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နယစ်ပ်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵစမဳီကနိ်ဵ မျာဵအတကွ် အဆိုပပုလွှာ (နမူနာပဳုစဳ) 

 နယစ်ပ်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ စမဳီကနိ်ဵ မျာဵအာဵ အရည်အေသွဵပပည်ဴမီှစာွ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ေရဵ နယစ်ပ် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵရနပဳု်ေငွပဖင်ဴ ေဆာင်ရွကမ်ည်ဴ ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵစမဳီကနိ်ဵ လပ်ုငန်ဵ မျာဵကို ကနဦဵအဆိုပပုလွှာ 

ပဳုစပဳဖင်ဴတင်ပပေတာင်ဵခေဳစလိုပခင်ဵပဖစပ်ါသည်။ ေတာင်ဵခသဳည်ဴ စမဳီကနိ်ဵ လပ်ုငန်ဵ မျာဵနင်ဴှ စပ်လျဉ်ဵ ေသာ 

သတင်ဵအချကအ်လကမ်ျာဵအာဵ ပဖည်ဴစကွ၍် အေထာကအ်ထာဵပပည်ဴစုဳစာွပဖင်ဴ ဦဵစီဵ ဌာန (ရုဳဵ ချုပ်) သ့ုိ 

တင်သွင်ဵရမည်ပဖစပ်ါသည်။ (မှတခ်ျက်-သတမှ်တအ်ချကအ်လကမ်ျာဵ မပပည်ဴစုဳေသာအဆိုပပုလွှာကို 

ေရွဵ ချယစ်စိစမ်ည်မဟတုပ်ါ။ အေသဵစတိသိ်ရိှလိုသည်မျာဵကို သကဆ်ိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ /ပပည်နယ် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵမှုကကီဵ ကကပ်ေရဵရုဳဵ မျာဵတင်ွ ေမဵပမန်ဵ နိုင်ပါသည်။) 

စမဳီကနိ်ဵ ဆိုင်ရာအေသဵစတိေ်ဖာ်ပပချက် 

၁။ စမဳီကနိ်ဵ အမည်(အဆိုပပုလိုသည်ဴလပ်ုငန်ဵ စမဳီကနိ်ဵ ကို ရှင်ဵလင်ဵစာွေဖာ်ပပရန်) 

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

၂။ စမဳီကနိ်ဵ အဆိုပပုသည်ဴလပ်ုငန်ဵ ပမာဏ 

  (လပ်ုငန်ဵ အလိုကလ်ိုအပ်နိုင်မှုကို ပဏာမကင်ွဵဆင်ဵစစေ်ဆဵဖပီဵ ဓါတပဳု်မှတတ်မ်ဵမျာဵပဖင်ဴ  

  တစပ်ါတည်ဵေဖာ်ပပရပါမည်။ 

 

၃။ အဆိုပပုလွှာတင်သွင်ဵသည်ဴရက် 

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

၄။ အဆိုပပုသူ၏အချကအ်လကမ်ျာဵ 

 (က) အမည်  ------------------------------------------------------------ 

 (ခ)  နိုင်ငဳသာဵမှတပဳု်တင်အမှတ်------------------------------------------------------ 

 (ဂ)  အဖဲွ့အစည်ဵ/ဌာန   ----------------------------------------------------------- 

 (ဃ) အလပ်ုအကိုင်/ရာထူဵ ---------------------------------------------------------- 

 (င) ေကျဵရွာ/ဖမို့နယ် ------------------------------------------------------------ 

 (စ) ပပည်နယ်/ တိုင်ဵ ------------------------------------------------------------ 

 (ဆ) ဆကသွ်ယရ်မည်ဴလပ်ိစာ/ဖုန်ဵ  -------------------------------------------------- 
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  ------------------------------------------------------------ 

 Email ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

၅။ စမဳီကနိ်ဵ အကျဉ်ဵ ချုပ်ေဖာ်ပပချက် 

 (က) စမဳီကနိ်ဵ တည်ေနရာ 

  ေကျဵရွာ   -------------------------------------------------- 

  ဖမို့နယ/် ခရိုင်   -------------------------------------------------- 

  ပပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကကီဵ  -------------------------------------------------- 

