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F-HARP  ၏ သ  ုံးလတစ်က ြိမ် တြိ ုံးတ မ်ှုအစရီငခ် စာပ  စ  

 

က ျုံးဇ ုံးပပြု၍ ကအာ ်ပါညွှန်က ာုံးချ ်မျာုံး ြိ  ကသချာစ ာဖတရ်ှုပါ။ 

 

ဤအစီရငခ်ံစာပံုံစံက ုံ အအာက်ပါတ ုံ ို့အတွက် ဒဇီ ုံင််းအရ်းဆွွဲထာ်းခခင််းခြစသ်ည်။  

✓ စီမံက န််း ကာလတစ်အလ ာက်အတွင််း စီမံက န််း တ ုံ်းတက်မှုနငှို့ ်စီမံခန ို့ခ်ွွဲမှု၏ ခြစ်စဉ်မ ာ်းက ုံ ၃ 

လ တစ်ကက မ် ခပသရန ်

✓ သင၏် ရနပ်ံုံအငအွထာက်ပံို့ခခင််းဆ ုံငရ်ာ စည််းကမ််းခ က်နငှို့ ် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းအာ်း 

လ ုံက်နာမှုရှ မရှ အာ်း စစ်အဆ်းရန ်

✓ HARP-F စီမံက န််းအာ်းလံုံ်းအအပေါ် ပ ုံမ ုံက ယ်ခပန ို့သ်ညို့် အလို့လာဆန််းစစ်မှုအတွက် 

သတင််းအခ က်အလက် အပ်းအဆာငရ်န ်

✓ သင်ို့စမီံက န််း၏ အအာငခ်မငမ်ှုမ ာ်းနငှို့ ်အခက်အခွဲမ ာ်းအာ်း ဆက်သွယ်ရနန်ငှို့ ်

✓ ထွက်အပေါ်လာသညို့် ရလဒမ် ာ်းအာ်း အလို့လာခခင််းအအပေါ် အအထာက်အကူခပြုရန။်  

✓ ဤအစီရငခ်ံစာသည် ဇယာ်းမ ာ်းနငှို့ ် ရုံပပ်ံုံမ ာ်းအပါအဝင ် စာမျ ်န ာ (၁၅) 

မျ ်န ာထ ်မပြိ သင ဘ် ဲ သငထ်ညို့်သွင််းလ ုံသညို့် အနာက်ဆက်တွွဲမ ာ်းအာ်း 

ထညို့်သွင််းမအရတွက်ပါ။ 

သင၏်အစီရငခ် စာ တငပ်ပရမည် ရ မ် ာ -  ရက်စွွဲအရွ်းရန ်နှ ပ်ပါ သ ုံ ို့မဟုံတ် ထ ပါ။ 
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HARP-F သ  ုံးလတစ်က ြိမ် ပဖစ်စဉ် အစီရငခ် စာ 

အပြိ ငု်ံး ၁ ။ အကပခခ  အချ ်အလ ်မျာုံး 

1.1  အဖ ဲွဲ့အစည်ုံးအမည ်  

1.2  အဖ ဲွဲ့အစည်ုံး လြိပ်စာ  

1.3  စီမ  ြိန်ုံး မြိတဖ် ်အဖ ဲွဲ့အစည်ုံး(မျာုံး)  

• အအကာငအ်ထည်အြာ်အရ်း 

မ တ်ြက်မ ာ်းအာ်း အြာ်ခပပါ။ 

• မ တ်ြက်မ ာ်းဆ ုံငရ်ာ 

အခပာင််းလွဲခခင််းမ ာ်းက ုံ အြာ်ခပအပ်းပါ။ 

 

