ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်အစုိုးရ

စီမ္ံကန်ိုးနှငဘ
် ဏ္ဍောထရိုးဝန်ကကီိုးဌောန
ြင်စင်ဦိုးစီိုးဌောန
ရံုိုးအမ္ှတ် (၃၄)၊ ထနပြည်ထတော်

ထလ ောက်လောထြေါ်ယူပြင်ိုး
၁။

စီမံကိန့််းနှင့်ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၊ ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာနတွင့် လစ့်လပ့်လျက့် ှိရ

(လစာနှုန့််း ကျပ့် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၇၂၀၀၀)

ာထ်း (၂၅) ရန ာ၊ စိစစ့်ရ ်းမှ ်း-၄ (လစာနှုန့််း ကျပ့်

ာထ်း (၂၅) ရန ာ၊ ယာဉ့်ရမာင့််း-၅ (လစာနှုန့််း ကျပ့် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

ာထ်း (၃) ရန ာနှင့် ရံ်းု အက (လစာနှုန့််း ကျပ့် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)

ရန ာမျာ်းအတွက့်
၂။

ာ ဒုတိယဦ်းစီ်းမှ ်း

ရလ ာက့်ထာ်း

တ့်မှတ့်အ ည့်အချင့််းနှင့် ကိုက့်ညီ

မျာ်း ရလ ာက့်ထာ်းနိုငပ
့် ါ

ာထ်း (၂)

ည့်။

ည့်-

(က)

ပပည့်ရထာင့်စု

( ခ)

ဒုတိယဦ်းစီ်းမှ ်း ာထ ်းနှင ့် စိစစ့်ရ ်းမှ ်း - ၄
၃၀-၁၁-၂၀၂၁

မမတပမန့်မာနိုင့်ငံ

ာ်းပြစ့် မည့်။
ာထ ်းမျာ်း

ိုို့ ရလ ာက့်ထာ်း

မျာ်း

ည့်

က့်ရနို့တွင့် အ က့် (၃၀) နှစ့်ထက့်မကကီ်းရစ ။ နိုင့်ငံဝန့်ထမ့််းပြစ့်ပါက

အ က့် (၃၅) နှစ့်ထက့် မရကျာ့်လွန့် ပြစ့် မည့်။
( ဂ)

ယာဉ့်ရမာင့််း-၅ ာထ်း ိုို့ ရလ ာက့်ထာ်း မျာ်း ည့် ၃၀ - ၁၁ - ၂၀၂၁ က့်ရနို့တွင့် အ က့်
(၄၀) နှစ့်ထက့်မရကျာ့်လွန့် ပြစ့် မည့်။

(ဃ)

ရံ်းု အက ာထ်း ရ
ိုို့ လ ာက့်ထာ်း
မကကီ်း

ည့် ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ က့်ရနို့တွင့် အ က့် (၂၅) နှစ့် ထက့်

ပြစ့် မည့်။

( င)

ကျန့််းမာရ ်းရကာင့််းမွန့်ပပီ်း ရဒ မရ ်း

( စ)

ပညာအ ည့်အချင့််း
(၁)

ွာ်းရ ာက့်တာဝန့် ထမ့််းရ ာင့်နိုင့် ပြစ့် မည့်။

တ့်မှတ့်ခ ျက့် -

ဒုတ ယဦိုးစီိုးမ္ှ ိုးရော

ူိုး ထနရောအတွက်

(ကက) B.Com , B.Econ (Economics), B.Econ (Statistics), B.Act , B.B.A,
B.C.Sc သမ
ုို့ ဟုတ် B.C.Tech , B.A(English) ဘွွဲ့

ှိထာ်း

ဘွွဲ့

မျာ်းအာ်း ဦ်းစာ်းရပ်း

ှိ မျာ်း၊ ကွန့်ပျ တာ၊ အဂဂလပ
ိ ့်စာရကာင့််းမွန့်

မျာ်း (မဟာ

ခနို့့်ထာ်းမည့်ပြစ့်ပါ ည့်။)
(ခခ)