 (ခ)  ရည်ရွယခ်ျက်  

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

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

 (ဂ) အဓိကေမျှော်မှန်ဵ ရလဒ်မျာဵ 

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

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

 (ဃ) အကျ ို ဵပပုလဦူဵေရ 

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

 (င) အကျ ို ဵပပုအိမ်ေပခ 

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

 (စ) အကျ ို ဵပပုေကျဵရွာ 

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

 (ဆ) ယခင်ေဆာင်ရွကခ်ဲဴဖူဵပခင်ဵရိှ/မရိှ 

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

 (ဇ) ေဆာင်ရွကခ်ဲဴသည်ဴလပ်ုငန်ဵ အမျ ို ဵအစာဵ/ ပမာဏ/ ခနှုစ်/ အဖဲွ့အစည်ဵ 

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

  --------------------------------------------------------------------------- 
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၆။ ကကုေဳတွ့ ရသည်ဴအခကအ်ခမဲျာဵနှင်ဴ ပပဿနာမျာဵ 

 (က) လကရိှ်ကကုေဳတွ့ ေနရသည်ဴအခကအ်ခမဲျာဵ 

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

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

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

 (ခ) ပဖစေ်ပါ်ရသည်ဴအေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵ  

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

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

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

 (ဂ) လတတ်ေလာေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုအေပခအေန 

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

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

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

၇။ ေရရှည်တည်တဳဴမှုကဏ္ဍ 

 စမဳီကနိ်ဵ လပ်ုငန်ဵ မျာဵေဆာင်ရွကရ်ာတင်ွ ေရရှည်တည်တဳဴမှုသည် အဓကိအေရဵပါေသာကဏ္ဍ 

တစခ်ပုဖစသ်ည်ဴအတကွ် မိမိတိ့ုတင်ပပေတာင်ဵခေဳသာစမဳီကနိ်ဵ လပ်ုငန်ဵ မျာဵ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွကစ်ဉ် ထနိ်ဵ သိမ်ဵေစာင်ဴေရာှကမ်ည်ဴအစအီစဉအ်ာဵ ေဖာ်ပပေပဵရနလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

 (က) ပတဝ်န်ဵ ကျင်ဆိုင်ရာထခိိုကမ်ှုဆန်ဵ စစပ်ခင်ဵ(စမဳီကနိ်ဵ ၏မည်သည်ဴလပ်ုငန်ဵ စဉမ်ျာဵေကကာင်ဴ  

 သဘာဝပတဝ်န်ဵ ကျင်ကိုထခိိုကမ်ှုရိှ/မရိှေဖာ်ပပေပဵရန်) 

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

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

(ခ) လမူှုေရဵဆိုင်ရာထခိိုကမ်ှုဆန်ဵ စစပ်ခင်ဵ (စမဳီကနိ်ဵ ၏ မည်သည်ဴလပ်ုငန်ဵ စဉမ်ျာဵေကကာင်ဴ

 လမူှုေရဵဆိုင်ရာထခိိုကမ်ှုရိှ/မရိှေဖာ်ပပေပဵရန်) 

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

  --------------------------------------------------------------------------- 
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 (ဂ) ေဒသခမဳျာဵ၏ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွကမ်ှု(ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွကထ်ာဵရိှမှုအေပခအေန

 ေဖာ်ပပရန်) 

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

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

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

 (ဃ) ေဒသခမဳျာဵ၏စတိပ်ါဝင်စာဵမှု 

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

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

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

၈။ ေပမယာပုိင်ဆိုင်မှုနှင်ဴပတသ်ကဖ်ပီဵ ရှင်ဵလင်ဵချက် 

 (ေပမရာဇဝင်ေနာကေ်ကကာင်ဵနင်ဴှ ပတသ်က၍် ေတာင်ဵခသူဳမှ ရှင်ဵလင်ဵစာွေဖာ်ပပရပါမည်၊ 

ေပမယာနင်ဴှ ပတသ်ကေ်သာ အေထာကအ်ထာဵမျာဵ/ ေထာကခ်ခဳျကမ်ျာဵ ပူဵတွဲတင်ပပရန် 

လိုအပ်ပါသည်။) 

 

