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စြီမကံ န်ေးန ှင ်ဘဏ္ဍာ ရ  ေးဝန ်ကကြီေးဌာ န၊  င်စင်ဦေးစ ြီေးဌာ နမှ (    ၄   ) လ တစ်က က မ် ထို တ်ရဝသည။် 

 



မာတိ ကာ 

 ➢  စင်္ကာပူန ိုင်ငံ၏ပင်စငစ်နစ်င်္ ိုလလေ့လာခြင််း 

 ➢  ပီတ င်္ ိုစာ်းသံို်းသူမ ာ်း  

 ➢  Social Media င်္ဏ္ဍနှငေ့် ပင်စငဦ််းစီ်းဌာန 

 ➢  ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေဖွေ ွဲ့စည််းခြင််း 

        

 ➢ လင်္်ရှ ပငစ်င်စာ်းအငအ်ာ်းနှငေ့်အသံို်းစရ တ်အလခြအလန 

 ➢ ပင်စင်စာ်းဦ်းလရနှငေ့ ်ပငစ်င်အသံို်းစရ တ်အလခြခပဇယာ်း(၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ မှ ၂၀၂၁ လအာင်္တ် ိုဘာလမှ ၂၀၂၂     

      မတ်လအထ ) 

 ➢ ပင်စင်အသံို်းစရ တ်သည် န ိုင်ငံလတာအ်သံို်းစရ တ်တွေင် ပါဝငမ်ှုရာြ ိုင်နှုန််း 

 ➢ ပင်စင်စာ်းအင််းအာ်းနှငေ့ ်အသံို်းစရ တ်စာရင််း (၂၀၂၂-၂၀၂၃ြို၊ ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ်ဇူလ ိုင်လအထ ) 

 ➢ ပင်စင်အမ   ်းအစာ်းအလ ိုင်္် ပငစ်င်စာ်းအင်အာ်းစာရင််း(၂၀၂၂-၂၀၂၃ြို၊ ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ်ဇူလ ိုင်လအထ ) 

 ➢ တ ိုင််းလေသကင်္ီ်းနှငေ့ခ်ပည်နယ်မ ာ်းအလ ိုင်္် ပင်စငစ်ာ်းအငအ်ာ်းနှငေ့ ်အသံို်းစရ တ် 

     (၂၀၂၂-၂၀၂၃ြို၊ ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ်ဇူလ ိုငလ်အထ )  

 

 ➢ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနလိုပ်ငန််းလ ာင်ရွင်္်မှုနှငေ့်လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း 



 

ဦးရဲညွန ့် ၊ ညွှန့်ကကားရ ရးမ  းခ ျုပ့် 

စကကာပနူိိုင့် ငံ ၏ပင့်စ င့်စန စ့်ကိိုရလေ့ လာခခင့်း 

၁။ င်္မ္ာေ့န ိုငင်ံမ ာ်းအနင်္် စီ်းပွော်းလရ်းလင်္ာင််းမွေန်လသာ ဖွေံွဲ့ဖဖ  ်းဖပီ်းန ိုင်ငမံ ာ်းတွေင် န ိုငင်ံသူ န ိုငင်ံသာ်းမ ာ်းအာ်း လူမှု 

လံိုခြံ လရ်း အင်္ာအင်္ွေယ်လပ်းမှု၊ န ိုငင်လံတာင််္ တာဝန်ယူသညေ့် သင်္်ကင်္ီ်းပင်စင်စနစ်မ ာ်း၊ ခပည်သူူ့ပင်စင် 

စနစ်မ ာ်း၊ န ိုင်ငလံတာ်၊ ဝန်ထမ််း၊ အလိုပ်ရှင၊် အလိုပ်သမာ်းတ ိုို့မှ အြ   ်းင်္ ထညေ့်ဝင်သညေ့် ပင်စငရ်န်ပံိုလငွေမ ာ်း 

ထူလထာင်ခြင််း၊ ရန်ပံိုလငွေအာ်း တ ို်းပွော်းလအာင်ခပ လိုပ်၍ ပင်စင်အင်္   ်းြံစာ်းြွေငေ့်လပ်းခြင််းခဖငေ့် လူမှုေိုင်္ခင်္င််း လဝ်းလစ 

ခြင််းနှငေ့် န ိုငင်ံသာ်းအာ်းလံို်း အသင်္်အရွယ်ကင်္ီ်းခမငေ့်၍ ဝငလ်ငွေမ ေ့ဘဝတွေင ် စာ်းဝတ်လနလရ်းဖူလံိုလအာင် စီမံလ ာင် 

ရွင်္်လ င်္်ရှ လ င်္ာင််း လတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ထ ိုန ိုငင်ံမ ာ်းအနင်္်မှ စင်္ကာပူန ိုင်ငံ၏ ပငစ်င်စနစ်င်္ ို လလေ့လာတငခ်ပမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 

 

စတင့်တည့်ရ  ာင့်ခခင့်း  

 

၂။  Central Provident Fund စနစ်င်္ ို ၁၉၅၅ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ (၁)ရင်္်လနို့တွေင ် ဖဗ တ သျှင်္ ိုလ ိုနီတ ိုို့မှ 

အလိုပ်သမာ်းမ ာ်းအာ်း ပငစ်င်ယူခြင််းအတွေင်္် အင်္ူအညီခဖစ်လစရန် မပါဝငမ်လနရစနစ်ခဖငေ့် စတင် င်္ ငေ့်သံို်းလစ 

ြ ေ့ပါသည်။ Central Provident Fund (CPF) စနစ ်သည် စင်္ကာပူ န ိုငင်သံာ်းမ ာ်းနှငေ့် အဖမ တမ််း လနထ ိုင်သူမ ာ်းအတွေင်္် 

မခဖစ်မလနပါဝငရ်မညေ့် ဝင်လငွေစိုလ ာင််းမှု အစီအစဉ်တစ်ြို ခဖစ်ဖပီ်း အဖင မ််းစာ်းယူမညေ့် အသင်္်အရွယ်၌ ခဖစ်လပေါ်လာ 

မညေ့်လ ိုအပ်ြ င်္်မ ာ်းင်္ ို ခဖညေ့် ည််းလပ်းရန် ရညရ်ွယ်ပါသည်။ 

ရ ာင့်ရွက့်ရနရ  ာပင့် စင့်စနစ့် 

၃။ စင်္ကာပူန ိုင်ငံ၏ ပငစ်င်စနစ်သည် အာရှတွေင ်  အလစာ ံို်းနှငေ့် အဖွေံွဲ့ဖဖ  ်း ံို်းလသာ  အမ   ်းသာ်းပငစ်င ်စနစ်ခဖစ် 

ပါသည်။စင်္ကာပူန ိုင်ငံတွေင်ယြိုလင်္်ရှ  င်္ ငေ့်သံို်းလန လသာပင်စင်စနစ်အမ   ်းအစာ်း(၃)မ   ်းရှ ပါသည်။ ၎င််းတ ိုို့ မှာ -  



 
         (င်္)  သတ်မှတ်ထညေ့်ဝငလ် င်္်းခဖငေ့်  ထညေ့်ဝငရ်လသာ  သင်္်ကင်္ီ်းရွယ်အ ိုမ ာ်းအတွေင်္်  အလထာင်္်အပံေ့   

                  လပ်းလရ်းရနပ်ံိုလငွေအဖွေ ွဲ့(Central Provident Fund ) 

(ြ) အစ ို်းရဝန်ထမ််းမ ာ်းထညေ့်ဝငလ် င်္်းမ ေ့ပငစ်င်အစီအစဉ်( Non-Contributory Pension Scheme) 

(ဂ) ခဖညေ့်စွေင်္်အဖင မ််းစာ်းအစီအစဉ် (Supplementary Retirement Scheme) တ ိုို့ ခဖစ်ပါသည်။ 

အငငိမ့်းစ ားယူ ညေ့့် အ က့်   

၄။ ယြိုလင်္်ရှ တွေင ် စင်္ကာပူန ိုငင်၌ံ အဖင မ််းစာ်းယူခြင််းနှငေ့် အလိုပ်တာဝန် ထပ်မံ ထမ််းလ ာငခ်ြင််း ဥပလေအရ 

အဖင မ််းစာ်းယူြ  န်တွေင် ရှ ရမညေ့်အနည််း ံို်းအသင်္်င်္ ို ၂၀၂၂ြိုနှစ်ဇူလ ိုငလ်မှစ၍ (၆၂)နှစ်မှ (၆၃)နှစ်သ ိုို့  တ ို်းခမြှငေ့် 

ြ ေ့ပါသည်။  အသင်္် (၆၃)နှစ်   ခပညေ့်ဖပီ်းလသာလ်ည််း  အလိုပ်သမာ်းတစ်ဦ်းသည်  အလိုပ် တာဝန် င်္်လင်္် ထမ််း 

လ ာငန် ိုင်သညေ့ ် လိုပ်သင်္်င်္ ို (၆၇)နှစ်မှ (၆၈)နှစ်သ ိုို့ တ ို်းခမြှငေ့်ြ ေ့ပါသည်။ အလိုပ်သမာ်းမ ာ်းသည် အသင်္် (၅၅) 

နှစ်အထင်္်မှစ၍ ၎င််းတ ိုို့၏လငွေစာရင််းမှ ထိုတ်ယူသံို်းစွေ ြွေငေ့် ရရှ မည်ခဖစ်ဖပီ်း အသင်္် (၆၅)နှစ်အထင်္် အလိုပ်သမာ်း 

မ ာ်းသည်    CPF လငွေပမာဏမ ာ်းင်္ ို ရရှ မည် ခဖစ်ပါ သည်။ (၂၀၃၀)ြိုနှစ်တွေင် စင်္ကာပူန ိုငင်ံ၏ ပံိုမှန်အဖင မ််းစာ်း ယူ 

မညေ့် အသင်္်အရွယ်သည် (၆၅)နှစ် နှငေ့ ် အလိုပ်ထပ်မံထမ််းလ ာင်န ိုင်သညေ့် အသင်္်အရွယ်သည် (၇၀)နှစ်အထ  

တ ို်းခမငေ့်လာမည်ဟို ဝန်ကင်္ီ်းြ  ပ် မစှင်္ကာပူအမ   ်းသာ်းလနို့ လူထိုစည််းလဝ်းပွေ ၌ မ နိ်ု့ င်္ာ်းြ ေ့ပါသည်။ သ ိုို့လသာ ် CPF မှ 

စိုလ ာင််းလငွေခပန်လည် ထိုတ်ယူန ိုငသ်ညေ့် သတ်မှတ်ထာ်းလသာ အသင်္်အရွယ်မှာ (၅၅)နှစ်သာ ခဖစ်မည်ခဖစ်ပါ 

သည်။ ဝန်ကင်္ီ်းြ  ပ် မ ှ ပိုဂဂလ င်္င်္ဏ္ဍအလိုပ်ရှင်မ ာ်းအာ်း (၂၀၂၁)ြိုနှစ်မှစ၍ အသင်္်အရွယ်တ ို်းခမြှငေ့်မှုမ ာ်းအာ်း 

အလင်္ာငအ်ထည် လဖာရ်ာတွေင် အစ ို်းရင်္ဏ္ဍအတ ိုင််း လိုပ်လ ာင်ရန် တ ိုင်္်တွေန််းြ ေ့သည်။  

 

ပါဝင့်ခွငေ့့်ရ ိ  ူမ ားန ငေ့့် အ က ံျုးဝင့်  ူမ ား 

 

၅။ CPFစနစ်တွေင် ဝန်ထမ််းမ ာ်းသည် စင်္ကာပူန ိုငင်ံသာ်း (သ ိုို့မဟိုတ်) စင်္ကာပူန ိုငင်တံွေင် အဖမ တမ််း လနထ ိုင်သူ 

ခဖစ်ပါင်္ပံေ့ပ ို်းမှုမ ာ်းမခဖစ်မလနလ ိုအပ်ဖပီ်း ြံစာ်းြွေငေ့်လည််းရှ ပါသည်။ ဝန်ထမ််း  ိုသည်မှာ စင်္ကာပူတွေင် အြ  န်ခပညေ့်၊ 

အြ  န်ပ ိုင််း၊ ယာယီြနိ်ု့၊ စာြ  ပ်ြနိ်ု့ခဖငေ့် အလိုပ်လိုပ်လသာ မည်သူမ  ိုခဖစ် ပါသည်။ ထ ိုို့ခပင ် ဝန်လ ာငမ်ှု   ိုင်ရာ 

သလဘာတူစာြ  ပ် (သ ိုို့မဟိုတ်) စင်္ကာပတူွေင် ြ  ပ်  ိုထာ်းလသာ အခြာ်း သလဘာတူညီြ င်္်မ ာ်းအရ အလိုပ်ြနို့် 

ထာ်းသညေ့် စင်္ကာပ ူသလဘကာသာ်းမ ာ်းလည််း ပါဝင်ပါသည်။ 

 

 



 
 ညေ့့်ဝ င့်ရကက းနှုန့်း 

၆။  လစဉ်ဝငလ်ငွေ လေေါ်လာ (၇၅၀)နှငေ့် အထင်္်ရရှ လသာ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအတွေင်္် အသင်္်အရွယ် အလ ိုင်္် 

လငွေစာရင််း(၃)ြိုအတွေင််းသ ိုို့ထညေ့်ဝငလ် င်္်းနှုန််းထာ်းမှာလအာင်္်ပါအတ ိုင််းခဖစ်ပါသည်။၂၀၂၂ြိုနှစ်၏ ထညေ့်ဝငလ် င်္်း 

နှုန််းထာ်းမ ာ်းမာှ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

၇။ ၂၀၂၃ ဇနန်ဝါရီလ (၁) ရင််္လနို့တွေင် လခပာင််းလ မညေ့် ထညေ့်ဝင်လ င်္်းနှုန််းထာ်းမ ာ်းမာှ-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အ က့် အလို ပ့်ရ င့် အလို ပ့်  မ ား 
စိုစိုရပါင့်း 

 ညေ့့်ဝင့်ရကက းနှုန့်း ား 

အသင််္(၅၅)နစှအ်ထ  ၁၇% ၂၀% ၃၇% 

အသင််္(၅၅)နစှန်ငှေ့်(၆၀)နစှ ်င်္ာ်း ၁၄% ၁၄% ၂၈% 

အသင််္(၆၀)နစှန်ငှေ့်(၆၅)နစှ ်င်္ာ်း ၁၀% ၈.၅% ၁၈.၅% 

အသင််္(၆၅)နစှန်ငှေ့်(၇၀)နစှ ်င်္ာ်း ၈% ၆% ၁၄% 

အသင််္(၇၀)နစှန်ငှေ့်အထင််္ ၇.၅% ၅% ၁၂.၅% 

အ က့် အလို ပ့်ရ င့် အလို ပ့်  မ ား 
စိုစိုရပါင့်း 

 ညေ့့်ဝင့်ရကက းနှုန့်း ား 

အသင််္(၅၅)နှစ်အထ  ၁၇% ၂၀% ၃၇% 

အသင််္(၅၅)နှစ်နှငေ့်(၆၀)နှစ် င်္ာ်း ၁၄.၅% ၁၅% ၂၉.၅% 

အသင််္(၆၀)နှစ်နှငေ့်(၆၅)နှစ် င်္ာ်း ၁၁% ၉.၅% ၂၀.၅% 

အသင််္(၆၅)နှစ်နှငေ့်(၇၀)နှစ် င်္ာ်း ၈.၅% ၇% ၁၅.၅% 

အသင််္(၇၀)နှစ်နှငေ့်အထင််္ ၇.၅% ၅% ၁၂.၅% 



 
 ညေ့့်ဝ င့်ရ မ ညေ့့်ရငစွ ာရင့်း 

၈။ Central Provident Fund – CPF သ ိုို့ လပ်းသွေင််းလသာ အြ   ်းင်္ ထညေ့်ဝငလ်ငွေမ ာ်းင်္ ို (င်္) သာမန်လငွေစာရင််း 

(Ordinary Account) ၊ (ြ) အထူ်းလငွေစာရင််း (Special Account) နှငေ့ ် (ဂ) လ ်းင်္ိုသရန်လငွေစာရင််း (Medisave 

Account) ဟူလသာလငွေစာရင််း ( ၃ )ြိုသ ိုို့ ထညေ့်သွေင််းလပ်းပါသည်။ 

 ာမန့် ရငွစ ာရင့်း 

၉။ သာမန်လငွေစာရင််းတွေင်ထညေ့်ဝငခ်ြင််းမှ ရရှ လသာစိုလ ာင််းလငွေမ ာ်းင်္ ို အာမြံရန်ပံိုလငွေနှငေ့ ်ရရန် ပ ိုင်  ိုင် ြွေငေ့ ်

မ ာ်းတ ို်းခမငေ့်လာလစလရ်းအတွေင်္် ပံိုလသပ ိုင်ပစစည််းနှငေ့် ပံိုလသပ ိုင်မဟိုတ်လသာ ပစစည််းမ ာ်း ဝယ်ယူခြင််းတ ိုို့တွေင်အသံို်း 

ခပ န ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုို့အခပငပ်ညာလရ်းအသံို်းစရ တ်မ ာ်းအတွေင်္် အသံို်းခပ န ိုငဖ်ပီ်း တွေ ဖင်္်လငွေစာရင််း မ ာ်းသ ိုို့လည််းခပန်လည် 

လ  လခပာင််းလပ်းန ိုင်ပါသည်။ 

အ ူး ရငွစာ ရင့်း           

၁၀။ အထူ်းလငွေစာရင််းတွေင် သင်္်ကင်္ီ်းရွယ်အ ိုမ ာ်း၊ အလရ်းလပေါ်င်္ စစမ ာ်း၊ အဖင မ််းစာ်းယူခြင််း   ိုငရ်ာလငွေလရ်း 

လ င်္်းလရ်းင်္ စစရပ်မ ာ်းတွေင ်ရင််းနှီ်းခမ ပ်နှံရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

ရ းကို  ရန့်ရ ငစွ ာရင့် း 

၁၁။ လ ်းင်္ိုသရန်လငွေစာရင််းတွေင် လ ်းရံိုတင်္်လရာင်္် င်္ိုသမှုမ ာ်းနှငေ့ ် အတည်ခပ ထာ်းလသာ င်္ န််းမာလရ်း 

အာမြံ ပရီမီယံမ ာ်းအတွေင်္် လပ်းလြ ရန် အသံို်းခပ ပါသည်။ အလိုပ်သမာ်းအင်အာ်းစိုတွေင် လငွေစာရင််းသံို်းြို၏ 

စိုစိုလပါင််းထညေ့်ဝငမ်ှုမှာ (၃၄.၅) ရာြ ိုင်နှုန််းခဖစ်ပါသည်။ အလိုပ်ရှင်မှ (၁၄.၅) ရာြ ိုငန်ှုန််း နှငေ့် အလိုပ်သမာ်းဘင်္်မှ 

(၂၀)ရာြ ိုင်နှုန််းထညေ့်ဝငရ်ပါသည်။ ၂၀၀၇ ြိုနှစ်မှ စ၍ အလိုပ်ရှငဘ်င်္်မှ ထညေ့်ဝငလ် င်္်းအာ်း (၁.၅) ရာြ ိုင်နှုန််း 

ထပ်တ ို်းြ ေ့ပါသည်။ စင်္ကာပနူ ိုငင်တံွေင ် သင်္်ကင်္ီ်းအလိုပ်လိုပ်င်္ ိုင်မှုင်္ ို အာ်းလပ်းသညေ့်အလနခဖငေ့် အသင်္်(၅၀) လင်္ ာ် 

လျှင်ထညေ့်ဝငလ် င်္်းနှုန််း လလျှာေ့ြ လပ်းထာ်းသည်င်္ ို လတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ အသင်္် (၅၅)နှစ်သ ိုို့ လရာင်္ရ်ှ ပါင်္ 

(Ordinary Account) နှငေ့(်Special Account) တ ိုို့မှလငွေမ ာ်းင်္ ို (Retirement Account) သ ိုို့ လခပာင််းလရ ွဲ့လပ်း 

သည်။ တစ်လလျှင ် တစ်ဦ်းြ င််း ီသ ိုို့ လပ်းလငွေသည် ၎င််းတ ိုို့ထညေ့်ဝငထ်ာ်းလသာ စိုလ ာင််းလငွေလပေါ်တွေင် မူတည်ဖပီ်း 

လပ်းခြင််း ခဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 

ခံစားခငွေ့့်ပံိုစံမ ား 

၁၂။ CPF စနစင််္ ို ၁၉၆၈ြိုနှစ်တွေင် အစ ို်းရ၏အ မ်ရာစီမံြ င်္်၊ ၁၉၈၄ြိုနှစ်တွေင် လ ်းဝါ်း အသံို်းစရ တ်မ ာ်း 

ပါဝင်မှုနှငေ့် ၁၉၈၆ ြိုနှစ်တွေင် ရင််းနှီ်းခမ ပ်နှံမှုအစီအစဉ်တ ိုို့ခဖငေ့် အသီ်းသီ်း ထပမ်ံတ ို်းြ  ွဲ့လာြ ေ့ပါသည်။ CPF စနစ် 

သည် ခပညေ့်စံိုလသာပငစ်ငန်ှငေ့် လငွေစိုလ ာင််းခြင််း အစီအစဉ်ခဖစ်သညေ့် အလလ ာင်္် အဖင မ််းစာ်းယူသညေ့် အလိုပ် 

သမာ်းမ ာ်းအတွေင်္် လူမှုဘဝဖူလံိုရန် င်္ာင်္ွေယ်လပ်းန ိုင်လသာ၊ အာမြံြ င်္်လပ်းန ိုင်လသာ စနစ်တစ်ရပ်ခဖစ်ပါ 

သည်။ CPF အဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်းသည် အသင်္် (၆၅) နှစ်လနောင်္ပ် ိုင််းတွေင် နှစ်စဉ် ိုလ င်္်းလငွေမ ာ်း ရရှ ပါသည်။ ထ ိုို့အခပင် 

အစ ို်းရမှအဖင မ််းစာ်းယူြ  န်တွေင် နှစ်တ ို်းထိုတ်လငွေမ ာ်းအစာ်း တစ်လံို်းတစ်ြ တည််းလငွေမ ာ်းအာ်း ထိုတ်ယူန ိုင်ရန် 

ြွေငေ့်ခပ လပ်းထာ်းပါသည်။ 

၁၃။ CPF စနစ်တွေင် အဖင မ််းစာ်း  ိုင်ရာစီမံြ င်္်၊ လ ်းင်္ိုသမှုစီမံြ င်္်၊ လူမှုင်္ာင်္ွေယ် လစာငေ့်လရှာင်္်လရ်း 

စီမံြ င်္်၊ အ မရ်ာစီမံြ င်္်၊ ရင််းနှီ်းခမ ပ်နှံမှု  ိုငရ်ာစီမံြ င်္၊် မှီြ ိုသူင်္ာင်္ွေယ်လရ်း စီမံြ င်္် စသည်ခဖငေ့် စီမံြ င်္် မ ာ်း 

စွောရှ ပါသည်။  

အငငိမ့်းစ ား ိိုင့် ရာစီ မံခ က့် 

၁၄။ အဖင မ််းစာ်း  ိုငရ်ာစီမံြ င်္်အရ အသင်္်(၅၅)နှစ်ရှ ဖပီ်း အဖင မ််းစာ်းလငွေစာရင််းတွေင် အနည််း ံို်း လေေါ်လာ 

(၄၀၀၀၀) ရှ လသာ (သ ိုို့မဟိုတ်) အသင်္် (၆၅) နှစ်ရှ ဖပီ်း အဖင မ််းစာ်းလငွေ စာရင််းတွေင် အနည််း ံို်း လေေါ်လာ 

(၆၀၀၀၀) ရှ လသာ အဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်းသည် အဖင မ််းစာ်းယူြ  န်မှစ၍ ဝငလ်ငွေရရှ န ိုငလ်သာ CPF ၏ တစ်သင်္်တာ နှစ်စဉ် 

ထိုတ်လပ်းလငွေအာ်း လရွ်းြ ယ်လတာင််းြံပ ိုင်ြွေငေ့ရ်ှ ပါသည်။  

ရ းကို  မှု ိို င့်ရ ာစီမံခ  က့် 

၁၅။ လ ်းင်္ိုသမှုစီမံြ င်္်တွေင် အဖွေ ွဲ့ဝင ် င်္ ိုယ်တ ိုင ် (သ ိုို့) မှီြ ိုသူအတွေင်္် လ ်းင်္ိုသမှု   ိုင်ရာ စရ တ်မ ာ်း ပါဝင် 

ပါသည်။င်္ာင်္ွေယ်လရ်း  ိုငရ်ာ စီမံြ င်္်တွေင ် မသန်စွေမ််းလသာ သင်္်ကင်္ီ်းရွယ်အ ိုမ ာ်းအာ်း လစဉ်လေေါ်လာ (၃၀၀) 

(သ ိုို့မဟိုတ်) လေေါ်လာ (၄၀၀) ထိုတ်လပ်းသညေ့် Eldershield နှငေ့ ် အသင်္် (၃၀)နှစ်နှငေ့် (၄၀)နှစ် င်္ာ်း မသန်စွေမ််းသူ 

မ ာ်းအာ်း လစဉ်လေေါ်လာ (၆၀၀) ထိုတ်လပ်းသညေ့် Careshield တ ိုို့ ပါဝငပ်ါသည်။ Eldershield ထိုတ်လပ်းသညေ့် 

အမ ာ်း ံို်းင်္ာလမှာ (၅)နှစ် (သ ိုို့မဟိုတ်) (၆)နှစ်ခဖစ်ဖပီ်း Careshield င်္ ိုမ ူလသ ံို်းြ  န်တ ိုင် လအာင်ထိုတ်လပ်းပါသည်။ 

 

 



 
မ ီခိို ူက ာကွ ယ့်ရပး ရရးစီ မံခ က့် 

၁၆။ မှီြ ိုသူ င်္ာင်္ွေယ်လပ်းလရ်း စီမံြ င်္သ်ည် CPF အဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်း၏မ သာ်းစိုတွေင် လရာဂါခပင််းထန်လနသူမ ာ်း၊ 

မသန်စွေမ််းသူမ ာ်း၊ လသ ံို်းမှုမ ာ်းအတွေင်္် အသင်္်(၆၀)အထ  နှစ်အနည််းငယ်အတွေင််း အမ ာ်း ံို်း လထာင်္်ပံေ့လ င်္်းမှာ 

လေေါ်လာ (၄၆၀၀၀) ခဖစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်ထိုတ်လပ်းလငွေသည် မှီြ ိုသူ၏ အသင်္်အရွယ် အလ ိုင်္် င်္ွောခြာ်းမှုရှ ပါသည်။ 

အသင်္် (၂၁)နှစ်အရွယ် မှီြ ိုသူအတွေင်္် ထိုတ်လပ်းလငွေမှာ (၃၆)လေေါ်လာ ခဖစ်ဖပီ်း အသင်္် (၅၅)နှစ်အရွယ် မှီြ ိုသူ 

အတွေင်္် ထိုတ်လပ်းလငွေမှာ လေေါ်လာ(၂၆၀) ခဖစ်ပါသည်။ 

အမိ့်ရာစီမခံ က့် 

၁၇။ အ မရ်ာစီမံြ င်္တ်ွေင် အဖွေ ွဲ့ဝငမ် ာ်းသည် CPF ၏ သာမန်လငွေစာရင််းမှ အ မ်ရာဝယ်ယူန ိုင်ပါသည်။ အ မ်ရာ 

ဝယ်ယူမှုအတွေင်္် လစဉ်လငွေလပ်းလြ ရန် CPF ထညေ့်ဝငလ် င်္်းမ ာ်းင်္ ို အခပညေ့်အဝ (သ ိုို့) အရစ်င်္  လပ်းလြ န ိုငပ်ါသည်။ 

အ မ်ခြံလခမဝယ်ယူရန် ဘဏ်လြ ်းလငွေယူထာ်းသူမ ာ်းသည် ကင်္  တငလ်ပ်းလငွေအလနခဖငေ့် ပထမ ံို်း (၅) ရာြ ိုငန်ှုန််းင်္ ို 

လငွေသာ်းခဖငေ့်လပ်းလြ ရပါသည်။ 

ရင့်းန ီးခမ ျု ပ့်န ံမှုစီမံခ က့် 

၁၈။ ရင််းနှီ်းခမြှ ပ်နှံမှုစီမံြ င်္်တွေင ် သာမန်လငွေစာရင််းနှငေ့် အထူ်းလငွေစာရင််းမှ လင်္်င်္ န်လငွေမ ာ်းအာ်း ရင််းနှီ်းခမြှ ပ်နှံမှု 

မ ာ်းခပ လိုပ်န ိုငပ်ါသည်။ (၂၀၁၀)ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လမှစတင၍် သာမန်လငွေစာရင််းတွေင် လေေါ်လာ (၂၀၀၀၀) လင်္ ာ်လွေန် 

လသာ၊ အထူ်းလငွေစာရင််းတွေင် လေေါ်လာ (၄၀၀၀၀) လင်္ ာ်လွေန်လသာ လငွေမ ာ်းင်္ ိုသာ ရင််းနှီ်းခမြှ ပ်နှံြွေငေ့်ခပ ပါသည်။  

၁၉။ သ ိုို့ခဖစ်ပါလသာလ င်္ာငေ့် စင်္ကာပူန ိုင်ငံ၏ Central Provident Fund (CPF) စနစ်သည် အဖင မ််းစာ်းမ ာ်း၏ 

လူမှုဘ၀ဖွေံဖဖ  ်းမှုင်္ ိုမ ာ်းစွော အလထာင်္်အပံေ့လပ်းန ိုင်သည်င်္ ို လတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ထ ိုို့ခပင ် ထညေ့်ဝင်သူ လသ ံို်းသညေ့် 

အြ  န်၌လည််း င်္ န်ရစ်သူ မ သာ်းစိုမ ာ်းအတွေင်္်ပါ  င်္်လင်္်ြံစာ်းြွေငေ့်လပ်းထာ်းလသာလ င်္ာငေ့် မ သာ်းစို လနောင်လရ်း 

အတွေင်္်ပါ စ တ်လအ်းရပါသည်။ အဖင မ််းစာ်းယူသညေ့်လနို့မှစ၍ အြွေန် င်္င််းလွေတ်ြွေငေ့်ရရှ ခြင််းသည်လည််း CPF 

စနစ်ထညေ့်ဝင်သူမ ာ်းအတွေင်္် ထညေ့်ဝငရ်န်မ ာ်းစွော လံှုွဲ့လ ာ်လ င်္်ရှ ပါသည်။ ထ ိုို့လ င်္ာငေ့် စင်္ကာပူန ိုငင်၏ံ ပငစ်င် 

စနစ်သည် အာ်းသာြ င်္်မ ာ်းစွောရှ လနဖပီ်း အစ ို်းရ နှငေ့် ဝန်ထမ််း နှစ်ဦ်းနှစ်ဘင်္် အတွေင်္် အင်္   ်းမ ာ်းလစလသာ ပင်စင် 

စနစ်တစ်ြို ခဖစ်လ င်္ာင််း လလေ့လာလတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။  
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ရိုတ်တရင်္် လင်္်င်္ ိုင်ဖိုန််းင်္ တတွေီတွေီ န ို့ 

အသံခမည်လာတယ်၊ မနင်္်လစာလစာဘယ် င်္ ဖိုန််း 

ပါလ မေ့်လ ိုို့လတွေ်းရင််း ဖိုန််းနံပါတ်င်္ ို  င်္ညေ့် လ ိုင်္်လတာေ့ 

လနခပည်လတာ်မှာ တာဝန်င်္ လနတ ေ့ တူမလတာ်ထံမှ 

ခဖစ်လနပါတယ်၊ လင်္ိုန်ရင်္်မ ိုို့ ထံို်းစံအတ ိုင််း လ ်းဖ ို်း 

လြါင််းစဉ်ခပဖပီ်း အလသ်းသံို်း လတာင််းတာ ခဖစ်မယ် 

လ ိုို့လတွေ်းရင််း ဖိုန််းင်္ ို လင်္ာင်္်င်္ ိုင် လ ိုင်္်ပါတယ်။ 

အလတွေ်းထ  မှာ လတာေ့ လစာလစာ စီ်းစီ်း မိုနိ်ု့ဖ ို်း လတာင််း 

ရမလာ်းလပါ ေ့၊ အလ ိုင်္်င်္န််း  ို်းမသ တ ေ့ တူမလတာ် င်္ ို 

နည််းနည််းပါ်းပါ်းလတာေ့လခပာမှ ခဖစ်မယ်လ ိုို့ လတွေ်းထာ်း 

တာလပါ ေ့။ 

 ထံို်းစံအတ ိုင််း “ဦ်းထွေန််း “ လ ိုို့ အစြ ဖီပီ်း 

တူမလတာ ်အသံင်္ လင်္်င်္ ိုင်ဖိုန််းင်္တစ် ငေ့ ် င်္ာ်း 

လ ိုင်္်ရတာန ို့ “ ဟ ေ့ ဘာလခပာမလ ိုို့လ ၊ ခမန်ခမန် 

လ ိုတ ိုရှင််း၊ ငါမ င်္်နှောမသစ်ရလသ်းဘူ်း၊ လ ိုို့လခပာ 

လ ိုင်္်တာန ို့ တူမလတာ်င်္ “ ဦ်းထွေန််း” အင်္ူအညီ 

တစ်ြိုလတာင််းြ င်လ ိုို့ပါ လ ိုို့လခပာတယ်၊ စ တ်ထ  

မှာလတာေ့နည််းနည််းထူ်း  န််းသွော်းတယ်၊ ဘာလ င်္ာငေ့် 

လည််း  ိုလတာေ့ လ ်းဖ ို်း လြါင််းစဉ်ခပဖပီ်း အလသ်းသံို်း 

လတာင််းဖပီ  ိုတာန ို့  “ဦ်းထွေန််း” ပ ိုင်္ ်ံလပ်းဦ်း၊ 

ဘာခဖစ်လ ိုို့၊ ညာခဖစ်လ ိုို့   ိုဖပီ်း အာ်းမနောတမ််း 

လတာင််း လနတ ေ့တူမလတာ်င်္ အြိုမှ အင်္ူအညီတစ်ြို 

လတာင််းြ ငတ်ယ်  ိုလတာေ့ ------------? လအာ်-- 

လအ်းလအ်း, ဘာလတွေလတာင််းမှာတိုန််းဟ၊ လငယူ် 

လတာေ့မလ ိုို့လာ်း? နငေ့်အလမင်္ ို မလခပာရ လ ိုို့လာ်း၊ ငါင်္ 

ဘာလိုပ်လပ်းရမှာလ --------------------? 

