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စီမံကိန့််းနှင ့်ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာန                                                                                    

ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန 

ရံ ်းအမိန ့်အပိ င့််း(၁) 

အမှတ့်၊ ၀၀၆၉ /၂၀၁၇ 

( ၂၀၁၇ ခ နှစ့်၊ သြဂ တ့်လ ၃၁   က့် ) 

 

ရံ ်းစာနှင ့် ပင့်စင့်လ ပ့်ငန့််းရ ာင့် ွက့်မှု စံြတ့်မှတ့်လ ပ့်ထံ ်းလ ပ့်န ည့််းမ ာ်း  

( Standard Operating Procedure – SOP ) 

 

၁။ စမီံကိန့််းနှင ့်ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၊ ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန၏ လုပ့်ငန့််းရ ာင့် ကွ့်မှု 

စနစ့်ကျရစ န့် စံသတ့်မှတ့်ချက့်နှင ့်အည ီ ရ ာင့် ကွ့်နုိင့် န့်  ည့် ယွ့်၍ ပင့်စင့်အကျ ိ်း 

ခံစာ်းခငွ ့်ပပ သည ့် လပု့်ငန့််းမျာ်း လျင့်ပမန့်မှန့်ကန့်စာွ လည့်ပတ့်နုိင့် န့် လိုက့်နာရ ာင့် ကွ့် 

 မည ့် စသံတ့်မှတ့်လုပ့်ထံု်းလပု့်နည့််းမျာ်း        ( Standard Operation Procedure – SOP ) 

အာ်း သတ့်မှတ့်ထုတ့်ပပန့်လိုက့်သည့် - 

ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန၏ဖ  ွဲ့စည့််းပံ  

၂။ ၂၀၀၅  ခုနှစ့်၊ စက့်တင့်ဘာလတွင့် ကျင့််းပပပ လုပ့်ခ  ရသာ ပပည့်ရထာင့်စပုမန့်မာ 

နိုင့်ငံရတာ့်၊ အစို်း အဖွ ွဲ့ အစည့််းအရဝ်းအမှတ့်စဉ့် (၃၅/၂၀၀၅) ၏ သရဘာတူခငွ ့်ပပ ချက့်အ  

ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာနအာ်း အ ာထမ့််း(၇၃)ဦ်း၊ အမှုထမ့််း(၅၆၂)ဦ်း၊ စစုရုပေါင့််း ဝန့်ထမ့််းအင့်အာ်း 

(၆၃၅)ဦ်းပဖင ့် ရနောက့် က့်တ  (က) ပေါအတိငု့််း ဖွ ွဲ့စည့််းထာ်း ိှသည့်။ 

အဓကိလ ပ့်ငန့််းတာဝန့် 

၃။ ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာနသည့် နိုင့်ငံ ဝန့်ထမ့််းမျာ်း တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့်ပခင့််းမှ အငငိမ့််းစာ်းယူ 

သည ့်အခေါ အငငမိ့််းစာ်းအကျ ိ်း ခံစာ်းခငွ ့်မျာ်းအာ်း လျင့်ပမန့်စာွ  ိှနုိင့်ရစ န့် ရအာက့်ပေါအဓိက 
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လုပ့်ငန့််းတာ၀န့်မျာ်းကုိ ဥပရေ၊ နည့််းဥပရေ၊ လုပ့်ထံု်းလုပ့်နည့််းမျာ်းနှင ့်အညီ ရ ာင့် ကွ့်ရပ်း 

ပေါသည့်- 

 (က) ဦ်းစီ်းဌာနမျာ်း၏ အငငမိ့််းစာ်းယူသူဝန့်ထမ့််းမျာ်း  ခငွ ့် ိှသည ့် ပင့်စင့်နငှ ့် 

လုပ့်သက့် ရုငွ တကွ့်ချက့်ပခင့််းနငှ ့် ပမန့်မာ စီ်းပွာ်းရ ်းဘဏ့်မျာ်းသုိို့ 

ရငွရပ်းမိနို့့် ထုတ့်ပပန့်ပခင့််း။ 

 ( ခ) စ်ီးပွာ်းရ ်းလုပ့်ငန့််းအဖွ ွဲ့အည့််းမျာ်း၊ စည့်ပင့်သာယာက  သုိို့ရသာ 

အဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်းမှ အငငိမ့််းစာ်းယူကကရသာ ဝန့်ထမ့််းမျာ်း  ခငွ ့် ိှသည ့် 

ပင့်စင့်နှင ့်လပု့်သက့် ရုငွမျာ်းကုိ စစိစ့်၍ အစ ီင့်ခံစာ ထုတ့်ပပန့်ပခင့််း။ 

 ( ဂ) ပပည့်သူူ့လွှတ့်ရတာ့်အ င ့် င ့်နှင ့် အာဏာပိငု့်အဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်းတငွ့် 

တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့်ခ  ရသာ ပုဂိ္ လ့်မျာ်း၏ နိုင့်ငံရ ်းပင့်စင့်ကိစစမျာ်း 

အတွက့် နိုင့်ငရံတာ့်သမမတရုံ်းနငှ ့် ပပည့်ရထာင့်စအုစို်း အဖွ ွဲ့ရုံ်းတိိုု့မ ှ

ခွင ့်ပပ မိနို့့်  ိှရသာအခေါ ပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်မျာ်းသုိို့ ရငွရပ်းမိနို့့် 

ထုတ့်ပပန့်ရပ်းပခင့််း။ 

 (ဃ) နိုင့်ငံရတာ့်က နိုင့်ငံ ဝန့်ထမ့််းအ င ့် င ့်သုိို့ ထတု့်ရချ်းရသာ နိငု့်ငံ ဝန့်ထမ့််း 

ဘဏ့်ရချ်းရငမွျာ်းကုိ အ ိုပေါဝန့်ထမ့််းမျာ်း အငငမိ့််းစာ်းယူသည ့်အခေါ 

၎င့််းတိုို့  ိှရသာ လုပ့်သက့် ရုငွမျာ်းမှ ပပန့်လည့်ခုနှမိ့်၍ နိုင့်ငံ ဝန့်ထမ့််း 

ဘဏ့်နှင ့် စာ င့််း ှင့််းလင့််း ပခင့််း။ 

 ( င) ဦ်းစီ်းဌာနမျာ်းနှင ့် လပု့်ငန့််းအဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်းမှ အငငမိ့််းစာ်းမျာ်းအတွက့် 

တစ့်လံု်းတည့််းပင့်စင့် လ လယှ့်ပခင့််း ိငု့် ာလပု့်ငန့််းမျာ်းကုိ ရ ာင့် ွက့် 

ရပ်းပခင့််း။ 
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လိ က့်နောက င ့်ြံ ်းြည ့်ဥပရေ၊နည့််းဥပရေမ ာ်း 

၄။ ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန၏ ပင့်စင့်လပု့်ငန့််းမျာ်းရ ာင့် ကွ့် ာတငွ့် သီ်းသနို့့်စီမံခနို့့်ခွ သည ့် 

ဥပရေ မ ှရိသာ့်လည့််း ရအာက့်ရဖာ့်ပပပေါဥပရေ၊ နည့််းဥပရေမျာ်းကုိ လိုက့်နာကျင ့်သုံ်း၍ 

ပင့်စင့်အကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့်မျာ်းကုိ ရ ာင့် ကွ့် မည့် - 

 (က) ၂၀၁၃ ခုနှစ့် နိငု့်ငံ ဝန့်ထမ့််းဥပရေ 

 ( ခ) ၂၀၁၄ ခုနှစ့် နိငု့်ငံ ဝန့်ထမ့််းနည့််းဥပရေမျာ်း 

 ( ဂ) ငမိ ွဲ့ပပဝန့်ထမ့််းစည့််းမျဉ့််းဥပရေမျာ်း 

 (ဃ) ပမန့်မာပပည့်ထပ့် င ့်ထတု့်ငမိ ွဲ့ပပဝန့်ထမ့််းစည့််းမျဉ့််းဥပရေမျာ်း 

 ( င) ပမန့်မာနိငု့်ငအံထူ်းပင့်စင့်ရပ်းရ ်းနည့််းဥပရေမျာ်း 

 ( စ) ပင့်စင့်နည့််းဥပရေသစ့် 

ပင့်စင့်အမ  ိ်းအစာ်းမ ာ်း 

၅။ နိုင့်ငံ ဝန့်ထမ့််းဥပရေ အခန့််း ( ၁၂ ) ၊ ပုေ့်မ ၅၆ ပေါပပဌာန့််းချက့်အ  နိုင့်ငံ ဝန့်ထမ့််း 

သည့် ရအာက့်ပေါပင့်စင့်အမျ ိ်းအစာ်းမျာ်းအနက့်မှ တစ့်မျ ိ်းမျ ိ်းကုိခစံာ်းခငွ ့် ိှသည့် - 

 (က) သက့်ပပည ့်ပင့်စင့် 

 ( ခ) နစှ့်ပပည ့်ပင့်စင့် 

 ( ဂ) နာမကျန့််းပင့်စင့် 

 (ဃ) ရလျာ့်ရကက်းပင့်စင့် 

 ( င) အထူ်းပင့်စင့် 

 ( စ) မိသာ်းစုပင့်စင့် 

 ( ) ရလ ာ ရပေါ  ပင့်စင့် 

၆။ အထက့်အပိုေ့် (၅) ပေါ ပင့်စင့်အမျ ိ်းအစာ်းတစ့်ခုခအုာ်း ခံစာ်းခငွ ့်ပပ  န့် သက့် ိုင့် ာ 

ဝန့်ထမ့််း အဖွ ွဲ့အစည့််းတစ့်ခုခုကရပ်းပိုို့လာသည ့် အမှုတွ တငွ့် သက့် ိငု့် ာ ပင့်စင့်အမျ ိ်းအစာ်း 
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အလိုက့် ပေါဝင့် မည ့် လိုအပ့်ရသာ ပံုစမံျာ်းနှင ့်မှတ့်တမ့််းမျာ်းကုိ အမှုတွ ပပ စု ာတငွ့် မှန့်ကန့်မှု 

 ိှ-မ ှ ိစစိစ့် မည ့်အချက့်မျာ်းမာှ ရအာက့်ပေါအတိငု့််းပဖစ့်သည့် - 

 (က) သက့်ပပည ့်ပင့်စင့်အမှုတွ တွင့် ပေါဝင့် မည ့်ပံစု၊ံ မှတ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့် အမှုတွ  

ပပ စု ာတငွ့် မှန့်ကန့်မှု ှ-ိမ ှ ိစစိစ့် န့် အချက့်မျာ်း ရနောက့် က့်တ  (ခ) 

 (ခ) နစှ့်ပပည ့်ပင့်စင့်အမှုတွ တွင့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မတှ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့် အမှုတွ ပပ စု 

