
ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန 

ရသံုးမှန်းထပြေထငွေစာရငး်ဦးစီးဌာန 
{{ 

ထလျှောက်လွှာထြေါ်ယူပြေငး် 

၁။ ရသံုးမှန်းခ ြေခငွေစာရငး်ဦးစီးဌာနတွေင်                  စိစစ်ခရးမှူး(၂) (လစာနှုန်းကျပ် 

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးခနရာအတွေက် အမျ ိုးသား (၁၅)ထနရာနှင့် အမျ ိုးသမီး (၃၅)ထနရာ 

ခလျှောက်လွှာခြေါ်ယူ ြေင်း  ြစ်ပါသည်။  

 ၂။ ခရွေးြေျယ် ြေငး်ြေံရသူများအား (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တွေင် ကနဦးလစာ 

ကျပ် ၂၁၆၀၀၀/-  ြင့် အလုပ်သငအ် ြစ် စတငြ်ေန့်ထားပါမည်။ ခရွေးြေျယ် ြေငး်ြေံရသူများသည်  

ရသံုးမှန်းခ ြေခငွေစာရင်းဦးစီးဌာန (ရံုးြေျုပ်နှင့်တုိင်းခေသကကီး/  ပည်နယ်၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ြေျုပ်ြေွေင့်ရတုိင်းနှင့် 

ခေသရံုးများ)တွေင် တာဝန်ထမ်းခောင်ရမည် ြစ်ပပီး အရာထမ်းငယ်အခ ြေြံေသင်တန်းသ့ုိ တက်ခရာက် 

ရမည်။ 

၃။ ခလျှောက်ထားသူသည်- 

 (က)  ပည်ခထာငစ်ု မန်မာနိုငင်ံသား ြစ်ရမည်။ 

 (ြေ) အနည်းေုံးပညာအရည်အြေျငး်မှာ ခအာကခ်ြာ် ပပါဘွေဲ့တစ်ြေုြေုရရိှသူများ ြစ်ရပါမည်- 

  (၁) ဝါဏဇိ္ဇဘွေဲ့ B.Com 

  (၂) စီးပွေားခရးပညာဘွေဲ့(ခဘာဂခေေ) B.Econ (Economics) 

  (၃) စီးပွေားခရးပညာဘွေဲ့(စာရငး်အငး်) B.Econ(Statistics) 

  (၄) စာရင်းကိုငပ်ညာဘွေဲ့ B.Act 

  (၅) စီးပွေားခရးလုပ်ငန်း စီမံြေန့်ြေွေဲမှုဘွေဲ့ B.B.A 

  (၆)  ပည်သူ့ခရးရာစီမံြေန့်ြေွေဲမှုဘွေဲ့ B.P.A 

(၇) ြွေံ့ပြိုးခရးပညာဘွေဲ့ B.Dev.S 

  (၈) စီးပွေားခရးသိပ္ပံဘွေဲ့ B.B.Sc 

  (၉) ဝိဇ္ဇာဘွေဲ့(စီးပွေားခရးသိပ္ပံ) B.A(BS) 

  (၁၀)                    B.C.Sc 

  (၁၁)                      B.C.Tech 

  (၁၂)          (              ) B.Sc(Computer Science) 

 



-၂- 

  (၁၃)                (          ) B.E(IT) 

(၁၄)                (                    ) B.E(Computer Engineering) 

(၁၅)                (               ) B.E(EP) 

(၁၆)          LL.B 

(ဂ) ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ခန့တွေင် အသက်(၂၅)နှစ်ထက် မခကျာ်ခစရ။ နိုငင်ံ့ဝန်ထမ်းများ 

အား အသက်(၃၀)နှစ်အထိြေွေင့် ပုသည်။   

(ဃ)                                                    

၄။ ခလျှောက်ထားသည့် စာရွေက်စာတမ်းများကုိ စိစစ်ပပီးပါက သတ်မှတ်ြေျက်နှင့် ကုိက်ညီသူများသာ 

ခန ပည်ခတာ်နှင့် သက်ေိုင်ရာ တိုင်းခေသကကီး/ ပည်နယ် ရသံုးမှန်းခ ြေခငွေစာရငး်ဦးစီးဌာနများတွေင် 