 

 

 

လယာင်္ ်ာ်း လတာင််းလပ်းရမှာလာ်း? - ဟာ်း ဟာ်း 

စသည်ခဖငေ့် င်္ ိုယ်လခပာြ ငတ်ာ ဦ်းစွောလခပာခပစ်လ ိုင်္် 

တယ်၊ မဟိုတ်ရင ် တူမလတာင််္ သူလခပာြ င်တာ၊ 

သူလတာင််းြ ငတ်ာလတာင််းဖပီ်း ဖိုန််းြ သွော်းတတ်လ ိုို့။ 

မဟိုတ်ပါဘူ်း “ဦ်းထွေန််း” ရ ွဲ့ ၊ သမီ်း သူငယ်ြ င််း 

တစ်လယာင်္်င်္ အင်္ူအညီလတာင််းလ ိုို့၊ သူတ ိုို့လနတ ေ့ 

ဖမ  ွဲ့င်္သူတ ိုို့ အ မ်လဘ်းနော်းမှာ အဖင မ််းစာ်း တစ် 

လယာင်္်  အ ပ်ရာထ  လ လနလ ိုို့တ ေ့၊ လ ်းင်္ိုသစရ တ် 

င်္လည််းမရှ ၊ အြင်္်အြ  လတာလ်တာ ် ခဖစ်လနလ ိုို့ပါ 

တ ေ့၊ အ ေ့ေါသမီ်းင်္ ပင်စငဦ််းစီ်းင်္  ိုတာ သ လတာေ့ 

သူငယ်ချင််းက သမီ်းင်္ ို ဖိုန််း င်္်ဖပီ်း အင်္ူအညီ 

လတာင််းတာ။  

“ဟင် နင်င်္ ဘာလိုပ်လပ်းန ိုင်လ ိုို့လ ၊ သူတ ိုို့င်္ ဘယ် 

ဖမ  ွဲ့င်္လ ? ဘယ်ဌာနင်္ အဖင မ််းစာ်းလ ? ဘာ 

လတွေအြင်္်အြ ခဖစ်လနလ ိုို့လည််း? နင ် န ို့ ဘယ်လ ို 

ပတ်သင်္်တာလ ?စသည်ခဖငေ့် လမ်းြွေန််းလပါင််းမ ာ်းစွော 

လမ်းလ ိုင်္် လတာေ့တယ်။ ဟိုတ်တယ်လလ ဘာမှ 

“ဂဃနဏ” မသ ဘ  အင်္ူအညီ လပ်းရလအာင် 

သူလတာင် င်္ ိုယေ့်စီင်္ လင်္ိုန်ရင် အသံို်းစရ တ်ခပတ် 

လ ိုို့မိုနိ်ု့ဖ ို်းလတာင််းလန င်္ မဟိုတ်ပါလာ်း? အဖင မ််းစာ်း 

တစ်လယာင်္် ေိုင်္ခလရာင်္်လနတယ်   ိုတ ေ့ အသံ 

ပီတိကိိုစား  ံိုးကက  ူမ ား 



 
 င်္ာ်းတာန ို့ ဦ်းလနှောင်္်ထ င်္ မသ စ တ်င်္ သူူ့အလ ိုလ ို 

လမ်းြွေန််းလတွေ တန််းစီလမ်းလ ိုင်္်မ တာင်္လည််း မ မ ရ ွဲ့ 

အဖင မ််းစာ်းလတွေ အလပေါ်င်္ ို င်္ူညီလပ်းြ င် တ ေ့ရင်ထ င်္ 

စ တ်ရင််းအြံ လ င်္ာငေ့်လည််း ခဖစ်မယ်ထငပ်ါတယ်။ 

က ိုယ ်က ိုက ိုယ်လည််း အ  ဩမ ပါရ ဲ့?  

 တူမလတာင််္ “ သမီ်းလည််း လသလသ ြ ာြ ာ 

မသ လသ်းဘူ်း၊ သူငယ်ြ င််းင်္ ပြိုင်္ကူင်္၊ အြိုသူတ ိုို့ 

အ မ်နော်းမှာ မ သာ်းတစ်စို လခပာင််းလာ င်္တယ်၊ 

ြ င််းလူမ   ်းလတွေ၊ မင််းတပ်င်္လ ိုို့ လခပာတယ်၊ ဟ ိုမှာ 

အလခြအလန လတာလ်တာလ်လ်း  ို်းလနလ ိုို့ လခပ်းလာ 

 င်္တာလ ိုို့လခပာတာ။သမီ်းခဖစ်သူင်္ လင်္ ာင််း ရာမ၊ 

အလဖင်္ ပညာလရ်းဝန်ထမ််းအဖင မ််းစာ်း၊ င်္ န််းမာလရ်း 

မလင်္ာင််းဘူ်း၊ နောတာရှည်လရာဂါန ို့ အ ပ်ယာထ လ  

လနတာ၊ သမီ်းကကျာင််းဆရာမင်္ C.D.M မလိုပ်လ ိုို့ 

မင််းတပ် “C.D.F”  င်္ သတ်မယ် လခပာလ ိုို့ ပြိုင်္ကူမှာ 

ရှ တ ေ့ သူူ့တ ိုို့ အမ   ်းလတွေစီင်္ ို စစ်လရှာင် သလဘာမ   ်း 

မ သာ်းစိုလ ိုင်္် လခပ်းလာ င်္တာ၊ သူူ့အလဖင်္ 

ပညာလရ်းဝန်ထမ််း အဖင မ််းစာ်း၊  အ ပ်ယာထ င်္မထ 

န ိုငလ်တာေ့ နောတာရှည် လ ်းင်္ိုလနရတာလ ိုို့ လခပာ 

တာဘ ၊ အ ေါလ ်းင်္ိုသစရ တ် လ ိုအပ်လနလ ိုို့တ  ၊  

ပင်စင်လစာင်္ မင််းတပ်ဘဏ်မှာထိုတ်ရတာ၊ အြို 

အလခြအလနလတွေလ င်္ာငေ့် ပင်စင်လစာထိုတ် ရမှာ 

ြင်္်ြ လနတယ်လ ိုို့ လခပာပါတယ်။ အစြ ဖီပီ်း 

အဖင မ််းစာ်းသည် ပညာလရ်းဝန်ထမ််း အဖင မ််းစာ်း 

တစ်ဦ်းခဖစ်လ င်္ာင််း နောတာရှည် အ ပ်ယာထ လ လန 

တာလ င်္ာငေ့် ပငစ်င်လစာအာ်း င်္ ိုယ်တ ိုင် မထိုတ် 

န ိုငလ် င်္ာင််း၊ သမီ်းခဖစ်သူမှ တစ် ငေ့် မင််းတပ် 

ဘဏ်တွေင် င်္ ိုယ်စာ်းလှယ်ခဖငေ့်ထိုတ် ယူလနခြင််း 

ခဖစ်ပါလ င်္ာင််း၊ မင််းတပ် အပါအဝင ် ြ င််းခပည်နယ် 

တွေင် ခဖစ်ပွော်းလနလသာ  ူပူအ င်္မ််း ဘင်္်မှုမ ာ်း 

လ င်္ာငေ့် ပငစ်ငလ်စာအာ်း ပံိုမှန်မထိုတ် ခဖစ်လတာေ့ပါ 

လ င်္ာင််း၊ ယြင် င်္ ိုယ်စာ်းလှယ်ခဖငေ့် ထိုတ်လပ်းလန 

သညေ့် သမီ်း ခဖစ်သမူှာလည််း C.D.M ဝန်ထမ််း မလိုပ် 

လသာလ င်္ာငေ့ ် “မင််းတပ်” C.D.F င်္ အဖင  ်းထာ်းလန 

ပါလ င်္ာင််း၊ သတ်ပစ်မည်ဟို ဖြ မ််းလခြာင်္လ်သာ 

လ င်္ာငေ့် မ သာ်းစိုလ ိုင်္ ် လ ွေ်းမ   ်း သာ်းြ င််းမ ာ်းရှ ရာ 

ပြိုင်္ကူသ ိုို့ စစ်လရှာင်လာ င်္ခြင််း ခဖစ်ပါလ င်္ာင််း ၊ 

လ ွေမ   ်းသာ်းြ င််းမ ာ်းထံတွေင် ြ ိုလံှုလနရလသာလ င်္ာငေ့် 

စာ်းလရ်းအတွေင်္် မပူရလသာ်လည််း လ ်းဝါ်း 

င်္ိုသစရ တ် အတွေင်္် အြင်္်အြ ခဖစ် လန င်္ပါ 

လ င်္ာင််း၊ ဖြင်ကင်္ီ်း ပညာလရ်းဝန်ထမ််း အဖင မ််းစာ်း 

သည် မင််းတပ၊် ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်တွေင် ပင်စင် 

လစာ ထိုတ်ယူလနခြင််းခဖစ်ဖပီ်း နောတာရှည်လရာဂါ 

လ င်္ာငေ့် အ ပ်ယာထ လ လနသညေ့် အြ  န်မှစ၍ သမီ်း 

ခဖစ်သငူ်္ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ်ခဖငေ့် ထိုတ်ယူလနခြင််းခဖစ် 

ပါလ င်္ာင််း အဆ ိုပါ ပငစ်င်လစာခဖငေ့် ဖြင်ကင်္ီ်း၏ 

လ ်းဝါ်း င်္ိုသစရ တ် အတွေင်္် သံို်းစွေ လနရပါလ င်္ာင််း၊ 

ယြိုအြါ မင််းတပ်မ ှ စစ်လရှာင်၊ စစ်လခပ်းလာ င်္ 

လသာလ င်္ာငေ့ ် ပငစ်င်လစာလည််း မထိုတ်န ိုငပ်ါ 

လ င်္ာင််း ဖြင်ကင်္ီ်း င်္ န််းမာလရ်း အတွေင်္် လ ်းဝါ်း 

ဝယ်ယူရန်မ ာ်းစွော အြင်္်အြ ခဖစ်လပေါ် လနပါလ င်္ာင််း 

“လရာင််းြ ၊ ကပါင်န  ”စရာလည််း မရှ လတာေ့တ ေ့ အတွေင်္် 

အ ပ်ယာထ  လ လနသညေ့် ဖြင်ကင်္ီ်းအာ်း ေီအတ ိုင််း 

 င်္ညေ့်လနရပါလ င်္ာင််း အစရှ သခဖငေ့် အလ င်္ာင််းစံို 

အာ်းသ ရှ ရပါလတာေ့သည်။  



 
 န ိုငင်ံေ့ဝန်ထမ််း အဖင မ််းစာ်းတစ်လယာင်္် အတ  

ေိုင်္ခလရာင်္်လနသညေ့် င်္ စစအာ်း မ မ တတ်န ိုင်သညေ့် 

ဘင်္်င်္ အင်္ူအညီလပ်းရမှာခဖစ်သညေ့် စ တ်ရင််း 

အမှန်ခဖငေ့် အင်္ူအညီလတာင််းြံလာသညေ့ ်တူမခဖစ်သူ 

အာ်း  စ တ်ထ င်္ “အင််း ေီတစ်ြါလတာေ့ မ  ို်းဘူ်းဘ ၊ 

သူူ့အတွေင်္် မဟိုတ်ဘ  အတ ေိုင်္ခ လရာင်္လ်နတ ေ့ 

အဖင မ််းစာ်းတစ်ဦ်း အတွေင်္် စ တ်ရင််းလစတနော 

အရင််းြံခဖငေ့် အင်္ူအညီ လတာင််းြံလနပါလာ်းဟို 

ြ ်ီးင်္ ူ်းရင််း  တူမခဖစ်သူအာ်း “လအ်းလအ်း” ငါတတ် 

န ိုငသ်လလာင်္် လ ာငရ်ွင်္်လပ်းမယ်။ သူန ို့ပတ်သင်္် 

တ ေ့ လေတာ ( အြ င်္်အလင်္် ) လတွေပ ိုို့လ ိုင်္်၊ 

ြ င််းခပည်နယဦ််းစီ်းမှူ်းင်္ ို အင်္ူအညီ  င်္်လတာင််း 

ရမှာဘ ၊ သူဘယ်လ ို လ ာင်ရွင်္် လပ်းန ိုငမ်လ   ို 

တာ  င်္ညေ့ရ်မယ်၊ အဖင မ််းစာ်းန ို့ ပတ်သင်္်တ ေ့ လ ိုအပ် 

တ ေ့ အြ င်္်အလင်္်လတွေင်္ ို နင်လည််း သ တာဘ  

အ ေါလတွေ လတာင််းဖပီ်း ငါ ေ့ ီင်္ ို ပ ိုို့လပ်းလ ိုင်္်၊ ဟို ခပန် 

လခပာလ ိုင်္်ပါသည်။ 

 ညလနပ ိုင််းမှာလတာေ့ တူမခဖစ်သူထံင်္ အဖင မ််း 

စာ်းန ို့ပတ်သင်္်တ ေ့အြ င်္်အလင်္်လတွေရရှ ြ ေ့ပါတယ်၊ 

အဖင မ််းစာ်းအမည် ဦ်းမန်ထန််း၊ ပညာလရ်း ဝန်ထမ််း 

အဖင မ််းစာ်းတစ်ဦ်းခဖစ်လ င်္ာင််း၊ လစဉ် ပင်စင်င်္ ပ်   

( ၈၀,၀၀၀ ) ြနိ်ု့အာ်း မင််းတပ်ဘဏ် တွေင်လစဉ် 

ထိုတ် ယူ ြံစာ်းလနသူတစ်ဦ်း ခဖစ်လ င်္ာင််း သ ရှ ရပါ 

တယ်။ တစ် င်္်တည််း အဖင မ််းစာ်း၏ ပင်စငလ်စာ 

ထိုတ်ယူြွေငေ့်င်္တ် (E– Pension card ) င်္လနရရှ တ ေ့ 

အဖင မ််းစာ်း၏ ပငစ်င်လစာ ထိုတ်ယူြွေငေ့် အမ နိ်ု့လ ာ 

အမှတ်င်္ ို မှတ်သာ်းဖပီ်း ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ြ င််းခပည် 

နယ်ဦ်းစီ်းမှူ်းထံ င်္်သွေယ်ဖပီ်းအဖင မ််းစာ်း ဦ်းမန်ထန််း 

၏ေိုင်္ခ၊ လငွေလ င်္်းခပတ်လတ်လနတ ေ့ အတွေင်္် 

လ ်းဝါ်းင်္ိုသစရ တ် အလထာင်္်အပံေ့ ရရှ န ိုင်ဖ ိုို့ ပင်စင် 

လစာ ထိုတ်ယူ ရရှ န ိုငလ်ရ်း အင်္အူညီလပ်းပါဦ်း၊ 

မင််းတပ်ဘဏ် မန်လနဂ ာင်္ ို အကျ   ်းအက ကာင််း 

လခပာပပဖပီ်း ပင်စငလ်စာ ထိုတ်ယူရရှ န ိုင်လရ်း င်္ူညီ 

လ ာငရ်ွင်္်လပ်းန ိုင်ဖ ိုို့ င်္ ိုယ်စာ်း လှယ်ခဖငေ့် ထိုတ်ယူ 

ရရှ န ိုင်လရ်း အကူအညီ လပ်းန ိုငဖ် ိုို့ ဖိုန််း င်္်ဖပီ်း အင်္ူ 

အညီ လတာင််းြံလ ိုင်္်ပါတယ်။  

ြ င််းခပည်နယ်၊ ဦ်းစီမှူ်းင်္ မင််းတပ ် အလခြ 

အလနင်္ ို အ င်္မ််းဖ ဉ််း လခပာခပရာမှာ လမ််းပန််း 

 င်္်သွေယ်လရ်း  ခပတ်လတာင်္လ်နလ င်္ာင််း ဖမ  ွဲ့လပေါ် 

အထ  တ ိုင်္်ပွေ လတွေခဖစ်လနလ ိုို့ မင််းတပ်ဘဏ်င်္ ို ရ  

စြန််းဝင််းအတွေင််း လခပာင််းလရ ွဲ့ ဖွေငေ့်လှစ်ထာ်းလ င်္ာင််း 

နှငေ့ ် လနို့စဉ် ဘဏ်ဖွေငေ့်လှစ်ခြင််းမရှ ဘ  သတ်မှတ်ထာ်း 

တ ေ့ရင်္်မှာ လံိုခြံ လရ်း အလစာငေ့်အလရှာင်္် တင််း င်္ပ် 

စွောခဖငေ့ ် ဘဏ်ဖွေငေ့်လှစ်လပ်းခြင််း ခဖစ်လ င်္ာင််း 

ဦ်းမန်ထန််း ၏ ပင်စင်လစာအာ်း င်္ ိုယ်စာ်းလှယ်ခဖငေ့် 

လာလရာင်္် ထိုတ်ယူစဉ် ဘဏ်င်္ ထိုတ်မလပ်းတာ 

မဟိုတ်လ င်္ာင််း ဦ်းမန်ထန််းသည် ပငစ်င်လစာ 

ထိုတ်ယူရန်(၁) နှစ်လင်္ ာလ်နသညေ့်အတွေင်္် နှစ်လွေန် 

ပင်စင်ခဖစ်လပေါ်လနပါလ င်္ာင််း ေါလ င်္ာငေ့် နှစ်လွေန် 

ပင်စင်ခပန်လည် ြံစာ်းရရှ န ိုင်ဖ ိုို့ လနခပည်လတာ် 

အလခြြံပညာ (ရံို်းြ  ပ်)င်္ ို ြွေငေ့်ခပ အမ နို့ ် ခပန်လည် 

လတာင််း ြံထာ်းပါလ င်္ာင််း သ ရှ ရပါလတာေ့တယ်။ 

 ေီအတ ိုင််း  ိုရင် လလာလလာ ယ်ဘာမှ လိုပ် 

လပ်းလ ိုို့မရလသ်းဘူ်း၊ နှစ်လွေန်ပင်စင် ခပန်လည်ြံစာ်း 

ြွေငေ့်ရရှ န ိုင်ဖ ိုို့ အလခြြံပညာ (ရံို်းြ  ပ ် ) ရ ွဲ့ ြွေငေ့်ခပ အမ နို့် 

င်္ ိုလစာငေ့်မ ှ ရလတာေ့မှာ အင်္   ်းအလ င်္ာင််းလတာေ့ 



 
လခပာခပထာ်းမှ   ိုဖပီ်း လနခပည်လတာ် ( ရံို်းြ  ပ် ) 

င်္တူမခဖစ်သူထံ ဖိုန််း င်္်အသ လပ်းရပါလတာေ့တယ်၊ 

င်္ ိုယ်င်္လည််း ဦ်းမန်ထန််း  ိုတာ ခဖူသလာ်း၊ 

မ သလာ်း မသ ၊ တူမခဖစ်သူ င်္လည််း သ တာမဟိုတ် 

သူူ့ အသ တစ်လယာင်္် အင်္ူအညီလတာင််းြံလ ိုို့ ဘာ 

 င်္်လိုပ်ရမယ်  ိုတာ သူင်္လည််း င်္ ိုယေ့်င်္ ို လှမ််း 

လမ်းတာ   ိုလတာေ့ သူင်္လန တစ် ငေ့် လခပာြ ိုင််းရမှာ 

ဘ လလ  ိုဖပ်ီး ဖိုန််း င်္် လခပာခပ လ ိုင်္်ပါတယ်။ 

 ရံို်းပ တ်ရင်္်  ိုလတာေ့ တူမလတာလ်ည််း ဖိုန််း 

နော်းမှာ မရှ ဘူ်းထင်တယ်၊ လတာလ်တာန် ို့ မင်္ ိုင်ဘူ်း  

ခဖစ်လနတယ်၊ ြဏ င်္ာလတာေ့ ဖိုန််း ထ င်္ တူမလတာ် 

ရ ွဲ့ အသံ င်္ာ်းလတာေ့မှ “ ဟ ေ့ နငေ့် ဦ်းမန်ထန််းင်္ အြို 

ဘယ်လရာင်္်လနတာလ ?  “ ဘယ်င်္လာ သမီ်း 

ဦ်းမန်ထန််းလ ? သမီ်းလည််း မခမငဘ်ူ်းပါဘူ်း၊ 

သူငယ်ြ င််းင်္ အင်္ူအညီ လှမ််းလတာင််းလ ိုို့၊ ေိုင်္ခ 

အလတာ်လလ်း လရာင်္လ်န င်္တာ၊ လ ်းဖ ို်းလတာင် 

မတတ်န ိုင် င်္ဘူ်း ခဖစ်လနလ ိုို့တ ေ့၊ ပင်စင်လစာလလ်း 

ထိုတ်ရရငလ်တာေ့ လ ်းဖ ို်း အလထာင်္်အင်္ူခပ တာ 

လပါ ေ့လလ” သူင်္အြို ဘယ်မှာ လ ? “အြို လလာလလာ 

 ယ် ပြိုင်္ကူမှာလရာင်္်လနတယ်လ ိုို့ လခပာပါတယ်။” 

“နင်င်္ဘယ်လ ိုသ တာလ ?’’ “သမီ်းသူငယ်ြ င််းင်္ 

လင်္ ာင်္်ထို (ပြိုင်္ကူအနီ်း) မှာလနတာလလ၊ သူူ့ 

အမ   ်းသာ်းင်္ လပါင်္်ဖမ  ွဲ့မှာတာဝန်င်္ လနတာ၊ သူတ ိုို့ 

လည််း ပြိုင်္ကူင်္ ို စစ်လရှာင်လရာင်္်လာဖပ်ီး သူတ ိုို့ 

အမ   ်းလတွေအ မ်မှာလန င်္တာ၊ ဦ်းမန်ထန််းင်္ သူတ ိုို့ 

အ မ်နော်းမှာ ခြံြ င််းင်္ပ်လနလတာေ့ ေိုင်္ခလရာင်္် 

လနတာင်္ ို ခမင ်လနရတာ လပါ ေ့” သမီ်းင်္ ပင်စင်ရံို်းမှာ 

တာဝန်င်္ လနတာသ လတာေ့ သူငယ်ြ င််းင်္ အင်္ူ 

အညီ လှမ််းလတာင််းတာ၊ မင််းတပ်ဘဏ်မှာ အသ မရှ  

ဘူ်းလာ်းလပါ ေ့၊ ပင်စငလ်စာ ခပန်ထိုတ်လ ိုို့ ရလအာင် 

င်္ူညီလပ်းလစြ ငတ်ာ။ 

“လအ်း” ငါလည််း ြ င််းခပည်နယ်၊ ဦ်းစီမှူ်းင်္ ို ဖိုန််း 

 င်္်ဖပီ်းဦ်းမန်ထန််းအမည်၊လငွေထိုတ်ယူြွေငေ့်အမ နို့်လ ာ 

အမှတ်လတွေ လခပာဖပီ်း အင်္ူအညီ  င်္်လတာင််းထာ်း 

တာဘ ဟာ၊ လလာလလာ ယ်လတာေ့ ဘာမှလိုပ်လပ်း 

လ ိုို့မရဘူ်းလခပာတယ်၊ ဟ ိုမှာင်္လည််း နယ်လခမ 

အလခြအလနအရဘဏ်င်္လနို့တ ိုင််းဖွေငေ့်တာမဟိုတ်ဘူ်း  

နငေ့ ် ဦ်းမန်ထန််းင်္လည််း ပင်စင်လစာ မထိုတ်တာ 

တစ်နှစ်လင်္ ာ်ဖပီ  ိုလတာေ့ နှစ်လွေန်ပငစ်င် ခဖစ်လန 

တယ်တ ေ့၊ အ  ေါ အလခြြံပညာ ( ရံို်းြ  ပ် ) င်္ ြွေငေ့်ခပ  

အမ နို့င််္ မ ှ ပင်စင်လစာ ခပန်ထိုတ်လ ိုို့ရမှာ 

လလာလလာ ယ်လတာေ့ ဘာမ ှလိုပ်လပ်းလ ိုို့ မရဘူ်းဟ၊  

ပင်စင်လစာ ထိုတ်လ ိုို့ရရင်လတာင် နယ်လခမအလခြ 

အလနမလင်္ာင််းလတာေ့ ဘယ်လ ို သွော်းထိုတ် င်္မလ  

မသ ?  

 “ေီလ ိုလိုပ်ပါလာ်းနငေ့် ဦ်းမန်ထန််း တ ိုို့င်္ ို 

ဘဏ်လခပာင််း လလျှာင်္်ြ ိုင််းပါလာ်း? မင််းတပ်ဘဏ် 

င်္လန ပြိုင်္ကူဘဏ်င်္ ိုလခပာင််းြ ိုင််းလပါ ေ့၊ ေါ  ို ပြိုင်္ကူ 

ဘဏ်လရာင်္်လာရင် သူတ ိုို့  င်္်ထိုတ်လ ိုို့ရတာဘ ” 

မ မ လည််း ခဖစ်န ိုင်တာလတွေ လတွေ်းဖပီ်း တူမလတာင််္ ို 

အကင်္ံဉာဏ ် လပ်းလ ိုင်္်ပါတယ်။ တူမလတာင််္ 

“ဦ်းထွေန််းင်္လည််း၊ ဘဏ်လခပာင််း လလျှာင်္်ဖ ိုို့ 

ဘယ်သူင်္ သွော်း လိုပ်မှာလ ၊ အနည််း ံို်း င်္ာယင်္ံ 

ရှင်င်္ ိုယ်တ ိုင ် လလျှာင်္်လ ာတငဖ်ပီ်း ဘဏ်မန်လနဂ ာ 



 
န ို့လတွေွဲ့၊ ဘဏ်လခပာင််းလလျှာင်္်မ ေ့အလ င်္ာင််း တငခ်ပရ 

မှာ မဟိုတ် ဘူ်းလာ်း?   

 “လအ်းအ  ေါလည််း၊ ဟိုတ်တယ်ဟ ၊ ဘဏ် 

လခပာင််းလလျှာင်္်လ ိုို့ လမ််းမှာ စာရွင်္်၊ စာတမ််းလတွေ 

လပ ာင်္်သွော်းမှ ဟိုတ်လပေ့ခဖစ်လနဦ်းမယ်၊ ေီလ ိုလိုပ်    

ပါလာ်း? နငေ့်သူငယ်ြ င််းင်္ ို ငါ ေ့ ီင်္ ို ဖိုန််း င်္်ြ ိုင််း 

လ ိုင်္်ဟ ိုဘင်္်င်္ အလခြအလနလတွေင်္ ို ငါသ မှခဖစ်မှာ၊ 

သူတ ိုို့လိုပ်ရမ ေ့ အပ ိုင််းလည််းရှ လနတယ်၊ ငါလည််း 

ဘယ်လ ို   င်္်လိုပ်ရင ် ရမယ ် ိုတာ ပြိုင်္ကူဘဏ် 

မန်လနဂ ာ င်္ ိုလှမ််းလမ်း င်္ညေ့်ဦ်းမယ်။”    

 မ မ လနခပည်လတာ် ( ရံို်းြ  ပ် ) မှာ တာဝန်င်္  

လနစဉ်ဝန်ထမ််းအ မ်ယာ၊ အလပေါ်ထပ်၊ လအာင်္်ထပ် 

လနြ ေ့ င်္လသာ ဦ်းသ န််းတ ို်းလအာင်  ( မန်လနဂ ာ ) 

ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်သည် ပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့ ခမန်မာေ့ 

စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ် တွေင် ြရ ိုငမ်န်လနဂ ာအခဖစ် တာဝန် 

ထမ််းလ ာငလ်နလ င်္ာင််း သတ ရမ တ ေ့ အတွေင်္် 

အ င်္်အသွေယ် ခပ လိုပ်ဖပီ်း အင်္ူအညီ လတာင််းြံဖ ိုို့ 

 ံို်းခဖတ်ြ ေ့ပခင််း ပြစ်ပါတယ်။ 

 ညလနမှာဘ  ပြိုင်္ကူမှာလရာင်္လ်နတ ေ့ တူမ 

ခဖစ်သရူ ွဲ့ သူငယ်ြ င််း ( လရှွဲ့လန ) ထံမှ ဖိုန််းဝင်လာ 

ပါတယ်၊ သူမအမ   ်းသာ်းင်္ မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌာန၊ 

လပါင်္်ဖမ  ွဲ့င်္ အမှုထမ််းတစ်ဦ်း ခဖစ်လ င်္ာင််းန ို့ 

လင်မယာ်း နှစ်လယာင်္်လံို်း  လပါင်္ ်   ( PDF ) င်္ 

ဖြ မ််းလခြာင်္တ် ေ့ အတွေင်္် ပြိုင်္ကူအမ   ်းလတွေ ထံမှာ 

စစ်လရှာင်  လန င်္တာခဖစ်ပါလ င်္ာင််း၊ ဦ်းမန်ထန််း 

သည် ပညာလရ်းဝန်ထမ််း အဖင မ််းစာ်းတစ်ဦ်းခဖစ်ဖပီ်း 

နောတာရှည် လရာဂါခဖငေ့်အ ပ်ယာထ လ လနပါ လ င်္ာင််း၊ 

လ ်းဝါ်း  င်္်လင်္်င်္ိုသရန် လငွေလ င်္်းအာ်းခဖငေ့် 

အြင်္်အြ  ခဖစ်လနသညေ့်အတွေင်္် အဖင မ််းစာ်း 

ဦ်းမန်ထန််း ၏ ပင်စငလ်စာထိုတ်ယူရရှ န ိုင်လရ်း အင်္ူ 

အညီလပ်းလစလ ိုပါလ င်္ာင််း အဖင မ််းစာ်း၏ သမီ်း ခဖစ် 

သူမှာလည််း ပညာလရ်းဝန်ထမ််း လင်္ ာင််း ရာမ 

တစ်ဦ်းခဖစ်ပါလ င်္ာင််း  မင််းတပ ် ( CDF ) င်္ သတ် 

မယ်လ ိုို့ ကင်္ မ််းလမာင််းထာ်းတ ေ့အတွေင်္် လရာဂါသည် 

ဖြင်အာ်း လြေါ်လ ာငဖ်ပီ်းအမ   ်းလတွေရှ ရာ ပြိုင်္ကူ 

ဖမ  ွဲ့သ ိုို့ ထွေင်္်လခပ်းလာ  င်္ခြင််းခဖစ်ပါလ င်္ာင််း သ ရှ ရ 

ပါတယ်။ 

 မ မ မ ှ “ လအ်း လလာလလာ ယ် ငါလည််း 

ဘယ်လ ိုလိုပ်လပ်းရမလ   ိုတာ မသ လသ်းဘူ်း၊ ပိုြိုင်္ကူ 

ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်၊ မန်လနဂ ာင်္ ို လတာေ့သ တယ်၊ 