 ာတွင့် မှန့်ကန့်မှု ှိ-မ ှ ိစစိစ့် န့် အချက့်မျာ်း  ရနောက့် က့်တ  (ဂ) 

 (ဂ) ရလျာ ရပေါ  ပင့်စင့်အမှုတွ တွင့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့် အမှုတွ  

ပပ စု ာတငွ့် မှန့်ကန့်မှု ှ-ိမ ှ ိစစိစ့် န့် အချက့်မျာ်း ရနောက့် က့်တ  (ဃ) 

 (ဃ) နာမကျန့််းပင့်စင့်အမှုတွ တွင့် ပေါဝင့် မည ့်ပံစု၊ံ မှတ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့် အမှုတွ  

ပပ စု ာတငွ့် မှန့်ကန့်မှု ှ-ိမ ှ ိစစိစ့် န့် အချက့်မျာ်း ရနောက့် က့်တ  (င) 

 ( င) တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့်ရနစဉ့် ကွယ့်လွန့်သွာ်းရသာ ဝန့်ထမ့််း၏ မသိာ်းစု 

ပင့်စင့်အမှုတွ တငွ့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့် အမှုတွ ပပ စု ာတွင့် မှန့်ကန့်မှု 

 ိှ-မ ှစိစိစ့် န့်အချက့်မျာ်း(ဇန်ီး/ခင့်ပွန့််းအတွက့်) ရနောက့် က့်တ  (စ) 

 (စ) တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့်ရနစဉ့် ကွယ့်လွန့်သွာ်းရသာဝန့်ထမ့််း၏ မိသာ်းစု 

ပင့်စင့်အမှုတွ တငွ့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊မှတ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့်အမှုတွ ပပ စု ာတငွ့်မှန့်ကန့်မှု ှိ-

မ ှစိစိစ့် န့်အချက့်မျာ်း (မိခင့်/ဖခင့်အတွက့်) ရနောက့် က့်တ  ( ) 

 ( ) တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့်ရနစဉ့် ကွယ့်လွန့်သွာ်းရသာဝန့်ထမ့််း၏ မိသာ်းစု 

ပင့်စင့်အမှုတွ တငွ့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့် အမှုတွ ပပ စု ာတွင့် မှန့်ကန့်မှု 

 ိှ-မ ှစိစိစ့် န့်အချက့်မျာ်း (သာ်း/သမီ်းအတွက့်) ရနောက့် က့်တ  (ဇ) 

(ဇ) တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့်ရနစဉ့် ကွယ့်လွန့်သွာ်းရသာဝန့်ထမ့််း၏ အပု့်ထနိ့််းသူ 

မှတစ့် င ့် ခငွ ့်ပပ  မည ့် မိသာ်းစုပင့်စင့်အမှုတွ တွင့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်း 



5 
 

DDG/Destop/Pension Duty 

နငှ ့်အမှုတွ  ပပ စု ာတငွ့် မှန့်ကန့်မှု ှိ-မ ှ ိ စစိစ့် န့်အချက့်မျာ်း (အ ယွ့်မရ ာက့်ရသ်း 

ရသာသာ်း/ သမီ်း/ညအီကုိရမာင့်နှမမျာ်းအတကွ့်) ရနောက့် က့်တ  (ဈ) 

(ဈ) တာဝန့်ထမ့််းရ ာင့်ရနစဉ့် ကွယ့်လွန့်သွာ်းရသာဝန့်ထမ့််း၏ အပု့်ထနိ့််းသူ 

မှတစ့် င ့် ခငွ ့်ပပ  မည ့် မိသာ်းစုပင့်စင့်အမှုတွ တွင့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်း 

နငှ ့်အမှုတွ  ပပ စု ာတွင့် မှန့်ကန့်မှု ှိ-မ ှ ိစစိစ့် န့်အချက့်မျာ်း (ညီအကိရုမာင့်နမှမျာ်း 

အတွက့်) ရနောက့် က့်တ  (ည) 

 (ည) ပပန့်တမ့််းဝင့်အ ာ ှမိျာ်း/ ပပန့်တမ့််းဝင့်မဟတု့်ရသာ အမှုထမ့််းမျာ်း 

ပင့်စင့်ယူငပီ်းရနာက့် ကွယ့်လွန့်အနိစစရ ာက့်၍ မိသာ်းစုပင့်စင့်ရလ ာက့်လွှာ 

တင့်သငွ့််းပခင့််းအတွက့်လိုအပ့်ရသာပံုစံမှတ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့် ပင့်စင့်အမှုတွ တွင့် ပေါဝင့်  

မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်းနငှ ့် အမှုတွ ပပ စု ာတွင့်မှန့်ကန့်မှု ှိ-မ ှ ိစစိစ့် န့် အချက့်မျာ်း 

ရနောက့် က့်တ  (ဋ) 

 (ဋ) မိသာ်းစုပင့်စင့်အမှုတွ အတွက့် မှန့်ကန့်မှု ှိ-မ ှစိစိစ့် န့် အချက့်မျာ်း 

 ရနောက့် က့်တ  (ဌ) 

 (ဌ) ရလျာ့်ရကက်းပင့်စင့်အမှုတွ တွင့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်းနှင ့် အမှုတွ  

ပပ စု ာတငွ့် မှန့်ကန့်မှု ှ-ိမ ှစိစိစ့် န့်အချက့်မျာ်း ရနောက့် က့်တ  (ဍ) 

(ဍ) အထူ်းပင့်စင့်သုိို့မဟတု့်မိသာ်းစု အမှုတွ တွင့်ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်း 

နငှ ့်အမှုတွ ပပ စု ာတငွ့်မှန့်ကန့်မှု ှိ-မ ှစိစိစ့် န့်အချက့်မျာ်း ရနောက့် က့်တ  (ဎ) 

 (ဎ) အမှုထမ့််းသက့်မှတ့်တမ့််းစာအုပ့်၊ ဝန့်ထမ့််းမတှ့်တမ့််းစာအပု့်ကုိ စစိစ့် န့် 

အချက့်မျာ်း ရနောက့် က့်တ  (ဏ) 

 

 

 



6 
 

DDG/Destop/Pension Duty 

ပင့်စင့်အမှုတ  လက့်ခံမတှ့်ပံ တင့်ခခင့််းနငှ ့်ခဖန ့်ရဝခခင့််း 

၇။ ဝင့်စာမတှ့်ပံတုင့်ဌာန၏ တာ၀န့်ကျဝန့်ထမ့််းမျာ်းသည့် မမိိဌာနသုိို့ ရ ာက့် ှလိာ 

သည ့် အပခာ်းဝင့်စာမျာ်းနငှ ့် ပင့်စင့်အမှုတွ ဝင့်စာမျာ်းကုိ ရပျာက့် ံု်းမှုမ ှရိစရ ်း၊ ရပေါက့်ကကာ်းမှု 

မ ှရိစရ ်းအတွက့် လံုခခံ စာွ ထိန့််းသိမ့််း န့်နှင ့် လိအုပ့်သည ့်အခေါ အလွယ့်တကူ  ှာရဖွနိငု့် န့် 

၎င့််းတိုို့လပု့်ငန့််းမျာ်း ထရိ ာက့်မှန့်ကန့် ပမန့် န့်စာွ ရ ာင့် ကွ့်ရပ်း မည့်။ 

၈။ ဝင့်စာမျာ်းကုိ ရအာက့်ပေါအတိငု့််း အပိငု့််း ( ၅ ) ပိုင့််း ခွ ၍ ရ ာင့် ကွ့် မည့်- 

 (က) ဝင့်စာမျာ်း လက့်ခံပခင့််း။ 

 ( ခ) မှတ့်ပံတုင့်ပခင့််း။ 

 ( ဂ) စစိစ့်ရလ လာပခင့််း။ 

 (ဃ)  က့်လက့်ခွ ရဝပခင့််း။ 

၉။ ပင့်စင့်အမှုတွ ဝင့်စာမျာ်းကုိ လက့်ခံ ာတွင့် ရအာက့်ပေါအချက့်မျာ်းကုိ စစိစ့်ငပီ်းမ ှ

လက့်ခံ မည့်- 

 (က) မိမိတိုို့ ရုံ်းသုိို့ ရပ်းပိုို့သည ့်စာဟုတ့်/မဟတု့်။ 

 ( ခ) လံုခခံ မှုအ င ့်အတန့််း ပေါ/မပေါ။ 

 ( ဂ) ဦ်းစာ်းရပ်းအ င ့် ပေါ/မပေါ။ 

 (ဃ) ရအာက့်ပေါအချက့်မျာ်း ပပည ့်စံမုှု  ိှ/မ ှ-ိ 

   (၁) စာရပ်းပိုို့သည ့် အဖွ ွဲ့အစည့််းလပိ့်စာ။ 

   (၂) သက့် ိုင့် ာအ ာ ှလိက့်မှတ့်။ 

   (၃)  က့်စွ နှင ့်စာအမှတ့်။ 

   (၄) ရုံ်းတံ ိပ့်။ 

   (၅) ပူ်းတွ စာ ွက့်စာတမ့််းမျာ်း စံ/ုမစံု။ 



7 
 

DDG/Destop/Pension Duty 

 ( င) ပင့်စင့်အမျ ိ်းအစာ်းအလိုက့် အထက့်ပိုေ့် ( ၆ ) ပေါ ရနာက့် က့်တွ မျာ်းတငွ့် 

ရဖာ့်ပပထာ်းရသာ ပင့်စင့်အမျ ိ်းအစာ်းအလိကု့် သတ့်မှတ့်ထာ်းသည ့် 

ပင့်စင့်အမှုတွ  တငွ့် ပေါဝင့် မည ့်ပံုစံ၊ မှတ့်တမ့််းမျာ်းပပည ့်စံမုှု  ိှ-မ ှိ။ 

၁၀။ အထက့်ပေါအချက့်အလက့်မျာ်း ကုိက့်ညီပခင့််း မ ှပိေါက ကုိက့်ညမီှုမ ှိသည ့် အချက့်ကုိ 

စာလာရ ာက့်ရပ်းပိုို့သအူာ်း  ှင့််းလင့််းရပပာကကာ်း မည့်။ စာတိုက့်မှ ရပ်းပိုို့သည ့်စာ ပဖစ့်ပေါက 

တာ၀န့်ခ ံ အ ာ ှထိ ံ  က့်လက့်တင့်ပပ မည့်။ ဌာနသုိို့ လာရ ာက့်ရပ်းပိုို့သည ့်စာမျာ်းကုိ 

လက့်ခံသည ့်အခေါ စာပိုို့စာအပု့်တငွ့် လက့်ခံ  ှသိည ့်အချနိ့်၊  က့်စွ နှင ့် မိမအိမည့်ကို ရ ်းသာ်း၍ 

