
ြပည်ေောငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ် 

 ပဲခူဵတိုင်ဵေေသကြီဵအစိုဵရအဖွဲ့  

အမိန့်ေ ြာ်ြငာစာအမှတ်  ၃၃၇ /၂ဝ၂၀ 

၁၃၈၂ ခနှုစ် ၊ ဝါေခါင်လြပည်ဴေန့ 

(၂ဝ၂၀ ြပည်ဴနှစ် စြ်တငဘ်ာလ ၂ ရြ်) 

 ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵအစိုဵရအဖွဲ့သည် ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵစည်ပငသ်ာယာေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ 

၉၈ ပုဒမ်ခွဲ(ြ)အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိငုခ်ွင်ဴြိုြျင်ဴသဳုဵ၍ ေအာြ်ပါနည်ဵ ဥပေဒြို ထုတ်ြပန် 

လိြု်သည်။ 

အခန်ဵ(၁) 

အမည်နှင်ဴအဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချြ် 

၁။ ဤနည်ဵဥပေဒြို ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီဝငမ်ျာဵ ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ  

ဆိုင်ရာနည်ဵ ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။  

၂။ ဤနည်ဵဥပေဒတွငပ်ါရိှေသာ စြာဵရပ်မျာဵသည် ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်ငသ်ာယာေရဵ 

ဥပေဒ တွင် ပါရိှသညဴ်အတိုင်ဵ အဓပိ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမညဴ်အြပင် ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည် 

ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ  အဓပိ္ပာယ် သြ်ေရာြ်ေစရမည်- 

 (ြ) ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵစည်ပင်သာယာေရဵ ဥပေဒြို ဆိုသည်။ 

 (ခ) ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဥပေဒနှငဴ်အညီ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီ 

အဆငဴ်ဆင်ဴ၏ ေြာ်မတီဝငမ်ျာဵ ကြီဵကြပ်ေရွေဵချယ်နိုင်ေရဵအတွြ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ 

အဖဲွ့အဆင်ဆဴင်ဴြိုဆိုသည်။ 

 (ဂ) အမိ်ေောငစ်ု ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵနှင်ဴ ြပည်သူ့အင်အာဵ ဝန်ကြီဵဌာနြ 

သတ်မှတ်ေပဵေသာ အမိ်ေထာငစ်ု စာရင်ဵ ပုဳစ ဳ၆၆ / ၆ ပါစာရင်ဵ ြို ဆိုသည်။ 

 (ဃ) မဲစာရင်ဵ  ဆိုသည်မှာ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီအဆင်ဆဴင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵ နိုင်ေရဵ 

အတွြ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရိှ 

မဲဆန္ဒနယ်ေြမမျာဵတွငရိှ်သညဴ် ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရိှသူမျာဵ၏စာရင်ဵ ြို ဆိုသည်။ 

 (င) ဆန္ဒမဲလြ်မှတ် ဆိုသည်မှာ ေြာ်မတီဝငမ်ျာဵြို ေရွေဵချယ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသညဴ် ပုဳစဳ 

စာရွေြ် သ့ုိမဟုတ် ပုဳစဳြဒ်ြပာဵြို ဆိုသည်။ 

 (စ) အမိ်ေထာငစ်ုြိုယ်စာဵလှယ်ဆိုသည်မှာ အမိေ်ထာငစ်ုတစ်ခု၏ အမိ်ေထာငဦ်ဵစီဵ 

သ့ုိမဟုတ် အသြ်(၁၈)နှစ်ြပည်ဴမပီဵေသာ မိသာဵစုဝင်တစ်ဦဵဦဵြို ဆိုသည်။ 

 (ဆ) ေြာမ်တီအဆင်ဴဆင်ဴ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေဒသကြီဵစည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီ၊ 

မမို့နယ ်စညပ်ငသ်ာယာေရဵေြာ်မတီ၊ မမို့စညပ်ငသ်ာယာေရဵေြာ်မတီြိုဆိုသည်။ 

 (ဇ) ေြာမ်တီဝင် ဆိုသည်မှာ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်င်သာယာေရဵဥပေဒအရ 

သြ်ဆိုငရ်ာ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ရှိ သတ်မှတ်မဲဆန္ဒနယ် 
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မျာဵမှ ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူမျာဵြ ေရွေဵချယ်တင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵ ခဳရသညဴ် တိုင်ဵ ေဒသကြီဵ 

စညပ်င် သာယာေရဵ ေြာ်မတီဝင်မျာဵ၊ မမို့နယ်နှငဴ် မမို့ စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီ 

ဥြ္ကဋ္ဌနှင်ဴ အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵြို ဆိုသည်။ 

 (ဈ) ေရွေဵေြာြ်ပွဲဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်မျာဵ၊ 

မမို့နယ/် မမို့စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီဝငမ်ျာဵအာဵ ေရွေဵေြာြ်တင်ေြမြှောြ်သညဴ် 

ေရွေဵေြာြ်ပွဲ ြိုဆိုသည်။ 

 (ည) ေြာမ်တီဝငေ်လာင်ဵ ဆိုသည်မှာ မမို့နယ်စည်ပငသ်ာယာေရဵ ေြာ်မတီဝငအ်ြဖစ် 

ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြစိစစ်၍ ေရွေဵေြာြ်ပွတဲွင် ဝငေ်ရာြ်ယှဉ်မပိုင်ခွင်ဴြပုသူ 

ြိ ုဆိုသည်၊ 

 (ဋ) မဲဆန္ဒနယ်ဆိုသည်မှာ ဝန်ကြီဵဌာနြ သတ်မှတ်ေသာ သြ်ဆိုငရ်ာ မမို့နယ်စည်ပင် 

သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှမိဲဆန္ဒနယ်မျာဵြို ဆိုသည်။ 

 (ဌ) မဲရုဳမှူ ဵဆိုသည်မှာ မဲရုဳအဖွဲ့အာဵကြီဵကြပ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြိုဆိုသည်။ 

 (ဍ) မဲရုဳအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ သြ်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵရိှ 

သတ်မှတ်မဲဆန္ဒနယ်(၁)နယ်၏ မဲရုဳ(၁)ရုဳ၌ ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စုေပါင်ဵ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွေြ်ရန် သြ်ဆုိင်ရာမမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖဲွ့ြ အတည်ြပု 

တာဝန်ေပဵအပ်ေသာအဖဲွ့ြို ဆိုသည်။ 

 (ဎ) တရာဵမဲြဴပုြျင်ဴမှုဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒ အခန်ဵ(၁၂)တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

ြပုြျင်ဴမှု တစ်ခုခုြိုဆိုသည်။ 

 (ဏ) ဝန်ေမ်ဵအဖဲွ့အစည်ဵဆိုသည်မှာ ေရွေဵေြာြ်ပွဲဆိုင်ရာြိစ္စ အဝဝြို ေဆာငရ်ွေြ် 

နိုငရ်န်အလို့ငှာ အစိုဵရအဖဲွ့ြ နိုငင်ဳဝဴန်ထမ်ဵ ဥပေဒနှင်ဴအညီ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵ 

ေသာ ဝန်ထမ်ဵ မျာဵြို ဆိုသည်။ 

အခန်ဵ(၂) 

စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵ၊ ေြာမ်တီဝငမ်ျာဵ၏အရည်အချင်ဵ   

၃။ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အြဖစ် ေရွေဵချယ်ရာတွင် ေအာြ်ပါအရည်အချင်ဵ မျာဵနှင်ဴ ြိုြ်ညီသူမျာဵ 

ြိုသာ ေရွေဵချယ်ရမည်- 

 (ြ)  သြ်ဆိုငရ်ာမမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လြ်ရိှတစ်ဆြ်တည်ဵ 

(၅)နှစ် အေြခချေနထိုင်လျြ်ရှိသူ၊ (ေဒသခဳအမငိမ်ဵစာဵဝန်ထမ်ဵြဖစ်ပါြ သြ်ဆိုငရ်ာ 

ရပ်ြွြ် သုိ့မဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စုအတွင်ဵ ေနထိငု်သညဴ်ြာလြို ေလျာဴေပါစဴဉ်ဵစာဵ 

နိုငသ်ည်။) 
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 (ခ) နိုငင်ဳသာဵမိဘနှစ်ပါဵမှေမွဵဖွာဵလာသညဴ် နိုငင်ဳသာဵြဖစ်သ၊ူ (ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵသည် 

ဝငေ်ရာြ်ယှဉ်မပိုင်ချနိ်တွင် ၄င်ဵ ၏ မိဘနှစ်ဦဵလုဳဵ သည် နိုငင်ဳသာဵြဖစ်မပီဵသူမျာဵ ြဖစ်ရ 

မည်။) 

 (ဂ) အသြ်(၂၅)နှစ်ြပညဴ်မပီဵ ြျန်ဵမာေရဵေြာင်ဵ မွန်သူ၊   

 (ဃ) တြ္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵ/အေြခခဳပညာအထြ်တန်ဵ(ြ) အဆငဴြ်ဖင်ဴ ေအာင်ြမငမ်ပီဵသ၊ူ  

 (င) ေြာ်မတီ၏တာဝန်မျာဵအာဵ အချနိ်မေရွေဵတာဝန်ထမ်ဵ ေဆာင်နိုင်သူ၊ 

 (စ) ဥပေဒနှငဴ်ညီညွတ်ေသာလုပ်ငန်ဵြဖင်ဴ အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေကြာင်ဵ ြပုသူ၊ 

 (ဆ) မိမြိိုယ်တိုင် ဆန္ဒြပုသူ၊ 

 (ဇ) စညပ်င်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ တငဒ်ါလုပ်ငန်ဵ၊ အရပ်ရပ်အခွင်ဴအေရဵ 

လိငုစ်ငလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵြို လုပ်ြိုငေ်နြခင်ဵ  မဟုတ်သူ။ 

၄။ ေအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ အြဖစ် ေရွေဵချယ်ခဳပိုင်ခွင်ဴ မရိှေစရ- 

 (ြ) သာသနာဴဝန်ထမ်ဵ မျာဵ၊ 

(ခ)  နိုငင်ဳဝဴန်ထမ်ဵ မျာဵ၊ 

 (ဂ) အမည်ပျြစ်ာရင်ဵ  တငသွ်င်ဵခဳထာဵရသူမျာဵ၊ 

 (ဃ) စိတ်ေပါဴသွပ်သူဟု သြ်ဆိုင်ရာဥပေဒြ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ  သတ်မှတ်ြခင်ဵ  

ခဳရသူ၊ 

 (င) နုိင်ငဳြခာဵအစုိဵရ၏ ေြျဵ ဇူဵသစ္စာြုိခဳယူေစာငဴ်ေရှာြ်ရုိေသသူ သ့ုိမဟုတ် လြ်ေအာြ်ခဳ 

ြဖစ်သူ ၊ 

 (စ) နိုငင်ြဳခာဵအစိုဵရ၏ လြ်ေအာြ်ခဳြဖစ်သူေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ တိုင်ဵတစ်ပါဵ၏ 

နိုငင်ဳသာဵေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ  ခဳစာဵရေသာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ေြျဵဇူဵ 

ခဳစာဵခွငဴ်မျာဵြို ခဳစာဵနိုင်ခွင်ရိှဴသူ၊ 

 (ဆ) နိုငင်ြဳခာဵတိုင်ဵ ြပည်တစ်ခုခု၏ အစိုဵရ သ့ုိမဟုတ် ဘာသာေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

အြခာဵ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ေငွေကြဵ၊ ေြမ၊ အမိ်၊ အေဆာြ်အအုဳ၊ ယာဉ်ပစ္စည်ဵတို့ြုိ 

တိုြ်ရိုြ်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုြေ်သာနည်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ အေထာြ်အပဳဴရယူ သဳုဵစွဲသူ 

သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ သ့ုိ အေထာြ်အပဴဳရယူ သဳုဵစွဲသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵဝင်ြဖစ်သူ၊ 

 (ဇ) လူမဲွအြဖစ် သြ်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵြ ေကြညာခဳထာဵရြခင်ဵ မှ မလတွ်ေြမာြ်ေသဵသူ၊ 

 (ဈ) မိမြိိုယ်ေရဵအချြ်အလြ်မျာဵအာဵ မမှန်မြန်တငြ်ပသူ၊ 

 (ည) နုိင်ငဳေတာ်သစ္စာေဖာြ်ဖျြ် ပုန်ြန်မှုြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ ေသဒဏ် သ့ုိမဟုတ် တစ်သြ် 

တစ်ြျွန်ဵဒဏ်ထိုြ်ေသာ ြပစ်မှုြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရငြ်ခင်ဵခဳရသြဖငဴ် 

ေြာ်မတီဝင်အြဖစ် ဆြ်လြ်ရပ်တည် ပိုင်ခွင်ဴမရိှေကြာင်ဵ  ဝန်ကြီဵဌာနြ ေကြညာ 

ြခင်ဵ ခဳရသူ၊ 
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 (ဋ) ေရွေဵေြာြ်ပွဲဆိုင်ရာြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရ ြပစ်ဒဏ်ြျခဳရသြဖင်ဴ ေြာ်မတီဝင်အြဖစ် 

ဆြ်လြ်ရပ်တည်ပုိင်ခွငဴ်မရိှေတာဴေကြာင်ဵ ဝန်ကြီဵဌာနြ ေကြညာြခင်ဵခဳရသူ၊ 

 (ဌ) ေရွေဵေြာြ်ပဲွဆုိင်ရာ တရာဵမဴဲြပုြျငဴ်မှုြျူဵလွန်ြခင်ဵေကြာငဴ် သ့ုိမဟုတ် ေရွေဵေြာြ်ပဲွ 

ဆိုင်ရာဥပေဒနှင်ဴအညီေဆာင်ရွေြ်ရန် ပျြ်ယွင်ဵ ြခင်ဵေကြာင်ဴ ေြာ်မတီဝင်အြဖစ် 

ဆြ်လြ်ရပ်တည်ပိုငခ်ွင်ဴမရိှေတာဴေကြာင်ဵ ဝန်ကြီဵဌာနြ ေကြညာြခင်ဵ ခဳရသူ၊ 

 (ဍ) ေရွေဵေြာြ်ပွဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အရည်အချင်ဵပျြ်ယွင်ဵသူအြဖစ် သတ်မှတ် 

ေကြညာ ထာဵြခင်ဵ ခဳရသူ၊ 

 (ဎ) ေြာ်မတီသြ်တမ်ဵတစ်ရပ်အတွင်ဵ  အရည်အချင်ဵပျြ်ယွင်ဵသူဟု ေကြညာြခင်ဵ  

ခဳရသူ၊ 

 (ဏ) နိုငင်ဳဴဝန်ထမ်ဵ ဥပေဒအရ ဝန်ထမ်ဵအြဖစ်မှထုတ်ပယ်ခဳရသူ၊ ထုတ်ပစ်ခဳရသူနှင်ဴ တာဝန် 

မှရပ်စဲခဳရေသာ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ။ 

၅။ ေြာ်မတီဝင်အြဖစ် ေရွေဵေြာြ်တငေ်ြမြှောြ်ခဳရမပီဵေနာြ် စညပ်ငသ်ာယာေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅ 

ပုဒမ်ခွဲ(ဃ)အြပင် ေအာြ်ပါအချြ်တစ်ခုခုနှင်ဴမငစိွန်ဵလျှင် ေြာ်မတီဝင်အြဖစ် ဆြ်လြ်ရပ်တည် 

ပိုင်ခွင်ဴမရိှေစရ- 

 (ြ) သာသနာဴဝန်ထမ်ဵ အြဖစ်သ့ုိ အမမတဲမ်ဵြူဵေြပာင်ဵ သွာဵြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) စိတ်ေပါဴသွပ်သည်ဟု သြ်ဆိုငရ်ာဥပေဒြ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ  သတ်မှတ် 

ခဳရြခင်ဵ၊ 

 (ဂ) လူမဲွအြဖစ် သြ်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵ၏ေကြညာခဳရြခင်ဵ၊ 

 (ဃ) သြ်ဆိုငရ်ာဥပေဒအရ နိုငင်ဳသာဵအြဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵေကြာင်ဵ  သတ်မှတ်ခဳရြခင်ဵ၊ 

 (င) မိဘတစ်ပါဵပါဵြဖစ်ေစ၊ နှစ်ပါဵလုဳဵြဖစ်ေစ နိုငင်ဳသာဵမဟုတ်ေကြာင်ဵ  သြ်ဆိုငရ်ာ၏ 

သတ်မှတ်ခဳရြခင်ဵ ၊ 

 (စ) နိုငင်ြဳခာဵအစိုဵရ၏ ေြျဵဇူဵသစ္စာြို ခဳယူေစာင်ဴေရှာြရ်ိုေသသူ၊ နိုငင်ြဳခာဵအစိုဵရ၏ 