၉။ သဘာဝဘေဵအန္တရာယပ်ဖစနုိ်င်မှုအေပခအေန 

ကကုေဳတွ့ နုိင်သည်ဴ သဘာဝေဘဵ/  

ထူဵ ပခာဵချကမ်ျာဵ 

ထခိိုကမ်ှုေလျာဴပါဵသကသ်ာေစမည်ဴ 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 
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၁၀။ ပပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵမှုကကီဵ ကကပ်ေရဵရုဳဵ မှပဖည်ဴစကွရ်န် 

 တင်ပပလာသည်ဴ စမဳီကနိ်ဵ မျာဵအေပါ် ပပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကကီဵ  ဖဳွ့ဖဖိုဵမှုကကီဵ ကကပ်ေရဵမှူဵမှ 

ေအာကေ်ဖာ်ပပပါပဳုစပဳဖင်ဴ ပဖည်ဴစကွ၍် မှတခ်ျကပ်ပုရနပ်ဖစပ်ါသည်- 

 (က) စမဳီကနိ်ဵ အမည် ----------------------------------------------------------- 

 (ခ) စမဳီကနိ်ဵ အဆိုပပုလွှာတင်သွင်ဵသည်ဴရက် ------------------------------------- 

 (ဂ) အဆိုပပုသည်ဴရနပဳု်ေငွ -------------------------------------------------------- 

 (ဃ) စမဳီကနိ်ဵ အဆိုပပုလွှာ တင်သွင်ဵခင်ဴွပပုသည်ဴ ပပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကကီဵ အစိုဵ ရ/ခရိုင်/   

  ဖမို့နယလ်ပ်ုငန်ဵ ညိှနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵအမှတစ်ဉ် (သ့ုိမဟတု်) ပပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကကီဵ

  ဖဳွ့ဖဖိုဵမှုကကီဵ ကကပ်ေရဵရုဳဵ ၏ မှတခ်ျက်/ရကစ်ွဲ 

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

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

 (င) ပဋပိက္ခဧရိယာ၊နိုင်ငဳေတာ်လုဳခခုေဳရဵနင်ဴှ နစှန်ိုင်ငဳနယစ်ပ်နင်ဴှထိစပ်သည်ဴလပ်ုငန်ဵ ပဖစပ်ါက

  သကဆ်ိုင်ရာတပ်မေတာ်/အဖဲွ့အစည်ဵ၏ ခင်ဴွပပုချက်/သေဘာထာဵမှတခ်ျကအ်ေပခအေန

  အာဵအေထာကအ်ထာဵပဖင်ဴ ပူဵတွဲေဖာ်ပပပါ။ 

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

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

 (စ) စမဳီကနိ်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအာဵသဳုဵသပ်ပခင်ဵ--------------------------------- 

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

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

  --------------------------------------------------------------------------- 
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၁၁။ ဦဵစီဵ ဌာန(ရုဳဵ ချုပ်)မှပဖည်ဴစကွရ်န်  

 ပပည်နယ်/တိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵမှုကကီဵ ကကပ်ေရဵမှူဵမှ တင်ပပလာသည်ဴစမဳီကနိ်ဵ မျာဵအေပါ် ဦဵစီဵ  

ဌာန(ရုဳဵ ချုပ်)မှ ေအာကေ်ဖာ်ပပပါပဳုစပဳဖင်ဴ ပဖည်ဴစကွမှ်တတ်မ်ဵတင်ရမည်ပဖစပ်ါသည်- 

 (က) စမဳီကနိ်ဵ ကတုအ်မှတ် -------------------------------------------------------- 

 (ခ) စမဳီကနိ်ဵ အမျ ို ဵအစာဵခွဲပခမ်ဵပခင်ဵ (နစှတ်ို/နစှလ်တ်/နစှရှ်ည်) ------------------------ 

 (ဂ) စမဳီကနိ်ဵ ေဆာင်ရွကရ်နခ်င်ဴွပပုသည်ဴရက် ------------------------------------- 

 (ဃ) ခင်ွပပုရနပဳု်ေငွ/ဘဏ္ဍာနစှ် -------------------------------------------------- 
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၁၂။ MSDP ၏ မဟာဗျူဟာမျာဵနှင်ဴချတိဆ်ကနုိ်င်မှုအေပခအေန 

 အဆိုပပုလွှာပဳုစတဳင်ွ ပဖည်ဴစကွေ်ပဵပ့ုိလာေသာစမဳီကနိ်ဵ မျာဵသည် နိုင်ငဳေတာ်အေပါ်အကျ ို ဵသက် 