လက့်မတှ့်ရ ်းထို်းရပ်း မည့်။   

၁၁။ ဝင့်စာမျာ်းအာ်းလံု်းကုိ ဝင့်စာမှတ့်ပံုတင့်စာအပု့်မျာ်းတငွ့် မှတ့်ပံုတင့်ငပီ်းရနာက့် 

ဦ်းစာ်းရပ်း အ င ့်အတန့််းအလိုက့် သက့် ိငု့် ာဌာနခွ ၊ ဌာနစိတ့်မျာ်းသုိို့ ရအာက့်ရဖာ့်ပပပေါ 

အတိုင့််း ချက့်ချင့််း ရပ်းပိုို့ မည့်- 

 (က) ငမိ ွဲ့ပပဝန့်ထမ့််းမျာ်း၏ ပင့်စင့်အကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့် ုိင့် ာကိစစ ပ့်မျာ်းအာ်း 

ပင့်စင့်လုပ့်ငန့််း၊ တွက့်ချက့်(ငမိ ွဲ့ပပ)ဌာနခွ  ဝင့်စာဌာန။ 

 ( ခ) နိုင့်ငပံိုင့်စီ်းပွာ်းရ ်းအဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်း၊ စည့်ပင့်သာယာရ ်း အဖွ ွဲ့အစည့််း 

မျာ်း၏ ပင့်စင့်အကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့် ုိင့် ာကိစစ ပ့်မျာ်းအာ်း ပင့်စင့်လပု့်ငန့််း၊ 

တွက့်ချက့်လပု့်ငန့််းဌာနခွ ။ 

 ( ဂ) နိုင့်ငံရ ်းပင့်စင့်အကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့် ုိင့် ာကိစစ ပ့်မျာ်းအာ်း ပင့်စင့်လပု့်ငန့််း 

ဌာနခွ ။ 

 (ဃ) ငမိ ွဲ့ပပ၊ နိုင့်ငံရ ်းပင့်စင့်စာ်းအင့်အာ်းအသုံ်းစ ိတ့်၊ Bank Scroll နငှ ့် Bank 

Statement မျာ်းအာ်း စာ င့််းရပေါင့််းချ ပ့်ဌာနခွ ၊ ငမိ ွဲ့ပပ၊ နိုင့်ငံရ ်းဌာနစိတ့် 

သုိို့ လည့််းရကာင့််း၊ ကာကွယ့်ရ ်းပင့်စင့်စာ်းမျာ်း၏ Bank Statement နငှ ့် 

Bank Scroll မျာ်းအာ်း စာ င့််းရပေါင့််းချ ပ့်ဌာနခွ ၊ ကာကွယ့်ရ ်းဌာနစိတ့်။ 
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 ( င) ရအာက့်ရဖာ့်ပပပေါ ကိစစ ပ့်မျာ်းအာ်း စမီံရ ်း ာရလ ကျင ့်ရ ်းဌာနခွ ၊ 

စမီံရ ်း ာ ဌာနစိတ့် 

  (၁) စမီံကိန့််းနှင ့်ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာနမှ ရပ်းပိုို့လာသည ့် စာမျာ်း။ 

  (၂) ရငွစာ င့််း ုိင့် ာကစိစ ပ့်မျာ်း။ 

  (၃) စမီံ/အပု့်ချ ပ့်ရ ်း ုိင့် ာကိစစ ပ့်မျာ်း။ 

  (၄) သရဘာထာ်းမှတ့်ချက့် ရတာင့််းခံလာသည ့်ကိစစ ပ့်မျာ်း။ 

ဦ်းစီ်းဌာနမ ာ်းမှ အငငိမ့််းစာ်းမ ာ်းအတ က့် တ က့်ခ က့်(ငမိ ွဲ့ခပ)က ရ ာင့် ွက့် မည ့်တာဝန့် 

၁၂။ ပင့်စင့်လုပ့်ငန့််း၊ တွက့်ချက့်(ငမိ ွဲ့ပပ)၊ ဌာနခွ သည့် ဝင့်စာမှတ့်ပံတုင့်ဌာနစတိ့်မှ လက့်ခံ 

  ိှသည ့် တွက့်ချက့်(ငမိ ွဲ့ပပ)ပင့်စင့်အမှုတွ မျာ်းအာ်း အထက့်အပိုေ့်(၆) ပေါ အချက့်အလက့်မျာ်း 

ပပည ့်စံမုှု  ိှ-မ ှ ိ စစိစ့်ငပ်ီးရနာက့် လက့်ခံ  ှရိကကာင့််း ရနို့/အချနိ့်/ရ ်းသာ်း၍ လက့်မှတ့်ရ ်းထို်း 

လက့်ခံ မည့်။ ထိုို့ရနာက့် ဌာနခွ  ှိ ဝင့်စာ လက့်ခံမတှ့်ပံုတင့်စာအပု့်တငွ့် မှတ့်ပံုတင့်စာ င့််း 

ရ ်းသွင့််း၍ ဝင့်စာမျာ်းအာ်း ဦ်းစီ်းအ ာ ှ၊ိ တကွ့်ချက့်(ငမိ ွဲ့ပပ)ထ ံတင့်ပပ မည့်။        

၁၃။ ဦ်းစီ်းအ ာ ှ၊ိ တွက့်ချက့်(ငမိ ွဲ့ပပ)သည့် တင့်ပပလာသည ့် ပင့်စင့်အမှုတွ ဝင့်စာမျာ်းကုိ 

အမှုတွ  တစ့်ခုချင့််းအလိုက့် စစိစ့်ငပီ်းရနာက့် ပင့်စင့်အကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့် စစိစ့်တကွ့်ချက့်နိင့် န့် 

စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃) နငှ ့် (၄) တိိုု့သုိို့ ပဖနို့့်ခွ ရပ်း မည့်။ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၄) နငှ ့် (၃) တိိုု့က ပင့်စင့်အကျ ိ်း 

ခံစာ်းခငွ ့်မျာ်းပဖစ့်ရသာ ပင့်စင့် နငှ ့် လုပ့်သက့် ရုငွတိုို့ကို တကွ့်ချက့်(ငမိ ွဲ့ပပ)ဦ်းစီ်းမှ ်းက 

မှန့်ကန့်မှု  ိှ-မ ှ ိထပ့်မစံစ့်ရ ်း မည့်။ 

၁၄။ ဦ်းစီ်းမှ ်းက စစိစ့်ငပီ်း မှန့်ကန့်မှု  ိှ/မ ှ ိစစိစ့်ငပီ်းရနာက့် ဦ်းစီ်းအ ာ ှ(ိတကွ့်ချက့်/ငမိ ွဲ့ပပ) 

ထ ံတင့်ပပ မည့်။ ဦ်းစီ်းအ ာ ှသိည့် တွက့်ချက့်မှုမှန့်ကန့်မှု  ိှ-မ ှ ိစစိစ့်ငပီ်း လက့်မှတ့်ရ ်းထို်း၍ 

ရငွရပ်းမိနို့့် ထုတ့်ပပန့်နိုင့် န့် ရငွရပ်းစာ င့််းဌာနခွ သုိို့  က့်လက့်ရပ်းပိုို့ မည့်။ 

၁၅။ ရငွရပ်းစာ င့််းဌာနခွ ၊ ဦ်းစီ်းအ ာ ှသိည့် တွက့်ချက့်(ငမိ ွဲ့ပပ)ဌာနခွ မှ လက့်ခံ  ှသိည ့် 

ပင့်စင့်အမှုတွ မျာ်းအာ်း စစိစ့်ငပီ်းရနာက့် စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃)/(၄) တိိုု့ထံ ရငွရပ်းမိနို့့်ထုတ့်ပပန့်နိငု့် န့် 
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DDG/Destop/Pension Duty 

ပဖနို့့်ခွ ရပ်း မည့်။ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃)နငှ ့် (၄) တိုို့မှ စစိစ့်ငပီ်းရနာက့် မတှ့်ပံုတင့်စာ င့််းရ ်းသွင့််း၍ 

ရငွရပ်းမိနို့့် ထုတ့်ပပန့်နိုင့် န့် ဦ်းစီ်းအ ာ ှ(ိရငွရပ်းစာ င့််း)ထ ံပပန့်လည့်တင့်ပပ မည့်။ 

၁၆။ ဦ်းစီ်းအ ာ ှ(ိရငွရပ်းစာ င့််း)က ထပ့်မံစိစစ့်၍ မှန့်ကန့်ပေါက သက့် ိငု့် ာပင့်စင့်စာ်း 

အ ိုပပ သည ့် ပမန့်မာ စ်ီးပွာ်းရ ်းဘဏ့်ခွ သုိို့ လိပ့်မူ၍ ရငွရပ်းမိနို့့်လက့်မှတ့်ရ ်းထို်း ထုတ့်ပပန့် 

ရပ်း မည့်။ ရငွရပ်းမိနို့့်အာ်း သက့် ိငု့် ာအငငမိ့််းစာ်းနငှ ့် ၎င့််း၏ မိခင့်ဌာနသုိို့ မိတတ ရပ်းပိုို့ မည့်။  

၁၇။ ရငွရပ်းစာ င့််းဌာနစမု ှ ထွက့်စာတာဝန့်ခံ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃) (သုိို့) စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၄) 

သည့် ထုတ့်ပပန့်ငပီ်းသည ့် ရငရွပ်းမိနို့့်မျာ်းအာ်း စစိစ့်၍ ထွက့်စာမှတ့်ပံုတင့် ပပ လပု့်ငပီ်း 

သက့် ိုင့် ာပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်ခွ မျာ်း၊ ဌာနမျာ်းနှင ့်ကာယက ံှင့်အငငိမ့််းစာ်းမျာ်းထံသုိို့ 

 က့်လက့်ရပ်းပိုို့နိုင့် န့် စာရပ်းစာယူ ဌာနစု(စာထွက့်)သုိို့ စနစ့်တကျရပ်းပိုို့ မည့်။ 

နိ င့်ငပံိ င့်စ်ီးပ ာ်းရ ်းအဖ  ွဲ့အစည့််းနငှ ့် စည့်ပင့်ြာယာရ ်းရကာ့်မတမီ ာ်းမှ အငငမိ့််းစာ်းမ ာ်း 

အတ က့် တ က့်ခ က့်(လ ပ့်ငန့််း)က ရ ာင့် ွက့် မည ့်တာ၀န့် 

၁၈။ နိုင့်ငပံိုင့်စီ်းပွာ်းရ ်းအဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်း၊ စည့်ပင့်သာယာရ ်းရကာ့်မတအီသ်ီးသီ်းမှ 

အငငိမ့််းစာ်းမျာ်းအတွက့် တွက့်ချက့်(လုပ့်ငန့််း)ဌာနခွ က တာဝန့်ယရူ ာင့် ကွ့် မည့်။ 

