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ပင်စငသ်တင်းလွှာ 

Pension Bulletin 
အတဲွ -၁၊ အေှတ ်(၄) 

၂၀၂၀  ပပည့်နှစ် (ဧပပီလ၊ ဒေလ၊ ဇွန်လ) ပင်စင်ဦးစီးဌာနေှ (၃)လတစ်ကကိေ် ထုတ်ဒဝသည။် 

    

 မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ပင်စင်စနစ်သည် အမြားနုိင်ငံြျား 

က့ဲသ့ုိ မပုမပင်ပမပာင်းလဲရန် လုိအပ်ပနသည့် နယ်ပယ်တစ်ရပ် 

ဖြစ်ပါသည်။ ယံုကကည်အားထားရ၍  ဒရရှည် တည်တ့ံခုိင်ပေဲပပီး 

ဟန်ချက်ညီဒသာ အေျ ိုးသားရန်ပံုဒငွစနစ် ဒပါ်ဒပါက်လာ 

ဒစရန် ရည်မှန်း၍ လက်ရိှပင်စင်စနစ်အား ဖပုဖပင်ပဖပာင်းလဲမှု 

များပောင်ရွက်သွားရန် လုိအပ်လျက်ရိှပါသည်။ ဝန်ထမ်းတ့ုိ 

၏ ဘဝပနာင်ပရးအတွက် စိတ်ပအးစွာ အပထာက်အပ့ံ 

ဖြစ်ပစရန်နှင့် အထူးသဖြင့် အငငိမ်းစားဘဝတွင် ေင်းရဲနွမ်းပါး 

မှု ပလျှော့ချပရးအား ပ့ံပုိး နုိင်ပစရန် ဖြစ်ပါသည်။                                           
 

  ပင်စင်စနစ် တစ်ြုလုးံ ဖပုဖပငပ်ဖပာင်းလဲသည့် Syste 

-mic Reform ဆိုသည်ြှာ စနစ်၏ အပမြြံတည်ပဆာက်ြှု 

ပုံစံတစ်ြုလုံးအား မပုမပငပ်မပာင်းလဲမြင်းမြစ်ရာ လက်ရှိ 

ပဆာငရွ်က်သည့် သတ်ြှတ်အကျ ိုးြံစားြွင့်စနစ် (Defined 

Benefit System) ြှ သတ်ြှတ်ထည့်ဝငပ် ကး ထည့်ဝင် 

သည့်စနစ် (Defined Contribution System) သို့ 

ကူးပဖပာငး်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လက်ရိှကာလတွင် အသွင် 

ကူးပဖပာငး်သည့်ကာလဖြစ်ဖခငး်ပ ကာင့် ပင်စငစ်နစ်ပောငး် 

ပရာ ပင်စင်စနစ်သစ်ပါ တစ်ပပိုငတ်ည်း (Parallel) ပဆာင ်

ရွက် သွားြည်မြစ်ပပီး တစ်ပမြးပမြးနှင့် စနစ်ပောင်းပနရာ 

တွင် စနစ်သစ် ဝငပ်ရာက် ပနရာယူနိုင်ြည် မြစ်ပါသည်။ 

 

 

  “ဝန်ထမ်းပနာင်ပရး စိတ်ပအးြ့ုိ ရန်ပုံပငွစနစ်  

        ထပူထာင်စို”့ 

  ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟိုရန်ပုံပငွ အပကာင်  

     အထည်ပြာ်ပရး ပကာ်မတီြွဲ့စည်းဖခင်း။ 

  ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပုံပငွ  အပကာင်  

     အထည်ပြာ်ပရး ပကာ်မတီ   အစည်းအပဝး     

     ပောင်ရွက်ငပီးစီးမှု  အပဖခအပန။ 

 ဝန်ထမ်းပနာင်ပရး ဗဟုိရန်ပုံပငွအပကာင်အထည်ပြာ်     

     မည့်ပုံစံ 

 လက်ရိှ ပငစ်င်စားအင်အားနှင့် အသံုးစရိတ်အပဖခအပန။ 

 ပငစ်င်စားဦးပရနှင့်ပင်စင်အသံုးစရိတ်  

အပဖခဖပဇယား (၂၀၁၀-၂၀၁၁မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉) 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာပရးနှစ် ပငစ်င်စား 

အင်အားနှင့် အသံုးစရိတ် စာရင်း                   

      ( ပအာက်တုိဘာမှ ဧငပီလအထိ ) 

 ပငစ်င်အမျ ိုးအစားအလုိက်ပင်စင်စားအင်အား 

စာရင်း(၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပအာက်တုိဘာမှ ဧငပီလ 

အထိ)  

 လစာနှုန်းအလုိက် ပငစ်င်စားအင်အားစာရင်း 

(၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပအာက်တုိဘာမှ ဧငပီလအထိ)  

 အသစ်တုိးတက်လာပသာအင်အားနှင့် 

ပလျာ့နည်းသွားပသာ အင်အားစာရင်း(၂၀၁၉- 

၂၀၂၀  ပအာက်တုိဘာမှ ဧငပီလ အထိ)  

 ဝန်ကကီးဌာနများအလုိက်ပင်စင်စားအင်အား 

စာရင်း (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပအာက်တုိဘာလမှ 

ဧငပီလ အထိ)  

 တုိင်းပေသကကီးနှင့်ဖပည်နယ်များအလုိက် 

ပငစ်င်စား  အင်အားနှင့် အသံုးစရိတ်  ( ၂၀၁၉ - 

၂၀၂၀ ပအာက်တုိဘာလမှ ဧငပီလအထိ)  

   ပင်စင်ဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းပောင်ရွက်မှု   

      နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ 

 

 

“ဝန်ထေ်းဒနာငဒ်ရး စိတ်ဒအးဖို့ ရန်ပုံဒငစွနစ် ထူဒထာငစ်ို့” 
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ဝန်ထြ်းပနာင်ပရး ဗေုိရန်ပံုပငွ(Central Provident Fund – CPF) အား ထူပထာင်ရမြင်း အပ ကာင်းအရင်း 

ြျားစွာရိှပါသည်။  အုပ်ြျုပ်ပရး၊ စီးပွားပရး၊ လူြှုပရး၊ ရှုပထာင့်ပပါင်းစံုြှ ရှုမြင်နုိင်ပါသည်။   

အုပ်ချုပ်ရေး ရှုရောင့် 

 အုပ်ြျုပ်ပရး ရှုပထာင့်ြှ  ကည့်ရှုြည်ဆုိပါက  ဝန်ထြ်းဆုိင်ရာ မပုမပင်ပမပာင်းလဲပရး ( Civil Service 

Reform ) အရ ဝန်ထြ်းြျား၏ အကျ ိုးစီးပွားအတွက် ပနာင်ပရး စိတ်ပအးပစရန် ြန်တီးြ့ုိ လုိအပ်ပါသည်။ 

ဝန်ထြ်းြျား ပင်စင်ယူြည့် အသက်အရွယ်တွင်  ပနာင်ပရးစိတ်ပအးနုိင်ရန်  ပဆာင်ရွက်မြင်းအားမြင့် လက်ရိှ 

အလုပ်ြွင်တွင် စိတ်ပါလက်ပါနှင့် စိတ်နှစ်ပဆာင်ရွက်နုိင်ြည်။ လူပနြှုဘဝအတွက် စိတ်လံုခြုံြှုရိှပါက  

ပလ့ကျင့်ပပီးပသာ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျား အမြားပသာကဏ္ဍြျားသ့ုိ အလုပ်ကူးပမပာင်း တာဝန်ထြ်းပဆာင်ြှုနှုန်း၊ 

အလုပ်ထွက်သည့်နှုန်း ပလျာ့နည်းပစြည်။ သတ်ြှတ်ထားပသာ တာဝန်ြျားအား လုပ်ငန်းြွင်တွင် ဝတ်ပကျ 

တန်းပကျ၊ တာဝန်ပကျ  ပဆာင်ရွက်ရံု သာြက ပစတနာပါ ထည့်သွင်းပဆာင်ရွက်ပစမြင်း၊ သင် ကားပပးထား 

သည့် လူစွြ်းအားရင်းမြစ်အား ထိြ်းသိြ်းပစနုိင်သမြင့် တည်ပငိြ်သည့် အလုပ်ဝန်းကျင် တစ်ရပ်မြစ်ပပါ်ပစနုိင် 

ပါသည်။  

 ယြုအြျန်ိတွင် အစုိးရဝန်ထြ်းြျားအပနနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက လစာနည်းသည်၊ အစုိးရ 

အြဲွ့အစည်းြျားတွင် ပဆာင်ရွက်ရသည်ြှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ြပကာင်းေု ထင်မြင်ယူဆကာ အစုိးရဝန်ထြ်း 

ဘဝကုိ နှစ်သက် စိတ်ဝင်စားသူြျားြှအပ ပင်ကုိယ်စွြ်းရည်ရိှပသာသူြျား၊ ယှဉ်ပပိုင် နုိင်စွြ်း ရိှသူြျား အပနနှင့် 

အစုိးရဌာန ြျားတွင် ပလျှောက်ထားြှု နည်းပါးပါသည်။ လစာြျားပသာ၊ ယှဉ်ပပိုင်နုိင်စွြ်းမြင့်ြားပပီး သွက်လက် 

ပသာလုပ်ငန်းြွင်ြျားတွင် ပုိြုိ ပလျှောက်ထားပလ့ရိှ ကသည်။ စွန့်ဉီးတီထွင်ြှုြျား ပဆာင်ရွက်ပလ့ရိှ ကသည်။ 

နုိင်င့ံဝန်ထြ်း အလုပ်အပနနှင့် လူပနြှု ဘဝ အာြြံြျက်ပပးနုိင်သည့် အပနအထားြှသာလျှေင် အရည်အပသွး 

ရိှသည့် ဝန်ထြ်းပလာင်းလျာ ြျားြှ  ပုိြုိပလျှောက်ထားလာ ကြည် မြစ်ပါသည်။ သ့ုိြှသာ စွြ်းပဆာင်ရည် မပည့်ဝ 

ပပီးအရည်အပသွးရိှသည့် အစုိးရဝန်ထြ်းြျား၊ မပည်သူ့ဝန်ထြ်းြျား  ြျားလာပအာင် ဆဲွပဆာင်နုိင်ြည် မြစ်ပါ 

သည်။  

 ထ့ုိပ ကာင့်ဝန်ထြ်းြျား၏ပနာင်ပရးအားအြှန်တကယ်စိတ်ပအးပစရန် ဝန်ထြ်းပနာင်ပရးဗေုိရန်ပံုပငွ 

(CPF ) ြှ ရရိှပသာ အကျ ိုးအမြတ်တ့ုိအား ထိပရာက်စွာ ြံစားပစမြင်း၊ ဝန်ထြ်းအမြစ် တာဝန်ထြ်း ပဆာင်စဉ် 

ကာလတွင်ပရာ အပငိြ်းစားယူြည့် အသက်အရွယ်ြှာပါ လုိအပ်သည့် ဝန်ပဆာင်ြှုြျားအား ရယူနုိင်မြင်းမြင့် 

လူသားရင်းမြစ်ကုိ ထိြ်းသိြ်းကာ တည်ပငိြ်ပသာ အလုပ် ဝန်းကျင် တစ်ရပ်မြစ်ပအာင် ပဆာင်ရွက်နုိင်ြှသာ 

အစုိးရဌာန အြဲွအစည်းြျား  အားပကာင်းလာပစြည် မြစ်သည်။ ဤသ့ုိမြင့် ဝန်ထြ်းပနာင်ပရး ဗေုိရန်ပံုပငွ 

ထူပထာင်မြင်းသည် အုပ်ြျုပ်ပရး ဆုိင်ရာ မပုမပင်ပမပာင်းလဲြှု၊ ဝန်ထြ်းဆုိင်ရာ မပုမပင်ပမပာင်းလဲြှုနှင့် သက်ဆုိင် 

အကျုံးဝင် လျက် ရိှပါသည်။  
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စီးပွားရေး ရှုရောင့် 

 နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျား၏ အပငိြ်းစားလူပနြှုဘဝတွင် စီးပွားပရးအရဝင်ပငွအမြစ် တစ်လံုးတစ်စည်းတည်း 

ဆုပငွ ၊ အပငိြ်းစားလစာ စသည်မြင့် အပငိြ်းစားအကျ ိုးြံစားြွင့်ကုိ  ြံစားနုိင်ပစရန်နှင့် ဝန်ထြ်းဘဝတွင် လုိအပ် 

သည့် ဝန်ပဆာင်ြှုြျား ြံစားရရိှနုိင်ပစရန် မြစ်ပါသည်။ ဝန်ထြ်းပနာင်ပရး ဗေုိရန်ပံုပငွအား အပကာင်အထည် 

ပြာ်ပဆာင်မြင်းအားမြင့် ပရရှည်တွင်ပင်စင်၏ ကကီးပလးပသာ တာဝန်အတွက် ဘဏ္ဍာပရးြံနုိင်ဝန်အား ပုိြုိရိှ 

လာပစပပီး  တစ်ြက်ကဘဏ္ဍာပရး လုိပငွမပြှုကုိ ပလျှော့ပါးပစပရးအတွက် အပထာက်အကူ မြစ်ပစနုိင်ပါသည်။ 

ထုိြှတစ်ဆင့် ပြြရုိစီးပွားပရး တည်ပငိြ် အားပကာင်းပစပရး၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်အမြစ် အပကာင်အထည် 

ပြာ်ပဆာင်ရန် မြစ်ပါသည်။ ဝန်ထြ်းပနာင်ပရး ဗေုိရန်ပံုပငွ (CPF) သည် ပင်စင် အသံုးစရိတ်အား သီးသန့် 

ရန်ပံုပငွထားရိှငပီး တုိးပွားပအာင် ပောင်ရွက်၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အငငိမ်းစား အကျ ိုးခံစားခွင့်အား ခံစားပစနုိင် 

ရန်ပောင်ရွက်ဖခင်း ဖြစ်ပါသည်။ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျား၏ စုပဆာင်းြှုအား  ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုအမြစ် ပမပာင်းလဲ၍ 

မပည်တွင်း ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုြျားအား အားပကာင်းလာပစရန်၊ အလုပ်အကုိင် ြန်တီးြှုြျား မြစ်ပပါ်လာပစရန်၊ 

စီးပွားပရး အပဆာက်အအံုအတွင်း ပငွပ ကးလှည့်လည်ြှုအား ပကာင်းြွန်ပစရန် မြစ်ပါသည်။   

လူမှုရေးရှုရောင့် 

 လူြှုပရးရှုပထာင့်အရ  ကည့်လျှေင်လည်း ဝန်ထြ်းပနာင်ပရး ဗေုိရန်ပံုပငွ (CPF) အြဲွ့ဝင်ြျား အတွက် 

လုိအပ်ြျက်ြျားအပပါ် ြူတည်ပပီး သင့်ပလျာ်သည့် ပြျးပငွ အြျ ိုး အစားြျား ၊ ဝန်ပဆာင်ြှု Package ြျားအား 

ကြ်းလှြ်းြည် မြစ်မြင်းပ ကာင့် လူြှုပရးြဏိ္ဍုင်ကုိလည်း    အပထာက်အကူမပု ပစြည်  မြစ်ပါသည်။  ဆင်းရဲြှု 