ေရာက်မှုအမျ ို ဵမျ ို ဵကိုပမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဳဴခိုင်ဖမဲဖပီဵ ဟနခ်ျကညီ်ေသာ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵ တကမ်ှု 

စမဳီကနိ်ဵ မဟာဗျူဟာမျာဵ (MSDP) နင်ဴှ တိုင်ဵတာ၍ SDGs တငွ ခ်ျတိဆ်ကန်ိုင်ေရဵ ပပုစေုဖာ်ပပနိုင်ရန် 

အတကွ် ဤဦဵစီဵ ဌာန(ရုဳဵ ချုပ်) မှတခ်ျကပ်ပုေဆာင်ရွကသွ်ာဵပါမည်- 

MSDP 

ပန်ဵ တိုင် 

MSDP 

မဟာဗျူဟာ 

MSDP မဟာဗျူဟာနှင်ဴဆကစ်ပ်ေနေသာ  

စမဳီကနိ်ဵ  ၏ရညရွ်ယခ်ျက် 

 

သကဆ်ိုင်ရာMSDPမဟာဗျူဟာနှင်ဴ 

စမဳီကနိ်ဵ ရညရွ်ယခ်ျကတ်ိ့ုအကကာဵ  

ဆကစ်ပ်မှုကို ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ပပပါ။ 

ပန်ဵ တိုင် 

(၁) 

၁.၁   

၁.၂   

၁.၃   

၁.၄   

၁.၅   

ပန်ဵ တိုင် 

(၂) 

၂.၁   

၂.၂   

၂.၃   

၂.၄   

၂.၅   

ပန်ဵ တိုင် 

(၃) 

၃.၁   

၃.၂   

၃.၃   

၃.၄   

၃.၅   

ပန်ဵ တိုင် 

(၄) 

၄.၁   

၄.၂   

၄.၃   

၄.၄   

၄.၅   

ပန်ဵ တိုင် 

(၅) 

၅.၁   

၅.၂   

၅.၃   

၅.၄   

၅.၅   

၅.၆   



   

နယစ္ပေ္ေသနြင့္တိုငး္ရငး္သားလမူ်ို းမ်ား ဖျံ ့ဖဖို းတိုးတကေ္ရးဦးစးီဌာန၊  

နယစ္ပေ္ရးရာဝနက္က:ီဌာန၊ ရုံးအမြတ(္၄၂)၊ ေနပပညေ္တာ ္

https:// www.moba.gov.mm 

လပ်ုငန်ဵ ခန့်မှန်ဵ တကွခ်ျကမ်ှုအေသဵစတိ် (နမူနာပဳုစဳ) 

စမဳီကနိ်ဵ အမည် ------------------------------------------------------------- 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ------------------------------------------------------------- 

ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ 

စမဳီကနိ်ဵ ေဒသ -------------------------------------------------------------- 

စမဳီကနိ်ဵ ကာလ -------------------------------------------------------------- 

ခင်ဴွပပုရနပဳု်ေငွ -------------------------------------------------------------- 

စမဳီကနိ်ဵ စတင်ေဆာင်ရွက် -------------------------------------------------------------- 

မည်ဴကာလ 

(အေသဵစတိရ်နပဳု်ေငွတကွခ်ျကမ်ှု ပဳုစသဳတမှ်တထ်ာဵပခင်ဵမရိှပဲ လပ်ုငန်ဵ ခန့်မှန်ဵ တကွခ်ျကမ်ှုအေသဵစတိ် 

ပဳုစဳ(Estimate)အာဵ ပူဵတွဲေဖာ်ပပေပဵရနပ်ဖစပ်ါသည်။)      
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လပ်ုငန်ဵ စမဳီချကအ်ချနိဇ်ယာဵ (နမူနာပဳုစဳ) 