၁၉။ ပင့်စင့်လုပ့်ငန့််း၊ တွက့်ချက့်(လုပ့်ငန့််း)၊ ဌာနခွ သည့် ဝင့်စာမတှ့်ပံတုင့်ဌာနစိတ့်မှ 

လက့်ခံ  ှသိည ့် နိုင့်ငပံိုင့်စီ်းပွာ်းရ ်းအဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်းနှင ့်စည့်ပင့်သာယာရ ်းအဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်းမှ 

အငငိမ့််းစာ်းမျာ်း၏ ပင့်စင့်အမှုတွ မျာ်းအာ်း အထက့်အပိုေ့် (၆) ပေါ ရနာက့် က့်တွ မျာ်းတငွ့် 

ရဖာ့်ပပထာ်းသည ့် အချက့်အလက့်မျာ်း ပပည ့်စံမုှု  ိှ-မ ှ ိ စစိစ့်ငပီ်းရနာက့် လက့်ခံ  ှရိကကာင့််း 

ရနို့/အချနိ့်/ရ ်းသာ်း၍ လက့်မှတ့်ရ ်းထို်းလက့်ခံ မည့်။ ထိုို့ရနာက့် ဌာနခွ  ှိ ဝင့်စာ လက့်ခံ 

မှတ့်ပံတုင့်စာအပု့်တငွ့် မှတ့်ပံုတင့်စာ င့််း ရ ်းသွင့််း၍ ဝင့်စာမျာ်းအာ်း ဦ်းစီ်းအ ာ ှိ၊ 

တွက့်ချက့်(လုပ့်ငန့််း)ထ ံတင့်ပပ မည့်။        

၂၀။ ဦ်းစီ်းအ ာ ှ၊ိ တွက့်ချက့်(လပု့်ငန့််း)သည့် တင့်ပပလာသည ့် ပင့်စင့်အမှုတွ ဝင့်စာမျာ်း 

အာ်း အမှုတွ တစ့်ခုချင့််းအလိုက့် စစိစ့်ငပီ်းရနာက့် ပင့်စင့်အကျ ိ်းခံစာ်းခွင ့် စစိစ့်တကွ့်ချက့်နိင့် န့် 
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DDG/Destop/Pension Duty 

စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃)နငှ ့် (၄) တိိုု့သုိို့ ပဖနို့့်ခွ ရပ်း မည့်။ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၄)နငှ ့်(၃) တိိုု့က ပင့်စင့် 

အကျ ိ်းခံစာ်းခွင ့်မျာ်းတငွ့် ပင့်စင့်နှင ့် လပု့်သက့် ရုငွတိုို့ကိ ု တွက့်ချက့်(လုပ့်ငန့််း) ဦ်းစီ်းမ ှ်းမှ 

မှန့်ကန့်မှု  ိှ-မ ှ ိထပ့်မစံစ့်ရ ်း မည့်။ 

၂၁။ ဦ်းစီ်းမှ ်းက စစိစ့်ငပီ်း မှန့်ကန့်မှု  ိှ/မ ှ ိ စစိစ့်ငပီ်းရနာက့် ဦ်းစီ်းအ ာ ှ ိ (တွက့်ချက့်/ 

လုပ့်ငန့််း) ထ ံ တင့်ပပ မည့်။ ဦ်းစီ်းအ ာ ှသိည့် တွက့်ချက့်မှုမှန့်ကန့်မှု  ိှ-မ ှ ိ စစိစ့်ငပီ်း 

လက့်မတှ့်ရ ်းထို်း၍ စာ င့််းစစ့်အစီ င့်ခံစာထတု့်ပပန့်ရပ်း မည့်။ ထတု့်ပပန့်သည ့် စာ င့််းစစ့် 

အစီ င့်ခံစာအာ်း သက့် ိုင့် ာလပု့်ငန့််း အဖွ ွဲ့အစည့််းသုိို့ လိပ့်မ၍ူ သက့် ိုင့် ာအငငမိ့််းစာ်းထံ 

မိတတ ရပ်းပိုို့ မည့်။ 

၂၂။ တွက့်ချက့်(လုပ့်ငန့််း)ဌာနစုမှ ထွက့်စာတာဝန့်ခံ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃) သုိို့မဟတု့် 

စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၄) သည့်  ထုတ့်ပပန့်ငပီ်းသည ့် စာ င့််းစစ့်အစီ င့်ခံစာမျာ်းအာ်း စစိစ့်၍ ထကွ့်စာ 

မှတ့်ပံတုင့် ပပ လပု့်ငပီ်း သက့် ိုင့် ာဌာနမျာ်းနှင ့်ကာယက ံှင့်အငငိမ့််းစာ်းမျာ်းထံသုိို့  က့်လက့် 

ရပ်းပိုို့နိုင့် န့် စာရပ်းစာယူဌာန စတိ့်(စာထွက့်)သုိို့ စနစ့်တကျရပ်းပိုို့ မည့်။ 

ြတ့်မှတ့်လ ပ့်ငန့််းရ ာင့် ွက့်ခ နိ့် 

၂၃။ သက့် ိုင့် ာဌာနအဖွ ွဲ့အစည့််းအသီ်းသီ်းမှ ရပ်းပိုို့လာသည ့် ပင့်စင့်အမှုတွ မျာ်းအနက့် 

အချက့်အလက့် ပပည ့်စံမုှန့်ကန့်သည ့် ပင့်စင့်အမှုတွ အာ်း လက့်ခံ  ှသိည ့်ရနို့မှစ၍ ( ၅ )  က့် 

အတွင့််း ငပီ်းစီ်းရအာင့်ရ ာင့် ကွ့် မည့်။ 

၂၄။ သက့် ိုင့် ာပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်ခွ မျာ်း၊ သက့် ိုင့် ာဌာနအဖွ ွဲ့အစည့််းနှင ့် 

အငငိမ့််းစာ်းထံသုိို့ ရပ်းပိုို့ သည ့် ရငွရပ်းမိနို့့်နငှ ့်စာ င့််းစစ့်အစီ င့်ခံစာကုိ လက့်ခံ  ှပိခင့််းမ ှပိေါက 

သက့် ိုင့် ာ ဌာနအဖွ ွဲ့အစည့််းနငှ ့်အငငိမ့််းစာ်းမျာ်းသည့် ရအာက့်ပေါပုဂိ္ လ့်ထံသိုို့  က့်သွယ့် 

နိုင့်သည့်။  က့်သွယ့်အရကကာင့််းကကာ်းမှုမျာ်းကုိ မှတ့်တမ့််းတင့်၍ ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာနသည့် 

ပမန့်မာ စီ်းပွာ်းရ ်းဘဏ့်နငှ ့် လိုအပ့်သလို က့်လက့်ည ိနိှုင့််း၍ အငငိမ့််းစာ်း အကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့် 

အပမန့်  ိှရ ်းရ ာင့် ကွ့်ရပ်း မည့်- 
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DDG/Destop/Pension Duty 

 

 ဦ်းစီ်းအ ာ ှ(ိတွက့်ချက့်/ငမိ ွဲ့ပပ) 

 ၀၆၇ - ၄၁၀၅၄၃ 

 ဦ်းစီ်းအ ာ ှ(ိတွက့်ချက့်/လပု့်ငန့််း) 

 ၀၆၇ - ၄၁၀၃၇၂ 

 ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန    

နိ င့်ငံရ ်းပင့်စင့်လ ပ့်ငန့််း 

၂၅။ နိုင့်ငံရ ်းပင့်စင့်ဥပရေ၊ အရ ာင့်အရယာင့်မျာ်း ုိင့် ာ ဥပရေမျာ်းအ  

နိုင့်ငံရတာ့်သမမတရုံ်းနငှ ့် ပပည့်ရထာင့်စုအစို်း အဖွ ွဲ့ရုံ်းတိုို့မှ ခွင ့်ပပ မိနို့့်ထတု့်ပပန့်၍ 

ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန(ရုံ်းချ ပ့်) သုိို့ ရပ်းပိုို့လာသည ့် နိုင့်ငံရ ်းပင့်စင့်အမှုတွ မျာ်းအာ်း ပင့်စင့်လပု့်ငန့််း 

ဌာနခွ ၊ ရငွရပ်းစာ င့််းမ ှရ ာင့် ွက့် ပေါမည့်။  

၂၆။ နိုင့်ငံရ ်းပင့်စင့်အကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့်မျာ်းအာ်း  ပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်ခွ သုိို့ လပိ့်မ၍ူ 

သက့် ိုင့် ာပုဂိ္ လ့်တိုို့ထံ မိတတ ရပ်းပိုို့ မည့်။ ရပ်းပိုို့မည ့်စာအာ်း ထွက့်စာတာဝန့်ခံ 

စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃) သုိို့မဟတု့် စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၄)သည့် ထွက့်စာမှတ့်ပံတုင့်ပပ လပု့်၍ စာရပ်းစာယူ 

ဌာနစု(ထွက့်စာ)သုိို့ စနစ့်တကျ က့်လက့် ရပ်းပိုို့ မည့်။ 

၂၇။  ပင့်စင့်လုပ့်ငန့််းဌာနခွ သည့် နိငု့်ငံရ ်းပင့်စင့်ခွင ့်ပပ မိနို့့်  ိှသည ့်ရနို့မှ ရငွရပ်းမိနို့့် 

ထုတ့်ပပန့်သည ့် အချနိ့်ထိလပု့်ငန့််းရ ာင့် ကွ့်ချနိ့် (၅)  က့်အတငွ့််း ငပီ်းစီ်းရအာင့် ရ ာင့် ကွ့် 

 မည့်။ နိုင့်ငံရ ်းပင့်စင့်နငှ ့် ပတ့်သက့်၍ သိ ှလိိုသည့်မျာ်းကုိ ရအာက့်ပေါပုဂိ္ လ့်ထံ ရမ်းပမန့််းနုိင့် 

ရကကာင့််းနှင ့် ရမ်းပမန့််းချက့်မျာ်းအနက့် မူဝေါေနငှ ့် မသက့် ိုင့်သည ့်ကိစစ ပ့်မျာ်းကုိ ချက့်ချင့််း 

ပပန့်လည့် ငှ့််းလင့််းရပဖကကာ်း န့်နငှ ့် မူဝေါေ ိငု့် ာ ရမ်းပမန့််းချက့်မျာ်းကုိ အနီ်းစပ့် ံ်ုး 

ကျင့််းပသည ့် မူဝေါေအဖွ ွဲ့အစည့််းအရဝ်းသုိို့ တင့်ပပငပီ်း ပပန့်ကကာ်း မည့် - 

 ေတုိယညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်း 
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 ပင့်စင့်လုပ့်ငန့််းဌာနခွ  

 ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန 

 ၀၆၇ - ၄၁၀၅၄၃ 

ကရ ဏာရသက်း၊ ပင့်စင့်လစာက န့်၊ နစှ့်လ န့်ပင့်စင့်၊ ခပစ့်ေဏ့်က ပင့်စင့်နှင ့် ပင့်စင့်စာအ ပ့် 

ရပ ာက့် ံ ်းခခင့််းမ ာ်းအတ က့် ရ ာင့် ွက့်ရပ်း မည ့်တာ၀န့်မ ာ်း 

၂၈။ အထက့်ပေါကိစစ ပ့်မျာ်းနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ ရအာက့်ပေါအတိငု့််းရ ာင့် ကွ့် မည့် - 

 (က) ကရ ဏာရသက်း။  ရအာက့်ပေါအချက့်အလက့်မျာ်းကုိ ရဖာ့်ပပ၍ 

သက့် ိုင့် ာ ဝန့်ကကီ်းဌာနမှတစ့် င ့်  သုံ်းမှန့််းရပခရငွစာ င့််းဦ်းစီ်းဌာန၏ 

ခွင ့်ပပ မိနို့့်နငှ ့်အတ ူ ပင့်စင့်အမှုတွ ပပ စ၍ု ရပ်းပိုို့လာသည ့် ကရုဏာရကက်း 

ရလ ာက့်ထာ်းသည ့် အမှုတွ မျာ်းကုိ ရအာက့်ပေါအချက့်အလက့်မျာ်း 

ပေါ ှိပခင့််း  ိှ-မ ှ ိ စစိစ့် မည့်။ အချက့်အလက့်မပပည ့်စံပုေါက လိအုပ့်သည ့် 

အချက့်အလက့်မျာ်းကုိ လာရ ာက့်ရပ်းပိုို့သူအာ်း  ှင့််းလင့််းရပပာကကာ်း 

 မည့်။ အချက့်အလက့်ပပည ့်စံသုည ့် အမှုတွ အာ်း ရအာက့်ပေါအတိငု့််း 

ရ ာင့် ကွ့် မည့် - 

  (၁) ပင့်စင့်အတွက့်ရ တွက့်နုိင့်ရသာ အမှုထမ့််းသက့်ရပေါင့််း။ 

(၂)  ာထူ်းမှနှုတ့်ပယ့်ပခင့််း (သုိို့မဟတု့်) ထုတ့်ပယ့်ပခင့််းမခံ မီ 

အမှုထမ့််းသက့်တစ့်ရလ ာက့်တငွ့် ရ ာင့် ကွ့်ချက့်မျာ်းသည့် 

ရကျနပ့်ဖွယ့် ာ ှိ/မ ှ။ိ 

(၃) ပပည့်ထ ရ ်းဌာန၏ ၁၉၄၀ ခုနှစ့်၊ ဂျ ီာကက လာအ  အရ ်းယ ူ

သည ့် ကိစစတငွ့် ဌာန ုိင့် ာစံုစမ့််းစစ့်ရ ်းမှု အစီ င့်ခံစာကုိ 

လည့််းရကာင့််း၊ ပပစ့်မှု ိငု့် ာဥပရေအ  တ ာ်းရုံ်း၏ စ ီင့်ချက့် 
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အရပေါ် အရပခခ၍ံ အရ ်းယူသည ့်ကိစစတငွ့် သက့် ိုင့် ာ ပပည့်သူူ့ 

တ ာ်းရုံ်း၏ စ ီင့်ချက့်မတိတ ။ 

(၄) နိုင့်ငံရတာ့်က ဝန့်ထမ့််းထံမှ ရငွရကက်းတစ့်စုံတစ့် ာ  န့်  ိှ/မ ှ ိ

ရဖာ့်ပပ န့်နှင ့်  ှပိေါက ငမိ ွဲ့ပပဝန့်ထမ့််းစည့််းမျဉ့််းဥပရေ၊ အပိုေ့်-

၂၀၉(ခ) အ  အ ိုပပ သည ့် ကရုဏာရကက်းမှ ရငွမည့်မ  ရလ ာ  

သင ့်ရကကာင့််း ရဖာ့်ပပချက့်။ 

(၅) ဝန့်ထမ့််း၏ အမိ့်ရထာင့်သာ်းစုဦ်းရ နှင ့် သာ်းသမီ်းတုိို့၏ 

အလပု့်အကုိင့်၊ မဘိအာ်း ရထာက့်ပံ နုိင့်ပခင့််း  ိှ/မ ှ၊ိ မ ှပိေါက 

မည့်သည ့်အရကကာင့််းရကကာင ့် မရထာက့်ပံ နုိင့်ရကကာင့််းရဖာ့်ပပချက့်။ 

(၆) ဝန့်ထမ့််း၏ စာ်းဝတ့်ရနရ ်းအရပခအရန၊ ယခုအလုပ့်လပု့်ကုိင့် 

ရနပေါက မည့်သည ့်အလုပ့်ကို လုပ့်ကိငု့်ရကကာင့််းနှင ့် လစာ/ဝင့်ရငွ 

မည့်မ  ှရိကကာင့််း၊ အလုပ့်အကိုင့်မ ှပိေါက မည့်သိုို့မည့်ပံု ရနထိုင့် 

စာ်းရသာက့် ရကကာင့််း စသည့်တိုို့ကိ ု ရဖာ့်ပပရသာ သက့် ိုင့် ာ 

 ပ့်ကွက့်အာဏာပိငု့်အဖွ ွဲ့အစည့််း၏ ရထာက့်ခခံျက့်။ 

(၇) ဝန့်ထမ့််း၏ လပု့်သက့်အလိုက့် ကရုဏာရကက်း မည့်မ  သင ့် 

ရကကာင့််း ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန၏ စာ င့််းစစ့်ရထာက့်ခံချက့်။ 

(ဤရထာက့်ခံချက့် ရတာင့််းခံ ာတငွ့် ပင့်စင့်အမှုတွ ပပ စုရပ်း န့် 

မလိအုပ့်ရသ်းပေါ။ အမှုထမ့််းသက့်စာအပု့်ကုိသာ ရပ်းပိုို့ ပေါမည့်။) 

(၈) ဝန့်ထမ့််း၏ ရလ ာက့်လွှာလက့်ခံ  ှရိကကာင့််း ရုံ်းတံ ိပ့်ရိုက့်နိှပ့် 

ထာ်းသည ့် ရလ ာက့်လွှာမူ င့််းနှင ့် ကရုဏာရကက်းရပ်းရ ်းအတွက့် 

ထုတ့်ပပန့် န့်  ည့်  ွယ့်သည ့် ခွင ့်ပပ မိနို့့်စာမူကကမ့််း ၂ ရစာင့်။  
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(၉) အထက့်ပေါအချက့်အလက့်မျာ်း ပပည ့်စံပုေါက ကရုဏာရကက်း 

ခံစာ်းခငွ ့်ပပ သည ့် ရငွရပ်းမိနို့့်ခွင ့်ပပ မိနို့့် ထုတ့်ပပန့်ရပ်း မည့်။  

(၁၀) ကရုဏာရကက်း ခငွ ့်ပပ မိနို့့်ကုိ ပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်သုိို့   ရပ်းပိုို့ 

သည ့်အခေါ သက့် ိုင့် ာဌာနနှင ့် ကာယက ံှင့်ထံသိုို့ မိတတ ရပ်းပိုို့ 

 မည့်။ 

  ( ခ) ပင့်စင့်လစာက န့် ။  ပင့်စင့်လစာကျန့် ထုတ့်ယရူ ်းအတွက့် 

ရအာက့်ပေါအတိငု့််းရ ာင့် ကွ့် မည့် - 

 (၁) ကွယ့်လွန့်သူအငငိမ့််းစာ်း၏ ပင့်စင့်လစာကျန့် ထုတ့်ယူနိငု့်ရ ်း 

အတွက့် ရလ ာက့်ထာ်းရတာင့််းခံသူက ရအာက့်ပေါအချက့်အလက့် 

မျာ်းရဖာ့်ပပ၍ အငငမိ့််းစာ်းလစာထုတ့်ယူသည ့် သက့် ိုင့် ာ 

ပမန့်မာ စီ်းပွာ်းရ ်းဘဏ့်ခွ သုိို့ ရလ ာက့်ထာ်း မည့် - 

    (ကက) လစာကျန့်ရလ ာက့်လွှာပံုစံ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)။ 

    ( ခခ )  ကတိခဝံန့်ချက့်ပံုစံ(၂၅) (TF-25)။ 

    ( ဂဂ )  ရတာင့််းခံသူ၏ လက့်ရ ွ၊ ဓာတ့်ပံု၊ လက့်မှတ့်။ 

 (ဃဃ) အငငိမ့််းစာ်းကွယ့်လွန့်ရကကာင့််း ရဖာ့်ပပထာ်းသည ့် 

ရသစာ င့််းမူ င့််း (သုိို့မဟတု့်) အတည့်ပပ ထာ်းသည ့်မိတတ မှန့်။ 

 ( ငင ) ရတာင့််းခံသူ၏ ရလ ာက့်လွှာ။ 

 (စစ)  ကွယ့်လွန့်သူနှင ့်မည့်သိုို့ ရတာ့်စပ့်ရကကာင့််း 

 ပ့်ကွက့်အပု့်ချ ပ့်ရ ်းမ ှ်း ၏ ရထာက့်ခံချက့်။ 

  (၂) သက့် ိုင့် ာပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်ခွ သည့် လစာကျန့် 

ရလ ာက့်ထာ်းမှုကုိ လက့်ခံ  ှလိ င့် မည့်သည ့်ရနို့အထိ ရနာက့် ံု်း 

ထုတ့်ရပ်းခ  ရကကာင့််း ရထာက့်ခံချက့် ပင့်စင့်စာအပု့်မူ င့််း အငငိမ့််းပံုစံ(၁) 
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တိိုု့နငှ ့်အတူပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန(ရုံ်းချ ပ့်) သုိို့မဟတု့် ဘဏ့်ခွ တည့် ှသိည ့် 

တိငု့််းရေသကကီ်း/ပပည့်နယ့်   ရုံ်းသုိို့လွှ ရပပာင့််းရပ်းပိုို့ ပေါမည့်။  

 (၃) လစာကျန့်ထုတ့်ယူရ ်းရလ ာက့်ထာ်းသည ့် အမှုတွ လက့်ခံ  ှိ 

သည ့် ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန(ရုံ်းချ ပ့်)နငှ ့် တိငု့််းရေသကကီ်း/ပပည့်နယ့်ရုံ်း 