1.4  စီမ  ြိန်ုံးကခါငု်ံးစဉ်  

1.5  HARP-F  ြိ ုံး ာုံး န ပါတ ်  

1.6  တည်ကနရာန င  ်ကေသ  

1.7  စီမ  ြိန်ုံး စတငသ်ည ရ် ်စ နဲ င  ်

ပပီုံးဆ  ုံးသည ရ် ်စ  ဲ

စတငသ်ည ရ် ်စ  ဲ- ရက်စွွဲအရွ်းရန ်နှ ပ်ပါ သ ုံ ို့မဟုံတ ်ထ ပါ။ 

ပပီုံးဆ  ုံးသည ရ် ်စ ဲ- ရက်စွွဲအရွ်းရန ်နှ ပ်ပါ သ ုံ ို့မဟုံတ ်ထ ပါ။ 

1.8  (၃) လပတ ်အစရီငခ် သည ်  ာလ မ  - ရက်စွွဲအရွ်းရန ်နှ ပ်ပါ သ ုံ ို့မဟုံတ ်ထ ပါ။ 

အထြိ - ရက်စွွဲအရွ်းရန ်နှ ပ်ပါ သ ုံ ို့မဟုံတ ်ထ ပါ။ 

1.9  အစရီငခ် စာ တငပ်ပသည ် ကန  ရ ် ရက်စွွဲအရွ်းရန ်နှ ပ်ပါ သ ုံ ို့မဟုံတ ်ထ ပါ။ 

1.10 စီမ  ြိန်ုံး စ စ ကပါငု်ံး ဘတဂ်ျ ် (£)  

1.11 ဤအစရီငခ် စာအတ  ် တာဝန်ရ ြိသ ၏ 

အမညန် င  ်ရာထ ုံး 

အမည ်-      

ရာထ ုံး- 

အုီံးကမုံးလ် - 

1.12 အတြိ က ာ ် အကခေါ်အကဝေါ်မျာုံး 

အက ်းဇ်ူးခပြု၍ ဤအစီရငခံ်စာအတွင််း စီမံက န််းြ ုံငတ်ွင ် မပါရှ အသ်းအသာ အတ ုံအကာက ် အအခေါ်အအဝေါ်မ ာ်းက ုံ စာရင််းခပြုစုံ၍ 

အဓ ပပါယ်အြာ်ခပအပ်းပါ။ 

အတြိ က ာ ် 

အကခေါ်အကဝေါ် အဓြိပပါယ်ဖ င ဆ်ြိ ချ ် 
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အပြိ ငု်ံး ၂။ အ ျဉ်ုံးချြုပ်န င  ်တြိ ုံးတ ်မှု  

၂.၁ ကယဘ ယျ စ မ်ုံးကဆာငမ်ှု (အမျာုံးဆ  ုံး (၂) မျ ်န ာ) 

 

[လမ််းညွှနခ် က်– အနာက်ဆံုံ်းအစီရငခံ်တငခ်ပသညို့် ကာလအတွင််း စီမံက န််းတ ုံ်းတက်မှုနွဲ ို့ လုံပ်အဆာငမ်ှုမ ာ်း၏ 

အက ဉ််းခ ြုပ်က ုံ အက ်းဇူ်းခပြု၍ အြာ်ခပအပ်းပါ။ အအာက်ပါကွကလ်ပ်တွင ် အဓ က အအာငခ်မငခ်ြစ်ထွန််းမှုမ ာ်း၊ 

အအာငခ်မငခ်ွဲို့အသာ ပံုံခပငမ် ာ်း၊ အက  ြု်းသက်အရာက်အ ကာင််း အအထာက်အထာ်းမ ာ်းနငှို့ ်စီမံက န််း၏ လုံပ်အဆာငခ် က်မ ာ်းမှ 

အက  ြု်းခံစာ်းရသူမ ာ်းအအပေါ် အက  ြု်းသက်အရာက်မှုမ ာ်းက ုံ အြာ်ခပအပ်းပါ။ ၎င််းတ ုံ ို့တွင ် ဤအစီရငတ်ငခ်ပသညို့ ်

