
 

 

ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန 

ဗဟိုစာရငး်အင်းအဖဲွ့ (ရုံးချုြ)် 

ထနပြည်ထတာ် 

ထလျှောက်လွှာထခါ်ယူပခငး် 

၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ဗဟိုစာေင်းအငး်အဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျက်ေိှရော 

ဒုတိယစာေငး်အင်းမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ောထူးရနော (၅၁) ရနော 

အတွက် ေတ်မှတ်အေည်အချငး် ပပည့်စုံေူများ ရလျှောက်ထားနိုင်ပါေည်။ 

၂။ ရလျှောက်ထားေူေည်- 

 (က) ပပည်ရထာငစ်ုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငေံားပဖစ်ေမည်။ 

(ခ) လ ျှောက်ထားသူများသည် ၆-၇-၂၀၂၂ ေက်ရန့တွင် အေက် (၃၀) နှစ်ထက် 

မရကျာ်လွန်ရစေ။ 

(ဂ) နိုငင်ံ့ဝန်ထမး်ပဖစ်ပါက ၆-၇-၂၀၂၂ ေက်ရန့တွင် အေက် (၃၅) နှစ်ထက် မရကျာ် 

လွန်ရစေ။ (ေက်ဆိုငေ်ာဌာနအကကီးအကဲ၏ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့် ဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့် 

ရလျှောက်ထားေမည်) 

(ဃ) ကျန်းမာရေးရကာငး်မွန်ပပီး ရဒေမရေွေးေွားရောက် တာဝန်ထမ်းရဆာင်နိုငေ်ူပဖစ် 

ေမည်။ 

  (င) ပညာအေည်အချငး်ေတ်မှတ်ချက်မှာ- 

  (၁) စီးပွားရေးတက္ကေုိလ်များမှ ပညာေပ်ဆိုငေ်ာ ဘွဲ့ေေိှေူများ 

M.P.A, M.B.A, M.Dev.S, B.Econ(Stats), B.Econ(Eco),  B.Com, 

B.B.A, B.B.M,  B.Act, B.Dev.S, B.A(Eco), B.A(B.M) 

  (၂) B.Sc(Stats) 

  (၃) B.C.Sc (ေ့ုိမဟုတ်) B.C.Tech 

  (၄) B.A (English) 

 (အထက်ပါဘွဲ့အား ုံးအတွက်မဟာဘွဲ့ရရိှသူများ ည်းလ ျှောက်ထားနိုငပ်ါသည်။) 

 (စ) ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျငစ်ွာ အေံုးပပုနိုငေ်မည်။ 

 (ဆ) အလုပ်ေမားမှတ်ပုတံင်ထားေူ ပဖစ်ေမည်။ (ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေူများ) 

 (ဇ) အနည်းဆုံး (၅) နှစ် တာဝန်ထမ်းရဆာငန်ိုင်ေူပဖစ်ေမည်။ 

(ဈ) တိုင်းရဒေကကီး/ပပည်နယ် ဗဟိုစာေငး်အင်းအဖွဲ့ရုံးခွဲများတွင် ရလျှောက်ထားေူများ  

အားရလျှောက်ထားေည့် တုိင်းရဒေကကီး/ပပည်နယ်များတွင် ဦးစားရပးခန့်ထားမည်ပဖစ်ပါေည်။ 



 

 

၃။ ရလျှောက်လွှာပုံစံများကို ဗဟိုစာေငး်အငး်အဖွဲ့ ရနပပည်ရတာ်ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းရဒေကကီး/ 

ပပည်နယ် ဗဟိုစာေငး်အင်းအဖွဲ့ရုံးခွဲများတွင်လည်းရကာငး်၊ ဗဟိုစာေင်းအငး်အဖွဲ့၏ Website 

ပဖစ်ရော https://www.csostat.gov.mm တွင် ည်းလကာငး် Download ၍ ထုတ်ယူနိုငေ်ည်။ 

၄။ ရလျှောက်လွှာနှင့်အတူ လအာက်ပါအချက်အ က်များ ပူးတွဲပါရှိရပါမည်- 

(က) ဝငရ် ကးရပးေွငး်ေည့် ချလန်မူေငး်။ 

(ခ) ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ။ (မိတ္တူမှန်ပဖစ်ရ ကာငး် လက်မှတ်ရေးထိုးေန်) 

(ဂ) အေက်အရထာက်အထားအတွက် အရပခခံပညာအထက်တန်းရအာင်လက်မှတ်  

မိတ္တူ။ (မိတ္တူမှန်ပဖစ်ရ ကာငး် လက်မှတ်ရေးထိုးေန်) 

(ဃ) နိုငင်ံသားစိစစ်လရးကတ်ပပားမိတ္တူ။ (မိတ္တူမှန်ပဖစ်ရ ကာငး် လက်မှတ်ရေးထိးုေန်) 

(င) ရက်သတ္တပတ်(၂)ပတ် အတွင်း ရိုက်ကူးထားလသာ ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ။ 

 (ဓာတ်ပုလံကျာဘက်တွင် အမည်နှင့် နိုငင်ံသားစိစစ်လရးကတ်ပပားအမှတ် လရးသား 

ရန်) 

(စ) နိုငင်ံ့ဝန်ထမး်မဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရိှလသာ အ ုပ်သမားမှတ်ပုတံင် 

ကတ်ပပားမိတ္တူ။ (လပြေဆိုခွင့်ကတ်ပပား ထုတ်ယူချနိ်တွင် မူရငး်တငပ်ပနိုငရ်မည်) 

