ို  မဟိုတ် ဝ က် ောငမ်ှုမ ောား စီား ငာ်းရ  ်ဖ တ်ီားကပား ပခငာ်းဟို 

  ိုန ိုငသ်ည်။ စ ိုက်ပ   ားကရား  ိုငရ်ောသိုကတသ လိုပ်င ာ်းမ ောားတွငရ်ငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ မှုသည် သိုကတ သ အ င ပ်ဖစ်ဖပီား၊ 

လိုပ်င ာ်းက ောငရွ်က်မှုသည် ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရားနငှ  ်ပဖ  ပ်ဖြူားကရား အ င ပ်ဖစ်သည်။ 

အစ ိုားရနငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကအဖွ ွံ့မ ောားအတွက် သက်  ိုငရ်ောအခ ာ်းကဏ္ဍမ ောားက ို  ည်ားလမ်ားအသယွ် သွယ်ပဖင  ်

တောဝ က်ပားအပ်န ိုငသ်ည်။ အစ ိုားရ၏ သမောားရ ိုားက စ ိုကပ်   ားကရားသိုကတသ သည် 

ပပည်သ ပ ိုငသ်က်သကသ်ောပဖစ်သည်- ဥပမော၊ ဦားစီားဦားရွက်ပပ က ကသောကအဂ္ ငစ်ီတစ်ခို (စ ိုက်ပ   ားကရား 

ဝ က်ကီားဌော ဟို   ိုပေါစ ို  )မှ န ိုငင် ပ ိုင ်တကကသ ိုလ်တစ်ခိုသ ို   သိုကတသ  တောဝ က်ပားအပ်၍၊ ထ ို  က ောက် 

 ည်ားပညောအသစ်က ို ကတောငသ် လယ်သမောားမ ောားထ  ပဖ  က်ဝရ အ်တွက် အစ ိုားရ၏ တ ိုားခ  ွံ့ပညောကပားကရားစ စ်သ ို   
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

လ  ကပပောငာ်းကပားန ိုငသ်ည်။    က် ငဖ်က်အက ပဖင  ်ကိုမပဏ၏ီ R&D ဌော တစ်ခိုသည် ဇီဝ ည်ားပညော  ိုငရ်ော 

ပရ ိုဂ္ရမ်အသစ်က ို တီထငွက်သောအခေါတွင၊် ၄ငာ်းသည် က ိုယ်ပ ိုငက်တွွံ့ ရှ ခ ကသ်ောပဖစ်သည်။ 

အစ ိုားရ-ပိုဂ္ဂလ က ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုမ ောားတငွ ်အထကပ်ေါအစွ ာ်းနစှ်ဖက ်ကောားရှ  

အစီအစဉ်မ ောားပေါဝငသ်ည်။ အရငာ်းအပမစ်ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုဟိုအမည်ကပားထောားသည ်အတ ိုငာ်း 

ပိုဂ္ဂလ ကအဖွ ွံ့၊ ပ ိုမှ အ်ောားပဖင  ်ပရဟ တကဖောငက်ေားရှငာ်းတစ်ခိုမှ ကငကွ ကားနငှ  ်အပခောားပ  ပ ိုားမှုမ ောား ပေါဝင ်သည်။ 

သက ောတ ညီမှုထောားရှ သည ် အက   ားတ လိုပ်င ာ်းမ ောားတွင ်ပိုဂ္ဂလ ကကိုမပဏတီစ်ခိုထ သ ို   

သိုကတသ လိုပ်င ာ်းမ ောားကပားအပ်ပခငာ်းမ ောား ပေါဝငသ်ည်။ တစ်ခ   တ်ည်ားတွင ်ကို သ်ွယ်မှုနငှ  ်

တ ဖ် ိုားကွငာ်း က်ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုတွင ်စ ိုက်ပ   ားကရားလိုပ်င ာ်းကိုမပဏတီစ်ခိုနငှ /်သ ို  မဟိုတ် 

ကတောငသ် လယ်သမောားသမဝေါယမက  သ ို  ကသော ပိုဂ္ဂလ ကအဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားထ သ ို   ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရားနငှ  ်

ပဖ  ပ်ဖြူားကရား  ိုငရ်ော တောဝ ခ် ကပားပခငာ်းမ ောားပေါဝငပ်ေါသည်။ 

 

5.2 ပိုဂ္ဂလြိကက နငှ  ်အက ြိ ျိုး ပူူျိုးမပေါငျ်ိုးမှု ခငျ်ိုးကြိို မမြောငျ်ိုးနငှသ်မူ ြောျိုး 

 

သိုကတသ ၏ရလေ/်အက   ားကက ားဇ ားမ ောားအောား စီားပွောားပဖစ်ထိုတ်လိုပ်ရ ခ်က်ခ လ င ်သ ို  မဟိုတ် 

ပဖစ်န ိုငက်ခ မရှ ကသောအခေါတွင ်အစ ိုားရ၏ အထ ားတလည်စီမ က ောငရွ်က်ကပားမှုသည် ပ ိုမ ိုအက   ား ရှ ကစပေါသည် 

(ဥပမော- မ   ားစပ်ရ ရ်ည်ရွယ်သည ်မ   ားသ  မ်   ားကစ မ  လ ိုငာ်း)။ ပိုဂ္ဂလ က ကိုမပဏမီ ောားသည်  ည်ားပညောက မှ 

အက   ားအပမတ်မရန ိုငပ်ေါ။ ထ ို  က ကောင  ်မ   ားကစ က က ို အလ ိုားစ ို ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကစရ က် ောငရွ်ကရ်မည်  ိုပေါက 

ထ ိုသိုကတသ က ို န ိုငင် ပ ိုငသ်ိုကတသ ဌော တစ်ခို၌ အခွ ထ်မ်ားမ ောား၏ရ ပ် ိုကငပွဖင  ်က ောငရွ်က်န ိုငဖ်ပီား၊ 

ပပည်သ ပ ိုင(်မ   ားကစ )အပဖစ်ထိုတ်လိုပ်န ိုငသ်ည်။  

အပခောားတစ်ဖက်တွငမ်  မတ ညီကသော အကပခအက မ ောားအရ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍပေါ ပ ားကပေါငာ်းပေါဝင ်ပခငာ်းပဖင  ်

ကငကွ ကားသ ိုားစွ ရောတွငအ်က   ားရှ မှုတ ဖ် ိုားက ို ပ ိုမ ိုပမင မ်ောားလောန ိုငသ်ည်။ ဤကငကွ ကားအက   ားရှ  

မှု  ိုငရ်ောကမောငာ်းနငှအ်ောားမ ောားသည်  ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ား တ ိုားတက်မှုအ င မ်   ားစ ိုက ို ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ ကအောက်၌ 

စိုစည်ားပခငာ်းပဖင  ်ပ ိုမ ိုကကောငာ်းမွ က်သော အက   ားကက ားဇ ားရရှ က ကောငာ်း ည  ာ်း  ိုက ပေါသည်။ 