ခရးခ ြစာခမးပွေဲကုိ ခ ြေုိရမည်။ ခ ြေုိရမည့်ဘာသာရပ်များမှာ  မန်မာစာ၊ အဂဂလိပ်စာနှင့် အခထွေခထွေ 

ေဟုသုတတ့ုိ ြစ်ပါသည်။ ခရးခ ြခအာင် မင်သူများသည် လူခတွေ့စစ်ခေး ြေင်းနှင့် ကွေန်ပျူ တာ ကျွမ်းကျင်မှု 

စစ်ခေး ြေငး်ကိုထပ်မံခ ြေိုရမည်။ စာခမးပွေဲအစီအစဉ်ကို သတငး်စာများတွေင်ထပ်မံခ ကာ် ငာပါမည်။ 

၅။ ခလျှောက်ထားသူများသည် စာခမးပွေဲဝင်ခ ကး ကျပ် ၁၀၀၀/-  ခပးသွေင်းရမည် ြစ်ပါသည်။ 

စာခမးပွေဲဝင်ခ ကး ခပးသွေင်းသူများသည် ခန ပည်ခတာ်   မန်မာ့စီးပွေားခရးဘဏ်ရှိ ခငွေစာရငး်အမှတ် 

MD-010624 သ့ုိ ခငွေစာရင်းခြေါင်းစဉ် ၈။ ၇။ ရသံုးမှန်းခ ြေခငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ “၁။ ပစ္စည်းများခရာင်းြေျ 

ရခငွေနှင့် ခောင်ရွေက်ခပးမှုအတွေက် ရခငွေများ၊ ၀၂။ ခောငရ်ွေက်ခပးမှုအတွေက်ရခငွေများ” ြင် ့ခပးသွေငး် 

ရမည် ြစ်ပပီး၊ စာရင်းအမှတ်ခအာက်ရိှ ကွေက်လပ်တွေင် “ရသံုးမှန်းခ ြေခငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ခရးမှူး(၂) 

ရာထးူအတွေက် စာခမးပွေဲဝငခ် ကးခပးသွေငး် ြေင်း” ဟုခြာ် ပ၍  ခပးသွေင်းရမည် ြစ်ပါသည်။ နယ်မ ှ

ခပးသွေင်းသူများသည် Fax- ခငွေလွှဲ ြင့် ခပးပိုန့ိုင်သည်။ 

၆။ ခလျှောက်လွှာတွေင်- 

 (က) အမည်နှင့် နိုငင်ံသားစိစစ်ခရးကတ် ပားအမှတ် 

 (ြေ) ခမွေးသက္ကရာဇ်(အသက်) 

 (ဂ) လူမျ ိုးနှင့် ကိုးကွေယ်သည့်ဘာသာ 

 (ဃ) ပညာအရည်အြေျငး်နှင့် ခအာင် မင်သည့်ြေုနှစ် 

 (င) မိဘအမည်၊ နိုငင်ံသားစိစစ်ခရးကတ် ပားအမှတ်နှင့် ၄ငး်တို့၏ အလုပ်အကိုင် 

 (စ) ဝန်ထမ်း ြစ်လျှေင် အလုပ်အကိငု်နှင်ဌ့ာန 

 (ေ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လျှေင် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် မှတ်ပုံတင်သည့် ရက်စွေဲ 

 (ဇ) ေက်သွေယ်ရန်လိပ်စာနှင့်  တယ်လီြုန်းအမှတ် 

 



-၃- 

 (စျ) အပမတဲမ်းလိပ်စာအ ပည့်အစုံ(မိဘခနရပ်)တို့ကို ခြာ် ပရမည်။ 

၇။ ခလျှောက်လွှာနှင့်အတူ 

 (က) ဝငခ် ကးခပးသွေငး်သည့်ြေျလန်(မူရငး်) 

 (ြေ) ဘွေဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ (မိတ္တူမနှ် ြစ်ခ ကာငး် လက်မှတ်ခရးထိးုရန်) 

