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စီမံခန ်ခွဲေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအလိုက် လိုက်နာေဆာင်ရ-က်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ  

(Standard Operating Procedures-SOP for Administration) 

(က) 

မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ 

ဝန်ထမ်းေရးရာ 

၁ ဝန်ထမ်းသစ်ခန်�ထားြခင်း ၁ 

၂ ဝန်ထမ်းေရးရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ သတ်မှတ်ြခင်း ၁ 

၃ ခွင့်ေပးြခင်း ၂ 

၄ လုပ်သက်ခွင့် တင်ြပေတာင်းခံြခင်းကိစ ၃ 

၅ ခွင့်ခံစားစဉ် အလုပ်လဲေြပာင်းြခင်း ၃ 

၆ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ် (Service Book) ထိန်းသိမ်းြခင်း ၃ 

၇ ုံးစာေရးသားနည်းများ စနစ်တကျ မှန်ကန်မရှိေစေရးကိစ ၅ 

၈ ုံးစာများေပတွင် န်ကားေရးမှးများကုိယ်တိုင် လက်မှတ်ေရးထုိးရန် ၅ 

၉ ုံးစာများကုိ စနစ်တကျ လက်မှတ်ေရးထုိးရန်ကိစ ၅ 

၁၀ ုံးစာများအား တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်က ေသချာစာွစိစစ်ပီး မှန်ကန်မှသာ ဦးစီး 

ုံးချပ်သုိ တင်ြပရန်ကိစ 

၆ 

၁၁ အစီရင်ခံစာများ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းေပးပုိရန်ကိစ ၆ 

၁၂ ဦးစီးုံးချပ်၏ န်ကားချက်များကုိ အေလးထားလိုက်နာေဆာင်ရFက်ရန်ကိစ ၆ 

၁၃ ဝန်ထမ်းများ၏ ှစ်တုိးလစာခံစားခွင့်ကိစ ၆ 

၁၄ ေန�စဉ်မှတ်တမ်းများေပးပုိြခင်း ၇ 

၁၅ အရာထမ်းများ အမဲေနရပ်မှထွက်ခါွြခင်း ၇ 

၁၆ ဝန်ထမ်းများ ေြပာင်းေရIတာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း ၇ 

၁၇ အလုပ်လဲမှတ်တမ်း တင်ြပြခင်းကိစ ၈ 
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(ခ) 

မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ 

ေလ့ကျင့်ေရးှင့် သုေတသန 

၁၈ ြပည်ပခရီးစဉ်များှင့်ပတ်သက်၍ အမာှစာတင်ြပသည့်ကိစ ၉ 

၁၉ ြပည်ပခရီးစဉ်များ သွားေရာက်ရာတွင် လုိက်နာေဆာင်ရFက်ရန်ကိစ ၉ 

၂၀ ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်တွင် အဂလိပ်စာသင်တန်း တက်ေရာက်ြခင်းကိစ ၉ 

၂၁ Internet Website များမှတစ်ဆင့် Scholarship ပညာသင်ဆု ေြဖဆိုေလာက် 

ထားြခင်းဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ 

၁၀ 

၂၂ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် လူ�စွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးေကာ်မတီ 

၏ လမ်းန်ချက်အား လုိက်နာေဆာင်ရFက်ရန်ကိစ  

၁၀ 

၂၃ ိုင်ငံြခားပညာသင်များ လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းသတ်မတှ်ချက်များ ၁၁ 

၂၄ ပညာသင်ကာလပီးဆံုး၍ ြပန်လည်ေရာက်ရှိပါက မိခင်ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကတိခံဝန်ချက်ပုံစံ 

၁၄ 

၂၅ ိုင်ငံြခားတုိင်းြပည်တွင် ဘဲွ/ ဒီပလုိမာ သင်တန်း တက်ေရာက်ေနေသာ ပညာသင် 

က တင်သွင်းရမည့် သံုးလပတ်ပညာရည်တိုးတက်မ အစီရင်ခံစာ ပုံစံ 

၁၆ 

၂၆ ပညာသင်ကာလပီးဆံုး၍ ြပန်လည်ေရာက်ရှိပါက မိခင်ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်မှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များကိစ 

၁၇ 

၂၇ Online ပညာသင်ဆု ရရိှသူများ၏ ခရီးသွားလာခွင့်ကိစ ၁၉ 

၂၈ ိုင်ငံြခားပညာသင်ဝန်ထမ်းများမှ ဌာန၏ ေထာက်ခံချက်/ ခွင့်ြပချက်များ တင်ြပ 

ေတာင်းခံြခင်းကိစ 

၁၉ 

၂၉ ိုင်ငံြခားပညာသင်ဝန်ထမ်းများ ြမန်မာိုင်ငံသုိ ေခတြပန်လာပီး သုေတသန 

စာတမ်းအတွက် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခင်းအေြခအေန 

တင်ြပရန်ကိစ 

၂၀ 

၃၀ ိုင်ငံြခားပညာသင်များ ြပန်လည်ေရာက်ရှိပီးချနိ်တွင် Presentation ြပလုပ်ရန် 

ကိစ 

၂၀ 
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(ဂ) 

မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ 

၃၁ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒှင့် ဌာနဆုိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတိုအား လုိက်နာရန် ပျက် 

ကွက်ြခင်းတုိေကာင့် ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ထုတ်ပစ်ခံရပီး Black List စာရင်း 

ေရးသွင်း ြခင်းအေပ ကာလသတ်မှတ်ချက် 

၂၁ 

၃၂ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာေလာက်ထားြခင်းှင့်ြပည်တွင်းေနထုိင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးေလာက် 

ထားြခင်းကိစ 

၂၁ 

၃၃ ိုင်ငံြခားသား ြပည်တွင်းခရီးသွားလာခွင့်ြပုိင်ပါရန်ှင့် Invitation Letter ေပးပို 

ေပးုိင်ပါရန် တင်ြပြခင်းကိစ 

၂၂ 

၃၄ ိုင်ငံတကာှင့်ပူးေပါင်း၍ အစည်းအေဝး၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲှင့် သင်တန်းများ 

ကျင်းပခွင့်ရရှိေရး အချနိ်မီ တင်ြပေဆာင်ရFက်ရန်ကိစ 

၂၃ 

စီမံေရးရာ 

၃၅ ှစ်ဦးှစ်ဖက်အကားချပ်ဆိုေသာ သေဘာတူစာချပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရFက်ရန်ကိစ 

၂၄ 

၃၆ ိုင်ငံြခားအကူအညီ အေထာက်အပံ့၊ ေချးေငွတိုြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 

ရFက်မည့် စီမံချက်များှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ 

၂၅ 

၃၇ ဌာနပုိင်ေြမများ ဌာနအမည်ေပါက်ရရှိေရးကိစ ၂၅ 

၃၈ ကျးေကျာ်များ အြမန်ဆုံး ရှင်းလင်းဖယ်ရှားေရး ေဆာင်ရFက်ရန်ကိစ ၂၆ 

၃၉ ေြမလဲမိန�်ရရှိေရး ေဆာင်ရFက်ရာတွင် လုိအပ်ေသာအချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာ 

တင်ြပေရးကိစ 

၂၇ 

၄၀ ယာဉ် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရးစရိတ်များ ကျခံသံုးစွဲေရးကိစ ၂၇ 

၄၁ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် လမ်းေမာင်းဆီစံန်း သတ်မှတ်ြခင်း ၂၈ 

၄၂ ိုင်ငံေတာ်၏ ပံုေသပိုင်ပစည်းများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သွားိုင်ေရး ေဆာင်ရFက်ရန် 

ကိစ 

၂၉ 

၄၃ တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရFက်ရန်ကိစ ၃၁ 

၄၄ ပျ ိးအိတ်ေတာင်းခံြခင်းကိစ ၃၃ 

၄၅ ဝန်ကီးဌာနရင်ထိုးတံဆိပ်ှင့် ဦးစီးဌာနရင်ထိုးတံဆိပ်များ တပ်ဆင်ရန်ကိစ ၃၄ 
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(ဃ) 

မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ 

၄၆ စာရFက်စာတမ်းများ လံုiခံမရှိေစေရး အထူးအေလးထား ေဆာင်ရFက်ရန်ကိစ ၃၄ 

၄၇ e-Government လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရFက်ြခင်း ၃၄ 

ဘာေရး 

၄၈ အရအသံုး ခန်�မှန်းေြခေငွစာရင်း၊ မူလခန်�မှန်းေြခ (BE) စာရင်း 

ေရးဆဲွေဆာင်ရFက် ြခင်း 

၃၆ 

၄၉ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပေငွ (SG) ေတာင်းခံရန် ေဆာင်ရFက်ြခင်း ၃၆ 

၅၀ ပိုလရံန်ပုံေငွများ အပ်ှံရန် ေဆာင်ရFက်ြခင်း ၃၆ 

၅၁ ရန်ပုံေငွ လဲေြပာင်းသံုးစဲွြခင်း ၃၇ 

၅၂ ဘာေရးစီမံခန်�ခွဲမှင့် ေငွစာရင်းများြပစုထိန်းသိမ်းြခင်း ေဆာင်ရFက်ချက် ၃၇ 

၅၃ ဆုံးံးမများအတွက် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခွင့်ြပြခင်း ၃၈ 

၅၄ ေငွစာရင်း လချပ်၊ ှစ်ချပ်များ ြပစုတင်ြပြခင်း ၃၈ 

၅၅ တိုင်းေဒသကီးများမှ ဘတ်ဂျက်ှင့် ေငွစာရင်းကိစများအတွက် လုိက်နာ 

ေဆာင်ရFက်ရန် အချက်များ 

၄၂ 

၅၆ ြပည်ပုိင်ငံများသုိ တာဝန်အရသွားေရာက်ရာတွင် ဘာေရးခွင့်ြပမိန်� ထုတ်ေပးြခင်း ၄၅ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ဝန်ထမ်းေရးရာ 
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စီမံခန�်ခွဲေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအလိုက် လိုက်နာေဆာင်ရ,က်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

Standard Operating Procedures (SOP) for Administration 

၁။ ဝန်ထမ်းသစ်ခန�်ထားြခင်း။  ဝန်ထမ်းသစ်များခန်ထားရာတွင် 

(က)  သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး အစုိးရအဖွဲများ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များရယူရန်၊  

(ခ) ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ထပ်မံခန်ထားလုိသည့် ဝန်ထမ်းအင်အား အတွက် 

ခန်ထားမည့် ဘာေရးှစ်အတွင်း ခွင့်ြပလစာှင့် စရိတ်လုံေလာက်မရှိေကာင်း 

သေဘာထားမှတ်ချက်ရယူရန်၊ 

(ဂ) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

စီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီသုိ တင်ြပရန်၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ရရိှပါက ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ ၊ နည်းဥပေဒ ၁၅၊ ၁၆၊ 

၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ တိုှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရ?က်သွားရန်။ 

၂။ ဝန်ထမ်းေရးရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များသတ်မှတ်ြခင်း 

န်ကားေရးမှး၊ တုိင်းေဒသကီး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်။    လစာန်း (ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) မှ 

(ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) အထိ အဆင့်တူ ဝန်ထမ်းများ 

     (က)  ဝန်ထမ်းမဆိုင်ရာကိစရပ်များ 

  (၁)  ှစ်တိုးခွင့်ြပြခင်း၊ 

  (၂)  တုိင်းေဒသကီးအတွင်းေြပာင်းေရEြခင်း၊ 

  (၃)  ခွင့်ေပးြခင်း၊ 

 ( ခ) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမဆိုင်ရာကိစရပ်များ 

  (၁)  ေရှးဦးစံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့်ဌာနဆုိင်ရာစုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ 

  (၂)  သတိေပးြခင်း၊ 

  (၃)  တိုင်းေဒသကီးအတွင်းအလုပ်ဒဏ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

  (၄)  ှစ်တုိးရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ 

  (၅)  လစာန်းအတွင်း လစာအဆင့်ေလျာ့ချြခင်း၊ 

  (၆)  ရာထူးတိုးြမင့်ြခင်းကုိ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားြခင်း (ကာလသတ်မှတ်ချက်ြဖင့်)၊ 

(၇)  တာဝန်လဲေြပာင်းထမ်းေဆာင်ေစြခင်း၊ 
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လစာန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ှင့်အထက် အဆင့်တူဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းမ 

ဆိုင်ရာှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ ကိစရပ်များအားလံုးကုိမူ န်ကားေရးမှးချပ်ထံ အမိန်နာခံ 

တင်ြပရန်။ 

၃။ ခွင့်ေပးြခင်း 

 (က) ေရှာင်တခင်ခွင့် 

(၁) ြပကဒိန်ှစ် (၁) ှစ်အတွင်း (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ရှိပီး ုတ်တရက်နာမကျန်း ြဖစ် 

ြခင်း၊ အေရးကီးေသာ ကုိယ်ေရးကိစ ုတ်ချည်းေပေပါက်ြခင်းတုိအတွက် ခွင့်ြပ 

ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

(၂) ခွင့်ေပးပုိင်ခွင့်ရှိသူ၏ ခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ တာဝန်ကျရာေဒသမှ ထွက်ခါွခွင့်မရိှေစရ။ 

 (ခ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၁) တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ကာလကုိ အေြခြပ၍ တာဝန်ချနိ်၏ ၁
၁၁

 ခွင့်ြပသည်။ 

(၂) ခွင့်စာရင်း၌ ကျန်ရှိေသာ လုပ်သက်ခွင့်များကုိ ဆက်လက်စုေဆာင်းခွင့်ရိှသည်။ 

(၃) စုေဆာင်းုိင်သည့် လုပ်သက်ခွင့်သည် (၂) လထက် မပုိေစရ။ 

(ဂ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၁) လုပ်သက်ုရင့်မေရ?း ဝန်ထမ်းလုပ်သက်ကာလ တစ်ေလာက်လုံးအတွက် ခွင့်ြပ 

ြခင်းြဖစ်သည်။ ခွင့်ြပသည့်ကာလသည် (၁၂) လ ြဖစ်ပီး အထူးကိစများတွင် 

ေနာက်ထပ် (၆) လ ခွင့်ြပသည် ။ 

(၂) ေဆးလက်မှတ်ခွင့်ခံစားသည့် ဝန်ထမ်းသည် ကျန်းမာေကာင်း ေဆးလက်မှတ်ကုိ 

သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံြဖင့်တင်ြပမှသာ တာဝန်ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ရိှသည်။ 

(၃) ေဆးလက်မှတ်ခွင့်မဟုတ်ေသာ်လည်း ကျန်းမာေရးကုိအေကာင်းြပ၍ အြခားခွင့် 

ခံစားသည့် ဝန်ထမ်းသည်လည်း အလုပ်ခွင်သို  ြပန်လည်ဝင်ေရာက်သည့် 

အခါ ကျန်းမာေကာင်းေဆးလက်မှတ် တင်ြပရမည် ။ 

 ခွင့်အမျ ိးအစား စုစုေပါင်း (၁၀) မျ ိး ခွင့်ြပေပးြခင်းအတွက် ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ အခန်း 

(၈) ခွင့်ခံစားြခင်း ေခါင်းစဉ်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရ?က်ရန်ြဖစ်သည်။ 
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၄။ လုပ်သက်ခွင့် တင်ြပေတာင်းခံြခင်းကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ ၂၂-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ 

စိမ်းလန်း/ဝထ/၄၈၁-၄၈၇/စ(က)၂/၂၀၁၇ အရ ဦးစီးုံးချပ်င့်ှ တိုင်းေဒသကီးများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

လျက်ရှိကေသာ အရာထမ်း/ အမထမ်းများ လုပ်သက်ခွင့် တင်ြပေတာင်းခံရာတွင် ဝန်ထမ်း ဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒ စည်းမျဉ်းများအရ ေတာင်းခံရန်ှင့် အနည်းဆုံး (၁) လ ကိတင် ေတာင်းခံရန်။ ကိတင် ေတာင်းခံ 

ြခင်း မြပပါက အဆင့်ဆင့် ေထာက်ခံတင်ြပြခင်းမြပရန်။ 

သုိရာတွင် အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးုံးချပ်၏ ၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ 

စာအမှတ်၊ စီမံ/ ဝထ/ ၁၃၉၇-၁၄၀၄/ စ(က)၂/ ၂၀၁၉ အရ ဝန်ထမး်ကုိယ်တုိင် (သုိမဟုတ်) ဝန်ထမ်း၏ ဇနီး၊ 

ခင်ပွန်း၊ မိဘှင့် သားသမီး အရင်းအချာများ၏ နာေရးကိစ၊ အေရးေပကျန်းမာေရး အေြခအေနများအရ 

လုပ်သက်ခွင့် တင်ြပေတာင်းခံလာြခင်းများှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်သက်ခွင့်လက်ကျန် ရိှပါက သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာန အကီးအကဲ၏ ေထာက်ခံချက်ှင့်အတူ (၁) လကိတင် တင်ြပရန် သတ်မှတ်ချက်အား ကင်းလွတ်ခွင့် 

ြပရန်။ 

၅။ ခွင့်ခံစားစဉ် အလုပ်လဲေြပာင်းြခင်း 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၂၈-၄-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ ဝထ/ ၁၀၇၃-၁၀၈၂/ င(က)၄/ ၂၀၁၇ အရ ဦးစီးံုးချပ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများမှ အရာထမ်းများ 

ခွင့်ခံစားရာ တွင် ရာထူးအဆင့်တူ သုိမဟုတ် တစ်ဆင့်ြမင့် အရာထမ်းသုိ အလုပ်လဲေြပာင်းရန် ။ 

၆။ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ် (Service Book) ထိန်းသိမ်းြခင်း 

(က) ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန်ထားြခင်းခံရသူတိုင်း ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ထားရိှရမည်။ 

(ခ) ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် အိမ်ေထာင်သည်ြဖစ်ပါက ဝန်ထမ်း၏ဇနီး /ခင်ပွန်း/ မိဘ 

ှစ်ဦး /သား/သမီး/ညီအစ်ကုိ ေမာင်ှမတုိကုိ ြပည့်စုံစာွေရးသွင်းရမည်။ 

(ဂ) အိမ်ေထာင်မရှိသူ အပျ ိ/ လူပျ ိြဖစ်ပါက ယင်းဝန်ထမ်း၏ မိဘှစ်ဦး/ညီအစ်ကုိေမာင် ှမ/ 

တူ/တူမ အရင်းအြခာများ၊ ယင်းတုိမရှိပါက တရားဝင်ေမွးစားထားသည့် သား/ သမီးများ 

အကျံးဝင်သည်။ 

(ဃ) ဝန်ထမ်း၏ ေမွးသကရာဇ်ကုိ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ေရးသွင်းရာ၌ - 

