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 ထိိုင််းနိိုငင်ံ၏နိိုင်ငံံ့ဝနထ်မ််းပင်စင်စနစ်ပပြုပပငပ်ပပာင််းလဲမှုကိိုချဉ််းကပပ်လံ့လာပခင််း 
 

                                                                                                             ဦ်းရညဲွေန ်၊ညွှန်ကကာ်းပ ရ်းမ  ်းချ ြုပ် 
 

မြန်ြာနှိိုင်ငံ၏ လက်ရ ှိကျင ်သံိုုံးနနနသာ ပင်စငစ်နစ်သည် ရန်ပံိုနငွေထူနထာငမ်ြငု်ံးြရ ှိသည ် သတ်ြ တ် 

အကျှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်စနစ် (Unfunded Defined Benefit System) မြစ်ပါသည်။ နှိိုငင်ံ ဝန်ထြု်ံး ြျာုံး အငငှိြ်ုံးစာုံးယူ 

သည ်အြါ နှိိုငင်ံ ဝန်ထြု်ံးဥပနေ၊ နညု်ံးဥပ နေြျာုံးန င အ်ညီ နနောက်ဆံိုုံးထိုတ်လစာန င  ် အသာုံးတင်လိုပ်သက်န စ် 

အနပေါ်ြူတည၍် လစဉ်ပင်စင်န င ် လိုပ်သက်ဆိုနငွေတှိိုို့ကှိို ြံစာုံးြွေင ်မပ သည စ်နစ်မြစ်ပါသည်။ လက်ရ ှိနှိိုငင်ံ  ဝန်ထြ်ုံး 

ပင်စင်စနစ်၏ ပင်စင်အသံိုုံးစရှိတ်အာုံး နှိိုငင်ံနတာဘ်ဏ္ဍာရန်ပံိုနငွေြ ကျြံသံိုုံးစွေွဲလျက် ရ ှိပါသည်။ ပင်စင်စာုံး 

အင်အာုံးန စ်စဉ် တှိိုုံးတက်လာသည်န င ်အြျှ ပင်စင်အသံိုုံးစရှိတ်သည်လည်ုံး တှိိုုံးတက်လျက်ရ ှိငပီုံး ပင်စင်စာုံးတှိိုို့၏ 

နြျှာ်ြ န်ုံးသက်တြ်ုံးသည်လည်ုံး တှိိုုံးမြင လ်ာသမြင ် ပင်စင်အသံိုုံးစရှိတ်အာုံးလည်ုံး ပှိိုြှိိုကျြံသံိုုံးစွေွဲရပါသည်။ 

ထှိိုို့န ကာင ် ပင်စငအ်သံိုုံးစရှိတ်သည် နှိိုငင်နံတာ်ဘတ်ဂျက်တွေင ် နရရ ည်၌ ဝန်ထိုပဝ်န်ပှိိုုံး မြစ်လာနှိိုင်နစြည်ဟို 

မြစ်ပါသည်။  
 

ကြ္ာ နှိိုင်ငအံြျာုံးစိုတွေင် ကျင ်သံိုုံးနနနသာ နှိိုငင်ံ ဝန်ထြု်ံးပင်စငစ်နစ်သည် ဝန်ထြ်ုံးြျာုံး အငငှိြ်ုံးစာုံး 

ယူသည ်အြါတွေင် ပငစ်င်အကျ ှိ ုံးစာုံးြွေင ်ြျာုံးနပုံးနှိိုင်ရန် သီုံးသနိ်ု့ရန်ပံိုနငွေတစ်ရပ် ထူနထာင၍် အစှိိုုံးရန င ် ဝန်ထြ်ုံး 

ြျာုံးသည် လစဉ်လစာနငွေြ  သတ်ြ တ်ထာုံးနသာ ရာြှိိုငန်ှုန်ုံးမြင ် ထည ်ဝင်စိုနဆာငု်ံး ကရပါသည်။ အဆှိိုပါ 

ထည ်ဝငစ်ိုနဆာငု်ံးနငွေြျာုံးမြင ် ရန်ပံိုနငွေထူနထာင်ငပီုံး ရန်ပံိုနငွေြျာုံး တှိိုုံးပွောုံးလာ နစရန်အတွေက် အရငု်ံးအန ီုံး 

နစျုံးကွေက်ြျာုံးတွေင် ရငု်ံးန ီုံးမြ  ပ်န ံ ကပါသည်။ ရန်ပံိုနငွေတှိိုုံးပွောုံးလာသည် န င ်အြျှ ဝန်ထြု်ံးနနောငန်ရုံးဘဝ စှိတ်နအုံး 

နစရန် အငငှိြု်ံးစာုံးလစာသာြက အမြာုံးအကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်ြျာုံး ကှိိုလည်ုံး ြန်တီုံးနဆာင်ရွက်နပုံး ကပါသည်။ 

  ယြိုအြါ ြှိြှိတှိိုို့နှိိုငင်ံတွေင်လည်ုံး ပင်စင်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်ြျာုံးကှိို နှိိုငင်နံတာဘ်ဏ္ဍာရန်ပံိုနငွေြ  

ကျြံမြင်ုံးကှိိုနလျှာ ြျနစရန်န င ် ကြ္ာ နှိိုငင်ြံျာုံးနည်ုံးတူ ရန်ပံိုနငွေကှိို အနမြြံငပီုံး အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်မပ သည ်( Funded 

Defined Contribution ) စနစ်သှိိုို့နမပာင်ုံးလွဲရန်အတွေက် ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ    (Central Provident 

Fund- CPF) ထူနထာင်ရန် နဆာငရ်ွက်နနပါသည်။ ထှိိုကွဲ သှိိုို့ ပင်စငစ်နစ်မပ မပင်နမပာင်ုံးလွဲရာတွေင ် ြှိြှိတှိိုို့နှိိုင်ငံ 
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န င က်ှိိုက်ညီနသာ ပငစ်ငစ်နစ်မြစ်နစရန် အမြာုံးနှိိုင်ငံြျာုံး၏ ပင်စငစ်နစ် နမပာင်ုံးလွဲြှုြျာုံးကှိို နလ လာရြည် 

မြစ်ပါသည်။ ဦုံးစွော မြန်ြာနှိိုင်ငံန င ် အှိြ်နီုံးြျငု်ံးနှိိုင်ငမံြစ်နသာ ထှိိုငု်ံးနှိိုင်ငံ၏ နှိိုငင်ံ ဝန်ထြု်ံးပင်စငစ်နစ်အာုံးနမပာင်ုံး 

လွဲြှုြျာုံးကှိို နလ လာငပီုံး အကျဉ်ုံးြျ ပ်တင်မပသွောုံးြည် မြစ်ပါသည်။  

ထှိိုငု်ံးနှိိုင်င၏ံ နမြာက်ဆက်နမြာက်ြငု်ံးမြစ်နသာ ရာြဘိုရင်လက်ထက်တွေင် ထှိိုငု်ံးနှိိုင်ငံ၏ ပင်စငစ်နစ်ကှိို 

၁၉၀၁ ြိုန စ်တွေင် စတင်ကျင ်သံိုုံးနဆာငရ်ွက်ြွဲ ပါသည်။ ြူလစတငြ်ွဲ သည ် ပင်စင်စနစ် သည် အစှိိုုံးရဝန်ထြ်ုံးြျာုံး 

အတွေက်သာ ရည်ရွယ်ြွဲ ငပီုံး ပင်စင်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်ြျာုံး ပှိိုြှိိုရရ ှိနှိိုငရ်န်အလှိိုို့င ာ ထှိိုငု်ံးနှိိုင်ငံ၏ ပငစ်င်ဥပနေကှိို 

၁၉၅၁ ြိုန စ်တွေင် ပထြဆံိုုံးအကကှိြ် မပင်ဆင်ြွဲ ပါသည်။ နှိိုငင်ံသူ၊ နှိိုင်ငသံာုံးြျာုံး၏ နြျှာ်ြ န်ုံးသက်တြ်ုံးတှိိုုံး 

လာသည်န င ်အြျှ ပင်စငစ်ာုံးဦုံးနရြ ာလည်ုံး ပှိိုြှိိုြျာုံးမပာုံးလာသည ် အတွေက် အဆှိိုပါ ဥပနေမပင်ဆင်ြျက်သည် 

အစှိိုုံးရ၏ ဘဏ္ဍာနငွေအနပေါ်တွေင် ဝန်ထိုတ်ဝန်ပှိိုုံး မြစ်နပေါ်နစ ြွဲ ပါသည်။ သှိိုို့မြစ်ရာ ၁၉၉၆ ြိုန စ်တွေင် အစှိိုုံးရြ  

လက်ရ ှိပငစ်ငစ်နစ်အာုံး နရရ ည်တည်တံ ြှိိုငင်ြွဲနသာ ပင်စငစ်နစ်တစ်ြိုအမြစ် ပံ ပှိိုုံးြှုနပုံးနှိိုင်နစရန်ရည်ရွယ်၍ 

အစှိိုုံးပငစ်င်ရန်ပံိုနငွေ (Government Pension Fund- GPF) ကှိို တည်နထာင်ရန် မပငဆ်ငြ်ွဲ ပါသည်။ 

ထှိိုငု်ံးနှိိုင်င၏ံ အစှိိုုံးရပင်စငရ်န်ပံိုနငွေစနစ်(GPF) သည် အစှိိုုံးရန င ် ဝန်ထြ်ုံးတှိိုို့ြ  သတ်ြ တ်ထည ် ဝငန် ကုံး 

ထည ်ဝငင်ပီုံး ရန်ပံိုနငွေထူနထာငန်ဆာငရ်ွက်သည ်စနစ်  မြစ်ပါသည်။ ၎င်ုံးကှိို ၁၉၉၇ြိုန စ်၊ ြတ ်လ၂၇ရက်နနို့တွေင် 

Government Pension Fund Act B.E.2539 (1996) အရ ထူနထာင်ြွဲ ပါသည်။ GPF ကှိို ဘဏ္ဍာနရုံး ဝန်ကကုီံး 

ဌာနြ  လက်ရ ှိစီြံြနိ်ု့ြွေွဲလျက်ရ ှိသည ် သတ်ြ တ်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်စနစ်ကှိို ကျင ်သံိုုံးလျက်ရ ှိနသာ ငြှိ ြို့မပဝန်ထြ်ုံး 

ပင်စင်စနစ်နဟာင်ုံးကှိို ထပပ်ှိိုုံးမြည်စွေက်ကူညီနပုံးနှိိုင်နရုံးအတွေက် Add-on Defined Contribution Scheme 

အနနမြင ် ထူနထာင်ထာုံးြွဲ မြငု်ံး မြစ်သည ်အမပင် နရရ ည် ရင်ုံးန ီုံးမြ  ပ်န ံြှုြျာုံးန င ် စိုနငွေစနစ်ြျာုံး တှိိုုံးပွောုံးနှိိုင်နရုံး 

အတွေက်လည်ုံးရည်ရွယ်ပါသည်။ အစှိိုုံးရပငစ်င် ရန်ပံိုနငွေစနစ် (GPF) သည် နှိိုငင်နံတာ၏် အကကီုံးြာုံးဆံိုုံးနသာ 

ရင်ုံးန ီုံးမြ  ပ်န ံြှု အြွေွဲြို့အစည်ုံးကကီုံးတစ်ြို မြစ်သည ်အမပင် ဦုံးနဆာငရ်င်ုံးန ီုံးမြ  ပ်န ံသူတစ်ဦုံးအမြစ်လည်ုံး နဆာငရ်ွက် 

လျက်ရ ှိပါသည်။   

 GPF ကှိို စတငထ်ူနထာင်သည ်နနို့ ၁၉၉၇ ြိုန စ်၊ ြတ်လ၂၇ရက်နနို့နနောကပ်ှိိုင်ုံးြ စ၍ ဝန်ထြ်ုံး အမြစ် 

စတငြ်နိ်ု့အပ်မြင်ုံးြံရသည ် အစှိိုုံးရဝန်ထြု်ံးအာုံးလံိုုံးသည် ြဝငြ်နနရ  (Mandatory)   အြွေွဲြို့ဝင်အမြစ်ပါဝင် 

ရြည်မြစ်ငပီုံး  စတင်ြွေွဲြို့စည်ုံးသည ်နနို့ ြတှိိုငြ်င် အစှိိုုံးရဝန်ထြ်ုံးြျာုံးအနနမြင ်   ြှိြှိဆနဒအနလျာက် (Voluntary)  

ပါဝင်ြွေင  ် ရ ှိပါသည်။ GPFသည် သတ်ြ တ်ထည ်ဝင်န ကုံး ထည ်ဝငမ်ြငု်ံးန င ် သတ်ြ တ်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်ြျာုံး 

ရရ ှိြံစာုံးမြင်ုံးဟူသည  ်သနဘာတရာုံးြျာုံးမြင ် နပါငု်ံးစပ်ြွေွဲြို့စည်ုံးထာုံးသည ်စနစ်တစ်ြို မြစ်ပါသည်။ ထည ်ဝငန် ကုံး 

အြျ ှိ ုံးအစာုံးြျာုံးြ ာ နအာက်ပါအတှိိုငု်ံးမြစ်ပါသည် - 

  (က) ဝန်ထြ်ုံးထည ်ဝငန် ကုံး 

           ( ြ ) အစှိိုုံးရထည ်ဝင်န ကုံး 
   )ဂ (  reform Compensation-Pre  
  (ဃ) reform Compensation-Post  
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  ဝန်ထြ်ုံးထည ်ဝငန် ကုံးြ ာ အနမြြံလစာ၏ ၃% ြ  ၁၅% အထှိ ထည ်ဝင်ရပါသည်။ ၃% ြ ာ ြမြစ်ြနန 

ထည ်ဝငရ်မြငု်ံးမြစ်ငပီုံး ကျန်ရာြှိိုငန်ှုန်ုံးြျာုံးြ ာ ဆနဒအနလျာက် မြစ်ပါသည်။ အစှိိုုံးရထည  ် ဝငန် ကုံးြ ာ အစှိိုုံးရြ  

ဝန်ထြ်ုံးထည ်ဝငန် ကုံးန င ် ပြာဏတူညစီွော ထည ်ဝင်နပုံးသည ် အနမြြံလစာ၏ ၃%ပြာဏကှိို ဆှိိုလှိိုမြငု်ံး 

မြစ်ပါသည်   Pre-reform Compensation ြ ာ စနစ်နဟာင်ုံးြ  စနစ်သစ်သှိို  ့ဝငန်ရာကလ်ာသည ်  ဝန်ထြ်ုံးြျာုံး 

အတွေက် အစှိိုုံးရြ  ထည ်ဝငန်ပုံးသည ် ထည ်ဝငန် ကုံး မြစ်ပါသည်။ 

Post-reform Compensation ြ ာ စနစ်သစ်တွေင် အကျှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်နပုံးသည ် ပံိုနသနညု်ံးန ကာင ် အကျှိ ုံး 

ြံစာုံးြွေင ်ပြာဏ နလျာ နည်ုံးသွောုံးသည ်အတွေက် အစှိိုုံးရြ နလျာန် ကုံးအမြစ် နနောကထ်ပ ် ၂% ကှိို ထပြ်ံထည ်ဝင် 

နပုံးသည ် ထည ်ဝင်န ကုံး မြစ်ပါသည်။ အဆှိိုပါထည ်ဝင်န ကုံးြျာုံးကှိို အြွေွဲြို့ဝငတ်စ်ဦုံး ြျင်ုံးစီ၏ နငွေစာရင်ုံးြျာုံးသှိိုို့ 

ရနငွေစာရင်ုံး နရုံးသွေငု်ံးငပီုံးနနောက ်နညု်ံးဥပနေပါမပဋ္ဌာန်ုံးြျက်ြျာုံးအတှိိုငု်ံး ရင်ုံးန ီုံးမြ  ပန် ံြှု နဆာငရ်ွက်ြွဲ ပါသည်။  

GPF စနစ်သှိိုို့ ဝငန်ရာက်ရန် နရွုံးြျယ်ြွဲ သည ် ငြှိ ြို့မပဝန်ထြု်ံးသည် အသက် (၆၀) မပည ်သည ် အြျ ှိန်တွေင် 
လိုပ်သက်ဆိုနငွေ သှိိုို့ြဟိုတ် လစဉ်ပင်စင်ကှိို ြံစာုံးြွေင ်ရရ ှိြည်မြစ်ပါသည်။ လိုပ်သက်ဆိုနငွေ၏ ၁၀၀% ကှိို 
နှိိုငင်နံတာဘ်ဏ္ဍာြ  ကျြံနပုံးြည်မြစ်ငပီုံး ပငစ်င်လစာ၏ ၇၀% ကှိိုလည်ုံး နှိိုငင်နံတာ ် ဘဏ္ဍာြ  ကျြံငပီုံး ၃၀% 
ကှိိုြ ူGPF ြ  ကျြံြည်မြစ်ပါသည်။  

အြွေွဲြို့ဝင်ြျာုံးသည် အလိုပ်ြ အနောုံးယူသည ်အြျ ှိန်တွေင် ဝန်ထြ်ုံးထည ်ဝငန် ကုံးန င ် အစှိိုုံးရထည ် 

ဝငန် ကုံးတှိိုို့အမပင ်၎င်ုံးထည ်ဝငန် ကုံးတှိိုို့ကှိို ရင်ုံးန ီုံးမြ  ပ်န ံမြငု်ံးြ  ရရ ှိလာြည ် အမြတ်ြျာုံးကှိိုပါ မပန် လည်ရရ ှိြည် 

မြစ်ပါသည်။ အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ် တွေက်ြျက်သည ် ပံိုနသနည်ုံးြျာုံးြ ာ နအာက်ပါအတှိိုင်ုံး မြစ် ပါသည် - 

လစဉ်ပင်စင်   =
နနောကဆ်ံိုုံး (၅)န စ်စာ (လနပါင်ုံး ၆၀ လ)၏ ပျြ်ုံးြျှလစာ ×လိုပ်သက်န စ်

၅၀
 

 

တစ်လံို်းတစ်ခဲတည််းပ ပ်း ပငွေ  (လိုပ်သက်ဆိုပ ငွေ) = ပနောကဆ်ံို်း ထိုတ်လစ ာ × လိုပ်သက်န စ် 

 

လစဉ်ပင်စင်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင် သည် အငငှိြ်ုံးစာုံးြယူြီ နနောက်ဆံိုုံးအြှုထြု်ံးသက် လနပါင်ုံး (၆၀) 

လအတွေက် ပျြ်ုံးြျှလစာ၏ ၇၀% ထက်ြပှိိုရပါ။ အြှုထြ်ုံးသက် (၁၀) န စ်ြ  (၂၅) န စ်အတွေင်ုံးရ ှိသည ် 

အြွေွဲြို့ဝင်သည် လိုပ်သက်ဆိုနငွေ၊ ဝန်ထြ်ုံးထည ်ဝင်န ကုံး၊ အစှိိုုံးရထည ်ဝငန် ကုံးန င  ် အကျ ှိ ုံးအမြတ်တှိိုို့ကှိို 