ပလျှော့ြျပရးကုိ အပထာက်အကူမပုပစနုိင်ပါသည်။ 

 အနာဂတ်ကာလတွင် အစုိးရကဏ္ဍသာြက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဝန်ထြ်းြျားကုိပါ လွှြ်းခြုံနုိင်ြည့်  

အြျ ိုးသားပင်စင်စနစ် (National Pension System) သ့ုိ ပြျှော်ြှန်းပဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်လာပါသည်။ ယြု 

ဝန်ထြ်းပနာင်ပရးဗေုိရန်ပံုပငွ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျားအတွက် ြျဉ်းကပ် အပကာင်အထည်ပြာ်ပဆာင်ရန်မြစ် 

ပသာ်လည်း သက်ဆုိင်ရာ ဆက်စပ်ဌာနြျားနှင့် ပူးပပါင်း၍ ဝန်ပဆာင်ြှုြျားအား  တစ်ဆင့်ပပီး တစ်ဆင့် တုိးြျဲ့ 

ပဆာင်ရွက်ရန် မြစ်ပါသည်။ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ Formal Sector တွင်အြျန်ိမပည့် တာဝန်ထြ်းပဆာင်ပနသည့် 

ဝန်ထြ်းြျားအတွက်လည်း ထူပထာင်နုိင်ရန် အားပပး ပဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအတွက် 

စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား ထုတ်မပန်၍ ြိြိတ့ုိလုပ်ငန်းြျားတွင် တာဝန်ထြ်းပဆာင်ြည့်  ဝန်ထြ်းြျား၏ 

အပငိြ်းစားဘဝအား အပထာက်အပ့ံမပုနုိင်ရန်အတွက် ထိန်းပကျာင်းရန် Regulatory Role အရ ပဆာင်ရွက်ရန် 

ရည်ြှန်းထားပါသည်။  

 ထ့ုိပ ကာင့်ဝန်ေမး်တို့၏ ဘဝရနာင်ရေးအတွက်စိတ်ရအးစွာ အရောက်အပံ့ဖြစ်ရစေန်နှင့် မျှတသည့် 

ပင်စင်အကျ ိုးခံစားခွင်မ့ျားကို ေေှိရစသည့် အပငိြ်းစားလူပနြှုစနစ်သ့ုိ ကူးရဖပာငး် အရကာင်အေည်ရြာ် 

ရောင်ေွက်ဖခင်းဖြင့် ေင်းေဲနွမ်းပါးမှုရလျှာ့ချရေးအား အရောက်အပ့ံ ဖြစ်ရစနုိင်မည်ဖြစ်ပါသည်။  
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လက်ရိှ ပင်စင်စနစ်၏ စိန်ဒခါ်ေှုနှင့် အခက်အခဲေျား  

 မြန်ြာနုိင်ငံ၏ လက်ရိှနုိင်င့ံဝန်ထြ်းပင်စင်စနစ်သည် ရန်ပံုပငွ ထူပထာင်ထားမြင်း ြရိှသည့်  သတ်ြှတ် 

အကျ ိုးြံစားြွင့်စနစ်မြစ်ပပီး ပင်စင်အသံုးစရိတ်အား နုိင်ငံပတာ်ဘတ်ဂျက်ြှ တုိက်ရုိက်တာဝန်ယူ ကျြံသည့် 

စနစ် မြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းအရ စုစုပပါင်း ပင်စင် အသံုးစရိတ်မှာ ၁၁၁၆ ဘီလီယံကျပ် 

ရိှပါသည်။ လက်ရိှ ပငစ်ငအ်သံုးစရိတ်သည် GDP ၏ (၁.၀၅%)၊ နိုငင်ပံတာ် အြွန်ရပငွ၏ ၆ပုံ ၁ပုံ စုစုပပါင်း 

အသံုးစရိတ်၏ (၄.၀၄%) နီးပါးအထိ ရိှလာြဲ့ပါသည်။  ယြုနှစ်တွင ် ကိုဗစ်ပရာဂါမြစ်ပွားမြင်းပ ကာင့် အြွန် 

နှုန်းထားြျားပလျာ့ြျမြင်း၊ အြျ ို့ပသာ စီးပွားပရး လုပ်ပဆာင်ြျက်ြျား ကျဆင်းမြငး်တို့ပ ကာင့် အြွန်နှင့် 

ပင်စင်အသုံးစရိတ်အြျ ိုးြှာ ယြုထက် ပိုြိုြျားမပားလာနိုင်ပါသည်။ ထို့မပင် နိုငင်ပံိုင ် စီးပွားပရးလုပ်ငန်းြျား 

ပုဂ္ဂလကိ အသွင်ကူးပမပာငး်သည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများအတွက် ပင်စင်အသံုးစရိတ်ြျား ပိုြိုကျြံရြည့် အပန 

အထားြျားလည်း ရိှပနပါသည်။ 

 ပင်စင်စားအင်အားနှစ်စဉ်တုိးတက်လာမြင်းနှင့် ပင်စင်စားတ့ုိ၏ ပြျှော်ြှန်း သက်တြ်းတုိးမြင့် လာမြင်း 

တ့ုိပ ကာင့် ပင်စင် အသံုးစရိတ်ြျားအား ပုိြုိကျြံသံုးစဲွပနရသည်။ ရန်ပံုပငွ သီးသန့်လျာထား ပဆာင်ရွက်မြင်း 

ြရိှသည့်အတွက် ပရရှည်တွင်တည်တ့ံြုိင်ပြဲသည့် ပင်စင်စနစ် ြမြစ်နုိင်သက့ဲသ့ုိ နုိင်ငံပတာ်၏ ဘတ်ဂျက်၌ 

ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိး အပနမြင့်လည်း မြစ်ပပါ်လျှေက်ရိှပါသည်။  သီးသန့်ရန်ပံုပငွ ထူပထာင်ရန် လုိအပ်လျှေက်ရိှသက့ဲသ့ုိ 

နုိင်ငံပတာ်အစုိးရ၌ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးမြစ်ပနသည့် ပင်စင်လစာြျားပပးအပ်ရန် ဘတ်ဂျက်အတွက် ရန်ပံုပငွအား 

တုိးတက်ပစပရး ရှာပြွသည့် အြဲွ့အစည်းတစ်ရပ် လုိအပ် လျှေက်ရိှပါသည်။  

 စကကာပူနုိင်ငံအရနဖြင့် Central Provident Fund Act ( ၁၉၅၃ ) အား ဖပဌာန်း၍ ၁၉၅၅ ခုနှစ် တွင် 

လည်းရကာင်း၊   

 ေုိင်းနုိင်ငံတွင် Government Pension Fund Act (B.E.2539) ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လည်းရကာင်း၊  

 မရလးေှားနုိင်ငံတွင် Employee Provident Fund Ordinance (1951) ကုိလည်းရကာင်း၊ ၁၉၉၁ 

ခုနှစ်တွင် Employee Provident Fund (EPF ) Act အရနဖြင့် ဖပင်ေင်အစားေုိး၍ ၁၉၅၁ 

ခုနှစ်တွင်လည်းရကာင်း ၊ 

 အင်ဒုိနီးေှားနုိင်ငံတွင် BPJS Law ( 2011 )နှင့် SJSN Law(2004 ) အား ဖပဌာန်း၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ် 

တွင်လည်းရကာင်း ၊ 

 အိန္ဒိယနုိင်ငံတွင် Employees Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952, The 

Pension Fund Regulatory and Development Authority Act ( PFRDA Act ) 2013 တ့ုိအား 

မပဌာန်း၍ ၂၀၀၄ ြုနှစ်တွင် ြဝင်ြပနရ အမြစ် စတင်၍ လည်းပကာင်း၊  
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 ပောင်ပကာင်တွင် Mandatory Provident Fund Law (2000) အား မပဌာန်း၍ ၁-၁၂-၂၀၀၀ ြှ စတင်၍ 

လည်းပကာင်း ဗေုိရန်ပံုပငွအား ထူပထာင်၍ အသီးသီး ပဆာင်ရွက်ြ့ဲ ကပါသည်။ 

 မြန်ြာနုိင်ငံတွင်လည်း ဝန်ထြ်းပနာင်ပရး ဗေုိရန်ပံုပငွ ဉပပေ ( Central Provident Fund Law) ကုိ 

ယြုနှစ်အတွင်း မပဌာန်းနုိင်ရန် ကကိုးပြ်းပဆာင်ရွက်လျှေက်ရိှပါသည်။  

 ထ့ုိပ ကာင့် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ လက်ရိှနုိင်င့ံဝန်ထြ်းပင်စင်စနစ်အား အမြားပသာကြ္ဘာ့နုိင်ငံြျား 

နည်းတူ ရန်ပံုပငွကုိ အပမြြံ၍ ြံစားြွင့်မပုသည့်စနစ် (Funded Defined Contribution System) သ့ုိ ပမပာင်းလဲ 

ရန် စီြံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာပရးနှင့် စက်ြှုဝန်ကကီးဌာနအပနမြင့် ဝန်ထြ်းပနာင်ပရး ဗေုိရန်ပံုပငွအား ထူပထာင်ရန် 

ကကိုးပြ်းပနမြင်း မြစ်ပါသည်။ ဖမန်မာနုိင်ငံ၏ ပင်စင်စနစ်ဖပုဖပင် ရဖပာင်းလဲမှုကုိ ရေတုိအတွင်း ဖပုဖပင်ရဖပာင်းလဲမှု 

အရနဖြင့် လက်ေိှ မူရဘာင်အတွင်းရဖပာင်းလဲမှု (Parametric Reform) နှင့် စနစ်တစ်ြုလုံးမပုမပင ် ပမပာင်းလဲြှု 

(Systemic Reform) တ့ုိအား ရောင်ေွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပင်စင်စနစ်အား လက်ေိှစနစ်ရောင်း (Old 

system)ရော ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွ စနစ်သစ် (New CPF system) ပါတပပိုင်တည်းကျင့်သံုး 

ရောင်ေွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။  

ဝန်ထေ်းဒနာင်ဒရး ဗဟုိရန်ပံုဒငွအား ထူဒထာင်ပခင်း 

ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငေွိုသည်မှာအငငိမ်းစားအကျ ိုးခံစားခွင့်ရရိှရန် နိုင်ငပံတာ်ထည့်ဝငပ် ကး 

နှင့ ်ဝန်ထြ်းထည့်ဝင်ပ ကးများဖြင့် ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငဥွပပေကို ဖပဌာန်း၍ထူပထာငမ်ည့်ရန်ပုံပငွ 

ကိုေိုလိုပါသည်။ ပင်စင်စနစ်မပုမပင်ပမပာင်းလဲပရးအတွက်ဝန်ထြ်းပနာင်ပရးဗေုိရန်ပံုပငွအား ထူပထာင်ရမြင်း 

ရည်ရွယ်ြျက်ြျားြှာ - 

(က)  ပိုမုိထိပရာက်၍ စွမ်းပောင်ရည်ရိှပသာ ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရး ဗဟိုရန်ပုံပငွစနစ် ပပါ်ပပါက် 

ကျင့်သံုးနိုင်ပစရန်၊ 

(ခ) ရန်ပုံပငွထူပထာင်ထားဖခငး်မရှိသည့် သတ်မှတ်အကျ ိုးခံစားခွင့်စနစ်မှ ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟို 

ရန်ပုံပငွကို အပဖခခံ၍ အကျ ိုးခံစားခွင့်ဖပုသည့်စနစ်သို့ပဖပာငး်လဲရန်၊  

(ဂ) ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွ ထူပထာငဖ်ခငး်ဖြင့် ပကာင်းမွန်ပသာအပု်ချုပ်မှု စနစ်ဖြစ်ပပါ် 

ပရးကို ပံ့ပုိးပပးရန်၊  

(ဃ) ရငး်နှီးဖမှုပ်နှံမှု မဟာဗျူဟာများဖြင့် ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟိုရန်ပုံပငွ တိုးပွားပစငပီး ပရရှည် 

တည်တ့ံ ခုိင်မာပစသည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များ ဖြစ်ပပါ်ပစရန်၊  

(င) ပမခရုိစီးပွားပရးတည်ငငိမ်မှုနှင့် နုိင်ငံပတာ်၏ြံွ့ငြိုးမှုစီမံကိန်းများအတွက် လိုအပ်ပသာကဏ္ဍ 

တွင်အပထာက်အကူဖြစ်ပစရန်၊  
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(စ) ပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့အစည်းေျား၏ဝန်ထမး်ပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငေွိုငရ်ာလုပ်ငန်းများြွံ့ငြိုးတိုးတက် 

ပစရန်။ 

ဝန်ထြ်းပနာငပ်ရးဗေိုရန်ပုံပငွ အပကာင်အထည်ပြာ်ြည့်ပုံစံအရ- 

(က) ဝန်ထြ်းပနာငပ်ရးဗေိုရန်ပုံပငွ (Central Provident Fund-CPF) စနစ် စတင်အပကာင် 

အထည်ပြာ်ရာတွင် အကျုံးဝငပ်သာ ဝန်ထြ်းြျား သတ်ြှတ်ရာ၌  ဝန်ထြး်ပနာင်ပရးဗေို 

ရန်ပုံပင ွဥပပေ အသက်ဝငပ်ပီးပနာက် စတငြ်န့်အပ်သည့် ဝန်ထြး်သစ်ြျားအားလုံး ပါဝငရ်န် 

မြစ်ပါသည်။  

(ြ) အပကာင်အထည်ပြာ်ြှု ပိုြုိမြန်ဆန်ပစပရးအတွက် ဝန်ထြ်းပနာငပ်ရးဗေိုရန်ပုံပင ွ ဥပပေ 

အသက်ဝင်ြျနိ်တွင ် ပင်စင်အကျ ိုးြံစားြွင့် ြရှိပသးသည့် လုပ်သက် (၁၀) နှစ် ပအာက် 

ဝန်ထြ်းြျားအားလံုးကုိ ြဝင်ြပနရစနစ်မြင့် ပါဝင်ပစရန် မြစ်ပါသည်။ လုပ်သက် (၁၀) 

နှစ်နှင့်အထက် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းများသည် အငငိမ်းစားအကျ ိုးခံစားခွင့်ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း ဥပပေနှင့် 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပပေများပါ ဖပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လက်ရိှ ပင်စင်စနစ် ပဟာင်းအတုိင်း 

ေက်လက် ခံစားခွင့် ရရိှမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

(ဂ) ဝန်ထြ်းပနာင်ပရးဗေုိရန်ပံုပငွကုိ စီြံြန့်ြဲွရာတွင် ေါရုိက်တာအြဲွ့ (Fund Bureau or Fund 

Board) ကုိ စီြံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာပရးနှင့် စက်ြှုဝန်ကကီးဌာန ပအာက်တွင် လုပ်ငန်း ပဆာင်ရွက် ြှုနှင့် 

နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ သီးမြားလွတ်လပ်ပသာ အြဲွ့အစည်းအမြစ် ထားရိှြဲွ့စည်းြည်မြစ်ပါ 

