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စီမံကိန်းဘဏ်သို ထည့်သွင်းအဆိုြပရာတွင် အသံုးြပရမည့် အဆိြု ပလာပံစ
ု ံ

(စီမံကိန်းအဆိုြပလာြဖည့်သွင်းြခင်းမြပမီ ေအာက်ပါ အေြခအေနများှင့် ြပည့်စံုပီး ြဖစ်ရန်
လိအ
ု ပ်ပါသည်။) (အေြခအေနတစ်ခခ
ု ျင်းစီအား þ အမှန်ြခစ်ပါ။)
£စီမံကိန်းြဖည့်စွက်နည်းလမ်းန်အတိုင်း

ေသချာစွာေြဖဆိုထားြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း

စိစစ်ပီး

ြဖစ်ပါသည်။
£အဆိုြပမည့်စီမံကိန်းသည် ဝန်ကီးဌာန/တိုင်းေဒသကီး၏ ဦးစားေပးစာရင်းတွင် ပါဝင်ပီး ြဖစ်ပါ
သည်။
£အဆိုြပမည့်စီမံကိန်းသည်

ြမန်မာိုင်ငံ၏

ေရရှည်

တည်တံ့ခိုင်မဲပီး

ဟန်ချက်

ညီေသာ

ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် မဟာဗျဟာ စီမံကိန်း ြဖစ်ပါသည်။
£အဆိုြပမည့်စီမံကိန်းသည် အြခားေသာဝန်ကီးဌာန (သိုမဟုတ်) ဦးစီးဌာနများှင့် ချိတ်ဆက်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရသည့် စီမံကိန်းြဖစ်ပါက အဓိကတာဝန်ယူ အေကာင်အထည် ေဖာ်မည့်
ဦးစီးဌာန တစ်ခုတည်းကသာ အဆိုြပထားြခင်း ြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ပီး ြဖစ်ပါသည်။
£အဆိုြပမည့်စီမံကိန်းသည် အြခားေသာဝန်ကီးဌာန/ ဦးစီးဌာန/ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရ
တစ်ခုခုမှ အဆိုြပထားြခင်း မရှိေကာင်း စိစစ်ပီး ြဖစ်ပါသည်။
£

ဝန်ကီးဌာနမှ

တင်ြပလာသည့်

အထက်အဆင့်မှလည်းေကာင်း၊

အဆိုြပစီမံကိန်းများအေနြဖင့်

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရမှ

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ှင့်

တင်ြပလာသည့်

အဆိုြပ

စီမံကိန်းများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးှင့်အထက်အဆင့်မှလည်းေကာင်း စိစစ်ပီးြဖစ်ပါသည်။
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က)
၁။

ေယဘုယျသတင်းအချက်အလက်များ

စီမံကိန်းအမည် (ြမန်မာဘာသာြဖင့်)___________________________________
(အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်)__________________________________

၂။

စီမံကိန်း တာဝန်ယူ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့် အစိုးရအဖွဲအစည်း
______________________________________________________________

၃။

စီမံကိန်းှင့် ပတ်သက်၍ဆက်သွယ်ရန်ပုဂိလ်
အမည် __________________

ဖုန်းနံပါတ် ______________________

ရာထူး/ဌာန _______________

အီးေမးလ် ______________________

ံုးလိပ်စာ ---------------------------------၄။

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် အြခားအဖွဲအစည်းများ

(ပုဂလိက အဖွဲအစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ ိုင်ငံတကာ ဖွံဖိးမ
မိတ်ဖက် အဖွဲအစည်းများ၊ အြခား အစိုးရဌာန အဖွဲအစည်းများ)
စ်

အဖွဲအစည်းအမည်

ပါဝင်သည့် အခန်းကများ

၁)
၂)
၃)
၄)
၅)

* အတန်း အေရအတွက်အား လိုအပ်သလို တိုးေပးိုင်ပါသည်။
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၅။

အဆိုြပစီမံကိန်း၏ အကျ်းချပ်ေဖာ်ြပချက် (Project Description)
(စာေကာင်း ၁၀ မှ ၁၅ ေကာင်းခန် ေရးသားရန်)

၆။

၇။

အဆိုြပလာေသာ စီမံကိန်း၏ ဘတ်ဂျက် အသံုးစရိတ် ပံုစံကို ေရွးချယ်ေပးပါ။
(က)

ေငွလံုးေငွရင်း အသံုးစရိတ်

£

(ခ)

သာမန် အသံုးစရိတ်

£

(ဂ)

ေငွလံုး ေငွရင်း + သာမန် အသံုးစရိတ်

£

အဆိုြပလာေသာ

စီမံကိန်းအား

ရင်းှီြမပ်ှံရန်

ပုဂလိကကက

ဆက်သွယ်

ထားပါသလား။
ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ £
ဆက်သွယ်ထားပီးြဖစ်ပါက
အထားများအား