ဤကမောငာ်းနငှအ်ောားမ ောားက ို ကအောက်ကဖော်ပပပေါ ကခေါငာ်းစဉ်မ ောားကအောက်တငွ ်ကဖော်ပပထောား ပေါသည်။ 

၁။ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍသည်  ည်ားပညောထိုတ်ကို မ် ောားမရှရှ မည ်အပမတ်အစွ ာ်းမ ောားက ို သ ရှ  ောားလည် 

န ိုငစ်ွမ်ားရှ သည်။ 

၂။ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍသည် ခ ိုငမ်ောကသောကစ ားကွက်အလောားအလောပဖင  ် ည်ားပညောမ ောား ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက် ကစရ  ်

လိုပ်က ောငန် ိုငစ်ွမာ်းရှ သည်။  
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

၃။ ပိုဂ္ဂလ ကနငှ  ်အစ ိုားရကဏ္ဍမ ောားတွင ်ထိုတ်ကို တွ်က်ကပခက ိုက်စီားပွောားကရားစ စ်နငှ  ်အတ တ် ကောလတွင ်

ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှုမ ောားက ကောင  ်အထ ားတလည်အရည်အခ ငာ်းမ ောားရှ သည်။ 

၄။ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍသည်  ည်ားပညောအသစ်မ ောားထက်ွရှ လောကစရ  ်အရှ  ပ်မြှင လ်ိုပ်က ောငန် ိုငစွ်မ်ား ရှ သည်။  

၅။ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍနငှ ခ်  တ် က်က ောငရွ်က်မှုပဖင  ်ပ  ပ ိုားကပားထောားကသော ည်ားပညောကပဖရှငာ်း ည်ား   ိုငရ်ော 

အရည်အကသွားမ ောား ပ ိုမ ိုကကောငာ်းမွ လ်ောကစန ိုငသ်ည်။  

၆။ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍနငှ ခ်  တ် က်က ောငရွ်က်မှုတွင ်စွ  စ်ောားမှု/အနတရောယ်မ ောားမ ကဝပခငာ်း၊ လှု ွံ့က ေ်ာမှု 

မက်လ ိုားမ ောားအောား ညြှ နှု ငာ်းပခငာ်း၊ အ င မ် ောား ကောားတွငပ်ဖည ်စွတ်ပခငာ်းမ ောားက ို ခွင ပ်ပ ကပားသည်။ 

၇။ ကက  တငသ်တ်မှတ်ထောားကသောစွမ်ားက ောငရ်ည်ည  ာ်းက  ာ်းမ ောားအရ ရလေမ် ောားက ိုတ ိုငာ်းတော 

န ိုငက်သောအခေါတငွ ်ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်ကရ်  ်ပဖစ်န ိုငက်ခ ရှ သည်။  

၈။ ပိုဂ္ဂလ ကပရဟ တမ ောားနငှ  ်၄ငာ်းတ ို  တွငပ်ေါဝငက်သောစီားပွောားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားသည် အစ ိုားရကဏ္ဍ 

တစ်ခိုတည်ားမှ ရရှ သည်ထက ်TDFAF က အတွက် အရငာ်းအပမစ်မ ောားက ို ပ ိုမ ိုစိုစည်ားန ိုငသ်ည်။ 

အခ   ွံ့ကသောသိုကတသ  အမ   ားအစောားမ ောားက ို ပိုဂ္ဂလ ကသာီးသ  အ်ပဖစ်သော အက   ားအရှ   ိုား ရရှ ကစရ  ်

စိုစည်ားထောားန ိုငသ်ည်။ ဥပမောအောားပဖင  ်သိုကတသ ထိုတ်ကို က် ို မ ပ ိုငခွ်င တ်ငန် ိုင၍်၊ 

မ ပ ိုငခွ်င က် ိုငက် ောငထ်ောားသ အတွက်ထိုတ်လိုပ်မှုက ို က  သ်တ်ထောားပခငာ်းဟို ယ  န ိုငသ်ည်၊ ဥပမော။ 

ကစ ားကွက်တငွ ်လ ကက  က်အလွ မ် ောားသည ်လကခဏောမ ောားပေါဝငသ်ည ် စပ်မ   ားအသစ်မ   ားကစ မ ောား ထိုတ်လိုပ်ပခငာ်း 

(Driver 1 နငှ  ်2)။ ထ ိုမ   ားကစ စ ိုက်ပ   ားပခငာ်းမှရသည ် စီားပွောားကရားအက   ားအပမတ် တစ်စ တတ်စ်ပ ိုငာ်းက ို 

မ   ားကစ ကိုမပဏကီ ယ န ိုငသ်ည်။ ထ ိုသ ို  စီားပွောားပဖစ်တွ ာ်းအောားက ကောင  ်ေဇီ ိုငာ်း ကရား ွ ပခငာ်း၊  ဏ္ဍောကရား၊ 

သိုကတသ လိုပ်က ောငမ်ှုနငှ  ် ည်ားပညောအသစ်မ ောားပဖ  က်ဝကရား စသည်တ ို   အတွက် လှု ွံ့က ေ်ာစည်ားရ ိုားရ  ်

လ ိုကလောကလ်ွယ်က ပေါသည်။ ထ ို  ပပင ်မ   ားကစ ကိုမပဏသီည် စက်က ရ ယောမ ောား၊ ဓောတ်ခွ ခ ာ်းမ ောားနငှ  ်

သ ပပ ပညောရငှမ် ောားတွင ်ရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှုအကတွွံ့အ က  ရှ ခ  ဖပီား၊ ထိုတ်ကို တ် ိုားပမြှင ထ်ိုပ်ပခငာ်းပဖင  ်

ကို က် စရ တ်ကလ ော  ည်ားပခငာ်း  ိုငရ်ော ည်ားပညောမ ောားနငှ  ်အထ ား ပပ ကျွမ်ားက ငမ်ှုမ ောား (Driver 3) က ို 

သ ရှ  ောားလည်သည်။ သိုကတသ လိုပ်င ာ်းက ို က ိုယ်တ ိုင ်လိုပ်က ောငရ်  ်အစ ိုားရကဏ္ဍသည် 

ကတောငာ်း  ိုက   ပဖစ်န ိုငက်သောလ်ည်ား၊ ပမင မ်ောားကသော ကို က် စရ တ်နငှ အ်တ ၊ 

ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ၏သိုကတသ မ ောားနငှ  ်မလ ိုအပ်   ထပ်တလ လ ပဖစ် က န ိုငသ်ည်။ 

ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍပေါဝငလ်ောပဖငာ်းပဖင  ်အစ ိုားရကဏ္ဍသိုကတသ တွင ် ည်ားပေါားက ကသော လှု ွံ့က ေ်ာမှုမက်လ ိုားမ ောားက ို 

မ ောားပပောားလောကစန ိုငသ်ည်။ အစ ိုားရကဏ္ဍသိုကတသ တွင ်သိုကတသ မ ောား ကနေှာင က်နာှးပခငာ်း၊  