ြံစာုံးြွေင ်ရ ှိသည်။   

အြှုထြ်ုံးသက် (၂၅) န စ်န င ်အထက်ရ ှိပါက-  

- ပင်စင်လစာ သှိိုို့ြဟိုတ် လိုပ်သက်ဆိုနငွေ 

- ဝန်ထြ်ုံးထည ်ဝငန် ကုံး 

- အစှိိုုံးရထည် ဝင်န ကုံး 

- Post-reform Compensation  
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- Pre-reform Compensation (စနစ်နဟာင်ုံးြ  စနစသ်စ်သှိိုို့ နမပာင်ုံးလာသည ်ဝန်ထြ်ုံး) တှိိုို့ကှိို 

ြံစာုံးြွေင ်ရရ ှိြည် မြစ်ပါသည်။ 

အမြာုံးအကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်ြျာုံးအနနမြင ် နနထှိိုငန်ရုံး အသံိုုံးစရှိတ် နလျှာ ြျနှိိုင်နရုံးအတွေက် အှိြ်ရာ နြျုံးနငွေ၊ 

ပညာနရုံးနြျုံးနငွေြျာုံး၊ GPF Bazaar တွေင် နလျှာ နစျုံးမြင ် န ုံးဝယ်ြွေင ရ်ရ ှိမြင်ုံး၊ အငငှိြ်ုံးစာုံးယူ ငပီုံးနနောက် အလိုပ် 

ဆက်လက်လိုပ်ကှိိုငလ်ှိိုနသာ အငငှိြ်ုံးစာုံးြျာုံးအတွေက် အသက်နြွေုံးဝြ်ုံးန ကာင်ုံး လိုပ်ငန်ုံးြျာုံးရ ာနြွေနပုံးမြငု်ံး၊ 

အပန်ုံးနမြမြငု်ံးန င  ်လူြှုနရုံးလိုပ်ငန်ုံးြျာုံးကှိို တာဝန်ယနူဆာငရ်ွက်နစမြငု်ံး တှိိုို့ကှိိုလည်ုံးရရ ှိြည် မြစ်ပါသည်။ 

ထှိိုငု်ံးနှိိုင်င ံ ပင်စငစ်နစ်နမပာင်ုံးလွဲရာတွေင်လည်ုံး အြက်အြွဲြျာုံး စှိန်နြေါ်ြှုြျာုံးန င ်လည်ုံးကကံ နတွေြို့ရပါ 

သည်။အစှိိုုံးရပငစ်င်န င ် ပိုဂဂလှိကပငစ်င်ြျာုံးတွေင် အနှိြ ်ဆံိုုံးသတ်ြ တ်ထာုံးသည ် ြမြစ်ြနနထည ်ဝငရ်ြည ် 

ထည ်ဝငန် ကုံးပြာဏြ ာ အနမြြံလစာ၏ ၃% မြစ်ပါသည်။ နှိိုင်ငသံာုံးြျာုံးသည် အသက်ကကီုံးလာလျှင် ကကံ နတွေြို့ 

လာရြည ် အြက်အြွဲြျာုံးန င  ် ြှိသာုံးစိုဝင်နည်ုံးသည ် ြှိသာုံးစိုငယ်ြျာုံးတွေင် တစ်ဦုံးတည်ုံးဆင်ုံးဆင်ုံးရွဲရွဲနနရြည ် 

အြက်အြွဲြျာုံးအာုံး ထည ်သွေင်ုံးစဉ်ုံးစာုံးပါက အဆှိိုပါထည ် ဝငန် ကုံး ၃% ြ ာ အလွေန်နည်ုံးနသာပြာဏ မြစ်ပါ 

သည်။ 

ထှိိုငု်ံးနှိိုင်င၏ံ အဓှိကပငစ်ငရ်န်ပံိုနငွေြျာုံးမြစ် ကသည ် Government Pension Fund န င  ်Social Security 

Fund တှိိုို့သည် စညု်ံးြျဉ်ုံး၊စညု်ံးကြ်ုံးြျာုံးန င ်အညီ နရရ ည်အကျ ှိ ုံးအမြတ်ကှိို နြျှာ်နတွေုံး၍ စွေနိ်ု့စာုံးရြှုနညု်ံးနသာ 

ရင်ုံးန ီုံးမြ  ပ်န ံြှုြျာုံးကှိို မပ လိုပ်ရြည် မြစ်ပါသည်။ အြွေွဲြို့ဝင်ြျာုံးသည် ရင်ုံးန ီုံးမြ  ပ်န ံြှုန င ် စပ်လျဉ်ုံး၍ စွေနိ်ု့စာုံးရြှု၏ 

သနဘာသဘာဝန င ် အကျ ှိ ုံးအမြတ်ြျာုံးကှိို နောုံးလည်ရန်၊ အသှိပညာဗဟိုသိုတြျာုံးရ ှိရန် လှိိုအပ်နနမြငု်ံးသည် 

လည်ုံး စှိန်နြေါ်ြှုတစ်ရပ် မြစ်ပါသည်။ 

ထှိိုငု်ံးနှိိုင်င၏ံ ပငစ်င်စနစ်ြျာုံးန င ် လူြှုနရုံးစနစ်ြျာုံးကှိို အစှိိုုံးရအြွေွဲြို့အစည်ုံးြျာုံးန င  ်အစှိိုုံးရလက် နအာက်ရ ှိ 

အြွေွဲြို့အစည်ုံးြျာုံးြ  ြွေွဲနဝတာဝန်ယူရပါသည်။ ြဟာဗျျူဟာပင်စငစ်နစ်န င ် လူြှုြူလံိုနရုံး အတွေက် နြျှာ်ြ န်ုံးြျက် 

ြျာုံးြပါရ ှိသည ် ပင်စင်စနစ်သစ်ြျာုံးကှိို ြ ကာြဏ ြှိတ်ဆက်နသာလ်ည်ုံး ထှိိုစနစ်ြျာုံးသည် ပှိိုြှိိုရှုပ်နထွေုံးငပီုံး 

ပှိိုြှိို၍ကျန်ကျစရှိတ်တှိိုုံးလာပါသည်။ ပင်စငစ်နစ်န င ် လူြှုြူလံိုနရုံးစနစ်ြျာုံးကှိို ြူဝါေတစ်ြိုတည်ုံးနအာက်တွေင် 

လိုပ်ကှိိုငမ်ြငု်ံးသည်စတင်လိုပ်ကှိိုငသ်ည် ်အြျ ှိန်တွေင် ြက်ြွဲနသာ်လည်ုံးနရရ ည်အတွေက်ြူ အနကာင်ုံးဆံိုုံးနည်ုံးလြ်ုံး 

တစ်ြို မြစ်ပါသည်။ 

အစဉ်အငြွဲနမပာငု်ံးလွဲလျက်ရ ှိနသာ ထှိိုငု်ံးနှိိုငင် ံ စီုံးပွောုံးနရုံး အရငု်ံးအန ီုံးန ုံးကွေက်န င ် လူူ့သက်တြ်ုံး ရ ည် ကာ 

လာြှုစသည ် အနမြအနနြျာုံးနအာက်တွေင ် ယြိုအနကာငအ်ထည်နြာ်လျက်ရ ှိနသာ သတ်ြ တ်ထည ဝ်ငန် ကုံး 

စနစ်သည် ပင်စင်စာုံးြျာုံး၏ ဘဝနနောင်နရုံး စှိတ်နအုံးနှိိုင်နစနရုံးန င  ် လူြှုဘဝမြင ်ြာုံးနရုံးအတွေက် လှိိုအပ်နသာ 

နရရ ည်အကျ ှိ ုံးမြစ်ထွေန်ုံးနှိိုင်ငပီုံး လံိုနလာကြ်ျှတသည ် အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ် နပုံးနှိိုငန်ရုံးန င  ် အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်ြျာုံးရရ ှိနှိိုင် 

နရုံးအတွေက် စီြံြနို့်ြွေွဲြှုြျာုံးမပ လိုပ်ရာတွေင ်စှိန်နြေါ်ြှုြျာုံး နတွေြို့ကကံ နနရဆွဲ မြစ်ပါသည်။  

အြျ ပ်အာုံးမြင ်တင်မပရလျှင် ထှိိုငု်ံးနှိိုင်ငံတွေင ် မြန်ြာနှိိုင်င၏ံ လက်ရ ှိပင်စင်စနစ်န င ် ပံိုသဏ္ဍာန် တူသည ် 

စနစ်ကှိို ၁၉၀၂ ြိုန စ်ြ  စတင၍် ကျင ်သံိုုံးြွဲ  ကငပီုံး ၁၉၉၇ြိုန စ်တွေင် မပ မပငန်မပာငု်ံးလွဲြှုကှိို မပ လိုပ်ြွဲ  ကပါသည်။ 
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ယြိုအြါတွေင ်မပ မပငန်မပာင်ုံးလွဲြှု၏ အသီုံးအပွေင ်မြစ်နသာ Government Pension Fund စနစ်န င ် အသာုံးတကျ 

ရ ှိနနသည်ကှိိုနတွေြို့ရ ှိရပါသည်။ Government Pension Fund သည် ြဟာဗျျူဟာစီြကံှိန်ုံးြျာုံး၊ မပန်လည် 

သံိုုံးသပ်နြာ်မပြျက်ြျာုံးန င ် နဆာငရ်ွက်ြှုြျာုံးြ  တှိိုုံးတက်ြှုြျာုံးအာုံး အသံိုုံးမပ ၍ ရညြ် န်ုံးြျက်ြျာုံး နအာငမ်ြင် 

ရန်န င ် အငငှိြ်ုံးစာုံးဘဝြျာုံးအတွေက် ြ ီြှိိုအာုံးထာုံးရငပီုံး ယံို ကည်စှိတ်ြျရနသာ အြွေွဲြို့အစည်ုံးမြစ်ရန် ကကှိ ုံးစာုံး 

လျက်ရ ှိပါသည်။ ြှိြှိတှိိုို့နှိိုငင်ံသည်လည်ုံး ထှိိုငု်ံးနှိိုင်င၏ံ မပ မပင်နမပာင်ုံးလွဲြှုြျာုံးြ  အနတွေြို့အကကံ ြျာုံးကှိို သာဓက 

အမြစ်အသံိုုံးြျ၍ြှိြှိတှိိုို့နှိိုငင်ံ၏ အနမြအနနန င ် လှိိုက်နလျာညီနထွေမြစ်နစနရုံး နဆာငရ်ွက်သင ်န ကာင်ုံး နလ လာ 

နတွေြို့ရ ှိရပါသည်။  

 

ကျမ််းကိို်းစာ ရင််း 

- Comparing Individual Retirement Accounts in Asia: Singapore, Thailand, Hong Kong and 

PRC 

- Government Pension Fund Act B.E 2539 (1996) 

- Pension System in Thailand; The story of Now and Next  

- Pension Bulletin အတွေွဲ-၁၊ အြ တ် (၄)၊ ၂၀၂၀ မပည ်န စ် (ဧငပီလ၊ နြလ၊ ဇွေန်လ) 

- https://www.bangkokpost.com/business/1991971/gpf-poised-to-diversify- into-higher-risk-

assets  

- https://www3.gpf.or.th/eng2012/about_gpf.asp 

- Thai Pension System Reform Roadmap 

 

 

 

 

 

 

https://www.bangkokpost.com/business/1991971/gpf-poised-to-diversify-%20into-higher-risk-assets
https://www.bangkokpost.com/business/1991971/gpf-poised-to-diversify-%20into-higher-risk-assets
https://www3.gpf.or.th/eng2012/about_gpf.asp
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ICT သတင််းအချက်အလက်နည််းပညာ လွှမ််းခခံြုပသာ ဝနထ်မ််းပနောငပ်ရ်းဗဟိိုရနပ်ံိုပငွေစနစ်ဆသိီို  

 

မြန်ြာနှိိုင်ငရံ ှိ ဦုံးစီုံးဌာန/လိုပ်ငန်ုံး/အြွေွဲြို့အစည်ုံးအသီုံးသုီံးတွေင် တာဝန်ထြ်ုံးနဆာင်လျက်ရ ှိနသာ နှိိုငင်ံ  

ဝန်ထြ်ုံးြျာုံး အငငှိြ်ုံးစာုံးယူသည ်အြါ ၎ငု်ံးတှိိုို့တာဝန်ထြ်ုံးနဆာင်ြွဲ ြှုအာုံး နှိိုငင်နံတာ်ြ  ြျုီံးမြ င ်သည ်အနနမြင ် 

တာဝန်ထြ်ုံးနဆာင်ြွဲ နသာ လိုပ်သက်န စ်အလှိိုက် ပင်စင်လစာန င ် လိုပ်သက်ဆိုနငွေ ြျုီံးမြ င ်နပုံးအပ်လျက်ရ ှိ 

ပါသည်။ ြှိြှိတှိိုို့ ပငစ်င်ဦုံးစီုံးဌာန၏ အဓှိကလိုပ်ငန်ုံးတာဝန်ြ ာ အငငှိြ်ုံးစာုံးနှိိုငင်ံ ဝန်ထြု်ံးြျာုံး၏ အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ် 

မြစ်နသာပင်စငလ်စာန င ် လိုပ်သက်ဆိုနငွေကှိို စှိစစ်တွေက်ြျက်၍ ပင်စငန်ငွေနပုံးြှိနို့် ထိုတ်မပန်နပုံးရမြင်ုံး မြစ်သည်။ 

ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာနအနနမြင ် ဌာန၏ နဆာငပ်ိုေမ်ြစ်သည ် “ပင်စငစ်ာုံးအနရုံး အကျ ှိ ုံးနြျှာန်တွေုံး နစတနောမြင ် 

နဆာငရ်ွက်နပုံး” ဆှိိုသည ်အတှိိုငု်ံး လက်ကှိိုငထ်ာုံး၍ ပင်စင်စာုံးြျာုံးအနရုံး နဆာငရ်ွက်နပုံးသည်ြ ာ (၄၆) န စ် 

တှိိုင်ငပီမြစ်ပါသည်။ 

   လက်ရ ှိ မြန်ြာနှိိုင်ငံ၏ အငငှိြ်ုံးစာုံးြျာုံးအတွေက် ပင်စင်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ် တွေက်ြျက်သည ် စနစ်သည် 

သတ်ြ တ်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်မပ သည စ်နစ် (စနစ်နဟာင်ုံး) မြစ်ပါသည်။ အငငှိြ်ုံးစာုံး၏ ပငစ်င်လစာန င  ် လိုပ်သက် 

ဆိုနငွေကှိို ၎င်ုံးတာဝန်ထြ်ုံးနဆာင်ြွဲ နသာ လိုပ်သက်န စ်န င ် နနောကဆ်ံိုုံးထိုတ်လစာအနပေါ် အနမြြံ၍ ပံိုနသနည်ုံး 

မြင ် တွေက်ြျက်ြွေင ်မပ ငပီုံး ပင်စင်အသံိုုံးစရှိတ်ကှိို နှိိုငင်နံတာဘ်တ်ဂျက်ြ  ကျြံသံိုုံးစွေွဲနသာ အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ် စနစ် 

မြစ်ပါသည်။ န စ်စဉ်အငငှိြ်ုံးစာုံးဝန်ထြ်ုံးအင်အာုံး ြျာုံးမပာုံးလာမြငု်ံး၊ အငငှိြ်ုံးစာုံးတှိိုို့၏ နြျှာ်ြ န်ုံးသက်တြ်ုံး တှိိုုံးလာ 

မြငု်ံးစသည ် အနမြအနနအရပ်ရပ်န ကာင ် အငငှိြ်ုံးစာုံးဝန်ထြ်ုံးြျာုံးအာုံး ြျုီံးမြ င ်ရနသာ ပငစ်င်အသံိုုံးစရှိတ်သည် 

န စ်စဉ်ြျာုံးမပာုံးလျက်ရ ှိပါသည်။ ပင်စငအ်သံိုုံးစရှိတ်အတွေက် နှိိုင်ငနံတာ်ြ  ကျြံသံိုုံးစွေွဲြွဲ သည်ြ ာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍာနရုံးန စ်တွေင် ကျပ်ဘီလံယံ (၁၂၅၅.၉၉၉) ရ ှိငပီမြစ်ပါသည်။ ထှိိုို့န ကာင ် အငငှိြ်ုံးစာုံးဝန်ထြ်ုံးြျာုံး၏ ဘဝ 

နနောင်နရုံး စှိတ်နအုံးနစရန် ရညရ်ွယြ်ျက်မြင ်လည်ုံးနကာင်ုံး၊ အစှိိုုံးရအတွေက် ဘဏ္ဍာနရုံး ဝန်ထိုပဝ်န်ပှိိုုံးအာုံး 

နလျာ ကျနစရန်န င ် နရရ ည်တွေင်တည်တံ ြှိိုင်ငြွဲသည ် ပင်စင်စနစ် မြစ်နပေါ်လာနစရန်၊ မြန်ြာနှိိုင်ငံတွေင် လက်ရ ှိ 

နှိိုငင်ံ ဝန်ထြု်ံးပင်စငစ်နစ်အာုံး အမြာုံးနသာ ကြ္ာ နှိိုငင်ံြျာုံးနည်ုံးတူ ရန်ပံိုနငွေကှိို အနမြြံ၍ ြံစာုံးြွေင ်မပ သည ် စနစ် 

သှိိုို့နမပာငု်ံးလွဲရန် ရည်ရွယ်ြျက်မြင ်လည်ုံးနကာင်ုံး၊ အစှိိုုံးရကဏ္ဍသာြက ပိုဂဂလှိကကဏ္ဍန င ် ဝန်ထြု်ံးြျာုံးကှိိုပါ 

လွှြ်ုံးခြံ နှိိုင်ြည ် အြျ ှိ ုံးသာုံးပငစ်င်စနစ်သှိိုို့ နဆာင်ရွက်နှိိုငရ်န် ရညရ်ွယ်ြျက်မြင ်လည်ုံးနကာင်ုံး နရရ ည်တွေင် 

တည်တံ ြှိိုင်ငြွဲသည ် အြျ ှိ ုံးသာုံးပငစ်င်စနစ် (National Pension System) နပေါ်နပါက်ကျင ်သံိုုံးနရုံးသည် ပင်စင် 

ဦုံးစီုံးဌာန နြျှာ်ြ န်ုံးြျက် (Vision) မြစ်လာြွဲ ပါသည်။ သှိိုို့မြစ်၍ ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာနအနနမြင ် သတ်ြ တ်အကျ ှိ ုံး 

ြစံာုံးြွေင ်မပ သည ်စနစ်ြ  ရန်ပံိုနငွေထူနထာင၍် ထည ်ဝင်န ကုံးကှိိုအနမြြံနသာ အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်မပ သည ်စနစ်သှိိုို့ 

နမပာင်ုံးလွဲ နဆာင်ရွက်ရန်  (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဘဏ္ဍာနရုံးန စ ်ြ စတင၍် အာုံးထိုတ်ကကှိ ုံးပြ်ုံးလျက်ရ ှိပါသည်။ 

    မြန်ြာနှိိုင်ငံအနနမြင ် ရန်ပံိုနငွေအနမြြံနသာ အကျှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်မပ သည ်စနစ်သှိိုို့ နမပာငု်ံးလွဲနဆာင်ရွက်မြင်ုံး 

