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အမ  ိျိုး သာျိုးပ ငစ်င်စနစ် (NPS) အာျိုး လ လေ့ လာတငပ် ပခ က် 

ဦျိုးရညဲွန ် ၊ ညွှန်ကကာ ျိုးလရျိုးမ  ျိုးခ  ပ်                                       

၁။ ပင်စင်စနစ် ိိုသည်မ ာ သက်ကက ားရွယ်အိိုမျာားအာား လငွေလ ကားပိိုင်ား ိိုင်ရာတည်ငငမိ်မှုန္ ငေ့် 

လံိုခခံ စိတ်ချမှု ရ ိလစရန် အလထာကအ်ပံေ့ပပ သညေ့် စနစ်တစ်ခို ပြစ်ပါသည်။ ကမ္ာေ့ကိုလသမဂ္ဂ၏ 

ကိန်ားဂ္ဏန်ားအချက်အလက်မျာား အရ  “၂၀၅၃ ခိုန္ စ်တွေင်  လ ူ့သက်တမ်ားသည် ၇၃ န္ စ် မ  ၇၈ 

န္ စ်အထိ တိိုားပမငေ့်လာန္ိိုင်သည်ဟို  ိိုသည်။” အနိ္ဒိယန္ိိုင်င၏ံ ပိိုမိိုလကာင်ားမွေန်လသာ ကျန်ားမာလရားလစာင်ေ့လရ ာက်မှုန္ ငေ့် 

လနထိိုငမ်ှုပံိုစံမျာားလ ကာငေ့် ပင်စင်စာားတိိုို့၏ သက်တမ်ားမ ာ ပိိုမိိုတိိုားတက်လာခ ေ့ငပ ား ပင်စင်စာားလ ဦားလရမ ာ န္ စ်စဉ်တိိုား 

တက်လာခ ေ့သပြငေ့် ပင်စင်စနစ်မ ာ ပိိုမိို အလရားပါလာခ ေ့ပါသည်။  

ပပ ပပငလ်ပပ ာင်ျိုး လဲမှု သမိို ငျ်ိုး 

၂။ အနိ္ဒိယန္ိိုငင်တံွေင် အဓိကအာားပြငေ့် TCSP (Traditional Civil Servants 

Pension) န္ ငေ့ ်EPFO (Employees Provident Fund Organization) တိိုို့ပြစ်ပါသည်။ 

အနိ္ဒိယန္ိိုငင်ံ၏ ငမိ ွဲ့ပပဝန်ထမာ်းမျာားအတွေက် မိရိိုားြလာ ငမိ ွဲ့ပပဝန်ထမာ်းပင်စင်စနစ် (TCSP-Traditional Civil 

Servant Pension System) သည် ရန်ပံိုလငွေ ထ လထာင်ထာားပခငာ်းမရ ိဘ  ပင်စင်အသံိုားစရိတ်ကိို န္ိိုငင်လံတာ် 

ဘတ်ဂ္ျက်မ  တိိုက်ရိိုက်ကျခံသံိုားစွေ သညေ့် သတ်မ တ်အကျ ိားခံစာားခွေငေ့်စနစ် (Defined Benefit System - DB) ပြစ်ပါ 

သည်။ န္ စ်စဉ်န္ိိုင်ငံေ့GDP၏ ၄၀% ကိို ပင်စင်အသံိုားစရိတ်အပြစ် ကျခံသံိုားစွေ လနရပါသည်။  

၃။ ပိုဂ္ဂလကိဝန် ထမ််းမ   ်း ၏ နန ောင်နရ်း ရန ် ပ ုံနငွေ အဖွေ ွဲ့အ စည််း (Employees Provident Fund Organization-

EPFO) ကိို ၁၉၅၂ ခိုန္ စ်တွေင် စတငအ်လကာငအ်ထည်လြာ်ခ ေ့ပါသည်။ EPFO တွေင် EPF (Employees Provident 

Fund) န္ ငေ့် EPS (Employees Provident Scheme) ဟ ၍ န္ စ်မျ ိား ရ ှိပါသည်။ ထိိုစနစ်န္ စ်မျ ိားသည် (Defined 

Contribution System) သတ်မ တ်ထညေ့်ဝငလ် ကား ထညေ့်ဝငရ်သညေ့် စနစ ်ပြစ်ပါသည်။  

၄။ ထိိုို့ပပင ် အှိန္ဒှိ ယန္ှိုံင် င တ ွေင် န္ှိုံငင် တ စ်ဝ မ််း လူမှုဖူ လ ုံန ရ်း စန စ်မရ ှိခြ င််း၊ သက်က က ်းရ ွယ်အှိုံဦ်းန ရန္  င ် မှိ ရှိုံ်း ဖလ  

မှိ သ ်းစုံနထ က်ပ  မှုစနစ် ပ က်ခပ ်းသွေ  ်းခြင််းန က င ် လူမှု နရ်းနခပ င််းလ မှု မ  ်းသည် ပုံဂ္ဂ လှိ က ကဏ္ဍတ ွေ င ်ပင်စင်စန စ် 
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ခပြုခပငန်ခပ  င််းလ မှုကှိုံ မှိ တ ်ဆက်နပ်းရ န်အတွေက် အနရ်း ကက ်း နသ   ထ ည ် သွေင််းစ ဉ ််းစ  ်းမှုမ   ်း ခဖစ်ပ ါသ ည်။ အစှိုံ်း ရ 

ကဏ္ဍတ ွေင် အစှိုံ်းရဝန ် ထ မ််းမ  ်း အက   ြု်းဝင်န သ  သတ ်မ တ်အက  ှိြု်းြ  စ ်း ြွေင ် ပင်စင်စနစ ် ၏ ဘဏ္ဍ နငွေ ဆှိုံင်ရ   

ဝန်ထုံပဝ်န်ပှိုံ်း မ   ပင်စ ငစ် နစ ် ခပြုခပငန်ခပ င််း လ ရန် အတွေက် အဓှိကန မ င််းန္  ငအ် ်းခ ဖစ် ပါ သည် ။ ၂၀ ၀ ၁-၂၀၀၂ ြုံန္  စ် 

မ စတ င၍် အမ  ှိြု်းမ ှိြု်းန သ   အန က င််းခပြ  က်မ   ်းန က င ် ဗဟှိုံ အစှိုံ်းရန္  င ်ပုံဂ္ဂ လှိကက ဏ္ဍန္ စ်ြ ုံစလ ုံ်းအ တ ွေက် ပင်စ င် 

စန စ်ခပြုခပင်နခပ  င််းလ မှုမ  ်းခ ပြုလုံပ်ရန် လှိုံ အပ်န က င််း အစှိုံ်း ရမ  အစ အ မ မ  ်းစွေ  ကှိုံ ြ မ တ်ြ  ပါ သ ည်။ ထှိုံို့ အခ ပ င် 

လအာက်လြာ်ပပပါအချက်မျာားသည် အစိိုားရကဏ္ဍသာမက ပိုဂ္ဂလကိကဏ္ဍရ ိ ဝန်ထမ်ားမျာားအပပင် န္ိိုငင်ံသာားတိိုင်ားကိို 

လွှမ်ားခခံ မှုရ ိလသာ အမျ ိားသာားပငစ်င်ရန်ပံိုလငွေစနစ် (National Pension System-NPS) ကိို ထ လထာငရ်သညေ့် 

အလ ကာငာ်းအရင်ားမျာား ပြစ်ပါသည် - 

 ( က ) ပင်စင်စနစ်၏ ရှုပ်လထွေားမှုမျာားန္ ငေ့် လိုပ်သာားအာားလံိုား မပါဝင်ပခငာ်း၊ 

(  ခ  ) ပိုဂ္ဂလကိကဏ္ဍမျာားအတွေက် ပင်စင်စနစ်မ ာ လွေန်စွောရှုပ်လထွေားပခငာ်း၊ 

(  ဂ္  ) ပင်စင်စာားဦားလရ န္ စ်စဉတ်ိိုားတက်လာပခငာ်းလ ကာငေ့် ပင်စင်အသံိုားစရိတ်အတွေက် န္ိိုငင်လံတာတ်ွေင် 

ဘဏ္ဍာလရားဝန်ထိုပ်ဝန်ပိိုား ပြစ်လာလစပခငာ်း၊ 

( ဃ ) န္ိိုငင်ံေ့ GDP  ၏ ၄၀% ကိို ပင်စင်အသံိုားစရိတ်အပြစ် သံိုားစွေ လနရပခင်ား၊ 

(  င  ) သက်ကက ားရွယ်အိိုမျာား၏ လ မှုြ လံိုလရားကိို လကာင်ားမွေန်စွောမလထာက်ပံေ့န္ိိုင်ပခင်ား၊  

(  စ  )  င်ားရ မွေ လတမှု လလျာေ့ချန္ိိုငလ်စရန်န္ ငေ့် လ လနမှုဘဝ ပိိုမိိုလကာငာ်းမွေန်လာလစန္ိိုင်ရန်။ 

အမ  ိျိုး သာျိုးပ ငစ်င်စနစ် ( National Pension System -NPS )  

၅။ အမျ ိားသာားပင်စင်စနစ် (NPS) ကိို ၂၃-၈-၂၀၀၃ ရက်လနို့တွေင် စတငအ်လကာင် 

အထည်လြာခ် ေ့ငပ ား PFRDA (Pension  Fund Regulatory and Development 

Authority) ပြငေ့ ် ြွေ ွဲ့စည်ားလ ာင်ရွက်ခ ေ့ပါသည်။ NPS စနစ်သည် မိမိ န္ဒအလလျာက် 

ပါဝင်န္ိိုငင်ပ ား အချ ိားကျထညေ့်ဝင်လငွေ ထညေ့်ဝငရ်သညေ့်စနစ် (Defined Contribution System) ပြစပ်ါသည်။ ၁-၁-

၂၀၀၄ ရက်လနို့တွေင် ပပည်သ မျာားထံသိိုို့ စတငမ်ိတ် က်လ ာငရ်ွက်ခ ေ့ပါသည်။ ၁-၅-၂၀၀၉ ရက်လနို့တွေင် ပံိုမ န် 

လနို့စဉ်ဝင်လငွေမရ ိသညေ့် ပပည်သ မျာားပါ အကျံ ားဝင်လာလအာင ် လ ာင်ရွက်န္ိိုငခ် ေ့ငပ ား တစ်န္ိိုင်ငံလံိုား လွှမ်ားခခံ လာန္ိိုင်ခ ေ့ 

ပါသည်။ လနထိိုငမ်ှုစရိတ် ပမငေ့်တက်လာမှုန္ ငေ့် န္ိိုငင်ံသာားအာားလံိုားကိို လငွေလ ကားလထာက်ပံေ့န္ိိုင်ရန်၊ လ မှုလံိုခခံ မှုလပား 

န္ိိုငရ်န်န္ ငေ့် သက်ကက ားဘဝြ လံိုန္ိိုင်လစရန် စသည်တိိုို့ကိို ရညရ်ွယ၍် NPS စနစ်ကိို စတငအ်လကာငအ်ထည်လြာ် 

ခ ေ့ပခငာ်း  ပြစ်ပါသည်။ 

၆။ NPSစနစတ် ွေင် လ ာင်ရွက်ထာားရ ိသညေ့် ရင််းန္   ်းခမ ြုပ်န္  မှုလမ််း ညွှန်ြ က် မ  ်းအရ အမ  ှိြု်းမ ှိြု်းန သ  အစှိုံ်းရ 

နငွေနြ ်းစ  ြ ြုပ်မ   ်း၊  နက ်ပှိုံရှိတ ်နြ  ်းန ငွေမ  ်းန္ င ်  အစုံရ ယ်ယ  မ   ်းအ  ်း PFRDAမ  က ျွမ််းက  င် နသ  ရန ်ပ ုံန ငွေ  

မန်နန ဂ္   မ   ်းက တ စ်ဦ ်းြ  င််းစ  မ  စုံနဆ  င််းရ ရ ှိထ  ်းသ ည ် ပ ငစ်င်ရန်ပ ုံန ငွေမ  ်းကှိုံ ရင််းန္   ်းခမ ြုပ်န္  မှု ခ ပြု လုံပ်ပါ သ ည် ။ 
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ရင််းန္   ်းခမ ြုပ်န္  မှုမ ရရ ှိန သ  အခမတ်အစွေန််း နပေါ် မူ တ ည်၍ အ ိိုပါထည ် ဝငန် က ်းမ  ်းသ ည် န္ စ်မ  ်းလ  သ ည ်  

အနလ   က် တ ှိုံ်းပွောားလ  ပပ ်း စုံနဆ  င််းမှိ လ မ ည် ခဖစ်ပါသ ည် ။ NPS မ  ပ ုံမ န်အတှိုံ င််း န္ှုတ ် ထွေကြ် ှိန်တ ွေ င် 

စ ရင််းသွေ င််းသူ မ  ်းသ ည် တ စ်လ ုံ်းတ စ်ြ  တည််းရရ  ှိရန် နရ ွ်းြ  ယ်ပါက ပင်စင်စုံနဆ  င််းခြ င််းမ  တ စ်စ ှိတ်တ စ်ပှိုံင် ်း 

ထုံတ်ယူ ထ ်းန သ  PFRDA empaneled Life Insurance Company မ  န္ စ ်စဉ ် အ သက် အ မြ ြ  က် ကှိုံ 

ဝယ် ယူရန် အစ အစဉ ်န အ က်ရ ှိ စုံနဆ  င််းထ  ်းရ ိနသ  ပ ငစ်င်ကှိုံ အသ ုံ်းခပြု န္ှိုံငမ်ည် ပြစ်ပါ သည် ။  

လငွစာ ရငျ်ိုး ထိန်ျိုး သိမ်ျိုးလ ာင်ရွက်မှု 

၇။ အမ ှိြု်း သ ်း ပင်စင်စနစ ်(NPS) ကှိုံ PFRDA အက်ဥ ပနေ ၂၀၁၃ အရ တ ည် နထ င် ထ ်း သ ည ် ပင်စင် ရန ်ပ ုံ  

နငွေစည််းမ  ဉ ််းန္  င ် ဖွေ ွဲ့ပဖှိြု်းန ရ်း အ ဏ  ပှိုံ ငအ်ဖွေ ွဲ့ (PFRDA) မ  စ မ ကွေပ် က လ က် ရ ှိပါသ ည် ။ NPS သ ည် န ်း ကွေက်န္ င ်  

ြ ှိတ ်ဆက်ထ  ်းသ ည ် သ တ ်မ တ်ထ ည ်ဝင်န က်း စန စ်တ စ်ြ ုံလည််း ခဖစ်ပါ သ ည်။ NPS နအ က်ရ ှိ စ ရင််းသွေ င် ်း သူ 

တ စ်ဦ်း ြ င််းအတ ွေက် ဗဟှိုံ စ ရင််းထှိန််း သှိမ််းခြ င််းဆ ှိုံ ငရ် နအဂ္  ငစ်  (Central Recordkeeping Agency - CRA) မ  

သ ်းသနိ်ု့ အပမ တ မ််း အပငှိမ််း စ ်းန  ပါတ် (Permanent Retirement Account Number - PRAN) ကှိုံထုံတ်န ပ်းပ ပ ်း 

ထှိန််းသှိမ််း ထ ်းရ ိပါ သ ည်။  

၈။ NPS စနစ်တွေင် ဝန်ထမ်ားတာဝန်ထမ်ားလ ာင်စဉ်ကပင် PRAN Account ြွေငေ့်ထာား 

ရငပ ား NPS အြွေ ွဲ့ဝင် တစ်ဦားချင်ားစ အတွေက် ဂ္ဏန်ား (၁၂) လံိုား သတ်မ တ်လပားထာားပါသည်။ 

PRAN Account တွေင် လငွေစာရင်ားန္ စ်မျ ိား ရ ိပါသည် - 

(က) Tier - I Account သည် ပင်စင်အကျ ိားခံစာားခွေငေ့်အတွေက် စိုလ ာငာ်းလငွေမျာား ထညေ့် 

ဝင်ထာားပခငာ်း ပြစ်လသာလ ကာငေ့် စိုလ ာင်ားလငွေ ပပန်လည်ထိုတ်ယ ခြ င််းက ှိုံ ကနို့်သတ ် ထ ်း 

သ ည ် နငွေစာရင်ား ပြစ်ပါသည်။ သိိုို့လသာ ် ပညာလရား၊ ကျန်ားမာလရားန္ ငေ့် အမိ်ယာပိိုင ်ိိုငမ်ှုတိိုို့ 

က ေ့သိိုို့လသာ အထ ားကိစစ ရပ်မျာားအတွေက် စိုလ ာင်ားလငွေထညေ့်ဝင်မှု (၃) န္ စ် ပပညေ့်လျှင် ၂၅ % 

ထိုတ်ယ န္ိိုငပ်ါသည်။ 

(ခ) Tier - II Account သည် ရင််းန္   ်းခမ ြုပ်န္  မှုန္ င ် န ငွေထုံတ် ယူခြ င််းက ှိုံ ဆန္ ဒ အနလ   က် 

ထုံတ်ယူန္ှိုံ ငန်သ   လငွေစာရင်ားတ စ်ြ ုံခဖစ်ပပ ်း အပခာားအကျ ိားခံစာားခွေငေ့်မျာား ရယ လိိုနသ  လ ကာငေ့် 

စိုလ ာင်ားထ  ်းလသာ နငွေစာရင်ား ပြစ်ပါသည်။ ထိိုစာရင်ားရ ှိ စိုလ ာင်ားထာားလသာ လငွေမျာား 

အတွေက် အခွေန်ကငာ်းလွေတ် ခွေငေ့် မရရ ိန္ိိုင်ပါ။ 

၉။ စ ရင််းသွေ င််းသူ ၏ အမ ည်ခဖင ် အ သက်ဝငန် သ   Tier-1 လငွေစာရင်ားရ ှိမ သ လျှင် ြွေင ခ်ပ ြုမ ည်ခဖစ် ပါသ ည် ။ 