သည်။ ေါရုိက်တာအြဲွ့ ဥက္ကဋ္ဌအား ေုတိယဝန်ကကီးအဆင့် အပနမြင့် သီးမြားြန့်အပ် တာဝန် 

ပပးရန် မြစ်ပါသည်။ ေါရုိက်တာအြဲွ့ အတွငး်ပရးြှူးရုံးအမြစ် စီြံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာပရးနှင့် စက်ြှု 

ဝန်ကကီးဌာန ပအာက်ရိှ ပင်စင်ဉီးစီးဌာနြှ ပဆာင်ရွက်ြည် မြစ်ပါသည်။  

(ဃ) အပမြြံလစာ၏ထည့်ဝင်ပ ကးနှုန်းထားသတ်ြှတ်ရာတွင်ဝန်ထြ်းနှင့်အစုိးရတ့ုိြှ ထည့်ဝငပ် ကး 

အမြစ်အပမြြံလစာ၏ (၅%) စီကုိ သတ်ြှတ်ရန်မြစ်ပပီး အစုိးရအြဲွ့ အစည်းအပဝး၏ သပဘာ 

တူညီြျက်မြင့်  မပင်ဆင် ပမပာင်းလဲသတ်ြှတ်ြွင့်ရိှြည်မြစ်ပါသည်။  

(င) ေါရုိက်တာအြဲွ့တွင် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊ ဝန်ထြ်းကုိယ်စားလှယ်၊ မပင်ပပညာရှင် တ့ုိမြင့် 

အြျ ိုးကျ ြဲွ့စည်းြည် မြစ်ပါသည်။  

(စ) ဝန်ထြ်းပနာင်ပရးဗေုိရန်ပံုပငွဥပပေ စတင်အသက်ဝင်သည့်ပန့ကုိ Cut-Off Date အမြစ် 

သတ်ြှတ်ြည်မြစ်ပပီး လာြည့် ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ပန့ြှ စတင်၍ ပဆာင်ရွက်ရန် 

လျာထားပါသည်။ 
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(ဆ) အပငိြ်းစားအကျ ိုးြံစားြွင့်မပုရာတွင်နုိင်င့ံဝန်ထြ်းဥပပေ၊ နည်းဥပပေြျားပါ ပင်စင်အြျ ိုးအစား 

ြျားအားလံုး ရယူြံစားြွင့်ရိှသည်။ အပငိြ်းစားအကျ ိုးြံစားြွင့်ြျားအား လုပ်သက်ဆုပငွနှင့် 

လစဉ်အကျ ိုးြံစားြွင့်ြျား ြံစားရရိှနုိင်ြည် မြစ်သည်။ လက်ရိှစနစ်ထက် ပုိြုိပကာင်းြွန်ပသာ 

ပင်စင်ဆုိင်ရာဝန်ပဆာင်ြှုြျား ပပးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

ဝန်ထြ်းပနာင်ပရးဗေုိရန်ပံုပငွ ထူပထာင်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထြ်းပနာင်ပရးဗေုိရန်ပံုပငွ ဉပပေကုိ 

ပရးဆဲွရာတွင် ပဉ္စြြူ ကြ်းသ့ုိ ပရာက်ရိှပနပပီ မြစ်ပါသည်။ အပငိြ်းစားလစာသည် လက်ရိှ ကာလ၏ဝယ်နုိင် 

စွြ်းအားကုိ ထိန်းသိြ်းထားနုိင်ပရးတ့ုိအတွက် ရန်ပံုပငွစီမံခန့်ခဲွသည့် ေါရုိက်တာအြဲွ့ အပနမြင့် ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု 

ြောဗျူောနှင့်အတူ စီးပွားပရး အမြင်ရိှရိှ ရန်ပံုပငွ တုိးတက်ပရးလုပ်ငန်း ြျားအား ပဆာင်ရွက်ရြည်မြစ်ပါ 

သည်။ ဝန်ထြ်းပနာင်ပရးဗေုိရန်ပံုပငွကုိ အပမြြံ၍ အပငိြ်းစားြျား၏ ပုိြုိပကာင်းြွန်ပသာ ပင်စင်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ပဆာင်ြှုပပးမြင်း၊ လူပနမှု ဘဝအရည်အပသွး ပုိြုိလံုခြုံပစနုိင်မြင်းမြင့် ယံု ကည် အားထားရပသာ ပင်စင် 

စနစ် မြစ်ပပါ်ပစနုိင်ရန် မြစ်ပါသည်။ 

ထ့ုိပ ကာင့် ဝန်ထြ်းပနာင်ပရး ဗေုိရန်ပံုပငွ ထူပထာင်၍ ပင်စင်စနစ်အား မပုမပင်ပမပာင်းလဲမြင်း အားမြင့် 

ပရရှည်တွင် နုိင်ငံပတာ်အစုိးရအတွက် ပင်စင်၏ ကကီးပလးပသာတာဝန်ပ ကာင့် ဘတ်ဂျက် လုိပငွမပြှုအား 

ပလျာ့နည်းပစနုိင်မြင်း၊ ပင်စင်စားြျားအတွက် အကျ ိုးရိှပစြည့် ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုြျား ပဆာင်ရွက်မြင်း အားမြင့် 

ပင်စင်ရန်ပံုပငွ တုိးပွားြှုအပပါ် ြူတည်၍ ပင်စင်လစာ တုိးတက်ပမပာင်းလဲ သတ်ြှတ်ပစနုိင်မြင်း၊ ဝန်ထြ်းတ့ုိ၏ 

ဘဝပနာင်ပရးအတွက် စိတ်ပအးစွာ အပထာက်အပ့ံမြစ်ပစမြင်းနှင့် ဆင်းရဲနွြ်းပါးြှု ပလျှော့ြျပရးအား 

အပထာက်အပ့ံမြစ်ပစမြင်း၊ ပြတ်စနစ်နှင့် လုိက်ပလျာညီပထွပသာ အြဲွ့အစည်းဆုိင်ရာ ပမပာင်းလဲြှုြျား၊ 

စီြံြန့်ြဲွြှုြျားကုိ တစ်ဆင့်ပပီးတစ်ဆင့် အသွင်ကူးပမပာင်းပစနုိင်မြင်းတ့ုိပ ကာင့် အလုပ်လုပ်ကုိင်နုိင်သည့် 

အရွယ်တစ်ပလျှောက်လံုး နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျား၏ တာဝန်ထြ်းပဆာင်ြှုကုိ ပလးစားအသိအြှတ်မပုမြင်းအားမြင့် 

အပငိြ်းစား လူပနြှုဘဝ အရည်အပသွး တုိးတက်ပရးအတွက် ပ့ံပုိးပဆာင်ရွက်နုိင်ြည်မြစ်ပါသည်။ သ့ုိမြစ်ပါ၍ 

ပင်စင်စနစ်မပုမပင်ပမပာင်းလဲပရးသည် မိမိတ့ုိနုိင်ငံတွင် မပုမပင်ပမပာင်းလဲရန် လုိအပ်ပနသည့် နယ်ပယ်တစ်ရပ် 

မြစ်ပါပ ကာင်းနှင့် ဝန်ထြ်းြျားအပနနှင့်လည်း “ဝန်ထေ်းဒနာင်ဒရး ဒကကာင့်ကကဒဝးဖ့ုိ CPF ေှာ ထည့်ဝင် ကကပါစ့ုိ” 

ဟူဒသာ ဒောင်ပုေ်အရ ပူးဒပါင်းဒောင်ရွက်ရန် လုိအပ်လျက်ရိှပါသည်။   

****************************** 
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ဝန်ထေ်းဒနာင်ဒရးဗဟိရုန်ပုံဒငွ အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒရးဒကာ်ေတီဖွဲ့စည်းပခင်း  

ဒကာေ်တီဖွဲ့စည်းပခငး် အေိန့်ဒကကာ်ပငာစာအေှတ် 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွအပကာင်အထည် 
ပြာ်ပရးပကာ်မတီ 

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတရံုး၏၂၀၁၉ခုနစှ်၊ပြပြါ်ဝါရီလ(၁၉) ရက်ပန့ 
ရက်စွပဲါ အမန်ိ့ပ ကာ်ဖငာစာအမတ်ှ၊ ၂၇/၂၀၁၉ 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွ အပကာင်အထည် 
ပြာ်ပရးလုပ်ငန်းအပထာက်အကူဖပုေပ်ပကာ်မတီ 

စီမံကိနး်နှင့်ဘဏ္ဍာပရးဝန်ကကီးဌာန၏၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 
မတ်လ(၂၁)ရက်ပန့ ရက်စွပဲါါ အမနိ့်ပ ကာ်ဖငာစာ 
အမတ်ှ(၃၀/၂၀၁၉) 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွ ဥပပေ ကမ်းပရးေဲွ 
ပရးေပ်ပကာ်မတီ 

စီမံကိနး်နှင့်ဘဏ္ဍာပရးဝန်ကကီးဌာန၏၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 
မတ်လ(၂၁)ရက်ပန့ ရက်စွပဲါ အမနိ့်ပ ကာ်ဖငာစာ 
အမတ်ှ(၃၀/၂၀၁၉) 

Central Provident Fund- CPF ၏ MIS စနစ် Working 
Group အပကာင်အထည်ပြာ်ပရး ြဲွ့စည်းဖခင်း 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ဖပည်န့ှစ်၊ ပမလ (၁) ရက်ပန့ ရက်စွပဲါ 
ရုံးအမိန့်စာအပိုင်း(၂) 

 

ဒကာ်ေတီ/ေပ်ဒကာ်ေတီအေည် အဖွဲ့ ဝင်ဌာနေျား 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွအပကာင်အထည် 
ပြာ်ပရးပကာ်မတီ 

စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာပရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန ၊ 
စီးပွားပရးရာဌာနကကီး၊ လူမှုြူလုံပရးအြွဲ့ ၊ အေင့်ဖမင့်ပညာ 
ဦးစီးဌာန၊ ကုသပရးဦးစီးဌာန၊ ပငွပရးပ ကးပရးကကီး ကပ် 
စစ်ပေးပရးဦးစီးဌာန၊ ငမို့ဖပနှင့်အိမ်ရာ ြွံ့ ငြိုးပရးဦးစီးဌာန၊ 
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ဖပညပ်ထာင်စုပရှ့ပနချုပ်ရုံး၊ ဝန်ထမ်း 
ပရးရာဦးစီးဌာန၊ ဖမန်မာနိင်ုငံပတာဗ်ဟုိဘဏ်။ 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွ အပကာင်အထည် 
ပြာ်ပရးလုပ်ငန်းအပထာက်အကူဖပုေပ်ပကာ်မတီ 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အပဖခခံပညာဦးစီးဌာန၊ စီးပွားပရးရာဌာန 
ကကီး၊ လူမှုြူလုံပရးအြွဲ့ ၊ အေင့်ဖမင့်ပညာ ဦးစီးဌာန၊ ဖပည်သူ့ 
ကျန်းမာပရး ဦးစီးဌာန၊ ပငွတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ပငွပရးပ ကးပရး 
ကကီး ကပ် စစ်ပေးပရးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ 
ဖမန်မာနိင်ုငံပတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ ဖပည်ပထာင်စုပရှ့ပနချုပရ်ုံး၊ 
ငမို့ဖပနှင့်အိမ်ရာြွံ့ ငြိုးပရး ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းပရးရာ ဦးစီး 
ဌာန၊ ရသံုးမှနး်ပဖခ ပငွစာရင်းဦးစီးဌာန။ 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွ ဥပပေ ကမ်းပရးေဲွ 
ပရးေပ်ပကာ်မတီ 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ စီးပွားပရးရာဌာနကကီး၊ လူမှုြူလုံပရးအြွဲ့ ၊ 
အေင့်ဖမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ဖပည်သူ့ကျန်းမာပရးဦးစီးဌာန၊ 
ဝန်ထမ်းပရးရာဦးစီးဌာန၊ ဖမန်မာနိင်ုငံပတာ် ဗဟုိဘဏ်၊ ရသံုး 
မှနး်ပဖခပငွစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ပငွပရးပ ကးပရးကကီး ကပ် 
စစ်ပေးပရးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ဖပည်ပထာင်စု 
ပရှ့ပနချုပ်ရုံး ၊ ငမို့ဖပနှင့်အိုးအိမြ်ွံ့ ငြိုးပရးဦးစီး ဌာန၊ 

Central Provident Fund- CPF ၏ MIS စနစ် Working 
Group အပကာင်အထည်ပြာ်ပရး ြဲွ့စည်းဖခင်း 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊စက်မှုကကီး ကပ်ပရးနှင့်စစ်ပေးပရးဦးစီးဌာန၊  
ဖပည်ပထာင်စုရာထူးဝန်အြွဲ့ ၊ 

   ဒကာေ်တီေျား၏အဖဲွ့ဝငဌ်ာနေျား 
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ဒကာေ်တီ/ေပ်ဒကာ်ေတီ 
အစည်းအဒဝးကျင်းပခဲ့သည့် 

အဒရအတွက် 

ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငအွပကာင်အထည်ပြာ်ပရး 
ပကာ်မတီအစည်းအပဝး 

(၆)ကကိမ် 

ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငေွပ်ပကာ်မတီများအစည်းအပဝး (၃)ကကိမ ်

ြွံ့ငြိုးမှုမတိ်ြက်များပါဝငသ်ည့် နညး်ပညာကျွမ်းကျငမ်ှု 
အပထာက်အကဖူပုပရး ေပ်ပကာ်မတီ အစည်းအပဝး 

(၁)ကကိမ် 

ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပူးပပါင်းကျငး်ပခဲ့သည့် သငတ်န်းေန်ပသာ 
အလုပ်ရုံပေွးပနွးပွဲ 

(၁)ကကိမ် 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

ဝနထ်ေ်းဒနာင်ဒရးဗဟုိရန်ပုံဒငွ (Central Provident Fund-CPF) 

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒရး ဒကာ်ေတီအစည်းအဒဝး ဒောင်ရွက်ပပီးစးီေှုအဒပခအဒန 
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စဉ် အဒကကာင်းအရာ အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ေည့်ပုစံံ 

၁။ အကျုံးဝင်ပသာဝန်ထမး်များ 
သတ်မှတဖ်ခင်း 

- ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပုံပငွ (Central Provident Fund 
–CPF) စနစ်တွင် ဝန်ထမ်း ပနာင်ပရး ဗဟုိရန်ပုံပငွ ဥပပေ 
အသက်ဝင်ငပီးပနာက် စတင်ခန့်အပ်သည့် ဝန်ထမ်းသစ်များ 
အားလုံး ပါဝင်ရန်။ 
 

- ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပုံပငွ ဥပပေ အသက်ဝင်ချနိ် တွင် 
ပင်စင်အကျ ိုးခံစားခွင့် မရှိပသးသည့် လုပ်သက် (၁၀)နှစ် 
ပအာက် ဝန်ထမ်းများအားလုံးကုိ မဝင်မပနရစနစ်ဖြင့် ပါဝင် 
ပစရန်။ 