ကာလအတငွ််းရှ  အဓ က အခကအ်ခွဲမ ာ်းနငှို့ ် အဆ ုံပါအခကအ်ခွဲမ ာ်းမှ စီမံက န််းပပီ်းအခမာက်မှုနငှို့ ် စီမံက န််းအအပေါ် 

အက  ြု်းသက်အရာက်မှုမ ာ်းက ုံ အြာခ်ပအပ်းပါ။ 

 

 

 

 

 

 

၂.၂ တြိ ုံးတ ်မှုအာုံး ကပုံးကဆာငရ်န်ရ ြိသညမ်ျာုံး၊ လ ပ်ကဆာငရ်နက် ာပမင ခ်ျြိနမ်ျာုံးန င  ် နှုြိငု်ံးယ ဉ်ပခငု်ံး 

(အမျာုံးဆ  ုံး (၃) မျ ်န ာ) 

 

[လမ််းညွှနခ် က ်- HARP-F နငှို့ ်သအ ာတညူီထာ်းအသာ သတ်မှတ်ထာ်းသညို့ ်ခြစ်ရပ်မ ာ်း သ ုံ ို့မဟုံတ ်

ညွှန််းဆ ုံမှုမ ာ်းနငှို့အ်ညီ အစီရငခံ်တငခ်ပသည ်ကာလအတွင််း သင၏် ဦ်းတည်ခ က်မ ာ်းနငှို့ ်ရညရွ်ယ်ခ က်မ ာ်း 

အထအခမာက်အအာငခ်မငခ်ခင််းဆ ုံငရ်ာ တ ုံ်းတက်မှုမ ာ်းက ုံ အြာ်ခပပါ။ လမ််းအ ကာင််းအပေါ်တွင ်မရှ အသာ 

ဦ်းတည်ခ က်မ ာ်းအတကွ ်အအာက်ပါကကွ်လပ်တငွ ်အဆ ုံပါ ဦ်းတည်ခ က်မ ာ်း အထအခမာက်အအာငခ်မငရ်ာတွင ်ရှ အသာ  

အခက်အခွဲမ ာ်း၊ အရှ နအ်လ ာို့က အစသညို့် အအခခအအနမ ာ်း၊ အဆ ုံပါ ဦ်းတည်ခ က်မ ာ်းက ုံ လမ််းအ ကာင််းအပေါ် 

ခပနလ်ည်အရာက်ရှ အစရန ်အစီအစဉ်မ ာ်းနငှို့ ်အခ  နဇ်ယာ်းမ ာ်းက ုံ ရှင််းလင််းအြာ်ခပအပ်းပါ။] 
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၂.၂(က) -  မ လအချြိန်ဇယာုံးန င်  နှုြိငု်ံးယ ဉ်၍ စမီ  ြိန်ုံး၏ လ ်ရ ြိအကပခအကန (သက်ဆ ုံငရ်ာ 

အကွက်တွင ်အမှနခ်ခစ်ပါ) 

 

[လမ််းညွှနခ် က်– လွနခ်ွဲို့သညို့် (၃) လအတွင််း သငို့၏် လုံပ်အဆာငမ်ှုမ ာ်းအအပေါ် အအခခခံ၍ သငို့အ်တာ်သညို့် အမ  ြု်းအစာ်းက ုံ 

အရွ်းခ ယ်ပါ။ လမ််းအ ကာင််းမှ အသွြယ်ခခင််း (Off Track) သည ် အအကာငအ်ထည်အြာ်မှု၊ သံုံ်းစွွဲမှု သ ုံ ို့မဟုံတ ်

ဦ်းတည်ခ က်မ ာ်း ရရှ အအာငခ်မငမ်ှုမ ာ်းတွင ် က န ို့ ်ကာမှုမ ာ်းရှ ခခင််း၊ သ ုံ ို့မဟုံတ် အစီအစဉ်၏ အရည်အအသွ်းအအပေါ် 

