
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ်အစိုးရ 
ပုိ�ေဆာင်ေရး�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်က� းီဌာန 

ေရေက� ာင်းပုိ�ေဆာင်ေရး��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာန 
 

အမှတ်၊ ၃၆၃/၄၂၁၊ ကုန်သည်လမ်း�ှင့် သိမ်ဖြ �လမ်းေထာင့်၊ ဗုိတ်တေထာင်မ� �ိ�နယ်၊ ရန်ကုန်မ� �ိ�။ 
 

E-mail: dgdma@myanmar.com.mm , dma.myan@gmail.com  Tel :  95 1 397640 
PO.Box:  194        Fax: 95 1 397641 
 

         ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၁၆ ခ�ုစှ၊် �ိုဝငဘ်ာလ        ရက် 
 

��န်က� ားချက် ( ၃/၂၀၁၆ ) 
 

အေက� ာငး်အရာ။  ပြ ည်တွင်းေရေက� ာင်းသွားေရယာဥ်များ ေဘးအ��ရာယ်ကင်းရှင်းစာွ ေပြ းဆဲွ�ိုင် 
ေစေရးကိစ�  

 

၁။ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာနသည် ေရယာဥမ်ျား အ��ရာယက်ငး်ရှငး်စွာ 
ခတ်ုေမာငး်သာွးလာ�ိုငေ်ရးကစိ��ငှ့်ပတ်သက်၍ ��န်က� ားချက် (၁/၂၀၁၅)  ဖြ င့် သကဆုိ်င်ရာ 
 ပြ ည်နယ်/ တိငုး်ေဒသက� ီးများရိှ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန �ုံးများသို� ��န်က� ားခ့ဲ 
 ပ� းီဖြ စ်ပါသည။်  
 

၂။ အဆုိပါ��န်က� ားချက်တွင ် ေရယာဥမ်ျား အ��ရာယက်ငး်ရငှး်စာွ ခတ်ုေမာငး်ေပြ းဆဲွေစေရး 
အတွက် သကဆ်ိုင်ရာ  ပြ ည်နယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီ အစိုးရအဖွဲ�အသးီသးီက ဖွဲ�စညး်ထားသည့် 
ေရယာဥစ်ညး်ကမး်ထနိး်သမိး်ေရးအဖွဲ�များကို စနစ်တကျအေလးထား  က� ပမ်တေ်ဆာငရ်ကွ�်ိုငေ်စ 
ရန်ေဒသရှိ  မြ န်မာ့ကမး်�ိုးတန်း�ငှ့်  ပြ ညတွ်ငး်ေရေ က� ာငး် သယယ်ပူို�ေဆာင်ေရးလပုင်န်းက� းီက� ပေ်ရး 
အဖွဲ�သို� တင်ပြ ေဆာငရွ်ကသ်ာွးေရး အဆုိပါ စညး်ကမး်ထန်ိးသမိး်ေရးအဖွဲ�များ၏ ေဆာင်ရွက်မ�များ 
ကိုကငွး်ဆငး်စစေ်ဆးခြ ငး်၊ ပညာေပးရှငး်လငး်ေဟာေပြ ာခြ ငး်တို�ကို ေဆာင်ရွကေ်ရး၊ စညး်ကမး် 
ေဖာကဖ်ျကမ်�များအား ေဒသရိှ  မြ န်မာ့ကမး်�ိုးတန်း�ငှ့်  ပြ ညတ်ငွး်ေရေက� ာငး် သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရး 
လပုင်န်း  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�သို� တင်ပြ ၍ ထေိရာကစ်ာွ အေရးယသူွားေရး၊  ပြ ညန်ယ်/ တုိငး်ေဒသ က� းီ 
အတွငး်ရိှ ခ�ိုင၊်  မ� �ိ�နယ၊် ေကျးရွာ အဆင့်အထိ ခရီးသည်/ ကန်ုစည်ဆိပ်ကမး်များအား ေရေက� ာငး် 
အ��ရာယ် ကငး်ရှငး်မ�ရှေိစရန် စမီခံျကေ်ရးဆွ၍ဲ ကငွး်ဆငး်စစေ်ဆးခြ ငး်�ှင့် ေဒသအာဏာပိုငမ်ျား�ှင့် 
ည�ိ��ိငး်စမီေံဆာငရွ်ကသ်ွားေရးတိ�ုအား ��န်က� ားခဲ့ပ� းီဖြ စေ်သာလ်ညး် သကဆုိ်င်ရာ ေဒသအာဏာပိုင် 
အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်�များတွင် အားနညး်လျကရ်ှိသဖြ င့် မလိုလားအပေ်သာ 
 ဖြ စစ်ဥမ်ျား  ဖြ စပ်ွားခဲ့ ေက� ာငး်ေတ�ွရှရိပါသည။် 
 