န ်း ကွေက်ခဖင ် ြ ှိတ ်ဆ က်ထ ်းပ ပ ်း ရရ  ှိထ  ်းနသ   အက ှိြု်းအခမတ ်မ   ်းန္ င ် အပငှိမ််းစ ်း ယူြ ှိန် အထှိ စုံနဆ  င််းထ  ်း 

နသ  ထ ည ်ဝ ငန် က ်းမ  ်းသည် စိုလ ာင်ားထာားရ ိန္ိိုငမ်ည် ပြစ်ပါသည်။ အသက ်အ  မြ ကုံမပ ဏ မ  န္ စ ်စဉ ်ဝယ် ယူ  

လ ာငရ်ွက်ခြ င််းခ ဖင ် ဘဝ အတွေက် အပ ငှိမ််းစ ်း ယူြ ှိန်တ ွေင် အန ည််းဆ ုံ်း ၄၀% အ ်း မခဖစ်မနန အသ ုံ်းခ ပြုရမည် ခ ဖ စ်  

ပပ ်း လက်က န်န ငွေအ  ်း တ စ်လ ုံ်းတ စ်ြ  တည််းနငွေ အခဖစ် နပ်း နြ  လ ာင်ရွက်ရမည် ပြစ်ပါသ ည် ။ 
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အက   ျိုးဝင် သူမ ာျိုး 

၁၀။ န္ှိုံငင်  ဝန် ထမ််းမ  ်းအနနခဖ င ် အမ  ှိြု်းသ  ်းပင်စ ငစ်န စ် (NPS) တွေင် မဝ င် 

မနနရ ခဖစ်ပပ ်း ပိုဂ္ဂလကိကဏ္ဍမ  ဝန်ထမ်ားမ   ်း အန နခ ဖင ် အသက ် ၁ ၈ န္ စ ်မ  ၆ ၅ န္ စ ် 

အတွေင််း မှိမှိ သနဘ  ဆန္ဒ အနလ   က် ပါဝင် န္ှိုံငပ်ါ သ ည်။  အမ  ှိြု်းသ  ်းပင်စ ငစ်န စ် 

(NPS)တွေင ် အစှိုံ်းရပ ုံစ (Government Model)၊ လကာပ်ိိုရိတ်ပ ုံစ  (Coporate Model) န္ ငေ့ ် န္ိိုငင်သံာားမျာားအာားလံိုား 

ပါဝင်သညေ့်ပံိုစံ (All Citizen Model)တိိုို့ ပါဝင်ပါသည် - 

• အစ ုံိုးရပံုံစ ံ  - ဗဟှိုံန္ င ် နေသန္တရဆ ှိုံ ငရ်  အစှိုံ်းရဝ န်ထမ််းမ  ်းအတွေ က် 

အစှိုံ်းရပ ုံစ သ ည် ၁-၁-၂၀ ၀၄ ြုံန္  စ် နန ောက် ပှိုံင််းတ ွေင် ြန ိ်ု့အပ်ထ  ်းနသ   

ဗဟှိုံအစှိုံ်းရ ဝန်ထ မ််းမ  ်း အ ်းလ ုံ်း (တ ပ်မနတ  မ် လွေ ၍) န္ င  ် ကှိုံယ် ပှိုံင်  

အုံပ်ြ ြု ပ်ြွေင ်ရနေ သ၊ ခပ ည်န ယ်အစှိုံ်းရ န္ င ် ခပ ည်န ယ်ကှိုံ ယ်ပှိုံင် အုံပ်ြ  ြုပ်ြွေင ်ရ နေသမ  ဝန် ထမ််းမ   ်း သ ည် 

မခဖစ်မနန အ က  ြု်းဝ ငခ်ြ င််း ၊ အနနောက်ဘဂ္ ဂလ  ်းခ ပည်န ယ်မ လွေ ၍ ခပည် နယ်အစှိုံ်းရ မ   ်း အ ်းလ ုံ်း ၏ 

ဝန်ထမ််းမ   ်းအ  ်းလ ုံ်း အ တ ွေက် NPS ကှိုံ လက်ြ လ  ကပါသ ည် ။ မဝင်မလနရစနစ်တွေင် မပါဝင်သညေ့် 

အပခာားအစိိုားရဝန်ထမာ်းမျာားအလနပြငေ့်လည်ား NPS စနစ်တွေင် Point of Presence-Service Provider 

(POP-SP) မ တစ် ငေ့် NPS လက်လအာကရ် ိ “Al l  C i ti ze n M o de l ” အလနပြငေ့ ် ပါဝငန်္ိိုင်ပါသည်။ 

လသ ံိုားပခင်ား (သိိုို့) အငငိမ်ားစာားယ ပခင်ားမျာားရ ိခ ေ့လျှင် စိုလ ာင်ားလငွေမ  ၄၀% ကိို ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံရမည် ပြစ် 

ပါသည်။ အငငိမ်ားစာားလသ ံိုားလျှင် ကျန်ရစ်သ မိသာားစိုမ  ခံစာားခွေငေ့် ရ ိပါသည်။ 

• က  ော်ပ ုံရ တော်ပံုံစံ - Corporate အလနပြငေ့ ်ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံမှုန္ ငေ့် ပတ်သက်၍ ပ ားလပါငာ်းလ ာငရ်ွက်မှု အ ငေ့် 

တွေင်ပြစ်လစ၊ ပါဝင်သ အ ငေ့တ်ွေင်ပြစ်လစ လရွားချယ်န္ိိုင်ပါသည်။ ပ ားလပါငာ်းလ ာငရ်ွက်သ  သိိုို့မဟိုတ် 

ပါဝင်သ သည် ရန်ပံိုလငွေမန်လနဂ္ျာကိိုလည်ား လရွားချယ်ခွေငေ့ရ် ိငပ ား ရန်ပံိုလငွေပိိုင် ိိုင်မှု အ ငေ့်အမျ ိားမျ ိားတွေင် 

ခွေ လဝချထာားလသာ ရာခိိုင်န္ှုန်ားကိို လရွားချယ်န္ိိုင်ပါသည်။ စိုလ ာင်ားလငွေမ  ၄၀% ကိို ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံရမည် 

ပြစ်ပါသည်။ထှိုံ သှိုံို့န သ  အလုံပ် အကှိုံ ငအ်နခြ အန နမ  ်း အရ ကုံမပ ဏ မ  ်း သ ည် ဝန်ထ မ််းမ  ်းအတွေ က် 

ထည ်ဝ ငန် က ်းန္ ှုန််းထ  ်းခဖင ် NPS ကှိုံ လက်ြ လ  ကပါသည် ။ 

• န ုံငော်ငံသ ိုးအ ိုးလံုံိုးပံုံစံ -  NPS ၏ န္ှိုံငင် သ  ်းအ  ်း လ ုံ်းပ ုံစ သ ည် အှိန္ဒှိ ယန္ှိုံင် င ရ ှိ အသက် ၁ ၈ န္ စ ်မ  ၆ ၅ န္ စ ် 

 က ်းန္ ှိုံင်င သ  ်းအ ်း လ ုံ်းက ှိုံ NPS တ ွေင် ဆန္ ဒအနလ  က်ပါဝ ငလ်  နစရန ် ြွေင ်ခပြုထ ်းပါ သ ည်။ စတင် 

လလျှာက်ထာားသညေ့်လနို့မ စ၍ Point of Present - Service Provider (POP-SP) မ  တ ငေ့ ်NPS တွေင် 

ပါဝင်န္ိိုငပ်ါသည်။ ထညေ့်ဝငလ် ကားအာား Tier - I အတွေက် ရ ပ ား ၅၀၀ န္ ငေ့် Tier - II အတွေက် ရ ပ ား ၁၀၀၀ 

ထညေ့်ဝငရ်မည်ပြစ်ငပ ား အနညာ်း ံိုား ရ ပ ား ၅၀၀ ထညေ့်ဝင်ရမည် ပြစ်ပါသည်။ အမျာား ံိုား ထညေ့်ဝငရ်မညေ့် 

ပမာဏ သတ်မ တ်ထာားပခင်ား မရ ိပါ။ စိုလ ာင်ားလငွေထိုတ်ယ ပခငာ်းကိို  အငငိမ်ားစာားယ ခ ေ့ပါက ၆၀% ထိုတ် 
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ယ န္ိိုင်ငပ ား ၄၀% ကိို ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံရန်အတွေက် ထာားရ ိရပါမည်။ လသ ံိုားပခငာ်း (သိိုို့) န္ိုတ်ထွေက်ပခငာ်း 

မျာားရ ိခ ေ့ပါက ၈၀% ကိို ထိုတ်ယ န္ိိုငင်ပ ား ၂၀% ကိို ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံရန်အတွေက် ထာားရ ိရပါမည်။ အငငိမ်ားစာား 

လသ ံိုားလျှင ် ထညေ့်ဝင်လ ကားအာားလံိုားကိို ကျန်ရစ်သ မိသာားစိုမ  ထိုတ်ယ န္ိိုင်ပါသည်။ ပံိုမ န်အလိုပ် 

အကိိုင်မရ ိလသာ အသက် ၁၈ န္ စ်မ  ၆၀ န္ စ် ကာား ဗဟိိုန္ ငေ့်ပပည်နယ်မျာားတွေင ်အနိ္ဒိယန္ိိုငင်ံသာားအာားလံိုား 

သည် စတင ်လလျှာက်ထာားသညေ့်လနို့မ စ၍ NPS- Swavalam- ban Account ကိို ြွေငေ့လ် စန်္ိိုငပ် ါသည်။ 

Account စြွေငေ့်ချနိ်တွေင် ထညေ့်ဝငလ် ကားကိို အနည်ား ံိုား ရ ပ ား ၁၀၀ ထညေ့်ဝင်ရပါမည်။ အသက် ၆၀န္ စ် 

မတိိုင်မ  အငငမိ်ားစာားယ ပါက မိမ၏ိစိုလ ာငာ်းလငွေကိို ၂၀% ထိုတ်ယ န္ိိုင်ငပ ား ၈၀% ကိို ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံရမည် 

ခဖစ်ပါသ ည် ။ 

ထည ော်ဝငော်က  ိုးနှုနော်ိုးထ ိုးမ  ိုး 

၁၁။ ဝနော်ထမော်ိုးထည ော်ဝငော်က  ိုး(%)- တစ်န္ိိုင်ငံလံိုားရ ိ အစိိုားရဝန်ထမ်ားမျာားအလန 

ပြငေ့ ်ထညေ့်ဝင်လ ကားကိို လစာ၏ ၁၀% အာား ထညေ့်ဝငရ်ပါမည်။ ပိုဂ္ဂလကိ ကိုမပဏ  

မျာားအလနပြငေ့်လည်ား ထညေ့်ဝငလ် ကားကိို အစိိုားရဝန်ထမ်ားမျာားနညာ်းတ လစာ၏ 

၁၀% ကိို ထညေ့်ဝငန်္ိိုင်ပါသည်။ NPS အြွေ ွဲ့ဝင်တစ်ဦားအလနပြငေ့် ဘဏ္ဍာန္ စ် 

တစ်န္ စ်တွေင် ထညေ့်ဝငလ် ကားကိို အနည်ား ံိုား ရ ပ ား  ၆၀၀၀  ထညေ့်ဝငရ်မည် ပြစ်ပါသည်။ 

၁၂။ အစ ုံိုးရထည ော်ဝငော်က  ိုး (%) - အစိိုားရအလနပြငေ့် ထညေ့်ဝငလ် ကားကိို ၁၀ % ထညေ့်ဝငလ်ပားမည်ပြစ်ငပ ား ၁-၄- 

၂၀၁၉ လနောက်ပိိုငာ်းတွေင် ဗဟိိုအစိိုားရဝန်ထမ်ားမျာားအတွေက် ၁၄ %  ထညေ့်ဝငလ်ပားမည် ပြစ်ပါသည်။  

PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority)                                                             

၁၃။ ပင်စင်ရန်ပံိုလငွေစည်ားမျဉ်ားန္ ငေ့် ြွေံွဲ့ငြိ ားလရားအာဏာပိိုငအ်ြွေ ွဲ့- PFRDA 

(Pension Fund Regulatory and Development Authority) ကိို ၂၃-၈-

၂၀၀၃ ခိုန္ စ်တွေင ် ပင်စင်စနစ်အတွေက် ြွေ ွဲ့စည်ားခ ေ့ပါသည်။ အနိ္ဒိယအစိိုားရမ  

ပင်စင်စနစ်ကိို  လကာငာ်းမွေန်စွောလည်ပတ်န္ိိုငလ်စရန်န္ ငေ့် ြွေံွဲ့ငြိ ားတိိုားတက်လစရန်အတွေက် External Website တစ်ခို 

လွှငေ့်တင်ခ ေ့ပါသည်။ PFRDA တွေင် POP၊ CRA န္ ငေ့ ် ASPS စသညေ့်ဌာနခွေ မျာားပြငေ့် ြွေ ွဲ့စည်ား ထာားရ ိပါသည်။ POP 

(Point Of Present) သည် NPS တွေင် လငွေသွေငာ်းသ မျာားန္ ငေ့် NPS မ  တာဝန်ရ ိသ မျာားကိို ချတိ် က်လပားလသာ 

ဌာနပြစ်ပါသည်။ CRA (Central Recordkeeping Agency) သည် မ တ်တမ်ားသိမ်ား ည်ားပခငာ်း၊ စ မံခနိ်ု့ခွေ ပခငာ်းန္ ငေ့် 

ဝန်လ ာင်မှုလပားပခငာ်းတိိုို့ကိို လ ာငရ်ွက်လပားပါသည်။ ASPS (Annuity Services Providers)သည် အငငိမ်ားစာား 

မျာား လစဉ်ပငစ်င်လစာရရ ိလရားအတွေက် လ ာငရ်ွက်လပားပါသည်။ ထိိုို့အပပင် NPS Trust, NPS Trustee Bank, 

Pension Fund Managers န္ ငေ့် FAQs on Regulator and Entities of NPS အစရ ိသညေ့် External Websites 

မျာားကိိုပါ ြွေငေ့်လ စ်လပားထာားပါသည်။ NPS စနစ်တွေင် ပံိုမ န်လငွေသွေင်ားသ မျာားအတွေက် Unique Permanent 
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Retirement Account Number (PRAN) သတ်မ တ်လပားထာားငပ ား ထိို Account နံပါတ်ကိို ပင်စင်ယ ငပ ားလနောက် 

ပိိုင်ားတွေင် အငငိမ်ားစာားလစာ လငွေထိုတ်ယ ရာတွေင်လည်ား အသံိုားပပ န္ိိုငရ်ံိုသာမက အနိ္ဒိယန္ိိုင်ငံ၏ မည်သညေ့်လနရာတွေင် 

မ ိို အသံိုားပပ န္ိိုင်ပါသည်။ 

ရန်ပ ိုလ ငရွ ငျ်ိုးန  ျိုးပမ  ပ်န  မှု  

၁၄။ ရန်ပံိုလငွေရငာ်းန္  ားပမ  ပ်န္ ံမှုအာားလံိုားကိို PFRDAမ  စ မံခနိ်ု့ခွေ ပါသည်။ PFRDA အလနပြငေ့ ် NPS မ  ရရ ိလသာ 

အချ ိားကျထညေ့်ဝင်လငွေမျာားကိို SBI Pension Fund Private Limited, UTI Retirement Solutions Limited န္ ငေ့ ်

LIC Pension Fund Limited စသညေ့ ်ပပည်သ ူ့ကဏ္ဍပင်စငရ်န်ပံိုလငွေ (Public Sector Pension Funds) (၃)မျ ိားသိိုို့ 

ခွေ လဝထာားပါသည်။ ထိို Pension Fund (၃) မျ ိား၏ ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံမှု အမျ ိားအစာားမျာားန္ ငေ့် အချ ိားသတ်မ တ်ချက်မျာား 

မ ာ လအာက်ပါအတိိုငာ်း ပြစ်ပါသည် -  

  (က) အစိိုားရလငွေတိိုက်စာချ ပ်မျာား န္ ငေ့ ် က်စပ်ကဏ္ဍမျာားတွေင် ၅၀ % အထိ၊ 

  ( ခ ) လချားလငွေစာချ ပ်မျာား န္ ငေ့ ် က်စပ်ကဏ္ဍမျာားတွေင် ၄၅ % အထိ၊ 

  ( ဂ္ ) အစိုစပ်ရ ယ်ယာမျာား န္ ငေ့ ် က်စပ်ကဏ္ဍမျာားတွေင် ၁၅ %အထိ၊ 

  (ဃ) ကာလတိိုလချားလငွေစာချ ပ်မျာား န္ ငေ့ ် က်စပ်ကဏ္ဍမျာားတွေင် ၀.၅ % အထိ၊ 

 ( င ) အလသားစာားလငွေလရားလ ကားလရားအြွေ ွဲ့အစည်ားမျာားန္ ငေ့် အလထွေလထွေရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံမှုမျာားတွေင် ၀.၅% အထိ။ 
 

ရရ ိနိို ငလ် သာ အခွငေ့် အလမ် ျိုးမ ာျိုး  

၁၅။ NPS စနစ်တွေင် အြွေ ွဲ့ဝင်မျာားအလနပြငေ့် ပညာလရား၊ ကျန်ားမာလရား၊ အမိ်ယာ 

ပိိုင် ိိုင်မှု စသညေ့် အခွေငေ့်အလမ်ား မျာားအတွေက် Tier – I Account ြွေငေ့်ငပ ား ၃န္ စ် 

အ ကာတွေင ်Account ထ မ  ၂၅% ထိုတ်ယ  အသံိုားပပ န္ိိုင်ပါသည်။ 

အငငိမ်ျိုးစ ာျိုးယူပခ ငျ်ိုး 

၁၆။ အငငိမ်ားစာားယ ရမညေ့် အသက်အပိိုင်ားအပခာားအလနပြငေ့် အသက် (၆၀) န္ စ် သတ်မ တ်ထာားငပ ား ၂၀၁၇ ခိုန္ စ် 

လနောကပ်ိိုင်ားတွေင် အသက် (၆၅) န္ စ် အထိ PFRDA မ  တိိုားပမ ငေ့်သတ်မ တ်ခ ေ့ပါသည်။ ထိိုို့အပပင ် Tier – I Account 

