ကန့်သတ့်

လံုံခခံြုံရ ေး၊ စီမံခန့်ခွဲရ ေးနှင့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

ာ့်မတီ၏

င့်ေးဆင့်ေးစစ့်ရဆေးချ

့်

အစီ င့်ခံစာ
နိဒါန့်ေး
၁။

လခုံ ြုံရ ေး၊ စီမ န့် ွဲရ ေးနှင့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

(၁၀.၁၀.၂၀၁၉)

ာ့်မတီအရနဖြင့် (၂.၉.၂၀၁၉)

့် ရနမှ

့်ရနအထိ မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပ ှိ မမိြုံြို့နယ့် (၂၂)

မမိြုံြို့နယ့်နှင့် (၆.၁၁.၂၀၁၉)

့်ရနမှ (၈.၁၁.၂၀၁၉)

့်ရနအထိ မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေး

နယ့်နိမတ
ိ ့်အတင့်ေး ှိ မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်သိုံ သာေးရ ာ

၍
့် မမိြုံြို့နယ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေးနှင့်

င့်ေးဆင့်ေးရတြို့ဆုံ ွဲပါသည့်။
ည့် ွယ့်ချ
၂။

့်

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပ မမိြုံြို့နယ့် (၂၂) မမိြုံြို့နယ့်နှင့် မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်

စည့်ပင့်သာယာရ ေး နယ့်နိမတ
ိ ့်အတင့်ေး ှိ မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်၏ ရေသြြို့မြိြုံေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ပိုံမိုံ
ရဆာင့် ွ

့်နိုံင့် န့်အတ

့်

စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေး၏

ရဆာင့် ွ

့်မှုအရဖ အရနမ ာေး၊ အ

့်အ ွဲမ ာေးနှင့် လ

စည့်ပင့်သာယာရ ေးဥပရေ၊ တိုံင့်ေးရေသက
ရ တ့်
ရ

့် ှိ

င့်သုံေးလ

ှိမ၊ှု

သုံေးစွဲမှု၊

လုံပ့်ငန့်ေး

့် ှိရသာ မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်

ီေး စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေး ဥပရေတိနှ
ုံ င့်ပတ့်သ

ာလနှင့်အညီဖပင့်ဆင့် န့် လိုံအပ့်

့်၍

့်မ ာေးအာေး ရဆေးရနေး ညိနိှုငေး့် တင့်ဖပရပေး န့် ဖြစ့်ပါသည့်။

ာ့်မတီဖွဲွဲ့စည့်ေးခခင့်ေး

၃။

မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

အရဖ

ဥပရေ ပုံေ့်မ ၁၆၇၊ တိုံင့်ေးရေသက

ီေးလွှတ့်ရတာ့်သည့်

၆၂၊ ၆၃ တိအ
ုံ
သာယာရ ေးရ

(ဆဋ္ဌမရန) (၂၈.၃.၂၀၁၆)
(၂၄.၅.၂၀၁၈)
သ

့်ရနတင့်

ြွဲြို့စည့်ေးပုံ

ီေး (သိမဟုံ
ုံ
တ့်) ဖပည့်နယ့် လွှတ့်ရတာ့်ဆိုံင့် ာ နည့်ေးဥပရေ

အပ့်နှငေး့် ထာေးရသာ လုံပ့်ပိုံင့် င့်
ာ့်မတီအာေး ေုံတိယအက

ဖပည့်ရထာင့်စုံသမမတဖမန့်မာနိုံငင
့် ရတာ့်

ီေး (သိမဟုံ
ုံ
တ့်) ဖပည့်နယ့်လွှတ့်ရတာ့်ဆိုံင့် ာ ဥပရေပုံေ့်မ - ၂၃၊

၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ ုံနှစ့် တိုံင့်ေးရေသက

ိုံ

င့်သုံေး၍ လခုံ ြုံရ ေး၊ စီမ န့် ွဲရ ေးနှင့် စည့်ပင့်

ိမ့် မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

ီေးလွှတ့်ရတာ့် ပထမပုံမှန့်အစည့်ေးအရ ေး

့်ရနတင့် စတင့်ြွဲြို့စည့်ေး ွဲမပီေး ေသမပုံမှန့်အစည့်ေးအရ ေး (တတိယရန)
ရအာ

့်ရြာ့်ဖပပါတိုံင့်ေးရေသက

ီေး

လွှတ့်ရတာ့်

ိုံယ့်စာေးလှယ့်မ ာေးဖြင့်

့်တမ့်ေးတိုံေးြွဲြို့စည့်ေးတာ န့်ရပေးအပ့် ွဲပါသည့် -

လံခုံ ခံြုံရ ေး၊ စီမံခန့်ခွဲရ ေးနှင့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ
(

ဘဏ္ဍာရင

)

ဦေးဖမင့်ရအာင့်မေးိုံ

ာ့်မတီ

မ့်ေးဖမသာစည့်မမိြုံြို့နယ့်၊ မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၂)
ကန့်သတ့်

ဥ

ကဋ္ဌ

ကန့်သတ့်

(

) ဦေး စ့်မင့်ေးသိန့်ေး

( ဂ ) ရေါ
(ဃ)

့်တာညီမင့်ေးဟန့်

ဦေးရအာင့်နိုံငလ
့် င့်ေး

( င ) ဗိုံလ့်မှ ေးရ ယမင့်ေး
( စ ) ဗိုံလ့်က
(ဆ)
ရ

မလိှုင့်မမိြုံြို့နယ့်၊ မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၁)

အြွဲြို့ င့်

ရအာင့်ရဖမသာစမမိြုံြို့နယ့်၊ မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၁)

အြွဲြို့ င့်

စဉ့်

အြွဲြို့ င့်

င
ိုံ မ့် မိြုံြို့နယ့်၊ မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၁)

တပ့်မရတာ့်သာေးလွှတ့်ရတာ့်

ိုံယ့်စာေးလှယ့်

အြွဲြို့ င့်

ီေးထန့်ေး င့်ေးရအာင့် တပ့်မရတာ့်သာေးလွှတ့်ရတာ့်

ိုံယ့်စာေးလှယ့်

အြွဲြို့ င့်

ဦေးမင့်ေးမင့်ေး

မတတ ာမမိြုံြို့နယ့်၊ မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၂)

အတင့်ေးရ ေးမှ ေး

ာ့်မတီ၏တာဝန့်မျာေး

၄။

ရ

ာ့်မတီသည့် မိမတ
ိ ာ န့်ယူ မည့် လခုံ ြုံရ ေးဆိုံင့် ာ၊ စီမ န့် ွဲရ ေးဆိုံင့် ာ၊ စည့်ပင့်သာယာ

ရ ေးဆိုံင့် ာလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးနှင့်စပ့်လ ဉ့်ေး၍ မမိြုံြို့နယ့်အလိုံ
မ
့် ာေးနှင့်အညီ ရဖမဖပင့်အ

့် ထူေးဖ ာေးရသာအရဖ အရနမ ာေး ှိပါလျှင့် လိုံအပ့်

င့်ေးဆင့်ေးထိရတြို့ရလလာ၍ ရ

ာ့်မတီတင့် အရသေးစိတ့်ရဆေးရနေး

တင့်ဖပ မည့်။
င့်ေးဆင့်ေးရတွဲ့ဆံုံရဆေးရနေးခခင့်ေးနှင့် ရတွဲ့ ခ
ှိ ျ
၅။

မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

ီေးလွှတ့်ရတာ့်

ရ

ာ့်မတီသည့် (၂.၉.၂၀၁၉)

့်မျာေး
လခုံ ြုံရ ေး၊

စီမ န့် ွဲရ ေးနှင့်

့်ရနမှ (၁၀.၁၀.၂၀၁၉)

့်ရနအထိ မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်

သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပ ှိ မမိြုံြို့နယ့် (၂၂) မမိြုံြို့နယ့်သိုံလည့်ေးရ
(၈.၁၁.၂၀၁၉)
မမိြုံြို့နယ့်သိုံလည့်ေးရ
အတ

စည့်ပင့်သာယာရ ေး

ာင့်ေး၊ (၆.၁၁.၂၀၁၉)

့်ရနမှ

့်ရနအထိ မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေး နယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး ှိမမိြုံြို့နယ့် (၆)
ာင့်ေး

သာေးရ ာ

့်၍

စည့်ပင့်သာယာရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး

ပိုံမိုံလုံပ့်ရဆာင့်နိုံင့် န့်

့် မမိြုံြို့နယ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေးနှင့် ရတြို့ဆုံရဆေးရနေးဖ င့်ေး လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး

ိုံ ရဆာင့် ွ

့် ွဲ

ပါသည့်။ ယ ုံအစီ င့် စာတင့် မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

ီေးအတင့်ေး ှိ မမိြုံြို့နယ့်မ ာေး၏စည့်ပင့်သာယာရ ေး

လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးနှင့်ပတ့်သ

့်၍

တင့်ဖပသာေးပါမည့်။

ရဆေးရနေး ာတင့် ရအာ

့်ရြာ့်ဖပပါ ပုံဂ္ိြုံလ့်မ ာေး ပါ င့် ွဲပါသည့်-

(

) ဦေးဖမင့်ရအာင့်မေးိုံ

ရဆေးရနေး

့်မ ာေးအာေး

မ့်ေးဖမသာစည့်မမိြုံြို့နယ့်၊

ထိုံသိုံ

င့်ေးဆင့်ေးရတြို့ဆုံ

ဥ

ကဋ္ဌ

မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၂)
(

) ဦေး စ့်မင့်ေးသိန့်ေး

မလိှုင့်မမိြုံြို့နယ့်၊
မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၁)
ကန့်သတ့်

အြွဲြို့ င့်

ကန့်သတ့်

( ဂ ) ရေါ

့်တာညီမင့်ေးဟန့်

ရအာင့်ရဖမသာစမမိြုံြို့နယ့်၊

အြွဲြို့ င့်

မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၁)
(ဃ) ဦေးရအာင့်နိုံငလ
့် င့်ေး

စဉ့်

င
ိုံ မ့် မိြုံြို့နယ့်၊

အြွဲြို့ င့်

မွဲဆနဒနယ့် အမှတ့်(၁)
( င ) ဗိုံလ့်မှ ေးရ ယမင့်ေး

တပ့်မရတာ့်သာေး
လွှတ့်ရတာ့်

( စ ) ဗိုံလ့်က

ီေးထန့်ေး င့်ေးရအာင့်

အြွဲြို့ င့်

ိုံယ့်စာေးလှယ့်

တပ့်မရတာ့်သာေး
လွှတ့်ရတာ့်

(ဆ) ဦေးမင့်ေးမင့်ေး

အြွဲြို့ င့်

ိုံယ့်စာေးလှယ့်

မတတ ာမမိြုံြို့နယ့်၊

အတင့်ေးရ ေးမှ ေး

မွဲဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)

၆။

(ဇ)

ဦေး ွဲထဋ့်ရအာင့်

ေုံတိယဉီေးစီေးမှ ေး၊ လွှတ့်ရတာ့်ရေးုံ

(ဈ)

ဦေးရနဇင့်လင့်ေး

အငယ့်တန့်ေးစာရ ေး၊ လွှတ့်ရတာ့်ရေးုံ

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပ

သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေးနှင့်
အ

ဘဏ္ဍာရင

ှိမ၊ှု

သုံေးစွဲမ၊ှု

့်အ ွဲမ ာေးအာေး ရတြို့ဆုံရဆေးရနေး တင့်ဖပ

မမိြုံြို့နယ့်

(၂၂)

လုံပ့်ငန့်ေးရဆာင့် ွ

့်မ ာေးနှင့်ပတ့်သ

မမိြုံြို့နယ့်၏

့်မှု

စည့်ပင့်

အရဖ အရနမ ာေးနှင့်

့်၍ ရတြို့ ှိ

့်မ ာေးမှာ ရအာ

့်ပါ

အတိုံငေး့် ဖြစ့်ပါသည့်(

(

)