မဆက်သွယ်ထားပါ။ £
၎င်းပုဂလိကအဖွဲအစည်း၏

ေဖာ်ြပေပးရန်ှင့်

အမည်ှင့်

အေထာက်

အဆိုပါအေထာက်အထားများအား

တင်ြပေပးပါ။
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၈။

အဆိုြပလာေသာ စီမံကိန်းသည် ဝင်ေငွရှာေဖွေပးိုင်ပါသလား။
ရှာေဖွိုင်ပါသည်။ £

မရှာေဖွိုင်ပါ။ £

ရှာေဖွိုင်ပါက ဝင်ေငွမည်သိုရရှိိုင်မည်ကို ရှင်းလင်းေြဖဆိုပါ။

၉။

အဆိုြပစီမံကိန်းအား ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ြခင်းသည် အြခားေသာ

စီမံကိန်းများအေပတွင် မှီခိုေနြခင်း (သို) အြခားေသာစီမံကိန်းများ ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်
အထည် ေဖာ်ိုင်ေစရန် အေထာက်အကူြဖစ်ေစြခင်း ရှပ
ိ ါသလား။
ရှပ
ိ ါသည် £

မရှပ
ိ ါ£

ရှိပါက အဆိုပါ စီမံကိန်းများအား ေဖာ်ြပပီး မည်သိုဆက်စပ်သည်ကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးပါ။

၁၀။

အဆိုြပစီမံကိန်းအား စတင်ရန် ခန်မှန်းထားသည့် ဘာှစ်

____________

အဆိုြပစီမံကိန်း ပီးဆံုးရန် ခန်မှန်းထားသည့် ဘာှစ်

____________

၁၁။

စီမံကိန်း ကာလ ( ှစ် ၊ လ) _______________________________________

၁၂။

စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်း (များ) တည်ရှိရာ ေနရာ (များ) ကို ေဖာ်ြပပါ။
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ခ) စီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် ကျိးေကာင်းညီွတ်မရ
 ှိြခင်း၊
မဟာဗျဟာများ၊ မူဝါဒများှင့် ကိုက်ညီမရှိြခင်း
၁၃။

အဆိုြပလာေသာ စီမံကိန်းသည် မည်သည့် ြပဿနာကို ေြဖရှင်းိုင်မည်နည်း

(သိုမဟုတ်) မည်သည့်အခွင့်အလမ်းကို ရယူိုင်မည်နည်း။ (စာေကာင်း ၅ မှ ၁၅ ေကာင်းခန်
ေရးသားရန်)

၁၄။

အဆိုြပလာေသာ

စီမံကိန်းသည်

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်

အေရးပါေသာ

ြပဿနာကို

ေြဖရှင်းရန် (သိုမဟုတ်) ိုင်ငံေတာ်အဆင့် အေရးပါေသာ အခွင့်အလမ်းကို ရယူရန် အဓိက
ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသလား။
ြဖစ်ပါသည်။ R

မြဖစ်ပါ။ R

အဆိုြပလာေသာစီမံကိန်းက ေြဖရှင်းရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ြပဿနာ (သို) ရယူရန်
ေမာ်မှန်း ထားသည့် အခွင့်အလမ်းသည် အဘယ်ေကာင့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်အေရးကီးြခင်း
ရှ/ိ မရှက
ိ ုိ ရှင်းလင်းေဖာ်ြပပါ။ (စာေကာင်း ၁၀ မှ ၂၀ ေကာင်းခန် ေရးသားရန်)
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၁၅။

အကယ်၍ အဆိုြပစီမံကိန်းကို အေကာင်အထည်မေဖာ်ြဖစ်ပါက၊ ြပဿနာများ

ပိမ
ု ုိ

ဆိုးရွားလာိုင်ြခင်း (သိုမဟုတ်) အခွင့်အလမ်းများ ေလျာ့နည်းဆံုးံးလာိုင်ြခင်းများ ရှိ/မရှိ
ေြဖဆိုပါ။
ရှိပါသည်။ £

မရှပ
ိ ါ။ £

v ရှပ
ိ ါက အဘယ်ေကာင့် အဆိုြပစီမံကိန်းကို ေဆာလျင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်
လိုအပ်သည်ကို အေသးစိတ် ရှင်းလင်းေဆွးေွးပါ။ (စာေကာင်း ၁၀ မှ ၂၀ ေကာင်းခန်
ေရးသားရန်)

၁၆။

စီမံကိန်းြဖင့် အကျိးြပိုင်မည့် ေမာ်မှန်းသက်ေရာက်မအား ေရွးချယ်ေပးပါ။
(က) ိုင်ငံ အှံအြပား

£

(ခ)

သတ်မှတ်ထားေသာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်(များ)

£

(ဂ)

သတ်မှတ်ထားေသာ မိနယ်(များ)