 (ဂ) ရရိှသည့်ဘွေဲ့နှင့် အမှတ်စာရငး်မိတ္တူ(မိတ္တူမနှ် ြစ်ခ ကာငး် လက်မှတ်ခရးထိးုရန်) 

(ဃ)    အခ ြေြေံပညာအထက်တန်းခအာင်လက်မှတ်မိတ္တူ (မိတ္တူမနှ် ြစ်ခ ကာငး် လက်မှတ် 

ခရးထိုးရန်) 

(င) ပတ်စ်ပို့အရွေယ်ဓာတ်ပုံ   ပုံ 

(စ) နိုငင်ံသားစိစစ်ခရးကတ် ပားမိတ္တူ(မိတ္တူမနှ် ြစ်ခ ကာငး် လက်မှတ်ခရးထိုးရန်) 

 (ေ) အလုပ်သမားမှတ်ပုတံင်မိတ္တူ(မိတ္တူမနှ် ြစ်ခ ကာငး် လက်မှတ်ခရးထိုးရန်) 

(ဇ)       လအတွေင်း ရယူထားသည့် အကျင့်စာရိတ္တခကာင်းမွေန်ခ ကာင်း သက်ေုိင်ရာ 

ရပ်ကွေက်/ ခကျးရွောအပု်ြေျုပ်ခရးမှူး၏ခထာက်ြေံြေျက်မူရငး်   

(ဈ)       လအတွေငး် ရယူထားသည့်  ပစ်မှုကငး်ရှငး်ခ ကာင်း သက်ေိုင်ရာ ရဲစြေန်း၏ 

ခထာက်ြေံြေျက်မူရငး်တို့ ပါရိှရမည်။ 

၈။ ခလျှောက်ထားသူများသည် ခလျှောက်လွှာပုံစံများကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာခရးဝန်ကကီးဌာန၏ 

website www.mopf.gov.mm နှင့ ် www.facebook.com/budgetdepartment တို့တွေင ်

ရယူခလျှောက်ထားနိုငပ်ါသည်။ 

၉။ ခလျှောက်လွှာများကို ခန ပည်ခတာ်ခကာင်စီနယ်ခ မမှ  ခလျှောက်ထားသူများအတွေက် 

ညွှန် ကားခရးမှူးြေျုပ်၊ ရသံုးမှန်းခ ြေခငွေစာရငး်ဦးစီးဌာန(ရုံးြေျုပ်) ရုံးအမှတ်(၂၆)၊ ခန ပည်ခတာ်နှင့် 

တိုင်းခေသကကီး/ ပည်နယ်များမှ ခလျှောက်ထားသူများအတွေက် ညွှန် ကားခရးမှူး၊ သက်ေိုင်ရာ 

တုိင်းခေသကကီး/ ပည်နယ် ရသံုးမှန်းခ ြေခငွေစာရင်းဦးစီးဌာနများသ့ုိ လိပ်မူ၍ လူကုိယ်တုိင် လာခရာက်၍ 

လည်းခကာငး်၊ မှတ်ပုံတငစ်ာ ပုလုပ်၍လည်းခကာငး် ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ခန့ ခနာက်ေုံးထား၍ 

ခလျှောက်ထားရန် ြစ်ပါသည်။ 

 ၁၀။ ဝန်ထမ်းများသည် ဌာနအကကီးအကဲြေွေင့် ပုြေျက် လက်မှတ်ပါရိှသည့် ခလျှောက်လွှာကုိ မိမိတာဝန် 

ထမး်ခောင်သည့်ဌာနမှတစ်ေင့် ဤဦးစီးဌာနသို့ ၂၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ခန့ခနာက်ေုံးထား၍  

အခရာက် ခပးပိုပ့ါရန်၊ ခလျှောက်လွှာမိတ္တူတစ်ခစာင်ကို  ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်ခန့ခနာက်ေုံးထား၍ 

ဤဦးစီးဌာနသ့ုိ  ကကိုတငခ်ပးပို့ရန်နှင့် အခသးစိတ်သိရိှလိပုါက ရသံုးမှန်းခ ြေခငွေစာရငး်ဦးစီးဌာန 