ကို က် စရ တ်မ ောားလွ ာ်းပခငာ်း စသည ်လကခဏောရပ်မ ောားကတွွံ့လောန ိုငသ်ည်။  ည်ားပညောထိုတ်ကို မ် ောားသည်လည်ား 

ထ ကရောက်မှုမရှ  သ ို  မဟိုတ် အသ ိုားပပ ရလွယ်က မှုမ ောား မရှ န ိုငက်တော ပေါ။    က် င ်က်အက ပဖင  ်
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍသည် သိုကတသ က ောက်က က  က် မှုက ို အပမ  ် ိုားပပင ်ငန် ိုငရ် ရ်ှောကဖွဖပီား၊ 

အလောားအလောရှ ကသောလက်ခ က င သ် ိုားသ မ ောားက ို  ွ က ောင ်န ိုငမ်ည ် 

အရည်အကသွားရှ ကသောထိုတက်ို မ် ောားက ိုလည်ား ရှောကဖွသည် (Drivers 4 နငှ  ်5)။ 

ကကီားမောားကသောရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ မှုမ ောားတွင ်သိုကတသ စီမ က  ာ်းတစ်ခို၏အ င အ်ောားလ ိုား၌ 

အထက်ကဖော်ပပပေါအခကအ်ခ မ ောားသည် စိုပ ိုလောကသောက ကောင  ်စွ  စ်ောားရမှုမ ောားလောန ိုငသ်ည်။ စွ  စ်ောားရမှုမ ောားတွင ်

ေဇီ ိုငာ်းမှောားယွငာ်းပခငာ်း၊ ရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ မှုရည်မှ ာ်းခ က်မ ောား ပ က်ပပောားသွောားပခငာ်း၊ သိုကတသ ရည်မှ ာ်းခ က်မ ောား 

မပပည ်မီပခငာ်း (သ ို  မဟိုတ် သိုကတသ ကအောငပ်မငရ်  ်ကနေှာင က်နာှး ပခငာ်း)နငှ  ်သိုကတသ ၏ 

ရည်မှ ာ်းခ က်ပ ာ်းတ ိုငမ် ောား မကရောက်ရှ ပခငာ်း စသည်တ ို  ပေါဝငသ်ည်။ PPP က ို က င သ် ိုားပခငာ်းပဖင  ်

 က  လောန ိုငသ်ည ်စွ  စ်ောားမှုမ ောားအောား ပ ိုမ ိုကကောငာ်းမွ စွ်ောက ိုငတွ်ယ်န ိုငရ် အ်တွက် မ တ်ဖက်မ ောားက ိုလည်ား 

ခွ ကဝကပားန ိုငသ်ည်။  အ င မ် ောားတစ်ကလ ောက် ပဖည ်စွတ်ခ က်မ ောားက ို သ ရှ   ောားလည်ကစန ိုငသ်ည် (Driver 6)။ 

လိုပ်က ောငခ် က်မ ောားနငှ  ်စီမ က  ာ်းရလေမ် ောားက ို တွက် ရ  ်လွယ်က မှသော စွ  စ်ောားမှုမ ောားအောားခွ ကဝကပားပခငာ်းနငှ ၊် 

ခ ီားကပမြှောက်ပခငာ်းမ ောားက ို ပ ိုမ ိုကကောငာ်းမွ စ်ွော စစီဥ်န ိုငသ်ည် (Driver 7)။ 

ဖွ ွံ့ ဖဖ  ား  န ိုငင် မ ောားတွင ်ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍသည် ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်မှုမရှ ကသား  ၊ အစ ိုားရကဏ္ဍ သည်သော 

စ ိုက်ပ   ားကရား  ာ်းသစ်တီထငွမ်ှုတွင ်ပ ိုမ ိုရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ ထောားသည ် မ တ်ဖက်ပဖစ်န ိုငသ်ည်။ ရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ မှုမ ောား 

ထ ို  က ောက် စောခ  ပ်ပေါ ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုက ို (အစ ိုားရကဏ္ဍက ိုသော) တောဝ က်ပားအပ်န ိုငသ်ည်။ 

က ထ်ရ ိုက်စ စ်ပဖင ပ် ားကပေါငာ်းပခငာ်းပဖင  ်အစ ိုားရကဏ္ဍက ို သိုကတသ  က ောငရွ်က်သ အပဖစ် 

တောဝ ခ် ထောားန ိုငသ်က  သ ို  ၊ ေဇီ ိုငာ်း၊  ဏ္ဍောကရားနငှ  ်ကရောငာ်းဝယ် ကဖောက်ကောား ကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားက ို 

ပိုဂ္ဂလ ကကိုမပဏမီှ အကကောငအ်ထည်ကဖော်န ိုငသ်ည်။ 

က ောက်  ိုားအက ပဖင  ်ပပည်သ  အက   ားစီားပွောားအတွက် ရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ မှုအောား အစ ိုားရအက ပဖင  ်

လက်ဝေါားကကီားအိုပ်ထောားရ  ်မလ ိုအပ်ပေါ။ ပပည်သ ပ ိုငပ်စစည်ားမ ောားကထောက်ပ  ရ အ်တွက် ပိုဂ္ဂလ က 

ပရဟ တလိုပ်င ာ်းမ ောားက ိုစည်ားရ ို ားဖပီား တ တ က က  ပ  ပ ိုားကပားန ိုငသ်ည် (Driver 8)။ ပ ားကပေါငာ်း 

န ိုငသ်ည ်လိုပ်င ာ်းပ ိုစ ကအောက်တွင ်ပ ိုင ် ိုငမ်ှုမရှ သည ်လယ်သမောားမ ောားနငှ  ်MSME လိုပ်င ာ်းမ ောား အကပေါ် 

သက်ကရောက်မှုတ ိုားလောကစန ိုငသ်ည ် ည်ားပညောမ ောား စီားပွောားပဖစ်ထိုတ်လိုပ်ပခငာ်းက ို လ မှုကရား 

  ိုငရ်ောရငာ်းနှာီးပမ ပ်နှ သ မ ောားမှ ပ ိုမ ိုနစှ်သက်န ိုငသ်ည်။ FOs မ ောားသည် ကတောငသ် ငယ် တစ်ဦားခ ငာ်းစီ အောား 

ရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ သ မ ောားနငှ  ်ခ  တ် က်ရောတွင ်ပဖစ်ကပမောက်ကစန ိုငဖ်ပီား၊ CSO မ ောားသည် အ  ိုပေါ FOs 

မ ောားတည်ကထောငပ်ခငာ်းက ို ပ  ပ ိုားက ညီန ိုငသ်ည်၊ သ ို  မဟိုတ် FOs မ ောားနငှ  ်ရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ သ မ ောားက ို 

ခ  တ် က်ရောတငွ ်က ညီန ိုငပ်ေါသည်။  
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

6. PPP မူမဘြောငအ်မကြောငအ်ထညမ်ဖြော်မှုကြိို  မြှင  ်င ်န် 

လိုပ်မဆြောငမ်ှုအစီအစဉ် 

 