ထ သိိုို့ ထညေ့်ဝင်သညေ့်န္ စ် (၁၀) န္ စ်ပပညေ့်လျှင် အငငိမ်ားစာားအကျ ိားခံစာားခွေငေ့်ရရ ိမည် ပြစ် 

ပါသည်။ 

ရရ ိနိို ငလ် သာပ ငစ်င် လစာ  

၁၇။ ဝန်ထမ်ားသည် အငငိမ်ားစာားယ သညေ့်အခါ ရရ ိမညေ့်ပင်စင်လစာသည် အနည်ား 

 ံိုား ရ ပ ား ၉၀၀၀ မ  အမျာား ံိုားမ ာ လနောက ်ံိုားထိုတ်လစာ၏  ၅၀%  ရရ ိမည် ပြစ်ပါသည်။ 



8 

 

က န်ရစ်သူအက  ိျိုးခ စာျိုးခွ ငေ့်  

၁၈။ National Pension System စနစ်တွေင် လသ ံိုားသ ဝန်ထမ်ားသည် 

လိုပ်သက်အနည်ား ံိုား (၁၀) န္ စ် ရ ိပါက မိသာားစိုပငစ်င် ခံစာားခွေငေ့ ် ရ ိပါသည်။ 

ကနို့်သတ်ချက်အလနပြငေ့် ဇန ား/ ခင်ပွေန်ားသည် အိမ်လထာင်သက်တမ်ား အနည်ား ံိုား (၂) 

န္ စ် ရ ိရမည်ပြစ်ငပ ား သာားသမ ားမျာားသည် အသက် (၂၅) န္ စ်လအာက် ပြစ်ရမည် ပြစ်ပါသည်။ 

စိုလ ာ ငျ်ိုးလငွထိုတ် ယူပခင် ျိုး  

၁၉။ ၂၀၁၅ ခိုန္ စ် PFRDA  လည်ပတ်ပံိုအရ အသက် (၆၀) န္ စ်ပပညေ့် အငငိမ်ားစာား 

ယ သညေ့်အခါ မိမိထညေ့်ဝငထ်ာားသညေ့် ထညေ့်ဝင်လ ကားမ  ၆၀% ကိို တစ်လံိုားတည်ား 

ထိုတ်ယ ခွေငေ့်ရ ိငပ ား ၄၀% ကိို ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံထာားရမည် ပြစ်ပါသည်။ အသက် (၆၀) န္ စ် 

မတိိုင်မ  အငငိမ်ားစာားယ ပါက မိမထိညေ့်ဝင်ထာားသညေ့် ထညေ့်ဝင်လ ကားမ  ၂၀ % ကိိုသာ 

ထိုတ်ယ ခွေငေ့်ရ ိငပ ား ၈၀ % ကိို ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ ံထာားရမည် ပြစ်ပါသည်။ ပင်စင်လငွေစာရင်ား ြွေငေ့်ငပ ား (၃) န္ စ် အ ကာတွေင် 

တစ်လံိုားတစ်ခ တည်ား ထိုတ်ယ လိိုပါက ၂၅ % သာထိုတ်ယ န္ိိုငပ်ါသည်။ အငငိမ်ားစာားလသ ံိုားခ ေ့လျှင် ကျန်ရစ်သ  

မိသာားစိုမ   က်လက်ခံစာားခွေငေ့် ရ ိပါသည်။ 

၂၀။ ပင်စင်အကျ ိားခံစာားခွေငေ့်မ   ်းအ ်း လငွေသာား၊ ချက်လက်မ တ်န္ င  ် ပင်စင်ကတ်တိိုို့ပြငေ့်လည်ား ထိုတ်ယ န္ိိုင် 

ပါသည်။  
 

န ဂံုံိုး 

၂၁။ အမ ှိြု်း သ ်း ပင်စင်စနစ ် (NPS) သ ည် အှိန္ဒှိယန္ှိုံ င် င ရ ှိအ လွှ စ ုံ အက   ြု်းဝင်န္ှိုံ ငန်ရ ်းအတ ွေက် နဆ ငရ်ွ က်ထ ်း 

ရ ှိနသ ် လ ည််း ပ ုံမ န်ဝငန် ငွေမရရ ှိသ ည ်က ဏ္ဍမ အလိုပ်သမာားအမျာားစိုသည် ဝငလ်ငွေနည်ားပါားသညေ့်အတွေက် NPS  တွေင် 

မထညေ့်ဝင်န္ိိုငပ်ခငာ်း၊ လံိုလလာက်သညေ့် အငငမိ်ားစာားလစာ မရရ ိပခငာ်း စ သ ည ် စှိန ်နြ ေါ်မှုမ  ်း ကှိုံ နတ ွေွဲ့ ကက ြုနန ရဆ  ခဖစ်ပ ါ 

သ ည်။  အနိ္ဒိယန္ိိုင်ငတံွေင်ကျငေ့်သံိုားသညေ့်  အမျ ိားသာားပငစ်ငစ်နစ်ကိို လလေ့လာရာတွေင် လတွေွဲ့ရ ိြ က်မ  ်းကှိုံ ထညေ့်သွေငာ်း 

စဉ်ားစာားပခငာ်းအာားပြငေ့် မိမိတိိုို့န္ိိုငင်မံ  ရည်မ န်ားထာားသညေ့ ်  ငာ်းရ မွေ လတမှုလလျာေ့ချလရား၊ သက်ကက ားဘဝြ လံိုမှုရ ိလစလရား 

စသညေ့် ရည်မ န်ားချက်မျာားန္ ငေ့် ပငစ်င်စနစ်ပပ ပပင်လပပာင်ားလ နရ်း နဆ င်ရွက်ရာတွေင် အစိိုားရဝန်ထမ်ားထိုသာမက 

ပိုဂ္ဂလကိကဏ္ဍရ ိ ဝန်ထမ်ားမျာား၏ လူမှု အနထ က်အပ  မ  ်းကိိုပါ တိိုားချ ွဲ့နဆ င်ရွက်လာန္ိိုင်မည် ပြစ်ပါလ ကာငာ်း 

တငပ်ပအပ်ပါသည်။  
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ပင်စင်ထိုတ်ပြစတ်ဲေ့တစ်ရက်မ ာ 

 

 

 

ေ လိိုမျ ိားရက် ိို မျက်စိကျငေ့သ်ာားရလနငပ ပြစ်သညေ့် ဦားလကျာ်လ ွေတစလ်ယာက် အိပ်ရာမ  လစာလစာန္ိိုားလာသည်။ ေ လနို့က ၂၁ 

ရကလ်နို့ပြစသ်ည်။ လကိုန်ခါန ားငပ ။ တစ်နည်ား ဦားလကျာလ် ွေတိိုို့လိို န္ိိုင်ငံေ့ဝန်ထမ်ားအငငိမ်ားစာားလတွေအတွေက် ပင်စင်လစာစတင ် ထိုတလ်ပား 

တ ေ့လနို့လည်ားပြစသ်ည်။ ေ လိိုလနို့လတွေ ိို ဦားလကျာလ် ွေတစလ်ယာက် ငမ ိွဲ့ထ ကဘဏ်မ ာ ပငစ်င်လစာထိုတ်ြိိုို့ မနကလ်စာလစာသွောားငမ ပင်။  

 သာားလတွေသမ ားလတွေက လိိုလလလသားမရ ိလအာင် လထာကပံ်ေ့ ကလပမယေ့် ကိိုယ်တာဝနထ်မ်ားလ ာင်ခ ေ့တ ေ့ လိုပ်သကအ်တွေက် 

န္ိိုင်ငလံတာ်က အသိအမ တ်ပပ  ချ  ားပမ ငေ့လ်ပားတ ေ့ ပင်စင်လစာကိို ဦားလကျာ်လ ွေက မပျက်မကွေက ် ထိုတ်ယ လလေ့ရ ိသည်။ လစဉ်လတိိုင်ား 

ပင်စင်လစာသွောားထိုတ်လနရသည်မ ာ တစ်ချနိက် လိုပ်ငနာ်းခွေင်တွေင် အတ တာဝန ် ထမ်ားလ ာင်ခ ေ့ ကသည်ေ့ လိုပ်လြာက်ိိုင်ြက်ပြစသ်ညေ့် 

ယခိုအငငိမ်ားစာား အလပါင်ားအသင်ားလရာင်ားရင်ားလတွေန ို့ လတွေွဲ့ချင်တာလည်ား တစ်စတိ်တစပိ်ိုင်ားပါသည်။ အလိုပ်လိုပ်စဉက် လိုပ်ငန်ားခွေင် 

အတွေင်ားလတွေွဲ့န္ိိုင် ကလပမ ေ့ အငငမ်ိားစာားယ ငပ ား လနောက်ပိိုင်ား အရင်လိိုမလတွေွဲ့န္ိိုင် ကလတာေ့။ ေါလ ကာငေ့်ပ  လစဉ် ပင်စင်လစာထိုတ်မယေ့်ရက်ကိို 

အချနိ်ားအချက်လိုပ် ကကာ  ံို ကလတွေွဲ့ ကရသည်။ ပငစ်ငလ်စာထိုတ်ငပ ား ငမ ိွဲ့ထ က လက်ြက်ရည် ိိုငတ်စ် ိိုင်မ ာ ထိိုင်ကာ လိုပ်ငန်ား 

ခွေင်အတွေင်ားက လရ ားလဟာင်ားလန္ ောင်ားပြစလ်တွေ တလမေ့တလမာလပပာ ကသည်။ သာားလရားသမ ားလရားကိစစလတွေ လ ွေားလန္ွေား ကသည်။ တစဦ်ားအခက် 

အခ ၊ ပပဿနောမျာားရ ိလျှင် တိိုင်ပင် ကသည်။ ထိိုထိိုလသာ အလရားကိစစမျာားကိို လနို့လယ်မွေန်ားတညေ့်သည်အထိ ပပ လိုပ်ငပ ားမ  လ စိုခွေ  ကသည် 

မ ာ လစဉ်လတိိုင်ား ပပ ငမ ဓမမတာပင်ပြစ်သည်။ ေ လိိုလနို့လတွေ ိို မနက်အလစာကက ားသွောားလသာ ဦားလကျာ်လ ွေတစလ်ယာက် နောရ ပပန် 

တစ်ချကလ်လာက်မ  ပပနလ်ရာက်ငမ ။  

 ေ လနို့လည်ား ပပ ငမ ဓမမတာအတိိုင်ား မနက်အလစာထငပ ား တက်ကကွေလနတ ေ့ ဦားလကျာ်လ ွေတစလ်ယာက် ငမ ိွဲ့ထ သွောားြိိုို့ ပပင်လနငပ  

ပြစသ်ည်။ ထံိုားစံအတိိုင်ား ဇန ားသည်က လိိုအပ်တ ေ့ အဝတ်အစာား၊ အလန္ွေားထည်၊ ပင်စင်စာအိုပ်၊ ပင်စငက်တတ်ိိုို့ကိို ဂ္ရိုတစိိုက် ပပင် င် 

လပားသည်။ ဦားလကျာလ် ွေ ရံိုားဝနထ်မ်ားဘဝကတည်ားက ဇန ားသည်က ရံိုားမသွောားခင်တိိုင်ား ဂ္ရိုတစိိုက်ပပင် ငလ်ပားသည်မ ာ ယခိုအထိ။ 

ပါရမ ပြညေ့်ြက်လကာင်ားပ သလသာ ဇန ားသည်အလပေါ် ဦားလကျာ်လ ွေတစလ်ယာက် အသက်ကက ားသည်အထိ အချစ်ပိိုကာ ဂ္ရိုစိိုကပ်မတ်န္ိိုား 

ရငမ ။ ပင်စင်လစာထိုတ်ငပ ားတိိုင်ား ဇန ားသည်အတွေက် လိိုအပ်တာတစ်ခိုမဟိုတတ်စ်ခို မ တမ် တ်ရရ ဝယ်လာလပားငမ ။  

 ပင်စင်လစာထိုတ်ြိိုို့ လိိုအပတ် ေ့ မ တ်ပံိုတင်၊ ပငစ်င်စာအိုပ်၊ ပင်စင်ကတ်တိိုို့ကိို ပပညေ့်ပပညေ့်စံိုစံိုယ ငပ ား အိမ်ကထွေက်လတာေ့ 

ဇန ားသည်က စိိုားရမ်ိစတိ်န ို့မ ာရ ာသည်။  

       “လစာလစာလလားပပနခ် ေ့ဦား။ ရ ငအ်သက်လည်ားမငယလ်တာေ့ဘ ားလနော်။ အပပန်လိိုင်ားကာားစ ားရငလ်ည်ား ပိိုက ံ်အိတ်ဂ္ရိုစိိုက်ဦား။ . . . ။ 

. . ” 

 ဇန ားသည်လပပာမ  ကိိုယေ့အ်သက်အရွယက်ိို ပပနင်  ကညေ့်မိသည်။ ဟိုတ်လပသာား။ အသက် (၆၀) မ ာ သက်ပပညေ့် ပင်စင်ယ ခ ေ့လသာ 

လ ကာငေ့် ဦားလကျာလ် ွေတစ်လယာက် ေ န္ စ်ထ မ ာ ၆၃ န္ စလ်ကျာလ်နငပ ပြစသ်ည်။ အရယွ်ရ စိဉ်က လမ်ားလလျှာကလ်လေ့ကျငေ့်ခန်ား အငမ မပပတ် 

လိုပ်လာသညေ့်အတွေက် ကျန်ားမာလရားကလတာေ့လကာင်ား  ပင။် သိိုို့လသာ် ဇရာကိိုလတာေ့ သတိချပ်ရသည်။  

 ငမ ိွဲ့ထ ကိိုသွောားတ ေ့ လိိုင်ားကာားလပေါ်လရာကလ်တာေ့ ပတ်ဝန်ားကျငက် လင်ားစပပ တိုန်ား။ သိိုို့လသာ် ေ အချနိ် ိို ဘဏ်လရ ွဲ့မ ာ ပင်စင်စာား 

အချ ိွဲ့တန်ားစ လန ကငပ ။ ပငစ်ငစ်ာားတိိုို့ဘဝလတွေကလည်ား မျ ိားစံိုရ ိသည်။ လကျာလထာက်လနောက်ခသံာားသမ ားရ ိလိိုို့ ပင်စငလ်စာကိို အလ ှူ 

အတန်ား၊ လ ားဝါားကိစစလတွေအတွေက်သာ သံိုား ကတ ေ့ ဦားလကျာ်လ ွေတိိုို့လိို ပင်စင်စာားလတွေရ သိလိို ေ ပင်စင်လစာအလပေါ်မ ာပ  မ  ခိိုလနရတ ေ့ 
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ပင်စင်စာားလတွေလည်ား ေိုန ို့လေားပင်။ ေ လိိုပင်စင်စာားလတွေကလတာေ့ စထိုတ်လိိုို့ရတ ေ့ ၂၁ ရကလ်နို့ကတည်ားက ထိုတ်ြိိုို့ စိိုင်ားပပင်ရသည်။ 

နံနကအ်လစာ ံိုားလာ၊ လရ ွဲ့ ံိုားမ ာထိုတ်ရြိိုို့ အာားထိုတ်ရသည်။ ဦားလကျာလ် ွေတစလ်ယာက် ဘဏ်ကိိုလရာကလ်တာေ့ မိိုားစင်စင်လင်ားငပ ။ 

ပင်စင်စာားမျာား သ ူ့အစိုန ို့သ ၊ ကိိုယေ့်အြွေ ွဲ့န ို့ကိိုယ် သစ်ပငရ်ပ်ိမ ာ၊ ပလက်လြာင်ားလပေါ်မ ာ စကာားလက် ံိုကျရင်ား ပင်စင်လစာထိုတ် 

လပားမညေ့်အချနိက်ိို လစာငေ့် ိိုငာ်း ကလလသည်။ ဦားလကျာလ် ွေ တိိုို့အြွေ ွဲ့ကလတာေ့ ဘဏ်နောားက လက်ြက်ရည် ိိုငလ်လားမ ာ လနရာယ  

ရင်ားလစာငေ့်သည်။ တစ်လမ  တစ်ခါလတွေွဲ့ ကရသည်မိိုို့ သတင်ားအသစ်လတွေ  ကာားရသည်။ အခက်အခ အသစလ်လားလတွေ သိရသည်။ 

ပင်စင်စာားတိိုို့စကာားဝိိုင်ားမိိုို့ ပင်စင်န ို့ ိိုင်တ ေ့ အခက်အခ လလားလတွေကိို အမျာား ံိုား ကာားရသိရသည်။ ဘယ်သ ကလတာေ့ မိသာားစိုပင်စင် 

မကျလသားဘ ား၊  ကာလနငပ ။ ဘယ်တစ်လယာက်ကလတာေ့ ပငစ်င်လာ မထိုတ်န္ိိုင်လိိုို့ အ င်မလပပပြစလ်နတယ် စသပြငေ့် . . . ။  

 နဂ္ိိုကမ  က ည ချငတ် ေ့စတိ်ရင်ားရ ိတ ေ့ ဦားလကျာ်လ ွေအြိိုို့ ေ လိိုအခက်အခ လတွေ  ကာားရသိရရင် ကိိုယန် ို့သိသိ မသိသိ ပငစ်င်စာား 

အချင်ားချင်ား ရိိုင်ားပင်ားက ည ချငသ်ည်က အငမ ပင်။ အခိုလည်ား လဘားဝိိုင်ားက ပငစ်င်စာား တစလ်ယာက်၏ အခက်အခ ကိို နောားစွေငေ့်လနမိသည်။  

 “ကျ ပ်ဗျာ။ ကျန်ားမာလရားလ ကာငေ့လ်ရာ မိသာားစိုကိစစလ ကာငေ့လ်ရာ ပငစ်င်မထိုတ်ပြစတ်ာ တစ်န္ စလ်ကျာ် သွောားတယ်ဗျာ။ သ မျာား 

