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         ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၁၆ ခ�ုစှ၊် �ိုဝငဘ်ာလ        ရက် 
 

��န်က� ားချက် ( ၂/၂၀၁၆ ) 
 
 

အေက� ာငး်အရာ။  ပြ ည်နယ်/ တုိင်းေဒသ က� းီများရိှ ေရေက� ာင်းပုိ�ေဆာင်ေရး ��န်က� ားမ� ဦးစီးဌာန �ံုး 
များတွင်  �ံုးစာေခါင်းစည်း (Letter Head) အသံုးပြ �ခြ င်း�ှင့် လက်မှတ်ေရးထုိး 
 ခြ င်း ကိစ�  

 

၁။  ပြ ညန်ယ�်ငှ့် တုိငး်ေဒသ က� းီများရှိ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ုံးများသည် 
ပို�ေဆာငေ်ရး�ငှ့် ဆက်သယွေ်ရးဝန်က� းီဌာနေအာကရ်ှိ ေရေက� ာငး်ပိ�ုေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန 
က စမီခံန်�ခွဲလျက်ရိှသည့် ကစိ�များကို သကဆိ်ုငရ်ာ  ပြ ညန်ယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီများတွင် တာဝန်ယ ူ
ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်သည့်အပြ င် သကဆိ်ငုရ်ာ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီ အစိုးရအဖွဲ�များက 
အခါအားေလျာစ်ွာ တာဝန်ေပးအပသ်ည့် ကစိ�များ�ငှ့် သကဆိ်ငုရ်ာ  ပြ ည်နယ/် တုိငး်ေဒသက� းီ ြမန်မာ့ 
ကမး်�ိုးတန်း�ငှ့်  ပြ ည်တွငး်ေရေက� ာငး် သယ်ယပူို�ေဆာငေ်ရးလပုင်နး်  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�များက 
တာဝန်ေပးအပသ်ည့် ကစိ�များကိုလညး် ေဆာင်ရွကရ်မည်ဖြ စပ်ါသည။်  
 

၂။ ထိုသို�ေဆာင်ရွကရ်ာတငွ် အချိ��ေသာ  ပြ ညန်ယ/် တုိငး်ေဒသက� းီများရိှ ေရေက� ာငး် 
ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ုံးများသည် ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှတဆင့် 
 ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီဌာနအား တာဝန်ခသံည်က့စိ�ရပမ်ျား၊ သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီ 
အစိုးရအဖွဲ�များက တာဝန်ေပးမ�အရ ေဆာင်ရွက်ရသည့် ကစိ�ရပမ်ျား�ငှ့်  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� ီး 
ြမန်မာ့ ကမး်�ိုးတန်း�ငှ့်  ပြ ညတ်ငွး်ေရေက� ာငး် သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးလပုင်န်း  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�များ၏ 
လပုင်န်းတာဝန်ဆုိင်ရာ ကစိ�ရပမ်ျားအားလုံးအတွက ် ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာင်ေရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန 
�ုံးများ၏ �ုံးစာေခါငး်စညး် (Letter Head) တစမ်ျိ�းတညး်ဖြ င်သ့ာ အသုံးပြ �လျကရိှ်သဖြ င့် စမီခံန�်ခဲွ 
သည့် အဖွဲ�အစညး်ကို ကွဲကွဲပြ ားပြ ား သရိှိ�ိုင်ခြ ငး်မရိှဘဲ ��ပေ်ထးွမ�ကို  ဖြ စေ်ပ�ေစလ�ကရိှ်ပါသည။် 
 

၃။ သို�ဖြ စ်ရာ သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီများရှိ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ� 
ဦးစးီဌာန�ုံးများသည် �ုံးစာေခါငး်စညး် (Letter Head) အသုံးပြ �ခြ ငး်�ှင့် လကမ်တ်ှေရးထိုးခြ ငး် 
တုိ�အား ေအာကပ်ါအတိုငး် တိကျစွာလိုကန်ာသွားရန် အေက� ာငး်က� ားပါသည်- 
 