သည့် အထက့်အပိုေ့်ခွ  (၁) ပေါအချက့်အလက့်မျာ်း မှန့်ကန့်ရကကာင့််း 

စစိစ့်၍ ခငွ ့်ပပ မိနို့့်ချက့်ချင့််း ထုတ့်ရပ်း မည့်။ ခငွ ့်ပပ မိနို့့်မိတတ  

တစ့်ရစာင့်ကုိ လစာကျန့်ရတာင့််းခံသူထံသုိို့ ရပ်းပိုို့အရကကာင့််းကကာ်း 

 မည့်။ 

 ( ဂ) နစှ့်လ န့်ပင့်စင့်။ နစှ့်လွန့်ပင့်စင့်ရလ ာက့်ထာ်းမှုအာ်း ရအာက့်ပေါ 

အတိုင့််း ရ ာင့် ကွ့် မည့် - 

  (၁) နစှ့်လွန့်ပင့်စင့်ရလ ာက့်ထာ်းသူသည့် ရအာက့်ပေါအလက့်မျာ်းနှင ့် 

အတူ မိမပိင့်စင့်လစာ ထုတ့်ယလူျက့် ှသိည ့် ဘဏ့်သိုို့ 

ရလ ာက့်ထာ်း မည့် - 

  (ကက) နစှ့်လွန့် ပခင့််းအရကကာင့််း င့််းကုိ ရဖာ့်ပပ၍ 

ကုိယ့်တိုင့်ရ ်း ရလ ာက့်လွှာ။ 

 ( ခခ )  နစှ့်လွန့်ရနစဉ့်ကာလအတွင့််း  ပ့်ကွက့်အတွင့််း 

အမှန့်တကယ့်  ရနထိုင့်ရကကာင့််း သက့် ိုင့် ာ ပ့်ကွက့် 

အုပ့်ချ ပ့်ရ ်းမှ ်း၏ ရထာက့်ခခံျက့်။ 

 ( ဂဂ )  နစှ့်လွန့်ရနစဉ့်  ကာလအတငွ့််း ပပစ့်မှုကင့််း ှင့််း 

ရကကာင့််း သက့်  ိငု့် ာ   စခန့််း၏ ရထာက့်ခံချက့်။ 

 (ဃဃ) အငငိမ့််းစာ်းလက့်ခံစာအပု့်။ 



16 
 

DDG/Destop/Pension Duty 

(၂) အထက့်ပေါအချက့်အလက့်မျာ်းပပည့်စံပုေါက သက့် ိုင့် ာ 

ပမန့်မာ စီ်းပွာ်းရ ်းဘဏ့်ခ ွက မည့်သည ့်ရနို့အထိထတု့်ရပ်းငပီ်း 

ရကကာင့််း ရထာက့်ခံချက့်နှင ့်အတူ ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန(ရုံ်းချ ပ့်) / 

တိငု့််းရေသကကီ်း / ပပည့်နယ့်ရုံ်းမျာ်းသုိို့  က့်လက့်ရပ်းပိုို့ မည့်။ 

(၃) ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာနမှ အငငမိ့််းစာ်းအာ်း ပင့်စင့်ခငွ ့်ပပ မိနို့့် ချမတှ့်ခ  သည ့် 

မိခင့်ဌာနသုိို့  ခွင ့်ပပ မိနို့့်ရတာင့််းခံ၍ မိခင့်ဌာနမှ ခငွ ့်ပပ မိနို့့် 

ပပန့်လည့်  ှသိည ့်အခေါ နစှ့်လွန့်ပင့်စင့် ထတု့်ယူခငွ ့်ပပ ရကကာင့််း 

သက့် ိုင့် ာဘဏ့်သုိို့ ခွင ့်ပပ မိနို့့်ရပ်းပိုို့ န့်နှင ့် မိတတ တစ့်ရစာင့်အာ်း 

အငငိမ့််းစာ်းထရံပ်းပိုို့ မည့်။ 

 (ဃ) ခပစ့်ေဏ့်က ပင့်စင့်။  ပပစ့်ေဏ့်ကျပင့်စင့်ရလ ာက့်ထာ်းမှုအာ်း ရအာက့်ပေါ 

အတိုင့််း ရအာင့် ကွ့် မည့် - 

  (၁) ပပစ့်ေဏ့်ကျပင့်စင့်  ရလ ာက့်ထာ်းလိုသူသည့်   ရအာက့်ပေါ 

အချက့်အလက့်မျာ်းနှင ့်အတူ မမိိ ပင့်စင့်လစာထုတ့်ယူရနသည ့် 

ဘဏ့်ခွ သုိို့ရလ ာက့်ထာ်း မည့် - 

 (ကက)တ ာ်းရုံ်း  စ ီင့်ချက့်မိတတ   ( သုိို့မဟတု့် )  တ ာ်းရုံ်း၏  

ပပစ့်ေဏ့်ချမှတ့်သည ့် အမိနို့့်စာ။ 

 (ခခ)ရထာက့်ထွက့်လက့်မှတ့်မူ င့််း။ 

 (ဂဂ)ပပစ့်ေဏ့်မှ  လတွ့်ရပမာက့်ငပီ်းရနာက့်ပိငု့််း   ပပစ့်မှုကင့််း ှင့််း 

ရကကာင့််း   စခန့််း၏ ရထာက့်ခံချက့်။ 

 (ဃဃ)ပပစ့်ေဏ့်မှလတွ့်ရပမာက့်ငပီ်းရနာက့်ပိငု့််း  ပ့်ကွက့်အတွင့််း 

ရကာင့််းမွန့်စာွရနထိငု့်ရကကာင့််း  ပ့်ကွက့်အုပ့်ချ ပ့်ရ ်းမှ ်း၏ 

ရထာက့်ခခံျက့်။ 
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 (ငင) အငငိမ့််းစာ်းလက့်ခံစာအပု့်။ 

(၂) သက့် ိုင့် ာပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်က အမှုတွ အာ်း မည့်သည ့် 

ရနို့ က့်ထိ လစာထတု့်ရပ်းငပီ်းရကကာင့််း ရထာက့်ခံချက့်နှင ့်အတ ူ

ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန (ရုံ်းချ ပ့်)/ တိငု့််းရေသကကီ်း/ ပပည့်နယ့်ရုံ်း သုိို့ ရပ်းပိုို့ 

 မည့်။ 

(၃) ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာနသည့် သက့် ိုင့် ာ တိငု့််းရေသကကီ်း/ပပည့်နယ့် 

အရထွရထအွုပ့်ချ ပ့်ရ ်းဦ်းစ်ီးဌာနသုိို့ ခွင ့်ပပ မနိို့့် ရတာင့််းခံ န့်နှင ့် 

ခွင ့်ပပ မိနို့့် ပပန့်လည့်  ှပိေါက ခငွ ့်ပပ မိနို့့်တငွ့် ပေါ ှိသည ့် နှုန့််းထာ်း 

အတိုင့််း ခံစာ်းခငွ ့်ပပ ရကကာင့််း ဘဏ့်သိုို့ အရကကာင့််းကကာ်း န့်ငပီ်း 

သက့် ိုင့် ာကာယက ံှင့်အာ်းမိတတ  ရပ်းပိုို့ မည့်။ 

 ( င) ပင့်စင့်စာအ ပ့်ရပ ာက့် ံ ်းခခင့််း ။         ပင့်စင့်စာအပု့်ရပျာက့် ံု်းပခင့််း 

ရလ ာက့်ထာ်းမှုအာ်း ရအာက့်ပေါအတိငု့််း ရ ာင့် ကွ့် မည့်- 

  (၁) ပင့်စင့်စာအုပ့်    ရပျာက့် ံု်းပေါက  ရအာက့်ပေါအချက့်အလက့်မျာ်း 

နငှ ့်အတ ူသက့် ိငု့် ာပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်သုိို့ရလ ာက့်ထာ်း မည့် - 

 (ကက) ရပျာက့် ံု်း ပခင့််းအရကကာင့််း င့််း ရဖာ့်ပပထာ်းသည့် 

ကုိယ့်တိုင့်ရ ်း ရလ ာက့်လွှာ။ 

 (ခခ) ပင့်စင့်စာအုပ့်ရပျာက့် ံ်ုးပခင့််းအတွက့် ေဏ့်ရကက်းရပ်းသွင့််း 

ငပီ်းရကကာင့််း ချလမံူ င့််း။ 

 (ဂဂ) ပင့်စင့်စာအုပ့် ရပျာက့် ံ်ုးရကကာင့််း ရုံ်းစခန့််းသုိို့ 

တိငု့်ကကာ်းချက့်။ 

(၂) သက့် ိုင့် ာ ပမန့်မာ စ်ီးပွာ်းရ ်းဘဏ့်သည့် အ ာ ှလိက့်ခံမူ င့််း 

နငှ ့် မည့်သည ့်ရနို့ က့်အထိ ပင့်စင့်လစာမည့်သည ့်နှုန့််းပဖင ့် 
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ထုတ့်ရပ်းခ  ရကကာင့််း ရထာက့်ခခံျက့်နငှ ့်အတူ ပင့်စင့်ဦ်းစီ်းဌာန       

(ရုံ်းချ ပ့်)/ တိငု့််းရေသကကီ်း/ ပပည့်နယ့်ရုံ်းသုိို့  က့်လက့်ရပ်းပိုို့ 

 မည့်။  

(၃) ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန(ရုံ်းချ ပ့်)/ တိငု့််းရေသကကီ်း/ ပပည့်နယ့်ရုံ်းမျာ်းသည့် 

အထက့်ပေါအချက့်အလက့်ပပည ့်စံစုာွပဖင ့် ရလ ာက့်ထာ်းမှုအာ်း 

စစိစ့်ငပီ်း မူ င့််းခွ (စာအပု့်သစ့်)ထတု့်ရပ်း မည့်။ 

၂၉။ ဦ်းစီ်းအ ာ ှ ိ (ရငရွပ်းစာ င့််း) က စစိစ့်လက့်မှတ့်ရ ်းထို်းငပီ်းသည ့် ကရုဏာရကက်း၊ 

ပင့်စင့်လစာကျန့်၊ နစှ့်လွန့်ပင့်စင့်၊ ပပစ့်ေဏ့်ကျပင့်စင့်နှင ့် ပင့်စင့်စာအုပ့်ရပျာက့် ံု်းပခင့််း ိငု့် ာ 

ခွင ့်ပပ မိနို့့်မျာ်းကုိ  က့်လက့် ထွက့်စာတာဝန့်ခံ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃) သုိို့မဟတု့် (၄)သည့် 

ထွက့်စာမှတ့်ပံုတင့်ပပ လုပ့်၍ စာရပ်းစာယူ(ထွက့်စာ)ဌာနသုိို့ စနစ့်တကျ က့်လက့် 

ရပ်းပိုို့ မည့်။ 

၃၀။ ပင့်စင့်လုပ့်ငန့််းဌာနခွ ၊ရငွရပ်းစာ င့််းဌာနစုသည့် ကရုဏာရကက်း၊ ပင့်စင့်လစာကျန့်၊ 