သည်နေသတွေင်ုံးနှိိုင်ငြံျာုံးန င ် နှိှုငု်ံးယ ဉ် ကည ်လျှင် နနောကက်ျလျက်ရ ှိသည်ကှိို နတွေြို့ရနပြည်။ အှိြ်နီုံးြျင်ုံးနှိိုင်ငံ 

ြျာုံးမြစ်နသာ ထှိိုငု်ံးနှိိုင်င၊ံ ြနလုံးရ ာုံး၊ အှိနဒှိယနှိိုငင်ြံျာုံးတွေင် ရန်ပံိုနငွေအနမြြံနသာ အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်မပ သည ် 
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စနစ်ကှိို အစှိိုုံးရကဏ္ဍတွေငသ်ာြက ပိုဂဂလှိက ကဏ္ဍြျာုံးတွေင်ပါ နဆာငရ်ွက်နနငပီမြစ်ပါသည်။ မြန်ြာနှိိုင်ငံ အနန 

မြင ် ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံး ဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ် (CPF) ထူနထာငရ်ာတွေင ် အှိြ်နီုံးြျင်ုံးနှိိုင်ငံြျာုံး၏ အနတွေြို့အကကံ ကှိို 

နလ လာ၍ ြှိြှိတှိိုို့စနစ်အနကာငအ်ထည်နြာ်မြငု်ံးတွေင် နကာင်ုံးစွောအသံိုုံးြျရြည်မြစ်ပါသည်။ အှိြ်နီုံးြျငု်ံးနှိိုင်ငံ 

ြျာုံး၏ ရန်ပံိုနငွေထူနထာင၍် ထည ်ဝငန် ကုံးကှိို အနမြြံနသာ အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ် မပ သည ်စနစ် အနကာင်အထည် 

နြာရ်ာတွေင ်နြတ်စနစ်န င ်နလျာ်ညီစွောICT -သတငု်ံး အြျက်အလက် နညု်ံးပညာလွှြ်ုံးခြံ နသာစနစ်သှိိုို့ အနကာင် 

အထည်နြာန်ဆာငရ်ွက်ထာုံးသည်ကှိိုနလ လာနတွေြို့ရ ှိရပါသည်။ ထည ်ဝင်န ကုံးနကာက်ြံြှု စီြံြနိ်ု့ြွေွဲနရုံး အတွေက် 

ြ တ်တြ်ုံး ထှိန်ုံးသှိြ်ုံးမြငု်ံးစနစ်အာုံး Centralized Database ထူနထာငရ်န်၊ ရရ ှိြည ်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်မပ သည ် 

လိုပ်ငန်ုံးအာုံး စာရွက်စာတြ်ုံးကှိို အနမြြံသည ်စနစ်ြ  ICT အနမြြံသည ် တွေက်ြျက်သည ်စနစ်သှိိုို့ နမပာင်ုံးလွဲ 

နဆာငရ်ွက်ရန်န င ် စနစ်နဟာငု်ံးန င  ် စနစ်သစ် တငပှိ င်တည်ုံး နဆာင်ရွက်နှိိုငန်ရုံးအတွေက် IT Infrastructure ၊ 

လူသာုံးအရငု်ံးအမြစ်မပ စိုပျ ှိ ုံးနထာင်ြှုြျာုံး၊ ပင်စင်န င အ်ြွေွဲြို့အစည်ုံး၏ အြန်ုံးကဏ္ဍအာုံးမြ င ်တင်ရန် ရညရ်ွယြ်ျက် 

ြျာုံးမြင ် ပင်စင်ဦုံးစီုံး ဌာန၏ ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ် အနကာင်အထည်နြာမ်ြငု်ံးအာုံး အှိြ်နီုံးြျင်ုံး 

နှိိုငင်ြံျာုံးနည်ုံးတူ ICT နညု်ံးပညာလွှြ်ုံးခြံ ြှုမြင ် နဆာင်ရွက်ရြည်မြစ်ပါသည်။  

သှိိုို့ပါ၍ ယြိုနဆာင်ုံးပါုံးတွေင် အှိြ်နီုံးြျငု်ံးနှိိုင်ငနံ င ် အာဆီယံနှိိုငင်ံြျာုံးအနက်ြ  အှိနဒှိယနှိိုငင်နံ င ် ြနလုံးရ ာုံးနှိိုင်ငံ 

တှိိုို့၏ ပင်စငစ်နစ်နဆာင်ရွက်ြှုြျာုံးအာုံး ရညည်ွှန်ုံး၍ နြာမ်ပလှိိုပါသည်။  
 

အနိဒိယနိို ငင် ံပ ငစ်င်စနစ် 
 

  မြန်ြာနှိိုင်ငံ၏ အှိြ်နီုံးြျငု်ံးနှိိုင်ငတံစ်ြိုမြစ်နသာ အှိနဒှိယနှိိုငင်ံသည် ရန်ပံိုနငွေထူနထာင်၍ ထည ်ဝင်န ကုံးကှိို 

အနမြြံနသာ အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်မပ သည ် ပင်စငစ်နစ်ကှိို ကျင ်သံိုုံးနနနသာ နှိိုငင်မံြစ်သည်။ အှိနဒှိယနှိိုင်ငသံည် 

အြျ ှိ ုံးသာုံးပင်စင်စနစ် (National Pension System – NPS) အာုံး ၂၀၀၄ ြိုန စ်ြ  စတင၍် ကျင ်သံိုုံးြွဲ ပါသည်။ 

စတငအ်နကာင်အထည်နြာရ်ာတွေင ် အစှိိုုံးရကဏ္ဍရ ှိ ဝန်ထြ်ုံးြျာုံးန င  ် စတငြ်ွဲ နသာလ်ည်ုံး ၂၀၀၉ ြိုန စ်တွေင်ြူ 

ပိုဂဂလှိကကဏ္ဍကှိိုပါ လွှြ်ုံးခြံ နသာ ပငစ်င်စနစ်ဆီသှိိုို့ တှိိုုံးတက်ြွဲ နပသည်။ ြ တ်တြ်ုံးကှိန်ုံးဂဏန်ုံးြျာုံးအရ 

National Pension System တွေင် ပါဝင်နသာ ဦုံးနရသည် ၂၀၂၀ ြိုန စ်တွေင် ၃၈၂ သှိန်ုံးနကျာြ်နိ်ု့ရ ှိငပီ မြစ်ပါသည်။  

  အှိနဒှိယနှိိုင်င၏ံ National Pension System – NPS နဆာငရ်ွက်သည ်ပံိုစံသည် ICT နညု်ံးပညာြျာုံးကှိို 

နကာင်ုံးစွောအသံိုုံးမပ ထာုံးသည်ကှိို နတွေြို့ရသည်။ eNPS Website ြ တဆင  ် ဝန်ထြ်ုံးြျာုံးသည် ထည ်ဝင်န ကုံး 

စနစ်တွေင်ြ တ်ပံိုတင်မြင်ုံး၊ ထည ်ဝင်န ကုံးနပုံးသွေင်ုံးမြင်ုံး၊ ြ တ်တြ်ုံးြျာုံး ကည ်ရှုမြငု်ံး၊ ြှိြှိတှိိုို့ထည ်ဝငန် ကုံးြျာုံး 

အာုံးစီြံြနိ်ု့ြွေွဲမြငု်ံးြျာုံး နဆာင်ရွက်နှိိုင်သည်ကှိို နတွေြို့ရ ှိရသည်။  

   National Pension System – NPS ၏ အဓှိကကျနသာအပှိိုငု်ံးသည် ြ တ်တြ်ုံး ထှိန်ုံးသှိြ်ုံးမြင်ုံး၊ စီြံြနိ်ု့ြွေွဲ 

မြငု်ံးန င ် ဝန်နဆာငြ်ှုနပုံးမြင်ုံးြျာုံးကှိို နဆာင်ရွက်လျက်ရ ှိနသာ Central Record Keeping Agency (CRA) 

မြစ်နပသည်။ CRA သည်စနစ်တွေင်ပါဝင်နသာ ဝန်ထြ်ုံးတစ်ဦုံးြျင်ုံးစီုံး၏ အြျက်အလက်ြျာုံး၊ ထည ်ဝငန် ကုံး 

အြျက်အလက်ြျာုံး၊ ရင်ုံးန ီုံး မြ ပ်န ံြှုဆှိိုင်ရာအြျက်အလက်ြျာုံး၊ ဘဏ်န င ်သက်ဆှိိုငန်သာ အြျက်အလက်ြျာုံးကှိို 
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Centralized Database ထူနထာင်၍ ထှိန်ုံးသှိြ်ုံးထာုံးရ ှိပါသည်။ အြျက်အလက် ထှိန်ုံးသှိြ်ုံးြှုစနစ် ြှိိုင်ြာ 

ြ န်ကန်မြငု်ံးသည် လိုပ်ငန်ုံးတွေင်ကျယ်စွောနဆာင်ရွက်နှိိုင်မြင်ုံး၏ အနမြြံအန ကာငု်ံးတရာုံးမြစ် နသာန ကာင ် 

အှိနဒှိယ နှိိုငင်ံအနနမြင ် Centralized Database ထူနထာင်မြငု်ံး အပှိိုင်ုံးတွေင ် အနလုံးထာုံးနဆာင်ရွက်ြွဲ သည်ကှိို 

နတွေြို့ရ ှိရပါသည်။ Database အာုံး IBM DB2 နည်ုံးပညာကှိို အသံိုုံးမပ နဆာငရ်ွက်ထာုံးသည်ကှိိုလည်ုံးနကာင်ုံး၊ ICT 

နညု်ံးပညာမြင ် ပင်စငစ်နစ်တည်နဆာက်မြငု်ံးအာုံး Web-based မြင ် နဆာင်ရွက်ထာုံး သည်ကှိိုလည်ုံးနကာင်ုံး 

နတွေြို့ရ ှိရနပသည်။ အဆှိိုပါ နညု်ံးပညာပှိိုငု်ံးဆှိိုငရ်ာ နဆာငရ်ွက်ြှု ြျာုံးအာုံး အနထာက်အကူ မြစ်နစရန် 

လှိိုအပ်နသာ Hardware Infrastructure Hosting ပှိိုင်ုံးတွေင် Cloud နညု်ံးပညာကှိို အသံိုုံးမပ မြငု်ံးြဟိုတ်ဘွဲ  On-

Premise (ကှိိုယ်ပှိိုင် Data Center တည်နဆာက်မြငု်ံး (သှိိုို့) ကှိိုယ်ပှိိုင် Server ဝယ်ယူ၍ Co-location ထာုံးရ ှိ 

နဆာငရ်ွက်မြငု်ံး) နဆာင်ရွက်ထာုံးသည်ကှိို နတွေြို့ရ ှိရပါသည်။  

    Software အသံိုုံးမပ ြှုအပှိိုင်ုံးတွေင်လည်ုံး လိုပ်ငန်ုံးစဉ်တူညသီည ်အပှိိုင်ုံးြျာုံးအာုံး Open – Source ထာုံးရ ှိ၍ 

Customized မြင န်ဆာငရ်ွက်၍ ထည ်ဝင်န ကုံးပှိိုငု်ံးဆှိိုင်ရာ ကှိစစရပ်ြျာုံးတွေင်ြူ Development မြင ် နဆာငရ်ွက် 

ထာုံးမြင်ုံးန ကာင ် Hybrid နညု်ံးပညာအသံိုုံးမပ ထာုံးန ကာင်ုံး နတွေြို့ရ ှိရပါသည်။  

    အြျ ပ်အာုံးမြင ်ဆှိိုရနသာ ် အှိနဒှိယနှိိုငင်ံသည် ပင်စင်စနစ်နြာန်ဆာင်ရာတွေင ် အဓှိကကျနသာ ြ တ်တြ်ုံး 

ထှိန်ုံးသှိြ်ုံးမြငု်ံးစနစ်အာုံး ICT နညု်ံးပညာမြင ် အြှိိုင်အြာ ထူနထာငထ်ာုံးြှု ရ ှိမြငု်ံး၊ စနစ်၏နဆာင်ရွက်ြှုြျာုံးကှိို 

လည်ုံး Web-based မြင ် နဆာငရ်ွက်ထာုံးမြငု်ံးန င ် လှိိုအပ်နသာ Hardware Infrastructure ြျာုံးကှိိုလည်ုံး On-

Premises ထာုံးရ ှိမြင်ုံးတှိိုို့ကှိို အှိနဒှိယနှိိုငင် ံ NPS စနစ်၏ Website ြျာုံးြ လည်ုံးနကာငု်ံး၊ World Bank ၏ 

နညု်ံးပညာအကကံနပုံးတှိိုို့၏ ရ င်ုံးလငု်ံးြျက်ြျာုံးြ လည်ုံးနကာင်ုံး နလ လာနတွေြို့ရ ှိရပါသည်။  
 

မပလ်း ရ ာ်းနိို ငင်ပံ ငစ်င်စန စ် 
 

     အာဆီယံအြွေွဲြို့ဝငန်ှိိုင်ငမံြစ်နသာ ြနလုံးရ ာုံးနှိိုင်ငသံည်လည်ုံး ထည ်ဝငန် ကုံးစနစ်ကှိို အနမြြံနသာ အကျ ှိ ုံး 

ြံစာုံးြွေင ်မပ သည ်ပင်စင်စနစ်အာုံး ၂၀၀၇ ြိုန စ်ြ စတင၍် အနကာင်အထည်နြာန်ဆာငရ်ွက်ြွဲ ပါသည်။ ြနလုံးရ ာုံး 

နှိိုငင်ံ၏ ပင်စင်စနစ် သည် အစှိိုုံးရကဏ္ဍရ ှိ ဝန်ထြ်ုံးြျာုံးကှိိုသာ လွှြု်ံးခြံ နသာ ပငစ်င်စနစ်မြစ်ပါသည်။  

     ြနလုံးရ ာုံးနှိိုင်ငံသည်လည်ုံး ၎င်ုံး၏ ပင်စင်စနစ်အနကာငအ်ထည်နြာန်ဆာငရ်ွက်မြငု်ံး အာုံး ICT နညု်ံး 

ပညာမြင ် နဆာငရ်ွက်နှိိုငန်စရန် စီစဉ်ထာုံးသည်ကှိိုနတွေြို့ရ ှိရပါသည်။ ၎င်ုံးပင်စငစ်နစ်ကှိို နည်ုံးပညာဆှိိုင်ရာ 

လွှြ်ုံးခြံ ြှုရ ှိနသာ Pension Online Workflow System Generation-2 (POWER Gen.2) မြင  ်

နဆာငရ်ွက်ထာုံးရ ှိပါသည်။ ြနလုံးရ ာုံးနှိိုငင်ံသည်လည်ုံး အဓှိကအစှိတ်အပှိိုင်ုံးမြစ်သည ် ြ တ်တြ်ုံးထှိန်ုံးသှိြ်ုံးမြင်ုံး 

အပှိိုင်ုံးတွေင် Database ထူနထာင်၍ နဆာငရ်ွက်ထာုံးရ ှိပါသည်။ ၎င်ုံး Database အာုံး Oracle နည်ုံးပညာမြင ် 

နဆာငရ်ွက်ထာုံးရ ှိသည်ကှိိုနတွေြို့ရပါသည်။ ထည ်ဝငန် ကုံးတွေင် ပါဝင်လှိိုသူြျာုံးသည် Online Web Portal ြ  

တဆင  ်ြ တ်ပံိုတင်မြငု်ံး၊ ထည ်ဝငန် ကုံးြျာုံး နပုံးသွေင်ုံးမြငု်ံး၊ စီြံြနိ်ု့ြွေွဲမြငု်ံးန င ် အြျက်အလက်ြျာုံး  ကည ်ရှုမြင်ုံးတှိိုို့ 

နဆာငရ်ွက်နှိိုငြ်ည်မြစ်ပါသည်။  
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   ြနလုံးရ ာုံးနှိိုင်ငံသည်လည်ုံး Hardware Infrastructure နဆာငရ်ွက်ြှုအာုံး Cloud နညု်ံးပညာအသံိုုံး 

ြမပ ဘွဲ On-Premises မြင ်နဆာငရ်ွက်ထာုံးရ ှိပါသည်။ Software နဆာငရ်ွက်ြှုတွေင်လည်ုံး အှိနဒှိယနှိိုင်ငနံညု်ံးတူ 

Hybrid နညု်ံးပညာအသံိုုံးမပ ထာုံးပါသည်။  

   အြျ ပ်အာုံးမြင ် ြနလုံးရ ာုံးနှိိုင်ငံသည်လည်ုံး ပင်စင်စနစ်နဆာငရ်ွက်မြငု်ံးအာုံး ICT- သတငု်ံးအြျက် 

အလက်နည်ုံးပညာမြင ် အြှိိုင်အြာတည်နဆာက်ထာုံးသည်ကှိို နလ လာနတွေြို့ရ ှိ ရပါ သည်။  
 

ဝန်ထမ််းပန ောင်ပရ်း ဗဟိိုရန်ပံိုပငွေစနစ် အတွေက် လိို အပ်ချက်မျာ်း 
 

     မြန်ြာနှိိုင်ငံတွေင ် လက်ရ ှိကျင ်သံိုုံးနနနသာ သတ်ြ တ်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင ်မပ သည စ်နစ် (စနစ်နဟာင်ုံး) ြ  

ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံး ဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ် (စနစ်သစ်) အနကာင်အထည်နြာ် နဆာငရ်ွက်ရာတွေင ် နြာ်မပပါ အှိနဒှိယ  

နှိိုငင် ံန င  ် ြနလုံးရ ာုံးနှိိုငင်ံတှိိုို့၏ အနတွေြို့အကကံ ြျာုံးသည် မြန်ြာနှိိုင်ငံအတွေက် အနလ အကျင ်နကာငု်ံးြျာုံး မြစ်နစ 

ပါသည်။ ပငစ်င်ဦုံးစီုံးဌာနြ  ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ် အနကာငအ်ထည်နြာ်မြငု်ံးတွေင် နြတ်စနစ်န င ် 

နလျာ်ညီစွော ICT - သတငု်ံးအြျက်အလက်နည်ုံးပညာလွှြ်ုံးခြံ ြှုအာုံး အနလုံးနပုံးနဆာငရ်ွက်သွောုံးရြည် မြစ်ပါ 

သည်။ မြန်ြာနှိိုင်ငံသည် e-Government စနစ်အာုံး အနကာင်အထည်နြာန်ဆာငရ်ွက် နနနသာ နှိိုငင်မံြစ်သည ် 

အာုံးနလျာစ်ွော အစှိိုုံးရဌာန/လိုပ်ငန်ုံး/ အြွေွဲြို့အစည်ုံးအသီုံးသီုံးတွေင် ICT - သတငု်ံးအြျက်အလက်နည်ုံးပညာ ပှိိုြှိို 

တွေင်ကျယ်စွော အသံိုုံးြျြှုအာုံး အရ ှိန်အဟိုန်မြင ် နဆာငရ်ွက်လျက်ရ ှိပါသည်။ ထှိိုို့န ကာင ် နရရ ည်တွေင ် ြျ ှိတ်ဆက် 