စမဳီကနိ်ဵ အမည် -------------------------------------------------------------- 

အဆိုပပုသူ  -------------------------------------------------------------- 

အေကာင်အထည်ေဖာ် -------------------------------------------------------------- 

ေဆာင်ရွကမ်ည်ဴကာလ 

အေကကာင်ဵ

အရာ 

လပ်ုငန်ဵ စမဳီကနိ်ဵ  

ေဆာင်ရွကမ်ှု 

သတမှ်တက်ာလ 

သဳုဵစွဲေငွ 
မှတ် 

ချက် 
ပထမ(၃)လ ဒုတယိ(၃)လ တတယိ(၃)လ စတတု္တ(၃)လ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(ခင်ဴွပပုထာဵသည်ဴ သတမှ်တဘ်ဏ္ဍာေရဵနစှအ်တကွ် ေဆာင်ရွကရ်မည်ဴလပ်ုငန်ဵ စဉမ်ျာဵနင်ဴှ အချနိက်ာလကို 

ေဆာင်ရွကမ်ည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵမှ လပ်ုငန်ဵ မစတင်မီ တကိျစာွေဖာ်ပပရပါမည်။) 
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နယစ်ပ်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵစမဳီကနိ်ဵ မျာဵအစရီင်ခစဳာပဳုစဳ  

 

 

 

(လုပ်ငန်ဵ တိုဵ တက်မှုအစရီငခ်စဳာနငှဴ် လုပ်ငန်ဵ ဖပီဵစီဵ မှုအစရီငခ်စဳာတိ့ုကုိ တငသွ်င်ဵ လျှင ်အထက်တငွေ်ဖာ်ပပထာဵသည်ဴဇယာဵ 

ကွက်မျာဵတငွ ်အမှနပ်ခစပ်ဖငဴ်ေဖာ်ပပေပဵရန။် 

၁။ စမဳီကိန်ဵ ဆုိငရ်ာအေသဵစတိအ်ချက်အလက်ေဖာပ်ပချက် 

 စမဳီကိန်ဵ  ကုတအ်မှတ ် ------------------------------------------------------------------------- 

 စမဳီကိန်ဵ အမည်           -------------------------------------------------------------------------- 

 ေထာက်ပဴဳေပဵသည်ဴဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵ-------------------------------------------------------------- 

 အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်က်ွသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ---------------------------------------------- 

 လိပ်စာ------------------------------------------------------------------------------------------    

 ဆက်သွယရ်မည်ဴပုဂ္ိုဂ လ် ------------------------------------------------------------------------- 

၂။ လျာထာဵရနပဳု်ေငွ ----------------------------------------------------------------------------- 

၃။ စမဳီကိန်ဵ အတည်ပပုသည်ဴရက်  ------------------------------------------------------------------ 

၄။ ခငွဴ်ပပုရနပဳု်ေငွ            -------------------------------------------------------------------------- 

၅။ စတငေ်ဆာငရွ်က်သည်ဴရက်  -------------------------------------------------------------------- 

၆။ ေငွထုတေ်ပဵသည်ဴရက်      ----------------------------------------------------------------------- 

၇။ စမဳီကိန်ဵ တငွသ်တမှ်တဆဳု်ဵပဖတထ်ာဵေသာ လုပ်ငန်ဵ ဖပီဵစီဵ မည်ဴရက် 

 (နစှပ်တလ်ည်အစရီငခ်စဳာနငှဴ် လုပ်ငန်ဵ ဖပီဵစီဵ မှုအစရီငခ်စဳာ နစှခ်လဳုုဵတငွေ်ဖာ်ပပရမည်)  

၈။ အမှနတ်ကယလု်ပ်ငန်ဵ ဖပီဵဆဳုဵမည်ဴရက် 

 (လုပ်ငန်ဵ ဖပီဵစီဵ မှု အစရီငခ်စဳာအတက်ွသာ၊ အကယ၍် လုပ်ငန်ဵ မဖပီဵစီဵ ပဲ ကကန့်ကကာမှုမျာဵရှိပါက အေကကာင်ဵ ရင်ဵ ကုိ 

 ေဖာ်ပပရမည်) 

၉။ အစရီငခ်စဳာတငသွ်င်ဵ သူ   ---------------------------------------------------------------------- 

၁၀။ အစရီငခ်စဳာ တငသွ်င်ဵ သည်ဴရက်   ------------------------------------------------------------- 

စီမကံနိး္မ်ားအတျက ္  

လုပင္နး္ဖပးီစီးမှုအစီရငခ္စံာ 

 

စီမကံနိး္မ်ားအတျက ္  

လုပင္နး္တုိးတကမ္ှုအစရီငခ္စံာ 
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၁၁။  လုပ်ငန်ဵ တိုဵ တက်မှုအေပခအေန 