တကက ိုလ့်တစ့်ခုခုမှဘွဲ့ရရထ ားပ ား M.P.A, M.B.A, M.Dev.S ရရထ ားသူ
ပြစ့် မည့်။

(၂)

စစစ်ထရိုးမ္ှ ိုး-၄ ရော

ူိုးထနရောအတွက်

(ကက) တက္ကသုလ်တစ်ခုခုမဘွဲ့ရရသူမ ား (စား

ားရရား၊ ဥ ရေ၊ က္န် ျူတ ၊
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-၂အင်္ဂလ ်စ ) ဘွဲ့ရရသူမ ား ဦားစ ားရ ားခနို့်ထ ားမည်။
(၃)

ယောဉ်ထမ္ောင်ိုး-၅ ရော

ူိုးထနရောအတွက်

(ကက) အရ ခခံ ည အလယ်တန်ားအဆင် ယ ဉ်ရမ င်ားလုင်စင် ( ခ ) ပြစ့်ပပီ်း
သက္်တမ်ား ( ၂ ) နစ် အနည်ားဆံုားရ
(၄)

ရံုိုးအကူရော

ပြစ့်ရမည်။

ူိုးထနရောအတွက်

(ကက) အရ ခခံ ည အလယ်တန်ားရအ င်ပမင့်ပပီ်း
(

)

ပြစ့် မည့်။

ဒုတိယဦ်းစီ်းမှ ်း ာထ်းနှင့် စိစစ့်ရ ်းမှ ်း-၄ ာထ်းရန ာမျာ်းအတွက့် ကွန့်ပျ တာကျွမ့််းကျင့်စွာ
အ ံု်းပပြုနိုင့်

အာ်း ဦ်းစာ်းရပ်းမည့်။

(ဇ)

အလုပ့်

မာ်းမှတ့်ပံုတင့်ထာ်း

ပြစ့် ပါမည့်။ (ဝန့်ထမ့််းမဟုတ့်

မျာ်း)

(ဈ)

ရ ်းချယ့်ပခင့််းခံ ပါက အနည်ိုးဆံုိုး (၃) နှစ် တာဝန့်ထမ့််းရ

(ည)

ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ရံ်းု ချြုပ့်နှင့် တိုင့််းရဒ ကကီ်း / ပပည့်နယ့်ဦ်းစီ်းမှ ်းရံု်းမျာ်းတွင့်

ာင့်နိုင့်

ပြစ့် ပါမည့်။
တ့်မှတ့်ထာ်း

ည့် အလုပ့်ရလ ာက့်လာပံုစံမျာ်းကို ဝယ့်ယ၍ ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန(ရံ်းု ချြုပ့်)၊ ရံ်းု အမှတ့်(၃၄)၊
ရနပပည့်ရတာ့်
၃။

ိုို့ ရပ်းပိရ
ုို့ လ ာက့်ထာ်း မည့်။

ရလ ာက့်လာနှင့်အတ ရအာက့်ပါစာ က့်စာတမ့််းမျာ်း ပ်းတွပါ ှိ မည့်(က)

ဝင့်ရ က်းရငွရပ်း

ွင့််း

ည့် ချလံမ င့််း၊

( ခ)

တစ့် လ အတွ င ့် ်း ရိ ု က ့် က ်းထာ်းရ
(ရနောက့်ရကျာတွင့် အမည့်နှင့်နိုငင
့် ံ

( ဂ)

ာ ၁" x ၁.၂၅" အ ယ့် ပတ့် စ ့် ပ ိ ု ို့ ဓ ာတ့် ပ ံ ု (၃) ပံ ု
ာ်းစိစစ့်ရ ်းကတ့်ပပာ်းအမှတ့် ရ ်း

ာ်း န့်)၊

အရပခခံပညာ အထက့်တန့််းရအာင့်လက့်မှတ့်မိတတ နှင့် ဘွွဲ့လက့်မှတ့်မိတတ

ိုို့ ဟုတ့်
မ

ယာယီဘွွဲ့ရထာက့်ခံစာမိတတ (မိတတ မှန့်ကန့်ရ ကာင့််း လက့်မှတ့်ရ ်းထိ်းု န့်)၊
(ဃ)