“မင််းတပ”် မန်လနဂ ာ င်္ ိုလတာေ့ မသ ဘူ်း၊ မင််းတပ် 

အလခြအလနင်္လည််း ဘာ မှန််းမသ ဘူ်းဟ၊ သတင််း 

လတွေင်္လတာေ့ အမ   ်းမ   ်း  င်္ာ်းလနရတာဘ ၊ နငတ် ိုို့င်္ 

အသ  ံို်း ခဖစ်မှာလပါ ေ့လလ၊ ပြိုင်္ကူ မန်လနဂ ာန ို့ 

အ င်္်အသွေယ်ရမှ အင်္   ်းအလ င်္ာင််း လခပာခပဖပီ်း 

အင်္ူအညီလတာင််းရမှာ ၊ ပြိုင်္ကူန ို့ မင််းတပ်င်္ 

အ င်္်အသွေယ်ရှ လနပါတယ်။ အ  ေီဘင်္်င်္ ထူ်းခြာ်း 

မှုရှ ရငလ်ည််း လခပာလပါ ေ့ ငါလည််း ဘယ်လ ိုလိုပ်ရင် 

အ င်လခပမလ   ိုတာ စဉ််းစာ်းရဦ်းမယ်၊ အြိုဟာ 

တ ိုင််းလင်္ ာ်၊ ခပည်နယ်လင်္ ာက်င်္ီ်းဟ၊ အရမ််းလည််း 

မလမ ာလ်ငေ့်ထာ်းန ို့၊ ြ င််းခပည်နယ် အလခြအလနင်္ 

လည််း နင်တ ိုို့အသ  ံို်း၊ ေိုင်္ခလရာင်္်လနတ ေ့သူင်္ ို 

င်္ူညီြ ငတ်ာလပါ ေ့၊ ေါလပမ ေ့ြိုဟာင်္ င်္ာယင်္ံရှင်င်္ 

ြ င််းခပည်နယ်၊ အြိုလရာင်္်လနတာင်္ မလင်္ွေ်းတ ိုင််း၊  

ငါင်္လည််း ရန်င်္ိုန်တ ိုင််းမှာ တာဝန်င်္ လနတာ 

  ိုလတာေ့ တင်္ယေ့် တ ိုင််းလင်္ ာ်၊ ခပည်နယ်လင်္ ာ် 



 
င်္ စစကင်္ီ်း၊ ေါလတာင် နှစ်လွေန် ပင်စင်ြံစာ်းြွေငေ့ ် အခမန် 

 ံို်းရရှ ဖ ိုို့ လနခပည်လတာ်အလခြြံပညာ (ရံို်းြ  ပ)် ပါ 

လသ်းတယ်။ “ လ ိုို့လခပာဖပီ်း မ မ  တာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်း 

င်္ ိုဘ  ပံိုမှန်ခပန်လည် ထမ််းလ ာင် လနြ ေ့ပါ တယ်။ 

 တစ်လနို့ မှတ်မှတ်ရရ၊ ပြိုင်္ကူင်္ ( လရှွဲ့လန ) 

တူမ သူငယ်ြ င််းခဖစ်သူ ထံမှ ဖိုန််းဝင်လာပါတယ်၊ 

သူမင်္ “  ရာလရ ဦ်းမန်ထန််း ရ ွဲ့ နှစ်လွေန်ပင်စင် 

ခပန်လည်ြံစာ်း ြွေငေ့်ခပ အမ နို့င််္ အလခြြံပညာ 

(ရံို်းြ  ပ်) လနခပည်လတာင််္ ခပန်ြ လပ်းလ ိုင်္်ဖပီလ ိုို့ 

လခပာတယ်၊ အ  ေါ ဘယ်င်္ ိုလရာင်္်မှာလ  လမ်းလတာေ့ 

“မ မ မှ ပံိုမှန်  ိုရငလ်တာေ့၊ နှစ်လွေန်ပငစ်င် လတာင််းြံ 

တာင်္ ြ င််းခပညန်ယ် ဦ်းစီ်းမှူ်းရံို်း၊ ဟာ်းြါ်းင်္ 

လတာင််းတာ၊ ဟာ်းြါ်းင်္ ိုဘ  လရာင်္သ်ွော်းလ မေ့်မယ်၊ 

တစ်ြိုလတာေ့ရှ တယ် ဓါတ်ပံိုရ ိုင်္်ဖပီ်း Viber င်္ တစ် 

 ငေ့ ်လှမ််းပ ိုို့ လပ်းရင်လတာေ့ရတယ်၊ ငါ ြ င််း ခပည်နယ် 

ဦ်းစီ်းမှူ်းင်္ ို လှမ််းလမ်း  င်္ညေ့်ဦ်းမယ်၊ သူတ ိုို့ ီင်္ ို 

လရာင်္လ်နရင် Viber င်္လန လှမ််းလတာင််းလ ိုင်္် 

မယ်။” အ ေ ီ ြွေငေ့်ခပ အမ နို့င််္ ို မင််းတပ်ဘင်္်င်္ ို 

 င်္်ပ ိုို့လပ်းဘ ိုို့ လ ိုအပ်လနဖပီ၊ ငါဖိုန််းခပန် င်္်မယ်၊ 

ပြိုင်္ကူ မန်လနဂ ာင်္ ို အင်္  ်းအလ င်္ာင််းလခပာခပဖပီ်း 

အင်္ူအညီလတာင််းရမှာဟ၊ သူတ ိုို့င်္ မင််းတပ ်ဘဏ် 

န ို့ အ င်္်အသွေယ်ရှ လနတယ်” လ ိုို့လခပာဖပ်ီး ပြိုင်္ကူ  

ဘဏ်င်္ ို ဖိုန််း င်္်ြ ေ့ပါတယ်။  

 တစ်ဘင်္်င်္ဖိုန််းင်္ ိုင်တာင်္ ဘဏ် ဝန်ထမ််း 

အမ   ်းသမီ်းတစ်ဦ်း ခဖစ်လနတ ေ့အတွေင်္် မန်လနဂ ာ 

ဦ်းသ န််းတ ို်းလအာငန် ို့ စင်္ာ်းလခပာြ ငလ် င်္ာင််းသူူ့ 

အသ ရန်င်္ိုန်တ ိုင််း ပငစ်ငဦ််းစီ်းရံို်းင်္ တ ိုင််းလေသကင်္ီ်း 

ဦ်းစီ်းမှူ်း ခဖစ်ပါ လ င်္ာင််းလခပာခပြ ေ့ပါတယ်၊ တစ်ဘင်္် 

မ ှ ခပန် လခပာတာင်္“ ဦ်းသ န််းတ ို်းလအာင်(မန်လနဂ ာ ) 

သည် လတာင်ကင်္ီ်း ( ရှမ််းခပညန်ယ်လတာငပ် ိုင််း ) 

ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်သ ိုို့ လခပာင််းသွော်းဖပီခဖစ်ပါ 

လ င်္ာင််း၊ ယြိုတာဝန်င်္ လနသူမှာ လေေါ်နွေယ်နွေယ်      

( မန်လနဂ ာ ) ခဖစ်ပါလ င်္ာင််း ရှင််းခပတ ေ့အတွေင်္်        

“ အ  ေါ  ိုရင ် လေေါ်နွေယ်နွေယန် ို့ လခပာြ င်လ ိုို့ပါ” လ ိုို့ 

ြွေငေ့်လတာင််း လ ိုင်္်လတာေ့တယ်၊ မထူ်းလတာေ့ဘူ်း 

အလ င်္ာင််းစံို လခပာခပဖပီ်း အင်္ူအညီ လတာင််းရလတာေ့ 

မှာဘ ၊ ပြိုင်္ကူဘဏ်ဘင်္်င်္ မလိုပ်လပ်းရင ် ဘာမှ 

 င်္်လင်္်လ ာင်ရွင်္်လ ိုို့မရဘူ်း၊ ပြိုင်္ကူဘဏ်င်္ 

“ င်္ာ်းြံ”ခဖစ်လနတာမဟိုတ်ပါလာ်း။ သ ပ်မ င်္ာဘူ်း 

မ နစ်ပ ိုင််းအတွေင််းမှာပ  တစ်ဘင်္်င်္ “ဟ လ ိုအမ နို့် 

ရှ ပါလေေါ်နွေယ်နွေယ်၊ ပြိုင်္ကူဘဏ်ြွေ  မန်လနဂ ာပါရှင် 

ဘာမ ာ်း အင်္ူအညီ လပ်းရမလ ?   ိုသညေ့် ြ   သာ 

သညေ့်အသံင်္ ို  င်္ာ်းရပါတယ်။ ဘဏ်ြွေ မန်လနဂ ာ 

အသံ င်္ာ်းရလတာေ့ အာ်းတင်္်သွော်းမ တယ်၊ ပထမ 

လတာေ့ င်္ ိုယ်န ို့မရင််းနှီ်းတ ေ့အတွေင်္် အ ငလ်ခပပါ ေ့ 

မလာ်းလပါ ေ့ ဘဏ်  ိုတာင်္လည််း အင်မတန် အလိုပ် 

မ ာ်းတ ေ့ဌာနတစ်ြိုမဟိုတ်ပါလာ်း” ေါလ င်္ာငေ့ ် လ ိုတ ို 

ရှင််းဘ  ရှင််းခပလ ိုင်္်ပါတယ်၊ မ မ အမည်၊ ပင်စင် 

ဦ်းစီ်းဌာန၊ ရန်င်္ိုန်တ ိုင််းရံို်း၊ တ ိုင််းဦ်းစီ်းမှူ်း ခဖစ်ပါ 

လ င်္ာင််း၊ ပြိုင်္ကူဘဏ်ြွေ မှာ ယြင ် တာဝန်ထမ််း 

လ ာငြ် ေ့လသာ ဦ်းသ န််းတ ို်းလအာင် (မန်လနဂ ာ ) ၏ 

အသ မ တ်လ ွေ တစ်ဦ်းခဖစ်ပါလ င်္ာင််း အစြ ငီ်္ာ 

ပညာလရ်းဝန်ထမ််း အဖင မ််းစာ်း ဦ်းမန်ထန််း င်္ စစ၊ 

နောတာရှည် လရာဂါ ခဖငေ့် အ ပ်ယာထ လ လနသညေ့်င်္ စစ၊ 

မင််းတပ်ဘဏ်မှာ ပင်စငလ်စာ ထိုတ်ယူလနရာမှ 

မင််းတပ ် CDF ဖြ မ််းလခြာင်္်မှုလ င်္ာငေ့် သာ်းအမ ၊ 



 
သာ်းအဖလတွေ ပြိုင်္ကူသ ိုို့ အသင်္်လဘ်းလိုင်္ာ 

လခပ်းလာရသညေ့်င်္ စစ၊ ယြို လ ်းဖ ို်း မတတ်န ိုင်သညေ့် 

အတွေင်္် ဦ်းမန်ထန််း၏ ပင်စင်လစာအာ်း မင််းတပ ်

ဘဏ် မ ှ ထိုတ်ယူရရှ န ိုငလ်ရ်း င်္ူညီ လ ာငရ်ွင်္် 

လပ်းန ိုငပ်ါရန်င်္ စစမ ာ်းင်္ ို တစ်လင်္်စတည််း ရှင််းခပ 

လ ိုင်္်ပါလတာေ့တယ်” ဘဏ်မန်လနဂ ာ လေေါ်နွေယ်နွေယ် 

င်္လည််း စ တ်ရှည်၊ လင်္်ရှည် နော်းလထာင်လပ်းပါ 

တယ်၊  င်္်လင်္်ဖပီ်း သူင်္ “ မင််းတပ်ဘဏ်န ို့ 

အ င်္်အသွေယ်ရှ တာ မှန်ပါတယ်၊ အိုပ်ြ  ပ်မှုင်္ စစ 

လတာလ်တာမ် ာ်းမ ာ်းင်္ ို လလယာဉ် ( ရဟတ်ယာဉ် ) 

န ို့လ ာငရ်ွင်္်လပ်းလနတာ  ိုလတာေ့ ရဟတ်ယာဉ်င်္ 

ပြိုင်္ကူင်္ တင်္်ပါတယ်၊ မင််းတပ်ဘဏ် င်္လပ်းရန်ရှ  

လသာ အိုပ်ြ  ပ်မှုင်္ စစမ ာ်း၊ ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်    

( ရံို်းြ  ပ် ) င်္ ပ ိုို့ရန်ရှ လသာ အိုပ်ြ  ပ်မှုင်္ စစရပ်လတွေ 

င်္ ို င်္ျွန်မတ ိုို့ ပြိုင်္ကူဘဏ်င်္ (  င်္ာ်းြံ ) အလနခဖငေ့် 

လ ာငရ်ွင်္်လပ်း လနရပါတယ်၊  ရာလခပာတ ေ့ 

အဖင မ််းစာ်း ဦ်းမန်ထန််းရ ွဲ့ နှစ်လွေန်ပငစ်င် ခပန်လည် 

ြံစာ်းြွေငေ့်ခပ အမ နိ်ု့င်္ ို င်္ျွန်မ ီင်္ ို ပ ိုို့လပ်းရင် ေီင်္လန 

လလယာဉ်အကင်္ံ ရှ တ ေ့အြ  န် မင််းတပ ် ဘဏ်င်္ ိုပ ိုို့ 

လပ်းလ ိုို့ရပါတယ်၊ ဘဏ်လခပာင််းဖပီ်း ပင်စင်လစာ 

ထိုတ်ယူမ ေ့ င်္ စစင်္လတာေ့ နယ်လခမအလခြအလနအရ 

မခဖစ်န ိုင်လသ်းဘူ်းထငတ်ယ်၊ဘဏ်လခပာင််း လလျှာင်္် 

ဖ ိုို့အတွေင်္် လင်္်မှတ် လရ်းထ ို်းရမ ေ့င်္ စစ၊ ဘဏ်မန် 

လနဂ ာန ို့ လတွေွဲ့ရမ ေ့င်္ စစ၊ မင််းတပ် ဘဏ်မှာ မှတ်တမ််း 

တင်ရမ ေ့င်္ စစလတွေင်္ င်္ ိုယ်တ ိုင်လိုပ်မှ အ င်လခပမှာ၊ 

လလာလလာ ယ် မင််းတပ်ဘဏ် မန်လနဂ ာင်္ 

လခပာင််းသွော်းဖပီ၊ အသစ်ြနို့်မ ေ့ မန်လနဂ ာင်္ မလရာင်္် 

လသ်းဘူ်း၊ လရာင်္်လာရငလ်ည််း သူူ့င်္ ို ပြိုင်္ကူင်္ 

တစ် ငေ့ ် လလယာဉ်န ို့ မင််းတပ်င်္ ို ပ ိုို့လပ်းရမှာ၊ 

ဘယ်လ ိုလိုပ်ရင် အ င်လခပန ိုင်မယ်   ိုတာ င်္ျွန်မ 

အသစ်လရာင်္်လာမ ေ့ မင််းတပ် ဘဏ်မန်လနဂ ာင်္ ို 

လည််း တ ိုင်ပင် င်္ညေ့်ပါဦ်းမယ်၊ သူင်္ အဓ င်္င်္  

တယ်လလ၊ သူူ့ဘဏ်င်္ အဖင မ််းစာ်း  ိုလတာေ့” အစ 

ရှ တ ေ့  င်္်လိုပ်လ ာင်ရွင်္်ရမ ေ့င်္ စစလတွေ ပြိုင်္ကူ 

မန်လနဂ ာ လေေါ်နွေယ်နွေယ်င်္ ခပန်လခပာခပပါတယ်။ 

ဘဏ်မန်လနဂ ာ လခပာတာလတွေင်္ လင်္်လတွေွဲ့င်္ တ ေ့ 

အတွေင်္်မ မ လည််း မင််းတပ်ဘဏ် မန်လနဂ ာ လရာင်္် 

လာရင ် အ င်္်အသွေယ်လိုပ်ြွေငေ့ခ်ပ ပါလ ိုို့ လတာင််း  ို 

ရင််း တစ်လင်္်စတည််း ပြိုင်္ကူလရာင်္်လနတ ေ့ တူမ 

ခဖစ်သရူ ွဲ့ သူငယ်ြ င််းထံင်္ ို ဖိုန််း င်္်ဖပီ အထင်္်ပါ 

င်္ စစရပ်လတွေင်္ ို လခပာခပလ ိုင်္်ပါတယ်။ 

 အလိုပ်တာဝန်လတွေ မအာ်းလပတ် ေ့ င်္ာ်းထ င်္ 

င်္ ိုယ်န ို့လည််းမသ ၊ တစ်ြါမှလည််း မခမင်ဘူ်း၊ 

င်္ ိုယေ့်တ ိုင််း၊ င်္ ိုယေ့်ခပည်နယ်င်္ လည််းမဟိုတ်ဘ  

အဖင မ််းစာ်း ( ေိုင်္ခလရာင်္လ်နလသာ ) တစ်ဦ်းရ ွဲ့ 

အလရ်း င်္ စစလတွေင်္ ို ထ ထ ဝင်ဝင ် လ ိုင်္်ပါ လခဖရှင််း 

လပ်းလန တ ေ့မ မ င်္ ိုယ်င်္ ိုလည််း အံေ့ဩ မ သလ ို၊ မ မ န ို့ 

လည််းမသ  မ မ အင်္ူအညီလတာင််းတာန ို့ စ တ်ပါ 

လင်္်ပါ လ ာငရ်ွင်္်လပ်းတ ေ့ ဘဏ်ဝန်ထမ််း ( ပြိုင်္ကူ 

ဘဏ်ြွေ မန်လနဂ ာ) င်္ ိုလည််း လလ်းစာ်းမ ပါတယ်၊ 

တင်္ယ်လတာေ့ မ မ တ ိုို့လည််း တစ်ြ  န်င်္ ရင် 

အဖင မ််းစာ်းယူ င်္ ရမှာ မဟိုတ်ပါလာ်း? န ိုငင်လံတာ်ရ ွဲ့ 

တာဝန်ဝတတရာ်းလတွေင်္ ို လင်္ ပွေန်စွော ထမ််းလ ာင် 

ြ ေ့ င်္တ ေ့ န ိုငင်ံေ့ ဝန်ထမ််း အဖင မ််းစာ်းမ ာ်းရ ွဲ့ လနဝင်ြ  န် 

“ဘဝ” မှာ လ ိုအပ်ြ င်္်လတွေ အမ ာ်းကင်္ီ်းရှ လနမှာ 

အလသအြ ာ ပါဘ ၊ အ ေီလ ိုအပ်ြ င်္်လတွေ မခပညေ့်စံိုတ ေ့ 



 
“ဘဝ” အလနအထာ်းလတွေင်္ ို မ မ တတ်န ိုင်သလလာင်္် 

မ မ င်္ ိုယ်စွေမ််း ရှ သလလာင်္်  စ တ်ရင််းအမနှ်န ို့ င်္ူညီ 

လ ာငရ်ွင်္်လပ်းလနတာဟာ မ မ  ထမ််းလ ာငရ်မ ေ့ 

လိုပ်ငန််း တာဝန်တစ်ြိုလ ို လင်္ ပွေန်စွော ထမ််းလ ာင် 

န ိုငဖ် ိုို့လ ိုအပ်ပါတယ်လ ိုို့ ြံယူြ င်္်ထာ်းရမညေ့ ်င်္ စစရပ် 

တစ်ြိုမဟိုတ်ပါလာ်း?  

 တစ်ပါတ်လလာင်္်အ င်္ာမှာ ပြိုင်္ကူဘဏ် 

မန်လနဂ ာ လေေါ်နွေယ်နွေယ်မှ ဖိုန််း င်္်လာပါတယ်၊ “ 

 ရာလရ၊ င်္ျွန်မ ီင်္ ို မင််းတပ်ဘဏ်လခပာင််းမ ေ့ 

မန်လနဂ ာ အသစ်လရာင်္်လာဖပီ၊ ပြိုင်္ကူဘဏ်မှာဘ  

တည််းပါတယ်၊ လလယာဉ်ပတ်င်္ လနောင်္အ်ပတ်မှ 

ရှ လတာေ့ တစ်ပတ်လလာင်္် ေီမာှရှ လနဦ်းမှာ၊ အ ေါ 

 ရာ လခပာထာ်းတာ သတ ရလ ိုို့ သူူ့င်္ ိုလတာေ့ လခပာခပ 

ထာ်းဖပီ်းဖပီ၊  ရာအင်္   ်းအလ င်္ာင််းလခပာခပလ ိုင်္်ပါ 

ဦ်း  ိုဖပီ်း ဖိုန််းအာ်းလင်္်လ  လပ်းပါတယ်။ မ မ လည််း 

မင််းတပ်ဘဏ်မန်လနဂ ာ အသစ်အာ်း အဖင မ််းစာ်း 

ဦ်းမန်ထန််း င်္ စစ၊ အ ပ်ယာထ လ လနဖပီ်း ေိုင်္ခလရာင်္် 

လနတ ေ့အလ င်္ာင််း အစ၊ အ ံို်း လခပာခပဖပီ်း တတ်န ိုင် 

သလလာင်္် င်္ူညီလပ်းဖ ိုို့ မ မ  အြွေငေ့်အလရ်း တစ်ရပ် 

င်္ ေ့သ ိုို့ လတာင််း  ိုလ ိုင်္်ပါတယ်။ 

 မင််းတပ်ဘဏ ် မန်လနဂ ာ အသစ်င်္ ေိုင်္ခ 

လရာင်္လ်နတ ေ့ အဖင မ််းစာ်းမ ာ်းင်္ ို င်္ူညီလစာငေ့်လရှာင်္် 

ရန် မ မ တ ိုို့မှာ တာဝန် အခပညေ့်အဝ ရှ ပါလ င်္ာင််း၊ 

တတ်န ိုင်သညေ့်ဘင်္်င်္ အင်္ူအညီလပ်းမှာ ခဖစ်ပါ 

လ င်္ာင််း၊ ပြိုင်္ကူဘဏ် မန်လနဂ ာန ို့ တ ိုငပ်င်ဖပီ်း 

လိုပ်သငေ့်လိုပ်ထ ိုင်္်တာင်္ ိုလိုပ်လပ်းမှာခဖစ်ပါလ င်္ာင််း 

နှစ်လွေန်ပငစ်ငခ်ပန်လည်ြံစာ်းြွေငေ့်င်္ ို သူ ( မင််းတပ် 

ဘဏ် မန်လနဂ ာ )   ပြိုင်္ကူမှာ ရှ လနတိုန််း လပ်းလ ိုင်္်  

န ိုငရ်င ် တစ်ြါတည််းယူသွော်းမှာ ခဖစ်ပါလ င်္ာင််း၊ 

အဖင မ််းစာ်းအာ်း ( Video call ) လြေါ်၍ လ ိုအပ်တာ 

စစ်လ ်းလမ်းခမန််းန ိုင်ရင် လူလတွေွဲ့စစ်လ ်းခြင််းင်္ ေ့သ ိုို့ 

အကင်္ံ ်းဝင်ပါလ င်္ာင််း၊ သ ိုို့လသာ် ပြိုင်္ကူဘဏ် 

မန်လနဂ ာလခပာ င်္ာ်းြ င်္်အရအဖင မ််းစာ်း ဦ်းမန်ထန််း 

သည် ပြိုင်္ကူသ ိုို့ လရာင်္လ်နသည်ဟို သ ရှ ရပါ 

လ င်္ာင််း၊ သ ိုို့ခဖစ်ပါ၍ အဖင မ််းစာ်းဘင်္်င်္ လာလြေါ် 

န ိုငရ်င ် လူ င်္ ိုယ်တ ိုင် သွော်း လရာင်္် စစ်လ ်းခြင််းင်္ ို 

မင််းတပ်ဘဏ ် မန်လနဂ ာ အလနခဖငေ့ ် ြ င်္်ခြင််း 

လ ာငရ်ွင်္်လပ်းန ိုင်ပါလ င်္ာင််း အလ င်္ာင််းခပန်လခပာ 

 င်္ာ်း ြ ေ့ပါသည်။ 

 င်္ံလင်္ာင််းလ ိုင်္်တာ ဦ်းမန်ထန််း င်္ ိုလခပာ 

တာပါ၊ နှစ်လွေန်ပငစ်င် ခပန်လည်ထိုတ်ယူန ိုင်ဘ ိုို့ 

မင််းတပ်ဘဏ ် မန်လနဂ ာ ( အသစ်လခပာင််း လရ ွဲ့လာ 

သညေ့်မန်လနဂ ာ ) င်္လည််း ပြိုင်္ကူလရာင်္်လနသည်၊ 

မင််းတပ်င်္ အသင်္်လိုလခပ်းလာ င်္သညေ့် စစ်လရှာင် 

မ သာ်းစိုမှ အ ပ်ယာထ  လ လနလသာ အဖင မ််းစာ်းအာ်း 

ဘဏ်မန်လနဂ ာ င်္ ိုယ်တ ိုင် သွော်းလရာင်္်  င်္ညေ့်ရှု 

စစ်လ ်း၍ လ ိုအပ်သည်မ ာ်း င်္ူညီလ ာင်ရွင်္် 

လပ်းမည် လခပာလာသည်။ နှစ်လွေန် ပင်စငြ်ံစာ်းြွေငေ့် 

အမ နို့လ် ာအာ်း တစ်ပါတည််းယူသွော်း လပ်းမည်ဟို 

လခပာလာသည်၊  

 အ ပရ်ာထ လ လနလသာ ဦ်းမန်ထန််းင်္ ို ဘိုရာ်း 

သြင်လစာငေ့်လရှာင်္်တာ ခဖစ်မည်ဟို လတွေ်းမ သည်။ 

မ မ တ ိုို့ င်္ူညီလပ်းရင်္   ်းနပ်လတာေ့မည်။  လလာလလာ 

 ည် တူမခဖစ်သူ သူငယ်ြ င််းထံသ ိုို့ ဖိုန််း င်္်ဦ်းမှ 

ေီဘင်္်င်္ ခပင ်ငလ်ပ်းရမညေ့်အပ ိုင််းလတွေ င်္လည််းရှ  

လသ်းသည်။ မင််းတပ်သ ိုို့ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ် သွော်းလရာင်္် 



 
ထိုတ်ယူမညေ့်သူင်္ စစ။  ဘဏ်မန်လနဂ ာ ( ၂) ဦ်းအာ်း 

သွော်းလရာင်္်လြေါ်ယူ၍ အဖင မ််းစာ်း ဦ်းမန်ထန််းနှငေ့် 

လတွေွဲ့ ံိုလပ်းရမညေ့်င်္ စစ။ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ် ထိုတ်ယူ 

မညေ့်သူအာ်း မင််းတပ်ဘဏ် မန်လနဂ ာ ပြိုင်္ကူတွေင် 

လရာင်္ရ်ှ လနစဉ် လတွေွဲ့ ံိုလပ်းလ ိုင်္်န ိုင်ရင် အ င်လခပ 

မည်၊ သ ိုို့မှသာ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ်လ  စာ လင်္်မှတ်လရ်း 

ထ ို်းရမညေ့်င်္ စစ၊ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ်ခဖငေ့် ထိုတ်ယူရမညေ့် 

င်္ စစမ ာ်းအာ်း ပြိုင်္ကူဘဏ်င်္ လ ိုအပ်တာမှန်သမျှ 

စီစဥ်လ ာငရ်ွင်္်လပ်းလ ိုင်္်န ိုငမ်ည်။ 

 တူမခဖစ်သူ သူငယ်ြ င််း လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ်      

( အထင်္်တန််းလရှွဲ့လန၊ လပါင်္်ဖမ  ွဲ့၊ ယြို ပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့ 

စစ်လရှာင် ) ထံသ ိုို့ ဖိုန််း င်္်၍ အင်္   ်းအလ င်္ာင််း 

လခပာခပြ ေ့သည်။ သူလရာ သူူ့အမ   ်းသာ်း မီ်းသတ် 

ဝန်ထမ််း (လပါင်္်ဖမ  ွဲ့စစ်လရှာင်) လရာ ဝမ််းသာလန င်္ 

သည်။ြ င်္်ခြင််း ယင််းတ ိုို့အ မ်လဘ်းရှ  အဖင မ််းစာ်း 

ဦ်းမန်ထန််းအ မ်သ ိုို့ လရာင်္်သွော်းပံိုရသည်။ ဦ်းမန်ထန််း 

သမီ်း လင်္ ာင််း ရာမ( စစ်လဘ်းလရှာင် ) နှငေ့် အင်္   ်း 

အလ င်္ာင််းလခပာခပဖပီ်း လမာ်လတာ ် ိုငင််္ယ် ( ၂ ) 

စီ်းခဖငေ့် သွော်းလြေါ်မည်ဟိုလခပာပါသည်  မင််းတပ်ဘဏ် 

တွေင် င်္ ိုယ်စာ်းလှယ် သွော်းလရာင်္် ထိုတ်ယူ မညေ့်သူ 

အာ်းလရွ်းြ ယ် င်္ရာတွေင်လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ်( လရှွဲ့လန ) 

၏ အမ   ်းလတာစ်ပ်သူ လေေါ်လနှောင််းလမ ( လယာသူ) 

ယြို လင်္ ာင်္်ထိုဖမ  ွဲ့တွေင် လနထ ိုင၍် မင််းတပ်ဖမ  ွဲ့သ ိုို့ 

လမာလ်တာ ် ိုငင််္ယ်ခဖငေ့် လ ်းတင်္်လရာင််းလနသူအာ်း 

အင်္ူအညီ လတာင််းြံမည်ခဖစ်လ င်္ာင််း ယြိုပင် 

 င်္်သွေယ် လ ိုင်္်မည်ခဖစ်ပါလ င်္ာင််းလခပာပါသည်။  

 မ မ မ ှ ယြို ပြိုင်္ကူဘဏ်တွေင် လရာင်္်ရှ  

လနလသာ၊ မင််းတပ်ဘဏ ်မန်လနဂ ာ ( အသစ် ) အာ်း 

သွော်းလြေါ်၍ ဦ်းမန်ထန််း နှငေ့လ်ပ်းလတွေွဲ့ဖပီ်း လူလတွေွဲ့ 

အစစ်လ ်းြံရန်၊ မင််းတပ်ဘဏ် မန်လနဂ ာ ပြိုင်္ကူ 

တွေင်ရှ  လနစဉ်  င်္ ိုယ်စာ်းလှယ် ထိုတ်ယူမညေ့် သူအာ်း 

ပြိုင်္ကူသ ိုို့လြေါ်၍ မန်လနဂ ာနှငေ့် လတွေွဲ့ ံိုလစရန်၊ 

င်္ ိုယ်စာ်းလှယ် လ  စာအာ်း အမှာ်းအယွေင််း မရှ လစလရ်း 

အတွေင်္် ပြိုင်္ကူဘဏ်င်္ စ စစ်လ ာင်ရွင်္်လပ်းမည် 

ခဖစ်သညေ့်အတွေင်္် ပြိုင်္ကူဘဏ် မန်လနဂ ာ 

လေေါ်နွေယ်နွေယ် နှင်ေ့ ဝငလ်ရာင်္လ်တွေွဲ့ ံိုရန် အ  ိုပါင်္ စစ 

မ ာ်းအာ်း လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ် ( လရှွဲ့လန ) မ ှ စီမံ 

လ ာငရ်ွက ် လပ်းရန်၊ မ မ မှလည််း ဖိုန််း င်္်၍ အင်္ူ 

အညီ လတာင််းြံထာ်းဖပီ်းခဖစ်သညေ့်အတွေင်္် မင််းတပ် 

ဘဏ်မန်လနဂ ာအာ်း အြ  န်မီ သွော်းလရာင်္်လတွေွဲ့ ံို 

န ိုငလ်ရ်းသည် အလရ်းကင်္ီ်းလ င်္ာင််း တစ်လင်္် စတည််း 

လခပာ်း င်္ာ်းြ ေ့သညေ့်အတွေင်္်လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ်(လရှွဲ့လန ) 

မ ှ သူင်္ ိုယ်တ ိုင ် စီမံလ ာငရ်ွင်္် လပ်းမည်ခဖစ် 

လ င်္ာင််း ပြိုင်္ကူဘဏ်တွေင် လရာင်္်ရှ လနလသာ 

မင််းတပ်ဘဏ ် မန်လနဂ ာအာ်း သွော်းလရာင်္် လြေါ်ယူ 

ဖပီ်းပါင်္ လင်္ ာင်္်ထိုဖမ  ွဲ့တွေင်ရှ လသာ အလေေါ် 

လတာစ်ပ်သူ လေေါ်လနှောင််းလမအာ်း အင်္ူအညီ 

လတာင််းြံ၍ ပြိုင်္ကူသ ိုို့ လြေါ်လ ိုင်္်မည်ခဖစ်လ င်္ာင််း၊ 

အလေေါ်ခဖစ်သူ ေီရင်္်ပ ိုင််း ပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့သ ိုို့ လ ်းလာ 

ဝယ်ရန် အစီအစဉ် ရှ သညေ့်အတွေင်္် အ င်လခပ 

ပါလ င်္ာင််း လင်္ ာင်္်ထိုဖမ  ွဲ့မှ မင််းတပ်သ ိုို့ တစ်ပတ်    

(၂) ကင်္ မ်ြနိ်ု့ လမာလ်တာ ် ိုင်င်္ယ်ခဖငေ့် လ ်းသွော်း 

လရာင််းလလေ့ရှ သညေ့် အလေေါ်ခဖစ်သူအာ်း အင်္   ်း 

အလ င်္ာင််းလခပာခပ၍ အင်္ူအညီ လတာင််းြံမညေ့် 

အခပင် ပြိုင်္ကူဘဏ်မန်လနဂ ာ၊ မင််းတပ်ဘဏ် 

မန်လနဂ ာမ ာ်းနှငေ့် လတွေွဲ့ ံို၍ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ်လ  စာ 