နဆာငရ်ွက်ရြည ် ဌာန/ လိုပ်ငန်ုံး/အြွေွဲြို့အစည်ုံး အသီုံးသုီံးမြင ် လှိိုက်နလျာညီနထွေရ ှိနစရန် ရညရ်ွယ်၍ 

လည်ုံးနကာင်ုံး၊ နှိိုငင်ံ၏ e-Government လိုပ်ငန်ုံးစဉ်၌ တစ်တပ်တစ်အာုံး ပါဝင်ရန်ရည်ရွယ်၍လည်ုံးနကာင်ုံး 

ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံး ဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ်အာုံး ကနဦုံးစတငတ်ည်နထာင်စဉ်ကတည်ုံးက ICT - သတငု်ံးအြျက် 

အလက်နည်ုံးပညာ လွှြ်ုံးခြံ ြှုမြင ် နဆာငရ်ွက်သွောုံးရြည်ကှိိုနတွေြို့ရ ှိရပါသည်။  

    ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ် တည်နထာငမ်ြငု်ံးတွေင် ICT - သတငု်ံးအြျက် အလက်နညု်ံးပညာ 

နဆာငရ်ွက်ြှုအတွေက် Software နဆာငရ်ွက်ြှုအပှိိုင်ုံး၌ စဉ်ုံးစာုံးရာတွေင် အှိနဒှိယနှိိုငင်နံ င  ် ြနလုံးရ ာုံးနှိိုင်ငံတွေင် 

ကျင ်သံိုုံးနသာ Hybrid Solution (Customized and Developed) သည် မြန်ြာနှိိုင်ငအံတွေက်လည်ုံး သင ်နလျာ် 

နကာင်ုံးြွေန်ြှုရ ှိန ကာငု်ံးနတွေြို့ရ ှိရပါ သည်။ အှိြ်နီုံးြျငု်ံးနှိိုင်ငံြျာုံးတွေင ် နဆာင်ရွက်နနနသာ လိုပ်ငန်ုံးစဉ်ြျာုံးန င ် 

တူညီြှုရ ှိသည်ြျာုံးကှိို Customized အသံိုုံးမပ ၍ နဆာင်ရွက်ရြည်မြစ်ငပီုံး နှိိုငင်အံြျငု်ံးြျငု်ံး အနမြအနန ြတူညီ 

သည ်အနလျာက ် ကှိိုယ်ပှိိုင်ြူဝါေ ၊ ကှိိုယ်ပှိိုင်ပံိုစံြျာုံးန င  ် အနကာငအ်ထည် နြာရ်ြည်ြျာုံးကှိိုြူ Developed 

မပ လိုပ်၍ နဆာင်ရွက်သွောုံးရြည်မြစ်ပါသည်။  

    ထည ်ဝင်န ကုံးတွေင် ပါဝင်နသာ ဝန်ထြ်ုံးြျာုံးန င  ် ဆက်သွေယ်နဆာင်ရွက်ရြည ် Platform အာုံး Cross-

Platform (Device အသီုံးသုီံးတွေင် နဆာင်ရွက်နှိိုငမ်ြငု်ံး) မြစ်နသာ Web-based Platform မြင ်နဆာင်ရွက်မြငု်ံး 

သည်သင ်နလျာန်ကာင်ုံးြွေန်သည်ဟို သံိုုံးသပ်ြှိပါသည်။ နနောငတ်ွေင် အသံိုုံးမပ ြှု ပှိိုြှိိုအဆင်နမပနစရန် Mobile 

Application မြင ်လည်ုံး နဆာငရ်ွက်နှိိုငြ်ည်မြစ်ပါသည်။  
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    စနစ်တွေင် အဓှိကကျနသာ ြ တ်ထြု်ံးထှိန်ုံးသှိြ်ုံးမြင်ုံးအပှိိုင်ုံးတွေငလ်ည်ုံး Centralized Database ထူနထာင် 

မြငု်ံးအာုံး ICT နညု်ံးပညာမြင ် ကနဦုံးစတငက်တည်ုံးက နဆာငရ်ွက်သင ်ပါသည်။ နှိိုငင်တံကာရ ှိ အြွေွဲြို့အစည်ုံး 

အြျာုံးစိုတွေင် ြ တ်တြ်ုံးထှိန်ုံးသှိြ်ုံးမြငု်ံး အာုံး Oracle Database နည်ုံးပညာမြင ် အသံိုုံးမပ နဆာင်ရွက်မြင်ုံး 

နတွေြို့ရ ှိရငပီုံး မြန်ြာနှိိုင်ငံတွေင် နဆာငရ်ွက်ြည ် အနမြအနနန င ်လည်ုံး ကှိိုက်ညီြှုရ ှိပါသည်။ သှိိုို့နသာ် Oracle 

Database ၏ License Fee သည် အမြာုံး Database ြျာုံးမြစ်နသာ MySQL ၊ Microsoft SQL ြျာုံးန င ် 

နှိှုငု်ံးယ ဉ်လျှင ် ြျာုံးစွောကိုန်ကျြည်မြစ်ငပီုံး နညု်ံးပညာပှိိုင်ုံးအရ စွေြ်ုံးနဆာင်ရညတ်ွေင် အမြာုံး Database ြျာုံးထက် 

Oracle Database သည် သာလွေန်နကာင်ုံးြွေန်ြှုရ ှိပါသည်။ သှိိုို့မြစ်ပါ၍ နှိိုင်င၏ံ နဆာငရ်ွက်နှိိုင်ြည ် အနမြအနန၊ 

နဆာငရ်ွက်ရြည ် လိုပ်ငန်ုံးပြာဏတှိိုို့အာုံး ြျ ှိန်ဆ၍ Database နရွုံးြျယ်ရာတွေင် ကျွြ်ုံးကျငန်သာ နညု်ံးပညာ 

အကကံနပုံးြျာုံးန င  ်နဆွေုံးနနွေုံး၍ နရွုံးြျယ်အသံိုုံးမပ မြငု်ံးက သင ်နလျာြ်ည်ဟို ထင်မြငြ်ှိပါသည်။  

    Hardware Infrastructure နဆာငရ်ွက်ြှုတွေင် Cloud နညု်ံးပညာအာုံး တွေင်ကျယ်စွော အသံိုုံးမပ ြှုြရ ှိ 

နသုံးမြငု်ံး၊ အစှိိုုံးရဝန်ထြ်ုံးြျာုံး အြျက်အလက်ြျာုံး မြစ်နသာန ကာင ် လံိုခြံ ြှု အဆင ်အတန်ုံးြျာုံးပါဝငမ်ြင်ုံး 

စသည ် အနမြအနနြျာုံးန ကာင ် Cloud နည်ုံးပညာအာုံးအသံိုုံးမပ ရန် အနမြအနနြနပုံးနသုံးပါ။ သှိိုို့ပါ၍         

On-Premises အသံိုုံးမပ ြှုအမြစ် ပှိိုို့နဆာငန်ရုံးန င ်ဆက်သွေယ်နရုံးဝန်ကကီုံးဌာန၊ သတငု်ံးအြျက်အလက် နည်ုံး 

ပညာန င ် ဆှိိုက်ဘာလံိုခြံ နရုံး ဦုံးစီုံးဌာနတွေင် တည်နဆာက်ထာုံးနသာ Data Center တွေင် Server ြျာုံးဝယ်ယူ၍            

Co-Locationထာုံးရ ှိနဆာင်ရွက်မြငု်ံး (သှိိုို့)၎င်ုံးဌာနြ  နဆာငရ်ွက်နနနသာ Web Hosting တွေင် ထာုံးရ ှိမြင်ုံး 

နဆာငရ်ွက်သွောုံးနှိိုငန် ကာင်ုံး နတွေြို့ရ ှိရပါသည်။  

     နှိဂံိုုံးြျ ပ်အနနမြင ် မြန်ြာနှိိုငင်ံ၏ ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ် အနကာင်အထည်နြာ်နဆာင် 

ရွက်မြငု်ံးအာုံး ICT - သတငု်ံးအြျက်အလက်နည်ုံးပညာ လွှြ်ုံးခြံ နသာ စနစ်တစ်ြို မြစ်ထွေန်ုံးလာနစရန်အတွေက် 

အှိြ်နီုံးြျငု်ံးန င ်အာဆီယံနှိိုငင်အံသီုံးသီုံး၏ နဆာင်ရွက်ငပီုံးမြစ်နသာစနစ်တှိိုို့၏ အနလ အကျင ်နကာငု်ံးြျာုံး နြူနော 

ရယူ၍ မပည ်စံိုနကာင်ုံးြွေန်စွော တည်နဆာက်သွောုံးရြည်မြစ်ပါသည်။ ICT - သတငု်ံးအြျက်အလက်နညု်ံးပညာ 

လွှြ်ုံးခြံ နသာ ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ်သည် မြန်ြာနှိိုင်င ံ e-Government လိုပ်ငန်ုံးစဉ်၏ အစှိတ် 

အပှိိုင်ုံးမြစ်မြငု်ံး၊ စနစ်တွေငပ်ါဝငန်သာ ဝန်ထြု်ံးြျာုံးအတွေက် လွေယ်ကူအဆငန်မပနစမြငု်ံးန င ် ICT နညု်ံးပညာအာုံး 

အမပည ်အဝအသံိုုံးြျနှိိုငမ်ြငု်ံး စနသာဝှိနသသြျာုံးန င ် မပည ်စံိုနသာစနစ်ဆီသှိိုို့ ဦုံးတည်နလျှာက်လ ြ်ုံး ကရြည်ဟို 

ယံို ကည်ြှိပါသည်။  

 

သတငု်ံးအြျက်အလက်စီြံြနိ်ု့ြွေွဲြှုဌာန 
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နြုံး။ ပငစ်င်က ယြို ထိုတ်ရတွဲ ငြှိ ြို့ ြ 

ဟိုတ်ဘွဲ အမြာုံးငြှိ ြို့ြ ာ ထိုတ်လှိိုို့ 

ရလာုံးရ င်။ 
နမြ။ ပင်စင်ထိုတ်ယူနသာ ဘဏ်ြ  ြှိြှိ 

ထိုတ်လှိိုနသာ ဘဏ်တွေင် 

နမပာင်ုံး လွဲထိုတ်ယူလှိိုို့ရပါတယ် 

ရ င်။ 

 
နြုံး။ ပငစ်င်ကတ်မြင ်လည်ုံး တမြာုံး 

နသာငြှိ ြို့နယ်ြျာုံးတွေင် ထိုတ်ယူ 

လှိိုို့ရနှိိုင်ြည ်နည်ုံးလြ်ုံးြျာုံး ရ ှိ/ 

ြရ ှိ သှိလှိိုပါတယြ်င် ဗျာ။ 

နမြ။ ပငစ်င်ထိုတ်ယူနနနသာ 
ဘဏ်ြ  ြှိြှိ ထိုတ်လှိိုနသာ 

ဘဏ် တွေင်နမပာင်ုံးလွဲ ထိုတ်ယူ 

နှိိုင်ပါတယ် ရ င်။ 

 

နြုံး။ အသက် ၅၁ န စ်၊ လိုပ်သက် ၃၄ 
န စ်ရ ှိငပီ မြစ်နသာန ကာင ် န စ် 

မပည ်ပင်စင် ြံစာုံးလှိိုို့ ရနှိိုင်ပါ  

သလာုံး ြင်ဗျာ။ 

နမြ။ လိုပ်သက် န စ် ၃၀ မပည ်လျှင် 

သက်ဆှိိုင်ရာြှိြင်ဌာနြ  ြွေင ်မပ  
ပါက န စ်မပည ်ပင်စင် ြံစာုံးြွေင ် 

ရ ှိပါတယရ် င်။ 

 
နြုံး။ အြျ ှိန် ကာမြင ်စွော ထိုတ်ယူြှု ြရ ှိ 

နသာ ပင်စင်လစာြျာုံးကှိို ကှိိုယ် 

တှိိုင် မပန်လည်လာနရာက် ထိုတ် 

ယူြည် ဆှိိုပါလျှင် မြန်ြာ စီုံးပွောုံး 

နရုံးဘဏ်ြ  အကိုန်ထိုတ်နပုံးပါ 

သလာုံးြင်ဗျာ။ 

နမြ။ ယြင်က  တစ်န စ်ထက်  နကျာ်  

လွေန်ငပီုံး ပငစ်င်လစာ ထိုတ်ယူြှု 

ြရ ှိပါက ြှိြှိ ပငစ်င်ထိုတယ်ူနန 

နသာဘဏ်ြ  တဆင ် မပန်လည် 

Pensioners frequently 

asked Questions( FAQs ) 

နလျှာက်ထာုံးရပါတယ်ရ င်။ ယြို 
Covid-19 ကပ်နရာဂါကာလ ၁-၄-

၂၀၂၀ ရက်နနို့ ြ  ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ 

အထှိ ကာလအတွေင်ုံး ပင်စင်လစာ 

ထိုတ်ယူြွေင ် နကျာ်လွေန်ပါက ၃၀-

၉-၂၀၂၁ ရက်နနို့အထှိ နမြနလျှာ  
ထိုတ်ယူြွေင ်နပုံးထာုံးငပီုံး ၁-၁-

၂၀၂၁ ရက်နနို့ြ  ၃၁-၈-၂၀၂၁ ရက် 

နနို့ အထှိ ကာလအတွေင်ုံး ပင်စင် 

လစာ ထိုတ် ယူြွေင ် နကျာ်လွေန်မြင်ုံး 

မြစ်လျှင် ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နနို့အထှိ 
နမြနလျှာ  ထိုတ်နပုံးငပီုံး ြထိုတ်ရ 

နသုံးနသာ ပငစ်င်လစာ အာုံးလံိုုံး 

ကှိို ငြှိ ြို့နယ် အလှိိုက် မြန်ြာ  

စီုံးပွောုံးနရုံး ဘဏ်ြ မပန်လည် ထိုတ် 

နပုံးပါတယရ် င်။ 
 

နြုံး။ ြှိသာုံးစိုပင်စင် နလျှာက်ထာုံးရာ 

တွေင် နသဆံိုုံးြှုလက်ြ တ် ြူရင်ုံး 

နပျာက်ဆံိုုံးပါကြည်သှိိုို့ဆက် လက် 

လိုပ်နဆာင် ရပါြလွဲရ င်။ 
နမြ။ ြှိသာုံးစိုပင်စင် နလျှာက်ထာုံးရာ 

တွေင် နသဆံိုုံးြှုလက်ြ တ် ြူရင်ုံး 

နပျာက်ဆံိုုံးပါက သက်ဆှိိုင်ရာ ရပ် 

ကွေက်၏ နသဆံိုုံးန ကာင်ုံး ပံိုစံ 

အနထွေနထွေ၂(က)ြူရင်ုံး နတာင်ုံးယူ 

နလျှာက် ထာုံးနှိိုင်ပါတယရ် င်။ 
 

နြုံး။ ြှိသာုံးစိုပင်စင်ကှိို ြှိဘဆံိုုံးငပီုံး သာုံး/ 

သြီုံးြ  ဆက်လက် ြံစာုံးြွေင ် ရ ှိပါ 

သလာုံးရ င်။ 

နမြ။ ြံစာုံးြွေင် ရ ှိပါတယ်ရ င်။ သှိိုို့နသာ် ြူလ 

ပငစ်င်စာုံးသည် ပင်စင်ြံစာုံးြှု  ၁၅ 

န စ်နကျာ်လွေန်ပါက ဆက်လကြ်ံစာုံး 

ြွေင ် ြရ ှိနှိိုင်ပါ။ ၁၅ န စ် ြ နကျာ်လွေန်  

နသုံးပါက ကျန်ြှိသာုံးစိုဝင်ြျာုံး   

 

ြှိသာုံးစိုပင်စင်ကှိို ဆက်လက် ြံစာုံး 

ြွေင ်ရ ှိပါတယရ် င်။ 

နြုံး။ ပငစ်င်စာုံး  ( လူပျ ှိ ကကီုံး ) ကွေယလ်ွေန် 

သွောုံးပါက ၎င်ုံး၏ညီမြစ်သူ (လူပျ ှိ ကကီုံး/ 

အလိုပ်အကှိိုင်ြရ ှိသူ ) ြ  ြှိသာုံးစိုပင ်

စင် ြံစာုံးြွေင ် ရနှိိုင်ပါသလာုံးြင်ဗျာ။ 

နမြ။ ဟိုတ်ကွဲ ၊ရပါတယ်ရ င်။ ြှိသာုံးစိုပင်စင် 

ဆက်လက်ြံစာုံးရန် လှိိုအပ်သည ်  

စာရွက်စာတြ်ုံး အနထာက်အထာုံး 

အမပည ်အစံိုကှိို  ကွေယ်လွေန်သွောုံးသူ   

အကှိိုမြစ်သူ၏ ြှိြင်ဌာနန င ် ဦုံးစွော 

ဆက်သွေယ ်နြုံးမြန်ုံးရပါြည်ရ င်။ 

နြုံး။ နဆုံးပင်စင်ယထူာုံးနသာ အငငှိြ်ုံးစာုံး 
ကွေယလ်ွေန်သွောုံးပါက ကျန်ရစ်သူ ဇနီုံး/ 

ြင်ပွေန်ုံးြ  ပငစ်င်ြံစာုံးြွေင ် ရပါသလာုံး 

ြင်ဗျာ။ 

နမြ။ ဟိုတ်ကွဲ ၊ ရပါတယ်ရ င်။ 

 
နြုံး။ ဝန်ထြ်ုံးမြစ်သူ ြှိြင်က ပငစ်င် ၁၆ 

န စ် ကာ ြံစာုံးငပီုံး ဆံိုုံးပါုံးသွောုံးငပီမြစ်၍ 

ြြင်မြစ်သူြ  ပငစ်င် ဆက်လက် 

ြံစာုံးြွေင ် ရနှိိုင်ပါသလာုံးြင်ဗျာ။ 

နမြ။ ဟိုတ်ကွဲ ၊ ရပါတယ်ရ င်။ ြှိြင်ဌာနန င ် 

ဆက်သွေယ်၍ ြှိသာုံးစိုပင်စင်နလျှာက် 

ထာုံးနှိိုင်ပါတယ်ရ င်။ 

 

နြုံး။ ကာကွေယ်နရုံးပင်စင်အန ကာင်ုံး  

သှိြျင် ပါတယ်ရ င်။ 

နမြ။ ကာကွေယန်ရုံးပင်စင်ကှိို C M A က 
နဆာင်ရွက်ပါတယ်ရ င်။ 

 ကျွန်ြတှိိုို့ပငစ်င်ဦုံးစီုံးဌာနက ဦုံးစီုံး၊ 

လိုပ်ငန်ုံးန င ်  နှိိုင်ငံနရုံးပငစ်င်ြျာုံးကှိို 

နဆာင်ရွက်ပါတယ်ရ င်။ 
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ပကာ်မတီဖွေဲွဲ့စည််းပခင််း အမနိ ်ပကကာ်ပငာစာအမ တ ်

ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေအနကာင်အထည်နြာ်နရုံး 
နကာ်ြတ ီ