စ နအ်ခေါ်မှုမ ာ်းက ုံ ရည်ညွှန််းသည်] 

 

1. စီမံက န််းသည် စီစဉ်ထာ်းသညထ်က် ပြိ မြိ ၍ ကရ ွဲ့ကရာ က်နသည် ☐ 

 

2. စီမံက န််းသည် အပ်းအဆာငရ်နရှ် သည်မ ာ်းနငှို့ ် မူလအခ  နဇ်ယာ်းမ ာ်းနငှို့ ် နှု င််းယှဉ်လ င ်

လမ်ုံးကက ာငု်ံးကပေါ်တ ငရ် ြိသည် ☐ 

 

3. စီမံက န််းသည် လမ်ုံးကက ာငု်ံးမ  ကသ ဖယ်ကနကသာလ်ည်ုံး လာမညို့ ် အစီရငခ်ံရမညို့ ် ကာလတွင ်

လမ်ုံးကက ာငု်ံးကပေါ် ပပနလ်ည်ကရာ ်ရ ြိမည ်ြိ  ကမ ာ်မ န်ုံးထာုံးသည် ☐ 

 

4. စီမံက န််းသည် လမ်ုံးကက ာငု်ံးမ  ကသ ဖယ်ကနကသာလ်ည်ုံး လာမညို့ ် အစီရငခ်ံရမညို့ ် ကာလတွင ်

လမ်ုံးကက ာငု်ံးကပေါ် ပပနလ်ည်ကရာ ်နြိ ငမ်ည်မဟ တဟ်  ကမ ာ်မ န်ုံးထာုံးသည် ☐ 

 

 

 

၂.၂(ခ)။ အ ယ်၍ စီမ  ြိန်ုံးသည် ‘လမ်ုံးကက ာငု်ံးမ  ကသ ဖယ်ကနပါ ’ တြိ ုံးတ ်မှုအကပေါ် 

အန တသ်ကဘာ အ ျြိြုုံးသ ်ကရာ ်ကနသည ် အဓြိ  စြိန်ကခေါ်မှုမျာုံး သြိ  မဟ တ ် အချ ်မျာုံး ြိ  

ရ ငု်ံးလငု်ံးကဖာပ်ပပါ။ 

 

[လမ််းညွှနခ် က်– သငို့အ်အနခြငို့ ် အအရှ ှေ့အပ ုံင််းတွင ် အရွ်းခ ယ်စရာနပံါတ ် (၃) သ ုံ ို့မဟုံတ ် (၄) က ုံ အရွ်းခ ယ်ခွဲို့ပါက၊ 

အအာက်ပါအမ်းခွန််း (၄) ခုံက ုံ အခြဆ ုံအပ်းပါ။] 

  

1. အဘယ်ကက ာင  ်ဤ ဲ သြိ   ပဖစ်ရသနည်ုံး။ 

[လမ််းညွှနခ် က်– အက ်းဇ်ူးခပြု၍ မည်သညို့အ်ရာ ခြစ်ပွာ်းခွဲို့သည် သ ုံ ို့မဟုံတ ် စီမံက န််းမှ မည်သညို့ ်

အခက်အခွဲမ ာ်းက ုံ  ကံြုအတွှေ့ ခွဲို့ရသခြငို့ ်ဤကွဲို့သ ုံ ို့ လမ််းအ ကာင််းမှ အသွြယ်ခွဲို့ရသညက် ုံ ရှင််းခပပါ။] 
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2. ယင််းသည်  တ်ဂ က်အအပေါ် မည်သ ုံ ို့အက  ြု်းသက်အရာက်သနည််း။ 

[လမ််းညွှနခ် က်– ကက ြုတငခ်န ို့မှ်န််းထာ်းသညို့် အသံုံ်းစရ တ်မ ာ်းအပါအဝင ် ပအရာဂ က်၏ အခကအ်ခွဲမ ာ်းမှ 

