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လျှပစ
် စ်နှင်စွမ််းအင်ဝန်က

်းဌာန

မမန်မာရေနံဓာတုရေဒလုပ်ငန််း
အမှတ်(၄)ဓာတ်မ မဩဇာစက်ရုံ(မ မာင််းတကာ)နှင် အမှတ်(၅)ဓာတ်မ မဩဇာစက်ရုံ
(ကန်ကက်းမ
လုပ်ငန််းရ

ာင်) တုံို့တွင် အစု်းေ၊ ပုဂ္ဂလ

ာင်ေွ

်ေန် စတ်ဝင်စာ်းမှုအ

မပ်းပရ
ုံို့ မည်လပ်စာ

ာင်ေွ

မု ပြုလာပံုစံ

အမမြဲတမ််းအတွင််းဝန်
လျှပစ
် စ်နှင်စွမ််းအင်ဝန်ကက်းဌာန၊
မန ပည်မတာ်၊ ပည်မ

၂။

်သည်ပံုစံမြင်

မု ပြုလာ ( Expression of Interest – EOI)

တင်သွင်း် ေမည် အ

၁။

ပ်းရပေါင်း် ရ

ရ်းုံ အမှတ်

(၂၇)၊

ာင်စုံသမမတ မန်မာနုံင်ငမတာ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နှံမှုအမ ြှု်းအစ ်း
ပုဂ္ဂလက ကဏ္ဍ ရင််းန်းမမြှုပ်နှံမှုမြင် အမှတ်(၄)ဓာတ်မ မ ဩဇာစက်ရုံ (မ မာင််းတကာ) နှင်
အမှတ်(၅)ဓာတ်မ မဩဇာစက်ရုံ (ကန်ကက်းမ

ာင်) တတ
ုံို့ ွင် ဓာတ်မ မဩဇာ

ုံတ်လုံပ်

ြင််းအတွက် စတ်ဝင်စာ်းမှုအဆုံ ပြုလာ
အမှတ် ြစ်ရန်ဖက်စပ်လုံပ်ငန််းမဆာင်ရွက်ရန်

( ) သမ
ုံို့ ဟုံတ်

ငှာ်းရမ််း ြင််းမဆာင်ရွက်ရန် ( )

သမ
ုံို့ ဟုံတ် အ မတ်ြွြဲမဝမဆာင်ရွက်ရန် ( ) သမ
ုံို့ ဟုံတ်

အ ြာ်းလုံပ်ငန််းမဆာင်ရွက်ရန်( )
(-----------)

၃။

လုံပ်ငန််းမဆာင်ရွက်မည် အစုံဝင်/အဖွြဲွဲ့အစည််း ၏ အမ
အစုံဝင်/အဖွြဲွဲ့အစည််း၏

တရာ်းဝင်အမည်

အ ပည်အစုံ
အစုံဝင်/အဖွြဲွဲ့အစည််း၏

ရံု်းခ ြုပ်

နှင်

မှတ်ပံုတင်ထာ်းသည် ရံု်း၏ လပ်စာ
ကုမပဏမတ်ပှံုတင်အမတ်နင်
ကုမပဏမတ်ပှံုတင်ထ ်းသည် နေရ ၊ နုငင
် ှံ
မှတ်ပံုတင်ထာ်းသည် နုင်ငံ

မ
ွ

ွ အြျက်အလက်မျာ်း
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မှတ်ပုံတင်

ာ်းသည်ြုံနှစ်

ဆက်သွယ်ရမည်ပဂ
ုံ ္ြုလ်၏
ရာ

အမည်

နှင်

်း

နုငင
် ံသာ်းမှတ်ပံုတင်အမှတ်
(နုငင
် ံသာ်းလုပ်ငန််းေှင်မ ာ်းအတွ
နုငင
် ံ

်းလ

်)

်မှတ်အမှတ်:

(နုငင
် မံ ခာ်းသာ်းလုပ်ငန််းေှငမ
် ာ်းအတွ

်)

တယ်လြုန််းနံပေါတ် :
လ

်

င
ု ်ြုန််းနံပေါတ် :

ြ

(် စ်)

:

အ်းရမ်းလ်
ဝ
၄။

အ
(က)

်ဘ်

ု

:
်

:

မု ပြုလာတွင် ရအာ
ပုင်ဆုင်မှုပုစ
ှံ ှံ :

်ပေါအခ

်အလ

်မ ာ်းပေါဝင်ေမည်-

စတ်ဝင်စ ်းသည် အြွဲ့အစည််းမ ်းသည် နအ က်ပါပုင်ဆုင်မှု

ဆုင်ရ အခ က်အလက်မ ်းကု မပည်စှံုစ နြ မ် ပရမည်ကုမပဏမတ်ပှံုတင်အမတ်၊ ကုမပဏ မတ်ပှံုတင်ထ ်းသည် နေရ ၊ နုငင
် တ
ှံ ပ
ုို့ ါဝင်သည်
ကုမပဏနေောက်ခှံသမုင််းအက ဉ််းခ ြှုပ်၊
အဓကလုပ်ငေ််းနဆ င်ရွက်နေသည် လုပ်ငေ််းေယ်ပယ်၊ ကျွမ််းက င်မှု နင် လုပ်ငေ််း
နဆ င်ရွက်မှုမတ်တမ််းမ ်း
ဒါရုက်တ အြွဲ့ဝင်မ ်းနင် အဓကစမှံခေို့်ခသည်ပုဂ္ဂြှုလ် (အမည်၊ ရ ထ်း၊ ပည
အရည်အခ င််းနင်အနတွဲ့အကကှံြှုတုို့ကု နြ မ် ပရေ်)
ကုမပဏ ၏ လက်နအ က်ခှံအြွဲ့အစည််းမ ်း( မခင်ကုမပဏအမည်နင် ြွဲ့စည််းပှံု:
ပုင်ဆုင်မှုပုစ
ှံ ှံ/ ဆက်နယ်မှုပုစ
ှံ ှံ(Family tree) ကု နြ မ် ပရေ်)
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အဆပ
ု ါအစုအြွဲ့တင်

ဓ တ်နမမဩဇ စက်ရန
ှံု ငစ
် ပ်လ ဉ််း၍

အနတွဲ့အကကှံြှုရ

ကုမပဏ၏ အမည်ကု နသခ စ နြ မ် ပရေ် ၊
(မတ်ခ က်။
သမ
ုို့ ဟုတ်

မည်သည် အစု်းရ၊ ပုဂ္ဂလက ပ်းနပါင််းနဆ င်ရွက်မှုလုပ်ငေ််းမ ်း
ြက်စပ်လုပ်ငေ််းအဆုမပြှုသမ ်းသည်

အထ်း

ပ်းနပါင််းနဆ င်ရွက်မှု

အသစ်တစ်ရပ် အနေမြင်ပါဝင်နဆ င်ရွက်သင်သည်။)
အစုအြွဲ့ဝင်မ ်းအတက်

:

အစုအြွဲ့ဝင်မ ်း၏အမည်၊ ပ်းနပါင််းနဆ င်ရွက်မှု

အမ ြှု်းအစ ်း၊ ၎င််းတ၏
ုို့ ရ ထ်း၊ အဆင်၊ စတ်ပါဝင်စ ်းသည် စ်းပ ်းနရ်း အနက င်
အထည်နြ ် နဆ င်ရွက်နေမှုမ ်း
(ခ)

စက်ရှံုလုပ်ငေ််းအနတွဲ့အကကှံြှု

:

လုပ်ငေ််းအြွဲ့အစည််းအနေမြင်

နလ က်ထ ်းသည်

စတ်ပါဝင်စ ်းနသ

နရေှံဓ တုနေဒလုပ်ငေ််းနင်ဆက်စပ်၍

လုပ်ငေ််း

အနတွဲ့အကကှံြှုအနသ်းစတ်နြ ်မပရေ် ( သက်ဆုငရ
် လုပ်ငေ််းေယ်ပယ်ရ မည်သည်
အစုအြွဲ့ဝင်မ ်းမဆု)
(ဂ္)

နငန က်းထည်ဝင်နုငမ
် ှု:

အဆမု ပြှုသည်ကုမပဏ၊ အစုစပ်အြွဲ့ဝင်မ ်း အ ်းလှံု်း

နင်

လေ်ခနသ ဘဏ္ဍ နရ်းနစ်၃နစ်

မခင်ကုမပဏတုို့၏

အတက်နငန က်း

နြ မ် ပခ က်ပါရရမည်။ (ဝင်နင/ ထက်နင စ ရင််း၊ အရှံှု်း/ အမမတ် စ ရင််း၊ နငန က်း
စ်းဆင််းမှု နင် နငစ ရင််းရင််းတမ််းဆုငရ
် အခ က်အလက်မ ်း)၊
လက်မတ်ရစ ရင််းစစ်အြွဲ့၏ စ ရင််းစစ်နဆ်းထ ်းပပ်းမြစ်ရမည်။

၅။

စတ်ဝင်စ ်းမှု အဆုမပြှုလ အနပေါ် စစစ်မခင််းနင် လုအပ်နသ အခ က်အလက်မ ်း၊
လ ပ်စစ်နင်စမ််းအင်ဝေ်ကက်းဌ ေသည်

အခ က်အလက်မမပည်စှံုသည်

မည်သည်

အဆမု ပြှုလ ကုမဆု မငင််းပယ်နုင်သည်။
လ ပ်စစ်နင်စမ််းအင်ဝေ်ကက်းဌ ေသည်
သတ်မတ်ထ ်းသည်

စှံသတ်မတ်ခ က်မ ်းနင်

နလ က်ထ ်းလ သည်
ကုက်ညမှုရ-မရ

အဆမု ပြှုလ မ ်းအ ်း

စစစ်သ ်းမည်မြစ်ပါသည်။

နလ က်လ မ ်းအ ်း အထက်အပုဒ် ၄ ပါ သတ်မတ်ခ က်မ ်းနင်အည မပည်စှံုမရ
ှု -မရ စစစ်
သ ်းမည်မြစ်ပါသည်။ စတ်ဝင်စ ်းမှုအဆမု ပြှုလ မ ်းအ ်း စစစ်ပပ်းပါက ပဏ မ နအ င်မမင်သ
မ ်းအ ်း စ ရင််းမပြှုစု၍ ထုတ်မပေ်နပ်းမည်မြစ်ပါသည်။
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၆။

အဆမု ပြှုလ ပှံုစှံတင်သင််းမခင််းနင် နထ က်ခှံတင်မပမခင််း
မတ်ခ က်။ အဆုမပြှုလ တင်သင််းသည် ကုမပဏ၏ အမှုနဆ င်အရ ရခ ြှုပ် သုို့မဟုတ်
ဒါရုက်တ အြွဲ့ဝင်

ကုယ်စ ်းလယ်တစ်ဉ်းဉ်းမ

အဆမု ပြှုလ တင်

နြ မ် ပထ ်းသည်

အခ က်အလက်မ ်းအ ်း မေ်ကေ်န က င််းနထ က်ခှံစ ပါရရမည်။

၇။

အဆမု ပြှုနလ က်ထ ်းသ၏ ကတဝေ်ခှံခ က်
အထက်နြ ်မပပါနလ က်ထ ်းသမ

နပ်းအပ်သည်

အခ က်အလက်မ ်းအ ်းလှံု်းသည်

မေ်ကေ်မှုရပါန က င််းအ မခှံပါသည်။
အဆမု ပြှုနလ က်ထ ်းသသည်

တင်မပထ ်းသည်

အခ က်အလက်မ ်းအနပေါ်

သတ်မတ်

ခ က်မ ်းနငက
် ုက်ညမှုမရပါက မငင််းပယ်ခှံရမည်မြစ်န က င််းကု သရပါသည်။
လ ပ်စစ်နင်စမ််းအင်ဝေ်ကက်းဌ ေမ

စတ်ဝင်စ ်းမှုအဆမု ပြှုလ အတက်

ထပ်မှံနတ င််းခှံလ သည်အခ က်အလက်မ ်းအ ်း

ထပ်မှံ

လအ
ု ပ်၍

ထည်သင််းနပ်းရမည်မြစ်န က င််းကု

သရ လက
ု ်ေောမည်မြစ်န က င််း ဝေ်ခှံကတမပြှုအပ်ပါသည်။

ကုမပဏ/အစုအြွဲ့/အြွဲ့အစည််းကုယ်စ ်း

လက်မတ်

:

အမည်

:

ရ ထ်း

:

ရက်စ

:

တှံဆပ်

