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ဆန္ဒမှတပ် ုံတငခ်ြင််းန္ငှ ် ရကြ် ျိန််းယခူြင််းအဆင ဆ်င ်
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၁။ ကာကယွဆ်ဆ်းထျိုံ်းန္ှ ရန်အတကွ် ဆန္ဒမှတပ် ုံတငခ်ြင််း

စနစ်ဝဘဆ် ိုဒ：်https://1922.gov.tw

ရ ောဂါထ န််းခ ျုပ်ရ ်းဌောန၏ ခွင ပ်ပျုထော်းရ ော အမ  ျု်းအစော်းအလ ိုက် ကောကယွရ်ဆ်းထ ို်းန ှံ န် ဆနဒမ တပ်ှံိုတငပ်ခင််းက ို လိုပ််ရဆောငန် ိုင ်ည။်

အ ိုငဒ်အီတညပ်ပျု နန်ည််းလမ််း န ိုငင်ှံ ော်းစီစစ်ရ ်းကတပ်ပော်းနှံပါတ်  ကရ် ခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ် က န််းမောရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ်

၁။ ခငွ ပ်ပျုထော်းရ ောအမ  ျု်းအစော်းမ ော်း ောလျှင်

မ တပ်ှံိုတင ်ငွ််းခငွ ရ်   ည။်

၂။ က န််းမော်ရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းမရ   မူ ော်း မ မ ၏

အ ိုငဒ်အီမ  ျု်းအစော်းအလ ိုက် ပပညတ်ငွ််းအဝငအ်ထကွ် ခငွ ပ်ပျုနှံပါတ်

  ို  မဟိုတ် ပတစ််ပ ို  နှံပါတ်တ ို  က ို အ ှံို်းပပျုန ိုင ်ည။်

http://1922.gov.tw/
http://1922.gov.tw/
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၁။ ကာကယွဆ်ဆ်းထျိုံ်းန္ှ ရန်အတကွ် ဆန္ဒမှတပ် ုံတငခ်ြင််း

၁။က န််းမောရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းရ   မူ ော်း န ိုငင်ှံ ော်းစီစစ်ရ ်းကတပ်ပော်းနှံပါတ်  ကရ် ခှံကတပ်ပော်း က န််းမောရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ်

အပပင် ရိုပ်ပှံိုအတညပ်ပျုကိုဒ် တ ို  က ို ပြည  ်ငွ််းပါ။

၂။ က န််းမောရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းမရ   မူ ော်း တရိုတပ်ပညမ်ကက်ီး၊ ရဟောငရ်ကောင၊် မကောအ ိုမ လောရ ောကရ်နထ ိုင ်မူ ော်း န ိုငင်ှံမ  ရန မူ ော်း ပြစ်ပါက

 ကရ် ခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ် ပပညတ်ငွ််းအဝငအ်ထကွ် ခွင ပ်ပျုနှံပါတ် အပပင် ရိုပ်ပှံိုအတညပ်ပျုကိုဒ် တ ို  က ို ပြည  ်ငွ််းပါ။ န ိုငင်ှံပခော်း ော်းပြစ်ပါက

 ကရ် ခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ် ပတစ််ပ ို  နှံပါတ် အပပင် ရိုပ်ပှံိုအတညပ်ပျုကိုဒ် တ ို  က ို ပြည  ်ငွ််းပါ။
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၁။ ကာကယွဆ်ဆ်းထျိုံ်းန္ှ ရန်အတကွ် ဆန္ဒမှတပ် ုံတငခ်ြင််း က န််းမာာဆရ်းအာမြ ကတခ်ပာ်းမရှျိသမူ ာ်း

တရိုတပ်ပညမ်ကက်ီး၊ ရဟောငရ်ကောင၊် မကောအ ိုမ လောရ ောကရ်နထ ိုင ်မူ ော်း န ိုငင်ှံမ  ရန မူ ော်း ပြစ်ပါက ကရ် ခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ်