 တ်ဂ က်အအပေါ် အက  ြု်းသက်အရာက်မှုမ ာ်းက ုံ ရငှ််းခပပါ။] 

 

 

 

 

3. ( ဏ္ဍာအရ်းအရအပါအဝင)် စီမံက န််းက ုံ လမ်ုံးကက ာငု်ံးကပေါ် ပပနလ်ည်ကရာ ်ရ ြိကစရန် 

မည်သည ်စီမ ချ ်မျာုံး ြိ  စီစဉ်ကဆာငရ်  ်ကနပါသနည်ုံး။ 

[လမ််းညွှနခ် က်– အက ်းဇ်ူးခပြု၍ စီမံက န််းမှအန၍ လမ််းအ ကာင််းအပေါ် ခပနလ်ည်အရာက်ရှ အစရန ် မည်သညို့ ်

လုံပ်အဆာငခ် က်မ ာ်းအာ်း လုံပ်အဆာငရ်နစီ်စဉ်ထာ်းအ ကာင််းက ုံ အအသ်းစ တ်ရှင််းခပပါ။ အမ်းခွန််း (၁) တွင ်

အြာ်ခပခွဲို့သညို့ ်အခက်အခွဲမ ာ်းအာ်းလံုံ်းအအပေါ် အခြရှင််းခ က်မ ာ်းအာ်း အသခ ာစွာ အြာ်ခပအပ်းပါ။] 

 

 

 

 

4. 'လမ််းအ ကာင််းအပေါ် ပပန်လည်ကရာ ်ရ ြိမည် ' အချြိန်အတြိ ငု်ံးအတာမ ာ အဘယ်နည်ုံး။ 

[လမ််းညွှနခ် က်– အမ်းခွန််း (၃) အအာက်တွငအ်ြာ်ခပထာ်းသညို့် လုံပ်အဆာငခ် က်တစ်ခုံစီအတကွ ်

အခ  နအ်တ ုံင််းအတာက ုံ အက ်းဇ်ူးခပြု၍ အြာ်ခပအပ်းပါ။] 

 

 

 

 

၂.၂(ဂ) ကပပာငု်ံးလဲပခငု်ံးဆြိ ငရ်ာ သအီြိ ရီ/ Logframe အကပေါ် ကပပာငု်ံးလဲမှုမျာုံး 

   အက ်းဇူ်းခပြု၍ ခြစ်ပ က်ခွဲို့ရာမ ာ်းနငှို့ ်အက  ြု်းသက်အရာက်မှုမ ာ်းက ုံ က ယခ်ပန ို့စွ်ာ ရှင််းခပအပ်းပါ။ 
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၂.၃ – ဆ ်န ယ်ကနသည ် အကက ာငု်ံးအရာမျာုံးအာုံး ကပါငု်ံးစပ်ပခငု်ံးန င  ် HARP-F ၏ ဦုံးစာုံးကပုံး 

သ ်မ တခ်ျ ်မျာုံး (အမျာုံးဆ  ုံး (၃) မျ ်န ာ) 

 

၂.၃( ) - ကစာင က် ည ်ကလ လာပခငု်ံးန င  ်ပပန်လည်သ  သပ်ပခငု်ံး (အမျာုံးဆ  ုံး (၁) မျ ်န ာ) 

 

[လမ််းညွှနခ် က် - ဤအပ ုံင််းတွင ် လွနခ်ွဲို့အသာ သံုံ်းလပတ်အတွင််း ခပြုလုံပ်ခွဲို့သညို့ ် စီမံက န််း၏ အစာငို့ ်ကညို့်အလို့လာခခင််း၊ 

ခပနလ်ည်သံုံ်းသပ်ခခင််းနငှို့ ် အလို့လာသငယ်ူခခင််းဆ ုံငရ်ာ လုံပ်အဆာငမ်ှုမ ာ်းအအပေါ် ခခံြုငံုံသံုံ်းသပ်မှုက ုံ အြာ်ခပအပ်းပါ။ ဥပမာ 