နစှ့်လွန့်ပင့်စင့်၊ ပပစ့်ေဏ့်ကျပင့်စင့်နှင ့် ပင့်စင့်စာအုပ့်ရပျာက့် ံ်ုးပခင့််းမျာ်းနှင ့်ပတ့်သက့်၍ 

အမှုတွ လက့်ခံ  ှရိနို့မ ှ ခွင ့်ပပ မိနို့့်ထုတ့်ပပန့်သည ့်အချနိ့်ထိ လုပ့်ငန့််းရ ာင့် ကွ့်ချနိ့် (၅) က့် 

အတွင့််း ငပီ်းစီ်းရအာင့်ရ ာင့် ကွ့် မည့်။ 

၃၁။  ကရုဏာရကက်း၊ ပင့်စင့်လစာကျန့်၊ နစှ့်လွန့်ပင့်စင့်၊ ပပစ့်ေဏ့်ကျပင့်စင့်နှင ့်ပင့်စင့် 

စာအပု့် ရပျာက့် ံု်းပခင့််းမျာ်းနှင ့်ပတ့်သက့်၍ သိ ှိလိုသည့်မျာ်းကုိ ပင့်စင့်လပု့်ငန့််းဌာနခွ မှ 

ရအာက့်ပေါပုဂိ္ လ့်ထံ ရမ်းပမန့််းနုိင့်ရကကာင့််းနှင ့်ရမ်းပမန့််းချက့်မျာ်းအနက့် မူဝေါေနှင ့် 

မသက့် ိုင့်သည ့်ကိစစ ပ့်မျာ်းကုိ ချက့်ချင့််း ပပန့်လည့် ငှ့််းလင့််းရပဖကကာ်း န့်နငှ ့် မူဝေါေ ိုင့် ာ 

ရမ်းပမန့််းချက့်မျာ်းကုိ အနီ်းစပ့် ံ်ုးကျင့််းပသည ့် မူဝေါေအဖွ ွဲ့အစည့််းအရဝ်းသုိို့ တင့်ပပငပီ်း ပပန့်ကကာ်း 

 မည့် - 

 ေတုိယညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်း 
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 ပင့်စင့်လုပ့်ငန့််းဌာနခွ  

 ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန 

 ၀၆၇ - ၄၁၀၅၄၃ 

စမီံရ ်း ာဌာနခ  နှင ့်စာ င့််းရပေါင့််းခ  ပ့်ဌာနခ  တိ  ကရ ာင့် ွက့် မည ့်တာဝန့် 

၃၂။ စမီံရ ်း ာဌာနခွ နှင ့် စာ င့််းရပေါင့််းချ ပ့်ဌာနခွ တိိုု့သည့် ဝင့်စာမှတ့်ပံတုင့်ဌာနစိတ့်မှ 

လက့်ခံ  ှသိည ့် မမိိဌာခွ နှင ့်သက့် ိုင့်သည ့်အမှုတွ မျာ်းအာ်း လပု့်ငန့််းသရဘာသဘာဝအလိကု့် 

ပေါဝင့် မည ့် အချက့်အလက့်မျာ်း ပပည ့်စံမုှု  ိှ-မ ှ ိ စစိစ့်ငပီ်းရနာက့် လက့်ခံ  ှရိကကာင့််း 

ရနို့/အချနိ့်/ရ ်းသာ်း၍ လက့်မတှ့်ရ ်းထို်းလက့်ခံ မည့်။ ထိုို့ရနာက့် ဌာနခွ အသီ်းသီ်း ိှ ဝင့်စာ 

လက့်ခံမတှ့်ပံုတင့်စာအပု့်တငွ့် မှတ့်ပံုတင့်စာ င့််းရ ်းသွင့််း၍ ဝင့်စာမျာ်းအာ်း သက့် ိငု့် ာ 

ဦ်းစီ်းအ ာ ှမိျာ်းထံ တင့်ပပ မည့်။ 

၃၃။ သက့် ိုင့် ာဦ်းစီ်းအ ာ ှမိျာ်းသည့် မမိိတိုို့ထံတင့်ပပလာသည ့် အမှုတွ မျာ်းအာ်း 

ပပည့်ရထာင့်စု ာထူ်းဝန့်အဖွ ွဲ့က ၂၀၁၁ ခုနှစ့်၊ ဇူလိုင့်လတွင့်ထတု့်ပပန့်ခ  ရသာ ရုံ်းလပု့်ငန့််း 

လက့်စွ ပေါအတိငု့််း သတ့်မှတ့်ချက့်မျာ်းနှင ့်အညီ လိုက့်နာရ ာင့် ကွ့် မည့်။   

စာရပ်းစာယူ(ထ က့်စာ)ဌာနစိတ့်ကရ ာင့် ွက့် မည ့်တာဝန့် 

၃၄။ ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန ှ ိ ဌာနခွ အသီ်းသီ်းမ ှ ပင့်စင့်လုပ့်ငန့််း ုိင့် ာကိစစ ပ့်မျာ်းနှင ့် 

ပတ့်သက့်၍ ပပင့်ပသုိို့ရပ်းပိုို့သည ့်ထွက့်စာမျာ်းအာ်းလံု်းကုိ စာရပ်းစာယူ(ထွက့်စာ)ဌာန 

မှတစ့် င ့် ရပ်းပိုို့ မည့်။ စာရပ်းစာယ(ူထကွ့်စာ)ဌာနမှ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၄)သည့် ထွက့်စာမျာ်း 

အာ်းလံု်းကုိ စနစ့်တကျမှတ့်ပံုတင့်၍ ရပ်းပိုို့ မည့်။ မှတ့်ပံတုင့်စာအပု့်မျာ်းကုိလည့််း 

ပပည့်ရထာင့်စု ာထူ်းဝန့်အဖွ ွဲ့က ၂၀၁၁ ခုနှစ့်၊ ဇူလိုင့်လတွင့် ထုတ့်ပပန့်ထာ်းသည ့် 

ရုံ်းလုပ့်ငန့််းလက့်စွ ပေါအတိငု့််း ဖငွ ့်လှစ့်ထာ်း ိှရ ာင့် ကွ့် မည့်။ ထွက့်စာမျာ်းအာ်းလံု်း 

မှတ့်ပံတုင့်စာအပု့်တငွ့် မှန့်ကန့်စာရ ်းသွင့််းထာ်းပခင့််း ှိ-မ ှ ိစာရပ်းစာယူဌာနစုတာဝန့်ခံအ ာ ှိ 

က စစ့်ရ ်းကကပ့်မတ့် မည့်။ 
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၃၅။ စာရပ်းစာယ(ူထွက့်စာ)ဌာနစုဦ်းစ်ီးမှ ်းသည့် ဌာနခွ အသီ်းသီ်းမှ လာရ ာက့်ရပ်းပိုို့ 

ထာ်းသည ့် ပပင့်ပပိုို့စာမျာ်းအာ်း ရအာက့်ပေါအတိငု့််းစိစစ့်၍ လက့်ခံ မည့် - 

 (က) စာတွင့် လက့်မှတ့်ရ ်းထို်းပိငု့်ခငွ ့် ိှသူ၏ လက့်မှတ့်ပေါ/မပေါ။ 

 ( ခ) စာလက့်ခမံည ့်ရုံ်း (သုိို့မဟတု့်) ဌာန (သုိို့မဟတု့်) အဖွ ွဲ့အစည့််း 

(သုိို့မဟတု့်) ပုဂိ္ လ့်၏ လိပ့်စာအပပည ့်အစံု ပေါ/မပေါနှင ့် မှန့်/မမှန့်။ 

 ( ဂ) စာအမှတ့်နငှ ့်  က့်စွ  ပေါ/မပေါ။ 

 (ဃ) ထွက့်စာတငွ့် ပူ်းတွ ပေါ ှရိသာ ရနာက့် က့်တွ နငှ ့် ပူ်းတွ စာ ွက့်စာတမ့််း 

မျာ်း စံ/ုမစံု။ 

 ( င) မိတတ မျာ်း ပဖနို့့်ရဝ န့် ပဖစ့်ပေါက မတိတ အရ အတွက့် ပပည ့်စံပုခင့််း  ိှ/မ ှ။ိ 

၃၆။ ဦ်းစီ်းမှ ်းကစစိစ့်ငပီ်းရသာ ပပင့်ပထွက့်စာမျာ်းအာ်း တာဝန့်ခံအ ာ ှိက 

အတည့်ပပ လက့်မှတ့် ရ ်းထို်းမည ့်ရနာက့် သက့် ိုင့် ာလပိ့်စာမျာ်းသုိို့ ရပ်းပိုို့နိငု့် န့် 

စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃)နငှ ့်စိစစ့်ရ ်းမှ ်း(၄)တိုို့ထံသုိို့ ဦ်းစီ်းမှ ်းမှတစ့် င ့် ပဖနို့့်ခွ ရပ်း မည့်။ 

၃၇။ စစိစ့်ရ ်းမှ ်းမျာ်းသည့် ပပင့်ပရပ်းပိုို့မည ့်စာမျာ်းအာ်း စာအိတ့်ပဖင ့်ရပ်းပိုို့သည ့်အခေါ 

စာအိတ့်ရပေါ်တငွ့် ရအာက့်ပေါ အတိငု့််းရ ်းသာ်းရပ်းပိုို့ မည့်- 

 (က) စာလက့်ခမံည ့်ပုဂိ္ လ့်၏ တာ၀န့်နငှ ့်လိပ့်စာအပပည ့်အစံု (လိုအပ့်ပေါက 

အမည့် ရ ်းသာ်း န့်)။ 

 ( ခ) စာအမှတ့်နငှ ့်  က့်စွ ။ 

 ( ဂ) လံုခခံ မှုအ င ့်အတန့််းနှင ့် ဦ်းစာ်းရပ်းအ င ့်အတန့််း ပေါ ှိပေါက ယင့််းအ င ့် 

မျာ်း။ 

 (ဃ) အပမန့်ရချာပိုို့/မှတ့်ပံတုင့် ပပ လုပ့်ရပ်းပိုို့သည ့် စာပဖစ့်ပေါက ထွက့်စာမျာ်းကုိ 

တာ၀န့်ယူရ ာင့် ကွ့် ရသာ စာရ ်းဝန့်ထမ့််း၏ လက့်မှတ့်/ က့်စွ နှင ့် 

 ာထူ်း။ 
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 ( င) စာအိတ့်၏ လက့်ဝ ဘက့်ရထာင ့်တွင့် ရုံ်းတံ ိပ့်ရုိက့်နိှပ့် မည့်။    

၃၈။ ပပင့်ပထွက့်စာမျာ်းကုိ ရပ်းပိုို့ ာတွင့် ရအာက့်ပေါအတိငု့််း နည့််းလမ့််း (၂) မျ ိ်းပဖင ့် 