ပပညတ်ငွ််းအဝငအ်ထကွ် ခွင ပ်ပျုနှံပါတ် တ ို  က ို ပြည  ်ငွ််းပါ။

န ိုငင်ှံပခော်း ော်းပြစ်ပါက ကရ် ခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ် ပတစ််ပ ို  နှံပါတ် တ ို  က ို ပြည  ်ငွ််းပါ။

ပပညတ်ငွ််းဝငခ်ငွ က်တ်

ပပော်းနှံပါတ်

ခွင ပ်ပျုနှံပါတ်
ပပညတ်ငွ််းအဝငအ်ထကွ်

ခငွ ပ်ပျုနှံပါတ်



၂။ ကာကယွဆ်ဆ်းထျိုံ်းန္ှ ရန်အတကွ် ရကြ် ျိန််းယခူြင််း

 ကမ် တအ် ကအ် ွယန် င ် က ိုကည်ပီပီ်း ကောကယွ််ရဆ်းထ ို်းန ှံ နအ်တကွ် ဆနဒမ တပ်ှံိုတငထ်ော်း မူ ော်း မကရ်ဆ ခ ်ပြင ် အရကကောင််းကကော်းစောက ို

လကခ်ှံ ရ  ပါကကောကယွရ်ဆ်းအတကွ်  ကခ်  န််းယ ူန် ပလကရ်ြောင််းတငွ် မ တပ်ှံိုတင ်ငွ််းပါ။

5

က န််းမော်ရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းမရ   မူ ော်း မ မ ၏

အ ိုငဒ်အီမ  ျု်းအစော်းအလ ိုက်

ပပညတ်ငွ််းအဝငအ်ထကွ် ခငွ ပ်ပျုနှံပါတ်  ို  မဟိုတ်

ပတစ််ပ ို  နှံပါတ်တ ို  က ို ပြည  ်ငွ််းန ိုင ်ည။်



န ိုငင်ှံ ော်းစီစစ်ရ ်းကတပ်ပော်းနှံပါတ်  ကရ် ခှံကတပ်ပော်း က န််းမောရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ် အပခော်းကတပ်ပော်းနှံပါတ် တ ို  က ို အ ှံို်းပပျုပါ။

၂။ ကာကယွဆ်ဆ်းထျိုံ်းန္ှ ရန်အတကွ် ရကြ် ျိန််းယပူ ုံယနူည််း ရှင််းလင််းဆ ာ်ခပြ က်

န္ျိုံငင် သာ်းစစီစဆ်ရ်းကတခ်ပာ်းန ပါတ် က န််းမာဆရ်းအာမြ ကတခ်ပာ်းန ပါတ်
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န ိုငင်ှံ ော်းစီစစ်ရ ်းခကတပ်ပော်းနှံပါတ်  ကရ် ခှံကတပ်ပော်း က န််းမောရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းနှံပါတ် အပခော်းကတပ်ပော်းနှံပါတ် အပပင် ရိုပ်ပှံိုအတညပ်ပျုကိုဒ်

တ ို  က ို ပြည  ်ငွ််းပပီ်း အ ိုငဒ်စီစ်ရဆ်းမှုလိုပ်ရဆောငပ်ခင််း က ို ရ ွ်းခ ယပ်ါ။

က န််းမော်ရ ်းအောမခှံကတပ်ပော်းမရ   မူ ော်း အ ိုငဒ်အီမ  ျု်းအစော်းက ို ရ ွ်းခ ယပ်ပီ်း  ကဆ် ိုင ်ော ကတပ်ပော်းနှံပါတက် ို ထပ်မှံပြည စ်ွကရ်ပ်းပါ။

၂။ ကာကယွဆ်ဆ်းထျိုံ်းန္ှ ရန်အတကွ် ရကြ် ျိန််းယပူ ုံယနူည််း ရှင််းလင််းဆ ာ်ခပြ က်

န္ျိုံငင် သာ်းစစီစဆ်ရ်းကတခ်ပာ်းန ပါတ် က န််းမာဆရ်းအာမြ ကတခ်ပာ်းန ပါတ်