လတွေလပပာတာလတာေ့ န္ စလ်ကျာသ်ွောားရင် ထိုတ်မလပားဘ ား ိိုလိိုို့ ဘာ က်လိုပ်ရမ န်ားမသိလိိုို့ ဘဏ်ကိိုသွောားစံိုစမ်ား ကညေ့်လိိုို့ လပပာ ကတာန ို့ 

လာလမားတာဗျာ။ သိရင်လည်ားက ည  ကပါဦား”  

 အခက်အခ  ိိုရင် ဝင်က ည ြိိုို့ လက်မလန္ ားတ ေ့ ဦားလကျာလ် ွေတစလ်ယာက် ထိိုစကာားဝိိုင်ားထ  အလိိုအလလျာက် လရာက်သွောား 

ရလတာေ့သည်။  

 “ကျ ပ်က ည လပားလိိုို့ရန္ိိုငတ်ယဗ်ျ။ ခင်ဗျာား လြေ့ဘိုတ်သံိုားရင် ပင်စငဦ်ားစ ားဌာနလိိုို့ ရိိုကရ် ာလိိုက်ဗျာ။ အ ေ မ ာ ပငစ်ငဦ်ားစ ားဌာနက 

ဝနထ်မ်ားလတွေ ပငစ်င်န ို့ ိိုငတ် ေ့ လမားခွေနာ်းလတွေ၊ အခက်အခ လတွေကိို ပပနလ်ပြရ င်ားလပားလန ကတယ်ဗျ။ ခင်ဗျာားသိချင်တာလမားလိိုို့ရတယ်” 

 “ဟိုတ်လာား။ စတိ်မရ ိပါန ို့ခငဗ်ျာ။ ကျွန်လတာ်မ ာ ြိုန်ားလည်ားမပါ လြေ့ဘိုတ်လည်ားမသံိုားတတလ်တာေ့ က ည လိိုို့ရရင် က ည လပား 

ပါဦား” 

 မ ွေယ်ခငက်တည်ားက ပါလနငပ ားပြစလ်သာ ဦားလကျာ်လ ွေလည်ား ြိုန်ားကိိုထိုတ်ငပ ား လြေ့ဘိုတြ်ွေငေ့်ကာ ထိိုပင်စင်စာားရ ွဲ့ အခက်အခ  

အတွေက် လမားလပားလိိုကလ်တာေ့သည်။ ပင်စငဦ်ားစ ားဌာနမ လည်ား လြေ့ဘိုတစ်ာမျက်န္ ောတွေင ် ချက်ချင်ားပင် အလ ကာင်ားပပန် လပြ ကာားလပား 

လလသည်။  
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 ပင်စင်လစာမထိုတ်ပြစတ်ာ ၁၂ လလကျာ်သွောားတ ေ့အတွေက် 

န္ စ်လွေန်ပင်စင ် စာရင်ားဝင်သွောားငပ ပြစသ်ညေ့်အတွေက ် ပပနလ်ည်လလျှာက် 

ထာားငပ ားမ သာ ထိုတယ် န္ိိုင်မည်ပြစ်လ ကာင်ားန္ ငေ့် န္ စ်လွေန်ပင်စင် လလျှာက် 

ထာားြိိုို့အတွေက် လိိုအပ်တ ေ့ အလထာကအ်ထာားလတွေကိို စံိုစံိုလင်လင် လပြ 

 ကာားလပားလိိုကသ်ည်။ ကာယကံရ င်ပင်စင်စာားသာမက ဦားလကျာလ် ွေ 

တိိုို့လည်ား မ တ်သာားထာားမိသည်။ လနောကလ်နောင် ေ လိိုအခက်အခ လတွေ 

ကကံ လာရင် ကိိုယတ်ိိုင်လပပာပပန္ိိုင်မည် ပြစသ်ည်။  

 ဦားလကျာလ် ွေတိိုို့ပြစစ်ဉ်ကိို အစအ ံိုားထိိုင် ကညေ့်လနပံိုရလသာ အန ားရ ိ ဝိိုင်ားမ  ဘဝတ ပင်စငစ်ာားတစဦ်ား ကလည်ား သ ူ့အခက်အခ  

ကိို  ိိုလာပပနသ်ည်။ “အစက်ိိုကက ား ကျွနလ်တာ်လည်ား မိသာားစိုပင်စင် ကိစစလလားလမားချင်လိိုို့ဗျာ။ လြေ့ဘိုတ်လည်ား လသချာမသံိုားတတ် 

လတာေ့ ဘယ်လိိုလမား ရမ န်ားမသိလိိုို့ပါ။ က ည ပါဦား”  

 အသက်ကက ားလပမယေ့် လခတက်ိိုအမ  လိိုကထ်ာားလသာလ ကာငေ့် ဦားလကျာလ် ွေအြိိုို့ အလွေယ်တက ပင် က ည လပားန္ိိုင်ပပန်သည်။ 

ထိိုပင်စင်စာားမ  သ ူ့သ ငယ်ချင်ားပြစသ်  (ကွေယ်လွေန်)၏ သာားသမ ားမျာား၏ မိသာားစိုပင်စငခ်စံာားခွေငေ့် အလပခအလနကိို သိလိို၍ လမားပမနာ်းပခင်ား 

ပြစသ်ည်။ ပင်စငဦ်ားစ ားဌာနြက်မ လည်ား နည်ားဥပလေ အကိိုားအကာားန ို့တကွေ လ ာင်ရွကရ်မညေ့်နည်ားလမ်ားမျာားကိို ပပညေ့ပ်ပညေ့စ်ံိုစံို 

ပပနလ်ည်လပြ ကာားလပားသည်။  

 အခက်အခ မျာားအ ငလ်ပပသွောားလသာ ဘဝတ ပငစ်င်စာားမျာားအတွေက ်ဦားလကျာ်လ ွေ မိုေတိာပွောားမိသည်။ ထိိုို့အတ  လမားခွေန်ားလတွေ 

ကိို ဂ္ရိုတစိိုကလ်ပြ ကာားလပားတ ေ့ ပင်စငဦ်ားစ ားဌာနမ  ဝနထ်မ်ားမျာားအာား အကကိမ်ကကိမ်သာဓိုလခေါ်မိသည်။ တစ်ပါားသ အခက်အခ ကိို က ည  

လပြရ င်ားလပားပခင်ားသည ် မွေန်ပမတ်လသာလိုပ်ရပ်ပင် မဟိုတလ်ပလလာ။ ေ တစလ်ခါက ် ပင်စငထ်ိုတ်ရက်မ ာ ပ တလိတွေန ို့ တခပံ ားခပ ံား ပြစလ်န 

 ကလတာေ့သည်။  

 အန ားနောားက တပခာားဝိိုင်ားလတွေကပါ ဝင်လရာကလ်ပပာ က လ ွေားလန္ွေား ကန ို့မိိုို့ စကာားလကာငာ်းလနစဉ် ဘဏ်မ  ပင်စင်လစာမျာား 

စတင်ထိုတလ်ပားလနငပ ပြစလ်သာလ ကာငေ့် ဦားလကျာလ် ွေတိိုို့လည်ား စကာားဝိိုင်ား လခတတရပ်ကာ တန်ားစ  ကရသည်။ ေ ဘဏ်မ ာ ပင်စင်စာား 

ဦားလရ မမျာားလိိုို့လတာလ်သားသည်။ ပင်စငစ်ာားဦားလရမျာားတ ေ့ ဘဏ်လတွေ ိို တန်ားစ လစာငေ့လ်န ကသညေ့် လ တန်ားရ ည်ကက ားကိို မျက်စတိစ် ံိုား 

လတွေွဲ့ြ ားသည်။ လနပ မိိုားရာွရငလ်တာေ့ ပငစ်င်စာားလတွေ ခလံပလရာေ့ပ ။ တန်ားစ ငပ ားမ ကာလိိုက။် ဦားလကျာ်လ ွေ အလ ညေ့လ်ရာကလ်တာေ့ မိမိပင်စင် 

လစာကိို ထိုတယ် ရသည်။ လစဉ်ပင်စင်လည်ားပြစ် ပင်စင်စာအိုပ်န ို့ ပင်စင်ကတလ်ရာ ပါတာလ ကာငေ့် ခဏအတွေင်ား အ ငလ်ပပလပပန ို့ 

ပင်စင်လစာထိုတယ် န္ိိုင်ခ ေ့သည်။ ဦားလကျာလ် ွေတိိုို့အြွေ ွဲ့ လစာထိုတ်ငပ ား လ စံိုလတာေ့ ထိိုငလ်နကျ လက်ြက်ရည် ိိုငက်ိို ချ  တက် ကလလ 

သည်။ ေ တစ်လအတွေက် ပင်စင်လစာလတာေ့ ထိုတခ် ေ့ပပနင်ပ ။ 

 အိမ်အပပန်တွေင် ဇန ားသည်အတွေက် အယ်လင်ားန္ိိုို့မှုနို့်ဘ ားဝယသ်ွောားရဦားမည်။ သ ူ့ခင်ဗျာ ေ ရက်ပိိုင်ားအတွေင်ား အရိိုားအ စ်မလကာင်ား 

လ ကာင်ား ခဏခဏညည်ားလနသည် မဟိုတ်ပါလာား။ ပိိုတ ေ့ ပင်စင်လစာလလားကိို လ ှူြိိုို့တန်ားြိိုို့ စဉ်စာားရင်ား ဦားလကျာ်လ ွေ တစလ်ယာက် 

ေ လနို့တစလ်နို့တာလလားကိို လကျနပ်မ ံိုား တခပံ ားခပ ံားပြစ်လနလပလတာေ့သည် . . . ။  

 မင်ျိုးထက်လအာင ်
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လကာ်မတ ြဲွွဲ့စည်ျိုးပခင်ျိုး အမနိ ်လကကာ်ပငာစာအမ တ ်

ဝန်ထမ်ားလနောင်လရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေအလကာင်အထည်လြာ်လရား 

လကာ်မတ  

န္ိိုင်ငလံတာ်စ မံအိုပ်ချ ပလ်ရားလကာင်စ ၏ ၂၀၂၁  ခိုန္ စ်၊  မတလ် 

၂၄ ရကလ်နို့ ရကစ်ွေ ပါ အမနိိ်ု့လ ကာ်ပငာစာအမ တ၊် ၇၁/၂၀၂၁ 

ဝန်ထမ်ားလနောင်လရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေအလကာင် အထည်လြာ် 

လရားလိုပ်ငန်ား အလထာက်အက ပပ  ပ်လကာ်မတ  

စ မံကိနာ်းန္ ငေ့်ဘဏ္ဍာလရားဝနက်က ားဌာန၏ ၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊ လမလ ၂၄ 

ရကလ်နို့ရက်စွေ ပါ အမနိိ်ု့လ ကာ်ပငာစာအမ တ်၊ ၁၆၀/၂၀၂၁ 

ဝန်ထမ်ားလနောင်လရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ ကမ်ားပပန်လညစ်ိစစလ်ရားန္ ငေ့် 

နည်ားဥပလေလရား ွေ လရား ပ်လကာ်မတ  

စ မံကိနာ်းန္ ငေ့်ဘဏ္ဍာလရားဝနက်က ားဌာန၏ ၂၀၂၁ ခိုန္ စ်၊ လမလ ၂၄ 

ရကလ်နို့ရက်စွေ ပါ အမနိိ်ု့လ ကာ်ပငာစာအမ တ်၊ ၁၆၀/၂၀၂၁ 

လကာ်မတ / ပ်လကာ်မတ အမည် အြွဲွဲ့ဝင်ဌာနမ ာျိုး 

 

ဝနထ်မ်ားလနောင်လရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ 

အလကာငအ်ထညလ်ြာ် လရားလကာ်မတ  

စ မံကိနာ်းန္ ငေ့်ဘဏ္ဍာလရားဝန်ကက ားဌာန၊ စ ားပွောားလရားရာဌာနကက ား၊ ပမနိ်ု့မာေ့စ ားပွောားလရားဘဏ်၊ 

ရသံိုားမ န်ား လပခလငွေစာရင်ားဦားစ ားဌာန၊ လငွေတိိုက်ဦားစ ားဌာန၊ လငွေလရားလ ကားလရားကက ား ကပ် 

စစ်လ ားလရားဦားစ ားဌာန၊လငွေလချားသက်လသခံ လက်မ တ်လိုပ်ငန်ားကက ား ကပ်လရားလကာ်မရ င် 

ရံိုား၊ ရင်ားန္  ားပမ  ပ်န္ မံှုန္ ငေ့် န္ိိုင်ငံပခာားစ ားပွောား က်သွေယ်လရားဝန်ကက ားဌာန၊ လ မှုြ လံိုလရားအြွေ ွဲ့၊ 

အ ငေ့်ပမငေ့်ပညာဦားစ ားဌာန၊ ကိုသလရားဦားစ ားဌာန၊ ငမ ိွဲ့ပပန္ ငေ့် အိမ်ရာ ြွေံွဲ့ငြ ိားလရားဦားစ ားဌာန၊ 

လ မှုဝန်ထမ်ားဦားစ ားဌာန၊  ပပည်လထာင်စိုလရ ွဲ့လနချ ပ်ရံိုား၊ ဝန်ထမ်ားလရားရာဦားစ ားဌာန၊ ပမန်မာ 

န္ိိုင်ငလံတာ်ဗဟိိုဘဏ်၊ ပင်စင်ဦားစ ားဌာန။ 

ဝန်ထမ်ားလနောင်လရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ 

အလကာင်အထညလ်ြာလ်ရားလိုပ်ငန်ား 

အလထာက်အက ပပ  ပ်လကာမ်တ  

ပင်စငဦ်ားစ ားဌာန ၊န္ိိုင်ငံပခာားစ ားပွောား က်သွေယလ်ရားဦားစ ားဌာန၊ စ ားပွောားလရားရာဌာနကက ား၊ ပမန်မာေ့ 

စ ားပွောားလရားဘဏ်၊ ရသံိုားမ န်ားလပခလငွေစာရင်ားဦားစ ားဌာန၊ လငွေတိိုက်ဦားစ ားဌာန၊ လငွေလရားလ ကားလရား 

ကက ား ကပ်စစလ် ားလရားဦားစ ားဌာန၊ လငွေလချားသကလ်သခံလက်မ တ် လိုပ်ငန်ားကက ား ကပ်လရား 

လကာမ်ရ ငရ်ံိုား၊ လ မှုြ လံိုလရားအြွေ ွဲ့၊ အ ငေ့်ပမငေ့်ပညာဦားစ ားဌာန၊ ကိုသလရားဦားစ ားဌာန၊ ငမ ိွဲ့ပပ 

န္ ငေ့်အိမ်ရာြွေံွဲ့ငြ ိားလရားဦားစ ားဌာန၊ လ မှုဝန်ထမ်ားဦားစ ားဌာန၊ ပပည်လထာင်စိုလရ ွဲ့လနချ ပ်ရံိုား၊ 

ပမန်မာန္ိိုင်ငလံတာ်ဗဟိိုဘဏ်၊ ဝန်ထမ်ားလရားရာဦားစ ားဌာန။ 

ဝန်ထမ်ားလနောင်လရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ ကမ်ား 

လရား ွေ လရား ပ်လကာ်မတ  

ပင်စင်ဦားစ ားဌာန၊ စ ားပွောားလရားရာဌာနကက ား၊ ပမန်မာေ့စ ားပွောားလရားဘဏ်၊ ရသံိုားမ န်ားလပခလငွေ 

စာရင်ား ဦားစ ား ဌာန၊ လငွေတိိုက်ဦားစ ားဌာန၊ လငွေလရားလ ကားလရားကက ား ကပ်စစလ် ားလရားဦားစ ားဌာန၊ 

လငွေလချားသကလ်သခံ လက်မ တ်လိုပ်ငန်ားကက ား ကပ်လရား လကာ်မရ ငရ်ံိုား၊ န္ိိုငင်ံပခာားစ ားပွောား 

 က်သွေယလ်ရားဦားစ ားဌာန၊ လ မှုြ လံိုလရားအြွေ ွဲ့၊ အ ငေ့်ပမငေ့်ပညာဦားစ ားဌာန၊ ကိုသလရား 

ဦားစ ားဌာန၊ လ မှုဝန်ထမ်ားဦားစ ားဌာန၊ ပပည်လထာင်စိုလရ ွဲ့လနချ ပရ်ံိုား၊ ပမနမ်ာန္ိိုင်ငလံတာ် 

ဗဟိိုဘဏ်၊ ဝနထ်မ်ားလရားရာဦားစ ားဌာန၊ ငမ ိွဲ့ပပန္ ငေ့်အိမရ်ာြွေွံဲ့ငြ ိားလရားဦားစ ားဌာန။ 

လကာ်မတ မ ာျိုး၏ အြွွဲဲ့ဝင်ဌ ာနမ ာျိုး 

 

ဝနထ်မ်ျိုးလနောင်လရျိုးဗဟိိုရန်ပ ိုလငွ အလကာငအ်ထည် လြာလ်ရျိုးလကာ်မတ ြဲွွဲ့စည်ျိုးပခင်ျိုး 
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စဉ် ဌာန ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

၂၀၁၈ (ဧငပ မ  

စက်တင်ဘာ

လ) 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

၂၀၂၁လအာက ်

တိိုဘာလ 

မ ၂၀၂၂မတ်လ

အထိ 

၁။ 
ဦားစ ားဌာန 

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

၂။ 
နိ္ိုင်ငံလရား 

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

၃။ 
ကာကွေယ်လရား 

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

၄။ 
လိုပ်ငန်ား 

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

၅ ။ 
စိုစိုလပ ေါင်ျိုး 

(ဦျိုးလရ) 
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 ။ 
အသ ိုျိုးစရိတ် 

(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 စ်ပမ စ်။ ပ င်စင်ဦျိုးစ ျိုးဌာန 

မ တ ်ခ က်။(၁)  ၂၀၁၂-၂၀၁၃မ ၂၀၂၁လအာက်တိိုဘာလမ -၂၀၂၂ မတ်လအထိ  ဘဏ္ဍာလရားန္ စ်အထိဘဏ္ဍာန္ စ်အလိိုက် ပင်စငစ်ာားအင်အာားန္ င်ေ့ အသံိုားစရိတ်မျာား 