ကသဇာခဳယူသူ၊ နိုငင်ြဳခာဵအစိုဵရ၏ လြ်ေအာြ်ခဳြဖစ်သူ သ့ုိမဟုတ် တိုင်ဵတစ်ပါဵ၏ 

နိုငင်ဳသာဵ ြဖစ်သဟူု ဆုဳဵြဖတ်ခဳရြခင်ဵ၊ 

 (ဆ) နိုငင်ြဳခာဵအစိုဵရ၏ လြ်ေအာြ်ခဳြဖစ်သူေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ တိုင်ဵတစ်ပါဵ၏ 

နိုငင်ဳသာဵေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ  ခဳစာဵရေသာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ေြျဵဇူဵ 

ခဳစာဵခွငဴ်မျာဵြို ခဳစာဵနိုင်ခွင်ရိှဴသူဟု ဆုဳဵြဖတ်ခဳရြခင်ဵ ၊ 

 (ဇ) နိုငင်ြဳခာဵတိုင်ဵ ြပည်တစ်ခုခု၏ အစိုဵရ သ့ုိမဟုတ် ဘာသာေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

အြခာဵ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ေငွေကြဵ၊ ေြမ၊ အမိ်၊ အေဆာြ်အအုဳ၊ ယာဉ်ပစ္စည်ဵတို့ြုိ 

တိုြ်ရိုြ်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုြေ်သာနည်ဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ အေထာြ်အပဳဴရယူ သဳုဵစွဲသူ 
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သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ သို့ အေထာြ်အပဴဳရယူ သဳုဵစွဲသညဴ် အဖဲွ့အစည်ဵဝင်ြဖစ်သူဟု ဆုဳဵြဖတ် 

ခဳရြခင်ဵ၊ 

 (ဈ) နုိင်ငဴဳဝန်ထမ်ဵြဖစ်ေကြာင်ဵ သြ်ဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵ အဖဲွ့အစည်ဵအကြီဵအမှူဵြ အေကြာင်ဵ 

ကြာဵခဳရြခင်ဵ၊ 

 (ည) စညပ်င်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ တငဒ်ါလုပ်ငန်ဵ၊ အရပ်ရပ်အခွင်ဴအေရဵ 

လိငုစ်ငလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵြို လုပ်ြိုင်သူ။ 

အခန်ဵ(၃) 

ေြာမ်တီဝင်ေလာင်ဵ  ေလျှောြ်ောဵြခင်ဵ ၊ ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊  

စိစစ်ြခင်ဵ နှငဴ် ေုတ်ြပန်ေ ြညာြခင်ဵ  

၆။ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အြဖစ် ဝငေ်ရာြ်ယှဉ်မပိုင်ေရွေဵချယ်ခဳလိုသူမျာဵသည် ဤနည်ဵဥပေဒ 

၃နှငဴ၄် ပါ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ် ညီညတွ်သူြဖစ်ရမည်။  

၇။ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵတစ်ဦဵသည် မိမိအိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵြဖင်ဴ ေနထုိင်သည်ဴမမို့နယ်အတွြ်သာ 

ဝငေ်ရာြ်ေရွေဵချယ်ခဳနိုင်ခွငဴ်ရိှသည်။ 

၈။ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အြဖစ် ဝငေ်ရာြ်ယှဉ်မပိုင်ေရွေဵချယ်ခဳလိုသူမျာဵသည် စညပ်ငသ်ာယာ 

ေရဵ ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ ေလျှာြ်လွှာ၊ ပုဳစဳ(ြ)ြိ ု သြ်ဆိုငရ်ာမမို့နယ်စညပ်င်သာယာေရဵအဖွဲ့ထဳ 

မ ှထုတ်ယူရမည်။ 

၉။ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵေလျှာြ်ထာဵလုိသူသည် မှတ်ပဳုတင်ေကြဵေငွ(၅၀၀၀ဝိ/-)ငါဵေသာင်ဵြျပ် 

ြိ ု  မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့ြ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေငွစာရင်ဵ ေခါင်ဵစဉ်သ့ုိ ေပဵသွင်ဵ ၍ 

ေငွသွင်ဵ ချလဳ(မူရင်ဵ )ြို ပုဳစ(ဳြ)နှငဴအ်တူ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သ့ုိ သတ်မှတ်ရြ် 

အတွင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်။ 

၁၀။ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေလျှာြ်ထာဵသူမျာဵသည် မည်သည်ဴအေကြာင်ဵနှငဴ်မျှ မှတ်ပုဳတင်ေကြဵ 

ြိ ုြပန်လည်ထုတ်ယူခွငဴ် မရိှေစရ။  

၁၁။ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵေလျှာြ်ထာဵသူတစ်ဦဵဦဵသည် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵေလျှာြ်ထာဵမှုြုိ 

မိမဆိန္ဒအေလျာြ်ရုပ်သိမ်ဵလိလုျှင် ဝန်ကြီဵဌာနြ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴြာလအတွင်ဵ  မမို့နယ် 

ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သ့ုိ တငြ်ပရမည်။  

၁၂။ သြ်ဆိုငရ်ာမမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵသည် - 

(ြ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေလျှာြ်ထာဵလာသူမျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵ ြို မှတ်ပုတဳငထ်ာဵရိှရ 

မည်။  

(ခ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေလျှာြ်ထာဵသူမျာဵြို နည်ဵ ဥပေဒ ၃ နှငဴ ်၄ ပါ သတ်မှတ်ချြ် 

မျာဵနှငဴ် ြိုြညီ်မှု ရိှ/မရိှ စိစစ်ရမည်။ ထိုသ့ုိစိစစ်သည်ဴေန့ရြ်တွင် ေလျှာြ်လွှာ 

တငသွ်င်ဵ ထာဵေသာ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵမျာဵအာဵဖိတ်ကြာဵရမည်။ 
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(ဂ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အရည်အချင်ဵ ြပည်ဴစုဳသူအမည်စာရင်ဵ နှင်ဴ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  

အရည်အချင်ဵမြပည်ဴစုဳသူအမည်စာရင်ဵ မျာဵြို မှတ်ပုတဳငထ်ာဵရိှရမည်။ 

(ဃ) အရည်အချင်ဵမြပည်ဴစုဳသည်ဴ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵမျာဵနှင်ဴပတ်သြ်၍  ေြာ်မတီဝင် 

ေလာင်ဵ  အရည်အချင်ဵ မြပည်ဴစုဳမှုမှာ မည်သည်ဴအေကြာင်ဵ အချြ်ေကြာငဴ်ြဖစ်ေကြာင်ဵ  

မှတ်တမ်ဵတငထ်ာဵရမည်။  

(င) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အရည်အချင်ဵ  ြပည်ဴစုဳသူမျာဵ၏အမည်စာရင်ဵ ြို ဝန်ကြီဵဌာနြ 

သတ်မှတ်သည်ဴေန့ရြ်တွင်  ထုတ်ြပန်ေကြညာရမည်။  

အခန်ဵ(၄) 

စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵချယက်ြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့အဆင်ဴဆငဴ်၏  

အရည်အချင်ဵ မျာဵနှင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ၊ 

၁၃။ ဝန်ကြီဵချုပ်သည် ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵြိ ု ဖွဲ့စည်ဵနိုငရ်န်အတွြ် ဝန်ကြီဵအာဵ 

တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။   

၁၄။ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့အဆငဴ်ဆင်ဴရိှ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် ေအာြ်ပါအရည်အချင်ဵမျာဵနှငဴ် 

ြပညဴ်စုဳ ရမည်- 

 (ြ) အသြ်(၃၅)နှစ်ြပညဴ်မပီဵသူ(ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵ 

အဖဲွ့ဝင်မျာဵအတွြ် အသြ်ြန့်သတ်ချြ်ြို ေလျာဴေပါဴစဉ်ဵစာဵနိုငသ်ည်၊) 

 (ခ) နိုငင်ဳသာဵြဖစ်သူ၊ 

 (ဂ) သိြ္ခာသမာဓိနှင်ဴြပညဴ်စုဳမပီဵ အေတွ့အကြုဳရင်ဴြျြ်သူ၊  

 (ဃ) နိုငင်ေဳတာ်နှင်ဴနိုင်ငဳသာဵမျာဵအေပါ် သစ္စာရိှသူ၊ 

 (င) သြ်ဆိုငရ်ာေဒသတွင်အစဉ်အမမဲေနထိငုမ်ပီဵ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵြ ယဳုကြည်ေလဵစာဵ 

သူ၊ 

 (စ) နိုငင်ေဳရဵပါတီဝငမ်ဟုတ်သူ၊ 

 (ဆ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မဟုတ်သူြဖစ်ရမညဴ်အြပင် မိမတိာဝန်ြျသညဴ်ေဒသ၊ မမို့နယ် 

အတွင်ဵ ဝငေ်ရာြ်ယှဉ်မပိုင်မညဴ်ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်နှင်အဴတူေန 

ေဆွမျ ို ဵသာဵချင်ဵ မျာဵ မြဖစ်ေစရ၊  

၁၅။ ဝန်ကြီဵသည် တိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်င်သာယာေရဵ ေြာ်မတီဝင်မျာဵ ေရွေဵချယ်နိုငရ်န်အတွြ် 
သြ်ဆိုငရ်ာခရိုင်အလိုြ် ခရိုင်ေရွဵေ ချယ် ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ  ဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

 (ြ) ခရိုင်နယန်ိမိတ်အတွင်ဵ ေနထိုင်သညဴ်အမျာဵ    ဥြ္ကဋ္ဌ 

  ယဳုကြည်ေလဵစာဵြခင်ဵခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်(၁)ဦဵ  

(ခ) ခရိုင်နယန်ိမိတ်အတွင်ဵ ေနထိုင်သညဴ်အမျာဵ   အဖဲွ့ဝင်  

  ယဳုကြည်ေလဵစာဵြခင်ဵခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦဵ  
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 (ဂ) ဒတုိယခရိုငအ်ုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ     အဖဲွ့ဝင်  

  ခရိုင်အေထွေထွအပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

 (ဃ) ဒတုိယဦဵစီဵမှူဵ၊ခရိုင်လူဝငမ်ှုကြီဵကြပ်ေရဵနှငဴ်  အဖဲွ့ဝင် 

  ြပည်သူ့အင်အာဵဦဵစီဵဌာန  

 (င) ဒတုိယခရိုငဥ်ပေဒအရာရိှ     အဖဲွ့ဝင် 

 (စ) ဒတုိယခရိုငရဲ်တပ်ဖွဲ့မှူဵ     အဖဲွ့ဝင်  

 (ဆ) လြ်ေထာြ်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ(အတွင်ဵေရဵမှူဵ)  အဖဲွ့ဝင် 

  ခရိုင်ေရွဵေ ေြာြ်ပွေဲြာ်မရှင်အဖဲွ့ခွဲရုဳဵ 

 (ဇ) အမှုေဆာငအ်ရာရိှ၊မမို ့နယ်စည်ပင်    အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

  သာယာေရဵဌာန(ခရိုင်တာဝန်ခဳ)   

၁၆။ ဝန်ကြီဵသည် မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်မျာဵ ေရွေဵချယ်နုိင်ရန်အတွြ် သြ်ဆုိင်ရာ 

မမို့နယ်အလိြု် မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

 (ြ) မမို့နယ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵေနထိုင်သညဴ်အမျာဵ  ဥြ္ကဋ္ဌ 

  ယဳုကြည်ေလဵစာဵြခင်ဵခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်(၁)ဦဵ   

 (ခ) မမို့နယ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵေနထိုင်သညဴ်အမျာဵ  အဖဲွ့ဝင်  

  ယဳုကြည်ေလဵစာဵြခင်ဵခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦဵ  

 (ဂ) ဒတုိယမမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ    အဖဲွ့ဝင် 

  မမို့နယ်အေထွေထွအပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

 (ဃ) ဒတုိယဦဵစီဵမှူဵ၊မမို့နယ်လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵနှငဴ်  အဖဲွ့ဝင် 

  ြပည်သူ့အင်အာဵဦဵစီဵဌာန  

(င) ဒတုိယမမို့နယ်ဥပေဒအရာရိှ     အဖဲွ့ဝင်  

 (စ) ဒတုိယမမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ     အဖဲွ့ဝင်  

 (ဆ) ဦဵစီဵအရာရိှ(အတွင်ဵေရဵမှူဵ)     အဖဲွ့ဝင် 

  မမို့နယ်ေရွေဵေြာြ်ပွေဲြာ်မရှငအ်ဖွဲ့ခွဲရုဳဵ 

 (ဇ) အမှုေဆာငအ်ရာရိှ၊      အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

  မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵဌာန  

၁၇။ ဝန်ကြီဵသည် မမို့စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီဝငမ်ျာဵ ေရွေဵချယ်နိုင်ရန်အတွြ် သြ်ဆိုင်ရာ 

မမို့အလုိြ် မမို့ေရွေဵချယ် ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ  ဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

 (ြ) မမို့နယ်နိမတိ်အတွင်ဵေနထိငု်သညဴ်အမျာဵ   ဥြ္ကဋ္ဌ  

  ယဳုကြည်ေလဵစာဵြခင်ဵခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်(၁)ဦဵ  

 (ခ) မမို့နယ်နိမတိ်အတွင်ဵေနထိငု်သညဴ်အမျာဵ   အဖဲွ့ဝင် 
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  ယဳုကြည်ေလဵစာဵြခင်ဵခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦဵ   

 (ဂ) မမို့အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ တာဝန်ေပဵအပ်သူ(၁)ဦဵ  အဖဲွ့ဝင်   

  မမို့နယ်အေထွေထွအပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

 (ဃ) မမို့နယ်လူဝငမ်ှုကြီဵကြပ်ေရဵနှငဴ်ြပည်သူ့   အဖဲွ့ဝင် 

  အင်အာဵဦဵစီဵဌာန၊  ဦဵစီဵမှူဵမှ   

  တာဝန်ေပဵအပ်သူ(၁)ဦဵ  

 (င) မမို့နယ်ဥပေဒအရာရိှမှတာဝန်ေပဵအပ်သူ(၁)ဦဵ  အဖဲွ့ဝင်    

 (စ) မမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵမှ တာဝန်ေပဵအပ်သူ(၁)ဦဵ  အဖဲွ့ဝင် 

 (ဆ) မမို့နယ်ေရွေဵေြာြ်ပွေဲြာ်မရှငအ်ဖွဲ့ခွဲရုဳဵမှ   အဖဲွ့ဝင် 

  တာဝန်ေပဵအပ်သူ(၁)ဦဵ                          

 (ဇ) အမှုေဆာငအ်ရာရိှ၊ မမို့နယ်စည်ပင်    အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

   သာယာေရဵဌာနမှတာဝန်ေပဵအပ်သူ(၁)ဦဵ  

၁၈။ ဝန်ကြီဵသည်မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရိှ သြ်ဆုိင်ရာ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် 

ေြျဵရွောအပု်စုအလုိြ် ရပ်ြွြ် သုိ့မဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စုေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါ 

အတိုင်ဵ  ဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

 (ြ) ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စုအတွင်ဵ    ဥြ္ကဋ္ဌ 

  ေနထိငု်သညဴ် အမျာဵယုကဳြည်ေလဵစာဵြခင်ဵ  

  ခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်(၁)ဦဵ   

 (ခ) ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စုအတွင်ဵ    အဖဲွ့ဝင်  

  ေနထိငု်သညဴ် အမျာဵယုကဳြည်ေလဵစာဵြခင်ဵ  

  ခဳရေသာပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦဵ  

 (ဂ) ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စု     အဖဲွ့ဝင် 

  အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵစာေရဵ  

 (ဃ) ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စု     အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

  အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵ  

 မှတ်ချြ်။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စုဟုဆိုရာတွင် ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵစည်ပင် 

သာယာေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ (ဂ)အရ မမို့နယ် စညပ်င်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့မျာဵ 

သ့ုိမဟုတ် မမို့နှင်တဴစ်ဆြ်တစ်စပ်တည်ဵ ရိှေသာေဒသမျာဵ သ့ုိမဟုတ် မမို့ြပ စညပ်င် 

သာယာေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေြ်ရန် မမို့စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အြဖစ် အြျုဳဵဝင် 

ေသာ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောမျာဵြို ဆိုသည်။ 
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အခန်ဵ(၅) 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

ဝန်ကြီဵဌာန၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၁၉။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ေြာ်မတီဝင်မျာဵ ေရွေဵချယ်နိုငရ်န်အတွြ် ေအာြ်ပါတို့ြို ေဆာငရ်ွေြ် 

ရမည်- 

 (ြ) ေရွေဵေြာြ်ပွဲြျင်ဵပမည်ဴေန့ရြ်ြိုထုတ်ြပန်ေကြညာြခင်ဵ  

 (ခ) ဝန်ကြီဵချုပ်၏အတည်ြပုချြ်ြဖင်ဴ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ အဆင်ဴဆငဴ်ြို ဖွဲ့စည်ဵ 

ေပဵြခင်ဵ  

 (ဂ) မဲဆန္ဒနယ်မျာဵ သတ်မှတ်ေကြညာြခင်ဵ၊  

 (ဃ) မဲဆန္ဒရှင်အိမ်ေထာငစ်ုစာရင်ဵ ြို မမို့နယ်ေြာ်မရှင ် အဖဲွ့ခွဲမျာဵထဳမှ ေတာင်ဵ ခဳ ရရိှနိုင် 