 
င်္ စစ၊ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ်င်္ စစ အာ်းလံို်း အ ငလ်ခပ 

လအာင ် စီမံ လ ာငရ်ွင်္်လပ်းလ ိုင်္်မည် ခဖစ်လ င်္ာင််း 

လခပာပါသည်။ 

 မ မ လည််း အာ်းလံို်း အ င်လခပန ိုငပ်ါလစ 

 ိုလတာင််းလပ်းရံိုင်္လွေ ၍ မတတ်န ိုင်။ အဖင မ််းစာ်း 

ဦ်းမန်ထန််း နှစ်လွေန်ပငစ်င် ခပန်လည် ထိုတ်ယူရမညေ့် 

င်္ စစအတွေင်္် သင်္်  ိုင်သူ တာဝန်ရှ သူမ ာ်း အာ်းလံို်း 

အာ်း လစေ့စပ်ညြှ န ိုင််းလပ်းခြင််း အင်္ူအညီ လတာင််းြံ 

လပ်းခြင််း လ ိုအပ်လသာ အကင်္ံဥာဏ်မ ာ်း လပ်းခြင််း 

အပ ိုင််း အာ်းလံို်းဖပီ်းသွော်းဖပီ ခဖစ်၍လေေါ်လနှောင််းလမ           

( င်္ ိုယ်စာ်းလှယ် ) မင််းတပ်ဖမ  ွဲ့သ ိုို့ တင်္်မညေ့်လနို့င်္ ို 

သာထ ိုငလ်စာငေ့်ရံိုသာရှ ပါလတာေ့သည်။  

 တစ်လင်္်စတည််း ြ င််းခပည်နယ်၊ ပင်စင် 

ဦ်းစီ်းမှူ်းရံို်းသ ိုို့ လရာင်္်ရှ လနလသာ အဖင မ််းစာ်း 

ဦ်းမန်ထန််း၏ နှစ်လွေန်ပင်စင် ခပန်လည်ြံစာ်းြွေငေ့် 

အမ နို့လ် ာအာ်း (Viber) ခဖငေ့်လတာင််းြံ၍ မင််းတပ် 

ဘဏ်၊ မန်လနဂ ာထံသ ိုို့  င်္်လင်္်လပ်းပ ိုို့ လ ိုင်္် 

ပါသည်။ အ  ိုပါ ဘဏ်မန်လနဂ ာမှ သူပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့ 

တွေင်ရှ လနစဉ် တတ်န ိုင်သလလာင်္် အင်္ူအညီလပ်းပါ 

မည်ဟို လခပာ င်္ာ်းသညေ့်အတွေင်္် စ တ်လအ်းြ မ််းရ 

သည်။ ပြိုင်္ကူဘဏ်မန်လနဂ ာထံသ ိုို့လည််း င်္ ိုယ်စာ်း 

လှယ် လ  စာအတွေင်္် စ စစ် လ ာငရ်ွင်္်လပ်းန ိုငပ်ါရန် 

အင်္ူအညီလတာင််းြံစဉ် င်္ူညီလပ်းပါမည် အာမြံ 

င်္တ လပ်းသညေ့် အတွေင်္် ဦ်းမန်ထန််း ( င်္ ိုယ်စာ်း ) 

သာဓိုလြေါ်၍ စ တ်ြ မ််းသာရပါသည်။ 

 မ မ တ ိုို့သည် န ိုငင်ံေ့ဝန်ထမ််းမ ာ်း ခဖစ် င်္ဖပီ်း 

န ိုငင်ံေ့ဝန်ထမ််း အဖင မ််းစာ်းတစ်ဦ်း ပင်စင်လစာ 

ထိုတ်ယူန ိုငလ်ရ်း အတွေင်္် ဌာနမတူ၊ လနရာလေသမတူ 

 င်္လသာသူမ ာ်း အာ်းလံို်းင်္ ဝ ိုင််းဝန််း င်္ူညီလ ာင် 

ရွင်္်လပ်းလန င်္တာ ခမင်ရ၊ င်္ာ်းရ၊ သ ရလတာေ့ ရင်ထ  

မှာအတ ိုင််းမသ   င်္ညန်ူ်းစ တ်ခဖငေ့် အာ်းလံို်းင်္ ို 

လမတတာပ ိုို့ ၍  ိုမွေန်လင်္ာင််းပ ိုို့သလ ိုင်္်မ ပါသည်။ 

 မင််းတပ်ဘဏ်မန်လနဂ ာ လလယာဉ် ြရီ်းစဉ် 

ခဖငေ့ ်ပြိုင်္ကူမှ ထွေင်္်ြွောဖပီ်း တစ်ပါတ်ြနို့ ်အ င်္ာတွေင် 

လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ ် ( လရှွဲ့လန ) ပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့ ( စစ်လဘ်း 

လရှာင)်မှဖိုန််း င်္်လာပါသည်။“ ရာလေေါ်လနှောင််းလမ 

မနင်္်ဖန်၊ မင််းတပ်က ို တင်္်မယ် ရာ၊ သူူ့ 

လမာလ်တာ ် ိုငင််္ယ်န ို့ လ ်းတင်္်လရာင််းမှာ အာ်းလံို်း 

လတာေ့မှာလ ိုင်္်တယ်၊ ပြိုင်္ကူမှာ မင််းတပ်ဘဏ် 

မန်လနဂ ာန ို့ ကင်္  တငလ်တွေွဲ့ ံိုထာ်းလတာေ့ အ င်လခပ 

န ိုငမ်ှာပါ ရာ၊ အ  ေါ  ရာဘာမှာဦ်းမလ လ ိုို့” ဟို 

 င်္်သွေယ် လခပာ င်္ာ်းလာပါသည်။ 

 မ မ မ ှ “ လအ်း အခြာ်းလတာေ့မရှ ဘူ်းဟ၊ လမ််း 

ြရီ်းလင်္ာ စ တ်ြ ရရ ွဲ့လာ်း၊  ငါ ေ့ဖိုန််းနံပတ် သူူ့င်္ ို လပ်း 

လ ိုင်္်ပါလာ်း၊ မင််းတပ်လရာင်္်လ ိုို့ အြင်္်အြ ရှ ရင် 

ငါ ေ့စီင်္ ို တ ိုင်္်ရ ိုင်္် င်္်သွေယ်လ ိုို့ရတာလပါ ေ့၊”   ိုလတာေ့ 

လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ်င်္ “  ရာလရ ဖိုန််းနံပတ်လတွေ 

င်္ ိုလတာေ့ သူတစ်လယာင်္်ထ  င်္ညေ့်မ ှ ခမငန် ိုင်တ ေ့ 

လနရာမှာ လရ်းလပ်းလ ိုင်္်မယ်၊၊ ဘာလ င်္ာငေ့်လ  

  ိုလတာေ့လမ််းမှ ( CDF ) လတွေင်္ ဖိုန််းလတွေင်္ ိုစစ် 

တယ် လ ိုို့လခပာတယ်၊ မ ိုငတ် လ ်  င််းင်္ေ် င်္ ိုင်ရင် 

ထ ိုင်၊ ထ လိုပ်ြ ိုင််းတယ်၊ ဝန်ထမ််းလတွေ ဖိုန််းနံပတ်၊ 

အမည် နှငေ့တ်ွေ မတှ်ထာ်းတာ လတွေွဲ့ရင် အပစ်လပ်း 

ေဏရ် ိုင်္်တယ်၊ မထင်ရင် သတ်ခပစ်တာ လတာငရ်ှ  

တယ်၊ သူ မင််းတပ်လရာင်္ရ်င် အ ငလ်ခပပါလ မေ့် 

မယ်၊ သွော်းလန င်္ပါ၊ ဖိုန််းင်္လတာေ့ လနရာတ ိုင််းလ ိုင််း 



 
မမ ဘူ်းလခပာပါတယ်၊ အ  ေါ လ ိုင််းမ တ ေ့ လနရာင်္လန 

လရွ်း င်္်ရမယ်လ ိုို့ လခပာပါတယ်၊  ရာေ့ ီင်္ ိုလတာေ့ 

အင်မတန် အြင်္်အြ ရှ မှ  င်္်မယ်လ ိုို့ လခပာပါ 

တယ်” လအ်းပါဟာ အစစအရာရာ အာ်းလံို်း 

အ င်လခပပါလစ၊ ငါလည််း မနင်္်ခဖန် ဖိုန််းလဘ်း 

နော်းထာ်းဖပီ်း နော်းစွေငေ့လ်နပါ ေ့မယ်၊ နင်လည််း အင်္   ်း 

အလ င်္ာင််းသ ရတာန ို့ ငါ ီ င်္ ိုဖိုန််း င်္်ဦ်း  င်္ာ်း 

လာ်း၊” ဟို စင်္ာ်းခဖတ်ဖပီ်း မနင်္်ခဖန်အတွေင်္် ရင်ြိုန် 

စ တ်လှုပ်ရှာ်းစွောခဖငေ့် လစာငေ့်လမ ာလ်နြ ေ့ရပါလတာေ့သည်။ 

 လမ ာ်လငေ့်ရတ ေ့လနို့င်္ ို လရာင်္်ပါဖပီ၊ မ မ မှာ 

ရန်င်္ိုန်တ ိုင််း ပင်စငရ်ံို်းမှာ ထ ိုငမ်ရ၊ ထမရ၊ 

လင်္ ာင်္်ထို မ ှ မင််းတပ်သ ိုို့ လ ်းတင်္်လရာင််းသညေ့် 

လေေါ်လနှောင််းလမ   ိုလသာ အမ   ်းသမီ်း မင််းတပ်ဖမ  ွဲ့င်္ ို 

ဘယ်အြ  န် လရာင်္မ်ှာလ ? လမ််းြရီ်းင်္လင်္ာ 

စ တ်ြ ရပါ ေ့မလာ်း? ( CDF ) လတွေင်္ စစ်လမ်းရငလ်င်္ာ၊ 

အသွော်းမှာ အ ငလ်ခပဖပီ်း အခပန်မှာ ပင်စငလ်စာလငွေ 

ထိုတ်ဖပီ်း ခပန်လာတ ေ့ လေေါ်လနှောင််းလမ င်္ ိုလတွေွဲ့ရင်       

( CDF ) လတွေင်္ ဘာလိုပ်မာှလ ? အဖင မ််းစာ်းပင်စင် 

လစာလငွေမှန််းသ ရင် ေီလင်္ာင်လတွေ ရံပံိုလငွေအတွေင်္် 

လ ိုအပ်တယ်  ိုဖပီ်း သ မ််းသွော်းရင် ဘယ်လ ိုလိုပ် 

 င်္မလ ? လြတ်ကင်္ီ်းင်္လ  လင်္ာင််းတာမဟိုတ်၊ 

ြိုင်္ စစမှာ အစစ၊ အရာရာ စီမံလနတာင်္ မ မ မဟိုတ် 

ပါလာ်း? ဘာလတွေဘ  ခဖစ်ြ ေ့၊ ခဖစ်ြ ေ့ အဖင မ််းစာ်း 

ဦ်းမန်ထန််းရ ွဲ့ ပင်စင်လစာလငွေလတွေ အလ င်္ာင််း 

အမ   မ  ်းန ို့ ံို်းရံှု်းြ ေ့ရင် မ မ တာဝန်မင်္င််းဘူ်း၊ လ ်းဖ ို်း 

မရှ လ ိုို့ ေိုင်္ခ လရာင်္လ်နတ ေ့ ပင်စင်စာ်းင်္ ို အလ င်္ာင််း 

အမ   ်းမ   ်းလ င်္ာငေ့် ပင်စငလ်စာလငွေလတွေ  ံို်းရှံ်းြ ေ့ရင် 

ဘယ် လ ိုလခပာထွေင်္ပ်ါ ေ့မလ ? မနင်္်မ ို်းလင််း င်္တည််း 

င်္ အ  ိုပါ င်္ စစလတွေင်္ ို တစ်သကီင်္ီ်း စဉ််းစာ်းမ  

လတာေ့တယ်၊ မစဉ််းစာ်းလ ိုို့လ မရ၊ လင်္ ာင်္်ထိုဖမ  ွဲ့န ို့ 

မင််းတပ်ဖမ  ွဲ့ င်္ာ်းမှာ စ တ်ြ ရတာ ဘာမှမရှ ၊ 

လမ််းြရီ်း လတာလ်တာ် မ ာ်းမ ာ်းင်္ ို ( C.D.F ) င်္ 

ကင်္ီ်းစ ို်းထာ်းတာမဟိုတ်ပါလာ်း? သူတ ိုို့မှာင်္ ဥပလေ 

  ိုတာရှ တာ မဟိုတ်ဘူ်း၊ န ိုငင်ံေ့ဝန်ထမ််းလတွေင်္ ို       

( CDM ) လိုပ်ြ ိုင််း၊ မလိုပ်တ ေ့သူင်္ ိုသတ်၊ သူတ ိုို့ 

ကင်္ီ်းစ ို်းတ ေ့လနရာမှာ အဖင မ််းစာ်း ပင်စင ် လစာလငွေလတွေ 

လတွေွဲ့လ ိုို့င်္လတာေ့ သ မ််းမှာ လသြ ာတယ်၊ အ ေါ  ိုရင် 

ဘာခဖစ်မှာလည််း? လေေါ်လနှောင််းလမ င်္လည််း 

“အသာ်း” အနောြံဖပီ်း ခငင််းမှာ မဟိုတ်ဘူ်း၊ ထ ပ်တ ိုင်္် 

လတွေွဲ့လ ိုို့ ဟ ိုရှာ၊ ေီရှာန ို့ အ ေ့ေ ီ လငွေလတွေလတွေွဲ့ရင် သူင်္ 

ဘယ်လ ိုလခပာမှာလ ? လငွေင်္ဘယလ်လာင်္်မ ာ်းလ ? 

နှစ်လွေန် ပင်စငလ်စာ ( ၂ ) နှစ်စာ ြနိ်ု့  ိုလတာေ့ င်္ ပ် 

သ န််းနှစ် ယ်နီ်းပါ်းရှ တယ်? သူလမာ်လတာ ်  ိုင်င်္ယ် 

န ို့ လ ်းလရာင််းတာင်္ ဘယ်လလာင်္ ် ရှ မှာလ  

မသင်္ာရှ လ ( ၃ ) သ န််းဖ ို်း လပါ ေ့၊  တစ်ြိုြိုခဖစ်သွော်း 

ရင်အဓ င်္ စီမံသူင်္ မ မ ၊ အြိုမ ှေိုင်္ခ၊ အစင်္တည််း 

င်္ မစီမံြ ေ့ရင်အလင်္ာင််းသာ်း င်္ ိုယ်င်္ ိုတ ိုငလ်ည််း 

လ ိုင်္်ပါလ ာင်ရွင်္်လပ်းန ိုငတ်ာမဟိုတ်၊ တစ်ြိုြို ခဖစ် 

လ ိုို့င်္လတာေ့ အ ေ့ေီပင်စင်လစာလတွေ င်္ ို မင််းဘာသာ 

ရှာကင်္ံဖပီ်းလလျှာလ်ပ်းလတာေ့ ငါ ေ့လင်္ာင၊် င်္ ိုယေ့် ဘာသာ 

င်္ ို စဉ််းစာ်း၊ င်္ ိုယေ့်ဘာသာ အခပစ်တင၊် င်္ ိုယေ့် 

ဘာသာ  ံိုခဖတ်ြ င်္်လတွေြ လန မ ဖပီ်း အြ  န် ခမန်ခမန် 

င်္ိုန်ဖ ိုို့ ိုလတာင််းလနမ တယ်.....  

 (၁၀) နောရီလလာင်္မ်ှာ ဖိုန််းတစ်လင်္ာဝင် 

လာတယ်၊နံပါတ်င်္ တစ်ြါမှ မခမင်ဘူ်းလသာ နံပါတ်၊ 

(“ဟ လ ို၊  ရာလာ်း၊ လအ်း ငါပါ၊ လနှောင််းလမပါ၊) 



 
မ မ မှာလည််း ဝမ််းသာအာ်းရန ို့ ၊ လအ်း လေေါ်လနှောင််းလမ 

လခပာ၊ လခပာ၊ ဘယ်လ ိုလ ? ပင်စင်လစာ ထိုတ်ရတာ 

အ င်လခပတယ်မဟိုတ်လာ်း? အြို ဘယ်လရာင်္်လန 

ဖပီလ ? လ ိုင််းင်္သ ပ်မလင်္ာင််းဘူ်းဟ ၊ အသံင်္ 

သ ပ်မ င်္ည်ဘူ်း၊  င်္ာ်းလတာေ့  င်္ာ်းရတယ်၊ လခပာ၊ 

လခပာ ဘာလခပာ မှာလ ? )   ိုလတာေ့ လေေါ်လနှောင််းလမင်္ 

“ငါအြို မင််းတပ်လရာင်္်လနဖပီ၊ ဘဏ်င်္ ပ တ်ထာ်း 

တယ်မဖွေငေ့်ဘူ်း၊ ငါဘာ င်္်လိုပ် ရမှာလ ? 

လေေါ်လနှောင််းလမ ( လယာဖမ  ွဲ့သူ ) ရ ွဲ့ အသံင်္ ြပ်ဝ ဝ န ို့ 

ဖိုန််းလ ိုင််း လခပာလ ိုို့ရတ ေ့ လနရာင်္လန ဖိုန််းလာလြေါ်ဖပီ်း 

ဘဏ်ပ တ်ထာ်းတ ေ့ အလ င်္ာင််း လခပာခပလာလသာ 

လေေါ်လနှောင််းလမအာ်း ဘဏ်င်္ အရငလ်နရာမှာ မဟိုတ် 

ဘူ်း၊ ရ စြန််းထ မှာ ဖွေငေ့်ထာ်းတာ လ ိုို့လခပာတယ်၊ အြို 

လလာင်္်  ိုရင် ဘဏ်ဖွေငေ့်လလာင်္်ဖပီ၊ နင ် အ ဒနီော်းမှာ 

ြဏလနဦ်း၊ ငါ မန်လနဂ ာ ီင်္ ို ဖိုန််း င်္်ဖပီ်း နင် 

လရာင်္လ်နတ ေ့အလ င်္ာင််း လခပာခပလ ိုင်္်မယ်” မ မ  

လည််းသူလခပာသလ ို နင်လတွေ၊ ငါလတွေ ခဖစ်င်္ိုန်ဖပီ၊ 

အလ င်လ ိုလနလတာေ့ ပါ်းစပ်င်္လည််း သူလခပာသလ ို 

အလ ိုအလလျှာင်္် လခပာထွေင်္င််္ိုန်တာ ခဖစ်မှာလပါ ေ့၊ 

လေေါ်လနှောင််းလမင်္၊ နင ် ဖိုန််း င်္်ဖပီ်းလခပာထာ်းလ ိုင်္် 

ငါလ ်းပတ်လရာင််းလ ိုင်္်ဦ်းမယ်၊ ဖိုန််းလ ိုင််းမ တ ေ့ လနရာ 

လရာင်္ရ်င် ဖိုန််းခပန် လြေါ်လ ိုင်္်မယ်လ ိုို့ လခပာလည််း 

လခပာဖိုန််းလည််း ပ တ်လ ိုင်္် ပါလတာေ့တယ်၊ မ မ လည််း 

ဘာမှ  င်္်လခပာ၍ မရလတာေ့ မ မ တ ိုို့င်္သာ အလရ်း 

ကင်္ီ်းလနတာ၊ သူင်္လည််း သူူ့ပစစည််း လ ်းလရာင််းရဖ ိုို့ 

င်္ ပထမဦ်းစာ်းလပ်း မဟိုတ်ပါလာ်း? 

 ြဏ င်္ာလတာေ့ မင််းတပ် ဘဏ်မန်လနဂ ာန ို့ 

အ င်္်အသွေယ်ရပါတယ်၊ ဘဏ်င်္ ရ စြန််းထ မှာ 

ဖွေငေ့်ထာ်းတာခဖစ်ဖပီ်း သူလည််း အ ေ့ေီမှာ လနတာ ခဖစ် 

လ င်္ာင််း လေေါ်လနှောင််းလမ လရာင်္လ်ာရင် ဦ်းမန်ထန််း 

ရ ွဲ့ နှစ်လွေန်ပငစ်င်လစာလငွေ ထိုတ်လပ်းလ ိုင်္်မှာ ခဖစ် 

လ င်္ာင််းလခပာပါတယ်၊ တစ် င်္်တည််း  ရာ 

ပင်စင်လစာင်္ င်္ျွန်လတာ် တွေင်္် င်္ညေ့်လ ိုင်္်တာ 

င်္ ပ ် သ န််းနှစ် ယ်နီ်းပါ်းလလာင်္်ရှ တယ်၊ အ  ေါ 

လေေါ်လနှောင််းလမ င်္ မင််းတပ်င်္လန လင်္ ာင်္ထ်ို င်္ ို 

လမာလ်တာ ် ိုငင််္ယ်န ို့ခပန်မှာ  ိုလတာေ့ အ င်လခပပါ ေ့ 

မလာ်း? င်္ျွန်လတာတ်စ်ြို အကင်္ံခပ ြ င်တာင်္ 

လေေါ်လနှောင််းလမ လင်္်မှတ်လရ်းထ ို်းဖပီ်း ပင်စင်လစာ 

ထိုတ်ယူ ရရှ လ င်္ာင််း မှတ်တမ််းတင ် ဖပီ်းတာန ို့ 

င်္ျွန်လတာတ် ိုို့ အ ေ့ေီလငွေင်္ ို ပြိုင်္ကူလရာင်္်လနတ ေ့ 

ဦ်းမန်ထန််း သမီ်း ( လင်္ ာင််း ရာမ စစ်လဘ်းလရှာင် ) 

အမည်န ို့ Bank Transfer လ  လပ်းလ ိုင်္်ရင် မလင်္ာင််း 

ဘူ်းလာ်း  ရာ”   ိုလတာေ့ မ မ င်္ “ လင်္ာင််းတာ 

လပါ ေ့ ရာလရ င်္ျွန်လတာ် လေေါ်လနှောင််းလမင်္ ို အင်္   ်း 

အလ င်္ာင််း လခပာခပပါ ေ့မယ်၊ သူလည််း အခပန်မှာ 

အနတရာယ်င်္င််းတာလပါ ေ့၊ လင်္ ်းဇူ်းဘ  ရာ င်္ျွန်လတာ် 

အ ေ့ေါင်္ ို မစဉ််းစာ်းမ ဘူ်း၊ င်္ျွန်လတာ်လည််း 

လေေါ်လနှောင််းလမ အခပန်ြရီ်းစဉ်အတွေင်္် စ တ်ပူလနတာ၊ 

လငွေလ  န ို့ ပ ိုို့လ ိုင်္်လတာေ့ အ င်လခပတာလပါ ေ့ ရာ၊ 

ေီလနို့လ   မနင်္်ခဖန်ထိုတ်လ ိုို့ရတာဘ  မဟိုတ်လာ်း? 

လင်္ ်းဇူ်း ရာ၊ င်္ျွန်လတာ် ဦ်းမန်ထန််း သမီ်းန ို့ 

 င်္်သွေယ်ဖပီ်း အမည် ၊ ဖိုန််းနံပတ်၊ မှတ်ပံိုတင် 

အမှတ်၊ လနရပ်လ ပ်စာ  ရာေ့ ီ င်္ ို လခပာြ ိုင််းလ ိုင်္် 

ပါမယ်လနော်။  ိုဖပီ်းပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့မှာရှ တ ေ့ လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ် 

( လရှွဲ့လန ) မ ှ တစ ်ငေ့ ် ဦ်းမန်ထန််း သမီ်းန ို့ 

အ င်္်အသွေယ်ရဖပီ်း အ  ိုပါင်္ စစအာ်း လခပာခပ၍ 



 
မင််းတပ်ဘဏ် ဘဏ်မန်လနဂ ာထံသ ိုို့  င်္်သွေယ် 

ရန်မှာ င်္ာ်းြ ေ့ဖပီ်းလေေါ်လနှောင််းလမ ခပန်လည် င်္်သွေယ် 

လာမ ေ့ ဖိုန််းင်္ ိုသာ လစာငေ့်လမ ာ ်လနမ ပါလတာေ့တယ်။  

 မွေန််းလွေ  ( ၃ ) နောရီ အထ  လေေါ်လနှောင််းလမ ထံ 

င်္ဖိုန််းခပန်လြေါ်ခြင််းမရှ ပါဘူ်း၊ မ မ မှလြေါ်  လသာ်လည််း 

 င်္်သွေယ်မှု ဧရ ယာခပင်ပကင်္ီ်းဘ  လခပာလန 

လတာေ့တာပါဘ ၊ ြဏ င်္ာလတာေ့   မင််းတပ်ဘဏ် 

မန်လနဂ ာထံမှ ဖိုန််းဝင်လာပါတယ်၊ မ မ င်္ “  ရာ 

အ င်လခပရ ွဲ့လာ်း? လေေါ်လနှောင််းလမလရာ လာသွော်း 

လာ်း? ၊ င်္ျွန်လတာေ့် ီလည််း ဖိုန််းမ င်္်ဘူ်းလခပာ 

လတာေ့” သူင်္  ရာလရ အ  ေါလခပာမလ ိုို့ င်္ျွန်လတာ် 

လည််း ပင်စင ် လစာထိုတ်လပ်းဖပီ်းတာန ို့ မင််းတပ် 

ဘဏ်င်္လန၊ ပြိုင်္ကူဘဏ်င်္ ို လငွေလ  န ို့ ပ ိုို့လပ်းမယ် 

လခပာပါတယ်၊  အခပန်လမ််းြရီ်း စ တ်မြ တ ေ့အတွေင်္် 

အြိုလ ိုစီစဉ်ရတ ေ့အလ င်္ာင််း၊  ရာန ို့လရာ တ ိုင်ပင် 

ဖပီ်းမှ အြိုလ ို  ံို်းခဖတ် င်္တာပါလ ိုို့ လခပာတာင်္ ို 

လေေါ်လနှောင််းလမင်္ လင်္်မြံဘူ်း ရာ၊ သူင်္လခပာ 

တယ် “ သူူ့မာှ အခပညေ့်အဝ တာဝန်ရှ ပါတယ်တ ေ့၊ 

ေီလငွေလတွေင်္ ို ပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့ သူူ့တူမ အ မ်လဘ်းနော်းမှာရှ တ ေ့ 

ဦ်းမန်ထန််း လင်္်ထ င်္ ို မ လရာင်္လ်ရာင်္်လအာင် 

ထညေ့်လပ်းဘ ိုို့  ံို်းခဖတ်ဖပီ်း သာ်းပါတ ေ့၊ တာဝန်မြံရင် 

မလိုပ်လပ်းန ိုငရ်င် အစင်္တည််းင်္ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ် 

အခဖစ် လင်္်မှတ် မထ ို်းဘူ်းတ ေ့  ရာ၊ စ တ်မြ တာ 

လာ်းသူူ့င်္ ို မယံိုတာလာ်းတ ေ့ ရာ၊ အလ င်္ာင််း 

အမ   ်းမ   ်းလ င်္ာငေ့် ေီလငွေလတွေ  ံို်းရံှုူ်းသွော်းရင််း 

လင်္ ာင်္်ထိုဖမ  ွဲ့င်္ သူူ့အ မ်န ို့ခြံင်္ ိုလရာင််းဖပီ်း ခပန်လပ်း 

လ ိုင်္်မယ်လ ိုို့ လခပာပါတယ် ရာ၊ လနောင်္ဖ်ပီ်း သူူ့တူမ 

င်္ ိုလည််း ဖိုန််း င်္်ဖပီ်း “လယာလ ို” လခပာ င်္တယ်၊ 

ဘာလတွေလခပာမှန််း င်္ျွန်လတာလ်ည််းနော်းမလည်ဘူ်း 

 ရာ၊ သူူ့တူမန ို့လည််း လခပာဖပီ်းလင်္ာ ဖိုန််းြ ဖပီ်း 

ခပန်ရဦ်းမယ်၊ လမ််းမှာရှ တ ေ့ ဟ ိုလင်္ာင်လတွေအတွေင်္်   

( CDF ) မ ာလ ိုက်တာဝယ်ရဦ်းမယ်လခပာဖပီ်း ထွေင်္် 

သွော်းလတာေ့တာ ပါဘ  ရာ။ အ  ဒါ င်္ျွန်လတာလ်ည််း 

 ရာေ့င်္ ို လှမ််းလခပာတာ သူလခပာတာင်္ ဟိုတ်လည််း 

ဟိုတ်ပါတယ ် င်္ျွန်လတာတ် ိုို့င်္ သူူ့င်္ ို မယံို င်္ည် 

သလ ို ခဖစ်သွော်းတာလပါ ေ့၊ အစင်္တည််းင်္ ကင်္  တင် 

လခပာထာ်းရင်လတာေ့ တစ်မ   ်းလပါ ေ့လလ” ေါပါဘ  

 ရာလရ ပင်စင်လစာထိုတ်လပ်း လ ိုင်္်ဖပီ  ိုတာ 

 ရာေ့င်္ ို လှမ််းလခပာတာပါ၊ လေေါ်နွေယ်နွေယ်င်္ ိုလည််း 

င်္ျွန်လတာ ် လခပာလ ိုင်္်ပါဦ်းမယ်၊ ေါဘ လနော”် လ ိုို့လခပာ 

ဖပီ်း ဖိုန််းြ သွော်း ပါလတာေ့တယ်။ 

 မ မ မှာလတာေ့ လတွေ်းစရာလတွေင်္ အမ ာ်းကင်္ီ်းန ဲ့ 

ကျန်ခ  ပါတယ်၊ ငါက ိုယ်ကည  တာ၊ တ ို်းတာ? အစ 

င်္တည််းင်္ စီစဉ်ြ ေ့ရမှာ လေေါ်လနှောင််းလမ င်္ ို ကင်္   

လခပာခပထာ်းရမှာ၊ ပင်စငလ်စာ ထိုတ်ဖပီ်းမှလင်္ာင်္် 

စီစဉ်လတာေ့ သူူ့င်္ ို မယံို င်္ည်သလ ိုခဖစ်သွော်းတာလပါ ေ့ ၊ 

ငါင်္လည််းတံို်းပါ ေ့၊ တံို်းတာမှ လတာလ်တာ ် တံို်းတာ၊ 

မင််းတပ်ဘဏ်င်္လန၊ ပြိုင်္ကူဘဏ်င်္ ို လငွေလ  န ို့ ပ ိုို့လ ိုို့ 

ရတယ်  ိုတာ ဘာလ င်္ာငေ့် မစဉ််းစာ်း မ တာပါလ မေ့?် 

အြိုမှလတာေ့ မတတ်န ိုင်လတာေ့ဘူ်း၊ လေေါ်လနှောင််းလမ 

ဘင်္်င်္ င်္ညေ့်လတာေ့လည််း သူူ့င်္ ို မယံို င်္ည်သလ ို 

ခဖစ်လနတာလည််းပါတာလပါ ေ့၊ သူဖိုန််း င်္်တာင်္ ိုဘ  

လစာငေ့်ရလတာေ့မှာဘ  ဘိုရာ်းမလ ိုို့ အခပန်ြရီ်းမှာ 

လမာင်မင််းကင်္ီ်းသာ်း ( CDF ) လတွေ ဟ ိုစစ်၊ ေီစစ် 

မလိုပ်ပါလစန ို့လ ိုို့  ိုလတာင််းရလတာေ့မှာ ဘ လ ိုို့ 

လတွေ်းလတာရင််း ဘီရ ိုအံ ွေ ထည််းင်္ မ မ အမည်န ို့ 



 
စိုကဆာင််းထာ်းတ ေ့ လငွေစိုစာအိုပ်လလ်းင်္ ို လှန် င်္ညေ့် 

လ ိုင်္်လတာေ့ စိုလ ာင််းလငွေ သ န််း ( ၂၀ ) လင်္ ာ် ရှ  

လနတာလတွေွဲ့ရလတာေ့ “အင််း’ မ  ို်းဘူ်း တစြ်ိုြို 

ခဖစ်သွော်းရင် ကလျာစ်ရာ ( အစာ်းထ ို်း ခပန်လပ်းရန် ) 

လတာေ့ ရှ ပါကသ်းတယ်လ ိုို့ မ မ ဘာသာ လခဖသ မေ့်လနရင််း 

လေေါ်လနှောင််းလမရ ွဲ့ဖိုန််းင်္ ိုသာကမ ာ်လနမ ပါလတာေ့တယ်။ 

 ညလန ( ၆ ) နောရီလလာင်္်မှာ ပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့မှာ 

ရှ လနတ ေ့ လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ ် ( လရှွဲ့လန ) ထံမှ ဖိုန််း 