ကိိုလြာ်ပပထာားပခင်ား ပြစပ်ါသည်။ 

              (၂) ပင်စငအ်သံိုားစရိတတ်ွေင် ၂၀၁၈ (ဧငပ လ မ  စကတ်င်ဘာလထိ) န္ ငေ့်၂၀၂၁ လအာကတ်ိိုဘာလ မ  ၂၀၂၂မတ်လအထိသည် ( ၆ ) လ ကာလမျာား 

အတွေကသ်ာ ပြစ်လသာလ ကာင်ေ့ အသံိုားစရိတ်မ ာ ထကဝ်က်လလျာေ့ကျလနပခင်ား ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

လက်ရ ိ ပင်စင်စ ာျိုး အင်အ ာျိုးန ငေ့် အ သ ိုျိုးစ ရိတ်အလပခ အလန 
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ပင်စင်အသ ိုျိုးစရတိမ် ာျိုး 

 

 

 ပင်စင်ဦားစ ားဌာနသည် ဦားစ ားဌာနမျာားတွေင် တာဝန်ထမာ်းလ ာငခ် ေ့လသာ ဝန်ထမာ်းမျာား၊ န္ိိုင်ငလံရားတာဝန်ထမ်ား 

လ ာငခ် ေ့သ မျာား၊ လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့အစည်ားမျာားတွေင် တာဝန်ထမ်ားလ ာင်ခ ေ့လသာ ဝန်ထမ်ားမျာား အငငိမ်ားစာားယ သည်ေ့ 

အခါ ရရ ိမည်ေ့ ပင်စငအ်ကျ ိားခံစာားခွေင်ေ့မျာားကိို တွေက်ချက်၍လငွေလပားမိန်ို့မျာား ထိုတ်ပပန်လပားရပါသည်။ ကာကွေယ်လရား 

တာဝန်ထမ်ားလ ာင်လသာ တပ်မလတာ်သာားမျာားအတွေက် ပင်စင်အကျ ိားခံစာားခွေင်ေ့ကိို ကာကွေယ်လရားဝန်ကက ားဌာန လငွေ 

စာရင်ားရံိုားမ  တွေက်ချက်လပားငပ ား လငွေလပားမိန်ို့မျာား ထိုတ်ပပန်လပားရပါသည်။  ပင်စင်အသံိုားစရိတ်န္ င်ေ့ စပ်လျဉ်ား၍ ဦားစ ား 

ဌာန၊ န္ိိုငင်လံရား၊ ကာကွေယ်လရား အသံိုားစရိတ်မျာားကိို ပင်စင်ဦားစ ားဌာနမ  တာဝန်ယ လ ာငရ်ွက်ရငပ ား လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့ 

အစည်ားမျာား၏ ပင်စငအ်သံိုားစရိတ်ကိို လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့အစည်ားမျာားမ  တာဝန်ယ လ ာငရ်ွက်ရပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

    

 ပငစ်ငစ်ာားအင်အာားန္ င်ေ့ ပငစ်ငအ်သံိုားစရိတ်သည် န္ စ်စဉ်တိိုားပမင်ေ့လျက် ရ ိပါသည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာလရား 

န္ စ်မ  ၂၀၂၁ လအာကတ်ိိုဘာလ မ  ၂၀၂၂ မတ်လအထိ ဘဏ္ဍာန္ စ်အလိိုက် တိိုားတက်လာလသာ ပင်စင်စာားအငအ်ာား 

န္ င်ေ့ အသံိုားစရိတ်ကိို အထက်ပါဇယာား၊ ဂ္ရပ်မျာားပြင်ေ့ လြာပ်ပအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ လအာကတ်ိိုဘာလမ  ၂၀၂၂ 

မတ်လအထိ(၆)လအတွေက် ကိုန် ံိုားငပ ား လနောက ် ပင်စင်စာားအင်အာား (ဦားစ ားဌာန + န္ိိုငင်လံရား + ကာကွေယ်လရား + 

လိုပ်ငန်ား) အပါအဝငမ် ာ  (၉ ၉၄,၂ ၁၆) ဦား ပြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ လအာက်တိိုဘာလ မ  ၂၀၂၂ မတ်လအထိ (၆)လ 

အတွေက် ပင်စငအ်သံိုားစရိတ် စိုစိုလပါင်ား ( ဦားစ ားဌာန + န္ိိုငင်လံရား + ကာကွေယ်လရား + လိုပ်ငန်ား) အပါအဝင်မ ာ 

က ပ်သန်ျိုးလ ပေါငျ်ိုး ( ၆၁ ၂,၈၅၇.၅၆ ) ပြစ်ပါသည်။ 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

ပင်စင် ိိုင်ရာကိစစရပမ် ာျိုးအတွက် အဓကိ တာဝနယ်ူလ ာငရ်ွက်လနလသာဌာနမ ာျိုး 
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ကျပ်(ဘ လ ယံ) 

ဘဏ္ဍာလ ရျိုး 

န စ ်

ဦျိုးစ ျိုးဌာန နိိုင်င လ ရျိုး ကာကွယ်လရျိုး လိုပ်ငန်ျိုး စိုစိုလပေါင်ျိုး 

နိိုင်င လ တာ၏်   

စိုစိုလပေါင်ျိုး 

အသ ိုျိုးစရ ိတ ်

နိိုင်င  

လ တာ ်

အသ ိုျိုး 

စရ ိတ်

တွင ်

ပင်စင ်

အသ ိုျိုး 

စရ ိတ ်

ပေါဝင်မှု 

ရာခိိုင ်

နှုန်ျိုး 

အင်အာျိုး 
အသ ိုျိုး 

စရ ိတ ်
အင်အာျိုး 

အသ ိုျိုး 

စရ ိတ ်
အင်အာျိုး 

အသ ိုျိုး 

စရ ိတ ်
အင်အာျိုး 

အသ ိုျိုး 

စရ ိတ ်
အင်အာျိုး 

အသ ိုျိုး 

စရ ိတ ်

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

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

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

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

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

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

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

ဇာစ်ပမစ်။ ပငစ်င်ဦျိုးစ ျိုးဌ ာန 

              ရသ ိုျိုးမ န်ျိုးလပခလငွစာရင ်ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌ ာန၏  ဘဏ္ဍာလရျိုးန စအ်လိိုက် ရသ ိုျိုးခန ်မ န်ျိုးလပခလငွစာရင ်ျိုး ိိုင်ရာ  အခ က်အလ က်မ ာျိုး (Citizen’sBudget) 
 

  အသစ်တိိုားတက်လာလသာ ပင်စင်စာားအငအ်ာားသည် န္ စ်စဉ် (၄၀,၀၀၀)ဦားခနို့ ် တိိုားတက်လျှက် ရ ိပါ 

သည်။ ပငစ်င်စာားအငအ်ာား အသစ်တိိုားတက်လာသက ေ့သိိုို့ လလျာေ့နည်ားသွောားလသာအင်အာားလည်ား ရ ိပါသည်။ န္ စ်စဉ် 

စိုစိုလပါင်ားအငအ်ာား (၁၂,၀၀၀) ဦားခနိ်ု့ လလျာေ့နည်ားလျှက် ရ ိပါသည်။ အသစ်တိိုားတက်လာလသာ အင်အာားန္ ငေ့ ်လလျာေ့ 

နည်ားသွောားလသာ အင်အာားတွေင် အသစ်တိိုားတက်လာလသာအင်အာားမ ာ ပိိုမိိုမျာားပပာားသညေ့်အတွေက် န္ စ်စဉ် ပငစ်ငစ်ာား 

အငအ်ာားမျာားမ ာ တိိုားတက်လျှက်ရ ိသပြငေ့် အသံိုားစရိတ်မ ာလည်ား န္ စ်စဉ်ပမငေ့်မာားလာရပခငာ်း ပြစ်ပါသည်။ 

  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ မ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁အထိ ပင်စင်စာျိုးအငအ်ာျိုးန ငေ့အ်သ ိုျိုးစရတိ်မ ာျိုးန ငေ့်  

နိိုင်င လတာ်အသ ိုျိုးစရတိတ်ွင် ပင်စင်အသ ိုျိုးစရတိ်ပေါဝငမ်ှု ရာခိိုင်နှုနျ်ိုး 
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309,117.973

22,937.631

289,754.558

၂၀၂၂ (ဧငပ လမ နိိုဝင်ဘာလ)အထိပငစ်င် အသ ိုျိုးစ ရိတ်(က ပ်သန်ျိုးလပေါငျ်ိုး)

ဦားစ ားဌာန

န္ိိုင်ငံလရား

ကာကွေယလ်ရား

 

 

               (ကျပ်သန်ားလပါင်ား) 

စဉ ် အြဲွွဲ့အစ ည်ျိုး 
စိုစိုလပေါငျ်ိုး 

အင်အာျိုး 

ပင်စင် လစာ 

အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

 ိုလငွ 

အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

စိုစိုလပေါငျ်ိုး 

အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

၁ ဦားစ ားဌာန ၄၈၃,၇ ၁၁ 275,349.836 33,768.137 309,117.973 

၂ န္ိိုငင်လံရား ၅၄,၆ ၁၇ 21,762.240 1,175.391 22,937.631 

၃ ကာကွေယ်လရား ၂၇၆,၆ ၉၂ 256,191.699 33,562.859 289,754.558 

စိုစိုလပေါငျ်ိုး 815,020 553,303.775 68,506.387 621,810.162 

ဇာစ်ပမစ်။ ပင ်စငဦ်ျိုးစ ျိုးဌ ာန 

မ တ်ချက်။ ပင်စင်စာားအငအ်ာားသည် ၂၀၂၂ န္ိိုဝင်ဘာလအထ ိ စိုစိုလပါင်ားအင်အာားမျာားပြစ်ငပ ား အသံိုားစရတိ်သည် ၂၀၂၂ ခိုန္ စ် ဧငပ လ မ  န္ိိုဝငဘ်ာလအထိ 

အမ န်အသံိုား စရိတမ်ျာားပြစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ခို၊ ဘဏ္ဍာလရားန္ စ် ပင်စင်ဦားစ ားဌာန ၊ ပင်စင်လစာလငွေမျာားန္ င်ေ့  ိုလငွေမျာားစာရငာ်း ( ဦားစ ားဌာန 

+  န္ိိုငင်လံရား + ကာကွေယ်လရား ) အတွေက် က ပ်သန် ျိုးလပေါင်ျိုး ( ၁,၀၀၀,၀၀၀.၀၀၀ )ကိို လျာထာားခ ေ့ပါသည်။ ၂၀၂၂-

၂၀၂၃ ခို၊ ဘဏ္ဍာလရားန္ စ်(ဧငပ လမ န္ိိုဝငဘ်ာလ)အတွေင်ား ပင်စင်လစာလငွေမျာားန္ င်ေ့  ိုလငွေမျာားအသံိုားစရိတ်မ ာ ဦားစ ား 

ဌာနအတွေက် က ပ်သန်ျိုး လ ပေါငျ်ိုး (309,117.973)၊ န္ိိုငင်လံရားအတွေက် က ပ် သန်ျိုးလပေါ ငျ်ိုး (22,937.631)၊ ကာကွေယ် 

လရားအတွေက် က ပ် သန်ျိုးလ ပေါငျ်ိုး (289,754.558)ပြစ်ငပ ား စိုစိုလပါင်ားမ ာ က ပ်သန်ျိုးလ ပေါငျ်ိုး (621,810.162) ပြစ်ပါ 

သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်စာျိုးအင်အာျိုးန င်ေ့ အသ ိုျိုးစရိတ ် 

(၂၀၂ ၂ -၂၀၂၃ခို၊ဘဏ္ဍာလရျိုးန စန်ိိုဝငဘ်ာလအထိ) 

 



18 

ပင်စင်အမ  ိျိုး အစာျိုးအလိို ကပ်င်စင်စ ာျိုးအငအ် ာျိုးမ ာ ျိုး 
 

၂၀၂၂ခိုန စ်၊ နိိုဝငဘ်ာ လ အထိစိုစိုလ ပေါငျ်ိုးအ ငအ် ာျိုးမ  ာျိုး၏  

ပင်စင် အမ  ိျိုးအစ ာျိုး အလိို က် အင်အာျိုးစ ာရင် ျိုး 

စဉ ်
ပင်စင ်

ဦျိုးစ ျိုး နိိုင်င လရျိုး ကာကွယ်လရျိုး လိုပင်နျ်ိုး စိုစိုလပေါင်ျိုး 
အမ  ိျိုးအစာျိုး 

၁ သက်ပပည်ေ့ ၁၈၅၃၄၄ ၃၂၂၅၆ ၆၇၅၀ ၆၂၃၇၀ 286720 

၂ န္ စပ်ပည်ေ့ ၅၇၀၃၈  ၁၂၂၇ ၁၄၉၂၂ 73187 

၃ နောမကျန်ား ၆၀၇၂၄  ၁၁၈၀ ၁၇၅၆၅ 79469 

၄ လလျာ်လ ကား ၁၆၇၂၁  ၅၁၈ ၈၅၉၈ 25837 

၅ အထ ားန္ စ်ပပည်ေ့ ၈၂၇၂   ၁၂၄၇ 9519 

၆ မိသာားစို ၁၄၉၇၆၃ ၂၂၃၆၁ ၄၄၉၇ ၆၁၈၄၆ 238467 

၇ လလျာေ့လပါ ေ့ ၄၇၄၀  ၆၆ ၁၅၂၅ 6331 

၈ အထ ားပင်စင ် ၈၂၂   ၁၁၃ 935 

၉ ဂ္ရိုဏာလ ကား ၂၈၇   ၂၄၃ 530 

၁၀ စစ်မှုထမ်ားသက်   ၇၇၃၃၀  77330 

၁၁ မသနစ်ွေမ်ားမှု   ၆၉၄၅၃  69453 

၁၂ အိမ်လထာင်စိုဝင ်   ၁၁၅၆၇၁  115671 

စိုစိုလပေါင်ျိုး ၄၈၃၇၁၁ ၅၄၆၁၇ ၂၇၆၆၉၂ ၁၆၈၄၂၉ 983449 
                ဇာစ်ပမစ။် ပင်စငဦ်ျိုးစ ျိုးဌ ာန 
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လစာနှုန်ျိုးထာျိုး အ လိို ကပ်င်စင်စ ာျိုးအင်အာျိုးမ ာျိုး 
 

လစာ နှုန်ျိုးထာျိုးအလိိုက် စိုစိုလပေါင်ျိုးပင်စင်စာျိုးဦျိုးလရ (ဦျိုးစ ျိုးဌာ န) 

(၂၀၂၂ခိုန စ်၊ နိိုဝင်ဘာလ အထိ) 

စဉ ် လစာနှုန်ျိုး ရာ ထူျိုးအမ ည် ဦျိုးလရ 
မ တ် 

ခ က် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရံိုားအက  / စာပိိုို့ 43,777  

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရံိုားအက မ ှူား/စာက ားစက်လ ည်ေ့ 

34,507  
အက  / ယဉ်လမာငာ်း-၅/ လိုပ်သာားမ ှူား 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 
အငယ်တန်ားစာလရား/အငယ်တန်ား 

96,103  
လက်န္ ိပစ်က်ရိိုက် / စစ်လ ားလရားမ ှူား-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 

အကက ားတန်ားစာလရား / 

လက်လထာကဦ်ားစ ားမ ှူား / 140,016  

အကက ားတန်ားလက်န္ ိပစ်က် 

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 

ဌာနခွေ စာလရား / ေိုတိယဦားစ ားမ ှူား/ 

အငယ်တန်ား 83,363  

လက်လရားတိိုလက်န္ ိပ်စက် 

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရံိုားအိုပ် 18,569  

၇ ၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀ ပမန်မာန္ိိုင်ငရံ တပ်ြွေ ွဲ့(ရ အိုပ်) 1,088  

၈ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦားစ ားအရာရ ိ 35,119  

၉ ၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ လက်လထာက်ညွှန် ကာားလရားမ ှူား 14,437  

၁၀ ၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူား 8,054  

၁၁ ၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀ ညွှန် ကာားလရားမ ှူား 6,060  

၁၂ ၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် 1,725  

၁၃ ၅၅၀၀၀၀ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် 893  

စိုစိုလပေါငျ်ိုး   483,711  
       ဇာစပ်မစ။် ပငစ်ငဦ်ျိုးစ ျိုးဌ ာန 
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လစာ နှုန်ျိုးထာျိုးအလိိုက် စိုစိုလပေါင်ျိုးပင်စင်စာျိုးဦျိုးလရ (နိိုင်င လရျိုး) 

(၂၀၂၂ခိုန စ်၊ နိိုဝင်ဘာ လအထိ ) 

စဉ် လစာ နှုန်ျိုး ရာထူျိုးအမည် ဦျိုးလရ 
မ တ် 

ခ က် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရပက်ွေက်/လကျားရွာလကာင်စ အတွေင်ားလရားမ ှူား/ဥကကဋ္ဌ 39006  

၂ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ လွှတ်လတာ်ကိိုယစ်ာားလ ယ် 7896  

၃ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 

ငမိ ွဲ့နယ်လိုပ်ငန်ားစစ်အြွေ ွဲ့ဝင်/ 

ငမိ ွဲ့နယ်တရာားသ ကက ားအြွေ ွဲ့/ငမိ ွဲ့နယ်လကာင်စ အလိုပ် 

အမှုလ ာင် အြွေ ွဲ့/ ငမိ ွဲ့နယ်လကာင်စ အတွေင်ားလရားမ ှူား 

5181  

၄ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ငမိ ွဲ့နယ်လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့ ဥကကဋ္ဌ/ငမိ ွဲ့နယ်တရာားသ ကက ား ဥကကဋ္ဌ 1087  

၅ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ 

ငမိ ွဲ့နယ်လကာင်စ ဥကကဋ္ဌ / တိိုင်ားလိုပ်ငန်ားစစ် 

အြွေ ွဲ့ဝင်/တိိုင်ားတရာားသ ကက ားအြွေ ွဲ့ဝင်/ 

တိိုင်ားလကာင်စ အလိုပ်အမှုလ ာင်အြွေ ွဲ့ဝင် 

1019  

၆ ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ 
တိိုင်ားလကာင်စ အတွေင်ားလရားမ ှူား/ 