(၁) ေမွးသကရာဇ်ကုိ ေအာက်ပါ စာရ?က်စာတမ်း အေထာက်အထားတစ်ခုခုြဖင့် တုိက်ဆိုင် 

စိစစ်ပီးမှ သာေရးသွင်းရမည်။  

  (ကက) ေမွးစာရင်းလက်မှတ် 
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  ( ခ ခ ) ေကျာင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ေထာက်ခံချက်  

   ( ဂ ဂ ) တကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 

 (၂) ေမွးဖာွးသည့် ခုှစ်ှင့် လကုိသာသိ၍ ရက်စွဲကုိမသိသည့် ဝန်ထမ်းကိစတွင် ထုိေမွးဖာွး 

သည့်လ၏ (၁၆) ရက်ေနကုိ ေမွးဖာွးသည့်ရက်စွဲအြဖစ် မှတ်ယူရမည်။  

 (၃) ေမွးဖာွးသည့် ခုှစ်ကုိသာသိ၍ လှင့် ရက်စွဲကုိ မသိသည့် ဝန်ထမ်းကိစ၌ ေမွးဖာွး 

သည့်ခုှစ်၏ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်ေနကုိ ေမွးဖွားသည့်ရက်စွဲအြဖစ်မှတ်ယူရမည်။ 

 (၄) ေမွးဖာွးသည့်ခုှစ်၊ လှင့်ေနရက်အတွက် မည်သည့်အေထာက်အထားမ မတင်ြပ 

ိုင်ပါက ကျန်းမာေကာင်းေဆးလက်မှတ်၌ ေဖာ်ြပထားသည့် အသက်ကုိ အသက်မှန် 

ဟုမှတ်ယူရမည်။ သုိရာတွင် ဝန်ထမ်း၏ အသက်ြပည့်သည့် ေနရက်ကုိ သတ်မှတ်ရာ 

တွင် ဝန်ထမ်း၏ ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေဆးစစ်သည့်ေနရက်ကုိ ဝန်ထမ်း၏ 

ေဆးစာပါ ခန်မှန်းသတ်မှတ်သည့် အသက်ြပည့်သည့် ေနရက်အြဖစ် မှတ်ယူရမည်။ 

သုိြဖစ်၍ ဝန်ထမ်း၏ေမွးေနသည် ယင်းဝန်ထမ်းေဆးစစ်သည့်ေနရက်မှ ယင်း၏ 

အသက်ကုိ ုတ်၍ရရှိေသာေနရက်ြဖစ်သည်။ 

 (၅) ဝန်ထမ်း၏ အမှတ်အသားကုိ မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ် 

တွင် ဝန်ထမ်းလက်ဝဲလက်ေဗွများကုိ ှိပ်ယူမှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ 

 (၆) ကုိယ်တွင်ထင်ရာှးသည့် အမှတ်အသား ေရးသားရာ၌ မှဲများ၊ အမာရ?တ်ေဟာင်းများ 

က့ဲသုိ အမဲတေစရိှေနပီး ထူးြခား၍ ထင်ရာှးသိသာသည့်အမှတ်အသားများ၊ သုိမဟုတ် 

ြမင်လွယ်မှတ်လွယ်သည့် ထူးြခားချက်များကုိသာ ေရးသွင်းရမည်။ အသားအေရာင်၊ 

မျက်ာှအသွင် အြပင်အေနအထား သဲကဲွမမရိှေသာ မှတ်သားချက်များကုိ ေရးသွင်း 

ြခင်း မြပရ။ 

 (၇) ေအာက်ပါအချက်အလက်များကုိ သက်ဆိုင်ရာ ံုးအမိန်များ၊ လစာေတာင်းခံလာများ၊ 

ခွင့်စာရင်းများှင့်စိစစ်ပီး ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ေနရက်၊ ကာလအပုိင်းအြခား 

ှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 

  (ကက) ရာထူးတိုးြမင့်ြခင်း 

  ( ခ ခ ) ှစ်တုိးခွင့်ြပြခင်း 

  ( ဂ ဂ)  ေြပာင်းေရEြခင်း 

  (ဃဃ) ခွင့်ခံစားြခင်း 

  ( င င ) ဆုချးီြမင့်ခံရြခင်း 

  ( စ စ) ဘွဲထူး ၊ ဂုဏ်ထူးများရရိှြခင်း 

  (ဆဆ) ပညာရည်တိုးတက်မရရိှြခင်း 
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  ( ဇ ဇ ) သင်တန်းထူးခန်မရရှိြခင်း 

 (၈) ြပစ်ဒဏ်များချမှတ်ြခင်းှင့် ဝန်ထမ်းအမထမ်းသက် ြပတ်ေတာက်ြခင်းများအတွက် 

ရက်စွဲှင့်ကာလတိုကုိအေသးစိတ်ေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာ အမိန်စာအမှတ်၊ ရက်စဲွ 

တိုှင့်အတူ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 

ရသည့် အေကာင်းအရင်းတုိကုိ အကျဉ်းချပ်ေဖာ်ြပရမည်။ 

ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ် ထိန်းသိမ်းြခင်းအတွက် ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ အခန်း (၂၄) 

ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ထိန်းသိမ်းြခင်း ေခါင်းစဉ်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရ?က်ရန် ြဖစ်သည်။ 

၇။  ုံးစာေရးသားနည်းများ စနစ်ကျ မှန်ကန်မရိှေစေရးကိစ  

 အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ ၂၉-၅-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ 

ဝထ/ ၂၃၂၇-၂၃၄၄/ ၂၀၂၀ အရ အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးုံးချပ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး/ 

ခိုင်/ မိနယ်များ အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်တင်ြပ ေဆာင်ရ?က်လျက်ရိှသည့် သာမန်ုံးစာများ ြပစုေရးသား 

ရာတွင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ုံးလုပ်ငန်းလက်စဲွ စာအုပ်၊ အခန်း (၇) ံုးစာေရး 

သားနည်းှင့် အခန်း (၈) စာေပးစာယူ အခန်းများပါ အသံုးအန်းှင့် အထားအသုိဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရ?က်ရန်၊ ံုးလုပ်ငန်းလက်စွဲစာအုပ်၊ အခန်း (၈) စာေပးစာယူ အခန်း၏ 

ေနာက်ဆက်တဲွ (င) ပါ ‘စံ’ ပံုစံအတုိင်း ေရးသားြပစုရန်။ 

၈။ ုံးစာများေပတွင် န်ကားေရးမှးများကိုယ်တုိင် လက်မှတ်ေရးထိုးရန်  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၁၅-၉-၂၀၁၂)ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စိမ်းလန်း/ ဝထ/ ၂၀၆၇-၂၀၇၃/ င(က)၄/ ၂၀၁၂ အရ အပူပုိင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၌ 

ေဆာင်ရ?က်ေနေသာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ ဘာေငွကိစရပ်များကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ဝန်ထမ်းေရးရာကိစရပ်များအားလံုးေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဌာနပိုင်ပစည်း ေတာင်းခံြခင်း၊ ြဖန်ေဝြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် ကိစရပ်များကုိလည်းေကာင်း န်ကားေရးမှးချပ်ုံးသုိ တင်ြပရာတွင် န်ကားေရးမှးများ 

ကုိယ်တိုင် လက်မှတ်ေရးထုိး၍ တင်ြပရန်ှင့် န်ကားေရးမှးကုိယ်စား အြခား အရာထမ်း/ အမထမ်းများမှ 

လက်မှတ် ေရးထုိးတင်ြပြခင်း (လုံးဝ) မြပလုပ်ရန်။ 

၉။  ုံးစာများကို စနစ်တကျ လက်မှတ်ေရးထိုးရန်ကိစ  

 အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၅-၆-၂၀၀၉) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စိမ်းလန်း/ အ/ ၃၇၄-၃၇၉/ ၂၀၀၉ အရ အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ုံးစာများ 

ထုတ်ြပန် ရာ၌ ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရ?က်ရမည်- 
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(က) မိတကူးထားသည့် လက်မှတ်ှင့် ံုးစာများသည် တရားဝင်ြခင်းမရိှ၍ လိပ်မူထား 

သည့် စာှင့် မိတေပးပုိသည့်စာ အားလုံးကုိ မူရင်းလက်မှတ်ေရးထုိးြဖန်ေဝရန်၊  

(ခ)  ုံးစာ၏ ရက်စွဲကုိ လက်မှတ်ေရးထိုးသည့်အရာရှိမှ ထည့်သွင်းေပးရန်၊  

(ဂ) ုံးစာ၏ စာအမှတ်ကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးရန်တင်ြပစဉ် ကိတင်၍ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ 

ထားရန်။ 

၁၀။ ုံးစာများအား တာဝန်ရိှသူအဆင့်ဆင့်က ေသချာစာွစိစစ်ပီး မှန်ကန်မှသာ ဦးစီးုံးချပ် 

သုိ တင်ြပရန်ကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၁၀-၇-၂၀၁၃) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စိမ်းလန်း/ဝထ/၁၄၅၁-၁၄၅၄/င(က)၄/၂၀၁၃ အရ အပူပိုငး်ေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီး  

ုံးချပ် သုိ တင်ြပသည့် ုံးစာများ၊ အစီရင်ခံစာများတွင် အချက်အလက်မာှးယွင်းြခင်း၊ ဆိုလုိသည့် အဓိပါယ် 

ေပလွင်မ မရိှြခင်း၊ သတ်ပုံမာှးယွင်းြခင်းတုိ မြဖစ်ေစရန် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်မှ ေသချာစာွစိစစ်၍ မှန်ကန် 

မှသာ ဦးစီးုံးချပ်သုိ တင်ြပရန်ှင့် Correction Pen ြဖင့် ဖျက်၍ ြပင်ဆင်ြခင်း မြပလုပ်ရန်။ 

၁၁။ အစီရင်ခံစာများ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေပးပိုရန်ကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၁၁-၈-၂၀၁၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စိမ်းလန်း စဆရ/၁၆၃၂-၃၅/၂၀၁၀ အရ ေရှးဦးစံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ ဌာနဆုိင်ရာစုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း 

ကိစရပ်များ တွင် အစီရင်ခံစာများကုိ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းေပးပိုရန်ှင့် မေရာက်ရှိပါက တစ်ပတ်အတွင်း 

အြမန်ဆုံး တင်ြပိုင်ေရး ေဆာင်ရ?က်ရန်။ 

၁၂။ ဦးစီးုံးချပ်၏ န်ကားချက်များကို အေလးထား လိုက်နာေဆာင်ရ,က်ရန်ကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၅-၁၀-၂၀၁၁) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စိမ်းလန်း/ ဝထ/ ၁၃၀၅-၁၃၀၈/ ၂၀၁၁ အရ အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းေဒသ 

ကီးများ အေနြဖင့် ဦးစီးုံးချပ်၏ န်ကားချက်များအတိုင်း လုိက်နာေဆာင်ရ?က်ြခင်းမရိှဘဲ တုိင်းေဒသကီး 

အစီအစဉ်ြဖင့် ေဆာင်ရ?က်ြခင်းမြပရန်ှင့် ဦးစီးံုးချပ်၏ န်ကားချက်များကုိ အေလးထားဂုြပ ဖတ်ပီး 

န်ကားချက်များအတိုင်း ေဆာင်ရ?က်ရန်။ 

၁၃။ ဝန်ထမ်းများ၏ ှစ်တုိးလစာခံစားခွင့်ကိစ  

 အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၁-၂-၂၀၁၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ 

စိမ်းလန်း/ ဝထ/ ၁၆၂-၁၆၈/ ၂၀၁၂ အရ အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း 
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ေဆာင် ေနေသာ အရာထမ်း/ အမထမ်းများ၏ ှစ်တိုးလစာေငွများကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရ?က်က 

ရမည်- 

(က) ဦးစီးုံးချပ်၊ ဌာနခွဲများရိှ ဝန်ထမ်းအားလံုးအတွက်စီမံခန်ခွဲေရးဌာနမှလည်းေကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်ှင့် မိနယ်များရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း 

များ၏ အမထမ်းစာအုပ် သိမ်းဆည်းရာ ုံးများမှ လည်းေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းှစ်တိုး 

ခံစားခွင့်ကုိ အချန်ိမီတွက်ချက်တင်ြပေတာင်းခံရန် ။ 

(ခ) ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့်ေနမှ (၆) လအတွင်း တင်ြပြခင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ှစ်တိုး 

တွက်ချက်တင်ြပရန် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်အား အေရးယူရန် ။ 

၁၄။ ေန�စဉ်မှတ်တမ်းများ ေပးပိုြခင်းကိစ 

 အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၁၆-၆-၂၀၁၂) ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စိမ်းလန်း/ဝထ/၁၂၅၉-၁၂၆၂/ ၂၀၁၂ အရ တိုင်းေဒသကီး န်ကားေရးမှးအပါအဝင် အရာထမ်းများ 

အေနြဖင့် ေနစဉ်မှတ်တမ်းများ ေရးသားတင်ြပရာတွင် စစ်ေဆးသည့်လုပ်ငန်းအလုိက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အချက်များကုိ ြပည့်စံုစာွ ေရးသားေဖာ်ြပရန် - 

 (က) လုပ်ငန်းအမျ ိးအမည် (အမှတ်/ တည်ေနရာ/ ပမာဏ)၊ 

 (ခ)  လုပ်ငန်းေဆာင်ရ?က်မအေြခအေန (ပီးစီး/ ကျန် ပမာဏ)၊ 

 (ဂ) ေဆာင်ရ?က်ပီး လုပ်ငန်းအရည်အေသွး (ဌာနန်ကားချက်ှင့် ညီ/ မညီ)၊ 

 (ဃ)  လုပ်ငန်းလမ်းန်ချက် (ြပြပင်ရန်/ ဆက်လက်ေဆာင်ရ?က်ရန်)။ 

၁၅။ အရာထမ်းများ အမဲေနရပ်မှ ထွက်ခါွြခင်း 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၂၃-၆-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စိမ်းလန်း/ ဝထ/ ၁၈၇၇-၁၈၈၅/ ဖ/ ၂၀၁၇ အရ ုံးပိတရ်က်များအတွင်း အမဲေနရပ်မှ ညအိပ် ခရီး 

ထွက်ခါွမည့် အရာထမ်းများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်ှင်းြခင်းခံရသူသုိ ကိတင်တင်ြပသွားရန် 

ှင့် ၎င်းကာလအတွင်း သွားေရာက်မည့်ေဒသှင့် ဆက်သွယ်ုိင်မည့်ဖုန်းနံပါတ်တိုအား တင်ြပစာတွင် ထည့် 

သွင်းေဖာ်ြပရန်။ 

၁၆။ ဝန်ထမ်းများ ေြပာင်းေရZတာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၁-၂-၂၀၁၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ 

စိမ်းလန်း/ဝထ/၁၂၅-၁၆၁/ ၂၀၁၂ အရ အပူပုိင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနသည့်ဝန်ထမ်းများ ေြပာင်းေရEတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာ၌ ေြပာင်းေရEမိန်များတွင်အချန်ိကာလ သတ်မှတ် 
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ချက် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ ုံးအမိန်များမှအပ ပုံမှန်ေြပာင်းေရEရမည့် အချနိ်ကာလကုိ ဦးစီးုံးချပ်မှ ုံးအမိန်စာ 

ထွက်သည့် ေနရက်မှ (၂၁) ရက်အတွင်း (သုိမဟုတ်) သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့်ကာလအတွင်း ေြပာင်းေရE 

ရန် ြဖစ်သည်။ 

၁၇။ အလုပ်လဲမှတ်တမ်း တင်ြပြခင်းကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၆-၁၂-၂၀၁၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ ဝထ/ ၂၇၇၈-၂၇၈၁/ န/ ၂၀၁၂ အရ ဦးစီးအရာရိှ ှင့် အထက် အရာထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

လဲေြပာင်း ထမ်းေဆာင်ကရာ တွင် အလုပ်လဲေြပာင်းပီး (၁) လအတွင်း အလုပ် လဲေြပာင်း/ လက်ခံ 

မှတ်တမ်းများ တင်ြပကရန်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ့ကျင့်ေရးှင့် သုေတသန 
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၁၈။ ြပည်ပခရီးစဉ်များှင့်ပတ်သက်၍ အမှာစာတင်ြပသည့်ကိစ  

ိုင်ငံြခားေရးရာမူဝါဒေကာ်မတီ၏ (၂-၁-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၀၁၃၂ (၁၁/ ၂၀၁၈) နခဌ 

အရ ြပည်ပခရီးစဉ် အမှာစာများကုိ ခရီးသွားေရာက်မည့်ရက် မတိုင်မီ ရက်သတတစ်ပတ် ကိတင် 

တင်ြပရန်ှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အမာှစာပုံစံစည်းမျဉ်းများကုိ တိကျစာွ လိုက်နာေဆာင်ရ?က်သွားရန်။ 

၁၉။ ြပည်ပခရီးစဉ်များ သွားေရာက်ရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရ,က်ရန်ကိစ 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ ၂၆-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ 

ဝထ/ ၅၇၃၁-၅၇၄၄/ ဖ/ ၂၀၁၉ ှင့် ၂၁-၅-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ ဝထ/ ၂၁၉၆-၂၂၀၄/ ဖ/ ၂၀၁၉ 

တိုအရ ုိင်ငံြခားတိုင်းြပည်များ၌ ညီလာခံ၊ အစည်းအေဝး၊ အလုပ်ံုေဆွးေွးပွဲ၊ ေလ့လာေရးခရီး၊ ဘဲွလွန် 

ပညာေတာ်သင်၊ သင်တန်း စသည်တို တက်ေရာက်ရန် ြပည်ပသုိသွားေရာက်ရမည့် အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်း 

စိုြပည်ေရးဦးစီးဌာနမှ ကုိယ်စားလှယ်/ ပညာသင်များအေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်း လုိက်နာေဆာင် 

ရ?က်ရမည်- 

(က)  ြပည်ပသုိ မထွက်ခါွမီှင့် ြပည်ပမှြပန်လည်ေရာက်ရိှချနိ်တွင် န်ကားေရးမှးချပ်ံုး၊ စီမံ 

ခန်ခွဲေရးဌာနသုိ သတင်းေပးပုိ၍ ြပည်ပထွက်ခာွြခင်း/ ြပန်လည်ေရာက်ရှိြခင်း မှတ်တမ်း၌ 

မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ေရးထုိးရန်၊ 

(ခ) စီမံခန်ခွဲေရးဌာနမှ ြပည်ပသွားေရာက်ြခင်းဆိုင်ရာအမတွဲဖိုင်ှင့်အတူ န်ကားေရးမှးချပ် 

ထံ သွားေရာက်ေတွဆံု၍ လမ်းန်မခံယူရန်၊ 

(ဂ) န်ကားေရးမှးချပ်၏ လမ်းန်မခံယူပီးေနာက် စီမံခန်ခွဲေရးဌာနသုိ ြပန်လည်သတင်း 

ေပးပုိပီးမှသာ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးံုးှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများသုိ အချနိ်မီသတင်းေပးပုိိုင်ေရး ဆက်လက် 