မမိြုံြို့စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး ရဘေးတွဲ / ဆိုံ

့်တွဲယာဉ့်မ ာေးသည့် တ ာေး င့်

လိုံင့်စင့် ထာေးရပေးဖ င့်ေး မ ှိ ဘွဲ

ရမာင့်ေး နှင့်ရနသည့်အတ

ရဆာင့် ွ

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

့် န့်

့် ွဲလ

့် ှိရ

) မမိြုံြို့နယ့်အမ ာေးစုံ၏ တစ့်နှစ့်စာဘဏ္ဍာရငရ
တိုံေးတ

့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး

(သိုံမဟုံတ့်) ရ တ့်မီအမိှု
အမိှု

ရဆာင့် ွ

ာ

့်

့် နုံိင့် န့်အတ

့်

လိုံအပ့်ရသာဘဏ္ဍာရင

သ
့် ိမ့်ေးယာဉ့်မ ာေး၊ ရ ပုံပစ
့် ုံပ့်ယာဉ့်မ ာေး၊ ရ သယ့်ယာဉ့်မ ာေး၊

့်ယနတ ာေးမ ာေးအာေး တိုံင့်ေးရေသက

မမိြုံြို့၏ြြို့မြိြုံေးတိုံေးတ

ဥပရေအ အရ ေးယူ

ှိမှုမာှ နည့်ေးပါေးသဖြင့် မမိြုံြို့၏ြြို့မြိြုံေး

့်ဆယ့်ယူ ာတင့် အသုံေးဖပြုံသည့်ယာဉ့်မ ာေး၊ လမ့်ေးက

စသည့် စ

့်

ကန့်သတ့်

့်မ ာေး၊ ဘ

ီေး အစိုံေး အြွဲြို့မှ ရထာ

့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ပိုံမိုံရဆာင့် ွ

သည့်။

ိတ့်စ

့်နိုံငမ
့် ည့်ဖြစ့်ရ

့်ဟိုံေးမ ာေး

့်ပရပေးမည့်ဆိပ
ုံ ါ
ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါ

ကန့်သတ့်

(ဂ)

မမိြုံြို့စည့်ပင့်သာယာရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး

ရဆာင့် ွ

ဆိုံင့် ာမ ာေး၏ လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ
အလှန့် ဆ
အ

့်သယ့် တ
ိ ့်ဆ

့် ာတင့်လည့်ေးရ

့် ာတင့်လည့်ေးရ

ာင့်ေး၊

အဖ ာေးဌာန

ာင့်ေး၊ ဌာနဆိုံင့် ာမ ာေး အဖပန့်

့်မှု အာေးနည့်ေးသဖြင့် လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ

့်အ ွဲမ ာေးနှင့် ရနှှောင့်ရနှေး

န့်

ာမှုမ ာေး ဖြစ့်ရပေါ်လ

့် ှိရ

့် ာတင့်

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါ

သည့်။
(ဃ)

ေးရ

ာ့်

မမိြုံြို့အ

ိစစမ ာေးနှင့် အဖ ာေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးအာေး စနစ့်တ
့်

ရဖမပုံမ ာေးတိုံင့်ေးတာ

ှိရ ေး

ရဆာင့် ွ

ရဆာင့် ွ
့်ရပေးနိုံင့် န့်

့်နိုံင့် န့် အတ
လိုံအပ့်ရ

့်

ာင့်ေး

ရတြို့ ှိ ပါသည့်။
(င)

အိမ့်ရဆာ ့်မိန့်မ ာေး င့်ဖပြုံ ာတင့် သတ့်မှတ့်ထာေးသည့် န့်လှပ့် မည့် အရ ှြို့/ အရနှော ့်၊
ရဘေးဘယ့်/ညာ အ

ာအရ ေးမှာ ယရနရ တ့်

သည့်ရန ာမ ာေး၌ အိမ့်ရဆာ

ာလတင့် ရနအိမ့်ခ

့်မိန့် င့်ဖပြုံ ာတင့် အ

န့်ေး

့်အ ွဲဖြစ့်ရပေါ်ရနရ

ဉ့်ေးရဖမာင့်ေး
ာင့်ေး ရတြို့ ှိ

ပါသည့်။
(စ)

ရ ေးရလရ ေးလင့်မ ာေး ှင့်ေးလင့်ေးရ ေးအရနဖြင့် လ
ှိသည့်အတ

့်

ှင့်ေးလင့်ေးရ ေးရဆာင့် ွ

့် ှိဖပဌာန့်ေးထာေးရသာ ဥပရေတင့်မပါ

့် န့် အ

့်အ ွဲမ ာေး ှိရ

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါ

သည့်။
(ဆ)

(ဇ)

သာေးသတ့်လုံိငစ
့် င့် လုံပ့်

သာယာရ ေးအြွဲြို့သိုံ ရပေးရဆာင့် သည့်အ န့်ထ

့် ရမေးဖမ ရ ေးနှင့်

သိုံ ရပေးရဆာင့် သည့်အ န့်မှာ ပိုံမိုံမ ာေးဖပာေးရနရ

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

မမိြုံြို့နယ့်နမ
ိ ိတ့်အတင့်ေး မမိြုံြို့သာယာလှပရ ေးအတ
ရဆာင့် ွ

့်နိုံင့် န့်

သာယာရ ေးအြွဲြို့
လိအ
ုံ ပ့်ရ
(ဈ)

ိုံင့်သူမ ာေးအရနဖြင့် ရ ါင့်ေး န့်ရပေးရဆာင့် ာတင့် စည့်ပင့်

ဘတ့်ဂ

ဆည့်ရဖမာင့်ေးဉီေးစီေးဌာန
စီမ န့် ွဲမှုအပိုံငေး့်

ိုံ

တိတိ

ုံသရ ေးဉီေးစီေးဌာန

့် လုံပ့်ရဆာင့် ာတင့် ပိုံမိုံလယ့်
စီမ န့် ွဲမှုအပိုံငေး့် နှင့်

ူစာ

မမိြုံြို့နယ့်စည့်ပင့်

သတ့်မှတ့်ရဆာင့် ွ

့်သာေး န့်

ာင့်ေး ရတြို့ ှိပါသည့်။
့်လ ာထာေး ာတင့် သဘာ ရဘေးနှင့် အရ ေးရပေါ်လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ

န့် သီေးဖ ာေးဘတ့်ဂ

့်မ ှိသည့်အတ

့် အ

ပါသည့်။

ကန့်သတ့်

့်အ ွဲဖြစ့်ရပေါ်လ

့် ှိရ

့်နိုံင့်

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ

ကန့်သတ့်

(ည)

Budget Estimate (B.E) ရ ေးဆွဲမပီေးရနှော

့် (၃) လအ

ာတင့် Revised Estimate

(RE) ဖပန့်လည့်လ ာထာေးရပေးပိုံ သည့်မှာ အ န
ိ ့်အလန့်နီေး
လ ာထာေး ာတင့် အ
(ဋ)

မိမမိ မိြုံြို့နယ့်မှရ
တိုံင့်ေးရေသက
အတ
ရ

(ဌ)

ာ

့်အ ွဲမ ာေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။
့်

ှိသည့် ဘဏ္ဍာရငမ ာေး

့် မမိြုံြို့ ြြို့ မြိြုံေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး မ ာေး ရဆာင့် ွ

့်နှစ့်အ

ုံန့်တင့် ပိုံလျှပါ

့် ာတ င့် အ

့်အ ွဲမ ာေး ဖြစ့်ရပေါ်ရန

ာင့်ေးရတြို့ ှိ ပါသည့်။

အ ြုံိ ြို့မမိြုံြို့နယ့်မ ာေး၏ သာမန့်အသုံေးစ ိတ့်သည့် မမိြုံြို့ င့်ရင၏ (၅၀)

ဖြစ့်ရပေါ်ရနရ

့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ

ယ င့်

တတ ာလမ့်ေးဖြစ့်သည့်အတ

ရဆာင့် ွ

့် င့် ှိမပီေး တစ့်

ယ့်ရဖမဖပင့်အရဖ အရနတင့် နှစ့်

အမင့်ေးပ

့်စီေးယိုံယင့်ေးရန

ာ မူလ

မမိြုံြို့နယ့်အမ ာေးစုံ၏
ှိဖ င့်ေးဖြစ့်ရ

(ဏ)

ာ ိုံငန
့် ှုန့်ေး ရ

့် ာတင့် အ

ာ့်

့်အ ွဲမ ာေး

ာင့်ေး ရတြို့ ှိပါသည့်။

အတိုံငေး့် ဖပင့်ဆင့် င့်
(ဎ)

ိုံ ဘတ့်ဂ

ီေးဘဏ္ဍာ န့်ပုံရငသိုံ ရပေးသင့်ေး မပီေး ဖပန့်လည့်ထတ
ုံ ့်ယူ သုံေးစွဲ င့်မ ှိသည့်

လန့်ရနသဖြင့် မမိြုံြို့ြြို့မြိြုံေးတိုံေးတ

(ဍ)

ပ့်သဖြင့် လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး

့် ထပ့်ပိုံေးလွှာ င့်ေး

ာလ

ာဖမင့်မပီေး အလန့်

တတ ာလမ့်ေးမ ှိရတာသဖြင့် ရဖမဖပင့်အရဖ အရန

ှိနိုံင့် န့် လိုံအပ့်ရ
အဓိ

င့်ေးဖ င့်ေးလုံပ့်ငန့်ေးသာ ဖပန့်လည့်

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

ဘဏ္ဍာရင

ှိမှုမှာ

မမိြုံြို့အ င့်ဘီေးရ

ာ

့်လုံပ့်ငန့်ေးမှသာ

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

ုံန့်ေးလမ့်ေးပိုံရဆာင့်ရ ေးညွှန့်
သာယာရ ေးအြွဲြို့မှ ဘီေး န့်ရ

ာေးမှုဉီေးစီေးဌာနမ ှိသည့်
ာ

့်

ာတင့် အ

မမိြုံြို့နယ့်မ ာေးတင့်

မမိြုံြို့စည့်ပင့်

့်အ ွဲမ ာေး ဖြစ့်ရပေါ်လ

့် ှိရ

ာင့်ေး

ရတြို့ ှိ ပါသည့်။
(တ)

န့်ထမ့်ေးမ ာေး၏လစာနှင့် အမငိမ့်ေးစာေး န့်ထမ့်ေးလစာမ ာေးမှာ မမိြုံြို့နယ့်၏ဘဏ္ဍာရငမှသာ
ထုံတ့်ရပေး မပီေး အ ြုံိ ြို့မမိြုံြို့နယ့်မ ာေးတင့် အမငိမ့်ေးစာေး န့်ထမ့်ေးအင့်အာေး ပိုံမိုံမ ာေးဖပာေးရန
သဖြင့်
ရ

(ထ)

မမိြုံြို့ြြို့မြိြုံေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးလုံပ့်ရဆာင့် ာတင့် အ

့်အ ွဲမ ာေးဖြစ့်ရပေါ်လ

့် ှိ

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

မမိြုံြို့တင့်ေး ှိ ရမာ့်ရတာ့်ယာဉ့်မ ာေးအာေး ြမ့်ေးဆီေးအရ ေးယူ ာတင့် ယ င့်စည့်ပင့်သာယာ
ရ ေးအြွဲြို့မှ ေဏ့်ရ
သဖြင့် ဖပန့်လည့်

ေးရငမ ာေး

ွဲရ

ှိရ ေး ရဆာင့် ွ

ှိ ွဲရသာ့်လည့်ေး ယ ုံအ ါတင့်
့်သာေး န့်လုံိအပ့်ရ

ကန့်သတ့်

ှိဖ င့်ေးမ ှိရတာ

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

ကန့်သတ့်

(ေ)

အထူေး

ုံန့်စည့်ဥပရေရ

ာင့် နှောေးပွဲရဈေး ှိသည့် မမိြုံြို့နယ့်မ ာေးတင့် နှောေးပွဲရဈေး အ န့်အ

ှိရငမှာနည့်ေးပါေးလာသဖြင့် အ
(ဓ)

စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့သည့် ဖပည့်သူမ ာေးအာေး
အတ

့်စာ န့်ထာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်ရ

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

အဆိပ
ုံ ါ မမိြုံြို့နယ့်မ ာေး၏ ရတြို့ ှိ
)

န့်ရဆာင့်မှုရပေးသည့် ဌာနဖြစ့်သည့်

ရဆာင့် ွ

့်ရနမှ (၈.၁၁.၂၀၁၉)

န့်ထမ့်ေးအင့်အာေး

့်ရနအထိ ရတြို့ဆုံ ွဲမပီေး

့်ပါအတိုံငေး့် ဖြစ့်ပါသည့်-

အရ ေးရပေါ်လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရပေါ်ရပါ

့်နိုံင့် န့်အတ

့်နိုံင့် န့်

ာ့်မတီနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်၏

့်မ ာေးမှာ ရအာ

မမိြုံြို့နယ့်မ ာေးအတင့်ေး

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေးနှင့် (၆.၁၁.၂၀၁၉)

(

့် ှိရ

့် လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးအာေး အ န
ိ ့်နှင့်တရဖပေးညီရဆာင့် ွ

လရ
ုံ လာ
၇။

့်အ ွဲမ ာေးဖြစ့်ရပေါ်လ

့်ပါ

အ န
ိ ့်နှင့်

့် သီေးဖ ာေး န့်ပုံရငလ ာထာေးရဆာင့် ွ

တရဖပေးညီ

့်ရပေး န့် လိုံအပ့်လ

့်

ှိပါသည့်။
( )