နိုငင
့် ံ

( င)

ပပင့်ပပုဂ္ိြုလ့်မျာ်း ည့် ၁-၁၀-၂၀၂၁
က့်

ာ်းစိစစ့်ရ ်းကတ့်ပပာ်းမိတတ ၊
ိုင့် ာ

က့်ရနို့ရနောက့်ပိုင့််း အကျင့်စာ ိတတရကာင့််းမွန့်ရ ကာင့််း

ပ့်ကွက့် / ရကျ်း ာအုပ့်ခ ျြုပ့်ရ ်းမှ ်း၏ ရထာက့်ခံခ ျက့် (မ င့််း) နှင ့်

ပပစ့်မှုကင့််း ှင့််းရ ကာင့််း ပမန့်မာနိုငင
့် ံ တပ့်ြွဲ့ွ ၏ ရထာက့်ခံချက့် (မ င့််း)။
(စ)

အရပခခံပညာအထက့်တန့််း ရအာင့်လက့်မှတ့်ပါ အချက့်အလက့်မျာ်းနှင့် နိုငင
့် ံ
ရ ်းကတ့်ပပာ်းပါ အချက့်အလက့်မျာ်း ကွလွမှု ှိပါက
ရ ်းနှင့် ပပည့်

၄။

က့်

ာ်းစိစစ့်

ိုင့် ာ ပမိြုွဲ့နယ့်လဝင့်မှုကကီ်း ကပ့်

ူ့အင့်အာ်းဦ်းစီ်းဌာန၏ ရထာက့်ခံချက့်(မ င့််း)။

စာရမ်းပွဝင့်ရ က်း ကျပ့် (၁၀၀၀/-) ကို ပမန့်မာစီ်းပွာ်းရ ်းဘဏ့်၊ ရနပပည့်ရတာ့် ှိ ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန၏

ရငွစာ င့််းအမှတ့်၊ MD-၀၁၁၅၅၃

ိုို့ ရပ်း ွင့််း ပါမည့်။
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-၃၅။

ဝန့်ထမ့််းမဟုတ ့်

မျာ်း

ည့် ရလ ာက့်လ ာမျာ်းကို ည န့် ကာ်းရ ်းမှ ်းချြုပ့်၊ ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန၊

ရံု်းအမှတ့် (၃၄)၊ ရနပပည့်ရတာ့် ိုို့ လိပ့်မ၍ စာတိုက့်မှ မှတ့်ပံုတင့်၍ပြစ့်ရစ၊ managepension@gmail.com
e-mail ရပ်းပိ၍
ုို့ ပြစ့်ရစ ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ က့်ရနို့ ရနောက့်
တိုင့် လာရ ာက့်ရလ ာက့်ထာ်း န့် မလိုပါ။
လာမျာ်း၊ စည့််းကမ့််းနှင့်မကိုက့်ညီ
၆။

ံု်းထာ်းပပီ်း ရပ်းပိုို့ရလ ာက့်ထာ်း ပါမည့်။ လကိုယ့်

တ့်မှတ့် က့်ထက့်ရကျာ့်လွန့်၍ ရပ်းပိလ
ုို့ ာ

ိုို့ ၃၀-၁၁-၂၀၂၁

(၁) ရစာင့်ကို ဤဦ်းစီ်းဌာန

ည့် ရလ ာက့်

ည့်ရလ ာက့်လာမျာ်းအာ်း လက့်ခံမည့်မဟုတ့်ပါ။

ဝန့်ထမ့််းပြစ့်ပါက ရလ ာက့်လာနှင့် အရထာက့်အထာ်းမျာ်းကို

ဤဦ်းစီ်း ဌာန

က့်ရနို့ ရနောက့်

က့်

ိုင့် ာ ဝန့်ကကီ်း ဌာနမှတ

ို့ို တိုက့်ရိုက့်ရပ်းပိုို့ န့် ပြစ့်ပါ

ည့်။

ရ ်းရပြစာရမ်းပွ ကို ရနပပည့်ရတာ့် ှိ

ခွင ့် ှိ

ည ့် လ အင့်အာ်းအရပေါ်မ တည့်၍ လိုအပ့်ပါက ကျန့််းမာရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာနမှ ထုတ ့်ပပန့်ထာ်း