ပါလ မနအ်တွေင်ားဝန်/တိိုင်ားလိုပ်ငန်ားစစ်အြွေ ွဲ့ ဥကကဋ္ဌ 
106  

၇ ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ 
တိိုင်ားလကာင်စ  ဥကကဋ္ဌ/ ေို-ဝန်ကက ား/ ပပည်သ ူ့လွှတ်လတာ်ေိုဥကကဋ္ဌ/ 

တိိုင်ားပပည်ပပ လွှတ်လတာ်ေိုဥကကဋ္ဌ/လ မျ ိားစိုလွှတ်လတာ် ေို-နောယက 
77  

၈ ၅၅၀၀၀၀ 

ဗဟိိုအာဏာပိိုင်အြွေ ွဲ့ဝင်/ပပညန်ယ်ဦားစ ားအြွေ ွဲ့ဝင်/အစိိုားရအြွေ ွဲ့ဝင်/ 

ပပည်နယ်ဝန်ကက ား ၊ တိိုင်ားပပညပ်ပ  လွှတ်လတာ်ဥကကဌ/ 

လ မျ ိားစိုလွှတ်လတာ်နောယက / 

ပပည်သ ူ့လွှတ်လတာ်ဥကကဌ/ေိုတယိဝန်ကက ားချ ပ်/ 

ပပည်နယ်ဥကကဌ(ပါလ မနက်ာလ)လတာ်လ န်လရား 

လကာင်စ ဝင်/ေိုတိယဝန်ကက ားချ ပ်/ ပပည်နယ်ဦားစ ားဥကကဋ္ဌ / 

န္ိိုင်ငံလတာ် လကာင်စ ဝင်/ေိုတိယဝန်ကက ား/ ေိုတယိ

လရ ွဲ့လနချ ပ်/ေိုတိယစာရင်ားစစ်ချ ပ်/ ေိုတယိတရာားသ ကက ားချ ပ် 

245  

စိုစိုလပေါင်ျိုး   54617  

ဇာစ်ပမစ်။ ပငစ်င်ဦျိုးစ ျိုးဌ ာန 
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လစာ နှုန်ျိုး ထာျိုးအလိိုက် စိုစိုလပေါင်ျိုးပင်စင်စာျိုးဦျိုးလရစာ ရင်ျိုး(လိုပ်ငန်ျိုး) 

(၂၀၂၂ခိုန စ်၊ နိိုဝင်ဘာ လအထိ) 

စဉ ် လစာနှုန်ျိုး ရာ ထူျိုးအမ ည် ဦျိုးလရ 
မ တ် 

ခ က် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ရံိုားအက  / စာပိိုို့ 14,637  

၂ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 
ရံိုားအက မ ှူား/စာက ားစက်လ ည်ေ့ 

24,784  
အက  / ယဉ်လမာငာ်း-၅/ လိုပ်သာားမ ှူား 

၃ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 
အငယ်တန်ားစာလရား/အငယ်တန်ား 

37,252  
လက်န္ ိပစ်က်ရိိုက် / စစ်လ ားလရားမ ှူား-၄ 

၄ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 

အကက ားတန်ားစာလရား / 

လက်လထာကဦ်ားစ ားမ ှူား 

/အကက ားတန်ားလက်န္ ိပစ်က် 

37,224  

၅ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 
ဌာနခွေ စာလရား / ေိုတိယဦားစ ားမ ှူား/ 

အငယ်တန်ားလက်လရားတိိုလက်န္ ိပစ်က် 
21,680  

၆ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ရံိုားအိုပ် 13,684  

၇ ၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀ ပမန်မာန္ိိုင်ငရံ တပ်ြွေ ွဲ့(ရ အိုပ်)   

၈ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ဦားစ ားအရာရ ိ 10,469  

၉ ၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀ လက်လထာက်ညွှန် ကာားလရားမ ှူား 4,343  

၁၀ ၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူား 2,028  

၁၁ ၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀ ညွှန် ကာားလရားမ ှူား 1,380  

၁၂ ၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် 712  

၁၃ ၅၅၀၀၀၀ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် 236  

စိုစိုလပေါငျ်ိုး   168,429  

ဇာစ်ပမစ်။ ပငစ်င်ဦျိုးစ ျိုးဌ ာန 
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တိိုင်ျိုးလေသကက ျိုး / ပပညန်ယ်မ ာျိုးအလိိုက် စိုစိုလပေါငျ်ိုးပင်စင်စာျိုးအင်အာျိုးန င်ေ့အသ ိုျိုးစရိတ်  

 

                             (၂၀၂၂ ဧငပ လမ  န္ိိုဝင်ဘာလအထိ) 

တိိုင်ျိုးလ ေသ ကက ျိုး/ 

ပပည ်နယ် 

ပင်စင်စာျိုးအငအ်ာျိုးန င်ေ့ပင်စငအ်သ ိုျိုးစရိတ်( ဦျိုးစ ျိုးဌာန) 

က ာျိုး မ စိုစိုလပေါင်ျိုး 

ဦျိုးလရ 
ပငစ်င် အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

ဦျိုးလရ 
ပငစ်င် အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

ဦျိုးလရ 
ပငစ်င် အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

(က ပ်သန်ျိုးလပေါငျ်ိုး) (က ပ်သန်ျိုးလပေါငျ်ိုး) (က ပ်သန်ျိုးလပေါငျ်ိုး) 

စိုစိုလပေါင်ျိုး ၁၉၂,၈၇၂ ၄ ၅,၃၆ ၃.၄၁၉ ၂၉၀,၈၃၉ ၂၆၄,၉ ၅၈.၂ ၆၂ ၄၈၃,၇၁၁ 309117.97 

ကခ င ် ၃,၇၁၂ ၈၃၂.၇၁၆ ၅,၃၇၅ ၄,၉၉၆.၂၉၆ ၉,၀၈၇ 5829.01 

ကယာျိုး ၁,၃၁၀ ၃၁၄.၉၅၆ ၁,၆၂၁ ၁,၈၈၉.၇၃၆ ၂,၉ ၃၁ 2204.69 

ကရင ် ၂,၇၄၈ ၅၆၆.၀၅၇ ၃,၅၂၈ ၃,၃၉၆.၃၄၂ ၆,၂၇ ၆ 3962.40 

ခ င်ျိုး ၂,၈၆၇ ၅၀၅.၅၁၉ ၂,၅၁၀ ၃,၀၃၃.၁၁၆ ၅,၃၇ ၇ 3538.64 

စစ်ကိိုင်ျိုး ၁၆,၉၀၁ ၃၅၂၂.၁၄၈ ၂၁,၅၂၆ ၂၁,၁၃၂.၈၈၅ ၃၈,၄၂၇ 24655.03 

တနသသာရ  ၂,၄၀၂ ၅၆၃.၃၇၅ ၃,၇၁၂ ၃,၃၈၀.၂၄၈ ၆,၁၁၄ 3943.62 

ပဲချူိုး ၁၀,၅၅၅ ၂၁၆၀.၆၀၉ ၁၄,၆၆၄ ၁၂,၉၆၃.၆၅၃ ၂၅,၂ ၁၉ 15124.26 

ပဲချူိုး(လနောက်) ၁၀,၅၆၅ ၂၁၀၈.၅၅၅ ၁၄,၁၁၇ ၁၂,၆၅၁.၃၃၁ ၂၄,၆၈၂ 14759.89 

မလကွျိုး ၁၅,၂၁၅ ၃၂၁၆.၅၅၉ ၂၀,၃၆၉ ၁၉,၂၉၉.၃၅၆ ၃၅,၅၈၄ 22515.92 

မနတလလျိုး ၂၅,၃၃၈ ၅၆၃၇.၁၃၆ ၃၆,၀၅၆ ၃၃,၈၂၂.၈၁၇ ၆၁,၃၉ ၄ 39459.95 

မွန် ၆,၅၈၂ ၁၆၁၅.၂၂၈ ၁၀,၉၄၇ ၉,၆၉၁.၃၆၉ ၁၇,၅၂၉ 11306.60 

ရခိိုင် ၆၅၇ ၁၅၆၈.၅၉၄ ၉,၇၄၈ ၉,၄၁၁.၅၆၅ ၁၀,၄၀၅ 10980.16 

ရန်ကိုန် ၆၀,၀၀၈ ၁၄၁၃၈.၃၉၇ ၁၀၀,၂၀၉ ၈၄,၈၃၀.၃၈၀ ၁၆၀,၂၁ ၇ 98968.78 

ရ မ်ျိုး(လရ ွဲ့) ၆၆၄ ၁၂၀၃.၇၀၉ ၉၉၅ ၇,၂၂၂.၂၅၃ ၁,၆၅၉ 8425.96 

ရ မ်ျိုး(လတာင်) ၃,၃၀၈ ၁၈၃.၈၄၉ ၇,၃၅၀ ၁,၁၀၃.၀၉၃ ၁၀,၆၅၈ 1286.94 

ရ မ်ျိုး(လပမာက)် ၄,၁၈၁ ၆၉၂.၈၈၂ ၄,၉၃၁ ၄,၁၅၇.၂၉၁ ၉,၁၁၂ 4850.17 

ဧရာဝတ  ၁၉,၂၅၃ ၃၉၈၉.၇၅၁ ၂၅,၈၉၆ ၂၃,၉၃၈.၅၀၇ ၄ ၅,၁၄၉ 27928.26 

လနပပညလ်တာ ် ၆,၆၀၆ ၁၃၃၉.၆၇၁ ၇,၂၈၅ ၈,၀၃၈.၀၂၆ ၁၃,၈၉ ၁ 9377.70 

     ဇာစ်ပမစ။်   ပငစ်ငဦ်ျိုးစ ျိုးဌ ာန 

     မ တ်ချက်။ ပင်စင်စာားအင်အာားသည်၂၀၂၂န္ိိုဝင်ဘာလအထိစိုစိုလပါင်ားအင်အာားမျာားပြစ်ငပ ား၊အသံိုားစရိတ်သည်၂၀၂၂ဧငပ လမ န္ိိုဝင်ဘာလအတွေငာ်းအသံိုားစရိတ်   

မျာားပြစ်ပါသည်။ 
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 တိိုင်ျိုးလေသကက ျိုး / ပပညန်ယ်မ ာျိုးအလိိုက် စိုစိုလပေါငျ်ိုးပင်စင်စာျိုးအင်အာျိုးန င်ေ့အသ ိုျိုးစရိတ် 

                                                                                                                (၂၀၂၂ ဧငပ လမ  န္ိိုဝင်ဘာလအထိ) 

တိိုင်ျိုးလ ေသ ကက ျိုး/ 

ပပည ်နယ် 

ပင်စင်စာျိုးအငအ်ာျိုးန င်ေ့ပင်စငအ်သ ိုျိုးစရိတ်( နိိုင်င လရျိုး) 

က ာျိုး မ စိုစိုလပေါင်ျိုး 

ဦျိုးလရ 
ပငစ်င် အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

ဦျိုးလရ 
ပငစ်င် အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

ဦျိုးလရ 
ပငစ်င် အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

(က ပ်သန်ျိုးလပေါငျ်ိုး) (က ပ်သန်ျိုးလပေါငျ်ိုး) (က ပ်သန်ျိုးလပေါငျ်ိုး) 

စိုစိုလပေါင်ျိုး ၃၁,၉ ၉ ၇ ၁၉,၀၇၇.၃၀၄ ၂၂,၆ ၂၀ ၃,၈၆၀.၃ ၂၈ ၅၄,၆၁၇ 22,937.631 

ကခ င ် ၆၇၃ ၁၁၆.၇၀၅ ၁,၀၃၆ ၇၀၀.၂၂၈ ၁,၇၀၉ 816.932 

ကယာျိုး ၃၀၁ ၂၆၃.၉၁၇ ၁၆၅ ၄၃.၉၈၆ ၄၆၆ 307.903 

ကရင ် ၄၅၆ ၂၉၇.၆၉၃ ၃၀၂ ၄၉.၆၁၅ ၇၅၈ 347.308 

ခ င်ျိုး ၇၄၈ ၅၄၆.၂၉၅ ၆၃၈ ၉၁.၀၄၉ ၁,၃၈၆ 637.344 

စစ်ကိိုင်ျိုး ၄,၃၆၂ ၂,၁၅၆.၈၂၁ ၃,၂၃၁ ၃၅၉.၄၇၀ ၇,၅၉ ၃ 2,516.292 

တနသသာရ  ၅၀၅ ၃၂၈.၃၀၅ ၃၄၆ ၅၄.၇၁၇ ၈၅၁ 383.022 

ပဲချူိုး ၁,၈၂၈ ၁,၀၈၂.၆၀၃ ၁,၃၇၆ ၁၈၀.၄၃၄ ၃,၂၀၄ 1,263.037 

ပဲချူိုး(လနောက်) ၁,၇၄၉ ၉၄၆.၃၇၄ ၁,၂၅၉ ၁၅၇.၇၂၉ ၃,၀၀၈ 1,104.104 

မလကွျိုး ၃,၂၈၈ ၁,၈၆၉.၇၀၀ ၂,၅၅၈ ၃၁၁.၆၁၇ ၅,၈၄၆ 2,181.317 

မနတလလျိုး ၃,၉၄၂ ၂,၄၅၀.၉၈၈ ၂,၇၃၆ ၄၀၈.၄၉၈ ၆,၆၇၈ 2,859.487 

မွန ် ၉၆၉ ၅၈၁.၅၆၄ ၆၁၂ ၉၆.၉၂၇ ၁,၅၈၁ 678.491 

ရခိိုင် ၂,၀၉၉ ၁,၃၀၅.၇၀၉ ၁,၈၄၁ ၂၁၇.၆၁၈ ၃,၉ ၄ ၀ 1,523.327 

ရန်ကိုန် ၄,၁၉၉ ၂,၆၈၅.၈၈၃ ၁,၈၇၀ ၄၄၇.၆၄၇ ၆,၀၆၉ 3,133.531 

ရ မ်ျိုး(လရ ွဲ့) ၂၈၁ ၇၇၀.၂၃၅ ၁၅၄ ၁၂၈.၃၇၃ ၄၃၅ 898.608 

ရ မ်ျိုး(လတာင်) ၉၅၆ ၁၉၉.၃၅၇ ၆၁၆ ၃၃.၂၂၆ ၁,၅၇၂ 232.583 

ရ မ်ျိုး(လပမာက်) ၈၁၉ ၅၄၄.၆၆၀ ၄၈၂ ၉၀.၇၇၇ ၁,၃၀၁ 635.437 

ဧရာဝတ  ၄,၂၂၀ ၂,၂၉၅.၃၀၈ ၂,၉၆၇ ၃၈၂.၅၅၁ ၇,၁၈၇ 2,677.859 

လနပပညလ်တာ ် ၆၀၂ ၆၃၅.၁၈၅ ၄၃၁ ၁၀၅.၈၆၄ ၁,၀၃၃ 741.050 

         ဇာစ်ပမစ်။      ပင်စငဦ်ျိုးစ ျိုးဌ ာန 

           မ တ်ချက်။ ပင်စင်စာားအင်အာားသည်၂၀၂၂န္ိိုဝင်ဘာလအထိစိုစိုလပါငာ်းအင်အာားမျာားပြစ်ငပ ား၊အသံိုားစရိတ်သည်၂၀၂၂ဧငပ လမ န္ိိုဝင်ဘာလအတွေငာ်း 

အသံိုားစရိတ်မျာားပြစ်ပါသည်။ 
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၂၀၂၂နိိုဝင်ဘာလအထိ စိုစိုလပေါင်ျိုး က ာျိုး / မ အလိိုက်

ပငစ်င်စာျိုးအင်အာျိုးန  ငေ့် ပငစ်င်အသ ိုျိုးစ ရိတ်(ဦျိုးစ  ျိုးဌာန)

ကျားဦးရေ မဦးရေ ပငစ်ငအ်သံိုးစေ တ်

၀.

၂၀၀.

၄၀၀.