သန့် ှင့်ေးရ ေး န့်ထမ့်ေးမ ာေး
ထာေးလာရသာ
အတ

(ဂ)

့် အ

န့်ထာေးမှုနှင့် ဖပန့်လည့်အစာေးထိေးုံ န့်ထာေး ာတင့် ရလျှာ

န့်ထမ့်ေးမ ာေးသည့် နိုံငင
့် သာေးစိစစ့်ရ ေး
့်အ ွဲမ ာေးဖြစ့်ရပေါ်လ

့်

ေ့်ဖပာေး တင့်ဖပနိုံငဖ့် င့်ေးမ ှိသည့်

့် ှိပါသည့်။

မမိြုံြို့နယ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့၏ န့်ထမ့်ေးြွဲြို့စည့်ေးပုံမှာ ယ င့် (၅) မမိြုံြို့နယ့် ြွဲြို့စည့်ေးပုံ
ဖြစ့်၍ ယ ုံအ ါအမ ပူ မမိြုံြို့နယ့်အာေး မမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေး နယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး
ပါ င့်လာသည့်အ ါ န့်ထမ့်ေးလိုံအပ့်
ရန သည့်အတ

(ဃ)

့်အ ွဲမ ာေး ဖြစ့်ရပေါ်လ

ေး ှင့်ေးလင့်ေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ
ယ ုံထ

(င)

့် အ

့်အ ယာယီ န့်ထမ့်ေးမ ာေး န့်ထာေးရဆာင့် ွ

အရဆာ
ရဆာ

့်ပိုံမိုံ ပူေးရပါင့်ေးပါ င့်ရဆာင့် ွ
့်အဉီမ ာေး

ရဆာ

့်လုံပ့်သူမ ာေးအရနဖြင့် ေဏ့်ရ

နှုန့်ေးသာ ရပေးရဆာင့် မပီေး အိမ့်ရဆာ
မည့်ဧ ိယာ အရ ှြို့/အရနှော
ရ

ာင့် ေဏ့်ရ
သဖြင့် ေဏ့်ရ

့် ှိပါသည့်။

့် ာတင့် သ

့် န့် လိုံအပ့်လ

့်လုံပ့် ာတင့်

့်ဆိုံင့် ာဌာနမ ာေး အရနဖြင့်
့် ှိပါသည့်။

အိမ့်ရဆာ

မ
့် ိန့်

တင့်ဖပဖ င့်ေးမ ှိဘွဲ

ေးရပေးရဆာင့် ာ၌ 1SqFt လျှင့် (၂၅၀၀)
့်မိန့်တင့်ဖပမပီေး သတ့်မှတ့်ထာေးသည့်

့်၊ ရဘေးဘယ့်/ညာ အ

ာအရ ေး မ

ေးရငရပေးရဆာင့် ာတင့် 1SqFt လျှင့် (၁၅၀၀၀)

ိုံ

ပ့်
န့်လှပ့်

့်ညီရသာ

ပ့်နှုန့်ေး ရပေးရဆာင့်

ေးရငမညီမျှမှုအာေး ဖပင့်ဆင့်သတ့်မှတ့်ရပေး န့် လိုံအပ့်လ
ကန့်သတ့်

့်

့် ှိပါသည့်။

ကန့်သတ့်

(စ)

မမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ
ထာေး ာတင့် ြြို့မြိြုံေးမှုရနှော

့်

ထာေးရပေး န့် လိုံအပ့်လ
၈။

ာ့်မတီအရနဖြင့် မမိြုံြို့နယ့်အလိုံ
လ

့် ှိရသာ မမိြုံြို့နယ့်မ ာေးအာေး ဘတ့်ဂ

သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေးအရနဖြင့် လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ

ရအာ

မမိြုံြို့နယ့်

့် ာတင့် လ

ီေး စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေး ဥပရေနှငပ
့် တ့်သ

့်မ ာေး၊ အ

့်ပိုံမိုံလ ာထာေး

့် ှိပါသည့်။

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပ

ရေသက

့် ဘဏ္ဍာရင ွဲရ

(၂၂)
့် ှိ

မမိြုံြို့နယ့်၏

င့်သုံေးလ

စည့်ပင့်

့် ှိရသာ တိုံင့်ေး

့်၍ ရ တ့်နှင့်အညီ ဖပင့်ဆင့် န့် လိအ
ုံ ပ့်

့်အ ွဲမ ာေးအာေး ရတြို့ဆုံရဆေးရနေး တင့်ဖပ

့်မ ာေးနှင့် ပတ့်သ

့်၍ ရတြို့ ှိ

့်မ ာေးမှာ

့်ပါအတိုံငေး့် ဖြစ့်ပါသည့်(

)

အရဆာ

့်အဉီရဆာ

ှိသဖြင့် လိုံ
ရ ာ

ီေးတင့်

ရဆာင့် ွ

ိမက့်

ိုံ

့်ညီမှုမ ှိရ

့် ရ

ာင့်ေး

့်

ိုံင့်ေးတိုံင့်ေး

ွဲအရ ေးပိုံင့်ခဖင့်

ာင့်ေး ရတွဲ့ ှိ ပါသည့်။)

ာင့်အရ အတ

့်နှင့် စာေးသုံေးသူ အရ အတ

ာ့်မတီ င့် ရ ွေး ယ့် ာတင့် ပညာအ ည့်အ င့်ေးသတ့်မှတ့်
ာင့် အ

့်အာေး တိ

့်အ ွဲမ ာေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

ပုံေ့်မ (၈)၊ ပုံေ့်မ ွဲ(ည)တင့် သင့်ရလ ာ့်ရသာ ပညာအ ည့်အ င့်ေး၊ တတ့်သိပညာ ှင၊့်

သဖြင့် အ
အမိှု

့်သိမ့်ေးယာဉ့် ရနှော

ဆိုံသည့် သတ့်မှတ့်
ဖြစ့်ရပေါ်လ
ရ

ာေး ပ့်အာေး တိ

့်အ ွဲမ ာေးဖြစ့်ရပေါ်ရနသည့်

တန့်ေးရအာင့်ဆိုံသည့် စ

(စ)

့်မှု ှိရ

့်

ိုံလည့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

စီေးပာေးရ ေးပညာ ှင့်ဆိုံသည့် စ

(င)

ာင့် ထိထိရ ာ

့်၍ ခပစ့်မှု၊ ခပစ့်ဒဏ့်အာေး

ာင့် ပိုံမိုံထိရ ာ

စာ ရြာ့်ဖပထာေးဖ င့်ေးမ ှိရသာရ
(ဃ)

ေးလန့်ရနရသာရ

့်အ ွဲမ ာေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။ (ဥပမာအရနခဖင့် စစ့်

ေးတိုံလုံပ့်ငန့်ေးနှင့် ပတ့်သ

့်သည့်အတ

စည့်ပင့်ရ

့်၍ ဖပစ့်မှု၊ ဖပစ့်ေဏ့်မ ာေးမှာ အာေးနည့်ေး

ိမ့် ထပ့်မ

သာေးသတ့်လုံိငစ
့် င့်တင့် င့်ဖပြုံသည့်အရ
မှာ

(ဂ)

့်နှောမှုမ ှိဘွဲ အက

အ
့် ရ ေးယူ န့် အ

ရဒသက

( )

့်လုံပ့် င့်နှင့်ပတ့်သ

့်လုံိ

စာထည့်သင့်ေးရြာ့်ဖပထာေးဖ င့်ေး မ ှိ

ိုံ ရတြို့ ှိ ပါသည့်။

့်လုံပ့်သာေး န့်အပ့် ာတင့် သတ့်မှတ့်အ ည့်အ င့်ေး (၈)

ာေး ပ့်နှင့် ယာဉ့်ရမာင့်ေး န့်အပ့် ာတင့် (၁၀) တန့်ေးရအာင့်
့်မှာ အမှန့်တ

ယ့် လုံပ့်သာေး န့်အပ့် ာတင့် အ

့်အ ွဲမ ာေး

့် ှိပါသည့်။

ာ့်မတီ င့်ရ ွေး ယ့်ရ ေးအတ

့် သတ့်မှတ့်

့်မ ာေးတင့် တိုံင့်ေးရေသက

သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေး ဥပရဒပုံဒ့်မ (၁၀) ဂ ပါ အမည့်ရပါ
ကန့်သတ့်

့်လျ

ီေး စည့်ပင့်

့် ပိုံငဆ
့် ိုံင့်ထာေးခွဲရသာ

့်

ကန့်သတ့်

ရခမနှင့်အမ
ိ ့်တင့် (သိုံမဟုံတ့်) တိုံ
အစာေး ခိုံင့်မာရသာအရထာ

့်ခန့်ေးတင့်ရနထိုံ

့်လျ

့် ှိသဟရသာ စ

ာေး ပ့်

့်အထာေးခပနိုံငသ
့် ဟုံ အစာေးထိေးုံ ဖပဌာန့်ေးရပေး န့်လိုံအပ့်လ

့်

ှိပါသည့်။
၉။

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ

့် ာတင့် လ

ဖပင့်ဆင့် န့် သီေးဖ ာေးတင့်ဖပ

့် ှိ

ာ့်မတီနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်၏

င့်သုံေးလ

့် ှိရသာ ဥပရေနှင့်ပတ့်သ

့်မ ာေး မ ှိပါ။

မမိြုံွဲ့နယ့် (၂၂) မမိြုံွဲ့နယ့် ှိ စည့်ပင့်သာယာရ ေးအဖွဲွဲ့မျာေး၏ အက
၁၀။

ရအာ

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်မျာေး

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပ ှိ မမိြုံြို့နယ့် (၂၂) မမိြုံြို့နယ့်၏ ဘဏ္ဍာရင

ှိမမ
ှု ှာ မမိြုံြို့ြြို့မြိြုံေးတိုံေးတ
မ ာေး

့်၍ ရ တ့်နှင့်အညီ

ရဆာင့် ွ

့်ရ ေးအတ

့် န့်အတ

့်

့် သုံေးစွဲ ာတင့် လရ
ုံ လာ

တိုံင့်ေးရေသက

ီေးမှ

ရထာ

့်မှုမ ှိရသာရ

့်ပရပေး န့်

ာင့် အ ြုံိ ြို့လုံပ့်ငန့်ေး

လိအ
ုံ ပ့်သည့်အ

့်မ ာေးမှာ

့်ပါအတိုံငေး့် ဖြစ့်ပါသည့်(

)

ရ

ျာ

့်ဆည့်မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါ

သည့် (၁)

( )

ရ

ာ

့်ဆည့်မမိြုံြို့နယ့်အရနဖြင့်

မ ာေးရဆာင့် ွ

့်နိုံင့် န့်အတ

အမိှု

့်တစ့်လုံေး

့်မီေးရိြို့ှု စ

ံခပြုံတင့်ခပချ

တတာေးဦေးမမိြုံြို့နယ့်အရနဖြင့်

့်သိမ့်ေးစနစ့်မ ာေးအာေး သာေးရ ာ

အမိှု

့်သိမ့်ေးယာဉ့် (၂) စီေး အဓိ

နိုံင့် န့်အတ
အရနဖြင့်

့်ရ

့်မှာ ရအာ

ှိရအာင့်

ှိပါသည့်။
ကန့်သတ့်

န့်တစ့်

လုံပ့်ငန့်ေး
န့် နှင့်

့် ှိပါသည့်။

ပ
့် ါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

(Zone

Fee)

မ

ှိရသာ့်လည့်ေး

့် န့်ရဆာင့်မှု ရပေးရန သည့် အတ

လိအ
ုံ ပ့်လ

ာင့် မမိြုံြို့ြြို့မြိြုံေးတိုံေးတ

့် ရညာင့်ဦေးမမိြုံြို့နယ့်
န့်ပုံရငတင့်

မမိြုံြို့ရ ရပေးရ ရ ေး

့်ရပေးနိုံင့် န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

အင့်ေး ရေသမှ

အမိှု

နည့်ေးပါေးသည့်အတ

နှော ီ

့် ဂါလ (၃၀၀၀၀၀) ဆ ရ

ူညီရဆာင့် ွ

တံတာေးဦေးမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

(၂၄)

့်

့် ှိမပီေး မမိြုံြို့၏ င့်ရငမှာ အလန့်
့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ပိုံမိုံလုံပ့်ရဆာင့်

ွဲသိုံ (Zone Fee)
ူညီရဆာင့် ွ

င့်ရငမှ ာ ိုံငန
့် ှုန့်ေးတစ့် ုံ

့်ရပေးနိုံင့်ပါ န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်

ကန့်သတ့်

(ဂ)