မနတရလ်း)

တ့်မှတ ့်စာစစ့်ဌာနမျာ်းတွင့် ကျင့််းပမည့်ပြစ့်ပပီ်း ရပြ

ွာ်းလာမှုကနို့့် တ့်ချက့် စည့််းကမ့််းမျာ်းနှင့်အညီ စာစစ့်ဌာနမျာ်း (ရနပပည့်ရတာ့်၊
တ့်မှတ့်၍ ကျင့််းပမည့်ပြစ့်ပပီ်း ရပြ

င ့်

ံု်း ထာ်း၍ ရပ်းပိုို့ န့်နှင ့် ကကိြုတင့်ရလ ာက့်လာ မိတတ

၇။

COVID-19

ိုို့

ို မည့်ရန ာ၊ ရနို့ က့်နှင့် ရပြ

ို

ည ့်

န့်ကုန့်၊

ိုခွင့်ကတ့်ပပာ်း ထုတ့်ယ

မည့်ရနို့ က့်ကို ရနို့စဉ့်ထတ
ု ့် တင့််းစာ၊ www.mopf.gov.mm နှင့် www.pension.gov.mm တိုို့တွင့်
ထပ့်မံ ရ ကညာပါမည့်။
၈။

ဒုတိယဦ်းစီ်းမှ ်းနှင့် စိစစ့်ရ ်းမှ ်းအ

ဘာ

ာ ပ့်မျာ်းမှာ ရအာက့်ပါအတိုင်း့် ပြစ့်ပါ

ည့်-

(က)

ပမန့်မာစာနှင့်အရထွရထွဗဟု

ုတ

( ခ)

အဂဂလပ
ိ ့်စာ

( ဂ)

ရ ်းရပြစာရမ်းပွ ရအာင့်ပမင့် မျာ်းကို ာ နှုတ့်ရပြစာရမ်းပွနှင့် ကွန့်ပျ တာစစ့်ရ
ပပြုလုပ့်မည့်ပြစ့်ပါ

(ဃ)

င့်-၄ ာထ်းရန ာမျာ်းအတွက့် ရပြ

ို မည့် ရ ်းရပြစာရမ်းပွ

- (၂) နော ီရမ်းခွန့််း
- (၂) နော ီရမ်းခွန့််း
်းပခင့််း

ည့်။

ယာဉ့်ရမာင့််း-၅ ာထ်းရန ာအတွက့် လက့်ရတွွဲ့နှင့် လရတွွဲ့စစ့်ရ ်းပခင့််းကို လည့််းရကာင့််း၊
ရံု်းအက ာထ်းရန ာအတွက့် လရတွွဲ့စစ့်ရ ်းပခင့််းကိုလည့််းရကာင့််း ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန (ရံု်းချြုပ့်)
ရနပပည့်ရတာ့်၌ ပပြုလုပ့်
ကာ်းမည့် ပြစ့်ပါ

၉။

ွာ်းမည့်ပြစ့်ပပီ်း ပပြုလုပ့်

ည့် ။

အရ ်းစိတ့်အချက့်အလက့်မျာ်းကို ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန၊ အုပ့်ချြုပ့်ရ ်းနှင့်လူ့အ င့််းအပမစ့်စီမံခနို့့်ခွရ ်း

ဌာနခွ၏ ြုန့််း ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၉
ပြစ့်ရစ

ွာ်းမည့် အစီအစဉ့်ကို ထပ့်မံ အရ ကာင့််း

က့်

ွယ့်ရမ်းပမန့််း စံုစမ့််းနိုငပ
့် ါ

ိုို့ပြစ့်ရစ၊ managepension@gmail.com

ည့်။
ြင်စင်ဦိုးစီိုးဌောန
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ိုို့