6.1 အသြိအ မငန်ငှ  ်အခ င အ်လမ်ျိုး မဖြော်ထို  ်ခငျ်ိုး 

အကပခခ အက ောက်အဦ၊   ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်မှုအတကွ် PPP မ ောား၏ ကကောငာ်းက   ား 

  ိုငရ်ောအသ အပမငမ် ောားကဖောထ်ိုတ်ပခငာ်း (အကပခခ အက ောက်အဦမ ောား ပေါဝငန် ိုငသ်ည်)၊ အထ ားသပဖင  ်FAF 

ကဏ္ဍမ ောားတွင ်လ ိုအပ်က သည ်  ည်ားပညောလက်ခ က င သ် ိုားပခငာ်း နငှ ပ်ဖ  က်ဝပခငာ်းမ ောားက ို အော ယီ  PPP 

မ ောားသည် လက်ရှ အောရ ိုစ ိုက်က ပေါသည်။ PPP မ ောား အလောားအလော ကကောငာ်းလောကစရ အ်တွက် 

စ တပ်ေါဝငစ်ောားသ မ ောားထ  သက်  ိုငရ်ောအခ က်အလက်မ ောားကပားန ိုငရ်  ်အကရားကကာီးပေါသည်။ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ောားအတွက် ကေသတွငာ်းရှ  လကရ်ှ စီမ က  ာ်းမ ောားမှ ကလ လောန ိုငသ်လ ို၊ 

အပခောားကေသမ ောားမှ PPP မ ောား၏ အကကောငာ်း  ိုားအကလ အက င မ် ောားက ိုပေါ ကလ လောန ိုငသ်ည်။ ထ ို  ပပင ်

ကေသတွငာ်းနငှ  ်အော ယီ န ိုငင် မ ောားတွင ် ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်မှု အတွက် PPP မ ောားစိုစည်ားမှုက ို 

ကဖေ်ာက ောငရ် အ်လ ို  ငေှာ၊ အခွင အ်လမ်ားမ ောားနငှ  ်စ တ်ပေါဝငစ်ောားသ  မ ောားက ို ခွ ပခမာ်းစ တ်ပဖောပခငာ်းမ ောား ပေါဝငသ်ည်။ 

ကေသတွငာ်းအ င ၊် န ိုငင် မ ောားအ ကောား သ ို  မဟိုတ် အော ယီ န ိုငင် မ ောား၏ FAF ကဏ္ဍမ ောားတွင ်PPP 

ပမြှင တ်ငရ်ော၌ PPP အခွင အ်လမ်ားမ ောားက ိုကဖေ်ာထိုတ်ရ န်ငှ ၊် အကကောငအ်ထည်ကဖော်ခ ကမ် ောားက ို 

ပပ လ်ည်သ ိုားသပ်ရောတွငအ် ငက်ပပကခ ောကမွွံ့ကစကရားအတွက် အစိုအဖွ ွံ့ နငှ  ်PPP က ွားကနာွးမှု လိုပ်င ာ်းစဉ်က ို 

အော ယီ န ိုငင် မ ောားမှ တက်ကကစွောလိုပ်က ောငရ်  ်လ ိုအပ်သည်။ FAF ကဏ္ဍ 

  ိုငရ်ောပပ ပပငက်ပပောငာ်းလ မှုမ ောားအတွက် ပ  ပ ိုားက ညီမှုနငှ ၊် PPP အစီအစဥ် ကရား ွ ပခငာ်းနငှ  ်ပ  ပ ိုားကပား ပခငာ်းတွင ်

AMS မ ောားသည် ၎ငာ်းတ ို  ၏ အခ ာ်းကဏ္ဍက ို သတ ပပ ရပေါမည်။ ထ ို  အပပင ်AMS သည် 

 ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားကရားက ိုဦားတည်၍ FAF ကဏ္ဍရှ  PPP အစအီစဥ်မ ောား ပမြှင တ်ငက်ရား  ိုငရ်ော လ ိုအပ်သည ် 

န ိုငင် ကရား ကတ ကဝတ်မ ောားက ို ဂ္ရိုထောားသင သ်ည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

အထက်ကဖေ်ာပပပေါ သတငာ်းအခ က်အလက်မ ောားက ို သတငာ်းအခ က်အလက်နငှ  ်ပညောကရား   ိုငရ်ော 

လှုပ်ရှောားမှုတစ်ခိုတွင ်ပဖ  က်ဝသွောားမည်ပဖစ်သည်။ အ  ိုပေါလှုပ်ရှောားမှုက ို ကယ ိုယ အောားပဖင  ်PPP 

က ောငရွ်က်သ မ ောားနငှ  ်AMS န ိုငင် မ ောားအ ကောားအကပခခ ၍၊ စ ိုက်ပ   ားကရား ည်ားပညောအတကွ် PPP 

သာီးပခောားတစ်ခို  ိုငရ်ောအသ အပမငမ် ောားအက ကောငာ်းက ို (အကပခခ အက ောက်အဦအတွက် သောမက) 

သတ ပပ မ ကစရ အ်တွကပ်ဖစပ်ေါသည်။ လှုပ်ရှောားမှုက ို ကယ ိုယ အောားပဖင  ်AMS အတွငာ်းနငှ  ်AMS 

န ိုငင် မ ောား ကောားရှ   စ ိုက်ပ   ားကရား  ိုငရ်ော သ ပပ နငှ  ်ည်ားပညောက ောငရွ်က်သ မ ောား၌ အကပခခ မည်ပဖစ်ဖပီား၊ 

မ တ်ဖက်မ ောားနငှ  ်ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်မှုမ ောား၏ အခ ာ်းကဏ္ဍက ို အသ ပညောကပားမှုမ ောားအောား 

ပပ လိုပ်မည်ပဖစ်သည်။ က ောက်  ိုားအက ပဖင  ်လှုပ်ရှောားမှုသည် န ိုငင် ကတေ်ာနငှ  ်န ိုငင် တကော စ ိုက်ပ   ားကရား  S&T 

ကွ ရ်က်မ ောားက ို အသ ိုားခ သင သ်ည်။  

 

6.2 စ မ်ျိုးမဆြောင ်ည ်ညမ်ဆြောက ်ခငျ်ိုးနငှ  ်PPP 

 

စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ  ်သစ်ကတောကရားရောဝ က်ကီားဌော ၊ NARS နငှ  ်အပခောားသက်  ိုငရ်ော အစ ိုားရအဖွ ွံ့ အစည်ားမ ောားနငှ  ်

အောဏောပ ိုငမ် ောားအ ကောား ကွောဟခ က်မ ောားနငှ  ်စွမ်ားက ောငရ်ည်ပမြှင တ်ငက်ရား 

လ ိုအပ်ခ က်မ ောားက ိုကဖော်ထိုတ်ရ အ်တွက်၊ ၄ငာ်းတ ို  က ိုယ်တ ိုငအ်က ပဖတ်န ိုငရ်  ်အ ငသ်င ပ်ပင ်င ်ထောားသည ် 