ဝငလ်ာပါတယ်၊ “ ဟလ ို”  ရာလာ်း?။ မ မ င်္လည််း 

အလလာသံို်း ယ်အသံန ို့ 

 လအ်း၊ ဘာထူ်းတိုန််းဟ? လေေါ်လနှောင််းလမ အသံ 

ဘာ င်္ာ်းလသ်းလ ? ( CDF ) လတွေ န ို့ အ င်လခပရ ွဲ့ 

လာ်း? ငါ ေ့ ီလည််းဖိုန််းမ င်္်ဘူ်းဟ။ ငါင်္ ဘာခဖစ် 

တာလည််းလ ိုို့စ တ်ပူလနတာ? အြို သူဘယ်လရာင်္် 

လနလ ? ပင်စင်လစာလတွေလင်္ာ? အစရှ သခဖငေ့် 

စ တ်ထ ရှ တာ အင်္ိုန်လမ်းြ  လ ိုင်္်ပါလတာေ့တယ်။ 

တစ်လင်္်စတည််း မ င်္်စ င်္ စာ်းပွေ လပေါ် တင်ထာ်းတ ေ့ 

မ မ ရ ွဲ့ လငွေစိုစာအိုပ်လလ်း ီင်္ ို မ င်္်လစာင််းထ ို်း င်္ညေ့် 

မ ရင််းန ို့လပါ ေ့။ 

 လရှွဲ့လန င်္ “  ရာလရ အာ်းလံို်း အ င်လခပ 

တယ် ၊ သူအြို လင်္ ာင်္်ထိုလရာင်္်လနဖပီ၊ မ ို်းြ  ပ်မာှ 

  ို်းလ ိုို့ မင််းတပ်င်္လန လင်္ ာင်္်ထိုင်္ ို တန််းခပန် လာ 

တာလ ိုို့လခပာပါတယ်၊ လမ််းမှာ ဖိုန််းလ ိုင််းမမ လ ိုို့  ရာေ့ 

 ီင်္ ို ဖိုန််းမ င်္်တာပါတ ေ့၊ မနင်္်ခဖန ် လစာလစာ 

ပြိုင်္ကူ င်္ ို တင်္်လာဖပီ်း ဦ်းမန်ထန််း ပင်စငလ်စာလငွေ 

အာ်းလံို်း လာလပ်းပါ ေ့မယ်တ ေ့။  

 လအာ်--- လအ်း--- လအ်း၊ လင်္ ်းဇူ်းပါဟာ ၊ 

လေေါ်လနှောင််းလမင်္ ို လင်္ ်းဇူ်းတငလ် င်္ာင််းလခပာလပ်းပါ။ 

အြိုလ ိုင်္ူညီလပ်းတာ င်္ိုသ ိုလ်လည််း ရပါတယ်လ ိုို့ 

သာဓိုပါလ ိုို့လခပာလပ်းပါဗ ာ။  

 အြိုမ ှ မ မ လည််း စ တ်ထ  “အင််း” ြ န ိုင်ပါ 

လတာေ့တယ်။တစ်ြိုြိုခဖစ်သွော်းရင် စီမံင်္ န််း( Project 

Director ) ေါရ ိုင်္်တာ လိုပ်လနတ ေ့ မ မ င်္ အဓ င်္ 

တရာ်းြံမဟိုတ်ပါလာ်း? အြိုလတာေ့ မ မ တ ိုို့အဖွေ ွဲ့ 

ပူ်းလပါင််း စီမံလ ာင်ရွင်္် င်္တ ေ့  အင်္   ်း င်္်အခဖစ် 

ပြိုင်္ကူဖမ  ွဲ့မှာ စစ်လဘ်းလရှာင်ဘဝန ို့ အ ပ်ရာထ  

လ လနတ ေ့ အဖင မ််းစာ်း ဦ်းမန်ထန််း ရ ွဲ့ ပင်စင်လစာလငွေ 

င်္ ပ ် သ န််း ( ၂၀ ) ြနိ်ု့င်္ ိုလည််း ထိုတ်ယူရရှ န ိုငြ် ေ့ 

ပါဖပီ။ 

 လနောင်္လ်နို့မနင်္်မှာလတာေ့ လနခပည်လတာ်င်္ 

တူမလတာထ်ံင်္ ို ဖိုန််း င်္်ဖပီ်း အင်္   ်းအလ င်္ာင််း 

လခပာခပလ ိုင်္်ပါတယ်။ သူင်္စြ ေ့တ ေ့ ဇာတ်လမ််း 

မဟိုတ်လာ်း? ထံို်းစံအတ ိုင််း ဖိုန််းထ မှာ တူမအသံင်္ 

“ ဟ လ ို မိုနိ်ု့ဖ ို်းလပ်းမလ ိုို့လာ်း? လ  စရာရှ တာ 

ခမန်ခမန်လ  လပ်းလ ိုင်္် တူမတစ်လယာင်္်တည််းရှ တာ 

င်္ ို အစြ ဖီပီ်းလတာင််းလန င်္ အတ ိုင််းလတာင််းလတာေ့ 

တာပါဘ ။  

 မ မ မ ှ ဝမ််းသာအာ်းရလလသံခဖငေ့် “ ဟ ေ့ နငေ့် 

ဦ်းမန်ထန််း င်္ စစ အာ်းလံို်း အ င်လခပသွော်းဖပီ၊ ပင်စင် 

လစာလငွေ သ န််း ( ၂၀ ) နီ်းပါ်းလလာင်္်ရတယ်၊ အြိုဘ  

ပြိုင်္ကူင်္ နင်သူငယ်ြ င််း အ မွေန်လင်္ ာ် န ို့ ဖိုန််းရ 

တယ်၊ လင်္ ာင်္်ထိုဖမ  ွဲ့င်္ သူူ့အလေေါ် “ လေေါ်လနှောင််းလမ 

“ လရာင်္လ်ာဖပ်ီး ဦ်းမန်ထန််း သမီ်းလင်္်ထ င်္ ို 

ပင်စင်လစာလငွေ အာ်းလံို်း အခပညေ့်အဝ လ  လခပာင််း 

လပ်းလ ိုင်္်ဖပီ်းတ ေ့။  



 
 “လဝ်း”   ိုတ ေ့ တူမခဖစ်သူရ ွဲ့ အာ်းရ၊ ပါ်းရ 

လအာ်ဟစ်လ ိုင်္်တ ေ့ အသံင်္ ဖိုန််းထ မှ တစ် ငေ့် မ မ  

နော်းထ င်္ ို မ နို့်မဖပ  ဝငလ်ရာင်္်လာပါလတာေ့တယ်၊ 

ဟိုတ်တယ်လလ၊ အာ်းလံို်းအ ငလ်ခပသွော်းတယ်  ို 

လတာေ့ သူင်္လည််း  င်္ာ်းထ င်္လန ဝမ််းသာလနတာ။ 

ေီဇာတ်လမ််းင်္စြ ေ့တာ သူပ စြ ေ့တာလလ။ အဖင မ််းစာ်း 

င်္ ြ င််းခပညန်ယ်၊ မင််းတပ်ဖမ  ွဲ့င်္ ( CDF ) ရန် 

လ င်္ာင်္လ် ိုို့ သမီ်းခဖစ်သူ န ို့အတူ စစ်လရှာင်ဘဝန ို့ 

အမ   ်းလတွေရှ ရာ ပြိုင်္ကူမှာ ြ ိုလံှုလနရတ ေ့ဘဝ၊ နှစ်လွေန် 

ပင်စင်လစာင်္ မင််းတပ် ( ြ င််းခပညန်ယ်ဘဏ်မှာ ) 

ထိုတ်ရမှာ၊ ေိုင်္ခ တ အဖင မ််းစာ်းအတွေင်္် လ ်းဖ ို်းဝါ်းြ 

အတွေင်္် အမ   ်းလတွေထံမှာ လင်္်ခဖနို့် လတာင််းြံလ ိုို့ 

မရတ ေ့အလခြအလန၊ ဘာဘ လခပာလခပာ အြို ထိုတ်လ ိုို့ 

ရြ ေ့တ ေ့ ပင်စင်လစာင်္ သူူ့အတွေင်္် လ ်းဖ ို်းဝါ်းြ 

အလထာင်္အ်င်္ူခပ မှာအမှန်။ဇာတ်လမ််းအစမှအ ံို်း 

စီစဉ်လပ်းတာင်္ ရန်င်္ိုန်တ ိုင််းရံို်းင်္ မ မ ၊ လစတနော 

မ ာ်းစွောခဖငေ့် င်္ူညီလပ်းတာင်္ ပြိုင်္ကူဘဏ် မန်လနဂ ာ 

န ို့၊ မင််းတပ်ဘဏ ် မန်လနဂ ာ၊ င်္ ိုယ်စာ်းလှယ် အခဖစ် 

မစာ်းမလသာင်္ရ်၊ အြင်္်အြ လတွေ အမ ာ်းကင်္ီ်း  င်္ာ်း 

ထ င်္ င်္ူညီလပ်းတာင်္ လင်္ ာင်္်ထိုဖမ  ွဲ့င်္ လယာသူ 

လေေါ်လနှောင််းလမ၊  င်္ာ်းထ မှာ ဟ ိုဘင်္်၊ ေီဘင်္် 

 င်္်သွေယ် လ ာငရ်ွင်္်လပ်းတာင်္ လပါင်္်ဖမ  ွဲ့င်္     

( လရှွဲ့လန ) လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ် အာ်းလံို်း စိုလပါင််း 

လ ာငရ်ွင်္်၊ ညြှ န ှုင််းတ ိုင်ပင် လ ာငရ်ွင်္် င်္လ ိုို့သာ  

ေိုင်္ခ တ အဖင မ််းစာ်းတစ်ဦ်းရ ွဲ့ နှစ်လင်္ ာ်လွေန်လနလသာ 

ပင်စင်လစာအာ်း အြင်္်အြ လတွေ အမ ာ်းကင်္ီ်း င်္ာ်း 

ထ င်္လအာင်ခမငစ်ွောထိုတ်ယူရရှ ြ ေ့တာ မဟိုတ်ပါလာ်း 

ြင်ဗ ာ်း။ ယခိုက  သ ိုဲ့ အတ ဒိုကခ ကရာကက်နတ   န ိုင်င   

ဝန်ထမ််း အငင မ််းစာ်းတစ်ဦ်း ပင်စင်လစာအာ်း 

န ိုငင် ကတာ်က ို ပိုန်ကန်ထကကြွ ကသာင််းကျန််းကနသည ် 

မင််းတပ ် ( C.D.F ) မျာ်း ကာ်းထ ကကအာငပ်မင်စြွာ 

ထိုတ်ယူ၍ ဒိုင်္ခ တလက်ထ  အကရာက ် လ  ကပပာင််း 

ကပ်းပ ိုဲ့န ိုငခ်  တ   ကအာငပ်မငမ်ှုအတြွက် ပြစ်ကပေါ်လာတ   

ဝမ််းသာပီတ မျာ်းက ို အာ်းလ ို်းဝ ိုင််းြြွ ဲ့၍ ငမ န်ယ က်စြွာ 

စာ်းသ ို်း ကရင််း န ိုငင်  ဝန်ထမ််း အငင မ််းစာ်းမျာ်း 

ကအ်းချမ််းစြွာပြင ် “ဘဝ” ကနဝငခ်ျ  န်အာ်း ပြတ်သန််း 

န ိုင ်ကပါကစက ကာင််းဆိုမြွန်ကကာင််းပ ိုဲ့သလျက်။  
 

က  ျေးဇ  ျေးတင်လ ွှာ 

ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်၊ ပြိုင်္ကူဘဏ်မန်လနဂ ာ  

ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်၊ မင််းတပ်ဘဏ်မန်လနဂ ာ 

လေေါ်အ မွေန်လင်္ ာ ်( အထင်္်တန််းလရှွဲ့လန၊ လပါင်္်ဖမ  ွဲ့ ) 

လေေါ်လနှောင််းလမ ( လ ်းသည်၊ လင်္ ာင်္်ထိုဖမ  ွဲ့ ) 

လေေါ်သူဇာလအာင(်ေိုတ ယဦ်းစီ်းမှူ်း၊ပငစ်င်ဦ်းစီ်းဌာန၊ရံို်းြ  ပ်)   

တ ိုို့အာ်း ဤလ ာင််းပါ်းပြင  ် ဂိုဏ်ပပ လင်္ ်းဇူ်းအထူ်း 

တငရ်ှ ပါလ င်္ာင််း..........................................  

                                         မိိုးဇက့် 

                             ရနင််္ိုန်တ ိုင််းပင်စငဦ််းစီ်းမှူ်းရံို်း 

 

 

 

 

 

     



 
Social Media ကဏ္ဍန ငေ့့် ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာန 

 

  ယလနို့င်္မ္ာကင်္ီ်းသည် “ဂလ ိုဘယ်လ ိုင်္်လဇ်းရှင််း” ခဖစ်လသာ င်္မ္ာလံို်း  ိုငရ်ာ ပူ်းလပါင််း  င်္်သွေယ်န ိုင် 

လသာ အလခြအလနသ ိုို့ လ ငစ်ွောလရာင်္်ရှ လနဖပီခဖစ်ပါသည်။  အင်တာနင်္်နည််းပညာလပေါ်တွေင် အလခြတည်၍ 

သတင််းအြ င်္်အလင်္်မ ာ်း လွေယ်င်္ူလျှငခ်မန်စွော မျှလဝန ိုင်ခြင််း အြ င်္်လ င်္ာငေ့် တ ို်းတင်္်မှုမ ာ်း ခမန် န်ြ ေ့လပ 

သည်။ အငတ်ာနင်္်နည််းပညာနှငေ့်အတူ ဖွေံွဲ့ဖဖ  ်းလာလသာင်္ဏ္ဍရပ် မ ာ်းတွေင ် Social Media (လူမှုင်္ွေန်ယင်္်) 

င်္ဏ္ဍသည်လည််း တစ်ြိုအပါအဝင်ခဖစ်လပသည်။  

Social Media   ိုသည်မှာ လူတစ်ဦ်းနှငေ့တ်စ်ဦ်း င်္ာ်း၊ အဖွေ ွဲ့အစည််း တစ်ြိုနှငေ့်တစ်ြို င်္ာ်း သတင််း 

အြ င်္်အလင်္်မ ာ်း၊ အလတွေ်းအခမငမ် ာ်း၊ အယူအ မ ာ်းင်္ ို အငတ်ာနင်္်င်္ွေန်ယင်္်မှတ ငေ့် လွေတ်လပ်စွော မျှလဝ 

န ိုငလ်သာ လနရာတစ်ြိုခဖစ်လပသည်။ Social Media င်္ ိုအသံို်းခပ ၍ ပူ်းလပါင််း  င်္်သွေယ်ခြင််း၊ သတင််းအြ င်္် 

အလင်္်မျှလဝခြင််း၊ အင်္ူအညီမ ာ်းရှာလဖွေခြင််း၊ စီ်းပွော်းလရ်းအြွေငေ့်အလမ််းမ ာ်း လ ာငရ်ွင်္်န ိုငခ်ြင််းစသညေ့် 

လင်္ာင််းင်္   ်းမ ာ်း ရရှ လနဖပီခဖစ်ပါသည်။ တဖင်္်တွေင်လည််း Social Media သည် လနရာလေသအသီ်းသီ်းရှ  

လူတန််းစာ်း လပါင််းစံိုပါဝငလ်သာလ င်္ာငေ့် Social Media င်္ ိုအသံို်းြ ၍ လ မ်လည်လှညေ့်ဖ ာ်းခြင််း၊  ယ်လင်္ ာ်သင်္် 

လူငယ်လရူွယ်မ ာ်းအလနခဖငေ့် Social Media အာ်း အလွေန်အင်္ျံွအသံို်းခပ  င်္၍ အြ  န်င်္ိုန်ခြင််း၊ တ ို်းတင်္်န ိုငသ်ညေ့် 

အြွေငေ့်အလမ််းမ ာ်း  ံို်းရံှု်းခြင််း၊ အတိုယူမှာ်းမှုမ ာ်းလ င်္ာင်ေ့ လမ််းမှာ်းလရာင်္်ခြင််း၊ လူူ့င်္ ငေ့်ဝတ်၊ ဂိုဏ်သ င်္ခာမ ာ်း 

ထ လွေယ်ရှလွေယ်ခဖစ်ခြင််း စသညေ့်   ို်းင်္   ်းမ ာ်းလည််း ရှ လပသည်။  

အရာရာတ ိုင််းတွေင် အလင်္ာင််းအ  ို်းလရာလထွေ်းလ င်္်ရှ သင်္ ေ့သ ိုို့ သံို်းစွေ  င်္လသာ ပိုဂဂ  လ်၏  ငခ်ြင်တံိုတရာ်း 

လပေါ်မူတည်၍ လင်္ာင််းင်္   ်းရရှ မှု၊   ို်းင်္   ်းရရှ မှု င်္ွေ ခပာ်းလပလ မေ့်မည်။ ထ ိုို့အခပင ် နည််းပညာင်္ဏ္ဍသည် အရှ န် 

အဟိုန်လင်္ာင််းလင်္ာင််းခဖငေ့် စဉ် င်္်မခပတ်တ ို်းတင်္်လ င်္်ရှ ရာ ယလနို့အသံို်းခပ မှုမ ာ်းလသာ Social Media 

Platform တစ်ြိုသည် လနောင်တြ  န်တွေင ် နည််းပညာပ ိုင််းအရ အသံို်းခပ သူမရှ လတာေ့သည်အထ  ခဖစ်လာန ိုင်ပါ 

သည်။   

Social Media Platform မ ာ်းစွောရှ သညေ့်အနင်္်မှ ခမန်မာန ိုငင်တံွေင ် လူသံို်းမ ာ်း၊ လူသ မ ာ်းလသာ Social 

Media မှာ Facebook ခဖစ်ဖပီ်း Youtube ၊ Twitter ၊ Instagram ၊ LinkedIn စသညေ့် အခြာ်း Social Media 

အသံို်းခပ မှုင်္ ိုလည််း လတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ၂၀၂၁ ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လမ ှ ၂၀၂၂ ြိုနှစ်၊ ဇူလ ိုငလ်အထ  စာရင််းမ ာ်းအရ 



 
ခမန်မာန ိုင်ငတံွေင် Social Media အသံို်းခပ မှုအလခြအလနအာ်း စ စစ်လလေ့လာရာတွေင် Facebook Platform အာ်း 

(၈၉%) ခဖငေ့် အမ ာ်း ံို်းအသံို်းခပ  င်္လ င်္ာင််း လအာင်္ပ်ါအတ ိုင််း လတွေွဲ့ရှ ရလပသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ခမန်မာန ိုင်ငအံလခြအလနနှငေ့် ြ  န် လျှင် Facebook Platform သည် အသံို်းခပ ရလွေယ်င်္ူခြင််း၊ လေသတွေင််း 

သံို်းစွေ သူဦ်းလရမ ာ်းခပာ်းခြင််း၊ လူသ မ ာ်းလင်္ ာ ်င်္ာ်းခြင််း စသညေ့်အလခြအလနမ ာ်းလ င်္ာငေ့် သံို်းစွေ မှုမ ာ်းခပာ်းရခြင််း ခဖစ် 

လပသည်။   

ယြိုအြါတွေင ် Social Media အသံို်းခပ မှုမ ာ်းင်္ ို ပိုဂဂလ င်္င်္ဏ္ဍတွေင်သာမင်္ အစ ို်းရင်္ဏ္ဍရှ  ဌာန/အဖွေ ွဲ့ 

အစည််းမ ာ်းင်္ပါ တရာ်းဝင ်တွေင်တွေင်င်္ ယ်င်္ ယ်သံို်းစွေ လာ င်္သည်င်္ ို လတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ မ မ တ ိုို့ ပငစ်င်ဦ်းစီ်းဌာန 

သည်လည််း အဖင မ််းစာ်းပင်စင်စာ်းမ ာ်းအာ်း ပင်စင်  ိုင်ရာဝန်လ ာငမ်ှုမ ာ်း တွေင်တွေင်င်္ ယ်င်္ ယ် လ ာငရ်ွင်္် 

လပ်းန ိုငရ်န် အလ ိုို့ငှာ Social Media မ ာ်းထ မှ Facebook Platform တွေင် Facebook Page နှငေ့ ် Facebook 

Group ဖွေငေ့်လှစ်ထာ်းရှ ပါသည်။  

 အ  ိုပါ Facebook Page နှငေ့ ် Facebook Group တွေင် ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ရံို်းြ  ပ်နှငေ့်တ ိုင််းလေသကင်္ီ်း / 

ခပည်နယ်အသီ်းသီ်း၏ လငွေလပ်းမ နိ်ု့ထိုတ်ခပန်မှုမ ာ်းအာ်း ပင်စငစ်ာ်းမ ာ်းသ ရှ န ိုင်လစရန် ထိုတ်ခပန်လပ်းခြင််း၊ ပင်စငစ်ာ်း 

တ ိုို့၏ပင်စင ် ိုငရ်ာလမ်းြွေန််းမ ာ်းင်္ ို တာဝန်ယူလခဖရှင််းလ ာငရ်ွင်္်လပ်းခြင််းနှငေ့် ပင်စင်  ိုင်ရာဗဟိုသိုတမ ာ်းင်္ ို 



 
အမ ာ်းခပည်သူမ ာ်း သ ရှ န ိုငလ်စရန် အသ ပညာလပ်း လ ာင််းပါ်းတ ိုလရ်းသာ်းခြင််းမ ာ်းအာ်း အလလ်းထာ်း လ ာငရ်ွင်္် 

လ င်္်ရှ ပါသည်။  

 ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနအလနခဖငေ့် Social Media Platform တစ်ြိုခဖစ်လသာ Facebook Platform အာ်း 

အင်္   ်းရှ စွော အသံို်းြ မှုခဖငေ့် အမ ာ်းခပည်သူသ ိုို့ ပင်စင်  ိုင်ရာဝန်လ ာငမ်ှုလပ်းခြင််း လိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းတွေင် မ ာ်းစွော 

ဖွေံွဲ့ဖဖ  ်းတ ို်းတင်္်ြ ေ့လပသည်။ ပင်စငစ်ာ်းမ ာ်းနှငေ့ ် စဉ် င်္်မခပတ်ထ လတွေွဲ့ င်္် ံန ိုငင််္ာ ၎င််းတ ိုို့ကင်္ံ လတွေွဲ့ရသညေ့် 

အြင်္်အြ ၊ အလခြအလနမ ာ်းင်္ ို ပ ိုမ ိုသ ရှ နော်းလည်င်္ာ လခဖရှင််းန ိုင်သညေ့် နည််းလမ််းမ ာ်းင်္ ို ရှာလဖွေကင်္ံ န ိုင်မည် 

ခဖစ်လပသည်။  

 ယြင်င်္မူ ပင်စင်  ိုင်ရာအြင်္်အြ မ ာ်းင်္ ို လခဖရှင််းလ ာငရ်ွင်္်ရာတွေင် ပင်စင်စာ်းမ ာ်း အလနခဖငေ့် သ ရှ  

နော်းလည်န ိုင်လသာလနရာမ ာ်းသ ိုို့  င်္်သွေယ်စံိုစမ််းရန် အြွေငေ့်အလမ််းနည််းပါ်းလသာလ င်္ာငေ့် အြ  န် င်္နိ်ု့ င်္ာခြင််း၊ 

ရသငေ့်ရထ ိုင်္်လသာ ပင်စငအ်င်္   ်းြံစာ်းြွေငေ့်မ ာ်း  င်္နို့် င်္ာခြင််း၊ လငွေလ င်္်းင်္ိုန်င်္ မှုရှ ခြင််း စသညေ့် အြင်္်အြ မ ာ်း 

ရှ ြ ေ့ င်္ပါသည်။ ယြိုအြါတွေင်မူ တ ို်းတင်္်လာလသာ Social Media င်္ဏ္ဍနှငေ့်အတူ မ မ တ ိုို့၏ အြင်္်အြ မ ာ်းအာ်း 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန Facebook Page နှငေ့ ် Facebook Group သ ိုို့ လာလရာင်္်လမ်းခမန််းခြင််း၊ ဘဝတူပင်စင်စာ်းမ ာ်း 

လမ်းခမန််းထာ်းမှုင်္ ို နမူနောယူ၍ လလေ့လာခြင််းမ ာ်းခဖငေ့် အြ  န်င်္ိုန်သင်္်သာခြင််း၊ ရသငေ့်ရထ ိုင်္်လသာ ပငစ်င်  ိုငရ်ာ 

အင်္   ်းြံစာ်းြွေငေ့်မ ာ်း လွေယ်င်္ူလျှင်ခမန်စွောရရှ ခြင််း စသညေ့်လင်္ာင််းင်္   ်းမ ာ်း ြံစာ်းရရှ လနဖပီ ခဖစ်ပါသည်။  

 ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနမှ တရာ်းဝငဖ်ွေငေ့်လစှ်ထာ်းလသာ Facebook Group (ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန Pension 

Department) သည်လည််း Member အလရအတွေင်္် လလ်းလသာင််းလင်္ ာ ် ရရှ ထာ်းဖပီ်း Facebook Page 

(Pension Department) သည် Like and Follow အလရအတွေင်္် နှစ်လသာင််းလင်္ ာ ်ရရှ ထာ်းင်္ာ ပငစ်င်  ိုငရ်ာ 

ဝန်လ ာင်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း တွေင်တွေင်င်္ ယ်င်္ ယ်လ ာင်ရွင်္်လ င်္်ရှ ပါသည်။ ဌာနအလန ခဖငေ့် ပင်စင်စာ်းတ ိုို့၏ 

ပင်စင်  ိုငရ်ာလမ်းြွေန််းမ ာ်း တာဝန်ယူလခဖရှင််းရန် ဌာနတွေင််းရှ  ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း ဖွေ ွဲ့စည််းတာဝန်လပ်းအပ်၍ သ ရှ  

လ ို၍ လမ်းခမန််းလာလသာ လမ်းြွေန််းမ ာ်းအလပေါ် လခဖ  ိုမှုမ ာ်း လ ာငရ်ွင်္်လ င်္်ရှ ပါသည်။  

Facebook Page နှငေ့ ် Facebook Group ရှ  ပင်စင်  ိုငရ်ာလမ်းြွေန််းမ ာ်းအနင်္်မှ Random လင်္ာင်္်ယူ၍ 

လမ်းြွေန််းလြါင််းစဉ် (၁၃) မ   ်းခဖငေ့် စ စစ်လလေ့လာရာတွေင် ပင်စင်အမှုတွေ စံိုစမ််းသညေ့် လမ်းြွေန််းမ ာ်းအာ်း အမ ာ်း ံို်း 

လမ်းခမန််းထာ်းသည်င်္ ို လအာင်္်ပါအတ ိုင််း စ စစ်လတွေွဲ့ရှ ရလပသည်။ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 အြင်္်အြ ရှ လျှင် လခဖရှင််းရန်နည််းလမ််းရှ စဖမ မ ိုို့ အ  ိုပါ ပငစ်င်  ိုငရ်ာ အြင်္်အြ ခပဿနောမ ာ်း လခဖရှင််း 

ရန် ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနအလနခဖငေ့် ပငစ်င်လင်္်စွေ စာလစာင် ထိုတ်လဝ၍ ဌာနအသီ်းသ်ီးသ ိုို့ ခဖနို့်လဝရန် စီစဉ် လ ာင်ရွင်္် 

လ င်္်ရှ ပါသည်။ အ  ိုပါ ပင်စင်လင်္်စွေ စာလစာင်တွေင် ပင်စင်အမှုတွေ တွေင် ပါဝင်ရမညေ့် စာရွင်္် စာတမ််းပံိုစံမ ာ်း၊ 

ပင်စင်ြံစာ်းြွေငေ့်သတ်မှတ်ြ င်္်မ ာ်း၊ ပင်စငဦ််းစီ်းဌာနသ ိုို့  င်္်သွေယ်ရန် ဖိုန််းနံပါတ်မ ာ်း၊ အခြာ်း ပင်စငင််္ စစရပ်မ ာ်း 

အတွေင်္် လ ာငရ်ွင်္်ရန် နည််းလမ််းမ ာ်း ပါဝငပ်ါသည်။  

 ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနအလနခဖငေ့် Social Media Platform မ ာ်းအာ်း လင်္ာင််းစွောအသံို်းြ မှုခဖငေ့် ပင်စင် 

ဝန်လ ာင်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းင်္ ို ပင်စင်စာ်းတ ိုို့ထံသ ိုို့ အြ  န်နှငေ့်တလခပ်းည ီ လျှငခ်မန်စွောလပ်းန ိုငခ်ြင််း၊ ပင်စင်စာ်းတ ိုို့ခဖငေ့် 

အဖမ မခပတ်ထ လတွေွဲ့ င်္်သွေယ်မှုရှ ခြင််း၊ ဌာန၏ ဂိုဏ်သတင််းအမ ာ်းခပည်သူထံသ ိုို့ ပ ိုမ ိုလရာင်္်ရှ ခြင််း စသညေ့် 

လင်္ာင််းင်္   ်းမ ာ်းရရှ ပါသည်။ ယြိုအြါတွေင် Facebook Platform တစ်ြိုလပေါ်တွေင်သာ ပင်စင်ဝန်လ ာင်မှု 

လိုပ်ငန််းမ ာ်း လ ာငရ်ွင်္်န ိုငမ်ှုရှ လသ်းလသာလ်ည််း အခြာ်း Social Media Platform မ ာ်းတွေင်ပါ ဝန်လ ာင်မှု 

လပ်းန ိုငရ်န် အာ်းထိုတ်ရမည်ခဖစ်လပသည်။ Social Media င်္ဏ္ဍရပ်င်္ ို အသံို်းြ ၍ ပ ိုမ ိုလင်္ာင််းမွေန်လသာ 

ပင်စင်ဝန်လ ာင်မှုမ ာ်းအာ်း ပင်စင်စာ်းမ ာ်းအတွေင်္် လပ်းအပ်ခြင််းခဖငေ့်  င်္်လင်္်ကင်္  ်းပမ််းလ ာင်ရွင်္်သွော်း 

မည်ဟို လမျှာမ်ှန််းမ ပါလ င်္ာင််း ............... ။  

                                                                                                               ဦးမင့်း က့်ရ အာင့် 

                                                                                                               ကွန့်ပ  တာဌာနစို 

  



 

 

 

 

 

ရကာ့်မတီဖဲွွဲ့စည့်းခခင့်း အမနိ ့်ရကကာ့်ခငာစာအမ တ့် 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေအလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်း 

လင်္ာ်မတ ီ

န ိုင်ငလံတာ်စီမံအိုပ်ြ  ပလ်ရ်းလင်္ာင်စီ၏ ၂၀၂၁  ြိုနှစ်၊  မတလ် 

၂၄ ရင်္လ်နို့ ရင်္စ်ွေ ပါ အမ နိ်ု့လ င်္ာ်ခငာစာအမတှ၊် ၇၁/၂၀၂၁ 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေအလင်္ာင် အထည်လဖာ် 

လရ်းလိုပ်ငန််း အလထာင်္်အင်္ူခပ  ပ်လင်္ာ်မတ ီ

စီမံင်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝနက်င်္်ီးဌာန၏ ၂၀၂၁ ြိုနှစ်၊ လမလ ၂၄ 

ရင်္လ်နို့ရင်္်စွေ ပါ အမ နိ်ု့လ င်္ာ်ခငာစာအမတှ်၊ ၁၆၀/၂၀၂၁ 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ င်္မ််းခပန်လညစ် စစလ်ရ်းနှငေ့် 

နည််းဥပလေလရ်း ွေ လရ်း ပ်လင်္ာ်မတီ 

စီမံင်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝနက်င်္်ီးဌာန၏ ၂၀၂၁ ြိုနှစ်၊ လမလ ၂၄ 

ရင်္လ်နို့ရင်္်စွေ ပါ အမ နိ်ု့လ င်္ာ်ခငာစာအမတှ်၊ ၁၆၀/၂၀၂၁ 

ရကာ့်မတီ/ ပ့်ရကာ့်မတီအမည့် အဖွဲွဲ့ဝင့်ဌာနမ ား 

 

ဝနထ်မ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ 

အလင်္ာငအ်ထညလ်ဖာ် လရ်းလင်္ာ်မတ ီ

စီမံင်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကင်္ီ်းဌာန၊ စီ်းပွော်းလရ်းရာဌာနကင်္ီ်း၊ ခမနိ်ု့မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်၊ 

ရသံို်းမှန််း လခြလငွေစာရင််းဦ်းစီ်းဌာန၊ လငွေတ ိုင်္်ဦ်းစီ်းဌာန၊ လငွေလရ်းလ င်္်းလရ်းကင်္ီ်း င်္ပ် 

စစ်လ ်းလရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊လငွေလြ ်းသင်္်လသြံလင်္်မှတ်လိုပ်ငန််းကင်္ီ်း င်္ပ်လရ်းလင်္ာ်မရငှ် 