ေဆာင်ရ?က်ရန်၊ 

(ဃ) ညီလာခံ၊ အစည်းအေဝး၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွှင့် သင်တန်းများ တက်ေရာက်ပီးပါက 

ြပည်ပသွား အစီရင်ခံစာများကုိ ြပည်ပသွားခွင့်ြပမိန် (DO) တွင် န်ကားထားသည့် 

ကာလအတွင်း မပျက်မကွက် ေပးပုိတင်ြပရန်။ 

၂၀။ ုိင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်တွင် အဂလိပ်စာသင်တန်း တက်ေရာက်ြခင်းကိစ 

 အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးုံးချပ်၏ ၂၃-၃-၂၀၀၉ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ 

စိမ်းလန်း/ ဝထ/ ၁၆၂၀-၁၆၂၆/ ၂၀၀၉ အရ ိုင်ငံြခားသုိသွားေရာက်မည့် ဝန်ထမ်းများသည် ရန်ကုန်မိ၊ 

ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်တွင် အဂလိပ်စာသင်တန်း တက်ေရာက်ြခင်းကိစှင့်ပတ်သက်၍လည်းေကာင်း၊ 
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အလားတူ ကိစရပ်များကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ 

ခွင့်ြပချက်ရရှိမှသာ တက်ေရာက်ရန်။ 

၂၁။ Internet Website များမှ တစ်ဆင့် Scholarship ပညာသင်ဆု ေြဖဆိုေလာက်ထား 

ြခင်း ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ 

 ဝန်ကီးဌာန၊ အဖွဲအစည်းအသီးသီးမှ ထူးခန်ဝန်ထမ်းများအား Internet Website များမှ 

တစ်ဆင့် Scholarship ပညာသင်ဆုများေလာက်ထားရာတွင် ိုင်ငံြခားပညာသင်စိစစ်ေရ?းချယ်ေစလတ်ေရး 

လုပ်ငန်း ေကာ်မတီ၏ အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်အရ Information Drop ြပလုပ်သည့် ပညာသင်ဆုများ 

ှင့် မိမိအစီအစဉ်ြဖင့် ေြဖဆိုေလာက်ထားသည့် ပညာသင်ဆုများြဖစ်ပါက ေအာက်ပါအချက်များြဖင့် 

ြပည့်စုံရမည်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွအစည်းအကီးအမှး၏ ခင့်ွြပချက်ြဖင့် ေလာက်ထားခ့ဲ 

ြခင်း၊ 

(ခ) ပညာသင်ဆုကမ်းလှမ်းသည့် ိုင်ငံ/ အဖဲွအစည်းမှ ကုန်ကျစရိတ်အလံုးစုံကုိ ကျခံေပး 

သည့် Full Scholarship ြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဂ) လက်ရိှ လုပ်ငန်း/ တာဝန်ှင့် သက်ဆိုင်ဆက်စပ်သူြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ကမ်းလှမ်းသည့် အဖွဲအစည်းသည် ခိုင်မာမရိှြခင်း၊ (ဥပမာ- International, Regional 

အဖွဲအစည်းြဖစ်ြခင်း) 

(င) ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ တကသုိလ်ြဖစ်ြခင်း။ 

၂၂။  ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် လူ�စွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးေကာ်မတီ၏ 

လမ်းန်ချက်အား လိုက်နာေဆာင်ရ,က်ရန်ကိစ   

(က) ကာလရှည်ပညာေတာ်သင် သွားေရာက်ကမည့် ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ပညာသင်မထွက်ခါွမီ 

ိုင်ငံြခားပညာေတာ်သင် စိစစ်ေရ?းချယ်ေစလတ်ေရးေကာ်မတီမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ ပညာသင်ကာလပီးဆုံး၍ ြပန်လည်ေရာက်ရှိပါက မိခင်ဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကတိဝန်ခံချက် (Bond) ေရးထုိးရန်၊ 

(ခ) Online မှ ပညာသင်ဆုေလာက်ထားရာတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ ခွင့်ြပချက် ရယူပီးမှ 

ေလာက်ထားရန် ၊ 

(ဂ) ဝန်ထမ်းများမှ ယင်းတိုအစီအစဉ်ြဖင့် Website မှ ေလာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ေလာက်ထားေသာ ပညာသင်ဆုများသည် ဌာန၏လုပ်ငန်းှင့် သက်ဆိုင်မရှိေစရန် ၊ 
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(ဃ) ပညာသင်ရရှိထားေသာ မူလဘွဲ၊ ဒီဂရီ၊ ဘာသာရပ်ှင့် လက်ရှိ ေဆာင်ရ?က်ေနေသာ 

လုပ်ငန်းသဘာဝတုိှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ပညာသင်ဆုြဖစ်ရန် ၊ 

(င) ိုင်ငံြခားပညာသင်စိစစ်ေရ?းချယ်ေစလတ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီမှ ဝန်ကီးဌာနများသုိ 

အေကာင်းကားေသာ Website မှတစ်ဆင့် ယှဉ်ပိင်ေလာက်ထားရသည့် Scholar Ship 

များကုိလည်း ~ကံသလိုေလာက်ထားခွင့်မြပဘဲ၊ လုပ်ငန်း/ ဌာနများ၏ လူစွမ်းအား အရင်း 

အြမစ် စီမံခန်ခွဲမစီမံချက်ှင့်အညီ ခွင့်ြပရန်၊ 

(စ) စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ြဖန်ေဝသည့် Website မှေလာက်ထားုိင်ေသာ 

ပညာသင်ဆုများအား သက်ဆိုင်သည့် ဌာနများမှသာ ေလာက်ထားေစရန်၊ 

(ဆ) မဟာသိပံဘွဲကုိ (၂) ဘွဲထက် ပိုယူြခင်းကုိ ခွင့်မြပရန်၊ 

(ဇ) ပါရဂူဘွဲပညာသင်များအတွက် အများဆုံး (၅) ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်ေစရန်၊ 

(ဈ) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးမှ ပညာသင်ေစလတ်သူများအား ဌာနခွဲများေဖာ်ြပရန်၊ 

(ည) ဝန်ကီးဌာနများမှ သင်တန်းသားများ စုစည်း၍တင်ြပရပါက အရာထမ်း အမည်စာရင်း 

ေတာင်းရန်၊ မိမိဌာနမှလည်း အရာထမ်း အမည်စာရင်းေပးရန်။ 

၂၃။ ုိင်ငံြခားပညာသင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ ၁-၂-

၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ (သစ်ေတာ) ၆ (၃)/ ၀၇ (က-န်)/ ၃(၂၉၅/ ၂၀၁၉) ှင့် ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စာ 

အမှတ်၊ (သစ်ေတာ) ၆ (၃)/ ၀၇ (က-န်း၁) (၄၇၅/ ၂၀၁၉) တိုအရ ိုင်ငံြခားပညာသင်များသည် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ လုိက်နာရမည်- 

(က) ိုင်ငံြခားပညာသင်သည် ိုင်ငံေတာ်ကုိဆန်ကျင်သည့် ကိစရပ်တိုကုိ ကျးလွန်ြခင်း၊ ပညာ 

သင်စည်းကမ်း ေဖာက်ဖျက်ြခင်း စသည်တိုေကာင့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန (သုိမဟုတ်) 

သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာသံအမတ်ကီးကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤကိစအတွက် အာဏာလဲအပ် 

ြခင်းခံရသည့် ဌာန (သုိမဟုတ်) ပုဂိလ်ကေသာ်လည်းေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံသုိ ြပန်လာရန် 

ေခယူလင် မူလကခွင့်ြပထားသည့် ပညာသင်ကာလ ကုန်ဆုံးသည်ြဖစ်ေစ၊ မကုန်ဆုံးသည် 

ြဖစ်ေစ အြမန်ဆံုးြပန်လာရန်၊ 

(ခ) ိုင်ငံြခားပညာသင်သည် မိမိအား တက်ေရာက်သင်ယူရန် ခွင့်ြပလုိက်သည့် သင်တန်း၊ 

ပညာရပ်ကုိ ပီးဆံုးေအာင် တက်ေရာက်ြခင်းမြပဘဲ ြမန်မာိုင်ငံသုိြပန်လာရန် အေကာင်း 

ကိစ ေပေပါက်လာပါက ခုိင်လံုေသာ အေကာင်းြပချက်ြဖင့် မိမိဝန်ကီးဌာန၏ ကိတင် 

ခွင့်ြပ ချက်ကုိ ရယူရန်၊ 
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(ဂ) သင်ယူရန်ေစလတ်လိုက်သည့် သင်တန်း၊ ပညာရပ်ကုိသာ အဓိကထား၍ ေလ့လာဆည်းပူး 

ရန်၊ ခွင့်ြပထားေသာ သင်တန်း၊ ပညာရပ်များမှအပ အြခား သင်တန်း၊ပညာရပ်ကုိ မိမိဝန်ကီး 

ဌာန၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက် မရရိှဘဲ တက်ေရာက်သင်ယူြခင်း မြပရန်၊ အြခားသင်တန်း/ 

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာေမးပဲွတစ်ခုခုကုိလည်း မိမိဝန်ကီးဌာန၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက် မရရိှဘဲ 

ေြဖဆုိြခင်း မြပရန်၊ 

(ဃ) မိမိအား ပညာသင်ယူရန် ေစလတ်လိုက်ေသာ ိုင်ငံမှအပ အြခားိုင်ငံများသုိ ကူးေြပာင်း 

သင်ယူရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကျာင်းပိတ်ရက်အတွင်း အလည်အပတ်သွားေရာက်ရန် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိဝန်ကီးဌာန၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက် မရရိှဘဲ သွားေရာက်ြခင်း မြပရန်၊ 

(င) ပညာသင်ကာလအတွင်း အခေကးေငွရရိှေသာ အြခားအလုပ်တစ်ခုခုတွင် ဝင်ေရာက် လုပ် 

ကုိင်ြခင်း မြပရန်၊ 

(စ) ခွင့်ြပထားသည့် ပညာသင်ကာလထက် ေကျာ်လွန်၍ ုိင်ငံြခားတွင် ေနထုိင်ြခင်းမြပရန်၊ 

သတ်မှတ်ပညာသင်ကာလထက် ေကျာ်လွန်သင်ယူရန် ခုိင်လုံေသာအေကာင်းအချက်ရှိပါက 

မိမိဝန်ကီးဌာနသုိ အချနိ်မီ ကိတင် တင်ြပ၍ ခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံရန်၊ မူလပညာသင်ကာလ 

ကုန်ဆုံးသည်အထိ ခွင့်ြပချက်မရရိှပါက မိမိိုင်ငံသုိ အြမန်ဆုံးြပန်လာ၍ သတင်းပိုရန်၊ 

(ဆ) သတ်မှတ်သင်တန်းကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေအာင်ြမင်ပီးေြမာက်သည်အထိ မတက် 

ေရာက်ုိင်ခ့ဲပါက မိမိဝန်ကီးဌာန/ အဖဲွအစည်းမှတစ်ဆင့် ုိင်ငံြခားပညာသင် စိစစ်ေရ?းချယ် 

ေစလတ်ေရးေကာ်မတီသုိ အချက်အလက်ြပည့်စုံစာွြဖင့် ရှင်းလင်းတင်ြပရန်။ ပညာသင်၏ 

ေပါ့ေလျာ့မ၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာမများေကာင့် ေအာင်ြမင်ပီးေြမာက်သည်အထိ မတက် 

ေရာက်ုိင်ခ့ဲပါက ပညာသင်ခွင့်ရပ်ဆုိင်းြခင်း၊ ေငွေပးေလျာ်ေစြခင်း [(၆) လမှ (၂) ှစ်ေအာက် 

သင်တန်းများအတွက် ေလျာ်ေကးေငွ ၁ဝဝဝဝဝဝိ/- (ကျပ် ဆယ်သိန်း တိတိ)၊ မဟာဘဲွ၊ 

ဘဲွလွန်ဒီပလုိမာ (၂) ှစ်ှင့်အထက် သင်တန်းများအတွက် ေလျာ်ေကးေငွ ၂ဝဝဝဝဝဝိ/- 

(ကျပ် သိန်းှစ်ဆယ် တိတိ)၊ ပါရဂူဘွဲ သင်တန်းများအတွက် ေလျာ်ေကးေငွ ၃၅ဝဝဝဝဝိ/- 

(ကျပ် သံုးဆယ့်ငါးသိန်း တိတိ) ကုိ ိုင်ငံေတာ်သုိ ေပးေဆာင်ရမည်]။ ဌာနဆိုင်ရာ အေရးယူ 

ြခင်း ခံရမည်၊ 

(ဇ) ြမန်မာိုင်ငံြပင်ပတွင် ေနထုိင်စဉ်အတွင်း ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ှင့်အညီ ိုင်ငံေတာ်အေပ 

သစာရှိစာွ ေနထုိင်ရန်၊ 

(ဈ) ြမန်မာိုင်ငံြပင်ပတွင် ေနထုိင်စဉ်အတွင်း အြခားုိင်ငံများ၏ ုိင်ငံေရးကိစများတွင် တုိက် 

ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်း မြပရန်၊ 
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(ည) ေရာက်ရှိေနသာုိင်ငံ၏ ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ လိုက်နာရန်၊ 

(ဋ) ပညာသင်ကားရန် ြပည်ပသုိေရာက်ရှိေနသည့် ဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ုိင်ငံများရိှ  

ြမန်မာသံုံးများသုိ သတင်းေပးပုိရန်၊ သံုံး၏ Website များတွင် ေရာက်ရှိေကာင်း Form 

ပုံစံ ြဖည့်စွက်ြခင်းများကုိ မပျက်မကွက် (မပျက်မကွက်) လုိက်နာေဆာင်ရ?က်ရန်၊ 

(ဌ) ပညာသင်ကာလ (၆) လထက် ကာြမင့်သည့် ဘွဲ/ ဒီပလိုမာ/ မဟာဘွဲ/ ပါရဂူဘွဲသင်တန်း 

သုိ တက်ေရာက်ခွင့်ရရှိသူ ြဖစ်ပါက ပညာရည်တိုးတက်မအစီရင်ခံစာကုိ (၃) လတစ်ကိမ် 

သတ်မှတ်ထားရှိေသာပုံစံြဖင့် မိမိဝန်ကီးဌာနသုိ သက်ဆိုင်ရာြမန်မာသံုံးမှတစ်ဆင့် ပုံမှန် 

ေပးပုိ အစီရင်ခံတင်ြပရန်၊ 

(ဍ) (၃) လပတ် ပညာရည်တိုးတက်မအစီရင်ခံစာ ေပးပုိတင်ြပရာတွင် ေြဖဆိုခဲ့ပီးေသာစာေမးပဲွ 

များတွင် ရရိှေသာ အဆင့်များကုိပါ ပူးတဲွတင်ြပရန်၊ 

(ဎ) ပညာသင်ကာလ ပီးဆံုး၍ ြပန်လည်ေရာက်ရှိပါက မိခင်ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များကုိ သိရှိလိုက်နာေဆာင်ရ?က်ရန်ှင့် ကတိ 

ခံဝန်ချက် လက်မှတ်ေရးထုိးရန်- 

(ကက) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် (၆) လမှ (၂) ှစ်ေအာက်သင်တန်းများအတွက် သင်တန်း 

ပီးဆံုးပါက ဌာနတွင် (၂) ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတုိင်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်း မရိှပါက ေလျာ်ေကးေငွ ၂ဝဝဝဝဝဝိ/- (ကျပ် သိန်း 

ှစ်ဆယ် တိတိ) ကုိ ိုင်ငံေတာ်သုိ ေပးေဆာင်ရမည်၊ 

(ခခ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မဟာဘွဲ၊ ဘွဲလွန်ဒီပလုိမာ၊ (၂) ှစ်ှင့်အထက် သင်တန်း 

များအတွက် ဌာနတွင် (၄) ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတုိင်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်း မရိှပါက ေလျာ်ေကးေငွ ၄ဝဝဝဝဝဝိ/- (ကျပ် သိန်း 

ေလးဆယ် တိတိ) ကုိ ုိင်ငံေတာ်သုိ ေပးေဆာင်ရမည်၊ 

(ဂဂ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ပါရဂူဘွဲသင်တန်းအတွက် ဌာနတွင် (၇) ှစ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတုိင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်း မရိှပါက 

ေလျာ်ေကးေငွ ၇ဝဝဝဝဝဝိ/- (ကျပ် သိန်းခုနစ်ဆယ် တိတိ) ကုိ ုိင်ငံေတာ်သုိ ေပး 

ေဆာင်ရမည်၊ 

(ဃဃ) ဌာနမှ လိုအပ်ပါက ရာထူးမှ ုတ်ထွက်ခွင့်ကုိ ြငင်းပယ်ိုင်သည်။ 

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ိုင်ငံြခားပညာသင်ဆုိင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ ေသချာစာွဖတ် 

မှတ်သားပီး ြဖစ်ပါေကာင်းှင့် စည်းကမ်းချက်များအတုိင်း သိရှိလိုက်နာ ေဆာင်ရ?က်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း 

သက်ဆိုင်ရာ ုိင်ငံြခားပညာသင်အား ကတိခံဝန်ချက်ြဖင့် လက်မှတ်ေရးထိုးေစရမည်။ 
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၂၄။ ပညာသင်ကာလပီးဆုံး၍ ြပန်လည်ေရာက်ရိှပါက မိခင်ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

မှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကတိခံဝန်ချက်ပုံစံ 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ိုင်ငံြခားပညာေတာ်သင် စိစစ်ေရ?းချယ်ေစလတ်ေရးေကာ်မတီ၏ 

၂၃-၈-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၀၇/ ကတိခံဝန်ချက်/ ၂၀၁၇ အရ “ပညာသင်ကာလပီးဆုံး၍ ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှပါက မိခင်ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကတိခံဝန်ချက်ပုံစံ” အြဖစ် တစ်ဖက် 

ေဖာ်ြပပါ ပံုစံကုိ အသံုးြပရမည်- 
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လ ိဝှက် 

ကတိခံဝန်ချက် 

အေကာင်းအရာ ။ ပညာသင်ကာလပီးဆုံး၍ ြပန်လည်ေရာက်ရိှပါက မိခင်ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

မှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကတိခံဝန်ချက် 
၁။ ကန်ေတာ်/ကန်မ ဦး/ ေဒ/ ေဒါက်တာ _______________ သည် _______________ ုိင်ငံတွင် 

(___________ မှ ___________ အထိ) ကျင်းပြပလုပ်/ ဖွင့်လှစ်ပိုချမည့် _____________________ 

သင်တန်းသုိ တက်ေရာက်ရန် ေစလတ်ြခင်းခံရပါသြဖင့် ုိင်ငံြခားပညာေတာ်သင် စိစစ်ေရ?းချယ်ေစလတ်ေရး 