ေရဵ သြ်ဆိုငရ်ာ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵအာဵ ေဆာငရ်ွေြ်ေစြခင်ဵ၊ 

ထုတ်ြပန် ေကြညာရမည်ဴ ေန့ရြ်မျာဵြို သတ်မှတ်ေကြညာြခင်ဵ၊ 

 (င) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အမည်စာရင်ဵ  ေနာြ်ဆုဳဵတငသွ်င်ဵ ရမည်ဴ ေန့ရြ်နှငဴအ်ချနိ်ြုိ 

ထုတ်ြပန်ေကြညာြခင်ဵ ၊ 

 (စ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အမည်စာရင်ဵ  တငသွ်င်ဵလွှာြို ရုပ်သိမ်ဵလိုြ ရုပ်သိမ်ဵနိုငသ်ည်ဴ 

ေနာြ်ဆုဳဵေန့ရြ်နှငဴ်အချနိ် ထုတ်ြပန်ေကြညာြခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  အမည်စာရင်ဵ တင်သွင်ဵလွှာမျာဵြို မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ် 

ေရဵအဖွဲ့ ြ စိစစ်ရမည်ဴေန့ရြ်နှငဴ်အချနိ် ထုတ်ြပန်ေကြညာြခင်ဵ 

 (ဇ) အရည်အချင်ဵြိုြ်ညီေသာ ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ အမည်စာရင်ဵ  ထုတ်ြပန်ရမည်ဴ 

ေန့ရြ် ေကြညာြခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌမျာဵနှင်ဴ ေြာ်မတီဝင်မျာဵ၏ ြိုယ်ေရဵ 

ရာဇဝင်မျာဵြို ဝန်ကြီဵဌာနသ့ုိ ေပဵပိုတ့ငြ်ပရမည်ဴ သတ်မှတ်ရြ်ထတု်ြပန်ေကြညာ 

ြခင်ဵ ၊ 

 (ည) ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ ခဳရသည်ဴ တိုင်ဵစည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝငမ်ျာဵ၊ သြ်ဆိုင်ရာ 

မမို့နယ ် ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌမျာဵနှင်ဴ ေြာ်မတီဝင်မျာဵြို ဝန်ကြီဵချုပ်၏ အတည်ြပုချြ် 

ြဖငဴ်  ထုတ်ြပန်ေကြညာြခင်ဵ၊ 

 (ဋ) ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌမျာဵနှင်ဴ ေြာ်မတီဝင်မျာဵြို ြန့်ြွြ်လွှာ 

တငသွ်င်ဵ ရမည်ဴ ေနာြ်ဆုဳဵေန့ရြ်နှငဴ်အချနိ်ြို  ထုတ်ြပန်ေကြညာြခင်ဵ ၊ 

 (ဌ) ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌနှငဴ် ေြာ်မတီဝင်မျာဵတာဝန်မှ ရပ်စဲခဳရ၍ ေနရာလစ်လပ်မှု ြဖစ်ေပါ် 

ပါြ နည်ဵ ဥပေဒ ၇၆ အရ အစာဵထိုဵခန့်အပ်ြခင်ဵအာဵ အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာ 

တူညီချြ်ြဖငဴ်  ြပန်လည်ခန့်အပ်ြခင်ဵ ၊ 
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 (ဍ) မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵထဳမှ ြန့်ြွြလ်ွှာမျာဵ လြ်ခဳရရိှသည်ဴအခါ 

ခုဳအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵနိုငေ်ရဵ ဝန်ကြီဵချုပ်ထဳတင်ြပ၍ မှန်ြန်မှု ရိှ/မရိှစစ်ေဆဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဎ) ြန့်ြွြ်လွှာမှန်ြန်မှုေကြာငဴ် ဝန်ကြီဵချုပ်၏ အတည်ြပုချြ်ြဖငဴ် တိုင်ဵေဒသကြီဵ 

ေြာ်မတီဝင်အြဖစ်မှ ရပ်စဲခဳခဲဴရေသာ လစ်လပ်ေနရာအတွြ် နည်ဵ ဥပေဒ ၇၅ အရ 

လည်ဵေြာင်ဵ ၊ မမို့နယ်ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌ သ့ုိမဟုတ် မမို့နယ်ေြာ်မတီဝင်အြဖစ်မှ 

ရပ်စဲခဳခဲဴ ရေသာ လစ်လပေ်နရာအတွြ် နည်ဵ ဥပေဒ ၇၄ အရလည်ဵေြာင်ဵ  

အစာဵထိုဵြပန်လည် ခန့်ထာဵြခင်ဵ။ 

မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၂၀။ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့သည် ေြာ်မတီဝငမ်ျာဵ ေရွေဵချယ်နိုင်ရန်အတွြ် ေအာြ်ပါ 

တို့ြို ေဆာင်ရွေြ်ရမည်- 

  (ြ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  ေလျှာြ်လွှာပုဳစဳ(ြ)မျာဵြပုစုြခင်ဵ ၊  

 (ခ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေလျှာြ်လွှာပုဳစဳ(ြ) ထုတ်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ မှတ်ပုဳတငြ်ခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  ေလျှာြ်လွှာပုဳစဳ(ြ) ထုတ်ေပဵထာဵရိှမှုအာဵ မမို့နယ်ေရွေဵချယ် 

ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ေပဵပိုြ့ခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မှ ေဆာငရ်ွေြ်ရမည်ဴ မဲပုဳဵ၊ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်၊ ပုဳစဳမျာဵ 

ြပုစုရာတွင် ြူညီေဆာင်ရွေြ်ေပဵြခင်ဵ၊ 

 (င) မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့အတွြ် ေနရာ၊ လိုအပ်ေသာ ပရိေဘာဂနှင်ဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ််စီစဉ်ေဆာင်ရွေြ်ေပဵြခင်ဵ ၊  

ရပြ်ွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖဲွ့၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၂၁။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖဲွ့သည် အသြ်(၁၈)နှစ် ြပည်ဴမပီဵ 

သူမျာဵပါဝင်သည်ဴ မဲဆန္ဒရှင်အမိ်ေထာင်စုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစ(ဳဃ)ြိ ုြပုစုရမည်။ 

၂၂။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  

ေရွေဵချယ်နိုင်ရန်  ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်ချုပ်ေရဵမှူဵ၏ လြ်မှတ်နှင်ဴ ရုဳဵတဆဳိပ်ပါရိှေသာ 

အိမ်ေထာင်စုြုိယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵအသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်၊ ပဳုစဳ(င)မျာဵြုိဆန္ဒမဲေပဵမည်ဴ အိမ်ေထာင်စု 

မျာဵသုိ့ (၃)ရြ်ကြိုတငေ်ဝငေှပဵရမည်။  

၂၃။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵသည် မမို့နယ်ေရွေဵချယ် 

ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ထဳမှ  မဲပုဳဵ၊ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်နှင်ဴ ပုဳစဳမျာဵြို ြျင်ဵ ပမည်ဴေန့ရြ်မတိုင်မီ (၅)ရြ် 

ကြိုတင၍် ထုတ်ယူမပီဵြဖစ်ရမည်။   

၂၄။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵသည် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်၊ 

ပုဳစနဳှငဴ် မဲစာရင်ဵ မျာဵြို မဲရုဳမှူ ဵထဳ (၃)ရြ်ကြိုတင်၍ လွှအဲပ်မပီဵြဖစ်ရမည်။ 
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၂၅။  ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  

ေရွေဵချယ်နိုငေ်ရဵအတွြ် မဲရုဳ၊ လျှ ို ့ဝှြ်မေဲပဵခန်ဵနှငဴ ် မဲပုဳဵ မျာဵ ြပငဆ်င်ေဆာင်ရွေြ်ထာဵရှိမပီဵ 

ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  ေရွေဵချယ်မညဴ်ေန့ မတိုင်မီ(၁)ရြ် ကြိုတင၍် မဲရုဳမှူ ဵထဳလွှဲအပ်ရမည်။ 

၂၆။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  

ေရွေဵချယ်နိုငေ်ရဵအတွြ် ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ မျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵ ၊ ပုဳစဳ(စ)ြိ ု မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ 

ကြိုတငသိ်ရိှနိုငေ်စရန် မဲရုဳပရဝုဏ်အတွင်ဵ ေကြညာထာဵရမည်ဴအြပင် လျှ ို ့ဝှြ်မေဲပဵခန်ဵမျာဵ၏ 

အတွင်ဵနဳရတဳွငလ်ည်ဵ ဖတ်ရှုနိုင်ေစရန်ြပသထာဵရမည်။ 

၂၇။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် မဲရုဳပရဝုဏေ်နရာြုိ 

သတ်မှတ်၍ မဲရုဳမှူ ဵနှငဴ် မဲရုဳအဖွဲ့ဝင်မျာဵအတွြ်ေနရာ၊ လျှ ို ့ဝှြ်ဆန္ဒြပုခန်ဵေနရာ၊ သတင်ဵ မီဒီယာ 

မျာဵေနရာ၊ ေရွေဵေြာြ်ပွဲ ေစာငဴ်ကြည်ဴေလဴလာသူမျာဵေနရာ၊ ဝငေ်ပါြ်၊ ထွြေ်ပါြ် ေနရာမျာဵ 

အတွြ်ရရိှသည်ဴေနရာေပါ်မူတည်၍ မဲရုဳမှူ ဵနှငဴ် ညြှေိနှိုင်ဵ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ အဆိပုါေနရာ လုခဳခုဳေရဵ 

အတွြ် သြ်ဆိုင်ရာနယ်ေြမရှိ ြမန်မာနိုငင်ဳရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ ကြြ်ေြခနီ၊ 

မီဵသတ်အဖွဲ့ မျာဵနှင်ဴ ကြိုတင်ညြှေနိှိုင်ဵ ေပါင်ဵစပ် ေဆာငရ်ွေြ်ထာဵရှိရမည်။ 

၂၈။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် မဲရုဳပရဝုဏ်အတွင်ဵ 

စည်ဵ ရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ မဲရုဳပရဝုဏ်အနီဵဝန်ဵြျင်တွင် အသဳချဲ့စြ်မျာဵဖွင်ဴြခင်ဵ မျာဵ မရိှေစေရဵနှင်ဴ 

မဲမသမာမှုမျာဵ မြဖစ်ေစေရဵ ကြီဵကြပ်ရမည်။ 

၂၉။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ဆန္ဒမဲေပဵမညဴ်ေန့ရြ်၊ 

အချနိ်နှငဴ် မဲရုဳတညေ်နရာတို့ြို အမျာဵသိရိှေစရန် ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ ေရွေဵချယ်မညဴ်ေန့မတိုင်မီ 

(၃)ရြ်ကြိုတင၍် ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စုအတွင်ဵ လှညဴ်လည်ေကြညာရမည်။  

၃၀။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ နှငဴမ်ဲရုဳမှူဵသည် ရပ်ြွြ် 

သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စုအလိုြ် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ တစ်ဦဵချင်ဵ မဲရရိှမှုစာရင်ဵ ြို ပုဳစ(ဳဆ)ြဖင်ဴ 

ြပုစု မပီဵမမို့နယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ သ့ုိ ေန့ချင်ဵမပီဵေပဵပိုရ့မည်။ 

မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖဲွ့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၃၁။ မမို့နယ ် ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  ေရွေဵချယ်နိုငေ်ရဵအတွြ်  

သြ်ဆိုငရ်ာရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စုမဲရုမဳျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မညဴ် မဲရုဳမှူဵ 

အပါအဝင် ေအာြ်ပါမဲရုဳအဖဲွ့ဝင်မျာဵြို အမည်စာရင်ဵ ြပုစု၍ တာဝန်ေပဵခန့်အပ်ရမည်- 

 (ြ) မဲရုဳမှူ ဵ     (၁)ဦဵ  

 ( ခ )  မဲစာရင်ဵ စစ်ေဆဵသူ   (၂)ဦဵ 

 ( ဂ )  မဲလြ်မှတ်ထုတ်ေပဵသူ  (၂)ဦဵ 

 (ဃ) မဲရုဳေစာင်ဴ    (၂)ဦဵ 
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၃၂။ မမို့နယ်ေြာ်မရှင် အဖဲွ့ခွဲမျာဵထဳမှ ေတာင်ဵ ခဳရရိှထာဵေသာ မဲဆန္ဒရှင်အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵ ြို 

သြ်ဆိုငရ်ာ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵထဳ ြဖန့်ေဝေပဵရ 

မည်။ 

၃၃။ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် မမို့နယ်ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌနှင်ဴ ေြာ်မတီဝင်မျာဵ 

ေရွေဵချယ် နိုငရ်န်အတွြ်  ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု မဲရုဳမျာဵအလိြု် မဲပုဳဵ၊ ဆန္ဒမဲ 

လြ်မှတ်နှင်ဴ ပုဳစဳမျာဵြို စီစဉ်ေဆာင်ရွေြ်ေပဵရမည်။  

၃၄။ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စု ေရွေဵချယ် 

ကြီဵကြပ် ေရဵအဖွဲ့မျာဵထဳသို့ မဲပုဳဵ၊ ဆန္ဒမ ဲ လြ်မှတ်နှငဴ် ပုဳစဳမျာဵြို ြျင်ဵ ပမည်ဴေန့ရြ်မတိုငမီ် 

(၅)ရြ် ကြိုတင၍် ြဖန့်ေဝေပဵရမည်။ 

၃၅။ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵ ဥပေဒ ၉ အရ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  

အမည်စာရင်ဵ  တငသွ်င်ဵလာေသာ ေလျှာြ်လွှာမျာဵြို နည်ဵ ဥပေဒ ၃ နှငဴ ် ၄ အရ စိစစ်မပီဵ 

အရည်အချင်ဵ ြိုြ်ညီသူမျာဵြို ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ အြဖစ် ဝန်ကြီဵဌာနြ သတ်မှတ်ေသာ 

ေန့ရြ်တွင် ထုတ်ြပန် ေကြညာရမည်။ 

၃၆။ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စုေရွေဵချယ် 

ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် မဲရုဳမှူ ဵမျာဵမှ ပုဳစဳ(ဆ)ြဖငဴ ် ေပဵပိုလ့ာေသာ စာရင်ဵ မျာဵြိုစုစည်ဵမပီဵ 

ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  တစ်ဦဵချင်ဵစီရရိှေသာ ဆန္ဒမဲအေရအတွြ်မျာဵြို ေကြညာ၍ ဆန္ဒမဲ 

အမျာဵအနည်ဵအလိုြ် မဲရရိှမှု စာရင်ဵ ၊ ပုဳစ(ဳဇ)ြဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵြပုစုရမည်။  

၃၇။ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ဆန္ဒမဲတူရရိှေသာေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵြို 

ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ် ေရွေဵချယ်ဆုဳဵ ြဖတ်ေပဵနိုငေ်ရဵအတွြ် မဲပုဳဵ၊ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်နှငဴ်ပုဳစဳမျာဵြို စီစဉ် 

ေဆာငရ်ွေြ်ေပဵရမည်။ 

၃၈။ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵချင်ဵစီရရိှေသာ ဆန္ဒမဲရရှိမှု 

အေပါ်မူတည၍် ဆန္ဒမဲအမျာဵဆုဳဵရရိှေသာ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ြို မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြာ်မတီ ဥြ္ကဋ္ဌအြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵနှင်ဴ တတိယအမျာဵဆုဳဵရရိှေသာ ေြာ်မတီ 

ဝငေ်လာင်ဵ မျာဵ ြို ေြာ်မတီဝင်(၂)ဦဵအြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ  လျာထာဵမပီဵ ပုဳစဳ(ဈ)ြဖင် ဴမှတ်တမ်ဵြပုစု 

ထာဵရမည်။ 

၃၉။ မမို့နယ ် ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေြာ်မတီဝင်အြဖစ် 

လျာထာဵခဳရသူမျာဵ၏ ြိုယ်ေရဵအချြ်အလြ်မျာဵြို ပုဳစ(ဳဋ) ြဖင်ဴြပုစုမပီဵ ဆန္ဒမဲအမျာဵအနည်ဵ 

အလုိြ် မဲရရိှမှုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစ(ဳဇ)နှငဴအ်တူ ဝန်ကြီဵဌာနသ့ုိ ေပဵပိုတ့ငြ်ပရမည်။  

ခရိုင်ေရွဵေ ချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

၄၀။ ခရိုင်ေရွဵေ ချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵသည် သြ်ဆိုင်ရာခရိုင်အတွင်ဵ ရှိ မမို့နယ်ေြာ်မတီ 

ဥြ္ကဋ္ဌမျာဵအနြ်မှ(၁)ဦဵြိ ု တိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်အြဖစ် ေရွေဵချယ် 

နိုငေ်ရဵ ေဆာငရ်ွေြ်ေပဵရမည်။  
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၄၁။ ခရိုင်ေရွဵေ ချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု 