လွနခ်ွဲို့သညို့် အခခာက်လအတငွ််း မည်သညို့် အစာငို့ ်ကညို့်ခခင််းလုံပ်ငန််းစဉ်မ ာ်း ခပြုလုံပ်ခွဲို့သနည််း။ အဆ ုံပါ လုံပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းမှ 

အလို့လာအတွှေ့ ရှ ခ က်မ ာ်းက ုံ စီမံက န််း၏ လုံပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းတွင ်အသံုံ်းခပြုခခင််းမ ာ်း ရှ ခွဲို့ပါသလာ်း။] 

 

 

 

 

 

 

၂.၃(ခ)။ တာဝန်ခ မှု (အမျာုံးဆ  ုံး (၁) မျ ်န ာ)  

 

[လမ်ုံးညွှန်ချ ်– ဤအပ ုံင််းတွင ် အနာက်ဆံုံ်း အစီရငခံ်ခွဲို့သညို့ ် ကာလအတွင််း ခြစ် အပေါ် ခွဲို့သညို့် တာဝနခံ်မှုဆ ုံငရ်ာ 

လုံပ်အဆာငမ်ှုမ ာ်း သ ုံ ို့မဟုံတ် ရလဒမ် ာ်းအအ ကာင််း အအသ်းစ တ်အြာ်ခပအပ်းပါ။ ဥပမာ တံုံ ို့ခပနခ် က်မ ာ်းအာ်း မည်ကွဲို့သ ုံ ို့ 

အကာကယ်ူခွဲို့ခခင််း၊ ရာှအြွခွဲို့ခခင််း၊ ဆန််းစစ်အလို့လာခွဲို့ခခင််းနငှို့ ် တနခ်ပနအ်ဆာငရွ်က်ခွဲို့ခခင််း။ အက  ြု်းခံစာ်းရသူမ ာ်း၏ 

တံုံ ို့ခပနခ် က်မ ာ်း/တ ုံင ်ကာ်းခ က်မ ာ်း၊ အခြရှင််းန ုံငခ်ခင််း မရှ အသ်းသညို့် တ ုံင ်ကာ်းခ က်မ ာ်းအတွက ် အအ ကာင််းခပခ က်မ ာ်း 

သ ုံ ို့မဟုံတ် အအခခအအနမ ာ်း အ ကာ်းရှ   ံုံအအ ကာင််းအရာမ ာ်း။ စီမံက န််းမှအန၍ လက်ခံရရှ ခွဲို့အသာ 

တံုံ ို့ခပနခ် က်မ ာ်းအ ကာငို့ ်အခပာင််းလွဲမှုမ ာ်းက ုံ မည်ကွဲို့သ ုံ ို့လုံပ်အဆာငခ်ွဲို့သညို့ ်ဥပမာမ ာ်း။] 
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၂.၃(ဂ)။  ျာုံး/မ ကရုံးရာန င  ် လ မှုကရုံးဆြိ ငရ်ာ ထည် သ ငု်ံးပါဝငမ်ှု (မသန်စ မ်ုံးသ မျာုံးန င  ် အပခာုံး 

ထြိရ ယ်လ ယ်ကသာ အ ပ်စ မျာုံးအာုံး ထည ်သ ငု်ံးပါဝငက်စပခငု်ံး) (အမျာုံးဆ  ုံး (၁) မျ ်န ာ) 

 

[လမ််းညွှနမ်ှု– ဤအစီရငခံ်သညို့က်ာလအတငွ််း က ာ်း/မ အရ်းရာအအပေါ်လ ုံက်၍ သီ်းသန ို့လ် ုံအပ်ခ က်မ ာ်းအအပေါ် 