 
အြောဆယီ ံ ငျ်ိုး FAF ဆြိိုင ်ြော S&T က န်ယကမ် ြောျိုး 

• အောရှ-ပ စ ဖ တ် စ ိုက်ပ   ားကရားသိုကတသ ဌော မ ောား (APAARI)  

• အရည်အကသွား  ိုငရ်ော ပညောကရား၊ သိုကတသ ပမြှင တ်ငပ်ခငာ်းနငှ  ်ကတောငန်ငှ အ်ကရှ ွံ့ကတောင ်အောရှတငွ ်

ကလ က င ပ်ခငာ်းပဖင  ် ည်ားပညောဖလှယ်ပခငာ်း (EXPERTS)  

• အောရှ - ဇီဝသ ပပ မ ောား၊ စောား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ   ားကရား၊ ဇီဝကဗေ၊ စီားပွောားကရား၊  ည်ားပညော (ALFABET)  

• သ ပပ နငှ  ်ည်ားပညော အော ယီ ကွ ယ်က် (ASTNET) 

• သ ပပ ၊  ည်ားပညောနငှ  ်  ာ်းသစတ်ီထငွမ်ှု  ိုငရ်ော အော ယီ -ဥကရောပသမဂ္ဂ ပ ားကပေါငာ်း က ောငရွ်က်မှု 

(ASEAN-EU-NET) 

• မဟောမ ကခေါငက်ေသခွ  သိုကတသ ကွ ယ်က် (GMSARN) 

• အကရှွံ့ကတောငအ်ောရှ သ ောဝပတ်ဝ ာ်းက ငထ်  ာ်းသ မာ်းစ ိုက်ပ   ားကရားကွ ယ်က် (CANSEA) 

• အော ယီ  လ မှုသစ်ကတောကွ ယ်က် (ASFN) 

အပခောား က်စပ်ကွ ယ်ကမ် ောားမှော- စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ  ်သ ောဝအရငာ်းအပမစ်မ ောား  ိုငရ်ော 
 ွ ွံ့လွ ပ်ညောကရားအတွက် အကရှွံ့ကတောငအ်ောရှတကကသ ိုလ် ပ ားကပေါငာ်းအဖွ ွံ့ (University Consortium)နငှ ၊် 
CGIAR စ စ်ပဖင  ်ဖွ ွံ့စည်ားထောားကသော သိုကတသ လိုပ်င ာ်းစိုမ ောား။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

 ည်ားလမ်ားမ ောားလ ိုအပ်သည်။ ကအောက်ကဖော်ပပပေါ  ည်ားလမ်ားအခ   ွံ့ မှော အသ ိုားပပ က  က   ပဖစ်သလ ို အခ   ွံ့က ို 

အ  ိုပပ ထောားပေါသည်။ 

• Economist Intelligence Unit (EIU) ၏ Infrascope (န ိုငင် မ ောား၏ PPP က ို ထ ထ  ကရောက်ကရောက် 

ကရရှည်က ောငရွ်က်န ိုငစ်ွမာ်းက ို  ာ်းစစ်ပခငာ်းစ စ်) 

• အစ ိုားရ-ပိုဂ္ဂလ က အကပခခ အက ောက်အဦ  ိုငရ်ော အ က ကပားအဖွ ွံ့၏ လ ိုအပ်ခ က်မ ောားက ို 

လ ငလ် ငပ်မ ပ်မ  ်အက ပဖတ်ကရား  ိုငရ်ော ည်ားလမ်ား 

• အောရှနငှ ပ်စ ဖ တ်ကေသ  ိုငရ်ော ကိုလသမဂ္ဂစီားပွောားကရားနငှ  ်လ မှုကရားကကေ်ာမရငှ ်(ESCAP) မှ 

တီထငွထ်ောားကသော အက ပဖတ ်ည်ားလမ်ား 

• ကမ္ော  ဏ၏်  ည်ားလမ်ားမ ောား - PPP စီမ က  ာ်းပပင ်ငမ်ှုအကပခအက  ည်ားလမ်ား၊ PPP 

 ဏ္ဍောကရားအနတရောယ်အက ပဖတ်မှုပ ိုစ နငှ  ်PPP ပ ိုတ က ားယ မှု ည်ားလမ်ား။ 

အ  ိုပေါအက ပဖတ်ပခငာ်း ည်ားလမ်ားမ ောားတွင ်တ ညီကသောအခ က်မ ောားမှော-  

• ဥပကေနငှ  ်စည်ားမ ဉ်ားမ က ောင-် ရှငာ်းလငာ်းပခငာ်း၊ ပ  ပ ိုားပခငာ်းနငှ  ်လိုပ်က ောငန် ိုငစွ်မ်ား  

• အဖွ ွံ့အစည်ား  ိုငရ်ော မ က ောင-် PPP   ိုငရ်ောအဖွ ွံ့မ ောား/ယ  စ်မ ောား၏ အရည်အခ ငာ်း 

• ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်မှုနငှ  ်အကကောငအ်ထည်ကဖော်မှု- စီမ က  ာ်းမ ောားက ို ခ ီားပမြှင ပ်ခငာ်း၊ စောခ  ပ်မ ောားက ို 

သတ်မှတ်ပခငာ်းနငှ  ်ပပ လ်ည်ညြှ နှု ငာ်းပခငာ်းမ ောားတွင ်ပွင လ်ငာ်းပမငသ်ောမှုနငှ  ်တရောားမ တမှု။ 

 

EIU နငှ  ်ကမ္ော  ဏတ် ို  သည် ကငကွ ကား  ိုငရ်ော အကထောက်အပ  မ ောားက ို အက ပဖတ်ပေါသည်။ - 

  ိုလ ိုသည်မှော PPP ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်မှုအတွက်  တ်ဂ္ က်ပ  ပ ိုားမှု၊ ပပည်သ   ဏ္ဍောကရား  ိုငရ်ော မ က ောင၊် 

ပိုဂ္ဂလ က ဏ္ဍောကရားက ားကွက်မ ောား၏ က်  မှု စသည်တ ို  က ို အက ပဖတ်သည်။ ESCAP နငှ  ်EIU တ ို  ၏ 

အက ပဖတ်ကရား ည်ားလမ်ားမ ောားတွင ်မက်ခရ ိုစီားပွောားကရားအကပခအက နငှ  ်ရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ မှု အကပခအက တ ို   

ပေါဝငသ်ည်။ 

ကယ  ယ အောားပဖင  ်ရှ ဖပီားသောားအက ပဖတ်ပခငာ်း ည်ားလမ်ားမ ောားသည် PPP အကပခခ  အက ောက် အဦမ ောား သီ ို    

 က်လ ိုကမ်ှုရှ က တတ်ပေါသည်။ အထ ားသပဖင  ်FAF က တွင ် ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ား တ ိုားတက်မှုအတွက် PPP 