အေရအတွြ် တူညီေနလျှင် ဆန္ဒမဲ အမျာဵအနည်ဵအလိြု် မဲရရိှမှုစာရင်ဵ၊ ပုဳစ(ဳဇ)တွင်  အဆုဳဵ အြဖတ် 

ရသည်အထိ ေဆာငရ်ွေြ်ရမည်။ 

၄၂။ ခရိုင်ေရွဵေ ချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည်  တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ တစ်ဦဵချင်ဵစီ 

ရရိှေသာ ဆန္ဒမဲအေရအတွြ်မျာဵြို ေကြညာ၍ ဆန္ဒမဲအမျာဵအနည်ဵ အလိြု် မဲရရှိမှုစာရင်ဵ ၊ 

ပံုစံ(ဇ)ြဖင် ဴမှတ်တမ်ဵ ြပုစုရမည်။  

၄၃။ ခရိုင်ေရွဵေ ချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် တိုင်ဵေဒသကြီဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ တစ်ဦဵချင်ဵစီ ရရိှ 

ေသာ ဆန္ဒမဲရရှိမှုအေပါ်မူတည်၍ ဆန္ဒမဲအမျာဵဆုဳဵရရှိေသာ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  (၁)ဦဵြုိ 

ပုဳစ(ဳဈ)ြဖင် ဴ မှတ်တမ်ဵြပုစုရမည်။  ၎င်ဵ၏ြိုယ်ေရဵအချြ်အလြ်ြို ပုဳစဳ(ဋ)ြဖင် ဴ ြပုစုမပီဵ ဝန်ကြီဵ 

ဌာနသ့ုိ တငြ်ပ ရမည်။   

 အခန်ဵ (၆) 

မဲဆန္ဒနယ်မျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ ၊ ေ ြညာြခင်ဵ  

၄၄။ ဝန်ကြီဵဌာနသည်  မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ရှိ ရပ်ြွြ်တစ်ခု 

သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စုတစ်ခုြို မဲဆန္ဒနယ်ေြမတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်မပီဵ မဲဆန္ဒနယ်ေြမစာရင်ဵ ြို 

ထုတ်ြပန် ေကြညာရမည်။  

၄၅။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ နယ်နိမတိ်အတွင်ဵရိှ အိမ်ေထာင်စု (၁ဝဝဝ) 

အထြ်ရိှေသာ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စုတစ်ခုတွင် မဲရုဳ(၁)ခုထြ်ပိ၍ု သတ်မှတ်ထာဵရိှ 

နိုငသ်ည်။  

၄၆။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵေရွေဵချယ်ရန်အတွြ် ေရွေဵချယ်မညဴ်ေန့ရြ်ြုိ အနည်ဵဆဳုဵ 

ရြ်ေပါင်ဵ  (၃ဝ)ရြ် ကြိုတင၍် ေကြညာရမည်။ 

အခန်ဵ(၇) 

မဲစာရင်ဵ ြပုစုြခင်ဵ ၊ ေ ြညာြခင်ဵ  

၄၇။ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေရွေဵေြာြ်ပွဲ ြျင်ဵ ပ 

မညဴ်ေန့ရြ်ေကြညာသညဴ်အခါ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ ြဖန့်ေဝေပဵသည်ဴ မဲဆန္ဒရှင် 

စာရင်ဵြိုအေြခခဳ၍ အသြ်(၁၈)နှစ်ြပညဴ်မပီဵသူမျာဵပါဝင်သည်ဴ မဲဆန္ဒရှင်အမိ်ေထာငစ်ုစာရင်ဵ ၊ 

ပုဳစ(ဳဃ)ြိ ုြပုစု ရမည်။  

၄၈။ မဲဆန္ဒရှငအ်ိမ်ေထာငစ်ုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစဳ(ဃ)ြို ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေရွေဵချယ်မညဴ်ေန့မတိုင်မီ (၇) 

ရြ်ကြိုတင၍် အမျာဵသိရိှေစရန်ထုတ်ြပန်ေကြညာရမည်။  

၄၉။ ဆန္ဒမဲေပဵပိုငခ်ွင်ဴရိှသူမျာဵသည် မဲဆန္ဒရှင်အမိ်ေထာင်စုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစဳ(ဃ)တွင် ြျန်ရှိေန၍ 

ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  ေရွေဵချယ်မညဴ်ေန့မတိုငမ်ီ(၃)ရြ်ကြိုတငမ်ပီဵ ြျန်ရှိသူြ အေကြာင်ဵကြာဵ 
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လာလျှင် ၎င်ဵ၏ အမည်စာရင်ဵြို နိုငင်သဳာဵစိစစ်ေရဵြဒ်ြပာဵနှင်ဴ အမိ်ေထာငစ်ုစာရင်ဵ  (လဝြပုဳစဳ - 

၆၆ / ၆)ြိ ုစိစစ်မပီဵ မဲဆန္ဒရှင်အမိ်ေထာင်စုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစ(ဳဃ)တွင်  ြပငဆ်င်ြဖညဴ်သွင်ဵေပဵရမည်။ 

၅၀။ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် မဲစာရင်ဵ မိတ္တူြို ြူဵယူခွငဴ်ြပုရန် ေလျှာြ်ထာဵ 

လာပါြ ေအာြ်ပါ အတိုင်ဵြူဵယူခွင်ဴြပုနိုင်သည်- 

 (ြ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ တစ်ဦဵဦဵြ ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵြဖစ်လျှင် မဲစာရင်ဵ မိတ္တူတစ်စုဳြို 

အခမဲဴ ြူဵယူခွငဴ်ြပုနိုငသ်ည်၊ 

 (ခ) အြခာဵသူတစ်ဦဵဦဵြ ခိုငလ်ုေဳသာအေကြာင်ဵြပချြ်ြဖင်ဴ ေလျှာြ်ထာဵြခင်ဵ ြဖစ်လျှင် 

အစိုဵရအဖဲွ့ြ သတ်မှတ်ထာဵေသာနှုန်ဵအတိုင်ဵ  ေပဵသွင်ဵေစ၍ ြူဵယူခွငဴ်ြပုနိုငသ်ည်။ 

အခန်ဵ(၈) 

ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူမျာဵနှငဴ်ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴမရိှသူမျာဵ 

၅၁။ ေရွေဵေြာြ်ပဲွြျင်ဵပသညဴ်ေန့တွင် သြ်ဆုိင်ရာမမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ 

ေနထိငု်သည်ဴ အမိ်ေထာငစ်ုမျာဵမှ အမိ်ေထာငစ်ုတစ်စုလျှင် အမိ်ေထာင်စုြိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵသာ 

ဆန္ဒမဲ ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။ 

 

၅၂။ ေအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴမရှိေစရ- 

 (ြ) သာသနာဴဝန်ထမ်ဵ  ။ 

 (ခ) ေထာငဒ်ဏ်ြျခဳေနရသူ ။ 

 (ဂ) စိတ်ေပါဴသွပ်သူဟု သြ်ဆိုင်ရာဥပေဒြ ြပဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ  သတ်မှတ် 

ြခင်ဵ ခဳရသူ။ 

 (ဃ) နိုငင်ြဳခာဵသာဵ သ့ုိမဟုတ် နိုငင်ြဳခာဵသာဵအြဖစ်ခဳယူထာဵသူ ။ 

 (င) တပ်မေတာ် ဌာနချုပ်/တပ်ရင်ဵ /တပ်ဖွဲ့မျာဵအတွင်ဵ ေနထိငု်သညဴ်တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ 

နှင်ဴ အမိ်ေထာင်စုဝင် မိသာဵစုမျာဵ ။ 

 (စ) ြမန်မာနိုင်ငရဲဳတပ်ဖွဲ့၊ ဌာနချုပ်/ တပ်ရင်ဵ / တပ်ဖွဲ့/ တပ်ဖွဲ့ခွဲ/ စခန်ဵမျာဵအတွင်ဵ  

ေနထိငု်သညဴ် တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် အမိ်ေထာင်စုဝင် မိသာဵစုမျာဵ ။ 

 (ဆ) ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ ြာလအတွင်ဵ စညပ်င်သာယာေရဵနယ်နိမိတ် ြပငပ်သို့ အေကြာင်ဵ 

တစ်စုဳတစ်ရာြဖင်ဴ ေရာြ်ရိှေနသူ၊ 

 (ဇ) လူမဲွအြဖစ် သြ်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵြ ေကြညာခဳရြခင်ဵမှ လွတ်ေြမာြ်ခွင်ဴမရေသဵသူ။ 
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အခန်ဵ (၉) 

မဲရုဳမှူ ဵ၏ တာဝန်မျာဵ 

၅၃။ မဲရုဳမှူ ဵသည် ေအာြ်ပါတာဝန်မျာဵြို ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယ်ြခင်ဵ  ေဆာငရ်ွေြ်မပီဵသည်အထိ 

တာဝန်ယူ ေဆာငရ်ွေြ်ရမည်- 

(ြ) မဲရုဳမှူ ဵသည် ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ ေရွေဵချယ်နိုင်ေရဵအတွြ် မဲရုဳ၊ လျှ ို ့ဝှြ်မဲေပဵခန်ဵနှင်ဴ 

မဲပုဳဵမျာဵြပငဆ်င်ေဆာင်ရွေြ်ထာဵရှိမှုမျာဵြို ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေရွေဵချယ်မည်ဴေန့ 

မတိုင်မီ(၁)ရြ် ကြိုတင၍် စိစစ်လြ်ခဳမပီဵ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵ၏ အမည် 

စာရင်ဵ၊ ပုဳစ(ဳစ)ြို မဲဆန္ဒရငှမ်ျာဵကြိုတင်သိရှိနိုင်ေစရန် မဲရုဳပရဝုဏ်အတွင်ဵ  ေကြညာ 

ထာဵြခင်ဵ ရှိ/မရိှနှငဴ် လျှ ို ့ဝှြ်မေဲပဵခန်ဵမျာဵ၏ အတွင်ဵနဳရဳတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ေစရန် ြပသ 

ထာဵြခင်ဵ  ရိှ / မရိှ စိစစ် ရမည်။ ထို့အြပင်အြခာဵြပငဆ်ငရ်န်ြိစ္စရပ်မျာဵရှိပါြ 

ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ် ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် ညြှေိနှိုင်ဵေပါင်ဵ စပ် 

ေဆာငရ်ွေြ်ရမည်။   

 (ခ) မဲရုဳမှူ ဵသည် မဲရုဳဖငွ်ဴလှစ်ချနိ်မတိုင်မီ သြ်ဆိုငရ်ာ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ေရှ့ေမှာြ်တွင် 

ဆန္ဒမဲ လြ်မှတ်မျာဵြို စိစစ်ြခင်ဵ ၊ ေရတွြ်ြခင်ဵ နှငဴ် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ေပါ်တွင် 

လြ်မှတ် ေရဵထိုဵြခင်ဵ ြိစ္စမျာဵြို ကြိုတငေ်ဆာငရ်ွေြ်ထာဵရမည်။ 

 (ဂ) မဲရုဳမှူ ဵသည် မဲရုဳမျာဵြို နဳနြ်(၆)နာရီအချနိ်တွင်စတင် ဖွငဴ်လှစ်၍ ညေန(၄)နာရီ 

အချနိ်တွင် တမပိုင်နြ်ပိတ်သိမ်ဵရမည်။  သ့ုိရာတွင် ညေန( ၄ )နာရီမတိုင်မီ ဆန္ဒမဲ 

ေပဵပိုင်ခွင်ဴရိှသူ အာဵလုဳဵ ဆန္ဒမဲေပဵမပီဵပါြ မဲရုဳြိုပိတ်ရမည်။  

 (ဃ) မဲရုဳမှူ ဵသည် ေလဴလာခွငဴ်ြပုေကြာင်ဵ ပုဳစဳ(ဂ)ပါရိှသည်ဴ ေစာငဴ်ကြည်ဴေလဴလာေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵ/ ေလဴလာလိုသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြိုသာ လာေရာြ် ေလဴလာခွငဴ်ြပုရမည်။ 

 (င) မဲရုဳမှူ ဵသည် မဲရုဳပတိ်သိမ်ဵချနိ်တွင် မဲရုဳပရဝုဏ်အတွင်ဵ ေရာြ်ရိှေနေသာ ဆန္ဒမဲေပဵခွငဴ် 

ရိှသူ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵြို မဲေပဵခွငဴ်ြပုရမည်။  

 (စ) မဲရုဳမှူ ဵ သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ ြတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ မဲရုဳအဖွဲ့ဝင်သည် မဲဆန္ဒရှင် 

မျာဵြို ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ထတု်ေပဵရာတွင် နိုငင်ဳသာဵစိစစ်ေရဵြဒ်နှငဴ် အမိ်ေထာငစ်ု 

ြိုယ်စာဵလှယ် အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်၊ ပုဳစ(ဳင)တို့ြို ပုဳစဳ(ဃ)ြဖင်ဴစိစစ်မပီဵ မဲဆန္ဒရှင် 

ြိုယ်တိုင် လြ်မှတ် ေရဵထိုဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် မဲဆန္ဒရှင်၏လြ်ဝဲလြ်မလြ်ေဗွ 

နှိပ်ေစ၍ ထုတ်ယူေစရမည်။ 

 (ဆ) မဲရုဳမှူ ဵသည် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵြ မှာဵယွင်ဵြဖညဴ်သွင်ဵမိေသာ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်မျာဵြို 

ကြြ်ေြခ ( ) အမှတ်အသာဵြပု၍ မှတ်တမ်ဵတင ် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရမည်။ 

၎င်ဵမဲလြ်မှတ်အစာဵ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်အသစ် တစ်ကြိမ်တည်ဵသာ ထပ်မဳထုတ်ေပဵမပီဵ 

မှတ်တမ်ဵတင် ထာဵရမည်။ 
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 (ဇ) ဆန္ဒမဲေပဵသူသည် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ရှိအမည်မျာဵြို မဖတ်တတ်လျှငလ်ည်ဵေြာင်ဵ ၊ 

ညွှန်ကြာဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ ဆန္ဒမဲမေပဵတတ်လျှင်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ မသန်စွမ်ဵသူြဖစ် 

လျှင်လည်ဵေြာင်ဵ  မဲရုဳမှူ ဵသည်ယင်ဵ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵဆန္ဒမဲေပဵနိုင်ေရဵ လိအုပ်သလို စီစဉ် 

ေဆာငရ်ွေြ်ေပဵရမည်။  

 (ဈ) မဲရုဳမှူ ဵသည် မဲရုဳပတိ်သိမ်ဵမပီဵပါြ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်မျာဵြို ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် 

ေြျဵရွော အပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵ၏ေရှ့ေမှာြ်၊ မဲရုဳအတွင်ဵ အမျာဵြမင် 

သာေသာေနရာ တွင် ဆန္ဒမဲပဳုဵအတွင်ဵမှထုတ်ယူ၍ ခွဲြခာဵေရတွြ်မပီဵ ပုဳစ(ဳည)ြဖငဴ် 

မှတ်တမ်ဵတငထ်ာဵရှြိာ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵ 

အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၏ အတညြ်ပု လြ်မှတ်မျာဵ ေရဵထိုဵထာဵရှိရမည်။ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်တစ်ခု 

ခိုင်လဳုသည်၊ မခိုငလ်ုဳသည်ြို သြ်ဆိုငရ်ာ မဲရုဳမှူဵြသာဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ 

 (ည) မဲရုဳမှူ ဵသည် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်မျာဵြို တစ်မျ ို ဵချင်ဵစီခွဲြခာဵထုပ်ပုိဵ ချပိ်ပတိ်မပီဵ ပုဳစ(ဳဆ)၊ 

(ည) နှင်အဴတူ ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် 

ြိုယ်တိုင် လိြု်ပါ၍ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ သ့ုိ ေန့ချင်ဵအေရာြ် ေပဵပ့ုိ 

အပ်နှဳရမည်။ 

၅၄။ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်မျာဵေရတွြ်ရာတွင် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ် တစ်ေစာင်ချင်ဵ စီအာဵ မဲရုဳအဖွဲ့ဝငမ်ျာဵ၊ 

သြ်ေသမျာဵနှငဴ် ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵြိ ု ြပသ၍ ေရတွြ်ရမည်။ ထိသုို့ေရတွြ်ရာတွင်  

ေအာြ်ပါ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်မျာဵြို ပယ်ရမည်- 

(ြ) မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့တဳဆိပ်တဳုဵရုိြ်နိှပ်ထာဵြခင်ဵမရိှေသာ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ် 

(ခ) မဲရုဳမှူ ဵလြ်မှတ်မပါရှိေသာ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်။  

 (ဂ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ (၃)ဦဵထြ်ပုိ၍ ဆန္ဒြပုထာဵေသာ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်။ 

 (ဃ) ဆန္ဒြပုထာဵြခင်ဵမရိှေသာ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်။  