နှိိုင်ငနံတာ်စီြံအိုပ်ြျ ပန်ရုံးနကာင်စီ၏ ၂၀၂၁  ြိုန စ၊်  ြတလ် 
၂၄ ရကန်နို့ ရကစ်ွေွဲပါ အြှိနိ်ု့န ကာ်မငာစာအြ တ၊် ၇၁/၂၀၂၁ 

ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေအနကာင် အထည်နြာ် 
နရုံးလိုပ်ငန်ုံး အနထာက်အကူမပ ဆပ်နကာ်ြတ ီ

စီြံကှိနု်ံးန င ်ဘဏ္ဍာနရုံးဝနက်ကုီံးဌာန၏ ၂၀၂၁ ြိုန စ်၊ နြလ ၂၄ 
ရကန်နို့ရက်စွေွဲပါ အြှိနိ်ု့န ကာ်မငာစာအြ တ်၊ ၁၆၀/၂၀၂၁ 

ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ ဉပနေ ကြ်ုံးမပန်လည်စှိစစန်ရုံးန င ် 
နည်ုံးဥပနေနရုံးဆွေွဲနရုံးဆပ်နကာ်ြတီ 

စီြံကှိနု်ံးန င ်ဘဏ္ဍာနရုံးဝနက်ကုီံးဌာန၏ ၂၀၂၁ ြိုန စ်၊ နြလ ၂၄ 
ရကန်နို့ရက်စွေွဲပါ အြှိနိ်ု့န ကာ်မငာစာအြ တ်၊ ၁၆၀/၂၀၂၁ 

ပကာ်မတီ/ဆပ်ပကာ်မတီအမည် အဖွေဲွဲ့ဝင်ဌာနမျာ်း 

 
ဝနထ်ြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ 
အနကာငအ်ထညန်ြာ် နရုံးနကာ်ြတ ီ

စီြံကှိနု်ံးန င ်ဘဏ္ဍာနရုံးဝန်ကကီုံးဌာန၊ စီုံးပွောုံးနရုံးရာဌာနကကီုံး၊ မြနိ်ု့ြာ စီုံးပွောုံးနရုံးဘဏ်၊ 
ရသံိုုံးြ န်ုံး နမြနငွေစာရင်ုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ နငွေတှိိုက်ဦုံးစီုံးဌာန၊ နငွေနရုံးန ကုံးနရုံးကကီုံး ကပ် 
စစ်နဆုံးနရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊နငွေနြျုံးသက်နသြံလက်ြ တ်လိုပ်ငန်ုံးကကီုံး ကပ်နရုံးနကာ်ြရ င် 
ရံိုုံး ၊ ရင်ုံးန ီုံးမြ  ပ်န ြံှုန င ် နှိိုင်ငံမြာုံး စီုံးပွောုံးဆက်သွေယ်နရုံးဝန်ကကီုံးဌာန၊ လူြှု ြူလံိုနရုံးအြွေွဲြို့၊ 
အဆင ်မြင ်ပညာဦုံးစီုံးဌာန၊ ကိုသနရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ ငြှိ ြို့မပန င ် အှိြ်ရာ ြွေံြို့ငြှိ ုံးနရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ 
လူြှုဝန်ထြ်ုံးဦုံးစီုံးဌာန၊  မပည်နထာင်စိုနရ ြို့နနြျ ပ်ရံိုုံး၊ ဝန်ထြ်ုံး နရုံးရာဦုံးစီုံးဌာန၊ မြန်ြာ 
နှိိုင်ငနံတာ်ဗဟှိိုဘဏ်၊ ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာန။ 

ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ 
အနကာင်အထညန်ြာန်ရုံးလိုပ်ငန်ုံး 
အနထာက်အကမူပ ဆပ်နကာြ်တ ီ

ပင်စငဦ်ုံးစီုံးဌာန ၊နှိိုင်ငံမြာုံးစီုံးပွောုံးဆက်သွေယန်ရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ စီုံးပွောုံးနရုံးရာဌာနကကီုံး၊ မြန်ြာ  
စီုံးပွောုံးနရုံးဘဏ်၊ ရသံိုုံးြ န်ုံးနမြနငွေစာရင်ုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ နငွေတှိိုက်ဦုံးစီုံးဌာန၊ နငွေနရုံးန ကုံးနရုံး 
ကကီုံး ကပ်စစန်ဆုံးနရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ နငွေနြျုံးသကန်သြံလက်ြ တ် လိုပ်ငန်ုံးကကီုံး ကပ်နရုံး 
နကာြ်ရ ငရ်ံိုုံး၊ လူြှုြူလံိုနရုံးအြွေွဲြို့၊ အဆင ်မြင ်ပညာဦုံးစီုံးဌာန၊ ကိုသနရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ ငြှိ ြို့မပ 
န င ်အှိြ်ရာြွေံြို့ငြှိ ုံးနရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ လူြှုဝန်ထြ်ုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ မပည်နထာင်စိုနရ ြို့နနြျ ပ်ရံိုုံး၊ 
မြန်ြာနှိိုင်ငနံတာ် ဗဟှိိုဘဏ်၊ ဝန်ထြ်ုံးနရုံးရာဦုံးစီုံးဌာန။ 

ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ ဉပနေ ကြ်ုံး 
နရုံးဆွေွဲနရုံးဆပ်နကာ်ြတ ီ

ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာန၊ စီုံးပွောုံးနရုံးရာဌာနကကီုံး၊ မြန်ြာ စီုံးပွောုံးနရုံးဘဏ်၊ ရသံိုုံးြ န်ုံးနမြနငွေ 
စာရင်ုံး ဦုံးစီုံး ဌာန၊ နငွေတှိိုက်ဦုံးစီုံးဌာန၊ နငွေနရုံးန ကုံးနရုံးကကီုံး ကပ်စစန်ဆုံးနရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ 
နငွေနြျုံးသကန်သြံ လက်ြ တ်လိုပ်ငန်ုံးကကုီံး ကပ်နရုံး နကာ်ြရ ငရ်ံိုုံး၊ နှိိုငင်ံမြာုံးစီုံးပွောုံး 
ဆက်သွေယန်ရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ လူြှုြူလံိုနရုံးအြွေွဲြို့၊ အဆင ်မြင ်ပညာဦုံးစီုံးဌာန၊ ကိုသနရုံး 
ဦုံးစီုံးဌာန၊ လူြှုဝန်ထြ်ုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ မပည်နထာင်စိုနရ ြို့နနြျ ပရ်ံိုုံး၊ မြနြ်ာနှိိုင်ငနံတာ် 
ဗဟှိိုဘဏ်၊ ဝနထ်ြ်ုံးနရုံးရာဦုံးစီုံးဌာန၊ ငြှိ ြို့မပန င ်အှိြရ်ာြွေြံို့ငြှိ ုံးနရုံးဦုံးစီုံးဌာန။ 

ဝနထ်မ််းပနောင်ပရ်းဗဟိိုရန်ပံိုပငွေ အပကာငအ်ထည် ပဖာပ်ရ်းပကာ်မတီဖွေဲွဲ့စည််းပခင််း 

ပကာ်မတီမျာ်း၏ အဖွေွဲဲ့ဝင်ဌ ာနမျာ်း 
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ပင်စင်စာ်းဦ်းပ ရန  ငံ့် ပင်စင်အသံို်းစရ ိတ် ပ ဆာင်ရွက ်ပပီ်းစီ်းမှု အပ ပခပပဇယာ ်း
( ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ မ ၂၀ ၂၀-၂၀၂၁ )

ဦးစ းဌာန
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စဉ် 

 
ဌာန 

 
၂၀၁၁-၂၀၁၂ 

 
၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

 
၂၀၁၈ (ဧ ပပ ီမ   

စက်တင်ဘာလ) 

 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

၁။ ဦုံးစီုံးဌာန 
(ဦုံးနရ) 

၂၈၂,၀၉၂ ၂၇၀,၇၉၂ ၂၉၄,၇၉၄ ၃၀၅,၅၇၃ ၃၃၆,၀၀၂ ၃၆၅,၃၈၆ ၃၉၀,၁၂၃ ၄၀၂,၁၈၂ ၄၂၅,၁၈၈ ၄၅၁,၄၁၁ ၄၇၂,၄၈၆ 

၂။ နှိိုင်ငံနရုံး 
(ဦုံးနရ) 

၂၈,၉၅၈ ၄၀,၀၈၁ ၄၃,၀၇၇ ၄၅,၀၈၉ ၄၇,၉၄၅ ၅၀,၂၁၅ ၅၂,၁၉၇ ၅၂,၈၂၄ ၅၃,၈၃၆ ၅၃,၈၆၇ ၅၄,၆၃၅ 

၃။ ကာကွေယ်နရုံး 
(ဦုံးနရ) 

၂၀၅,၆၀၈ ၂၁၈,၃၆၂ ၂၂၁,၃၄၉ ၂၄၃,၈၇၆ ၂၁၃,၃၆၂ ၂၂၄,၆၅၉ ၂၃၅,၇၂၂ ၂၄၁,၉၅၆ ၂၄၉,၄၉၉ ၂၆၂,၅၂၆ ၂၆၈,၅၂၃ 

၄။ လိုပ်ငန်ုံး 
(ဦုံးနရ) 

၈၈,၀၃၄ ၉၁,၆၁၁ ၁၀၂,၄၄၅ ၁၁၄,၀၂၂ ၁၂၄,၉၇၄ ၁၃၃,၄၃၀ ၁၄၁,၄၆၇ ၁၄၅,၆၉၅ ၁၅၈,၃၃၀ ၁၆၅,၉၃၅ ၁၇၁,၁၃၆ 

၅။ စိုစိုပပ ေါင််း 
(ဦ်းပရ) 

၆ ၀၄,၆ ၉ ၂ ၆ ၂၀,၈၄၆ ၆ ၆ ၁,၆ ၆၅ ၇၀၈,၅ ၆ ၀ ၇၂၂,၂၈၃ ၇၇၃,၆ ၉ ၀ ၈၁၉,၅ ၀၉ ၈၄၂,၆ ၅ ၇ ၈ ၈ ၆,၈၅ ၃ ၉ ၃၃,၇၃၉ ၉ ၆ ၆,၇၈၀ 

၆။ အသံို်းစရိတ် 
(ကျ ပ ်သန််း) 

၁၈၁,၀၃၁.၂၈ ၂၆ ၁,၄၄၉ .၇၇ ၃၅ ၆,၂၈၉ .၃၂ ၄၂၈,၆ ၉ ၈.၇၈ ၆ ၃၃,၅ ၀၁.၆ ၅ ၆ ၈၃,၈၂၆ .၃၃ ၇၀၉,၀၆ ၆ .၈၃ ၄၀၆,၁၈၇.၄၇ ၁,၁၁၆,၀၈၄.၂၆ ၁,၂၆ ၈,၀၇၃.၆ ၃ ၁,၂၅ ၅,၉ ၉ ၉ .၈၆ 

 

ဇာ စ်ပမ စ်။ ပ င်စင်ဦ်းစီ်းဌာန 

မ တ ်ချ က်။(၁)  ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ြ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနရုံးန စအ်ထှိဘဏ္ဍာန စ်အလှိိုက် ပငစ်င်စာုံးအငအ်ာုံးန င် အသံိုုံးစရှိတ်ြျာုံးကှိို နြာ်မပထာုံးမြငု်ံး မြစ်ပါသည်။ 

              (၂) ပင်စငအ်သံိုုံးစရှိတတ်ွေင ်၂၀၁၈ (ဧငပီလြ စက်တင်ဘာလထှိ) ( ၆ ) လ ကာလအတွေကသ်ာ မြစ်နသာန ကာင်  အသံိုုံးစရှိတ်ြ ာ ထက်ဝကန်လျာ  

ကျနနမြင်ုံး မြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လက်ရ ိ ပင်စင်စ ာ်း အင်အ ာ်းန ငံ့် အ သံို်းစ ရိတ်အပပခ အပန 
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 ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာနသည် ဦုံးစီုံးဌာနြျာုံးတွေင်   တာဝန်ထြ်ုံးနဆာငြ်ွဲ နသာ ဝန်ထြ်ုံးြျာုံး၊ နှိိုငင်နံရုံးတာဝန် 

ထြု်ံးနဆာငြ်ွဲ သူြျာုံး၊ လိုပ်ငန်ုံးအြွေွဲြို့အစည်ုံးြျာုံးတွေင် တာဝန်ထြ်ုံးနဆာငြ်ွဲ နသာ ဝန်ထြ်ုံးြျာုံး အငငှိြ်ုံးစာုံးယူ 

သည် အြါရရ ှိြည်  ပင်စင်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင် ြျာုံးကှိို တွေက်ြျက်၍ နငွေနပုံးြှိန်ို့ြျာုံး ထိုတ်မပန်နပုံးရပါသည်။ 

ကာကွေယ်နရုံး  တာဝန်ထြ်ုံးနဆာငန်သာ တပ်ြနတာသ်ာုံးြျာုံးအတွေက် ပင်စင်အကျ ှိ ုံးြံစာုံးြွေင် ကှိို ကာကွေယ်နရုံး 

ဝန်ကကီုံးဌာန နငွေစာရင်ုံးရံိုုံးြ တွေက်ြျက်နပုံးငပီုံး၊ ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာနြ နငွေနပုံးြှိန်ို့ြျာုံး ထိုတ်မပန်နပုံးရပါသည်။  ပင်စင် 

အသံိုုံးစရှိတ်န င် စပ်လျဉ်ုံး၍ ဦုံးစီုံးဌာန၊ နှိိုငင်နံရုံး၊ ကာကွေယ်နရုံးအသံိုုံးစရှိတ်ြျာုံးကှိို ပငစ်င်ဦုံးစီုံးဌာနြ  တာဝန် 

ယူနဆာငရ်ွက်ရငပီုံး လိုပ်ငန်ုံးအြွေွဲြို့အစည်ုံးြျာုံး၏ ပင်စင်အသံိုုံးစရှိတ်ကှိို လိုပ်ငန်ုံးအြွေွဲြို့အစည်ုံးြျာုံးြ  တာဝန် 

ယူနဆာငရ်ွက်ရပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်အသံို်းစရတိမ်ျာ်း 

  

 ပငစ်ငစ်ာုံးအင်အာုံးန င်  ပငစ်ငအ်သံိုုံးစရှိတ်သည် န စ်စဉ်တှိိုုံးမြင် လျက်ရ ှိပါသည်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနရုံး 

န စ်ြ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနရုံးန စ်အထှိ ဘဏ္ဍာန စ်အလှိိုက်တှိိုုံးတက်လာနသာ ပင်စငစ်ာုံး အင်အာုံးန င်  အသံိုုံး 

စရှိတ်ကှိို အထက်ပါဇယာုံး ၊ ဂရပ်ြျာုံးမြင်  နြာမ်ပအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနရုံးန စ် ကိုန်ဆံိုုံးငပီုံး နနောက် 

ပငစ်ငစ်ာုံးအင်အာုံး (ဦုံးစီုံးဌာန + နှိိုငင်နံရုံး + ကာကွေယ်နရုံး+ လိုပ်ငန်ုံး) အပါအဝငြ် ာ  (၉၆၆, ၇၈၀)ဦုံး မြစ်ပါသည်။ 

ပငစ်င်အသံိုုံးစရှိတ်စိုစိုနပါငု်ံး (ဦုံးစီုံးဌာန + နှိိုင်ငနံရုံး + ကာကွေယ်နရုံး + လိုပ်ငန်ုံး အပါအဝင)်ြ ာ ကျပ်သန််းပပေါင် ်း 

(၁,၂၅ ၅,၉၉ ၉.၈၆) မြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

ပင်စင်ဆိိုင်ရာကိစစရပမ်ျာ်းအတွေက် အဓကိတာဝနယ်ူပဆာငရ်ွက်ပနပသာဌာနမျာ်း 
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ကျပ်(ဘီလီယံ) 

ဘဏ္ဍာပ ရ်း 
န စ ်

ဦ်းစီ်းဌာန နိိုင်ငပံ ရ်း ကာကွေယ်ပရ်း လိုပ်ငန််း စိုစိုပပေါင််း 

နိိုင်ငပံ တာ၏်   
စိုစိုပပေါင််း 

အသံို်းစရ ိတ ်

နိိုင်င ံ
ပ တာ ်

အသံို်း 
စရ ိတ်

တွေင ်
ပင်စင ်

အသံို်း 
စရ ိတ ်

ပေါဝင်မှု 
ရာခိိုင ်

နှုန််း 

အင်အာ်း 
အသံို်း 

စရ ိတ ်
အင်အာ်း 

အသံို်း 
စရ ိတ ်

အင်အာ်း 
အသံို်း 

စရ ိတ ်
အင်အာ်း 

အသံို်း 
စရ ိတ ်

အင်အာ်း 
အသံို်း 

စရ ိတ ်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၃၆,၀၀၂ ၂၆၄.၉၇၆ ၄၇,၉၄၅ ၃၆.၀၇၀ ၂၁၃,၃၆၂ ၂၅၇.၈၀၀ ၁၂၄,၉၇၄ ၇၄.၆၅၆ ၇၂၂,၂၈၃ ၆၃၃.၅၀၂ ၂ ၃,၀၁၇.၀၀၀ ၂.၇၅% 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၃၆၅,၃၈၆ ၂၈၈.၈၁၉ ၅၀,၂၁၅ ၃၅.၂၅၃ ၂၂၄,၆၅၉ ၂၆၇.၂၃၆ ၁၃၃,၄၃၀ ၉၂.၅၁၉ ၇၇၃,၆၉၀ ၆၈၃.၈၂၇ ၂ ၂,၅ ၁၇.၀၀၀ ၃.၀၄% 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၃၉၀,၁၂၃ ၃၀၅.၆၄၀ ၅၂,၁၉၇ ၃၂.၃၁၂ ၂၃၅,၇၂၂ ၂၇၈.၈၀၁ ၁၄၁,၄၆၇ ၉၂.၃၁၄ ၈၁၉,၅၀၉ ၇၀၉.၀၆၇ ၂ ၃,၀၆ ၉.၁၀၇ ၃.၀၇% 

၂၀၁၈(၆)လ ၄၀၂,၁၈၂ ၁၅၉.၅၁၈ ၅၂,၈၂၄ ၁၅.၆၂၆ ၂၄၁,၉၅၆ ၁၄၅.၅၀၆ ၁၄၅,၆၉၅ ၈၅.၅၃၇ ၈၄၂,၆၅၇ ၄၀၆.၁၈၇ ၁၁,၇၄ ၄.၀ ၀၀ ၃.၄ ၆% 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၄၂၅,၁၈၈ ၄၁၃.၀၃၁ ၅၃,၀၁၆ ၃၇.၀၃၃ ၂၄၉,၄၉၉ ၃၇၇.၄၄၀ ၁၅၈,၃၃၀ ၂၈၈.၅၈၀ ၈၈၆,၀၃၃ ၁,၁၁၆.၀၈၄ ၂ ၇,၅ ၈၃.၀၀၀ ၄.၀၅% 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၄၅၁,၄၁၁ ၄၅၉.၁၆၇ ၅၃,၈၆၇ ၃၇.၉၈၁ ၂၆၂၅၂၆ ၄၃၅.၂၁၀ ၁၆၅၉၃၅ ၃၃၅.၇၁၆ ၉၃၃၇၃၉ ၁,၂၆၈.၀၇၄ ၃ ၅,၂ ၄ ၃.၉၈၁ ၃.၆ ၀% 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၄၇၂,၄၈၆ ၄၅၆.၃၁၇ ၅၄,၆၃၅ ၃၆.၀၈၅ ၂၆၈,၅၂၃ ၄၂၉.၆၆၀ ၁၇၁,၁၃၆ ၃၃၃.၉၃၇ ၉၆၆,၇၈၀ ၁၂၅၅.၉၉၉ ၃ ၄ ,၁၃ ၀.၉၀၀ ၃.၆ ၈% 

