
ဇယား ၂.  ျမန္မာ-ထပ္ေပါင္း ေခ်းေငြ စုစုေပါင္း၊  
ေထာက္ပံ႔ေငြ ႏွင္႔ နည္းပညာပံ႔ပုုိးမႈ 
အတည္ျပဳခ်က္မ်ား က၊ခ

က႑ အေရအတြက္
စုုစုုေပါင္းပမာဏ 

($ သန္း)c %ဂ

စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင္႔ 
 ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၃၄ ၃၂၂.၆၁ ၂၁.၉၄

ပညာေရး ၄ ၄.၂၆ ၀.၂၉

စြမ္းအင္ ၁၄ ၉၄.၈၆ ၆.၄၅

ဘ႑ာေရး ၆ ၂၃.၄၄ ၁.၅၉

က်န္းမာေရး ၅ ၇၃.၆၀ ၅.၀၁

စက္မႈလုုပ္ငန္းႏွင္႔ကုုန္သြယ္ေရး ၁၀ ၂၉.၀၂ ၁.၉၇

က႑စံု ၆ ၁၆.၆၀ ၁.၁၃

အစုုိးရက႑စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၇ ၅၈၀.၈၈ ၃၉ .၅၁

သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ေရး ၁၁ ၂၂၈.၆၃ ၁၅.၅၅

ေရႏွင္႔ အျခားျမိဳ႕ျပအေျခခံ
အေဆာက္အအံုုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၁၅ ၉၆.၃၃ ၆.၅၅

စုုစုုေပါင္း ၁၁၂ ၁၄၇၀.၂၂ ၁၀၀.၀၀
က  ေထာက္ပံ႔ေငြႏွင္႔ နည္းပညာပံ႔ပိုုးမႈမ်ားတြင္ ပူးတြေဲငြေၾကးျဖည္႔ဆည္းမႈမ်ားပါဝင္သည္။
ခ အစိုုးရတြင္တာဝန္ရိွေသာေခ်းေငြ၊ အစိုုးရတြင္တာဝန္မရိွေသာေခ်းေငြႏွင္႔ နည္းပညာပံ႔ပိုုးမႈမ်ားပါဝင္သည္။
ဂ ကိန္းျပည္႔ျဖစ္ေအာင္ အနီးစပ္ဆုုံး ဂဏန္းကိုုယူထားျခင္းေၾကာင္႔ စုုစုုေပါင္းတြင္ အနည္းငယ္ကြာဟႏုုိင္သည္။

ဇယား ၁.  ျမန္မာ-၂၀၁၄ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ႔ေငြ ႏွင္႔ 
နည္းပညာပံ႔ပုုိးမႈ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား 
($ သန္း)

ေခ်းေငြမ်ား

အစုုိးရတြင္တာဝန္ရွိ အစုုိးရတြင္တာဝန္မရွိ နည္းပညာပံ႔ပုုိးမႈ ေထာက္ပံ႔ေငြ စုုစုုေပါင္း

 ၈၀.၀၀  ၁၅၀.၀၀  ၁၂.၄၀  ၄.၀  ၂၄၆.၄၀ 

မွတ္ခ်က္။ ေထာက္ပံ႔ေငြ ႏွင္႔ နည္းပညာပံ႔ပုုိးမႈမ်ားတြင္ ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည္႔ဆည္းမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

ဇယား ၃။   ျမန္မာ- အစုုိးရတြင္ တာဝန္မရွိသည္႔ ထပ္ေပါင္း 
ေငြေၾကးပံ႔ပုုိးမႈ စုစုေပါင္း  
(အမ်ိဳးအစားအလုုိက္)

စီမံကိန္းအေရအတြက္ ၂

ပမာဏ ($ သန္း)

ေခ်းေငြမ်ား ၁၅၀.၀၀

ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၂၀.၀၀

အာမခံမ်ား ၂၀.၀၀

B အဆင္႔ေခ်းေငြမ်ား ၃၀.၀၀

စုုစုုေပါင္း ၂၂၀.၀၀

– = မရွိ

အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရးရန္ပုုံေငြ ႏွင္႔ အျခားအထူးရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ေခ်းေငြႏွင့္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ

http://www.adb.org/site/adf/main


ဇယား ၄.  ျမန္မာ- အစုုိးရတြင္ တာဝန္ရွိေသာ ေခ်းေငြႏွင္႔ ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား အတြက္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္အရည္အေသြး အညႊန္းကိန္းမ်ား၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄

ဆက္လက္လည္ပတ္ေနေသာေခ်းေငြအေရအတြက္  (၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ေန႔ အရ ) ၂