ေကာ်မတီမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ ိုင်ငံြခားပညာေတာ်သင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအရ 

ြမန်မာိုင်ငံသုိ ြပန်လည်ေရာက်ရှိပါက မိခင်ဌာနတွင် (____) ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း 

ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ 

၂။ အကယ်၍ ကန်ေတာ်/ ကန်မသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်ကုိ လုိက်နာြခင်းမရိှပါက 

ြမန်မာေငွ _____________ (ကျပ်____________ သိန်း တိတိ) ကုိ ကန်ေတာ်/ ကန်မှင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အာမခံသူများက ေပးေလျာ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ 

၃။  ဌာနမှလိုအပ်ပါက ကန်ေတာ်/ ကန်မအား ရာထူးမှုတ်ထွက်ခွင့်ကုိ ြငင်းပယ်ိုင်သည်ကုိလည်း 

သိရှိ လုိက်နာမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ 

သင်တန်းတက်ေရာက်မည့် ဝန်ထမ်း 

လက်မှတ် - 

အမည် - 

ရာထူး - 

ဌာန - 

အာမခံသူ (၁) အာမခံသူ (၂) 

အမည် -  အမည် -  

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်အမှတ် 

-  ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်အမှတ် 

-  

လိပ်စာအြပည့်အစုံ -  လိပ်စာအြပည့်အစုံ -  

ေတာ်စပ်ပုံ -  ေတာ်စပ်ပုံ -  

က်ုပ်၏ ေရှေမာှက်တွင် လက်မှတ်ေရးထုိးပါသည်- 

အမည် - 

ံုးတံဆိပ် ရာထူး - 

ဌာန - 

ရက်စွဲ၊ _________ ခုှစ်၊ _________ လ          ရက် 

လ ိဝှက် 
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၂၅။ ုိင်ငံြခားတုိင်းြပည်တွင် ဘဲွ/ ဒီပလိုမာ သင်တန်း တက်ေရာက်ေနေသာ ပညာသင်က 

တင်သွင်းရမည့် သံုးလပတ် ပညာရည်တုိးတက်မ အစီရင်ခံစာ ပုံစံ 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ိုင်ငံြခားပညာေတာ်သင် စိစစ်ေရ?းချယ်ေစလတ်ေရးေကာ်မတီ၏ 

န်ကားချက်များှင့်အညီ “ုိင်ငံြခားတိုင်းြပည်တွင် ဘဲွ/ ဒီပလုိမာ သင်တန်း တက်ေရာက်ေနေသာ ပညာ 

သင်က တင်သွင်းရမည့် သံုးလပတ် ပညာရည်တိုးတက်မ အစီရင်ခံစာပုံစံ” အြဖစ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပံုစံကုိ 

အသံုးြပရမည်- 

ုိင်ငံြခားတုိင်းြပည်တွင် ဘွဲ/ ဒီပလိုမာ သင်တန်း တက်ေရာက်ေနေသာ ပညာသင်က တင်သွင်းသည့် 

သံုးလပတ် ပညာရည်တိုးတက်မ အစီရင်ခံစာ 

၁။ အမည် -  

၂။ ပညာအရည်အချင်း -  

၃။ အလုပ်အကုိင်ှင့်ဌာန -  

၄။ ပညာသင်ကားေနသည့် ိုင်ငံ -  

၅။ ေရာက်ရှိသည့် ေနရက် -  

၆။ တက်ေရာက်ေနသည့် တကသုိလ်၊ 

ေကာလိပ်၊ ေကျာင်း အမည် 

-  

၇။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာအြပည့်အစုံ၊  

ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးေမးလ် 

-  

၈။ သင်ယူရသည့် သင်တန်း/ ဘာသာရပ် -  

၉။ ရယူမည့် ဘွဲ/ ဒီပလုိမာ -  

၁၀။ သင်တန်း စတင်သည့်ေနရက် -  

၁၁။ သင်တန်းပီးဆံုးမည့်ေနရက် 

(ခန်မှန်း) 

-  

၁၂။ သင်ယူရမည့် သင်တန်းသုိ တိုက်ိုက် 

တက်ခွင့် ရ/ မရ (မရပါက ကျ ိး 

ေကာင်း ေဖာ်ြပပါရန်) 

-  

၁၃။ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသည့် 

ကာလ (မှ/ ထိ) 

-  

၁၄။ သင်ယူသည့် ပညာရပ်ကုိ ေလ့လာ 

သင်ယူိုင်ြခင်း ရှိ/ မရိှ 

-  

 



 

Standard Operating Procedures for Administration 17 

 

၁၅။ ေြဖဆုိခဲ့ပီးေသာ စာေမးပဲွများတွင် 

ရရိှေသာ အဆင့်များ 

-  

၁၆။ Leading PhD သင်တန်းြဖစ်ပါက 

ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွ ေြဖဆုိရမည့် ကာလ၊ 

ေြဖဆုိခွင့် ေတာင်းခံပီး/ မပီး၊ ဝင်ခွင့် 

စာေမးပဲွ ေအာင်/ မေအာင် 

-  

၁၇။ မဟာဘွဲ/ ပါရဂူဘွဲ သင်တန်း ြဖစ်ပါ 

က ေဆာင်ရ?က်ဆဲ သုေတသန လုပ် 

ငန်းှင့် ေဆာင်ရ?က်မအေြခအေန 

-  

၁၈။ ၃ လပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းခွင်  

ေလ့လာြခင်း၊ ေဆွးေွးပွဲ၊ ီှးေှာ 

ဖလှယ်ပွဲများသုိ တက်ေရာက်ခဲ့ပါက 

ေကာက်ုတ်ချက် ေဖာ်ြပရန် 

-  

၁၉။ ထိုိုင်ငံတွင် ြမန်မာသံုံးရှိပါက 

သံုံးှင့် ဆက်သွယ်မ အေြခအေန 

-  

၂၀။ လူမေရး (ကျန်းမာေရး၊ ေနထုိင်ေရး၊ 

ဆက်ဆံေရး၊ ထူးြခားြဖစ်စဉ်) 

ဆိုင်ရာ အေြခအေန 

-  

၂၁။ သင်ယူသည့် ဘာသာရပ်/သင်တန်း 

ှင့်ပတ်သက်၍ ေယဘုယျ သံုးသပ် 

ချက်များ 

-  

၂၂။ အြခားတင်ြပလိုေသာကိစရပ်များ -  
 

 

 

 

လက်မှတ် -  

အမည် -  

ရာထူး -  

ဌာန -  

ရက်စွဲ -  
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၂၆။ ပညာသင်ကာလပီးဆုံး၍ ြပန်လည်ေရာက်ရိှပါက မိခင်ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ 

ှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များကိစ  

 ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ိုင်ငံြခားပညာေတာ်သင် စိစစ်ေရ?းချယ်ေစလတ်ေရးေကာ်မတီ၏ 

၂၆-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၇၈/ ရအဖ/ ၂/ ၂၀၁၇ အရ-  

(က)  ိုင်ငံေတာ်က ေစလတ်သြဖင့် ြပည်ပမှ ပညာသင်ကားပီး ြပန်ေရာက်လာေသာအခါ 

ပညာသင် ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် (၆) လမှ (၂) ှစ်ေအာက် သင်တန်းများအတွက် 

သင်တန်းပီးဆံုးပါက ဌာနတွင် (၂) ှစ်၊ မဟာဘဲွ၊ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ၊ (၂) ှစ်ှင့်အထက် 

သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းပီးဆုံးပါက ဌာနတွင် (၄) ှစ်၊ ပါရဂူဘွဲသင်တန်းများ 

အတွက် သင်တန်းပီးဆုံးပါက ဌာနတွင် (၇) ှစ်၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အနည်းဆုံး တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရမည်၊ 

(ခ) သတ်မှတ်ကာလအတိုင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း မရိှပါက ပညာသင် ိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

တစ်ဦး သည် (၆) လမှ (၂) ှစ်ေအာက် သင်တန်းများအတွက် ေလျာ်ေကးေငွ 

(၂ဝဝဝဝဝဝိ/-) (ကျပ် သိန်းှစ်ဆယ် တိတိ)၊ မဟာဘွဲ၊ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ၊ (၂) ှစ်ှင့် 

အထက် သင်တန်း များအတွက် ေလျာ်ေကးေငွ (၄ဝဝဝဝဝဝိ/-)(ကျပ် သိန်းေလးဆယ် 

တိတိ)၊ ပါရဂူဘွဲ သင်တန်းများအတွက် ေလျာ်ေကးေငွ (၇ဝဝဝဝဝဝိ/-) (ကျပ် သိန်း 

ခုှစ်ဆယ် တိတိ)ကုိ ိုင်ငံေတာ်သုိ ေပးေဆာင်ရမည်၊ 

(ဂ) တစ်ကိမ်ထက်ပို၍ သွားေရာက်ခွင့်ရသည့် ပညာသင်များအတွက် ြပည်ပတွင်ပညာသင် 

ကားခဲ့သည့် ကာလအရ သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည့် ကာလကုိ 

ေနာက်ဆုံးပညာသင်သွားေရာက်ပီး ဌာနသုိ ြပန်ေရာက်သည့် ကာလမှအစြပ၍ ြပည့်ဝ 

ေအာင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစရမည်၊ 

(ဃ) သက်ြပည့်ပင်စင်ခံစားရမည့် ပုဂိလ်များှင့် ှစ်ြပည့်ပင်စင်ခံစားမည့် ပုဂိလ်များသည် 

ြပည်ပမှ ြပန်လာပီးေနာက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ကာလကန်သတ်ချက်များ မြပည့်ေစကာ 

မူ သက်ြပည့်၊ ှစ်ြပည့် ပင်စင် ေစ့ေရာက်သည့်ေနအထိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

(င) အဆုိပါပုဂိလ်များသည် ေဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ပင်စင်ခံစားခွင့်ရရိှကာ 

ေလျာ်ေကးေငွ ေပးေဆာင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုိင်ပါသည်၊ 

(စ) ဌာနမှ လိုအပ်သူြဖစ်ပါက ရာထူးမှုတ်ထွက်ခွင့်ကုိ ြငင်းပယ်ိုင်သည်။ 

 

(ဆ) ြပည်တွင်း၌ ိုင်ငံေတာ်၏ စရိတ်ြဖင့် ဘွဲ(သုိမဟုတ်) ဒီပလိုမာရရိှေသာ ပုဂိလ်များသည် 

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ရန် (သုိမဟုတ်) ပညာဆက်လက်သင်ကားရန် 
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အတွက် ခွင့်ြပချက်ရယူလိုပါလင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များှင့် ကုိက်ညီ 

ပါက ခွင့်ြပုိင်သည် - 

(၁) ိုင်ငံေတာ်ကလုိအပ်၍ တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါလင် ြမန်မာိုင်ငံတွင် အနည်းဆုံး (၅) 

ှစ် အမထမ်းရမည်။ (သုိမဟုတ်) ဝန်ကီးဌာနများှင့် အဖဲွအစည်းများ၏ လုပ်ငန်း 

လိုအပ်ချက် သေဘာသဘာဝအရ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် လူစွမ်းအားအရင်း  

အြမစ် ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ၏ အတည်ြပချက်ရယူထားေသာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် သီးြခားသတ်မှတ် 

ကာလအထိ အမထမ်းရမည်။ 

(၂) (၅) ှစ် ြပည့်ေအာင် အမထမ်းပီးသူ (သုိမဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ အဖဲွ 

အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက် သေဘာသဘာဝအရ သီးြခားသတ်မှတ်ထား 

ေသာကာလအထိ အမထမ်းပီးသူသည် သတ်မှတ်န်းထားများအတုိင်း ိုင်ငံေတာ် 

က ကုန်ကျခဲ့ေသာ ပညာသင်စရိတ်ကုန်ကျေငွကုိ ေလျာ်ေကးေငွအြဖစ် ေပးသွင်းရ 

မည် စသည့်အချက်များကုိ လုိက်နာရမည်။ 

 (ဇ) ိုင်ငံေတာ်လံု�ခံေရးှင့် ပတ်သက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ် အကျ ိးအတွက် 

ခိုင်လံုေသာ အြခားအေကာင်း တစ်စုံတစ်ခုေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ပထွက်ခွင့် 

ပိတ်ပင်ရန် လိုအပ်ပါမူ ပိတ်ပင်ရန်ြဖစ်သည်။ 

၂၇။  Online ပညာသင်ဆု ရရိှသူများ၏ ခရီးသွားလာခွင့်ကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ ၁၉-၆-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ ဝထ/ ၁၇၉၀-၁၇၉၈/ ဖ/ ၂၀၁၇ အရ Online မှတစ်ဆင့် ြပည်ပိုင်ငံများတွင် ဘဲွလွန်တက်ေရာက်ရန် 

ပညာသင်ဆုေလာက်ထားြခင်းကိစှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန၊ ုိင်ငံြခားပညာေတာ်သင် 

စိစစ် ေရ?းချယ်ေရးေကာ်မတီအဖဲွှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွအစည်း/တကသုိလ်များထံမှ ေရ?းချယ်ခံရပီး လက်ခံ 

ေကာင်း တရားဝင်အေကာင်းကားစာရရိှပီးမှသာ လုိအပ်ချက်အရ ြပည်တွင်း၌ခရီးသွားလာြခင်းကုိ On Duty 

အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၂၈။ ုိင်ငံြခားပညာသင် ဝန်ထမ်းများမှ ဌာန၏ ေထာက်ခံချက်/ ခွင့်ြပချက်များ တင်ြပ 

ေတာင်းခံြခင်းကိစ 

 အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်ုံး၏ ၅-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စာ 

အမှတ်၊ စီမံ/ ဝထ/ ၁၇၅၄-၁၇၆၁/ ဖ/ ၂၀၁၉ အရ ုိင်ငံြခားပညာသင် ဝန်ထမ်းများမှ အေကာင်းကိစ 
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အမျ ိးမျ ိး အတွက် ဝန်ကီးဌာန/ ဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်/ ခွင့်ြပချက်များ တင်ြပေတာင်းခံရာတွင် 

သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ်/ ပါေမာက/ Supervisor များ၏ ေထာက်ခံစာသည် အေရးကီးအေထာက်အထား 

တစ်ရပ်ြဖစ် သြဖင့် Authentic Document ြဖစ်ရန်အတွက် ေထာက်ခံစာမူရင်းများကုိ သင့်ရာနည်းြဖင့် ေပးပုိ 

တင်ြပ ေစရန်။ 

၂၉။ ုိင်ငံြခားပညာသင်ဝန်ထမ်းများ ြမန်မာုိင်ငံသုိေခတြပန်လာပီး သုေတသနစာတမ်း 

အတွက် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခင်းအေြခအေန တင်ြပရန်ကိစ 

 အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်ံုး၏ ၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စာ 

အမှတ်၊ စီမံ/ ဝထ/ ၁၈၆၇-၁၈၇၅/ ဖ/ ၂၀၁၉ အရ ုိင်ငံြခားပညာသင်ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသုိ 

ေခတြပန်လာပီး သုေတသနစာတမ်းြပစုရန် လုိအပ်ေသာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ စာရင်းေကာက် 

ယူရာတွင် စာရင်းေကာက်ယူစဉ်ကာလအတွင်း ေဆာင်ရ?က်မအေြခအေနများကုိ ေနစဉ်မှတ်တမ်းေရးသား 

ြခင်းဆိုင်ရာ န်ကားချက်များှင့်အညီ (၁၅) ရက်တစ်ကိမ် ေနစဉ်မှတ်တမ်းေရးသား၍ မိမိတို၏သက်ဆိုင် 

ရာ တာဝန်ကျ ံုး/ ဌာနများမှတဆင့် န်ကားေရးမှးချပ်ုံးသုိ တင်ြပေစရန်။ 

၃၀။ ုိင်ငံြခားပညာသင်များ ြပန်လည်ေရာက်ရိှပီးချနိ်တွင် Presentation ြပလုပ်ရန်ကိစ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတုိးတက် ေရးေကာ်မတီ၏ လမ်းန် 

ချက်များှင့်အညီ အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်ံုး၏ ၄-၂-၂၀၂၀ 

ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ ဝထ/ ၄၇၆-၄၈၅/ ဖ/ ၂၀၂၀ အရ အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ိုင်ငံြခား တုိင်းြပည်များသုိ အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွ၊ ပညာသင်၊ သင်တန်း၊ ေလ့လာေရး သွားေရာက်ကသည့် 

ိုင်ငံြခား ပညာေတာ်သင်/ကုိယ်စားလှယ်များအေနြဖင့် ိုင်ငံြခားမှြပန်လည်ေရာက်ရှိလာပါက ၎င်းတုိ တက် 

ေရာက် ေလ့လာ သင်ကားေဆွးေွးခ့ဲသည့် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလုိက် အေတွအ~ကံဗဟုသုတများ 

ြပန်လည် မေဝိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစီအစဉ်အတိုင်း Presentation ြပလုပ်ရန်၊ အဆုိပါ 

Presentation တွင် မိမိတိုသင်ကားခဲ့သည့် ဘာသာရပ်ှင့် ဆက်စပ်ပီး ဆက်လက်ေဆာင်ရ?က်မည့် 

အစီအစဉ်များှင့် ဌာနတွင် ဆက်လက်ေဆာင်ရ?က်သင့်သည့် အ~ကံြပတင်ြပချက်များကို ထည့်သွင်း 

တင်ြပရန်- 

(က) Presentation ြပလုပ်ရ 

မည့် အချန်ိ 

- အလုပ်ံုေဆွးေွးပဲွ၊ ပညာသင်၊ သင်တန်း၊ 

ေလ့လာေရး ခရီး ပီးဆံုး၍ ြပန်လည်ေရာက်ရိှပီး (၁) 

လ အတွင်း 

(ခ) ကျင်းပြပလုပ်ရမည့် ေနရာ - န်ကားေရးမှးချပ်ံုး၊ အစည်းအေဝးခန်းမ 
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(ဂ) တက်ေရာက် နားေထာင် 

ေလ့လာ ေဆွးေွးမည့် 

ပုဂိလ်များ 

- န်ကားေရးမှးချပ်ံုးှင့် မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

န်ကားေရးမှးုံးမှ ေတာအုပ်ကီးှင့် အထက် 

အရာထမ်းများ အားလံုး 

(ဃ) Presentation ြပလုပ်ရမည့် 

ဘာသာစကား 

- English 

၃၁။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒှင့် ဌာနဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတုိအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် 

ြခင်းတုိေကာင့် ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ထုတ်ပစ်ခံရပီး Black List စာရင်း ေရးသွင်းြခင်း 

အေပ ကာလသတ်မှတ်ချက် 

 သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ ၁၉-

၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ (သစ်ေတာ) ၂(၂)/ ၀၁ (က) (၄၇၂၄/ ၂၀၁၇) အရ သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနတွင် ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန၌ ကျင်းပြပလုပ် 