 (က) လုပ်ငန်ဵ အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်ှု အေပခအေန 

   လုပ်ငန်ဵ အစအီစဉန်ငှဴ်ပတသ်က်၍ သတမှ်တအ်ချနိက်ာလအတငွ်ဵ  အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်က်ွမှု

  တငွ ်မည်မျှအထိ တိုဵ တက်ဖဳွ့ဖဖိုဵလာသည်ကုိ အကကမ်ဵဖျင်ဵ ေဖာ်ပပရရန၊် 

 (ခ) ေမျှောမှ်န်ဵ ရလဒအ်ေပါ် အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရွ်က်မှု 

   စမဳီချက်အဆုိပပုလွှာတငွ ် သတမှ်တေ်ဖာ်ပပထာဵသည်ဴ အေပခအေနမျာဵနငှဴ် လက်ရှိေဆာငရ်က်ွလျက်ရှိ

 ေသာ လက်ေတွ့အေပခအေနမျာဵအကကာဵ သဳုဵသပ်ေဖာ်ပပရန၊် 

 (ဂ) အစအီစဉခ်ျနိညိှ်ချက်မျာဵ 

   အကယ၍် စမဳီချက်၏ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သည်ဴကာလအတငွ်ဵ  စမဳီချက်၏ ဦဵတည်ချက်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵ

  အစအီစဉမ်ျာဵကုိ အေပပာင်ဵ အလဲ၊ ချနိညိှ်မှုမျာဵ ပဖစလ်ာလျှင ်အေကကာင်ဵ ပပချက်မျာဵေပဵ၍ အကကမ်ဵဖျဉ်ဵ

  ေဖာ်ပပပါ။ လုိအပ်ပါကစစိစတ်ည်ဵပဖတထ်ာဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵ အစအီစဉကုိ်ပူဵတွဲတငပ်ပရပါမည်။  

  စမဳီချက်၏ သတမှ်တထ်ာဵေသာအဖပီဵသတရ်က်စွဲကုိ ပပငဆ်ငလုိ်ပါလျှငလ်ည်ဵအေကကာင်ဵ ပပချက်တကိျ

  စာွပဖငဴ် ထည်ဴသွင်ဵ ေဖာ်ပပရပါမည်။ 

 (ဃ) ကကိုတငဘ်ဏ္ဍာေငွစာရင်ဵ ကွာပခာဵချက်မျာဵ 

   စမဳီကိန်ဵ အတက်ွသတမှ်တထ်ာဵေသာ ကကိုတငဘ်ဏ္ဍာေငွစာရင်ဵ တငွ ် အေပပာင်ဵ အလဲမျာဵကုိေဖာ်ပပဖပီဵ 

  စစိစတ်ည်ဵပဖတထ်ာဵသည်ဴ ကကိုတငဘ်ဏ္ဍာေငွစာရင်ဵ စစိစခ်ွဲေဝချက်ကုိ ပူဵတွဲတငရ်မည်။ 

ေနာက်ဆက်တွဲ- (က-၁) ေငွေကကဵအစရီငခ်စဳာ 

ကကိုတငသ်တမှ်တထ်ာဵေသာ ကုနက်ျစရတိ၊် အမှနတ်ကယကု်နက်ျစရတိန်ငှဴ်  ကွာဟေငွပမာဏပါဝငေ်သာ စမဳီ 

ချက်ကကိုတငဘ်ဏ္ဍာေငွစာရင်ဵ ၏ အေသဵစတိစ်စိစခ်ွဲေဝချက်ကုိ ေဖာ်ပပရန၊် 

စဉ ် အေကကာင်ဵ အရာေဖာပ်ပချက် 
ကကိုတငခ်န့်မှန်ဵ  

ေငွစာရင်ဵ  

အမှနတ်ကယ ်

ကုနက်ျေငွစာရင်ဵ  
ကွာဟချက် 
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၁၂။  လုပ်ငန်ဵ ဖပီဵစီဵ မှုအစရီငခ်စဳာ(လုပ်ငန်ဵ ဖပီဵစီဵ မှုအေပခအေနအာဵ အစရီငခ်စဳာတငသွ်င်ဵ သူသာပဖည်ဴသွင်ဵ ရမည်) 