စဉ့်

ိုံင့်မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက

(၁)

စဉ့်

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

င
ိုံ မ့် မိြုံြို့နယ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့ နယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး ှိ ပလိပ့်အုံပ့်စုံမှာ

လူဦေးရ ထူထပ့်မပီေး
မ ာေးရဆာင့် ွ

အိမ့်ရဖ မ ာေးဖပာေးသည့်အဖပင့်

့် ာတင့် စဉ့်

စည့်ပင့်သာယာရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး

င
ိုံ မ့် မိြုံြို့နှင့် အနည့်ေးငယ့်အလှမ့်ေး

ာရ ေးသဖြင့် ပလိပ့်

အုံပ့်စတ
ုံ င့် အြွဲြို့ရုံေးငယ့်တစ့် ုံနှင့် လိအ
ုံ ပ့်သည့် န့်ထမ့်ေးမ ာေး
ရအာင့် ရဆာင့် ွ
(၂)

စဉ့်

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

င
ိုံ မ့် မိြုံြို့နယ့် ှိ

အြွဲြို့မှ

ပ့်

အမိှု

့်မ ာေး

ည့်မျှငန
့် ှင့်အထည့်စ

ွဲရဆာင့် ွ
ိုံ စနစ့်တ

ဧ ိယာအာေး

ပ့်

ွဲ င့်

(၃)

အမိှု

့်

ာင့် ဆ

့်ရ

့် ှိလာရသာ

ာင့် အဆိုံပါစ

့်ရုံ

မမိြုံြို့သန့် ှငေး့် သာယာလှပရ ေး ပိုံမိုံလုံပ့်ရဆာင့်
ှိလာမည့်ဖြစ့်သဖြင့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်

့် ှိပါသည့်။

့်လ

ရပေးနိုံငပ
့် ါ န့်နှင့် အမိှု

(ဃ)

့်ရုံဧ ိယာမှထ

င့်ေးရဖမရန ာအာေး ယ့်ယူထာေးမပီေးဖြစ့်ရသာ့်လည့်ေး

မှုမ ာေးရ

လ

့်ရဧ
ုံ ိယာတင့် စည့်ပင့်သာယာရ ေး

စန့်ပစ့်ဖ င့်ေးမ ှိသည့် အတ

နိုံငမ
့် ညအ
့် ဖပင့် အ န့်အ မ ာေးလည့်ေး
ရပေးနိုံင့် န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ှိ

့် ှိပါသည့်။

့် င့်မ ှိသည့်အဖပင့် စ

ှိပါ

န့်ထာေးနိုံငရ
့် ေး

့်လပ
ုံ ့်ရဆာင့် န့် အ
့်မီေးရိြို့ှု စ

န့်

့်အ ွဲ ှိသဖြင့်

့်တစ့်လေးုံ အာေး ရထာ

တ
့် ိုံင့်

ာေး

ူညီရဆာင့် ွ

့်

့်ပရပေးနိုံင့်ပါ န့် လိအ
ုံ ပ့်

့် ှိပါသည့်။

မည့်ေးသင့်ေးမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့်မှာ

ရအာ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါ

သည့် (၁)

မည့်ေးသင့်ေးမမိြုံြို့ ှိ န င့်ေးရ ာင့်ေးနှင့်စည့်ပင့်ရ ရဖမာင့်ေးအာေး (၃) ရပအ
ာ ဖ င့်ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ

့် န့်အတ

့် ရထာ

ယ့် အုံတ့်ရုံေးိ

့်ပရပေး န့်လိုံအပ့်လ

့်

ှိပါသည့်။
(၂)

မမိြုံြို့ရ ရပေးရ ရ ေး ပိုံ

လ
့် င
ိုံ ေး့် မ ာေးမှာ နှစ့်

လွဲလှယ့်တပ့်ဆင့်နိုံင့် န့်အတ
(၃)

ါတိုံေးအလယ့် ပ့်
အ န့်အ စည့်ေး

့် ရထာ

့်၊ ရအာင့်မဂဂလာ ပ့်
ပ့်နိုံင့် န့်အတ

သတ့်မှတ့်ရပေးနိုံငရ
့် ေး ရဆာင့် ွ
ကန့်သတ့်

ာလ

ာဖမင့်မပီဖြစ့်သဖြင့် အသစ့်

့်ပရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ှိပါသည့်။

့်နှင့် ရ ွှေဖပည့်သာ ပ့်

့်မ ာေးအာေး

့် မမိြုံြို့စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး
့်သာေး န့် လိုံအပ့်လ

့် ှိပါသည့်။

ကန့်သတ့်

(င)

ရပျာ့် ဘ ယ့် မမိြုံွဲ့ န ယ့် ၏

သီေး ခခာေးအက

ံ ခပြုံတင့် ခပချ

့် မှာ

ရအာ

့် ပါအတိုံ ငေး့်

ခဖစ့် ပါ

သည့် (၁)

မမိြုံြို့အ င့်မိန့်ေးလမ့်ေးမက

ီေးနှင့်

လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ

့် န့်

အတ
(၂)

တွဲက

့်ရ
ီေး

ုံန့်ေး ွာ ရ

ရဆာင့် ွ

(၃)

့် ာ

့်ပရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ေးလ
န့်

ာရနသည့်အတ

့်လုံပ့်သာေး န့် လိုံအပ့်လ

မမိြုံြို့ဘဏ္ဍာရငနည့်ေးပါေးသည့်

့် ှိပါသည့်။

့်ရတာ၊

ာင့် အဖမန့်ဆုံေး

့်မ စ

ှိ န့်

ှိရ ေး ရဆာင့် ွ

့်

့်ရ တင့်ေး တစ့်တင့်ေးအာေး

့် ှိပါသည့်။

ရတာ )

တိအာေး
ုံ

အ န့်အ စည့်ေး

ပ့်နိုံင့် န့်

့် မမိြုံြို့စည့်ပင့်သာယာရ ေး နယ့်နိမတ
ိ ့်အတင့်ေး သတ့်မှတ့်ရပေးနိုံင့်ရ ေး

အဖမန့်ရဆာင့် ွ

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ဝမ့်ေးတင့်ေးမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

့်ရ

့် ရပ (၄၀၀)၊ (၄) လ

ြ

တတ ာလမ့်ေး င့်ေးဖ င့်ေး

့်ရဈေးအာေး လယ့်ယာရဖမအဖ ာေးနည့်ေးသုံေးစွဲ င့်

မမိြုံြို့ရ ရပေးရ ရ ေးအတ

(မင့်ေးလမ့်ေး၊

နိုံငလ
့် န့်

့် ှိ ာ

့် ှိပါသည့်။

အတ

(စ)

လိအ
ုံ ပ့်လ

ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

ရဆာ
(၄)

ာင့် ရထာ

ပါ မီလမ့်ေးအာေး

ံခပြုံတင့်ခပချ

မ့်ေးတင့်ေးမမိြုံြို့နယ့်အရနဖြင့်

သည့်အတ

့်ြိုံ

့်ဘာရ
့်ရ

ဘယ့်က

ာင့်

့်မှာ ရအာ

ပ
့် ါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

မ့်ေးတင့်ေး၊ သွဲရတာလမ့်ေးမက

မမိြုံြို့ဘဏ္ဍာရင နည့်ေးပါေးသည့်အတ
ရဖမရအာ

့် ှိပါသည့်။

့်ရ

ာင့်

ူညီရဆာင့် ွ

ီေး တိုံေး ွဲြို့ န့်အတ

့်ရပေး န့်နှင့် မမိြုံြို့တင့်ေး

ိြုံေးမ ာေး သယ့်တန့်ေး ာ၌ ဌာနမှအ န့်အ မ

ှိရအာင့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ှိ

့် ှိပါ

သည့်။
(ဆ)

သာစည့်မမိြုံွဲ့ နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

သာစည့်မမိြုံြို့နယ့်အရနဖြင့် ယာဉ့် ပ့်နှောေးစ န့်ေး ြင့်လစ
ှ ့် န့်အတ
လ ာထာေးမပီေး မမိြုံြို့နယ့်နှင့် ရိုံငမ
့် ာေးသိုံ အဆင့်ဆင့်တင့်ဖပထာေး ာ
သည့်အတ

(ဇ)

့်ရ

ာင့် ညိနိှုငေး့် ရဆာင့် ွ

မိတထီလာမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

ရဈေးအရနှော

့်ြ

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ
့်မှာ ရအာ

့် ရဖမရန ာ
န့်

ာရန

့် ှိပါသည့်။

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါ သည့် -

့် ှိ စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့ပိုံင့် ရဖမရန ာအာေး စစ့်မှုထမ့်ေး

ရဟာင့်ေးအြွဲြို့နှင့် သမ ါယမဦေးစီေးဌာနတိုံသိုံ ငှာေး မ့်ေးထာေး ှိမပီေး အဆိပ
ုံ ါရဖမရန ာ
ကန့်သတ့်

ကန့်သတ့်

အာေး (Shopping Mall) ရဆာ
တင့်ဖပထာေး ှိ ာ
လ

့်လပ
ုံ ့်ရပေး န့်အတ

င့်ဖပြုံရပေးနိုံင့်ရ ေးအတ

့် ှိပါသည့်။(

အထ

(Shopping Mall) ရဆာ

့်ပါ

့် တိုံင့်ေးရေသက

့် ညိနိှုင့်ေးရဆာင့် ွ

ငှာေး မ့်ေးထာေးသည့်

့်လပ
ုံ ့်ပါ

ီေးအစိုံေး အာေး

့်ရပေး န့် လိုံအပ့်

ဌာန

(၂)

ခုံမှလည့်ေး

ဖယ့် ှာေးရပေး န့် သရဘာတညီမှု

ှိထာေး

မပီေးခဖစ့်ပါသည့်။)
(၂)

ရအာင့်ဆန့်ေးမမိြုံြို့သစ့်
လိအ
ုံ ပ့်လျှ

့် ှိရသာ ဘဏ္ဍာရငအာေး ရထာ

ရပေး န့် လိုံအပ့်လ
(၃)

မမိြုံြို့ ှိရ ဆိုံေးစုံ
ဖြင့်

(၄)

့် န့်အတ

့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်

့် ရ ရဖမာင့်ေး (Precast) စနစ့်

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

င့်ေးအရဟာင့်ေးရန ာမှ

ာေး

့် ှိပါသည့်။

င့်ေးအသစ့်ရန ာသိုံ

ာေးဂိတ့်မ ာေး ှိသည့်အတ

အဖမန့်ဆုံေးရ ွှေြို့ရဖပာင့်ေးနိုံင့်ရ ေးအတ

(၅)

့်ပရပေးနိုံငရ
့် ေး

န့်မှ ရ ဆိုံေးစုံပ့်ထုံတ့် န့်အတ

ရ ွှေြို့ရဖပာင့်ေးဖ င့်ေးမဖပြုံလိုံသည့်

လ

ရဆာင့် ွ

့် ှိပါသည့်။

ူညီရဆာင့် ွ

ာေး

မမိြုံြို့ရ ရပေးရ ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး

့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်

ရ ွှေြို့ရဖပာင့်ေး ာတင့်
န့်

ာ လ

့်ရပေးသာေး န့်

့် ှိ ာ
လိုံအပ့်

့် ှိပါသည့်။

မိတထီလာတ

ကသိုံလ့်မှ ထ

စန့်ထတ
ုံ ့်နိုံင့် န့်အတ
မ ာေး ရဆာင့် ွ

့် ှိလာရသာ ရ ဆိုံေးမ ာေးအာေး ပိုံ

့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်နိုံင့် န့်အတ

့်

့်လင
ိုံ ေး့် စနစ့်ဖြင့်

့် ှိရသာ (၁၁၀၀) ရပ ှိသည့် လုံပ့်ငန့်ေး
ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ှိပါ

သည့်။
(၆)

လမ့်ေးမီေးမီတာမ ာေးအာေး ပါ ါမီတာမ ာေးအဖြစ့် ရဖပာင့်ေးလွဲတပ့်ဆင့်နိုံင့် န့် အတ
ူညီရဆာင့် ွ

(ဈ)

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

မလိှုင့်မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

ံခပြုံတင့်ခပချ

မလိှု င့် မမိြုံြို့ န ယ့် အ ရနဖြင့်
န့်

စ့်လမ့်ေး င့်ေးဖ င့်ေးလုံပ့်ငန့်ေးရဆာင့် ွ

ကန့်သတ့်

့် ှိပါသည့်။

့်မှာ ရအာ

ရဈေးအရနှော

့်

့် ြ

့် ှိ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် ပွဲ စာေးတန့်ေး လမ့်ေး မက