ဇာစ်ပမစ်။ ပငစ်င်ဦ်း စ်ီး ဌ ာန 

              ရသံို်း မ န််း ပပခပငွေစာရင််း ဦ်းစီ်းဌာန၏ဘဏ္ဍာပရ်း န စ်အလိိုက်ရသံို်းခန ် မ န််းပပခပငွေစာရင််းဆိိုင်ရာအချ ကအ်လက်မျာ်း(Citizen’sBudget) 
 

  အသစ်တှိိုုံးတက်လာနသာ ပင်စငစ်ာုံးအငအ်ာုံးသည် န စ်စဉ် (၄၀,၀၀၀)ဦုံးြနိ်ု့ တှိိုုံးတက်လျှက်ရ ှိပါ 

သည်။ ပင်စင်စာုံးအငအ်ာုံး အသစ်တှိိုုံးတက်လာသကွဲ သှိိုို့ နလျာ နညု်ံးသွောုံးနသာအင်အာုံးလည်ုံး ရ ှိပါသည်။ န စ်စဉ် 

စိုစိုနပါင်ုံးအငအ်ာုံး (၁၂,၀၀၀) ဦုံးြနိ်ု့ နလျာ နည်ုံးလျှက်ရ ှိပါသည်။ အသစ်တှိိုုံးတက်လာနသာ အင်အာုံးန င ် 

နလျာ နည်ုံးသွောုံးနသာအင်အာုံးတွေင် အသစ်တှိိုုံးတက်လာနသာအင်အာုံးြ ာ ပှိိုြှိိုြျာုံးမပာုံးသည ်အတွေက် န စ်စဉ် 

ပငစ်ငစ်ာုံးအငအ်ာုံးြျာုံးြ ာ တှိိုုံးတက်လျှက်ရ ှိသမြင ် အသံိုုံးစရှိတ်ြ ာလည်ုံး န စ်စဉ်မြင ်ြာုံးလာရမြငု်ံး မြစ်ပါသည်။  
 

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ မ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁အထိ ပင်စင်စာ်းအငအ်ာ်းန ငံ့အ်သံို်းစရတိ်မျာ်းန ငံ့်  

နိိုင်ငံပတာ်အသံို်းစရတိတ်ွေင် ပင်စင်အသံို်းစရတိ်ပေါဝငမ်ှု ရာခိိုင်နှုန််း 
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၁၂၃,၂၀၆.၀၃၈

၉,၃၉ ၇.၀၇၁

၁၁၄,၂၄၇.၉ ၀၆

၂၀၂၁ (ပအာက်တိိုဘာလမ ဒီဇင်ဘ ာလ)အထိပ င်စင် အ သံို်းစ ရိတ်

ဦုံးစီုံးဌာန

နှိိုင်ငံနရုံး

ကာကွေယန်ရုံး

 

 

         (ကျပ်သန်ုံးနပါင်ုံး) 

စဉ ် အဖွေဲွဲ့အစ ည််း 
စိုစိုပပေါင််း 

အင်အာ်း 

ပင်စင် လစာ 

အသံို်းစ ရိတ် 

ဆိုပငွေ 

အသံို်းစ ရိတ် 

စိုစိုပပေါင််း 

အသံို်းစ ရိတ် 

၁ ဦုံးစီုံးဌာန ၄၇၉,၂၁၃ ၁၀၇,၆၇၈.၂၀၅ ၁၅,၂၅၇.၈၃၃ ၁၂၃,၂၀၆.၀၃၈ 

၂ နှိိုငင်နံရုံး ၅၄,၉၈၁ ၈,၈၃၄.၃၇၈ ၅၆၃.၆၉၃ ၉,၃၉၇.၀၇၁ 

၃ ကာကွေယ်နရုံး ၂၇၂,၃၁၅ ၉၅,၉၉၇.၄၅၃ ၁၈,၂၅၀.၄၅၃ ၁၁၄,၂၄၇.၉၀၆ 

စိုစိုပပေါင််း ၈၀၆,၅၀၉ ၂၁၂,၅၁၀.၀၃၆ ၃၄,၃၄၀.၉၇၉ ၂၄၆,၈၅၁.၀၁၅ 

ဇာစ်ပမစ်။ ပင ်စငဦ််း စ်ီး ဌာန 
 

ြ တ်ြျက်။ ပင်စင်စာုံးအငအ်ာုံးသည် ၂၀၂၁ ေီဇငဘ်ာလအထှိ စိုစိုနပါင်ုံးအင်အာုံးြျာုံးမြစ်ငပီုံး အသံိုုံးစရှိတ်သည် ၂၀၂၁ နအာက်တှိိုဘာလြ ေီဇင်ဘာလအထှိ 

အြ န်အသံိုုံးစရှိတ်ြျာုံးမြစ်ပါသည်။ 
 

 ၂၀၂၁ြိုနစ်နအာက်တှိိုဘာလြ ၂၀၂၂ြတ်လအထှိ(၆)လအတွေက် ပငစ်ငဦ်ုံးစီုံးဌာန ၊ ပငစ်ငလ်စာနငွေြျာုံးန င်  

ဆိုနငွေြျာုံးစာရငု်ံး ( ဦုံးစုီံးဌာန +  နှိိုငင်နံရုံး + ကာကွေယ်နရုံး ) အတွေက် ကျပ်သန််းပပေါင််း (၄၉၉,၉၉၉.၀၀၂ )ကှိို 

လျာထာုံးြွဲ ပါသည်။ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနရုံးန စ် (နအာက်တှိိုဘာလြ ေီဇငဘ်ာလ) အတွေင်ုံး ပငစ်ငလ်စာနငွေြျာုံးန င်  ဆိုနငွေ 

ြျာုံးအသံိုုံးစရှိတ်ြ ာ ဦုံးစီုံးဌာနအတွေက် ကျပ်သန််းပပေါင််း (၁၂၃,၂၀၆.၀၃၈) ၊ နှိိုငင်နံရုံးအတွေက် ကျပ်သန််းပပေါင််း 

(၉,၃၉၇.၀၇၁) ၊ ကာကွေယ်နရုံး အတွေက် ကျပ်သန််းပပေါင််း (၁၁၄,၂၄၇.၉၀၆) မြစ်ငပီုံး စိုစိုနပါငု်ံးြ ာ ကျပ်သန််းပပေါင််း 

(၂၄၆,၈၅၁.၀၁၅) မြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်စာ်းအင်အာ်းန င်ံ့ အသံို်းစရိတ ် 

(၂၀၂၁ ပအာက်တိိုဘာလမ ဒဇီင်ဘာလထ)ိ 
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ပင်စင်အမျြို်း အစာ်းအလိို ကပ်င်စင်စ ာ်းအငအ် ာ်းမျာ ်း 

၂၀၂၁ခိုန စ်၊ ဒဇီင်ဘာလအထိစိုစိုပပေါင််းအငအ်ာ်းမျာ်း၏ ပင်စငအ်မျြို်းအစာ်းအလိိုက် အင်အာ်းစာရင််း 

စဉ် 
ပင်စင ်

အမျြို်းအစာ်း 
ဦ်းစီ်း နိိုင်ငံပရ်း ကာကွေယ်ပရ်း လိုပင်န််း စိုစိုပပေါင််း 

၁ သက်မပည်  ၁၈၆,၈၅၄ ၃၃,၀၅၁ ၆,၆၅၁ ၆၁,၅၅၄ ၂၈၈,၁၁၀ 

၂ န စမ်ပည်  ၅၅,၈၀၂ 
 

၁,၁၅၂ ၁၆,၁၆၄ ၇၃,၁၁၈ 

၃ နောြကျန်ုံး ၆၀,၁၈၄ 
 

၁,၁၄၃ ၁၇,၉၆၇ ၇၉,၂၉၄ 

၄ နလျာ်န ကုံး ၁၆,၇၂၁ 
 

၅၁၈ ၉,၁၂၄ ၂၆,၃၆၃ 

၅ အထူုံးန စ်မပည်  ၈,၂၇၂ 
  

၁,၆၂၇ ၉,၈၉၉ 

၆ ြှိသာုံးစို ၁၄၆,၂၇၈ ၂၁,၉၃၀ ၄,၂၀၆ ၆၄,၁၃၇ ၂၃၆,၅၅၁ 

၇ နလျာ နပါ   ၄,၂၅၆ 
 

၄၉ ၁,၅၀၈ ၅,၈၁၃ 

၈ အထူုံးပင်စင ် ၅၆၃ 
  

၆ ၅၆၉ 

၉ ဂရိုဏာန ကုံး ၂၈၃ 
  

၂၀၅ ၄၈၈ 

၁၀ စစ်ြှုထြ်ုံးသက် 
  

၇၆,၅၄၆ 
 

၇၆,၅၄၆ 

၁၁ ြသနစ်ွေြ်ုံးြှု 
  

၆၇,၇၄၁ 
 

၆၇,၇၄၁ 

၁၂ အှိြ်နထာင်စိုဝင ်
  

၁၁၄,၃၀၉ 
 

၁၁၄,၃၀၉ 

စိုစိုပပေါင််း ၄၇၉,၂၁၃ ၅၄,၉၈၁ ၂၇၂,၃၁၅ ၁၇၂,၂၉၂ ၉၇၈,၈၀၁ 

ဇာစ်ပမစ်။ ပငစ်င်ဦ်း စ်ီး ဌ ာန 
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လစာနှုန််းထာ်း အ လိို ကပ်င်စင်စ ာ်းအင်အာ်းမျာ်း 

လစာနှုန််း ထာ်း အလိိုက်စို စိုပပေါင််းပင်စ ငစ်ာ်းဦ်း ပရ(ဦ်းစီ်းဌာန) 
(၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ ဒီဇငဘ်ာ လအထိ ) 

  
 

    
 

စဉ ် လစာနှုန််း ရာ ထူ်းအမ ည် ဦ်းပရ 
မ တ် 

ချ က် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရံိုုံးအကူ / စာပှိိုို့ ၄၀,၇၃၉   

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရံိုုံးအကူြ ျူုံး/စာကူုံးစက်လ ည်  

၃၃,၂၄၉   
အကူ / ယဉ်နြာငု်ံး-၅/ လိုပ်သာုံးြ ျူုံး 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 
အငယ်တန်ုံးစာနရုံး/အငယ်တန်ုံး 

၉၂၉၁၄   
လက်န ှိပစ်က်ရှိိုက် / စစ်နဆုံးနရုံးြ ျူုံး-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 

အကကီုံးတန်ုံးစာနရုံး / 
လက်နထာကဦ်ုံးစီုံးြ ျူုံး / ၁၅၄,၁၄၀   

အကကီုံးတန်ုံးလက်န ှိပစ်က် 

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 

ဌာနြွေွဲစာနရုံး / ေိုတှိယဦုံးစီုံးြ ျူုံး/ 
အငယ်တန်ုံး ၇၇,၀၄၉   

လက်နရုံးတှိိုလက်န ှိပ်စက် 

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရံိုုံးအိုပ် ၁၇,၈၁၂   

၇ ၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀ မြန်ြာနှိိုင်ငရံွဲတပ်ြွေွဲြို့(ရွဲအိုပ်) ၉၅၂   

၈ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦုံးစီုံးအရာရ ှိ ၃၃,၂၄၁   

၉ ၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ လက်နထာက်ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံး ၁၃,၄၈၄   

၁၀ ၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ ေိုတှိယညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံး ၇,၅၃၂   

၁၁ ၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံး ၅,၆၃၄   

၁၂ ၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀ ေိုတှိယညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် ၁,၆၁၈   

၁၃ ၅၅၀၀၀၀ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် ၈၄၉   

စိုစိုပပေါင််း   ၄ ၇၉,၂၁ ၃   

ဇာစ်ပမစ်။ ပငစ်င်ဦ်း စ်ီး ဌ ာန 
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လစာနှုန််း အလိိုက် စိုစိုပ ပ ေါင််းပင်စင်စ ာ်းဦ်းပ ရ (နိိုင် ငံ ပရ်း) 
(၂၀၂၁ခိုန စ်၊ ဒီဇငဘ် ာလ အထိ) 

စဉ ် လစာနှုန််း ရာ ထူ်းအမ ည် ဦ်းပရ 
မ တ် 

ချ က် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 
ရပ်ကွေက်/နကျုံးရွာနကာငစ်ီအတွေင်ုံးနရုံးြ ျူုံး/ 
ဥကကဌ 

၃၉,၂၃၄ 
 

၂ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ လွှတ်နတာက်ှိိုယ်စာုံးလ ယ် ၈၀၁၄  

၃ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 

ငြှိ ြို့နယ်လိုပ်ငန်ုံးစစ်အြွေွဲြို့ဝင်/ 
ငြှိ ြို့နယ်တရာုံးသူကကီုံးအြွေွဲြို့/ငြှိ ြို့နယ်နကာင်စီအ
လိုပ်အြှုနဆာင ်အြွေွဲြို့/ 
ငြှိ ြို့နယ်နကာငစ်ီအတွေငု်ံးနရုံးြ ျူုံး 

၅,၄၃၁ 

 

၄ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ 
ငြှိ ြို့နယ်လိုပ်ငန်ုံးအြွေွဲြို့ ဥကကဌ/ 
ငြှိ ြို့နယ်တရာုံးသူကကီုံးဥကကဌ 

၁,၀၇၁ 
 

၅ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ 

ငြှိ ြို့နယ်နကာငစ်ီဥကကဌ/ တှိိုင်ုံးလိုပ်ငန်ုံးစစ် 

အြွေွဲြို့ဝင/်တှိိုင်ုံးတရာုံးသူကကီုံးအြွေွဲြို့ဝင်/ 
တှိိုင်ုံးနကာင်စီအလိုပ်အြှုနဆာင်အြွေွဲြို့ဝင် 

၈၅၃ 
 

၆ ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ 
တှိိုင်ုံးနကာင်စီအတွေင်ုံးနရုံးြ ျူုံး/ 
ပါလီြန်အတွေင်ုံးဝန်/တှိိုငု်ံးလိုပ်ငန်ုံးစစ်အြွေွဲြို့ဥကကဌ 

၁၀၁ 
 

၇ ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ 
တှိိုင်ုံးနကာင်စီဥကကဌ/ ေို-ဝန်ကကီုံး/ မပည်သူူ့လွှတ် 
နတာေ်ိုဥကကဌ/ တှိိုင်ုံးမပည်မပ လွှတ်နတာေ်ိုဥကကဌ/ 
လူြျ ှိ ုံးစိုလွှတ်နတာ ်ေို-နောယက 

၇၂ 
 

၈ ၅၅၀၀၀၀ 

ဗဟှိိုအာဏာပှိိုင်အြွေွဲြို့ဝင်/မပည်နယ်ဦုံးစီုံးအြွေွဲြို့ဝင်/

အစှိိုုံးရအြွေွဲြို့ဝင/် မပည်နယ်ဝန်ကကီုံး ၊ တှိိုင်ုံးမပညမ်ပ  
လွှတ်နတာဥ်ကကဌ/ လူြျ ှိ ုံးစိုလွှတ်နတာန်ောယက 
/ မပည်သူူ့လွှတ်နတာဥ်ကကဌ/ေိုတှိယဝန်ကကီုံးြျ ပ်/ 
မပည်နယ်ဥကကဌ(ပါလီြန်ကာလ)နတာ်လ န်နရုံး
နကာင်စီဝင/်ေိုတှိယဝန်ကကီုံးြျ ပ်/ 
မပည်နယ်ဦုံးစီုံးဥကကဌ /နှိိုင်ငနံတာ ်
နကာင်စီဝင/်ေိုတှိယဝန်ကကီုံး/ ေိုတှိယ
နရ ြို့နနြျ ပ်/ေိုတှိယစာရင်ုံးစစ်ြျ ပ်/ 
ေိုတှိယတရာုံးသူကကီုံးြျ ပ် 

၂၀၅ 

 

စိုစိုပပေါင််း   ၅၄,၉၈၁  
 ဇာစ်ပမစ။် ပင်စငဦ််းစီ်းဌာန 
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လစာနှုန််း အလိိုက် စိုစိုပ ပ ေါင််းပင်စင်စ ာ်းဦ်းပ ရစာ ရင် ်း(လိုပ်ငန််း) 
(၂၀၂၁ခိုန စ်၊ ဒီဇငဘ် ာလ အထိ) 

စဉ ် လစာနှုန််း ရာ ထူ်းအမ ည် ဦ်းပရ 

 
မ တ် 

ချ က် 

 ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရံိုုံးအကူ / စာပှိိုို့ ၁၄,၆၂၀  

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရံိုုံးအကူြ ျူုံး/စာကူုံးစက်လ ည်  

၂၄,၆၂၈  
အကူ / ယဉ်နြာငု်ံး-၅/ လိုပ်သာုံးြ ျူုံး 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 
အငယ်တန်ုံးစာနရုံး/အငယ်တန်ုံး 

၃၉,၇၂၂  
လက်န ှိပစ်က်ရှိိုက် / စစ်နဆုံးနရုံးြ ျူုံး-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 
အကကီုံးတန်ုံးစာနရုံး / 

လက်နထာကဦ်ုံးစီုံးြ ျူုံး 
/အကကီုံးတန်ုံးလက်န ှိပစ်က် 

၃၉,၆၄၉  

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 
ဌာနြွေွဲစာနရုံး / ေိုတှိယဦုံးစီုံးြ ျူုံး/ 

အငယ်တန်ုံးလက်နရုံးတှိိုလက်န ှိပစ်က် 
၂၁,၆၂၀  

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရံိုုံးအိုပ် ၁၃,၅၀၀  

၇ ၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀ မြန်ြာနှိိုင်ငရံွဲတပ်ြွေွဲြို့(ရွဲအိုပ်) -  

၈ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦုံးစီုံးအရာရ ှိ ၁၀,၃၆၇  

၉ ၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ လက်နထာက်ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံး ၄,၂၆၂  

၁၀ ၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ ေိုတှိယညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံး ၁,၉၅၇  

၁၁ ၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံး ၁,၃၁၈  

၁၂ ၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀ ေိုတှိယညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် ၆၄၉  

၁၃ ၅၅၀၀၀၀ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် ၁၇၆  

စိုစိုပပေါင််း   ၁၇၂,၂ ၉၂   

        ဇာစ်ပမစ်။ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌ ာန 
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အသစ်တိို်းတက်လာပသာအငအ်ာ်းန ငံ့် ပလျာံ့နည််းသွော်းပသာအငအ်ာ်းစာရင််း 