၂။ စီမခံန့်ခွဲမှုအြွဲ့ ြဲွ့စည်းဖခင်း - ေါရိုက်တာအြွဲ့  (Fund Bureau or Fund Board )ကုိ 
စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာပရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန ပအာက်တင်ွ 
လုပ်ငန်းပောင်ရွက်မှုနင့်ှ နည်းပညာပုိင်းေိုင်ရာ သီးဖခား 
လွတ်လပ်ပသာ အြွဲ့ အစညး်အဖြစ် ထားရှိြွဲ့စည်းရန်။ 
 

- ေါရိုက်တာအြွဲ့  ဥက္ကဌအား ေုတယိဝန်ကကီးအေင့် အပနဖြင့် 
သီးဖခားခန့်အပ် တာဝန်ပပးရန်။ 

 

- ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပုံပငွ အပကာင်အထည်ပြာ်ပါက 
ေါရိုက်တာအြွဲ့ ကုိ အပထာက်အကူဖပုရန် ရုံးအြွဲ့ အား 
ရန်ပုံပငွ ထိန်းသိမ်းလည်ပတမ်ှု လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် 
လိုက်ပလျာညီပထွမှုရှိသည့် ြွဲ့ စည်းပုဖံြင့် ဖပင်ေငြ်ွဲ့ စည်း 
ရန်။ 

 

- ေါရိုက်တာအြွဲ့ တွင် အစိုးရကုိယ်စားလှယ်၊ ဝန်ထမ်းကုိယ် 
စားလှယ်၊ ဖပင်ပပညာရှင်တို့ဖြင့် အချ ိုးကျြွဲ့စည်းရန်။ 

၃။ အပဖခခံလစာ၏ ထည့်ဝင် 
ပ ကးနှုန်းထားသတ်မှတ်ဖခင်း 

- ဝန်ထမ်းနှင့် အစုိးရတို့မှ ထည့်ဝင်ပ ကးအဖြစ် အပဖခခံလစာ 
၏(၅%)စီကုိ သတ်မှတရ်န်(အစိုးရအြွဲ့  အစည်းအပဝး၏ 
သပဘာတူညခီျက်ဖြင့် ဖပင်ေငပ်ဖပာင်းလဲ သတ်မှတ်နိုင် 
သည။်) 

၄။ Cut – Off Date သတ်မှတဖ်ခင်း - ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပုံပငွဥပပေ စတင် အသက်ဝင် 
သည့်ပန့ကုိ Cut – Off Date အဖြစ ်သတ်မှတရ်န် လာမည့် 
ဘဏ္ဍာနှစ်(၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ပန့မှ စတင်၍ ပောင်ရွက် 
လျာထားပါသည။် 

၅။ အကျ ိုးခံစားခွင့်ဖပုဖခင်း - နိုင်င့ံဝနထ်မ်းဥပပေ၊ နည်းဥပပေများပါ ပင်စင်အမျ ိုးအစား 
များအားလုံးတွင် ခံစားခွင့်ရှိသည။် အငငိမး်စားအကျ ိုးခံစား 
ခွင့်များအား လုပ်သက်ေုပငွနှင့် လစဉ် အကျ ိုးခံစားခွင့်များ 
ခံစားရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည။် 

    ဇာစ်ပေစ်၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

ဝနထ်ေ်းဒနာင်ဒရးဗဟုိရန်ပုံဒငွ (Central Provident Fund-CPF) 

အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ေည့်ပံုစံ 
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50,000.00

150,000.00

250,000.00

350,000.00

450,000.00

550,000.00

650,000.00

750,000.00

850,000.00

950,000.00

1,050,000.00

1,150,000.00

1,250,000.00

၀ 

၅၀၀၀၀ 

၁၀၀၀၀၀ 

၁၅၀၀၀၀ 

၂၀၀၀၀၀ 

၂၅၀၀၀၀ 

၃၀၀၀၀၀ 

၃၅၀၀၀၀ 

၄၀၀၀၀၀ 

၄၅၀၀၀၀ 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈ ( ဧပပီြှ 
စက်တင်ဘာလ) 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

အ
သုံ

းစ
ေိတ

် (
 က

ျပ
်သ

န်း
 ) 

ပင
စ်င်

စာ
း(

ဦး
ရေ

) 

ပင်စင်စားဦးရေနှင့် ပင်စင်အသံုးစေိတ် ရောင်ေွက်ပပီးစီးမှု အရဖခဖပဇယား 
( ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလအေိ ) 

ဦးစီးဌာန 
 ( ဦးပရ ) 

နိုင်ငံပရး 
( ဦးပရ ) 

ကာကွယ်ပရး 
( ဦးပရ ) 

လုပ်ငန်း 
( ဦးပရ ) 

အသံုးစရိတ် 
( ကျပ်သန်း ) 

ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 

             လက်ရှိပင်စင်စားအင်အားနှင့် အသုံးစရိတအ်ဒပခအဒန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ ် ဌာန  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
၂၀၁၈ (ဧပပီေှ 

စက်တင်ဘာလ) 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

၁။ 
ဦးစီးဌာန            
( ဦးပရ ) 

၂၇၂၁၂၆ ၂၈၂၀၉၂ ၂၇၀၇၉၂ ၂၉၄၇၉၄ ၃၀၅၅၇၃ ၃၃၆၀၀၂ ၃၆၅၃၈၆ ၃၉၀၁၂၃ ၄၀၂၁၈၂ ၄၂၅၁၈၈ 

၂။ 
နိုင်ငံပရး         
(ဦးပရ) 

၂၃၈၈၆ ၂၈၉၅၈ ၄၀၀၈၁ ၄၃၀၇၇ ၄၅၀၈၉ ၄၇၉၄၅ ၅၀၂၁၅ ၅၂၁၉၇ ၅၂၈၂၄ ၅၃၀၁၆ 

၃။ 
ကာကွယ်ပရး     
(ဦးပရ) 

၁၉၄၉၉၄ ၂၀၅၆၀၈ ၂၁၈၃၆၂ ၂၂၁၃၄၉ ၂၄၃၈၇၆ ၂၁၃၃၆၂ ၂၂၄၆၅၉ ၂၃၅၇၂၂ ၂၄၁၉၅၆ ၂၄၉၄၉၉ 

၄။ 
လုပ်ငန်း        
(ဦးပရ) 

၇၃၂၃၅ ၈၈၀၃၄ ၉၁၆၁၁ ၁၀၂၄၄၅ ၁၁၄၀၂၂ ၁၂၄၉၇၄ ၁၃၃၄၃၀ ၁၄၁၄၆၇ ၁၄၅၆၉၅ ၁၅၈၃၃၀ 

၅။ 
စုစုဒပါင်း            
( ဦးဒရ) 

၅၆၄၂၄၁ ၆၀၄၆၉၂ ၆၂၀၈၄၆ ၆၆၁၆၆၅ ၇၀၈၅၆၀ ၇၂၂၂၈၃ ၇၇၃၆၉၀ ၈၁၉၅၀၉ ၈၄၂၆၅၇ ၈၈၆၀၃၃ 

၆။ 
အသံုးစရိတ် 

( ကျပ်သန်း ) 
 ၁၀၂၄၈၁.၀၃ ၁၈၁၀၃၁.၂၈ ၂၆၁၄၄၉.၇၇ ၃၅၆၂၈၉.၃၂  ၄၂၈၆၉၈.၇၈  ၆၃၃၅၀၁.၆၅ ၆၈၃၈၂၆.၃၃  ၇၀၉၀၆၆.၈၃ ၄၀၆၁၈၇.၄၇ ၁၁၁၆၀၈၄.၂၆ 

ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

ေှတ်ချက်။ (၁)  ၂၀၁၀-၂၀၁၁  ဘဏ္ဍာပရးနှစ်မှ၂၀၁၈ (ဧငပီလမှစက်တင်ဘာလထိ) (၆)လအပါအဝင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉  

 ဘဏ္ဍာပရးနှစ်အထိ (၁၀)နှစ်စာ ပင်စင်စားအင်အားနှင့်အသုးံစရိတ်များကို ပြာ်ဖပထားဖခင်းဖြစ် ပါသည်။ 

 (၂)  ပင်စင်အသံုးစရိတ် တွင် ၂၀၁၈ ( ဧငပီလမှစက်တင်ဘာလထိ) ( ၆ )လ ကာလ အတွကသ်ာ ဖြစ် ပသာပ ကာင့် အသံုးစရိတ်မှာ 

ထက်ဝကပ်လျာ့ကျပနဖခင်း ဖြစ်ပါသည်။ 
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 ပင်စင်ဦးစီးဌာနသည် ဦးစီးဌာနများတွင်   တာဝန်ထမ်းပောငခ်ဲ့ပသာ ဝန်ထမ်းများ၊ နိုငင်ပံရး တာဝန် 

ထမး်ပောင်ခဲ့သူများ၊ လုပ်ငန်းအြဲွ့အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းပောငပ်နပသာ ဝန်ထမ်းများ အငငိမ်းစား 

ယူသည့်အခါ ရရိှမည့် ပင်စင်အကျ ိုးခံစားခွင့်များကို တွက်ချက်၍ ပငွပပးမိန့်များ ထုတ်ဖပန်ပပးရပါသည်။     

ကာကွယ်ပရး တာဝန်ထမ်းပောငပ်သာ တပ်မပတာ်သားများ အတွက်ပငစ်င် အကျ ိုးခံစားခွင့်ကို ကာကွယ် 

ပရးဝန်ကကီးဌာနပငွစာရင်းရုံးမှ တွက်ချက်ပပးငပီး ပငွပပးမိန့်များ ထုတ်ဖပန်ပပးရပါသည်။  ပင်စင်အသံုး 

စရိတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၊ နိုငင်ပံရး၊ ကာကွယ်ပရး အသံုးစရိတ်များကို ပင်စငဦ်းစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ 

ပောငရွ်က်ရငပီး လုပ်ငန်းအြဲွ့အစည်းများ၏ ပင်စင်အသံုးစရိတ်ကို လုပ်ငန်းအြွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ယူ 

ပောငရွ်က် ရပါသည်။  

 

 

 

 

 

ပင်စင်အသံုးစရိတေ်ျား 

 ပင်စင်စားအင်အားနှင့် ပင်စင်အသံုးစရိတ်သည် နှစ်စဉ်တိုးဖမင့်လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာ 

ပရးနှစ်မှ (၂၀၁၈ခုနှစ် ဧငပီလမစှက်တငဘ်ာလအထိ (၆)လအတွက် ) အပါအဝင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ 

ပရးနှစ်အထိ (၁၀)နှစ်စာ တိုးတက်လာပသာ ပင်စင်စားအင်အားနှင့်အသံုးစရိတ်ကို အထက်ပါ ဇယား ၊ ဂရပ် 

များဖြင့် ပြာ်ဖပအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာပရးနှစ်ကုန်ေုံးငပီးပနာက် ပင်စင်စားအင်အား (ဦးစီးဌာန 

+ နိုငင်ပံရး + ကာကွယ်ပရး+ လုပ်ငန်း) အပါအဝင်မှာ (၈၈၆၀၃၃) ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ပင်စင်အသံုးစရိတ်          

( ဦးစီးဌာန + နိုငင်ပံရး + ကာကွယ်ပရး + လုပ်ငန်း) အပါအဝင် မှာ ကျပ်သန်းဒပါငး် ( ၁,၁၁၆,၀၈၄.၂၆ ) 

ဖြစ်ငပီး အစိုးရအခွန်ရပငွ၏ ၆ ပုံ ၁ ပုံ ဖြစ်ပါသည်။  

 

 

 

ပင်စင်ေိုင်ရာကိစ္စရပေ်ျားအတွက် အဓကိ တာဝနယ်ူဒောင်ရွက်ဒနဒသာဌာနေျား 
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၂၆၀,၈၆၄.၂၀၂ 

၂၂,၁၅၀.၁၈၁ 

၂၄၅,၄၁၂.၂၂၁ 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 
(ရအာက်တိဘုာလမှဧပပီလ)အတွင်းပင်စင်အသံုးစေိတ်  

ဦးစီးဌာန 

နိုင်ငံပရး 

ကာကွယပ်ရး 

 

 

(ကျပ်သန်းပပါငး်) 

စဉ် အဖဲွ့အစည်း 
စုစုဒပါငး် 
အင်အား 

ပင်စင်လစာ 
အသံုးစရိတ် 

ေုဒငွ 
အသံုးစရိတ် 

စုစုဒပါငး် 

၁ ဦးစီးဌာန  ၄၃၂,၉၀၇ ၂၂၄,၂၈၈.၉၇၅ ၃၆,၅၇၅.၂၂၇ ၂၆၀,၈၆၄.၂၀၂ 

၂ နိုငင်ပံရး ၅၃,၃၀၆ ၂၂,၀၈၀.၁၈၁ ၇၀.၀၀၀ ၂၂,၁၅၀.၁၈၁ 

၃ ကာကွယ်ပရး ၂၅၃,၉၅၁  ၂၁၀,၁၇၄.၅၅၄ ၃၅,၂၃၇.၆၆၇ ၂၄၅,၄၁၂.၂၂၁ 

စုစုဒပါငး် ၇၄၀,၁၆၄ ၄၅၆,၅၄၃.၇၁၀ ၇၁,၈၈၂.၈၉၄ ၅၂၈,၄၂၆.၆၀၄ 

ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 
 

မှတ်ချက်။ ပင်စင်စားအင်အားသည် ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်၊ ဧငပီအထိ စုစုပပါင်းအင်အားများဖြစ်ငပီး အသံုးစရိတ်သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာပရး 

နှစ် ၏ ပအာက်တုိဘာလမှဧငပီလအတွင်း အသံုးစရိတ်များ ဖြစ်ပါသည်။ 
 

 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာပရးနှစ်ပင်စင်ဦးစီးဌာန ၊ ပင်စင်လလစာပငွများ နှင့် ေုပငွများစာရင်း               

( ဦးစီးဌာန +  နုိင်ငံပရး + ကာကွယ်ပရး ) အတွက် ကျပ်သန်းဒပါင်း ( ၉၄၇,၀၀၀.၀၀၀ ) ကုိလျာထားခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာပရးနှစ် ( ပအာက်တုိဘာလ မှ ဧငပီလ ) အတွင်း ပင်စင်လစာပငွများနှင့် ေုပငွများ အသံုး 

စရိတ်မှာဦးစီးဌာနအတွက်ကျပ်သန်းဒပါင်း(၂၆၀,၈၆၄.၂၀၂)၊ နုိင်ငံပရးအတွက် ကျပ်သန်းဒပါင်း (၂၂,၁၅၀.၁၈၁)၊ 

ကာကွယ် ပရးအတွက် ကျပ်သန်းဒပါင်း(၂၄၅,၄၁၂.၂၂၁) ဖြစ်ငပီးစုစုပပါင်းမှာ ကျပ်သန်းဒပါင်း (၅၂၈,၄၂၆.၆၀၄) 

ဖြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်စားအင်အားနှင့် အသုံးစရိတ်  

(၂၀၁၉ ဒအာက်တုိဘာလေှ ၂၀၂၀ ဧပပီလ) 
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ပင်စင်အေျ ိုးအစားအလုိက်ပင်စင်စားအငအ်ားေျား 

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဧပပီလအထိ ပင်စင်အေျ ိုးအစားအလိကု် စုစုဒပါငး်အင်အားစာရင်း 