့် န့်နှင့် ရ စုံ

န့်တစ့်

ီေး အာေး

န့် လိုံအပ့်

ကန့်သတ့်

လ

့် ှိ ာ ဘဏ္ဍာရငအ န့်အ နည့်ေးပါေးသည့်အတ

ရပေး န့် လိုံအပ့်လ
(ည)

မမိြုံြို့ရတာ့် န့်ေးမရဆာ
ရပေးမည့်ဟုံ ရဖပာ
ွ

(၂)

ံခပြုံတင့်ခပချ
့်လုံပ့် န့်အတ

မမိြုံြို့တင့်ေးလမ့်ေးသယ့်မ ာေး၏အ
ယ့်

ဘဏ္ဍာအ န့်အ
ာတင့် အ
လ

(၄)

့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

တိုံင့်ေးအစိုံေး ဘတ့်ဂ

့်မှ

ရထာ

ှိဖ င့်ေးမ ှိရသေးသဖြင့်

့်ပ

ူညီရဆာင့်

့် ှိပါသည့်။
ယ့်မှာ (၈) ရပ န့်သာ ှိသဖြင့် သတ့်မှတ့်လမ့်ေး

ှိရအာင့်ရြာ ့်လုံပ့် န့် အ

့်အာေး ရဖြရလ ာရဆာင့် ွ
(၃)

့်မှာ ရအာ

ာေးထာေးရသာ့်လည့်ေး

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

အ

ာင့်

့် ှိပါသည့်။

ငါန့်ေးဇန့်မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

့်ရ

့်အ ွဲ ှိသဖြင့် လမ့်ေးအ

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

ရင နည့်ေးပါေးသည့်အတ

့်အ ွဲမ ာေး ဖြစ့်ရပေါ်ရနသဖြင့်

ယ့် သတ့်မှတ့်

့် ှိပါ သည့်။

့် မမိြုံြို့တင့်ေးလမ့်ေးမီေးမ ာေး သယ့်တန့်ေး
ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်

့် ှိပါသည့်။

စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့ရ
င့်ရ ာ

ရ
့် ွေး ယ့် င့်

ာ့်မတီရ ွေး ယ့် ာတင့် မမိြုံြို့သာမမိြုံြို့ (၃ ) အရနဖြင့်

ှိနိုံင့်ရ ေး

ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်

ှိပါသည့်။
(၅)

မမိြုံြို့တင့်ေးမှ ဧ ာ တီဖမစ့်အတင့်ေးသိုံ ဖြတ့်သန့်ေးသာေးသည့် ရ ထ
တိမ့်ရ

(ဋ)

ာရနသည့်အဖပင့် စနစ့်တ

့် ရဖမာင့်ေးသည့်

ရြာ့်ရဆာင့်ထာေးဖ င့်ေး မ ှိသည့်အတ

ပ့်

့်မ ာေးအတင့်ေး ရ က

ီေးရ လျှမှုမ ာေး ဖြစ့်ရပေါ် စာေးရန ပါသဖြင့်

ရ ထ

ရ
့် ဖမာင့်ေးအာေး အဖမန့်

ူညီရဆာင့် ွ

န ေးထိေးုံ က

ီေးမမိြုံွဲ့နယ့်၏

သီေးခခာေးအက

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ
့်မှာ

ရအာ

့်

အဆိုံပါ

့် ှိပါသည့်။

့်ပါအတိုံငေး့်

ခဖစ့်ပါ

သည့် (၁)

မမိြုံြို့ရ ရပေးရ ရ ေးအတ

့် အသုံေးမဖပြုံရတာသည့် မီေးသတ့်အရဆာ

ရဖမရန ာအာေး

မမိြုံြို့ရ ရပေးရ ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ပိုံမိုံရဆာင့် ွ

ဖြစ့်ရသာရ

ာင့်

ှိပါ

ှိနိုံင့်ရ ေး

ူညီရဆာင့် ွ

ကန့်သတ့်

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်အဦရဟာင့်ေး
့်နိုံငမ
့် ည့်

့် ှိပါသည့်။

ကန့်သတ့်

(၂)

နှောေးထိုံေးက

ီေးမမိြုံြို့နယ့်၊ ဖပင့်စည့်ရ

ေး ွာအာေး အ န့်အ စည့်ေး

ပ့်နိုံင့် န့်အတ

့်

မမိြုံြို့စည့်ပင့်သာယာ ရ ေးနယ့်နိမတ
ိ ့်အတင့်ေး သတ့်မှတ့်ရပေးနိုံငရ
့် ေး ရဆာင့် ွ
သာေး န့် လိုံအပ့်လ
(၃)

လိအ
ုံ ပ့်လ
(ဌ)

့် ှိပါသည့်။

ရ ရပေးရ ရ ေး န့်ရဆာင့်
ရတာင့်ေး ထာေးသည့်

ိုံ

တိုံေးဖမင့်ရ

ာ

့်

င့်ဖပြုံမိန့်အဖမန့်ဆုံေး

န့်

န့်က

ှိရအာင့်

ီေးဌာနသိုံ

တင့်ဖပ

ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေး န့်

့် ှိပါသည့်။

ရညာင့်ဦေးမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

ပ
့် ါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

ရညာင့်ဦေးမမိြုံြို့နယ့်တင့် မမိြုံြို့စည့်ပင့်သာယာရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ
အ ြုံိ ြို့

ိစစ ပ့်မ ာေးတင့် ရ ှေးရဟာင့်ေးဥပရေ လွှမ့်ေးမိုံေးရနသည့်အတ

ဥပရေဖြင့် ရဆာင့် ွ
ူညီရဆာင့် ွ

့်သည့်

ိစစမ ာေးတင့် အ

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

(၇၈) လံေးုံ အာေး ခင့်ခပြုံမိန့်ရလ ာ

့်အ ွဲမ ာေး

့်ခင့်

ှိရသာ့်လည့်ေး

မှုမျာေးရနသည့်အတ
(၂)

ဖပည့်သူူ့ရဆာ
လမ့်ေးမက

့်ထာေးရသာ့်လည့်ေး ခင့်ခပြုံချ

့်လုံပ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးဦေးစီေးဌာန(ပဆင)

့်ခပန့်လည့်

(၃)

မှ

စီမ န့် ွဲလ

အဖမန့်ဆုံေး

ှိမည့်ဟုံ ညွှန့်

ာေး

့်

ှိရသာ့်လည့်ေး
ေး

့်နိုံငမ
့် ည့်ဖြစ့်ရသာရ

့် ှိပါသည့်။

ကန့်သတ့်

့်၍

ှင့်ေးလင့်ေး

့် ှိပါသည့်။

ှိရအာင့်နှင့် (Zone Fee) ရ

န့် လိုံအပ့်လ

့် ှိရသာ

ှင့်ေးလင့်ေး ရဆာင့် ွ

လ
့် ုံပ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ဦေးစီေးဌာန (ပဆင) မှ

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ

ရဆာင့်

ာ့်ြင့်လစ
ှ ့် ထာေးသည့်

ရညာင့်ဦေးမမိြုံြို့နယ့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့အရနဖြင့် (Zone Fee) ရ
ာ ိုံငန
့် ှုန့်ေး

ှိ

ရ ှေးရဟာင့်ေးဥပရဒလွှမ့်ေးမိုံေး

ေးရ

ေးရဈေးဆိုံင့်မ ာေးအာေး စည့်ပင့်ဥပရေဖြင့်

မ သဖြင့် ဖပည့်သူူ့ရဆာ
ရဆာင့် ွ

ာင့်

ာင့် ခဖစ့် ပါသည့်။)

ီေးမ ာေး ( လမ့်ေးနယ့်နိမတ
ိ ့်) အတင့်ေး

လမ့်ေးရဘေး

့် စည့်ပင့်

့် ှိပါသည့်။ (ဥပမာအရနခဖင့် ဟိုံတယ့်

ရညာင့်ဦေးမမိြုံွဲ့နယ့်တင့်

့်ရ

့် ာ၌

ှိရသာရ

ခခင့်ေးမ ှိပါ။ အခခာေးမမိြုံွဲ့နယ့်မျာေးတင့် စည့်ပင့်သာယာရ ေး ဥပရဒအ
ွ

့်

ှိ ဖ င့်ေးမ ှိရသေးပါသဖြင့်

ှိမှသာ နိုံငလ
့် န့်
ာင့်

ေး (၄၀)

တတ ာ င့်ေးဖ င့်ေး

ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး

ကန့်သတ့်

(၄)

ရညာင့်ဦေးမမိြုံြို့နယ့်တင့်

ူေးတိလုံ
ုံ ပ့်ငန့်ေးမှာ

အာေး တ ာေးစွဲဆိုံဖ င့်ေးရဆာင့် ွ
ဖမင့်ပါသည့်။ ထိရ
ုံ

င့်ဖပြုံ

ာင့် တ ာေးစွဲဆိုံထာေးရသာ့်လည့်ေး ထပ့်မလုံပ့်

နိုံငမ
့် ည့်ဖြစ့်ရသာရ

(ဍ)

အ

(၂)

ိုံင့်ရနသဖြင့်

့်စာရဆာင့် ွ

့်သာေး

ထည့်သင့်ေးစဉ့်ေးစာေး

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

့် ှိအ န
ိ ့်တင့် ရ ွှေမြိြုံေးယ

အဆင့်ရဖပမှု ှိရသာ့်လည့်ေး
အမိှု

့်သိမ့်ေးစနစ့်

ရ ေး လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ှိပါသည့်။

ဖမင့်ေးခ မမိြုံြို့မှထ

့်သည့် ရ ဆိုံေးရဖမာင့်ေးအာေး ရြာ

ုံမပဏီမှ

ူညီ

အဆိုံပါ ုံမပဏီမှ

အဆင့်ရဖပရစ န့်အတ
ာင့် ရထာ

့်လပ
ုံ ့် န့်အတ

့်

့်ပရပေးနိုံင့်

့် ဖပည့်သူူ့

့်လုံပ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးဦေးစီေးဌာန (ပဆင) လမ့်ေးနှင့် မီေး ထာေးလမ့်ေးတိုံအာေး
့်လုံပ့် မည့်ဖြစ့်ရသာရ

န့် လိုံအပ့်လ
ျာ

့်

့်မှာ ရအာ

့်သိမ့်ေးယာဉ့်မ ာေး လိုံအပ့်မည့်ဖြစ့်ရသာရ

ဖြတ့်သန့်ေးရြာ

ရ

့်သိမ့်ေးစနစ့်မှာ လ

အ
ူ ညီမ ရတာသည့်အ ါ

ရဆာ

ာ

့် ှိပါသည့်။

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်ရပေးရနသည့်အတ

ရ တ့်မအ
ှီ မိှု

ပိုံမိုံထိရ ာ

ဥပရေဖပင့်ဆင့်ရ ေးဆွဲ ာတင့်

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ဖမင့်ေးခ မမိြုံြို့၏ အမိှု
ရဆာင့် ွ

(ဎ)

ာင့်

ခမင့်ေးခခံမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

ိုံင့်ရနသူမ ာေး

့်သည့်အ ါ အနည့်ေးဆုံေး အ န
ိ ့်တစ့်နှစ့် န့်

ွဲအရ ေးပိုံင့်အမှုဖြင့် ရဖပာင့်ေးလွဲသတ့်မှတ့်ပါ

ရဆာင့် ွ

့်မ ှိဘွဲ လုံပ့်

ာင့် ညိနိှုငေး့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး

့် ှိပါသည့်။

့် ပ န့်ေး ရတာင့်ေး မမိြုံွဲ့ နယ့် ၏ သီေး ခခာေးအက

ံ ခပြုံ တ င့် ခပချ

့် မှာ ရအာ

့် ပါအတိုံင့်ေး

့် အသုံေးဖပြုံသည့်ရ ပိုံ

့် လိုံငေး့် မ ာေး

ခဖစ့်ပါသည့် (၁)

ရ

ာ

့်ပန့်ေးရတာင့်ေးမမိြုံြို့ရ ရပေးရ ရ ေးအတ

မှာ နှစ့်
ရ ပိုံ

ာလ

ာဖမင့်ရနသဖြင့် ဖပန့်လည့်တပ့်ဆင့် န့်အတ

အ
့်
ှည့် (၄) မိုံင့် (၂၂၀၀) ရပအာေး လိအ
ုံ ပ့်လ

နည့်ေးပါေးသည့်အတ
(၂)

မမိြုံြို့ ဘ ဏ္ဍာရင
နိုံင့် န့်အတ
လ

့် ရထာ

့် (၁၂) လ

့်မ

့် ှိ ာ မမိြုံြို့ဘဏ္ဍာရင

ှိမှု

့်ပရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

ိှမှု နည့်ေးပါေးသည့်အတ
့် လိအ
ုံ ပ့်သည့်မေးီ က

့် ှိပါသည့်။

ကန့်သတ့်

့်

့် ှိပါသည့်။

မမိြုံြို့တ င့်ေး လမ့်ေးမီေး မ ာေး သယ့်တန့်ေး

ိြုံေးမ ာေးအာေး ရထာ

့်ပရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်

ကန့်သတ့်

(၃)