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ($ သန္း) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္($ သန္း)
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုုိမႈ/ကတိကဝတ္ထားရွိမႈက၊ခ – ၃.၄
ထုုတ္ေပးသည္႔ပမာဏက  ၅၁၁.၅ –

ဆက္လက္လည္ပတ္ေနေသာ ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား (၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ အရ)ဂ –

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ($ သန္း) ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ($ သန္း)
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုုိမႈ/ကတိကဝတ္ထားရွိမႈက၊ခ – –
ထုုတ္ေပးသည္႔ပမာဏက – –

အမွန္တကယ္ ျပႆနာရွိ စီမံကိန္းမ်ား (%) –

– = မရွိ

မွတ္ခ်က္။ ကိန္းျပည္႔ျဖစ္ေစရန္ ဂဏန္းမ်ားကုုိ အနီးစပ္ဆံုုးယူထားေသာေၾကာင္႔ စုုစုုေပါင္းတြင္ ကြာဟခ်က္ရွိႏုုိင္သည္။
က ထုုိႏွစ္အတြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုုိမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ေငြထုုတ္ေပးမႈ ရရွိခဲ႔ေသာ ျပီးဆံုုးသြားခဲ႔သည္႔ ေခ်းေငြ/ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား ပါဝင္သည္။
ခ  မူဝါဒ အေျချပဳေခ်းေငြ/ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ားမပါဝင္ပါ။ 
c    အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးရန္ပံုုေငြႏွင္႔ ADB ၏ အျခားရန္ပံုေငြမ်ားသာ ပါဝင္သည္။

ဇယား ၅။  ျမန္မာ- ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည္႔ဆည္းခဲ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား။  
ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ ၂၀၁၀ - ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၄

ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည္႔ဆည္းမႈ စီမံကိန္းအေရအတြက္ ပမာဏ ($သန္း)

စီမံကိန္းမ်ားက ၄ ၅၆.၀၀

 ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား ၃ ၂၆.၀၀

 စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည္႔ဆည္းမႈ ၁ ၃၀.၀၀

နည္းပညာပံ႔ပုုိးမႈအေထာက္အပံ႔မ်ား ၁၉ ၂၁.၂၄
က ပူးတြဲေငြေၾကးျဖည္႔ဆည္းမႈ တစ္ခုုထက္မကရရွိေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုုကိုု တစ္ၾကိမ္သာ ေရတြက္ထားပါသည္။

 
            

www.adb.org/countries/myanmar/cofinancing 

http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/business-opportunities/main
www.adb.org/countries/myanmar/cofinancing


ဇယား ၆။  ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ႔ေငြ ႏွင္႔နည္းပညာပံ႔ပုိးမႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဝယ္ယူသံုုးစြဲမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုုိျခင္း ေဝစုမ်ား

အမ်ိဳးအစား

၂၀၁၃ ၂၀၁၄
စုုစုုေပါင္း  

(ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ၊ ၂၀၁၄ အရ)

ပမာဏ  
($သန္း)

စုုစုုေပါင္း၏   
%

ပမာဏ  
($သန္း)

စုုစုုေပါင္း၏   
%

ပမာဏ  
($သန္း)

စုုစုုေပါင္း၏   
%

ကုန္ပစၥည္း၊လုုပ္ငန္းႏွင္႔ 
 ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား – – – –  ၄၅.၆၇  ၀.၀၃ 
အတိုုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ၀.၅၁  ၀.၁၀  ၄.၂၃  ၀.၇၆  ၆.၇၉  ၀.၀၇ 
ဝယ္ယူသံုုးစြဲမႈစုုစုုေပါင္း  ၀.၅၁  ၀.၁၀  ၄.၂၃  ၀.၀၅  ၅၂.၄၆  ၀.၀၄ 

– = မရွိပါ။

ဇယား ၇။  ADB ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ႔ေငြ ႏွင္႔ နည္းပညာပံ႔ပိုုးမႈစီမံကိန္းမ်ား ေအာက္ရိွ  
အတုိင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္း အတိုင္ပင္ခံ  
၅ ဦး၊  ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ ၂၀၁၀ခုုနွစ္ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ထိ

အတုုိင္ပင္ခံ က႑
ကန္ထရိုုက္ ပမာဏ  

($ သန္း)

Fichtner GmbH Co. Kg စြမ္းအင္ ၃.၇၂

တစ္သီးပုဂၢလ အတုိင္ပင္ခံမ်ား ၁.၁၈

စုစုေပါင္း ၄.၈၉



www.adb.org/countries/myanmar/main
www.facebook.com/adbmyrm
www.twitter.com/ADB_Myanmar

www.adb.org/publications/series/asian-
development-outlook

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

www.adb.org/data/statistics

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