စဉ် 
ပင်စင် 

အေျ ိုးအစား 
ဦးစီးဌာန နုိင်ငဒံရး ကာကွယ်ဒရး လုပ်ငန်း စုစုဒပါငး် 

၁ သက်ဖပည့် ၁၆၇၀၁၀ ၃၂၆၉၅ ၈၃၉၉ ၅၇၀၄၆ ၂၆၅၁၅၀ 

၂ နှစ်ဖပည့် ၅၂၁၂၀ 
 

၁၄၄ ၁၅၅၅၀ ၆၇၈၁၄ 

၃ နာမကျန်း ၅၉၃၁၀ 
 

၈၂ ၁၇၆၆၃ ၇၇၀၅၅ 

၄ ပလျာ်ပ ကး ၁၅၃၆၈ 
 

၃၃၇ ၉၁၂၄ ၂၄၈၂၉ 

၅ အထူးနှစ်ဖပည့် ၆၆၄၆ 
  

၁၆၂၇ ၈၂၇၃ 

၆ မိသားစု ၁၃၃၉၇၂ ၂၀၈၀၉ ၃၇၇၈ ၅၉၈၉၇ ၂၁၈၄၅၆ 

၇ ပလျာ့ပပါ့ ၃၅၀၀ 
 

၁၁ ၁၂၁၂ ၄၇၂၃ 

၈ အထူးပငစ်င် ၄၉၁ 
  

၆ ၄၉၇ 

၉ ဂရုဏာပ ကး ၂၄၄ 
  

၁၉၇ ၄၄၁ 

၁၀ စစ်မှုထမ်းသက် 
  

၇၅၇၉၃ 
 

၇၅၇၉၃ 

၁၁ မသန်စွမ်းမှု 
  

၆၄၁၆၂ 
 

၆၄၁၆၂ 

၁၂ အမိ်ပထာငစ်ုဝင် 
  

၁၀၄၅၇၂ 
 

၁၀၄၅၇၂ 

စုစုဒပါငး် ၄၃၈၆၆၁ ၅၃၅၀၄ ၂၅၇၂၇၈ ၁၆၂၃၂၂ ၉၁၁၇၆၅ 

ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 
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လစာနှုန်းထားအလုိကပ်င်စင်စားအင်အားေျား 

လစာနှုန်းအလုိက်စုစုဒပါငး်ပင်စငစ်ားဦးဒရစာရင်း(ဦးစီးဌာန) 

  
 

(၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ဧပပီလအထိ)   
 စ

ဉ် 
လစာနှုန်း ရာထူးအေည် ဦးဒရ 

ေှတ်ချ
က ်

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရုံးအကူ / စာပို့ ၃၈၁၂၃   

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရုံးအကူမှူး/စာကူးစက်လှည့် 

၃၁၁၃၃   
အကူ / ယဉ်ပမာငး်-၅/ လုပ်သားမှူး 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 

အငယ်တန်းစာပရး/အငယ်တန်း 

၈၇၃၀၆   လက်နှိပစ်က်ရိုက် / 
စစ်ပေးပရးမှူး-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 

အကကီးတန်းစာပရး / 
လက်ပထာက်ဦးစီးမှူး / ၁၄၂၅၇၂   

အကကီးတန်းလက်နှိပ်စက် 

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 

ဌာနခွဲစာပရး / ေုတိယဦးစီးမှူး/ 
အငယ်တန်း ၆၇၇၈၃   

လက်ပရးတိုလက်နှိပ်စက် 

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရုံးအုပ် ၁၄၂၆၄   

၇ ၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀ ဖမန်မာနိုင်ငရဲံတပ်ြွဲ့(ရဲအုပ်) ၇၆၂   

၈ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦးစီးအရာရိှ ၃၀၅၉၀   

၉ ၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ လက်ပထာက်ညွှန် ကားပရးမှူး ၁၂၁၁၆   

၁၀ ၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ ေုတိယညွှန် ကားပရးမှူး ၆၇၈၂   

၁၁ ၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀ ညွှန် ကားပရးမှူး ၅၁၃၀   

၁၂ ၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀ ေုတိယညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် ၁၃၇၃   

၁၃ ၅၅၀၀၀၀ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် ၇၂၇   

စုစုဒပါငး်   ၄၃၈၆၆၁   

ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 
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    လစာနှုန်းအလိကု် စုစုဒပါင်း ပင်စင်စားဦးဒရ (နုိင်ငဒံရး) 

    (၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဧပပီလအထိ )     

စဉ် လစာနှုန်း ရာထူးအေည် ဦးဒရ 
ေှတ် 
ချက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရပ်ကွက်/ပကျးရွာပကာငစ်ီအတွငး်ပရးမှူး/ 
ဥက္ကဌ 

၃၈၁၇၁ 
 

၂ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ လွှတ်ပတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၇၇၈၆  

၃ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ငမို့နယ်လုပ်ငန်းစစ်အြွဲ့ဝင်/ ငမို့နယ်တရား 
သူကကီးအြဲွ့/ငမို့နယ်ပကာငစ်ီအလုပ်အမှုပောင် 
အြဲွ့/ ငမို့နယ်ပကာငစ်ီ အတွင်းပရးမှူး 

၅၃၄၀ 
 

၄ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ငမို့နယ်လုပ်ငန်းအြွဲ့ဥက္ကဌ/ငမို့နယ်တရား 
သူကကီးဥက္ကဌ 

၁၀၃၉ 
 

၅ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ငမို့နယ်ပကာငစ်ီဥက္ကဌ/ တိုင်းလုပ်ငန်းစစ် 
အြဲွ့ဝင်/တိုငး်တရားသူကကီး အြဲွ့ဝင်/ 
တိုင်းပကာငစ်ီအလုပ်အမှုပောင်အြဲွ့ဝင် 

၈၃၄ 
 

၆ ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ တိုင်းပကာငစ်ီအတွင်းပရးမှူး/ ပါလီမန်အတွင်း 
ဝန်/တိုင်းလုပ်ငန်းစစ်အြွဲ့ဥက္ကဌ 

၉၄ 
 

၇ ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ တိုင်းပကာငစ်ီဥက္ကဌ/ ေု-ဝန်ကကီး/ ဖပည်သူ့လွှတ် 
ပတာ်ေဥုက္ကဌ/ တိုင်းဖပည်ဖပုလွှတ်ပတာ်ေဥုက္ကဌ/ 
 လူမျ ိုးစုလွှတ်ပတာ် ေု-နာယက 

၆၃ 
 

၈ ၅၅၀၀၀၀ ဗဟိုအာဏာပိုင်အြဲွ့ဝင/်ဖပည်နယ်ဦးစီးအြွဲ့ဝင်/
အစိုးရအြဲွ့ဝင/် ဖပည်နယ်ဝန်ကကီး ၊ တိုင်းဖပည်ဖပု 
လွှတ်ပတာ်ဥက္ကဌ/ လူမျ ိုးစုလွှတ်ပတာ်နာယက / 
ဖပည်သူ့လွှတ်ပတာ်ဥက္ကဌ/ေုတိယဝန်ကကီးချုပ်/ 
ဖပည်နယ်ဥက္ကဌ(ပါလီမန်ကာလ)ပတာ်လှန်ပရး 
ပကာင်စီဝင/်ေုတိယဝန်ကကီးချုပ်/ ဖပည်နယ်ဦးစီး 
ဥက္ကဌ /နိုင်ငံပတာ် ပကာငစ်ီဝင်/ေုတိယဝန်ကကီး/ 
ေုတိယပရှ့ပနချုပ်/ေုတိယစာရငး်စစ်ချုပ်/ 
ေုတိယတရားသူကကီးချုပ် 

၁၇၇ 

 
 

စုစုဒပါငး်   ၅၃၅၀၄  
  ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 
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လစာနှုန်းအလုိက် စုစုဒပါငး် ပငစ်င်စားဦးဒရ (ကာကွယ်ဒရး - စစ်ေှုထေ်း) 

(၂၀၂၀ပပည့်နှစ်၊ ဧပပီလအထိ) 

စဉ် လစာနှုန်း ရာထူးအေည် ဦးဒရ ေှတ်ချက် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၃၀၀၀၀၀၀ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီး ၁   

၂ ၂၅၀၀၀၀၀ ေုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီး ၁   

၃ ၂၀၀၀၀၀၀ ဗိုလ်ချုပ်ကကီး ၇   

၄ ၁၅၀၀၀၀၀ ေတုိယဗိုလ်ချုပ်ကကီး ၅၄   

၅ ၁၀၀၀၀၀၀ ဗိုလ်ချုပ် ၁၀၃   

၆ ၇၀၀၀၀၀ ဗိုလ်မှူးချုပ် ၂၃၆   

၇ ၅၅၀၀၀၀ ဗိုလ်မှူးကကီး ၈၆၉   

၈ ၄၅၁၀၀၀-၄၀၀၀-၄၇၁၀၀၀ ေတုိယဗိုလ်မှူးကကီး ၂၅၇၀   

၉ ၃၉၆၀၀၀-၄၀၀၀-၄၁၆၀၀၀ ဗိုလ်မှူး ၅၆၀၆   

၁၀ ၃၅၂၀၀၀-၄၀၀၀-၃၇၂၀၀၀ ဗိုလ်ကကီး ၁၃၈၃၉   

၁၁ ၃၁၉၀၀၀-၄၀၀၀-၃၃၉၀၀၀ ဗိုလ် ၁၂၄၆   

၁၂ ၃၀၈၀၀၀ ေတုိယဗိုလ် ၂၆၀   

၁၃ ၂၅၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၈၀၀၀ အရာခံဗိုလ် ၁၁၉၂၀   

၁၄ ၂၄၀၀၀၀-၂၀၀၀-၂၅၀၀၀၀ ေတုိယအရာခံဗိုလ် ၂၁၁၈၃   

၁၅ ၂၂၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၃၂၀၀၀ အပု်ခွဲတပ် ကပ်ကကီး ၆၉၁၂   

၁၆ ၂၀၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၁၄၀၀၀ တပ် ကပ်ကကီး ၄၁၀၂၃   

၁၇ ၁၈၆၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၆၀၀၀ တပ် ကပ် ၄၀၅၆၄   

၁၈ ၁၆၈၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၈၀၀၀ ေတုိယတပ် ကပ် ၂၈၂၀၄   

၁၉ ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀ တပ်သား ၆၉၁၈၈   

၂၀ ၁၄၄၀၀၀ တပ်သားသစ် ၆၄၃   

စုစုဒပါငး်   ၂၄၄၄၂၉   

      ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

 

 

 



18 
 

လစာနှုန်းအလုိက် စုစုဒပါငး်ပငစ်င်စားဦးဒရစာရင်း(ကာကွယ်ဒရး-ဝန်ထေ်း) 

(၂၀၂၀ပပည့်နှစ်၊ ဧပပီလအထိ) 

စဉ် လစာနှုန်း ရာထူးအေည် ဦးဒရ 
ေှတ် 
ချက် 

၁ ၂ ၃ ၃ ၄ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရုံးအကူ / စာပို့ ၂၅၄၈   

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရုံးအကူမှူး/စာကူးစက်လှည့် 

၁၃၇၉   
အကူ / ယဉ်ပမာငး်-၅/ လုပ်သားမှူး 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 
အငယ်တန်းစာပရး/အငယ်တန်း 

၄၇၂၉   
လက်နှိပစ်က်ရိုက် / စစ်ပေးပရးမှူး-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 
အကကီးတန်းစာပရး / လက်ပထာက်ဦးစီးမှူး  

၁၅၅၅   
အကကီးတန်းလက်နှိပ်စက် 

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 

ဌာနခွဲစာပရး / ေုတိယဦးစီးမှူး/ 
အငယ်တန်း ၇၉၆   

လက်ပရးတိုလက်နှိပ်စက် 

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရုံးအုပ် ၁၆၅၂   

၇ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦးစီးအရာရိှ ၁၄၅   

၈ ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ လက်ပထာက်ညွှန် ကားပရးမှူး ၃၀   

၉ ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ေုတိယညွှန် ကားပရးမှူး ၁၃   

၁၀ ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ ညွှန် ကားပရးမှူး ၁   

၁၁ ၄၁၈၀၀၀-၄၀၀၀-၄၃၈၀၀၀ ေုတိယညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် ၁   

၁၂ ၅၅၀၀၀၀ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်  -   

စုစုဒပါငး်   ၁၂၈၄၉   

    ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 
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လစာနှုန်းအလုိက် စုစုဒပါငး် ပငစ်င်စားဦးဒရစာရငး်(လုပ်ငန်း) 

(၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ဧပပီလအထိ) 

စဉ် လစာနှုန်း ရာထူးအေည် ဦးဒရ 

 
ေှတ်ချက် 

    

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရုံးအကူ / စာပို့ ၁၃၈၅၈   

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရုံးအကူမှူး/စာကူးစက်လှည့် 

၂၃၃၅၂   
အကူ / ယဉ်ပမာငး်-၅/ လုပ်သားမှူး 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 
အငယ်တန်းစာပရး/အငယ်တန်း 

၃၇၉၃၅   
လက်နှိပစ်က်ရိုက် / စစ်ပေးပရးမှူး-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 
အကကီးတန်းစာပရး / 

လက်ပထာက်ဦးစီးမှူး 
/အကကီးတန်းလက်နှိပ်စက် 

၃၇၁၃၉   

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 
ဌာနခွဲစာပရး / ေုတိယဦးစီးမှူး/ 

အငယ်တန်းလက်ပရးတိုလက်နှိပစ်က် 
၂၀၂၂၇   

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရုံးအုပ် ၁၂၅၃၆   

၇ ၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀ ဖမန်မာနိုင်ငရဲံတပ်ြွဲ့(ရဲအုပ်)     

၈ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦးစီးအရာရိှ ၉၆၇၄   

၉ 
၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- 

၃၂၈၀၀၀ 
လက်ပထာက်ညွှန် ကားပရးမှူး ၃၉၀၃   

၁၀ 
၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- 

၃၆၁၀၀၀ 
ေုတိယညွှန် ကားပရးမှူး ၁၇၆၉   

၁၁ 
၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- 

၃၉၄၀၀၀ 
ညွှန် ကားပရးမှူး ၁၁၉၈   

၁၂ 
၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- 

၄၃၈၀၀၀ 
ေုတိယညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် ၅၇၂   

၁၃ ၅၅၀၀၀၀ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် ၁၅၉   

စုစုဒပါငး်   ၁၆၂၃၂၂   

      ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 
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အသစ်တိုးတက်လာဒသာအင်အားနှင့် ဒလျာ့နည်းသွားဒသာအင်အားစာရင်း 

(၂၀၁၉ ဒအာက်တုိဘာလေှ ၂၀၂၀ ဧပပီလအတွင်း) 
 

 

 

 

 

 

စဉ် အဖဲွ့အစည်း ေူလအင်အား 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် 
ဒအာက်တိုဘာလေဧှပပီလအတွငး် 

တိုးတက်လာဒသာအင်အား 
ဒလျာ့နည်း 
သွားဒသာ 
အင်အား 

အသားတင် 
ပင်စင်စား 
အင်အား 

ကိုယ်တိုင် 
ေိသားစု 

Die in Die after 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 
၈ 

(၃-၇) 