ိုံယ့်ထူ

ုံိယ့်ထလမ့်ေးမ ာေး င့်ေး

အာေးရထာ

့်ပရပေးမည့်ဆိုံပါ

ူညီရပေး န့် လိုံအပ့်လ

လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးပိုံမိုံအဆင့်ရဖပမည့်ဖြစ့်ရသာရ

ံခပြုံတင့်ခပချ

လိအ
ုံ ပ့်လ

မမိြုံြို့ဘဏ္ဍာရင
လမ့်ေးက

(ထ)

စဉ့်
(၁)

ိတ့်စ

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့်မပီေးဖြစ့် ာ

အဆိပ
ုံ ါရန ာမှ

့်မ ာေးအာေး ရထာ

့်မာှ ရအာ

ှိမှု နည့်ေးပါေးသည့်အတ
့် (၁) စီေး အဖမန့်ရထာ

ေးမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
စဉ့်

ူေးမမိြုံြို့

ပ
့်

ူညီရပေး န့်

ရ

န့်လိုံအပ့်လ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

့် ရ တ့်မီအမိှု
ပ
့်

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့် ှိ ာ

့်မှာ ရအာ

မမိြုံြို့ဘဏ္ဍာရင

့်ရပေး န့်လိုံအပ့်လ

့်သိမ့်ေးယာဉ့် (၂) စီေးနှင့်

ူညီရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ှိပါသည့်။

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

့်သစ့်မ ာေးအာေး ရ ရပေးရ နိုံင့် န့်အတ

ရဆာင့် ွ
(၂)

့် ရ အ င့်ေးအဖမစ့်

့် ှိပါသည့်။

မတတ ာမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

့် ရ ပိုံ

ပ
့် ါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

့်နိုံင့် န့်အတ

င့်ေးဆင့်ေးစစ့်ရဆေးရဆာင့် ွ

မမိြုံြို့တင့်ေးသိုံ သယ့်တန့်ေး န့်အတ

(တ)

့်မှာ ရအာ

ရတာင့်သာမမိြုံြို့ရ ရပေးရ ရ ေး ိစစမ ာေး ရဆာင့် ွ
ှိမည့်ရန ာအာေး

ာင့်

့် ှိပါသည့်။

(ဏ) ရတာင့်သာမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

င့်ေး ာတင့် လိုံအပ့်သည့် ဘိလပ့်ရဖမအိတ့်မ ာေး

့်ဂါလ (၁၀၀၀၀၀) ဆ

ှိမန
ှု ည့်ေးပါေးသဖြင့်

ရထာ

ူညီ

့် ှိပါသည့်။

စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်တင့် မပါ င့်သည့်ရ

ေး ွာမ ာေးတင့် ရ က

ဖြစ့်ရပေါ်သည့်အ ါ လူရသအရလာင့်ေးမ ာေးအာေး ဖမြုံပန
့် ှ န့် အ
ဖမစ့်အတင့်ေး၌သာသမဂဂြုံလ့်မှု

့်ပ

ိစစမ ာေး ရဆာင့် ွ

့်ရန သည့်အတ

ီေးရ လျှ

့်အ ွဲ ှိသဖြင့်
့် မီေးသမဂိြုံလ့်စ ့်

ရတာင့်ေး ထာေးရသာ့်လည့်ေး စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်တင့် မပါ င့်ရသာ
ရ

(၃)

ာင့် ဘ

့်ဂ

့်လ ာထာေး ရဆာင့် ွ

ရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

နယ့်ရရ
ုံ

ေး ွာနှင့်

ည့်ရတာ

့်ရပေးနိုံင့် င့်မ ှိသဖြင့် ရထာ

့် အဖမန့်ဆုံေး

ှိရအာင့်

ပါသည့်။

ကန့်သတ့်

ူညီ

့် ှိပါသည့်။
ရ
့် ပါ

့်ရ

ေး ွာ ှိ သ ဂြုံင့်ေးရဟာင့်ေးရဖမရန ာ

အာေး ရဈေးရဖမရန ာအဖြစ့် တင့်ဖပရတာင့်ေး ထာေးရသာ့်လည့်ေး
အတ

ပ
့်

ူညီရဆာင့် ွ

န့်

ာရနသည့်

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ှိ

ကန့်သတ့်

(ေ)

သပိတ့်
(၁)

ျင့်ေးမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
မမိြုံြို့ဘဏ္ဍာရင ပိုံမိုံရ

ာ

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်

ှိနိုံငရ
့် ေးအတ

သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး
လ
(၂)

င့်ေးမမိြုံြို့သည့် တစ့်ြ

အလုံပ့်အ ိုံငအ
့် င့်အလမ့်ေးမ ာေး

(၃)

ှိရအာင့်

့်ပါအတိုံင့်ေးခဖစ့်ပါသည့် -

့် ၃ ( ) ွာ (၆) ွာအာေး မမိြုံြို့စည့်ပင့်
ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်

့်ပိတ့်မမိြုံြို့ဖြစ့်ရနသည့်အတ

့် ရေသြြို့မြိြုံေးရ ေးနှင့်

့် ှိပါသည့်။

သပိတ့်

လ

မ
့် ှာ ရအာ

ှိနိုံငရ
့် ေး

ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်

့် ှိပါသည့်။

မမိြုံြို့ဘဏ္ဍာရင

ှိမှုမှာ

နည့်ေးပါေးသည့်အတ

လမ့်ေး / တတာေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးအာေး

့်

ရဆာင့် ွ

့်ဖ င့်ေးမဖပြုံနိုံင့်သည့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်မာှ ရအာ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

့်

ှိပါသည့်။
(ဓ)

မိုံေး
(၁)

ုံတ့် မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက

ံခပြုံတ င့်ခပချ

မမိြုံြို့အလယ့်မိန့်ေးလမ့်ေးမက

ီေးမှာ

ဖပည့်သူူ့ရဆာ

(ပဆင) ပိုံင့် လမ့်ေးဖြစ့်သဖြင့် အိမ့်ရဆာ
သတ့်မှတ့်

့်မ ာေးအ

အ

့်လပ
ုံ ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးဦေးစီေး

့်မိန့် ထုံတ့်ရပေး ာတင့် (ပဆင) ဥပရေ

့်အ ွဲမ ာေး ှိသဖြင့် ၎င့်ေးလမ့်ေးအာေး စည့်ပင့်သာယာ

ရ ေးအြွဲြို့ပိုံင့်လမ့်ေးအဖြစ့် ရဖပာင့်ေးလွဲသတ့်မှတ့်ရပေးပါ
မ ာေး

(၂)

ပိုံမိုံရဆာင့် ွ

့်နိုံင့်မည့်ဖြစ့်ရသာရ

လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ှိပါသည့်။

မဂဂလာရ

န့်အာေး ရဗေါ/ေိုံ

ပါ
အမိှု

အ န
ိ ့်တစ့်လ န့်
့်ဆယ့်ယာဉ့်

(၃)

ူညီရဆာင့် ွ

ိစစ

့်ရပေးသာေး န့်

မ
့် ာေးဆယ့်ယူဖ င့်ေးအာေး လူလုံပ့်အာေးဖြင့် ရဆာင့် ွ

ာဖမင့်သဖြင့်မနတရလေး

ြုံေးအတင့်ေး အသုံေးဖပြုံလ
့်ပ

့်

့် ှိရသာ

ူညီရဆာင့် ွ

့်

့် ှိပါသည့်။

အ ြုံိ ြို့ဖပည့်သူမ ာေးအရနဖြင့် စိုံ
အတ

ာင့်

မမိြုံြို့သာယာလှပရ ေး

ွဲသိုံ အလာေးတူယာဉ့်တစ့်စီေး ရထာ

ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

ဌာန

့်ပ ြုံိ ေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး လုံပ့်

င
ိုံ ရ
့် ဆာင့် ွ

့် လယ့်ယာရဖမစီမ န့် ွဲရ ေးနှင့် စာ င့်ေးအင့်ေးဦေးစီေးဌာနမှ ပုံစ (၇) ထုံတ့်ယူ

ရတာ ှင့်ေး င့် တင့်ဖပရတာင့်ေး မပီေး အမှန့်တ
ုံတ့်ယူ၍ ရ ာင့်ေး စာေးရနသည့်အတ

ကန့်သတ့်

့် ရ ရ

ယ့် စိုံ

့် န့်
ာ

့်ပ ြုံိ ေးဖ င့်ေး မ ှိဘွဲ ထင့်ေး မ ာေး

/ ရ လွဲမ ာေး ပ

့်စီေးဆုံေးရေးှု ဖ င့်ေး၊

ကန့်သတ့်

သဘာ ပတ့် န့်ေး

င့် ထိ ိုံ

့်ဖ င့်ေးမ ာေးဖြစ့်ရပေါ်လ

ရပေးဖ င့်ေးမဖပြုံ န့် လိအ
ုံ ပ့်လ
(၄)

သမိုံင့်ေး င့်ရဖမရန ာဖြစ့်သည့်အတ

အနီေးတင့် ရ

့်လုံပ့်

ာ

မ
့်

့် အုံေးိ အိ မ့် မ ာေး

နယ့်နိမတ
ိ ့်အတင့်ေး
ူညီရဆာင့် ွ
ပုံသိမ့်က
(၁)

့်မ ာေး

ထိ ိုံ

ရ

ာ

့် မှု မ ှိ ရစ န့် အ တ

့်မ

့်လုံပ့်

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်မ ာေး

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

လယ့်ယာရဖမ

ထာေးရပေးဖ င့်ေးမဖပြုံနိုံငရ
့် ေး

့်မှာ ရအာ

ပ
့် ါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

ေးရ

ာ့်မှု

့် အ န့်အ မ ာေး

ှိရအာင့်

ူညီ

့် ှိပါသည့်။

ိစစမ ာေးတင့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မှ

င့်ရ ာ

့်

့် င့်မ ှိရသာ့်လည့်ေး တိုံငေး့် အစိုံေး အြွဲြို့မှ ဌာနဆိုံင့် ာမ ာေး ပူေးရပါင့်ေး

ရဆာင့် ွ

့် န့်ဟူရသာ မှတ့်

့်အ ွဲမ ာေး ှိ သည့်အတ

ရဆာင့် ွ

့်နိုံငရ
့် ေး

ရဆာင့် ွ

့်ရ

့်

ာင့်

သ

င့်ရ ာ

့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်ဆုံိင့် ာဌာနမ ာေး

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ေး ွာသည့် အလန့်စည့်

ိုံသာ

တာ န့်ရပေး

ာေးမပီေး အုံပ့် ြုံပ့်မှုအလှမ့်ေး
ှိရ ေး

့် ရထာ

့်ပ

ူညီရဆာင့် ွ

ကန့်သတ့်

ပ
့်

ူညီ

့် ှိပါသည့်။

မမိြုံြို့တင့်ေး ှိ ရ ရဖမာင့်ေးမ ာေးအာေး အုံတ့်စီရ ရဖမာင့်ေးမ ာေးအဖြစ့် ရဆာင့် ွ
အတ

ူညီ

့် ှိပါသည့်။

့်(Single Arm) မီေးတိုံင့်မ ာေးအာေး ရထာ

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ာတင့်

့် ှိပါသည့်။

ာင့် စည့်ပင့်ရေးုံ ွဲတစ့် ုံ ြင့်လှစ့် င့်

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

မမိြုံြို့သာယာလှပရ ေးအတ
ရဆာင့် ွ

့်ရ

ူညီရဆာင့် ွ

(၃- ) နယ့်ရဖမ အုံန့်ေးရ ာရ
ာရ ေးသည့်အတ

(၅)

စည့် ပ င့် သာယာရ ေး

ရဆာင့် ွ

အ

(၄)

့်

မမိြုံြို့စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး အဖ ာေးနည့်ေးသုံေးစွဲ င့်ရလျှာ ့်ထာေးဖ င့်ေး

ရဆာင့် ွ

(၃)

အဆိုံပါရန ာ

့် ှိပါသည့်။

လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးမှ မမိြုံြို့စည့်ပင့်သာယာရ ေးအတ

(၂)

့်

ထာေးရပေးဖ င့်ေးမဖပြုံ န့်နှင့် ဖပည့်သူမ ာေး

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ီေးမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက

ထာေး

့် ှိပါသည့်။

ဘာေးနပ့်(စ့်)သ ဂြုံငေး့် မှာ

၏အသ

(န)

့် ှိသဖြင့် ပုံစ (၇)