သည့် စီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီ၏ (၂၇/ ၂၀၁၇) ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး ဆံုးြဖတ်ချက်အရ ြပည်ပိုင်ငံသုိ 

သွားေရာက် ပညာသင်ယူခ့ဲသည့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ပညာသင်ကာလပီးဆံုးပီးေနာက် မိခင်ဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ များှင့်အညီ အေရးယူေဆာင်ရ?က်ရန်ှင့် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချ ိးေဖာက်မအရ 

အမည်မည်းစာရင်း (Black List) သတ်မှတ်ခံရပါက သတ်မှတ်သည့်ကာလအား ေအာက်ပါသင်တန်းှင့် 

ပညာသင်အမျ ိးအစား အလုိက် သတ်မှတ်သွားရန်- 

(က)  (၆) လမှ (၂) ှစ်ေအာက် သင်တန်းတက်ေရာက်ခဲ့သူြဖစ်ပါက (၂) ှစ် 

(ခ) မဟာဘွဲ၊ ဘွဲလွန်ဒီပလုိမာှင့် (၂) ှစ်အထက် သငတ်န်း 

 တက်ေရာက်ခဲ့သူြဖစ်ပါက (၅) ှစ် 

(ဂ) ပါရဂူဘွဲသင်တန်း တက်ေရာက်ခဲ့သူြဖစ်ပါက (၇) ှစ် 

၃၂။ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ေလာက်ထားြခင်းှင့် ြပည်တွင်းေနထိုင်ခွင့် သက်တမ်းတုိး ေလာက် 

ထားြခင်းကိစ 

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ 

၂၅-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃/ လပန/ ၂(၁-၁) (၂၈၇၂) အရ ဌာနှင့် ဆက်စပ်ေသာ လုပ်ငန်းများတွင် 

လုပ်ကုိင်ေနသည့် ုိင်ငံြခားသားများ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာေလာက်ထားြခင်းှင့် ြပည်တွင်းေနထုိင်ခွင့်ဗီဇာ သက် 

တမ်းတိုး ေလာက်ထားြခင်းကိစတုိှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမာှစာများကုိ ိုင်ငံြခားေရးရာမူဝါဒေကာ်မတီသုိ တင်ြပ 

ြခင်းြပရန် မလိုအပ်ေတာ့ဘဲ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနသုိ တိုက် 
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ိုက်ေပးပုိ၍ ခွင့်ြပချက်ရယူေရး ညိင်းေဆာင်ရ?က်သွားရန်ှင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားများ 

ပူးတဲွ တင်ြပရန်- 

(က) ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ 

(၁) ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ဝင်ဗီဇာ ေလာက်ထားစာ 

(၂) အမည်မည်းစာရင်းကင်းရှင်းေကာင်း အေထာက်အထား 

(၃) ဝန်ကီးဌာနများှင့်ချပ်ဆုိသည့် MoU၊ ဝန်ကီးဌာနများှင့်စပ်ဆက်ေနေသာ လုပ် 

ငန်းများတွင် လုပ်ကုိင်ေနသည့် ိုင်ငံြခားသားများအတွက် အခမ့ဲရရှိလုိပါက မူလ 

ဝန်ကီးဌာနှင့် သေဘာတူညီမ စာချပ်စာတမ်းြပလုပ်စဉ်က ုိင်ငံေတာ်အစိုးရမှ 

အခမဲ့ေပးရန် သေဘာတူညီချက် MoU ပါရှိရမည်ြဖစ်ပီး အစုိးရအဖဲွမှ ခွင့်ြပချက် 

ရရိှပီးသူြဖစ်မှသာ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနက အခမ့ဲေထာက်ခံေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၄) ိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ 

(ခ) ြပည်တွင်းေနထုိင်ခွင့် သက်တမ်းတုိးြမင့်ြခင်းှင့် အကိမ်ကိမ် ြပည်ြပန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ 

(၁) ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ဝင်ဗီဇာေလာက်ထားစာ (ိုင်ငံြခားသား ြမန်မာြပည်တွင်းသုိ 

ေရာက်ရှိမှသာ ေလာက်ထားရမည်) 

(၂) ဝန်ကီးဌာနများှင့် ဆက်စပ်ေနေသာလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကုိင်ေနသည့် ိုင်ငံ 

ြခားသားများအတွက် အခမဲ့ရရိှလိုပါက မူလဝန်ကီးဌာန MoU သေဘာတူညီမ 

စာချပ်စာတမ်းြပလုပ်စဉ်က ိုင်ငံေတာ်အစုိးရမှ အခမဲ့ေပးရန် သေဘာတူညီချက် 

MoU ပါရှိရမည်ြဖစ်ပီး အစိုးရအဖဲွမှ ခွင့်ြပချက်ရရိှပီးသူြဖစ်မှသာ သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနက အခမဲ့ ေထာက်ခံေပးရန်ြဖစ်ပါသည် ။ 

(၃) ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ (ကုိယ်ေရးအချက်အလက် ေဖြပထားသည့် စာမျက်ာှ၊ 

ြပည်ဝင်ဗီဇာပါရှိသည့် စာမျက်ာှ၊ လဝကအရာရိှမှ ဝင်ခွင့်ြပသည့် တံဆိပ်တုံး 

ပါရှိသည့် စာမျက်ာှတို ပါရိှရပါမည်)။ 

၃၃။ ုိင်ငံြခားသား ြပည်တွင်းခရီးသွားလာခွင့် ြပုိင်ပါရန်ှင့် Invitation Letter ေပးပိုေပး 

ုိင်ပါရန် တင်ြပြခင်းကိစ 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ ၂၁-၂-

၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ (သစ်ေတာ) ၄ (၂)/ ၂၇ (T) (ICIMOD) (၃)/ (၄၆၁/ ၂၀၁၈) အရ ုိင်ငံြခားသားများ 

ြပည်တွင်းခရီးသွားလာခွင့်ြပပါရန်ှင့် ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိေရးအတွက် Invitation Letter ေပးပုိပါရန် တင်ြပ 

ြခင်းကုိ “အနည်းဆုံး (၁၀) ရက် ကိတင်၍ ဝန်ကီးုံးသုိ ေပးပိုရန်” ။ 
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၃၄။ ုိင်ငံတကာှင့်ပူးေပါင်း၍ အစည်းအေဝး၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲှင့် သင်တန်းများ ကျင်းပ 

ခွင့် ရရိှေရး အချနိ်မီ တင်ြပေဆာင်ရ,က်ရန်ကိစ 

 သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ ၅-၃-

၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် (သစ်ေတာ) ၆(၂)/ ၀၄(က)/(၇၄၃/ ၁၈) အရ ိုင်ငံတကာှင့်ပူးေပါင်း၍ အစည်း 

အေဝးများ၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွများကျင်းပြခင်းှင့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်းတုိ ေဆာင်ရ?က်ရာတွင် ိုင်ငံ 

ေတာ် စရိတ်ြဖင့်ကျခံသံုးစွဲရြခင်းမရိှပါက လိုအပ်သည့်စာရ?က်စာတမ်းများှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး 

သုိ အနည်းဆံုး ရက်သတ (၃) ပတ် ကိတင် တင်ြပရန်ှင့် ိုင်ငံေတာ်စရိတ်ြဖင့် ကျခံသံုးစဲွရမည်ဆိုပါက 

ရက်သတ (၄) ပတ် ကိတင်ေပးပုိတင်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

စီမံေရးရာ 
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၃၅။ ှစ်ဦးှစ်ဖက်အကား ချပ်ဆိုေသာ သေဘာတူစာချပ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရ,က်ရန် ကိစ  

 သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ ၁၆-

၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ (သစ်ေတာ) ၃/ ၀၄ (စ) (၆၂၄/ ၂၀၁၇) အရ- 

(က) ှစ်ဦးှစ်ဖက်အကားချပ်ဆိုေသာ သေဘာတူစာချပ် (Bilateral Agreement) များှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီှင့် ုိင်ငံေတာ်သမတတိုထံ တင်ြပ အတည်ြပချက် 

ရယူေရးအတွက် ေအာက်ပါအတုိင်း လိုက်နာေဆာင်ရ?က်ရန်-  

(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန အချင်းချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနများ 

ှင့် International Organization/ INGO/ NGO များှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ချပ်ဆုိေသာ အြခားစာချပ်များှင့် ၎င်းစာချပ်များကုိ သက်တမ်းတုိးြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်းများအတွက် သက်ဆုိင်ရာေကာ်မတီ 

သုိ တင်ြပ၍ အတည်ြပချက်ရယူရန်၊ 

(၂) ဦးစီးဌာန အချင်းချင်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနများှင့် International 

Organization/ INGO/ NGO များှင့် ေသာ်လည်းေကာင်း ချပ်ဆိုေသာ 

အြခား စာချပ်များှင့် ၎င်းစာချပ်များကုိ သက်တမ်းတုိးြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဌာနက တာဝန်ယူချပ်ဆိုရန်၊ 

(၃) အထူးအေရးကီးေသာကိစရပ်များ တင်ြပလိုပါက အဆုိပါကိစသည် ပစည်း 

ှင့် ေငွေကးေထာက်ပံ့မပါဝင်ေသာ ကိစရပ်ြဖစ်လင် ဖွံဖိးမအကူအညီများ 

ညိင်းေရးအဖဲွ (Development Assistance Coordination Unit-DACU) 

ှင့် စီးပာွးေရးရာေကာ်မတီသုိလည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံေရးှင့် ဆက်ွယ်ေသာ 

ကိစရပ်ြဖစ်လင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ အစည်းအေဝးသုိလည်းေကာင်း 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းှင့်အညီ တင်ြပအတည်ြပချက်ရယူရန်၊ 

(ခ) ထိုြပင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများသည် စာချပ် ချပ်ဆိုသင့်ေကာင်းှင့် မည်သည့် 

ေကာ်မတီသုိ တင်ြပသင့်ေကာင်း ရှင်းလင်းေဖာ်ြပလျက် ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ှင့် အြခားသက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ ရယူေဆာင်ရ?က် 

ရန်။ 
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၃၆။ ုိင်ငံြခားအကူအညီ အေထာက်အပံ့၊ ေချးေငွတုိြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ,က် 

မည့် စီမံချက်များှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ံုး၏ ၂၃-

၉-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ (သစ်ေတာ) ၄ (၂) / ၁၇ (က) (၁၃၆၉/ ၂၀၁၆) အရ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန 

များှင့် ဗဟုိအဖွဲအစည်းများမှ ုိင်ငံြခားအကူအညီ အေထာက်အပံ့၊ နည်းပညာအကူအညီှင့် ေချးေငွများ 

ရယူေရးအတွက် အဆုိြပသည့်လုပ်ငန်းများ လက်မှတ်မေရးထုိးမီ အပီးသတ်ညိင်းပီးသည့်အချနိ်တွင် ှစ် 

အလုိက်ရရှိမည့် အကူအညီ/ ေချးေငွကုိရရိှမည့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာေရးှစ်၏ ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်း (သုိ 

မဟုတ်) ြပြပင်ပီး ခန်မှန်းေြခေငွစာရင်းတွင် ရေငွှင့်သံုးေငွ ှစ်ဖက်လုံး ထည့်သွင်းလျာထားရန် လုိအပ် 

သြဖင့် စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသုိ စီမံချက်အဆိုြပလာများေပးပုိရာတွင် စီမံချက်ှင့် ပတ်သက် 

သည့် အချက်အလက်များအား ေအာက်ပါအတိုင်း အေသးစိတ်ေဖာ်ြပပါရန်- 

(က) စီမံချက်အမည် 

( ခ) ရည်မှန်းချက် 

( ဂ) သတ်မှတ်ဧရိယာ 

(ဃ) ေထာက်ပံ့မအမျ ိးအစား 

( င) စီမံချက်ကာလ 

( စ) စုစုေပါင်းခန်မှန်းစီမံချက် ကုန်ကျစရိတ် 

(ဆ) အဆုိြပလိုသည့် ိုင်ငံ/အဖွဲအစည်း 

( ဇ) အကိစီမံကိန်း၏ ြဖစ်ုိင်စွမ်းေလ့လာမ 

(ဈ) ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်လူမေရး အကျ ိးသက်ေရာက်မဆန်းစစ်ချက်များ၏ ေထာက်ခံချက် 

(ေဆာင်ရ?က်ထားမရှိလင်) 

(ည) အေကာ်အထည်ေဖာ်မည့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်မှ သေဘာထားမှတ်ချက် 

( ဋ) ေချးေငွစီမံချက်ြဖစ်ပါက မည်သုိြပန်လည်ေပးဆပ်မည် (Repayment Plan) 

( ဌ) သတ်မှတ်သည့် အကျ ိးခံစားခွင့်ရရှိသူများ 

( ဍ) ေမာ်မှန်းရလဒ် 

(ဎ) ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂိလ် 

၃၇။ ဌာနပိုင်ေြမေနရာများ ဌာနအမည်ေပါက် ရရိှေရးကိစ 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ ၃.၆.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ 

စမရ/ေြမယာ/၂၃၉၀-၂၃၉၄/၂၀၂၀ အရ ဌာနပိုင်ေြမေနရာအားလုံးကို ဌာနအမည်ေပါက် ရရှိေရးအတွက် 

သက်ဆိုင်ရာ ံုးဌာနများ၏ တာဝန်ခံအရာရိှ (သုိမဟုတ်) ဒုတိယတာဝန်ခံတစ်ဦးကုိ သတ်သတ်မှတ်မှတ် 
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တာဝန်ေပးအပ်၍ လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

စသည့် ဆက်စပ်ဌာနများှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရ?က်ရန်။ 

၃၈။ ကျးေကျာ်များ အြမန်ဆုံးရှင်းလင်းဖယ်ရှားေရး ေဆာင်ရ,က်ရန်ကိစ 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ ၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ စီမံ/ 

စမရ/ ေထွ/ ၆၅၃၁-၆၅၃၅/ ၂၀၁၉ အရ - 

(က) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာနရိှ စုိက်ခင်းများ၊ သဘာဝေတာထိန်း 

ဧရိယာများ၊ ေတာထိန်းစခန်းများ၊ ပျ ိးဥယျာဉ်များ ံုးဝန်ထမ်းေနအိမ် ဧရိယာများ၊ 

ုံးဧရိယာ များတွင် ဝင်ေရာက်ကျးေကျာ် ေနထုိင်မများရှိပါက အြမန်ဆုံး ရှင်းလင်း 

ဖယ်ရှားရန်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ ေဆာင်ရ?က်သွားရန်၊ 

( ခ) ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေနသူများအား ရှင်းလင်းဖယ်ရာှးရန်အတွက် ၁၉၅၅ ခုှစ်၊ အစုိးရ 

အိမ်ဥပစာ (ှင်ထုတ်ြခင်း) အက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ ိုတစ်စာထုတ် 

ဖယ်ရှားမည့် အခွင့်အာဏာပုိင်အြဖစ် အာဏာအပ်ှင်းိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ုံးမှတစ်ဆင့် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနသုိ ညိင်းေဆာင်ရ?က်သွားရန်၊ 

( ဂ) ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ အခွင့်ရအာဏာပုိင်အြဖစ် အပ်ှင်းရာတွင် ေအာက်ပါ 

စာရ?က်စာတမ်းများ လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်-  

(၁) အချင်းြဖစ်ေြမသည် အစိုးရေြမြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည့် ေြမပုိင်ဆိုင်မ 

အေထာက်အထား (ဂရန်၊ ေြမလဲမိန်၊ ြပန်တမ်း၊ ြပည်သူပိုင်သိမ်း အေထာက် 

အထားစသည့်) မူရင်း၊ 

(၂) အချင်းြဖစ် ေြမေနရာပတ်ဝန်းကျင်ှင့် အေဆာက်အဦ အေနအထားြပ 

ေရာင်စုံဓါတ်ပုံများ၊ 

(၃) ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ံုး (သုိမဟုတ်) တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ဥပေဒ 

ုံး၏ ဥပေဒ အ~ကံြပချက်များ၊ 

(၄) ဖယ်ရှားလိုသည့် အေဆာက်အဦတွင် ေနထိုင်ကသူများှင့် ချပ်ဆိုထား 

ေသာ သေဘာတူစာချပ်စာတမ်းများ၊ ဝန်ခံကတိစာချပ်များ (ရှိပါက)၊ 

(၅) မည်သည့်အတွက် ှင်ထုတ်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း အခွင့်ရအာဏာပုိင်အြဖစ် 

ေဆာင်ရ?က်မည့်အရာရှိ ကုိယ်တိုင်ေရးသားထားေသာ အမြဖစ်စဉ် အစီရင်ခံ 

စာ အြပည့်အစုံ၊ 

(၆) အြခားလုိအပ်သည့် စာရ?က်စာတမ်း အေထာက်အထားများ။ 
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၃၉။ ေြမလဲမိန�်ရရိှေရး ေဆာင်ရ,က်ရာတွင် လိုအပ်ေသာအချက်အလက်များ ြပည့်စုံစာွတင်ြပ 

ေရး ကိစ-  

 (က) ေြမစာရင်းပံုစံ (၁၀၅/ ၁၀၆) ေြမပံုှင့် ဦးပုိင်အမှတ်၊ 

( ခ) ေလျာ်ေကးေပးေချမရိှပါက လက်ခံရရိှေကာင်းှင့်စွန်လတ်ေကာင်း စာရ?က်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများ၊ 

( ဂ) ေြမပိုင်ဆိုင်မှင့် ခွင့်ြပမိန် စာရ?က်စာတမ်း အေထာက်အထား၊ 

(ဃ) မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးချက်၊ 

( င) မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမအဖွဲ၏ ေထာက်ခံချက်၊ 

( စ) လဲယူမည့် ေြမေပရိှ အေဆာက်အဦှင့် သီးှံစိုက်ပျ ိးထားရိှမ စိစစ်ချက်၊ 

(ဆ) လဲယူမည့် ေြမေပရိှ  ေြမေလျာ်ေကးတွက်ချက်မ၊ 

(ဇ ) ပတ်ဝန်းကျင် ေထာက်ခံချက်၊ 

(ဈ) ေကျးရ?ာအုပ်စု အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်၊ 

(ည) ေြမရာဇဝင် အကျဉ်းချပ်၊ 

၄၀။ ယာဉ် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရးစရိတ်များ ကျခံသံုးစွဲေရးကိစ 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ ၅-၁-

၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ (သစ်ေတာ) ၂ (၂) ၁၈ (ဃ) / (၀၈၂/ ၂၀၁၈) အရ- 

(က) ဌာနဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းများသည် အကီးစားမွမ်းမံြပငဆ်င်စရိတ်ှင့် ေငွပမာဏ များ 

ြပားသည့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များကုိ ေငွလုံးေငွရင်း အသံုးစရိတ်စာရင်း ေအာက် 

မှ ကျခံသံုးစွဲရန်ှင့် (၁) ှစ် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များကုိ သာမန် အသံုးစရိတ်မှ 