ရံို်း ၊ ရင််းနှီ်းခမြှ ပ်နှမံှုနှငေ့် န ိုင်ငံခြာ်း စီ်းပွော်း င်္်သွေယ်လရ်းဝန်ကင်္ီ်းဌာန၊ လူမှု ဖူလံိုလရ်းအဖွေ ွဲ့၊ 

အ ငေ့်ခမငေ့်ပညာဦ်းစီ်းဌာန၊ င်္ိုသလရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ဖမ  ွဲ့ခပနှငေ့် အ မ်ရာ ဖွေံွဲ့ဖဖ  ်းလရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ 

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစီ်းဌာန၊  ခပည်လထာငစ်ိုလရွှဲ့လနြ  ပ်ရံို်း၊ ဝန်ထမ််း လရ်းရာဦ်းစီ်းဌာန၊ 

ခမန်မာ န ိုင်ငံလတာ်ဗဟ ိုဘဏ်၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန။ 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ 

အလင်္ာင်အထညလ်ဖာလ်ရ်းလိုပ်ငန််း 

အလထာင်္်အင်္ခူပ  ပ်လင်္ာမ်တ ီ

ပင်စငဦ််းစီ်းဌာန ၊န ိုင်ငံခြာ်းစီ်းပွော်း င်္်သွေယလ်ရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ စီ်းပွော်းလရ်းရာဌာနကင်္ီ်း၊ ခမန်မာေ့ 

စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်၊ ရသံို်းမှန််းလခြလငွေစာရင််းဦ်းစီ်းဌာန၊ လငွေတ ိုင်္်ဦ်းစီ်းဌာန၊ လငွေလရ်းလ င်္်းလရ်း 

ကင်္ီ်း င်္ပ်စစလ် ်းလရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ လငွေလြ ်းသင်္လ်သြံလင်္်မှတ် လိုပ်ငန််းကင်္ီ်း င်္ပ်လရ်း 

လင်္ာမ်ရငှရ်ံို်း၊ လူမှုဖူလံိုလရ်းအဖွေ ွဲ့၊ အ ငေ့်ခမငေ့်ပညာဦ်းစီ်းဌာန၊ င်္ိုသလရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ဖမ  ွဲ့ခပ 

နှငေ့်အ မ်ရာဖွေံွဲ့ဖဖ  ်းလရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစီ်းဌာန၊ ခပည်လထာင်စိုလရွှဲ့လနြ  ပ်ရံို်း၊ 

ခမန်မာန ိုင်ငလံတာ် ဗဟ ိုဘဏ်၊ ဝန်ထမ််းလရ်းရာဦ်းစီ်းဌာန။ 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ င်္မ််း 

လရ်း ွေ လရ်း ပ်လင်္ာ်မတ ီ

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ စီ်းပွော်းလရ်းရာဌာနကင်္ီ်း၊ ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်၊ ရသံို်းမှန််းလခြလငွေ 

စာရင််း ဦ်းစီ်း ဌာန၊ လငွေတ ိုင်္်ဦ်းစီ်းဌာန၊ လငွေလရ်းလ င်္်းလရ်းကင်္ီ်း င်္ပ်စစလ် ်းလရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ 

လငွေလြ ်းသင်္လ်သြံ လင်္်မှတ်လိုပ်ငန််းကင်္်ီး င်္ပ်လရ်း လင်္ာ်မရှငရ်ံို်း၊ န ိုငင်ံခြာ်းစီ်းပွော်း 

 င်္်သွေယလ်ရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ လူမှုဖူလံိုလရ်းအဖွေ ွဲ့၊ အ ငေ့်ခမငေ့်ပညာဦ်းစီ်းဌာန၊ င်္ိုသလရ်း 

ဦ်းစီ်းဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစီ်းဌာန၊ ခပည်လထာင်စိုလရွှဲ့လနြ  ပရ်ံို်း၊ ခမနမ်ာန ိုင်ငလံတာ် 

ဗဟ ိုဘဏ်၊ ဝနထ်မ််းလရ်းရာဦ်းစီ်းဌာန၊ ဖမ  ွဲ့ခပနငှေ့်အ မရ်ာဖွေွံဲ့ဖဖ  ်းလရ်းဦ်းစီ်းဌာန။ 

ဝန့် မ့်းရနောင့်ရရးဗဟိိုရန့်ပံိုရငွ အရကာင့်အ ည့် ရဖာ့်ရရးရကာ့်မတီဖဲွွဲ့စည့်းခခင့်း 

ရကာ့်မတီမ ား၏ အဖွွဲဲ့ဝင့်ဌ ာနမ ား 
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ပင့်စင့်စားဦးရရန ငေ့့် ပင့်စင့်အ ံိုးစရိတ့် ရ ာင့်ရွက့်ငပီးစီးမှု အရခခခပဇယား

( ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ မ ၂၀၂၁ရအာက့်တိိုဘာလမ ၂၀၂၂ မတ့်လအ ိ )

ဦးစ းဌာန… န ိုငင်ရံ း… ကာကွယရ် း… လိုပ်ငနး်… အသံိုးစ  တ…်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

စဉ် ဌာန ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

၂၀၁၈ (ဧဖပီမ ှ

စင်္်တင်ဘာ

လ) 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

၂၀၂၁လအာင်္ ်

တ ိုဘာလ 

မှ၂၀၂၂မတ်လ

အထ  

၁။ 
ဦ်းစီ်းဌာန 

(ဦ်းလရ) 
၂၇၀,၇၉၂ ၂၉၄,၇၉၄ ၃၀၅,၅၇၃ ၃၃၆,၀၀၂ ၃၆၅,၃၈၆ ၃၉၀,၁၂၃ ၄၀၂,၁၈၂ ၄၂၅,၁၈၈ ၄၅၁,၄၁၁ ၄၇၂,၄၈၆ ၄၈၇,၀၆၁ 

၂။ 
န ိုင်ငံလရ်း 

(ဦ်းလရ) 
၄၀,၀၈၁ ၄၃,၀၇၇ ၄၅,၀၈၉ ၄၇,၉၄၅ ၅၀,၂၁၅ ၅၂,၁၉၇ ၅၂,၈၂၄ ၅၃,၈၃၆ ၅၃,၈၆၇ ၅၄,၆၃၅ ၅၅,၂၃၈ 

၃။ 
င်္ာင်္ွေယ်လရ်း 

(ဦ်းလရ) 
၂၁၈,၃၆၂ ၂၂၁,၃၄၉ ၂၄၃,၈၇၆ ၂၁၃,၃၆၂ ၂၂၄,၆၅၉ ၂၃၅,၇၂၂ ၂၄၁,၉၅၆ ၂၄၉,၄၉၉ ၂၆၂,၅၂၆ ၂၆၈,၅၂၃ ၂၇၅,၉၆၃ 

၄။ 
လိုပ်ငန််း 

(ဦ်းလရ) 
၉၁,၆၁၁ ၁၀၂,၄၄၅ ၁၁၄,၀၂၂ ၁၂၄,၉၇၄ ၁၃၃,၄၃၀ ၁၄၁,၄၆၇ ၁၄၅,၆၉၅ ၁၅၈,၃၃၀ ၁၆၅,၉၃၅ ၁၇၁,၁၃၆ ၁၇၅,၉၅၄ 

၅ ။ 
စိုစိုရပ ါင့်း 

(ဦးရရ) 
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 ၉ ၉ ၄,၂၁၆ 

၆ ။ 
အ ံိုးစရိတ့် 

(က ပ ့်) 
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 ၆ ၁၂,၈၅ ၇.၅ ၆ 

 

ဇာ စ့်ခမ စ့်။ ပ င့်စင့်ဦးစီးဌာန 

မ တ ့်ခ က့်။(၁)  ၂၀၁၂-၂၀၁၃မှ၂၀၂၁လအာင်္်တ ိုဘာလမှ-၂၀၂၂ မတ်လအထ   ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ်အထ ဘဏ္ဍာနှစ်အလ ိုင််္ ပင်စငစ်ာ်းအင်အာ်းနှင်ေ့ အသံို်းစရ တ်မ ာ်း 

င်္ ိုလဖာ်ခပထာ်းခြင််း ခဖစပ်ါသည်။ 

              (၂) ပင်စငအ်သံို်းစရ တတ်ွေင် ၂၀၁၈ (ဧဖပီလ မ ှစင်္တ်င်ဘာလထ ) နှငေ့်၂၀၂၁ လအာင်္တ် ိုဘာလ မှ ၂၀၂၂မတ်လအထ သည် ( ၆ ) လ င်္ာလမ ာ်း 

အတွေင်္သ်ာ ခဖစ်လသာလ င်္ာင်ေ့ အသံို်းစရ တ်မာှ ထင်္ဝ်င်္်လလ ာေ့င်္ လနခြင််း ခဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

လက့်ရ ိ ပင့်စင့်စ ား အင့် အ ားန ငေ့့် အ  ံိုးစ ရိတ့်အရခခ အရန 



 
 

 

 ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနသည် ဦ်းစီ်းဌာနမျာ်းတြွင်   တာဝန်ထမ််းကဆာင်ခ  ကသာ ဝန်ထမ််းမျာ်း၊ န ိုငင် ကရ်းတာဝန် 

ထမ််းကဆာငခ်  သူမျာ်း၊ လိုပ်ငန််းအြြွ ဲ့အစည််းမျာ်းတြွင် တာဝန်ထမ််းကဆာင်ခ  ကသာ ဝန်ထမ််းမျာ်း အငင မ််းစာ်းယူ 

သည် အခါရရ  မည်  ပငစ်င်အကျ   ်းခ စာ်းခြွင် မျာ်းက ို တြွက်ချက်၍ကငြွကပ်းမ န်ဲ့မျာ်း ထိုတ်ပပန်ကပ်းရပါသည်။     

ကာကြွယ်ကရ်း တာဝန်ထမ််းကဆာင်ကသာ တပ်မကတာသ်ာ်းမျာ်း အတြွက် ပငစ်င်အကျ   ်းခ စာ်းခြွင် က ို ကာကြွယ်ကရ်း 

ဝန်ကကီ်းဌာန ကငြွစာရင််းရ ို်းမ  တြွက်ချက်ကပ်းငပီ်း ကငြွကပ်းမ န်ဲ့မျာ်း ထိုတ်ပပန်ကပ်းရပါသည်။  ပင်စင်အသ ို်းစရ တ်န င်  

စပ်လျဉ််း၍ ဦ်းစီ်းဌာန၊ န ိုငင် ကရ်း၊ ကာကြွယ်ကရ်း အသ ို်းစရ တ်မျာ်းက ို ပငစ်ငဦ််းစီ်းဌာနမ  တာဝန်ယူ ကဆာငရ်ွက် 

ရငပီ်းလိုပင်န််းအြြွ ဲ့အစည််းမျာ်း၏ ပင်စငအ်သ ို်းစရ တ်က ို လိုပ်ငန််းအြြွ ဲ့အစည််းမျာ်းမ  တာဝန်ယူ ကဆာင်ရွက်ရပါ 

သည်။  

 

 

 

 

 

 

   ပင့်စင့်အ ံိုးစရတိ့်မ ား 

 ပငစ်ငစ်ာ်းအင်အာ်းနှင်ေ့ ပငစ်ငအ်သံို်းစရ တ်သည် နှစ်စဉ်တ ို်းခမင်ေ့လ င်္်ရှ ပါသည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာလရ်း 

နှစ်မှ ၂၀၂၁ လအာင်္်တ ိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ မတ်လအထ  ဘဏ္ဍာနှစ်အလ ိုင်္်တ ို်းတင်္်လာလသာ ပင်စငစ်ာ်းအငအ်ာ်း 

နှင်ေ့ အသံို်းစရ တ်င်္ ို အထင်္်ပါဇယာ်း ၊ ဂရပ်မ ာ်းခဖင်ေ့ လဖာခ်ပအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၁လအာင်္်တ ိုဘာလမှ ၂၀၂၂ 

မတ်လအထ (၆)လအတွေင်္် င်္ိုန် ံို်းဖပီ်း လနောင်္် ပငစ်ငစ်ာ်းအငအ်ာ်း (ဦ်းစီ်းဌာန + န ိုငင်လံရ်း + င်္ာင်္ွေယ်လရ်း+ 

လိုပ်ငန််း) အပါအဝငမ်ှာ  (၉ ၉၄,၂၁၆) ဦ်း ခဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ လအာင်္်တ ိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ မတ်လအထ  (၆)လ 

အတွေင်္် ပငစ်င်အသံို်းစရ တ် စိုစိုလပါင််း ( ဦ်းစီ်းဌာန + န ိုငင်လံရ်း + င်္ာင်္ွေယ်လရ်း + လိုပ်ငန််း) အပါအဝငမ်ှာ 

က ပ့် န့် းရပါင့် း ( ၆၁၂,၈ ၅၇.၅ ၆ ) ခဖစ်ပါသည်။ 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

ပင့်စင့် ိိုင့်ရာကိစစရပ့်မ ားအတွက့် အဓကိ တာဝန့်ယူရ ာင့်ရွက့်ရနရ ာဌာနမ ား 



 
   

 

 

င်္ ပ်(ဘီလီယံ) 

ဘဏ္ဍာရ ရး 

န စ့် 

ဦးစီးဌာန နိိုင့်ငရံ ရး ကာကွယ့်ရရး လိုပ့်ငန့်း စိုစိုရပါင့်း 

နိိုင့်ငရံ တာ့်၏   

စိုစိုရပါင့်း 

အ ံိုးစရ ိတ့် 

နိိုင့်င ံ

ရ တာ့် 

အ ံိုး 

စရ ိတ့်

တွင့် 

ပင့်စင့် 

အ ံိုး 

စရ ိတ့် 

ပါဝင့်မှု 

ရာခိိုင့် 

နှုန့်း 

အင့်အား 
အ ံိုး 

စရ ိတ့် 
အင့်အား 

အ ံိုး 

စရ ိတ့် 
အင့်အား 

အ ံိုး 

စရ ိတ့် 
အင့်အား 

အ ံိုး 

စရ ိတ့် 
အင့်အား 

အ ံိုး 

စရ ိတ့် 

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% 

ဇာစ့်ခမစ့်။ ပင ့်စင့်ဦး စးီ ဌ ာန 

              ရ ံိုး မ န့်း ရခခရငွစာရင ့်း ဦးစီးဌာန၏ဘဏ္ဍာရရး န စ့်အလိိုက့်ရ ံိုးခန ့်မ န့်းရခခရငစွာရင့်း ိိုင့်ရာအခ က့်အလက့်မ ား(Citizen’sBudget) 
 

  အသစ်တ ို်းတင်္်လာလသာ ပင်စင်စာ်းအင်အာ်းသည် နှစ်စဉ် (၄၀,၀၀၀)ဦ်းြနိ်ု့ တ ို်းတင်္်လျှင်္်ရှ ပါ 

သည်။ ပငစ်င်စာ်းအငအ်ာ်း အသစ်တ ို်းတင်္်လာသင်္ ေ့သ ိုို့ လလ ာေ့နည််းသွော်းလသာအင်အာ်းလည််း ရှ ပါသည်။ နှစ်စဉ် 

စိုစိုလပါင််းအငအ်ာ်း (၁၂,၀၀၀) ဦ်းြနိ်ု့ လလ ာေ့နည််းလျှင်္်ရှ ပါသည်။ အသစ်တ ို်းတင်္်လာလသာ အင်အာ်းနှငေ့် 

လလ ာေ့နည််းသွော်းလသာ အငအ်ာ်းတွေင် အသစ်တ ို်းတင်္်လာလသာအင်အာ်းမှာ ပ ိုမ ိုမ ာ်းခပာ်းသညေ့်အတွေင်္် နှစ်စဉ ်

ပငစ်ငစ်ာ်းအငအ်ာ်းမ ာ်းမှာ တ ို်းတင်္်လျှင်္်ရှ သခဖငေ့် အသံို်းစရ တ်မှာလည််း နှစ်စဉ်ခမငေ့်မာ်းလာရခြင််း ခဖစ်ပါသည်။  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ မ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁အ ိ ပင့်စင့်စားအင့်အားန ငေ့့်အ ံိုးစရတိ့်မ ားန ငေ့့်  

နိိုင့်ငံရတာ့်အ ံိုးစရတိ့်တွင့် ပင့်စင့်အ ံိုးစရတိ့်ပါဝင့်မှု ရာခိိုင့်နှုန့်း 

 



 

၁၅၆, ၁၉၉ . ၆၈၀

၁၁, ၇၆၇. ၅၂၀

၁၅၀ , ၆၆၁. ၆၁၄

၂၀၂၂ (ဧငပီလမ ဇူလိိုင့်လ)အ ိပင့်စင့် အ  ံိုးစ ရိတ့် (က ပ့် န့်းရပါ င့်း )

ဦ်းစီ်းဌာန

န ိုင်ငံလရ်း

င်္ာင်္ွေယလ်ရ်း

 

 

         (င်္ ပ်သန််းလပါင််း) 

စဉ ့် အဖဲွွဲ့အစ ည့်း 
စိုစိုရပါင့်း 

အင့် အား 

ပင့်စင့် လစာ 

အ ံိုးစ ရိတ့် 

 ိုရငွ 

အ ံိုးစ ရိတ့် 

စိုစိုရပါင့်း 

အ ံိုးစ ရိတ့် 

၁ ဦ်းစီ်းဌာန ၄၉၂,၁၂၇ ၁၃၆,၉၁၈.၈၇၆ ၁၉,၂၈၀.၈၀၅ ၁၅၆,၁၉၉.၆၈၀ 

၂ န ိုငင်လံရ်း ၅၅,၅၈၄ ၁၀,၉၁၈.၀၀၃ ၈၄၉.၅၁၇ ၁၁,၇၆၇.၅၂၀ 

၃ င်္ာင်္ွေယ်လရ်း ၂၇၄,၅၈၈ ၁၃၀,၂၁၄.၉၅၆ ၂၀,၄၄၆.၆၅၈ ၁၅၀,၆၆၁.၆၁၄ 

စိုစိုရပါင့်း ၈၂၂,၂၉ ၉ ၂၇၈,၀၅၁.၈၃ ၅ ၄ ၀,၅၇၆.၉၈၀ ၃၁၈,၆၂၈.၈၁၄ 

ဇာစ့်ခမစ့်။ ပင ့်စင့်ဦး စးီ ဌာန 

မှတ်ြ င်္်။ ပင်စင်စာ်းအငအ်ာ်းသည် ၂၀၂၂ ဇွေန်လအထ  စိုစိုလပါင််းအင်အာ်းမ ာ်းခဖစဖ်ပီ်း အသံို်းစရ တ်သည် ၂၀၂၂ ြိုနှစ် ဧဖပီလ မှ  ဇူလ ိုင်လအထ  အမှန်အသံို်း 

စရ တ်မ ာ်းခဖစပ်ါသည်။ 

 ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ြို၊ ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ ်ပငစ်ငဦ််းစီ်းဌာန ၊ ပငစ်ငလ်စာလငွေမ ာ်းနှင်ေ့  ိုလငွေမ ာ်းစာရင််း ( ဦ်းစီ်းဌာန +  

န ိုငင်လံရ်း + င်္ာင်္ွေယ်လရ်း ) အတွေင်္် က ပ့် န့်းရပါင့်း ( ၁,၀၀၀,၀၀၀.၀၀၀ )င်္ ို လ ာထာ်းြ ေ့ပါသည်။ ၂၀၂၂-၂၀၁၃ြို၊ 

ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ် (ဧဖပီလမဇှလူ ိုင်လ) အတွေင််း ပငစ်ငလ်စာလငွေမ ာ်းနှင်ေ့  ိုလငွေ မ ာ်းအသံို်းစရ တ်မှာ ဦ်းစီ်းဌာန အတွေင်္ ်

က ပ့် န့်းရပါင့်း (၁၅၆,၁၉၉.၆၈၀) ၊ န ိုငင်လံရ်းအတွေင်္် က ပ့် န့်းရပါင့်း (၁၁,၇၆၇.၅၂၀) ၊ င်္ာင်္ွေယ်လရ်း အတွေင်္် 

က ပ့် န့်းရပါင့်း (၁၅၀,၆၆၁.၆၁၄) ခဖစ်ဖပီ်း စိုစိုလပါင််းမှာ က ပ့် န့်းရပါင့်း (၃၁၈,၆၂၈.၈၁၄) ခဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

ပင့်စင့်စားအင့်အားန င့်ေ့ အ ံိုးစရိတ့်  

(၂၀၂ ၂ -၂၀၂၃ခို၊ဘဏ္ဍာရရးန စ့်ဇူလိိုင့်လအ )ိ 

 



 

ပင့်စင့်အမ ျိုး အစားအလိို က့်ပင့်စင့်စ ားအင့်အ ားမ ာ း 

၂၀၂၂ခိုန စ့်၊ ဇူလိိုင့် လအ ိစိုစိုရပါင့်း အင့် အား မ ား ၏  

ပင့်စင့် အမ ျိုးအစ ား အ လိို က့် အင့် အားစ ာရင့် း 

စဉ့် 
ပင့်စင့် 

ဦးစီး နိိုင့်ငံရရး ကာကွယ့်ရရး လိုပ့်ငန့်း စိုစိုရပါင့်း 
အမ ျိုးအစား 

၁ သင််္ခပည်ေ့ ၁၉၁၁၅၆ ၃၃၁၇၇ ၆၇၅၀ ၆၂၀၅၄ ၂၉၃၁၃၇ 

၂ နစှခ်ပည်ေ့ ၅၆၆၀၇   ၁၂၀၀ ၁၄၇၆၆ ၇၂၅၇၃ 

၃ နောမင်္ န််း ၆၀၄၄၁   ၁၁၅၇ ၁၇၄၀၉ ၇၉၀၀၇ 

၄ လလ ာ်လ င်္်း ၁၆,၇၂၁   ၅၁၈ ၈၅၉၈ ၂၅၈၃၇ 

၅ အထူ်းနှစ်ခပည်ေ့ ၈,၂၇၂     ၁၂၄၇ ၉၅၁၉ 

၆ မ သာ်းစို ၁၅၃၃၅၅ ၂၂၄၀၇ ၄၃၉၅ ၆၁၆၉၀ ၂၄၁၈၄၇ 

၇ လလ ာေ့လပါ ေ့ ၄၅၇၀   ၆၀ ၁၅၂၅ ၆၁၅၅ 

၈ အထူ်းပင်စင ် ၇၂၁     ၁၁၃ ၈၃၄ 

၉ ဂရိုဏာလ င်္်း ၂၈၄     ၂၄၃ ၅၂၇ 

၁၀ စစ်မှုထမ််းသင််္     ၇၇၀၉၃   ၇၇၀၉၃ 

၁၁ မသနစ်ွေမ််းမှု     ၆၉၀၁၀   ၆၉၀၁၀ 

၁၂ အ မ်လထာင်စိုဝင ်     ၁၁၄၄၀၅   ၁၁ ၄၄၀၅ 

စိုစိုရပါင့်း ၄၉၂၁၂ ၇ ၅၅၅၈၄ ၂၇၄၅၈၈ ၁၆၇၆၄၅ ၉၈၉၉၄၄ 
                ဇာစ့်ခမစ့်။ ပင့်စင့်ဦး စးီ ဌာန 

 

 

 

 

 



 

လစာနှုန့်း ား အ လိို က့်ပင့်စင့်စ ားအင့်အားမ ား 

လစာ နှုန့်း ားအလိိုက့်စိုစိုရပါင့်းပင့်စင့်စားဦးရရ(ဦးစီးဌာန) 

(၂၀၂၂ခိုန စ့်၊ ဇူလိိုင့်လ အ ိ) 

စဉ ့် လစာနှုန့်း ရာ  ူးအမ ည့် ဦးရရ 
မ တ့် 

ခ က့် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရံို်းအင်္ူ / စာပ ိုို့ ၄၃,၁၅၄   

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရံို်းအင်္ူမှူ်း/စာင်္်ူးစင်္်လှည်ေ့ 

၃၄,၁၁၁   
အင်္ူ / ယဉ်လမာင််း-၅/ လိုပ်သာ်းမှူ်း 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 
အငယ်တန််းစာလရ်း/အငယ်တန််း 

၉၅,၁၅၄   
လင်္်နှ ပစ်င်္်ရ ိုင်္် / စစ်လ ်းလရ်းမှူ်း-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 

အကင်္ီ်းတန််းစာလရ်း / 

လင်္်လထာင်္ဦ််းစီ်းမှူ်း / ၁၅၃,၁၄၉   

အကင်္ီ်းတန််းလင်္်နှ ပစ်င်္် 

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 

ဌာနြွေ စာလရ်း / ေိုတ ယဦ်းစီ်းမှူ်း/ 

အငယ်တန််း ၈၁,၇၂၃   

လင်္်လရ်းတ ိုလင်္်နှ ပ်စင်္် 

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရံို်းအိုပ် ၁၈,၃၈၆   

၇ ၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀ ခမန်မာန ိုင်ငရံ တပ်ဖွေ ွဲ့(ရ အိုပ်) ၁၀၄၆   

၈ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦ်းစီ်းအရာရှ  ၃၄,၆၇၀   

၉ ၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ လင်္်လထာင်္်ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်း ၁၄,၂၂၆   

၁၀ ၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်း ၇,၉၄၈   

၁၁ ၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်း ၅,၉၈၃   

၁၂ ၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ၁,၆၉၈   

၁၃ ၅၅၀၀၀၀ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ၈၇၉   

စိုစိုရပါင့်း   ၄၉၂,၁၂၇   
       ဇာစ့်ခမစ့်။ ပင ့်စင့်ဦး စးီ ဌာန 

 



 
လစာ နှုန့်းအလိိုက့် စိုစိုရပါင့်းပင့်စင့်စားဦးရရ (နိိုင့်ငံရရး ) 

(၂၀၂၂ခိုန စ့်၊ ဇူလိိုင့်လအ ိ ) 

စဉ့် လစာ နှုန့်း ရာ ူးအမည့် ဦးရရ 
မ တ့် 

ခ က့် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရပင််္ွေင််္/လင်္ ်းရွာလင်္ာင်စီအတွေင််းလရ်းမှူ်း/ဥင်္ကဌ ၃၉,၄၅၅   

၂ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ လ တ်လတာ်င်္ ိုယစ်ာ်းလှယ် ၈,၂၂၆   

၃ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 

ဖမ  ွဲ့နယ်လိုပ်ငန််းစစ်အဖွေ ွဲ့ဝင်/ 

ဖမ  ွဲ့နယ်တရာ်းသူကငီ်္်းအဖွေ ွဲ့/ဖမ  ွဲ့နယ်လင်္ာင်စီအလိုပ် 

အမှုလ ာင် အဖွေ ွဲ့/ ဖမ  ွဲ့နယ်လင်္ာင်စီအတွေင််းလရ်းမှူ်း 

၅,၅၀၁   

၄ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ဖမ  ွဲ့နယ်လိုပ်ငန််းအဖွေ ွဲ့ ဥင်္ကဌ/ဖမ  ွဲ့နယ်တရာ်းသူကငီ်္်းဥင်္ကဌ ၁,၀၈၇   

၅ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ 

ဖမ  ွဲ့နယ်လင်္ာင်စီဥင်္ကဌ/ တ ိုင််းလိုပ်ငန််းစစ် 

အဖွေ ွဲ့ဝင်/တ ိုင််းတရာ်းသူကငီ်္်းအဖွေ ွဲ့ဝင်/ 

တ ိုင််းလင်္ာင်စီအလိုပ်အမှုလ ာင်အဖွေ ွဲ့ဝင် 

၉၀၆   

၆ ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ 
တ ိုင််းလင်္ာင်စီအတွေင််းလရ်းမှူ်း/ 

ပါလီမနအ်တွေင််းဝန်/တ ိုင််းလိုပ်ငန််းစစ်အဖွေ ွဲ့ဥင်္ကဌ 
၁၀၆   

၇ ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ 
တ ိုင််းလင်္ာင်စီဥင်္ကဌ/ ေို-ဝန်ကငီ်္်း/ ခပည်သူူ့လ တ် လတာ်ေိုဥင်္ကဌ/ 

တ ိုင််းခပည်ခပ လ တ်လတာ်ေိုဥင်္ကဌ/လူမ   ်းစိုလ တ်လတာ် ေို-နောယင်္ 
၇၆   

၈ ၅၅၀၀၀၀ 

ဗဟ ိုအာဏာပ ိုင်အဖွေ ွဲ့ဝင်/ခပညန်ယ်ဦ်းစီ်းအဖွေ ွဲ့ဝင်/အစ ို်းရအဖွေ ွဲ့ဝင်/ 

ခပည်နယ်ဝန်ကငီ်္်း ၊ တ ိုင််းခပညခ်ပ  လ တ်လတာ်ဥင်္ကဌ/ 

လူမ   ်းစိုလ တ်လတာ်နောယင်္ / 

ခပည်သူူ့လ တ်လတာ်ဥင်္ကဌ/ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်းြ  ပ်/ 

ခပည်နယ်ဥင်္ကဌ(ပါလီမနင််္ာလ)လတာ်လှန်လရ်း 

လင်္ာင်စီဝင်/ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်းြ  ပ်/ ခပည်နယ်ဦ်းစီ်းဥင်္ကဌ 

/န ိုင်ငံလတာ် လင်္ာင်စီဝင်/ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်း/ ေိုတ ယ

လရွှဲ့လနြ  ပ်/ေိုတ ယစာရင််းစစ်ြ  ပ်/ ေိုတ ယတရာ်းသူကငီ်္်းြ  ပ် 

၂၂၇   

စိုစိုရပါင့်း   ၅၅,၅၈၄   

ဇာစ့်ခမစ့်။ ပင ့်စင့်ဦး စးီ ဌ ာန 

 

 



 

လစာ နှုန့်းအလိိုက့် စိုစိုရပါင့်းပင့်စင့်စားဦးရရစာ ရင့်း(လိုပ့်ငန့်း) 

(၂၀၂၂ခိုန စ့်၊ ဇူလိိုင့်လအ  ိ) 

စဉ ့် လစာနှုန့်း ရာ  ူးအမ ည့် ဦးရရ 
မ တ့် 

ခ က့် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရံို်းအင်္ူ / စာပ ိုို့ ၁၄,၆၈၉   

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရံို်းအင်္ူမှူ်း/စာင်္်ူးစင်္်လှည်ေ့ 

၂၄,၇၂၄   
အင်္ူ / ယဉ်လမာင််း-၅/ လိုပ်သာ်းမှူ်း 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 
အငယ်တန််းစာလရ်း/အငယ်တန််း 

၃၇,၁၉၂   
လင်္်နှ ပစ်င်္်ရ ိုင်္် / စစ်လ ်းလရ်းမှူ်း-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 

အကင်္ီ်းတန််းစာလရ်း / 

လင်္်လထာင်္ဦ််းစီ်းမှူ်း 

/အကင်္ီ်းတန််းလင်္်နှ ပစ်င်္် 

၃၇,၁၆၄   

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 
ဌာနြွေ စာလရ်း / ေိုတ ယဦ်းစီ်းမှူ်း/ 

အငယ်တန််းလင်္်လရ်းတ ိုလင်္်နှ ပစ်င်္် 
၂၁,၆၂၀   

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရံို်းအိုပ် ၁၃,၆၂၄   

၇ ၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀ ခမန်မာန ိုင်ငရံ တပ်ဖွေ ွဲ့(ရ အိုပ်)     

၈ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦ်းစီ်းအရာရှ  ၁၀,၄၀၉   

၉ ၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ လင်္်လထာင်္်ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်း ၄,၂၈၃   

၁၀ ၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်း ၁,၉၆၈   

၁၁ ၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်း ၁,၃၂၀   

၁၂ ၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ၆၅၂   

၁၃ ၅၅၀၀၀၀ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ၁၇၆   

စိုစိုရပါင့်း   ၁၆၇,၆၄ ၅   

ဇာစ့်ခမစ့်။ ပင ့်စင့်ဦး စးီ ဌ ာန 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

တိိုင့်းရေ ကကီး / ခပည့်နယ့်မ ားအလိိုက့် စိုစိုရပါင့်းပင့်စင့်စားအင့်အားန င့်ေ့အ ံိုးစရိတ့် 

                      (၂၀၂၂ ဧဖပီလမှဇလူ ိုင်လအထ ) 

တ ိုင ်းဒေသက  ်း/ 

ပြည နယ  

ြင စင စ ်းအင အ ်းနငှ ့်ြင စင အသ ို်းစရ တ ( ဦ်းစ ်းဌ န) 

   ်း မ စိုစိုဒြေါင ်း 

ဦ်းဒရ 
ြင စင အသ ို်းစရ တ  

ဦ်းဒရ 
ြင စင အသ ို်းစရ တ  

ဦ်းဒရ 
ြင စင အသ ို်းစရ တ  

(  ြ သန ်းဒြေါင ်း) (  ြ သန ်းဒြေါင ်း) (  ြ သန ်းဒြေါင ်း) 