 (င) ဆန္ဒြပုထာဵြခင်ဵမှာ မေသချာ မထင်ရှာဵေသာဆန္ဒမဲလြ်မှတ်။ 

 (စ) မည်သူ့ြိုဆန္ဒြပုထာဵေကြာင်ဵ  အတည်မြပုနိုင်သညဴ် ဆန္ဒမဲ လြ်မှတ်။ 

 (ဆ) ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်အတုြဖစ်သည်ဟု မဲရုဳမှူဵြဆုဳဵြဖတ်သညဴ် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်။ 

 (ဇ) ဆန္ဒမဲေပဵသူြို သိရိှနိုင်ေအာင် အမှတ်အသာဵြပုထာဵသညဴ် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်။ 

 (ဈ) ဆုတ်မဖဲထာဵေသာ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်။ 

၅၅။ နည်ဵ ဥပေဒ ၅၄ အရ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်တစ်ခုြို ပယ်မဲအြဖစ်သတ်မှတ် ြခင်ဵ ခဳရပါြ 

၎င်ဵဆန္ဒမဲ လြ်မှတ်ေပါ်၌ဆန္ဒြပုထာဵေသာ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵအတွြ် ခိုင်လဳုမဲအြဖစ် 

ေရတွြ်ခွငဴ် မရိှေစရ။ 

 

 



17 

 

အခန်ဵ (၁၀) 

ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယ်ြခင်ဵ  

မမို့နယ်ေြာ်မတီဝင်မျာဵ ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယြ်ခင်ဵ  

၅၆။ မဲဆန္ဒရှငမ်ျာဵသည်  နိုငင်ဳသာဵစိစစ်ေရဵြဒ်နှငဴ် အမိ်ေထာငစ်ုြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ 

အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်၊ ပုဳစ(ဳင) တငြ်ပ၍ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ထုတ်ယူရမည်။  

၅၇။ မဲဆန္ဒရှငမ်ျာဵသည် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ထုတ်ယူမပီဵပါြ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ေပါ်ရှိ မိမေိရွေဵချယ် 

လိေုသာ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ (၃)ဦဵ၏ အမှတ်စဉ်၊ အမည်နှင်ဴယှဉ်တွဲလျှြ်ရိှေသာ ဇယာဵြွြ် 

ေနရာတွင် အမှန်ြခစ်( ) အမှတ်အသာဵမျာဵြဖင်ဴ လျှ ို ့ဝှြ် ဆန္ဒြပုရမည်။ မိမိသေဘာဆန္ဒအရ (၂)ဦဵ 

သ့ုိမဟုတ် (၁)ဦဵတည်ဵြိုလည်ဵ ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယ်နိုင်သည်။ သ့ုိရာတွင် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  

(၃)ဦဵထြ်ပုိ၍ ဆန္ဒမဲေပဵ ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ မြပုရ။ 

၅၈။ လျှ ို ့ဝှြ်ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယ်ရာတွင် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ေပါ်၌ မှာဵယွင်ဵ၍ ြဖညဴ်သွင်ဵ မိပါြ 

မဲရုဳမှူ ဵထဳတင်ြပ၍ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်အသစ် တစ်ကြိမ်တည်ဵသာ လဲလှယ်၍ ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယ်ရမည်။  

၅၉။ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖဲွ့သည် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵမျာဵ၏ ဆန္ဒမဲရရိှမှုအေရအတွြ် 

တူညီေနလျှင် မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အြဖစ် အမည်စာရင်ဵ ထုတ်ြပန် 

ေကြညာထာဵေသာေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အာဵလုဳဵြို ဖိတ်ကြာဵမပီဵ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  အချင်ဵ ချင်ဵ  

၏ဆန္ဒမဲြဖင်ဴေရွေဵချယ်၍ ဆန္ဒမဲအမျာဵအနည်ဵအလိြု်မဲရရှိမှုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစဳ(ဇ)တွင်  အဆုဳဵ အြဖတ်ရ 

သည်အထိ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။  

တိုင်ဵေေသကြီဵေြာ်မတီဝင်မျာဵ ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယ်ြခင်ဵ 

၆၀။ ခရိုင်ေရွဵေ ချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် တိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင် 

အြဖစ် ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယ်ရာတွင် မမို့နယေ်ြာ်မတီ ဥြ္ကဋ္ဌမျာဵအေနြဖင်ဴ မိမေိရွေဵချယ်လိုသညဴ် 

ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  (၃)ဦဵ၏ အမည်ြို စာြဖင် ဴြိုယ်တိုငေ်ရဵသာဵ၍ လျှ ို ့ဝှြ်ဆန္ဒြပုေစရမည်။  

၆၁။ ထိုသ့ုိေရွေဵချယ်ရာတွင်ေြာ်မတီဝင်မျာဵ ဆန္ဒမဲရရှိမူတူညီေနလျှင် ဆန္ဒမဲတူရရိှေသာ 

ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵြို ြျန်ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵ၏ဆန္ဒမဲြဖင်ဴ မဲအနည်ဵအမျာဵရရိှမှုြို 

အဆုဳဵ အြဖတ်ရရိှသည်အထိ ထပမ်ဳေရွေဵချယ်ရမည်။  

၆၂။ တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵမျာဵေရွေဵချယ်ရာတွင် လွယ်ြူအဆငေ်ြပေစေရဵ 

အတွြ် မမို့နယ်ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌမျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵ ြို ၎င်ဵတို့ထဳကြိုတင်ြဖန့်ေဝေပဵထာဵရမည်။ 

အခန်ဵ(၁၁) 

ြန့်ြွြ်လွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵ နှင်ဴ အဆုဳဵ အြဖတ်ေပဵြခင်ဵ  

မမို့နယ်ေြာ်မတီဝင်မျာဵြိ ုြန့်ြွြ်လွှာတင်သွင်ဵ ြခင်ဵ  

၆၃။ ေရွေဵချယ်တငေ်ြမြှောြ်ခဳရသူ ေြာ်မတီဝငြ်ို ြန့်ြွြ်လုိပါြ ဝန်ကြီဵဌာနြ ေကြညာ 

သညဴ်ေန့မှစ၍ (၇)ရြ်အတွင်ဵ မမို့နယ်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ခိုင်လဳုေသာ အေကြာင်ဵ ြပ 
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ချြ်ြဖင်ဴ အေထာြ်အထာဵ ြပညဴ်စုဳစွာ ေဖာ်ြပလျှြ် ပုဳစ(ဳဍ)ြဖင်ဴ ြန့်ြွြ်လွှာ တင်သွင်ဵနိုင်သည်။ 

ထိုသ့ုိ ြန့်ြွြ်ြခင်ဵအတွြ် ေငွေပဵသွင်ဵမပီဵေကြာင်ဵ ေငွသွင်ဵချလဳ(မူရင်ဵ )ြို ြန့ြ်ွြ်လွှာ 

နှငဴတ်စ်ပါတည်ဵ တငသွ်င်ဵ ရမည်။ 

၆၄။ ြန့်ြွြ်လွှာတင်သွင်ဵသူသည် ြန့်ြွြ်ြခင်ဵအတွြ် တစ်ဦဵလျှင် ေငွြျပ် ၂ဝဝဝဝဝ 

(ြျပ်နှစ်သိန်ဵ)ြိ ု သြ်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့ြ သြ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေငွစာရင်ဵ  

သ့ုိ ကြိုတငေ်ပဵသွင်ဵ ရမည်။ ြန့်ြွြ်လွှာတစ်ေစာင်၌ ြန့်ြွြ်သူတစ်ဦဵထြ်ပိ၍ုပါရိှလျှင် 

ြန့်ြွြ်သူ တစ်ဦဵချင်ဵအလိုြ် ေငွြျပ် ၂ဝဝဝဝဝ (ြျပ်နှစ်သိန်ဵ)စ ီ ေပဵသွင်ဵရမည်။ သတ်မှတ် 

ရြ်ထြ်ေြျာ်လွန်တင်သွင်ဵလာေသာ ြန့်ြွြ်လွှာမျာဵြုိ လြ်ခဳြခင်ဵမြပုရ။ ြန့်ြွြ်ြခင်ဵ 

အတွြ် ေပဵသွင်ဵေငြွို မည်သညဴ်အေကြာင်ဵေကြာငဴ်မျှ ြပန်လည်ထုတ်ယူခွငဴ်မရိှေစရ။ ြန့်ြွြ်ြခင်ဵ 

အတွြ် ေငွေပဵသွင်ဵမပီဵ ေကြာင်ဵ ေငွသွင်ဵချလဳ(မူရင်ဵ )ြို ြန့်ြွြ်လွှာနှငဴ်တစ်ပါတည်ဵ မတင်သွင်ဵ  

လျှင် ယင်ဵ ြန့်ြွြ်လွှာြို အေရဵယူ ေဆာငရ်ွေြ်ြခင်ဵ မြပုရ။ 

၆၅။  မမို့နယ ် ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေြာ်မတီဝင် တစ်ဦဵြိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵထြ်ပုိ၍ 

ြဖစ်ေစ ြန့်ြွြ်ချြ်ြို သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ လြ်ခဳရရှိလျှင် ၎င်ဵြန့်ြွြ်လွှာမျာဵြို 

သြ်ဆိုငရ်ာ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့ြ တိုင်ဵေဒသကြီဵစည်ပငသ်ာယာေရဵအဖွဲ့ မှတစ်ဆင်ဴ 

ဝန်ကြီဵဌာနသုိ့ ေပဵပိုရ့မည်။   

တိုင်ဵေေသကြီဵေြာ်မတီဝင်မျာဵြို ြန့်ြွြ်လွှာတငသွ်င်ဵ ြခင်ဵ  

၆၆။ ေရွေဵချယ်တငေ်ြမြှောြ်ခဳရသူ ေြာ်မတီဝငြ်ို ြန့်ြွြ်လုိပါြ ဝန်ကြီဵဌာနြ ေကြညာ 

သညဴ်ေန့မှစ၍ (၇)ရြ်အတွင်ဵ ခရိုင်ေရွေဵချယ် ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ ခိုင်လဳုေသာ အေကြာင်ဵ ြပချြ် 

ြဖင်ဴ အေထာြ်အထာဵ ြပညဴ်စုဳစွာေဖာ်ြပလျှြ် ပုဳစဳ (ဍ) ြဖင် ဴြန့်ြွြ်လွှာ တငသွ်င်ဵနိုင်သည်။ ထိသ့ုို 

ြန့်ြွြ်ြခင်ဵအတွြ် ေငွေပဵသွင်ဵမပီဵေကြာင်ဵ ေငွသွင်ဵချလဳ(မူရင်ဵ)ြုိ ြန့်ြွြ်လွှာနှင်ဴ တစ်ပါတည်ဵ 

တငသွ်င်ဵ ရမည်။ 

၆၇။ ြန့်ြွြ်လွှာတင်သွင်ဵသူသည် ြန့်ြွြ်ြခင်ဵအတွြ်တစ်ဦဵလျှင် ေငွြျပ် ၂ဝဝဝဝဝ 

(ြျပ်နှစ်သိန်ဵ)ြိ ု သြ်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အဆငဴ်ရိှ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့ြ သြ်မှတ်ထာဵ 

သည်ဴ ေငွစာရင်ဵ သို့ ကြိုတငေ်ပဵသွင်ဵ ရမည်။ ြန့်ြွြ်လွှာတစ်ေစာင၌် ြန့်ြွြ်သူ တစ်ဦဵထြ် 

ပို၍ပါရိှလျှင် ြန့်ြွြ်သူ တစ်ဦဵချင်ဵအလိုြ် ေငွြျပ် ၂ဝဝဝဝဝ (ြျပ်နှစ်သိန်ဵ)စ ီေပဵသွင်ဵရမည်။ 

သတ်မှတ်ရြ်ထြ်ေြျာ်လွန်တင်သွင်ဵလာေသာ ြန့်ြွြ်လွှာမျာဵြုိလြ်ခဳြခင်ဵမြပုရ။ ြန့်ြွြ်ြခင်ဵ 

အတွြ်ေပဵသွင်ဵေငွြို မည်သညဴ်အေကြာင်ဵေကြာငဴ်မျှ ြပန်လည်ထုတ်ယူခွငဴ်မရိှေစရ။ ြန့ြ်ွြ်ြခင်ဵ  

အတွြ် ေငွေပဵသွင်ဵမပီဵ ေကြာင်ဵ ေငွသွင်ဵချလဳ(မူရင်ဵ )ြို ြန့်ြွြ်လွှာနှငဴ်တစ်ပါတည်ဵ မတင်သွင်ဵ  

လျှင် ယင်ဵ ြန့်ြွြ်လွှာြို အေရဵယူ ေဆာငရ်ွေြ်ြခင်ဵ မြပုရ။ 

၆၈။  ခရိုင်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေြာ်မတီဝင် တစ်ဦဵြိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵထြ် 

ပို၍ြဖစ်ေစ ြန့်ြွြ်ချြ်ြို သတ်မှတ်ြာလ အတွင်ဵလြ်ခဳရရှိလျှင် ၎င်ဵြန့်ြွြ်လွှာမျာဵြို 
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သြ်ဆိုငရ်ာ ခရိုင်အဆငဴ်ရိှ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့ြ တိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်ငသ်ာယာေရဵ 

အဖဲွ့ မှတစ်ဆငဴ် ဝန်ကြီဵဌာနသ့ုိ ေပဵပိုရ့မည်။  

ြန့်ြွြ်လွှာမျာဵအတွြ်အဆုဳဵ အြဖတ်ေပဵြခင်ဵ 

၆၉။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖဲွ့မျာဵမှ ေပဵပို့လာေသာ  ြန့်ြွြလ်ွှာမျာဵြို 

လြ်ခဳရရိှသည်ဴအခါ မှန်၊ မမှန် ကြာဵနာဆုဳဵြဖတ်နိုငရ်န်အတွြ် ခုဳအဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖင်ဴ 

ဖွဲ့စည်ဵ နိုငေ်ရဵဝန်ကြီဵချုပ်ထဳတင်ြပရမည်- 

 (ြ) ဝန်ကြီဵ        ဥြ္ကဋ္ဌ 

 (ခ) ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ      အဖဲွ့ဝင် 

  တိုင်ဵေဒသကြီဵအေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

 (ဂ) တိုင်ဵေဒသကြီဵဥပေဒအရာရှိ     အဖဲွ့ဝင် 

 (ဃ) တိုင်ဵေဒသကြီဵရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ     အဖဲွ့ဝင် 

(င) ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ၊       အဖဲွ့ဝင် 

တိုင်ဵေဒသကြီဵလူဝငမ်ှုကြီဵကြပ်ေရဵနှင်ြဴပည်သူ့ 

  အင်အာဵဦဵစီဵဌာန 

(စ) ဒုတိယညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ၊ တိုင်ဵေဒသကြီဵ    အဖဲွ့ဝင် 

ေရွေဵေြာြ်ပွဲေြာ်မရှင် အဖဲွ့ခွဲရုဳဵ 

 (ဆ) ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ      အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

  တိုင်ဵေဒသကြီဵစည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့ 

၇၀။ ခုဳအဖွဲ့သည် ြန့်ြွြ်လွှာမျာဵြို မှန်၊မမှန်စစ်ေဆဵမပီဵေနာြ် မှန်ြန်မှုမရိှေကြာင်ဵ  

ဆုဳဵြဖတ်ခဲဴလျှင် မည်သည်ဴအတွြ်ေကြာငဴ် ြန့်ြွြ်လွှာြို ပယ်ဖျြ်ေကြာင်ဵ  ြန့်ြွြ်လွှာ 

တငသွ်င်ဵ သူထဳ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။  

၇၁။ ခုဳအဖွဲ့သည် ြန့်ြွြ်လွှာမျာဵြို မှန်၊ မမှန်စစ်ေဆဵမပီဵေနာြ် မှန်ြန်မှုရိှေကြာင်ဵ  ဆုဳဵြဖတ် 

ခဲဴလျှင် ြန့်ြွြ်ခဳရသူြို ေြာ်မတီဝင်အမည်စာရင်ဵမှ ပယ်ဖျြ်နိုငေ်ရဵ ခုဳအဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိ 

ချြ်နှင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်ြို ဝန်ကြီဵချုပ်ထဳတင်ြပရမည်။  

၇၂။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ြန့်ြွြ်ခဳရသူြို ဝန်ကြီဵချုပ်၏ အတညြ်ပုချြ်ြဖင်ဴ ေြာ်မတီဝင် 

အြဖစ်မှ ပယ်ဖျြ်ခဲဴလျှင် လစ်လပ်ေနရာအတွြ် နည်ဵ ဥပေဒ ၇၄ နှငဴ် ၇၅ တို့အရ အစာဵထိုဵြပန်လည် 

ခန့်ထာဵရမည်။ 
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အခန်ဵ (၁၂) 

တရာဵမဲြဴပုြျင်ဴမှုမျာဵ 

၇၃။ ေအာြ်ပါတို့သည် တရာဵမဲဴြပုြျင်ဴမှုမျာဵြဖစ်သည်- 

 (ြ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵမှြဖစ်ေစ၊ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ၏သေဘာတူညီချြ်ြဖငဴ် အြခာဵသူ 