အသင သ် ိုား ည်ားလမ်ားမ ောားက ို တီထငွရ် လ် ိုအပ်သည်။ FAF   ိုငရ်ော 

 ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်မှုနငှ  ်က်စပ်ကစကရားအတွက်  အက ပဖတ်ကရား ည်ားလမ်ားသည် 

ရှ ဖပီားသောား ည်ားလမ်ားမ ောားက ို ပပ ပပငမွ်မ်ားမ ထောားကသောပ ိုစ ပဖစ်ရမည်။  ည်ားလမ်ားမ ောားတွင ်ကအောက်ပေါတ ို   

အက   ားဝငသ်ည်- 

• R&D  ငျ်ိုးနှျီိုး မြှ ပ်နှမံှု အမ ခအမန - စ ိုက်ပ   ားကရား  ိုငရ်ော R&D အတွက် အစ ိုားရဌော မ ောား၏ သ ိုားစွ မှု၊ 

ပိုဂ္ဂလ ကလယ်ယောစာီးပွောားကရားကဏ္ဍ၏ R&D   ိုငရ်ောရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ မှုမ ောား၊ ဗဟိုသိုတအစိုအဖွ ွံ့ ကကီားမ ောား၊ 

FAF နငှ  ်လယ်ယော-ပပ ပပငထ်ိုတ်လိုပ်ပခငာ်းလိုပ်င ာ်း စသည်တ ို  ၌  ည်ားပညောကကာီးထေွာားနှု ာ်း၊ 

လယ်ယောတငပ် ို  မှုမ ောား၏ တ ိုားတက်မှုနှု ာ်း။ 

• ကျူိုးသန်ျိုးမ ြောငျ်ိုးဝယမ် ျိုးအ  က ် ငျ်ိုးနှျီိုး မြှ ပ်နှမံှုအမ ခအမန - ကတောငသ် လယ်သမောားမ ောား ၏ 

တရောားဝငအ်ဖွ ွံ့အစည်ားပမောဏ၊ လယ်သမောားမ ောားနငှ  ်လယ်သမောားအစိုအဖွ ွံ့မ ောား၏ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

က ားသ ာ်းကရောငာ်းဝယ်ကရား ဦားတည်ခ က်၊ ကေသထက်ွကို  ်ကမ်ားမ ောားက ိုအကပခခ ရ န်ငှ  ်

ကတောငသ် အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားနငှ  ်ပ ားကပေါငာ်းက ောငရွ်က်ရ  ်လယ်ယောစီားပွောားကရား၏ လ ိုလောားမှု။ 

•   ြောျိုးဝငစ်ည်ျိုးမ ဉ်ျိုးမူမဘြောင ်– ဉောဏပစစည်ား  ိုငရ်ောပ ိုင ် ိုငမ်ှုနငှ ပ်က်သက်၍ ပွင လ်ငာ်း 

ပမငသ်ောကသောစည်ားမ ဉ်ားမ ောား၊ မ ပ ိုင ်ည်ားပညောမ ောားက ို လ ိုငစ်ငထ်ိုတ်ကပားပခငာ်း၊ စ ိုက်ပ   ားကရား 

 ည်ားပညောမ ောားအတွက် သ ောဝပတ်ဝ ာ်းက ငန်ငှ  ်က  ာ်းမောကရား  ိုငရ်ော စည်ားမ ဉ်ား ထိုတ်ပပ ပ်ခငာ်း၊ 

က ထ်ရ ိုက်စ ိုက်ပ   ားကမွားပမြူကရားနငှ  ် က်စပ်အစီအစဉ်မ ောားအတွက် တရောား မ တကသော၊ 

ပွင လ်ငာ်းပမငသ်ောကသော၊ အသ ိုားဝငက်သော တရောားဝငစ်ည်ားမ ဉ်ားက ောငမ် ောား ရှ က ပခငာ်း (ဥပမော- 

လယ်ယောစီားပွောားဖက်စပ်လိုပ်င ာ်းမ ောား)။ 

• အဖ  ွံ့အစည်ျိုးဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်- PPP အစီအစဉ်မ ောားနငှ  ်အလောားအလောမ ောားအကပေါ်တွင ်NARS၊ 

လယ်ယောစီားပွောားကရားလိုပ်င ာ်းမ ောားနငှ  ်လယ်သမောားအဖွ ွံ့အစည်ားမ ောား၏ အသ အပမင၊် PPP 

သက ောတ ညီခ က်မ ောားက ိုတည်က ောက်ရ  ် NARS ၏စွမာ်းရည်၊ PPP စွမာ်းက ောငရ်ည် 

အည  ာ်းက  ာ်းမ ောားက ို ကစောင  ်ကည ်အက ပဖတ်ရ  ်စွမ်ားရည်။ 

 

 

6.3 အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိကစကြောျိုးဝြိိုငျ်ိုးနငှ  ်PPP စင ်မင  ်

 

FAF ကဏ္ဍမ ောားတွင ် ည်ားပညောဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရား၊ လက်ခ က င သ် ိုားကရားနငှ  ်ပ  ွံ့ နှ  ကရားတွင ်PPP 

မ ောားက ို ပမြှင တ်ငရ် အ်တွက် အစ ိုားရ-ပိုဂ္ဂလ ကစကောားဝ ိုငာ်းမ ောားက ို တ ိုားပမြှင က် ောငရွ်က်ရ  ်လ ိုအပ်ပေါသည်။ 

အစ ိုားရ-ပိုဂ္ဂလ က စကောားဝ ိုငာ်းအတွက်  က်သွယ်ကရားမဟောဗ ြူဟောက ို ကေသတွငာ်း နငှ  ်AMS အ င  ်

နစှ်မ   ားလ ိုားတငွ ်ခ မှတ်န ိုငသ်ည်။ PPP ၏ အခွင အ်လမ်ားမ ောားက ို စီစစ်ရ အ်လ ို  ငေှာ ခ  တ် က်ရ န်ငှ  ်

က ရောကပားရ အ်တွက် စကောားဝ ိုငာ်းစငပ်မင တ်စ်ခို ပပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ မတ ညီကသောပ ိုင ် ိုငမ်ှုမ ောားရှ ၍၊ 

အသ ပညောနငှ အ်ကတွွံ့အ က  မ ောားရှ သည ် ပပ  က်  က ကသော ပေါဝင ်ပတ်သက်သ မ ောားအောား 

အတ တကွကခေါ်က ောင၍်ခ  တ် က်ရ ပ်ဖစ်သည်။ အ  ိုပေါစငပ်မင တွ်င ်န ိုငင် ကတေ်ာကဏ္ဍ (သိုကတသ နငှ  ်

ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ပခငာ်း၊ ကစောင  ်ကည ်ပခငာ်းနငှ  ်ပပ လ်ည် သ ိုားသပ်ပခငာ်းအတွက်)နငှ  ်ပိုဂ္ဂလ ကမ တ်ဖက်မ ောား 

(သိုကတသ ၊  ည်ားပညောပ  ပ ိုားကပားသ နငှ  ်ပဖ  ပ်ဖြူားသ )သောမက၊ CSOs (အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းမ ောားစိုစည်ားပခငာ်း)၊ 

