တင်ဒါလမ််းညွှန်ချက်မျ ်း
တင်ဒါရ ်းချယ်မလ
ှု ပ
ု င
် န််းစဉ်မျ ်း
၁။

တင်ဒါရ ်းချယ်မှု လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းအ ်း ရအ က်ရ
စဉ်

(က)

အရ က င််းအ

်ပပပါအတင
ု ််း ရ

င် က်သ ်းမည် ပ စ်ပါသည်-

ရနေ့ က်နင
ှ အ
် ချန်က လ

သတင််းစ နှင် ဝန်ကက်းဌ န Website တင် (၂၄-၁-၂၀၂၀) က်ရနေ့
ရ က ်ပင မည် က်

(ခ)

တင်ဒါပံုစံဝယ်ယူ မည် က်

(၂၇-၁-၂၀၂၀) က်ရနေ့မှ (၅-၂-၂၀၂၀)
က်ရနေ့အထ (ရံု်းချန်အတင််း)

(ဂ)

တင်ဒါအ

ုပပြုလွှ မျ ်း

တင်သင််း မည် က် (၂၆-၂-၂၀၂၀) က်ရနေ့ (ရံု်းချန်အတင််း)

(Proposal)
(ဃ)

နည််းပည

ုင်

တင်သင််းလွှ မျ ်းအ ်း (၂၇-၂-၂၀၂၀) က်ရနေ့

စစစ်အကဲပ တ်ပခင််း (ပဏ မကုမဏ
ပ မျ ်းအ ်း
စစစ်ရ ်းချယ်ပါမည်။)
၇၀%

(နည််းပည

င
ု ်

မှသ

ပဏ မကုမဏ
ပ အရနပ င် ရ ်း

ချယ်ပါမည်။)

ရ ်းနှုန််းတင်သင််းလွှ မျ ်းအ ်း

င်ရ

က်ပခင််းနှင် တင်ဒါစစစ်ရ ်းချယ်ပခင််း

(Presentation မျ ်းပပြုလုပ်ပခင််း)
(င)

တင်ဒါရအ င်ပမင်ရသ

ကုမဏ
ပ အ ်း

အရ က င််း က ်းပခင််းနှင် ဝန်ကက်းဌ န Website
တင် ရ ကည ပခင််း

တင်ဒါတင်သင််းခင် ရသ
ှ
ကုမပဏမျ ်း
၂။

စမံကန််း၊ဘဏ္ဍ ရ ်းနှင်စက်မဝ
ှု န်ကက်းဌ န၊ ပင်စင်ဦ်းစ်းဌ နမှ တင်ဒါရခေါ်ယူရသ Internet Line မျ ်း

ချတ်

က်ရ

င် က်ပခင််း အရက င်အထည်ရ

နုင်ငံကုမပဏမျ ်း အက်ဥပရဒအ တ

် န်အတက် တင်ဒါတင်သင််းရသ ကုမဏ
ပ မျ ်းသည် ပမန်မ

်းဝင် ဲွဲ့စည််းထ ်းရသ သက်တမ််း ှကုမပဏပ စ် ပါမည်။

တင်ဒါတင်သင််း န်အရပခခံညန
ွှ ် က ်းချက်မျ ်း
၃။
အ

တင်ဒါတင်သင််း

တင်

နည််းပည

ုင်

နှင်

ုပပြုလွှ မျ ်းကု ှင််းလင််းတကျစ ထည်သင််းရ

၄။

ဝန်ရ

င်မှု

ုင်

အ

ုပပြုလွှ ၊

ရငရ က်း

ုင်

်ပပ ပါမည်။

တင်ဒါတင်သင််းမည် ကုမပဏမျ ်းသည် သတ်မှတ်ထ ်းရသ

တင်ဒါစည််းမျဉ််း၊ စည််းကမ််းမျ ်းနှင်

အချက်အလက်မျ ်းကု သ ှသရဘ ရပါက် န ်းလည် မည်ပ စ်ပပ်း တကျစ လုက်န ရ

င် က် ပါမည်။

တင်ဒါအ မခံရ က်း
၅။

တင်ဒါတင်သင််းမည်

(ကျပ်နစ
ှ ်

ကုမပဏမျ ်းအရနပ င်

တင်ဒါစရပေါ်အ မခံရ က်း

၂၅၀၀၀၀၀

ယ်ငါ်းသန််းတတ) ကု ပမန်မ စ်းပ ်းရ ်းဘဏ်၊ ရနပပည်ရတ ်တင် PO Cheque မူ င််းပ င်

ရငရပ်းသင််းပပ်းမှ တင်ဒါတင်သင််း ပါမည်။ တင်ဒါအနုင်
(၇)

ရငကျပ်

သည
ှ
် ကုမဏ
ပ အ ်း ထုတ်ပပန်ရ ကည ပပ်းရန က်

က်အတင််း ကျန်ကုမဏ
ပ မျ ်း၏ တင်ဒါအ မခံရ က်းမျ ်းကု ပပန်လည်ထုတ်ရပ်းသ ်းပါမည်။ တင်ဒါ