စိုစိုဒြေါင ်း ၂၀၅,၂၀၈ ၄၇,၅၇၉.၈၀၉ ၂၈၆,၉၁၉ ၁၀၈,၆၁၉.၈၇၂ ၄၉၂,၁၂၇ ၁၅၆,၁၉၉.၆၈၁ 

 ခ င  ၃,၉၃၆ ၉၈၄.၇၀၄ ၅,၆၀၉ ၁,၉၃၂.၀၂၆ ၉,၅၄၅ ၂,၉၁၆.၇၃၀ 

 ယ ်း ၁,၅၃၄ ၄၁၄.၁၄၁ ၁,၈၅၅ ၈၁၅.၇၃၂ ၃,၃၈၉ ၁,၂၂၉.၈၇၃ 

 ရင  ၂,၉၇၂ ၇၁၄.၀၂၈ ၃,၇၆၂ ၁,၂၈၉.၄၃၆ ၆,၇၃၄ ၂,၀၀၃.၄၆၄ 

ခ င ်း ၃,၀၉၁ ၅၈၅.၁၂၆ ၂,၇၄၄ ၁,၄၀၂.၁၂၂ ၅,၈၃၅ ၁,၉၈၇.၂၄၈ 

စစ   ိုင ်း ၁၇,၁၂၅ ၄,၀၇၁.၇၉၄ ၂၁,၇၆၀ ၇,၈၀၆.၇၃၀ ၃၈,၈၈၅ ၁၁,၈၇၈.၅၂၄ 

တနသသ ရ  ၂,၆၂၆ ၆၆၁.၆၃၇ ၃,၉၄၆ ၁,၃၅၂.၀၃၈ ၆,၅၇၂ ၂,၀၁၃.၆၇၅ 

ြဲခ ်း ၁၀,၇၇၉ ၂,၆၃၆.၃၁၄ ၁၄,၈၉၈ ၅,၁၀၈.၁၇၀ ၂၅,၆၇၇ ၇,၇၄၄.၄၈၄ 

ြဲခ ်း(ဒန   ) ၁၀,၇၈၉ ၂,၂၈၇.၈၀၃ ၁၄,၃၅၁ ၅,၂၉၂.၆၅၀ ၂၅,၁၄၀ ၇,၅၈၀.၄၅၃ 

မဒ  ်း ၁၅,၄၃၉ ၃,၈၃၈.၀၅၃ ၂၀,၆၀၃ ၇,၄၀၅.၆၉၂ ၃၆,၀၄၂ ၁၁,၂၄၃.၇၄၅ 

မနတဒ ်း ၂၅,၅၆၂ ၆,၄၂၂.၁၄၃ ၃၆,၂၉၀ ၁၃,၆၈၂.၉၇၃ ၆၁,၈၅၂ ၂၀,၁၀၅.၁၁၆ 

မ န  ၆,၈၀၆ ၁,၃၅၂.၃၂၃ ၁၀,၉၄၇ ၄,၃၉၂.၆၄၁ ၁၇,၇၅၃ ၅,၇၄၄.၉၆၄ 

ရခ ိုင  ၈,၉၁၃ ၂,၀၅၀.၄၆၇ ၉,၉၈၂ ၃,၅၄၅.၃၄၇ ၁၈,၈၉၅ ၅,၅၉၅.၈၁၄ 

ရန  ိုန  ၆၀,၂၅၈ ၁၃,၂၉၃.၈၅၉ ၉၂,၅၄၅ ၃၆,၂၄၅.၃၇၃ ၁၅၂,၈၀၃ ၄၉,၅၃၉.၂၃၂ 

ရှမ ်း(ဒရှှေ့) ၈၉၈ ၂၀၄.၅၁၈ ၁,၂၂၉ ၄၆၈.၁၁၀ ၂,၁၂၇ ၆၇၂.၆၂၈ 

ရှမ ်း(ဒတ င ) ၃,၅၄၂ ၁,၂၈၄.၅၄၂ ၇,၅၈၄ ၂,၉၈၃.၅၇၃ ၁၁,၁၂၆ ၄,၂၆၈.၁၁၅ 

ရှမ ်း(ဒပမ   ) ၄,၅၀၅ ၆၆၃.၉၈၆ ၅,၁၆၅ ၁,၈၀၂.၂၉၁ ၉,၆၇၀ ၂,၄၆၆.၂၇၇ 

ဧရ ဝတ  ၁၉,၅၀၃ ၄,၅၅၁.၇၉၇ ၂၆,၁၃၀ ၉,၈၅၀.၄၁၂ ၄၅,၆၃၃ ၁၄,၄၀၂.၂၀၉ 

ဒနပြည ဒတ   ၆,၉၃၀ ၁,၅၆၂.၅၇၄ ၇,၅၁၉ ၃,၂၄၄.၅၅၆ ၁၄,၄၄၉ ၄,၈၀၇.၁၃၀ 

     ဇာစ့်ခမစ့်။   ပင ့်စင့်ဦး စးီ ဌာန 

     မတှ်ြ င်္်။ပင်စင်စာ်းအင်အာ်းသည်၂၀၂၂ဇူလ ိုင်လအထ စိုစိုလပါင််းအင်အာ်းမ ာ်းခဖစ်ဖပ်ီး၊အသံို်းစရ တ်သည်၂၀၂၂ဧဖပီလမှဇူလ ိုင်လအတွေင််းအသံို်းစရ တ် 

မ ာ်းခဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 



 

 တိိုင့်းရေ ကကီး / ခပည့်နယ့်မ ားအလိိုက့် စိုစိုရပါင့်းပင့်စင့်စားအင့်အားန င့်ေ့အ ံိုးစရိတ့် 

                                                                                                                    (၂၀၂၂ဧဖပလီမှဇူလ ိုင်လအထ ) 

တ ိုင ်းဒေသက  ်း/ 

ပြည နယ  

ြင စင စ ်းအင အ ်းနငှ ့်ြင စင အသ ို်းစရ တ ( န ိုင င ဒရ်း) 

   ်း မ စိုစိုဒြေါင ်း 

ဦ်းဒရ 
ြင စင အသ ို်းစရ တ  

ဦ်းဒရ 
ြင စင အသ ို်းစရ တ  

ဦ်းဒရ 
ြင စင အသ ို်းစရ တ  

(  ြ သန ်းဒြေါင ်း) (  ြ သန ်းဒြေါင ်း) (  ြ သန ်းဒြေါင ်း) 

စိုစိုဒြေါင ်း ၃၂,၄၁၁ ၃,၀၆၆.၄၉၀ ၂၃,၀၆၅ ၈,၇၀၁ ၅၅,၄၇၆ ၁၁,၇၆၇.၅၂၀ 

 ခ င  ၆၉၆ 135.848 ၁,၀၇၆ ၂၆၅.၅၅၇ ၁,၇၇၂ ၄၀၁.၄၀၅ 

 ယ ်း ၃၂၄ ၄၀.၈၀၂ ၁၈၈ ၁၅၄.၃၁၄ ၅၁၂ ၁၉၅.၁၁၆ 

 ရင  ၄၇၉ ၁၃.၄၈၆ ၃၂၅ ၁၆၀.၉၅၉ ၈၀၄ ၁၇၄.၄၄၅ 

ခ င ်း ၇၇၁ ၃၅၀.၇၉၇ ၆၆၁   ၁,၄၃၂ ၃၅၀.၇၉၇ 

စစ   ိုင ်း ၄,၃၈၅ ၁၂၂.၀၁၉ ၃,၂၅၄ ၁,၁၅၁.၂၆၇ ၇,၆၃၉ ၁,၂၇၃.၂၈၆ 

တနသသ ရ  ၅၂၈ ၅၁.၆၃၈ ၃၆၉ ၁၅၄.၄၃ ၈၉၇ ၂၀၆.၀၆၈ 

ြဲခ ်း ၁,၈၅၁ ၈၉.၂၆၃ ၁,၃၉၉ ၅၅၈.၃၅၉ ၃,၂၅၀ ၆၄၇.၆၂၂ 

ြဲခ ်း(ဒန   ) ၁,၇၇၂ ၅၂.၃၉၉ ၁,၂၈၂ ၅၀၉.၇၀၆ ၃,၀၅၄ ၅၆၂.၁၀၅ 

မဒ  ်း ၃,၃၁၁ ၁၂၀.၂၃၉ ၂,၅၉၅ ၉၆၄.၉၄၀ ၅,၉၀၆ ၁,၀၈၅.၁၇၉ 

မနတဒ ်း ၃,၉၆၅ ၂၃၅.၄၁၈ ၂,၇၅၉ ၁,၁၉၂.၁၆၁ ၆,၇၂၄ ၁,၄၂၇.၅၇၉ 

မ န  ၉၉၂ ၆၉.၇၀၅ ၆၃၅ ၂၇၀.၂၁၅ ၁,၆၂၇ ၃၃၉.၉၂၀ 

ရခ ိုင  ၂,၁၂၂ ၄၀၆.၄၃၄ ၁,၈၆၄ ၃၈၀.၁၇၆ ၃,၉၈၆ ၇၈၆.၆၁၀ 

ရန  ိုန  ၄,၂၂၂ ၄၆၄.၇၃၁ ၁,၈၉၃ ၁,၁၃၉.၃၄၃ ၆,၁၁၅ ၁,၆၀၄.၀၇၄ 

ရှမ ်း(ဒရှှေ့) ၃၀၄ ၅၀.၁၄၈ ၁၇၇ ၈၃.၃၇၁ ၄၈၁ ၁၃၃.၅၁၉ 

ရှမ ်း(ဒတ င ) ၉၇၉ ၂၉၂.၀၆၃ ၆၃၉ ၂၀၄.၄၁၇ ၁,၆၁၈ ၄၉၆.၄၈၀ 

ရှမ ်း(ဒပမ   ) ၈၄၂ ၁၅၉.၃၃၂ ၅၀၅ ၂၀၅.၉၆၃ ၁,၃၄၇ ၃၆၅.၂၉၅ 

ဧရ ဝတ  ၄,၂၄၃ ၃၀၈.၈၇၈ ၂,၉၉၀ ၁,၀၃၇.၉၇၁ ၇,၂၃၃ ၁,၃၄၆.၈၄၉ 

ဒနပြည ဒတ   ၆၂၅ ၁၀၃.၂၉ ၄၅၄ ၂၆၇.၈၈၁ ၁,၀၇၉ ၃၇၁.၁၇၁ 

         ဇာစ့်ခမစ့်။      ပင့်စင့်ဦး စးီ ဌာန 

           မတှ်ြ င်္်။ ပင်စင်စာ်းအင်အာ်းသည်၂၀၂၂ ဇွေန်လအထ  စိုစိုလပါင််းအင်အာ်းမ ာ်းခဖစ်ဖပီ်း၊ အသံို်းစရ တ်သည်၂၀၂၂ ဧဖပီလမှ ဇွေန်လ အတွေင််း အသံို်းစရ တ် 

မ ာ်းခဖစ်ပါသည်။ 

 



 

-၅,၀၀၀.၀၀၀
၀.၀၀၀
၅,၀၀၀.၀၀၀
၁၀,၀၀၀.၀၀၀
၁၅,၀၀၀.၀၀၀
၂၀,၀၀၀.၀၀၀
၂၅,၀၀၀.၀၀၀
၃၀,၀၀၀.၀၀၀
၃၅,၀၀၀.၀၀၀
၄၀,၀၀၀.၀၀၀

၀

၁၀,၀၀၀
၂၀,၀၀၀
၃၀,၀၀၀
၄၀,၀၀၀
၅၀,၀၀၀
၆၀,၀၀၀
၇၀,၀၀၀
၈၀,၀၀၀
၉၀,၀၀၀
၁၀၀,၀၀၀
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၂၀၂၂ဇ   ိုင  အထ စိုစိုဒြေါင ်း    ်း / မအ  ို  

ြင စင စ ်းအင အ ်းနငှ့် ြင စင အသ ို်းစရ တ (ဦ်းစ ်းဌ န)

ကျားဦးရ မဦးရ ပငစ်ငအ်သံိုးစ  တ်

၀.

၂၀၀.

၄၀၀.

၆၀၀.

၈၀၀.

၁၀၀၀.

၁၂၀၀.

၁၄၀၀.

၀

၅၀၀

၁၀၀၀

၁၅၀၀

၂၀၀၀

၂၅၀၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

၄၀၀၀

၄၅၀၀

၅၀၀၀

အ
 ံ

ိုးစ
ရိတ

့်(က
 ပ

့် 
န့်း

ရပ
ါင

့်း)

ပင
့်စင

့်စာ
းဦ

းရ
ရ

(ဦ
း)

၂၀၂၂ ခို၊ဇူလိိုင့်လအ ိ စိုစိုရပါင့်း က ား / မ အလိိုက့်

ပင့်စင့်စားအင့်အားန  ငေ့့် ပင့်စင့်အ ံိုးစ ရိတ့်(နိိုင့်ငံရရး)

ကျားဦးရ မဦးရ ပငစ်ငအ်သံိုးစ  တ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိိုင့်းရေ  ကကီးန င့်ေ့ ခပည့် နယ့်မ ား အလိို က့်စိုစိုရပါင့် းပင့်စင့်စ ားအင့်အ ားန ငေ့့် အ ံိုးစ ရိတ့် 

(၂၀၂၂ ခိုန စ့် ဧငပီလ မ  ဇူ လိိုင့်လ အ ိ ) 



 
ဝန့် မ့်းရန ောင့် ရရး ဗဟိို ရန့်ပံိုရ င ွ ူရ ာင့်ရ ရး အရက ာင့် အ ည့်ရ ဖာ့် ရ  ာင့် ရွက့်မှု အရခခ အရန မ ားန ငေ့့် 

ဝန့် မ့်းရန ောင့် ရရး ဗဟိို ရန့်ပံိုရ င ွစီမံခန ့်ခွဲရရးဘို တ့်အဖွဲွဲ့ရံိုး တ ည့်ရ  ာက့် ရန့် ရခမခပျုခပ င့် ခခင့်းလိုပ့် ငန့်း 

ရ ာ င့်ရွက့် မညေ့့် အစီအ မံ မ ားန ငေ့့် စပ့်လ ဉ ့်း၍ ည ိနိှု င့်းအစ ည့်းအ ရဝး က င့်းပခ ခင့်း 

၁၃-၇-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် စီမငံ်္ န််းနှငေ့် ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်းအမှတ် (၂၆)၊ ခပညလ်ထာင်စို ဝန်ကငီ်္်းရံို်း 

အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေထူလထာင်လရ်း အလင်္ာင်အထည် လဖာ်လ ာင်ရွင််္မှု အလခြအလန 

မ ာ်းနှငေ့် ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ စီမံြနို့်ြွေ လရ်းဘိုတအ်ဖွေ ွဲ့ရံို်း တည်လ ာင််္ရန် လခမခပ ခပင်ခြင််းလိုပ်ငန််း လ ာင်ရွင််္ 

မညေ့် အစီအမံမ ာ်းနှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍ ညြှ န ှုင််းအစည််းအလဝ်းအာ်း စီမငံ်္ န််းနှငေ့် ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ခပည်လထာင်စိုဝန်ကငီ်္်း 

ဦ်းဝင််းရှ န်မှ ဦ်းလ ာင်၍ င်္ င််းပလ ာင်ရွင််္ြ ေ့ပါသည။်အ  ိုပါအစည််းအလဝ်းသ ိုို့ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင် 

အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီ၏ ဥင်္ကဋ္ဌ စီမံင်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်း ဦ်းလမာင်လမာင်ဝင််း၊ ရင််းနှီ်း 

ခမြှ ပ်နှံမှုနှငေ့် န ိုင်ငံခြာ်းစီ်းပွော်း င််္သွေယ်လရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်း လေါင်္်တာဝါဝါလမာင်၊ ခပည်လထာင်စို ဝန်ကငီ်္်းရံို်း 

ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းဝင််းထ ိုင််္၊ လငွေတ ိုင််္ဦ်းစီ်းဌာန ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် လေေါ်စီစီခပံ ်း၊ လငွေလြ ်းသင််္လသြံ လင််္မတှ် 

လိုပ်ငန််းကငီ်္်း င်္ပ်လရ်းလင်္ာ်မရှင်ရံို်းည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်ဦ်း င်္ညဇ်င်ထွေန််း၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနိ်ု့ 

နှငေ့ ်ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််းတ ိုို့ တင််္လရာင််္ြ ေ့ င်္ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

ခပည ့်ရ ာ င့်စို၀န ့်ကကီးမ အဖွ ငေ့့်အမ ာစကားရခပ ာကကားစ ဉ့် 

 

 



 
 

 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီ၏ (၁/၂၀၂၂) ကင်္ မလ်ခမာင််္အစည််းအလဝ်းင်္ ို 

၂-၂-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် စီမံင်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်းအမှတ် (၃၄)အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါ 

သည။် အစည််းအလဝ်းသ ိုို့ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်း လင်္ာ်မတီဥင်္ကဋ္ဌ၊ စီမငံ်္ န််းနှငေ့် 

ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်း ဦ်းလမာင်လမာင်ဝင််း၊ လင်္ာ်မတီအတွေင််းလရ်းမှူ်း ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် 

ဦ်းရ ညွေနို့်၊ တွေ ဖင််္အတွေင််းလရ်းမှူ်း ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််းနှငေ့် လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ပါ 

သည။် အစည််းအလဝ်းတွေင် ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီ အတွေင််းလရ်းမှူ်း၊ 

ဦ်းရ ညွေနို့်င်္ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ င်္မ််းနှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍ ခပင် င်၊ ခဖညေ့်စွေင််္၊ ပယဖ် င််္သညေ့် င်္ စစရပမ် ာ်း 

နှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍ ရှင််းလင််း လ ွေ်းလနွေ်းတင်ခပြ ေ့ဖပီ်း အစည််းအလဝ်းသ ိုို့ တင််္လရာင််္လာလသာ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ 

အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်း လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်းင်္ လ ွေ်းလနွေ်းညြှ န ှုင််းခြင််းမ ာ်း၊ အကငံ်္ခပ မှတ်ြ င််္လပ်းခြင််းမ ာ်း လ ာင်ရွင််္ြ ေ့ပါ 

သည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ဝန့် မ့်းရန ောင့် ရရး ဗဟိို ရန့်ပံိုရ င ွအရကာင့် အ  ည့်ရဖာ့်ရ ရးရ ကာ့်မတီ ၏(၁/၂၀၂၂) ကကိမ့်ရခ မာက့်  

အစည့်း အရဝးက င့်းပခခ င့် း 

 

   

ရက ာ့်မတီဝင့်မ ားမ ရ ွးည  ိနိှုင့်းခ ခင့်း 

ရကာ့်မတီဥကကဋ္ဌ မ  အဖငွေ့့်အမ ာစကား ရခပာကကားခခင့်း 

ရက ာ့်မတီ အတွ င့်းရရးမ  းမ   

ရ င့်းလင့်း တင့်ခပ ခခင့်း 

ရက ာ့်မတီဝင့်မ ားမ ရ ွးည  ိနိှုင့်းခ ခင့်း 



 
 

 

“ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေအလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီ” ၏ (၂/၂၀၂၂) ကင်္ မ်လခမာင််္ အစည််း 

အလဝ်းအာ်း စီမငံ်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်းအမှတ်(၃၄)၊ အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ (၅-၄-၂၀၂၂) ရင််္လနို့တွေင် င်္ င််းပ 

ခပ လိုပ်ြ ေ့ရာ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီဥင်္ကဋ္ဌ၊ စီမငံ်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်း 

ဌာန၊ ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်း ဦ်းလမာင်လမာင်ဝင််းနှငေ့် လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်းခဖစ် င်္သညေ့် ဝန်ကငီ်္်းဌာနမ ာ်းမှ အဖမ တမ််းအတွေင််းဝန်၊ 

ဦ်းလ ာင်ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းနှငေ့် ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်မ ာ်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ င်္ဖပီ်း ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင် 

အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီအတွေင််းလရ်းမှူ်း၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်င်္ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ို 

ရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်းနှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍ ဥပလေ င်္မ််းလရ်း ွေ ဖပီ်းစီ်းမှု အလခြအလနမ ာ်းအာ်း ရှင််းလင််းတင်ခပြ ေ့ရာ 

အစည််းအလဝ်းသ ိုို့ တင််္လရာင််္လာ င်္သညေ့် လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်းမှ လ ိုအပ်သညမ် ာ်း အကငံ်္ခပ လ ွေ်းလနွေ်း တင်ခပြ ေ့ င်္ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝန့် မ့်းရန ောင့် ရရး ဗဟိို ရန့်ပံိုရ င ွအရကာင့် အ  ည့်ရဖာ့်ရ ရး ရက ာ့်မတီ ၏  

(၂/၂၀ ၂၂) ကကိမ့် ရခမာက့် အစည့်း အရဝးက င့်းပခခ င့် း 

  

  

ရက ာ့်မတီဥကကဋ္ဌ၊ ေို တိယဝန့်ကကီး ဦးရမာ င့်ရမာ င့်ဝင့်းမ  

အဖွငေ့့် အမ ာစက ား ရခပာ ကကား ခခ င့် း 

ရက ာ့်မတီ အ တွင့်းရရးမ  း ညွှန့်က ကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွှန ့်မ  

ရ င့်းလင့်း တင့်ခပ ခခင့်း 

ရက ာ့်မတီဝင့်မ ားမ  အ ကကံခပျုရ ွ းရနွးတင့်ခပ ခခ င့်း ရက ာ့်မတီဝင့်မ ားမ  အ ကကံခပျုရ ွ းရနွးတင့်ခပ ခခ င့်း 

 



 
ဝန့် မ့်းရနော င့်ရရးဗဟိိုရန့်ပံိုရငွအရကာင့်အ ည့်ရဖာ့်ရရးရ ကာ့်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) က ကိမ့်ရခမာက့်  

                                                                  အစ ည့်းအ ရဝး က င့်းပခခင့်း 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီ၏ (၃/၂၀၂၂) ကင်္ မလ်ခမာင််္ အစည််း အလဝ်း 

င်္ ို ၅-၇-၂၀၂၂ ရင််္လနို့၊ လနို့လယ် (၁၄:၀၀) နောရီတွေင် စီမငံ်္ န််းနှငေ့် ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်းအမှတ် (၃၄) အစည််းအလဝ်း 

ြန််းမ၌ င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည။် အစည််းအလဝ်းသ ိုို့ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီ 

ဥင်္ကဋ္ဌ၊ စီမံင်္ န််းနှငေ့ဘ်ဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်း ဦ်းလမာင်လမာင်ဝင််းနှငေ့် လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်း ခဖစ် င်္သညေ့် ဝန်ကငီ်္်း 

ဌာနမ ာ်းမှ အဖမ တမ််းအတွေင််းဝန်မ ာ်း၊ ဦ်းလ ာင်ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းနှငေ့် ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်မ ာ်း စံိုညစီွော တင််္လရာင််္ 

 င်္သည်။အစည််းအလဝ်းတွေင်လင်္ာ်မတီဥင်္ကဋ္ဌ၊ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်းင်္အဖွေငေ့်အမှာစင်္ာ်းလခပာ င်္ာ်းဖပီ်း လင်္ာ်မတီ အတွေင််းလရ်းမှူ်း၊ 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်င်္ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ် လ ာင်ရွင််္ 

လနမှုနှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍ ဥပလေ င်္မ််းလရ်း ွေ ဖပီ်းစီ်းမှုအလခြအလနမ ာ်းနှငေ့် အလင်္ာင်အထည် လဖာ်မညေ့ပ်ံိုစံမ ာ်းအာ်း ရှင််းလင််း 

တင်ခပရာ အစည််းအလဝ်းသ ိုို့ တင််္လရာင််္လာ င်္သညေ့် လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်းမှလည််း ပိုေ်မ တစ်ြိုြ င််းအလ ိုင််္ ဝ ိုင််းဝန််း 

အကငံ်္ခပ လ ွေ်းလနွေ်းြ ေ့ င်္ပါသည။်  င််္လင််္၍ လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်း၏ အကငံ်္ခပ လ ွေ်းလနွေ်းြ င််္မ ာ်းအလပေါ် လင်္ာ်မတီ ဥင်္ကဋ္ဌ 

င်္သံို်းသပလ် ွေ်းလနွေ်း၍ န ဂံို်းြ  ပ်အမှာစင်္ာ်း လခပာ င်္ာ်းဖပီ်း အစည််းအလဝ်းင်္ ို ညလန (၅:၀၀) နောရီတွေင် လအာင်ခမင်စွော 

င်္ င််းပဖပီ်းစီ်းြ ေ့ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

စီမငံ်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်းဦ်းလမာင်လမာင်ဝင််းသည် ၁၇-၂-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် င်္ င််းပခပ  

လိုပ်လသာ စီမငံ်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်း ဝန်ကငီ်္်းဌာန ခမန်မာေ့ရ ို်းရာထမန ထ ို်းဖပ  ငပ်ွေ င်္ ို  င်္ညေ့်ရှုအာ်းလပ်းြ ေ့ပါသည်။ ခမန်မာေ့ရ ို်းရာ 

ထမန ထ ို်းဖပ  ငပ်ွေ င်္ ို ဦ်းစီ်းဌာန (၆) ြို၏ ဖပ  င်ပွေ ဝင်အသင််း (၃) သင််းခဖငေ့် င်္ င််းပြ ေ့ဖပီ်း လငွေလရ်းလ င်္်းလရ်းကငီ်္်း င်္ပ်စစ်လ ်းလရ်း 

ဦ်းစီ်းဌာနနှငေ့် ခမန်မာေ့လယ်ယာဖွေွံဲ့ဖဖ  ်းလရ်းဘဏ်မှ အသင််း (၁) အခဖစ် လည််းလင်္ာင််း၊ လငွေတ ိုင််္ဦ်းစီ်းဌာနနှငေ့် ခမန်မာေ့အာမြံ 

လိုပ်ငန််းမှ အသင််း (၂) အခဖစ် လည််းလင်္ာင််း၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနနှငေ့် လငွေလြ ်းသင််္လသြံလင််္မှတ်လိုပ်ငန််း ကငီ်္်း င်္ပ်လရ်း 

လင်္ာ်မရှင်ရံို်းမှ အသင််း (၃) အခဖစ် လည််းလင်္ာင််း ပါဝင်ယှဉ်ဖပ  ငြ် ေ့ပါသည်။ အ  ိုပါဖပ  င်ပွေ တွေင် ဝန်ထမ််းမ ာ်း တလပ ာ်တပါ်း 

စိုလပါင််းထမန ထ ို်းလနမှုမ ာ်းင်္ ို ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်းနှငေ့် ဖပ  င်ပွေ ဝင်ဌာနမ ာ်းမှ ဌာနအကငီ်္်းအင်္ မ ာ်းင်္ လ ိုင််္လံ င်္ညေ့်ရှု အာ်းလပ်းြ ေ့ 

 င်္ဖပီ်း အန ိုင်ရရှ သညေ့်အသင််းမ ာ်းအာ်း ပထမ ို၊ ေိုတ ယ ိုနှငေ့် တတ ယ ိုမ ာ်းင်္ ို ြ ်ီးခမြှငေ့်ြ ေ့ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီမံကိန့်းန ငေ့့်ဘ ဏ္ဍာ ရ ရးဝ န့်ကကီးဌာန၊ ခမန့်မ ာေ့ရိို းရ ာ  မနဲ ိိုးင ပိျုင့်ပွဲက င့်းပခခ င့်း 

  

  

ေိုတိ ယဝန ့်ကကီးန  ငေ့့် ငပိျု င့်ပွဲဝင့် ဌာန မ ားမ  

ဌာနအ ကကီးအကဲမ ား ကကညေ့့်ရှုအ ားရပးခခင့်း 
ငပိျုင့်ပွဲဝ င့် အ  င့်း (၁)  င့်းမ  ပါဝ င့်ယ ဉ့်ငပိ ျုင့်ခခ င့်း 

အနိိုင့်ရရ ိ  ညေ့့် အ  င့်း ( ၁)  င့်း အား ပ င့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာန 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့်မ   ိုခ းီခမ ငေ့့် ခခင့်း 

ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာနန ငေ့့် ရငွရခ း  က့် ရ ခံလက ့်မ တ့် လိုပ့်ငန့်း  

ကကီးကကပ့်ရရးရက ာ့်မရ င့်ရံိုးတိို မ  င ပိျုင့်ပွဲဝင့် အ  င့်း  ားမ ားန  ငေ့့် 

မ တ့်တမ့်းဓ ာ တ့်ပံို 



 
 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ်တွေင် အင်တာနင််္အသံို်းခပ ခြင််းနှငေ့်  င််္စပလ်သာ ခပ ခပင်ထ န််း 

သ မ််းခြင််းဝန်လ ာင်မှုလိုပ်ငန််း လ ာင်ရွင််္ရန် င်္ိုမပဏီ (၃)ြို၏ အ  ိုခပ လ ာ ဖွေငေ့်လဖာင််္စစ်လ ်းမှုရလေ်အာ်း ရှင််းလင််း 

တင်ခပခြင််းအစည််းအလဝ်းင်္ ို ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် ရံို်းအမှတ်(၃၄)၊ အစည််းအလဝ်းြန််းမတွေင်င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည်။ 

ထ ိုအစည််းအလဝ်းသ ိုို့ တင်ေါလင်္ာ်မတီဥင်္ကဋ္ဌ၊ စီမငံ်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်း ဦ်းလမာင်လမာင်ဝင််း 

ဦ်းလ ာင်လသာတင်ေါလင်္ာ်မတီအဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်းတင််္လရာင််္ြ ေ့ဖပီ်းအစည််းအလဝ်းတွေင်တင်ေါလင်္ာ်မတီအတွေင််းလရ်းမှူ်း၊  ပင်စင်

ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်မ ှ င်္ိုမပဏီ (၃) ြို ၏ အ  ိုခပ လ ာမ ာ်း ဖွေငေ့်လဖာင််္စစ်လ ်းမှု ရလေ်မ ာ်းင်္ ို 

ရှင််းလင််းတင်ခပင်္ာ တင််္လရာင််္လာလသာ တင်ေါလင်္ာ်မတီအဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်းမှ ခဖညေ့်စွေင််္လ ွေ်းလနွေ်းြ ေ့ င်္ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

တင့် ေါရက ာ့်မ တီ ဥကကဋ္ဌ၊ စီမံက ိန့်းန  ငေ့့် ဘဏ္ဍာရရးဝ န့်ကကီးဌ ာန 

ေိုတိ ယဝန ့်ကကီး ဦးရမာ င့်ရမာ င့်ဝ င့်းမ   က ့်လက့်  ရ ာ င့်ရွက ့် 

ရမညေ့့်ကိစစမ ားန  ငေ့့်စပ့်လ ဉ့်း၍ လ မ့်းညွှန့်မ ာကကားခခ င့်း 

တင့် ေါရက ာ့်မ တီ အ တွင့်းရရးမ  း ၊ ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာန၊ 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  ကိုမပဏီ(၃ )ခို၏ 

အ ိိုခပ ျုလွှာမ ားအ ား ရ င့်း လင့်း တင့်ခပ ခခင့်း 

တင့် ေါရက ာ့်မ တီအဖွဲွဲ့ဝ င့် ၊ ရငတွိို က့်ဦးစ ီးဌာန၊ 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့်  ရေေါ်စီစ ီပပံျုး မ  ခဖည ေ့့်စွက့်ရ ွးရနွးခခင့်း 

တင့် ေါရက ာ့်မ တီ တွဲဖက့်အ တွင့်း ရရးမ  း၊ ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာန ၊ 

ေိုတိ ယညွှန ့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦး မင့်းရဇ ာ့်ဝင့်းမ   

ရ င့်းလင့်း တင့်ခပ ခခင့်း 

အင့်တာန က့်အ  ံိုးခပျုခခ င့် းန ငေ့့် က့်စပ့် ရ ာ ခပျုခပ င့် ိန့်း  ိမ့်းခခင့်း ဝန့် ရ ာင့်မှု လိုပ့်ငန့် း 

ရ ာ င့်ရွက့် ရန့် တင့်ေါရ ကာ့်မတီ အစ ည့်း အရဝး က င့်းခပခခင့်း 



 
ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာနတွင့်း စိစ စ့်ရရးမ  း-၃ မ  ေိုတိ ယဦး စီးမ  းရ ာ ူး  ိို  အ မှု မ့်း ရာ  ူးတိိုးစာရ မးပွကဲ င့် း ပခခင့်း 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနတွေင််း သတ်မှတ်ြ င််္ခပညေ့်မလီသာ အမှုထမ််း (၄၆) ဦ်းအာ်း စ စစ်လရ်းမှူ်း-၃ မှ ေိုတ ယဦ်းစီ်းမှူ်းရာထူ်း 

သ ိုို့ ရာထူ်းတ ို်းခမြှငေ့်လပ်းန ိုင်ရန် အမှုထမ််းရာထူ်းတ ို်းစာလမ်းပွေ အာ်း ၁၅-၁-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် သာသာရပ ် ိုင်ရာစာလမ်းပွေ ၊ ရံို်း 