စီမံက န််းမှအန၍ ဤသံုံ်းလပတအ်တွင််း က ုံငတ်ွယ်အခြရှင််းခွဲို့သညို့ ် ခြစ်စဉ်အက ဉ််းခ ြုပ်က ုံ အြာ်ပါအပ်းပါ။ 

(အြာ်ခပခ က်သည် လုံပ်အဆာငခ် က်တစ်ခုံ၊ ရလဒတ်စ်ခုံ ပံုံစံခြစ်န ုံငသ်ည်)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂.၄။ ကလ လာသငယ် ခဲ သည  ်သငခ်န်ုံးစာမျာုံး (အမျာုံးဆ  ုံး (၂) မျ ်န ာ) 

 

[လမ််းညွှနခ် က်– ဤအစီရငခံ်သညို့ ်သံုံ်းလပတအ်တွင််း ရလဒအ်ကာင််းမွနခ်ခင််းမရှ ခွဲို့သည်မ ာ်း အပါအဝင ်

အလို့လာသငယ်ူခွဲို့သညို့ ်သငခ်န််းစာမ ာ်းက ုံ အြာ်ခပအပ်းပါ။ သငခ်န််းစာမ ာ်းက ုံ အြာ်ခပရာတွင ်တ က ၍ ရှင််းလင််းစွာ 

အြာ်ခပပပီ်း သငို့အ်အနခြငို့ ်အလို့လာသငယ်ူခွဲို့သည်မ ာ်းက ုံ စီမံက န််းလုံပ်ငန််းစဉ်တငွ ်မည်ကွဲို့သ ုံ ို့ အသံုံ်းခ ခွဲို့သည်က ုံ 

ရှင််းလင််းအြာ်ခပအပ်းပါ။] 

 

သငခ်န်ုံးစာမျာုံး ၎င််းအ ကာင်ို့ သငို့တွ်င ်(ဥပမာ ရနပ်ံုံအငအွထာက်ပံို့ခခင််း 

အပ်းအဆာငသ်ူ သ ုံ ို့မဟုံတ် မ တ်ြက်အြွွဲှေ့အစည််း) 

ခြစ်အပေါ် ခွဲို့အသာ အခပာင််းလွဲမှုမ ာ်း သ ုံ ို့မဟုံတ် 

တ ုံ်းတက်လာမှုမ ာ်းသည် မည်ကွဲို့သ ုံ ို့ 

အက  ြု်းသက်အရာက်မှု ရှ သနည််း။ 

၁.  

၂.  

၃.  

၄.  
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၅.  

၆.  

 

 

၂.၅။ အနတရာယ်ပဖစ်ပ ာုံးနြိ ငပ်ခငု်ံးဆြိ ငရ်ာ စမီ ခန  ်ခ ဲမှုနဲ   အနတရာယ် ပဖစ်ပ ာုံးမှု ကလ ာ ချပခငု်ံး (အမျာုံးဆ  ုံး (၂) 

မျ ်န ာ) 

ဤသ  ုံးလပတအ်တ င ်

မည်သည ် အနတရာယမ်ျာုံး 

ပဖစပ် ာုံးခဲ သနည်ုံး။ 

 

အတြိ ချြုပ်ကဖာ်ပပပါ။ က ျုံးဇ ုံးပပြု၍ 

ဝန်ထမု်ံးအလ ည အ်ကပပာငု်ံးန င  ်

လစ်လပ်ကနကသာ ကနရာမျာုံး 

သြိ  မဟ တ ်သ ်ဆြိ ငပ်ါ  

ပ ုံးကပါငု်ံးကဆာငရ်  ်ပခငု်ံးန င  ်

ဆ ်န ယ်သည ် အနတရာယ်မျာုံး 

ထညို့်သွင််း အြာ်ခပအပ်းပါ။ 

အဆြိ ပါ 

အနတရာယ် ြိ  

က ြိြုတငခ်န  ်မ န်ုံး 

ခဲ ပါသလာုံး။ 

 