၆၀၀.
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၂၀၂၂ ခို၊န ိိုဝင်ဘာလအထိ စိုစိုလပေါင်ျိုး က ာျိုး / မ အလိိုက်

ပငစ်င်စာျိုးအင်အာျိုးန  ငေ့် ပငစ်င်အသ ိုျိုးစ ရိတ်(နိိုင်င လရျိုး)

ကျားဦးရေ မဦးရေ ပငစ်ငအ်သံိုးစေ တ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိိုင်ျိုးလေ သကက ျိုးန င်ေ့ ပပည်နယ်မ ာျိုး အလိို က်စိုစိုလပေါင် ျိုးပင်စင်စ ာျိုးအငအ် ာျိုးန ငေ့် အသ ိုျိုးစ ရိတ် 

(၂၀၂၂ ခိုန စ် ဧငပ လ မ  နိို ဝငဘ်ာ လ အထိ ) 
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 ဝန်ထမ်ားလနောငလ်ရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာငအ်ထည်လြာလ်ရားလကာ်မတ ၏ (၄/၂၀၂၂) ကကိမ်လပမာက်အစည်ား 

အလဝားကိို ၁၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင် စ မံကိန်ားန္ ငေ့်ဘဏ္ဍာလရားဝန်ကက ားဌာန၊ ရံိုားအမ တ် (၃၄) အစည်ားအလဝားခန်ားမ၌ 

ကျငာ်းပပပ လိုပ်ခ ေ့ပါသည်။ အစည်ားအလဝားသိိုို့ ဝန်ထမ်ားလနောင်လရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာငအ်ထည်လြာလ်ရားလကာ်မတ  

ဥကကဋ္ဌ၊ စ မံကိန်ားန္ ငေ့်ဘဏ္ဍာလရားဝန်ကက ားဌာန၊ ေိုတိယဝန်ကက ား ဦားလမာင်လမာငဝ်ငာ်းန္ ငေ့် လကာမ်တ ဝင်မျာားပြစ် ကသညေ့် 

ဝန်ကက ားဌာနမျာားမ  အငမ တမ်ားအတွေင်ားဝန်မျာား၊ ဦားလ ာင်ညွှန် ကာားလရားမ ှူားန္ ငေ့ ် ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မျာား စံိုည စွော 

တက်လရာက်ခ ေ့ ကသည်။ အစည်ားအလဝားတွေင် လကာမ်တ ဥကကဋ္ဌ၊ ေိုတိယဝန်ကက ားက အြွေငေ့်အမ ာစကာား လပပာ ကာား 

ငပ ား လကာ်မတ အတွေငာ်းလရားမ ှူား၊ ပင်စငဦ်ားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနိ်ု့က ဝန်ထမ်ားလနောင်လရား ဗဟိိုရန်ပံို 

လငွေအလကာင်အထည်လြာလ် ာငရ်ွက်လနမှုပံိုစံ၊ ကကိ တငပ်ပင် င်လ ာင်ရွက်ထာားသညေ့် ကိစစရပ်မျာား၊ ဥပ လေ ကမ်ား 

န္ ငေ့ ် သက် ိိုင်သညေ့်အချက်မျာား၊ မ ဝါေခံယ ရမညေ့် ကိစစရပ်မျာားန္ ငေ့ပ်တ်သက်၍ ရ င်ားလင်ားတငပ်ပရာ အစညာ်းအလဝား 

သိိုို့ တက်လရာကလ်ာ ကသညေ့် လကာ်မတ ဝင်မျာားမ လည်ား အလကာင်အထည်လြာမ်ညေ့်ပံိုစံန္ ငေ့ ် ဥပလေပိိုငာ်း ိိုင်ရာ 

ကိစစရပ်မျာားအာား ဝိိုင်ားဝန်ားအကကံပပ  လ ွေားလန္ွေားခ ေ့ ကပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

ဝန်ထမ်ျိုးလန ောင်လရျိုး ဗ ဟိိုရန်ပ ိုလင ွအ လကာငအ် ထ ည်လြာ်လ ရျိုးလ ကာ် မတ ၏ 

 (၄/၂၀ ၂၂) ကကိ မ်လပမ ာက ် အစည်ျိုး အလဝျိုး က ငျ်ိုးပပခ ငျ်ိုး 
 

လကာ်မတ ဥကကဋ္ဌ ဦားလမာငလ်မာင်ဝင်ားမ  အြွေငေ့အ်မ ာစကာားလပပာ ကာားပခင်ား 
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အြွေ ွဲ့ဝင်မျာားမ  လ ွေားလန္ွေားတင်ပပပခင်ား အြွေ ွဲ့ဝင်မျာားမ  လ ွေားလန္ွေားတင်ပပပခင်ား 

အြွေ ွဲ့ဝင်မျာားမ  လ ွေားလန္ွေားတင်ပပပခင်ား အြွေ ွဲ့ဝင်မျာားမ  လ ွေားလန္ွေားတင်ပပပခင်ား 

ဝန်ထမ်ျိုးလန ောင်လရျိုး ဗ ဟိိုရန်ပ ိုလင ွ အ လကာငအ် ထ ည်လြာ်လ ရျိုးလ ကာ် မတ ၏ 

 (၄/၂၀ ၂၂) ကကိ မ်လပမ ာက ် အစည်ျိုး အလဝျိုး က ငျ်ိုးပပခ ငျ်ိုး 
 

လကာ်မတ အတွေင်ားလရားမ ှူား၊ ပငစ်င်ဦားစ ားဌာန 

ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  ရ င်ားလင်ားတငပ်ပစဉ် 

 

တွေ ြက်အတွေင်ားလရားမ ှူား၊ ပင်စင်ဦားစ ားဌာန 

ေိုတယိညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ   ရ င်ားလင်ားတင်ပပစဉ ်
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ဝန်ထမ်ျိုးလန ောင်လရျိုး ဗဟိို ရန်ပ ိုလ င ွန ငေ့စ်ပ် လ ဉ ်ျိုး၍ ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်လန တွ င ် က ငျ်ိုးပပပ လိုပ်ခဲေ့လ သာ 

ည ိနိှုင်ျိုး အစ ည်ျိုးအ လဝျိုးမ    ိုျိုးပြတ်ခ က်မ ာျိုးအ လပေါ် အလက ာင်အထည်လ ြာ်လ  ာင်ရွက်နိိုင်လရျိုး အတွ က် 

အစည်ျိုး အလဝျိုးက ငျ်ိုးပပခ င် ျိုး 

 

 

 

 

၅-၈-၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင ် စ မံကိန်ားန္ ငေ့် ဘဏ္ဍာလရားဝန်ကက ားဌာန၊ ရံိုားအမ တ်(၃၄)၊ ပငစ်င်ဦားစ ားဌာန အစည်ား 

အလဝားခန်ားမ၌ ဝန်ထမ်ားလနောင်လရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေန္ ငေ့် စပ်လျဉ်ား၍ ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင် ကျငာ်းပပပ လိုပ်ခ ေ့လသာ 

ည ိန္ိှုင်ားအစည်ားအလဝားမ   ံိုားပြတ်ချက်မျာားအ လပေါ် အလကာင်အထည်လြာ်လ ာငရ်ွက်န္ိိုင်လရားအတွေက် အစည်ားအလဝား 

အာား ပင်စင်ဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနိ်ု့က ဦားလ ာင၍် ကျငာ်းပလ ာင်ရွက်ခ ေ့ပါသည်။ အစည်ား 

အလဝားသိိုို့ ပငစ်င်ဦားစ ားဌာန၊ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားမငာ်းလဇာ်ဝငာ်း၊ ဌာနခွေ တာဝန်ခံ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမျာား၊ 

ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားမျာားန္ ငေ့ ်လက်လထာက်ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမျာားက တက်လရာက်ခ ေ့ ကပါသည်။ 

 အစည်ားအလဝားတွေင် ပင်စင်ဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနိ်ု့က အြွေငေ့်အမ ာစကာားလပပာ ကာား 

ငပ ား  ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားမငာ်းလဇာ်ဝငာ်းက ဝန်ထမ်ားလနောင်လရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ ထ လထာင်လ ာငရ်ွက်မှု 

အလပခအလနမျာား၊  က်လက်လ ာင်ရွက်မှုအလပခအလနမျာားန္ ငေ့ပ်တ်သက်၍ ရ င်ားလင်ားလပပာ ကာားခ ေ့ပါသည်။ ပင်စင် 

စနစ်ပပ ပပင်လပပာင်ားလ လရားဌာနခွေ ၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူား ဦားမိိုား ကညက် ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင ် ကျင်ားပပပ လိုပ်ခ ေ့ 

လသာ ည ိန္ိှုငာ်းအစည်ားအလဝားမ   ံိုားပြတ်ချက်မျာားအ လပေါ် အလကာင်အထည်လြာ် လ ာင်ရွက်န္ိိုငလ်ရားအတွေက် ဌာန 

ခွေ အသ ားသ ားမ  ၎င်ားတိိုို့လ ာင်ရွက်မညေ့် အလပခအလနမျာားန္ ငေ့စ်ပ်လျဉ်ား၍ တငပ်ပချက်မျာားအာား စိုစည်ား၍ ရ င်ားလင်ား 

တငပ်ပခ ေ့ပါသည်။  

 

 

 

 

 

ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  အမ ာစကာားလပပာ ကာားပခင်ား  ပင်စင်စနစ်ပပ ပပငလ်ပပာင်ားလ လရားဌာနခွေ ၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  

လ ွေားလန္ွေားတငပ်ပပခင်ား 
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ဝန်ထမ်ျိုးလနော င်လရျိုးဗဟိိုရန်ပ ိုလငွ အလကာင်အထည်လြာ်လရျိုးလိုပင်န်ျိုး ပ်လကာ်မတ န ငေ့် ဥပလေ ကကမ်ျိုးပ ပန်လညစ်ိစစ်  

လရျိုးန ငေ့် နည်ျိုးဥပလေလရျိုး ွဲလရျိုး  ပ်လကာ်မတ တိို ၏ (၂/၂၀၂၂) က ကိမလ်ပမာက် အ စည်ျိုးအလဝျိုးက င်ျိုးပပခင်ျိုး 

ဝန်ထမ်ားလနောငလ်ရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာင် 

အထည်လြာလ်ရားလိုပ်ငန်ား အလထာက်အက ပပ   ပ် 

လကာ်မတ န္ ငေ့ ် ဥပလေ ကမ်ား ပပန်လည်စိစစ်လရားန္ ငေ့် 

နညာ်းဥပလေလရား ွေ လရား  ပ်လကာ်မတ ၏ (၂/၂၀၂၂) 

ကကိမ်လပမာက်အစည်ားအလဝားကိို ၈-၉-၂၀၂၂ ရက်လနို့ 

တွေင် စ မံကိန်ားန္ ငေ့်ဘဏ္ဍာလရားဝန်ကက ားဌာန၊ ရံိုားအမ တ် 

(၃၄) အစည်ားအလဝားခန်ားမ၌ ကျငာ်းပပပ လိုပ်ခ ေ့ပါသည်။ 

အစည်ားအလဝားသိိုို့ အလကာင်အထည်လြာလ်ရားလိုပ်ငန်ား အလထာက်အက ပပ  ပ်လကာ်မတ န္ ငေ့် ဝန်ထမာ်းလနောငလ်ရား 

ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ ဥပလေ ကမ်ားပပန်လည်စိစစ်လရားန္ ငေ့ ် နည်ားဥပလေလရား ွေ လရား  ပ်လကာမ်တ တိိုို့၏ဥကကဋ္ဌ၊ ပင်စင်ဦားစ ား 

ဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ ် ဦားရ ညွေနိ်ု့န္ ငေ့်  ပ်လကာ်မတ ဝငမ်ျာား တက်လရာကခ် ေ့ပါသည်။ အစည်ားအလဝားတွေင် 

 ပ်လကာ်မတ မျာား၏ဥကကဋ္ဌ၊ ပင်စင်ဦားစ ားဌာန ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနိ်ု့က အြွေငေ့်အမ ာစကာားလပပာ ကာား၍ 

ပငစ်ငစ်နစ်ပပ ပပငလ်ပပာငာ်းလ လရားဌာနခွေ ၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူား ဦားမိိုား ကည်က ပင်စင်စနစ်ပပ ပပင်လပပာင်ားလ လရား လိုပ်ငန်ား 

လ ာငရ်ွက်မှု အလပခအလနမျာားန္ ငေ့်စပ်လျဉ်ား၍ ရ င်ားလင်ားလ ွေားလန္ွေား တငပ်ပခ ေ့ပါသည်။ ထိိုို့လနောက ် အစည်ားအလဝားသိိုို့ 

တက်လရာက်လာ ကလသာ အလကာငအ်ထည်လြာလ်ရားလိုပ်ငန်ား အလထာက်အက ပပ   ပ်လကာမ်တ ဝင်မျာားန္ ငေ့် 

ဝန်ထမ်ားလနောငလ်ရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေဥပလေ ကမ်ား ပပန်လည်စိစစ်လရားန္ ငေ့ ် နည်ားဥပလေလရား ွေ လရား  ပ်လကာမ်တ ဝငမ်ျာား 

က လ ွေားလန္ွေားည ိန္ိှုင်ားပခငာ်းမျာားန္ ငေ့ ်အကကံပပ မ တ်ချက်လပားပခင်ားမျာား လ ာငရ်ွက်ခ ေ့ ကပါသည်။  

 

 

 

 ပ်လကာ်မတ တိိုို့၏ ဥကကဋ္ဌ၊ ပင်စငဦ်ားစ ားဌာန 

ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  အမ ာစကာားလပပာ ကာားပခင်ား  

ပင်စင်စနစ်ပပ ပပငလ်ပပာင်ားလ လရားဌာနခွေ  

ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  လ ွေားလန္ွေားတင်ပပပခင်ား  
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ဝန်ထမ်ျိုးလနော င်လရျိုးဗဟိိုရန်ပ ိုလငွ အလကာင်အထည်လြာ်လရျိုးလိုပင်န်ျိုး ပ်လကာ်မတ န ငေ့် ဥပလေ ကကမ်ျိုးပ ပန်လညစ်ိစစ်  

လရျိုးန ငေ့် နည်ျိုးဥပလေလရျိုး ွဲလရျိုး  ပ်လကာ်မတ တိို ၏ (၂/၂၀၂၂) က ကိမလ်ပမာက် အ စည်ျိုးအလဝျိုးက င်ျိုးပပခင်ျိုး 

 

 

 

 

 

 

လငွေတိိုကဦ်ားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  

လ ွေားလန္ွေားတငပ်ပပခင်ား  

 

ဥပလေလရားရာဝနက်က ားဌာန၊ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  

လ ွေားလန္ွေားတငပ်ပပခင်ား   

လငွေလရားလ ကားလရားကက ား ကပ်စစလ် ားလရားဌာန၊ 

ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  လ ွေားလန္ွေားတင်ပပပခင်ား   

လ မှုဝန်ထမ်ားဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  

လ ွေားလန္ွေားတငပ်ပပခင်ား   

န္ိိုင်ငလံတာ်စ မံအိုပ်ချ ပလ်ရားလကာင်စ ရံိုား၊ ညွှန ်ကာားလရားမ ှူားမ  

လ ွေားလန္ွေားတငပ်ပပခင်ား   

ပမနမ်ာေ့စ ားပွောားလရားဘဏ်၊ ေိုတယိအလထွေလထွေမနလ်နဂ္ျာမ   

လ ွေားလန္ွေားတငပ်ပပခင်ား  
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ဝန်ထမ်ျိုးလန ောင်လရျိုး ဗဟိိုရန်ပ ိုလင ွအ လကာငအ် ထ ည်လြာ်လ  ာ င ်လ ရျိုး လိုပ်ငန်ျိုး အြဲွွဲ့ ၏ (၅/၂၀၂၂ ) ကကိမ် လပမာက် 

အစည်ျိုး အလဝျိုးက ငျ်ိုးပပခ င် ျိုး 

 ဝန်ထမ်ားလနောငလ်ရားဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာငအ်ထည်လြာလ် ာင ်လရားလိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့၏ (၅/၂၀၂၂) ကကိမ်လပမာက် 

အစည်ားအလဝားကိို ၂၅-၁၁-၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင် ရံိုားအမ တ်(၃၄)၊ ပငစ်ငဦ်ားစ ားဌာန၊ အစည်ားအလဝားခန်ားမ၌ ကျငာ်းပပပ လိုပ ်

ခ ေ့ငပ ား အစည်ားအလဝားသိိုို့ ဝန်ထမ်ားလနောငလ်ရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာင်အထည်လြာလ် ာငလ်ရားလိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့ ဥကကဋ္ဌ၊ 

ပင်စင်ဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနိ်ု့၊ ေိုတိယဥကကဋ္ဌ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားမင်ားလဇာ်ဝင်ားန္ ငေ့် 

ဝန်ထမ်ားလနောငလ်ရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာင်အထည်လြာ်လ ာငလ်ရားလိုပ်ငန်ား အြွေ ွဲ့ဝငမ်ျာားအာားလံိုား စံိုည စွော 

တက်လရာက်ခ ေ့ ကပါသည်။ အစည်ားအလဝားတွေင် လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၊ ပငစ်ငဦ်ားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနို့် 

က အြွေငေ့်အမ ာစကာား လပပာ ကာားငပ ား  ေိုတိယဥကကဋ္ဌ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ ် ဦားမင်ားလဇာ်ဝငာ်းက အမ ာစကာား 

လပပာ ကာားခ ေ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်ားလနောငလ်ရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာင်အထည်လြာလ် ာငလ်ရား လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့ 

အတွေင်ားလရားမ ှူား၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူား ဦားမိိုား ကည်က ဝန်ထမ်ားလနောငလ်ရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာငအ်ထည်လြာ်လရား 

လကာ်မတ ၏ (၄/၂၀၂၂) ကကိမ်လပမာက်အစည်ားအလဝား  ံိုားပြတ်ချက်မျာားန္ ငေ့် စပ်လျဉ်ား၍ အလကာငအ်ထည်လြာ် 

လ ာငရ်ွက်လနမှုမျာားန္ ငေ့်  ံိုားပြတ်ချက်ခံယ ရမညေ့် အချက်မျာားအာား လည်ားလကာငာ်း၊ စာရငာ်းအငာ်းန္ ငေ့်ကွေန်ပျှူတာဌာန 

ခွေ ၊ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူား လေေါ်ဝါဝါအိစံက CPFMIS လိုပ်ငန်ားလ ာင်ရွက်မှုပံိုစံ (Workflow) န္ ငေ့အ်ြွေ ွဲ့ဝင်မျာား၏ 

ထညေ့်ဝင်လ ကားလကာကခ်ံပခင်ား လိုပ်ငန်ားလ ာငရ်ွက်မှုပံိုစံတိိုို့အာား ရ င်ားလငာ်းတငပ်ပခ ေ့ ကပါသည်။ အ ိိုပါတငပ်ပ 

ချက်မျာားန္ ငေ့် စပ်လျဉ်ား၍ အစည်ားအလဝားသိိုို့ တက်လရာက်လာ ကသညေ့် လကာ်မတ ဝငမ်ျာားမ လည်ား  က်လက် 

လ ာငရ်ွက်ရမညေ့် ကိစစရပ်မျာားန္ ငေ့် ဥပလေပိိုငာ်း ိိုင်ရာကိစစရပ်မျာားအာား ဝိိုင်ားဝန်ားအကကံပပ  လ ွေားလန္ွေားခ ေ့ ကပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

 

 

ဝနထ်မ်ားလနောင်လရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာငအ်ထညလ်ြာလ် ာင် လရား 

လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့ ဥကကဋ္ဌမ  အြွေငေ့အ်မ ာစကာား လပပာ ကာားပခင်ား    
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ဝန်ထမ်ျိုးလန ောင်လရျိုး ဗဟိိုရန်ပ ိုလင ွအ လကာငအ် ထ ည်လြာ်လ  ာ င ်လ ရျိုး လိုပ်ငန်ျိုး အြဲွွဲ့ ၏ (၅/၂၀၂၂ ) ကကိမ် လပမာက် 