လိုပ်ငန််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းစည််းမ ဉ််း  ိုင်ရာစာလမ်းပွေ နှငေ့် င်္ွေန်ပ ူတာင်္ျွမ််းင်္ င်မှုစစ်လ ်းခြင််းင်္ ိုလည််းလင်္ာင််း၊ ၁၆-၁-၂၀၂၂ 

ရင််္လနို့တွေင် အဂကလ ပစ်ာလမ်းပွေ  စစ်လ ်းခြင််းင်္ ိုလည််းလင်္ာင််း ရံို်းအမှတ် (၃၄)၊ စိုလပါင််းအစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ င်္ င််းပခပ  

လိုပ်ြ ေ့ပါသည။် 

 

  

 



 
ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာန (၄၆) န စ့်ရခမာက့် န စ့်ပတ့် လည့် ရ န  အ ိမ့်း အမ တ့်  ံဃ ာ ရတာ့် (၅)ပါးအ ား 

 ွမ့်းကပ့်တ ရားန ောခခင့်းန ငေ့့်  (၁)န စ့်ပတ့် လံိုး ခွငေ့့်မခံ စားရ  ာဝန့်  မ့်း  ိုခ းီခ မ ငေ့့်ခခင့်း အခမ့်းအန ေားက င့်းပခခင့်း 

၁၆ - ၁ - ၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် င်္ လရာင််္လသာ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန (၄၆) နှစ်လခမာင််္ နှစ်ပတ်လည်လနို့ အထ မ််းအမှတ် 

အခဖစ် ၁၇ - ၁ - ၂၀၂၂ ရင််္လနို့၌ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ဘိုရာ်းြန််းတွေင် သံဃာလတာ် (၅)ပါ်း အာ်း ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ 

ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနိ်ု့၊ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််းနှငေ့် သင််္  ိုင်ရာည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်းမှ 

 ွေမ််းြ ဖွေယ်မ ာ်း  င််္င်္ပ်လှူေါန််း၍ တရာ်းနောယူြ ေ့ပါသည။် ထ ိုို့ခပင် (၁) နှစ်ပတ်လံို်း ြွေငေ့်မြံစာ်းလသာ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်နငှေ့် ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်မှ  ိုြ ်ီးခမြှငေ့်ြ ေ့ဖပီ်း ပင်စင်ဦ်းစီ်း 

ဌာနရှ  ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း အမှတ်တရလင််္လ ာင်ပစစည််းမ ာ်း လပ်းအပ်ြ ေ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ံဃ ာရတ ာ့် ( ၅) ပါး အား  ွမ့်းခ ဲ ဖွယ့်မ ား  က့်ကပ့်လ  ေါန့်းခခ င့်း 

(၁)န စ့်ပတ့်လံိုး ခွင့်ေ့မခံစ ားရ ာ ဝန့် မ့်းမ ားအား 

 ိုခ းီခမ ငေ့့်ခခ င့်း 

ဝန့် မ့်းမ ားအား ရပး အပ့်ခဲေ့ ညေ့့် 

အမ တ့် တရလက ့်ရ ာင့် 



 
 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနရှ  ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း Pension Management Web Portal အသံို်းခပ ၍ ပင်စင်  ိုင်ရာလိုပ်ငန််းစဉ် 

မ ာ်းအာ်း ခမန် န်မနှ်င်္န်စွော လ ာင်ရွင််္န ိုင်လစလရ်း ရညရ်ွယ်ြ င််္ခဖငေ့် Pension Management Web Portal အသံို်းခပ မှု 

သင်တန််းစီမံြ င််္င်္ ို လရ်း ွေ ၍ ၂၇-၁-၂၀၂၂ ရင််္လနို့မှ ၁၈-၂-၂၀၂၂ ရင််္လနို့အထ  သင်တန််းလပ်းအပ်သွော်းရန်အတွေင််္ 

Pension Management Web Portal အသံို်းခပ မှု သင်တန််းဖွေငေ့်ပွေ အြမ််းအနော်းအာ်း ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ 

၂၇-၁-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည်။ ထ ိုအြမ််းအနော်းသ ိုို့ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ည နို့်၊ 

ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််း၊ သင််္  ိုင်ရာဌာနြွေ  ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်း၊ သင်တန််းနည််းခပမ ာ်းနှငေ့် 

သင်တန််းသူ/ သင်တန််းသာ်းမ ာ်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pension Management Web Portal အ ံိုးခပျု မှု  င့်တန့်း ဖွငေ့့်ပွဲ အခ မ့်းအနေား က င့်းပခခင့်း 

 

 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွ န ့်မ  အဖွငေ့့် အမ ာစက ားရခပာ ကကား ခခ င့်း 

 င့် တန့်း /ူ  ားမ ားမ  အလ ညေ့့် က  မိတ့် က့် ခခင့်း 



 
 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်သည် ၂၅-၁-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် တ ိုင််းလေသကငီ်္်း/ ခပည်နယ်ဦ်းစီ်းမှူ်း 

မ ာ်းအာ်း Online ခဖငေ့် လတွေွဲ့ ံို၍ ခပည်လထာင်စိုဝန်ကငီ်္်း၊ ေိုတ ယဝန်ကငီ်္်းမ ာ်း၏ လမ််းည န်မှာ င်္ာ်းြ င််္မ ာ်းင်္ ို ထပ် ငေ့်မာှ 

 င်္ာ်းဖပီ်း၊ မီ်းလဘ်းလံိုခြံ လရ်း၊ စာရွင််္စာတမ််းလံိုခြံ လရ်း၊ ရံို်းလံိုခြံ လရ်း၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏ လံိုခြံ လရ်းင်္ ို အထူ်းဂရိုခပ ရန်၊ လိုပ်ငန််း 

မ ာ်းလ င်္ွေ်းင်္ န်မရှ လစလရ်းနှငေ့် န ိုင်ငံေ့ဝန်ထမ််းအဖင မ််းစာ်းမ ာ်း၏အင်္   ်းင်္ ို လစတနောပါပါ၊ ရ ို်းရ ို်းသာ်းသာ်း လိုပ်င်္ ိုင်လ ာင်ရွင််္ 

လပ်းရန် လမ််းည န်မှာ င်္ာ်းြ ေ့ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိိုင့်းရေ  ကကီး/ ခပ ည့်န ယ့်ဦးစီးမ  းရံိုး မ ားန ငေ့့် လို ပ့်ငန့်း ည ိနိှုင့်း အစည့်း အရဝး 

 

 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  ခပည ့်ရ ာ င့်စိုဝန ့်ကကီးန  ငေ့့် ေို တိယ ဝန့်ကကီးမ ား၏  

လမ့်းညွှန့်မ ာကကား ခ က ့်မ ား အ ား  ပ့် ငေ့့်မ ာကက ားခခင့်း 

အစည့်းအရဝ းတက ့်ရရ ာက့် ူမ ားမ  ရ ွးရနွးရန ခခင့်း 



 
 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနတွေင််း စ စစ်လရ်းမှူ်း(၄) မှ စ စစ်လရ်းမှူ်း(၃)ရာထူ်းသ ိုို့ အမှုထမ််းရာထူ်းတ ို်း စာလမ်းပွေ အာ်း သတ်မှတ် 

ြ င််္ခပညေ့်မီလသာ အမှုထမ််း (၃၀) ဦ်းခဖငေ့် ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် သာသာရပ ် ိုင်ရာစာလမ်းပွေ ၊ ရံို်းလိုပ်ငန််းနှငေ့် ဘဏ္ဍာလရ်း 

စည််းမ ဉ််း  ိုင်ရာစာလမ်းပွေ နှငေ့် င်္ွေန်ပ ူတာင်္ျွမ််းင်္ င်မှုစစ်လ ်းခြင််းင်္ ိုလည််းလင်္ာင််း၊ ၁-၃-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် အဂကလ ပ် 

စာလမ်းပွေ စစ်လ ်းခြင််းင်္ ိုလည််းလင်္ာင််း ရံို်းအမှတ် (၃၄)၊ စိုလပါင််းအစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည။် ၎င််း 

အခပင် ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနိ်ု့ ဦ်းလ ာင်လသာ စာလမ်းပွေ  ကငီ်္်း င်္ပ်လရ်းအဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်းင်္ စာလမ်းပွေ  

လခဖ  ိုရာတွေင် မသမာမှုမ ာ်း မရှ လစရန် ကငီ်္်း င်္ပ်စစ်လ ်းြ ေ့ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာနတွင့်း စိစ စ့်ရရးမ  း(၄) မ  စိစစ့်ရ ရး မ  း (၃)  ိို  ရာ  ူးတိိုးစာ ရမးပဲွ က င့်းပခခ င့်း 

 

 

 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့် ဦ းရ ာင့် ၍ စာရမးပွဲ ကကီးကကပ့်စ စ့် ရ းခခင့်း 

အမှု မ့်းမ ားမ  ရ ာ ူးတိိုးစ ာရမး ပွဲ ရခဖ ိိုခခင့်း 



 
 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၏ လိုပ်ငန််းင်္ျွမ််းင်္ င်မှုသင်တန််း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂) ဖွေငေ့်ပွေ အြမ််းအနော်းအာ်း ၁၄-၃-၂၀၂၂ 

ရင််္လနို့တွေင် ရံို်းအမှတ် (၃၄)၊ အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည်။ ထ ိုအြမ််းအနော်းသ ိုို့ ညွေန် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် 

ဦ်းရ ညွေနို့်၊ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်း ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််း၊ သင််္  ိုင်ရာဌာနြွေ  ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်း၊ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်း၊ 

လင််္လထာင််္ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်းနှငေ့် သင်တန််းသူ/သာ်းမ ာ်းမှ တင််္လရာင််္ြ ေ့ပါသည။် ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနတွေင် တာဝန် 

ထမ််းလ ာင်လနလသာေိုတ ယဦ်းစီ်းမှူ်းနှငေ့် စ စစ်လရ်းမှူ်း(၄)မ ာ်းအာ်း ပင်စင်  ိုင်ရာလိုပ်ငန််းမ ာ်းနှငေ့် ရံို်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းင်္ျွမ််းင်္ င် 

မှုရှ လစရန်အတွေင််္ ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရင််္လနို့အထ  သင်တန််း လပ်းအပ်သွော်းခြင််းခဖစ်ပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာန၏ လိုပ့်င န့်းကျွမ့်းက င့် မှု  င့်တန့်း အမ တ့်စဉ့် (၂/၂၀၂၂) ဖွ ငေ့့် ပွဲအခမ့်း အနေား က င့်းပခခ င့်း 

 

 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  အဖွငေ့့် အမ ာစက ားရခပာ ကကားခခ င့်း 

 င့် တန့်း ား/ မူ ားန  ငေ့့် ရတွွဲ့  ံိုရမးခမန ့်းခခင့်း 



 
 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနနှငေ့် ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်တ ိုို့ ပူ်းလပါင််း၍ တ ို်းခမြှငေ့်ပင်စင် ြွေငေ့်ခပ မ နို့်မ ာ်း လံိုခြံ မှုရှ လစရန်အတွေင််္ 

လ ိုအပ်ြ င််္မ ာ်း စနစ်တင်္  လ ာင်ရွင််္န ိုင်ရန် ညြှ န ှုင််းအစည််းအလဝ်းင်္ ို စီမံင်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်းအမှတ် 

(၃၄)၊ အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ ၂၂-၃-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနမှ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့် ဦ်းလ ာင်လသာ 

အဖွေ ွဲ့နှငေ့် ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ်မှ ဦ်းလ ာင်ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်း ဦ်းဝင််းန ိုင်ဦ်း ဦ်းလ ာင်လသာအဖွေ ွဲ့တ ိုို့ ညြှ န ှုင််းလ ွေ်းလနွေ်းြ ေ့ င်္ 

ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာနန ငေ့့် ခမန့်မ ာေ့စီးပွား ရရးဘ ဏ့်တိို  ပူးရပါင့်း၍ တိိုးခမ ငေ့့်ပင့်စ င့်ခွငေ့့်ခ ပျုမနိ ့်မ ား လံိုပခံျု မှု 

ရ ိရစရ ရးအတွ က့် လိိုအ ပ့် ခ က့်မ ား စနစ့်တက  ရ ာင့် ရွက့်နိိုင့် ရရး ည ိနိှုင့်း အစည့်း အရဝး 

 

 

ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာနန ငေ့့် ခမန ့်မ ာေ့စီးပွား ရရးဘဏ့်တိို  ည ိနိှုင့်းရ ွးရနွးခခ င့်း 

ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာနန ငေ့့် ခမန ့်မ ာေ့စီးပွား ရရးဘဏ့်တိို  ည ိနိှုင့်းရ ွးရနွးခခ င့်း 



 
 

 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ (၂/၂၀၂၂) ကင်္ မလ်ခမာင််္ အစည််းအလဝ်း  ံို်းခဖတ်ြ င််္အရ ဥပလေ င်္မ််းနှငေ့် 

စပ်လ ဉ််း၍ ဌာနတွေင််း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လ ာင်လရ်းလိုပ်ငန််းအဖွေ ွဲ့၏ (၁/၂၀၂၂) ကင်္ မ်လခမာင််္ အစည််း 

အလဝ်းင်္ ို ၂၉-၄-၂၀၂၂ ရင််္လနို့နှငေ့် ၂-၅-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တ ိုို့တွေင် စီမငံ်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန အစည််း 

အလဝ်းြန််းမ၌င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည်။ ထ ိုအစည််းအလဝ်းသ ိုို့ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊  ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်  ဦ်းရ ညွေနိ်ု့၊  ေိုတ ယ 

ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််းနှငေ့် ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လ ာင်လရ်းလိုပ်ငန််း 

အဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ဖပီ်း မူဝါေပ ိုင််း  ိုင်ရာ လမ််းည န်မှုြံယူရမညေ့်င်္ စစရပ်မ ာ်း၊ အခငင််းပွော်းရန်ရှ သညေ့် ဥပလေ   ိုင်ရာ 

င်္ စစရပမ် ာ်း၊ အခြာ်းလသာ  ငေ့်ပွော်းသင််္လရာင််္မှု ရှ လာန ိုင်သညေ့်င်္ စစရပမ် ာ်း၊ အခြာ်းဥပလေမ ာ်းနှငေ့်  င််္စပစ်ဉ််းစာ်း 

ရမညေ့် င်္ စစရပမ် ာ်းအခပင် ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေဥပလေ င်္မ််းနှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍ လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်းမှ လပ်းပ ိုို့လာလသာ 

သလဘာထာ်းမှတ်ြ င််္ပါ ဥပလေပိုေ်မမ ာ်းအာ်း န ှုင််းယှဉ်တင်ခပခြင််းနှငေ့် ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ (Central 

Provident Fund – CPF) အလင်္ာင်အထည်လဖာ်မညေ့် IT ပ ိုင််း  ိုင်ရာ င်္ဏ္ဍရပ်မ ာ်းနှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍ တင်ခပခြင််းင်္ ို 

တင််္လရာင််္လာသညေ့် လိုပ်ငန််းအဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်းင်္ လ ွေ်းလနွေ်းညြှ န ှုင််းခြင််းမ ာ်း၊ အကငံ်္ခပ မှတ်ြ င််္လပ်းခြင််းမ ာ်း လ ာင်ရွင််္ြ ေ့ 

 င်္ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝန့် မ့်းရန ောင့် ရရး ဗဟိို ရန့်ပံိုရ င ွဥပရေကက မ့်းန ငေ့့် စပ့်လ ဉ ့်း၍ ဌာနတွင့်း ဝ န့် မ့်းရန ောင့် ရရး ဗဟိို ရ န့်ပံိုရင ွ

အရက ာင့် အ ည့်ရ ဖာ့် ရ  ာင့် ရရး လို ပ့်ငန့်း အဖဲွွဲ့ ၏ (၁/၂၀၂ ၂) ကကိမ့်ရခ မာ က့် အစည့်း အရဝ းက င့်းပ ခခင့်း 

 

ဌာနတွ င့်း ဝန့် မ့်းရနောင့်ရရး ဗ ဟိိုရန ့်ပံိုရင ွ အရက ာ င့်အ  ည့်ရဖ ာ့်ရရးအဖွဲွဲ့၏ 

(၁/၂၀ ၂၂) ကကိမ့်ရခမာက့် အစည့်းအရဝ းရခေါ်ယူခခ င့်း 



 
 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်မ ှ ၁၂-၅-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် ဧရာဝတတီ ိုင််းလေသကငီ်္်း၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်း 

မှူ်းရံို်းသ ိုို့ ရံို်းလိုပ်ငန််းမ ာ်း သွော်းလရာင််္စစ်လ ်းင်္ာ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနှငေ့် လတွေွဲ့ ံို၍ ပင်စင်  ိုင်ရာင်္ စစရပမ် ာ်းနှငေ့် ရံို်းလိုပ်ငန််း 

လ ာင်ရွင််္မှုမ ာ်းအလပေါ် လမ််းည န်မှာ င်္ာ်းြ ေ့ပါသည်။  င််္လင််္၍ ခမန်မာေ့စီ်းပွော်းလရ်းဘဏ် (ပိုသ မ်) သ ိုို့ သွော်းလရာင််္၍ 

ဘဏ်ဝန်ထမ််းမ ာ်းနှငေ့် လတွေွဲ့ ံိုင်္ာ ပင်စင်ထိုတ်လပ်းမှု  ိုင်ရာ င်္ စစရပမ် ာ်း၊ ပင်စင်စာ်းတ ိုို့၏ အြင််္အြ မ ာ်းနှငေ့်ပတ်သင််္ 

၍ လ ွေ်းလနွေ်းညြှ န ှုင််းလ ာင်ရွင််္ြ ေ့ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ညွှန့်ကကား ရရးမ  းခ ျုပ့်မ  ဧ ရာဝတီတိို င့်းရေ  ကကီး ပ င့်စင့်ဦးစီးမ  းရံိုး  ိို   

ရံိုးလို ပ့်ငန့်းမ ား  ွားရရာ က့်စစ့်ရ းခခင့်း 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  ရံိုးလိုပ့်ငန့်း  ွ ားရရာက့်စ စ့်ရ းခ ခင့်း 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  ခမန ့်မာေ့စီးပွားရရးဘဏ့် ဝန့် မ့်း မ ားန  ငေ့့် 

ရ ွးရန ွးည ိနိှုင့်းခခင့်း 

 

 



 
 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနရှ  ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏  နဒလဖာ်ထိုတ်ပွေ အြမ််းအနော်းင်္ ို စီမငံ်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်းအမှတ် 

(၃၄) အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ ၂၆-၅-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ဖပီ်း ထ ိုအြမ််းအနော်းသ ိုို့ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ 

ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနိ်ု့၊ သင််္  ိုင်ရာဌာနြွေ  တာဝန်ြံမ ာ်း၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန (ရံို်းြ  ပ်) နှငေ့် ခပည်လထာင်စိုနယ်လခမ 

ဦ်းစီ်းမှူ်းရံို်းတ ိုို့မှ အရာထမ််း၊ အမှုထမ််းမ ာ်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ င်္ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာန ဝန့် မ့်း မ ား၏  နဒ ရဖာ့်  ိုတ့်ပွဲ အခမ့်းအန ေားက င့်း ပခခင့်း 

ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာန၊ ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  အဖွငေ့့် အမ ာစ ကား ရခပာကက ား ခခ င့်း 

ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာန၊ ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  

အဖွငေ့့် အမ ာစက ား ရခပာ ကကား ခခ င့် း 

 

အခမ့်းအန ေားတွင့် ဝ န့် မ့်းမ ားမ  ရမးခွန့်း ခပန ့်လည့် 

ရခဖကကား ခခ င့်း 



 
 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန(ရံို်းြ  ပ်)နှငေ့် ခပည်လထာင်စိုနယ်လခမ၊ တ ိုင််းလေသကငီ်္်း/ခပည်နယ်ဦ်းစီ်းမှူ်းရံို်းမ ာ်း၏ လိုပ်ငန််းညြှ န ှုင််း 

အစည််းအလဝ်းင်္ ို ၁-၆-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် စီမံင်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်းအမှတ် (၃၄)၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ အစည််း 

အလဝ်းြန််းမ၌ Online ခဖငေ့် င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည်။ ထ ိုအစည််းအလဝ်းသ ိုို့ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်း လရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်၊ 

ေိုတ ယ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််း၊ ရံို်းြ  ပ်ရှ  ဌာနြွေ တာဝန်ြံမ ာ်း၊ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်း၊ 

လင််္လထာင််္ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်းနှငေ့် ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ခပည်လထာင်စိုနယ်လခမ၊ တ ိုင််း လေသကငီ်္်း/ ခပည်နယ်ဦ်းစီ်းမှူ်းရံို်းမ ာ်း 

မှ တာဝန်ြံမ ာ်း၊ ေိုတ ယတာဝန်ြံမ ာ်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာန(ရံိုးခ ျုပ့်)န ငေ့့် ခပည့်ရ  ာင့်စိုန ယ့်ရခ မ၊ တိိုင့်းရေ  ကကီ း/ ခပည့် နယ့်ဦးစီးမ  းရံိုး မ ား ၏ 

လိုပ့်ငန့်း ည ိနိှု င့်းအစ ည့်း အရဝးက င့်းပခခင့်း 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  အဖွငေ့့် အမ ာစက ား ရခပာ ကကားခခ င့် း 

ေိုတိ ယညွှန ့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦး မင့်းရဇ ာ့်ဝင့်းမ  ရ ွးရနွးခခင့်း တိိုင့်းရ ေ ကကီး/ ခပည ့်နယ့်ဦးစ ီးမ  းရံိုးမ ားန ငေ့့်  ရ ွးရန ွးည ိနိှုင့်းခခင့်း 



 
 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်းလင်္ာ်မတီ ( ၂ / ၂၀၂၂ ) ကင်္ မ်လခမာင််္ အစည််းအလဝ်း 

 ံို်းခဖတ်ြ င််္အရ ဥပလေ င်္မ််းနှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍ ဌာနတွေင််း ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ အလင်္ာင်အထည်လဖာ်လရ်း 

လိုပ်ငန််းအဖွေ ွဲ့အစည််းအလဝ်းအာ်း ၃-၆-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည်။ 

ထ ိုအစည််းအလဝ်းသ ိုို့ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်၊ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််းနှငေ့် 

လိုပ်ငန််းအဖွေ ွဲ့ဝင်မ ာ်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ င်္ဖပီ်း ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ င်္မ််းအလပေါ် လ ွေ်းလနွေ်းသံို်းသပ်၍ အကငံ်္ 

ခပ မှတ်ြ င််္လပ်းခြင််းမ ာ်း လ ာင်ရွင််္ြ ေ့ င်္ပါသည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ဝန့် မ့်းရန ောင့် ရရး ဗဟိိုရန့်ပံိုရင ွ အ ရကာင့်အ  ည့် ရဖာ့်ရ ရး လိုပ့်ငန့်း အဖဲွွဲ့ အ စည့်းအ ရဝးက င့်း ပခခင့်း 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့်  ဦးရဲညွန ့်မ  

အဖွငေ့့် အမ ာစက ားရခပာ ကကားခခ င့်း 

ေိုတိ ယညွှန ့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦး မင့်းရဇ ာ့်ဝင့်းမ  

အကကံခပျုရ  ွးရနွးခခင့်း 

ဝန့် မ့်းရနောင့် ရရး ဗဟိိုရန ့်ပံိုရ ငွ လိုပ့်ငန့်းအဖွဲွဲ့ဝ င့်မ ားမ  

အကကံခပျုရ  ွးရနွးခခင့်း 

ေိုတိ ယညွှန ့်ကကားရရးမ  း ရ ေေါ်ရမခ မတ့်ရ ာ့်မ  ဝန့် မ့်း  

ရန ောင့် ရရးဗ ဟိိုရန ့်ပံိုရငလွိုပ့် ငန့်း အဖွဲွဲ့အစည့်း အရဝ းတွ င့်  

ရ င့်းလင့်း တင့်ခပ ခခင့်း 

 



 
 

 

ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်း ဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ င်္မ််း ခပန်လည်စ စစ်လရ်းနှငေ့် နည််းဥပလေလရ်း ွေ လရ်း  ပ်လင်္ာ်မတီ ၏ 

(၁/၂၀၂၂) ကင်္ မလ်ခမာင််္ အစည််းအလဝ်းင်္ ို ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် စီမံင်္ န််းနှငေ့် ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်းအမှတ် (၃၄) 

အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ပါသည။် ထ ိုအစည််းအလဝ်းသ ိုို့ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေဥပလေ င်္မ််း ခပန်လည် 

စ စစ်လရ်းနှငေ့် နည််းဥပလေလရ်း ွေ လရ်း  ပ်လင်္ာ်မတီ ဥင်္ကဋ္ဌ၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်၊ အတွေင််းလရ်းမှူ်း 

ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််းနှငေ့်  ပ်လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ င်္ဖပီ်း  ပ်လင်္ာ်မတီအတွေင််းလရ်းမှူ်း၊ 

ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််းင်္ ဝန်ထမ််းလနောင်လရ်းဗဟ ိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ င်္မ််းနှငေ့်စပ်လ ဉ််း၍  ပ်လင်္ာ်မတီ 

ဝင်မ ာ်း၏ သလဘာထာ်းမှတ်ြ င််္မ ာ်း ရယူရ မညေ့်ဥပလေ င်္မ််းပါ ပိုေ်မမ ာ်းအာ်း ပိုေ်မတစ်ြိုြ င််းအလ ိုင််္ ရှင််းလင််းလ ွေ်းလနွေ်း 

တင်ခပြ ေ့ပါသည။် ထ ိုို့လနောင််္ အစည််းအလဝ်းသ ိုို့ တင််္လရာင််္လာ င်္လသာ  ပ်လင်္ာ်မတီဝင်မ ာ်းင်္ လ ွေ်းလနွေ်းညြှ န ှုင််းခြင််း 

မ ာ်း၊ အကငံ်္ခပ မှတ်ြ င််္လပ်းခြင််းမ ာ်း လ ာင်ရွင််္ြ ေ့ င်္ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝန့် မ့်းရန ောင့် ရရး ဗဟိိုရန့်ပံိုရင ွဥပ ရေကကမ့်း ခပန့် လည့်စိစစ့် ရရးန ငေ့့် နည့်းဥ ပရေရ ရး ွဲ ရရး 

 ပ့်ရက ာ့်မတီ ၏ (၁/၂၀ ၂၂) ကကိမ့်ရခမ ာက့် အစ ည့် းအရဝး က င့်းပခခင့်း 

 

 

 ပ့်ရကာ့်မတီ ဥကကဋ္ဌ၊ ပင့်စင့်ဦး စီးဌာန ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့်မ  

အဖွင့်ေ့ အမ ာစက ားရခပာ ကကားခခ င့်း 

 ပ့်ရကာ့်မတီ အတွ င့်းရရးမ  း၊ ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာန 

ေိုတိ ယညွှန ့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့်မ  ရ င့်းလင့်း တင့် ခပခခင့်း 

 ပ့်ရကာ့်မတီဝ င့်မ  ရ ွးရန ွးည ိနိှုင့်းခခင့်းန  ငေ့့် 

အကကံခပျုခ က ့်မ ားရပးခခင့်း 



 
 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းရ ညွေနို့်သည် ဗဟ ိုဝနထ်မ််းတင်္ကသ ိုလ်(လအာင််္ခမန်မာခပည်)တွေင် ဖွေငေ့်လှစ် 

လသာ ဝန်ထမ််းအဖွေ ွဲ့အစည််း ေိုတ ယအကငီ်္်းအမှူ်းစီမြံနိ်ု့ြွေ မှုသင်တန််း အမှတ်စဉ်(၄)နှငေ့် အ ငေ့်ခမငေ့် အရာထမ််းစီမြံနို့်ြွေ မှု 

သင်တန််း အမှတ်စဉ်(၁၇) တ ိုို့၌ ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် “ပင်စင်စနစ်ခပ ခပင်လခပာင််းလ မှု” ဘာသာရပအ်ာ်း သွော်းလရာင််္ 

လ ွေ်းလနွေ်းပ ိုို့ြ ြ ေ့ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင့်စင့်ဦးစီးဌ ာန၊ ညွှန့်က က ားရရ းမ  းခ ျုပ့် မ  ဗဟိိုဝန့်  မ့်းတကက  ိိုလ့် (ရ အာက့်ခမန့်မာခပ ည့် ) တ ွင့် 

ဖွငေ့့်လ စ့် ရ ာ  င့်တန့်း ၌  “ပင့်စင့်စနစ့်ခပျုခပ င့်ရခပ ာ င့်းလဲမှု” ဘ ာ ာရပ့်ရ ွး ရနွးပိို ခ ခခင့်း 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့်မ  ဗဟိိုဝန ့် မ့်းတက က  ိိုလ့် (ရ အာ က့်ခမန ့်မာခပည ့်) တွင့် 

 င့် တန့်းပိို ခ ခခင့်း 



 
 

 

ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာနတွေင် တာဝန်ထမ််းလ ာင်လ င််္ရှ လသာ ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏ သာ်း/သမီ်းမ ာ်းအနင််္ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာ 

သင်နှစ်တွေင် မူလတန််းနှငေ့် အလယ်တန််းအ ငေ့်မ ာ်းသ ိုို့ တင််္လရာင််္လန င်္သညေ့် လင်္ ာင််းသာ်း/လင်္ ာင််းသူမ ာ်းအတွေင််္ 

ပညာသင်လထာင််္ပံေ့လ င်္်း လပ်းအပ်ပွေ အြမ််းအနော်းင်္ ို ၂၄-၆-၂၀၂၂ ရင််္လနို့တွေင် စီမငံ်္ န််းနှငေ့်ဘဏ္ဍာလရ်းဝန်ကငီ်္်းဌာန၊ ရံို်း 

အမှတ်(၃၄)၊ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ အစည််းအလဝ်းြန််းမ၌ င်္ င််းပခပ လိုပ်ြ ေ့ရာ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌာန၊ ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်   

ဦ်းရ ညွေနို့်၊ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ် ဦ်းမင််းလဇာ်ဝင််း နှငေ့် ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်း၊ ရံို်းြ  ပ်နငှေ့် ခပညလ်ထာင်စိုနယ်လခမရှ  

ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်း၊ လင််္လထာင််္ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းမ ာ်းအာ်းလံို်း တင််္လရာင််္ြ ေ့ င်္ပါသည်။ အ  ိုပါ ပညာသင် 

လထာင််္ပံေ့လ င်္်းလပ်းအပ်ပွေ  အြမ််းအနော်းတွေင် ည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်မှ အလယ်တန််းအ ငေ့်သ ိုို့ တင််္ရာင််္ င်္မညေ့် 

လင်္ ာင််းသာ်း/လင်္ ာင််းသူ (၁၃) ဦ်းအတွေင််္ င်္ ပ် ၂၆၀,၀၀၀/- င်္ ို လည််းလင်္ာင််း၊ ေိုတ ယည န် င်္ာ်းလရ်းမှူ်းြ  ပ်မှ မူလ 

တန််းအ ငေ့်သ ိုို့ တင််္လရာင််္မညေ့် လင်္ ာင််းသာ်း / လင်္ ာင််းသူ (၂၀) ဦ်း အတွေင််္ င်္ ပ် ၃၀၀,၀၀၀/- င်္ ိုလည််းလင်္ာင််း၊ စိုစို 

လပါင််း င်္ ပ် ၅၆၀,၀၀၀/- အာ်း ပညာသင်လထာင််္ပံေ့လ င်္်းအခဖစ် အသီ်းသီ်းလပ်းအပ်ြ ်ီးခမြှငေ့်ြ ေ့ရာ လင်္ ာင််းသာ်း/ လင်္ ာင််းသူ 

မ ာ်းင်္ ိုယစ်ာ်း တင််္လရာင််္လာသူမ ဘ (၂) ဦ်း မှ လင််္ြံရယူြ ေ့ င်္ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာ  င့်န စ့်အတွက့် မူလတန့်း ၊ အ လယ့်တန့်း 

ပညာ င့်ရ  ာက့် ပံေ့ရကက းရပးအပ့်ပွဲ အခမ့်း အနော း က င့်းပခခင့်း 

 

  

ပင့်စင့်ဦးစ ီးဌ ာန ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ  ျုပ့်  ဦးရဲညွန ့် မ  အဖွငေ့့်အမ ာစကားရခပာ ကကားခခ င့်း 

ညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦးရဲညွန ့် မ  ကိိုယ့်စား တက့် 

ရရာက့်လာ  ူမိဘ တစ့်ဦး အား ပ ညာ င့် 

ရ ာက့်ပံေ့ရကကး ခ းီခမ ငေ့့် ခခင့်း 

ေိုတိ ယညွှန့်ကကားရရးမ  းခ ျုပ့် ဦး မင့်းရဇ ာ့်ဝင့်း မ  

ကိိုယ့်စား တက့်ရရာက့် လာ  ူ  မိ ဘတစ့်ဦး အား 

ပည ာ င့်ရ ာက့်ပံေ့ရကကး ခ းီခမ ငေ့့်ခခင့်း 
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