တစ်ဦဵဦဵြြဖစ်ေစ- 

  (၁) လာဘ်ေပဵ၊ လာဘ်ယူမှုြပုလုပ်ြခင်ဵ ။ 

  (၂) ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ ဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရဵြို အေနှာင်ဴအယှြ် ြပုလုပ်ြခင်ဵ  ။ 

  (၃) သူတစ်ပါဵအေယာငေ်ဆာငြ်ခင်ဵ  ။ 

  (၄) မဟုတ်မမနှ်ေြပာဆိုေကြညာြခင်ဵ  ။ 

  (၅) မဟုတ်မမနှ် ဝန်ခဳလြမ်ှတ်ေရဵထိုဵ ြခင်ဵ ။ 

 (ခ) ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စု ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  ေရွေဵချယ်ရာတွင် တစ်ကြိမ် 

ထြ်ပုိ၍ ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် အြခာဵရပ်ြွြ် သုိ့မဟုတ် ေြျဵရွောအပု်စုမျာဵ၏ 

ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  ေရွေဵချယ်ပွဲမျာဵတွင်  မိမိလိလုာဵေသာ ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ  

အာဵ ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ ြဖင်ဴ အြျ ိုဵရှိေစြခင်ဵ  ။ 

 (ဂ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ အြဖစ်ပါဝင်ရန် သ့ုိမဟုတ် မပါဝင်ပဲေနရန် သ့ုိမဟုတ် 

ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ  အြဖစ်မှနတု်ထွြ်ရန် ရည်ရွေယ်ချြ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ေြျဵဇူဵတုဳ့ြပန် 

ချြ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ တစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ေသာသူြ လာဘ်လာဘလြ်ခဳြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

လာဘ်လာဘ လြ်ခဳရန် သေဘာတူြခင်ဵ  ။ 

 (ဃ) ဆန္ဒမဲေပဵရန် သ့ုိမဟုတ် ဆန္ဒမဲမေပဵဘဲေနရန် မဲဆန္ဒရှင် တစ်ဦဵဦဵြို ေသွဵေဆာငရ်န် 

ြဖစ်ေစ၊ ေသွဵေဆာငလ်ိုသြဖင်ဴ အာဵထုတ်ရန်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ေသာသူြ 

မိမအိတွြ် သ့ုိမဟုတ် သူတစ်ပါဵအတွြ် လာဘ်လာဘလြ်ခဳရန် သေဘာတူြခင်ဵ ။

  

 (င) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ၏ တိုြ်တွန်ဵချြ်ြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ သေဘာတူညီချြ် 

ြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ  မဲဆန္ဒရှင်ြ ဆန္ဒမဲေပဵချနိ်တွင် မိမိ၏ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ြို 

မဲရုဳမှ အြခာဵသ့ုိယူေဆာင်သွာဵြခင်ဵ ။  

 (စ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ြြဖစ်ေစ၊ ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ ၏သေဘာတူညီချြ်အရ 

အြခာဵသူတစ်ဦဵြြဖစ်ေစ ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ တစ်ဦဵအြဖစ် ေရွေဵချယ်တငေ်ြမြှောြ် 

ခဳရေရဵအတွြ် အြူအညီြို အြခာဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵထဳမှရယူြခင်ဵ ၊ ရယူရန် 

အာဵေပဵြူညီြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ရယူရန်အာဵထုတ်ြခင်ဵ။  

 (ဆ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ တစ်ဦဵ ေရွေဵချယ်တင်ေြမြှောြခ်ဳရေရဵအတွြ် ဘာသာေရဵ 

အထိမ်ဵ အမှတ်မျာဵြို ေရွေဵေြာြ်ပွဲတွင် အသဳုဵြပုြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လူမျ ို ဵြိုြဖစ်ေစ၊ 
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ြိုဵြွယ်ရာ ဘာသာြိုြဖစ်ေစ အေကြာင်ဵ ြပု၍ မဲေပဵကြရန် သုိ့မဟုတ် မဲမေပဵဘဲ 

ေနကြရန် အစီအစဉ်ြပုလျြ် လှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ 

 (ဇ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ တစ်ဦဵ ေရွေဵေြာြ်တင်ေြမြှောြ်ခဳရေရဵအတွြ် အဖဲွ့အစည်ဵ 

တစ်ခုခုြိုြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵြိုြဖစ်ေစ အကြမ်ဵဖြ်ြခင်ဵ ၊ မမှန်မြန်စွပ်စွဲြခင်ဵ ၊ 

ေရဵသာဵြခင်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူ ဆူပူမှုြဖစ်ေအာင် ဖန်တီဵြခင်ဵ  ။ 

 (စျ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မဟုတ်ေသာသူတစ်ဦဵဦဵြ ၄င်ဵ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ၏ 

ခွငဴ်ြပုချြ်မရရိှဘဲ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵအြဖစ် ေရွေဵချယ်တင်ေြမြှောြ်ခဳရေစရန်ြဖစ်ေစ၊ 

ေရွေဵချယ်တင်ေြမြှောြခ်ဳရေရဵအတွြ် အာဵေပဵလိုေသာေကြာင်ဴြဖစ်ေစ၊ အစည်ဵ အေဝဵ 

ြျင်ဵ ပ၍ ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ စာရွေြစ်ာတမ်ဵေဝငှ၍ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ အြခာဵ 

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ေငွအြုန်အြျခဳြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ေငွအြုန် 

အြျခဳရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ ။ 

 (ည) ပုဳနှိပ်သူ၊ ထုတ်ေဝသူတို့၏အမည်၊ ေနရပ် မပါရှိေသာ ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ နှင်ဴသြ်ဆိုင်သညဴ် 

ေကြာ်ြငာ၊ စာရွေြစ်ာတမ်ဵ၊ ပိုစတာ စသည်တို့ြို ြဖန့်ချထိုတ်ေဝြခင်ဵ ြဖငဴ် မိမိ 

လိလုာဵေသာ ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ အာဵ အြျ ိုဵရှိေစြခင်ဵ ။ 

အခန်ဵ(၁၃) 

လစ်လပ်ေနရာမျာဵအစာဵေိုဵခန့်ောဵြခင်ဵ  

၇၄။ ဤနည်ဵဥပေဒ ၆၃ အရ ြန့်ြွြ်ြခင်ဵ ေကြာင်ဴ မမို့နယ်ေြာ်မတီဝင် ရာထူဵ ေနရာမျာဵ 

လစ်လပ်ခဲဴလျှင် ဝန်ကြီဵဌာနသည် လစ်လပ်ေနရာမျာဵ အစာဵထိုဵေရွေဵချယ် ခန့်ထာဵြခင်ဵ ြုိ 

နည်ဵ ဥပေဒ ၃၆ အရ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵတစ်ဦဵချင်ဵစီရရိှသညဴ် ဆန္ဒမဲအမျာဵ အနည်ဵအလိြ်ု 

မဲရရှိမှုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစ(ဳဇ)ပါ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ဝန်ကြီဵချုပ်၏ အတညြ်ပုချြ်ြဖင်ဴ ခန့်ထာဵ 

ရမည်။  

၇၅။ ဤနည်ဵဥပေဒ ၆၆ အရ ြန့်ြွြ်ြခင်ဵ ေကြာင်ဴ တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေြာ်မတီဝင်ရာထူဵ  

ေနရာမျာဵ လစ်လပ်ခဲဴလျှင် ဝန်ကြီဵဌာနသည် လစ်လပေ်နရာမျာဵ အစာဵထိုဵေရွေဵချယ် ခန့်ထာဵြခင်ဵ ြုိ 

နည်ဵ ဥပေဒ ၄၂ အရ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ မျာဵတစ်ဦဵချင်ဵစီရရိှသညဴ် ဆန္ဒမဲအမျာဵ အနည်ဵအလိြ်ု 

မဲရရှိမှုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစ(ဳဇ)ပါ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ဝန်ကြီဵချုပ်၏ အတညြ်ပုချြ်ြဖငဴ်  

ခန့်ထာဵရမည်။ 

၇၆။ ဤနည်ဵဥပေဒ ၅ အရ ေြာ်မတီ ဥြ္ကဋ္ဌနှင်ဴ ေြာ်မတီဝငတ်စ်ဦဵဦဵြို တာဝန်မှ 

ရပ်စဲြခင်ဵ ေကြာင်ဴ ေနရာမျာဵလစ်လပ်ခဲဴလျှင် ဝန်ကြီဵသည် လစ်လပ်ေနရာမျာဵအစာဵထိုဵ  ေရွေဵချယ် 

ခန့်ထာဵြခင်ဵ ြို နည်ဵ ဥပေဒ ၃၆ သ့ုိမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒ ၄၂ အရ ေြာ်မတီဝငေ်လာင်ဵ မျာဵ 

တစ်ဦဵချင်ဵစီရရိှသညဴ် ဆန္ဒမဲအမျာဵအနည်ဵအလိြု် မဲရရိှမှုစာရင်ဵ ၊ ပုဳစ(ဳဇ)ပါ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ် 

အတိုင်ဵ  အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာ တူညီချြ်ြဖင်ဴ ခန့်ထာဵရမည်။  
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၇၇။ လစ်လပ်ရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိုဵ ခန့် အပ်ြခင်ဵခဳရေသာ ေြာ်မတီဝင်၏ သြ်တမ်ဵသည် 

ဝန်ကြီဵချုပ်ြ အတည်ြပုသညဴ်ေန့မှစ၍ ေြာ်မတီ၏ သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵသညဴ် ေန့ရြ်အထိ 

ြဖစ်သည်။ 

အခန်ဵ( ၁၄ ) 

ေြာမ်တီသြ်တမ်ဵနှငဴ် ချ ီဵ ြမှင်ဴေောြ်ပဳေဴငွ 

၇၈။ ေြာ်မတီမျာဵ၏သြ်တမ်ဵသည် ပုဳမှန်အာဵြဖင်ဴ အစိုဵရအဖွဲ့၏ သြ်တမ်ဵနှင်ဴအညီ ြဖစ်သည်။ 

၇၉။ ေြာ်မတီဝင်ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ မျာဵြို ေြာ်မတီသြ်တမ်ဵမြပညဴ်မီ (၃)လ အတွင်ဵ မပီဵစီဵေအာင် 

ေဆာငရ်ွေြ်ရမည်။ ေြာ်မတီဝင်တစ်ဦဵသည် ေြာ်မတီသြ်တမ်ဵ(၂)ကြိမ်အထိသာ ေရွေဵချယ်ခဳ 

ပိုင်ခွင်ဴ ရိှသည်။ 

၈၀။ ဝန်ကြီဵသည် အစိုဵရအဖွဲ့၏သေဘာထာဵရယူ၍ မမို့နယ်၊ မမို့ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌနှင်ဴ ေြာ်မတီ 

ဝငမ်ျာဵ၏ လစဉ်ချ ီဵ ြမြှေင်ဴေထာြ်ပဳဴေငနွှင်ဴ စရိတ်ေငွမျာဵြို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။  

၈၁။  မမို့နယ်၊ မမို့ေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌနှင်ဴ ေြာ်မတီဝင်မျာဵ၏ ချ ီဵ ြမြှေင်ဴေထာြ်ပဳေဴငနွှင်ဴ စရိတ်ေငွမျာဵ 

ြိ ုစညပ်ငသ်ာယာေရဵအဖဲွ့ သာမန်အသဳုဵစရိတ်မှြျခဳရမည်။ 

အခန်ဵ( ၁၅ ) 

ြပစ်မှုမျာဵ 

၈၂။ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါြပစ်မှုမျာဵြုိ ေဖာြ်ဖျြ်ြျူဵလွန်လျှင် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ အေရဵယူ 

ြခင်ဵ ခဳရမည်- 

 (ြ) မည်သူမဆို စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်ပွဲမျာဵ တွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ၏ 

ဆန္ဒမဲ ေပဵပိုင်ခွင်ဴနှင်ဴေရွေဵေြာြ်တငေ်ြမြှောြ်ပိုင်ခွင်ဴတို့ြို ြျင်ဴသဳုဵြခင်ဵ မြပုနိုင်ေစရန် 

အကြမ်ဵဖြ်ြခင်ဵ ၊ မခိမ်ဵေြခာြ်ြခင်ဵ ၊ မေလျာ်လာဘ်ေပဵကသဇာသဳုဵြခင်ဵ ၊ လိမ်လည် 

လှညဴ်ဖျာဵြခင်ဵ ၊ လာဘ်ေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လာဘ်ယူြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်မှုဆိုင်ရာ အခွင်ဴအေရဵြို မတရာဵသြဖငဴ် 

ရရိှေစရန်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ယင်ဵ  အခွင်ဴအေရဵြို ရရိှခဲဴြခင်ဵအတွြ် ေြျဵဇူဵတုဳ့ြပန် 

သညဴ်အေန ြဖင်ဴေသာ် လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ေငွ၊ ပစ္စည်ဵ၊အစာဵအေသာြ်၊ရာထူဵ သ့ုိမဟုတ် 

အလုပ်အြိုင်ေနရာေြပာင်ဵ ေရွှေ့မှု သ့ုိမဟုတ် အြခာဵ အခွင်ဴအေရဵတစ်ခုခုြို အသဳုဵြပု 

လျြ် လာဘ်ေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လာဘ်ယူြခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်မှုဆိုင်ရာ အခွင်ဴအေရဵြို လွတ်လပစ်ွာ 

မြျငဴ်သဳုဵနိုင်ေစရန် ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵတစ်ဦဵဦဵြိုေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ဆန္ဒမဲေပဵ 

ပိုင်ခွင်ဴရိှသူ တစ်ဦဵဦဵြိုေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ  မခိမ်ဵေြခာြ်ြခင်ဵ ၊ 
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 (ဃ) လူမျ ို ဵေရဵြိုြဖစ်ေစ၊ ဘာသာေရဵြိုြဖစ်ေစအေကြာင်ဵ ြပ၍ ဆန္ဒမဲေပဵရန် ေသာ် 

လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ဆန္ဒမဲမေပဵရန်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ေြပာဆိုြခင်ဵ၊ ေဟာေြပာြခင်ဵ ၊ 

ေကြညာချြ် ထုတ်ြပန် ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ သ့ုိြပုလုပ်ရန် အာဵေပဵလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ ၊ 

 (င) ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ  ပျြ်ြပာဵေစရန်ြဖစ်ေစ၊ ေရွေဵေြာြ်ပွဲ ပျြ်ြပာဵေစရန်ြဖစ်ေစ၊ 

စည်ဵ ေဝဵေဟာေြပာြခင်ဵ ၊ လှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ ေရဵသာဵြခင်ဵ၊ ြဖန့်ချြိခင်ဵ ၊ ပိုစတာမျာဵ 

အသဳုဵြပုြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် အြခာဵနည်ဵ ြဖင်ဴ အာဵထုတ်ကြိုဵပမ်ဵြခင်ဵ ၊ 

 (စ) ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့အဆငဴ်ဆင်ြဴထုတ်ြပန်ထာဵေသာစာရင်ဵ ၊ အေကြာင်ဵ ကြာဵ 

စာ သ့ုိမဟုတ် ေရွေဵေြာြ်ပွဆဲိုငရ်ာ အြခာဵစာရွေြ်စာတမ်ဵမျာဵြို တမင်ကြဳရွေယ်ချြ် 

ြဖင်ဴ ဖျြ်ဆီဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ဖတ်ရှု၍မရေစရန် ြပုလုပ်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) မဲစာရင်ဵ ြိုေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ြို ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ယင်ဵ တို့ြို 

ေပဵပိုရ့ာတွင် အသဳုဵြပုေသာ စာအိတ် သ့ုိမဟုတ် အထုပ်ြို ေသာလ်ည်ဵေြာင်ဵ ၊ 

တမင်ကြဳရွေယ်ချြ်ြဖင်ဴ ဖျြ်ဆီဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ တို့တွင် ေရဵသွင်ဵ ထာဵချြ်မျာဵ 

ြိ ုဖတ်ရှု၍မရေစရန် ြပုလုပ်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဇ) ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ြို မသမာေသာနည်ဵြဖင်ဴ အြခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (စျ) ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်မှအပ အြခာဵပစ္စည်ဵတစ်ခုခုြို မဲပုဳဵအတွင်ဵသ့ုိ ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵ၊  

 (ည) အသဳုဵြပုဆဲြဖစ်ေသာမဲပဳုဵြို အခွင်ဴအာဏာမရရှိဘဲ ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ဆန္ဒမဲ 

လြ်မှတ်ြိုဖျြ်ဆီဵြခင်ဵ၊ 

 (ဋ) စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵေြာြ်ပွဲတစ်ခုခုတွင် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ထြ် 

ပိုေသာ မဲဆန္ဒနယ်မျာဵအတွြ် ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဌ) စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်ပွတဲစ်ခုခုတွင် မိမဆိန္ဒမဲေပဵပိုငခ်ွင်ဴရှိေသာ 