(ဆ) နိုငင်ံဝ့န်ထမး်မဟုတ်ေူများအတွက် လွန်ခဲ့ရော (၁) လအတွင်း ေေိှထားရော 

အကျင့်စာေိတ္တရကာငး်မွန်ရ ကာင်း ေက်ဆိုငေ်ာေပ်ကွက်၊ ရကျးေွောအုပ်စု 

အပု်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ရထာက်ခံချက်နှင့် ပပစ်မှုကင်းေှငး်ရ ကာင်း ေက်ဆိုင်ော 

ပမို့နယ်ေဲစခန်း၏ ရထာက်ခံချက်မူရငး်။ 

(ဇ) နိုငင်ံ့ဝန်ထမး်ပြေစ် ျှေင် သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်ပပုချက်မူရငး်နှင့်ဌာနဆိုင်ရာ 

ပပစ်မှုကငး်ရှင်းလ ကာငး်လထာက်ခံချက်မူရင်း။   

၅။ စာရမးပွဲဝင်ရ ကး ကျပ ် (၁၀၀၀/-) ကိ ု (ပမန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ရနပပည်ရတာ်၊ ရငွစာေငး် 

အမှတ် MD-010550) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ဗဟုိစာေင်းအင်းအဖဲွ့ေ့ုိ ရပးေွင်းေမည်။  

၆။ ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေူများေည် ရလျှောက်လွှာများကို ညွှန် ကားရေးမှူးချုပ်၊ ဗဟိုစာေငး်အင်း 

အဖဲွ့ (ရုံးအမှတ်-၃၂)၊ ရနပပည်ရတာ်ေ့ုိ လိပ်စာတပ်၍ လူကိုယ်တိုင်ရော်လည်းရကာငး်၊ စာတိုက် 

မ ှ မှတ်ပုံတင်၍ရော်လည်းရကာငး်၊ တိုင်းရဒေကကီး/ပပည်နယ် ဗဟိုစာေငး်အငး်အဖဲွ့ရုံးခွဲများတွင် 

လည်းရကာငး် ၇-၇-၂၀၂၂ ေက်ရန့ ရနာက်ဆုံးထားပပီး ရလျှောက်ထားေပါမည်။ 

၇။ ဝန်ထမ်းပဖစ်ပါက အပုိဒ် (၄) ပါ အရထာက်အထားများပါေိှရော ရလျှောက်လွှာကို 

ေက်ဆိုငေ်ာဌာနအကကီးအကဲမှတစ်ဆင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအြေွဲ့ရုံးေ့ုိ ၈-၇-၂၀၂၂ ေက်ရန့ 

https://www.csostat.gov.mm/


 

 

ရနာက်ဆုံးထား၍ ရပးပို့ေန်နှင့် ကကိုတငရ်လျှောက်လွှာမိတ္တူတစ်ရစာင်ကို ဗဟိုစာရငး်အငး်အြေွဲ့ရုံး 

သ့ုိ ၇-၇-၂၀၂၂ ေက်ရန့တွင် တိုက်ရိုက်ကကိုတင် ရပးပိုေ့န်ပဖစ်ပါေည်။ 

၈။ အေည်အချင်းေတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီေူများ၊ ပူးတွဲတင်ပပေမည့် စာေွေကစ်ာတမ်း 

အချက်အလက်မပပည့်စုံေူများနှင့် ေတ်မှတ်ေက်ထက် ရနာက်ကျရော ရလျှောက်လွှာများကို 

လုးံဝ (လုးံဝ) ထည့်ေွင်းလက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

၉။  ရေးရပဖစာရမးပွဲကို ရနပပည်ရတာ် (ရုံးချုပ်)၊ တိုင်းရဒေကကီးနှင့် ပပည်နယ် ဗဟိုစာေငး်အငး် 

အဖဲွ့ရုံးများတွင် ၂၃-၇-၂၀၂၂ ေက်ရန့တွင် ရပဖဆိုေမည်ပဖစ်ပပီး ရပဖဆိုခွင့်ကတ်ပပားများကို 

လ ျှောက် ွှာတင်သွငး်ခဲ့လသာ ဗဟိုစာေငး်အငး်အဖဲွ့ရုံးများတွင ် ၁၈-၇-၂၀၂၂ ေက်ရန့မှစ၍ ထုတ် 

ရပးပါမည်။ ရပဖဆိုခွင့်ကတ်ပပားများ လာရောက်ထုတ်ယူောတွင် နိုငင်ံေားစိစစ်ရေးကတ်ပပားကို 

တစ်ပါတည်း ယူရဆာင်လာေပါမည်။ 

၁၀။ ရပဖဆိုေမည့် ရေးရပဖစာရမးပွဲ ဘာောေပ်များမှာ ရအာက်ပါအတိုငး် ပဖစ်ပါေည်- 

 (က) ပမန်မာစာနှင့် အဂဂလိပ်စာ     (၂) နာေီရမးခွန်း 

 (ခ) ဘာောေပ်ဆိုင်ောဗဟုေုတနှင့် အရထွရထွဗဟုေုတ (၂) နာေီရမးခွန်း 

  ရေးရပဖစာရမးပွဲ ရအာင်ပမင်ေူများကိုော နှုတ်ရပဖစာရမးပွဲနှင့် ကွန်ပျူတာစစ်ရဆးပခငး် 

ပပုလုပ်မည်ပဖစ်ပါေည်။ 

၁၁။ အရေးစိတ်ေိေိှလုိပါက စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ဗဟိုစာေငး်အငး်အဖဲွ့ 

(ရံုးအမှတ်-၃၂)၊ စီမံခန့်ခဲွရေးဌာနစိတ်ေ့ုိ လူကုိယ်တုိင်ပဖစ်ရစ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၆၃၂၉၊ ၄၀၆၃၇၂ 

ေ့ုိပဖစ်ရစ ရုံးချနိ်အတွင်း ဆက်ေွယ်စုံစမ်း ရမးပမန်းနိုငပ်ါေည်။ 