သံုးစွဲရန်၊ 

(ခ) အကီးစား မွမ်းမံြပင်ဆင်စရိတ်ှင့်ပတ်သက်၍ ေငွကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀ဝိ) (ကျပ် တစ် 

ဆယ်သိန်း) ှင့်အထက် ကုန်ကျမည့်ယာဉ်များကုိ ေငွလုံးေငွရင်းအသံုးစရိတ်မှ ကျခံ 

သံုးစွဲခွင့် တင်ြပရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရ?က်ရန်- 

(၁) ဗဟုိစက်ပစည်းစာရင်းအင်းှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနမှ ှစ်ပတ်လည် ကွင်း 

ဆင်းစစ်ေဆးစဉ် သံရည်ကိအဆင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ယာဉ်များှင့် ဌာန 

အစီအစဉ်ြဖင့် ဘုတ်အဖဲွှင့် သံရည်ကိအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်များ 

အတွက် (၁) ှစ် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် လျာထား ြခင်းမြပရန်၊ 

(၂) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာန/ အဖဲွအစည်းများတွင် ထုတ်လုပ်မ သက်တမ်း 

ရှည်ကာသည့် ယာဉ်များကို သံရည်ကိအဆင့်သတ်မှတ်ပီး အစားထိုး လဲ 
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လှယ် ေပးုိင်ေရး ေဆာင်ရ?က်လျက်ရှိပါသြဖင့် ထုတ်လုပ်သည့် ခုှစ် (၂၅) 

ှစ်အထက် ေကျာ်လွန်သည့် ယာဉ်များအတွက် ြပင်ဆင်စရိတ် ေတာင်းခံရာ 

တွင် ယခင် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ (၁) ှစ် ြပင်ဆင် 

ထိန်းသိမ်းစရိတ်ပါအတိုင်း သံုးစွဲရန်၊ အဆုိပါ ယာဉ်များအတွက် (၁) ှစ် 

ြပင်ဆင် ထိန်းသိမ်းစရိတ်ထက် ပိုမိုသည့် ေကျာ်လွန် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်း 

စရိတ် မြဖစ်မေန ေတာင်းခံရန်လိုအပ်ပါက ဌာနအကီးအကဲ ေထာက်ခံချက် 

ေတာင်းခံသည့် ယာဉ်သည် ဌာနအတွက် မြဖစ်မေန အသံုးြပေနရသည့် 

ယာဉ်ြဖစ်ေကာင်း သီးြခားမှတ်ချက်တိုြဖင့် တင်ြပရန်။ 

၄၁။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် လမ်းေမာင်းဆီ စံန်းသတ်မှတ်ြခင်း 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာနရိှ ဌာနပုိင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအတွက် အုပ်ချပ်မ 

လုပ်ငန်းများတွင်အသံုးြပခ့ဲသည့် ခရီးမုိင်အကွာအေဝးအေပမူတည်၍ လမ်းေမာင်းဆီများ ေတာင်းခံရာတွင် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စံန်းသတ်မှတ်ချက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်တင်ြပေတာင်းခံသွားပါရန် န်ကားေရးမှးချပ် 

ုံး၏ ၁-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စီမံ/ စမရ/ ၄၅၃-၄၆၂/ ယ-၁/ ၂၀၁၉ ြဖင့် သတ်မှတ်ထားရိှပါသည်- 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် လမ်းေမာင်းဆီ စံန်းသတ်မှတ်ချက် 

စဉ် ယာဉ်အမျ ိးအစား စက်သံုးဆီ သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁ Toyota Surf (၂၀) မိုင်လင် (၁) ဂါလန်  

၂ Pajero -။-  

၃ Toyota Landcruiser -။-  

၄ Isuzu Trooper -။-  

၅ Mitsubishi Grandis -။-  

၆ Honda CRV -။-  

၇ Toyota Ipsum -။-  

၈ Double-Cab -။-  

၉ JEEP -။-  

၁၀ Mitsubishi Chariot -။-  

၁၁ Mark II -။-  
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စဉ် ယာဉ်အမျ ိးအစား စက်သံုးဆီ သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

၁၂ Light Truck (New) -။-  

၁၃ Double-Cab (New) (၂၀) မိုင်လင် (၁) ဂါလန်  

၁၄ Nissan E-Cab -။-  

၁၅ Toyota Hilux -။-  

၁၆ Terracan -။-  

၁၇ KIA (Light Truck) (၁၈) မိုင်လင် (၁) ဂါလန်  

၁၈ Hyundai (Light Truck) -။-  

၁၉ Mazda Jeep (၁၅) မိုင်လင် (၁) ဂါလန်  

၂၀ Canter Tipper -။-  

၂၁ Mini Bus -။-  

၂၂ Probox (၂၅) မိုင်လင် (၁) ဂါလန်  

၂၃ Wish -။-  

၂၄ Corolla Van -။-  

၂၅ Mira Van (၃၀) မုိင်လင် (၁) ဂါလန်  

၂၆ Isuzu Truck (၁၄) မုိင်လင် (၁) ဂါလန်  

၂၇ TE Truck (၁၂) မိုင်လင် (၁) ဂါလန်  

၂၈ OiL Bowser -။-  

၂၉ Dump Truck -။-  

၃၀ Nissan Condo -။-  

၃၁ Water Bowser -။-  

၃၂ Nissan (12 Wheel) Truck (၈) မုိင်လင် (၁) ဂါလန်  

၄၂။ ုိင်ငံေတာ်၏ ပုံေသပိုင်ပစည်းများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သွားုိင်ေရးေဆာင်ရ,က်ရန်ကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စမရ/ အ/ ၅၉၂၅-၅၉၃၂/ ၂၀၁၉ အရ- 

(က) ပျက်စီးေနပီး အသံုးြပ၍မရေတာ့သည့် ိုင်ငံေတာ်၏ ပုံေသပိုင်ပစည်းများကုိ စာရင်းမှ 

ပယ်ဖျက်သွားိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရ?က်သွားရန် 

ြဖစ်ပါသည်- 
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(၁) ိုင်ငံေတာ်၏ ပံုေသပိုင်ပစည်းများကုိ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ိုင်ေရးအတွက် 

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန တိုင်းေဒသကီးများအေနြဖင့် 

သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖွဲထံ ေဆာင်ရ?က်လိုေသာ အေကာင်း 

အရာ ြပည့်စုံစာွေဖာ်ြပ၍ “တင်ဒါေကာ်မတီ” ဖဲွစည်းခွင့် တင်ြပြခင်း 

(၁/၂၀၁၇ အပုိဒ်-၉)၊ 

(၂) “တင်ဒါေကာ်မတီ” သည် “ကမ်းခင်းေဈးတွက်ချက်ေရးေကာ်မတီ” “တင်ဒါ 

လက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ” ှင့် “အရည်အချင်းစစ်ေဆးေရးှင့် 

လက်ခံေရးေကာ်မတီ” ကုိ ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်း (၁/၂၀၁၇ အပိုဒ်-

၁၃၊ အပုိဒ် -၁၄၊ အပိုဒ်-၁၅)၊ 

(၃) “ကမ်းခင်းတွက်ချက်ေရးေကာ်မတီ” သည် အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစိုြပည် 

ေရးဦးစီးဌာန သက်ဆိုင်ရာတုိင်းေဒသကီးများက ုိင်ငံေတာ်၏ ပုံေသပိုင် 

ပစည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် ပျက်စီးေနပီး အသံုးြပ၍မရေတာ့ 

ေသာ ပစည်းများအား ေရာင်းချရန် ကမ်းခင်းေဈးကုိ တွက်ချက်ပီး “တင်ဒါ 

ေကာ်မတီ” သုိ တင်ြပြခင်း (၁/၂၀၁၇ အပုိဒ်-၁၃၊ အပိုဒ်ခွဲ(ခ))၊ 

(၄) ိုင်ငံေတာ်၏ ပံုေသပိုင်ပစည်းများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် ေဆာင် 

ရ?က်မည့် အပူပုိင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် “တင်ဒါ 

ေကာ်မတီ” ၏ ခွင့်ြပချက်ရယူ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခယူရာတွင် ေအာက်ပါ 

စာရ?က်စာ တမ်းများကုိ ြပင်ဆင်ရမည် (၁/၂၀၁၇ အပုိဒ်-၁၉)- 

 (ကက) တင်ဒါဖိတ်ေခစာ သုိမဟုတ် ေကာ်ြငာ၊ 

 (ခခ) တင်ဒါပုံစံများ၊ 

 (ဂဂ) စံချနိ်စံန်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

 (ဃဃ) တင်ဒါတင်သွင်းသူများကုိ န်ကားချက်၊ 

 (ငင) တင်ဒါအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်၊ 

 (စစ) တင်ဒါစိစစ်အကဲြဖတ်မည့် အစီအစဉ်၊ 

 (ဆဆ) စာချပ်တွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ၊ 

(၅) “တင်ဒါေကာ်မတီ” သည် ေရာင်းချြခင်း တင်ဒါများအတွက် သတ်မှတ် 

အတည်ြပထားသည့် အနိမ့်ဆံုးကမ်းခင်းေဈးတန်ဖိုး ပမာဏအေပ တင်ဒါ 

ေခယူ ေကာ်ြငာြခင်းကုိ ေဆာင်ရ?က်ြခင်း (၁/၂၀၁၇ အပိုဒ်-၁၄၊ အပုိဒ်ခွဲ-ခ)၊ 
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(၆) “တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ” သည် တင်ဒါများလက်ခံြခင်း၊ 

ဖွင့်ေဖာက်ြခင်း၊ စိစစ်အကဲြဖတ်၍ အ~ကံြပချက်များှင့်အတူ “တင်ဒါ 

ေကာ်မတီ” သုိ တင်ြပြခင်း (၁/၂၀၁၇ အပုိဒ်-၁၄၊ အပိုဒ်ခွဲ-ခ)၊ 

(၇) “တင်ဒါေကာ်မတီ” အေနြဖင့် တင်ဒါအာမခံေကးကုိ သတ်မှတ်၍ တင်ဒါ 

ဖွင့် လှစ်ပီး ဝယ်ယူသူအား ေရ?းချယ်ြခင်း (၁/၂၀၁၇ အပုိဒ်-၃၃၊ အပုိဒ်ခဲွ (ဃ၊ 

င၊ စ))၊ 

(၈) “တင်ဒါေကာ်မတီ” သည် “တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ” ၏ 

တင်ြပချက်အား စိစစ်အကဲြဖတ်သံုးသပ်ပီး တင်ဒါေအာင်ြမင်သူအား ထုတ် 

ြပန် ေကညာြခင်း (၁/၂၀၁၇ အပုိဒ်-၁၆)၊ 

(၉) ိုင်ငံေတာ်၏ ပုံေသပိုင်ပစည်းများ ေရာင်းချြခင်းအတွက် ေငွေပးသွင်းမကုိ 

သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် ေပးသွင်းြခင်း (၁/၂၀၁၇ အပိုဒ်-

၃၄)၊ 

(၁၀) ိုင်ငံေတာ်၏ ပံုေသပိုင်ပစည်းများအား စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ြပုိင်ရန် 

ေဆာင်ရ?က်ပီးစီးမ အစီရင်ခံစာအုပ်ှင့်အတူ ဌာနအကီးအကဲထံ တင်ြပ 

ြခင်း။ 

၄၃။ တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း န်ကားချက်များှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရ,က်ရန်ကိစ 

(က) တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ပစည်းဝယ်ယူြခင်းှင့် ဝန်ေဆာင်မရယူြခင်းလုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျဉ်း 

၍ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ ၁၀-၄-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ န်ကားချက်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၇ ၊ 

အပိုဒ် (၁၀) အရ ေအာက်ပါအတုိင်း ေဆာင်ရ?က်ရန်ြဖစ်ပါသည်- 

(၁) ကျပ် ၁၀ သန်းေအာက် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ပစည်းဝယ်ယူြခင်းှင့် ဝန်ေဆာင် 

မ ရယူြခင်း လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါေခယူြခင်းမြပဘဲ “တင်ဒါလက်ခံ 

ေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ” အေနြဖင့် ပစည်းေပးသွင်းသူ သုိမဟုတ် ဝန် 

ေဆာင်မ ေဆာင်ရ?က်ေပးသူများအနက်မှ ယံုကည်စိတ်ချရေသာ အနည်းဆံုး 

ကုမဏီ (၃) ခုအား ေဈးန်းအဆုိြပလာေတာင်းခံပီး ေဈးန်း အနည်းဆံုး 

တင်သွင်းသူထံမှ ဝယ်ယူြခင်း သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ရယူြခင်း ေဆာင်ရ?က် 

ိုင်သည်၊ 

(၂) ကျပ် ၁၀ သန်းမှ ကျပ် သန်း ၁၀၀ အထိ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ပစည်း ဝယ်ယူ 

ြခင်းှင့် ဝန်ေဆာင်မရယူြခင်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ေခယူရာတွင် 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊ ေကာ်ြငာသင်ပုန်း၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီး 
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ဌာန၊ ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးှင့် မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးများ၏ ေကာ်ြငာ 

သင်ပုန်းတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်ရန် သတ်မှတ်ရက်ထက် ရက်သတ (၂) ပတ် ကိ 

တင်၍ သိသာထင်ရာှးစွာေကညာရမည်၊ ထိုြပင် “တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ် 

ေရးေကာ်မတီ” ဖွဲစည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနက တာဝန်ေပးအပ်ထားသူ 

များအြပင် အြခားေသာ ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲအစည်းများမှ အနည်းဆံုး (၃) ဦး 

ပါဝင် ဖွဲစည်းရမည်၊ 

(၃) ကျပ် သန်း ၁၀၀ အထက် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ပစည်းဝယ်ယူြခင်းှင့် ဝန် 

ေဆာင်မ ရယူြခင်းများအတွက် ေဆာင်ရ?က်မည့် လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားကုိ ရှင်း 

လင်းစာွ ေဖာ်ြပပီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖွင့်လှစ်ရန် သတ်မှတ်ရက်ထက် (၁) လ 

ကိတင်ပီး ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် အနည်းဆုံး ှစ်ကိမ် သိသာထင်ရှား 

စာွ ေကာ်ြငာ၍ တင်ဒါေခယူရမည်၊ အလားတူ ဝန်ကီးဌာန Website တွင် 

အနည်းဆံုး (၁) လ ကိတင် ေကညာရမည်၊ 

(၄)    ိုင်ငံတကာ တင်ဒါေခယူေဆာင်ရ?က်ရမည့် သုိမဟုတ် ိုင်ငံြခားေငွ မရှိမြဖစ် 

သံုးစွဲရမည့် ကိစရပ်များမှအပ ြပည်တွင်းတွင်ဝယ်ယူရရိှိုင်သည့် ပစည်းများ၊ 

ဝန်ေဆာင်မများ၊ ငာှးရမ်းြခင်းှင့် ေရာင်းချြခင်း ကိစရပ်များအတွက် ြမန်မာ 

ကျပ်ေငွြဖင့်သာ တင်ဒါေခယူရမည်၊ 

(၅) ဝယ်ယူလိုသည့် ပစည်း သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများအတွက် ိုင်ငံအတွင်း 

ေရာင်းချခွင့်ြပထားသည့် တရားဝင် ကုိယ်စားလှယ်မရိှပါက ိုင်ငံြခားေငွြဖင့် 

ိုင်ငံတကာ ယှဉ်ပိင်တင်ဒါေခယူ၍ ဝယ်ယူေရးေဆာင်ရ?က်ိုင်ပီး ေငွေပး 

ေချရာတွင်လည်း သတ်မှတ်ိုင်ငံြခားေငွြဖင့် ေပးေချရမည်၊ 

(ခ) ငာှးရမ်းြခင်းှင့်ေရာင်းချြခင်း တင်ဒါများအတွက် ုိင်ငံေတာ်သမတုံး၏ ၁၀-၄-၂၀၁၇ 

ရက်စွဲပါ န်ကားချက်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၇ ၊ အပုိဒ် (၁၁) အရ တစ်ဖက်ပါအတုိင်း ေဆာင် 

ရ?က်ရမည်- 

(၁) ကမ်းခင်းေဈးတွက်ချက်ေရး ေကာ်မတီမှ ေရာင်းချမည့် အနိမ့်ဆုံး ကမ်းခင်း 

ေဈးတန်ဖိုး တွက်ချက်၍ ကမ်းခင်းေဈး တန်ဖိုးများအား အတည်ြပေပးုိင် 

ေရး ဝန်ကီးဌာန၊ တင်ဒါေကာ်မတီသုိ တင်ြပြခင်း၊ 

(၂) ဝန်ကီးဌာနမှ သေဘာတူခွင့်ြပချက်ရရိှပါက ကမ်းခငး်ေဈးတန်ဖိုး ကျပ် ၁၀ 

သန်း ေအာက်ှင့် ကျပ် ၁၀ သန်း ှင့်အထက် ငာှးရမ်း/ေရာင်းချမည့် လုပ်ငန်း 

အမျ ိးအစားခဲွြခား၍ ိုင်ငံေတာ်သမတံုး၏ ၁/၂၀၁၇ န်ကားချက်များှင့် 

အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရ?က်ြခင်း၊ 
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(၃) ထိုေနာက် ပစည်းေဟာင်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်း/ ပုံေသပိုင်ပစည်း စာရင်းမှ 

ပယ်ဖျက်ြခင်းများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင် 

ရ?က်ြခင်း၊ 

(ဂ) ြပည်ေထာင်စု ေငွလုံးေငွရင်းအသံုးစရိတ်ြဖင့် ေဆာင်ရ?က်သည့် တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရ?က်သွားရန်- 

(၁) ြပည်ေထာင်စု ေငွလုံးေငွရင်းအသံုးစရိတ်ြဖင့် န်ကားေရးမှးချပ်ံုးဝင်း၌ 

ေဆာင်ရ?က်မည့် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ သယံဇာတ 

ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရး လုပ် 

ငန်း စိစစ်ေရးေကာ်မတီှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်း စိစစ်ေရးေကာ်မတီထံသုိ လုပ်ငန်းခန်မှန်းေြခစာရင်းှင့် Drawing 

များေပးပုိ၍ တင်ြပစိစစ်မခံယူြခင်းများေဆာင်ရ?က်ပီး အတည်ြပ ခွင့်ြပချက် 

ှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ?က်ြခင်း၊ 

(၂) ြပည်ေထာင်စုေငွလံုးေငွရင်း ေဆာက်လုပ်ေရးဘတ်ဂျက်ြဖင့် တိုင်းေဒသကီး 

များသုိ ရန်ပုံေငွခွဲေဝခွင့်ြပ ေဆာင်ရ?က်သည့် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ 