၁ ဦးစီးဌာန ၄၃၈၆၆၁ ၉၂၂၇ ၁၅၂၉ ၂၇၁၉ ၅၅၇၇ ၄၃၈၁၀၄ 

၂ နိုငင်ပံရး ၅၃၅၀၄ ၇၅ ၇ ၄၀၆ ၁၅၇၅ ၅၁၉၂၉ 

၃ ကာကွယ်ပရး ၂၅၇၂၇၈ ၃၅၈၂ ၁၉၈၂ ၂၂၅၆ ၂၄၁၇ ၂၅၄၈၆၁ 

၄ လုပ်ငန်း ၁၆၂၃၂၂ ၂၃၃၅ ၄၈၆ ၁၁၇၁ ၂၁၉၇ ၁၆၀၁၂၅ 

စုစုဒပါငး် ၉၁၁၇၆၅ ၁၅၂၁၉ ၄၀၀၄ ၆၅၅၂ ၁၁၇၆၆ ၉၀၅၀၁၉ 
 

 

 

 

 ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

 မှတ်ချက်။ Die in ေိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ထမ်းပောင်စဉ် ကွယလ်ွန်သည့် အတွက် ပငစ်င်ခံစားခွင့်ရိှသူ မိသားစု ဝင်များမှ 

မိသားစုပင်စင် ပလျှောက်ထားဖခင်းကို ေိုလိပုါသည်။ 

 Die After ေိုသည်မှာ အငငိမ်းစားသည် ပငစ်င်ခံစားပနစဉ် ကွယ်လွန်သည့်အတွက် ပငစ်င်ခံစားခွင့် ရိှသူ မိသားစုဝင်များမှ 

မိသားစုပင်စင်ပလျှောက်ထားဖခင်းကို ေိုလိပုါသည်။ 
 

အသစ်တိုးတက်လာပသာ ပင်စင်စားအင်အားသည် နှစ်စဉ်(၄၀၀၀၀) ဦးခန့် တိုးတက်လျှေက်ရိှပါ 

သည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် ပအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧငပီလအတွငး် ဦးစီးဌာနများ၏ ပင်စငစ်ားဦးပရ 

(၁၃၄၇၅) ဦး၊ နိုငင်ပံရးပင်စငစ်ား(၄၈၈)ဦး၊ ကာကွယ်ပရးပင်စငစ်ားဦးပရ (၇၈၂၀)ဦး၊ လုပ်ငန်းအြွဲ့အစည်း 

များ ၏ပငစ်င်စား (၃၉၉၂)ဦး၊ စုစုပပါင်း (၂၅၇၇၅)ဦး တိုးတက်လာပါသည်။ 

ပင်စင်စားအင်အားသည် အသစ်တိုးတက်လာသကဲ့သ့ုိ ပလျာ့နည်းသွားပသာ အင်အားများလည်း ရိှပါ 

သည်။ နှစ်စဉ်ပလျာန့ည်းသွားပသာအငအ်ားသည် နှစ်စဉ်စုစုပပါင်း (၁၅၀၀၀)ဦးခန့်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ပအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧငပီလအတွငး် ဦးစီးဌာနများ၏ ပင်စင်စား (၅၅၇၇) ဦး၊ နိုငင်ပံရးပင်စင်စား     

( ၁၅၇၅ )ဦး၊ ကာကွယ်ပရးပငစ်င်စား ( ၂၄၁၇ )ဦး၊ လုပ်ငန်းအြဲွ့အစညး်များ၏ ပင်စင်စား (၂၁၉၇) ဦး 

စုစုပပါင်း (၁၁၇၆၆)ဦး ပလျာ့နည်းလာပါသည်။ 
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ဝန်ကကီးဌာနအလိုက် စုစုဒပါင်းပင်စငစ်ားအင်အားစာရင်း 
၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဧပပီလအထိ ( ဦးစီးဌာန) 

စဉ် ဝန်ကကီးဌာန ဦးဒရ ေှတ်ချက် 

၁ ဖပည်ပထာငစ်ုအစိုးရအြဲွ့ရုံး ၂၀၁၉၅   

၂ ဖပည်ပထာငစ်ုလွှတ်ပတာ် ၁၃၄   

၃ ဖပည်သူ့လွှတ်ပတာ် ၃၀   

၄ အမျ ိုးသားလွှတ်ပတာ် ၁၄   

၅ ဖပည်ပထာငစ်ုတရားလွှတ်ပတာ်ချုပ် ၄၂၀၅   

၆ နိုငင်ပံတာ်ြွဲ့စည်းပုံအပဖခခံဥပပေေိုင်ရာခုံရုံး ၃   

၇ ဖပည်ပထာငစ်ုပရွးပကာက်ပွပဲကာ်မရှငရ်ုံး ၇၉   

၈ ဖပည်ပထာငစ်ုပရှ့ပနချုပ်ရုံး ၁၈၁၃   

၉ ဖပည်ပထာငစ်ုစာရငး်စစ်ချုပ်ရုံး ၅၆၈၀   

၁၀ ဖပည်ပထာငစ်ုဥပပေေိုင်ရာအပထာက်အကူပပးပရးအြွဲ့ရုံး ၁   

၁၁ ဖပည်ပထာငစ်ုရာထူးဝန်အြဲွ့ ၁၂၄   

၁၂ ဝန်ထမ်းပရးရာဦးစီးဌာန ၆၀   

၁၃ ဝန်ထမ်းပရွးချယ်ပလ့ကျင့်ပရးဦးစီးဌာန ၈၈   

၁၄ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(ပအာက်ဖမန်မာဖပည်) ၂၄   

၁၅ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်ဖမန်မာဖပည်) ၃၀၄   

၁၆ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ြျက်ပရးပကာ်မရှင် ၂၂   

၁၇ နိုငင်ဖံခားပရးဝန်ကကီးဌာန ၅၀၉   

၁၈ သမ္မတရုံးဝန်ကကီးဌာန ၁၄၅   

၁၉ ဖပည်ထဲပရးဝန်ကကီးဌာန ၄၅၇၉၅   

၂၀ ကာကွယ်ပရးဝန်ကကီးဌာန ၃၈၈   

၂၁ နယ်စပ်ပရးရာဝန်ကကီးဌာန ၅၆၀   

၂၂ နိုငင်ပံတာ်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကကီးဌာန ၁   

၂၃ ဖပန် ကားပရးဝန်ကကီးဌာန ၇၁၆၁   

၂၄ သာသနာပရးနှင့်ယဉ်ပကျးမှုဝန်ကကီးဌာန ၁၅၇၂   

၂၅ စိုက်ပျ ိုးပရး၊ပမွးဖမူပရးနှင့်ေည်ပဖမာင်းဝန်ကကီးဌာန ၆၃၂၅၉   

၂၆ ပိုပ့ောငပ်ရးနှင့်ေက်သွယ်ပရးဝန်ကကီးဌာန ၅၆၂၆   

၂၇ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းပရးဝန်ကကီးဌာန ၉၀၅၉   
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စဉ် ဝန်ကကီးဌာန ဦးဒရ ေှတ်ချက် 

၂၈ လျှေပ်စစ်နှင့်စွမ်းအားဝန်ကကီးဌာန ၃၉၈၆   

၂၉ အလုပ်သမား၊လူဝငမ်ှုကကီး ကပ်ပရးနှင်ဖ့ပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန ၆၂၆၁   

၃၀ စီးပွားပရးနှင့်ကူးသန်းပရာငး်ဝယ်ပရးဝန်ကကီးဌာန ၂၆၄၄၉   

၃၁ ပညာပရးဝန်ကကီးဌာန ၁၆၄၄၀၉   

၃၂ ကျန်းမာပရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန ၃၅၁၄၁   

၃၃ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာပရးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန ၁၀၈၇၈   

၃၄ ပောက်လုပ်ပရးဝန်ကကီးဌာန ၁၈၂၁၄   

၃၅ လူမှုဝန်ထမး်ကယ်ေယ်ပရးနှင့်ဖပန်လည်ပနရာချထားပရးဝန်ကကီးဌာန ၄၀၃၅   

၃၆ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးလုပ်ငန်းဝန်ကကီးဌာန ၂၄၂၁   

၃၇ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများပရးရာဝန်ကကီးဌာန ၁၅   

၃၈ ရငး်နှီးဖမှုပ်နှံမှုနှင့်နိုငင်ဖံခားစီးပွားေက်သွယ်ပရးဝန်ကကီးဌာန ၁   

စုစုဒပါငး်   ၄၃၈၆၆၁ 
  

ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 
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တိင်ုးဒေသကကီး / ပပည်နယ်ေျားအလိုက် စုစုဒပါင်းပင်စင်စားအင်အားနှင့်အသံုးစရိတ် 
 

                                  (၂၀၁၉ ပအာက်တိုဘာမှ၂၀၂၀ ဧငပလီအတွင်း) 

တိုင်းဒေသကကီး 

/ ပပည်နယ် 

ပင်စင်စားအင်အားနှင့်ပင်စင်အသုံးစရိတ်( ဦးစီးဌာန) 

ကျား ေ စုစုဒပါင်း 

ဦးဒရ 
ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 
ဦးဒရ 

ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 
ဦးဒရ 

ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 

စုစုဒပါင်း 185,074 92,172.195 253,587 168,692.007 438,661 260,864.202 

ကချင် 3,539 1,595.676 4,905 3,410.593 8,444 5,006.269 

ကယား 1,401 623.328 1,631 1,019.353 3,032 1,642.681 

ကရင် 2,719 1,160.869 3,320 2,222.263 6,039 3,383.132 

ချင်း 2,758 1,561.467 2,466 1,250.055 5,224 2,811.522 

စစ်ကိုင်း 15,431 8,630.503 19,042 12,348.712 34,473 20,979.215 

တနသသာရီ 2,346 1,203.109 3,444 2,161.144 5,790 3,364.253 

ပဲခူး 10,037 4,330.720 13,027 8,924.072 23,064 13,254.792 

ပဲခူး(ပနာက်) 9,957 4,540.898 12,455 8,114.439 22,412 12,655.337 

မပကွး 13,684 7,743.640 17,642 11,487.835 31,326 19,231.475 

မန္တပလး 22,911 12,289.430 31,552 21,415.597 54,463 33,705.027 

မွန် 6,166 2,789.655 9,565 6,582.548 15,731 9,372.203 

ရခိုင် 7,941 4,471.337 8,649 4,994.616 16,590 9,465.953 

ရန်ကုန် 54,677 24,550.026 84,634 58,883.761 139,311 83,433.787 

ရှမ်း(ပရှ့) 783 1,515.244 1,035 1,937.703 1,818 3,452.947 

ရှမ်း(ပတာင်) 2,936 1,395.158 6,518 2,992.343 9,454 4,387.501 

ရှမ်း(ပဖမာက်) 4,117 1,284.395 4,509 2,907.339 8,626 4,191.734 

ဧရာဝတီ 17,567 9,224.704 22,835 14,331.818 40,402 23,556.522 

ပနဖပည်ပတာ် 6,104 3,262.036              6358 3,707.816 12,462 6,969.852 

   ဇာစ်ပေစ် ။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

   မှတ်ချက်။ ပငစ်င်စားအင်အားသည်   ၂၀၂၀   ဖပည့်နှစ်  ဧငပီလအထိ  စုစုပပါင်းအင်အားများဖြစ်ငပီး၊    အသံုးစရိတ်သည်  

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာပရးနှစ်၏ပအာက်တိုဘာလမှ ဧငပီလအတွင်း အသံုးစရိတ်များဖြစ်ပါသည်။ 
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တိင်ုးဒေသကကီး / ပပည်နယ်ေျားအလိုက် စုစုဒပါင်းပင်စင်စားအင်အားနှင့်အသံုးစရိတ် 

                                                                     (၂၀၁၉ ပအာက်တိုဘာမှ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် ဧငပလီအတွင်း) 

တိုင်းဒေသကကီး 

/ ပပည်နယ် 

ပင်စင်စားအင်အားနှင့်ပင်စင်အသုံးစရိတ်( နုိင်ငံဒရး) 

ကျား ေ စုစုဒပါင်း 

ဦးဒရ 
ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 
ဦးဒရ 

ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 
ဦးဒရ 

ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 

စုစုဒပါင်း 32,094 4,275.356 21,410 17,874.825 53,504 22,150.181 

ကချင် 928 51.048 743 740.284 1,671 791.332 

ကယား 311 98.585 164 129.392 475 227.977 

ကရင် 469 60.319 312 286.810 781 347.129 

ချင်း 756 296.245 637 275.110 1,393 571.355 

စစ်ကိုင်း 4,328 455.370 3,022 2,400.262 7,350 2,855.632 

တနသသာရီ 519 103.155 346 268.654 865 371.809 

ပဲခူး 1,830 139.071 1,329 1,090.000 3,159 1,229.071 

ပဲခူး(ပနာက်) 1,748 560.221 1,209 509.439 2,957 1,069.660 

မပကွး 3,284 74.321 2,478 2,176.882 5,762 2,251.203 

မန္တပလး 3,890 737.932 2,591 2,042.648 6,481 2,780.580 

မွန် 981 74.899 598 562.996 1,579 637.895 

ရခိုင် 2,073 154.675 1,773 1,295.305 3,846 1,449.980 

ရန်ကုန် 4,212 427.327 1,703 2,563.209 5,915 2,990.536 

ရှမ်း(ပရှ့) 280 124.821 159 81.714 439 206.535 

ရှမ်း(ပတာင်) 922 171.893 606 549.584 1,528 721.477 

ရှမ်း(ပဖမာက်) 800 212.238 464 321.831 1,264 534.069 

ဧရာဝတီ 4,170 331.603 2,852 2,280.815 7,022 2,612.418 

ပနဖပည်ပတာ် 593 201.633 424 299.890 1,017 501.523 

      

      ဇာစ်ပေစ်  ။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

      မှတ်ချက်။     ပငစ်င်စားအင်အားသည် ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် ဧငပီလအထိ စုစုပပါင်းအင်အားများဖြစ်ငပီး၊ အသံုးစရိတ်သည်  

                         ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာပရးနှစ်၏ ပအာက်တိုဘာလမှ ဧငပီလအတွင်း အသံုးစရိတ်များဖြစ်ပါသည်။ 
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တိင်ုးဒေသကကီး / ပပည်နယ်ေျားအလိုက် စုစုဒပါင်းပင်စင်စားအင်အားနှင့်အသံုးစရိတ် 

    
(၂၀၁၉ ပအာက်တိုဘာမှ ၂၀၂၀ ဧငပီလအတွင်း) 

တိုင်းဒေသကကီး 
/ ပပည်နယ် 

ပင်စင်စားအင်အားနှင့်ပင်စင်အသုံးစရိတ်(ကာကွယ်) 