(ရုံးြေျုပ်)၊ စီမံခရးရာ ဌာနစု (ြုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၅၃၀)သ့ုိ ေက်သွေယ်ခမး မန်းရန် ြစ်ပါသည်။ 

 

http://www.mopf.gov.mm/
http://www.facebook.com/


 

ခလျှောက်လွှာအမှတ်(          /၂၀၂၁) 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန 
ရသံုးမှန်းထပြေထငွေစာရငး်ဦးစီးဌာန 

စိစစ်ထရးမှူး(၂) ရာေူးအတွေက် အလုြ်ထလျှောက်လွှာြုံစံ 

၁။ အမည် ------------------------------------------------------------------------ 
၂။ နိုငင်ံသားစိစစ်ခရးကတ် ပားအမတှ်------------------------------------------------- 
၃။ ခမွေးသက္ကရာဇ်(အသက်) ---------------------------------------------------------- 
၄။ လူမျ ိုးနှင့် ကိုးကွေယ်သည့်ဘာသာ -------------------------------------------------- 
၅။ ပညာအရည်အြေျငး်နှင့် ခအာင် မင်သည့်ြေုနှစ် ---------------------------------------- 

၆။ မိဘအမည်၊ နိုငင်ံသားစိစစ်ခရးကတ် ပားအမှတ်နှင့်----------------------------------- 
 ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုငန်ှင့်လပိ်စာ ------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

၇။ ဝန်ထမ်း ြစ်လျှေင် အလုပ်အကိငု်နှင့် ဌာန -------------------------------------------- 
၈။ ဝန်ထမ်းမဟုတ်လျှေင် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်နှင့် မှတ်ပုံတင်သည့် ရက်စွေဲ ----------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

၉။ ေက်သွေယ်ရန်လိပ်စာနှင့် တယ်လြီုန်းအမှတ် ---------------------------------------- 
၁၀၊ အပမတဲမ်းလိပ်စာအ ပည့်အစုံ(မိဘခနရပ်)တို့ကို ခြာ် ပရမည်။ 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
၁၁။ ခလျှောက်လွှာနှင့်အတူ(၁" x ၁.၅") ခရာင်စုံဓာတ်ပုံ   ပုံ(ခနာက်ခကျာဘက်တွေင် အမည်၊ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် ထည့်ခပးရန်) 
၁၂။ ခလျှောက်လွှာနှင့်အတူ 
 (က) ဝငခ် ကးခပးသွေငး်သည့် ခငွေသွေငး်ြေျလန်မူရငး် (ခန ပည်ခတာ်  မန်မာ့စီးပွေားခရးဘဏ် 

တံေိပ်ပါမည် (သ့ုိမဟုတ်) Fax ခငွေလွှဲလက်မှတ်) 
 (ြေ) ဘွေဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ 
 (ဂ) ရရိှသည့်ဘွေဲ့နှင့် အမှတ်စာရငး်မိတ္တူ 
 (ဃ) အခ ြေြေံပညာအထက်တန်းခအာင်လက်မှတ်မိတ္တူ( မိတ္တူမှန် ြစ်ခ ကာင်း လက်မှတ် 

ခရးထိုးရန်) 

 (င) အလုပ်သမားမှတ်ပုတံင်မိတ္တူ(ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွေက်)(မိတ္တူမှန် ြစ်ခ ကာင်း 
လက်မှတ် ခရးထိုးရန်) 

 (စ)       လအတွေင်းရယူထားသည့် အကျင့်စာရိတ္တခကာင်းမွေန်ခ ကာင်း သက်ေိုင်ရာ 
ရပ်ကွေက်/ခကျးရွောအုပ်ြေျုပ်ခရးမှူး၏ ခထာက်ြေံြေျက်မူရင်း 

 (ေ)       လအတွေင်းရယူထားသည့်  ပစ်မှုကင်းရှင်းခ ကာင်း သက်ေိုင်ရာ ရဲစြေန်း၏ 
ခထာက်ြေံြေျက်မူရင်း         
        ခလးစားစွော ြင့် 

           (လက်မှတ်) 

 

ဓာတ်ပုံ 