သိုကတသ နငှ  ်သ ပပ   ိုငရ်ော အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း (သိုကတသ ) နငှ  ်ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရားမ တ်ဖက်မ ောား 

(အရငာ်းအပမစ်မ ောားနငှ  ်လိုပ်င ာ်းစဉ်အောား ပ  ပ ိုားက ညီမှု) အစရှ သ တ ို  လည်ား ပေါဝငမ်ည်ပဖစ်သည်။ ထ ို  က ကောင  ်

အကရားကကာီးကသော သက ် ိုငသ် မ ောားအောားလ ိုားက ို  က်သယွ်မှုပပ လိုပ်ရ  ်ဦားတည်သင သ်ည်။ 

သတငာ်းဖလှယ်ပခငာ်းနငှ  ်ပပ လ်ည်သ ိုားသပ်ပခငာ်းလိုပ်င ာ်းမ ောားနငှ ၊် PPP စီမ က  ာ်းမ ောား အကကောငအ်ထည်ကဖော်မှုက ို 

ကစောင  ်ကည ရ် အ်တွက်လည်ား အ  ိုပေါစငပ်မင မှ် က ောငရွ်က်ကပားန ိုငသ်ည်။ 

ERIA မှ လမာ်းည  ခ် က်စောတမ်ားတစ်ခိုအရ PPP က ွားကနာွးပွ ဖ ိုရမ်တစ်ခိုက ငာ်းပရ  ်အ က ပပ  

ထောားသည်။ ၄ငာ်းက ွားကနာွးပွ မရှည်ရွယသ်ည်မှော လက်ကတွွံ့က ဖပီား အလိုပ်ပဖစ်န ိုငသ်ည ် PPP   ိုငရ်ော 

လမ်ားည  ခ် က်မ ောားနငှ  ်အကထောက်အက ပပ  ည်ားပညော  ိုငရ်ောစောရွက်စောတမ်ားမ ောားက ိုဖ တီ်ားရ န်ငှ ၊် AMS 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

တစ်ကလ ောက် တ ာ်းတ ညီမ ကသော သက ောထောားအပမငမ် ောားက ို ပဖ  က်ဝတည်က ောက်ရ  ်အတွက် ပဖစသ်ည်။ 

အ  ိုပပ ထောားကသောဖ ိုရမ်သည် လ ိုအပ်သည်မ ောားက ို စဥ် က်မပပတ ်ကထောက်ပ  ၍၊ 

သက်  ိုငသ် မ ောား၏အ က ပပ ခ က်မ ောားအရလည်ား ပ  ပ ိုားကပားသွောားမည်ပဖစ်ပေါသည်။ PPP 

မ ောား၏သက ောတရောားနငှ  ်အကကောငအ်ထည်ကဖော်ခ ဉ်ားကပ်မှုက ို လက်ကတွွံ့ခ  တ် ကက်ပားမည်။ 

အသ ပညောဖလှယ်ပခငာ်းနငှ  ်အကတွွံ့အ က  မ ောားမ ကဝကပားပခငာ်းလည်ား ပေါဝငမ်ည်။ အထက်ပေါ 

အ က ပပ ခ ကအ်ကပေါ်အကပခခ ၍ TDFAF (က ွားကနာွးပွ )အတကွ် အော ယီ  က ွားကနာွးပွ / 

စကောားဝ ိုငာ်းတစရ်ပ်က ိုက ငာ်းပရ  ်ယခိုမ က ောငမ်ှ အ  ိုပပ ပေါသည်။ က ွားကနာွးပွ တွင ်NARS၊ 

စ ိုက်ပ   ားကရားလိုပ်င ာ်းက ိုယ်စောားလှယ်မ ောား၊ CSOs၊ FOs နငှ  ်ဖွ ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရားမ တ်ဖကမ် ောား ပေါဝငပ်ေါမည်။ 

ဦားတည်သည ်ပရ သတ်မ ောားအောား က ွားကနာွးပွ စငပ်မင သ် ို  ဖ တ် ကောားထောားက ကောငာ်း ကသခ ောကစရ  ်

အစိုအဖွ ွံ့  ာ်းစစ်မှုတစ်ခို ပပ လိုပ်ရပေါမည်။ 

အ  ိုပပ ထောားကသော TDFAF ဖ ိုရမ်သည် သတငာ်းဖလှယ်ပခငာ်း၊ ပဖ  က်ဝပခငာ်း၊  နဒအကလ ောက် 

လ ိုက် ောပခငာ်းအပပင၊် အော ယီ ၏ TDFAF-PPP   ိုငရ်ောမ ောားက ို အစရီငခ် ပခငာ်း/ ကစောင  ်ကည ်ပခငာ်း မ ောားအတကွ် 

က ရောတစ်က ရောအပဖစ် က ောငရွ်က်မည်ပဖစ်သည်။ ဖ ိုရမ်စစီဥ်ပခငာ်းက ို TDFAF အတွက် 

တောဝ က်ပားအပ်ထောားကသော အော ယီ  FAF အဖွ ွံ့မ ောားပဖစ်သည ် ATWGARD၊ ASWGC၊ ASWGL နငှ  ်ASWGFi 

နငှ  ်ASOF တ ို  မှ က ောငရွ်ကန် ိုငသ်ည်။ PPP က စစရပ်မ ောား   ိုငရ်ောဖ ိုရမ်အခမာ်းအ ောားအစအီစဉ်တွင ်

ကအောက်ပေါတ ို  ပေါဝငန် ိုငသ်ည် - အသ ပညောကပားပခငာ်း၊ PPP အက   ားပဖင  ်န ိုငင် အလ ိုက်စောရငာ်းပပ စိုပခငာ်း၊ 

အကတွွံ့အ က  နငှ သ်ငခ် ာ်းစောမ ောားမ ကဝပခငာ်း၊ အခွင  ်အလမ်ား ကဖေ်ာထိုတ်ပခငာ်း စသည်တ ို  ပဖစ်သည်။ 

အစည်ားအကဝားပ ိုမှ စ်ောရွက်စောတမ်ားမ ောားမှလွ ၍ အဖမ မပပတ် က်သွယ်န ိုငက်ရား၊ စည်ားရ ို ားကရားနငှ  ်PPP မ ောားက ို 

ကစောင  ်ကည ်န ိုငက်ရားအတွက် ဝက်  ိုက်၊   ိုရယ်ှမီေယီောအကကောင မ် ောားပဖင  ်ဖ ိုရမ်က ို 

 က်လက်က ောငရွ်က်သွောားမည်ပဖစ်သည်။ စောား ပ်ရ ကခောဖ လ ိုကရား လကရ်ှ မဟောဗ ြူဟောက ောငရွ်က်မှုစီမ က  ာ်း 

(၂၀၁၅-၂၀၂၀)  ာီးကပ်လောသည် နငှ အ်မ ၊ အလောားအလောရှ ကသောရငာ်းနှာီးပမြှ ပ်နှ သ မ ောားနငှ  ်