ရပ်းပိုို့ မည့်- 

 (က) ပိုို့ရ ာင့် က့်သွယ့်ရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာနတွင့်စာလ လှယ့်ပခင့််း၊ 

 ( ခ) နယ့်သုိို့စာတိုက့်မှရပ်းပိုို့ပခင့််း၊အပမန့်ရချာပဖင ့်ရပ်းပိုို့ပခင့််း။ 

၃၉။ ပိုို့ရ ာင့် က့်သွယ့်ရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာနသုိို့ သွာ်းရ ာက့်စာလ လှယ့်သည ့် 

စိစစ့်ရ ်းမှ ်းမျာ်းသည့် ရနို့စဉ့်စာလ လှယ့်ပခင့််းအာ်း သတ့်မတှ့်ထာ်းသည ့် မှတ့်ပံုတင့်စာအုပ့်တွင့် 

မှတ့်တမ့််းတင့်လက့်မတှ့်ရ ်းထို်း၍ လ လှယ့် မည့်။  

၄၀။ နယ့်သုိို့ရပ်းပိုို့ န့် စာမျာ်းကုိ ရအာက့်ပေါအတိငု့််း ရ ာင့် ကွ့်  မည့်- 

 (က) စာမျာ်းကုိ စာတိကု့်မတှစ့် င ့် ရပ်းပိုို့ န့်။ 

 ( ခ) စာတိကု့်မ ှ ရပ်းပိုို့သည ့်စာနငှ ့် စာအပု့်မျာ်း မှတ့်ပံုတင့်စာအုပ့်တွင့် 

ကုန့်ကျစ တိ့် နငှ ့်တကွ မှတ့်ပံတုင့် န့်။ 

 ( ဂ) စာမျာ်းကုိ တံ ိပ့်ရခေါင့််းကပ့်၍ ရပ်းပိုို့ န့်။ 

 (ဃ) လံုခခံ မှုအ င ့်အတန့််းဝင့် ထွက့်စာမျာ်းကုိ ရပ်းပိုို့ ာတွင့် စာတိကု့်၌ 

မှတ့်ပံတုင့် ပပ လပု့်၍ ရပ်းပိုို့ န့်။ 

၄၁။ စာရပ်းစာယူဌာနစိတ့်(ထွက့်စာ)တွင့် တာ၀န့်ယူရ ာင့် ကွ့် ရသာ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၄) 

သည့် မိမိရံု်း/ဌာန/အဖွ ွဲ့အစည့််းနှင ့်  က့်သွယ့် သည ့် ရုံ်း/ဌာန/အဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်း၏ လိပ့်စာ 

စာ င့််းကုိ ပပ စုထာ်း ှ ိမည့်။ လပိ့်စာမျာ်းရပပာင့််းလ မှု ှိတိငု့််း ရုံ်းလိပ့်စာမျာ်းစာ င့််းတွင့် 

လိုအပ့်သလို ပပင့် င့်ပဖည ့်စွက့် ထာ်း ိှ မည့်။ 

၄၂။ စာမျာ်းကုိပဖနို့့်ရဝ ာတငွ့် ကိစစတစ့်ခုချင့််းအလိုက့်ရသာ့်လည့််းရကာင့််း၊ ပံုမှန့်ရသာ့် 

လည့််းရကာင့််း၊ ရုံ်း/ဌာန/အဖွ ွဲ့အစည့််း/လပူုဂိ္ လ့်မျာ်းထံသုိို့ရပ်းပိုို့ မည ့် စာမျာ်းလည့််း  ှနိိငု့်ပေါ 

သည့်။ ယင့််းသုိို့ ရပ်းပိုို့ ာတငွ့် လိပ့်စာ ှင့်မျာ်း ရုိက့်နိှပ့် ပေါက အချနိ့်ကကနို့့်ကကာပခင့််း 
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လိပ့်စာ ငှ့်မျာ်း ကျန့် ိှပခင့််းမျာ်း  ှနိိငု့်ပေါသည့်။ ဤသိိုု့ အချနိ့်ကကနို့့်ကကာပခင့််း လိပ့်စာ ှင့်မျာ်း၊ 

ကျန့် ိှပခင့််း မ ှရိစ န့် စာပဖနို့့်ရဝစာ င့််းကုိ ပပ စထုာ်း ိှ မည့်။  

စံ စမ့််းရမ်းခမန့််း န့်ပ ဂိ္ လ့်မ ာ်း 

၄၃။ ဝန့်ကကီ်းဌာနနငှ ့်အဖွ ွဲ့အစည့််းမျာ်း၊ ဘဏ့်မျာ်း၊ ပင့်စင့်စာ်းမျာ်းအရနပဖင ့် 

ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန၏ လပု့်ငန့််းမျာ်းနှင ့်ပတ့်သက့်၍ သိ ှိလိုသည ့်အချက့်မျာ်း ိှပေါက ရအာက့်ပေါ 

ပုဂိ္ လ့်မျာ်းထံသုိို့  က့်သွယ့်ရမ်းပမန့််းနုိင့်သည့်။ ရမ်းပမန့််းချက့်ကုိလက့်ခံ  ှပိေါက မူဝေါေနငှ ့် 

မသက့် ိုင့်သည ့်ကိစစ ပ့်မျာ်းကုိ ချက့်ချင့််းရပဖ ှင့််းရပ်း န့်နငှ ့် မူဝေါေ ုိင့် ာကိစစ ပ့်မျာ်းအာ်း 

မူဝေါေအဖွ ွဲ့သုိို့တင့်ပပ၍ ရပဖ ငှ့််းရပ်း မည့်။ မူဝေါေအဖွ ွဲ့သုိို့ တင့်ပပ၍ ပပန့်ကကာ်းရပ်းမည့် 

ပဖစ့်ရကကာင့််းကုိ ရမ်းပမန့််းသူထံအရကကာင့််းကကာ်း မည့် - 

 ညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်း(စမီ)ံ 

 ဖုန့််းအမှတ့်၊ ၀၆၇ - ၄၁၀၄၁၅ 

 ေတုိယညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်း(စမီံ) 

 ဖုန့််းအမှတ့်၊ ၀၆၇-၄၁၀၄၁၈ 

 ေတုိယညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်း(ပင့်စင့်လပု့်ငန့််း) 

 ၀၆၇-၄၁၀၅၄၃ 

 ဖက့်စ့်အမှတ့်၊ ၀၆၇ - ၄၁၀၄၁၉ 

 အီ်းရမ်းလ့််း ၊ managepension@gmail.com 

၄၄။ ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန၏ တိငု့််းရေသကကီ်း/ပပည့်နယ့်အသ်ီးသီ်း ိှ ရုံ်းခွ မျာ်းသုိို့ 

 က့်သွယ့်ရမ်းပမန့််းလိပုေါက ရနောက့် က့်တ  (တ) တွင့် ရဖာ့်ပပထာ်းသည ့် ဖုန့််းနံပေါတ့်မျာ်းအာ်း 

 က့်သွယ့်ရမ်းပမန့််းနုိင့်ပေါသည့်။ ရမ်းပမန့််းချက့်မျာ်းအာ်း သက့် ိငု့် ာ တိငု့််းရေသကကီ်း/ 

ပပည့်နယ့်ဦ်းစီ်းမှ ်းမျာ်းက မူဝေါေနငှ ့် မသက့် ိငု့်သည ့်ကိစစ ပ့်မျာ်းကုိ ချက့်ချင့််းရပဖ ငှ့််းရပ်း န့် 
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နငှ ့် မူဝေါေ ိငု့် ာကစိစ ပ့်မျာ်းအာ်း မူဝေါေအဖွ ွဲ့သုိို့ တင့်ပပ၍ ရပဖ ငှ့််းရပ်း မည့်။ မူဝေါေအဖွ ွဲ့သုိို့ 

တင့်ပပ၍ ပပန့်ကကာ်းရပ်းမည့် ပဖစ့်ရကကာင့််းကုိ ရမ်းပမန့််းသူထံ အရကကာင့််းကကာ်း မည့်။ 

၄၅။ ပင့်စင့်ဦ်းစ်ီးဌာန(ရုံ်းချ ပ့်)နငှ ့် ပပည့်နယ့်/တိငု့််းရေသကကီ်းရုံ်းမျာ်း ိှ အ င ့် င ့်ရသာ 

ဝန့်ထမ့််းမျာ်းအာ်းလံု်းသည့် အငငမိ့််းစာ်းအကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့်နှင ့် ပတ့်သက့်ရသာ အထက့်ရဖာ့်ပပပေါ 

လုပ့်ငန့််းမျာ်းအာ်း ယခ ု စသံတ့်မှတ့်လုပ့်ထံု်းလပု့်နည့််းမျာ်း ( Standard Operation 

Procedure – SOP ) အတိုင့််း တိကျစွာလိုက့်နာရ ာင့် ကွ့် မည့်။ 

၄၆။ ထိုို့ပပင့် ပင့်စင့်အကျ ိ်းခံစာ်းခငွ ့်ထုတ့်ရပ်းသည ့် ပမန့်မာ စီ်းပာွ်းရ ်းဘဏ့်(ရုံ်းချ ပ့်)နငှ ့် 

ဘဏ့်ခွ  အသ်ီးသီ်း ိှ တာဝန့်ခံမျာ်းနှင ့်လည့််းရကာင့််း၊  သုံ်းမှန့််းရပခရငွစာ င့််းဦ်းစီ်းဌာနနှင ့် 

လည့််းရကာင့််း ပူ်းရပေါင့််းည ိနိှုင့််းရ ာင့် ွက့် မည့်။ 

 

            ( ခင့်ရမာင့်ဝင့််း ) 

          ညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်းချ ပ့် 

စာအမှတ့်၊ ပင့်စင့်/စမီံ-၁/၁၆/က/(            /၂၀၁၇) 

 က့်စွ  ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ့်၊ ကသဂတု့်လ    ၃၁        က့် 

ခဖန ့်ရဝခခင့််း။ 

၁။ ညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်းမျာ်းအာ်းလံု်း 

၂။ ေတုိယညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်းမျာ်းအာ်းလံု်း 

၃။ လက့်ရထာက့်ညွှန့်ကကာ်းရ ်းမှ ်းမျာ်းအာ်းလံု်း 

၄။ ပပည့်နယ့်/တိငု့််းရေသကကီ်းဦ်းစီ်းမှ ်းမျာ်းအာ်းလံ်ုး 

၅။ ဦ်းစီ်းအ ာ ှမိျာ်းအာ်းလံ်ုး       

၆။ ဦ်းစီ်းမှ ်းမျာ်းအာ်းလံု်း 

၇။ စစိစ့်ရ ်းမှ ်း(၃/၄)မျာ်းအာ်းလံု်း 
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၈။ အမှုတွ ထိန့််းမျာ်းအာ်းလံု်း 