(၂၀၂၁ခို၊ ပအာက်တိိုဘာလမ ဒဇီင်ဘာလအတွေင််း) 
 

 

 

 

 

 

စဉ ် အဖွေဲွဲ့အစ ည််း 
မူလ 

အင်အာ်း 

၂၀၂၁ဘဏ္ဍ ာပရ ်းန စ် 
ပအာ က်တိိုဘာ လမ  
ဒီဇငဘ်ာ လအတွေ င််း 

တိို်းတက်လာ ပသာအင် အာ်း 

ပလျာံ့န ည််း 
သွော်း ပသာ 

အင်အာ်း 

အသာ်းတင ်
ပင်စင်စ ာ်း 

အင်အာ်း 

ကိိုယ်တိိုင် 
မိသာ်းစို 

Die in Die after 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ 
၈ 

(၃-၇) 

၁ ဦုံးစီုံးဌာန ၄၇၉၂၁၃ ၃၄၄၁ ၉၈၂ ၂၃၀၈ ၁၀၉၃ ၄၇၈၁၂၀ 

၂ နှိိုငင်နံရုံး ၅၄၉၈၁ ၂၂၁ - ၁၂၅ ၁၆၀ ၅၄၈ ၂၁ 

၃ ကာကွေယ်နရုံး ၂၇၂၃၁၅ ၁၂၈၂ ၁၁၃၈ ၁၃၇၂ ၁၄၁၁ ၂၇၀၉၀၄ 

၄ လိုပ်ငန်ုံး ၁၇၂၂၉၂ ၇၁၅ ၂၉၀ ၁၀၆၁ ၁၆၇၈ ၁၇၀၆၁၄ 

စိုစိုပပေါင််း ၉၇၈၈ ၀၁ ၅၆၅ ၉ ၂၄၁၀ ၄၈၆၆ ၄၃၄၂ ၉၇၄၂၅ ၉ 
 

 

     ဇာစ်ပမစ။် ပငစ်ငဦ််း စ်ီး ဌာန 

ြ တ်ြျက်။ Die in ဆှိိုသည်ြ ာ ဝန်ထြ်ုံးသည် တာဝနထ်ြ်ုံးနဆာင်စဉ် ကွေယလ်ွေနသ်ည် အတွေက် ပင်စင်ြစံာုံးြွေင် ရ ှိသူြှိသာုံးစိုဝင်ြျာုံးြ  ြှိသာုံးစိုပင်စင် 

နလျှာကထ်ာုံးမြငု်ံးကှိို ဆှိိုလှိိုပါသည်။ 

 Die After ဆှိိုသည်ြ ာ အငငှိြ်ုံးစာုံးသည် ပင်စင်ြစံာုံးနနစဉ ် ကွေယ်လွေန်သည် အတွေက ် ပငစ်င်ြံစာုံးြွေင် ရ ှိသူြှိသာုံးစိုဝငြ်ျာုံးြ  ြှိသာုံးစိုပင်စင် 

နလျှာကထ်ာုံးမြငု်ံးကှိို ဆှိိုလှိိုပါသည်။ 
 

အသစ်တှိိုုံးတက်လာနသာ ပငစ်ငစ်ာုံးအငအ်ာုံးသည် န စ်စဉ် (၄၀,၀၀၀)ဦုံးြန်ို့ တှိိုုံးတက်လျှက်ရ ှိပါသည်။ 

၂၀၂၁ နအာက်တှိိုဘာလြ ေီဇငဘ်ာလအတွေင်ုံး ဦုံးစီုံးဌာနြျာုံး၏ ပင်စငစ်ာုံးဦုံးနရ (၆၇၃၁)ဦုံး၊ နှိိုင်ငံနရုံးပင်စငစ်ာုံး 

(၃၄၆)ဦုံး၊ ကာကွေယ်နရုံးပငစ်ငစ်ာုံးဦုံးနရ (၃၇၉၂)ဦုံး၊ လိုပ်ငန်ုံးအြွေွဲြို့အစည်ုံးြျာုံး၏ ပင်စငစ်ာုံး (၂၀၆၆)ဦုံး၊ စိုစိုနပါင်ုံး 

(၁၂၉၃၅)ဦုံး တှိိုုံးတက်လာပါသည်။ 

 ပင်စငစ်ာုံးအင်အာုံးသည် အသစ်တှိိုုံးတက်လာသကွဲ သှိိုို့ နလျာ နည်ုံးသွောုံးနသာ အင်အာုံးြျာုံးလည်ုံး ရ ှိပါ 

သည်။ န စ်စဉ်နလျာ နည်ုံးသွောုံးနသာအင်အာုံးသည်စိုစိုနပါင်ုံး(၁၂,၀၀၀)ဦုံးြန်ို့ရ ှိပါသည်။  ၂၀၂၁ ြို နအာက်တှိိုဘာလ 

ြ ေီဇငဘ်ာလအတွေင်ုံး ဦုံးစီုံးဌာနြျာုံး၏ ပငစ်ငစ်ာုံး (၁၀၉၃)ဦုံး၊ နှိိုငင်နံရုံးပငစ်ငစ်ာုံး (၁၆၀)ဦုံး၊ ကာကွေယ်နရုံး 

ပငစ်ငစ်ာုံး (၁,၄၁၁)ဦုံး၊ လိုပ်ငန်ုံးအြွေွဲြို့အစည်ုံးြျာုံး၏ ပငစ်ငစ်ာုံး (၁၆၇၈) ဦုံး စိုစိုနပါငု်ံး (၄၃၄၂)ဦုံး နလျာ နည်ုံးလာ 

ပါသည်။    
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တိိုင််းပဒသကကီ်း / ပပညန်ယ်မျာ်းအလိိုက် စိုစိုပပေါင််းပင်စင်စာ်းအင်အာ်းန င်ံ့အသံို်းစရိတ် 
          (၂၀၂၁နအာက်တှိိုဘာလြ ေီဇင်ဘာလအထှိ) 

တ ိုငး်ရေသကက း/ 

ပပညန်ယ် 

ပငစ်ငစ်ားအငအ်ားနငှ့််ပငစ်ငအ်သံိုးစေ တ(် ဦးစ းဌာန) 

က  ျား မ စုစုပ ေါင ျား 

ဦျားပေ 
 င စင အသ ျုားစေိတ  

ဦျားပေ 
 င စင အသ ျုားစေိတ  

ဦျားပေ 
 င စင အသ ျုားစေိတ  

(က   သန ျားပ ေါင ျား) (က   သန ျားပ ေါင ျား) (က   သန ျားပ ေါင ျား) 

စိုစိုရပေါငး် ၂၀၀,၄၆၀ ၃၇,၄၀၅.၃၁၄ ၂၇၈,၇၅၃ ၈၅,၈၀၀.၇၂၄ ၄၇၉,၂၁၃ ၁၂၃,၂၀၆.၀၃၈ 

ကခ င  ၃,၈၃၀ ၇၈၄.၉၄၇ ၅,၃၉၄ ၁,၅၆၉.၈၉၃ ၉,၂၂၄ ၂,၃၅၄.၈၄၀ 

ကယ ျား ၁,၅၀၃ ၁၃၉.၆၈၇ ၁,၇၉၂ ၃၆၁.၅၄၃ ၃,၂၉၅ ၅၀၁.၂၃၀ 

ကေင  ၂,၉၀၅ ၅၂၇.၅၈၈ ၃,၆၂၈ ၁,၁၁၂.၂၁၂ ၆,၅၃၃ ၁,၆၃၉.၈၀၀ 

ခ င ျား ၃,၀၃၉ ၅၂၇.၆၀၀ ၂,၆၄၆ ၆၄၀.၆၅၇ ၅,၆၈၅ ၁,၁၆၈.၂၅၇ 

စစ ကိငု ျား ၁၆,၆၆၇ ၃,၃၈၀.၇၀၆ ၂၀,၈၉၀ ၅,၉၁၀.၇၈၃ ၃၇,၅၅၇ ၉,၂၉၁.၄၈၉ 

 တနသသ ေီ ၂,၅၅၈ ၅၁၉.၄၈၅ ၃,၈၁၂ ၁,၁၇၂.၁၇၁ ၆,၃၇၀ ၁,၆၉၁.၆၅၆ 

 ဲခ ျား ၁၀,၆၅၄ ၁,၅၇၇.၁၄၅ ၁၄,၃၅၇ ၄,၅၂၈.၈၆၆ ၂၅,၀၁၁ ၆,၁၀၆.၀၁၁ 

 ဲခ ျား(ပန က ) ၁၀,၆၇၄ ၁,၈၅၁.၀၅၆ ၁၃,၇၈၁ ၄,၂၅၈.၉၃၄ ၂၄,၄၅၅ ၆,၁၀၉.၉၉၀ 

မပက ျား ၁၅,၀၈၈ ၂,၇၆၄.၃၉၁ ၁၉,၈၇၆ ၆,၂၃၉.၈၇၈ ၃၄,၉၆၄ ၉,၀၀၄.၂၆၉ 

မန္တပ ျား ၂၄,၉၁၆ ၄,၉၂၄.၃၀၉ ၃၄,၇၂၅ ၁၀,၉၅၆.၅၈၈ ၅၉,၆၄၁ ၁၅,၈၈၀.၈၉၇ 

မ န  ၆,၆၄၂ ၁,၂၆၇.၁၀၂ ၁၀,၅၃၃ ၃,၁၁၉.၀၂၁ ၁၇,၁၇၅ ၄,၃၈၆.၁၂၃ 

ေခိုင  ၈,၆၉၉ ၁,၆၃၇.၈၈၄ ၉,၆၀၆ ၂,၇၄၇.၄၁၉ ၁၈,၃၀၅ ၄,၃၈၅.၃၀၃ 

ေန ကနု  ၅၉,၀၀၃ ၁၀,၇၃၀.၄၅၉ ၉၂,၁၂၃ ၂၉,၅၄၇.၅၂၈ ၁၅၁,၁၂၆ ၄၀,၂၇၇.၉၈၇ 

ရှမ ျား(ပရှှေ့) ၈၆၅ ၁၈၁.၈၄၄ ၁,၁၆၃ ၃၈၃.၈၉၂ ၂,၀၂၈ ၅၆၅.၇၃၆ 

ရှမ ျား(ပတ င ) ၃,၃၈၁ ၁,၁၀၈.၀၇၄ ၇,၂၆၆ ၂,၂၇၆.၈၆၅ ၁၀,၆၄၇ ၃,၃၈၄.၉၃၉ 

ရှမ ျား(ပ မ က ) ၄,၃၅၂ ၆၇၈.၄၁၆ ၄,၉၈၀ ၁,၄၀၃.၀၈၈ ၉,၃၃၂ ၂,၀၈၁.၅၀၄ 

ဧေ ဝတ ီ ၁၈,၉၄၅ ၃,၃၁၂.၄၄၅ ၂၅,၀၅၁ ၇,၅၈၁.၈၁၈ ၄၃,၉၉၆ ၁၀,၈၉၄.၂၆၃ 

ပန  ည ပတ   ၆,၇၃၉ ၁,၄၉၂.၁၇၆ ၇,၁၃၀ ၁,၉၈၉.၅၆၈ ၁၃,၈၆၉ ၃,၄၈၁.၇၄၄ 

     ဇာစ်ပမစ်။ ပငစ်င်ဦ်း စ်ီး ဌ ာန 

       ြ တ်ြျက်။ ပင်စင်စာုံးအင်အာုံးသည်၂၀၂၁ ေီဇင်ဘာလအထှိ စိုစိုနပါငု်ံးအင်အာုံးြျာုံးမြစ်ငပုီံး၊အသံိုုံးစရှိတ်သည်၂၀၂၁၊နအာက်တှိိုဘာလြ  ေီဇင်ဘာလ   

                          အတွေငု်ံးအသံိုုံးစရှိတ်ြျာုံး မြစ်ပါသည်။ 
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 တိိုင််းပဒသကကီ်း / ပပညန်ယ်မျာ်းအလိိုက် စိုစိုပပေါင််းပင်စင်စာ်းအင်အာ်းန င်ံ့အသံို်းစရိတ် 

                                                                                                     (၂၀၂၁နအာက်တှိိုဘာလြ ေီဇင်ဘာလအထှိ) 

တ ိုငး်ရေသကက း/ 

ပပညန်ယ် 

ပငစ်ငစ်ားအငအ်ားနငှ့််ပငစ်ငအ်သံိုးစေ တ(် န ိုငင်ရံေး) 

က  ျား မ စုစုပ ေါင ျား 

ဦျားပေ 
 င စင အသ ျုားစေိတ  

ဦျားပေ 
 င စင အသ ျုားစေိတ  

ဦျားပေ 
 င စင အသ ျုားစေိတ  

(က   သန ျားပ ေါင ျား) (က   သန ျားပ ေါင ျား) (က   သန ျားပ ေါင ျား) 

စိုစိုရပေါငး် ၃၂,၁၉၃ ၄,၇၇၇.၉၂၆ ၂၂,၇၈၈ ၄,၆၁၉ ၅၄,၉၈၁ ၉,၃၉၇.၀၇၁ 

ကခ င  ၆၇၈ 287.755 ၁,၀၆၅ ၇၈.၄၇၉ ၁,၇၄၃ ၃၆၆.၂၃၄ 

ကယ ျား ၃၁၈ ၄၁.၅၃၄ ၁၈၆ ၁၃.၈၄၅ ၅၀၄ ၅၅.၃၇၉ 

ကေင  ၄၇၆ ၁၁၂.၁၆၂ ၃၂၂ ၃၇.၃၈၇ ၇၉၈ ၁၄၉.၅၄၉ 

ခ င ျား ၇၆၇ ၁၉၅.၅၆၄ ၆၆၀ ၂၄.၄၄၆ ၁,၄၂၇ ၂၂၀.၀၁၀ 

စစ ကိငု ျား ၄,၃၇၉ ၃၈၇.၈၁၇ ၃,၂၀၃ ၆၈၆.၁၃၇ ၇,၅၈၂ ၁,၀၇၃.၉၅၄ 

တနသသ ေီ ၅၂၄ ၈၀.၇၂၄ ၃၆၆ ၈၀.၇၂၄ ၈၉၀ ၁၆၁.၄၄၈ 

 ဲခ ျား ၁,၈၄၁ ၂၁၂.၁၇ ၁,၃၇၉ ၃၁၈.၂၅၅ ၃,၂၂၀ ၅၃၀.၄၂၅ 

 ဲခ ျား(ပန က ) ၁,၇၆၈ ၂၆၇.၁၇၂ ၁,၂၆၉ ၁၇၈.၁၁၅ ၃,၀၃၇ ၄၄၅.၂၈၇ 

မပက ျား ၃,၃၀၇ ၃၇၇.၂၂၄ ၂,၅၇၉ ၅၁၈.၆၈၃ ၅,၈၈၆ ၈၉၅.၉၀၇ 

မန္တပ ျား ၃,၉၄၄ ၅၇၂.၉၃၆ ၂,၇၃၃ ၅၇၂.၉၃၆ ၆,၆၇၇ ၁,၁၄၅.၈၇၂ 

မ န  ၉၉၀ ၈၆.၄၆၉ ၆၂၇ ၁၇၂.၉၃၇ ၁,၆၁၇ ၂၅၉.၄၀၆ 

ေခိုင  ၂,၀၉၆ ၄၉၉.၂၄၃ ၁,၈၄၉ ၁၅၆.၀၁၃ ၃,၉၄၅ ၆၅၅.၂၅၆ 

ေန ကနု  ၄,၂၀၁ ၅၆၃.၈၃၉ ၁,၈၂၄ ၇၁၃.၃၈၆ ၆,၀၂၅ ၁,၂၇၇.၂၂၅ 

ရှမ ျား(ပရှှေ့) ၂၉၀ ၉၇.၉၃၈ ၁၇၇ ၃၆.၇၂၇ ၄၆၇ ၁၃၄.၆၆၅ 

ရှမ ျား(ပတ င ) ၉၄၈ ၂၅၉.၇၆၉ ၆၃၄ ၁၀၃.၉၀၇ ၁,၅၈၂ ၃၆၃.၆၇၆ 

ရှမ ျား(ပ မ က ) ၈၂၃ ၂၁၈.၈၃၁ ၅၀၄ ၆၂.၅၂၃ ၁,၃၂၇ ၂၈၁.၃၅၄ 

ဧေ ဝတ ီ ၄,၂၂၄ ၃၁၁.၇၈၈ ၂,၉၆၂ ၇၆၂.၁၄၉ ၇,၁၈၆ ၁,၀၇၃.၉၃၇ 

ပန  ည ပတ   ၆၁၉ ၂၀၄.၉၉၁ ၄၄၉ ၁၀၂.၄၉၆ ၁,၀၆၈ ၃၀၇.၄၈၇ 

      ဇာစ်ပမစ်။ပငစ်င်ဦ်း စ်ီး ဌာန 

      ြ တ်ြျက်။ ပင်စင်စာုံးအင်အာုံးသည် ၂၀၂၁ြိုန စ်ေီဇင်ဘာလအထှိ စိုစိုနပါင်ုံးအင်အာုံးြျာုံးမြစ်ငပီုံး၊ အသံိုုံးစရှိတ်သည် ၂၀၂၁ နအာက်တှိိုဘာလြ ေီဇင်ဘာလ 

အတွေင်ုံးအသံိုုံးစရှိတ်ြျာုံးမြစပ်ါသည်။ 
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-၁၀,၀၀၀.၀၀၀

၀.၀၀၀

၁၀,၀၀၀.၀၀၀

၂၀,၀၀၀.၀၀၀

၃၀,၀၀၀.၀၀၀

၄၀,၀၀၀.၀၀၀

၅၀,၀၀၀.၀၀၀

၀
၁၀,၀၀၀
၂၀,၀၀၀
၃၀,၀၀၀
၄၀,၀၀၀
၅၀,၀၀၀
၆၀,၀၀၀
၇၀,၀၀၀
၈၀,၀၀၀
၉၀,၀၀၀

၁၀၀,၀၀၀

က
ြျ

င်

က
ယ

ာုံး

က
ရင

်

ြျ
င်ုံး

စစ
်က

ှိိုင်ုံး

တ
နသ

သာရ
ီ

ပွဲြူ
ုံး

ပွဲြူ
ုံး(န

နော
က

်)

ြန
က

ွေုံး

ြန
တနလ

ုံး

ြွေန
်

ရြ
ှိိုင်

ရန
်က

ိုန်

ရ ြ
်ုံး(

နရ
 ြို့)

ရ ြ
်ုံး(

နတ
ာင

်)

ရ ြ
်ုံး(

နမ
ြာ

က
)်

ဧရ
ာဝ

တ
ီ

နန
မပ

ည
န်တ

ာ်

အ
သံ

ို်းစ
ရိတ

်(က
ျပ

်သ
န််း

ပပ
ေါင

်း)

ပင
စ်င်

စာ
်းဦ

်းပ
ရ

(ဦ
်း)

၂၀၂၁ခိုန  စ်ပအာက်တိိုဘာမ ဒီဇင်ဘ ာလ အထိ စိုစိုပပေါင််း ကျာ်း / မ အလိိုက်
ပငစ်င်စာ်းအင်အာ်းန  ငံ့်ပင်စင်အ သံို်းစ ရိတ်(ဦ်းစ ီ်းဌာန)

ကျာုံးဦုံးနရ ြဦုံးနရ ပင်စင်အသံိုုံးစရှိတ်

၀.