အနုင်

သည
ှ
် ကုမဏ
ပ အရနပ င် စမံကန််းအရက င်အထည်ရ

် န် စ ချြုပ်ချြုပ်

ုပပ်းရန က်မှ တင်ဒါအ မခံ

ရ က်းအ ်း ပပန်လည်ထုတ်ရပ်းမည် ပ စ်ပါသည်။
တင်ဒါတင်သင််းပခင််း
၆။

တင်ဒါကု ဥကကဌ၊ တင်ဒါစစစ်ရ ်းရက ်မတ၊ ပင်စင်ဦ်းစ်းဌ န၊ စမံကန််း၊ဘဏ္ဍ ရ ်းနှင်စက်မှုဝန်ကက်း

ဌ န၊ ရနပပည်ရတ ်သုေ့ လပ်မူ၍ တင်ဒါတင်သင််းလွှ

မူ င််း (၁) စံု၊ မတတူ (၃) စံုကု တင်သင််း ပါမည်။

ယင််းတင်သင််းလွှ မျ ်းကု ကုမဏ
ပ ၏ တ ဝန် သူ
ှ တစ်ဦ်းမှ လက်မတ
ှ ်ရ ်းထု်း တင်သင််း ပါမည်။
၇။

တင်ဒါတင်သင််းလွှ မျ ်းကု ၂၀၂၀ ပပည်နှစ်၊ ရ ရ

ထ ်း၍

ပင်စင်ဦ်းစ်းဌ န(ရံု်းချြုပ်)၊

ရနပပည်ရတ ်သုေ့

်ဝါ လ (၂၆) က်ရနေ့၊ (၁၆:၀၀) န
သတ်မှတထ
်
်းရသ

ရပ်းသင််း န်နှင် သတ်မှတ်က လထက် ရကျ ်လန်ရပ်းသင််းရသ
ထည်သင််းစဉ််းစ ်းမည်မဟုတ်ပါ။ တင်ဒါတင်သင််း

တင်ဒါအ

ရန က်

ံု်း

စည််းကမ််းချက်မျ ်းနှင်အည
ုပပြုလွှ မျ ်းအ ်း လံု်းဝ(လံု်းဝ)

တင် PO Cheque မူ င််းကု တစ်ပါတည််း ပူ်းတဲ တင်ပပ

ပါမည်။
၈။
ဝန်ရ
အ

တင်ဒါတင်သင််းလွှ မျ ်းကု စ အတ်ပ င်ထည၍
် တင်သင််း
င်မှု

ုင်

ုပပြုလွှ ကု

အ

တင် နည််းပည

ုင်

အ

ုပပြုလွှ မျ ်းကု စ အတ်တစ်အတ်တင်ထည်၍ရသ ်လည််းရက င််း၊ ရငရ က်း

သ်းပခ ်းစ အတ်တစ်အတ်တင်ထည်၍ရသ ်လည််းရက င််း

ချတ်ပတ်၍

ုပပြုလွှ မျ ်းအ ်း လံု်းဝ(လံု်းဝ) လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

ုင်

တင်ဒါတင်သင််း

ပါမည်။ ချတ်ပတ်ထ ်းမှုမ ပခင်
ှ ်း၊ ရပါက်ပပဲရနပခင််း၊ ရ စစ
ု ုတ်ပပဲရနပခင််းနှင် e-mail မှတစ်
သည် တင်ဒါအ

ုပပြုလွှ နှင်

င် ရပ်းပေ့ုလ

၉။

နည််းပည

ုင်

အ

ုပပြုလွှ တင် တင်ဒါတင်သင််းသည် ကုမဏ
ပ ၏ Company Profile မျ ်းအ ်း

ပူ်းတတ
ဲ င်ပပ မည်။ ထုေ့ပပင် ကုမဏ
ပ ၏ အရက င်အထည်ရ
လုပ်ငန််းမျ ်းနှင်

လုပ်ရ

င်ရနရသ

နည််းပည

ုင်

်ရ

င် က်ခဲရသ

လုပ်ငန််းမျ ်း၏

စ

စမံကန််းမျ ်း၊ ပုဂဂလက
င််းမျ ်းအ ်း

ပူ်းတရ
ဲ

်ပပ

တင်သင််း ပါမည်။
တင်ဒါအ
၁၀။

ပု ပြုရ ်းနှုန်း် တည်ပမဲက လ

ကုမဏ
ပ မျ ်းမှ တင်သင််းထ ်းရသ

ရငရ က်း

ုင်

အ

ုပပြုလွှ တင် ရ

်ပပထ ်းသည် စမံကန််း

တန်ဘု်းမျ ်း၏ ရ ်းနှုန်း် တည်ပမဲက လကု က်(၁၈၀) သတ်မှတပ
် ါသည်။
တင်ဒါတင်သင််းမညက
် မ
ု ဏ
ပ ၏ အ ည်အရသ်းသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်မျ ်း
၁၁။