ကျား ေ စုစုဒပါင်း 

ဦးဒရ 
ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 
ဦးဒရ 

ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 
ဦးဒရ 

ပငစ်င်အသံုးစရိတ် 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 

စုစုဒပါင်း 156,829 118,555.905 100,449 126,856.316 257,278 245,412.221 

ကချင် 4,612  3,606.358 3,576 3,858.735 8,188 7,465.093 

ကယား 1,015  753.391 687 806.251 1,702 1,559.642 

ကရင် 3,286  2,371.316 2,249 2,537.564 5,535 4,908.880 

ချင်း 1,181  490.262 984 524.675 2,165 1,014.937 

စစ်ကိုင်း 7,348  4,877.962 5,245 5,220.038 12,593 10,098.000 

တနသသာရီ 1,909  1,600.071 1,203 1,712.639 3,112 3,312.710 

ပဲခူး 10,851  7,222.394 6,948 7,729.165 17,799 14,951.559 

ပဲခူး(ပနာက်) 7,482  5,621.998 4,605 6,015.046 12,087 11,637.044 

မပကွး 8,968  6,545.741 6,454 7,004.231 15,422 13,549.972 

မန္တပလး 18,235  14,823.570 12,149 15,861.540 30,384 30,685.110 

မွန် 6,293  4,088.245 4,227 4,374.681 10,520 8,462.926 

ရခိုင် 4,876  3,645.884 3,256 3,899.099 8,132 7,544.983 

ရန်ကုန် 51,365  40,151.741 30,495 42,966.585 81,860 83,118.326 

ရှမ်း(ပရှ့) 1,881  1,564.513 1,128 1,674.196 3,009 3,238.709 

ရှမ်း(ပတာင်) 5,959  5,064.897 4,248 5,418.575 10,207 10,483.472 

ရှမ်း(ပဖမာက်) 4,464  3,432.915 3,254 3,672.620 7,718 7,105.535 

ဧရာဝတီ 9,711  5,992.922 6,455 6,412.686 16,166 12,405.608 

ပနဖပည်ပတာ် 7,393  6,701.725 3,286 7,167.990 10,679 13,869.715 

     ဇာစ်ပေစ်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

     မှတ်ချက်။      ပငစ်င်စားအင်အားသည် ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ် ဧငပီလအထိ စုစုပပါင်းအင်အားများဖြစ်ငပီး၊ အသုံးစရိတ်သည်  

                         ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာပရးနှစ်၏ပအာက်တိုဘာလမှ ဧငပီလအတွင်း အသံုးစရိတ်များဖြစ်ပါသည်။ 
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တိင်ုးဒေသကကီးနှင့် ပပည်နယ်ေျားအလိုက်  စုစုဒပါင်းပင်စင်စားအင်အားနှင့် အသံုးစရိတ ်

(၂၀၁၉ ဒအာက်တိဘုာလ ေှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဧပပလီ အတွင်း) 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

၀ 
၅၀၀၀ 

၁၀၀၀၀ 
၁၅၀၀၀ 
၂၀၀၀၀ 
၂၅၀၀၀ 
၃၀၀၀၀ 
၃၅၀၀၀ 
၄၀၀၀၀ 
၄၅၀၀၀ 
၅၀၀၀၀ 
၅၅၀၀၀ 
၆၀၀၀၀ 
၆၅၀၀၀ 
၇၀၀၀၀ 
၇၅၀၀၀ 
၈၀၀၀၀ 
၈၅၀၀၀ 

အ
သ
ုံးစ
ရိ
တ်

 (
က
ျပ
်သ
န်
း)

 

ပင
်စင

်စာ
း (

 ဦ
း ရ

ေ)
 

စုစုရပါင်း ကျား/မ အလိုက် ပင်စင်စားအင်အားနှင့် အသံုးစေိတ် (ဦးစီးဌာန) 
(၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခ ုရအာက်တိုဘာလမှ ဧပပီလအတွင်း)  

ကျား ြ အသံုးစရိတ ်(ကျပ်သန်း) 
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စုစုရပါင်း ကျား/မ အလိုက် ပင်စင်စားအင်အားနှင့် အသံုးစေိတ် (နိငု်ငံရေး) 
(၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခ ုရအာက်တိုဘာလမှ ဧပပီလအတွင်း)  

ကျား ြ အသံုးစရိတ ်(ကျပ်သန်း) 
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စုစုရပါင်း ကျား/မ အလိုက် ပင်စင်စားအင်အားနှင့် အသံုးစေိတ် (ကာကွယ်ရေး) 
(၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခ ုရအာက်တိုဘာလမှ ဧပပီလအတွင်း)  

ကျား ြ အသုံးစရိတ် (ကျပ်သန်း) 
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     ဝနထ်ေ်းဒနာင်ဒရးဗဟုိရန်ပံုဒငွ ဥပဒေ ပပဌာန်းနိုင်ဒရးအတွက် ဒောင်ရွက်ေှုေျား 

 

(၁၃-၅-၂၀၂၀) ရက်ပန့တွင် ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငွဥပပေ (စတုတ္ထ) အကကိမမ်ူ ကမ်း ထွကရ်ှိ 
နိုငပ်ရးအတွက် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်၊ ပေါက်တာဝါဝါပမာင ်ဦးပောငပ်သာအြဲွ့သည် ဌာန 
အတွငး် Brainstorming ပေွးပနွး ပောငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ဌာနတွင်း Brainstorming ပေွးပနွးပောင်ရွက်ပနစဉ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ဌာနတွင်း Brainstorming ပေွးပနွးပောင်ရွက်ပနစဉ် 
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 (၂၂-၅-၂၀၂၀)ရက်ပန့တွင် လွှတ်ပတာ်၏ ဘဏ်များနှင့်ပငပွ ကးေိုင်ရာြွံ့ ငြိုးတိုးတက်ပရးပကာ်မတီ 

သ့ုိဝန်ထမး်ပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငဥွပပေ (Central Provident Fund Law) 4th Draft ကို video 

conferencing နှင့ ်တငဖ်ပခဲ့ငပီး ပကာ်မတီ ၏ ပမးဖမန်းချက်များကို ဖပန်လည်ပဖြ ကားခဲ့ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ဝနထ်မ်း ပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွဥပပေ (Central Provident Fund Law) 4th Draft ကို video conferencing ဖြင့်တင်ဖပပနစဉ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လွှတ်ပတာ်၏ ဘဏ်များနှင့်ပငွပ ကးေုိင်ရာြံွ့ငြိုးတုိးတက်ပရးပကာ်မတီမှ ပမးဖမန်းချက်များကုိ 

ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှဖပန်လည်ပဖြ ကားစဉ် 
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 (၂၅-၅-၂၀၂၀)ရက်ပန့တွင်လွှတ်ပတာ်၏ ဘဏ်များနှင့ပ်ငွပ ကးေိုင်ရာြွံ့ငြိုးတိုးတက်ပရး ပကာ်မတီ 

သ့ုိ ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငဥွပပေ (Central Provident Fund Law) 4th Draftကို video conferenc- 

ing နှင့် အငပးီသတ် တငဖ်ပခဲ့ငပီး 5th Draft ထွကရိှ်နိုငပ်ရးအတွက် ကကိုးပမ်းပောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လွှတ်ပတာ်၏ ဘဏ်များနှင့်ပငွပ ကးေုိင်ရာြံွ့ငြိုးတုိးတက်ပရးပကာ်မတီသ့ုိ ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ 

Video conferencing ဖြင့် CPF Law အားရှင်းလင်းတင်ဖပစဉ် 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

လွှတ်ပတာ်၏ ဘဏ်များနှင့်ပငွပ ကးေုိင်ရာြံွ့ငြိုးတုိးတက်ပရးပကာ်မတီသ့ုိ ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ 

Video conferencing ဖြင့် CPF Law အားရှင်းလင်းတင်ဖပစဉ် 
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(၂၆-၅-၂၀၂၀) ရက်ပန့တွင် ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငွဥပပေ (CPF Law) 5th Draft ထွက်ရိှနိုင် 

ပရးအတွက် ဖပည်ပထာငစ်ုပရှ့ပနချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပငစ်ငဦ်းစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် 
ပေါက်တာဝါဝါပမာင ်ဦးပောငပ်သာအြွဲ့တို့ ပေွးပနွးခဲ့ပါသည်။  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွဥပပေ (CPF Law) 5th Draft ထွက်ရှိနိုင်ပရးအတွက် ဖပည်ပထာင်စုပရှ့ပနချုပ်ရုးံမှ တာဝနရ်ှိသူနှင့် 

ပေွးပနွးပောင်ရွက်ပနစဉ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွဥပပေ (CPF Law) 5th Draft ထွက်ရှိနိုင်ပရးအတွက် ဖပည်ပထာင်စုပရှ့ပနချုပ်ရုးံမှ တာဝနရ်ှိသူနှင့် 

ပေွးပနွးပောင်ရွက်ပနစဉ် 
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(၂၇-၅-၂၀၂၀) ရက်ပန့တွင် ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငွဥပပေ (CPF Law) 5th Draft ထွက်ရိှ 

နုိင်ပရးအတွက် ဖပည်ပထာင်စုပရှ့ပနချုပ်ရံုးမှတာဝန်ရိှသူများနှင့် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် 
ပေါက်တာဝါဝါပမာင ် ဦးပောငပ်သာအြွဲ့တို့ အငပးီသတ်ပေွးပနွးခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရး ဗဟိုရန်ပုံပငွ 
ဥပပေ (CPF Law) 5th Draft အား လွှတ်ပတာ်၏ ဘဏ်များနှင့်ပငွပ ကးေိုငရ်ာြွံ့ငြိုးတိုးတက်ပရး ပကာ်မတီ 
သ့ုိ ေက်လက်တင်ဖပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွဥပပေ (CPF Law) 5th Draft ထွက်ရှိနိုင်ပရးအတွက် ဖပည်ပထာင်စုပရှ့ပနချုပ်ရုးံမှ တာဝနရ်ှိသူနှင့် 

ပေွးပနွးပောင်ရွက်ပနစဉ် 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝနထ်မ်းပနာင်ပရးဗဟုိရန်ပံုပငွဥပပေ (CPF Law) 5th Draft ထွက်ရှိနိုင်ပရးအတွက် ဖပည်ပထာင်စုပရှ့ပနချုပ်ရုးံမှ တာဝနရ်ှိသူနှင့် 

ပေွးပနွးပောင်ရွက်ပနစဉ် 
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ပပည်သူ့ဘဏ္ဍာဒရး စီေံခန့်ခွေဲှု ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲဒရး ဦးဒောင်အဖဲွ့နှင့် ကေ္ဘာ့ဘဏ် Public Finance 

Management Project Phase II အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဒဝးကျင်းပပခင်း 

(၉-၆-၂၀၂၀)ရက်ပန့တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်ပေါက်တာဝါဝါပမာငန်ှင့် အြဲွ့သည် 
ဖပည်သူ့ဘဏ္ဍာပရးစီမံခန့်ခွဲမှုဖပုဖပငပ်ဖပာင်းလဲပရးဦးပောင်အြွဲ့နှင် ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် Public Finance Manag-
ement Project Phase II တွင် ထည့်သွင်းပောငရွ်က်မည့် Modernization of Pension System တွင် 
ဌာနအတွက် လိုအပ်သည့် စွမ်းရည်တည်ပောက်ပရးလုပ်ငန်းများ Capacity Development အတွက် 
နညး်ပညာအကူအညီအဖြစ် ကျွမ်းကျငပ်ညာရှင်များ ခန့်ထားနိုငပ်ရး၊ သငတ်န်းများ နှင့ ် အသိပညာပပး 
အလုပ်ရုံ ပေွးပနွးပွဲ ကျငး်ပနိုင်ပရး World Bank နှင့ ် Virtual Kick-off Meeting ပောငရွ်က်ခဲ့ရာ Action 
plan များကိ ုအေိုဖပုပေွးပနွးခဲ့ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFM Project Director စီမံကိနး်၊ဘဏ္ဍာပရးနှင့်စကမ်ှုဝန်ကကီးဌာန၊ ေုတိယဝန်ကကီး ဦးပမာင်ပမာင်ဝင်းမှ 

Virtual Kick-off Meeting တွင် ပေွးပနွးပောင်ရွက်စဉ် 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်ပေါက်တာဝါဝါပမာင်နှင့်အြဲွ့သည် Virtual Kick-off Meeting တွင် 
ပါဝင်ပေွးပနွးပောင်ရွက်စဉ် 
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(၁၀-၆-၂၀၂၀)ရက်ပန့တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် ပေါက်တာဝါဝါပမာငန်ှင့် အြွဲ့ 

သည် ဖပည်သူ့ဘဏ္ဍာပရးစီမံခန့်ခွဲမှုဖပုဖပငပ်ဖပာငး်လဲပရးဦးပောငအ်ြွဲ့ နှင် ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် Public Finance 
Management Project Phase II အတွက် World Bank နှင့ ် သီးဖခား Virtual အစည်းအပဝးကျငး်ပ၍ 
Project Activities များပေွးပနွးခဲ့ပါသည်။ ညပနပိုင်းတွင် PFM Project Director စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာပရးနှင့် 
စက်မှု ဝန်ကကီးဌာန၊ ေုတိယဝန်ကကီး ဦးပမာင်ပမာငဝ်ငး်မှ Wrap Up Meeting ကျငး်ပပောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFM Project Director စီမံကိနး်၊ဘဏ္ဍာပရးနှင့်စကမ်ှုဝန်ကကီးဌာန၊ ေုတိယဝန်ကကီး ဦးပမာင်ပမာင်ဝင်းမှ Wrap Up Meeting 

ပောင်ရွက်စဉ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် ပေါက်တာဝါဝါပမာင်နှင့်အြဲွ့သည် Public Finance Management Project Phase II 

အတွက် ညိှနှိုင်းအစည်းအပဝးတွင် ပါဝင်ပေွးပနွးစဉ် 
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ဝနထ်ေ်းဒနာင်ဒရးဗဟုိရန်ပုံဒငွ (Central Provident Fund-CPF) အတွက် 

MIS (Management Information System) Software ဒရးေဲွနိငု်ရန် ဒောင်ရွက်ပခင်း 
 

 (၂၈-၅-၂၀၂၀)ရက်ပန့တွင် Central Provident Fund Management Information System 

(CPFMIS) Software ပရးေွဲနိုငရ်န်ပောင်ရွက်ဖခငး် လုပ်ငန်းအတွက် တင်ေါပခါ်ယူနိုင်ပရးအတွက် Request 

For Proposal (RFP) ပရးေွဲဖခင်း နှင့် ပါဝငမ်ည့်အချက် (Criteria) များအား ဌာနတွင်းညိှနှိုငး်ပောင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Provident Fund Management Information System (CPFMIS) Software ပရးေဲွနိုင်ပရးအတွက်  

ဌာနတွင်း   Brainstorming Session ပောင်ရွက်ပနစဉ် 
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(၁၇-၆-၂၀၂၀) ရက်ပန့တွင် CPF MIS Software Development အတွက် သတငး်စာမှ Tender 

ပခါ်ယူခဲ့ရာ တငေ်ါ ဝငပ်ရာက်ယှဉ်ငပိုငမ်ည့် Bidder များအတွက် Project နှင်စ့ပ်လျဉ်းသည့် Background 
Information များအား ရှင်းလငး် တငဖ်ပသည့် Information Session ကို ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၃၄ 
အစည်းအပဝး ခန်းမတွင် ပောငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ 