၏ လုပ်ငန်းခန်မှန်းေြခစာရင်းများ၊ Drawing များအား သက်ဆုိင်ရာတိုင်း 

ေဒသကီး အစုိးရအဖဲွှင့် တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းစိစစ်မေကာ်မတီထံသုိ 

တင်ြပစိစစ်မခံယူ ေဆာင်ရ?က်ြခင်း။ 

၄၄။ ပျ ိးအိတ်ေတာင်းခံြခင်းကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၏ ပျ ိးဥယျာဉ်များတွင် ပျ ိးေထာင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ 

အတွက် ှစ်စဉ်လိုအပ်သည့်ပျ ိးအိတ်များအား ဦးစီးုံးချပ်သုိ တင်ြပေတာင်းခံရာတွင် တစ်ေြပးညီြဖစ်ေစ 

ေရး အတွက် ေပါင် (၅၀) ဝင် ပျ ိးအိတ်တစ်အိတ်တွင် ပျ ိးအိတ်အရ?ယ်အစားအလုိက် ပါဝင်မအေရအတွက် 

အား ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားရိှပါသည်- 

ေပါင် ၅၀ ဝင် (၁) အိတ်လင် ပါဝင်သည့် ပျ ိးအိတ်အေရအတွက်စာရင်း 

စဉ် ပစည်းအမျ ိးအမည် ပါဝင်သည့်ပျ ိးအိတ် အေရအတွက် 

၁ ေပါင် ၅၀ ဝင် (၇" x ၃") ပလတ်စတစ်ပျ ိးအိတ် ၉၀၀၀ အိတ် 

၂ ေပါင် ၅၀ ဝင် (၈" x ၅") ပလတ်စတစ်ပျ ိးအိတ် ၅၀၀၀ အိတ် 
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၃ ေပါင် ၅၀ ဝင် (၁၄" x ၈") ပလတ်စတစ်ပျ ိးအိတ် ၁၇၅၀ အတ်ိ 

၄ ေပါင် ၅၀ ဝင် (၂၀" x ၁၂") ပလတ်စတစ်ပျ ိးအိတ် ၄၅၀ အတိ် 

၄၅။ ဝန်ကီးဌာန ရင်ထိုးတံဆိပ်ှင့် ဦးစီးဌာန ရင်ထိုးတံဆိပ်များ တပ်ဆင်ရန်ကိစ  

အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးံုးချပ်၏ (၁၄-၁၁-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ 

စီမံ/ စမရ/ ၄၄၄၃-၄၄၅၁/ အ/ ၂၀၁၈ အရ ဝန်ကီးဌာနရင်ထိုးတံဆိပ်အား ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ခရီးစဉ်များ၊ 

အစည်းအေဝးများှင့် အခမ်းအနားများ တက်ေရာက်ချနိ်၌လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာနရင်ထိုးတံဆိပ်အား ဌာန 

အကီးအကဲများ ခရီးစဉ်၊ ေနစဉ်ုံးတက်ချနိ်၊ ဌာနအတွင်း အစည်းအေဝးများ၊ အခမ်းအနားများ တက်  

ေရာက်ချနိ်တုိတွင်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ တပ်ဆင်သွားကရန်။ 

၄၆။ စာရ,က်စာတမ်းများ လုံtခံမရိှေစေရး အထူးအေလးထား ေဆာင်ရ,က်ရန်ကိစ 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ံုး၏ (၂၇-

၄-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ (သစ်ေတာ) ၂ (၂)/ ၁၈ (၁၅၁၈/ ၂၀၂၀) အရ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ံုး 

လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရ?က်ရာတွင် သတင်းေပါက်ကားမ မရှိေစ ေရးှင့် လုံ�ခံမရှိေစေရး မိမိတုိ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရ?က်ရသည့် အမတွဲများ၊ စာရ?က်စာတမ်းများကုိ စနစ်တကျလံု�ခံစာွ ထိန်းသိမ်းထားရိှရန်ှင့် သတင်း 

ေပါက်ကားမ မရိှေစ ေရးအတွက် တာဝန်ရိှသူအဆင့်ဆင့်မှ အေလးထားကပ်မတ်ေဆာင်ရ?က်ရန်။ 

၄၇။ e-Government လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ,က်ြခင်း 

အပူပိ ုင်းေဒသစိမ်းလန်းစိုြပည်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ ၂၉-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ သစ်ေတာ/ ၄(၃)/ 

၃၁(ဂ)/ (၁၄၂၅/၂၀၁၈) ြဖင့် လမ်းန်မများ၊ Myanmar e-Government Master Plan (2016-2020) တုိ 

ှင့်အညီ e-Government ဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရ?က်သွားရမည်- 

(က) e-Government လုပ်ငန်း၏ အဓိကရည်မှန်းချက်ြဖစ်ေသာ သတင်းအချက်အလက် 

များအား Online စနစ်ြဖင့် ကွန်ယက်များ ချတ်ိဆက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၊ 

ဆက်စပ်ဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနအတွင်းတွင် န်ကားေရးမှးချပ်ုံးှင့် တိုင်းေဒသကီး၊ 

ခိုင်၊ မိနယ်ုံးများအကား ံုးစာ၊ အစီရင်ခံစာ၊ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်ှင့် 

ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းများအား အြပန်အလှန် ေပးပုိ/ လက်ခံ အသံုးြပြခင်း၊  

(ခ) ိုင်ငံတကာပူးေပါင်းေဆာင်ရ?က်မ Project လုပ်ငန်းများအတွက် ိုင်ငံတကာ အဖဲွ 

အစည်းများှင့် Online မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရ?က်ြခင်း၊ 
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(ဂ) e-Government လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ?က်ေနသည့် ဌာနဝန်ထမ်းများအား ဆက်စပ် 

ဌာနများမှ ဖွင့်လှစ်သည့် e-Government ှင့် ICT နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ Website ှင့် 

Cyber လံု�ခံေရးဆုိင်ရာ အေထာက်အကူြပ သင်တန်းများသုိ တက်ေရာက်ေစြခင်း၊ 

န်ကားေရးမှးချပ်ံုး၌ ဖွင့်လှစ်ပိုချသည့် အရာထမ်း/ အမထမ်း စွမ်းေဆာင်ရည် 

ြမင့်တင်ေရး သင်တန်းများတွင် ဌာနမှေဆာင်ရ?က်လျက်ရှိသည့် e-Government လုပ် 

ငန်းများှင့်် ုံးလုပ်ငန်းများတွင် ထိေရာက်စာွအသံုးြပုိင်ေရး သင်ကားပိုချြခင်း၊  

(ဃ) ဌာန၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ?က်မ အစီအစဉ်များ၊ အခမ်းအနားများ၊ တင်ဒါေကာ်ြငာများ၊ 

စ.ထ.ထ.ရ လုပ်ငန်းများှင့် အထူးစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင် 

ရ?က်ထားမများ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ?က်သည့်် 

Project လုပ်ငန်းများ စသည်တိုကုိ ဌာန၏ Website တွင် Update ြပလုပ်၍ ထည့် 

သွင်း ေဆာင်ရ?က်ြခင်း၊ 

(င) ဝန်ထမ်းေရးရာ စီမံခန်ခွဲမစနစ် Government Personnel Management System 

(GPMS) တွင် ဌာန သေဝန်ထမ်း၊ အရာထမ်း/ အမထမ်းများ၏ အေြခခံအချက် 

အလက်ှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား န်ကားချက်၊ သတ်မှတ်ချက်များ 

ှင့်အညီ ြဖည့်သွင်းေဆာင်ရ?က်ြခင်းှင့် ဝန်ထမ်းအင်အား ေြပာင်းလဲမ စာရင်းများအရ 

ကာလအပိုင်းအြခားအလိုက် Update ြပလုပ်ေဆာင်ရ?က်ြခင်း။ 
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၄၈။ အရအသံုး ခန်�မှန်းေြခေငွစာရင်း၊ မူလခန�်မှန်းေြခ (BE) စာရင်း ေရးဆွဲေဆာင်ရ,က်ြခင်း 

(က)  သက်ဆိုင်ရာဘာေရးှစ်၏ ပထမ (၆) လ ကုန်ဆုံးချနိ်တွင် လာမည့်ဘာေရးှစ် 

အတွက် စီမံကိန်းလျာထားချက် အရလုိအပ်မည့်ရန်ပုံေငွှင့်ပီးခဲ့သည့် ဘာေရးှစ် 

၏အမှန်သံုးစဲွိုင်မ လက်ရှိဘာေရးှစ်၏ ြပြပင်ပီးခန်မှန်းေြခစာရင်းတုိကုိအေြခခံ 

လျက် မူလအရအသံုးခန်မှန်းေြခေငွစာရင်းကုိေရးဆဲွ တင်ြပရမည်၊ 

(ခ) ထိုေနာက်ေရးဆဲွပီးမူလအရအသံုးခန်မှန်းေြခေငွစာရင်းအား ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး 

မှတဆင့် ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆာက်လုပ် 

ေရးဝန်ကီးဌာန၊ စက်ပစည်းကီးကပ်မေကာ်မတီတုိသုိ တင်ြပပီး အတည်ြပချက် 

ရရိှပါ က စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသုိ ဆက်လက်တင်ြပရမည်၊ 

(ဂ) စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး၊ဝန်ကီး၊ဒုတိယသမတတုိမှအဆင့် 

ဆင့်စိစစ်ပီးစာရင်းကုိ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သုိ တင်ြပအတည်ြပချက်ရယူရမည်၊ 

(ဃ) ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ အတည်ြပချက်ရရိှပီးမှသာလင် မူလခန်မှန်းေြခ (BE) စာ 

ရင်းပါရေငွများရရှိေအာင်ေဆာင်ရ?က်ြခင်းှင့် သံုးေငွများသံုးစဲွြခင်းတိုကုိ ရသံုးမှန်း 

ေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ဘာေရးခွင့်ြပမိန်ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရ?က်ရမည်။ 

၄၉။ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပေငွ (SG) ေတာင်းခံရန်ေဆာင်ရ,က်ြခင်း 

 (က) သက်ဆိုင်ရာ ဘာေရးှစ်၏ ပထမ (၅) လ သုိမဟုတ် (၆) လ ကုန်ဆုံးပီးအချနိ်တွင် 

မူလခွင့်ြပေငွ ြဖင့် မလံုေလာက်၍ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပေငွေတာင်းခံရန် န်ကားလာပါက 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးမှတဆင့် မူလခန်မှန်းေြခ (BE) ခွင့်ြပေငွ ေတာင်းခံမအတိုင်း 

အဆင့်ဆင့် တင်ြပအတည်ြပချက်များရယူေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ခ) ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ အတည်ြပချက်ရရိှပီးမှသာလင် ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပေငွ (SG) 

စာရင်းပါရေငွများရရှိေအာင်ေဆာင်ရ?က်ြခင်းှင့် သံုးေငွများသံုးစွဲြခင်းတိုကုိ ရသံုးမှန်း 

ေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ဘာေရးခွင့်ြပမိန်ှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရ?က်ရမည်။ 

၅၀။ ပိုလရံန်ပုံေငွများအပ်ံှရန်ေဆာင်ရ,က်ြခင်း 

 (က) သာမန်ှင့်ေငွလုံးေငွရင်းအသံုးစရိတ် ပိုလေံငွများရှိပါက န်ကားချက်ှင့်အညီ သတ် 

မှတ်ရက်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးသုိ ပထမအကိမ်ှင့် ဒုတိယအကိမ် ှစ်ကိမ် 

ခွဲလျက် သတ်မှတ်ပုံစံများ၊ ရှင်းလင်းချက်များှင့်အတူ အပ်ှံရမည်၊ 

 (ခ) ေငွထုတ်ကန်သတ်ချက် (DL) ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ြပည်လည်အပ်ှံေသာ ပိုလေံငွများ 

အတွက် အတ်ေငွထုတ်ကန်သတ်ချက် (-DL) ြပလုပ်ြခင်းကုိလည်း ြမန်မာ့စီးပာွးေရး 

ဘဏ် ုံးချပ်ှင့် ညိင်းေဆာင်ရ?က်ရမည်။ 
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၅၁။ ရန်ပုံေငွလဲေြပာင်းသံုးစွဲြခင်း 

 (က) သာမန်အသံုးစရိတ်ေခါင်းစဉ်အလိုက် မူလခွင့်ြပေငွြဖင့် မလံုေလာက်၍ ရန်ပုံေငွ လဲ 

ေြပာင်းသံုးစွဲရန် လုိအပ်ပါက ၃၅/၂၀၁၇ အရ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ဘာေရးစီမံခန်ခွဲမ 

ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွင် ြပဌာန်းထားသည့် ရန်ပံုေငွလဲေြပာင်းသံုးစွဲြခင်း န်ကားချက် 

များှင့်အညီ ေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ခ) ေငွလံုးေငွရင်းအသံုးစရိတ်ေခါင်းစဉ် အလိုက် မူလခွင့်ြပေငွြဖင့် မလံုေလာက်၍ ရန်ပံု 

ေငွ လဲေြပာင်းသံုးစွဲရန်လိုအပ်ပါက ၃၅/၂၀၁၇ အရ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ဘာေရး စီမံခန်ခွဲ 

မဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတွင် ြပဌာန်းထားသည့် ရန်ပုံေငွလဲေြပာင်းသံုးစွဲြခင်း န်ကားချက် 

များှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးမှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ စက်ပစည်းကီးကပ်မ 

ေကာ်မတီ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းညိင်းေရးအဖဲွ (ေငွလံုးေငွရင်း)၊ စီမံကိန်းေရးဆဲွ 

ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနတုိသုိ တင်ြပေဆာင်ရ?က်ရမည်။ 

၅၂။ ဘာေရးစီမံခန�်ခွဲမှင့် ေငွစာရင်းများြပစုထိန်းသိမ်းြခင်း ေဆာင်ရ,က်ချက် 

 (က) ဌာနဆုိင်ရာ ရေငွများ စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံြခင်းင့်ှ သံုးေငွတုိကုိ စီမံခန်ခွဲရာတွင် 

စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ၁-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် 

၃၅/၂၀၁၇ ြဖင့်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘာေရး၊ စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ စည်း 

မျဉ်းှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ခ) အသံုးစရိတ်များ သံုးစွဲရာတွင် ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်များ မှန်ကန်မရှိေစေရးအတွက် 

စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် သာမန်အသံုးစရိတ်စာရင်း 

တွင် အသံုးြပမည့် ဘတ်ဂျက်ေခါင်းစဉ်အမှတ်အသားများ စာအုပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များ 

အတုိင်း လုိက်နာေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ဂ) အသံုးစရိတ်များထုတ်ယူသံုးစွဲရာတွင် ဌာနက သတ်မှတထ်ားသည့် လုပ်ငန်းခွင့်ြပမိန်၊ 

ဘာေရးခွင့်ြပမိန်၊ ေငွေတာင်းခံလာပုံစံများြဖင့် တင်ြပေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

(ဃ) ဌာနဆုိင်ရာရေငွ၊ သံုးေငွစာရင်းများကုိ ဦးစီးဌာနများ၏ အေြခခံစာရင်းြပဌာနများ 

အတွက် ေငွစာရင်းထိန်းသိမ်းေရးနည်းလမ်း န်ကားချက်၊ ဦးစီးဌာနများ၌ စာရင်း 

များ ြပစုထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသို စာရင်းေပးပိုြခင်း 

အတွက် ဦးစီးဌာနများက လုိက်နာေဆာင်ရ?က်ရမည့် စာရင်းြပနည်းလမ်းန်ကား 

ချက် စသည်တိုှင့်အညီ ြပစုေရးဆဲွေဆာင်ရ?က်ရမည်။ 
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၅၃။ ဆုံးံးမများအတွက် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခွင့်ြပြခင်း 

 (က) ေငွေကး၊ ပစည်း ဆံုးံးမများအတွက် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခွင့်ြပရန် တင်ြပလာြခင်းများ 

အား စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ၁-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ၃၅/ ၂၀၁၇ အပိုဒ် (၂၄၀) အရ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရ?က်ရန် - 

  (၁) ဌာနဆုိင်ရာစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွဖွဲစည်းေဆာင်ရ?က်ရန်။ 

  (၂) ဌာနဆုိင်ရာစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ၏အစီရင်ခံစာ။ 

  (၃) ေငွေကး(သုိမဟုတ်)ပစည်းဆုံးံးသည့်အေသးစိတ်စာရင်း။ 

  (၄) ဌာနဆုိင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ၏ အစီရင်ခံစာအေပ စိစစ်သံုးသပ်ချက်ကုိ 

အေြခခံ၍ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၊စီမံခန်ခဲွမေကာ်မတီသုိတင်ြပေဆာင်ရ?က်ရမည်။ 

 (ခ) ပျက်စီးဆံုးံးမစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ရိှသူ (သုိ) အဖဲွအစည်းများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမာှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

အ 

မှတ် 

စဉ် 

စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရိှသူ 

ပုဂိလ်သုိမဟုတ်အဖဲွအစည်း 

ုိင်ငံေတာ်ပုိင် 

ေငွတန်ဖိုး 

(ကျပ်) 

ုိင်ငံေတာ်ပုိင် 

ပစည်းတန်ဖိုး 

(ကျပ်) 

၁။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

ဥကဌ 

၂,၅၀၀,၀၀၀/-အထိ ၅,၀၀၀,၀၀၀/အထိ 

 

၂။ ေနြပည်ေတာ်/ ရန်ကုန်မိေတာ်/ မေလး 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ဥကဌ 

၁,၅၀၀,၀၀၀/-အထိ ၃,၀၀၀,၀၀၀/-အထိ 

၃။ ဌာန/ အဖဲွအစည်း အကီးအကဲ ၁,၀၀၀,၀၀၀/-အထိ ၂,၀၀၀,၀၀၀/-အထိ 

၅၄။ ေငွစာရင်းလချပ်၊ ှစ်ချပ်များ ြပစုတင်ြပြခင်း 

(က) လစဉ် စရ စာရင်းများ 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီး ေနာက်လ တတိယပတ်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု၍ 

ေငွတုိက်ဦးစီးဌာနသုိ ေပးပုိရမည်၊ 



 

Standard Operating Procedures for Administration 39 

 

 (ခ) မူလ ခန်�မှန်းေြခ (BE) ှင့် လကုန်အထိ ဝန်ကီးဌာနအလုိက် ဝင်ေငွှင့် အသံုးစရိတ် 

စာရင်း 

 သက်ဆိုင်ရာ လကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးံုးသုိ တင်ြပရမည်၊ 

 (ဂ) စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်အေပ အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်မ အေြခအေနစာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာ လကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ်ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ုံးသုိ တင်ြပရမည်၊ 

 (ဃ) ဝန်ကီးဌာနများ၏ ေဆာက်လုပ်ေရး (ေငွလုံးေငွရင်း) အသံုးစရိတ်များ တိုင်းေဒသကီး 

အလုိက် လစဉ်ေပးပုိစာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးံုးသုိ တင်ြပရမည်။ 