အတြိ ချြုပ်ရ ငု်ံးပပပါ။ 

ခန ို့မ်နှ််းခွဲို့ပါသည် / 

မခန ို့မ်ှန််းခွဲို့ပါ / 

အတ ုံင််းအတာ 

တစခ်ုံအထ  

ခန ို့မ်နှ််းခွဲို့ပါသည် 

အနတရာယ် ြိ  

 ြိ ငတ် ယ်ကပဖရ ငု်ံးရန ်

မည် ဲ သြိ   

လ ပ်ကဆာငခဲ် သနည်ုံး။ 

ဘာလ ပ်ခဲ သလဲ။ 

 

အတြိ ချြုပ်ရ ငု်ံးပပပါ။ 

ဤလ ပ်ကဆာငမ်ှုသည ်

လ  ကလာ ်ပါသလာုံး။ 

 

လံုံအလာက်ပါသည် / 

မလံုံအလာက်ပါ 
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အပြိ ငု်ံး ၃– င ွေက ို တနဖ် ိုိုးရ  ရ   အသ ိုိုးချခခ ိ်ုး (အမျာုံးဆ  ုံး (၁) မျ ်န ာ) 

[လမ််းညွှနမ်ှု – စီမံက န််းသည ် သံုံ်းစွွဲခွဲို့သညို့်အငအွတွက ် ထ ုံကသ်ငို့သ်ညို့တ်နြ် ုံ်းရရှ ခွဲို့ခခင််း ရှ မရှ အအပေါ်က ုံ အရ်းသာ်းပါ။ 

အဆ ုံတငသွ်င််းမှုတွင ်အြာ်ခပခွဲို့သညို့် ကုံနက် စရ တ်ခန ို့မှ်န််းခ က်နငှို့ ်နှု င််းယှဉ်၍ ကုံနက် မှုအလ ုံက ်အက  ြု်းသက်အရာက်မှုက ုံ 

အကွဲခြတ်ပါ။ စီမံက န််း အအကာငအ်ထည်အြာ်အနစဉ်အခ  နအ်တွင််း ပ ုံက်ဆံအချွေတာခွဲို့သညို့ ် နည််းလမ််းမ ာ်း သ ုံ ို့မဟုံတ ်

ဤသံုံ်းလပတအ်တွင််း စီမံက န််း စီမံခန ို့ခွ်ွဲအရ်းမှအန၍ အရင််းအခမစ်မ ာ်း ဝယ်ယူခခင််းနငှို့ ် အငကွ ုံ တနြ် ုံ်းရှ ရှ  

အသံုံ်းခ ခခင််းအတွက ် မည်သညို့်အရာမ ာ်း လုံပ်အဆာငခ်ွဲို့သညို့် အအ ကာင််းမ ာ်းက ုံ အြာ်ခပအပ်းပါ။ ယူနစ်တစ်ခုံ သ ုံ ို့မဟုံတ ်

ရညရွ်ယ်ခ ကတ်စ်ခုံအလ ုံက် ခန ို့မှ်န််းကုံနက် စရ တ်ထက် ပ ုံမ ုံခမငို့မ်ာ်းခွဲို့ခခင််း သ ုံ ို့မဟုံတ ်ကုံနက် စရ တ ်ခမငို့မ်ာ်းခွဲို့ခခင််းမ ာ်းက ုံ 

ရှင််းလင််းအြာ်ခပအပ်းပါ။ ထ ုံ ို့အခပင ်စီမံက န််းမှအန၍ အရင််းအခမစ်မ ာ်းအာ်း အအကာင််းမွနဆံ်ုံ်း ရလဒမ် ာ်း ရရှ အစရနအ်တွက ်

မည်ကွဲို့သ ုံ ို့ ထ အရာက်စွာအသံုံ်းခပြုခွဲို့အ ကာင််းက ုံ အြာ်ခပအပ်းပါ။] 

 

 

 