အစည်ျိုး အလဝျိုးက ငျ်ိုးပပခ င် ျိုး 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝန်ထမ်ားလနောင်လရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာင်အထည်လြာ်လ ာင် လရား 

လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့ ေိုတိယဥကကဋ္ဌမ  လ ွေားလန္ွေား လပပာ ကာားပခငာ်း    

ဝန်ထမ်ားလနောင်လရား ဗဟိိုရန်ပံိုလငွေ အလကာင်အထည်လြာ်လ ာင် လရား 

လိုပ်ငန်ားအြွေ ွဲ့ အတွေင်ားလရားမ ှူားမ  လိုပ်ငန်ားလ ာင်ရွက်လနမှုမျာားအာား 

ရ င်ားလင်ားတင်ပပပခငာ်း     

စာရငာ်းအင်ားန္ ငေ့် ကွေန်ပျှူတာဌာနခွေ ၊ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  CPFMIS 

လိုပ်ငန်ားလ ာင်ရွက်မှုန္ ငေ့် အြွေ ွဲ့ဝင်မျာား၏ ထညေ့်ဝင်လ ကား လကာက်ခံမှုပံိုစံတိိုို့ကိို 

ရ င်ားလင်ားတင်ပပပခငာ်း     
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စ မ ကိန်ျိုးန ငေ့ဘ် ဏ္ဍာလ ရျိုးဝ န်ကက ျိုးဌာန၊ ပ ငစ်င်ဦျိုးစ ျိုးဌ ာန(ရ ိုျိုးခ  ပ်) န ငေ့ ်ပပ ည်လ ထာငစ်ိုန ယ်လပမ၊ တိိုင်ျိုး လေ သကက ျိုး/ 

ပပည်န ယ်ဦျိုးစ ျိုးမ  ျိုးရ ိုျိုး မ ာျိုး ၏(၄) လပတ် လို ပ်ငန်ျိုးလ  ာင်ရွက်မှု လို ပ်ငန်ျိုး ည ိ နိှုငျ်ိုးမှုအစ ည်ျိုး အလဝျိုး က ငျ်ိုးပပခငျ်ိုး 
 

 ၅.၉.၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင် စ မံကိန်ားန္ ငေ့်ဘဏ္ဍာလရားဝန်ကက ားဌာန၊ ပင်စငဦ်ားစ ားဌာန၊ အစည်ားအလဝားခန်ားမ၌ 

ပင်စင်ဦားစ ားဌာန(ရံိုားချ ပ်)န္ ငေ့ ် ပပည်လထာင်စိုနယ်လပမ၊ တိိုင်ားလေသကက ား/ ပပည်နယ်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားမျာား၏ (၄) လပတ် 

လိုပ်ငန်ားည ိန္ိှုင်ားအစည်ားအလဝား ကျငာ်းပပပ လိုပ်ခ ေ့ပါသည်။ အစည်ားအလဝားသိိုို့ ပငစ်ငဦ်ားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာား လရားမ ှူားချ ပ် 

ဦားရ ညွေနိ်ု့၊ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားမင်ားလဇာဝ်ငာ်း၊ ရံိုားချ ပ်ရ ိ ဌာနခွေ တာဝန်ခံမျာား၊ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူား 

မျာားန္ ငေ့ ် ပငစ်င်ဦားစ ားဌာန၊ ပပည်လထာင်စိုနယ်လပမ၊ ရန်ကိုန်တိိုင်ားလေသကက ားဦားစ ားမ ှူားရံိုား၊ ဧရာဝတ တိိုငာ်းလေသကက ား 

ဦားစ ားမ ှူားရံိုား၊ ပ ခ ားတိိုင်ားလေသကက ားဦားစ ားမ ှူားရံိုား၊ ပ ခ ားတိိုငာ်းရံိုားခွေ  (ပပည်ငမိ ွဲ့)၊ မန္တလလားတိိုင်ားလေသကက ားဦားစ ားမ ှူားရံိုား၊ မလကွေားတိိုင်ား 

လေသကက ားဦားစ ားမ ှူားရံိုားန္ ငေ့် ရ မ်ားပပညန်ယ်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားတိိုို့မ  တိိုင်ားလေသကက ား/ပပည်နယ်တာဝန်ခံမျာား တက်လရာက်ခ ေ့ က 

ငပ ား ကျန်တိိုင်ား လေသကက ား/ပပည်နယ်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားမျာားမ  တာဝန်ခံမျာားသည် Video Conferencing စနစ်ပြငေ့ ်တက်လရာက် 

ခ ေ့ ကပါသည်။ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်ဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  အြွေငေ့်အမ ာစကာားလပပာ ကာားပခင်ား     
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စ မ ကိန်ျိုးန ငေ့ဘ် ဏ္ဍာလ ရျိုးဝ န်ကက ျိုးဌာန၊ ပ ငစ်င်ဦျိုးစ ျိုးဌ ာန(ရ ိုျိုးခ  ပ်) န ငေ့ ်ပပ ည်လ ထာငစ်ိုန ယ်လပမ၊ တိိုင်ျိုး လေ သကက ျိုး/ 

ပပည်န ယ်ဦျိုးစ ျိုးမ  ျိုးရ ိုျိုး မ ာျိုး ၏(၄) လပတ် လို ပ်ငန်ျိုးလ  ာင်ရွက်မှု လို ပ်ငန်ျိုး ည ိ နိှုငျ်ိုးမှုအစ ည်ျိုး အလဝျိုး က ငျ်ိုးပပခငျ်ိုး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိိုင်ားလေသကက ား/ ပပညန်ယ်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားမျာားမ  

လိုပ်ငန်ားလ ာင်ရွက်ချက်မျာားရ င်ားလင်ားတင်ပပပခင်ား  
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ညွှန်ကကာျိုး လရျိုးမ  ျိုးခ  ပ်မ   နိိုငင် ေ့ဝန် ထမျ်ိုးတကက သိိုလ် (အ ထက်ပမန်မ ာပပ ည်)  သိို  “ပင်စင်စနစ်ပပ ပပ ငလ်ပပ ာ ငျ်ိုးလဲလရျိုး  

ဘာသာရပ်” လ ွျိုးလနွ ျိုးပိို ခ ပခငျ်ိုးန ငေ့ ် မနတလလျိုးတိို ငျ်ိုး လေသက က ျိုးဦျိုးစ ျိုးမ  ျိုးရ ိုျိုး သိို  ရ ိုျိုးလို ပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးသွာျိုးလရာ က်စစ်လ ျိုးပခင်ျိုး 

ပင်စင်ဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနိ်ု့သည် ၁၇-၈-၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင် ပပငဦ်ားလွေင်ငမိ ွဲ့ရ ိ န္ိိုင်ငံေ့ 

ဝန်ထမ်ားတကကသိိုလ်(အထက်ပမန်မာပပည်)၌ ြွေငေ့်လ စ်ပိိုို့ချလျက်ရ ိသညေ့် ဝန်ထမ်ားအြွေ ွဲ့အစည်ား ေိုတိယအကက ားအမ ှူား 

စ မံခနိ်ု့ခွေ မှုသငတ်န်ားအမ တ်စဉ် (၁၀)တွေင ်“ပင်စင်စနစ်ပပ ပပင်လပပာင်ားလ လရားဘာသာရပ်”ကိို သွောားလရာက် လ ွေားလန္ွေား 

ပိိုို့ချခ ေ့ပါသည်။ ထိိုို့လနောက် ၁၈-၈-၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင် မန္တလလားတိိုင်ားလေသကက ား ပင်စင်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားသိိုို့ ရံိုားလိုပ်ငန်ားမျာား 

သွောားလရာက်စစ်လ ား၍ ဝန်ထမ်ားမျာားန္ ငေ့်လတွေွဲ့ ံို၍ ပင်စင် ိိုငရ်ာကစိစရပ်မျာားန္ ငေ့် ရံိုားလိုပ်ငန်ားလ ာင်ရွက်မှုမျာား 

အလပေါ် လမ်ားညွှန်မ ာ ကာားခ ေ့ပါသည်။ ပမန်မာေ့စ ားပွောားလရားဘဏ် (မန္တလလားတိိုင်ားလေသကက ား) သိိုို့ သွောားလရာက်၍ သက် ိိုင် 

ရာ ဘဏ်မန်လနဂ္ျာမျာားန္ ငေ့် လတွေွဲ့ ံိုကာ ပင်စင်ထိုတ်လပားမှု ိိုင်ရာ ကိစစရပ်မျာား၊ ပငစ်င်စာားတိိုို့၏ အခက်အခ မျာား 

န္ ငေ့ ်ပတ်သက်၍ လ ွေားလန္ွေားည နိ္ိှုငာ်းလ ာင်ရွက်ခ ေ့ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပငစ်င်ဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  သင်တန်ားပိိုို့ချပခင်ား မန္တလလားတိိုင်ားလေသကက ား ပငစ်င်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားသိိုို့ ရံိုားလိုပ်ငန်ားမျာား စစ်လ ားပခငာ်း  

ပငစ်င်ဦားစ ားဌာန ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  မန္တလလားတိိုင်ားလေသကက ား 

ပမန်မာေ့စ ားပွောားလရားဘဏ်မန်လနဂ္ျာမျာားန္ ငေ့် လတွေွဲ့ ံိုလ ွေားလန္ွေားည ိန္ိှုင်ားပခင်ား   
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ပင်စင်ဦျိုးစ ျိုးဌ ာန၊ ညွှန်က က ာျိုးလရ ျိုးမ  ျိုးခ  ပ် မ  ရ မ်ျိုးပပ ည်နယ် ဦျိုးစ ျိုးမ  ျိုး ရ ိုျိုး သိို  

ရ ိုျိုးလို ပ်ငန်ျိုးမ ာျိုးသွာျိုးလရာ က် စစ်လ ျိုးပခင်ျိုး 

 

 

 

 

 

 

ပင်စင်ဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနို့်သည် ၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်လနို့တွေင် ပင်စငဦ်ားစ ားဌာန၊ 

ရ မ်ားပပညန်ယ်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားသိိုို့ ရံိုားလိုပ်ငန်ားမျာား သွောားလရာကစ်စ်လ ား၍ ဝန်ထမ်ားမျာားန္ ငေ့်လတွေွဲ့ ံိုကာ ပငစ်င်ကိစစရပ် 

မျာားန္ ငေ့် ရံိုားလိုပ် ိိုင်ရာကိစစရပ်မျာား လ ာငရ်ွက်မှုန္ ငေ့် စပ်လျဉ်ား၍ လမ်ားညွှန်မ ာ ကာားခ ေ့ပါသည်။  က်လက်၍ 

ပမန်မာေ့စ ားပွောားလရားဘဏ်(ရ မ်ားပပည်နယ်)သိိုို့ သွောားလရာက၍် ပပည်နယ်မန်လနဂ္ျာ၊ ခရိိုငမ်န်လနဂ္ျာ၊ ငမိ ွဲ့နယ်မန်လနဂ္ျာ၊ 

ဘဏ်ဝန်ထမ်ားမျာားန္ ငေ့လ်တွေွဲ့ ံိုကာ ပင်စင် ိိုင်ရာကိစစရပ်မျာားန္ ငေ့ ်စပ်လျဉ်ား၍ ည ိန္ိှုင်ားလ ွေားလန္ွေားခ ေ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ပငစ်င်ဦားစ ားဌာန ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  ရ မ်ားပပည်နယ် ပငစ်င်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားရ ိ 

ဝန်ထမ်ားမျာားအာား လမ်ားညွှန်မ ာ ကာားပခငာ်း   

ပငစ်င်ဦားစ ားဌာန ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  ရ မ်ားပပည်နယ် ပငစ်င်ဦားစ ားမ ှူားရံိုားသိိုို့ 

ရံိုားလိုပ်ငန်ားမျာား စစ်လ ားပခင်ား  
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ပင်စင်ဦျိုးစ ျိုးဌ ာန၊ ညွှန်က က ာျိုးလရ ျိုးမ  ျိုးခ  ပ် မ  ပမန်မာေ့စ ျိုး ပွာျိုးလ ရျိုးဘဏ် (ရ မ်ျိုးပပ ည်န ယ်) 

ဘဏ်ဝန်ထ မ်ျိုးမ ာျိုးန ငေ့် လ တွွဲ့  ိုလ ွျိုးလနွျိုးပခ ငျ်ိုး 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

 

ပမန်မာေ့စ ားပွောားလရားဘဏ် (ရ မ်ားပပည်နယ်) သိိုို့ သွောားလရာက်ကာ 

 ဘဏ်ဝန်ထမ်ားမျာားန္ ငေ့် လတွေွဲ့ ံိုလ ွေားလန္ွေားပခင်ား 

 

ပမန်မာေ့စ ားပွောားလရားဘဏ် (ရ မ်ားပပည်နယ်) သိိုို့ သွောားလရာက်ကာ 

 ဘဏ်ဝန်ထမ်ားမျာားန္ ငေ့် လတွေွဲ့ ံိုလ ွေားလန္ွေားပခင်ား 
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မိသာျိုးစိုပင်စ င ်ိိုင် ရာ လိုပ်ထ ိုျိုး လိုပ်န ည်ျိုးမ ာျိုး၊ အလရျိုးယူလ ာ ငရွ်က်ခ က်မ ာျိုး၊ ခ စာျိုးခွ ငေ့် 

သတ်မ တ်ခ က်မ ာျိုးန ငေ့်   ိုျိုးပြတ်ရန် အခ က်မ ာျိုး အလပေါ် ည ိနိှု ငျ်ိုး အစည်ျိုး အ လဝျိုး 

 

 

 

 

 ပပည်လထာငစ်ိုဝန်ကက ား၏ လမ်ားညွှန်ချက်န္ ငေ့်အည  လက်ရ ိပငစ်ငစ်နစ်ကိို ပိိုမိိုအာားလကာငာ်း ခိိုင်မာစွော လ ာင ်

ရွက်န္ိိုင်လရားအတွေက် ပင်စင်အမျ ိားအစာားမျာားအနက်မ  မိသာားစိုပငစ်င ်ိိုင်ရာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားမျာား၊ အလရားယ  

လ ာငရ်ွက်ချက်မျာား၊ ခံစာားခွေငေ့်သတ်မ တ်ချက်မျာားန္ ငေ့်  ံိုားပြတ်ရန်အချက်မျာားအလပေါ် ည ိန္ိှုငာ်းအစည်ားအလဝားအာား 

(၁၄-၁၀-၂၀၂၂)၊ (၁၈-၁၀-၂၀၂၂) န္ ငေ့ ်(၂၅-၁၀-၂၀၂၂) ရက်လနို့တိိုို့တွေင် ပငစ်ငဦ်ားစ ားဌာန၊ အစည်ားအလဝားခန်ားမ၌ ကျငာ်းပခ ေ့ 

ပါသည်။ အစည်ားအလဝားတွေင် ပင်စင်ဦားစ ားဌာန၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် ဦားရ ညွေနိ်ု့၊ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ် 

ဦားမင်ားလဇာ်ဝငာ်း၊ သက် ိိုင်ရာဌာနခွေ  ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမျာား၊ ေိုတိယညွှန် ကာားလရားမ ှူားမျာား၊ လက်လထာက် 

ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမျာားန္ ငေ့် ဦားစ ားအရာရ ိမျာား တက်လရာကခ် ေ့ပါသည်။ အစည်ားအလဝားတွေင ် ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  

အြွေငေ့်အမ ာစကာားလပပာ ကာား၍ စာရင်ားအငာ်းန္ ငေ့်ကွေန်ပျှူတာဌာနခွေ  ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  မိသာားစိုပင်စင် ိိုငရ်ာ 

လ ာငရ်ွက်ထာားရ ိမှုအလပခအလနအာား ရ င်ားလင်ားတငပ်ပခ ေ့ပါသည်။  က်လက်၍ အစည်ားအလဝားတက်လရာက်လာ 

သ မျာားမ  မိသာားစိုပငစ်င် ိိုင်ရာ  ံိုားပြတ်ရမညေ့်အချက်မျာားအလပေါ်တွေင ် လ ွေားလန္ွေားည ိန္ိှုင်ားပခငာ်း၊ အကကံပပ ချက်လပား 

ပခငာ်းမျာား လ ာငရ်ွက်ခ ေ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

စာရင်ားအင်ားန္ ငေ့် ကွေန်ပျှူတာဌာနခွေ ၊ ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  

မိသာားစိုပင်စငက်ိစစ လ ာင်ရကွ်ထာားရ ိမှုကိို ရ င်ားလင်ားတငပ်ပပခင်ား 
ညွှန် ကာားလရားမ ှူားချ ပ်မ  အြွေငေ့အ်မ ာစကာားလပပာ ကာားပခင်ား  
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မိသာျိုးစိုပင်စ င ်ိိုင် ရာ လိုပ်ထ ိုျိုး လိုပ်န ည်ျိုးမ ာျိုး၊ အလရျိုးယူလ ာ ငရွ်က်ခ က်မ ာျိုး၊ ခ စာျိုးခွ ငေ့် 

သတ်မ တ်ခ က်မ ာျိုးန ငေ့်   ိုျိုးပြတ်ရန် အခ က်မ ာျိုး အလပေါ် ည ိနိှု ငျ်ိုး အစည်ျိုး အ လဝျိုး 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အိုပ်ချ ပ်လရားန္ ငေ့် လ ူ့အရင်ားအပမစ်စ မံခနို့်ခွေ လရားဌာနခွေ ၊ 

ညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  လ ွေားလန္ွေားလပပာ ကာားပခင်ား  

စာရင်ားအင်ားန္ ငေ့် ကွေန်ပျှူတာဌာနခွေ ၊ ေိုတယိဦားစ ားမ ှူားမျာားမ  ရ င်ားလင်ားတင်ပပပခင်ား   

စာရင်ားအင်ားန္ ငေ့် ကွေန်ပျှူတာဌာနခွေ ၊ 

ေိုတယိညွှန် ကာားလရားမ ှူားမ  ရ ငာ်းလင်ားတင်ပပပခင်ား   
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