 (က) ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနမှတဆင့်  ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီဌာနအား 
တာဝန်ခသံည့်ကစိ�ရပမ်ျား  ဖြ စေ်သာ  ပြ ညေ်ထာငစ် ု ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ စညး်မျဥး် 
ဥပေဒ၊ ��န်က� ားချက�်ှင့် လပုထ်ုံးလပု်နညး်များအပါအဝင် ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး 
��န်က� ားမ� ဦးစးီဌာန (�ုံးချ�ပ)် �ငှ့် တိကု�်ိုကပ်တ်သကသ်ည့်ကစိ�များအား ေဆာင်ရွက် 
ရာတွင် သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီများရှိ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး 
��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ုံးများ၏ �ုံးစာေခါငး်စညး် (Letter Head) အားအသုံးပြ �၍ 
 ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� ီး ဦးစးီမ�ှးများ ကိုယ်တုိင် လကမ်တ်ှေရးထိုးသွားရန်၊ 
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 (ခ ) သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီ အစိုးရအဖွဲ�များက ေပးအပသ်ည့် တာဝန်အရ 

ေဆာင်ရွက်ရသည့် ကစိ�ဖြ စပ်ါက တာဝနေ်ပးအပ်သည့် အမန်ိ�/ ��န်က� ားချက/် အစညး် 
အေဝးမတ်ှတမး်တုိ�အား ရည�်�န်းေဖာ်ပြ ၍ သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီ 
များရှိ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ုံးများ၏ �ုံးစာေခါငး်စညး် (Letter 
Head) အသုံးပြ �၍  ပြ ညန်ယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီ ဦးစးီမ�ှးများ ကိုယ်တုိင် လကမ်တှ် 
ေရးထိုးသာွးရန်၊ 

 

 (ဂ ) သကဆ်ိုင်ရာပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီများရိှ ြမန်မာ့ကမး်�ိုးတနး်�ငှ့်  ပြ ည်တွငး် 
ေရေက� ာငး်သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးလပုင်နး်  က� းီက� ပေ်ရးအဖွ�ဲများ၏ လပုင်န်းတာဝန် 
ဆိုင်ရာကစိ�ရပ်များကို ထတ်ုပြ န်ထားပ� းီဖြ စသ်ည့်  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီများ၏ 
ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများအရ ေဆာငရ်ကွ်ရာတွင်အဆုိပါ က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�များ၏�ုးံစာ 
ေခါငး်စညး် (Letter Head) အားအသုံးပြ �၍ အဆုိပါအဖွ�ဲတငွ် တာဝန်ေပးအပထ်ား 
သည့် ရာထးူ ဖြ င့်လကမ်ှတ်ေရးထိးုသာွးရန်၊ 

 

 
 

 

     ေမာငေ်မာငဦ်း 
     ��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပ်  
 

 ဖြ န်� ေ၀ ခြ င်း 
 

 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ 
မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ မ��ေလးမ� �ိ� 
 

 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ 
 ရန်ကုန်တိငုး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ ရနက်နု်မ� �ိ� 

 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ မ��ေလးတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ မ��ေလး မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက် မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ရန်ကန်ုတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ ရန်ကုန်မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 

 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ တန �သာရီတိငုး်ေဒသက� းီ�ုံး၊  မ� တ်ိမ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န် က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ဧရာဝတတိီငုး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ ပသုမိ်မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 

 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ မန်ွပြ ညန်ယ�်ုးံ၊ ေမာ်လမ� �ိင်မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 

 

ကပွက်မဲ� ေအာက်ရိှ သကဆုိ်င်ရာ 
 ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီ၊ ေရေက� ာငး် 
ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ� ဦးစးီဌာန �ုံး 
များအား��န်က� ားချကပ်ါအတိငုး်လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွကသ်ာွးေစေရး က� းီက� ပသ်ွားရန်
 ဖြ စသ်ည။် 
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ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ရခိုင်ပြ ညန်ယ�်ုံး၊ စစေ်တွမ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ပခဲးူတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊  ပြ ည ်မ� ိ�� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွ(ဲ ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ စစက်ိုငး်တိငုး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ မုံရွာမ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ မေကးွတုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး၊ မေကးွမ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 

ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ကချင်ပြ ည်နယ�်ုံး၊ ဗန်းေမာ်မ� �ိ� 
 ပြ ညန်ယ�်ငှ့်တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးများဌာနခွဲ(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
 
မိတ� �ကုိ 
 ပို�ေဆာငေ်ရး�ငှ်ဆ့ကသ်ွယေ်ရးဝန်က� းီဌာန 
 ဥပေဒ�ငှ့်နညး်ပညာစမံျားဌာနခွဲ 
 ေရေက� ာငး်ဌာနခွဲ 
 ေရေက� ာငး်အငဂ်ျင်နီယာဌာနခွဲ 
 စမီေံရးဌာနခွဲ 
 ေရေက� ာငး်လပုင်နး်ဌာနခွဲ 
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