၂၀၀.

၄၀၀.

၆၀၀.

၈၀၀.

၁၀၀၀.

၁၂၀၀.

၁၄၀၀.

၀

၅၀၀

၁၀၀၀

၁၅၀၀

၂၀၀၀

၂၅၀၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

၄၀၀၀

၄၅၀၀

၅၀၀၀

က
ြျ

င်

က
ယ

ာုံး

က
ရင

်

ြျ
င်ုံး

စစ
်က

ှိိုင်ုံး

တ
နသ

သာရ
ီ

ပွဲြူ
ုံး

ပွဲြူ
ုံး(န

နော
က

်)

ြန
က

ွေုံး

ြန
တနလ

ုံး

ြွေန
်

ရြ
ှိိုင်

ရန
်က

ိုန်

ရ ြ
်ုံး(

နရ
 ြို့)

ရ ြ
်ုံး(

နတ
ာင

်)

ရ ြ
်ုံး(

နမ
ြာ

က
်)

ဧရ
ာဝ

တီ

နန
မပ

ည
န်တ

ာ်

အ
သံ

ို်းစ
ရိတ

်(က
ျပ

်သ
န််း

ပပ
ေါင

််း)

ပင
်စင

်စာ
်းဦ

်းပ
ရ

(ဦ
်း)

၂၀၂၁ ခိုန စ်ပအာက်တိိုဘာမ ဒီဇင်ဘာလ အထိ စိုစိုပပေါင််း ကျာ်း / မ အလိိုက်
ပငစ်င်စာ်းအင်အာ်းန  ငံ့် ပငစ်င်အသံို်းစ ရိတ်(နိိုင်ငံပရ်း)

ကျာုံးဦုံးနရ ြဦုံးနရ ပင်စင်အသံိုုံးစရှိတ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိိုင််းပဒ သကကီ်းန င်ံ့ ပပည်နယ်မျာ်း အလိို က်စိုစိုပပေါင် ်းပင်စင်စ ာ်းအငအ် ာ်းန ငံ့် အသံို်းစ ရိတ် 

(၂၀၂၁ခိုန စ်ပ အာက်တိို ဘာလ  မ  ဒီဇင် ဘာ လ အ ထိ ) 
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ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ အနကာင်အထည်နြာန်ရုံးနကာ်ြတီ (၂/၂၀၂၁) အစည်ုံးအနဝုံးကှိို ၁-၁၂-
၂၀၂၁ ရက် နနို့တွေင ်နနမပည်နတာရ် ှိ စီြံကှိန်ုံးန င ်ဘဏ္ဍာနရုံးဝန်ကကီုံးဌာန အစည်ုံးအနဝုံးြန်ုံးြ၌ ကျငု်ံးပြွဲ ပါသည်။ 
အစည်ုံးအနဝုံးတွေင် ေိုတှိယဝန်ကကီုံး ဦုံးနြာင ်နြာငဝ်ငု်ံးက နရရ ည်တည်တံ ြှိိုင်ငြွဲနသာ အြျ ှိ ုံးသာုံးပငစ်ငစ်နစ် 
မြစ်နပေါ်နစရန်ရည်ရွယ်၍ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ်အနကာငအ်ထည်နြာန်ရုံးကှိိုဆက်လက်နဆာငရ်ွက် 
သွောုံးရန်၊ န င  ် ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံး ဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေသည် နရရ ည်နဆာငရ်ွက်ရြည က်ှိစစမြစ်၍ နှိိုငင်နံတာ် စီြံအိုပ်ြျ ပ် 

နရုံးနကာငစ်ီက ြှိြှိတှိိုို့နကာ်ြတီကှိို မပန်လည်မပငဆ်င ် ြွေွဲြို့စည်ုံးနပုံးငပီုံးမြစ်ပါ၍ ြှိြှိတှိိုို့နကာြ်တီအနနမြင ် 
ဆက်လက်နဆာငရ်ွက်ရန်ကှိစစြျာုံး၊ ကကှိ တင်မပင်ဆင် နဆာငရ်ွက်ထာုံးသင ်သည ် ကှိစစြျာုံး၊ဉပနေ ကြ်ုံးန င ်ပတ် 
သက်၍ နဆာငရ်ွက်သင ်သည ် ကှိစစရပ်ြျာုံးကှိို နဆွေုံးနနွေုံးည ှိနှိှုင်ုံး နဆာငရ်ွက်သွောုံးရြည်မြစ်ပါန ကာင်ုံး နမပာ ကာုံး 
ြွဲ ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

ဆက်လက်၍ ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ အနကာင်အထည်နြာ်နရုံးနကာ်ြတီအတွေင်ုံးနရုံးြ ျူုံး၊ ပင်စင် 
ဦုံးစီုံးဌာနညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် ဦုံးရွဲညွေနိ်ု့က ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ အနကာင်အထည်နြာန်ရုံးန င ် 

စပ်လျဉ်ုံး၍ နဆာငရ်ွက်ငပီုံးစီုံးြှုန င ် နဆာငရ်ွက်ြည ် အနမြအနနြျာုံးအာုံး ရ င်ုံးလင်ုံးတငမ်ပငပီုံး အစည်ုံးအနဝုံးသှိိုို့ 
တက်နရာက်လာ ကနသာ နကာ်ြတီဝင်ြျာုံးက အကကံမပ နဆွေုံးနနွေုံးြွဲ  ကပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ဝန်ထမ််းပန ောင် ပရ်း ဗဟိိုရန်ပံိုပငွေ အပက ာင်အထည်ပဖာ်ပ ရ်းပ ကာ် မတီ၏  

 (၂/ ၂၀၂၁) ကကိမ်ပပမ ာက်  အစည််း အပဝ်း ကျင််းပပခ င််း 
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 ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ ဥပနေ ကြ်ုံးမပန်လည်စှိစစ်နရုံးန င ် နညု်ံးဥပနေနရုံးဆွေွဲနရုံး 

ဆပ်နကာ်ြတီ ၏ (၁/၂၀၂၁) ကကှိြန်မြာက်အစည်ုံးအနဝုံးကှိို ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နနို့တွေင် စီြံကှိန်ုံးန င ် ဘဏ္ဍာနရုံး 

ဝန်ကကီုံးဌာန၊ ရံိုုံးအြ တ် (၃၄) အစည်ုံးအနဝုံးြန်ုံးြ၌ ကျငု်ံးပမပ လိုပ်ြွဲ ပါသည်။ အစည်ုံးအနဝုံးတွေင် ဝန်ထြ်ုံး 

နနောင်နရုံး ဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေဥပနေ ကြ်ုံး မပန်လည် စှိစစ်နရုံးန င ် နညု်ံးဥပနေနရုံးဆွေွဲနရုံး ဆပ်နကာ်ြတီဥကကဋ္ဌ၊ ပင်စင် 

ဦုံးစီုံးဌာန၊ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် ဦုံးရွဲညွေနိ်ု့ ကအြွေင ်အြ ာ စကာုံးနမပာ ကာုံး၍ ဆပ်နကာ်ြတီ အတွေင်ုံးနရုံးြ ျူုံး 

ေိုတှိယညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပန် င ် ပင်စငစ်နစ်မပ မပငန်မပာငု်ံးလွဲနရုံးဌာနြွေွဲ၊ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြ  ဝန်ထြု်ံးနနောငန်ရုံး 

ဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေဥပနေ ကြ်ုံး မပ စိုထာုံးြှုန င ် အနကာင်အထည်နြာ်ြည ် ပံိုစံြ ူကြ်ုံး (Model) အာုံး ရ င်ုံးလင်ုံးတင်မပ 

မြငု်ံးြျာုံး နဆာငရ်ွက်ြွဲ ပါသည်။  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ဝန်ထမ််းပန ောင်ပရ်း ဗဟိိုရန်ပံိုပငွေဥပ ပဒကက မ််း ပပန်လည်စိစစ် ပရ်းန ငံ့် နည််းဥ ပပဒပ ရ်းဆွေဲ ပရ်း 

ဆပ်ပက ာမ်တီ ၏ (၁/ ၂၀ ၂၁) အစ ည််းအ ပဝ်းကျင််း ပပခင််း 
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 ပင်စငဦ်ုံးစီုံးဌာန(ရံိုုံးြျ ပ်)ဌာနြွေွဲြျာုံးြ အရာထြ်ုံးြျာုံး၏ လိုပ်ငန်ုံးည ှိနှိှုင်ုံးအစည်ုံးအနဝုံးကှိို ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ 

ရက်နနို့တွေင်ပငစ်ငဦ်ုံးစီုံးဌာန၊အစည်ုံးအနဝုံးြန်ုံးြ၌ကျငု်ံးပမပ လိုပ်ြွဲ ပါသည်။အစည်ုံးအနဝုံးတွေင် ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် 

ဦုံးရွဲညွေနိ်ု့ကဝန်ကကီုံးဌာန၏ ညွှန် ကာုံးြျက်ြျာုံး၊ လိုပ်ငန်ုံးလြ်ုံးညွှန်ြျက်ြျာုံး၊ ဌာန၏လိုပ်ငန်ုံး နဆာငရ်ွက်ြှုြျာုံးန င ် 

ပတ်သက်၍ နမပာ ကာုံးြွဲ ပါသည်။  တက်နရာက်လာ ကသည ် ဌာနြွေွဲတာဝန်ြံြျာုံးြ လည်ုံး ြှိြှိတှိိုို့ဌာနြွေွဲအလှိိုက် 

နဆာငရ်ွက်နနနသာ လိုပ်ငန်ုံးစဉ် အနမြအနနြျာုံး၊ အြက်အြွဲြျာုံးန င  ်လှိိုအပ်ြျက်ြျာုံးအာုံး ရ င်ုံးလင်ုံးတငမ်ပြွဲ ပါ 

သည်။  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ဆက်လက်၍ ပင်စငဦ်ုံးစီုံးဌာနြ  COVID-19 ကပ်နရာဂါ ကူုံးစက်ြံရငပီုံး Quarantine ဝငန်ရာက်ရသည  ်

ဝန်ထြ်ုံး (၂၂)ဦုံးကှိို ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ်က တစ်ဦုံးလျှင် နထာကပ်ံ န ကုံးနငွေကျပ် (၄၀၀၀၀/-)စီ နထာက်ပံ နပုံး 

အပ်ြွဲ ရာ Quarantine ဝငန်ရာကရ်သည ် ဝန်ထြ်ုံးြျာုံးကှိိုယ်စာုံး ေိုတှိယညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ်ြ  လက်ြံရယူြွဲ  

ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌ ာန(ရံို်းချြုပ်) လိုပ်ငန််း ည ိနိှု င််းအစ ည််း အပဝ်းကျ င််းပပခင််းန ငံ့် QUARANTINE ဝငပ် ရာက် ရသညံ့် 

ဝန်ထမ််းမျ ာ်းအာ်း COVID-19 ပထာကပ်ံံ့ပကက်း ပငွေ ပ ပ်းအပ်ပခင််း 
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ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာနတွေငု်ံး ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံး ဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေစနစ် အနကာငအ်ထည်နြာ်နဆာင်နရုံး လိုပ်ငန်ုံး 

အြွေွဲြို့၏ ေိုတှိယအကကှိြ်အစည်ုံးအနဝုံးကှိို ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နနို့တွေင် ပင်စငဦ်ုံးစီုံးဌာန၊ အစည်ုံးအနဝုံးြန်ုံးြ၌ ကျငု်ံးပ 

မပ လိုပ်ြွဲ ပါသည်။အစည်ုံးအနဝုံးတွေင် ဌာနတွေင်ုံးလိုပ်ငန်ုံးအြွေွဲြို့၏ ဥကကဋ္ဌ၊ ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာန၊ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် 

ဦုံးရွဲညွေနိ်ု့က အြွေင ်အြ ာစကာုံးနမပာ ကာုံး၍ ဌာနတွေင်ုံးလိုပ်ငန်ုံးအြွေွဲြို့၏ အတွေင်ုံးနရုံးြ ျူုံး ပင်စင်စနစ်မပ မပင် 

နမပာင်ုံးလွဲနရုံးဌာနြွေွဲ၊ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံး ဦုံးြှိိုုံး ကည်ြ  ဝန်ထြ်ုံးနနောင်နရုံးဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေဥပနေ ကြ်ုံးအနပေါ် မပန်လည် 

မပငဆ်င်ြည ် ဥပနေပိုေ်ြြျာုံးန င ်စပ်လျဉ်ုံး၍ ပိုေ်ြ တစ်ြိုြျင်ုံး အလှိိုကရ် ငု်ံးလင်ုံးတငမ်ပမြငု်ံးြျာုံး နဆာငရ်ွက်ြွဲ  

ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌ ာနတွေင််း ဝန် ထမ််းပန ောင်ပရ်း ဗဟိို ရ န် ပံိုပငွေစနစ် အ ပကာငအ် ထည်ပဖာ်ပဆ ာင် ပ ရ်း 

လိုပ်ငန််း အဖွေဲွဲ့ ၏ ဒိုတိ ယ အကကိမ ်အစ ည််း အပဝ်း ကျင််းပပခင််း 
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ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာန၊ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် ဦုံးရွဲညွေနို့်သည် (၂၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နနို့တွေင် ြနတနလုံးတှိိုင်ုံး 

နေသကကီုံး ပငစ်င်ဦုံးစီုံးြ ျူုံးရံိုုံးသှိိုို့ ရံိုုံးလိုပ်ငန်ုံးြျာုံး သွောုံးနရာက်စစ်နဆုံး၍ ရံိုုံးဝန်ထြ်ုံးြျာုံးန င  ် နတွေြို့ဆံိုကာ လှိိုအပ် 

သည်ြျာုံးြ ာ ကာုံးြွဲ  ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌ ာန၊ ညွှန်ကက ာ်းပရ ်းမ  ်းချ ြုပ် ဦ်း ရဲညွေန ် မ နတပလ်းတိိုင််း ပဒ သကကီ်းဦ်း စီ်းမ  ်းရံို ်းသိို  

ရံို်းလို ပ်ငန််းမျ ာ်း သွော ်းပရာ က်စစ်ပဆ်းပခင််း  
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ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာန၊ ညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် ဦုံးရွဲညွေနိ်ု့သည် ၁၀ -၁၂ -၂၀၂၁ ရက်နနို့တွေင ် ရန်ကိုန်တှိိုင်ုံး 

နေသကကီုံးပငစ်င်ဦုံးစီုံးြ ျူုံးရံိုုံးသှိိုို့လည်ုံးနကာငု်ံး၊ ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နနို့တွေင် ပွဲြူုံးတှိိုင်ုံး နေသကကီုံးပင်စငဦ်ုံးစီုံးြ ျူုံးရံိုုံးသှိိုို့ 

လည်ုံးနကာငု်ံး ရံိုုံးလိုပ်ငန်ုံးြျာုံး သွောုံးနရာကစ်စ်နဆုံးကာ လှိိုအပ်သည်ြျာုံးြ ာ ကာုံးြွဲ ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌ ာန၊ ညွှန်ကက ာ်းပရ ်းမ  ်းချ ြုပ် ဦ်း ရဲညွေန ်မ  တိိုင််းပဒ သကကီ်းန ငံ့် ပပည်နယ်ရံို်း မျာ်း သိို  

ရံို်းလို ပ်ငန််းမျ ာ်း သွော ်းပရာ က်စစ်ပဆ်းပခင််း  
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စီြံကှိန်ုံးန င ဘ်ဏ္ဍာနရုံးဝန်ကကီုံးဌာန၊ပင်စင်ဦုံးစီုံးဌာနန င ်ထှိိုငု်ံးနှိိုငင်၊ံ နှိိုငင်မံြာုံးနရုံးဝန်ကကီုံးဌာန၊ အမပည်မပည် 

ဆှိိုင်ရာ ပူုံးနပါငု်ံးနဆာငရ်ွက်နရုံးနအဂျငစ်ီ(TICA)တှိိုို့ Teleconference အစည်ုံးအနဝုံးကှိို ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ 

ရက်နနို့တွေင် ပငစ်င်ဦုံးစီုံးဌာန၊ အစည်ုံးအနဝုံးြန်ုံးြ၌ ကျငု်ံးပမပ လိုပ်ြွဲ ပါသည်။ အစည်ုံးအနဝုံးတွေင် မြန်ြာ 

န င ထ်ှိိုင်ုံးဘက်ြ တက်နရာက်သူကှိိုယ်စာုံးလ ယ်ြျာုံးအာုံးြှိတ်ဆက် ကငပီုံးပငစ်ငဦ်ုံးစီုံးဌာန၊ေိုတှိယညွှန် ကာုံးနရုံးြ ျူုံးြျ ပ် 

ဦုံးြငု်ံးနဇာ်ဝငု်ံးြ  မြန်ြာနှိိုင်ငံ၏ နှိိုင်ငံ ဝန်ထြ်ုံးပင်စင်စနစ်၏ လက်ရ ှိအနမြအနနြျာုံး၊ ပင်စငစ်နစ်မပ မပင် 

နမပာင်ုံးလွဲနရုံး နဆာင်ရွက်ြှုအနမြအနနြျာုံး၊ ဝန်ထြ်ုံးနနောငန်ရုံး ဗဟှိိုရန်ပံိုနငွေ ထူနထာငန်ဆာငရ်ွက်ြှုန င ် ITန င ် 

ပတ်သက်သည ် ကှိစစရပ်ြျာုံးအာုံး နဆွေုံးနနွေုံးြွဲ ငပီုံး ထှိိုငု်ံးနှိိုင်ငဘံက်ြ လည်ုံး မြန်ြာနှိိုငင်၊ံ ပငစ်ငဦ်ုံးစီုံးဌာနသှိိုို့ ဝန်ထြ်ုံး 

ြျာုံးစွေြ်ုံးနဆာငရ်ည်မြ င ်တငန်ရုံးန င  ် IT စနစတ်ှိိုုံးတက်နရုံးအတွေက ် ကူညီနဆာငရ်ွက်နပုံးြည ်ကှိစစရပ်ြျာုံးအာုံး 

ရ င်ုံးလင်ုံးနဆွေုံးနနွေုံးမြငု်ံး နဆာငရ်ွက်ြွဲ ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီမံကိန််းန ငံ့ဘ် ဏ္ဍာပ ရ်းဝ န်ကကီ်းဌာန၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌ ာနန ငံ့ထ်ိို င််းနိိုင် င၊ံ  နိိုငင်ပံခ ာ်းပရ ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ 

အပပ ည်ပပည်ဆိိုင် ရာ ပူ်း ပ ပေါင််းပဆာ ငရွ်က်ပ ရ်းပ အ ဂျ ငစ်ီ(TICA)တိို  (TELECONFERENCE) 

အစည််း အပဝ်းကျင််းပ ပ ဆာင်ရွက်ပခင််း 
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