လယ်သမောားအဖွ ွံ့အစည်ားမ တဖ်က်မ ောားအောား အက ကောငာ်း ကောားရ အ်လ ို  ငေှာ၊ စီားပွောားကရား  ိုငရ်ော 

အလောားအလောအလွ က်ကောငာ်းကသော ည်ားပညောမ ောား အတွက ်ဝက်  ိုက်က ို e-portal အပဖစ် 

က ောငရွ်က်န ိုငပ်ေါသည်။ ရ ပ် ိုကငရွရှ ရ အ်တွက် အော ယီ  FAF အဖွ ွံ့မ ောားသည် AMS၊ GrowAsia၊ 

အကရှွံ့ကတောငအ်ောရှကေသ  ိုငရ်ော စ ိုက်ပ   ားကရား ွ ွံ့လွ  ်ကလ လောကရားနငှ သ်ိုကတသ စငတ်ော (SEARCA)၊ 

က ွားကနာွးဖက်မ ောားနငှ  ် က်စပ်ကအဂ္ ငစီ်မ ောားထ မှ ပ  ပ ိုားမှုမ ောားက ို ကတောငာ်းခ န ိုငသ်ည်။ 

 

7. အမကြောငအ်ထညမ်ဖြ်ောမှုနငှ  ်အိုပ်ခ  ပ်မ ျိုး 

 

အော ယီ တွင ်မ က ောငဖွ် ွံ့ ဖဖ  ားတ ိုားတက်ကရားနငှ  ်အကကောငအ်ထည်ကဖော်ကရားအတွက် ATWGARD၊ 

ASWGC၊ ASWGL နငှ  ်ASWGFi တ ို  အပပင ်ASOF နငှ  ်FAF က လက်ကအောက်ရှ  

အပခောားအော ယီ အဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားသည် န ိုငင် ကတေ်ာအ င ရ်ှ သက်  ိုငရ်ောအဖွ ွံ့အစည်ားမ ောားနငှ အ်တ  
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

တောဝ ရ်ှ ပေါသည်။ အော ယီ  စ ိုက်ပ   ားကရားနငှ  ်သစ်ကတောကရားရော ဝ က်ကီားဌော မ ောား၏ အကကီားတ ာ်း 

အရောရှ မ ောားအစည်ားအကဝား(SOM-AMAF)၏ လမာ်းည  မ်ှုကအောက်တွင ်က ောငရွ်ကရ် ပ်ဖစ်ပေါသည်။ 

န ိုငင် ကတေ်ာနငှ က်ေသတွငာ်းမ ဝေါေမ ောားနငှ  ်မ က ောငမ် ောားနငှ အ်ညီ PPP စီမ က  ာ်းမ ောားအောား အတည် ပပ ပခငာ်း၊ 

ေဇီ ိုငာ်းနငှ  ်အကကောငအ်ထည်ကဖေ်ာပခငာ်းလိုပ်င ာ်းစဉ်မ ောားအတွက် AMS မ ောားသည် တောဝ ရ်ှ  ပေါသည်။ 

PPP မ က ောငမ် ောားအတွက် အော ယီ ၏ အကပခခ မ မ ောားက  သ ို  ပင၊် TDFAF အတကွ် PPP မ က ောငက် ို 

AMS မ ောားအတွက် လမ်ားည  ခ် က်တစ်ခိုအက ပဖင  ်ကရား ွ ထောားပေါသည်။ PPP မ က ောငမ် ောား AMS 

တစ်န ိုငင် ခ ငာ်းအတွငာ်း အောားကကောငာ်းလောကစရ အ်တွက် ခ  ပ်ကနေှာငမ်ှုမရှ    အက   ားရှ သည ်အ က ပပ ခ က်မ ောားက ို 

ကမ်ားလှမ်ားထောားပေါသည်။ ပဖ  က်ဝပခငာ်း၊ လ ိုလ ိုလောားလောားလ ိုက်  ောမှုနငှ ၊် 

အစီရငခ် ပခငာ်း/ကစောင  ်ကည ်ပခငာ်းမ ောားအတွက် အ  ိုပပ ထောားကသော TDFAF ဖ ိုရမ်သည် အော ယီ ၏ TDFAF-

PPP အတွက် က ရောတစ်က ရောအပဖစ် က ောငရွ်က်သွောားမည်ပဖစ်သည်။ ထ ို  က ကောင  ်ဤဖ ိုရမ်သည်  

ပညောကရား  ိုငရ်ောအဖွ ွံ့အစည်ားမ ောား၏ကွ ယ်က်မ ောား အပေါအဝင ်အော ီ ယ ၏ လက်ရှ စ ိုကပ်   ားကရား S&T 

ကွ ယ်က်မ ောားပဖင  ်ထပ်တ ပဖစ်မည ်မဟိုတ်ကပ။ ဤကွ ယ်က်မ ောား တွင ်ပေါဝငသ် မ ောားသည် ပ ိုမှ အ်ောားပဖင  ်

ဖ ိုရမ်တွင ်အလောားတ ပေါဝငရ်  ်ဖ တ် ကောားခ ရန ိုငသ်ည်။ 

အော ယီ  FAF အဖွ ွံ့မ ောား၏ပ  ပ ိုားက ညီမှုပဖင  ်ATWGARD သည် PPP စကောားဝ ိုငာ်းအစီအစဥ် ၂၀၁၈-

၂၀၂၅ က ို ကရား ွ မည်ပဖစဖ်ပီား၊ ယငာ်းတ ို  အ က် ဖ ိုရမ်က ငာ်းပပခငာ်းသည် အဓ ကလှုပ်ရှောားမှု တစ်ရပ် 

ပဖစ်လောမည်ပဖစ်သည်။ TDFAF-PPP စကောားဝ ိုငာ်း၏ ရညရွ်ယ်ခ က်မ ောား၊ ရည်မှ ာ်းခ ကမ် ောား နငှ  ်

ရည်မှ ာ်းရလေမ် ောားက ို PPP စကောားဝ ိုငာ်းအစအီစဥ်တွင ်အ ကမ်ားဖ ငာ်းကဖော်ပပပေါမည်၊ ဖ ိုရမအ်တွက် 

လိုပ်င ာ်းစဉ်မ ောားနငှ  ်အစီအစဉ်မ ောားက ို အ  ိုပပ ပေါမည်၊ ထ ို  က ောက် ပဖစ်န ိုငက်ပခရှ ကသော ကငကွ ကားပ  ပ ိုားမှု 

အရငာ်းအပမစ်မ ောားက ို သတ်မတှ်ရမည်ပဖစ်သည်။ 
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အစြောျိုးအစြော၊ စြိိုက်ပ ြိ ျိုး မ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောက မ ြောျိုး ဖ ံ ွံ့ ဖဖြိ ျိုး ြိိုျိုး က်မ ျိုးအ  က် အြောဆယံီမေသ  ငျ်ိုး အစြိိုျိုး -ပိုဂ္ဂလြိက ပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ် က်မှုဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