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

့်နိုံင့် န့်

့် ှိပါသည့်။

ကန့်သတ့်

(ပ)

ခပင့်ဦေးလင့်မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

မမိြုံြို့နယ့်စီမ န့် ွဲရ ေးရ

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

ာ့်မတီတင့် မမိြုံြို့နယ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မှ အြွဲြို့ င့်

တစ့်ဦေးထည့်သင့်ေးြွဲြို့စည့်ေးသာေးနိုံငရ
့် ေး
လ
(၂)

ပ
့် ါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး န့်

လိုံအပ့်

့် ှိပါသည့်။

စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့ပိုံင့် ရထာ

ပ
့် ိုံပန့်ေးခ ရဖမဧ ိယာအတင့်ေး

လူရနဆိုံင့် န့်ေး (၁၀) န့်ေး ှိ ာ ညွှန့်
မ ာေး ရဆာ

ာေး

ေးရ

ာ့်

့်မ ာေးနှင့်အညီ တစ့်ထပ့်ရဈေးဆိုံင့် န့်ေး

့်လုံပ့်မပီေး ဖပန့်လည့်ရန ာ ထာေးရပေး ာ (၇) ဦေးမှာ ရန ာ ယူမပီေး

န့် (၃) ဦေးမှာ ဆနဒမဖပြုံဘွဲ ဆ

့်လ

့်

တ ာေးစွဲဆိုံထာေးရသာ့်လည့်ေး

န့်

တ ာေးသူက

ူညီရဆာင့် ွ

ီေး ြုံပ့်နှင့် ညိနိှုငေး့်

ေးရ

ာ့်ရနသည့်အတ

ာရနသည့်အတ

့်ရ

ာင့်

့် မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်

ီေး
ှိပါ

သည့်။
(၃)

ပ့်

့်က

ီေး (၈) တင့် ပရေသာမမိြုံြို့သစ့် ှိ သာေးသတ့်ရုံမှာ အနီေးတစ့် ိုံ

လူဦေးရ ထူထပ့်မ ာေးဖပာေးလာမပီေး ပတ့် န့်ေး
ထိ ိုံ

့်လာနိုံင့်ရသာရ

ရန ာသစ့်အာေး

န့်အာေး သာေးသတ့်ရုံ ရဆာ
့်ရပေးနိုံင့်ရ ေးအတ

ထိန့်ေးသိမ့်ေးရ ေး န့်က

ီေးဌာနသိုံ ၂၀၁၆ ုံနှစ့်

ယ ုံလ

ှိရသေးသဖြင့်

့် ှိ အမိှု

့်စန့်ပစ့်လ

ှိရ ေးအတ

တည့်ေး

့် မမိြုံြို့နယ့်စီမ န့် ွဲမရ
ှု

့် က

ိြုံေး ိုံင့်ေးရဖမ

့်

့်

င့်

တင့်ဖပထာေး ှိရသာ့်လည့်ေး

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ှိသည့် အမိှု

အာေး အမိှု

့်လုံပ့် န့်အတ

့် သယဇာတနှင့် သဘာ ပတ့် န့်ေး

ူညီရဆာင့် ွ

ရတာရိုံငေး့် ရဖမရန ာ (၅) ဧ
င့်

န့်ေးမာရ ေး

့်ဆိုံင့် ာအြွဲြို့အစည့်ေးမ ာေးနှင့် သာေးသတ့်ရရ
ုံ ဖမ

အတင့်ေးမှ ပယ့်ြ

င့်ဖပြုံမိန့်မ

့် အနဆိုံေးမ ာေးနှင့်

င့်ေးဆင့်ေးစစ့်ရဆေးရ ွေး ယ့် ွဲ ာ သစ့်ရတာရဖမဧ ိယာအတင့်ေး

ှိ ရဖမ (၄) ဧ

(၄)

ာင့် သ

င့်အတ

့်တင့်

့် ှိပါသည့်။

င့်ေးရဖမရန ာ၏ ဆ

့်စပ့်

င့်ေးရဖမရန ာအဖြစ့် တိုံေး ွဲြို့အသုံေးဖပြုံ

ာ့်မတီမှတဆင့် မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

ီေး

အစိုံေး အြွဲြို့သိုံ လုံပ့်ထေးုံ လုံပ့်နည့်ေးမ ာေးနှင့်အညီ တင့်ဖပရပေး န့် အဆိုံဖပြုံထာေးသည့်
ိစစနှင့်ပတ့်သ

့်၍ ညိနိှုငေး့်

ူညီရဆာင့် ွ

သည့်။

ကန့်သတ့်

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

့်

ှိပါ

ကန့်သတ့်

(၅)

ဖပင့်ဦေးလင့်မမိြုံြို့နယ့်တင့် ပ့်
(သစ့်ရတာရခမ/ ယာရခမ/
အရဆာ

့်အဉီေးရဆာ

ူညီရဆာင့် ွ
(၆)

့်လုံပ့် ငမ
့်

ရဆာင့် ွ

့် ှိပါသည့်။

့် င့်

ှိနိုံင့်ရ ေး

့်၍ မမိြုံြို့စည့်ပင့်

ူညီရဆာင့် ွ

့်ရပေးသာေး န့်

ံခပြုံ

့်မျာေး

့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမျာေး ရဆာင့် ွ

ံခပြုံတင့်ခပချ
)

့်

ှိရသေးသဖြင့် မမိြုံြို့ရဖမအဖြစ့်သတ့်မှတ့်နိုံငရ
့် ေး

ာ့်မတီ နယ့်နိမတ
ိ ့်အတင့်ေး မမိြုံွဲ့နယ့် (၆) မမိြုံွဲ့နယ့်၏ အက

၁၁။ မနတရလေးမမိြုံွဲ့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

(

့်ရခမ) အဖြစ့် မ ွဲဖ ာေး ရသေးသည့်အတ

့် ှိပါသည့်။

မနတရလေးမမိြုံွဲ့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

အက

ပ့်

ဖပင့်ဦေးလင့်မမိြုံြို့ ှိ (GEC) အရ ာင့်ေးဆိုံငရ
့် ဖမရန ာနှင့်ပတ့်သ

လိအ
ုံ ပ့်လ

တိုံေးတ

ီေး (၂၁) ုံ ှိ ာ (၁၁) ုံအရနဖြင့် ရဖမအမ ြုံိ ေးအစာေး

့်ရပေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

သာယာရ ေးအြွဲြို့မှ

တင့်ခပချ

့်က

့်မျာေးမှာ ရအာ

့် ာတင့် က

ံြုံရတွဲ့ရန ရသာ အခ

ံခပြုံတင့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

အမ ပူ မမိြုံြို့နယ့်သည့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

(၂)

့် သည့်ရန ာတင့် အ

အမ ပူ မမိြုံြို့နယ့်သည့်
ပ့်
အတ

(၃)

ာ

ာ့်မတီ နယ့်နိမတ
ိ ့်အတင့်ေး ပါ င့်ရသာ

ိုံင့်ရ

ပ့်

့်အ ွဲ ှိရနရ

့် (၁၆)

ပ့်

ေး ွာအုံပ့်စုံမ ာေးတင့် အ န့်အ

ာင့်ေး ရတြို့ ှိ ပါသည့်။
့် ှိရသာ့်လည့်ေး ယ င့်ြွဲြို့စည့်ေးပုံ (၉)

့် န့်ထမ့်ေးအင့်အာေးဖြင့်သာ ြြို့မြိြုံေးတိုံေးတ ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ
့် အ

့်အ ွဲမ ာေး ဖြစ့်ရပေါ်လ

ေးသတ့်မှတ့်

့်၍

ပ
့် ါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

မမိြုံြို့နယ့်ဖြစ့်ရသာ့်လည့်ေး အဆိပ
ုံ ါမမိြုံြို့နယ့်အတင့်ေး ှိ ရ
မ ာေးရ

့်အခွဲမျာေးနှင့် ပတ့်သ

ပ
့် ါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

အမ ပ မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

ာ့်မတီနယ့်နိမတ
ိ ့်အတင့်ေး မမိြုံွဲ့နယ့် (၆) မမိြုံွဲ့နယ့်၏ ဖံွဲ့မဖိြုံေး

့်ရန သည့်

့် ှိပါသည့်။

့်အာေး မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်သာတူညီမျှ

ှိ န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်

ှိပါသည့်။
( )

ခပည့်က
(၁)

ီေးတံခ န့်မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
ဖပည့်က

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့် ပါသည့် -

ီေးတ န့်မမိြုံြို့နယ့်သည့် မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်တင့် ြြို့မြိြုံေးမှုရနှော

ဖြစ့်သည့်အတ

့် ဘတ့်ဂ

့်ပုံမ
ိ ိုံလ ာထာေးရပေးနိုံင့် န့် လိုံအပ့်လ
ကန့်သတ့်

့်အ

ဆုံေး မမိြုံြို့နယ့်

့် ှိပါသည့်။

ကန့်သတ့်

(ဂ)

ချမ့်ေးခမသာစည့်မမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

သန့် ှငေး့် ရ ေးဌာနအရနဖြင့် ရဖမာင့်ေးဆည့်ဖ င့်ေးလုံပ့်ငန့်ေးအာေး ရဆာင့် ွ
အင့်အာေး (၁၈) ဉီေးသာ ှိသည့်အတ

့် အ

့်အ ွဲမ ာေးဖြစ့်ရပေါ်လ

ရပေး န့်နှင့် ရဖမာင့်ေးဆည့်ဖ င့်ေးလုံပ့်ငန့်ေးအတ
(၅၀) န့်ထာေးရပေး န့် လိုံအပ့်လ
(၂)

(၃)

လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ

့် ာတင့် ယ ုံထ

မ ာေးအာေး ထပ့်မရထာ

့်ပရပေး န့် လိုံအပ့်လ

ဖပည့်သူမ ာေးမှ

ိုံယ့်ထူ

ပိုံမိုံလ ာထာေးရဆာင့် ွ

ပ့်

့်ပိုံမိုံရဆာင့် ွ

့်

့်ရပေး န့် လိုံအပ့်လ

့်နိုံင့် န့်အတ

့် စ

့်ယနတ ာေး

့်အာေးတိုံ

့်ပူေးရပါင့်ေး

့် ှိပါသည့်။

ိုံယ့်ထူ

အင့်တိုံ

ုံိယ့်ထလမ့်ေးမ ာေး င့်ေး န့် ဘတ့်ဂ

့်

့် ှိပါသည့်။

ံခပြုံတ င့်ခပချ

့်မှာ ရအာ

့်အုံပ့် ြုံပ့်ရ ေးမှ ေးရေးုံ မ ာေးတင့် စည့်ပင့်သာယာမှ

ပါ

့် ှိသဖြင့် ပိုံမိုံ န့်ထာေး

့် မမိြုံြို့နယ့် (၁) မမိြုံြို့နယ့်လျှင့် အနည့်ေးဆုံေး

ိုံယ့်ထလမ့်ေးမ ာေး င့်ေး ာတင့်

မဟာရအာင့်ရခမမမိြုံွဲ့နယ့် ၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

့် ာတင့် န့်ထမ့်ေး

့် ှိပါသည့်။

ပါ င့်မှု အမ ာေးဆုံေးမမိြုံြို့နယ့်ဖြစ့်သည့်အတ

(ဃ)

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

န့်ထမ့်ေး (၁) ဉီေး တွဲြ

့်ထာေး ှိ

စည့်ပင့်သာယာရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးနှငပ
့် တ့်သ ့်၍ အ န
ိ ့်နှင့်တရဖပေးညီ ပိုံမိုံရဆာင့် ွ

့်

နိုံငမ
့် ည့်ဖြစ့်ပါသည့်။
(င)

ရအာင့်ရခမသာစံမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက
(၁)

ဆိပ့်

မ့်ေးသာယာလှပရစရ ေးအတ

ရ ေးဆွဲ ရဆာင့် ွ
(၂)

့် တိုံငေး့် ရေသက

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

က

ီေး

ပ့်ရဆာင့် ွ

(၁)

ံခပြုံတ င့်ခပချ

ေး ှင့်ေးလင့်ေးရ ေးနှငပ
့် တ့်သ

့်၍

ဖပင့်ဆင့်ရ ေးဆွဲ ာတင့် ထိရ ာ
လ

ထိရ ာ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် -

ီေး အစိုံေး အြြို့ွဲ အရနနှင့် စီမ

ံရ

ာ့်) အငှာေးအိမ့်ယာမ ာေးအာေး
့် ှိပါသည့်။

့်မှာ ရအာ
့်စာရဆာင့် ွ

့်ပါအတိုံငေး့် ခဖစ့်ပါသည့် ့်နိုံင့် န့်အတ

အ

့်

ဥပရေ

့်ရသာဖပစ့်ေဏ့်မ ာေး ထည့်သင့်ေးဖပဌာန့်ေးရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်