တင်ဒါအ ်းခုင်မ ရသ

ပူ်းရပါင််းရ
၁၂။

နည််းပည ကုမဏ
ပ အချင််းချင််းပူ်းရပါင််း၍ရသ ်လည််းရက င််း၊

င် က်လျှက် ှသည် နည််းပည ကုမဏ
ပ ရသ ်လည််းရက င််း ဝင်ရ

တင်ဒါတင်သင််းမည်ကုမပဏ၏

အ ည်အရသ်းကု စစ်ရ

ပပည်ပနှင်

က်ယှဉ်ပပြုင်နုင်ပါသည်။

အ ည်အရသ်းသတ်မှတခ
် ျက်မျ ်းအ ်း

်းအကဲပ တ် န် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်မျ ်း”တင် အရသ်းစတ်ရ

“အ

ပု ပြုလွှ မျ ်း၏

်ပပထ ်းသည် အချက်မျ ်း

ရပေါ်တင် အရပခခံ၍ ထည်သင််းစဉ််းစ ်း ရ ်းချယ်သ ်းပါမည်(က)

တင်ဒါဝင်ရ

(ခ)

ကုမဏ
ပ ၏ ွဲ့ဲ စည််းပံန
ု ှင် နည််းပည

(ဂ)

နည််းပည ကုမဏ
ပ အရနပ င် လန်ခဲသည်သံု်းနှစ်အတင််း ရ
မျ ်း ချတ်

က်ယှဉ်ပပြုငမ
် ည် နည််းပည ကုမဏ
ပ ၏ ကုမဏ
ပ Profile ။

က်ရ

ုင်

င် က်ပခင််း ရ

ကျွမ််းကျင်ဝန်ထမ််းမျ ်းစ

င််း။

င် က်ခဲ ူ်းရသ Internet Line

င် က်ခဲသည် လုပ်ငန််းမျ ်းကု အရထ က်အထ ်းမျ ်း

နှင်အတူ ပူ်းတတ
ဲ င်ပပ ပါမည်။
(ဃ)

ကုမဏ
ပ မျ ်းအရနပ င် တင
ု ််းရဒသကက်း/ ပပည်နယ်အစု်း

(သုေ့မဟုတ)် ပပည်ရထ င်စုဝန်ကက်း

ဌ နတစ်ခုခုမှ အ ည်အချင််းမပပည်မပခင််းနှင် န မည်ပျက်စ

င််းတင် ရ ကည ခံထ ်း ပခင််း

မ ရစ
ှ
ပါ။
(င)

အထက်ရ

်ပပပါ အချက်အလက်မျ ်းအ ်းလံု်းအတက် လုအပ်ရသ စ

က်စ တမ််းမျ ်းအ ်း

ပပည်စံုစ မတတူကူ်း၍ တင်ဒါတင်သင််းလွှ တင် တစ်ပါတည််း ပူ်းတတ
ဲ င်ပပ ပါမည်။
တင်ဒါရက မ
် တ၏
၁၃။

်းံု ပ တ်ပင
ု ခ
် င်

တင်ဒါရက ်မတအရနပ င်

ကုမဏ
ပ မျ ်းမှ

မကုက်ညရသ ကုမဏ
ပ မျ ်းကု အကျြု်းအရ က င််းရ
စစစ်ရ ်းချယ်
ကုမဏ
ပ ၏

တင် စမံကန််းတန်ဘု်းကုသ

နည််းပည ပမင်မ ်းမှု၊

မှတ်တမ််းမျ ်းနှင် သရုပ်ပပလုပ်ရ

စမံကန််းမျ ်း

တင်ဒါတင်သင််းလ ပခင််းအရပေါ်

သတ်မှတခ
် ျက်မျ ်းနှင်

်ပပ န် မလုအပ်ဘဲ ပငင််းပယ်ပုင်ခင်

ကည်ရှု

ံု်းပ တ်မည်မဟုတ်ဘဲ တင်ဒါတင်သင််းထ ်းရသ

အရက င်အထည်ရ

င်နုင်မမ
ှု ျ ်းကု မူတည်၍

ှပါသည်။ တင်ဒါ

်လုပရ
်

င်နုင်ခဲသည်

ံု်းပ တ်ရ ်းချယ်သ ်းမည် ပ စ်ပါသည်။

စမံကန််း

တင်ဒါအနုင်
၁၄။

သည
ှ
် ကုမပဏအ ်းထုတ်ပပန်ရ ကည ပခင််း

တင်ဒါရက ်မတမှ ရ ်းချယ်အနုင်

သည
ှ
် ကုမဏ
ပ အ ်း စမံကန််း၊ဘဏ္ဍ ရ ်းနှင်စက်မဝ
ှု န်ကက်းဌ န

Website (www.mopf.gov.mm) နှင် (www.pension.gov.mm) တတ
ုေ့ င် ရ ကည ရပ်းသ ်းမည်ပ စ်ပပ်း ုန််း၊
Email တေ့ပု င်လည််း
ရငရ က်း
၁၅။

င
ု ်

အ

က်သယ်အရ က င််း က ်းရပ်းသ ်းမည် ပ စ်ပါသည်။
ပု ပြုလွှ တင်သင််း မညပ
် စ
ံု ံ
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