ေြာ်မတီဝင်၏ မဲဆန္ဒနယ်အတွြ် တစ်ကြိမ်ထြ်ပိ၍ု ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဍ) တစ်ပါဵသူအေယာငေ်ဆာင၍် ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်ြို လာေရာြ် ေတာင်ဵ ဆိုြခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဎ) စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵေြာြ်ပွဲြျင်ဵ ပေနစဉ် မဲရုဳအတွင်ဵ သို့ ဝငခ်ွင်ဴမရိှဘဲ 

ဝငေ်ရာြ်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဏ) အတုြပုလုပ်ထာဵေသာ ဆန္ဒမဲလြ်မှတ်တစ်ခုခုြိုြဖစ်ေစ၊ အမျာဵြိုြဖစ်ေစ၊ မဲပုဳဵ  

အတွင်ဵသ့ုိ ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵ ၊ 

 (တ) မည်သူမဆို စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵေြာြ်ပွဲ ြျင်ဵ ပသညဴ်ေန့တွင် ဆန္ဒမဲ 

ေပဵပုိင်ခွငဴ်ရိှသူ တစ်ဦဵဦဵအာဵ ဆန္ဒမဲေပဵြခင်ဵမြပုနုိင်ေစရန် ေနှာငဴ်ယှြ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေနှာငဴ်ယှြ်ရန် အာဵေပဵြူညီြခင်ဵ ၊ 
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 (ထ) မည်သူမဆို စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵေြာြ်ပွဲ ြျင်ဵ ပသညဴ်ေန့တွင် 

မဲရုဳအတွင်ဵ ၌ြဖစ်ေစ၊ မဲရုဳမ ှ ြိုြ် ၅ဝဝ (ငါဵရာ)အြွာအတွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ ေအာြ်ပါ 

ြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ြို ြျူဵလွန်ြခင်ဵ- 

  (၁) မဲဆွယ်ြခင်ဵ ၊ 

  (၂) မဲဆန္ဒရှငတ်စ်ဦဵဦဵအာဵ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ တစ်ဦဵဦဵြို ဆန္ဒမဲေပဵရန် 

ေတာင်ဵ ဆိုြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ဆန္ဒမဲမေပဵရန် တိုြ်တွန်ဵ ေသွဵေဆာင် ြခင်ဵ ၊ 

  (၃) ေရွေဵေြာြ်ပွဲ၌ ဆန္ဒမဲေပဵရန်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ဆန္ဒမဲမေပဵဘဲေနရန် 

ေသာလ်ည်ဵေြာင်ဵ  တိုြ်တွန်ဵေသွဵေဆာငြ်ခင်ဵ ။ 

 (ဒ) မည်သူမဆို စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵေြာြ်ပွဲ ြျင်ဵ ပသညဴ်ေန့တွင် ဆန္ဒမဲ 

ေပဵရန် လာေရာြ်သူမျာဵ စိတ်မငို ြငင်ေစရန် သ့ုိမဟုတ် မဲရုဳတွင်တာဝန်ြျေသာ 

မဲရုဳမှူ ဵမျာဵနှငဴ် မဲရု ဳ အဖဲွ့ဝင်မျာဵ ဝတ္တရာဵေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵြို အေနှာင်ဴအယှြ်ြဖစ်ေစ 

ရန် မဲရုဳအတွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊ မဲရုဳမှ ြိုြ် ၅ဝဝ(ငါဵရာ)အတွင်ဵ၌ ြဖစ်ေစ၊ အသဳချဲ့စြ် 

အစရိှေသာ အသဳြိုြျယ်ေအာင်ြပုလုပ်သညဴ် ြိရိယာတန်ဆာပလာသဳုဵစွဲြခင်ဵ ၊ 

ေအာ်ဟစ်ြခင်ဵ အစရိှ ေသာ စည်ဵ ြမ်ဵမဲဴသညဴ် အြပုအမူမျာဵြိုြပုလုပြ်ခင်ဵ ၊ 

 (ဓ) မည်သူမဆို မဲရုဳတွင်ဆန္ဒမဲေပဵရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချနိ်နာရီအတွင်ဵ မဲရုဳ၌ 

မဖွယ်မရာေသာအမှုြိုြပုြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် မဲရုဳမှူဵြ မိမ၏ိတာဝန်ဝတ္တရာဵအရ 

ေပဵသညဴ်အမိန့်ြို မနာခဳြခင်ဵေကြာင်ဴ မဲရုဳမှူဵ သ့ုိမဟုတ် မဲရုဳမှူ ဵ၏အခွင်ဴအာဏာရ မဲရုဳ 

အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵ၏ အမိန့်အရ တာဝန်ြျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် သ့ုိမဟုတ် အြခာဵလုဳခခုဳေရဵ 

တာဝန်ရှိသူြ မဲရုဳမဖှယ်ရှာဵ ခဳရမပီဵေနာြ် မဲရုဳမှူ ဵ၏ ခွင်ဴြပုချြ်မရရှိဘဲ မဲရုဳသ့ုိြပန်ဝင် 

လာြခင်ဵ၊ 

 (န) မည်သူမဆို စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵေြာြ်ပွဆဲိုငရ်ာ ြပစ်မှုမျာဵနှငဴ် 

စပ်လျဉ်ဵ၍ လိမ်လည် စွပ်စွဲတိုင်တန်ဵြခင်ဵ ။  

၈၃။ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်ပွဲဆိုင်ရာ ြပစ်မှုမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သြ်ဆိုငရ်ာ 

မဲဆန္ဒနယ်တွင်ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရိှသူတစ်ဦဵဦဵြြဖစ်ေစ၊ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင် 

ေလာင်ဵ တစ်ဦဵဦဵြြဖစ်ေစ၊ မဲဆန္ဒနယ်အတွြ် တာဝန်ယေူဆာင်ရွေြ်ရေသာ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵ 

အဖဲွ့ သ့ုိမဟုတ် မဲရုဳအဖွဲ့တစ်ခုခုတွင်ပါဝင်ေသာ အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵြြဖစ်ေစ သြ်ေသ အေထာြ် 

အထာဵ ခိုင်လဳုစွာြဖင်ဴ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်ပွဲ မြျင်ဵပမီေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ 

ြျင်ဵ ပေနစဉ်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵေြာြ်ပွဲ ြျင်ဵ ပသညဴ်ေန့မှ 

၁၅ ရြ် အတွင်ဵေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ  သြ်ဆိုငရ်ာ ြမန်မာနိုင်ငရဳဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵ သ့ုိမဟုတ် မမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵတွင် ဥပေဒ နှင်အဴညီ တိုင်တန်ဵေလျှာြ်ထာဵနိုင်သည်။  
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အခန်ဵ(၁၆) 

အေေွေေွ 

၈၄။ ဤနည်ဵဥပေဒတွငြ်ပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ြပစ်မှုမျာဵြို ရဲအေရဵယူပိုင်ခွငဴ်ရိှေသာ ြပစ်မှုမျာဵအြဖစ် 

သတ်မှတ်သည်။ 

၈၅။ ဤနည်ဵဥပေဒတွငြ်ပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ြပစ်မှုတစ်ခုခုြို တစ်ဦဵတစ်ေယာြ် ေသာသူြ 

ြျူဵလွန်ေကြာင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ြျူဵလွန်ဆဲြဖစ်ေကြာင်ဵ ေတွ့ရှိလျှင် မဲရုဳမှူ ဵသည် ထိသုူြိုဖမ်ဵဆီဵရန် 

တာဝန်ြျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် သ့ုိမဟုတ် အြခာဵလုခဳခုဳေရဵ တာဝန်ရှိသူအာဵ ညွှန်ကြာဵနိုင်သည်။ 

၈၆။ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့အဆငဴ်ဆင်တဴွင် ဥြ္ကဋ္ဌနှင်ဴ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ 

စညပ်င် သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်ပွဲတာဝန်မျာဵြို ထမ်ဵ ေဆာငေ်နေသာ မဲရုဳမှူဵနှငဴ် 

မဲရုဳအဖွဲ့ဝင်မျာဵ အြဖစ်ေသာလ်ည်ဵေြာင်ဵ  ပါဝငေ်ဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ သည် နိုငင်ေဳတာ်၏တာဝန်ြို 

ထမ်ဵ ေဆာင်ြခင်ဵ  ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

၈၇။ ဤနည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵအရ တရာဵဝင်အပ်နှင်ဵ ထာဵေသာလုပ်ပိုငခ်ွင်ဴမျာဵြို ဥပေဒ 

နှင်အဴညီ မိမတိာဝန်အာဵ သေဘာရိုဵြဖင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်နိုငသ်မျှ ထမ်ဵ ေဆာင်ေသာ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ် 

ေရဵအဖဲွ့အဆငဴ်ဆငဴ်နှငဴ် ယင်ဵတ့ုိ၏အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၊ စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်ပဲွ ခုဳအဖွဲ့နှင်ဴ 

ခုဳအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ မဲရုဳမှူ ဵအပါအဝင် မဲရုဳအဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ လုပ်ေဆာငခ်ျြ်မျာဵအတွြ် တရာဵမေကြာင်ဵ  

အရြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မှုေကြာင်ဵ အရြဖစ်ေစ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ  မခဳထိုြေ်စရ။ 

၈၈။ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့အဆငဴ်ဆင်ဴသည် စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီ ေရွေဵေြာြ်ပွဲမျာဵ 

ေအာင်ြမငစ်ွာ ြျင်ဵ ပနိုင်ေရဵအတွြ် ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင် အစိုဵရဌာနဆိုငရ်ာ အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵထဳမှ လိအုပ်သညဴ် အြူအညီမျာဵြိုရယူနိုင်သည်။ 

၈၉။ စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီေရွေဵေြာြ်ပွဲဆိုငရ်ာလပု်ငန်ဵမျာဵြို ေလဴလာလိုသည်ဴ 

ပုဂ္ဂိုလမ်ျာဵနှငဴ် ေစာင်ဴကြညဴ်ေလဴလာလိသုည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည် ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွော အပု်စုမဲရုဳမျာဵ 

အတွြ်  မမို့နယေ်ရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ထဳသို့လည်ဵေြာင်ဵ ၊ တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေြာ်မတီဝင် 

ေလာင်ဵ ေရွေဵချယ်ပွဲအတွြ် သြ်ဆိုင်ရာခရိုငေ်ရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ထဳသို့လည်ဵေြာင်ဵ  ပုဳစဳ(ခ) 

ြဖငဴ် (၇)ရြ်ကြိုတင် တငြ်ပရမည်။  

၉၀။ မမို့နယ်/ခရိုင်ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵသည် ေစာငဴ်ကြည်ဴေလဴလာေရဵအဖဲွ့မျာဵ/ ေလဴလာ 

လိုသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြို ေလဴလာခွငဴ်ြပုေကြာင်ဵ သြ်ဆိုငရ်ာ မဲရုဳအသီဵသီဵနှငဴ် ေလျှာြ်ထာဵသည်ဴ 

အဖဲွ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵ ထဳသ့ုိ ပုဳစ(ဳဂ)ြဖငဴ် (၃)ရြ် ကြိုတငအ်ေကြာင်ဵ ကြာဵရမည်။ 

၉၁။ ေစာငဴ်ကြည်ဴ ေလဴလာေရဵအဖွဲ့မျာဵ/ ေလဴလာလိုသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည်သြ်ဆိုငရ်ာ မဲရဳု 

အသီဵသီဵသ့ုိ သွာဵေရာြ်ေလဴလာရာတွင် ပုဳစဳ(ဂ)မျာဵတစ်ပါတည်ဵယူေဆာင်လာ၍ မဲရုဳမှူဵထဳ ြပသ 

ရမည်။   
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၉၂။ မမို့စညပ်င်သာယာေရဵေြာ်မတီမျာဵနှငဴ်ပတ်သြ်၍ ဆန္ဒမဲေပဵေရွေဵချယ်ြခင်ဵ၊ ြန့်ြွြ်ြခင်ဵ 

နှငဴ် လစ်လပ်ေနရာအစာဵထိုဵခန့်ထာဵြခင်ဵမျာဵြို ဤနည်ဵ ဥပေဒပါ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြာ်မတီဝင်မျာဵအတွြ် ေဆာငရ်ွေြ်ရမည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵအတိုင်ဵ  ေဆာငရ်ွေြ်ရမည်။   

၉၃။ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရေဆာင်ရွေြ်ရန် ေနာြ်ဆုဳဵေန့ရြ်အြဖစ် သတ်မှတ်ေသာေန့ရြ် 

သည် အမျာဵြပည်သူရုဳဵပိတ်ရြ်ြဖစ်ပါြ ရုဳဵြပန်ဖွငဴ်သညဴ်ေန့တွင် ယင်ဵ ြိစ္စြို ေနာြ်ဆုဳဵေန့အြဖစ် 

ေဆာငရ်ွေြ်ခွင်ဴရိှသည်။ 

၉၄။ ေရွေဵေြာြ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ မပီဵဆုဳဵသည်ဴအခါ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ 

အဆင်ဴဆငဴ်၏မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ စာရွေြစ်ာတမ်ဵမျာဵြို သြ်ဆိုငရ်ာ မမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵ အဖဲွ့မှ 

တာဝန်ယူ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှရိမည်။ 

၉၅။ ဤနည်ဵဥပေဒအရြပုလုပ်သညဴ် ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့အဆင်ဴဆင်ဴ၏ ေရွေဵချယ်ြခင်ဵ  

ဆိုင်ရာြုန်ြျစရိတ်မျာဵြို သြ်ဆိုငရ်ာမမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့မျာဵ၏ သာမန် 

အသဳုဵစရိတ်မှ ြျခဳသုဳဵစွဲရမည်။ 

၉၆။ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဤနည်ဵဥပေဒအရ ေဆာင်ရွေြ်ရန်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန် တစ်ရပ်ရပ်ြုိ 

မိမလိြ်ေအာြ်ရိှ သြ်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖဲွ့အစည်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအာဵ လွှအဲပ် 

ေဆာငရ်ွေြ်ေစနိုင်သည်။ 

၉၇။ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵအစိုဵရအဖွဲ့ြထုတ်ြပန်ခဲဴေသာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်  ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ စညပ်င် 

သာယာေရဵ ေြာ်မတီဝငမ်ျာဵေရွေဵချယ်ြခင်ဵ ဆိုင်ရာ နည်ဵ ဥပေဒြို ဤနည်ဵ ဥပေဒြဖင်ဴ ပယ်ဖျြ် 

လိြု်သည်။ 

 

 

 

                            (ပုဳ) ဝင်ဵ သိန်ဵ 

                               ဝန်ကြီဵချုပ် 

ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကြီဵအစိုဵရအဖွဲ့ 
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ပုစဳဳ (ြ) 

--------------------ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵေလျှောြ်လွှာ 

နည်ဵဥပေေ-၁၃ 

--------------ရပ်ြွြ်/ ေြျဵရွောအုပစ်ု       ရြ်စွဲ ၊--------------------- 

 

 

၁။   အမည် /အြခာဵအမည်   ၊--------------------------------------------------- 

၂။   နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်အမှတ်  ၊--------------------------------------------------- 

၃။   အသြ်နှငဴ် ေမွဵသြ္ကရာဇ်   ၊--------------------------------------------------- 

၄။   အဘအမည်    ၊--------------------------------------------------- 

၅။   နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်အမှတ်  ၊--------------------------------------------------- 

၆။   အမိအမည ်   ၊--------------------------------------------------- 

၇။   နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်အမှတ်  ၊--------------------------------------------------- 

၈။   အလုပအ်ြုိင်(အြပညဴ်အစုဳ)  ၊--------------------------------------------------- 

၉။   ပညာအရညအ်ချင်ဵ   ၊--------------------------------------------------- 

၁ဝ။  လူမျ ိူ ဵနှငဴ် ြုိဵြယွ်သည်ဴဘာသာ  ၊--------------------------------------------------- 

၁၁။  လြရိှ်ေနရပ်လိပစ်ာ     ၊--------------------------------------------------- 

၁၂။  သြ်ဆိုင်ရာရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ုတွင် ၊--------------------------------------------------- 

      တဆြတ်ည်ဵ ေနေိုင်ခဲဴေသာြာလ ၊--------------------------------------------------- 

၁၃။  တာဝန်ေမ်ဵေဆာင်ချနိ်တွင် သြ်ဆိုင်ရာ ၊--------------------------------------------------- 

      ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပ်စုတွင်အမှနတ်ြယ် ၊--------------------------------------------------- 

      ေနေိုင်မည်ဴသူ ဟုတ်/မဟုတ်  ၊--------------------------------------------------- 

၁၄။  ရာဇဝတ်ြပစ်မှု ရင်ဆိုင်ေနဆဲ ရိှ/မရိှ ၊--------------------------------------------------- 

၁၅။  ေဆာင်ရွေြ်ခဲဴဖူဵသည်ဴ ရပ်ရွောအြျ ိုဵြပု ၊--------------------------------------------------- 

      လုပ်ငန်ဵမျာဵ     ၊--------------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 အေြေ်ဖာ်ြပပါ အချြ်အလြမ်ျာဵမှနြ်န်ေ ြာင်ဵ ဝန်ခဳြတိြပု လြမ်ှတ်ေရဵေိုဵပါသည်-  