£

ေရွးချယ်ထားသည့်

အကျိးသက်ေရာက်မှင့်ပတ်သက်၍

အေသးစိတ်ရှင်းလင်းေဖာ်ြပပါ။
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၁၇။

အဆိုြပစီမံကိန်း၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များ
(က) အဆိုြပစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ

(ခ) အဆိုြပစီမံကိန်းက အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် လုပ်ငန်းများ

(ဂ) အဆိုြပစီမံကိန်း၏ ေမာ်မှန်းရလဒ်များ
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၁၈။

MSDP ၏ မဟာဗျဟာများှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုချင်းစီ

အား ေဖာ်ြပပီး ယင်းတိုအကားဆက်စပ်မကို ရှင်းလင်းေဖာ်ြပပါ။
MSDP

ပန်းတိုင်

MSDP

မဟာဗျဟာ

ေမးခွန်း (၁၇) (က) တွင်

ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ စီမံကိန်း၏
ရည်ရွယ်ချက်များ

၁.၁
ပန်းတိုင်
(၁)

၁.၂
၁.၃
၁.၄
၁.၅
၂.၁

ပန်းတိုင်
(၂)

၂.၂
၂.၃
၂.၄
၂.၅
၃.၁
၃.၂

ပန်းတိုင်
(၃)

၃.၃
၃.၄
၃.၅
၃.၆
၃.၇
၄.၁

ပန်းတိုင်
(၄)

၄.၂
၄.၃
၄.၄
၄.၅
၅.၁
၅.၂

ပန်းတိုင်
(၅)

၅.၃
၅.၄
၅.၅
၅.၆
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စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်တိုအကား
ဆက်စပ်မ ရှင်းလင်းချက်
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ဂ) စီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်စွမ်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့်
ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲရန် အစီအစ်
၁၉။

အဆိုြပစီမံကိန်း၏ စုစုေပါင်းကုန်ကျစရိတ် ______________________________
(အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း)
ရည်န်းေငွလဲန်း (၁ ေဒလာလင်)

၂၀။

အဆိုြပစီမံကိန်း

အေနြဖင့်

__________________

ခိုင်မာေသချာေသာဘာေရး

ရင်းြမစ်

ေသချာ

သတ်မှတ်ပီးြဖစ်ပါသလား
ေသချာသတ်မှတ်ပီးြဖစ်ပါသည်။ R

မေသချာေသးပါ။ R

v ေသချာသတ်မှတ်ပီးြဖစ်ပါက အဆိုပါ ဘာေရး ရင်းြမစ်(များ)အား ေဖာ်ြပေပးရန်ှင့်
ဘာေရး

ရင်းြမစ်အလိုက်

အသံုးြပမည့်

ဘာေငွများကို

ြဖစ်ိုင်ပါက

ေဖာ်ြပေပးရန်။
(က) ိုင်ငံေတာ်ဘာရန်ပံုေငွ

________________ အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း

(ခ)

________________ အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း

တရားဝင်ဖွံဖိးမအကူအညီ
(ODA – Loan)

(ဂ)

တရားဝင်ဖွံဖိးမအကူအညီ

________________ အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း

(ODA – Grant)
(ဃ) အစိုးရ-ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ __________ အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း
(PPP)
(င) အဖွဲအစည်း၏ ကိုယ်ပိုင်ဘာေငွ

__________ အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း

(Own Revenue)
(စ) ဘာရင်းြမစ် မသတ်မှတ်ရေသး

__________ အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း
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v အကယ်၍ မေသချာေသးပါက အဘယ်ေကာင့် မေသချာေသးေကာင်းကို ရှင်းလင်းပါ။

၂၁။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ေငွသားအြပင် ပစည်းအြဖစ်တိုက်ိုက် (In kind) ထည့်ဝင်မည်ဆိုပါက
ထည့်ဝင်မည့်ပံုစံှင့်

ပမာဏတိုအား

ရှင်းလင်းေဖာ်ြပေပးပါ

(ဥပမာ

-

ေြမယာ၊

အေဆာက်အအံ)ု

၂၂။ အဆိုြပစီမံကိန်း၏ ခန်မှန်းကုန်ကျစရိတ်အား ေမးခွန် ၁၇ (ခ) တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်
စီမံကိန်းကေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများှင့် ဆက်စပ် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပပါ။
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၂၃။

အဆိုြပစီမံကိန်းအား ေရရှည် တည်တံခ
့ ိုင်မဲေရးအတွက် လုပ်ငန်း လည်ပတ်စရိတ်၊
ြပြပင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်များကို ထည့်သွင်း စ်းစားထားပါသလား။
စ်းစားထားပါသည်။ £

စ်းစားမထားပါ။ £

ေရွးချယ်ထားသည့် အေြဖအား ရှင်းလင်းေဖာ်ြပပါ။

********
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