့် ှိပါသည့်။

သန့် ှင့်ေးရ ေးဌာနအရနဖြင့် ရဖမာင့်ေးဆည့်ဖ င့်ေးလုံပ့်ငန့်ေးအာေး ရဆာင့် ွ
တ

့်

့် ှိပါသည့်။

့်ရပေးသာေး န့် လိုံအပ့်လ

ချမ့်ေးရအေးသာစံမမိြုံွဲ့နယ့်၏ သီေးခခာေးအက

(၂)

့်မှာ ရအာ

မ့်ေးနှောေးလမ့်ေး ှိ တန့်ြိုံေးမျှတ (စံပယ့်၊ နှင့်ေးဆီ၊
စနစ့်တ

(စ)

ံခပြုံတ င့်ခပချ

ယ့် လာရ ာ

့်လုံပ့်

့်အ ွဲမ ာေးဖြစ့်ရပေါ်လ

င
ိုံ ့်သူမှာ

့် ာတင့် အမှန့်

န့်ထမ့်ေးအင့်အာေး (၂၅) ဉီေးသာ ှိသည့်အတ

့် ှိသဖြင့် ပိုံမိုံ န့်ထာေးရပေး န့် လိုံအပ့်လ
ကန့်သတ့်

့် ှိပါသည့်။

့်

ကန့်သတ့်

(၃)

ရ ရဖမာင့်ေးအာေးြုံေးအုံပ့်ထာေးသည့် ရဖမာင့်ေးြုံေးမ ာေးအာေး အ ိုံငအ
့် မာြုံေးအုံပ့်တပ့်ဆင့်ထာေး
မှုမ ာေးအာေး

ရဖမာင့်ေးဆည့် ာတင့်

ရဆာင့် ွ
(၄)

့်ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

၁၂။

စီမ

့်ဖြင့်ြယ့် ှာေး ှင့်ေးလင့်ေး

့် ှိပါသည့်။

ရ ရဖမာင့်ေးမ ာေးအတင့်ေး ရ ရပေးရ ရ ေးပိုံ
တပ့်ဆင့်သာေး န့် လိုံအပ့်လ

သံုံေးသပ့်ချ

အဆင့်ရဖပရစ န့်

့်မ ာေး တပ့်ဆင့်ထာေးမှုအာေး ဖပန့်လည့်ဖပင့်ဆင့်

့် ှိပါသည့်။

့်

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေး နယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပ (၂၂) မမိြုံြို့နယ့်နှင့် မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်

စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး ှိ မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်တိုံ၏ ရေသြြို့မြိြုံေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ပိုံမိုံ
ရဆာင့် ွ

့်နိုံင့် န့်အတ

ရဆာင့် ွ

့်မှု

့်

စည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေး၏

အရဖ အရနမ ာေးနှင့်ပတ့်သ

တိုံင့်ေးရေသက

့်၍

အ

့်အ ွဲမ ာေးနှင့်

ီေးစည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေး ဥပရေနှင့်ပတ့်သ

့်မ ာေး ရဆေးရနေးညိနိှုင့်ေးရတြို့ဆုံ
မမိြုံြို့နယ့်မ ာေး၏ ဘဏ္ဍာရငရ

ာ ့်
့် ှိရသာရ

(သိုံမဟုံတ့်) စ

့်ယနတ ာေးမ ာေး ရထာ

၁၃။

့် ှိ

ယ ုံလ

မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

င့်သုံေးလ

ာ ့်

့် ှိ

င့်သုံေးလ

့် ှိရသာ

့် အသင့်အတင့် လရ
ုံ လာ ့်
့် န့်

ီေးအစိုံေး အြွဲြို့အရနဖြင့် ဘဏ္ဍာရင

့် ှိပါသည့်။

ဥပရေတိတ
ုံ င့်

ာ့်မတီ ဥပရေနှင့်

မမိြုံြို့နယ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေး

့်အ ွဲမ ာေး ဖြစ့်ရပေါ်လ

မရလ ာ့်ညီသဖြင့် ဖပင့်ဆင့် န့်လိုံအပ့်သည့်ပေ
ုံ ့်မမ ာေး၊ ထပ့်မဖြည့်စ
့်ဆိုံင့် ာ စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

့်

့်ရန ပါသည့်။ အ ြုံိ ြို့

့် ှိရသာ မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ
့် ာ၌ အ

ာ

ှိမှုနည့်ေးပါေးသဖြင့် လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ

ပ
့် ရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ီေးစည့်ပင့်သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေး

့်မ ာေးအာေး ညိနိှုငေး့် ရဆေးရနေး၍

လုံပ့်ငန့်ေး

့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေး ရဆာင့် ွ

ာင့် မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

အြွဲြို့မ ာေးအရနဖြင့် လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ
မ ာေးအာေး သ

သုံေးစွဲမှု၊

့်၍ ရ တ့်နှင့်အညီဖပင့်ဆင့် န့် လိုံအပ့်

ှိမှုမှာ မမိြုံြို့ြြို့မြိြုံေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးအတ

မှု ှိရသာ့်လည့်ေး အ ြုံိ ြို့မမိြုံြို့နယ့်မ ာေးမှာ ဘဏ္ဍာရငရ
့်အ ွဲမ ာေးဖြစ့်ရပေါ်လ

လ

ှိမ၊ှု

င့်ေးဆင့်ေး ာတင့် မမိြုံြို့နယ့်မ ာေးအရနဖြင့် မိမမိ မိြုံြို့နယ့်မ ာေးမှ ရ

ှိရသာ အ န့်ဘဏ္ဍာရငဖြင့်သာ မမိြုံြို့ြြို့မြိြုံေးတိုံေးတ

အ

ဘဏ္ဍာရင

့် ှိ ာ ရ တ့်

ာလနှင့်

့်ဖပဌာန့်ေး န့်လုံအ
ိ ပ့်ရသာ ပုံေ့်မ

ာ့်မတီမ ာေးနှင့် ဖပည့်သူလူထုံတိုံ၏ ရဆေးရနေးတင့်ဖပ

ဥပရေဖပင့်ဆင့် ာ၌ ထည့်သင့်ေးဖပဌာန့်ေးသာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်

ှိပါ

သည့်။
အက

ံခပြုံချ

၁၄။

့်

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်ဖပင့်ပ (၂၂) မမိြုံြို့နယ့်၏ တိုံင့်ေးရေသက

သာယာအြွဲြို့မ ာေးဥပရေနှင့်ပတ့်သ
ရေသက

့်၍ မမိြုံြို့နယ့်မ ာေး၏ရဆေးရနေးတင့်ဖပ

့်မ ာေးအာေး

ီေးလွှတ့်ရတာ့်၌ ဥပရေဖပင့်ဆင့် ာတင့် အရလေးထာေးထည့်သင့်ေးရ ေးဆွဲရဆာင့် ွ
ကန့်သတ့်

ီေး စည့်ပင့်

မနတရလေးတိုံင့်ေး
့်သာေး န့်နှင့်

ကန့်သတ့်

မမိြုံြို့ြြို့မြိြုံေးတိုံေးတ

့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ

အရပေါ် တိုံငေး့် ရေသက
၁၅။

့် န့်အတ

ီေးအစိုံေး အြြို့ွဲ မှ အဖမန့်ဆေးုံ

့် တင့်ဖပရဆေးရနေးသည့် လိုံအပ့်

ူညီ ရထာ

့်ပရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့်အ ွဲမ ှိရသာ့်လည့်ေး လုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ

ယ င့် (၅) မမိြုံြို့နယ့် န့်ထမ့်ေးြွဲြို့စည့်ေးပုံသာ ဖြစ့်ရနသည့်အတ
မ ာေး ပိုံမိုံထိရ ာ
န့်နှင့်

စ
့် ာရဆာင့် ွ

့်နိုံင့် န့်

ဘဏ္ဍာရင ွဲရ မှုတင့်
မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

Plan ) မ ာေး စနစ့်တ

့် ာတင့်

့် ာ ိုံငန
့် ှုန့်ေးအလိုံ

န့်ထမ့်ေးအင့်အာေးမှာ

့် မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်ြြို့မြိြုံေးရ ေး လုံပ့်ငန့်ေး

န့်ထမ့်ေးြွဲြို့စည့်ေးပုံအာေး စနစ့်တ

အညီအမျှသရဘာမ ြုံိ ေး

မမိြုံြို့နယ့်မ ာေး၏ လုံပ့်ငန့်ေးလိအ
ုံ ပ့်

၁၇။

့် ှိပါသည့်။

မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး ှိ မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်တိုံ၏ ဘဏ္ဍာရင

ှိမန
ှု ှင့် သုံေးစွဲမှုမှာ အ

၁၆။

့်မ ာေး

ဖပန့်လည့်ြွဲြို့စည့်ေး န့်ထာေး

ွဲရ ဖ င့်ေးမဖပြုံဘွဲ

့် ွဲရ

ြြို့မြိြုံေးမှုရနှော

ထာေးရပေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

ီေးအတင့်ေး စည့်ပင့်သာယာရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ာေးရဆာင့် ွ

ရ ေးဆွဲ၍ အရ

ာင့်အထည့်ရြာ့်ရဆာင့် ွ

့်

သည့်

့် ှိပါသည့်။

့် ာတင့် ( Master

့်သာေး န့် လိအ
ုံ ပ့်လ

့် ှိပါသည့်။

မမ ြို့နယ့်မ ျား၏ ဘဏ္ဍ င ွေလိုအပ့်ခ က့်မ ျားအ ျား တို ့်ျားငေသကကျားအစိုျားရအဖွေြို့မှလည့်ျား ပံပိုျားသ ့်သလို

မမမမ ြို့နယ့်အတွေ ့်ျားတွေ ့် ရရှသ ့်သည့် ဘဏ္ဍ င ွေမ ျားကိုလည့်ျား ထပ့်မံရရှငအ
မမ ြို့ငတ မ
့် ျားသ ဖွေံြို့မဖ ျားတိုျားတက့်ရမ
ံို ျှမက မမ ြို့နယ့်မ ျားပါ င ပ
ငေသကကျားအစိုျားရ၏ပံိုရပ့်ဟ ပိုမိုထ ရ
့် ှ ျားလ မည့် ဖစ့်င က

့် ရှ ငဖွေသ ့်ပါသည့်။

ျား့် လဖွေံြို့မဖ ျားတိုျားတက့်သ ယ မှသ တို ့်ျား
့်ျား တ ့် ပအပ့်ပါသည့်။

နိဂံုံေး
၁၈။

မနတရလေးတိုံင့်ေးရေသက

ီေးလွှတ့်ရတာ့် လခုံ ြုံရ ေး၊ စီမ န့် ွဲရ ေးနှင့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

ာ့်မတီ

အရနဖြင့် မနတရလေးမမိြုံြို့ရတာ့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးနယ့်နိမတ
ိ ့်ဖပင့်ပ ှိ မမိြုံြို့နယ့် (၂၂) မမိြုံြို့နယ့်နှင့် မနတရလေး
မမိြုံြို့ရတာ့်စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ

ာ့်မတီနယ့်နိမိတ့်အတင့်ေး မမိြုံြို့နယ့် (၆) မမိြုံြို့နယ့်တိုံ၏ မမိြုံြို့နယ့်စည့်ပင့်

သာယာရ ေးအြွဲြို့မ ာေးနှင့် ရတြို့ဆုံ
ရတြို့ ှိ
ပေးတွဲ -

့်မ ာေးနှင့် အက

ဖပြုံ

င့်ေးဆင့်ေး ာတင့် မမိြုံြို့နယ့်မ ာေးမှတင့်ဖပလာရသာ လိအ
ုံ ပ့်

့်မ ာေးအာေး သိ ှိရဆာင့် ွ

့်နိုံငပ
့် ါ န့် တင့်ဖပအပ့်ပါသည့်။

င့်ေးဆင့်ေးမှတ့်တမ့်ေးဓာတ့်ပမ
ံုံ ျာေးနှင့် မမိြုံွဲ့နယ့် (၂၂) မမိြုံွဲ့နယ့်၏ တစ့်နှစ့်စာဝင့်ရင
ဇယာေး

ဥ

ကဋ္ဌ

လံခုံ ခံြုံရ ေး၊ စီမံခန့်ခွဲရ ေးနှင့် စည့်ပင့်သာယာရ ေးရ
မနတရလေးတိုံင့်ေးရဒသက
ကန့်သတ့်

့်မ ာေး၊

ီေးလွှတ့်ရတာ့်

ာ့်မတီ

ှိမှု

ကန့်သတ့်

ကန့်သတ့်