 (င) ုိင်ငံြခားေငွ အရ-အသံုး စာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ်ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးံုးသုိ တင်ြပရပါသည်၊ 

 (စ) လစဉ် အခွန်ရေငွ စာရင်းများ 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးံုးသုိ တင်ြပရမည်၊ 

 (ဆ) လစဉ် အမှန်ရ/ အမှန်သံုး စာရင်း (ေငွေကးဆုိင်ရာကိစ) များ ေဆာင်ရ,က်ချက် 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ံုးသုိ တင်ြပရမည်၊ 
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 (ဇ) ေငွစားစီမံချက်၏လအလိုက် ခန်�မှန်းချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်မကုိ စိစစ်ုိင် 

ရန် ယာယီအမှန်စာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ုံးသုိ တင်ြပရမည်၊ 

 (စျ) ြပည်ပသုိ အေကာင်းအမျ ိးမျ ိးြဖင့်သွားေရာက်ရာတွင် ုိင်ငံြခားသံုးေငွ ထုတ်ယူသံုးစွဲမ 

အတွက် စာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု၍ 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး 

သုိ တင်ြပရမည်၊ 

 (ည) ုိင်ငံေတာ်အစုိးရအဖွဲအစည်းများ ဝန်ထမ်းအင်အားှင့် လစာစရိတ်စာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးံုးှင့် စီမံကိန်းေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ် (၃၂) သုိ ေပးပုိတင်ြပရမည်၊ 

 (ဋ)  ဝန်ကီးဌာနများမှ လစာန်းအလုိက် လစဉ်ထုတ်ေပး လစာစာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးံုးသုိ တင်ြပရမည်၊ 

 (ဌ) (၃) လပတ် ယာယီရေငွှင့် အသံုးစရိတ်စာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာ (၃) လပတ် ကုန်ဆုံးပီး ေနာက်လ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာန 

စာရင်းချပ် ြပစု၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးသုိ တင်ြပရမည်၊ 

 (ဍ) (၆) လပတ် ယာယီရေငွှင့် အသံုးစရိတ်စာရင်း 

  သက်ဆိုင်ရာ (၆) လပတ် ကုန်ဆုံးပီး ေနာက်လသတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာန 

စာရင်းချပ် ြပစု၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးသုိ တင်ြပရမည်၊ 
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 (ဎ) ုိင်ငံပုိင်အခန်း ရင်းီှးြမပ်ံှမ (ေဆာက်လုပ်ေရး၊ စက်ပစည်း၊ အြခား) ေငွလံုးေငွရင်း 

အသံုးစရိတ် စာရင်းများ 

  သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီးေနာက်လ လဆန်း (၇) ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနစာရင်းချပ် ြပစု 

၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီး ုံးသုိ တင်ြပရမည်၊ 

 (ဏ) ှစ်ချပ်အစီရင်ခံစာများ/ ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ 

  သက်ဆိုင်ရာ ဘာေရးှစ် ကုန်ဆုံးပီးေနာက် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာန 

စာရင်းချပ် ြပစု၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးသုိ တင်ြပရမည်။ 

 (တ) ဝန်ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများ၏ ှစ်စဉ်ေငွသားစီမံချက်ေရးဆဲွြခင်းကုိ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ 

အဖွဲံုး၏ ၁၈-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ န်ကားချက်များှင့်အညီ ေရးဆွဲပီးေနာက် 

ေအာက်ပါအတုိင်း ေဆာင်ရ,က်ရပါမည်- 

(၁) လာမည့် ဘာေရးှစ်အတွက် လစဉ်အသံုးစရိတ် အေသးစိတ်စာရင်းများ၊ 

ရေငွ အေသးစိတ်စာရင်းများ၊ ေငွထုတ်ကန်သတ်ချက် (Drawing Limit) 

အတွက် (၃) လပတ်အလုိက် ခန်မှန်းေငွရပ်တုိကုိ သတ်မှတ်ပုံစံများြဖင့်ြပစု၍ 

ှစ်စဉ်ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်ေန ေနာက်ဆုံးထားပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးသုိ 

ေပးပုိရပါမည်၊  

(၂) ှစ်စဉ် အရအသံုး ခန်မှန်းေြခေငွစာရင်းကုိ လတ်ေတာ်မှ အတည်ြပပီးေသာ 

အခါ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးမှတဆင့် ေငွတိုက်ဦးစီးဌာနသုိ ေပးပုိထားသည့် 

ခန်မှန်းချက်များအား လတ်ေတာ်မှ အတည်ြပပီးသည့် ခန်မှန်းေြခစာရင်းများ 

ှင့် တုိက်ဆိုင်စစ်ေဆးပီး ေြပာင်းလဲမရိှပါက ေအာက်တိုဘာလ (၂၇) ရက်ေန 

ထက် ေနာက်မကျဘဲ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးုံးမှတဆင့် ေငွတိုက်ဦးစီးဌာနသုိ 

ြပန်လည်ေပးပိုရပါမည်၊ 

(၃) ဦးစီးုံးချပ်အေနြဖင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊ မိနယ် ံုးများ၏ ြပည်ေထာင်စု 

ဘာေငွထုတ်ကန်သတ်ချက် (Drawing Limit) များကို ေအာက်တိုဘာလမှ 

စ၍ (၃) လပတ်တစ်ကိမ် ခွဲေဝေပးရန်ှင့် ခွဲေဝေပးသည့် ေငွထုတ်ကန်သတ် 

ချက်သည် ေငွသားစီမံချက်ှင့် ကုိက်ညီရမည် ြဖစ်ပါသည်၊ 

(၄) ေငွသားစီမံချက် အေကာင်အထည်ေဖာ်မအေြခအေနကုိ (၃) လတစ်ကိမ် ြပန် 

လည် ဆန်းစစ်ပီး လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ခန်မှန်း၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးမှ 
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တဆင့် ေငွတိုက်ဦးစီးဌာနသုိ ဇန်နဝါရီလ၊ ဧပီလှင့် ဇူလိုင်လတုိ၏ (၁၀) ရက် 

ေနများထက် ေနာက်မကျဘဲ ေပးပိုရန်ှင့် ှစ်စတွင် ေပးပုိထားေသာ မူလ 

ပမာဏ၏ (၁၀) ရာခုိင်န်းအထက် ကဲွလွဲပါက ရှင်းလင်းချက်များှင့်တကွ 

ေပးပုိရန် ြဖစ်ပါသည်၊ 

(၅) ဇန်နဝါရီလတွင်ေပးပုိေသာ အစီရင်ခံစာ၌ ေနာက် (၉) လ (ဇန်နဝါရီလမှ စက် 

တင်ဘာလထိ) အတွက် ရေငွှင့် အသံုးစရိတ် ခန်မှန်းချက်ကုိလည်းေကာင်း၊ 

ဧပီလတွင် ေပးပိုေသာ အစီရင်ခံစာတွင် ေနာက် (၆) လ (ဧပီလမှ စက်တင်ဘာ 

လထိ)အတွက် ခန်မှန်းချက်ကုိလည်းေကာင်း၊ ဇူလိုင်လအစီရင်ခံစာတွင် ေနာက် 

ဆုံး (၃) လ ြဖစ်သည့် (ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလထိ) ခန်မနှ်းချက်များကုိ 

လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာ (၃) လပတ် မကုန်ဆံုးမီ 

အတွင်း ေပးပိုပီးြဖစ်သည့် ေငွသားစီမံချက်ပါ ခန်မှန်းေငွရပ်များကုိ ြပင်ဆင်ရန် 

လိုအပ် ပါက ြပင်ဆင်၍ ေငွတုိက်ဦးစီးဌာနသုိ ြပန်လည်ေပးပိုရပါမည်၊ 

(၆) သက်ဆိုင်ရာဘာေရးှစ် ကုန်ဆံုးပီးေနာက် ေငွသားစမံီချက်၏ အမှန်စာရင်း 

များကုိ ေနာက်ဘာေရးှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်ေနထက် ေနာက်မကျဘဲ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးမှတဆင့် ေငွတုိက်ဦးစီးဌာနသုိ ေပးပိုရန်ှင့် ေငွသားစီမံ 

ချက်ကုိ ကျပ် ေထာင်ဂဏန်းြဖင့် ေရးဆဲွေပးပိုရပါမည်။ 

၅၅။ တုိင်းေဒသကီးများမ ှဘတ်ဂျက်ှင့် ေငွစာရင်းကိစများအတွက် လိုက်နာေဆာင်ရ,က်ရန် 

အချက်များ 

 (က) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန တုိင်းေဒသကီးများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ဘာေရးှစ်အလိုက် တိုင်းေဒသကီး ဘာအရအသံုးခန်မှန်း ေြခေငွစာရင်းများကုိ 

ေရးဆဲွပီးေနာက် န်ကားေရးမှးချပ်ထံ တင်ြပအတည်ြပချက်ရယူပီးမှ သက်ဆိုင် 

ရာ တိုင်းေဒသကီး ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသုိ ေပးပိုေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ခ) ေကျးရ?ာသံုးထင်းစိုက်ခင်း တည်ေထာင်ြခင်း၊ ြပစုထိန်းသိမ်းြခင်း၊ တစ်အိမ်ေထာင် 

ကန်း (၃) ပင်၊ သစ်မာ (၂၀) ပင်၊ တစ်ရ?ာတစ်ဧက ဘက်စုံသံုးစိုက်ခင်း တည်ေထာင် 

ြခင်း၊ ြပည်သူဗဟုိြပ ပျ ိးေထာင်စိုက်ပျ ိးြခင်း၊ ထင်းအစားအြခားေလာင်စာသံုး စံြပ 

ေကျးရ?ာ တည်ေထာင်ြခင်း စသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ရန်ပုံေငွ 

ကုိ တုိင်းေဒသကီးဘာမှ လျာထားရမည်၊ 
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 (ဂ) တိုင်းေဒသကီးရိှ ဝန်ထမ်းများအတွက် လစာေငွ၊ ခရီးသွားလာစရိတ်၊ စီမံခန်ခွဲမစရိတ်၊ 

လေပးပုတ်ြပတ် လုပ်သားများအတွက် လုပ်ခလစာ၊ ဌာနပုိင် ယာဉ်ယယားများ 

အတွက် အုပ်ချပ်မစက်သံုးဆီှင့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များ၊ e-Governmemt 

ဆိုင်ရာ ပစည်းှင့် လစဉ်ေကးများ၊ ုံးသံုး၊ လုပ်ငန်းသံုး စက်ပစည်းများ၊ ယာဉ်များ 

ဝယ်ယူြခင်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းစရိတ်များ၊ ုံးှင့်ဝန်ထမ်းေနအိမ် စသည့် အေြခခံ 

အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ြခင်းှင့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်းစရိတ်များ၊ ံုးဝန်း�ခံ 

စည်းိုး၊ ပျ ိးဥယျာဉ်များှင့် အြခား ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တိုကုိ တိုင်းေဒသကီး 

ဘာေငွမှ လျာထားရမည်၊ 

 (ဃ) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းေဒသကီးများအေနြဖင့် စီမံကိန်းှင့် 

ဘာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ၁-၄-၂၀၁၇ ရက်ေနတွင် အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၃၅/ 

၂၀၁၇ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဘာေရးစီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ 

အတုိင်း တိကျစာွလိုက်နာရမည်၊ 

 (င) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တိုငး်ေဒသကီးများအေနြဖင့် သာမန် 

အသံုးစရိတ်များ သံုးစဲွရာတွင် စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရသံုးမှန်းေြခေငွ 

စာရင်း ဦးစီးဌာနမှ ၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက်ေနတွင်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ဗဟုိအဖွဲအစည်းများ၊  

ဝန်ကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီှင့် စည်ပင်သာယာေရး 

အဖွဲများ အတွက် သာမန်အသံုးစရိတ်စာရင်းတွင် အသံုးြပမည့် ဘတ်ဂျက်ေခါင်းစဉ် 

အမှတ်အသားများ စာအုပ်ပါ န်ကားချက်အတိုင်း ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်များ မှန်ကန် 

စာွ သံုးစဲွရမည်၊ 

 (စ) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တုိငး်ေဒသကီးများအေနြဖင့် ဌာနဆုိင်ရာ 

ရေငွများ ေပးသွင်းြခင်း၊ သံုးေငွများ ထုတ်ယူသံုးစွဲြခင်းအတွက် ဦးစီးံုးချပ်၏ ၁၅-၆-

၂၀၁၂ ရက်စွဲြဖင့် အေကာင်းကားခ့ဲသည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းခွင့်ြပမိန်၊ ဘာေရး ခွင့်ြပ 

မိန်၊ ေငွေတာင်းခံလာများစသည့် သတ်မှတ်ပုံစံများြဖင့်တင်ြပ၍ ခွင့်ြပချက်ရယူ 

ေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ဆ) အပူပုိင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တုိင်းေဒသကီးများအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စု 

ှင့် တုိင်းေဒသကီး ဘာရန်ပံုေငွတုိ၏ လစဉ် အရအသံုးဘာေရးလချပ် (တုိင်း 

ချပ်) များကုိ သတ်မှတ်ပုံစံများြဖင့် ဦးစီးုံးချပ်သုိ သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီး ေနာက်လ 

လဆန်း (၁) ရက်ေနအေရာက် ေပးပိုရမည်၊ 

 (ဇ) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တုိင်းေဒသကီးများအေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ် 

အစုိးရ အဖဲွအစည်းများ၏ ဝန်ထမ်းအင်အားှင့် လစာစရိတ် လစဉ်စာရင်း (တုိင်းချပ်) 
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များကုိ သတ်မှတ်ပုံစံများြဖင့် ဦးစီးံုးချပ်သုိ သက်ဆိုင်ရာလကုန်ပီး ေနာက်လ 

လဆန်း (၁) ရက်ေနအေရာက် ေပးပိုရမည်၊ 

 (စျ) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊ မိနယ်ံုးများ 

အေန ြဖင့် လစဉ် ဌစ စာရင်းှင့် ဘဏ်ရှင်းတမ်းများကုိ ဦးစီးံုးချပ်သုိ သက်ဆိုင်ရာ 

လကုန်ပီး ေနာက်လ (၁၀) ရက်ေနအေရာက် ေပးပိုရမည်၊ 

 (ည) အပူပုိင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တုိင်းေဒသကီး၊ ခုိင်၊ မိနယ်များ အေနြဖင့် 

ဌာနဆုိင်ရာ ရေငွသံုးေငွများ စာရင်းြပစုြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနများ၏ အေြခခံ 

စာရင်းြပ ဌာနများအတွက် ေငွစာရင်းထိန်းသိမ်းေရးနည်းလမ်း န်ကားချက်၊ ဦးစီး 

ဌာနများ၌ စာရင်းများြပစုထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနသုိ 

စာရင်း ေပးပုိြခင်းအတွက် ဦးစီးဌာနများက လုိက်နာေဆာင်ရ?က်မည့် စာရင်းြပနည်း 

လမ်း န်ကားချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ဋ) အပူပုိင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တုိင်းေဒသကီးများအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စု 

ဘာ/ တုိင်းေဒသကီးဘာ ရန်ပုံေငွများကုိ လက်ေအာက်ုံးများသုိ အချနိ်ှင့် 

တေြပးညီ ခွဲေဝခွင့်ြပရန်ှင့် ခွင့်ြပရန်ပုံေငွများအတွက် ေငွထုတ်ကန်သတ်ချက် (DL) 

များ အချနိ်မီဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ဌ) တိုင်းေဒသကီး၊ ခုိင်၊ မိနယ်ုံးများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဘာေရးှစ်အလုိက် 

သက်ဆိုင်ရာေဒသ စာရင်းစစ်ုံးများမှ လုပ်ငန်းှင့်စာရင်းများ စစ်ေဆးပီးေနာက် 

ထွက် ရိှလာသည့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာပါ လုိက်နာေဆာင်ရ?က်ရန် အ~ကံြပချက်များ 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆာင်ရ?က်ပီးစီးမတိုကုိ သက်မှတ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာစာရင်းစစ် 

ုံးသုိ ြပန်ကားရာတွင် ဦးစီးုံးချပ်၊ စီမံခန်ခွဲေရးဌာနသုိလည်း စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ 

မိတ ပူးတွဲလျက် ေပးပုိတင်ြပရမည်၊ 

 (ဍ) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တိုငး်ေဒသကီးများအေနြဖင့် တုိင်းေဒသ 

ကီး သာမန်ှင့်ေငွလုံးေငွရင်း အသံုးစရိတ် ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်တစ်ခုမှ အြခားေခါင်း 

စဉ် တစ်ခုသုိ ရန်ပုံေငွလဲေြပာင်းသံုးစွဲရန် လုိအပ်လင် န်ကားေရးမှးချပ်ထံ တင်ြပ 

အတည်ြပချက်ရယူပီးမှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းေရးဆဲွေရး ဦးစီးဌာနှင့် အစိုးရအဖဲွတုိထံသုိ တင်ြပေဆာင်ရ?က်ရမည်၊ 

 (ဎ) အပူပိုင်းေဒသစိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဦးစီးဌာန၊ တိုငး်ေဒသကီးများအေနြဖင့် သက်ဆိုင် 

ရာ ဘာေရးှစ်အတွင်း မသံုးစွဲိုင်သည့် တိုင်းေဒသကီး ဘာရန်ပုံေငွမှ ပိုလ ံ

ရန်ပုံေငွများကုိ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာတုိင်းေဒသကီး ရသံုးမှန်းေြခေငွ 

စာရင်း ဦးစီးဌာနသုိ ေပးပုိအပ်ှံရမည်။ 
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၅၆။ ြပည်ပုိင်ငံများသုိ တာဝန်အရသွားေရာက်ရာတွင် ဘာေရးခွင့်ြပမိန်� ထုတ်ေပးြခင်း 

 သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၏ ၂၆-

၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် (သစ်ေတာ)/ ၆(၃)/ ၀၇(ခ-န်)/ ၂ (၃၁၈/ ၂၀၁၈) အရ ြပည်ပသုိ 

ကုိယ်စားလှယ်များ ပညာသင်များ၏ ိုင်ငံြခားသွားအသံုးစရိတ်ှင့် ြပည်ပခရီးစဉ် သွားေရာက်ရမည့်ရက် 

မတိုင်မီ ရက်သတ တစ်ပတ်ကိတင်၍ ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန (ံုးချပ်) သုိ ေပးပုိသည့်အချက်အလက် 

များကုိ Pyidaungsu, Font 13 ြဖင့် Hard Copy (၂) စုံ Soft Copy ှင့်အတူ ပူးတဲွေပးပုိရမည်။ ခရီးစဉ် 

ေြပာင်းေရEြခင်း၊ ခရီးစဉ် ပျက်ြခင်းများကုိ အချန်ိမီ အေကာင်းကားရမည်။ 

 

 

 

 

 