တငေ်ါ Form စုစုပပါငး် ဝယ်ယူသည့် ကုမ္ပဏီ ၁၇ ခု ရိှငပီး Information Session သ့ုိ စုစုပပါင်း 
ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုမှ ေါရိုက်တာများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ပရာက်ခဲ့ပါသည်။ တငေ်ါ လုပ်ထုးံလုပ်နညး် အစီ 
အစဉ်၊ CPF MIS Software ပရးသားရန်လိအုပ်သည့် အချက်အလက်များနှင့ ် သိလိုသည့်အချက်အလက် 
များအတွက်တစ်ဦးချငး်စီ၏ ပမးဖမန်းချက်များကို ဖပန်လည်ရှငး်လင်းပဖြ ကားခဲ့ပါသည်။ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ် ပေါက်တာဝါဝါပမာင်မှ တင်ေါလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင့် CPF MIS Softwar ပရးသားရန် 

လိုအပ်သည့်အချက်အလကမ်ျားအားရှင်းလငး်ပေွးပနွးစဉ် 
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ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငွ (Central Provident Fund) ၏ MIS (Management Information 

System) Software ပောငရ်ွက်ဖခင်းလုပ်ငန်း တငေ်ါလက်ခံပရးနှင့် စိစစ်ပရး အတွက် “တငေ်ါလက်ခံဒရး 

နှင့် စိစစ်ဒရးဒကာေ်တီ” အြဲွ့ဝင်များနှင့် အကကိုညှိနှိုငး်အစည်းအပဝးကို (၁၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ပန့တွင် ကျငး်ပ 

ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “တင်ေါ လကခ်ံဒရး နှင့် စိစစ်ဒရးဒကာ်ေတီ” အြွဲ့ ဝင်များနှင့် အကကိုညိှနှိုင်းအစည်းအပဝးကျင်းပစဉ် 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                “တင်ေါ လကခ်ံဒရး နှင့် စိစစ်ဒရးဒကာ်ေတီ” အြွဲ့ ဝင်များနှင့် အကကိုညှိနှိုင်းအစည်းအပဝးကျင်းပစဉ် 
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ဝနထ်ေ်းဒနာင်ဒရးဗဟုိရန်ပုံဒငွ ထူဒထာင်ဒရးအတွက် လက်ရိှတာဝန်ထေး်ဒောင်ဒနဒသာ 
ဝနထ်ေ်းေျား၏ ဝနထ်ေ်းတစဦ်းချင်းေိင်ုရာ အချက်အလက်ေျား တုိက်ေိုင်စိစစပ်ခင်း                

ညိှနှိုင်းအစည်းအဒဝးကျင်းပပခင်း 

 
ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငွထူပထာငပ်ရး အတွက် လိအုပ်သည့် တွက်ချက်ပရး 

ကိစ္စရပ်များ ပောငရွ်က်ရန် လက်ရိှတာဝန်ထမး်ပောင်ပနပသာ ဝန်ထမ်းများ ၏ အချက်အလက်များ 
တိုက်ေိငု ်စိစစ်မှုအတွက် အစည်းအပဝးကို သက်ေိုင်ရာ အစိုးရဌာနပပါင်း ၂၀၀ ပကျာ်နှင် ့ပောငရွ်က်လျှေက် 
ရိှရာ ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက်ပန့မှ ၁၉-၆-၂၀၂၀ ရက်ပန့အထိ Series of Meeting ၈ ခုအား ၄ ရက် ေက်တိုက် 
ပေွးပနွးပောငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ 

အေိပုါ Data Checking နှင် ့ Data Validation ကိစ္စရပ်များသည် ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရး ဗဟိုရန်ပုံပငွ 

ထူပထာငရ်ာ၌ တစ်ဦးချင်းအတွက် တွက်ချက်မှု (Individual Calculation) ပောင်ရွက်နိုင်မည့်အဖပင် 
ပင်စင်အသုံးစရိတ်များ နှစ်စဉ်လျာထားပောငရွ်က်ရာတွင ် ပိုမိုတိကျပစဖခငး်ဖြင့်လည်းပကာငး်၊ ပင်စင် 
ေိုင်ရာ ညွှနကိ်န်းများ တွက်ချက်ရာတွင်လည်းပကာင်း၊  မူဝါေေုိင်ရာ ေံုးဖြတ်ချက်များရာတွင်လည်းပကာင်း 
အသံုးဝငန်ိုငမ်ည် ဖြစ်ပါသည်။ Covid-19 ကာကွယ်ပရး အတွက် Meeting Arrangement များ၊ လိအုပ်သည့် 
Sanitization ပစ္စည်းများ ပံ့ပုိးဖခငး်များနှင့်အတူပောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

       ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်ပေါက်တာဝါဝါပမာင်မှ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းပောင်ပနပသာဝန်ထမ်းများ၏     

       ဝနထ်မ်းတစ်ဦးချင်းေုိင်ရာ အချက်အလက်များတုိကေုိ်င်စိစစ်ပရးညိှနှိုင်းအခမ်းအနားတွင် ညိှနှိုင်းပေွးပနွးစဉ် 

 

 



38 
 

     လက်ရှိတာဝန်ထေး်ဒောင်ဒနဒသာဝန်ထေး်ေျား၏ ဝန်ထေး်ေိုင်ရာအချက်အလက်ေျား  

ဒကာကခ်ံရသည့် ရည်ရွယ်ချက် 

 

လက်ရိှတာဝန်ထမ်းပောင်ပနပသာ ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းေုိင်ရာအချက်အလက်များ ပကာက်ခံရဖခင်းမှာ-  

 ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်း၏ အချက်အလက်များသိမှသာလျှေငပ်ငစ်င် အသံုးစရိတ်များ ပိုမိုတိကျစွာ 

ခန့်မှန်းနိုငရ်န်၊ 

 လက်ရိှနိုင်င့ံဝန်ထမ်းပင်စင်စနစ် ဖပုဖပငပ်ဖပာငး်လဲမှုအား Analysis များဖပုလုပ်ဖခငး်နှင့်ေုံးဖြတ် 

ချက်များပောငရွ်က်ရာတွင် အပထာက်အကူဖပုပစရန်၊ 

  ဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငစွနစ်သ့ုိ ကူးပဖပာငး်ရာတွင ် လိုအပ်သည့် တွက်ချက်မှုများအား ပိုမို    

တကိျစွာတွက်ချက် ပောငရွ်က်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 

                   လက်ရိှတာဝန်ထေ်းဒောငဒ်နဒသာဝန်ထေ်းေျား၏ ဝန်ထေ်းေိုင်ရာအချက်အလက်ေျား         

             ထိန်းသိေ်းရန်လိအုပ်သည့် အဒကကာငး်အရငး်ေျား 

 

 လက်ရှ ိတာဝန်ထမ်းပောင်ပနပသာဝန်ထမ်းများ၏ဝန်ထမ်းေိုင်ရာအချက်အလက်များအား 

ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည့်အပ ကာငး်အရငး်များမှာ- 

 ဝန်ထမ်း၏အချက်အလက်များကို တစ်ပနရာတည်းတွင် စုပပါငး်ထိန်းသိမ်းဖခငး်ဖြင့် မိမတိို့ဌာနရှိ 

ဝန်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များအား လျင်ဖမန်စွာ ရှာပြွပြာ်ထုတ် အသံုးဖပုနိုငပ်စရန်၊ 

 မိမတိို့ဌာနတွင ် အငငိမ်းစားယူမည့် ဝန်ထမ်းများ အပရအတွက်အား ကကိုတငသိ်ရိှငပီး လိုအပ်ပသာ 

အသက်အပိုင်းအဖခားအလိကု် ခါးေက်မဖပတ်ပစပရး စီမံပောင်ရွက်နိုင်ပစရန် အပထာက်အကူ 

ဖပုပစနိုငရ်န်၊ 

 နိုငင်ံ့ဝန်ထမး်အြွဲ့အစည်းအား တိုးချဲ့ဖပင်ေင်ြွဲ့စည်းဖခငး်နှင့် ဌာနအလိုက် လိအုပ်ပသာ ဝန်ထမ်း 

အင်အားကို တိကျစွာ တွက်ချက်သတ်မှတ်ငပီး ခွင့်ဖပုချက်ပတာငး်ခံ၍ ပောငရွ်က်နိုင်ရန်၊ 

 ဝန်ထမ်းပနာင်ပရးဗဟိုရန်ပု ံပငွစနစ်အား  ပောင်ရွက်ရာတွင် ဥပပေအတည်ဖပုငပီးပနာက် 

ဝန်ထမ်းသစ်များနှင့် အမှုထမ်းသက် ၁၀ နှစ်ပအာက် ဝန်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များ အသုံး 

ဖပုနိုငပ်စရန်၊ 
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(၁၇-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် ေုတိယပန့အဖြစ် ေက်လက်ပောငရ်ွက်ခဲ့ရာ နံနက်ပိုင်း session တွင် 

ကာကွယ်ပရးဝန်ကကီးဌာန၊ ဖပည်ထပဲရးဝန်ကကီးဌာနများအပါအဝင ် ဌာနပပါငး် (၃၀)ပကျာ် တက်ပရာက်ခဲ့ပါ 
သည်။  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်ပေါက်တာဝါဝါပမာင်မှ လက်ရိှတာဝန်ထမ်းပောင်ပနပသာဝန်ထမ်းများ၏     

  ဝနထ်မ်းတစ်ဦးချင်းေုိင်ရာ အချက်အလက်များတုိကေုိ်င်စိစစပ်ရးညိှနှိုင်းအခမ်းအနားတွင် ညှိနှိုင်းပေွးပနွးစဉ် 
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(၁၉-၆-၂၀၂၀)ရက်တွင် စတုတ္ထပန့အဖြစ် ေက်လက်ပောငရွ်က်ခဲ့ရာ ပငစ်င်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း 

ပနာငပ်ရးဗဟိုရန်ပုံပငွထူပထာငပ်ရး အတွက်လိုအပ်သည့် တွက်ချက်ပရး ကိစ္စရပ်များပောင်ရွက်ရန် လက်ရှိ 
တာဝန်ထမ်း ပောငပ်နပသာ ဝန်ထမး်များ၏ အချက်အလက်များ တိုက်ေိုင် စိစစ်မှု အတွက် အစညး်အပဝး 
ကို သက်ေိုင်ရာ အစိုးရဌာနပပါငး်၂၀၀ ပကျာ်နှင့် ညိှနှိုငး်ပောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဌာနတစ်ခုချငး်စီအလိုက် 
Data Entry မှားယွင်းပနမှုများ၊ သက်ေိုငရ်ာဌာနမှများမှ အတည်ဖပုပပးရန် လိုအပ်သည့်အချက်များအား 
ဖပငေ်င်ဖြည့်စွက်နိုင်ရန် အပသးစိတ်ရှင်းလငး်ပေွးပနွးခဲ့ပါသည်။ သက်ေိုင်ရာဌာနများမှ အတညဖ်ပု 
ဖပငေ်င်ပပးသည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းေိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ဖပန်လည်ပပးပို့ရန်နှင့် စာရငး်များကို 
သံုးလလျှေင ်တစ်ကကိမ် Update ဖပုလုပ်ပပးနိုင်ရန် ညိှနှိုငး်ပေွးပနွးခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်ပေါက်တာဝါဝါပမာင်မှ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းပောင်ပနပသာဝန်ထမ်းများ၏ 

ဝနထ်မ်းတစ်ဦးချင်းေုိင်ရာ အချက်အလက်များတုိကေုိ်င်စိစစပ်ရးညိှနှိုင်းအခမ်းအနား စတုတ္ထပန့တွင် ညိှနှိုင်းပေွးပနွးစဉ် 
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    နိုင်ငံဒတာ်အစိးုရ၏ ပပည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာကာလအတွင်းဒောင်ရွက်ခဲေ့ှုေျား 
အတွက် စီေံကနိး်၊ ဘဏ္ဍာဒရးနှင့်စက်ေှုဝန်ကကီးဌာနနှင့် သတင်းေီေီယာေျားဒတွ့ေုပံွဲ 

 
(၂၄-၆-၂၀၂၀)ပန့ရက်တွင် နိုငင်ပံတာ်အစိုးရ၏ ဖပည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာကာလ အတွငး် 

ပောငရွ်က်ခဲ့မှုများအတွက် စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာပရးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာနနှင့် သတငး်မီေီယာများ ပတွ့ေုံပွဲ 
ပောငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ ထိပုတွ့ေုံပွဲ၌ ပငစ်င်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်၊ ပေါက်တာဝါဝါပမာငမ်ှ ပင်စင် 
ဦးစီးဌာနအပနဖြင့် ပောငရွ်က်လျှေက်ရိှပသာ ဗဟိုဝန်ထမ်းပနာငပ်ရးရန်ပုံပငွတည်ပထာငဖ်ခငး်နှင့် ပတ်သက် 
၍ သတငး်မီေီယာများ ၏ပမးဖမန်းချက်အား ဖပန်လည်ရှင်းလင်းပဖြ ကားခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

  

နိုင်ငံပတာ်အစိုးရ၏ ဖပည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာကာလအတွင်းပောင်ရွက်ခ့ဲမှုများ အတွက် စီမံကိန်း၊ 

ဘဏ္ဍာပရးနှင့်စကမ်ှုဝန်ကကီးဌာနနှင့် သတင်းမေီီယာများပတွ့ေုပဲွံကျင်းပစဉ ်
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        ကေ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပင်စင်ေိုင်ရာ ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲေှုေျားအတွက်ဒေွးဒနွးပခင်း 

 

(၁၁.၆.၂၀၂၀) ရက်ပန့တွင်ကမ္ဘာဘ့ဏ်၏ IT Strategy Team ၊ ပငွတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

တို့သည် Pension and Payroll ချတိ်ေက်ပရးကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညိှနှိုငး်သည့် Virtual အစညး် 

အပဝးကျငး်ပခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်၊ ပေါက်တာဝါဝါပမာင်နှင့်အြဲွ့သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ IT Strategy Team နှင့်  

           Video Conferencing ဖြင့ပ်ေွးပနွးညှိနှိုင်းစဉ် 
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   အိေ်နီးချင်းနုိင်ငံေျားေှ ပင်စင်ေိုင်ရာပပုပပင်ဒပပာင်းလဲေှု အဒတွ့အကကုေံျား ဒလ့လာရယူပခင်း 

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန် ကားပရးမှူးချုပ်၊ ပေါက်တာဝါဝါပမာငန်ှင့ ် ပငစ်င်စနစ်ဖပုဖပငပ်ဖပာငး်လဲပရးရုံး 
အြဲွ့တို့သည် (၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ပန့တွင် India နိုငင် ံ Pension Fund Regulatory and Development 
Authority (PFRDA) မှ Chairman, Mr. Supratim Bandyopadhyay နှင့ ် team ၊ Indian Embassy မှ 
Deputy Chief Dr. Sumit Seth တို့နှင့် OnLine Video Conferencing ဖြင့် ပင်စငေ်ိုငရ်ာဖပုဖပင်ပဖပာင်းလဲမှု 
အပတွ့အကကုံများကို ပလ့လာပေွးပနွးခဲ့ပါသည်။ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    India နိုင်ငံ Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) မှ ပင်စင်ေုိင်ရာဖပုဖပင်ပဖပာင်းလဲပရး 

အပတွ့အကကုံများပလ့လာစဉ ်
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