၃။ အဆုိပါ  ဖြ စစ်ဥမ်ျား ထပမ်မံဖြ စပ်ွားေစ ေရးအတွက ်  ပြ ညန်ယ်/ တုိငး်ေဒသက� းီ ေရေက� ာငး် 
ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ုံးများသညေ်ဒသရိှ ေရလမး်ခရီးများတွင ်ခတ်ုေမာငး်ေပြ းဆဲွလျက် 
ရိှေသာ ဌာနပိုငေ်ရယာဥ်များ၊ ပဂု�လကိပိုငေ်ရယာဥမ်ျား အထးူသဖြ င့် ခရီးသညတ်င် အမြ န်ေရယာဥ် 
များအား သတ်မတှခ်ငွ့်ပြ �ထားသည့် ခရီးသညဦ်းေရ�ငှ့် ကန်ုစညပ်မာဏထက ် ပိုမိတုငေ်ဆာင်ခြ င်း 
မပြ �ေစေရး၊ ညအချနိခ်ုတ်ေမာငး်ရန် ခငွ့်ပြ �ထားခြ ငး်မရိှသည့် ေရလမ်းေက� ာငး်များတွင် သာွးလာမ� 
မရိှေစေရး�ငှ့် အ��ရာယ်ကငး်ရှငး်စာွ ခတုေ်မာငး်ေပြ းဆဲွ�ိုငေ်ရးတုိ�အတွက် လိုအပသ်ည့် စမီမံ�များကုိ 
ပိုမိုပီပြ ငေ်အာင် ေဆာငရ်ွကသ်ာွးရမည်ဖြ စသ်ည။် 
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၄။ ထိုသို�ေဆာင်ရွကရ်ာတငွ်  ပြ ညေ်ထာငစ်မုှ  ပြ �ာန်းထားသည့်  ပြ ည်တွငး်ေရေက� ာငး်သွား 
ေရယာဥဥ်ပေဒ (၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊်  ပြ ည်ေထာငစ်လု�တ်ေတာ် ဥပေဒအမတှ် ၂၉။)၊  မြ နမ်ာက့မး်�ိုးတန်း�ငှ့် 
 ပြ ညတ်ငွး်ေရေက� ာငး် သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးလပုင်န်း လပုက်ိုငခ်ငွ်ဥ့ပေဒ (၂၀၁၅ ခ�ုစှ၊်  ပြ ည်ေထာငစ်ု 
လ�တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၀။)၊  ပြ ညန်ယ်/ တုိငး် ေဒသက� းီအစိုးရအဖွဲ�များက  ပြ �ာန်းထားသည့် 
ပဂု�လကိေရယာဥမ်ျား စနစ်တကျေပြ းဆွဲ�ိုငေ်ရး ဥပေဒ�ငှ့် နညး်ဥပေဒများ၊ အဆုိပါ ဥပေဒ�ငှ့် 
နညး်ဥပေဒများပါ  ပြ �ာန်းချကမ်ျားအရ ထတု်ပြ န်ထားသည့် ��န်က� ားချက်များ၊ စညး်ကမး်သတ်မတှ ်
ချကမ်ျား�ငှ့်အညီ လိုက်နာေပြ းဆွဲေနခြ ငး် ရှိ/ မရိှကို သကဆိ်ငုရ်ာ  ပြ ညန်ယ်/ တိငုး်ေဒသက� းီ 
အစိုးရအဖွဲ�အသးီသးီက ဖွဲ�စညး်ထားသည့် ေရယာဥ် စညး်ကမး်ထန်ိးသမိး်ေရးအဖွဲ�များ�ငှ့် ပးူေပါငး် 
ည�ိ��ိငး်  က� ပမ်တ်ေဆာင်ရွက ်ခြ ငး်ကို အထးူအေလးထား ေဆာင်ရွကသ်ာွးရန် ��န်က� ားလိုကသ်ည်။  
 

၅။ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊  ပြ ညန်ယ�်ငှ့် တုိငး်ေဒသက� းီ �ုံးများဌာနခွဲ 
(အထက်မြ န်မာပြ ည်) �ငှ့်  ပြ ည်နယ�်ငှ့် တုိငး်ေဒသက� းီ �ုံးများဌာနခွဲ (ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) များ 
အေနဖြ င့် အထက်တွင် ��န်က� ားထားသည်အ့တုိငး် မမိကိပွက်မဲ�ေအာက်ရိှ သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ညန်ယ/် 
တုိငး်ေဒသက� းီ ေရေက� ာငး်ပို�ေဆာငေ်ရး ��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန�ုံးများက လိုက်နာေဆာငရွ်ကေ်နမ� 
အေခြ အေနများကို အခါအားေလျာ်စွာ ကငွး်ဆငး်စစေ်ဆး၍ အနီးကပ်က� းီ က� ပေ်ဆာငရ်ကွသ်ွားရန်  
��န်က� ားသည။်  
 
 
 

 

     ေ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၊ 
ရန်ကနုတ်ိုငး်ေဒသ က� းီ�ုံး၊ ရန်ကုန်မ� �ိ� 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 
မိတ� �ကုိ 
 ပို�ေဆာငေ်ရး�ငှ်ဆ့ကသ်ွယေ်ရးဝန်က� းီဌာန 
 

မမိကွိပက်မဲ� ေအာက် ရိှ  
ေရေက� ာင်း ပို�ေဆာင် 
ေရး��န်က� ားမ�ဦးစီး 
ဌာန �ံုးများသုိ� ထပဆ်င့် 
��န်က� ား သာွး ရန် 
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