                  

                                  

 ေလျှောြ်ောဵသူလြ်မှတ်  

 

  

law
Text Box
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ပုစဳဳ(ခ) 

သ့ုိ 

 ဥြ္ကဋ္ဌ  

 ------------------------ မမို့နယ် ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  

ရြ်စွဲ၊------------- 

အေကြာင်ဵအရာ ။ စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေရွေဵေြာြ်ပွဲအာဵ ေစာင်ဴ ြညဴ်ေလဴလာခွင်ဴ / 

ေလဴလာခွင်ဴ ြပုနိုင်ပါရန် တင်ြပေလျှောြ်ောဵြခင်ဵ 

 ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ  ပုဂ္ဂို လ/် ပုဂ္ဂို လ်မျာဵြုိ  ------------------------ ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ု 

စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေရွေဵေြာြ်ပွဲအာဵ ေစာင်ဴကြညဴ်ေလဴလာခွင်ဴ / ေလဴလာခွင်ဴြပုနိုင်ပါရန် 

တင်ြပ ေလျှာြ်ထာဵအပ်ပါသည် - 

စဉ်      အမည် အဘအမည် 

နိုင်ငဳသာဵ 

စိစစ်ေရဵြေ် 

အမှတ် 

ေနရပ်လိပ်စာ 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

အမည် 

(ရှိခဲဴလျှေင်) 

ဆြ်သွယ်ရန် 

ဖုန်ဵနဳပါတ် 

       

       

       

       

 

  ေလျှာြ်ထာဵသူ 

လြမ်ှတ်၊---------------------------------- 

အမည်၊---------------------------------- 

   နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြဒ်ြပာဵအမှတ် ၊---------------------------------- 

         အဖွဲ့ အစည်ဵ  ၊---------------------------------
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ပုစဳဳ(ဂ) 

မမို့နယေ်ရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

-----------------မမို့ 

သ့ုိ 

 မဲရုဳမှူ ဵ 

 ------------------------ မဲရုဳ 

ရြ်စွဲ၊------------- 

အေကြာင်ဵအရာ ။ စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေရွေဵေြာြ်ပွဲအာဵ ေစာင်ဴ ြညဴ်ေလဴလာခွင်ဴ / 

ေလဴလာခွင်ဴ ြပုေ ြာင်ဵ အေ ြာင်ဵ ြာဵြခင်ဵ 

 ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ  ပုဂ္ဂို လ/် ပုဂ္ဂို လ်မျာဵြို စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ေရွေဵေြာြ်ပဲွ 

အာဵ ေစာင်ဴကြညဴ်ေလဴလာခွင်ဴ / ေလဴလာခွင်ဴ ြပုေကြာင်ဵ အေကြာင်ဵကြာဵပါသည်- 

စဉ်      အမည် အဘအမည် 

နိုင်ငဳသာဵ 

စိစစ်ေရဵြေ် 

အမှတ် 

ေနရပ်လိပ်စာ 

အဖွဲ့အစည်ဵ 

အမည် 

(ရှိခဲဴလျှေင်) 

ဆြ်သွယ်ရန် 

ဖုန်ဵနဳပါတ် 

       

       

       

       

   

  ဥြ္ကဋ္ဌ 

  မမို့နယေ်ရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  

မိတ္တူြုိ 

   (ေလျှာြ်ထာဵသညဴ်အဖွဲ့ /လူပုဂ္ဂိုလ်)   
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ပုစဳဳ (ဃ) 

-----------------ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

ဆန္ဒမေဲပဵမညဴ် မဲဆန္ဒရှင် အိမေ်ောင်စုစာရင်ဵ 

-----------------မမို့၊ -----------------ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ု       ရြ်စွဲ၊------------- 

စဉ် 
အိမ်ေောင်ဦဵစီဵ

အမည် 
အမည် အဘအမည် 

နိုင်ငဳသာဵ 

စိစစ်ေရဵြေ် 

အမှတ် 

ေနရပ်လိပ်စာ 
လြ်မှတ်(သ့ုိ) 

လြ်ဝဲလြ်ေဗွ 

       

       

       

       

အထြပ်ါစာရင်ဵမျာဵမှန်ြန်ေကြာင်ဵ ေအာြ်တင်ွလြမ်ှတ်ေရဵထိုဵပါသည။် 

 

 

 အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဥြ္ကဋ္ဌ 

ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  
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ပုစဳဳ (င) 

ပဲခူဵတိုင်ဵေေသကြီဵ 

-------------------ခရိုင်/--------------မမို့နယ်/ 

------------------မမို့  

----------------ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စုေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

အိမေ်ောင်စုြုိယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵအသိအမှတ်ြပုလြမ်ှတ် 

                                                               

 

              

 

 

ရုဳဵတဳဆိပ်    ရပ်ြွြ်သ့ုိမဟုတေ်ြျဵရွောအုပ်စု   

အုပခ်ျုပေ်ရဵမှူဵ လြမ်ှတ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ် အမည် 
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ပုစဳဳ(စ)  

ပဲခူဵတိုင်ဵေေသကြီဵ 

-------------------ခရိုင်/--------------မမို့နယ်/ 

------------------မမို့  

----------------ရပ်ြွြ် သ့ုိမဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စုေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

ေြာ်မတဝီင်ေလာင်ဵမျာဵ၏အမည်စာရင်ဵ 

                                                                        

 

 

 

 

    ဥြ္ကဋ္ဌ 

 ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမှတ် 

စဉ် 
အမည် အဘအမည် ေနရပ်လိပစ်ာ 
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ပုစဳဳ(ဆ) 

-----------------ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

ေြာ်မတဝီင်ေလာင်ဵတစ်ဦဵချင်ဵ ဆန္ဒမရဲရိှမှုစာရင်ဵ 

နည်ဵဥပေေ  (          ) 

-----------------မမို့၊ -----------------ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ု                  ရြ်စွဲ၊------------- 

စဉ် အမည် အဘအမည် 
လူမျ ို ဵ 

ဘာသာ 

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ 

ြေ်အမှတ် 
ေနရပ်လိပ်စာ 

မဲအေရ 

အတွြ် 
မှတ် ချြ် 

        

        

        

        

 

 

 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ                                       မဲရုဳမှူ ဵ ဥြ္ကဋ္ဌ 

ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့         --------ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ုမရဲုဳ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  

 

 

 

အဖွဲ့ဝင်         အဖွဲ့ဝင်            အဖွဲ့ဝင်               အဖွဲ့ဝင်          

လြ်မှတ်၊-----                  လြ်မှတ်၊-------                          လြ်မှတ်၊-------                            လြ်မှတ်၊-------    

အမည်၊--------                 အမည်၊--------                              အမည်၊--------                              အမည်၊--------     
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ပုစဳဳ(ဇ) 

-----------------မမို့နယ်/ခရိုင်ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

ေြာ်မတဝီင်ေလာင်ဵတစ်ဦဵချင်ဵရရိှသညဴ် ဆန္ဒမအဲမျာဵအနည်ဵအလုိြ် မဲရရိှမှုစာရင်ဵ 

-----------------မမို့၊ -----------------ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ု                  ရြ်စွဲ၊------------- 

စဉ် အမည် အဘအမည် 
လူမျ ို ဵ 

ဘာသာ 

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ 

ြေ်အမှတ် 
ေနရပ်လိပ်စာ 

မဲအေရ 

အတွြ် 
မှတ် ချြ် 

        

        

        

        

ရှင်ဵလင်ဵ ချြ်။  ဆန္ဒမရဲရိှမှု အမျာဵအနည်ဵအလိုြ် အစီအစဉ်စာရင်ဵြပုစုထာဵရန်ြဖစ်သည။် 

 

 

 အတွင်ဵေရဵမှူဵ                                        ဥြ္ကဋ္ဌ 

ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့          ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  

 

 

အဖွဲ့ဝင်         အဖွဲ့ဝင်            အဖွဲ့ဝင်               အဖွဲ့ဝင်          

လြ်မှတ်၊-----                  လြ်မှတ်၊-------                          လြ်မှတ်၊-------                            လြ်မှတ်၊-------    

အမည်၊--------                 အမည်၊--------                              အမည်၊--------                              အမည်၊--------     
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ပုစဳဳ(ဈ) 
-----------------ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

 ေြာ်မတီဝင်မျာဵ၏ လျာောဵအမည်စာရင်ဵ 

-----------------မမို့၊ -----------------ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ု                                ရြ်စွဲ၊------------- 

စဉ် အမည် အဘအမည် 
လူမျ ို ဵ 

ဘာသာ 

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ 

ြေ်အမှတ် 
ေနရပ်လိပ်စာ 

လျာောဵ 

တာဝန် 
မှတ်ချြ် 

        

        

        

        

 

 

 

 အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဥြ္ကဋ္ဌ 

ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  

 

 

အဖွဲ့ဝင်     အဖွဲ့ဝင်        အဖွဲ့ဝင်         အဖွဲ့ဝင်        အဖွဲ့ဝင်         အဖွဲ့ဝင်           အဖွဲ့ဝင်  

လြ်မှတ်၊-----   လြ်မှတ်၊-------   လြ်မှတ်၊------- လြ်မှတ်၊-------   လြ်မှတ်၊-------    လြ်မှတ်၊------- လြ်မှတ်၊------

-- 

အမည်၊--------  အမည်၊--------       အမည်၊--------    အမည်၊--------    အမည်၊--------       အမည်၊--------    အမည်၊--------

--- 
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ပုစဳဳ(ည) 

-------------------------ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

ေုတ်ယူမဲ၊ ခိုင်လုဳမဲ၊ ပယ်မဲ၊ ပျြ်စီဵမဲ၊ လြြ်ျန်မဲနှင်ဴ ေပျာြ်ဆုဳဵမဲမျာဵစာရင်ဵ 

-----------------မမို့၊ -----------------ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ု                                ရြ်စွဲ၊------------- 

စဉ် 
ေုတ်ယူမဲ 

အေရအတွြ် 

ခိုင်လုဳမဲ 

အေရအတွြ် 

ပုဳစဳ(ဆ) ေပါင်ဵ 

ပယ်မဲ 

အေရ 

အတွြ် 

ပျြ်စီဵမဲ 

အေရ 

အတွြ် 

လြ်ြျန်မဲ 

အေရ 

အတွြ် 

စုစုေပါင်ဵ 
ေပျာြ်ဆုဳဵမဲ 

အေရအတွြ် 
မှတ်ချြ် 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ 

         

         

         

         

         

မှတ်ချြ်။ (ြ) ၃+၄+၅+၆+၇ 

                (ခ) ၂-၇ = ၈ 

 

 

 

 မဲရုဳမှူ ဵ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဥြ္ကဋ္ဌ 

 -------------မဲရုဳ ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  ေရွေဵချယ်ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့  
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ပုစဳဳ (ဋ) 

--------------------ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

ေြာ်မတဝီင်အြဖစ် လျာောဵခဳရသူ၏ ြုိယ်ေရဵအချြ်အလြမ်ျာဵ 

--------------ရပ်ြွြ်/ ေြျဵရွောအုပစ်ု        ရြ်စွဲ ၊----------------- 

၁။ အမည် /အြခာဵအမည်   ၊--------------------------------------------------- 

၂။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြဒ်အမှတ်  ၊--------------------------------------------------- 

၃။ အသြ်နှငဴ် ေမွဵသြ္ကရာဇ်   ၊--------------------------------------------------- 

၄။ အဘအမည်    ၊--------------------------------------------------- 

၅။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြဒ်အမှတ်  ၊--------------------------------------------------- 

၆။ အမိအမည ်    ၊--------------------------------------------------- 

၇။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြဒ်အမှတ်  ၊--------------------------------------------------- 

၈။ အလုပ်အြိုင်(အြပညဴ်အစုဳ)  ၊--------------------------------------------------- 

၉။ ပညာအရညအ်ချင်ဵ   ၊--------------------------------------------------- 

၁ဝ။  လူမျ ိူ ဵနှငဴ် ြုိဵြွယ်သည်ဴဘာသာ  ၊--------------------------------------------------- 

၁၁။  လြရ်ှိေနရပ်လိပ်စာ     ၊--------------------------------------------------- 

၁၂။  သြ်ဆိုင်ရာရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ုတွင် ၊--------------------------------------------------- 

      တဆြတ်ည်ဵ ေနထိုင်ခဲဴေသာြာလ ၊--------------------------------------------------- 

၁၃။  တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ချနိ်တွင် သြ်ဆိုင်ရာ ၊--------------------------------------------------- 

      ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ုတွင်အမှနတ်ြယ်၊-------------------------------------------------- 

      ေနထိုင်မညဴ်သူ ဟုတ်/မဟုတ်  ၊--------------------------------------------------- 

၁၄။  ေဆာင်ရွေြခ်ဲဴဖူဵ သည်ဴ ရပ်ရွောအြျ ိုဵြပု ၊--------------------------------------------------- 

       လုပ်ငန်ဵမျာဵ     --------------------------------------------------- 

၁၅။ ခင်ပနွ်ဵ/ဇနီဵအမည်    ၊--------------------------------------------------- 

 နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြဒ်အမှတ်  ၊--------------------------------------------------- 

     အလုပ်အြိုင်၊    ၊--------------------------------------------------- 

 ေနရပ်လိပ်စာ    ၊---------------------------------------------------

၁၆။ သာဵ/သမီဵအမည်    ၊--------------------------------------------------- 

 နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြဒ်အမှတ်  ၊--------------------------------------------------- 

    အလုပ်အြိုင်၊ေနရပ်လိပ်စာ  ၊--------------------------------------------------- 

အထြေ်ဖာ်ြပပါ အချြ်အလြမ်ျာဵမှနြ်န်ေကြာင်ဵ ဝန်ခဳြတိြပုလြ်မတှ် ေရဵထိုဵပါသည်-  

         လျာထာဵခဳရသူလြ်မတှ် 
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ပုစဳဳ (ဌ) 

မမို့နယ် စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ ဆန္ဒမလဲြမ်ှတ် 

ပဲခူဵတိုင်ဵေေသကြီဵ၊-------------------ခရိုင်/--------------မမို့နယ်/ 

------------------မမို့၊ ------------ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွောအုပစ်ု မဲရုဳ 

(ြ) မဲေပဵလိုေသာ ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ၏ အမှတ်စဉ်နှင်ဴအမည်တညဴ်တညဴ် ေလဵေထာငဴ်အြွြ်ထဲတွင်   

အမှနြ်ခစ် အမှတ်အသာဵ ''   '' ြခစ်ပါ။ 

 (ခ) ေြာ်မတီဝင်ေလာင်ဵ(၃)ဦဵထြပ်ိ၍ု မဲမေပဵရပါ။ 

စဉ ် အမည် ဆန္ဒမေဲပဵရန်  စဉ ် အမည် ဆန္ဒမေဲပဵရန် 

၁  ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၁၆ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၂ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၁၇ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၃ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၁၈ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၄ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၁၉ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၅ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၀ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၆ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၁ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၇ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၂ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၈ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၃ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၉ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၄ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၁၀ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၅ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၁၁ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၆ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၁၂ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၇ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၁၃ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၈ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၁၄ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၂၉ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

၁၅ ဦဵ/ေဒါ်---------------  ၃၀ ဦဵ/ေဒါ်---------------  

 

  မဲရုဳမှူ ဵ လြမ်ှတ်  
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ပုစဳဳ (ဍ) 

--------------------ေရွေဵချယ်ကြီဵ ြပ်ေရဵအဖွဲ့  

စည်ပင်သာယာေရဵေြာ်မတီဝင် ြန့်ြြ်ွလွှာ 

၁။ ြန့်ြြ်ွလွှာတင်သွင်ဵသူ 

 (ြ)  အမည်     ၊-------------------------------------------- 

 (ခ) အဘအမည်    ၊-------------------------------------------- 

 (ဂ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြေ်ြပာဵအမှတ် ၊-------------------------------------------- 

 (ဃ) အိမေ်ောင်ဦဵစီဵအမည်   ၊-------------------------------------------- 

 (င) ေနရပ်လိပစ်ာ    ၊-------------------------------------------- 

       ၊-------------------------------------------- 

 (စ) ြန့်ြြ်ွေ ြဵသွင်ဵမပီဵ/မမပီဵ  ၊-------------------------------------------- 

၂။ ြန့်ြြ်ွြခင်ဵခဳရသူ 

 (ြ) အမည်     ၊-------------------------------------------- 

 (ခ) ေြာ်မတဝီင် ၏ရာေူဵ   ၊-------------------------------------------- 

       ၊-------------------------------------------- 

 (ဂ) မဲဆန္ဒနယ်    ၊-------------------------------------------- 

၃။ ြန့်ြြ်ွသည်ဴအေ ြာင်ဵြပချြ်မျာဵ  ၊-------------------------------------------- 

         --------------------------------------------------------------------------------------- 

         --------------------------------------------------------------------------------------

                

         ြန့်ြွြ်သူ၏လြ်မှတ်၊--------------------------- 

အမည်၊---------------------------- 

ရြ် စွဲ၊----------------------------   
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