၁၃။ လုပ်ငန်ဵ ဖပီဵစီဵ ရနသ်တမှ်တသ်ည်ဴရက်   ------------------------------------------------------- 

၁၄။ အမှနတ်ကယ ်အဖပီဵသတမ်ည်ဴရက် ------------------------------------------------------- 

- စမဳီချက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်က်ွဖပီဵစီဵ သည်ဴရက်စွဲကုိေဖာ်ပပရန၊် 

- အမှနတ်ကယအ်ဖပီဵသတရ်က်စွဲနငှဴ် သတမှ်တဆဳု်ဵပဖတထ်ာဵေသာရက်စွဲအကကာဵ ကွာဟမှုရှိေနပါလျှင ်

သငဴ်ေလျာ်ေသာ အေကကာင်ဵ ပပချက်ကုိ ေပဵရန၊် 

၁၅။ စမဳီကိန်ဵ အကျ ို ဵရလဒမ်ျာဵ 

 (က) တိုက်ရိုက်အကျ ို ဵခစဳာဵခငွဴ်ရိှသူမျာဵ 

 အကျ ို ဵခစဳာဵခငွဴ်ရှိသူ မည်သူမဆုိအကကမ်ဵဖျဉ်ဵ ထည်ဴသွင်ဵ ေဖာ်ပပရန၊် 

 (ခ) စမဳီကိန်ဵ ေမျှောမှ်န်ဵ ချက်မျာဵအေပါ် သဳုဵသပ်ပခင်ဵ  

 သတမှ်တပဳု်စတဳငွ ်အဆုိပပုခဲဴသည်ဴအတိုင်ဵ  အမှနတ်ကယအ်ထေပမာက်မှုမျာဵကုိ အကဲပဖတ၍် မည်သည်ဴကွာဟ 

မှုကုိမဆုိ အေကကာင်ဵ ပပချက်ပဖငဴ်ေဖာ်ပပရန၊် 

  (ဂ) စမဳီကိန်ဵ အကျ ို ဵရလဒမ်ျာဵအေပါ်သဳုဵသပ်ပခင်ဵ  

 စမဳီကိန်ဵ ကပဖစေ်စသည်ဴ အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ၊ မေမျှာ်လငဴ်ေသာ အကျ ို ဵခစဳာဵမှုနငှဴ် မေမျှာ်လငဴ်သည်ဴ 

အေကကာင်ဵ အရာမျာဵ သ့ုိမဟုတ ် အေကကာင်ဵ မညီညတွသ်ည်ဴစမဳီချက်ေဘဵထွက်သက်ေရာက်မှုမျာ  ဵ ရှိပါက 

အစရီငခ်စဳာတငွပ်ဖည်ဴစက်ွေဖာ်ပပရန။် 

၁၆။ စမဳီကိန်ဵ ေရရှည်တည်တဳဴမှု 

  (ရရှိလာသည်ဴရလဒအ်ေပါ်တငွ ်ေရရည်ှတည်တဳဴေရဵအတက်ွ ထိန်ဵ သိမ်ဵေစာငဴ်ေရာှက်မှုအစအီစဉအ်ာဵ ေဖာ်ပပပါ) 

 

 

၁၇။ စမဳီကိန်ဵ တစခ်လဳုုဵအေပါ်တငွ ်သဳုဵသပ်ပခင်ဵ  

  စမဳီကိန်ဵ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရ်က်ွမှု အေပခအေနမျာဵအာဵ သဳုဵသပ်ရာတငွ ်စမဳီကိန်ဵ ေဆာငရ်က်ွစဉအ်တငွ်ဵ  

ေတွ့ရှိချက်မျာဵနငှဴ် ကကုေဳတွ့ရသည်ဴ ေမျှာ်မှန်ဵ မထာဵေသာ စနိေ်ခါ်မှု/ပပဿနာမျာဵမှ နစှခ်ျက်  (သ့ုိမဟုတ)် သဳုဵချက် 

ခန့်ကုိ အကျဉ်ဵ ချုပ် ထည်ဴသွင်ဵ ေဆွဵ ေနွဵ ေဖာ်ပပရန၊် 

 

၁၈။ ပပည်နယ/် တိုင်ဵ ေဒသကကီဵဖဳွ့ဖဖိုဵမှုကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ၏သဳုဵသပ်ချက် 

   

 


